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ناناملسم يرود  لماوع 

باتک تاصخشم 

. یناوـضر رغـصایلع  فیلاـت  ریدـغ / صن  زا  ناناملـسم  يرود  لـماوع  روآدـیدپ :  ماـن  ناوـنع و   1341 رغـصایلع ، یناوضر  هسانـشرس : 
7000 کباش :  ریدغ . نامدای  ثحابم  هلسلس  تسورف :  71 ص . يرهاظ :  تاصخشم  نارکمجسدقمدجسم 1387 . مق : رشن :  تاصخشم 

نارکمج سدــقم  دجــسم  : ررکم پاــچ  تشادداــی :  يراپــسنورب . یــسیون :  تــسرهف  تیعـــضو   6-176-973-964-978 لاـــیر : 
ریدغ عوضوم :  لیاضف  توبن --  نادـناخ  عوضوم :  توبن  نادـناخ  عوضوم :  سیونریز .  تروص  هب  همانباتک  تشاددای :  1387(82ص .)

یسانشباتک هرامش   297/452 ییوید :  يدنب  هدر  BP223/5/ر6ع9 1387  هرگنک :  يدنب  هدر  مق )  ) نارکمج دجسم  هدوزفا :  هسانـش  مخ 
2541902 یلم : 

رشان همدقم 

هیلع هللا  یلصمالسا  مرکم  لوسر  تیاصو  لیصا  نایرج  هدننک  نییبت  ریدغ  تسا . یعیش  رّکفت  يانبریز  یمالسا و  یگتـسبمه  روحم  ریدغ 
ار شخبرمث  تایح  يراج و  نینمؤم  ناج  رد  ار  اضر  میلست و  تیالو ، تفرعم ، لالز  دیشخب و  موادت  ار  نیتسار  مالـسا  هک  دشابیم  هلآو 

یلو تفرگ  رارق  نید  نانمـشد  فرط  زا  مجاهت  دروم  ناتـسود و  فرط  زا  ییاهيرهمیب  دروم  خیرات  لوط  رد  ریدغ  دومن . هیده  نانآ  هب 
مدرم نالوؤسم و  تّمه  یمالـسا  يروهمج  سّدـقم  ماظن  رد  هک  نونکا  مه  دـش . گنهرف  ظفح و  ریدـغ  یعقاو  ناوریپ  ریبدـت  تیانع و  اب 

دنمجرا داتـسا  طسوت  هک  يور  شیپ  هعومجم  میدش  نآ  رب  تسا ، یمالـسا  نیمزرـس  نیا  یمامت  ندش  يریدـغ  رب  یمالـسا  ناریا  نیدـتم 
تّجح ترضح  نامیالوم  هّجوت  ّقح و  ترضح  لوبق  دروم  تسا  دیما  مییارایب . عبط  رویز  هب  ار  هدیدرگ  فیلأت  یناوضر  رغـصا  یلع  جاح 
راکمه نازیزع  رگید  یفاو و  هَّللا  تیآ  ترـضح  مرتحم  تیلوت  هژیو  تایانع  زا  تسا  مزال  دریگ . رارق  فیرـشلا » هجرف  یلاـعت  هَّللا  لـجع  »
تیلاـعف هعوـمجم  نـیا  ندیـسر  رمث  هـب  رد  ناـشالت و ...  شیاـشخب ، یتـشآ ، يدیعـسدیعسریما ، یملید ، ناردارب  تاراـشتنا  هعوـمجم  رد 
لؤوسم ریدم  دنیامرفن . مورحم  دوخ  يداشرا  تارظن  زا  ار  ام  یمارگ  ناگدنناوخ  هَّللا  ءاش  نا  میراد و  ار  نانتما  رکـشت و  لامک  دناهدومن ،

يدمحا نیسح  نارکمج  سّدقم  دجسم  تاراشتنا 

راتفگشیپ

لماکت و تهج  هب  هکلب  هدرکن  اهر  دوخ  لاح  هب  ار  نانآ  اذل  تسا و  نابرهم  فوئر و  میحر ، اهناسنا  هب  لاعتم  دـنوادخ  هک  تسین  یکش 
هیلع هللا  یلـصیفطصم  دّمحم  تبترم  یمتخ  ترـضح  ناربمایپ ، زا  یکی  هک  تسا ، هداتـسرف  ار  ایـصوا  اهنآ  زا  دعب  ناربمایپ و  ناشتیادـه 

وا زا  دـعب  ات  درک  نیعم  مالـسا  ربمایپ  يارب  ار  ییایـصوا  گرزب  تمعن  نیا  مامتا  نید و  لامکا  تهج  هب  ناحبـس  دـنوادخ  دـشابیم . هلآو 
هیلع هللا  یلـصربمایپ  تافو  زا  دـعب  زا  هک  مینکیم  هدـهاشم  فسالا  عم  یلو  دنـشاب ، مدرم  فالتخا  ّلح  أجلم  هدوب و  شهار  هدـنهد  همادا 

هک دراد  اج  هکنیا  دـنتخاس . مورحم  نآ  دوجو  ضیف  زا  ار  دوخ  تقیقح  رد  هدـش و  رود  مالـسلا  مهیلعتیب  لها  زا  ناناملـسم  بلغا  هلآو 
یناوضر رغصا  یلع  مینک . یبایهشیر  یسررب و  ثحب و  دروم  ار  مهم  عوضوم  نیا 

مالسلا هیلعیلع  ماما  زا  هباحص  رثکا  ضارعا  رس 

مالسلا هیلعیلع  ماما  زا  هباحص  رثکا  ضارعا  رس 
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ّهلدا هکنآ  زا  دعب  و  دوشیم ، نینمؤملاریما  لصفالب  تیالو  تیناقح و  هعیش و  هرابرد  ننست  لها  زا  یخرب  اب  هک  ینالوط  ياهثحب  زا  دعب 
زا هک  یلاکشا  ای  لاؤس  نیرخآ  دوشیم ، هدرب  نآ  تلالد  تّوق  دنـس و  تّحـص  هب  یپ  ددرگیم و  هظحالم  ترـضح  نآ  تفالخ  تماما و 

، مالـسلا هیلعیلع  تماما  نأش و  رد  تاـیاور  تاـیآ و  زا  مجح  نیا  دوجو  اـب  هک  دـش  هچ  هک  تسا  نیا  دوشیم  حرطم  تنـس  لـها  فرط 
اهنآ دنتفر و  نارگید  غارس  هب  هدرک و  اهر  ار  مالسلا  هیلعبلاط  یبا  نب  یلع  دندرکن ؟ نآ  هب  یهّجوت  هدرک و  ییانتعایب  اهنآ  هب  هباحص 

دیس موحرم  اب  ینالوط  ثحب  زا  دعب  يرشبلا  میلس  خیش  دوشیمن ؟ تایاور  ندش  تسس  ببس  مدرم  ضارعا  ایآ  دندیزگرب ؟ تفالخ  هب  ار 
نیا هب  یفرط  زا  میوگب ! هچ  نم  : » دـیوگیم مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  لصفالب  تماما  تیالو و  ثیداحا  قیدـصت  یلماـع و  نیدـلا  فرش 

ضارعا مالسلا  هیلعیلع  زا  هباحص  رثکا  هک  منیبیم  رگید  فرط  زا  یلو  مباییم ، مامت  تلالد  دنس و  ثیح  زا  ار  اهنآ  منکیم ، هاگن  ّهلدا 
لاؤس نیا  هب  هک  دراد  اج  اذـل  ( 1 (»؟ منک هچ  رکـشل  یهایـس  نیا  اب  نم  دناهدرکن ، لمع  تایاور  نیا  هب  هک  تسا  انعم  نادب  نیا  و  دندومن ،

. ددرگ نشور  قح  ات  مینک  نایب  حوضو  روط  هب  ار  عوضوم  هتخادرپ و 

هباحص نایم  رد  يرکف  طخ  ود  دوجو  لوا : لماع 

هباحص نایم  رد  يرکف  طخ  ود  دوجو  لوا : لماع 

ود هک  دربیم  یپ  دشاب ، هتـشاد  نآ  زا  دـعب  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  رـصع  رد  هباحـص  تایح  اب  هطبار  رد  ياهعلاطم  هک  سکره 
مزال هک  تسا  دـقتعم  يرکف  ّطخ  نیا  ّصن ؛ لباقم  رد  داهتجا  يرکف  ّطخ  فلا ) تسا : هدوب  مکاـح  اـهنآ  ناـیم  رد  يرکف  طـخ  هاـجتا و 

رد ناوتیم  هکلب  مینک ، لوبق  ار  نآ  ًادـّبعت  هدروآ و  ناـمیا  هداد ، روتـسد  ربخ و  نآ  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  هچنآ  ماـمت  هب  تسین 
افلخ بتکم  یساسا  ینابم  زا  يرکف  طخ  نیا  مییامن . فّرصت  نآ  رد  هدرک و  داهتجا  مینکیم  كرد  هک  یحلاصم  اب  قباطم  ینید  صوصن 

، يرکف طخ  هاجتا و  نیا  لباقم  رد  ب ) دومن . لّمحت  يرکف  طخ  عون  نیا  زا  ار  یناوارف  بیاصم  هلآو  هیلع  هللا  یلصمرکا  ربمایپ  دوب و  رارق 
طخ نیا  تشاد . لماک  دّبعت  هدوب و  میلست  تعیرـش  نید و  تاروتـسد  هعومجم  لباقم  رد  دیاب  تسا ، دقتعم  هک  تسا  يرگید  يرکف  طخ 

. تسا مالسلا  مهیلعتیب  لها  بتکم  رگید  ریبعت  هب  تیب و  لها  ياشمم  قیرط و  نامه  يرکف 

يداهتجا قیرط  نارادفرط 

نامه زا  هباحـص  زا  یهورگ  اذـل  تسا ، ناسنا  تعیبط  لیم و  اب  قفاوم  يرما  حـلاصم ، تیاعر  تهج  هب  ّصن  لباقم  رد  داهتجا  هک  اجنآ  زا 
نیا نارادمدرـس  زا  ناوتیم  هک  دـنتخادرپ ، هلباقم  هب  ترـضح  اـب  ًـالمع  هدز و  راـک  نیا  هب  تسد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تاـیح  ناـمز 

رد درک و  دروخرب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  اب  ًادیدش  هیبیدح  حلص  رد  هک  دوب  یسک  وا  تسناد . باّطخ  نب  رمع  ار  يرکف  طخ  تأرج و 
زا وا  درک . هفاضا  حبص  ناذا  رد  ار  مونلا ) نم  ریخ  ةالـصلا   ) نآ ياج  هب  دومن و  طقاس  نآ  زا  ار  لمعلاریخ ) یلع  یح   ) هدرک فّرـصت  ناذا 

یخرب رد  وا  دومن . لیطعت  زین  دوب  هداد  روتـسد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  هنوگنآ  ار  عتمت  ّجح  هدرک و  عنم  تقوم ) دقع   ) ءاسنلا ۀـعتم 
. دومن یلمع  تفلاخم  شتیصو ، نتشون  تهج  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  يارب  تاود  ملق و  راضحا  هماسا و  رکـشل  زیهجت  لاثما  روما  زا 
، يرکف طخ  تشادرب و  نآ  تهج  هب  هک  تسا  هتـشاد  هباحـص  زا  یخرب  نیب  رد  صاخ  يرکف  طخ  عون  کی  دوجو  رب  تلـالد  همه  اـهنیا 
هک يدرف  دنتـسنادیمن . شیب  يداع  درف  کی  ینآرق  یحو  ریغ  رد  ار  ربمایپ  اهنآ  دندرکیم . لمع  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  اب  هنوگ  نیا 

دندقتعم اهنآ  دنتـسیاب . وا  تاهابتـشا  اهاطخ و  لباقم  رد  هک  تسا  مدرم  رب  اذل  دوریم و  اطخ  هب  هدرک و  هابتـشا  مدرم  دارفا  ریاس  دننامه 
، مینک لمع  نآ  قباطم  هدرک و  كرد  ار  یعقاو  حـلاصم  هک  تسا  ام  رب  اذـل  دـشاب ؛ هدرک  لمع  تحلـصم  فـالخ  ربماـیپ  تسا  نکمم  هک 

دوخ همانتیـصو  نتـشون  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  اب  تفلاخم  هیجوت  رد  باّطخ  نب  رمع  دـشاب . تنـس  باـتک و  ّصن  فـالخ  هچرگ 
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مسا هب  ات  دوب  هدومن  هدارا  وا  ( »... 2 (؛» مالسالا یلع  ۀطیحو  ًاقافشا  کلذ  نم  تعنمف  همساب  حّرـصی  نا  هضرم  یف  دارا  دقلو  دیوگیم ...« :
«. مدومن عانتما  نآ  زا  مالسا  رب  طایتحا  ینابرهم و  تهج  هب  نم  یلو  دنک ، حیرصت  یلع 

مالسلا هیلعیلع  ماما  اب  تفلاخم  رد  افلخ  بتکم  رذع 

مالسلا هیلعیلع  ماما  اب  تفلاخم  رد  افلخ  بتکم  رذع 

مالـسلا هیلعنینمؤملاریما  تفالخ  ّقح  نتفرگ  يارب  دوخ  درکلمع  رد  هک  میربیم  یپ  افلخ  هسردم  ياسؤر  تاملک  خـیرات و  هب  هعجارم  اب 
اهنآ راکفا  نالطب  رب  تلالد  دوخ ، هکلب  تسین ؛ اهنآ  لـمع  يارب  ینـالقع  یعرـش و  يرذـع  اـهنت  هن  هک  دنتـسج  کّـسمت  ییاـههناهب  هب 

: مینکیم هراشا  تاهیجوت  نیا  زا  یخرب  هب  کنیا  دشابیم .

تفالخ تّوبن و  عمج  رد  شیرق  تهارک   - 1

هتخاس يراج  دوخ  نابز  رب  ار  راعش  نیا  زین  زورما  ناگدز  برغ  هک  دندرکیم  کسمت  ياهلمج  هب  دوخ  تسیاشان  لمع  هیجوت  رد  یهاگ 
ینب نادناخ  رد  تّوبن  رگا  دریگ ، رارق  نادناخ  کی  رد  تفالخ  تّوبن و  هک  دراد  تهارک  شیرق  دنتفگیم : نانآ  دننکیم . لابند  ار  نآ  و 

هب اذل  دشاب ، یمالـسا  تموکح  رد  یـسایس  هعـسوت  دیاب  هک  اجنآ  زا  و  دنریگ . رارق  رگید  ینادناخ  رد  دیاب  تفالخ  تماما و  هدوب ، مشاه 
نآ رد  ار  خـساپ  نیرتهب  خـساپ  مییامنیم . بلـس  تسا  مشاه  ینب  زا  هک  مالـسلا  هیلعیلع  زا  ار  تماما  تفالخ و  شیرق ، رظن  بلج  رطاخ 

تهج هب  درک  باـختنا  دوخ  يارب  ار  تفـالخ  شیرق  رگا  : » تفگ اـهنآ  باوـج  رد  وا  تسا . هداد  لالدتـسا  نیا  ّدر  رد  ساـبع  نبا  ناـمز 
تیهارک هب  فصّتم  ار  یهورگ  لاعتم  دنوادخ  نوچ  تسا ، رما  نیا  فالخ  قح ، یلو  درادـن ؛ یلاکـشا  دوب ، ادـخ  هدارا  تساوخ و  هکنآ 

هدرک لزان  دـنوادخ  هچنآ  زا  هک  تسا  نآ  رطاـخ  هب  نیا  ( » 3 (؛» ْمَُهلامْعَأ َطَبْحَأَف  ُهَّللا  َلَْزنَأ  ام  اوُهِرَک  ْمُهَّنَأـِب  َکـِلذ  تسا « : هدومرف  هدرک و 
نارگید رب  ار  شتیب  لـها  یلع و  هک  هدوـب  نینچ  دـنوادخ  تساوـخ  درک .»! دوباـن  طـبح و  ار  ناـشلامعا  ادـخ  ور  نیا  زا  دنتـشاد ؛ تهارک 

ناشدوجو زا  ار  يدیلپ  سجر و  دنوادخ ، هک  دنایناسک  نانآ  تسا . هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  بلق  زا  نانآ  بولق  اریز  دهد ؛ يرترب 
هّجوت بلج  رطاخ  هب  هک  درادن  انعم  هدـش ، اپرب  نید  مالـسا و  مسا  هب  هک  یتموکح  رد  ( 4 «.) تسا هدـینادرگ  كاپ  ار  ناشبلق  هدرک و  رود 

ای داد ، رارق  نانآ  رایتخا  رد  ار  يدـیلک  ياهتسپ  یّتح  هداد و  زایتما  اهنآ  هب  نیملـسم ، مالـسا و  نمـشد  توافت و  یب  نید و  یب  ياهّدـع 
تمـس نیا  رب  ار  یلباـقان  صاخـشا  هدرک ، لزع  ار  هدـش  نیعم  هعماـج  يربهر  يارب  لاـعتم  دـنوادخ  بناـج  زا  هک  یمالـسا  لداـع  مکاـح 

هکم و رد  هچ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  رمع  تدم  رد  هک  دندوبن  یناسک  نامه  دننازوسیم ، لد  اهنآ  يارب  هک  شیرق  نیا  ایآ  تشامگ .
زا فوخ  سرت و  تهج  هب  زین  رخآ  رد  دندز و  یکانلوه  ياههبرض  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  صخش  نیملسم و  مالسا و  هب  هنیدم ، رد  هچ 

درک و نیـشنهناخ  ار  ّقح  بحاص  هتـسش و  تقیقح  ّقح و  زا  تسد  دـیاب  نانآ  هجوت  بلج  رطاخ  هب  ایآ  دـندرک ؟ رایتخا  مالـسا  نیملـسم ،
؟ دنرادن یعالّطا  نادنچ  نید  مالسا و  زا  هک  دناشن  یمالسا  تموکح  رب  وا  ياج  هب  ار  یناسک 

مالسلا هیلعیلع  ماما  لدع  لمحت  مدع   - 2

تلادـع لدـع و  رهظم  مالـسلا  هیلعیلع  هک  اجنآ  زا  دـندروآیم : رذـع  هنوگنیا  مالـسلا  هیلعیلع  ماما  تفـالخ  بصغ  هیجوت  رد  یهاـگ 
هب ّصن و  لباقم  رد  داهتجا  نیا  ًالوا : خـساپ  ( 5 .) دشاب مدرم  هفیلخ  وا  هک  تسین  حالـص  اذل  درادن  ار  وا  تلادـع  ناوت  بات و  برع  تسا ،

هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  تاشرافـس  همه  نیا  ایآ  دنتـشاد ، یتین  نینچ  ضرف  رب  هک  یناسک  تسا . ندش  رتغاد  شآ  زا  هساک  يریبعت 
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تحلصم هاوخریخ و  موصعم و  ار  ربمایپ  نانآ  ایآ  دندرکن ؟ هدهاشم  ار  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  نأش  رد  ناوارف  تادیکأت  اب  وا  يایاصو  و 
زیچ یهارمگ  زج  هک  یلطاـب  دروآ ؟ يور  لـطاب  هب  تشذـگ و  ّقح  زا  ناوتیم  ّقح  لّـمحت  مدـع  رطاـخ  هب  اـیآ  دـننادیمن ؟ تما  شیدـنا 

دوجو یهارمگ  زج  يزیچ  هچ  قح ، زا  دـعب  سپ  ( » 6 (؛» ُلالَّضلا َّالِإ  ِّقَْحلا  َدـَْعب  اذ  امَف  دـیامرفیم « : لاعتم  دـنوادخ  تسین . نآ  رد  يرگید 
یمدـق چـیه  دوخ  یلوصا  عضاوم  زا  نیکرـشم ، بولق  فیلأـت  تهج  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  ارچ  تسا  نینچ  رما  رگا  دراد .»!؟

یمدق یلو  دریذپب ، ار  گنج  دوخ و  یلصا  نطوم  زا  ترجه  لیبق  زا  اهيراتفرگ ؛ تالکشم و  مامت  دش  رـضاح  یّتح  درکن ، ینیـشن  بقع 
اب هک  دنتـشاد  تیاضر  تماقتـسا و  مالـسلا  هیلعیلع  زا  ریغ  رگید  صاخـشا  هب  تبـسن  برع  ایآ  ًایناث : دنکن . ینیـشن  بقع  دوخ  عضاوم  زا 

روط هب  یهورگ  هک  تسا  نیا  هن  رگم  درک ؟ تفلاـخم  رکبوبا  اـب  گرزب  یموق  سیئر  هداـبع  نب  دعـس  هک  دوب  نیا  هن  رگم  دنتـشادن ؟ یلع 
اب دـبا  ات  ام  هک  دـندرک  دای  مسق  یخرب  هک  تسا  نیا  هن  رگم  دنتـشگ ؟ دـترم  هدـش و  جراـخ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  نید  زا  یّلک 
ات دـنتخیگنارب ، تهج  نیا  هب  ار  شیرق  بضغ  دـندرک و  ضارتعا  رکبوبا  رب  هفیقـس  رد  راصنا  هک  دوبن  رگم  ( 7 (؟ مینکیمن تعیب  لیصفابا 

هیلعیلع هک  دوبن  نیا  ناشدـصق  راـصنا  زگره  ( 8 (؟ دنتفگ ازـسان  شحف و  رگیدـکی  هب  دـش و  يریگرد  نانآ  نیب  هک  دیـسر  ییاج  هب  راک 
رب دّرمت  دصق  برع  لیابق  زگره  ( 9 .) مینکیمن تعیب  یلع  زا  ریغ  یـسک  اب  ام  دنتفگیم : نانآ  رثکا  اریز  دننک ؛ لزع  تفالخ  زا  ار  مالـسلا 

ماقم هب  یلوا  مالسلا  هیلعیلع  زا  ریغ  ار  یسک  دوخ  نیب  رد  نانآ  دنتـشادن . ناشیا  ندیـسر  تفالخ  هب  تروص  رد  ار  مالـسلا  هیلعیلع  ماما 
تئارب هروس  غیلبت  زا  ار  رکبوبا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ارچ  هک  هصق  نیا  هیجوت  رد  یـسولآ  دنتـسنادیمن . لوسر  زا  دـعب  تفـالخ 

ریغ یسک  ار  هروس  دیابن  « ؛» یّنم لجر  وا  انا  ّالا  یّنع  غّلبیال  : » دومرف درک و  باختنا  راک  نیا  رب  ار  مالسلا  هیلعبلاطیبا  نب  یلع  دز و  رانک 
لجر ّالا  هضقنو  دهعلا  ریرقت  ّیلوتیال  نا  برعلا  ةداع  یلع  راج  کلذ  ّنا  : » دیوگیم دنک » غالبا  تسا  نم  دوخ  خنس  زا  هک  یسک  ای  نم  زا 

دوخ رگم  دوشن ، نآ  ضقن  یهلا و  قاثیم  دـهع  یلوتم  یـسک  هک  دوب  نیا  رب  برع  تداع  اریز  ( » 10 (؛» ۀیلکلاب ۀجحلا  عطقنتل  براقألا  نم 
هدنیامن و مدرم  هک  دوشیم  هدافتـسا  یبوخ  هب  یـسولآ  مالک  زا  ددرگ .» مامت  مدرم  رب  تّجح  ات  دـشاب ، وا  ناکیدزن  زا  هک  یـسک  ای  ربمایپ 

لوقع صاخ ، یکریز  تنطیـش و  اـب  ياهدـع  هک  مینک  هچ  یلو  دـنتفریذپیم ، یبوخ  هب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  بختنم  صخش 
، تفریمن وا  راب  ریز  تشادـن و  ار  وا  لـمحت  شیرق  اـی  برع  هک  یـسک  هک  تسا  نآ  ّقح  دندیـشک . فارحنا  هب  هدرک و  ریدـخت  ار  مدرم 

عماطم موش و  لامآ  ندرب  شیپ  يارب  اذل  دوب و  مولعم  همه  رب  ناشتیهام  هک  دندوب  نیرجاهم  زا  رفن  دنچ  نامه  هکلب  دوبن ، مالسلا  هیلعیلع 
رگا ( » 11 (؛» رکب یبا  ۀفالخ  ماقتسا  ام  رمع  ةّرد  الول  : » دیوگیم دیدحلا  یبا  نبا  دندرکیم . هدافتسا  روز  دیدهت و  یّتح  یهار ، ره  زا  دوخ 

ّقح هـب  تیـالو  تـقیقح و  قـح و  هـب  ار  مدرم  هـک  نـیا  ياـج  هـب  ناـنآ  دــشیمن .» اـجرباپ  رکبوـبا  تفـالخ  دوـبن  رمع  هناـیزات  قــالش و 
هب ار  تفالخ  هداد و  بیرف  ار  مدرم  دندرک ، ریدخت  ار  نانآ  لوقع  هدرک و  رود  ناشیا  زا  ار  مدرم  دـننک ، توعد  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما 

تیبثت يارب  ار  نآ  زا  یمین  رگا  دندرک ، تیلاعف  رکبوبا  تفالخ  تیبثت  يارب  هک  هزادنا  نامه  هب  رمع  ًاصوصخ  نانآ  دندرک . مامت  دوخ  مان 
نارادمدرس و زا  نامز  نآ  رد  ریبز  هحلط و  نایفـسوبا ، رگم  دیـشکیمن . اجنیا  هب  راک  زگره  دنتفرگیم  راک  هب  مالـسلا  هیلعیلع  تفالخ 

هیلع هللا  یلـصربمایپ  تافو  زا  دعب  ار  مالـسلا  هیلعیلع  اب  تعیب  داهنـشیپ  شیرق  سیئر  نایفـسوبا  رگم  دندوبن ؟ مالـسلا  هیلعیلع  نارادفرط 
اب ار  اهنآ  هکنآ  ات  دـندرکن  نّصحت  رکبوبا  اب  تفلاخم  تهج  هب  ترـضح  نآ  هناخ  رد  راـصنا  نیرجاـهم و  زا  یهورگ  رگم  دادـن ؟ هلآو 

اهنیا ( 12 (؟ دوش تعیب  یلع  اب  ات  منکیمن  فالغ  ار  ریشمش  نیا  هک  تفگن  دیشکن و  ریـشمش  ریبز  رگم  دندرب ؟ تعیب  يارب  دیدهت  روز و 
رکف هب  هاگچـیه  دـندوب و  دوخ  یـصخش  عماـطم  تموکح و  رکف  هب  اـهنت  دـنتفرگ ، مالـسلا  هیلعیلع  زا  فـلتخم  ياـههناهب  هب  ار  ّقـح  هک 
تیب لآ  نم  ۀفیلخلا  نوک  ّنا  یف  ءارمال  : » دیوگیم يرـضخ  دندومن . ریدـخت  ار  مدرم  لوقع  اههناهب  نیا  اب  یلو  دـندوبن  مالـسا  نارگید و 

یلا ةوعدلا  تفداص  کلذلو  ًامکحتـسم ، نوکی  ینیدلا  رثؤملا  ّنال  عوطا ؛ مهل  مهو  ۀیمالـسالا ، ممألا  نم  روهمجلا  بولق  یلا  ّبحا  ةوبنلا 
مدرم متح  روط  هب  دوبیم  توبن  تیب  لآ  زا  هفیلخ  رگا  هک  تسین  یّکش  ( » 13 (؛» ةرجهلا نم  ۀیناثلا  ۀئملا  ردص  یف  ًامیظع  ًاحاجن  تیبلا  لها 

؛ دندیورگ وا  هب  هدرک و  تعیب  ربمایپ  اب  لیم  تبغر و  اب  هک  هنوگنامه  دندرکیم ، تعیب  وا  اب  مامت  تبغر  اب  هدرک و  ادیپ  لیم  نآ  هب  رتشیب 
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تیب لـها  ناوـنع  هـب  ياهدــع  مود ، نرق  لـئاوا  رد  هـک  تـسا  تـهج  نـیمه  هـب  دراد . مدرم  ناـیم  رد  یمکحم  رثا  ینید ، ياــههبنج  اریز 
...«. دندیسر يزوریپ  هب  هدرک و  توعد  دوخ  هب  ار  مدرم  مالسلا  مهیلعربمایپ 

ّنس یمک   - 3

ّهنا ّالا  هنع  مهعنم  مهّنظا  ام  : » دـیوگیم دـیتفرگ ، ار  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  ّقح  ارچ  هک  ساـبع  نبا  ضارتعا  باوج  رد  باّـطخ  نب  رمع 
خساپ دنروآیم .» باسح  هب  کچوک  ار  وا  موق ، هک  دشاب  نیا  زا  ریغ  تفالخ  زا  یلع  عنم  تّلع  هک  منکیمن  نامگ  نم  « ؛» هموق هرغـصتسا 

زا دنوادخ  ( » 14 (؛» کبحاص نم  ةءارب  ذـخأی  نا  هرما  نیح  هَّللا  هرغـصتسا  ام  هَّللاو  : » دـیوگیم باّطخ  نب  رمع  رذـع  باوج  رد  سابع  نبا 
نیا هن  رگم  تسا ؟ ّنس  هب  تلیضف  ماقم و  رگم  درمشن .» کچوک  ار  وا  دریگب ، تقیفر  زا  ار  تئارب  هروس  ات  درک  رما  ار  یلع  هک  تهج  نآ 
دوخ رکشل  رب  وا  تراما  رب  رارصا  ردق  نیا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ارچ  دوبن ، شیب  هلاس  تسیب  ای  هدزون  یناوج  دیز ، نب  ۀماسا  هک  تسا 

گنج هدـیزرو  نادرمریپ  ناگرزب و  اـم  ناـیم  رد  تسا ، ّنس  مک  وا  هک  نارگید  رکبوبا و  رمع و  بناـج  زا  ناوارف  رارـصا  اـب  یّتح  تشاد ،
دیدرت وا  تراـما  رد  زورما  رگا  : » دوـمرف دادـن و  شوـگ  ناـنآ  نانخـس  هب  ترـضح  دـیدرک ؟ باـختنا  رما  نـیا  رب  ار  وا  ارچ  دراد ، دوـجو 
تقایل هب  بصنم  ماقم و  هک  دوشیم  هدافتسا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  درکلمع  نیا  زا  دیتشاد .» دیدرت  زین  شردپ  تراما  رد  ًالبق  دینکیم 

. ّنس هب  هن  تسا ،

ادخ تساوخ  مدع   - 4

ات تساوخن  ادـخ  هک  دوب  نیا  شتهج  دـش  نینچ  رگا  : » دـنیوگیم دـنوشیم و  لـسوتم  ربـج  هب  دوخ ، طـلغ  درکلمع  هیجوت  رد  زین  یخرب 
، وا لوسر  دارم  دنوادخ و  دارم  نیب  ضراعت  ماگنه  و  دیزرویم . رارـصا  رما  نیا  رب  ادخ  لوسر  هچرگ  دسرب ؛ تفالخ  هب  مالـسلا  هیلعیلع 

همه هب  دوش  باـب  هلئـسم  نیا  رگا  هک  تسا ، ییارگربج  باـب  ندرکزاـب  تقیقح  رد  هیجوت  نیا  ًـالوا : خـساپ  ( 15 «.) تسادخ اب  مّدـقت  ّقح 
یلعف ره  دنوادخ  تخیر . دـهاوخ  مه  رب  یلقن  یلقع و  ییالقع و  ینابم  مامت  هجیتن  رد  دوشیم و  هداد  میمعت  زین  رـشب  ناهانگ  یتح  روما ،
لوسر هب  صاـصتخا  مالـسلا  هیلعبلاـط  یبا  نب  یلع  تیـالو  تساوـخرد  رگم  ًاـیناث : ربـج . هب  هن  هدرک ، تساوـخرد  رـشب  زا  راـیتخا  اـب  ار 

هیآ نوچمه  ددـعتم  تایآ  رد  لاعتم  دـنوادخ  رگم  دـشاب ؟ هتـشاد  ضراـعت  لاـعتم  دـنوادخ  تساوخ  اـب  اـت  دراد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ 
هدارا هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هک  تسا  نکمم  رگم  ًاثلاث : تسا ؟ هدرواین  نایم  هب  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  تیالو  زا  نخـس  تیالو ،

رگا وگب : ( » 16 (؛» ُهَّللا ُمُْکِببْحی  ینوُِعبَّتاَف  َهَّللا  َنوُّبُِحت  ُْمْتنُک  ْنِإ  ُْلق  دیامرفیمن « : نآرق  رگم  دشاب ؟ ادخ  دارم  هدارا و  فالخ  هک  دنک  يزیچ 
ْدَقَف َلوُسَّرلا  ِعِطی  ْنَم  دیامرفیم « : رگید  ییاج  رد  زین  و  درادب .» تسود  ار  امش  زین   ] ادخ ات  دینک ! يوریپ  نم  زا  دیرادیم ، تسود  ار  ادخ 

زا هباحــص  ضارِعا  زا  لوا  هیجوـت  رد  هجیتــن : تـسا .» هدرک  تعاــطا  ار  ادــخ  دــنک ، تعاــطا  ربماــیپ  زا  هـک  یــسک  ( » 17 (؛» َهَّللا َعاـطَأ 
هدوب مکاح  هباحـص  نایم  رد  يرکف  شور  هاجتا و  ود  هک : میتفگ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تاـفو  زا  دـعب  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما 
دروم رد  نانیا  دندومنیم . داهتجا  هدرک و  یشیدنا  تحلصم  نآ  لباقم  رد  هتسناد و  تعیرـش  لباقم  رد  رظن  بحاص  ار  دوخ  یخرب  تسا ،
يارب رما  رگید  یفرط  زا  و  دـندمآرب . اـههلیح  عاوـنا  هب  نآ  هیجوـت  ددـصرد  و  دـندرک ، نینچ  زین  مالـسلا  هیلعیلع  تماـما  تفـالخ و  هلدا 
رـشن رـشح و  ربمایپ  اب  هک  یناسک  دنتـشادنپیم ، هباحـص  زا  ار  يرکف  طخ  نیا  نابحاص  ناـنآ  اریز  دـش ؛ هبتـشم  هباحـص  زا  رگید  یهورگ 

مالسلا هیلعیلع  ترضح  ریبعت  هب  رگید  یهورگ  دنراذگب . تقیقح  قح و  يور  رب  اپ  هدرک و  تنطیش  اهنیا  هک  دندرکیمن  رواب  دنتـشاد ،
هیلع هللا  یلصربمایپ  تافو  تبیصم  هیهاد و  هکنآ  ًاصوصخ  دندرکیم ؛ ادیپ  لیم  فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  يداب  ره  اب  هدوب ، عاعر » جمه  »

ار تقو  نیا  افلخ  هسردـم  ياسؤر  اذـل  و  دوب ، هتفرگ  ناـنآ  زا  ار  روما  رد  ندرک  رکف  تردـق  هک  دوب  هتـشاذگ  ناـنآ  رب  ینیگنـس  رثا  هلآو 
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. دندناسر نایاپ  هب  دوخ  عفن  هب  ار  تفالخ  هلئسم  دنتفر و  هفیقس  هب  عیرس  دنتشادنپ و  دوخ  ياههشقن  يارجا  يارب  تیعقوم  نیرتهب 

هنیک دقح و  ّمود : لماع 

دوب و هدناسر  لتق  هب  اهگنج  رد  ار  ناملسم  هزات  دارفا  نیمه  زا  ياهدع  قساف  رفاک و  دادجا  ناردپ و  هک  دوب  یسک  مالسلا  هیلعیلع  ماما 
نـسحلاوبا ماما  زا  دنکیم : لقن  شردپ  زا  لاّضف  نب  نسح  نب  یلع  دنتـشاد . ترـضح  نآ  هب  تبـسن  تهج  نیا  زا  لد  رد  یبیجع  هنیک  اذل 

هتقباسو هلضف  اوفرعدقو  هریغ  یلا  هنع  سانلا  لام  فیک  : » مالسلا هیلعنینمؤملاریما  هرابرد  مدرک  لاؤس  مالـسلا  هیلعاضرلا  یـسوم  نب  یلع 
مهدادـجاو مهئابآ  نم  لتق  ناک  دـق  ّهنـال  هلـضف ؛ اوفرع  دـقو  هریغ  یلا  هنع  اولاـم  اـّمنا  لاـقف : هلآو ؟ هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  نم  هناـکمو 

ّیلوتی نا  اوبحی  ملف  مهبولق ، یف  کلذل  هیلع  مهدـقح  ناکو  ًاریثک ، ًاددـع  هلوسرلو  هَّلل  نیّداحملا  مهئابرقاو  مهلاوخاو  مهلامعاو  مهناوخاو 
، ناـک اـم  لـثم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  يدـی  نیب  داـهجلا  یف  هل  نکی  مل  ّهنـال  کـلذ ؛ لـثم  هریغ  یلع  مهبولق  یف  نکی  ملو  مهیلع ،
تلیـضف و هک  یلاح  رد  دندرک ، ادیپ  لیم  يرگید  هب  هدرک و  ضارعا  وا  زا  مدرم  هک  دـش  هچ  ( » 18 (؛» هاوس یلا  اولامو  هنع  اولدع  کلذلف 

هیلعیلع ماما  هک  تسا  نیا  شتهج  دومرف : ترـضح  دنتـسنادیم ؟ هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دزن  ار  وا  تلزنم  مالـسا و  رد  وا  هقباـس 
لتق هب  دـندوب ، وا  لوسر  ادـخ و  نمـشد  هک  ار  نانآ  ناکیدزن  اههلاخ و  اـهومع و  ناردارب و  دادـجا و  ناردـپ و  زا  يداـیز  دادـعت  مالـسلا 

رد مالسلا  هیلعیلع  ریغ  زا  یلو  دوش ، ناشروما  یلوتم  وا  هک  دنتـساوخیمن  و  دنتفرگ ، لد  رد  ار  ترـضح  هنیک  تهج  نیا  هب  اذل  دیناسر ،
تکرش ناکرـشم  ّدض  رب  داهج  رد  مالـسلا  هیلعیلع  دننام  هب  یـسک  اریز  دنتـشاد ؛ مالـسلا  هیلعیلع  زا  هک  هنوگ  نآ  دنتـشادن  ياهنیک  لد 

: درک ضرع  مالسلا  هیلعیلع  ماما  هب  رمع  نب  هَّللادبع  دنتفر .» يرگید  غارس  هب  هدرک و  ضارعا  وا  زا  هک  دوب  تهج  نیمه  هب  و  دوب . هدرکن 
وت هک  یلاح  رد  درادب  تسود  ار  وت  شیرق  هنوگچ  ( » 19 (؛» ًادیس نیعبس  مهتاداس  نم  دحا  ردب و  موی  یف  تلتق  دقو  شیرق  کّبحت  فیک  »
ارچ دـش : لاؤس  سابع  نبا  زین  مالـسلا و  هیلعنیدـباعلا  نیز  ماما  زا  يدـناسر .» لتق  هب  ار  نانآ  ناگرزب  زا  رفن  داـتفه  دـحا  ردـب و  زور  رد 
زا ياهّدع  اریز  ( » 20 (؛» راعلا مهرخآ  دّلقو  رانلا  مهلّوا  دروا  ّهنال  : » دومرف مالسلا  هیلعماما  تشاد ؟ ضغب  مالـسلا  هیلعیلع  هب  تبـسن  شیرق 

مالـسلا هیلعیلع  رب  ًادیدش  نامثع  نب  زیرح  : » دـیوگیم صفحوبا  درک .» لیلذ  راوخ و  زین  ار  رگید  هّدـع  و  هدرک ، لصاو  منهج  هب  ار  نانآ 
تـسود دـیناسر ، لـتق  هب  ار  مناردـپ  هک  نیا  تهج  هب  ار  وا  نم  تفگیم : هـشیمه  دادیم و  مانـشد  ار  وا  رباـنم  يـالاب  رب  درکیم و  هـلمح 
مالـسلا هیلعبلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیـسح  ندناسر  تداهـش  هب  زا  دعب  هیواعم  نب  دیزی  هک  مینکیم  هدـهاشم  خـیرات  رد  اذـل  ( 21 «.) مرادن

ردبب یخایشا  تیل  تسا . ردب  ياههتشک  زا  لثم  هب  هلباقم  هب  هراشا  نآ  رد  هک  دناوخیم  ار  يرعبز  نبا  راعشا  هدرک ، كرابم  رس  هب  باطخ 
تبعل لدتعاف  ردبب  هانلدعو  مهتاداس  نم  موقلا  انلتق  دق  لشتال  دیزی  ای  اولاق  ّمث  ًاحرف  اّولحتـساو  اّولهأل  لسالا  عقو  نم  جرزخلا  عزج  اودهش 

(22) لعف ناک  ام  دمحا  ینب  نم  مقتنا  مل  نا  فدنخ  نم  تسل  لزن  یحو  الو  ءاج  ربخ  الف  کلملاب  مشاه 

تلادع درم  مالسلا  هیلعیلع  ماما  مّوس : لماع 

کی هب  ار  همه  هک  دوب  یسک  وا  تشادیمن ، مّدقم  يرگید  رب  ار  یسک  ییاوقت ، یهلا و  تاهج  نودب  هک  دوب  یسک  مالـسلا  هیلعیلع  ماما 
ضیعبت نانآ  نیب  هک  دوش  بوصنم  تفالخ  هب  یسک  دنتـساوخیم  نانآ  دوبن ، ياهدع  دنیاشوخ  شتفالخ  تهج  نیا  زا  درکیم ، هاگن  دید 

نع برعلا  دعاقت  یف  ناک  بابـسالا  دکآ  : » دسیونیم دـیدحلا  یبا  نبا  دـناسرب . نانآ  هب  نیملـسم  لاملا  تیب  زا  رتشیب  ياهرهب  هداد و  رارق 
لیمتسی الو  كولملا  عنـصی  امک  یمجع ... یلع  ًایبرع  الو  فورـشم ، یلع  ًافیرـش  لّضفی  نکی  مل  ّهناف  لاملا ؛ رما  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما 
یصخش مالـسلا  هیلعیلع  اریز  دوب ؛ یلام  هلئـسم  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  زا  برع  ضارعا  رد  ببـس  نیرتمهم  ( » 23 (؛»... هسفن یلا  ًادحا 

یسک وا  دندرکیم . نینچ  ناهاشداپ  هک  هنوگنامه  دشخب ، لیضفت  مجع  رب  ار  برع  دهد ، يرترب  يرگید  رب  تهج  یب  ار  یسک  هک  دوبن 
هَّللادبع هک  دنکیم  لقن  دعس  نب  نوراه  زا  نینچمه  وا  ددرگ .»... لیامتم  وا  هب  ّصاخ  تاهج  هب  یـصخش  ات  دادیمن  هزاجا  زگره  هک  دوب 

ناناملسم يرود  زا 31لماوع  هحفص 12 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ادـخ هب  دوش ، یکمک  نم  هب  یهد  روتـسد  هک  مهاوخیم  وت  زا  نینمؤملاریما ! يا  درک : ضرع  مالـسلا  هیلعیلع  هب  بلاط  یبا  نب  رفعج  نب 
دجاام هَّللاو ، : » دومرف ترـضح  منارذگب . ار  دوخ  شاعم  روما  نآ  اب  ات  مشورفب  ار  دوخ  بکرم  هکنیا  زج  مرادن  ياهقفن  چیه  هک  دـنگوس 

ینک رما  ار  تیومع  وت  هکنآ  زج  مباییمن ، وت  يارب  ار  يزیچ  نم  دنگوس ! ادخ  هب  هن  ( » 24 (؛» کیطعیف قرسی  کمع  رمأت  نا  ّالا  ًائیش  کل 
هک یـسک  تسا ، کـلام  نب  سنا  مالـسلا  هیلعیلع  زا  نیفرحنم  هلمج  زا  : » دـیوگیم ومه  دـهدب .» يزیچ  وـت  هب  نآ  زا  هدرک و  تقرـس  اـت 

(25 ...«.) دومن ترضح  نآ  نانمشد  هب  کمک  ایند ، هب  لیم  رطاخ  هب  هدرک و  نامتک  ار  ترضح  نآ  بقانم 

مشاه ینب  اب  ینمشد  مراهچ : لماع 

نآ هک  یماگنه  ات  تشاد . مشاه  ینب  اب  یّصاخ  ینمشد  توادع و  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  نامز  شیرق  هک  دهدیم  یهاوگ  خیرات 
اب هک  دندرک  هدهاشم  دیدج  نید  هب  ربمایپ  توعد  مالـسا و  روهظ  زا  دعب  اریز  درکن ؛ راذگورف  یتیذا  رازآ و  چیه  زا  دوب ، هدـنز  ترـضح 

نانآ تاداقتعا  یتسرپ و  تب  عمق  علق و  رب  نید  نیا  یلـصا  فده  هکنآ  ًاصوصخ  دـناهدش ، هجاوم  شنید  وا و  هیحان  زا  یمیظع  تراسخ 
نید و وا و  هب  مدرم  هدرک و  ذوفن  مدرم  بوـلق  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  زور  هب  زور  هک  دـندرکیم  هدـهاشم  ناـنآ  تسا . هدـش  اـپرب 
اب يریگههبج  ددصرد  هتفرگ  لد  هب  ار  ترـضح  نآ  هنیک  اذل  دناهداد . لیکـشت  میظع  ياههبج  اهنآ  لباقم  رد  دنوشیم و  بذـج  شنییآ 

دراو هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  رب  دوب ، كانبضغ  هک  یلاح  رد  بلطملادبع  نب  سابع  يزور  دنتخادرپ . هلباقم  هب  ًادیدش  هدمآرب و  وا 
هب هاـگره  هک  شیرق  اـب  میاهدرک  هچ  اـم  ادـخ ! لوسر  يا  درک : ضرع  تسا ؟ هدروآ  بضغ  هب  ار  وت  زیچ  هچ  دومرف : وا  هب  ترـضح  دـش .

يوار دننکیم ؟ هلماعم  يرگید  روط  دننکیم  تاقالم  ام  اب  هاگ  ره  یلو  دنریگیم  شوغآ  رد  ار  رگیدمه  زاب  يور  اب  دنـسریم  ناشدوخ 
هب مسق  دومرف : هاگنآ  تشگ ، زمرق  شتروص  هک  دش  كانبضغ  يّدح  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هک  دوب  ماگنه  نیا  رد  دیوگیم :

(26 ... .) درادب تسود  شلوسر  ادخ و  رطاخ  هب  ار  امش  هک  نیا  ات  دوشیمن  لخاد  نامیا  یـسک  بلق  رد  تسوا  تسد  هب  مناج  هک  یـسک 
زا اتـسار  نیا  رد  اذـل  دـنک ، هلباـقم  ناـنآ  اـب  اـت  دوب  روبجم  دوخ  یهلا  فادـها  دربـشیپ  يارب  هک  اـجنآ  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر 

هنیک و دـندوب ، هداد  تسد  زا  اـهگنج  رد  ار  دوخ  هریـشع  دارفا  ماوـقا و  هک  ناـنآ  زا  یخرب  تفرگ . ناوارف  ياـهکمک  مالـسلا  هیلعیلع 
هب ات  دنتـشاذگن  و  دندومن ، صاصق  وا  زا  هتخیر و  مالـسلا  هیلعبلاطیبا  نب  یلع  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تافو  زا  دعب  ار  دوخ  مشخ 

ادـخ هب  : » دـیوگیم نآ  رخآ  رد  دراد ، سابع  نبا  اب  هک  ياهرظانم  رد  باّـطخ  نب  رمع  دـسرب . دوب  هدرک  نیعم  وا  يارب  دـنوادخ  هک  یّقح 
اّنک : » دیوگیم کلام  نب  سنا  ( 27 «.) درادن ار  وا  لّمحت  شیرق  یلو  تسا ، رتراوازس  تفالخ  هب  همه  زا  تیومع  رـسپ  یلع  انامه  دنگوس 

! ۀـقیدحلا هذـه  نسحا  ام  يرتالأ  هَّللا ! لوسر  ای  یلع : لاقف  ۀـقیدحب ، انررمف  اـنعم ، بلاـطیبا  نب  یلعو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  عم 
ّمث هباجا . امب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  هبیجیو  لاق  ام  یلع  لوقی  قئادح  عبـسب  انررم  یتح  اهنم . نسحا  ۀّنجلا  یف  کتقیدح  ّنا  لاقف :
موق رودـص  یف  نئاغـض  لاـق : هَّللا !؟ لوسر  اـی  کـیکبی  اـم  یلع : لاـقف  یکبو . یلع  سأر  یلع  هسأر  عضوف  اـنفقوف ، فقو  هَّللا  لوـسر  ّنا 

لوسر يا  درک : ضرع  یلع  داتفا ، یغاب  هب  نامرذـگ  میدوب ، بلاطیبا  نب  یلع  ادـخ و  لوسر  اب  ( » 28 (؛»... یننودقفی یتح  کل  اهنودبیال 
رذـگ غاب  تفه  رب  ام  دـیوگیم : سنا  تسا . رتهب  نیا  زا  تشهب  رد  وت  غاب  دومرف : ربمایپ  تسابیز ؟ ردـقچ  غاب  نیا  هک  ینیبیمن  ایآ  ادـخ !

رب ار  دوخ  رس  هاگنآ  میدومن ، فقوت  زین  ام  داتـسیا و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دش . رارکت  اهنآ  رد  باوج  لاؤس و  نیا  و  میدرک ،
: دومرف ربمایپ  دروآرد ؟ هیرگ  هب  ار  امش  زیچ  هچ  ادخ ! لوسر  يا  درک : ضرع  مالـسلا  هیلعیلع  دومن . هیرگ  هب  عورـش  تشاذگ و  یلع  رس 

هدرک مالسلا  هیلعیلع  هب  باطخ  یثیدح  رد  ربمایپ  مورب .»... ایند  زا  نم  ات  دزاسیمن  راکشآ  وت  رب  ار  اهنآ  هک  یموق  ياههنیـس  رد  اههنیک 
دوز انامه  شاب  هاگآ  : » دومرف مالـسلا  هیلعیلع  هب  باـطخ  زین  و  ( 29 «.) دـننک هلیح  وت  رب  نم  زا  دـعب  هک  تسا  دوز  تما  اـنامه  : » دومرف و 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  متسه ؟ ینید  تمالس  رد  ایآ  درک : ضرع  مالـسلا  هیلعیلع  دید . یهاوخ  یتالکـشم  نم  زا  دعب  هک  تسا 
مکّبحتال شیرق  تناک  نا  عنـصا  ام  : » تفگ هدرک و  مالـسلا  هیلعیلع  هب  باطخ  يزور  نامثع  ( 30 «.) دوب یهاوخ  ینید  تمالـس  رد  يرآ 

ناناملسم يرود  زا 31لماوع  هحفص 13 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


داتفه ردـب  گنج  رد  نانآ  زا  هک  یتسه  یـسک  وت  اریز  درادـن ؛ تسود  ار  وت  شیرق  رگا  منک  هچ  ( » 31 (؛» نیعبـس ردب  موی  مهنم  متلتق  دقو 
اورمــضا مّهناـف  شیرق ؛ یلع  کیدعتــسا  ّینا  ّمـهّللا  : » درادیم هـضرع  دــنوادخ  هـب  مالــسلا  هـیلعیلع  ماـما  يدــناسر .» لــتق  هـب  ار  رفن 

ظفحا ّمهّللا  یلع . ةرئادلاو  یب  ۀبجولا  تناکف  اهنیبو ، مهنیب  َتلُح  و  اهنع ، اوزجعف  ردـغلاو ، ّرـشلا  نم  ًابورـض  هلآو  هیلع  هللا  یلـصکلوسرل 
! ایادخ راب  ( » 32 (؛» دیهش ءیش  لک  یلع  تناو  مهیلع  بیقرلا  تناف  ینتیّفوت  اذاف  ًایح ، تمد  ام  امهنم  شیرق  ةرجف  نکمت  الو  ًانیسحو ، ًانسح 

نیب وت  دندنام و  زجاع  نآ  زا  یلو  دننک  هدایپ  تلوسر  رب  هک  دنتشاد  رس  رد  هعدخ  ّرش و  زا  یعاونا  نانآ  منکیم ، تیاکش  شیرق  زا  وت  هب 
! ایادـخ راب  دـنتخاس . يراج  نم  رب  ار  دوخ  موش  تین  دـنتفرگ و  ارم  رود  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  دـعب  يدـش ، لئاح  ناشتاین  اـب  ناـنآ 

شاب بقارم  نانآ  رب  وت  یتفرگ  ار  مناج  هک  یماگنه  و  راد ، نوصم  شیرق  دنزگ  زا  ار  اهنآ  ماهدنز  ات  و  نادرگ ، ظفح  ار  نیـسح  نسح و 
غولب و ّدح  هب  هک  تشاد  يرـسپ  دنزرف  ربمایپ  رگا  ارم ، هدب  ربخ  درک : ضرع  مالـسلا  هیلعیلع  ماما  هب  یـصخش  يدـهاش .» زیچ  ره  رب  وت  و 

برعلا ّنا  تلعف . ام  لعفا  مل  نا  هلتقت  تناک  لب  ال ، : » دومرف ترـضح  درکیم ؟ راذـگاو  وا  هب  ار  تفالخ  رما  برع  اـیآ  دوب ، هدیـسر  دـشر 
مداد ماـجنا  نم  هک  يریبدـت  نآ  رگا  هـکلب  زگره ، ( » 33 (؛»... هلـضف نم  هَّللا  هاتآ  اـم  یلع  هتدـسحو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  رما  تهرک 
دـسح دوب  هداد  وا  هب  شلـضف  هب  دنوادخ  هچنآ  زا  و  تشاد ، تهارک  دّمحم  راک  هب  تبـسن  برع  تشکیم . ار  وا  برع  تفرگیمن  ماجنا 

...«. دیزرویم

مالسلا مهیلعتیب  لها  زا  ناناملسم  يرود  للع 

مالسلا مهیلعتیب  لها  زا  ناناملسم  يرود  للع 

تاشرافـس يوبن  تایاور  میرک و  نآرق  رد  اذل  و  دـنرادروخرب ، مالـسا  رد  ياهژیو  هاگیاج  زا  مالـسلا  مهیلعتراهط  تمـصع و  تیب  لها 
دعب یمالسا  تما  يادتقا  تروص  رد  هک  دنتـسه  یناسک  نانآ  تسا . هدش  لقن  اهنآ  زا  زین  يرایـسب  لیاضف  هدش و  اهنآ  ّقح  رد  یناوارف 
دعب فسالا -  عم  یلو -  دندشیم ؛ نومنهر  يدبا  تداعس  هب  هتفای و  تاجن  یهارمگ  زا  ًاعطق  ناشیا  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا 
نانآ يونعم  تاکرب  زا  هدوب و  رود  مالسلا  مهیلعتیب  لها  زا  مدرم  هک  مینکیم  هدهاشم  نونک  ات  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  تافو  زا 

. میزادرپیم هنیمز  نیا  رد  ثحب  هب  هلاقم  نیا  رد  تسا ، هدوب  لیخد  تیمورحم  نیا  رد  یلماوع  هچ  هکنیا  اّما  دناهرهب . یب 

سابع ینب  هیما و  ینب  ینمشد   - 1

سابع ینب  هیما و  ینب  ینمشد   - 1

بولق رد  اهنآ  هک  یتوادـع  رذـب  ساـبع و  ینب  هیما و  ینب  ینمـشد  رد  ناوتیم  ار  مالـسلا  مهیلعتیب  لـها  زا  مدرم  يرود  أـشنم  نیتسخن 
هدز و یتیانج  هنوگ  ره  هب  تسد  دوخ  عورـشمان  تیعقوم  ظـفح  تهج  هب  هک  یناـسک  درک ، وجتـسج  دنتـشاک ، تیب  لـها  هب  تبـسن  مدرم 
. تسا هدرک  هایـس  ار  خیرات  تاحفـص  نانآ  ياهملظ  هک  یناسک  دنتخاس . رود  تما  یعقاو  ناماما  تیب و  لها  زا  نکمم  هار  ره  زا  ار  مدرم 

نیا زا  ياهنومن  هب  کنیا  دـندرک . لّمحت  نانآ  هیحان  زا  ناشنایعیـش  تیب و  لها  هک  لـتق  دـیعبت و  نادـنز و  هجنکـش و  رازآ و  تیذا و  هچ 
نا هلاّمع ... یلا  ةدحاو  ۀخسن  بتک  ۀیواعم  ّنا  : » دنکیم لقن  ثادحالا »  » باتک رد  ینئادم  زا  دیدحلا  یبا  نبا   - 1 میزادرپیم : اهینمشد 

ار دوخ  هّمذ  نم  تشون : نینچ  دوخ  نایلاو  هب  ياهمان  رد  هیواـعم  ( » 35 () 34 (؛»... هتیبلهاو بارتیبا  لضف  نم  ًائیـش  يور  نّمم  ۀمذلا  تئرب 
درم ود  دروم  رد  هیواعم  هب  ياهمان  رد  داـیز   - 2 دنک .»... وگزاب  ار  شتیب  لها  بارتوبا و  لیاضف  زا  یتلیـضف  هک  یـسکره  زا  متخاس  يرب 

باوج رد  هیواعم  مییامن ؟ راتفر  هنوگچ  نانآ  اب  هک  درک  لاؤس  دـندوب ، ترـضح  نایلاوم  زا  هدوب و  مالـسلا  هیلعیلع  نید  رب  هک  یمرـضح 
درم ود  نآ  روتسد  نیا  زا  دعب  دایز  نک .» هعطق  هعطق  ار  وا  دسج  ناسر و  لتق  هب  ار  تسوا  يأر  یلع و  نید  رب  سک  ره  : » تشون هنوگنیا 
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زا یهورگ  : » دـنکیم لقن  ظحاج  نامثعوبا  زا  دـیدحلا  یبا  نبا   - 3 ( 37 () 36 .) تخیوآ راد  هب  هفوک  رد  ناـشهناخ  برد  رب  ار  یمرـضح 
؟ يراد یمنرب  مالـسلا -  هیلعیلع  درم -  نیا  نعل  زا  تسد  ارچ  يدیـسر ، دوخ  يوزرآ  هب  وت  نینمؤملاریما ! يا  دنتفگ : هیواعم  هب  هیما  ینب 

چیه هک  یتقو  ات  دـنوش ، ریپ  ناگرزب  هدـش و  گرزب  نعل  نیا  رب  ناکدوک  هک  نیا  ات  مرادیمنرب  تسد  دـنگوس  ادـخ  هب  هن  تفگ : هیواـعم 
یلا جاّجحلا  بتکف  : » دنکیم لقن  یفوع  هدانج  نب  دعس  نب  هیطع  لاح  حرش  رد  دعـس  نبا   - 4 ( 38 «.) دنکن لقن  وا  يارب  ار  یتلیضف  سک 
مکح یـضماف  ّبسی ، نا  یبأف  هاعدتـساف  هتیحل . قلحاو  طوس  ۀـئامعبرا  هبرـضاف  لعفی  مل  ناف  یلع  ّبس  یلع  هضرعی  نا  مساقلا  نب  دّـمحم 
بلاط یبا  نب  یلع  نعل  ات  دـهاوخب  وا  زا  دـنک و  راضحا  ار  هیطع  ات  داد  روتـسد  مساق  نب  دّـمحم  هب  ياهمان  رد  جاّجح  ( » 39 (؛» هیف جاجحلا 
ماغیپ تساوخ و  ار  هیطع  مساـق  نب  دّـمحم  دـشارتب . ار  وا  شیر  رـس و  ياـهوم  هدز و  هناـیزات  دـصراهچ  ار  وا  عاـنتما  تروص  رد  و  دـنک ،

هدز و هنایزات  دصراهچ  ار  وا  درک ، ارجا  وا  هرابرد  ار  جاجح  روتـسد  زین  مساق  نب  دّمحم  درک ، عانتما  نعل  زا  هیطع  دناسر . وا  هب  ار  جاّجح 
غلبف هولتق ! یلع  همسا  دولومب  اوعمس  اذا  ۀیماونب  ناک  : » دیوگیم حابر  نب  یلع  همجرت  رد  رجح  نبا   - 5 دیشارت .» ار  وا  شیر  رس و  ياهوم 

هاگ ره  هیما  ینب  ( » 40 (؛» یّلُع یمـسا  ّناف  یلَع ؛ یناّمـس  نم  ّلح  یف  لعجا  ال  لوقیو : یلَع  نم  بضغی  ناکو  یلُع ؛ وه  لاقف : ًاحابر  کـلذ 
اذل تسا ، یّلُع  شمسا  نم  دنزرف  تفگ : دیسر ، حابر  هب  ربخ  دندناسریم . لتق  هب  ار  وا  دراد ، دوخ  رب  ار  یلع  مان  یکدوک  هک  دندینـشیم 

، دـنک باطخ  یلع  هب  ارم  هک  ار  یـسک  منکیمن  لالح  نم  تفگیم : تشگیم و  تحاران  تخـس  دزیم  ادـص  یلع  ار  وا  یـسک  هاگ  ره 
ذخا هلآو  هیلع  هللا  یلصهَّللا  لوسر  ّناب  رـصن  ثّدح  اّمل  : » دیوگیم یلع  نب  رـصن  همجرت  رد  نینچمه  رجح  نبا   - 6 تسا .» یّلُع  نم  مسا 

همّلکف طوس . فلا  هبرـضب  لکوتملا  رما  ۀمیقلا ) موی  یتجرد  یف  ناک  امهّماو  امهاباو  نیذه  ّبحاو  ینّبحا  نم  : ) لاقف نیـسح  نسح و  دـیب 
رـصن هک  دش  رادربخ  لکوتم  هک  یماگنه  ( » 41 (؛» هکرت یتح  هب  لزی  ملف  ۀنـسلا ، لها  نم  اذه  هل : لوقی  لعجو  دـحاولا  دـبع  نب  رفعج  هیف 

ردپ و ود و  نیا  نم و  سک  ره  دومرف : تفرگ و  ار  نیـسح  نسح و  تسد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  نومـضم -  نیا  هب  یثیدـح 
دحاولادـبع نب  رفعج  دـننزب . هنایزات  رازه  ار  وا  داد  روتـسد  هدرک  لقن  تسا -  نم  هجرد  رب  تمایق  زور  رد  درادـب  تسود  ار  ود  نیا  ردام 

رد یبهذ   - 7 درک .» رظن  فرص  رـصن  تبوقع  زا  لکوتم  ات  درک ، رارـصا  ردق  نآ  تسا ، تنـس  لها  زا  وا  تفگ : دش و  عیفـش  لکوتم  دزن 
یلمأ ّهنا   » هک نیا  قافتا  زا  یطـساو ، نامثع  نب  دّمحم  نب  هَّللادبع  دّـمحموبا ، طساو ، ثدـحم  ماما ، ظفاح ، : » دـسیونیم اّقـسلا  نبا  همجرت 

ار نآ  لّمحت  ناشـسوفن  مدرم  درک ، تئارق  مدرم  يارب  ار  ریط  ثیدـح  ( » 42 (؛» هعضوم اولـسغو  هوماقاو  هب  اوبثوف  طساو ، یف  ریطلا  ثیدح 
 - 8 دش . نیشن  هناخ  یتحاران  تّدش  زا  زین  وا  دنتسش .» ار  وا  هاگیاج  هاگنآ  و  دندرک ، دنلب  دوخ  ياج  زا  ار  وا  هتخیر و  وا  رـس  رب  تشادن ،

تداهش مالسلا  هیلعیلع  ّقح  رد  هک  نیا  مرج  هب  ار  يزنع  ناسح  نب  نمحرلادبع  ات  داد  روتـسد  دایز  هب  هک  دناسر  ییاج  هب  ار  راک  هیواعم 
لتق هب  ار ، تسا  نامثع  رب  هدننز  نعط  مدرم و  زا  ناگدننک  وفع  لدـع و  طسق و  ّقح و  هب  نیرمآ  ادـخ و  نیرکاذ  رایـسب  زا  وا  هک  دوب  هداد 
ربنم داتفه  زا  شیب  يالاب  رب  هیما ، ینب  تموکح  مایا  رد  : » دیوگیم یطویـس   - 9 ( 43 .) درک روگ  هب  هدنز  هتفرگ و  ار  وا  زین  دایز  دـناسرب .

دوراـج نب  ثرح   - 10 ( 44 «.) دوب هدومن  داجیا  هیواعم  هک  دوب  یتنـس  تهج  هب  نیا  و  دـشیم ، نعل  مالـسلا  هیلعبلاـط  یبا  نب  یلع  ماـما 
ترـضح هب  باطخ  درک ، هدهاشم  هنیدـم  رد  شتیب  لها  زا  یتعامج  نایم  رد  ار  مالـسلا  هیلعنیدـباعلا  نیز  نیـسحلا  نب  یلع  ماما  یمیمت ،

امش رب  ادخ  تمحر  دیدرک ، حبـص  هنوگچ  هکئالم ، دش  دمآ و  ّلحم  تلاسر و  ندعم  تمحر و  تیب  لها  يا  امـش  رب  مالـس  درک : ضرع 
حبـص دوخ  موق  نایم  رد  مینکیم ؟ رـصع  حبـص و  هنوگچ  ام  هک  ینادیمن  ایآ  دومرف : درک و  دـنلب  وا  يوس  هب  ار  كراـبم  رـس  ماـما  داـب ؟
ییاج هب  راک  دنربیم . تراسا  هب  ار  نانز  هتشک و  ار  نامنادنزرف  میشابیم ، نوعرف  لآ  نایم  رد  لیئارسا  ینب  هلزنم  هب  هک  یلاح  رد  میدرک 
هزیاج دوخ  لـمع  نیا  تهج  هب  دـنراد  لد  رد  ار  اـم  ضغب  هک  یناـسک  و  دوشیم ، هداد  مانـشد  اـهربنم  يـالاب  رب  تّما  نیرتهب  هک  هدیـسر 

نیـشنب دنتـسین . لئاق  ار  یّقح  ام  يارب  نانآ  دندرگیم . مورحم  دوخ  ّقح  زا  دنراد  لد  رد  ار  ام  ّتبحم  هک  یناسک  ضوع  رد  و  دنریگیم ،
مهیلعتیب لها  نیدـناعم  زا  هک  ار  یجخر  جرف  نب  رمع  یـسابع  لکوتم   - 11 ( 45 .) ام رصع  ات  ام  حبص  تیعـضو  تسا  نیا  نارمعابا ! يا 

اهنآ هب  یکین  زا  ار  مدرم  تفرگ . تخـس  مالـسلا  مهیلعربمایپ  تیب  لـها  رب  تسناوت  هچ  ره  وا  داد ، رارق  هکم  هنیدـم و  یلاو  دوب ، مالـسلا 
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کی هک  دیـسر  ییاج  هب  راک  درکیم . تبوقع  ار  وا  ًادـیدش  هدرک ، زیچان  ولو  یکمک  نانآ  هب  یـصخش  دینـشیم  هک  هاـگ  ره  تشادزاـب .
رـس هب  نهاریپ  نودـب  هناخ  رد  ار  دوخ  تاقوا  هیقب  و  تشگیم ، تسد  هب  تسد  ندـناوخ  زاـمن  يارب  يولع  ناـنز  زا  یتعاـمج  نیب  نهاریپ 

تنـس و لـها  زا  ناـنآ  ناردارب  هک  دـندقتعم  هشیمه  دـیدج ، میدـق و  زا  هعیـش ، ياـملع  بلاـغ  : » دـیوگیم یناـجیت  رتکد  ( 46 .) دندربیم
ادتقا اهنآ  هب  اذـل  هدرک و  ادـیپ  نظ  نسح  دوخ  ناگتـشذگ  هب  نانآ  اریز  دـناهیما ؛ ینب  هلیح  هنیک و  رکم و  تسد  ناگدـش  حـبذ  تعامج 
ترتع ادخ و  باتک  نیلقث -  زا  دندرک و  هارمگ  میقتـسم  هار  زا  ار  نانآ  هیما  ینب  اذل  دننک و  وجتسج  صّحفت و  هکنآ  نودـب  دـناهدومن 

زا تمــصع  تیادـه و  نماـض  ناـنآ ، هـب  کـسمت  تروـص  رد  هـک  یناـسک  دـنتخاس ، رود  ار  مدرم  هـلآو -  هـیلع  هللا  یلــصربمایپ  كاـپ 
اهر قح و  زا  ششوک  ثحب و  هب  ار  امـش  نم ! هریـشع  لها و  يا  : » دیوگیم تنـس  لها  هب  باطخ  هراب  نیا  رد  یناجیت  رتکد  دنتلالض .»....

هک میتسه ، يرکف  رّجحت  دومج و  ینابرق  میهایـس . خـیرات  ناینابرق  ام  میـسابع . ینب  هیما و  ینب  ناینابرق  اـم  منکیم . توعد  بّصعت  ندرک 
(47 «.) دناهتشاذگ ثرا  هب  ام  يارب  ناگتشذگ 

مالسلا هیلعیلع  ماما  ّبس  مکح 

يذمرت  - 2 تسا .» هدرک  بس  ارم  دنک  بس  ار  یلع  سک  ره  ( » 48 (؛» ینّبس دقف  ًایلع  ّبس  نم  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصمرکا  ربمایپ   - 1
زا دیوگیم : هملـس  ّما   - 3 ( 49 .) میتخانـشیم یلع  هب  تبـسن  ضغب  اب  ار  نیقفانم  ام  هک  دـنکیم  لقن  يردـخ  دیعـس  یبا  زا  دوخ  دنـس  هب 

مانـشد ار  یلع  سک  ره  ( » 50 (؛» هَّللا ّبس  دقف  ینّبـس  نمو  ینّبـس  دقف  ًایلع  ّبس  نم  : » دومرفیم هک  مدینـش  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
بذک : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر   - 4 تسا . هداد  مانـشد  ار  لاعتم  دنوادخ  دهد  مانـشد  ارم  سک  ره  هداد و  مانـشد  ارم  دهد 

نبا  - 5 تسا .» هتفگ  غورد  درادب ، نمشد  ار  یلع  یلو  دراد  تسود  ارم  هک  دنک  نامگ  سک  ره  ( » 51 (؛» اذه ضغبیو  ینّبحی  ّهنا  معز  نم 
رب تسین  یکاب  یلع ! يا  دومرفیم : یلع  ّقح  رد  هک  مدینش  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  تفگ : هک  دنکیم  لقن  يریـشق  زا  یلزاغملا 

(52 .) ینارصن ای  دریمب  يدوهی  هک  نیا  دراد ، نمشد  ار  وت  هک  یلاح  رد  دریمب  هک  یسک 

افلخ نأش  رد  تایاور  لعج   - 2

افلخ نأش  رد  تایاور  لعج   - 2

نأش رد  نیعبات  هباحـص و  زا  یخرب  هک  تسناد  یتایاور  ناوتیم  ار  مالـسلا  مهیلعتیب  لها  زا  مدرم  یهجوت  یب  ضارعا و  لماوع  هلمج  زا 
. دـش نانآ  نافلاخم  هب  لیم  تیب و  لها  زا  مدرم  بولق  ناهذا و  فارحنا  ببـس  دوخ  هبون  هب  نیا  هک  دـندومن  عضو  لعج و  افلخ  تفالخ  و 

فیعـض ثیداحا  هرمز  رد  ار  ثیداحا  نآ  هدومن و  نآ  لـعج  عضو و  هب  حیرـصت  تنـس ، لـها  نویلاـجر  ناسانـش و  ثیدـح  هک  یتاـیاور 
ره داد ...« : روتسد  نینچ  فلتخم  قطانم  رد  دوخ  نالماع  هب  ياهمان  رد  هیواعم  هک  دناهدرک  لقن  نارگید  دیدحلا و  یبا  نبا  دناهدرمـشرب .
نأش رد  هک  ار  يربخ  ره  و  دـینک ، نیلوا  يافلخ  هباحـص و  لیاضف  رد  تایاور  لقن  هب  توعد  ار  مدرم  دیـسر  امـش  تسد  هب  نم  همان  هاـگ 

نـشور ارم  مشچ  تسا و  رتبوبحم  نم  دزن  راـک  نیا  اریز  دـییامن ؛ قبطنم  هباحـص  رب  ار  نآ  دـننکیم  لـقن  مالـسلا -  هیلعیلع  بارتوبا - 
مدرم يارب  همان  نیا  دـینک . لقن  ار  نامثع  لیاضف  دـیناوتیم  ات  و  دـیامن . لاـطبا  ار  شنایعیـش  بارتوبا و  تجح  دـناوتیم  رتهب  و  دـنکیم ،

تایاور نیا  زین  مدرم  تشادن . تقیقح  زگره  هدوب و  یلعج  اهنآ  یگمه  هک  دش  تیاور  هباحـص  بقانم  رد  يدایز  رابخا  اذل  دش ، تئارق 
ناناوجون ناکدوک و  هب  ات  دش  هداتـسرف  مه  اههناخ  بتکم  نیمّلعم  هب  دـندرکیم . تئارق  اهربنم  يالاب  ابطخ  هک  ییاج  ات  هتفرگ  نابز  رب  ار 

هب ار  ثیداحا  نیا  زین  نانز  نارتخد و  هدرک و  تیارس  اههناخ  هب  اجنآ  زا  و  دنتفرگ . ارف  ار  ثیداحا  نیا  نآرق  دننامه  نانآ  دنهد ، میلعت  زین 
نانآ زین  نایلاو  تاضق و  اهقف و  و  دش ، رشتنم  یمالـسا  هعماج  رد  يرایـسب  یلعج  عوضوم و  ثیداحا  هک  دوب  نینچ  نیا  و  دنتفرگ ... ناهد 
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ات دش  لعج  هیما  ینب  مایا  رد  هباحـص ، تلیـضف  رد  عوضوم  یلعج و  تایاور  رتشیب  : » دیوگیم هفرع  نبا  ( 53 ...«.) دندومن لوبق  هب  یّقلت  ار 
. دنلامب كاخ  هب  ار  مشاه  ینب  ینیب  دـنناوتیم  هک  دـندوب  نامگ  نیا  رب  دوخ  لمع  نیا  اب  نانآ  دـنیوجب . برقت  نانآ  يوس  هب  قیرط  نیا  زا 
هب کنیا  دندرک . لعج  تیاور  افلخ  حدم  رد  دندوب ، فورعم  دـهز  تدابع و  هب  هک  داّهز  داّبع و  زا  ياهّدـع  یتح  هک  دیـسر  ییاج  هب  راک 

، تناما قدـص ، تناید ، تقاثو ، دـهز ، هب  فورعم  هک  تسا  یـصخش  یلبنح ؛ ثیغملادـبع  ظفاح  مینکیم : هراشا  اـهنآ  زا  یخرب  یماـسا 
یلعج و ثیداحا  نآ  رد  هک  هدرک  فیلأت  یباتک  وا  دـنیوگیم : وا  هراب  رد  نییلاجر  یلو  تسا ، راثآ  تنـس و  زا  تعباتم  داهتجا و  حالص ،
ار یباتک  نایفـس  یبا  نب  ۀـیواعم  تلیـضف  رد  یلعج  ثیداحا  زا  زین  دـهاز  رمع  وبا  تسا . هدرک  عمج  ار  هیواعم  نب  دـیزی  نأش  رد  عوضوم 
(54 .) تسا هدومنیم  ثیدـح  لعج  هیواعم  تلیـضف  رد  هک  نیا  هب  تسا  فورعم  تسا ، داّـهز  ناـگرزب  زا  هک  ینادرب  تسا . هدرک  فیلأـت 
ار طحنم  تسپ و  يدارفا  ماقم  ات  دش  عضو  لعج و  يرایـسب  ثیداحا  : » دـیوگیم هراب  نیا  رد  نیرـصبتسم  زا  رگید  یکی  یناردـب ، نیـسای 
، دراد یفخم  هداد ، صاصتخا  اوقت  تحاصف و  ملح و  ملع و  تیاده و  تلیـضف و  هب  ار  نانآ  دـنوادخ  هک  ار  رگید  یخرب  ماقم  هدرب و  الاب 

دروم هک  دـنداد  ماجنا  ییاهراک  سابع  ینب  هیما و  ینب  زا  ّطلـسم  ناـمکاح  يرآ ، دـندوب . تیادـه  رون و  ادـخ  ناگدـنب  يارب  هک  یناـسک 
ار لـطاب  تاـیاور  دارفا و  هنوگنیا  لوگ  هک  تسا  ناـبطاخم  زا  اـم  عقوت  دـندومن . لـعج  ار  ییاـهلطاب  اـهغورد و  هدوبن و  ادـخ  تیاـضر 

دازآ ناشمهف  تاعلاطم و  رد  نانآ  هک  تسا  نیا  ام  هدارا  تساوخ و  هکلب  دـنرگنن ، روما  هب  هفطاع  ساسحا  يرظن و  گـنت  اـب  و  دـنروخن ،
(55 «.) دنهد جرخ  هب  فاصنا  دنناوخیم  هک  یبلاطم  رد  دنشاب و 

یلعج ثیداحا 

هب کنیا  دناهدومن . نآ  عضو  لعج و  هب  حیرـصت  تنـس  لها  نییلاجر  نیثدحم و  هک  مینکیم  هدـهاشم  ار  افلخ  تبقنم  نأش و  رد  ثیداحا 
ۀقرو ّلک  یلع  بوتکم  ّالا  ةرجـش  ۀّنجلا  یف  ام  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  هدـش  لقن   - 1 مینکیم : هراشا  اـهنآ  زا  یخرب 

ره رب  هک  نآ  زج  تسین  یتخرد  تشهب  رد  « ؛» نیرونلاوذ نامثع  قورافلا ، رمع  قیدـصلا ، رکبوبا  هَّللا ، لوسر  دـمّحم  هَّللا ، ّـالا  هلا  ـال  اـهنم :
نیا لقن  زا  دـعب  یناربط  رون .» ود  بحاص  نامثع  قوراف ، رمع  قیدـص ، رکبوبا  هَّللا ، لوسر  دـمحم  هَّللا ، ّـالا  هلا  ـال  هدـش : هتـشون  نآ  گرب 

تلخد یب  يرسأ  ۀلیل  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  هدش  لقن  ًاعوفرم  سنا  زا   - 2 ( 56 «.) تسا یلعج  ثیدح  : » دیوگیم ثیدح 
هدهاشم یبیـس  دـندرک ، تشهب  لخاد  هدرب و  الاب  ارم  هک  یبش  « ؛» نامثع ًاملظ  لوتقملل  انأ  تلاق : ءاروح ، نع  تقّلعت  ۀـحاّفتب  انا  اذاف  ۀـّنجلا 

ثیدح : » دیوگیم نآ  لقن  زا  دـعب  یبهذ  منامثع .» ملظ  قیرط  زا  هدـش  هتـشک  يارب  نم  تفگ : دوب . نازیوآ  ياهیروح  تسد  هب  هک  مدرک 
؛» ۀیواعم لیئربج و  انا و  ۀثالث : هَّللادنع  ءانمألا  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  هدـش  لقن  ًاعوفرم  هریرهوبا  زا   - 3 ( 57 «.) تسا یلعج 

نیا لعج  نالطب و  هب  لـئاق  لوقلا  قفتم  ناـّبح  نبا  یئاـسن و  يدادـغب ، بیطخ  هیواـعم .» لـیئربج و  نم و  دـنرفن : هس  دـنوادخ  دزن  ناـنیما  »
نب رمع  ۀّمالا  هذه  نم  هنیمیب  هباتک  یطعی  نم  لوا  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  هدـش  لقن  تباث  نب  دـیز  زا   - 4 ( 58 .) دناثیدح

تسد هب  شباتک  تما  نیا  زا  هک  یـسک  لوا  « ؛» نانجلا یلا  ۀکئالملا  هّفزت  لاق : رکبوبا ؟ نیاف  لیق : سمـشلا . عاعـشک  عاعـش  هل  و  باّطخلا ،
هکئالم دومرف : تساجک ؟ رکبوبا  دش : هتفگ  تسا . دیشروخ  عاعش  دننامه  یعاعش  وا  يارب  تسا و  باّطخ  نب  رمع  دوشیم ، هداد  شتسار 

هک هدـش  لقن  ًاعوفرم  بعک  نب  یبا  زا   - 5 ( 59 .) تسا هتـسناد  یلعج  ثیداحا  زا  ار  ثیدح  نیا  یطویـس  دنربیم .» تشهب  فرط  هب  ار  وا 
رگا تفگ : لیئربج  « ؛» رمع لئاضف  تغلب  ام  هموق  یف  حون  سلج  ام  لثم  کعم  تسلج  ول  لیئربج : لاـق  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 

ثیداحا نمـض  رد  ار  ثیدح  نیا  يزوج  نبا  مدیـسریمن .» رمع  لیاضف  رادـقم  هب  مدوبیم  دوب  شموق  رد  حون  هک  يرادـقم  هب  وت  اب  نم 
هلآو هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  هدـش  لقن  ًاعوفرم  سابع  نبا  زا   - 6 ( 60 .) تسا لطاب  يربخ  ثیدـح  نیا  دـیوگیم : یبهذ  هدروآ و  یلعج 

یبذـک ربخ  نیا  : » دـیوگیم یبهذ  تسا .» یـسوم  دزن  نوراه  دـننام  هب  نم  دزن  رکبوبا  « ؛» یـسوم نم  نوراـه  ۀـلزنمب  یّنم  رکبوبا  : » دومرف
ۀفالخلا ۀمئأ  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  هدش  لقن  هشیاع  زا   - 7 ( 61 «.) تسا یبلک  نسح  نب  یلع  نآ  لـعج  هب  مهتم  هک  تسا 
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نآ لعاج  عضو و  هب  مهّتم  لطاب و  تسا  یتیاور  دیوگیم : یبهذ  دنرمع .» رکبوبا و  نم  زا  دعب  تفالخ  ناماما  « ؛» رمع رکبوبا و  يدعب  نم 
رکبوبا « ؛» یتـفیلخ يریزو و  رکبوبا  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  هدـش  لـقن  ًاـعوفرم  سنا  زا   - 8 تسا . یطامنا  حـلاص  نب  یلع 

لباق اذل  تسا ؛ ثیدح  لعج  هب  روهـشم  وا  : » دیوگیم لضف  نب  رفعج  نب  دمحا  قیرط  زا  نآ  لقن  زا  دـعب  یبهذ  تسا .» نم  هفیلخ  ریزو و 
شتوم ضرم  رد  رکبوبا  ارچ  دوـب ، هدـش  رداـص  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  هدوـب و  حیحـص  ثیداـحا  نیا  ًاـعقاو  رگا  ( 62 «.) تسین انتعا 

مدرکیم لاؤس  شاک  يا  دنکن ، عازن  نآ  رد  یـسک  ات  تسیک  ِنآ  زا  تفالخ  ِرما  مدرکیم ، لاؤس  ربمایپ  زا  هک  متـشاد  تسود  دـیوگیم :
(63 (؟ تسا یبیصن  تفالخ  رما  رد  راصنا  يارب  ایآ  هک 

مالسلا مهیلعتیب  لها  تّمذم  رد  تایاور  لعج   - 3

تّمذـم رد  ار  يرابخا  ات  درامگ  ار  نیعبات  زا  یخرب  هباحـص و  زا  ياهدـع  هیواعم  هک  دـنکیم  لـقن  یفاکـسا  رفعجوبا  زا  دـیدحلا  یبا  نبا 
تبغر لمع  نیا  ماجنا  رد  ات  دومن  نیعم  یترجا  نانآ  يارب  و  دوب ، ترضح  نآ  زا  تئارب  نعط و  یـضتقم  هک  دننک  لعج  مالـسلا  هیلعیلع 

نانآ دیوگیم : هدرک و  شرامش  دندرکیم  لعج  تیاور  مالسلا  هیلعیلع  تّمذم  رد  هیواعم  رصع  رد  هک  ار  یناسک  یماسا  وا  ( 64 .) دننک
(65 .) بدنج نب  ةرمس  نامثع و  نب  زیرح  ریبزلا ، نب  ةورع  هبعش ، نب  ةریغم  صاع ، نب  ورمع  هریرهوبا ، زا : دنترابع 

لطاب دیلقت   - 4

لطاب دیلقت   - 4

یلو ملاع ، زا  لهاج  دیلقت  دننامه  تسا ؛ بجاو  دراوم  زا  یخرب  رد  هکلب  هدوب ، ّقح  طورـش  زا  یـضعب  اب  نایحا و  یخرب  رد  هچرگ  دـیلقت 
اهر ار  دوخ  ملع  هکنیا  هب  رگید  یملاع  زا  ملاع  دـیلقت  هک  هنوگنامه  تسا . مومذـم  القع  دزن  شلهج  رد  رگید  یلهاـج  زا  لـهاج  دـیلقت 

ِلوُسَّرلا َیلِإ  َو  ُهَّللا  َلَْزنَأ  ام  یلِإ  اَْولاعَت  ْمَُهل  َلیق  اذِإ  َو  دیامرفیم « : لاعتم  دنوادخ  تسا . لطاب  زین  دوش  شملع  رد  يرگید  زا  دّلقم  هدرک و 
يوس هب  دوش : هتفگ  اـهنآ  هب  هک  یماـگنه  و  ( » 66 (؛» َنوُدَـتْهی َو ال  ًائیَـش  َنوُمَْلعی  ْمُهُؤابآ ال  َناک  َْول  َو  َأ  انَءابآ  ِهیَلَع  انْدَـجَو  ام  اُنبْـسَح  اُولاق 
يزیچ اهنآ  ناردپ  رگا  ایآ  تسا ؛! سب  ار  ام  میاهتفای ، دوخ  ناردپ  زا  هچنآ  دنیوگیم : دـییایب ،! ربمایپ  يوس  هب  و  هدرک ، لزان  ادـخ  هچنآ 

ِراَّنلا ِیف  ْمُهُهوُجُو  ُبَّلَُقت  َمْوی  دیامرفیم « : رگید  ياهیآ  رد  زین  و  دـننکیم .»!؟] يوریپ  اهنآ  زا  زاب   ] دـندوب هتفاین  تیادـه  و  دنتـسنادیمن ،
َو ِباذَْـعلا  َنِم  ِنیَفْعِـض  ْمِِهتآ  انَّبَر  َالیبَّسلا *  اَنوُّلَـضَأَف  انَءآرَبُک  َو  انَتَداس  انْعَطَأ  اَّنِإ  انَّبَر  اُولاق  َو  َالوُسَّرلا *  اَنْعَطَأ  َو  َهَّللا  اَـنْعَطَأ  اـنَتَیل  اـی  َنُولوُقی 
دنوشیم و] نامیـشپ  شیوخ  راک  زا   ] دش دهاوخ  نوگرگد   [ خزود  ] شتآ رد  نانآ  ياهتروص  هک  زور  نآ  رد  ( » 67 (؛» ًاریبَک ًانَْعل  ْمُْهنَْعلا 
ار ام  میدرک و  تعاطا  دوخ  ناگرزب  نارـس و  زا  ام  اراگدرورپ ! دـنیوگیم : و  میدوب ! هدرک  تعاطا  ار  ربمایپ  ادـخ و  شاک  يا  دـنیوگیم :

يرود ضارعا و  بابـسا  زا  رگید  یکی  اـمرف .»! یگرزب  نـعل  ار  اـهنآ  هد و  نادـنچ  ود  باذـع ، زا  ار  ناـنآ  اراـگدرورپ ! دـنتخاس ! هارمگ 
دزـشوگ نانآ  هب  ار  قح  مینیـشنیم و  ثحب  هب  نانآ  زا  یخرب  اب  هک  یماگنه  تسا . یلهاج  تابّـصعت  مالـسلا  مهیلعتیب  لها  زا  ناناملـسم 

هب ناـنآ  اـب  میرادرب و  دوـخ  دادـجا  اـبآ و  موـسر  بادآ و  زا  تسد  میناوـتیمن  اـم  هک : تسا  نیا  دـنهدیم  هک  یباوـج  نیرخآ  مینکیم ،
رگید بهذـم  هب  لاـقتنا  رد  دوخ  يارب  یگرزب  عناـم  هتـشاد و  لد  رد  لـقاال  دـنزاسن  يراـج  ناـبز  هب  ار  تین  نیا  رگا  میزادرپب . تفلاـخم 

تایآ و هعومجم  زا  میزیهرپب . یلهاـج  یموق و  تابّـصعت  زا  هدوب ، تقیقح  قح و  عباـت  هک  میراد  هفیظو  اـم  همه  هک  یلاـح  رد  دـننادیم ،
رب یمالسا  تّنس  دناتیلقا . رد  نآ  ناوریپ  هچرگ  تسا ، تقیقح  قح و  زا  تعباتم  یناسنا  ره  هفیظو  هک  دوشیم  هدافتسا  یبوخ  هب  تایاور 

: - » دیامرفیم لاعتم  دنوادخ  تسا . ینآرق  تانایب  نیرتحضاو  زا  بلطم  نیا  و  سفن ، ياوه  عبط و  اب  تقفاوم  هن  هدـش ، انب  قح  زا  تعباتم 
یـضْقی ُهَّللا  َو  داتـسرف « - .» قح  نییآ  تیادـه و  اـب  ار  شلوسر  هک  تسا  یـسک  وا  ( » 68 (؛» ِّقَْحلا ِنید  َو  يدُْـهلِاب  َُهلوُسَر  َلَـسْرَأ  يذَّلا  َوُه 
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امـش يارب  ار  قح  اـم  ( » 70 (؛» َنوُهِراـک ِّقَْحِلل  ْمُکَرَثْـکَأ  َّنِکل  َو  ِّقَْحلاـِب  ْمُکاـْنئِج  ْدََـقل  دـنکیم « - .» يرواد  ّقح  هب  دـنوادخ  ( » 69 (؛» ِّقَْحلِاب
رد لاعتم  دنوادخ  دندرک .» شرافس  قح  هب  ار  رگیدکی  و  ( » 71 (؛» ِّقَْحلِاب اْوَصاَوت  َو  دیتشاد « - .»! تهارک  قح  زا  امش  رتشیب  یلو  میدروآ ؛

تّدـش اـب  نآرق  تسا . هدوبن  تیرثـکا  سفن  ياوه  قفاوم  هاـگ  چـیه  ّقح  تسا . قح  تعباـتم  نازیم ، روحم و  هک  هدومن  هراـشا  تاـیآ  نیا 
ْمُهُرَثْکَأ َو  ِّقَْحلِاب  ْمُهَءاج  َْلب  دـیامرفیم « : لاعتم  دـنوادخ  دـناشکیم . یهاـبت  هب  ار  ناـسنا  اریز  دـنکیم ؛ ّدر  ار  تیرثکا  ياوه  اـب  تقفاوم 

(72 (؛» َنوُضِْرعُم ْمِهِرْکِذ  ْنَع  ْمُهَف  ْمِهِرْکِِذب  ْمُهانیَتَأ  َْلب  َّنِهیف  ْنَم  َو  ُضْرَْألا  َو  ُتاوامَّسلا  ِتَدَسََفل  ْمُهَءاوْهَأ  ُّقَْحلا  َعَبَّتا  َِول  َو  َنوُهِراک *  ِّقَْحِلل 
، دـنک يوریپ  اـهنآ  ياـهسوه  زا  قـح  رگا  و  دـننازیرگ .] و   ] دـنراد تـهارک  قـح  زا  ناـشرتشیب  اـّما  هدروآ ؛ ناـنآ  يارب  ار  قـح  وا  یلو  »

فرـش تّزع و  و   ] يروآدای هیام  هک  میداد  اهنآ  هب  ینآرق  ام  یلو  دـنوشیم ! هابت  دنتـسه  اهنآ  رد  هک  یناسک  همه  نیمز و  اهنامـسآ و 
هک دیـشابن  یتما  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  دـننادرگیور .»!  [ تسا  ] ناشيروآدای  [ هیام هچنآ   ] زا ناـنآ  اـّما  تساـهنآ ، يارب 
راک مدرم  رگا  ات  دـینک  هدامآ  ار  دوخ  مینکیم . ملظ  زین  ام  دـندرک  ملظ  رگا  درک و  میهاوخ  زین  ام  دـندرک  یبوخ  راـک  مدرم  رگا  دـییوگب 

ناردـپ و زا  هک  یمیهاـفم  اـب  تفلاـخم  زا  مدرم ، زا  يرایـسب  ( 73 «.) دینکن دب  امـش  دندرک  دـب  رگا  دـینک و  نینچ  زین  امـش  دـندرک  بوخ 
دیلقت تراـسا  رد  نداـتفا  هجیتـن  نـیا  و  دـشاب ، نـشور  زور  دـننامه  ناـشیارب  قـح  هـچرگ  دـنراد  سرت  دـناهدرب ، ثرا  هـب  دوـخ  ناینیـشیپ 

ار ناسنا  هجیتن  رد  درادیم و  او  یثوروم  هدیقع  ندرمـش  سدقم  هب  ار  ناسنا  دیاقع ، رد  دیلقت  اریز  تسا ؛ بهذـم  باختنا  رد  هناروکروک 
اب هتسکش و  ار  اهدنب  نیا  هک  دنکیم  باجیا  رگوجوتسج  ناسنا  رب  تقیقح  عقاو و  یلو  درک . دهاوخ  ور  هب  ور  يرایـسب  یـسفن  عناوم  اب 

هابتشا و هب  شماوقا  ناردپ و  رگا  هک  دنادب  دیاب  ناسنا  دنک . لمأت  هتـسیرگن و  دراد  تفلاخم  وا  یثوروم  يارآ  اب  هک  ياهلدا  هب  مامت  تقد 
قح زا  هک  تسا  ام  هفیظو  هکلب  مینک ، لابند  ار  نانآ  هار  ام  هک  درادن  یهجو  دـناهتفر ، ههاریب  هب  نانآ  هک  دـش  نشور  ام  رب  دـناهتفر و  اطخ 

دروم ار  دادجا  ابآ و  ماوقا و  زا  هناروکروک  دیلقت  میرک  نآرق  دـشاب . هتـشاد  تفلاخم  ام  یثرا  تادـقتعم  راکفا و  اب  هچرگ  مییامن ؛ يوریپ 
رکذ لح  هار  زین  نآ  زا  تاـجن  يارب  هدرک و  هراـشا  یـساسا  لکـشم  نیا  هب  دـناهدش  هعیـش  هک  یناـسک  : » دـیامرفیم هداد و  رارق  شنزرس 

هب ار  ناسنا  نتـشاد ، دوخ  ناگرزب  قباس و  ياملع  هب  یـسدق  رظن  : » دیوگیم ینادوس  نیرـصبتسم  زا  یکی  دمحا ، دیـس  مصتعم  دناهدرک .»
لوقع لاعتم ، دنوادخ  تسا . قح  زا  فارحنا  أشنم  ندـش  دـیلقت  نیا  میلـست  درادیم . او  نانآ  راکفا  رب  ندرک  اکتا  قلطم و  يوریپ  دـیلقت و 

زا يریگولج  عنم و  ببـس  دـیابن  نانآ  هب  ام  مارتحا  اذـل  تسا ، تّجح  وا  رب  یناسنا  ره  لـقع  هکلب  تسا ، هدادـن  رارق  تّجح  اـم  رب  ار  ناـنآ 
(74 «) اَـلِیبَّسلا اَنوُّلَـضَأَف  اـنَءآَرَبُکَو  اـنَتَداس  اـنْعَطَأ  اـّنِإ  اـنَّبَر  اُولاـقَو  هـیآ «  داـفم  رد  لـخاد  اـت  ددرگ ، اـهنآ  رد  تـقد  ناـنآ و  راـکفا  هشقاـنم 

هکلب دنادیمن ،... یفاک  دیاقع  لوصا  اب  تسرامم  رد  ار  دّبعت  دیلقت و  مالسا ، : » دیوگیم هراب  نیا  رد  یناردب  فویعم  نیسای  ( 75 «.) میوشن
وجوتسج هناروکروک  دیلقت  تاساسحا و  زا  رود  هب  لقتـسم و  تروص  هب  دوخ  دیاقع  تّحـص  دروم  رد  هک  دـنکیم  بجاو  يدرف  ره  رب 

هک يدارفا  هکنیا  تسا  نآ  هب  هراشا  لباق  هک  يزیچ  : » دیوگیم هراب  نیارد  نیرـصبتسم ، زا  رگید  یکی  نیدـباعلا ، نیز  قراط  ( 76 «.) دنک
نیا هکنیا  نامگ  هب  هدـیزگ ، ینکـس  نانآ  سفن  رد  یثوروم  دـیاقع  هک  دنتـسه  یناسک  دـنراد ، یموش  تیاهن  دـب و  تبقاـع  ترخآ ، رد 

زج ياهراچ  دسرب ، ّقح  هب  دهاوخیم  هک  یسک  : » دیوگیم هراب  نیا  رد  يروس  نیرـصبتسم  زا  طیقل  لآ  مشاه  ( 77 ...«) تسا قحرب  دیاقع 
تقیقح زا  هدـننک  ثحب  صخـش  رارف  رد  لکـشم  تسا ؟ هتفهن  اـجک  رد  لکـشم  یلو  دـشاب ، ینـالوط  هار  هچرگ  درادـن ؛ نآ  هـب  ندیـسر 

زا ناسنا  رگا  اذل  تسا . یثوروم  راکفا  ناردپ و  دادجا و  دیلقت  رد  لکشم  تسا . نید  باسح  هب  اهتیصخش  سیدقت  ناگرزب و  شتـسرپ 
هلآو هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  هدـش  تیاور  حیحـص  راـثآ  يوبن و  تنـس  نآرق و  هلدا  هب  دـنک و  هتـساریپ  ار  شدوـخ  دـش  هتفگ  هچنآ 

تـسا هدـننک  تبغر  ره  تبغر  هدـننک و  بلط  ره  يوزرآ  هک  دوخ  يوزرآ  هب  درکدـهاوخ و  كرد  ار  قح  متح  روـط  هب  دـنک ، کـسمت 
هب ّقح  تخانـش  اهتیـصخش و  سیدـقت  تراسا  رد  نداتفا  اب  هطبار  رد  ینادرولا  حـلاص  يرـصم ، فورعم  رـصبتسم  ( 78 «.) دیسر دهاوخ 

يرما دنتخاس . رشتنم  مدرم  نیب  هتشاد و  تسود  نابهار  رابحا و  هک  تسا  یبلطم  نامه  نیا  : » دیوگیم ّقح ، دوخ  هب  ّقح  تخانش  هن  نانآ ،
بلطم همادا  رد  وا  ( 79 «.) دننیزگ یمرب  تاصوصن  لوبق  ياج  هب  ار  اهتیـصخش  راتفگ  هک  دناهدش ، التبم  نآ  هب  هزورما  زین  ناناملـسم  هک 
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، ندوب صن  لابند  يرآ ، اهتیـصخش ؛ تاملک  رد  وجتـسج  هن  دش  دـهاوخ  صن  زا  تعباتم  بجوم  قح  زا  يوجوتسج  : » دـیوگیم دوخ 
ورگ رد  ار  وا  و  دزادنایم ، هلـصاف  صن  ناسنا و  نیب  رود  نادنچ  هن  ياهدنیآ  رد  نتفر  صاخـشا  لابند  دزاسیم . نومنهر  قح  هب  ار  ناسنا 

ندرگ رب  تیلوؤـسم  هک  تسا  ّصن  اـب  دـشابیم . فـیلکت  راـیعم  ّصن  نـیمه  و  تـسا ، راـیعم  ّصن  ّصن . ورگ  رد  هـن  دـهدیم  رارق  نادرم 
ای ینآرق  صن  اجنیا  رد  صن  زا  دوصقم  تسا . ّصن  ساسا  رب  زین  شتآ  زا  ناسنا  تاجن  تسا و  ّصن  رب  ناسنا  ماوق  دریگیم . رارق  ناملـسم 

يّربـت ّیلوـت و  نـید و  لوـصا  قـالخا و  تسایــس و  اـهيوریپ و  تاـیبیغ و  هـب  طوـبرم  روـما  رد  لـقع  نآرق و  اـب  قـفاوم  حیحــص  يوـبن 
ناینیشیپ تسادق  لایخ  مّهوت و  زا  هدرک و  زیهرپ  اهتیصخش  تدابع  زا  هک  تسا  نیملسم  رب  : » دیوگیم رگید  ییاج  رد  وا  ( 80 ...«.) تسا

رکف حیحـصت  يارب  نازیم  ساـیقم و  ار  نآ  هدروآ و  باـسح  هب  اهتیـصخش  زا  رتـالاب  ار  صوـصن  هک  تسا  ناـنآ  هـفیظو  دـنوش . جراـخ 
تیـسدق زا  ندش  یهت  نآ  دراد و  یـساسا  طرـش  کی  ثحب ، : » دیوگیم زین  وا  ( 81 «.) دنروآ باسح  هب  یخیرات  عیاقو  تئارق  یمالـسا و 

هب تبسن  سرت  تیسدق و  دید  اب  اهباتک  رد  ًالبق  نم  دارفا . تدابع  زا  هدش  دازآ  لقتسم و  يرکف  یتیـصخش  دوجو  ینعی  تسا ، صاخـشا 
، مدش هدیناهر  تسادق  مّهوت  زا  هک  یماگنه  یلو  مدرکیم ، صوغ  تسا  اهقف  هب  نآ  متخ  هباحص و  زا  نآ  عورش  هک  هتشذگ  زومرم  دارفا 

راـنک اـب  ار  یخیراـت  ثداوح  صوصن و  رد  عـّبتت  هک  یماـگنه  يرآ ، متفاـیزاب ... مالـسا  تقیقح  هب  ندیـسر  يارب  دوـخ  يوـلج  رد  ار  هار 
ار قح  هک  دوب  تقو  نآ  مداد ، رارق  اهتیصخش  زا  رتالاب  ار  صوصن  هک  یماگنه  رتقیقد  يانعم  هب  ای  مدرک ، عورش  اهتیـصخش  ندراذگ 

یلصادخ لوسر  دعب  زا  ار  مالـسا  ریـسم  هک  یماگنه  مدش ، دراو  تقیقح  هریاد  هب  مهو  هریاد  زا  مدرک و  فشک  ار  تقیقح  نم  متخانش ...
یماگنه دـش ، تحار  تریح  یهارمگ و  زا  ینالوط  ياـهلاس  زا  دـعب  محور  مدومن . تئارق  ار  نآ  ون  زا  هدرک و  وجوتسج  هلآو  هیلع  هللا 

دوب ماگنه  نیا  رد  تفای . رارقتسا  میقتسم  هار  رب  نم  ياهمدق  داتفا و  ناناملسم  ياهتیعقاو  مالسا و  خیرات  زا  بیاغ  شخب  رب  ممـشچ  هک 
نیقی دشرهاظ و  نم  يارب  میقتسم  هار  ملاعم  مدید و  عطاس  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تیبلآ  دوخ ، لباقم  رد  دش و  هتـشادرب  اههدرپ  هک 

نم : » دیوگیم هراب  نیا  رد  نیرصبتسم  زا  رگید  یکی  یبرغم ، ینیـسح  سیردا  ( 82 «) ماهتفرگ رارق  حیحص  مالـسا  قیرط  رب  هک  مدرک  ادیپ 
منک ایهم  هدامآ و  ار  مدوخ  دیاب  نم  هکنیا  و  تسا ، اهتیصخش  زا  رتسیفن  رتدنمشزرا و  تقیقح  انثتسا  نودب  هک  متـسنادیم  زین  ادتبا  زا 

هک مدوب  هداد  رارق  ار  ییاهتیـصخش  دارفا و  اب  ییادـج  لامتحا  مناگدـید  لباقم  رد  نم  مشاب . هدـشمگ  قیاقح  لابند  هب  اـههکرعم  رد  اـت 
زا مدرم  يریگارف  يارب  هک  ار  یمالـسا  تلاـسر  فادـها  متـسنادیم و  ادـتبا  زا  نم  دـندوب . ناـیرج  رد  مندـب  نوـخ  دـننامه  نم  هب  تبـسن 

تهج هب  نم  ات  دراد  نید  نازیم  رد  یشزرا  هچ  هریره  وبا  هنومن : باب  زا  مدرکیم . كرد  ینیمز ، ياهشزرا  هن  هدمآ  ینامسآ  ياهشزرا 
ماـمت فیرحت  هب  تسد  وا  تاـحاضتفا  رب  نتـشاذگ  شـشوپ  هار  رد  و  منک ؟ لـیطعت  ار  یخیراـت  تقیقح  زا  وجوتسج  ثحب و  وا  تیوقت 

وا حیبق  لاعفا  هب  مهد و  رارق  یخیرات  هبساحم  دروم  ار  وا  هک  دشاب  مارح  نم  رب  ات  تسا  هدیقع  لوصا  زا  یلـصا  هریرهوبا  ایآ  مربب ؟ قیاقح 
دـسافم همه  يادـف  مالـسا  هدـش و  طولخم  نید  قیاقح  اـب  اـهنآ  اـت  میوش  تکاـس  وا  حـیاضف  زا  اـم  هک  تسین  هدـننز  اـیآ  منک ؟ فارتعا 

(83 (»؟ ددرگ

هناروکروک دیلقت  زا  زارتحا  هار  لّقعت ،

یکی لّکوتم ، یلع  دّـمحم  تسا . لّقعت  لقع و  لامعا  دراد  زاب  نآ  نیا و  زا  هناروکروک  يوریپ  زا  ار  ناسنا  دـناوتیم  هک  یلماع  نیرتمهم 
یناسفن و ياهاوه  هک  یمادام  دـنکیم ، ییاـمنهار  قحرب  ار  شبحاـص  هک  تسا  يرون  نآ  لـقع ، : » دـیوگیم هراـب  نیارد  نیرـصبتسم  زا 

هطـساو هب  و  دنوشیم . قیدصت  ایبنا  هدش و  هتخانـش  ادخ  هک  تسا  نآ  طسوت  هب  تسا . ناسنا  رب  ادخ  تّجح  لقع ، دناشوپن . ار  وا  تاوهش 
یناسک زا  رگید  یکی  دمحادیس ، مصتعمداتسا  ( 84 ...«) درادن نید  درادن  لقع  هک  یـسک  دوشیم و  هداد  زییمت  لطاب  زا  قح  هک  تسا  نآ 

هداد رارق  ناسنا  تسد  هب  ار  نآ  زا  هدافتـسا  هار  هداد و  ملع  لقع و  رون  ناسنا  هب  ناحبـس  دنوادخ  : » دیوگیم هراب  نیا  رد  هدش ، هعیـش  هک 
لـهج و زا  ياهیاـس  رد  هک  تسا  دوز  دزاـسن ، لعتـشم  ار  نآ  قیاـقح  فشک  تهج  هب  هدرک و  لاـمها  ار  روـن  نآ  هک  سکره  سپ  تسا .
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یبرغم ینیـسح  سیردا  ( 85 ...«.) دـهد دـشر  ار  نآ  هتفرگ و  راـک  هـب  ار  شلقع  هـک  یـسک  فـالخ  هـب  درب ، رـس  هـب  یهارمگ  تاـفارخ و 
مهف اب  ات  تسا  ناسنا  لقع  نتخیگنارب  مالسا  فده  هک  میربیم  یپ  میمهفیم  ناینیشیپ  راکفا  زا  رود  هب  ار  مالـسا  هک  یماگنه  : » دیوگیم

(86 «.) دشاب دوخ  ینید  فیاظو  هب  هدننک  مایق  نیقی ، اب  هتشاد و  تسرامم  نآ  اب  كرد  روعش و  و 

مالسلا مهیلعتیب  لها  لیاضف  نامتک   - 5

دوخ حیحص  رد  ار  تسا  ود  نآ  تیاور  لقن  طورش  اب  قباطم  هک  مالسلا  هیلعیلع  ماما  لیاضف  رد  حیحـص  ثیدح  ره  ملـسم  يراخب و  ایآ 
دزن تحـص  طرـش  اب  كردتـسم  رد  مکاح  هک  يدنـسلا  حیحـص  ثیداحا  رایـسب  هچ  تسا ، هدرکن  ییاـعدا  نینچ  سک  چـیه  دـناهدروآ ؟
یسک تسا : هتفگن  لبنح  نب  دمحا  رگم  دناهدرکن . لقن  دوخ  حیحص  رد  ود  نآ  زا  یکی  ای  نیخیش  یلو  هدروآ ، ود  ره  ای  ملسم  ای  يراخب 
زگره دنیوگیم : يروباشین  یلعوبا  یئاسن و  یضاق و  لیعامـسا  تسا . هدشن  لقن  وا  يارب  تلیـضف  رادقم  نیا  بلاط  یبا  نب  یلع  دننام  هب 

ندرکن لقن  تلع  رد  یلماع  نیدلا  فرـش  دیـس  ( 87 .) تسا هدشن  دراو  حیحـص  ثیدح  رادقم  نیا  یلع  دـننام  هب  هباحـص  زا  يدـحا  يارب 
نم ریثک  نع  مهـضارعا  یف  ببـسلا  وه  اذـهو  ۀـفالخلا ، یف  مهیأر  مداصی  هوأر  مّهنال  : » دـیوگیم ملـسم  يراـخب و  طـسوت  راد »  » ثیدـح
یلع اوناک  مهنع -  هَّللا  افع  ۀنسلا -  لها  خویش  نم  ًاریثک  ّناو  نوملعی . مهو  اهومتکف  ۀعیشلل ، ًاحالس  نوکت  نا  اوفاخ  ۀحیحصلا . صوصنلا 

؛» يراـبلا حـتف  یف  رجح  نب  ظـفاحلا  مهنع  هلقن  فورعم ، بهذـم  هناـمتک  یف  مهلو  لـیبقلا ، اذـه  نم  ناـک  اـم  لـک  نومتکی  ةریتولا ؛ هذـه 
رد یـساسا  ببـس  نیا  و  درادـن ، يراگزاس  تفالخ  رد  نانآ  يأر  اب  تایاور  هنوگ  نیا  هک  دـندرک  هدـهاشم  ناـنیا  هک : تسا  نآ  شتهج  »
رد اذل  دننک و  عافد  دوخ  بهذم  زا  نآ  اب  دوش و  هعیش  عفن  هب  ياهحلسا  اهنیا  هک  دندیسرت  نانآ  تسا ، تایاور  هنوگ  نیا  لقن  زا  ضارعا 

درذگرد ناشریصقت  زا  ادخ  تنس -  لها  خویش  زا  يرایسب  دندرک . نامتک  ار  اهنآ  دنتشاد ، نآ  تلالد  دنـس و  تّحـص  هب  ملع  هک  یلاح 
تبـسن اهنآ  هب  هک  تسا  فورعم  یـشور  نیا  و  دندومن ، نامتک  ار  دوب  لیبق  نیا  زا  هک  یثیدح  ره  نانآ  دندومن ، لابند  ار  شور  نیمه  - 

نینمؤملاریما هاجت  يراخبلا  ةریرس  فرع  نمو  : » دیوگیم هاگنآ  تسا .» هدومن  دزشوگ  ار  بلطم  نیا  يرابلا » حتف   » رد ظفاح  هدش و  هداد 
نع هضارعا  برغتسیال  مهصئاصخ  نایب  نع  بضنی  هدادم  ّناو  مهصوصن  عئاور  نم  عاترت  هتعاری  ّنا  ملعو  مالسلا ، مهیلعتیبلا  لها  رئاسو 

شتسد وا  هک  دنادب  دربب و  تیب  لها  ریاس  نینمؤملاریما و  هب  تبـسن  يراخب  شور  هریـس و  هب  یپ  سک  ره  ( » 88 (؛»... هلاثماو ثیدحلا  اذه 
، دزیریم ورف  نانآ  تایـصوصخ  نایب  ماـگنه  شملق  دـیآیمرد و  هزرل  هب  شتیب  لـها  مالـسلا و  هیلعنینمؤملاریما  لـیاضف  نتـشون  ماـگنه 

...«. دنیبیمن بیرغ  مالسلا  مهیلعتیب  لها  لیاضف  ثیداحا  زا  ار  وا  ضارعا  زگره 

مالسلا مهیلعتیب  لها  لیاضف  فیرحت   - 6

مالسلا مهیلعتیب  لها  لیاضف  فیرحت   - 6

يانعم هب  شعـضاوم  زا  مالک  فیرحت  : » دـیوگیم فیرحت »  » يانعم نایب  رد  روظنم  نبا  تسا . لیدـبت  رییغت و  ياـنعم  هب  تغل  رد  فیرحت 
ثارت دشاب . وا  دوصقم  اب  فلاخم  هک  يوحن  هب  تسا  يرگید  رثا  مالک و  رد  فّرصت  يانعم  هب  حالطصا  رد  و  ( 89 «.) تسا نآ  نداد  رییغت 

تسا و هدش  هداهن  ام  ندرگ  رب  هک  تسا  یهلا  یتناما  هدیسر ، ام  هب  تسد  هب  تسد  خیرات  لوط  رد  هک  مالـسا  یگنهرف  ثاریم  یمالـسا و 
تـسا بجاو  هکلب  مینکن ، داـجیا  دوـخ  عـفن  هب  يرییغت  نآ  رد  اـهنت  هن  هک  میراد  هفیظو  میراد ، ینیگنـس  هـفیظو  نآ  ظـفح  هـب  تبـسن  اـم 
ناسنا هک  خـیرات  هب  تروص  نیا  ریغ  رد  و  میراد . رذـحرب  نارگید  دربتـسد  زا  هدرک و  ظفح  تسه  هک  هنوگ  نآ  ار  یخیرات  ياـهتیعقاو 
روتسد ار  امش  دنوادخ  ( » 91 () 90 (؛» اِهلْهَأ یلِإ  ِتانامَْألا  اوُّدَُؤت  ْنَأ  ْمُکُُرمْأی  َهَّللا  َّنِإ  دیامرفیم « : لاعتم  دنوادخ  میاهدرک . تنایخ  تسا  زاس 

؛» َنوُعار ْمِهِدـْهَع  َو  ْمِِهتانامَِأل  ْمُه  َنیذَّلا  َو  دـیامرفیم « : نیقتم  تافـص  دروم  رد  زین  و  دـیراد .» درتسم  ناشلها  هب  ار  اهتناما  هک  دـهدیم 
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هک دنکیم  هراشا  هتکن  نیا  هب  یناوارف  تایآ  رد  ناحبـس  دنوادخ  دنتـسه .» دوخ  دهع  تاناما و  هدـننک  تاعارم  نانآ  هک  یناسک  و  ( » 92)
اهسوه و قباـطم  دوخ  هاـگیاج  زا  ار  تاـملک  هک  دـندوب  یناـسک  ناـنآ  تسا . هتـشاذگ  ثرا  هب  دوخ  زا  دوهی  هک  تسا  یتعدـب  فیرحت 
رد دنکیم . شنزرـس  تسیاشان  لمع  نیا  تهج  هب  ار  نانآ  يددعتم  تایآ  رد  دنوادخ  اذل  و  دندادیم . رییغت  ناشحلاصم  دوخ و  ياهلیم 

ْتَبَتَک اَّمِم  ْمَُهل  ٌلیَوَف  ًالیلَق  ًانَمَث  ِِهب  اوُرَتْشِیل  ِهَّللا  ِدـْنِع  ْنِم  اذـه  َنُولوُقی  َُّمث  ْمِهیدـیَِأب  َباتِْکلا  َنُوُبتْکی  َنیذَِّلل  ٌلـیَوَف  دـیامرفیم « : هرقب »  » هروس
فرط زا  نیا  دـنیوگیم : سپـس  دنـسیونیم ، دوـخ  تسد  اـب  ياهتـشون  هک  اـهنآ  رب  ياو  سپ  ( » 93 (؛» َنُوبِـسْکی اَّمِم  ْمَُهل  ٌلیَو  َو  ْمِهیدـیَأ 
تسد هب  هار  نیا  زا  هچنآ  زا  نانآ  رب  ياو  و  دنتشون ، دوخ  تسد  اب  هچنآ  زا  اهنآ  رب  ياو  سپ  دنشورفب . یمک  ياهب  هب  ار  نآ  ات  تسادخ ،

یلو ( » 94 (؛» ِهِعِضاوَم ْنَع  َِملَْکلا  َنُوفِّرَحی  ًۀیِساق  ْمَُهبُوُلق  اْنلَعَج  َو  ْمُهاَّنََعل  ْمُهَقاثیم  ْمِهِـضْقَن  اِمبَف  دیامرفیم « : رگید  ياهیآ  رد  زین  و  دندروآ .»!
شدروم زا  ار  ادخ ]  ] نانخس میدومن ، نیگنس  تخس و  ار  نانآ  ياهلد  میتخاس و  رود  شیوخ  تمحر  زا  ار  نانآ  ینکش ، نامیپ  رطاخ  هب 
َنوُُمتْکَیل ْمُْهنِم  ًاـقیرَف  َّنِإ  َو  ْمُهَءاـْنبَأ  َنُوفِْرعی  اـمَک  ُهَنُوفِرْعی  َباـتِْکلا  ُمُهاـنیَتآ  َنیذَّلا  دـیامرفیم « : رگید  عضوم  رد  و  دـننکیم .»... فیرحت 

زا یعمج   [ یلو ، ] دنسانشیم دوخ  نادنزرف  نوچمه  ار  ربمایپ ] ، ] میاهداد اهنآ  هب  ینامـسآ  باتک  هک  یناسک  ( » 95 (؛» َنوُمَْلعی ْمُه  َو  َّقَْحلا 
قح نامتک  زا  هدش و  یخیرات  ياهتیعقاو  قح و  ظفح  رد  هک  اهيریگتخـس  تادیکأت و  نیا  اب  دـننکیم .» نامتک  هناهاگآ  ار  ّقح  نانآ 

نارگید هب  هدرک و  ظفح  تسه  هک  هنوگ  نآ  ار  یخیرات  قیاقح  هک  میفّلکم  اـم  دوشیم -  نشور  خـیرات  هب  تبـسن  اـم  هفیظو  هدـش ، یهن 
رد هک  یثیداحا  میربیم  یپ  خیرات  زا  ياهشوگ  هب  هعجارم  اب  فسالا  عم  یلو  دشابن . ای  دـشاب  ام  هتـساوخ  لیم و  قباطم  هاوخ  مینک ؛ لقتنم 

. ددرگ هعیش  کسمتم  هدوب و  نانآ  تماما  رب  یکردم  دناوتن  ات  دناهدرک  فیرحت  ار  یشخب  هدوب ، مالسلا  مهیلعتیب  لها  لیاضف  اهنآ 

فیرحت دراوم 

، دنـشاب هتـشادن  تفرعم  ناـنآ  هب  اـی  هدرک ، ضارعا  مالـسلا  مهیلعتیب  لـها  زا  نیملـسم  مومع  دـش  ببـس  هک  یلماوع  هلمج  زا  دـش  هتفگ 
شیپ دـیاقع و  اب  ار  تایاور  هنوگ  نیا  دوجو  یبهذـم ، بّصعت  تهج  هب  هک  یئوس  ياملع  تسا . نانآ  بقاـنم  لـیاضف و  فیرحت  عوضوم 

وحن ره  هب  هک  دـندمآرب  ددـصرد  نانآ  دـندیدیم ، محازت  رد  دوخ  تانوئـش  ماقم و  ناونع و  اب  هکلب  دـندیدیمن ؛ قفاوم  دوخ  ياـهضرف 
هراـشا یخیراـت  تاـیانج  نیا  زا  ییاـه  هنومن  هب  کـنیا  دـنرادب . یفخم  ار  نآ  هدومن و  فـیرحت  اـی  ناـمتک  ار  ثیداـحا  هنوـگنیا  نکمم 

رد دمآ و  نوریب  هناخ  زا  دش  تخس  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  رب  ضرم  هک  یماگنه  دنکیم : لقن  هشیاع  زا  دعـس  نبا   - 1 مینکیم :
نیا دیوگیم : يوار  دـناشکیم . نیمز  رب  ار  دوخ  ياپ  ود  رگید ، یـصخش  بلطملادـبع و  نب  سابع  نیب  ینعی  دوب ؛ درم  ود  نیب  هک  یلاح 

ار نآ  مان  هشیاع  هک  یـصخش  هک  ینادیم  ایآ  تفگ : سابع  نبا  دـیوگیم . نینچ  هشیاـع  هک  مدرک  لـقن  ساـبع  نب  هَّللادـبع  يارب  ار  ربخ 
ریخ هب  یلع  زا  هک  تشادـن  تسود  هشیاع  تفگ : هاگنآ  تسا . بلاط  یبا  نب  یلع  وا  دومرف : سابع  نبا  ریخ . مدرک : ضرع  تسیک ؟ دربن 
نآ هدرواین و  دنک » دای  ریخ  هب  ار  یلع  تشادن  تسود  هشیاع  : » هک ار  نآ  لیذ  یلو  هدرک ، لقن  ار  نومـضم  نیمه  يراخب  ( 96 «.) دنک دای 
هب يراخب  تافیرحت  زا  دوخ  نیا  و  تسا ، هدرک  لقن  حیحـص  دنـس  اب  لیذ و  نیا  اب  ار  ثیدـح  دعـس  نبا  هکنآ  اـب  تسا ، هدرک  فذـح  ار 
نب رـصن  هک  همان  نآ  رد  تشون ، هیواعم  هب  رکبوبا  نب  دّمحم  هک  تسا  هدش  ياهمان  هبتاکم و  هب  هراشا  خـیرات  رد   - 2 ( 97 .) دیآیم رامش 

ترـضح لیاضف  زا  يرایـسب  هب  دناهدرک ، لقن  لیـصفت  هب  ار  نآ  بهذـلا » جورم   » باتک رد  يدوعـسم  و  نیفـص » ۀـعقو   » باتک رد  محازم 
لّمحت مدرم  مومع  دـنیوگیم : دوخ  لمع  هیجوت  رد  نانآ  دـناهدرکن ، لقن  ار  نآ  ریثا  نبا  يربط و  فسالا -  عم  یلو -  تسا ، هدرک  هراشا 

هلمج نیا  هب  یلو  هدرک ، هراشا  دوخ  خیرات  رد  رکبوبا  نب  دّمحم  همان  لصا  هب  ریثک  نبا  خّروم ، ود  نیا  زا  دعب  دنرادن . ار  لئاسم  هنوگ  نیا 
اروشاع زور  رد  ار  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  هبطخ  دوخ  خیرات  رد  ریثا  نبا  يربط و   - 3 ( 98 .) تسا يدنت  تظلغ و  نآ  رد  هک  دنکیم  افتکا 

مکل زوجی  له  اهوبتاع  مکـسفنأ و  یلا  اوعجرا  مث  انأ ؟ نم  اورظناف  ینوبـسناف  دعب  اّما  : » تسا هدمآ  نینچ  هبطخ  نمـض  رد  دـناهدرک ، لقن 
؛»...؟ ّهبر دنع  نم  ءاج  امب  هلوسرل  قّدصملا  هَّللاب و  نینمؤملا  لّوا  و  هّمع ، نباو  هیصو  نبا  مکیبن و  تنب  نبا  تسلأ  یتمرح ؟ كاهتناو  یلتق 
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نتشک و امش  يارب  ایآ  هک  دینک  باتع  ار  دوخ  ياهسفن  دیدرگ و  زاب  دوخ  هب  هاگنآ  متـسیک ، نم  هک  دینیبب  دییوگب ، ارم  بسن  دعب ، اّما  »
ادخ و هب  نمؤم  لوا  و  متـسین ؟ وا  يومع  رـسپ  دنزرف  وا و  یـصو  دنزرف  امـش و  ربمایپ  رتخد  دـنزرف  نم  ایآ  تسا ؟ زیاج  نم  تمرح  کته 

هملک دنکیم ، لقن  ار  ربخ  نیا  هک  یماگنه  ریثک  نبا  یلو  دشابیم .»...؟ هدروآ  شراگدرورپ  بناج  زا  هچنآ  اب  وا  لوسر  هدـننک  قیدـصت 
یتیاور دوخ  حیحص  رد  يراخب   - 4 تسا . هدرک  لقن  هک  تسا  يربط  خیرات  وا  ردصم  هک  نآ  اب  هدرک ، فذـح  ربخ  زا  ار  هیـصو » نبا  «و 

ات نونجم  زا  هدش : هتـشادرب  رفن  دنچ  زا  فیلکت  ملق  هک  ینادیمن  ایآ  دومرف : رمع  هب  مالـسلا -  هیلع  یلع -  : » تسا هدرک  لقن  هنوگ  نیا  ار 
هعجارم رگید  یثیدـح  رداـصم  هب  هک  یماـگنه  یلو  ( 99 (.»؟ دوش رادـیب  اـت  باوخ  زا  و  دـسرب ، كاردا  هب  اـت  كدوک  زا  دـیآ ، شوـه  هب 

یئاسن دوادوبا ، تسا . هدرک  فذح  ار  نآ  باّطخ  نب  رمع  تسادق  ظفح  تهج  هب  يراخب  هک  هتشاد  يردص  ثیدح  میربیم  یپ  مینکیم 
راسگنـس هب  روتـسد  رمع  هداد و  انز  هک  داتفا  ياهلیبق  زا  ياهناوید  رب  شرذـگ  بلاط  یبا  نب  یلع  دـناهدرک : لقن  سابع  نبا  زا  ناّبح  نبا  و 

هدش هتشادرب  هتسد  هس  زا  فیلکت  ملق  دومرف : ادخ  لوسر  هک  ینادیمن  ایآ  دومرف : رمع  هب  مالـسلا  هیلعیلع  دوب ، هدومن  رداص  ار  شندرک 
 - 5 تسا . هدومن  فذـح  ار  نآ  ردـص  هدرک و  اـنعم  هب  لـقن  ار  ثیدـح  هنوگچ  يراـخب  هک  دوـشیم  هدافتـسا  اـجنیا  زا  ( 100 (؟... تسا
هک دناهدرک  لقن  نک »! راذنا  ار  تکیدزن  نادـنواشیوخ  و  ( » 101 (؛» َنیبَْرقَْألا َکَتَریشَع  ْرِْذنَأ  َو  هفیرـش « : هیآ  لیذ  رد  نیرـسفم  نیخّروم و 
رد ار  نانآ  اـت  دومن  مزع  و  درک ، توعد  ار  مشاـه  ینب  ناـگرزب  زا  رفن  جـنپ  لـهچ و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هفیرـش ، هیآ  لوزن  زا  دـعب 
هللا یلصربمایپ  ماعط ، نتفای  نایاپ  زا  دعب  دزاس و  هدامآ  ماعط  ریش و  ات  داد  روتسد  ار  مالسلا  هیلعیلع  دنک . توعد  دوخ  تلاسر  هب  یتفایض 

غارـس یناوج  برع  ناـیم  رد  نم  اـنامه  بلطملادـبع ! نادـنزرف  يا  دومرف ...« : دوخ  نانخـس  نیب  رد  درک ... تبحـص  هب  عورـش  هلآو  هیلع 
ارم ّلجوّزع  دنوادخ  و  ماهدروآ ، ار  ترخآ  ایند و  ریخ  امش  يارب  نم  دشاب ، هدروآ  امـش  يارب  ماهدروآ  ناتیارب  نم  هچنآ  زا  رتهب  هک  مرادن 

یـصو و ردارب و  هک  نیا  ات  دوشیم  نم  راک  کمک  هدروآ و  نامیا  نم  هب  امـش  زا  کیمادـک  میامن ، توعد  نآ  هب  ار  امـش  اـت  هدومن  رما 
يا نم  مدرک : ضرع  اهنآ  نایم  رد  نم  یلو  دنتخادنا ، ریز  هب  ار  اهرس  یگمه  دیامرفیم : مالسلا  هیلعیلع  دشاب ؟ امش  نایم  رد  نم  هفیلخ 

هفیلخ یصو و  ردارب و  مالـسلا -  هیلعیلع  نیا -  انامه  دومرف : سپـس  تفرگ و  نم  ندرگ  رب  تسد  هاگنآ  دش . مهاوخ  وت  ریزو  ادخ  یبن 
یمک اب  ار  هیـضق  نیمه  يربط  فسالا -  عم  یلو -  ( 102 «.) دینک تعاطا  ار  وا  هداد و  ارف  شوگ  وا  تاروتسد  هب  تسا ، امـش  نایم  رد  نم 

هب ار  نآ  دـسریم  مالـسلا  هیلعیلع  ماـما  تلیـضف  هب  هک  یماـگنه  و  تسا ، هدرک  لـقن  دوخ  ریـسفت  رد  هدـش  فیرحت  تروص  هب  لیـصفت 
اذـک و یخأ و  نوکی  نأ  یلع  رمـالا  اذـه  یلع  ینرزاؤی  مکیأـف  دـنکیم ...« : لـقن  هنوـگ  نیا  وا  تسا . هدروآ  لاـمها  لاـمجا و  تروـص 

یتیانج لمع  نیا  دشاب .»... نانچ  نینچ و  نم و  ردارب  هک  نیا  ات  دش  دهاوخ  رما  نیا  رب  نم  راککمک  امـش  زا  نیمادک  ( »... 103 (؛»... اذک
تنـس لها  رب  دهاوخیم  ایآ  دنکیم ؟ لابند  ار  یفدـه  هچ  دوخ  لمع  نیا  اب  وا  تسا ، هتفرگ  ماجنا  رادربهخـسن  ای  هدنـسیون و  زا  هک  تسا 

ار راک  نیمه  تسا . هدرکیم  لابند  ار  يرگید  فدـه  ای  دـندرگ ؟ وا  وریپ  هدرب و  نینمؤملاریما  لیاضف  هب  یپ  ادابم  ات  هدرک  هلیح  هعدـخ و 
لکیه رتکد  زا  بجعت  ( 104 .) تسا هدرک  رکذ  لامجا  اب  ار  نینمؤملاریما  تلیـضف  هدرک و  لابند  دوخ  ریـسفت  خیرات و  باتک  رد  ریثک  نبا 
لیاضف دـعب  ياهپاچ  رد  یلو  هدرک  لقن  همامت  هب  ار  هصق  لّوا ، پاچ  رد  دّـمحم » تایح   » دوخ باـتک  رد  هک  تسا  رـصم  فراـعم  ریزو 

تیقاویلا و  » باتک رد  ینارعـش  باهولادـبع  خیـش   - 6 ( 105 .) دربن یپ  نآ  هب  یـسک  اـت  تسا ، هدرک  ناـیب  لاـمجا  اـب  ار  مالـسلا  هیلعیلع 
هدرک هراشا  مالسلا  هیلعيدهم  ترـضح  جورخ  هب  هلمج  نآ  زا  تسا ؛ هدومن  نایب  ار  تمایق  مئالع  نآ  رد  هدرک و  دقعنم  ار  یباب  رهاوجلا »

هک دینادب  و  : » تسا نینچ  نیا  هک  دنکیم  لقن  تاحوتف  زا  شش  تصش و  دصیس و  باب  رد  نیدلا  ییحم  خیـش  زا  یتارابع  هاگنآ  تسا ،
ایند زا  رگا  و  دـیامنیم . لدـع  طسق و  زا  رپ  هاگنآ  دوش ، رپ  روج  ملظ و  زا  نیمز  ات  دـنکیمن  جورخ  وا  یلو  تسا  یمتح  يدـهم  جورخ 
هلآو هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ترتع  زا  وا  و  دوش . نیمز  یلاو  هفیلخ  نآ  ات  دنادرگیم  ینالوط  ار  نآ  دنوادخ  دـنام ، یقاب  زور  کی  اهنت 

، اضرلا یلع  ماما  دنزرف  یقنلا ، یلع  ماما  دنزرف  يرکـسع  نسح  شردپ  بلاط و  یبا  نب  یلع  نب  نیـسح  شّدـج  تسا ، همطاف  نادـنزرف  زا 
دنزرف نیـسح ، ماما  دنزرف  یلع ، نیدباعلا  نیز  ماما  دنزرف  رقاب ، دّمحم  ماما  دـنزرف  قداص ، رفعج  ماما  دـنزرف  مظاکلا ، یـسوم  ماما  دـنزرف 
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لوسر هیبـش  وا  دـننکیم . تعیب  ماـقم  نکر و  نیب  رد  وا  اـب  ناناملـسم  تسا . ادـخ  لوـسر  ماـن  مه  وا  مسا  تسا . بلاـط  یبا  نب  یلع  ماـما 
مییامنیم هدهاشم  ار  هیکم » تاحوتف   » دـیدج پاچ  هک  یماگنه  فسالا -  عم  یلو -  ( 106 ...«.) تسا قالخا  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ 

دوجو هک  اجنآ  زا  تنـس  لها  ياملع  داشرا  اب  باتک  هدـننک  پاچ  ایوگ  مینیبیمن ، نآ  رد  مالـسلا  مهیلعتیب  لـها  یماـسا  زا  يرثا  زگره 
هیکم تاحوتف  باتک  زا  ار  یماسا  نیا  تسا ، هتـسنادیم  دوخ  بهذم  رب  ضارتعا  ببـس  هتـسناد و  هعیـش  بهذم  رب  يدـییأت  ار  یماسا  نیا 

اب یلـصف  رد  فورعم  خیرات  بحاص  یبوقعی  هب  فورعم  بوقعی ، یبا  نب  دـمحا   - 7 ( 107 .) تسا هدرک  پاچ  نآ  نودب  هدرک و  فذـح 
َمْوْیلَأ هیآ « : دـش ، لزاـن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  رب  هک  ياهیآ  نیرخآ  هک  هدـش  هتفگ  : » دـیوگیم ۀـنیدملاب » نآرقلا  نم  لزن  اـم   » ناونع

رب ار  دوخ  تمعن  مدرک و  لـماک  ار  امـش  نید  زورما  ( » 108 (؛» ًانید َمالْـسِْإلا  ُمَُکل  ُتیـضَر  َو  یتَمِْعن  ْمُکیَلَع  ُتْمَْمتَأ  َو  ْمُکَنید  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ 
لوزن دنکیم . دییأت  ار  بلطم  نیا  زین  حیرـص  تباث و  حیحـص ، تیاور  تسا . متفریذپ ». امـش  نییآ  ناونع  هب  ار  مالـسا  مدومن و  مامت  امش 
هدمآ نینچ  لامکا  هیآ  لقن  زا  دـعب  رگید  ییاج  رد  یلو  ( 109 .) تسا مخ  ریدـغ  رد  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  رب  ّصن  زور  رد  هیآ 
محرت زا  دعب  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریمارب  رفن  زور  رد  هیآ  لوزن  و  حیرص ، تباث و  حیحـص ، تیاور  تسا ، انعم  نیمه  قباطم  : » تسا

ار مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  تلیـضف  اـت  هدرک  فیرحت  ار  یبوقعی  تراـبع  زا  هملک  ود  هنوـگچ  هک  مینکیم  هدـهاشم  ( 110 «.) تسا هدوب 
ننس ملسم و  حیحـص  زا  يدنه  یقتم   - 8 دنکیم . دیدهت  ار  یمالـسا  یگنهرف  ثاریم  هک  تسا  یگرزب  رطخ  نیا  و  دـهد . هولج  موهفمان 
رجح نبا  ( 111 «.) تسا همطاـف  نادـنزرف  زا  نم و  ترتع  زا  يدـهم  : » دومرف هک  دـنکیم  لـقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  دووادوبا 
یلو ( 112 .) دنکیم لقن  نارگید  یقهیب و  هجام و  نبا  یئاسن و  دووادوبا و  ملسم و  زا  ار  ثیدح  نیمه  هقرحملا » قعاوصلا   » رد زین  یمتیه 
هیلع هللا  یلصادخ  لوسر  زا  هشیاع ، زا  وا  هک  دنکیم  لقن  یملید  زا  یمتیه  رجح  نبا   - 9 درادن . دوجو  ملسم  حیحص  رد  فسالا -  عم  - 

اب یلو  ( 113 «.) تسا تدابع  یلع  دای  تسا . هزمح  نم  ياهومع  نیرتهب  و  یلع ، نم  ناردارب  نیرتهب  : » دومرف ترـضح  هک  هدرک  لقن  هلآو 
یلع رکذ   » هـلمج ینعی  ثیدـح ، لـیذ  زا  لاس 1385  رد  فیطللادـبع  باهولادـبع  قیقحت  اـب  راـبخالا » سودرف   » یملید باـتک  هب  هعجارم 
نیا هک  درب  میهاوـخ  یپ  يرجه  لاس 1312  پاچ  لاس 1385 و  پاچ  هقرحملا » قعاوصلا   » باتک هلباقم  اـب   - 10 مینیبیمن . يرثا  ةدابع »

ثیدح باتک  هحفـص 74  رد  فلا ) درک : هراـشا  يروما  هب  ناوتیم  هلمج  نآ  زا  هک  تسا ، هدـنامن  نوـصم  فـیرحت  تسد  زا  مه  باـتک 
يارب : » تسا نینچ  نآ  نومـضم  هک  هدرک  لقن  ار  یتیاور  یناربط  زا  میدق  پاچ  هحفـص 76  رد  ب ) تسا . هدش  فذح  ةدابع » یلع  رکذ  »
دوجو نآ  دـیدج  پاـچ  رد  فسـالا -  عـم  یلو -  تسین ،» تما  زا  کـی  چـیه  يارب  هک  تسا  تلیـضف  تبقنم و  هدـجه  مالـسلا  هیلعیلع 
لوسر يا  میدرک : ضرع  تسا ...« : هدرک  لقن  يروباشین  مکاح  زا  نومـضم  نیا  هب  ار  یتیاور  نآ  میدـق  پاـچ  هحفص 87  رد  ج ) درادن .

پاچ رد  یلو  دّمحم .» لآ  دّمحم و  یلع  ّلص  مهّللا  : » دیتسرف دورد  نینچ  نیا  دومرف : ترـضح  میتسرف ؟ دورد  تتیب  لها  رب  هنوگچ  ادـخ !
یلع هار  میقتـسم ،» یلع  طارـص  : » تسا هدرک  لقن  نومـضم  نیا  هب  یثیدـح  میدـق  پاـچ  زا  هحفـص 20  رد  د ) درادـن . دوجو  نآ  زا  دـعب 

وا ییوگیمن ؟ حدم  ار  یلع  ارچ  دنتفگ : رعاش  یّبنتم  بیطلاوبا  هب   - 11 تسا . هدش  فذح  یلع »  » هملک دعب  پاچ  رد  یلو  تسا . میقتسم 
تافصو هسفنب  ماق  ءیشلا  لاطتسا  اذا  ًالماک و  ًالیطتسم  ًارون  ناک  ذا  ًادمعت  یصولل  یحدم  تکرت  و  دورس : ار  رعش  تیب  ود  نیا  باوج  رد 

نیا رد  ار  مالسلا -  هیلعیلع  یصو -  حدم  نم  كرت  تلع  هک  دراد  هتکن  نیا  هب  هراشا  رعـش  تیب  ود  نیا  رد  ًالطاب  بهذت  سمـشلا  ءوض 
 - فسالا عم  یلو -  منک . نازورف  ار  نآ  نم  هک  درادن  نیا  هب  جایتحا  دراد و  ماوق  دوخ  هب  هک  تسا  لماک  دنلب و  نانچ  یلع  رون  هک  تسا 

ياهپاچ راب  نیدنچ  دعس  نبا  زا  يربکلا » تاقبطلا   » باتک  - 12 تسین . يربخ  نآ  زا  هدش و  فذح  ناوید  نیا  ياههخـسن  زا  یخرب  رد 
صاصتخا دوخ  هب  ار  دودحم  ياهحفص  دنچ  باتک  نیا  رد  مالـسلا  امهیلعنیـسح  ماما  نسح و  ماما  لاح  هک  تسا ، هدش  نآ  زا  نوگانوگ 

دندرک ادیپ  هیکرت  رد  ار  باتک  نیا  زا  یطخ  ياهخـسن  ییابطابط  زیزعلادبع  دیـس  رـصاعم  فورعم  سانـش  باتک  هک  یلاح  رد  تسا . هداد 
 - 13 تسا . هدیـسر  پاچ  هب  لقتـسم  روط  هب  شخب  نیا  هناتخبـشوخ  و  تسا ، دوجوم  ربارب  نیدـنچ  ماما  ود  نیا  لاح  حرـش  همجرت و  هک 
هیلع هللا  یلصربمایپ  زا  یسوموبا  ثیدح  لقن  هب  ملسم  تادّرفتم  زا  : » دیوگیم نیحیحـصلا » یلع  كردتـسملا   » باتک رد  يروباشین  مکاح 
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، میرم : » تسا نینچ  هدـمآ ، یثیدـح  رداصم  زا  يرایـسب  رد  هک  ثیدـح  همتت  و  دـنرفن .» راـهچ  ملاـع  ناـنز  نیرتهب  : » دومرف هک  تسا  هلآو 
باب ای  مالـسلا  اهیلعهجیدـخ  لـیاضف  باـب  نوچمه  فلتخم  باوبا  رد  ناوارف  يوجتـسج  اـب  یلو  مالـسلا ،» اـهیلعهمطاف  هیـسآ ، هجیدـخ ،
خاّسن ایوگ  : » دیوگیم قدـصلا » لئالد   » باتک رد  رّفظم  نسح  دّـمحم  خیـش  موحرم  دـشن . تفای  رگید  باوبا  رد  ای  مالـسلا و  اهیلعهمطاف 
هدـشن رکذ  رفن  راهچ  نیا  نایم  رد  هشیاـع  مسا  اریز  دـنیامن ؛ ظـفح  ار  هشیاـع  يوربآ  هک  نیا  اـت  دـندومن ، فیرحت  ار  ثیدـح  نیا  باـتک 

لها رب  ناما  ناگراتس  : » دومرف هک  دناهدرک  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  رداصم  زا  يرایـسب  ار  ناما  ثیدح   - 14 ( 114 «.) تسا
هلمج زا  دش .» دنهاوخ  دوبان  زین  نیمز  لها  دنورب ، نیمز  يور  زا  نم  تیب  لها  هاگره  دنانیمز و  لها  يارب  ناما  نم  تیب  لها  و  دننامسآ ،

انأ  » ثیدح  - 15 درادن . دوجو  دمحا  دنسم  رد  نآلا  فسالا -  عم  یلو -  تسا ، دمحا » دنـسم   » هدش لقن  نآ  زا  ثیدح  نیا  هک  يرداصم 
نبا ءافلخلا ،» خیرات   » رد یطویس  لوصالا ،» عماج   » رد ریثا  نبا  تسا . هدش  دراو  تنس  لها  رداصم  زا  يرایسب  رد  اهباب » یلع  ملعلا و  ۀنیدم 

دوجو هب  فارتعا  ناهبزور  نب  لضف  زین  و  دـننکیم ، لقن  حیحـصلا » عماجلا   » رد يذـمرت  زا  ار  ثیدـح  نیا  هقرحملا ،» قعاوصلا   » رد رجح 
16 درادن . دوجو  يذمرت  حیحصلا » عماجلا   » رد نآلا  ثیدح  نیا  یلو  تسا ، هدرک  حیحصت  ار  نآ  هدرک و  يذمرت  حیحص  رد  ثیدح  نیا 

هدیرب زا  شدنـس  هب  عادولا » ۀجح  لبق  نمیلا  یلا  دیلولا  نب  دلاخ  مالـسلا و  هیلعبلاط  یبا  نب  یلع  ثعب   » باب دوخ ، حیحـص  رد  يراخب  - 
یلع ماگنه  نآ  رد  نم  و  دریگب ، وا  زا  ار  میانغ  سمخ  ات  داتسرف  دلاخ  يوس  هب  ار  مالسلا  هیلعیلع  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  دنکیم : لقن 

یلصادخ لوسر  تمدخ  يدرک ؟ هدهاشم  ار  وا  راک  نیا  ایآ  متفگ : دلاخ  هب  درک . لسغ  مالـسلا  هیلعیلع  هک  مدید  متـشادیم . نمـشد  ار 
ترـضح يرآ . متفگ : يراد ؟ نمـشد  ار  یلع  اـیآ  هدـیرب ! يا  دوـمرف : ترـضح  متـشاد . هضرع  وا  رب  ار  ناـیرج  مدیـسر  هک  هلآو  هیلع  هللا 

هک میربیم  یپ  ییاور  رگید  رداـصم  رد  لـّمأت  اـب  ( 115 .) تسا رادـقم  نیا  زا  رتـشیب  سمخ  زا  وا  مهـس  اریز  رادـم ؛ نمـشد  ار  وا  دوـمرف :
تیالو هب  هراشا  نامه  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  نخـس  لصا  و  تسا . هدرک  لقن  فیرحت  اـب  صقاـن و  ار  هدـیرب  تیاور  يراـخب 

ود هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دنکیم : لقن  هدیرب  زا  شدنس  هب  لبنح  نب  دمحا  تسا . هدومن  فذح  ار  تسا  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما 
: دومرف دومن و  هدنامرف  ار  دیلو  نب  دـلاخ  يرگید  رب  هدومن و  ریما  ار  بلاط  یبا  نب  یلع  اهنآ  زا  یکی  رب  داتـسرف : نمی  يوس  هب  ار  رکـشل 

هدنامرف رفن  ود  امـش  زا  مادکره  دروخرب ، مدع  تروص  رد  دوب و  دـهاوخ  امـش  هدـنامرف  مالـسلا  هیلعیلع  دـیدرک ، دروخرب  مه  اب  هاگ  ره 
ار اهنآ  هیرذ  لاتق  زا  دعب  دندش و  زوریپ  ناکرشم  رب  ناناملـسم  میدومن . لاتق  هدش و  ریگرد  نمی  لها  زا  دیز  ینب  اب  ام  دشاب . دوخ  رکـشل 

ارجام هب  هراشا  نآ  رد  تشون و  ياهمان  دلاخ  دیوگیم : هدیرب  درک . باختنا  دوخ  يارب  ار  ارسا  زا  ینز  مالـسلا  هیلعیلع  میدرب . تراسا  هب 
ناشیا هب  ار  همان  هدمآ و  ترـضح  تمدخ  نم  مهد . لیوحت  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هب  هدرب و  هنیدم  هب  ات  داد  نم  هب  ار  نآ  درک و 
اجنیا ادـخ ! لوسر  يا  مدرک : ضرع  دـش . هدـهاشم  شتروص  رد  بضغ  دوـمن ، هدـهاشم  هک  ار  هماـن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصترضح  مداد .

یلصادخ لوسر  مدرک . نینچ  زین  نم  منک ، تعاطا  ار  وا  هک  يدرک  رما  يداتسرف و  یسک  اب  ارم  وت  درب . هانپ  ادخ  هب  دیاب  هک  تسا  یناکم 
لمأت اب  ( 116 «.) تسا نم  زا  دعب  ینمؤم  ره  یلو  وا  متسه و  وا  زا  نم  نم و  زا  وا  اریز  هدن ؛ ماجنا  یلع  ّدض  رب  يراک  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا 

یلو هدرک ، لقن  هدیرب  زا  يراخب  هک  تسا  ياهیـضق  نامه  لبنح  نب  دمحا  ثیدح  نتم  هک  دوشیم  هدافتـسا  یبوخ  هب  ثیدـح  ود  نیا  رد 
تیالو هب  هراشا  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  مـالک  لـصا  هدرک و  فیرحت  ثیدـح  رد  هداد  ماـجنا  هک  ییاـنعم  هب  لـقن  اـب  يراـخب 

هیحد نبا  دـیآیمن . باسح  هب  ياهزات  رما  هتـشاد و  هقباس  يراخب  زا  اـهراک  هنوگ  نیا  و  تسا . هدرواـین  ار  دراد  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما 
هدرک لقن  صقان  مامتان و  ینکیم  هدهاشم  هک  هنوگنامه  ار  ثیدح  نیا  يراخب  : » دیوگیم يراخب  زا  ثیدـح  نیا  لقن  زا  دـعب  یـسلدنا 

، همالع خیـش ، دـیوگیم ...« : یـسلدنا  هیحد  نبا  همجرت  رد  یبهذ  ( 117 ...«.) تسا لـیبق  نیا  زا  یثیداـحا  لـقن  رد  وا  تداـع  نیا  و  تسا .
ثیدـح و ملع  رد  هک  هدروآ  رامـش  هب  الـضف  ریهاشم  اـملع و  ناـیعا  زا  ار  وا  زین  یطویـس  ( 118 ...«.) ثیدح هب  تریـصب  ياراد  ثّدحم ...

یفیرحت هداد ، ماجنا  تیـالو »  » ثیدـح فیرحت  رد  يراـخب  هک  يراـک  زا  رتبیجع  ( 119 .) تسا نقتم  تسا ، نآ  هب  طوـبرم  هک  یموـلع 
فذـح ثیدـح  رخآ  زا  ار  يدـعب »  » هملک هدرب و  راک  هب  ار  انأ »  » ظفل وه »  » هملک ياـج  هب  وا  تسا ، هداد  ماـجنا  يولهد  هَّللا  یلو  هک  تسا 
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یلو انأ  هنم و  انأ  یّنم و  ًایلع  ّنا  یلع  نم  نودـیرت  ام  تسا ...« : هدرک  لقن  هنوگ  نیا  ار  ثیدـح  ءافخلا » ۀـحازأ   » باتک رد  وا  تسا . هدرک 
«. نمؤم ّلک 

ثیداحا هناضرغم  فیعضت   - 7

ثیداحا لیبق  نیا  هناضرغم  دروم و  یب  فیعـضت  نانآ ، زا  مدرم  يرود  هجیتن  رد  مالـسلا و  مهیلعتیب  لها  لیاضف  نامتک  ياههار  زا  یکی 
هب ناوتیم  هنومن  باب  زا  دنیامنیم . فیعـضت  لیلد  تهج و  نودب  درادن ، يراگزاس  اهنآ  دـیاقع  اب  ثیداحا  نیا  هک  اجنآ  زا  اریز  تسا ؛

هناضرغم مالسلا  هیلعیلع  ًاصوصخ  تیب ؛ لها  لیاضف  ثیداحا  فیعـضت  رد  نایباهو ، فارتعا  هب  یّتح  هک  یـصخش  درک ، هراشا  هیمیت  نبا 
هیلع هللا  یلصربمایپ  هک  یثیدح  ینعی  تیالو ؛»  » ثیدح حیحصت  زا  دعب  ۀحیحـصلا » ثیداحالا  ۀلـسلس   » باتک رد  ینابلا  تسا . هدرک  لمع 

هدـهاشم هک  تسا  نیا  عطق  روط  هب  رت  بیجع  روما  زا  : » دـیوگیم تسا ،» نم  زا  دـعب  ینمؤـم  ره  یلو  یلع  ینعی  وا  : » دوـمرف نآ  رد  هلآو 
اب هک  هنوگناـمه  تسا ، هدرک  ۀنـسلا » جاـهنم   » رد نآ  بیذـکت  ثیدـح و  نیا  راـکنا  رب  تأرج  هیمیت  نبا  مالـسالا  خیـش  هنوگچ  مینکیم 
وا هیحان  زا  ثیدح  نیا  بیذـکت  يارب  یهجو  نم  : » دـیوگیم هیمیت  نبا  رب  شـضارتعا  همادا  رد  وا  تسا .»... هدومن  نینچ  نیـشیپ  ثیدـح 
وا ( 120 «.) تسا هدرک  هغلابم  هداد و  جرخ  هب  تعرـس  تسا  نانآ  دـیؤم  هک  یثیداحا  ّدر  رد  هدوب و  نمـشد  هعیـش  اب  وا  هکنآ  زج  مدـیدن ،

: دـیوگیم دوخ  ثحب  رخآ  رد  هاـگنآ  هدومن ، حیحـصت  فلتخم  ياـههار  زا  ار  ریدـغ  ثیدـح  لـیذ  ردـص و  باـتک ، ناـمه  رد  نینچمه 
، هیمیت نبا  مالسالا  خیـش  مدرک  هظحالم  هک  تسا  نیا  نآ  تّحـص  نایب  ریدغ و  ثیدح  اب  هطبار  رد  مالک  شرتسگ  طسب و  رد  نم  هزیگنا  »
هاداع و نم  داع  هـالاو و  نم  لاو  مهّللا   » ینعی نآ ؛ مود  مسق  و  هدرک ، فیعـضت  ار  هـالوم » یلعف  هـالوم  تنک  نم   » ینعی ثیدـح ؛ لوا  مسق 
زا هتفرگ  تأشن  هک  تسا  وا  تاغلابم  زا  نم  رظن  هب  لـمع  نیا  یلو  تسا . غورد  هک  هدرک  ناـمگ  ار  هلذـخ » نم  لذـخا  هرـصن و  نم  رـصنا 

(121 «.) دشاب هدرک  رظن  اهنآ  رد  هدرک و  عمج  ار  نآ  قرُط  هکنآ  زا  لبق  تسا ؛ ثیداحا  فیعضت  رد  وا  نداد  جرخ  هب  تعرس 

مالسلا مهیلعتیب  لها  درکلمع  اب  ندوبن  انشآ   - 8

مالـسا و لماکت  تفرـشیپ و  رد  اهنآ  درکلمع  لیاضف و  هب  یتفرعم  یب  مالـسلا ، مهیلعتیب  لها  هب  ناناملـسم  یهّجوت  یب  لـماوع  زا  یکی 
: دـنیوگیم دـینکیم ؟ یهّجوت  یب  يرهم و  یب  تیب  لها  هب  تبـسن  ارچ  دوشیم  لاؤس  اهنآ  زا  هک  یهاگ  تسا . نیملـسم  رادـتقا  تّزع و 

تـسرهف هصالخ و  روط  هب  اجنیا  رد  ام  دناهدراذگ ؟ راگدای  هب  یفقوم  دوخ  زا  ایآ  دناهدرک ؟ هچ  مالـسا  يارب  خیرات  لوط  رد  اهنآ  رگم 
رـصع دـننامه  یعاـمتجا ، طیارـش  ندـش  مهارف  اـب  تموکح  ماـمز  نتفرگ  تسد  هب   - 1 مییامنیم : هراـشا  اـهنآ  هدـنزرا  تامدـخ  هب  راو 

لاح هب  یگدیسر  يارب  ماّکح  هاگتسد  رد  يذوفن  دارفا  نداتـسرف   - 2 مالسلا . هیلعیبتجم  نسح  ماما  مالسلا و  هیلعنینمؤملاریما  تموکح 
هک يدساف  ماّکح  ّدض  رب  هناّحلسم  مایق   - 4 نکمم . وحن  ره  هب  روج  ياهتموکح  فیعضت   - 3 نیطقی . نب  یلع  دننامه  مولظم ، نایعیش 

ماجنا مالسلا  هیلعنیـسح  ماما  هک  يراک  نامه  هتفخ ؛ ياهنادجو  ندرک  رادیب  دندمآیم و  رامـش  هب  نیملـسم  مالـسا و  يارب  يّدج  رطخ 
ار نیسحلا  نب  یلع  نب  دیز  مایق  تکرح و  هک  هنوگ  نامه  دنتخادرپیم ، هناّحلسم  ياهمایق  دییأت  يرای و  هب  یـضتقم  طیارـش  رد   - 5 داد .
یـسایس و يراکمه  نانآ  اب  یلو  دنتـشادن ، لوبق  ار  افلخ  هنابـصاغ  تموکح  هچرگ  نیملـسم  مالـسا و  ظفح  تهج  هب   - 6 دندومن . دییأت 

یمایا رد  مالسلا  هیلعیلع  ماما  هک  هنوگنامه  دورن ، نیب  زا  یمالسا  تدحو  دوشن و  دراو  ياهبرض  مالسا  لصا  رب  ات  دندومنیم ، یگنهرف 
هب تسد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  تنـس  مالـسا و  راـثآ  ظـفح  يارب   - 7 دندومنیم . لابند  ار  یـشور  نینچ  دـندوب  نیـشنهناخ  هک 

مهیلعاضر ماما  قداص و  ماما  یلع و  ماما  زا  ییاهباتک  هک  هنوگ  نامه  دنتـشاذگ ، راگدای  هب  دوخ  زا  ار  یگنـسنارگ  راـثآ  هدز و  فیلأـت 
نآ عفر  ددـصرد  دـندشیم  هجاوم  یمالـسا  هعماج  رد  تاکیکـشت  تاهبـش و  موجه  اب  هک  یماـگنه   - 8 تسا . هدـنام  راگدای  هب  مالـسلا 
زا هداتـسیا و  اهنآ  لباقم  رد  تخـس  يداحلا ، بتاکم  جـیورت  موجه و  ماـگنه   - 9 دندوب . اشوک  نیملـسم  دیاقع  تیبثت  هار  رد  هدـمآرب ،
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یبا نبا  اب  هثحابم  رد  هک  هنوگ  نامه  دـندومنیم ؛ دـس  یمالـسا  عماوج  رد  ار  اهنآ  ذوفن  هار  هدرتسگ ، تاثحابم  يوق و  ینادرگاـش  قیرط 
هک مینکیم  هدهاشم  ار  مکح  نب  ماشه  دـننامه  یـصاخشا ؛ مالـسلا  هیلعقداص  ماما  نادرگاش  نیب  رد  زین  و  مینکیم . هدـهاشم  اهءاجوعلا 

أجلم و مادک  ره  هک  دناهدرک  تیبرت  ینادرگاش  اههنیمز  مامت  رد  هعیش  ناماما   - 10 دندرکیم . يرادساپ  تیالو  مالسا و  میرح  زا  تخس 
باتک و نیودـت  فیلأت و  اـب  هک  دـندومن  تیبرت  ار  ینادرگاـش  زین  و   - 11 دـناهدوب . فلتخم  مولع  رد  یّنـس  هعیـش و  ماع ، صاخ و  عجرم 
هب صخألاب  ناناملسم ، هب  دوخ  ناوت  ناکما و  ّدح  رد   - 12 دندومن . لقتنم  يدعب  ياهلسن  هب  ار  ینید  فراعم  يوبن و  ّتنـس  اهنآ  ظفح 
زا دـعب  مالـسلا  هیلعنیدـباعلا  نیز  ماما  هک  هنوگ  نامه  دـندومنیم ؛ یلام  کمک  دـندوب ، رئاج  نامکاح  يّدـعت  ملظ و  دروم  هک  ینایعیش 
ریغ میقتـسم و  روط  هب  شباحـصا  نایعیـش و  دوـخ و  ياهيدـنمزاین  نیمأـت  يارب   - 13 درکیم . نینچ  هّرح  هـعقاو  زا  دـعب  ـالبرک و  هـعقاو 
ماما رقاب و  ماما  بلاط و  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  زا  خـیرات  رد  هک  هنوگ  ناـمه  دـندرکیم ، تکرـش  يداـصتقا  ياـهتیلاعف  رد  میقتـسم 

رد ماّکح  هب  نداد  تروشم  نیملـسم و  ترـصن  يارب  اعد  قیرط  زا  یمالـسا  گرزب  روشک  ظفح   - 14 تسا . هدیسر  مالسلا  مهیلعقداص 
. تسا هدوب  مالسلا  مهیلعتیب  لها  ياهتیلاعف  رگید  زا  هحلسا و ... شورف  یلوپ و  ماظن  گنج و  هنیمز 

مالسلا مهیلعتیب  لها  فیرعت  رد  یهاتوک   - 9

هک نادنچ  نانآ  ناّبحم  نایعیش و  ام  هک  نیا  دراد ، مالـسلا  مهیلعتیب  لها  زا  مدرم  يرود  رد  ییازـسب  ریثأت  هک  رگید  مهم  لماوع  زا  یکی 
هک میدـقتعم  ام  مینکیمن . هدرکن و  هضرع  نایناهج  هکلب  ناناملـسم ، هب  ار  نانآ  فراعم  تالامک و  لیاضف و  میناوتیم ، میراد و  ناوت  رد 

ناشنایلاوم نادیرم و  زا  هدروآ و  يور  مالسلا  مهیلعتیب  لها  هب  ًاعطق  دنرب  یپ  فراعم  نیا  زا  ياهشوگ  هب  یتح  ملاع  یمالسا و  تما  رگا 
هک دسر  ارف  يزور  هک  میراودیما  دوب . دهاوخ  نانآ  لامک  یلاعت و  دـشر و  يرـشب و  عماوج  لک  تداعـس  ببـس  هک  يرما  دـش ، دـنهاوخ 

. مییامن یفرعم  دوخ  ناوت  ّدح  رد  ار  مالسلا  مهیلعتیب  لها  هاگیاج  هدرک ، هدافتسا  دوخ  ناوت  ّدح  رد  دوجوم  تاناکما  زا  میناوتب 

عیشت نایعدم  زا  یخرب  درکلمع   - 10

دوخ هک  تسا  یناسک  زا  یخرب  تسیاشان  درکلمع  مالـسلا  مهیلعتیب  لها  زا  ناهج  مدرم  مومع  یتح  ناناملـسم و  يرود  لماوع  زا  یکی 
دارفا نیا  درکلمع  رگا  دنیوگیم : مدرم  دنوشیم . مالسلا  مهیلعتیب  لها  زا  مدرم  رفنت  ثعاب  هک  دننکیم  يراک  هداد و  تبسن  عیشت  هب  ار 

نیبدـب مالـسلا  مهیلعتیب  لها  بتکم  هب  مدرم  قیرط  نیا  زا  اذـل  و  میرادـن ، لوبق  ار  ناـنآ  اـم  تسا ، مالـسلا  مهیلعتیب  لـها  دـییأت  دروم 
هب هناهب  هنوگچ  فیخـس  ياهراک  زیمآ و  ولغ  ياهاعدا  دوخ و  ياهيوردـنت  اـب  یتاـساسحا  دارفا  یخرب  هک  مینکیم  هدـهاشم  دـنوشیم .

نیا و  دـننکیم . هدافتـسا  ءوس  مالـسلا  مهیلعتیب  لها  بتکم  عیـشت و  ررـض  هب  دوخ و  عفن  هب  راـتفر  هنوگ  نیا  زا  هداد و  ینانمـشد  تسد 
یناهج هدـکهد  تاطابترا و  رـصع  نآلا  دـننکیم . هراشا  نآ  هب  دـناهدش  هعیـش  هک  یناسک  ناریا و  زا  جراـخ  نایعیـش  هک  تسا  یعوضوم 

دیابن اذـل  و  تسا ، رظن  تحت  هدـش و  یفاکـشوم  اهراتفر  لامعا و  مامت  دراد و  دوجو  هنایار  هراوهام و  اـههناخ  رتشیب  رد  تسا ، تاـطابترا 
هدش انب  ساسحا  لقع و  ساسارب  هک  تساجرباپ  یبتکم  نییآ و  ددرگ . مالسلا  مهیلعتیب  لها  بتکم  نهو  بجوم  هک  میهد  ماجنا  يراک 

رد هک  هدش  لقن  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  زا  دیامن . عیاض  ار  بتکم  دناوتیم  دنک  ادـیپ  حـیجرت  يرگید  رب  ود  نیا  زا  مادـکره  رگا  دـشاب و 
؛» هنم حجرا  ۀضوعبلا  حانج  هنید  نم  مهؤاقمحو و  ۀعیشلا  ءآلهج  اناذآ  دق  : » دومرف یخرک  لاله  نب  یلع  نب  دّمحم  همان  باوج  هب  یعیقوت 

عیقوت نیا  دـنهدیم .» رازآ  ار  ام  تسا ، رتمکحم  رترب و  نانآ  يراد  نید  زا  هشپ  لاب  رپ و  هک  یناسک  هعیـش و  نادرخمک  نانادان و  ( » 122)
. دندوب دقتعم  وا  تردق  ملع و  رد  دنوادخ  اب  مالسلا  مهیلعهمئا  تکرش  هب  هک  تسا  نایلاغ  زا  ياهفئاط  ّدر  رد 

اه تشون  یپ 
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(5 ص 224 . ج 4 ، يربط ، خیرات  ( 4 هیآ 9 . دّمحم ، هروس  ( 3 ص 21 . ج 12 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرـش  ( 2 تاعجارملا . ( 1
(9 ص 128 . ج 2 ، یبوقعی ، خـیرات  ( 8 ص 254 . ج 3 ، يربط ، خـیرات  ( 7 هیآ 32 . سنوی ، هروـس  ( 6 ص 20 . ج 5 ، يربکلا ، تاـقبطلا 
(12 موس . هبطخ  دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  ( 11 ص 45 . ج 10 ، یناعملا ، حور  ( 10 ص 325 . ج 2 ، لماکلا ، ص 202 ؛ ج 3 ، يربط ، خیرات 
ص ج 12 ، نامه ، ( 15 ص 45 . ج 6 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرـش  ( 14 ص 497 . هیمالـسالا ، ممالا  خیرات  ( 13 ص 85 . ج 4 ، دیرفلا ، دقعلا 
، مالسلا هیلعاضرلا  رابخا  نویع  ح 3 ؛ ص 146 ، ج 1 ، عیارشلا ، للع  ( 18 هیآ 80 . ءاسن ، هروس  ( 17 هیآ 31 . نارمع ، لآ  هروس  ( [. 16 . 78
(22 ص 276 . ج 6 ، قشمد ، خیرات  رصتخم  ( 21 ص 482 . ج 29 ، راونالاراحب ، ( 20 ص 220 . ج 3 ، بقانملا ، ( 19 ح 15 . ص 81 ، ج 2 ،
ج 2، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  ( 23 ص 283 . ج 3 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  ص 235 ؛  صاوخلا ، ةرکذت  ص 142 ؛  ج 8 ، ۀیاهنلا ، ۀیادبلا و 
ص 137؛ ج 2 ، یبوقعی ، خـیرات  ( 27 ص 53 . ج 1 ، ةدوملا ، عیباـنی  ( 26 ص 174 . ج 4 ، ناـمه ، ( 25 ص 200 . ناـمه ، ( 24 ص 197 .
، نامه ( 30 ح 4676 . ص 150 ، ج 3 ، مکاح ، كردتسم  ( 29 ص 107 . ج 4 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  ( 28 ج 3 ص 24 . ریثا ، نبا  لماک 

حرش ( 34 مقر 414 . نامه ، ( 33 مقر 413 . ص 298 ، ج 20 ، نامه ، ( 32 ص 23 . ج 9 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  ( 31 ح 4677 . ص 151 ،
ج 6، يربکلا ، تاقبطلا  ( 39 هبطخ 57 . لیذ  دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  ( 38 ( 37 ص 479 . ربحملا ، ( 36 ( 35 ص 15 . ج 3 ، دیدحلا ، یبا  نبا 
(42 ص 430 . ج 10 ، بیذهتلا ، بیذـهت  ( 41 ص 319 . ج 7 ، بیذهتلا ، بیذـهت  ( 40 ص 224 . ج 7 ، بیذـهتلا ، بیذـهت  ص 212 ؛
ص 135. بلاطملا ، ریسیت  ( 45 ص 79 . ۀئفاکلا ، حـیاصنلا  ( 44 ص 486 . ج 3 ، ریثا ، نبا  لـماک  ( 43 اّقـسلا . نبا  همجرت  ظافحلا ، ةرکذت 
(49 ص 121 . ج 3 ، مکاح ، كردتسم  ص 323 ؛ ج 6 ، دمحا ، دنسم  ( 48 ص 204 . تیدتها ، ّمث  ( 47 ص 599 . نییبلاطلا ، لتاقم  ( 46
(52 ص 399 . ج 4 ، نازیملا ، ناسل  ( 51 ص 602 . ج 11 ، لامعلازنک ، ص 121 ؛ ج 3 ، مکاح ، كردتسم  ( 50 ص 73 . هقرحملا ، قعاوص 
ص 275. مالسالا ، رجف  ص 15 ؛ ج 3 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  ( 53 ح 664 . ص 185 ، ج 2 ، رکاسع ، نبا  مالسلا ، هیلعیلع  مامالا  ۀمجرت 
ح ص 63 ، ج 11 ، ریبکلا ، مجعملا  ( 56 ص 64 . نوملعی ، یموق  تیل  ای  یناردب ، نیـسای  ( 55 ص 449-446 . ج 5 ، ریدـغلا ، ر.ك : ( 54
ص ج 1 ، ۀعونـصملا ، یلآللا  ( 59 ص 146 . ج 1 ، نیحورجملا ، باـتک  ( 58 مقر 4182 . ص 386 ، لادـتعالا ج 2 ، نازیم  ( 57 . 11093
مقر 5816. ص 122 ، ج 3 ، لادتعالا ، نازیم  ( 61 مقر 1691 . ص 451 ، ج 1 ، لادتعالا ، نازیم  ص 321 ؛ ج 1 ، تاعوضوملا ، ( 60 . 302

یبا نبا  حرـش  ( 64 ص 93 . ج 4 ، دیرفلا ، دـقعلا  ص 431 ؛ ج 3 ، يربط ، خـیرات  ( 63 مقر 322 . ص 88 ، ج 1 ، لادــتعالا ، نازیم  ( 62
هروس ( 69 هیآ 33 . هبوت ، هروس  ( 68 تایآ 68-66 . بازحا ، هروس  ( 67 هیآ 104 . هدئام ، هروس  ( 66 نامه . ( 65 ص 358 . ج 1 ، دیدحلا ،

ج 3، بیهرتلا ، بیغرتلا و  ( 73 تایآ 70 و 71 . نونمؤم ، هروس  ( 72 هیآ 3 . رصع ، هروس  ( 71 هیآ 78 . فرخز ، هروس  ( 70 هیآ 20 . رفاغ ،
یموق تیلای  یناردب ، فویعم  نیـسای  ( 76 ص 32 . ۀعئاضلا ، ۀیقیقحلا  دـمحا ، دیـس  مصتعم  ( 75 هیآ 67 . بازحا ، هروـس  ( 74 ص 341 .

تفـشتکلا راوحلا  نم  طـیطق ، لآ  مشاـه  ( 78 . 18 ص 17 -  نینمؤملا ، لـیبس  یلا  ةوـعد  نیدـباعلا ، نیز  قراـط  ( 77 ص 48 . نوـملعی ،
حلاص ( 82 ص 203 . ۀسایسلا ، فیـسلا و  ینادرولا ، حلاص  ( 81 نامه . ( 80 ص 44 . ۀعدخلا ، ینادرولا ، حـلاص  ( 79 ص 322 . ۀیقیقحلا ،

، لّکوتم یلعدمحم  ًادّجس ، عیشتلا  انلخد  و  ( 84 . 20 ص 19 -  نیسحلا ، ینعیش  دقل  ینیسح ، سیردا  ( 83 . 5 ص 4 -  ۀعدخلا ، ینادرولا ،
، مکاح كردتسم  ( 87 ص 349 . ینیسحلا ، سیردا  نیسحلا ، ینعیش  دقل  ( 86 ص 30 . دمحادیس ، مصتعم  ۀعئاضلا ، ۀیقیقحلا  ( 85 ص 9 .
، برعلا ناسل  ( 89 هعجارم 22 . تاعجارملا ، ( 88 باب 9 . ص 120 ، هقرحملا ، قعاوص  ص 133 ؛ یطویس ، ءافلخلا ، خیرات  ص 107 ؛ ج 3 ،
(95 هیآ 13 . هدئام ، هروس  ( 94 هیآ 79 . هرقب ، هروس  ( 93 هیآ 8 . نونمؤم ، هروس  ( 92 ( 91 هیآ 58 . ءاـسن ، هروس  ( 90 فرح . هدام  ج 3 ،
ص 139. ج 5 ، هلآو ، هیلع  هللا  یلصیبنلا  ضرم  باب  يراخب ، حیحـص  ( 97 ص 29 . ج 2 ، دعـس ، نبا  تاقبط  ( 96 هیآ 146 . هرقب ، هروس 

یف يراسلا  داشرا  ( 100 ۀنونجملا . نونجملا و  مجریال  باب  دودحلا ، باتک  يراخب ، حیحـص  ( 99 ص 314 . ج 7 ، ۀیاهنلا ، ۀـیادبلا و  ( 98
ج 2، ریثا ، نبا  لماک  ص 62و63 ؛ ج 2 ، يربط ، خیرات  ( 102 هیآ 214 . ءارعش ، هروس  ( 101 ص 258و259 . ج 14 ، يراخب ، حیحص  حرش 
، ریثک نبا  خیرات  ص 231 ؛ ج 5 ، ریثک ، نبا  ریسفت  ( 104 ص 75 . ج 19 ، يربط ، ریسفت  ( 103 ص 111 . ج 1 ، دمحا ، دنسم  ص 40و41 ؛
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لاس عبط  ص 143 ، ج 2 ، تیقاویلا ، رهاوـجلا و  ( 106 مهدزیس . پاچ  ص 142 ، هلآو ، هیلع  هللا  یلـصدّمحم  ةاـیح  ( 105 ص 38 . ج 2 ،
ۀبتکملا پاچ  ص 35 ، ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  ( 109 هیآ 3 . هدئام ، هروس  ( 108 ص 327 . ج 3 ، هیکملا ، تاحوتفلا  ( 107 يرجه .  1378

مقر 38662. ص 264 ، ج 14 ، لامعلازنک ، ( 111 رداصلاراد . پاچ  ص 43 ، ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  ( 110 يرجه . لاس 1383  ۀیردیحلا ،
ج 5، يراخب ، حیحص  ( 115 ص 367 . ج 2 ، قدصلا ، لئالد  ( 114 ص 74 . هقرحملا ، قعاوصلا  ( 113 ص 163 . هقرحملا ، قعاوصلا  ( 112
ص ج 22 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  ( 118 طوطخم . یفطصملا ، ءامسأ  یف  یفوتسملا  ( 117 ص 356 . ج 5 ، دمحا ، دنسم  ( 116 ص 206و207 .
ح 1750. ۀحیحـصلا ، ثیداحالا  ۀلـسلس  ( 121 ح 2223 . ۀحیحـصلا ، ثیداحالا  ۀلـسلس  ( 120 ص 218 . ج 2 ، ةاعولا ، ۀـیغب  ( 119 . 389
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