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یگدنز يوگلا  مالسلاهیلع  قداص  ماما 

: هدنسیون

يدمحا هللا  بیبح 

: یپاچ رشان 

امیطاف

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
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تسرهف
5تسرهف

یگدنز يوگلا  مالسلاهیلع  قداص  13ماما 

باتک 13تاصخشم 

13راتفگشیپ

هللا لوسر  13ترتع 

ترتع هریس  رد  13قیقحت 

يراگن هریس  13تیمها 

قداص ماما  هریس  14یگژیو 

راتشون نیا  14یگژیو 

مالسلاهیلع قداص  ماما  یگدنز  رد  15يریس 

رون 15تدالو 

ناشن 15مان و 

قداص يابیز  16بقل 

16رابت

17ردام

دمحم نب  17مساق 

رکب یبا  نب  17دمحم 

سیمع تنب  18ءامسا 

18تیبرت

دواد 19ما 

قداص ماما  20تداهش 

قداص ماما  تداهش  20ببس 

زیهجت 21مسارم 

تسرهف
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قداص ماما  21ترایز 

؟ تسیچ يارب  22ترایز 

قداص ماما  ترایز  22باوث 

ترایز 22بادآ 

23نادنزرف

مالسلاهیلع قداص  ماما  لیاضف  23یخرب 

23تافارتعا

25تدابع

25وضو

26زامن

ادخ 26رضحم 

بلق روضح  27شقن 

مینک مهارف  بلق  روضح  27هنوگچ 

تعامج 28زامن 

تعامج زامن  28بادآ 

29هزور

هزور 30تقیقح 

30جح

بلق روضح  31جح و 

31اعد

اعد 32تقیقح 

اعد 32بادآ 

توکلم ماما  کلم ، 33ماما 

هتخپ 34یهام 

تسرهف
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34شناد

35تشذگ

يزاون 36نامهم 

37تواخس

یشرع ياههزومآ  مالسلاهیلع و  قداص  38ماما 

38هراشا

یشورف 38دهز 

هناگ ود  38يراتفر 

38هراشا

نامز 39توافت 

رگید يدرک  39يور 

هودنا 40طاشن و 

یسانش 41ادخ 

لام 41راثیا 

مدرم اب  41ماگمه 

دنلب 42تمه 

لوقعم 42راتفر 

42هراشا

راتفر نیا  43مایپ 

نامیا رانک  رد  44رفک 

مدرم هشیدنا  44رد 

یبلط 45تسایر 

تکرب ادخ  زا  تکرح  وت  45زا 

... لوا یسک  رهب  نکم  46هاچ 

تسرهف
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تمارک 46تزع و 

؟ تسا ماما  یسک  47هچ 

طاشن 47شالت و 

نارگراک 48قوقح 

تیوهیب 49دشر 

یسانش 49نامز 

ندیباوخ تراهط  50اب 

51ناگدنسیون

رترب ناسنا  52ملعم ،

53اهیگتسیاش

دهعتم 53ملعم 

53هراشا

لغش هن  53تیلوؤسم 

53یهاگآ

54صالخا

رگید 54ياهیگژیو 

شزومآ 55بادآ 

نتخومآ 58بادآ 

یعامتجا ياهنایرج  مالسلاهیلع و  قداص  60ماما 

قداص ماما  60نارود 

هینامثع بزح  طوقس  60لماوع 

60هراشا

60اهیتلادعیب

61متس

تسرهف
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یهابت 61داسف و 

ییادز 61نید 

62اهشروش

ترتع 62نوخ 

نیسح 62نوخ 

نایسابع 63یناوخارف 

یسایس 63یگتفشآ 

63نایسابع

هللا لوسر  63ینیشناج 

هللا لوسر  64ثاریم 

نایسابع یسایس  رادتقا  64لماوع 

سابع ینب  65یناوخارف 

65هراشا

یناوخارف 65زاغآ 

تیب لها  مان  هب  67یناوخارف 

یسانش 68تیعقوم 

ملسموبا 69شقن 

قداص ماما  هینامثع و  71بزح 

هیما ینب  نامکاح  قداص و  72ماما 

تیب لها  يوسمه  73لکشت 

دیهش دیز  73تضهن 

؟ تسیک 74دیز 

دیز تضهن  75تیهام 

دیز 76فده 

تسرهف
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دیز نب  76ییحی 

ترتع 77تیعقوم 

رگید 77دهاش 

ملسموبا 78تنایخ 

سابع ینب  تموکح  79رارقتسا 

یلک ياهروحم  80یخرب 

نایسابع نارود  80لحارم 

نایسابع تموکح  80راتخاس 

نایسابع تموکح  81زاغآ 

نامکاح 82راتفر 

متس 82یتلادعیب و 

روصنم 83راتفر 

نایولع 83نایسابع و 

ینسح تاداس  84روصنم و 

( هیکز سفن   ) هللادبع نب  دمحم  84مایق 

هللادبع نب  میهاربا  85مایق 

نایسابع قداص و  86ماما 

86هراشا

نایسابع مغر  هب  87مایق 

87هراشا

دهاش 88کی 

مود 89هنیزگ 

قداص ماما  89عضوم 

متس اب  90زیتس 

تسرهف
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تیب لها  يوسمه  92لکشت 

92هراشا

ینیسح تاداس  92مایق 

ینسح تاداس  92مایق 

ترتع تیعقوم  زا  يرو  93هرهب 

گنهرف هقف و  هزوح  يریگ  93لکش 

رگید 94دراوم 

تنس لها  بهاذم  يریگ  لکش  95نایسابع و 

95هراشا

یفنح 95بهذم 

96یکلام

96یعفاش

97یلبنح

يرفعج 97بهذم 

گنهرف هقف و  97ییافوکش 

قداص ماما  98هاگشناد 

قداص ماما  هاگشناد  98ياهیگژیو 

يداقتعا ياههیاپ  98میکحت 

ندوب 98یصصخت 

یشیدنا 99دازآ 

شهوژپ 99قیقحت و 

100هعسوت

ترتع 100یفرعم 

هعیش قداص و  101ماما 

تسرهف
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هعیش 101ياهیگژیو 

هعیش 102تیعقوم 

نانیرفآ 102گنهرف 

تشذگ هچنآ  رب  103یهاگن 

مالسلاهیلع قداص  ماما  همان  103ترایز 

104یقرواپ

110مؤسسه نور فاطمه زهرا سالم اهللا علیها

تسرهف
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یگدنز يوگلا  مالسلاهیلع  قداص  ماما 

باتک تاصخشم 

.1385 اـمیطاف ، مق : رـشن : تاصخـشم  . 1336 يدـمحا ، هللا  بیبـح  هدنـسیون  یگدـنز / يوگلا  ع )  ) قداـص ماـما  روآدـیدپ : ماـن  ناونع و 
: تشاددای اپاف  یـسیون : تسرهف  تیعـضو   964-2623-00-5 لایر  12500 کـباش : . 8 اـمیطاف ؛ تـسورف : 264 ص  يرهاظ : تاصخـشم 
263 ص . همانباتک : تشاددای :  Habib-o-llah Ahmadi. Imam Sadeq: the symbol of life یسیلگنا : هب  دلج  تشپ 
: هرگنک يدنب  هدر  همانتشذگرس . 148ق --.  - 80 مشـش ، ماما  ص ،)  ) دـمحم نب  رفعج  عوضوم : سیونریز . تروص  هب  نینچمه  264 ؛ - 

م15484-85 یلم : یسانشباتک  هرامش   297/9553 ییوید : يدنب  هدر   8 فلا 53 فلا  / 1385BP45

راتفگشیپ

هللا لوسر  ترتع 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یعامتجا . يدرف و  یگدـنز  رد  ندوب  وگلا  ینعی  ماما  دـشابیم . یعاـمتجا  يدرف و  راـتفر  يوگلا  ترتع 
راـتفر هشیدـنا و  زا  يریگ  وگلا  يارب  دومن . رداـص  ار  ناـنآ  زا  يوریپ  روتـسد  هداـهن و  راـگدای  ار  شیوخ  ترتع  روظنم  نیمه  هب  زین  ملس 

یعامتجا ياهيریگ  عضوم  لیلحت  اریز  دوش . لیلحت  یعاـمتجا  يداـبع و  يدرف ، نوگاـنوگ  داـعبا  رد  ناـنآ  راـتفر  اـهرواب و  دـیاب  ترتع 
، نتفرگ رارق  وگلا  رد  مهم  هزیگنا  اریز  دـشاب . زین  رت  نوزف  نآ  مامتها  اسب  هچ  هکلب  تسین . رتمک  نانآ  يدابع  يداقتعا و  يدرف و  زا  ترتع 

هیلع هللا  یلـص  هللا  لوسر  راتفگ  رد  دراد . يراتفر  هشیدنا و  ياهوگلا  هب  زاین  زین  دعب  نیا  رد  ناسنا  هک  ارچ  تسا . نآ  یعامتجا  دعب  نامه 
هار ینعی  موقا  طارـص  زین  ترتع  تسا ، موقا  طارـص  نآرق  هک  هنوگ  ناـمه  تسا . هدـش  ناونع  نآرق  ياـتمه  لدـع و  ترتع  ملـس  هلآ و  و 

قیقحت و زین  ترتع  راتفر  هشیدـنا و  دراد ، حیحـص  ریـسفت  لیلحت و  نییبت و  هب  زاـین  نآرق  هک  هنوگ  ناـمه  زین  دـشابیم . نئمطم  راوتـسا و 
نییبت قیقحت و  هب  زاین  هرامه  زین  ترتع  هریس  دوشیم ، هدش و  هتشاگن  نآرق  نوماریپ  راتشون  اههد  هک  هنوگ  نامه  دبلطیم . حیحص  لیلحت 

هحفص 13] . ] دراد

ترتع هریس  رد  قیقحت 

قیقحت و دـشابیم . یبهذـم  ناگدـنیوگ  زا  عومـسم  رتشیب  موصعم  ناماما  دروم  رد  هعیـش  ياهرواب  هک  تسا  فافـش  ناگمه  رب  هتکن  نیا 
حوطـس رد  ناور  یقیقحت و  راتـشون  یبناج  زا  دـشابیمن . ناـنآ  تیعقوم  نأـش و  روخ  رد  ناـماما  راـتفر  هشیدـنا و  یگدـنز و  رد  هعلاـطم 

نیا رد  رطاخ  نیمه  هب  تسین . راظتنا  دـح  رد  اتـسار  نیا  رد  هعلاـطم  هب  درک  يور  رگید  بناـج  زا  درادـن ؛ دوجو  زاـین  رادـقم  هب  تواـفتم 
تفگ ناوتب  دیاش  هک  تصرف  نیا  رد  هک  دباییم  ینوزف  هاگآ ، ناتـسد  هب  ملق  دـهعت  ساسا  نیا  رب  تسا . زاین  يرتشیب  ياهشهوژپ  هصرع 

ات تسا  یتـصرف  ههرب  نیا  دـنرادرب . اتـسار  نیا  رد  يراوتـسا  ياهمدـق  هدومن و  حیحـص  يرو  هرهب  تسا ، لیدـبیب  عیـشت  نارود  لوط  رد 
هژیو هب  هعماج  موس  بناج  زا  دریگ . ماجنا  نالاسگرزب  ات  ناناوجون  ناکدوک و  زا  توافتم  حوطـس  رد  نیبطاـخم  يارب  بساـنم  تاـقیقحت 

تروص هب  ناماما  ياهراتفر  اههشیدنا و  زا  ات  دنشاب  هتشاد  دیاب  هصرع  نیا  رد  شیب  يدرک  يور  نایوجشناد  نازومآ و  شناد  ناناوجون و 
. دنیامنن هدنسب  لفاحم  ياههدینش  هب  اهنت  دننک ؛ مهارف  حیحص  یهاگآ  نهربم  دنتسم و 

يراگن هریس  تیمها 
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عضوم زا  حیحص  ياهلیلحت  ناماما و  هریس  رد  قیقحت  يراگن ، هریس  یخیرات و  تاعوضوم  رد  داضتم  یخرب  هوبنا و  عبانم  دوجو  ظاحل  هب 
یخیرات هعطق  کی  ای  تیاور  کی  ندید  اب  عطق  روط  هب  دشابیم . قیمع  تخـس و  لاح  نیع  رد  تفارظ و  اب  رایـسب  يرما  نانآ  ياهيریگ 

هرابرد يو  عضوم  تسا و  نیا  ماما  نالف  هریـس  هک  تفگو  تسـشن  يرواد  یـسرک  رب  ناوتیمن  موصعم  ناماما  راـتفر  هشیدـنا و  دروم  رد 
فرژ و شهوژپ  ناـماما  ياـهيریگ  عضوم  اههشیدـنا و  دروم  رد  رظن  راـهظا  هکلب  هحفـص 14 ] ! ] تسا هنوگ  نیا  یعامتجا  نایرج  نـالف 
ار ناماما  عضوم  ناوتب  لوقعم ، یقطنم و  ياهرایعم  اب  توافتم  ياههاگدـید  عبانم و  زا  لماک  لماش و  یـسررب  اـب  هک  دـبلطیم  ار  یعیـسو 

دهاوخ فافـش  لاح  نیع  رد  یقطنم و  اهيریگ  عضوم  دشاب ، دـنیارف  نیا  ساسا  رب  يراگن  هریـس  رگا  دومن . لیلحت  هدومن و  یـسر  تسد 
. دش دهاوخ  حرطم  لالز  هیاریپیب و  راتفر  ییوگلا و  ياه  هشیدـنا  هدـش و  هدودز  ناموصعم  راتفر  زا  اههیاریپ  هوبنا  هک  نیا  رب  نوزفا  دـش .
رد هدوب و  رود  هب  زین  یبهذم  ياهبصعت  زا  دشابیم ، قیاقح  اب  قبطنم  نوچ  اهيریگ ، عضوم  نتخاس  فافش  رب  نوزفا  شهوژپ  هنوگ  نیا 

. دیوجیم يرود  یمالـسا  نوگانوگ  قرف  نایم  رد  شنت  داجیا  زا  عیـشت ، قح  ياهرواب  يزاس  دنتـسم  نییبت و  نیع  رد  ینید  بهاذـم  نایم 
دننامه دنوشیمن ؛ فقوتم  ینامز  چیه  رد  نانآ  هک  دـیامنیم  نامز  ره  يارب  يریگوگلا  لباق  ار  ناماما  راتفر  هشیدـنا و  قیقحت ، هنوگ  نیا 

. دوب دنهاوخ  ماما  هوسا و  نامز  ره  يارب  دراد ، ون  مایپ  رون و  زور  ره  دیشروخ  شبات  نوچ  هک  نآرق 

قداص ماما  هریس  یگژیو 

مه اریز  تسا ؛ ياهژیو  نارود  نارود ، نیا  دوب . هارمه  نایـسابع  نایوما و  رگـشلاچ  یعامتجا  نایرج  ود  اب  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  نارود 
زا شیب  هک  رگید  نایرج  کی  زورب  و  دومن ، بورغ  مالسلاهیلع  قداص  ماما  نامز  رد  هک  یعامتجا  گرزب  نایرج  کی  لوفا  اب  تسا  نامز 

هاگن نایرج  ود  ره  هب  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  ياهيریگ  عضوم  رطاخ  نیدـب  تسا . هتفای  تیمکاح  یمالـسا  تما  تشونرـس  رب  نرق  جـنپ 
لیلحت یـسررب و  تسا . هتـساخرب  شلاـچ  هب  نایـسابع  ربارب  رد  مه  و  تسا ، هتفرگ  عـضوم  ناـیوما  ربارب  رد  مـه  ماـما  هحفـص 15 ] . ] دراد

قداص ماما  یعامتجا  ياهيریگ  عضوم  لیلحت  ناوتات  دشاب ، مهم  نایرج  ود  نیا  رب  فارشا  اب  دیاب  مالسلاهیلع  قداص  ماما  هریـس  هشیدنا و 
ود نیا  روهظ  لوفا و  نیا  رب  نوزفا  درادـن . يریگ  لکـش  ناکما  یعقاو  حیحـص و  لیلحت  تروص  نیا  ریغ  رد  دروآ . مهارف  ار  مالـسلاهیلع 

یفاک هرهب  ترتع  عیشت و  هقف  گنهرف و  رارقتسا  تهج  رد  تصرف  نآ  زا  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  هک  تسا  هدش  ببـس  ار  یتصرف  نایرج 
ياهرواب گنهرف و  هقف و  تسناوت  تیفیک  تیمک و  تهج  زا  عیـسو  گرزب و  هاگـشناد  لیکـشت  اب  مالـسلاهیلع  قداص  ماـما  تسا . هتفرگ 
کهورگ یفارخ و  ياهرواب  داتـسیا و  راوتـسا  يداقتعا ، ياهیگهار  جـک  ربارب  رد  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  دزاس . فافـش  ار  ینید  لـالز 
نایـسابع هک  هنوگ  نامه  تشارفا . رب  راوتـسا  یتماق  ترتع ، رگ  شلاـچ  یهقف  ياـهبتکم  ربارب  رد  زین  و  تخاـس . اوسر  ار  فرحنم  ياـه 
تـسارح تهج  رد  هدـمآ  شیپ  تصرف  زا  مالـسلاهیلع  دـمحم  لآ  قداص  دنتـشاد ، ترتع  فلاـخم  یهقف  ياـه  بتکم  جـیورت  رد  شـالت 

هک دومن  افیا  شقن  ياهنوگ  هب  ترضح  درب . یفاک  هرهب  ترتع  گنهرف  هقف و  رارقتسا  اهنارحب و  زا  نآ  روبع  تیب و  لها  يوسمه  لکشت 
یهقف و ياهشالت  یعامتجا  ياهروحم  رب  نوزفا  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  هریـس  لیلحت  رد  تفرگ . ناونع  يرفعج » بهذـم  ، » ترتع مارم 

ندـمت گنهرف و  هنوگچ  مالـسلاهیلع  قداص  ماـما  هک  دوش  فافـش  رتهب  اـت  دریگ  رارق  لـیلحت  قیقحت و  دروم  دـیاب  زین  ترـضح  یگنهرف 
هحفص 16] . ] تسا هداهن  هیاپ  ار  يراوتسا 

راتشون نیا  یگژیو 

مود شخب  رد  دشابیم . مالـسلاهیلع  قداص  ماما  رابت  یگدـنز و  رد  يریـس  نآ  تسخن  شخب  تسا ؛ شخب  راهچ  هب  لمتـشم  راتـشون  نیا 
ياـهراتفر رتـسب  رد  هک  یـشرع  ياـهراتفر  هشیدـنا و  زا  یخرب  موس  شخب  رد  تسا . هتفرگ  رارق  هجوـت  دروـم  ترـضح  لـیاضف  زا  یخرب 

عضوم هک  تسا  نآ  مراهچ  شخب  راتشون  نیا  یلصا  هزیگنا  اما  تسا . هتفرگ  رارق  یـسررب  دروم  تسا ، يریگوگلا  دروم  یعامتجا  يدرف ،
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زا حیحـص  ياهیهاگآ  هک  تسا  نکمم  یتروص  رد  یعامتجا  ياـهيریگ  عضوم  لـیلحت  دراد . رب  رد  ار  ترـضح  یعاـمتجا  ياـهيریگ 
رارق لیلحت  دروم  ماما  ياههاگدید  ترـضح و  نامز  یعامتجا  ياهنایرج  رطاخ  نیدـب  دوش . مهارف  ترـضح  نامز  یعامتجا  ياهنایرج 

زا رطاخ  نیدـب  دـشاب . تواـفتم  جـیار  ياههاگدـید  اـب  هک  هدوب  زین  دـیدج  ياههاگدـید  رب  لمتـشم  تسا  نکمم  شخب  نیا  تسا . هتفرگ 
تقد اب  ار  نآ  مراهچ  شخب  هژیو  هب  هدنکفا ، هاگن  راتـشون  هب  قیقحت  يهدید  اب  هک  دوب  دهاوخ  اج  هب  یقطنم و  راظتنا  نیا  هدنناوخ  نازیزع 

هحفص 18] . ] دش دهاوخ  نانتما  بجوم  اههاگدید  یقطنم  حیحص و  دقن  تسا  یهیدب  دنیامن . هعلاطم 

مالسلاهیلع قداص  ماما  یگدنز  رد  يریس 

رون تدالو 

تدالو ناققحم  رتشیب  اما  [ 1 ، ] دنسیونیم يرجه  داتشه  لاس  ار  مالسلا ) امهیلع   ) دمحم نب  رفعج  تدالو  ناگدنسیون  زا  يرایـسب  هچرگ 
رب ابیز  يدنخبل  اب  هدومن ، رگید  شبات  تیالو  دیشروخ  زور  نیا  رد  [ 2 . ] دنراگنیم هس  داتشه و  لاس  لوالا  عیبر  مهدفه  زور  ار  ترضح 

نیا رد  دیناشن . راب  هب  هورف  ما  مالسلاهیلع و  مولعلا  رقاب  هناخ  رد  ار  اهیلع ) هللا  مالس   ) همطاف ناتسغاب  ياهلگ  زا  یلگ  تیرشب  هعماج  هرهچ 
هک دز  دنخبل  هورف  ما  نماد  هب  یکدوک  زور  نیا  رد  داهن . شیوخ  ناماد  رد  ار  ناکاپ  رابت  زا  كاپ  یکدوک  دـنارتسگ و  نماد  هورف  ما  زور 

لوسر مارم  هک  دومن  افیا  شقن  ءایبنالا  متاخ  نید  ییافوکـش  رد  هنوگ  نآ  يو  دش . ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تلاسر  ثراو 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  تدالو  هک  هحفص 19 ]  ] ابیز نراقت  هچ  و  تفرگ . مان  يرفعج » بهذم  ، » ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا 
ار یناهج  تثعب  زاغآ  دیون  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تدالو  دـنراگنیم . لیفلا  ماع  لاس  لوالا  عیبر  مهدـفه  رد  زین  ار  ملس 
ار ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  مارم  گنهرف  هقف و  ییافوکـش  موادـت و  هدژم  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  تدالو  و  تسا . تراـشب 

. دهدیم دیما 

ناشن مان و 

. دشاب ردام  هرواشم  اب  دیامنیم ، مادقا  نادـنزرف  مان  هرابرد  يرگید  رگا  ای  دـیامن . باختنا  ار  شیوخ  نادـنزرف  مان  هک  تسا  ردام  ره  قح 
هللا مالـس   ) همطاف میدقت  دوشیم و  هدـیزگرب  ناحبـس  يادـخ  بناج  زا  نانآ  مان  دـشابیم . مامه  ماما  هدزای  ردام  اهیلع ) هللا  مالـس   ) همطاف

، تسا ناحبـس  يادـخ  بناج  زا  نانآ  نوؤش  زا  يرایـسب  هک  هنوگ  نامه  دـشابیم . توافتم  نارگید  اب  نانآ  نوؤش  اریز  ددرگیم ؛ اهیلع )
مان دـنکیم ، باختنا  ار  اهیلع ) هللا  مالـس   ) همطاف نادـنزرف  مان  هک  یماگنه  ناحبـس  يادـخ  دـشابیم . ادـخ  بناج  زا  زین  نانآ  مان  باختنا 

يذـلا حوللا  ربخ  یف  ۀعیـشلا  تور  و  دـهدیم . رارق  ناشردام  اهیلع ) هللا  مالـس   ) همطاف رایتخا  رد  لیئربج  طسوت  هداـهن  یحول  رد  ار  ناـنآ 
نم ۀمئالا  ءامسا  هیف  و  اهیلع ) هللا  مالـس   ) همطاف هاطع  ۀنجلا و  نم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلع  مالـسلاهیلع  لیئربج  هب  طبه 
رباج [ » 8 . ] يدلو نم  ۀمئا  ءامسا  اهیف  تلاق  کعم  اهارا  یتلا  ۀفیحـصلا  هذه  ام  ناوسن  ةدیـس  ای  تلقف  يراصنا : هللادبع  نب  رباج  [. 9 . ] هدعب
هدـش هداهن  دنـشابیم  منادـنزرف  زا  هک  ناماما  یماسا  حول  نیا  رد  تفگ  تسیچ ، تسوت  هارمه  هک  حول  نیا  مدیـسرپ  همطاف  زا  دـیوگیم 

، دندومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هک  تسا  هدش  تیاور  هنوگ  هحفص 20 ]  ] نیا ترـضح  يراذگ  مان  دروم  رد  زین  تسا ».
رایتخا رد  ناحبس  دنوادخ  يوس  زا  [ 8 « ] رفعج  » مان تهج  نیا  زا  [ 9 . ] قداصلاب هومسف  ینبا  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  نب  رفعج  دلو  اذا 

[. 9 . ] دریگیم تروص  مالـسلاهیلع  نیدـباعلا  نیز  شدـج  طسوت  ترـضح  يراذـگ  مان  دریگیم . رارق  اهیلع ) هللا  مالـس   ) همطاف همئالا ، ما 
دنناـم يرگید  ياـههینک  نکیل  دـشابیم . زین  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  هینک  هک  تسا  هللادـبعوبا »  » مالـسلاهیلع قداـص  ماـما  فورعم  هینک 
يابیز ياهناونع  اما  دشابیم ؛ قداص »  » ترضح نآ  بقل  نیرت  فورعم  [. 8 . ] تسا هدش  هتفگ  ترضح  دروم  رد  یسوموبا  لیعامساوبا و 
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[. 9 . ] دنشابیم ترضح  باقلا  زا  رطاع و ... رهاط ، لفاک ، مئاق ، رطاف ، یجنم ، لماک ، رهاق ، لضاف ، رباص ، دننام : زین  يرگید 

قداص يابیز  بقل 

دننام یـصاخ  باقلا  هب  تسا ، رگ  هولج  رتشیب  ناماما  یخرب  رد  باقلا  یخرب  نوچ  نکیل  دشابیم . ناماما  مامت  بقل  وگتـسار -  قداص - 
ماما فلا : تسا . حرطم  یتاکن  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  هب  ابیز  بقل  نیا  تلع  دروم  رد  دـنوشیم . بقلم  اضر »  » ای و  مظاک »  » اـی قداـص » »
ربارب رد  دنا ؛ هتفرگ  بقل  ناونع  نیا  هب  دندوب ، وگتـسار  هرامه  شیوخ  راتفگ  رد  دندوب و  قداص  تماما  ياعدا  رد  هک  نیا  رطاخ  هب  مامه 
یّمـس دیامنیم ، تماما  ياعدا  غورد  هب  دشابیم و  مالـسلاهیلع  يداه  ماما  نادنزرف  زا  هک  یلع  نب  رفعج  مان  هب  يرگید  هحفص 21 ]  ] درف

ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  زا  ۀیناثلا . هیحطفلا  ماما  یلع  نب  رفعج  وه  اهقح و  ریغب  ۀـمامالا  یعدـملا  نم  زیمتیل  اقداص  قداصلا 
ناشیا روظنم  [. 10 . ] قداصلا هومـسف  دشاب . صخـشم  نیغورد  یعدم  زا  ات  دـیمانب  قداص  ار  دـمحم  نب  رفعج  هک  تسا  هنوگ  نیا  تیاور 

ار دوخ  مالـسلا ، هیلع  يرکـسع  ماما  شردارب  تداهـش  زا  دـعب  يو  دومن . تماما  ياعدا  غورد  هب  هک  تسا  مالـسلاهیلع  يداه  ماما  دـنزرف 
مان مود » هیحطف   » هورگ نیا  دـندش . عمج  يو  رود  زین  هدروخ  بیرف  ياهدـع  تخاس و  حرطم  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  نیـشناج 

تماما هب  هاگنآ  هدش ، دـقتعم  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  دـنزرف  حـطفا ، رفعج  نب  هللادـبع  تماما  هب  هک  هیحطف »  » هب فورعم  هورگ  اب  دـنراد .
تماما ياعدا  رد  مالسلاهیلع  قداص  ماما  دندش . یماما  هدزیـس  هورگ  نیا  عقاو  رد  دوش . هابتـشا  دیابن  دنتـشگرب  مالـسلاهیلع  مظاک  یـسوم 

رد نیا ، زا  رتمهم  هتکن  ب : [. 11 . ] هتلاقم یف  هقدصل  دنتفرگ ، ناونع  كرابم  بقل  نیا  هب  هک  دندوب  قداص  زین  شیوخ  راتفگ  رد  قداص و 
هک دزاسیم ، فافش  ار  ترضح  شناد  يافرژ  هتکن  نآ  تسا و  هدش  ناونع  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  قداص  بقل  ياتـسار 

يادخ زا  نتفگ  نخس  رد  دیوگ . یم  نخس  ادخ  زا  میقتسم  قداص  اما  تسا . یندل  شناد  ملع و  یحو و  هب  لصتم  مالسلاهیلع  قداص  ماما 
ناشیا هب  ترضح  همان  ترایز  رد  دیوگیم . نخـس  ادخ  زا  هطـساو  نودب  ترـضح  هکلب  درادن . زین  هتـشرف  دننام  هطـساو  هب  يزاین  ناحبس 

ادخ بناج  زا  تسار  نخس  وگتسار و  هک  یسک  رب  ادخ  دورد  [ » هحفص 22 [. ] 12 . ] هللا نع  قداصلا  یلع  لص  مینکیم : باطخ  هنوگ  نیا 
اب مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاب  تداهـش  زا  سپ  دـیوگیم : هصفح  یبا  نب  ملاس  [. 13 . ] تسا هدوب  فورعم  تفـص  نیا  هب  ترـضح  دیوگیم ».
هب نم  میدـمآ ، ترـضح  لزنم  رد  هک  یماـگنه  میدیـسر . مالـسلاهیلع  دـمحم  نب  رفعج  روـضح  هـب  تیلـست  ضرع  يارب  ناراـی  زا  یعمج 

راهظا هنوگ  نیا  شردپ  تداهش  دروم  رد  مدش  ترـضح  رب  دراو  منک . تیلـست  ضرع  هدش  دراو  ادتبا  نم  ات  دیـشاب  رظتنم  متفگ  ناهارمه 
؛ تفگیم ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  زا  نخس  میقتسم  هک  یماگنه  تسا ، هتفر  ایند  زا  یـسک  نوعجار ، هیلا  انا  انا هللا و  متـشاد :

دهاوخن تفای  يو  دننامه  رگید  تسیک ؛ ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  اب  امـش  نخـس  لقن  هطـساو  هک  دیـسرپیمن  يو  زا  یـسک 
هللا لاق  دومرف : شیوخ و  باحـصا  هب  درک  يور  هاگنآ  دومن . توکـس  یتاظحل  هللادبعوبا  نم  نانخـس  زا  دعب  ادـبا . هلثم  يری  هللاو ال  دـش .

زا دـیامرفیم ، ناحبـس  يادـخ  . » دـحا لثم  هل  اهلعجا  یتح  هولف  مکدـحا  یبری  امک  هل  اهیبراف  ةرمت  قشب  قدـصتی  نم  يدابع  نم  نا  یلاعت 
ار دوخ  بسا  هچب  امـش  هک  هنوگ  ناـمه  مهدیم ، شرورپ  ار  نآ  نم  دـنهدیم ؛ هقدـص  اـمرخ  فصن  هب  هک  دنتـسه  یناـسک  نم  ناگدـنب 

باطخ شیوخ  نارای  هب  دش . نوریب  مامت  یتفگـش  اب  ماما  دزن  زا  هصفح  یبا  نب  ملاس  هاگنآ  دوش .» دـحا  هوک  دـننام  ات  دـیهدیم ، شرورپ 
زا هطساو  نودب  هک  میتفای  ار  یسک  کنیا  دیوگیم . نخس  ادخ  لوسر  زا  هطساو  نودب  مولعلا  رقاب  هنوگچ  هک  میدوب  یتفگش  رد  ام  درک :

هحفص 23] [. ] 14 . ] ۀطساو الب  هللا  لاق  هللادبع و  وبا  یل  لاقف  دیوگیم : نخس  ادخ 

رابت

هللا مالس   ) همطاف دنزرف  مالسلاهیلع  قداص  ماما  ردپ  بناج  زا  تسا . مالـسلاهیلع  قداص  ماما  ردپ  مالـسلا ، هیلع  مولعلا  رقاب  یلع  نب  دمحم 
ماقم و درادن . فیصوت  حیـضوت و  هب  يزاین  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  ردپ  دشابیم . ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دنزرف  و  اهیلع )
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. تسا راکشآ  ناگمه  رب  مالسلاهیلع  مولعلا  رقاب  تلزنم 

ردام

ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ترتع  هب  دـنم  هقالع  نمؤم و  نماد ، كاپ  ینز  دـنزرف  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  ردام ، بناج  زا  اـما 
یبا نب  نمحرلادبع  رتخد  ءامـسا  زین  هورف  ما  ردام  تسا . رکب  یبا  نب  دمحم  نب  مساق  رتخد  هورف » ما   » هب بقلم  همطاف »  » شردام مان  تسا .

. نیترم رکبوبا  یندـلو  تسا : تیاور  زین  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  ددرگیم . لـصتم  رکبوبا  هب  بناـج  ود  زا  مناـخ  نیا  [ 15 . ] تسا رکب 
نب مساق  مه  نکیل  تسا ، رکبوبا  رابت  زا  هچرگ  مناـخ  نیا  هک  دـهدیم  ناـشن  یخیراـت  دـهاوش  تخاـس .» دـلوتم  ارم  راـبود  رکبوبا  [ » 16]

هکلب نادنم ، هقالع  زا  سیمع ، تنب  ءامـسا  شاهدج  مه  رکب و  یبا  نب  دمحم  شدج  مه  نمحرلادبع و  رتخد  ءامـسا  شردام  مه  دمحم و 
. دوب ینید  روما  رد  هنیدم  نانز  دمآ  تفر و  لحم  دوب ، نامز  نانز  دمآ  رـس  هورف  ما  دنیآیم . رامـش  هب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  نارای  زا 

لالج هاج و  اب  ینز  دـنزرف  ینعی  ۀـمرکملا » نبا   » ار مالـسلاهیلع  قداص  ماما  رطاـخ  نیمه  هب  دوب . لـالج  هاـج و  اـب  تفارـش و  اـب  ینز  يو 
هـشیدنا اب  هتـسراو  تسا  يدرف  يو  صخـش  دـشابیم . رکبوبا  سیمع و  تنب  ءامـسا  نادـنزرف  زا  هورف  ما  هحفص 24 ] [. ] 17 . ] دندیمانیم

یلع نینمؤملا  ریما  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  زا  دـعب  هک  تسا  قـح  رواـب  نیا  رب  تسا و  یعیـش  يدرف  يو  لـالز . فاـفش و 
ياههنتف ثداوح و  نافوط  هک  تسا  راوتسا  هنوگ  نآ  شیوخ  هدیقع  رد  يو  دنشابیم . ترضح  قح  هب  نانیشناج  شنادنزرف  مالسلاهیلع و 

هک نماد  كاپ  يدرف  تسا . هتسیاش  مواقم و  راوتسا و  يدرف  زین ، راتفر  رد  دنک . ادج  شیوخ ، قح  رواب  زا  ار  يو  تسا  هتـسناوتن  یگنهرف 
دنزرف هک  یتکرب  رپ  نماد  دـباییم . شرورپ  تسا ، مالـسا  ناهج  راـختفا  هک  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  دـننامه  يدـنزرف  شکاـپ  نماد  رد 

قداص ماما  دیاتسیم . ار  شردام  ياهیکاپ  یگتـسیاش و  نامیا و  و  دنکیم ، راختفا  ردام  نآ  هب  مالـسلاهیلع  دمحم  لآ  قداص  شدنمورب 
ناـمیا هک  تسا  يدارفا  هرمز  زا  مرداـم  [ » 18  ] نینـسحملا بحی  هللا  تنـسحا و  تقتا و  تنمآ و  نمم  یما  تناک  دـیامرفیم : مالـسلاهیلع 
يدارفا زا  ار  شردام  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  دـشابیم ». تسا ، ناحبـس  يادـخ  بوبحم  هک  راکوکین  يدرف  هتخاـس و  هشیپ  اوقت  هدروآ و 

زا دعب  رگید  ماما  تفه  ردام  هک  تسا  نیا  مناخ  نیا  رگید  گرزب  راختفا  ناراکوکین . ینعی  دیاتسیم ، ار  نانآ  هکرابم  هیآ  هک  درامشیم 
. دشابیم مالسلاهیلع  قداص  ماما 

دمحم نب  مساق 

مالـسلاهیلع نیدـباعلا  نیز  دامتعا  دروم  دارفا  زا  دراگنیم  يو  هرابرد  هر )  ) ینیلک هک  تسا  يدرف  دـمحم  نب  مساق  ینعی  هورف  ما  ردـپ  اما 
نب یلع  هحفص 25 ]  ] تاقث نم  یلباکلا  دلاخوبا  رکب و  یبا  نب  دمحم  نب  مساقلا  بیسم و  نب  دیعس  ناک  مالسلاهیلع  هللادبعوبا  لاق  دندوب ،

دامتعا دروم  دلاخ ، وبا  بیسم و  نب  دیعس  دمحم و  نب  مساق  ینعی  رفن  هس  نیا  مالسلاهیلع  قداص  ماما  هدومرف  هب  [ 19  ] مالسلاهیلع نیسحلا 
لاس 108 رد  یگلاـس  نس 77  رد  دـشابیم . شیاتـس  دروم  ردـقلا و  لیلج  داـمتعا و  دروم  اـسراپ و  هیقف و  يدرف  يو  دـنا . هدوب  ترـضح 

اـضرلا دـنع  رکذ  تسا . هدوب  هعیـش  یماما و  يو  هک  دـهدیم  یهاوگ  مالـسلاهیلع  اضر  ماـما  زا  رگید  تیاور  [. 20 . ] تسا هدوـمن  تلحر 
مالـسلاهیلع اضر  ماما  دزن  رد  [ 21 .« ] رمالا اذه  یلع  اناک  مالـسلاهیلع  لاقف  بیـسملا  نب  دیعـس  هیبا و  لاخ  دـمحم  نبا  مساقلا  مالـسلاهیلع 

یهقف كردم  ناونع  هب  دنـس  ظاحل  هب  هچرگ  تیاور  نیا  تسا ». هدوب  هعیـش  يو  دندومرف  ترـضح  دمآ ، شیپ  دـمحم  نب  مساق  زا  نخس 
رد ددرگیم . دییأت  تسا ، هدوب  هعیـش  دمحم  نب  مساق  هک  نآ  نومـضم  رگید  دهاوش  اب  یهقف  ریغ  تاعوضوم  رد  نکیل  دوش ؛ یمن  دـییأت 

[. 22 . ] تسا هدمآیم  رامش  هب  هنیدم  رهش  ياهنیرترب  تلیضف و  اب  دارفا  زا  یکی  يو  تروص  ره 

رکب یبا  نب  دمحم 
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رکبوبا و زا  دعب  سیمع  تنب  ءامـسا  تسا . سیمع  تنب  ءامـسا  شردام  رکبوبا و  شردپ  دمحم  دشابیم . دمحم » (، » هورف ما   ) وناب نیا  دج 
تیبرت نکیل  تسا ، رکبوبا  دنزرف  هچرگ  دمحم  دمآ . رد  مالـسلاهیلع  نینمؤملا  ریما  دقع  هب  اهیلع ) هللا  مالـس   ) ارهز همطاف  تداهـش  زا  دعب 

یمن هحفـص 26 ]  ] يو يارب  یلع  زا  ریغ  يردـپ  مدرم  یتـح  هک  دوب  یلع  هارمه  مزـالم و  هنوگ  نآ  يو  دـشابیم . مالـسلاهیلع  یلع  هتفاـی 
یبا بلص  نم  ینبا  دمحم  تسا ، رکبوبا  بلص  زا  نم  دنزرف  دمحم  تسا : هدیسر  هطبار  نیا  رد  نینمؤملاریما  زا  نخس  هنوگ  نیا  دنتخانش .
دندش ایوج  ار  هودنا  ببـس  هک  یماگنه  دش ؛ نیگهودنا  تخـس  دیـسر  مالـسلاهیلع  یلع  هب  دـمحم  تداهـش  ربخ  هک  یماگنه  [ 23 . ] رکب

یل ناـک  منادیم ، يو  ردـپ  ار  شیوخ  نم  دوب ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  يارب  يردارب  نم و  يهدرورپ  تسد  يو  دوـمرف :
ار يو  نینمؤملا  ریما  هک  یماگنه  دوب ، مالسلاهیلع  یلع  گرتس  كریز و  نارای  زا  هک  دمحم  [. 24 . ] ادلاو هل  تنک  اخا و  یبنل  ناک  ابیبر و 
رد ار  تمـشچ  ياههاگن  اههظحل و  یتح  تشاگن  همان  دهع  نیا  رد  تشون . يو  يارب  ار  ياهماندـهع  دومن ، بوصنم  رـصم  يرادناتـسا  هب 
زا دـعب  همان  نیا  [ 25 . ] ةرظنلا ۀـظحللا و  یف  مهنیب  سآ  و  دـننکن ، عمط  وت  دروم  رد  ناگرزب  فارـشا و  ات  نک ، میـسقت  يواسم  مدرم  ناـیم 

ادـیپ یـسرتسد  دـمحم  هب  جـیدح » نب  هیواعم   » یهدـنامرف هب  هیواعم  ياهورین  هک  یماگنه  [. 26 . ] داتفا هیواعم  تسد  هب  دـمحم ، تداـهش 
ریما هک  سب  نیمه  راـختفا  ار  دـمحم  [ 27 . ] دـندز شتآ  هداد و  رارق  هدرم  غالا  مکـش  لخاد  رد  هتـسب  تسد  ماک و  هنـشت  ار  يو  دـندرک ،
افیس احداک و  الماع  احصان و  ادلو  هبسحن  هللا  دنعف  دهشتسا  دق  هللا  همحر  رکب  یبا  نب  دمحم  دنکیم ، دای  دیهش »  » ناونع هب  يو  زا  نانمؤم 

شالت و رپ  يرازگراک  هاوخ و  ریخ  يدنزرف  يو  دـش . دیهـش  دـنک  تمحر  شیادـخ  هحفـص 27 ]  ] هک دمحم  [ » 28 ، ] اعفاد انکر  اـعطاق و 
یلع ایلع  عیاب  رکب  یبا  نبا  دمحم  تسا ، هدش  دراو  هنوگ  نیا  دمحم »  » دروم رد  مالسلاهیلع  رقاب  ماما  زا  دوب .» راوتـسا  ینکر  هدنرب و  یغیت 

شدج دروم  رد  مالسلاهیلع  قداص  ماما  درک .» تعیب  مالسلاهیلع  یلع  اب  رکبوبا ، شردپ  زا  يرازیب  ساسا  رب  دمحم  [ » 29 ، ] هیبا نم  ۀئاربلا 
ءامـسا هما  لبق  نم  هباجنإ  ناک  دشابیم ، شردام  بناج  زا  يو  تلاصا  تباجن و  دنک ، تمحر  ار  وا  ادخ  دـیامرفیم : رکب  یبا  نب  دـمحم 

بناج زا  و  رکب ، یبا  نب  دمحم  هب  ردپ  بناج  زا  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  ردام  نیاربانب  [. 30 . ] هیبا لبق  نم  اهیلع ال  هللا  ۀمحر  سیمع  تنب 
[. 31 . ] ددرگیم لصتم  رکب  یبا  نب  نمحرلادبع  ینعی  رکبوبا  رگید  دنزرف  هب  ردام 

سیمع تنب  ءامسا 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  رسمه  هنومیم »  » رهاوخ سیمع  تنب  ءامسا  دروخیم . دنویپ  سیمع  تنب  ءامسا  هب  هورف ) ما   ) مناخ نیا  لسن 
رد تسا .) هدوب  بلطملادبع  نب  هزمح  رسمه  تسخن  يو  دنراگنیم  یخرب   ) دوب بلاط  یبا  نب  رفعج  رسمه  تسخن  يو  دشابیم . ملـس  و 

ترجاهم هشبح  هب  شرسمه  هارمه  هب  و  دش ، ناملسم  دوش ، دراو  مقرا  راد  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هک  نیا  زا  شیپ  هکم 
نماد هب  نوـع  هللادـبع و  دـمحم ، دـننام  ینادـنزرف  رفعج ، شرـسمه  زا  تسا . هدوـمن  ترجه  تبوـن  ود  هک  تسا  یناناملـسم  زا  يو  درک .

دعب هاگنآ  دروآ . نماد  هب  ار  رکب  یبا  نب  دمحم  هک  دمآرد  رکبوبا  دـقع  هب  هتوم ، هحفص 28 ]  ] گنج رد  رفعج  تداهش  زا  دعب  دروآیم .
[. 32 . ] دروآیم ایند  هب  نوع  ییحی و  ياهمان  هب  رـسپ  ود  یلع  زا  هک  دـنکیم  جاودزا  مالـسلاهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  اـب  رکبوبا  تلحر  زا 

نیا اهیلع ) هللا  مالـس   ) ارهز همطاف  فافز  بش  رد  دوب . نانآ  هناخ  رارـسا  مرحم  هک  تشاد  تلالج  تیب  لها  دزن  رد  رادـقم  نآ  مناـخ  نیا 
مالسلاهیلع یلع  تشاد و  روضح  مناخ  نیمه  زین  اهیلع ) هللا  مالس   ) همطاف نداد  لسغ  ماگنه  رد  دوب . اهیلع ) هللا  مالـس   ) همطاف هارمه  مناخ 

ردام ردـپ و  بناج  زا  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  فافـش  كاـپ و  راـبت  نیا  [ 33 . ] دوـمنیم یهارمه  اـهیلع ) هللا  مالـس   ) همطاـف زیهجت  رد  ار 
. دشابیم

تیبرت

یگژیو نیا  دیامنیم . افیا  یبرم  ار  يروحم  شقن  نارگید  هیکزت  تیبرت و  رد  دوشیم . درف  بیـصن  هک  تسا  یتلیـضف  نیرترب  يرگ  یبرم 
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و دیامنیم . یفرعم  یبرم  ینعی  بر »  » دوخ شیاتس  رد  ار  شیوخ  تافص  نیرترب  زا  یکی  ناحبـس  يادخ  هک  تسا  مامتها  زا  رادقم  نآ  ات 
بر دـمحلا  هللف  تسا ، دـنم  هرهب  یبرم  تفـص  یگژیو و  زا  هک  دـنکیم ، شیوـخ  رـصحنم  هتـسیاش و  تـهج  نآ  زا  ار  شیاتـس  دـمح و 

، دیامنیم ناونع  شیوخ  هصاخ  تمحر  لضف و  زا  ار  ناسنا  یکاپ  هیکزت و  ناحبـس  يادخ  [. 34 . ] نیملاعلا بر  ضرالا  بر  تاومسلا و 
شقن و هحفص 29 ] [. ] 35 . ] میلع عیمـس  هللا  ءاشی و  نم  یکزی  هللا  نکل  ادـبا و  دـحا  نم  مکنم  یکز  ام  هتمحر  مکیلع و  هللا  لضف  ـال  ول  و 

هللا كراب  نسحا و  دوخ  رب  شیوخ ، يانـسح  تافـص  زا  تفـص  دنچ  یگژیو و  دـنچ  رب  ناحبـس  يادـخ  هک  رادـقم  نیمه  تیبرت  تیمها 
بر هللا  كراـبتف  مکبر  هللا  مـکلذ  ناـسنا ، تـیبرت  دـننامه  زین  و  [، 36  ] نیقلاخلا نسحا  هللا  كراـبتف  ناـسنا ؛ شنیرفآ  دـننامه  دـیوگیم .
مامت رد  یهلا  ماع  تمحر  یلجت  نیا  تسا . یکاپ  ره  یکزم  هتفای و  تیبرت  ره  یبرم  ناحبـس  يادـخ  هک  وس  کـی  زا  نیا  [. 37 . ] نیملاعلا

یخرب هک  تسا  رگ  هولج  زین  هژیو  هنوگ  هب  یلجت  نیمه  رگید  يوس  زا  دـشاب . یم  يدوجوم  ره  هکلب  ناسنا  ره  لـماش  تسا ؛ یتسه  ماـظن 
هیلع و هللا  یلص  هللا  لوسر  هژیو  هب  ناربمایپ  تیبرت  بیدأت و  رطاخ  نیمه  هب  دهدیم . رارق  تیانع  دروم  هژیو  تروص  هب  ار  رترب  ياهناسنا 
«. دومن بدا  وکین  ربمایپ  لجوزع  ناحبـس  يادخ  [ » 38 . ] هبدأ نسحاف  هیبن  ّبدا  لـجوزع  هللا  نا  دـهدیم . تبـسن  شیوخ  هب  ار  ملـس  هلآ و 

دنوادـخ هژیو  تاضویف  زا  هرامه  يو  تفای . تیبرت  دـحوم  نماد و  كاـپ  يدارفا  نماد  رد  كاـپ و  نادـناخ  زا  یهلا  تیاـنع  هب  هللا  لوسر 
زا دنـشابیم . مالـسلاهیلع  قداص  ماما  یبرم  رابت  نیمه  زا  یناگنازرف  کنیا  دیـسر . یناسنا  لامک  جوا  الاو و  ماقم  هب  ات  درب ، هرهب  ناـحبس 
رد لاس ) هدزای   ) ار تدم  نیا  زا  يدایز  رادقم  دشابیم . شردپ  مالسلاهیلع  مولعلا  رقاب  رهم  رپ  نماد  رد  لاس  تدم 34  هب  ات 114  لاس 83 

. دنیامنیم افیا  شیوخ  دنمورب  دنزرف  تیبرت  رد  ینالوط  مهم و  شقن  مامه  ماما  ود  هک  دراد ، رارق  زین  مالـسلا  هیلع  نیدـجاسلا  دیـس  رانک 
ار يو  ماش  حبص و  ره  دشابیم . موصعم  ود  هحفص 30 ]  ] نیا هارمه  مزالم و  هرامه  مالـسلا ) امهیلع   ) دمحم نب  رفعج  تدم  نیا  رد  [ 39]

مولعلا رقاب  مردپ  دیامنیم : وگزاب  هنوگ  نیا  ار  ردپ  شقن  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  دنزاسیم . دـنم  هرهب  یتوکلم  ياههشیدـنا  فراعم و  زا 
لوغشم هللا  الا  هلا  نتفگ ال  هب  شماک  رد  نابز  دش . یمن  ادخ  دای  عنام  مدرم  اب  يو  ياهترشاعم  یتح  دوب ؛ شبل  رب  ادخ  رکذ  مان و  هرامه 

هب دوب ، نآرق  تئارق  هب  انشآ  هداوناخ  ياضعا  زا  سک  ره  و  دومنیم . ادخ  رکذ  دای و  هب  راداو  و  هاگ ) حبص   ) دروآیم درگ  ار  ام  يو  دوب .
علطت یتح  رکذـلاب  انرمأیف  انعمجی  ناک  دومنیم ، عولط  باتفآ  ات  دـندشیم  لوغـشم  ادـخ  رکذ  هب  دـندوبن ، انـشآ  هک  نانآ  و  نآرق ، تئارق 

زین جح  ياهرفس  رد  مالسلا ) امهیلع   ) دمحم نب  رفعج  [. 40 . ] رکذلاب هرمأ  انم  أرقی  ناک ال  نم  انم و  ءرقی  ناک  نم  ةءارقلاب  رمأی  سمشلا و 
. دومنیم راذگاو  دمحم  نب  رفعج  هب  ار  اهنآ  خساپ  ترـضح  دشیم ، مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاب  زا  هک  ییاهلاؤس  یخرب  هک  دوب . ردـپ  هارمه 
رد [ 41 ... ] رفعج ینبا  لس  لاق  کلأسأ  نا  دـیرا  ینا  لاق  لجر ، هاتاف  مالـسلاهیلع  رفعج  هنبا  هعم  جـحلا و  یف  ناک  مالـسلاهیلع  رفعجابا  نا 
جح رفس  رد  [ 42 . ] دوب شردـپ  هارمه  تقـشم  رپ  رفـس  لوط  رد  تخاسیم . هدامآ  رتسب  يو  يارب  دوب و  ترـضح  هارمه  زین  ماـش  هب  رفس 

هحفص 31] [. ] 43 . ] دهدیم يرادلد  ار  يو  مالسلاهیلع  رقاب  ماما  هک  تسا  تدابع  يارب  شالت  رد  هنوگ  نآ  یناوجون  ماگنه 

دواد ما 

لآ قداص  شرورپ  دهم  44 ؛]  ] دندیمانیم ۀمرکملا  نبا  رطاخ  نیا  هب  ار  ترضح  هک  هورف » ما   » نوچ تلیضف  اب  نماد و  كاپ  يردام  نماد 
« دواد ما   » هب بقلم  هک  ةوعدلا  باجتسم  بسن و  يولع  یمناخ  هنیس  زا  دنزرف  نیا  هک  نیا  رگید  تلیضف  دریگیم . رارق  مالـسلاهیلع  دمحم 
. تسا مالـسلاهیلع  قداص  ماما  یعاضر  ردارب  شدنزرف  دواد  تسا و  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  یعاضر  ردام  دواد  ما  دـشونیم . ریـش  تسا ،

قداص ماما  دومن . دادمتـسا  يو  زا  دـمآ و  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  تمدـخ  هب  شردام  دـش ، راتفرگ  روصنم  نادـنز  رد  دواد  هک  یماگنه 
« دواد ما   » ياعد هب  اعد  نیا  ددرگیم . دازآ  شدنزرف  دوشیم و  فرطرب  يراتفرگ  نآ  ندناوخ  اب  هک  دزومآیم  ییاعد  يو  هب  مالسلاهیلع 

یکدوک نارود  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  دشابیم . ینمادـکاپ  نز  نینچ  نماد  رد  زین  ترـضح  یگراوخ  ریـش  نارود  [ 45 . ] تسا فورعم 
، هنازرف نماد و  كاپ  نانز  زین  كاپ و  ناموصعم  ینعی  لیدبیب  دارفا  نیا  لیاضف  تسا . هدومن  يرپس  كاپ  ناگنازرف  نیا  هارمه  هب  شیوخ 
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موصعم ناگنازرف ، هنازرف  دوخ  هک  كدوک  نیا  دیامنیم . افیا  كدوک  هتفهن  ياهدادعتسا  ندش  افوکش  راتفر و  هشیدنا و  رد  یمهم  شقن 
. دنشابیم راد  هدهع  ار  يو  تیبرت  زین  لیدبیب  نایبرم  تسا ، ناکاپ  رابت  زا  ریظنیب  يرهوگ  شزغل و  هانگ و  ره  زا 

قداص ماما  تداهش 

هلیح اب  نانآ  دندومنیم . ناونع  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ینیشناج  هب  ار  شیوخ  يراد  تموکح  تفالخ و  غورد  هب  نایسابع 
تیب لها  يوسمه  لکـشت  دوجو  ار  شیوخ  ییورایور  شلاچ و  نیرت  گرزب  دندش . راد  هدهع  هحفص 32 ]  ] ار مهم  بصنم  نیا  بیرف  و 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  تیب  لها  يربهر  هب  تیب  لها  يوسمه  لکشت  اریز  دندیدیم . موصعم  ناماما  يربهر  هب  مالـسلا ) مهیلع  )
زیتس رد  یناشن  مان و  ره  اب  یهابت  متـس و  هنوگ  ره  اب  یهلا  دـهعت  ساسا  رب  ترتع  هکلب  تساوخن ، رب  شلاچ  هب  هیما  ینب  مغر  هب  اـهنت  ملس 

لوسر دوخ  یگدنز  اب  نامزمه  هکلب  مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  نامز  هب  وسمه ) لکشت   ) یعامتجا گرزب  نایرج  نیا  يریگ  لکـش  دوب .
اهيراجنهان و هب  ندیشخب  راجنه  ياتسار  رد  ار  يروحم  مهم و  شقن  هرامه  لکشت  نیا  دراد . تشگزاب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا 

ببس نیمه  هب  تفریم . رامش  هب  نایسابع  نایوما و  مغر  هب  یعامتجا  شلاچ  نیرتگرزب  و  دومنیم . افیا  یغاط  نارگمتس  متس و  اب  هزرابم 
. ساـبع ینب  هشیپ  قاـفن  ناـمکاح  هن  دـندیباتیم و  رب  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لآ  ترتـع  هیما  ینب  رگهاـبت  ناـمکاح  هن 

شیوخ يارب  تیب ، لـها  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هب  شیوخ  ندومن  بوسنم  اـب  تیب و  لـها  تیعقوـم  ماـن و  اـب  نایـسابع 
نیرت گرزب  دـندش و  راد  هدـهع  نیوانع  نیمه  اب  نرق  جـنپ  زا  شیب  ار  یمالـسا  تما  يرادـمامز  نانآ  دـنتخاس . مهارف  یعامتجا  تیعقوم 

قیقحت و راتشون  نیا  مراهچ  شخب  رد  نآ  حرش  هک  دنتـشاد  اور  ترتع  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ياهنامرآ  رب  ار  تنایخ 
گرزب دندوب ، هتخاس  ناهنپ  قافن  هدرپ  ریز  ار  شیوخ  هایس  هرهچ  نینوخ و  ناتـسد  ود ، ره  هک  نایرج  ود  نیا  نامکاح  تسا . هدش  لیلحت 

ياهصخاش نانآ  اریز  دنتخاس ؛ دراو  وس  تمس و  نیا  زا  یمالسا  تما  هب  ار  بیسآ  نیرتشیب  دندش و  بکترم  اتسار  نیا  رد  ار  هانگ  نیرت 
ات مالسلاهیلع  قداص  ماما  زا  تسا . ترتع  نوخ  هب  هتشغآ  هیما  ینب  دیلپ  تسد  مالسلاهیلع  مولعلا  رقاب  ات  دنتفرگ . مالسا  تما  زا  ار  تلیـضف 

ینب لوفا  هب  ور  نارود  رد  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  تماما  نامز  زا  یـشخب  هحفص 33 ] . ] نایسابع كاپان  تسد  مالسلاهیلع  يرگـسع  ماما 
مغر هب  ضرعت  تدـم ، نیا  رد  دوب . نتخیر  ورف  لاـح  رد  هدومن  تسـس  ار  ناـیوما  تموکح  ياهنوتـس  متـس ، هک  هاـگنآ  تسا . هدوب  هیما 
متـس نیگنن  تموکح  زاغآ  اب  نامزمه  تماما  نارود  مود  شخب  اما  دوب . هدومن  شکورف ، نارود  نایاپ  رد  نکیل  هتفاـی ، ناـماس  زین  ترتع 

نارود نیا  هوکش  زاغآ  یقیناود  روصنم  نارود  تفریم . شیپ  شیوخ  يدنم  ناوت  هعـسوت و  يوس  هب  هرامه  هک  دشابیم . نایـسابع  هشیپ 
لکـشت مالـسلا و  هیلع  قداص  ماما  ار  شیوخ  يرگمتـس  نـالوج  يروتاـتکید و  عناـم  نیرت  گرزب  روصنم  دـشابیم . هایـس  هلاـس  دـصناپ 

لتق رب  میمصت  یتح  اهراب  دیآیم و  رب  ترضح  ياهنامرآ  اب  تفلاخم  ددص  رد  هرامه  ریوزت  اب  رطاخ  نیمه  هب  و  دنیبیم . ناشیا  يوسمه 
[. 46 . ] داد تاجن  اههئطوت  زا  ار  مامه  ماما  ناحبس ، يادخ  دنمناوت  تسد  هک  دریگیم  ترضح 

قداص ماما  تداهش  ببس 

رگا دندربیم . هرهب  قافن  یگناگ و  ود  شور  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لآ  ترتع  هیلع  مادقا  رد  نایوما  مغر  هب  نایـسابع 
ار البرک  طاـباس و  نیفـص ، نوچ  ینینوخ  ياـهگنج  و  دـندرب ، شیپ  گـنج  ییور  رد  ور  ياهنادـیم  اـت  ار  ترتع  هیلع  شلاـچ  هیما  ینب 

شالت یعامتجا  ظاحل  زا  دـندوب . ترتع  اب  شلاچ  رد  یناهنپ  تروص  هب  هدرب و  هرهب  رتشیب  ریوزت ، درگـش  زا  سابع  ینب  دـنتخاس ، رادـیدپ 
هحفـص . ] دندیبات یمن  رب  هجو  چیه  هب  ار  تیب  لها  دـندوب و  تیب  لها  نمـشد  ناهنپ  رد  نکیل  دوب ؛ تیب  لها  زا  تیامح  مارتحا و  رب  نانآ 

لها لتق  دح  رد  یتح  یتایانج  زا  نادـیم  نیا  رد  دوب . ترتع  ياهمادـقا  يور  رد  ور  نانآ  یگنهرف  یعامتجا و  یـسایس و  ياهمادـقا  [ 34
رد نایـسابع  قافن  يراک و  ناهنپ  نیا  هیور  دنتخاس . هتـشغآ  ترتع  نوخ  هب  ار  شیوخ  تسد  یناهنپ  تروص  هب  و  دندرکن . غیرد  زین  تیب 
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دروم رد  نکیل  دوب ؛ مالـسلاهیلع  راـهطا  همئا  ینعی  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ترتـع  وـسمه  لکـشت  ناربـهر  نارـس و  دروـم 
زا نآ  ياـههنومن  هک  دوـب  گـنج  نادـیم  رد  زیتـس  هـیما  ینب  دـننامه  زین  ساـبع  ینب  تفلاـخم  ناـنآ  راـبت  لـسن و  تـیب و  لـها  ناـهارمه 

راتـشون نیا  مراهچ  شخب  رد  هک  دروخیم  مشچ  هب  خـف و ... يادهـش  دـننام  ینیـسح  زین  ینـسح و  تاداـس  دروم  رد  ناـنآ  ياـهدروخرب 
روصنم و  دنامن . ناما  رد  سابعینب  هئطوت  زا  تفریم ، رامـش  هب  تیب  لها  زراب  تیـصخش  هک  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  تسا . هدـش  قیقحت 
تیعقوم تسناوتن  تیاهن  رد  نکیل  [ 47 . ] تشگیم رب  دوخ  میمصت  زا  ثداوح  یخرب  رثا  رد  هک  تفرگیم  ترضح  لتق  هب  میمـصت  اهراب 
مومـسم ار  دوب  تلیـضف  شناد و  همـشچرس  هک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  راگدای  دـنک . لمحت  ار  ترـضح  یعامتجا  يالاو 

، بوشآ رهش  نبا  يزوج ، نبا  طبس  یناهفـصا ، جرفلاوبا  دننام  ناراگن  خیرات  هریـس و  زا  يرایـسب  ار  تقیقح  نیا  دروآرد . ياپ  زا  دومن و 
قافتا ترضح ، تداهـش  لاس  دروم  رد  [. 48 . ] دنا هتـشاگن  یـسلجم و ... رقاب  دمحم  همالع  يدیوس ، يربط ، ریرج  نب  دـمحم  غابـص ، نبا 

يرایـسب اریز  تسین . مهارف  قاـفتا  نیا  تداهـش  زور  دروم  رد  نکیل  تسا . هدوب  يرجه  لاس 148  رد  هک  تسا  ناگدنـسیون  نیب  هاگدید 
( یسربط دیلاوملا  جات  ، ) ناکلخ نبا  غابـص ، نبا  يروباشین ، لاتف  هحفص 35 ] ، ] ینیلک دننام  دنراگنیم ؛ لاوش  هام  رد  ار  ترـضح  تداهش 
ود نـیا  ناـیم  زا  [ 50 . ] یـسربط یمعفک و  دـننام  دنـسیونیم ، بـجر  هاـم  ار  ترـضح  تداهـش  یخرب  و  [ 49 . ] همئالا خیرات  دـیفم ، خـیش 

. دشابیم فورعم  نایعیش  نایم  رد  لاوش  ینعی 25  لوا  هاگدید  هاگدید ،

زیهجت مسارم 

... مالسلاهیلع یبأ  هب  یناصوا  امیف  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  لاق  تسا ، هدش  لقن  هنوگ  نیا  مالسلاهیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  نابز  زا 
تیـصو نم  هب  مردـپ  . » ینرما امک  هتلـسغ  یبا  یـضم  نا  املف  مامالا ... الا  هلـسغی  مامالا ال  ناف  كریغ  دـحا  ینلـسغی  الف  تم  انأ  ذا  ینب  اـی 

تلحر مردـپ  هک  یماگنه  دـهدیم . لسغ  ماما  طقف  ار  ماما  اریز  داد  دـهاوخن  لـسغ  ارم  وت  زج  یـسک  مدرک ، تلحر  هک  یماـگنه  دومن ،
هدشیم و مرحم  نآ  رد  هک  یسابل  ینامی و  درب  رد  ار  ترضح  هاگنآ  [ 51 «. ] مداد لسغ  ار  يو  دوب ، هدومن  شرافس  هک  هنوگ  نامه  دومن 

مارحا اـهنآ  رد  هک  ياهچراـپ  ود  رد  ار  مردـپ  نم  مالـسلاهیلع : مظاـک  ماـما  دـنیامنیم . نفک  هدـناوخیم ، هعمج  زاـمن  نآ  اـب  هک  یـسابل 
، دوب هدومن  يرادیرخ  رانید  لهچ  هب  هک  يدرب  دوب و  مالسلاهیلع  نیسحلا  نب  یلع  زا  هک  ياهمامع  شیاه و  نهاریپ  زا  ینهاریپ  تسبیم و 

هنوـگ نیا  رد  هک  دروآ  تسد  هحفـص 36 ]  ] هب ار  دراوم  نیا  بابحتـسا  زین  تیبولطم و  ناوتیم  تاـیاور  هنوگ  نیا  زا  [. 52 . ] مدرک نفک 
بولطم تسا ، هدناوخیم  هعمج  زامن  نآ  اب  هک  ياهچراپ  تسا و  هدـش  مرحم  تیم  نآ  رد  هک  ياهچراپ  ینامی ، درب  هچراپ  ینعی  اههچراپ 

وگلا ناـنآ  راـتفر  زا  دومن و  هدـهاشم  ترتـع  هریـس  رد  ناوـتیم  ار  تیم  زیهجت  بادآ  تیاـعر  تروـص  ره  رد  دـننک . نفک  ار  تیم  تسا 
هب دقرغ » عیقب   » رد مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاب  شردپ  ربق  رانک  رد  ار  يو  شردـپ  ندـب  زیهجت  زا  دـعب  مالـسلاهیلع  مظاک  یـسوم  ماما  تفرگ .

، مالـسلاهیلع یبتجم  ماما  زا : دنترابع  بیترت  هب  هلبق  تمـس  زا  عیقب  رد  رگید  ماما  هس  ربق  هارمه  هب  ترـضح  ربق  هاگیاج  [ 53 . ] درپس كاخ 
. مالسلا هیلع  قداص  ماما  مالسلاهیلع و  رقاب  ماما  مالسلا ، هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما 

قداص ماما  ترایز 

فیلکت کی  دنمناوت  دارفا  يارب  مارحلا  هللا  تیب  ترایز  یتح  و  تسا ، هدـش  هبعک  ترایز  هب  ناوارف  بیغرت  هک  هنوگ  نامه  ینید  راثآ  رد 
، دنراد ار  ادـخ  هناخ  ترایز  تعاطتـسا  هک  دـنمناوت  دارفا  رب  [ » 54 ، ] الیبس هیلا  عاطتـسا  نم  تیبلا  جـح  ساـنلا  یلع  و هللا  دـشابیم -  یهلا 

ترایز يارب  تسا . هدش  بیغرت  نیمه  زین  ترتع  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ترایز  رب  تسا - ». نانآ  هدهع  رب  هناخ  ترایز 
یتا نم  دوریم ، رامش  هب  گرزب  يافج  نآ  هب  ییانتعایب  تسا و  هدش  روظنم  شاداپ  نیرت  گرزب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 

[. 55 . ] ۀنجلا هل  تبجو  یتعافش  هل  تبجو  نم  یتعافـش و  هل  تبجو  ارئاز  یناتا  نم  ۀمیقلا ، موی  هتوفج  ۀنیدملا  یلا  ینرزی  مل  اجاح و  ۀکم 
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هحفص 37] ]

؟ تسیچ يارب  ترایز 

همئا و  اهیلع ) هللا  مالـس   ) ارهز همطاف  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ربق  مارحلا و  هللا  تیب  دـننام  هفرـشم  دـهاشم  ترایز  هزیگنا 
اهنآ مان  دای و  تسا . نید  ادخ و  هب  درک  يور  ثعاب  اهنآ  روضح  دای و  دنشابیم و  ینید  رهاظم  نانآ  هک  تسا  نیا  مالسلا ) مهیلع   ) راهطا
تیب هاگ  چیه  دیامرفیم ، ادخ  هناخ  ترایز  دروم  رد  مالسلاهیلع  نینمؤملا  ریما  تسا . یهلا  نید  ءاقب  يرادیاپ و  ثعاب  مسارم  نیا  ءایحا  و 

رهاظم نیا  هب  درک  يور  [. 56 . ] اورظانت مل  كرت  نا  هناف  تسا . نآ  رد  امش  ینید  تمظع  تزع و  هک  دیراذگن  رئاز  زا  یلاخ  ار  مارحلا  هللا 
ندومیپ تهج  رد  يدنم  ناوت  تعرس و  نادنچ و  ود  فعـش  قوش و  ار  نمؤم  ناسنا  هک  تسا  یهلا  يالاو  ياهشزرا  هب  درک  يور  ینید 

. دراد لابند  هب  زین  ناوارف  یترخآ  شاداپ  یهلا  يایلوا  ترایز  هک  نیا  رب  نوزفا  دیامنیم . یهلا  راومه  هار 

قداص ماما  ترایز  باوث 

هللا لوسر  زا  تسا . هدـش  هداد  هدـعو  نانآ  نارئاز  يارب  لیزج  شاداـپ  تسا و  هدـش  بیغرت  ناوارف  راـهطا  همئا  تراـیز  رب  ینید  راـثآ  رد 
ترایز ار  وا  نم  تماـیق  زور  دـنک ، تراـیز  ارم  نادـناخ  زا  یکی  اـی  ارم  سک  ره  هک  تسا  تیاور  هنوگ  نیا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

. اهلاوها نم  هتذقناف  ۀمیقلا  موی  هترز  یتیرذ  نم  ادـحا  رازوا  ینراز  نم  داد ، مهاوخ  شتاجن  زور  نآ  ياهساره  لوه و  زا  درک و  مهاوخ 
راز نمک  لاق  مکنم  ادـحا  راز  نمل  ام  هک : تسا  تیاور  هنوگ  نیا  راهطا  همئا  ترایز  دروم  رد  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  ناـبز  زا  و  [. 57]

شاداپ مالـسلاهیلع  قداص  ماما  هلمج  زا  ناـماما  زا  هحفـص 38 ]  ] مادـک ره  ترایز  شاداپ  [ » 58 . ] ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر 
ره مالـسلاهیلع  قداص  ماما  ترایز  تاکرب  دروم  رد  يورخا  شاداـپ  رب  نوزفا  دـشابیم .» ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تراـیز 

یتکرب اب  یگدنز  زا  یسک  نینچ  هبونذ ، هل  ترفغ  ینراز  نم  دوشیم ، هدیشخب  يو  ناهانگ  دنک ، ترایز  ار  مالسلاهیلع  قداص  ماما  سک 
شردپ مالـسلا و  هیلع  قداص  ماما  ترایز  تاکرب  زا  زین  و  اریقف . تمی  مل  و  دوشن ، نارگید  دنمزاین  ریقف و  هاگ  چیه  هک  دوشیم  دـنم  هرهب 

ْتُمَی َْمل  َو  ٌمْقُس  ُْهبُِصی  َْمل  َو  ِْهیَْنیَع  ِکَتْـشَی  َْمل  ُهَابَأ  َو  ًارَفْعَج  َراَز  ْنَم  دنیبیمن َ . بیـسآ  نانآ  رئاز  مشچ  هک  تسا  نیا  مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاب 
[. 59 . ] یًلَْتبُم

ترایز بادآ 

اب دـیاب  نانآ  تایح  نامز  رد  دارفا  ترایز  تسا . یبادآ  ياراد  ناـشتایح  ماـگنه  دـننامه  ناـنآ ، تلحر  زا  دـعب  هللا  ءاـیلوا  ندومن  تراـیز 
يارب رئاز  صخـش  هک  تسا  یبادآ  رب  لمتـشم  زین  تلحر  زا  دـعب  ترایز  دـشاب . هارمه  بدا  شمارآ و  راـقو و  تیاـعر  عوشخ ، روضح و 

قیقحت اتـسار  نیا  رد  هیلع ) هللا  ناوضر   ) لوا دیهـش  یکم  نب  دمحم  دیامن . تیاعر  ار  اهنآ  رتشیب ، شاداپ  زا  ندـش  رادروخرب  يرو و  هرهب 
هب ندـش  دراو  زا  شیپ  رئاز ، - 1 دـهدیم : حرـش  هنوگ  نیا  ار  ترایز  بادآ  يو  مییامنیم . يروآدای  ار  اـهنآ  یخرب  هک  دراد  ياهدـنزرا 

ماگنه - 2 دیامن . ترایز  لسغ  دیاب  تسخن  رگید ) موصعم  ماما  ره  و   ) ارهز همطاف  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  فرشم  دهشم 
دورو ماگنه  رد  - 5 دشوپب . زیمت  ون و  ياهسابل  - 4 هحفص 39 ] . ] دوش دراو  راقو  عوشخ و  عوضخ و  اب  - 3 دشاب . تراهط  اب  ندش ، دراو 

زا رگا  دوش ، دراو  تسا  عشاخ  هداـمآ و  يو  هیحور  هک  یماـگنه  رد  - 6 دـنک . تئارق  ار  لوخد  نذا  ياعد  دتـسیاب و  يدورو  رد  رانک  رد 
نوریب ماگنه  - 8 دوش . دراو  تسار  ياپ  اب  دورو  ماگنه  - 7 دوش . مهارف  يو  يارب  یتلاح  نینچ  ات  دـنک  ربص  تسین ، رادروخرب  تلاح  نیا 

. دسوبب ار  حیرض  ناکما  تروص  رد  - 10 تسا . رتهب  دوش ، حیرض  کیدزن  هچ  ره  ناکما  تروص  رد  - 9 دیایب . نوریب  پچ  ياپ  اب  ندمآ 
فرط هاگنآ  تسار  فرط  ترایز  زا  غارف  زا  دعب  - 12 دراد . رارق  هلبق  هب  تشپ  رئاز  هک  یلاح  رد  دوش ، دراو  رازم  يوربور  تهج  زا  - 11
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رارـصا اعد  رب  دنادرگ ؛ رئاز  بیـصن  ار  يو  تعافـش  ات  دهد  دنگوس  ربق  بحاص  هب  ار  ناحبـس  يادخ  هداهن و  حیرـض  رب  ار  تروص  پچ 
بحتـسم نیکل  تسا ؛ یفاک  رازم  رانک  رئاز  روضح  تراـیز  رد  - 13 دـناوخب . اعد  هداتـسیا و  هلبق  هب  ور  روزم  رـس  رانک  رد  هاگنآ  دزروب ،

هللا یلـص  هللا  لوسر  ترایز  رگا   ) ترایز زامن  تعکر  ود  همان  ترایز  توالت  زا  دعب  - 14 دیامن . تئارق  ار  هدیسر  ياههمان  ترایز  تسا 
، دناوخب زین  اهدجـسم  رد  ار  زامن  نیا  رگا  و  دـهد . ماجنا  روزم  رـس  رانک  رد  تسا ) ناماما  ریاس  رگا  يوبن و  هضور  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و 
دهاوخیم و شدوخ  هک  ییاعد  ره  ای  دناوخب و  مادک  ره  دروم  رد  هدیسر  هک  ییاهاعد  ترایز ، زامن  ندناوخ  زا  دعب  - 15 تسا . حیحص 

نآرق يرادقم  - 16 هحفـص 40 ] . ] دوشیم باجتـسم  عیرـس  اعد  تیعقوم  نیا  رد  هک  دناوخب ، تسا  نآ  رد  ترخآ  ایند و  تداعـس  ریخ و 
، دـشاب بلق  روضح  اب  تالاح  مامت  رد  - 17 دـیآیم . باسح  هب  روزم  میظعت  مادـقا  نیا  هک  دـیامن  هیدـه  رازم  بحاص  هب  هدومن و  تئارق 

ياهزاین عفر  رد  تدـعاسم  مرح و  نایدـصتم  نامداخ و  میرکت  مارتحا و  - 18 دـیامن . هبوت  رافغتـسا و  هدروآ و  رطاخ  هب  شیوخ  ناهانگ 
مرح هب  فرشت  رخآ  تبون  رد  - 20 دیامن . تسا ، راگدـنام  ناکم  نآ  رد  هک  یماگنه  ات  روزم  ترایز  هب  ررکم  هعجارم  - 19 دیامن . نانآ 

ترایز اریز  دـنک ؛ توافت  نآ  زا  شیپ  اب  دـیاب  ترایز  زا  دـعب  رئاز  تلاح  - 21 دشاب . هتـشاد  ددجم  تشگزاب  دیما  دـیامن و  عادو  روزم  اب 
هقالع زین  میظعت و  ثعاب  هک  دورب  نوریب  مرح  زا  عیرس  ترایز  ماجنا  زا  دعب  - 22 تسا . ناهانگ  شزیر  ثعاب  ندش  لوبق  تروص  رد  ایلوا 

اجنآ رد  راتفر  نیا  هک  دیامن ؛ تخادرپ  هقدـص  دـننکیم ، زاین  راهظا  ناکم  نآ  رد  هک  ینادـنمزاین  هب  - 23 دشابیم . تشگزاب  يارب  رتشیب 
-25 تسا . رتهب  نآ  ندادن  ماجنا  هیقت  تروص  رد  نکیل  تسا ، تنس  هعیش  دزن  رد  حیرض  ندیسوب  - 24 تشاد . دهاوخ  نادنچ  ود  شاداپ 

رگا - 26 تسا . حیحـص  بولطم و  هدومن ، رئاز  بیـصن  روزم  ترایز  هک  نیا  رطاـخ  هب  ناحبـس  يادـخ  هاـگرد  هب  رکـش  يهدجـس  ماـجنا 
رگا زین  و  دوش . لوغـشم  ترایز  هب  هاگنآ  دیامن ، رازگرب  تعامج  هارمه  ار  زامن  ادتبا  دـش ، مرح  دراو  تساپرب  تعامج  زامن  هک  یماگنه 

تاقوا نیا  ریغ  رد  رگا  و  دهد . ماجنا  ترایز  هحفص 41 ]  ] هاگنآ هدروآ ، ياج  هب  ار  تعامج  زامن  لوا  دوشیم  مرح  دراو  زامن  تقو  لوا 
رب . ) دنک تعامج  زامن  هارمه  ار  دوخ  عیرـس  دش ، اپرب  تعامج  زامن  ترایز  ماگنه  رد  رگا  دهد . ماجنا  ار  زامن  هاگنآ  ترایز ، ادتبا  تسا 
رد - 27 دشاب .) رگید  راک  ای  ترایز  لوغـشم  یـسک  دنوشیم ، اپرب  دـهاشم  رد  هک  بجاو  ياهزامن  ماگنه  رد  تسین  حیحـص  ساسا  نیا 

[. 60 . ] دننک راذگاو  اهدراو  هزات  هب  ار  دوخ  ياج  دناهدش  قفوم  ترایز  هب  هک  نانآ  تسا  رتهب  مرح ، ماحدزا  تروص 

نادنزرف

ار [ 63  ] رفن تفه  ای  و  [ 62  ] رفن شـش  نآ  زا  رتمک  یخرب  هچرگ  [ 61 . ] دنرامشیم رفن  هد  ار  ترضح  نادنزرف  ناراگن ، هریس  زا  يرایـسب 
همطاف ءامسا و  یلع ، سابع ، دمحم ، قاحسا ، مالسلاهیلع ، یسوم  هللادبع ، لیعامـسا ، زا : دنترابع  ترـضح  دنزرف  هد  دنیامنیم . يروآ  دای 

قاحسا و مالسلاهیلع و  یسوم  ردام  دشاب . یم  نیـسحلا  نب  یلع  نب  نیـسحلا  تنب  همطاف » ، » هورف ما  هللادبع و  لیعامـسا و  ردام  هورف . ما  و 
مان رتخد  هس  رـسپ و  تفه  ترـضح  نادنزرف  ساسا  نیا  رب  دناهدوب . رگید  دارفا  مه  همطاف  ءامـسا و  یلع و  سابع و  ردام  و  زینک ؛ دمحم ،
ماما هللادبع  زین  لیعامـسا و  و  دوشیم . شبیـصن  تماما  بصنم  مالـسلاهیلع  یـسوم  اهنت  ماما  نادنزرف  نایم  زا  هحفـص 42 ] . ] دناهدش هدرب 

هحفص 44] . ] دنشابیم طلغ  رادنپ  نیا  رب  هیحطف »  » و هیلیعامسا »  » دننام اههقرف  یخرب  هک  دنتسین ،

مالسلاهیلع قداص  ماما  لیاضف  یخرب 

تافارتعا

رد مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  دـشاب . یمن  اهنآ  ناهنپ  ناوت  ار  یـسک  هک  تسا  ياهنوگ  هب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  ياهيرترب  لیاضف و 
ناگنازرف و نادنمشیدنا و  دنروآیم . نابز  هب  ار  نانآ  ياهيرترب  نانآ  نانمشد  یتح  هک  دنراد  هدننک  هریخ  یششخرد  یناسنا  ياهشزرا 
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دمحم لآ  قداـص  دـنیامنیم . فارتـعا  ترتـع  ياـهصخاش  يرترب  اـهیگژیو و  هـب  هراـمه  مالـسلا ) مـهیلع   ) تـیب لـها  نارگـشلاچ  زین 
ياهيرترب لیاضف و  رب  فارتعا  دیامنیم . فارتعا  هب  راداو  ار  ناگمه  شیوخ  زاتمم  یگدنشخرد  یگتـسجرب و  رطاخ  هب  زین  مالـسلاهیلع 

هک نانآ  تسادـخ ، ناگدـیزگرب  زا  مالـسلاهیلع  دـمحم  نب  رفعج  یقیناود : روصنم  مینکیم . زاغآ  شترـضح  نیفلاـخم  زا  ار  ماـمه  ماـما 
نم ناک  دراد و  تقبس  ناگمه  رب  اهتلیضف  رد  يو  اندابع . نم  انیفطصا  نیذلا  باتکلا  انثروأ  مث  دیامرفیم : نانآ  هرابرد  ناحبـس  يادخ 
نب رفعج  هحفـص 45 ]  ] نم هقفا  تیأر  ام  مدـیدن ، مالـسلاهیلع  دـمحم  نب  رفعج  زا  رترب  رتاناد و  نم  هفینح : وبا  [. 64 . ] تاریخلاب نیقباسلا 

دوبان هفینح ) وبا  مسا   ) نامعن دوبن ، مالسلاهیلع  قداص  ماما  يدرگاش  لاس  ود  رگا  [، » 66  ] نامعن کلهل  ناتنس  الول  هفینحوبا : [ 65 . ] دمحم
ایآ [، 67  ] يرثلا یلا  نولمحت  اذام  نوردـتأ  مالـسلاهیلع : قداص  ماما  هزانج  عییـشت  ماگنه  تیب ) لـها  رعاـش  راـبآلا   ) هریره وبا  دوب .» هدـش 

تلیـضف رد  تسا . هدش  ایند  ریگارف  دمحم ) نب  رفعج   ) يو گنهرف  هقف و  شناد  ظحاج : دیزاسیم ! ناهنپ  كاخ  ریز  يزیچ  هچ  دینادیم 
اما لاصخ ، ثالث  يدـحا  یلع  الا  هارا  تنک  امف  سنا : نب  کلام  [. 68 ! ] دنتسه يو  نادرگاش  زا  يروث  نایفـس  هفینح و  وبا  هک  سب  نیمه 

نیع و ال تیأر  ام  و  [. 69 «. ] نآرق تئارق  هزور و  زامن ، لاح  رد  مدرک : هدهاشم  تلاح  هس  رد  ار  يو  . » نآرقلا أرقی  اما  مئاص و  اما  لصم ،
«. تسا هدینشن  يو  دننام  یشوگ  چیه  هدیدن و  يو  دننام  یمـشچ  چیه  . » دمحم نب  رفعج  نم  لضفا  رـشب  بلق  یلع  رطخ  نذا و ال  تعمس 

تلاـح هس  زا  یکی  رب  يو  هیمیت : نـبا  [. 71 «. ] تسا تیب  لها  نیرترب  يو  ، » تیبلا لـها  نم  هنارقا  عیمج  قاـف  یملـس : نمحرلا  دـبع  [. 70]
حلصی ناک  ةریثک و  رفعج  بقانم  یبهذ : هحفص 46 ] [. ] 72 . ] تسا هدوب  راد  هزور  ای  هدناوخیم و  نآرق  ای  هدناوخیم ، زامن  ای  تسا ؛ هدوب 

ام ءاجوعلا : یبا  نبا  شلـضف .» شناد و  يراوگرزب ، رطاخ  هب  دراد ، ار  تفالخ  تیحالـص  يو  [ » 73 ... ] هملع و هلـضف و  هتدؤسل و  ۀفالخلل 
رگا تسا ! يرشب  هنوگچ  [ » 74 (. ] مالـسلاهیلع قداصلا  یلا  راشا  و   ) اذه وهف  حورتی  ءاش  اذا  دسجتی  یناحور  ایندلا  یف  ناک  نا  رـشب و  اذه 

مالسلاهیلع قداصلا  دمحم  نب  رفعج  یناتـسرهش : تسا .» ناشیا  دشاب ، هتـشاد  دوجو  دشاب  هتفرگ  قلعت  يدسج  رب  هک  یحور  لثمت  ایند  رد 
شناد زا  يو  [ » 75 . ] طـح نم  فخی  مل  ۀـقیقحلا  ةورذ  یف  ـالت  نم  و  ایندـلا ... یف  دـهاز  ۀـمکحلا و  یف  لـماک  بدا  زیزع و  ملع  وذ  وـه 

نیرترب يو  ، » ثیدحلا یف  اسأر  ناک  ینامرق : تسا .» دنلب  یتمه  ياراد  دهاز و  ایند  زا  تسا ، دـنم  هرهب  لماک  تمکح  بدا و  لیدـبیب و 
ایوگ و ییاوشیپ  دمحم  نب  رفعج  [ » 77 . ] قباسلا مامزلا  وذ  قطانلا  مامالا  دـمحم  نب  رفعج  میعن : وبا  [. 76 «. ] دشابیم ثیدـح  ملع  رد  همه 

دمحم نب  رفعج  [ » 78 . ] قداص هیقف  بلاط  یبا  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـمحم  نب  رفعج  ینالقـسع : رجح  نبا  دراد .» ناشخرد  ياهقباـس 
، دوبن بلط  تسایر  دـمحم  نب  رفعج  [ » 79 . ] ۀسایرلا بح  نع  ةدابعلاب  الوغـشم  ناک  دـمحم  نب  رفعج  يزوج : نبا  تسا .» وگتـسار  یهیقف 
[80 . ] نییبنلا هلالس  نم  هنا  تملع  دمحم  نب  رفعج  یلا  ترظن  اذا  مادقملا : یبا  نب  ورمع  هحفص 47 ] «. ] دوب لوغشم  ادخ  تدابع  هب  هرامه 
هملع و ایندـلا  الم  يذـلا  دـمحم  نب  رفعج  ظحاج : تسا .» ناربمایپ  لسن  زا  هک  مدرک  نیقی  مدومن  هاگن  دـمحم  نب  رفعج  هب  هک  یماـگنه  »
ام مولعلا  نم  هنع  سانلا  لـقن  قداـصلا  نب  رفعج  رجح :) نب  دـمحا   ) یمثیم تسا .» هتفرگ  ارف  ار  اـیند  دـمحم  نب  رفعج  شناد  [ » 81 . ] ههقف

هزاوآ تسب ، رفس  راب  نآ  زا  يریگ  هرهب  يارب  دیاب  هک  تسا  دنم  هرهب  یشناد  زا  يو  [ » 82 . ] نادلبلا عیمج  هتیص  رشتنا  نابکرلا و  هب  تراس 
یقاب يزیچ  شدوخ  هداوناـخ  يارب  هک  درکیم  ماـعطا  رادـقم  نآ  دـمحم  نب  رفعج  ماطـسب : نب  حاـجیه  تسا .» هتفرگ  ارف  ار  اـج  همه  يو 
رادقم نآ  يو  زا  [ » 84 . ] ثیدحلا یف  اماما  ناک  هریغ و  نع  لقنی  مل  ام  مولعلا  نم  هنع  لقن  يدیوس : [. 83 . ] ءیش هلایعل  یقبی  ال  دنامیمن ،

[. 85 «. ] درادن دننام  ، » هلثم نع  لأسی  ۀقث ال  متاحوبا : دشابیم .» ماما  ثیدح  رد  يو  تسا . هدشن  لقن  نارگید  زا  هک  تسا  هدـش  لقن  مولع 
هک تسا  یقیاقح  ءامسا و  يو  دزن  رد  ، » رانال لیللا  یلع  اهأرق  ول  یتلا  تاوعدلا  رئاس  ءامسالا و  نم  هدنع  يردنکـسا : هللا  دیبع  نب  دمحم 

مهیلع  ) مهتاداس تیبلا و  لـها  ءاـمظع  نم  وه  یعفاـش : هحلط  نب  دـمحم  [. 86 «. ] دوشیم زور  دـنوش ، هحفـص 48 ]  ] هدـناوخ بش  رب  رگا 
نم هنا  عرـضت  هلاعفا  ةراهط  ةوبنلا و  ۀلالـس  نم  هنا  ةریثک ... ةوالت  هنیب و  ةداهز  ۀلـصاوتم و  داروا  ةرفوم و  ةداـبع  ۀـمج و  مولع  وذ  مالـسلا )

، تسادخ دای  هب  هراومه  تدابع ، لوغـشم  هراومه  ناوارف ، شناد  ياراد  تسا ، مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  ناگرزب  زا  [ » 87 . ] هلاسرلا ۀیرذ 
رفعج ناـکلخ : نبا  دـهدیم .» یهاوگ  رما  نیا  رب  يو  راـتفر  تسا ، ربماـیپ  كاـپ  لـسن  زا  دـناوخیم ، نآرق  رایـسب  دراد ، راکـشآ  يدـهز 
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هقدصل قداصلاب  بقل  تیبلا و  لها  تاداس  نم  ناک  ۀمامالا و  بهذم  یلع  رـشع  ینثالا  ۀمئالا  دـحا  مالـسلاهیلع  رقابلا  دـمحم  نب  قداصلا 
رد نوچ  تسا . مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  ناگرزب  زا  تساه . یماما  هدزاود  ناماما  زا  یکی  [ » 88 . ] رکذی نأ  نم  رهشا  هلـضف  هتلاقم و  یف 

نابکرلا و هب  تراس  ام  مولعلا  نم  هنع  سانلا  لقن  غابص : نبا  دیآیمن .» شرامـش  هب  يو  لیاضف  دراد . قداص »  » بقل تسوگتـسار ، راتفگ 
رفس راب  يو  يوس  هب  دیاب  شلـضف  رطاخ  هب  هک  تسا  یـسک  تسا . رـشتنم  اج  همه  شاهزاوآ  [ » 89 . ] نادلبلا ریاس  یف  هرکذ  هتیص و  رـشتنا 
نم ناک  هتدایس و  هتلالج و  یلع  اوقفتا  و  يزودنق : [. 90 . ] داهن ناینب  ار  یفسلف  سرادم  هک  دوب  یسک  نیتسخن  يو  یلع : ریما  دیس  تسب .»

: یلک رز  تسا .» مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  ناـگرزب  زا  تسا . قاـفتا  يو  يراوگرزب  یگرزب و  هحفص 49 ]  ] رب [ » 91 . ] تیبلا لها  تاداس 
، تساه یماما  هدزاود  ماما  نیمـشش  قداص  رفعج  [ » 92 . ] ملعلا یف  ۀعیفر  ۀلزنم  هل  ۀیمامالا  دنع  رـشع  ینثالا  ۀـمئالا  سداس  قداصلا  رفعج 
. يوبنلا تیبلا  لها  تاداس  نم  ناک  ۀیمامالا  بهذم  یلع  رـشع  ینثالا  ۀمئالا  دحا  وه  يدجو : دـیرف  دراد .» شناد  رد  دـنلب  سب  یهاگیاج 

مهأبنأ ناک  و  دـیفم : تسا .» ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تیب  لها  ناگرزب  زا  تساه . یماما  هدزاود  ناماما  زا  یکی  يو  [ » 93]
نیب ناسنا  نیرترب  تسا و  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  نیرترب  نیرت و  هاگآ  يو  [ » 94 . ] ۀصاخلا ۀماعلا و  یف  مهلجأ  اردق و  مهمظعا  ارکذ و 

رد ناگمه  قاـفتا  هب  [ » 95 . ] قافتالاب هنامز  یف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دـالوا  ملعا  ناـک  و  یـسربط : تسا .» ینـس  هعیش و 
تسا مالسلاهیلع  رقاب  ماما  هاتوک  هلمج  حرش  نانخـس  نیا  دشابیم .» ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دنزرف  نیرتاناد  شدوخ  نامز 

«. تسا اهناسنا  نیرترب  يو  [ » 96 ، ] ۀیربلا ریخ  اذه  دومرف : دمحم  لآ  قداص  شدنزرف  قح  رد  هک 

تدابع

یگدنب دوشیم . ناسنا  کی  بیصن  هک  تسا  شزرا  نیرتگرزب  تسا ، تمعن  ریخ و  ره  عبنم  هک  نابرهم  يادخ  ربارب  رد  تدابع  یگدنب و 
يادـخ ربارب  رد  هک  تسا  یناـسنا  نآ  تخب ، نوگن  هحفص 50 ] . ] تسا ناسنا  ره  یگدنیاپ  یگدنیوپ و  یگدنلاب و  ببـس  ناحبـس  يادخ 
روتسد ربارب  رد  ناطیش  [ » 97 . ] ربکتسا یبأ و  ناطیـش ، ناگماک  دوخ  ناهارمگ و  هلـسلس  رـس  دننامه  دیامن . يزارف  ندرگ  درمت و  شیوخ 

ندـش ینازرا  زا  نخـس  هک  یماـگنه  تسا . یگدـنلاب  تلیـضف و  ره  ياـنبریز  یگدـنب  تیدوبع و  دومن .» ینیب  گرزب  دوـخ  درمت و  ادـخ 
« هدنب  » رب هک  ار  ییادخ  ساپس  [ » 98 . ] باتکلا هدبع  یلع  لزنأ  يذلا  دـمحلا هللا  دوشیم ، ناونع  تیدوبع  نآ  هیاپ  تسا ، یحو  ياههزومآ 

هدبعب يرسأ  يذلا  ناحبس  تسا ، تیدوبع  زا  نخس  تسا ، جارعم  هب  ناسنا  دوعص  جورع و  زا  نخس  هک  یماگنه  دومن .» لزان  باتک  دوخ 
، تسا یگدنب  تیدوبع و  زا  نخس  تسا ، یهلا  ناربمایپ  هزیگنا  زا  نخس  هک  یماگنه  [. 99 . ] یصقالا دجسملا  یلا  مارحلا  دجسملا  نم  الیل 
«. دـنیامن شتـسرپ  ار  دـنوادخ  ناگمه  هک  میدـیزگرب  يربمایپ  یتلم  ره  ناـیم  زا  [ » 100 ، ] هللا اودـبعا  نا  الوسر  ۀـما  لـک  یف  اـنثعب  دـقل  و 

[101 . ] نودـبعیل الا  سنالا  نجلا و  تقلخ  ام  تسا ، حرطم  ادـخ  یگدـنب  تیدوبع و  تسا  ناسنا  شنیرفآ  فدـه  زا  نخـس  هک  یماـگنه 
تدابع شقن  نیا  [ 102 . ] ادـبع نمحرلا  یتآ  الا  ضرالا  تاومـسلا و  یف  نم  لک  نا  تسا ، گنهامه  نآ  اب  یتسه  ماظن  هک  یفدـه  نامه 

مالـسلاهیلع قداص  ماـما  ترتع  صخاـش  هاگدـید  زا  تداـبع  شقن  هب  کـنیا  هحفـص 51 ] . ] تـسا نآرق  هاگدـید  زا  ناـسنا  یگدـنلاب  رد 
بیصن ناماک  هنشت  ماک  هب  ياهعرج  يو  رثوک  لالز  زا  ات  دراد ، یشرگن  هچ  راتفر  هشیدنا و  رد  تدابع  هب  تبسن  ترضح  هک  میزادرپیم ،

. ددرگ نامحور  یباداش  ببس  شتوارط  میمش  زا  یمنبش  دوش و 

وضو

رب تدابع  ناونع  هب  هک  ادخ  زا  يروتسد  ره  فده  تسا . هداد  رارق  ناسنا  یکاپ  تینارون و  يارب  یهار  ار  ینید  تاروتسد  ناحبـس  يادخ 
اهنآ فده  دراد ، ممیت  یتح  لسغ و  وضو و  زا  نخس  هک  یماگنه  ناحبس  يادخ  تسا . ناسنا  تینارون  یکاپ و  تسا ؛ هدش  هجوتم  ناسنا 

یکاپ یلـصا  فده  نکیل  دـنرادرب ، رد  ار  تسا  يرهاظ  یکاپ  هک  ندـب  يوشتـسش  هچرگ  لسغ  وضو و  دـیامنیم . ناونع  ناسنا  یکاپ  ار 
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هکلب تسین ، ندب  وشتـسش  رهاظ  رد  هک  مه  ممیت  دروم  رد  رطاخ  نیمه  هب  دـننادرگیم . كاپ  ار  ناسنا  حور  لسغ  وضو و  هک  تسا  حور 
[103 ، ] مکرهطیل دیری  دـیامرفیم : ممیت  لسغ و  وضو و  روتـسد  نایاپ  رد  دراد . یکاپ  زا  نخـس  تسا ، ندـب  ندومن  لام  كاخ  سکع  هب 

نم دیامرفیم : ناسنا  یکاپ  رد  وضو  شقن  دروم  رد  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  دنادرگ . كاپ  ممیت  لسغ  وضو و  اب  ار  امـش  دهاوخیم  ادخ 
ار ادخ  مان  وضو  ماگنه  رد  سک  ره  [ » 104 . ] ءاملا هباصا  ام  الا  هدسج  نم  رهطی  مل  مسبی  مل  نم  هدسج و  عیمج  رهط  هللا  مسا  رکذف  أضوت 

كاپ تسا ، هحفـص 52 ]  ] هدیـسر وضو  بآ  اهنآ  هب  هک  وضو  ياضعا  اهنت  دربن  ار  ادخ  مان  سک  ره  دش و  دهاوخ  كاپ  شندب  مامت  دربب 
ناکاپ زا  ارم  ایادـخ  [ » 105 ، ] نیرهطملا نم  ینلعجا  مهللا  نک : اعد  هنوگ  نیا  وضو  ماگنه  دومرف  مالـسلاهیلع  قداص  ماـما  دـش .» دـنهاوخ 

اهتروص هک  يزور  رد  ارم  تروص  ایادـخ  [ » 106 ، ] هوجولا هیف  دوست  موی  یهجو  ضیب  مهللا  وگب : تروـص  نتـسش  ماـگنه  رد  هد ». رارق 
یفرعم رون  رب  رون  ار  وضو  زا  دـعب  وضو  دـنکیم و  یفرعم  رون  ار  وضو  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  نادرگ ». ینارون  دیفـس و  دـنوشیم  هاـیس 

رهط مهللا  دـییوگب  لسغ  ماگنه  دـیامرفیم : لسغ  دروم  رد  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  [. 107 . ] رون یلع  رون  وضولا  یلع  وـضولا  دـیامنیم ،
ممیت دروـم  رد  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  هد .» رارق  ناـکاپ  زا  ارم  نادرگ ، كاـپ  ارم  بلق  ادـخ  [ » 108 . ] نیرهطتملا نـم  ینلعجا  و  یبـلق ...

رارق ریهطت  يارب  ار  نیمز  بآ و  ناحبس  يادخ  [ 109 . ] ضرالا بر  وه  ءاملا  بر  نا  دشابیم ، زین  كاخ  يادخ  بآ ، يادخ  دـیامرفیم :
ضرالا هللا  لعج  تسا ، هداد  رارق  یکاپ ) ببس   ) روهط دجسم و  ار  نیمز  ناحبس  يادخ  [ 110 . ] اروهط امهلعج  لجوزع  هللا  نا  تسا ، هداد 

هزیگنا فده  نآ  دنریگ و  یم  هحفـص 53 ]  ] یپ ار  فده  کی  همه  تسا . یکاپ  زا  نخـس  اهترابع  نیا  همه  رد  [. 111 . ] اروهط ادجسم 
لفاغ دیابن  هاگچیه  تیلوؤسم  نیا  زا  ناسنا  دنادرگ . كاپ  اهیگدنیالآ  همه  زا  ار  شیوخ  دنک  شالت  هک  تسا  ناسنا  یگدـنز  زا  یلـصا 

هـشارف یلا  يوآ  مث  رهطت  نم  دوب ، دهاوخ  وا  دجـسم  وا  رتسب  دمرآیب ، رتسب  رد  وضو  اب  سک  ره  دیامرفیم : مالـسلاهیلع  قداص  ماما  دوش .
رب دومرف  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  تسا ، هتفرگ  رارق  وضو  تراـهط و  نودـب  تحارتسا  رتسب  رد  رگا  یتح  [ 112 . ] هدجـسمک هشارف  تاب و 
هللا تسادخ ، شیپ  باوخ  ماگنه  رد  حور  هک  دشاب ، ادخ  دای  ات  دباوخب  یکاپ  تراهط و  اب  دنک و  ممیت  شیوخ  باوختخر  سابل و  نامه 

ماگنه رد  دناهدرمن  هک  نانآ  و  دریگیم ، گرم  ماگنه  رد  ار  اهناج  ادـخ  [ » 113 . ] اهمانم یف  تمت  مل  یتلا  اهتوم و  نیح  سفن  ـالا  یفوتی 
«. باوخ

زامن

قداص ماما  هشیدنا  دشابیم . ناحبـس  يادـخ  تخانـش  دـیحوت و  زا  دـعب  تدابع  نیرت  هوکـش  اب  زامن  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  هاگدـید  زا 
یلا دبعلا  برقت  ام  دیامنیم ، ناونع  ناحبس  يادخ  هب  برقت  هلیسو  نیرترب  ار  زامن  هک  تسا  فافـش  هنوگ  نیا  زامن  دروم  رد  مالـسلاهیلع 

نیرترب و ار  زامن  تسین ». زامن  زا  رترب  ادخ  هب  برقت  يارب  هلیـسو  چیه  ادـخ  تخانـش  زا  دـعب  [ » 114 ، ] ةولـصلا نم  لضفا  ۀفرعملا  دعب  هللا 
زامن تسا .» زامن  تمایق  رد  ناسنا  لامعا  نیرترب  ، » ةولصلا ۀمیقلا  موی  لامعالا  لضفا  نا  دیامنیم ، یفرعم  تمایق  رد  ناسنا  لمع  نیرتابیز 

لج زع و  هللا  یلا  لامعالا  بحا  تسادـخ ، هاگـشیپ  رد  ناسنا  راـتفر  نیرت  بوبحم  تسا و  دوبعم  ربارب  رد  ناـسنا  شنرک  نیرت  هوکـش  اـب 
ناسنا تلاح  نیرتکیدزن  [، » 116  ] دجاس وه  لجوزع و  هللا  یلا  دبعلا  نوکی  ام  برقا  مالـسلاهیلع : قداص  هحفص 54 ]  ] ماما [ 115 . ] ةولصلا

قداص ماما  تیصو  نیرخآ  نینچمه  و  [ 117 . ] ءایبنا ایاصولا  رخأ  یه  و  تسا ، ناربمایپ  تیصو  نیرخآ  زامن  تسا .» هدجس  یهلا  برق  رد 
دینک و ربخ  ارم  ناشیوخ  مامت  دومرف  تلحر  ماگنه  دیوگیم : مالسلاهیلع  قداص  ماما  رـسمه  هدیمح  نابز  زا  ریـصب  وبا  تسا . مالـسلاهیلع 

زامن هک  نانآ  بیصن  تیب ) لها   ) ام تعافـش  [. » 118 . ] ةولصلاب افختـسم  لانت  انتعافـش ال  نا  دومرف : نانآ  هب  باطخ  دندمآ  همه  هک  هاگنآ 
«. دوشیمن دنرامش  کبس  ار 

ادخ رضحم 
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. نوعشاخ مهتاولص  یف  مهنیذلا  نونمؤملا  حلفا  دق  دیامنیم ، شیاتس  نآ  زا  نآرق  هک  دوب -  عوشخ  اب  هارمه  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زامن 
ياهنوتس دشیم ؛ نوگرگد  راسخر  گنر  زامن  يارب  ندش  هدامآ  ماگنه  دنراگتسر ». دنراد ، عوشخ  ناشزامن  رد  هک  نانمؤم  نآ  [ » 119]

شاب هشیدنا  نیا  رب  ینکیم  هماقا  هک  يزامن  ره  رد  دنکیم  شرافس  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  [. 120 . ] دمآیم هزرل  هب  ادخ  فوخ  زا  ندب 
تلخد اذا  دیامرفیم : عوشخ  دروم  رد  [. 121 . ] اهیلا دوعت  الا  فاخت  عدوم  ةولص  اهتقول  لصف  تلـص  اذا  تسا ، زامن  نیرخآ  زامن  نیا  هک 

مامت اب  دـشاب . بلق  روضح  اب  یتسیایم  زامن  هب  هک  یماگنه  [ » 122 ، ] کتالص یلع  هحفص 55 ]  ] لابقالا عشختلاب و  کیلعف  کتالـص  یف 
تلالج تمظع و  تردق ، هجوتم  شدوجو  مامت  زامن  ماگنه  رازگ  زامن  تسا . نایاپیب  لامک  رـضحم  رد  روضح  زامن  راذگب .» زامن  هجوت 

رد ار  شیوخ  تسا و  هدروخ  دنویپ  نارکیب  ضیف  همـشچرس  هب  هدـیرب و  ادـخ  ریغ  مامت  زا  زامن  ماگنه  رازگ  زامن  تسا . شیوخ  يادـخ 
. تسادخ رضحم  رد  روضح  زامن  هک  دنیب  یم  ادخ  رضحم 

بلق روضح  شقن 

هب ار  اهرکذ  یخرب  دوعق و  مایق و  ياهراتفر  یخرب  هک  دشاب  نیمه  زامن  زا  روظنم  رگا  اریز  دیامنیم . ناسآ  يراک  ندناوخ  زامن  رهاظ  رد 
رایـسب ربکتم  نیبدوخ و  ناسنا  يارب  زین  دـح  نیا  رد  یتح  هچرگ  تسا . زامن  هنوگ  نیا  ماجنا  راک  نیرت  تحار  يرایـسب  يارب  دروآ  ناـبز 

زامن زا  هلحرم  نیا  ات  دشاب  هتـشاد  عوضخ  دشاب و  عضاوتم  ادخ  ربارب  رد  ناسنا  دـیاب  [ 123 . ] نیعـشاخلا یلعالا  ةریبکل  اهنا  و  تسا ، تخس 
شزرا ناـسنا  زاـمن  تداـبع و  هب  هچنآ  اـما  دـنک . لـصاح  یـسرتسد  زین  بلق  روضح  عوشخ و  هب  رتشیب  تبقارم  اـب  هاـگنآ  دـهد . ماـجنا  ار 

ره زا  هدـنراد  زاب  ار  بلق  روضح  عوشخ و  اب  زاـمن  نآرق  دـنکیم . شیاتـس  دارفا  نیا  زا  نآرق  هک  تسا ، بلق  روضح  عوشخ و  دـشخبیم 
اذا دنکیم ، شیاتس  زامن  هنوگ  نیا  زا  مالسلاهیلع  قداص  ماما  [ 124 . ] رکنملا ءاشحفلا و  نع  یهنت  ةولصلا  نا  دنادیم ، یگدولآ  يدیلپ و 

[. 125 . ] نوعشاخ مهتولص  یف  هحفص 56 ]  ] مه نیذلا  لوقی  یلاعت  هللا  ناف  کتالص  یلع  لابقالا  عشختلاب و  کیلعف  کتالـص  یف  تلخد 
دبعلا نا  تسا ، هتفریذپ  لوبقم و  دشاب  بلق  روضح  اب  هک  يرادقم  نآ  زامن  زا  دیامرفیم : مالسلاهیلع  داجـس  ماما  نابز  زا  تیاور  رد  زین  و 
زامن کی  ادخ  رگا  دومرف : ادخ  هاگرد  رد  لوبقم  زامن  شقن  دروم  رد  مالسلاهیلع  قداص  ماما  و  [ 126 . ] اهیف لبقأ  ام  الا  ةولص  هنم  لبقت  ال 

هب هک  یماگنه  ساـسا  نیا  رب  [. 127 . ] هبذعی مل  ةدحاو  ةولـص  هنم  هللا  لبق  نم  درک ، دهاوخن  باذـع  ار  صخـش  نآ  دـنک  لوبق  یـسک  زا 
مامت هعلاطم و  سرد و  بسک و  راک و  ایند و  یگدـنز  زا  زاـمن  ماـگنه  رد  مینک  شـالت  دـیاب  میدـش  هاـگآ  بلق  روضح  عوشخ و  تیمها 

؛ دشاب ناحبـس  يادخ  هب  رازگزامن  هجوت  اهنت  هدرپس و  یـشومارف  هب  ار  همه  مینک . يرود  دنرادیم ، زاب  ادخ  دای  زا  ار  ناسنا  هک  ییاهزیچ 
نیا رد  تسا . مزال  نیقلت  نیرمت و  گرزب ، تلیـضف  نیا  هب  قیفوت  يارب  دوش . رو  هرهب  بلق ) روضح   ) گرزب تلیـضف  نیا  زا  رازگزامن  اـت 

یلماوع کنیا  دوشیم . هریچ  دنک ، بلس  ادخ  زا  ار  رازگ  زامن  هجوت  زامن  ماگنه  دراد  شالت  هک  ناطیش  ياههسوسو  رب  هک  تسا  تروص 
. نیعم ریخ  وه  هللا  و  مییامنیم . يروآدای  دنناسریم  يرای  ار  ناسنا  بلق  روضح  رد  هک 

مینک مهارف  بلق  روضح  هنوگچ 

زامن هاگن  - 1 دنیامن . يرای  مهم  هزیگنا  نیا  هب  ندیـسر  رد  ار  رازگزامن  دنـشاب و  رثؤم  دنناوتیم  یلماوع  بلق  روضح  ندروآ  مهارف  يارب 
اهسکع و اههتـشون ، هب  ندرک  هاگن  زا  دیامن ، زیهرپ  فارطا  هحفـص 57 ]  ] هب ندومن  هاگن  زا  دشاب . هداجـس  يوس  هب  زامن  ماگنه  رد  رازگ 

يزیچ ره  زا  و  دیامن . يرود  دوشیم ، هدینـش  فارطا  رد  هک  ییاهادص  هب  نداد  شوگ  زا  دیامن . زیهرپ  گنراگنر  ياههنحـص  اهرتسوپ و 
ناوتان ياهدـنب  يو  هک  دـشاب  مهم  نیا  دای  هب  زامن  ماـگنه  رد  - 2 دـیامن . زیهرپ  دـیامنیم ، لفاغ  ادـخ  دای  زا  ار  ناسنا  يرهاظ  ساوح  هک 

نایاپیب تردق  تمظع  اب  هاگـشیپ  رد  لیلذ  يهدنب  نینچ  - 3 درادـن . ناوت  رایتخا و  ار  شیوخ  یگدـنز  گرم و  زا  هظحل  کی  هک  تسا ،
میهافم و هب  - 4 دراد . رارق  درادن ، شیاجنگ  یلایخ  هشیدنا و  چیه  رد  نآ  تمظع  یگرزب و  هک  يدوبعم  ادخ و  تمظع  ناحبـس و  يادخ 
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يو دوبعم  ییادـخ  دـشاب . هتـشاد  هجوت  ربکا  هللا  دـیوگیم  هک  یماگنه  هدجـس و  عوکر و  رکذ  زین  هروس و  دـمح و  دـننام  زامن  ياهرکذ 
يادـخ اـب  زاـمن  رد  رازگزاـمن  دومن . شیاتـس  فـصو و  ار  نآ  ناوـتب  هک  تسا  نآ  زا  رترب  ادـخ  تسا و  دوـجوم  ره  زا  رترب  هک  دـشابیم 

هچ اب  هک  دنک  هجوت  دیاب  ییوت ». نم  روای  اهنت  ییوت و  نم  دوبعم  اهنت  ، » نیعتـسن كایا  دـبعن و  كایا  دـیوگیم : نخـس  هنوگ  نیا  ناحبس 
ناهج هک  رگید  ناهج  هب  دـنویپ  ایند و  زا  ندـیرب  اب  تسادـخ . دای  زاـمن  هک  ترخآ  ملاـع  هب  هجوت  - 5 دیوگیم . نخـس  ادخ  اب  یمیهافم 

هب ندوب  راودیما  تسا و  هتخاس  مهارف  رازگزامن  يارب  ناحبـس  يادـخ  هک  یتشهب  لیزج و  باوث  هب  هجوت  - 6 تسا . تیاهنیب  نایاپیب و 
اهنت دـشابیم . اهنآ  ریگرد  موادـم  روط  هب  هک  ياهتینهذ  مامت  هرمزور و  ياهشالت  راک و  ندومن  شومارف  هصالخ  - 7 یهلا . ياههدعو 
هحفص 58] [. ] 128 . ] يرکذل ةولصلا  مقا  بلق ، روضح  ینعی  ادخ  دای  تسادخ و  دای  زامن ، یلصا  هزیگنا  هک  ندوب  نابرهم  يادخ  دای  هب 

تعامج زامن 

تعامج تروص  هب  مه  نآ  عیرـشت  ياهزور  نیزاغآ  زا  تسا . هدـش  ررقم  مالـسا  نید  رد  هک  تسا  ینید  تاـعورف  زا  بجاو  نیلوا  زاـمن 
هب  ) رفن هس  ای  و  مالـسلاهیلع ) یلع  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر   ) رفن ود  تکرـش  اب  تعاـمج  زاـمن  نیلوا  تسا . هدـش  رازگرب 

. تسا هدش  لیکشت  اهیلع ) هللا  مالس   ) يربک هجیدخ  مالسلاهیلع و  نینمؤملا  ریما  تکرش  اب  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  تماما 
ناوت ناگتـشرف  سنا و  نج و  درذگب ، رفن  هد  زا  نارازگ  زامن  دادعت  رگا  یتیاور  رب  انب  هک  تسا  رادقم  نآ  هب  تعامج  زامن  باوث  [. 129]

، ریخأت اب  تعامج  زامن  هک  تسا  رادروخرب  مامتها  رادقم  نآ  زا  تعامج  زامن  [. 130 . ] تشاد دنهاوخن  ار  نآ  تعکر  کی  باوث  نتشاگن 
؛ تسا لضفا  کیمادک  تعامج  اب  ریخأت  اب  ای  تقو  لوا  زامن  دش ، هدیسرپ  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  دشابیم . لضفا  تقو  لوا  يادارف  زا 

تعامج اـب  [ » 131 ، ] لضفا ۀـعامج  اهنولـصی  دومرف : زین  مالـسلاهیلع  مظاک  ماما  دـهدیم . ماجنا  ریخأـت  اـب  ار  زاـمن  تعاـمج  ماـما  دومرف :
لوسر هب  انیبان  یصخش  دنکیم : تیاور  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  زا  مالسلاهیلع  قداص  ماما  تسا .» لضفا  ریخأت ) اب   ) دنناوخب

هب ات  دنک  کمک  ارم  هک  تسین  یـسک  نکیل  مونـشیم ، ار  ناذا  يادـص  تاقوا  یخرب  رد  نم  درک  ضرع  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا 
یلا کلزنم  نِم  ّدش  ییایب ، دجسم  هب  نآ  کمک  هب  ات  نک  لصو  ار  ینامسیر  دجسم  ات  شیوخ  لزنم  زا  دندومرف : ترـضح  میآیب . دجـسم 

: دومرف تنس  لها  تعامج  زامن  رد  تکرش  دروم  رد  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  یتح  هحفص 59 ] [. ] 132 . ] ۀعامجلا رضحا  البح و  دجسملا 
هدومن تکرـش  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تعامج  زامن  لوا  فص  رد  هک  تسا  نیا  دننامه  دـناوخب ، زامن  نانآ  اب  هک  یـسک 

مالـسلاهیلع قداص  ماما  ناوریپ  رب  کنیا  [ 133 . ] لوالا فصلا  یف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  فلخ  یلـص  نمک  ناک  دـشاب ،
. دنهد رارق  شیوخ  شوگ  هزیوآ  تعامج  زامن  ییاپرب  رد  ار  ترضح  ياهدومنهر  هک  تسا 

تعامج زامن  بادآ 

لیکـشت تعامج  رفن  ود  اب  دـش  لاؤس  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  دوشیم . لیکـشت  مومأم  يرگید  ماـما و  یکی  رفن  ود  اـب  تعاـمج  زاـمن 
يارب [. 134 . ] مامالا نیمی  نع  لجرلا  موقی  معن و  لاقف  دریگیم ، رارق  ماما  تسار  فرط  رد  دـشاب  درم  رگا  مومأـم  يرآ ؛ دومرف : دوشیم ،

ماما ياهدومنهر  زا  يریگ  هرهب  اب  تصرف  نیا  رد  هک  دوش  تیاعر  تعامج  بادآ  تسا  مزال  تعاـمج  زاـمن  زا  رتشیب  باوث  يرو و  هرهب 
مالسلاهیلع قداص  ماما  ناوریپ  هژیو  هب  یمالسا  هعماج  رد  بادآ  نیا  تیاعر  مییامنیم . رورم  ار  تعامج  بادآ  یخرب  مالسلاهیلع  قداص 

تقبس مالـسلاهیلع  قداص  ماما  ناوریپ  رب  نارگید  بادآ ، یخرب  تیاعر  رد  دوشیم  هدهاشم  اریز  دشاب . هجوت  دروم  دیاب  نارگید  زا  شیب 
دوخ نتفرگ  وضو  اب  رازگزامن  زامن ، عورـش  زا  شیپ  هک  تسا  نیا  تعامج  زامن  بادآ  زا  - 1 زا : دنترابع  بادآ  نیا  زا  یخرب  دنا . هتفرگ 

رد  ) دوش هارمه  تعامج  اب  هدومن  اهر  ار  یبحتسم  زامن  دش ، اپرب  تعامج  تسا ، یبحتسم  زامن  لوغـشم  رگا  - 2 دزاس . تعامج  هدامآ  ار 
یبحتسم زامن  هب  دش ، اپرب  تعامج  زامن  تسا و  بجاو  زامن  لوغـشم  رگا  دور .) یم  هحفـص 60 ]  ] تسد زا  تعامج  تصرف  هک  یتروص 
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ادارف ار  شزامن  رازگ  زامن  رگا  - 3 [. 135 (. ] دشاب هتـشذگن  لودع  لحم  رگا   ) دوش هارمه  تعامج  اب  هدومن و  مامت  هاگنآ  دیامن ، لودـع 
ارف شوگ  ناذا  نتفگ  ماگنه  رد  - 4 [. 136 . ] دناوخب تعامج  اب  هرابود  ار  شزامن  تسا  بحتـسم  دوش ، اپرب  تعامج  دـشاب و  هداد  ماجنا 

زامن یتح  دناوخن ، اعد  دوشن ، لوغـشم  يراک  هب  هماقا  ماگنه  - 5 [. 137 . ] دنک رارکت  ار  ناذا  ياهرکذ  دیامن ، تیاعر  ار  توکـس  دـهد و 
هک یماـگنه  رد  - 6 [. 138 . ] ۀـماقالا یف  میقملا  ذـخا  اذا  ۀـضیرف  تقو  یف  عوطتی  نا  یغبنی  ال  مالـسلاهیلع : قداص  ماما  دـناوخن ! یبحتـسم 

قداص ماما  دنوش . تعامج  هدامآ  هدش و  دنلب  شیوخ  ياج  زا  دیاب  یگمه  دیسر ، ةولصلا » تماق  دق   » هب هک  هاگنآ  دیوگیم ، هماقا  نذؤم 
[. 139 . ] مهلجرأ یلع  نوموقی  دنزیخیم ، اپب  زامن  يارب  نارازگ  زامن  ةولصلا » تماق  دق   » تفگ نذؤم  هک  یماگنه  دیامرف : یم  مالـسلاهیلع 

همان و ترایز  ای  اعد و  ای  نآرق  تئارق  هب  دننک . یمن  هجوت  نآ  هب  يرایسب  دوشیم  هدهاشم  هک  تسا ، تیمها  زیاح  تهج  نآ  زا  هتکن  نیا 
ات هدومن  روظنم  یناکم  دوخ  يارب  رازگ  زامن  رگا  - 7 تسا . تعامج  بادآ  فالخ  رب  راتفر  نیا  دنوشیم . لوغـشم  رگیدکی  اب  وگتفگ  ای 

لها دننام  لضف  لها  دارفا  زامن  لوا  فص  رد  - 8 هحفص 61 ] . ] تسا ظوفحم  يو  قح  دوش ، رقتسم  اجنآ  رد  تعامج  زامن  ییاپرب  ماگنه 
فص تسخن  - 9 [. 140 . ] دـنوش تعامج  ماما  نیزگیاج  زاین  تروص  رد  اـت  دـنریگ  رارق  تسا  لـماک  ناـنآ  تئارق  هک  نسم  دارفا  ملع و 
لوا فص  رد  هک  یسک  ملـس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  زا  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  دنیامن . بترم  ار  يدعب  ياهفص  هاگنآ  لوا ،

تعامج ماما  تسار  تمـس  رد  تسا  درم  رفن و  کی  مومأم  رگا  - 10 [. 141 . ] دراد وگ  ناذا  شاداپ  دننامه  یشاداپ  دتـسیاب ... زامن  يارب 
رگیدکی يواسم  يزاوم و  نارازگزامن  دنیامن . فیدر  ار  تعامج  ياهفص  - 11 [. 142 . ] دتسیاب ماما  رس  تشپ  تسا  مناخ  رگاو  دتسیاب 

دنزیم مه  هب  ار  اهفص  مظن  هک  يراتفر  ره  زا  دـنیامن ، زیهرپ  هناگادـج  کت و  کت  نداتـسیا  زا  دـننک . رپ  ار  یلاـخ  ياـهاج  دنتـسیاب و 
ار تعامج  زامن  ياهفص  [ » 143 ، ] مکفوفص اومیقا  مالسلاهیلع : قداص  ماما  دنیامن . زیهرپ  تعامج  ياهفص  نایم  زا  دمآ  تفر و  دننام 

اوذاح مکفوفص و  نیب  اووس  دنکیم : لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  زا  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  دییامن ». فیدر  دیراد و  اپ  رب 
نابز زا  مالـسلاهیلع  قداص  ماـما  زین  و  دـییامن ». رگیدـکی  فیدر  رد  ار  دوخ  ياـههناش  هدرک و  بترم  ار  اـهفص  [ » 144 ، ] مکبکانم نیب 
ماما مارحالا  ةریبکت  زا  دعب  - 12 [. 145 . ] ةولصلا مامت  فصلا  ۀیوست  ناف  مکفوفص  اووس  دیامرفیم : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر 
ببـس تعامج  بادآ  تیاـعر  رب  نوزفا  مادـقا  نیا  دـنیوگب . مارحـالا  ةریبکت  هحفـص 62 ]  ] یگمه گنرد  نودـب  نارازگ  زامن  تعاـمج ،

هللا مکماما  لاق  اذا  هک : تسا  تیاور  هنوگ  نیا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  زا  دوش . نارازگزامن  بیـصن  يرتشیب  باوث  دوشیم 
یشیپ ماما  زا  دهشت ، هدجس و  عوکر و  رکذ  زین  دوعق و  مایق و  هدجس و  عوکر و  ماجنا  رد  نارازگ  زامن  - 13 [. 146 . ] ربکا هللا  اولوقف  ربکا 

رگید نارازگزامن  ار  مارحـالا  ةریبکت  یتح  يرکذ  ره  هعبرا و  تاـحیبست  هدجـس و  عوکر ، ياـهرکذ  يادـص  دراد  تهارک  - 14 دنریگن .
رهظ ياهزامن  رد  - 15 [. 147 . ] لوقی امم  ائیش  اومسی  نا  هفلخ  نم  یغبنی  و ال  مالسلاهیلع : قداص  ماما  دنناوخب . هتسهآ  ار  اهرکذ  دنونـشب ؛

. دتـسرفب دمحم  لآ  دمحم و  رب  تاولـص  ای  هتفگ و  ادخ  رکذ  تسا  بحتـسم  رازگزامن  ماما ، طسوت  هروس  دـمح و  تئارق  ماگنه  رـصع  و 
زامن ياهفص  زونه  هک  یلاح  رد  دسرب  تعامج  زامن  نایاپ  زا  دـعب  یـسک  رگا  - 16 [. 148 . ] حبسی هفلخ  نم  و  مالـسلاهیلع : قداص  ماما 

ار هماقا  ناذا و  باوث  دهد ؛ ماجنا  ار  دوخ  يادارف  زامن  هماقا  ناذا و  نودب  دـناوتیم  تسا و  طقاس  هماقا  ناذا و  دنـشابیم ، رارقرب  تعامج 
ماـما هک  یبادآ  ناوـنع  هب  زین  هتکن  ود  [. 149 . ] مهتماقا مهناذاب و  یلـص  فوفـصلا  قرفتی  مل  لخد و  اذا  مالـسلاهیلع : قداص  ماـما  دربیم .

راوازـس مالـسلاهیلع : قداص  ماما  دـیامن . رازگرب  هاتوک  ار  زامن  تعامج  ماما  - 17 دوشیم . يروآدای  دـیامن  تیاعر  تسیابیم  تعاـمج 
نم فعضا  ةولص  یلع  هتولص  نوکی  هحفص 63 ]  ] نا مامالل  یغبنی  دیامنب ، ار  نارازگ  زامن  نیرت  فیعض  لاح  تیاعر  تعامج  ماما  تسا 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  زامن  هک  دنکیم  تیاور  هنوگ  نیا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نابز  زا  ترـضح  [ 150 . ] هفلخ
تعامج ماما  - 18 [. 151 . ] مامت یف  ةولـص  فخا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ةولـص  تناک  تسا ، هدوب  زامن  نیرت  هاتوک  ملس 

[. 152 . ] دنونشب نارازگزامن  ار  يو  يادص  هک  يروط  هب  دناوخب ، دنلب  هیرهج »  » ياهزامن رد  ار  تئارق  دهشت و  هدجس و  عوکر و  رکذ 

هزور
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یگدولآ و هنیمز  هراومه  یناسفن  ياـهشهاوخ  نوچ  تسا . یناـسفن  ياـهشهاوخ  رب  ندـش  هریچ  بساـنم  ياـههار  زا  یکی  يراد  هزور 
سفن ناطیـش  اب  زیتس  هار  نیرتهب  دـشابیم ، اـهشهاوخ  اهتذـل و  نیا  زا  زیهرپ  هک  يراد  هزور  دـنزاسیم . مهارف  ار  ناـسنا  حور  یگریت 

هزور زا  تسا . هداد  رارق  ار  هزور  اهناج  یکاپ  يارب  ناحبـس  يادخ  تسا . هدومن  نیمک  ار  ناسنا  تداعـس  هک  سفن  نمیرها  نامه  تسا .
مهل هللادعا  تامئاصلا ... نیمئاصلا و  و  دنکیم ، دای  تسا  هتخاس  ایهم  نانآ  يارب  لیزج  شاداپ  ناحبـس  يادخ  هک  يدارفا  ناونع  هب  ناراد 

ناربمایپ و دـنک و  يراشفاپ  نآ  هب  هرامه  ینامـسآ  نید  هک  هدـش  ببـس  اهناسنا  هیکزت  یکاـپ و  رد  هزور  مهم  شقن  [. 153 . ] امیظع ارجا 
هنوگ نیا  مالسلاهیلع  قداص  ماما  هریس  رد  دنتفرگیم . هزور  ار  رمع  مایا  زا  يرایسب  هتسجیم و  هرهب  تلیضف  نیا  زا  هرامه  موصعم  ناماما 

هحفص 64] [. ] 154 . ] دندوب راد  هزور  اهزور ، رتشیب  هک  تسا  هدمآ 

هزور تقیقح 

ره زا  حور  ناـج و  ظـفح  يراد  هزور  هـکلب  تـسین . اهتذـل  یخرب  زا  یــشوپ  مـشچ  ندــیماشآ و  ندروـخ و  زا  زیهرپ  اـهنت  يراد  هزور 
لالز اب  دـنک و  كاپ  یگدولآ  ره  زا  ار  شیوخ  حور  یناسفن  ياه  شهاوخ  رب  ندـش  هریچ  اب  دـیاب  راد  هزور  تسا . یگریت  یگدـنیالآ و 

کعمـس و مصیلف  تمـص  اذا  مالـسلاهیلع : قداـص  ماـما  دزاـس . راومه  لاـمک  يهلق  هب  دوعـص  جورع و  يارب  ار  هار  شیوخ  حور  ندوـمن 
ندـب و يوم  شوگ و  مشچ و  دـیاب  یتسه  هزور  هک  یماـگنه  [ » 155 . ] كرطف مویک  کموص  نوکی  ال  كدـلج ... كرعـش و  كرـصب و 

هزور دـیاب  ندـب  ياضعا  مامت  دـشاب ». ناسکی  دـیابن  یتسین  هزور  هک  يزور  اب  یتسه  هزور  هک  يزور  دـشاب ، هزور  همه  ندـب و ... تسوپ 
دیاب یتفرگ  هزور  هک  یماـگنه  [ » 156 ، ] کئاضعا عیمج  کجرف و  کنطب و  کناسل و  كرـصب و  کعمـس و  مصیلف  تمـص  اذا  دنـشاب .

، تسا ندیماشآ  ندروخ و  زا  زیهرپ  هزور  هلحرم  نیرتمک  دنـشاب ». هزور  تندـب  ياضعا  مامت  توهـش و  مکـش و  نابز و  مشچ و  شوگ و 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  قداص  ینارون  راتفگ  نیا  زا  [ 157 . ] بارشلا ماعطلا و  كرت  ۀمایص  یف  مئاصلا  یلع  هللا  ضرتفا  ام  رـسیأ 

هزور دیاب  همه  نابز  شوگ و  مشچ و  هشیدـنا ، رکف و  زا  ناسنا  دوجو  ياپ  رـس  ینعی  هزور  هک  تسا  راکـشآ  یبوخ  هب  هزور  تقیقح  ملس 
فافـش مالـسلاهیلع  قداص  ماما  هک  تسا  نیا  هزور  تقیقح  رگا  دـهدن . ماـجنا  هاـنگ  دوخ  دوجو  اـضعا و  زا  کـی  چـیه  اـب  ینعی  دنـشاب .

نآ هک  هحفص 65 ]  ] هنوگ نامه  تسا . راد  هزور  هراومه  تسا  رود  هب  هانگ  زا  شیاضعا  هشیدنا و  هرامه  هک  یسک  نآ  نیاربانب  دزاسیم ،
نینچ ماجنا  هب  قفوم  راد  هزور  هک  یماگنه  دـنزامن . رد  مئاد  هک  نانآ  اـشوخ  تسا . زاـمن  رد  هراومه  تسادـخ  داـی  هب  هراومه  هک  یـسک 

، ددرگ یم  یهلا  باذع  راد و  هزور  نیب  لئاح  يرپس  هزور ، دیامنیم . افیا  راد  هزور  یگدـنز  رد  ار  دوخ  مهم  شقن  هزور  دـش ، ياهفیظو 
ار راد  هزور  شاداپ  هک  تسا  دنم  ناوت  ناحبس  يادخ  اهنت  هک  تسا  دنم  هرهب  تلیـضف  هنوگ  نآ  زا  هزور  [. 158 . ] رانلا نم  ۀنج  موصلا  نا 

دهاوخ ناـسنا  يونعم  لـماکت  رد  ار  ریثأـت  نیرتشیب  رترب ، تلیـضف  نیا  اـب  هزور  نینچ  [ 159 . ] هب يزجا  اـنأ  یل و  موـصلا  دـیامن ، تخادرپ 
. تشاد

جح

لکـش ناسنا  رب  یحو  ندـش  ینازرا  زور  نیزاغآ  زا  هک  تسا  يدابع  کسانم  زا  تفگ  ناوتیم  دراد و  هنیرید  هقباس  جـح  کسانم  ماجنا 
. دراد ییایند  تاقلعت  زا  ندیرب  دشر و  یگدـنزاس و  رد  یمهم  شقن  جـح  هک  ارچ  دنتـشاد . دـیکأت  نآ  ماجنا  رب  یهلا  يایبنا  تسا . هتفرگ 
رد روضح  اـب  هک  تسا  شیوخ  نتـشیوخ  ترطف و  هب  تشگزاـب  جـح  تسا . ییاـیند  يوب  گـنر و  یگتـسباو و  هنوگ  ره  زا  ندـیرب  جـح 

دنتـشاد و مامتها  جـح  کسانم  هب  ناماما  یهلا و  يایبنا  دـهدیم . زاورپ  توکلم  هب  ار  اهناج  کسانم  ماـجنا  هفرـشم و  دـهاشم  رعاـشم و 
کسانم ياج  ياج  رد  مالسلاهیلع  قداص  ماما  راتفر  راتفگ و  دشاب . درواین  ياج  هب  اهراب  ار  کسانم  نیا  هک  تسا  یماما  ای  ربمایپ و  رتمک 
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نیا ماجنا  هب  قفوم  اـهراب  دوخ  هک  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  تسا . ناـگمه  هحفـص 66 ]  ] ياشگهار نومنهر و  ماجنا ، اـت  مارحا  زا  جـح ،
جح نیزگیاج  یتدابع  چـیه  [ » 160 . ] ءیـش هلدعی  ام  درادن ؛ نیزگیاج  جح  دیامرفیم : جـح  تمظع  دروم  رد  دوشیم ، هوکـشاب  کسانم 

، تسا ترخآ  سابل  دننامه  هک  ندش ) مرحم   ) مارحا سابل  ندیشوپ  یلومعم و  ياهسابل  ندروآ  نوریب  زا  جح  کسانم  عورش  دوشیمن .»
قیمع راثآ  زا  دیاب  هکلب  دیامن . هدنـسب  اهنآ  يرهاظ  ماجنا  هب  دیابن  رازگ  جح  تسین و  کسانم  رهاظ  هب  اهنت  جح  کسانم  ماجنا  دـشابیم .
هتفیش هنوگ  نآ  دیامنیم ؛ زاغآ  هنوگ  نیا  ار  جح  مالسلاهیلع  قداص  ماما  دزاس . كاپ  اهراگنز  زا  ار  نتـشیوخ  هک  دیامن ، يرو  هرهب  اهنآ 
ناـمه دروآ -  ناـبز  هب  ار  اـهکیبل  دـناوتب  اـت  دوشیم  شوـهیب  دوـخ  زا  اـهراب  درادـن و  ار  کـیبل  نتفگ  ناوـت  هک  تسا  هدـش  توـکلم 

هاـگ ره  ، » هتلحار نم  رخی  داـک  هقلح و  یف  توصلا  عطقنا  ۀـیبلتلاب  مه  اـملک  دـنزاسیم ، يراـج  ناـبز  هب  یتـحار  هب  یخرب  هک  ییاـهرکذ 
نیا نارگن  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  دـتفایب ». دوخ  بکرم  زا  هک  دوب  کیدزن  دـشیم و  عطق  ولگ  رد  شیادـص  دـیوگب  کـیبل  تساوخیم 

. دیوگب هن »  » خساپ يو  کیبل  هب  ناحبس  يادخ  [ 161 ! ] کیبل هک ال  دیآ  ادن  ادخ  بناج  زا  دیوگیم  کیبل  هک  یماگنه  هک  تسا 

بلق روضح  جح و 

هنوگ نآ  کسانم  ماجنا  رد  تسا . ناحبـس  يادخ  هب  حور  هجوت  بلق و  روضح  اب  مأوت  دهدیم ، ماجنا  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  هک  یجح 
تروص هکنیا  زا  دـعب  لیعامـسا  رجح  رد  زامن  ندـناوخ  ماـگنه  رد  تسا . هآ  کـشا و  رد  قرغ  هحفـص 67 ]  ] هک دیامنیم  ادـخ  هب  هجوت 

. ءاکبلا ةرثک  نم  ءاملا  یف  سمغ  اـهناک  ههجو  فیرـشلا و  هسأر  عفر  مث  تسا ، کـشا  رد  قرغ  تروص  درادیم ، رب  هدجـس  زا  ار  شیوخ 
شالت ادـخ  تدابع  رد  يردـق  هب  دوشیم ، فرـشم  جـح  هب  مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاب  شردـپ  هارمه  هک  یناوجون  نس  رد  یتح  ماما  [. 162]

هنم یـضر  ۀنجلا و  هلخدأ  ادبع  بحا  اذا  هللا  نا  ینب  ای  دـیامرفیم : يو  هب  دـنیب  یم  قرع  رد  قرغ  ار  يو  هک  یماگنه  شردـپ  هک  دـنکیم 
تـشهب دراو  ار  يو  دوـشیم و  یـضار  كدـنا  تداـبع  هب  يو  زا  درادـب  تسود  ار  يا  هدـنب  هک  یماـگنه  ادـخ  مدـنزرف  [ » 163 . ] ریسیلاب

ار کسانم  هک  یناسنا  هک  ارچ  دنادیم . ناسنا  یکاپ  ناهانگ و  شـشخب  ببـس  ار  جح  کسانم  ماجنا  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  دـیامنیم .»
نیذهب فقی  نم  دراد ، شود  هب  ار  رزو  نیرتشیب  هدوب و  تسپ  رایـسب  دنا ، هدشن  هدیـشخب  يو  ناهانگ  هک  دشاب  رادنپ  نیا  رب  دهد و  ماجنا 

وا هسفن  یف  لاق  مث  مالـسلاهیلع  میهاربا  ماقم  فلخ  یلـص  و  تیبلا . اذهب  فاط  مث  نیلبجلا  نیذه  نیب  یعـس  ۀفل و  دزملا  ۀـفرع و  نیفقوملا 
: دنکیم شیاتـس  هنوگ  نیا  ار  ادـخ  فاوط ، ياعد  رد  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  [. 164 . ] ارزو ساـنلا  مظعا  نم  وـهف  هل  رفغی  مل  هللا  نا  نـظ 
هب هک  یمسا  نآ  هب  ار  وت  نم  ایادخ  [. » 165 . ] ضرالا ددج  یلع  هب  یشمی  امک  ءاملا  للط  یلع  هب  یشمی  يذلا  کمساب  کلئسا  ینا  مهللا 
یم هحفـص 68 ]  ] تفر هار  ناوتیم  راومه  نیمز  يور  رب  هک  هنوگ  ناـمه  تفر ، هار  ناوت  یم  بآ ) جاوما  اـی  و   ) بآ يور  رب  نآ  هطـساو 
بآ جاوما  يور  رب  دناوتب  هک  دنکیم  تساوخرد  ناحبـس  يادـخ  زا  ار  تلزنم  ماقم و  نیا  جـح  ماجنا  اب  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  مناوخ ».

تینارون نیا  هرامه  رازگ  جح  ناسنا  هک  دنادیم  رادیاپ  هنوگنآ  ار  جـح  تینارون  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  دورب . هار  هراومه  نیمز  دـننامه 
هتفگ هب  هک  دراد  شزرا  هنوگنآ  جح  [ 166 . ] بنذب ملی  ملام  جـحلا  رون  هیلع  لازی  جاحلا ال  دراد ؛ هارمه  تسا ، هدـشن  هانگ  بکترم  ات  ار 
نانآ بیـصن  جـح  تبون  کی  ادـخ  دراد ، دوجو  ایند  رد  هچنآ  ربارب  رد  دـننکیم  وزرآ  خزرب  ملاع  رد  اـهناسنا  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما 

[. 167 . ] اهیف ام  ایندلاب  ۀجح  هل  ناول  روبقلا  یف  نم  دو  دومنیم ،

اعد

یتسه ماظن  همه  ریگارف  شلضف  تمحر و  هک  يادخ  دنکیمن .» تیانع  ادخ  دشابن  امش  ياعد  رگا  [ » 168  ] مک ءاعد  ول ال  مکب  أبعی  ام  لق 
زا هژیو  لحارم  هب  ندیـسر  رد  نکیل  تسا . هتخاـسن  ررقم  ار  یطرـش  هنیمز و  قولخم  رب  شیوخ  ریگارف  تمحر  هجوت و  رد  تسا  ناـسنا  و 

يادـخ زا  تساوخرد  اـعد و  نودـب  تساـهنآ . نیرتمهم  زا  تساوخرد  اـعد و  هک  هتخاـس ، ررقم  ار  يزاـس  هنیمز  يونعم ، روضح  ماـقم و 
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هک دنکیم  دزـشوگ  ار  مهم  رایعم  نیا  هیآ  نیا  [ 169 . ] مک ءاعد  الول  مکب  أبعی  ام  لق  دوب ، دـهاوخن  نکمم  لحارم  نیا  هب  ندیـسر  ناحبس 
تـساوخرد اعد و  اریز  دوشیمن . دـنم  هرهب  صاخ  ياهتلزنم  هحفـص 69 ]  ] ماقم و زا  هاگچیه  هدنب  دـشابن ، هدـنب  تساوخرد  اعد و  رگا 

. دزاسیم مهارف  ار  یگتسیاش  رتسب  هدوب و  زاس  هنیمز 

اعد تقیقح 

رد هدـنب  هک  تسا  نیا  اعد  ياهرایعم  نیرتمهم  دریگ . ماجنا  يزاس  هنیمز  ات  دوش  تیاعر  اعد  ياـهرایعم  دـیاب  هتبلا  تسا . زاـس  هنیمز  اـعد 
یناف يدابع  ینع  کلئـس  اذاف  دشاب ، تناعتـسا  رد  دحوم  دنادب . هدننک  تباجا  رثؤم و  ار  ناحبـس  يادـخ  اهنت  شیوخ  تجاح  زاین و  بلط 

ارم رگا  ار  هدننک  اعد  ياعد  متـسه ، کیدزن  نم  دنـسرپ  نم  هرابرد  وت  زا  نم  ناگدنب  هاگ  ره  [ » 170 ، ] ناعد اذا  عادلا  ةوعد  بیجا  بیرق 
رارق هلیـسو  ار  هللا  ءایلوا  دننام  هک  درادن  تافانم  هتکن  نیا  هتبلا  دناوخب . ار  ادخ  اهنت  صالخا  اب  دیاب  هدـننک  اعد  منکیم ». تباجا  دـناوخب ،

هللا نذاب  ار  نانآ  يراذگ  ریثأت  هطـساو و  ار  نارگید  هتـسناد و  ادخ  ار  یلـصا  ببـس  هک  تسا  صالخا  دیحوت و  نیع  دوخ  نیا  اریز  دـهد .
نطاب یکاپ  هک  [ 171 ، ] کبلقب لبقاق  هللا  توعد  اذا  دناوخب ، ار  ناحبس  يادخ  كاپ  یبلق  اب  روضح و  صولخ ، اب  دیاب  هدننک  اعد  دنادیم .

مالـسلاهیلع قداـص  ماـما  دـشابیم . اـعد  تباجتـسا  ياـهرایعم  مـهم و  طیارـش  زا  نکـسم و .. اذـغ و  دـننام  هرمزور  یگدـنز  رد  یکاـپ  و 
كاروخ و یگدنز و  راک و  رد  دیاب  دیامن ، لاحشوخ  ار  وا  يو ، ياعد  تباجتسا  اب  ناحبس  يادخ  دراد  تسود  هک  یسک  نآ  دیامرفیم :

مالسلاهیلع قداص  ماما  دومنهر  نیا  [ 172 . ] هبسک همعطم و  بطیلف  هئاعد  باجتسی  نا  هرـس  نم  دشاب ، رادروخرب  كاپ  یگدنز  زا  لک  رد 
رد ات  دـنوش ، تاعارم  دـیاب  هک  دراد  زین  یبادآ  اعد  هتبلا  دزاسیم . فافـش  ار  اعد  تقیقح  درادرب و  رد  هحفص 70 ]  ] ار اعد  طیارـش  هدمع 

. میریگیم هرهب  مالسلاهیلع  قداص  ماما  ياهدومنهر  زا  ار  اعد  بادآ  یخرب  دنشاب . راذگ  ریثأت  نآ  تباجتسا 

اعد بادآ 

ایندلا و جئاوح  نم  ائیـش  هبر  نم  لاسی  نأ  مکدحا  دارأ  اذا  مکایا  مالـسلاهیلع : قداص  ماما  ندومن ؛ اعد  زا  شیپ  ادخ  شیاتـس  دـمح و  - 1
تجاح و حرط  زا  شیپ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  دمحم و  رب  تاولص  - 2 [. 173 . ] لج وزع  هللا  یلع  ءانثلاب  أدبی  یتح  ةرخالا 

مث هتجاح  لأسی  مث  هلآ  دمحم و  یلع  ةالصلاب  أدبیلف  ۀجاح  لج  زع و  هللا  یلا  هل  تناک  نم  مالـسلاهیلع : قداص  ماما  تجاح ؛ حرط  زا  سپ 
اذا مالسلاهیلع : قداص  ماما  ناحبس ؛ يادخ  بناج  زا  اعد  تباجتـسا  رب  رواب  دامتعا و  - 3 [. 174 . ] دمحم لآ  دمحم و  یلع  ةالـصلاب  متخی 

هچرگ - 4 تسا .» هدامآ  رد  تشپ  رد  وت  تجاح  هک  شاـب  رواـب  نیا  رب  ینکیم  اـعد  هک  یماـگنه  [ » 175 . ] بابلاب کـتجاح  نظف  توعد 
قداص ماما  دـشابیم . اهتجاح  اهزاین و  ندروآ  نابز  هب  اعد  بادآ  زا  یکی  نکیل  تسا ، هاـگآ  اـهتین  رارـسا و  همه  هب  ناحبـس  يادـخ 

[176 . ] کتجاح مسف  توعد  اذاف  جـئاوحلا  هیلا  ثبت  نا  بحی  هنکل  هاعد و  اذا  دـبعلا  دـیری  اـم  ملعی  یلاـعت  كراـبت و  هللا  نا  مالـسلاهیلع :
تجاـح ینکیم  اـعد  هک  یماـگنه  دروآ . ناـبز  هب  ار  دوخ  ياـهزاین  هدـنب  دراد  تسود  نکیل  تسا  هاـگآ  هدـنب  تین  زا  ناحبـس  يادـخ  »

اعد مث  نایبصلا  ءاسنلا و  عمج  رمأ  هنزح  اذا  یبا  ناک  مالسلاهیلع : قداص  ماما  یعمج ؛ هتسد  ياعد  - 5 روآ .» نابز  هب  ار  دوخ  هحفص 71 ] ]
نیمآ نانآ  درکیم ، اعد  هاـگنآ  دروآیم . درگ  ار  اـههچب  ناـنز و  تخاـسیم  كانهودـنا  ار  يو  یقاـفتا  هاـگ  ره  مردـپ  [ » 177 . ] اوـنمأ و 

هک یماگنه  [ » 178 . ] یلاعت كرابت و  کبر  عدا  کباف و  تققر  اذا  مالـسلاهیلع : قداص  ماما  اعد ؛ ماـگنه  عرـضت  هیرگ و  - 6 دنتفگیم .»
مث هحدـملا ، یه  امنا  مالـسلاهیلع : قداص  ماما  ناـهانگ ؛ هب  رارقا  - 7 ناوخب .» ار  ناحبـس  يادـخ  هاـگنآ  نک و  هیرگ  دوشیم  مرن  وـت  بلق 

تاجاح هاگنآ  هدومن ، هانگ  هب  رارقا  هاگنآ  ادخ  يانث  هاگنآ  ار  ادخ  حدـم  هک  تسا  نیا  اعد  [ » 179 . ] ۀلأسملا مث  بنذلاب  رارقالا  مث  ءانثلا ،
. هل بیجتـسا  اعد  مث  نینمؤملا  نم  نیعبرا  مدـق  نم  مالـسلاهیلع : قداص  ماما  شیوخ ؛ هاگنآ  نارگید  يارب  اعد  - 8 يزاس .» حرطم  ار  دوخ 

قداص ماما  اعد ؛ رد  رارـصا  - 9 ددرگیم .» باجتـسم  شیاـعد  دزاـس  حرطم  شدوخ  تساوخرد  زا  شیپ  ار  رفن  لـهچ  یـسک  ره  [ » 180]
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تجاح رارصا  ناحبس  يادخ  [ » 181 . ] هسفنل کلذ  بحا  ۀلأسملا و  یف  ضعب  یلع  مهضعب  سانلا  حاحلا  هرک  لج  زع و  هللا  نا  مالسلاهیلع :
قداص ماـما  صـالخا ؛ بلق و  روضح  - 10 دراد .» تسود  ار  ادخ  هاگرد  رد  دـبع  رارـصا  نکیل  درادـن ، تسود  رگیدـکی  هب  تبـسن  مدرم 
ناسنا ياعد  ناحبس  يادخ  [ » 182 . ] کبلقب لبقاف  توعد  اذاف  هاس  بلق  رهظب  ءاعد  هحفص 72 ]  ] بجتسی لج ال  زع و  هللا  نا  مالـسلاهیلع :

نم دومرف  ناحبـس  يادخ  هک  ناوخب  ار  ادخ  اهنت  ناوخب و  ار  ادخ  هجوت ، اب  شاب ». هتـشاد  بلق  روضح  اعد  ماگنه  رد  دریذـپیمن  ار  لفاغ 
[. 183 . ] ناعد اذا  عادلا  ةوعد  بیجا  مریذپیم ، دشاب  صالخا  اب  هک  ار  یسک  ياعد 

توکلم ماما  کلم ، ماما 

، دروآیم دیدپ  ار  اههدیدپ  شیوخ  هدارا  اب  ادخ  تسا . دنم  ناوت  نکمم ، زیچ  همه  رب  ادخ  تسا . تزع  تردق و  يدنم و  ناوت  عبنم  ادـخ 
هدارا اب  هللا  نذاب  دوشیم ، یهلا  يانسح  تافص  یهلا و  يهدارا  رهظم  هک  مه  یهلا  یناسنا  [ 184 . ] نوکیف نک  هل  لوقی  نا  ائیش  هللا  دارا  اذا 

اهب برـشی  انیع  دـیامرفیم : هنوگ  نیا  نایتشهب  دروم  رد  دزاس . رادـیدپ  ار  اههدـیدپ  دـنک و  اـفیا  شقن  یتسه  ماـظن  رد  دـناوتیم  شیوخ 
ناسنا دنروآیم ،» دیدپ  شیوخ  هدارا  اب  ار  همشچ  نآ  دنـشونیم ، ادخ  ناگدنب  هب  نآ  زا  هک  ياهمـشچ  [ » 185 ، ] اریجفت اهنورجفی  هللادابع 

مالـسلاهیلع حیـسم  دروم  رد  دهدیم . ماجنا  نارامیب  نداد  افـش  اههدرم و  ندرک  هدنز  ندرک ، قلخ  دـننام  ار  ادـخ  ياهراک  هللا  نذاب  یهلا 
هللا و نذاب  یتوملا  یحأ  صربالا و  همکالا و  ءيربأ  هللا و  نذاـب  اریط  نوکیف  هیف  خـفناف  ریطلا  ۀـئیهک  نیطلا  نم  مکل  قلخا  ینا  دـیامرفیم :
رد هاگنآ  مزاس . یم  هحفص 73 ]  ] هدنرپ لکش  دننام  لگ  زا  مالسلاهیلع » حیسم   » نم [ » 186 . ] مکتویب یف  نورخدت  ام  نولکأت و  امب  مکئبنأ 
هللا نذاب  نم  مهدیم . افـش  ار  یتسوپ ) يرامیب  یعون   ) صرب هب  التبم  دازردام و  روک  رامیب  نم  دوشیم . هدنرپ  هللا  نذاب  هاگنآ  ممدیم  نآ 

یتسه ماظن  رد  شقن  يافیا  مهدیم .» ربخ  دینکیم  هدافتسا  ای  دیاهدومن و  هریخذ  شیوخ  ياههناخ  رد  هچنآ  زا  منکیم و  هدنز  ار  اههدرم 
. درادن ار  نآ  راکنا  ناوت  یسک  دشابیم ، میرک  نآرق  اب  گنهامه  دراد و  دیحوت  اب  یناوخمه  هک  قح  تسا  يرواب  هللا  يهدارا  هللا و  نذاب 
زا تلیـضف  نیا  تسین . میرم  دنزرف  یـصاصتخا  تلیـضف  نیا  دیامنیم . افیا  شقن  هنوگ  نیا  تسا  یهلا  هدارا  رهظم  نوچ  میرم  نب  یـسیع 
اریز دشابیم . يو  يارب  نیرتناسآ  شقن  نیا  تسا ، میرم  نب  یسیع  زا  رترب  يوگلا  هک  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  تسادخ . صلخم  هدنب  نآ 

الا امیلکت  یسوم  ملک  ام  و  تسا ، ترتع  تلیضف  يوترپ  زا  مزعلا  یلوا  ءایبنا  یتح  نارگید  تلیضف  تساه . يرترب  تلیضف و  ساسا  ترتع 
نخـس ادخ  اب  یـسوم  رگا  [ » 187 . ] مالـسلاهیلع یلعل  عوضخلاب  الا  نیملاعلل  ۀـیآ  میرم  نبا  یـسیع  هللا  ماـقأ  ـال  مالـسلاهیلع و  یلع  ۀـیالوب 

نیا ندش  فافـش  زا  دعب  دشاب .» یم  مالـسلاهیلع  یلع  ترتع و  تلیـضف  زا  ییوترپ  رد  دزاسیم ، رادـیدپ  يزاجعا  یـسیع  رگا  دـیوگیم ،
رب هنوگچ  دـنکیم و  اـفیا  شقن  یتسه  ماـظن  رد  هنوگچ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  لآ  ترتـع  هک  هتکن  نیا  شریذـپ  مهم ، هتکن 

تیب لها  ضغب  هک  روصنم  مینیشنیم . اشامت  هب  هراب  نیا  رد  ار  دهاوش  زا  یخرب  دوب . دهاوخ  ناسآ  رایسب  دشابیم ، ینیوکت  تیالو  دنـسم 
شوگب هقلح  مالغ  نازوسب . ار  مالسلاهیلع  قداص  ماما  لزنم  تشاگن  دیز » نب  نسح   » هنیدم یلاو  رب  دزیم ، جوم  يو  هنیس  رد  مالسلاهیلع 

شتآ نایم  رد  هک  یماگنه  توکلم  کـلم و  هحفـص 74 ]  ] ماما تفرگ . ارف  ار  هناخ  شتآ  بیهم  ياههلعـش  هک  هاگنآ  درک . نینچ  نیا  زین 
هللادـبعوبا جرخف  تـسین ، یـساره  شتآ  زا  ارم  متــسه  لـیلخ  مـیهاربا  دـنزرف  نـم  هـک : دوـمرفیم  هنوـگ  نـیا  تـفریم  هار  دزیم و  مدـق 

تفریم هار  شتآ  رب  هک  یماگنه  ماـما  ! » هللا لـیلخ  میهاربا  نبا  اـنأ  يرثلا  قارعأ  نبا  اـنأ  لوقی  اـهیف و  یـشمی  راـنلا و  یطختی  مالـسلاهیلع 
«. مشابیم هللا  لیلخ  میهاربا ، دنزرف  نم  متـسه  دـشابیم ) مالـسلاهیلع  لیعامـسا  بقل  نیمز ، ياههشیر   ) يرثلا قارعا  دـنزرف  نم  دومرفیم 

. ینک هدـهاشم  ار  نآ  یهاوخیم  دومرف  نم  هب  مدومن ؛ لاؤس  ضوح »  » دروـم رد  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  زا  دـیوگیم  نانـس  نب  هللادـبع 
بناج زا  کنخ ، يدیفـس  بآ  رهن  مدـید  نم  دز ، نیمز  رب  ار  دوخ  ياپ  هاگنآ  میتفر . هنیدـم  رهـش  نوریب  هب  تفرگ  ارم  تسد  يرآ . متفگ 

. دـنریگیم همـشچرس  اجک  زا  اهرهن  نیا  مدیـسرپ  ترـضح  زا  توقای !! زا  رت  نیگنر  یبارـش  نآ  نایم  رد  کنخ ، يدیفـس  ریـش  رهن  رگید 

. هباتک یف  هللا  اهرکذ  یتلا  نویعلا  هذـه  تسا ؛ هدومن  دای  اهنآ  زا  نآرق  رد  ناحبـس  يادـخ  هک  دنتـسه  ییاههمـشچ  نامه  اـهنیا  دـندومرف 
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« ابو  » يرامیب هک  دوب  یلاح  رد  نیا  دیـسر . مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  رـضحم  هب  دوب  هدـمآ  هنیدـم  هب  هفوک  زا  هک  سینخ  نب  یلعم  [. 188]
؛ یشابیم شیوخ  هداوناخ  نارگن  یتسه ، نوزحم  ارچ  دیسرپ  يو  زا  ترضح  دوب . هتـسشن  نارگن  نوزحم و  یلعم  دوب . هتفرگ  ارف  ار  هفوک 

دومرف يو  هب  ترضح  يرآ . تفگ  يوشیم ، لاحشوخ  يوش  ربخ  اب  اهنآ  لاح  زا  ینیبب و  ار  اهنآ  رگا  دومرف  ترـضح  يرآ . تفگ  یلعم 
دارفا ماـمت  مدـش و  هناـخ  دراو  مدومن . هدـهاشم  منامـشچ  لـباقم  رد  ار  شیوخ  هناـخ  متـشگرب  هک  یماـگنه  نادرگ ، رب  ار  شیوـخ  يور 

ملف هتفرصف  مدیدن ، يزیچ  متشگرب  یتقو  نادرگرب  ار  دوخ  يور  دومرف  ترضح  مدمآ  نوریب  هناخ  زا  هاگنآ  مدرک . تاقالم  ار  ما  هداوناخ 
هحفص 75] [. ] 189 . ] ائیش رأ 

هتخپ یهام 

تکرح ترضح  ربارب  رد  یهام  دیشک  یهام  رب  ار  شیوخ  تسد  ترضح  دندروآ . ترضح  روضح  هب  لوانت  يارب  ار  هدامآ  هتخپ و  یهام 
یناشن هچ  هب  دـسرپیم  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  سیق  نب  دـمحم  [. 190 . ] هیدـی نیب  تشمف  ۀکمـس  یلع  هدـی  حـسمف  تفر ، هار  درک و 

هاگنآ دروآ . راب  گرب و  تخرد ، تروص  هب  هظحل  نامه  رد  نوتس  دیشک . ینوتس  رب  ار  شیوخ  تسد  ترضح  تخانش . ار  ماما  ناوتیم 
نا مالـسلاهیلع  قداص  ماما  [. 191 . ] مامالا فرعی  اذـهب  لاق  مث  اهتعاسل  تقروأـف  تخانـش ، ار  ماـما  ناوتیم  اـهزاجعا  هنوگ  نیا  اـب  دومرف 

میناوتیم ار  هللا  نذا  هب  فرـصت  هنوگ  ره  ام  تسام ». راـیتخا  رد  نآ  ياهدـیلک  اـب  نیمز  نئازخ  [ » 192 ، ] اهحیتافم ضرالا و  نئازخ  اندـنع 
ماما دـشابیم . مالـسلاهیلع  قداص  ماما  بناج  زا  ینیوکت  ماـظن  رد  فرـصت  تمارک و  هنومن  اـههد  زا  ییاـههنومن  دراوم  نیا  میهد . ماـجنا 

. دزاسیم رادیدپ  هداعلا  قراخ  يرما  دنکیم و  فرصت  توکلم  کلم و  رد  توکلم 

شناد

راومه لماکت  یلاـعت و  ندومیپ  تهج  رد  ار  هار  هچنآ  دزاـسیم و  افوکـش  ار  اهـشزرا  هچنآ  دـشابیم . يرترب  راـیعم  نیرترب  شناد  ملع و 
قیاـقح زا  ناـنآ  یهاـگآ  شناد و  تادوجوم  ناـیم  رد  اـهيرترب  رد  يروـحم  راـیعم  تفگ  ناوـت  یم  تسا . یهاـگآ  شناد و  دزاـسیم ،
دننامه نارگید  اب  ناـسنا  شجنـس  هحفـص 76 ]  ] نزاوت و رد  هکلب  دـشابیمن ، اـهناسنا  ناـیم  رد  يرترب  راـیعم  اـهنت  شزرا  نیا  دـشابیم .

یهلا هاگرد  زا  دـنتفای  یهاگآ  ناسنا  شنیرفآ  زا  ناگتـشرف  هک  یماگنه  هک  تسا  رطاـخ  نیدـب  تسا . شناد  يرترب  راـیعم  زین  ناگتـشرف ،
يوـخ و ناگتـشرف  [. 193 . ] ءامدـلا کفــسی  اـهیف و  دـسفی  نـم  اـهیف  لـعجتأ  ینیرفآ ! یم  رگ  هاـبت  كافــس و  يدوـجوم  ارچ  دندیــسرپ 

نیا زا  ناحبس  يادخ  هک  یماگنه  اریز  دندوب . ربخیب  يو  شناد  تیفرظ  زا  دندومن . لاؤس  هنوگ  نیا  هک  دندیدیم  ار  ناسنا  ياهشیارگ 
املف دنتفایرد ، ار  شیوخ  خساپ  ناگتشرف  تسا ، ناگتشرف  امش  زا  یتح  رترب  دوجوم ، نیا  شناد  تیفرظ  هک  تخاس  هاگآ  ار  نانآ  تلیضف 

یتسه قیاقح  زا  یهاـگآ  ینعی  يروحم  تلیـضف  نیمه  [. 194 . ] ضرالا تاومـسلا و  بیغ  ملعا  ینا  مکل  لقأ  ملأ  لاـق  مهئامـساب  مهأـبنأ 
ۀکئالملل انلق  ذا  و  دـنیامنیم ، هدجـس  ناسنا  ربارب  رد  تلیـضف  نیا  رطاخ  هب  ناگتـشرف  هک  دریگیم  رارق  ناگتـشرف  رب  ناسنا  يرترب  راـیعم 

عوضخ و شناد  ربارب  رد  ناگتشرف  تقیقح  رد  تسا . ناگتـشرف  دوجـسم  یهاگآ  شناد و  رطاخ  هب  ناسنا  [ 195 . ] اودجسف مدال  اودجسا 
سک ره  دشابیم ، اهيرترب  نیداینب  روحم  یهاگآ  شناد و  هک  ساسا  نیا  رب  دشابیم . ملاع  ملع و  رب  ناگتشرف  هدجس  دنا . هدومن  هدجس 

ناگمه زا  تسا ، نیرترب  یهاـگآ  رد  هک  ترتع  تسا . رترب  نارگید  زا  بساـنت  ناـمه  هب  دـشاب ، هتـشاد  رتشیب  ياهرهب  تلیـضف  نیا  رد  هک 
يادـخ دـنوشیم . ربخاب  اـج  همه  زا  زیچ و  همه  زا  هللا  نذاـب  دنـشابیم . یهلا  شناد  رهظم  هک  ییاـهناسنا  ینعی  ترتع  تسا . رترب  رتهم و 
دمحم هحفـص 77 ]  ] لآ قداص  و  دنـشابیم . اهناسنا  نیرترب  ترتع  تهج  نیمه  هب  دزاسیم . ربخاب  هدـنیآ  هتـشذگ و  زا  ار  نانآ  ناـحبس 
قافتا هچنآ  ادخ و  باتک  زا  نم  [ » 196 . ] نئاک وه  ام  ربخ  هللا و  باتک  ملعأل  ینا  دـیامرفیم : ساسا  نیمه  رب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
نمؤم لسرم و ال  یبن  برقم و ال  کلم  هلمتحی  هللا ال  ملع  نم  املع  هللا و  رـس  نم  ارـس  اندنع  نا  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  مربخ .» اب  دتفایم 

34 امام صادق علیه السالم الگوى زندگى

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ادخ ار  وا  بلق  هک  ینمؤم  یتح  لسرم و  ربمایپ  برقم و  هتـشرف ي  چیه  هک  تسا  ییاهیهاگآ  ام  دزن  رد  [ » 197 . ] نامیالل هبلق  هللا  نحتما 
بلـص رد  هک  هچنآ  هب  نم  [ » 198 . ] ءاسنلا ماحرا  لاجرلا و  بالـصا  یف  ام  ملعال  ینا  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  دباتیمن ». رب  هدومن  ناحتما 

هیلع و هللا  یلـص  هللا  لوسر  دلج  اذه  ریکب  ای  لاق  هسفن و  عارذ  یلع  هللادبعوبا  ضبق  لاق  نیعا  نب  ریکب  مهاگآ .» تسا  نانز  محر  نادرم و 
تاومسلا یف  ام  ملع  ینا ال  هللا  همحل و  هللاو  اذه  همظع و  هللا  اذه و  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  قورع  هللا  هذه و  ملس و  هلآ و 

تفرگ و ار  شیوخ  تسد  زا  یتمـسق  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  [. » 199 . ] ةرخالا یف  ام  ملعا  ایندـلا و  یف  ام  ملعأ  ضرـالا و  یف  اـم  ملعأ  و 
هللا یلـص  هللا  لوسر  ناوختـسا  تشوگ و  نیا  ادخ  هب  دـنگوس  تسا ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ياهگر  تسوپ و  نیا  دومرف 
دراد دوجو  ترخآ  ایند و  رد  هچنآ  هب  نم  مهاگآ ! دراد  دوجو  نیمز  نامسآ و  رد  هچنآ  هب  نم  ادخ ، هب  دنگوس  تسا ، ملـس  هلآ و  هیلع و 

هک یماگنه  دیوگیم  هصفحوبا  دیوگیم . نخـس  ناحبـس  يادخ  زا  میقتـسم  یندل  ملع  زا  يرو  هرهب  اب  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  مهاگآ »!
ضرع يو  هب  میوگب . تیزعت  ار  شردـپ  تلحر  ات  مدیـسر  مالـسلاهیلع  دـمحم  نب  رفعج  تمدـخ  هب  دومن  تلحر  مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاـب 

ناـک نم  هللا  بهذ و  تفگ . یم  هحفص 78 ]  ] نخس ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  زا  میقتـسم  هک  تفر  ام  نایم  زا  یـسک  مدرک 
. ادبا هلثم  يری  هللا ال  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نیب  هنیب و  نمع  لئسی  ملـس و ال  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لوقی 

... هولف مک  دـحا  یبری  امک  هل  اهیبراف  ةرمت  قشب  قدـصتی  نم  يدابع  نم  نا  لج  زع و  هللا  لاق  لاق  مث  ۀـعاس  هللادـبع  وبا  تکـس  لاق  [ 200]
نخـس ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  زا  میقتـسم  رگا  هک  هتـسب  رب  تخر  اـم  ناـیم  زا  یـسک  [. » 201 . ] دـحا لثم  هل  اـهلعجا  یتح 

. دش تکاس  ياهظحل  مالسلاهیلع  قداص  ماما  دمآ . دهاوخن  يو  دننامه  ادخ  هب  دنگوس  هنوگچ . درکیمن ، لاؤس  يو  زا  یـسک  تفگیم ،
هک هنوگ  نامه  منارورپیم  ار  نآ  نم  دهدب ، هقدص  امرخ  فصن  هب  هک  نم  ناگدنب  زا  مادک  ره  دیوگیم  لج  زع و  يادـخ  دومرف  هاگنآ 
ادخ زا  میقتسم  هک  میدرک  ترایز  ار  یـسک  کنیا  تفگ  هصفحوبا  هاگنآ  دنک ». دشر  دحا  هوک  دننامه  ات  دینارورپیم ، ار  بسا  هچب  امش 

رب دورد  [ » 202 ، ] هللا نع  قداصلا  یلع  لص  مینکیم  باطخ  ترـضح  هب  ترـضح  ترایز  رد  هک  تسا  رطاـخ  نیمه  هب  دـیوگیم ! نخس 
اعدا مالـسلا ) مهیلع   ) نینمؤملاریما دـننامه  دـمحم  لآ  قداص  رطاخ  نیمه  هب  دـیوگیم ». نخـس  یتسار  هب  ناحبـس  يادـخ  زا  هک  یـسک 

. دینک لاوس  نم  زا  دیهن  فک  زا  ارم  هکنآ  زا  شیپ  [ » 203 . ] یثیدح لثمب  يدعب  دحا  مکثدحی  هناف ال  یندقفت  نا  لبق  ینولس  هک  دنکیم 
نیا زا  ترـضح  مالـسلاهیلع . قداص  ماما  رترب  شناد  تسا  نیا  دهد .» خـساپ  امـش  ياهلاؤس  هب  هک  دوب  دـهاوخن  نم  دـننامه  یـسک  اریز 

مالسلاهیلع قداص  ماما  هحفـص 79 ]  ] دریگیم رارق  اـیبنالا  متاـخ  ثراو  اـیبنا و  همه  ثراو  هک  تسا  رو  هرهب  شناد  ملع و  تیفرظ  رادـقم 
. دریگیم رارق  ناگمه  یگدنز  يوگلا  هک  تسا  رو  هرهب  یهاگآ  ملع و  زا  نینچ 

تشذگ

تلـصخ نیا  تسا . یناسنا  يالاو  ياـهشزرا  زا  هدوب و  هدیدنـسپ  قـالخا  زا  شیوخ ، قح  زا  تشذـگ  نارگید و  شزغل  زا  یـشوپ  مشچ 
تشذگ شیوخ  یعامتجا  قوقح  رد  هک  دنراد  رارق  هورگ  ود  هتسراو ، ياهناسنا  لباقم  رد  دشابیم . هتسراو  ياهناسنا  هدنبیز  اهنت  کین 

شیپ رد  ار  لادـتعا  هار  هک  دنـشابیم  شیوخ  قوقح  قاـقحا  راتـساوخ  اـهنت  دـنا . عناـق  شیوخ  قـح  ياـفیتسا  هب  ناـنیا  زا  یخرب  دـنرادن .
يدارفا مود  هورگ  تـسین . ناـسنا  ياـهشزرا  فـالخ  رب  قـح  ياـفیتسا  اریز  دوـشیمن ؛ هجوـتم  شهوـکن  زین  ناـنیا  راـتفر  رب  دـنریگیم .

هاگتـساوخ هک  دنـشابیم  نارگید  قوقح  هب  يزادنا  تسد  زواجت و  ددص  رد  هکلب  دننکیمن . شیوخ  قح  يافیتسا  هب  افتکا  هک  دنـشابیم 
، اهيراجنهان هب  ندیـشخب  راجنه  رب  نوزفا  دننکیم  تشذـگ  شیوخ  قح  زا  هک  لوا  هورگ  راتفر  دـشابیم . هورگ  نیا  راتفر  اهيراجنهان ،

ترتع [. 204 . ] سانلا نع  نیفاعلا  و  دـهدیم ، رارق  شیاتـس  دروم  ار  هعماج  یکاپ  هیکزت و  دزاـسیم و  رادـیدپ  ار  هدیدنـسپ  يوخ  قلخ و 
راتخاس رد  يروحم  شقن  هدیدنـسپ  قالخا  نیا  یلاـعت  دـشر و  اـب  دنـشابیم ، هعماـج  ناربهار  هک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 
ققحت تینیع و  هعماج  رد  ار  ینآرق  شزرا  نیا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ترتع  دنراد . هدـهع  هب  یعامتجا  راتفر  یگنهرف و 
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يامن هحفـص 80 ]  ] مامت هنییآ  دنـشابیم و  تشذگ  وفع و  رولبت  راتفر ، رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ترتع  تسا . هدیـشخب 
هب ترتع  دـشابیم . وگلا  ناگمه  رب  هک  تسا  هتخاس  رادـیاپ  هنوگنآ  ار  شزرا  نیا  شیوخ  راتفر  رد  ترتع  دنـشابیم . یناسنا  ياـهشزرا 

هدوب زواجت  رطخ  رد  نارگید  زا  شیب  نانآ  قوقح  تسا و  هدوب  نارگـشلاچ  ضرعت  دروم  هرامه  هعماـج  يربهر  رد  يروحم  شقن  ظاـحل 
شیوخ ملـسم  قوقح  زا  وفع  تشذگ و  تسا ، رادـیدپ  ترتع  زا  یهلا  یعامتجا و  شزرا  کی  ناونع  هب  اتـسار  نیا  رد  هچنآ  نکیل  تسا .
دمحم لآ  قداص  دشخردیم . فافش  ترتع  هریس  رد  هک  تسا  يرمتسم  راتفر  هکلب  يدروم ، دادخر  کی  ناونع  هب  هن  تقیقح  نیا  تسا .

( ترتـع  ) اـم يدرم  ناوج  تورم و  دـیوگیم : نخـس  هنوـگ  نیا  اتـسار  نیا  رد  نتـشیوخ  ترتـع و  یفرعم  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
وفع و عوـن  نیا  [ 205 . ] انملظ نمع  وفعلا  اـنتورم  تیبلا  لـها  اـنا  دـنرادیم ، اور  متـس  اـم ، قوقح  رب  هک  تسا  یناـسک  زا  وفع  تشذـگ و 

نخس نیا  تسا . ترتع  هریـس  رد  یناسنا  ياهشزرا  رارقتـسا  ترتع و  تافـص  رولبت  یلجت و  نیا  تسا . ناگمه  رب  وگلا  هریـس و  تشذگ 
ار مامه  ماما  هک  يو  دوشیم . مگ  هدوب  نآ  رد  رانید  رازه  هک  شنایمه  جـح  رفـس  رد  هک  تسا  یـسک  دروم  رد  مالـسلاهیلع  قداص  ماـما 

يو هب  دوب ، زامن  لاح  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  يوبن  دجـسم  رد  ماما  هک  یماگنه  رد  هدومن  ینز  هنامگ  ترـضح  هب  هتخانـشیمن ،
رازه دیوگیم  تسا . هدوب  نایمه  رد  رانید  دنچ  دسرپیم  يو  زا  ترضح  دیامنیم . هبلاطم  ار  دوخ  ياهرانید  ترـضح  زا  دومن و  هعجارم 

زاب دجسم  هب  اددجم  سپس  دنکیم . ادیپ  ار  دوخ  ياهرانید  ددرگیم  رب  هک  یماگنه  يو  دزادرپیم . يو  هب  ار  رانید  رازه  ترضح  رانید ؛
الف يدی  نم  جرخ  ءیش  میریگیمن ، سپ  میداد ، هک  ار  يزیچ  ام  دیوگیم  يو  هب  ماما  دنادرگ . رب  يو  هب  ار  ماما  رانید  رازه  ات  ددرگیم ،
نیا دننامه  زا  دیوگیم  هاگنآ  مالـسلاهیلع . قداصلا  رفعج  دـنیوگیم  تسیک . صخـش  نیا  هحفـص 81 ]  ] دسرپیم يو  [ 206 . ] ّیلا دوعی 

. تسین راظتنا  نیا  زج  صخش ،

يزاون نامهم 

هب قفوم  یتحار  هب  یناسنا  نینچ  دـشابیم . کین  تافـص  رولبت  رهظم  هراومه  تسا ، هدومن  راهم  ار  یناسفن  ياهشهاوخ  هک  میرک  ناـسنا 
نامهم تواخـس و  تمارک و  یناـسنا  هدیدنـسپ  تافـص  زا  یکی  ددرگیم . شیوخ  دوجو  رد  یناـسنا  يـالاو  ياـهشزرا  ندومن  اـفوکش 

رگا تسا و  نازیرگ  نامهم  شریذپ  زا  هرامه  ددرگیمن و  یتیلؤسم  نینچ  ماجنا  هب  قفوم  هاگ  چیه  هتفرگ  لیخب و  ناسنا  دـشابیم . يزاون 
ناـسنا نکیل  ددرگیم . وربور  اـجبان  يراـتفر  هتفرگ و  سوبع و  هرهچ  اـب  دوش  یناـسنا  نینچ  ناـمهم  یـسک  هک  دوـش  مهارف  مه  یطیارش 

ییاریذـپ نامهم  زا  یخـس  یحور  شاـشب و  ياهرهچ  اـب  هتخاـس  افوکـش  شدوخ  رد  ار  یتسد  هداـشگ  تفـص  هک  هتخاـس  دوخ  هتـسراو و 
شیوخ دـنلب  حور  اب  تقیقح  رد  دراد  یلاعتم  دـنلب و  یحور  نوچ  دـشابن ، دـنم  هرهب  یفاک  تاـناکما  زا  رگا  یتح  يدرف  نینچ  دـیامنیم .

، تسا هتخاس  افوکـش  يدرف  نینچ  مه  ار  تواخـس  دوج و  نیرترب  دریذپیم . ار  نامهم  شیوخ  ناوت  دـح  رد  هدومن و  ییاریذـپ  ار  نامهم 
لیلخ میهاربا  يزاون  نامهم  زا  یگتفرگ ، يزرو و  لخب  زا  زیهرپ  یناسنا و  شزرا  نیا  ییافوکـش  يارب  نآرق  دوجوملا . لذـب  دوجلا  لضفا 

میهاربا دـندش ، دراو  يو  رب  ناـمهم  ناوـنع  هب  ناـسنا و  تروـص  هب  هک  لـیلخ  مـیهاربا  رب  ناگتـشرف  دورف  ناـیرج  رد  دـیامنیم . شیاـتس 
ياهلاسوگ ندومن  نایرب  حبذ و  اب  دراذـگ ؛ رظتنم  ار  نامهم  هکنیا  نودـب  دومن . ییاریذـپ  نانآ  زا  لکـش  نیرتهب  هب  گنردیب  مالـسلاهیلع 

نانآ يارب  هدـش  نایرب  يهلاسوگ  گـنردیب  [ » 207 ، ] ذـینح لجعب  ءاـج  نا  ثبل  اـمف  دومن ، ییاریذـپ  هحفـص 82 ]  ] ناـنآ زا  هلچ  قاـچ و 
یبـتجم ماـما  دروـم  رد  تسا . رگ  هوـلج  یناـسنا  یهلا و  شزرا  کـی  ناوـنع  هب  يزاوـن  ناـمهم  نیا  زین  ـالاو  ياـهناسنا  هریـس  رد  دروآ .»

هک ار  اذـغ  گید  هک  تسا  هدـمآ  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  دروم  رد  تسا . ناگمه  دز  نابز  ترـضح  هرفـس  يزاون و  ناـمهم  مالـسلاهیلع 
تفـص نیا  کنیا  دنامن . یقاب  مه  اذغ  سرپ  کی  ترـضح  صخـش  يارب  یتح  دومن ، ییاریذپ  نارگید  نانامهم و  همه  زا  تخاس ، هدامآ 

ار نامهم  یخـس  یحور  هداشگ و  ییور  اب  ترـضح  هک  تسا  یلجتم  يو  راتفر  زا  هنوگ  نیا  مالـسلاهیلع  قداص  ماـما  دروم  رد  هدیدنـسپ 
ترضح هرفـس  زا  یفاک  رادقم  هب  ایح  مرـش و  هنوگ  چیه  نودب  ات  دزرویم  رارـصا  نانآ  هب  دیامنیم و  ییاریذپ  وکین  نانآ  زا  دریذپیم و 
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دنم هرهب  رتشیب  دـنک و  لوانت  رتشیب  هرفـس  نیا  زا  هک  دراد  تسود  رتشیب  ار  ام  یـسک  درادیم  راهظا  ناـنامهم  هب  یتح  و  دـنوش . دـنم  هرهب 
[209 . ] ةرـشع ۀنبث  لک  یلع  يدـغتی  ماعطلا ، نم  تانبث  رـشع  عضوب  موی  لک  یف  رمأی  ناک  و  [. 208 . ] الکا مکدشا  انل  ابح  مک  دـشا  دوش ،

حور دننک ». مهارف  هناحبـص  نارگید  يارب  دـنروخیم  هناحبـص  رفن  هد  مادـک  ره  رد  هک  اذـغ  فرظ  هد  دادیم  روتـسد  زور  ره  ترـضح  »
هحفص 83] . ] دشابیم نادنم  هقالع  يوگلا  هنوگ  نیا  ترضح  یخس  يزاون و  نامهم 

تواخس

. دـهد صاصتخا  شیوخ  هب  ار  یهلا  ياهتمعن  يرو  هرهب  دـهاوخیم  ناسنا  . تسا يزودـنا  لام  هب  هقـالع  ناـسنا  یعیبط  ياـهشیارگ  زا 
ناسنا صیرح  عبط  دهدیم . خوسر  ناسنا  ناج  قامعا  رد  ار  يرامیب  نیا  هک  تسا  زات  شیپ  هنوگنآ  نادـیم  نیا  رد  ناسنا  یعیبط  شیارگ 
ناسنا « ؛] 211  ] اـعونم هسما  اذا  [، 210  ] اـعوله قلخ  ناـسنالا  نا  دـنکیم ، عنم  نارگید  يرو  هرهب  زا  هتـساوخ و  شیوـخ  يارب  ار  زیچ  همه 
یلاعت اب  دـنکیم . ناـمرد  ار  يراـمیب  نیا  نآرق  دـنکیم .» عنم  ار  نارگید  دـسر  وا  هب  يریخ  هک  یماـگنه  ناـسنا  دـش ...، هدـیرفآ  دـنمزآ 

و دسرب ، يراگتسر  هب  ات  دنکیم  راهم  ار  لخب  دنیزگ . يرود  سفن  حش  يزرو و  لخب  زا  هک  دزاس  یم  راداو  ار  ناسنا  حور ، هب  ندیـشخب 
نیمه رد  نآرق  دنشابیم .» راگتـسر  اهنآ  دنیامن ، راهم  ار  دوخ  سفن  لخب  هک  یناسک  [ » 212 . ] نوحلفملا مه  کئلواف  هسفن  حش  قوی  نم 

هیاسمه لاسدرخ  ياههچب  يو  دزاسیم . حرطم  دوب  هدیشک  رس  يریقف  درف  طایح  رد  امرخ )  ) شاهویم تخرد  هک  ار  يدرف  ناتـساد  اتـسار 
تـساوخ يو  زا  حادـحد » وـبا   » ماـن هب  یـصخش  دوـمنیم . عـنم  تخـس  تخیریم  يو  طاـیح  لـخاد  هب  هک  ییاـهامرخ  يریگ  هرهب  زا  ار 

درف نآرق  دیـشخب . ریقف  درف  هب  دیرخ  يو  زا  ار  تخرد  نآ  فازگ  تمیق  نیا  اب  دـنک . هلدابم  تخرد ) لهچ   ) فازگ تمیق  هب  ار  شتخرد 
هحفـص 84]  ] نیرتاوقت اب  هک  دنکیم  شیاتـس  حادحد » وبا   » نوچ يدرف  زا  و  [ 213 ، ] ینغتـسا لخب و  نم  اّما  دیامنیم ، شهوکن  ار  لیخب 
هک تسا  سفن  حش  لخب و  نیا  [. 215 . ] یقتالا اهبنجیس  و  دنک ، یم  دای  نیرتاوقت  اب  ناونع  هب  يو  زا  [ 214 . ] یقتا یطعا و  نم  امف  تسا ،

طوقـس ار  ناـسنا  رادـقم  نیا  اـت  یعیبـط  تشرـس  دـننیبب . هرهب  هیاـسمه  ریقف  نادـنزرف  تسا  یهلا  تمعن  هک  تخرد  هویم  زا  درادیمن  اور 
هللا لوسر  ترتع  هک  ددرگ  راکـشآ  ام  رب  ات  مینیـشنیم  مالـسلاهیلع  دمحم  لآ  قداص  تواخـس  مرک و  تفـص  ياشامت  هب  کنیا  دهدیم .

یکاپ و رد  ياهجرد  هچ  ات  دنا ؛ هدومن  هیکزت  ار  نتشیوخ  هنوگچ  دنـشابیم ، هعماج  رد  هتفای  تینیع  نآرق  هک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
مرک و یهلا ، يانـسح  تفـص  رهظم  هنوگچ  دناهدومن و  راهم  ار  لخب  هنوگچ  لوسر  لآ  ترتع  مینک  هدهاشم  دـنا . هتفای  راب  ياهبترم  دـنلب 
ات دندومنیم  یگدیـسر  نآ  هب  نارای  اب  دوخ  هک  دندوب  هدرک  ثادحا  ییامرخ  غاب  هنیدم  رد  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  دنراد . رارق  شـشخب 

یناـیاش هجوت  يرگداـبآ  نارمع و  دـیلوت و  هب  هراوـمه  هک  دوـب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  ترتـع  شور  نیا  دـسرب . رمث  هب 
غاب راوید  زا  یتمسق  غاب  رخآ  زا  دنداد  یم  روتسد  ترضح  دیسریم ، ارف  يرادرب  هرهب  تقو  تسشنیم و  رمث  هب  غاب  هک  یماگنه  دنتـشاد .

لخدیل ملثلا  اهناطیح  یف  اوملثی  نأ  ءالکولا  رما  رمثلا  جضن  اذاف  دـنربب ، هرهب  غاب  هویم  زا  دـنناوتب  نارذـگهر  نارگید و  ات  دـننک  خاروس  ار 
. تسا تواخس  تفص  ییافوکش  جوا  لخب و  زا  يرود  یکاپ و  لامک  مالسلاهیلع  قداص  ماما  راتفر  نیا  [. 216 . ] رمثلا نم  اولکأی  سانلا و 

راتفر نیا  زا  هدـنزومآ  مهم و  هتکن  دـنچ  دزاسیم . راومه  نارگید  هدافتـسا  يارب  ار  هار  هکلب  دوشیمن ، عنام  ار  نارگید  يرو  هرهب  اهنت  هن 
هنوگ چـیه  هک  تسا  هدیـشک  ریجنز  هب  هنوگنآ  ار  شیوخ  سفن  یعیبط  شیارگ  لـخب و  ماـما  - 1 هحفـص 85 ] : ] دومن يرو  هرهب  ناوتیم 

شیوخ لالح  لاوما  زا  یتحار  هب  هکلب  دوش . یمن  ترـضح  یکاپ  اوقت و  هجوتم  يرطخ  هنوگ  چیه  یناسفن و  شهاوخ  نیا  زا  يرگـشلاچ 
غاب نیا  زا  رادقم  هچ  رذـگهر  ای  دـنمزاین  درف  هک  دروآیمن  دوجو  هب  یتیدودـحم  هنوگ  چـیه  نارگید  يرو  هرهب  رد  - 2 دیامنیم . قافنا 

ات دـنکیمن  لاؤس  هب  راداو  ار  نانآ  نادـنمزاین  يرو  هرهب  رد  - 3 دزاسیم . مهارف  ناگمه  يارب  ار  يرو  هرهب  طیارـش  هکلب  دـنک ، هدافتـسا 
غاب بحاص  مشچ  زا  رود  تسین و  غاب  بحاـص  دـمآ  تفر و  لـحم  هک  یعرف  يرد  هکلب  دنیـشنن . ناـنآ  هرهچ  رد  لاؤس  یگدنمرـش  قرع 
يرو هرهب  رادقم  - 4 دوشن . تمعن  بحاص  هدنمرش  دنیبن و  بیسآ  شتمارک  شمکش  ندرک  ریـس  يارب  دنمزاین  ات  دروآیم  مهارف  ار  تسا 
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دروم ار  صاـخ  دارفا  - 5 دوش . دـنم  هرهب  شزاین  رادـقم  هب  شدوخ  هک  دراذـگیم  دـنمزاین  فاـصنا  راـیتخا  رد  هکلب  دـنکیمن ؛ نییعت  ار 
يدنم هقالع  تروص  رد  زین  نارگید  هکلب  ارقف  اهنت  هن  دزاسیم . راومه  ناگمه  يارب  ار  هار  یعرف  هار  داجیا  اب  هکلب  دهدیمن ، رارق  تیانع 

رد اجک و  یناسنا . یگدنز  راتفر  يوگلا  تسا  نیا  تواخـس و  مرک و  يوگلا  تسا  نیا  دـنربب . هرهب  ترـضح  غاب  ياههویم  زا  دـنناوت  یم 
هحفص 88] [ !؟ تفرگ غارس  ناوت  یم  ار  شزرا  هنوگ  نیا  بتکم  نیمادک 

یشرع ياههزومآ  مالسلاهیلع و  قداص  ماما 

هراشا

یگدـنز و رـسارس  هچرگ  میهدیم . رارق  رگن  دروم  ار  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  یـشرع  ياـههزومآ  زا  یخرب  راتـشون  نیا  موس  شخب  رد 
نیا زا  یخرب  ندـش ، ینالوط  زا  زیهرپ  راتـشون و  ياضف  تیاعر  يارب  نکیل  دـشابیم ؛ اهناسنا  يرادرب  وگلا  دروم  یـشرع  ماما  ياهراتفر 

تایآ دننام  فراعم  یخرب  دنا ، هتفرگ  رارق  یسررب  دروم  هک  يدراوم  نایم  رد  میهدیم . رارق  شهوژپ  دروم  هدومن و  شنیزگ  ار  اهروحم 
ینید ياههزومآ  هنوگ  نیا  زا  شیدـنا  جـک  دارفا  یخرب  دراد . دوجو  اهنآ  رد  تواـفتم  ياـهتشادرب  هنیمز  هک  دنـشابیم ، هباـشتم  نآرق 

اریز دنوش ، انعم  لقتسم  دیابن  [ 217  ] يوتـسا شرعلا  یلع  نمحرلا  دننام  نآرق  هباشتم  تایآ  هک  هنوگ  نامه  دنراد . یفارحنا  ياهتشادرب 
ددرگرب [ 218  ] یـش هلثمل  سیل  هیآ  نماد  هب  دیاب  هیآ  نیا  دننامه  ینعی  دندرگرب . تامکحم  نماد  هب  دیاب  هکلب  دنراد ؛ زیگنا  ههبـش  يانعم 

تایآ [ » 219  ] باتکلا ما  نه  تامکحم  تایآ  هنم  دنتـسه ، تاهباشتم  تشگزاـب  نماد  عجرم و  نآرق  مکحم  تاـیآ  دومرف  نآرق  دوخ  هک 
، دـنراد ار  نوگانوگ  ياه  تشادرب  هنیمز  هک  اهروحم  یخرب  زین  شخب  نیا  رد  [ 220 .« ] دنشابیم باتک  عجرم  هحفص 89 ]  ] نآرق مکحم 

. دوش فافش  اهتشادرب  یخرب  یگهار  جک  ات  میهدیم  رارق  رگن  دروم 

یشورف دهز 

. دنیامنیم هیجوت  دهز »  » ناونع اب  ار  یفارحنا  ياهراتفر  یخرب  هچ  نانچ  دراد . دوجو  نآ  رد  هنیمز  نیا  هک  تسا  ینید  ياههزومآ  زا  دهز 
ایند رد  یهلا  ياهتمعن  زا  ار  دوخ  هک  تسا  یـسک  دهاز  دنرادنپ  نیا  رب  هتـسناد و  یهلا  ياهتمعن  زا  يرو  هرهب  زا  يرود  ار  دهز  یخرب 
دهز ار  شیوـخ  يراـکایر  دــنراد ؛ هناـگ  ود  تـشادرب  دــهز  زا  زین  یخرب  تـسا . هدــیهوکن  تیناـبهر  یعوـن  شور  نـیا  دزاـس . مورحم 

رد هنادهاز و  رهاظ  رد  يراتفر  شیوخ  بکرم و ... نکـسم ، سابل و  رد  دـننایامن ، اسراپ  دـهاز و  ار  دوخ  هک  نیا  يارب  نانیا  دـنرادنپیم .
. دـنزاس یم  مورحم  اهتمعن  زا  ار  شیوخ  دنیاتـسب ، دـهاز  ار  نانآ  مدرم  هک  نآ  رطاخ  هب  نانیا  دـنریگیم . شیپ  رد  دـهز  زا  هناـگیب  عقاو 

یتبقاع دـب  هدوب و  هانگ  هناراکایر و  يراتفر ، نینچ  هک  نیا  رگید  ایند ؛ رد  یهلا  تمعن  زا  تیمورحم  یکی  دراد ، دـمآ  یپ  ود  ناـنیا  راـتفر 
هب یهلا  ياهتمعن  زا  يرو  هرهب  ساسا  نیا  رب  دنـشابیم . ترخآ  ایند و  رد  هدـید  نایز  دارفا  هرمز  زا  ناـنیا  دراد . لاـبند  هب  ار  ترخآ  رد 

هداد يو  هب  ار  ایند  ادخ  هک  نیا  اب  ای  دشاب ؛ مورحم  ایند  عاتم  زا  درف  هک  تسین  نیا  دهز  درادن . دهز  اب  شلاچ  هنوگ  چیه  حیحص ، تروص 
يرگ شلاچ  يو  ییادخ  فادها  ربارب  رد  یهاوخ  ایند  ینعی  دشابن ، ایند  هب  هتسباو  یـسک  هک  تسا  نیا  دهز  دزاس . مورحم  ار  دوخ  تسا ،

ياهتمعن زا  دنشابیم ، ایند  هب  تبسن  نیرتدهاز  هک  نیا  هحفص 90 ]  ] اب هک  دوشیم  هدهاشم  زین  ناماما  ایبنا و  راتفر  رد  ور  نیا  زا  دیامنن .
. دنرو هرهب  ایند  رد  یهلا 

هناگ ود  يراتفر 

هراشا
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هرفـس دـنا . هتـشادنپ  هناگ  ود  ار  ناماما  ياـهراتفر  یـضعب ، دوشیم . هدودز  ناـماما  راـتفر  رد  اـهیگناگ  ود  یخرب  هتکن ، نیا  هب  هجوت  اـب 
یبتجم ماما  مالـسلاهیلع و  نینمؤملاریما  دروم  رد  دـنرادنپیم . شلاچ  رد  رگید ، ياهراتفر  اب  ار  نانآ  هراـف  بکرم  رخاـف و  ساـبل  نیگنر ،

همئا نامز  مدرم  يارب  راتفر  نیا  دوشیم . هدـهاشم  هناـگ  ود  يراـتفر  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  زین  ناـماما و  ریاـس  دروم  رد  مالـسلاهیلع و 
ود نیا  هک  دنتخاسیم  حرطم  ار  لاؤس  نیا  دندومنیم ، هدهاشم  ار  هناگ  ود  راتفر  هک  یماگنه  تسا . هدوب  زیگنا  لاؤس  زین  مالـسلامهیلع ) )

ار ترضح  خساپ  ود  ره  هک  دهدیم  هئارا  خساپ  ود  اهلاؤس  عون  نیا  زا  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  دشابیم . يرایعم  هچ  ساسا  رب  راتفر  عون 
. میهدیم رارق  هجوت  دروم 

نامز توافت 

یگدـنز ینامز  رد  مدرم  نونکا  هک  دـهدیم  تشگزاب  اهنامز  توافت  ینوگرگد و  هب  ار  راتفر  نیا  خـساپ  مامه ، ماما  راتفگ  زا  یخرب  رد 
ضرع مالـسلاهیلع  قداص  ماما  هب  يروث  نایفـس  دراد . توافت  مدرم  ییانگنت  نامز  اب  دنتـسه ؛ دـنم  هرهب  بسانم  تاـناکما  زا  هک  دـننکیم 
رخاـف ساـبل  امـش  هنوگچ  هدیـشوپیم ، نشخ  ربز و  ياـهسابل  هک  تسا  هدوـب  هنوـگ  نیا  مالـسلاهیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  هریـس  دـنکیم 

هدرک ادیپ  شیاشگ  یگدنز  عاضوا  هک  کنیا  درکیم ، یگدنز  انگنت  نامز  رد  مالـسلاهیلع  یلع  دیامرفیم  يو  خساپ  رد  ماما  دیـشوپیم .
رارباف نامزلا  عستا  اذاف  هحفـص 91 ]  ] قیـض نامز  یف  ناک  ایلع  نا  دننارگید ، زا  رتراوازـس  ادـخ  ياهتمعن  زا  يرو  هرهب  رد  نامز ، ناکین 

امش نادرم  دسرپیم  يو  زا  دنیبیم ، رخاف  سابل  اب  ار  ترضح  دوشیم و  ترضح  رب  دراو  هک  یماگنه  نایفـس  زین  [. 221 . ] هب یلوا  نامزلا 
ناوارف یهلا  ياهتمعن  نونکا  دـندوب . یتسد  گنت  طیارـش  رد  نانآ  دـیوگیم ، خـساپ  رد  ترـضح  دندیـشوپیمن . رخاف  سابل  هنوگ  نیا 

. مهراربا اهب  اهلها  قحاف  اـهیلا  زع  ایندـلا  تخرأ  دـق  ناـمزلا  اذـه  دنرتراوازـس ، ادـخ  ياـهتمعن  زا  يرو  هرهب  رد  کـین  دارفا  تسا . هدـش 
دوب يرگید  عاضوا  رگا  دوب . دهاوخ  مدرم  حطـس  مه  زین  يو  دـنراد ، رارق  انگنت  رد  مدرم  رگا  دراد . مدرم  اب  ناسکی  یگدـنز  ماما  [. 222]

. دوشیم معنتم  رتشیب  ییایند  ياهتمعن  زا  زین  ماما  دندوب ، دنم  هرهب  یتسد  هداشگ  تعسو و  زا  مدرم  هک 

رگید يدرک  يور 

هب درک ، هدهاشم  ترضح  مادنا  رب  رخاف  ياه  سابل  هک  یماگنه  دش ؛ ترضح  رب  دراو  دوشگیم ، ترـضح  رب  زیت  نابز  هراومه  هک  نایفس 
هن اهسابل  نیا  دیوگیم  خساپ  یتفگـش ! رد  نم  ياهسابل  زا  ایآ  ینکیم ، هاگن  هنوگ  نیا  ارچ  دومرف  يو  هب  ترـضح  دش . هریخ  ترـضح 

ناشن يو  هب  دوب  هدیـشوپ  ریز  رد  هک  ینـشخ  یمـشپ  سابل  هدز  راـنک  ار  ییور  ياـهسابل  ماـما  دـشابیم . وت  ناردـپ  ساـبل  هن  وت و  ساـبل 
ناک هللا ام  مکل و  اذه  یلاعت و  اذه هللا  انـسبل  ما ! هدیـشوپ  امـش  يارب  ار  يرگید  ادخ و  يارب  ار  سابل  نیا  دیوگیم  يو  هب  هاگنآ  دـهدیم .

مدرم نایم  رد  اما  تسادخ . يارب  درادن ؛ ییامن  دوخ  هب  يزاین  اوقت  دـهز و  سابل  ینعی ، خـساپ  نیا  [ 223 . ] هانیدبأ مکل  ناک  ام  هانیفخأ و 
راکشآ ار  يروث  نایفـس  نورد  هک  نیا  يارب  ماما  هاگنآ  هحفـص 92 ] . ] دوش امن  تشگنا  هک  دشوپیمن  یـسابل  دراد . نت  رب  یلومعم  سابل 

يو هب  تخاس . نایامن  ار  نینزان  مرن و  ياهسابل  اهنآ  ریز  دز ، رانک  دـندوب ، ربز  نشخ و  ياهسابل  هک  ار  نایفـس  ییور  ياهسابل  دزاـس ،
. اهرـست کسفنل  اذـه  تسبل  ساـنلل و  یلعـالا  اذـه  تسبل  شیوخ ، يارب  ار  مرن  ساـبل  ياهدیـشوپ و  مدرم  يارب  ار  دـهز  ساـبل  وت  دومرف 

راچد تدوخ  ینکیم ، حرطم  لاؤس  هنوگ  نیا  ماما  سابل  دروم  رد  هک  وت  درادیمرب ؛ يو  قاـفن  زا  هدرپ  راـتفر  نیا  اـب  ماـمه  ماـما  [. 224]
نایفس ایآ  تسا ، دهاز  یـسک  هچ  هک  دزاسیم  فافـش  یبوخ  هب  ماما  راتفر  نیا  ینکیم . یـشورف  دهز  يراد  تدوخ  یتسه . یقافن  نینچ 

ریز ار  نشخ  یمـشپ  ياهسابل  هک  مامه  ماما  ای  تسا ! دـهاز  دـشوپیم ، نینزان  مرن و  ياـهسابل  يور  نشخ  ساـبل  مدرم  بیرف  يارب  هک 
امن تشگنا  دیـشوپیم ، ساـبل  هنوگ  نیا  شدوخ  ناـمز  مالـسلاهیلع  یلع  رگا  دـندومرف  رگید  دروم  رد  تسا !؟ هدیـشوپ  دوـخ  ياـهسابل 

رب [ 225 . ] هلهأ سابل  نامز  لک  سابل  ریخف  هب  رهـشل  مویلا  کلذ  لثم  سبل  ول  و  تسا ، درف  ره  نامز  یگدنز  سابل  سابل ، نیرتهب  دـشیم .
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. دنراد هنادهاز  يراتفر  دنشوپیم و  دهز  سابل  یناسفن ، ياهشهاوخ  هب  اهیگتسباو  نیرت  تخس  نیع  رد  هک  ناشورف  دهز  راتفر  فالخ 
ماما فافـش  لیلحت ، نیا  رد  تساه ؟ یگهار  جک  حالـصا  راتفر  مادک  تسا ؟ هنادنـسپ  ادخ  راتفر  مادک  هک  تسا  فافـش  یبوخ  هب  کنیا 
دهز هک  يروث  نایفـس  دـننام  یـشورف  دـهز  ناـمه  ینعی  قاـفن ، يراـکایر و  دـهز  تسخن  تسا ؛ هدومن  شهوکن  ار  دـهز  عون  ود  ماـمه 

. دنرادنپ یم  هحفص 93 ]  ] دهز ار  یهلا  ياهتمعن  زا  يرود  هک  نادان  دارفا  نیغورد  دهز  رگید  دیـشکیم . مدرم  خر  هب  ار  دوخ  نیغورد 
. دومن حالصا  زین  ار  ههار  جک  طلغ و  شرگن  ود  نیا  و  تخاس . فافش  نییبت و  ناگمه  رب  ار  یعقاو  دهز  مامه  ماما 

هودنا طاشن و 

هب نانیا  تسا . شلاـچ  داـضت و  رد  اهمتـس ، اـهتیمولظم و  رب  هودـنا  نزح و  هیرگ و  اـب  یباداـش  هب  نید  بیغرت  هک  دـنلایخ  نیا  رب  یخرب 
هدرک و دانتـسا  ددنبیمرب ، تخر  هودـنا  نزح و  نایتشهب  لآ  هدـیا  یگدـنز  رد  هک  نیا  یباداش و  مسبت و  هب  نید  بیغرت  دـننام  يدـهاوش 
رب يراوگان  هنوگ  چیه  تشهب  رد  [ » 226 . ] نونزحی مه  ءوسلا و ال  مهـسمی  ال  تسین ، تعیرـش  بولطم  هودنا  نزح و  هک  دنریگیم  هجیتن 

یباداـش هب  بیغرت  نید  هک  تهج  نآ  زا  هن  تسا . هیاـپیب  رادـنپ  نیا  نکیل  دـنوشیمن .» نوزحم  هاـگ  چـیه  ناـنآ  دوـشیمن و  دراو  ناـنآ 
نید دـناوخیم . ارف  توارط  اـب  ملاـس و  یگدـنز  هب  ار  هعماـج  نید  دراد . ناـغمرا  هب  هعماـج  يارب  ار  رورـسم  یگدـنز  نید  دـشاب ؛ هدومنن 
ياپ نشج و  برطم و  ياهیقیـسوم  دننام  دیادزیم . ار  دـنوشیم ، ترطف  سفن و  یگدولآ  بجوم  هک  ار  نیغورد  بذاک و  ياهیباداش 
انعم نیدب  رواب  نیا  نکیل  [. 227 . ] نوضرعم وغللا  نع  مهنیذـلا  و  وهل ، هب  دـسر  هچ  ات  تسا  نازیرگ  وغل  زا  نمؤم  ناسنا  يوهل . ياهیبوک 
نزح كاپ  ترطف  يارب  یعیبط  روط  هب  مولظم  تیمولظم  دشاب . توافتیب  هدید  متس  مولظم و  تیمولظم  رگمتس و  متس  رب  ناسنا  هک  تسین 

. ددرگیم نیگهودـنا  نارگن و  يدوجوم  ره  هب  هکلب  یناسنا و  ره  هب  متـس  زا  و  دوشیم ، نوزحم  نارگید  جـنر  زا  كاپ  ناسنا  تسا . روآ 
هب اهشزرا  فادها و  اب  یناوخ  مه  یلدمه و  یعون  هحفص 94 ]  ] هکلب تسین ؛ نوگمهان  ینید  توارط  یباداش و  اب  هودنا  نزح و  عون  نیا 
زین يرطف  یفطاع و  هاگتساخ  هودنا  نزح و  هک  نیا  رب  نوزفا  رگمتس . متس و  مغر  هب  تسا  يدایرف  هیرگ  نزح و  عون  نیا  دیآیم . باسح 

ماگنه ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  [ 228 . ] دومن هیرگ  میهاربا ، شدنزرف  گرم  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دراد .
هیلع و هللا  یلـص  هللا  لوسر  [ 229 . ] دومن هیرگ  دش و  رـضاح  هنمآ »  » شردام رازم  رـس  رب  ءاوبا »  » رد عادولا  ۀجح  لاس  رد  جـح  هب  تمیزع 

هزمح تداهش  زا  دعب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  [ 230 . ] یکب اهیلا و  رظنف  درک ، هیرگ  دسا  تنب  همطاف  تلحر  رد  ملـس  هلآ و 
نینمؤملاریما [. 231 . ] دـننک هیرگ  يرادازع و  هزمح  يارب  دوـمرف  ار  هنیدـم  ناـنز  هاـگنآ  تفگ ؛ ریبـکت  داـتفه  يو  زاـمن  رد  ادهـشلا  دـیس 

نم هودـنا  دومرف  اـهیلع ) هللا  مالـس   ) ارهز تداهـش  رد  مالـسلاهیلع  نینمؤـملا  ریما  [ 232 . ] تسیرگ همطاـف  شرداـم  گرم  رد  مالـسلاهیلع 
تلحر رد  اهیلع ) هللا  مالس   ) ارهز همطاف  [ 233 . ] دهسمف یلیل  اما  دمرسف و  ینزح  اما  دش ، لیدبت  يرادیب  هب  نم  ياهبش  دش و  یگـشیمه 

رب هیرگ  يارب  ار  بش  اـی  دـنک و  هیرگ  زور  اـی  دـندومن  داهنـشیپ  يو  هب  هک  درک  هیرگ  رادـقم  نآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 
[. 235 . ] درک هیرگ  لاـس  لـهچ  مالـسلاهیلع  نیـسح  تیمولظم  تداهـش و  رب  مالـسلاهیلع  داجـس  ماـما  [ 234 . ] دـیامن باختنا  ردـپ  گوس 

، مالسلاهیلع نیسح  تداهش  رب  هیرگ  زج  هب  دراد ، تهارک  هیرگ  ره  دیامرفیم : مالسلاهیلع  قداص  ماما  زا  حیحص  ثیدح  رد  هحفص 95 ] ]
رد سک  ره  دومرف  مالسلاهیلع  نیـسح  رب  هیرگ  دروم  رد  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  [ 236 . ] مالسلاهیلع نیـسحلا  لتقل  ءاکبلا  عزجلا و  يوس 

سفن دیامرفیم : مالـسلاهیلع  قداص  ماما  [ 237 . ] تسا تشهب  يو  يارب  دنایرگب ، ار  رفن  کی  دیارسب و  يرعـش  مالـسلاهیلع  نیـسح  دروم 
حیبست تسا ، نوزحم  ام  رب  ياـه  متـس  رطاـخ  هب  كانهودـنا و  اـم  رطاـخ  هب  هک  یناـسنا  سفن  [ » 238 . ] حـیبست انملظل  متغملا  اـنل  مومهملا 

هار موادـت  يو  تیموـلظم  رب  هـیرگ  مالـسلاهیلع و  نیـسح  يارب  ازع  سلجم  [. 239 . ] دراد دوجو  تیاور  اههد  نومـضم  نیدـب  تسادـخ ».
ار بیسآ  نیرتدب  هک  تسا  نارگمتس  متس و  دض  رب  دایرف  هیرگ  عون  نیا  تسا . مالسلاهیلع  نیسح  نامرآ  ندیزگرب  مالـسلاهیلع و  نیـسح 
. دومن وجتـسج  ناوتیم  یگدـنز » يوگلا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما   » راتـشون رد  ار  عوضوم  نیا  رتشیب  حیـضوت  دزاـسیم . هجوتم  ناـنآ  رب 
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ياهتصرف رد  یباداش  دـشابیمن . شلاچ  رد  ینید  هعماج  یباداش  طاشن و  اب  اهتیمولظم  رب  هیرگ  هودـنا و  نزح و  ساسا  نیا  رب  [. 240]
. شیوخ ياج  رد  زین  هودنا  نزح و  شیوخ ، بسانم 

یسانش ادخ 

لتق هب  نامیلس  نب  دمحم  هفوک  یلاو  تسد  هب  روصنم  روتـسد  هب  تیاهن  رد  هک  دوب  یتبقاع  دب  قیدنز و  يدرف  ءاجوعلا  یبا  نب  میرکلادبع 
یسک ره  تفگ  [( 242  ] قاطلا نمؤم   ) مالـسلاهیلع قداص  ماـما  ناراـی  زا  یکی  هب  تسا  دـحلم  يدرف  هحفـص 96 ]  ] هک يو  [ 241 . ] دیسر

نم دیوگیم  قاطلا  نمؤم  دییایب . نم  دزن  هاگنآ  دیهد ، تلهم  هام  ود  یکی  نم  هب  تفگ : يو  دوب . دهاوخ  نآ  قلاخ  دروآ ، دیدپ  ار  يزیچ 
دنکیم هدامآ  ار  یفرظ  يو  دومرف : ءاجوعلا  یبا  هئطوت  دروم  رد  ماما  مدیـسر . مالـسلاهیلع  قداص  ماما  تمدـخ  هب  متفر ؛ جـح  هب  لاس  نآ 

نینچ یتقو  متـسه . اهنیا  قلاـخ  نم  هک  تفگ  دـهاوخ  امـش  هب  نارگید  روضح  رد  تسا و  هدومن  دـیلوت  مرک  يدادـعت  نآ  نورد  رد  هک 
مامت زا  قلاـخ  ادـخ و  اریز  دـشابیم . هداـم  کـی  مادـک  رن و  اـهنیا  زا  کـی  مادـک  یتسه  اـهنیا  قلاـخ  وت  رگا  سرپب  يو  زا  تفگ  يزیچ 

زا نخـس  نیا  تفگ  دوب ، هدـش  اوسر  هک  ءاجوعلا  یبا  متخاس ، حرطم  ار  لاؤس  نیا  هک  یماگنه  تسا . هاگآ  شیوخ  قولخم  ياـهیگژیو 
[. 243 . ] زاجحلا نم  لبالا  هتلمح  یتلا  هذه  ياهدروآ ، زاجح  زا  ار  نخس  نیا  تسین ، وت 

لام راثیا 

وگلا هدوب ، نانآ  ياههشیدنا  اب  نوگمه  هک  زین  ترتع  راتفر  تسا ، ناگمه  يارب  وگلا  ترتع ، یـشرع  دـنلب و  ياههشیدـنا  هک  هنوگ  نامه 
راتفر رد  دراد . ریخ  فادها  يارب  ادخ و  هار  رد  لام  ندرک  هنیزه  قافنا و  زا  نخس  هرامه  هک  مالسلاهیلع  قداص  ماما  دشابیم . ناگمه  رب 

هب ار  نارگید  شیوخ  راـتفر  اـب  هک  دومن  ناونع  ار  تقیقح  نیا  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  دـشابیم . تلیـضف  نیا  يراـتفر  يوگلا  دوخ  زین 
ماما دـیناوخ ». ارف  اهیکین  هب  ار  نارگید  شیوخ  راتفر  اب  [ » 244 . ] مکتنـسلأ ریغب  سانلا  ةاعد  اونوک  دیناوخ ، ارف  یناسنا  یهلا و  ياهشزرا 
یتح معطی  ناک  و  دنامیمن ، یقاب  يزیچ  شیوخ  فرـصم  يارب  هک  دیامنیم  قافنا  ادخ  هار  رد  رادقم  هحفص 97 ]  ] نآ شیوخ  راتفر  رد 

یگتسباو رثا  رد  اه  ناسنا  زا  يرایسب  دیامن . راثیا  لام  فرص  رد  هک  دوشیمن  یسک  ره  بیصن  تلیـضف  نیا  [. 245 . ] ءیش هلایعل  یقبی  ال 
یگتسباو زا  هتسر  هتسراو و  یـسک  نآ  دنتـسه . مورحم  زین  بجاو  ياهقافنا  تخادرپ  زا  يرایـسب  دنرادن و  زیهرپ  زین  مارح  لام  زا  ایند  هب 

هار رد  لام  قافنا  دربب . هرهب  ریخ  هار  رد  شیوخ  تاناکما  زا  دناوتب  تحار  دشاب و  هدـیناهر  اهریجنز  زا  ار  دوخ  اتـسار  نیا  رد  هک  تساه ،
. تسا یلجتم  مالسلاهیلع  قداص  ماما  راتفر  رد  هک  دشابیم  اه  تلیضف  نیا  زا  یکی  ادخ 

مدرم اب  ماگمه 

زا دـنناگمه . رب  هوسا  راتفر  هشیدـنا و  رد  نانآ  دروخیم . مشچ  هب  رایـسب  وگلا  ياهراتفر  اههژوس و  مالـسلاهیلع  قداص  ماـما  یگدـنز  رد 
نیع رد  ناماما  دـشاب . یمن  ناسکی  هعماج  راشقا  همه  یگدـنز  هاگ  چـیه  تسا ؛ ناوارف  ياهتوافت  اـب  هارمه  مدرم  یگدـنز  رگید  بناـج 
حطس زا  اسب  هچ  هدوب و  دنم  هرهب  مدرم » مومع  حطس   » رد یهلا  ياه  تمعن  زا  یگدنز  رد  هراومه  ایند  رد  یهلا  ياهتمعن  زا  يرادروخرب 

یگدنز یگدنز ، نیرترب  دیامرفیم : مالـسلاهیلع  دمحم  لآ  قداص  مامه ، ماما  اتـسار  نیمه  رد  دندوب . رتورف  بتارم  هب  زین  مدرم  یگدـنز 
نارگید زا  رتارف  دیابن  صخش  تسا . ندوب  نارگید  هارمه  سبلم و ... معطم و  بکرم ، نکـسم ، نوچمه  ییاههنیزه  رد  مدرم و  اب  ناسمه 

تمعن روفو  زا  مدرم  هک  یطیارش  رد  هک  تسا  نآ  نخس  نیا  رگید  درکیور  هحفص 98 ] [. ] 246 . ] هلهأ سابل  نامز  لک  سابل  ریخف  دشاب ،
ندوب مدرم  اب  ماگمه  دنرو ، هرهب  تمعن  شیاشگ و  اب  یگدنز  زا  تسا و  هدرک  روبع  اهانگنت  زا  نانآ  یگدـنز  حطـس  دنتـسه و  دـنم  هرهب 

زا ییاضف  نینچ  رد  زین  مالسلاهیلع  قداص  ماما  مایپ  نیا  درادن . دشابیم ، اوقت  دهز و  نازیم  هک  ترتع  نوؤش  اب  یشلاچ  هنوگ  چیه  ترتع ،
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نیا زا  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  هک  تسا  لاؤس  هزیگنا  نانآ  رب  دننکیم  هدـهاشم  ماما  نت  رب  ون  سابل  هک  یماگنه  تسا . هدـش  رداص  ماما 
نیرتهب دیامرفیم : هاگنآ  هدومن  دزـشوگ  ار  اهنامز  توافت  ههبـش ، نیا  خساپ  رد  ماما  دـیرو ! هرهب  هنوگچ  امـش  تفرگ  یمن  هرهب  اهسابل 

ماما راتفر  راتفگ و  نیا  زا  حیحـص  درک  يور  ساسا  نیا  رب  [ 247 . ] هلهأ سابل  نامز  لک  سابل  ریخف  تسا ، مدرم  اب  نوگمه  سابل  ساـبل ،
. دیآیم تسدب  دنشابیم ، توافتم  طیارش  رد  ناگمه  يارب  راتفر  يوگلا  نازیم  حیحص و  ود  ره  هک 

دنلب تمه 

یتخس و زا  ناماما  تسا . نانآ  دنلب  تمه  بقل  نیا  هاگتساخ  تسا . مامه »  » بقل مالـسلاهیلع  موصعم  ناماما  تماق  هدنبیز  ابیز و  باقلا  زا 
، دندوبیم هدارا  تسس  يدارفا  نانآ  رگا  هک  تسا  هدوب  رطخ  شوغآ  رد  هشیمه  نانآ  یگدنز  دندیـسارهن . هاگ  چیه  اهرطخ  اهيراوشد و 
، راوتـسا ياههوک  هب  نانآ  مواقم  گرتس و  راتفر  تسا و  یهلا  شرع  نایاپیب  تماق  هب  ناـنآ  هشیدـنا  يادـنلب  دـندوبن . ناـگمه  يارب  وگلا 

چیه دهنیم ، مدـق  فرژ  يایرد  لد  رد  هک  نآ  دـیامرفیم : هنوگ  نیا  دروم  نیا  رد  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  دزومآیم . يراوتـسا  تمه و 
مدق اهرطخ  شوغآ  رد  هک  تسا  تمه  دـنلب  یناسنا  [ 248 . ] طش یف  فقی  مل  رحبلا  یف  قرغ  نم  دوب ، دـهاوخن  عناق  طش  ندومیپ  هب  هاـگ 
حور هک  اریز  دنیبیم . ناسآ  ار  اهیتخـس  درامـشیم و  کچوک  ار  گرزب  ياهراک  هک  تسا  روسج  ناسنا  دهنیم . راوتـسا  هحفص 99 ] ]
دنلب تمه  نیمه  رطاخ  هب  درگنیم . ناسآ  راومه و  ار  اـهيراوشد  تسا ؛ رتارف  رت و  دـنلب  اهیتخـس  یگرزب  زارف و  زا  یناـسنا  نینچ  دـنلب 

شیوخ زا  یگرزب  ياهراک  یسایس  یگنهرف و  یعامتجا و  يداصتقا و  نوگانوگ  ياههصرع  رد  شیوخ  رابرپ  یگدنز  رد  نانآ  هک  تسا 
ياهنایرج داجیا  رد  دـندوب . اههصرع  راد  مچرپ  هرامه  یعامتجا  ياهنایرج  داـجیا  یعاـمتجا و  تـالوحت  رد  ناـنآ  دـنداهن . راـگدای  هب 

. دندیـسارهن نانآ  دیدهت  مشخ و  زا  هاگچیه  دندوب . راد  مچرپ  نارادمروز  یغاط و  نارگمتـس  اب  زیتس  رد  دندوب . روحم  یگنهرف  يرکف و 
هب هک  گرتس  ناسنا  هک  تسا  مالـسلاهیلع  دـمحم  لآ  قداص  دومنهر  نیا  تسا . هوسا  ناگمه  رب  راوتـسا  شور  نیا  هدـنلاب و  هشیدـنا  نیا 
هلق هب  هک  یـسک  [ » 249 . ] طـح نم  فـخی  مل  ۀـقیقحلا  ةورذ  یلا  یقرت  نم  تسین ، ساره  رد  طوقـس  زا  دـیامنیم  دوعـص  لاـمک  هلق  جوا 
زارف هب  رگا  هک  دنتـسه  نارگن  نیا  زا  دننکیمن . دوعـص  طوقـس  تشحو  زا  يرایـسب  دسارهیمن ». طوقـس  زا  تسا  هدومن  دوعـص  يزوریپ 

طوقس رطخ  زا  هاگ  چیه  دراد . هلصاف  شور  نیا  زا  دراد ، خسار  یمزع  هک  ممصم  ناسنا  نکیل  درک . دنهاوخ  طوقـس  دنتفرگ ، رارق  يدنلب 
يدنلب هکلب  دچیپب ، مه  رد  ار  يراوتسا  یگرتس و  دیابن  راک ، یگرزب  تبیه و  هک  دزومآیم  ناگمه  رب  هریـس  نیا  دنامیمن . زاب  دوعـص  زا 

هحفص 100] . ] ددرون مه  رد  ار  اهيراوشد  اه و  مخ  چیپ و  مامت  تبیه  اب  دیاب  ندوب ، ریذپ  رطخ  تمه و 

لوقعم راتفر 

هراشا

دنـشاب و راوتـسا  شیوخ  قح  ياهروحم  رب  يدـنب  ياپ  رد  مارم  نآ  ناوریپ  هک  دـنکیم  باجیا  قح ، مارم  کی  ياهرواب  اهشزرا و  ظفح 
هک دـیزگ  رب  ار  ياهنیزگ  دـیاب  اهشزرا  ظفح  يارب  لاح  نیع  رد  دـنرادن . اور  يراگنا  لهـس  هنوگ  چـیه  قح  ياـهرواب  زا  تسارح  يارب 

يراتفر دیامن . زیهرپ  لباقم  فرط  هب  نداد  هناهب  زا  دیامن ، تسارح  اهشزرا  زا  لاح  نیع  رد  هک  یلوقعم  راتفر  دـشاب . لوقعم  هدیدنـسپ و 
رد هژیو  هب  یعامتجا  ياهراتفر  رد  ببـس  نیمه  هب  ددرگن . اههنتف  زورب  کیرحت و  ثعاـب  دـهنن و  اـپ  ریز  ار  یناـسنا  رگید  ياـهشزرا  هک 
هب دـشاب . هارمه  دنـسپ  درخ  لباقتم و  قوقح  تیاعر  بدا ، تناتم ، اـب  راـتفر  دـیاب  ینید  نورد  زین  ینید و  نورب  ناشیدـنارگد  اـب  دروخرب 

روحم فلا : دنراد . يراشفاپ  اتسار  نیا  رد  روحم  ود  هب  دنشابیم ، میقتسم  طارص  قح و  هب  يربهر  يوگلا  هک  ترتع  نآرق و  تهج  نیمه 
انـسح سانلل  اولوق  دـیامرفیم ، نآرق  دـشاب . لباقتم  مارتحا  اب  مأوت  دنـسپدرخ و  تروص  هب  مدرم  اب  یعامتجا  ياهدروخرب  هک  نیا  تسخن 
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کقلخ نسح  تبحص و  نمل  هباحصلا  نسح  یلع  کسفن  نط  و  مالسلاهیلع : قداص  ماما  دیشاب ». هتشاد  هدیدنسپ  يراتفر  مدرم  اب  [ » 250]
زین و  نک ». ظفح  ار  شیوخ  ناـبز  نک . وکین  ار  شیوخ  قـالخا  زاـس ، هداـمآ  يراـتفر  شوخ  يارب  ار  نتـشیوخ  [ » 251  ] کـناسل فک  و 

هدوارم و رگیدکی  اب  دننک  شالت  دیاب  ناناملسم  [ » 252 ... ] فطاعتلا یلع  نواعتلا  لصاوتلا و  یف  داهتجالا  نیملسملا  یلع  قحی  دیامرفیم :
نآ رگا  یتح  دوش . زیهرپ  دیاب  لباقم  فرط  مارتحا  دروم  ياهشزرا  هب  تناها  زا  مود  روحم  رد  ب : هحفص 101 ] «. ] دنشاب هتشاد  يرایمه 
رد اهرادنپ  نیرت  یـشزرا  دـض  تشاد . اور  نیهوت  نارگید  هب  نانآ  دروم  رد  دـیابن  دنـشاب ، شزرا  دـض  ای  یـشزرایب و  عقاو  رد  اهشزرا 

دیابن دیامرفیم  ناتسرپ  تب  ناکرشم و  اب  دروخرب  رد  نآرق  اما  تسا . ناحبـس  يادخ  هب  كرـش  یتسرپ و  تب  هب  درکیور  يداقتعا ، هزوح 
هب یتح  امـش  تاسدـقم  هب  دنـسپان  راتفگ  هب  ار  نانآ  هدـش و  نانآ  تاساسحا  کـیرحت  بجوم  راـتفر  نیا  دوش . نیهوت  ناـنآ  ياـهتب  هب 
لآ قداص  ترتع ، زراب  صخاـش  [. 253 . ] ملع ریغب  اودع  هللا  اوبـسیف  هللا  نود  نم  نوعدی  نیذلا  اوبـست  الف  دنکیم ، راداو  ناحبـس  يادـخ 

نارگید دیابن  شیوخ  ياهراتفر  رد  ام  ناواریپ  دهدیم : حیضوت  هنوگ  نیا  ابیز  هاتوک و  هلمج  کی  رد  ار  لصا  ود  نیا  مالسلاهیلع ، دمحم 
نید هریاد  رد  هک  نانآ  هچ  دنتـسه و  نیدیب  هک  نانآ  هچ  نارگید  اب  مالـسلاهیلع  دـمحم  لآ  قداص  ناوریپ  راتفر  دـنناروشب . ام  هیلع  رب  ار 

هب دیابن  دوش . نانآ  تاساسحا  کیرحت  ثعاب  دیابن  دنـشابیم ، یگهار  جـک  راچد  يداقتعا  ياهرواب  رد  نکیل  دنـشابیم ، مالـسا  یهلا و 
مهقـالخاب و ساـنلا  اوفلاـخ  دـشابیم ، ترتع  ياـهنامرآ  ناوریپ و  هب  بیـسآ  بجوم  راـتفر  نیا  هک  دوش  نیهوت  ناـنآ  ياـهرواب  ناـنآ و 

ياهرواب هک  نانآ  کیرحت  زا  دیشاب . هتشاد  هدیدنسپ  يراتفر  نارگید  اب  [ » 254 . ] انیلع مکیلع و  سانلا  اولمحت  و ال  مکلامعاب ... مهوفلاخ 
رازن نب  بیبح  هب  باطخ  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  ار  نخـس  نیا  دـیناروشن .». اـم  دوخ و  هیلع  رب  ار  ناـنآ  دـیزیهرپب . دندنـسپیمن  ار  اـمش 

هلداجم هب  نارگید  هحفـص 102 ]  ] اب مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  يربهر  تیـالو و  دروم  رد  صوصخ  هب  وگتفگ  رد  يو  هک  دـندومرف 
زیهرپ قـح ، رواـب  قاـقحا  يارب  وـلو  راـجنهان  ياـهدروخرب  زا  ار  يو  دـناوخیم . ارف  دنـسپدرخ  يراـتفر  هب  ار  يو  ترـضح  تخادرپیم .

. دهدیم

راتفر نیا  مایپ 

بهذم تیلم و  ره  زا  اهناسنا  مامت  اب  مالسلاهیلع  قداص  ماما  وریپ  هک  نیا  تسخن  دراد . ریگارف  مایپ  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  دومنهر  نیا 
دوش و نانآ  شجنر  بجوم  نارگید  اب  ترشاعم  رد  دیابن  مالسلاهیلع  قداص  ماما  وریپ  دیامن . دروخرب  هداشگ  يور  اب  راتفر و  شوخ  دیاب 

نورد رد  هک  دراد  ترـضح  ناوریپ  يارب  ار  مایپ  نیا  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  دومنهر  نیا  نینچمه  دـناسر . بیـسآ  نارگید  تاساسحا  هب 
قح عضوم  زا  هک  یلاـح  نیع  رد  هک  دـننک  راـتفر  ياهنوگ  هب  دـیاب  دنـشاب . شیوخ  راـتفر  بقارم  ترـضح ، ناوریپ  دـیاب  یمالـسا  هعماـج 

تـسد هب  هناـهب  هک  ییاـههمانرب  يارجا  مسارم و  يرارقرب  زا  دـننک . زیهرپ  نارگید  هب  نیهوت  کـیرحت و  زا  دـنیامنیم ، تیاـمح  شیوـخ 
ییوج هناهب  بجوم  هک  يراتفر  ترضح ، ناوریپ  مان  هب  هک  دوش  یـضار  دیابن  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  وریپ  دننک . زیهرپ  دهدیم ، نارگید 

تیاضر و بجوم  اهنت  هن  اهراتفر  هنوگ  نیا  دـهد . ماـجنا  دوش ، شناوریپ  مالـسلاهیلع و  قداـص  ماـما  هب  ناـنآ  ییوگدـب  اـی  کـیرحت و  و 
زا عاـفد  عیـشت ، ياـهرواب  زا  عاـفد  دـشابیم . مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  عضوم  فـالخ  رب  هکلب  تسین ، مالـسلاهیلع  تیب  لـها  يدونـشوخ 

هکلب دوش . نارگید  ییوج  هناهب  کیرحت و  بجوم  راجنهان  يراتفر  نیهوت و  اب  یـسک  هک  تسین  انعم  نیدـب  اموزل  ترتع ، ياهتیمولظم 
قطنم درب  هک  ارچ  تفر . شیپ  ریبدـت  قطنم و  اـب  دـیاب  اـهتیمولظم  حرط  و  قح ، فراـعم  قیاـقح و  زا  عاـفد  زین  نارگید و  اـب  دروخرب  رد 

ياههزومآ زا  مالسلاهیلع  قداص  ماما  دومنهر  نیا  هحفص 103 ] . ] زیگنا فالتخا  لوقعم و  ریغ  ياهراتفر  ات  دوب  دهاوخ  تعرـس  اب  هرامه 
قداـص ماـما  دوـمنهر  ماـیپ  هب  هک  یناـسک  دـنریگ . ماـهلا  ناـنآ  زا  شیوـخ  راـتفر  رد  دـیاب  هراـمه  ترـضح  نآ  ناوریپ  هک  تسا  یـشرع 

. دنناوخب شترضح  ناوریپ  ار  دوخ  دنناوتیمن  دننکن ، هجوت  مالسلاهیلع 
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نامیا رانک  رد  رفک 

هزنم كاپ و  لیاذر  اهیگدولآ و  زا  ار  شیوخ  دـیاب  ناـسنا  تسخن  هلحرم  رد  تسا . یکاـپ  ینید ، يـالاو  هدیدنـسپ و  راـتفر  قـالخا و  زا 
نوچ هاگنآ  تسا . نتـشیوخ  بویع  ندودز  قالخا ، هزوح  رد  ياهیاپ  ياهرواب  زا  دـیامن . شـشوک  زین  نارگید  بیذـهت  هب  هاـگنآ  دزاـس ،

. تسا درف  ره  مود  تیلوؤسم  نارگید  بویع  ندودز  یکاپ و  يارب  نارگید  هب  ندـناسر  يرای  تسا ، لماکت  لماعت و  هعماج  ینید ، هعماج 
ناـنآ بیذــهت  رد  هداد ، رادــشه  ار  نارگید  بوـیع ، نتخاـس  ناـیامن  رد  هـک  دراد  ار  لـالز  هـنییآ  شقن  نارگید  ربارب  رد  نمؤـم  ناــسنا 
نیمک دنـسپان  تلیذر  رفک و  تسا ، صلاخ  نامیا  هک  یقالخا  تلیـضف  نیا  رانک  رد  [. 255  ] نمؤملا ةآرم  نمؤملا  دیامنیم ، یناسردادما 

. دـیامن تلفغ  شیوخ  بیع  زا  اـما  دـشاب ، ساـسح  يرگید  بیع  هب  تبـسن  درگنب و  نارگید  بوـیع  هب  یـسک  هک  نیا  نآ  تسا و  هدوـمن 
هدنزاس شقن  اهنت  هن  هیحور  نیا  دنکیم . طبض  تبث و  ندیـشک  خر  هب  يارب  هکلب  بیذهت ، لماعت و  يارب  هن  ار  يرگید  بیع  يدرف  نینچ 

هدش و ترودک  لماع  راتفر  هنوگ  نیا  ددرگیم . هنتف  يزوت و  هنیک  شتآ  نتخورفارب  ثعاب  هدش و  نارگید  ببرخت  بجوم  هکلب  درادـن ،
نیمه هب  دزاسیم . هابت  لماکت  يارب  ار  نارگید  اب  لماعت  دنـسپان ، راتفر  نیا  دزاـس . یم  هحفـص 104 ]  ] مهارف ار  هقرفت  یگناگ و  ود  هنیمز 

ماما دـهدیم . رادـشه  هداد ، رارق  فدـه  دروم  ار  یقالخا  ياهشزرا  هک  رطخ  هاـگ  نیمک  نیا  دروم  رد  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  رطاـخ 
یفرعم صخش  نامیا  يارب  یگرزب  رطخ  هتـسناد و  قافن  یعون  ار  رگید  نمؤم  هب  تبـسن  نمؤم  کی  ییوج  بیع  راتفر  مالـسلاهیلع  قداص 

ات درامش  رب  ار  يو  بویع  هاگنآ  دشاب ، هتشاد  هناردارب  دروخرب  يرگید  اب  یسک  هک  تسا  نیا  رفک  هب  نامیا  روحم  نیرت  کیدزن  دنکیم .
ام اموی  اهب  هیبعیل  هتالز  هتارثع و  هیلع  یـصحیف  نیدـلا  یلع  لجرلا  یخاؤی  نا  رفکلا  یلا  دـبعلا  نوکی  ام  برقا  دـناشکب ، يو  خر  هب  يزور 
هک دـشاب  هاـگ  نیمک  بقارم  دـیاب  نمؤم  ناـسنا  تسا . هدومن  نیمک  ار  نمؤـم  ناـسنا  ناـمیا  هک  تسا  يرطخ  زیمآ  رفک  راـتفر  نیا  [ 256]

. دریگن رارق  ناطیش  دولآ  رهز  ياهریت  فده  دروم  عضاوم  نیا  زا  شنامیا 

مدرم هشیدنا  رد 

. دنناهرب يراتفر  یتدیقع و  ياهرطخ  زا  ار  نارگید  ات  دندوب  مدرم  هشیدنا  رد  هرامه  راتفر  رد  زین  هشیدـنا و  نومنهر و  رد  موصعم  ناماما 
زا رادیاپ  يوگلا  هک  دندومن  راتفر  هتسیاش  هنوگ  نآ  زین  راتفر  رد  دنتـشاد ، ریذپان  یگتـسخ  شالت  مدرم  نومنهر  رد  هک  هنوگ  نامه  نانآ 

تیلؤسمیب ار  يرگید  یگدنز  یهدناماس  دنتسه ؛ شیوخ  ییایند  یگدنز  یهدناماس  هشیدنا و  رد  مدرم ، عون  دنداهن . راگدای  هب  شیوخ 
يداع طیارش  رد  تایحور  نیا  دنربیم . رـس  هب  یتیعـضو  هچ  رد  نارگید  هک  دنراد  ار  هغدغد  نیا  هرامه  هتـسراو  دارفا  نکیل  دنرادنپیم .

یم هحفـص 105 ]  ] مهارف ار  ندـش  راکـشآ  هنیمز  اهیگژیو  نیا  ینارحب ، طیارـش  صوصخ  هب  اـنگنت و  رد  نکیل  دـننکیم ؛ زورب  یکدـنا 
رد ات  دنتسه  شیوخ  يارب  ییایند  تاناکما  داوم و  ندرک  هوبنا  هشیدنا  رد  یخرب  دوشیم ، ساسحا  دوبمک  هعماج  رد  هک  یماگنه  دنزاس .
رد مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  دـنراد ! تلفغ  درذـگیم ، هچ  نارگید  رب  لاـح  دـنیامن ! يرو  هرهب  شیوـخ  ياههتـشابنا  زا  بساـنم  تـصرف 
زا ماما  تفر . ـالاب  اـهالاک  تمیق  دـش و  ییاذـغ  داوم  دوبمک  ساـسحا  هنیدـم  رد  دـینک : هجوت  تسا . مدرم  هشیدـنا  رد  نارحب  ياـههظحل 

دایز ياههام  يارب  ام  درک  ضرع  رازگتمدـخ  میراد . هریخذ  مدـنگ )  ) ماعط رادـقم  هچ  تسا ، هتفر  ـالاب  اـهتمیق  دیـسرپ  دوخ  رازگتمدـخ 
شورفب و ربب و  دومرف  ماما  دوشیمن . تفای  يزیچ  هنیدم  رد  تفگ  رازگتمدخ  شورفب ؛ رازاب  رد  ربب  ار  اهمدـنگ  دومرف  ماما  میراد . هریخذ 
هک مراد  ار  نآ  ناوت  نم  دییامن . هیهت  وج  درآ  زا  ار  رگید  فصن  مدـنگ و  زا  ار  هناخ  نان  فصن  زورما  زا  نک . هیهت  هنازور  ار  زور  ره  زاین 

ریبدـت و ار  ما  یگدـنز  حطـس  وکین  هچ  هک  دـنیبب  ارم  ناحبـس  يادـخ  مراد  تسود  نم  نکیل  منک . هیهت  مدـنگ  زا  ار  ما  هناخ  نان  فرـصم 
، تسا ناگمه  يارب  هوسا  وگلا و  فافش و  مایپ  راتفر  نیا  [. 257 . ] ۀشیعملا ریدقت  تنسحا  دق  هللا  یناری  نا  بحا  ینکل  و  ما ، هدومن  ریدقت 

يرو هرهب  یهلا  ياهتمعن  زا  هنوگچ  دهدیم . رارق  مدرم  حطـس  مه  ار  شیوخ  ماما  هنوگچ  هک  هعماج  لومتم  دارفا  زین  ناربهر و  هژیو  هب 
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هـشیدنا رد  ات  دـنک ، ییوج  هراچ  نانآ  يارب  هتفرگ  رارق  اـنگنت  رد  مدرم  یگدـنز  هک  تسا  مدرم  هشیدـنا  رد  هنوگچ  ماـمه  ماـما  دـنکیم .
هحفص 106] . ] دزاس نایامن  رازاب  رد  اهانگنت  رد  ار  اههتخودنا  هکلب  دشابن . نتخودنا 

یبلط تسایر 

يدـصت تهج  رد  ار  مزال  ياهیگتـسیاش  تیریدـم  نآ  نارازگراک  هک  تسا  نکمم  یطیارـش  رد  دـمآ  راک  یعامتجا  تیریدـم  رارقتـسا 
رارقتسا اب  دنناوتیم  دنروآ ، مهارف  ار  لمحت  يراوتسا و  مظن ، يدنمشوه ، دهعت ، یهاگآ ، نارازگراک  رگا  دنشاب . هدروآ  مهارف  تیلوئسم 

كاپ هزنم و  ییاتـس  رگید  ییاتـسدوخ و  يروحم ، دوخ  یگماک ، دوخ  زا  نارازگراک  رگا  دنزاس . رقتـسم  ار  روراب  یتیریدـم  ملاس ، ریدـم 
رارقتسا رد  دنادب ، روآ  دهعت  ادخ و  تمعن  ار  تیعقوم  ماقم و  رازگراک  رگا  دننکیم . مهارف  قیفوت  دمآراک  تیریدم  رارقتـسا  رد  دنـشاب ،

رب ار  اهمیمـصت  رگا  دـنک و  يوریپ  یناـسفن  شهاوخ  زا  رگا  رازگراـک  ریدـم و  نکیل  دوشیم . قفوم  دوخ  تاراـیتخا  هزوح  رد  اـهشزرا 
تیریدم هب  تخـس  هیحور  هنوگ  نیا  دنک ، ذاختا  فاطعنا  مدع  شیوخ و  ياههاگدید  رب  يراشفاپ  یبلط و  تسایر  يروحمدوخ و  ساسا 

دیاب رازگراک  ناسنا  هک  تسا  هنوگ  نیا  اتسار  نیا  رد  مالسلاهیلع  قداص  ماما  نومنهر  دهاکیم . نآ  يدمآراک  زا  هتخاس و  دراو  بیـسآ 
لآملاب و  دنک . يرود  شیوخ  هاگدـید  رب  ندـش  مگد  يراشفاپ و  زا  دزیهرپب . شیوخ  تیریدـم  هزوح  رد  يروحمدوخ  یگماک و  دوخ  زا 

هک تسا  ملاس  حیحـص و  تیریدم  تافآ  زا  یبأم  تسایر  یبلط ، قوفت  دـهن . شزرا  ار  نارگید  هاگدـید  هدومن و  هرواشم  نارگید  اب  دـیاب 
ار دوخ  نخـس  دیابن  دشاب ؛ نابرهم  ریذپ و  فاطعنا  دیاب  ریدم  دـیامرفیم : اتـسار  نیا  رد  ماما  دـیامن . يرود  نآ  زا  دـیاب  رازگراک  ریدـم و 
وت رگا  دومرف : يو  هب  ماما  دومن ، یفرعم  بآم  تسایر  ار  دوخ  يدرف  هک  یماگنه  دنک . يراشفاپ  دوخ  هاگدید  رب  دـیابن  دـهد ، رارق  روحم 
نک شالت  [ » 259 . ] اسأر نکل  ابنذ و ال  نک  [ 258 . ] انا تلق  ام  مهدیـس  تنک  ول  یتخاسیمن ، حرطم  ار  دوخ  يدوب ، سیئر  هحفص 107 ] ]

«. دوشیم دوبان  دنک ، یبلط  تسایر  هک  یسک  [ » 260 . ] کله ۀسایرلا  بلط  نم  دیامرفیم ، و  یشابن ». بلط  تسایر 

تکرب ادخ  زا  تکرح  وت  زا 

رب ار  اهمرها  هرامه  اهجنر  درد و  تسین . دنم  هرهب  جنر  دردیب و  یگدنز  زا  یناسنا  چـیه  تسا . هارمه  اهشلاچ  اب  هرامه  ناسنا  یگدـنز 
هکلب دوشن ، هدـیمخ  اهراشف  ربارب  رد  هک  تسا  نآ  زارفارـس  ناسنا  دـنیامن . هدومزآ  ار  يو  اـت  دـنراشف  یم  ناـسنا  تماقتـسا  راوتـسا  نوتس 

زا دزابیم و  ار  دوخ  هصرع  نیا  رد  تسـس  فیعـض و  ناـسنا  ربارب ، رد  دـنک . زارف  تماـق  رـس  تاـمیالمان ، هوبنا  ربارب  رد  رادـیاپ  راوتـسا ،
. دندرگیم اهیتخس  میلـست  هدرمژپ و  اهنارحب  ماگنه  رد  اهناسنا  هنوگ  نیا  ددرگ . یم  دیماان  لماکت  مخ  چیپ و  رپ  تخـس و  هار  ندومیپ 

دیماان دننکیم  هرـصاحم  ار  يو  تالکـشم  هوبنا  هک  یماگنه  هک  ینیبیم  ار  يدارفا  دنهنیم . فک  زا  ار  یگدـنیاپ  یگدـنز و  دـیما  نانیا 
نبا دنیامنیم . نازورف  ناسنا  یگدنز  رد  ار  دیما  لعـشم  هرامه  دنـشابیم ، دـنم  هرهب  دـنلب  تمه  زا  هک  ناماما  دـنیامنیم . میلـست  ار  دوخ 

هدنام تسد  یهت  راب و  لایع  هک  دیامنیم  هوکـش  راگزور  زا  دـسریم ، مالـسلاهیلع  قداص  ماما  رـضحم  هب  هدـمآ  هنیدـم  هب  هفوک  زا  رایط 
شیوخ یلاخ  هزاغم  رد  یتشگزاب  هفوک  هب  هک  یماگنه  دیامرفیم  دزومآیم . يو  هب  یگدـنیوپ  شالت و  هار  مالـسلاهیلع  مامه  ماما  تسا .

. يروآیم ياجب  زامن  تعکر  راهچ  ای  ود  يورب ، دوخ  راک  لحم  هب  یتساوخ  هک  یماـگنه  ییاـمن ؛ یم  هحفـص 108 ]  ] وراج هدوشگ و  ار 
الا ةوقلا  لوحلا و  نم  کیلا  ءربا  کتوق و  کلوحب و  نکل  ةوق و  ینم و ال  لوح  الب  تهجوت  یناوخیم : زین  ار  اعد  نیا  زامن  زا  دعب  هاگنآ 

هعجارم يدرف  مداد . ماجنا  ار  ماـما  شرافـس  دـیوگیم  يو  [. 261 ... ] عساولا تلـضف  نم  ینقزراف  مهللا  یتوق  کـنم  یلوح و  تناـف  کـب 
يو زا  زین  سنج  يرادـقم  مدوـمن و  راذـگاو  يو  هب  ار  هزاـغم  فـصن  نم  هدـب . هـیارک  نـم  هـب  ار  شیوـخ  هزاـغم  فـصن  تـفگ  دوـمن و 

. دومن نم  بیـصن  هار  نیا  زا  ياهیامرـس  ناحبـس  يادخ  هک  دیـشکن  یلوط  مدش . راک  لوغـشم  هزاغم  رگید  شخب  رد  مدومن و  تساوخرد 
هزاغم رد  دومرف  وا  هب  مالسلاهیلع  قداص  ماما  دش . تخس  رایسب  يو  رب  یگدنز  هنیدم ، نایعیـش  زا  يدرف  دیوگیم  جاجح  نب  نمحرلادبع 

45 امام صادق علیه السالم الگوى زندگى

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


. دوشگ ار  دوخ  یلاخ  هزاغم  رد  داد و  ماجنا  ار  ماما  شرافس  يو  نارتسگب . ار  شیوخ  طاسب  راذگب و  رانک  رد  ار  یبآ  فرظ  نک و  زاب  ار 
اج اهنآ  زا  یکی  ات  دـندومن . مهارف  دوخ  ياـهالاک  شورف  يارب  ار  یبساـنم  ياـج  مادـک  ره  دـندش  رازاـب  دراو  رـصم  زا  ناـناگرزاب  هورگ 

هدنامیقاب دوب . هدنام  یقاب  يو  عاتم  زا  يرادقم  ناوراک  تشگزاب  ماگنه  دومن . هراجا  ار  نآ  هعجارم و  ناشیا  یلاخ  هزاغم  هب  دماین . شریگ 
صخـش نآ  هاگنآ  داد . ماجنا  ار  راـک  نیاو  دومن  يراد  تناـما  زین  يو  نک . لاـسرا  يو  هب  ار  نآ  دـمآ  رد  دـشورفب و  اـت  هدرپس  يو  هب  ار 

يو بیصن  هار  نیا  زا  ياهیامرس  ات  داتسرفیم . رصم  هب  ار  شلوپ  تخورفیم و  يو  داتـسرفیم . سنج  يو  يارب  رـصم  زا  هرامه  ناگرزاب 
رب لکوت  اب  هکلب  دهنب . فک  زا  هحفص 109 ]  ] ار دیما  دیابن  تالکـشم  ربارب  رد  هک  تسا  یگدنز  هب  دیما  نامه  نومنهر  نیا  [. 262 . ] دش

. تکرب ادخ  زا  تکرح  وت  زا  ینعی  نیا  دمآ . قیاف  تالکشم  رب  ات  دومن  شالت  دیاب  لازیال ، يادخ 

... لوا یسک  رهب  نکم  هاچ 

ناسنا کین  راتفر  هک  هنوگ  نامه  دـشابیم . هعماج  رد  یهلا  يراج  تنـس  کی  تقیقح  نیا  ریذـپان . راـکنا  تسا  یتقیقح  راـتفر ، شنکاو 
ناسحا دوخ  هب  تقیقح  رد  دـنک  یم  ناـسحا  یکین و  يرگید  هب  لکـش  ره  هب  سک  ره  دروآیم ، ناـغمرا  هب  ار  کـین  ماـجرف  یهدزاـب و 

يو يراجنهان  رگا  و  دریگیم . ار  فرط  دوخ  نماد  شموش  دـمآ  یپ  زین  راجنهان  راتفر  [. 263 . ] مکسفن متنسحا ال  متنسحا  نا  دیامنیم ،
يدرف هک  يراجفنا  دننامه  دناسریم ؛ بیـسآ  ار  يرگید  هاگنآ  هدناشک  یهابت  هب  ار  راجنهان  دوخ  تسخن  دناسر ، بیـسآ  زین  نارگید  هب 

. اهلف متئـسأ  نا  و  دزاسیم : فافـش  ار  تقیقح  نیمه  نآرق  دـیامن . تباـصا  زین  يرگید  هب  نآ  ياـهشکرت  دزاـس و  یـشالتم  نورد  زا  ار 
نانآ [ » 265 . ] مهیلع اوفاخ  افاعض  ۀیرذ  مهفلخ  نم  اوکرت  ول  نیذلا  شخیل  و  دیامرفیم : و  تسا ». شیوخ  ررض  هب  دیدرک ، دب  رگا  [ » 264]

رد مالسلاهیلع  قداص  ماما  دوش .» متس  دنهن  یماج  هب  هک  نانآ  فیعض  رابت  هب  هک  نیا  زا  دنسرتب  دنرادیم  اور  متـس  نارگید  نامیتی  رب  هک 
هیلع هللا  طلـس  ملظ  نم  دش ، دهاوخ  اور  متـس  شرابت ، ای  يو  نامیتی  رب  دراد ، اور  متـس  نارگید  نامیتی  رب  سک  ره  دیامرفیم : هیآ  ریـسفت 

فافش رتشیب  ار  تقیقح  نیا  رگید  يراتفگ  رد  مالسلاهیلع  قداص  ماما  هحفص 110 ] [. ] 266 . ] هبقع بقع  یلع  وا  هبقع  یلع  وا  هملظی  نم 
مود ریـشمش  هتبلا   ) دش دهاوخ  هتـشک  ریـشمش  نامه  هب  تخیهآ ، متـس  ریـشمش  هکنآ  ره  [ » 267 . ] هب لتق  یغبلا  فیـس  لس  نم  دزاـسیم ،
ارئب رفح  نم  دومرف : زین  و  دـیامنیم . رفح  ار  شیوخ  ربـق  شیوـخ  تسد  هب  یـصخش  نینچ  عـقاو  رد  دـشابن ».) متـس  ریـشمش  تسا  نکمم 

تدوخ لوا  یـسک  رهب  نکم  هاچ  داتفا ». دـهاوخ  نآ  نورد  رد  دوخ  لوا  دـنک ، رفح  هاچ  يرگید  يارب  سک  ره  [ » 268  ] اهیف اطقس  هیخال 
يرادشه ات  دزاسیم  راکـشآ  هنوگ  نیا  مالـسلا ) امهیلع   ) دمحم نب  رفعج  ار  تقیقح  نیا  تسا . یهلا  ریذپانرییغت  تنـس  نیا  یـسک . مود 

رفیک هب  ار  نانآ  بسانم  تصرف  رد  تسا و  نارگمتـس  نیمک  رد  ناحبـس  دنوادخ  هک  دنزیهرپب . متـس  يراجنهان و  زا  هک  ناگمه  رب  دشاب 
[. 269 . ] داصرملابل کبر  نا  دومن ، دهاوخ  هذخاؤم  ناشراتفر 

تمارک تزع و 

دوخ یتح  ار  یـسک  یطیارـش  چیه  رد  درامـشیم و  زیزع  ار  نمؤم  ناسنا  ناحبـس  يادـخ  تسا . ناحبـس  يادـخ  دزن  رد  نیرتزیزع  نمؤم 
. نینمؤملل هلوسرل و  ةزعلا هللا و  ناف  دزاـس ، نوبز  یناـسفن  ياـهشهاوخ  اـی  نارگید و  ربارب  رد  ار  نتـشیوخ  هک  درادیمن  زاـجم  ار  ناـسنا 

رایتخا هنوگ  ره  ناحبـس  يادخ  دیامرفیم  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  تسا .» نمؤم  ياهناسنا  شربمایپ و  ادـخ و  زا  تمارک  تزع و  [ » 270]
نمؤملا یلا  ضّوف  یلاعت  كراـبت و  هللا  نا  دـهدیمن ، ار  سفن  تلذ  هزاـجا  يو  هب  زگره  نکیل  تسا ؛ هحفـص 111 ]  ] هداد نمؤم  ناسنا  هب 

زا یلو  دوش  یم  هتـساک  هراـمه  هوک  زا  اریز  تسا ؛ هوک  زا  رت  مکحم  رت و  تخـس  نمؤم ، دوـمرف  زین  و  [. 271 . ] هسفن لالذا  الا  ءیـش  لک 
. ءیـش هنید  نم  لقتـسی  نمؤملا ال  لواعملاب و  هنم  لقتـسی  لـبجلا  نم  زعا  نمؤملا  نا  دوشیمن ، هتـساک  هاـگ  چـیه  نمؤم  راـختفا  ناـمیا و 

نت نینچمه  [ 273 . ] هلذت ۀبغر  هل  نوکت  نا  نمؤملاب  حبقا  ام  تسا ، ناسنا  تلذ  ثعاب  يدنمزآ  دیامرفیم : مالسلاهیلع  قداص  ماما  [. 272]
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نارگید دنمزاین  هاگ  چیه  شالت  رپ  ناسنا  دهدیم . رادشه  دراوم  نیا  هب  مالـسلاهیلع  دـمحم  لآ  قداص  تسا . ناسنا  تلذ  بجوم  يرورپ 
یبوخ هب  زین  تراجت  مرادن و  ار  شیوخ  ناتسد  اب  راک  ناوت  درک  ضرع  دیسر و  مالسلاهیلع  قداص  ماما  تمدخ  هب  زجاع  يدرف  دوشیمن .

زاینیب مدرم  زا  ار  دوخ  امن و  نیمأت  ار  شیوخ  یگدـنز  نک  لمح  راب  ترـس  اب  دومرف  يو  خـساپ  رد  ماـما  متـسه . دـنمزاین  ما ، هتفرگن  ارف 
دوخ هک  دهدیمن  هزاجا  فرط  هب  یطیارش  چیه  رد  مالسلاهیلع  قداص  ماما  [. 274 . ] سانلا نع  نغتسا  کسأر و  یلع  لمحاف  لمعا  زاس ،

ارف هاـنگ  هب  ار  ناـسنا  یناـسفن  ياـه  شهاوـخ  نینچمه  دـیامنیم . بیغرت  شـالت  راـک و  هب  ار  يو  هکلب  دـیامن . يدـکت  دـنک و  لـیلذ  ار 
هحفـص . ] دنکیمن هدولآ  هانگ  تلذ  هب  ار  نتـشیوخ  هاگ  چیه  هتـسراو  ناسنا  دناشن . یم  راکهنگ  ناسنا  نماد  رب  ار  تلذ  درگ  دناوخیم و 

[112

؟ تسا ماما  یسک  هچ 

هک دومن  هظعوم  ترـضح  ار  يو  هک  دوب  هللادبع  ترـضح ، نادنزرف  زا  یکی  رـسپ .) تفه   ) تشاد ددعتم  نارـسپ  مالـسلاهیلع  قداص  ماما 
توافت دوجو  يرادن . تراهط  اوقت و  يارب  شالت  یسوم  دننامه  ارچ  هک  تسا  نیا  ترضح  روظنم  یتسین . یسوم » ، » تردارب دننامه  ارچ 

، ام نیب  ارچ  میتسین  ردام  ردپ و  کی  زا  رگم  مردارب  نم و  تسا  هنوگچ  دیـسرپ  ردپ  زا  رطاخ  نیمه  هب  دوب ؛ زین  هللادبع  لاؤس  ردارب  ود  نیب 
نم دـنزرف  وت  و  تسا ، نم  ناـج  زا  یـسوم )  ) وا [، » 275  ] ینبا تنا  یـسفن و  نم  هنا  دومرف : يو  خـساپ  رد  ماـما  تسا . تواـفت  رادـقم  نیا 

. دنـشاب ناسکی  لیاضف  رد  هک  دوب  دـهاوخن  هنوگ  نیا  دـندوب  ردام  ردـپ و  کـی  زا  رفن  ود  رگا  تسا . تواـفت  نادـنزرف  نیب  ینعی  یتسه ».
یگتسیاش کی  زا  مالسلاهیلع  یسوم  اما  دشابیم . اهدنزرف  ردپ و  نیریاس  دننامه  هللادبع  دنـشاب . شالت  رپ  دیاب  ریـسم  نیا  رد  همه  هچرگ 

قداص ماما  ناج  هلزنم  هب  مالـسلاهیلع  یـسوم  هک  نیا  هچ  دزاسیم . مهارف  يو  تماـما  يارب  ار  هنیمز  یگتـسیاش  نآ  تسا . دـنم  هرهب  رترب 
. دـندومرف ناـیب  تماـما  بصنم  يارب  ار  درف  یگتـسیاش  یگژیو و  رگید  يراـتفگ  رد  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  هاـگنآ  تـسا . مالـسلاهیلع 

هدوهیب وهل و  راک  هک  یسک  دندومرف  خساپ  رد  ترـضح  تسیک ، وت  زا  دعب  تماما  بصنم  هتـسیاش  دش  هدیـسرپ  ترـضح  زا  هک  یماگنه 
هارمه هب  دوب  لفط  هک  یلاح  رد  مالـسلاهیلع  یـسوم  هاگنآ  بعلی ، وهلی و ال  رمالا ال  اذـه  بحاص  نا  دـنکیمن ، يزاـب  دـهدیمن و  ماـجنا 
يادف مردام  ردپ و  دومرف  تفرگ و  لغب  رد  ار  يو  مالسلاهیلع  قداص  ماما  کبرل  يدجسا  تفگ  یم  هرب  هب  هک  یلاح  رد  دش . دراو  ياهرب 

ماما راـتفگ  نیا  زا  [ 276 . ] بعلی وهلی و ال  ـال  نم  یما  یباـب و  دـنک ، یم  هحفـص 113 ]  ] يزاب هن  دـهدیم و  ماجنا  وهل  راک  هن  هک  یـسک 
هک لاح  نیع  رد  دراد ؛ دوجو  ناوارف  ياهتوافت  ناماما ، نادـنزرف  نایم  فلا : دوشیم . هدافتـسا  تماما  بصنم  دروم  رد  مهم  سب  یتاکن 
هن هک  دراد  ار  تماما  بصنم  یگتـسیاش  يدرف  ب : دنا . هتـشادن  ار  تماما  بصنم  یگتـسیاش  یگمه  نانآ  دنـشابیم . ردام  ردپ و  کی  زا 

یکدوک ماگنه  رد  یتح  زین  یمرگرـس  يزاب و  هدوهیب و  وهل و  راک  زا  هکلب  دـشاب ، موصعم  یکدوک  نارود  زا  دـهدن و  ماـجنا  هاـنگ  اـهنت 
ماما رگا  دنمهفیم . ار  ماما  نخس  زین  نانآ  دوشیم و  هجوتم  ار  تاناویح  نابز  تسا ؛ رادروخرب  يرترب  یگتـسیاش  زا  ماما  ج : دنک . يرود 

رد ناویح  نآ  اب  هکلب  دشاب ، هدرک  مرگرس  هرب  اب  ار  شیوخ  ناکدوک ، ریاس  دننامه  هک  تسین  هنوگ  نیا  تسا ، هرب  اب  هارمه  یلاسدرخ  رد 
ینعی تماما ؛ بصنم  دروم  رد  هعیش  لالز  رواب  ینعی  قیاقح  نیا  دیوگیم . نخس  ناحبس  يادخ  رب  هدجـس  تدابع و  یـسانشادخ و  دروم 

. دوب دهاوخن  یسک  ره  يهتسیاش  هک  تسا  رادروخرب  مامتها  هنوگ  نیا  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ینیشناج  بصنم 

طاشن شالت و 

هب یهجوـتیب  شاـعم و  رما  رد  يراـگنا  لهـس  يرورپ ، نت  دزاـسیم . مهارف  ار  مزـال  توارط  یباداـش و  يرگداـبآ  شـالت و  اـب  یگدـنز 
هک دـناسریم  بیـسآ  تخـس  ار  يو  تمارک  هتخاس و  نارگید  دـنمزاین  ار  ناـسنا  دراد ، یپ  رد  ار  یگدرمژپ  هک  نیا  رب  نوزفا  يرگداـبآ 

دنیامن یم  هحفص 114 ]  ] بیغرت يرگدابآ  شالت و  هب  هرامه  ار  هعماج  مالـسلا ) مهیلع   ) موصعم ناماما  تسا . لیلذ  ناسنا  جاتحم ، ناسنا 

47 امام صادق علیه السالم الگوى زندگى

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


نم دـیوگیم  سینخ  نب  یلعم  تسا . درف  ره  راختفا  تزع و  یگدـنزاس  شالت و  هک  ارچ  دـننادیمن . اور  ار  تحاـس  نیا  رد  یتواـفتیب  و 
راختفا لحم  هب  ماگنه  حبـص  [ » 277  ] كزع یلا  اودـغا  دومرف : مالـسلاهیلع  قداص  ماما  مدـش ، رـضاح  مراک  رازاب  رد  هب  ماگنه  رید  يزور 

تراک لحم  رد  ندش  رضاح  زا  ماگنه  حبص  ارچ  دومرف  دوب ، هدمآ  شراک  رس  رب  ماگنه  رید  هک  يرگید  درف  هب  زین  و  وش »... رـضاح  دوخ 
ار شیوخ  راک  لحم  ارچ  دومرف  يو  هب  دوب ، هدرک  كرت  ار  شیوخ  بسک  راک و  لـحم  يدرف  هک  یماـگنه  [. 278 ! ] ياهدومن يراددوخ 

هداشگ اب  ار  شیوخ  یگدنز  هتشاد و  تزع  اب  یگدنز  نک  شالت  دوشیم . امش  طوقس  هشیدنا و  يدومخ  ثعاب  راک  نیا  يا . هتخاس  اهر 
شالت راک و  نتخاس  اهر  دومرف  ناشیمه  هب  باطخ  زین  و  دنیامن . نیمأت  ار  وت  یگدنز  نارگید  هک  نیا  زا  شاب  رذح  رب  ینک . نیمأت  یتسد 

ناتسبات مرگ  ياوه  رد  دیوگیم  تسا ؛ مالـسلاهیلع  قداص  ماما  نارای  زا  یلعالادبع  [. 279 . ] دوشیم وت  طوقـس  هشیدنا و  يدومخ  ثعاب 
يدنواشیوخ ادخ و  دزن  رد  هک  یماقم  اب  مدرک  ضرع  يو  هب  مدرک . هدـهاشم  شالت  لاح  رد  ار  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  هنیدـم  ریـسم  رد 

شالت رد  نم  دندومرف : خساپ  رد  ترـضح  يا ! هدنکفا  تمحز  هب  ار  دوخ  هنوگ  نیا  دیراد ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  اب  هک 
ار مالسلاهیلع  قداص  ماما  دیوگیم  ینابیش  ورمعوبا  [. 280 . ] کلثم نع  ینغتسال  مشاب ، زاینیب  وت  لاثما  زا  ات  متـسه  شیوخ  يزور  يارب 

راک نم  دیهدب  هزاجا  مدرک  ضرع  يو  هب  دوب . ریزارس  شندب  زا  قرع  درکیم و  راک  هک  مدید  غاب  رد  تشاد  تسد  رد  لیب  هک  یلاح  رد 
، دریگ رارق  دیشروخ  رون  شبات  دروم  يزور  يارب  شالت  رد  ناسنا  مراد  تسود  هحفص 115 ]  ] نم دندومرف : ترضح  مهد ، ماجنا  ار  امش 
هریـس و یگدنزاس  شالت و  راک و  تسا . ناوارف  تایاور  موهفم  نیدب  [ 281 . ] ۀشیعملا بلط  یف  سمـشلا  رحب  لجرلا  يذأتی  نا  بحا  ینا 

يزور ندروآ  فک  هب  يارب  هک  دـنتخومآ  ناـگمه  رب  دنـشابیم  شیوخ  ناوریپ  یگدـنز  يوـگلا  هک  ناـنآ  دـشابیم . ناـماما  همه  شور 
شالت و رد  ینید  هعماج  یعاـمتجا  يدرف و  يزارفا  رـس  هک  دـنتخومآ  ناـگمه  رب  ناـنآ  دنـشاب . هتـشاد  یگدـنزاس  شـالت و  دـیاب  لـالح 

هدیشوپ یخرب  رب  هتکن  نیا  دوب . دهاوخ  زارفارس  یتلم  شالت  رپ  راک و  رپ  تلم  دشابیم . یگدنز  ياههنیمز  مامت  رد  يو  رمتـسم  شـشوک 
تسا ییایند  هب  تبحم  یبلط  ایند  تسین . نینچ  زگره  هک  یتروص  رد  تسا . مومذم  یبلط  ایند  یگدنزاس  شالت و  دنرادنپیم  هک  دوشیم 
يارب شالت  عقاو  رد  یگتـسباو  نودـب  یگدـنزاس  شالت و  اما  درادیم . زاب  ادـخ  هار  داـی و  زا  ار  ناـسنا  دراد و  لاـبند  هب  ار  يدـنمزآ  هک 

لام میراد  تسود  میراد و  تسود  ار  ایند  ام  دیسرپ  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  يدرف  دیوگیم  روفعی  یبا  نبا  دینک : هجوت  تسا . ترخآ 
جح و مینک و  یهدـناماس  ار  شیوخ  یگدـنز  میهاوخیم  تفگ  يو  تسیچ ؛ ایند  نتـشاد  زا  امـش  هزیگنا  دیـسرپ  ماما  میـشاب . هتـشاد  ایند 

بلط اذـه  ایندـلا  بلط  اذـه  سیل  ایند ، يارب  هن  تسا  ترخآ  يارب  شالت  نیا  دومرف  ماـما  مینک ، قاـفنا  ادـخ  هار  رد  میهد و  ماـجنا  هرمع 
ترخآ هب  ندیـسر  يارب  راک  کمک  نیرتهب  ایند  دوش . هتخیمآ  ادـخ  يارب  یگدـنزاس  شالت و  راک و  اب  دـیابن  یبلط  اـیند  [. 282 . ] ةرخالا

هحفص 116] [. ] 283 . ] ایندلا ةرخالا  یلع  نوعلا  معن  تسا ،

نارگراک قوقح 

دنم و نوناق  دنهدیم ، لیکـشت  هعماج  ره  یگدنزاس  ساسا  هک  ار  نارگراک  قوقح  نوگانوگ  ياههنیمز  رد  تسا  شالت  رد  زورما  يایند 
، قوقح زا  يرایسب  مالسلاهیلع  قداص  ماما  رابرپ  هاتوک و  نخس  کی  نکیل  تسا . هدروآ  تسد  هب  زین  یبوخ  ياهتیقفوم  هتبلا  دنک . هدنز 
هب رادـقم  هچ  ات  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ترتع  هک  دـنکیم  نشور  مایپ  نیا  دـنکیم . نییبت  ار  نارگراک  قوقح  مامت  هکلب 
هب هک  يرگید  سک  ره  رگراک و  دومرف  مالسلاهیلع  قداص  ماما  دیامنیم . ایحا  ار  رگراک  قوقح  هداهن و  جرا  نارگراک  ششوک  شالت و 
يو راک  قرع  هک  نیا  زا  شیپ  هاگنآ  هرجأ . ام  هملعی  یتح  اریجا  نلمعتـسی  الف  دییامن ، قفاوت  يو  دزم  دروم  رد  ادـتبا  يرامگیم  تمدـخ 
مهم ياهرایعم  مالسلاهیلع  ماما  نانخس  [ 284 . ] هترجأ هیطعت  یتح  هقرع  فجی  لاق ال  ریجالا  لامعلا و  یف  زادرپب ، ار  يو  قح  دوش  کشخ 

عورـش زا  شیپ  امرفراک  رگراـک و  نیب  داد  رارق  - 1 دوشیم . هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  دـنکیم . فافـش  امرفراک  رگراک و  راـک و  ماـظن  رد 
-3 دـنوش . هدروآ  فافـش  لماک  روط  هب  لباقتم  قوقح  دـشاب ؛ دـیابن  مهبم  هتکن  داد  رارق  رد  - 2 دـشاب . دـیاب  فارط  ود  ره  قفاوت  اب  راک ،
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يرو هرهب  رامثتسا و  - 4 دـیامن . نیمأت  دـیاب  ار  رگراک  قوقح  رگراک ) قرع  ندـش  کشخ  زا  شیپ   ) نکمم تقو  عرـسا  رد  راک  بحاص 
هلمج زا  - 5 هحفـص 117 ] . ] دیامن تخادرپ  لماک  دیاب  ار  يو  قوقح  قح و  راک  بحاص  تسا . عونمم  اههنیمز  مامت  رد  رگراک  زا  دزمیب 

رگراک قوقح  نیمأت  فالخ  رب  اریز  دیامن . یـشک  هرهب  رگراک  زا  راک  همیب  نودب  درادن  قح  راک  بحاص  دـشاب . یم  همیب  رگراک  قوقح 
قوقح دیاب  یقفاوت  تروص  هب  راک  هفاضا  تروص  رد  درادن . هفاضا  یشک  هرهب  قح  یقفاوت ، راک  تاعاس  زا  شیب  راک  بحاص  - 6 تسا .

؛ دـهد شهاک  راک  تیفیک  زا  ای  دراذـگب و  مک  راک  تقو  زا  دـیابن  زین  رگراک  تسا . لـباقتم  دادرارق  تادـهعت  هتبلا  - 7 ددرگ . نیمأـت  نآ 
بقارم ار  شراک  تیفیک  تقو و  الماک  دیاب  دنک . هفیظو  ماجنا  حیحـص  لماک و  راک  نایاپ  ات  قفاوت  قبط  ار  راک  تعاس  رادـقم  دـیاب  هکلب 

اب هک  تسا  نیا  هب  رگراک  شـالت  راـک و  شزرا  تشاد . دـهاوخ  لاکـشا  يو  يارب  قوقح  نتفرگ  تیعورـشم  تروص  نیا  ریغ  رد  دـشاب .
، هدومن نایب  رگراک  دروم  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هک  ییالاو  شزرا  نآ  دهد . ماجنا  ار  شیوخ  راک  تیفیک  اب  دـهعت و 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هدی  لبقف  تسین ، اور  منهج  شتآ  تسد  نیا  رب  دومرف ، دز و  هسوب  ار  يراصنا ) دعس   ) رگراک تسد 
ینارون راتفگ  زا  هک  تسا  راک  بحاص  رگراک و  راک و  ماظن  قوقح و  یلـصا  ياهروحم  دراوم  نیا  [ 285 . ] رانلا اهسمت  دی ال  هذه  لاق  و 

. دروآ تسد  هب  ناوت  یم  مالسلاهیلع  قداص  ماما  یشرع  و 

تیوهیب دشر 

یم اپ  تسد و  نیغورد  چوپ و  تیعقوم  شیوخ  يارب  هدـش و  نارگید  بیرف  بجوم  گـنراگنر  ياهدرگـش  اـب  بلط  تصرف  دارفا  یخرب 
ياه تیعقوم  هب  ندیـسر  اـهنت  هکلب  دـنریگیمن . رظن  رد  ار  اهیگتـسیاش  یگنهرف  زین  یعاـمتجا و  ياـهتیلوؤسم  زارحا  رد  ناـنیا  دـننک .

هب ندیسر  رد  هحفص 118 ]  ] تسا و نانآ  هجوت  دروم  ندوب  داتـسا  ملعم و  سیئر ، ياهتمـس  دننام  یگنهرف  زینو  یـسایس  ای  یعامتجا و 
هب دراد . یپ  رد  زین  ار  اهيراجنهان  زا  يرایسب  هک  تسا  يراجنهان  هدیهوکن و  شور  نیا  دنیامنیمن ! رازگ  ورف  یشالت  چیه  زا  فده  نیا 

بذاک دشر  نوچ  راتفر  نیا  دوش . یم  یعامتجا و ... یگنهرف ، ياهبیسآ  ثعاب  هدروآ  تسد  هب  هک  یتیلوؤسم  هرئاد  رد  درف  هک  ياهنوگ 
یم اوسر  ار  نآ  هب  التبم  درف  دزیر و  یم  ورف  یگتخاس  تیعقوم  نیا  بسانم  تصرف  رد  تسا و  یهت  نورد  زا  دـشاب ، یم  چوپ  نتفر  الاب  و 

. دوب دهاوخ  خلت  تخـس و  نآ  طوقـس  ندمآ و  نییاپ  تسا ، هدوب  نیریـش  ناسآ و  هیاپیب ، نتفر  لاب  هک  رادقم  ره  تروص  نیا  رد  دزاس .
لباـق نوچ  هاـگنآ  هدومن و  فرـص  نیغورد  نتفر  ـالاب  نیا  رد  یتصرف  هک  دـنوش  لکـشم  نیا  هجوتم  تسا  نکمم  هاـگنآ  هنوگ  نیا  دارفا 
اهرطخ نیا  زا  هرامه  ترتع  كاـپ  فافـش و  هشیدـنا  ور  نیا  زا  دوش . یم  ییاوسر  یگدنکفارـس و  بجوم  هتخیر و  ورف  تسین  مه  ناربج 

نآ هاگچیه  یتیلوؤسم  طیارـش  نتـشاد  نودب  دارفا  دنا . هداد  زیهرپ  رطخ  نیا  زا  هتخاس و  هاگآ  عوضوم  نیا  رب  ار  دارفا  دـناهداد و  رادـشه 
هک ییاهتیلوؤسم  اهتسپ و  زارحا  زا  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  ناـماما  زا  يرایـسب  راـتفگ  رد  تقیقح  نیا  دـنریگن . هدـهع  هب  ار  تیلوؤسم 

نیا رد  مالسلاهیلع  قداص  ماما  دراد . یپ  رد  یخلت  ماجرف  هدوب و  تبقاع  دب  رایـسب  شور  نیا  هک  دییامن  يرود  دیرادن ، ار  نآ  یگتـسیاش 
تخـس شندمآ  نییاپ  هک  ییاهنتفر  الاب  زا  [ » 286 . ] ارع ردحنملا و  ناک  اذا  لهـسلا  یقترم  كایا و  دیامرف : یم  لضفم  هب  باطخ  اتـسار 

هب ار  اهتیلوؤسم  یگتـسیاش  نتـشاد  نودـب  تیوهیب ، نیغورد و  دـشر  اب  هک  تسا  يدارفا  مامت  هب  يرادـشه  نخـس  نیا  زیهرپب ». تسا ،
نآ ندمآ  نییاپ  هحفص 119 ]  ] نکیل تسا ، دنسپ  لد  نیریـش و  ناسآ و  لهـس و  نتفر  الاب  نیا  هچرگ  دننادب  دیاب  نانیا  دنریگ . یم  هدهع 

. دنام دهاوخ  یقاب  نآ  یخلت  دبا  ات  هک  دنک  یم  خلت  ار  فرط  ماک  هنوگ  نآ  هدوب و  راوگان  خلت و  رایسب 

یسانش نامز 

چیپ و رد  شیوخ  هنامز  هب  انشآ  دنمشوه و  ناسنا  دبلط . یم  یگنازرف  تناطف و  هعماج  یگنهرف  یـسایس و  یعامتجا و  عاضوا  هب  ییانـشآ 
يریگ ههبج  لطاب  مغر  هب  هارمه و  قح  ياهنایرج  اب  هنوگچ  ات  دزومآ  یم  نانآ  زا  هکلب  دنیب ، یمن  بیسآ  یعامتجا  ياهنایرج  ياهمخ 
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اسب هچ  رواب  شوخ  ناسنا  هک  دنشاب  یم  گنراگنر  ياههدرپ  زا  هدیـشوپ  يرایـسب  هدیچیپ و  هنامز  یـسایس  یعامتجا و  ياهنایرج  دیامن .
هشیدـنا و اب  هکلب  دـنیبیمن ، ار  اضف  رهاظ  اـهنت  شیدـنا  فرژ  دنمـشوه و  ناـسنا  نکیل  دـنک . یم  مگ  هار  هدـش و  اـهگنر  بآ و  هتفیرف 
ور نیا  زا  دنوشیمن . هدنبیرف  ياهنایرج  زا  رثأتم  هاگ  چیه  دارفا  هنوگ  نیا  دوش . یم  فقاو  اه  نایرج  ياههزیگنا  فادها و  هب  يرایـشوه 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  لوسر  لآ  ترتع  ياهدومنهر  رد  تسا . هتفر  رامش  هب  دنمشیدنا  نمؤم و  ناسنا  ياهیگژیو  زا  یکی  یـسانش  نامز 
شیوخ نامز  عاضوا  زا  دـنک  شالت  دـیاب  نمؤم  ناسنا  هک  تسا  هدـش  يراشفاپ  روحم  نیا  رب  مالـسلاهیلع  دـمحم  لآ  قداص  هژیو  هب  ملس 

دنچیپیمن و مه  رد  ار  يو  اهنایرج  هک  تسا  تروص  نیا  رد  دنک . مهارف  یهاگآ  یعامتجا  ياهنایرج  زا  دـنک  شالت  دـیاب  دوش . هاگآ 
هب دنک و  یم  تیاده  ار  نایرج  راوتـسا  تباث و  هکلب  دنهدیمن ؛ قوس  وس  نآ  وس و  نیا  اهنایرج  شورخرپ  جاوما  يور  رب  یـسخ  دننامه 

دوخ نامز  هب  هرامه  هک  دراد  يراظتنا  نینچ  شناوریپ  زا  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  دوش . یم  نانآ  رب  فرـشم  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  ریبعت 
اهنایرج هاـگچیه  رطاـخ  نیمه  هب  تسا و  شیوخ  ناـمز  هب  رتهاـگآ  همه  زا  دوخ  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  دنـشاب . هاـگآ  هحفص 120 ] ]

[287 . ] تقولاب ملعا  نحن  دومرف : دش ، یم  نایسابع  مغر  هب  مایق  داهنـشیپ  يو  هب  هک  یماگنه  دنهد . رارق  ریثأت  تحت  ار  ترـضح  تسناوتن 
وبا یناسارخ و  ملـسموبا  دننام  هنارگ  هلیح  ياهتساوخرد  همان و  بیرف  هاگچیه  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  میرت .» هاگآ  نامز  عاضوا  هب  ام  »
نم نارای  زا  امش  هن  دومرف  نانآ  هب  تخاس و  رود  شیوخ  زا  ار  نانآ  تخانـش  یم  بوخ  ار  نانآ  ياههزیگنا  نوچ  دروخن . ار  لالخ  هملس 

يرادنید هب  رهاظت  اهراعش و  بیرف  تسا  شیوخ  نامز  رب  همه  زا  رت  هاگآ  هک  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  تسا . نم  نامز  نامز ، هن  دیتسه و 
هاگچیه هنامز  هب  هاـگآ  [ » 288 . ] سباوللا هیلع  مجهت  ـال  هناـمزب  ملاـعلا  هک : داد  رادـشه  زین  شیوـخ  ناوریپ  هب  دـشن و  نایـسابع  ناـمکاح 

يو یکریز  هشیدنا و  ناسنا  یتسه  هیاپ  نوتـس و  دومرف  زین  و  دـنوشیمن ». رو  هلمح  يو  رب  اهنایرج  دـنوشیمن و  هبتـشم  يو  رب  اهنایرج 
نطف و ناسنا  [ 289 . ] تآ وه  امل  ادراو  و  تفرگ ، دـهاوخن  رارق  اهنآ  ریثأت  تحت  تشاد  دـهاوخ  فارـشا  اهنایرج  هب  هاگآ ، ناسنا  تسا .

یم فافـش  یبوخ  هب  اهدومنهر  نیا  دـش . دـنهاوخ  طلـسم  يو  رب  اهنایرج  دومخ  ناسنا  دوش . یم  طلـسم  اـهنایرج  عاـضوا و  رب  كریز 
ياه نایرج  رب  دیاب  لماک  يدنمـشوه  اب  مالـسلامهیلع )  ) تیب لها  يوسمه  لکـشت  نامه  عقاو  رد  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  وریپ  هک  دزاس 

ریغ رد  دنک . تکرح  هدنفوت  راوتـسا و  مواقم و  اهتکرح  ربارب  رد  دناوتب  ات  دشاب  نیرفآ  جوم  دوخ  دیاب  دـشاب . طلـسم  نامز  ره  یعامتجا 
. دش دهاوخ  نادرگرس  مطالتم  نارکیب و  يایرد  رد  هدش و  اهنایرج  هدنفوت  جاوما  راتفرگ  یسخ  دننامه  تروص  هحفص 121 ]  ] نیا

ندیباوخ تراهط  اب 

و یکالفا ، ناسنا  یکاخ ، ناسنا  زا  هک  دراد  يراشفاپ  هزیگنا  نیا  رب  نید  دشاب . یم  اه  ترودک  زا  ناسنا  نتخاس  لالز  نید  یلـصا  هزیگنا 
نوؤش هب  ياهدنیالآ  چـیه  دـنک و  یگدـنز  كاپ  اه ، هنیمز  مامت  رد  ناسنا  دـهاوخ  یم  نید  دزاسب . ییوس  نآ  یناسنا  ییوس  نیا  ناسنا  زا 

. دریگ یم  لکش  روحم  ود  رد  ناسنا  یکاپ  تراهط و  دنزرو . یم  مامتها  مهم  هزیگنا  نیا  هب  ینید  ياهروتسد  دنکن . ادیپ  هار  يو  یگدنز 
لالح و دیامن ، یم  يرو  هرهب  ناسنا  هک  ییاهزیچ  مامت  زا  ینعی  بکرم و ... نکـسم ، معطم ، ندـب ، سابل ، دـننام  يدام  یگدـنز  رد  یکی 

ناسنا یگدـنز  يدام  نوؤش  رگا  دـشاب . یم  روحم  نیا  زاس  هنیمز  تسخن  روحم  هک  تسا  حور  تراهط  یکاپ و  مود  روحم  دنـشاب . كاپ 
... و بکرم ، نکـسم ، كاـشوپ ، كاروـخ و  ینعی  مارح ، تاـناکما  اـب  ددرگ . یم  مهارف  اهیگدـنیالآ  زا  حور  یکاـپ  هنیمز  دـشاب ، كاـپ 

، كاپ شا  یگدنز  طیحم  سابل و  ندب ، دیاب  دنک ، یم  تیاعر  ار  ینید  بادآ  هک  یناملسم  ناسنا  دش . دنم  هرهب  كاپ  یحور  زا  ناوتیمن 
رب دیامن . ریهطت  اهیگدنیالآ  زا  هیکزت و  ار  دوخ  حور  دناوتیمن  دشابن ، كاپ  یگدنز  نوؤش  رد  رگا  ناملـسم  ناسنا  دشاب . زیمت  لالح و 

نیا تسا . ترودک  چـیه  نودـب  لالز و  ناسنا  حور  تسادـخ . زا  ناسنا  حور  هک  تسا  حور  یکاپ  زاس  هنیمز  یگدـنز ، یکاپ  ساسا  نیا 
هدولآ ردک و  يدام  یگدنز  اب  دوش و  افوکـش  یهلا  نید  اب  گنهامه  حیحـص و  ياهراتفر  یتوکلم و  كانبات  ياههشیدـنا  اب  دـیاب  یلالز 

زا ار  مدرم  ات  میداتـسرف ، دورف  وت  يوس  هب  یباتک  [ » 290 . ] رونلا یلا  تاملظلا  نم  سانلا  هحفـص 122 ]  ] جرختل کیلا  هانلزنا  باتک  دوشن ،
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اب ناسنا  دنا . هدش  ررقم  مهم  فده  نیا  نیمأت  يارب  ینید  ياهروتـسد  اهتدابع و  ییامن .» نومنهر  ییانـشور  هب  اه ، تملظ  اهترودک و 
یم ینارون  ار  دوخ  هرمع ، جـح و  کسانم  ماجنا  يراد و  هزور  نآرق ، توالت  اـب  ناـسنا  دـنک . یم  كاـپ  ار  حور  دوخ ، زاـمن  ممیت  وضو ،
دهد یم  روتسد  رطاخ  نیمه  هب  دهد . یم  تاجن  اهیگتسباو  زا  ار  شیوخ  تاکز ، سمخ و  دننام  یلام  تابجاو  تخادرپ  اب  ناسنا  دزاس .

نمؤم ناسنا  [ 291 . ] رون یلع  رون  وضولا  یلع  وضولا  تسا ، رون  رب  رون  وضو ، زا  دـعب  يوـضو  دـینک . یناروـن  ار  دوـخ  نتفرگ ، وـضو  اـب 
ماما [ 292 . ] لعفاف ةراهط  یلع  راـهنلا  لـیللاب و  نوکت  نا  تعطتـسا  نا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نع  تسا ، وضو  اـب  هراومه 
نیمه ات  یکاپ  هب  مامتها  [. 293 . ] هدجسمک هشارف  تسوت ، دجسم  وت  رتسب  یتفرگ ، رارق  تحارتسا  رتسب  رب  وضو  اب  رگا  مالسلاهیلع : قداص 

رب يور ، باوخ  هب  تراهط  اب  يراد  تسود  ياهتفرگ ، رارق  تحارتسا  رتسب  رد  رگا  دـیامرف : یم  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  هک  سب  رادـقم 
ریغ یلع  هنا  رکذ  مث  هشارف  یلا  يوآ  نم  تسا ، زامن  رد  هراومه  یـصخش  نینچ  ینز . یم  ممیت  نتـشیوخ  ياهسابل  اـی  باوختخر  ناـمه 

لهـس ناسآ و  هنوگ  نیا  نید  دزرو . یم  مامتها  تراهط  هب  هنوگ  نیا  نید  [. 294 . ] هللا رکذ  ام  ةولـص  یف  ناک  هبایث  هراثد و  نم  ممیت  رهط 
یهار ایآ  تسا ؟ نکمم  زین  نیا  زا  رت  ناسآ  اـیآ  دزومآ . یم  ار  یـشرع  فراـعم  هنوگ  نیا  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  تسا . هحفص 123 ] ]

!؟ دراد دوجو  یکاپ  تینارون و  يارب  نیا  زا  رتراومه 

ناگدنسیون

. دوش یم  یبایزرا  نآ  شزرا  هب  اهزیچ  رگید  دریگ و  یم  رارق  شجنـس  رایعم  الط »  » دننام اهنآ  نیرت  شزرا  اب  يدام ، ياهزیچ  یبایزرا  رد 
، دوش یم  هدیجنس  قح  رایعم  اب  اهراتفر  اههشیدنا و  یبایزرا  دشاب . دناوتیمن  یناسنا  ياه  يرترب  قح و  زج  يونعم  روما  یبای  شزرا  رایعم 
. درادـن تماـیق  هب  صاـصتخا  هتکن  نیا  دـشاب . یم  قح  وزارت ، راـیعم  رد  نزو  ناـمه  ینعی  شجنـس ، راـیعم  [ 295 . ] قحلا ذـئموی  نزوـلا  و 

یم مالسلاهیلع  قداص  ماما  تسا . قح  اهراتفر ، اههشیدنا و  شجنس  رایعم  زین  نونکا  تسا . شجنـس  ندش  راکـشآ  نامز  فرظ و  ذئموی » »
قداصأ ملعت  نا  تدرا  اذاف  امن ، هضرع  تسا  قح  ناـمه  هک  یهلا  نازیم  هب  ار  شیوخ  راـتفر  ینک  یباـیزرا  ار  دوخ  یتساوخ  رگا  دـیامرف :

ذئموی نزولا  یلاعت و  لاق هللا  ۀمیقلا  یف  کناک  لجوزع  هللا  نم  ساطسقب  امه  ریع  كاوعد و  روغ  كانعم و  دصق  یف  رظناف  بذاک  ما  تنا 
، تلادع طسق و  اب  دنهد و  رارق  كالم  ار  رایعم  نیا  دنتسه  فظوم  ناگمه  [. 296 . ] قدصلا کل  تبث  كاوعدب  كانعم  لدتعا  اذاف  قحلا 

قح اب  نوگمه  ناوخمه و  راتفر  هشیدنا و  هاگنآ  دـیراد ». اپب  ار  قح  تلادـع  طسق و  اب  [، » 297  ] طسقلاب نزولا  اومیقا  و  دـنراد ، اپب  ار  قح 
: دیامرف یم  زین  و  یفوتسا ، یف  نمف و  نازیم  ةولصلا  دیامرف : یم  مالسلاهیلع  دمحم  لآ  قداص  هحفص 124 ] . ] دنشاب یم  شجنس  رایعم  زین 
هشیدـنا و هک  زین  روحم  قح  دارفا  هاگنآ  [. 299 . ] دـمحم تیب  لآ  نم  ۀـمئالا ، ءایبنالا و  طسقلا  نیزاوم  [ 298 ... ] طـسقلا نیزاوملا  عضن  و 

کنیا [. 301 . ] یلع عم  قحلا  قحلا و  عـم  یلع  هک  اریز  [ 300 . ] لامعالا نازیم  یلع  مالـسلا  دـنریگ ، یم  رارق  نازیم  تسا ، قح  نانآ  راتفر 
دـهد و یم  دـنویپ  رگیدـکی  اب  ار  اهگنهرف  شیوخ  ملق  اـب  هکنآ  دومن . یباـیزرا  ناوت  یم  يزیچ  هچ  اـب  ار  ناگدنـسیون  نتـشون و  شزرا 

نوچ يدرف  زا  دومن ؟ کـحم  ناوت  یم  يزیچ  هچ  اـب  دـهن ، یم  ناـینب  راوتـسا  ار  یقـالخا  يداـقتعا و  ياـههیاپ  دـنیرفآ و  یم  ار  اهندـمت 
نیا دـناوت  یم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نوچ  دـنم  ناوت  ییوـس و  نآ  ياـهناسنا  تسین ! هتخاـس  يزیچ  نینچ  هک  هدـنراگن 
ایند زا  هک  یسک  . » ۀنجلا هل  تبجو  رباحملا  رتافدلا و  هثاریم  تام و  نم  ملس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دنزاس . فافـش  ار  تقیقح 

هنوـگ نیا  دـشاب ؟ دـناوت  یم  هچ  بوـتکم  راـثآ  زا  رت  اـهب  نارگ  یثاریم  تسا ». بجاو  وا  رب  تشهب  تسوا  ثاریم  يو  راتـشون  دور و  یم 
یلع ءاملعلا  دادم  حجریف  ءاملعلا  دادم  عم  ءادهشلا  ءامد  نزوتف  تسا ، رتارف  تسا ، تلیـضف  نیرترب  هک  تداهـش  زا  هدنـسیون  ملق  هک  تسا 

دای دنگوس  راتشون  ملق و  تفارش  تمظع و  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دیواج  ثاریم  رطاخ  نیمه  هب  [ 302 . ] ءادهشلا ءامد 
يادخ هک  هحفص 125 ] ، ] دنراد تفارش  هنوگ  نآ  هدش ، هتـشون  ياهرطـس  ینعی  بوتکم  راثآ  [ 303 . ] نورطـسی ام  ملقلا و  ن و  دنک ، یم 

نتـشون اب  ار  شیوخ  شناد  هک  دنک  یم  قیوشت  تلیـضف  نیا  رب  مالـسلاهیلع  دمحم  لآ  قداص  کنیا  دنک . یم  دای  دـنگوس  نآ  هب  ناحبس 
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ثب بتکا و  دـنام ، یم  وت  زا  دـعب  هک  تسا  اهراتـشون  نادـیواج  ثاریم  نیرترب  هک  اریز  دـیزاس . رـشتنم  هداد و  شرتسگ  هعماـج  ناـیم  رد 
شناد سیونب و  [ » 304 . ] مهبتکب الا  هیف  نوسنأی  جره ال  نامز  سانلا  یلع  یتأی  هناف  کینب  کبتک  ثرواف  تم  ناـف  کـناوخا  یف  کـملع 

هک دـمآ  دـهاوخ  يزور  هک  دـشاب ، وت  ياهباتک  تناگدـنامزاب  يارب  وت  ثاریم  گرم  ماگنه  زاس . رـشتنم  تناردارب  ناـیم  رد  ار  شیوخ 
ناگدنسیون و شزرا  دش .» دنهاوخ  سونأم  شیوخ  ناینیشیپ  ياههشیدنا  راثآ و  اب  مدرم  مه  زور  نآ  دش ، دهاوخ  ریگارف  يرکف  یگتفشآ 
هک تسا  راکـشآ  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  نخـس  رد  دشاب . یم  ور  شیپ  ياهشلاچ  زاس  راومه  روک و  ياههرگ  ياشگ  هار  نانآ  راتـشون 

مدرم دایرف  هب  دـنک  یم  دای  جره »  » نامز هب  نآ  زا  ماما  هک  یگنهرف  يرکف و  نارحب  رد  راثآ  نیا  تسا . راگدـنام  راوتـسا و  یگنهرف  راـثآ 
. تسا هعماج  تیاده  نومنهر و  شزرا  نادیواج ، راثآ  اهراتشون و  شزرا  دشخب . یم  نمیا  اهرطخ  زا  ار  مدرم  دسر . یم 

رترب ناسنا  ملعم ،

مدالا ملع  و  تسا ، ناسنا  یلماکت  تیفرظ  شناد و  رطاـخ  هب  ناـسنا  هب  ناگتـشرف  عوضخ  تسا . نیریاـس  رب  ناـسنا  تلیـضف  نیرترب  شناد 
هدجس و روتسد  هحفـص 126 ]  ] ناگتـشرف هب  هاگنآ  تخومآ ، ار  قیاقح  مالـسلاهیلع  مدآ  هب  تسخن  ناحبـس  يادخ  [. 305  ] اهلک ءامسالا 

یم حرطم  ار  ندوب  ملعم »  » شیوخ تافص  نیرترب  زا  ناحبس  يادخ  [. 306 . ] مدال اودجسا  ۀکئالملل  انلق  ذا  و  درک ، رداص  ندومن  عوضخ 
ناسنا تسا . ناحبس  يادخ  يانسح  يامسا  زا  ملعم » «. » تخومآ ناسنا  رب  ار  نآرق  هک  هدنشخب  يادخ  [ » 307  ] نآرقلا ملع  نمحرلا  دزاس .

مساب ءرقا  دیزاغآ ، شزومآ  میلعت و  ملع و  اب  ار  شنیریش  ابیز و  دیواج و  باتک  ناحبـس  دنوادخ  تسادخ . يابیز  تفـص  نیا  رهظم  ملعم 
ینعی هیکزت  میلعت و  ار  ناربمایپ  تیلوؤسم  نیرتگرزب  ناحبـس  دـنوادخ  دـیرفآ ». هک  تراگدرورپ  مان  هب  ناوخب  [ » 308 . ] قلخ يذلا  کبر 

، تسا دـهاجم  ناـسنا  زا  رترب  ملعم  ناـسنا  نید  هاگدـید  زا  [. 309 . ] ۀـمکحلا باـتکلا و  مهملعی  و  دـیامن ، یم  یفرعم  ناـنآ  ندوب  ملعم » »
هزور ناسنا  زا  رتشیب  ملعم )  ) ملاع شاداـپ  [ » 310 . ] هللا لیبس  یف  يزاغلا  مئاقلا  مئاـصلا  نم  ارجا  مظعا  ملاـعلا  و  مالـسلاهیلع : نینمؤملاریما 
فلا نیعبس  ةدابع  نم  لضفا  هملعب  عفتنی  ملاع  دیامرف : یم  مالسلاهیلع  قداص  ماما  تسادخ .» هار  رد  رگ  زیتس  ناسنا  راد و  هدنز  بش  راد ،
رترب ملعم )  ) دوـش یم  هدرب  هرهب  يو  شناد  زا  هک  يدنمـشناد  ملاـع و  و  [ » 312 . ] هب لمع  نم  رجا  هلف  يدـهلا  باـب  ملع  نم  [ 311 . ] دباع

«. تسا يو  نآ  زا  دننک  یم  راتفر  نومنهر  نآ  هب  هک  نانآ  شاداپ  دیاشگ  زاب  ار  نومنهر  هار  سک  ره  «. » دباع رازه  داتفه  تدابع  زا  تسا 
ناگمه روضح  رد  تمایق  رد  دنک . یم  یفرعم  دیهـش  نوخ  زا  رترب  ار  ملاع  دادـم  بکرم و  مالـسلاهیلع  دـمحم  لآ  قداص  هحفص 127 ] ]

ءامد یلع  ءاملعلا  دادم  حجریف  دش ، دهاوخ  راکشآ  ناگمه  رب  ملاع  دادم  يرترب  دش ! دهاوخ  هدیجنس  ملاع  دادم  بکرم و  اب  دیهـش  نوخ 
دزوـمآ يرگید  هب  ار  ریخ  هار  هک  یـسک  [ » 314 . ] هب لـمع  نم  رجا  لـثم  هلف  اریخ  ملع  نم  ملعم . ینعی  تسدـب  ملق  ملاـع  [ 313 . ] ءادهشلا

ملاعلا امهیلصی  ناتعکر  ملس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تسا . نیرترب  شزامن  ملعم  دراد .» شاداپ  دنک  لمع  نآ  هب  هک  نآ  دننامه 
لضفا ملاعلا  مون  ملـس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تسا . تدابع  شباوخ  یتح  ملعم  [ 315 . ] دباعلا اهیلصی  ۀعکر  نیعبس  نم  لضفا 

همه ثراو  ملعم  هصالخ  درادن . یعفن  هعماج  يارب  هک  یملاع  هن  تسا  روظنم  ملعم » ، » ملاع زا  دراوم  نیا  همه  رد  [ 316 . ] دباعلا ةدابع  نم 
هار هک  ارم  نانیشناج  ایادخ  [ » 317 . ] هللادابع اهنوملعی  یتنس و  نویحی  نیذلا  ییافلخ  هللا  محر  تساهـشزرا ، همه  ثراو  ینعی  تسا ، ءایبنا 

هعماج ملعم  ینعی  ملاع  زا  شیاتس  شیاتس ، نیا  هد .» رارق  فطل  دروم  دنزومآ  یم  ادخ  ناگدنب  رب  ارم  تنس  دننک و  یم  هدنز  ارم  شور  و 
هدـهع هب  ار  یگرزب  قح  دـنک  یم  افیا  هک  ياهتـسجرب  شقن  ساسا  رب  ملعم  تسا . اهناسنا  ملعم  ینعی  رترب  ناسنا  زا  اهشیاتـس  نیا  تسا .

رمع مـلعم  رب  هـک  تـسا  مـلعم  گرزب  شقن  نـیمه  دنتــسه . ناـملعم  تـنم  نـیهر  ناـگتخومآ  شناد  هعماـج و  دروآ . یم  دـیدپ  هعماـج 
. رهدلا هحفـص 128 ]  ] یقب ام  نوقاب  ءاملعلا  دومن : نایب  هنوگ  نیا  مالـسلاهیلع  یلع  اهنیرترب ، ملعم  ار  تقیقح  نیا  دـشخب . یم  یگنادواج 

يروحم ياه  یگتـسیاش  یخرب  کنیا  دشاب . دیاب  ملعم  ياهیگتـسیاش  اب  هارمه  رترب  ماقم  نیا  هتبلا  دندیواج ». هرامه  نادنمـشناد  [ » 318]
. مینک یم  رورم  ار  ملعم 
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اهیگتسیاش

دهعتم ملعم 

هراشا

هک تـسا  یملعم  هـکلب  دــشاب . دــناوتیمن  یملعم  ره  دــش ، هـتفگ  نخــس  نآ  هراــبرد  نیــشیپ  شخب  رد  هـک  مـلعم  تلیــضف  زا  روـظنم 
ملاع درف  يارب  تسخن  هلحرم  رد  هتـشاد ، باتزاب  دیاب  ملع  اریز  تسا . دهعتم  ملعم  روظنم  دـشاب . هدومن  مهارف  ار  يروحم  ياهیگتـسیاش 

. اهیلع سانلا  رطف  یتلا  هللا  ترطف  یتسرپاتکی ، نامیپ  دـهع و  نآ  دـیامن . شیوخ  یهلا  نامیپ  دـهع و  هب  دـنب  ياپ  ار  يو  دـشاب . روآ  دـهعت 
[320 . ] میقتسم طارـص  اذه  یلودبعا  نا  و  مکیلا ... دهعا  ملأ  تسا ، هتفرگ  نامیپ  ار  دوخ  شتـسرپ  ناسنا  ترطف  رب  ناحبـس  يادخ  [ 319]

ملعم میقتـسم . هار  ندومیپ  رب  تسا و  یتسرپ  ادخ  رب  ناسنا  زا  ادخ  دهعت  دینک »!؟ تدابع  ارم  اهنت  هک  میتفرگن  نامیپ  مدآ  ینب  امـش  اب  ایآ  »
یم ادـخ  زا  ناملاع  اهنت  [ » 321 ، ] ءاملعلا هدابع  نم  هللا  یـشخی  امنا  تسا ، ملع  باتزاب  نامیا  دـهعت و  تسا . هتـسب  نامیپ  يدـهعت  نینچ  رب 

[322 . ] ملعلا ثاریم  ۀیشخلا  دراد . دهعت  تیشخ و  ملاع  اهنت  هحفص 129 ] . ] تسا ناسنا  جورع  زاورپ و  يارب  لاب  ود  نامیا  ملع و  دنسرت ».
هکلب تسین ، لاب  اهنت  هن  دنارورپن  دهعتم  ملاع  هک  یملع  تسا . تلیذر  هکلب  تسین ، تلیـضف  اهنت  هن  دشابن  روآ  دهعت  تیـشخ و  هک  یملع 

نم عفتنی  املاع ال  اباذع  سانلا  دشا  مالـسلاهیلع : قداص  ماما  تسا . راتفرگ  باذـع  نیرتدـب  هب  دـهعتیب  دنمـشناد  ملاع و  اریز  تسا . لابو 
[324 . ] هب لمع  نم  الا  هبحاص  یلع  لابو  ملع  لک  دربیمن ». هرهب  شملع  زا  هک  تسا  یملاع  نآ  زا  باذع  نیرتدب  [ » 323 ... ] ءیشب هملع 

مه ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  مالـسلاهیلع و  قداـص  ماـما  دوـش ». لـمع  نادـب  هک  یملع  رگم  تـسا  ملاـع  لاـبو  یملع  ره  »
«. دناوخ یم  ارف  لمع  هب  ار  ملاع  ملع ، [ » 325 . ] لمعلاب فتهی  ملعلا  نا  دندومرف :

لغش هن  تیلوؤسم 

هک اریز  تسا ؛ هداد  رارق  یهلا  يانسح  تافص  رهظم  ار  ملعم  تسا . هدناشن  نیرب  شرع  رب  ار  يو  ملعم  رترب  ماقم  میلعت و  يرترب  تلیضف و 
هک ملعم  [. 326 . ] ءایبنالا ۀثرو  ءاملعلا  هک : تسا  هدومن  لوسرلا » ۀفیلخ   » و هللا » ۀفیلخ   » ار ملعم  یگژیو ، نیا  تسا . ملعم »  » ناحبـس يادـخ 

سخب نمث  هب  ار  شیوخ  يالاو  شزرا  تروص  نیا  رد  درادنپ ! شیوخ  شاعم  رارما  يارب  لغش  ار  تلیضف  نیا  دیابن  تسا  ربمایپ  نیـشناج 
دشاب هاگآ  دیاب  ملعم  هحفص 130 ] [. ] 327 . ] لیئارـسا ینب  ءایبناک  یتما  ءاملع  دراد ، شود  رب  ار  ناربمایپ  دهعت  ملعم  ملاع و  تسا . هتخورف 

یم اـفیا  شفن  هعماـج  تیبرت  هیکزت و  میلعت و  رد  يوحن  هب  هک  سک  ره  تسا . هتفرگ  شود  هب  ار  اـیبنا  تیلوؤـسم  دـننامه  یتـیلوؤسم  هک 
هب دنـشاب . فقاو  شیوخ  يالاو  شزرا  نیا  هب  دیاب  هنیمز ، ره  رد  سرد  ياهسالک  ناملعم  اههزوح ، اههاگـشناد و  دیتاسا  هژیو  هب  دـیامن ،

رگا دنـشاب ، یم  ناـنآ  صوـصن ، رودـص  اـهباطخ و  زا  روـظنم  نیقی  روـط  هب  دـنزومآ . یم  مدرم  هب  نید  هـک  ناـنآ  ینید ، ناـملعم  هژیو 
نادنمشناد زا  ناحبس  يادخ  هک  دیامن  یم  یفرعم  یهلا  دهعت  کی  ار  نداد  دای  مالسلاهیلع  قداص  ماما  دنـشاب . هتـشادن  نانآ  هب  صاصتخا 

[. 328 . ] لاهجلل ملعلا  لذبب  ادهع  ءاملعلا  یلع  ذخا  یتح  دنزومایب ، ار  نارگید  ات  تسا  هتفرگ  دهعت 

یهاگآ

. دیامن یم  سیردت  ای  دـنک و  یم  رظن  راهظا  نآ  دروم  رد  هک  تسا  یعوضوم  هتـشر و  رب  فارـشا  یهاگآ و  ملعم  زراب  ياهیگتـسیاش  زا 
نارگید هب  نتخومآ  تلیضف  دهاوخ  یم  هک  یملعم  دریگ . هدهع  هب  تیلوؤسم  درادن  فارشا  لماک و  یهاگآ  هک  یعوضوم  رب  دیابن  ملعم 

تروص نیا  رد  تشاد . دهاوخن  ار  نارگید  هب  شزومآ  ناوت  دشاب ، هرهب  مک  ای  دشاب و  هتشادن  هرهب  شناد  زا  دوخ  رگا  دشاب ، دنم  هرهب  ار 

53 امام صادق علیه السالم الگوى زندگى

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


تقو تشاد . دـهاوخن  ار  یهد  هرهب  ناوت  هاگآ  ان  ملعم  دوش . یم  زین  یهاـبت  ثعاـب  هکلب  دوب ، دـهاوخن  دـیفم  هدـنزاس و  يو  راـک  اـهنت  هن 
یک شخب  یتـسه  زا  هتفاـیان  تاذ  هک  دوش  یم  شیوخ  بطاـخم  هب  يزادـنا  طـلغ  فارحنا و  بجوم  هدومن و  فرـص  هدوـهیب  ار  نارگید 

هب تبـسن  دشاب و  هحفـص 131 ]  ] هاگآ الماک  شدوخ  سیردـت  عوضوم  دروم و  رد  دـیاب  ملعم  رطاـخ  نیدـب  شخب  یتسه  دوش  هک  دـناوت 
رب گرزب  تنایخ  هک  تشاد  دـهاوخ  لابند  هب  ریذـپان  ناربج  یهاـبت  تروص  نیا  ریغ  رد  دـشاب . دـنم  ناوت  یلاـمتحا  تاهبـش  ماـمت  خـساپ 

كاله اهیف  نیتلـصخ  نع  كاهنأ  و  دـهد : یم  رادـشه  هنوگ  نیا  اتـسار  نیا  رد  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  دوب . دـهاوخ  شیوخ  ناـبطاخم 
یم رادـشه  تسا  ود  نآ  رد  اهناسنا  یهابت  هک  زیچ  ود  زا  ار  وت  [ » 329 . ] ملعت امب ال  سانلا  یتفت  لطابلاب و  هللا  نیدـت  نا  كاهنا  لاجرلا ،

قداـص ماـما  زین  ییاـمن .» رظن  راـهظا  يرادـن  یهاـگآ  هک  یعوـضوم  رد  هک  نیا  رگید  ادـخ ، نید  زج  هب  ینید  ندـیزگ  رب  تسخن  مـهد .
امم رثکا  دـسفی  ام  ناک  ملع  ریغ  یلع  لمع  نم  دـیوگ : یم  نخـس  هنوگ  نیا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ناـبز  زا  مالـسلاهیلع 

هک ملعم  دروم  رد  هتکن  نیا  دوب ». دهاوخ  شايرگ  حالصا  زا  رتشیب  شایهابت  دهد  ماجنا  يراک  یهاگآ  نودب  هک  یـسک  [ » 330 . ] حلصی
زارحا نودـب  هک  يدارفا  مامت  هب  تسا  يرادـشه  روحم  نیا  تشاد . دـهاوخ  مامتها  ناـگمه  زا  شیب  تسا  نارگید  هب  شزومآ  راد  هدـهع 

! دننزیم هیکت  میلعت  سیردت و  ياهیسرک  هب  شناد  ملع و  رد  یگتسیاش 

صالخا

، ددرگیمن دادملق  هفرح  ناونع  هب  هتـشر  نیا  نوچ  تسا . گرزب  تیلوؤسم  نیا  ماجنا  رد  يو  كاپ  تین  ملعم ، رگید  يروحم  یگتـسیاش 
هب هراومه  ملعم  دشابیم . يراتفر  ياهیگهار  جـک  حالـصا  اههشیدـنا و  ندومن  روراب  تیبرت و  میلعت و  تهج  رد  یهلا  دـهعت  کی  هکلب 
رد ات  تسا  هحفـص 132 ]  ] ناهاوخ ار  یگرزب  يدـنم  ناوت  نیگنـس  تیلوؤسم  نیا  ساسا  رب  دـنکفایم و  رگن  نآ  هب  یهلا  تیلوؤسم  دـید 

دنوادخ ياضر  يارب  هتشاد و  كاپ  یتین  تیلوؤسم  نیا  ماجنا  رد  هک  دناسریم  ماجنا  هب  ار  مهم  نیا  يدرف  دیامن . لصاح  قیفوت  نآ  ماجنا 
ار يو  راـک  شزرا  دوـمن . دـهاوخن  ار  ملعم  ياـسرف  تقاـط  تـمحز  ناربـج  یـشاداپ  چـیه  اریز  دـهد . ماـجنا  ار  تیلوؤـسم  نـیا  ناـحبس 
هب دومن . دهاوخ  ار  ملعم  شالت  ناربج  هک  تسا  يورخا  شاداپ  ادخ و  يدونشوخ  اهنت  دوب . دهاوخن  ناربج  هاگچیه  يداصتقا  ياهشاداپ 

ماـجنا هب  تبـسن  مه  تشاد و  دـهاوخ  یحور  شمارآ  مه  دـشاب ، هتـشاد  صـالخا  شیوـخ  تیلوؤـسم  ماـجنا  رد  رگا  ملعم  رطاـخ  نـیمه 
يارب رگا  دناسر . دهاوخ  ماجنا  هب  ار  يدمآ  راک  شزومآ  سیردت و  يدرف  نینچ  دیزرو . دهاوخ  مامتها  نآ  هب  هدوب  دنم  هقالع  تیلوؤسم 

ماما [ 331 . ] هثرح یف  هلدزن  ةرخالا  ثرح  دیری  ناک  نم  تشاد ، دهاوخ  یپ  رد  ار  ناوضر  تکرب و  دـشاب  شیوخ  ترخآ  ادـخ و  ياضر 
دنک لمع  دزومایب و  ادخ  يارب  هک  یسک  [ » 332 . ] امیظع تاومسلا  توکلم  یف  یعد  ملع هللا  لمع و  ملعلا و  ملعت  نم  مالـسلاهیلع : قداص 

دروم رد  دومنهر  نیا  تسادخ . هاگـشیپ  رد  ملعم  رترب  ماقم  نیا  دـش ». دـهاوخ  هدـناوخ  گرزب  اه ، نامـسآ  توکلم  رد  دـهد  شزومآ  و 
اریز دـشاب . ناحبـس  دـنوادخ  يدونـشوخ  يارب  دـیاب  زین  نتخومآ  هک  تسا  هنوگ  نیمه  زین  زومآ  شناد  دروـم  رد  هکلب  تسین ؛ اـهنت  ملعم 

ار ترخآ  رد  یتسد  یهت  نتخومآ ، ایند  يارب  هک  تسا  نآ  ناربج  يورخا  شاداپ  هکلب  دوشیمن . یبایزرا  ییایند  ياـهشزرا  اـب  نتخومآ 
نم مالـسلاهیلع : قداص  ماما  تشاد . دهاوخ  لابند  هب  ترخآ  شاداپ  مه  ایند و  نیمأت  مه  دشاب  ادـخ  يدونـشوخ  يارب  رگا  دراد و  یپ  رد 

[333 . ] ةرخالا ایندـلا و  ریخ  هللا  هاطعا  ةرخالا  ریخ  هب  دارا  نم  ةرخـالا و  هحفـص 133 ]  ] یف بیـصن  هل  نکی  مل  ایندلا  ۀعفنمل  ثیدحلا  دارا 
«. درب یم  هرهب  ار  ترخآ  ایند و  ریخ  دزومآ  ادـخ  يارب  هک  یـسک  دوشیم ، بیـصنیب  ترخآ  هرهب  زا  ایند  يارب  دزومآ  شناد  هک  یـسک  »

شزومآ هزوح  رد  هک  یبادآ  زین  طیارـش و  ریاس  هک  تسا  ملعم  یگتـسیاش  مهم  روحم  هس  صالخا  یهاـگآ و  دـهعت ، ینعی  اـهروحم  نیا 
. دنراد اهروحم  نیمه  هب  تشگزاب  دوش  تیاعر  دیاب 

رگید ياهیگژیو 
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دهعت و زومآ ، شناد  رد  دشاب . راذگ  ریثأت  زومآ  شناد  رب  دناوتب  ات  دیامن  هدیدنسپ  تافص  هب  هتسارآ  نیزم و  ار  دوخ  دیاب  دنم  ناوت  ملعم 
قحا اهبدؤم  هسفن و  ملعم  دزادرپب ؛ نارگید  هب  هاگنآ  دیامن ، یکین  هب  هتـسارآ  ار  شیوخ  دـیاب  تسخن  هلحرم  رد  دـنک . داجیا  يدـنم  ناوت 

هب هک  یـسک  نآ  زا  شیاتـس  رب  تسا  رتراوازـس  دزادرپیم ، شیوـخ  یکاـپ  نتفرگ و  داـی  هـب  هـک  نآ  [ » 334 . ] ساـنلا ملعم  نم  لـالجالاب 
رد راـتفر  یگنهاـمه  ملع و  هب  لـمع  زا  روظنم  تسا . یکاـپ  اوقت و  ملعم  يارب  ییاـبیز  شیارآ و  ساـبل و  نیرتاـبیز  دزوـمآیم ». نارگید 

رظن دروم  دراد  رارق  كالم  كرد  مهف و  اهنآ  رد  هک  فراعم  رگید  ياههشیدنا  اما  دنتسه . يدربراک  یلمع و  هک  تسا  یمولع  نآ  راتفگ 
سیردـت هک  نوگانوگ  ياههنیمز  رد  دـیاب  دروآ . ناغمرا  هب  شیوخ  نابطاخم  يارب  دنمـشزرا  حیحـص و  تاـمولعم  دـیاب  ملعم  زین  تسین .

. دهد میلعت  تسا  يورخا  هحفـص 134 ]  ] دیواج یگدنز  ایند و  یگدنز  ریخ  هب  هچنآ  دیامن . زیهرپ  زومآدب  هدوهیب و  بلاطم  زا  دـیامنیم 
نتورف دیاب  زومآ  شناد  هب  تبسن  ملعم  [، 335  ] هب لمع  نم  رجا  لثم  هلف  ریخ  ملع  نم  مالسلاهیلع : قداص  ماما  دشاب . تداعـس  ریخ و  ملعم 
تامالع نم  دشاب ، راقو  توکـس و  شمارآ و  اب  دیاب  ملعم  [ 336 . ] ملعلا هنوملعت  نمل  اوعضاوت  مالـسلاهیلع : قداص  ماما  دشاب . عضاوتم  و 

ماما دزاس . رود  شیوخ  زا  ار  دنـسپان  قالخا  دـیامن و  هدیدنـسپ  قـالخا  هب  هتـسارآ  ار  شیوخ  دـیاب  ملعم  [ 337 . ] تمـصلا ملحلا و  هقفلا 
و هتقیقح ، یلا  اولـصی  مل  امیف  ضوخلا  حدـملا و  بح  ۀـیبصعلا و  ءایرلا و  لـخبلا و  عمطلا و  اـهملعم )  ) ءاـملعلا ۀـفآ  مالـسلاهیلع : قداـص 
، لخب يدنمزآ ، ملع  تفآ  [ » 338 . ] اوملع امب  لمعلا  كرت  راختفالا و  هللا و  نم  ءایحلا  ۀـلق  و  ظاـفلالا ، دـیاوزب  مـالکلا  نییزت  یف  فلکتلا 
، دیاز ظافلا  اب  راتفگ  يزاسابیز  يارب  هدوهیب  شالت  درادن ، فارشا  هک  يا  هزوح  هب  ندش  دراو  شیاتـس ، هب  لیامت  ییارگ ، موق  يراکایر ،

ندومن مهارف  هدـش و  داـی  ياـههنیمز  زارحا  زا  دـعب  تسا .» شیوخ  ملع  هب  ندرکن  لـمع  و  ییارگرخف ، ادـخ و  هب  تبـسن  ندوـب  اـیح  مک 
دیاب ملعم  هک  تسا  حرطم  شزومآ  بادآ  ناونع  هب  زین  یتاکن  اههنیمز  ماـمت  رد  یگتـسارآ  صـالخا و  یهاـگآ ، دـهعت ، يروحم  طـیارش 

. دـناسر ماـجنا  ار  تیلوؤسم  نیا  رت  ناور  نارگید  شزوـمآ  رد  اـت  دزاـس  مهارف  ار  نداد  داـی  بادآ  نارگید  رد  رتـشیب  يراذـگریثأت  يارب 
هحفص 135] ]

شزومآ بادآ 

میق باتک  رد  [ 339 « ] یناث دیهـش   » هب بقلم  یلع ، نب  نیدـلا  نیز  عیـشت  گنهرف  هقف و  ماقم  الاو  دیهـش  هک  یبادآ  یخرب  تصرف  نیا  رد 
مالـسلاهیلع قداص  ماما  راتفگ  هژیو  هب  یحو  ياههزومآ  زا  هتفرگرب  دراوم  نیا  مییاـمنیم . يروآداـی  تسا  هدومن  شهوژپ  دـیرملا » ۀـینم  »

میلعت و دـهعت  دـشابیم و  وگلا  ملعم  دوخ  هک  ماقم  الاو  دیهـش  نیا  دـشابیم . تمینغ  رایـسب  ناـنآ  ناوریپ  ناـگتخیهرف و  يارب  دنـشابیم .
يدرف چیه  - 1 دـیامن . بادآ  نیا  هب  هتـسارآ  ار  شیوخ  دـیاب  ملعم  هک  دراگنیم  تسا ، هدومن  اضما  شدـیواج  خرـس و  نوخ  اب  ار  تیبرت 

الماک ات  دنک ، ربص  دیاب  هکلب  دیامن . سیردت  هب  مادقا  دشاب ، هدومن  مهارف  ار  سیردت  يارب  لماک  یگتسیاش  تیلها و  هکنآ  زا  شیپ  دیابن 
دیامن دومناو  هک  یسک  [ » 340 . ] روز یبوث  سبالک  طعی  مل  امب  عبشتملا  هک  هدمآ  هنوگ  نیا  ثیدح  رد  دنک . لصاح  فارـشا  عوضوم  هب 

نیا نایاپ  تسین . يو  مادنا  هدنزارب  هک  دـشاب  هدیـشوپ  رازا ) ءادر و   ) سابل ود  هک  تسا  یـسک  دـننام  درادـن  هک  یتفـص  شزرا و  کی  هب 
نآ هب  ار  دوخ  دناوخیم  ارف  ار  بطاخم  هک  یتلیـضف  ره  هب  دشاب . شراتفر  راتفگ و  نیب  ینوگمه  - 2 دوب .» دهاوخ  تلذ  ییاوسر و  مادقا 

ار نتـشیوخ  دـیناوخیم و  ارف  یکین  هب  ار  مدرم  اـیآ  . » دوـشن [ 341  ] مکـسفنا نوسنت  ربلاب و  سانلا  نورمأتأ  هیآ  لومـشم  ات  دـیامن  هتـسارآ 
گنهامه شراـتفر  هک  هحفص 136 ]  ] یـسک [ » 342 . ] ملاعب سیلف  هلوق  هلعف  قدـصی  مل  نم  مالـسلاهیلع : قداص  ماـما  دـینکیم ». شومارف 

و مالسلاهیلع : قداص  ماما  دشاب . نتورف  نانآ  هب  تبسن  هدوب و  زومآ  شناد  بطاخم و  اب  دروخرب  شوخ  - 3 تسین .» ملاع  دشابن  شراتفگ 
شناد ربارب  رد  ار  ییاـیند  شاداـپ  دـیابن  ملعم  - 4 شاـب .» نتورف  يزومآیم  ملع  هک  ناـنآ  هب  تبـسن  [ » 343 . ] ملعلا هنوملعت  نمل  عـضاوت 

زا دزرو . ماـمتها  تسیاـشان  دارفا  شزومآ  رب  - 5 ایند . عاتم  هب  دـسر  ات  دوشیمن  یبایزرا  يزیچ  چـیه  اـب  ملع  لذـب  هک  دـهد  رارق  شیوخ 
حرط بلطم  نانآ  تیفرظ  دـح  رد  دریگب . رظن  رد  ار  بطاخم  تیفرظ  - 6 دنوش . رثأتم  زین  نانآ  دیاش  ات  دـنکن ، يرود  نانآ  تیبرت  میلعت و 
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ماـمالا تسا . هدومن  متـس  تمکح  ملع و  هب  تروص  نیا  رد  دـنک . زیهرپ  درادـن  ار  نآ  تیفرظ  بطاـخم  هک  قیمع  بلاـطم  حرط  زا  دـنک .
هب هک  دـیهدن  رارق  تیفرظ  مک  ناداـن و  دارفا  راـیتخا  رد  ار  فراـعم  [ » 344 . ] اهوملظتف ۀمکحلاب  لاهجلا  اوثدـحت  ال  مالـسلاهیلع : قداصلا 

رگا هک  دزومایب  نانآ  هب  دـنراد  ار  الاب  فراعم  نتفرگ  تیفرظ  هک  یناسک  دـیامنن . غیرد  شلها  زا  ار  فراعم  - 7 دیاهدومن .» متس  فراعم 
املع متک  نم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  [. 345 . ] مهوملظتف اهلها  اهوعنمت  الف  تسا ، هتـشاد  اور  متـس  نانآ  رب  دـنک  تعنامم 

یماجل ناحبس  يادخ  دندنبب ) ار  شیوخ  ناهد   ) دنراد ناهنپ  نارگید  زا  ار  شناد  تلیـضف و  هک  یناسک  [ » 346 . ] ران نم  ماجلب  هللا  همجلا 
بسانم تصرف  رد  ار  قیاقح  دنکن ، ییوگ  لمجم  دنکن ، يراک  هظفاحم  لیاضف  نایب  رد  - 8 هحفص 137 ] «. ] دهدیم رارق  يو  رب  شتآ  زا 

، تسا ملعم  ره  دهعت  نیا  هک  دیامن  افیا  تیلوؤسم  یعامتجا  يداقتعا و  ياهیگهارژک  حالـصا  رد  دهد . رارق  نابطاخم  رایتخا  رد  فافش 
نایب مدرم  يارب  ار  قیاقح  هک  تسا  هتفرگ  نامیپ  باـتک  ناـبحاص  رب  ادـخ  [ » 347 . ] سانلل هننیبتل  باتکلا  اوتوا  نیذـلا  قاثیم  هللاذـخ  اذا  و 

نم تما  نایم  رد  اهتعدـب  هاگ  ره  [ » 348 . ] هملع ملاعلا  رهظیلف  یتما  یف  عدبلا  ترهظ  اذا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دـننک ».
ربص شمارآ و  اب  دناوخ . ارف  یکاپ  بیذهت و  هب  ار  شیوخ  ياههتخومآ  شناد  - 9 دزاس .» راکشآ  ار  دوخ  ملع  دیاب  دنمشناد  دش  راکشآ 

، دشاب راتفگ  هب  دیابن  اهنت  یناوخارف  نیا  هتبلا  دهد . رادشه  دنسپان  ياهراک  ماجنا  یهابت و  هب  ار  نانآ  دناوخ . ارف  اهیکین  ماجنا  هب  ار  نانآ 
راتفر اب  [ » 349 . ] مکتنـسلا ریغب  سانلا  ةاعد  اونوک  دومرف : مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  هک  دـیامن  اـهیبوخ  هب  یناوخارف  دـیاب  راـتفر  رد  هکلب 
ملاع هک  دـنک  دزـشوگ  نانآ  هب  دـیامن . بیغرت  شناد  يریگارف  هب  ار  ناـگتخومآ  شناد  - 10 دـیناوخ .» ارف  لـیاضف  هب  ار  نارگید  شیوخ 

دنـسپ دوـخ  رب  هچنآ  ددنـسپب و  زین  ناـنآ  رب  درادیم  اور  دوـخ  رب  هچنآ  - 11 [. 350 . ] ءایبنالا ۀـثرو  ءاملعلا  تسا ، ناربمایپ  ثراو  دـهعتم ،
رگم تسین  لماک  امـش  زا  مادک  چیه  نامیا  [ » 351 . ] هسفنل بحی  ام  هیخال  بحی  نا  الا  مکدحا  نموی  ال  درادـن ، اور  زین  نانآ  رب  دـنکیمن 

رب دـیامن . حرطم  ناور  ناسآ و  ار  سرد  - 12 هحفـص 138 ] «. ] دیراد اور  زین  نارگید  يارب  دـیرادیم  تسود  شیوخ  يارب  هچنآ  هک  نیا 
دنیامنیم داقتنا  ای  دننکیم و  لاؤس  هک  يدارفا  ندومن  ریقحت  زا  دهد . خساپ  ار  نانآ  تالاؤس  دهدب و  دقن  لاؤس و  تصرف  دوخ  نابطاخم 

هک تسا  نیا  شزومآ  رد  اهيراگنا  لهس  نیرتگرزب  زا  یکی  درادن . اور  میلعت  رد  يراگنا  لهـس  دزرو . مامتها  شزومآ  رب  - 13 دزیهرپب .
. دوب دهاوخ  نازومآ  شناد  قح  رد  یگرزب  تنایخ  راتفر  نیا  دوش . رـضاح  سرد  سالک  رد  یفاک  هعلاطم  نودـب  یگدامآ و  نودـب  ملعم 

ملعم دیامن . دیکأت  یلصا  ياهروحم  رب  هدومن و  انشآ  سرد  عوضوم  یلصا  ياهروحم  یلک و  دعاوق  اب  ار  زومآ  شناد  هتـسیاش  ملعم  - 14
ققحم و زومآ  شناد  ات  دهد  نادیم  يو  هب  هداهن و  زومآ  شناد  هدهع  هب  ار  قیقحت  قیبطت و  دیامنیم ، نییبت  ار  اهلومرف  دعاوق و  لوصا و 

نازومآ شناد  نیب  دـیابن  هتـسیاش  ملعم  - 16 دـیامن . قـیوشت  شیوـخ  تاـقوا  زا  يرو  هرهب  هب  ار  نازوـمآ  شناد  - 15 دوش . روراب  هدـنلاب 
هتخیگنارب ببس  نیا  هک  دهدن  حیجرت  يرگید  رب  تهجیب  ار  یسک  دشاب . هتـشاد  يواسم  هاگن  ناگمه  هب  هرامه  هکلب  دنک ، داجیا  توافت 

هب تبـسن  نازومآ  شناد  تیاهن  رد  دش . دهاوخ  دعتـسم  زومآ  شناد  ياهدادعتـسا  یبوکرـس  ثعاب  زین  نازومآ و  شناد  تاساسحا  ندش 
دارفا يارب  ندید  زایتما  هتبلا  دنکیم . هاگن  دید  کی  اب  ناگمه  هب  تبـسن  هتـسیاش  ملعم  دش . دهاوخ  راجنهان  تلادع  یـشزرا و  ياهرایعم 
حرط رد  - 17 درادـن . شلاچ  هنوگ  چـیه  تلادـع ، لادـتعا و  اـب  هک  تسا  يرگید  رما  دنتـسه  رو  هرهب  رترب  ياهیگتـسیاش  زا  هک  زاـتمم 
نانآ قیوشت  ثعاب  يرگن  ناسکی  نیا  هک  دهد  رارق  هجوت  دروم  ار  ناگمه  هدومن و  ار  تبون  تیاعر  دیاب  نیـشیپ  ياههتخومآ  زا  شـسرپ 

هب زین  ندرک  هاگن  هحفص 139 ]  ] رد تسا ، ناگتشرف  اهناسنا و  همه  ملعم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ددرگیم . شناد  ملع و  هب 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ناک  دیامرفیم : مالسلاهیلع  قداص  ماما  دومنیم . میـسقت  ار  اههظحل  دومنیم ، هاگن  ناسکی  ناگمه 
رگا دـنک . يریگولج  نازوـمآ  شناد  طـیرفت  طارفا و  زا  - 18 [. 352 . ] ۀـیوسلاب اذ  یلا  رظنی  اذ و  یلا  رظنی  هباحـصا و  نـیب  هتاـظحل  مـسقی 

اور شـالت  ناوـت  دـح  زا  شیب  شیوـخ  مسج  حور و  رب  هتفرگ و  شیپ  ار  طارفا  هار  شناد  يریگارف  رد  نازوـمآ  شناد  زا  یخرب  دـنیبیم 
تبنملا نا  دنکیم : لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  زا  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  دراد . زاب  تبقاع  دب  راک  نیا  زا  ار  يو  درادیم ،

زا هلجع  رثا  رد  شیوخ  يورین  اریز  دراد ». ندنام  توق  هن  دـنکیم و  یط  یهار  هن  ناباتـش  ناسنا  [ » 353 . ] عطق اضرا  یقبا و ال  ارهظ  ـال  و 
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دعتسم زومآ  شناد  دور 19 - هتـسویپ  هتـسهآ و  هک  تسا  نآ  ورهر  دور  هتـسخ  یهگ  دنت و  یهگ  هک  تسین  نآ  ورهر  تسا . هداهن  فک 
يارب سیردت  يو و  زا  يرو  هرهب  يارب  ار  هنیمز  ات  دنک  قیوشت  ار  يو  دیامن . لیلجت  يو  زا  دیـسر  یگتـسیاش  زا  ياهلحرم  هب  هک  یماگنه 
ریثأت رد  ات  دنیامن  تیاعر  یـصخش  ياهراتفر  رد  دیاب  زین  ار  یتاکن  نازومآ  شناد  بذـج  يارب  هتـسیاش  ملعم  - 20 دزاس . هدامآ  نارگید 

رـس و دنک و  نت  هب  بسانم  سابل  دیامن . هتـسارآ  ار  دوخ  رهاظ  سرد  سالک  هب  دورو  زا  لبق  دیاب  ملعم  دیامن . مهارف  رتشیب  قیفوت  يراذگ 
سالک دراو  سابل  ندـب و  تراـهط  وضو و  اـب  دـشاب . بترم  زیمت و  ساـبل  ندـب و  دـشاب . شمارآ  راـقو و  اـب  دـیامن . بترم  ار  دوخ  عضو 

دیفم نابطاخم  يارب  ار  هحفص 140 ]  ] يو هک  دهاوخب  ناحبـس  يادخ  زا  دناوخب و  اعد  سرد  عورـش  زا  شیپ  - 21 [. 354 . ] دوش سیردت 
زامن تعکر  ود  ناکما  تروص  رد  دـنک و  مالـس  نانآ  رب  ناـبطاخم  رب  دورو  ماـگنه  - 22 دزاس . يراـج  يو  ناـبز  رب  ار  قح  دـهد و  رارق 

عضاوت و شمارآ و  راقو و  اب  دیاب  ملعم  - 23 دناوخب . تجاح  زامن  ای  رکش و  زامن  ای  دشاب ) دجسم  لخاد  رد  سالک  رگا   ) دجـسم تیحت 
ام سلاجملا  ریخ  تسا ، تیاور  هنوگ  نیا  ترضح  زا  هک  دنیشنب  هلبق  رب  ور  ملعم  - 24 دنیشنب . بدا  لامک  اب  دریگ . رارق  شدوخ  ياج  رد 

ناحبـس و يادـخ  يدونـشوخ  يارب  دـنادرگ و  كاپ  ار  دوخ  تین  سرد  سالک  هب  تمیزع  جورخ و  ماـگنه  رد  - 25 [. 355 . ] اهب لبقتسا 
زا ملعم  - 26 دنک . رود  یناطیش  ياههسوسو  زا  ار  شیوخ  حور  سفن و  دنک و  تین  نارگید  رب  تلیضف  تداعس و  ریخ و  نید و  نتخومآ 
يو طوقـس  ثعاب  هک  دـنک  زیهرپ  دایز  ياهیخوش  زا  ندوب  طاشن  اب  نیع  رد  دـنک و  زیهرپ  نأش  زا  رود  فلج و  ياهدروخرب  تاکرح و 

رب دننیبب و  ار  ملعم  دنناوتب  ناگمه  هتشاد و  فارشا  نازومآ  شناد  مامت  رب  هک  دریگ  رارق  ییاج  رد  سیردت  ماگنه  ملعم  - 27 دش . دهاوخ 
سیردـت یهدزاب  زا  هک  ارچ  دـیامن ؛ زیهرپ  دوش  نابطاخم  یگتـسخ  بجوم  هک  سرد  هسلج  ندومن  ینالوط  زا  - 28 دناسر . هرهب  ناگمه 

دـهد و حیـضوت  یفاک  دـح  هب  ار  عوضوم  نینچمه  دـنا . هدـش  التبم  عوضوم  نیا  هب  یلاع  یـشزومآ  زکارم  زا  يرایـسب  هزورما  دـهاکیم .
هحفـص . ] دش دهاوخ  شزومآ  یهدزاب  شهاک  ثعاب  زین  نیا  هک  دزیهرپب  ندومن  هلجع  زا  دنک . فرـص  بلاطم  لیلحت  يارب  یفاک  تصرف 

يارب تلذ  یعون  نیا  اریز  دـنکن ، باختنا  تسا  زومآ  شناد  ملعتم و  هب  بستنم  هک  یناـکم  ار  سـالک )  ) شناد میلعت و  لـحم  - 29 [ 141
کیرات ياهلحم  زا  دـشاب . رادروخرب  بسانم  رون  شمارآ و  بسانم و  ياضف  زا  سرد  سالک  - 30 دمآ . دهاوخ  باسح  هب  ملع  ملعم و 

رد ملعم  - 31 دـیامن . زیهرپ  تسا ، نابطاخم  نهذ  زکرمت  عنام  هک  يرگید  زیچ  ره  یتوص و  یگدولآ  رابغ و  درگ و  امرگ و  امرـس و  اب  ای 
رد هک  هاتوک  فیعـض  يادص  زین  ای  دح و  زا  شیب  دنلب  يادص  زا  دیوگب . نخـس  لماک  شمارآ  میالم و  يادـص  اب  دـیاب  سیردـت  ماگنه 

سالک ياضف  - 32 [. 356 . ] عیفرلا توصلا  ضغبی  ضیـضحلا و  توصلا  بحی  هللا  نا  یبنلا  نع  دزیهرپب ، دنک  داجیا  یتساک  مایپ  ندـناسر 
زا و  دوشن . دراو  رگید  عوضوم  هب  درکن  ثحب  یفاک  ردـق  هب  ار  یعوضوم  اـت  دـنک . تعناـمم  اـهیبدایب  همهمه و  زا  دـشخبب . شمارآ  ار 
رب هیبنت  دزیهرپب . زومآ  شناد  هیبنت  زا  دیاب  ملعم  - 33 دورن . نوریب  سیردت  دروم  روحم  زا  دزیهرپب . رگیدکی  هب  تاعوضوم  ندومن  هتخیمآ 

رادمخز ياهنوگ  هب  ار  يو  ناج  دـناجنریم و  ياهنوگ  هب  ار  يو  هدـش  زومآ  شناد  تیـصخش  طوقـس  ثعاب  هک  شهوکن  تسا ؛ عون  ود 
هانگ و نآ  ماجنا  دشابیم و  عونمم  ینید  ياههزومآ  يوس  زا  زین  نآ  هک  یکیزیف  یندب و  هیبنت  رگید  دوب . دهاوخن  ریذپ  مایتلا  هک  دـنکیم 
هک يدراوم  رد  دنک و  زیهرپ  درادن  فارـشا  هک  یتاعوضوم  دروم  رد  رظن  راهظا  زا  دیاب  ملعم  - 34 دراد . لابند  هب  زین  ار  صاصق  دمآ  یپ 
نم نیتیآب  هدابع  صخ  هللا  نا  مالسلاهیلع : قداص  ماما  دشاب . هتـشاد  هحفص 142 ]  ] ار منادیمن »  » نتفگ تماهـش  دنادیمن  ار  یلاؤس  خساپ 

. يردا لقیلف ال  ملعی  امع ال  مکنم  لجرلا  لئس  اذا  مالسلاهیلع : قداص  ماما  [ 357 . ] نوملعی ام ال  اودری  اوملعی و ال  یتح  اولوقی  نا ال  هباتک 
-37 دیامن . وجتـسج  يو  لاح  زا  دش  بیاغ  یتدـم  نادرگاش  زا  يدرف  رگا  - 36 دوش . ایوج  ار  نازومآ  شناد  باقلا  ماـن و  - 35 [. 358]

مامتا هب  ریخ  ياعد  ریخ و  رکذ  اب  نالعا و  ار  سرد  نایاپ  - 38 دیامن . حالصا  ار  نآ  تصرف  نیلوا  رد  هدومن  حرط  هابتشا  هب  ار  بلطم  رگا 
یکدنا دـنکن ، كرت  ار  هسلج  دوز  سرد  نایاپ  رد  - 39 تسا .) دمحم  لآ  دمحم و  رب  تاولـص  نآ  ياهرکذ  نیرتهب  زا  یکی  هک   ) دـناسر

سالک مظان  ناونع  هب  ار  نئمطم  كریز و  يدرف  - 40 دراذگب . نایم  رد  يو  اب  دناوتب  دراد  یبلطم  ای  یلاؤس و  یـسک  رگا  ات  دهد  تصرف 
رد هک  يدراوـم  یخرب  زین  هدـش و  داـی  تاـکن  تیاـعر  دـشاب . ملعم  راـیمه  سـالک  روـما  ریاـس  زین  باـیغ و  روـضح و  رد  هـک  دـنیزگرب 
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نامه ددرگیم . نآ  ندـش  رمث  رپ  سیردـت و  يروراب  تصرف و  زا  هنیهب  يرو  هرهب  بجوم  هدـش  هراشا  اهنآ  هب  لصفم  رگید  ياهباتک 
. ددرگیم سرد  سالک  ندش  قنوریب  ببس  اهنیا  رد  یتساک  هک  هنوگ 

نتخومآ بادآ 

لصاح قیفوت  شزومآ  نداد و  دای  تیلوؤسم  ماجنا  رد  ات  دیامن  مهارف  ار  هنیمز  دنک ، تیاعر  ار  یبادآ  تسا  مزال  ملعم  رب  هک  هنوگ  نامه 
رطاخ نیمه  هب  دنک . تیاعر  ار  نتخومآ  هحفـص 143 ]  ] بادآ هک  دوشیم  نتخومآ  حیحـص  هب  قفوم  یتروص  رد  زین  زومآ  شناد  دیامن ،
هرهب اهروحم  نیا  رد  مالـسلاهیلع  قداص  ماـما  هریـس  راـتفگ و  زا  هژیو  هب  ینید  راـثآ  زا  میزادرپیم و  زین  نتخومآ  بادآ  یخرب  هب  کـنیا 

رد دـیاب  زومآ  شناد  دـهد . ماـجنا  ناحبـس  يادـخ  يدونـشوخ  يارب  ار  شناد  نتخومآ  دـیاب  ملعم  دـننامه  زین  زوـمآ  شناد  - 1 میربیم .
جـنر و تروص  نیا  رد  دـشابن . نتخومآ  يارب  شـالت  هزیگنا  ییاـیند  ياـهشزرا  هاـگ  چـیه  دـنادرگ . كاـپ  ار  دوخ  تین  شناد  نتخومآ 

دارا نم  [ 359 . ] امیظع تاومسلا  توکلم  یف  یعد  هللا  لمع ... ملعلا و  ملعت  نم  دوب ، دهاوخ  تخـس  رایـسب  يو  يارب  نتخومآ  ياهیتخس 
یناوج تصرف  زا  دـیاب  زومآ  شناد  - 2 تشذـگ .) تیاور  ود  نیا  همجرت  [ ) 360 . ] ةرخالا یف  بیـصن  هل  نکی  مل  ایندلا  ۀعفنمل  ثیدـحلا 

ار یناوج  يورین  طاـشن و  بناـج  کـی  زا  اریز  تسا . نتخومآ  يارب  تصرف  نیرتـهب  تصرف  نیا  نوچ  دریگ . هرهب  نتخومآ  يارب  شیوخ 
بناج زا  دـیامن . روظنم  نتخومآ  يارب  دـناوتیم  یفاک  تقو  تسا و  دازآ  یگدـنز  هرمزور  ياهيراتفرگ  زا  رگید  بناج  زا  دراد . هارمه 

هشیمه و نارود  نیا  ندش  يرپس  زا  دعب  هک  رادروخرب ، ندـب  ناج و  یتمالـس  زا  تساهدادعتـسا و  ییافوکـش  نارود  یناوج  نارود  موس 
رغـصلا یف  ملعلا  دوب ، دـنهاوخ  رادـیاپ  یناوج  یناوجون و  نارود  ياههتخومآ  مراهچ  بناج  زا  تسین . مهارف  طیارـش  نیا  یـسک  ره  يارب 

يدرف هدومن  هاتوک  ار  شیوخ  ياهيدنمزآ  لیـصحت  نارود  رد  هک  تسا  یـسک  نآ  قفوم  زومآ  شناد  - 3 [. 361 . ] رجحلا یلع  شقنلاک 
.. دشاب هتـشادن  دـهاکیم ، يو  يرکف  زکرمت  زا  هک  هدوهیب  ياهوزرآ  و  هحفـص 144 ]  ] تافیرـشت هب  لیامت  دشاب . كدنا  تاناکما  هب  عناق 

طاقن زا  یکی  هک  دزاسن  لوغشم  یبنج  ياهراک  هب  ار  شیوخ  دشاب . عناق  لیصحت  نارود  رد  یگدنز  تاناکما  لقادح  هب  دیاب  زومآ  شناد 
هک يدارفا  اب  یتسود  زا  دـیاب  زومآ  شناد  - 4 يزومآیمن . شناد  زا  یشخب  ینکن ، ادف  ار  زیچ  همه  ات  دشابیم . لیـصحت  يارب  از  بیـسآ 

دیفم اهنآ  اب  دروخرب  هک  دشاب  هتـشاد  يدارفا  اب  تقافر  یتسود و  حرط  دیاب  دنک . زیهرپ  دـننارذگیم ، هدوهیب  یهابت و  هب  ار  شیوخ  رمع 
یباداش طاشن و  دریذـپیم . وخ  نیـشن  مه  زا  ناسنا  سفن  هک  دـنک  زیهرپ  ادـج  ارگ  هدوهیب  لطاب و  دارفا  اب  ترـشاعم  زا  دـشاب . هدـنزاس  و 

چیه و  دشاب . صیرح  شناد  يریگارف  هب  تبسن  دیاب  زومآ  شناد  - 5 درادیم . زاب  شناد ، تقشم  رپ  هار  ندومیپ  موادت  رد  ار  زومآ  شناد 
لاغتـشا زا  زین  هدوهیب و  ریگ و  تقو  ياهترـشاعم  زا  ررکم و  اهینامهم  اجیب و  ياهترفاسم  زا  دهدن . تسد  زا  يریگارف  رد  ار  یتصرف 

زومآ شناد  - 6 [. 362 . ] ۀصغ نوکت  نا  لبق  ۀصرفلا  رداب  درامـش ، شزرا  اب  ار  اهتصرف  دـیامن ؛ زیهرپ  يدـج  روط  هب  هقرفتم  ياهراک  هب 
یـسب تسین . شناد  نایاپیب  هلق  هب  دوعـص  ناوت  ار  سک  ره  تسا . راوشد  مخ و  چیپ و  رپ  رایـسب  شناد  هار  دشاب . هتـشاد  دنلب  تمه  دـیاب 

ار دوُؤَک  هندرگ  نیا  و  تخـس ، هار  نیا  ناوارف  بعت  جنر و  دنلب و  یتمه  هب  ات  دـنک  رظن  فرـص  هافر  شیاسآ و  زا  ات  دـبلطیم  دـنلب  تمه 
. دـنک باختنا  تسا  دـنم  هقالع  نآ  هب  هک  بساـنم  عوضوم  دـنک . هشیدـنا  دـیاب  زین  عوضوم  هتـشر  باـختنا  رد  زومآ  شناد  - 7 دور . ـالاب 
هدیافیب و چوپ و  تاعوضوم  هب  لوغشم  هاگ  چیه  و  دنکن . مهم  يادف  ار  مها  هاگ  چیه  درامگ ، تمه  ار  مهم  تاعوضوم  هتشر و  هراومه 

ملعم داتسا و  اب  هارمه  زین  سرد و  سالک  رد  زومآ  شناد  دنام . زاب  رت  مهم  هحفص 145 ]  ] مهم و ياهتیلوؤسم  زا  هک  دشابن  هدیاف  مک  ای 
لوسر تسا ، نتخومآ  يارب  تصرف  نیرتهب  هک  دوش  رـضاح  سالک  رد  ناهاگحبـص  هاگپ و  - 8 دنک . تیاعر  تسا  راوازـس  زین  ار  یبادآ 

يوجتـسج رد  هاگپ  ، » نیعولطلا نیب  اهروکب  یف  یتمال  كرابی  نا  یبر  تلأس  یناف  ملعلا  بلط  یف  اودـغا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا 
رارق كراـبم  نم  تما  يارب  باـتفآ ) عولط  رجف و  عولط   ) ار نیعولطلا  نیب  هک  ما  هدومن  تساوخرد  شیوـخ  يادـخ  زا  نم  دیـشاب ، شناد 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ياعد  لومشم  دوشیم . بیصن  رتشیب  هرهب  ار  اهرایشوه  اهرادیب و  تسا  قازرا  میـسقت  ماگنه  نیا  دهد ».
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رد زومآ  شناد  - 9 تسا .» هداد  رارق  كرابم  نم  تما  يارب  ار  ناهاگ  حبـص  ادخ  [ » 363 . ] اهروکب یف  یتمال  كراـب  مهللا  هک  دوش  ملس 
رایسب ار  یناوج  نارود  صوصخ  هب  درامـش  تمینغ  ار  اهتصرف  دنک و  ظفح  ار  دوخ  یباداش  طاشن و  دشاب . شالت  رپ  دجم و  يریگدای ،

. دنادب داتسا  عیطم  ار  دوخ  زومآ  شناد  - 11 دبای . روضح  نآ  ياهتنا  ات  سرد  يادتبا  زا  تبیغ  نودب  بترم و  روط  هب  - 10 درامش . منتغم 
ناسحا ربارب  رد  - 13 دنادب . يو  شناد  دنمزاین  ار  دوخ  هداهن و  ساپ  ار  داتسا  تمظع  یگرزب و  - 12 دشاب . نتورف  شیوخ  داتسا  ربارب  رد 

ار ملعم  - 14 دنادب . داتسا  راکهدب  هرامه  ار  دوخ  هدوب و  ناد  ردق  دنک  یم  ینازرا  يو  هب  ار  شناد  ینعی  یهلا  تمعن  نیرتمهم  هک  داتـسا 
راـمیب دـننامه  ار  دوخ  - 15 هحفـص 146 ] . ] دـشابیم شناد  ملع و  ینعی  یهلا  ضیف  نیرتـگرزب  هطـساو  مـلعم  اریز  دـنیبب . شیوـخ  یبرم 
بویع دـنیبب و  ار  ملعم  یگرزب  مارتحا و  هدـید  اـب  هارمه  - 16 دزرو . مامتها  ار  ملعم  ياههزومآ  ات  دـنیبب  ملعم  دـنمزاین  بیبط ، هب  دـنمزاین 
دشاب نتورف  عضاوتم و  ملعم  ربارب  رد  - 17 دیامن . وگزاب  ار  ملعم  ياهیکین  لیاضف و  دیامنن . وجتـسج  يو  بویع  زا  دراد . ناهنپ  ار  ملعم 

-18 [. 364 . ] هنم نوـملعت  نمل  اوعـضاوت  دوـمرف : ملـس  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  تـسا و  یگرزب  اـب  هارمه  یکچوـک  نـیا  هـک 
يو نخس  بدا  لامک  اب  دنادیم ، اطخ  ار  داتسا  نخس  رگا  - 19 دنادب . قیاقح  هب  رتاناد  ار  يو  دنادن . دودرم  لیلدیب  ار  ملعم  ياههاگدید 

دننام ابیز  باقلا  اب  دنزن . ادص  ار  يو  رود  زا  دنکن و  تبحص  دنلب  دنک . تیاعر  ار  بدا  لامک  ملعم  اب  نتفگ  نخـس  رد  - 20 دنک . دقن  ار 
يارب دشاب  هدش  ینابصع  هتفـشآ و  يو  رب  داتـسا  رگا  - 21 دنک . دای  ار  داتـسا  بسانم  باقلا  اب  هراومه  دـهد و  رارق  باطخ  دروم  داتـسا » »

رد داتسا  زا  شیپ  - 22 دیامن . هشیپ  يرادیاپ  مدق و  تباث  بعت  جنر و  لمحت  رب  دـیامنن و  يریگ  ههبج  ملعم  ربارب  رد  دـنک و  رافغتـسا  يو 
ای یگنـسرگ و  ماگنه  ای  یلبنت و  تلاسک و  اب  دوش ؛ سالک  دراو  یباداش  طاشن و  اب  - 23 دنامب . داتسا  رظتنم  دوش و  رـضاح  سرد  سالک 

یگتـسخ ماگنه  رد  - 25 دـشاب . هتـشادن  سالک  رد  تبیغ  تلفغ و  دـنک . تکرـش  سالک  رد  بترم  - 24 دوشن . دراو  يرامیب  یگنـشت و 
هیکت یتـشپ  اـی  راوید و  رب  ملعم  روـضح  رد  - 27 دنیـشنب . عضاوتم  بدؤـم و  ملعم  ربارب  رد  - 26 دشاب . هتـشادن  ییوگ  خـساپ  راظتنا  ملعم 
رطاـخ شیوشت  بارطـضا و  زا  دـنک و  هحفـص 147 ]  ] ملعم نخـس  سرد و  هجوتم  ار  شیوخ  ساوـح  ماـمت  سیردـت  ماـگنه  - 28 دنکن .

داب  » دشکن و هزایمخ  دنکن ؛ يزاب  سرد  ماگنه  شیوخ  ندب  ياضعا  اهسابل و  اب  - 29 دشاب . هتشادن  سرد  رارکت  هب  زاین  داتسا  ات  دزیهرپب 
ار شیوخ  يادص  ددنخن و  دنلب  داتـسا  روضح  رد  - 30 دـیامن . زیهرپ  دـیآیم ، باسح  هب  یبدایب  هک  یتکرح  ره  زا  دـنزن و  غرآ ) « ) ولگ

ماگنه - 32 دیوگن . نخس  یسک  اب  ملعم ، سیردت  ماگنه  - 31 دنکشن . ار  داتسا  نخس  دنکن . یخوش  نانیشن  مه  ناهارمه و  اب  دنکن . دنلب 
اب دنکیم ، حرطم  هابتشا  ار  سرد  ملعم  رگا  - 34 دزاسن . حرطم  درومیب  لاؤس  - 33 دیوگ . نخس  بسانم  ظافلا  بدا و  اب  داتـسا  زا  لاؤس 

تـصرف هب  دریذـپیمن  ار  يو  نخـس  ملعم  رگا  دـنکن . رارـصا  يو  هابتـشا  رب  دزاس و  هجوتم  ار  يو  تسا  نکمم  رگا  هیانک  وحن  هب  بدا و 
هک ار  یبـلطم  - 36 دـنکن . ملعم  روـضح  رد  لاؤـس  باوـج  هب  ترداـبم  دوـشیم  لاؤـس  ملعم  زا  هک  یماـگنه  - 35 دـیامن . لوکوم  رگید 

رگا زین  دریگب و  تسار  تسد  اب  دریگیم ، ملعم  داتسا و  تسد  زا  يزیچ  رگا  - 37 دراذگ . نایم  رد  ملعم  اب  بدا  ییورشوخ و  اب  دنادیمن 
رگا - 39 دنیشنن . هتسشنن ، داتـسا  ات  دوش و  دنلب  اج  زا  داتـسا  مارتحا  هب  - 38 دـهدب . يو  هب  تسار  تسد  اب  دـهدیم  ملعم  تسد  هب  يزیچ 

نتخومآ هب  یکاپ  تراهط و  اـب  - 40 دورب . يو  رـس  تشپ  تسا  زور  رگا  دـنک . تکرح  يو  ياپ  شیپ  دوریم  هار  داتـسا  اـب  ماـگنه  بش 
هک دشاب  رظن  رد  دـیاب  هراومه  زین  مهم  هتکن  نیا  هحفـص 148 ] . ] تسا راگزاس  یکاپ  تینارون و  اـب  تسا و  رون  شناد  ملع و  هک  دزادرپب 

عبنم زا  دیاب  هک  تسا  یهلا  تینارون  ملع  شناد و  تقیقح  تسا . يریگدای  يارب  ندومن  مهارف  هنیمز  يریگدای  يارب  شالت  ملعت و  میلعت و 
رون وه  امنا  ملعتلاب  ملعلا  سیل  هدیـسر : هنوگ  نیا  مالـسلاهیلع  دمحم  لآ  قداص  نابز  زا  دوش . ینازرا  یـسک  رب  ناحبـس  يادـخ  ینعی  رون 

كاپ تین  اب  ناسنا  رگا  دش ، ملع  اب  نوگمه  راتفر  رگا  دـش ، كاپ  تین  رگا  [. 365 . ] هیدهی نا  یلاعت  كرابت و  هللا  دـیری  نم  بلق  یف  عقی 
بادآ زین  مهم و  ياـهروحم  زا  یخرب  هدـش  داـی  دراوم  دوشیم . يو  بیـصن  تیناروـن  نیا  هاـگنآ  تخوـمآ ؛ شناد  ناحبـس  يادـخ  يارب 

هب اهنت  اهرایعم  هتبلا  دومن . لصاح  یسرتسد  ناوتیم  مالسلاهیلع  قداص  ماما  ترتع و  یـشرع  ياههزومآ  زا  هک  تسا  نتخومآ  شزومآ و 
میلعت و يروراب  نتخومآ و  شزومآ و  هزوح  رد  یمهم  شقن  بادآ  رد  اـهروحم  زا  رادـقم  نیمه  تیاـعر  هچرگ  دنـشابیمن ، رادـقم  نیا 
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هحفص 150] . ] دراد هدهع  هب  ملعت 

یعامتجا ياهنایرج  مالسلاهیلع و  قداص  ماما 

قداص ماما  نارود 

. دشابیم نرق  جنپ  تدم  هب  نایـسابع  ردتقم  تموکح  يریگ  لکـش  نایوما و  طوقـس  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  نارود  مهم  ياهیگژیو  زا 
ماما هک  دوشیم  ببـس  زین  ار  ییاهتصرف  دزاسیم ، دراو  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  فادـها  رب  ییاهبیـسآ  هک  لاـح  نیع  رد  یگژیو  نیا 
قداص ماما  نارود  رد  دـشخبیم . ققحت  ار  شیوخ  ياـه  هزیگنا  فادـها و  هدومن و  يرادرب  هرهب  هنیهب  لکـش  هب  اـهتصرف  نیا  زا  ماـمه 
ساسح یعامتجا . رگـشلاچ  ياهنایرج  يرگید  یگنهرف ، داضتم  ياه  نایرج  یکی  دوشیم ؛ هدـهاشم  داضتم  نایرج  عون  ود  مالـسلاهیلع 

هب تماما  یهلا  بصنم  مالسلاهیلع  مولعلا  رقاب  شردپ  تداهش  زا  دعب  هک  تسا  ترضح  تماما  نامز  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  نارود  نیرت 
ود هب  تدم  نیا  دباییم . موادت  لاس  تدم 34  هب  لاس 148  رد  دوشیم و  زاغآ  يرمق  يرجه  لاس 114  زا  نامز  نیا  دوشیم . لقتنم  يو 

نایوما طوقـس  لاس  اـت 132 ، لاـس 114  زا  هک  دوب  ناـمز  مه  هیناـمثع  بزح  تموـکح  اـب  تسخن  شخب  دوـشیم ؛ میـسقت  هدـمع  شخب 
، دـسریم تداهـش  هب  مالـسلاهیلع  قداص  ماـما  هک  اـت 148  لاـس 132  زا  هـک  نایـسابع  بزح  نارود  اـب  ناـمز  مـه  مود  شخب  دـشابیم .
، دیلو نب  دیزی  دـیزی ، هحفـص 151 ]  ] نب دـیلو  کلملادـبع ، نب  ماشه  ینعی  هیما  ینب  زا  نت  جـنپ  تفالخ  اب  ناـمز  مه  لوا  ههرب  دـشابیم .

ینب يافلخ  زا  نت  ود  اب  نامز  مه  مود  ههرب  دشابیم . هیما  ینب  هفیلخ  نیرخآ  رامح ، ناورم  هب  فورعم  دمحم  نب  ناورم  دـیلو ، نب  میهاربا 
هک ياهتکن  نیلوا  اضف  نیا  رد  دشابیم . یقیناود  روصنم  شردارب  یسابع و  هفیلخ  نیلوا  حافـس  هب  فورعم  دمحم ، نب  هللادبع  ینعی  سابع 
هچ هک  نیا  رگید  دـنکیم ؟ طوقـس  تیمکاـح  نرق  کـی  دودـح  زا  دـعب  هیناـمثع  بزح  ارچ  هک  نیا  تسا ، زیگنارب  لاؤس  يدـج  روـط  هب 

تـسا یعامتجا  نایرج  ود  روهظ  لوفا و  یـسررب  لاؤس  ود  نیا  عقاو  رد  ددرگیم ؟ نایـسابع  ندـمآ  راک  يور  ثعاب  ییاههنیمز  لماوع و 
هب دـنراد . لابند  هب  ار  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  ياهيریگ  عضوم  هک  ینایرج  ود  دـناهدش ، رادـیدپ  مالـسلاهیلع  قداص  ماـما  ناـمز  رد  هک 

طوقـس لماوع  مراهچ  شخب  رد  دـشابیم . رادروخرب  هژیو  مامتها  زا  مامه  ماما  ياهيریگ  عضوم  اهنایرج ، نیا  یـسررب  رد  رطاخ  نیمه 
. دومن میهاوخ  یسررب  ار  مامه  ماما  ياهيریگ  عضوم  و  نایسابع ، رادتقا  لماوع  نایوما ،

هینامثع بزح  طوقس  لماوع 

هراشا

ینایرج هنودرگ  اریز  دومن . وجتسج  لاس 132  ثداوح  رد  ناوتیمن  ار  هینامثع  بزح  نوچ  یعامتجا  گرزب  نایرج  کی  طوقـس  لماوع 
نیدـب دـنکیمن . شخرچ  هاتوک  نامز  رد  داد و  خر  کی  اب  تسا ، هدومن  يزادـنا  گـنچ  یمالـسا  رواـنهپ  روشک  رب  نرق  کـی  بیرق  هک 

. دومن یبایزرا  طوقس  لاس  زا  شیپ  رد  دیاب  ار  طوقس  لماوع  رطاخ 

اهیتلادعیب

رب ار  هیما  ینب  تشاد ، هک  ياییارگ  موق  هیحور  ظاحل  هب  نامثع  تفرگ . لکـش  هینامثع  بزح  لاس 23  نایاپ  رد  نامثع ، تفالخ  نامز  زا 
رد دندش . هدـیزگرب  هیما  ینب  زا  ناراد  تموکح  یلـصا  ياههرهم  نامثع  نامز  رد  تخاس . مکاح  یمالـسا  هحفص 152 ]  ] تما تشونرس 
رد تشگ . بجوم  ار  لقتسم  تموکح  لیکشت  دش و  لیدبت  تاماش  رد  يو  یهاشداپ  هب  هیواعم  يرادناتـسا  نامثع ، هلاس  هدزیـس  تفالخ 

شیوخ لاگنچ  هیما  ینب  دش . لیطعت  یهلا  ماکحا  دودح  تفرگ . لکش  تیموق  ساسا  رب  ییاضق  ییارجا و  نیلوئسم  شنیزگ  تصرف ، نیا 
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رب دروآ ، موجه  يراهب  فلع  هب  هک  هنـسرگ  رتش  دننامه  مالـسلاهیلع  نینمؤملا  ریما  ریبعت  هب  دـندرب . ورف  لاملا  تیب  ياههنازخ  قامعا  ات  ار 
 - تسا هداهن  ناینب  تراهط  اوقت و  هب  ار  زایتما  اهنت  هک  یهلا  تاواسم  لدـع و  تصرف  نیا  رد  [ 366 . ] دندومن مجاهت  ناناملسم  لاملا  تیب 

تموکح نارود  رد  دش . مهیلا  مهبرقا  مهدـنع  مکمرکا  نا  هک  درپس  يدـنواشیوخ  هب  ار  دوخ  ياج  [ - 367  ] مکیقتا هللا  دـنع  مکمرکا  نا 
هیلع رب  مجاهت  وس  ره  زا  دیـسر و  تیاـهنیب  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تیب  لـها  رب  همجه  هیما  ینب  هلاـس  دـنچ  داتـشه و 

کته دروم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هباحص  نارای و  تصرف  نیا  رد  تفرگیم ! لکش  مالـسلامهیلع )  ) تیب لها  ياهشزرا 
اهنت نامز  نیا  رد  دنتـشگ . مورحم  دوخ  یعامتجا  يایازم  زا  هتفرگ و  رارق  متـش  برـض و  دروم  هنازرف  دارفا  دنتفرگ . رارق  دـیعبت  تمرح و 

نایلاوم و هک  ياهنوگ  هب  دـش . هداد  حـیجرت  مجع  رب  برع  تیموق  هدرتسگ  يا  هنوگ  هب  هکلب  دـشن ، راوس  زایتما  جاوما  رب  هیما  ینب  تیموق 
. تشگ عونمم  برع  اب  برع  ریغ  جاودزا  یتح  دش و  لامیاپ  نانآ  یعامتجا  قوقح  دندمآ ! رامش  هب  برع  يارب  هدرب  دننامه  اهبرع  ریغ 

هداهن نیگنـس  ياهتایلام  برع  ریغ  رب  دش . هحفـص 153 ]  ] رادـیدپ زین  هیما  ینب  تموکح  هجدوب  نیمأت  تاـیلام و  نتفرگ  رد  ضیعبت  نیا 
ریـش رادقم  نآ  دیوگیم  کلملادبع  نب  نامیلـس  دینک و  تفایرد  نیگنـس  تایلام  مجامج  زا  دهدیم  روتـسد  کلملادبع  لثم  یتح  دـش .

[. 368 . ] مدلا بلحاف  عطقنا  اذاف  ردلا  بلحا  دیشودب ، نوخ  دش  مامت  ریش  هک  یماگنه  دیشودب ،

متس

ياهناهب كدنا  اب  دنتـشادن . تینما  هنوگ  چیه  تیب  لها  ناوریپ  هژیو  هب  دیـسر . دوخ  جوا  هب  مدرم  رب  متـس  نایوما  يراد  تموکح  لوط  رد 
يزرط هب  هاگنآ  دندش ، هدیشک  دنمک  هب  اهيرجه  دیشر  اهيدع و  نب  رجح  دننام  تیب  لها  نارای  دش . یم  هتشادرب  اهتماق  زارف  زا  اهرس 

رد ار  هدازآ  درم  نز و  نارازه  اهجاجح  فوخم  ياهادنز  دـش . هدروآ  نوریب  اهموقلح  زا  اهمثیم  ياسر  نابز  دندیـسر . تداهـش  هب  عیجف 
هجنکش تیب  لها  نابحم  زا  نت  نارازه  نامز  نیا  رد  دومن . شزاون  ار  ناهاوخ  يدازآ  نامولظم و  هدرگ  متـس ، ياههنایزات  داد . ياج  دوخ 

رانک رد  ار  مالسلاهیلع  یلع  نابحم  نارای و  داد  روتسد  هیواعم  دندیـشچ . ار  گرم  ماک  نارگـشلاچ  زا  رگید  رفن  نارازه  دندش و  دیهـش  و 
هینامثع بزح  لوفا  طوقـس و  يارب  هانگیب  ياهنوخ  نتخیر  نیمه  زج  یتیانج  دوبن  رگا  دـیناسر . لـتق  هب  دـیتفای ، هک  يردـم  رجح و  ره 

، دومن دـنهاوخ  طوقـس  دـنرادیاپان و  هک  تسا  نشور  دـندوب و  هداهن  هیاپ  متـس  ياههزین  رب  ار  شیوخ  نیلاشوپ  تموکح  نانآ  دوب . یفاک 
ناـمولظم نوخ  هک  یلاـح  رد  دوش  یم  راوتـسا  متـس  يهزین  رب  تموـکح ، هنوـگچ  [ 369 . ] ملظلا عـم  یقبی  ـال  رفکلا و  عـم  یقبی  کـلملا 

هحفص 154] [ !؟ ددرونیم رد  ار  نآ  ياههیاپ 

یهابت داسف و 

ترشع نامکاح و  یگراوخ  یم  بارش و  دناسر . بیسآ  یهلا  یناسنا و  ياهشزرا  هب  دینارتسگ و  نماد  یهابت  داسف و  هیما  ینب  نامز  رد 
نیا رد  تشاذگن . ناما  رد  ار  هنیدم  هکم و  سدقم  رهش  ود  یتح  يرگاینخ  انغ و  داسف و  تفرگ . ارف  ار  مالسا  يایند  رسارس  نانآ  یهابت  و 
ناوخ زاوآ  هنیدـم  زا  ماش  يارب  هک  درک  ادـیپ  هرتسگ  نانچ  نآ  شیع ، طاسب  یناوخ و  هزاوآ  انغ و  ناج  رهم  اـهشیامه و  یحو  زکرم  ود 
بارش زا  تسمرس  تعامج  ماما  درک و  ادیپ  هار  ناناملسم  سدقت  دجهت و  بارحم  هب  هدش  یق  بارـش  هیما  ینب  نامز  رد  دندناوخیم . ارف 

! دومن حبص  زامن  ياهتعکر  رب  ندوزفا  گنهآ 

ییادز نید 

هیما ینب  تلیـضف  دروم  رد  یگتخاس  نیغورد و  ثیدح  نارازه  دش . مجاهت  ینید  رهاظم  هیلع  رب  هینامثع  بزح  يراد  تموکح  نارود  رد 
. دش رـشتنم  لعج و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ترتع  تیب و  لها  هیلع  رب  یلعج  ثیدح  نارازه  تشگ . رـشتنم  نانآ  نارـس  و 
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بلاـط یبا  نب  یلع  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  رواـی  نیلوا  ناملـسم و  درف  نیلوا  هـک  دـندرک  يرد  هدرپ  اـجنآ  اـت  هـیما  ینب 
نآ بس  هتخاس و  حرطم  هفیلخ  لتاق  ناونع  هب  ار  مالسلاهیلع  یلع  دندومن . یفرعم  ناملـسم  ریغ  یتح  دولآرابغ و  يا  هرهچ  ار  مالـسلاهیلع 

هحفـص ! ] دندرک حابم  ار  يو  نوخ  نتخیر  دـندومن و  یجک  نهد  تلیـضف  دیـشروخ  يوس  تمـس و  هب  نوبیرت  نارازه  هتخاس و  زاجم  ار 
[155

اهشروش

هک یمیظع  ياهشروش  دناسر . بیـسآ  نایوما  تموکح  رب  هک  دش  رادـیدپ  یناوارف  ياهشروش  هینامثع  بزح  يراد  تموکح  نامز  رد 
يرگـشلاچ جراوخ و  شروش  دـننام  ییاهشروش  دروآ . نوریب  هیما  ینب  هطلـس  زا  ار  یمالـسا  نیمزرـس  زا  یگرزب  تمـسق  نانآ  زا  یخرب 

هب يو  يراد  تموکح  يزوریپ و  هب  رجنم  هک  هفوک  قارع و  رد  راتخم  مایق  هفوک و  رد  نیباوت  مایق  قارع و  سراف و  رد  هیواـعم  نب  هللادـبع 
هثداح هب  رجنم  هک  هکم  رد  ریبز  نب  هللادـبع  شروش  رت  مهم  همه  زا  ات 67 ) لاس 65  زا  . ) دیدرگ نیقارع  هقطنم  رد  لاس  ود  زا  شیب  تدـم 

دوـمن و ریخـست  هـکم  تـیزکرم  هـب  ار  یمالـسا  نیمزرـس  زا  یمیظع  شخب  لاـس  هـن  تدـم  هـب  ریبز  نـبا  و  دـش . هنیدـم  رد  هرح  شارخلد 
مالسلاهیلع نیـسحلا  نب  یلع  نب  دیز  نینوخ  مایق  نینچمه  داد . تسد  زا  ار  يو  اب  هلباقم  ناوت  هینامثع  بزح  ردتقم  هاپـس  درک . ینارمکح 

. تخاس دراو  نانآ  تموکح  یلاشوپ  رکیپ  رب  يدج  ياهبیسآ  نایوما  نارود  رخاوا  رد  دیز  نب  ییحی  و 

ترتع نوخ 

بزح دـش . دیهـش  مومـسم و  نانآ  ریوزت  اب  مالـسلاهیلع  یبتجم  نسح  دـش . هتـشغآ  ترتع  نوخ  هب  هیناـمثع  بزح  ناراد  تموکح  تسد 
نآ زا  سپ  دومن و  راکشآ  مالسلاهیلع  یلع  نب  نیسح  نادیهش  رالاس  نوخ  هب  هتشغآ  متـس  لاگنچ  شیوخ ، تموکح  موادت  يارب  هینامثع 

ياهصخاش نوخ  بالیـس  ربارب  رد  هک  تسا  يرادیاپ  تموکح  نیمادـک  دـیناسر . تداهـش  هب  ار  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  داجـس و  ماما  زین 
ار ترتع  ياهصخاش  نوچ  ییاهشزرا  اوقت و  تلیـضف و  ياههوسا  ینایرج  تسا  نکمم  رگم  دـیاین . رد  ياپ  زا  دـنک و  تمواـقم  ترتع 

هحفص 156] [ !؟ دنامب رادیاپ  دوخ  هاگنآ  دروآرد ، ياپ  زا  مس  ریوزت  اب  ای  متس  ریشمش  هب  ار  نانآ  دنک و  ینمشد 

نیسح نوخ 

نیا هک  یتیانج  دـشابیم . هینامثع  بزح  تموکح  ياههیاپ  نتخیر  ورف  یلـصا  لماع  هکلب  مهم  لـماع  مالـسلاهیلع  نیـسح  نینوخ  تضهن 
ثعاب دـیماجنا ، شگرتس  نارای  مالـسلاهیلع و  نیـسح  هناـمولظم  تداهـش  هب  هک  مادـقا  نیا  درادـن . هنومن  دـش ، بکترم  ـالبرک  رد  بزح 

ياهتکرح تضهن  نیا  تخاس . راکـشآ  ناگمه  رب  ار  نانآ  هیرک  هرهچ  دـیرد و  نانآ  تروص  زا  ار  قافن  هدرپ  هدـش و  هیما  ینب  ییاوسر 
هب تخاـس ، رادـیدپ  ناـیولع  ترتع و  ناراداوه  و  مالـسلامهیلع )  ) تیب لـها  ناـبحم  ناـیم  رد  هژیو  هب  یمالـسا  هعماـج  رد  ار  یـشورخ  رپ 

. تشگ ثعاـب  ار  هیما  ینب  ییاوسر  تاـیانج و  زا  مدرم  يرادـیب  جوم  تضهن  نیا  دـش . نکمماـن  اـهنآ  راـهم  تموکح  يارب  هک  ياهنوـگ 
مایق و نایسابع  نامز  رد  هاگنآ  دیز ، نب  ییحی  مایق  یلع ، نب  دیز  تضهن  راتخم ، مایق  نیباوت ، مایق  نوچ  یناوارف  ياهشروش  اه و  تضهن 

تضهن نیا  زا  مادک  ره  تشگ . بجوم  ار  خف و ... دیهـش  دننام  ینیـسح  تاداس  مایق  میهاربا و  هیکز ، سفن  دننام  ینـسح  تاداس  تضهن 
مالـسلاهیلع قداص  ماما  دومن . طوقـس  تیاهن  رد  ات  تخاس  دراو  نایوما  تفـص  وید  یلاشوپ  رکیپ  رب  يدـج  بیـسآ  هیما  ینب  نامز  رد  اه 

ادخ دناسر ، تداهـش  هب  ار  نیـسح  يو ، رب  ادخ  تنعل  دیزی  هک  یماگنه  [. » 370 . ] هکلم هللا  هبلـس  انیـسح  هللا  ۀنعل  دیزی  لتق  املف  دندومرف :
ینیسح تضهن  دنلب  جاوما  شزیخ  [ 371 . ] مهکلم هللا  عزنف  نیسحلا  اولتق  نایفـسوبا  لآ  نا  دیامرفیم : زین  و  درک ». بلـس  ار  يو  تموکح 

هحفص 157] . ] درب ورف  شیوخ  ماک  رد  ار  يوما  ناراد  تموکح  تیاهن  رد  مالسلاهیلع 
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نایسابع یناوخارف 

مان هب  یناوخارف  ششوپ  رد  هک  یناوخارف  نیا  دوب . هینامثع  بزح  يروتاتکید  ماظن  یشاپورف  رد  يرگید  مهم  لماع  زین  نایسابع  یناوخارف 
« نیسحلا تاراثلای  ، » مالسلاهیلع نیسح  یهاوخ  نوخ  نوچ  يرهاظم  زا  تفرگیم ، لکش  ناهنپ  دیلپ و  تین  اب  و  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها 

تیب لها  مان  اب  و  مالـسلامهیلع )  ) تیب لها  یهاوخ  نوخ  زا  هینامثع  بزح  دننامه  تیب  لها  اب  ینمـشد  مغر  هب  نایـسابع  تفرگیم . هرهب 
بجوم رما  نیا  دناشک . لابند  هب  ار  تیعمج  یهوبنا  تفرگ و  لکش  مالسلامهیلع )  ) تیب لها  قوقح  يایحا  ياههناهب  هب  و  مالسلامهیلع ) )
ناسارخ زا  دمآ  دهاوخ  نآ  حرـش  هک  یناوخارف  نیا  دروآ . نوریب  نایوما  لاگنچ  زا  ار  تموکح  هک  دش  يرگید  یعامتجا  گرزب  نایرج 

. دش یشالتم  نایوما  تموکح  هدیسوپ  رکیپ  تیاهن  رد  درب ، هرهب  نایوما  فعض  ياهروحم  زا  درک . ادیپ  هرتسگ  ماش  قارع و  هنیدم و  ات 

یسایس یگتفشآ 

لمع مجـسنم  تباث و  تموکح  زاغآ  رد  نانیا  دشابیم . هیما  ینب  نامکاح  یـسایس  یگتفـشآ  دومن ، دای  نآ  زا  ناوتیم  هک  يرگید  لماع 
هاگنآ یمالـسا ، روشک  زا  یمیظع  شخب  ماش ، رد  لاس  لهچ  دودح  هیواعم  دندومن . تموکح  ردـتقم  ینالوط و  تدـم  هیما  ینب  دـندومن .
دننام دـندوب ، هینامثع  بزح  ياه  هخاش  زا  هک  هیما  ینب  زا  دـعب  زین  ناورم  ینب  دومن . يزادـنا  گنچ  ار  نامز  نآ  یمالـسا  نیمزرـس  ماـمت 

لاس مادک 21 و 20  ره  کلملا  دبع  نب  ماشه  ناورم ، کلملادبع  دـننام  نانآ  زا  یخرب  یتح  دـندوب و  مجـسنم  ناشتموکح  زاغآ  رد  نانآ 
فک زا  ار  شیوخ  ماجـسنا  هیما  ینب  ناـمکاح  دـش . ناـنآ  قرفت  ءارآ و  تتـشت  بجوم  هدـش  داـی  لـماوع  نکیل  دـندومن . يراد  تموکح 

هحفـص 158]  ] اجباج نامکاح  لاس  کی  زا  رتمک  رد  دندش . یم  نیزگیاج  ضیوعت و  هاتوک  تدم  رد  نآ  نامکاح  هک  يروط  هب  دنداهن .
ناشن تقیقح  نیا  دـیامنیم . يراد  تموکح  زور  داتفه  دـیلو  نب  میهاربا  یتح  لاس و  کی  زا  رتمک  تدـم  هب  دـیلو  نب  دـیزی  دـندش ! یم 

نانآ نیرت  هدـمع  هک  لماوع  نیا  دـنداد . تسد  زا  ار  دوخ  ماجـسنا  لـماک  روط  هب  هک  تسا  هیما  ینب  ناـمکاح  یـسایس  دـیدش  یگتفـشآ 
نیسح یهاوخ  نوخ  تیب و  لها  هناهب  هب  ار  نآ  هک  سابع  ینب  یناوخارف  زین  شنارای و  مالسلاهیلع و  نیسح  نادیهش  رالاس  نوخ  ششوج 

رد دندمآ و  دیدپ  نانآ  يراد  تموکح  نارود  لالخ  رد  هک  دنشابیم  هینامثع  بزح  طوقس  لماوع  نیرت  مهم  دنداد ، لکـش  مالـسلاهیلع 
. دندش نانآ  هشیپ  متس  تموکح  یشاپورف  ثعاب  تیاهن 

نایسابع

هللا لوسر  ینیشناج 

ود مالـسلامهیلع ،)  ) تیب لها  يوس  مه  لکـشت  یعامتجا  ناـیرج  دوجو  مغر  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا -  لوسر  تلحر  زا  دـعب 
هدومن نییعت  رفن  هدزاود  ات  ار  دوخ  نانیشناج  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دوشیم . رقتـسم  یمالـسا  تما  نایم  رد  رگید  نایرج 
ثیدـح تلزنم و  ثیدـح  ریدـغ و  رتاوتم  تیاور  هژیو  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تایاور  نآرق و  تایآ  ساسا  رب  دـندوب .
تیامح يدج  روط  هب  تیب  لها  ینیشناج  زا  یعامتجا  گرزب  نایرج  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  زا  دعب  بیقن  هدزاود  تفالخ 

رادتقا راد  هدهع  نایرج  ود  نیا  تفرگ . لکـش  یمالـسا  هعماج  رد  رگید  نایرج  ود  یعامتجا  گرزب  نایرج  نیا  دوجو  اب  نکیل  دومنیم .
نرق کی  هب  کیدزن  تدم  هب  هیما  ینب  تیمکاح  هب  تفرگ و  لکش  نامثع  تفالخ  زاغآ  زا  هک  هینامثع  بزح  نایرج  یکی  دندش . یسایس 

طوقـس زا  دعب  تیاهن  رد  تفرگ و  لکـش  یفخم  روط  هب  نایوما  نامز  رد  زین  نآ  هک  تسا  نایـسابع  یعامتجا  نایرج  يرگید  دـش . رجنم 
ناماما نارود  دـش . مکاح  یمالـسا  تما  تشونرـس  رب  نرق  جـنپ  هحفـص 159 ]  ] زا شیپ  هدروآ و  فک  هب  یـسایس  رادـتقا  هیناـمثع  بزح 
یهاگآ ناماما ، یعامتجا  ياهيریگ  عضوم  هریـس و  اب  ییانـشآ  يارب  تسا . یعامتجا  نایرج  ود  نیا  اب  نامز  مه  مالـسلامهیلع )  ) موصعم
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لیلحت مالـسلامهیلع )  ) همئا نامز  عاضوا  زا  حیحـص  تخانـش  نودـب  دـشابیم . هتـسیاب  نانآ  هارمه  یعامتجا  ياهنایرج  نانآ و  ناـمز  زا 
ناماما و ياهيریگ  عضوم  هب  یبای  تسد  يارب  تسا  مزال  رطاخ  نیمه  هب  ناوت . زا  رود  هب  تسا  يرما  نانآ  ياهيریگ  عضوم  یگدـنز و 

موصعم ناماما  دروم  رد  نیشیپ  ياهراتـشون  رد  دریگ . رارق  رگن  دروم  نامز  نآ  ياهنایرج  عاضوا و  تسخن  هلحرم  رد  نانآ  هریـس  لیلحت 
قداص ماما  نامز  ياهنایرج  لیلحت  تصرف  نیا  رد  تفرگ .. تروص  لیلحت  قیقحت و  ناوت  رادـقم  هب  ناـنآ  ناـمز  یعاـمتجا  ياـهنایرج 

زا دـعب  ساسا  نیا  رب  ددرگ . راومه  ترـضح  هریـس  اهيریگ و  عضوم  لیلحت  يارب  هنیمز  اهنآ  یـسررب  اب  اـت  تسا  هدیـسر  ارف  مالـسلاهیلع 
هتخادرپ نایسابع  رادتقا  نتفرگ  لکـش  ینعی  یعامتجا  ياهنایرج  رگید  شخب  هب  هک  تسا  هتـسیاب  نایوما ، هینامثع  بزح  نایرج  یـسررب 

هللا لوسر  ینیـشناج  یـسایس و  تردـق  هکیرا  رب  هیکت  اب  ناـیرج  ود  نیا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تلحر  زا  دـعب  اریز  دوش .
مرها نیا  زا  دـنداد ، رارق  دوخ  یـسایس  رادـتقا  هناهب  ار  هللا  لوسر  ینیـشناج  نانآ  دـندومن . اـفیا  ار  دوخ  شقن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

. میزادرپیم نایسابع  دروم  رد  روحم  نیمه  یسررب  هب  تصرف  نیا  رد  دندرب . ار  هرهب  نیرتشیب 

هللا لوسر  ثاریم 

ینب رگا  دندوب . رکنم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هب  تبـسن  ار  مالـسلامهیلع )  ) تیب لها  ینیـشناج  هیما  ینب  دننامه  سابع  ینب 
نوچ يرگید  ياهمرها  زا  ریوزت ، روز و  رب  نوزفا  سابع  ینب  دندربیم ، هرهب  ریوزت  روز و  ياهمرها  زا  تموکح  رب  يزادنا  گنچ  رد  هیما 

، تموکح هک  دندومنیم  جیورت  ار  طلغ  رواب  نیا  هحفـص 160 ]  ] تفالخ دروم  رد  سابع  ینب  دنتفرگیم . هرهب  زین  تبارق  يدنواشیوخ و 
يومع سابع  دـننام  يدرف  ات  دوش و  لقتنم  اهتیولوا  ساسا  رب  دـیاب  ثاریم  نیا  دـشابیم . ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ثاریم 

یلع دـننام  يداـماد  وـمع و  رـسپ  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  ثاریم  دـشاب ، هدـنز  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر 
شیوخ ياههتـساوخ  ندومن  هجوم  يارب  دنتـشادنپیم و  قحبان  ار  دوخ  زا  شیپ  يافلخ  سابع  ینب  رطاخ  نیمه  هب  دـسریمن . مالـسلاهیلع 

تـسناوتیم هتکن  نیا  دندومنیم ! ناونع  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ثاریم  ثراو  دـنواشیوخ و  ار  دوخ  مدرم  مومع  نایم  رد 
هنوگ نیا  یـسابع  ردتقم  هفیلخ  لکوتم  رـصاعم  رعاش  بونجلا  یبا  نب  ناورم  دـیامن . افیا  نانآ  یـسایس  فادـها  درب  شیپ  رد  یعیـسو  درب 
یفنت مکل  دعب  دمحم و  ثارت  مکل  ۀمالس  ایندلا  نیدلل و  رفعج  ۀفیلخلا  کلم  دنکیم : تفایرد  هلص  هفیلخ  زا  هنوگ  نیا  دیارـسیم و  رعش 
مـسا  ) رفعج هفیلخ  تموکح  ... » ۀـمامالا و ثرت  تنبلا ال  ثراوب و  سیل  رهـصلاو  ۀـمالق  اهیف  مهل  ام  اـنبلا ت و  ونب  ثارتلا  اوجری  ۀمالـضلا 
ثعاب امش  تلادع  تسامش ، نآ  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ثاریم  هاگنآ  دشاب . رادیاپ  تمالـس و  ایند  نید و  يارب  لکوتم )

هب دـیما  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ترتع   ) ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  يرتخد  نادـنزرف  تسا ! متـس  ره  ندودز 
ار يربهر  تماما و  زین  رتخد  و  دشابیمن ؛ ثراو  داماد  هک  اریز  تشاد ؛ دـنهاوخن  ثاریم  نیا  زا  يا  هرهب  چـیه  نانآ  نکیل  دـنراد ، تفالخ 

رعاش نیا  ناورم  بیصن  رعش ، نیا  رطاخ  هب  ناوارف و .. ياهتعلخ  رانید و  رازه  هس  همامی و  نیرحب و  تموکح  هاگنآ  دربیمن .»... ثرا  هب 
هدیا نیا  حرط  رگید  يوس  زا  دـنکیم . افیا  یمومع  راکفا  بیرف  رد  ناوارف  ریثأت  هحفص 161 ]  ] هژوس نیا  حرط  [ 372 . ] دوشیم سولپاچ 
دننام یـسایس  رادـتقا  هب  ندیـسر  يارب  تردـق  ياهمرها  زا  يرو  هرهب  رد  ار  سابع  ینب  فادـها  دزاسیم و  فافـش  ار  لئاسم  زا  يرایـسب 

يدـنفرت اهنیا  مامت  هک  دزاسیم  نشور  یبوخ  هب  و ... مالـسلامهیلع )  ) تیب لها  يارب  یناوخارف  و  مالـسلامهیلع )  ) تیب لها  نتخاس  حرطم 
اب و  مالـسلامهیلع )  ) تیب لها  زاتمم  تیعقوم  زا  یهاگآ  اب  هعماج و  ياههشیدنا  یعامتجا و  عاضوا  زا  یهاگآ  اب  سابع  ینب  دنتـسین . شیب 
رد دـندومن ؟ يزای  تسد  گرزب  ياهنامرآ  نیا  هب  ییاهدـنفرت  عون  هچ  اب  هیما ، ینب  مجحرپ  ینالوط و  متـس  زا  مدرم  شجنر  زا  یهاـگآ 

. مییامن یم  یسررب  یسایس  رادتقا  هب  ندیسر  ات  ار  نانآ  ياههژوس  تصرف  نیا 

نایسابع یسایس  رادتقا  لماوع 
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سابع ینب  یناوخارف 

هراشا

هب اهتصرف  نیا  زا  وجدوس  دارفا  دشابیم . نابلط  تصرف  هژیو  هب  اههورگ  دارفا و  يارب  بسانم  ياههژوس  هرامه  بیرف ، ماوع  ياهبصنم 
. دش رقتسم  یمالسا  هعماج  رد  ياهداعلا  قوف  تنوشخ  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  تداهـش  زا  دعب  دنیامنیم . يرو  هرهب  شیوخ  فادها  دوس 

بزح هیلع  یعامتجا  ياـهنایرج  اـهتنوشخ  همه  اـب  نکیل  تخاـس . راوشد  یـسب  ار  هیما  ینب  ناـمکاح  هیلع  يرگ  شلاـچ  تیعـضو  نیا 
هدرب و هرهب  شیوخ  نتخاس  حرطم  رد  اهنآ  زا  ات  دـندوب  ذوفن  اب  ياههژوس  لابند  هب  هرامه  نایرج ، نیا  ناربهر  تفرگ . یم  لکـش  هینامثع 
، هعماج نایم  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ترتع  زاتمم  تیعقوم  ظاحل  هب  دنزاس . هجوتم  شیوخ  فادها  تمـس  هب  ار  اهرگن 
دـیما و نیرتشیب  ینید و  یعامتجا و  هحفـص 162 ]  ] هژوس نیرتهب  ترتع ، هب  کیدزن  نابوسنم  ای  ترتع  مان  هب  یناوخارف  ترتع و  زا  عاـفد 

نب نیـسح  یهاوخ  نوخ  ناونع  اب  البرک  هثداح  زا  دعب  نیباوت  مایق  دوشیم  هدـهاشم  هک  تسا  رطاخ  نیمه  هب  تشاد . لابند  هب  ار  ینابیتشپ 
هرهب ذوفن  اب  هژوس  ود  زا  راتخم  مایق  هک  تسا  رطاخ  نیمه  هب  زین  دریگ . یم  نآ  نامرآ  هار  رد  ییادف  نارازه  هتفای ، ققحت  مالسلاهیلع  یلع 

نادیهـش رالاس  یهاوخ  نوخ  دننام  ینیوانع  تشپ  ار  هزیگنا  نیا  تسا ، تموکح  هب  ندیـسر  شایلـصا  فده  هک  نیا  اب  راتخم  دریگیم .
مالسلاهیلع نیسح  نوخ  مالسلاهیلع  همطاف  دنزرف  تداهش  زا  دعب  دوب . هتخاس  ناهنپ  هیفنح  دمحم  يارب  یناوخارف  زین  مالسلاهیلع و  نیـسح 

« مالـسلاهیلع نیـسحلا  تاراثل  ای   » راعـش اب  زین  راتخم  هک  دـمآیم  باسح  هب  نارگ  شلاچ  يارب  هژوس  نیرتهب  هک  تشاد  شـشوج  هنوگنآ 
ماما مان  ناونع و  زا  دناوتیمن  هک  تسنادیم  تخانـشیم و  یبوخ  هب  ار  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  هک  راتخم  رگید ، بناج  زا  دـنکیم . مایق 

رب یبوخ  تیعقوم  زا  يو  دـباییم . هیفنح  نب  دـمحم  هنیمز  نیا  رد  ار  درف  نیرتهب  دربب ، هرهب  شیوخ  فادـها  تهج  رد  مالـسلاهیلع  داجس 
دمحم شیوخ  فادها  هب  ندیـسر  يارب  راتخم  دـمآیم . باسح  هب  زین  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  هدـنامزاب  گرزب  دـنزرف  تسا و  رادروخ 

نانآ دننیبیم . نیرت  بسانم  ار  هژوس  نیمه  زین  نایسابع  کنیا  دروآیم . درگ  مچرپ  رود  ناونع  نیا  اب  ار  مدرم  دنک و  یم  ناونع  ار  هیفنح 
نانآ ناشن  مان و  زا  يرو  هرهب  مالسلاهیلع  قداص  ماما  مالسلاهیلع و  رقاب  ماما  مالسلاهیلع و  نیدجاسلا  دیـس  دننام  ترتع  دوجو  اب  دننادیم 
هیفنح دمحم  ینعی  تیب  لها  نیبوسنم  مان  هب  ار  دوخ  یناوخارف  زین  سابع  ینب  رطاخ  نیدب  دوب . دهاوخن  نکمم  شیوخ  فادـها  تهج  رد 
هژوس ود  نیا  زا  هک  دـنزاسیم  حرطم  مالـسلاهیلع  تیب  لها  ناونع  ماـن و  هب  رهاـظ  رد  ار  شیوخ  توعد  ناـنآ  دـنیامنیم . زاـغآ  ناونع و 

هحفص 163] . ] دنربیم شیوخ  فادها  تهج  رد  ار  هرهب  نیرتهب 

یناوخارف زاغآ 

هیما ینب  طوقـس  لاس  لاـس 132 ، رد  ار  شیوخ  تموکح  يزاـس  هنیمز  ساـبع  ینب  دوشیمن . زاـغآ  مود  نرق  رد  نایـسابع  یناوخارف  هتبلا 
يوس تمس و  هب  اهرگن  ندنادرگرب  تهج  اهتصرف  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  زا  دعب  ادتبا  نامه  زا  نانآ  هکلب  دندومنن ؛ زاغآ 

، دندش میسقت  هدمع  هورگ  ود  هب  نایعیش  هک  مالسلاهیلع  یلع  نب  نیسح  تداهش  زا  دعب  هب  سابع  ینب  یناوخارف  زاغآ  دندرب . هرهب  شیوخ 
ماما زین  رقاب و  داجـس و  ماما  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ترتع  زا  دـندوب  تیب  لها  يوسمه  هک  هورگ  کی  دراد . تشگزاـب 

كدنا و تیب  لها  ناراداوه  هک  دـنرادنپیم  یخرب  هابتـشا  هب  دـندوب و  یهوبنا  تیعمج  نانیا  دـندومن . یم  يوریپ  مالـسلامهیلع )  ) قداص
هب مالسلاهیلع  رقاب  ماما  مالسلاهیلع و  داجس  ماما  راتـشون  رد  نایرج  نیا  لیلحت  دنرامـشیم ! رفن  هس  ار  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  نارای  یتح 
هب تیب  لها  زا  يوریپ  يراداوه و  ناونع  هب  دندروخیم و  ار  اهراعش  یخرب  بیرف  هک  رگید  هورگ  [. 373 . ] تسا هدش  هدروآ  یفاک  رادقم 
هللا مالـس   ) همطاف دنزرف  تداهـش  نامز  زا  زین  نانآ  یناوخارف  هک  نایـسابع  مچرپ  زا  ای  دـندمآیم و  درگ  راتخم  دـننام  يدارفا  مچرپ  درگ 
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هب ندیسر  يارب  ار  هیفنح  دمحم  مان  مالسلاهیلع  داجـس  ماما  زا  ندش  سویأم  زا  دعب  راتخم  رگا  دندرکیم . تیامح  دوب ، هدش  زاغآ  اهیلع )
حرطم دوب ، دنم  هرهب  یبوخ  اتبسن  ههجو  زا  هک  ار  هیفنح  دمحم  مان  هدرب و  هرهب  هژوس  نیمه  زا  زین  نایسابع  دیامنیم ؛ ملع  شیوخ  فادها 

. دندرک تعیب  دوب ، هتـشارفا  ار  ردپ  مچرپ  هک  مشاهوبا  شدـنزرف  اب  يو  ناوریپ  [ 374  ] لاس 81 رد  هیفنح  دمحم  گرم  زا  دعب  دـنزاسیم .
شالت زا  نتفای  عالطا  زا  دـعب  کلملا  دـبع  نب  نامیلـس  تشادـن و  يراب  يو  يارب  زین  هحفص 164 ]  ] مشاهوبا یـسایس  ياهشالت  هچ  رگ 

ار يو  نامیلس  نکیل  دومن . راکنا  ار  يو  زا  نایعیش  يوریپ  یـسایس و  ياهشالت  مشاهوبا  دومن . ییوجزاب  راضحا و  ار  مشاهوبا  يو ، ياه 
رد تیمومـسم  رثا  رد  همیمح  نادـنز  ناـمه  رد  کـلملا  دـبع  نب  نامیلـس  ناـمز  رد  لاـس 98  رد  هاـگنآ  دوـمن . سبح  ماـش ، همیمح »  » رد

هللادبع زین  دوخ و  هدازومع  سابع ، نب  هللادـبع  نب  یلع  نب  دـمحم  هب  درک ، هدـهاشم  ار  گرم  راثآ  هک  یماگنه  مشاهوبا  [ 375 . ] تشذگ
نب یلع  نب  دـمحم  [. 376 . ] داد رارق  دوخ  نیـشناج  ار  یلع  نبدـمحم  يو  دـندش . رـضاح  يو  روضح  رد  ود  نیا  داتـسرف . ماـیپ  ثرح  نب 
نیا دوشیم . يو  بیـصن  سابع ) ینب  زا  ریغ   ) مشاهوبا دننام  يدرف  زا  ینیـشناج  ماقم  هک  تسا  سابع  ینب  زا  درف  نیلوا  سابع ، نب  هللادبع 

نایسابع هفیلخ  نیمود  حافس  ردارب  روصنم  سابع و  ینب  یمسر  هفیلخ  نیلوا  حافس  هب  فورعم  رغـصا  هللادبع  هک  تشاد  دنزرف  صخش 24 
لوا نرق  مود  همین  رد  هیفنح  دـمحم  ناـمز  زا  نایـسابع  یناوخارف  زاـس  هنیمز  تفگ  ناوـتیم  ور  نیا  زا  [ 377 . ] دنـشابیم يو  نادنزرف  زا 
یلع نب  دمحم  دسریم . یسایس  رادتقا  هب  امسر  یـسابع  هفیلخ  نیلوا  لاس 132  رد  ات  تسا  هتـشاد  همادا  يدامتم  نایلاس  تسا . هدش  زاغآ 

ار میهاربا  دومن . تیـصو  تسا  ماما » میهاربا   » هب فورعم  هک  میهاربا  شدـنزرف  هب  دوخ  تلحر  ماـگنه  دـشن ، شبیـصن  تفـالخ  هچرگ  زین 
ینیـشناج هب  ار  حافـس  شردارب  دش ، دهاوخ  هحفـص 165 ]  ] هتـشک دش  هجوتم  هک  یماگنه  میهاربا  درک . ینادـنز  ریگتـسد و  رامح  ناورم 

هیکت تفالخ  دنـسم  هب  ماما )  ) میهاربا شردارب  ندـش  هتـشک  زا  دـعب  حافـس »  » ینعی یـسابع  هفیلخ  نیلوا  هنوگ  نیا  دومن . تیـصو  شدوخ 
هک لمخم  زا  ياهسیک  لخاد  رد  ار  يو  رس  لاس 131 ، رد  هاگنآ  دنکیم . ینادنز  هدومن ، ریگتسد  رامح  ناورم  ار  میهاربا  [. 378 . ] دنزیم
رد دوب ، ریگ  مشچ  نایعیـش  روضح  هک  یقطانم  ساسا  نیا  رب  [. 379 . ] دـناسریم لتق  هب  ار  يو  هداد  رارق  تسا ، هدوب  کـهآ )  ) هرون زا  رپ 
نب دمحم  زا  تیامح  هنیمز  ات  دوب  هتفای  موادت  زین  مشاهوبا  نامز  رد  يو  زا  دعب  تسا . هدش  نایسابع  يارب  يزاس  هنیمز  هیفنح  دمحم  نامز 
نیع رد  دوب ؛ هتفرگ  لکـش  هفوک  رد  نایـسابع  يوس  هب  غیلبت  يزاس  لکـشت  دارفا و  هاگیاپ  زکارم و  دوشیم . مهارف  نایـسابع  ریاـس  یلع و 
نیا رد  یناهنپ  شـالت و  رپ  تروص  هب  هک  يدارفا  [ 380 . ] تشاد رارق  ماش  یکیدزن  رد  سابع  ینب  نارـس  ینعی  یلـصا  یهدنامرف  هک  لاح 

هللادبع نب  یلع  نب  دمحم  رایتخا  رد  دوب و  هدومن  یهدنامزاس  ار  نانآ  مشاهوبا  هک  دندوب  يدارفا  نامه  رتشیب  دنتـشاد ، تکرـش  یناوخارف 
نب ۀملـس  ار  هورگ  نیا  تسایر  دـندوب . نآ  وضع  هتـسجرب  دارفا  زا  رفن  یـس  بیرق  هفوک  یهدـنامزاس  نیا  زکرم  رد  دوب . هداـهن  ساـبع  نب 

لاس 100 رد  يو  تشذگرد  زا  دعب  دوب ... راد  هدهع  دوب ، هدش  اقبا  تمس  نیا  هب  زین  یلع  نب  دمحم  نامز  رد  هک  هملـس  ینب  هلیبق  زا  ریجب 
ناهام نب  ریکب  دومن . تاقالم  یلع  نب  دمحم  اب  ماش  رد  يو  تفرگ . هدهع  هب  ار  تیلوئسم  نیا  هملـس  ینب  هفیاط  زا  ناهام  نب  ریکب  يرجه 

زکرمتم ناسارخ  رد  ار  یناوخارف  دـش  هحفـص 166 ]  ] رومأم مالـسا ، ناهج  عاضوا  دروم  رد  یلع  نب  دمحم  اب  ینالوط  تارکاذـم  زا  دـعب 
هب تسخن  ناهام  نبا  دـش . ناسارخ  یهار  سابع ، ینب  يوس  هب  یناوخارف  روما  یهدـناماس  زا  دـعب  تشگزاـب و  هفوک  هب  هاـگنآ  يو  دـنک .

توعد هک  تشاد  دیکا  روتسد  ریکب  دوریم . ناسارخ  ورم  هب  نایعیـش  زا  نت  دنچ  هارمه  هب  ناگرگ  رد  تماقا  یتدم  زا  دعب  هدمآ  ناگرگ 
ینب ياهمتس  تشاد  روتـسد  زین  دسرب . يو  هب  توعد  ندومن  راکـشآ  هب  تبـسن  یلع  نب  دمحم  يوس  زا  روتـسد  ات  دراد  ناهنپ  ار  شیوخ 

تموکح راوازس  دمحم  لآ  هک  دنک  دزشوگ  دناوخارف و  دمحم » لآ  نم  اضرلا   » هب ار  مدرم  دیامن و  دزشوگ  مدرم  هب  یناوخارف  رد  ار  هیما 
شاف ار  يو  مان  سک  چـیه  يارب  دراد و  ناهنپ  نایـسابع  ماـما  ناونع  هب  ار  یلع  نب  دـمحم  ماـن  هک  تشاد  دـیکا  روتـسد  نینچمه  دنتـسه .

ناج و هدوب و  سامت  رد  هبتاکم و  يو  اب  ترورض  دح  رد  تسا  رومأم  نینچمه  يو  شیوخ . ناراداوه  نئمطم و  رایسب  دارفا  رگم  دزاسن ،
توعد نیا  لوئسم  ار  مشاهوبا  نارای  زا  رگید  نت  دنچ  همرکع و  وبا  ناهام ، نب  ریکب  [. 381 . ] دیامن تسارح  هیما  ینب  رطخ  زا  ار  نانآ  لام 

رد نایـسابع  يوس  هب  ار  مدرم  دـنداد و  رارق  توعد  نیا  شـشوپ  تحت  ار  ناسارخ  دالب  ماـمت  ریگارف  روط  هب  زین  ناـنآ  دومن . ناـسارخ  رد 
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دمحم گرم  زا  دـعب  یتح  یهد  نامزاس  نیا  [. 382 . ] دندناوخیم ارف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ترتع  دمحم و  لآ  شـشوپ 
زا دعب  داد . همادا  ار  تیرومأم  لاس 126  رد  زین  میهاربا  بناج  زا  ریکب  نیمه  دش و  يو  نیـشناج  میهاربا  شدـنزرف  تشاد . همادا  یلع  نب 

میهاربا يارب  ناماس  نآ  مدرم  بناج  زا  ناوارف  سمخ »  » هلمج زا  لاوما  ایاده و  دناوخیم و  ارف  میهاربا  يوس  هب  ار  مدرم  ناسارخ  هب  مازعا 
رادـتقا رد  يرثؤـم  شقن  هحفـص 167 ]  ] دوب و یناـهنپ  ندوـب ، هدرتـسگ  نیع  رد  یناوـخارف  توـعد و  یهدـناماس  نیا  [. 383 . ] داتسرفیم

. دومن افیا  نایسابع  یسایس 

تیب لها  مان  هب  یناوخارف 

رــس رد  ملــس  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلــص  هللا  لوـسر  تـلحر  زا  سپ  تـسخن  ياـهزور  زا  ار  يراد  تموـکح  هـیعاد  هـک  ساـبع  ینب  نارس 
دنتشاد و مالـسا  ناهج  یعامتجا  عاضوا  زا  حیحـص  تخانـش  دارفا  نیا  دوب . ناوارف  نانآ  نایم  رد  دنمـشوه  كریز و  دارفا  دندنارورپیم ،

مهیلع  ) تیب لها  رب  هژیو  هب  هیما  ینب  دح  زا  شیب  ياهمتس  رب  بناج  کی  زا  نایسابع  دندومنیم . یسانشزاب  یبوخ  هب  ار  یسایس  تالداعم 
رب مالـسلامهیلع )  ) تیب لها  یعامتجا  زاتمم  تیعقوم  رگید  يوس  زا  دـندوب ، فقاو  یبوخ  هب  نایـسابع  رب  زین  ناـنآ و  ناراداوه  و  مالـسلا )

نایوما هک  تسا  یتصرف  راظتنا  رد  هدمآ و  هوتس  هب  هیما  ینب  هوبنا  متـس  زا  مالـسا  ناهج  هک  دندیدیم  حوضو  هب  نانآ  دوبن . هدیـشوپ  نانآ 
نیا رب  دـندیدیم ، ناـنآ  يوسمه  لکـشت  و  مالـسلامهیلع )  ) تیب لـها  ار  هیما  ینب  بیقر  نیرتهب  نوچ  دروآ و  دورف  یـسایس  رادـتقا  زا  ار 

. دشابیم مالسلامهیلع )  ) تیب لها  ندرک  حرطم  هینامثع  بزح  تموکح  رب  راشف  مرها  نیرتهب  هک  دندوب  هدش  فقاو  یبوخ  هب  زین  تقیقح 
چیه سابع  نب  هللادـبع  نوچ  یناـگنازرف  تلحر  زا  دـعب  صوصخ  هب  دـندیدیمن ؛ شیوخ  يارب  يزاـتمم  تیعقوم  نایـسابع  موس  يوس  زا 
دارفا هن  دوب و  هتفای  لکـش  هیما  ینب  هیلع  رب  ناـنآ  يوس  زا  ياهتـسیاب  مادـقا  هن  اریز  دـشیمن . هدـهاشم  ناـنآ  يارب  يزاـتمم  تیعقوم  هنوگ 

مزع هتکن  نیا  رب  سابع  ینب  رطاخ  نیدـب  دـنیامن . يزایتسد  سابع  ینب  يارب  ییالاو  تیعقوم  دـناوتب  هک  تشاد  دوجو  نانآ  ناـیم  يزاـتمم 
نیمه هب  دنربب . هرهب  شیوخ  فادـها  دوس  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا -  لوسر  تیب  لها  ترتع و  تیعقوم  زا  هک  دـنتفرگ  خـسار 

دوب و یناهنپ  هحفص 168 ]  ] یلع نب  دمحم  دننام  سابع  ینب  نارس  ناشن  مان و  هراومه  دندادیمن ؛ ماجنا  شیوخ  مان  هب  ار  یناوخارف  رطاخ 
نیا نآ  لیلد  هدمع  هکلب  دوب ، نانآ  ناج  زا  تسارح  ظفح و  رطاخ  هب  اهنت  هن  نیا  دنتشاد . ناوارف  رارـصا  ناربهر  مان  نتـشاد  هگن  ناهنپ  رب 
يارب رطاخ  نیدـب  دوب . عاعـشلا  تحت  نانآ  تیعقوم  تیب  لـها  تیعقوم  راـنک  رد  دـندیدیمن . شیوخ  يارب  زاـتمم  تیعقوم  ناـنآ  هک  دوب 
هرهب مالـسلاهیلع  قداص  ماما  ای  رقاب  ماما  ناونع  اب  هن  دمحم ) لآ  نم  اضرلا   ) دـننام تیب  لها  یلک  ناونع  اب  شیوخ  فادـها  هب  یبای  تسد 
تیب لها  يوس  تمس و  هب  ار  مدرم  میتسه و  مالسلامهیلع )  ) تیب لها  ناراداوه  ام  هک  دندومنیم  دومناو  هنوگ  نیا  مدرم  رب  دنتـسجیم و 
تیب لها  نادیهش  نوخ  ییوس  زا  دنتشاد . مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  هب  دیدش  هقالع  مدرم  هک  دوب  رطاخ  نیدب  درگـش  نیا  میناوخیم . ارف 

رقاب و ماما  نوچ  ترتع  ناگنازرف  ياهصخاش  لیاضف  رگید  بناج  زا  دوب و  شورخ  ششوج و  رد  نادیهش  رالاس  هژیو  هب  مالسلامهیلع ) )
نیرتراوازس مدرم  دوب . هتخاس  مهارف  ترتع  تمس  هب  ار  یعامتجا  تیعقوم  نیرتهب  نیرتشیب و  دیشخردیم و  مالـسلا ) امهیلع   ) قداص ماما 

دارفا هک  تسور  نیا  زا  دـندروآیم . رامـش  هب  لوسر  لآ  ترتع  ار ، يربهر  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ینیـشناج  يارب  درف 
تیب لـها  ناونع  هب  نکیل  شیوـخ ، يوـس  تمـس و  هب  ار  مدرم  دـنیوجیم و  هرهب  شیوـخ  دوـس  هب  تیعقوـم  نیا  زا  ساـبع  ینب  دنمـشوه 

میهاربا تکرـش  اب  هک  ءاوبا  رد  مالـسلاهیلع  یلعلآ  اب  سابع  ینب  ییآمهدرگ  نیلوا  رد  دنناوخیم . ارف  دمحم  لآ  نم  اضرلا  مالـسلاهیلع و 
نب دمحم  میهاربا و  دمحم و  شدنزرف  ود  و  ضحم ) هللادبع   ) نسح نب  هللادبع  روصنم و  حافس و  سابع و  نب  هللادبع  نب  یلع  دمحم و  نب 

دیتسه یناسک  امـش  تفگ  درک و  مالـسلا ) امهیلع   ) یلع نب  نسح  نادنزرف  هب  ور  یلع  نب  حـلاص  دوب ، هارمه  نامثع  نب  ورمع  نب  هللادـبع 
هرواشم هسلج  نیا  رد  مهیلا . سانلا  نیعا  دتمت  نیذلا  موقلا  مکنا  تسامـش ، يوس  هحفص 169 ]  ] تمـس و هب  مدرم  ياهرگن  اهمشچ و  هک 

مامز هیما ، ینب  اب  هزرابم  اب  ات  دننک  تیامح  يو  زا  دنیامن و  تعیب  دـمحم  ینعی  نسحلا  نب  هللادـبع  دـنزرف  اب  هک  دوشیم  نیا  رب  میمـصت  و 
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دنسرخ هدش ، تعیب  شدنزرف  اب  هک  نیا  زا  دسریم ، رظن  هب  حول  هداس  يدرف  هک  نسح  نب  هللادبع  دهد . شدرگ  یلع  لآ  تسد  هب  ار  روما 
هراب نیا  رد  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  اب  هک  دـندومن  داهنـشیپ  یخرب  دومن . لابقتـسا  ناـنآ  داهنـشیپ  زا  دروخ و  ار  ساـبع  ینب  بیرف  دـش و 
ماما هب  ربخ  هک  یماگنه  دـیامنن . تقفاوم  دـمحم  نب  رفعج  تسا  نکمم  دـیوگیم  دزرویم و  عاـنتما  نسح  نب  هللادـبع  هک  دوش  هرواـشم 

تـسد هب  تما  تماـعز  دـیامرف  یم  نسح  نب  هللادـبع  هب  تشاد ، ربـخ  ساـبع  ینب  گـنرین  زا  هک  ترـضح  دـسریم ، مالـسلاهیلع  قداـص 
یتح دجنریم و  ماما  رظن  راهظا  زا  نسح  نب  هللادبع  تسین . دینکیم ، دادملق  هک  يدوعوم  يدهم  وت  دمحم  دیـسر و  دهاوخن  وت  نادنزرف 
یلع لآ  يالاو  تیعقوم  یکی  دزاسیم ؛ فافش  ار  مهم  هتکن  دنچ  عوضوم  نیا  تروص  ره  رد  [. 384 ! ] دیامنیم تداسح  هب  مهتم  ار  ماما 

شـشوپ شیوخ  فادـها  يور  رب  مالـسلاهیلع  یلع  لآ  اب  رهاظ  هب  تعیب  اب  هک  سابع  ینب  نارـس  یکریز  مود  مدرم ، ناـیم  رد  مالـسلاهیلع 
؛ دنزاسیم حرطم  نانآ  مان  هب  ار  شیوخ  توعد  دنیوجیم . هرهب  شیوخ  دوس  هب  دمحم  لآ  یلع و  لآ  تیعقوم  ناشن و  مان و  زا  دـنهنیم .

دنربخیب سابع  ینب  یلصا  فادها  زا  هک  نایولع  زا  یخرب  یحول  هداس  موس  دننکیم . تعیب  هتـسب و  نامیپ  نانآ  اب  موزل  تروص  رد  یتح 
دهدیم باصم  رظن  هنوگچ  هک  دوشیم  فافش  مالسلا ) امهیلع   ) دمحم نب  رفعج  یگنازرف  زین  و  دنروخیم . ار  نانآ  ياهگنرین  بیرف  و 

نامیلس هک  یماگنه  زین  و  هحفص 170 ] . ] دیامنیمن هجوت  ار  ماما  رادشه  ییاونـش  شوگ  هچرگ  دهدیم ، رادشه  اههئطوت  زا  ار  نایولع  و 
دیحوت و رب  مدرم  نتفرگ  رارقا  زا  دعب  دیامن ، یفرعم  مدرم  رب  ار  يو  فادها  ملـسموبا و  دهاوخیم  دـنکیم و  داریا  هبطخ  ورم  رد  ریثک  نب 
( مالسلامهیلع  ) تیب لها  ترتع و  زا  ریغ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هک  دیتسه  نامگ  نیا  رب  امـش  ایآ  دسرپیم  مدرم  زا  توبن 
( مالـسلا مهیلع   ) تیب لها  هب  ار  قح  هک  تسا  يدرف  نامه  ملـسم ) وبا   ) صخـش نیا  دیوگیم  هاگنآ  تسا . هدـیزگرب  نیـشناج  ار  شیوخ 
زا دراد ، ناـهام  نب  ریکب  هب  مهم  ياههیـصوت  یلع  نب  دـمحم  [. 385 . ] مهرماب موقی  نا  هل  یغبنی  يذـلا  وه  لجرلا  اذـه  نا  دـنادرگیمرب ،

هقطنم رد  هژیو  هب  فلتخم  دالب  رد  نانآ  دومن . افیا  یعیـسو  دربراک  راعـش  نیا  دـناوخارف . دـمحم  لآ  نم  اـضرلا  هب  ار  مدرم  هک  نیا  هلمج 
ياهناونع اهراعش و  بیرف  یگداس  هب  هفوک  هژیو  هب  قارع  نکیل  دوب ، نانآ  هاگیاپ  هفوک  هچرگ  اریز  دنتشاد ؛ رارصا  راعش  نیا  رب  ناسارخ 
ياهيدـنب هتـسد  دوب و  رود  یمالـسا  زکرم  زا  هک  ناسارخ  لثم  يدالب  رد  ار  اهناونع  نیا  نانآ  رطاخ  نیمه  هب  دروخیمن . ار  ساـبع  ینب 

هابتشا هب  دشابیم ، یهورگ  هچ  روظنم  هک  دمحم » لآ  نم  اضرلا   » صیخشت رد  ناماس  نآ  مدرم  دوب و  هدرکن  ذوفن  اجنآ  رد  زونه  یـسایس 
حرطم دش ، هتشاد  اور  نانآ  رب  هک  ییاهمتس  دنتخاسیم . حرطم  ار  بلاط  یبا  لآ  لیاضف  یناوخارف ، رد  ناغلبم  دنتـشاد . رارـصا  دنتفریم ،

، دوب توعد  نیا  یلصا  فده  هک  سابع  ینب  زا  تفرگیم . ماجنا  مشاه » ینب   » ناونع اب  شایناوخارف  زین  ملسموبا  یتح  [ 386 . ] دنتخاسیم
: دـیوگیم يو  هب  دـنکیم -  مازعا  هک  يدرف  نیلوا  دـمحم -  وبا  نب  دایز  مازعا  ماگنه  یلع  نب  دـمحم  رطاخ  نیمه  هب  دوبن . یناشن  ماـن و 

عوضوم نیمه  دروم  رد  بلاغ  هحفص 171 ]  ] اب دمحموبا  نب  دایز  ناوخارف و  یلـصا ) فده   ) ام يوس  هب  ار  مدرم  [، 387  ] انیلا سانلا  عدا 
همطاف ینب  يوس  هب  ار  مدرم  هک  بلاغ  دـهدیم ، يرترب  بلاـط  یبا  لآ  هب  ار  ساـبع  ینب  داـیز ، هک  یماـگنه  دوشیم . ریگرد  روباـشین  رد 

دوخ نارای  هب  ار  رادـشه  نیا  یلع  نب  دـمحم  هتبلا  [ 388 . ] دوشیم ریگرد  يو  اب  دـناوخیم ، ارف  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  و  اهیلع ) هللا  مالـس  )
. دنشاب رذح  رب  دنناوخیم ، ارف  اهیلع ) هللا  مالـس   ) همطاف نادنزرف  يوس  هب  ار  مدرم  راکـشآ  روط  هب  هک  بلاغ  نوچ  يدارفا  اب  هک  دوب  هداد 

دنتـسه یـششوپ  ياهناونع  امامت  دمحم و ... لآ  ای  دـمحم ، لآ  نم  اضرلا  ای  یلع  لآ  ناونع  ساسا  نیا  رب  [. 389 . ] دنوشن ریگرد  نانآ  اب 
راعـش اهنت  هن  هک  تشاد  يراذـگ  ریثأت  هنوگ  نآ  ناونع ، راعـش و  نیا  دوش . یهد  ناماس  دریگ و  لکـش  ساـبع  ینب  يوس  هب  یناوخارف  هک 

یلع نب  نیـسح  مایق  دننام  دـندربیم . ار  هرهب  نیرتشیب  راعـش  نیا  زا  دـندومنیم ، مایق  نایـسابع  مغر  هب  هک  زین  نایولع  هکلب  دوب ، نایـسابع 
. رمع نب  ییحی  میهاربا ، نب  دمحم  ابطابط ) نبا  يارب  یناوخارف  يولع -  ریغ  روصنم -  نب  يرس   ) ایارسلاوبا هیواعم ، نب  هللادبع  خف ،) دیهش  )

[. 390]

یسانش تیعقوم 
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زا شیوخ  فادـها  هب  ندیـسر  يارب  رطاـخ  نیمه  هب  دـندوب . یعاـمتجا  یـسایس و  عاـضوا  هب  انـشآ  دنمـشوه و  يدارفا  نایـسابع  ناربـهر 
هاگآ یبوخ  هب  یمالسا  روشک  فلتخم  قطانم  يداقتعا  ياهیگتـسباو  اههقالع و  کیژتارتسا و  قطانم  یناسنا ، يورین  دنم  ناوت  ياهمرها 

هب نایـسابع  تموکح  يزاـس  هنیمز  ینوخارف و  یهدـناماس  رد  ار  شقن  نیرتشیب  هک  یلع  نب  دـمحم  صوصخ  هب  یـسابع  ناربهر  دـندوب .
ار توعد  نامزاس  هدومن و  هنیهب  يرو  هرهب  رایسب  ياه  يدنمناوت  هحفص 172 ]  ] زا هک  دوب  سانش  تیعقوم  یسایس و  يدرف  تشاد ، هدهع 

باختنا هداتفا  رود  رهاظ  هب  لاح  نیع  رد  ساسح و  رایـسب  ییاج  رد  ار  نامزاس  نیا  يربهر  یهدنامرف و  زکرم  يو  دـیامنیم . یهدـناماس 
تهج دنچ  زا  همیمح  تسا . ماش  فارطا  رد  همیمح »  » مان هب  يا  هداتفارود  ياتسور  ای  رهش  گرزب  تکرح  نیا  یهدنامرف  هاگیاپ  دنکیم .

هورگ و رهاـظ  هب  و  دراد . رارق  هیما  ینب  تختیاـپ  ماـش ، فارطا  رد  لـحم  نیا  فلا : تسا . ناـکم  نیرت  بساـنم  ساـبع  ینب  فادـها  يارب 
دناوتب هک  ار  هقطنم  نیا  سابع  ینب  نارـس  نکیل  دـننکیمن . باـختنا  یـسایس  ياـهشالت  يارب  ار  ياهقطنم  نینچ  ناـنآ ، رگـشلاچ  بازحا 

نیا رگید  بناج  زا  ب : دننکیم . باختنا  دننکفین ، دـیدرت  هب  ار  تموکح  نابقارم  هک  يروط  هب  دـننک  يزاس  ناهنپ  نآ  رد  ار  دوخ  شالت 
. دــشابیم ناـسارخ  قارع و  زاـجح ، ماـش ، نیطــسلف ، رــصم ، ناـناگرزاب  زین  هرمع و  جــح و  یتراـیز  ياـهناوراک  یفـالت  لـحم  هـقطنم 

شـشوپ اب  ار  یـسایس  ياهشالت  یناسر و  عالطا  سابع  ینب  نوچ  دننکیم و  دروخرب  مه  اب  لحم  نیا  رد  یتراجت  یترایز و  ياهناوراک 
هک تفریم  رامـش  هب  یناسر  عالطا  تهج  اهکیپ  اـهناوراک و  یقـالت  يارب  اـج  نیرتهب  هقطنم  نیا  رد  دـندرکیم ، یهدـناماس  تراـجت 

ار يوما  هاگتـسد  تیـساسح  هک  لاح  نیع  رد  دـنیامن ؛ رارقرب  طابترا  رگید  قطاـنم  ناـسارخ و  هفوک و  رد  شیوخ  ناگدـنیامن  اـب  دـنناوتب 
توقای لوق  هب  دـناهدیزگرب . شیوخ  یـسایس  ياهشالت  یگدـنز و  يارب  ار  لحم  نیا  سابع  ینب  نارـس  تهج  نیا  زا  دـنیامنن . هتخیگنارب 
نایوما هحفص 173 ]  ] هاگتسد هک  تراجت  ششوپ  تحت  اه  شالت  نیا  [ 391 . ] تسا هتفرگ  مان  سابع  ینب  یگدنز  لحم  همیمح ، يومح ،

ود هاگنآ  دـندوب ، هدـیزگرب  شیوخ  ناربهر  يارب  ار  هداتفا  رود  رهاظ  هب  رقم  نیا  ساـبع  ینب  نارـس  تفرگیم . ماـجنا  دزاـسن ، ساـسح  ار 
ساسح هقطنم  رد  هفوک  یکی  دندوب . هتخاس  زکرمتم  هاگیاپ  ود  نآ  رد  ار  یسایس  ياهشالت  هک  دندوب  هداد  لیکشت  زین  رگید  مهم  هاگیاپ 

منتغم و سابع  ینب  يارب  هفوک  دوب . هیما  ینب  هیلع  یسایس  تازرابم  اهيرگشلاچ و  اهیمارآ و  ان  همشچرس  و  هدوب ، عیشت  هاگیاپ  هک  قارع 
شدرگ يارب  ساـبع  ینب  نارـس  دوبن . هفوک  زا  رتـمک  شتیمها  ساـبع  ینب  يارب  هک  ناـسارخ  رد  ورم  يرگید  تفریم . رامـش  هب  ساـسح 
تصرف هک  تشاد  ییاهتوافت  ناسارخ  اب  قارع  رد  نانآ  درکلمع  هویش و  هتبلا  دندوب . رقتسم  هاگیاپ  هس  نیا  رد  مدرم  یمومع  ياهـشرگن 

اب هناکریز و  رایـسب  هاگیاپ  هس  نیا  باختنا  داد . یم  لیکـشت  ورم  هفوک و  ار  نانآ  مهم  هاگیاپ  ود  همیمح ، زا  دـعب  نکیل  تسین . اـهنآ  حرط 
ینب نارـس  رگید  بناج  زا  دراد . سابع  ینب  نارـس  یـسانش  تیعقوم  زا  ناشن  هک  دوب  هتفرگ  ماـجنا  کـیژتارتسا  یماـظن و  یـسایس و  تقد 

رب يراکمه  يارب  ار  يدنمـشوه  كریز و  دارفا  نانآ  دنتـسجیم . هرهب  دوخ  دوس  هب  ذوفن ، اب  هورگ  بزح و  یناسنا و  يورین  ره  زا  سابع 
ریکب حایروبا و  دننام  يدارفا  هفوک  رد  دندومنیم . يرو  هرهب  برجم  كریز و  عاجـش و  یعامتجا و  ياهتیعقوم  اب  دارفا  زا  دندیزگیم .
رامش هب  نانآ  موس  هاگیاپ  هک  ورم  رد  ات 132 .) لاس 100  زا   ) دندومنیم یتسدمه  نانآ  اب  لاس  دودح 30  رد  لالخ  هملسوبا  ناهام و  نب 

رد یـساسا  شقن  دارفا  نـیا  [ 392 . ] دـندومنیم اـفیا  مهم  شقن  یناـسارخ  ملـسموبا  ریثک و  نب  نامیلـس  همرکعوبا ، نوچ  يدارفا  تفریم 
یناسارخ ملـسموبا  شقن  ناوتیم  ار  شقن  نیرتهب  نانآ  نایم  زا  دندوب و  راد  هدهع  ار  نایـسابع  يوس  هب  توعد  یهدـناماس  هحفص 174 ] ]

سابع و ینب  يوس  تمس و  هب  قرش  دالب  یسایس  یعامتجا و  شدرگ  ثعاب  دومن و  افیا  یلصا  شقن  ناسارخ  هقطنم  رد  هک  دومن  هدهاشم 
عاضوا زا  نانآ  یـسانش  تیعقوم  ناوتیم  ار  سابع  ینب  يزوریپ  ياهروحم  زا  یکی  ساسا  نیا  رب  دش . نایـسابع  یـسایس  رادتقا  تیاهن  رد 

. دومن ناونع  نانآ  يرادم  تسایس  ریبدت و  زین  یسایس و  یعامتجا و 

ملسموبا شقن 

ینب خیرات  رد  هک  تسا  ياهزاوآ  رپ  درف  دندیمان ، نمحرلادبع  ار  وا  ادعب  هک  یناسارخ » ملسم  وبا   » هب فورعم  نامثع  نب  میهاربا  نب  نامثع 
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[. 393 . ] دنـسیونیم ورم  کیدزن  درجنـس  ياتـسور  ار  يو  دـلوت  لحم  دـنمانیم . زین  یناهفـصا  ار  يو  یخرب  دومن . افیا  مهم  شقن  سابع 
نب نامیلـس  هک  یماگنه  تسا . هدوب  هفوک  رد  لقعم  نب  ییحی  ای  سنوی  نب  مصاـع  رازگ  تمدـخ  ملـسموبا  هک  دنـسیونیم  يو  يهراـبرد 

يدرف ار  يو  دـنیبیم ، ار  ملـسموبا  هک  ینامز  دـنکیم . رادـید  مصاع  زا  هفوک  رد  دوب ، هکم  مزاـع  شیوخ  ناـهارمه  اـب  ناـسارخ  زا  ریثک 
ار يو  ناهام  نب  ریکب  هک  تسا  هدوب  مصاع  هدرب  يو  دنـسیونیم  زین  دربیم . ماما  میهاربا  دزن  هب  شیوخ  هارمه  هب  دباییم ، قیال  كریز و 

هدوبن شیب  هتخپان  یناوج  هک  ملسموبا  هک  یماگنه  تروص  ره  رد  [. 394 . ] دتسرفیم ماما  میهاربا  دزن  هب  يرادیرخ و  مهرد  دصراهچ  هب 
رتـخد ادـتبا  میهاربا  دـباییم . شیوخ  فادـها  قـقحت  تهج  رد  بساـنم  يدرف  ار  يو  میهاربا  دوریم ، ماـما  میهاربا  دزن  هب  لاس 124  رد 

ملسموبا هحفص 175 ] [. ] 395 . ] درادیم مازعا  ناسارخ  تمـس  هب  لمعلا  روتـسد  اب  ار  يو  هاگنآ  دروآیم . رد  ملـسموبا  دقع  هب  ار  دجنوبا 
روتسد میهاربا  دوشیم . مازعا  سابع  ینب  يوس  هب  مدرم  یناوخارف  يارب  قرش  دالب  هب  میهاربا  لمعلا  روتـسد  اب  تسا ، ییوجارجام  درف  هک 
ریشمش مد  زا  ار  نانمشد  هدن و  تلهم  يدحا  هب  و  نمشد ؛ ار  رضم  هلیبق  راد و  یمارگ  دنتسه ، نانآ  اب  هک  ار  هعیبر  هلیبق  اهینمی و  دهدیم 

كوکشم وا  رب  دراد و  دق  بجو  جنپ  هک  ياهچب  رـسپ  ره  هد . ماجنا  ار  راک  نیا  ینک ، كاپ  بارعا  زا  ار  ناسارخ  یتسناوت  رگا  نارذگب و 
، تشگرب ناـسارخ  هب  هـک  یماـگنه  دوـب  رومأـم  يو  [. 396 . ] نکم تفلاـخم  هاـگ  چـیه  ریثک  نب  نامیلـس  اـب  هتبلا  ناـسرب ؛ لـتق  هب  یتـسه 

یلص دمحم  لآ  هب  رهاظ  رد  نایسابع و  يوس  هب  یناهنپ  تروص  هب  تسخن  ار  مدرم  دزاس و  رقتسم  فلتخم  دالب  رد  ار  شیوخ  ناگدنیامن 
لاس ناضمر  هام  ار  تصرف  نیا  دزاس . راکـشآ  ار  دوخ  توعد  بسانم  تصرف  رد  دراد  روتـسد  ملـسموبا  دناوخارف . ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 

ملسموبا [. 397 . ] دننک راکشآ  نایسابع  يوس  هب  نامزمه  ناسارخ  دالب  رـساترس  رد  ریگارف  روط  هب  ار  توعد  هک  دنهدیم  صیخـشت   129
نب نامیلس  تماما  هب  ار  دیع  زامن  یناوخارف ، ندومن  راکـشآ  زا  دعب  لاس 129  ناضمر  رد  دنکیم و  ارجا  قیقد  روط  هب  ار  میهاربا  روتـسد 
دیع زامن  مسارم  هیما  ینب  ياهتنس  فالخ  رب  هماقا و  ناذا و  نودب  راب  نیلوا  يارب  هک  دهدیم  روتسد  يو  هب  دننکیم و  اپرب  ورم  رد  ریثک 

، دزاسیم راکشآ  لاس 130  رد  ار  دوخ  شالت  هک  ملـسموبا  دوشیم . ورم  يرادناتـسا )  ) هرامالاراد دراو  لاس 130  رد  [ 398 . ] دنیامن اپرب 
يرایـسب دنک و  حتف  ار  هفوک  قارع و  تیاهن  رد  دنواهن و  ناشاک و  مق و  ناهفـصا ، هاگنآ  ناسارخ ، دالب  دوشیم  قفوم  لاس  ود  تدـم  رد 

ردارب حافس  ینعی  یسابع  هفیلخ  نیلوا  تسد  هب  ار  یمالـسا  تما  تشونرـس  تیاهن  رد  هحفص 176 ] . ] دناسر لتق  هب  ار  هیما  ینب  نارـس  زا 
هک شیوخ  هوبنا  هاپـس  طسوت  ناوارف  تراغ  لتق و  دنکیم ، عورـش  ورم  زا  هک  ملـسموبا  لاس  ود  نیا  هلـصاف  رد  دیامن . میدقت  ماما  میهاربا 

رایتخالا مات  ریزو  ار  بیبش  نب  ۀـبطحق  يو  دریگیم . ماـجنا  دـنوشیم -  هدـیمان  هدوسم »  » رطاـخ نیمه  هب  دـندوب -  هتـشارفارب  هایـس  مچرپ 
ترهظ اذاف  نک ، باریـس  ناـنآ  نوخ  زا  ار  نیمز  يدـش ، هریچ  نمـشد  رب  هک  یماـگنه  دـهدیم  روتـسد  يو  هب  دـهدیم . بصنم  شیوخ 

ار شرـس  هتـشک  زین  ار  هیما  ینب  لماع  هتابن  و  دـناسریم . لتق  هب  ار  رفن  رازه  هد  ناگرگ  حـتف  ماـگنه  رد  [ 399 . ] لتقلا یف  نخـساف  مهیلع 
رب اجنآ  هب  یهوبنا  هاپـس  اب  هرابود  دـناهدومن  شروش  ناگرگ  مدرم  دوشیم  ربخاـب  هک  دـعب  لاـس  رد  يو  [ 400 . ] دتسرفیم ملـسموبا  يارب 
رد رارف و  نوگانوگ  دالب  زا  هیما  ینب  نارـس  هک  دنواهن  رب  يزوریپ  زا  دعب  ملـسموبا  [. 401 ! ] دناسریم لتق  هب  ار  رفن  رازه  یـس  ددرگیم .

قرـش و دالب  رتشیب  هک  يزوریپ  حتف و  لاس  ود  تدم  رد  دنزیم . ندرگ  دـندوب ، هیما  ینب  زا  هک  ار  ناریـسا  مامت  دـندوب ، هدـمآ  درگ  اجنآ 
! دنـسیونیم رفن  رازه  دصـشش  زا  شیب  ار  ناگدش  هتـشک  دادعت  دهدیم . خر  یگرزب  راتـشک  دـش ، حـتف  ملـسموبا  تسد  هب  قارع  ناریا و 

رتهب یـسک  زا  ملـسموبا  تفگ  ناوتیمن  دـیوگیم : جاجح ، ای  تسا  رتهب  ملـسموبا  دنـسرپیم  كراـبم  نب  هللادـبع  زا  هک  یماـگنه  [ 402]
ناورم دوب ، قرـش  دالب  تراغ  لتق و  لوغـشم  ملـسموبا  هک  ینامز  تدم  رد  هحفص 177 ] [. ] 403 . ] تسا رتدـب  وا  زا  جاـجح  نکیل  تسا ؛

ریگتـسد ار  میهاربا  دـهدیم  روتـسد  هیواعم » نب  دـیلو   » ماش رد  دوخ  يهدـنیامن  هب  يو  دوشیم . ربخاب  ماما  میهاربا  ياه  شـالت  زا  راـمح 
هرون زا  ياهسیک  لخاد  شرـس  تیاهن  رد  ینادـنز  ناورم  طسوت  میهاربا  هداد  ماـجنا  راـک  نیا  زین  يوما  یلاو  دتـسرفب . يو  دزن  هب  هدرک و 

عـضوم هدـش  هدز  تشحو  يو  دـسریم ، ملـسموبا  هب  میهاربا  لتق  ربخ  هک  یماـگنه  [. 404 . ] دـنناسریم لـتق  هب  نادـنز  رد  ار  يو  هدومن 
دسیونیم هدومن و  ترضح  هب  يرادافو  راهظا  همان  نیا  رد  دراگنیم ، مالسلاهیلع  قداص  ماما  هب  ياهمان  دهدیم . رییغت  رهاظ  هب  ار  شیوخ 
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وت هن  تسا و  نم  نامز  کـنیا  هن  دـهدیم  باوج  وا  هب  دریذـپیمن و  ار  يو  هماـن  ماـما  مناوخیم . ارف  امـش  يوس  تمـس و  هب  ار  مدرم  نم 
ناشدوخ نارای  نتشک  یتح  نایسابع ، طسوت  يرامشیب  ياهتیانج  [. 405 . ] ینامز نامزلا  یلاجر و ال  نم  تنا  ام  یـشابیم ، نم  راداوه 

. دیامنیم ار  يو  لتق  دصق  دنکیم ، رطخ  ساسحا  لالخ  هملسوبا  زا  هک  یماگنه  یسابع  هفیلخ  حافـس  دریگیم . ماجنا  ملـسموبا  تسد  هب 
زا دـعب  هفوک  داد . ماـجنا  ساـبع  ینب  يوس  هب  مدرم  توعد  تهج  رد  ار  یناوخارف  نیرتـشیب  دوب و  هفوک  رد  ساـبع  ینب  هدـنیامن  هملـسوبا 

. دـنکیم مازعا  ار  رارم »  » ماـن هب  یـصخش  ملـسموبا  هدومن  هرواـشم  ملـسموبا  اـب  حافـس  نکیل  دوب . ساـبع  ینب  مهم  هاـگیاپ  نیمود  همیمح 
[. 406 . ] دناسریم لتق  هب  ار  يو  هناهب  نیا  اب  دناوخیم ، ارف  یلع  لآ  يوس  تمـس و  هب  ار  مدرم  هک  دـندوب  هدومن  مهتم  ار  لالخ  هملـسوبا 
اب هانگیب و  رفن  رازه  دصشش  زا  شیب  نتشک  زا  دعب  سابع و  ینب  هب  یتمدخ  شوخ  همه  نیا  زا  دعب  ملسموبا  راک ، نایاپ  رد  هحفص 178 ] ]
ارف رابرد  تفایـض  هب  ار  ملـسموبا  دـسریم ، تفالخ  هب  حافـس  ردارب  روصنم  هک  یماگنه  یـسایس ، رادـتقا  هب  ساـبع  ینب  ندـناسر  هاـنگ و 
وا هب  روصنم  هک  یماگنه  دـنرادرب . شتماق  زارف  زا  ار  ملـسموبا  رـس  روصنم  هراشا  اب  اـت  دزاـسیم  هداـمآ  ار  حلـسم  ياـهدالج  و  هدـناوخ ،
يو هب  دنکیم ، رطخ  ساسحا  ملـسموبا  یتقو  تسا . هدوب  وت  ردارب  روتـسد  هب  دیوگیم ، يو  يداد  ماجنا  هچ  يارب  لتق  همه  نیا  دیوگیم 

نیادم رد  لاس 137  رد  روصنم  هراشا  اب  تسیک !! وت  زا  رت  نمـشد  دـیوگیم  روصنم  راد . هگن  هدـنز  شیوخ  نمـشد  يارب  ارم  دـیوگیم ،
یغبلا فیس  لس  نم  دومرف : مالسلاهیلع  قداص  ماما  [ 407 . ] دوشیم هتشادرب  دوب ، هتخیهآ  دوخ  هک  يریشمش  نامه  اب  ملسموبا  رـس  قارع 
ریشمش زین  نآ  ای  تسا ؛ هنوگ  ود  مود  ریشمش  هک  دش ،» دهاوخ  هتـشک  ریـشمش  نامه  هب  تخیهآ ، متـس  ریـشمش  سک  ره  [ » 408 . ] هب لتق 
تکرح رد  گرزب  یفارحنا  دـهدیم و  ماـجنا  یـسایس  تـالداعم  شدرگ  رد  يروـحم  شقن  ملـسموبا  هنوـگ  نیا  لدـع . اـی  تـسا و  مـتس 

شقن نیا  ملسموبا  رگا  دنزیم . مقر  نرق  جنپ  زا  شیب  يارب  ار  یمالسا  تما  تشونرس  دزاسیم و  رادیدپ  یمالـسا  هعماج  شزیخ  یمومع 
رگید ياهنوگ  هب  عاضوا  تفگ  ناوتیم  دـشیمن ، هداد  قوس  نایـسابع  يوس  تمـس و  هب  یعامتجا  گرزب  نایرج  نیا  درکیمن و  اـفیا  ار 

دومنیم شخرچ  مالسلاهیلع  قداص  ماما  و  مالسلامهیلع )  ) تیب لها  يوس  تمس و  هب  یمالسا  تما  یـسایس  رادتقا  دیاش  دروخیم و  مقر 
ینب هدرتسگ  یناوخارف  ینعی  لـماوع  نیا  هحفص 179 ] . ] تسا هدمآ  مالـسلامهیلع »)  ) تیب لها  يوسمه  لکـشت   » ناونع رد  نآ  حرـش  هک 
کی زا  ملسموبا  مهم  شقن  نایسابع و  نارـس  یکریز  یـسانش و  تیعقوم  یناوخارف و  رد  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  ندرک  حرطم  سابع و 

یـسایس یگتفـشآ  دوب و  هتفرگ  ارف  ار  دالب  رـسارس  هک  یهابت  داسف و  زین  اهيرباربان و  ضیعبت و  هیما و  ینب  لامع  یگـشیپ  متـس  زین  وس و 
کی هنوگ  نیا  ددرگیم . تسایـس  هصرع  رد  نایـسابع  ندـش  باـیماک  ثعاـب  هداد و  مه  تسد  هب  تسد  رگید ، بناـج  زا  هیما  ینب  نارس 

عـضوم هک  دریگ  رارق  یـسررب  دروم  دیاب  هتکن  نیا  يدعب  ياهتصرف  رد  دیامنیم . يزایتسد  یـسایس  رادـتقا  هب  یعامتجا  گرزب  نایرج 
نیلوا ناونع  هب  مالسلاهیلع  قداص  ماما  يریگ  عضوم  ربارب  رد  دندیسر  یسایس  رادتقا  هب  مالسلامهیلع )  ) تیب لها  مان  اب  هک  نایسابع  يریگ 

هیما و ینب  نامکاح  راتفر  زا  یشخب  هب  تصرف  نیا  رد  دوب . دهاوخ  هنوگچ  نایسابع  تموکح  نامز  رد  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  صخاش 
رارق رگن  دروم  ار  ماما  یعامتجا  ياـهيریگ  عضوم  هاـگنآ  میزادرپیم . مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  اـب  ناـنآ  راـتفر  صوصخ  هب  ساـبع  ینب 

رد هدرک و  تکرح  اهنوخ  جاوما  يور  رب  یتشک  نیا  نانیـشنرس  هک  تسا  راکـشآ  یعاـمتجا  ناـیرج  نیا  ياـمنرود  هچرگ  داد . میهاوخ 
ناوریپ قح و  اب  یناوخ  مه  ناوت  راتفر ، هشیدنا و  رد  یتشک  نیا  نانیشنرس  هک  تسا  صخـشم  شیپ  زا  دنا ، هتفرگ  ولهپ  تسایـس  هاگ  رگنل 

اب دنکیم . نایب  ار  نایسابع  یسایس  رادتقا  یگنوگچ  زین  هینامثع و  بزح  طوقس  للع  هدرـشف ، رایـسب  یـسررب  نیا  تشاد . دنهاوخن  ار  نآ 
رارق رگن  دروم  ار  یسابع  يوما و  نامکاح  ياهشور  اهراتفر و  یخرب  هک  تسا  مهارف  نآ  تصرف  کنیا  اهروحم  نیا  زا  یلامجا  ییانشآ 

هحفص 180] . ] مییامنب لیلحت  نایرج  ود  نیا  نامکاح  ربارب  رد  ار  مالسلاهیلع  قداص  ماما  ياهيریگ  عضوم  هاگنآ  میهد .

قداص ماما  هینامثع و  بزح 

کی زا  شیب  ترـضح  تماما  لیاوا  دـشابیم . نایـسابع  نایوما و  یعامتجا  نایرج  ود  اب  نامز  مه  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  تماـما  نارود 
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، دومن تموکح  لاس 125  ات  هک  ماشه  تفگ  ناوتیم  دوریم . رامـش  هب  يوما  ردـتقم  هفیلخ  هک  تسا  ماـشه  تموکح  اـب  ناـمز  مه  ههد 
هد نیا  رد  نکیل  دومن . لوفا  دعب  لاس  تفه  دودح  داهن و  فعـض  هب  ور  نایوما  تردق  ماشه  زا  دعب  دشابیم . يوما  ردتقم  هفیلخ  نیرخآ 
ار ماـشه  ناـمز  هثداـح  نیرت  مهم  تسا . هتـشاد  یپ  رد  ار  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  يریگ  عضوم  هک  تسا  هداد  خر  یمهم  ثداوح  لاـس 

نینوخ هثداح  زا  دعب  دیز . تداهـش  زا  دعب  دـیز  نب  ییحی  مایق  نینچمه  درب . مان  مالـسلا ) امهیلع   ) نیـسحلا نب  یلع  نب  دـیز  مایق  ناوتیم 
تکرح هرح ، هثداح  نیباوت ، مایق  دـننام  تسا . هداد  خر  البرک  نادیهـش  تضهن  زا  ماهلا  اـب  ماـن و  هب  رایـسب  ياـهشروش  تضهن و  ـالبرک 

رکیپ رب  يدج  بیسآ  اهمادقا  نیا  زا  مادک  ره  دوشیم . هدهاشم  زین  اهمایق  نیا  رانک  رد  جراوخ  ياهشروش  ریبز و  نب  هللادبع  هنتف  راتخم .
زا هک  تسا  نوگرگد  ياهنوگ  هب  عاضوا  نایوما  هایس  تموکح  ياهلاس  نیرخآ  رد  کنیا  تسا . هتخاس  دراو  يوما  هشیپ  متـس  تموکح 

روط هب  مدرم  یـسایس  یعامتجا و  ياهیهاگآ  رگید  يوس  زا  دـنکیم ؛ دادیب  يوما  ییارگ  موق  ضیعبت و  یتلادـعیب و  متـس و  وس  کی 
ییورایور يرگشلاچ و  مادقا  هنیمز  کنیا  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  تداهش  زا  دعب  موس  بناج  زا  تسا . هتفای  هعسوت  ینوزف و  يریگ  مشچ 

دوجو مالسلاهیلع  قداص  ماما  زین  مالسلاهیلع و  رقاب  ماما  مالـسلاهیلع و  داجـس  ماما  دننام  ترتع  ناصخاش  بناج  زا  یـسایس  ماظن  ربارب  رد 
و یگنهرف  هحفـص 181 ]  ] يزاـس هداـمآ  يرگاـشفا و  دـننام  يرگید  تواـفتم  ياـهيریگ  عـضوم  هب  يدـه  همئا  تصرف  نیا  رد  درادـن .
. درادـن دوجو  ناماما  نارای  زین  نارگید و  يارب  يرگـشلاچ  مایق و  هنیمز  هک  تسین  انعم  نیدـب  نخـس  نیا  هتبلا  دـنا . هدروآ  يور  یعامتجا 

مهارف رگید  یخرب  يارب  تسا  نکمم  یماظن  یـسایس و  ياهتکرح  یتح  فلاخم  یعاـمتجا  ياـهنایرج  نتخاـس  رادـیدپ  اـسب  هچ  هکلب 
هدـهاشم تهج  نیا  زا  دـنیامن . اـفیا  رثؤم  شقن  اـهتموکح  زورب  لوفا و  یـسایس و  تـالداعم  شدرگ  رد  اـهتکرح  نیا  اـسب  هچ  دـشاب .
اهتصرف یخرب  رد  دندوب ، ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  قح  هب  نانیـشناج  ترتع و  ياهصخاش  هک  موصعم  ناماما  هک  دوشیم 

ماکحا نید و  اب  قبطنم  هک  یتروص  رد  نارگید  ياهمادقا  زا  نکیل  دندادیمن . ماجنا  متـس  تموکح  مغر  هب  یماظن  یـسایس و  مادقا  دوخ 
هتبلا دندوب . قوشم  هصرع  نیا  رد  زین  ترتع  دوخ  دندومنیم . تیامح  هتفرگیم  لکش  نارگمتـس  اب  زیتس  قح و  قاقحا  يارب  هدوب و  یهلا 

ساسا رب  هک  یـسایس  مادـقا  ره  اب  ای  روک و  هدیجنـسن و  شروش  مادـقا و  ره  زا  مالـسلامهیلع )  ) همئا هک  تسین  مه  انعم  نیا  هب  نخـس  نیا 
رب ار  دوخ  یسایس  بازحا  نارس  ای  و  دنریگ ! رارق  نانآ  تردق  رازبا  هدومن و  تیامح  تفرگیم ، لکـش  اهنآ  نارـس  یناسفن  ياهشهاوخ 
هب دنتـسیرگنیم . ار  اهنایرج  نیا  حیحـص  هاگدید  اب  هنادنمـشوه  ناماما  زگره ! دنناسرب . تاجن  لحاس  هب  ناماما  تیعقوم  رابتعا  جاوما و 

رارقتـسا زاسرتسب  قح  هب  ياهمایق  اما  دنک . هدافتـسا  ءوس  ناماما  بیذـکت  دـییأت و  مان و  زا  تسناوتیمن  یـسایس  هورگ  چـیه  رطاخ  نیمه 
نب یلع  نب  دیز  مایق  دننام  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  نامز  رد  ار  اهمایق  نیا  زا  ییاههنومن  دـندوب . ناماما  دـییأت  تیانع و  دروم  هرامه  قح ،

ناوتیم مالـسلاهیلع  یـسوم  ماما  نامز  رد  خـف  دیهـش  مایق  زین  مالـسلاهیلع و  ینـسح  تاداس  ياـهمایق  دـننام  دـیز و  نب  ییحی  نیـسحلا و 
زین قح و  رگـشلاچ  یعامتجا  ياهنایرج  دروم  رد  ار  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  عضوم  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  راتـشون  رد  درک . هدـهاشم 

دروم رد  مالـسلاهیلع  ماـما  عضوم  تسخن  میهد . یم  هحفـص 182 ]  ] رارق یـسررب  دروم  تسا ، هتفرگیم  لکـش  اهنآ  مغر  هب  هک  ییاهمایق 
. تخادرپ میهاوخ  اهتضهن  یسررب  هب  هاگنآ  مینکیم . یسررب  ار  هیما  ینب  ینعی  هینامثع  بزح 

هیما ینب  نامکاح  قداص و  ماما 

ینب نامکاح  کش  نودب  دوب . هیما  ینب  تیمکاح  نارود  اب  نامزمه  ترضح  تماما  نارود  زا  یتدم  مالـسلاهیلع و  قداص  ماما  رمع  رتشیب 
تما تشونرـس  ناورم  ینب  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  نامز  رد  دـنداهن . راـگدای  هب  دوخ  زا  راگدـنام  تاـیانج  ناـنآ  دـندوب . هشیپ  متـس  هیما 
تیب لها  ناوریپ  هژیو  هب  یمالسا  تما  رب  متس  هب  دیلو  نب  دیزی  دیلو و  ماشه ، نوچ  ياهشیپ  متس  دبتـسم  دارفا  دنراد . تسد  هب  ار  یمالـسا 

هاگ چـیه  ماما  نکیل  درادـن . هنیمز  ماما  بناج  زا  هیما  ینب  هیلع  یماـظن  یـسایس و  مادـقا  هک  تسا  ياهنوگ  هب  ماـما  ناـمز  دـنهدیم . همادا 
دیدش هب  هیما  ینب  زا  ندرب  مان  اب  فافش  تروص  هب  مه  یمومع و  تروص  هب  مه  هکلب  تسین ؛ توافتیب  نانآ  ياهیهابت  متس و  هب  تبـسن 
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اههشیدنا و زا  هنومن  دنچ  هب  دیامنیم . یفرعم  عورشم  ریغ  دودرم و  موکحم ، ار  نانآ  یـسایس  ماظن  دیامنیم . يرگاشفا  نکمم  هجو  نیرت 
یـشم نم  تسا ، هدش  نوریب  مالـسا  زا  دنک ، کمک  ار  يرگمتـس  سک  ره  دـیامرفیم : مالـسلاهیلع  قداص  ماما  دوشیم . هراشا  ماما  راتفر 

هک یماـگنه  تسا : هدـمآ  هنوگ  نیا  ترـضح  ناـبز  زا  رگید  تیاور  رد  [. 409 . ] مالـسالا نم  جرخ  ملاـظ  هنا  ملعی  وـه  هنیعیل و  ملاـظ  یلا 
نانآ دنداد و  رارق  نارگمتس  دننامه  ار  دوخ  هک  نانآ  یتح  دنتـسه ! اجک  نانآ  نارای  نارگمتـس و  داد  دهاوخ  ادن  يدانم  دوش ، اپرب  تمایق 
مهب یمری  مث  دننکفایم ، منهج  هب  هداهن  یتوبات  رد  ار  ناگمه  دـندومن ، مهارف  نانآ  يارب  تاود  ملق و  هحفص 183 ]  ] ریرحتلا و مزاول  هک 

، دـیوگیم هزمح  نب  یلع  دـیامنیم : موکحم  هنوگ  نیا  هیما » ینب   » ناونع اـب  ار  يوما  ناـمکاح  یتـح  دراوـم  یخرب  رد  [ 410 . ] منهج یف 
. درک لاؤس  ترضح  زا  شراک  دروم  رد  دیسر و  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  رـضحم  هب  دوب  هیما  ینب  تموکح  نانکراک  زا  هک  نم  زا  یتسود 

اودجو هیما  ینب  ول ال  دننک ، بلس  ار  ام  قح  هک  دنتفاییمن  ناوت  هیما  ینب  دیدومنیمن ، يراکمه  نانآ  اب  اهامش  لاثما  رگا  دومرف  ترـضح 
یم رادشه  متـس ، نامکاح  تیریدـم  اب  يرایمه  زا  دـیدش  حیرـص و  روط  هب  ار  مدرم  ترـضح  [. 411 . ] انقح اوبلـس  اـمل  بتکی ... نم  مهل 

. تسا ناوارف  ترضح  زا  راثآ  هنوگ  نیا  دننامه  دزیتسیم . هیما  ینب  مغر  هب  شیوخ  راتفر  هشیدنا و  نیا  اب  دهد .

تیب لها  يوسمه  لکشت 

گرزب نایرج  کی  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تلحر  زا  دعب  هک  تسا  هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  هتکن  نیا  شیپ  ياهراتـشون  رد 
كدنا و مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  نارای  هک  دنرواب  نیا  رب  یخرب  دوب . هتفرگ  لکـش  دوشیم ، باریـس  ریدغ  رثوک  زا  هک  عیـشت  یعامتجا 
ار نآ  حیحـص  يانعم  دـیاب  دـهد ، یهاوگ  بلطم  نیا  رب  مه  صوصن  زا  يدـهاوش  رگا  تسا و  هیاپیب  يرواب  نیا  دـندوب ؛ رامـش  تشگنا 

تیب لـها  ياـهنامرآ  راداوـه  هراـمه  هوـبنا ، تیعمج  گرزب و  تکرح  کـی  هک  تسا  نیا  هصرع  نیا  رد  حیحـص  رواـب  دوـمن . وجتـسج 
. دوشیم هدهاشم  تیب  لها  يوسمه  لکشت  یعامتجا  ياهتکرح  رد  زین  ییاهبیـشن  هحفص 184 ]  ] زارف و هچرگ  دندوب . مالسلامهیلع ) )
دارفا و دـمآ  تفر و  لحم  هراومه  هنیدـم  رد  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  لزنم  داتـسیان . زاـب  شیوخ  تکرح  زا  هاـگ  چـیه  لکـشت  نیا  نکیل 

ماما درگ  هرامه  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  دجـسم  دننام  یمومع  عماجم  رد  سیردت ، لحم  رد  عمجت  رب  نوزفا  مدرم  دوب . اههورگ 
لئاسم هک  دوب  رازگ  جح  تیعمج  زا  ولمم  جح  مسوم  رد  هژیو  هب  هرامه  ماما  لزنم  دندش . یم  رو  هرهب  يو  نایاپیب  شناد  زا  هدز و  هقلح 

لاؤس جـح  کسانم  نوماریپ  ماـما  زا  اـت  مدرک  هعجارم  یتقو  دـیوگیم  نارهم  نب  لیعامـسا  دـنتخومآیم . دندیـسرپیم و  ار  دوخ  یعرش 
هرظانم هب  ترضح  اب  هک  یماگنه  یلزتعم  دیبع  نب  ورمع  [. 412 . ] سانلاب صاغ  هلزنم  و  دزیم ، جوم  ولمم و  ماما  لزنم  رد  تیعمج  میامن ،

دروم رد  هک  تسا  هتخاـس  راداو  ار  اـم  وت  ناوارف  ناوریپ  ناوارف و  لـضف  دـیوگیم ، ترـضح  یعاـمتجا  تیعقوم  دروـم  رد  تسا ، هتـسشن 
کنیا و  [. 413 . ] کتعیـش ةرثک  کلـضفل و  کلثم  نع  انب  ینغ  هناف ال  میئامن ، هرواشم  وت  اب  يربهر  هلئـسم  هلمج  زا  یعامتجا  مهم  لئاسم 

نیا تسا . هتفای  هعـسوت  رگید  نامز  ره  زا  شیب  تفگ  ناوتیم  تسا و  هدـش  زین  رتافوکـش  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  ناـمز  زا  لکـشت  نیا 
هقف ياهشخب  حیضوت  هک  تسا  هدش  راکشآ  یگنهرف  یعامتجا و  یسایس و  داعبا  رد  مالسلا ) امهیلع   ) قداص رقاب و  ماما  نامز  رد  لکشت 
یلع نب  دیز  تضهن  رد  هک  نآ  یعامتجا  دعب  یسررب  هب  کنیا  دمآ . دهاوخ  ادخ  تساوخ  هب  راتـشون  يدعب  ياهشخب  رد  نآ  گنهرف  و 

هحفص 185] . ] میزادرپیم تسا ، هدش  افوکش  ماقم  الاو  دیهش  نیسحلا ، نب 

دیهش دیز  تضهن 

ترتع بتکم  رد  دیز  دشابیم . شیوخ  نامز  یعامتجا  گرزب  ياهتیصخش  زا  ترتع  رابت  زا  مالسلا ) امهیلع   ) نیـسحلا نب  یلع  نب  دیز 
نامه تسا . هتفای  تیبرت  تخاتیم ، هیما  ینب  متس  تملظ  یهایس و  هب  غورفرپ  دیـشروخ  دننامه  هک  مالـسلاهیلع  نیدجاسلا  دیـس  نماد  رد 

. دناسر ناگنازرف  شوگ  هب  تیدـبا  ات  ار  نادیهـش  رالاس  نوخ  مایپ  داد و  رـس  قح  دایرف  هینامثع  بزح  ریجنز  لغ و  ریز  رد  هک  يدـهاجم 
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هنامولظم تداهـش  اروشاع و  تضهن  زا  دعب  تسا . هینامثع  بزح  یناوخ  زجر  یـسایس و  رادتقا  جوا  هک  دنکیم  یگدنز  ینارود  رد  دـیز 
مامت رد  دزاسیم و  هفخ  اهولگ  رد  ار  يدایرف  ره  هک  تسا  هدرتسگ  شیوخ  هایـس  هیاس  هنوگ  نآ  دادبتـسا  شناراـی  مالـسلاهیلع و  نیـسح 

راخ نیا  نادیهش ، نوخ  ناشورخ  لیس  تسا . یلاشوپ  اههدبرع  اهزجر و  نیا  هک  نیا  زا  لفاغ  دزاونیم . يزوریپ  حتف و  زاس  یمالـسا  دالب 
رادـیدپ رایـسب  هدیجنـسن  هدیجنـس و  کچوک و  گرزب و  ياهتکرح  اروشاع  تضهن  زا  دـعب  تخیر . دـهاوخ  ناد  هلابز  هب  ار  اهسخ  و 

یعامتجا و ياهتکرح  یبناج  زا  دنا . هتخاس  دراو  هیما  ینب  تموکح  حوریب  رکیپ  رب  يدج  بیسآ  دوخ  مهـس  هب  مادک  ره  تسا و  هدش 
نیا رد  تسا . هتخاـس  رادـیدپ  ناـنآ  هیلع  يدـج  رطخ  هراـمه  هیما  ینب  يراد  تموکح  نارود  لوط  رد  ترتع  یگنهرف  هژیو  هب  یـسایس و 

هب نانآ  رب  یگرزب  رطخ  تسا ، ترتع  راـبت  زا  هک  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـیز  دـننام  یعاـمتجا  ینید و  هتـسجرب  ياـهصخاش  دارفا و  ناـیم 
قیمع لوحت  کی  دـناوتب  یعامتجا  گرزب  تکرح  کی  يزاس و  هنیمز  اـب  اـت  تسا  بساـنم  تصرف  راـظتنا  رد  دـیز  اریز  دـیآیم . راـمش 

دیز هک  یتضهن  تسا . ترتع  يوس  هب  یـسایس  تکرح  شدرگ  تکرح  نیا  زا  دیز  یلـصا  هحفـص 186 ]  ] فده دزاس . رادیدپ  یعامتجا 
رادـیدپ گرزب  لوحت  شیوخ  مادـقا  اب  هچرگ  نانآ  اریز  تسین . ریبز  نب  هللادـبع  شروش  ای  راتخم و  مایق  هباـشم  دـشابیم ، نآ  زاـس  هنیمز 

شیوخ تیمکاح  ههد  کی  بیرق  زین  ریبز  نب  هللادبع  و  لاس ،) ود  بیرق   ) دومن يراد  تموکح  قارع  هفوک و  رد  یتدم  راتخم  دـنتخاس و 
دق ناـنآ  مغر  هب  هیناـمثع  بزح  تموـکح  ناـقفخ  جوا  رد  داد و  هعـسوت  یمالـسا  دـالب  زا  رگید  یخرب  زاـجح و  رب  هکم  تیزکرم  هـب  ار 

تیب لـها  يوـس  هب  تسایـس  شدرگ  ددـص  رد  دـیز  هک  دوـب  نیا  تشاد ، ناـنآ  اـب  هک  ياهدـمع  تواـفت  دـیز  تضهن  نکیل  دنتـشارفارب ،
( مالسلامهیلع  ) تیب لها  هب  یهجوت  یبسن  یبایماک  زا  دعب  رطاخ  نیمه  هب  دندوب . هتشارفا  مچرپ  دوخ  يارب  نانآ  نکیل  دوب ؛ مالسلامهیلع ) )

نیمه هب  دوب . ترتع  هار  ریبز  نب  هللادـبع  هار  هن  درپس و  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  تسد  هب  ار  روما  مامز  راتخم  هن  دنتـشادن . ناـنآ  يربهر  و 
هرواشم و اب  و  مالـسلا ) مهیلع   ) ترتع فادـها  يارب  زاس  هنیمز  مالـسلاهیلع  یلع  نب  دـیز  مایق  نکیل  دـندوبن . زین  ترتع  دـییأت  دروم  رطاخ 

. دوب ترتع  دییأت 

؟ تسیک دیز 

، دهاز دباع ، اسراپ ، يدرف  يو  تسا . مالـسلاهیلع  نیدجاس  دیـس  دـنزرف  نیرترب  مالـسلاهیلع  مولعلا  رقاب  زا  دـعب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـیز 
دیز [. 414 . ] تسا هللا  لیبس  یف  يدهاجم  قح و  ياهرواب  رب  دـقتعم  هیقف و  ملاع و  يدرف  دـیز  تسادـخ . هار  رد  رگراثیا  عاجـش و  یخس ،

هک یتایاور  تسا . هدش  لقن  ناوارف  يو  هرابرد  راهطا  همئا  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نابز  رد  ییاور  راثآ  هک  تسا  يدرف 
مالسلاهیلع نیسح  ماما  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  دنهدیم . يو  ناشخرد  هحفص 187 ]  ] تخس و هدنیآ  تشونرس و  زا  ربخ 

دراو باسح  نودب  دـنراد ، يدیفـس  ياهتروص  هک  یلاحرد  شنارای  يو و  دراد . مان  دـیز »  » هک دـیآیم  ایند  هب  يدرف  وت  لسن  زا  دومرف 
لها نم  لجر  لتقی  هک : هدمآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نابز  زا  زین  و  [. 415 . ] باسح ریغب  ۀنجلا  نولخدی  دنوشیم ، تشهب 

يو تروع  هب  هک  یمـشچ  هک  دـش ، دـهاوخ  هتخیوآ  راد  هب  يدرف  نم  تیب  لها  زا  [ » 416 . ] هتروع تأر  نیع  ۀنجلا  يرت  بلـصیف ال  یتیب 
ار دیز  باکر  هک  مدید  ار  مالـسلاهیلع ) قداص  ماما   ) دـمحم نب  رفعج  دـیوگیم  ریرج  نب  هللا  دـبع  دـید ». دـهاوخن  ار  تشهب  دـنک ، هاگن 

دنتفگ مدیسرپ  هنیدم  رد  دیز  هرابرد  سک  ره  زا  دیوگیم  يو  هرابرد  مه  دوراجلا  یبا  [. 417 . ] دنکیم بترم  ار  يو  ياهسابل  هتفرگ و 
كاپ دـیز  هدـش  مخز  تروص  زا  ار  اهنوخ  هک  یماگنه  مالـسلاهیلع  داجـس  ماـما  [. 418 . ] نآرقلا فـیلح  كاذ  تـسا ، نآرق  هارمه  يو 

هتخیوآ راد  هب  هفوک  هساـنک  رد  هک  یتـسه  يدـیز  ناـمه  وت  مراپـسیم . ادـخ  هب  ار  وـت  تفگ ، وا  هب  دـیز ) یکدوـک  نارود  رد   ) دوـمنیم
یماگنه هک  دوب  ترتع  هب  دنم  هقالع  هنوگ  نآ  دیز  [. 419 . ] ددرگیم منهج  شتآ  راچد  دنک  هاگن  وا  تروع  هب  ادمع  سک  ره  يوشیم .

شیوخ هاپـس  رد  دش ؛ يراج  شنامـشچ  زا  کشا  درک ، تناها  اهیلع ) هللا  مالـس   ) ارهز همطاف  هب  دربن  نادیم  رد  نایماش  زا  یکاپان  درف  هک 
هیلع هللا  یلص  هللا  لوسر  تنب  همطافل  بضغی  دحا  اما  دوشیمن ، هتفشآ  هحفص 188 ]  ] همطاف بضغ  تمرح و  رطاخ  هب  یسک  ایآ  دز  دایرف 
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یتیب لها  دیس  اذه  دزیخیم ، اپ  هب  تیب  لها  یهاوخ  نوخ  هب  تسا . تیب  لها  زا  يرورـس  دیز  مالـسلاهیلع : رقاب  ماما  [. 420 . ] ملس هلآ و  و 
درف دیز )  ) میومع [ » 422 . ] انترخآ انایندـل و  الجر  ناک  یمع  نا  معلا  معن  ناک  هنا  مالـسلاهیلع : قداص  ماـما  [ 421 . ] مهراطواب بلاطلا  و 

مالـسلاهیلع دمحم  نب  رفعج  تماما  هرابرد  دوب ؛ ناماما  تماما  هب  دقتعم  دوب و  هعیـش  قح  رواب  رب  دـیز  دوب .» ام  ترخآ  ایند و  يارب  یبوخ 
هچ رگ  دشابیم .» مالسلاهیلع ) قداص  ماما   ) رفعج ام  ياوشیپ  یهلا  لالح  مارح و  رد  [ » 423 . ] مارحلا لالحلا و  یف  انماما  رفعج  دیوگیم ،

هابتـشا هب  یخرب  هک  دش  ثعاب  يو  راتفر  فاصوا و  نیمه  و  تسا ، هوتـسن  يدـهاجم  دـباع و  اسراپ و  يدرف  تسا و  رامـشیب  يو  لیاضف 
وا دوخ  هک  تسا  هنوگ  نیا  دیز  دوخ  قح  داقتعا  نکیل  دوشیم ، هتفگ  هیدیز »  » اهنآ هب  دننادب و  ماما  مالسلاهیلع  داجـس  ماما  زا  دعب  ار  يو 

. درادن تماما  يربهر و  هب  ییاعدا  هنوگ  چیه  هک  درادیم  راهظا 

دیز تضهن  تیهام 

عاضوا هک  یماگنه  رد  دندوب ، هداد  ربخ  يو  ندش  هتخیوآ  راد  هب  تداهـش و  زا  هدـش و  ناونع  يو  دروم  رد  نوگانوگ  ثیداحا  هک  دـیز 
اسب هچ  دوب و  مهم  دیز  مادقا  نوچ  دومن . هیما  ینب  نامکاح  هیلع  مایق  رب  میمصت  خسار  یمزع  اب  دومن ، هدهاشم  ار  هیما  ینب  متس  یـسایس و 
بلج ار  ماما  قفاوم  رظن  دومن و  هرواشم  مالـسلاهیلع  قداص  ماـما  اـب  تسخن  هلحرم  هحفـص 189 ]  ] رد تشاد ، لابند  هب  ار  اـهنوخ  نتخیر 

لوتقملا نوکت  نا  تیضر  نا  مع  ای  هل  تلقف  هجورخ  یف  ینراشتسا  دقل  دیوگیم : مالسلاهیلع  قداص  ماما  زا  مالسلاهیلع  یسوم  ماما  درک .
رد يوش و  هتـشک  یتـسه  رـضاح  رگا  متفگ  يو  هب  نم  دومن ؛ تروشم  شماـیق  دروـم  رد  نم  اـب  [ » 424 . ] کنأشف ۀسانکلاب  بولـصملا  و 

هیلع میـشاب  مه  اهنت  ییحی )  ) مدنزرف نم و  رگا  تفگ  هک  دوب  ممـصم  مواقم و  هنوگ  نآ  دیز  نک ». مایق  يوش  هتخیوآ  راد  هب  هفوک  هسانک 
هیلع و هللا  یلـص  دـمحم  لآ  قداص  هرواشم  اب  تخاس ، رادـیدپ  یعامتجا  تکرح  کی  هک  دـیز  مایق  [. 425 . ] دومن میهاوخ  ماـیق  هیما  ینب 
، گرزب یعامتجا  تکرح  نتخاس  رادیدپ  يارب  درکیم ، یگدنز  هنیدم  رد  هک  دـیز  دومن . دـییأت  ار  نآ  ماما  تفرگ و  لکـش  ملـس  هلآ و 

ياهنامرآ هار  رد  راکادف  یناسنا  يورین  زکرم  عیشت و  هاگیاپ  هفوک  اریز  داد . صیخـشت  هفوک  شیوخ  تکرح  يارب  ار  هطقن  نیرت  بسانم 
نیـسح ماـما  دـننام  وت  دادـجا  رب  ناـیفوک  هک : دـشیم  هتفگ  هفوک  هراـبرد  ياهیاـپیب  نانخـس  هک  نیا  اـب  دوـب . مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لـها 
هیاپیب نانخس  هنوگ  نیا  هب  تشاد  یحیحص  تخانـش  هک  يو  نکیل  دندرکن ؛ يرادافو  مالـسلاهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما  مالـسلاهیلع و 

دارفا و تدـم  نیا  رد  دومن . تماـقا  دـمآ و  تفر و  هفوـک  رد  یخرب  اـب  یکلم  فـالتخا  ياـههناهب  هب  هاـم  هد  دودـح  یتدـم  داـهنن . یعقو 
نب ۀیواعم  همیزخ ، نب  رصن  لیهک ، نب  ۀملس  دننام  هفوک  نارس  دومن . ییاسانش  دنشاب ، يو  هارمه  دندوب  رـضاح  ناج  ياپ  ات  هک  ییاههلیبق 

دندومن تعیب  هدش و  نامیپ  مه  يو  اب  رفن  رازه  لهچ  دـیز  ياهيزاس  هنیمز  اب  [ 426 . ] دنتسب نامیپ  يو  اب  جلجالا و ... نب  ۀبجح  قاحـسا ،
، نوچ يرگید  دالب  هکلب  دوبن ، هدنـسب  هفوک  هب  اـهنت  دـیز  يزاـس  هنیمز  [. 427 . ] دـندوب هفوک  زا  ناـنآ  رفن  رازه  هدزناـپ  هحفص 190 ]  ] هک

نیا رب  [ 428 . ] دندوب دالب  نیا  زا  ناگدننک  تعیب  هیقب  دندومن . یهارمه  يو  اب  زین  لصوم  طساو ، ناگرگ ، ير ، ناسارخ ، نیادـم ، هرـصب ،
یلاو کلملادـبع و  نب  ماشه  هیما  ینب  مکاح  ناـمز  نآ  رد  دوب . تیمها  اـب  دـیز  تضهن  هعـسوت  ظاـحل  زا  مه  دادـعت و  رظن  زا  مه  ساـسا 

ریوزت و هلیح و  اب  تیاهن  رد  دـندش و  يو  اـب  هلباـقم  هداـمآ  دـیز  تکرح  زا  عـالطا  زا  دـعب  هیما  ینب  دوب . يوما  رمع  نب  فسوی  زین  قارع 
زا دیز  نارای  دیسر . تداهش  هب  [ 430  ] لاس 121 رد  شرس  هب  ریت  تباصا  رثا  رد  دیز  [ 429 . ] دندیشاپ مه  زا  ار  دیز  هاپس  فالتخا ، داجیا 
زا هک  دنزاس  يراج  نآ  رب  بآ  هاگنآ  دنراپـسب . كاخ  هب  یبآ  رهن  لخاد  رد  ار  يو  هزانج  دنتفرگ  میمـصت  ییحی  شدهاجم  دـنزرف  هلمج 

رمع نب  فسوی  هب  ار  نفد  لـحم  دومنیم ، بیقعت  ار  ناـنآ  هک  يرودزم  نکیل  تفرگ ؛ ماـجنا  راـک  نیا  دـنامب . ناـما  رد  هیما  ینب  سرتسد 
زا نت  دـنچ  هارمه  هب  نایرع  ار  شندـب  دنداتـسرف و  ماشه  يارب  ادـج  ندـب  زا  ار  شرـس  دـنروآ . نوریب  ار  هزانج  داد  روتـسد  يو  داد ، ربخ 
زا یتسوپ  اهلقن  زا  یخرب  ساسا  رب  دنتخیوآ ! راد  هب  هفوک  هسانک  رد  يدهن  نب  دایز  همیزخ و  نب  رصن  قاحـسا ، نب  ۀیواعم  دننام  شنارای 

هحفـص 191]  ] رات يو  تروع  رب  اهتوبکنع  دـنراگنیم  مه  یخرب  [ 431 . ] دناشوپ ار  يو  تروع  هدـش و  هتخیوآ  دـیز  رـس  تشپ  ولج و 
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تدـم هب  دـیز  هزانج  ماشه  تموکح  نایاپ  ات  مالـسلامهیلع )  ) تیب لها  اب  هیناـمثع  بزح  يزوت  هنیک  رثا  رب  تروص  ره  رد  [ 432 . ] دندینت
بقارم دـندادیم و  ینابهگن  نانآ  رفن  دـص  بش  ره  تبون  هب  هک  دوب  هتخاس  رومأم  ار  رفن  دـصراهچ  ماشه  دوب و  راد  يالاب  رب  لاس  راـهچ 

هب ار  نآ  رتسکاخ  دندنازوس و  هدروآ ، نییاپ  ار  هزانج  داد  روتـسد  دیـسر  دـیزی  نب  دـیلو  هب  تموکح  هک  هاگنآ  [ 433 . ] دندوب دیز  هزانج 
. دنداد رارق  ردب  گنج  رد  دوخ  ناگدش  هتشک  لباقم  ار  دیز  نتشک  هک  دوب  اجنآ  ات  هیما  ینب  يزوت  هنیک  [. 434 . ] دندنکارپ نابایب  تارف و 

ردب ناگدش  هتشک  ربارب  رد  ار  تدنزرف  دنتفگ  دنداهن و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ربق  رانک  رد  دندروآ ؛ هنیدم  هب  ار  دیز  رس 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  مالـسا و  اب  زیتس  ینعی  نخـس  نیا  [ 435 . ] ردب مویب  انم  لتق  نمب  هانلتق  يذلا  كدـلو  سأر  اذـه  میتشک ،

! تسا هنوگ  نیا  هیما  ینب  مالسا  ملس !

دیز فده 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ترتع  يربهر  هب  ینید  تموکح  رارقتسا  هیما و  ینب  متـس  اب  زیتس  گرزب  تکرح  نیا  زا  دیز  فده 
رد یهلا  هزیگنا  زج  دیز  هک  دشخردیم  فافـش  روط  هب  هتکن  نیا  یخیرات  ییاور و  دهاوش  رد  دـشابیم . مالـسلاهیلع  قداص  ماما  دـننامه 

ائیـش هللا ملعا  ام  درادیم ، مـالعا  هیما  ینب  مغر  هب  ماـیق  ار  دوخ  ینید  هفیظو  نیرترب  دـیز  دوب . مهارف  زین  يو  تیقفوم  هنیمز  تشادـن و  رس 
: دنکیم نییبت  هنوگ  هحفص 192 ]  ] نیا ار  فده  شیوخ ، نارای  اب  تعیب  ماگنه  رگید  راتفگ  رد  [ 436 . ] ۀیما ینب  داهج  نم  لضفا  لجوزع 

راک نیا  هب  مادـقا  نم  هرواشم  اب  دـیز  دومرف ، مالـسلاهیلع  قداص  ماما  [. 437 ... ] نیملاظلا داهج  هیبن و  ۀنـس  هللا و  باتک  یلا  مکوعدـن  اـنا 
شیوخ هدعو  هب  دشیم ، زوریپ  دـیز  رگا  دومرفیم  ناشیا  تخیریم . کشا  يو  تیمولظم  رب  داتـسرفیم و  تمحر  هرامه  يو  رب  دومن و 

یناوخارف شروش و  رد  يرایسب  [. 438 . ] هیلا اعد  امب  یف  ول  رفظ  ول  دـمحم و  لآ  نم  اضرلا  یلا  اعد  هنا  ادـیز  یمع  هللا  محر  دومنیم ، افو 
راعـش نیا  اریز  نایـسابع ؛ راتخم و  دـننام  دـندادیم ، رارق  راعـش  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  نم  اضرلا   ) ار نیوانع  نیا  دوخ 
قداص ماما  تسد  هب  ار  رما  رایتخا  دوب و  رادافو  شیوخ  هدـعو  هب  دـیز  هک  تسا  نیا  نانآ  اـب  دـیز  تواـفت  نکیل  تشاد . يرثؤم  دربراـک 

دادعت و تهج  ود  زا  دندومن ، تعیب  دیز  اب  هک  مه  يدارفا  تخاسیم . رقتسم  یسایس  تیریدم  ترضح  رظن  ریز  ای  درپسیم و  مالـسلاهیلع 
یگرزب تکرح  دیز  دندومن . تعیب  يو  اب  ناسارخ  ات  هفوک  زا  فلتخم  طاقن  زا  رامـشیب و  هوبنا و  اهنآ  تیعمج  دندوب . تیمها  اب  هعـسوت 

هنیمز مه  یعاـمتجا  رظن  زا  دوـشیم  موـلعم  [ 439 . ] ناسارخب ۀعیـشلا  تکرحت  دوب ، هدـمآ  تکرح  هب  ناـسارخ  دـالب  هک  تخاـس  رادـیدپ 
نب یلع  یضم  ام  لثم  ءادهش  الا  هباحـصا  یمع و  دیز  یـضم  ام  دومرف : مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زین  تسا و  هدوب  مهارف  يو  يارب  یبایماک 
دنع نوعجار  هیلا  انا  انا هللا و  لاق  مث  یکبف  دیسر ، مالـسلاهیلع  قداص  ماما  هب  دیز  تداهـش  ربخ  هک  یماگنه  [. 440 . ] هباحصا بلاط و  یبا 

نسحلا و یلع و  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  هحفص 193 ]  ] عم اودهشتسا  ءادهشک  ادیهـش  یمع  یـضم  یمع ... بستحا  هللا 
هک ینادیهش  دننامه  میومع  دندومرف  دندومن و  عاجرتسا  دندرک و  هیرگ  دیز  تداهـش  ربخ  ندینـش  اب  ماما  [ » 441  ] مالسلاامهیلع نیسحلا 
زا مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  دـش ». دیهـش  دندیـسر ، تداهـش  هب  نیـسح  نسح و  یلع و  ملـس و  هلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  هارمه 

گرزب تکرح  کی  دـیز  مایق  ساسا  نیا  رب  [. 442 . ] دومن میـسقت  نانآ  نیب  ار  یلاوما  دومن و  ییوجلد  دیز ، هارمه  نادیهـش  ناگدنامزاب 
قداص ماما  دوب . مالـسلاهیلع  قداص  ماما  دـییأت  دروم  تخاس و  هجوتم  نایوما  تموکح  رب  یتخـس  بیـسآ  تخاس و  رادـیدپ  ار  یعامتجا 

. دومن راکشآ  تیامح  يوما  نامکاح  هیلع  دیز  یماظن  یعامتجا و  مادقا  زا  مالسلاهیلع 

دیز نب  ییحی 

روتـسد دنیامن . ریگتـسد  ار  ییحی »  » شدنمورب هوتـسن و  دنزرف  هلمج  زا  دیز  نارای  نتفای  ددص  رد  هیما  ینب  نامکاح  دیز  تداهـش  زا  دـعب 
زا دوشیم . اونین  نیرحنلا و  نیب  مزاع  شدیهش  ردپ  نفد  زا  دعب  ییحی  دوب . هدش  رداص  رمع  نب  فسوی  بناج  زا  يو  يریگتـسد  بیقعت و 

76 امام صادق علیه السالم الگوى زندگى

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ناسارخ رد  يوما  مکاح  رایـس  نب  رـصن  هب  رمع  نب  فسوی  دروآیم . يور  ناسارخ  سخرـس و  هب  تیاهن  رد  هاگنآ  ير »  » هب قارع  هقطنم 
راکـشآ و تروص  هب  لاس  جنپ  دودح  ییحی  [. 443 . ] دتـسرفب قارع  هب  هدومن و  ریگتـسد  ار  ییحی  هدـش  يوحن  ره  هب  هک  دراگن  یم  همان 

هوارز نب  ورمع  يرفن  رازه  هد  هاپـس  اب  دـنربیم  مان  رفن  داتفه  دودـح  هک  شیوخ  نارای  اب  تیاهن  رد  دـنکیم . شـالت  ناـسارخ  رد  ناـهنپ 
زوحا نب  ملسم  یهدنامرف  هب  نمشد  هاپس  اب  ناجزوج  ياتسور  رد  لاس 126  رد  يو  هحفص 194 ] . ] دیامنیم عمق  علق و  ار  نانآ  ریگرد و 

اج نامه  ار  يو  هزانج  دنتسرفیم و  دیزی  نب  دیلو  يارب  ار  ییحی  رـس  دنوشیم . دیهـش  شنارای  ییحی و  يریگرد  نیا  رد  دوشیم . ریگرد 
يو رب  هدروآ  نییاپ  ار  هزانج  ناسارخ  رب  يزوریپ  زا  دعب  ملسموبا  هک  هدوب  راد  يالاب  رب  ملسم  وبا  جورخ  نامز  ات  هزانج  دنزیوآیم . راد  هب 

شردپ دننامه  دوش  دونـشخ  يو  زا  ادخ  دندومرف : ییحی  دروم  رد  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  [. 444 . ] دراپـسیم كاخ  هب  درازگیم و  زامن 
تضهن دییأت  [. 445 . ] هوبا امک  بلصی  هوبا و  لتقی  امک  لتقی  هنا  هنع  هللا  یضر  ددرگیم ، هتخیوآ  راد  هب  شردپ  دننامه  دوشیم و  هتـشک 

. دـشابیم هیما  ینب  ینعی  هیناـمثع  بزح  هیلع  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  ياهيرگـشلاچ  نیرت  گرزب  زا  ییحی  تضهن  زین  یلع و  نـب  دـیز 
رد یمالسا  هعماج  هک  تسا  هتکن  نیا  رب  هاوگ  شنارای  يو و  تمظع  زا  لیلجت  ییحی و  دیز و  تضهن  اب  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  یهارمه 
هب تسا ؛ هتشاد  ار  تیب  لها  يوس  تمـس و  هب  هیما  ینب  زا  یـسایس  ماظن  شدرگ  تهج  رد  ار  مزال  یگدامآ  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  نامز 
نآ ندیـسر  رمث  هب  راودیما  دنک و  یم  تیامح  دیز  تکرح  دـننام  یماظن  یـسایس و  ياهتکرح  زا  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  رطاخ  نیمه 

هحفص 195] . ] تسا

ترتع تیعقوم 

تیب لـها  ماـن  هب  شیوخ  يوـس  تمـس و  هب  ار  مالـسا  ناـهج  نایـسابع ، یناوـخارف  دـش ، هداد  حیـضوت  هک  هنوـگ  ناـمه  رگید  بناـج  زا 
زاتمم و رایـسب  ترتع  تیعقوم  هک  دشابیم  یعدم  نیا  رب  يرگید  دهاش  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ترتع  و  مالـسلامهیلع ) )

لکش ترتع  دای  مان و  هب  اهتضهن  یماظن و  یسایس و  ياهتکرح  رطاخ  نیمه  هب  تسا . هتفرگ  ارف  ار  مالسا  ناهج  رساترس  ترتع  هزاوآ 
نارـس هژیو  هب  نانآ  نکیل  دنیامنیم ؛ لابند  ار  يرگید  فادها  دراوم  یخرب  رد  یعامتجا  ياهنایرج  تضهن و  ناربهر  هچرگ  دـنریگیم .

فادـها يوس  تمـس و  هب  ار  اهـشرگن  دـنناوتیم  ترتع  تیعقوم  مان و  اب  هک  دـننادیم  دـنهاگآ و  ترتع  تیعقوم  هب  یبوخ  هب  سابع  ینب 
شیوخ فادها  ناربهر و  دنراودیما ، رایسب  راشف  مرها  نیا  هب  هیسابع  بزح  نارس  دوشیم  هدهاشم  رطاخ  نیمه  هب  دنهد . شدرگ  شیوخ 
دوشیم مولعم  دنرب . یم  شیوخ  فادـها  هب  ندیـسر  رد  ناوارف  هرهب  رازبا  نیا  زاو  دـنزاسیم  ناهنپ  دـمحم  لآ  نم  اضرلا  شـشوپ  ریز  ار 

هدوب ترتع  يوسمه  لکـشت  ترتع و  تیعقوم  تسا ، هتـشاد  ذوفن  اهلد  رد  رتشیب  همه  زا  هک  یناـیرج  نآ  هدوب و  حرطم  هعماـج  رد  هچنآ 
. تسا هتشاد  فوطعم  دوخ  يوس  تمس و  هب  ار  اهشرگن  هک  هدوب  رقتسم  یعامتجا  مرها  نیرت  دنمناوت  نیرت و  مهم  ترتع  تیعقوم  تسا .

رگید دهاش 

ماما میهاربا  هک  یماگنه  هک  تسا  نیا  مالسلاهیلع -  قداص  ماما  تمس  هب  نایسابع  ناراداوه  نارـس و  شدرگ  بلطم -  نیا  رب  رگید  هاوگ 
رد يو  گرم  ربخ  دیـسر و  لتق  هب  نادـنز  رد  ناورم  روتـسد  هب  دومنیم ، اـفیا  ار  ساـبع  ینب  ناـیرج  یهدـنامزاس  رد  ار  یلـصا  شقن  هک 
زا يدای  مان و  نامز  نآ  ات  دندید و  يرارطضا  برطضم و  ار  تیعقوم  هدش و  قرفتم  سابع  ینب  نارای  دش ، رشتنم  یمالـسا  روشک  رـسارس 

هدنیآ تسا و  هدش  هجوتم  نایـسابع  بزح  رب  يدج  بیـسآ  نوچ  دوشیم  هدهاشم  تصرف  نیا  رد  دنتـشادن . نایم  هب  ترتع  ياه  صخاش 
لیامتم مالـسلاهیلع  قداص  ماما  فرط  هب  رهاظ  رد  یعاـمتجا  تکرح  نیا  نارـس  تسا ، هتفر  ورف  ماـهبا  زا  ياهلاـه  رد  هحفص 196 ]  ] نانآ

قارع و رد  نانآ  مهم  هاگیاپ  رد  یکی  دنتـشاد ، نایـسابع  تموکح  رارقتـسا  يزاـس  هنیمز  رد  یلـصا  شقن  هک  نارـس  زا  نت  ود  دـنوشیم .
قارع و رد  زاغآ و  ناسارخ  زا  ار  یماظن  تکرح  یناوخارف  زا  سپ  دومن و  افیا  مهم  شقن  همه  زا  هک  يرگید  لالخ ، هملسوبا  ینعی  هفوک 
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زا دنراگنیم و  همان  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  هب  ساسح  تیعقوم  نیا  رد  ود  ره  دوب . یناسارخ  ملـسم  وبا  داد ، نایاپ  هیما  ینب  طاسب  هب  ماش 
يربهر و رارقتـسا  يارب  هک  دـنیامنیم  دومناو  هنوگ  نیا  ماما  هب  دریگ و  هدـهع  هب  ار  ریگارف  تضهن  نیا  يربهر  هک  دـنهاوخیم  ترـضح 

رظتنم اـم  تسوت ، هارمه  وجگنج  رازه  هفوک 70  رد  تشون  ماما  هب  دوب ، هدنام  ناریح  هک  لالخ  هملـسوبا  دـندرکیم ! شالت  ترتع  تماما 
نانآ تساوخرد  هب  دنتـسین ، قداص  شیوخ  راـهظا  نیا  رد  ناـنآ  تسنادیم  دوب و  ربخ  اـب  ناـنآ  هئطوت  زا  هک  ماـما  دـنام . میهاوخ  روتـسد 

ارف وـت  يوـس  هب  ار  مدرم  نم  هک  تشوـن  ماـما  هب  ملـسم  وـبا  هک  یماـگنه  نینچمه  [. 446 . ] دـنازوس ار  هملـسوبا  هماـن  یتح  درکن و  هجوت 
فادـها دوس  هب  هدومن و  ملع  ار  ماما  تیعقوم  ناونع و  مان و  دـهاوخیم  هک  تسنادیم  دوب و  ربخ  اـب  يو  گـنرین  زا  هک  ماـما  مناوخیم ،

یلاجرب و ال تنا  تسل  یـشابیم ، نم  ناراـی  زا  وت  هن  تسا و  نم  ناـمز  ناـمز ، نونکا  هن  تفگ  يو  باوج  رد  دـیامن ، يرو  هرهب  شیوخ 
هملس وبا  ارچ  دوب  نینچ  رگا  دنتسین ! مالسلاهیلع  قداص  ماما  يوس  تمس و  هب  مدرم  هک  تسین  انعم  نیدب  نخس  نیا  [. 447 . ] ینامز نامزلا 
مادقا نیا  دنک ؟ دییأت  ار  نانآ  مادقا  دریگ و  هدـهع  رب  ار  يربهر  دـنهاوخ  یم  هحفـص 197 ]  ] ماما زا  دنراگنیم و  همان  ود  ره  ملـسم  وبا  و 

. تسا یعامتجا  تیعقوم  نیرترب  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  تیعقوم  تسا ؛ بساـنم  رایـسب  ماـما  يارب  تیعقوم  هک  تسا  نیا  رب  هاوگ  ناـنآ 
نیا زا  نانیا  دوب . دـنهاوخن  رادافو  نانیا  دـسرب . يربهر  هب  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  دـنهاوخیمن  نانیا  دنتـسین ؛ ماما  ناراـی  دارفا  نیا  نکیل 

قداص ماـما  هتبلا  دـننک . روبع  هدـمآ  دـیدپ  میهاربا  گرم  زا  دـعب  هک  نارحب  نیا  زا  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  ماـن  اـب  دـنهاوخ  یم  تصرف 
هب مالـسلاهیلع  قداص  ماما  تیعقوم  جاوما  اـب  ار  دوخ  یتشک  تسناوت  دـنهاوخن  ناـنآ  تفرگ و  دـهاوخن  رارق  ناـنآ  روبع  لـپ  مالـسلاهیلع 

. دنناسرب لحاس 

ملسموبا تنایخ 

لوفا ياههنیمز  هدوب و  طوقس  هب  ور  هیما  ینب  دادبتسا  تموکح  مالسلاهیلع  قداص  ماما  نامز  رد  هک  دنهدیم  یهاوگ  یبوخ  هب  دراوم  نیا 
مالـسلاهیلع قداص  ماما  ترتع و  تمـس  هب  يربهر  داهن  شدرگ  يارب  یعامتجا  تیعقوم  نیرتهب  نامز  نیا  دوب . هدش  مهارف  هینامثع  بزح 

يدج بیسآ  هدمآ و  دیدپ  یلع  نب  دیز  ریگارف  تضهن  رگید  يوس  زا  دنیبیم ، اراکـشآ  ار  هیما  ینب  طوقـس  ياههناشن  وس  کی  زا  تسا .
دالب مامت  ناسارخ و  قارع ، زاجح ، ترتع  ياهیگتـسیاش  لـیاضف و  رگید  بناـج  زا  تسا . هتخاـس  دراو  هیناـمثع  بزح  هدیـسوپ  رکیپ  رب 

. دوریم رامش  هب  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  تمـس  هب  یـسایس  تیریدم  شدرگ  يارب  تصرف  نیرتهب  نامز  نیا  تسا . هتفرگ  ارف  ار  یمالـسا 
دـشیم زوریپ  رگا  دیز  دومرفیم : هک  تسا  فده  نیا  هب  ندیـسر  يارب  دومنیم ، تیامح  دیز  یهلا  یمدرم و  ياهتکرح  زا  هک  زین  ماما 

هحفص 198]  ] هدوب مالسلاهیلع  قداص  ماما  ترتع و  تموکح  رارقتسا  تهج  رد  دیز  يرادافو  یفول . رفظ  ول  دوب ، رادافو  شیوخ  نامیپ  هب 
شالت نآ  ملـسموبا  رگا  دندرکیمن و  شالت  سابع  ینب  ندرک  ملع  يارب  رادـقم  نیا  ناهام  نب  ریکب  هملـسوبا و  دـننام  يدارفا  رگا  تسا .

لآ اضرلا  يوس  هب  هک  دوب  حرطم  شراعـش  رد  هک  هنوگ  نامه  ملـسموبا  و  دادیمن ، ماـجنا  ساـبع  ینب  نتخاـس  حرطم  تهج  رد  ار  عیـسو 
. دشابیم ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هب  مالسلاهیلع  قداص  ماما  زا  رتراوازس  صخـش  مادک  درکیم ، لمع  دناوخیم ، ارف  دمحم 

رطاخ نیدـب  درکیم . شدرگ  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  تمـس  هب  يربهر  عطق  روط  هب  دـشیم  حرطم  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  هناقداص  رگا 
تفگ ناوتیم  هک  تسا  هنوگ  نیا  تفریمن . نایم  زا  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  يربهر  هنیمز  دوبن ، ملـسم  وبا  تناـیخ  رگا  تفگ  ناوتیم 

نایسابع ات  دناسر  لتق  هب  ار  راکهانگ  هانگیب و  رفن  رازه  دص  شش  زا  شیب  تخادنا و  هار  هب  ار  كانتشحو  راتشک  نآ  هک  ملـسموبا  مادقا 
بناج زا  گرزب  تنایخ  کی  نیا  درب . نایم  زا  ار  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  يراد  تموکح  يربهر و  هنیمز  دـناسر ، یـسایس  رادـتقا  هب  ار 
شدرگ رگید  ياهنوگ  هب  یـسایس  عاضوا  تفرگیمن ، ماجنا  نانیا  يوس  زا  تنایخ  نیا  رگا  دوریم . رامـش  هب  يو  ناتـسد  مه  ملـسموبا و 
هیناـمثع بزح  ربارب  رد  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  یـسایس  يرگـشلاچ  نیرت  گرزب  یلع ، نـب  دـیز  ماـیق  دـییأت  تروـص  ره  رد  دوـمنیم .
گرزب تکرح  نیا  زا  دـندوب ، هدومن  یهدـناماس  ار  یگنهرف  زین  یعامتجا و  رگید  ياه  تیلاـعف  هک  لاـح  نیع  رد  ماـمه  ماـما  دـشابیم .
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هحفص 199] . ] دشابیم هیما  ینب  تیمکاح  ربارب  رد  مالسلاهیلع  قداص  ماما  فافش  عضوم  نیا  دندومن و  تیامح  قح  هب  یعامتجا 

سابع ینب  تموکح  رارقتسا 

تیریدم دنـسم  هب  یـسابع  مکاح  نیلوا  حافـس  دش و  سابع  ینب  ندیـسر  تیمکاح  هب  ثعاب  ریگارف  یماظن  مادـقا  سابع و  ینب  یناوخارف 
ياهلاس لوط  رد  تفای  رارقتـسا  لاس 132  رد  هک  یعامتجا  گرزب  نایرج  کـی  تروص  هب  هدـیدپ  نیا  تسـشن . یمالـسا  تما  یـسایس 

هنوگ نامه  دنتفای . تیمکاح  یمالسا  روانهپ  رایـسب  روشک  زا  یمیظع  شخب  رب  نرق  جنپ  نایـسابع  تفای . موادت  نرق  جنپ  زا  شیب  يدامتم 
« لوغم  » ینعی نایناسارخ  تسد  هب  لاس  يدـنا  دـصناپ و  زا  دـعب  زین  نانآ  طوقـس  دوب ، ملـسموبا  نایناسارخ و  دادـما  هب  نانآ  تیمکاح  هک 

مکت ءاج  اذا  قارعلا  لها  ای  مکل  لیو  مالـسلاهیلع : قداـص  ماـما  تسا . هدـمآ  زین  ییوگ  شیپ  نیا  ینید  راـثآ  یخرب  رد  هک  تفرگ  لـکش 
[448 . ] انرمال اببس  نونوکی  و  درج ... درم  قدحلا ، راغص  ارغـص ... هرأفلا  ناذآک  مهناذآ  موق  طثلا ... نم  مهل  لیو  و  ناسارخ ... نم  تایارلا 

ناسارخ زا  ییاهمچرپ  نابحاص  هک  یماگنه  نانآ  رب  ياو  دنزاتب . نانآ  رب  ناسارخ  زا  ییاهمچرپ  نابحاص  هک  یماگنه  قارع  لها  رب  ياو  »
شوگ دننام  ناشـشوگ  یکچوک  هک  نانآ  دـنزاتب . نانآ  رب  شیر ) نودـب  نادرم   ) هسوک يدارفا  هک  یماگنه  نانآ  رب  ياو  دـنزاتب . نانآ  رب 

لوا تمـسق  دـندرگیم .» ترتع )  ) ام عضوم  تیوقت  ثعاب  نانآ  تسا ، وم  نودـب  نانآ  تروص  تسا و  کچوک  نامـشچ  هقدـح  شوم و 
هعیش ياملع  يرادم  تسایس  رثا  رد  نانآ  نامز  رد  هک  اهلوغم  هلمح  اب  يدعب  تمسق  دوش . قبطنم  دناوتیم  ملـسموبا  هلمح  اب  تیاور  نیا 

اهنیا دومرف : دیزی  نب  لضفم  هب  تیاور  رد  مالسلاهیلع  قداص  ماما  زین  و  تسا . گنهامه  دش ، تیوقت  عیـشت  یـسوط  ریـصن  هجاوخ  دننام 
ثیح نم  مهرما  داسف  ءیبحی  امنا  کنع  اذ  عد  دش ، دهاوخ  عورـش  دش ، زاغآ  ناشیریگ  لکـش  هک  اج  نامه  زا  نانیا  يدوبان  نک . اهر  ار 
لوسر تسا . حرطم  ینید  راـثآ  رد  زین  رگید  یعون  هب  ساـبع  ینب  يراد  تموکح  ییوگ  شیپ  هتبلا  هحفص 200 ] [. ] 449 . ] مهحالص أدب 

هب دندوب ، ناسارخ  لها  نانآ  ناوریپ  دندیـشوپ و  هایـس  وت  نادـنزرف  هک  یماگنه  دومرف  سابع  شیومع  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا 
رد هرامه  هدومن و  داجیا  عقوت  سابع  نادـنزرف  رد  هتکن  نیا  [ 450 . ] مهیف رمالا  لزی  مل  ناسارخ  لها  مهتعیش  ناک  و  دنـسریم ، تموکح 

هایـس سابل  اهنآ  رطاـخ  نیمه  هب  و  [ 451 ، ] دوب وگتفگ  دروم  هراـمه  ساـبع  نادـنزرف  ناـیم  رد  يربط  لوق  هب  دـندوب و  نآ  ققحت  يوزرآ 
تـسد هب  هن  وت  تسد  هب  هن  تموکح  دومرف : دوب -  يولع  هک  نسح -  نب  هللادـبع  هب  هرواشم  هسلج  رد  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  دندیـشوپ .

اذهل اذه  نا  دباییم ، موادت  يو  نادنزرف  نایم  رد  هاگنآ  روصنم ، شردارب  حافـس و  هب  تموکح  دسریم . میهاربا ) دمحم و   ) وت نادـنزرف 
لالخ هملـسوبا  لثم  ییاههدعو  هب  هک  نسح  نب  هللادبع  هب  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  [ 452 . ] هدعب نم  هدلول  مث  روصنم )  ) اذهل مث  حافـس ) )
روتسد وت  ایآ  ياهدومن ، لیـسگ  ناسارخ  هب  وت  ار  ملـسموبا  ایآ  دیامرفیم : دنا ، هدیزگرب  يربهر  هب  ار  ام  نانیا  هک  دندوب  هدومن  شوخ  لد 

یسک ایآ  ياهدومن و  یهد  نامزاس  ار  نانآ  وت  دننکیم ، شالت  نایسابع  دوس  هب  قارع  رد  هک  نانیا  ایآ  دننک ؛ نت  هب  هایـس  سابل  هک  يداد 
کی زا  اهییوگ  شیپ  نیا  هتبلا  تسا . رادقم  نیا  زا  شیب  تایاور  هنوگ  نیا  دادعت  [ 453 . ] ادحا مهنم  فرعت  له  و  یسانشیم ، ار  نانآ  زا 

تموکح اب  سابع  ینب  تموکح  دـنیآیمن . رامـش  هب  ساـبع  ینب  بیذـکت  اـی  دـییأت و  دـنهدیم ؛ ربخ  هدـنیآ  رد  یمتح  هدـیدپ  تیعقاو و 
تـسد هب  دادـغب  لاس  نیا  رد  تسا . هتفاـی  موادـت  متفه ) نرق  همین   ) لاس 656 هحفـص 201 ]  ] ات زاغآ و  لاس 132  رد  حافـس )  ) سابعلاوبا

دش و هتـشک  اهلوغم  تسد  هب  [ » 454  ] هللااب مصعتمـسلا   » هب فورعم  یـسابع  هفیلخ  نیرخآ  و  دش . حـتف  لوغم  ناخ  زیگنچ  هون  ناخوکاله 
نیا رد  مالسلاهیلع  قداص  ماما  يریگ  عضوم  یسررب  تسا ، راتشون  نیا  فادها  زا  هچنآ  درک . طوقس  لاس  زا 524  دعب  نایسابع  تموکح 
نیا هب  ندیسر  يارب  تشاد . یعضوم  هچ  سابع  ینب  تیمکاح  یعامتجا و  نایرج  نیا  ربارب  رد  مالسلاهیلع  قداص  ماما  هک  دشابیم  اتـسار 
دروم رد  نانآ  هک  دوش  یـسررب  هتکن  نیا  دـیاب  دریگ . رارق  یـسررب  دروم  يراد  تموکح  رد  سابع  ینب  نامکاح  راتفر  دـیاب  تسخن  مهم 

هب هجوت  اب  ترضح  يریگ  عضوم  اریز  دریگ . رارق  هجوت  دروم  مالسلاهیلع  قداص  ماما  يریگ  عضوم  هاگنآ  دنتشاد . يراتفر  هنوگچ  ترتع 
. دومن لیلحت  ار  مالسلاهیلع  قداص  ماما  ياهيریگ  عضوم  ناوتیمن  سابع  ینب  نامکاح  راتفر  زا  یهاگآ  نودب  دشابیم . نانآ  راتفر 
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یلک ياهروحم  یخرب 

نایسابع نارود  لحارم 

شور اب  ییانـشآ  زا  شیپ  نکیل  دـشابیم . روصنم  حافـس و  ینعی  یـسابع  هفیلخ  ود  اب  ناـمز  مه  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  تماـما  نارود 
نایـسابع و نارود  یلک  ياهروحم  یخرب  اب  ییانـشآ  مالـسلاهیلع ، قداص  ماما  ياهيریگ  عضوم  هفیلخ و  ود  نیا  راتفر  يراد و  تموکح 

میسقت هلحرم  راهچ  هب  هتشاد  هک  یبیـشن  زارف و  اب  ار  نایـسابع  نارود  اهراتـشون ، زا  يرایـسب  رد  دیامنیم . هتـسیاب  نانآ  یلک  ياهتسایس 
نیا نامکاح  نرق . کی  تدـم  هب  هحفص 202 ]  ] لاس 232 ات  لاس 132  ینعی  ناـنآ  يراد  تموکح  زاـغآ  زا  تسخن  هرود  - 1 دنیامنیم .

اب رـصاعم  یکی  دراد ؛ یگژیو  ود  نارود  نیا  قثاو . مصتعم و  نومأـم ، نیما ، نوراـه ، يداـه ، يدـهم ، روـصنم ، حافـس ، زا  دـنترابع  هرود 
موادت نرق  کی  تدم  ظاحل  زا  هک  تسا  نایسابع  یسایس  رادتقا  نارود  نارود ، نیا  هک  نیا  مود  دشابیم . مالـسلاهیلع  راهطا  همئا  روضح 

نامکاح نارود  نیا  رد  تفای . هرتسگ  لامش  بونج و  برغ و  قرش و  زا  یمالسا  دالب  مامت  رد  نانآ  تموکح  مه  تعـسو  رظن  زا  هتفای و 
اب نایـسابع  نارود  مود  هلحرم  - 2 دندوب . هدـش  راتفرگ  زین  ینورد  ناوارف  ياهشلاچ  رد  هچرگ  دـندوب ؛ طلـسم  عاضوا  هب  الماک  یـسابع 

، لکوتم زا : دـنترابع  هرود  نیا  ناـمکاح  تشاد . همادا  نرق  کـی  تدـم  هب  ات 334  لاـس 232  زا  دوب . هارمه  ناـکرت  دـننام  نارگید  ذوفن 
راـبرد رد  ناـکرت  نارود  نیا  رد  یفکتـسم . یقتم و  یـضار ، رهاـق ، ردـتقم ، یفتکم ، دـضتعم ، دـمتعم ، يدـتهم ، زتعم ، نیعتـسم ، رـصتنم ،

. دندرک يزادنا  گنچ  عاضوا  تیریدم  رد  هدومن و  یتافیرشت  ماقم  کی  هب  لیدبت  ار  هفیلخ  هک  ياهنوگ  هب  دندومن ؛ لماک  ذوفن  نایـسابع 
موصعم ناـماما  روضح  اـب  رـصاعم  زین  نارود  نیا  لاـس  تسیب  دیـسر . تکـاله  هب  دوـخ  كرت  ناـیرابرد  تسد  هب  یـسابع  لـکوتم  یتـح 

ار نارود  نیا  دیماجنا . لوط  هب  نرق  کی  دودح  تدـم  هب  زین  لاس 447  ات  لاس 334  زا  نایسابع  موس  نارود  - 3 دشابیم . مالسلامهیلع ) )
هطلـس هیوب  لآ  نادمه  ناهفـصا و  نامرک ، زاوها ، سراف ، دننام : قطانم  يرایـسب  رد  هک  ارچ  دیمان . هیوب  لآ  رادتقا  ذوفن و  نارود  ناوتیم 

-4 مئاق . رداق و  عئاط ، عیطم ، یفکتـسم ، زا : دـنترابع  نارود  نیا  ناـمکاح  دـش . ادـج  نایـسابع  يزکرم  تموکح  زا  قطاـنم  نیا  دـنتفای و 
طوقـس لاس  اـت  نرق  ود  زا  شیب  تدـم  هب  لاس 665  اـت  لاس 447  زا  تفای ، موادـت  رگید  ياـههرود  زا  شیب  هک  نایـسابع  مراـهچ  نارود 

، یـضتسم دجنتـسم ، یفتکم ، دشار ، دـشرتسم ، رهظتـسم ، يدـتقم ، زا : دـنترابع  هرود  نیا  نامکاح  هحفـص 203 ] . ] تشاد همادا  نایـسابع 
دور ود  نیب   ) رهنلا ءاروام  ناسارخ ، دننام  يدالب  رد  هک  نایقوجلس  رارقتسا  اب  تسا  نامز  مه  نارود  نیا  مصعتسم . رصنتسم ، رهاط ، رصان ،

نارود یط  نایسابع  هطلس  ریز  زا  قطانم  زا  يرایـسب  هاگدید  نیا  اب  دنتفای . هطلـس  ناجیابرذآ و ... ناهفـصا ، نامرک ، نوحیـس ،) نوحیج و 
. تسا هتفر  نوریب  مراهچ  موس و 

نایسابع تموکح  راتخاس 

یبرع تیموق  بصعت و  زا  نایوما  هک  نیا  دومن ، وجتـسج  هینامثع  بزح  اب  نایـسابع  نارود  یگژیو  ناونع  هب  ناوتیم  هک  مود  یلک  روحم 
رگ هیواعم  هژیو  هب  هیما  ینب  دندومن . يریگولج  تخـس  یـسایس ، تردق  نورد  هب  هناگیب  ذوفن  زا  نایوما  دـندومن . تسارح  الماک  شیوخ 

تسد ذوفن و  زا  نکیل  دنداد ، لکـش  انعم  مامت  هب  يرابرد  یفارـشا و  تموکح  کی  دندش و  رثأتم  مور  يرگ  یفارـشا  تافیرـشت و  زا  هچ 
روط هب  ار  یـسایس  رادـتقا  هیواعم  دـندومن . تعنامم  تدـش  هب  تردـق  ياهمرها  رد  هیما  ینب  ریغ  هکلب  برع ، ریغ  اهنت  هن  ناـگناگیب  یباـی 

بادآ زا  يرایـسب  دـندش و  رثأتم  تخـس  نایناریا  هژیو  هب  اهمجع  موسر  بادآ و  زا  نایـسابع  نکیل  دومن . ظفح  هیناـمثع  بزح  رد  لـماک 
رد هک  دنتفای  ذوفن  نایـسابع  رابرد  رد  هنوگنآ  شیوخ  صاخ  گنهرف  اب  نایناریا  دندومن . ارجا  اههناخ  ترازو  اهتیریدم و  رد  ار  نایناریا 
رد نایسابع  رابرد  رد  ار  نایکمرب  يارزو  ذوفن  هک  دش  داهنـشیپ  کمرب  نب  دلاخ  هب  تارزو  تمـس  حافـس )  ) نایـسابع هفیلخ  نیلوا  نارود 

نارود نیا  دـندرکیمن . راذـگاو  يوما  ریغ  هب  ار  يدـیلک  ياهتسپ  یتحار  هب  هینامثع  بزح  نارود  رد  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  تشاد . یپ 
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اههناخ ترازو  نارود  نیا  رد  تشاد . لابند  هب  نایسابع  هحفص 204 ]  ] رابرد رد  ار  ناقناخ  ینب  بارخ و  ینب  رهاط ، ینب  لهـس ، ینب  ذوفن 
يراذگاو  ) یـضیوفت هناخ  ترازو  هب  ندوب ) هفیلخ  فارـشا  دید و  ریز   ) يذیفنت ياههناخ  ترازو  زا  دـنتفرگ و  دوخ  هب  يدـیدج  راتخاس 

یـسابع هفیلخ  نیلوا  حافـس  دش . لقتنم  هفوک  هب  تسخن  هلحرم  رد  ماش  زا  زین  اه  تختیاپ  تردق و  زکارم  دش . لیدـبت  ریزو ) هب  تارایتخا 
مان هب  يرهش  هفوک  رانک  رد  دش  روبجم  حافـس  دندیباتن ، رب  ار  نایـسابع  دندوب ، يولع  هعیـش  هفوک  مدرم  نوچ  نکیل  دش . رقتـسم  هفوک  رد 

. دزاسب ار  دادـغب  هدومن و  رتشیب  هفوک  زا  ار  تختیاپ  هلـصاف  دـش  روبجم  روصنم  هاـگنآ  دـهد . رارق  تموکح  زکرم  دـیامن و  اـنب  هیمـشاه » »
مـصتعم هچرگ  دـندومن . لقتنم  ناسارخ  ورم  سوط و  هب  ار  تموکح  زکرم  هک  دـندش  رثأتم  نایناریا  بادآ  گنهرف  زا  هنوگ  نآ  نایـسابع 

نانآ دوب . توافتم  نایوما  اب  رهاظ  رد  نایـسابع  تموکح  لکـش  تخاس . لقتنم  قارع  هب  ارماس »  » رهـش نتخاس  اب  ار  تفالخ  زکرم  هراـبود 
نخس شیپاشیپ  نانآ  تموکح  زا  مالسا  ربمایپ  هک  دنتخاسیم  رادیدپ  اهنهذ  رد  ار  نامگ  نیا  دنتشادنپیم و  مالسا  ربمایپ  ثراو  ار  دوخ 

نیا دندومنیم . دادـملق  ینید  ياهشزرا  رارقتـسا  نارگمتـس و  اب  هزرابم  وج و  تلادـع  راتفگ  نخـس و  رد  ار  دوخ  تموکح  تسا . هتفگ 
نارگشلاچ اب  دروخرب  رظن  زا  نکیل  [. 455 . ] تسا راکشآ  یبوخ  هب  روصنم  حافس و  دننام  یسابع  يافلخ  نیتسخن  ياههبطخ  زا  اهیگژیو 

جاوما اب  تموکح  شیادیپ  رد  هک  هنوگ  نامه  دندومنن . راذگ  ورف  یمتس  چیه  زا  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  اب  دروخرب  دوخ و  نیفلاخم  و 
هب دنتخاس . روانـش  نوخ  جاوما  رد  ار  دوخ  یتشک  زین  شیوخ  تموکح  لاس  دـصناپ  همادا  رد  دـندش ، راوس  شیوخ  دارم  بکرم  رب  نوخ 
اب اـم  تموکح  دـسرپیم  يو  زا  روـصنم  هحفـص 205 ]  ] رادـتقا ناـمز  رد  هدوب  روصنم  سـالک  مه  هک  یقیرفا  داـیز  نب  نمحرلادـبع  لوق 

[456 . ] مدرک هدهاشم  زین  امش  نامز  رد  مدید  هیما  ینب  نارود  رد  هک  یمتـس  ملظ و  ره  دیوگیم : يو  ینکیم . هسیاقم  هنوگچ  ار  نایوما 
ار نانآ  نماد  یبآ  چیه  اب  هک  دندش  بکترم  ار  یگرزب  تنایخ  دـندومن و  دروخرب  نارگـشلاچ  اب  مامت  تنوشخ  اب  نایوما  دـننام  نایـسابع 

تـسد هب  مالـسلاهیلع  يرگـسع  ماما  اـت  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  زا  ینعی  موصعم  ماـما  شـش  نایـسابع  نارود  رد  دومن . ریهطت  ناوتیمن 
اهنادنز رد  ار  نایولع  زا  يرایـسب  دنتفرگ . شیپ  رد  نایولع  اب  ار  راتفر  نیرتدـب  نارود  نیمه  رد  دندیـسر . تداهـش  هب  یـسابع  ناراکهبت 

هکم خف  هقطنم  رد  شنارای  زا  رفن  دص  زا  شیب  اب  خف  دیهش  نیسح  نایسابع  نامز  رد  دندناسر . تداهش  هب  هجنکش  ریز  دنتخاس و  سوبحم 
هرامه هک  مالسلاهیلع  نیسح  رازم  دندیباتن . رب  ار  مالسلاهیلع  یلع  نب  نیسح  نادیهش  رالاس  دیس و  رازم  یتح  نایسابع  دیـسر . تداهـش  هب 

بیرخت ار  البرک  دیهـش  هاگراب  یـسابع  لکوتم  دوب . متـس  نامکاح  يارب  يدـج  رطخ  دـشابیم ، نازیتس  متـس  نارگراثیا و  شزیخ  هاگیاپ 
نایـسابع تموکح  راتخاس  هب  یلک  یهاگن  مین  نیا  اـب  [. 457 . ] دـندومن راک  تشک و  هتخاس و  ناریو  ار  ارـس  مرح  يو  روتـسد  هب  دومن و 

مالسلاهیلع دمحم  لآ  قداص  ياهيریگ  عضوم  نآ  لابند  هب  ات  میزادرپیم  روصنم  حافس و  ینعی  یـسابع  هفیلخ  ود  راتفر  حرـش  هب  کنیا 
هحفص 206] . ] میزاس فافش  هداد و  حیضوت  ناوتب  ار 

نایسابع تموکح  زاغآ 

هفوک رد  لاس 132  لوالا  عیبر  رد  سابع  نب  هللادـبع  نب  یلع  نب  دـمحم  نب  هللادـبع  ینعی  حافـس )  ) تفـالخ اـب  نایـسابع  تموکح  زاـغآ 
تعیب یناهنپ  تروص  هب  مشاهوبا »  » هب فورعم  دـمحم  نب  هللادـبع  شدـنزرف  اـب  يو  ناوریپ  هیفنح  دـمحم  گرم  زا  دـعب  [. 458 . ] دشابیم
ناـمز رد  دـسرن . هجیتـن  هب  شدوخ  دروم  رد  شایـسایس  ياـهشالت  نکیل  دومن . یم  یناوـخارف  شیوـخ  يوـس  هب  ار  مدرم  يو  دـندومن .

شاهداز ومع  هب  دومن ، هدهاشم  دوخ  رد  ار  گرم  راثآ  هک  یماگنه  يو  تشذگرد . ماش  همیمح  رد  تیمومـسم  رثا  رد  ناورم  کلملادبع 
فورعم رغصا  هللادبع  تشاد ؛ رسپ  يو 24  دشن . شبیـصن  تفالخ  زین  یلع  نب  دمحم  دومن . تیـصو  سابع  نب  هللادبع  نب  یلع  نب  دمحم 

رارق دوخ  نیـشناج  ار  میهاربا  شدنزرف  شیوخ  تلحر  ماگنه  دنـشابیم . نانآ  هرمز  زا  روصنم »  » هب فورعم  ربکا  هللادبع  زین  و  حافـس »  » هب
. دومن یفرعم  ینیـشناج  هب  ار  حافـس  شندش ، هتـشک  زا  شیپ  میهاربا  دناسر . لتق  هب  نادنز  رد  هدرک و  ریگتـسد  ناورم  مه  ار  میهاربا  داد .

يرگید زا  سپ  یکی  یقرش  ياهرهش  درک و  تکرح  ناسارخ  قرش  هقطنم  زا  ملـسموبا  هک  نیا  زا  دعب  نایـسابع و  یناوخارف  زا  دعب  کنیا 

81 امام صادق علیه السالم الگوى زندگى

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


( يوما هفیلخ  نیرخآ   ) رامح ناورم  نتـشک  زا  دعب  حافـس  دسریم . یـسایس  رادـتقا  هب  یـسابع  هفیلخ  نیلوا  هفوک  رد  هتـشگ  نانآ  ریخـست 
هعمج زامن  هبطخ  نیلوا  رد  ندیـسر  تموکح  هب  زا  دعب  حافـس  دهدیم . شرتسگ  یمالـسا  روشک  ياج  همه  هب  ار  شیوخ  یـسایس  رادتقا 

شیومع ربنم و  رخآ  هلپ  رب  هبطخ  داریا  ماگنه  يو  دراذـگیم . ناـیم  رد  مدرم  اـب  ار  يراد  تموکح  شور  فادـها و  تیعقوم و  هفوک  رد 
هیلع و هللا  یلص  هللا  لوسر  ینیشناج  قحتسم  ار  نایسابع  حافس  دنکیم . داریا  هبطخ  حافـس  تسخن  دنریگیم . رارق  رت  نییاپ  هلپ  کی  دواد 

قیبطت نایسابع  دروم  رد  تسا ، هدمآ  مالـسلامهیلع )  ) تیب لها  هحفـص 207 ]  ] تلزنم نأش و  رد  نآرق  زا  یتایآ  يو  دـنکیم . یفرعم  هلآ 
نایب زا  دعب  حافـس  [ 459 . ] سمخ هیآ  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  ةریـشع  هیآ  یبرقلاوذ ، هـیآ  ریهطت ، هـیآ  دـننام  دـهدیم .

دیوگیم يو  دـنکیم . داریا  نایـسابع  هرابرد  ياهبطخ  زین  شیومع  هاگنآ  دربیم . نایاپ  ار  دوخ  هبطخ  نایـسابع  لیاضف  دروم  رد  یبلاطم 
مشچ هب  مهم  یتاکن  رفن  ود  نیا  نانخـس  رد  [ 460 . ] تسا هدیسر  نانآ  هب  هک  تسا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ثاریم  تفالخ 

تموکح لاس  راهچ  زا  دعب  لاس 137  رد  شیوخ  راتفر  زین  فادها و  نتخاس  راکشآ  زا  دعب  حافس  تسین . اهنآ  حرط  لاجم  هک  دروخیم 
کی تسیب و  تدم  هب  لاس 158  ات  لاس 137  زا  زین  روصنم  تشذگرد ! دومن ، راذگاو  روصنم  شردارب  هب  ار  تفالخ  هک  یلاح  رد  يراد 
راتفر زا  یخرب  یسررب  هب  دشابیم ، مالسلاهیلع  قداص  ماما  تماما  نارود  اب  رصاعم  هفیلخ  ود  نیا  نامز  نوچ  دوب . تفالخ  دنـسم  رد  لاس 

. میزادرپیم نانآ  درکلمع  و 

نامکاح راتفر 

متس یتلادعیب و 

مغر هب  دندیـسر  تموکح  هب  هک  مه  یماگنه  دنداد . تکرح  نوخ  جاوما  اب  ار  شیوخ  رادتقا  یتشک  نایـسابع  دش  هراشا  هک  هنوگ  نامه 
[461 . ] دوب يرگمتـس  يزیر و  نوخ  ضیعبت ، یتلادعیب ، اب  مأوت  نانآ  راتفر  يزرو ، رهم  تقفـش و  تلادع و  رب  نانآ  يهدنبیرف  ياهراعش 
هحفص 208]  ] قرش و رد  كافس  يدارفا  زین  يو  لامع  ناوریپ و  دوب . زیر  نوخ  كافـس و  رایـسب  حافـس  دسیونیم : دروم  نیا  رد  یطویس 

حافس بقل  [ ) 462 . ] برغملا قرـشملا و  یف  هلامع  کلذ  یف  هعبتأف  ءامدلا  کفـس  یف  اعیرـس  حافـسلا  ناک  و  دندوب ، یمالـسا  دالب  برغ 
شیپ هناروسج  نشخ و  يراتفر  نیرفآ ، رطخ  دارفا  اب  دروخرب  رد  روصنم  حافس و  دشاب !) هدش  ینازرا  يو  هب  رطاخ  نیمه  هب  تسا  نکمم 

هملـسوبا ینعی  دـندناسر . لتق  هب  دنتـشاد ، نایـسابع  ندیـسر  تموکح  هب  رد  يروحم  شقن  هک  ار  دوخ  ناراـی  زا  نت  ود  ناـنآ  دـنریگیم .
يدرف نوچ  دومن . اـفیا  نایـسابع  عفن  هب  ار  لوا  شقن  نآ  فارطا  هفوک و  رد  يو  دوـب . هتفرگ  دوـخ  هب  دـمحم » لآ  ریزو   » بقل هک  لـالخ 

حرط یگنرین  شیومع  دواد  تفرگ . يو  لتق  هب  میمصت  رطاخ  نیمه  هب  دوب . ساره  رد  يو  تیعقوم  زا  حافـس  دوب ، دنم  تردق  یـسایس و 
ار سنا  نب  رارم  مه  ملسموبا  دوشن . نیبدب  حافس  هب  ملـسموبا  ات  دیامن  يو  نتـشک  رب  راداو  ار  ملـسموبا  دومن ، داهنـشیپ  حافـس  هب  هدومن و 
هک ریثک  نب  نامیلس  حافس  روتسد  هب  نینچمه  [. 463 . ] دندناسر لتق  هب  ار  يو  دندش و  لالخ  هملسوبا  هناخ  رب  دراو  هنابـش  تخاس  رومأم 
[. 464 . ] دسریم لتق  هب  سراف  دالب  رد  لالخ  هملس  وبا  لامع  ملسم و  وبا  هلیـسو  هب  دوب ، ناسارخ  قرـش و  دالب  رد  نایـسابع  ناناوخ  ارف  زا 

نانز و نادرم و  زا  رفن  نارازه  دـنکیم ، هلمح  لصوم  هب  يرفن  رازه  هدزاود  هاپـس  اـب  يو  دومن . لـصوم  یلاو  ار  دـمحم  نب  ییحی  حاـفس 
. دنارذگیم غیت  مد  زا  ار  نانآ  راکهانگ  هانگیب و  نایوما ، رب  هطلـس  زا  دـعب  حافـس  هحفص 209 ] [. ] 465 . ] دـناسریم لتق  هب  ار  ناکدوک 
مصاخت و هنوگ  نیا  زین  شیوخ  نانمشد  هب  تبسن  هک  درک  بجعت  ماما  عضوم  زا  دش ، وربور  مالسلاهیلع  قداص  ماما  داقتنا  اب  هک  یماگنه 

میدرکن يوریپ  ار  دمحم  لآ  ام  تفگ : نایسابع  تموکح  هیلع  جورخ  ماگنه  اراخب  رد  خیش  نب  کیرـش  [. 466 . ] درادیمن اور  یتلادعیب 
ندومن راکشآ  رب  نوزفا  نخس  نیا  [ 467 . ] دندومن ینابیتشپ  يو  عضوم  زا  رفن  رازه  یـس  دننک . اپ  هب  يزیر  نوخ  دنیامن و  یتلادـعیب  هک 

همیزخ نب  مزاخ  دندومن . يزای  تسد  تموکح  هب  دمحم  لآ  ترتع  مان  هب  سابع  ینب  هک  دزاسیم  نشور  زین  ار  هتکن  نیا  نایـسابع ، متس 
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هک يدنت  يوگتفگ  زا  دعب  داتفا . حافـس  ناشیوخ  رب  شروبع  درک ، بوکرـس  حافـس  روتـسد  هب  ار  شنارای  میهاربا و  نب  ماسب  هک  یماگنه 
ماع لتق  ار  نانآ  همه  داد  روتـسد  دـنا ، هداد  هانپ  ار  ماـسب  ناراـی  زا  یکی  هک  نیا  هناـهب  هب  داد ، يور  ناـنآ  زا  رفن  هاـجنپ  دودـح  يو و  نیب 
هفوک رد  تسناوتن  دندیباتیمن ، رب  ار  حافـس  هفوک  مدرم  نوچ  [. 468 . ] دنرب تراغ  هب  ار  نانآ  لاوما  دـنزاسب و  ناریو  ار  اههناخ  دـنیامن و 

. دوبن صخـشم  مه  زا  زور  بش و  هک  دنک  انب  ینادنز  اجنآ  رد  دیامن . انب  ار  [ 469 « ] هیمشاه  » رهش هفوک  رانک  رد  دش  روبجم  دوش . رقتـسم 
هفوک یکیدزن  هریح  رد  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  قداص  حافـس  دومنیم . ینادنز  نآ  رد  ار  نایولع  هژیو  هب  نافلاخم  يو 
ماما باحصا  زا  يدرف  یتح  درادن . ترضح  هب  یسرتسد  سک  چیه  هک  دزاسیم  دودحم  ار  ترـضح  ياهنوگ  هب  دهدیم ! رارق  رـصح  رد 

هاگتماقا رانک  رد  یشورف  رایخ  هناهب  هب  صخش  نیا  درادن ؛ ماما  هب  یـسرتسد  دسرپب  ماما  زا  هلئـسم  دهاوخ  یم  هحفص 210 ]  ] هک یماگنه 
اههد و  [ 470 . ] دزومآیم يو  هب  یعرـش  هلئـسم  دـنکیم و  تاقالم  يو  اب  رایخ  ندـیرخ  هناهب  هب  زین  مالـسلاهیلع  ماما  دریگیم . رارق  ماـما 

. داد خر  يو  تموکح  لاس  راهچ  تدم  رد  هک  حافس  تایانج  متس و  دروم 

روصنم راتفر 

زا یخرب  اب  درکن . راذگ  ورف  یتنوشخ  چیه  زا  دریگیم ، هدـهع  هب  ار  روما  مامز  يو  زا  دـعب  حافـس  تیـصو  هب  هک  [ 471  ] یقیناود روصنم 
قداص ماما  اهیلع ) هللا  مالـس   ) همطاف دـنزرف  ندومن  مومـسم  هلاس  نارود 21  نیا  رد  يو  تیاـنج  نیرت  گرزب  میوشیم . انـشآ  يو  راـتفر 
دروم ار  اهنآ  زا  یخرب  هک  تسا  هدـناسر  تبث  هب  شیوخ  لامعا  همان  رد  ار  يرایـسب  تایانج  مرج  نیا  زا  شیپ  يو  دـشابیم . مالـسلاهیلع 

هب لاس 137  رد  دوب ، ساره  رد  يو  زا  هک  نیا  رطاخ  هب  ار  ملـسموبا )  ) نایـسابع تفـالخ  رد  درف  نیرترثؤم  روصنم  میهدیم . رارق  هعلاـطم 
هک یماگنه  درک . رداص  ار  يو  لتق  روتسد  ییوج ، هناهب  يو و  اب  دنت  ياهوگتفگ  زا  دعب  دناوخارف و  شیوخ  رابرد  هب  ار  يو  دناسر . لتق 
رد هک  یماـگنه  لاـس 150  رد  [. 472 . ] تسیک وت  زا  رت  نمـشد  تفگ  راد ، هگن  هدـنز  شیوخ  نانمـشد  يارب  ارم  تشاد  راـهظا  ملـسموبا 
یم لتق  هب  رفن  رازه  داتفه  نانآ  اب  روصنم  هاپـس  اب  دروخرب  رد  دـندومن ، درمت  هفیلخ  نامرف  زا  يدایز  ياهدـع  اـب  سیـس »  » داتـسا ناـسارخ 

( همیزخ نب  مزاح   ) روصنم هاپـس  هدـنامرف  روتـسد  هحفـص 211 ]  ] هب دـندوب ، رفن  رازه  هدراهچ  دنـسیونیم  هک  یگنج  يارـسا  ماـمت  دـسر .
شناتـساد نایولع  اب  يو  راتفر  اما  تسا . شیوخ  نیفلاخم  ناهارمه و  اب  روصنم  راتفر  زا  ییاـههنومن  اـهنیا  [ 473 . ] دنوشیم هدز  ندرگ 

. مینکیم هراشا  نآ  زا  ياهصالخ  هب  شخب  نیا  رد  هک  تسا  لصفم 

نایولع نایسابع و 

و مالـسلامهیلع )  ) تـیب لـها  ناوـنع  زا  دـندرک و  دادـملق  ملـس  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  نیــشناج  ار  دوـخ  هـچ  رگ  نایــسابع 
هنوگ نیا  اب  هک  دوب  يراد  تموکح  نانآ  یلصا  هزیگنا  نکیل  دنروآ ، نایم  هب  نخس  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  اب  يدنواشیوخ 
نیمه هب  دش . راکشآ  ناگمه  رب  نانآ  راتفر  هدیا و  یمالسا  روشک  رب  نایسابع  هطلـس  زا  دعب  دندوب . هتخاس  ناهنپ  ار  هزیگنا  نآ  اهشـشوپ 

هب دنداتـسیا . نانآ  نافلاخم  فص  رد  هکلب  دـندرکن ، تیامح  نانآ  زا  اهنت  هن  هاگنآ  دـندش . رازیب  نانآ  زا  هعیـش  هژیو  هب  مدرم  هدوت  رطاـخ 
یعامتجا نایرج  نایـسابع  ربارب  رد  شلاچ  نیرت  گرزب  تفریم . رامـش  هب  نایـسابع  رب  يدج  رطخ  هفوک  دننام  عیـشت  زکارم  رطاخ  نیمه 

نایولع دندیباتن . رب  ار  نایولع  هاگ  چیه  نایوما  دننامه  نایسابع  ور  نیا  زا  دمآ . یم  رامش  هب  تیب  لها  يوسمه  لکشت  ینعی  نایولع  عیشت 
هیلع اـهتضهن  نیرتـشیب  دوـشیم  هدـهاشم  رطاـخ  نیمه  هب  دـنتفرگ . نایـسابع  ربارب  رد  دنتـشاد ، ناـیوما  ربارب  رد  هک  یعـضوم  ناـمه  زین 

هب نایولع  ياهمادقا  دـنزاسیم . دراو  نانآ  تموکح  متـس  ياههیاپ  رب  ناوارف  بیـسآ  نایولع  دریگ . یم  لکـش  نایولع  يوس  زا  نایـسابع 
، دنشاب هتـشاد  مه  یتاهابتـشا  کیتکات ، رد  نانآ  یخرب  رگا  تسا . هحفص 212 ]  ] ریگ مشچ  رایـسب  نایـسابع  مغر  هب  ینـسح  تاداس  هژیو 

مظاک ماما  مالـسلاهیلع و  قداص  ماـما  دـننام  تیب ، لـها  تیاـمح  دروم  دنتـشاد و  ناوارف  يراذـگ  ریثأـت  شیوخ  مادـقا  اـب  رگید  يرایـسب 
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يرایسب هک  تسناد  نایولع  اب  نانآ  دروخ  رب  ار  یسابع  نامکاح  ياهتنایخ  زا  یکی  ناوتیم  رطاخ  نیمه  هب  دنتفرگ . رارق  زین  مالسلاهیلع 
روتسد هب  ای  هک  دوب  نایولع  زا  ولمم  هرامه  دادغب  هیمشاه و  ياهنادنز  دندش . هتشک  روصنم  هژیو  هب  یـسابع  نامکاح  تسد  هب  نایولع  زا 

. مییامنیم يروآدای  ار  هنومن  دنچ  دندنام . نادنز  رد  روصنم ، رمع  نایاپ  ات  ای  دندش و  هتشک  روصنم 

ینسح تاداس  روصنم و 

شوماخ دیابن  متس  ربارب  رد  دندرکیم  رکف  نانآ  دوب . نانآ  داقتعا  رواب و  ساسا  رب  ياهشیر و  نایسابع  يراد  تموکح  اب  نایولع  تفلاخم 
هب دنامب . راوتسا  هعماج  رد  دیاب  دشابیم ، ینید  یعامتجا و  گرزب  تیلوئسم  کی  هک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هضیرف  هکلب  دنـشاب ؛

صیخـشت دوخ  هک  ییاهتصرف  رد  دنتخانـشیمن و  تیمـسر  هب  ار  نانآ  تموکح  دـندرکیمن و  تعیب  نایـسابع  اـب  ناـیولع  رطاـخ  نیمه 
لاس 145 رد  دندیسر . لتق  هب  رگید  يرایسب  هدش و  ینادنز  هراوآ و  نانآ  زا  يرایسب  لیلد  نیمه  هب  دنتـساوخیم . رب  شلاچ  هب  دندادیم ،

یلع نب  نیسح  هب  مه  ردام  بناج  زا  مالـسلاهیلع و  نسح  ماما  هب  ردپ  بناج  زا  هک  نایولع  زا  نت  هس  روصنم  يهیمـشاه  نادنز  رد  يرجه 
نب هللادبع  زا : دنترابع  نانیا  دندیسر . تداهش  هب  نادنز  رد  دوب ) مالسلاهیلع  نیسحلا  تنب  همطاف  نانآ  ردام  ، ) دندشیم لصتم  مالـسلاهیلع 

. یگلاس نس 67  رد  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  نسحلا  نب  میهاربا  یگلاـس ، نس 68  رد  بلاـط  یبا  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  نسحلا 
هیمشاه نادنز  رد  لاس 145  رد  یگلاس  نس 46  رد  بلاط  هحفـص 213 ]  ] یبا نب  یلع  نب  نسحلا  نب  نسحلا  نب  هللادبع  نینچ  مه  [ 474]

. تشذگ رد  هیمشاه  نادنز  رد  لاس 145  رد  یگلاس  نس 53  رد  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  نسحلا  نب  سابع  [ 475 . ] تشذگ رد 
زا درک ، ادیپ  یـسرتسد  جابید »  » هب فورعم  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  نسحلا  نب  میهاربا  نب  دمحم  هب  هک  یماگنه  روصنم  [. 476]

هتـشکن هنوگ  نآ  ار  وت  نادناخ  زا  یـسک  نونک  ات  هک  تشک  مهاوخ  ار  وت  يروط  تفگ  هاگنآ  يرآ ؛ تفگ  یتسه ، جابید  وت  دیـسرپ  يو 
هدنز هدنز  ار  میهاربا  نب  دمحم  دنفاکـشب ، ار  رهـش  ياهنوتـس  زا  یکی  داد  روتـسد  دوب ، دادغب  رهـش  ثادحا  لاح  رد  هک  نامز  نآ  رد  ما .

لیعامسا روصنم  [. 477 . ] داهن راوید  لخاد  رد  ار  نایولع  زا  نت  تصش  بش  کی  رد  يو  دندرک ! يزاسزاب  ار  نوتـس  هداهن  نوتـس  لخاد 
نب دـمحم  نب  یلع  روصنم  [ 478 . ] تشک زین  ار  اـبط » اـبط   » هب فورعم  مالـسلاهیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  نسحلا  نب  نسحلا  نب  میهاربا  نـب 

تسد روصنم  [ 479 . ] دنتشذگ رد  نادنز  رد  نانآ  هک  دومن  ینادنز  شاهداوناخ  اب  ار  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  نسحلا  نب  هللادبع 
. تخیوآ راد  هب  ار  راطع  نب  هللادبع  هزانج  روصنم  درک . عطق  هللادبع  نب  دمحم  مایق  دییأت  یهارمه و  رطاخ  هب  ار  هنیدـم ) هیقف   ) نالجع نبا 

روـصنم يارب  ار  شرـس  دنتـشک ، ار  بلاـط  یبا  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  نسحلا  نب  هللادـبع  نب  دـمحم  نـب  رتـشا  نـب  هللادـبع  یتـقو  [. 480]
هحفص 214] [. ] 481 . ] دنداتسرف

( هیکز سفن   ) هللادبع نب  دمحم  مایق 

هرمز زا  روصنم  حافس و  دندرک . تعیب  هللادبع  نب  دمحم  اب  یناهنپ  هدومن و  عامتجا  ءاوبا »  » رد نایولع  هارمه  هب  نایـسابع  نایوما ، نامز  رد 
دجسم  » رد نآ  مود  تبون  هک  دومن  تعیب  دمحم  اب  تبون  ود  روصنم  یتح  دندوب . هدومن  تعیب  دمحم  اب  عامتجا  نیا  رد  هک  دندوب  يدارفا 

مالسلاهیلع قداص  ماما  هک  یماگنه  یتح  تشاد و  شنادنزرف  يربهر  هب  دیما  تعیب  نیا  زا  دنسرخ  نسحلا  نب  هللادبع  [ 482 . ] دوب مارحلا »
تعیب تروص  ره  رد  [. 483 . ] دـش ریگلد  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  يو  دـسریم  وت  نادـنزرف  هن  وت و  تسد  هب  هن  تموکح  دومن  راهظا 

دمحم و نکیل  دندش . شومارف  اهنامیپ  نیا  دیخرچ ، نایسابع  بناج  هب  عاضوا  هک  یماگنه  دوب . روصنم  شردارب  حافس و  هدهعرب  دمحم 
شالت تشاد  ردارب  ود  زا  هک  یساره  اب  روصنم  دندرکیم . یگدنز  یناهنپ  هراومه  دندشن و  نایـسابع  اب  تعیب  هب  رـضاح  میهاربا  شردارب 
درمریپ نیا  نسح  نب  هللادبع  ینعی  ردپ ، نادنزرف  هب  یـسرتسد  يارب  روصنم  دشن . قفوم  نکیل  دنک ، ادیپ  یـسرتسد  نانآ  هب  ات  دومن  ناوارف 

درک تمواقم  نادنز  رد  هللادبع  دادن . هجیتن  مه  مادقا  نیا  هک  دنک  لصاح  یسرتسد  نآ  نادنزرف  هب  قیرط  نیا  زا  ات  درک  ینادنز  ار  ینسح 
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رد هیکز  سفن  هب  فورعم  [ 484  ] دمحم مایق  تشذگ . رد  نادنز  رد  وا  داتسرف و  يو  يارب  نادنز  رد  روصنم  ار  شدنزرف  ود  رـس  هکنآ  ات 
دودح اهنت  دندومنن و  يرادافو  نکیل  دننکیم . تیامح  رفن  رازه  دص  زا  شیب  يو  مایق  زا  داد . خر  هنیدم  رد  يرجه  لاس 145  بجر  لوا 

روصنم دشکیم . لوط  زور  هدفه  هام و  ود  شندش  راکشآ  زا  دعب  شمایق  هیکز  هحفص 215 ]  ] سفن دمحم  دندنام . يو  هارمه  رفن  دصیس 
دمحم دمحم ، هاپـس  اب  يریگرد  زا  دعب  دنکیم . مازعا  هنیدـم  هب  ورین  رازه  راهچ  اب  ار  شاهداز  ردارب  یـسوم  نب  یـسیع  يو  اب  هلباقم  يارب 

. دنتـسرفیم روصنم  يارب  ار  دـمحم  رـس  دوشیم . هتـشک  علـس  هوک  رانک  رد  هنیدـم  تیزلا » راـجحا   » هقطنم رد  لاس 145  ناـضمر  رد 14 
هللا یلـص  هللا  لوسر  هک  دراد  مامتها  رادقم  نآ  زا  هثداح  نیا  [. 485 . ] دتسرفیم نادنز  رد  هللادبع  شردپ  يارب  ار  دمحم  رـس  مه  روصنم 

راجحا تیأر  ذا  تنا  فیک  رذابا  ای  دوب ، هداد  ربخ  راب  نوخ  هثداح  ناونع  هب  هیکز  سفن  دـمحم  تداهـش  زا  شیپاـشیپ  ملـس  هلآ و  هیلع و 
نیدب نخس  نیا  ینیبب ». نوخ  رد  قرغ  ار  تیزلا  زاجحا  ياه  گنس  يزور  رگا  دوب  یهاوخ  هنوگچ  رذابا  [ » 486 . ] مدلاب تقرغ  دق  تیزلا 

نیا رگا  يدوب و  هدنز  رگا  هچ  دـنکیم . يو  اب  ترـضح  هک  تسا  ییوگتفگ  هکلب  دـنام ، دـهاوخ  هدـنز  نامز  نآ  ات  رذوبا  هک  تسین  انعم 
! یتشاد یلاح  هچ  يدیدیم  هنوگ 

هللادبع نب  میهاربا  مایق 

دمحم نکیل  هرـصب . رد  مه  میهاربا  هنیدم ، رد  دمحم  دننک . مایق  نایـسابع  هیلع  نامزمه  هک  دندوب  هتـسب  نامیپ  مه  اب  دمحم  ردارب  میهاربا 
شردارب دـمحم  مایق  زا  دـعب  دیـسر . تداهـش  هب  روصنم  هاپـس  تسد  هب  تیاـهن  رد  درک و  هلجع  یکدـنا  شیوخ  ماـیق  ندومن  راکـشآ  رد 

. دـنکیم ریخـست  ار  هرـصب  شیوخ  مایق  اب  دزاسیم و  راکـشآ  ار  دوخ  مایق  لاس 145  ناضمر  رد  زین  يو  دـنکیم . ماـیق  هرـصب  رد  میهاربا 
يوس هب  هرـصب  زا  قطانم  نیا  تیامح  بسک  زا  دـعب  میهاربا  هحفـص 216 ] . ] دننکیم تیامح  يو  زا  نئادم  سراف ، زاوها ، دـننام  یقطانم 

يدهم شدنزرف  دزن  رارف  هب  میمصت  یتح  هداتفا و  ساره  رد  تخـس  روصنم  هک  دنکیم  تکرح  نایـسابع  تفالخ  زکرم  هیمـشاه )  ) هفوک
هدازردارب یسوم  نب  یـسیع  هاگنآ  دنکیم . مازعا  میهاربا  اب  دربن  يارب  ورین  اب 12000  ار  همیزخ  نب  مزاـح  روصنم ، دریگیم . ار  ير »  » رد

میهاربا هاپـس  زا  لوا  هلحرم  رد  هک  تسا  یـسوم  نب  یـسیع  هدـهع  هب  روـصنم  هاپـس  یهدـنامرف  درادیم . مازعا  رگید  يورین  اب 4000  شا 
رد نکیل  دیآیم . رب  يدـهم  شدـنزرف  دزن  ير  هب  رارف  ددـصرد  روصنم  دـسریم . روصنم  هب  هفوک و  هب  تسکـش  ربخ  دروخیم . تسکش 

ار شرس  دوشیم . هتشک  میهاربا  دوشیم و  ریگرد  میهاربا  اب  يرمخ » اب   » هقطنم رد  هفوک  یخسرف  هدزناش  رد  یسوم  نب  یسیع  هاپس  تیاهن 
[. 487 . ] دتـسرفیم هیمـشاه  نادنز  رد  شردپ  يارب  هاگنآ  دنکیم . بصن  هفوک  هزاورد  رد  ار  يو  رـس  روصنم  دنتـسرفیم و  روصنم  يارب 

ییاهصخاش نتشک  [ 488 . ] دندش هتـشک  نانآ  هارمه  هب  نایولع  زا  يدایز  دادـعت  هکلب  دـندشن ، هتـشک  ود  نیا  اهنت  ردارب  ود  نیا  مایق  رد 
بلاط یبا  نب  یلع  نب  نسحلا  نب  نسحلا  نب  هللادبع  نب  یسوم  روصنم  دشابیم . روصنم  راگدنام  تایانج  زا  میهاربا ) دمحم و   ) هنوگ نیا 
نادنز رد  روصنم  گرم  ات  زین  يو  دومن . ینادنز  ار  يو  هنایزات ، دصناپ  ندز  زا  دعب  هدرک و  ریگ  تسد  دوبن ، شیب  یناوج  هک  مالسلاهیلع 

. دنتـشذگ رد  روصنم  نادنز  رد  رفعج  نب  هللادبع  نب  یلع  نب  قاحـسا  نب  هزمح  زین  شردپ و  هارمه  یلع  نب  دیز  نب  نسحلا  نب  یلع  دوب !
قداص ماما  صاخ  نارای  زا  هک  ار  سینخ  نب  یلعم  هک  یماگنه  دشابیم . هنیدـم  یلاو  روصنم  يومع  یلع  نب  دواد  هحفص 217 ] [. ] 489]

. دومن لتق  هب  دـیدهت  ار  وا  دـنک ؛ یفرعم  ار  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  نارای  هک  تساوخ  يو  زا  دومن ، ریگتـسد  هنیدـم  رد  دوب ، مالـسلاهیلع 
هک دوب  یسک  [ 490  ] سینخ نب  یلعم  دومن . مهاوخن  یفرعم  نم  دنـشاب ، مه  نم  ياپ  ریز  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  ناراـی  رگا  تفگ  یلعم 

ماما دنتخیوآ . راد  هب  هدومن و  دیهش  ار  يو  [ 491 . ] انتاجرد لانی  دسریم ، ام  تاجرد  ماقم  هب  دومرف : يو  قح  رد  مالسلاهیلع  قداص  ماما 
! مرادـن میب  وت  نیرفن  زا  نم  هک  درک  ریقحت  ار  ماـما  دوب ، رورغم  شیوخ  تردـق  هب  هک  دواد  درک . مهاوخ  نیرفن  ار  وت  نم  دوـمرف  دواد  هب 
هب ترضح  دیسر ، مالسلاهیلع  قداص  ماما  هب  يو  لتق  ربخ  هک  یماگنه  دیـسر . تکاله  هب  يو  دومن و  نیرفن  يو  قح  رد  بش  نامه  ماما 

، ترـضح تداهـش  زا  دـعب  هـک  دوـب  ساـسح  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  رب  هنوـگ  نآ  روـصنم  [. 492 . ] ادـجاس ماـمالا  رخف  داـتفا ، هدـجس 
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تیـصو ياهنوگ  هب  ماما  دـنناسر . لتق  هب  دوخ  لایخ  هب  ییاسانـش و  ار  ماما  نیـشناج  اـت  دوب  هتـشامگ  هنیدـم  رد  ار  شیوخ  ياـهسوساج 
مادـقا نیا  هب  روصنم  هجیتـن  رد  دوب ! روصنم  دوب  هداد  رارق  دوخ  یـصو  هک  يدارفا  زا  یکی  رهاـظ ، رد  شاهماـن  تیـصو  رد  هک  دوب  هدومن 

تیب لها  نارای  هژیو  هب  مدرم  مومع  دوخ و  نارای  رب  هک  تسا  روصنم  ياهمتـس  لتق و  هنومن  اههد  زا  یخرب  دراوم  نیا  [. 493 . ] دشن قفوم 
هحفص . ] دشاب رارقرب  تموکح  دنـسم  رب  ات  درادیم  اور  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لآ  ترتع  زین  نایولع و  و  مالـسلامهیلع ) )

!؟ دوب دنـسپان  روصنم  رب  قح  هب  ان  يزیر  نوخ  دراگنب  هک  دـنهدیم  هزاـجا  شیوخ  ملق  هب  ناگدنـسیون  یخرب  هنوگچ  شور  نیا  اـب  [ 218
[. 494]

نایسابع قداص و  ماما 

هراشا

مغر هب  يرگشلاچ  زا  نایسابع  هزیگنا  هک  دش  فافش  هتکن  نیا  روصنم  حافس و  ینعی  سابع  ینب  يافلخ  زا  نت  ود  راتفر  هدرـشف  یـسررب  اب 
نب دیز  مایق  زا  نایـسابع  رطاخ  نیمه  هب  دوب . نانآ  فده  یـسایس  رادتقا  هب  يزادـنا  گنچ  اهنت  هلکب  دوبن ، قح  تموکح  رارقتـسا  نایوما 
یلع نب  دواد  دننام  دوب ، زین  مالسلاهیلع  قداص  ماما  دییأت  دروم  نایولع و  عیشت و  زکرم  هفوک  شهاگیاپ  هک  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع 

، دنتفر هریح  دندش و  جراخ  هفوک  زا  دیز  مایق  ماگنه  دندرکن . تیامح  شنارای  یسیع و  ورـسموبا  یـسوم ، نب  نیطقی  هارمه  هب  مشاهوبا  و 
یلص لوسر  لآ  تیب  لها  نایولع و  مدرم و  اب  دروخرب  رد  نینچمه  [. 495 . ] دوب راد  يالاب  رب  دیز  هزانج  هک  دنتـشگزاب  هفوک  هب  یماگنه 

زا هنیدم  يالو  دروخیم . مشچ  هب  ییاهتوافت  رهاظ  رد  هچرگ  تسا . نایوما  راتفر  دـننامه  یـسابع  نامکاح  راتفر  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 
هعمج زامن  هبطخ  رد  نایولع  دروم  رد  نسح -  نب  هللادبع  نادنزرف  میهاربا -  دمحم و  ندش  هتشک  زا  دعب  لافغ ) نب  ۀبیـش   ) روصنم بناج 

اب تموکح  هب  يزایتسد  يارب  تساخرب . زیتس  هب  نانمؤم  اب  دـنکفا و  هقرفت  ناناملـسم  نیب  بلاـط  یبا  نب  یلع  دـیوگیم : نخـس  هنوگ  نیا 
هرثا نوعبتی  دننکیم ، هبلاطم  دنتـسین  نآ  هتـسیاش  هک  تموکح )  ) ار يزیچ  دنیامیپیم و  ار  وا  هار  يو  نادـنزرف  کنیا  و  دـیزیتسب ! نانمؤم 

! دنادیمن يراد  تموکح  هتسیاش  ار  یلع  يوما  دننامه  یسابع  مکاح  يرآ  هحفص 219 ] [. ] 496 . ] قاقحتسا ریغب  رمالا  بلط  داسفلا و  یف 
زا ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  قح  هب  نیـشناج  هک  یلع  نامه  دـنکیم ! یفرعم  هعماج  تدـحو  فلاخم  نکفا و  هقرفت  ار  یلع 

شیوخ ناج  رب  ار  اهرهز  نیرت  خلت  لمحت و  ار  اهیتورمیب  دومن و  یمالـسا  تما  تدحو  ظفح  رد  ار  شالت  نیرتشیب  دوب و  ادـخ  بناج 
ناینیشیپ شور  هب  نانآ  ناینیسپ  هک  لیئارسا  ینب  دروم  رد  هک  تسا  نآرق  هیآ  روآدای  نایوما  اب  نایـسابع  هریـس  ندوب  ناسکی  دش . رادیرخ 

قداص ماما  دـشابیم . ناسکی  تسا ، یلجتم  ناشراتفر  رد  هک  نانآ  هشیدـنا  عقاو  رد  ناـنآ ، عضوم  [ 497 . ] مهبولق تهباشت  دومرف : دنتـسه 
وبا  » ام دج  هک  یماگنه  دیامرفیم : نایسابع  هب  باطخ  هنیدم  رد  يا  هبطخ  رد  دنکیم . یفرعم  بهلوبا  ناسمه  ار  نایسابع  رابت  مالسلاهیلع 

بیذـکت ار  يو  بهلوبا  دـننامه  سابع »  » امـش دـج  دومنیم ، يرای  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دوب و  هدروآ  نامیا  بلاط »
اب دشابیم و  ام  هدش  دازآ  دش و  ریـسا  گنج  رد  درکن . ترجاهم  مالـسا  هار  رد  امـش  دج  دـیامرفیم : هنوگ  نیا  همادا  رد  هاگنآ  دومنیم .

نیا تسا  نکمم  نخـس  نیا  زا  روـظنم  [. 498 . ] انفویـس تحت  اهراک  ملـسا  انقیتع و  انقیلط و  مکوبا  ناکف  دـشن ، ناملـسم  رطاخ ، تیاـضر 
هچ رگ  دربیم . رـس  هب  رفک  ههبج  رد  زین  ردـب  گنج  رد  دوب و  شیرق  ناکرـشم  فص  رد  ردـب  گنج  ات  بلطملادـبع  نب  سابع  هک  دـشاب 
رد سابع  تروص  ره  رد  دوب . هدرکن  تکرش  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هیلع  گنج  رد  شیوخ  تیاضر  اب  دنسیونیم  يرایسب 

یخرب یتح  دشن . ضرعتم  يو  هب  مه  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هحفص 220 ]  ] دومن و مالسا  راهظا  تراسا  زا  دعب  ردب  گنج 
ره رد  [. 499 . ] دناسرن لتق  هب  ار  يو  دومن  دروخرب  سابع  اب  سک  ره  هک  دوب  هدومن  شرافس  ردب  رد  مالـسا  هاپـس  هب  ترـضح  دنراگنیم 

داهن و تنم  نانآ  رب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هک  تسا  نایفـسوبا  دننام  هکم  حتف  ناریـسا  دروم  رد  ءاقلط »  » ریبعت نیا  تروص 
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زا يرایسب  دربیم . راکب  هدش  دازآ  ریـسا و  ردب  گنج  رد  هک  سابع  دروم  رد  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  ار  حالطـصا  نیمه  دومن . ناشدازآ 
دیاب رمالا » یلوا   » ناونع هب  دش ، طلـسم  نانآ  رب  مدرم  تیاضر  نودب  روز و  اب  رگا  یتح  ناملـسم  درف  هک  دنرواب  نیا  رب  تنـس  لها  ياهقف 
نیا دوشیم . هدرمش  یغاط  دزیخ  شلاچ  هب  رما  یلو  اب  یسک  ره  تسین . عورشم  نآ  هیلع  يرگشلاچ  نآ و  رب  جورخ  دوش و  يوریپ  نآ  زا 
اهنت تسا ، نیا  يراد  تموکح  دروم  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ترتع  هاگدید  دشابیم . دودرم  ترتع  هاگدید  زا  عوضوم 
ماما هک  ام  نامز  دننام  ینامز  رد  دنراد . يراد  تموکح  قح  دنشابیم ، ناربمایپ  نانیشناج  هک  موصعم  ناماما  ناربمایپ و  دننام  هک  یناسک 

مهارف تسا ، موصعم  دننامه  نوگمه و  عقاو  رد  هک  ار  هژیو  طیارـش  هک  تسا  يدرف  نآ  زا  تیمکاح  درادـن ، روضح  مالـسلاهیلع  موصعم 
ای هورگ  ره  تسا و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ترتع  نآ  زا  تیمکاح  تیعورـشم  ترتع  روضح  نامز  رد  ساسا  نیا  رب  دنک .
ار نایـسابع  دننام  یتموکح  هاگچیه  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  ور  نیا  زا  تشاد . دهاوخن  تیعورـشم  دوش ، تیلوؤسم  نیا  راد  هدهع  يدرف 
ترتع و هاگدید  زا  ینامز  چـیه  رد  اهتموکح  عون  هحفـص 221 ]  ] نیا درک . دهاوخن  دییأت  تسا ، هدش  هداهن  ناینب  متـس  ياههیاپ  رب  هک 

دیاب امتح  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  هک  تسین  انعم  نیدـب  نایـسابع  تموکح  نتفریذـپن  نکیل  دـنرادن . تیعورـشم  مالـسلاهیلع  قداص  ماما 
ره رد  دنتـسین . مهارف  ناـمز  ره  رد  هک  دـبلطیم  ار  ییاـههنیمز  متـس  هطلـس  کـی  هیلع  ماـیق  اریز  دروشب . ناـنآ  مغر  هب  هتخیهآ و  ریـشمش 

مهارف هبناج  همه  مادقا  مایق و  کی  يارب  طیارـش  ایآ  دنکیم ؟ باختنا  ار  هنیزگ  مادـک  نایـسابع  ربارب  رد  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  تروص 
و دیامن ؟ دییأت  ار  نانآ  ای  دنک و  شزاس  یسابع  نامکاح  اب  دیاب  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  تسین  مهارف  هنوگ  نیا  طیارـش  رگا  ایآ  و  تسا ؟
دریذـپیمن و ار  متـس  تموـکح  هک  لاـح  نیع  رد  ماـما  هک  نیا  نآ  دراد ؛ دوـجو  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  يور  ارف  زین  یموـس  هنیزگ  اـی 
، گـنهرف هشیدـنا و  رظن  زا  ماـما  تسین ، مهارف  ناـنآ  مغر  هب  هدرتـسگ  مادـقا  يارب  طیارـش  هک  لاـح  نیع  رد  دـنادیم ؛ دودرم  موـکحم و 

یعامتجا ياهشالت  هک  نیا  نیع  رد  دنادب ، دودرم  ار  نانآ  راتفر  دشاب . نازیرگ  نانآ  زا  مه  راتفر  رد  هدومن ، اوسر  موکحم و  ار  نایـسابع 
هـس ره  کنیا  دـشاب . دـناوتیم  رثؤم  لوقعم و  موس  هنیزگ  هنیزگ ، هس  نیا  زا  دـسریم  رظن  هب  دـناسریم . رمث  هب  ار  شیوخ  یگنهرف  زین  و 

. میهدیم رارق  یسررب  دروم  ار  هنیزگ 

نایسابع مغر  هب  مایق 

هراشا

هدش مهارف  مالسلاهیلع  نیسحلا  نب  یلع  نب  دیز  مایق  اب  هچرگ  طیارـش  نیا  اریز  دشابیمن . مهارف  لوا  هنیزگ  يارب  طیارـش  دسریم  رظن  هب 
يدارفا مهم  شقن  دـمحم و  لآ  نم  اضرلا  ترتع و  ناونع  هب  یناوخارف  رد  ناـنآ  شـشوپ  بیرف و  نایـسابع و  عیـسو  یناوخارف  نکیل  دوب ،

ار یعامتجا  ینایرج  دوب ، هتخاس  مهارف  ار  نایوما  طوقس  هنیمز  هک  نایسابع  دوس  هب  ریثک  نب  نامیلس  لالخ و  هملـس  وبا  ملـسم و  وبا  نوچ 
تصرف نیرتمک  رد  ار  شیوخ  تموکح  هدرب و  هرهب  یبوخ  هب  تصرف  نیا  زا  نایسابع  هحفص 222 ] . ] تسا هداد  شدرگ  نایسابع  دوس  هب 

عقاو رد  دندومن . اپ  تسد و  شیوخ  عفن  هب  تلادـع  راداوه  رهاظ  هب  نشخ و  تموکح  کی  دـناهتخاس و  رقتـسم  یمالـسا  روشک  مامت  رد 
زا يا  هلاه  رد  شیوخ  فادـها  رد  دوب ، هدومن  شزیخ  هیما  ینب  مغر  هب  و  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  ماـن  هب  هک  یعاـمتجا  گرزب  تکرح 

دنتسه نایسابع  نیمه  روظنم  ای  تسا ، مالسلاهیلع  قداص  ماما  روظنم  ایآ  تسا ؛ یعامتجا  نایرج  مادک  لوسر  لآ  زا  روظنم  هک  هتفر  ماهبا 
عیـسو تاغیلبت  اب  نایـسابع  طیارـش  نیا  اب  دوب ! هدش  ینیب  شیپ  نانآ  يراد  تموکح  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  راتفگ  رد  هک 

هللا یلـص  هللا  لوسر  ینیـشناج  یگتـسیاش  نایـسابع  دنـشابیم و  نانآ  دمحم » لآ  نم  اضرلا   » زا روظنم  هک  دندومن  رقتـسم  ار  عوضوم  نیا 
هبتـشم رما  هعماج  دارفا  زا  يرایـسب  رب  لاونم  نیدب  تسا . هدیـسر  ارف  نایـسابع  دوعوملا  موی  نآ  دعوم  نونکا  دنراد . ار  ملـس  هلآ و  هیلع و 

ره زا  هک  مالسلاهیلع  قداص  ماما  دید . بیسآ  تخـس  زین  ترتع  يوسمه  لکـشت  ترتع و  اب  هارمه  یعامتجا  نایرج  هک  ياهنوگ  هب  هدش ،
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مایق دروشب و  نانآ  مغر  هب  هنیمز  نودب  دنکیمن ، دـییأت  ار  متـس  تموکح  رگا  هک  تسین  هنوگ  نیا  تسا ، شیوخ  نامز  هب  رت  هاگآ  سک 
ماما درادـن . دوجو  نونکا  مایق  تضهن و  تروص  هب  یمومع  تکرح  کی  هنیمز  دـنکیم  هدـهاشم  ماما  عقاو  رد  دـیامن . زاـغآ  ار  يرمثیب 

ياهنیزگ نایسابع  نوچ  نارگمتس  اب  شلاچ  رد  دیاب  هکلب  دوش . یـضار  یمادقا  نینچ  هب  دیابن  يدنمـشوه  درف  ره  ای  مالـسلاهیلع و  قداص 
هحفص 223] . ] دیامن باختنا  ار  رگید 

دهاش کی 

! تسین راوازس  نتسشن  هناخ  وت  رب  درادیم  راهظا  هدیسر ، ترضح  رضحم  هب  يو  دشابیم . مالسلاهیلع  قداص  ماما  نارای  زا  یفریـص  ریدس 
شیرق هاگ  چیه  دوب  وت  طیارش  رد  نینمؤملاریما  رگا  دنرایـسب ، وت  ناراداوه  نایعیـش و  هک  نیا  رطاخ  هب  دیوگ  یم  يو  ارچ ، دسرپیم  ماما 

دیوگیم يو  دراد . دوجو  نم  يارب  راداوه  دادـعت  هچ  ینکیم  رکف  دـسرپیم  يو  زا  يدرـس  نوخ  اب  ماما  دـندرکیمن ! عمط  يو  قح  رد 
يو خساپ  دیامنیم ، هغلابم  هدش و  یتاساسحا  رایسب  فرط  دنکیم  هدهاشم  هک  ماما  ایند ! تیعمج  فصن  هکلب  رازه  تسیود  ای  رازه  دص 

ندینارچ لاح  رد  ار  ياهچب  رسپ  نابایب  رد  تکرح  ماگنه  يرآ . دیوگیم  يو  ییآیم . ترفاسم  هب  ام  اب  دسرپیم  ریدس  زا  دیوگیمن . ار 
! مدومنیم مایق  متـشاد  روای  اههلاغزب  نیا  دادعت  هب  نم  رگا  دـیامرفیم : هدرک  ور  ریدـس  هب  ماما  دـننکیم . هدـهاشم  نابایب  رد  هلاغزب  دـنچ 
، دش ترضح  رب  دراو  یناسارخ  نسحلا  نب  لهس  [. 500 ! ] رشع ۀعبس  یه  اذاف  دندوب ، ددع  هدفه  مدرمش  ار  اههلاغزب  یتقو  دیوگیم  ریدس 

تفگ تمدخ  شیپ  هب  هاگنآ  نیشنب . تفگ  يو  هب  ماما  دینکیمن ! مایق  ارچ  تسامش ، هارمه  نز  ریشمش  رازه  دص  هک  نیا  اب  تشاد  راهظا 
« یکم نوراه   » ماگنه نیا  رد  رادب . روذعم  ارم  تفگ  دومن و  یهاوخرذع  يو  دوش . رونت  دراو  داد  روتسد  یناسارخ  هب  دیامن . غاد  ار  رونت 

رونت دراو  گنردیب  يو  وش ؛ رونت  لخاد  دومرف  يو  هب  ترـضح  دـش . دراو  تشاد ، هبابـس  تشگنا  رب  ار  شیوخ  ياهنیلعن  هک  یلاح  رد 
دید دومن ، هعجارم  هک  یماگنه  دـنک . هعجارم  رونت  لـخاد  هب  اـت  تساوخ  يو  زا  دومن  وگتفگ  یناـسارخ  اـب  هک  یتدـم  زا  دـعب  ماـما  دـش .

زا ام  دومرف  هاگنآ  چیه ! تفگ  يو  يراد !؟ غارس  دادعت  هچ  هعیش  عون  نیا  زا  دیسرپ  یناسارخ  زا  ماما  تسا ! هتـسشن  رونت  رد  ملاس  نوراه 
رد طیارـش  هک  تسا  نیا  زج  ایآ  تسیچ ؟ اهخساپ  نیا  زا  ماما  روظنم  هحفص 224 ] [. ] 501 . ] تقولاب ملعا  نحن  میرت ، هاگآ  ناـمز  هب  همه 

دیما دنرگنیم . يرگید  يوس  تمس و  هب  مدرم  تسا و  هبتشم  مدرم  رب  رما  نایسابع  عیسو  تاغیلبت  رثا  رد  نونکا  تسین . مهارف  تصرف  نیا 
نآ رد  اریز  تسا ؛ هدـشن  رداص  دـیز  مایق  ماگنه  هیما  ینب  ناـمز  رد  تاـیاور  نیا  دـنباییم . هدروآرب  نایـسابع  رد  ار  شیوخ  ياـهوزرآ  و 

نامرآ زا  ترتع  يوسمه  لکشت  دشیمن و  راهم  لرتنک و  دیز  تضهن  رگا  دوب و  مالسلامهیلع )  ) تیب لها  دوس  هب  یعامتجا  عاضوا  نامز 
نایـسابع هک  نارحب  ناـمز  هب  طوبرم  ثیداـحا  نیا  تشاد . شدرگ  تیب  لـها  يوس  هب  طیارـش  عطق  روط  هب  درکیم  تیاـمح  دیهـش  دـیز 

هک تسین  نیا  هاوگ  تایاور  هنوگ  نیا  زین  و  دشابیم . دنزاس ، مکاح  ار  ریوزت  روز و  هتفای و  رارقتسا  دارم  بکرم  رب  گنرین  اب  دنهاوخیم 
نیا ندـید  بیـسآ  رب  هاوگ  هکلب  تسا ؛ هدـش  فقوتم  مالـسلامهیلع )  ) تیب لها  يوسمه  لکـشت  تیب و  لها  تمـس  هب  یعاـمتجا  ناـیرج 

قداص ماما  نارای  بناج  زا  اهداهنـشیپ  هنوگ  نیا  تسا . هدـمآ  مهارف  طیارـش  هنوگ  نیا  نایـسابع  عیـسو  تاـغیلبت  رثا  رد  هک  تسا  لکـشت 
یماگنه تسا : هدمآ  رگید  تیاور  رد  هک  نانچ  دشابیم . نایسابع  يزاس  هنیمز  یناوخارف و  هیما و  ینب  طوقس  نیب  هلـصاف  رد  مالـسلاهیلع 

میعن و نب  مالسلادبع  همان  نم  دیوگیم  سینخ  نب  یلعم  نایسابع .) ندمآ  راک  يور  زا  شیپ   ) دش هتشارفارب  هدوسم )  ) هایس ياهمچرپ  هک 
امـش تمـس  هب  يربهر  مینکیم  شالت  ام  مدرک  ضرع  ترـضح  هب  مدناسر . مالـسلاهیلع  قداص  ماما  تمدخ  هب  ار  رگید  يدادعت  ریدس و 

انا ام  فا  فا  دننیزگیمن ، رب  شیوخ  ربهر  ارم  نانیا  امـش  رب  ياو  دومرف  دـش ، تحاران  رایـسب  هک  ماما  تسیچ . امـش  رظن  دـنک ، تشگزاب 
ار نارگمتس  مغر  هحفص 225 ]  ] هب مایق  یعامتجا و  تکرح  هب  رارصا  هک  دوخ  نارای  هب  مالسلاهیلع  قداص  ماما  زینو  [. 502 . ] ماماب ءالوهب 
ام مان  هب  یـسک  هچ  هنوگچ و  دینک  قیقحت  دیهدن . خساپ  دناوخیم ، ارف  ام  بناج  هب  هک  ییادن  ره  رب  دهدیم : دومنهر  هنوگ  نیا  دنتـشاد ،

یـسک هچ  هارمه  هب  دیـشاب  بقارم  دیدنب ؛ راک  هب  يرگید  رد  دینک و  مهارف  هبرجت  یکی  اب  هک  دیرادن  رمع  ود  امـش  دناوخیم . ارف  ار  امش 
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مدرم دوب و  رادافو  هاگآ و  يدرف  دیز  دیجنسن . مالسلاهیلع ) نیسحلا  نب  یلع  نب  دیز   ) دیز نامز  هب  ار  یلعف  طیارش  دینک . مایق  دیهاوخیم 
دوخ ناـمیپ  هب  دـشیم  قفوم  رگا  دـناوخیم و  ارف  ترتـع )  ) دـمحم لآ  نم  اـضر  يوس  هب  ار  مدرم  يو  دـناوخیمن ، ارف  دوخ  يوـس  هب  ار 

ام مان  هب  هک  یمچرپ  ره  رود  هب  دـیابن  دنتـسین و  ام  زا  دـنناوخیم ، ارف  ام  مان  اـب  ار  امـش  هک  ناـنیا  مکاـعد . اـمب  یفول  رهظ  ول  دوب ، راداـفو 
. تسا شیوخ  نامز  یسایس  یعامتجا و  عاضوا  زا  فافش  لیلحت  مالسلاهیلع  ماما  نانخس  نیا  [. 503 ... ] دییامن عامتجا  دوشیم ، هتشارفارب 
هب ات  دنشاب  رایشوه  دیاب  دبیرفب . ار  نانآ  نایـسابع ، گنرین  دیابن  هک  تسا  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  نایعیـش  هب  فافـش  رادشه  دومنهر  نیا 
اب یعامتجا  عاضوا  هک  تسانعم  نیا  هب  دومنهر  نیا  دـنوش . کیدزن  شیوخ  فادـها  هب  دـنناوتن  نایـسابع  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لـها  ماـن 
هب رد  مالسلاهیلع  قداص  ماما  دننام  يدرف  یعامتجا  مادقا  هک  تسا  هدومن  شخرچ  نانآ  دوس  هب  ياهنوگ  هب  نایسابع  هناکریز  ياهگنرین 

ماما دزای . تسد  رمثیب  یمادـقا  هب  دـیابن  تسا  سانـش  نامز  نوچ  ماـما  تسا و  رمثیب  هعماـج  یـسایس  یعاـمتجا و  يربهر  يریگ  تسد 
هحفص 226] . ] دوش هدرکن  هعلاطم  هدیجنسن و  یعامتجا  گرزب  مادقا  کی  دراو  دیابن  ناگنازرف 

مود هنیزگ 

باختنا دناوتیمن  ار  تسخن  هنیزگ  مالسلاهیلع  قداص  ماما  تسین ، مهارف  نایسابع  مغر  هب  یناگمه  مایق  کی  يرادیدپ  طیارش  هک  نونکا 
اهمتـس و هب  تبـسن  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  ایآ  دـنیزگیم ؟ رب  دـشابیم ، نایـسابع  تیمکاح  دـییأت  هک  ار  مود  هنیزگ  ترـضح  ایآ  دـنک .

تیمکاـح اریز  دـشابیمن ؛ ترـضح  شریذـپ  دروـم  زین  مود  هنیزگ  نیقی  هب  دـشاب !؟ دـناوتیم  تواـفتیب  تکاـس و  نایـسابع  ياـهیهابت 
متـس و تیمکاح  لوسر  لآ  ترتع  تسا  نکمم  هنوگچ  [ 504 . ] مهبولق تهباشت  تسا ، نایوما  اب  ناسمه  تقیقح  تیهاـم و  رد  نایـسابع 
اب هدـش و  رادـیدپ  نوخ  جاوما  اب  هک  یتیمکاح  تسا  نکمم  هنوگچ  تسا ؛ یهابت  متـس و  اـب  زیتس  رهظم  ترتع  دـنادب ! عورـشم  ار  یهاـبت 

کی یتح  زور ، کی  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  دسانـشب !؟ تیمـسر  هب  دهدیم ، تکرح  شفادـها  تمـس  هب  ار  شیوخ  یتشک  نوخ  جاوما 
دیامنیم و [ 505 « ] نینمؤملا ریما   » هب ریبعت  يو  زا  تسا و  يو  هارمه  دراوم  یخرب  رد  رهاـظ  هب  رگا  درادـن و  شزاـس  روصنم  اـب  مه  هظحل 
نولوقی و ام  اولوق  مکتمئأ  ۀـعاطلاب  مکیلع  دـننک -  يوریپ  شیوخ  ناـمز  ناـمکاح  زا  هک  دـنکیم  شرافـس  شیوخ  ناوریپ  هب  ماـما  یتح 
دـینک و يوریپ  شیوخ  نامکاح  زا  [ » 506  ] لابجلا هنم  لوزتل  مهرکم  ناک  نا  یلاعت و  هللا  لاق  نم  ناطلـس  یف  مکناف  اوتمـص  امع  اوتمـصا 

بیرف رکم و  دومرف  لاعتم  يادخ  هک  دیتسه  یمکاح  نامز  رد  امـش  دیـشاب . تکاس  دنتکاس ، هچنآ  زا  دیریذپب و  دـنیوگیم ، نانآ  هچ  ره 
ماما هک  تسا  ییاه  هظحالم  ظاحل  هب  هکلب  تسین ؛ نایسابع  تیمکاح  تیالو  دییأت  ماما  نخس  نیا  دروآیم - ». رد  ياپ  زا  ار  اههوک  نانآ 

رد دهدن . اهنآ  تسد  هب  مالـسلامهیلع )  ) تیب لها  يوسمه  لکـشت  هب  یناسر  بیـسآ  يارب  هناهب  دنک و  راهم  ار  نایـسابع  ياههنتف  دـناوتب 
يارب تصرف  نتخاس  مهارف  و  هحفص 227 ]  ] عیشت زا  تسارح  نید و  ساسا  ظفح  يارب  هشیدنا  کیتکات و  اهيریگ  عضوم  هنوگ  نیا  عقاو 

. دشابیم نید  گنهرف  هقف و  ییافوکش  جیورت و 

قداص ماما  عضوم 

هقف و هیلع  ار  نایـسابع  ياـههنتف  لـماک  يرایـشوه  اـب  ماـما  تسا . موس  هنیزگ  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  عضوم  تفگ  ناوـتیم  ور  نیا  زا 
مچرپ  ) هدوسم مچرپ  رود  هب  هعیـش  ندمآ  درگ  زا  ماما  دزاسیم . رود  ياههنتف  شتآ  زا  ار  نایعیـش  دنکیم . راهم  عیـشت  دض  رب  گنهرف و 
یمزع اب  لاح  نیع  رد  درادیم . هگن  رود  دـننکیم ، هدافتـسا  ءوس  مالـسلامهیلع )  ) تیب لها  تیعقوم  مان و  زا  ریوزت  اب  هک  [ 507 ( ] ناهایس

رارقتسا يوس  هب  یعامتجا  یگنهرف و  گرزب  نایرج  کی  نتخاس  رادیدپ  گنهرف و  هقف و  يزاس  افوکش  رد  هدمآ  دیدپ  تصرف  زا  خسار 
ار رگمتس  متس و  مالسلاهیلع  قداص  ماما  دربیم . هرهب  نارگمتس  مغر  هب  ترتع  نآرق و  هاگدید  يزاس  فافش  نییبت و  ینید و  ياهشزرا 

نایـسابع ربارب  رد  قداص  ماما  تفگ  ناوتیمن  ور  نیا  زا  درادیم . رود  هب  اـههنتف  شتآ  زا  زین  ار  دنمـشوه  ناوریپ  دوخ و  دزاـسیم . اوسر 
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ام نکساو  هسالحا  نم  اسلح  نک  کتیب و  مزلا  ریدس  ای  دننام  یتایاور  ناوتیمن  و  تسا . هداد  رارق  دییأت  دروم  ار  نانآ  ای  هدومن و  توکس 
ناونع یتوافتیب  لیلد  ار  شاب -». مارآ  تکاس و  زور  بش و  دـننامه  نیـشنب و  شیوخ  هناـخ  رد  ریدـس ، [، - » 508  ] راهنلا لـیللا و  نکس 

توافتیب هدرک و  توکـس  ماما  هک  تفرگ  عضوم  نیا  رب  هاوگ  ناوتیمن  دـنروخیم ، مشچ  هب  مه  ددـعتم  هک  ار  تایاور  هنوگ  نیا  دومن .
سانش نامز  هک  هحفص 228 ]  ] دشابیم ریدس  لاثما  ریدس و  دروم  رد  مالسلاهیلع  قداص  ماما  نانخس  نیا  اریز  دشابیم ! نایسابع  ربارب  رد 

فـصن ای  رازه  تسیود  درکیم  راهظا  ریدس  دندادیم . مکاح  عاضوا  مغر  هب  هناحلـسم  مایق  داهنـشیپ  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  هب  دندوبن و 
نم اسلح  نک  کتیب و  مزلا  دـیوگیم : هعلاطمیب ، تاراهظا  هنوگ  نیا  ربارب  رد  ماـما  تسا ! مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  راداوه  اـیند  تیعمج 

هنامزب ال ملاعلا  دومرف : دوخ  دنهد . بیرف  ار  مالسلاهیلع  قداص  ماما  دنناوتیمن  اههنتف  تسا . سانش  نامز  مالسلاهیلع  قداص  ماما  هسالحا .
ملعا نحن  دومرف : دوخ  و  دوـمن ». دـنهاوخن  مجاـهت  يو  رب  هبتـشم  هدـیچیپ و  روـما  شیوـخ  ناـمز  هب  هاـگآ  [ » 509 . ] سباوـللا هیلع  مجهت 

تیمکاح دروم  رد  ار  دوخ  هاگدـید  مالـسلاهیلع  قداص  ماـما  میـسانشیم ». رتهب  یـسک  ره  زا  ار  اـهتیعقوم  ناـمز و  اـم  [ » 510 . ] تقولاب
. میهدیم رارق  یسررب  دروم  ار  اهنآ  زا  ییاههنومن  هک  تسا  هدومن  زاربا  بسانم  ياهتصرف  رد  نایسابع 

متس اب  زیتس 

رد  ) دش هفوک ) رانک  يرهـش   ) هریح دراو  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  هک  یماگنه  دیوگیم  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  نایلاوم  نارای و  زا  يدرف 
نم هب  اـت  دـنک ، هرکاذـم  هفوک ) رد  روـصنم  یلاو   ) یلع نب  دواد  اـب  دـنک  تطاـسو  هک  مدرک  شهاوـخ  ترـضح  زا  نم  نایـسابع ،) ناـمز 
دیاش هک  مدش  هشیدنا  رد  نم  هاگنآ  لعفال . تنک  ام  منکیمن ، يراک  نینچ  نم  دومرف : نم  خساپ  رد  ماما  دننک . راذگاو  يرادا  تیلوؤسم 

ترـضح هب  هرابود  هک  مدرک  دـهع  دوخ  اب  مراد . اور  متـس  نارگید  رب  موش  نایـسابع  یتریدـم  ماـظن  دراو  نم  رگا  دـهدیم  لاـمتحا  ماـما 
هاگتـسد هک  دننامگ  نیا  رب  يو  لاثما  صخـش و  نیا  منکن . متـس  یـسک  رب  تیریدم  نارود  رد  هاگچیه  هک  مراپـسب  دـهعت  منک و  هعجارم 

زا نایـسابع  هحفـص 229 ]  ] اب ندومن  يراکمه  دـنرادنپیم  دراد . تواـفت  ناـیوما  اـب  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  دزن  رد  نایـسابع  یتموکح 
هبتـشم نانآ  رب  عوضوم  نایعیـش  زا  يدایز  هدع  تسین ؛ اهنت  صخـش  نیا  رکف  زرط  نیا  تسا . لاکـشایب  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  هاگدـید 

مامت هقلطم و  نم  نانز  مامت  هک  دومن  دای  دـنگوس  ماما  روضح  رد  ددـجم  هعجارم  اب  صخـش  نیا  دنتـشاد ! ینز  هناـمگ  هنوگ  نیا  هدـش و 
رت ناسآ  وت  رب  وزرآ  نیا  هب  ندیسر  رد  نامسآ  هب  یسرتسد  دومرف ، يو  خساپ  رد  ترضح  مراد . اور  متـس  یـسک  هب  رگا  دازآ  نم  نازینک 
رب دوش و  دراو  یسک  درادن  ناکما  تسا . متس  هیاپ  رب  نایسابع  تیریدم  هاگتسد  ینعی  [ 511 . ] کلذ نم  کیلع  رسیأ  ءامسلا  لوانت  تسا ،

يریگ عضوم  نیا  دنرادن . تیعورـشم  هنوگچیه  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  هاگدید  زا  نایـسابع  ینعی  يریگ  عضوم  نیا  دـنکن . متـس  یـسک 
تموکح ياههیاپ  دناهدومن و  بصغ  ار  يرگید  قح  نانآ  دنتسین ؛ يراد  تموکح  هتسیاش  نانآ  دنرادن ؛ یتوافت  نایوما  اب  نایـسابع  ینعی 

نیا ناگشیپ  متس  اب  ندش  هارمه  دروم  رد  مالسلاهیلع  ماما  رگن  دنشاب  ناگشیپ  متس  یـسابع  نامکاح  هک  یماگنه  هاگنآ  تسا . متـس  نانآ 
نانآ يو و  روای  رگمتس ، رازگراک  [ » 512 . ] مهثالث ءاکرش  هب  یـضارلا  هل و  نیعملا  ملظلاب و  لماعلا  مالـسلاهیلع  قداصلا  نع  تسا . هنوگ 

[، 513  ] رانلا نم  قدارـس  یف  ۀمیقلا  موی  ۀـملظلا  ناوعا  نا  مالـسلاهیلع : لاق  و  دنکیرـش ». مرج  رد  هس  ره  دنتـسه ، یـضار  يو  راتفر  هب  هک 
لامع نارازگراک  زا  هک  مدـش  ربخ  اب  دومرف : رفاذـع  نب  دـمحم  هب  ماما  دوب .» دـنهاوخ  شتآ  زا  ياهمیخ  رد  تمایق  رد  نارگمتـس  ناروای  »

[514 . ] دنتسه اجک  نارگمتس  نارای  هک  دوش  هداد  ادن  تمایق  رد  هک  هاگنآ  تشاد  یهاوخ  یلاح  هچ  ياهدش . عیبر ) بویا و  وبا   ) نایسابع
[. 515 . ] مالسالا نم  جرخ  دقف  تسا ، هدش  جراخ  مالسا  زا  دور ، يو  يرای  يارب  يرگمتس  يوس  هب  هحفص 230 ]  ] یسک ره  دومرف : زین  و 

یتح تسا ، هدومن  مهارف  نانآ  يارب  تاود  ملق و  هک  یسک  یتح  داد  دهاوخ  ادن  ار  نارگمتـس  ناروای  يدانم  تمایق  زور  رد  دیامرفیم : و 
باـترپ منهج  هب  هداـهن  شتآ  زا  یتوباـت  رد  هدومن  عـمج  ار  ناـگمه  هملظلا ،) هابـشا   ) دـناهداد رارق  نارگمتـس  دـننامه  ار  دوـخ  هک  ناـنآ 

لطاب وا  قح  یف  مهیلا  مکاحت  نم  تسا ، توغاط  هب  هعجارم  نانآ  هب  هعجارم  دـیامرفیم : رئاـج  مکاـح  یـضاق  دروم  رد  [ 516 . ] دنیامنیم
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کلذ لاقف  قزرلا  ءاضقلا  یلع  ناطلـسلا  نم  ذخأی  دـشابیمن ، لالح  اور و  زین  نانآ  یـضاق  دزمراک  و  [ 517 . ] توغاطلا یلا  مکاحت  امناف 
یـصخش نینچ  هک  دنکیم  نایب  ار  نایـسابع  تیریدم  رد  ندش  دراو  تبقاع  فافـش  روط  هب  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  یتح  [. 518 . ] تحس

( سابع بولقم   ) عباـس دـلو  ناوید  یف  همـسا  دوس  نم  مالـسلاهیلع  هللادـبع  یبا  نع  دـش ، دـهاوخ  روشحم  كوخ »  » تروص هب  تماـیق  رد 
روضح رد  هعمج  زامن  هبطخ  رد  هنیدـم  رد  روصنم  رادناتـسا  لافغ » نب  ۀبیـش   » هک یماگنه  نینچمه  [. 519 . ] اریزنخ ۀمیقلا  موی  هللا  هرـشح 
یکین زا  هچنآ  دیشک  دایرف  يو  رب  تساخرب و  ماما  دومن ، تراسج  مالـسلاهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نانمؤم  ریما  هب  مالـسلاهیلع  قداص  ماما 

هک یسک  يا  دیتسه ، نآ  هتسیاش  روصنم )  ) وت سیئر  وت و  يدروآ  نابز  هب  نخس  يدب  زا  هچنآ  و  میتسه ، نآ  هتسیاش  قادصم و  ام  یتفگ 
تمایق رد  درف  نیرتدب  دومرف  مدرم و  هب  درک  ور  هاگنآ  هحفص 231 ] ... ] ییامنیم لوانت  يرگید  قزر  زا  ياهدش  راوس  يرگید  بکرم  رب 

ار مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  دروخرب  هک  یماـگنه  یلاو  دـشورفب . يرگید  ياـیند  هب  ار  شیوخ  ترخآ  هک  تسا  قساـف  نیا  دـننام  یـسک 
ماـما هک  تسا  نـیا  زا  ریغ  رگم  [. 520 . ] قطنی مل  دجـسملا و  نم  یلاولا  جرخ  و  دـش ، جراخ  دجـسم  زا  هدـش و  هدنکفارـس  درک  هدـهاشم 
قداـص ماـما  هک  تسا  نیا  زا  ریغ  رگم  دـیتسین ؛ بصنم  نیا  هتـسیاش  وت  لوؤسم  وـت و  دـیوگیم  روـصنم  رادناتـسا  هب  مالـسلاهیلع  قداـص 
قداـص ماـما  اـهراب  روصنم  هک  دوب  یطیارـش  رد  يریگ  عضوم  نیا  دزاـسیم . اوسر  ار  يو  هنوگ  نیا  یـسابع  مکاـح  ربارب  رد  مالـسلاهیلع 

مالسلاهیلع قداص  ماما  [ 521 . ] دومنیم لتق  هب  دیدهت  ار  مالسلاهیلع  قداص  ماما  اهراب  دومنیم و  راضحا  هنیدم  هفوک و  هب  ار  مالـسلاهیلع 
يراتفر هرامه  يو  ياهدـیدهت  هب  اـنتعایب  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  [ 522 . ] نوـیع اـنیلع  ناطلـسلل  دوـب ، تموـکح  تبقارم  تحت  هشیمه 

لاؤس ترـضح  زا  دراگن و  همان  ترـضح  هب  روصنم  هک  دش  ثعاب  ماما  راتفر  نیا  تشاد . یـسابع  رگمتـس  مغر  هب  هناروسج  رگـشاخرپ و 
رب یلیلد  دومرف ، يو  خساپ  رد  ماما  یـسرت ! یمن  ام  زا  يرادـن و  تشحو  فوخ و  ام  زا  نیریاس  دـننامه  ییآیمن و  ام  دزن  هب  وت  ارچ  دـنک 

کیربت وت  هب  هک  یتسه  دنم  هرهب  یتمعن  زا  وت  هن  و  موش ، راودیما  نآ  هب  هک  تسوت  شیپ  رد  ترخآ  زا  يزیچ  هن  منکیمن ، هدهاشم  سرت 
. نک تحیصن  ار  ام  ام و  دزن  ایب  تفگ  روصنم  منک ! هعجارم  وت  هب  هچ  يارب  میوگب ؛ تیلست  وت  هب  هک  ياهدشن  مه  تبیـصم  راتفرگ  میوگب .

دارا نم  دوشیمن ، نیـشن  مه  وت  اب  تسا  رگن  ترخآ  هک  یـسک  و  تسا . رمثیب  يو  رب  تحیـصن  تسا ، بلط  اـیند  هک  یـسک  دومرف  ماـما 
عضوم لیبق  نیا  زا  دوشیم ؟ رت  فافـش  نیا  زا  هاگدید  نایب  ایآ  هحفص 232 ] [. ] 523 . ] کحبصی ةرخالا ال  دارا  نم  کحـصنی و  ایندلا ال 

نارگمتـس هیلع  اسر  تسا  يدایرف  مالـسلاهیلع  قداص  ماـما  هک  دراد  دوجو  ناوارف  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  راـتفر  راـتفگ و  رد  اـهيریگ 
نتخاس رد  دـهد  یمن  هزاجا  یتح  دـنوش ، هارمه  نانآ  اب  ینید  رهاظ  هب  روما  رد  دـهدیمن  هزاـجا  یتح  ماـما  رگید . رگمتـس  ره  یـسابع و 
بوقعی نب  سنوی  نارگمتس . متس و  يارب  تسا  ششوپ  تسین ، ینید  هاگیاپ  دزاسب  روصنم  هک  يدجـسم  دنیامن . یهارمه  نانآ  اب  دجـسم 

رادشه و [. 524 . ] دجـسم ءانب  یلع  مهنعت  ال  امنن ، يرای  ار  نانیا  زین  دجـسم  نتخاـس  رد  دومرف  نم  هب  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  دـیوگیم 
. درادیم رذـح  رب  دجـسم  ءانب  ینید و  تاعامتجا  رد  یتح  نانآ  اب  ندـش  هارمه  زا  ار  ناوریپ  نارای و  هک  تسا  قیمع  هنوگ  نآ  يرایـشوه 

هنوگچ یتوافتیب ؟ مادک  توکـس ؟ مادـک  تسا ؛ یـسابع  ناگـشیپ  متـس  مغر  هب  مالـسلاهیلع  دـمحم  لآ  قداص  ياسر  هشیمه  دایرف  نیا 
نانآ ربارب  رد  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  دوب . توافتیب  نایـسابع  ربارب  رد  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  دیوگب  هک  دهدیم  هزاجا  دوخ  هب  یـسک 
هنوگ نیا  نایـسابع  ربارب  رد  مالـسلاهیلع  قداص  ماـما  يریگ  عضوم  دـیباییم !؟ هنوگچ  اـجک و  رتاـسر  نیا  زا  يداـیرف  دوب . هدرک  توکس 

ناشیاهدـنفرت همه  اـب  نایـسابع  تسا . ناـیوما  ربارب  عـضوم  ناـمه  ماـما  عـضوم  هک  تسا  راکـشآ  یبوـخ  هب  يریگ  عـضوم  نیا  زا  تـسا .
. دومن راهم  شناوریپ  دوخ و  دروم  رد  ار  نانآ  ياههئطوت  ماما  دـنربب . هرهب  شیوخ  دوس  هب  مالـسلاهیلع  قداص  ماـما  تیعقوم  زا  دنتـسناوتن 

لکـشت دـنک و  راهم  دـشیم ، رادـیدپ  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  يوسمه  لکـشت  نایولع و  دـض  رب  هک  ییاههنتف  تسناوت  ریبدـت  اـب  ماـما 
هحفـص 233]  ] لیاوا نایوما و  ینایاپ  نارود  رد  هدمآ  دـیدپ  تصرف  زا  ماما  رگید  بناج  زا  دـیامن . ظفح  اهرطخ  زا  ار  تیب  لها  يوسمه 

ناوت هعسوت و  ینید و  هشیدنا  گنهرف و  ییافوکش  نآ  تسا . هدومن  مامتها  رگید  مهم  هتسیاش و  مادقا  کی  هب  هدرب  هرهب  نایـسابع  نارود 
عیشت ینید و  حیحص  ياههشیدنا  رارقتـسا  تهج  رد  تصرف  نیا  زا  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  دشابیم . قوقح  گنهرف و  هقف و  ندومن  دنم 
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، یهقف يداقتعا و  ياهیگهار  جـک  زا  يرایـسب  نتخاس  اوسر  ماهبا و  ياه  هلاه  تاهبـش و  هوبنا  ندودز  هقف و  گنهرف و  نتخاس  روراـب  و 
. میزادرپیم مهم  نیا  زا  ییاهروحم  هب  مراهچ  لصف  ینایاپ  شخب  رد  دناهتشادرب . دنلب  یماگ  سب 

تیب لها  يوسمه  لکشت 

هراشا

موصعم ناماما  هارمه  هرامه  یعامتجا  گرزب  نایرج  کی  لکشت و  کی  هک  تسا  هدش  دیکأت  روحم  نیا  رب  نیشیپ  ناماما  ياهراتشون  رد 
رد رادیدپ و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نامز  زا  مالسلامهیلع )  ) تیب لها  يوسمه  لکـشت  نیا  دوب . هتفرگ  لکـش  مالـسلاهیلع 

دراوـم یخرب  رد  هـچ  رگ  مالـسلامهیلع )  ) تـیب لـها  هارمه  لکـشت  نـیا  تـسا . هتفاـی  موادـت  يرگید  زا  سپ  یکی  زین  راـهطا  هـمئا  ناـمز 
ماما مهم  ياهتیلوؤسم  زا  یکی  تسا . هدییارگن  یشومخ  هب  هاگچیه  نکیل  هتشاد ، بیشن  زارف و  تسا و  هدش  لمحتم  يدج  ياهبیـسآ 

لکشت نیا  اههنتف  عاونا  ندرک  راهم  اب  تسا  هدشیم  شالت  هک  تسا  هدوب  لکشت  نیا  تیوه  زا  تسارح  نامز  ره  رد  مالـسلاهیلع  موصعم 
هک دشابیم  هفوک  هژیو  هب  قارع و  روشک  نآ  یلصا  هاگیاپ  لکشت و  نیا  زا  ییاههولج  دنیامن . تسارح  ظفح و  تسا  عیشت »  » نامه هک  ار 
هک تسا  مالسلاهیلع  یلع  ینامحر  ياهسفن  تاکرب  زا  تیب  لها  يوسمه  لکشت  موادت  عقاو  رد  تسا . مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  همـصاع 

قداص ماما  نامز  کنیا  دومنیم . ینکفا  وترپ  ناسارخ  ورم و  یتح  یمالـسا  دالب  طاقن  ریاس  هب  نآ  غورف  تفاـی و  یلجت  هفوک  قارع و  رد 
نامز رد  ار  یعامتجا  نایرج  نیا  ییوسمه  هک  يدهاوش  تسا . هتفرگ  لکـشت  نیا  ندش  رادـیدپ  زا  نرق  کی  زا  شیب  تسا و  مالـسلاهیلع 
دومن شالت  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  مینکیم . رورم  دـهدیم ، یهاوگ  تیب  لها  يوس  تمـس و  هب  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  هحفص 234 ] ]

. دهد روبع  اهنارحب  زا  هدومن و  تسارح  ار  لکشت  نیا 

ینیسح تاداس  مایق 

نب ییحی  زین  مالـسلاهیلع و  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دیز  تضهن  زا  عیـسو  تیامح  یکی  دومن  يروآدای  اتـسار  نیا  رد  ناوتیم  هک  يدهاوش 
، تفرگ لکـش  تیب  لها  يوسمه  لکـشت  مالـسلاهیلع و  قداص  ماما  هرواشم  اب  يوما و  نارگمتـس  مغر  هب  دـیز  مایق  نوچ  دـشابیم . دـیز 

دوخ مایق  زاغآ  يارب  هقطنم  نیرت  بسانم  نکیل  دوب ، هنیدم  رد  هچرگ  دیز  دندومن . تیامح  دیز  زا  يدج  روط  هب  قارع  رد  وسمه  لکـشت 
ات دومن  تماقا  ددرت و  هفوک  رد  يدـیدم  تدـم  هب  دـیز  دوخ  ییاههناهب  هب  رطاخ  نیمه  هب  داد . صیخـشت  هفوک  رهـش  صوصخب  قارع ، ار 

رفن رازه  لهچ  زا  شیب  هک  دومن  یهدناماس  ار  شیوخ  تضهن  هنوگ  نآ  هفوک  رد  دـیز  دـنک . یهدـناماس  ار  دوخ  مایق  تضهن و  تسناوت 
نب ییحی  کلملادبع  نب  ماشه  يوس  زا  دیز  تضهن  راهم  یبوکرـس و  زا  دعب  دـندومن . تیامح  يو  زا  دـندمآ و  درگ  يو  رود  هب  راداوه 

رد خف  دیهـش  مایق  دـش . دیهـش  زین  اج  نامه  رد  تیاهن  رد  دـیزگرب . نایوما  هیلع  مایق  يارب  ار  ناسارخ  يو  داد . همادا  ار  ردـپ  هار  زین  دـیز 
نیمه رد  نآ  حرش  هدوب و  یعیـسو  حطـس  رد  هتـسویپ و  ینایرج  عقاو  رد  هک  نایرج  نیا  زا  ترتع  تیامح  مالـسلاهیلع و  مظاک  ماما  نامز 

تیب لـها  يوـس  تمـس و  هـب  مالـسلامهیلع )  ) تـیب لـها  يوـسمه  لکـشت  موادـت  رب  هاوـگ  نیرتـهب  زا  رگید  یکی  تـسا ؛ هدـمآ  راتـشون 
 - دوخ دهع  هب  دشیم  قفوم  دیز  رگا  هک  دومن  راهظا  دیز  دروم  رد  ار  ینیب  شیپ  نیا  زین  مالسلاهیلع  قداص  ماما  دشابیم . مالسلامهیلع ) )

مایق  ) مالسلاهیلع ینیسح  تاداس  تضهن  ود  یعامتجا و  تکرح  ود  نیا  زا  روش  رپ  تیامح  دوب . رادافو  ترتع -  يوس  هب  مدرم  یناوخارف 
هحفص 235] . ] دشابیم یلکشت  نینچ  دوجو  هب  قداص  هاوگ  نایسابع ، نایوما و  هیلع  خف ) دیهش  مایق  دیز و 

ینسح تاداس  مایق 
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نایـسابع تموکح  يادتبا  زا  دنتخاس . رادیدپ  تضهن  مایق و  یخرب  هدومن و  يرگـشلاچ  نایـسابع  مغر  هب  ینـسح  تاداس  هژیو  هب  نایولع 
. دش نسحلا  نب  میهاربا  نسحلا ، نب  نسح  نسح ، نب  نمحرلادبع  دننام  ینـسح  تاداس  زا  ولمم  دادغب  هاگنآ  هیمـشاه ، هفوک و  ياهنادنز 

نایولع يرگشلاچ  نیا  دندیسر . لتق  هب  زین  یخرب  دنتشذگرد و  نایسابع  ياهنادنز  رد  دندوب و  ینادنز  ناش  هداوناخ  اب  نانیا  زا  يرایـسب 
هنیدم دش  قفوم  هک  هنیدم  رد  هیکز ) سفن   ) هللادبع نب  دمحم  مایق  دننام  دشیم . لیدبت  نایسابع  هیلع  هوکش  اب  تضهن  هب  دراوم  یخرب  رد 
هدومن تیامح  يو  زا  نئادم  زاوها ، سراف ، هرصب ، هدش  قفوم  هک  هرصب  رد  هللادبع  نب  میهاربا  شردارب  مایق  دنک . ریخـست  ار  نآ  فارطا  و 

عقاو رد  تفرگ . رارف  هب  میمـصت  تشحو  زا  روصنم  هک  دـیامن  تکرح  نایـسابع  تفالخ  زکرم  هفوک  تمـس  هب  قطاـنم  نیا  تیاـمح  اـب  و 
. تشک ار  میهاربا  دوخ  هلمج  زا  نایولع  زا  يداـیز  دادـعت  دـش و  هریچ  ناـنآ  رب  روصنم  هاپـس  تیاـهن  رد  درک . گـنت  روصنم  رب  ار  هصرع 
دیـس و مدناسر و  لتق  هب  ار  اهیلع ) هللا  مالـس   ) همطاف هیرذ  زا  رفن  رازه  زا  شیب  دیوگیم : دنکیم و  راختفا  نایولع  نتـشک  رب  دوخ  روصنم 

رطاخ هب  تفرگیم ، رارق  مدرم  تیامح  دروم  هک  نایولع  تکرح  نیا  [. 525 . ] متشاد هگن  هدنز  مالـسلاهیلع ) قداص  ماما   ) ار نانآ  گرزب 
تیامح نانآ  زا  ای  دـندوب و  يولع  دوخ  هک  عیـشت  نایرج  نامه  مالـسلامهیلع )  ) تیب لها  ناوریپ  عقاو  رد  دوب . مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها 

رد هک  نانچ  دوب . زین  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  هجوت  دروم  میقتـسم  ریغ  روط  هب  اهنایرج  نیا  دـندروآ . دـیدپ  ار  اهتکرح  نیا  دـندرکیم 
بیاصم هنامیمص  ماما  دندش  هتشک  روصنم  هاپس  هحفص 236 ]  ] تسد هب  شنادنزرف  هک  نسحلا  نب  هللادبع  هب  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  همان 

رد مالسلاهیلع  ماما  دنکیم . دای  كاپ  هیرذ  ناونع  هب  يو  زا  دنادیم . کیرش  يو  تبیـصم  مغ و  رد  ار  دوخ  دیوگیم و  تیزعت  يو  هب  ار 
ره رد  [. 526 . ] دناوخیم ارف  يرادیاپ  ربص و  هب  ار  نسح  نب  هللادـبع  دـنکیم و  داهـشتسا  ار  نآرق  تایآ  زا  يدایز  دراوم  لصفم  همان  نیا 

تفر و رانک  نایـسابع  هرهچ  زا  باقن  هک  یماگنه  هک  تسا  نیا  رب  قداص  هاوگ  ناـنآ ، زا  تیعمج  هوبنا  يراداوه  ناـیولع و  ماـیق  تروص 
دنتسناوتن نایسابع  هک  دندش  رازیب  نایـسابع  زا  عیـشت  ياهنوگ  هب  یتح  دندیروش . نانآ  مغر  هب  نایولع  دش ، راکـشآ  ناگمه  رب  نانآ  راتفر 

« دادغب  » روصنم نامز  رد  هاگنآ  دندرک ، انب  هفوک  رانک  ار  هیمشاه »  » حافـس نامز  رد  هکلب  دنزاس . رقتـسم  هفوک  رد  ار  دوخ  تموکح  زکرم 
ماما يوس  تمس و  هب  زین  نایسابع  نامز  رد  تیب  لها  يوسمه  لکشت  عیـشت و  هک  تسا  رطاخ  نادب  نیا  دنداد . رارق  تختیاپ  دنتخاس و  ار 

. دومنیم لکشت  نیا  تسارح  ماجسنا و  رب  شالت  مامه  ماما  دوب . مالسلاهیلع  قداص 

ترتع تیعقوم  زا  يرو  هرهب 

یعامتجا گرزب  نایرج  کی  هک  نیا  دهدیم  یهاوگ  ار  مهم  بلطم  نیا  دزاسیم و  فافش  یبوخ  هب  ار  ترتع  تیعقوم  هک  يرگید  هتکن 
هکنیا دوب ، ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  لآ  ترتع  يوس  تمس و  هب  هرامه  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  نامز  رد  گرزب  لکـشت  کی  و 

نایـسابع دندومن . يراذگ  هیامرـس  تیب  لها  زا  شیوخ  فادـها  هب  ندیـسر  يارب  دـندیدیمن ، شیوخ  يارب  یتیعقوم  نوچ  نایـسابع  ینب 
نم اضرلا   » ناونع هب  ار  مدرم  دندوب  فظوم  اهناوخارف  دندومن . یهدناماس  مالسلامهیلع )  ) تیب لها  مان  هب  ار  شیوخ  یناوخارف  توعد و 

هحفـص 237]  ] مهیلع  ) تیب لها  هب  دنم  هقالع  مدرم  اریز  دنراد . ناهنپ  دندوب  نایـسابع  زا  هک  یلـصا  ناربهر  مان  دنناوخ و  ارف  دـمحم » لآ 
ناج لام و  راثیا  دـندشیم  رـضاح  یتح  و  دـندمآ ، یم  درگ  اهمچرپ  رود  تیب  لها  یهاوخاوه  هب  مدرم  نایـسابع ! هب  هن  دـندوب ، مالـسلا )
نوچ یـصخاش  درف  و  مالـسلامهیلع )  ) تیب لها  تیعقوم  دوشیم  هدهاشم  زاتمم  تیعقوم  هچنآ  رطاخ  نیدـب  نایـسابع ! مان  هب  هن  اما  دـننک 

ياههزیگنا فالخ  رب  اریز  دـنتخاسیمن ؛ حرطم  ار  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  مان  یناوخارف  رد  نانآ  هتبلا  دـشابیم . مالـسلاهیلع  قداص  ماـما 
. دنتخاسیم حرطم  ار  دمحم » لآ  نم  اضرلا   » ناونع ای  مالسلامهیلع »)  ) تیب لها   » یلک ناونع  دوب ؛ نانآ 

گنهرف هقف و  هزوح  يریگ  لکش 

یهقف و هزوح  ندومن  ریاد  دـناسریم ، تاـبثا  هب  ار  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  يوـسمه  لکـشت  موادـت  يریگ و  لکـش  هک  ییاـهروحم  زا 
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رد تیعمج  هوبنا  نیا  [ 527 . ] دشابیم مالـسلاهیلع  قداص  ماما  هزوح  رد  وجـشناد  درگاش و  رازه  راهچ  زا  شیب  روضح  اب  عیـشت  یگنهرف 
. تسا هدوب  اهشیدنا  رگد  لمحت  زین  اهدادعتسا و  ییافوکش  لحم  هدشیم  هرادا  لماک  يدازآ  اب  یـصصخت و  تروص  هب  هک  هزوح  کی 

روراب افوکش و  عیسو  روط  هب  هعیش  هقف  یگنهرف  هزوح  نیا  رد  دنراد . روضح  نآ  رد  مه  مالسلاهیلع  قداص  ماما  نیفلاخم  زا  یناوارف  دارفا 
مارم موادت  هک  ياهنوگ  هب  تسا . هدش  رداص  گنهرف  هقف و  هزوح  رد  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  راتفگ  نارازه  هزوح  نیا  رد  تسا . هدـش 

« يرفعج بهذم   » ناونع تسا و  هدروخ  قیمع  دنویپ  مالسلاهیلع  قداص  ماما  یگنهرف  ياهشالت  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر 
قداص ماما  ناـمز  رد  تیب  لـها  يوسمه  لکـشت  رب  قداـص  لـیلد  نآ ، ندرک  روراـب  هزوح و  هنوگ  نیا  یهدـناماس  تسا . هتفرگ  دوخ  هب 

هحفص 238] . ] دشابیم مالسلاهیلع 

رگید دراوم 

رانک رد  ریجنز  لغ و  اب  ار  نانآ  لاس  هس  زا  دعب  درک ، ینادنز  هنیدم  رد  ار  نسح  نب  هللادبع  دـننام  نایولع  زا  ياهدـع  روصنم  هک  یماگنه 
رومأم ملسم  نب  ۀبقع  هک  یماگنه  دننک . نیرفن  نانآ  رب  هک  تساوخ  مدرم  زا  دروآ و  درگ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دجـسم 

مدرم دومن ، ییوگ  دـب  نیهوت و  نانآ  رب  دروآ و  درگ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دجـسم  رانک  رد  روصنم  ار  ینـسح  تاداـس 
هک یماگنه  هلزتعم  زا  ياهدـع  [. 528 . ] دـندومن شیاتـس  ناـیولع  زا  هدرک  نیرفن  نعل و  ار  روصنم  ۀـبقع و  دـندیروش ؛ روصنم  يو و  هیلع 

دندیـسر و مالـسلاهیلع  قداص  ماما  تمدـخ  هب  نانآ  دـندومنیم . هرواشم  مه  اب  تفالخ  دروم  رد  دوب ، هدـش  هتـشک  ماـش  رد  يوما  هفیلخ 
ضرع ترـضح  هب  نتفگ  نخـس  ماگنه  رد  ورمع  دـنک . وگتفگ  ترـضح  اب  اـت  دـندومن  باـختنا  هدـنیامن  دـیبع  نب  ورمع  ماـن  هب  ار  يدرف 

یتسه و تلیـضف  بحاص  هنازرف و  يدرف  وت  اریز  میتسین ؛ زاینیب  وت  هاگدـید  زا  مینک . تعیب  هللادـبع  نب  دـمحم  اب  میهاوخیم  ام  دـنکیم ،
دنک یم  فارتعا  مالسلاهیلع  ماما  يوسمه  لکـشت  هعیـش و  تیعمج  هوبنا  هب  يو  [ 529 . ] کتعیش ةرثکل  کلـضفل و  يراد ، يدایز  ناوریپ 

هنیدم رد  تشگیم ، زاب  جح  زا  هک  یماگنه  لاس 147  رد  روصنم  تسا . مالسلاهیلع  قداص  ماما  هارمه  لکشت  زاتمم  تیعقوم  رب  هاوگ  هک 
رد درک  دهع  دوخ  اب  هک  دوب  هتخاس  باتیب  ار  روصنم  هنوگ  نآ  مالسلاهیلع  قداص  ماما  تیعقوم  دومن . راضحا  ار  مالسلاهیلع  قداص  ماما 
يو زا  درک . نیهوت  ماما  هب  بضغ  ضیغ و  اب  دندومن  راضحا  يو  روضح  رد  ار  ماما  هک  یماگنه  دـناسرب . تداهـش  هب  ار  ماما  تروص  ره 

وت دننکیم . لیسگ  وت  يوس  هب  ار  شیوخ  تاوکز  لاوما و  دنا و  هدیزگرب  ربهر  قارع  مدرم  ار  وت  تفگ  و  درک ! دای  ادخ  نمشد  ناونع  هب 
رب يربـهر  هب  ار  وت  قارع  مدرم  دـیوگیم ، روصنم  فارتـعا  نیا  رد  [ 530 . ] اماما قارعلا  لها  كذـختا  دـناسر ، مهاوخ  لـتق  هب  نیقی  هب  ار 

دراوم و نیا  دشابیم . قارع  رد  صوصخ  هب  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زاتمم  تیعقوم  رب  هاوگ  هحفص 239 ]  ] زین فارتعا  نیا  هک  دناهدیزگ 
لکشت نیشیپ  ناماما  نامز  دننامه  زین  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  نامز  رد  هک  دنزاسیم  فافـش  ار  هتکن  نیا  یبوخ  هب  نآ  هباشم  دروم  اههد 

نیا دـندومن  شالت  زین  مالـسلاهیلع  قداص  ماـما  دادیم . همادا  شیوخ  تکرح  هب  يدـنم  ناوت  اـب  تشاد و  یهدـناماس  تیب  لـها  يوسمه 
اهبیسآ زا  لکشت  نیا  ات  دنزاس  راهم  ار  اههنتف  یعامتجا  یـسایس و  ظاحل  زا  دنزاس ، روراب  گنهرف  ظاحل  زا  دنیامن ، تسارح  ار  لکـشت 

زین نایوما و  نامز  زا  یـسایس  یعامتجا و  ياهنایرج  یخرب  دروم  رد  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  ياهيریگ  عضوم  نونک  ات  دـنامب . ناما  رد 
ار اههنتف  تسناوت  يدنمـشوه  اب  ماما  هک  دـش  راکـشآ  یبوخ  هب  اهروحم  نیا  رد  تفرگ . رارق  یـسررب  دروم  نایـسابع  تلود  يریگ  لکش 

ماما درکیمن . تیامح  دنتـشارفایم ، مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  مان  هب  هئطوت  دـنفرط و  اب  یخرب  هک  یمچرپ  تکرح و  زا  ماما  دـنک . راـهم 
يارب هدـمآ  شیپ  تصرف  زا  مالـسلاهیلع  ماما  دومنیم . تیامح  نایـسابع  نایوما و  مغر  هب  ناـیولع  ياـه  تضهن  اـهمایق و  زا  مالـسلاهیلع 

هعسوت ار  عیـشت  گنهرف  هقف و  ماما  دیزرو . مامتها  تسا  عیـشت  گنهرف  نامه  هک  نید  گنهرف  نتخاس  افوکـش  ترتع و  هقف  ندرک  روراب 
گـنهرف و هـقف و  ماـما  دوـمن . یهدـناماس  نوگاـنوگ  ياههتـشر  رد  ار  هاگـشناد  یملع و  زکرم  نیرتـگرزب  ماـما  تخاـس . افوکـش  هداد و 

نیا زا  يرایسب  دروآ . نابز  هب  دندوب ، هدومنن  وگزاب  ار  اهنآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یتح  نیـشیپ و  ناماما  هک  ییاههتفگان 
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قداـص ماـما  یگنهرف  یهقف و  ياـهشالت  راتـشون  نیا  یناـیاپ  تمـسق  رد  کـنیا  و  دـش . هداد  حیـضوت  هتفرگ و  رارق  لـیلحت  دروم  روما ،
هحفص 240] . ] میهدیم رارق  رگن  دروم  نید  ندومن  رادیاپ  رارقتسا و  رد  ار  ترضح  نآ  شقن  مالسلاهیلع و 

تنس لها  بهاذم  يریگ  لکش  نایسابع و 

هراشا

ترتع گنهرف  و  مالـسلامهیلع )  ) تیب لها  يوسمه  لکـشت  یعامتجا  ناـیرج  نایـسابع ، مغر  هب  یگنهرف  یعاـمتجا و  ناـیرج  نیرتگرزب 
. دنتشاد مالسلاهیلع  قداص  ماما  عیـشت و  گنهرف  هعـسوت  تیب و  لها  يوسمه  لکـشت  یهدناماس  زا  ار  ساره  نیرتشیب  نایـسابع  دشابیم .

ناـمکاح رطاـخ  نیمه  هب  تفریم . رامـش  هب  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  تیروحم  هب  ترتع  ناـنآ  يراد  تموکح  رب  رطخ  نیرتگرزب  ینعی 
يارب لیلد  نیمه  هب  دنهد . هعـسوت  جیورت و  مالـسلامهیلع )  ) تیب لها  بهذـم  هیلع  ار  رگید  بهاذـم  گنهرف و  دـندوب  شالت  رد  یـسابع 

هک مهم  بهاذم  رتشیب  دش . مهارف  تنس  لها  یهقف  ياهبهذم  ییافوکش  تصرف  روصنم  هژیو  هب  یسابع  نامکاح  نامز  فده  نیا  نیمأت 
یلصا روحم  یسابع  نامکاح  دنا . هدش  جیورت  نایسابع  تموکح  نیزاغآ  نامز  رد  دنراد ، تنس  لها  تیعمج  رد  ار  ذوفن  نیرتشیب  نونکا 

، کلام هفینحوبا ، هژیو  هب  بهاذم  نیا  مان  هب  ياهقف  یـسابع  نامکاح  دنـشابیم . یمالـسا  روشک  نوگانوگ  قطانم  رد  بهاذـم  نیا  جاور 
ياهقف زا  يرتسگداد  تاضق  هک  يروط  هب  هداد ، تیمـسر  ار  نانآ  ياهاوتف  فلتخم  قطانم  رد  دـندومن . جـیورت  ار  لبنح  دـمحا  یعفاش و 
یـضاق بهذـم ، ره  جاور  ذوفن و  بسانت  هب  ياهقطنم  ره  رد  دـندومنیم . يرواد  ناـنآ  هقف  ساـسا  رب  دـندشیم و  هدـیزگرب  بهاذـم  نیا 

شخب نیا  رد  دندیشک ! یم  كدی  ار  ةاضقلا » یضاق   » ناونع ذوفن  اب  يرابرد و  ياهقف  دشیم و  هدیزگرب  بهذم  نامه  ياهقف  زا  همکحم 
. داد میهاوخ  رارق  یـسررب  دروم  گنهرف  هقف و  دنیآرف  رد  ار  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  شقن  هاگنآ  هتخادرپ ، اهروحم  نیا  حرـش  هب  تسخن 
رد تالغ و ... يرورح ، هیربج ، هیدیز ، جراوخ ، هلزتعم ، هیردـق ، هئجرم ، دـننام  هارمگ  يداقتعا  بهاذـم  جاور  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  هتبلا 

مالـسلاهیلع قداص  ماما  دنتفاییم . جاور  دندوب ، داضت  رد  دیحوت  ساسا  اب  یخرب  هک  بهاذم  هنوگ  نیا  . دندوب هحفص 241 ]  ] شیازفا لاح 
نیا دیامنیم . دقن  ار  تنـس  لها  فورعم  بهاذم  زین  هقف  عورف و  رد  دنک ، یم  یهدناماس  ار  يداقتعا  یفارحنا  ياهمارم  هک  لاح  نیع  رد 
دعب دندیزای . تسد  شیوخ  فادها  هب  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  مان  اب  نانآ  دوب ، دمحم » لآ  نم  اضرلا   » نایسابع راعـش  هک  دوب  یلاح  رد 

شیوخ ياعدا  رد  نایسابع  رگا  دشیم . یمـسر  يو  هقف  دیاب  تسا ، مالـسلاهیلع  قداص  ماما  تیب  لها  صخاش  درف  نوچ  زین  تیمکاح  زا 
مالسلاهیلع قداص  ماما  هقف  هب  ار  ییاضق  داهن  لقادح  دندرک ، یمن  راذگاو  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  هب  ار  یـسایس  داهن  رگا  دندوب ، قداص 

، یبعـش بهذم  دننام  بهاذم  نیا  جیورت  اب  دنروآیم . يور  رگید  بهاذم  هب  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  هقف  مغر  هب  نانآ  نکیل  دندرپسیم .
. دـنزیخیم شلاچ  هب  ترتع  بهذـم  اب  يأرلا و ... ۀـعیبر  شمعا ، هنییع ، نب  نایفـس  يرـصب ، نسح  يرهاظ ، دواد  يروث ، نایفـس  یعازوا ،
هب هک  دـنزاسیم  رقتـسم  جـیورت و  بهاذـم  رگید  زا  شیب  ار  یلبنح  یعفاش و  یکلاـم ، یفنح ، بهذـم  راـهچ  مه  اـهنیا  همه  نیب  زا  نکیل 

. میزادرپیم اهنآ  یلامجا  یسررب 

یفنح بهذم 

راذگ ناینب  تسا ، هتفای  تافو  دادغب  رد  لاس 150  رد  هدمآ و  ایند  هب  لاس 80  رد  فورعم  قبط  هک  هفینح » وبا   » هب فورعم  تباث  نب  نامعن 
فارتعا دوخ  هک  دوب  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  رـضحم  رد  هنیدم  رد  زین  لاس  ود  تدم  دربیم . رـس  هب  هفوک  رد  يو  تسا . یفنح »  » بهذم

داد و جاور  ار  ساــیق  يأر و  بهذــم  هفینحوــبا  [. 531 . ] ناـمعن کـلهل  ناتنــس  ـال  وـل  دوـبن ، ياهفینحوـبا  دوـبن ، لاـس  ود  نآ  رگا  درک 
رد ار  شیوخ  مهف  يو  داد . شدرگ  ناسحتسا  سایق و  یلقع ، لالدتسا  هب  ثیدح ، یلقن و  لالدتسا  هحفص 242 ]  ] زا یهقف ، ياهلالدتسا 
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نابز مالسلاهیلع  قداص  ماما  ياه  هاگدید  اب  تفلاخم  رد  دوب ، مالسلاهیلع  قداص  ماما  تخس  نارگشلاچ  زا  هفینحوبا  داد . رارق  كالم  هقف 
نآ تساوخ  هزاجا  ترضح  زا  تسا ، مالسلاهیلع  قداص  ماما  تسد  رد  مالسلاهیلع  هللا  لوسر  ياصع  دش  هجوتم  یتقو  هفینحوبا  تسا . دز 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  زا  شیوم  تشوگ و  تسوپ و  مالسلاهیلع ) قداص  ماما  ندب   ) ندب نیا  دومرف : يو  هب  ماما  دسوبب . ار 

نامکاح هجوت  تسا ، تیمها  زیاح  هچنآ  نکیل  [. 532 ! ] یسوبب یهاوخیم  ار  اصع  اما  یـسوبیمن  ار  ندب  نیا  هک  تسا  هنوگچ  دشابیم .
یـضاق  » مهم تمـس  دهاوخیم  يو  زا  مامت  رارـصا  اب  دناوخیم . ارف  دادغب  هب  هفوک  زا  ار  يو  روصنم  تسا . يو  هب  روصنم  دـننام  یـسابع 

. تسین نشور  تمـس  نیا  زا  يو  نتفر  هرفط  تلع  دوریم . هرفط  راک  نیا  زا  اصخـش  يو  هک  دریذـپب  یـسابع  مکاح  بناج  زا  ار  ةاـضقلا »
رگید نامکاح  نامز  رد  يو  زا  دعب  روصنم و  نامز  رد  يو  هقف  جاور  تسا  راکشآ  هچنآ  نکیل  دنک ! دامتعا  تسناوتیمن  روصنم  هب  دیاش 

روصنم نارود  رد  ار  ةاـضقلا  یـضاق  تمـس  ینابیـشلا  نسحلا  نب  دـمحم  فسوی و  وبا  هفینح  وـبا  ماـنب  نادرگاـش  زا  نت  ود  تسا . یـسابع 
هفینحوـبا نادرگاـش  زا  رگید  نت  ود  داـیز  نب  نسح  لیذـه و  نب  رفز  نینچمه  دـنداد . جاور  یمالـسا  دـالب  رد  ار  یفنح  هـقف  دـنتفریذپ و 

رطاخ هب  هک  دشابیم  نایسابع  تلود  یفنح  هقف  هعسوت  یلصا  لماع  [ 533 . ] دننکیم افیا  یلصا  شقن  یفنح  بهذم  جیورت  رد  هک  دنتسه 
هحفص 243] . ] دنریگیم شیپ  رد  ار  راتفر  هنوگ  نیا  مالسلامهیلع )  ) تیب لها  هیلع  يرگشلاچ 

یکلام

کیدزن عیقب  ناتسربق  رد  يو  تسا . هتشذگ  رد  اج  نامه  رد  لاس 179  رد  هدش و  دلوتم  هنیدم  رد  لاس 95  رد  کلام  نب  سنا  نب  کلام 
بهذـم هک  تسا  تنـس  لها  مان  هب  ياملع  زا  يو  تسا . هدـش  هدرپس  كاخ  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دـنزرف  میهاربا  ربق 

هقف دوب ، هداـهن  هیاـپ  ناسحتـسا  ساـیق و  هیاـپ  رب  ار  دوخ  هقف  هک  هفینحوبا  شور  فـالخ  رب  يو  [. 534 . ] تسا بوـصنم  يو  هب  اـهیکلام 
هک هنوگ  نامه  دوب و  قارع  رد  هفینح  وبا  نارود  هک  هنوگ  ناـمه  تسا . هنیدـم  رد  يو  نارود  دومن . يراذـگ  هیاـپ  ثیدـح  رب  ار  شیوخ 

( ینونک يایناپـسا   ) سلدنا رد  ییحی  نب  ییحی  دننام  کلام ، نادرگاش  دندوب ، راد  هدـهع  ار  ءاضق  تیلوؤسم  قارع  رد  هفینحوبا  نادرگاش 
هیلع مایق  هب  ار  مدرم  دومن و  رداص  اوتف  يو  یتح  تشادن و  یسابع  نامکاح  اب  یبوخ  هطبار  ادتبا  رد  کلام  دندومنیم . تواضق  اقیرفآ  و 

رب هنیدم  رد  یتح  تفرگ . رارق  تموکح  بضغ  مشخ و  دروم  رطاخ  نیمه  هب  دومن . بیغرت  نسحلا  نب  هللادبع  نب  دـمحم  هارمه  نایـسابع 
یباتک هقف  رد  هک  درک  رارـصا  يو  هب  روصنم  هک  دومن  شدرگ  ياهنوگ  هب  عاضوا  تسایـس ، شدرگ  رثا  رد  نکیل  دندز . هنایزات  هاجنپ  يو 

ره رد  [. 535 . ] دراگنیم ار  أطوم »  » باتک روصنم  هیـصوت  هب  زین  يو  مرادـن . غارـس  ار  یـسک  وت  زا  رتاـناد  نم  دـیوگیم  روصنم  دراـگنب .
نذا نودب  دیوگیم  نوراه  دنیامنیم . جیورت  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  هیلع  هنیدم  رد  ار  يو  بهذم  روصنم )  ) یـسابع نامکاح  تروص 

هحفص 244] [. ] 536 . ] دریگن ماجنا  هنیدم  رد  يراک  چیه  کلام 

یعفاش

دالب رد  يو  بهذم  دریگیم . رارق  نایسابع  هجوت  دروم  يو  یهقف  بهذم  هک  تسا  تنـس  لها  رگید  ياهقف  زا  یعفاش  سیردا  نب  دمحم 
هب يو  تسا . هدش  دـلوتم  لاس 150  رد  نمی  رد  ای  نیطـسلف و  هزغ  رهـش  رد  یعفاش  تفای . جاور  سلدـنا  ناـسارخ و  دادـغب و  زین  رـصم و 

هتشذگ رد  رصم  رد  ای 204  لاس 198  رد  هتشگزاب و  رصم  هب  ماجنارـس  تسا . هدومن  تماقا  هدرک و  رفـس  دادغب و ... هکم و  نوچ  یقطانم 
نامکاح رگید  زین  يو  هقف  جاور  یلـصا  لماع  نکیل  دـشابیمن . مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  روصنم و  اـب  ناـمزمه  يو  نارود  [ 537 . ] تسا

هارمه رصم  لیابق  نارس  زا  ياهدع  دوشیم . دراو  رصم  هب  یسابع ، مکاح  دیشر  همان  اب  رصم  هب  دورو  ماگنه  دنشابیم . يو  رصاعم  یسابع 
. تسا ما »  » یعفاش یهقف  مهم  باتک  [ 538 . ] دننکیم افیا  شقن  يو  بهذم  جیورت  رد  دنوشیم و  يو 

96 امام صادق علیه السالم الگوى زندگى

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


یلبنح

زا لبنح  نب  دمحا  [ 539 . ] تسا هدومن  تلحر  دادـغب  نامه  رد  لاس 241  رد  تسا و  هدش  دـلوتم  لاس 164  رد  دادغب  رد  لبنح  نب  دـمحا 
رارق یـسابع  مکاح  تیانع  دروم  لکوتم  نامز  رد  نکیل  تسا . هدـش  ینادـنز  هدروخ و  هنایزات  مصتعم  نامز  رد  تسا و  یعفاش  نادرگاش 

رد يو  دنسم »  » باتک هک  تسا  ثیدح  يوار  ثیدح و  لها  ناگرزب  زا  یکی  يو  دوشیم . دادملق  تموکح  هاگرد  نیبرقم  زا  دریگیم و 
ظفح ثیدح  نویلیم  کی  دنسیونیم  يو  لاح  حرـش  رد  دوریم . رامـش  هب  تنـس  لها  ییاور  ربتعم  [ 540  ] باتک شـش  زا  یکی  ثیدح ،

هنوگنآ زا  دـمحا  دـش . هدرپس  كاخ  هب  برح » باب   » ناتـسربق رد  تشذـگ و  رد  دادـغب  رد  لاـس 241  رد  يو  هحفـص 245 ] . ] تسا هدوب 
نیا [. 541 . ] دوب هدومن  تکرـش  نز  رازه  تصـش  درم و  رازه  دصتـشه  يو  هزانج  عییـشت  رد  دنـسیونیم  هک  دوب  هدش  دـنم  هرهب  تیعقوم 

هن دشابیم ؛ نانآ  زا  تموکح  تیامح  تنـس ، لها  بهذم  راهچ  نیا  ندش  یمـسر  جاور و  مهم  لیلد  اهنت  تفگ  ناوتیم  هک  تسا  هنوگ 
یملع زایتما  هنوگ  چیه  تنس  لها  رگید  بهاذم  هب  تبسن  بهاذم  نیا  نانآ ! یهقف  هاگیاپ  ندوب  نهربم  دنتسم و  دننام  رگید  ياهیگژیو 

هب ار  یهوبنا  تیعمج  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نامز  هب  نانآ  لاصتا  ای  یملع و  یگژیو  رطاخ  هب  دـیوگب  یـسک  اـت  دـنرادن 
بهاذـم نیا  دـنا . هتفای  جاور  دـنهارمه -» شیوخ  تموکح  مارم  هب  مدرم   - » مهکولم نید  یلع  سانلا  ظاحل  هب  هکلب  دـنراد . دوخ  لاـبند 

نانآ هقف  قبط  رب  يرتسگداد  تاضق  دـندرپس و  نانآ  هب  ار  ییاضق  هاگتـسد  دـندومن و  تیامح  نانآ  زا  یـسابع  نامکاح  هک  تهج  نیدـب 
دیاب دندروآیم ؛ يور  هقف  گنهرف و  کی  هب  دیاب  يرفعج ، هقف  اب  شلاچ  يارب  یـسابع  نامکاح  دنتفای . جاور  هنوگ  نیا  دـندومن ، يرواد 

اب دنا . هدیزگ  رب  ار  بهاذـم  نیا  فدـه  نیا  هب  ندیـسر  يارب  نانآ  دـنتخاسیم ؛ حرطم  ار  یبتکم  مدرم  شزومآ  يارب  یمالـسا  هعماج  رد 
دیدهت ار  يو  یتح  هک  دریذپب  ار  ةاضقلا  یضاق  بصنم  هک  دنکیم  رارصا  هفینح  وبا  رب  رادقم  نآ  روصنم  يرادم  تسایـس  شور  هب  هجوت 

ور نیا  زا  دزیخ . اـپب  تیب  لـها  گـنهرف  هقف و  يرفعج و  هقف  مغر  هب  هک  نیا  تسا  ماـمتها  دروـم  هچنآ  روـصنم  يارب  دـنکیم . نادـنز  هب 
لوحت هچ  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  هک  ددرگیم  فافـش  مالـسلاهیلع  يرفعج  هاگـشناد  ندومن  ریاد  یگنهرف و  یهقف و  ياهشالت  تیمها 

ياههمجه همه  اب  اهتیدودـحم و  همه  اب  تسا  هتـسناوت  هنوگچ  تسا . هتخاس  رادـیدپ  گـنهرف  هقف و  هحفص 246 ]  ] ياتـسار رد  یقیمع 
روراب ار  ترتع  گنهرف  مالسلامهیلع ،)  ) تیب لها  يوسمه  لکشت  هیلع  یعامتجا  یسایس و  ياههمجه  ترتع و  گنهرف  مغر  هب  یگنهرف 

. دهد روبع  دیامن و  تسارح  اهنارحب  اهانگنت و  نیا  زا  ار  مالسلامهیلع )  ) تیب لها  يوسمه  لکشت  هتخاس و 

يرفعج بهذم 

گنهرف هقف و  ییافوکش 

هب یفاک  هطلس  يوما  نامکاح  نارود  نیا  رد  هک  دراد  تشگزاب  نایوما  یبیشارس  نارود  هب  مالسلاهیلع  قداص  ماما  تماما  نامز  زا  یشخب 
مهم ياهنایرج  زا  یکی  دوب . هدومن  هرـصاحم  ار  نانآ  وس  ره  زا  یگنهرف  یعاـمتجا و  ياـهنایرج  دنتـشادن . شیوخ  تموکح  هدودـحم 
شیپ تصرف  زا  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  دش . یگنهرف  ییافوکـش  بجوم  هک  دوب  مالـسلامهیلع )  ) تیب لها  يوسمه  لکـشت  نامه  یعامتجا 

تموکح فعض  هدیسر و  ارف  مالسلاهیلع  قداص  ماما  نامز  هک  نونکا  تخاس . افوکـش  ار  عیـشت  گنهرف  هقف و  درب و  هرهب  یبوخ  هب  هدمآ 
رد ار  هرهب  نیرتهب  تصرف  نیا  زا  مالسلاهیلع  قداص  ماما  تسا -  هدیماجنا  یسایس  یگتفشآ  هب  هک  ياهنوگ  هب  هدش -  راکشآ  رتشیب  يوما 

ماما تماما  رگید  شخب  اب  نامز  مه  هک  نایـسابع  نامز  رد  رگید  بناج  زا  دربیم . عیـشت  ینعی  یمالـسا  گـنهرف  هقف و  ییافوکـش  تهج 
هک دنتـشاد  مالـسلاهیلع  تیب  لها  رگـشلاچ  ياههقرف  گنهرف  هقف و  هعـسوت  جاور و  رب  ناوارف  شالت  نایـسابع  تسا ، مالـسلاهیلع  قداـص 

هقف و ات  دزیخرب  شلاچ  هب  یگنهرف  گرزب  ياهنایرج  نیا  ربارب  رد  درامگ  تمه  دیاب  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  نونکا  تشذگ . نآ  حرش 
هک تسا  رطاخ  نیدـب  هحفـص 247 ] . ] دـیامن تمواقم  یهقف  یگنهرف و  ياههمجه  ربارب  رد  هدومن و  افوکـش  ار  عیـشت  مالـسا و  گـنهرف 
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هزوح ات  دـنکیم  يراشفاپ  رما  نیا  رب  دراد . يوزوح  یملع و  زکارم  ندومن  ریاد  هب  رفاو  شالت  مالـسلاهیلع  قداص  ماـما  دوشیم  هدـهاشم 
؛ یفیک ظاحل  زا  مه  یمک و  ظاحل  زا  مه  دباییم ، هعسوت  دعب  ود  زا  اهشالت  نیا  دوش . افوکش  هتفای و  هعسوت  رتشیب  هچ  ره  گنهرف  هقف و 

هرهب ماما  رـضحم  زا  [ 542 [ ؛ دـنیآیم مه  درگ  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  گـنهرف  هقف و  هزوح  رد  رفن  رازه  راـهچ  زا  شیب  یمک  ظاـحل  زا 
کیزیف و یتح  یـسانش و  هراتـس  موجن ، بط ، قوقح ، یهقف ، يداقتعا ، دـننام  نوگانوگ  تاـعوضوم  رد  هورگ  هورگ  دارفا  نیا  دـنربیم .

هاگن نیرتشیب  هک  ددرگیم  افوکش  روراب و  هنوگ  نآ  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  هزوح  رد  گنهرف  هقف و  تیفیک  دنوش . یم  دنم  هرهب  یمیش 
ناوریپ عیـشت و  بهذم  هک  دوریم  شیپ  اجنآ  ات  رما  نیا  دـنهدیم و  لکـش  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  نانخـس  ار  فراعم  یگنهرف  یهقف و 

هدش يرپس  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  نامز  زا  نرق  هدراهچ  بیرق  هک  نونکا  دنهدیم . ناونع  يرفعج » بهذـم   » ار مالـسلاهیلع  قداص  ماما 
زا یهقف  ماکحا  كرادـم و  زا  يرایـسب  دنـشابیم . ریاد  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  ثیداـحا  هناوتـشپ  هب  هعیـش  یهقف  ياـههزوح  ماـمت  تسا 

مالـسلاهیلع قداص  ماما  رادقم  هب  یماما  چیه  زا  دنوش . یم  نیمات  دمحم  لآ  قداص  شدنمورب  دنزرف  هژیو  هب  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  نانخس 
نادرگاش شرورپ  اب  گرزب و  هزوح  ندومن  ریاد  اب  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  تسا . هدـشن  رداـص  گـنهرف  هقف و  هزوح  رد  دنـس  نخس و 

همجه ربارب  رد  عیـشت ، گنهرف  هقف و  يزاـس  افوکـش  رب  نوزفا  تسناوت  قوقح  هقف و  هژیو  هب  نوگاـنوگ  ياههتـشر  رد  صـصختم  ناوارف 
یهدزاب هک  دهنیم  ناینب  ار  یهاگـشناد  دیامنیم و  يرو  هرهب  تصرف  نیا  زا  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  دیامن . هلباقم  یـسابع  ینب  نامکاح 

هحفص . ] دزاسیم باریس  مالسلاهیلع  دمحم  لآ  قداص  رثوک  همشچرس  زا  ار  ناماک  هنشت  هراومه  هاگـشناد  نیا  دنامیم . رادیاپ  دبا  ات  نآ 
[248

قداص ماما  هاگشناد 

دبا ات  نآ  هرمث  هک  دومن  يراذگ  هیاپ  تلیضف  ملع و  هاگشناد  دومن و  يرو  هرهب  ياهنوگ  هب  هدش  مهارف  تصرف  زا  مالسلاهیلع  قداص  ماما 
هک يداقتعا  نانزهار  اب  زیتس  ینید و  نیداینب  ياهرواب  لیلحت  هاگیاپ  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  هاگـشناد  دـهدیم . هرهب  ار  تیرـشب  ناـهج 

ياهداینب يا  هشیر  تروص  هب  مالـسلاهیلع  قداص  ماـما  هاگـشناد  دریگیم . لکـش  دـنا ، هتـسشن  ناـسنا  تلیـضف  دربتـسد  نیمک  رد  هراـمه 
یم خساپ  هباشم  نامز  ره  نامز و  نآ  رد  ناهارمگ  ياه  ینکفا  هبـش  زا  دزاس و  یم  فافـش  هداهن و  ناینب  ار  یتدیقع  ياهرواب  يداقتعا و 

ماظن ظاحل  زا  دزاسیم . افوکش  لیلحت و  تسا ، يدمحم  بان  صلاخ و  مالسا  هقف  هک  ار  عیشت  هقف  مالسلاهیلع  قداص  ماما  هاگـشناد  دهد .
ماظن نیرترب  ناونع  هب  یقوقح  ماظن  نیا  هزورما  داهن . هیاـپ  يرفیک  ییازج و  یندـم ، قوقح  تواـفتم  ياـه  هنیمز  رد  وگلا  یماـظن  یقوقح 
یهقف هزوح  راس  همشچ  زا  دوریم ، رامش  هب  یقوقح  ماظن  نیرترب  نیرترابرپ و  نونکا  هک  هعیش  هقف  دشخردیم . قوقح  ناهج  رد  یقوقح 

. دوشیم باریس  مالسلاهیلع  قداص  ماما 

قداص ماما  هاگشناد  ياهیگژیو 

يداقتعا ياههیاپ  میکحت 

ماما هاگـشناد  رد  داهن . ناینب  ار  یقوقح  يداقتعا و  ياهیاپ  ياهروحم  هک  تسا  نیا  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  هاگـشناد  مهم  ياهیگژیو  زا 
ياههقرف مامت  دوش . یم  افوکش  دنتسم و  نهربم  تروص  هب  تماما  يربهر و  توبن ، داعم ، دیحوت ، دننام  يا  هیاپ  دیاقع  مالسلاهیلع  قداص 

اوسر دـقن و  تالغ و ... هئجرم ، همـسجم ، دـننام : فرحنم  يداقتعا  ياههورگ  دـنریگیم . رارق  دـقن  لیلحت و  دروم  یـسانشزاب و  یفارحنا 
. دندش

ندوب یصصخت 
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دمحم لآ  قداـص  هاگــشناد  یگژیو  رگید  هحفـص 249 ] ، ] نوگاـنوگ ياههتـشر  رد  صـصختم  دارفا  تیبرت  اههتـشر و  ندوب  یـصصخت 
تروص هب   ) رفن رازه  راهچ  زا  شیب  هک  یگنهرف  یهقف و  گرزب  هزوح  ندومن  ریاد  لوط  رد  مالسلاهیلع  قداص  ماما  دشابیم . مالـسلاهیلع 
یتیفرظ دادعتـسا و  زا  هک  هتـسیاش  دارفا  هب  نکیل  تسا ، ریگارف  یمومع و  هچ  رگ  دـندربیم ، هرهب  ترـضح  تکرب  اب  نمرخ  زا  یجیردـت )

ملاع هتشر  نآ  رد  دنتشاد ، نوگانوگ  ياههتشر  هب  هک  ياهقالع  دادعتسا و  بسانت  هب  ار  نانآ  دومنیم . صاخ  هجوت  دندوب ، دنم  هرهب  هژیو 
رد ار  نایح  نب  رباج  تاداـقتعا ، هتـشر  رد  ار  رمع  نب  لـضفم  مکح و  نب  ماـشه  دوشیم  هدـهاشم  هچناـنچ  دادیم . شرورپ  صـصختم  و 

. دهدیم شرورپ  قوقح  هقف و  هتشر  رد  ار  بلغت  نب  نابأ  ملسم و  نب  دمحم  هرارز و  لاثما  و  یمیش ، هتشر 

یشیدنا دازآ 

قداـص ماـما  هاگـشناد  دـشابیم . شیدـنا  رگید  لـمحت  یـشیدنا و  دازآ  مالــسلاهیلع  قداـص  ماـما  هاگــشناد  رگید  مـهم  ياـهیگژیو  زا 
رگید زا  يرایـسب  هکلب  دوش ؛ افوکـش  اـجنآ  رد  گـنهرف  رواـب و  هشیدـنا و  عون  کـی  هک  دوبن  هتـسب  رادـم  یملع  زکرم  کـی  مالـسلاهیلع 

ناوریپ اهنت  مالسلاهیلع  قداص  ماما  سرد  هزوح  رد  دندربیم . رس  هب  هزوح  نیمه  رد  دندوب ، شلاچ  رد  مامه  ماما  ياهرواب  اب  هک  ناشیدنا 
قداص ماما  ربارب  رد  هک  ناشیدنا  رگد  هکلب  دندرکیمن ، تکرش  بلغت  نب  نابا  و  هرارز ، ملسم و  نب  دمحم  دننام  مالـسلاهیلع  قداص  ماما 
نایفـس ءاطع ، نب  لصاو  ءاجوعلا  یبا  نبا  الیل ، یبا  نبا  سنا ، نب  کلام  هفینحوبا ،)  ) تباث نب  ناـمعن  دـننام  دـناهتفرگ  عضوم  مالـسلاهیلع 

نسح شمعا ، یعازوا ، یناتـسجس ، بویا  وبا  جاجحلا ، نب  ۀبعـش  حیرج ، نبا  دیعـس ، نب  ییحی  ملاس ، نب  صفح  هنییع ، نب  نایفـس  يروث ،
هاگشناد نوهرم  ار  شیوخ  تامولعم  زا  یخرب  هفینحوبا  دننکیم . تکرـش  و ... قاحـسا ، نب  دمحم  ناطق ، روث ، وبا  يرهاظ ، دواد  يرـصب ،
شیدنا رگد  شارت و  بهذم  دارفا  زا  نانیا  هحفص 250 ] . ] نامعن کلهل  ناتنس  ول ال  دنکیم : فارتعا  هک  دنادیم  مالسلاهیلع  قداص  ماما 

یبا دننام  يدارفا  اب  یتح  ماما  دننک . تکرش  يو  هزوح  رد  دهدیم  هزاجا  مالسلاهیلع  قداص  ماما  نکیل  دنشابیم ؛ مالسلاهیلع  قداص  ماما 
یهاگـشناد يوزوح و  زکارم  هک  دراد  مامتها  تهج  نیا  زا  شور  نیا  دـنکیم . وگتفگ  هرظانم و  یناصید  رکاشوبا  و  هفینحوبا ، ءاـجوعلا ،

رارق یـسررب  دقن و  دروم  زکارم  نیا  رد  لباقتم  ياههشیدنا  توافتم و  ياههاگدید  دنـشاب و  اههاگدید  حرط  لماعت و  لدابت و  زکرم  دـیاب 
ندـش روراب  یگنهرف و  دـشر  یگدـنلاب و  ببـس  یگژیو  نیا  دـندرگ . فافـش  زیامتم و  اـه  هفارخ  اهرادـنپ و  زا  قح  ياـهرواب  اـت  دـنریگ 
زکارم ندز  اـج  رد  ییاتـسیا و  زا  هدـش و  یملع  ياـهشهج  ییاـیوپ و  ثعاـب  یگژیو  نیا  دوشیم . نوگاـنوگ  ياـههصرع  رد  اههشیدـنا 

قح نهربـم و  ياههشیدـنا  اریز  ددرگ . یم  رقتـسم  یملع  زکرم  کـی  رد  هک  تسا  شور  نیرترب  شور  نیا  دـنکیم . يریگوـلج  یقیقحت 
یگدنلاب دـشر و  هنیمز  داضتم  نوگانوگ و  ياههشیدـنا  حرط  اب  هکلب  دنـشابیمن ، ساره  رد  داضتم  ياههشیدـنا  حرط  زا  هاگ  چـیه  روحم 

. ددرگیم راکشآ  قح  ياهرواب 

شهوژپ قیقحت و 

نوگانوگ ياههنیمز  رد  شناد  زکارم  نیا  رد  تسا . هاگشناد  ناروشناد  شهوژپ  قیقحت و  مالسلاهیلع  قداص  ماما  هاگـشناد  رگید  یگژیو 
باتک دلج  هن  تسیب و  ای  کی  یس و  دوشیم  قفوم  مکح  نب  ماشه  دریگیم . لکـش  عیـسو  تاقیقحت  و ... یمیـش ، ربج ، يداقتعا ، یهقف ،

و [ 544  ] دراگنیم یمیـش  يداقتعا و  یعیبط و  ياههتـشر  رد  باـتک  دـلج  زا 200  شیب  ناـیح  نب  رباـج  [ 543 . ] دراـگنب هدومن و  قیقحت 
هحفص [. ] 545 . ] دراگنیم تسا ، هلاـسر  رب 500  لمتـشم  هک  هحفـص  رازه  نایح  نب  رباـج  دریگیم . ناونع  یمیـش  ملع  ردـپ  رباـج  نیمه 

رقاـب ماـما  زا  ثیدـح  رازه  یـس  ملـسم  نب  دـمحم  [ 546 . ] دراـگنیم نوگاـنوگ  تاـعوضوم  رد  باـتک  دـلج  هـن  رمع  نـب  لـضفم  [ 251
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تاـعوضوم قیقحت  راـکفا و  قیمعت  هب  ماـما  [ 547 . ] دـنکیم لقن  طبـض و  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  ثیدـح  رازه  هدزناش  مالـسلاهیلع و 
. دنباییم دشر  تیبرت و  ترضح  هاگشناد  رد  يدارفا  هنوگ  نیا  هک  تسا  هتشاد  هژیو  مامتها 

هعسوت

چیه فقو  تلیضف  شناد و  دشابیم . ترـضح  رـضحم  رد  دنمـشناد  نانز  روضح  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  هاگـشناد  رگید  ياهیگژیو  زا 
يارب شناد  بسک  هصرع  دیاب  دنوش . دنم  هرهب  تلیـضف  نیا  زا  دـنناوتیم  درم  نز و  اهناسنا و  همه  هکلب  تسین ؛ يرـشق  هفیاط و  ناسنا و 

دوشیم هدـهاشم  رطاخ  نیمه  هب  دـنریگ . رارق  یقیقحت  یملع و  زکارم  يرو  هرهب  زا  نوگمه  طیارـش  رد  ناگمه  اـت  دوش  راومه  ناـگمه 
، هریغم دلو  ما  دیعس ، ما  ۀملاس ، نسحلا ، ما  دننام  ینانز  دنربیم . هرهب  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  تلیـضف  شناد و  زا  نادرم  دننامه  زین  نانز 

قداص ماما  هاگـشناد  هعـسوت  دـعب  کی  نیا  [ 548 . ] دـننکیم لقن  ثیدـح  ترـضح  زا  و ... هدیعـس ، بابر ، هداـمح ، هدـج ، همینغ ، ءاونق ،
ریاد یتاقیقحت  هاگیاپ  رصم  مق و  هرصب ، هفوک ، دننام  يزکارم  رد  هک  دشابیم  زکارم  ددعت  رظن  زا  هعـسوت  رگید  دعب  دشابیم . مالـسلاهیلع 

هحفص 252] [. ] 549 . ] ددرگیم

ترتع یفرعم 

دناعم هژیو  هب  نادان  دارفا  دانع  دروم  هرامه  دـش ، یفرعم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نابز  رد  نآرق  ياتمه  لدـع و  هک  ترتع 
يوزنم هعماج  رد  ار  نانآ  دنهد و  هولج  نوگژاو  ار  ترتع  كانبات  هرهچ  هک  دندرکیم  شالت  ییاهتسد  هرامه  رطاخ  نیمه  هب  دشابیم .
شالت رد  مالسلاهیلع  دمحم  لآ  قداص  شدنمورب  دنزرف  مالسلاهیلع و  مولعلا  رقاب  دننام  ترتع  ياهصخاش  اهشالت  نیا  ربارب  رد  دنزاس .

ماما دنزاس . هاگآ  ترتع  ياهيرترب  لیاضف و  زا  ار  مدرم  دـننک . نایب  مدرم  هب  ار  ترتع  نوؤش  دـنزاس ، نایامن  ار  ترتع  هرهچ  هک  دنتـسه 
مالسلاهیلع لیئربج  طبهم  انراد  یف  یبنلا و  تیب  لها  نحن  ملعلا و  ةرجش  نحن  ریصب  ابا  ای  دیامرفیم : ترتع  یفرعم  رد  مالـسلاهیلع  قداص 

شناد تخرد  ام  [ » 550 . ] لج زع و  هللا  یلع  اقح  کـله  اـنع  فلخت  نم  اـجن و  اـنعبت  نم  هللا  یحو  نداـعم  نحن  هللا و  ملع  نئازخ  نحن  و 
نآ نیقی  هب  میـشابیم . ادخ  یحو  نواعم  ادـخ و  شناد  نئازخ  ام  تسا . لیئربج  دورف  لحم  ام  هناخ  میـشابیم ، ربمایپ  تیب  لها  ام  میتسه ؛

نهلثم سیل  ثالث  تامرح  نا هللا  دیامرفیم : و  دش .» دوبان  دومن ، تفلاخم  ام  اب  هک  یسک  نآ  تفای و  تاجن  دومن ، يوریپ  ام  زا  هک  یـسک 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  مکیبن  ةرتع  هریغ و  یلا  اهجوت  دحا  نم  لبقی  ۀلبق ال  سانلا  لعج  يذلا  هتیب  هتمکح و  هرون و  وه  هباتک و  ءیش 

يرگید تسادخ ، تمکح  رون و  هک  ادخ  باتک  یکی  دراد ؛ دوجو  دنرادن ، دننام  هک  مارتحا  ياراد  هاگقرق  هس  ادخ  يارب  [ » 551 . ] ملس و 
هللا و یحو  ۀمجارت  نحن  دیامرفیم : و  تسا .» ربمایپ  ترتع  یموس  دنک ، ور  يرگید  تمـس  هب  دیابن  یـسک  تسا و  هاگ  هلبق  هک  ادخ  هناخ 
ملاع و ۀثالث  سانلا  میـشابیم .» ادخ  شناد  ياههنیزخ  ام  میتسه ، یهلا  یحو  هحفص 253 ]  ] يایوگ نابز  ام  [ » 552 . ] هللا ملع  نازخ  نحن 
؛ نادرگ رس  هورگ  و  هوژپ ، شناد  دنمشناد ، دنا ، هورگ  هس  مدرم  [ » 553  ] ءاثغ سانلا  رئاس  نوملعتملا و  انتعیـش  ءاملعلا و  نحن  ءاثغ  ملعتم و 

ۀثرو نحن  اندـنع و  یـسوم  اصع  اندـنع و  مالـسلاهیلع  یـسوم  حاولا  دـننارگید .» موس  هورگ  و  ام ، ناوریپ  ناـهوژپ  شناد  اـم ، نادنمـشناد 
طارص [ » 555 . ] انیلا نازیملا  نا  و  انیلا ، طارصلا  نا  میناربمایپ .» ناثراو  ام  تسام ، دزن  یسوم  ياصع  یـسوم و  یحو  حاولا  [ » 554 . ] نییبنلا

ام [ » 556 . ] نیقولخم انولعجا  متئش و  ام  انیف  اولوق  دیامرفیم : و  میتسه ». ام  لطاب  قح و  نازیم  میتسه ، ام  دننک ) روبع  نآ  زا  دیاب  مدرم  هک  )
نم عرف  انا  روصنم : هب  باطخ  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  تسا .» حیحـص  دـیوگب  ام  هراـبرد  یتلیـضف  ره  دـینکن ) ولغ   ) دـیهد رارق  قولخم  ار 

ياهلعشم زا  یلعشم  و  دشاب ) یبوط  هرجش  روظنم  دیاش   ) هینوتیز زا  ياهخاش  [ » 557 ... ] ةوکشملا حیباصم  نم  حابصم  و  ۀینوتیزلا ... عورف 
ام میتسه و  رگید  سک  ره  زا  رت  هاگآ  ادـخ  باتک  هب  ام  [ » 558 . ] نئاک وه  ام  ناک و  ام  هیف ... هللا و  باتک  ملعا  انا  و  میتسه ». اـم  نومنهر ،

اهنم حتفی  باب ، فلا  مالسلاهیلع  ایلع  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ملع  میهاگآ .» دوشیم ، رادیدپ  هدنیآ  رد  تشذگ و  هچنآ  رب 
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هحفـص 254]  ] ره زا  هک  دوـشگ  شناد  هار  رد و  رازه  یلع  هب  ناحبـس  يادـخ  [ » 559 . ] ۀمطاف فحـصم  يدنع  ۀعماجلا ، اندـنع  باب  فلا 
( اهیلع هللا  مالـس   ) همطاف فحـصم  هدش و  هداهن  نآ  رد  زیچ  همه  هک  یعماج  تسا .) ترثک  روظنم   ) دوشیم هدوشگ  رگید  رد  رازه  مادک 
كالم و ام  دنتـسه  ام  زا  ام  نایعیـش  [ » 560 . ] هقلخ یلع  هءانما  هللا و  باب  نحن  هللا ، یـصع  انب  هللا و  دـبعی  انب  اـنم ، انتعیـش  تساـم .» دزن  رد 

«. میتسه قلخ  رب  ادخ  نیما  ام  میتسه و  ادخ  يوس  هب  ياهرد  هار و  ام  میتسه ، ادخ  نایصع  تعاطا و  رایعم 

هعیش قداص و  ماما 

رد یحو  نومنهر  ساسا  رب  هک  دوشیم  قالطا  یعاـمتجا  مهم  لکـشت  ناـیرج و  کـی  هب  ناناملـسم  ناـیم  رد  تسا . وریپ  ياـنعم  هب  هعیش 
هللا یلص  هللا  لوسر  نامز  زا  هک  لکشت  نیا  دشابیم . رفن  هدزاود  تماما  هب  دقتعم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نانیـشناج  دروم 

ياههصرع رد  دنمورین  لکشت  کی  تروص  هب  زین  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  تلحر  زا  دعب  تفرگ و  لکش  ملـس  هلآ و  هیلع و 
هشیدنا شیوخ  موصعم  ناربهر  دننامه  هعیش  هک  نیا  تسخن  یگژیو  دراد . راتفر  هشیدنا و  رد  مهم  یگژیو  ود  دومن ، افیا  شقن  یعامتجا 

تسا و ناحبـس  يادخ  هدهع  هب  ناربهر  نییعت  هعماج  يربهر  رد  دراد . هعماج  يربهر  تیریدم و  راتخاس  دروم  رد  یهلا  یـشرع و  رواب  و 
یگژیو دیامنیم . باختنا  ناحبـس  يادـخ  هک  ياهنیزگ  نامه  ینعی  تسا . اتـسار  نیا  رد  هنیزگ  نیرترب  ندـیزگرب  شریذـپ و  مدرم  شقن 

راتفگ رد  ای  ندوب و  هعیش  ناونع  اب  اهنت  ندوب  موصعم  ناماما  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  وریپ  هک  تسا  نیا  هعیـش  رگید  مهم 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ینعی  شیوخ  ناربهر  راتفر  اب  گنهامه  نوگمه و  دـیاب  راتفر  رد  هعیـش  هکلب  دـشاب ؛ دـناوتیمن  نابز  و 
اب نوگمه  دـیاب  زین  راتفر  رد  دـشیدنایب . فافـش  لالز و  شیوخ  ناربهر  دـننامه  اه  هشیدـنا  رد  دـیاب  هعیـش  دـشاب . موصعم  ناـماما  ملس و 
رد ار  یگژیو  ود  نیا  دـیاب  دراد  دربراک  ماـما  هدزاود  ناوریپ  هب  هک  هعیـش »  » ساـسا نیا  هحفص 255 ]  ] رب دشاب . شیوخ  یـشرع  ياهرواب 
هک دراد  یشرع  ياهنومنهر  یخرب  اتسار  نیا  رد  دوخ  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  دشابن . دونـشوخ  هعیـش  ناونع  هب  اهنت  دیامن و  مهارف  دوخ 

. مییامنیم یسررب  هعیش  ياهیگژیو  دروم  رد  ار  مالسلاهیلع  قداص  ماما  ياههاگدید  یخرب  تصرف  نیا  رد 

هعیش ياهیگژیو 

راتفر اب  دومرف ، هنوگچ ! دیـسرپ  دـیناوخ . ارف  ام  تمـس  هب  ار  مدرم  شیوخ  توکـس  اب  دومرف  نایعیـش  زا  یکی  هب  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما 
دیشاب و راد  تناما  دیشاب . وگتسار  دینک ، راتفر  فاصنا  اب  مدرم  اب  دیزیهرپب ، مارح  ياهراتفر  زا  دینک و  هجوت  ادخ  ياهروتسد  هب  شیوخ .

ماما ناوریپ  زا  يو  دیوگب  دید  ار  امش  سک  ره  هک  دیـشاب  ياهنوگ  هب  دیراد . زاب  تشز  ياهراک  زا  دیناوخ و  ارف  ریخ  ياهراک  هب  ار  مدرم 
انوضغبت سانلا و ال  یلا  انوببح  دیزاسن ، راداو  ام  اب  ینمشد  هب  ار  مدرم  دییامن . بلج  ام  بناج  هب  ار  مدرم  تبحم  تسا . مالسلاهیلع  قداص 

ماما وریپ  دینک . بلج  ام  يوس  هب  شیوخ  راتفر  اب  ار  مدرم  درامشیم : رب  هنوگ  نیا  ار  هعیـش  ياهیگژیو  رگید  يراتفگ  رد  [. 561 . ] مهیلا
. دوش هدیمخ  هک  دناوخیم  زامن  رادقم  نآ  دهدیم . ماجنا  راک  ادخ  ياضر  يارب  اهنت  دنکیم . لرتنک  ار  شیوخ  نابز  مالـسلاهیلع  قداص 
. تسا تکاس  هراومه  دوش . مادنا  رغال  هک  دریگیم  هزور  رادقم  نآ  دنیبب . بیـسآ  شنامـشچ  هک  دنکیم  هیرگ  رادـقم  نآ  ادـخ  سرت  زا 

رارسا مرحم  ام  نایعیش  [. 562 . ] دـنکیمن راتفر  تموصخ  اب  ام  نانمـشد  ناگناگیب و  اب  دـشابیم . راد  هزور  ار  اهزور  راد و  هدـنز  ار  اهبش 
ای دـنکیمن و  هیقت  دربیمن و  راـک  هب  کـیتکات  هک  يدرف  رطخ  دـننکیم . هیقت  ناـگناگیب  ربارب  رد  دـننکیمن . شاـف  ار  اـم  رارـسا  دنتـسه .

ندومن هشیپ  اوقت  اب  ار  ام  نایعیـش ، امـش  دیامرفیم : نینچمه  [. 563 . ] تسین رتمک  ام  نانمـشد  زا  دنکیم  شاف  ار  ام  رارـسا  هحفص 256 ] ]
ار ام  لیاضف  دینک . هدنز  ار  ام  شور  دییامن . تدایع  ار  رگیدکی  نارامیب  دـیروآ . ياج  هب  دـجاسم  رد  ار  شیوخ  ياهزامن  دـینک ، کمک 
، دنکن يراد  نتشیوخ  مارح  لام  زا  دنکن ، لرتنک  ار  شیوخ  یناسفن  ياهشهاوخ  دنکن ، ظفح  ار  دوخ  نابز  هک  یـسک  نآ  دییامن . وگزاب 
اب دیامرفیم : نارگید  اب  راتفر  هب  تبـسن  رگید  نخـس  رد  [. 564 . ] تسا هتخاـس  اوسر  ار  دوخ  نمؤم  ياـهناسنا  ناـیم  رد  يدرف  نینچ  نیا 
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تکرـش نانآ  ياههزانج  عییـشت  رد  دینک و  تدایع  ار  نانآ  نارامیب  دیناوخب . زامن  نانآ  دجاسم  رد  دـییامن . دروخرب  کین  قالخا  هب  نانآ 
راـتفر هک  یـسک  دـنک ، لرتـنک  ار  دوخ  بضغ  دـناوتن  هک  یـسک  دـینادب  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  نایعیـش  [. 565 . ] دینک

دوخ رب  هچنآ  دیامرفیم : و  [ 566 . ] تسین ام  زا  دشابن ؛ راتفر  شوخ  شیوخ  ناگیاسمه  اب  هک  یسک  درادن ، شیوخ  ناهارمه  اب  هدیدنـسپ 
ةاعد اونوک  دیشابن ». ام  گنن  دیـشاب ، ام  تنیز  [، » 568  ] انیـش انیلع  اونوکت  انیز و ال  انل  اونوک  [. 567 . ] دیراد اور  نارگید  رب  دـیرادیم  اور 

هحفص 257] «. ] دیناوخ ارف  لیاضف  ادخ و  يوس  هب  شیوخ ، راتفر  اب  ار  مدرم  [ » 569 . ] مکتنسلا ریغب  سانلا 

هعیش تیعقوم 

شیوخ ناربهر  هناقداص  راتفر  اب  نانآ  راتفر  ناموصعم و  لالز  هشیدنا  اب  نانآ  هشیدنا  هک  دـش  مهارف  هعیـش  رد  اهیگژیو  نیا  هک  یماگنه 
یلـص هللا  لوسر  تیب  لها  زا  قرـشم  دالب  زا  ناملـس  هک  هنوگ  نامه  دیامن . هجوت  دیاب  زین  شیوخ  رترب  ماقم  تیعقوم و  هب  دش ، گنهامه 

مالسلاهیلع قداص  ماما  هعیش  [ 571 . ] يدمحم ناملس  دش  یسراف  ناملس  [ 570  ] تیبلا لها  انم  ناملس  دریگیم ، رارق  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا 
تلق دمحم  لآ  نم  هللا  متنا و  دیتسه ؛ دمحم  لآ  زا  امش  دومرف  دیزی  نب  رمع  هب  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  دیآیم . رامـش  هب  تیب  لها  زا  زین 

راسی و نب  لیضفلا  هللا  محر  دیامرفیم : راسی  نب  لیضف  دروم  رد  [. 572 . ] اثالث اهلاق  مهسفنا  نم  هللا  معن و  لاق  كادف ، تلعج  مهسفنا  نم 
هعیش [. 574 . ] انیف مهـسفنا  مهلاوما و  نولذـبی  اننزحل و  نونزحی  انحرفل و  نوحرفی  اننورـصنی و  دـیامرفیم : زین  و  [ 573 . ] تیب لها  اـنم  وه 
ماما هعیش  هاگنآ  [. 575 . ] موقالا لیبسلا  یلع  انتعیـش  نا  دـناسریم . دـصقم  هب  ار  يو  نیقی  هب  هک  تسا  هدـیزگرب  راوتـسا  فافـش و  یهار 
رون رگا  هک  دوشیم  رو  هرهب  تینارون  زا  ياهلحرم  نآ  زا  تسا ، هناقداص  فافـش و  راتفر  رد  لالز و  هشیدـنا  رد  نوچ  مالـسلاهیلع  قداص 

نم موق  نیبورکلا  نا  دـیامرفیم : مالـسلاهیلع  قداص  ماـما  دـیامنیم . تیاـفک  ار  همه  دوش ، میـسقت  نیمز  يور  مدرم  ناـیم  ناـنآ  زا  یکی 
هب هعیش  هاگنآ  [. 576 . ] مهافکل ضرالا  لها  یلع  مهنم  دحاو  رون  مسق  ول  شرعلا  فلخ  هحفص 258 ]  ] هللا مهلعج  لوالا  قلخلا  نم  انتعیش 
رب دوشیم ، دراو  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  يوبن  هضور  رد  نایعیـش  عمج  رب  هک  یماگنه  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  هک  دسریم  ياهلحرم 

عروب و ینویعاف  مکحاورا  مکحیر و  بحا  هللاو  ینا  مراد ، تسود  ار  امـش  يوب  امـش و  حور  نم  دـیامرفیم  دـنکیم و  مالـس  غالبا  نانآ 
. دیراد رارق  تشهب  تاجرد  نیرترب  رد  امش  دیتسه . ادخ  نارای  امـش  دومرف  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  هک  تسا  نامه  هعیـش  [. 577 . ] داهتجا

ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ادـخ و  تنامـض  ساسا  رب  مالـسلامهیلع ))  ) تیب لها   ) ام دنتـسه و  ناـکاپ  زا  امـش  ناـنز  نادرم و 
نخس مالسلاهیلع  قداص  ماما  هاگنآ  [. 578 . ] هللا لوسر  نامض  هللا و  نامضب  ۀنجلا  مکل  انمض  دق  میاهدومن ، تنامض  امـش  يارب  ار  تشهب 

دنلب ياههلق  هعیـش  تسا . مالـسا  نوتـس  هعیـش  تسا . مالـسا  تزع  هعیـش  دهدیم : همادا  هنوگ  نیا  هعیـش  ياهیگژیو  دروم  رد  ار  شیوخ 
هعیش [ 579 . ] دنتـسه دـنوادخ  صاـخ  ناگدـنب  زا  هعیـش  نارازگ  هرمع  جاـجح و  تـسا . هعیـش  مالـسا  تـمظع  فرـش و  تـسا و  مالــسا 

[. 580 . ] لجوزع هللا  شرع  نم  مهبرقأ  ام  انتعیش  اذبح  دشابیم ، یهلا  شرع  هب  دارفا  نیرتکیدزن 

نانیرفآ گنهرف 

راشف رد  وس  ره  زا  ار  مالـسلامهیلع )  ) تیب لها  يوسمه  لکـشت  دشیم و  لیمحت  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  نارای  رب  هک  ییاهانگنت  مغر  هب 
نیمه هب  دندومن . یم  هحفـص 259 ]  ] افیا ار  دوخ  یگنهرف  شقن  ترـضح ، ياهدومنهر  زا  يرو  هرهب  اب  ماـما  گرتس  ناراـی  دادیم ، رارق 

رد تواـفتم  دارفا  دوـب . هدـش  رادـیدپ  یهاگـشناد  هعوـمجم  کـی  تروـص  هـب  مالــسلاهیلع  قداـص  ماـما  یگنهرف  یهقف و  هزوـح  رطاـخ 
نیا دـندومنیم . دـمآ  تفر و  مالـسلاهیلع  قداص  ماـما  هزوح  رد  رفن  نارازه  دـنتفرگیم . هرهب  ترـضح  شناد  زا  نوگاـنوگ  تاـعوضوم 
افیا مالسلاهیلع  قداص  ماما  ياههشیدنا  رشن  رد  ییازس  هب  شقن  مادک  ره  دنتـشاد ، هک  ییاهتوافت  نوگانوگ و  ياههشیدنا  اب  رفن  نارازه 

بجوم ار  نانآ  ياهشالت  دومنیم و  هژیو  شیاتـس  نانآ  زا  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  هک  دـندوب  یناگتخیهرف  ناـنیا  ناـیم  رد  دـندومنیم .
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. تسردنا ةوبنلا و  راثآ  تعطقنا  ءالوه  الول  دـیامنیم ، داد  ملق  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نید  ياقب  ینید و  گنهرف  يالتعا 
زا مالـسلاهیلع  قداص  ماما  دشیم ». شومارف  هتفر و  نیب  زا  توبن  راثآ  ریـصبوبا و )... هرارز ، ملـسم ، نب  دمحم   ) دـندوبن نانآ  رگا  [ » 581]

افوکـش هعماج  رد  ار  ترتع  هشیدـنا  گنهرف و  دنتـسناوت  نانآ  اـت  درک  شیاتـس  ناـنآ  ياـهشالت  زا  دومن و  لـیلجت  هراومه  ناـگتخیهرف 
نب دمحم  دنزاس . رـشتنم  طبـض و  ناماما  زا  ثیدح  رازه  اههد  دوش  قفوم  ملـسم  نب  دـمحم  دـننامه  هک  دـش  ثعاب  اهقیوشت  نیا  دـنزاس .

. مدومن لقن  طبـض و  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  ثیدـح  رازه  هدزناش  مالـسلاهیلع و  رقاب  ماـما  زا  ثیدـح  رازه  یـس  نم  دـیوگیم  ملـسم 
ءایحأ و یلا  سانلا  بحا  مه  دـیامنیم ، یفرعم  شیوخ  دزن  رد  اهناسنا  نیرت  بوبحم  ار  نانیرفآ  گنهرف  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  [. 582]
زا دعب  هچ  ناش و  یگدـنز  نارود  رد  هچ  دنتـسه  نم  دزن  رد  نیرت  بوبحم  لوحا ) ملـسم ، نب  دـمحم  هرارز ، دـیرب ،  ) نانآ [ » 583 . ] اتاومأ

[584 . ] ۀـنجلا لها  نم  لجر  هنا  دـیامنیم ، یفرعم  تشهب  لها  زا  ار  نانیرفآ  گنهرف  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  هحفص 260 ] «. ] ناشلاحترا
لها زا  لیضف  دیامرفیم : راسی  نب  لیـضف  دروم  رد  [. 585 . ] دنادیم ۀنجلاب  نیتبخملا  رـشب  طسقلاب ، نوماوق  دننام  یتایآ  قادـصم  ار  نانآ 

ترضح دش  دراو  مالسلاهیلع  قداص  ماما  رب  بلغت  نب  نابا  هک  یماگنه  [ 586 . ] تیبلا لها  انم  وه  راسی و  نب  لیضفلا  هللا  محر  تسا ، تیب 
امل دـناشن . ار  يو  هژیو  هاگیاج  رد  هاگنآ  دومن . هقناعم  هحفاصم و  داد و  تسد  يو  اب  تفگ . دـمآ  شوخ  يو  هب  دـش  دـنلب  يو  ياـپ  ولج 
تیب لها  رعاش  يریمح  دیـس  زا  مالـسلاهیلع  قداص  ماـما  [ 587 . ] هب بحر  هلئاـس و  هقناـع و  هحفاـص و  هل و  تیقلاـف  ةداـسوب  رما  هب  رـصب 

نانیرفآ گنهرف  زا  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  ياهشیاتـس  زا  ییاـههنومن  اـهنیا  [. 588 . ] درب ماـن  ارعـشلا  دیـس  ناونع  هب  مالـسلامهیلع ) )
. دشابیم

تشذگ هچنآ  رب  یهاگن 

دمحم لآ  قداص  ياهيریگ  عضوم  یـشرع و  ياه  هشیدـنا  زا  یخرب  مالـسلاهیلع  قداص  ماـما  یگدـنز  یـسررب  رب  نوزفا  راتـشون  نیا  رد 
کی هک  دراد  ریگارف  عیـسو و  قیقحت  هب  زاین  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  راتفر  هشیدنا و  یگدـنز  داعبا  تفرگ . رارق  قیقحت  دروم  مالـسلاهیلع 
تسا ياهدرشف  یـسررب  راتـشون  نیا  فده  اریز  دوبن . راتـشون  نیا  فادها ، زا  راک  عون  نیا  دش . دهاوخ  لماش  ار  يدلج  نیدنچ  هعوسوم 

نیا یـسررب  قیقحت و  رادقم  نیا  دسریم  رظن  هب  دـشاب . هتـشاد  بطاخم  نایوجـشناد  نازومآ و  شناد  هژیو  هب  هعماج  مومع  حطـس  رد  هک 
هقف و يروراب  رد  هنوگ  نیا  هک  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  كاپ  ناور  هب  میتسرفیم  دورد  نایاپ  رد  هحفص 261 ] . ] دیامنیم نیمأت  ار  فده 

دوخ هک  هنوگ  نامه  میـشاب و  يو  يارب  یکین  ناوریپ  شترـضح  راتفر  هشیدـنا و  زا  نتفرگ  ماهلا  اب  تسا  دـیما  دومن . اـفیا  شقن  گـنهرف 
يرفعج و بهذم  و  اهیلع ) هللا  مالـس   ) همطاف دنزرف  تلزنم  نأش و  هب  بیـسآ  ثعاب  شیوخ  راتفر  اب  میـشاب . ترـضح  راختفا  ببـس  دومرف 

. میربیم نایاپ  ار  شیوخ  نخس  مالسلاهیلع  قداص  ماما  همان  ترایز  زا  يزارف  هب  رورم  اب  میشابن . عیشت 

مالسلاهیلع قداص  ماما  همان  ترایز 

تـصرف نیا  رد  هک  تسا  هدـش  دراو  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  و  مالـسلامهیلع )  ) راهطا همئا  دروم  رد  نوگانوگ  ياههمان  ترایز  عباـنم  رد 
يدـهلا ۀـمئا  ای  مکیلع  مالـسلا  هللا ، نع  قداصلا  یلع  لص  مینکیم : افتکا  هر )  ) قودـص لقن  هب  ترـضح  كرتشم  همان  تراـیز  زا  يزارف 
يوجنلا لها  مکیلع  مالـسلا  ةوفـصلا ، لها  ای  مکیلع  مالـسلا  ایندـلا ، لها  یلع  هللا  جـجح  ای  مکیلع  مالـسلا  يوقتلا  لها  اـی  مکیلع  مالـسلا 

نیدـلا ناید  انیلع  مکب  نم  نیذـلا  متنا  مکتبنم ، باط  متبط و  قدـصلا ، مکلوق  نا  ۀـضورفم و  مکتعاـط  نا  نودـشارلا و  ۀـمئأ  مکنا  دهـشا 
هک وت  رب  مالـس  [. » 589 ... ] انبونذـل ةرافک  اـنل و  ۀـمحر  مکیلع  انتاولـص  لـعج  همـسا و  اـهیف  رکذـی  عفرت و  نأ  هللا  نذا  تویب  یف  مکلعجف 

ياهتجح هک  امش  رب  مالس  یکاپ ، يوقت و  نابحاص  امش  رب  مالـس  تیاده ، نایامنهار  امـش  رب  مالـس  ییوگیم ، نخـس  ادخ  زا  هناقداص 
نم دیامنیم . اوجن  امـش  اب  ناحبـس  يادخ  هک  امـش  رب  مالـس  دیتسه ، ادخ  ناگدیزگرب  هک  امـش  رب  مالـس  دیـشابیم ، نیمز  مدرم  رب  ادـخ 
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تسار و امش  نانخس  تسا . مزال  همه  رب  امـش  زا  هحفص 262 ]  ] يوریپ دیـشابیم ، یگدنلاب  دشر و  ياهامنهار  امـش  هک  مهدیم  یهاوگ 
رب شاداپ ، زور  هدنهد  شاداپ  هک  دیتسه  نانآ  امش  دشابیم . ناکاپ  زا  امش  رابت  امش و  زا  دشر  هاگیاج  دیتسه ؛ ناکاپ  امـش  تسا . راوتـسا 

ار امش  رب  ام  ياهمالـس  ناحبـس  يادخ  دوشیم . دای  هراومه  ادخ  مان  هک  تسا  هداد  رارق  هزاوآ  دنلب  ياههناخ  رد  ار  امـش  هداهن و  تنم  ام 
«. تسا هداد  رارق  ام  ناهانگ  ششخب  تمحر و  ببس 

یقرواپ

تایفو ص 341 ، بهذلا ، کئابس  ص 175 ، ج 1 ، ظافحلا ، ةرکذت  ص 920 ، ج 2 ، ۀمهملا ، لوصف  ص 341 ، ج 2 ، ۀمغلا ، فشک  [ 1]
دلوم باب  یفاک  [ 2 . ] ص 331 بلاطملا ، ةدمع  ص 440 ، ج 2 ، ةدوملا ، عیبانی  ص 111 ، ج 2 ، لوؤسلا ، بلاطم  ص 327 ، ج 1 ، نایعالا ،

ص 420) هسیفن ، هعومجم   ) داچتـسملا ص 119 ) هسیفن ، هعومجم   ) دـیلاوملا جات  ص 10 ) هسیفن ، هعومجم  ، ) ۀمئالا خـیرات  هللادـبع ، یبا 
ص 275، يرولا ، مالعا  ص 691 و 677 ، یمعفک ، حابصم  ص 279 ؛ ج 4 ، بقانم ، ص 179 ، ج 2 ، داشرالا ، ص 110 ، ۀمامالا ، لئالد 
ص 111. ۀمامالا ، لئالد  [ 5 . ] ص 373 جاجتحالا ، [ 4 . ] ص 159 ج 2 ، داشرالا ، [ 3 . ] ص 12 ج 2 ، سورد ، ص 212 ، نیظعاولا ، ۀضور 
، نیظعاولا ۀضور  ص 281 ؛ ج 4 ، بقانم ، [ 8 . ] ص 40 ج 8 ، ۀیادهلا ، مالعا  [ 7 . ] ص 26 ج 47 ، راحب ، تشهب ، رد  يرهن  ماـن  رفعج » [ » 6]
ج لوؤسلا ، بلاطم  ص 111 ، ج 2 ، ۀمهملا ، لوصف  ص 281 ، ج 4 ، بقانم ، ص 111 ، ۀمامالا ، لئالد  [ 9 . ] ص 9 ج 47 ، راحب ، ص 207 ،

لئالد ص 274 ، ج 1 ، عیارشلا ، للع  [ 10 . ] ص 9 ج 47 ، راحب ، ص 207 ، نیظعاولا ، ۀضور  ص 341 ، ج 2 ، ۀمغلا ، فشک  ص 111 ، ، 2
ص 18. ج 47 ، راحب ، [ 13 . ] ص 342 ج 2 ، هیقفلا ، [ 12 . ] ص 327 ج 1 ، نایعالا ، تایف  و  [ 11 . ] ص 9 ج 47 ، راحب ، ص 111 ، ۀمامالا ،
ج 5، يربکلا ، تاقبط  [ 15 . ] ص 212 ج 7 ، ۀیادهلا ، مالعا  ص 378 و ص 379 ، ج 2 ، ةرطقلا ، ص 125 ، سلجم 5 ، یسوط ، یلاما  [ 14]

یهتنم [ 17 . ] هرامش 163 ص 175 ، ج 1 ، ظافحلا ، ةرکذت  ص 238 ، بلاطلا ، ةدمع  [ 16 . ] ص 280 ج 4 ، بقانم ، هرامش 733 ؛ ص 95 ،
ثیدح 1. مالسلاهیلع  رفعج  یبا  دلوم  باب  یفاک ، [ 19 . ] لوا ثیدح  مالسلاهیلع  رفعج  یبا  دلوم  باب  یفاک  [ 18 . ] ص 235 ج 2 ، لامآلا ،
ص 63، ج 2 ، ةوفصلا ، ةوفـص  [ 22 . ] ص 49 ج 15 ، ثیدـحلا ، لاجر  مجعم  [ 21 . ] هرامش 733 ص 99 ، ج 5 ، يربکلا ، تاـقبط  [ 20]
ص 313. ج 1 ، راحبلا ، ۀنیفس  [ 26 . ] ص 289 همان 27 ، هغالبلا ، جهن  [ 25 . ] نامه [ 24 . ] ص 313 ج 1 ، راحبلا ، ۀنیفس  [ 23 . ] هرامش 162

باب یفاک ، [ 31 . ] نامه [ 30 . ] ص 64 یشک ، لاجر  [ 29 . ] ص 310 همان 35 ، ۀغالبلا ، جهن  [ 28 . ] ص 308 ج 1 ، ناویحلا ، تایح  [ 27]
ج 8، تاقبط ، [ 32 . ] ص 49 ج 15 ، ثیدحلا ، لاجر  مجعم  و  ص 347 ، ج 2 ، ۀمغلا ، فشک  ص 238 ، بلاطلا ، ةدمع  هللادبع ، یبا  دلوم 
ص 401. ج 2 ، مثیم ، نبا  ۀغالبلا  جهن  حرـش  ص 231 . ج 4 ، ۀباصالا ، ص 347 ؛ ج 4 ، باعیتسا ، ص 17 ؛ ج 7 ، ۀباغلا ، دـسا  ص 391 ؛

ضیوفتلا باب  یفاک  لوصا  [ 38 . ] 64 رفاغ ، [ 37 . ] 14 نونمؤم ، [ 36 . ] 21 رون ، [ 35 . ] 36 هیثاج ، [ 34 . ] ص 663 ج 1 ، راحبلا ، ۀنیفس  [ 33]
ۀنیفس ح 1 ؛ اریثک ، لجوزع  هللا  رکذ  باب  ءاعدـلا ، باـتک  یفاـک ، لوصا  [ 40 . ] ص 280 ج 4 ، بقانم ، [ 39 . ] ثیدـح 44 هللا ، لوسر  یلا 

[44 . ] ص 406 ج 4 ، یفاک ، عورف  [ 43 . ] ص 315 ج 46 ، راحب ، [ 42 . ] ص 377 ج 2 ، ةرطقلا ، [ 41 . ] رکذ باب  ص 486 ، ج1 ، راحبلا ،
. نانجلا حیتافم  و  ص 307 ، ج 47 ، راحب ، ص 559 ، دجهتملا ، حابصم  ص 704 ، یمعفک ، حابصم  [ 45 . ] ص 235 ج 2 ، لامآلا ، یهتنم 
ج بقانم ، ص 182 ؛ ج 2 ، داشرالا ، [ 47 . ] ص 200 ج 8 ، ۀیادهلا ، مالعا  ص 184 ، ج 47 ، راحب ، ص 116 ، ج 2 ، ةوفصلا ، ةوفص  [ 46]
ص 227، نیبلاطلا ، لتاقم  [ 48 . ] ص 201 ج 8 ، ۀـیادهلا ، مالعا  ص 184 ، ج 47 ، راحب ، ص 116 ؛ ج 2 ، ةوفصلا ، ةوفـص  ص 231 ؛ ، 4
ص 330، بهذلا ، کئابس  ص 110 ، ۀمامالا ، لئالد  ص 922 ، ،ج 2 ، ۀمهملا لوصف  ص 280 ، ج 4 ، بقانم ، ص 434 ، صاوخلا ، ةرکذت 
ص 927، ج 2 ، همهملا ، لوصف  ص 212 ، نیظعاولا ، ۀضور  مالـسلاهیلع  هللادبع  یبا  دـلوم  باب  یفاک ، [ 49 . ] ص 5 ج 47 ، راونالاراحب ،
ج بقانم ، ص 276 ، يرولا ، مالعا  ص 120 ؛) هسیفن ، هعومجم   ) دـیلاوملا جات  ص 691 ، یمعفک ، حابصم  [ 50 . ] ص 280 ج 4 ، بقانم ،
ص 181، ج 2 ، داشرالا ، ج 8 ، مالسلاهیلع ، هللادبع  یبا  دلوم  باب  ۀجحلا ، باتک  یفاک ، [ 52 . ] ص 127 ج 47 ، راحب ، [ 51 . ] ص 280 ، 4
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ج ناویحلا ، ةایح  ص 180 ، ج 2 ، داشرالا ، [ 53 . ] ص 353 ج 2 ، ۀمغلا ، فشک  ص 278 ، يرولا ، مالعا  ص 909 ، ج 2 ، ۀمهملا ، لوصف 
ج لئاسو ، [ 55 . ] 97 نارمع ، لآ  [ 54 . ] ص 13 ج 2 ، سورد ، ص 177 ، ج 2 ، لوؤسلا ، بلاطم  ص 330 ، بهذلا ، کئابس  ص 75 ، ، 1

لئاسو [ 58 . ] ص 259 ج 10 ، ۀعیـشلا ، لئاسو  ص 40 ، تارایزلا ، لـماک  [ 57 . ] ص 321 همان 47 ، ۀغالبلا ، جـهن  [ 56 . ] ص 261 ، 10
، راحب ص 13 ، ج 2 ، سورد ، ص 212 ، نیظعاولا ، ۀضور  رازملا ، باتک  باب 26  ج 2 ، ماکحالا ، بیذهت  [ 59 . ] ص 426 ج 10 ، ۀعیشلا ،
ص هسیفن ، هعومجم   ) داجتسملا ص 280 ؛ ج 4 ، بقانم ، ص 209 ، ج 2 ، داشرالا ، [ 61 . ] ص 22 ج 2 ، سورد ، [ 60 . ] ص 134 ج 97 ،

لقن ص 434 ، صاوخلا ، ةرکذت  ص 121 ،) هسیفن ، هعومجم   ) دیلاوملا جات  ص 365 ، ج 2 ، ۀمغلا ، فشک  ص 294 ، يرولا ، مالعا  (، 423
ص ج 2 ، لوؤسلا ، بلاـطم  [ 63 (. ] ص 19 هسیفن ، هعومجم   ) ۀـمئالا خـیرات  [ 62 . ] و 255 ص 241  ج 47 ، راـحب ، ص 435 ، ةرکذـت ، زا 

رفن جنپ  ار  رسپ  نادنزرف  ص 309  ج 3 ، رابخالا ، حرش  لوق  لقن  ص 346 ، ج 2 ، ۀمغلا ، فشک  ص 929 ،( ج 2 ، ۀمهملا ، لوصف  ، ) 117
[64 . ] ص 111 ۀـمامالا ، لئالد  ص 239 ، بلاطلا ، ةدـمع  دربیم . مان  رفن  جـنپ  ار  ترـضح  رـسپ  نادـنزرف  هبنع  نبا  نینچ  مه  دربیم . ماـن 

قداص مامالا  ص 8 ، ۀیرشع ، ینثالا  ۀفحتلا  رصتخم  [ 66 . ] ش 162 ص 175 ، ج 1 ، ظافحلا ، ةرکذت  [ 65 . ] ص 323 ج 2 ، یبوقعی ، خیرات 
ص 55. ج 1 ، مالسلاهیلع ، قداصلا  مامالا  [ 68 . ] ص 333 ج 47 ، راحب ، [ 67 . ] ص 23 ج 8 ، ۀیادهلا ، مالعا  ص 58 ، ج 1 ، مالسلاهیلع ،

قداصلا مامالا  [ 71 . ] ص 53 ج 1 ، مالـسلاهیلع ، قداصلا  ماـمالا  [ 70 . ] ص 275 ج 4 ، بقاـنم ، ص 114 ؛ ج 2 ، ةوفـصلا ، ةوفـص  [ 69]
خیرات [ 73 . ] ص 53 ج 1 ، مالـسلاهیلع ، قداصلا  ماـمالا  زا  لـقن  ص 52 ، ۀلیـسولا ، لـسوتلا و  باـتک  [ 72 . ] ص 58 ج 1 ، مالـسلاهیلع ،

ص ج 1 ، مالسلاهیلع ، قداصلا  مامالا  [ 74 . ] ص 41 ۀـیفالخلا ، لئاسم  زا  لقن  ص 120 ؛ ج 13 ، مالعا ، ریس  لاس 141 ؛ ثداوح  مالسالا ،
ص 225. ج 3 ، ءایلوالا ، ۀیلح  [ 77 . ] ص 54 ج 1 ، مالسلاهیلع ، قداصلا  مامالا  [ 76 . ] ص 54 ج 1 ، مالسلاهیلع ، قداصلا  مامالا  [ 75 . ] 54
ج 3، ءایلوالا ، ۀیلح  [ 80 . ] ص 114 ج 2 ، ةوفصلا ، ةوفص  [ 79 . ] ص 55 ،ج 1 ، مالسلاهیلع قداصلا  مامالا  ص 68 ؛ بیذهتلا ، بیرقن  [ 78]
ج ةوفصلا ، ةوفص  [ 83 . ] ص 56 نامه ، [ 82 . ] ص 55 ج 1 ، مالسلاهیلع ، قداصلا  مامالا  [ 81 . ] ص 114 ج 2 ، ةوفصلا ، ةوفص  ص 225 ؛
، لوؤسلا بلاطم  [ 87 . ] ص 203 ج 4 ، راحب ، [ 86 . ] ص 175 ج 1 ، ظافحلا ، ةرکذت  [ 85 . ] ص 329 بهذلا ، کئابس  [ 84 . ] ص 115 ، 2
ص 58. ج 1 ، مالسلاهیلع ، قداصلا  مامالا  [ 90 . ] ص 908 ج 2 ، ۀمهملا ، لوصف  [ 89 . ] ح 327 ج 1 ، نایعالا ، تایفو  [ 88 . ] ص 110 ج 2 ،
ص 307. ج 1 ، یفاک ، [ 96 . ] ص 187 يرولا ، مالعا  [ 95 . ] ص 179 ج 2 ، داشرالا ، [ 94 . ] ص 62 نامه ، [ 93 . ] نامه [ 92 . ] نامه [ 91]
، لئاسو [ 104 . ] 6 هدئام ، [ 103 . ] 94 میرم ، [ 102 . ] 56 تایراذ ، [ 101 . ] 36 لحن ، [ 100 . ] 1 ءارسا ، [ 99 . ] 1 فهک ، [ 98 . ] 34 هرقب ، [ 97]
[109 . ] ص 520 ج 1 ، لئاسو ، [ 108 . ] ص 302 نامه ، [ 107 . ] ص 309 نامه ، [ 106 . ] ص 298 ج 1 ، لئاسو ، [ 105 . ] ص 298 ج 1 ،

هعومجم [ 114 . ] 42 رمز ، [ 113 . ] ص 265 ج 1 ، نامه ، [ 112 . ] ص 969 نامه ، [ 111 . ] ص 997 نامه ، [ 110 . ] ص 966 ج 2 ، نامه ،
. ةولصلا لضف  باب  ص 134 ، ج 1 ، هیقفلا ، [ 116 . ] ص 264 ج 3 ، یفاک ، عورف  [ 115 . ] ص 31 ج 8 ، ۀیادهلا ، مالعا  ص 86 ؛ ج 2 ، مارو ،

ۀجحم [ 121 . ] ص 32 ج 8 ، ۀـیادهلا ، مالعا  [ 120 . ] 2 نونمؤم ، [ 119 . ] ص 17 ج 3 ، لـئاسو ، [ 118 . ] ص 136 ج 1 ، هـیقفلا ، [ 117]
[126 . ] ص 352 ج 1 ، ءاضیبلا ، ۀجحم  [ 125 . ] 45 توبکنع ، [ 124 . ] 45 هرقب ، [ 123 . ] ص 352 نامه ، [ 122 . ] ص 350 ج 1 ، ءاضیبلا ،
ج 2، نانجلا ، ضور  [ 130 . ] ص 373 ج 4 ، لئاسو ، ص 101 ؛ ج 4 ، ۀباغلا ، دسا  [ 129 . ] 14 هط ، [ 128 . ] ص 333 نامه ، [ 127 . ] نامه
ج نانجلا ، ضور  ص 377 ؛ نامه ، [ 132 . ] ص 388 ج 5 ، لئاسو ، [ 131 . ] ۀعامجلا ةولص  باوبا  زا  باب 1  لئاسولا ، كردتسم  ص 965 ؛
ص ج 1 ، هلیسولا ، ریرحت  [ 135 . ] ص 379 نامه ، [ 134 . ] ص 343 ج 1 ، ءاضیبلا ، ۀـجحم  ص 281 ، ج 5 ، نامه ، [ 133 . ] ص 963 ، 2
ص 671. ج 4 ، لـئاسو ، [ 137 . ] ص 123 ج 85 ، راـحب ، [ 136 (. ] تسا هتـشذگ  لودـع  لحم  دـعب  هب  موس  تعکر  زا  . ) هلئسم 15 ، 273
ص 413. نامه ، [ 142 . ] ص 387 نامه ، [ 141 . ] ص 387 ج 5 ، نامه ، [ 140 . ] ص 668 ج 4 ، لئاسو ، [ 139 . ] ص 670 نامه ، [ 138]
ص 452. نامه ، [ 147 . ] ص 472 ج 5 ، لئاسو ، [ 146 . ] ص 20 ج 85 ، راحب ، [ 145 . ] ص 472 نامه ، [ 144 . ] ص 473 نامه ، [ 143]
ص 451. ج 5 ، لئاسو ، [ 152 . ] ص 111 ج 85 ، راحب ، [ 151 . ] ص 469 نامه ، [ 150 . ] ص 465 نامه ، [ 149 . ] ص 426 نامه ، [ 148]
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ص 290. نامه ، [ 157 . ] ص 118 نامه ، [ 156 . ] ص 116 ج 7 ، لئاسو ، [ 155 . ] ص 32 ج 8 ، ۀیادهلا ، مالعا  [ 154 . ] 35 بازحا ، [ 153]
یلاما [ 161 . ] ثیدح 31 ص 360 ، ج 4 ، یفاک ، عورف  [ 160 . ] مایصلا لضف  باب  ص 44 ، ج 2 ، ۀیقفلا ، [ 159 . ] ص 292 نامه ، [ 158]

ص 82. ج 1 ، لئاسو ، [ 163 . ] ص 33 ج 8 ، ۀـیادهلا ، مالعا  ص 28 ؛ دانـسألا ، برق  [ 162 . ] ص 275 ج 4 ، بقانم ، ص 169 ؛ قودص ،
هدمآ بآ  يور  ءاملا ، رهظ  يانعم  هب  للط  عبانم  رد  ص 417 . ج 9 ، لئاسو ، ص 104 ؛ ج 5 ، بیذهت ، ص 474 ؛ دجهتملا ، حابصم  [ 164]

ج 4، یفاک ، [ 165 . ] تسا هدمآ  زین  ص 926 ) طیحملا ، سوماق   ) تسا بآ  جاوما  ياـنعم  هب  هک  لـلظ  ص 924 . طیحملا ، سوماق  تسا ،
، ناقرف [ 169 . ] 77 ناقرف ، [ 168 . ] ص 145 ج 2 ، هیقفلا ، [ 167 . ] ص 255 ج 4 ، یفاک ، [ 166 . ] ص 55 و ص 94 ج 47 ، راحب ، ص 406 ؛
، یفاک [ 173 . ] ص 304 ج 2 ، ءاضیبلا ، ۀجحم  [ 172 . ] ج 1 ءاعدلا ، یلع  لابقالا  باب  ءاعدـلا ، باتک  یفاک  [ 171 . ] 186 هرقب ، [ 170 . ] 77
، نامه [ 175 . ] ج 16 ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  یلع  ةولـصلا  باب  نامه ، [ 174 . ] ثیدح 1 ءاعدلا ، لبق  ءانثلا  باب  ءاعدـلا ، باتک 

باب نامه ، [ 178 . ] ح 3 ءاعدـلا ، یف  عامتجالا  باب  نامه ، [ 177 . ] ح 1 ۀجاحلا ، ۀیمـست  باب  نامه ، [ 176 . ] ح 1 ءاعدـلا ، یف  نیقیلا  باب 
یلع لابقالا  باب  اعدـلا ، باتک  یفاـک ، [ 181 . ] ص 306 ج 2 ، ءاضیبلا ، ۀـجحم  [ 180 . ] ح 3 ءانثلا ،... باـب  ناـمه ، [ 179 . ] ح 7 ءاکبلا ،

[187 . ] 49 نارمع ، لآ  [ 186 . ] 6 ناسنا ، [ 185 . ] 82 سی ، [ 184 . ] 186 هرقب ، [ 183 . ] ج 1 لابقالا ، باب  نامه ، [ 182 . ] ثیدح 1 ءاعدلا ،
نم راهنا  همعط و  ریغتی  مل  نبل  نم  راهنا  نسآ و  ریغ  ءام  نم  راهنأ  اهیف  هکرابم ، هیآ  هب  هراـشا  ، 321 نامه ، [ 188 . ] ص 250 صاصتخالا ،

ص 113. ناـمه ، [ 191 . ] ص 112 ۀـمامالا ، لیالد  [ 190 . ] نامه [ 189 (. ] 115 دـمحم ،  ) یفـصم لسع  نم  راهنا  نیبراشلل و  ةذـل  هرمخ 
ص ج 4 ، بقانم ، [ 197 . ] ص 250 ج 4 ، بقانم ، [ 196 . ] 34 هرقب ، [ 195 . ] 33 هرقب ، [ 194 . ] 30 هرقب ، [ 193 . ] ص 135 ناـمه ، [ 192]
[201 . ] ص 392 نامه ، [ 200 . ] ص 250 ج 4 ، بقانم ، ص 991 ؛ نامه ، [ 199 . ] ص 392 نامه ، [ 198 . ] ص 390 ج 2 ، ةرطقلا ، 250 ؛
ج 1، لاصخ ، [ 205 . ] نارمع 134 لآ  [ 204 . ] ص 175 ج 1 ، ظافحلا ، ةرکذـت  [ 203 . ] ص 342 ج 2 ، ۀیقفلا ، [ 202 . ] ص 378 نامه ،
[209 . ] ص 28 ج 8 ، ۀـیادهلا ، مالعا  [ 208 . ] 69 دوه ، [ 207 . ] ص 30 ج 8 ، ۀـیادهلا ، مالعا  ص 274 ؛ ج 4 ، بقاـنم ، [ 206 . ] ص 10
ص ج 4 ، فاشکلا ، 17 ؛ نامه ، [ 215 . ] 5 نامه ، [ 214 . ] 8 لیللا ، [ 213 . ] 9 رشح ، [ 212 . ] 21 نامه ، [ 211 . ] 19 جراعم ، [ 210 . ] نامه
.11 رون ، [ 218 . ] 5 هط ، [ 217 . ] ص 26 ج 8 ، ۀـیادهلا ، مالعا  [ 216 . ] ص 375 ج 6 ، روـثنملا ، ارد  ص 589 ؛ ج 5 ، نیلقثلا ، روـن  764 ؛
، یشک لاجر  [ 221 . ] دوش هعجارم  هحفـص 149  نآرق  مولع  رد  یـشهوژپ  باتک  هب  هتکن  نیا  حیـضوت  يارب  [ 220 . ] 7 نارمع ، لآ  [ 219]

ۀیلح ص 343 ، ج 2 ، ۀـمغلا ، فشک  [ 223 . ] ص 354 ج 47 ، راحب ، ص 442 ، ج 6 ، یفاک ، [ 222 . ] ص 354 ج 47 ، راـحب ، ص 392 ،
[227 . ] 61 رمز ، [ 226 . ] ص 55 ج 47 ، راحب ، ص 444 ، ج 6 ، یفاک ، [ 225 . ] ص 443 ج 6 ، یفاک ، [ 224 . ] ص 226 ج 3 ، ءایلوالا ،
ج 1، ماشه ، نبا  هریس  [ 229 . ] ص 923 ج 1 ، لئاسو ، ص 66 ، ج 1 ، يربکلا ، تاقبط  ص 411 ، ج 1 ، یبوقعی ، خیرات  [ 228 . ] 3 نونمؤم ،
ح 52. عزجلا ،... ۀیزعتلا و  باب  ص 117 ، ج 1 ، ۀیقفلا ، [ 231 . ] ح 2 مالـسلاهیلع ، نینمؤملاریما  دلوم  باب  یفاک ، لوصا  [ 230 . ] ص 305
ص ج 1 ، لئاسو ، [ 235 . ] ص 273 لاصخ ، [ 234 . ] ص 201 خ 202 ، هغالبلا ، جهن  [ 233 . ] ح 2 نینمؤملا ، ریما  دلوم  باب  یفاک ، [ 232]
[236 . ] دـشاب حیحـص  دـناوتیم  زین  لاس  لهچ  دراد ، دوجو  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  رمع  تدـم  دروم  رد  هک  یفـالتخا  هب  هجوت  اـب  . 923
. تارایزلا لماک  هب  دوش  عوجر  [ 239 . ] ص 494 ج 11 ، لئاسو ، [ 238 . ] ص 141 ثیدح 6 ، سلجم 29 ، قودص ، یلاما  [ 237 . ] نامه

یلع نب  دمحم  [ 242 . ] هرامش 6679 ص 159 ، ج 2 ، لاقملا ، حیقنت  [ 241 . ] مراهچ شخب  یگدنز ، يوگلا  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  [ 240]
[246 . ] ص 369 ج 2 ، ۀمغلا ، فشک  [ 245 . ] ص 309 ج 67 ، راحب ، [ 244 . ] ص 189 یشک ، لاجر  [ 243 . ] لوحالا رفعج  وبا  نامعنلا  نب 
[251 . ] 83 ةرقب ، [ 250 . ] نامه [ 249 . ] ص 440 ج 2 ، ةدوملا ، عیبانی  [ 248 . ] نامه [ 247 . ] ص 54 ج 47 ، راحب ، ص 444 ، ج 6 ، یفاک ،
ج 71، راحب ، [ 255 . ] ص 28 موس ، سلجم  دیفم ، خیش  یلاما  [ 254 . ] 108 ماعنا ، [ 253 . ] ص 552 نامه ، [ 252 . ] ص 402 ج 8 ، لئاسو ،
ج ۀیادهلا ، مالعا  [ 258 . ] ص 60 ج 47 ، راحب ، ص 166 ، ج 5 ، یفاک ، عورف  [ 257 . ] ص 23 موس ، سلجم  دیفم ، یلاما  [ 256 . ] ص 268
ج راحب ، ص 474 ، ج 3 ، یفاک ، عورف  [ 261 . ] ص 279 ج 11 ، لئاسو ، [ 260 . ] ص 129 هضور ،)  ) ج 8 یفاک ، عورف  [ 259 . ] ص 29 ، 8
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ریسفت یف  ناهربلا  [ 266 . ] 9 ءاسن ، [ 265 . ] 7، ءارسا [ 264 . ] 7 ءارسا ، [ 263 . ] و 310 ص 309  ج 5 ، یفاـک ، عورف  [ 262 . ] ص 367 ، 47
[270 . ] 14 رجف ، [ 269 . ] نامه [ 268 . ] ص 228 ج 3 ، ءایلوالا ، ۀـیلح  ص 343 ، ج 2 ، ۀـمغلا ، فشک  [ 267 . ] ص 176 ج 2 ، نآرقلا ،
ح عمطلا ، باب  یفاک ، لوصا  [ 273 . ] نامه [ 272 . ] ص 20 ج 8 ، نآرقلا ، ریـسفتلا  یف  ناهربلا  ص 63 ، ج 5 ، یفاک ، [ 271 . ] 8 نوقفانم ،
ح 15. نامه ، [ 276 . ] ح 10 مالسلاهیلع ، یـسوملا  نسحلا  یبا  یلا  صنلا  ةراشالا و  باب  یفاک ، [ 275 . ] ص 23 ج 12 ، لئاسو ، [ 274 . ] 1
ج یفاک ، عورف  [ 280 . ] ص 5 و ص 6 نامه ، [ 279 . ] ص 1 ج 12 ، لئاسو ، [ 278 . ] ص 3 ج 12 ، لئاسو ، ص 119 ، ج 3 ، ۀیقفلا ، [ 277]
ص 289. نامه ، [ 284 . ] نامه [ 283 . ] ص 72 ج 5 ، یفاـک ، عورف  [ 282 . ] ص 76 نامه ، [ 281 . ] ص 10 ج 12 ، لـئاسو ، ص 74 ؛ ، 5
. تسا هدش  يراج  زین  ناماما  رگید  نابز  زا  تقیقح  نیا  ص 367 . لوقعلا ، فحت  [ 286 . ] هرامش 1967 ص 402 ، ج 2 ، ۀباغلادسا ، [ 285]
ثیدـح 23. نامه ، [ 289 . ] ثیدـح 29 لهجلا ، لقعلا و  باتک  یفاـک ، [ 288 . ] ص 124 ج 47 ، راـحب ، ص 385 ؛ ج 2 ، ةرطقلا ، [ 287]
ج 2، ص 265 ، ج 1 ، لئاسو ، [ 294 . ] ص 265 نامه ، [ 293 . ] ص 269 نامه ، [ 292 . ] ص 265 ج 1 ، لئاسو ، [ 291 . ] 1 میهاربا ، [ 290]
، نآرقلا ریسفتلا  یف  ناهربلا  [ 299 . ] 47 ءایبنا ، [ 298 . ] 55 نمحرلا ، [ 297 . ] ص 5 ج 2 ، نیلقثلا ، رون  [ 296 . ] 8 فارعا ، [ 295 . ] ص 947
سلجم 32، قودص ، یلاما  [ 302 . ] ص 31 ج 10 ، راحب ، [ 301 . ] ص 287 ج 97 ، راحب ، [ 300 . ] ص 171 يرولا ، مالعا  ص 226 ، ج 5 ،
.3 نمحرلا ، [ 307 . ] 34 هرقب ، [ 306 . ] 31 هرقب ، [ 305 . ] ثیدـح 11 ۀـباتکلا ،... لضف  باب  یفاک  لوصا  [ 304 . ] 1، ملق [ 303 . ] ص 168
[312 . ] ص 19 ج 2 ، راحب ، ص 8 ؛ تاجردلا ، رئاصب  [ 311 . ] ح 1 ملاعلا ، قح  باب  یفاک ، لوصا  [ 310 . ] 3 هعمج ، [ 309 . ] 1 قلع ، [ 308]
ثیدـح 3. ملعتملا ، ملعلا و  باوث  باـب  یفاـک  لوصا  [ 314 . ] ص 168 سلجم 32 ، قودـص ، یلاما  [ 313 . ] 49 ملعلا ، لضف  باب  یفاـک 
، مور [ 319 . ] ص 249 سلجم 29 ، دیفم ، یلاما  ص 227 . ج 1 ، داشرالا ، [ 318 . ] نامه [ 317 . ] نامه [ 316 . ] ص 25 ج 2 ، راحب ، [ 315]
ص نامه ، [ 325 . ] ص 38 نامه ، [ 324 . ] ص 37 ج 2 ، راحب ، [ 323 . ] ص 52 ج 2 ، راحب ، [ 322 . ] 28 رطاف ، [ 321 . ] 68 سی ، [ 320 . ] 30

لذب باب  یفاک ، لوصا  [ 328 . ] ص 22 ج 2 ، راحب ، [ 327 . ] ص 40 ج 2 ، راحب ، ثیدح 2 . ملعلا ... ۀفـص  باب  یفاک ، لوصا  [ 326 . ] 33
، يروش [ 331 . ] ح 3 ملع ، ریغب  ملع  نم  باب  یفاـک ، [ 330 . ] ملع ح 1 ریغب  لوق  نع  یهنلا  باـب  ص 33 ، یفاک ، [ 329 . ] ثیدح 1 ملعلا ،
ج 11، لئاسو ، [ 334 . ] ثیدح 2 هملعل ... لکأتـسملا  باب  نامه ، [ 333 . ] ثیدـح 6 ملاعلا ... باوث  باب  ج 1 ، یفاـک ، لوصا  [ 332 . ] 42
[337 . ] ح 1 ءاملعلا ، ۀقنح  باب  یفاک ، لوصا  [ 336 . ] ثیدح 3 ملاعلا ... باوث  باب  یفاک ، لوصا  [ 335 . ] ص 56 ج 2 ، راحب ، ص 419 ،

ناطلـس نامز  رد  دوریم  رامـش  هب  يرجه  مهد  نرق  هعیـش  مان  هب  ءاهقف  زا  هک  يو  [ 339 . ] ص 52 ج 2 ، راحب ، [ 338 . ] ثیدح 4 نامه ،
هب تنـس  لها  ءاملع  یخرب  کـیرحت  هب  لاس 965  رد  دـیامنیم ، ریاد  هعیـش  هقف  سیردـت  یـسرک  هک  نیا  مرج  هب  ینامثع  تلود  ناـمیلس 

نامیلس ناطلس  روضح  هب  نیا  زا  شیپ  دوشیم ؛ هداتسرف  لوبماتسا  هب  هدش  ریگتسد  هکم  رد  نامیلس  ناطلس  مظعا  ریزو  اشاپ  متسر  روتـسد 
، دیرملا ۀینم  ش 4997 ؛ دواد ، وبا  ننس  [ 340 ). ] ص 14 دیرملا ، ۀینم  ص 157 ، ج 7 ، هعیش ، نایعا  . ) دنناسریم تداهـش  هب  ار  يو  دناسرب 
ثیدـح 2. ءاملعلا ، ۀـقنح  باب  یفاک ، لوصا  [ 342 . ] 44 هرقب ، [ 341 . ] ص 508 ج 1 ، برعلا ، ناـسل  ص 123 ؛ ج 2 ، راـحب ، ص 179 ؛
.187 نارمع ، لآ  [ 347 . ] ص 78 ج 2 ، راحب ، [ 346 . ] نامه [ 345 . ] ثیدح 4 ملعلا ، لذـب  باب  نامه ، [ 344 . ] ثیدـح 1 نامه ، [ 343]

ثیدح ملعلا ، ۀفص  باب  یفاک ، لوصا  [ 350 . ] ص 309 ج 67 ، راحب ، [ 349 . ] ثیدح 2 عدـبلا و ... باب  ملعلا ، لضف  باتک  یفاک  [ 348]
، ةدابعلا یف  داصتقالا  باب  رفکلا  نامیالا و  باتک  یفاک  [ 353 . ] ص 265 ۀضور ) ، ) ج 8 یفاک ، [ 352 . ] ص 351 ج 2 ، لاصخ ، [ 351 . ] 2

باب ملعلا  لضف  باتک  یفاک ، [ 357 . ] ص 213 دیرملا ، ۀینم  [ 356 . ] ص 469 ج 75 ، راحب ، [ 355 . ] ص 176 دیرملا ، ۀینم  [ 354 . ] ح 6
[361 . ] ص 37 نامه ، [ 360 . ] ثیدح 6 ملاعلا ، باوث  باب  یفاک ، [ 359 . ] ص 119 ج 2 ، راحب ، [ 358 . ] ح 18 ملع ، ریغب  لوقلا  نع  یهنلا 
، ءاملعلا ۀفـص  باب  یفاک ، لوصا  [ 364 . ] ص 50 ج 12 ، لئاسو ، [ 363 . ] ص 305 همان 31 ، ۀغالبلا ، جهن  [ 362 . ] ص 225 دیرملا ، ۀینم 
ص باتکلا ، ءارزولا و  باتک  [ 368 . ] 13 تارجح ، [ 367 . ] ص 10 ج 3 ، ۀغالبلا ، جهن  [ 366 . ] ص 149 دیرملا ، ۀینم  [ 365 . ] ثیدح 1
[371 . ] ص 209 ج 47 ، راـحب ، ثیدـح 22 ؛ مهلا و ... برکلل و  ءاعدـلا  باب  یفاـک ، لوصا  [ 370 . ] ص 331 ج 72 ، راـحب ، [ 369 . ] 37
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هب [ 373 . ] ص 175 ج 6 ، خـیراتلا ، یف  لماکلا  ص 199 . ج 8 ، يربط ، خیرات  [ 372 . ] ص 182 ج 46 ، راحب ، ص 198 ؛ لامعالا ، باوث 
ص ج 4 ، نایعالا ، تایفو  [ 374 . ] دوش هعجارم  یگدنز » يوگلا  مالسلاهیلع  رقاب  ماما   » و یگدنز » يوگلا  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما   » باتک
ص ج 3 ، رابخالا ، حرش  [ 376 . ] ص 376 صاوخلا ، ةرکذت  ص 124 ، نیبلاطلا ، لتاقم  ص 284 ، ج 2 ، ۀسایـسلا ، ۀمامالا و  [ 375 . ] 172
[377 . ] ص 221 ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  ص 376 ، صاوخلا ، ةرکذت  ص 134 ، نیبلاطلا ، لتاقم  ص 284 ، ج 2 ، ۀسایـسلا ، ۀمامالا و  ، 320

خیرات ص 186 و 169 ، ج 4 ، نایعالا ، تاـیف  و  ص 124 ، نیبلاطلا ، لتاقم  ص 376 ، صاوخلا ، ةرکذت  ص 251 ، ج 2 ، یبوقعی ، خیرات 
ج 3، بهذلا ، جورم  ص 274 ، ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  [ 379 . ] ص 187 ج 4 ، نایعالا ، تاـیفو  [ 378 ... ] و ص 172 ، ج 3 ، نودـلخ ، نبا 
. تسا هدش  عورش  هفوک  زا  رتشیب  مالسلاهیلع  تیب  لها  زا  يراداوه  هب  اهتضهن  اهمایق و  دوب و  عیشت  هاگیاپ  هرامه  هفوک  [ 380 . ] ص 244
ج داشرالا ، ص 226 ، نیبلاطلا ، لتاقم  [ 384 . ] ص 255 و 256 ج 6 ، يربط ، [ 383 . ] نامه [ 382 . ] ص 200 ۀیسابعلا ، ۀلودلا  رابخا  [ 381]
ص 42. ج 6 ، يربط ، [ 387 . ] ص 207 نیبلاطلا ، لـتاقم  [ 386 . ] ص 363 ج 6 ، لـماکلا ، ص 316 ، ج 6 ، يربـط ، [ 385 . ] ص 190 ، 2
ص 334. ج 3 ، رابخالا ، حرش  ص 378 و 155 و 506 ، نیبلاطلا ، لتاقم  [ 390 . ] نامه [ 389 . ] ص 185 ج 4 ، لماکلا ، و  ناـمه ، [ 388]
ص 146 و 166 و 177 و 185 ج 4 ، لماکلا ، ص 42 و 122 و 170 و 309 . ج 6 ، يربط ، [ 392 . ] ص 186 ج 3 ، نادلبلا ، مجعم  [ 391]
ص 257 ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  [ 394 . ] هرامش 372 ص 145 ، ج 3 ، نایعلا ، تایفو  ص 257 ، ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  [ 393 . ] و 222 و 376
ج 2، ۀسایسلا ، ۀمامالا و  [ 396 . ] ص 315 ج 6 ، يربط ، [ 395 . ] ص 238 ج 3 ، بهذلا ، جورم  ص 277 و 279 ، ج 6 ، لماکلا ، و 171 ،
ص 311. ج 6 ، يربط ، [ 398 . ] ص 373 ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  ص 359 ، ج 4 ، لماکلا ، ص 309 و 310 ، ج 6 ، يربط ، [ 397 . ] ص 288
[402 . ] ص 386 ج 4 ، لماکلا ، ص 351 ، ج 6 ، يربط ، [ 401 . ] ص 383 ج 4 ، لماکلا ، ناـمه ، [ 400 . ] ص 343 ج 6 ، يربـط ، [ 399]
ص ج 3 ، بهذلا ، جورم  ص 274 ، ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  [ 404 . ] ص 324 ج 6 ، يربط ، نامه ، [ 403 . ] ص 148 ج 3 ، نایعالا ، تایفو 
ص ج 3 ، نایعالا ، تایفو  [ 407 . ] ص 259 ج 2 ، ۀسایسلا ، ۀمامالا و  [ 406 . ] ص 297 ج 47 ، راحب ، ص 440 ، ةدوملا ، عیبانی  [ 405 . ] 244
ص 131. ج 12 ، لـئاسو ، [ 409 . ] ص 228 ج 3 ، ءایلوالا ، ۀـیلح  ص 343 ، ج 2 ، ۀـمغلا ، فشک  [ 408 . ] ص 430 ج 6 ، يربـط ، ، 154
[415 . ] ص 171 ج 2 ، داشرالا ، [ 414 . ] ص 214 ، 47 راحب ، [ 413 . ] ص 119 ج 47 ، راحب ، [ 412 . ] ص 144 نامه ، [ 411 . ] نامه [ 410]

لتاقم [ 416 . ] ص 269 نیظعاولا ، ۀضور  ص 577 ، ج 1 ، راحبلا ، ۀنیفس  ص 127 ، نیبلاطلا ، لتاقم  ص 226 ، ج 1 ، اضرلا ، رابخا  نویع 
ج ۀعیشلا ، نایعا  ص 136 ، نامه ، [ 420 . ] ص 128 نامه ، [ 419 . ] ص 127 نامه ، [ 418 . ] ص 126 نامه ، [ 417 . ] ص 127 نیبلاطلا ،
، یشک لاجر  [ 423 . ] ص 577 ج 1 ، راحبلا ، ۀنیفـس  [ 422 . ] ص 577 ج 1 ، راحبلا ، ۀنیفـس  ص 232 ، یـشک ، لاجر  [ 421 . ] ص 121 ، 7
ص 144، ج 6 ، يربط ، [ 426 . ] ص 72 ج 8 ، ۀـیادهلا ، مالعا  [ 425 . ] ص 225 ج 1 ، مالـسلاهیلع ، اضرلا  راـبخا  نویع  [ 424 . ] ص 311

مالعا [ 429 . ] ص 259 ج 4 ، لماکلا ، ص 145 ، ج 6 ، يربط ، نامه ، [ 428 . ] ص 132 نیبلاطلا ، لتاقم  [ 427 . ] ص 259 ج 6 ، لماکلا ،
[432 . ] ص 139 نیبلاطلا ، لاقم  [ 431 . ] ص 217 ج 3 ، بهذلا ، جورم  ص 256 ، ج 2 ، یبوقعی ، خـیرات  [ 430 . ] ص 77 ج 8 ، ۀیادهلا ،

لتاقم ص 202 ، ج 2 ، یبوقعی ، خـیرات  ص 207 ، ج 3 ، بهذـلا ، جورم  ص 162 ، ج 6 ، يربـط ، [ 433 . ] ص 122 ج 7 ، ۀعیـشلا ، نایعا 
[436 . ] ص 121 ج 7 ، ۀعیشلا ، نایعا  [ 435 . ] ص 269 ج 4 ، لماکلا ، نامه ، [ 434 . ] ص 448 ج 3 ، فارشالا ، باسنا  ص 139 ، نیبلاطلا ،

خیرات [ 439 . ] ص 225 ج 1 ، مالـسلاهیلع ، اضرلا  راـبخالا  نویع  [ 438 . ] ص 149 ج 6 ، يربـط ، [ 437 . ] ص 75 ج 8 ، ۀـیادهلا ، مالعا 
نایعا نامه ، [ 441 . ] ص 577 ج 1 ، راحبلا ، ۀنیفـس  ص 228 ، ج 1 ، مالـسلاهیلع ، اضرلا  راـبخالا  نویع  [ 440 . ] ص 256 ج 2 ، یبوقعی ،

، يربط ص 212 ، ج 3 ، بهذلا ، جورم  [ 444 . ] ص 147 نیبلاطلا ، لتاقم  [ 443 . ] ص 173 ج 2 ، داشرالا ، [ 442 . ] ص 121 ج 7 ، ۀعیشلا ،
ص ةدوملا ، عیبانی  [ 445 . ] ص 290 ج 4 ، لماکلا ، ص 456 ، ج 3 ، فارشالا ، باسنا  ص 150 ، نیبلاطلا ، لتاقم  ص 163 و 198 ، ج 6 ،
ج یفاک ، [ 449 . ] ص 65 دیفم ، یلاما  [ 448 . ] نامه [ 447 . ] ص 403 و 404 ۀیسابعلا ، ۀلودلا  رابخا  ص 440 ، ةدوملا ، عیبانی  [ 446 . ] 440

جورم [ 453 . ] ص 226 نیبلاطلا ، لـتاقم  [ 452 . ] ص 368 ج 6 ، يربـط ، [ 451 . ] ص 20 ءافلخلا ، خـیرات  [ 450 . ] ص 212 هـضور ،)  ) 8
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ص 372 و ج 6 ، يربط ، ص 122 ، ج 10 ، ریثا ، نبا  ۀیاهنلا  ۀـیادبلا و  [ 455 . ] ص 530 ءافلخلا ، خـیرات  [ 454 . ] ص 254 ج 3 ، بهذلا ،
[459 . ] ءافلخلا ص 311 خیرات  [ 458 . ] ص 130 ج 6 ، لماکلا ، ص 162 ، ج 8 ، يربط ، [ 457 . ] ص 324 ءافلخلا ، خـیرات  [ 456 . ] 373
، نامه [ 462 . ] ص 313 ءافلخلا ، خیرات  [ 461 . ] ص 372 و 373 ج 6 ، يربط ، [ 460 . ] 41 لافنا ، ، 214 ءارعش ، ، 23 يروش ، ، 33 بازحا ،
ص 147. ج 3 ، نایعالا ، تاـیفو  ص 33 ، ناـمه ، [ 464 . ] و 147 ص 145  ج 3 ، نایعالا ، تاـیفو  ص 28 ، ج 5 ، لـماکلا ، [ 463 . ] 314
ج نادلبلا ، مجعم  [ 469 . ] ص 41 نامه ، [ 468 . ] ص 39 ج 5 ، لماکلا ، [ 467 . ] ص 191 ج 8 ، ۀیادهلا ، مالعا  [ 466 . ] 34 نامه ، [ 465]
ص 154. ج 3 ، نایعالا ، تایفو  [ 472 . ] ص 319 ءافلخلا ، خیرات  بقل -  نیا  ببـس  [ 471 . ] ص 171 ج 47 ، راحب ، [ 470 . ] ص 465 ، 8
و 172. و 171  ص 168  نیبلاطلا ، لـتاقم  ص 131 ، ج 3 ، ۀـباصالا ، ص 155 ، ج 5 ، تاـقبط ، [ 474 . ] ص 318 ءافلخلا ، خـیرات  [ 473]
ص نامه ، [ 478 . ] ص 166 یبوط ، ةرجش  ص 181 ، نیبلاطلا ، لتاقم  [ 477 . ] ص 180 نامه ، [ 476 . ] ص 179 نیبلاطلا ، لتاقم  [ 475]
ص ج 2 ، داشرالا ، [ 483 . ] ص 188 نامه ، [ 482 . ] ص 269 نامه ، [ 481 . ] ص 254 و 261 نامه ، [ 480 . ] ص 184 نامه ، [ 479 . ] 180
ات ص 487  ج 6 ، يربط ، [ 485 . ] ص 209 نیبلاطلا ، لتاقم  تسا . هدوب  شردام  محر  رد  لاس  راـهچ  يو  دنـسیونیم  [ 484 . ] 191 و 192

ص 567 و ج 6 ، يربط ، [ 487 . ] ص 101 ج 4 ، محالملا ، ننفلا و  باتک  دواد ، یبا  ننـس  [ 486 . ] ص 207 و 209 نیبلاطلا ، لتاقم  ، 534
، نیبلاطلا لتاقم  [ 489 . ] ءافلخلا ص 317 خیرات  [ 488 . ] ات 351 ص 341  ج 3 ، فارشالا ، باسنا  ات 331 ، ص 272  نیبلاطلا ، لتاقم  ، 570

یبا یلا  صنلا  باـب  یفاـک ، لوصا  [ 493 . ] ص 181 ناـمه ، [ 492 . ] ص 181 ناـمه ، [ 491 . ] ص 110 ج 47 ، راـحب ، [ 490 . ] ص 336
ص ج 47 ، راحب ، [ 496 . ] ص 231 ۀیـسابعلا ، ۀلودلا  رابخا  [ 495 . ] ص 40 نایـسابع ، تلود  [ 494 . ] ح 13 مالسلاهیلع ، یـسوملا  نسحلا 
ص 358، ج 2 ، باـعیتسالا ، هرامش 4507 ؛ ص 271 ، ج 2 ، ۀـباصالا ، [ 499 . ] ص 176 ج 47 ، راـحب ، [ 498 . ] 118 هرقب ، [ 497 . ] 165
[501 . ] ص 372 ج 47 ، راحب ، ح 4 ، نینموملا ، ددع  ۀلق  یف  باب  یفاک ، [ 500 . ] هرامش 2797 ص 163 ، ج 3 ، ۀباغلادسا ، هرامش 1386 ؛
، لئاسو ص 264 ؛ ۀضور ) ، ) ج 8 یفاک ، [ 503 . ] ص 38 ج 11 ، لئاسو ، [ 502 . ] ص 385 ج 2 ، ةرطقلا ، ص 123 و 124 ، ج 47 ، راحب ،
ای ناگماج  هایـس  ناهایـس ، مچرپ  [ 507 . ] ص 163 ناـمه ، [ 506 . ] ص 164 ج 47 ، راـحب ، [ 505 . ] 118 هرقب ، [ 504 . ] ص 36 ج 11 ،
نت هب  هایس  سابل  نایسابع  زا  هک  یسک  نیلوا  دندومنیم . نت  هب  هایس  سابل  هتشارفارب و  هایس  مچرپ  هک  دوشیم  هتفگ  نایـسابع  هب  هدوسم » »

؛ دندیمانیم ناگماج  دیفس  ینعی  هضیبم »  » ار ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هاپـس  لباقم  رد  دوب . هنیدم  یلاو  دیز  نب  نسح  درک ،
[510 . ] ثیدـح 29 لهجلا  لقعلا و  باتک  یفاـک ، [ 509 . ] ص 264 هـضور ) ، ) ج 8 یفاـک ، [ 508 . ] ص 295 و  ص 275  ج 47 ، راحب ،
، نامه [ 514 . ] ص 129 نامه ، [ 513 . ] ص 128 ج 12 ، لئاسو ، [ 512 . ] ص 108 ج 5 ، عورف ،)  ) یفاک [ 511 . ] ص 386 ج 2 ، ةرطقلا ،
، نامه [ 519 . ] ص 4 ج 3 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  [ 518 . ] ص 4 ج 18 ، لئاسو ، [ 517 . ] نامه [ 516 . ] ص 131 نامه ، [ 515 . ] ص 128

كردتسم ص 354 ؛ ج 2 ، ۀمغلا ، فشک  [ 521 . ] ص 165 ج 47 ، راحب ، ص 294 ؛ سلجم 2 ، یـسوط ، یلاما  [ 520 . ] ص 130 ج 12 ،
ج 8، ۀیادهلا ، مالعا  [ 525 . ] نامه [ 524 . ] ص 395 ج 2 ، ۀمغلا ، فشک  [ 523 . ] ص 29 ج 47 ، راحب ، [ 522 . ] ص 291 ج 12 ، لئاسولا ،
ص 210. ج 8 ، ۀیادهلا ، مالعا  [ 528 . ] ص 179 ج 2 ، داشرالا ، [ 527 . ] ص 298 ج 47 ، راحب ، ص 54 ؛ لامعالا ، لابقا  [ 526 . ] ص 211

قداص مامالا  ص 8 ، ۀیرـشع ، ینثالا  ۀفحتلا  رـصتخم  [ 531 . ] ص 116 ج 2 ، ةوفصلا ، ةوفـص  [ 530 . ] ص 363 ج 2 ، جاـجتحالا ، [ 529]
ات ص ص 45  ج 5 ، نایعالا ، تاـیفو  [ 533 . ] ص 248 ج 4 ، بقانم ، [ 532 . ] ص 23 ج 8 ، ۀـیادهلا ، مالعا  ص 58 ، ج 1 ، مالسلاهیلع ،

هرامش ص 137 ، ج 4 ، نایعالا ، تایفو  [ 534 . ] ات 163 ص 160  ج 1 ، ۀعبرالا ، بهاذملا  مالسلاهیلع و  قداصلا  مامالا  هرامش 765 ؛ ، 415
تایفو [ 537 . ] ص 165 نامه ، [ 536 . ] ص 165 و  ج 1،ص 163  ۀـعبرالا ، بهاذـملا  مالـسلاهیلع و  قداصلا  مامالا  نامه ؛ [ 535 . ] 550
تایفو [ 539 . ] ص 168 ج 1 ، ۀـعبرالا ، بهاذـملا  مالـسلاهیلع و  قداصلا  مامالا  ناـمه ، [ 538 . ] هرامـش 558 ص 165 ، ج 4 ، ناـیعالا ،

، دواد یبا  ننس  هجام ، نبا  ننس  ملسم ، حیحص  يراخب ، حیحص  زا : دنترابع  تس  حاحص  [ 540 . ] ش 20 ص 64 و ص 65 ، ج 1 ، نایعالا ،
[543 . ] ص 207 نیظعاولا ، ۀـضور  ص 179 ؛ ج 2 ، داشرالا ، [ 542 . ] ص 65 ج 1 ، نایعالا ، تاـیفو  [ 541 . ] دمحا دنـسم  يذمرت ، ننس 
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ص 37. ج 4 ، ۀعیـش ، نایعا  ات 639 ، ص 637  میدـن ، نبا  تسرهف  [ 544 . ] ص 328 میدـن ، نبا  تـسرهف  هرامـش 12854 ، لاقملا ، حیقنت 
لاجر [ 548 . ] ص 167 ص 163 ، یـشک ، لاجر  [ 547 . ] ص 5 لضفم ، دـیحوت  همدـقم  [ 546 . ] ص 327 ج 1 ، نایعالا ، تاـیفو  [ 545]

، يرولا مالعا  [ 552 . ] ص 271 نامه ، [ 551 . ] ص 273 نیظعاولا ، ۀضور  [ 550 . ] ص 127 ج 8 ، ۀیادهلا ، مالعا  [ 549 . ] ص 341 یسوط ،
ص قودص ، یلاما  [ 557 . ] ص 383 نامه ، [ 556 . ] ص 376 ج 2 ، ۀمغلا ، فشک  [ 555 . ] ص 288 نامه ، [ 554 . ] نامه [ 553 . ] ص 287
ص ج 1 ، مالسالا ، مئاعد  [ 560 . ] ص 210 نیظعاولا ، ۀضور  ص 237 و ص 238 ، نامه ، [ 559 . ] ص 237 ج 8 ، مالعا ، [ 558 . ] 612
[563 . ] ص 98 ج 1 ، مالـسالا ، مئاعد  [ 562 . ] اـت ص 510 ص 506 ، ج 3 ، رابخالا ، حرـش  ص 96 ؛ ج 1 ، مالـسالا ، مئاعد  [ 561 . ] 96
ح 2؛ ةرـشاعملا ، نسح  باب  ةرـشعلا ، باـتک  یفاـک ، لوصا  [ 566 . ] ص 105 ناـمه ، [ 565 . ] ص 102 ناـمه ، [ 564 . ] ص 100 ناـمه ،
، ۀماعلا یتح  سانلا  ةرشعلا  بوجو  باب  ص 400 ، ج 8 ، هعیشلا ، لئاسو  [ 568 . ] ح 3 ةرشعلا ، باتک  یفاک ، [ 567 . ] ص 402 ج 8 ، لئاسو ،
ص 13؛ ج 1 ، یمق ، ریسفت  [ 572 . ] ص 18 نامه ، [ 571 . ] ص 18 ص 12 ، یـشک ، لاجر  [ 570 . ] ص 309 ج 67 ، راحب ، [ 569 . ] ح 8
ج 26، راحب ، [ 576 . ] ص 361 ج 1 ، ةرطقلا ، [ 575 . ] ص 6 یبوط ، ةرجش  [ 574 . ] ص 214 یشک ، لاجر  [ 573 . ] ص 361 ج 1 ، ةرطقلا ،
ص نامه ، [ 580 . ] ص 213 ناـمه ، [ 579 . ] نامه [ 578 . ] ص 212 ۀـضور ،)  ) ج 8 یفاـک ، [ 577 . ] ص 353 ج 1 ، ةرطقلا ، ص 342 :،
ص 170. نامه ، [ 585 . ] ص 176 نامه ، [ 584 . ] ص 135 نامه ، [ 583 . ] ص 163 نامه ، [ 582 . ] ص 170 یشک ، لاجر  [ 581 . ] 214

ص 342 و 344. ج 2 ، هیقفلا ، [ 589 . ] ص 6 يریمح ، ناوید  [ 588 . ] ص 9 ج 1 ، ةاورلا ، عماج  [ 587 . ] ص 214 نامه ، [ 586]
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