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لسوت

باتک تاصخشم 

سدقم دجـسم  مق : رـشن :  تاصخـشم  یناوضر . رغـصایلع  فیلات  / لسوت روآدیدپ :  مان  ناونع و   1341 رغصایلع ، یناوضر  هسانـشرس : 
لایر  6000 لایر 964-973-047-8 ؛   2500 کباش :  تیباهو . ثحابم  هلـسلس  تسورف :  58ص . يرهاظ :  تاصخشم  نارکمج 1385 .

 - هیباهو عوضوم :  سیونریز . تروص  هب  همانباتک  تشاددای :  . 1389 موس : پاچ  تشاددای :  اپاف  یسیون :  تسرهف  تیعضو  موس ) پاچ  )
يدنب هدر  BP207/62/ر55ت9 1385  هرگنک :  يدنب  هدر  مق )  ) نارکمج دجـسم  هدوزفا :  هسانـش  لسوت  عوضوم :  اههیدر  اههیعافد و  - 

م25541-85 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/416 ییوید : 

رشان همدقم 

هدوب ییاهيدرخبان  اهیـشیدنا و  جک  راچد  خیرات  لوط  رد  مالـسلا  مهیلعتراهط  تمـصع و  تیب  لها  يدّـمحم و  بان  گنهرف  جـیورت 
مالـسا نید  زا  ار  ناهج  ناناملـسم  همه  هک  يرکفت  دوب ، رگراظن  ناوتیم  يرگیفلـس  تیباـهو و  هشیدـنا  رد  ار  نآ  زراـب  هنومن  هک  تسا 

هدرک و لکـشم  راچد  ار  نایدا  رگید  ناهج و  ناناملـسم  یـشیدناجک ، اـب  هک  كدـنا  ياهّدـع  دـننادیم . ناملـسم  ار  دوخ  طـقف  جراـخ و 
هلآو هیلع  هللا  یلـصمالسا  ربمایپ  نادنزرف  نافلاخم  زا  هیمیت  نبا  هشیدنا  نیا  رامعم  دـناهدومن . هئارا  تمحر  نید  زا  هیرک  نشخ و  ياهرهچ 

تفرگ رارق  یمالـسا  بهاذم  نادنمـشیدنا  تفلاخم  دروم  هدش و  هدرپس  یـشومارف  هب  مهدزیـس  نرق  ات  متفه  نرق  زا  وا  رّکفت  هک  دشابیم 
دراد اـج  ددرگیم . حرطم  لاـحلا  مولعم  يدارفا  طـسوت  یمالـسا  هعماـج  رد  هراـبود  یفارحنا  رّکفت  نیا  هک  تسا  نرق  کـی  زا  رتمک  یلو 
باـن مالـسا  ناـمه  هک  یمالـسا  تدـحو  روـحم  هدرک و  یفرعم  ناـهج  ناناملـسم  هب  ار  فرحنم  يرکف  ياـهنایرج  یمالـسا ، نـیرکفتم 

هیلع هللا  یلـصمالسا  یمارگلوسر  تیب  لها  زا  يوریپ  تّبحم و  ساسارب  هک  يروحم  دـنیامن ، نییبت  ار  تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصيدمحم 
لفاحم رد  وگ  تفگ و  درادن . نآ  اب  یتّیخنس  چیه  تسا و  رود  هب  يراذگبمب  رورت و  متش و  برض و  یشاحف و  زا  تسا و  راوتـسا  هلآو 

. تسا ایهم  هشیدـنا  ملع و  نادـیم  دـنقداص ، راتفگ  رد  نانآ  هچنانچ  و  درادـن ، یفارحنا  تاکرح  نآ  هب  زاین  باـن ، هشیدـنا  یفرعم  یملع و 
هب یمالـسا  دنمهوکـش  بالقنا  هک  تفرگ  تعرـس  زاغآ و  یناـمز  زا  یمالـسا  لیـصا  رّکفت  هب  اهتسینویهـص  یناـهج و  رابکتـسا  مجاـهت 

ياهنماخ هَّللا  تیآ  ترضح  یمالسا  بالقنا  راوگرزب  ربهر  طسوت  تسشن و  رمث  هب  ناریا  یمالسا  روشک  رد  هللا  همحرینیمخ  ماما  يربهر 
دجسم مرتحم  تیلوت  هژیو  هب  دنیامنیم  يرای  مالـسلا  مهیلعتیب  لها  فراعم  رـشن  رد  ار  ام  هک  ینازیزع  هیلک  زا  دیدرگ . تیاده  هلظ  ماد 

لامک یناوضر  رغـصا  یلع  داتـسا  بانج  مرتحم  فلؤم  تاراـشتنا و  هعومجم  رد  ناراـکمه  یفاو و  هَّللا  تیآ  ترـضح  نارکمج  سّدـقم 
نارکمج سّدقم  دجسم  تاراشتنا  لوؤسم  ریدم  هَّللا . ءاش  نا  دریگ . رارق  ّقح  ترضح  ياضر  دروم  تسا  دیما  میراد  ار  ینادردق  رکشت و 

يدمحا نیسح 

لسوت

لسوت

لاعتم دنوادخ  دزن  نانآ  نداد  رارق  هلیسو  يریبعت ، هب  ای  یهلا  يایلوا  هب  لسوت  نیملسم ، ریاس  نایباهو و  نیب  فالتخا  دراوم  زا  رگید  یکی 
. دـناهدرک لمع  نآ  هب  خـیرات  لوط  رد  هکلب  دنرامـشیم ، زیاج  ار  نآ  اهنت  هن  نیملـسم  مومع  اـما  دـننادیمن ، زیاـج  ار  نآ  ناـیباهو  تسا .
هب تسه ؛ فالتخا  دروم  رگید  ياهتـسد  لـطاب و  یـضعب  حیحـص و  اـهنآ  زا  یخرب  نیملـسم  مومع  دزن  هک  دراد  یماـسقا  عاونا و  لـسوت 
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. مییامنیم نایب  اهنآ  مکح  اب  ار  مادک  ره  لیلد  نیمه 

لسوت فیرعت 

لسوت فیرعت 

تغل رد  لسوت 

کیدزن ادـخ  يوس  هب  نآ  ببـس  هب  ات  ار  یلمع  مداد  ماجنا  ینعی  تسا ؛ ۀلیـسو " ّیبر  یلا  تلـسو   " زا لسوت  : » دـیوگیم دـمحا  نب  لیلخ 
(2 «.) دوشیم نومنهر  دوخ  دوصقم  هب  نآ  ببس  هب  ناسنا  هک  تسا  يزیچ  هلیسو  : » دسیونیم یقیرفا  روظنم  نبا  ( 1 …  «.) موش

حالطصا رد  لسوت 

(3 .) ددرگ ادخ  هب  شبرق  هلیسو  وا  ات  دهد  رارق  هطساو  دنوادخ  دزن  ار  یصخش  ای  يزیچ  هدنب  هک  تسا  نآ  لسوت  زا  دوصقم 

نایباهو ياه  اوتف 

نیمه زا  تسین ؛ كرش  یلو  تسا ، تعدب  یسک  ِقح  ای  تکرب  و  هاج ، هب  لسوت  : » دیوگیم زاجح  قباس  یتفم  زاب  نب  زیزعلادبع  خیش   - 1
زیاج نالف » ۀـکرب  وأ  نالف  ّقحب  وأ  نالف  كدـبعب  وأ  نالف  کّیلو  هاجب  وأ  کئآیبنأ  هاـجب  کـلأسأ  ّینإ  ّمهّللا  : » دـیوگب یـسک  هاـگ  ره  ور 

نامیا دـنوادخ  ندوب  قزار  قلاـخ و  هب  سک  ره  : » دـیوگیم نازوف  نب  حـلاص  خیـش   - 2 ( 4 «.) تسا دولآ  كرـش  تعدـب و  هکلب  تسین ،
دوش لسوتم  طئاسو  هب  رگا  تسا … و  هدراذگ  تعدب  ادخ  نید  رد  دهد ، رارق  دـنوادخ  دوخ و  نیب  ییاه  هطـساو  تدابع  رد  یلو  دروآ ،
هورگ  - 3 ( 5 …  «.) تسا كرـش  لیاسو  زا  ياهلیـسو  مارح و  تعدب  نیا  دنک ، تدابع  ار  نانآ  هکنآ  نودب  نانآ ) ماقم  هاج و  تهج  هب  )

. تسین زیاج  ناحلاص ) ایبنا و  زا   ) وا ِریغ  هلآو و  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تاذ  هب  لسوت  : » دنیوگیم لسوت  زا  یلاؤس  باوج  رد  نایباهو ، ياوتف 
هباحص ای  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  تسا و  تعدب  لمع  نیا  اریز  تسا ؛ مارح  وا  ریغ  هلآو و  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هاج  هب  لسوت  نینچمه 
لـسوت ناحلاص و …  ایلوا و  هب  هک  یناسک  مدقتعم : نم  : » دیوگیم ینابلا  نیدلارـصان   - 4 ( 6 …  «.) تسا هدیـسرن  دروم  نیا  رد  یمکح 

(7 …  «.) دنهارمگ قح  هار  زا  دننکیم 

لسوت هفسلف 

اذغ بآ و  لثم  تسا ؛ يدام  روما  زا  یهاگ  تسا : مسق  ود  رب  هلیسو  تسا . بولطم  دوخ و  نیب  يزیچ  نداد  رارق  هطـساو  هلیـسو و  لسوت ،
تقیقح اـی  هاـج  ماـقم و  هب  ار  ادـخ  هک  يراـکهانگ  لـثم  تسا ؛ يونعم  روما  زا  زین  یناـمز  و  تسا . یگنـسرگ  یگنـشت و  عـفر  هلیـسو  هک 

ار شنیرفآ  ناهج  لاعتم  دنوادخ  اریز  تسا ؛ مزال  هلیسو  تروص  ود  ره  رد  درذگب . شهانگ  زا  ات  دهدیم  مسق  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
تروص نیرتهب  هب  ار  زیچ  همه  هک  ییادخ  نآ  ( » 8 (؛» ُهَقَلَخ ٍءْیَش  َّلُک  َنَسْحَأ  يِذَّلا  : » دیامرفیم هک  اجنآ  تسا ؛ هدیرفآ  تروص  نیرتهب  هب 

تسا و هدش  هدـیرفآ  اهناسنا  لماکت  دـشر و  تیادـه و  يارب  تاببـسم ، بابـسا و  یلولعم و  تّلع و  ماظن  ساسارب  ناهج  تسا ». هدـیرفآ 
شزرمآ ترفغم و  تیاده ، نوچمه  دنوادخ ، يونعم  تاضویف  ددرگیم . هدروآرب  يداع  بابـسا  لماوع و  اب  رـشب  یعیبط  ياهيدـنمزاین 

للع صاخ و  بابـسا  قیرط  زا  روما  هک  هتفرگ  قلعت  نیا  رب  دنوادخ  هنامیکح  هدارا  دوشیم و  لزان  اهناسنا  رب  صاخ  یماظن  ساسا  رب  زین 
هدرک و ینارون  دیـشروخ  اب  ار  نیمز  لاعتم  دنوادخ  ارچ  دیـسرپ : ناوتیمن  هدام  ملاع  رد  هک  هنوگنامه  نیاربانب ، دسرب . اهناسنا  هب  نّیعم 

يایلوا هطـساو  هب  ار  شیوخ  ترفغم  دـنوادخ  ارچ  تفگ : ناوتیمن  زین  اـنعم  ملاـع  رد  تسا ؟ هدزن  تسد  يراـک  نینچ  هب  هطـساویب  دوخ 
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ماـظن هب  دـهاوخب  یـسک  رگا  تسا . ماـظن  ياراد  ادـخ ، لـعف  : » دـیامرفیم هللا  همحريرهطم  دیهـش  دـنکیم ؟ ناگدـنب  لاـح  لـماش  یهلا ،
لوسر هناخ  ِرد  هک  تسا  هدومرف  داشرا  ار  ناراکهانگ  لاعتم ، يادـخ  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  تسا . هارمگ  دـشاب  هتـشادن  اـنتعا  شنیرفآ 

. دنک ترفغم  بلط  ناشیا  يارب  هک  دنهاوخب  راوگرزب  نآ  زا  دننک ، ترفغم  بلط  دوخ  هکنیا  رب  هوالع  دـنورب و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا 
رگا ( » 9 (؛» ًامیِحَر ًاباَّوت  َهَّللا  اوُدَـجََول  ُلوُسَّرلا  ُمَُهل  َرَفْغَتْـساَو  َهَّللا  اوُرَفْغَتْـساَف  َكوُؤآـج  ْمُهَـسُْفنَأ  اوُمَلَظ  ْذِإ  ْمُهَّنَأ  َْولَو  : » دـیامرفیم میرک  نآرق 

ناشیا يارب  مه  ربمایپ  دنتـساوخیم و  شزرمآ  ادـخ  زا  دـندمآیم و  وت  دزن  دـندرک ، متـس  دوخ  هب  هانگ ] باکترا  اب   ] هک یماـگنه  ناـشیا 
هلیـسو و رب  یناوارف  دـیکأت  ّتنـس  نآرق و  رد  هک  مینیبیم  ور  نیمه  زا  ( 10 .« ) دنتفاییم نابرهم  ریذـپهبوت  ار  ادـخ  درکیم ، ترفغم  بلط 
دینک و هشیپ  اوقت  نینمؤم ! يا  ( » 11 … (؛»  َۀَلیِـسَْولا ِْهَیلِإ  اوُغَْتباَو  َهَّللا  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  : » دیامرفیم لاعتم  دنوادخ  تسا . هدش  لسوت 

.« دییامن بلط  هلیسو  وا  هب  ندیسر  يارب 

نآرق هاگدید  زا  لسوت 

نیبرقم ایلوا و  نداد  رارق  هلیـسو  اب  وا  يوس  هب  لسوت  رکذ و …  اعد و  هزور و  زامن و  رانک  رد  لاعتم ، دـنوادخ  تدابع  ياـهباب  زا  یکی 
ار دوخ  بلق  مامز  لسوتم  صخش  اریز  دیآیم ؛ باسح  هب  ادخ  هب  برق  یکیدزن و  عون  کی  نیبرقم  هطساو  هب  ادخ  يوس  هب  لسوت  تسا ،

ًۀَْلِبق َکَّنَیِّلَُونَلَف  ِءاـمَّسلا  ِیف  َکِـهْجَو  َبُّلَقَت  يَرن  ْدَـق  : » دـیامرفیم هلبق  رییغت  هیآ  رد  لاـعتم  دـنوادخ  درادیم . فوطعم  ادـخ  هجو  يوـس  هب 
ْمِهِّبَر ْنِم  ُّقَْحلا  ُهَّنَأ  َنوُمَْلعََیل  َباتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َّنِإَو  ُهَرْطَـش  ْمُکَهوُجُو  اوُّلَوَف  ُْمْتنُک  ام  ُْثیَحَو  ِمارَْحلا  ِدِجْـسَْملا  َرْطَـش  َکَهْجَو  ِّلَوَف  اهاضَْرت 
يوس هب  ار  وت  نونکا  مینیبیم . [ ییاـهن هلبق  نییعت  يارب   ] نامـسآ يوس  هب  ار  وـت  زیمآراـظتنا  ياـههاگن  ( » 12 (؛» َنُولَمْعَی اّمَع  ٍِلفاِغب  ُهَّللا  اَـمَو 

نآ يوس  هب  ار  دوخ  يور  دیـشاب ، اـج  ره  و  نک . مارحلا  دجـسم  هب  ار  دوخ  يور  سپ  مینادرگیم . زاـب  یـشاب ، دونـشخ  نآ  زا  هک  ياهلبق 
رداص ناشراگدرورپ  هیحان  زا  هک  تسا  یّقح  نامرف  نیا  دننادیم  یبوخ  هب  هدـش ، هداد  اهنآ  هب  ینامـسآ  باتک  هک  یناسک  و  دـینادرگب .

نتشاد یفخم  رد   ] اهنآ لامعا  زا  دنوادخ  و  دناوخیم .] زامن  هلبق ، ود  يوس  هب  مالـسا ، ربمغیپ  هک  دناهدناوخ  دوخ  ياهباتک  رد  و   ] هدش
هجیتن رد  دـنریگ . رارق  هلبق  هب  ور  زامن  ماـگنه  نارازگزاـمن  همه  اـت  هداد  روتـسد  هیآ  نیا  رد  ناحبـس  دـنوادخ  تسین ». لـفاغ  تاـیآ ] نیا 
َّنِکلَو اهِروُهُظ  ْنِم  َتُوُیْبلا  اُوتَْأت  ْنَِأب  ُِّرْبلا  َْسَیلَو  : » میناوخیم رگید  هیآ  رد  تسا . هداد  رارق  شدوخ  هب  هّجوت  يارب  ياهلیسو  ار  هلبق  دنوادخ 

راکزیهرپ هک  تسا  نیا  یکین  هکلب  دـیوش ، دراو  اههناخ  تشپ  زا  هک  تسین  نآ  کین ، راک  ( » 13 (؛» اِهباْوبَأ ْنِم  َتُوُیْبلا  اُوتْأَو  یقَّتا  ِنَم  َِّرْبلا 
برد زا  اهناسنا  هک  دـهدیم  روتـسد  دـنوادخ  هیآ  نیا  رد  دـیدرگ ». راگتـسر  ات  دـینک  هشیپ  اوقت  دـیوش و  دراو  اـههناخ  رد  زا  و  دیـشاب ،
تسین ناسنا  دوبعم  هلبق ، میهد . ماجنا  شهار  زا  ار  يراک  ره  هک  تسا  مزال  و  دراد ، بابـسا  هلیـسو و  هب  هراشا  نیا  هک  دنوش  دراو  اههناخ 

ار مدآ  ناحبس  دنوادخ  هک  تسا  تهج  نیا  زا  دنکیم . ادیپ  هّجوت  ادخ  هب  تقیقح  رد  نآ  هب  هّجوت  هطساو  هب  ناسنا  هک  تسا  يزیچ  هکلب 
اْنُلق ْذِإَو  : » دومرف اذـل  و  تسا . ادـخ  يارب  هدجـس  تقیقح  رد  هدجـس  نیا  یلو  دـننک ، هدجـس  وا  رب  اـت  داد  روتـسد  داد و  رارق  هکئـالم  هلبق 

توـیب زین  و  دـینک ». عوـضخ  هدجـس و  مدآ  يارب  میتـفگ : ناگتـشرف  هب  هک  ار  یماـگنه  [ نک داـی   ] و ( » 14 … (؛»  َمَدِآل اوُدُجْـسا  ِۀَِـکئالَْمِلل 
یلِإ اْنیَحْوَأَو  : » میناوخیم نآرق  رد  هک  اجنآ  تسا ، هتفرگ  رارق  ادخ  يارب  ناشیاهزامن  رد  لیئارسا  ینب  يارب  هلبق  هَّللا  میلک  یسوم  ترضح 
یحو شردارب  یـسوم و  هـب  و  ( » 15 (؛» َنِینِمْؤُْملا ِرَِّشبَو  َةالَّصلا  اوُمِیقَأَو  ًۀَْـلِبق  ْمُکَتُوُیب  اُولَعْجاَو  ًاتُوُیب  َرْـصِِمب  اـمُکِمْوَِقل  اءَّوَبَت  ْنَأ  ِهیِخَأَو  یـسوُم 

ار زامن  دیهد و  رارق  [ زکرمتم و   ] رگیدکی لباقم  ار  نات  ياههناخ  دینک و  باختنا  رـصم  نیمزرـس  رد  ییاههناخ  دوخ  موق  يارب  هک  میدرک 
یِّنِإ َِتبَأ  ای  : » تفگ شردـپ  هب  فسوی  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  و  دـنوشیم ».] زوریپ  ماجنارـس  هک   ] هد تراشب  نانمؤم  هب  و  دـیراد ، اـپرب 

رد هام  دیشروخ و  و  هراتـس ، هدزای  هک  مدید  باوخ  رد  نم  مردپ ! ( » 16 (؛» َنیِدِجاس ِیل  ْمُُهْتیَأَر  َرَمَْقلاَو  َسْمَّشلاَو  ًابَکْوَک  َرَـشَع  َدَحَأ  ُْتیَأَر 
هراب نیا  رد  نآرق  هک  اجنآ  دندرک ، هدجس  وا  رب  یگمه  دندش  دراو  فسوی  ناردارب  بوقعی و  هک  یماگنه  زین  و  دننکیم ». هدجـس  مربارب 

ًادَّجُـس و َُهل  اوُّرَخَو  ِشْرَْعلا  یَلَع  ِْهیََوبَأ  َعَفَرَو  َنِینِمآ *  ُهَّللا  َءاش  ْنِإ  َرْـصِم  اُولُخْدا  َلاـقو  ِْهیََوبَأ  ِْهَیلِإ  يوآ  َفُسُوی  یلَع  اُولَخَد  اّـمَلَف  : » دـیوگیم
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شوغآ رد  ار  دوخ  ردام  ردپ و  وا  دندش ، دراو  فسوی  رب  هک  یماگنه  و  ( » 17 (؛» ًاّقَح یِّبَر  اهَلَعَج  ْدَق  ُْلبَق  ْنِم  َيایْءُر  ُلیِوَْأت  اذه  َِتبَأ  ای  َلاق 
یگمه دناشن و  تخت  رب  ار  دوخ  ردام  ردپ و  و  دوب . دیهاوخ  ناما  نما و  رد  هَّللا  ءاش  نا  هک  دـیوش ، رـصم  لخاد  یگمه  تفگ : و  تفرگ ،
بلاطم نیا  لقن  داد ». رارق  قح  ار  نآ  مراگدرورپ  مدید ، ًالبق  هک  تسا  یباوخ  ریبعت  نیا  ردپ ! يا  تفگ : و  دنداتفا ، هدجـس  هب  وا  رطاخ  هب 
مالـسلا هیلعفـسوی  ترـضح  هصق  رخآ  رد  میرک  نآرق  اذـل  دراد . اـم  يارب  ییاـهمایپ  اـهسرد و  هکلب  تسین  ییوـگهصق  اـهنت  نآرق  رد 

ًيدُهَو ٍءْیَـش  ِّلُک  َلیِـصْفَتَو  ِْهیَدَی  َْنَیب  يِذَّلا  َقیِدْصَت  ْنِکلَو  يرَتُْفی  ًاثیِدَـح  َناک  ام  ِباْبلَْألا  ِیلوُِأل  ٌةَْربِع  ْمِهِـصَصَق  ِیف  َناک  ْدََـقل  : » دـیامرفیم
یحو هکلب  ، ] دوبن نیغورد  ناتـساد  اـهنیا  دوب . هشیدـنا  ناـبحاص  يارب  یتربع  سرد  اـهنآ  تشذگرـس  رد  ( » 18 (؛» َنُونِمُْؤی ٍمْوَِقل  ًۀَمْحَرَو 
ناسنا تداعس  هیام  هک   ] يزیچ ره  حرش  و  دراد ، رارق  [ نیـشیپ ینامـسآ  بتک  زا   ] وا يور  شیپ  هچنآ  اب  تسا  گنهامه  و] تسا ، ینامـسآ 

َهَّللا اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی  : » میناوـخیم رگید  ياهیآ  رد  زین  و  دـنروآیم ». ناـمیا  هک  یهورگ  يارب  تسا  یتـمحر  تیادـه و  ]و  تسا
و دـیزیهرپب ، ادـخ  [ نامرف تفلاخم   ] زا دـیاهدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک  يا  ( » 19 (؛» َنوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل  ِِهلِیبَـس  ِیف  اوُدِـهاجَو  َۀَلیِـسَْولا  ِْهَیلِإ  اوُغَْتباَو 

ْمُهَـسُْفنَأ اوُمَلَظ  ْذِإ  ْمُهَّنَأ  َْولَو  : » دیامرفیم زین  و  دـیوش ». راگتـسر  هک  دـشاب  دـینک ، داهج  وا  هار  رد  و  دـییوجب ، وا  هب  بّرقت  يارب  ياهلیـسو 
و  ] دـندرک متـس  دوخ  هب  هک  یماگنه  نافلاخم ، نیا  رگا  و  ( » 20 (؛» ًامیِحَر ًاباَّوت  َهَّللا  اوُدَجََول  ُلوُسَّرلا  ُمَُهل  َرَفْغَتْساَو  َهَّللا  اوُرَفْغَتْـساَف  َكوُؤآج 
ار ادخ  درکیم ، رافغتسا  اهنآ  يارب  ربمایپ  و  دندرکیم ، شزرمآ  بلط  ادخ  زا  و  دندمآیم ، وت  دزن  هب  دنتشاذگ ] اپ  ریز  ار  ادخ  ياهنامرف 

هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  هب  تشگزاب  هبوت و  رافغتسا و  نامه  هک  هدرک  نّیعم  ار  هلیـسو  دنوادخ  هیآ ، نیا  رد  دنتفاییم ». نابرهم  ریذپهبوت 
مالسلا هیلعحیسم  ترضح  نأش  میرک  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  تسا . ادخ  راکهنگ و  نیب  وا  نتفرگ  رارق  عیفش  ترـضح و  نآ  رافغتـسا  و 
اْینُّدـلا ِیف  ًاـهیِجَو  َمَیْرَم  ُْنبا  یَـسیِع  ُحیِـسَْملا  ُهُمْـسا  دـیامرفیم … « : هک  اـجنآ  تـسا ، هدرک  یفرعم  دـنموربآ  هـیجو و  ار  وا  هدرب و  ـالاب  ار 

، دوب دهاوخ  وربآ  ياراد  رگید ، ناهج  ناهج و  نیا  رد  هک  یلاح  رد  تسا ؛ میرم  رسپ  یسیع  حیسم ، شمان  ( » 21 (؛» َنِیبَّرَقُْملا َنِمَو  ِةَرِخْآلاَو 
اّمِم ُهَّللا  ُهَأَّرَبَف  یـسُوم  اْوَذآ  َنیِذَّلاَک  اُونوُکَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  : » دـیامرفیم یـسوم  ترـضح  نأـش  رد  زین  و  تسا ». [ یهلا  ] ناـبّرقم زا  و 

زا ار  وا  دنوادخ  و  دنداد ، رازآ  ار  یـسوم  هک  دیـشابن  یناسک  دننامه  دیاهدروآ ! نامیا  هک  یناسک  يا  ( » 22 (؛» ًاهیِجَو ِهَّللا  َْدنِع  َناکَو  اُولاق 
هطساو هب  هک  برق  وربآ و  ياراد  صخش  ینعی  هیجو » .« » دوب ردقنارگ ] و   ] دنموربآ دنوادخ  دزن  وا  و  تخاس ، اّربم  دنتفگ  وا  قح  رد  هچنآ 
یبارعا یصخش  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هک  تسا  هدمآ  تیاور  رد  اذل  دوشیم و  لسوتم  وا  هب  هدرک و  ادیپ  هّجوت  يرگید  هب  ناسنا  وا 

هّجوت وت  هب  ادـخ  هب  ندیـسر  يارب  نم  اـنامه  دّـمحم ! يا  ( » 23 … (؛»  هَّللا یلإ  کـب  تهّجوـت  ّینإ  دّـمحم ! اـی  : » وـگب هک  داد  میلعت  نینچ 
ارم ات  هاوخب  ادخ  زا  درک : ضرع  دـمآ و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دزن  روک  يدرم  هک  هدـمآ  فینح  نب  نامثع  تیاور  رد  زین  و  منکیم ».

يارب درک : ضرع  درم  نآ  منکیم . اعد  وت  يارب  یتساوخ  رگا  و  تسا . رتهب  وت  يارب  ینک  ربص  یهاوخب  رگا  دومرف : ترضح  دهد . تیفاع 
ّیبن دّمحم  کّیبنب  کیلإ  هّجوتأو  کلأسأ  ّینإ  ّمهّللا  : » دناوخب ار  اعد  نیا  هتفرگ و  وضو  ات  داد  روتـسد  ار  وا  ترـضح  نک . اعد  نم  ییانیب 

هب مهاوخیم و  وت  زا  نم  انامه  ایادـخ ! راـب  ( » 24 (؛» ّیف هعّفـش  ّمهّللا  اهیـضقیل ، یتجاح  یف  ّیبر  یلإ  کب  تهّجوت  ّینإ  دّمحم ! ای  ۀـمحرلا ،
هجوتم متجاح  رد  مراگدرورپ  هب  وت  ببـس  هب  نم  انامه  دّمحم ! يا  منکیم . ادیپ  هّجوت  وت  يوس  هب  تمحر  ربمایپ  دّـمحم ، تربمایپ  هلیـسو 

.« نادرگ عیفش  نم  قح  رد  ار  وا  ایادخ ! راب  دروآرب . ار  نآ  ات  مدش 

تسادخ رهظم  ملاع 

دوجو ملاع  رد  هچنآ  رت  عماج  يریبعت  هب  هدـش و  هدـیرفآ  ملاع  برغ  قرـش و  رد  هچنآ  تسا . وا  هناشن  هیآ و  هجو و  ادـخ ، تقلخ  لـعف و 
. دنیادخ هجو  انعم  کی  هب  اهنآ  اذل  دـهد و  قوس  ادـخ  يوس  هب  ار  اهنآ  رد  ّربدـتم  دـناوتیم  هک  تسا  ییاههناشن  تایآ و  یگمه  تسا 

فرط هب  ار  دوخ  يور  مامت  ام  ایوگ  هک  انعم  نیا  هب  تسا ، ندوب  ادـخ  هجو  زا  يزمر  دریگیم  رارق  زامن  لاح  رد  ناسنا  لـباقم  رد  هک  هلبق 
تافـص و رهظم  ینعی  تسا ؛ مات  اهنآ  زا  یخرب  تسا و  فلتخم  ادخ  ياه  هجو  تایآ و  میاهدرک . ضرف  یهلا  هجو  ار  وا  هداد و  رارق  هلبق 
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و َنِیبَّرَقُْملا » َنِمَو  ِةَرِخْآلاَو  اْینُّدلا  ِیف  ًاهیِجَو  دومرف … « : مالسلا  هیلعیسیع  ترـضح  هرابرد  لاعتم  دنوادخ  اذل  و  تسا . یهلا  همات  يامـسا 
هب ندرک  يور  تقیقح  رد  دنوادخ ، تاقولخم  فرشا  هب  هّجوت  ًاهیِجَو .» ِهَّللا  َْدنِع  َناکَو  : » دومرف مالـسلا  هیلعیـسوم  ترـضح  دروم  رد  زین 

يایلوا هک  ادـخ  هجو  تساجک  « ؛» ءآیلوألا هّجوتی  هیلإ  يذـّلا  هَّللا  هجو  نیأ  : » میناوخیم هبدـن  ياعد  رد  اذـل  تسا ، ادـخ  میرک  هجو  فرط 
هدصق نمو  مکنع  لبق  هدّحو  نمو  مکب  أدب  هَّللا  دارأ  نم  : » میناوخیم هریبک  هعماج  ترایز  رد  زین  و  دننکیم ». هّجوت  وا  يوس  هب  اهنت  یهلا 

ار ادخ  سک  ره  و  تسا ، هتفریذپ  امش  زا  هدیسر  دیحوت  هب  سک  ره  درک و  دهاوخ  عورـش  امـش  هب  دهاوخب  ار  ادخ  سک  ره  « ؛» مکب هّجوت 
.« تسا هدرک  ادیپ  هّجوت  امش  هب  هدرک  دصق 

ادخ هجو  لماک ، ّیلو 

انف تسا  نـیمز ]  ] نآ يور  رب  سک  ره  ( » 25 (؛» ِمارْکِْإلاَو ِلالَْجلا  ُوذ  َکِّبَر  ُهْجَو  یْقبَیَو  ٍناف *  اْهیَلَع  ْنَم  ُّلُک  : » دیامرفیم ناحبـس  دـنوادخ 
يارب تفـص  وذ »  » هملک نیرـسفم  قافتا  هب  تسا ». لامج  لالج و  تفـص  ياراد  هجو  نآ  هک  تراـگدرورپ  هجو  دـنامیم  یقاـب  دریذـپ و 
يزیچ ره  هجو  هک  مینادیم  نوـچ  و  دـنامیم . یقاـب  تسا ، مارکا  لـالج و  بحاـص  هجو  نآ  هک  وـت  راـگدرورپ  هجو  ینعی  تسا ؛ هجو » »

هک دنتـسه  ادخ  يامـسا  نامه  رهاظم ، و  تسا ، نآ  رهظم  زیچ  ره  هجو  نیا  ربانب  دوشیم ، لصاح  نادب  ههجاوم  هک  هچنآ  زا  تسا  ترابع 
رگم دـنریذپ  لاوز  انف و  تادوجوم  مامت  هک  دوشیم  نیا  نآ  هجیتن  و  دریگیم ، ماـجنا  اـهنآ  هلیـسو  هب  تاـقولخم  ماـمت  اـب  ادـخ  ههجاوم 

ءامـسا زا  دنترابع  دناهدش ؛ لیان  ربکا  داهج  ضیف  هب  هک  ادخ  هار  ناکلاس  هک  دوشیم  مولعم  هجیتن  رد  و  دنوادخ . هیلامج  هیلالج و  ءامـسا 
يراخب حیحـص  رد  اذـل  دنتـسین . يرگید  ناسک  یهلا  يایلوا  زج  جراـخ  رد  ءامـسا  نیا  و  لاـعتم . راـگدرورپ  ترـضح  هیلاـمج  هیلـالج و 

هدرک هدـهاشم  ار  دـنوادخ  دـنیبب  ارم  سک  ره  ( » 26 (؛» ّقحلا يأر  دـقف  ینآر  نم  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربماـیپ  هک  میناوـخیم 
.« تسا

هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  ياعد  ریثأت 

تایح هک  اجنآ  زا  دراد و  ییازس  هب  ریثأت  تاجاح ، ندش  هدروآرب  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ياعد  هک  دوشیم  هدافتـسا  نآرق  تایآ  زا 
يارب دـیاب  هکلب  دـناوتیم  ناسنا  دـنکیمن ، هدرم  ای  هدـنز  یلو  زا  تساوخرد  نیب  یقرف  اذـل  میدـناسر ، تابثا  هب  دوخ  ياج  رد  ار  یخزرب 

هن دـشاب  نانآ  ندوب  هطـساو  هب  داقتعا  اب  دـیاب  دـمآ ، نانآ  دزن  یتقو  هک  تسا  نیا  مهم  هتکن  یلو  دورب . طئاسو  غارـس  هب  شتاجاح  ياـضق 
ّانِإ اَنبُونُذ  اَنل  ْرِفْغَتْسا  اَنابَأ  ای  اُولاق  : » دیامرفیم مالسلا  هیلعفسوی  ناردارب  لوق  زا  ناحبـس  دنوادخ  درگنب . اهنآ  هب  یلالقتـسا  دید  اب  هکنیا 
ام هک  هاوخب  ار  ام  ناهانگ  شزرمآ  ادـخ  زا  ردـپ ! يا  دـنتفگ : ( » 27 (؛» ُمیِحَّرلا ُروُفَْغلا  َوُه  ُهَّنِإ  یِّبَر  ْمَُکل  ُرِفْغَتْـسَأ  َفْوَس  َلاق  َنِیئِطاـخ *  اـّنُک 

هصق دروم  رد  زین  و  تسا ». نابرهم  هدنشخب  وا  اریز  درک ؛ مهاوخ  رافغتسا  امـش  يارب  مراگدرورپ  زا  يدوز  هب  دومرف : ردپ  میدوب . راکاطخ 
یماگنه و  ( » 28 (؛» َكَْدنِع َدِهَع  اِمب  َکَّبَر  اَنل  ُْعدا  یَسوُم  ای  اُولاق  ُزْجِّرلا  ُمِْهیَلَع  َعَقَو  اَّملَو  : » دیامرفیم مالسلا  هیلعیسوم  ترـضح  اب  نوعرف 

ربمایپ دروم  رد  … و  دـنک »  راتفر  هدرک ، وت  اب  هک  يدـهع  هب  هاوخب  ام  يارب  تیادـخ  زا  یـسوم ! يا  دـنتفگ : ، دـش ّطلـسم  اهنآ  رب  الب  هک 
؛» ًامیِحَر ًاباَّوت  َهَّللا  اوُدَجََول  ُلوُسَّرلا  ُمَُهل  َرَفْغَتْساَو  َهَّللا  اوُرَفْغَتْساَف  َكوُؤآج  ْمُهَسُْفنَأ  اوُمَلَظ  ْذِإ  ْمُهَّنَأ  َْولَو  : » دیامرفیم هلآو  هیلع  هللا  یلصمالسا 

اهنآ يارب  مه  ربمایپ  و  دـندومنیم ، ترفغم  بلط  ادـخ  زا  هدـمآ و  وت  دزن  دـندرک  متـس  دوخ  هب  هک  یماگنه  نافلاخم ، نیا  رگا  و  ( » 29)
.« دنتفاییم نابرهم  ریذپهبوت و  ار  ادخ  درکیم ، رافغتسا 

لسوت عاونا 

2 تسا ؛ زیاج  ناناملسم  قافتا  هب  اهنآ  زا  یخرب   - 1 تسا : عون  دنچرب  دوخ  جیاوح ، دنوادخ و  هب  ندیسر  يارب  ندادرارق  هلیسو  لسوت و 
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. تسا ناناملسم  نایباهو و  نیب  فالتخا  دروم  رگید  یهورگ   - 3 تسین ؛ زیاج  ناناملسم  قافتا  هب  ياهتسد  - 

زاوج رب  قافتا  دراوم 

شتافص ءامسا و  تاذ و  هب  ادخ ، هب  لسوت   - 1

اهنآ هـب  ار  وا  سپ  هدیدنــسپ ، ياـهمسا  تـسا  ادـخ  يارب  و  ( » 30 … (؛»  اِهب ُهوُعْداَف  ینْـسُْحلا  ُءامْـسَْألا  ِِهَّللَو  : » دـیامرفیم لاـعتم  دـنوادخ 
شیامسا تافـص و  تاذ ، هب  ار  دنوادخ  يدرم  هک  دینـش  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دنکیم : لقن  هدیرب  زا  دوخ  دنـس  هب  يذمرت  دیناوخب ».

هل نکی  ملو  دلوی  ملو  دلی  مل  يّذلا  دمصلا  دحألا  تنأ  ّالإ  هلإ  هَّللا ال  تنأ  ّکنأ  دهـشأ  ّینأب  کلأسأ  ّینإ  ّمهّللا  : » دیوگیم دهدیم و  مسق 
دنکیم و تباجا  دوش  هدناوخ  نآ  هب  رگا  هک  یمسا  يدناوخ ، شا  مظعا  مسا  هب  ار  ادخ  وت  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دحأ » ًاوفک 
؛ دشاب وا  دیحوت  تافص و  ادخ ، يامـسا  هب  دیاب  لسوت  دیوگیم … « : زاب  نب  زیزعلادبع  خیـش  ( 31 «.) دـنکیم اطع  دوش  لاؤس  نآ  هب  رگا 

(32 …  «.) تسا هدش  دراو  حیحص  ثیدح  رد  هک  هنوگنامه 

نامیا تعاط و  هب  لسوت   - 2

اوُغَْتباَو : » هفیرش هیآ  لیذ  رد  یـسولآ  تسا . نیملـسم  نیب  قافتا  دراوم  زا  لاعتم و  دنوادخ  دزن  طئاسو  نیرتهب  زا  حلاص  لمع  هارمه  لّسوت 
ار ادخ  هناخ  نتخاس  لیعامسا  شدنزرف  میهاربا و  ترـضح  ( 33 «.) تسا هدومن  تاعاط  يادا  هب  رما  دنوادخ  : » دیوگیم  … َۀَلیِـسَْولا »  ِْهَیلِإ 

انَّبَر ُلیِعامْسِإَو  ِْتیَْبلا  َنِم  َدِعاوَْقلا  ُمیِهاْربِإ  ُعَفْرَی  ْذِإَو  : » دیامرفیم هرابنیا  رد  دنوادخ  دندوب . هداد  رارق  لاعتم  دنوادخ  هب  بّرقت  يارب  یلمع 
دـندربیم و الاب  ار  هبعک ]  ] هناخ ياههیاپ  لیعامـسا  میهاربا و  هک  ار  یماگنه  دـیروآ  دای  زین   ] و ( » 34 (؛» ُمِیلَْعلا ُعیِمَّسلا  َْتنَأ  َکَّنِإ  اـّنِم  ْلَّبَقَت 

اْنلَعْجاَو انَّبَر  : » دـننکیم ضرع  هدـیبلط و  ار  ناش  تجاح  دـنوادخ  زا  هاگنآ  ییاناد ». اونـش و  وت  هک  ریذـپب  ام  زا  اراـگدرورپ ! [ دـنتفگیم ]
دوخ نامرف  میلست  ار  ام  اراگدرورپ ! ( » 35 (؛» ُمیِحَّرلا ُباّوَّتلا  َْتنَأ  َکَّنِإ  اْنیَلَع  ُْبتَو  انَکِسانَم  انِرَأَو  ََکل  ًۀَِملْسُم  ًۀَّمُأ  اِنتَّیِّرُذ  ْنِمَو  ََکل  ِْنیَِملْسُم 

وت هک  ریذـپب  ار  ام  هبوت  هدـب و  ناـشن  اـم  هب  ار  ناـمتدابع  زرط  روآ و  دوجو  هب   ] دنـشاب تناـمرف  میلـست  هک  یتّما  اـم ، ناـمدود  زا  هد و  رارق 
تیاور رد  تسا ؛ حلاص  لامعا  هب  لسوت  زیاج ، لّسوت  ماسقا  زا  یکی  نینچ  مه  : » دـیوگیم زاب  نب  زیزعلادـبع  خیـش  ینابرهم ». ریذـپهبوت و 
تاجن ار  نانآ  هک  دنتساوخ  دنوادخ  زا  دوخ ، حلاص  لامعا  نداد  رارق  هلیسو  اب  مادک  ره  دندش و  سوبحم  يراغ  رد  یهورگ  تسا : هدمآ 

نیا رد  درک ؛ دای  تناـما  يادا  هب  یکی  نآ  داد . دـنگوس  اـنز  زا  تفع  هب  يرگید ، داد . مسق  رداـم  ردـپ و  هب  یکین  هب  ار  ادـخ  یکی  دـهد :
شلمع یناسنا  ره  هلیسو  : » دیوگیم َۀَلیِـسَْولا » ِْهَیلِإ  اوُغَْتباَو  : » هیآ لیذ  رد  دومحم  یفطـصم  ( 36 «.) داد تاجن  ار  نانآ  همه  دـنوادخ  ماگنه 

(37 …  «.) تسا لامعا  مامت  رد  وا  نداد  رارق  وگلا  لوسر و  زا  ندرک  تعباتم  لمع ، نیرتهب  تسا و 

میرک نآرق  هب  لسوت   - 3

لاؤس و دنوادخ  زا  نآ  اب  دیناوخب و  نآرق  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  دنکیم  لقن  نیـصح  نب  نارمع  زا  لبنح  نب  دـمحا 
(38 …  «.) دینک تساوخرد 

تمایق زور  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هب  لسوت   - 4

دزن اـت  دـنهاوخب  وا  زا  هداد و  رارق  هلیـسو  ار  ترـضح  تماـیق  زور  رد  مدرم  هکنیا  ینعی  تماـیق ؛ رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هـب  لـسوت 
و دـنوشیم ، عمج  مه  رود  تمایق  زور  رد  نانمؤم  : » دـنکیم لـقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  يراـخب  دـنک . تعافـش  ناـنآ  زا  دـنوادخ 
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يو زا  هدـمآ و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دزن  هاگنآ  دـنک …  تعافـش  ار  اـم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  رگا  تسا  بوخ  هچ  دـنیوگیم :
تمایق زور  دنیوگیم … « : نایباهو  ياوتف  ياروش  دنکیم .» تعافش  نانآ  زا  زین  هلآو  هیلع  هللا  یلـصترضح  نآ  دننکیم ، تجاح  بلط 
مالسلا هیلعیسیع  ترضح  دنهاوخیم . رذع  یگمه  دنروآیم و  هانپ  یـسیع  یـسوم و  میهاربا ، حون ، مدآ ، ترـضح  هب  بیترت  هب  نانمؤم 

وا زا  هدـیزرمآ ، ار  وا  هدـنیآ  هتـشذگ و  ناـهانگ  دـنوادخ  هک  تسا  يا  هدـنب  وا  اریز  دـیور ؛ هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  دزن  هب  دـیامرفیم :
دنکیم نارفغ  ترفغم و  بلط  یهلا  هاگرد  زا  نانآ  يارب  هداتفا و  هدجس  هب  زین  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  دنک . تعافش  ار  امش  ات  دیهاوخب 

(39…  «.)

تایح نامز  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  راثآ  هب  لسوت   - 5

دوخ رد  ار  راوگرزب  صخش  نآ  هک  تسا  یناکم  هب  زین  یماگنه  شرثا و  اب  ینامز  تسا ، صخش  ِدوخ  نداد  رارق  هلیـسو  اب  یهاگ  لسوت ،
كربت تهج  هب  مدرم  تفرگیم ، وضو  هک  یماگنه  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دننکیم : لقن  نارگید  لبنح و  نب  دـمحا  تسا . هداد  ياج 

(40 .) دنزادنا تکاله  هب  ار  دوخ  هک  دوب  کیدزن  هلآو  هیلع  هللا  یلصترضح  يوضو  بآ  هب 

تایح لاح  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ياعد  هب  لسوت   - 6

هب ندیـسر  يارب  ناوتیم  اذل  دوشیمن ، در  شیاعد  تسا ، ردقلالیلج  میظع و  یتّیـصخش  هک  لیلد  نیا  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ 
هدرب و یپ  ناشهانگ  هابتشا و  اطخ و  هب  هکنآ  زا  دعب  مالسلا  هیلعفسوی  ترضح  ناردارب  تسج . لسوت  وا  ياعد  هب  ادخ  زا  دوخ  هتساوخ 

اّنُک ّانِإ  اَنبُونُذ  اَنل  ْرِفْغَتْـسا  اَنابَأ  ای  اُولاق  : » دـیامرفیم هنیمز  نیا  رد  دـنوادخ  دـنک . اعد  نانآ  يارب  ات  دنتـساوخ  ناشردـپ  زا  دنتـشگ ، نامیـشپ 
راکاطخ ام  هک  هاوخب  ار  ام  ناهانگ  شزرمآ  ادخ  زا  ردـپ ! دـنتفگ : ( » 41 (؛» ُمیِحَّرلا ُروُفَْغلا  َوُه  ُهَّنِإ  یِّبَر  ْمَُکل  ُرِفْغَتْـسَأ  َفْوَس  َلاق  َنِیئِطاـخ * 

ْمُهَو َنوُّدُـصَی  ْمُهَْتیَأَرَو  ْمُهَـسُؤُر  اْوََّول  ِهَّللا  ُلوُسَر  ْمَُکل  ْرِفْغَتْـسَی  اَْولاعَت  ْمَُهل  َلـِیق  اذِإَو  : » دـیامرفیم ناـقفانم  تّمذـم  رد  نینچمه   … میدوب » 
ربک و ازهتسا و  يور  زا   ] ار ناشیاهرس  دنک ، رافغتـسا  امـش  يارب  ادخ  لوسر  ات  دییایب  دوش : هتفگ  نانآ  هب  هک  یماگنه  ( » 42 (؛» َنوُِربْکَتْسُم

.« دنزرویم ربکت  هدرک و  ضارعا  وت  نانخس  زا  هک  ینیبیم  ار  اهنآ  دنهدیم و  ناکت  رورغ ]

ایند هب  ندمآ  زا  لبق  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تاذ  هب  لسوت   - 7

دّمحم ّقح  هب  ار  وت  ایادخ  راب  درک : ضرع  دزرـس ، وا  زا  ییاطخ  هکنآ  زا  دعب  مالـسلا  هیلعمدآ  ترـضح  : » دـنکیم لقن  يروباشین  مکاح 
شرع قاس  رب  ایادخ ! راب  درک : ضرع  داد !؟ دای  ار  تاملک  نیا  وت  هب  یـسک  هچ  مدآ  يا  دومرف : دنوادخ  يرذگب ! نم  زا  مهدیم  دـنگوس 

وا مسا  اریز  تسوت ؛ دزن  اهناسنا  نیرتمیرک  وت  لوسر  هک  مدیمهف  نیا  زا  هَّللا » لوسر  دّمحم  هَّللا ، ّالإ  هلإ  ال  : » تسا هدش  هتشون  نینچ  مدید 
قلخ ار  وت  دوبن  وا  رگا  تسا و  وت  هیرذ  زا  ناربمایپ و  نیرخآ  وا  مدیـشخب ، ار  وت  يرآ ، دومرف : دـنوادخ  یتخاس . نورقم  تدوخ  مسا  اب  ار 

(43 «.) مدرکیمن

ناشتایح رد  ایلوا  ایبنا و  هب  لسوت   - 8

: دناوخب ار  ادخ  نینچنیا  داد ، روتـسد  یـصخش  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  هدرک  لقن  حیحـص  قیرط  هب  يذمرت  دیوگیم : هیمیت  نبا 
، مریگیم ارف  ار  نآرق  نم  درک : ضرع  دمآ و  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دزن  رکبوبا  ( 44 «.) کّیبنب کیلإ  هّجوتأو  کلأسأ  ّینإ  ّمهّللا  »

(45 …  «.) کّیبن و دّمحمب  کلأسأ  ّینإ  ّمهّللا  : » وگب دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلصترضح  منکیم . شومارف  ار  نآ  یلو 
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زاوج مدع  رب  قافتا  دراوم 

زاوج مدع  رب  قافتا  دراوم 

: زا دنترابع  هک  تسین  زیاج  نیملسم  قافتا  هب  لّسوت  ماسقا  زا  یخرب 

يارب دنهاوخیم  ( » 46 (؛» ِهِب اوُرُفْکَی  ْنَأ  اوُرِمُأ  ْدَقَو  ِتوُغاّطلا  یَلِإ  اوُمَکاحَتَی  ْنَأ  َنوُدـیِرُی  : » دـیامرفیم لاعتم  دـنوادخ  توغاط : هب  لّسوت   - 1
.« دنوش رفاک  توغاط  هب  هک  هدش  هداد  روتسد  نانآ  هب  هکنیا  اب  دنورب ، لطاب  ماّکح  توغاط و  دزن  يرواد 

زا ریغ  نانآ  ( » 47 (؛» ِهَّللا َدْنِع  انُؤاعَفُش  ِءالُؤه  َنوُلوُقَیَو  ْمُهُعَفْنَی  الَو  ْمُهُّرُـضَی  ام ال  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُدُبْعَیَو  : » دیامرفیم دنوادخ  ناتب : هب  لسوت   - 2
.« دنتسه ادخ  دزن  ام  ناعیفش  اهنیا  دنیوگیم : دشخبیم و  يدوس  هن  دناسریم و  نایز  نانآ  هب  هن  هک  دنتسرپیم  ار  ییاهزیچ  ادخ 

فالتخا دراوم 

فالتخا دراوم 

تاذ هب  لسوت   - 1 زا : تسا  ترابع  هک  دـنراد  فالتخا  لسوت  ماسقا  زا  یخرب  رد  ناناملـسم  مومع  نایباهو و  دـش ، هراشا  هک  هنوگنامه 
یهلا يایلوا  هلآو و  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ياعد  هب  لسوت   - 2 یخزرب ؛ تایح  رد  یهلا  يایلوا  هلآو و  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هاج  ماقم و  ّقح ،

. یخزرب تایح  رد  ایلوا  هلآو و  هیلع  هللا  یلصربمایپ  راثآ  هب  لسوت   - 3 یخزرب ؛ تایح  رد 

یخزرب تایح  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هاج  هب  لسوت   - 1

نایباهو ياوتف  ياروش  دننادیم . دولآ  كرش  هکلب  هتسنادن  زیاج  اهنت  هن  ار  نآ  نایباهو  یلو  تسا ، زیاج  نیملسم  مومع  رظن  قبط  مسق  نیا 
هللا یلـصربمایپ  هاج  هب  لسوت  نینچمه  تسین ؛ زیاج  ناـحلاص ) اـیبنا و  زا   ) وا ریغ  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تاذ  هب  لـسوت  : » دنـسیونیم

(48 …  «.) تسا مارح  وا  ریغ  هلآو و  هیلع 

ناحجر زاوج و  لیلد 

مجعملا  » رد یناربـط   - 1 مینکیم : هراـشا  اـهنآ  زا  یخرب  هب  هک  درک  کـسمت  ياّهلدا  هب  ناوتیم  لـسوت  عون  نیا  ناـحجر  زاوج و  يارب 
یلو دومنیم ، هعجارم  ناّفع  نب  نامثع  دزن  رّرکم  یتجاح  تهج  هب  یـصخش  دـنکیم : لقن  فینح  نب  ناـمثع  زا  حیحـص  دنـس  هب  ریبکلا »
نیا زا  هدرک و  تاـقالم  تسا -  يوار  دوـخ  هک  ار -  فـینح  نب  ناـمثع  هار  نیب  رد  هکنیا  اـت  درکیمن ؛ یهّجوـت  شاهتـساوخ  هـب  ناـمثع 

زا دـعب  رازگب و  زامن  تعکر  ود  ورب و  دجـسم  هب  ریگب ؛ وضو  نک و  هدامآ  ار  یبآ  تفگ : وا  هب  فینح  نب  ناـمثع  درک . تیاکـش  عوضوم 
ّیبن مّلسو  هیلع  هَّللا  یّلص  دّمحم  کّیبنب  کیلإ  هّجوتأو  کلأسأ  ّینإ  ّمهّللا  : » وگب هد و  رارق  هلیسو  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زامن ، مامتا 

: دـیوگیم فینح  نب  نامثع  روآ . دای  هب  ار  دوخ  تجاـح  هاـگنآ  یتجاـح ،» یل  یـضقتف  ّیبر  یلإ  کـب  هّجوتأ  ّینإ  دّـمحم ! اـی  ۀـمحرلا ،
نامثع درب ، ناّفع  نب  نامثع  دزن  ار  وا  دمآ و  نابرد  ًاروف  دش ، ناور  نامثع  هناخ  يوس  هب  هاگنآ  داد ، ماجنا  ار  لامعا  نآ  هدش  دای  صخش 

هاگ ره  مداتفا و  وت  تجاح  دای  هب  نآلا  نیمه  نم  تفگ : وا  هب  دروآرب و  لـماک  روط  هب  ار  شتجاـح  سپـس  درک . یناـیاش  مارتحا  ار  وا  زین 
هللا یلـصربمایپ  تمدـخ  يزور  هکلب  دوبن ، نم  زا  روتـسد  نیا  تفگ : فینح  نب  نامثع  ایب …  ام  دزن  هب  یتساوخ  یتجاح  ام  زا  نیا  زا  دـعب 

هک درک  داهنـشیپ  ادتبا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصترضح  دومن . تیاکـش  دوخ  مشچ  يروک  زا  دمآ و  ترـضح  دزن  ییانیبان  هک  مدوب  هلآو  هیلع 
نیا دیـسر . دوخ  دوصقم  هب  دـش و  انیب  نآ  يادا  زا  دـعب  زین  صخـش  نآ  داد و  ار  روتـسد  نیمه  وا  هب  سپـس  تفریذـپن . وا  یلو  دـنک  ربص 
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، یبهذ ( 51 ،) یناهفصا میعنوبا  ( 50 ،) ربلادبع نبا  ( 49 ،) يروباشین مکاح  لاثما : دـناهدرک ؛ لقن  تّنـس  لها  زا  يریثک  تعامج  ار  ثیدـح 
هنیدم رد  دنکیم : لقن  هَّللادبع  نب  سوأ  ءازوجلا  وبا  زا  دوخ  ننـس  رد  یمراد   - 2 نارگید . و  ( 54) يدنه یقتم  ( 53 ،) یمثیه ظفاح  ( 52)

هلآو هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ربق  غارـس  هب  تفگ : هشیاع  دندرک . تیاکـش  رما  نیا  زا  هدمآ و  هشیاع  دزن  ياهدع  دمآ . دـیدپ  يدـیدش  یطحق 
. دندرک نینچ  نانآ  دشابن . ياهلصاف  نامسآ  هلآو و  هیلع  هللا  یلصترضح  ربق  نیب  ات  دینک  زاب  نامـسآ  يوس  هب  ياهچیرد  اجنآ  زا  دیور و 

نارتش هدرک و  دـشر  اهيزبس  هکنآ  ات  درک ، تیانع  اهنآ  هب  یناوارف  ناراب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصترضح  هب  لـسوت  تکرب  هب  زین  دـنوادخ 
ار نآ  شدنـس ، رد  دـیز  نب  دیعـس  دوجو  لیلد  هب  هدرک  یعـس  هدوبن ، ینابلا »  » هدـیقع اب  قفاوم  ثیدـح  هک  اجنآ  زا  ( 55 …  ) دـندش قاچ 

نبا يراخب ، نینچمه  تسا . هدومن  قیثوت  ار  وا  نیعم  نب  ییحی  تسا و  ملـسم  لاـجر  زا  دـیز  نب  دیعـس  هک  یلاـح  رد  ( 56 ،) دنک فیعضت 
زا ناـمعن  وبا  ار  ثیدـح  نیا  ( 57 .) دـناهدومن قیثوت  ار  وا  ّتنـس  لـها  نییلاـجر  زا  رگید  یخرب  یمراد و  رفعجوبا  هعرزوبا ، یلجع ، دـعس ،

تسا لضف  نب  دّمحم  نامه  نامعن  وبا  تسا : هدرک  لقن  هَّللادبع  نب  سوا  ءازوجلا  وبا  زا  وا  يرکن و  کلام  نب  ورمع  زا  وا  دیز و  نب  دیعس 
رخآ رد  یلو  تسا .» تبث  هقث و  وا  : » دـیوگیم وا  هراـبرد  بیرقتلا »  » باـتک رد  رجح  نبا  ظـفاح  تسا و  يراـخب  خیـش  ماـع  هب  بقلم  هک 
هدرک لقن  وا  زا  شحیحص  باتک  رد  ثیدح  دص  زا  شیب  يراخب  اریز  تسین ؛ وا  تایاور  هب  رضم  رییغت  نیا  تسا و  هتشاد  يرییغت  شرمع 
رکنم ثیداحا  وا  زا  : » دیوگیم هک  نابح  نبا  مالک  ّدر  رد  یبهذ  تسا . هدشن  وا  زا  تیاور  لمحتم  یسک  وا  تیعضو  رد  رییغت  زا  دعب  یلو 

(58 .« ) تسا هدرک  نامگ  هک  ار  يزیچ  نآ  تساجک  سپ  دنک  رکذ  وا  زا  رکنم  ثیدـح  کی  دـناوتیمن  نابح  نبا   » دـسیونیم هدـش » لقن 
« مهی  » هملک زا  نآ  لابند  هب  هچرگ  دنقودص . بیرقتلا »  » باتک رد  رجح  نبا  حیرـصت  رب  انب  ود  ره  يرکن ، کلام  نب  ورمع  دیز و  نب  دیعس 

یعبر هَّللادبع  نب  سوأ  ءازوجلا  وبا  فیعضت . هن  تسا  قیثوت  ياه  هغیص  زا  هلمج  نیا  يوارلا » بیردت   » لقن ربانب  یلو  تسا  هدرک  هدافتـسا 
یلصربمایپ ربق  رانک  رب  یبرع  : » دنکیم لقن  ینالطـسق   - 3 درادن . یلکشم  تیاور  نیا  دنـس  هجیتن  رد  دشابیم . نیحیحـص  لاجر  زاو  هقث 

منهج شتآ  زا  ارم  وت ، هدنب  نم  تسا و  وت  بیبح  نیا  مینک ، دازآ  ار  ناگدنب  ات  يدرک  رما  ایادخ ! راب  درک : ضرع  داتـسیا و  هلآو  هیلع  هللا 
؟ یتساوخن نینمؤم  عیمج  يارب  یتساوخ و  تدوخ  رب  اهنت  ار  منهج  زا  يدازآ  ارچ  درم ! يا  داد : ادـن  یفتاه  نادرگ . دازآ  تربماـیپ  ّقح  هب 

نب ریثک  زا  هک  ار  ام  درک  ثیدـح  مشاهوبا  هک  هدرک  لقن  ءاعدـلا » یباجم   » باتک رد  ایندـلا  یبا  نبا   - 4 ( 59 «.) مدومن دازآ  ار  وـت  هک  ورب 
. دوب هدرک  مرو  وا  مکـش  هک  یلاح  رد  دمآ  رجبا  نب  دیعـس  نب  کلملادـبع  دزن  هب  يدرم  دـیوگیم : هک  مدینـش  هعافر  نب  ریثک  نب  دّـمحم 

یگرزب لمد  تفگ : کلملادبع  تسیچ ؟ درد  نآ  تفگ : درم  نآ  دش . دهاوخن  بوخ  زگره  هک  يراد  يدرد  وت  تفگ : وا  هب  کلملادبع 
ّیبر ال هَّللا  هَّللا ، هَّللا ، : » درک ضرع  دش و  تحاران  درم  نآ  دناسریم . لتق  هب  ار  نآ  بحاص  ًابلاغ  هک و  هدمآ  دیدپ  وت  مکـش  رد  هک  تسا 

ّیبر کـّبر و  یلإ  کـب  هّجوتأ  ّینإ  دّـمحم ! اـی  ۀـمحرلا ، ّیبـن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  کـّیبن  کـیلا  هّجوتا  ّینإ  ّمهّللا  ًائیـش  هب  كرـشأ 
هلیـسو هب  نم  ایادـخراب ! دـیزرو . مهاوخن  كرـش  وا  هب  زگره  هک  تسا  نم  راگدرورپ  هک  ار ، ادـخ  ار ، ادـخ  ار ، ادـخ  « ؛» یب اّمم  ینمحری 

مراگدرورپ تراگدرورپ و  هب  وت  هطـساو  هب  نم  انامه  دّـمحم ! يا  منکیم ، ادـیپ  هّجوت  وت  يوس  هب  تسا  تمحر  یبن  هک  دّـمحم  تربمایپ 
ادـیپ يدوبهب  ضرم  نآ  زا  هک  دوب  ماـگنه  نآ  رد  دـیوگیم : يوار  دـیامن ». محر  نم  هب  دراد  دوجو  نم  رد  هچنآ  زا  هک  موـشیم  هجوـتم 

ار ادـخ  نآ  وحن  اـعد و  نیا  هب  فلـس  هک  هدـش  تیاور  : » دـیوگیم هیمیت  نبا  دوـمنیمن . ساـسحا  دوـخ  رد  یـضرم  درد و  زگره  درک و 
(60 .« ) دندناوخیم

تّنس لها  ياملع  هاگدید 

ایبنا رادرک  زا  دنوادخ  دزن  وا  تکرب  هاج و  هلآو و  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هب  لسوت  تعافش و  هثاغتسا و  : » دیوگیم يدوهمـس  نیدلارون   - 1
. خزرب رد  يویند و  تایح  رد  یتح  نآ ، زا  دعب  هچ  تقلخ و  زا  لبق  هچ  تسا ؛ هتفرگیم  ماجنا  ینامز  ره  رد  هدوب و  حلاص  فلـس  هریـس  و 
2 ( 61 …  «.) تسا یلوا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هب  لسوت  هدمآ ، راغ  ثیدح  رد  هک  هنوگنامه  تسا ؛ حیحـص  لامعا  هب  لسوت  هاگ  ره 
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نآ زاوج  رد  دیابن  یـسک  حلاص ؛ وأ  ّیبن  هاجب  کیلإ  تلـسوت  ّینإ  ّمهّللأ  دـیوگب : یـسک  هاگ  ره  : » دـیوگیم يدعـس  کلملادـبع  رتکد  - 
هـصالخ لصاح و  نیا ، تسا و  دنوادخ  دزن  وا  هبترم  تناکم و  هکلب  هدش ، لسوت  وا  هب  هک  تسین  یـسک  تاذ  نامه  هاج  اریز  دنک ؛ کش 
دنموربآ ادخ  دزن  و  ( 62 (؛» ًاهیِجَو ِهَّللا  َْدنِع  َناکَو  : » دیامرفیم مالسلا  هیلعیـسوم  ترـضح  دروم  رد  لاعتم  دنوادخ  تسا . وا  حلاص  لامعا 

بلط هثاغتـسا ، عّرـضت و  اعد و  دایز  هک  تسا  راوازـس  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  رئاز  رب  : » دـیوگیم ینالطـسق   - 3 ( 63  …  «.) دوب
هب دـیاب  دـیوگیم … « : نآ  حرــش  رد  یناـقرز   - 4 ( 64 …  «.) دـیامن هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  كاـپ  تاذ  هب  لـسوت  تعاـفش و 
وبا جاـحلا  نبا   - 5 … تسا .»  ناهانگ  ياههوک  نتخیر  ورف  ببـس  ترـضح  نآ  هب  لـسوت  اریز  تسج ؛ لـسوت  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 

وا هب  دیاب  دوریم ، وا  زا  تکرب  دیما  هک  دـشاب  یناسک  زا  رگا  میوریم  شترایز  هب  هک  ياهدرم  دـیوگیم … « : یکلام  يردـبع  هَّللادـیبع 
، لسوت : » دـیوگیم یعفاش  فاقـس  یلع  نب  نسح   - 6 ( 65 …  «.) تسا ناـنآ  سأر  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربماـیپ  و  تسج ، لـسوت 

دیکأت نآ  رب  هک  تسا  یبحتـسم  روما  زا  اهیکیرات ) غارچ  ربماـیپ و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم   ) مدرم گرزب  زا  تعافـش  بلط  هثاغتـسا و 
نیا رب  فلـس  ناماما  نیثّدـحم و  ناگرزب  تدابع ، لها  يایلوا  لمع و  لها  ياملع  هریـس  و  اهيراتفرگ . ماگنه  هژیوهب  تسا ، هدـش  ناوارف 

: دسیونیم شباتک  همدـقم  رد  يرامغ   - 8 ( 66 .) تسا هدـش  لسوت  بابحتـسا  هب  لئاق  شیاـهباتک  زا  یخرب  رد  يوون   - 7 تسا .» هدوب 
 - 9 ( 67 «.) تسا عامجا  نانآ  قوثو  تلالج و  رب  هک  یناسک  تسا . هتـسیاش  ناماما  زا  رگید  یعفاش و  بهذـم  لـسوت ، بابحتـسا  هب  لوق  »
لآ دنکیم : لقن  دراد ، تلالد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تیب  لها  هب  یعفاش  لسوت  رب  هک  ار  تیب  ود  نیا  یعفاش  راعـشا  زا  یّکم  رجح  نبا 

و دنـشابیم ، نم  هار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  لآ  ( » 68) یتفیحـص نیمیلا  يدیب  ًادـغ  اوطعأ  مهب  وجرأ  یتلیـسو  هیلإ  مه  یتعیرذ و  ّیبنلا 
ینیز  - 10 دـنهدب ». متـسار  تسد  هب  ارم  لامعا  همان  هفیحـص و  تمایق  زور  رد  هک  مراد  دـیما  نانآ  هب  دـنیادخ . يوس  هب  نم  هلیـسو  نانآ 

هسدقم تاوذ  هب  لسوت  زا  يدایز  رادقم  اهنآ  رد  دنک ، لابند  ار  نانآ  داروا  اهاعد و  ناینیشیپ و  ياهرکذ  هک  سک  ره  : » دیوگیم نالحد 
مینک عمج  ار  لسوت  ياههنومن  هک  دشاب  رارق  رگا  و  دندمآ . نایباهو )  ) نارکنم نیا  هکنیا  ات  تفرگن ، داریا  نانآ  رب  مه  یـسک  و  دباییم .
رارق هطـساو  اب  یـصخش  هک  تسین  نیا  زا  شیب  لسوت  : » دیامرفیم لسوت  هیجوت  رد  ینیما  همالع  موحرم  ( 69 …  «.) دوشیم میظع  یباتک 

هن دـندنموربآ ؛ ادـخ  دزن  نانآ  اریز  دـهد ؛ رارق  دوخ  تاجاح  ندـش  هدروآرب  هلیـسو  ار  نانآ  دوش و  کیدزن  ادـخ  هب  هسدـقم  تاوذ  نداد 
لصو و ياههقلح  ضیف ، يراجم  ار  نانآ  هکلب  دنادب ، لیخد  شیاه  تجاح  ندش  هدروآرب  رد  لقتسم  روطهب  ار  نانآ  سدقم  تاذ  هکنیا 
هک یناسک  مامت  تسا و  ناحبـس  دنوادخ  دوجو  ملاع  رد  یقیقح  رثؤم  اهنت  هک  هدیقع  نیا  اب  دنادیم …  ناگدنب  یلوم و  نیب  ياههطـساو 

(70 … ؟  «.) دراد دیحوت  اب  یتیّدض  هچ  نیا  لاح  دنراد ، ار  ّتین  نیمه  دنوشیم  هسدقم  تاوذ  هب  لسوتم 

یخزرب تایح  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ياعد  هب  لسوت   - 2

نبا دنـشابیم . نآ  تمرح  زاوج و  مدـع  هب  لئاق  نایباهو  لباقم ، رد  یلو  تسا ، لسوت  عون  نیا  ناـحجر  هکلب  زاوج ، رب  ناناملـسم  هدـیقع 
یناسنا هب  امـش  هک  هنوگنامه  دـنک ؛ اعد  شیارب  ات  دـنک  بلط  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  ناسنا  هکنیا  ینعی  لـسوت ؛ : » دـیوگیم هیمیت 

دروم رد  نیا  دـنک . اعد  ناشیارب  ات  دنتـساوخیم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  هباحـص  هک  روطنامه  نک . اـعد  نم  يارب  ییوگیم : هدـنز 
(71 …  «.) تسین عورشم  ناحلاص  ایبنا و  زا  ناگدرم  دروم  رد  یلو  تسا ، عورشم  حیحص و  اههدنز 

ناحجر زاوج و  لیلد 

(72 (؛» ًامیِحَر ًاباَّوت  َهَّللا  اوُدَجََول  ُلوُسَّرلا  ُمَُهل  َرَفْغَتْساَو  َهَّللا  اوُرَفْغَتْساَف  َكوُؤآج  ْمُهَـسُْفنَأ  اوُمَلَظ  ْذِإ  ْمُهَّنَأ  َْولَو  : » دیامرفیم لاعتم  دنوادخ   - 1
بلط ادـخ  زا  دـندمآیم و  وت  دزن  هب  دـندراذگ ] اـپ  ریز  ار  ادـخ  ياـه  ناـمرف  و   ] دـندرک متـس  دوخ  هب  هک  یماـگنه  ناـفلاخم  نیا  رگا  «و 

، هیآ هک  دنک  اعّدا  یسک  تسا  نکمم  دنتفاییم ». نابرهم  ریذپهبوت و  ار  ادخ  درکیم ، رافغتسا  اهنآ  يارب  مه  ربمایپ  دندرکیم و  شزرمآ 
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؛ داد میمعت  زین  ناشتافو  زا  دعب  رـصع  هب  ار  نآ  ناوتیم  كالم  ذخا  طانم و  حیقنت  هب  یلو  دراد ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  نامز  رد  روهظ 
زا دـهد . رارق  هطـساو  دـنوادخ  زا  ترفغم  بلط  يارب  ار  وا  ات  دراد  زاـین  ياهلیـسو  هب  تسا و  راـکهانگ  ناـمز  ره  رد  هشیمه و  ناـسنا  اریز 

نیا دندومنیم . رافغتسا  بلط  هلآو  هیلع  هللا  یلصترضح  نآ  زا  هیآ  نیا  هب  کسمت  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  دعب  هباحص  ور ، نیمه 
یبا نـبا  یقهیب و   - 2 ( 73 .) دـش دـهاوخ  رتراومه  ایند  خزرب و  ملاع  نیب  طابترا  دوجو  یخزرب و  تایح  تاـبثا  اـب  صوصخلا  یلع  بلطم 

هللا یلصادخ  لوسر  باحصا  زا  هللا  همحر  ثرح  نب  لالب  دروآ . يور  مدرم  رب  يدیدش  یطحق  رمع  تفالخ  نامز  رد  دننکیم : لقن  هبیش 
هک تسا  کیدزن  نانآ  اریز  بلطب ؛ ناراـب  تتما  يارب  ادـخ ! لوسر  يا  درک : ضرع  دـمآ و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ربق  راـنک  هلآو  هیلع 
هب لالب  ثیدح  نیا  رد  ( 74 .) دنوش باریـس  نانآ  هک  تسا  دوز  دومرف : وا  هب  ایؤر  ملاع  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دنوش . كاله 
هللا یلصادخ  لوسر  نفد  زا  زور  هس  زا  دعب  یصخش  : » دیامرفیم مالسلا  هیلعیلع   - 3 تسا . هدش  لسوتم  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ياعد 
يا درک : ضرع  تخیر و  رـس  رب  ار  نآ  كاخ  تخادـنا و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ربق  يور  ار  دوخ  دـش و  هنیدـم  دراو  هلآو  هیلع 
َْولَو : » دوب نیا  دش ، لزان  وت  رب  هک  یتایآ  هلمج  زا  میتفرگ ، وت  زا  زین  ام  یتفرگ  دنوادخ  زا  میدینش ، ار  تراتفگ  مه  ام  یتفگ ، ادخ ! لوسر 
روط هب  وت  هک  دش  هداد  ادن  ربق  لخاد  زا  ییامن . رافغتـسا  میارب  ات  ماهدمآ  ماهدرک ، ملظ  دوخ  هب  نم   … َكوُؤاج »  ْمُهَـسُْفنَأ  اوُمَلَظ  ْذِإ  ْمُهَّنَأ 

(75 «.) يدش هدیشخب  متح 

نایوما ياه  تعدب  زا  لسوت ، زا  عنم 

يدرم دش  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هضور  دراو  يزور  ناورم  دنکیم : لقن  حلاص  یبا  نب  دوواد  زا  دوخ  دنـس  هب  يروباشین  مکاح 
؟ ینکیم هچ  هک  ینادیم  تفگ : تشاذـگ و  شاهناش  هب  تسد  ناورم  تسا . هدراذـگ  ربق  يور  رب  ار  دوخ  یناـشیپ )  ) تروص هک  دـید  ار 
هب نم  منکیم ! هچ  هک  منادیم  يرآ ، تفگ : ناورم  هب  باطخ  وا  تسا . يراـصنا  بوّیاوبا  وا  دـید  ناورم  درک . دـنلب  ار  دوخ  رـس  درم  نآ 
هک درک  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  هاگنآ  ماهدمآ . هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  يارب  هکلب  ماهدـماین ، اهگنـس  نیا  رطاخ 

(76 «.) دوش نآ  یلاو  لهاان  هک  دییرگب  نید  رب  ینامز  هکلب  ددرگ ، نآ  یلاو  دراد  تیلها  هک  یسک  رگا  دینکن ، هیرگ  نید  رب  : » دومرف

یخزرب تایح  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  راثآ  هب  كربت  لسوت و   - 3

تّنس و  » و كربت »  » ثحب رد  دنا . دومن  میرحت  ار  نآ  نایباهو  یلو  دنتـسه ، هدوب و  نآ  زاوج  هب  لئاق  خیرات -  لوط  رد  ناناملـسم -  مومع 
يدوهمس  - 1 مینکیم : هراـشا  تاـیاور  زا  یخرب  هب  هصـالخ  روط  هب  اـجنیا  رد  میدرک . هراـشا  دروم  نیا  رد  ناـیباهو  ياواـتف  هب  تعدـب »

نآ زا  هتسج و  كربت  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ربق  كاخ  هب  مدرم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تافو  زا  دعب  دنکیم : لقن  بّلطم  زا  یعفاش 
هللا یلصربمایپ  دسج  ات  دندیـشک  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ربق  رود  هب  ار  يراوید  داد : روتـسد  دش و  عنام  هشیاع  هکنیا  ات  دنتـشادیم ، رب 

هنیدـم دراو  هک  یماگنه  تسا : هدرک  لقن  هدرب  یبأ  زا  دوخ  دنـس  هب  ماـصتعا »  » باـتک رد  يراـخب   - 2 ( 77 .) ددرگن فوـشکم  هلآو  هیلع 
بآ نآ  اـب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  یفرظ  رد  اـت  اـیب  اـم  لزنم  هب  تفگ : نم  هب  وا  مدرک ، تاـقالم  ار  مالـس  نب  هَّللادـبع  مدـش ،
بآ فرظ  نآ  اـب  متفر ، شلزنم  هب  وا  اـب  یناوخب . زاـمن  هدرازگ ، زاـمن  اـجنآ  رد  هک  یناـکم  رد  يوش و  باریـس  هدروخ و  بآ  هدـیماشآ ،
نب نمحرلادبع  زا  ( 79 « ) درفملا بدألا   » باـتک رد  زین  يراـخب   - 3 ( 78 .) مدرازگ زامن  ناکم  نآ  رد  هدومن و  لوانت  اـمرخ  زا  مدـیماشآ ،

لوـسر باحـصا  زا  هللا  همحر  عوـکا  نب  ۀملـس  هک  میدـش  رادربـخ  داـتفا ، هذـبر »  » نیمزرـس رب  نامرذـگ  دوـمرف : هک  هدرک  تیاور  نـیزر 
دروآ و نوریب  ار  شیاهتسد  وا  میدرک . مالس  وا  رب  میدیـسر ، وا  تمدخ  اذل  دنکیم ، یگدنز  نیمزرـس  نیا  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ 

. میدیسوب ار  نآ  هدش و  دنلب  ام  مدومن …  تعیب  هلآو  هیلع  هللا  یلصمرکا  ربمایپ  اب  تسد  ود  نیا  اب  دومرف :
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لّسوت هرابرد  تّنس  لها  تاملک 

هلآو هیلع  هللا  یلـصهب  لّـسوتلاو  عّفـشّتلاو  عرـضّتلاو  ءآعدـلا  نم  رثـکی  نأ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهل  رئازلل  یغبنیو  : » دـیوگیم ینالطـسق   - 1
هل لصحی  نأ  هتثاغأ  هب  ثاغتسملا  نم  بلطی  ثیغتسملاف  ثوغلا  بلط  یه  ۀثاغتسالا  ّنإو  لاق : هیف . هَّللا  هعّفـشی  نأ  هب  عفـشتسأ  نمب  ریدجف 

ردـقلا ّولع  امهانعمو  ۀـهاجولاو  هاجلا  نم  امّهنأل  هّوجتلا ؛ وأ  هّجوتلا  وأ  عّفـشتلا  وأ  لسّوتلا  وأ  ۀثاغتـسالا  ظفلب  ّربعی  نأ  نیب  قرفـالف  ثوغلا ،
هیلع هللا  یلـصّیبنلاب  هّجوتلاو  عّفـشتلاو  لسّوتلاو  ۀثاغتـسالا  نم  ًّالک  ّنإ  ّمث  لاق : هنم . یلعأ  وه  نم  یلإ  هاجلا  بحاصب  لّسوتی  دقو  ۀلزنملاو 
یف هتوم  دـعبو  ایندـلا  یف  هتایح  ةّدـم  یف  هقلخ  دـعبو  هقلخ  لبق  لاح  ّلک  یف  عقاو  ( مالظلا حابـصم  ةرـصنلا و  قیقحت   ) یف هرکذ  اـمک  هلآو 

رب ( » 80 (؛» ةروکذملا تالاحلا  یف  هلآو  هیلع  هللا  یلصهب  عافشتسالاو  لّسوتلا  نم  عقو  ام  لّصف  ّمث  ۀمایقلا . تاصرع  یف  ثعبلا  دعبو  خزربلا 
هیلع هللا  یلصربمایپ  هب  دنک و  یهاوخ  تعافش  هثاغتسا و  عّرضت ، دایز  دناوخب و  اعد  رایسب  هک  تسا  راوازس  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  رئاز 

ندیبلط سردایرف  هثاغتـسا ، دیوگیم : زین  و  دـهد . رارق  وا  عیفـش  ار  رظن  دروم  درف  دـنوادخ  هک  تسوا  هتـسیاش  هاگنآ  دوش . لّسوتم  هلآو 
ظفل اب  هک  دنکیمن  قرف  نیب ، نیا  رد  دـیآ . لصاح  وا  يارب  یـسردایرف  هکنیا  ات  دـبلطیم  يرای  سردایرف ، زا  هدـننک  هثاغتـسا  سپ  تسا 

هبترمدنلب و ناش  يانعم  تسا و  تهاجو  هاج و  زا  ود ، نآ  هشیر  نوچ  ، هّوجت ای  هّجوت  ظفل  اب  ای  دیامن و  ریبعت  عّفـشت  ای  لّسوت و  ای  هثاغتـسا 
: دیوگیم سپـس  دوشیم . لسّوت  وا  زا  رتالاب  ماقم  بحاص  هب  ندیـسر  يارب  یماقم  بحاص  هطـساو  هب  هراومه  دـشابیم و  ندوب  ماقمالاو 
رد هدرک -  رکذ  مالظلا » حابصم  ةرصنلا و  قیقحت   » باتک رد  هچنانچ  هلآو -  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هب  ندومن  هّجوت  عّفشت و  لّسوت ، هثاغتسا ،

دعب خزرب و  رد  شتلحر ، زا  دعب  هچ  شتایح و  تدم  رد  هچ  ندمآ ، ایند  هب  زا  دعب  هچ  وا و  شنیرفآ  زا  لبق  هچ  تسا ؛ هدش  عقاو  یلاح  ره 
نایب لیـصفت  هب  ار  روکذم  تالاح  رد  ترـضح  زا  یهاوخ  تعافـش  لّسوت و  عوقو  دراوم  ثحب  سپـس  تمایق . هصرع  رد  ندش  ثوعبم  زا 
هیلع هللا  یلـصهب  لّسوتیل  و  داز : لیلخ و  ۀماّلعلا  کسنم  یف  اذـه  وحنو  : » دـسیونیم بهاوملا » حرـش   » باتک رد  یناقرز   - 2 تسا .» هدرک 

اهمظاعتیال ّهبر  دنع  اهمظع  هتعافـش و  ۀکرب  ّنأل  بونذلا ؛ لاقثا  رازوألا و  لابج  ّطحم  وه  ذا  هب ؛ لسوتلا  یف  ههاجب  یلاعت  هَّللا  لأسی  هلآو و 
اوُمَلَظ ْذِإ  ْمُهَّنَأ  َْولَو  : » یلاـعت هلوق  عمـسی  ملا  هتریرـس . ّلـضأ  هتریـصب و  هَّللا  سمط  يذـلا  مورحملا  وهف  کـلذ  فـالخ  دـقتعا  نم  و  بنذ .

. لیلخ هماّلع  شور  کلسم و  تسا  نینچمه  و  ( » 82 (؛» ۀیمیت نباب  ضیرعتلا  هدارم  ّلعل  و  لاق : ( 81 …  « ) َهَّللا اوُرَفْغَتْساَف  َكوُؤآج  ْمُهَسُْفنَأ 
؛ دوشیم تساوخرد  دنوادخ  زا  ترـضح  نآ  ماقم  مارتحا  هب  لّسوت  رد  دوش و  لّسوت  دیاب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هب  دـنکیم : هفاضا  و 
زا ار  شتّما  تعافش  ترضح ، هک  تسا  نیا  زا  هیانک   ) تساهنآ ینیگنـس  ناهانگ و  ياههوک  لوزن  ّلحم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  نوچ 

سک ره  دنکیمن و  يربارب  یهانگ  چیه  راگدرورپ ، دزن  نآ  تمظع  ترـضح و  تعافـش  تکرب  هب  هکنیا  رطاخ  هب  دهاوخیم ) دـنوادخ 
ادخ نخس  وا  ایآ  تسا . هدومن  هارمگ  ار  شتریرس  هدناشوپ و  ار  شتریصب  دنوادخ  هک  تسا  یمورحم  دشاب ، دقتعم  ار  بلطم  نیا  فالخ 

یهاوخب و شزرمآ  ناشیا  يارب  ادخ  زا  ات  دـندمآ  ربمایپ )  ) وت شیپ  دـندرک و  ملظ  نتـشیوخ  رب  هک  نانآ  رگا  : » دومرف هک  تسا  هدینـشن  ار 
«. دشاب هیمیت  نبا  رب  ندز  هشوگ  ضیرعت و  فرح ، نیا  زا  لیلخ  همالع  دارم  دیاش  و  دیوگیم : یناقرز   … دندومن »  ادخ  زا  ترفغم  بلط 

تاهبش هب  خساپ 

تاهبش هب  خساپ 

يایلوا حاورا  هب  هثاغتـسا  باب  باب و  نیا  نیب  كرتشم  اهنآ  زا  یخرب  هچرگ  تسا ، هدـش  حرطم  یتاهبـش  یهلا  يایلوا  هب  لـسوت  باـب  رد 
: مینکیم هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  اجنیا  رد  ام  یلو  تسا  یهلا 
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ُءامْسَْألا ِِهَّللَو  : » دیامرفیم لاعتم  دنوادخ  تسا . یهلا  ءامسا  دنوادخ  يوس  هب  بّرقت  يارب  هلیـسو  اهنت  یهلا  تایآ  قباطم  دنیوگیم : یخرب 
نآ اب  ار  ادخ  تسا ، کین  ياهمان  ادـخ ، يارب  و  ( » 83 (؛» َنُولَمْعَی اُوناک  ام  َنْوَزُْجیَس  ِِهئامْسَأ  ِیف  َنوُدِْحُلی  َنیِذَّلا  اُورَذَو  اِهب  ُهوُعْداَف  ینْـسُْحلا 

نانآ دیزاس . اهر  دنوشیم ] لئاق  شیارب  کیرش  و  دنهنیم ، وا  ریغ  رب  و   ] دننکیم فیرحت  ادخ  يامـسا  رد  هک  یناسک  و  دیناوخب . [ اهمان ]
هکنیا و  ( » 84 (؛» ًادَحَأ ِهَّللا  َعَم  اوُعْدَت  الَف  ِِهَّلل  َدِـجاسَْملا  َّنَأَو  : » دـیامرفیم زین  و  دـننیبیم ». دـندادیم ، ماجنا  هک  ار  یلامعا  يازج  يدوز  هب 

.« دیناوخن ادخ  کیرش  ار  سک  چیه  سپ  تسادخ . نآ  زا  دجاسم 

خساپ

يانعم اب  فدارم  انعم ، نآ  ِدصق  اب  هک  تسا  یّصاخ  يادن  اعد و  هکلب  تسین ؛ نتساوخ  اعد و  قلطم  تایآ ، نیا  عومجم  رد  اعد  زا  دوصقم 
ناـمگ هک  تسا  یناتـسرپتب  هب  طوبرم  تاـیآ  نیا  عومجم  هکنیا  هوـالع  هب  تسا . ّتیبوبر  اـی  تیهولا و  ياـنعم  نآ  دوـشیم و  تداـبع 

رد لالقتـسا  اهنآ  يارب  اذل  دنکلام . ار  ریبدـت  نوئـش  زا  یخرب  تساهنآ ) زمر  اهتب  نیا  هک  یتادوجوم  نآ  ای   ) ناش ياهتب  دـندرکیم 
وا تدابع  داقتعا  نیا  اب  دنوادخ  زا  ریغ  یسک  زا  تساوخرد  یسک و  يارب  عضاوت  عون  ره  هک  تسا  حضاو  رپ  دندوب . لئاق  فرـصت  لعف و 

ِیتَّلا ُمُُهتَِهلآ  ْمُْهنَع  ْتَنْغَأ  امَف  ( » فلا هلمج : زا  دوشیم ؛ هدافتـسا  رگید  تاـیآ  یخرب  زا  یبوخ  هب  دـیق  نیا  تسا . كرـش  هدـش و  بوسحم 
الَو ( » ب دومنن ». نانآ  زا  تکاله  عفر  چیه  دندیتسرپیم ، هک  ار  یلطاب  نایادخ  همه  ادخ  زا  ریغ  و  ( » 85 (؛» ٍءْیَش ْنِم  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُعْدَی 

ج) دنتـسین ». یـسک  تعافـش  رب  رداق  دـنناوخیم ، ییادـخ  هب  هک  اـتکی  يادـخ  زا  ریغ  و  ( » 86 (؛» َۀَـعافَّشلا ِِهنوُد  ْنِم  َنوُعْدَـی  َنیِذَّلا  ُِکلْمَی 
هتسه تسوپ  کلام  ناهج  رد  دیناوخیم  ییادخ  هب  هک  ار  ینادوبعم  وا ، ریغ  هب  و  ( » 87 (؛» ٍریِمِْطق ْنِم  َنوُِکلْمَی  ام  ِِهنوُد  ْنِم  َنوُعْدَت  َنیِذَّلاَو  »
ربانب دننک ». امش  زا  یلاح  رییغت  ررض و  عفد  دنناوتیمن  سپ  ( » 88 (؛» ًالیِوَْحت الَو  ْمُْکنَع  ِّرُّضلا  َفْشَک  َنوُِکلْمَی  الَف  ( » د دنتسین ». مه  ییامرخ 

تّیـشم نذا و  نودب  لالقتـسا و  وحن  هب  ناتب  فّرـصت  ریبدت و  هب  دقتعم  نانآ  هک  هدوب  نیا  دـنوادخ  فرط  زا  نیکرـشم  تّمذـم  ّتلع  نیا ،
ادخ ریغ  هک  تسا  نیا  ًادَحَأ » ِهَّللا  َعَم  اوُعْدَت  الَف  ِِهَّلل  َدِجاسَْملا  َّنَأَو   » هیآ يانعم  : » دیوگیم یعفاش  فاقـس  یلع  نب  نسح  دناهدوب . دـنوادخ 

ٌبابْرَأ َأ  : » دـیامرفیم دـنوادخ  هکنآ  اـب  ًۀَِـهلآ » ِِهنوُد  ْنِم  اوُذَـخَّتا   » هک ییاـهتب  دـیتسرپن ؛ ار  اـهتب  نیا  وا  راـنک  رد  دـینکن و  تداـبع  ار 
اوُعَمْـسَی ـال  ْمُهوُعْدـَت  ْنِإ  ٍریِمِْطق *  ْنِم  َنوُِکلْمَی  اـم  ِِهنوُد  ْنِم  َنوُعْدـَت  َنیِذَّلاَو  : » هیآ ياـنعم  نینچمه  ُراّـهَْقلا .» ُدِـحاْولا  ُهَّللا  ِمَأ  ٌْریَخ  َنُوقِّرَفَتُم 

کلام دینکیم  تدابع  هک  یناسک  ادـخ  زا  ریغ  تسا : نیا  ( 89 « ) ْمُکِکْرِِشب َنوُرُفْکَی  ِۀَمایِْقلا  َمْوَیَو  ْمَُکل *  اُوباجَتْسا  اَم  اوُعِمَـس  َْولَو  ْمُکَءاعُد 
(90 «.) دشاب مه  امرخ  هتسه  هفاّفل  هچرگا  دنتسین ؛ امش  يارب  زیچ  چیه 

حلاص لامعا  تاعاط و  هلیسو ، اهنت   - 2

نآ طسوت  هب  هدنب  هک  تسا  حلاص  لامعا  تاعاط و  هیآ ، نیا  رد  هلیـسو  زا  دوصقم  دنیوگیم : َۀَلیِـسَْولا » ِْهَیلِإ  اوُغَْتباَو   » هیآ هیجوت  رد  یخرب 
. دنکیم ادیپ  بّرقت  ادخ  يوس  هب 

خساپ

ياـعد ماـقم و  ار  برق  لـیاسو  نآ  زا  یکی  ناوـتیم  یلو  دوـشیم ، لاـعتم  دـنوادخ  هـب  برق  أـشنم  هـک  تـسا  يزیچ  ره  هـچرگ  هلیــسو 
هدـش تباث  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمالسا  یمارگ  لوسر  نانآ  سأر  رد  یهلا و  يایلوا  تایح  هک  اجنآ  زا  تسناد و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 

. دیآیم باسح  هب  یهلا  برق  لیاسو  زا  ناراوگرزب  نآ  ياعد  ماقم و  هب  لسوت  اذل 
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ایآ درک : ضرع  هدمآ ، وا  دزن  لیئربج  دوش ، هتخادنا  شتآ  رد  دوب  رارق  مالـسلا  هیلعمیهاربا  ترـضح  هک  یماگنه  تسا ، هدمآ  ریـسافت  رد 
(91 !) يرآ نایملاع  راگدرورپ  هب  اما  و  زگره ! وت  هب  اما  دومرف : میهاربا  يراد ؟ جایتحا  نم  هب 

خساپ

لیئربـج دروم  رد  دـشاب و  رتبّرقم  دـنوادخ  دزن  شدوخ  زا  هک  دوـشیم  لـسوتم  یـسک  هب  ناـسنا  هک  هدـش  هتفگ  هلیـسو  دروـم  رد  ًـالّوا :
مالـسلا هیلعمیهاربا  ترـضح  ترابع  رهاظ  ًایناث : تسا . هدوب  رتبّرقم  رترب و  مالـسلا  هیلعمیهاربا  ترـضح  زا  وا  هک  مینک  اـعّدا  میناوتیمن 

مامت هک  ادخ  هب  یلو  مرادن ، جایتحا  یهد  ماجنا  يراک  نم  يارب  تدوخ  یلالقتـسا  تّیـشم  هدارا و  اب  یهاوخب  هک  وت  هب  نم  هک  تسا  نیا 
رتهاگآ نم  لاح  هب  دوخ  وا  دـهدیم و  ماجنا  دـنادب  حالـص  هچ  ره  وا  مراد . راک  تسا  لـیئربج  هلمج  نآ  زا  هک  بابـسا  اـب  ار  شیاـهراک 

. تسا

هلیسو عون  ود 

نوچ عون  نیا  هک  تسا  نیقولخم  بناج  زا  هلیـسو  عون  کی  تسا : عون  ود  رب  نداد  رارق  هلیـسو  هک  میروآیم  تسد  هب  نآرق  هب  هعجارم  اب 
زا نانآ  هک  هدوب  نیا  تهج  هب  ناتسرپتب  رب  ادخ  راکنا  اذل  دوشیم و  بوسحم  كرش  دیآیم  باسح  هب  راگدرورپ  هدارا  رد  فّرصت  هک 

لـصا هکنیا  هن  هدوب  تهج  نیدب  هذخاؤم  نانآ  رب  هک  مه  دنوادخ  دندوب و  هداد  رارق  دـنوادخ  ناشدوخ و  نیب  ار  ییاههلیـسو  دوخ  شیپ 
رد اّما  تسا ، راکنا  تروص  هب  هک  یتاـیآ   - 1 مینکیم : هدافتـسا  تایآ  یخرب  زا  ار  بلطم  نیا  دشاب . هدرک  تّمذـم  ار  نداد  رارق  هطـساو 

ٍءامْسَأ ِیف  ِینَنُولِداُجتَأ  : » دیامرفیم ناحبـس  دنوادخ  دناهدرک . لعج  دنوادخ  رب  ناشـسفن  ياوه  مدرم و  هیحان  زا  هک  تسا  ییاهمسا  دروم 
هب  ] ناتناردـپ امـش و  دوخ  هک  دـینکیم  هلداجم  ییاهمان  دروم  رد  نم  اب  اـیآ  ( » 92 (؛» ٍناْطلُـس ْنِم  اِهب  ُهَّللا  َلََّزن  اّم  ْمُکُؤآبآَو  ُْمْتنَأ  اـهوُُمْتیَّمَس 
هقف لوصا  ملع  رد  تسا ». هدرکن  لزان  نآ  هرابرد  یلیلد  تّجح و  چیه  دنوادخ  هک  یلاح  رد  دیا ؛ هدراذگ  [ اهتب رب  ادـخ ، دوبعم و  ناونع 

ناحبـس دنوادخ  هیآ ، دروم  رد  دّیقم . هن  دوشیم  دراو  دیق  رب  یفن  ای  یهن  نآ  دوش ، دراو  دّیقم  تعیبط  رب  یفن  ای  یهن  نوچ  هک  هدش  تباث 
ناشناردـپ دوخ و  بناج  زا  مدرم  هک  تسا  هدرک  یهن  ءامـسا  زا  ار  یلیاسو  طـئاسو و  هکلب  تسا ، هدرکن  یفن  ار  لـیاسو  طـئاسو و  لـصا 

هطـساو نذا و  نودب  هک  تسا  نآ  راکنا  دروم  سپ  تسا . هدادن  رارق  ناهرب  تّجح و  نانآ  يارب  دـنوادخ  هک  ییاهمسا  دـناهدومن . عارتخا 
(93 … (؛»  َّنَّظلا ـَّالِإ  َنوُِعبَّتَی  ْنِإ  ٍناْطلُـس  ْنِم  اـِهب  ُهَّللا  َلَْزنَأ  اـم  ْمُکُؤاـبآَو  ُْمْتنَأ  اهوُُمْتیَّمَـس  ٌءامْـسَأ  اـّلِإ  َیِه  ْنِإ  : » دـیامرفیم زین  و  تسا . یهلا 
لیلد و دنوادخ  زگره  و  اّمسم ،] یب  ییاهمسا  اوتحم و  یب  ییاهمان   ] دیاهتـشاذگ اهنآ  رب  ناتناردپ  امـش و  هک  تسا  ییاهمان  طقف  اهنیا  »
زا هدرک ؛ كرـش  هب  ریبعت  طئاسو ، زا  هک  یتایآ   - 2 … دـننکیم .»  يوریپ  ساسایب  ياهنامگ  زا  طقف  نانآ  هدرکن ، لزاـن  نآ  رب  یتّجح 

اوُکَرْشَأ اِمب  َبْعُّرلا  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ِبُوُلق  ِیف  یِْقُلنَس  : » دیامرفیم ناحبـس  دنوادخ  دشابیمن . یهلا  هطـساو  مکح و  هدارا و  هب  هک  تهج  نآ 
، لـیلد نودـب  هکنیا  رطاـخ  هب  نارفاـک ، ياـهلد  رد  يدوز  هب  ( » 94 (؛» َنیِِملاّظلا يَْوثَم  َْسِئبَو  ُراـّنلا  ُمُهاوْأَـمَو  ًاناْطلُـس  ِِهب  ْلِّزَُنی  َْمل  اـم  ِهَّللاـِب 

هاـگیاج تسا  یهاـگیاج  دـب  هچ  و  تـسا ، شتآ  اـهنآ  هاـگیاج  و  مـینکفایم ، سرت  بـعر و  دـنداد ، رارق  اـتمه  ادـخ  يارب  ار  ییاـهزیچ 
نذا ناطلـس و  ریغ  هب  هک  تهج  نآ  زا  ناعیفـش  لیاسو و  هب  لسوت  هکنیا  رب  دـنراد  تلالد  هک  تسا  یتایآ  موس  هفیاـط   - 3 ناراکمتس ».
َْسَیل امَو  ًاناْطلُـس  ِِهب  ْلِّزَُنی  َْمل  ام  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُُدبْعَیَو  : » دیامرفیم ناحبـس  دنوادخ  دیآیم . باسح  هب  ادخ  ریغ  تدابع  بجوم  تسادـخ 

ملع و هک  ییاهزیچ  و  تسا . هدرکن  لزاـن  نآ  رب  یلیلد  هنوگ  چـیه  وا  هک  دنتـسرپیم  ار  ییاـهزیچ  ادـخ  زا  ریغ  اـهنآ  ( » 95 (؛» ٌْملِع ِِهب  ْمَُهل 
ُمْکُْحلا ِنِإ  ٍناْطلُـس  ْنِم  اِهب  ُهَّللا  َلَْزنَأ  ام  ْمُکُؤابآَو  ُْمْتنَأ  اهوُُمْتیَّمَـس  ًءامْـسَأ  ّالِإ  ِِهنوُد  ْنِم  َنوُُدبْعَت  ام  : » دیامرفیم زین  و  دنرادن ». نآ  هب  یهاگآ 

، دناهدیمان ادخ ]  ] ار اهنآ  ناتناردپ  امـش و  هک  اّمـسمیب ]  ] ییاهمسا زج  يزیچ  دیتسرپیم ، ادـخ  زا  ریغ  هک  ییاهدوبعم  نیا  ( » 96 (؛» ِِهَّلل ّالِإ 
ریغ زا  عیرـشت  نتفرگ  هکنیا  رب  دراد  تلالد  هک  یتایآ   - 4 تسادخ ». نآ  زا  اهنت  مکح  هدرکن ، لزان  نآ  رب  یلیلد  چـیه  دـنوادخ  تسین .
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َْمل ام  ِنیِّدلا  َنِم  ْمَُهل  اوُعَرَش  ُءآکَرُش  ْمَُهل  ْمَأ  : » دیامرفیم ناحبس  دنوادخ  دیآیم . باسح  هب  عیرشت  رد  كرش  دشاب  وا  نذا  نودب  رگا  ادخ 
یَلَع ْمَأ  ْمَُکل  َنِذَأ  ُهَّللآ  ُْلق  : » دیامرفیم زین  و  دـناهتخاس »!؟ نآ  يارب  ینییآ  دـنوادخ ، نذا  یب  هک  دـنراد  ینادوبعم  ایآ  ( » 97 (؛» ُهَّللا ِِهب  ْنَذْأَی 
دروم سپ  دینکیم »]!؟ مارح  لالح و  دوخ ، شیپ  زا  و   ] دیدنبیم ارتفا  ادخ  رب  ای  هداد ، هزاجا  امش  هب  دنوادخ  ایآ  وگب : ( » 98 (؛» َنوُرَتْفَت ِهَّللا 
دروم رد  هک  تسا  یتافرـصت  اهنآ  دروم  هکلب  تسین ، هلیـسو  هطـساو و  هب  داقتعا  لصا  دـنکیم  خـیبوت  راکنا و  ناتـسرپتب  رب  هک  یتاـیآ 
خیبوت راکنا و  تاـیآ  رّـسفم  حراـش و  دـشاب . هداد  نذا  ناـنآ  هب  دـنوادخ  هکنآ  نودـب  دـناهدومن ، عارتخا  هدرک و  لـعج  دوخ  زا  طـئاسو 

قح هدارا  ربارب  رد  میلـست  یهلا و  رماوا  لاثتما  تدابع ، تقیقح  رگید : ریبعت  هب  و  دـش . ناـیب  هک  دوب  یتاـیآ  هتـسد  راـهچ  نیمه  نیکرـشم ،
هب هّجوـت  رد  تسا  یقرف  هچ  هکنیا  نآ  دوـشیم و  هداد  زین  لاؤـس  کـی  باوـج  ناـیب  نیا  اـب  و  نآ . يرهاـظ  تروـص  لکـش و  هن  تـسا ،
ره رد  اریز  نآ ؛ دوبن  ای  هطـساو  دوجو  رد  هن  دوشیم ، نشور  اج  نیمه  رد  قرف  مییوگیم : باوج  رد  اهتب ؟ هب  هّجوت  هبعک و  ياهگنس 

اذـل تسه ، ادـخ  رما  هبعک  ياهگنـس  دروم  رد  نوچ  هک  تسا  نآ  دوبن  یهلا و  رما  دوجو  رد  قرف  يرآ  تسا ، دوجوم  هطـساو  دروـم  ود 
تدابع تشگزاب  و  دـیآیم . باسح  هب  نایـصع  كرـش و  تسا ، یهن  هکلب  تسین  رما  اهتب  دروم  رد  نوچ  یلو  هدـمآ  باسح  هب  تدابع 
میلـست عوضخ و  دنوادخ  تاروتـسد  ربارب  رد  ناسنا  هک  تهج  نآ  زا  ینعی  تسا ؛ وا  تاروتـسد  ربارب  رد  میلـست  عوضخ و  هب  زین  دـنوادخ 

. دیآیم باسح  هب  تدابع  وا  لمع  دراد ،

ینید رئاعش  رد  لسوت  هب  هراشا 

کنیا درب . میهاوخ  لسوت  حور  دوجو  هب  یپ  اهنآ  رد  لّمأت  تقد و  اب  هک  هدـش  هراشا  ینید  رئاعـش  زا  ياهعومجم  هب  تاـیاور  نآرق و  رد 
ِهِیف َنیَِملاْعِلل *  ًيدُـهَو  ًاکَرابُم  َۀَّکَِبب  يِذََّلل  ِساّنِلل  َعِضُو  ٍْتَیب  َلَّوَأ  َّنِإ  : » دـیامرفیم لاـعتم  دـنوادخ   - 1 مینکیم : هراشا  اـهنآ  زا  یخرب  هب 

تـسا نامه  دش ، هداد  رارق  [ دـنوادخ اب  شیاین  و   ] مدرم يارب  هک  ياهناخ  نیتسخن  ( » 99 (؛» ًانِمآ َناک  ُهَلَخَد  ْنَمَو  َمیِهاْربِإ  ُماقَم  ٌتانَِّیب  ٌتاـیآ 
ره و  تسا ، میهاربا  ماقم  [ هلمج زا   ] نشور ياههناشن  نآ ، رد  دـشابیم . نایناهج  تیادـه  هیام  تکربرپ و  هک  تسا ، هکم  نیمزرـس  رد  هک 

مارحلا هَّللا  تیب  هکنیا  یکی  تسا : هدـش  هراشا  بلطم  ود  هب  هیآ  نیا  رد   … دوب .»  دـهاوخ  ناـما  رد  دوش ، ادـخ ] هناـخ   ] نآ لـخاد  سک 
میهاربا ماقم  نوچمه  ینـشور  تایآ  هناـخ  نیا  رد  هکنیا : رگید  و  تسا . هدـیرفآ  جـح  تداـبع و  يارب  دـنوادخ  هک  تسا  ياهناـخ  نیلوا 

قح ترـضح  يوس  هب  هّجوت  ادـخ و  ینامهیم  زا  تسا  تراـبع  هک  یّجح  سپ  دوب . دـهاوخ  ناـما  رد  دوش  دراو  نآ  رد  سک  ره  هک  تسا 
هب هّجوت  اب  دـنوادخ  يوس  هب  ریـس  هّجوت و  هک  دـشاب  هتکن  نیا  رب  هاوگ  لیلد و  ات  تسا ، ایلوا  ایبنا و  ياههناشن  هب  نورقم  یلاـعت  هناـحبس و 

َمیِهاْربِإ ِماقَم  ْنِم  اوُذِخَّتاَو  : » دیامرفیم ناحبـس  دـنوادخ   - 2 دوب . دـهاوخ  ریذـپ  ماجنا  ادـخ  هب  ندیـسر  يارب  نانآ  هب  لسوت  ایبنا و  ایلوا و 
دراد یتمظع  نانچ  میهاربا » ماقم   » رگا دـینک ». باختنا  دوخ  يارب  یهاگتدابع  میهاربا ، ماقم  زا  هرطاـخ ] دـیدجت  يارب   ] و ( » 100 (؛» یلَصُم

نآ رد  هک  یسک  تسا . مالسلا  هیلعمیهاربا  ترضح  دوخ  تهج  هب  هبترم  ماقم و  نیا  دروآ ، ياج  هب  زامن  ماقم ، نآ  رد  ناسنا  دراد  اج  هک 
. دنک ادیپ  دنوادخ  هب  يرتشیب  برق  قیرط  نیا  زا  دناوتب  ات  هدـش  لّسوتم  مالـسلا  هیلعمیهاربا  كاپ  تاذ  هب  تقیقح  رد  درازگیم  زامن  ماقم 
افص و ( » 101 (؛» امِِهب َفَّوَّطَی  ْنَأ  ِْهیَلَع  َحانُج  الَف  َرَمَتْعا  َِوأ  َْتیَْبلا  َّجَح  ْنَمَف  ِهَّللا  ِِرئاعَش  ْنِم  َةَوْرَْملاَو  افَّصلا  َّنِإ  : » دیامرفیم لاعتم  دنوادخ   - 3

فاوط ود  نآ  رب  هک  تسین  یعنام  دـنهدیم ، ماجنا  هرمع  ادـخ و  هناخ  ّجـح  هک  یناسک  نیا  ربانب  تسادـخ ، [ ياـههناشن و   ] رئاعـش زا  هورم 
ّتیعقوم زا  دندوب ، هدرک  بصن  هوک  ود  نیا  رب  ییاهتب  هک  ناکرشم ، هّیور  یب  لامعا  زگره  و  دنهد ».] ماجنا  هورم  افص و  یعـس  و   ] دننک

هوک رب  مالـسلا  هیلعمدآ  ترـضح  نوچ  هک  دناهتفگ  هورم  افـص و  هب  هوک  ود  نیا  يراذگمان  ببـس  رد  دـهاکیمن . سدـقم  ناکم  ود  نیا 
ار نآ  دـمآ  دورف  هورم  هوک  رب  ءاّوح  ترـضح  نوچ  و  تسا . هَّللا  یفـص  مدآ  بقل  زا  هتفرگرب  هک  دـناهدیمان  افـص  ار  نآ  تفرگ  رارق  افص 
هب تسا ، جح  مایا  رد  بجاو  يدابع و  لمع  کی  هک  هوک  ود  نیا  نیب  یعـس  رد  ناسنا  تسا . نز  ینعی  هأرم ؛ زا  قتـشم  هک  دناهدیمان  هورم 
هب هّجوت  هار  زا  يداـبع  بجاو  لـمع  دروم  نیا  رد  سپ  دـتفایم . لیعامـسا  شدـنزرف  يارب  بآ  لیـصحت  يارب  وا  يراکادـف  رجاـه و  داـی 
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هب دـنگوس  هکنیا  اب  هدـش ، دای  مسق  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  صخـش  هب  میرک  نآرق  زا  یتاـیآ  رد   - 4 تسا . هتفرگ  ماجنا  یهلا  ياـیلوا 
هراشا هراب  نیا  رد  تایآ  زا  یخرب  هب  کنیا  تسا . نداد  رارق  قیفوت  أشنم  ار  وا  تسوا و  هب  لسوت  نداد و  رارق  هطـساو  تقیقح  رد  صخش 

و دننادرگرـس ». دوخ  یتسم  رد  اهنیا  دـنگوس ، وت  ناج  هب  ( » 102 (؛» َنوُهَمْعَی ْمِِهتَرْکَـس  یَِفل  ْمُهَّنِإ  َكُرْمََعل  : » دیامرفیم دنوادخ  مینکیم :
.« ینکاـس نآ  رد  وـت  هک  يرهـش  هکم ]  ] سدـقم رهـش  نیا  هب  مسق  ( » 103 « ) ِدَـلَْبلا اَذـِهب  ٌّلِح  َْتنَأَو  ِدَـلَْبلا *  اَذـِهب  ُمِْسقُأ  ال  : » دـیامرفیم زین 

، نآ رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  دوـجو  راـبتعا  هب  هنیدـم  رهـش  هب  ندروـخ  مسق  تسا و  دـئاز  لوا  هیآ  رد  ـال »  » هملک هک  مینادیم 
هلیـسو ناراکهنگ ، رب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  رافغتـسا  هک  دوشیم  هدافتـسا  تایآ  یخرب  زا   - 5 دراد . ترـضح  ماقم  میظعت  رب  تلـالد 

ُلوُسَّرلا ُمَُهل  َرَفْغَتْساَو  َهَّللا  اوُرَفْغَتْساَف  َكوُؤآج  ْمُهَـسُْفنَأ  اوُمَلَظ  ْذِإ  ْمُهَّنَأ  َْولَو  : » دیامرفیم دنوادخ  تسا . دنوادخ  هب  نانآ  بّرقت  يارب  یبوخ 
وت دزن  هب  [ دنتـشاذگ اپ  ریز  ار  ادخ  ياهنامرف  و   ] دـندرک متـس  دوخ  هب  هک  یماگنه  نافلاخم ، نیا  رگا  و  ( » 104 (؛» ًامیِحَر ًاباَّوت  َهَّللا  اوُدَجََول 

: دیامرفیم زین  و  دنتفاییم ». نابرهم  ریذپهبوت و  ار  ادخ  درکیم ، رافغتـسا  نانآ  يارب  مه  ربمایپ  و  دندیبلطیم ، شزرمآ  ادخ  زا  دندمآیم و 
تروشم نانآ  اب  اهراک  رد  و  بلطب ، شزرمآ  ناـنآ  يارب  شخبب و  ار  اـهنآ  سپ  ( » 105 (؛» ِْرمَْألا ِیف  ْمُهْرِواشَو  ْمَُهل  ْرِفْغَتْـساَو  ْمُْهنَع  ُفْعاَف  »

هک یماگنه  ( » 106 (؛» َنوُِربْکَتْسُم ْمُهَو  َنوُّدُصَی  ْمُهَْتیَأَرَو  ْمُهَسُؤُر  اْوََّول  ِهَّللا  ُلوُسَر  ْمَُکل  ْرِفْغَتْسَی  اَْولاعَت  ْمَُهل  َلِیق  اذِإَو  : » دیامرفیم زین  و  نک ».
دنهدیم و ناکت  رورغ ] ربک و  رخسمت و  يور  زا   ] ار دوخ  ياهرس  دنک ، رافغتـسا  امـش  يارب  ادخ  لوسر  ات  دییایب  دوشیم : هتفگ  اهنآ  هب 
هب هک  تسا  هدـمآ  مالـسلا  هیلعفسوی  ترـضح  ناردارب  دروم  رد  و  دـنزرویم ». ّربکت  هدرک و  ضارعا  وت  نانخـس  زا  هک  ینیبیم  ار  نانآ 
ام هک  هاوخب  ار  اـم  ناـهانگ  شزرمآ  ادـخ  زا  اـم ! ردـپ  يا  دـنتفگ : ( » 107 (؛» َنِیئِطاخ اّنُک  ّانِإ  اَنبُونُذ  اَنل  ْرِفْغَتْـسا  اَنابَأ  اـی  : » دـنتفگ ناشناردـپ 

َنوُرِفْغَتْـسَیَو ِِهب  َنُونِمُْؤیَو  ْمِهِّبَر  ِدْـمَِحب  َنوُحِّبَُـسی  َُهلْوَح  ْنَمَو  َشْرَْعلا  َنُولِمْحَی  َنیِذَّلَا  : » میناوخیم هکئـالم  دروم  رد  زین  و  میدوـب ». راـکاطخ 
ار ناـشراگدرورپ  دـمح  حـیبست و  [ دـننکیم فاوـط   ] نآ درگادرگ  هـک  اـهنآ  دنـشرع و  نـالماح  هـک  یناگتـشرف  ( » 108 (؛» اُونَمآ َنیِذَِّلل 

هدـش یهلا  يایلوا  راثآ  هب  لسوت  هب  هراـشا  زین  تاـیآ  زا  یخرب  رد   - 6 دننکیم ». رافغتـسا  نانمؤم  يارب  دنراد و  نامیا  وا  هب  دـنیوگیم و 
ِیبَأ ِهْجَو  یلَع  ُهوُْقلَأَف  اذه  یِصیِمَِقب  اُوبَهِْذا  : » دومرف شناردارب  هب  ترضح  هک  هدمآ  نآرق  رد  مالـسلا  هیلعفسوی  ترـضح  دروم  رد  تسا .

، هدوب نآ  رد  هچنآ  توبات و  هب  لسوت  هرابرد  زین  و  دوشیم ». انیب  دـیزادنیب  مردـپ  تروص  رب  دـیربب و  ارم  نهاریپ  نیا  ( » 109 (؛» ًاریَِصب ِتْأَی 
؛» ُۀَِکئالَْملا ُُهلِمَْحت  َنوُراه  ُلآَو  یسوُم  ُلآ  َكَرَت  اّمِم  ٌۀَّیَِقبَو  ْمُکِّبَر  ْنِم  ٌۀَنیِکَـس  ِهِیف  ُتُوباّتلا  ُمُکَِیتْأَی  ْنَأ  ِهِْکلُم  َۀَیآ  َّنِإ  : » دیامرفیم میرک  نآرق 
زا یـشمارآ  نآ ، رد  هک ] یقودنـص  ناـمه  . ] دـمآ دـهاوخ  امـش  يوـس  هب  دـهع "  قودنـص  هک "  تسا  نـیا  وا ، تموـکح  هناـشن  ( » 110)

مامت یّلک  روط  هب   - 7 دننکیم ». لمح  ار  نآ  ناگتشرف ، هک  یلاح  رد  دراد ؛ رارق  نوراه  یسوم و  نادناخ  ياهراگدای  امـش و  راگدرورپ 
ناراوگرزب نآ  هب  لسوت  باب  زا  یگمه  دراد ، یهلا  يایلوا  ایبنا و  هب  هتسباو  لیاسو  راثآ و  هب  صاخشا  نتسج  كّربت  رب  تلالد  هک  ياّهلدا 

زا تفگ : هک  هدرک  لقن  نمحرلادـبع  نب  دـیعج  زا  شدنـس  هب  يراخب  مینکیم : هراشا  تایاور  زا  ییاههنومن  هب  کنیا  دـیآیم . باسح  هب 
حـسمف عجو . یتُخا  نبا  ّنأ  هَّللا ! لوسر  ای  تلاقف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  یلإ  یتلاخ  یب  تبهذ  : » تفگ هک  مدینـش  دیزی  نب  بئاس 

لوسر يا  درک : ضرع  درب و  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دزن  ارم  ما  هلاخ  ( » 111 (؛» هئوضو نم  تبرشو  أّضوتو  ۀکربلاب  یل  اعدو  یسأر 
وا يوضو  بآ  زا  نم  تفرگ و  وضو  هاگنآ  دومن . تکرب  هب  اعد  میارب  درک و  حسم  ارم  رـس  ترـضح  تسا . ضیرم  مرهاوخ  دنزرف  ادخ !

لوسر يوضو  بآ  هک  مدـید  ار  لـالب  تفگ : هک  هدرک  لـقن  شردـپ  زا  هفیحج  یبا  نب  نوـع  زا  شدنـس  هب  نینچ  مه  يراـخب  مدیـشون ».
بآ نآ  زا  يرادقم  هک  سک  ره  دندروآ ، موجه  وضو  نآ  يوس  هب  هک  مدرک  هدهاشم  ار  مدرم  تسا و  هتفرگ  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ 

. درکیم هدافتسا  شقیفر  تسد  تبوطر  زا  درکیمن ، ادیپ  یسرتسد  نآ  هب  هک  یسک  و  دیلامیم ، دوخ  رب  دروآیم  تسد  هب  ار  وضو 

طئاسو قیرط  زا  تقلخ 

طئاسو قیرط  زا  تقلخ 
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: مینکیم هراشا  تایآ  زا  یخرب  هب  کنیا  تسا . هدوب  لیاسو  طئاسو و  قیرط  زا  زین  یهلا  تقلخ  هک  میربیم  یپ  میرک  نآرق  هب  هعجارم  اب 

ناج نتفرگ   - 1

ُۀَِکئالَْملا ُمُهاّفََوت  َنیِذَّلا  َّنِإ  : » دیامرفیم هک  اجنآ  تسا . هدش  هداد  تبسن  یهلا  ناگداتسرف  هکئالم و  هب  ناسنا  ناج  نتفرگ  میرک  نآرق  رد 
زین و  دندوب ». هدرک  متـس  نتـشیوخ  هب  هک  یلاح  رد  دـنتفرگ ؛ ار  اهنآ  حور  حاورا ] ضبق   ] ناگتـشرف هک  یناسک  ( » 112 (؛» ْمِهِسُْفنَأ یِِملاظ 
نیا رد   ] دـسر ارف  گرم  ار  امـش  زا  یکی  هک  ینامز  اـت  ( » 113 (؛» َنوُطِّرَُفی ْمُهَو ال  اُنلُـسُر  ُْهتَّفَوَت  ُتْوَْملا  ُمُکَدَحَأ  َءآج  اذِإ  یّتَح  : » دـیامرفیم
رگید ياج  رد  دـننکیمن ». یهاتوک  ناگدـنب ] لاـمعا  رمع و  باـسح  يرادـهاگن  رد   ] اـهنآ دـنریگیم و  ار  وا  ناـج  اـم  ناگتـشرف  [ عقوم

هزیکاپ كاپ و  هک  یلاح  رد  دـنریگیم ؛ ار  ناشحور  [ گرم  ] ناگتـشرف هک  ناـنامه  ( » 114 (؛» َنِیبِّیَط ُۀَِکئالَْملا  ُمُهاّفَوَتَت  َنیِذَّلا  : » دـیامرفیم
ار امـش  حور ]  ] هدش رومأم  امـش  رب  هک  گرم  هتـشرف  وگب : ( » 115 (؛» ْمُِکب َلِّکُو  يِذَّلا  ِتْوَْملا  ُکَلَم  ْمُکاّفَوَتَی  ْلـُق  : » دـیامرفیم زین  و  دـنا ».

َسُْفنَْألا یَّفَوَتَی  ُهَّللَا  : » دـیامرفیم هک  اجنآ  تسا  هداد  تبـسن  شدوخ  هب  ار  مدرم  ناـج  نتفرگ  دـنوادخ ، هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  دریگیم ».
نتفرگ هک  میـسریم  هجیتن  نیا  هب  تایآ  نیب  عمج  اـب   … دـنکیم .»  ضبق  گرم ، ماـگنه  هب  ار  حاورا  دـنوادخ  ( » 116 … (؛»  اِهتْوَم َنیِح 

. دریگیم ماجنا  توملا  کلم  ای  هکئالم  طسوت  هب  یهاگ  راک  نیا  یلو  تسا  دنوادخ  راک  اهناسنا  ناج 

ندناسر يزور  رد  هطساو   - 2

ُمَُکل َلَعَج  يِذَّلا  : » دـیامرفیم هک  اـجنآ  فلا ) تسا . هدرک  هراـشا  قلخ  هب  دـنوادخ  ندـناسر  يزور  رد  هطـساو  هب  زین  تاـیآ  زا  یخرب  رد 
نامـسآ و  امـش ، رتسب  ار  نیمز  هک  سک  نآ  ( » 117 (؛» ْمَُکل ًاقْزِر  ِتارَمَّثلا  َنِم  ِِهب  َجَرْخَأَف  ًءام  ِءامَّسلا  َنِم  َلَْزنَأَو  ًءاِنب  َءاـمَّسلاَو  ًاـشاِرف  َضْرَأـْلا 

امش يزور  ات  داد  شرورپ  ار  اههویم  نآ ، هلیسو  هب  و  داتسرف ، ورف  یبآ  نامسآ  زا  داد و  رارق  امش  رس  يالاب  یفقـس  نوچمه  ار  نیمز ] ّوج  ]
هلیسو هب  درک و  لزان  یبآ  نامسآ ، زا  هک  تسا  یسک  وا  ( » 118 (؛» ٍءْیَش ِّلُک  َتابَن  ِِهب  انْجَرْخَأَف  ًءام  ِءامَّسلا  َنِم  َلَْزنَأ  يِذَّلا  َوُهَو  ( » ب دشاب ».

(119 (؛» َنوُعَمْـسَی ٍمْوَِقل  ًۀَـیَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  اِهتْوَم  َدـَْعب  َضْرَْألا  ِِهب  ایْحَأَف  ًءام  ِءامَّسلا  َنِم  َلَْزنَأ  ُهَّللاَو  ( » ج میدـنایور ». نوگانوگ  ناـهایگ  نآ ،
هک یتـیعمج  يارب  تسا  ینـشور  هناـشن  نیا ، رد  دیـشخب . تاـیح  دوـب ، هدرم  هکنآ  زا  سپ  ار  نیمز  و  داتـسرف ، یبآ  نامـسآ  زا  دـنوادخ  »

ناـمیا اـیآ  مـیداد ، رارق  بآ  زا  ار  ياهدــنز  زیچ  ره  و  ( » 120 (؛» َنُونِمُْؤی الَفَأ  ٍّیَح  ٍءْیَـش  َّلُک  ِءاـْملا  َنِم  اـْنلَعَجَو  ( » د دـنراد ». اونـش  شوگ 
تکرح هب  ار  اـهربا  اـت  داتـسرف  ار  اـهداب  هک  تـسا  یـسک  دـنوادخ  و  ( » 121 (؛» ًاباحَـس ُرِیُثتَف  َحاـیِّرلا  َلَـسْرَأ  يِذَّلا  ُهَّللاَو  ( » ه دـنروآیمن .»!؟

.« دنروآرد

نارکمج سّدقم  دجسم  تاروشنم  تسرهف 

یهلا يزیرین /  طخ  یبیجمین ) یبیج ، يریزو ،  / ) میرک نآرق  ياهشمق 2  یهلا  يزیرین /  طخ  یلحر  هسالگ  گنر -  راهچ  میرک /  نآرق   1
طخ لـباقم ) همجرت  ریز ، هـمجرت   ) يریزو مـیرک /  نآرق  ياهشمق 4  یهلا  هط /  ناـمثع  طـخ  یفیک )  ) یبـیجمین مـیرک /  نآرق  ياهشمق 3 

یهلا / يریزو نیسح  شیاریو  هیداجـس  هفیحـص  هط 6  ناـمثع  طـخ  همجرت ) نودـب   ) يریزو مـیرک /  نآرق  ياهشمق 5  یهلا  هـط /  ناـمثع 
طخ یبیجمین ) یبیج ، يریزو ،  / ) نانجلا حـیتافم  تایلک  نارکمج 8  سّدقم  دجـسم  تاراشتنا  یبرع  نانجلا /  حـیتافم  تایلک  ياهشمق 7 

، یبیج نانجلا /  حیتافم  بختنم  ياهشمق 10  یهلا  يراشفا /  طخ  یبیجمین ) یبیج ،  / ) ناـنجلا حـیتافم  بختنم  ياهشمق 9  یهلا  يراشفا / 
دّیس يزیمآگنر  رعش و  (/ 1و2  ) موصعم هدراهچ  اب  ییانشآ  تاقیقحت 12  دحاو  ادخ  اب  طابترا  ياهشمق 11  یهلا  یمتاخ /  طخ  یبیجمین )

تاقیقحت 16 دحاو  ادیپ  دیـشروخ  نیرخآ  یمحرت 15  دومحم  هانپ  نیرخآ  یمق 14  یمیرک  نیسح  رارـسا  هنیئآ  يوسوم 13  اضر  دیمح 
دحاو تیالو  لـالز  زا  شهوژپ 18  دـحاو  مراکملا ) لایکم  رـصتخم   ) راظتنا نییآ  یهللا 17  فیس  نسح  دمحم  دهاز  یـضترم  خیـش  اقآ 
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زا تـبیغ  تماـما و  شهوژپ 21  دـحاو  روـهظ  تبیغ ، تماـما ، یناوضر 20  رغـصا  یلع  تاهبـش  هب  خـساپ  یـسانشمالسا و  تاقیقحت 19 
هب خساپ  یـسانشماما و  يولع 23  بارهـس  نایدا  هاگمزر  رد  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  تاقیقحت 22  دحاو  يدـهلا /  ملع  مالک  ملع  هاگدـید 

هماقا ناذا و  تیمّها  يردیح 26  هَّللا  زیزع  رصاعم  ناسنا  راظتنا و  تاقیقحت 25  دحاو  ناراب  راهب و  راظتنا  یناوضر 24  رغصا  یلع  تاهبش 
راهب زا  رتهب  یسبط 29  یجّورم  داوج  دمحم  تیرشب  دادماب  یناریا 28  نیسح  مایپ  نیرخآ  رد  ماما  نیلوا  اب  يدراهتشا 27  يدمحم  دمحم 
ریما خیرات  يربکا 32  اضر  دـمحم  تیادـه  مچرپ  يدراهتـشا 31  يدمحم  دمحم  اونین  رادـمچرپ  یئافو 30  همطاـف )  ) یـسمش كدوک  / 

ییافـص سابع  خیـش  دلج  ود  هلآو /  هیلع  هللا  یلـصمالسا  ربمایپ  خـیرات  يرئاح 33  ییافـص  سابع  خیـش  دلج  ود  مالـسلا /  هیلعنینمؤملا 
مالسلا هیلعءادهشلا  دیـس  خیرات  تاقیقحت 35  دحاو  یـسیلگنا ) ودرا ، یبرع ، یـسراف ،  / ) نارکمج سدـقم  دجـسم  هچخیرات  يرئاح 34 
مالسلا هیلعرـصع  ماما  یناهنپ  ياههولج  یمیظعریم 37  رفعج  دیـس  مالـسلا  هیلعنامزلا  بحاص  هاگیلجت  يرئاح 36  ییافـص  سابع  خیش 
مالسلا هیلعيدهم  ماما   / ثیدح لهچ  یجنگ 39  نیسح  مالسلا  هیلعيدهم  ترـضح  اب  يونعم  طابترا  راتفگ  هدراهچ  روپیلع 38  نیسح 

يدراهتـشا 41 يدمحم  دمحم  تیالو  نابات  غورف  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  داژندیـس 40  قداص  دیـس  مالـسلا  هیلعیلع  ماما  مالک  رد 
سابع راعشا ) هعومجم   ) راعـشالا نئازخ  شهوژپ 43  دـحاو  هعقاو  سی و  ياـههروس  متخ  اینمیهف 42  نیـسح  دمحم  دیواج  ياهتمکح 

يدهاجم یلع  دمحم  راعـشا ) هعومجم   ) ییالط ياههشوخ  يداتسا 45  اضر  بقاثلا ) مجن  رصتخم   ) بیاغ دیـشروخ  يرهوج 44  ینیسح 
هعومجم  ) قیاقـش غاد  داشرا 48  نسح  مالـسلا  هیلعنامز  ماـما  زا  ییاهناتـساد  یمثیم 47  یقارع  دوـمحم  خیـش  مالـسلا  راد   46 هناورپ ) )

سابع خیـش  مومهملا ) سفن  همجرت  ( ؟ تشذـگ هچ  البرک  رد  یناروک 50  یناحبـس ، یفاص ، رون  يوجتـسج  رد  يودهم 49  یلع  راعـشا )
یلع دـمحا  تعجر  اینمیهف 53  نیـسح  دّـمحم  يدازآ  نید و  یـشاقلزق 52  ارهز  تسود  رادید  ترـسح  رد  هدـشلد  ياهرمک 51  یمق / 

هسّدقم هیحان  ترایز  يزاّرخ 56  نسحم  دیـس  بیغ  ملاع  زا  ییاـههنزور  یهللا 55  فیـس  نسح  دـمحم  كرت  لوسر  یسرو 54  يرهاط 
يردیح 60 اروهط  رادید  هنشت  دوخ  اّقس  یتشهب 59  ههلا  رانا  خرس  دورس  يدزی 58  یلیعامسا  سابع  تمحر  باحس  تاقیقحت 57  دحاو 
رد مالسلا  هیلعيدهم  ماما  يامیس  یناچوق 62  یفجن  اقآ  برغ  تحایس  یناوضر 61  رغصا  یلع  تاهبش  هب  خساپ  و  تیباهو )  ) يرگیفلس

ترایز حرش   64 هناورپ )  ) يدهاجم یلع  دمحم  یسراف  رعش  هنیئآ  رد  مالـسلا  هیلعدوعوم  يدهم  يامیـس  یهللا 63  دـبع  رتکد  یبرع  رعش 
روهظ حلاص 66  دّـمحم  لامج  دّیـسلا  یبرع  باحـسلا / ءارو  سمـش  یجیئان 65  نیـسح  دّـمحم  هعلاطلا ) سومـشلا  همجرت   ) هریبک هعماج 

دیس یسیونهضیرع  ینیسح 68  لیلخ  دیس  ینمشد  یتسود و  یّلجت  اروشاع  يدیهش 67  یمشاه  هَّللا  دسا  دیس  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح 
مالسلا هیلعیلع  یعفاشلا 71  سدقملا  یبرع  مالـسلا /  هیلعرظتنملا  رابخأ  یف  رردلا  دقع  یتّجح 70  دماح  بیس  رطع  داژندیس 69  قداص 

رغصا یلع  تاهبش  هب  خساپ  یـسانشریدغ و  نایفسلف 73  دیجم  دیس  خیرات  نایاپ  مالـسلا و  هیلعیلع  تاقیقحت 72  دحاو  تیالو  دیراورم 
اهیلعهمطاف راقفلاوذ  كدف  یناوضر 76  رغـصا  یلع  تیباهو  هنتف  یناوضر 75  رغصا  یلع  نیتال ) يرذآ  یـسور ،  ) مخریدغ یناوضر 74 

تیبرت گنهرف  يدزی 79  یلیعامـسا  سابع  قالخا  گنهرف  یناوضر 78  رغـصا  یلع  تیالو  ناـبات  غورف  يدحاو 77  دمحم  دیس  مالـسلا 
تامارک ینامیا 82  هیقف  رقاـب  دـمحم  ربکا  زوف  يردـص 81  نسح  شخپ ) ) اهيرامیب یعیبط  نامرد  گـنهرف  يدزی 80  یلیعامـسا  سابع 

ود  ) ۀـمعنلا مامتو  نیدـلا  لامک  تاقیقحت 84  دحاو  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  ياهتمارک  تاقیقحت 83  دحاو  مالـسلا  هیلعيدـهملا 
تـسود رذگهر  زا  يدرگ  یناـتایب 86  نسح  راعـشا ) هعوـمجم   ) یلین هار  ناـشکهک  ناولهپ 85  روصنم  هللا /  همحرقودـص  خیـش  دـلج )

تاولص متخ  تکرب ، رون و  هنیجنگ  یناگیاپلگ 88  یفاص  هَّللا  تیآ  تیودهم  نامتفگ   87 یجتلم )  ) نایسنوی رغصا  یلع  راعشا ) هعومجم  )
( دـلج ود   ) مراکملا لایکم  ینذؤم 91  یلع  بئاـغ  رکذـم  درفم  هللا 90  همحریـسلجم  هماّلع  راونالا  ةاکـشم  یناکدرا 89  ینیـسح  موحرم 

جهن رظنم  زا  دوـعوم  یجنم  هللا 93  همحریمق  سابع  خیـش  گرم  زا  سپ  یگدـنز  ةرخآلا ، لزانم  ینیوزق 92  يرئاح  یناهفـصا / يوسوم 
مالسلا هیلعيدهم  یناوضر 96  رغصا  یلع  تاهبش  هب  خساپ  یـسانشدوعوم و  رفيردیح 95  دـیجم  اونین  روشنم  یناریا 94  نیسح  هغالبلا 

هیلعدوعوم يدهم  بولقلا 98  بوبحم  يدیمعلا /  یمالسا  هشیدنا  رد  مالسلا  هیلعرظتنم  يدهم  يردیح 97  هَّللا  زیزع  تاجن  دیما و  مّسجت 
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زا رتنابرهم  يدابآهاش 100  نسح  دـمحم  نارکیب  رهم  ياهیمورا 99  هللا /  همحریـسلجم  هماّلع  دـلج  ود  راحب -  دلج 13  همجرت  مالسلا ،
 / اـم اـب  یلو  ادـیپان  ینیوزق 102  يرئاـح  يدـهم  دیـس  سی ) لآ  تراـیز  حرــش   ) نارظتنم قاـثیم  يدوـمحم 101  نسح  ناوـجون  رداـم / 

( يدلجود ) بقاثلا مجن  هللا 104  همحريرون  نیسح  ازریم  بقاثلا  مجن  تاقیقحت 103  دحاو  الاگنب ) یسیلگنا ، یلوبناتسا ، یکرت  ، یـسراف )
هدازیلع 107 يدـهم  راظتنا  هماکچ  رای و  ياـههناشن  يزاریـش 106  یمداخ  دـمحم  وا  روهظ  ياههناشن  هللا 105  همحريرون  نیـسح  ازریم 
 / هللا همحریضر  دیس  یبیج ) يریزو ، /) هغالبلا جهن  نارکمج 109  سّدقم  دجسم  شهوژپ  دحاو  بش  زامن  ریدغ 108  داینب  تیالو  يادن 

یتشهب ههلا  دـمآ  رترید  هک  نآ  يربکا 111 و  اضر  دّمحم  مالسلا  هیلعنیـسح  ماما  ياههتـشون  اههتفگ و  همارکلا  جهن  یتشد 110  دمحم 
اهیلعبنیز ترضح  ياهیگژیو  تاقیقحت 114  دحاو  نارظتنم  فیاظو  یناوضر 113  رغصا  یلع  تاهبـش  هب  خساپ  اروشاع و  هعقاو   112

يدهم رظتنم  يدهم  اب  هارمه  هللا 116  همحرینایتشآ  دمحا  ازریم  یبیجمین ) یبیج ،  / ) هیدمحا هیده  يرئازج 115  نیدلا  رون  دیس  مالسلا 
یتّجح 119 دـمحم  راعـشا ) هعومجم   ) رظن زا  بئاـغ  راـی  يزاریـش 118  یمداخ  دمحم  مالـسلا  هیلعيدـهم  دای  یمرک 117  نژیب  / يوـالتف

یتسپ قودنـص  مق -  یناشن : اب  دیناوتیم  قوف ، ياهباتک  دیرخ  هیهت و  تهج  يدزی  یلیعامـسا  سابع  دلج  جنپ  یبرع -  ۀمکحلا /  عیبانی 
. دـییامن لصاح  ساـمت   0251  - 7253340 ياـه 7253700 ، نـفلت  هرامـش  اـب  اـی  هبتاـکم و  نارکمج  سّدـقم  دجـسم  تاراـشتنا  ، 617

 - 66928687 ، 66939083 نارهت : شورف : ياهیگدـنیامن  ریاس  ددرگیم . لاسرا  امـش  يارب  یتسپ  هنیزه  نودـب  یتساوخرد  ياـهباتک 
0122  - 5664212  - 14 راک : نودیرف   0351  - 6280671-2 ، 6246489 دزی :  021

تیباهو نوماریپ  ياهباتک  هلسلس 

 - تیباهو 5 يداقتعا  یناـبم  نایباهو 4 -  هاگدـید  زا  ادـخ  تیباهو 3 -  راـکفا  سـسؤم  هیمیت ، نبا   - 2 نایباهو ) ) اهیفلس تخانـش   - 1
ازع نشج و  مسارم  ییاپرب  روبق 8 -  ترایز  لسوت 7 -  نایباهو 6 -  دزن  كرش  دراوم 

اه تشون  یپ 

عومجم ( 4 . 128 ص 124 -  ج 6 ، یسولآ ، یناعملا ، حور  ریسفت  ر.ك : ( 3 لسو .»  » هدام برعلا ، ناسل  ( 2 لسو .»  » هدام نیعلا ، بیترت  ( 1
ام تاثدحملا و  عدبلا و  ( 6 ص 54 . ج 2 ، نازوف ، نب  خیشلا  يواتف  نم  یقتنملا  ( 5 ص 311 . ج 4 ، زاب ، نب  خیش  ۀعونتم ، تالاقم  يواتف و 

ج 1، راثآ ، هعومجم  ( 10 هیآ 64 . ءاسن ، هروس  ( 9 هیآ 7 . هدجس ، هروس  ( 8 ص 432 . ینابلالا ، يواتف  ( 7 ص 265 و 266 . هل ، لصا  ال 
، سنوی هروس  ( 15 هیآ 34 . هرقب ، هروس  ( 14 هیآ 189 . هرقب ، هروس  ( 13 هیآ 144 . هرقب ، هروس  ( 12 هیآ 35 . هدئام ، هروس  ( 11 ص 264 .
(20 هیآ 35 . هدئام ، هروس  ( 19 هیآ 111 . فسوی ، هروس  ( 18 تایآ 99 و 100 . فسوی ، هروس  ( 17 هیآ 4 . فسوی ، هروس  ( 16 هیآ 87 .
(24 باب 118 . تاوعدلا ، باتک  يذمرت ، ننـس  ( 23 هیآ 69 . بازحا ، هروـس  ( 22 هیآ 45 . نارمع ، لآ  هروـس  ( 21 هیآ 64 . ءاـسن ، هروس 

هیآ نمحر ، هروس  ( 25 ح 1385 . باب 189 ، ةالصلا ، ۀماقا  باتک  هجام ، نبا  ننـس  ح 3578 ؛ باب 119 ، تاوعدلا ، باتک  يذـمرت ، ننس 
(29 هیآ 134 . فارعا ، هروـس  ( 28 و 98 . تاـیآ 97  فسوی ، هروس  ( 27 ریبعتلا . باـتک  ص 72 ، ج 8 ، يراخب ، حیحـص  ( 26 و 27 .  26
، هعونتم تالاقم  يواتف و  عومجم  ( 32 ح 3475 . ص 515 ، ج 5 ، يذمرت ، حیحص  ( 31 هیآ 80 . فارعا ، هروس  ( 30 هیآ 64 . ءاسن ، هروس 

ثیدح يذمرت ، ننس  ( 36 هیآ 128 . هرقب ، هروس  ([. 35 هیآ 127 . هرقب ، هروس  ([. 34 ص 124 . ج 6 ، یناعملا ، حور  ( 33 ص 311 . ج 4 ،
ج دمحا ، دنسم  ( 38 ص 76 و 77 . دومحم ، یفطصم  نآرقلا ، رارـسا  نم  ( 37 ص 311 . ج 4 ، هعونتم ، تالاقم  يواـتف و  عومجم  3475 ؛

حیحص ( 40 ح 193 . ملسم ، حیحص  ح 7440 ؛ يراخب ، حیحص  ص 265 و 266 ؛ هل ، لصا  ام ال  تاثدحملا و  عدـبلا و  ( 39 ص 445 . ، 4
كردتسم ( 43 هیآ 5 . نوقفاـنم ، هروس  ( 42 تاـیآ 97 و 98 . فسوی ، هروس  ( 41 ص 329 . ج 4 ، دمحا ، دنـسم  ص 55 ؛ ج 1 ، يراخب ،

عماج زا  لـقن  هب  ص 310  لسوتلا ، ۀـقیقح  یلإ  لصوتلا  ( 45 ص 13 . ج 1 ، لئاسملا ، لئاسرلا و  ۀـعومجم  ( 44 ص 615 . ج 2 ، مکاح ،
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(49 و 266 . ص 265  هـل ، لـصا  ـال  اـم  تاثدـحملا و  عدـبلا و  ( 48 هیآ 18 . سنوـی ، هروـس  ( 47 هیآ 60 . ءاـسن ، هروـس  ( 46 لوصالا .
، ءالبنلا مالعا  ریس  ( 52 ص 121 . ج 3 ، ءایلوالا ، ۀیلح  ( 51 ص 382 . ج 4 ، ۀباصالا ، ( 50 ص 108 . ج 3 ، نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا 
ص ج 1 ، یمراد ، ننس  ( 55 ح 37608 . ص 636 ، ج 13 ، لامعلا ، زنک  ( 54 ص 256 . ج 9 ، دئاوزلا ، عمجم  ( 53 مقر 7 . ص 118 ، ج 2 ،

بهاوملا ( 59 ص 8 . ج4 ، لادـتعإلا ، نازیم  ( 58 ص 29 . ج 4 ، بیذهتلا ، بیذـهت  ( 57 ص 128 . هماـکحا ، هعاونا و  لـسوتلا  ( 56 . 43
هیآ 69. بازحا ، هروس  ( 62 ص 1372 . ج 4 ، ءافولا ، ءافو  ( 61 ص 94 . ۀلیلج ، ةدعاق  هیمیت ، نبا  ( 60 ص 584 . ج 4 ، ینالطسق ، ۀّیندللا ،

حاضیالا ۀیشاح  ( 66 ص 254 . ج 1 ، لخدملا ، ( 65 ص 593 . ج 4 ، ۀّیندللا ، بهاوملا  ( 64 ص 45 . یمالـسالا ، اهموهفم  یف  ۀعدبلا  ( 63
همدقم ( 67 ص 307 . جـحلا ، راکذا  باب  راکذالا ، حرـش  ص274 ؛ ج 8 ، عومجملا ،)  ) بّذهملا حرـش  و 498 ؛ ص450  کسانملا ، یلع 

(70 ص 31 . نـالحد ، ینیز  ۀینـسلا ، رردـلا  ( 69 ص 18 . ۀـقرحملا ، قـعاوص  ( 68 يرامغ . ّیبنلاـب ، لـسوتلا  زاوجب  ّیبغلا  عدـتبملا  ماـغرا 
، هینسلا رردلا  ( 74 یخزرب .» تایح   » ثحب ر.ك : ( 73 هیآ 64 . ءاسن ، هروس  ( 72 ص 24 و 25 . روبقلا ، ةرایز  ( 71 ص 403 . ج 3 ، ریدغلا ،
، ناوخالا حلاص  ص 583 ؛ ج 4 ، ۀـّیندللا ، بهاوملا  ص 1399 ؛ ج 4 ، افولا ، ءاـفو  ص 380 ؛ قئاـفلا ، ضورلا  ( 75 ص 18 . نـالحد ، ینیز 
ج 4، افولا ، ءاـفو  ص 152 ؛ ماقسلا ، ءافـش  ح 8571 ؛ ص 560 ، ج 4 ، مکاح ، كردتـسم  ( 76 ص 121 . ج 1 ، راونألا ، قراـشم  ص540 ؛

بدألا ( 79 ص 154 . ج 8 ، يراخب ، حیحـص  ( 78 ص 385 . ج 1 ، افولا ، ءاـفو  ( 77 ص 2 . ج 4 ، دـئاوزلا ، عـمجم  و 1404 ؛ ص1353 
ص 144. ج 5 ، ریدغلا ، ( 82 هیآ 64 . ءاسن ، هروس  ( 81 ص 144 . ج 5 ، ریدغلا ، ( 80 ص 39 . ج 4 ، يربکلا ، تاقبطلا  ص 144 ؛ درفملا ،
هیآ 13. رطاف ، هروس  ( 87 هیآ 86 . فرخز ، هروس  ( 86 هیآ 101 . دوه ، هروس  ( 85 هیآ 18 . نج ، هروس  ( 84 هیآ 180 . فارعا ، هروس  ( 83
ص 73. ج 2 ، یمق ، ریسفت  ( 91 ص 31 و 32 . ۀثاغتـسالا ، ۀلداب  ۀثاغالا  ( 90 هیآ 13 و 14 . رطاف ، هروس  ( 89 هیآ 56 . ءارـسا ، هروس  ( 88

هیآ فسوی ، هروس  ( 96 هیآ 71 . جح ، هروس  ( 95 هیآ 151 . نارمع ، لآ  هروس  ( 94 هیآ 23 . مجن ، هروس  ( 93 هیآ 71 . فارعا ، هروس  ( 92
(101 هیآ 125 . هرقب ، هروس  ( 100 تاـیآ 96 و 97 . نارمع ، لآ  هروس  ( 99 هیآ 59 . سنوی ، هروس  ( 98 هیآ 21 . يروش ، هروس  ( 97 . 40

هیآ نارمع ، لآ  هروس  ( 105 هیآ 64 . ءاسن ، هروس  ( 104 تایآ 1 و 2 . دلب ، هروس  ( 103 هیآ 72 . رجح ، هروس  ( 102 هیآ 158 . هرقب ، هروس 
هروس ( 110 هیآ 93 . فسوی ، هروـس  ( 109 هیآ 7 . رفاـغ ، هروس  ( 108 هیآ 97 . فسوی ، هروـس  ( 107 هیآ 5 . نوقفاـنم ، هروس  ( 106 . 159

هیآ 61. ماعنا ، هروس  ( 113 هیآ 97 . ءاسن ، هروس  ( 112 ص 632 . یبنلا ، ۀفص  باب  بقانملا ، باتک  يراخب ، حیحص  ( 111 هیآ 248 . هرقب ،

هیآ 99. ماعنا ، هروس  ( 118 هیآ 22 . هرقب ، هروس  ( 117 هیآ 42 . رمز ، هروس  ( 116 هیآ 11 . هدجس ، هروس  ( 115 هیآ 32 . لحن ، هروس  ( 114
هیآ 9. رطاف ، هروس  ( 121 هیآ 30 . ءایبنا ، هروس  ( 120 هیآ 65 . لحن ، هروس  ( 119

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 
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