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تسرهف
5تسرهف

( یناردنزام همجرت   ) 18جاجتحالا

باتک 18تاصخشم 

لوا 18دلج 

[ فلؤم همدقم  ]18

[ دنهدیم روتسد  جاجتحا  هب  هک  یتایآ  ]21

[ دنهدیم روتسد  جاجتحا  هب  هک  يرابخا  ]21

21هراشا

[ متاخ ربمغیپ  زا  جاجتحا  هب  روتسد  ]21

[ نینمؤملا ریما  ترضح  زا  جاجتحا  هب  روتسد  ]22

([ ع  ) ءادهشلا دیس  ترضح  زا  جاجتحا  هب  روتسد  ]23

([ ع  ) رقاب ترضح  زا  جاجتحا  هب  روتسد  ]23

([ ع  ) قداص ترضح  زا  جاجتحا  هب  روتسد  ]24

([ ع  ) مظاک ترضح  زا  جاجتحا  هب  روتسد  ]25

([ ع  ) اضر ترضح  زا  جاجتحا  هب  روتسد  ]25

([ ع  ) يداه ترضح  زا  جاجتحا  هب  روتسد  ]26

([ ع  ) يرکسع ترضح  زا  جاجتحا  هب  روتسد  ]27

([ س  ) ارهز ترضح  زا  جاجتحا  هب  روتسد  ]28

[ ار يدرم  ع )  ) یبتجم نسح  ماما  نتخومآ  ملع  ]29

[ نادنمشناد املع و  تلیضف  ]30

([ ع  ) تیب لها  ناتسود  کمک  تلیضف  ]30

جاجتحاب اهنآ  همه  مازلا  برع و  نیکرشم  هیونث و  هیرهد و  يراصن و  دوهی و  زا  جاجل  ماربا و  باحصا  رب  جاهولا  یبن  ترضح  جاجتحا  نایب  رکذ  31لصف 

[ جاجتحا موزل  هراب  رد  ع )  ) قداص ترضح  راتفگ  نایب  ]31

زا 619تسرهف هحفص 5 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


[ نسحا هب  لادج  ینعم  ]32

[ جاجتحا هب  عجار  لاعتم  راگدرورپ  روتسد  ]33

([ ص  ) مرکا ربمغیپ  اب  فیاوط  راتفگ  ]34

[ نادوهی اب  ربمغیپ  جاجتحا  ]35

[ يراصن اب  ربمغیپ  جاجتحا  ]37

[ هیرهد اب  ربمغیپ  جاجتحا  ]40

[ برع نیکرشم  اب  ربمغیپ  جاجتحا  ]47

47هراشا

نیلسرملا دیس  ترضح  زا  نیکرشم  نایعا  نتفای  مازلا  نایب  رکذ و  50رد 

50هراشا

([ ص  ) مرکا ربمغیپ  اب  یموزخم  هیما  یبا  نب  هللا  دبع  نانخس  ]51

.«[ ماعطلا لکأی  لوسرلا  اذهل  ام   » هیآ ریسفت  ]53

[ یموزخم هللا  دبع  ياههتفگ  هب  ربمغیپ  ترضح  خساپ  ]55

55هراشا

[ دشاب رشب  سنج  زا  دیاب  ربمغیپ  ]57

[ نامزلا رخآ  ربمغیپ  ترضح  لیاضف  ]58

[ فئاط هکم و  برع  ناگرزب  رب  تایآ  ندماین  ]58

[ تسین يربمغیپ  هناشن  رز  لام و  نتشاد  ]60

([ ص  ) مرکا ربمغیپ  ترضح  تازجعم  زا  ياهراپ  ]67

67هراشا

[ نیعل لهج  وبا  راتفگ  اهینمشد و  ]70

([ ص  ) لوسر ترضح  دض  لهج  وبا  هئطوت  ]73

[ ردب هاچ  رس  رب  ربمغیپ  تازجعم  ]75

( نآ زا  ریغ  نایدا و  عیارش و  خسن  زا  باوج  رد  ( ) جارعملا ءاوللا و  بحاص  یبن  جاجتحا  رکذ  نایب  )75
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([ ص  ) ربمغیپ ترضح  هب  دوهی  راتفگ  ]75

[ هلبق هراب  رد  دوهی  اب  ربمغیپ  جاجتحا  ]77

[ هلبق هراب  رد  ع )  ) يرکسع نسح  ماما  راتفگ  ]78

( ربکالا کلملا  مالس  هیلع  ( ) ربمغیپ ترضح  جاجتحا  باب  رد  مه  79(و 

[ يدوهی ایروص  نب  هللا  دبع  نانخس  ]79

[ ایروص نبا  ياههتفگ  هب  ربمغیپ  خساپ  ]80

80هراشا

«[ لیئربجل اودع  ناک  نم  لق   » هیآ لوزن  ببس  ]80

[ ایروص نبا  اب  یسراف  ناملس  راتفگ  ]83

83هراشا

[ لایناد ترضح  ناتساد  سدقملا و  تیب  بیرخت  ]83

[ مالسلا هیلع  نانمؤم  ریما  ترضح  تبحم  تیالو و  موزل  ]85

( جاجل ماربا  باب  رد  دوهی  هفیاط  اب  ( ) جارعملا بحاص  یبن  ترضح  جاجتحا  نایب  رکذ و  رد  )86

[ دوهی هراب  رد  ياهیآ  ]86

[ دوخ توبن  رب  هوک  زا  یمارگ  ربمغیپ  داهشتسا  ]88

([ ص  ) مرکا لوسر  ترضح  تازجعم  زا  یضعب  ]89

([ ص  ) مرکا لوسر  ترضح  تازجعم  زا  یضعب  ]91

[ نارمع نب  یسوم  ترضح  رب  ربمغیپ  ترضح  تلیضف  ]91

( جاجل نادوهی  رب  لیلد  تابثا  و  ( ) هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  یبن  جاجتحا  نایب  رکذ و  رد  زین  92(و 

[ دوهی ءاملع  زا  رفن  لهچ  اب  ربمغیپ  ترضح  جاجتحا  ]92

92هراشا

[ يرسا هیآ  ریسفت  ]93

[ ربمغیپ جارعم  ناتساد  ]94

[ حون ترضح  رب  نانم  دزیا  لوسر  تلیضف  ]95
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[ میهاربا ترضح  رب  نانم  دزیا  لوسر  تلیضف  [ ] میهاربا ترضح  رب  نانم  دزیا  لوسر  تلیضف  ]96

[ میرم نب  یسیع  رب  یبرع  یبن  ترضح  تلیضف  ]96

[ نامیلس ترضح  رب  نانم  دزیا  لوسر  تلیضف  ]96

دندرگ تنج  لخاد  هقرف  دنچ  ملاع  دزیا  يایبنا  مما  زا  هکنآ  نایب  97رد 

( جاجللا ریثک  دوهی  اب  ( ) هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  یبن  ترضح  جاجتحا  رکذ  رد  )97

تشگ حناس  عقاو و  جاجتحا  مازلا و  يور  زا  جاجل  ناقفانم  اب  جارسلا  یبن  ترضح  زا  هبقعلا ) ۀلیل  لثم  ناکم  نآ  ریغ  رد  كوبت و  هوزغ  رد  هچنآ  نایب  رکذ  )98

98هراشا

[ نینمؤملا ریما  ترضح  اب  نیقفانم  ناتساد  ]99

([ ع  ) مدآ تهجب  هکئالم  دوجس  ]102

[ نیعل سیلبا  اب  ع )  ) مدآ ناتساد  ]104

[ نیقفانم ۀبقعلا و  ۀلیل  ناتساد  ]104

نیملاعلا بر  هَّللا  مالس  مهیلع  نیموصعملا  ۀمئا  یقاب  مالّسلا و  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  تیالو  باب  رد  نینس  روهش و  مایا  رگید  ریدغ و  مخ  زور  رد  نیدلا  موی  یف  عیفشلا  یبن  ترضح  جاجتحا  نایب  رکذ 

107هراشا

يرحاس ملعب  هلاسوگ  ندرک  ادیپ  يرماس و  لاوحا  نایب  109رکذ 

([ ع  ) یسوم باحصا  هب  هباحص  زا  یضعب  هیبشت  ]110

[ نیقفانم زا  یضعب  تالاح  رب  ص )  ) مرکا ربمغیپ  عالطا  ]111

( نانملا کلملا  تاولص  هیلع  نامزلا  رخآ  لوسر  هبطخ  نایب  رکذ  )113

نیثکان نیقرام و  نیطساق و  ینعم  نایب  117رکذ 

([ ع  ) نینمؤملا ریما  ترضح  اب  باحصا  تعیب  ]126

نیقی قح و  يور  زا  نیقولخم  هفاک  رب  نایعا  نآ  ناکم  رکذب  نیملاعلا  بر  جاجتحا  نیلسرملا و  دیس  ترضح  زا  دعب  نید  همئا  نییعت  نایب و  127رکذ 

127هراشا

تسا نایع  بوتکم و  نآ  رد  بیترتب  ع )  ) نید همئا  یماس  یماسا  هک  حول  بوتکم  129نایب 

([ ع  ) نینمؤملا ریما  ترضح  لئاضف  ]131

نآ زا  دعب  ترضح و  نآ  تافو  زا  لبق  دیک  راهظا  و  ع )  ) نینمؤملا ریما  ترضح  تعیابم  ریخأت  راکناب  هراشا  دوبن و  قحتسم  هکنآ  باب  رد  دوب و  نآ  قحتسم  هکنآ  تفالخ  باب  رد  باهولا  یبن  تافو  زا  دعب  هک  جاجتحا  جاجل و  زا  یفرط  نایب  رکذ 
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133هراشا

[ ةدعاس ینب  هفیقس  ناتساد  ]135

135هراشا

رشبلا دیس  باحصا  اب  تفالخ  رما  رد  رذنم  نب  بابح  هعزانم  136نایب 

([ ع  ) نینمؤملا ریما  ترضح  زا  نتفرگ  تعیب  تیفیک  ]140

140هراشا

[ راصنا رجاهم و  رب  ریما  ترضح  جاجتحا  ]142

نینمؤملا ریما  تیالو  رب  دیعس  نب  دلاخ  تداهش  145نایب 

مالّسلا هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  تیالو  رب  هنع  هَّللا  یضر  یسراف  ناملس  تداهش  146نایب 

مالّسلا هیلع  يراب  دزیا  یلو  یلع  نینمؤملا  ریما  تیالو  رب  يرافغ  رذ  وبا  تداهش  147نایب 

مالّسلا هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  تیالو  رما  رب  يدنکلا  دوسا  دادقم  تداهش  148نایب 

ع)  ) یلع نینمؤملا  ریما  تیالو  رب  یملسالا  ةدیرب  تداهش  149نایب 

مالّسلا هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  نأش  رد  رسای  رامع  تداهش  150نایب 

ع)  ) نینمؤملا ریما  يارب  بعک  نب  یبا  151تداهش 

يرابلا مالس  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  يارب  يراصنا  تباث  نب  ۀمیزخ  151تداهش 

ناجلا سنالا و  ماما  یلع  نینمؤملا  ریما  يارب  ناهیتلا  نب  مثیهلا  وبا  152تداهش 

ع)  ) یلع نینمؤملا  ریما  يراب  دزیا  یلو  يارب  يراصنا  فینح  نب  لهس  تداهش  152نایب 

فینح نید  یلو  یلع  نینمؤملا  ریما  یلع  نینمؤملا  ریما  يارب  فینح  نب  نامثع  تداهش  153نایب 

مالّسلا هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  يراب  دزیا  یلو  يارب  يراصنا  بویا  وبا  تداهش  153نایب 

[ تفالخ هراب  رد  رمع  رکب و  وبا  راتفگ  ]154

[ صاعلا نب  دلاخ  راتفگ  ]154

([ س  ) همطاف هناخ  برد  ناتساد  ]156

[ تفالخ هراب  رد  ع )  ) یلع جاجتحا  ]163

دیدرگن رضاح  مه  زامن  بطخ و  رد  هکلب  دوب  هدرزآ  ناشیا  زا  هتسویپ  درکن و  تعیب  هریغ  رکب و  اباب  زگره  مالّسلا  هیلع  ردیح  نینمؤملا  ریما  هکنآ  نایب  رد 
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دومن یملق  هفاحق  یبا  دوخ  ردپ  هب  هک  رکب  ابا  تباتک  نایب  174رکذ 

هفاحق یبا  زا  رکب  ابا  تباتک  باوج  175رکذ 

ع)  ) یلع تیلضفا  رب  رکب  وبا  رارقا  نایب  175رکذ 

مود 179دلج 

رمقلا حال  ام  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمغیپ  ترضح  تّنس  ربکأ و  يادخ  باتک  هیآ  قفو  رب  رشبلا  ریخ  تنب  همطاف  ترضح  زا  كدف  عنم  هک  یماگنه  رد  رمع  رکب و  یبأ  رب  ردیح  نینمؤملا  ریمأ  ترضح  جاجتحا  نایب  رکذ 

رورس نآب  هیلا  راشم  زا  رکنم  نانخس  ندیسر  رشبلا و  ریخ  تنب  زا  كدف  عنم  زا  دعب  رکب  یباب  ردیح  نینمؤملا  ریمأ  تباتک  نایب  رکذ  183لصف 

کلم ّنج و  سنا و  نیرتوکین  نآ  تماما  باب  رد  تاّیربلا  دّیس  ترضح  تافو  ماگنه  رد  هفیاط  نآ  لاقم  ناکم  لقن  كدف و  عایض  عنم  تقو  رد  موق  رب  كرابت  یلاعت و  دزیا  لوسر  تنب  همطاف  ترضح  جاجتحا  نایب  رکذ  لصف 

تسنادن ار  نآ  ناشیا  زگره  ایئوگ  هچنانچ  دنتخادنا  بل  رس  دندوب  هدرک  باب  رد  لوسر  اب  هک  يدهع  دندرک  رگید  رایتخا  هدومن  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریمأ  تعاطا  كرت  هک  یماگنه  رد  دناوخ  ناشیا  رب  ص )  ) ترضح زا  دعب  هک  هبطخ  رد  موق  رب  هنع  هَّللا  یضر  یسراف  ناملس  جاجتحا  نایب  رکذ  لصف 

دومن ناشیاب  جاجتحا  ناملس  هچنآ  لثمب  موق  رب  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریمأ  ترضح  تیالو  باب  رد  بعک  نب  ّیبا  جاجتحا  نایب  رکذ  203لصف 

دومن دوبعم  دزیا  ّیلو  نآ  زا  دوخ  يدونشخ  راهظا  ترذعم و  رد  عورش  هدمآ  ترضح  نآ  تمدخب  تفالخ  تهجب  واب  مدرم  اب  تعیب  هطساوب  رکب  یبأ  هک  یماگنه  رد  رکب  ابأ  رب  ردیح  نینمؤملا  ریمأ  ترضح  جاجتحا  نایب  رکذ  لصف 

: هک دومن  یملق  تباتک  ناونع  لّوا  رد  ناملس  نآ  تیالو  زا  نامیلا  نبا  ۀفیذح  لزع  زا  دعب  دوب  نیادم  یلاو  وا  لبق  زا  هک  یماگنه  رد  و  دومن ، یملق  ناشیاب  رمع  هک  یتباتک  باوجب  باّطخلا  نب  رمعب  هنع  هَّللا  یضر  یسراف  ناملس  جاجتحا  نایب  رکذ  لصف 

تشگ رّرقم  يروشب  رفن  ششب  تّیصو  بجومب  تفالخ  رمأ  هک  یماگنه  رد  باّطخلا  نب  رمع  تافو  دعب  موق  رب  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریمأ  جاجتحا  رکذ  لصف 

نینچ و چ ام  لاح  تعاجش و  لامک  تباجن و  باب  رد  ترضح  نآ  هک  دنتفگیم  هتشگ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  راتخملا  ّیبن  لوقب  دنتسم  دندرکیم و  دوخ  راثآ  لضف و  هرکاذم  ناشیا  هک  یماگنه  رد  راصنأ  رجاهم و  زا  رایسب  یعمج  اب  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریمأ  ترضح  جاجتحا  نایب  رکذ  لصف 

. دندیدرگ ترخآ  رفس  هناور  هقشملا  راد  نیا  زا  تبانا  هبوت و  نودب  تعیب و  دهع و  ضقن  اب  ود  ره  هکنآ  ترضح و  رب  اهنآ  جورخ  هدارا  ماگنه  رد  ماوعلا  نب  ریبز  هَّللا و  دبع  نب  هحلط  رب  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  ترضح  ماما  جاجتحا  نایب  رکذ 

دومحمان لعف  نآ  هطساوب  ندش  هشیاع  رکنم  و  دوب ، هدومن  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  ترضح  رب  جورخ  هدارا  وا  هک  ماگنه  رد  هشیاع  رب  ص )  ) هیربلا دیس  ترضح  هجوز  هملس  ما  جاجتحا  نایب  رکذ 

. دومرف هبطخ  تعامج  نآ  يارب  هک  هبطخ  رد  دندومن  لاؤس  ترضح  نآ  زا  هک  لئاسم  نایب  دیامنیمن و  تیعر  نایم  رد  لدع  تیوسب  میانغ  تمسق  ترضح  نآ  دنتفگیم : هک  باحصا  رب  دنچ  مایا  ياضقنا  هرصب و  لوخد  زا  دعب  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  جاجتحا  نایب  رکذ 

. ترضح نآ  تعباتم  ماما و  تعاطا  رب  قاثیم  دهع  موق و  زا  تعیب  ذخا  زا  دعب  مالعلا  کلملا  نم  قحتسی  ام  هیلع  هیوعم  لاتق  هطساوب  ماش  بناج  هب  ترفاسم  رب  موق  صیرحت  رد  ع )  ) نینمؤملا ریما  جاجتحا  نایب  رکذ 

. تسا هیوعم  لتق  رب  ناشیا  ریخأت  یعس و  تهج  زا  باحصا  دیعو  و  مؤل ، رب  نمضتم  دیدهت و  خیبوت و  رب  لمتشم  موق و  رب  جاجتحا  يرجم  يراج  هک  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  ترضح  مّلظت  رد  مالک  نایب  رکذ 

، لاتق برح و  ریغ  رد  تشون  ترضح  نآب  هک  تباتک  باوج  رد  هیوعم  رب  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  جاجتحا  نایب  255رکذ 

. دینادرگ بوتکم  هیوعم  يوسب  رگید  هبترم  رد  ردیح  نینمؤملا  ریما  ترضح  هک  تباتک  جاجتحا  نایب  257رکذ 

: دومن ماقرا  هیواعم  هتشون  و  تباتک ، باوج  رد  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  ترضح  هک  تباتک  نایب  258رکذ 

: دومرف بوتکم  صاع  ورمعب  دومنیم ، یملق  هیوعم  هک  تباتک  يانثا  رد  ع )  ) نینمؤملا ریما  ترضح  هچنآ  نایب  259رکذ 

دینادرگ بوتکم  جاجل  هیوعم  هب  جاجتحا  يور  زا  رکب  یبا  نب  دمحم  هک  تباتک  نایب  260رکذ 

، دومن لوسرم  بوتکم و  رکب  یبا  نبا  دمحم  باوج  رد  جاجتحا  يور  زا  هک  جاجل  هیوعم  تباتک  نایب  261رکذ 
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دندینادرگ أجلم  مکح  نیعت  رب  ار  ترضح  نآ  هک  یتقو  رد  جراوخ  رب  ع )  ) نینمؤملا ریما  جاجتحا  نایب  261رکذ 

. دومن لادج  لاتق و  ناشیا  جورخ  یغب و  تهج  هب  نیقرام  نیطساق و  نیثکان و  فیاوط  زا  نیرخأتم  اب  دومنن و  هلداجم  هلتاقم و  دندرک  تفالخ  تراما و  يوعد  هک  نیقباس  تعامج  اب  هکنآ  راذتعا  رد  ع )  ) نینمؤملا ریما  جاجتحا  نایب  رکذ 

: هک دومرفیم  تیاکح  تلاسر  ترضح  ناشن  زجعم  ناسل  زا  دومنیم  نایع  نایب و  مدرم  يارب  هک  هبطخ  يانثا  رد  يزور  دنچ  مایا  ياضقنا  هرصب و  حتف  زا  دعب  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  ترضح  هک  تستیاور 

. لاحب لاح  زا  لاقتنا  زا  و  لاوز ، ریغب  تعنص  زا  ندمآ ، و  نتفر ، و  تیؤر ، هیبشت و  ربج و  زا  نیعونصم  تافص  زا  تسین  وا  قیال  هکنآ  زا  تسا ، وا  هیزنت  دیجم و  يادخ  دیحوتب  قلعتم  هچنآ  زا  دومرف  يدؤم  هک  بطخ  رد  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  ترضح  جاجتحا  نایب  رکذ 

، دوهی رابحا  زا  یضعب  رب  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  جاجتحا  نایب  286رکذ 

دوجولا بجاو  ترضح  تناعتساب  دنچ  مولع  رب  دوهی  یضعب  رب  دودولا  کلملا  مالس  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  دوبعم  دزیا  یلو  ترضح  جاجتحا  310نایب 

تسناشیا ریغ  نارحاس و  نانهاک و  لوقب  دامتعا  هک : دیوگ  نامجنم و  ماکحاب  تسا  لیاق  هکنآ  مازلا  یلاعت و  دزیا  ترضح  يافش  هب  هن  دبای  تّحص  ابطا  هجلاعمب  ضارما  هک  نآب  تسا  لیاق  هک  یسک  نآ  رب  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  جاجتحا  نایب  رکذ 

دوب لیوأتب  جاتحم  هک  ینآرق  تاهباشتم  تایآ  ضعب  اب  هدمآ  ترضح  نآ  تمدخب  هک  قیدنز  رب  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  جاجتحا  نایب  320رکذ 

( فانملا دبع  دالوا  هدبز  لوسر  ترضح  زا  لوقنم  تیاور  رد  نید  رد  مدرم  فالتخا  هجو  رکذ  دشیم و  نآ  تیلها  قاقحتسا و  ریغب  مکح  ضرعتم  نامدرم  نایم  رد  دوب و  يوتف  رد  فالتخا  يأرب و  لئاق  هک  یسک  رب  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  جاجتحا  نایب  رکذ  رد  )

موس 354دلج 

دومن لاؤس  شراوگرزب  ردپ  روضح  رد  هک  مالّسلا  هیلع  رضخ  لئاسم  زا  مالّسلا  امهیلع  یضترم  ّیلع  دنزرف  یبتجم  ترضح  354باوج 

مالّسلا هیلع  نینمؤملا  ریمأ  سّدقم  رضحم  رد  دوب  جاجتحا  يارجم  يراج  هک  دندوب  هداتسرف  مور  ماش و  لهأ  هک  یلئاسم  زا  مالّسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  باوج 

هیواهلا ۀنعّللا و  هیلع  هیواعم  روضح  رد  شراوگرزب  ردپ  لضف  شلضف و  نیرکنم  نیدناعم و  زا  یتعامج  رب  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  نب  نسح  یبتجم  ماما  جاجتحا 

« هبقع نب  دیلو  رب  هبعش و  نبا  ةریغم  مکحلا و  نب  ناورم  نایفس و  یبأ  نب  هبتع  هیواعم و  رب  مالّسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  ماما  ترضح  ترخافم  نایب  372رکذ 

372هراشا

[ تیب لها  لضف  نایب  رد  ماش  لها  ناگرزب  ۀیواعم و  روضح  رد  یلع ع  نب  نسح  هبطخ  ]374

نینمؤملا ع] ریما  تلیضف  رد  مدرم  هماع  هیواعم و  روضح  رد  یلع ع  نب  نسح  هبطخ  ]376

[ تیب لها  تلیضف  نایب  رد  مدرم  هماع  هیواعم و  روضح  رد  هفوک  دجسم  رد  یلع ع  نب  نسح  هبطخ  ]376

دوبن هکنآ  دوب و  تماما  ّقحتسم  هکنآ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبن  زا  دعب  هکنیا  باب  رد  جاجل  هیواعم  رب  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح  جاجتحا  نایب  رکذ 

دندومن تماما  تیالو و  ّقح  بلط  باب  رد  ترضح  نآب  ریصقت  تبسن  مانأ و  يأر  بجومب  هیواعم  اب  وا  هحلاصم  زا  دعب  هک  مانأ  عیمج  رب  مالّسلا  هیلع  نسح  نینمؤملا  ریمأ  جاجتحا  نایب  رکذ 

تّما تفالخ  تّما و  باب  رد  باّطخلا  نب  رمع  رب  مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسحلا  هَّللا  دبع  یبأ  نیمألا  دیهّشلا  ماما  جاجتحا  نایب  386رکذ 

هیواعم رب  وا  ماخف  مارک  دالوا  و  ع )  ) نینمؤملا ریمأ  ترضح  بقانم  رکذب  مالّسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  ماما  ترضح  جاجتحا  نایب  388رکذ 

388هراشا

[ دایز تسد  هب  هعیش  راتشک  هیواعم و  نامز  رد  هعوضوم  ثیداحا  ترثک  تلع  ]390
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« ماجنارس وکین  یعمج  نآ  لاحب  تمحازم  رب  مالّسلا و  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریمأ  هعیش  لتق  رب  وا  خیبوت  هیواعم و  رب  مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  جاجتحا  نایب  رکذ 

دومن يور  هیواعم  وا و  نایم  هک  تارجاشم  تارخافم و  زا  فرط  نایب  وا و  ریغ  هیواعم و  رب  دوخ  تماما  هب  مالّسلا  هیلع  نیسح  نینمؤملا  ریمأ  جاجتحا  نایب  رکذ 

دوب هدمآ  موب  زرم و  نآب  موش  موق  نآ  ياعدتسا  تابوتکم و  هلیسوب  رورس  نآ  هکنآ  زا  دعب  هفوک  لهأ  اب  ءالبرکب  لوصو  زا  ءانّثلا  ةولّصلا و  هیلع  نیسحلا  هَّللا  دبع  یبأ  دیهّشلا  ماما  جاجتحا  نایب  رد  رکذ 

« ناّنملا کلملا  نم  ناّقحتسی  ام  امهیلع  نایماش  ضغب  توادع و  ترثک  نایفوک و  ياغد  ردغ و  هلیسوب  البرک  رد  ترضح  نآ  باحصأ  مالّسلا و  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  زا  دعب  هفوک  لهأ  رب  يرغّصلا  ۀمطاف  جاجتحا  نایب  رد  رکذ  »

« ناشیا ناوسن  لاجر و  رضحم  رد  هبطخ  قیرطب  نایفوک  رب  ع )  ) بلاط یبأ  نب  ّیلع  تنب  بنیز  جاجتحا  نایب  رد  رکذ  »402

« دومن نامیپ  دهع و  ثکن  هفیاط و  نآ  رکم  ردغ و  رب  ناشیا  شنزرس  خیبوت و  هفوک  لهأ  رب  دوب  هدمآ  نوریب  همیخ  زا  هک  یماگنه  رد  هفوکب  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  جاجتحا  نایب  رد  رکذ  »

ماقم نآ  یلابا  یلاها ال  هنکس و  ضعب  رب  ماش  هب  دیزی  دزنب  هوبّنلا  تیب  لهأ  اب  ترضح  نآ  لوصو  زا  دعب  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  جاجتحا  نایب  رد  رکذ 

رضحم رد  دزیم  یلعلا  کلملا  مالس  هیلع  ءادهّشلا  دّیس  ياهنادند  رب  بوچ  یلاعت  دزیا  یغاب  نآ  هک  ماگنه  رد  دیزی  رب  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریمأ  تنب  بنیز  جاجتحا  نایب  رد  رکذ 

دش ماش  مالملا  راد  لخاد  هک  ماگنه  نآ  رد  دیزی  رب  ع )  ) نیسحلا نب  ّیلع  جاجتحا  نایب  رد  409رکذ 

راربألا ماما  نآ  هغیلب  ظعاوم  زا  فرط  نایب  رایسب و  مولع  رد  مانا  رضحمب  ع )  ) نیدباعلا نیز  ماما  ترضح  جاجتحا  نایب  رد  410رکذ 

410هراشا

[ ینم رد  يرصب  نسح  رب  مومع  رب  نیسحلا ع  نب  یلع  جاجتحا  ]412

[ یشرق درم  رب  نیسحلا ع  نب  یلع  جاجتحا  ]412

[ ملکت توکس و  هراب  رد  یصخش  رب  نیسحلا ع  نب  یلع  جاجتحا  ]414

[ شیوخ تماما  دروم  رد  هیفنحلا  نب  دمحم  رب  نیسحلا ع  نب  یلع  جاجتحا  ]414

[ ربا ندیراب  وا و  ناراب  بلط  ياهدع و  رب  نیسحلا ع  نب  یلع  جاجتحا  ]415

[ تجح زا  نیمز  ندوبن  یلاخ  رد  نیدباعلا  نیز  ماما  نایب  ]416

[ صاصق نامیا و  تیاده و  دروم  رد  داجس ع  ماما  نایب  ]417

[ يرهز باهش  رب  نیسحلا ع  نب  یلع  جاجتحا  ]418

هریغ جراوخ و  زا  یعمج  رب  مالّسلا  امهیلع  رقابلا  ّیلع  نب  دّمحم  رفعج  یبأ  جاجتحا  نایب  رد  420رکذ 

420هراشا

[ ادخ تفرعم  رد  رقاب ع  ماما  جاجتحا  ]421

[ بضغ اضر و  رد  دیبع  نب  ورمع  رب  رقاب ع  ماما  جاجتحا  ]421

[ وا تقلخ  مدآ و  تروص  رد  ماما ع  نایب  ]422
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[ تمایق لاوحا  رد  ماشه  مالغ  ملاس  رب  ماما ع  جاجتحا  ]422

[ جراوخ زا  یهورگ  رب  رقاب ع  ماما  جاجتحا  ]423

هللا ص] لوسر  رب  نینسح  نیرکنم  رب  رقاب ع  ماما  جاجتحا  ]423

[ دنچ یلئاسم  رد  باطخ  نب  رمع  عفان  رب  رقاب ع  ماما  جاجتحا  ]424

[ ینامی سواط  رب  رقاب ع  ماما  جاجتحا  ]426

[ هفلتخم روما  رد  دیبع  نب  ورمع  رب  رقاب ع  ماما  جاجتحا  ]426

[ يرصب نسح  رب  رقاب ع  ماما  جاجتحا  ]427

نینمؤملا ع] ریما  رما  رد  ملاس  رب  رقاب ع  ماما  جاجتحا  ]428

[ هقرفتم لئاسم  رد  ینامی  سواط  رب  رقاب ع  ماما  جاجتحا  ]429

نینمؤملا ع] ریما  تلیضف  تماما و  رد  یصخش  رب  ع )  ) رقاب ماما  جاجتحا  ]430

راید ره  زا  تاناید  للم و  لهأ  زا  رایسب  فانصأ  رب  هّینید  مولع  عاونأ  رد  مالّسلا  هیلع  قداّصلا  دّمحم  نب  رفعج  هَّللا  دبع  یبأ  قئالخلا  ماما  جاجتحا  نایب  رد  رکذ 

432هراشا

[ یناصید رکاش  وبا  رب  قداص ع  ماما  جاجتحا  ]433

[ هللا ءامسا  ینعم  رد  مکحلا  نب  ماشه  رب  قداص ع  ماما  جاجتحا  ]434

[ قیدنز کلملا  دبع  رب  قداص ع  ماما  جاجتحا  ]434

[ ءاجوعلا یبا  نبا  رب  قداص ع  ماما  جاجتحا  ]436

[ قیدنز رب  قداص ع  ماما  جاجتحا  ]437

[ ینامی دعس  رب  قداص ع  ماما  جاجتحا  ]457

[ یلیل یبا  نبا  رب  قداص ع  ماما  جاجتحا  ]458

[ ءاجوعلا یبا  نبا  رب  قداص ع  ماما  جاجتحا  ]459

[ نآرق تایآ  ینعم  رد  موق  رب  قداص ع  ماما  جاجتحا  ]459

[ تما فالتخا  ینعم  رد  يراصنا  نمؤملا  دبع  رب  قداص ع  ماما  جاجتحا  ]460

[ ار ماکح  فالتخا  ثیداحا و  فالتخا  قداص ع  ماما  نایب  ]460

[ هفینح یبا  رب  قداص ع  ماما  جاجتحا  ]463
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[ تماما رما  رد  دیبع  نب  ورمع  رب  ماما ع  جاجتحا  ]466

[ وا اب  ترضح  نآ  باحصا  جاجتحا  تفالخ و  رما  رد  یماش  رب  قداص ع  ماما  جاجتحا  ]468

قداص ع] ماما  هاگشیپ  رد  دیبع  نب  ورمع  اب  ماشه  هملاکم  نایب  ]471

[ دوب بارخ  شنطاب  هدنبیرف و  شرهاظ  هکیدرم  رب  قداص ع  ماما  جاجتحا  ]472

[ درک هیروت  هک  نمؤم  درم  دروم  رد  باحصا  زا  یضعب  رب  قداص ع  ماما  جاجتحا  ]474

[ ءایبنا عئادو  نایب  هیدیز و  تعامج  رب  قداص ع  ماما  جاجتحا  ]476

[ همطاف فحصم  هعماج و  رفج و  روبزم و  رباغ و  ملع  دروم  رد  قداص ع  ماما  نایب  ]477

[ تماما رما  رد  نیسحلا ع  نب  یلع  نب  دیز  رب  قداص ع  ماما  جاجتحا  ]477

قافآ فانکأ و  رد  وا  مازلا  ترهش  یقاّطلا و  نمؤم  رفعج  یبأ  زا  هرذح  یبأ  مازلا  جاجتحا و  نایب  رد  481رکذ 

داتفا قافّتا  قافتب  هّکد  هبیاطمب  هک  قافآ  رد  هفینح  وبأ  نایم  قاّطلا و  نمؤم  رفعج  یبأ  نایم  هک  تاماقم  نایب  رد  485رکذ 

485هراشا

[ هفینح یبا  رب  لاضف  نسح  نب  لاضف  جاجتحا  ]485

[ تماما رد  فالعلا  لیذهلا  یبا  رب  یعیش  درم  جاجتحا  ]486

مراهچ 489دلج 

رارشأ فیاوط  نآ  رب  ترضح  نآ  یگبلغ  رایسب و  ءایشأ  رب  راتخملا  ّیبن  نید  نافلاخم  رب  مّلس  هئابآ و  یلع  هیلع و  هَّللا  تاولص  مظاکلا  رفعج  نب  یسوم  میهاربا  یبأ  جاجتحا  نایب  رد  رکذ 

489هراشا

[ هفینح وبا  رب  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  جاجتحا  ]492

[ ار فاقحا  داع و  هصق  مظاک ع  ماما  نایب  يدهم و  نامز  رد  هاچ  رفح  تیاکح  ]493

[ یلئاسم رد  دیشرلا  نوراه  رب  مظاک ع  یسوم  ماما  جاجتحا  ]494

494هراشا

[ ار دوخ  عیشت  تلع  نومام  ندومن  نایب  ]497

مرکا ص] یبن  هضور  رد  دیشرلا  نوراه  رب  مظاک ع  یسوم  ماما  جاجتحا  ]498

[ فسوی یبا  رب  نسحلا و  نب  دمحم  رب  مظاک ع  یسوم  ماما  جاجتحا  ]499

[ دومن هیقت  هک  يردارب  هب  نظ  رد  نمؤم  درم  رب  مظاک ع  یسوم  ماما  جاجتحا  ]499
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براقأ بناجأ و  فلاؤم و  فلاخم و  رب  بلاطم  نیا  ریغ  لدع و  دیحوت و  رد  ءانّثلا  ۀّیحّتلا و  هیلع  اضّرلا  یسوم  نب  ّیلع  نسحلا  یبأ  ایاربلا  ماما  ترضح  جاجتحا  نایب  رد  رکذ 

500هراشا

[ ملاع ثودح  رد  يدرم  رب  اضرلا ع  یسوم  نب  یلع  ماما  جاجتحا  ]501

[ وا تافص  دنوادخ و  دوجو  رد  قیدنز  رب  اضرلا ع  یسوم  نب  یلع  ماما  جاجتحا  ]501

[ نومام روضح  رد  دوخ  تلیضف  رد  مشاه  ینب  رب  اضرلا ع  یسوم  نب  یلع  ماما  جاجتحا  ]503

[ دنچ یلئاسم  رد  يزورم  نامیلس  رب  اضرلا ع  یسوم  نب  یلع  ماما  جاجتحا  ]506

[ ادخ مالک  دیحوت و  رد  همربش  بحاص  ةرق  یبأ  رب  اضرلا ع  یسوم  نب  یلع  ماما  جاجتحا  ]510

[ دنوادخ تیؤر  رد  يوره  مالسلا  دبع  رب  اضرلا ع  یسوم  نب  یلع  ماما  جاجتحا  ]514

[ ادخ رصب  عمس و  ملع و  مدآ و  قلخ  تروص  رد  يورم  دلاخ  نب  نیسح  رب  اضرلا ع  یسوم  نب  یلع  ماما  جاجتحا  ]515

[ فلتخم روما  رد  ددعتم  تالاؤس  رب  اضرلا ع  یسوم  نب  یلع  ماما  باوج  ]516

[ نومأم تالاؤس  زا  اضرلا ع  یسوم  نب  یلع  ماما  باوج  ]517

[ دومحم یبا  نب  میهاربا  تالاؤس  زا  اضرلا ع  یسوم  نب  یلع  ماما  جاجتحا  باوج  ]519

[ ضیوفت ربج و ال  رد ال  یماش  هیواعم  نب  دیزی  تالاؤس  زا  اضرلا ع  یسوم  نب  یلع  ماما  جاجتحا  باوج  ]519

ناّنم دزیا  قیفوتب  تعامج  نیا  مازلا  ناشیا و  ریغ  یباص و  روبز و  لهأ  يراصن و  سوجم و  دوهی و  فانصأ  زا  یلاعت  دزیا  باتک  لهأ  رب  ءامّسلا  ضرألا و  ّبر  تاولص  هیلع  اضّرلا  نسحلا  یبأ  جاجتحا  نایب  رکذ 

521هراشا

[ یسابع هفیلخ  نومأم  رب  اضرلا ع  یسوم  نب  یلع  ماما  جاجتحا  ]534

تماما هب  تسا  قّلعتم  هچنآ  نایب  رد  ایارب  عیمج  رب  یلاعت  هَّللا  مالس  اضّرلا  نسحلا  یبأ  ءایقتألا  ماما  ترضح  جاجتحا  نایب  542رکذ 

راّبجلا کلملا  تاولص  هیلع  راتخملا  ّیبن  ترضح  هّینید  مولع  زا  رایسب  عون  رد  مالّسلا  امهیلع  یناّثلا  یلع  نب  دّمحم  رفعج  یبأ  جاجتحا  نایب  554رکذ 

554هراشا

[ نآرق زا  یتایآ  ریسفت  رد  يرفعج  مشاه  یبأ  رب  داوجلا ع  یقت  دمحم  ماما  جاجتحا  ]554

[ نایسابع نومأم و  روضح  رد  مثکأ  نب  ییحی  رب  داوج ع  ماما  جاجتحا  ]556

فلاؤم زا  یضعب  فلاخم و  مما  فانصأ  رب  هّیویند  هّینید و  مولع  زا  نآ  ریغ  دیحوت و  زا  زیچ  رد  مالّسلا  هیلع  یقنلا  دّمحم  نب  ّیلع  نسحلا  یبأ  جاجتحا  نایب  رکذ 

562هراشا

[ ضیوفت ربج و  باوج  رد  زاوها  لها  رب  يداه ع  ماما  همان  ]563
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[ ۀیآ زا  ریثک  لام  رادقم  رد  ءاهقف  رب  يداه ع  ماما  جاجتحا  . ]567

[ ینارصن لتق  رد  اهقف  ریاس  مثکا و  ییحی  رب  يداه ع  ماما  جاجتحا  ]568

[ یعیش درم  میرکت  رد  نییمشاه  نییولع و  رب  يداه ع  ماما  جاجتحا  ]569

مانأ ضعب  رب  هّینید  مولع  زا  هقّرفتم  عاونأ  رد  مالّسلا  تاولّصلا و  هیلع  يرکسعلا  ّیلع  نب  نسحلا  دّمحم  یبأ  جاجتحا  نایب  570رکذ 

570هراشا

[ تورام توراه و  رما  رد  يدرم  رب  يرکسعلا ع  ّیلع  نب  نسحلا  دّمحم  یبأ  جاجتحا  نایب  رکذ  ]574

[ ار نینمؤملا  ریما  تیالو  هکئالم  لوبق  رد  يرکسعلا ع  ّیلع  نب  نسحلا  دّمحم  یبأ  جاجتحا  نایب  ]576

[ نید رد  هیقت  رما  رد  يرکسعلا  ّیلع  نب  نسحلا  دّمحم  یبأ  جاجتحا  نایب  ]576

[ نینمؤملا ریما  نامهم  هصق  لقن  عضاوت و  رد  يرکسعلا ع  ّیلع  نب  نسحلا  دّمحم  یبأ  جاجتحا  نایب  ]577

نید ملع  رد  نیملسم  فانصأ  رب  نیرهاّطلا  هئابآ  یلع  هیلع و  هَّللا  تاولص  جارّسلا  سمّشلا و  هنم  ءیضتسملا  يدهملا  نسحلا  نبا  دّمحم  جاّتلا  ءاوّللا و  بحاص  رظتنم  میاق  جاجتحا  نایب  رکذ 

578هراشا

يرکسع ع] فلخ  رما  رد  شترضحب  نایعیش  همان  زا  يدهم ع  ماما  باوج  ]585

[ باذک رفعج  قاحسا و  نب  دمحا  همان  زا  يدهم ع  ماما  باوج  ]586

[ بوقعی نب  قاحسا  همان  باوج  زا  نامثع  نب  دمحمب  فیرش  عیقوت  ]587

[ ضیوفت رد  نایعیش  همان  باوج  زا  فیرش  عیقوت  ]588

همئا ع] ءالتبا  رد  يدرم  لاؤس  زا  حور  نب  نیسح  باوج  ]589

[ تالغ در  رد  یخرک  یلع  نب  دمحم  هب  فیرش  عیقوت  ]590

[ تالغ زا  ياهدع  رما  رد  حور  نب  نیسح  هب  فیرش  عیقوت  ]591

[ دندوب هعبرا  باون  هب  فورعم  هک  ترضح  نآ  صاخ  باون  یماسا  . ]592

[ هصاخ تباین  ياضقنا  يربک و  تبیغ  عوقو  رد  يرمسلا  دمحم  هب  فیرش  عیقوت  ]592

یلاعت هَّللا  مهمحر  ناشیا  ریغ  هعبرأ و  باّون  تسد  رب  رورس  نآ  تاعیقوت  رد  اهریغ  هّیهقف و  لئاسم  زا  دمآ  نوریب  هیلع  هَّللا  تاولص  نامّزلا  بحاص  ترضح  زا  زین  نآ  هچنآ  زا  فرط  نایب  رکذ 

593هراشا

[ يدسا رفعج  نب  دمحم  لئاسم  باوج  رد  هنع ) هللا  یضر   ) يرمعلا نامثع  نب  دمحم  هب  فیرش  عیقوت  ]593

[ وا دلاو  هیزعت  رد  هنع ) هللا  یضر   ) يرمعلا نامثع  نب  دمحم  هب  فیرش  عیقوت  ]595
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[ هر يریمح  لئاسم  همان و  باوج  زا  فیرش  عیقوت  ]595

[ هر يریمح  لئاسم  همان و  باوج  زا  رگید  عیقوت  اضیا  ]598

[ هر يریمح  لئاسم  همان و  باوج  زا  رگید  عیقوت  اضیا  ]601

[ هر يریمح  لئاسم  همان  باوج  زا  رگید  عیقوت  اضیا  ]605

[ دیفملا نامعن  نب  نامثع  نب  دمحم  هب  فیرش  عیقوت  ]606

[ دیفملا نامعن  نب  دمحمب  رگید  عیقوت  اضیا  ]607

دیدرگ عقاو  دینش  تفگ و  ناشیا  نایم  هدید  باوخ  رد  هک  یسک  نآ  رب  هنع  هَّللا  یضر  نامعّنلا  نب  دّمحم  نبا  دّمحم  دیفملا  هَّللا  دبع  یبأ  دیدّسلا  خیش  جاجتحا  نایب  رکذ 

زومرمب دومن  لاؤس  ملاع  دّیس  نآ  زا  يّرعم  هچنآ  باوج  رد  يّرعملا  ءالعلا  یبأ  رب  هنع  هَّللا  یضر  ّیلع  مساقلا  یبأ  یضترملا  يدهلا  ملع  ّلجألا  دّیس  جاجتحا  نایب  رکذ 

، ایارب ریاس  رب  یلاعت  هَّللا  تاولص  مهیلع  ام  هّمئأ  سیدقت  میظعت و  رد  هحور  هَّللا  سّدق  یضترملا  دّیّسلا  جاجتحا  نایب  613رکذ 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  616هرابرد 
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( یناردنزام همجرت   ) جاجتحالا

باتک تاصخشم 

یـسراف نابز : 548 ق  فلؤم : تافو  خیرات  ییاور  يداقتعا  عوضوم : یناردـنزام  همجرت  یـسربط - خیـش  هدنـسیون : جاجتحالا  باتک : مان 
لوا پاچ : تبون  نارهت  پاچ : ناکم  يوضترم  رشن  رشان :  4 دلج : دادعت 

لوا دلج 

[ فلؤم همدقم  ]

دمح و  یلاعتم ، نیقولخم  تافص  زا  شاهلماک  تاذ  هک  تسازس  ار  يدنوادخ  رم  ساپس  رکـش و  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  فلؤم ] همدقم  ]
فصو و زا  اربم  هزنم و  شلاثملا  میدع  تاذ  هکلب  تسا . یقاب  يدبا و  شدوجو  هک  تسیدوجولا  بجاو  روخ  رد  شیاصحایب  شیاتـس  و 

ضراوع زا  تسین  وا  هدیدنسپ  تاذ  قیال  هچنآ  زا  تسارعم  یفصم و  شاهلماک  تفص  و  ُراْصبَْألا ؛» ُهُکِرُْدت  ال   » هک تسا  هیتوبث  تافص  نایب 
لاوز و زا  تسا  عفترم  شتیدمرس  هلیـسوب  و  اقب ، ماودب و  تسا  یقترم  شتیلزا  ببـسب  ُراَّهَْقلا ،» ُدِحاْولا  َوُه  َو  ٌءْیَـش  ِِهْلثِمَک  َْسَیل   » هک هیبلس 

تمحر عباـتت  فدارت و  هب  هک  یمیحر  و  ناـسللا ، بطر  شاهیهاـنتم  ریغ  مـعن  رتاوـتب  قیـالخ  عـیمج  شتیهوـلا  بوـجوب  هـک  یبـها  و  اـنف .
فطاوع و يدایا و  ترثک  زا  نکیل  دننایبلا ، بذع  شدمحب  ناشیا  یمامت  یگمه و  ناسنا  فانـصاب  ناسحا  محرت و  يادتبا  زا  شاهعـساو 

نآ ترثکب  ینطاب  يرهاظ و  ساوح  لامتـشا  ینعی  نآب  یناسنا  لوقع  هطاحا  مدـع  ببـسب  تاقولخم  عاونأـب  فراوع  بهاوم و  يرایـسب  زا 
یقلاخ ناحبس  تیب )  ) تسا ناکما  تردق و  زیح  زا  نوریب  نآ  كدنا  يدمح  رکش و  ياصحا  ار  ناسنا  عون  ینب  یمامت  نامگ  ههبـشیب و 
ینافرع نایب  و  نکلا ، شبجاو  تاذ  دـمح  نایب  زا  نیقطان  یمالک  هنـسلا  اذـهل  ءاـیبنا  لـقع  دـنکفیم  زجع  كاـخ  رب  اـیربک  شتافـص ز  هک 

تست مهف  تیاغ  تسین  هر  نآ  زا  ریغ  وت  شیپ  هچنآ   4 ص : ج1 ، جاجتحالا ، تیب )  ) تسا نحلا  نیملاعلا  بر  توعن  فاصوا  زا  نیفـصاو 
هتشگ کلملا  نجلا و  قلاخ  تفرعم  باب  رد  دوخ  كرد  مهف و  زجعب و  لئاق  كرابت  یلاعت و  دزیا  یبن  ترضح  تساجنیزا  تسین و  هَّللا » »

هک یتداهش  هل ، » کیرش  هدحو ال  هَّللا  الا  هلا  نأ ال  دهشا   » هک دیامن  شتینادحو  تداهـش  رب  افتکا  کتفرعم ؛» قح  كانفرع  ام   » دومرف هک 
و . » ددرگ َنُوَنب » َو ال  ٌلام  ُعَْفنَی  ال   » زور رد  لامک  تلیضف و  باحصا  یئوردیفس  ببس  لاح و  تفرعم و  بابرا  تانسح  نازیم  لقث  هلیـسو 

ازج زور  رد  ناتما  عیفـش  ایفـصا  رورـس  دیـس و  ایبنا  لسر و  متاخ  یبتجم  لوسر  تلاسر  تیقح  رب  ینعی  هلوسر » هدبع و  ادمحم  نأ  دهـشا 
ءایـصوألا و ریخ  ءایبنألا  دیـس  یـصو  هکنآ  رب  دیامن  تداهـش  هماقا  نینچمه  و  دـهد . یهاوگ  یلاعت  هَّللا  تاولـص  هیلع  یفطـصملا  دـمحم 

مکحب نآرق و  صنب  نامزلا  رخآ  لوسر  نیـشناج  یـصو و  ایلوا  نیرتوکین  ایـصوا و  نیرتهب  انثلا  ۀـیحتلا و  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  ءایلوألا 
یماـمت رب  نیمحارلا  محرا  جـجح  نیملاـعلا و  بر  ترـضح  ياـنما  نیداـه و  همئا  وا  هرهاـط  ترتـع  و  تـسا . ناحبـس  دزیا  یبـن  ترـضح 
نیلسرم ایبنا و  همه  زا  لضفا  نامگ  ههبشیب و  نایعا ، نآ  و  دنانیمز ، هنکس  رب  نیموصعم  همئا  نیقی  قدص و  قیرطب  نایامنهار  نیقولخم و 
ياقترا تهجب  ناج  سنا و  تیالو  تماماب و  ناشیا  هسدـقم  تاوذ  نیعت  هطـساوب  ناـقلخ  عیمجب  ناـنم  بهاو  تمعن  ماـمتا  و  دـنانیقباس ،
تهجب هناحبـس  هنم  افطعت  راربا  يایـصوا  نآ  يابتجا  رایتخا و  و  تسا ، نایعا  نآ  لیفطب  ناحبـس  دزیا  ترـضح  زا  ناـمیا  تداهـش و  هملک 
هلیسوب اما  عنم  وا  رابکتـسا  راکنتـسا و  اذهلف  تسا . وا  تمحر  لدع و  نالعا  حاضیا و  تمکح و  فطل و  راهظا  يارب  زا  ضحم  ایارب  ریاس 

عفر عمق و  نایعا  نآ  هلماک  تاوذ  یکاـپ  تمـصع و  هلیـسوب  نادّرمتم  لـلز  لـلخ و  داـسفا  و  دومن ، عفد  حزن و  اـیلوا  نییعت  اـیبنا و  لاـسرا 
، دنماثآ تیصعم و  لها   5 ص : ج1 ، جاجتحالا ، تبیه  تسایس و  ثعاب  مالسا و  نید  عیارـش  ماکحا و  هظفح  مانا  همئا  نآ  نوچ  و  دومرف .

دوخ ناـما  ظـفحب و  هتـسویپ  ناـصقن  بویع و  یماـمت  نایـصع و  بونذ و  عـیمج  زا  ار  ناـمیا  لـها  تیادـه  نآ  ناحبـس  نمیهم  ترـضح 
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دوجلا يذ  تاوذ  دوجو  هچ  دـنابثاوت  ملاظت و  باحـصا  عدار  بلاـکت و  براـجت و  باـبرا  زج  ار  ناـشیا  کـی  ره  هک  اریز  هتـشادهاگن .
زا ناقلخ  یگمه  عنام  هکلب  دـنانایغط ، درمت و  لـها  بیدأـت  ببـس  ناـج و  سنا و  فیاوط  زا  ناگدـنزگ  ناگدـنرد و  ررـض  عفاد  ناـشیا 

تلالد و داشرایب  ار  دوخ  ناگدـنب  عیمج  نامز  چـیه  رد  نانم  دزیا  هک  اریز  تسا ، ناسنا  يواغ  نآ  تعاطا  زا  ناطیـش و  شهاوخ  یعاود 
نیعم رـصان و  ترثک  زا  قیالخ  داشرا  تطاسوب  هک  يدوب  موصعم  يداه  دـشرم  نامدرم  ناـیم  رد  هشیمه  هکلب  تشاذـگن ، تجح  ناـهرب 

دیس تلم  نامیا و  مالـسا و  بادآ  میلعتب  نید و  عیارـش و  ماکحا  ضیفب  وا  زا  ناشیا  دارفا  زا  يدرف  ره  و  دوبیم ؛ دوهـشم  رهاظ و  هتـسویپ 
رد ناهرب  تجح و  تزعلا  بر  ترضح  رب  ار  قیالخ  هکنآ  ات  دیدرگیم ، موتکم  بئاغ و  ریهظ  ریصن و  تلق  هلیسوب  ای  دندیسریم ، نیلسرملا 

هبتـشم و نیقولخم  عیمج  رب  نیبم  نید  تایرورـض  زا  زیچ  چیه  و  دـشابن ؛ نآ  مدـع  باب  رد  ار  ناقلخ  ناهج  نیا  رد  داشرا  زا  دـعب  ترخآ 
هَّللا قلخ  يادـتها  داشرا و  هطـساوب  ایلوا  صیخـشت  ایبنا و  نییعت  یلاعت  دزیا  ترـضح  هکنیا  و  دوشن . سدـقم  دزیا  فاطلا  نماـیم  زا  سبتلم 

طـیحم و یهلا  ملع  هک  تسنآ  ثعاـب  دومنن  صخرم  زوـجم و  ناـشیا  يارب  مکاـح  سیئر و  نییعت  باـب  رد  ار  هفیاـط  نآ  و  دوـمن ، یلاـعت 
زا ناشیا  نایعا  هک  اریز  تسین ، قلاخ  دزیا  رارـسا  قیاقح  رب  قیلی  یغبنی و  اـمک  عـالطا  ار  ناـسنا  هکنآ  اـب  تسا  ینتبم  لمتـشم و  يوتحم و 

مهف ياوعد  ایارب  ریاس  فیکف  دنافصتم  لاح  ملع و  تلقب  اًلِیلَق » اَّلِإ  ِْملِْعلا  َنِم  ُْمتِیتوُأ  ام  َو   » نوحـشم قدص  نومـضمب  نالوسر  ناربمغیپ و 
لثم دشابن  زیاج  وا  تافص  هدوتس  تاذب  هک  یلعف  باکترا  زا  تسا  یلاعتم  لج  زع و  ترضح  نوچ  هکنآ  رگید  لیلد  دومن . دنناوت  اکذ  و 

راتخم ار  دوخ  ناگدنب  هلا  ترـضح  هاگ  ره  هک  اریز  تسا ، لاحم  دنـشاب  هدـشن  يدـتبم  ملاع  نآب  رتشیب  ناشیا  هک  يرماب  ناگدـنب  فیلکت 
یف هقح  وه  امک  ملع  ار  هدـنب  نآ  هکنآ  لاح  تسا و  مانا  هفاک  تماما  تسایر و  هطـساوب  یـسک  باب  رد   6 ص : ج1 ، جاجتحالا ، دنادرگ 

داشرا ار  ناگدنب  دشاب  دابعلا  بر  دارم  فالخ  هچنآ  هک  تسنآ  لامتحا  سپ  دشابن ، دـشاب  هیربلا  قلاخ  دارم  هک  هیعرـش  فیلاکت  رب  عقاولا 
هکنآ هطـساوب  هدرکن  نییعت  قیقحت و  يور  زا  قحب  مانا  فیلکت  سک  نآ  هک  اریز  تسین ، هدیدنـسپ  نیا  و  دـیامرف . رما  نآـب  دـیامن و  نآـب 

یلو یبن و  نییعت  باب  رد  ناقلخ  اب  یلاعت  ناحبـس  دزیا  ناگدـنب  تکرـش  یکی  دـیآ : مزال  رما  ود  تروص  نیرد  هدـشن  نآب  يدـتهم  اقباس 
تافص زا  دوخ  سیدقت  تاذ و  هیزنت  دوجولا  بجاو  ترضح  هک  اریز  تسا ، لطاب  ود  ره  نیا  و  قاطی . امب ال  فیلکت  مود  ناشیا ، هطساوب 

« َنوُکِرُْـشی اَّمَع  یلاعَت  َو  ِهَّللا  َناْحبُـس  ُةَرَیِْخلا  ُمَُهل  َناک  ام  ُراتْخَی  َو  ُءاشَی  ام  ُُقلْخَی  َکُّبَر  َو   » هک دـیامرفیم  نآرق  رد  هک  نانچ  دومن ، نیقولخم 
ار ناگدنب  الـصا  یلو و  یبن و  نییعت  باب  رد  صوصخلا  یلع  تسا  راتخم  دـنک  هدارا  هچنآ  لعف  قلخ و  رد  وت  راگدرورپ  دـمحم  ای  ینعی 
رد میهـس  کیرـش و  دننام و  ار  راتخم  دزیا  هک  دیآ  مزال  دشاب  رایتخا  لغـش  نآ  رد  ار  ناگدنب  رگا  هک  اریز  تسین ، رایتخا  تصخر و  راک 
رما زا  سدـقم  تاذ  سیدـقت  زین  و  هدیـسر . حوضوب  هچنانچ  ناشیاب  ناـقلخ  تکرـش  زا  تسا  هزنم  ناـنم  دزیا  هکنآ  لاـح  دـشاب و  راـیتخا 

ءاملعلا ۀمالع  هک  یلاعت  هَّللا  کناما  نادب  دوجوملا . معن  یبسح و  وه  و  دومن . اهَعْـسُو » اَّلِإ  ًاسْفَن  ُهَّللا  ُفِّلَُکی  ال   » ۀعیرذب قاطی  ام ال  فیلکتب 
( یسربطلا یلع  وبا   ) هعیـشلا ءاملع  لحفا  ۀعیرـشلا و  ءالـضف  یقتا  نیرخأتملا و  نیمدقتملا و  لمکا  نیدهتجملا و  ةودق  الـضفلا و  لضفا  و 

فینـصت فیلأت و  رب  ارم  هک  یببـس  دیوگ : هدش  جاتحم  لدتـسم و  لیلد  نیاب  جاجتحا  باتک  فیلأت  رد  هاوثم  ۀـنجلا  لعج  هارث و  هَّللا  یقس 
ثحب و قیرط  ناشیا  هچ  تسفاصنا ، ریغ  لادج  جاجل و  بابرا  فاستعا و  راکنا و  باحصا  فارحنا  لودع و  تشاد  باطتـسم  باتک  نیا 

نیا رد  نیرکنم  لوق  دنرکنم و   7 ص : ج1 ، جاجتحالا ، اُولِداُجت » َو ال   » همیرک هعیرذب  ار  جاجل  لادج و  لها  ياوعد  یفن  يارب  زا  جاجتحا 
و دـندشن ، جاجتحا  ثحب و  جاجل و  لادـج و  هجوتم  بآم  لـحم و  چـیه  رد  باحـصا  لآ و  باطتـسملا و  یبن  ترـضح  هک  تسنآ  باـب 
لعاف و هدرمش  هعینش  بیاعم  زا  ار  نآ  لمع  روکذم  هیآ  هقیثوب  هکلب  دندرکن ، لمع  نآ  لامعتسا  لادج و  ثحب و  زیوجت  زین  هعیش  ياملع 

لعف نآ  لصفم  لمجم و  رکذ  رب  لمتـشم  لمع و  نآ  زاوج  رب  يوتحم  هک  یباتک  نوچ  نم  نکیل  دندرمـشن ؛ ایقتا  ياملع  زا  ار  نآ  یعاـس 
عورف تامدـقم  تابثا  رد  برع  مجع و  ناسانـشهقیقد  بدا و  ملع و  تارواحم  رد  نایب  یناعم و  ناکریز  هک  مدرک  هعلاطم  هظحالم و  دوب 

زا مالک  نآ  رد  هکنآ  ات  دـندومرف  هلداجم  هملاکم و  نیقی  قدـص و  يور  زا  لوضفلا  يوذ  فالخ و  لـها  زا  یعمج  اـب  نید  ملع  لوصا  و 
ترـضح زا  هک  یلاحم  ماـقم و  دـنچ  رد  لادـج  یهن  هجو  رد  هک  هجوم  باوج  دـندومن و  دوخ  مارم  بلطم و  تاـبثا  مازلا  تجح و  يور 
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ملعا هَّللا  و  لادـج - جاجل و  باب  رد  لازی  دزیا ال  یهن  زا  دافم  دارم و  هک  دـندومن  نایب  لالدتـسا  ناهرب و  يور  زا  تسعقاو  لاـعتم  دـحاو 
زا هک  روعـشلا  كردـلا و  رـصاق  روضح  تفرعم و  لها  نیکاسم  لوقلا و  ملع و  رد  هک  لوقع  ءافعـض  یعمج  هک  تسنآ  لاـحلا - ۀـقیقحب 

دنـشاب هتـشادن  جاجل  ماربا و  بحاص  مصخ  رب  جاجتحا  مازلا و  يور  زا  لیلد  مامتا  تردـق  دنـشاب و  زجاع  بلاغ  مصخ  رب  بلاـطم  تاـبثا 
یعمج اما  دنلفاغ ، ثحب  هقیرط  زا  لجار و  ملع  رد  هک  اریز  دنوشن ، همصاخم  هویـش  جهانم  جهان  هلداجم و  قیرط  کلاسم  کلاس  هک  دیاب 
جاجل يامـصخ  رب  رداق  بلاغ و  جاجتحا  مازلا و  تسراممب  هک  تعاطتـسا  نایب و  نادیم  ناسراف  تغالب و  تحاصف و  رامـضم  نازرابم  زا 

همئا نیلسرملا و  دیـس  نیملاعلا و  بر  ترـضح  لبق  زا  ُنَسْحَأ » َیِه  ِیتَّلِاب  اَّلِإ  اُولِداُجت ...  َو ال   » هیقثو رب  انب  ۀبقاعلا  دومحم  هفیاط  نآ  دنـشاب 
سمـشلا و نم  رهظا  نانگمه  رب  ینعم  نیا  و  دـنبوسنم ، رومأم و  مولک  تموادـم  موصخ و  تمواـقمب  نیعمجا  مهیلع  هَّللا  مالـس  نیموصعم 

لیالد تابثا  باب  رد  مالسا  نیعدم  داحلا  لها  بصاون و  عباوت  زا  ای  مائل  هرفک  فانـصا  رب  یملاع  نمؤم  هاگ  ره  هک  تسا  سمالا  نم  نیبا 
هلداجم نیقی  قدـص و   8 ص : ج1 ، جاجتحالا ، يور  زا  نیموصعملا  ۀـمئا  جاهنم  تاـبثا  نیلـسرملا و  دیـس  عیارـش  قرط  راـهظا  نید و  رما 

قیرط ناحجر  تقیقح و  مدع  لیلد  نیـضغبم  يالـضا  يامـصخ  رب  هدمآ  بلاغ  قوفت و  نیهارب  ججح و  يور  زا  نیرکنم  نآ  رب  دنیامن و 
لخاد رافغ  دزیا  ناسحا  تیانع و  زا  رامـش  باسح و  زور  رد  ملاع  نآ  ههبـشیب  دـیامن ، نایع  رهاظ و  ءالذا  نآ  رب  ار  ناشیا  داشرا  رایتخا و 

هلیسوب ماقم  هاج و  ءاقتراب  هکلب  ددرگ ، لمکم  رختفم و  دوخ  نامز  يانبا  رب  لحم  ناکم و  تعفرب  هتـشگ  ُراْهنَْألا » اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٍتاَّنَج  »
روهشم نیمز  فانکا  راطقا و  رد  لامک  تفرعم و  هبترم  لاح و  لضف و  هبتر  دیزمب  هتفای  مارتحا  زازعا و  مانا  ریاس  زا  مالع  نمیهم  تمحرم 

مل ياطع  ناشیا  بح  دنهدن  یسک  رهب  هیطع  نیا  تیب )  ) ددرگن رسیم  ار  یسک  ره  تیدمص  تیانع  ریغب  تداعس  نینچ  و  ددرگ ، رـشتنم  و 
يوطنم و هک  يدنچ  لصف  نایب  رکذب و  دـیامن  ادـتبا  باطتـسم  باتک  نیا  ردـص  رد  لیزجلا  باوثلل  الین  لیلذ  هدـنب  نیا  هیلع  ءانب  تسیلزی 

تابثا تجح و  مامتا  رب  ناربمغیپ  ایبنا و  یـضعب  رما  هک  ناحبـس  زیزع  نآرق  تاکرب  اب  تایآ  رکذ  رب  دـشاب  لمتـشم  يوتحم و  لمعتـسم و 
رب تسا  لمتشم  ینتبم و  ناعذالا  مزال  نآرق  نوچ  و  دومرف . ناوارف  دیکأت  باب  نآ  رد  ار  نایعا  نآ  دومن و  نایغط  درمت و  بابرا  رب  ناهرب 

ناقلخ داشرا  توبن و  مایا  رد  نایعا  نآ  کی  ره  هک  ناشنزجعم  نالوسر  ناشیلاع و  يایبنا  لاح  تلیـضف  لاوحا و  راـبخا  ناـیب  زا  يرایـسب 
لاوحا نایب  دندومن و  هرهاب  هحضاو  نیهارب  هرهاظ و  هرهاق  ججحب  میقتسملا  طارص  میوق و  نید  رب  ناقفانم  هلئسأ  عفاد  نارکنم و  هلدا  عنام 
کلملا هَّللا  تاولـص  هلآ  یلع  هیلع و  لاعتم  بهاو  لوسر  لاصخ  هدیدنـسپ  لاح  اصوصخ  دـندومرف  نایع  هوجو  نسحاـب  نـالوسر  اـیبنا و 

برلا تاولص  مهیلع  رشع  انثا  همئا  یقاب  رورس و  دیس و  نآ  هلداجم  رکذ  رد  عورش  رقحا  نیا  اذهلف  دومن ، نایب  نایبتلا  حضوا  هب  هک  لاعفلا 
نآ نایعیـش  تعامج  مالک  رکذ  مالع  نمیهم  ناگدـیزگرب  ماـظن  زجعم  مـالک  ناـیب  ماـگنه  رد  ماـقم  لـحم و  یـضعب  رد  و  دومن ، ربکـالا 

لاجر و دیناسا  رکذ  لاحم  رثکا  رد  نکیل  دیامن و  دشاب  نآ  یضتقم  یعدتسم و  لاح  هک  مالّسلا  مهیلع  مانالا  ۀمئا   9 ص : ج1 ، جاجتحالا ،
هیلقن هلدا  تقفاوم  مود » هجو  . » باب نآ  رد  تسا  باحـصا  همه  قافتا  عامجا و  لوا » هجو  : » هجو هس  رب  ینبم  دیامنن ؛ لاوقا  باحـصا  نایب 

بتک و رثکا  رد  هچنانچ  تسنآ  رتاوت  ترهـش و  ترثک  موس » هجو  . » يرگید اب  تسنآ  زا  کی  ره  تفلاخم  مدـع  تسا و  هیلقع  لـیالد  اـب 
رکذ لاجر و  دانـسا  نایب  هب  جایتحا  هیلع  ءانب  تسین . فالخ  نآ  رد  ار  فلاخم  فلاؤم و  تسا و  روهـشم  هاوفا  هنـسلا و  رد  روکذـم و  ریس 

ترهـش دـح  رد  نوچ  هیحتلا  مالّـسلا و  هیلع  يرکـسعلا  یلع  نب  نسحلا  دـمحم  یبا  زا  هیورم  هجتحم  رابخا  رد  اـما  تسین  لاوقا  باحـصا 
لاعفا لاوقا و  جاجتحا  رد  هک  هلثما  لاحم  رثکا  هک  نآ  اب  درادـن  رافغلا  کلملا  مالّـسلا  مهیلع  راربالا  ۀـمئا  یقاب  راـبخا  عاـمجاب و  تقفاوم 

روکذم و مالّسلا  مهیلع  مانالا  ۀمئا  ریاس  جاجتحا  هلثما و  نایب  رد  اقباس  ددرگیم  روکذم  مالّسلا  هیلع  يرکسعلا  نسحلا  دمحم  یبا  ترضح 
رد مالّسلا  هیلع  ماما  ترضح  زا  هیورم  هلوقنم و  لاجر  دانسا  نایبب  جاتحم  مالک  روهظ ال  مامت  راهتشا  مدع  هلیسو  هب  نکیل  هتشگ ، روطـسم 

هطـساوب تسیکی  همه  نآ  دنـس  نوچ  دیامنیم  نایب  لقن و  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  زا  هچنآ  عیمج  ریقف  اذهلف  تسجاجتحا . جاجل و  باب 
و دومنن . نایب  ررکم  دومن و  نایب  راب  کی  ترـضح  نآب  ات  ار  دوخ  دنـس  هریغ  ریـسفت و  زا  هیورم  هجتحم  رابخا  نآ  وزج  لوا  رد  نآ  داـحتا 

10 ص : ج1 ، جاجتحالا ، دودولا . لیکولا  معن  یبسح و  وه  و  تسا ، دوبعم  نمیهم  ترضح  زا  دوصقم  بلطم و  نایب  رد  ام  تناعتسا 
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[ دنهدیم روتسد  جاجتحا  هب  هک  یتایآ  ]

مازلا جاجتحاب و  مالـسا  لها  رما  ناعذالا  مزال  نآرق  رد  ناحبـس  دزیا  ترـضح  هچنآ  نایب  رکذ  دـنهدیم ] روتـسد  جاجتحا  هب  هک  یتاـیآ  ]
بصاون و راکنا و  لها  تاهبـش  عفر  عفد و  ببـس  دـشاب و  جاجتحا  مازلا و  هجو  نسحاب  جاجل  لادـج و  هک  یطرـشب  دومن  جاـجل  نیرکنم 

تاولص هیلع  دمحم  بآم  توبن  ترضحب  باطتـسم  باطخ  مارتحالا  مزال  مالک  رد  هناش  لج  یلاعت  کلم  ترـضح  دوش  جاجلاب  نیرکنم 
نسحا هجو  رب  راکنا  لها  رارشا و  رافک  اب  وت  هلداجم  هک  دیاب  دمحم  يا  ینعی  « 1 « » ُنَسْحَأ َیِه  ِیتَّلِاب  ْمُْهلِداج  َو   » هک دومن  باهولا  کلملا 

قیاقح هک  ددرگ  ینتبم  یـشمتم و  یعونب  نیلاض  يامـصخ  نید و  نارکنم  اب  همـصاخم  هملاـکم و  هثحاـبم و  هلداـجم و  ینعی  ددرگ . عقاو 
لاق نم  زع  زین  و  ددرگ . نیعـالم  نآ  تاهبـش  عفد  عفر و  بجوم  هتـشگ  نیبم  حـضاو و  نیرکنم  فیاوط  رب  نیتم  عرـش  تایرورـض  عیمج 

هلداجم هک  تسنآ  مارملا  ۀـقیقحب  ملعا  هَّللا  مالع و  دزیا  مالک  ریـسفت  « 2 « » ُنَسْحَأ َیِه  ِیتَّلِاب  اَّلِإ  ِباتِْکلا  َلْهَأ  اُولِداُجت  ـال  َو   » هک دـیامرفیم 
دیاب سوسفرپ  سوجم  دومحمان و  تبقاع  دوهی  اغد و  لها  يراصن  زا  باتک  لها  اب  يرولا   11 ص : ج1 ، جاجتحالا ، یبن  ترضح  يا  امش 

. دوب جاجتحا  قح و  تابثا  هطساوب  ضحم  جاجل  وتع و  لها  اب  لاق  لیق و  هثحابم  لادج و  ثحب و  هکلب  دوبن  سوسفا  رکم و  هلیح و  قیرطب 
یبن ترـضحب  مائل  جاجل و  بابرا  رب  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  جاجتحا  باـب  رد  مارتحـالا  مزـال  مـالک  رد  زیزعلا  بر  ترـضح  زین  و 

حـضاو و نآرق  ریـسفت  رد  نایب  نیا  قیاـقح  و  « 1 « » َکـْلُْملا ُهَّللا  ُهاـتآ  ْنَأ  ِهِّبَر  ِیف  َمیِهاْربِإ  َّجاَـح  يِذَّلا  َیلِإ  ََرت  َْمل  َأ   » هـک دـیامن  باطتـسملا 
زیزع نمیهم  زین  و  دیامن . لاحم  نآب  عوجر  دیاب  دشاب  لاعتم  دزیا  یبن  نآ  لاصخ  هدیمح  لاوحا  یه  امک  رب  عالطا  هدارا  ارک  ره  تسنایع ،

هرهز و سمشب و  فورعم  روهـشم و  موجن  هدبع  رب  ار  دوخ  تجح  هک  یماگنه  رد  هک  دیامنیم  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  لاح  نایب  زا  تیاکح 
نایب نآ  کی  ره  هطـساوب  ثدـحم  تابثا  نآ و  کی  ره  ثودـح  رب  لومخ  لاـقتنا و  لوفا و  لاوز و  هلیـسوب  دـیناسر و  موزل  توبثب و  رمق 

َنِم َنوُـکَِیل  َو  ِضْرَأـْلا  َو  ِتاواـمَّسلا  َتوُـکَلَم  َمیِهاْربِإ  يُِرن  َِکلذَـک  َو   » هـک دـیامرفیم  هچناـنچ  هدوـمن ، ناـیع  ار  نآ  دـجوم  رطاـف و  هدرک 
هکلب جاجتحا  زاوج  رب  تسا  نشور  تجح  نیب و  لیلد  لاثما  تاـیآ و  نیا  هکنآ  مـالک  هصـالخ  «. 2 « » اُنتَّجُح َکـِْلت  َو   » هلوق یلا  َنِیِنقوُْملا »

رب تایآ  ریسفت  یناعم و  حرش  و  جاجل ، لادج و  باحـصا  رب  جاجتحا  ثحب و  يور  زا  قح  تابثا  بوجوب  ماقم  یـضعب  رد  تسا  رما  صن 
هک تسا  رهتشم  يورم و  ربکالا  برلا  تاولص  هیلع  رشبلا  دیـس  زا  12 و  ص : ج1 ، جاجتحالا ، ددرگ . روکذم  يدوزب  تایربلا  ۀـمئا  جاهنم 

نارکنم رب  ناحبـس  دزیا  نید  تیقح  تابثا  رب  ناربمغیپ  نایعا  زا  رفن  داتفه  نابزب  ام  هک  دـندومن  نایب  ناشن  زجعم  ناـسل  زا  ناندـع  یبن  نآ 
رهاظ ناهرب  تجح و  يور  زا  نایغط  راکنا و  لها  رب  نایدا  تیقح  ات  میدرک  لامک  لضف و  يور  زا  هثحابم  لادـج و  ثحب و  نایدا  للم و 

. میدومن نایع  و 

[ دنهدیم روتسد  جاجتحا  هب  هک  يرابخا  ]

هراشا

رامـش و رـصح و  دـح  زا  هدایز  نید  نیرکنم  رب  نیلداجم  ياملع  باوث  لضف و  رد  رابخا  اما  دـنهدیم ] روتـسد  جاـجتحا  هب  هک  يراـبخا  ]
: مینادرگ نایب  روکذم و  نآ  رب  ناملاع  بیغرت  ضیرحت و  هطساوب  نآ  زا  يذبن  ام  نکیل  تسا ؛ راکذت  باسح و  زا  نوریب 

[ متاخ ربمغیپ  زا  جاجتحا  هب  روتسد  ]

وبا دـباعلا  ملاعلا  دـهازلا و  دیـس  دومن  تیاور  لقن  درک و  تیاکح  راثآ ، تحـص  رابخا  نآ  هلمج  زا  متاخ ] ربمغیپ  زا  جاـجتحا  هب  روتـسد  ]
هک دینادرگ  نیبم  یلاعتملا  بسحلا  یلاعلا و  بسنلا  بحاص  دیس  نآ  هک  هنع  هَّللا  یضر  یـشعرملا  ینیـسحلا  برحلا  یبا  نب  يدهم  رفعج 

نمب درک  ثیدح  هک  دومن  لقن  اناد  نآ  و  هیلع ؛ هَّللا  ۀمحر  یتسیرودـلا  دـمحم  نب  رفعج  هَّللا  دـبع  وبا  قودـصلا  خیـش  نمب  دومن  تیاکح 
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هیوباب نب  نیسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  رفعج  وبا  دیعسلا  خیش  زا  تیاور  دنس  تیاکح و  لقن  لماک  نآ  و  هَّللا ، ۀمحر  دمحا  نب  دمحم  مردپ 
تیاکح و لقن  لضاف  نآ  و  يدابآرتسألا ، رسفملا  مساقلا  دمحم  نب  نسحلا  وبا  زا  دنک  تیاور  ملاع  نآ  و  دیامن ، مهنع  هَّللا  یـضر  یمقلا 
زا اـناد  ود  نیا  و  دـیامن ، رایـسلا  یلع  نب  دـمحم  نسحلا  وبا  داـیز و  نب  دـمحم  نب  فسوی  بوقعی  وـبا  كریز  گرزب  ود  زا  تیاور  دـنس 

نسح دمحم  وبا  يراب  دزیا  یلو  ترضح  زا  دننک  تیاور  هطساو  الب  ود  ره  ناشیا  و  دناهعیفر ، هفیاط  نیا  يایقتا  زا  هیماما و  هعیش  ياحلص 
دیس مدج  زا  نایعا  نآ  ام و  مارگ  دادجا  ماظع و  يابآ  زا  دومن  ثیدح  مراوگرزب  ردپ  هک  دومرف  نامز  ماما  نآ  هک  مالّسلا  هیلع  يرکسعلا 

هک دندرک  تیاور  بلطملا  دبع  نب  هَّللا  دبع  نب  دمحم  بلاغ  نب  يؤل  دالوا  ریاس  فرشا  نیلسرملا  دیس  13 و  ص : ج1 ، جاجتحالا ، نییبنلا 
یمحر تاهما  یبلص و  يابآ  زا  هک  یسک  نیرتمیتی  هک  دندومن  نایب  ناشن  زجعم  ناسل  زا  باحـصا  هزعا  اب  باطخ  ماگنه  هب  ترـضح  نآ 

الصا و  دشاب ، بالقنا  ترسع و  تیاهن  بارطـضا و  قلق و  تیاغ  رد  وا  لاح  دنام و  سفنمه  راییب و  سکیب و  میتی و  هتـشگ  عطقنم  دوخ 
مایا و دـیادش  عاوناب  اذـه  عم  دـشابن ؛ دوجوم  مانا  ریاس  اقدـصا و  زا  ماوقا و  ابرقا و  زا  دـیامن  وا  لاوحا  تبقارم  لاح و  تاـعارم  هک  یـسک 

نامیا لها  ماتیا  زا  عطقنم  میتی  لاح  زا  تسبرقا  یندا و  دادعتـسا  ماجناب و  دادس و  حالـصب و  وا  لاح  ددرگ  نحتمم  مالآ  تقـشم  فانـصا 
هوجولا لک  نم  ناطیـش  ياوغا  هب  ای  نارود  قیاوع  قیالع و  نامز و  روما  حناوس  تطاسوب  ددرگ و  عطقنم  مورحم و  دوخ  نامز  ماما  زا  هک 
تعیرـش مولع  هضافتـسا  هدافتـسا و  زا  هتـشگ  سویأم  نامز  يداه  نآ  تعفنملا  ریثک  تبحـص  فرـش  كاردا  تمدخ و  تداعـس  ضیف  زا 

ۀمئا تقیرط  نییبـنلا و  دیـس  نید  عیارـش  زا  هب  رومأـم  هنحتمم  روما  رد  دوخ  لاـح  رب  و  دـنام ، مورحم  هینیقی  فراـعم  میلعت  هینید و  موـسر 
ملاع و هک  ام  نایعیش  زا  یسک  رگا  لاح  نیا  رد  تسناونع . تیفیک و  هچب  نآ  مکح  هک  دشابن  علطم  نیعمجا  مهیلع  هَّللا  مالس  نیموصعملا 
ام و لامج  هدهاشم  زا  عطقنم  هک  میتی  لهاج  نآ  داشرا  تیاده و  تقیرط  كولس  تعیرش و  بادآب  ام و  مولعب  دوب  اسانش  فراع و  اناد و 
کشیب و دنادن  یه  امک  ار  هیعرش  یهاون  رماوا و  قیاقح  دنام و  میتی  وا  رجح  رد  هتـشگ  یلاعت  کلم  يایلوا  یقاب  ياقل  كاردا  زا  سویأم 
تنج و تفای  هک  قیفوت  یهز  قح  ناسحا  تیادـه و  یهز  تیب )  ) تسام ناکلاس  مه  زا  یلعالا  عیفر  لزاـنم  رد  ازج  باوث و  زور  رد  اـفخ 

قیفر همئا  اب  دیدرگ 

[ نینمؤملا ریما  ترضح  زا  جاجتحا  هب  روتسد  ]

هک تسلوقنم  يورم و  مالّسلا  هیلع  يرکسعلا  نسحلا  دمحم  یبا  زا  هروکذم  دیناساب  زین  و  نینمؤملا ] ریما  ترـضح  زا  جاجتحا  هب  روتـسد  ]
زجعم نابز  زا  هدرک  باطتسم  باطخ  باستنا  تداعس  باحصا  صاوخ  اب  يزور  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  مراوگرزب  دج 

ام تقیرط  بلاطمب  اسانش  تعیرـش و  بتارمب  اناد  هک  ام  نایعیـش  زا  فراع  14 و  ص : ج1 ، جاجتحالا ، ملاع  رگا  هک  دـندومرف  نایب  ناشن 
دنشاب هدیسرن  لاح  تفرعم و  جرادم  ینسا  لامک و  ملع و  هیلاع  جرد  یصقاب  هک  ار  ام  هضغبم  ریغ  يافعض  هبحا و  يالهج  زا  یضعب  دشاب 

تیاده و ثعاب  دننادن  تلاهج  هدکتملظ  نآ  زا  صیحم  رفم و  الـصا  دـننام و  ینادرگرـس  تریح و  لامک  رد  ینادان  لهج و  هیت  رد  هکلب 
ضیف زا  دناسر و  لقع  تفرعم و  لحم  جوا  فرش  اب  لهج  تلذم  ضیـضح  زا  ار  اهنآ  هتـشگ  دادس  باوص و  قیرط  تئارا  ببـس  داشرا و 

ءیـضتسم رینتـسم و  موسر  تقیقح  مولع  راوناب  هدیـسر  ناسحا  تمحرم و  يور  زا  ناشیاب  ام  زا  هک  یملع  لاصحتـساب  نافرع و  تفرعم و 
دننادرگ سبلم  ار  وا  تسنآ و  نکاما  عفرا  رد  رارقتـسا  نانج و  سیدارف  لزاـنم  یلعا  لوخد  نازیم  باـسح و  زور  رد  نآ  هجیتن  دـنادرگ ؛

نآ جارخ  هک  دشاب  رادبآ  یلآل  رامـشیب و  رهاوجب  عصرم  یجات  وا  رف  بیز و  اب  رـس  رد  هصیخر و  ریغ  هشمقا  سفنا  هسیفن و  هسبلا  نسحاب 
رد هک  ياهلح  و  دـندرگ ، نیزم  رونم و  نطوم  نآ  لها  نآ  رون  هعـشا  زا  هک  دـشاب  جاتحی  ام  ایند و  نیا  یمامت  جاب  لام و  زا  هدایز  بتارمب 

يواسم نآ  ياههتـشر  زا  هتـشر  نیرتمک  تمیقب  اهیف  ام  ایند و  نیافد  ریاخذ و  عمج  کشیب  دوب  نمیهم  دزیا  صاخلا  صاخ  هدنب  نآ  ندـب 
ادن يدانم  لاعتم  دزیا  رماب  لاح  نآ  رد  دنادرگ ؛ رینتسم  ءیضتسم و  دوخ  موزل  تءاضا  مودق  دورو  زا  ار  تاصرع  هک  یماگنه  رد  و  دوبن ؛
نیا هک  دشاب  ادیوه  حضاو و  امـش  لاجر  دارفا  عیمج  رب  هاگرد  نیا  ناقاتـشم  تمحر و  ناجاتحم  ياو  هلا  ترـضح  ياههدنب  يا  هک  دـنک 
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نایاناد زا  یکی  اناد  نیا  هک  تسنآ  تهجب  دیسر  ماجنا  حوضوب و  مالع  دزیا  هدنب  نیاب  تبسن  هک  مامتها  تمحرم و  مارتحا و  تزع و  همه 
هلیـسو هک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  دمحم  لآ  ياملع  زا  نامیا  مالـسا و  باحـصا  نادرگاش  نافرع و  تفرعم و  لها  یـضعب  هذـمالت 

لهج و هیت  ناتسراخ  زا  ار  هبقاعلا  ةدومحم  هفیاط  نیا  هتـشگ و  دابعلا  قالخ  ترـضح  ناگدنب  داشرتسا  ءادتها و  ببـس  داشرا و  تیاده و 
هک يدـحا  ره  سپ   15 ص : ج1 ، جاجتحالا ، تفای . مارتحا  تزع و  مارکا و  فرـش و  نیا  اذـهل  دـیناسر ، یئاناد  لضف و  ناتـسلگب  ینادان 
هیت زا  وا  هک  دنز  یـصخش  تعباتم  تعاطا و  نماد  رد  تسد  هک  دیاب  دـشاب  لاح  هبتر  نیا  دـصرتم  لامک و  هبترم  نیا  بقرتم  یعدتـسم و 

داشرا تیاده و  رونب  و  دیامن ، نامیا  مالـسا و  بتارم  عیمج  لیـصحت  نافرع  ملع و  كاردا  تداعـس  هلیـسوب  هدمآ  نوریب  نالذخ  لهج و 
تریح زا  ات  ددرگ  وا  لاعفا  عیمج  متتسم  لاوقا و  همه  عبتتسم  هرثال  اءافتقا  هب و  ءادتقا  هتشگرب  نایـصع  درمت و  قیرط  زا  هتـشگ  يدتهم  نآ 

نیب و رهاظ و  هچ  ددرگن ، ناـشیا  عناـم  يزیچ  ناـنجلا  تهزن  لوصوب  اـت  نازیم  باـسح و  تاـصرع  رد  ار  وا  ددرگ و  رب  لـهج  هدـکتملظ 
میمتت و رد  ددرگ و  يورخا  هیرورـض  روما  لیـصحت  هجوتم  يوـیند  راعتـسم  تاـیح  ماـیا  رد  یـصخش  هاـگ  ره  هک  تسا  نشور  حـضاو و 
زا لهج  لفق  باوبالا  حتفم  ترضح  دشاب  نارکنم  رورـش  زا  رفنتـسم  هدومن  ناوارف  مامتها  یعـس و  ناسحا  ریخ و  بتارم  عیمج  لامکتـسا 

لامک برآم  دصاقم و  لاح و  بلاطم  یگمه  ددرگ و  لیاز  عفترم و  لج  زع و  ترـضح  تیادهب  وا  لد  تاهبـش  درادرب و  وا  لقع  باوبا 
. دوشن لفاغ  یهلا  ياضر  بتارم  لیصحت  زا  هتشگ  زارفارس  لامآ  یناما و  لینب  دوش و  لصاح  ار  وا 

([ ع  ) ءادهشلا دیس  ترضح  زا  جاجتحا  هب  روتسد  ]

مالّسلا امهیلع  يرکـسعلا  یلع  نب  نسحلا  دمحم  یبا  زا  حیحـص  دانـسا  نیمهب  زین  و  ع ])  ) ءادهـشلا دیـس  ترـضح  زا  جاجتحا  هب  روتـسد  ]
رشع انثا  همئا  نایعیـش  زا  یعمج  رـضحم  رد  اعدلا  ۀیحتلا و  هیلع  نیـسحلا  هَّللا  دبع  ابا  ءادهـشلا  دیـس  مراوگرزب  دج  هک  تسیورم  لوقنم و 

نیبیط و تیب  لها  نیبحم  ماتیا  زا  میتی  ره  هک  دـندومرف  هتـشگ  ملکتم  مایتلا  قدـص  ماظن  ررد  مـالک  نیاـب  ربکـالا  دـحاولا  تاولـص  مهیلع 
ریاون لاعتـشا  باهتلا و  فوخ  زا  ناشیا  يافتخا  تبیغ و  هطـساوب  نامز  ماما  تعفنملا  ریثک  تجهبلا  مزـال  تبحـص  فرـش  زا  هک  نیرهاـط 

زا هک  دـناوتن  ام  يادـعا  زا  اـم  ناـبحم  یهاوخنوخ  باـب  رداـم  تقـشم  تنحم و  هلیـسوب  اـی  دـنام  مورحم  عطقنم و  ناودـع  روج و  باـبرا 
هتـشگ عفتنم  عتمتم و  موصعم  ماما  نآ  موزل  تقیرط  لاضفا  راحب  راـطما  تارطق  زا  موسر و  تقیقح  تعیرـش  مولع  هجل  باحـس  تاحـشر 
تعاط یباداش  تراضن و  بجوم  هک  ياهرطق  يراودـیما و  16 و  ص : ج1 ، جاجتحالا ، تیدوبع  رازتشک  تراضخ  هلیسو  هک  ياهحـشر 
کلم هدـنب  نآب  هچنآ  ام  مولع  زا  دوش و  وا  لالتخالا  ریثک  لاوحا  لفکتم  یـسک  رگا  لاح  نیا  رد  دـیامن ، لیـصحت  ددرگ  يراـب  ترـضح 

ۀمئا تقیرط  ماـکحا  میهفت  نیبـم و  نید  تعیرـش  بادآ  میلعت  هب  عـیطم  هدـنب  نآ  هکنآ  اـت  دـیامن  ناـسحا  تاـساوم و  واـب  هدیـسر  یلاـعت 
لـضفت و يور  زا  لـضفتم  هدـنب  نآـب  لـج  زع و  ترـضح  لـحم  نآ  رد  دوـش  يدـتهم  عیطتـسم و  نیعمجا  مهیلع  هَّللا  مالـس  نیموـصعملا 

یلوا نم  میدق  نمیهم  هیطع  راوازـس  قیال و  يا  میرک و  یـساوم  هدـنب  يا  هک  دـنادرگ  زاتمم  زارفرـس و  باطتـسم  باطخ  نیاب  بابحتـسا 
لاـح نآ  رد  تسنم . هلماـش  توـعن  هلماـک و  تافـص  زا  نیمحارلا  محرا  نیمرکـالا و  مرکا  هک  اریز  مـمعن ، ازج و  ياـطعاب  يرحا  مرکب و 

یلاعت دزیا  رما  نیعیطم  يا  العا و  ءالم  نیحبـسم  يا  هک  دیامن  ناسنیدـب  باطخ  نانج  هکیالمب  نانتمایب  بهاو  لام  هیطع  لاصیا  هطـساوب 
نآ ینکـس  تهجب  نیـشنلد  رـصق  رازه  رازه  نید  ملع  میلعت  فورح  زا  فرح  کی  ره  ددـعب  نیرب  تشهب  لفاحم  ریخ  لزانم  رد  هک  دـیاب 

قربتـسا و هسبلا  زا  میعن  تاذلتـسم و  ریاـس  زا  نآ  هقیـال  تایهتـشم  ناـکم و  نآ  مزاول  عـیمج  دـنیامن و  نییعت  بیترت و  نید  كاـپ  نمؤـم 
هدومن ناماس  ماجنارس و  ار  نآ  عیمج  نانج  هکیالم  نانم  دزیا  رمالا  بسح  دنیامرف . نیعم  مینست  ناملغ و  نیع و  روح  ناوضر و  سدنس و 
جهتبم ُراْهنَْألا » اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٍتاَّنَج   » يانکسب نآ و  ياطع  اب  ار  نمحرلا  میحر  ترضح  هدیزگ  رب  هدنب  نآ  ناقلخ  باوث  ازج و  زور  رد 

. دننادرگ نامداش  و 

([ ع  ) رقاب ترضح  زا  جاجتحا  هب  روتسد  ]
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([ ع  ) رقاب ترضح  زا  جاجتحا  هب  روتسد  ]

يورم لوقنم و  مالّسلا  هیلع  يرکسعلا  نسحلا  دمحم  وبا  ترـضح  زا  هحیحـص  دانـسا  نیمهب  و  ع ])  ) رقاب ترـضح  زا  جاجتحا  هب  روتـسد  ]
هک دومرف  باطتسم  باطخ  باحصا  نیعبات  صاوخ  اب  يزور  مالّسلا  امهیلع  رقابلا  یلع  نب  دمحم  رهاظلا  نطابلا و  ماما  ترـضح  هک  تسا 

اسانش نیلسرملا  دیـس  تعیرـش  بادآب  اناد و  لامک  لضف و  بتارم  رد  هک  یملاع  هک  دینادب  نیلـسرملا  دیـس  تیب  لها  نیعیطم  نینمؤم  يا 
لثم  17 ص : ج1 ، جاـجتحالا ، تلثاـمم  تهباـشم و  رد  هنیعب  وا  لاـح  دوب ؛ نیزم  رونم و  شنطاـب  نشور و  شرهاـظ  ملع  وترپ  زا  دـشاب و 

تئاضتسا ببس  تیاده و  ثعاب  هک  دشاب  هدوب  وا  اب  ترانا  تئاضا و  تیاغ  رد  هتخورفا  عمش  ایند  هدکتملظ  روجید  بش  رد  هک  تسیسک 
نآ تهجب  ریخ  ياعد  هلیسو  نادب  درب  نمأم  دصقمب و  یپ  دنک  نشور  عمش  نادب  رظن  هک  ره  ینعی  ددرگ ، سانلا  ریاس  وا و  دوصقم  قیرط 
عفار لهج و  تملظ  هلازا  هک  دشاب  هدوب  یئاناد  ملع و  هعـشا  وترپ  زا  ینارون  عمـش  وا  اب  هک  یهاگ  تسلاونم  نادب  ملاع  لاح  دیامن ؛ نمؤم 

تملظ داـبآ  تشحو  زا  ددرگ  رینتـسم  ءیـضتسم و  وا  موسرم  تقیقح  مولع  راوـنا  عاعـش  زا  هک  ره  هچ  دوـب ، ترجـض  تقاـمح و  یگریت 
نآ ياقلط  اقتع و  زا  نید  كاپ  نمؤم  نآ  نیدلا  موی  رد  نیقیب  دبای ، تاجن  تریح  یندوک و  تایذا  دابآ  تبکن  زا  هتـشگ  صالخ  تلاهج 
دهد ضوع  ناسحا و  هفعاضم  فاعـضاب  ار  ضوعتم  نمؤم  هدـنب  نآ  ضرغ  تنمیب و  بهاو  ترـضح  و  تسا ، نیجـس  ران  زا  نیتم  ملاـع 
رازه دص  هقدـص  زا  دـشاب  دـیزا  لضفا و  هکلب  هدایز  بتارمب  هک  دـنک  اطع  یباوث  قتعمب  دوب  قتعم  نمؤم  ندـب  رد  هک  يوم  ره  هک  یعونب 

بحاص و  ددرگ . يدؤم  لمتـشم و  لج  زع و  هب  رومأم  هجو  رب  كالفالا  قلاخ  ترـضح  ياضر  قیرط  رد  هک  كاـپ  صلاـخ  بهذ  راـطنق 
هک تسا  هیقوا  تسیود  رازه و  کی  زا  ترابع  لمع  ملع و  باحصا  یقاب  لبج و  نب  ذاعم  تیاور  رب  انب  راطنق »  » هک دیامرفیم  هغللا  حاحص 
زا ولمم  هک  تسا  رن  واگ  تسوپ  راطنق  هک  دوشیم  هتفگ  هاگ  و  نیلوقلا ، فالتخا  یلع  هنیدـم  ای  تسا  هکم  لـطر  تسیب  دـص و  کـی  نآ 

هدنب نآ  تهجب  لام  نآ  هقدص  لاح  لضف و  بابرا  زا  یضعب  داقتعاب  و  دنک . قدصت  هلا  ترضح  هار  رد  ار  نآ  عیمج  هک  دوب  رمحا  بهذ 
بتارمب دیامن  نانتمایب  ناسحا  لماک  ملاع  هدنب  نآ  يارب  لج  زع و  ترـضح  هچنآب  رظن  هک  اریز  تسلام ؛ رد  لاب  لازی و  دزیا ال  ترـضح 

ثیدح رب  انب  و  دیامن . مادقا  مایق و  نآب  مارحلا  هَّللا  تیب  رد  هک  زامن  تعکر  رازه  رازه  هقدـص  باوث  زا  تسلمـشا  عفنا و  لضفا و  لمکا و 
لاعتم دزیا  ياضر  قفاومب  هک  لاعفا  طئارـشلا و  مات  زامن  تعکر  کی  اـهامنا  تاـیحتلا  اـهاکذا و  تاولـصلا  نم  هیلع  هاـنپ  یمتخ  ترـضح 

کسانملا و ۀمات  جح  تسیب  زا  رتهب  لاثمیب  بهاو   18 ص : ج1 ، جاجتحالا ، دزنب  لامعا  ضرع  ماگنه  رد  لآـم  رد  نآ  باوث  ددرگ  يدؤم 
هک یئارقف  نیکاسمب و  ربکا  قلاخ  هار  رد  نآ  همه  هک  رمحا  بهذ  زا  ولمم  هناخ  زا  تسا  رتهب  جـجح  لیالدـب و  جـح  کـی  و  تسلاـعفالا ؛

، دشاب راطنق  لام  قدصت  تابوثم  زا  هدایز  رایـسب  بتارمب  راتخم  دزیا  یگدـنب  زامن و  باوث  هیلع  ءانب  دـنیامن . ناسحا  اطع و  دنـشاب  رطـضم 
نوزفا و نیعت  دادعت و  دح  زا  نیمحارلا  محرا  تیانع  زا  دنیامن  نینمؤم  هلهج  داشرا  تیاده و  هک  نیدلا  موی  رد  دـشار  ياملع  باوث  سپ 

«. نیعم قفوم و  ریخ  کنا  نیدلا  موی  یلا  ءادتهالا  ۀیادهلاب و  مهایا  انقفو و  مهللا  . » تسا نوریب  رامش  باسح و  زا 

([ ع  ) قداص ترضح  زا  جاجتحا  هب  روتسد  ]

روهـشم و مالّـسلا  هیلع  يرکـسعلا  نسحلا  دـمحم  یبا  ماـمهلا  ماـما  زا  دانـسا  نیمهب  زین  و  ع ])  ) قداـص ترـضح  زا  جاـجتحا  هـب  روتـسد  ]
نایعا باحـصا  اب  هملاکم  ماگنه  رد  مالّـسلا  هیلع  قداصلا  دـمحم  نب  رفعج  قئالخلا  ماـما  ترـضح  هک  دومرف  ترـضح  نآ  هک  تسلوقنم 

ترواـجم و زا  دـشاب  هدوـب  میب  اـج  نآ  هک  ییاـج  رغث و  رد  دنـشاب و  نیطبترم  نـیطبارم و  اـم  نایعیـش  ياـملع  هـک  دـندومرف  ناـیب  نـینچ 
يالهج يافعـض  رب  جورخ  هدارا  راجف  هیغاب  تعامج  نآ  هک  هاگ  ره  و  رابج ، دزیا  دودرم  نآ  ناوعا  تیرافع  راکبان و  سیلبا  یگیاـسمه 

تیبلا لها  نیدباعم  بصاون  زا  ای  دنیامن  راربا  نینمؤم  لالضا  ءاوغا و  رایخا و  هفیاط  نآ  رب  رارشا  نیعالم  نآ  طلست  راربالا و  ۀمئا  نایعیش 
زا لاحم  ماگنه و  نآ  رد  دیامرف  مازلا  ار  ام  هعیش  هفیاط  هلهج  هک  دهاوخ  جاجتحا  تابثا و  هداراب  ای  جاجل  لادج و  هلیسو  هک  یسک  نیبیط 

لها نیعدـم  مانا و  یقاوب  زا  ای  جاجل  لها  مائل و  هرفک  فیاوط  جاجتحا  مازلا و  رب  دوخ  تمه  هتـسویپ  هک  لامک  لضفاب و  نیطبارم  ياملع 
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تاهبـش عفر  دیآرد و  لاق  لیق و  هلداجم  هثحابمب و  لاح  تفرعم و  سرفت  يور  زا  هبقاعلا  میخو  هفیاط  نآ  اب  لضاف  لماک  صخـش  مالـسا 
بر ترـضح  دزن  رد  نیقیب  ههبـشیب و  یقتم  ملاع  نآ  باوث  دـیامن ، تجح  لیلد و  يور  زا  تعاـمج  نآ  هلطاـب  هدـساک  هلئـسأ  هدـساف و 

19 ص : ج1 ، جاجتحالا ، مور  كرت و  رافک  اب  هفیاط  نآ  هشیمه  هک  تسا  رایخا  نیدهاجم  باوث  زا  رثکا  لضفا و  رایـسب  بتارمب  نیملاعلا 
عفنا طبارم  ملاع  نآ  باوث  هبترم  رازه  رازه  هکلب  دشاب ، روجأم  باثم و  لعف  نآ  هلیسوب  نیقیب  دنیوگ  لبج »  » ار هورگ  نآ  برع  هک  رزخ  و 

تایذا و عفد  نیبحم و  نید  زا  تاهبـش  عفر  دـهاجم  طبارم  ملاع  هک  اریز  دـشاب ، نیئآ  عرـش و  رد  نیدـلا  موی  نیدـهاجم  باوث  زا  دـیزا  و 
زا یبقع  رد  تسا  باوث  دـیزا  نید  زا  تاهبـش  عفر  هک  تسا  نایع  رهاـظ و  ینعم  نیا  و  دـیامن ، نیئآ  تجحب و  نینمؤم  زا  بصاون  تاـیلب 

. یلوالا ةرخالاب و  ملعا  هَّللا  و  ایند . رد  تایلب  عفد 

([ ع  ) مظاک ترضح  زا  جاجتحا  هب  روتسد  ]

هیلع مظاکلا  یـسوم  قداصلا  رفعج  نبا  مرکالا  ماـما  ترـضح  زا  مدـقم  دانـسا  نیمهب  زین  و  ع ])  ) مظاـک ترـضح  زا  جاـجتحا  هب  روتـسد  ]
مورحم هک  تسا  نانمؤم  ماتیا  زا  میتی  لثم  دنام  مورحم  عطقنم و  ام  هعفنملا  ریثک  تمدخ  فرش  زا  هک  هیقف  هک  تسلوقنم  يورم و  مالّـسلا 
لوقنملا وه  ام  میلعتب  ار  وا  هک  دوبن  یـسک  و  ددرگ ، سویام  نامزلا  رخآ  لوسر  نید  ناکرا  عیارـش و  میلعت  زا  ام و  تدـهاشم  زا  عطقنم  و 

سیئر نآ  نیلـضم  هـعبت  نیلاـض و  نیطایـش  رـش  زا  ار  وا  هلیـسو  نادـب  دـنادرگ و  زارفرـس  رخفم و  زاـتمم و  ززعم و  لوصـالا  عورفلا و  یف 
تـسد و  ددرگن ، يواخ  بذاک و  يواه و  لاض و  سیـسخ  نآ  ناوعا  لالـضا  سیلبا و  سیبلت  سواـسو  ببـسب  یعونب  دـناهرب  ناـهرمگ 

تیادـه قیرط  زا  هارمگ  لاض  نآ  هتبلا  ددرگ ، هاتوک  هدیـشک و  شتمـصع  ناـبیرگ  لـیذ و  زا  هیغاـب  تعاـمج  هیواـغ و  هفیاـط  نآ  طلـست 
درذگ و هابت  فورصم و  هآ  هلانب و  سوسفاب و  شرمع  هاگیب  هاگ و  تاقوا  رد  هتشگ  رارطضا  قلق و  لامک  رد  راصنا  هعبت و  اب  هلا  ترـضح 

يدبا نوعلم  نآ  هک  دهاز  دباع  رازه  لالضا  همدقم  زا  تسا  دشا  بعصا و  سوحنم  نآ  رب  همدقم  نیا  و  ددرگ ، هایـس  هریت و  شلامعا  همان 
فورـصم و یمامت  یگمه و  دـباع  ملا  هودـنا و  مغ و  مه و  هک  اریز  دنـشاب  اـهنآ  لالـضا  اوغا و  یپ  رد  لاـض  هعبت  اـب  يدمرـس  دورطم  و 

مغ مه و  اب  هک  ملاع  هیقف  فالخب  درادـن  مدآ  ینب  دالوا  زا  مما  ریاس  ملا  مغ و  الـصا  یئاهنتب و  دوخ  سفن  یئاـهر  يارب  زا  تسا  فوطعم 
دلو دیس  مما  زا  سانلا  ریاس  صالختـسا   20 ص : ج1 ، جاـجتحالا ، تهجب  تسا  ملاـتم  نوزحم و  مدآ  ینب  ریاـس  يارب  دوخ  سفن  یئاـهر 

ناسنا عون  ینب  یمامت  عون  هچب  هک  تسا  یلاعت  هَّللا  قلخ  یمامت  داشرا  رکف و  رد  هکلب  ءاما  دـیبع و  زا  مجعلا  برعلا و  یبن  تما  ینعی  مدآ 
نارین شتآ  باهتلا  بیاون  زا  صلختـسم  نانعلا و  قلطم  دازآ و  نایغط  لها  سیئر  نآ  رکم  سوسف  هلیح و  زا  ناطیـش و  رکم  هسوسو  زا  ار 

دباع رازه  زا  رتهبرایـسب  لماک  هیقف  نآ  دـصق  هدارا و  نیمه  هطـساوب  و  دـننادرگ ، ناملغ  روح و  بحاصم  نانج و  سیدارف  لخاد  هتخاـس 
«. لاعتملا کلملا  تاولص  مهیلع  لآلا  یبنلا و  دمحمب  لامکلا  ۀبتر  انقزرا  مهللا   » تسدباع رازه  رازه  زا  هکلب 

([ ع  ) اضر ترضح  زا  جاجتحا  هب  روتسد  ]

لوقنم يورم و  مالّسلا  هیلع  يرکسعلا  نسحلا  دمحم  وبا  مامهلا  مامالا  ترـضح  زا  نینچمه  و  ع ])  ) اضر ترـضح  زا  جاجتحا  هب  روتـسد  ]
رمالا بسح  تمایق  زور  رد  هک  دومن  نایب  ناشن  زجعم  ناسل  زا  مالّسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  نسحلا  یبا  ایاربلا  ماما  يزور  هک  تسا 

یگمه مایا و  یلایل و  تاعاس  یمامت  رد  یلاعت  كراـبت و  دزیا  یگدـنب  تداـبعب و  اـیند  هقـشملا  راد  رد  هتـسویپ  هک  هیقف  نآـب  تزعلا  بر 
مکحب مارگ  کیالم  دراد  لاغتشا  مالعلا  کلم  ترـضح  تعاطب  مامتلاب  ار  دوخ  حراوج  ریاس  مادنا و  ماسجا و  عیمج  ماش  حبـص و  تاقوا 

زا رطاخ  لاحلا  يدوب  لوغـشم  هتـسویپ  ام  تدابعب  مان و  کین  درم  وت  نوچ  هک : دنیامن  مالعا  ادـن و  ماجنارـس  وکین  هیقف  نآب  مارتحالا  مزال 
يدروآ ياجب  رامـشیب  دهج  رایـسب و  دج  يدرب و  تسارف  يور  زا  دوخ  تنوئم  تیافک  يدومن و  عمج  مایقلا  موی  حـناوس  ماثآ و  حـیاضف 

هیقف اما  سب ، دوب و  وا  سفن  یئاهر  نیمه  وا  بلطم  هک  دهاز  دباع  لاح  تسنیا  يدرگ . تنج  لخاد  دـیاب  تنمیب  بهاو  ترـضح  مکحب 
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ناسنا یمامت  یگمه و  هک  نآب  دوب  فورصم  وا  تمه  دوب و  ناسنا  دارفا  عیمجب  وا  ناسحا  ریخ و  هضافا  هتـسویپ  هک  نافرع  ملع و  بحاص 
یبن ترـضح  عیارـش  بادآ  ریاس  میهفت  میلعت و  هلیـسوب  هدـیناهر  نیدیب  ملاظ  نآ  هدرم  هعبت  نیطایـش و  گنچ  زا  ناکما  عسو و  ردـقب  ار 

نانمؤم هطساوب  نانم  دزیا  ياضر  لیـصحت  ناشیا و  نانج  لوخد  نایعیـش و  هلهج  داشرا  تیاده و   21 ص : ج1 ، جاجتحالا ، ببس  مرکالا 
وت نوچ  ملاع  هیقف  يا  هک : دیامن  ادـن  يدانم  یناهج  نآ  لزانم  رد  يورخا و  ءاشنا  رد  ار  ملاع  هیقف  نآ  ناحبـس  رداق  مکحلا  بسح  ددرگ 

ۀعفنملا ترسملا و  ریثک  تبحص  فرـش  زا  عطقنم  هک  مالّـسلا  مهیلع  لآ  دمحم و  نیبحم  ماتیا  لامآ  یناما و  لوصح  هلیـسو  لاح و  لیفک 
ۀمئا نایلاوم  نابحم و  يافعض  ینعی  دابع  نیا  داشرا  تیاده و  ثعاب  امش  نوچ  دیدش  مالعلا  کلملا  مالس  مهیلع  مانا  فیاوط  نیرتهب  نآ 

تاریـصقت رذـع  ضرع  تائیطخ و  تعافـش  ناکم  لحم و  هک  تاصرع  فقوم  رد  هک  دـیاب  دـیتشگ  نانملا  هَّللا  مالـس  مهیلع  نیموصعملا 
ماکحا نیبم و  نید  بادآ  میلعت  امـش  زا  هک  یتعامج  هکنآ  ات  دـیئامن  فقوت  تسا  راهطا  همئا  نایعیـش  هلهج  تایربلا و  دیـس  تما  تاصع 

مالعتـسا و امـش  زا  طئاسوب  ای  هطـساوب  ار  تلم  بادآ  تعیرـش و  قرط  همه  سک  نآ  هک  یـسک  زا  ای  دنـشاب  هتفرگ  نیلـسرملا  دیـس  عرش 
. تسا لوبقم  لوذـبم و  وت  زا  ناشیا  یگمه  تاریـصقت  سامتلا  هک  نادرگ  دوخ  تمه  داهن  شیپ  ار  نانآ  تعافـش  دنـشاب  هدومن  ماهفتـسا 

هلیـسوب هکنآ  ات  دـنک  رایـسب  رایـسب  رایـسب  عمج  تعافـش  هدومن  فقوت  رتسگضیف  نمأـم  نآ  رد  نمؤم  هیقف  نآ  ربکا  قلاـخ  رمـالا  بسح 
ظفل و  دـندرگ . ُراْهنَْألا  اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٍتاَّنَج  لخاد  رایـسب  تعاـمج  رایـسب و  تعاـمج  رایـسب و  تعاـمج  راـک  وکین  هیقف  نآ  تعاـفش 

ناکرا عیمج  هک  تسملاع  نآ  طیاسو  هطـساوب و  هذمالت  روکذم  تعامج  زا  دارم  و  هتفای ؛ رارکت  راب  هد  راربا  ماما  نآ  زا  رایـسب » تعامج  »
بادآ مولع  هک  نیرهاط  تیب  لها  نیبحم  هلهجب  ار  نیعمجا  مهیلع  هَّللا  مالس  نیموصعم  همئا  جاهنم  نییبنلا و  دیس  عرش  بادآ  نیبم و  نید 

هیقف نآ  زا  هطساو  هس  ودب  هک  یسک  زا  ای  هتفرگ  ارف  هیقف  زا  سک  نآ  هک  دنشاب  هتفرگ  میلعت  یسک  زا  ای  دنـشاب  هتفرگ  ارف  هیقف  نآ  زا  نید 
سرفت تفرعم و  لقع و  يور  زا  دیاشگ و  تربخ  رظن  تریصب و  هدید  هک  ره  هیلع  ءانب  تمایق . زور  ات  دنیامن  هدومن و  دنـشاب  هتفرگ  میلعت 

هک دنک  ملاس  ود  نآ  تلزنم  تزع و  ملاع و  دباع و  لحم  تعفر  كاردا  دـیامن  هدـهاشم  هظحالم و  تقاذـح  22 و  ص : ج1 ، جاجتحالا ،
حوضو و لامکب  کی  ره  لامک  تفرعم و  بتارم  لاح و  لضف و  هبترم  رکف  حاربا  رظن و  عامطا  زا  دـعب  هک  اریز  تسناونع ، تیفیک و  هچب 

. لفاک ریغ  دباع  زا  تسلضفا  یلعا و  لحارم  بتارم و  نیدنچب  لضاف  هیقف  هبتر  هک  ددرگ  نیب  رهاظ و  دسر و  نایع 

([ ع  ) يداه ترضح  زا  جاجتحا  هب  روتسد  ]

راوگرزب ردپ  هک  تسا  لوقنم  مالّـسلا  هیلع  يرکـسعلا  نسحلا  دمحم  وبا  مامهلا  ماما  زا  زین  و  ع ])  ) يداه ترـضح  زا  جاجتحا  هب  روتـسد  ]
زا مالّـسلا  هیلع  يدهملا  دمحم  يداهلا  ۀجح  دمحم  لآ  مئاق  ياربک  تبیغ  زا  دـعب  هک  دومرف  مالّـسلا  هیلع  یقنلا  یلع  ماما  ترـضح  ناشیا 

يدونشخ اضرب و  ار  مدآ  ینب  فانصا  همه  دناوخ و  هلا  ترـضحب  ار  مدرم  رگا  ینمؤم  مهیلع  هَّللا  مالـس  نیموصعملا  ۀمئا  نیدشار  ياملع 
تابجاو عیمج  تقیقح  جاجتحا  لیلدـب و  جاجل  مازلا و  لها  زا  نیلـسرملا  دیـس  نید  نیرکنم  رب  دـنک و  تلالد  يدمـص  نمیهم  ترـضح 

سیلبا سیبلت  رکم و  ماد  هکبش  زا  ار  یلاعت  هَّللا  دابع  يافعض  دنادرگ و  مزال  تباث و  ار  يدهلا  ۀمئا  جاهنم  ءایبنألا و  دیـس  نید  تایرورض 
عون ینب  زا  يدحا  چیه  يدوبن  نیعم  دوجوم و  دنادرگ  صلختسم  مانالا  ۀمئا  نیضغبم  بصاون  ماد  زا  ای  دناهر  سیسخ  نیعل  نآ  نادیرم  و 

کلـس رد  هتـشگ  دترم  ناج  سنا و  نایعیـش  زا  ناقلخ  یگمه  هکلب  يدـشن  صالخ  وا  سوسفا  رپ  هعبت  ناطیـش و  سوسف  رکم و  زا  ناسنا 
تنایـص و هلیـسو  لاـمک  تفرعم و  باحـصا  لاـح و  لـضف و  باـبرا  نآ  دوـجلا  رفا  دوـجو و  نکیل  يدـندش ، طرخنم  ناـیغط  لـها  هقبر 
تفرعم و ملع و  تردـق  دـیب  ار  هعیـش  لها  يافعـض  بولق  مامز  يدـهلا  ۀـمئا  هعبت  ياملع  هفیاط  نیا  و  تسنایعیـش ، هلهج  نید  تظفاـحم 

ظفح رد  جاوفا  يذ  باحس  تارطق  مکارت  جاوم و  رحب  مطالت  ماگنه  رد  هنیبوچ  لوکشک  کلام  هنیفس و  بحاص  هچنانچ  دننک  تظفاحم 
فراع و نطفتم  رب  دـنام . ناما  تحـص و  رد  نافوط  باقرغ  زا  وا  یتشک  ات  دـیامن  نایاپیب  يدـهج  ناوارف و  یعـس  نآ  هنکـس  تسارح  و 

نآ هیرورض  جاتحی  ام  ریاس  تالآ و  یمکحم   23 ص : ج1 ، جاجتحالا ، هلیـسوب  هک  یتشک  هچنانچ  هک  تسحیال  حضاو و  فراعم  كریز 
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تسارف و لامک  رد  ناشیا  همدـخ  عیمج  اب  زین  نابیتشک  دوب و  تناتم  تیاهن  تناصر و  تیاغ  رد  نابداب  هیعارـش و  لاـبحا و  باـشخا و  زا 
بیشن و ریس  ماگنه  رد  زاینیب  نیمیهم  ناسحا  زا  زاهج  نآ  هنکس  نیقی  قیقحتب و  دنـشاب  نایاپیب  رحب  نآ  كولـس  ریـس و  راک  رب  تقاذح 
. دـشابن نایع  رهاظ و  فوخ  سرت و  نانم  دزیا  تیانع  زا  ار  اـهنآ  دـندرگ و  زاـتمم  زارفرـس و  رطاـخ  تیعمجب  ناـفوط  قرغ  فوخ  زا  زارف 
میوق و نید  بادآ  عیمج  میلعتب  هتـشگ  میقم  نکاس و  میلـستلا  ۀـیحتلا و  مهیلع  تیب  لها  تماما  تیـالو و  یتشک  رد  یـسک  رگا  نینچمه 

نیموصعملا ۀمئا  زا  ار  نید  مزاول  یگمه  هکلب  دیامنن ، میدقت  نآ  رب  ار  عرـش  فالخ  دـیامن و  میمـصت  ار  دوخ  مزع  میقتـسم  عرـش  ماکحا 
ناملغ و تلـصاوم  نیدلا  موی  رد  نیقیب  دریگن  شیپ  بهذم  نآ  فالخ  الـصا  دریگ و  ارف  نیدـشار  ياملع  زا  ای  نیعمجا  مهیلع  هَّللا  مالس 

باذع بیذعت  میمحلا و  ءام  برش  میحج و  ریاون  تالعش  زا  هتشگ  میقتسم  ضیفتسم و  مینست  رثوک و  برشب  میعن و  كاردا  نیع و  روح 
یتیب لها  لثم   » هک ربکالا  هَّللا  مالـس  هیلع  رـشبلا  دیـس  لوق  زا  تسا  ذوخأم  مایتلا  قدـص  مالک  نیا  لصا  و  ددرگ . میلـس  ظوفحم و  میلـالا 
نامه طیاسوب  هاوخ  هطـساوب و  هاوخ  نیدـشار  ياملع  زا  میلعت  هک  اریز  قرغ » اـهنع  فلخت  نم  یجن و  اـهیف  بکر  نم  حون  ۀنیفـس  لـثمک 

یلع دوخ  راوگرزب  ردپ  زا  مالّـسلا  هیلع  يرکـسعلا  نسحلا  دـمحم  وبا  زین  و  تسا . نیعمجا  مهیلع  هَّللا  تاولـص  نیموصعملا  ۀـمئا  زا  میلعت 
ار ام  نایلاوم  نابحم و  يافعض  ایند  راد  رد  هک  ام  هعیش  ياملع  هک  دومرف  ترضح  نآ  هک  دومن  لقن  مالّسلا  امهیلع  یقتلا  دمحم  نبا  یقنلا 
زا دـننام و  نمحرلا  میحر  ناما  ظفح و  رد  ناطیـش  هسوسو  رـش  زا  ناشیا  ات  دنـشاب  نید  ملع  میلعت  رد  نیقی  قح و  يور  زا  نیعم  ظـفاح و 

فرـش يور  زا  تماـیق  زور   24 ص : ج1 ، جاجتحالا ، رد  دـننامن ، جاتحم  زجاـع و  جاـجتحا  لیلدـب و  ناـیدا  لـها  جاـجل و  بصاون  مازلا 
لخاد تدابع  لـعف  يازج  ذـخا  تعاـط و  لـمع  رجا و  ياـفیتسا  تهجب  نوچ  تیوط  یفوص  تدـیقع  یفاـص  ملاـع  نآ  کـی  ره  تمارک 
هعشا عطاس و  ناشیا  ياهجات  ناشراونا  راهزا  زا  راّفغ  دزیا  ترضح  تیانع  زا  تلاح  نآ  رد  ددرگ  تزع  فرش و  لامک  اب  تمایق  يارحص 

تمایق و تاصرع  یمامت  رب  نآ  رون  عاعش  هک  دشاب  اهب  رون و  زا  جات  ناشیا  کی  ره  رـس  رب  هچ  تسعمال ، ناشیا  هوکـش  ریخ  هوجو  زا  نآ 
ءیـضتسم و ار  ناکم  نآ  یلاوح  فارطا و  یگمه  اـهجات  نآ  راونا  ددرگ  لمتـشم  يوتحم و  تسهار  هلاـس  دصیـس  ریـسم  هک  نآ  فارطا 
میلعت و هلیسوب  هدومن و  وا  لاوحا  مامتها  لاح و  لیفک  ایند  راد  رد  املع  نآ  زا  يدحا  هک  ماتیا  زا  یمیتی  ره  ماگنه  نآ  رد  دنادرگ ؛ رینتسم 

هبعـشب ناشیا  زا  کـی  ره  هتبلا  دـشاب  هدرک  میتی  نآ  تیادـه  داـشرا و  هدروآ  نوریب  تلفغ  هیت  تریح  زا  تلاـهج و  تملظ  زا  ار  وا  میهفت 
ماتیا یگمه  ناکم  نآ  هیلاعتم  لفاحم  رد  نانج و  هیلاع  لزانم  رد  ناـفرع  لـضف و  باـبرا  نآ  هتـشگ  بعـشنم  ناـیعا  نآ  راـثآ  ضیف  راونا 

راربا و ناداتـسا  یگیاسمه  راوج و  رد  ینعی  دنرآ . دورف  هتـشگ  نیعم  دعم و  ناشیا  هطـساوب  هک  هعیفر  لزانمب  هدش  قیفـش  قیفر  ار  نایعیش 
ناگدنهاوخ عیطم  نایعیـش  نآ  نوچ  هک  اریز  دننک ، لوزن  نانملا  کلملا  مالـس  مهیلع  نایعالا  ۀمئا  رـضحم  رد  هکلب  ناشیا  رایخا  ناملعتم 

یقاب ناودع  لها  بصاون و  زا  يدحا  چیه  و  دندرگ ، نامداش  جهتبم و  هعیفر  لزانم  نآ  رارقتـسا  انکـسب و  اذـهل  دـندوب  ایند  راد  رد  ناشیا 
دعب دریذپ و  ناصقن  افطنا و  ءایـض  رون و  هیلح  زا  ناشیا  راصبا  یگمه  هکنآ  الا  ناشیاب  ناجیت  ءاهجات  رون  نآ  عاعـش  لوصو  زا  دعب  دـنامن 
هدش مکبا  سرخا و  نابزب  مصا و  شوگب  یبصان  نآ  هکلب  دریمب ، الب  یمـسم و  لجاب  ای  ماسب  هکنآ  ای  دریگن  ایـض  رون و  غورف  زگره  اذـه 
دننک عفر  عفد و  ار  ناـشیا  عیمج  اـت  دـنرآ  ناـیغای  کـی  ره  رب  ناوارف  هلمح  نارین  تالعـش  نآ  هظحلف  هظحل  هک  ددرگ  نارین  بیهل  هلاوح 

. دنشاب میقم  میاد و  میلالا  باذع  بیذعت  میحجلا و  ءاوس  ران  نتخوسب  ات   25 ص : ج1 ، جاجتحالا ، خزود  ناکلام  ناگتشرفب  ینعی  هینابزب 

([ ع  ) يرکسع ترضح  زا  جاجتحا  هب  روتسد  ]

يرولا یبن  ترضح  نابحم  زا  هک  دیامرفیم  مالّسلا  هیلع  يرکسعلا  نسحلا  دمحم  وبا  زین  و  ع ])  ) يرکسع ترـضح  زا  جاجتحا  هب  روتـسد  ]
هچ رگا  لاح  نآ  رد  دنشاب  هتشادن  ماربا  جاجل و  لها  مازلا  جاجتحا و  رب  تردق  هک  ملع  نیکاسم  زا  یلاعت  هَّللا  مالس  هیلع  یفطـصم  دمحم 

، لام تورثب  نامیا  لها  ءارقف  ياطعا  ناسحا و  زا  تسلـضفا  نآ  رایـسب  بتارمب  دوش  ناشیا  لامک  تفرعمب و  ملع  لها  ناسحا  تاـساوم و 
عیمج زا  ترابع  نیبحم  نیکاسم  و  تسلاوزیب . لازی و  دزن ال  لـالجا  زع و  ثعاـب  لاـمک  ملع و  تسلاوز و  اـنف و  ضرعم  رد  لاـم  هک  اریز 
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تـسد زین  و  دـشاب ، نانیمطا  رارقتـسا و  تیاغ  رد  ناحبـس  دزیا  تدابع  تعاط و  رد  ناشیا  حراوج  اضعا و  ریاس  هک  تسا  نیعیطم  نینمؤم 
دزیا نانمشد  هلباقم  هلتاقم و  زا  نکیل  دیامنن ، درمت  طیرفت و  نمحرلا  میحر  يرادربنامرف  زا  نامز  چیه  رد  دنیاشگن و  ناقلخ  لامب  طلـست 

عفد لامک  لضف و  يور  زا  هک  دنناوتن  دنشاب و  ناوتان  فیعض و  لاح  ملع و  مدع  هلیسوب  دننک  نامیا  نید و  رد  شنز  رس  ناشیاب  هک  نانم 
تروص نیا  رد  دنناد ، نادان  هیفـس و  نافرع  ملع و  رد  ار  نامیا  لها  نامیایب  ناقفانم  نآ  اذهلف  دـنیامن . لاض  هفیاط  نآ  لاق  لیق و  هثحابم 
فراعم میهفت  هینید و  هیرورض  بادآ  میلعتب  نامیا  لها  يالهج  جایتحا  تنکسم و  هلازا  هک  دناوت  دوخ  یئاناد  تهاقفب و  ملاع  نمؤم  رگا 
نیعالم نآ  هیغاط  هعبت  نیطایـش و  رب  هفلاـخملا و  يرهظم  هیغاـب  بصاون  نآ  رب  هکنآ  اـت  دـنادرگ  طلـسم  يوق و  ار  ناـشیا  دـیامن و  هینیقی 

نآ یمامت  یگمه و  هدـمآ  بلاغ  قیاف و  لاعتم  دزیا  تدابع  تعاطب و  ای  لاـح  جاـجتحا و  يور  زا  هلداـجم  هثحاـبمب و  ةوادـعلا  يرمـضم 
دیاش ینعی  دیامنب . نیرهاط  همئا  نیلسرملا و  دیـس  ءایلوا  ینمـشد  توادعب و  ار  ناشیا  دنازیرگب و  نیملاعلا  بر - نید  داسفا  زا  ار  فیاوط 

وا لالضا  باحصا  نمؤم و  نآ  یعـسب   26 ص : ج1 ، جاجتحالا ، نیطایشب  لالتخا  زجع و  تنکـسم  لاوحالا  لوحم  ترـضح  لاح  نیا  رد 
سویأم و نیعمجا  مهیلع  هَّللا  مالس  نیموصعم  همئا  نیبحم  نیلـسرملا و  دیـس  نیعیطم  لالـضا  زا  ار  هبقاعلا  میخو  هفیاط  نآ  هدومن و  هلاوح 

يور زا  نانم  دزیا  ءاضق  مکح و  نیا  و  دیامن . ناوارف  یعـس  باب  نآ  رد  هک  تسبجاو  نیما  لوسر  مکح  رماب  نمؤم  نآ  رب  دـنادرگ ، زجاع 
زا و  تسین . نایع  نیب و  نآ  رد  فالخ  الـصا  تسناهرب و  قح و  يور  زا  مکح  ناجلا  سنالا و  یبن  ناشن  زجعم  نابز  زا  ناـسحا  فطعت و 
رد نیکـسم  هک  یـسک  دومرف  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هک  تسیورم  لوقنم و  مالّـسلا  هیلع  يرکـسعلا  نسحلا  دمحم  یبا 

رگا لاح  نیا  رد  دشاب ، نیعمجا  مهیلع  هَّللا  مالس  نیموصعملا  ۀمئا  جاهنم  نیلسرملا و  دیـس  عیارـش  بادآ  تفرعم  رد  فیعـض  نید و  ملع 
رب هک  یعونب  دنادرگ  طلسم  يوق و  نیداه  همئا  تارضح  نمشد  فلاخم  یبصان  رب  نیقلت  میلعتب و  ار  وا  نید  هیعرش  قیاقحب  فراع  نمؤم 

رواد دزیا  ترـضح  ددرگن ، جاتحم  زجاع و  توکـس  زجعب و  جاجل  ثحب و  ماگنه  رد  ددرگ و  اناوت  رداق و  جاجل  مربم  نآ  جاـجتحاب  مازلا 
ترـضح توبن  تخانـش  ربکا و  نمیهم  تفرعم  قیاقح  شـسرپ  رکنم و  ریکن و  روضح  تقو  رد  ربق  رد  ریـس  وکین  نمؤم  نآ  توف  زا  دـعب 

رد هکنآ  ات  دنادرگ  ربخم  علطم و  نآ  قیاقح  یگمه  نیقلت  نالعاب و  هکلب  دـنادرگن ، رطـضم  ریحتم و  ار  وا  رـشع  انثا  همئا  تیالو  ربمغیپ و 
ریما رورس و  دیـس  ربمغیپ و  یبن و  رـشبلا  ریخ  ترـضح  و  تسنم ؛ راگدرورپ  دوجوم و  ننملا  وذ  ترـضح  هک  دیوگ : رکنم  ریکن و  باوج 

تدـع تجهب و  ببـس  نآرق  و  نم ، هلبق  هبعک  و  دـننم ، نید  ناـماما  رـشع  اـنثا  همئا  و  نم ، یبـن  یـصو  رواد و  یلو  ماـما و  یلع  نینمؤـملا 
مالع بهاو  ترضح  دسر  ماقم  لحم و  نیاب  ماجنارـس  وکین  نمؤم  نآ  مالک  نوچ  دننم . تقیرط  ردارب  ترخآ  رد  نینمؤم  ریاس  و  تسنم ،

نیا زا  کی  ره  رب   27 ص : ج1 ، جاجتحالا ، دوخ  نید  لیالد  نوچ  مارتحالا  زازعالا و  قیال  هدنب  يا  هک  دیامن  مالعا  داشرا  يدانمب و  ار  وا 
تجح ناهرب و  نیا  میلعتب  وتب  تنج  هیلاع  لزانم  تلزنم  بتارم  هلیـسو  نیمهب  يدرک  ماـمتا  تباـث و  تجح  يور  زا  ماـمتلاب  مارگ  نیکلم 
دصرتم هظحلب  هظحل  لب  تعاسف  تعاس  هتشگ  نکاس  تجهب  رورـس و  لامک  اب  ربق  رد  تحارتسا  تخانا و  هب  دیاب  دش ، تمحرم  بجاو و 

لزانم رد  ناملغ  روح و  تلـصاومب  نانج و  میعن  لوصوب  بیرق  اـمع  هک  یـشاب  هدوب  تاـیطعلا  بهاو  ترـضح  تاـیاغیب  تاـیانع  رظتنم  و 
زا هزنا  تعـسو و  لامکب  لوحتم  وا  نکـسم  نفدـم و  مالع  دزیا  رمالا  بسح  ماگنه  نآ  رد  دـش ، یهاوخ  نادـیواج  دـلخم و  ناـنج  هیلاـع 

. ددرگ نامداش  جهتبم و  هکلب  ددرگن  ناریح  لولم و  ناکم  نآ  رد  نمؤم  نآ  ناسحا  نیا  ببسب  ددرگ و  تنج  ضایر 

([ س  ) ارهز ترضح  زا  جاجتحا  هب  روتسد  ]

ءاسن ةدیس  ترضح  هک  تسیورم  روهشم و  مالّسلا  هیلع  يرکسعلا  نسحلا  دمحم  وبا  زا  زین  و  س ])  ) ارهز ترـضح  زا  جاجتحا  هب  روتـسد  ]
نید رما  باب  رد  هدناعم  يرگید  هنمؤم و  یکی  نز  ود  هعفارم  ماگنه  رد  نیمحارلا  محرا  تاولص  اهیلع  نیلسرملا  ریخ  تنب  همطاف  نیملاعلا 

رب هنمؤم  هکنآ  ات  دـینادرگ  نایع  حوتفم و  هنمؤم  نآ  رب  تجح  باوبا  مالّـسلا  اهیلع  ترـضح  نآ  دـندومنیم  هلداجم  هعزاـنم و  مه  اـب  هک 
، تشگ لالتخا  قلق و  لالم و  نزح و  تیاهن  رد  هدناعم  نآ  دیدرگ و  نامداش  جهتبم و  هیاغلا  تیاغب  هلیـسو  نادب  هتـشگ  رهظتـسم  هدـناعم 
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یتدایزب و مارگ  هکیالم  حرف  هنالف  ای  هک  دومرف  هدومن  هرهظتـسم  هنمؤم  نآب  باطتـسم  باطخ  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  لاـح  نآ  رد 
نزح ببسب  نیعل  نآ  نادیرم  نیطایش و  نزح  اما  تست ، روضح  تجهب و  رورس و  حرف و  زا  هدایز  رایسب  رایـسب  هدناعم  نآ  رب  وت  راهظتـسا 
هلمح هکئالمب  باطتـسم  باطخ  لـج  زع و  ترـضح  لـحم  نآ  رد  تسا . بعتا  رثکا و  بعـصا و  دـشا و  تیاـغب  وت  زا  نیزح  هدـناعم  نآ 

رما و بجومب  تفرعم  ملع و  باوبا  هزجاع  هنیکـسم  نیا  رب  باهولا  کلملا  مالـس  اهیلع  نیلـسرملا  ریخ  تنب  همطاـف  نوچ  هک  هدرک  باوث 
رد ناشیا  يانکس  يارب  هک  دیاب  دیدرگ  هنمؤم  نآ  رورـس   28 ص : ج1 ، جاجتحالا ، تجهب  ثعاب  هتخاس  حوتفم  حوبس  نیمیهم  يدونـشخ 

بجاو نآ  هفعاضم  فاعضاب  لاحلا  هتـشگ  تمحرم  نیعم و  اقباس  تنج  رد  ترـضح  نآب  هچنآ  زا  هدایز  راب  رازه  رازه  نانج  لزانم  یلعا 
نیکسم تهجب  تفرعم  ملع  زا  یباب  هک  یسک  ره  هطساوب  هتـسناد  رمتـسم  دتمم و  ار  هینـس  تنـس  نیا  هکلب  دینادرگ ، ررقم  هتـسناد  نایع  و 
سکان مصخ  نآ  رب  سک  نآ  هکنآ  ات  دـنادرگ ؛ حرـشنم  حوتفم و  دـشاب  جاجل  لاض  مصخ  عفد  هطـساوب  لامک  ملعب و  جاتحم  هک  يریـسا 

زا دـعب  هچنآ  زا  راب  رازه  رازه  لثم  زین  وا  تهجب  دوش  یلوتـسم  هدرک  هبلغ  وا  رب  یئاناد  ملع و  دـیزم  هلیـسوب  دـیامن و  هلداجم  همـصاخم و 
نیعم و نمأم  نآ  رد  ةریثک  ۀفعاضم  افاعضا  لاحلا  هتشگ  رمتـسم  نیعم و  نانج  هیلاع  لزانم  رد  رتشیب  وا  يارب  زا  رـشحم  تاصرع و  روضح 
، دینادرگن سویأم  مورحم و  ُُنیْعَْألا  ُّذَلَت  َو  ُسُْفنَْألا  ِهیِهَتْشَت  ام  تاذلتسم  تایهتشم و  ریاس  سفن و  شهاوخ  یعاودب و  ار  وا  دینادرگ و  ررقم 

. ملعا هَّللا  تسا و  نیسپاو  زور  رد  باوث  هفعاضم  فاعضا  بجوم  نید  ملع  میلعت  تناعا  دادما و  هک  اریز 

[ ار يدرم  ع )  ) یبتجم نسح  ماما  نتخومآ  ملع  ]

هیدـه يدرم  هک  تسیورم  لوقنم و  مالّـسلا  هیلع  يرکـسعلا  نسحلا  دـمحم  یبا  زا  زین  و  ار ] يدرم  ع )  ) یبـتجم نسح  ماـما  نتخومآ  ملع  ]
زیچ ود  رایتخا  هیدـه  ضوع  رد  ارت  زیزع  يا  تفگ : ترـضح  نآ  دروآ  مالّـسلا  امهیلع  یلع  نب  نسح  نامز  ماـما  تمدـخب  ناـغمرا  مسرب 
وتب مهرد  رازه  تسیب  فعض  راب  تسیب  هیده  لدب  هکنآ  یکی  یئامن : رایتخا  تسمارکا  اب  زیزع و  وت  شیپ  هک  مادک  ره  ود  ره  نیزا  تسا 

جاجتحا مازلا و  يور  زا  نآ  هلیـسوب  هک  منادرگ  حوتفم  وت  رب  ناسحا  مرک و  دـیزم  زا  ناـفرع  ملع و  زا  یباـب  نآ  ضوع  رد  هکنآ  اـی  مهد ،
زا ار  هیرق  نآ  لها  تفرعم  ملع و  نیکاسم  افعـض و  هکنآ  ات  یئاـمن  تسا  میقم  نکاـس و  وت  هد  رد  هک  جاـجل  یبصاـن  نـالف  رب  هبلغ  رهق و 
وتب تقفش  تمحرم و  عون  ود  ره  نیا  دوخ  مارکا  ناسحا و  يایازم  زا  ینک  یکیب  رایتخا  رگا  ینادرگ و  صالخ  وا  یتدایز  طلست و  تسد 

ار مادـک  ره  تسراک  ود  نآ  زا  کی  ره  رد  رایتخا  ارت  ینادـن  وکین  هیقت  لثم  هیفخ  روما  زا  يرما  هطـساوب  ار  راـیتخا  نیا  رگا  ـالا  میاـمن و 
هَّللا لوسر  نبا  ای  دینادرگ  ضورعم  یگدنب  وکین  تیودف و  يور  زا  يدهم  نمؤم  یئامن . رایتخا  هدارا و   29 ص : ج1 ، جاجتحالا ، یهاوخ 

يافعـض تعامج  ندیناهر  هچ  تسنمیرها  یبصان  نآ  رب  نم  یگبلغ  رهق و  رد  نم  يارب  ترخآ  باوث  یتدایز  داب  وت  يادـف  مردام  ردـپ و 
هکلب هک  دوـمرف  ترـضح  نآ  تسمهرد . رازه  رازه  تسیب  ردـقب  نم  دزن  نمیهم  ترـضح  درمتم  نآ  يدـعت  طلـست و  تسد  زا  نمأـم  نآ 
سپ تفگ : نمز  ماما  نآ  زا  نخـس  نیا  عامتـسا  زا  دـعب  نمؤم  نآ  تسا . اهیف  ام  عیمج  اـیند و  زا  رثکا  هبترم  رازه  رازه  تسیب  نآ  یتداـیز 

نآ هلیـسوب  هک  تسیاهملک  زا  ترابع  نآ  هک  میامنن  رایتخا  دوب  نسحا  لضفا و  هچنآ  میامن و  رایتخا  دشاب  نودا  نآ  زا  هک  يزیچ  ارچ  نم 
ترـضح ماگنه  نآ  رد  منادرگ . روجهم  رود و  یلعلا  بر  ترـضح  يایلوا  زا  ار  ناشیا  یلاـعت و  هَّللا  نانمـشد  عیمج  رب  میاـمن  هبلغ  رهق و 

دومن هملک  نآ  میلعت  ار  وا  مالّسلا  هیلع  ترـضح  نآ  نآ  زا  دعب  يدرک  وکین  راک  رایتخا  لاحلا  هک  دومرف  مالّـسلا  ۀیحتلا و  هیلع  مانالا  ماما 
هیلع ترـضح  نآ  تمدخ  زا  درم  نآ  نوچ  دینادرگ . ناوارف  لام  کلام  زین  مهرد  رازه  تسیب  ناسحا  ياطع  اب  ار  نافرع  ملع و  بحاص  و 
دیسر رشبلا  نجلا و  ماما  نآب  ربخ  نآ  داد و  مازلا  جاجتحا  لیلد و  تابثاب  ار  جاجل  ضغبم  مربم و  نآ  دمآ و  درمتم  یبصان  نآ  دزنب  مالّسلا 

ادوس و رد  ار  يدحا  چیه  هَّللا  دبع  يا  تفگ : مالّـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  دش  فرـشم  رورـس  نآ  تمدـخ  فرـشب  نمؤم  نآ  هکنآ  زا  دـعب 
اریز دومنن ، وت  بسک  لثم  بسک  نادناخ  ناتسود  زا  یـسک  چیه  زین  و  دوبن ، وت  دوس  لثم  لصاح  دوس  عفن و  هحبارم  هعیابم و  رد  هلماعم و 

نمیهم ترـضح  یگدنب  صالخا  یتسرد و  لوا  تشگ : لصاح  باتک  باسح و  يور  زا  عفانم  عون  دـنچ  باستکا  ادوس و  نیا  رد  ارت  هک 
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دزیا هدـیزگرب  ود  نیا  لآ  زا  نیرهاـط  نیبیط و  دـالوا  تبحم  موس  مالّـسلا ، اـمهیلع  یلع  دـمحم و  ینعی  یلو  یبن و  تدوم  مود  يدـمص ،
ۀمئا هـعبت  زا  نینمؤـم   30 ص : ج1 ، جاـجتحالا ، ناردارب  یتسود  مجنپ  نیملاـعلا ، بر  ترـضح  نیبرقم  هکیـالم  یتسود  مراـهچ  لاـعتم ؛

لـضفا نآ  کی  ره  هک  يدومن  يریخ  بسک  رفاک  نمؤم و  ره  ددعب  لمع  لعف و  نیا  هلیـسوب  هکلب  نیعمجا . مهیلع  هَّللا  مالـس  نیموصعملا 
. ملعا هَّللا  و  تداب » هدنراوگ  تداب  هدنراوگ  ( » عرصم  ) هبترم رازهب  تساهیف  ام  ایند و  زا 

[ نادنمشناد املع و  تلیضف  ]

هک تسیورم  لوقنم و  نیعمجا  مهیلع  هَّللا  مالـس  يرکـسعلا  یلع  نب  نسحلا  دـمحم  وـبا  ترـضح  زا  زین  و  نادنمـشناد ] اـملع و  تلیـضف  ]
وا تمهت  هیعاد  یمامت  تمه و  دصق و  یگمه  هک  یملاع  نمؤم  هک  دومرف  هیلع  هَّللا  مالس  قداصلا  دمحم  نب  رفعج  قطانلا  مامالا  ترضح 

تاولـص مهیلع  وا  لآ  تقیرط  یبن و  تعیرـش  بادآ  صیاصخ  تخانـش  لاعتم و  دزیا  تفرعم  لـیمکت  لاـح و  ملع و  بتارم  لیـصحت  رد 
نایلاوم نابحم و  زا  ناشیا  یتدایز  عفد  لامک و  شناد و  نایعدـم  لاض  بصاون  رابتعا  تزع و  هبترم  رـسک  تهجب  ضحم  لاعفلا  کـلملا 
تاعاس یمامت  رد  مائل  عمج  نآ  عاضوا  یگمه  رـسک  مامتلاب  شاهیعاد  هکلب  دـشاب  هدوب  لاعتملا  دـحاولا  مالـس  مهیلع  تیبلا  لـها  اـم  لآ 

دنشاب هدرک  ثادحا  ناهنپ  هاوخ  رهاظ  هاوخ  ناهج  رورغلا  راد  رد  ناشیا  فیاوط  هچ  ره  هک  دوب  یعونب  ماوعا  روهش و  ریاس  مایا و  یلایل و 
ناـیع حـضاو و  ناـیملاع  همه  رب  ار  ناـشیا  صیاـقن  بویع و  هتخاـس  فشکنم  نیبـم و  ناـسنا  عون  ینب  دارفا  زا  درف  ره  رب  ار  نآ  عـیمج  اـب 

ناوضر نیموصعملا  ۀمئا  وا  لآ  میرکت  هیلع و  هَّللا  یلص  نیلـسرملا  دیـس  دمحم  ترـضح  نید  رما  میظعت  ببـس  هلیـسو و  نیدب  ات  دنادرگ 
نانج کیالم  ریاس  نآ  شاداپ  رجا و  ضوعب  ناحبـس  دزیا  ترـضح  هیلع  ءانب  ددرگ ، نیبم  نشور و  نیقولخم  عیمج  رب  نیعمجا  مهیلع  هَّللا 
ددعب و  دنیامن ، روصق  رود و  ءانب  وا  تهجب  رورـسلا  راد  نآ  رد  هتـسویپ  هک  دـنادرگ  نیعم  نافرع  بحاص  نمؤم  نآ  ناکم  يانب  تهجب  ار 
تابثا هطـساوب  یلاعت  کلم  ترـضح  ءادـعا  یقاب  یبصان و  نآ  جاجل  ماربا و  ماگنه  رد  هک  جـجح  لیالد و  تاـملک  فورح  زا  فرح  ره 
تهجب یبقع  راد  رد  اـیند  لـها  ددـع  زا  رثـکا  وا  هطـساوب  و  دـشاب ، هدرک   31 ص : ج1 ، جاجتحالا ، روکذـم  هتـشگ  جاتحم  اهنآب  جاجتحا 

موحل هکاوف و  زا  تاذلتـسم  یقاب  روح و  فیاصو و  ناملغ و  زا  تایهتـشم  ریاس  بیترت  روصق و  رود و  يانب  زا  وا  هیورخا  ماـهم  ماـجنارس 
عفر هدارا  ماظع  مارک  هکیالم  نآ  زا  یکی  رگا  هک  دنادرگ  نیعم  قولخم و  روعـش  سدح و  توق  لامک  اب  رایـسب  هکیالم  لاعتم  دزیا  رویط 

زا سپ  دـنک . یتدایز  نآ  رب  شتوق  هکلب  دـشاب ، ناسآ  لهـس و  تیاغب  ورب  دـیامن  كاخ  مارجا  تاقبط  هعبـس  عزن  ای  كالفا  هعبـس  تاقبط 
نکمم و ار  يدـحا  چـیه  روصحم  ریغ  روح  فیاصو و  اـب  رورـس  تمعن و  يرایـسب  روصق و  رود و  هینبا و  ترثک  زا  دوشیم  مولعم  اـجنیا 

. باوصلاب ملعا  هَّللا  تسین و  روفغ  بر  ترضح  ریغب  روصحمان  يایشا  نآ  رصح  رودقم 

([ ع  ) تیب لها  ناتسود  کمک  تلیضف  ]

نسحلا وبا  يرولا  ماما  ترضح  هک  تفگ  مالّسلا  هیلع  يرکسعلا  یلع  نب  نسحلا  دمحم  وبا  زین  و  ع ])  ) تیب لها  ناتسود  کمک  تلیضف  ]
تلذ و تقاف و  رقف و  زور  هریخذ  هطـساوب  يزیچ  دـهاوخ  هک  یـسک  ام  نایلاوم  نابحم و  زا  هک  دومرف  مالّـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع 
ام نابحم  زا  ینیکسم  دایرفب  ایند  راد  رد  وا  هک  تسین  نآ  زا  رتهب  زیچ  چیه  دسر  وا  دایرفب  یبقع  رد  هک  دشاب  ات  دراذگب  ترخآ  تنکـسم 

يذلا ال یح  رماب  توم  ماج  عرجت  زا  دعب  هک  اریز  دشاب ، هتخاس  صالخ  يدهلا  ۀمئا  لوسر و  ادخ و  نمشد  یبصان  تسد  زا  ار  وا  هدیسر 
لحم هک  ناـنج  ماـقم  عضومب و  اـت  ماجنارـس  وکین  نآ  ربـق  راـنک  زا  مارگ  هکیـالم  فوفـص  دـننازیگنارب  ربـق  زا  ار  نمؤم  نآ  نوچ  تومی 

هک دنشاب  ناشن  تمحرم  نانخـس  نیاب  ملکتم  منرتم و  نایوگ  ابحرم  هتـشادرب  شیوخ  هحنج  اب  ار  وا  تسا  مالع  دزیا  هدیزگرب  نآ  يانکس 
لمع شاداپ  ازج و  نیا  راربا  نایعیش  تعامج  زا  هیذوم  بالک  عفاد  يا  رایخا و  همئا  بصعتم  يا  مانوکن و  يا  تشیع  داب  اراوگ  عرصم .) )
ُءازَج ْلَه   » هک و يدروآ  لمعب   32 ص : ج1 ، جاجتحالا ، ام  نیبحم  زا  تفرعم  ملع و  جاتحم  نیکـسم  نآ  اب  اـیند  راد  رد  هک  تست  يوکین 
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دمحم نایلاوم  نابحم و  زا  ام  موق  هک  یماگنه  رد  مالّسلا  هیلع  يرکسعلا  یلع  نب  نسحلا  دمحم  وبا  ترضح  زین  و  ُناسْحِْإلا .» اَّلِإ  ِناسْحِْإلا 
هذمالت زا  یعمج  دـندش  رـضاح  نیلـسرملا  دیـس  دالوا  هصالخ  نآ  نیئزت  مرا  نیئآ  تشهب  سلجمب  لاعفلا  کلملا  هَّللا  مالـس  مهیلع  لآ  و 

لامک اب  یـصخش  بصاون  زا  هک  دندیناسر  فیرـش  عمـسب  نیعمجا  مهیلع  هَّللا  ناوضر  نیموصعملا  ۀمئا  مولع  ثرا  نآ و  ملع  نیدیفتـسم 
مود و لوا و  لیـضفت  حیجرت و  ناهرب  تجح و  هلیـسوب  دناسریم  اذیا  رازآ و  ارم  هشیمه  تسا و  ام  یگیاسمه  راوج و  رد  بصعت  دـقح و 

ماـمت نم  رب  دوخ  داـقتعاب  ار  ماـمتان  لـیالد  نیهارب  جـجح و  يور  زا  ملـس و  هیلع و  هَّللا  یلـص  نینمؤملا  ریما  مرکا  ماـما  ترـضح  رب  موس 
لاض تعامج  نآ  هک  یتقو  هک  دومرف  ترـضح  نآ  تسین . لاـح  لـضف و  يور  زا  وا  مازلا  لادـج و  ثحب و  باوخ  تردـق  ارم  دـنکیم و 

یئامنیم عامتـسا  نم  زا  هچنآ  هدومرف  روبع  رورم و  عمجم  نآب  هک  دیاب  دنیامن  لاق  لیق و  رد  عورـش  هدومن  لاحم  زا  لحم  کی  رد  عامتجا 
یئآ ملکت  رد  هک  دیاب  روفلا  یف  درک  دنهاوخ  قباس  مالک  باوج  بلط  وت  زا  قفانم  عمج  نآ  اجنآ  وت  رورم  درجمب  هک  اریز  یناونشب ، اهنآب 

نآ جاجتحا  مازلا و  زا  دـعب  عمجم  نآ  زا  هتـسکش  ار  وا  ینابز  زیت  یئامن و  مازلا  تسا  اهنآ  ملعا  هفیاـط  نآ  داـقتعاب  هک  ناـشیا  بحاـص  و 
ملعالا ماما  نآ  ذیملت  نوچ  يراذـگن . یقاب  زیتسان  نانخـس  زا  زیچ  چـیه  زیمت  یب  یبصان  نآ  يارب  یئامرف و  جارخا  مازهنا و  ار  جاجل  مربم 

رضاح باحصا  زا  یضعب  اب  دومن  مالّسلا  ةالصلا و  هیلع  مانالا  ماما  ترضح  زا  مائل  بصاون  نآ  تاضارتعا  باوصاب  باوج  عامتـسا  زیزعلا 
دوب اهنآ  یگمه  لضفا  ملعا و  تعامج  نآ  داقتعاب  هک  ناشیا  بحاص  اب  دندش و  دوب  ماجنارـس  هریت  هفیاط  نآ  عمجم  هک  ماقم  لحم و  نآ 

قدـص نومـضمب  هک  دومرف  تکاس  مزلم و  ار  وا  ناهرب  33 و  ص : ج1 ، جاجتحالا ، تجح  يور  زا  دومن و  هلداـجم  هملاـکم و  رد  عورش 
زا عیمج  تسا و  نیمز  رد  ای  نامـسآ  نیکم  ناکم و  رد  هک  تسنادـن  تشادـن و  رکفت  ملکت و  تردـق  الـصا  َرَفَک » يِذَّلا  َتُِهبَف   » نوحـشم

نداد مازلا  زا  هک  نالف  ای  یلاعت  هَّللا  کمحری  دنتفگ : دـندوب  نامز  ماما  نادرگاش  بحاصم  ناکم  نآ  رد  هک  نامیا  لها  نایعا  بحاوص و 
میحر ترضح  ریغب  هک  تشگ  نایع  لصاح و  نانمؤم  رطاوخ  ریامض و  رب  نادنچ  هن  رورـس  حرف و  ار  نادناخ  يادعا  هدرمتم  هفیاط  نیا  وت 

هد ار  نیـضغبم  نیبصعتم  زا  وا  هعبت  مزلم و  یبصان  نآ  و  دـشاب ، نامیا  لها  زا  يدـحا  رـسیم  نکمم و  نآ  ياـصحا  رـصحب و  ملع  نمحرلا 
دومن و مالّـسلا  هیلع  مانالا  ماما  تمدـخب  تعجارم  درگاـش  نآ  نوچ  تشگ . یلوتـسم  ملا  هودـنا و  مغ و  نزح و  اـب  رورـس  تجهب و  ربارب 
رد هک  حرف  برط و  زورما  هک  دندومن  نایب  ناشن  قدص  ناسل  زا  مالّسلا  هیلع  ترـضح  نآ  دومرف  نایب  ضورعم و  مامتلاب  ار  هحناس  قیاقح 

و تسا ، رایخا  راربا و  تعامج  امش  رورس  ترسم و  زا  هدایز  رایسب  رایسب  بتارمب  لوسر  ادخ و  نمشد  نیا  تسکش  ببسب  تسا  اهنامسآ 
امـش و رورـس  تجهب و  زا  رتشیب  رایـسب  رایـسب  تسـسیبلت  رپ  نیعل  نآ  هدرم  هعبت  سیـسخ و  سیلبا  شیپ  رد  هک  ملا  نزح و  مغ و  هودـنا و 

یبصان نآ  هدننکش  نمؤم  نآ  رب  یـسرک  ناگتـشرف  بجح و  هکیالم  تاومـس و  هعبـس  کیالم  عیمج  و  تسا ، اهنامـسآ  هکیالم  ترـسم 
عیسو و تیاغب  ار  وا  ناکم  هورذ  هیلع  ءانب  دومن ، لوبق  ار  اهنآ  همه  ياعد  زین  دوبعم  نمیهم  و  دنداتسرف ، هدیدنسپ  دورد  تاولص و  هدنبیرف 

هَّللا ودـع  روجهم  روسکم  یبصان  نآ  مالع  دزیا  مارگ  هکیالم  فیاوط  نامه  دـننادرگ و  مظعم  عیفر و  لامک  رد  ار  شلاون  هجرد  مرکم و 
ار تخبدب  بوذک  عمج  نآ  باذع  اذهلف  دومرف . تجحیب  موق  نآ  رب  تنعل  لوبق  زین  تزع  ترـضح  دـندومن و  روتـسم  سبلم و  نعلب  ار 
ج1، جاجتحالا ، دنرقتسم . نیکم و  رقس  ران  رد  رمتسم  هتـسویپ و  هلیـسو  نیمهب  و  دینادرگ ؛ لیبو  تخـس و  تیاغب  ار  اهنآ  باسح  لیوط و 

34 ص :

اهنآ همه  مازلا  برع و  نیکرشم  هیونث و  هیرهد و  يراصن و  دوهی و  زا  جاجل  ماربا و  باحصا  رب  جاهولا  یبن  ترضح  جاجتحا  نایب  رکذ  لصف 
جاجتحاب

[ جاجتحا موزل  هراب  رد  ع )  ) قداص ترضح  راتفگ  نایب  ]

لوقنم و مالّـسلا  اـمهیلع  يرکـسعلا  یلع  نب  نسحلا  دـمحم  وـبا  ترـضح  زا  جاـجتحا ] موزل  هراـب  رد  ع )  ) قداـص ترـضح  راـتفگ  ناـیب  ]
هثحاـبم و زا  نیعیطم  یهن  هیلع  هَّللا  مالـس  قداـصلا  دـمحم  نب  رفعج  قطاـن  ماـما  یمارگ  لـفحم  یماـس و  سلجم  رد  يزور  هک  تسیورم 
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هلآ و هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکم  یبن  هک  دومرف  دیـسر  مالّـسلا  هیلع  مانالا  ماما  نآ  فیرـش  عمـسب  مالک  نیا  نوچ  دندرکیم ، نید  رد  هلداجم 
هکلب دـندرکن  اـقلطم  مازلا  جاـجتحا و  يور  زا  ماربا  لادـج و  یهن  نیعمجا  مهیلع  هَّللا  مالـس  نیموصعم  همئا  یقاـب  نینمؤملا و  ریما  ملس و 

ریغ لادج  باب  رد  ناحبس  نمیهم  یهن  دیناسر  امش  عمسب  هچنانچ  یلاعت  دزیا  « 1 « » ُنَسْحَأ َیِه  ِیتَّلِاب  اَّلِإ  ِباتِْکلا  َلْهَأ  اُولِداُجت  َو ال   » هقیثوب
« ُنَسْحَأ َیِه  ِیتَّلِاب  ْمُْهلِداج  َو  ِۀَنَـسَْحلا  ِۀَظِعْوَْملا  َو  ِۀَمْکِْحلِاب  َکِّبَر  ِلِیبَس  یلِإ  ُْعدا   » هک دـیامرفیم  رواد  دزیا  رگید  لحم  رد  زین  و  تسنـسحا ،

دیـس تسننملا و  وذ   35 ص : ج1 ، جاجتحالا ، ترـضح  نسحتـسم  هب و  رومأم  نسحا  هجو  رب  لادـج  تالالدـلا  حـضاو  تایآ  رب  اـنب  «. 2»
لادج اما  و  دندرک . نید  رد  نینچ  لادج  ثحب و  لامعتسا  نید  ياملع  ملس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ترـضح  نآ  يایـصوا  نیلـسرملا و 

دزیا هنوگچ  و  دـینادرگ ، مارح  اـم  نایعیـش  رب  ار  نآ  مـالع  کـلم  و  تسا ، نسحتـسم  ریغ  مارح و  نمیهم  ترـضح  یهن  رب  اـنب  نسحا  ریغب 
لابقا تداعـسیب و  يراصن  لاض و  دوهی  باب  رد  لاعتم  دزیا  باطتـسم  باتک  رد  هکنآ  لاح  دنادرگ و  مارح  ار  لادـج  هلمج  اقلطم  لاعتم 

هیآ ریسفت  «. 1 « » َنِیقِداص ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمُکَناهُْرب  اُوتاه  ُْلق  ْمُهُِّینامَأ  َْکِلت  يراصَن  َْوأ  ًادوُه  َناـک  ْنَم  اَّلِإ  َۀَّنَْجلا  َلُخْدَـی  َْنل  اُولاـق  َو  : » هک دـیامرفیم 
باسحلا موی  رد  يارآلا  ۀفلتخم  يراصن  دومحمان و  تبقاع  دوهی  هفیاط  دساف  داقتعا  هک  تسنآ  ۀیاهنلا  ۀـیادبلاب و  ملعا  هَّللا  هیادـه و  یفاو 

تـشرس ربـنع  تشهب  لـخاد  لاـض  هفیاـط  ود  نیا  ریغب  لاـجر  اـسن و  زا  ناـسنا  عون  ینب  دارفا  زا  يدـحا  چـیه  هک  تسنآ  لاـمعا  ضرع  و 
نآ رگا  و  تسین ، نایع  حیحـص و  ناهرب  تجح و  ریغب  ناشیا  لاـمآ  یناـما و  يوعد  نیا  هک  دـیامرفیم  لاـثمیب  تزع  ترـضح  دـندرگن ،
هک اریز  دـنیامن ، نایب  تباـث و  ار  دوخ  ناـهرب  تجح و  هک  دـیاب  دنـشاب  ناـیوگ  تسار  زا  دوخ  يوعد  رد  هک  دـنهاوخ  ناـصقان  تعاـمج 

قیدصتب ملع  سپ  تسین ، نایعا  نآ  يایـصوا  نالوسر و  ایبنا و  زا  هفیاط  چیه  لوبقم  ناهرب  هنیب و  ریغب  هیلع  یعدم  راکنا  ماگنه  رد  يوعد 
دـنیامنن و تجح  يور  زا  نیبم  حـضاو و  نیهارب  لئالدـب و  ار  دوخ  يواعد  هکنآ  ای  و  ناهرب ، تجح و  تابثا  رب  تسا  فوقوم  ناشیا  لوق 

نآ رد  تسلابو . عنتمم و  نسحا  ریغب  لادـج  هک  اریز  لادـج ، نسحاب  الا  تسین  اور  دـننک  لاق  لیق و  يور  زا  يوعد  تاـبثا  هدارا  دـنهاوخ 
نبا ای  هک  دومن  مالعتـسا  ماهفتـسا و  یگدـنب  وکین  تیودـف و  ضرع  زا  دـعب  مانالا  ماما  ترـضح  زا  ماقم  نآ  رد  مارگ  باحـصا  زا  ماگنه 
هیلع ترضح  نآ  تسماظتنا . مادکب  نسحا  ریغ  ماظن و  هچب  نسحاب  لادج   36 ص : ج1 ، جاجتحالا ، داب  وت  يادف  مردام  ردپ و  هَّللا  لوسر 

ترـضح نید  نایداه  ام  دزن  نسحا  ریغب  لادـج  هک  دومرف  نایب  ناشن  زجعم  ناـسل  زا  ناـسحا  تمحرم و  لاـمک  يور  زا  مالّـسلا  ۀـیحتلا و 
شتیاهن یئامن  جاجتحا  تابثا و  يور  زا  وا  جاـجل  ماربا و  عفد  هک  یناوتن  ینک و  هلداـجم  ـالثم  یلطبم  اـب  وت  هک  تسنآ  زا  تراـبع  نمیهم 

ناهرب تجح و  وت  رب  نآ  باب  رد  ار  لطبم  نآ  ادابم  هکنآ  فوخب  يدرگ  قح  رما  رکنم  وت  هکنآ  ای  یئامنیم  لطبم  یبصان  نآ  لطاب  راـکنا 
ریغ هلداـجم  عون  نیا  دـشابن ، ناـیع  نشور و  نآ  زا  يرفم  صلخم و  نآ و  عفد  رب  تردـق  ارت  الـصا  دـنادرگ و  نیعم  وت  رب  ار  نآ  هک  دوـب 
لاح لضف و  ریغب  لادج  عون  نیا  هلیسوب  هک  تسین  تصخر  زیاج و  تسا و  مارح  ام  نایعیش  رب  ننملا  وذ  بهاو  ترضح  یهن  رب  انب  نسحا 

هلداجم نینمؤم  اـب  نیلطبم  تعاـمج  نوچ  هک  اریز  دـندرگ ؛ نیلاـض  نیلطبم  رب  نینمؤم  ناوخا  يافعـض  رب  شیاـمزآ  هنتف و  تکرح  ثعاـب 
زا مازلا  در و  رب  تردق  الـصا  دـنناریح و  فیعـض و  اهنآ  تسد  رد  نینمؤم  هک  دـننادب  دـندرگ و  علطم  ناشیا  زجع  رب  هفیاط  نیا  دـنیامن و 

دوخ مارم  بلاطم و  رب  ناشیا  مامتان  داقتعاب  ار  نیبحم  فعـض  نامه  مائل  نیلطبم  نآ  نیقیب  دنرادن . جاجل  ماربا و  بابرا  نآ  جاجتحا  يور 
شنزرـس و نینمؤم  هفیاط  رب  هدومن  تاهابم  رخف و  دوخ  لطاب  بهذـم  تیقح  لصاح  رب  تقو  نآ  رد  دـنناد ، مازلا  تجح و  يور  زا  لیلد 
هدـهاشم و ماگنه  رد  نینمؤم  يافعـض  ياهلد  دـنیامرف و  نیـسحت  قیدـصت و  ار  دوخ  نیلطبم  ياملع  نیلاض  هفیاط  ماوع  و  دـنیامن ، نیرفن 

ماوع هکلب  دـندرگ  نیگمغ  نوزحم و  تیاـهنیب  نیگهودـنا و  ملأـتم و  تیاـغب  نیلطبم  بصاوـن  شیپ  رد  نیبـحم  فعـض  زجع و  هظحـالم 
. داعملا عجرملا و  یف  هیلا  ذوعتن  داقتعالا و  اذه  نم  هَّللاب  ذوعن  ددرگ  نیبم  حناس و  نید  رما  رد  یکش  لاح  نیا  رد  ار  نینمؤم 

[ نسحا هب  لادج  ینعم  ]

37 ص : ج1 ، جاجتحالا ، نسحتـسم  ننملا و  وذ  دزیا  هب  رومأـم  هک  تسیلادـج  زا  تراـبع  نسحاـب  لادـج  اـما  و  نسحا ] هب  لادـج  ینعم  ]
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هدیزگرب یبن  هدیدنسپ و  لوسر  یلاعت  كرابت و  هَّللا  ترضح  هک  تسنآ  لامجا  نیا  لیـصفت  و  دشاب ، نمیهم  همئا  یقاب  ربمغیپ و  ترـضح 
يایحا توم و  زا  دعب  جاجل  تثعب و  نیرکنم  اب  جاجتحا  يور  زا  لادجب  رما  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  یفطصم  دمحم  ترضح  دوخ 

، دومرف جاجتحا  ماگنه  رد  ناشیا 

[ جاجتحا هب  عجار  لاعتم  راگدرورپ  روتسد  ]

َیِـسَن َو  اًلَثَم  اَنل  َبَرَـض  َو   » هک دومن  نالعا  تیاکح و  نآ  زا  نآرق  رد  ناحبـس  دزیا  هچنانچ  جاـجتحا ] هب  عجار  لاـعتم  راـگدرورپ  روتـسد  ]
میقتسم نم  شیپ  میمر  ماظع  يایحا  هک  تفگ  راکنا  يور  زا  امشب  ایحا  تاوما و  رکنم  نوچ  ینعی  ٌمیِمَر » َیِه  َو  َماظِْعلا  ِیُْحی  ْنَم  َلاق  ُهَْقلَخ 

دزیا ترضح  ینعی  « 1 « » ٌمِیلَع ٍْقلَخ  ِّلُِکب  َوُه  َو  ٍةَّرَم  َلَّوَأ  اهَأَْشنَأ  يِذَّلا  اَهِییُْحی  ُْلق  : » هک دیامرفیم  رکنم  لوق  در  رب  یلاعت  هَّللا  ترضح  تسین ،
ای هک : دومرف  هدومن  تستالاحم  هلمج  زا  وا  هدـساف  داقتعاب  هک  تاوما  يایحا  رکنم  اب  لادـج  ثحب و  هدارا  لالجا  زع و  اب  لوسر  زا  لاعتم 

هدیسوپ ماسجا  میمر و  ماظع  دنچ  ره  لاحلا  دومن  تالآ  داوم  بابـسا و  ریغب  تاقولخم  عادبا  ءاشنا و  لوا  رد  هک  يادخ  نامه  وگب  دمحم 
یقاب و تسماسجا  ماظع و  كاـخ  نآ  زا  تراـبع  هک  هداـم  نوچ  نکیل  دـشاب  هتـشگ  لیحتـسم  كاـخب  اـی  يزیچب  هکنآ  اـی  میقتـسم  ریغ  و 

يایحا هداعا و  میقتـسم  نهذ  میلـس و  عبط  بابرا  دزنب  هچ  دـشاب ؟ زجاع  نوچ  نآ  هداعا  ءایحا و  زا  تاومالا  ییحم  ترـضح  تسا  دوجوم 
دوبن عقاو  قداص  ربخم  قلاخ و  دزیا  رابخا  زا  دـعب  یبیر  کش و  دوب و  میقتـسم  حیحـص و  لاح  نیا  رد  میلع  رداق  ترـضح  زا  میمر  ماـظع 

مارکالا یبن  مالعتسا  دیکأت و  دیزم  تهجب  زاینیب  ترـضح  زاب  دشاب . رتناسآ  لهـس و  تیاغب  لوا  زا  ناقلخ  هداعا  یناث  لاح  نیا  رد  هکلب 
ار هدـننازوس  شتآ  زبس  تخرد  رد  هک  نوچیب  دـنوادخ  نامه  ینعی  ًاران » ِرَـضْخَْألا  ِرَجَّشلا  َنِم  ْمَُکل  َلَعَج  يِذَّلا   » هک دومن  ناـیب  زا  زعـالا  و 

سپ دنک ، تاوما  داجیا  هداعا و  دیئامنیم  جارختسا  نآ  زا  شتآ  دینک  هدارا  نوچ  امش  جایتحا  ترورـض و  ماگنه  رد  هک  دینادرگ  نومکم 
ماسجا يایحا  هداعا و  رب  هک  دومن  مالعا  هاگآ و  ار  امـش  مامتها  تردـق و  عون  نیا  راهظا  زا  مالع  رداق   38 ص : ج1 ، جاجتحالا ، ترضح 

ریغ ماـسجا  هداـعا  باـب  رد  میظعلا  یبنلا  دیـس  میهفت  میلعت و  دـیزم  تهجب  میرک  زیزع  رداـق  زین  و  دراد . تردـق  رتـشیپ  زا  رتـشیب  هدیـسوپ 
ْنَأ یلَع  ٍرِداِقب  َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  َقَلَخ  يِذَّلا  َْسَیل  َو  َأ   » هک دیامرفیم  میرکتلا  مزال  باتک  رد  میئل  رکنم  باوج  رد  میمر  ماظع  میقتـسم و 

يایحا هداـعا و  زا  نیرکنم  امـش  مهو  تردـق و  دزن  رد  نیمز  نامـسآ و  تقلخ  هاـگ  ره  ینعی  « 1 « » ُمِیلَْعلا ُقاَّلَْخلا  َوُـه  َو  یَلب  ْمُهَْلثِم  َقـُلْخَی 
همه نیا  داجیا  زیوجت  امش  هکنآ  لاح  دشاب و  میظع  دیعب و  رما  ره  زا  دعبا  امـش  لقع  بسحب  هکلب  مظعا  تیاغب  میمر  ماظع  هیلاب و  ماسجا 

تقلخ زا  هک  يزیچ  زیوـجت  ارچ  سپ  دـیئامنیم ، تسبیهم  بعـص و  تیاـغب  امـش  لـقع  شیپ  رد  هک  بیجم  زیزع  ترـضح  زا  بـیجع  زیچ 
هلدا و تیؤر  زا  دـعب  ناقیا  ملع و  باحـصا  نافرع و  لقع و  بابرا  هک  اریز  دـیئامنیمن ، دـشاب  رتناـسآ  لهـس و  تیاـغب  نیمز  نامـسآ و 

هداعا رب  لئاق  ناشیا  یگمه  تسا  ناج  سنا و  داجیا  نامـسآ و  نیمز و  تقلخ  زا  ناحبـس  دزیا  تاعونـصم  هدـهاشم  زا  ترابع  هک  ناهرب 
مالک نوچ  دندشن . نکمم  رما  چیه  رب  نمیهم  دوجولا  بجاو  ترـضح  تردق  رکنم  دندش و  همایقلا  موی  رد  میمر  ماظع  هدیـسوپ و  ماسجا 

ثحب و هک  دومرف  هدروآ  یلاعتم  لفحم  یلاع و  سلجم  راضح  باحـصاب  يور  دیـسر  ماقم  نیاـب  مالّـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـنالا  ماـما 
بجوم لاض و  هرفک  لاق  لیق و  عفد  ثعاب  لادـج  ثحب و  نیا  هک  اریز  تسنیمه ، تسا  لاق  لیقیب  نسحتـسم  لاـعتم  دزیا  دزن  هک  لادـج 

هکنآ الثم  تفای  ریرحت  تمس  اقباس  هک  یعونب  تسین  نمیهم  دحاو  هدیدنـسپ  هک  نسحا  ریغب  لادج  اما  تسلاهج . هفیاط  نآ  تاهبـش  عفر 
لطاب قح و  ناـیم   39 ص : ج1 ، جاـجتحالا ، هقرفت  نآ  هلیـسوب  هک  تسین  لـصاح  لاـمک  ملع و  ارت  هکنآ  تهجب  يدرگ  قح  رما  رکنم  وت 
رکنم ناهرب  لیلد و  رب  تردق  مدع  هطـساوب  وت  هکلب  یناهرب ، ناهرب  تجحب و  لطاب  زا  ار  وا  هک  یناوتب  ینک و  دیامنیم  هلداجم  وت  اب  هکنآ 
نونب لام و ال  هیف  عفنی  موی ال  رد  هکلب  تسلابو ، مارح و  وت  رب  لادـج  ثحب و  عون  نیا  لاق  ههبـشیب و  یتشگ ؛ ناـیع  رهاـظ و  قح  رما  نیا 
یعرم ار  نسحتـسم  ریغ  قیرط  نامه  زین  وت  هدش  قح  رکنم  لطاب  یعدم  مصخ  هچنانچ  هک  اریز  يدرگ ، لاکن  باذع و  قحتـسم  بجوم و 
نیهارب تجح و  لیـصحت  یپ  الـصا  یتشگ و  میهـس  کیرـش و  قح  ریغ  لطبم  اب  قح  رما  راکنا  رد  سپ  يدش ، رکنم  ار  رگید  قح  هتـشاد 
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. یتشگن

([ ص  ) مرکا ربمغیپ  اب  فیاوط  راتفگ  ]

مراوگرزب دـج  مالک  نوچ  هک  دومرف  مالّـسلا  هیلع  يرکـسعلا  یلع  نب  نسحلا  دـمحم  وبا  ترـضح  ص ])  ) مرکا ربمغیپ  اب  فیاوط  راتفگ  ]
رب ماقم  نآ  رد  مارک  باحصا  زا  رگید  صخش  تفای  مانتخا  ماتیلا  قدص  تاملک  نیاب  مالّسلا  هیلع  قداصلا  دمحم  نب  رفعج  ماما  ترـضح 
زا يدـحا  چـیه  اب  توبن  مایا  رد  مالعلا  کلملا  تاولـص  هیلع  مانالا  دیـس  ترـضح  ایآ  داب  وت  يادـف  مرداـم  ردـپ و  تفگ  تساـخ و  ياـپ 

جاـجتحا مازلا و  مارم  بلطم و  تاـبثاب  ار  جاـجل  مربم  مصخ  نآ  دومن و  لاـعتم  دزیا  رما  تاـبثا  هطـساوب  لادـج  ثحب و  لاـجر  صاخـشا 
راهنز تسعون ؛ هچب  دشاب  نمیهم  دزیا  دارم  هک  يرما  رب  ننملا  وذ  لوسر  ترضح  رب  نظ  ارت  تفگ : لئاس  باوج  رد  ترـضح  نآ  دومرف ؟

َّنِإ  » نومـضمب هک  اریز  یهدـن ؛ هار  دوخ  رطاخب  رواد  دزیا  اب  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  ترـضح  تفلاـخم  نف  راـک و  نآ  رد 
تمرح تبوـقع و  بجوـم  مثا و  هفعاـضم  فاعـضا و  هلیـسو  نآ  هک  مجعلا  برعلا و  دیـس  ترـضح  نآ  نظ  صوـصخ  ٌمـْثِإ » ِّنَّظلا  َضَْعب 

و ُنَسْحَأ » َیِه  ِیتَّلِاب  ْمُْهلِداج  َو   » تالالدلا رهاظ  تایآ  رب  انب  نمیهم  بهاو  ترضح  هک  اریز  ددرگ . راکـشآ  رایـسب  رایـسب  هانگ  تسمـسج 
یضعب لادجب و  رومأم  ار  ترضح  نآ  دندز و  لثم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  يارب  ٍةَّرَم » َلَّوَأ  اهَأَْشنَأ  يِذَّلا  اَهِییُْحی  ُْلق  »

نآب تبسن  رواد  دزیا  مکح  رما و  تفلاخم  نظ  امـش  هنوگچ  دنـشاب  هدومن  نیلـسرملا  دیـسب  نینچ  رما  هاگ  ره  و  دندینادرگ ، رگید  لاغـشا 
هک  40 ص : ج1 ، جاجتحالا ، يزیچ  ای  دینادرگن  لومعم  دیدرگ  رومأم  هچنآب  ترضح  نآ  هک  تسنانچ  امش  نامگ  دیربیم و  رورـس  دیس و 

هلیـسوب زیچ  نآ  ندیناسرن  رد  ربکا  نمیهم  هدیزگرب  نآ  دناسر  رـشب  نجب و  ردقلا  لیلج  ربمغیپ  نآ  هک  دشاب  هدـش  قلعتم  رواد  دزیا  مکح 
ایند رد  هک  يراین  شیوخ  رطاخب  راتخم  زیزع  لوسر  ترضحب  تبـسن  نظ  عون  نیا  هک  راهنز  فلا  راهنز و  ددرگ ؛ رـصقم  لهاست  نواهت و 
ردپ زا  ترـضح  نآ  نیـسحلا و  نب  یلع  مدـج  زا  مراوگرزب  ردـپ  درک  تیاکح  هک  اریز  تسران . لوخد  هلیـسو  ترخآ  رد  راع و  گنن و 

راهقلا دحاولا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  شرادقمیلاع  ردپ  زا  ترضح  نآ  مالّسلا و  هیلع  نیسحلا  هَّللا  دبع  یبا  ءادهشلا  دیس  دوخ  ردقیلاع 
نانم دزیا  لوسر  ترـضح  یمارگ  لفحم  یماـس و  سلجم  رد  يزور  هک  دـنکیم  تیاور  راـتخملا  یبن  ترـضح  زا  راربـالا  ۀـمئا  با  نآ  و 

؛ هیونث مراهچ  هیرهد ، هفیاط  موس  ءارآلا ، ۀفلتخم  يراصن  مود  دومحمان ، تبقاع  دوهی  لوا  دندش : رضاح  نایدا  للم و  زا  هفیاط  جنپ  ياملع 
ترضح نآ  هک  تسنآ  ربمغیپ  ریزع  قح  رد  ام  داقتعا  دمحم  ای  دنتفگ : هدمآ  تمدخب  هدومن  یتسدشیپ  دوهی  هفیاط  برع . نیکرشم  مجنپ 

مالعتـسا و یلاعت  دزیا  هدیدنـسپ  رـسپ  نآ  باب  رد  ار  امـش  داقتعا  ات  میدـمآ  تمدـخب  ربخ  نیا  قیقحت  تهجب  ام  تسا و  ربکا  نمیهم  رـسپ 
قبـسا و دادـس  باوص و  رد  ام  دـیئامن  ام  تعباتم  تعاطا و  تلم  نیا  رد  رگا  دـیئامرفیم ، هچ  ناشیا  ناشیلاع  نأش  رد  هک  میئاـمن  ماهفتـسا 

تقفاوم هقیرط  تعاطا و  هویش  زا  امـش  رگا  و  میدرک ، امـش  زا  شیپ  بهذم  رایتخا  ام  يابآ  ام و  هکنآ  تهجب  میقیلا ، مارتحا  لضف و  هبترب 
نید لوبق  زگره  میراذـگن و  لطعم  ار  تلداجم  تمـصاخم و  هفیظو  هتـشاد  یعرم  ار  تفلاخم  فرط  زین  ام  دـینک  راکنتـسا  رابکتـسا و  ام 

نآ هک  تسنآ  حیـسم  باب  رد  ام  داقتعا  دمحم  ای  هک  دـنتفگ  هدـمآ  شیپ  اغد  لها  ياراصن  هفئاط  نآ  زا  دـعب  مییامنن . ًاهْرَک  َْوأ  ًاعْوَط  امش 
زیمت الصا  هک  ناصقن  هدایزیب و  دنوش  یکی  دوجوم  ود  هک  تسنآ  زا  ترابع  داحتا  هتشگ و  دحتم  دمـص  هلاب  دحا و  دزیا  رـسپ  ترـضح 

ص: ج1 ، جاجتحالا ، قیقحت  هطساوب  ام  دمحم  ای  هک  دنتفگ  هَّللا  ترضح  نادودرم  نآ  هاگنآ  سپ  درک  ناوتن  رهاظ  بسحب  رگید  زا  یکی 
هیلع یـسیع  تلم  عباتم  ارت  رگا  هتـشگ  علطم  امـش  يأر  دـصق و  رب  اـت  میدـمآ  مـالع  دزیا  هدـیزگرب  يا  وت  تمدـخب  مارم  بلطم و  نیا   41

لاس و دصششب  بیرق  لاحلا  هک  اریز  باوث ، رجأب و  میشاب  لضفا  باوصب و  قبـسا  امـشب  ام  سپ  میب  ای  یلاعت  دزیا  نید  تقفاوم  مالّـسلا و 
تعاطا راهظا  لاحلا  امـش  دوب و  میهاوخ  وا  عبات  هشیمه  میمدخـسار و  مدـقتباث و  میرم  نب  حیـسم  نید  رد  ام  ياـبآ  اـم و  هک  تسیرـسک 
هملاکم همـصاخم و  امـش  اب  میبای  اعدـلا  ۀـیحتلا و  هیلع  یـسیع  ترـضح  نید  فلاخم  تعباتم  تعاطا و  باب  رد  ار  امـش  رگا  و  دـیئامنیم ،

ای هک  دـنتفگ  هدـمآ  هیربلا  دیـس  شیپ  هیرهد  هرفک  دـندیناسر  اج  نیاب  مالک  نوچ  میئامنن . امـش  تعباتم  زگره  لاعفا  لاوقا و  رد  میئاـمن و 
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لوا ار  اهنیا  کی  چیه  دنمیدق و  ایشا  نیا  همه  هک  تسا  نانچ  امهریغ  اهنیمز و  اهنامسآ و  لثم  هدوجوم  يایـشا  عیمج  رد  ام  داقتعا  دمحم 
رد ار  امش  رگا  میدمآ  اهنخس  نیا  قیاقح  ماهفتـسا  مالعتـسا و  هطـساوب  ضحم  یفطـصم  دمحم  ای  امـش  تمدخب  و  دوب ، دهاوخن  يرخآ  و 
رد رگا  و  میقحا ، لضفا و  باوث  لمع و  يازج  رد  قبـسا و  امـش  زا  بهذم  رایتخا  يأر و  باوص  رد  ام  سپ  میبای  دوخ  عباتم  نیئآ  نید و 

هفیاط نآ  مالک  نوچ  میرآ  اجب  مالک  مامتها ال  یعس و  همصاخم  هلداجم و  رد  زین  ام  هنیآ  ره  یئامن  ماربا  ام و  تمصاخم  راهظا  مالک  نیا 
دـنناربدم و ود  تملظ  رون و  هک  تسنآ  ام  داقتعا  دـمحم  ای  هک  دـنتفگ  دـندمآ و  شیپ  هیونث  تعامج  تفای  مامتا  مامتان  نایب  نیمهب  ماـئل 

مالعتسا ات  میدمآ  امش  تمدخب  اعدم  بلطم و  نیا  قیقحت  هطساوب  ام  دنراد ، هینهذ  هیجراخ و  تادوجوم  عیمج  رد  ریبدت  فرصت و  لامک 
يرحا باوص  رد  قبسا  امشب  ام  نید  رد  سپ  میبای  قفاوم  بهذم  رد  قداص و  تسود  دوخ  اب  ار  امش  رگا  میئامن  امش  لوق  ماهفتسا  يار و 

ار تلداجم  هقیرط  توادـع و  تمـصاخم و  هویـش  زین  ام  میئاـمن  مامـشتسا  نیئآ  نید و  رد  دوخ  اـب  ار  امـش  تفلاـخم  رگا  میناوتب و  قیلا  و 
. میراذگن یعرمان  لمهم و  ار  تموصخ  رما  قیاقد ، زا  هقیقد  هکلب  میئامنن  لهاست  دقاعت و  باب  نیا  رد  هوجولا  نم  هجو  چیهب  هتشاد  یعرم 

برعلا مجعلا و  دیـس  نآ  ههفاشم  رد  بدا  نید و  رما  قیرط  زا  رود  هفیاـط  نآ  برع و  نیکرـشم  ناـشیا  زا  دـعب   42 ص : ج1 ، جاجتحالا ،
شتـسرپ و ار  هدـیدان  قلاخ  کی  شیوخ  قباطمان  داقتعاب  قیالخ  ریاس  تسا و  رامـشیب  ههلآ  رایـسب و  نایادـخ  ار  ام  دـمحم  ای  هک  دـنتفگ 

اهنآ همه  یگدنب  قاطن  تعاط و  رمک  دروآرد  نامزا  یلایل و  مایا و  تاعاس  ریاس  رد  نایع  هدیدب  ار  دوخ  ههلآ  عیمج  ام  دنیامنیم  یگدـنب 
لجـسم دوخ  يارب  ار  نآ  باوث  هدروآ  لمع  زیحب  دننادرگ  رومأم  هچ  رهب  هک  میرظتنم  هتـسشن  بقرتم  دـصرتم و  هتـسب  ناج  لد و  رکیپ  رب 

رگا میدمآ  اهنیا  قیاقح  یمامت  مالعتسا  قیقحت و  هطساوب  یفطصم  دمحم  يا  امش  تمدخب  ام  میراذگن ، لطعم  ار  نآ  ياهقیقد  مینادرگ و 
تمصاخم هقیرط  تفلاخم و  باب  نیا  رد  ام  اب  امش  رگا  میدرگ و  امش  عبات  زین  ام  میبای  نایادخ  باب  رد  ناتـسادمه  عبات و  دوخ  اب  ار  امش 

عامتـسا زا  دـعب  ناجلا  سنـالا و  یلا  ثوعبملا  یبنلا  دیـس  ترـضح  میـشاب . وت  نیک  رپ  نیلداـجم  نید و  يامـصخ  زا  زین  اـم  دـیریگ  شیپ 
نایغط و قاقـش و  لها  نآ  ربکت  ربجت و  هدـهاشم  نوچ  ناودـع  بابرا  نآ  هلیاـطال  تاـملک  رب  عـالطا  ناـیدا و  باحـصا  هدـساف  تـالاقم 

هملک منرتب  ار  ناسل  ناتسرکش  لاقم  یطوط  ناتسد و  رازه  هقطان  لبلب  دومن  ناسنا  عون  ینب  لذارا  فیاوط  نآ  راکنتسا  رابکتسا و  هظحالم 
دوجولا بجاو  ترـضحب  نامیا  يادـتبا  زا  نم  هک : دومرف  هدـینادرگ  اـیوگ  ناـنم  دزیا  تدـحو  همزمز  ملکتب  اون و  شوخ  ناـمیا  تداـهش 

ههلآ هلاـض و  دوبعم  عیمج  زا  یلاـعت  بجاو  تاذ  ریغب  مفرتعم و  تافـص  تاذ و  رد  وا  اـب  ریغ  تکراـشم  مدـعب  رقم و  وا  یگناـگیب  نمیهم 
زجعم نابز  زا  هدروآ  رارشا  باحصا  راکنا و  بابرا  نآ  بناجب  دوخ  يامیس  دیشروخ  يور  نالوسر  دیس  نآ  هاگنآ  ما . يرب  رازیب و  هلطاب 

ثوعبم و تادوجوم  عیمج  تیادـه  يارب  َنیَِملاْعِلل » ًۀَـمْحَر  اَّلِإ  َكاْنلَـسْرَأ  ام  َو   » هقیثوب ارم  دوجولا  بجاو  ترـضح  هک  دومرف  ناـیب  ناـشن 
رگا و  مشاب ، ناج  سنا و  زا  ناقلخ  یقاب  هاوخ  امش و  هاوخ  نایملاع  ریاس  تمحر  تجح و  نایمدآ و  همه  ریذن  ریشب و  ات  دینادرگ  دوجوم 
دوخ رتاف  رطاخب  اـی  دـینادرگ  نیبم  رهاـظ و  نیملاـعلا   43 ص : ج1 ، جاـجتحالا ، بر  نـید  رد  يرکم  اـی  يدـیک  نیقوـلخم  امـش  زا  یکی 

تمحرم تعافـش و  زا  ار  امـش  مزادـنا و  امـش  ندرگب  هدـینادرگ  تنعل  قوـط  هکلب  هدـالق  ار  امـش  رکم  دـیک و  يدوزب  هنیآ  ره  دـینارذگ 
. مزاس منهج  لخاد  هتخاس  مورحم  شیوخ 

[ نادوهی اب  ربمغیپ  جاجتحا  ]

دوبهبان تبقاع  دوهی  يوسب  يور  دومن  ماتتخا  مارم  نایب و  نیاب  مایتلا  قدـص  مالک  مانالا  دیـس  ترـضح  نوچ  نادوهی ] اب  ربمغیپ  جاجتحا  ]
يواحف بذک  يواعد  نم  نکیل  دـیراد  غورفیب  مالک  غورد و  لوق  رد  امـش  اب  نم  تعباتم  تعاطا و  هدارا  امـش  هچ  رگا  هک  دومرف  هدروآ 

رد هک  نیبم  حضاو و  نیهارب  ججح و  لیالد و  هک  دیاب  میامنن ، اغصا  یقلت  عمـسب  اضرتسا و  شوگب  ناهرب  تجح و  ریغب  ار  نادوهی  عیمج 
رد دوهـش  هنیب و  ریغب  يوعد  هچ  دیئامنم ، لعل  تیلب و  ار  نآ  باوج  دینارذگب و  دـیراد  ریـصب  عیمـس و  ترـضح  توبا  ریزع و  تونب  باب 

تاروت هکنآ  زا  دـعب  هک  تسنآ  ام  تجح  دـمحم  ای  دـنتفگ  تسین . دوبعم  دزیا  دوجوم  چـیه  عومـسم  لوبقم و  هیلع  یعدـم  راکنا  ماـگنه 
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نافرع لها  ياملع  نادوهی و  نایعا  زا  يدحا  چیه  دوب و  هدـش  فرطرب  سردـنم  هکلب  میظنت  طبریب و  میلـستلا  ۀـیحتلا و  هیلع  میلک  یـسوم 
نادوهی زا  لاس  دص  تبیغ  زا  دـعب  ریزع  ترـضح  دـندوب  نادرگرـس  ناریح و  نآ  باب  رد  دوبن و  نآ  تایآ  عمج  طبر و  تردـق  ار  ناشیا 

ربمغیپ نآ  رکنم  نانم  دزیا  هدیزگرب  نآ  تبیغ  مایا  يدامت  هطـساوب  نادوهی  دمآ  ناشیا  نایمب  زاب  ناحبـس  رداق  ناسحا  تمحرم و  زا  نوچ 
رب هدومن  توالت  ظفح  يور  زا  تاروت  هک  دیاب  يریزع  وت  رگا  تسا  نایع  حضاو و  ناشن  ار  ربمغیپ  ریزع  هک  دنتفگ  دندش و  ردـقلا  لیلج 

دومن ایحا  توالت و  نادوهی  يارب  اهرخآ  یلا  اهلوا  نم  ار  نانم  دزیا  تاروت  ریزع  ترـضح  هیلع  ءانب  یئاـمن ، تداهـش  تماـقا  دوخ  يوعد 
ناـیع هدـیدب  ناـشیلاع  یبـن  نآ  زا  ناـشن  هنیب و  عون  نیا  نادوهی  نوچ  دومرفن ، نایـسن  كرت و  ار  نآ  فرح  هکلب  هملک  الـصا  هک  یعوـنب 

تاروت يایحا  يدحا  چیه  هک  اریز  دننادیم ؛ لاعتم  دزیا  رـسپ  ار  وا  لاق  ههبـشیب  دنتـشگ و  وا  تونب  توبن و  رب  دندرک  هدهاشم  هظحالم و 
نآ مامتان  مالک  عامتسا  دوجولا  بجاو  لوسر  ترـضح  نوچ   44 ص : ج1 ، جاجتحالا ، دشاب . دوبعم  ترـضح  رـسپ  وا  سپ  دومنن  وا  ریغب 

ترـضح هک  دـیاب  سپ  دوش  ریزع  تونب  هلیـسو  تاروت  نایب  هاگ  ره  هک  دومرف  نایب  نینچ  ناشن  زجعم  ناسل  زا  دومن  مامتلاب  ماـئل  بوذـک 
بهاو زا  مالّسلا  هیلع  میلک  یسوم  هک  اریز  میظعت  تزع و  يور  زا  دشاب  یلوا  قحا و  میرک  ینغ  تونبب  میلستلا  ۀیحتلا و  هیلع  میلک  یسوم 

لاقم يوعد و  قدص  تهجب  تستاداع  قراوخ  راهظا  زا  ترابع  هک  تازجعم  دومن و  دوهی  موقب  تاروت  لازنا  ياعدتـسا  سامتلا و  لاعتم 
رـسپ مالّـسلا  هیلع  ریزع  هنوگچ  سپ  دـنملاع  فقاو و  نآ  رب  ۀـبطاق  امـش  نادوهی  هچنانچ  دومرف  رهاظ  دوخ  لامک  لضف و  هبتر  حیـضوت  و 
تونب رگا  هچ  دشابن ، مالع  نمیهم  رـسپ  مارکا  لضفت و  رد  مارتحا  تزع و  همه  نآ  اب  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  دـشاب و  ریـصب  عیمس 

هاگ ره  هک  اریز  دشاب ، قحا  یلوا و  قلاخ  دزیا  تونبب  اعدلا  ۀیحتلا و  هیلع  یـسوم  هک  دیاب  سپ  دشاب  تاروت  يایحا  تمارک  هطـساوب  ریزع 
ریزع و تونب  هلیـسو  تزع و  ببـس  تستاروت  توالت  تردـق  زا  ترابع  هک  مـالع  دزیا  ترـضح  زا  ریزع  مارکا  ردـق  ناـمه  نادوهی  اـمش 

تونب بجوم  ار  هبترم  نیمه  هک  هدیدرگ  دوبهبان  تبقاع  دوهی  امش  هدیدنسپ  هدیدنـسپان  مالک  نینچ  دیتسناد و  ریدق  ریزع  ترـضح  توبا 
هک اریز  دیتخادرپن ، مالّسلا  هیلع  یسوم  ترضح  لاح  لضف و  مسارم  لامک و  تونب و  بتارم  باب  رد  رکفت  ربدتب و  الـصا  ارچ  دیتخاس  وا 

تزع ترضح  دزن  رد  یسوم  ترضح  تسا و  نایع  رهاظ و  ریزع  تلاح  هفعاضم  فاعضا  مالّسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  ناشیلاع  نأش  رد 
عفرا و نانتمایب  میرک  هدـیزگرب  نآ  تافـص  هدوتـس  تاذ  نامگ  کشیب و  هک  هدـش  تعفر  هجرد  تیاهن  قحتـسم  تلزنم و  لامک  راوازس 

يدوب اور  تیـالو  هعیفر  بصاـنم  اـی  توبن  هیلاـع  بتارم  هطـساوب  يدـحا  رب  تونب  ینعم  رگا  تستونب و  هجرد  زا  لـمکا  ینـسا و  لـجا و 
نمیهم رسپ  ار  وا  دوهی  امـش  و  يدوب ، میقتـسم  زیاج و  میحر  دزیا  هدیدنـسپ  میلک  یـسوم  ترـضح  رب  دنـسپان  ظفل  نیا  قالطا  هک  یتسیاب 

اذهلف  45 ص : ج1 ، جاجتحالا ، تسین . ربتعم  هدیدنـسپ و  ربتعم و  هدیزگرب  بهذم  چیه  رد  هدیدنـسپان  ینعم  نیا  نوچ  دیتسنادیم و  دوبعم 
تونب لئاق  هک  امـش  نادان  نادوهی  رگم  دـندشن  ناینبیب  فییزت  مالک  نیاب  لئاق  ناقلخ  ریاس  هکلب  املع  نالوسر و  اـیبنا و  زا  يدـحا  چـیه 

زا دعب  تاهما  تیالو  زا  ددرگیم  یلاعت  هَّللا  قلخ  عیمج  هدهاشم  ایند  رد  هک  رهاظ  ینعم  نامه  هدارا  تونب  زا  رگا  دندش ، مالّسلا  هیلع  ریزع 
نینچ لوقب  لئاق  امـش  زا  هک  ره  نیقی  قیقحتب و  هتفای  دحا  ترـضح  زا  دلوت  عون  نیاب  ریزع  هک  دنیوگ  دندومن و  ناشیا  ناوسن  اب  ابآ  یطو 

دـیدومن و ایارب  ریاـسب  یلاـعت  دزیا  هبـشت  هک  اریز  ددرگ  طرخنم  لـخاد و  نیعـالم  هرفک  هقبر  رد  هتفر  نوریب  نیملـسم  هلـسلس  زا  وا  ددرگ 
وا هک  دابعلا  قالخ  باب  رد  دـینک  داـقتعا  هک  ددرگ  مزـال  امـش  رب  سپ  دـیتخاس ، مزـال  بجاو و  نیملاـعلا  بر  تاذ  رب  نیثدـحم  تاـفص 
امش داقتعا  رب  انب  و  دشاب ، اهنآ  عرتخم  قولخم و  عدتبم و  عونـصم و  وا  هک  دیراد  ررقم  عناص  قلاخ و  وا  تهجب  دشاب و  ثدحم  قولخم و 

ءارآلا هذـه  نم  هَّللاب  ذوعن  دـشاب  رگید  قولخم  امـش  دنـسپان  لوق  رب  انب  زین  وا  دوب  وا  رـسپ  ربمغیپ  ریزع  هک  قلاخ  ترـضح  هک  ددرگ  مزـال 
ای دنتفگ : مالّـسلا  ةالـصلا و  هیلع  مانا  لوسر  ترـضح  مایتلا  قدص  ماظن  رد  مالک  عامتـسا  زا  دعب  نادوهی  اریبک . اولع  کلذ  نع  هَّللا  یلاعت 

عقاو نیملاعلا  بر  ترضحب  نینچ  دلوت  تبسن  رگا  هچ  میدومنن ، ءابآ  تاقالم  لوخد و  دعب  تاهما  زا  دلوت  ینعم  هدارا  تونب  زا  ام  دمحم 
نکیل ددرگ ، رفاک  نآ  لئاق  تسا و  رفک  ببس  دیدومن  نیبم  حضاو و  نیهارب  لئالدب و  ار  نآ  تقیقح  امش  هک  یعونب  نیقیب  ههبشیب  دوش 

انب تفگ ، رسپ  ار  وا  دروآ  لمعب  ترضح  نآب  تبسن  تزعلا  بر  ترضح  هک  یتمارک  تزع و  رب  انب  ریزع  ترضح  هک  دنیوگیم  ام  نادوهی 
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هک ار  یـسک  تارواحم  رد  ام  تقو  ياملع  هچنانچ  دـشابن ، یبسح  تونب  یبسن و  تلالد  اجنآ  رد  دـنچ  ره  تسادـخ  رـسپ  وا  ینعم  نآ  رب 
وا اب  هملاکم  ماگنه  رد  دنـشاب  هتـشاد  دنزرف  هلزنمب  تزع  یتسود و  يور  زا  ار  دوخ  یبلـص  دـلو  ریغ  هک  دـنهاوخ  ای  دـننک  وا  مارکا  هدارا 

، جاجتحالا تدالو  تابثا  رب  يوتحم  ینتبم و  اهنآ  لاوقا  دنیوگ  تاملک  نیا  لاثما  زا  یعمج  ینم . دـنزرف  وت  ینالف  ای  نم  رـسپ  يا  دـنیوگ 
رثکا هک  مدرم  نایم  تسلوادـتم  فراعتم و  هچناـنچ  تستدوم  مارتحا و  تزع و  مارکا و  ضحم  هکلب  تسین  یبسن  یبسح و   46 ص : ج1 ،

لاح تسا  نینچمه  دـنیامن ، قالطا  تسین  یبسح  مایتلا  یبسن و  تدالو  هطبار  ملکتم  وا و  نایم  زگره  هک  زین  یبنجاب  ار  مالک  نیا  تاـقوا 
شیوخ تونبب  ار  وا  دیـشخب و  واب  دـیدج  تایح  لاس  دـص  تدـم  ياـضقنا  وا و  تبیغ  زا  دـعب  لاـعتم  دزیا  ترـضح  نوچ  ریزع  ترـضح 

تمرکم ناسحا و  تمحرم و  نیا  بجومب  ریدق  عیمس  توبا  ریزع و  تونب  سپ  دینادرگ  ثوعبم  لیئارسا  ینب  تعامج  تلاسرب  دیزگرب و 
لوـق عامتـسا  زا  دـعب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  بسن . تدـالو و  بسح و  تبـسن  يور  زا  هـن  تسناـنم  دزیا  تزع  و 
تونب بجوم  مارکا  تزع و  ردـقنآ  هاگ  ره  امـش  لوق  رب  انب  تفگ : هدروآ  ناشیاب  يور  دومحمان  تبقاع  دوهی  لوضفلا  وب  هفیاط  لوقعمان 

لـصاح و مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  يارب  مارتـحا  تقفـش و  مارکا و  تزع و  نیا  هفعاـضم  فاعـضا و  نوچ  ددرگ  وا  مارتـحا  ریزع و 
لطبم ره  یلاـعت  هَّللا  ترـضح  هک  تساـجنیا  زا  تسا ، يرحا  قـیلا و  یلوا و  بسنا و  ترـضح  نآ  يارب  توـنب  تلزنم  نـیا  سپ  تستباـث 

تجح و وا  رب  اعدـم  رب  ار  وا  لیلد  نامه  هتخاس  اراکـشآ  رهاظ و  مزلم  اوسر و  حـضتفم و  وا  رارقاب  اعدـم  لیلد  نایب  ماـگنه  رد  ار  یعدـم 
امـش رب  لیلد  نامه  نایب  زا  دیدومن  نایب  هتـسناد  دوخ  ياعدم  بلطم و  لیلد  امـش  هچنآ  قیقحت  یتسردب و  دنادرگ . ادـیوه  نشور و  مازلا 

تهجب امـش  هک  اریز  دیوش ، لئاق  دیدومرف  نآ  راکذت  رارکت و  هچنآ  زا  هدایز  رامـشیب  حـیاضف  رایـسب و  حـیابقب  هک  ددرگ  بجاو  مزال و 
تبـسن یبنجا  نآ  وا و  نایم  هک  یبنجاب  ام  ناگرزب  زا  یگرزب  یهاگ  هک  دیدومن  نایعلا  حضفا  هب  هکلب  نایب  حـضوا  هب  دوخ  ياعدـم  مامتا 

وا تدالو  بسن و  دنزرف  هکنآ  لاح  تسنم و  رسپ  نیا  دیوگ  دیامن و  باطخ  بطاخم  نآب  رسپ  يا  هک  دیوگ  تسین  یبسح  ببس  یبسن و 
دوخ نید  ملع و  گرزب  نامه  امش  هک  دوب  دناوتیم  سپ  تسا ، حیحـص  زیاج و  امـش  داقتعاب   47 ص : ج1 ، جاجتحالا ، ینعم  نیا  دشابن و 

خیش و نیا  هکنآ  ای  نم  خیـش  يا  هک  دیوگ  ار  يرگید  ای  تسنم ، ردارب  نیا  دیوگ  ای  ردارب  يا  هک  دیوگ  رگید  یبنجاب  هک  دیـشاب  هدید  ار 
نیا دنچ  ره  تسنم  دیـس  نیا  ای  دیـس  يا  دیوگ  يرگیدب  نینچمه  و  تسنم ، ردپ  نیا  ای  ردپ  يا  هک  دـیوگ  يرگیدـب  ای  تسا ، نم  دـشرم 
عنام دوب و  حیحـص  زیاج و  اهنآ  باب  رد  زین  اهینتفگ  نیا  لثم  رد  یتدایز  هک  دـیاب  هیلا  ززعم  هیلا و  مرکم  تهجب  دوش  هدایز  تزع  مارکا و 
اریز دشاب ، وا  دیس  مع و  ردپ و  خیش و  ادخ و  ردارب  زین  مالّسلا  هیلع  یسوم  هک  دوب  حیحـص  زیاج و  امـش  داقتعا  رب  انب  سپ  دوبن . حیـضف  و 

ار یسک  مارکا  تزع و  هک  نانچمه  سپ  دوب ، مالّـسلا  هیلع  ریزع  مارتحا  مارکا و  زا  رتشیب  رایـسب  بتارمب  ار  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  مارکا  هک 
يور زا  تزع  تدوم و  نیا  عیمج  نیقیب  هچ  نم  سیئر  يا  نم و  مع  يا  نم و  خیـش  يا  نم و  ردارب  يا  هک  دـنیوگ  ار  وا  هدـینادرگ  هدایز 

، ددرگ رتشیب  تاملک  نیا  لاـثما  نتفگ  زاوج  بجوم  نیقیب  دـنیامن  مارتحا  قافـشا و  مارکا و  زازعا و  رتشیب  دـنچ  ره  تسمارتحا و  مارکا و 
دشاب ریبک  یلع  ترـضح  ریما  دیـس و  سیئر و  خیـش و  مع و  ردپ و  ردارب و  رـسپ و  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  هک  تسزیاج  امـش  شیپ  ایآ  سپ 

هطساوب ار  ریزع  امش  دراد و  دوخ  مایا  مانا  ریاس  ریزع و  رب  یتدایز  مالع  نمیهم  شیپ  مارکا  تزع و  رد  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  هکنآ  تهجب 
نیا عیمجب  وا  هک  اریز  دـیوش  لئاق  زین  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  تونب  باب  رد  هک  دـیآ  مزال  امـش  رب  سپ  دـینادیم ، ریـصب  دزیا  رـسپ  تزع  نآ 

اج نیاب  مالک  يرولا  یبن  ترضح  نوچ  تسفوصوم . ثوعبم و  تسا  هنسحتسم  هیضرم  تافص  زا  امـش  داقتعاب  هک  یبسن  یبسح و  بتارم 
ار ام  تسامـش  فرط  رب  قح  باب  نیا  رد  دمحم  ای  یلب  دنتفگ : هتـشگ  نابزیب  توهبم و  ناریح و  هلاو و  دومحمان  تبقاع  دوهی  موق  دیناسر 

رکف دـیدومرف  نایع  48 و  ص : ج1 ، جاجتحالا ، نایب  ناشن  زجعم  نابز  زا  تامـس  قدـص  تاـملک  نیا  زا  اـم  يارب  هچنآ  هک  دـیهد  تلهم 
زارطب زرطم  هکلب  دوب  تیوط  قدص  تدـیقع و  صولخ  يور  زا  امـش  رکف  رظن و  هک  یطرـشب  اما  تستلهم  هک  دومرف  ترـضح  نآ  میئامن .

. دنک تیاده  ار  امش  یلاعت  يادخ  نآ ، هلیسوب  دیاش  هکنآ  ات  دشاب  تیور  فاصنا و 

[ يراصن اب  ربمغیپ  جاجتحا  ]
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يا هک  دومرف : هدروآ  لاض  يراصن  بناجب  لابقا  تداعـس و  يور  ناج  سنا و  لوسر  ترـضح  نآ  زا  دـعب  يراـصن ] اـب  ربمغیپ  جاـجتحا  ]
لمکتسم واب  حیسم و  دوخ  رسپب  دحتم  لج  زع و  میدق  ترضح  هک  دیئوگیم  هتشگ  لدتسم  ججتحم و  لئالد  ججح و  مادکب  امش  يراصن 

دوجو و زا  دـعب  میدـق  ینغ  تاذ  هک  تسنآ  ماـیتلا  بذـک  مـالک  نیا  زا  امـش  هدارا  رگا  تسیچ ؟ لوقعماـن  لوـق  نیا  زا  امـش  بلطم  هدـش 
هیلع یسیع  نوچ  نکیل  تسا  میدق  دوجولا  بجاو  ترضح  تاذ  هک  دیئوگیم  هکنآ  ای  هدش  ثدحم  میلستلا  ۀیحتلا و  هیلع  یـسیع  ثودح 

کلم ترـضح  هک  دیئوگیم  هکنآ  ای  هتـشگ ، میدق  تونب  دابعلا و  قالخب  داحتا  زا  دعب  ترـضح  نآ  هدش  ادیپ  ون  ثدحم و  اعدلا  ۀیحتلا و 
مارکا و تزع و  نآب  مارگ  کیالم  لسر و  ایبنا و  زا  يدحا  چیه  اقباس  هک  دینادرگ  ززعم  صوصخم و  یتمارک  تزعب و  ار  هَّللا  حور  یلاعت 

ترـضحب داحتا  زا  دـعب  یلاعت  بجاو  تاذ  هک  تسنآ  ماجرفان  مالک  نیا  زا  امـش  هدارا  رگا  دـندشن ، لمکتـسم  رختفم و  مارتحا  تیاـنع و 
هک دیآ  مزال  امش  لوق  رب  انب  هک  اریز  تسامش  ياعدم  لطبم  تسنآ  ماجرفان  نیا  زا  امـش  لوق  سپ  دشاب  هدش  ثداح  مالّـسلا  هیلع  یـسیع 

مالّـسلا هیلع  یـسیع  ترـضح  هک  دیئوگیم  رگا  و  تسا ، میقتـسم  ریغ  لطاب و  میلـس  لقع  بسحب  مالک  نیا  دوش و  بلقنم  ثودحب  میدـق 
لاح لضف و  بابرا  لامک و  لقع و  باحـصا  دزن  زین  لاقم  نیا  ددرگ  میدـق  دابعلا  قـالخب  ترـضح  نآ  داـحتا  زا  دـعب  نکیل  تسثدـحم 
دابع ریاس  زا  وا  يافطـصا  صاصتخا و  ینعم  هدارا  داـبعلا  قـالخب  یـسیع  داـحتا  زا  رگا  و  ددرگ ، میدـق  ثداـح  هک  تسلاـحم  دعبتـسم و 
دیوش  49 ص : ج1 ، جاجتحالا ، داحتا  ینعم  ثودح  مالّـسلا و  هیلع  یـسیع  ثودـحب  لئاق  هک  ددرگ  بجاو  مزال و  امـش  رب  سپ  دـیدومن 
سپ دشاب  هدش  دحتم  وا  اب  وا  ثودح  زا  دعب  یلاعت  كرابت و  ترضح  دشاب و  هدش  ثداح  دوجوم و  مالّسلا  هیلع  یـسیع  هاگ  ره  هک  اریز 

نیملاعلا بر  دزن  رد  ناگدنب  نیرتزیزع  قولخم و  نیرتیمارگ  مارتحا  زازعا و  نآ  هلیسوب  ترضح  نآ  دشاب و  هدش  ثداح  داحتا  ینعم  نآ 
هریت هفیاط  نآ  نوچ  تسا . امـش  لوق  یفانم  نیا  دنـشاب و  ثداح  ود  ره  فازگ  فالخیب و  داحتا  ینعم  مالّـسلا و  هیلع  یـسیع  سپ  دـشاب ؛

حیـسم تسد  زا  هبیرغ  روما  هبیجع و  يایـشا  یلاعت  دزیا  ترـضح  دمحم  ای  دنتفگ  دنتفای  مازلا  مامت  تجح  يور  زا  مالک  نیا  رد  ماجنارس 
يراصن باوج  رد  بآمتوبن  ترضح  دینادرگ . دلاو  ار  دوخ  دلو و  ار  وا  مارتحا  زازعا و  نیا  هلیـسوب  دومن و  اراکـشآ  رهاظ و  مالّـسلا  هیلع 

نایب و مازلا  تجح و  يور  زا  مامتان  مالک  نیا  لثم  باوج  باب  رد  دومحمان  تبقاـع  دوهی  هطـساوب  نم  هچنآ  هک  دومرف : باـستکا  تیاوغ 
دیهاوخ رگا  و  تسامـش ، باوج  نامه  دشاب  هدش  زین  امـش  عومـسم  دـیدوب  رظان  رـضاح و  يوام  نآ  رد  امـش  عیمج  نوچ  دـندومن  نالعا 

جاجل ماربا و  عفد  جاجتحا و  مازلا و  دیزم  تهجب  روکشملا  یبن  نآ  روفلا  یف  منادرگ . نیبم  نایب  حضوأب  زاب  امش  مازلا  تاکسا و  هطـساوب 
اهرخآ یلا  اهلوا  نم  مالک  حاضیا ال  مامت و  حوضو  يور  زا  ار  جـجحلا  ۀـعفاد  نیهارب  جـجح و  لـئالد و  عیمج  هبقاـعلا  میخ  هفیاـط و  نآ 

قفاو لعنلاب و  لعنلا  قباط  ار  هحـضوم  هلدا  نآ  یمامت  هحـضاو و  لیالد  نآ  یگمه  هفیاط  نآ  نوچ  دـیناسر . مامتا  نایب و  ماـجناب  ماـمتلاب 
دندیچیپ دوخب  هتفوکرس  رتبا  رام  نوچ  هدیشک  مازلا  توکس و  نابیرگ  رد  رـس  ناشیا  عیمج  دندید  دوخ  لاؤس  باوج  قباطم  لقعلاب  لقنلا 

لها زا  یکی  الا  دومن . تسناوتن  ملکت  رب  تأرج  یـسک  دوبن و  مالک  تردـق  مازلا  تجح و  هطـساوب  ماـئل  هفیاـط  نآ  زا  ار  يدـحا  چـیه  و 
هتـسویپ هکلب  هدـشن  فاص  لقـصم و  فاصنا  لقیـصب  زگره  هک  نابز  فالخ  غیت  هتـشاذگ و  فاستعا  نادـیم  رد  فازگ  ياپ  هک  فـالخ 
بالجنم رد  بآیب  یگریت و  تیاغ  رد  هبـش  نوچ  هتفای  فاـستخا  رفک  هدـکتملظ  رد   50 ص : ج1 ، جاجتحالا ، باستکا  گنز  هناـیرومب 

روما مظانم  مظان  خلـسم  اب  فاصنا و  لدـع و  بکرم  لمکم  بکار  اب  هدروآرب  فالغ  زا  هدوب  باـت  کـت و  رد  هشیمه  ناـهد  لـی  هاـچ و 
لداع لوسر  فانکا  نوکـسم و  عبر  کلامم  عیمج  همکاحم  مکاح  قسع » مح   » تاعطقم فورح  ریـسفت  رـسفم  فاـصتنا  توبن و  تیـالو 
يور زا  فالآلا  فولالاب و  هیلع  هَّللا  یلص  دمحم  فانم  دبع  نب  مشاه  ناشنرخف  نامدود  فرـشا  فارطا  دالب و  یمامت  لسر  ایبنا و  لدعا 

ترضح هک  دیدومرف  نایب  نایع و  نینچ  ناسل  زا  امش  زا  قباس  يایبنا  لسر و  ریاس  امش و  دمحم  ای  تفگ : هداد  فاصم  تقامح  تلاهج و 
هَّللا لیلخ  میهاربا  ترـضح  تهجب  تلخ  زیوجت  ایبنا  نایعا  امـش و  لاثما  هاگ  ره  تسا ، یلاعت  دزیا  هدیزگرب  تسود  ادـخ و  لیلخ  میهاربا ،

هلئسا باوج  لعنلاب  لعنلا  قباط  نامه  دیئامرف  ام  لاؤس  باوج و  رد  هچنآ  دیئامرفیم ، هَّللا  نبا  یسیع  نتفگ  زا  عنم  ارچ  سپ  دیئامنیم  یلاعت 
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ياون عامتـسا  زا  دـعب  اعنـص  هنیدـم و  ناتـسلخن  ياخرکـش  یطوط  اـحطب و  برثی و  ناتـسلگ  ناـحلا  شوخ  بیلدـنع  دـیئامن . ساـیق  دوخ 
لاقم ملکت  اـبرلد و  ياون  منرتب  يراـصن  ناـبهر  روجید  هبلک  شاـفخ  نآ  شارخلد  يادـص  اـفتخا و  رفک و  هلوغیب  هناریو  دـغج  يازگناـج 
هفئاط نآ  تاکـسا  يارب  هدـش  ناشن  تنج  لفحم  نایـسلجم  روضح  تجهب و  بجوم  رورـس و  جاهتبا و  هلیـسو  نایب  نیا  ازفناج  ياسآلد 
مامت تنونیب  مالک  ود  نیا  نیب  امیف  هکلب  تسین  لیمج  حیسم  ترـضح  تونبب  تهباشم  تلثامم و  ار  لیلخ  ترـضح  تلخ  دومرف : يراصن 

، تسا یلج  زع و  لسر  مزعلا  ولوا  زا  هک  لیلخ  میهاربا  ترضح  لبـس  هقحم  نایداه  لسر و  ایبنا و  عیمج  ام  لوق  رب  انب  هکنآ  تهجب  تسا ،
دـشاب ءاخ  حـتفب  تلخ  زا  رگا  تسنآ ، مضب  ای  هیناقوف  هطوقنم  ءاخ  حـتفب  تلخ  زا  قتـشم  اـی  تسا  لـمتحم  قاقتـشا  ود  ار  لـیلخ »  » ظـفل و 

لیبس ریاس  زا  عطقنم  لـئام و  وا  يوسب  لـیلج و  بر  ریقف  ینعی  لـیلخ  میهاربا  هیلع   51 ص : ج1 ، جاجتحالا ، ءانب  تسا ، هقاـفو  رقف  ینعمب 
تسا روبزم  روطسم و  هیوامس  بتک  رثکا  رد  هچنانچ  تسا ، ینغتسم  ففعتم و  ضورعم و  تادوجوم  عیمج  زا  لیلج  دزیا  ریغ  زا  هتـشگ و 

نوچ تیهولا  یعدم  دودرم  نآ  رمالا  بسح  دومن  شتآ  رد  دوبعم  دزیا  ترـضح  لیلخ  نآ  ياقلا  هدارا  دورطم  دورمن  هک  یماگنه  رد  هک 
مالع دزیا  رما  بجومب  ماگنه  نآ  رد  دـنتخادنا  شتآب  هتـشاذگ  تیلب  قینجنم  رد  ار  ترـضح  نآ  تفوطع ، تفأر و  سویأم  نآ  هلمع  هعبت 

ارم لیلخ  هدنب  باتشب و  هک  دومرف  مکح  ارم  دناسریم و  مالـس  یلاعت  كرابت و  دزیا  هک  تفگ  دمآ و  ع )  ) ربمغیپ نآ  تمدخب  ع )  ) لیئربج
ترـضحب ار  دوخ  اوه  رد  مالّـسلا  هیلع  لیئربج  لیلج  بر  یحولا  نیما  نوچ  تسین . بآم  هریت  دورمن  شتآ  بات  ناوت و  ار  وا  هک  باـیرد 

وت دادـما  ترـصن و  يارب  ارم  یلاعت  کلم  ترـضح  هک  تشاد  يرولا  یبن  نآ  يایـض  دیـشروخ  يأر  ضورعم  دـیناسر  یلاـعت  هَّللا  لـیلخ 
نآب هدومن  مامتها  یعس و  لامک  وت  مارم  ماهم و  ماظتنا  رد  ات  یئامن  مالعا  رما  نآ  ماجنارسب  ارم  دشاب  هک  یلغش  تمدخ و  عون  ره  داتسرف ،
نوچ ُلیِکَْولا ،» َمِْعن  َو  ُهَّللا  یبسح   » هک دومرف  مالّـسلا  هیلع  لیئربج  زا  مالع  دزیا  مایپ  عامتـسا  زا  دـعب  مارکالا  یبن  نآ  میاـمن . مادـقا  ماـیق و 

ارم یهانتمان  تایانع  یهلا و  ترـضح  تمحرم  تفوطع و  هجوت  نامه  تسا  نمیهم  دزیا  ترـضح  نم  لامآ  یناما و  بقارم  لاح و  لیفک 
بر ریقف  ینعی  لیلخ  ار  وا  هک  تساجنیا  زا  تسین . تنکـسم  تلذ و  تجاح و  لاؤس و  ارم  هیطعلا  بهاو  ریغ  دزنب  و  تسا ، دنـسپ  یفاـک و 

كرابت و ترضحب  تشگزاب  یلوت و  هدومن  اربت  یلاعت  هَّللا  يوس  ام  زا  هک  اریز  دنناد ، هَّللا  ترـضحب  عطقنم  هَّللا  يوس  ام  زا  هتـسناد ، لیلج 
رب مالع  دزیا  رارـسا  یناعم و  عیمج  هک  تسماظن  نیاب  مالک  ینعم  ماگنه  نآ  رد  دوب ، ءاخ  مضب  تلخ  زا  قتـشم  لـیلخ  رگا  و  دراد . یلاـعت 

ص: ج1 ، جاجتحالا ، فقاو  راگدرورپ  یبن  نیا  ياوس  رافغ  دزیا  رارـسا  رب  يدحا  چیه  و  تسا ، مامت  حیال  حضاو و  ماقم  یلاع  ربمغیپ  نآ 
کلم ترضح  تافـص  قیاقحب  ملاع  ع )  ) لیلخ میهاربا  ترـضح  هک  دوب  ماظتنا  نیاب  ماظن  ررد  مالک  قایـس  ینعم  سپ  تسین . ملاع  52 و 

هک تفگ  ناوت  ات  ددرگن  مانا  ریاسب  یلاعت  هَّللا  ترـضح  هیبشت  بجوم  مالک  نیا  نیقی  تسا ، وا  ماکحا  یقاب  هیعرـش و  رومأـب  اـناد  مـالع و 
يوسب عطقنم  یـسک  هک  تسنآ  تسا  دافتـسم  دافم و  ماـیتلا  قدـص  مـالک  نیا  زا  هچنآ  هکنآ  تیاـهن  تسا ، یلاـعت  دزیا  رـسپ  ع )  ) یـسیع

تلخ و هقیرط  زا  سک  نآ  نیقی  قیقحتب و  و  تفگ ، ناوتن  لیلج  بر  لیلخ  ار  وا  ددرگن  وا  رارـساب  فقاو  ملاع و  اـی  یلاـعت  دزیا  ترـضح 
علطم ملاع و  تدالو  تقیقح  رب  سانلا  ریاس  هچنانچ  دـسر  مهب  یبلـص  دـنزرف  ار  یـسک  رگا  کیل  تسا ، یـصفتم  یطختم و  تدوم  هویش 
ینعم هک  اریز  ددرگن ، روجهم  وا  تونب  زا  دـنزرف  نآ  عقاو  رد  دـنک  رود  دوخ  زا  رگید  یعونب  اـی  تناـها  هب  اـی  یفنب  ردـپ  دـنچ  ره  دنـشاب 

دیئوگیم ساسایب  سایق  يور  زا  تسنم ، لیلخ  میهاربا  هک  دومرف  لیلج  بر  ترـضح  هکنآ  درجمب  امـش  رگا  و  تسا . باب  مئاـق  تدـالو 
نآ یگمه  ع ،)  ) یسیع اب  هک  مارکا  توبن و  بصانم  مارتحا و  تزع و  بتارم  عیمج  نوچ  دشاب ، یلاعت  دزیا  رسپ  یـسیع  هک  دیاب  سپ  هک 
هک دـیآ  مزال  امـش  لوق  رب  انب  سپ  تسا ، میقتـسم  عقاو و  میلـستلا  ۀـیحتلا و  هیلع  یـسوم  رد  لامج  توعن و  نآ  یماـمت  لـالج و  تاـفص 

ینعم نیا  نتفگ  هاگ  ره  و  تسا ، كرتشم  تلع  کی و  ود  ره  تلاسر  توبن و  لامک  هبتر  هک  اریز  دشاب ، یلاعت  دزیا  رـسپ  زین  ع )  ) یـسوم
هچنانچ دوب ، ریبک  دزیا  ریما  سیئر و  دیـس و  خیـش و  مع و  وا  هک  دـیاب  سپ  دوب  ساپـسیب  يراصن  امـش  ساسایب  سایق  رب  انب  اور  زیاـج و 
نانخـس نآ  در  زا  و  دندومن ، مانالا  دیـس  ماجنا  تقیقح  مالک  نیا  عامتـسا  نوچ  مائل  يراصن  دش . روکذم  دومحمان  تبقاع  دوهی  هطـساوب 

. دندش شوماخ  هتخاس  دوخ  رانز  تسا  رارـشا  راکنا و  بابرا  راعـش  هویـش و  هک  ار  توکـس  تهب و  دـندنام ، ناریح  زجاع و  ناشن  قدـص 
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هبوتکم یـضعب  رد  دنتفگ : هدروآ  رگید  ضعبب  ور  دـیلپ  رتبا  هفئاط  نآ  زا  یـضعب  دـیدم  تدـم  یـضقت  زا  دـعب   53 ص : ج1 ، جاجتحالا ،
نم هک  تفگ  دوخ  باحصا  یضعب  اب  باطخ  ماگنه  رد  ع )  ) یسیع ترضح  هک  تسا  عقاو  یناحبس  دزیا  هلزنم  هموقرم  ینامسآ و  هموتخم 

هدروآ رـشبلا  دیـسب  يور  نآ  زا  دعب  دندومن ، رگید  کی  قیدصت  ربخ  نآ  رد  رـسکی  موق  نآ  نوچ  موریم . امـش  ردپ  دوخ و  ردپ  تمدخب 
یلاعت دزیا  يدونشوخ  یحو و  دومرف  ترضح  نآ  هچ  ره  نیقی  دوب ، دوبعم  دزیا  مزعلا  ولوا  ناربمغیپ  زا  ع )  ) یـسیع نوچ  دمحم  ای  دنتفگ :

رسپ ترـضح  نآ  هک  دوبن  اور  ارچ  دومن  یلاعت  كرابت و  دزیاب  تبـسن  دوخ  تونبب  رارقا  دوخ  انثلا  ۀیحتلا و  هیلع  یـسیع  هاگ  ره  سپ  دوب ،
مالک نیا  هک  باتک  نیاب  باوص  قدص و  يور  زا  امش  تفگ : بآم  هریت  موق  نآ  باوج  رد  بآم  توبن  ترضح  دوب . ربکا  دزیا  ترـضح 

دیشاب دقتعم  لئام و  لقن  نیا  قدصب  لئاق و  مالک  نیا  تحصب  امش  رگا  هن ، ای  دیئامنیم  لمع  تسا  باطتسم  بوتکم و  وا  رد  امش  داقتعاب 
باطتـسم باطخ  عون  نیا  اهنآب  بآم  توبن  ترـضح  هک  باحـصا  عیمج  هکنآ  رب  دیدرگ  لئاق  هک  دیآ  مزال  ادـیوه  رهاظ  لیلدـب  امـش  رب 

تجح لطبم  امـش  لقن  نیا  و  دنـشاب . یلاعت  هَّللا  ءانبا  زین  اهنآ  یمامت  یگمه و  دوب  ربکا  نمیهم  رـسپ  یـسیع  ترـضح  رگا  هچناـنچ  دومن ،
هک تسنآ  یسیع  تونب  باب  رد  يراصن  امش  لوق  معز و  هک  اریز  ددرگیم ، دیدرک  نایب  ع )  ) یسیع ترضح  تونب  باب  رد  هک  امش  قباس 

، دندرگ مانالا  قلاخ  تونب  مارک  تفصب  فصتم  مالع  دزیا  مارتحا  قافشا و  يرایـسب  لئاسو  مارکا و  تزع و  دیزم  تطاسوب  ترـضح  نآ 
، دیدش نینچ  ناینبیب  فییزت  لوقب  لاحلا  دندشن و  مارکاب  ززعم و  مارتحا  صاصتخا و  نیاب  مالّـسلا  مهیلع  لسر  ایبنا و  زا  يدحا  چیه  هچ 

سپ دـندشن ، نیمالا  حور  ترـضح  هصتخم  تافـصب  فصتم ، نیبطاخم  موق  ریاس  هک  تسا  نیبم  حـضاو و  نیقیلا  ۀـهادبلاب و  ینعم  نیا  و 
يا امـش  ردپ  54 و  ص : ج1 ، جاـجتحالا ، دوخ  ردـپ  شیپ  هب  نم  هک  تفگیم  نیقحتـسم  ریغ  هفیاـط  نآ  هب  ع )  ) یـسیع ترـضح  هنوـگچ 

ناشیا تونب  بجوم  هک  مارتحا  مارکاب و  تسا  صتخم  یـسیع  هک  دـیدومرفیم  هک  امـش  قباس  لوق  رب  انب  موریم . نیعباـت  یقاـب  اـب  نییراوح 
زا هک  اریز  لطاع ، طقاس و  رابتعا  هجرد  زا  تسا و  لطاب  دـنتفاین ، مارتحا  تزع و  عون  نیا  مانا  ریاس  ایبنا و  زا  يدـحا  چـیه  وا  ریغب  دـشاب و 

هکلب دوبن ، صوصخم  دشاب  مارکالا  یبن  نآ  تونب  بجوم  هک  مارتحا  مارکا و  تافصب  هَّللا  حور  هک  دیـسر  حوضو  توبث و  هب  امـش  مالک 
رد امش  هکنآ  لاح  و  دندوب ، میهس  کیرش و  امش  میقتـسمان  لوق  رب  انب  میرک  دزیا  یبن  نآب  میرکت  ززعت و  ینعم  رد  ریفغ  مج  ریثک و  عمج 

لوا رد  هک  یهجو  ریغ  رب  مالک  لیوأت  لاحلا  و  مانا ، ریاس  هن  دـیدومن  مارتحا  مارکاب و  ع )  ) یـسیع صاصتخا  تیاکح  لقن  دوخ  لوا  لیلد 
قباس لوق  رب  امـش  هک  دش  رهاظ  سپ  دننادیم . یلاعت  هَّللا  ءانبا  ار  وا  باحـصا  ریاس  دـیئامنیم و  دـیدومرف  رکذ  هتـسناد  مارم  بلطم و  ار  نآ 
میظع لیم  تسامـش  لوا  لوق  لطبم  هک  یناث  لوقب  دـیدومن و  اراکـشآ  رهاـظ و  قباـس  فـالخب  لوق  قحـال  رد  هچ  دـیدوبن ، قداـص  دوخ 
دشاب هدومرف  ع )  ) یـسیع ترـضح  هک  لمتحی  تسین ، قیلی  یغبنی و  امک  ماقمیلاع  ربمغیپ  نآ  مالک  قیاقحب  ملع  ار  امـش  اذه  عم  دیدومرف .

نینچمه نیلسرملا  خیش  حون  دوب و  نیبطاخم  ردپ  یسیع و  ردپ  مدآ  ترـضح  هک  اریز  موریم ، مالّـسلا  امهیلع  حون  ای  مدآ  شیپ  هب  نم  هک 
عامتـسا زا  دعب  يراصن  دشاب . ینعم  نیا  رب  لومحم  ع )  ) یـسیع مالک  هک  دوب  دناوتیم  دوب ، نیقولخم  ریاس  هکلب  نیلـسرم  يایبنا  یقاب  ردپ 

هک یعونب  لاح  لضف و  يور  زا  همـصاخم  لفحم  لادـج و  ثحب و  سلجم  زگره  ام  دـمحم  ای  دـنتفگ : هتـشگ  تکاس  يرولا  دیـس  مالک 
، میدیدن زیزع  رمع  ماگنه  نیا  ات  زییمت  دشر و  لاح  تیادب  زا  اقباس  میدومن  هدهاشم  هظحالم و  لاعتم  دزیا  هدیزگرب  وت  تمدخ  رد  زورما 
رد يراصن  همه  قافتاب  ات  دیئامن  تیانع  تلهم  تدم  تمحرم  ناسحا و  يور  زا  ار  ام  هکنآ  قافآ  هصاخ  يا  وت  قالخا  مراکم  زا  اعدتـسا 

تلاسر ترـضح  میئامرف . رکفت  دوخ  روما  بقاوع  رب  میئامن و  ربدـت  لـمأت و  رظن و  رکف و  دوخ   55 ص : ج1 ، جاجتحالا ، یبقع  راک  لآم 
. دادن باوج  باب  نآ  رد  باهولا  کلملا  مالس  هیلع  بآم 

[ هیرهد اب  ربمغیپ  جاجتحا  ]

جاجتحا و لیلد  تجح و  هچب  امش  هک  دومرف  هدروآ  هارمگ  هیرهد  يوسب  يور  هانپ  یمتخ  ترـضح  نآ  زا  دعب  هیرهد ] اب  ربمغیپ  جاجتحا  ]
عیمج هکلب  تسین ، نشور  تیاهن  نیب و  تیادب  ار  هیعون  هیروص  نایعا  یگمه  هنیعم و  هدوجوم  يایشا  یمامت  هک  دیئوگیم  هدومن  لالدتسا 
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هیلع هیربلا  دیـس  ترـضح  باوج  رد  هیوریب  هیرهد  دنریذپن . لاوز  تروص  انف و  تفـص  زگره  دنايدمرـس ، یقاب و  یلزا و  میدـق و  اهنآ 
ار اهنآ  همه  قیاقح  هکلب  میئامن ، هظحالم  نافرع  لقع و  يور  زا  هدـهاشم و  ناـیع  هدـیدب  هچ  ره  اـم  هک  دـندومن  ضرع  هیحتلا  ةالـصلا و 
حضاو و اراکـشآ و  نیب و  دوب  مدع  زا  دعب  اهنآ  همه  داجیا  بجوم  هک  يرما  ایـشا و  ثودح  هلیـسو  هک  یببـس  نوچ  میئامرف  رکفت  ربدت و 
یلوا و تیادب و  هدوجوم  ایشا  یگمه  هک  دومن  مزج  مکح  تسارف  تنطف و  يور  زا  درخ  تقاذح و  ملع و  يور  زا  ام  لقع  تسین ، ادیوه 
اقب و تفص  رب  مکح  هیلع  ءانب  تسا  هاتوک  هدیشک و  یگمه  نماد  زا  افطنا  ناصقن و  انف و  لاوز و  تسد  نوچ  و  دنرادن ، يرخآ  تیاهن و 
ای دشابن  ادیپ  رهاظ و  تیادب  ار  اهنآ  الصا  هک  دیتفای  میدق  ار  ایـشا  نآ  امـش  ایآ  هک  دومرف  ص )  ) لوسر ترـضح  میدومن . ءایـشا  نآ  ماود 

هیجراخ و هدوجوم  يایـشا  ام  هکنآ  رب  دیوش  لئاق  رگا  دنـشابن ، ریذپانف  لاوز و  هیلکلاب  هک  دیتفای  دبالا  دـبا  یقاب  مئاد و  ار  ایـشا  نآ  هکنآ 
يور زا  مارم  نآ  رد  دیئامن و  دوخ  صخـش  سفن و  رکفت  لقعت و  امـش  هک  دـیاب  سپ  میتفای  يدمرـس  یقاب و  هکلب  یلزا  میدـق و  ار  هینهذ 

دیـشاب دوجوم  لاح  تفـص  تروص و  نیمهب  لازآلا  لزا  رد  امـش  هک  دـیآ  مزال  امـش  داقتعا  رب  انب  هک  اریز  دـیئامرف ، ضوخ  مامت  تسارف 
لکیه نیا  نامز  نآ  رد  امش  هک  دشاب  هتشذگن  امش  داجیا  رب  قباس  رد  ینامز  ینعی  دشابن ، تیاهن  تیادب و  تدم  ار  امـش  و  لاق ، لیقیب و 

ياپ مدع  نیح  زا  الصا  ای  دیـشابن و  دوجوم  لاح  عون و  نیدب  لازآلا  لزا  رد  اقباس  دشابیم  لاونم  نیدب  لاحلا  هک  یعون  تفـص  يروص و 
یقاب و ایـشا  یگمه  هک  هلمج  نیا  رب  لئاق  نوچ  زین  و  دـشاب . هک  لاح  وحن و  رهب  دیـشاب   56 ص : ج1 ، جاجتحالا ، هداهنن  دوجو  ناـکم  رد 

تاذ رب  ار  انف  توم و  الصا  دشاب و  اجرباپ  هشیمه  اقب  ماود و  تفص  رب  زین  امـش  تاوذ  هک  دیاب  دیوش  دنریذپن ، انف  لاوز و  زگره  دنمئاد و 
اراکشآ هنیاعم و  يرما  هعفادم  امـش  نیقیب  هنیآ  ره  دندرگیم  ینعی  لوق ال  نیا  رب  لئاق  امـش  هیوریب  هیرهد  هفئاط  رگا  سپ  دشابن . هار  امش 

لاح و لضف و  بابرا  یمامت  لاقم  نیا  رد  دیئامنیم ، اعدا  دشاب  ادیوه  رهاظ و  نآ  فالخ  يأر  لقع و  تهادب  بسحب  هک  يرما  دینکیم و 
تفـصب لیلق  تدمب  نیا  زا  لبق  امـش  هک  تسا  نهربم  حیال و  نشور و  حضاو و  هک  اریز  دنیامن ، امـش  بیذکت  لامک  تفرعم و  باحـصا 

« لیمی هسنج  یلا  سنجلا   » نومـضمب هیربلا  ریاـس  لـب  هیرهد  ماـمت  هیعون  روص  یناـمز  كدـناب  هکلب  دـیدوب ، هتفاـی  لـیمکت  رییغت و  دوجو 
مالّـسلا ةالـصلا و  هیلع  مانالا  دیـس  ماظن  رد  مالک  عامتـسا  زا  دـعب  هیرهد  ددرگیم . لیحتـسم  كاـخب  دوخ  یلـصا  تئیه  یماـمت  یگمه و 

نآب دوبعم  دزیا  لوسر  ترـضح  میدیدن . دنک  اهنآ  تیدبا  اقب و  رب  ای  ایـشا  تیلزا  مدـق و  رب  تلالد  هک  يزیچ  الـصا  ام  دـمحم  ای  دـنتفگ :
هیجراخ يایشا  تیدبا  اقب و  رب  ای  تیلزا  مدق و  رب  مکح  هدرک  تیور  لقع و  فالخ  فرطب  لیم  تجح  لیلد و  هچب  سپ  هک  دومرف  هفئاط 

يأر لقع و  يور  زا  هظحالم  اقب  مدق و  فرط  زا  ار  اهنآ  ياضقنا  ایشا و  ثودح  فرط  هکنآ  هطساوب  امـش  هیرهد  رگا  و  دیدومن . هینهذ  و 
ثودح و فرط  هتـسناد و  حجار  ادیوه  حضاو و  لیلد  ریغب  ار  اقب  مدـق و  فرط  هدومن  زییمت  كرت  هدرکن  اکذ  تنطف و  قیرطب  هدـهاشم  و 

لوق نینچ  هتـشاد  رگیدـکیب  ادـتقا  افتقا و  امـش  تیوریپ  هب  هیرهد  زا  کی  ره  هتخاـس ، دوخ  لـیلد  ار  یلیلدـیب  هتـشاگنا ؛ حوجرم  ار  اـضقنا 
تمادن ترسح و  مخت  هلیـسو  نیدب  دنتـشادرب و  قوثوب  ار  ماظنیب  مالک  نیا  یقوثویب  لامک  اب  هتـشادرب  رابتعاب  ار  ناینب  لیلدیب و  فییزت 

، جاجتحالا ُنِیبُْملا .» ُنارْسُْخلا  َوُه  َِکلذ   » دنتشابنا دوخ  هوکش  هریت  هوجو  رب  تلذ  تیصعم و  یماندب  لین  دنتشاک و  دوخ  ترخآ  عرازم  رد 
لیلد و ریغب  مالک  هک  اریز  دـیئامن ، یلاعت  هَّللا  ترـضحب  تبانا  هبوت و  اوراـن  دـساک و  مـالک  دنـسپان و  لوق  نیا  زا  هک  دـیاب   57 ص : ج1 ،

امـش هاگ  ره  هچ  دریذپن ، اغـصا  یقلت  عمـسب  هتـسناد  ماظنیب  ار  نآ  یـسک  ره  اناد  مدرم  شیپ  دریگن و  ماظتنا  الـصا  مالع  دزیا  دزن  تجح 
ثودح فرط  دنايدمرس و  یقاب و  ای  یلزا  میدق و  اهنآ  ایآ  هک  دومن  دیناوتن  قیقدت  سح و  يور  زا  قیلی  یغبنی و  امک  ایـشا  قیاقح  زییمت 

و دشاب ، يرخا  فرط  زا  یلوا  نسحا و  فرط  نیا  دیاش  هک  دیدومنن  ربدت  هدهاشم و  رکف و  رظن و  لقع  بسحب  زین  ار  اهنآ  ياضقنا  ایشا و 
ترـضح مالک  يادؤمب  لقع و  درخ و  ياضتقمب  هکنآ  لاح  دیدومن و  اهنآ  تیدبا  اقب و  تیلزا و  ایـشا و  مدق  رب  مکح  تیور  لقع و  ریغب 

زا ایشا  یگمه  لفاک  دحاو  تاذ  ریغب  هک  ددرگیم  لدتسم  دافتسم و  نانچ  لزی  مل  بهاو  ترضح  لسر  ایبنا و  ریاس  بتک  لقن  لج و  زع و 
زا یلوا  حجرا و  ایبنا  لسر و  لوقب  لقع و  تهادبب  اضقنا  ثودح و  فرط  هاگ  ره  و  دنالعفنم ؛ ثدـحم و  لزلزتم و  ثداح و  لک  وزج و 
رب دیئامن و  اهنآ  عاطقنا  ایشا و  ثودح  رب  مکح  داقتعا  قدص و  يور  زا  هک  دوب  مزال  امـش  رب  سپ  دشاب . ایـشا  ياقب  مدق و  حوجرم  فرط 
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هدـهاشم و زور  بش و  هچنانچ  دـیوشم ، رهاظ  نیب و  رما  رکنم  دـیئامنم و  ایارب  رثکا  هکلب  ایبنا  لسر و  عامجا  يأر و  لقع و  قیرط  فـالخ 
زین نیقحال  هدیدن و  امـش  نیقباس  زا  يدـحا  چـیه  دـنوشیم و  رگهولج  يرگید  نتفر  زا  دـعب  بش  زور و  زا  کی  ره  هک  دـیئامنیم  هظحالم 

هاگنآ سپ  ياجب  دیآ  يرگید  دور  نوچ  یکی  عرـصم :)  ) هکلب دـندرگ ، فرطرب  ود  ره  ای  دـنوش  عمج  تقوکی  ود  ره  هک  دـید  دـنهاوخن 
. دمحم ای  هن  دنتفگ : دنوش ؟ عمج  نامز  کی  زور  بش و  هک  تسا  زیاج  هیوریب  هیرهد  امش  شیپ  ایآ  دومرف : هارمگ  هفیاط  نآب  هَّللا  بیبح 

رداـچ دـشوپرد و  روجید   58 ص : ج1 ، جاـجتحالا ، ساـبل  رونیب  بش  نوچ  هکلب  دوـمرف : مالّـسلا  ةالـصلا و  هیلع  ماـنا  لوـسر  ترـضح 
تیـشم رماب و  نیمز  هنکـس  یمامت  یگمه و  ماگنه  نآ  رد  دـیآ ، کیرحت  رد  گنر  ودـب  کی  ره  کـلف  نانـشور  دـنکفا  رـس  رب  نوگریق 

رورـس و شیع و  بابـسا  روفغ  بر  مکحب  زوریف  تداعـس  زور  دـنیامن و  تحار  تحارتسا  باوخ  تخاـنا و  مونب و  تزعلا  بر  ترـضح 
ار یتیگ  يور  هدـمآرد  رهد  فانکا  فارطا و  رب  هاـگان  کـیب  بش  مـالظ  هاپـس  روفلا  یف  دـنادرگ ، روتـسم  قلعتم و  رون  تئاـضا و  باوبا 
هرهز و هتـشگ  شکهعرج  قفا  قفـش  ماج  زا  ماشآ  نوخ  خیرم  نوچ  بش  ناشویگنز  ناشوپ  هایـس  زا  یکی  ره  و  دنیامن ، هایـس  نوگریق و 

رون حبـص  ریـشابت  زورب  عولط و  ماگنه  ات  ماش  مالظ  روهظ  يادـتبا  زا  هتـسب  تعباتم  قاطن  تعاطا و  رمک  اهنآ  یمداـخ  يرغاـسب و  يرتشم 
دعاـس هدومن  قش  نمـشد  لد  نوچ  قفا  هراـنک  رب  ار  قشع  تملظ  رداـچ  زورفا  ملاـع  دیـشروخ  نوچ  و  دوب . لاونم  نیدـب  لاـح  زور  زورف 

. درک رما  نتخاـتب  ار  رثا  ضیف  رتـسگرون  رکـسع  هدرک  ملع  ملع  غیت و  اـب  بش  یناـملظ  هاپـس  مازهنا  يارب  زا  ینارون  نیرز  قـفرم  نیمیس و 
ماقم نکسمب و  مامت  تمشح  اب  زور  ناطلس  هدید  زونه  هتشاذگ  بش  ناشوپهایس  يایاکت  يایاوز  رد  رس  دیشروخ  قرب  هعـشعش  هک  نامه 

تشهد و هاچب  ار  دوخ  نازرل و  ناسرت و  ناج  میب  زا  هدیـشک  رـسب  تملظ  رپس  ماجنارـس  هریت  ناهاپـسا  نآ  هک  دـشاب  هدیـسرن  مـالظ  هاـپس 
یلا مارم  جهن و  نیدب  زور  بش و  همدقم  نیا  و  دنتخادرپن ؛ رگید  کی  لاحب  میب  لوه و  زا  رگید  زور  عولط  ات  دنتخادنا و  تشحو  نادـنز 
هکنآ هک  دـیآ  مزال  دوش  رگید  روهظ  عولط و  یکی  لوفا  زا  دـعب  هک  دـشاب  نینچ  هاگ  ره  سپ  دوب . دـهاوخ  مادتـسم  یلاوتم و  ماـیقلا  موی 

نآ زا  دـعب  دـیدرک . نایب  هک  تسا  نینچ  عقاو  دـمحم  ای  دـنتفگ : دوب . قوبـسم  ددرگ  يراج  مود  هبترم  رد  هکنآ  دـشاب و  قباس  دور  رتشیپ 
زا شیپ  هک  بش  زور و  ثودـحب  مکح  امـش  هاگ  ره  تفگ  هدرک  لاض  لاـهج  نآ  بناـجب  لاـبقا  هجوت  يور  ناـنم  دزیا  لوسر  ترـضح 

، جاجتحالا ایـشا  یگمه  هک  تسا  مزال  امـش  رب  سپ  دیدومنن ، نیقیب  اهنآ  هدهاشم  هظحالم و  هکنآ  ای  دیدومن  دوب ، امـش  ثودـح  داجیا و 
نآ زا  دعب  ار . رگید  هن  دیناد  يدمرـس  یقاب  یلزا و  میدق  ار  وا  هدـشن  یلاعت  بجاو  تردـق  تاذ و  رکنم  دـیناد و  ثداح  ار   59 ص : ج1 ،
نآ دوب  امش  داینب  داجیا  ثودح و  زا  لبق  هک  يزور  بش و  امش  ایآ  هک  اهنآ  زا  دیسرپ  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هانپ  تلاسر  ترـضح 
هچ ره  دـشابن و  دـیدپ  رهاظ و  لوا  تیاهن و  ار  وا  هک  دـسر  امـشب  یبش  رخآ  هک  دـیاب  یهانتم  ریغ  رگا  یهانتم  ریغ  اـی  دـینادیم  یهاـنتم  ار 

دوجوم و نامز  نآ  رد  زور  بش و  هک  دشاب  نامز  قباس  رد  هک  دیآ  مزال  سپ  تسا  یهانتم  زور  بش و  هکنآ  ای  تسا ، میدـق  تسا  نینچ 
سپ تسامـش . بناجب  قح  همدـقم  نیا  رد  یلب  دـمحم  ای  دـنتفگ : تسا . ادـیوه  رهاظ و  لطاب و  يأر  لقع و  تهادـب  نیا  و  دـشابن ، نیعم 

دیفراع اناد و  امش  هکنآ  لاح  تسا و  ثدحم  ریغ  میدق و  ملاع  هکنیاب  دیوشیم  لئاق  امش  ایآ  هک  دومرف : یلاعت  هَّللا  بیبح  ترـضح  هاگنآ 
لثم دـیدوب  نآ  رکنم  قباس  رد  هچنآ  ینعمب  دـیملاع  فقاو و  نینچمه  و  راهن ، لیل و  ثودـح  زا  دـیدومن  نآـب  رارقا  قباـس  رد  هچنآ  ینعم 

دومرف دوبعم  دزیا  لوسر  ترـضح  میعلطم . ملاع و  مامتلاب  دوخ  لاوقا  قیاقح  عیمج  رب  ام  دمحم  ای  یلب  دنتفگ : نآ ؟ دننام  ایـشا و  ثودـح 
دنشاب و رگید  یضعبب  ماود  اقب و  رد  هکلب  مایتلا  ماوق و  رد  جاتحم  نآ  زا  یضعب  هک  دوب  امش  یئرم  رـصبم و  ياهزیچ  لثم  زین  نیا  سپ  هک 
زا تسا  رایـسب  يازجا  تالآب و  جاتحم  هک  ترامع  يانب  نوچ  دـشابن ، ناـکما  لـقع و  بسحب  نکمم  نآ  دوجو  دنـسرن  مهب  ءازجا  نآ  اـت 

لاحم عنتمم و  نآ  دوجو  تایرورـض  ریغب  هکلب  ددرگن  مکحم  قسنم و  جاتحی  ام  ریغب  ترامع  هک  اریز  لابح ، داتوا و  باشخا و  راـجحا و 
و دنرگید ، يایـشا  ماظتنا  مایتلاب و  جاتحم  طبترم و  ماظن  طبر و  رد  اهنآ  رثکا  دـیآرد  امـش  رظنب  هک  ایـشا  عیمج  لاح  تسا  نینچمه  تسا .

هکنآ ای  امـش  داقتعا  رب  انب  دنـشاب  میدق  اهنآ  ماجـسنا  تیمامت و  هطـساوب  ای  ماکحتـسا  توق و  تهجب  رگید  ضعبب  یـضعب  جایتحا  هاگ  ره 
هنوگچ دشاب  ثداح  ایـشا  عیمج  رگا  هک  دـیئامن  مالعا  ار  ام  سپ  تسادـیوه ، رهاظ و  اهنآ  رد  هثدـحم  تافـص   60 ص : ج1 ، جاجتحالا ،

( یناردنزام همجرت   ) زا 619جاجتحالا هحفص 42 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


مانالا ریخ  مالک  مائل  هفیاط  نوچ  تشذگ . هک  نانچ  دشاب  ادیوه  رهاظ و  تیاغب  ایشا  نآ  رد  هثداح  تافـص  اذه  عم  دراد  داسف  هچ  تسا و 
باب رد  امش  رگا  تفگ : لاعتم  دزیا  لوسر  لاح  نآ  رد  دندش . ناریح  دندومن  اغصا  عامتـسا و  ماجنا  تیاغ و  نیاب  مالّـسلا  ةالـصلا و  هیلع 
ءایشا يارب  هک  دنتفای  تیوریب  هفیاط  نآ  نوچ  دینک . نایب  هک  دیاب  دنشاب  هتشاد  هدنیآ  ای  هتشذگ  اهنآ  تهجب  تاروکذم  ریغ  تافص  ایشا 

لیلد ریغب  میدق  اهنآ  هک  تسنانچ  معز  ار  هیرهد  تعامج  هک  تسنیا  دوجوم  نیا  دنیوگ  هکنآ  رگم  دـنرادن  دومن  نایب  دـنناوت  هک  هثدـحم 
دوخ راـک  رد  اـت  دـیهد  تلهم  تصرف و  ار  اـم  دـمحم  اـی  دـنتفگ : هتـشگ  تکاـس  مزلم و  تیوریب  هیرهد  تهج  نیا  زا  سپ  دنامیقتـسم ،

ود تملظ  رون و  دـنتفگیم  هک  هیوریب  هیونث  تعامجب  يور  ناجلا  سنالا و  یبن  ترـضح  نآ  زا  سپ  میئامن . رکف  رظن و  يور  زا  هظحالم 
ای دـنتفگ : دـیدش ؟ لوقعم  ریغ  لوق  نیاب  لـئاق  هک  تشاد  نیا  رب  زیچ  هچ  ار  امـش  هک  دومرف  هدروآ  نامـسآ ، نیمز و  تقلخ  رد  دـنناربدم 

تسا رش  دض  ریخ  هک  میتفای  هبرجت  نادجوب و  زین  و  میتفای ، رـش  يرگید  ریخ و  یکی  فنـص  ود  رد  رـصحنم  ار  ایـشا  قلخ  عیمج  ام  دمحم 
دوجوم و دنناوت  ار  ررـض  عفن و  رـش و  ریخ و  رما  ود  تسا  لاحم  لعاف  کی  هک  میدش  رما  نیا  رکنم  ام  اذهلف  ررـض ، دض  تحـص  هچنانچ 

عنتمم لاح  ربدت و  لامک  يور  زا  الثم  فرب  هک  نانچ  دیاب ، رکف  لقع و  بسحب  رگید  لعاف  ار  رـش  ریخ و  زا  کی  ره  هکلب  دینادرگ  رهاظ 
هک تسا  لاحم  لاق  لیقیب و  شتآ  هک  ناـنچمه  دومن  مرگ  دـناوتیم  زین  وا  دـنادرگیم  مرگ  نخـسم و  شتآ  هک  یعونب  هک  تسا  لاـحم  و 

. میدرک روهشم  ررقم و  روعش  61 و  ص : ج1 ، جاجتحالا ، درخ  تطاسوب  رون  تملظ و  تهجب  عناص  ود  تابثا  هیلع  ءانب  درک ، دناوت  دیربت 
ضایب داوس و  ناولا  زا  کی  ره  ایآ  هک  دومرف  ماجنا  رس  هریت  هفیاط  نآ  مامتان  مالک  عامتسا  زا  دعب  مالّسلا  ةالـصلا و  هیلع  لوسر  ترـضح 

کی رد  هک  تسا  لاحم  عنتمم و  لاح  لقع و  بجومب  گنر  ود  نیا  زا  هک  اریز  دـیتفاین  رگید  کی  دـض  ار  قرزا  زبس و  درز و  خرـس و  و 
: دنتفگ دندرگ . عمتجم  لحم  کی  رد  تسا  عنتمم  لاحم و  تیدض  هطـساوب  درب  رح و  هچنانچ  دندرگ  نطوتم  نولتم و  لحم  کی  مسج و 

یبن ترـضح  درک . دـنناوتیمن  گنرد  ثبل و  لحم  کی  رد  کنهرف  لقع و  تفای  يور  زا  گـنر  ود  چـیه  هک  اـم  میتفاـی  دـمحم  اـی  یلب 
زا دـض  ره  لعاف  ات  دـینادرگ  ررقم  تباـث و  رگید  عناـص  نول  ره  ددـعب  ددرگ  بجاو  مزـال و  امـش  رب  سپ  هک  دومرف  باوج  رد  دومحملا 

مالک مائل  هفیاط  نآ  نوچ  هک  دومرف  مالّسلا  هیلع  قداصلا  دمحم  نب  رفعج  مامهلا  ماما  ترضح  دشاب . رگید  دض  لعاف  ریغ  هروکذم  ناولا 
تملظ دومرف : لاعتم  دزیا  یبن  لاح  نآ  رد  دندش ، تکاس  دندومن  مالعتسا  عامتـسا و  مارم  جهن و  نیا  رب  مالع  دزیا  لوسر  ماسترا  تقیقح 

بجومب تملظ  دراد و  جورع  دوعـصب و  لیم  عبطلاب  روفغ  بر  تیـشمب  رون  هک  دـندرگ  روطـسم  طلتخم و  لـحم  کـی  رد  هنوگچ  رون  و 
عمتجم لحم  کـی  رد  رما  ود  نیا  لـقع  يور  زا  هک  تسا  یلک  تنیاـبم  یهیدـب  رما  ود  نیا  نیب  اـمیف  تسا و  لوزن  طوبه و  لـئام  تعیبط 

یطب یکی  ره  دـنک و  برغم  بناج  ریـس  لیم  يرگید  قرـشم و  رفـس  هدارا  یکی  صخـش  ود  هاـگ  ره  هک  دـینیبیم  امـش  هچناـنچ  دـندرگ 
زا ماگ  ود  ماکانب  ماگ  هوطخ و  رهب  ناشیا  زا  کی  ره  دـنیامن  مـالک  ـال  دـهج  ماـمت و  یعـس  مارم  نآ  رد  دـندرگ و  ناور  دوصقم  تفاـسم 

دـصقم زکرم و  بناجب  دصق  هدارا و  بجومب  رطاش  ددرتم و  رطاق  ریاس و  صخـش  ود  نیا  هک  یمادام  ایآ  دندرگ ، دیعب  برغتـسم و  رگید 
ره هک  اریز  دمحم  ای  هن  دنتفگ : دراد .؟ رگید  کی  اب   62 ص : ج1 ، جاجتحالا ، سک  ود  نآ  تاقالم  لامتحا  چیه  امش  داقتعا  رب  انب  دنشاب .
نآ رد  تسا . نایع  رهاظ و  لاحم  رگید  کی  اب  ناشیا  تاقالم  نیا  رب  انب  دـنیامنیم  رگید  تفاـسم  وحن  فـالخب  تفاـسم  یط  نوچ  کـی 

لمعتـسم طـلتخم و  لـحم  کـی  رد  زگره  رون  تملظ و  هک  دـش  نیعم  رهاـظ و  نیا  رب  اـنب  هک  دوـمرف  مالّـسلا  هیلع  لوـسر  ترـضح  تقو 
طوبه بوص  هب - تملظ  ریس  الاب و  فرطب  رون  ریس  هک  نآ  هطساوب  تسا ، رگید  ریـس  تهج  فالخب  کی  ره  ریـس  هکنآ  تهجب  دندرگن ،
تسا لاحم  هک  يرما  جازتما  هلیسوب  ملاع  نیا  هنوگچ  سپ  هک  دومرف  ناجلا  سنالا و  یبن  ترـضح  نآ  زا  دعب  تسا . ضهتنم  ضیـضح  و 

قلاخ و هروکذـم  لیالدـب  دنناحبـس و  دزیا  ناقولخم  اعیمج  ناربدـم  ود  ره  تملظ  رون و  نیا  هکلب  ددرگ  ثداـح  دوش  جزتمم  يزیچ  نآـب 
دندینـش بآم  تلاسر  ترـضح  زا  بات  بآ و  نیاب  دوخ  هلئـسا  باوج  هیونث  هفیاط  نوچ  دندجومب . جاتحم  دوجو  رد  هکلب  دنتـسین  عناص 

قدص و يور  زا  امش  باوج  لاؤس و  بات  ار  ام  نوچ  دمحم  ای  دنتفگ : هتشگ  باتیب  ریحتم و  زجاع و  بامیـس و  نوچ  برطـضم  مزلم و 
نیکرشم اب  ربمغیپ  جاجتحا  . ] باوصلاب ملعا  هَّللا  و  یئامن . بآم  بهذم و  باب  رد  رکف  تلهم  تصرف و  دوخ  تیانع  هب  ار  ام  دنامن  باوص 
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دزیا تعاطا  رب  مانصا  شتسرپ  رایتخا  هچ  يارب  امش  هک  دومرف  هدروآ  برع  نیکرشمب  يور  هیربلا  دیس  ترضح  هیونث  مازتلا  زا  دعب  برع ]
تدابع و هطـساوب  ام  هک  دـنتفگ  بآم  تلاسر  ترـضح  باوج  رد  هفیاـط  نآ  دـیتسناد ؟ هدیدنـسپ  ار  دنـسپان  هویـش  نیا  دـیدومن و  مـالع 
ههلآ و نیا  ایآ  تفگ : مائل  نآ  ظاقیا  هابتنا و  تهجب  مارکالا  یبن  میئامنیم . مالعلا  کلمب  مارکا  تزع و  مارتحا و  برقت و  مانـصا  یگدنب 
63 ص : ج1 ، جاجتحالا ، يور  زا  راوازس  تعاط  دومن  عامتـسا  ار  تزعلا  بر  ترـضح  مکح  رما و  هک  تسه  همات  هعماس  ار  امـش  مانـصا 
. دـمحم ای  هن  دـنتفگ : دـیئامن ؟ یلاعت  يراب  ترـضحب  برقت  اهنآ  میظعت  هلیـسوب  امـش  اـت  دـنیامن  قیلی  یغبنی و  اـمک  وا  تداـبع  قیقحت و 

یگدنب راوازس  قیال و  دوب و  روصتم  اهنآ  زا  رگا  دیشاب  هدومن  اهنآ  ماجنارس  هدیشارت و  دوخ  تسدب  هک  يزیچ  امش  هک  دومرف  ترـضح 
تـسا میکح  يورخا و  بقاوع  يویند و  روما  حلاصمب  فراع  وا  هک  يادخ  هک  نآ  رگم  دننک ، تدابع  ار  امـش  اهنآ  هک  دیاب  درک  دنناوت 

رد دیامن  رما  هلطاب  ههلآ  هلاض و  مانـصا  نآ  میظعتب  رگا  تسا  بجاو  تزعلا  بر  تعاطا  ار  امـش  نوچ  دـیامن  نآب  فیلکت  هچ  رهب  ار  امش 
دمحم نب  رفعج  مامهلا  ماما  ترـضح  دیامن . مانـصا  میظعتب  رما  مالع  دزیا  هک  تسا  لاحم  نیا  و  تسا ، مزال  ناشیا  رما  مکح و  ماگنه  نآ 

دوخ مامتان  مالک  لوق و  رد  مائل  نیکرـشم  نآ  دـیناسر و  ماقم  نیاب  مالک  ماعلا  صاـخلا و  نیب  نوچ  هک  دـیامرفیم  مالّـسلا  هیلع  قداـصلا 
تئیه و نیدـب  لاجر  روص  لکایه و  رد  لولح  لاوحا  قباس  رد  لاعتم  يادـخ  هک  دـنتفگ  هلاض  هفیاط  نآ  زا  یـضعب  دـندومن  مامت  فالخ 
ام راگدرورپ  هک  هقباـس  لـکایه  روص و  نآ  میرکت  مارتحا و  میظعت و  تزع و  هطـساوب  ضحم  ار  لـکایه  روص و  نیا  اـم  دـندومن و  لاـثم 

مینادرگ و لومعم  اـهنآ  تروصب  ار  لـکایه  روص و  نیا  زین  اـم  دومرف  مارتـحا  ززعم و  هلیـسو  نادـب  ار  روص  نآ  دومن و  اـهنآ  رد  لولح 
ماوقا روص  مانـصا  ههلآ و  روص  نیا  هک  دـنتفگ  هبقاعلا  میخو  هفیاط  نآ  زا  رگید  یعمج  و  میئامنیم . اهنآ  هطـساوب  اـهنیا  میظعت  یگدـنب و 

ام زا  شیپ  ادیوه  رهاظ و  ناحبس  دزیا  نامرف  رما و  تعباتم  تعاطا و  دندوب و  نانم  نمیهم  نامرف  عیطم  نایع  نآ  نامز  فلاس  رد  هک  تسا 
دزیا ترـضح  میظعت  مارتحا و  تزع و  هطـساوب  ضحم  ناشیا  یگدنب  هدومن  نایعا  نآ  لکایه  لومعم  ناشیا و  روص  لیثمت  زین  ام  دـندومن 

وبا  64 ص : ج1 ، جاجتحالا ، ترـضح  داـجیا  ربکا  نمیهم  نوچ  هک  دـنتفگ  رظن  تیوریب و  هفیاـط  نآ  زا  رگید  یخرب  و  میئاـمنیم . مـالع 
نوچ و  میقیلا ، وا  تعاطا  مارتحاب  هفیاط  نآ  یگمه  و  دومرف ، مالّسلا  هیلع  مدآ  هدجسب  رما  مامتلاب  ار  مارک  هکئالم  دومن  مالّسلا  هیلع  رشبلا 

ترـضح نآ  تروصب  ار  همه  روص  لکایه و  نیا  میمورحم  نآ  ۀـکربلا  ریثک  تبحـص  كاردا  فرـش  زا  ام  هتفای و  ةاـفو  مالّـسلا  هیلع  مدآ 
مارکا اب  ززعم و  مالّسلا  هیلع  ترـضح  نآ  هدجـس  هلیـسو  هب  مارک  هکئالم  هک  نانچ  مالع  نمیهم  مارتحا  برقت و  تهجب  میدومن و  روصم 

رد هک  نانچ  میئامنیم ، مادقا  مایق و  نادب  هتسناد  دوخ  مارتحا  هلیـسو  مارکا و  زازعا و  بجوم  ار  وا  تروص  تدابع  هدجـس و  زین  ام  دندش 
زا دعب  دیدومنیم و  مادقا  مایق و  رومأم  جهن  نادب  یتدم  دیدوب و  هدش  روفغ  بر  تدابع  هب  رومأم  هکم  بوصب  دوخ  معزب  زین  امـش  قباس 

دصق هک  نیقی  دیئامنیم . هکم  يوسب  هدجس  هدینادرگ  دوخ  دبعم  دجسم و  ار  اهنآ  هدومرف  بصن  دجاسم  بیراحم و  هکم  ریغ  دلب  رد  نآ 
يوسب یگدنب  تدابع و  دصق  زین  هبعکب  امـش  دصق  هکلب  هعرتخم  بیراحم  هعونـصم و  دجاسم  نآ  هن  تسا  هبعک  نیع  نامه  امـش  هدارا  و 

دیـس ترـضح  دیـسر  ماقم  ناکم و  نیاب  مامتلاب  برع  نیکرـشم  فانـصا  مالک  نوچ  لحم . نآ  یگدنب  هبعک و  میظعت  هن  تسا  لج  زع و 
مانأ روص  لکایه و  رد  مـالع  دزیا  لولحب  لـئاق  هک  لومخ  ماـئل  هرفک  نآ  یلوا  هفیاـط  نآ  يوسب  ور  ماـعلا  صاـخلا و  یلا  ثوعبملا  یبنلا 
لوغ نوچ  تیاوغ  تلالـض و  هیت  رد  هتـشگ  هارمگ  هلیـسو  نادب  دـیدرک و  اطخ  ایر  کشیب و  دوخ  قیرط  رد  امـش  تفگ : هدروآ  دـندوب 

کلسم و هدمآرب  نمحرلا  میحر  ترضح  نامرف  مکح و  تعاطا  زا  نایغط  درمت و  يور  زا  نیطایـش  دننام  هکلب  نادرگرـس  ناریح و  نابایب 
لکایه و رد  لولح  لاعتم  بهاو  ترضح  هک  دیئوگیم  هتـشگ  لیاق  لوقعمان  لاوقا  نیاب  هتـسناد  دوخ  لامآ  یناما و  نیع  ار  لالـض  جهنم 
ام راگدرورپ  هک  هفلاـس  روص  میظعت  تهجب  روص  نیا  روصت  اـم  هدرک ، تسلاـمعا  تباـث  دجـسم  زا  هک  لاـثم  تئیه و  نیاـب  لاـجر  روص 

سپ  65 ص : ج1 ، جاجتحالا ، میئامنیم . تدابع  هدـش  روصم  لدبتـسم و  یناث  تئیه  نیاب  یلـصا  تاذ  زا  هدرک  لاجر  نآ  روص  رد  لولح 
بوجو زا  ار  وا  هتشاد  اور  یلاعت  دزیا  يارب  تسا  جایتحا  ناکما و  تافص  هچنآ  هتسناد  نیقولخم  تافـصب  فصتم  ار  دوخ  راگدرورپ  امش 

يزیچ رد  لولح  امـش  راگدرورپ  ترـضح  هک  تساور  زیاج و  اکذ  مهف و  يأر و  لقع و  بسحب  ایآ  دـیرآیم  ناـصقنب  هزنت  زا  ناـکماب و 
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نیا رد  سپ  ددرگن ؛ زیمتم  نیعم و  زییمت  درخ و  يور  زا  رگید  رما  زیچ  نآ  زا  الـصا  هک  یعونب  ددرگ  زیزعلا  بر  طیحم  زیچ  نآ  هک  دـنک 
زا هحیار و  معط و  نول و  زا  دومن  دـناوت  نآ  رد  هچ  نآ  ریاسب  وا  لولح  ناـیم  ماـنا و  لـکایه  روصب و  مـالع  دزیا  لولح  ناـیم  قرف  ماـگنه 

ثدحم تسا  همه  روص  لکایه و  هک  هیف  لولحم  ارچ  درک و  دناوت  زین  اهنآ  رد  لولح  دیاب  سپ  دشابن ، تفخ  ینارگ و  یتشرد و  یمرن و 
و دشاب ، میدق  هیف  لولحم  ثداح و  لاح  هک  دیاب  میقتـسم  عبط  میلـس و  لقع  رب  انب  سپ  دـشاب . میدـق  دـنک  اهنآ  رد  لولح  هچنآ  دنـشاب و 

مل لج  زع و  وا  هکنآ  لاح  لحم و  ناکمب و  ددرگ  جاتحم  هنوگچ  لاعتم  بجاو  تاذ  هک  اریز  تسا  لاحم  لاق  لـیقیب و  لاـقم  نیا  لاـثما 
فصتم لوقعمان  لولح  زیوجت  هطساوب  تاثدحم  تافصب  ار  وا  امش  هاگ  ره  و  دوب ، لاح  نیمهب  لاحم  ناکم و  داجیا  زا  لبق  لازی  لزی و ال 

يارب هاـگ  ره  امـش  دـیناد و  فوصوم  توـعنم و  ثودـح  لاوز و  تفـصب  ار  فؤر  میحر  ترـضح  هک  دـیآ  مزـال  امـش  رب  سپ  دـینادرگ 
تافص نیا  هک  اریز  دیئامن ، تسا  تانکمم  تافص  زا  هک  لاوز  انف و  تفصب  فاصتا  ار  وا  هک  دیاب  دیراد  اور  هثدحم  تافص  هلا  ترـضح 
يراب تاذ  هک  دیئوگیم  رگا  و  دیامنیم . تاکربلا  ضیاف  تاذ  ریغت  ههادـبلاب  تافـص  نیا  لاثما  تسا و  هیف  لولحم  لاح و  تافـص  عمجا 

تکرح و ببـسب  دوش  ریغتم  تاـیطعلا  بهاو  تافـص  هدـیمح و  تاذ  هک  تسا  زیاـج  سپ  ددرگیم  ریغتم  ایـشا  رد  لوـلح  هلیـسوب  یلاـعت 
رب هک  دـیاب  دوش  دراو  فوصوم  رب  رگید  کی  بقاعتب  هک  تافـص  یقاـب  يدرز و  یخرـس و  يدیفـس و  یهایـس و  لولح  تهجب  نوکس و 

یگمه هک  دـیآ  مزال  نیکرـشم  امـش  قیرط  رب  انب   66 ص : ج1 ، جاجتحالا ، هکنآ  ات  دـشاب  دراو  زیاـج و  زین  یلاـعت  کـلم  ترـضح  تاذ 
زع  » دشاب ثدحم  نکمم و  تاثدـحم  تانکمم و  ریاس  قیرطب  یلاعت  دزیا  دـشاب و  اور  زیاج و  نیملاعلا  بر  ترـضح  رب  نیثدـحم  تافص 

لوقعمان لوق  داسف  سپ  دش  ادیوه  رهاظ و  یلاعت  بجاو  لولح  باب  رد  امـش  عیمج  نظ  نالطب  هاگ  ره  و  اریبک .» ازع  کلذ  نع  یلاعت  هَّللا 
هیلع قداصلا  دـمحم  نب  رفعج  قطان  ماما  ترـضح  دـیدرگ . نشور  حـیال و  نیب و  حـضاو و  دوب  اوران  قیـالان  مـالک  نآ  رب  ینبم  هک  اـمش 
موق نآ  دومن  ماتتخا  مارم  دـصقم و  نیاب  مائل  نیکرـشم  نآ  مازلا  تجح و  يارب  مایتلا  قدـص  مالک  مالع  دزیا  یبن  نوچ  هک  دومرف  مالّـسلا 
نیئآ بهذم و  رد  رظن  نید و  رما  رد  رکف  نیا  زا  دعب  ام  هک  دـنتفگ  توکـس  زا  دـعب  هتـشگ  مومغم  مزلم و  مولم و  توهبم و  مومذـم  موش 

هک دندوب  نآ  رب  لئاق  هک  نیدیب  نیکرشم  مود  هقرف  بناجب  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  نیلـسرملا  دیـس  ترـضح  هاگنآ  سپ  میئامن . دوخ 
میرکت میظعت و  هطـساوب  زین  ام  دندوب  روص  لکایه و  نیاب  نوچ  دـندومنیم  نیکمن  تزع و  لامک  اب  نیملاعلا  بر  تدابع  هک  نیـشیپ  ماوقا 
تدابع امش  هاگ  ره  هک  دیئامن  نالعا  مالعا و  ار  ام  امـش  هک  تفگ  هدروآ  يور  میئامنیم ، تدابع  تساهنیا  روص  قفاوم  هک  اهتروص  نیا 

رب وا  تیدوبع  هدجـسب  ار  دوخ  همیرک  هوجو  درکیم  سدـقم  دزیا  یگدـنب  تعاـط و  سک  نآ  هک  یـسک  تروص  يارب  زا  دـینک  زاـمن  و 
داجیا و ار  تئیه  تروص و  نآ  امـش  هک  تزعلا  بر  ترـضح  تهجب  سپ  دیروآیم  ياجب  وا  یگدنب  هتـشاذگ  تنکـسم  عوشخ و  نیمز 
لکیه و نآ  تعاط  روط  زا  هویش  نآ  هک  هتشاذگ  تنمیب  قلاخ  نآ  هطساوب  تعاط  تیدوبع و  تدابع و  یگدنب و  قیرط  هچ  دومن  تقلخ 
عوشخ و ههبج  عضو  رب  یتدایز  یگدنب  عون  چیهب  تعاط  یگدنب و  قیرط  رد  هک  اریز  دشاب ، تدایز  تنکـسم  للذـت و  هقیرط  رد  تروص 

هدیناسر میدقتب  تیدوبع  عون  نیا  تروص  نآ  هطساوب  امش  هاگ  ره  و  درادن . تلذ  تنکـسم و  نیمز  تعارـض  عوضخ و  نیبج  تیدوبع و 
یسک قلاخ  هک  نآب  تسا  طیحم  امش  ملع  هن  دیرادن ، دشاب  هدوب  سدقا  دزیا  قیال  هک  سدقم  یگدنب   67 ص : ج1 ، جاجتحالا ، سپ  دیشاب 

تاعاط و مارکا  هبترم  رد  تایرب  ریاسب  ار  وا  دـشاب  میرکت  تزع و  يور  زا  تعاط  شتـسرپ و  قیال  میظعت و  يور  زا  تداـبع  قحتـسم  هک 
رد ار  یگرزب  ای  هاشداپ  هاگ  ره  هک  دیئامنیم  هظحالم  هیروص  هدهاشم  رد  امـش  هچنانچ  تشاد ، دیابن  تاذاحم  تاواسم و  تادابع  مارتحا 

هبتر و یمک  عون  چیه  ثعاب  لعف  لمع و  نیا  لقع  درخ و  بسحب  ایآ  دیناد  يواسم  وا  ناگدـنب  اب  میرکت  مارتحا و  میظعت و  زازعا و  هبترم 
نیقیب دنک  میقتـسم  دح  زا  هدایز  میرکت  میظعت و  ریغـص  هطـساوب  یگرزب  صخـش  رگا  هک  نانچ  هن ، ای  دوشیم  مارتحا  اب  كرزب  نآ  مارکا 

دزیا تدابع  تعاط و  اضیا  تسا  قفاومان  ریغـص  نآ  تهجب  مارتحا  نآ  هک  یعونب  سپ  تسا ، میقتـسمان  میظعت  نیا  میلـس  لقع  دزن  رد  هک 
دندومن مانالا  دیس  ماظن  زجعم  مالک  عامتـسا  مائل  هفیاط  نآ  نوچ  تسا . قیالان  نتـسناد  يواسم  قیالخ  ریاس  تعباتم  یگدنب و  اب  ار  قلاخ 

میظعت هک  تسا  ادـیوه  رهاـظ و  اـکذ  مهف و  ناـبحاص  همه  رب  هک  دومرف  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  تسا . نینچ  یلب  دـنتفگ :
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. تسا روفغ  بر  روز  بجوم  روکـشم  ریغ  میظعت  نآ  تسا ، میدـق  ماـیا  نیعیطم  ناگدـنب  نآ  روـص  میظعت  هطـساوب  امـش  زا  میرک  بهاو 
نیکرـشم هفیاط  نآ  تفای  ماجنا  ماقم  نیاب  مارکالا  یبن  ترـضح  مـالک  نوچ  هک  دومرف  مالّـسلا  هیلع  قداـصلا  دـمحم  نب  رفعج  ترـضح 
نیکرـشم موس  هقرف  بناجب  هَّللا  بیبح  ترـضح  هاگنآ  سپ  میئامنیم . دوخ  نید  بهذم و  رد  رکف  نیا  زا  دعب  ام  دمحم  ای  دنتفگ : تیوریب 

هاگ امش  هچنانچ  میراد  تقفاوم  تقیرط  رد  امش  اب  نیملاعلا  بر  ترضح  یگدنب  رد  ام  هک  دنتفگیم  نیلسرملا  دیس  ترـضحب  هک  نیدیب 
مه ام  دـیروآیم  ياجب  زاینیب  ترـضح  یگدـنب  هدجـس و  دـجاسم  بیراحم و  رد  راصما  دالب و  ریاس  رد  هاـگ  دـیراذگیم و  زاـمن  هبعکب 

هطساو هب  ام  یگدنب  تقو  همه  میناسریم و  میدقتب  ربکا  قلاخ  تیدوبع  هدجـس  رگید   68 ص : ج1 ، جاجتحالا ، عونب  هاگ  یعونب و  یهاـگ 
نیع دیتفرگ  ارف  تلباقمب  دوخ  تلثامم  تهباشمب و  تدابع  رد  ار  ام  دـیدز و  لثم  ام  يارب  امـش  هک : دومرف  هدروآ  يور  تسا ؛ یلاعت  دزیا 
بر یهنب  رومأم و  عیطم  عیمس  قلاخ  ترضح  رمأب  میبابرالا  بر - بوبرم  قولخم و  باهو و  دزیا  ياههدنب  ام  هک  اریز  تسا ، اطخ  طلغ و 

صالخا و يور  زا  دـیامن  ناکم  نآ  رد  تعاـط  هدارا  اـم  زا  ناحبـس  دزیا  ترـضح  هک  ناـکم  لـحم و  ره  رد  میروصقم و  رجزنم و  یلعلا 
تدابع و میدرگ  رومأم  هک  یهجو  رهب  عون و  رهب  ام  هکنآ  مالک  هصالخ  میئاـمنیم . مادـقا  ماـیق و  ناـکرا  حراوج و  یگمه  داـیقناب  ناـقیا 

هوجولا نم  هجو  چیهب  میراذـگن و  نوذأم  ریغ  کلـسمب  رومأم  قیرط  زا  مدـق  میناسر و  روهظ  زیحب  رومأم  جـهن  نامهب  روفغ  بر  یگدـنب 
قیقحت يور  زا  قیلی  یغبنی و  امک  عالطا  تایطعلا  بهاو  ترـضح  تدارا  قیاقح  هب  ار  امـش  نوچ  و  میراپـسن ، یپ  نوچیب  مکح  فالخب 

شور لوا  جهن  رب  ام  تعاط  هدارا  زا  لج  زع و  هک  تسا  دیما  دـیئامنیم  دوخ  تدابع  تعاطب و  سایق  ار  ام  یگدـنب  تدابع و  قیرط  تسین 
و دومرف ؛ نآ  راصتخا  راصتقاب و  مکح  هچ  هدومن  رما  مکح و  زا  يدعت  تأرج  زا  یهن  ار  ام  اذهلف  دـشاب ، هتـشاد  لمهم  تیهارک و  ار  یناث 

انعمـس شوگب  قالطالا  یلع  میکح  مکح  تعاطا  مه  ام  دومن  همظعم  هبعکب  هجوت  رما  تافـص  هدوتـس  تاذ  یگدنب  ماگنه  رد  ار  ام  نوچ 
ره رد  وا  سدـقا  تاذ  تعاط  تدابع و  ماگنه  رد  مالع  دزیا  ترـضح  مارحلا  تیب  زا  دـعب  هطـساوب  ار  ام  لاحلا  یناـث  رد  و  میدومن . اغـصا 

عمـسب ار  زیزع  نمیهم  رما  زین  ام  دومرف  ۀـمایقلا  موی  یلا  امیظعت  افرـش و  هَّللا  اهداز  همرکم  هکم  بناجب  هجوت  رما  میـشاب  هک  راصما  دـالب و 
دابعلا قالخ  رما  مکح و  هرئاد  زا  ياپ  میداقنم و  عیطم و  دبای  تیـشمت  نآ  رب  تزع  ترـضح  تدارا  مکح و  هک  رهب  میدومن و  یقلت  اضر 

تروصب هک  یسک  تیدوبع  هدجس  هک  دیئامن  مالعا  نایب و  امش  اما  میرادربنامرف . تسا  رادیاپ  یقاب و  راعتـسم  تایح  ات  میداهنن و  نوریب 
، دـیئامرفیم مادـقا  هدومرفان  تسیاـشان  راـک  نادـب  هک  مکح  رماـب و  دـیئامنیم و  عون  هچ  69 و  ص : ج1 ، جاـجتحالا ، هجو  هچب  دوـب  مدآ 

دـشاب مدآ  تروصب  هک  یـسک  دوجـسب  رما  زین  ار  هکئالم  و  ار ؛ مدآ  ینب  هن  دـینادرگ  مدآ  هدجـسب  رومأم  ار  هکئالم  ملاـع  رداـق  ترـضح 
هب رومأم  روفغ  بر  زا  امـش  نوچ  دـشابن و  اور  حیحـص و  امـش  ساسایب  سایق  سپ  تسا . مدآ  ریغ  مدآ  هباـشم  تروص  هک  اریز  دومرفن ،
زا دعب  دشابن . نآ  رب  هقح  وه  امک  عالطا  ار  امـش  دشاب و  یلعلا  بر  هورکم  امـش  لومعم  هک  دیاش  دیتسین  وا  هباشم  تروص  مدآ و  هدـجس 

يارس لخاد  هبنش  جنپ  زور  هک  دنادرگ  نوذأم  ار  امش  یسک  رگا  الثم  هک  دومن  نایب  ناشن  زجعم  ناسل  زا  ناجلا  سنالا و  یبن  ترضح  نآ 
روکذم فالخ  رهش  نیا  رد  ای  رگید  هلحم  رد  رهش  ناج  رگا  هک  ار  امـش  تسا  قح  رد  زیاج  ایآ  نالف ، ینب  هلحم  رد  دراد  هنیدم  رد  هک  وا 

دیامن تیانع  امشب  دوخ  ياههدنب  زا  هدنب  کی  ای  دشخب  امشب  دوخ  ياههماج  زا  هماج  کی  یسک  ای  دیوش  لخاد  دشاب  هتشاد  يارس  راد و 
نوذأم ریغ  رد  فرـصت  يدعت و  تصخر  نآ و  نتفرگ  هک  هیف  نوذأم  ياوس  ار  امـش  دیامرف  تمحرم  امـشب  دوخ  هلیوط  زا  صاخ  بسا  ای 

دیاب دمحم  ای  یلب  دنتفگ : تسا . ادیوه  رهاظ و  عورـشمان  دـیرادرب  اهنآ  ياجب  يرگید  رگا  هچ ، تسین  نوچیب  دزیا  نسحتـسم  حـیحص و 
رد تلادع . هیضرم  هقیرط  هن  تسا  توادع  ملظ و  بابرا  هویش  تصخر  نذا و  ریغب  ریغ  کلم  رد  فرصت  هچ  دومن ، نوذأم  رب  راصتخا  هک 

کلم و رد  ریغ  میدـقت  مدـع  ینعم  رد  ایند  لها  كولم  یـضعب  ایآ  هک  دـینادرگ  ملکتم  لاقم  نیاب  ار  هقطان  لبلب  لابقا  اب  لوسر  لاـح  نیا 
نیکرـشم تسا ؟ يرحا  راوازـس و  ینعم  نیا  رد  یلاعت  هناحبـس و  قح  ترـضح  هکنآ  ای  تسا  یلوا  قحا و  وا  تصخر  نذا و  ریغب  وا  لاـم 

چیه هک  دـیاب  تسوا  كالفالا  كرحم  كـالمالا و  کـلام  هک  اریز  تسا ؛ یلوا  قیلا و  ینعم  نیاـب  نیعم  نیملاـعلا  بر  ترـضح  دـنتفگ :
ارچ امش  سپ  هک  دومرف  ناجلا  سنالا و  یبن  ترضح  دیامنن . ناشیا  نذا  ریغب  نانم  دزیا  كالما  رد  فرـصت  كاخ  زکرم  ات  ایرث  زا  يدحا 
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دمحم نب  رفعج  مانالا  ماما  دـیدومن ؟ لداع  رداق  ترـضح  نذا  ریغب  لـکایه  روص و   70 ص : ج1 ، جاجتحالا ، نیا  هدجـس  دیدرک و  نینچ 
ار ام  دمحم  ای  هک  دنتفگ  دندینش  مازلا  تجح و  نیاب  مانالا  دیس  ناشن  قدص  نانخـس  نوچ  مائل  نیکرـشم  هک  تفگ  مالّـسلا  هیلع  قداصلا 

زین و  دننام . مزلم  هتخاس  دوخ  راعـش  ار  تهب  توکـس و  نآ  زا  دـعب  میئامن . دوخ  بهذـم  باب  رد  رکف  رظن و  ام  هک  دـیئامرف  تیانع  تلهم 
زا ار  نیلسرملا  دیس  ترضح  هک  يادخ  نآب  هک  دومن  دای  مارک  دزیا  تاذب  مسق  مالّسلا  هیلع  قداصلا  دمحم  نب  رفعج  مامهلا  ماما  ترضح 
هک دوب  هدـشن  یـضقنم  بهاذـملا  ۀـفلتخم  مما  فیاوط  نآ  رب  زور  جـنپ  هک  دـینادرگ  ثوعبم  تلاسر  توبنب و  نیلقثب  قدـص  قح و  يور 

نامیا مالسا و  فرشب  هدمآ  رضاح  مامتلاب  رشبلا  دیس  ترـضح  تمدخب  دناهدوب  رفن  جنپ  تسیب و  هک  هسمخ  فیاوط  نآ  یمامت  یگمه و 
نایع هدـیدب  امـش  ناهرب  لیلد و  لثم  نامز  چـیه  رد  لیلد  تجح و  زگره  ام  دمـص  دـحاو  تزعب  دـمحم  ای  دـنتفگ : قافتاب  هدـش  فرـشم 
«. ٍمیِقَتْسُم ٍقیِرَط  یلِإ  َو  ِّقَْحلا  َیلِإ  يِدْهَی  هَّللا  و   » یقداص لوسر  وت  قحب و  وت  يادخ  هک  میهدیم  یهاوگ  و  میدومنن . هدهاشم  هظحالم و 

[ برع نیکرشم  اب  ربمغیپ  جاجتحا  ]

هراشا

رایتخا هچ  يارب  امش  هک  دومرف  هدروآ  برع  نیکرشمب  يور  هیربلا  دیـس  ترـضح  هیونث  مازتلا  زا  دعب  برع ] نیکرـشم  اب  ربمغیپ  جاجتحا  ]
دنتفگ بآم  تلاسر  ترضح  باوج  رد  هفیاط  نآ  دیتسناد ؟ هدیدنسپ  ار  دنسپان  هویش  نیا  دیدومن و  مالع  دزیا  تعاطا  رب  مانـصا  شتـسرپ 

نآ ظاقیا  هابتنا و  تهجب  مارکالا  یبن  میئامنیم . مالعلا  کلمب  مارکا  تزع و  مارتحا و  برقت و  مانـصا  یگدـنب  تداـبع و  هطـساوب  اـم  هک 
يور زا  راوازس  تعاط  دومن  عامتسا  ار  تزعلا  بر  ترـضح  مکح  رما و  هک  تسه  همات  هعماس  ار  امـش  مانـصا  ههلآ و  نیا  ایآ  تفگ : مائل 

؟ دیئامن یلاعت  يراب  ترـضحب  برقت  اهنآ  میظعت  هلیـسوب  امـش  ات  دنیامن  قیلی  یغبنی و  امک  وا  تدابع  قیقحت و   63 ص : ج1 ، جاجتحالا ،
دوب و روصتم  اهنآ  زا  رگا  دیشاب  هدومن  اهنآ  ماجنارـس  هدیـشارت و  دوخ  تسدب  هک  يزیچ  امـش  هک  دومرف  ترـضح  دمحم . ای  هن  دنتفگ :

بقاوع يویند و  روما  حلاصمب  فراع  وا  هک  يادخ  هک  نآ  رگم  دننک ، تدابع  ار  امـش  اهنآ  هک  دیاب  درک  دنناوت  یگدنب  راوازـس  قیال و 
هلاض و مانـصا  نآ  میظعتب  رگا  تسا  بجاو  تزعلا  بر  تعاطا  ار  امـش  نوچ  دـیامن  نآـب  فیلکت  هچ  رهب  ار  امـش  تسا  میکح  يورخا و 

ماما ترضح  دیامن . مانصا  میظعتب  رما  مالع  دزیا  هک  تسا  لاحم  نیا  و  تسا ، مزال  ناشیا  رما  مکح و  ماگنه  نآ  رد  دیامن  رما  هلطاب  ههلآ 
لوق رد  مائل  نیکرشم  نآ  دیناسر و  ماقم  نیاب  مالک  ماعلا  صاخلا و  نیب  نوچ  هک  دیامرفیم  مالّـسلا  هیلع  قداصلا  دمحم  نب  رفعج  مامهلا 
روص لکایه و  رد  لولح  لاوحا  قباس  رد  لاعتم  يادـخ  هک  دـنتفگ  هلاض  هفیاط  نآ  زا  یـضعب  دـندومن  مامت  فالخ  دوخ  ماـمتان  مـالک  و 
هقباس لکایه  روص و  نآ  میرکت  مارتحا و  میظعت و  تزع و  هطـساوب  ضحم  ار  لکایه  روص و  نیا  ام  دندومن و  لاثم  تئیه و  نیدـب  لاجر 
اهنآ تروصب  ار  لـکایه  روص و  نیا  زین  اـم  دومرف  مارتـحا  ززعم و  هلیـسو  نادـب  ار  روص  نآ  دومن و  اـهنآ  رد  لوـلح  اـم  راـگدرورپ  هک 

ههلآ و روص  نیا  هک  دـنتفگ  هبقاعلا  میخو  هفیاط  نآ  زا  رگید  یعمج  و  میئامنیم . اهنآ  هطـساوب  اـهنیا  میظعت  یگدـنب و  مینادرگ و  لومعم 
رهاظ ناحبـس  دزیا  نامرف  رما و  تعباتم  تعاطا و  دندوب و  نانم  نمیهم  نامرف  عیطم  نایع  نآ  نامز  فلاس  رد  هک  تسا  ماوقا  روص  مانـصا 

مارتحا و تزع و  هطـساوب  ضحم  ناشیا  یگدـنب  هدومن  نایعا  نآ  لکایه  لومعم  ناشیا و  روص  لیثمت  زین  ام  دـندومن  ام  زا  شیپ  ادـیوه  و 
، جاجتحالا ترـضح  داجیا  ربکا  نمیهم  نوچ  هک  دنتفگ  رظن  تیوریب و  هفیاط  نآ  زا  رگید  یخرب  و  میئامنیم . مالع  دزیا  ترـضح  میظعت 

تعاطا مارتحاب  هفیاط  نآ  یگمه  و  دومرف ، مالّسلا  هیلع  مدآ  هدجسب  رما  مامتلاب  ار  مارک  هکئالم  دومن  مالّسلا  هیلع  رشبلا  وبا   64 ص : ج1 ،
ار همه  روـص  لـکایه و  نیا  میمورحم  نآ  ۀـکربلا  ریثـک  تبحـص  كاردا  فرـش  زا  اـم  هتفاـی و  ةاـفو  مالّـسلا  هیلع  مدآ  نوـچ  و  میقیلا ، وا 

هیلع ترـضح  نآ  هدجـس  هلیـسو  هب  مارک  هکئالم  هک  نانچ  مـالع  نمیهم  مارتحا  برقت و  تهجب  میدومن و  روصم  ترـضح  نآ  تروصب 
مادقا مایق و  نادب  هتسناد  دوخ  مارتحا  هلیسو  مارکا و  زازعا و  بجوم  ار  وا  تروص  تدابع  هدجـس و  زین  ام  دندش  مارکا  اب  ززعم و  مالّـسلا 
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مایق و رومأم  جهن  نادب  یتدـم  دـیدوب و  هدـش  روفغ  بر  تدابع  هب  رومأم  هکم  بوصب  دوخ  معزب  زین  امـش  قباس  رد  هک  نانچ  میئامنیم ،
يوسب هدجـس  هدینادرگ  دوخ  دبعم  دجـسم و  ار  اهنآ  هدومرف  بصن  دجاسم  بیراحم و  هکم  ریغ  دلب  رد  نآ  زا  دـعب  دـیدومنیم و  مادـقا 

زین هبعکب  امـش  دصق  هکلب  هعرتخم  بیراحم  هعونـصم و  دجاسم  نآ  هن  تسا  هبعک  نیع  نامه  امـش  هدارا  دصق و  هک  نیقی  دـیئامنیم . هکم 
ناکم نیاب  مامتلاب  برع  نیکرـشم  فانـصا  مالک  نوچ  لحم . نآ  یگدنب  هبعک و  میظعت  هن  تسا  لج  زع و  يوسب  یگدنب  تدابع و  دصق 

مالع دزیا  لولحب  لئاق  هک  لومخ  مائل  هرفک  نآ  یلوا  هفیاط  نآ  يوسب  ور  ماعلا  صاخلا و  یلا  ثوعبملا  یبنلا  دیس  ترضح  دیـسر  ماقم  و 
تلالض و هیت  رد  هتشگ  هارمگ  هلیسو  نادب  دیدرک و  اطخ  ایر  کشیب و  دوخ  قیرط  رد  امـش  تفگ : هدروآ  دندوب  مانأ  روص  لکایه و  رد 

نمحرلا میحر  ترضح  نامرف  مکح و  تعاطا  زا  نایغط  درمت و  يور  زا  نیطایش  دننام  هکلب  نادرگرـس  ناریح و  نابایب  لوغ  نوچ  تیاوغ 
لاعتم بهاو  ترـضح  هک  دیئوگیم  هتـشگ  لیاق  لوقعمان  لاوقا  نیاب  هتـسناد  دوخ  لامآ  یناما و  نیع  ار  لالـض  جهنم  کلـسم و  هدمآرب 

هک هفلاس  روص  میظعت  تهجب  روص  نیا  روصت  ام  هدرک ، تسلامعا  تباث  دجسم  زا  هک  لاثم  تئیه و  نیاب  لاجر  روص  لکایه و  رد  لولح 
ج1، جاجتحالا ، میئامنیم . تدابع  هدـش  روصم  لدبتـسم و  یناث  تئیه  نیاب  یلـصا  تاذ  زا  هدرک  لاجر  نآ  روص  رد  لولح  ام  راـگدرورپ 
وا هتشاد  اور  یلاعت  دزیا  يارب  تسا  جایتحا  ناکما و  تافص  هچنآ  هتسناد  نیقولخم  تافصب  فصتم  ار  دوخ  راگدرورپ  امش  سپ   65 ص :

لولح امش  راگدرورپ  ترضح  هک  تساور  زیاج و  اکذ  مهف و  يأر و  لقع و  بسحب  ایآ  دیرآیم  ناصقنب  هزنت  زا  ناکماب و  بوجو  زا  ار 
؛ ددرگن زیمتم  نیعم و  زییمت  درخ و  يور  زا  رگید  رما  زیچ  نآ  زا  الـصا  هک  یعوـنب  ددرگ  زیزعلا  بر  طـیحم  زیچ  نآ  هـک  دـنک  يزیچ  رد 
معط و نول و  زا  دومن  دـناوت  نآ  رد  هچ  نآ  ریاسب  وا  لولح  نایم  ماـنا و  لـکایه  روصب و  مـالع  دزیا  لولح  ناـیم  قرف  ماـگنه  نیا  رد  سپ 

همه روص  لکایه و  هک  هیف  لولحم  ارچ  درک و  دـناوت  زین  اهنآ  رد  لولح  دـیاب  سپ  دـشابن ، تفخ  ینارگ و  یتشرد و  یمرن و  زا  هحیار و 
هیف لولحم  ثداح و  لاح  هک  دیاب  میقتـسم  عبط  میلـس و  لقع  رب  انب  سپ  دشاب . میدـق  دـنک  اهنآ  رد  لولح  هچنآ  دنـشاب و  ثدـحم  تسا 

وا هکنآ  لاح  لحم و  ناکمب و  ددرگ  جاتحم  هنوگچ  لاعتم  بجاو  تاذ  هک  اریز  تسا  لاحم  لاق  لیقیب و  لاقم  نیا  لاثما  و  دشاب ، میدـق 
لولح زیوجت  هطـساوب  تاثدـحم  تافـصب  ار  وا  امـش  هاگ  ره  و  دوب ، لاح  نیمهب  لاحم  ناکم و  داجیا  زا  لبق  لازی  لزی و ال  مل  لـج  زع و 

ره امش  دیناد و  فوصوم  توعنم و  ثودح  لاوز و  تفصب  ار  فؤر  میحر  ترضح  هک  دیآ  مزال  امـش  رب  سپ  دینادرگ  فصتم  لوقعمان 
هک اریز  دیئامن ، تسا  تانکمم  تافص  زا  هک  لاوز  انف و  تفـصب  فاصتا  ار  وا  هک  دیاب  دیراد  اور  هثدحم  تافـص  هلا  ترـضح  يارب  هاگ 
هک دیئوگیم  رگا  و  دیامنیم . تاکربلا  ضیاف  تاذ  ریغت  ههادبلاب  تافص  نیا  لاثما  تسا و  هیف  لولحم  لاح و  تافـص  عمجا  تافـص  نیا 

ببـسب دوش  ریغتم  تایطعلا  بهاو  تافـص  هدـیمح و  تاذ  هک  تسا  زیاـج  سپ  ددرگیم  ریغتم  ایـشا  رد  لولح  هلیـسوب  یلاـعت  يراـب  تاذ 
دیاب دوش  دراو  فوصوم  رب  رگید  کی  بقاعتب  هک  تافص  یقاب  يدرز و  یخرس و  يدیفس و  یهایس و  لولح  تهجب  نوکس و  تکرح و 

یگمه هک  دیآ  مزال  نیکرشم  امش  قیرط  رب  انب   66 ص : ج1 ، جاجتحالا ، هکنآ  ات  دشاب  دراو  زیاج و  زین  یلاعت  کلم  ترضح  تاذ  رب  هک 
زع  » دشاب ثدحم  نکمم و  تاثدـحم  تانکمم و  ریاس  قیرطب  یلاعت  دزیا  دـشاب و  اور  زیاج و  نیملاعلا  بر  ترـضح  رب  نیثدـحم  تافص 

لوقعمان لوق  داسف  سپ  دش  ادیوه  رهاظ و  یلاعت  بجاو  لولح  باب  رد  امـش  عیمج  نظ  نالطب  هاگ  ره  و  اریبک .» ازع  کلذ  نع  یلاعت  هَّللا 
هیلع قداصلا  دـمحم  نب  رفعج  قطان  ماما  ترـضح  دـیدرگ . نشور  حـیال و  نیب و  حـضاو و  دوب  اوران  قیـالان  مـالک  نآ  رب  ینبم  هک  اـمش 
موق نآ  دومن  ماتتخا  مارم  دـصقم و  نیاب  مائل  نیکرـشم  نآ  مازلا  تجح و  يارب  مایتلا  قدـص  مالک  مالع  دزیا  یبن  نوچ  هک  دومرف  مالّـسلا 
نیئآ بهذم و  رد  رظن  نید و  رما  رد  رکف  نیا  زا  دعب  ام  هک  دـنتفگ  توکـس  زا  دـعب  هتـشگ  مومغم  مزلم و  مولم و  توهبم و  مومذـم  موش 

هک دندوب  نآ  رب  لئاق  هک  نیدیب  نیکرشم  مود  هقرف  بناجب  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  نیلـسرملا  دیـس  ترـضح  هاگنآ  سپ  میئامن . دوخ 
میرکت میظعت و  هطـساوب  زین  ام  دندوب  روص  لکایه و  نیاب  نوچ  دـندومنیم  نیکمن  تزع و  لامک  اب  نیملاعلا  بر  تدابع  هک  نیـشیپ  ماوقا 
تدابع امش  هاگ  ره  هک  دیئامن  نالعا  مالعا و  ار  ام  امـش  هک  تفگ  هدروآ  يور  میئامنیم ، تدابع  تساهنیا  روص  قفاوم  هک  اهتروص  نیا 

رب وا  تیدوبع  هدجـسب  ار  دوخ  همیرک  هوجو  درکیم  سدـقم  دزیا  یگدـنب  تعاـط و  سک  نآ  هک  یـسک  تروص  يارب  زا  دـینک  زاـمن  و 
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داجیا و ار  تئیه  تروص و  نآ  امـش  هک  تزعلا  بر  ترـضح  تهجب  سپ  دیروآیم  ياجب  وا  یگدنب  هتـشاذگ  تنکـسم  عوشخ و  نیمز 
لکیه و نآ  تعاط  روط  زا  هویش  نآ  هک  هتشاذگ  تنمیب  قلاخ  نآ  هطساوب  تعاط  تیدوبع و  تدابع و  یگدنب و  قیرط  هچ  دومن  تقلخ 
عوشخ و ههبج  عضو  رب  یتدایز  یگدنب  عون  چیهب  تعاط  یگدنب و  قیرط  رد  هک  اریز  دشاب ، تدایز  تنکـسم  للذـت و  هقیرط  رد  تروص 

هدیناسر میدقتب  تیدوبع  عون  نیا  تروص  نآ  هطساوب  امش  هاگ  ره  و  درادن . تلذ  تنکـسم و  نیمز  تعارـض  عوضخ و  نیبج  تیدوبع و 
یسک قلاخ  هک  نآب  تسا  طیحم  امش  ملع  هن  دیرادن ، دشاب  هدوب  سدقا  دزیا  قیال  هک  سدقم  یگدنب   67 ص : ج1 ، جاجتحالا ، سپ  دیشاب 

تاعاط و مارکا  هبترم  رد  تایرب  ریاسب  ار  وا  دـشاب  میرکت  تزع و  يور  زا  تعاط  شتـسرپ و  قیال  میظعت و  يور  زا  تداـبع  قحتـسم  هک 
رد ار  یگرزب  ای  هاشداپ  هاگ  ره  هک  دیئامنیم  هظحالم  هیروص  هدهاشم  رد  امـش  هچنانچ  تشاد ، دیابن  تاذاحم  تاواسم و  تادابع  مارتحا 

هبتر و یمک  عون  چیه  ثعاب  لعف  لمع و  نیا  لقع  درخ و  بسحب  ایآ  دیناد  يواسم  وا  ناگدـنب  اب  میرکت  مارتحا و  میظعت و  زازعا و  هبترم 
نیقیب دنک  میقتـسم  دح  زا  هدایز  میرکت  میظعت و  ریغـص  هطـساوب  یگرزب  صخـش  رگا  هک  نانچ  هن ، ای  دوشیم  مارتحا  اب  كرزب  نآ  مارکا 

دزیا تدابع  تعاط و  اضیا  تسا  قفاومان  ریغـص  نآ  تهجب  مارتحا  نآ  هک  یعونب  سپ  تسا ، میقتـسمان  میظعت  نیا  میلـس  لقع  دزن  رد  هک 
دندومن مانالا  دیس  ماظن  زجعم  مالک  عامتـسا  مائل  هفیاط  نآ  نوچ  تسا . قیالان  نتـسناد  يواسم  قیالخ  ریاس  تعباتم  یگدنب و  اب  ار  قلاخ 

میظعت هک  تسا  ادـیوه  رهاـظ و  اـکذ  مهف و  ناـبحاص  همه  رب  هک  دومرف  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  تسا . نینچ  یلب  دـنتفگ :
. تسا روفغ  بر  روز  بجوم  روکـشم  ریغ  میظعت  نآ  تسا ، میدـق  ماـیا  نیعیطم  ناگدـنب  نآ  روـص  میظعت  هطـساوب  امـش  زا  میرک  بهاو 

نیکرـشم هفیاط  نآ  تفای  ماجنا  ماقم  نیاب  مارکالا  یبن  ترـضح  مـالک  نوچ  هک  دومرف  مالّـسلا  هیلع  قداـصلا  دـمحم  نب  رفعج  ترـضح 
نیکرـشم موس  هقرف  بناجب  هَّللا  بیبح  ترـضح  هاگنآ  سپ  میئامنیم . دوخ  نید  بهذم و  رد  رکف  نیا  زا  دعب  ام  دمحم  ای  دنتفگ : تیوریب 

هاگ امش  هچنانچ  میراد  تقفاوم  تقیرط  رد  امش  اب  نیملاعلا  بر  ترضح  یگدنب  رد  ام  هک  دنتفگیم  نیلسرملا  دیس  ترـضحب  هک  نیدیب 
مه ام  دـیروآیم  ياجب  زاینیب  ترـضح  یگدـنب  هدجـس و  دـجاسم  بیراحم و  رد  راصما  دالب و  ریاس  رد  هاـگ  دـیراذگیم و  زاـمن  هبعکب 

هطساو هب  ام  یگدنب  تقو  همه  میناسریم و  میدقتب  ربکا  قلاخ  تیدوبع  هدجـس  رگید   68 ص : ج1 ، جاجتحالا ، عونب  هاگ  یعونب و  یهاـگ 
نیع دیتفرگ  ارف  تلباقمب  دوخ  تلثامم  تهباشمب و  تدابع  رد  ار  ام  دـیدز و  لثم  ام  يارب  امـش  هک : دومرف  هدروآ  يور  تسا ؛ یلاعت  دزیا 
بر یهنب  رومأم و  عیطم  عیمس  قلاخ  ترضح  رمأب  میبابرالا  بر - بوبرم  قولخم و  باهو و  دزیا  ياههدنب  ام  هک  اریز  تسا ، اطخ  طلغ و 

صالخا و يور  زا  دـیامن  ناکم  نآ  رد  تعاـط  هدارا  اـم  زا  ناحبـس  دزیا  ترـضح  هک  ناـکم  لـحم و  ره  رد  میروصقم و  رجزنم و  یلعلا 
تدابع و میدرگ  رومأم  هک  یهجو  رهب  عون و  رهب  ام  هکنآ  مالک  هصالخ  میئاـمنیم . مادـقا  ماـیق و  ناـکرا  حراوج و  یگمه  داـیقناب  ناـقیا 

هوجولا نم  هجو  چیهب  میراذـگن و  نوذأم  ریغ  کلـسمب  رومأم  قیرط  زا  مدـق  میناسر و  روهظ  زیحب  رومأم  جـهن  نامهب  روفغ  بر  یگدـنب 
قیقحت يور  زا  قیلی  یغبنی و  امک  عالطا  تایطعلا  بهاو  ترـضح  تدارا  قیاقح  هب  ار  امـش  نوچ  و  میراپـسن ، یپ  نوچیب  مکح  فالخب 

شور لوا  جهن  رب  ام  تعاط  هدارا  زا  لج  زع و  هک  تسا  دیما  دـیئامنیم  دوخ  تدابع  تعاطب و  سایق  ار  ام  یگدـنب  تدابع و  قیرط  تسین 
و دومرف ؛ نآ  راصتخا  راصتقاب و  مکح  هچ  هدومن  رما  مکح و  زا  يدعت  تأرج  زا  یهن  ار  ام  اذهلف  دـشاب ، هتـشاد  لمهم  تیهارک و  ار  یناث 

انعمـس شوگب  قالطالا  یلع  میکح  مکح  تعاطا  مه  ام  دومن  همظعم  هبعکب  هجوت  رما  تافـص  هدوتـس  تاذ  یگدنب  ماگنه  رد  ار  ام  نوچ 
ره رد  وا  سدـقا  تاذ  تعاط  تدابع و  ماگنه  رد  مالع  دزیا  ترـضح  مارحلا  تیب  زا  دـعب  هطـساوب  ار  ام  لاحلا  یناـث  رد  و  میدومن . اغـصا 

عمـسب ار  زیزع  نمیهم  رما  زین  ام  دومرف  ۀـمایقلا  موی  یلا  امیظعت  افرـش و  هَّللا  اهداز  همرکم  هکم  بناجب  هجوت  رما  میـشاب  هک  راصما  دـالب و 
دابعلا قالخ  رما  مکح و  هرئاد  زا  ياپ  میداقنم و  عیطم و  دبای  تیـشمت  نآ  رب  تزع  ترـضح  تدارا  مکح و  هک  رهب  میدومن و  یقلت  اضر 

تروصب هک  یسک  تیدوبع  هدجس  هک  دیئامن  مالعا  نایب و  امش  اما  میرادربنامرف . تسا  رادیاپ  یقاب و  راعتـسم  تایح  ات  میداهنن و  نوریب 
، دـیئامرفیم مادـقا  هدومرفان  تسیاـشان  راـک  نادـب  هک  مکح  رماـب و  دـیئامنیم و  عون  هچ  69 و  ص : ج1 ، جاـجتحالا ، هجو  هچب  دوـب  مدآ 

دـشاب مدآ  تروصب  هک  یـسک  دوجـسب  رما  زین  ار  هکئالم  و  ار ؛ مدآ  ینب  هن  دـینادرگ  مدآ  هدجـسب  رومأم  ار  هکئالم  ملاـع  رداـق  ترـضح 
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هب رومأم  روفغ  بر  زا  امـش  نوچ  دـشابن و  اور  حیحـص و  امـش  ساسایب  سایق  سپ  تسا . مدآ  ریغ  مدآ  هباـشم  تروص  هک  اریز  دومرفن ،
زا دعب  دشابن . نآ  رب  هقح  وه  امک  عالطا  ار  امـش  دشاب و  یلعلا  بر  هورکم  امـش  لومعم  هک  دیاش  دیتسین  وا  هباشم  تروص  مدآ و  هدـجس 

يارس لخاد  هبنش  جنپ  زور  هک  دنادرگ  نوذأم  ار  امش  یسک  رگا  الثم  هک  دومن  نایب  ناشن  زجعم  ناسل  زا  ناجلا  سنالا و  یبن  ترضح  نآ 
روکذم فالخ  رهش  نیا  رد  ای  رگید  هلحم  رد  رهش  ناج  رگا  هک  ار  امـش  تسا  قح  رد  زیاج  ایآ  نالف ، ینب  هلحم  رد  دراد  هنیدم  رد  هک  وا 

دیامن تیانع  امشب  دوخ  ياههدنب  زا  هدنب  کی  ای  دشخب  امشب  دوخ  ياههماج  زا  هماج  کی  یسک  ای  دیوش  لخاد  دشاب  هتشاد  يارس  راد و 
نوذأم ریغ  رد  فرـصت  يدعت و  تصخر  نآ و  نتفرگ  هک  هیف  نوذأم  ياوس  ار  امـش  دیامرف  تمحرم  امـشب  دوخ  هلیوط  زا  صاخ  بسا  ای 

دیاب دمحم  ای  یلب  دنتفگ : تسا . ادیوه  رهاظ و  عورـشمان  دـیرادرب  اهنآ  ياجب  يرگید  رگا  هچ ، تسین  نوچیب  دزیا  نسحتـسم  حـیحص و 
رد تلادع . هیضرم  هقیرط  هن  تسا  توادع  ملظ و  بابرا  هویش  تصخر  نذا و  ریغب  ریغ  کلم  رد  فرصت  هچ  دومن ، نوذأم  رب  راصتخا  هک 

کلم و رد  ریغ  میدـقت  مدـع  ینعم  رد  ایند  لها  كولم  یـضعب  ایآ  هک  دـینادرگ  ملکتم  لاقم  نیاب  ار  هقطان  لبلب  لابقا  اب  لوسر  لاـح  نیا 
نیکرـشم تسا ؟ يرحا  راوازـس و  ینعم  نیا  رد  یلاعت  هناحبـس و  قح  ترـضح  هکنآ  ای  تسا  یلوا  قحا و  وا  تصخر  نذا و  ریغب  وا  لاـم 

چیه هک  دـیاب  تسوا  كالفالا  كرحم  كـالمالا و  کـلام  هک  اریز  تسا ؛ یلوا  قیلا و  ینعم  نیاـب  نیعم  نیملاـعلا  بر  ترـضح  دـنتفگ :
ارچ امش  سپ  هک  دومرف  ناجلا  سنالا و  یبن  ترضح  دیامنن . ناشیا  نذا  ریغب  نانم  دزیا  كالما  رد  فرـصت  كاخ  زکرم  ات  ایرث  زا  يدحا 

دمحم نب  رفعج  مانالا  ماما  دـیدومن ؟ لداع  رداق  ترـضح  نذا  ریغب  لـکایه  روص و   70 ص : ج1 ، جاجتحالا ، نیا  هدجـس  دیدرک و  نینچ 
ار ام  دمحم  ای  هک  دنتفگ  دندینش  مازلا  تجح و  نیاب  مانالا  دیس  ناشن  قدص  نانخـس  نوچ  مائل  نیکرـشم  هک  تفگ  مالّـسلا  هیلع  قداصلا 

زین و  دننام . مزلم  هتخاس  دوخ  راعـش  ار  تهب  توکـس و  نآ  زا  دـعب  میئامن . دوخ  بهذـم  باب  رد  رکف  رظن و  ام  هک  دـیئامرف  تیانع  تلهم 
زا ار  نیلسرملا  دیس  ترضح  هک  يادخ  نآب  هک  دومن  دای  مارک  دزیا  تاذب  مسق  مالّسلا  هیلع  قداصلا  دمحم  نب  رفعج  مامهلا  ماما  ترضح 
هک دوب  هدـشن  یـضقنم  بهاذـملا  ۀـفلتخم  مما  فیاوط  نآ  رب  زور  جـنپ  هک  دـینادرگ  ثوعبم  تلاسر  توبنب و  نیلقثب  قدـص  قح و  يور 

نامیا مالسا و  فرشب  هدمآ  رضاح  مامتلاب  رشبلا  دیس  ترـضح  تمدخب  دناهدوب  رفن  جنپ  تسیب و  هک  هسمخ  فیاوط  نآ  یمامت  یگمه و 
نایع هدـیدب  امـش  ناهرب  لیلد و  لثم  نامز  چـیه  رد  لیلد  تجح و  زگره  ام  دمـص  دـحاو  تزعب  دـمحم  ای  دـنتفگ : قافتاب  هدـش  فرـشم 
«. ٍمیِقَتْسُم ٍقیِرَط  یلِإ  َو  ِّقَْحلا  َیلِإ  يِدْهَی  هَّللا  و   » یقداص لوسر  وت  قحب و  وت  يادخ  هک  میهدیم  یهاوگ  و  میدومنن . هدهاشم  هظحالم و 

نیلسرملا دیس  ترضح  زا  نیکرشم  نایعا  نتفای  مازلا  نایب  رکذ و  رد 

هراشا

يورم مالّسلا  هیلع  يرکسعلا  یلع  نب  نسحلا  دمحم  وبا  ترضح  زا  نیلسرملا  دیس  ترضح  زا  نیکرـشم  نایعا  نتفای  مازلا  نایب  رکذ و  رد 
ام رادـقمیلاع  دـج  ایآ  هک  مدیـسرپ  دوخ  راوگرزب  ردـپ  زا  يزور  نم  هک  دومرف  نایب  ناشن  زجعم  ناسل  زا  ترـضح  نآ  هک  تسا  لوقنم  و 

تجاجل تنعت و  ترـضح  نآ  اب  نیکرـشم  دوهی و  تعامج  هک  یتقو  توبن  مایا  رد  رابجلا  کلملا  مالـس  هیلع  راـفغ  دزیا  ترـضح  لوسر 
بتارم یلب  دومرف : نم  ردـقلا  لیلج  ردـپ  دومنیم ؟ هرظانم  هلداجم و  هرجاشم و  هثحابم و  رارـشا  فیاوط  نآ  اب  راـتخملا  یبن  اـیآ  دـندرکیم 

و دندومن ، لادج  هثحابم و  لاعتم  دزیا  ترضح  مکح  مازلا  تابثا و   71 ص : ج1 ، جاجتحالا ، هطساوب  رافک  اب  ترضح  نآ  زا  رایسب  رایسب 
اَذـِهل ام  اُولاق  َو   » یلوا دـیامنیم : نالعا  تیاکح و  هیآ  دـنچ  رد  ناـعذالا  مزـال  نآرق  رد  ناـنم  دزیا  ترـضح  هک  تسنآ  یکی  هلمج  نآ  زا 

ُنآْرُْقلا اَذـه  َلُِّزن  َْول ال  اُولاق  َو   » هیناث هیآ  «. 1 « » ًاروُحْـسَم اًلُجَر   » هلوق یلا  ٌکَلَم » ِْهَیلِإ  َلِْزنُأ  َْول ال  ِقاوْسَْألا  ِیف  یِـشْمَی  َو  َماعَّطلا  ُلُـکْأَی  ِلوُسَّرلا 
«. 3 « » ُهُؤَْرقَن ًاباتِک   » یلاعت هلوق  یلا  ًاعُوْبنَی » ِضْرَْألا  َنِم  اَنل  َرُْجفَت  یَّتَح  َکـَل  َنِمُْؤن  َْنل  اُولاـق  َو   » هثلاـث هیآ  « 2 « » ٍمیِظَع ِْنیَتَیْرَْقلا  َنِم  ٍلُـجَر  یلَع 
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دندومن نالعا  مالعا و  تنعت  هب  ناجلا  سنـالا و  یبن  ترـضحب  ناوارف  ناـینبیب  نانخـس  ناودـع  لـهج و  يور  زا  نارفاـک  يا  نآ  زا  دـعب 
ياعدا توبن و  يوعد  رد  وت  رگا  دـمحم  ای  دـنتفگ : هاگنآ  سپ  ددرگ ، ناـیب  ناـیعلا  حیـضوتلا و  لـیبس  یلع  لـمجم  نآ  لیـصفت  هچناـنچ 

ارتفا ریغت و  يور  زا  ام  هک  هلئـسا  هطـساوب  هک  یتسیاب  يدوب  تیآ  بحاص  تجح و  اب  قداص و  هیحتلا  مالّـسلا و  هیلع  یـسوم  لثم  تلاسر 
هک اریز  یمتخوس ، دنتخوس  الب  شتآ  هقعاصب  اجیب  لاؤس  نآب  هک  یـسوم  موق  لاثم  رب  زین  ام  يدمآ و  دورف  الب  هقعاص  ام  رب  میدرک  امـشب 

يور زا  لامجا  نیا  لیـصفت  تسا . رارـشا  دوهی  هلئـسا  زا  رتشیب  بتارمب  میتساوخ  اعدتـسا  ارتفا و  ریغت و  عیرقت و  هطـساوب  امـش  زا  ام  هچنآ 
زا یعمج  اب  هیربلا  دیس  ترـضح  يزور  هک  دیامرفیم  مالّـسلا  هیلع  يرکـسعلا  یلع  نب  نسحلا  دمحم  وبا  ترـضح  هک  تسنآ  لاقم  قدص 

دیلو لثم  دندوب  شیوخ  موق و  رگید  کی  اب  اهنآ  رثکا  هک  شیرق  ياسؤر  زا  یتعامج  هاگان  دندوب  هتسشن  همظعم  هبعک  کیدزنب  باحـصا 
ۀیما یبا  نب  هَّللا  دـبع  یمهـس و  لئاو  نب  صاـع   72 ص : ج1 ، جاـجتحالا ، ماـشه و  نارـسپ  لـهج  وبا  يرتحبلا و  وبا  یموزخم و  هریغم  نب 

نآ رد  ناـیغط  درمت و  لـها  هفیاـط  نآ  یگمه  دـندوب ، ناوارف  ناـشیا  ناـشیوخ  ماوقا و  زا  ریثک  عمج  ناـشیا  زا  کـی  ره  اـب  و  یموزخملا ،
توالتب دندوب  بآم  ناوضر  لفحم  نآ  نیدعستسم  هک  باحصا  زا  یعمج  اب  لج  زع و  لوسر  ترضح  لحم  نآ  رد  دندش . رضاح  ماگنه 
نیکرشم نآ  زا  یضعب  ماگنه  نآ  رد  دومرفیم ؛ مالعا  یهن  رماب و  ار  باحصا  ترضح  نآ  دنتشگ و  لوغـشم  باهو  دزیا  باطتـسم  باتک 

رد شیهن  رما و  باطخ  تسا و  ماظن  تیاغب  مایا  نیا  رد  دـمحم  راک  هک  دـنتفگ  مامت  تریح  يور  زا  رگید  یـضعب  اـب  ماجنارـس  هریت  ماـئل 
تئیهب ام  هک  دـیاب  تسا  مارح  ماقم  نیا  رد  نطوت  ار  ام  ینامز  كدـنا  رد  دـشاب  مارم  قسن و  نیاب  شلغـش  رگا  ماظتنا ؛ ماکحتـسا و  تیاهن 

تجح و يور  زا  ار  وا  نآ  زا  سپ  هدوـمن  وا  تحاـضف  تیکبت و  تمـالم و  شنزرـسب و  ادـتبا  هتفر  وا  دزن  یعوـمجم  تروـصب  یعاـمتجا 
ات مینادرگ  لطاع  طقاس و  رابتعا  هجرد  زا  لطاب و  مدروآ  لاعتم  دزیا  زا  هک  دـیامنیم  هک  لاقم  مالک و  عون  ره  میئاـمن و  ماـمت  مازلا  ناـهرب 

لادبتـسا مارـصنا و  لاونم  نیدب  وا  لاح  نوچ  ددرگ . رادقمیب  راوخ و  شتلزنم  رابتعا و  ردـقیب و  وا  باحـصا  رظن  رد  شیهن  رما و  بطخ 
یغ و نوماریپ  دعب  نم  ددرگ و  زین  دوخ  لاوقا  لاعفا و  زا  رجزنم  هدومن  دوخ  لامآ  یناما و  كرت  لاوحا  لیدبت  هلیسوب  هک  تسا  دیما  دبای 
لوق و نآ  لثمب  دـعب  نم  دزاس و  صلختـسم  اجیب  يوعد  بتارم  عیمج  زا  ار  دوخ  ام و  و  ددرگن ، دوخ  لـصاحیب  ناـیغط  درمت و  لـطاب و 

. تسا ناشف  نوخ - هدنرب  ریشمش  ناشیا  ام و  نایم  لماع  لدبتسم  شعاضوا  لاح و  لعفنم و  رجزنم و  رگا  و  دزادرپن . لعف 

([ ص  ) مرکا ربمغیپ  اب  یموزخم  هیما  یبا  نب  هللا  دبع  نانخس  ]

لغد لهج  وبا  دندش ؛ ناتسادمه  ناینبیب  نانخس  نیاب  مائل  نآ  یگمه  نوچ  ص ])  ) مرکا ربمغیپ  اب  یموزخم  هیما  یبا  نب  هللا  دبع  نانخس  ]
هَّللا دبع   73 ص : ج1 ، جاجتحالا ، دوشیم ؟ مالّسلا  ةالصلا و  هیلع  دمحم  مازلا  هثحابم و  مالک و  یلوتم  مادک  ام  باحـصا  زا  یـسک  تفگ 

وا تجحب  مامت  هرظانم  هلداجم و  هرجاشم و  هثحابمب و  نم  تفگ : دوب  ماجنارسیب  هفیاط  نآ  ملعا  دوخ  داقتعاب  هک  یموزخملا  ۀیما  یبا  نب 
یباسح و نراـقم  هک  نمب  اـیآ  میادزب ، دوخ  هبحا  بولـسا  تبحم  بولق  زا  هصق  تیاـکح و  نیا  ملا  هصغ و  مغ و  گـنز  میاـمن و  مازلا  ار 

عمج هوجولا  لک  نم  وا  باب  رد  ار  امـش  رطاع  رطاخ  میامن و  تیافک  امـش  زا  ار  وا  مهم  رـش و  هک  دـیتسه  یـضار  مشاب  وا  یفاک  هلداـجم 
لاهن هزات  شنیرفآ  نامـسآ  دیـشروخ  شناد و  کلف  هام  نآ  شیپ  هب  قافتاب  رـسکی  قاـفن  رپ  موق  نآ  سپ  یلب . تفگ : لـهج  وبا  منادرگ .
مالظ یلایل  يازفا  رون  ياضیب  يراصن  دوهی و  رفکلا  راد  نازورهایس  زورفا  رون  مجنا  يرق  ما  هنیدم و  ناتسلگ  هوابون  احطب  برثی و  ناتسوب 
ءدبم رد  ملعی » نکی  مل  ام  ملع  و   » ملعم ایبنا  نیـشیپ و  لسر  نایدا  للم و  خسان  اغد  زور  رد  نادحاج  رهظا  هدننکـش  ازج  ماگنه  رد  نابحم 

وبا یلعلا  کلم  بیبح  نیما و  میلک و  لیلخ و  ییحی و  و  یفـص » یلاعت  هَّللا  عم  یل   » شلاب راـچ  ناطلـس  یحوا » اـم  هبر  یحوأـف   » هاگـسرد
لام ملع و  ترثک  يور  زا  هک  یموزخملا  ۀیما  یبا  نب  هَّللا  دبع  دندمآ . ءامسلا  ضرالا و  بر  تاولص  هیلع  یفطصملا  یبنلا  دمحم  مساقلا 

رد عورـش  هتـشاذگ  شیپ  لادـج  ثحب و  يور  زا  لاق  لیق و  هرظانم  مدـق  لابقا  تداعـسیب و  نآ  دوب  لاهج  نآ  لضا  هکلب  لاـجر  نآ  زعا 
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؛ یـشاب نیملاعلا  بر  لوسر  وت  هک  يربیم  نانچ  نامگ  ینکیم و  لـئاه  نخـس  كرزب و  يوعد  دـمحم  اـی  تفگ : هدومن  ماـظنیب  مـالک 
لثم وت  هک  اریز  دـنادرگ ؛ لسرم  ثوعبم و  نیقولخم  ریاسب  نینچ  يربمغیپ  نیعمجا  قئالخلا  قلاخ  نیمحارلا و  محرا  ترـضح  هک  تاـهیه 

رد قیرط  نامهب  زین  وت  میئامنیم  مادـقا  مایق و  ماهم  ماجنارـس  تهجب  قاوسا  ددرت  ماود و  برـش  لکأب و  جاـتحم  اـم  هچناـنچ  يرـشب و  اـم 
، جاجتحالا درادن . تبسن  الصا  امشب  تلاسر  ياعدا  توبن و  ياوعد  نیا  رب  انب  یئامنیم ، مامت  یعس  قاوسا  ددرت  برـش و  لکا و  مارـصنا 

هاشداپ اب  مور  هاشداپ  رگا  هچنانچ  دیئامن  رایتخا  رابتعا  يور  زا  راگزور  هیروص  يایـشا  هدهاشمب  راک  ره  ساسا  سایق  امـش   74 ص : ج1 ،
رد لامک و  تفرعم و  رد  هک  دـنیامرف  نییعت  رما  نآ  هطـساوب  یـصخش  نیقیلا  ههادـبلاب و  دـنیامنب  رگید  تیالوب  لوسر  لاـسرا  هدارا  سرف 

تعفر تیاغ  رد  هیلاعتم  رود  هیلاع و  روصق  مایخ و  اههدرپارـس و  بحاص  دوب و  لاثم  هیبشیب و  زاتمم  لاثما  نارقا و  زا  لاـم  تورث و  ینغ و 
دنراد و لاسرا  تلاسرب  ار  لانم  لام و  بحاص  كرزب  یسک  نینچ  دشاب ، ماجنا  دحیب و  مالغ  همدخ و  فیاص و  کلام و  ماکحتـسا و  و 

بر نیرتـمک  دـیبع  یمک و  ناگدـنب  هک  یئاـهنآ  هاـگ  ره  و  تسا . نیملاـعلا  بر  ترـضح  نسحتـسم  هکلب  نیقوـلخم  همه  هدیدنـسپ  نیا 
زا هک  تیرب  ریاس  تلاسرب  وت  يوعدب  نوچ  یتسین  لومتم  ینغ و  هک  یسک  وت  لثم  دننام و  ارچ  لج  زع و  سپ  دننک  نینچ  دنشاب  نیملاعلا 

رگید تسین . تما  چـیه  نسحتـسم  تلاسر  عون  نیا  تیور  لقع و  بسحب  دراد ، لاسرا  دـشاب  تدایز  تنکم  تزع و  تورث و  لامب و  وت 
قیدـصت وا  يدومرفیم  وت  هچ  ره  هک  يدوب  لدـع  قیفر و  وت  اب  هتـسویپ  لج  زع و  ترـضح  هتـشرف  هک  یتسیاب  يدوب  ربمغیپ  وت  رگا  هکنآ 

رگا هچ  یـشابن ، ربمغیپ  هک  تسنآ  رهاظ  تسین  وت  اب  یکلم  نوچ  یمدرکیم ، هدهاشم  نایع  هدیدب  یگمه  ناقلخ  ام  يدومنیم و  وت  مالک 
لثم هن  دینادرگیم  لسرم  ام  يربمغیپ  تهجب  ربتعم  ناگتشرف  زا  رشب  ریغ  سنج  زا  هک  نیقی  دینادرگیم  لاسرا  ربمغیپ  ام  يارب  رواد  ترضح 
هَّللا دبع  نوچ  یشاب . رهام  رحاس  وت  سپ  ددرگ  رهاظ  نیب و  رهاظ  فالخ  ياهزیچ  یـضعب  وت  زا  یـشابن و  ربمغیپ  وت  هاگ  ره  و  ار ، رـشب  وت 
یقاب وت  زییمتیب  نانخس  زا  زیچ  چیه  نالف  هک  دومرف  دومحملا  یبن  ترـضح  دیناسر  ماقم  نیاب  دوخ  ماظنیب  مالک  یموزخملا  ۀیما  یبا  نب 

ام و زا  هکلب  لجا  زعا و  رایسب  رایسب  ربمغیپ  هک  تسیاب  داتـسرفیم  رـشب  ام  يارب  ربمغیپ  رـشب  سنج  زا  یلاعت  يادخ  رگا  یلب ، تفگ : دنام ؟
وتب ار  نآ  لاعتم  دزیا  هک  تسنآ  وت  معز  هک  ینآرق  نیا  ارچ  دینادرگیم ،  75 ص : ج1 ، جاجتحالا ، لسرم  ثوعبم و  رشب  ریاسب  رتلومتم  وت 

هد ود  نیا  رد  هک  گرزب  درم  ود  نـیا  زا  یکیب  ار  نآ  دوـمرف  ززعم  تلاـسر  توـبن و  فرـشب  هلیـسو  نادـب  ار  وـت  دوـمن و  لازنا  لاـسرا و 
، تسا نکاس  فیاط  رد  هک  دوعـسم  نب  ةورع  يرگید  تسا و  همظعم  هکم  نطوتم  هک  هریغم  نب  دیلو  یکی  دومنن ، لاسرا  لازنا و  دنـشابیم 
عنتمم و لابقا  اب  درم  ود  نیا  لثم  دوجو  لاحم  دالب و  ریاس  رد  هکلب  هنیدـم  هکم و  رد  لاحلا  لالج  هاـج و  هبتر  رد  لاـم و  تورث و  رد  هچ 

هکم مظعم  رهـش  ود  نیا  نینطوتم  یگمه  هکلب  هیداب  هنکـس  یمامت  لاـس  دـنچ  دـننک  هدارا  رگا  ناـشیا  زا  کـی  ره  هک  اریز  تسا ، لاـحم 
و دـنراذگن ، نیمزرـس  نیا  رد  جاتحم  نیکـسم و  ریقف و  دـننادرگ و  لاثمیب  ینغ و  لام  کلمب و  ار  لاحم  ریاس  همرکم و  هنیدـم  همظعم و 
مامتهاب و نأشلا  میظع  راک  نیا  نانم  دزیا  ترـضح  سپ  تسا  سمـشلا  نم  رهظا  ناـنگمه  رب  وت  هلیع  تنکـسم و  هقاـفو و  رقف  لاـح  نوچ 

هتشاد نآ  نایب  هدارا  هک  يزیچ  وت  نانخـس  زا  رگید  هَّللا  دبع  يا  هک  دومرف  دوبعم  نمیهم  دزیا  لوسر  ترـضح  دراذگ . ناسهچب  امـش  نأش 
زا ولمم  هک  هکم  نیمز  هکنآ  ات  میرآیمن  یلاعت  کلم  یهاون  رماوا و  امـشب و  نامیا  ام  دمحم ، ای  یلب  تفگ : دـنام ؟ یقاب  دوجوم و  یـشاب 

رهاظ دشاب  راوگشوخ  فاص و  تیاغب  هک  راثآ  تبوذع  راهنا  ياههمـشچ  هتفاکـش  تسا  هبلـص  ياههوک  زا  روشحم  هرع  هدمـص و  راجحا 
ناور ياهبآب  جاتحم  ایارب  ریاـس  اـم و  نوچ  تسا و  راوشد  بعـص و  تیاـغب  راـضحا  ترثک  هطـساوب  راـید  نیا  یـضارا  رفح  هچ  ینادرگ ،

لوذبم راهنا  نایرج  مارصنا  باب  رد  ار  دوخ  مامتها  یعس و  تیاهن  امش  هک  دیاب  میناهج  نیا  رد  تایرورـض  یقاب  توق و  لیـصحت  تهجب 
یلاعت و هناحبـس و  قح  ترـضح  یگدنب  تدابع و  دنیآرد و  نامیا  مالـسا و  فرـشب  دـننک و  یناگدـنز  یناسآب  قیالخ  عیمج  ات  ینادرگ 

بانعا لخن و  نآ  زا  ایارب  هفاک  ام و  هک  يدوب  یناتـسلخن  یناتـسبات  یناتـسمرگ  غاب  ار  امـش  هکنآ  ات  دنیامن  امـش  شهاوخ  قبط  رب  تعاطا 
فانکا و نیددرتم  هکلب  میدومنیم ؛ بآم  لحم و  عیمج  رد  باـب  ره  رد  باحـصا  دوخ و  ماـعطا  هکفت و   76 ص : ج1 ، جاجتحالا ، هتسویپ 
ات يدوب  يراج  یفاص  ياهبآ  غاب  نآ  بقع  رد  دـندشیم و  هکفتم  تنمیب  قلاخ  ماـعنا  ناـسحا و  لـضاوف  زا  تنج  نیا  هکاوف  زا  زین  فارطا 
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امـش ياعدم  هکنآ  ای  دیدرگیم . باوبالا  لک  نم  امـش  يوعد  يوربآ  هلیـسو  بآ  نآ  دـنتفاییم و  مالک  هرهب ال  رفاو و  ظح  نآ  زا  یگمه 
نآ ام  هنیآ  ره  ددرگ  نایع  رهاط و  ام  رب  نامسآ  زا  الب  یگریت  رگا  هک  تسنآ  دمحم  ای  امش  معز  هچنانچ  یتشگ  طقاس  ام  رـس  رب  نامـسآ 

تقیقحب لئاق  ام  هک  تسا  دیما  میـسانش  باذع  زا  یعون  ار  نآ  هکلب  مینادـیم  بآیب  هتخوس  هایـس  ربا  ار  نآ  هدومن  لمح  رگید  يزیچب  ار 
ام مارک  هکئالم  مالع و  دزیا  لباقت  هلیـسوب  هک  دـیاش  دـیئایب  ام  هلباقمب  هکئالم  دوخ و  يادـخ  اب  دـمحم  يا  وت  هکنآ  اـی  میوش . مـالک  نیا 

دشاب لام  زا  ترابع  هک  ایند  فراخز  امش  اب  هکنآ  ای  میبای . مالعا  عالطا و  مامتلاب  وت  نیئآ  نید و  قیاقح  رب  مالعتـسا  ماهفتـسا و  تطاسوب 
زا هچ  میشاب  امش  نامرف  زا  یغاط  نانچمه  ام  هک  تسا  دیما  اذه  عم  يدینادرگیم . زاینیب  ینغ و  نآ  ياطعاب  ار  ایارب  ریاس  ام و  وت  دوبیم و 
يا ددرگن . ادتها  تیاده و  قیرط  نوماریپ  زگره  ددرگ و  یغطا  یغبا و  ءانغتسا  لام و  ترثک  هلیسوب  ناسنا  هک  میدومن  عامتسا  ررکم  امش 

یلاعت دزیا  یگدنب  تدابع و  امش و  تعاطاب  ار  ام  یئامن و  تسا  لامعا  بعتا  لاغشا و  بعصا  هک  نامسآب  جورع  دوعـص و  وت  رگا  دمحم 
باتک نیا  هک  نومضم  نیاب  ام  مانب  هدح  یلع  باتک  یلعلا  تاوامس  زا  هکنآ  ات  میئامنن  امـش  تعباتم  ادخ و  مکح  عیطم  زگره  یئامرف  رما 

دنرمتسم رـصم و  ام  رما  راگتـسر  قیرط و  رد  هک  اقفر  ریاس  اب  یموزخملا  ۀیما  یبا  نب  هَّللا  دبع  يوسب  اناد  میکح  زیزع  یلاعت  يادخ  دزن  زا 
نب يؤل  نامدود  فرـشا  هک  بلطملا  دبع  نب  هَّللا  دـبع  نب  دـمحم  بهذـم  نیدـب و  لیم  بدا  قدـص و  لامک  اب  هعبت  وا  هک  دـیاب  تسلزنم 

مالسا هتشادرب  قدص  يور  زا   77 ص : ج1 ، جاجتحالا ، ار  قلاخ  نمیهم  نید  قح و  قیرط  هتـشاذگ  شیپ  صالخا  ياپ  هدومن  تسا  بلاغ 
دنراذگب و فاستعا  توادع و  هقیرط  فاکنتسا و  درمت و  هویـش  دنرآ و  تسا  ناشیا  هدیزگرب  ناحبـس و  رداق  ربمغیپ  هک  دمحمب  نامیا  و 
ماجناب و ار  ام  تایعدم  یمامت  تاسمتلم و  عیمج  دمحم  يا  وت  هکنآ  زا  دعب  اذه  عم  دنراپـسن . ياپ  رواد  دزیا  مکح  رما و  تفلاخمب  الـصا 
رد زین  ار  ام  رگا  هکلب  میرآ ، وتب  نامیا  میئامن و  وت  نامرف  تعاطا و  ناودع  یـضعب و  هلیـسوب  ام  هک  تسین  مولعم  ینادرگ  نورقم  مارـصنا 

دزیا ال نامـسآ  تاقبط  لخاد  لاحم و  نآـب  عفترم  ار  اـم  هتخاـس  حوتفم  ار  نآ  باوبا  هدومن  شیوخ  قیفر  نامـسآ  دوعـص  جورع و  قیرط 
هکنآ ات  یتسسگ  تایعدم  همه  زا  زین  ار  ام  لد  یتسب و  رحس  هلیـسوب  ار  ام  مشچ  دمحم  يا  وت  هک  تسنآ  ام  نخـس  هنیآ  ره  ینادرگ  لازی 

ههبـشیب و هاج  لام و  بحاـص  شیرق  ياـسؤر  اـم  شیپ  رد  نیا  و  میدرگ ، وت  رحـس  عباـت  هدومن  دوخ  نیئآ  بهذـم و  ارت  نید  تلم و  اـم 
ار وت  رگید  ایآ  هک  دومرف  هدروآ  لآم  هریت  لضم  نآ  هب  لابقا  هجوت و  يور  لاعتم  دزیا  لوسر  لاـح  نیا  رد  تسا . لاـحم  عنتمم و  لاـمتحا 

ماربا جاجل و  يور  زا  مالک  همه  نیا  دـمحم  ای  هک  تفگ  هارمگ  هَّللا  دـبع  یئامن ؟ نآ  نایب  هدارا  هک  دـشاب  رطاخ  ناجلخ  ناینبیب  ناـنخس 
رمـضم رهظم و  ریامـض  رطاخ و  رد  رهاظ  نطاب و  رد  ار  ام  هچنآ  تسین  وت  یفاو  تاکـسا  یفاک و  غالب  مدروآ  وت  مازلا  جاـجتحا و  تهجب 
ناهرب تجح و  رگا  و  يامرفم ، راظتنا  ار  ام  يامرفب و  دـشاب  ادـیوه  رهاظ و  هچنآ  ام  باوج  باب  رد  ار  امـش  دومن  نایع  ام  نایب  هقطان  دوب 

نایب ام  يارب  میدرک  لادـج  ثحب و  يور  زا  لاؤس  امـش  زا  ام  هچنآ  همه  سفن  تغالب  تحاصف و  لامک  اب  يراد  سـسؤم  نایع  حـضاو و 
تامولعم یئاناد  تاوصا و  عیمج  عماس  نوچ  ایادخ  راب - تفگ : هدرک  نامسآ  يوسب  رس  ناجلا  سنالا و  دیس  ترـضح  نآ  زا  دعب  یئامن .

، جاجتحالا هچب  مامتان  لئالدـب  ار  وت  رما  مکح و  تفلاخم  هار  دـنیوگیم و  هچ  هک  یئامن  مانا  هدرم  نیا  ماـظن  یناـبر  مـالک  عامتـسا  یئوت 
. دنیوپیم عون   78 ص : ج1 ،

.«[ ماعطلا لکأی  لوسرلا  اذهل  ام   » هیآ ریسفت  ]

ماگنه نآ  رد  دومن  تاجاحلا  یـضاق  ترـضحب  تاجانم  نیا  تاصعلا  عیفـش  ترـضح  نوچ  ماعطلا ]». لکأی  لوسرلا  اذهل  ام   » هیآ ریـسفت  ]
رد هچنانچ  دومن ، مالعا  مائل  نآ  هدـساف  تالاقم  عیمج  رب  ار  مارکالا  یبن  تامـس  قدـص  تایآ  نیا  لاسرا  لازناب و  مالع  دـحاو  ترـضح 

یْقُلی َْوأ  ًاریِذَن * ُهَعَم  َنوُکَیَف  ٌکَلَم  ِْهَیلِإ  َلِْزنُأ  َْول ال  ِقاوْسَْألا  ِیف  یِـشْمَی  َو  َماعَّطلا  ُلُکْأَی  ِلوُسَّرلا  اَذـِهل  ام  اُولاق  َو  : » دومرف مارتحالا  مزال  باتک 
ریرحت تمس  اقباس  هچنانچ  هیاده  یفاو  هیآ  ریسفت  «. 1 « » ًاروُحْسَم اًلُجَر  اَّلِإ  َنوُِعبَّتَت  ْنِإ  َنوُِملاَّظلا  َلاق  َو  اْهنِم  ُلُکْأَی  ٌۀَّنَج  َُهل  ُنوُکَت  َْوأ  ٌْزنَک  ِْهَیلِإ 
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صاع دیلو و  ماشه و  نارـسپ  يرتحبلا  وبا  لهج و  وبا  لثم  وا  هعبت  یقاب  یموزخملا و  ۀیما  یبا  نب  هَّللا  دـبع  رگا  دـمحم  ای  هک  تسنآ  تفای 
نوچ دمحم  هک  دنیوگ  هکنآ  لثم  دـننادرگ  هدرزآ  ار  وت  كرابم  رطاخ  دـنیوگ و  نانخـس  شنزرـس  ریعت و  يور  زا  وتب  یمهـسلا  لئاو  نب 
هکنآ ای  دـیاشیمن ، ار  تلاسر  توبن و  هبتر  نیا  رب  انب  دـیامنیم  مارم  ماجنارـس  ماهم و  میظنت  تهجب  قاوسا  ددرت  ماـعط و  لـکأب  اـم  قیرطب 
درادن قادصم  دهاش  کلم  نوچ  دوبیم  شتلاسر  تداهش  توبن و  قیدصت  هطساوب  وا  اب  هتشرف  هک  تسیاب  دوبیم  ربمغیپ  دمحم  رگا  دنیوگ 

يدومنیم ناجاتحم  دوخ و  فرـص  هک  تشادیم  لاعتم  دزیا  تیانع  زا  لام  جنگ و  دـمحم  رگا  هکنآ  ای  دراین ، رارقا  شتوبن  رب  یـسک  اذـهل 
رخفم اینغا  ریاس  زا  دینادرگن و  نونمم  لام  تورث  انغب و  ار  وا  نوچیب  بهاو  ترضح  نوچ  يدوب . شتزع  توبن و  لیلد  هلمجلا  یف  زین  نآ 

تیـالو و نیا  رد  نیتاـسب  تاـنج و  ار  دـمحم  رگا  هکنآ  اـی  دومرفن . ثوعبم  ار  وا  توـبنب  نیملاـعلا  بر  ترـضح  نیقیب  دوـمنن  زارفرـس  و 
نید و رایتخا  یعمج  هلیـسو  نادـب  دـیاش  دـنتفرگیم  رگید  کی  اب  سانیتسا  نآ  رامثا  هکاوف و  لـکاب  ساـنلا  ریاـس  دوخ و  هک  دوب  نیمزرس 
ام لاـمآ  یناـما و  لاونم  رب   79 ص : ج1 ، جاجتحالا ، دـمحم  لاح  نوچ  هک  دـنتفگیم  ناودـع  لها  ناملاظ  تعاـمج  دـندرکیم و  وا  نیئآ 

رگید تافرخزمب  هاگ  و  دیدرگ . هدش  هتفیرف  يوداجب  هک  روحسم  عبات  سک  نآ  هتبلا  ددرگ  وا  عبات  یسک  رگا  تسین  فوطعم  فورصم و 
دوخ هارمهب  ار  ام  ای  دیامن  جورع  دوعص و  نامسآب  دمحم  رگا  هک  دنتفگیم  هکنآ  لثم  دنتشادیم ، ردکم  لولم و  ار  رشبلا  دیـس  رطاع  رطاخ 

تـشادمشچ هک  دیاب  دراین  ام  يارب  هناگی  میرک  ترـضح  زا  هناگادج  باتک  هکنآ  ات  دـنادرگب  هعبـس  تاوامـس  عیمج  رد  درب و  اهنامـسآب 
زا مائل  هرفک  نآ  لئاط  ناینبیب ال  نانخس  عامتسا  هطساوب  لج  زع و  توبن  ناتـسلگ  لبلب  نآ  لد  نزخم  نوچ  درادرب . ام  زا  دایقنا  تعاطا و 

نیا لازنا  لاسراب و  ار  ناج  سنا و  دیـس  نآ  رطاع  رطاخ  نانم  رداق  ترـضح  دـیدرگ  ناریح  ملأتم و  نالان و  نوزحم و  هیاـغلا  تیاـغب  لزا 
درخ و يور  زا  رظن  دمحم  يا  ینعی  «. 1 « » اًلِیبَس َنوُعیِطَتْسَی  الَف  اوُّلَضَف  َلاْثمَْألا  ََکل  اُوبَرَض  َْفیَک  ْرُْظنا   » هک دینادرگ  نامداش  جهتبم و  تایآ 

لیلـض عمج  نیا  دـندش و  هلا  ترـضح  زا  رود  هارمگ و  هلیـسو  نادـب  دـندز و  اهلثم  امـش  يارب  نوچ  هک  ياـمن  رتبا  موق  نآ  بناـجب  ربدـت 
هک دنتشاذگن  یقاب  يزیچ  دب  ياهلثم  زا  رگید  تسا ، رعاش  وداج و  نهاک و  رحاس و  دمحم  هک  دنتفگیم  دوخ  لیلع  بلق  تواسق  هطـساوب 

یلـست دیزم  هطـساوب  يرخا  دعب  ةرم  اضیا  دنرادن . ندز  لثم  يارب  رگید  هار  تعاطتـسا  نیا  زا  سپ  دندادن ، وت  لاثملا  میدع  تاذـب  تبـسن 
ْنِم يِرَْجت  ٍتاَّنَج  َِکلذ  ْنِم  ًاْریَخ  ََکل  َلَعَج  َءاـش  ْنِإ  يِذَّلا  َكَراـبَت   » هک دومرف  یلاـعت  کـلم  ترـضح  یلعلا  برلا  تاولـص  هیلع  یبن  لد 
دوخ رطاـقم  ضیف  رطاـخ  هک  دـیاب  روـفغ  بر  هدـیزگرب  يا  هکنآ  هیادـه  یفاو  هیآ  نیا  ریـسفت  «. 2 « » ًاروُُصق ََکل  ْلَعْجَی  َو  ُراـْهنَْألا  اَِـهتَْحت 

رب لالم  رابغ  يرادـن و   80 ص : ج1 ، جاجتحالا ، نوزحم  اپ  رسیب و  هفیاط  نآ  تافارخ  هلیسوب  ار  دوخ  الـصا  يراد و  رورـسم  فوعـشم و 
لالجلا وذ  ترـضح  هک  یهدـن  هار  لامک  تفرعم و  راحب  يا  تافارخ  هلیـسوب  ار  دوخ  لاضفا  ملع و  لال ؟؟؟ زا  ولمم  لاثم  ایرد  لد  لایذا 

هک لفاحم  ریخ  لزانم  امـش  يارب  دهاوخن  دوخ  هلماش  تردـق  هلماک و  تدارا  زا  رگا  تسا  ملاع  لها  همه  لامآ  یناما و  عیمجب  ملاع  رداق 
زا هعطق  ره  هک  نیحایر  رب  لمتشم  تاغاب  نیتاسب و  تانج و  زا  ددرگ  رمضم  روطخم و  رشب  فیاوط  ریامض  رطاخب و  هچنآ  زا  رایسب  رایسب 

شلامهیب لاهن  ره  ازفاحور و  ناوکین  نسح  نوچ  ناولا  هفوکش  يرایـسب  و  ءام ؟؟؟ تبوذع  اوه و  بیط  هلیـسوب  اشگلد  تانج  نآ  تاعطق 
توقای لعل و  عیـصرتب  عصرم  شرادج  ناطیح و  باوبا  رادبآ  یلآل  رهاوج و  یگمه  شیـضارا  ياههزیرگنـس  ابرلد  ناربمیـس  دعاس  دننام 

لطعم رصب  هقیدح  رد  هکلب  رادج  رب  ياپ  نآ  ناعمل  هعلاطم  زا  شراونا  عمالت  عباتت و  ترثک  زا  راصبالا  ولوا  رصب  عاعـش  طیخ  هک  رامـشیب 
رب رورـس  قوش و  لامکاب  روفغ  بر  لوسر  رونلا  ضیاف  تاذ  روضح  مدقم  راظتنا  رد  ناروح  لاثم و  ناوضر  نآ  دـهاش  هدـنام و  راکیب  و 

ترضح عیادب  عیانص و  ياشامتب  لامج  بحاص  راسخر  لاخ  هنومن  دنسپلد  ياههوشع  لالد و  جنغ و  لامک  اب  روصق  رود و  فرغ  فرش 
لاصو كاردا  دیونب  لامج  تعلط  دصرتم  موزل و  ضیف  مودـق  روضح  بقرتم  لاصآلا  ودـغلاب و  لاوحا  مایا و  یلاوت  يدامتب و  لالجلا  وذ 

روهط و بارشب  نوحشم  نویع  لب  لالز  بآ  زا  ولمم  شلاثم  راحب  راهنا  لامالام  تایح  بآ  زا  شضایر  ضایح  زیزع  يا  دنـشاب . لامتـسم 
هکلب تسا ، لیبس  لوذبم و  وت  تما  ناعباتم  تلم و  ناوریپ  تمایق  یفایف  ناشطعتم  يارب  لیبسلس  ٍنِسآ و  ِْریَغ  ٍءام  یفصم و  لسع  لیبجنز و 
ناحبس تسا . لیفک  یفاک و  تیدحا  تمحر  باحس  تاحشر  زا  هرطق  لیلج  دزیا  ياقل  ناقاتشم  عیمج  قوش  ریاون  باهتلا  نیکست  تهجب 
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بحاص لسر  ایبنا و  قیادح  ریاس  تیدحا  تمحر  زوس  کشر  قلاخلا  یبن  نطوت  ینکـس و  دـیما  هلیـسوب  هک  یقیادـح  بجع  بجع  هَّللا ،
تردق ار  قئاقد  باحصا  قیادح و  بابرا  ماهفا  كاردا و  هک  اریز  هتشذگ ، رشب  تردق  ناکما و  زیح  زا  شفیـصوت  فیرعت  هتـشگ  قیاقح 

ریاـس ناـیب  قفاوم  قباـط  تأرج  فیکف  تسین   81 ص : ج1 ، جاجتحالا ، قیادـح  نآ  قیاف  ياـهلخن  قیاـشر و  لاـهن  ناـیب  قیـال  راوازس و 
و دننادرگ . نیعم  نالوسر  دیـس  يا  وت  تهجب  ناتـسب  ناکم و  نینچ  دنیاشگ . نآ  لامج  باتک  قاروا  زا  قرو  ای  دنیامن  قحاول  تافاضم و 

ینعی «. 1 « » َكُرْدَص ِِهب  ٌِقئاض  َو  َْکَیلِإ  یحُوی  ام  َضَْعب  ٌكِرات  َکَّلَعَلَف   » دمحم ای  هک  دـیامرفیم  لج  زع و  یبن  نآ  لد  هیلـست  هطـساوب  اضیا 
وت نینزان  لد  دیسر و  مجع  برع و  دیس  يا  وت  فیرش  عمسب  میالمان  نانخـس  یـضعب  رگا  هک  تسا  دیما  دمـص  دحا  هدیزگرب  دمحم  يا 
دوخ رطاوخ  ریامـضب و  ار  اهنآ  الـصا  یئامن و  وحم  رطاقم  ضیف  رطاخ  زا  ار  اهنآ  هک  دـیاب  ددرگ  نیزح  لولم و  رطاع  رطاخ  هلیـسو و  نآب 

ناشخرد نشور و  نایع و  حضاو و  یناما  تاجن و  هار  ناکلاس  هیکاز  رطاوخ  رب  یناعم و  تاکن و  نافراع  هیفاص  ریامض  رب  یئامنن . هریخذ 
تبسن تسا  تدوم  ناسحا و  تیاهن  تبحم و  تقفش و  لامک  راهظا  لسرلا  دیسب  لج  زع و  باطخ  ماگنه  رد  لعل »  » ظفل لاسرا  هک  تسا 

َُّمث ال ُْرمَْألا  َیِـضَُقل  ًاکَلَم  اْنلَْزنَأ  َْول  َو  ٌکَلَم  ِْهیَلَع  َلِْزنُأ  َْول ال  اُولاق  َو   » هک دـیامرفیم  مارکـالا  یبن  مـالعا  دـحاو  ترـضح  اـضیا  و  هیربلا . دیـسب 
شتوبن قبط  رب  هک  هتشرف  دمحم  يارب  ارچ  هک  دنتفگ  نارفاک  ینعی  «. 2  » َنوُِسْبلَی ام  ْمِْهیَلَع  انْسَبََلل  َو  اًلُجَر  ُهاْنلَعََجل  ًاکَلَم  ُهاْنلَعَج  َْول  َو  َنوُرَْظُنی 

كاله موق  دشیم و  يراج  ام  رما  مکح و  هنیآ  ره  میداتـسرفیم  هتـشرف  رگا  هک  دیوگیم  یلاعت  دزیا  داتـسرفن ، یلاعت  يادـخ  دـهد  یهاوگ 
ار وا  میداتـسرفیم  هتـشرف  ام  رگا  دـندادیمن و  تلهم  ندز  مشچ  کیب  ار  تعامج  نیا  دـندش و  كاله  داع  دومث و  موق  هچناـنچ  دـندشیم .

هتـشرف ندید  تردق  ار  رـشب  هک  اریز  دـشیم ، یبلک  هیحد   82 ص : ج1 ، جاجتحالا ، تروصب  لـیئربج  هچناـنچ  میدرکیم ، يدرم  تروصب 
لاسراب نارفاک  نآ  رب  میدـیناشوپیم  ام  هنیآ  ره  ددرگ  رـشب  تروصب  هتـشرف  نوچ  و  هیـسدق ؛ سوفنب  دنـشاب  دـیؤم  هک  ار  یعمج  الا  تسین 

هتشرف قح  رد  زین  لاحلا  تسین  روخرد  ار  يربمغیپ  تسا و  رشب  دمحم  دنتفگیم  رتشیپ  هک  نانچ  دوب ، هدیناشوپ  اهنآب  قباس  رد  هچنآ  هتشرف 
. دیاشیمن ار  يربمغیپ  تسا  رشب  وا  هک  دنیوگیم  دوب  رشب  تروصب  هک 

[ یموزخم هللا  دبع  ياههتفگ  هب  ربمغیپ  ترضح  خساپ  ]

هراشا

هدومن هارمگ  هَّللا  دبع  نآ  باوج  رد  عورـش  باهو  دزیا  یبن  ترـضح  نآ  زا  سپ  یموزخم ] هللا  دبع  ياههتفگ  هب  ربمغیپ  ترـضح  خساپ  ]
روهـش و مایا  عیمج  رد  مانا  ریاس  امـش و  قیرطب  ماهم  ماجنا  تهجب  قاوسا  ددرتب  ماعط و  لـکأب  نم  هک  يدرک  روکذـم  وت  هچنآ  هک  دومرف 

لعف نیا  لاثما  باکترا  تهجب  هک  تسا  نانچ  ایارب  ریاس  هرفک  امـش و  نامگ  معز و  هکنیا  اما  تسین ، یفـالخ  نآ  رد  مراد  لاغتـشا  ماوعا 
ملع و یگتـسناد  درخ و  يور  زا  هک  اریز  تسا ؛ عقاو  فـالخ  نیا  مشاـب  ِحابْـصِْإلا  ُِقلاـف  ترـضح  لوسر  نم  هک  تسین  اور  زیاـج و  حاـبم 

نیا تأرج  ار  هدـیرفآ  چـیه  هکلب  تسفیح و  رزو و  نیع  فیطللا  زیزع  ترـضحب  فیک  مکب و  ضارتعا  مهف  یگتـسارآ  لقع و  تطاـسوب 
مکح دـیامن  هدارا  هچ  ره  دروآ و  لمعب  دـهاوخ  هچنآ  تسا  راتخم  رداق  ترـضح  اب  راک  رما و  رد  رایتخا  هچ  تسین ، راوازـس  زیاج و  راک 
رابتعا رظن  یئاشگب و  تیور  تسارف و  يور  زا  تریـصب  هدـید  هک  دـیاب  تسا ؛ دومحم  دوبعم  ترـضح  زا  لعف  نیا  لاثما  داـجیا  دـیامرف و 

لیلذ و ار  یهورگ  زیزع و  ار  یعمج  ریقف و  ار  یـضعب  ینغ و  ار  یـضعب  ریبک  ینغ  ترـضح  هک  یئامن  راگزور  لها  لاح  یـضقت  حناوسب 
تسا قیفش  میحر و  نوچیب  ترضح  نوچ  لاحلا  دنادرگ . عیضو  ار  ياهقرف  فیرـش و  ار  یـضعب  میقـس و  ار  یخرب  حیحـص و  ار  ياهفیاط 

مادتـسم ماهم  ماـجنا  یعـس  ماـعط و  لـکاب  ماـنا  فیاوط  نیا  همه  و  دروآ ، لـمعب  قیلی  یغبنی و  اـم  سک  ره  لاـمک  تبـسن  قیقحت  نیقیب و 
ام هکنآ  ای  فیرش  ار  امش  عیضو و  ار  ام  ای  دینادرگ  ینغ  ار  امش  ریقف و  ار  ام  ارچ  هک  دنیوگ  اینغاب  هک  تسین  اور  زیاج و  ار  ارقف  دنلغتشم ؛
هک دـسرن  هزعاب  اعدا  ار  ءـالذا  زین  و  تسین . اور  شنزرـس  رییعت و  دومن ،  83 ص : ج1 ، جاجتحالا ، يوق  حیحـص و  ار  امـش  ریگ و  نیمز  ار 
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لامج بحاص  هوجولا و  حیبص  هک  یعمجب  دنشاب  رظنم  هیرک  ترورض  بسحب  یعمج  ای  دینادرگ ، زیزع  ار  امـش  لیلذ و  ار  ام  ارچ  دنیوگ 
زا ناینبیب  نانخـس  نیا  لاثما  دومن  داجیا  لامج  نسح و  بحاص  ار  امـش  هجولا و  حیبق  لاثم  نیدب  ار  ام  لاعتم  دزیا  ارچ  هک  دنیوگ  دنـشاب 
نآ نیقیب  دـنیوگ  نیمحارلا  محرا  ترـضحب  نینچ  نانخـس  یعمج  هَّللاب  اذایع  رگا  و  تسا ، ناـیع  حـضاو و  نسحتـسم  ریغ  نادهتکن  لـقاع 

مرکا ترـضح  ههبـشیب  دـننیدیب و  نارفاـک  نید  تعیرـش و  یهاوـن  رماوا و  ماـکحا و  رد  نیعزاـنم  نیملاـعلا و  برب  نیـضرتعم  نیعـالم 
ینعی مزعم ، مقسم و  ححـصم و  لذم و  رقفم و  ینغم و  عفار و  ضفاخ و  کلام و  نم  هک  دنهد  نینچ  نیدسفم  عمج  نآ  باوج  نیمرکالا 

ناراد و لام  هدننکریقف  ناریقف و  هدننادرگ  ینغ  ناعیطم و  ناشیورد  هدـننادرگ  دـنلب  ناشک و  ندرگ  هدـننکتسپ  ناوارف و  کلم  بحاص 
لیلذ و ناگدنب  امـش  سپ  منانمؤم ، نالیلذ  هدـننکزیزع  ناتـسردنت و  هدـننکرامیب  نارامیب و  هدـنهد  افـش  تحـص و  نازیزع و  هدـننکلیلذ 
نیمکاحلا و مکحا  هک  نم  مکح  دایقنا  رما و  میلست  ریغب  ار  امش  دینمیهم ، ترـضح  نمزم  نیکـسم و  ضیرم و  جاتحم و  ریقف و  ضیفخ و 

تعباـتم تعاـطا و  هدومن  مکح  داـیقنا  نم و  رما  میلـست  نم  لوق  عامتـسا  زا  دـعب  رگا  تسین . اور  درمت  يدـعت و  منیعمجا  قئـالخلا  قلاـخ 
دیئامرف تسوا  رارشا  هعبت  راکبان و  ناطیش  راعش  هویش و  هک  راگتسر  درمت و  راکنا و  اب  رگا  و  دینم ، ياههدیدنـسپ  نمؤم و  ناگدنب  دیئامن 
ترـضح نوگانوگ  تابوقعب  نیلفاسلا  لفـسا  رد  هتـشگ  نیدلا  موی  رد  نیـضغبم  نیکلاه  هقبرب  طبترم  نیرفاک و  کلـس  رد  طرخنم  نیقیب 

مالک تیآ  نیا  توالت  رد  عورش  دومن  متخ  ماقم  نیاب  ماظتنا  قدص  مالک  دوبعم  ترضح  یبن  نوچ  دوب . دیهاوخ  رادیاپ  راتفرگ و  نوچیب 
هدوتـس يا  دـمحم و  يا  ینعی  ْمُُکْلثِم » ٌرََـشب  اَنَأ  امَّنِإ  ُْلق   » هک دومرف  هدومن  نایع  لازنا و  ناشیا  ناشیلاع  ناش  رد  نانم  دزیا  هک  نأـشلا  میظع 

لثم ماهم  میظنت  تهجب  قاوسا  ددرت  ماعط و  لکا  رد  هچ  رگا  نم  هک  ماـئل   84 ص : ج1 ، جاجتحالا ، عمج  نآب  يوگب  دمص  دزیا  ترـضح 
هک دومرف  هچنانچ  مروخرد ، راوازس و  تلاسر  توبن و  هبتر  هب  تزع  ترـضح  تقفـش  لامک  تمحرم و  دیزم  هطـساوب  نکیل  مرـشب ؛ امش 

کیرش امش  اب  تیدحا  یگدنب  تیرـشب و  رد  نم  هچ  رگا  هک  يوگب  تعامج  نآب  وت  دمحم  يا  ینعی  ٌدِحاو ،» ٌهلِإ  ْمُکُهلِإ  امَّنَأ  ََّیلِإ  یحُوی  »
هن دینادرگ  میظع  صوصخم و  تلاسر  هجرد  ناسحا  توبن و  هبتر  ياطعاب  ارم  میرک  دزیا  ترـضح  نکیل  منیکـسم ، ریقف و  هکلب  میهـس  و 

لثم توـبن  هبترلا  لـیلج  بصنمب  نم  صیـصخت  نیا  و  ار ، یفیاـط  دوعـسم  نب  ةورع  یکم و  هریغم  نـب  دـیلو  ینعی  دـیهاوخیم  امـش  هـکنآ 
نیاب ار  رگید  یعمج  دوبعم  میرک  هک  تسا  تروص  نسحب  یـضعب  تحـص و  یتسردـنت و  یخرب  تورث و  اـنغب و  رـشب  یـضعب  صیـصخت 

اب بهذم  تلم و  چیه  رد  ضارتعا  نیا  هچ  دومن  دـیابن  توبن  هبتر  صاصتخا  رد  نم  راکنا  ار  امـش  سپ  دومنن . دعـستسم  هدومحم  تافص 
ملع و يور  زا  رگا  سرف  هاـشداپ  مور و  هاـشداپ  هک  یتـفگ  هاریب  هَّللا  دـبع  يا  وت  هچنآ  اـما  و  تسین . دومحم  نسحتـسم و  دوبعم  ترـضح 
هیلاـعتم و رود  هیلاـع و  روصق  بحاـص  لاـحلا و  میظع  لاـملا و  ریثـک  سک  نآ  هک  دـیاب  هتبلا  دنتـسرف  یـسک  دزنب  لوسر  یچلیا و  سرفت 

تعامج نیا  قوف  نیقولخم  همه  داقتعاب  هک  نیملاعلا  بر  ترضح  دشاب و  مادخ  فیاصو و  دیبع و  کلام  مایخ و  اشگلد و  ياههدرپارس 
هَّللا دبع  يا  دوش . نیمز  يور  هنکـس  دزنب  نیکـسم  ریقف و  نینچ  لوسر  لاسراب  یـضار  نوچ  تسا  تما  نیا  هفلاس و  مما  دجوم  قلاخ و  و 

نامگ نظ و  قفو  رب  لاغـشا  راک و  فارـصنا  تسا ، روفغ  بر  ترـضحب  رومأم  یگمه  میظنت  روما و  مکح  ریبدت و  هک  شاب  هاگآ  نادب و 
مدـع زیح  زا  نامه  دریگ  قلعت  نادـب  تیدمـص  ترـضح  ریدـقت  تیـشمت و  هچ  ره  دـناسریمن  وت  لابقایب  رطاخ  حارتقاـب  لاـمآ و  یناـما و 
هاگآ نادب و  هَّللا  دبع  يا   85 ص : ج1 ، جاجتحالا ، تسا . دومحم  دوبعم  ترضح  زا  دوجوم  داجیا  عون  نیاب  دریذپ و  دومن  دوجو  تروص 

نید قیاقحب  تسا  ناسنا  نالعا  مالعا و  هطساوب  ضحم  ناج  سنا و  هفاکب  نانم  دزیا  ترـضح  زا  نالوسر  ءایبنا و  لاسرا  لازنا و  هک  شاب 
ره دیکأت  دوخ  سدقا  سفن  هجوت  لامک  اب  سدقم  دزیا  لوسر  هک  دیاب  ناحبس ، رداق  ترـضحب  تسا  ناقلخ  ندناوخ  تلالد و  ناکرا و  و 
بر تدابع  زا  ياهحمل  دنشاب و  راک  رد  لغتـشم و  هتـسویپ  راهن  لیل و  تاعاس  یمامت  رد  سدقت  كرابت و  ترـضح  یگدنب  تهجب  سک 

لاغتشاب یهاگ  دشاب و  رمیب  ياهرصق  اهارس و  بحاص  ربکا  دزیا  لوسر  رگا  هیلع  ءانب  دنشابن ، راکیب  هدوب  لوغـشم  تما  تیادهب  ای  تزعلا 
رظن زا  مشح  باجح و  مدـخ و  دـیبع و  نیقی  ددرگ  یفتخم  بجتحم و  لاحم  نآ  رد  رگید  تاحابم  تاذلتـسم و  لامعتـساب  اـی  تایهتـشم 

بهذم و ماکحا  نیرصبتسم  نید و  عیارـش  نیدیفتـسم  اصوصخ  مانا  فیاوط  رثکا  ماگنه  نآ  رد  دننادرگ ؛ روتـسم  بوجحم و  ار  وا  مدرم 
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ماظتنا رما و  ئطبتسم و  ماکحا  روما و  عیاض و  هدیافیب و  تلاسر  تثعب و  یئاغ  تلع  سپ  دننام . سویأم  مورحم و  هدافتسا  فرش  زا  نیئآ 
بجتحم و تقو  هاـشداپ  رگا  هک  تسامـش  همه  رـصبم  یئرم و  هچناـنچ  ددرگن . روصتم  هب  دـتعم  عـفن  لوـسر  لاـسرا  زا  ددرگ و  عـمج  ار 

حیابق داسفا و  حیاضف و  داسف و  ناکم  لاحم و  رثکا  رد  نآ  هلیـسوب  دنیامن و  ریفنت  وا  زا  ریبک  ریغـص و  ریپ و  انرب و  یگمه  دوش  ریگهشوگ 
عاضوا و رد  رایسب  لالتخا  لاح و  نآ  ناجیه  عوقو  زا  دشابن و  نآ  رب  عالطا  ار  ناقلخ  دارفا  زا  يدحا  چیه  الـصا  هک  ددرگ  حناس  رهاظ و 

ریغب ارم  لازی  میرک ال  ترـضح  هَّللا  دـبع  يا  ددرگن . ناقلخ  رثکا  رـسیم  نآ  لـصف  عطق و  هک  ددرگ  راکـشآ  نیب و  راـید  نآ  هنکـس  راوطا 
ینعم نیا  رب  ار  امـش  دناسانـشب و  امـشب  نم  تناعا  باب  رد  ار  دوخ  لابقا  توق  لالجا و  تردق و  ات  دومن  لاسرا  نآ  هطـساوب  لام  کلم و 
هصغ رد  وا  زا  سک  همه  دنچ  ره  تسا و  شیوخ  لوسر  سردایرف  ظیفح و  رصان و  سدقا  تاذب  دوخ  سدقم  ترضح  هک  دنادرگ  هاگآ 

، جاجتحالا تسین ، سـسؤم  یبن  نآ  لتق  رب  رداق  سک  چیه  نیقیب  دنـشاب  سبتحم  دسح  کشر و  نادنزب  راتفرگ و  سفنلا  قیـض  ضرمب  و 
زع و ترـضح  زا  تمحرم  تردق و  عون  نیا  راهظا  درادن و  زین  شتلاسر  غیلبت  توبن و  زا  ترـضح  نآ  عنم  رب  تردـق  هکلب   86 ص : ج1 ،
هک دـشاب  دوز  و  تسا . لمکم  تلاسر  بحاـص  نآ  عقاو  رب  امـش  زجع  توبث  رب  متا  رهظا و  تردـق  زورب و  رد  لـسرلا  دیـسب  تبـسن  لـج 

یلوتـسم رفظم و  امـش  رب  تمواقم  تمـصاخم و  توف  مدع  تهجب  ار  امـش  تکوش و  تردق و  ياطعا  هلیـسوب  ارم  تنمیب  رداق  ترـضح 
امش و راید  رهش و  راصما و  دالب و  رب  مینادرگ و  دوخ  عبات  يریسا  لاوما و  بهن  تراغ و  يریگتخس و  لتق و  ببـسب  ار  امـش  ام  دنادرگ و 

تقفاوم امش  اب  هک  یعمج  ناکیدزن  هکلب  امش  ناکیدزن  ریاس  ابرقا و  شیوخ و  عیمج  رب  میدرگ و  اورنامرف  یلوتسم و  نامیا  لها  هعبت  ام و 
دنـشاب و رداق  دنیامن  هدارا  امـش  يازهتـسا  اذیا و  باب  رد  هچ  ره  هک  دـنادرگ  یعونب  یلوتـسم  زین  دـندومن  نیئآ  نید و  رد  ام  تفلاخم  رد 

. دیشاب يراوگوس  ناوه و  تیاغ  رد  هکلب  يراوخ  تلذ و  لامک  رد  هعبت  ریاس  اب  امش 

[ دشاب رشب  سنج  زا  دیاب  ربمغیپ  ]

یتسیاب يدوب  رواد  دزیا  ثوعبم  هدیزگرب و  ربمغیپ و  رگا  دمحم  يا  وت  هک  یتفگ  هَّللا  دبع  يا  هچنآ  اما  دشاب ] رـشب  سنج  زا  دـیاب  ربمغیپ  ]
ره ات  يدوبیم و  امش  هارمه  قیفر و  يوأم  ناکم و  همه  رد  اخر  تدش و  اّرض و  اّرس و  رد  هک  يدوب  قداص  دهاش  قدصم  هتـشرف  وت  اب  هک 

دنتفگیم نینچ  هکلب  یمدرک  هدهاشم  نایع  هدیدب  ار  وا  ام  يدومن و  نآ  رب  تداهش  امـش و  قیدصت  هتـشرف  نآ  يدومرف  نآ  غیلبت  امـش  هچ 
. رشب امـش  لثم  هن  دشاب  ربکا  دحاو  ترـضح  برقم  هتـشرف  نآ  هک  تسیاب  دینادرگیم  لسرم  يربمغیپ  ام  يارب  لج  زع و  ترـضح  رگا  هک 

یلاعت دزیا  هتشرف  هک  اریز  دومن  دناوتیمن  یلاعت  کلم  کلم  كرد  هدهاشم و  امش  كرد  رـصب و  توق  هک  شاب  هاگآ  نادب و  هَّللا  دبع  يا 
رگا ددرگن و  زیمم  یئرم و  زین  هتـشرف  دوشیمن  ایارب  هفاک  یئرم  اوه  هچناـنچ  ینعی  تسین ، ادـیپ  رهاـظ و  ناـیع  ار  نآ  هک  تساوه  سنج  زا 
رظنب رـس  مشچب  ار  هتـشرف  هک  يدـحب  دـینادرگیم  رتـشیب  ار  امـش  رـصب  روـن  رواد  ترـضح  رـشب  تروـصب  هتـشرف  تروـص  لیدـبت  زا  دـعب 
سنج زا  دـمحم  هک  دـنتفگیم  قباس  رد  هک  نانچ  دوب  رتشیب  لوق  نامهب   87 ص : ج1 ، جاجتحالا ، تعجارم  ار  امـش  هنیآ  ره  دیدروآیم 

عنم هدینادرگ  مهتم  تیرشب  تمهت  نیمهب  زین  ار  هتشرف  تسین  روخرد  راوازس  تیرشب  هطـساوب  ار  تلاسر  هجرد  توبن و  هبتر  تسا و  رـشب 
ثوعبم و مدآ  ینب  يربمغیپ  هب  ياهتـشرف  ملاع  رداق  هاـگ  ره  هک  اریز  دـیدرکیمن ، شتلاـسرب  رارقا  زگره  هک  دـیدرکیم  زین  وا  توبن  یفن  و 
ره سنج  مایتلا  تفلا و  هچ  دنادرگ ، رهاظ  نیب و  رشب  تروصب  ار  هتشرف  نآ  هک  تسا  مزال  بجاو و  لج  زع و  ترـضح  رب  دنادرگ  لسرم 

ماگنه نآ  رد  دنک ، ادـیپ  دوخ  سنجب  مامت  تفلا  يزیچ  ره  لیمی » هسنج  یلا  سنجلا   » نومـضمب نوچ  و  تسا ، رتشیب  دوخ  سنجب  يزیچ 
سنج ربمغیپ  رگا  و  دـیئامرف . رتشیب  باب  ره  رد  وا  باطخ  دارمب و  تفرعم  هکلب  دـیئامن  وا  مالک  تاملاکم و  كرد  مارم و  تالاقم و  مهف 
زیمت ای  درک  دیناوت  دوب  باوث  بجوتسم  هک  باوص  رماب  امش  باطخ  باب  رد  هتشرف  قیدصت  هنوگچ  امش  سپ  دوشن  ررقم  امـش  يارب  رـشب 

. تسا قدص  قح و  دیوگ  لج  زع و  ترـضح  زا  دوخ  ياعداب  لسرم  کلم  نیا  هچنآ  هک  تفگ  دیناوت  ای  دومن  دیناوت  باوص  زا  باوصان 
لقع و بسحب  ریخا و  نسحا و  رشب  يربمغیپ  کلم  لاسرا  زا  تیاغلا  تیاغب  رواد  دزیا  ترضح  زا  رشب  تهجب  رشب  ربمغیپ  لاسرا  هیلع  ءانب 
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راهظا زا  ترابع  هک  تازجعم  دومن و  ررقم  لسرم و  رـشب  امـش  هطـساوب  رـشب  ربمغیپ  ربکا  قلاخ  نیمه  هلیـسوب  و  دشاب . روخرد  متا و  رکف 
امش سپ  دشابن . رسیم  رهاظ  بسحب  هزجعم  نآ  لثم  راهظا  رگید  رـشب  عیمج  تردق  عیابط و  رد  هک  یعونب  دومرف  رهاظ  تستاداع  قراوخ 

رهاظ و یبتجم  لوسر  نآ  تسد  زا  هک  تازجعم  راهظا  زا  دوخ  زجع  رب  دـیدش و  اـناد  ملاـع و  دوب  امـش  لد  تاـنونکم  تارمـضم و  هچنآ 
دزیا رگا  تسا و  نمیهم  ترـضح  لوسر  توبن  رب  نشور  قداص  هاوگ  نیب و  دـهاش و  همدـقم  نیا  هقیقحلا  یف  دـیتشگ . علطم  دـش  ادـیوه 

تهجب هزجعم  رواد  ترضح  ربمغیپ  هتشرف   88 ص : ج1 ، جاجتحالا ، نآ  تسد  زا  هک  دیاب  دومنیم و  لاسرا  امش  يربمغیپ  هب  هتـشرف  یلاعت 
رد ربمغیپ  هتشرف  نیا  هزجعم  نیقی  دومن  يدنتسناوتن  رهاظ  هزجعم  نآ  لثم  رشب  زا  يدحا  چیه  هک  دومرفیم  رهاظ  شتوبن  تلاسر و  قیدصت 

هتـشگ رهاظ  ربمغیپ  هتـشرف  نآ  زا  هک  هزجعم  هک  اریز  تسین ، رـشب  ربمغیپ  هزجعم  لـثم  رـشب  فیاوط  زا  ربمغیپ  ریغ  ندـینادرگ  زجاـع  هبترم 
هزجعم نآ  لثم  رگید  هکئالم  نوچ  و  تسین ، لاحم  عنتمم و  رگید  هکیالم  زا  ربمغیپ  هتـشرف  نآ  ساـنجا  ریاـس  عیاـبط  زا  هزجعم  نآ  روهظ 

سانجالا ۀقفتم  نآ  زا  یغرم  رگا  دنشاب  کیرش  رویط  سانجا  عیمج  هاگ  ره  هک  دینیبیمن  امش  ایآ  دشابن . هزجعم  نآ  سپ  درک  دنناوت  رهاظ 
رد هکلب  دنناسکی ، ناریط  رد  رویط  سانجا  همه  هک  اریز  تفگ ، ناوتن  تداع  قراخ  ینعی  رویط  ریاس  يارب  زا  دـیآ  ناریطب  عاونالا  ۀـفلتخم 
نآ دـیامن  ناریط  ناسنا  زا  یکی  رگا  هکنآ  فالخب  ناوتن ، نتفگ  هزجعم  ناشیا  ریاس  تهجب  ار  صاخ  غرم  ناریط  سپ  نانعمه . ناـبز  رثکا 

دیؤم دـیامن  ناریط  هک  ناسنا  زا  هک  ره  نیقی  دـشاب و  نایع  رهاظ و  هزجعم  نآ  رب  رداق  ریغ  ناسنا  ریاـس  هطـساوب  ناـمگ  ههبـشیب و  ناریط 
. تسا نانم  دزیا  تیشمب  يوقم  تزع و  ترضح  تیوقتب 

[ نامزلا رخآ  ربمغیپ  ترضح  لیاضف  ]

ناسآ تیاغب  امش  رب  راک  لج  زع و  نمیهم  هَّللا  دبع  يا  هک  دومرف  دوبعم  ترضح  لوسر  نآ  زا  دعب  نامزلا ] رخآ  ربمغیپ  ترـضح  لیاضف  ]
ره هک  هتـشاد  ینازرا  واب  لامک  لضف و  لاح و  ملع و  ردـقنآ  دومن  نییعت  امـش  يربمغیپ  هب  هک  ار  یـسک  هکنآ  تهجب  دـینادرگ  لهـس  و 
لاح دیامرف و  تباث  جاجتحا  ناهرب و  مازلا و  تجح و  يور  زا  ار  نآ  ردقلا  لیلج  ربمغیپ  نآ  دنیامن  لیلد  رد  جاجل  ماربا و  يور  زا  لاؤس 

میقتسم لیلد  مدع  هطساوب  امش  لاوقا  همه  هکلب  تسین  باطتسم  باب  نآ  رد  تجح  الصا  هک  دیئامنیم  بعـص  رایتخا  حارتقا و  امـش  هکنآ 
وت زا  هچنآ  يروجهم و  روعـش  هقیرط  زا  روحـسم و  درم  وت  هک  يدومرف  هچنآ  هَّللا  دبع  يا  تسا . میقتـسم  ریغ  لطاب و  میلـس  لقع  يور  زا 

روهـشم رما  راکنا  رهاظ و  فالخ و  وت  نخـس  نیا  تسا . رود  تسارف  سدح و  تسایک و  درخ و  يور  زا  ببـس  نادب  دـسریم  روهظ  زیحب 
ریاس زا  هکلب  امـش  یگمه  رب  نمیهم  دزیا  تیانع  زا  نم  هک  دـیعلطم  ملاع و  اـیارب   89 ص : ج1 ، جاجتحالا ، ریاس  هکلب  امـش  هک  اریز  تسا 

ملع و لامک  يور  زا  همه  مروآیم  لمعب  هچ  ره  و  مراد ، یتدایز  لج  زع و  تمحرم  تیانع و  زا  لقع  زیمت و  تحـص  رد  یلاعت  هَّللا  قلخ 
هلحرم هکنآ  ات  نم  نس  رغـص  زا  امـش  ایآ  دوب . مهاوخ  هدوب و  مدآ  ینب  مامت  مرکم  زیزع و  هشیمه  تسا و  تیارد  مهف و  تیاـغ  تسارف و 

هظحالم و يأر  رد  هیفـس  ای  لوق  رد  هدـننکاطخ  ای  نئاـخ  اـی  يوگغورد  اـی  لـیلذ  اـی  راوخ  ارم  زگره  مدـیناسر  لاـس  لـهچب  ار  دوخ  رمع 
دوخ سفن  توق  لوحب و  رمع  تدم  لوط  یمامت  رد  يدرم  ره  هک  دیربیم  نامگ  امـش  ایآ  دومرف : ترـضح  هن . تفگ : دیاهدرک ؟ هدهاشم 

رحاس و هاگ  امش  داقتعاب  هک  یسک  قح  رد  اصوصخ  تسا  لاحم  عنتمم و  نیا  دنامیم ، سدقم  موصعم و  دوبعم  سدقا  توق  لوح و  نودب 
نآ لاثما  برض  قیاقح  مارتحالا  مزال  مالک  هیآ  رد  مالع  دحاو  ترـضح  هک  نانچ  دوب ، فصتم  رگید  دنـسپان  تافـصب  هاگ  نهاک و  هاگ 
هک دنسپان  لاثما  باب  رد  هچنآ  ینعی  اًلِیبَس .» َنوُعیِطَتْسَی  الَف  اوُّلَـضَف  َلاْثمَْألا  ََکل  اُوبَرَـض  َْفیَک   » هک دومن  مالعا  مارکالا  یبن  هب  ار  مائل  هرفک 
نم دندشن ، لاض  لضم  هلیسو  نادب  دندرکن و  لاقم  نآ  رد  دعاقت  ریصقت و  لاعتم  دزیا  لوسر  قح  رد  دیـسریم  لاض  عمج  نآ  دنژن  رطاخب 

حوضوب و لاهج  نآ  لاوقا  لاطبا  نالطب و  قیرط  اقباس  هک  هلطاب  يواحف  بذـک  يواـعد  زا  هداـیز  رگید  لـیبس  تعاطتـسا  ار  ناـشیا  دـعب 
. دش روکذم  رتشیپ  هچنانچ  تسین  دیسر  روهظ 

[ فئاط هکم و  برع  ناگرزب  رب  تایآ  ندماین  ]
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ینامـسآ همرکم  هلزنم  یناحبـس و  هموتخم  هموقرم  نیا  ارچ  هک  یتفگ  هچنآ  هَّللا  دـبع  يا  فئاط ] هکم و  برع  ناگرزب  رب  تاـیآ  ندـماین  ]
لام هک  نادب  دنلاثمیب ، زاتمم و  لاثما  نارقا و  زا  لانم  لام و  رد  هک  دشن  لسرم  لزان و  یفئاطلا  دوعـسم  نب  ةورع  یکم و  هریغم  نب  دـیلوب 

رابتعا میظعت و  عون  چـیه  راتخم  دـحاو  ترـضح  دزن  رد  تسا  رابتعا  لاـمک   90 ص : ج1 ، جاجتحالا ، اـب  میظع و  وت  دزن  رد  هچناـنچ  اـیند 
ترـضح تشادـیم  رابتعا  نزو و  رادـقم  نادـب  دوبیم و  هشپ  حانجب  لدـتعم  یلاعت  کلم  ترـضح  شیپ  رد  اهیف  ام  اـیند و  رگا  هچ  درادـن ،

هکلب تسین  وت  لامآ  یناما و  تسدب  لاعتم  دزیا  لام  تمـسق  درکیمن ، راثیا  بآ  تبرـش  یقـسب  ار  راجف  فلاخم  رارـشا و  رافک  راگدیرفآ 
ددرگ قلعتم  نآ  رب  تیدحا  تیـشم  هدارا و  هچ  ره  دیامن و  تمـسق  وا  تبترم  هب  يدـحا  رهب  ار  دوخ  لام  تمحرم  يور  زا  تنمیب  بهاو 

فوخ و تیاغ  رد  لالتخا و  قلق و  لامک  رد  لام  فلت  هطـساوب  وت  هک  نانچ  هَّللا  دبع  يا  دـناسر . نایع  روهظ و  زیحب  ناقلخ  لاحب  تبـسن 
وذ دزیا  تفرعم  لامک  لضف و  هبترب  رظن  ار  وا  هکلب  تسین  لاح  لام و  تهجب  یلاعت  يادـخ  زا  ار  لاثمیب  ترـضح  زین  يدرگیم  لاـح  دـب 

ار لاح  لام و  بحاص  درم  نآ  هَّللا  دبع  يا  وت  هچنانچ  دنادیمن ، لابقا  اب  ززعم و  ار  لاح  لامب و  فوفحم  لاعتم  دزیا  هکنآ  ای  تسا  لالجلا 
توبن و هبتر  قیـال  وا  هک  یئوگیم  ینکیم و  توبنب  فیرعت  ار  وا  نیا  رب  اـنب  سپ  ینادـیم . لـالجلا  وذ  ترـضح  تزع  بتارم  ماـظعا  قیـال 
رما و تعباتم  تعاطا و  ریغب  ار  وا  هکنآ  ات  تسین  يدحا  چـیه  لاح  لامب و  عمط  ار  میرک  ینغ  ترـضح  هکنآ  رگید  تسا . تلاسر  هجرد 

ترضح و  ینادرگیم ، توبن  صوصخم  ار  وا  نیمه  تهجب  تسا  درم  نآ  لاح  لامب و  مشچ  ارت  نوچ  اما  دنادرگ ، مارتحا  اب  ززعم و  مکح 
نم میدقت  وت  اذهلف  تسا ، لمع  لعف و  نیا  لامعتسا  وت  لغش  راک و  هک  نانچ  دریگن  سوه  زآ و  تنحمب  ار  سک  چیه  هَّللا  دبع  يا  زاینیب 

بهذم رایتخا  مدع  بجوم  رایسب و  داسف  هلیسو  نیا  و  یئامنیمن ، لضاف  رب  لوضفم  میدقت  حبق  روصت  الصا  یئامنیم و  میدقتلا  قحتسی  ال 
نید و بتارم  تیلـضفا  هطـساوب  هیلع  ءانب  تسا ، لمعتـسم  رقتـسم و  لدع  جـهنم  رب  لج  زع و  ترـضح  هلماعم  اما  تسا . زاتمم  قح  نید  و 
دیامنیم و دشاب  تمدخ  یگدنب و  رد  یعـسا  يدجا و  تعباتم و  تعاط و  رد  یقتا  لضفا و  هک  یـسک  رایتخا  نیئآ  تلم و  تلالج  تهجب 

تلم زازعا  رد  لهاک و  ءیطب و  تیدمـص  دحاو  تمدخ  رایتخا  تیدحا و  تیدوبع  قیرط   91 ص : ج1 ، جاجتحالا ، بتارم  رد  هک  یسک 
دزیا دوب  لاح  لام و  بحاص  دـنچ  ره  دـشاب  بعـص  لاـح  نینچ  هک  ار  نآ  دراـین و  رظن  رد  ار  وا  ربکا  نمیهم  دوب  لـفاغ  یهاـس و  نیئآ  و 

بجاو دحاو  ناگدنب  زا  يدحا  چیه  تسا و  لالجلا  وذ  بهاو  لضفت  دیزم  زا  لاح  لام و  نیا  هک  اریز  دیامنن  وا  لام  کلمب و  رظن  لاعتم 
زاتمم و رگید  دـبع  زا  هاج  کلم و  لضفتب  نالف  هلا  ترـضح  هاگ  ره  هک  دـیوگ  هک  دـسرن  تسین و  بیر  تبرـض ال  و  تدـق ؟؟؟ وا  رب  ار 

چیه هک  اریز  دـنادرگ ، لمکم  فرـشم و  تلاسر  هجرد  توبن و  هبتر  فرـشب  ار  وا  لـضفت  مرک و  يور  زا  اـضیا  هک  دـیاب  ددرگ  ینثتـسم 
، تسین ماظن  اب  زیاج و  مانا  زا  کی  ره  مارکا  لضفت و  رب  مالع  دحاو  مازلا  یعدم و  یلاعت و  هَّللا  دارم  فالخ  رب  ترـضح  هارکا  ار  يدـحا 
ره رواد  دحاو  هک  اریز  رگید ، تایطع  تالضفت و  هن  دوب  قیال  معن  ءاطعا  نامهب  قباس  رد  نآب  تبـسن  قلاخ  ترـضح  لضفت  هکنآ  تهجب 
هک ینیبیمن  هَّللا  دبع  يا  دومرف . لومعم  دوب  وا  تمکح  لدع و  ياضاقت  هچ  ره  دومن و  ناسحا  اطع و  دوب  روخرد  راوازس  هچ  رهب  ار  رشب 

کیل ینغ  ار  عـبار  رتـبا و  ریقف  فیرــش و  ار  ثلاــث  رظنم و  شوـخ  ریقف و  ار  يرگید  رظنم و  هـیرک  ینغ و  ار  یکی  ربــکا  ینغ  ترــضح 
ارچ دیوگ  هک  تسین  اور  زیاج و  ار  ینغ  سپ  دینادرگن ؛ مارـصنا  ماجنا  کیب  هریتو و  کیب  مالع  بهاو  ار  مانا  عیمج  دینادرگ و  رتهیامورف 

ار لامج  بحاص  اضیا  و  دینادرگن ، زاتمم  زارفارس و  زیچ  ود  نیا  ناسحا  اطعاب و  ارم  دومنن و  هفاضا  نم  لامب  ار  نالف  لامج  یلاعت  بجاو 
ارم دوزفن و  نم  لامجب  ار  نالف  لام  کلم و  لاثمیب  بهاو  ارچ  هک  دیامن  لالجلا  وذ  ترضحب  ضارتعا  هک  تسین  لاح  چیه  رد  تصخر 

دینادرگن هفاضا  ار  نالف  لام  اناد  میلع  ارچ  دـیوگ  هک  تسین  نسحتـسم  زیاـج و  ار  فیرـش  نینچمه  و  دومنن ، زاـینیب  ینغ و  هلیـسو  نآـب 
ورف ارم  راگدیرفآ  ترـضح  ارچ  هک  دیامن  ضارعالا  رهاوجلا و  قلاخ  ترـضحب  ضارتعا  هک  دندومنن  زیوجت  زین  ار  عیـضو  نم و  تفارـشب 

يدحا چیه  هکنآ  نخس  هصالخ   92 ص : ج1 ، جاجتحالا ، هتشادن  ینازرا  نمب  ار  ینالف  رابتعا  فرش و  هتشاد و  راگزور  لها  راوخ  هیام و 
میـسقت رد  تسا  رواد  دزیا  يارب  رما  مکح و  نکیل  تسین و  راوازـس  زیاج و  ضارتعا  راـفغ  نمیهم  ترـضح  رب  ار  راـتخم  دزیا  ناگدـنب  زا 
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رد میکح  وا  دـیامرف و  لومعم  دـیامن  هدارا  هچ  ره  دـنادرگیم و  يراج  دـهاوخ  هک  عون  رهب  تسا  راتخم  زین  قلاـخ  بهاو  قیـالخ ، يزور 
و تسا ، تلادـع  تمکح و  يور  زا  دـنک  لمع  نیقولخم  زا  کی  ره  لاحب  تبـسن  ره  نیقیلا  ههادـبلاب و  تسا  لاـمعا  رد  دومحم  لاـعفا و 
تنکـسم و رقف و  هاوخ  تورث و  انغ و  هاوخ  دـنادرگ  لومعم  ار  نامه  تسمادـک  هدـنب  لاحب  بسانم  هک  دـنادیم  تساناد و  ملاـع و  نوچ 

َنِم ٍلُـجَر  یلَع  ُنآْرُْقلا  اَذـه  َلُِّزن  ـال  َْول   » هک يدومن  هک  لآـمیب  لاؤس  نآ  هَّللا  دـبع  يا  تفارـش . يراوـخ و  هاوـخ  تحـص  ضرم و  هاوـخ 
يا تسنآ . باوج  نایع  حـضاو و  ناهرب  لیالد و  زا  باوصاب  باوج  نیا  تفای  ریرحت  تمـس  نآ  ریـسفت  اقباس  هک  یعونب  ٍمیِظَع » ِْنیَتَیْرَْقلا 

ای دنیامنیم  راگدرورپ  تمحر  تمـسق  قیالخ  نیا  ایآ  دمحم  ای  َکِّبَر » َتَمْحَر  َنوُمِـسْقَی  ْمُه  َأ   » دـیامرفیم یلاعت  کلم  ترـضح  هَّللا  دـبع 
ایند راعتـسم  ةایح  مایا  رد  تشیعم  میـسقت  هک  دـیامرفیم  هنأش  یلاـعت  بجاو  « 1 « » اْینُّدـلا ِةایَْحلا  ِیف  ْمُهَتَـشیِعَم  ْمُهَْنَیب  انْمَـسَق  ُنْحَن   » هکلب نم ،
هدنب حیبص و  هیرک و  حیبق و  لیمج و  حیحص و  ضیرم و  فیحن و  يوق و  فیرش و  عیضو و  ریبک و  ریغـص و  ریقف و  ینغ و  زا  ایارب  ریاسب 

یضعبب جاتحم  رشب  زا  یضعب  هکلب  میئامرف ، اطع  میناد  راوازس  قیال و  هچ  رهب  ار  یسک  ره  میئامنیم و  ام  دمحم  ای  داشلد  هتسخ و  دازآ و  و 
ای ملعب  جاتحم  رگید  نآ  رگید و  لام  جاتحم  یکی  هچنانچ  مینادرگ ، لامک  ملع و  هب  جاتحم  یـضعب  هب  ار  یـضعب  لام و  کلم و  رد  رگید 

. تسوا تمدخب  ام  يالاک  هعلسب و 

[ تسین يربمغیپ  هناشن  رز  لام و  نتشاد  ]

لام و تورث  رد  ءاینغألا  ینغا  اـی  مشح  هاـج و  رد  كولم  لـجا  هک  ینیبیم  هاـگ  هَّللا  دـبع  يا  تسین ] يربمغیپ  هناـشن  رز  لاـم و  نتـشاد  ]
هاشداپ نآ  دزن  رد  هک  دشاب  ریقف  نآ  شیپ  رد  يزیچ  هکنآ  لثم  هیرورـض  عاونا  زا  عون  کی  هب  ءارقفلا  ریقف  ای  دندرگ  جاتحم  مدـخ  ترثک 

نآ ای  دـشاب ؛ شیورد  زیچ  نآ  هب  مامت  جایتحا  ار  کلم  نآ  دوشن و   93 ص : ج1 ، جاجتحالا ، دوجوم  وا  هسورحم  کلامم  رد  هکلب  دشابن 
دناوتن يدحا  چیه  نارکاچ  زا  دنـشابن و  تمدخ  نآ  يایهم  مشح  مدخ و  ریاس  هاشداپ و  هک  دشاب  ریقف  نآ  تمدخب  جاتحم  هاشداپ  نآ  هک 
جاتحم هاشداپ  هک  ریقف  نآ  تمکح  ملع و  زا  باب  ای  دننادرگن ؛ ریقف  نآ  جاتحم  دـننادرگ و  ینغتـسم  ریقف  نآ  تمدـخ  زا  ار  کلم  نآ  هک 

هب ار  هاشداپ  دشاب . هاشداپ  جاتحم  ریقف  ریقف و  جاتحم  هاشداپ  سپ  تسا ، هاشداپ  لامب  جاتحم  زین  ریقف  دیامن و  ریقف  نآ  زا  هدافتسا  هک  دشاب 
ياطعاب ارم  دومنن و  عمج  نم  لالج  هاجب و  ار  لامیب  ریقف  نآ  لامک  ملع و  لاعتم  دزیا  ارچ  دیوگ  هک  دسرن  دش  روکذـم  اقباس  هک  یعون 

يأر و هب  مرکا  بهاو  ارچ  دـیوگ  هک  تسین  راوازـس  زیاج و  زین  ار  ریقف  نآ  دومرفن و  لابقا  تکوش و  بحاص  لام  هاـج و  لاـمک و  ملع و 
دومنن و مشح  مدخ و  يذ  ارم  مض و  عمج و  نآ  هب  ار  مکاح  نالف  کلم  لام و  ولع  مکح  مولع و  نونف  زا  منآ  فرـصتم  نم  هچنآ  ملع و 
هک دومن  نادان  هفیاط  نآ  رب  نآرق  هکرابم  هیآ  نیا  توالت  نانم  دزیا  لوسر  ترضح  نآ  زا  دعب  دینادرگن . ینغتسم  هوجولا  عیمج  نم  ار  ام 

تسنآ هیاده  یفاو  هیآ  ریسفت  «. 1 « » َنوُعَمْجَی اَّمِم  ٌْریَخ  َکِّبَر  ُتَمْحَر  َو  ایِرْخُس  ًاضَْعب  ْمُهُـضَْعب  َذِخَّتَِیل  ٍتاجَرَد  ٍضَْعب  َقْوَف  ْمُهَـضَْعب  انْعَفَر  َو  »
هب ام  هک  اریز  میدرکن ، قسن  هریت و  کی و  رب  ار  قیالخ  عیمج  میدینادرگ و  رگید  ضعب  تاجرد  قوف  یضعب  تاجرد  عفر  ام  دمحم  ای  هک 
رب ار  یـضعب  ات  میئامن  اطعا  ناسحا و  دـشاب  قباطم  نسحتـسم و  وا  لاـحب  قیـال و  هچ  نآ  هب  ار  یـسک  ره  میفقاو ، ملاـع و  اـیارب  همه  لاـح 

رتهب تسا  رایسب  رایسب  تزع  ترضح  تمحر  دمحم  يا  اما  درک . دنناوت  دشاب  قیال  هک  یسک  لیلذت  ازهتسا و  دسر و  قوفت  رگید  یـضعب 
هاگ لآم  رد  انف و  لاوز و  ضرعم  رد  ایند  رد  مارح  لالح و  زا  عمتجم  لام  هک  اریز  تسا ،  94 ص : ج1 ، جاجتحالا ، ایند  فراخز  لام و  زا 
نآ يوسب  ور  هلا  ترـضح  هدوتـس  نآ  زاب  تسا . لاوزیب  یقاـب و  لازی  ـال  تمحر  نکیل  تسا  لاـکن  باذـع و  بجوم  هکلب  لاـبو  ثعاـب 

روکذم اقباس  همرکم  هیآ  نیا  ریـسفت  ًاعُوْبنَی » ِضْرَْألا  َنِم  اَنل  َرُْجفَت  یَّتَح  ََکل  َنِمُْؤن  َْنل   » هک یتفگ  هچ  نآ  هَّللا  دبع  يا  تفگ : هدومن  هارمگ 
رایسب ناینبیب  نانخس  دوخ  يأر  زا  يدومن و  حارتقا  لوسر  ترـضح  رب  یتخاس و  روکذم  وت  هچنآ  هَّللا  دبع  يا  هکنآ : مالک  هصالخ  دش ،

حاجناب ارم  تایعدـم  تاسمتلم و  عیمج  وت  رگا  مدرک  لاؤس  وت  زا  نم  هچنآ  دـمحم  يا  یتفگ : هک  تسنآ  یکی  هلمج  نآ  زا  يدرک ، ناـیب 
اذـیا هلطاب  تاـملک  هدـساف و  تـالاقم  نیا  زا  وت  بلطم  رگا  دوشیمن ، وت  تلاـسر  تجح  توبن و  ناـهرب  اـهنآ  کـی  چـیه  ینادرگ  نورقم 
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يذأتم هک  تسا  نآ  زا  لمکا  متا و  لجا و  عفرا و  لج  زع و  يادخ  لوسر  تاذ  هک  شاب  هاگآ  نادب و  دشاب  نم  نتخاس  نیگمغ  ای  ندرک 
نآ زا  رگید  و  دـنک . نایب  ناهرب  تجح و  ریغ  نانخـس  ناشیا  رب  هتـشگ  نادان  یعمج  مالک  زا  مومهم  ملأتم و  نـالهاج و  لـهجب  مومغم  و 
دبع يا  يدوب . نآ  رد  وت  كاله  هتبلا  يدشیم  زاتمم  دوخ  مارم  دصاقم و  حاجناب  وت  رگا  هک  يدومن  يزیچ  هبلاطم  هَّللا  دـبع  يا  وت  هلمج 

بطر ۀیاغ  اب  هدوب  نابرهم  ناج  سنا و  زا  نایملاع  عیمج  رب  هک  تسا  مزال  ام  رب  دینادرگ  نیملاعلل  ۀمحر  ار  ایبنا  ام  لاعتم  هَّللا  ترضح  هَّللا 
نانآ دـنچ  ره  دـشاب و  جاجتحا  ناهرب و  مینک  نایب  فالخ  جاجل و  لـها  يارب  هچنآ  میئوگ و  نانخـس  ناـقلخ  اـب  ناـیبلا  بذـع  ناـسللا و 
ریدج قیال و  بسانم و  ار  ام  دنشاب  میالمان  میالمان  رافک  زا  یعمج  مالک  عامتسا  زا  ای  میال  مولب  هتـسویپ  دندرگن و  میالم  میالم  نانخـسب 

كولـس جهنم  زا  دنادرگ و  میوق  نید  عبات  ات  هدومن  تلالد  میقتـسم  قیرطب  هدـینادرگ  ظعتم  ظعاوم  حـیاصنب و  ار  ناشیا  هک  تسنآ  قفاوم 
هک تاداع  قراوخ  راهظا  هب  جاـتحم  هچناـنچ  رگا  و  دـنیامن . فاـصنا  لدـع و  لـیبسب  لـیم  فاـستعا  درمت و  95 و  ص : ج1 ، جاجتحالا ،

نمیهم مکح  تعاطا  ناشیا و  رب  نامیا  ات  میئاـمن  دوخ  یعـس  دـهج و  لذـب  زین  نآ  حاـجنا  فاعـسا و  رد  دـشاب  تسا  تازجعم  زا  تراـبع 
دشاب نآ  رد  ایارب  ریاس  امش و  تکاله  ببـس  هک  يرما  ماجنا  رد  مامتها  یعـس و  هک  نآ  هن  مینادرگ  نایع  مزال و  ناهرب  تجحب و  ناحبس 

نیمحارلا محرا  نیملاـعلا  بر  ترـضح  تسا و  رهاـظ  نیب و  نآ  رد  تکـاله  يدرگ  نآ  حارتقا  اعدتـسا و  وت  هچنآ  هَّللا  دـبع  يا  میئاـمن .
زیمت رکف و  نودـب  يزیچ  رما و  سمتلم  امـش  هک  یعوـنب  هک  نآ  زا  تسا  ملعا  ناـشیا  لاـمآ  یناـما و  حاـجنا  ناگدـنب و  لاوـحا  حـلاصمب 
تسا لاحم  رما  ياعدتـسا  یکی  هلمج  نآ  زا  رگید  و  دینادرگ . كاله  ار  یگمه  دیامن  لمع  لج  زع و  امـش  حارتقا  قفو  رگا  هک  دیهاوخ 

هاگآ وتب  قیلی  یغبنی و  اـمک  ار  اـهنآ  لاوحا  تقیقح  دناسانـشن و  وتب  ار  نآ  نیملاـعلا  بر  لوسر  اـت  دـشابن  حیحـص  زیاـج و  نآ  عوقو  هک 
رب ادـیوه  هحـضاو  نیهارب  یلاعت و  هَّللا  جـجحب  هتخاس  کنت  وت  رب  ار  ربکا  دـحاو  رما  تفلاخم  هار  دـیامن و  وت  ياهترذـعم  عطق  دـنادرگ و 
هار الـصا  دنیامن و  قلطم  نمیهم  یگدـنب  قداص و  لوسر  قیدـصت  قح و  فرطب  لیم  هکنآ  ات  دـنادرگ  أجلم  ار  وت  تزع  ترـضح  تعاطا 

ترـضح تعاطا  زا  درمت  تدناعم و  رب  هَّللا  دبع  يا  وت  فارتعا  یکی  هلمج  نآ  زا  و  دراذگن . رادیاپ  یقاب و  وت  راکنا  صیحم  رقم و  رارف و 
نینچ و شلوق  هک  ار  یـسک  و  يدومن ، ناـهرب  لـیالد و  ياغـصا  مدـع  ناـیع و  يرهاـظ و  تجح  لـبقت  مدـعب  رارقا  هک  اریز  تسا ، تزع 

نیقی قیقحتب و  تسا ، نید  يایلوا  ریشمش  ای  نیلفاسلا  لفسا  میحج  ای  نیمز  زا  ای  نامـسآ  زا  لزان  باذع  شاداپ  ازج و  دشاب  نیا  شداقتعا 
مالعا و زین  ار  وت  اذـهل  منیملاعلا  بر  بناج  زا  نیقولخم  رب  نید  رمأ  غیلبتب  رومأـم  نم  نوچ  تسین و  نینچ  نیا  رما  هس  زا  زیتس  زیرگ و  ارت 
اب شیرق  دیدانص  ام  نامیا  هک  یتفگ  هچنآ  هَّللا  دبع  يا   96 ص : ج1 ، جاجتحالا ، ُنِیبُْملا .» ُغالَْبلا  اَّلِإ  ِلوُسَّرلا  یَلَع  ام  َو   » مدومن نآب  عـالطا 

هدومن نآ  رفح  هک  دیاب  دراد  رامـشیب  لابج  رایـسب و  راجحا  هک  هکم  یـضارا  راجفنا  رب  تسا  فوقوم  دـمحم  يا  وتب  شیوخ  هعبت و  ریاس 
ترضح شهاوخ  هدارا و  زا  نوچ  وت  هَّللا  دبع  يا  تسا . راهناب  رایسب  جایتحا  ار  ام  هک  ینادرگ  رهاظ  راوگشوخ  بآ  زا  ولمم  رایـسب  نویع 

. یئامنیم اهنآ  سامتلا  تسین  باهو  زیزع  هلماش  تردـق  هلماک و  تدارا  رب  عالطا  باوبالا  عیمج  نم  ار  وت  الـصا  یلفاغ و  لهاج و  نوچیب 
روما نیا  مارصنا  میدقت و  رگا  نم  هچنانچ  ینادیم  نیاب  فوقوم  تلاسر  ياعدا  توبن و  يوعد  باب  رد  ارم  لوق  قدص  وت  ایآ  هَّللا  دبع  يا 

رایـسب و تاغاب  فیاط  نیمز  رد  ار  وت  هَّللا  دـبع  يا  دومرف : دومحملا  یبن  ترـضح  دـمحم . ای  هن  تفگ : موشیم ؟ ربمغیپ  میاـمن  وت  هلوئـسم 
عضاوم نیمزرس  نآ  رد  ینادرگ  ترامع  تعارز و  لباق  يرآ و  حالصاب  ار  لاحم  نآ  یضارا  هکنآ  زا  رتشیب  وت  ایآ  تسا ، رامشیب  نیتاسب 

لاحلا هک  لاـح  نیاـب  ار  لاـحم  نآ  يدومن و  لـیوحت  لـقن و  ار  اـهنآ  همه  هک  دوب  رایـسب  هبعـص  لاـبج  هرخـص و  راـجحا  زا  ولمم  هدـساف 
. دـمحم ای  یلب  تفگ : يدومن ؟ نایع  يراج و  ناوارف  ياههمـشچ  ناکم  نآ  رد  هکلب  يدرک ، لیدـبت  دراد  تراـمع  تعارز و  تیحـالص 

نآ حالـصا  تهجب  رایـسب  مـالآ  لـمحتم  نحم و  دـیادش و  باـکترا  نآ  هطـساوب  هک  نیتاـسب  نآ  رد  وت  اـیآ  هک  دوـمرف  لوـسر  ترـضح 
نآ تهجب  هک  تایاغیب  مامتها  یعس و  هلیـسوب  ایآ  هک  دومرف  ترـضح  نآ  دمحم . ای  یلب  تفگ : يراد ؟ نآ  رد  يرظن  يدش  نمکم ؟؟؟

دیراد نیتاسب  97 و  ص : ج1 ، جاجتحالا ، تاغاب  نیمزرـس  نآ  رد  هک  رگید  یعمج  اب  يدـیناسر  تیاغ  نیاب  ار  لحم  نآ  يدرک و  تاغاب 
. هن تفگ : دیوشیم ؟ تزع  ترضح  ربمغیپ  تردق  نکمت و  تعاطتسا و  تورث و  نیمه  هطـساوب  تعامج  نآ  وت و  لقع  مهف و  بسحب  ایآ 
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نانچنآ لامعا  لاعفا و  اضیا  ددرگن  ناهرب  تجح و  لیلد و  نارای  یقاب  امـش و  تهجب  ناـنچنآ  هک  ناـنچ  سپ  هک  دومرف  لوسر  ترـضح 
وا تلاسر  توبن و  رب  عطاس  ناهرب  عطاـق و  لـیلد  هکلب  دوشن  ناـنم  دزیا  عیطم  لوسر  ناـهرب  تجح و  ناراـی  ریاـس  امـش و  لاؤس  بجومب 

ولمم و راـهنا  نویع و  راـهظا  هکم و  یـضارا  راـجفنا  باـب  رد  ماـجنایب  لوق  نیا  هَّللا  دـبع  يا  تسا . هحـضوم  تاـیآ  هحـضاو و  تازجعم 
زا هک  میرآیم  وتب  ینامز  تقو و  رد  نامیا  ام  هک  یئوگ  هکنآ  لثم  تسامـش ، ماظتنایب  مـالک  ریاـس  تباـب  زا  راوگـشوخ  هاـیم  رب  يوتحم 

، ینک لوانت  ماعط  عون  نالف  هکنآ  ای  یئامن  یط  نیمزرس  نالف  ای  ناکم  نالف  زا  تفاسم  نالف  رادقم  هکنآ  ای  یتسیاب  يزیخرب و  دوخ  ياج 
يدوب رومعم  ناتسلخن  ای  روگنا  غاب  دمحم  يا  ار  وت  هکنآ  ای  یتفگ : وت  هچنآ  هَّللا  دبع  يا  دنرادن . مارم  بلاطم و  رد  مات  لخد  نانخس  نیا 

هک يدوب  يراج  بآ  زا  ولمم  راهنا  تاغاب و  نآ  باقعا  رد  يدرکیم و  زین  هللا  قلخ  یقاب  ام و  ماعطا  يدومنیم و  لواـنت  نآ  زا  دوخ  وت  هک 
هک تسه  باهو  دزیا  ترـضح  تایانع  زا  بانعا  لخن و  تاغاب  نیا  فیاط  رد  ار  باحـصا  یقاب  ار و  وت  ایآ  يدـشیم  عفتنم  نآ  زا  قیالخ 

نوحـشم ولمم و  رایـسب  راهنا  رامث  يذ  نیتاسب  نآ  بقع  رد  دیدرگیم و  بایماک  ذلتـسم و  نآ  رامثا  هکاوف و  لکأب  باحـصا  عیمج  امش و 
مالع دزیا  يایبنا  زا  ماجنارس  نیا  هلیسوب  کی  چیه  باحصا  امش و  ایآ  هک  دومرف  ترضح  دمحم . ای  یلب  تفگ : تسا . راوگـشوخ  ياهبآب 

لوسرب رایـسب  رما  حارتـقا  وت  هک  دومرف  دوـمحملا  یبـن  ترـضح  ماـگنه  نآ  رد   98 ص : ج1 ، جاجتحالا ، دـمحم . اـی  هن  تفگ : دـیوشیم .
قدص رب  تلالد  لامعا  لاعفا و  نآ  الـصا  دیامن  مارم  نآ  رب  مادقا  رگا  هک  يدومن  رامـشیب  يزیچ  بلط  وا  زا  يدرک و  راهق  دزیا  ترـضح 
لوسر نآ  بذک  یطاعت  تلالد  هنیآ  ره  دیامن  وت  ماجنارسیب  تالوئسم  نآ  ماجنا  رد  ةاطاعم  رگا  هکلب  درادن ، لابقا  ریخاب و  یبن  نآ  لاقم 
هلیـسو لاـمعا  نیا  لاـثما  باـکترا  هکلب  دـیناسر  روهظ  زیحب  دـشابن  وا  تلاـسر  تجح  توبن و  لـیلد  هک  يرما  هکنآ  تهجب  دراد  راـتخم 

یمسا و لجا و  عفرا و  نانم  دزیا  لوسر  ناشیلاع  نأش  دنشاب و  كردلا  رصاق  فیعض و  لقع  نید و  رد  هک  تیعمج  نداد  بیرف  هعدخ و 
رما توبن و  يوعد  رد  يوگتـسار  وت  هک  یتفگ  هچنآ  هَّللا  دبع  يا  ددرگ . نایع  رهاظ و  ناشن  راک و  نیا  لاثما  وا  زا  هک  تسا  نآ  زا  لمکا 
امـش رـس  رب  نامـسآ  طوقـس  هَّللا  دبع  يا  دیآ . دورف  میئامنیم  وت  راکنا  بیذکت و  هک  یعمج  ام  رـس  رب  نامـسآ  هک  یتسیاب  يدوب  تلاسر 

هک اریز  دـیرادم  مشچ  ام  زا  دوب  ریاشع  یقاب  امـش و  تکاله  ثروم  هک  راک  نیا  لاثما  راهنز  تسا ، نارای  یقاـب  امـش و  تکـاله  بجوم 
ترـضح لوسر  هک  تسه  ردـقنآ  اما  دوش ، ناـشیا  نیرفن  تکـاله و  هلیـسو  هک  تسنآ  زا  محرا  نیقولخم  عیمج  رب  نیملاـعلا  بر  لوسر 

هقبرب هتشگ  يدتهم  ناشیا  یگمه  هک  دنادرگ  نایع  نشور و  یعونب  ار  ناقلخ  یمامت  رب  نایملاع  دنوادخ  ناهرب  تجح و  ناحبـس  نمیهم 
اریز داتـسرفن ، اهنت  دابع  شهاوخ  حارتقا و  بجومب  داتـسرف  لوسر  يارب  نانم  رداق  ترـضح  هک  ناهرب  ججح و  دنیآرد و  نامیا  مالـسا و 

یغبنی امک  دسافم  حلاصم و  رب  قیقح  عالطا  قیقحت و  ملع  دنلاهج و  لاعتم  دزیا  ترضح  تدارا  زا  لامآ  یناما و  ترثک  هطـساوب  دابع  هک 
هداضتم روماب  ناشیا  شهاوخ  یعاود  هک  دشاب  هاگ  و  ددرگ ، سـسؤم  سوه و  زارد و  رایـسب  فالتخا  حارتقا و  ار  ناشیا  دنرادن و  قیلی  و 
لاحملا موزلم  رماب  لازی  دزیا ال  ریبدـت  دـشاب و  ناکما  زیح  زا  یـضقنم  نآ  تیلاحم  تلعب  نافرع  بابرا  دزن  رد  نآ  عوقو  هک  ددرگ  یهتنم 

بیبح هاگنآ  سپ   99 ص : ج1 ، جاجتحالا ، تسا . لاحم  عنتمم و  لالجلا  وذ  ترـضح  زا  لاحم  رما  باکترا  هچ  ددرگن  يراـس  يراـج و 
لاحب هچنآ  هکنآ  ای  دیامن  اهنآ  لد  عبط و  بجومب  یضرم  ياود  بیبل  بیبط  هک  يدید  زگره  هک  دومرف  هدروآ  هَّللا  دبع  بناجب  يور  هللا 

هَّللا دـبع  هورکم . روفنم و  هاوخ  دوب و  ضیرم  بوغرم  بوبحم و  اود  نآ  هاوخ  دـنادرگیم  لومعم  دـناد  عفنا  حـصا و  وا  هجلاـعم  ضیرم و 
درمت و رفک و  رایتخا  هطـساوب  هرفک  امـش و  هک  شاب  هاگآ  نادب و  هَّللا  دبع  يا  تفگ : لوسر  ترـضح  سپ  دـمحم . ای  تسا  نینچ  تفگ :

یلاعت هناحبس و  ترـضح  قیقحتب  دیتشگ و  اناد  میکح  هجلاعم  جاتحم  هدش  یـضرم  کلـس  رد  طرخنم  نانم  دزیا  میقتـسم  قیرط  زا  نایغط 
ناتـسرامیب رد  ار  امـش  هتـشاد و  لاسرا  دـشاب  عفاش  لوسر  ترـضح  هک  عفاـن  تیاـغب  اود  ار  رفک  درد  هک  تسامـش  قیفـش  ناـبرهم  بیبط 

لقع يور  زا  رگا  سپ  هتشاد ، حوضو  روهظ و  لامک  رد  امش  رب  ار  نآ  عفانم  راضم و  قیرط  هتـشاذگن و  رفک  نوگانوگ  ضارما  هدکتملظ 
مالآ زا  نیقیب  دـنیامن  رفک  رطخ  يذ  ضرم  نآ  هجلاعم  افـش و  باب  رد  ربکا  نمیهم  لوسر  نآ  لوق  عامتـسا  رما و  دایقنا  تعاطا و  رکفت  و 

رد راعتسم  تایح  مایا  رد  حور  مسج و  تحـصب  هتفای  لجآ  لجاع و  تحـص  لماک و  يافـش  هدش  صلختـسم  رمـضم  رما  نآ  هیهانتم  ریغ 
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هتشادنرب تعباتم  صالخا و  قیرط  زا  ياپ  هتشاد  حوتفم  شیوخ  رب  حوبس  دحاو  تعاط  تیدوبع و  باوبا  رورسم و  حوبص  قوبغ و  یمامت 
میرک بجاو  میوق  نید  میقتـسم  لیبس  ار  نآ  هتـشاد  یعرم  لوذبم و  ار  هنـسحتسم  هقیرط  هیـضرم و  هویـش  نیمه  هسمخ  تاقوا  یمامت  رد 

نیتأشن و تاضویف  بجوم  هک  دنـشاب  لغتـشم  راـک  نیمه  رارکت  راکذـتب و  هراومه  هتـشادن  اور  زیاـج و  ار  نآ  یـضقت  یطخت و  هتـشادنپ 
یمئاد و رامیب  ایند  رد  نیقیب  دنشاب  هتشاذگ  هاریب  هار  ياپ  هَّللا  ترضح  میقتـسم  قیرط  زا  هَّللاب  ذایعلا  رگا  و  تسا ، نیراد  تایاغیب  تایانع 
دیامن و یـصخش  رب  قح  يوعد  یـصخش  هک  يدید  زگره  هَّللا  دبع  يا  ُنِیبُْملا .» ُنارْـسُْخلا  َوُه  َِکلذ   » دوب دنهاوخ  نیهم  لیلذ و  یبقع  رد 
هن هیلع  یعدم  شهاوخ  حارتقا و  بجومب  هنیب  راضحا  رب  ایند  ماکح  زا  فرع  مکاح  دـشاب و   100 ص : ج1 ، جاجتحالا ، رکنم  هیلع  یعدم 

دوهش راضحا  هاگ  ره  اذه  یلع  ءانب  يامن ، رضاح  دراد  بلط  وت  زا  هیلع  یعدم  هک  دوهـش  عون  ره  هک  دیوگ  یعدمب  عرـش  لقع و  قفو  رب 
هلیـسو و نیاب  درک و  دناوتن  تباث  يرگید  رب  دوخ  يوعد  يدحا  چـیه  ماگنه  نآ  رد  ددرگ  مزال  یعدـم  رب  هیلع  یعدـم  شهاوخ  قبط  رب 

اریز دشابن  قداص  بذاک و  مولظم و  ملاظ و  نایم  زییمت  قرف و  نیا  رب  انب  دومن ؛ دناوتیمن  هیلع  یعدم  هتفر  رب  مزال  قح  تابثا  یعدـم  ببس 
مزال نوچ  دشاب  علطم  ملاع و  ناشیا  لاوحا  تقیقح  رب  يدـهاش  دـنیامنن و  زگره  دوخ  بذـک  ملظب و  رارقا  بذاک  ملاظ و  زا  کی  ره  هک 

يادا نیعلطم  دوهشم و  انایحا  رگا  دشابن و  رسیم  بذاک  بذک  ملظ و  رب  داهشا  سپ  دیامن  تداهـش  تماقا  اهنآ  هاوخلد  بجومب  هک  تسا 
ملاظ و نایم  هقرفت  ددرگن و  رهاظ  بذک  ملظ و  دنیامرف و  ناشیا  حرج  بذاک  ملاظ و  دنیامن  میقتـسم  لیبس  میوق و  عرـش  جهن  رب  تداهش 

دنیآ ام  هلباقم  رد  یلعا  ءالم  ناحبـسم  ینعا  هکئالم  یلاعت و  كرابت و  هَّللا  ترـضح  دیاب  هک  یتفگ  هچنآ  هَّللا  دبع  يا  دوشن . نیبم  بذاک 
ناشیا زا  ارت  تلاسر  ياعدا  توبن و  يوعد  تقیقح  میئامن و  هدهاشم  نایع  هدیدب  ار  اهنآ  يوامس  هکئالم  یلاعت و  دزیا  لباقت  هلیسوب  ام  ات 

رد اناد  فراع  دزن  رد  نیا  تیلاحم  و  تسا ، لاحم  لآم  نیا  لوصح  لاـح و  نیا  يور  زا  هَّللا  دـبع  يا  نادـب  میئاـمرف ، ماهفتـسا  مالعتـسا و 
هک ددرگ  يزیچ  لباقم  كرحتم و  ای  دورو  دـیآ  هک  تسین  نیقولخم  ام  وچمه  نیملاعلا  بر  ترـضح  هک  اریز  تسافخیب  روهظ و  لامک 

تیؤر ياعدتسا  امش  هکنآ  هطـساوب  دینـش ، دناوت  یلاعت  کلم  ترـضح  زا  يزیچ  یـسک  امـش  لاثما  ای  دید  دناوت  ار  وا  رگید  یـسک  اب  وت 
نآ دننام  لالجلا  وذ  دحاو  دـیدومن و  تسا  لاحم  عنتمم و  لامک  تفرعم و  باحـصا  لاح و  لضف و  بابرا  دزنب  هک  لاعتم  رداق  ترـضح 

مانـصا نآ  دـیدش و  هدـناوخ  مانـصا  يوسب  ماجرفان  نآ  هعبت  ناطیـش و  ياوغاب  مائل  هرفک  یقاب  امـش و  هک  تسا  لام  تاـبثیب و  ياـهزیچ 
هن عماس و  هن  هک  تسا  رـسیم  اهنآ   101 ص : ج1 ، جاجتحالا ، شیپ  امش  نتفر  امـش و  دزنب  مانـصا  نآ  ددرت  هک  تسامـش  صقان  فیعض و 
زا ترابع  هک  ترخآ  رد  رایسب  ررض  هکلب  دندیناسر  مانا  ریاسب  امـشب و  عفن  مانـصا  نآ  الـصا  تسا و  ربخاب  ملاع و  هن  ینغم و  هن  رـصبم و 

فیاط هکم و  رد  ار  امـش  ایآ  هَّللا  دـبع  يا  تسا . رارقرب  نیعم و  مانـصا  هدـبع  يارب  تسا  ران  تقرح  یمئاد و  يراتفرگ  رامـشیب و  باذـع 
میظنت ماجنا و  حالصا و  تهجب  ناکم  نآ  رد  امش  نانکراک  ناگتـشامگ و  زا  عیمج  تسا  رایـسب  بانعا  لیخن و  تاغاب و  راقع و  عایض و 

هک دومرف  لوسر  ترضح  دیاب . لامعتـسا  ماظتنا و  نوچ  ناکم  نآ  لامع  ماوق و  ریغب  یلب  تفگ : هن ؟ ای  دنتـسه  ماقم  لاحم و  نآ  مامتها  و 
لاغتـشا نآب  وت  لامع  ماوق و  اـی  یئاـمنیم  نیمزرـس  نآ  نیتاـسب  تاـغاب و  ماجنارـس  هدیـسر  لاـحم  نآ  لاوحا  قیاـقحب  دوخ  سفنب  وت  اـیآ 

هَّللا دبع  يا  تفگ : هَّللا  بیبح  ترـضح  دنیامنیم . لاحم  نآ  عیمج  مامتها  هک  دنتـسه  ماوق  ناگدنـسیون و  ار  ام  تفگ : هَّللا  دـبع  دـنیامن .؟
امش ام و  دیس  مکحب  دنچ  ره  دینادرگ  موقرم  بوتکم و  امب  هچنآ  امش  هک  دنیوگ  امـش  ناگدنـسیونب  امـش  مادخ  نارودزم و  لامع و  رگا 

هک دیوگ  دهد و  امش  هتـشونب  یهاوگ  دوخ  زا  مینیبب و  ار  وا  ام  دیروایب و  ام  شیپ  ار  هیما  نب  هَّللا  دبع  هکنآ  ات  میرادن  لوبق  ار  نآ  ام  دشاب 
نخـس لوبق  ار  ام  الا  تسا و  لوبق  تاجتـشون  دینک  هیما  نب  هَّللا  دـبع  يوربور  ار  ام  نوچ  و  دناهتـشون ، يزیچ  امـشب  نم  هدومرفب  اهنآ  یلب 

دوش حـناس  ناشیا  زا  هک  لامعا  لاعفا و  نیا  لاثما  هک  دـینکیم  مدـخ  نارودزم و  لاـمع و  لوق  زیوجت  هَّللا  دـبع  يا  امـش  اـیآ  تسین . اـمش 
. دـمحم اـی  هن  تفگ : دـنرآ ؟ وت  رـس  رب  تفخ  عون  نیا  دـنبلطب و  دوخ  روضحب  ارت  وـت  لاـمع  هک  دـیرادیم  اور  ار  امـش  تسا و  نسحتـسم 

دنـس يارب  دسر  وت  لمعب  نوچ  دـناهدومن  یملق  امـش  مکح  بجومب  ناگدنـسیون  هک  امـش  هموقرم  نامه  سپ  هک  دومرف  لوسر  ترـضح 
هک دیرادیم  تسود  امش  ایآ  هَّللا  دبع  يا  هک  دومرف  ترـضح   102 ص : ج1 ، جاجتحالا ، یلب . تفگ : هن ؟ ای  تسا  حیحـص  یفاک و  ناشیا 
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: تفگ دنیامرفن ؟ راظتنا  ار  وت  هقرو  لماح  هتـشادن  فوقوم  تیلها  زا  الـصا  دنیامن و  نآ  قیدصت  مدـخ  لامع و  وت  هتـشون  ندیـسر  درجمب 
ناـنکراک و لاـمع و  شیپ  زا  وت  هتـشون  رگا  هَّللا  دـبع  يا  هک  دومرف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوـسر  هاـگنآ  سپ  دـمحم . اـی  یلب 

دبع ات  دنیوگیم  دنراد و  امش  روضح  حارتقا  وت  لماع  نالف  دیـس  ای  هک  دیوگ  درآ و  امـش  دزنب  ار  امـش  مقر  عفار  ددرگ و  درتسم  نارودزم 
وت هک  یئوگیم  ایآ  هتـشون  لماح  نآب  وت  هن و  ای  تسه  وت  لوق  فلاخم  لـماع  نیا  اـیآ  تسین ، نم  عومـسم  نیا  ددرگن  رـضاح  هیما  نب  هَّللا 
زا هک  دیاب  ینم  مکح  رما و  عامتساب  رومأم  وت  هکلب  مدینادرگب  دوخ  رما  يار و  بحاص  ریـشم و  ار  وت  نم  نم و  لامع  شیپ  هب  ینم  لوسر 
ره هلمع  هعبت و  دمحم  ای  یلب  تفگ : يراذگن . نوریب  مدق  نم  تاجتشون  نامرف و  زا  يرادن و  زیاج  فارحنا  فلخت و  نم  هدومرف  نخس و 

مدـخ و رب  هک  يزیچ  هنوگچ  سپ  تفگ : هَّللا  دـبعب  هَّللا  بیبح  ترـضح  تسا . مزال  ناشیا  دیـس  کلام و  لـعف  لوق و  تعاـطا  ار  يدـحا 
یقاب ناج و  سنا و  دـجوم  نایملاع و  راگدرورپ  هک  باقرلا  کـلام  باـبرالا و  بر  ترـضح  لوسرب  یئاـمنن  زیوجت  دوخ  لاـمع  مشح و 

دنیامن ضرع  هدرک  یخاتسگ  ناحبس  نمیهم  ترـضحب  نانچ  نینچ و  هک  ینادرگیم  رومأم  ار  وا  يرادیم و  اور  تسا  نایع  رهاظ و  يایـشا 
دعب هَّللا  دبع  يرادن . تشادمشچ  دوخ  مشح  مدخ و  لوسر و  زا  لعف  نآ  لثم  وت  هکنآ  لاح  دنیامرف و  نآ  زا  یهن  ام  لعفب  رما  یـضعب  هک 

تجح نیا  هَّللا  دبع  يا  تفگ : هیربلا  دیس  ترضح  درب . ورف  نابیرگب  ریحت  رس  مالع  دزیا  لوسر  ترضح  مایتلا  قدص  مالک  نیا  عامتسا  زا 
. يدومن حارتقا  لوسر  ترـضح  رب  هک  تسا  وت  هلئاطال  تاملک  هدـساف و  لاوقا  عیمج  نـالطب  رب  عطاـس  ناـهرب  لـب  هحـضاو  هلدا  هعطاـق و 

یف دوبیم  تسا  رمحا  يالط  زا  تراـبع  هک  اـیند  فراـخز  زا  رپ  هناـخ  ار  وت  رگا  هک  یتفگ  هچنآ  هَّللا  دـبع  يا   103 ص : ج1 ، جاجتحالا ،
فراخز زا  ولمم  ياههناخجنگ  رصم  زیزع  زورما  هک  هدیـسر  وتب  ایآ  هَّللا  دبع  يا  درکیم . وت  ناکم  تعفر  ناش و  تلالج  رب  تلالد  هلمجلا 

رـصم زیزع  ایآ  هک  دومرف  ایاربلا  یبن  ترـضح  دـمحم . ای  یلب  تفگ : تسا .؟ رامـشیب  یلـآل  رهاوج و  رایـسب و  نیازخ  کـلام  دراد و  اـیند 
دمحم نینچمه  دومرف : لسرملا  یبن  ترـضح  ین . تفگ : هَّللا  دبع  ددرگیم . ایلوا  کلـس  رد  طرخنم  انغ  تورث و  نآ  هلیـسوب  امـش  داقتعاب 

لاح و توبن و  رب  تلالد  عون  چـیه  الـصا  تشادـیم  رثاـکتم  فراـخز  رفاو و  لاـم  تسا  قلخ  عیمجب  قلاـخ  دزیا  هداتـسرف  قحب و  یبن  هک 
مومهم ملأتم و  مومغم و  يذأتم و  وت  لمأتیب  مالک  لقع و  تلق  لهج و  ترثک  هطـساوب  دـمحم  هک  نادـب  دـیدرگیمن ، وا  لامک  تلاسر و 

زا وـت  رگا  هک  یتـفگ  هچنآ  هَّللا  دـبع  يا  اـما  تسا . نیملاـعلا  بر  ترـضح  نیهارب  جـجح و  عـیمجب  عـلطم  ملاـع و  هکنآ  هطـساوب  ددرگن 
باتک هناگی  بهاو  هکنآ  ات  میراین  نآ  هلیـسوب  نامیا  وتب  ام  یئاـمن  رگید  تاوامـسب  اـی  نیمتفه  نامـسآب  دوعـص  جورع و  نیمز  ضیـضح 
تئارق توالت و  ار  باتک  نآ  ام  اـت  دـیامرف  رما  وت  تعباـتم  تعاـطاب و  باـتک  نآ  رد  ار  اـم  دـیامن و  لازنا  لاـسرا و  اـم  تهجب  هناگادـج 
تیاغلا تیاغب  نامگ  بیر و  هبئاشیب  نامـسآب  دوعـص  هَّللا  دبع  يا  هن . ای  میئآرد  وت  تعیرـش  هداجب  هک  تسین  ام  مولعم  اذـه  دـعب  میئامن ،

دزیا ترضح  نامیا  وت  میامن  نامسآب  دوعـص  نم  رگا  هکنآ  ای  یئامن  فارتعا  فاستعا  يور  زا  وت  هاگ  ره  سپ  تسنآ  زا  لوزن  زا  بعـصا 
نامیا مالـسا و  فرـشب  تسنآ  زا  رـسیا  لهـسا و  امـش  داقتعاب  هک  نامـسآ  زا  لوزن  ماگنه  رد  نیقی  قیقحتب و  نینچمه  يرآیمن ، ناـحبس 

سپ  104 ص : ج1 ، جاجتحالا ، يدرک  نامـسآ  نیمز و  قلاخ  ناهرب  تجح و  دانعب  رارقا  دوخ  هک  اریز  دـش  یهاوخن  ناـقیا  اـب  فرـشم و 
زا ای  رداق  نمیهم  ترـضح  ناگدـیزگرب  نآ  يایـصوا  ایبنا و  زا  ربکا  دزیا  ياـیلوا  تسد  زا  بیدأـت  راـفک  عیمج  هکلب  وت  رفک  ضرم  ياود 

دینادرگ لسرم  لزنم و  نمب  هعماج  هغلاب  تمکح  هیطعلا  بهاو  ترـضح  هکنآ  ای  تسین ، ررقم  رـسیم و  رگید  رما  رقـس  ران  هینابز  هکیـالم 
يأرب یلعلا  بر  ترضح  یهاون  رماوا و  ماکحا  غیلبت  زا  ینعی  یبر  ناحبس  يوگب  دمحم  يا  تفگ : هَّللا  دبع  امش . تایعدم  لاطبا  هطـساوب 

ار ام  رشب و  لوسر  الا  یتسین  وت  هک  اریز  يامرفم  دوخ  تعاطا  فیلکت  نیا  زا  رتشیب  ار  ام  ياشگ  وا  سدقم  تاذ  سیدقت  حیبستب و  نابز  و 
حارتقا و بجومب  رواد  دزیا  هکنآ  رگم  تسین  رـشب  اـم  لـثم  تعاـطا  تردـق  ار  اـم  تیبصع  هطـساوب  تسا و  رگید  رما  شهاوخ  یعاود و 

ایشا عیمج  یلاعت  كرابت و  اناد  دحاو  هک  دومرف  رشبلا  دیس  ترـضح  دنادرگ . رهاظ  لومعم و  تلاسر  توبن و  تهجب  رگید  رـشب  ام  هیعاد 
لوسر امش  لوق  رب  انب  نم  دنادرگن و  رهاب  رهاظ و  دوب  اوران  زوجم و  ریغ  هاوخ  اور و  زیاج و  هاوخ  هک  اپ  رـسیب و  لاهج  امـش  حارتقا  رب  ار 

مزال زیاج و  رگید  يزیچ  منآب  رومأـم  دومن  ناـسحا  اـطعا و  نمب  هک  ناـقلخب  ناـنم  دزیا  ناـهرب  تجح و  تماـقا  غیلبت و  ریغب  ارم  مرـشب و 
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بر ياروش  بحاص  ینعی  ندوب  ریـشم  تصخر  ارم  زین  و  مشاـب ، نمیهم  ترـضح  یهاـن  رمآ و  هک  تسین  نسحتـسم  قیـال و  ارم  تسین و 
تباجحب ار  وا  هک  ایند  كولم  زا  مشاب  هاشداپ  لوسر  دننام  لثم و  زیمت  لقع و  بسحب  زین  ارم  سپ  دوب  نینچ  همدقم  نوچ  و  تسین ، روفغ 

نآ لوق  قفو  رب  ار  اهنآ  دور و  هدرمتم  هفیاط  نآ  دزنب  لوسر  نآ  نوچ  و  دراد ، لاسرا  هدومن  دزماـن  دنـشاب  کـلم  نآ  فلاـخم  هک  یعمج 
بلاطم و یـضعب  حاجنا  مارـصناب و  تسا  لطعم  فوقوم و  ار  امـش  هاشداپ  رما  تعاطا  هک  دـنیوگ  هاشداپ  نآ  لوسرب  دـنیاین و  هارب  هاشداپ 

حارتقا بجومب  زین  لوسر  یئامرف ، ضرع  ار  ام  شهاوخ  یعاود و  قیاقح  یئامن و  تمعن  یلو  تمدخب  تعجارم  هک  دیاب  ای  هیرورض  مارم 
تاحرتقم و ماجناب  ار  دوخ  تمعن  بحاص  دیامن و  تعجارم  دوخ  بحاص  تمدـخب   105 ص : ج1 ، جاجتحالا ، تعامج  نآ  ياعدتسا  و 

رابج ۀـهلآلا و  هلا  بابرالا و  بر  باقرلا  کلام  ترـضح  نوچ  دـیامن ، ماربا  ماهم  نآ  مارـصنا  رد  دـنادرگ و  رومأم  هفیاـط  نآ  تاـسمتلم 
: تفگ لهج  وبا  دمحم . ای  هن  تفگ : هَّللا  دبع  هن ؟ ای  تسه  رابتعا  لقع و  بجوم  راک و  نیا  تردـق  زیاج و  ار  وا  لوسر  ایآ  تسا  هربابجلا 

لاؤس نوچ  دنتخوس و  الب  هقعاص  شتآب  اجیب  تیؤر  لاؤس  هطساوب  مالّسلا  هیلع  یـسوم  موق  امـش  معزب  ایآ  دنام ، یقاب  زیچ  کی  دمحم  ای 
رطاخ و تیعمج  دیزم  تهجب  ادـخ  ربمغیپ  نآ  تما  هک  اریز  یـسوم  موق  لاؤس  زا  تسا  مخفا  بعـصا و  مظعا و  دـشا و  رایـسب  بتارمب  ام 
ار ام  رطاخ  امنب و  اراکشآ  رهاظ و  امب  ار  یلاعت  کلم  ترـضح  يرولا  یبن  ترـضح  يا  دنتفگ  هدومن  ناحبـس  نمیهم  تیؤر  هدارا  نامگ 
ار اهنآ  هنیاعم  ام  ینادرگ و  رـضاح  ام  هلباقمب  ار  وا  هکئالم  ادـخ و  هکنآ  ات  میرآیمن  وتب  نامیا  ام  هک  میئوگیم  امـشب  ام  اما  و  يامن . عمج 

دوبعم دزیا  یبن  ترضح  میئامن . وت  تلاسر  توبن و  قیاقح  ماهفتسا  مالعتسا و  مارگ  هکئالم  مالع و  دزیا  ترضح  زا  میرآرد و  نایع  رظنب 
تریح رد  ترضح  نآ  عوقو  ماگنه  رد  يدومن  عامتسا  لیلجلا  برلا  تاولـص  هیلع  لیلخ  میهاربا  ترـضح  هصق  ایآ  لهج  ابا  ای  هک  دومرف 

َِکلذَـک َو   » دـیامرفیم نم  راگدرورپ  هک  دومرف  لوسر  ترـضح  یلب . تفگ : تومی ؟ مانی و ال  يذـلا ال  یحلا  توربج  تمظع  توکلم و 
قیاقح مالّسلا  هیلع  میهارباب  ام  هک  تسنآ  هیاده  یفاو  هیآ  ریـسفت  «. 1 « » َنِیِنقوُْملا َنِم  َنوُکَِیل  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاواـمَّسلا  َتوُکَلَم  َمیِهاْربِإ  يُِرن 

ص: ج1 ، جاجتحالا ، هدمآرب  بیر  کش و  هقبر  زا  هکنآ  ات  میدومن  اراکشآ  مولعم و  ار  عبـس  نیـضرا  تاقبط  هعبـس و  تاوامـس  توکلم 
نمحرلا لیلخ  ترضح  مالع  دزیا  هک  یماگنه  رد  هک  تسا  روهـشم  هچنانچ  ددرگ ، طرخنم  کلـسنم و  بیز  نیقی و  بابرا  کلـسب   106

هک یعونب  دومرف  تدایز  توق و  تیاغ  رد  ار  ترضح  نآ  هرصاب  رون  دومن  عوجرم  دوخ  تدومب  عوفرم و  نامسآب  ار  مالّسلا  هیلع  میهاربا 
اقترا و زا  دعب  یلاعت  هَّللا  لیلخ  ترضح  هچنانچ  دشیم  ردقلا  لیلج  ربمغیپ  نآ  رصبم  یئرم و  دوب  رتتسم  رهاظ و  نامسآ  نیمز و  رد  هچ  ره 

نآ كاله  انف و  ياعد  تسد  كاپ  لماک  یبن  ترـضح  تعاس  نامه  دندوب ، انز  لمع  بکترم  هک  دروآرد  رظنب  ار  ینز  يدرم و  العتـسا 
یبن نآ  ياعد  ریت  هظحل  نامه  دومن ، اعدتـسا  سامتلا و  ملاع  رداق  زا  ار  مرـشیب  ود  نآ  مدع  هتـشادرب  قلاخ  ترـضح  هاگردـب  كاپان  ود 
رگید بناجب  نوچ  میهاربا  ترـضح  هحمل  نآ  زا  دـعب  دنتـشگ . نکمتم  نیجـسب  روفلا  یف  نیعل  ود  نآ  هتفای  نارتقا  تباجا  فرـشب  يرولا 
قفتم منهج  رد  قباس  قساف  ودـب  ار  قحال  سک  ود  نیا  قفاوم  قباس  ياعد  نامهب  تفاـی  لغتـشم  لغـش  نیمهب  ار  رگید  ریرـش  ود  درک  رظن 

لغتشم قباس  قیالان  لعف  نامه  باکترا  رب  ار  رگید  رفن  ود  مالّسلا  هیلع  لیلخلا  میهاربا  ترـضح  نوچ  لیلق  نامز  یـضقت  زا  دعب  دینادرگ .
نآب رگید  صخش  ود  ردقلا  لیلج  ربمغیپ  نآ  هعبار  هبترم  رد  دنتفاتش . ریعـسب  ریرـش  ود  ره  داشگ  تخبدب  ود  نآ  تکاله  ياعدب  بل  دید 

میهاربا يا  هک  دیسر  نمحرلا  لیلخ  ترضحب  نانم  دزیا  یحو  نامز  نامه  رد  دومن  ناشیاب  تبسن  دب  ياعد  دصق  تفای ؛ ردابتم  عینـش  لعف 
هب دـب  ياعد  راهنز  يامنم ، نم  ياما  دابع و  زا  توعد  تیاـفک  راـیم و  نوریب  ساـمتلا  اعدتـسا و  نیتسآ  زا  نم  ناگدـنب  دـب  ياـعد  تسد 

ناشیا تدابع  تعاط و  زا  هچنانچ  دناسریمن  نمب  ررـض  نم  ناگدـنب  ناهانگ  ممیلح ، رافغ  ٍمیِحَر و  ٍروُفَغ  ْنِم  هک  اریز  يامنم  نم  ناگدـنب 
، جاجتحالا مشخ  تظلغ و  بابرا  لد  يافـش  هطـساوب  ار  دوخ  ناگدنب  ناینب  نم  لیلخ  میهاربا  يا  ددرگن . عجار  دیاع و  نمب  عفن  عون  چیه 
هک دـیاب  دـعب  نم  مدـینادرگ  ربارب  كاخب  كاله و  ار  رفن  شـش  امـش  رطاع  رطاخ  هیلـست  لاـحلا  هچناـنچ  میزادـنایمنرب   107 ص : ج1 ،

تهجب ریذن  ریـشب و  ار  وت  ینم و  ربمغیپ  هدنب و  هک  اریز  یئامنم ، نیرفن  دب و  ياعد  ار  ناشیا  یئامن و  نم  ناگدنب  زا  دوخ  توعد  فیفکت 
رب یلوتسم  ملاع و  ظفاح و  ینعی  نمیهم  وت  مدینادرگن و  دوخ  ریـشم  میهـس و  تکلمم و  کیرـش  ارت  اما  مدینادرگ  وت  ریبک  ریغـص و  ناتما 
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میحر و نوچ  نم  دنیامن  نمب  تعجارم  ینامیـشپ و  تبانا و  هبوت و  هکنآ  لوا : دـنلاح : هس  لالخ  رد  نم  ناگدـنب  عیمج  یتسین و  ناگدـنب 
ار ناـشیا  تیدوبع  یماـمت  روفغم و  ار  ناـشیا  ناـهانگ  عیمج  هتفرگن  ناـشیا  تلذ  تیـصعمب و  ار  اـهنآ  هتفریذـپ  ناـشیا  هبوت  ممیلح  روفغ 

بالصا زا  منادیم  هک  اریز  منادرگ  ررقم  لجآ  رد  شـسرپ  لاؤس و  نیا  مراد و  زاب  ار  دوخ  ناشیا  لجاع  باذع  زا  مود : منادرگ . روکـسم 
زا دبای و  لاقتنا  ماحراب  بالـصا  زا  اهفطن  نآ  هک  یتقو  رد  سپ  دیاب  نیرفاک  ءابآب  هیلع  ءانب  تفای ، دهاوخ  دلوت  نینمؤم  تایرذ  هفیاط  نیا 
نآ زا  مادک  چیه  هکنآ  میـس : دیآرد . وا  بناوج  فارطا و  زا  نم  يالب  دیامن و  لولح  وا  رد  نم  باذـع  ماگنه  نآ  رد  دوش  دـلوتم  ماحرا 
هک یباذع  تبوقع و  هک  قیقحت  یتسردب و  تسین ، ایند  رد  هدنب  باذـع  رد  لیجعت  ارم  دـشابن  نینمؤم  تایرذ  دـلوت  هطـساو  اب  هبوت  رما  ود 

هدارا ایند  رد  میهاربا  يا  وت  هک  یباذع  زا  تسا  ربکا  مظعا و  رایسب  رایسب  میاهدرک  ایهم  دعم و  دوخ  ناگدنب  تیـصعم  هطـساوب  یبقع  ردام 
راذگاو و ناشیا  اب  ارم  ناگدنب  كالها  باب  رد  میهاربا  يا  تسا . نم  يایربک  لالج و  بسحب  ناگدـنب  يارب  باذـع  هک  اریز  يدومن  نآ 

مناشیا نیدلاو  زا  محرا  قفـشا و  رایـسب  رایـسب  ناگدنب  هب  تبـسن  نم  هک  اریز  رایم ، دوخ  رطاخب  ناشیا  يانف  مدـع و  باب  رد  الـصا  يزیچ 
ناشیا قح  رد  ار  دوخ  ردـق  اـضق و  میاـمن و  دوخ  يأر  ملعب و  ناـشیا  لاـح  ریبدـت  میکح  ياـناد  میلح و  راـبج  نم  هک  یتسار  یتسردـب و 
باذع عفر  هک  نادـب  لهج  وبا  يا  هک  دومرف  نامزلا  رخآ  لوسر  ترـضح  نآ  زا  دـعب   108 ص : ج1 ، جاجتحالا ، میامرف . يراس  يراـج و 

رسپ نآ  هک  دیآ  دهاوخ  دوجوب  هبیط  تایرذ  وت  بلص  زا  هک  تسا  علطم  اناد و  ملاع  رداق  ترضح  هک  تسنآ  هطساوب  وتب  تبسن  نانم  دزیا 
يور زا  نیا  زا  دعب  نیملاعلا  بر  ترـضح  تعاطا  رگا  وت  اما  تسا ، نقوم  ملـسم و  روما  رد  نم  هلیـسو  هک  تسا  مرکم  همرکع  ریـس  وکین 
زیاج فاستعا  تیبصع و  يور  زا  فارحنا  لودـع و  میقتـسم  قیرط  زا  رگا  دوب و  یهاوخ  لیلج  لـیمج  بر  دزن  رد  یئاـمن  نیقی  قدـص و 

هک شیرق  ریاس  لاح  تسا  نینچمه  دـش ، یهاوخ  لوتقم  بیجع  یعونب  بیرق  اـمع  تسا و  لزاـن  وت  رب  باـقرلا  کـلام  باذـع  هتبلا  یناد 
رـسلا و ملاع  ترـضح  نوچ  هک  تسنآ  هطـساوب  داد  تلهم  ار  ناشیا  تزعلا  بر  هکنآ  اما  دنـشاب . وت  دـننام  لثم و  لاؤس  سمتلم  لـئاس و 

تداعـسب هدش  فرـشم  مالـسلا  ةالـصلا و  هیلع  دـمحم  ترـضحب  نامیا  مالـسا و  فرـشب  ناشیا  زا  یـضعب  هک  تسا  اناد  علطم و  تایفخلا 
تمحرم نآ  تفایرد  زا  دنادرگن و  تداعـسیب  تداعـس  نآ  كاردا  زا  ار  عمج  نآ  تنمیب  بهاو  اذهل  دندرگیم  دـنمهرهب  زیاف و  هیورخا 

رب انب  دوش  دلوتم  ربکا  قلاخ  عیطم  ریـس  وکین  نمؤم  رـسپ  رتبا  رفاک  نآ  زا  هک  هدـش  ریذـپ  قطن  یهلا  ملع  هکنآ  ای  دزاسن ، سویأم  مورحم و 
سفن دب  رفاک  نآ  زا  دلوت  زا  دعب  نمؤم  نآ  هکنآ  ای  دهد ، تلهم  سدقم  نمؤم  نآ  ندش  ادـیپ  تهجب  ار  سکان  رفاک  نآ  سدـقا  دزیا  نیا 
بابرا باذـع  دوبعم  ترـضح  دوبیمن  رما  نآ  هطـساوب  رگا  لهج  وبا  يا  ددرگ . سـسؤم  یبقع  رد  ناسحا  ازج و  ایند و  رد  ناـمیا  فرـشب 
الـصا دوب و  لسرم  لزنم و  الب  روفلا  یف  امـش  هفاکب  هکلب  دومنیم ؛ نیب  رهاظ و  ناشیاب  اـیند  راد  نیمه  رد  ـالجعم  هنیآ  ره  دونع  دوحج و 
يوسب هک  دومرف  هدروآ  هارمگ  لـهج  وبا  يوسب  يور  هَّللا  بیبـح  ترـضح  هاـگنآ  سپ  دوبیمن . امـش  لاـثما  يدـحا  چـیه  دوـجو  زا  يرثا 

بجومب  109 ص : ج1 ، جاجتحالا ، دومن  ناج  سنا و  یبن  رما  مکحب و  نامـسآ  يوسب  ور  نارفاک  سیئر  نآ  هک  نامه  نک . رظن  نامـسآ 
نازورف لعتشم و  ناشیا  رس  يذاحم  رب  نامسآ  زا  نارین  ياهلعش  نامز  نامه  رد  دید  حوتفم  ار  نامـسآ  باوبا  حوبـس  دزیا  ياضق  مکح و 

بناوج فانکا و  رد  نارین  ترارح  نارفاک  تعامج  نآ  هک  نانچ  دـیدرگ  کیدزن  ناهرمگ  هفیاط  نآب  نارین  تابهل  تیاغلا  تیاـغب  دوب و 
ابرقا و زا  ناشیا  هعبت  یقاب  لهج و  وبا  ياـضعا  دـندومرف . عطق  دوخ  زا  تاـیح  دـیما  هتـشگ  مهوتم  رایـسب  دـندومن و  نادـبا  سوسحم  دوخ 
نالوسر و دیـس  يوسب  رظن  ترـسح  تریح و  لامک  اب  دـندش و  نازرل  شعترم و  نابات  شتآ  نآب  نتخوس  ناج و  ندرپس  میب  زا  ناـشیوخ 

دنچ هرطق  شیوخ  نانتما  تیاغیب و  تیانع  باحس  تاحشر  زا  ناسحا  تمرکم و  عوبنی  نآ  دیاش  هک  دنتشگ  نارگن  ترضح  نآ  بناجب 
نارین ریاون  لاعتشا  نآب  دناشخب و  ناجب  ار  تعامج  نآ  هتـشاذگ  ناگمان  هیـس  نآ  ناج  رب  یناج  تنم  دناشفا و  نارین  نآ  هرتاوتم  تابهل  رب 
باتیب مهوتم و  تیاهنیب  بارطضا و  قلق و  تیاغ  رد  ار  اهنآ  درک و  نایصع  لها  يوسب  رثا  ضیف  رظن  ناراکهانگ  عفاش  نآ  نوچ  دنازوسن .

ترـضح هک  دـیدرگن  هتبلا  ناساره  فیاخ و  شیوخ  ناج  تهجب  نارین  نیا  باهتلا  زا  هک  دومرف  نایب  نینچ  ناشن  تراـشب  ناـسل  زا  دـید 
راهظا لاحلا  دراذگیم و  یقاب  هررقم  لاجآ  ماگنهب  ات  ایند  حلاصم  هطساوب  ار  امش  هکلب  دنادرگن  نارین  نیاب  انف  كاله و  ار  امـش  نانم  رداق 
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یتمالس نانچ و  ییالب  زا  يراگتسر  دیون  نیدرمتم  نآ  نوچ  دوب . نارفاک  ریاس  امش و  تربع  هطساوب  ضحم  نایع  رهاظ و  ناهرب  عون  نیا 
رگید کی  بناجب  رظن  نوچ  هدیمرآ  ناشیا  رطاخ  هلمجلا  یف  دندومن  عامتـسا  ناسحا  تمرکم و  عبنم  نافرع و  لضف و  ندـعم  نآ  زا  ناج 

زا ار  هلزان  نارین  نآ  یمامت  یگمه و  هدـمآ  رد  همهوم  نارین  نآ  هلباقمب  هعمال  ياوضا  هعطاس و  راونا  ناـشیا  روهظ  زا  هک  دـندید  دـندرک 
تدواعم نامـسآ  بناجب  تروص  تئیه و  نامهب  دندوب  هدمآ  دورف  نامـسآ  زا  هچنانچ  دندینادرگ  نامـسآ  بناجب  عوفرم  عوفدم و  ناشیا 

عمج نآب  طبترم  تامدـقم  یـضعب  تفرح و  زا  رطاخ  دـندومن و   110 ص : ج1 ، جاجتحالا ، لاح  نیا  هظحالم  هدـهاشم و  نوچ  دـندومن .
نآ عفد  عفر و  هلیسو  هچب  ناشیا  بناوج  روهظ و  زا  هعطاس  راونا  تشگ و  لزان  ناشیارب  هجو  هچب  نارین  ایآ  هک  دندش  تریح  رد  دندومرف 

راونا نآ  زا  یـضعب  هک  دومن  نایب  نینچ  كراـبم  ناـبز  زا  دـید  ناریح  باـب  نیا  رد  ار  نارفاـک  نآ  نـالوسر  دیـس  نآ  نوچ  دـندش . نارین 
و دـندرگ ، نانم  نمیهم  نامرف  عبات  هتـشگ  دعـستسم  فرـشم و  نمب  نامیا  تداعـس  فرـشب  يدوزب  هک  تسامـش  نارای  نیمه  رون  هعطاـس 
فرـشم و مالـسا  فرـشب  هک  امـش  یـضعب  بالـصا  زا  يدوزب  هک  تساـهنآ  تارهاـط  تاـبیط  تاـیرذ  راونا  رگید  هعمـال  راونا  زا  یـضعب 
رما و داقنم  نیلـسرملا و  دیـس  دمحم  عیطم  نید و  كاپ  نمؤم  ناشیا  یمامت  یگمه و  دنوش و  دلوتم  دندرگیمن  دعـستسم  نامیا  تداعـسب 
هک دیاب  شیرق  تعامج  يا  دینادرگ . نایع  رهاظ و  ناشیا  زا  راونا  همه  نیا  نانتمایب  رداق  اذهلف  دـندرگ ، نیمحارلا  محرا  ترـضح  نامرف 

هتـشگن تسا  شیپ  زا  شیب  نزح  هودنا و  بجوم  یبقع  رد  هک  فالخ  جهنم  شطب و  کلاسم  کلاس  هتفرگ  شیپ  میقتـسم  قیرط  دعب  نم 
راع گنن و  تسا  ناشیا  ناهنپ  رهاظ و  نمـشد  هک  ناطیـش  یگدـنب  تعاطا و  زا  هدومن  شیوخ  ریاشع و  یقاب  دوخ و  لاـم  لاـحب و  محرت 

زا يدـیمون  یبقع  رد  راع و  گـنن و  اـیند  رد  ناـملاظ  سیئر  نآ  تعباـتم  رد  هک  اریز  دـنیآ  رد  هَّللا  ترـضح  هار  نادرم  کلـس  رد  هتـشاد 
مائل هرفک  نآ  زا  الـصا  دیـسر  ماقم  لحم و  نیاب  مانالا  دیـس  مالک  نوچ  تسا . ران  باذـع  رارمتـسا  دولخ و  هلیـسو  راـفغ و  دزیا  تمحرم 

زا دعب  دندوب  نایغط  اب  رمتسم  ناودع  رفک و  رب  نانچمه  دشن و  عامتسا  دشاب  لابقتـسا  ای  لاح  مایا  تعاطا  رب  لمتـشم  هک  یفرح  ای  ینخس 
111 ص : ج1 ، جاجتحالا ، هَّللا . مهنعل  دندش . ناور  دوخ  رقم  نکسم و  بناجب  نارفاک  نآ  زا  کی  ره  كدنا  نامز 

([ ص  ) مرکا ربمغیپ  ترضح  تازجعم  زا  ياهراپ  ]

هراشا

یصخش هک  تسا  يورم  لوقنم و  مالّسلا  هیلع  يرکسعلا  نسحلا  یبا  ترـضح  زا  زین  و  ص ])  ) مرکا ربمغیپ  ترـضح  تازجعم  زا  ياهراپ  ]
ای تفگ : یگدنب  وکین  تیودف و  ضرع  زا  دعب  دش  رضاح  نیعمجا  مهیلع  هیلع و  هَّللا  مالس  نینمؤملا  ریما  نییصولا  دیس  ترضح  تمدخب 

ماقم نآ  رد  هک  نانملا  کلملا  هَّللا  مالس  هیلع  یسوم  هیآ  لثم  ناشن  هیآ و  ار  نیضرالا  بر  تاولص  هیلع  نیلسرملا  دیس  ایآ  نینمؤملا  ریما 
ربمغیپ نآ  هک  ربکا  قلاخ  يادخ  نآب  یلب  هک  دومرف  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  دیدرگ ؟ عفترم  یقترم و  ناشیا  رـس  يالاب  رب  دوب 

تایطعلا بهاو  ترـضح  هک  یتایآ  زا  هنیآ  ره  هک  دـینادرگ  ثوعبم  لسرم و  قیالخ  تلاسر  توبنب و  قدـص  قحب و  هک  ار  ردـقلا  لـیلج 
زا لضفا  ای  نآ  لثم  دومن  لازنا  لاسرا و  متاخ  ترـضحب  نامز  ياهتنا  ات  مدآ  داجیا  يادتبا  زا  هک  تانیب  تایآ و  بحاص  يایبنا  زا  نیرتهب 

یـسوم هیآ  نیا  ریظن  هیبش و  ترـضح  نآ  زا  دینادرگ و  نایب  لاسرا و  نایدلا  کلملا  مالـس  هیلع  یفطـصم  دمحم  ناجلا  سنالا و  یبن  نآ 
هکم هکرابم  دـلب  رد  لاعتم  دزیا  لوسر  نوچ  هکنآ  لاقم  نیا  نییبت  لامجا و  نیا  لیـصفت  دـیدرگ . نیب  رهاـظ و  رگید  تاـیآب  مالـسلا  هیلع 

ماـکحا و رماوا و  غیلبتب  دومن و  رهاـظ  هزجعم  دوخ  يوعد  قبط  رب  درک و  توبن  يوعد  ماـیقلا  موی  یلا  اـمیظعت  اقرـش و  هَّللا  اـهد  ار  همظعم 
دوخ و بلق  تواسق  بجومب  ناکم  نآ  هنکس  دومرف  نایدا  لاسرا  زا  ار  دابعلا  قلاخ  ترـضح  مارم  بلطم و  مانا  یگمهب  مالع  دزیا  یهاون 

روهظ زورب و  زیحب  رودقم  زا  دایز  مامتها  روفوم و  یعـس  ناربمغیپ  متاخ  نآ  ياذیا  رد  مالک و  یمر  لوق و  در  ناکما  عسو و  ردقب  نایغط 
نانچ قدص  يور  زا  هتـشگ  فرـشم  نامیا  مالـسا و  فرـشب  ناقلخ  همه  زا  رتشیب  نوچیب  بهاو  تیادـه  داشرا و  نوچ  نم  دـندیناسریم و 
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تعباتم و تسد  ترـضح  نآ  توبن  يوعد  هتفه  هبنـشود  زور  هچنانچ  مدوب  هدـش  ناج  سنا و  لوسر  نآ  عیطم  ناکرا  حراوج و  صالخا 
ياضما هتـسب  ناور  مسج و  هقطنم  رب  ار  یـشرقلا  یبن  نآ  یگدنب  تعاطا و  رمک  مدآ و  تلم و  ره  يایبنا  رورـس  دیـس  نآ  تسدب  تعیابم 

هناگی لوسر  نآ  بقع  رد  هناگجنپ  زامن  هتفه  نامه  هبنـشهس  رد  هچنانچ  مداتـسیا  دصرتم  ار  وا   112 ص : ج1 ، جاجتحالا ، نامرف  مکح و 
روهش هتفه و  مایا  رمع و  هیقب  مارتحا  زازعا و  اب  يادتقم  ار  وا  متشگ  زوریف  دعستسم و  وا  تعیابم  داعـستساب  هک  يزور  نامه  زا  مدراذگ و 

رد هناگی  بهاو  یگدنب  تهجب  هناگود  زامن  لابقا  ادـتها و  تداعـس و  بحاص  نآ  بقع  رد  لاس  تفه  تدـم  مدـینادرگ و  دوخ  ماوعا  و 
تعباتم تعاطا و  فرـشب  ربکا  دحاو  لوسر  داشرا  ادتها و  بجومب  رگید  رفن  دنچ  هکنآ  ات  مدیناسریم  مارـصنا  میدـقتب و  هناگجنپ  تاقوا 

توبن و تیـصو  داد  تیوقت  هدینادرگ  دـیؤم  نید  رد  ار  وا  تزعلا  بر  ترـضح  تدـم  كدـنا  زا  دـعب  دـندمآ و  رد  ردـقلا  عیفر  یبن  نآ 
ناکین و زا  یعمج  دیـسر . تلم  ره  عمـسب  هکلب  تیالو  نآ  هنکـس  ینادا  یـصاقا و  عماـسمب  تمارک  تزع و  بحاـص  نآ  تلاـسر  هبدـبد 

ریاس رویز  ار  یهلا  ترـضح  یهاون  رماوا و  مالک  یگمه  هتـشگ  فرـشم  تمحرم  لدـع و  اب  لوسر  نآ  تمدـخ  فرـشب  تما  ره  ناـکاپ 
دونع باحـصا  دوحج و  بابرا  زا  یعمج  اما  دندینادرگ . شیوخ  شود  لای و  تنیز  ار  وا  تعباتم  یگدـنب و  هیـشاغ  شوگ و  تاعومـسم 
ددص رد  رارشا  فیاوط  نآ  هشیمه  دنتشگ  دودرم  دورطم و  ناطیـش  تعاطا  هلیـسوب  دوب  دوبعم  دزیا  هک  دومحم  قیرط  زا  دومحمان  تبقاع 

ترایز و دـصق  يزور  نم  اقافتا  دـندوب . راک  رد  لغتـشم و  هتـسویپ  راهن  لیل و  یمامت  يداـمت  رد  راـتخم  رداـق  یبن  ترـضح  رازآ  اذـیا و 
متشگ و بایماک  دعستسم و  تداعـس  نآ  داعـساب  باهو  ترـضح  دادماب  نوچ  مدرک  نمیهم  لوسر  نآ  ترـسملا  مزال  تبحـص  تفایرد 

امش دمحم  ای  دنتفگ : هدمآ  نیلسرملا  دیس  تمدخب  نیکرشم  زا  یموق  هاگیاج  نامه  رد  هاگان  مدش ، نییزت  مرا  نیرق  تشهب  لفحم  لخاد 
زازعا و هبتر  نیاب  تسین و  یفاک  نیمه  امـش  تاهابم  رخف و  هطـساوب  اما  نیقولخم  عیمج  رب  نیملاعلا  بر  لبق  زا  دیلوسر  دوخ  معزب  نوچ 

ارت نوچ  دیـشاب ، ناشیا  لضفا  ناقلخ و  همه  دیـس  هک  تسنانچ  امـش  رطاخ  رد  نآ  زا  هداـیز  ياوعد  هک  دنتـسین  یـضار  مـالع  دزیا  مارتحا 
ناهرب لیلد و  نایع و  دهاش  هک  دـیاب  تسا  ناقلخ  فیاوط  عیمج   113 ص : ج1 ، جاجتحالا ، تلاسر  ياعدا  ناـج و  سنا و  توبن  ياوعد 

ياعدـم قبط  يوعد و  قفو  رب  لیالد  تایآ و  لب  لماک  ناهرب  قیاقح  بحاص  نالوسر  قباـس و  ياـیبنا  هچناـنچ  ینارذـگب  دوخ  يوعد  رب 
و تسین ، ناج  سنا و  زا  يدحا  چیه  عومسم  لوبقم و  نامگ  ههبـشیب و  هیلع  یعدم  راکنا  ماگنه  رد  يوعد  هک  اریز  دندینارذگیم  دوخ 

تاصع يارب  هیآ  هچنانچ  یئامن . رهاظ  تایآ  زین  وت  دیاب  دندرک  راکشآ  رهاظ و  دوخ  ياوعد  قفو  رب  تایا  راربا  يایبنا  زا  کی  ره  هچنانچ 
خیـش نآب  تعباتم  تعاطا و  هنیکـس  هنیفـس و  رد  هک  ره  دـمآ و  مـالع  دزیا  رمأـب  راـخز  راـحب  رد  قرغ  مالّـسلا  هیلع  حون  ماوقا  هرفک  ماـئل 
دومن فاستعا  رابکتـسا و  فاکنتـسا و  راکنا و  هکنآ  تفای و  تانج  تایح و  هکلب  تحار  تاجن و  تیلب  قرغ  زا  دش  نیـشنمه  نیلـسرملا 

نوچ هک  تسنآ  مانا  ریاس  داقتعاب  دـمحم و  يا  وت  نایب  بجومب  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  هیآ  و  تفاتـش . ملا  درد و  ناـکم  نآ  منهج و  ریعـسب 
ریاون نآ  مالع  دزیا  ترـضح  روفلا  یف  دومن  ءاقلا  لـمأت  رکفتیب و  لعتـشم  نارین  رد  ار  وا  دورطم  سیلبا  همدـمد  هسوسوب و  دودرم  دورمن 

موق رس  يالاب  رب  الب  لبح  ياقترا  عافترا و  امش  معزب  مالّسلا  هیلع  یسوم  هیآ  و  دینادرگ . مالـس  درب و  مارکالا  یبن  نآ  رب  مامتلاب  ار  هبهتلم 
ار نآ  هک  نیطسلف  ياههوک  زا  یلاعت  هناحبس و  قح  دندرک  نینچ  لیئارسا  ینب  موق  نوچ  دوب ، يرولا  یبن  نآ  عرـش  ماکحا  لوبق  زا  نیغتبم 

ناشیا رـس  ربز  رب  ات  داد  نامرف  ناـنم  دزیا  لیعامـسا  نب  روطب  تسا  بوسنم  هوک  نآ  هک  تسا  روکذـم  یبطرق  ریـسفت  رد  يدـنتفگ و  روط 
دنداتفا رد  يورب  یگمه  دندیدن  یهاگ  زیرگ  نوچ  دمآ  دیدپ  راخز  يایرد  بقع  رد  تخورفارب و  یشتآ  ناشیا  يور  شیپ  رد  داتـسیاب و 
تیاهن اب  يراوخ و  تلذ و  لامک  اب  دـندومن  هظحالم  هدـهاشم و  نایع  هدـیدب  ناشخرد  حـضاو  ناشن  هیآ و  نانچ  نوچ  دـندش و  ریحتم  و 

، جاجتحالا دندمآ . رد  مالسلا  ۀیحتلا و  هیلع  میلک  ترضح  تعباتم  دایقنا و  هلـسلس  رد  تعاط و  یگدنب و  هقبر  رد  يراوگوس  تنکـسم و 
لکأب دومنیم  ناتما  نالعا  رابخا و  ترـضح  نآ  هک  دوب  ناـنچ  مالّـسلا  هیلع  میرم  نب  یـسیع  ترـضح  ناـشن  هیآ و  اـمأ  114 و  ص : ج1 ،
قرفتم نوچ  ناکرـشم  نآ  و  دـندومرفیم . راخدا  دوخ  نطاوم  نکاسم و  رد  هچنآ  دـندومنیم و  نآ  لکا  دوخ  ياـههناخ  رد  هک  یتـالوکأم 

و نادرگ ، رهاظ  نیب و  ام  هطـساوب  ار  حون  هیآ  دنتفگ  دندیدرگ و  مالّـسلا  هیلع  حون  هیآ  یعدتـسم  هفیاط  نآ  زا  یعمج  دـندش  هقرف  راهچب 
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هقرف امن و  راکـشآ  رهاظ و  ام  يارب  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ناشن  هیآ و  هک  دنتفگیم  دـندوب  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  هیآ  حرتقم  نوچ  رگید  هقرف 
ترـضح هیآ  هک  دـیاب  دـنتفگیم  مراهچ  هقرف  و  امنب ، ام  يارب  میهاربا  هیآ  هک  دـنتفگیم  دـندوب  مالـسلا  هیلع  میهاربا  هیآ  راتـساوخ  هک  موس 

ضیف رطاخ  رایسب  رایسب  نانخسب  ناکرشم  نآ  زا  هعبرا  فانصا  زا  فنـص  ره  ینادرگ و  ادیوه  حضاو و  ام  يارب  انثلا  ۀیحتلا و  هیلع  یـسیع 
نینچ ناشن  زجعم  ناسل  زا  دومن  مائل  هرفک  نآ  ماظنیب  مالک  عامتسا  راتخملا  دیس  نوچ  دنتشاد . رازآ  رد  ار  راربالا  دیس  ترضح  نآ  رطاق 

ناعذالا مزال  نآرق  تاحضاو  تالالد  تانیب و  تایآ  اب  نم  دینادرگ و  نیبم  ریذن  تما ، ریاس  امش و  تهجب  ریدق  دجاو  ارم  هک  دومرف  نایب 
لثم هضراعم  همـصاخم و  زا  رطـضم  هدنامرد و  ریحتم و  زجاع و  ار  مجع  برع و  یمامت  یگمه و  هکلب  مما  ریاس  امـش و  هک  مدـمآ  امـشب 

يادخ تجح  نایبتلا  هلالدلا و  حضاو  نآرق  نآ  مدیناسر و  امـشب  ننملا  وذ  ترـضح  رما  بجومب  نم  ار  نآ  مدـینادرگ و  نآرق  نیا  تایآ 
نیملاـعلا بر  ترـضح  یهاون  رماوا و  قیاـقح  مـالعا  نید و  عرـش و  ماـکحا  غیلبت  زا  ریغب  ارم  تسا و  ناحبـس  دزیا  ربمغیپ  تجح  ناـنم و 

تجحب نیرقم  عیمج  رب  نیبم  غـالب  ینعم  ُنِیبُْملا  ُغـالَْبلا  اَّلِإ  ِلوُسَّرلا  یَلَع  اـم  َو  هک  تسین  رداـق  دزیا  ترـضح  رب  رگید  ياعدتـسا  حارتقا و 
ار تزعلا  بر  یبن  تیدمـص  ترـضح  فرط  زا  ناهرب  مامتا  تجح و  مایق  زا  دعب  و  تسا . مزال  دنـشاب  قلطم  ترـضح  قح  هیآ  قدـص و 

ملاع هک  نیحرتقم   115 ص : ج1 ، جاجتحالا ، تعامج  هچنانچ  دیامن ؛ حابـشالا  قلاخ  راگدرورپ  حارتقا  مدقا و  هک  تسین  تصخر  زیاج و 
نآ داسف  ناسهچب و  نآ  حالـص  ناشیا  هیعدتـسم  هحرتقم  روما  رد  هک  دننادیمن  دنتـسین و  دـنیامنیم  نآ  رد  حارتقا  هچنآ  حالـص  داسف و  رب 

تمه داهنشیپ  هنیعب  ار  نامه  دنادرگ  رـضاح  نکمم و  ناشیا  رـساح  رـصاق  ریمـض  رتاف و  رطاخ  رد  ناطیـش  هچ  ره  هکلب  تسا ، ناونع  هچب 
ات دنیامن  جاجل  ماربا و  دوخ  مامتها  عسو و  ردقب  هلیـسو  نادب  دننک و  مان  مارملا  بلاطملا و  ةدمع  ار  هموهوم  تاحرتقم  نآ  دنزاس و  دوخ 

کیپ هاگان  تفای  ماجنا  ماتتخا و  ماقم  نیاب  ماـعلا  صاـخلا و  یبن  ترـضح  مـالک  نوچ  دـنیامرف . مازلا  جاـجتحا و  لادـج  ثحب و  يور  زا 
یلع ترضح  دمحم  ای  تفگ : دیـسر و  رد  لیلج  لوسر - ترـضح  تمدخب  لیمج  بر  دزن  زا  لیئربج  لیزجلا  یحولا  نیما  هَّللا  ترـضح 

ار وت  رطاخ  يدوزب  نم  هک  يامن  عمج  ار  دوخ  رتسگضیف  ریمض  رونا و  رطاخ  دمحم  يا  هک  دیوگیم  دناسریم و  مالس  اعد و  امشب  یلعالا 
تاسمتلم و یمامت  یگمه و  ات  منادرگ  رهظتـسم  رـشبتسم و  هعبرا  قرف  نآ  هقرفتم  تاحرتقم  ناسحا  اطع و  اـب  يدونـشخ  تزع و  يور  زا 
دندرگ و رفاک  نآب  تیآ  همه  تیؤر  زا  دعب  ناشیا  زا  یـضعب  نکیل  ینادرگ ؛ نوحـشم  نورقم و  ماجنا  حاجناب و  ار  فیاوط  نآ  تاحرتقم 

حاـضیا هطـساوب  نم  اـما  دراد  هاـگن  دوخ  تسارح  تمـصع و  هاـنپ  رد  نیظفاـحلا  ریخ  هکنآ  رگم  دـندرگن  مالـسا  ناـمیا و  نوماریپ  الـصا 
تعامج نآ  هب  يوگب  دمحم  يا  میامن . راهظا  نیب و  اراکشآ و  رهاظ و  ار  تایآ  نآ  یمامت  هفیاط  نآ  ياهرذع  عفر  عفد و  وت  ياهتجح 
تاـیانع رظتنم  دنـسر  لـبج  نآ  نوماریپ  نوچ  دـنوش و  هناور  سیبق  وبا  هوک  بناـجب  هک  مالّـسلا  هیلع  نیلـسرملا  خیـش  حون  هیآ  نیحرتـقم 
تکاله رهاظ و  تیلب  نآ  نوچ  هک  دیاب  اما  ددرگ ، نیبم  ناشیارب  نیمزرس  نآ  رد  نیلسرملا  خیش  هیآ  هک  دنشاب  لج  زع و  نوچیب  تایاغیب 

تاجن عیفـش  دنـشابیم  ناشیا  نایم  رد  هک  رگید  لفط  ود  اب  ار  وا  دـننز و  حـلاص  درم  نالف  نمادـب  تسد  ددرگ  رهظتـسم  بیرق و  ناشیاب 
رد ات  یئامن  رما  دـنانیملاعلا  بر  لیلخ  میهاربا  هیآ  نیحرتقم  هک  مود  هقرف  116 و  ص : ج1 ، جاجتحالا ، دنیامن . تایلب  نافوط  نآ  زا  دوخ 

رافغلا برلا  تاولـص  هیلع  میهاربا  هیآ  هک  دندرگ  عمج  دنیامن  نآ  رد  ثبل  ثکم و  هدارا  هک  ماقم  ره  رد  همظعم  هکم  هکرابم  هدـلب  نوریب 
تروع دـنوش  انع  جـنر و  نآ  راتفرگ  الب و  نآب  سبلتم  دوخ  ياعدتـسا  حارتقا و  بجومب  هفیاط  نآ  وچ  ددرگ ، راکـشآ  رهاظ و  ناـشیا  رب 

دوخ بناوج  فارطا و  رب  ار  رامخ  نآ  ياهرـس  هتخادـنا و  رـس  رب  حالـص  تفع و  رجعم  هک  ددرگ  ادـیوه  رهاظ و  تعامج  نآ  رب  هحلاص 
هفیاط نآ  هنمؤم  نآ  نیقیب  هک  دنیامن  تایلب  نآ  زا  دوخ  تاجن  عیفش  ار  وا  دندرگ و  ثبشتم  ریس  وکین  نآ  رجعم  هب  هک  دیاب  هتـشاد  لاسرا 

هیلع یـسوم  ناشن  هیآ و  نیحرتقم  نوچ  هک  يامرف  مکح  موس  هقرفب  و  دیامن . هکلهم  هحناس  نآ  زا  صالخ  هنیعم و  تایلب  نآ  زا  تاجن  ار 
ناشیا رب  نانملا  کلملا  مالس  هیلع  یسوم  ناشن  هیآ و  يدوزب  هک  دندرگ  نیکم  ناکم  نآ  رد  هتسج  لالظتـسا  هبعک  هناخ  لظب  دنامالـسلا 

نآ لیخد  هزمح و  تمع  هب  هذاعتـسا  دـنیامن  هدـهاشم  نآ  رد  دوخ  تکاله  ناشیا  تاحرتقم  تیؤر  زا  دـعب  نوچ  و  ددرگ ، نایع  رهاـظ و 
هقرفب و  دـهد . تاجن  هتـشاد  نوصم  ظوفحم و  شیوخ  ناما  ظفح و  رد  الب  نآ  زا  ار  ناشیا  وت  مع  نامگ  هبئاشیب  هک  دـندرگ  نمز  رورس 
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یئامن فقوت  ثکم و  ردقنآ  نم  شیپ  رد  هک  يوگب  لغد  لهج  وبا  هب  دـنملع  تسارفیب و  هفیاط  نآ  سیئر  مرزآیب  لهج  وبا  هک  مراهچ 
باب رد  نانیمطا  رطاخ و  تیعمج  هلمجلا  یف  ناشیا  نالعا  راـبخا و  عامتـسا  زا  دـعب  ارت  دـیاش  دـسر  وتب  هثـالث  فیاوط  راـبخا  قیاـقح  هک 

نآ مامتتـسا  ماـجنا و  يدومن  نآ  حارتقا  اعدتـسا و  وت  هچنآ  زین  و  دـسر ، مهب  ناـمیا  مالـسا و  لوبق  رد  ناحبـس  رداـق  مکح  رما و  تعاـطا 
هدروآ هثالث  قرف  نآ  بناج  هب  يور  هدومن  ماقم  نآ  رد  ثکم  رایتخا  مانألا  دیس  مالک  عامتسا  زا  دعب  لهج  وبا  دسر . مارـصناب  تروضحب 

هطـساوب دـمحم  هک  ناکم  لحم و  نامهب  هفیاط  ره  هتـشگ  قرفتم  رگید  کی  زا  دوخ  تاـحرتقم  تاـیآ  تیؤر  تهجب  دـیزیخرب و  تفگ :
حضاو نامگ  ههبشیب و  دمحم  لوق  نالطب  ناقلخ  همه  رب  هکلب  امـش  رب  ات  دیوش  عمج  دومن   117 ص : ج1 ، جاجتحالا ، نایب  تایآ  ندید 

هجوت و يور  دومحملا  یبن  نآ  دوعوم  لحم  ناکم و  نامهب  لهاج  موق  نآ  زا  کی  ره  لـغد  لـهج  وبا  هدومرف  رب  اـنب  ددرگ . ناـشخرد  و 
هقرف و  سیبق ؛ وبا  هوک  هجوتم  یلاعت  كرابت و  يادخ  لوسر  مکح  بجومب  یلوا  هقرف  دـندومن : لاجعتـسا  تعرـس و  لامک  يور  زا  لابقا 

. دنتشگ هناور  هکرابم  هناخ  لظب  ینکس  هطساوب  موس  هقرف  و  دندش ، ناور  امیظعت  افرش و  هَّللا  اهداز  هکمب  تسبیرق  هک  اسلم  يارحـص  مود 
ناصقن هدایز و  الب  دوخ  تالوئـسم  تامالع  تاحرتقم و  تایآ  تیؤرب  دندیـسر  هدوعوم  لاحم  ناکم و  نآب  لاـهج  نآ  زا  کـی  ره  نوچ 

تیاغ رد  ناشیا  دوهـشم  روظنم و  نآ  یمامت  یگمه و  دومن  دوعوم  تعاـمج  نآـب  ترـضح  هچ  ره  هک  یعونب  دـندش  ناـمداش  نئمطم و 
دعب هفیاط  ره  دنتشگ و  مارتحا  زازعا و  اب  فرشم و  مالـسا  نامیا و  فرـشب  ماقم  ناکم و  نامه  رد  مانا  نآ  عیمج  دیدرگ ، نایع  حوضو و 
دزیا لوسر  نوچ  دـندومنیم . دوخ  نامیا  راهظا  نآ و  نالعا  مالعاب و  هدـش  ناـشیا  رـصبم  یئرم و  هچنآ  هیربلا  دیـس  تمدـخب  تعجارم  زا 

رب رارقاب  یلاعت و  كرابت و  يادـخب  نامیاب  ار  تعامج  نآ  یماـمت  دـیدرگ  ناـشیا  قرف  فیاوط  یگمه  داـقتعا  صـالخا و  رب  علطم  ناـنم 
نیقلت راهظا و  دـمحم  ای  تفگ : لـهج  وبا  دـینادرگیم . مزـال  بجاو و  ِهَّللا » ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  ُهَّللا  اَّلِإ  َهلِإ  ـال   » هبیط هملکب  يرولا  یبن  نآ  توبن 

تاـحرتقمب و هفیاـط  نآ  دـیاش  راد  فوقوم  هعبار  هقرف  تعجارم  اـت  تما  نیا  رب  ار  دوـخ  تعیرـش  بادآ  میلعت و  نـالعا  تداهـش و  هملک 
بجومب عبرا  قرف  تاحرتقم  تایعدتـسم و  عوقو  قیاقح  هک  دـیامرفیم  هقداص  رابحا  نیا  عماج  فنـصم  دـنوشن . دعـستسم  دوخ  تاسمتلم 

نآ تیفیک  نالعا  مالعا و  لاعتم  دزیا  لوسر  ترـضح  هک  لاحم  ناکم و  نامه  رد  لاحلا  نسحا  یلع  لـب  لاؤس  باوج و  قباـطت  قفاوت و 
نایب و  تفای ، لامکتـسا  روهظ  هصنم  رب  لاـهج  نآ  لاـمآ  یناـما و  قفو  رب  لاـمتحا  ههبـش و  ریغب   118 ص : ج1 ، جاـجتحالا ، دومن  لاوحا 

هدومن فیلأت  ۀیربلا  همئا  دـماحم  بقانم و  رکذ  رد  هک  هیمطافلا ) رخافم   ) باتکب موسوم  دوخ  تافنـصم  یـضعب  رد  ار  لامجا  نیا  لیـصفت 
مالک و لیوطت  بجوم  تاحرتقم  تایآ  نآ  رکذ  هچ  تسا  راـصتخا  زاـجیا و  هطـساوب  باـتک  نیا  رد  نآ  ناـیب  رکذ و  كرت  هدرک و  لـقن 

هیلا باوصلاب و  ملعا  هَّللا  و  دومنن . نایبتلا  لیـصفتلا و  لـیبس  یلع  نآ  ناـیب  اذـهلف  تسا ، مارم  دـصقم و  زا  دـعب  هلیـسو  هکلب  ماـقم  لییذـت 
بآملا عجرملا و 

[ نیعل لهج  وبا  راتفگ  اهینمشد و  ]

هک تسیورم  لوقنم و  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  نیدلا  بوسعی  نییصولا و  دیس  ترضح  زا  زین  و  نیعل ] لهج  وبا  راتفگ  اهینمـشد و  ]
هدایز و الب  هدـش  ناکم  نآ  رد  ناشیا  هدـهاشم  هچنآ  دـندومن  تعجارم  مالـسلا  ةالـصلا و  هیلع  لوسر  ترـضح  تمدـخب  هثلاث  هقرف  نوچ 

رارقا یلاعت و  كرابت و  يادخب  دوخ  نامیا  مالسا و  راهظا  نآب و  نالعا  رابخا و  ناجلا  سنالا و  یبن  تمدخب  لهج  وبا  روضح  رد  ناصقن 
وبا هب  يور  لج  زع و  ترـضح  لوسر  لحم  نآ  رد  دـندومن . ناکرا  حراوج و  یقاـب  تعاـطا  ناـنج و  قدـص  يور  زا  يرولا  دیـس  توبنب 

مالعا نالعا و  ار  وت  دـندومن  نآ  هظحالم  هدـهاشم و  ناکم  نآ  رد  هچ  ره  دـندمآ و  وت  دزنب  هک  هثلاث  هقرف  تسنیا  هک  تفگ  هدروآ  لهج 
منادیمن دمحم  ای  تفگ : لغد  لهج  وبا  روفلا . یف  رآ  رارقا  وا  یبن  توبن  رب  رافغ و  يادخب  نامیا  رایم و  رذع  دعب  نم  دـندومرف  رابخا  نآ 

قدـص و يور  زا  قیلی  یغبنی و  امک  نآ  قیاقحب  دـش  ناشیا  یئرم  هچنآ  هک  دـشن  نم  مولعم  غورد و  ای  دـنیوگیم  تسار  تعاـمج  نیا  هک 
نم هچنآ  اما  دننکیم ، نایب  نانخس  نآ  يور  زا  دیدرگ  مسترم  ناشیا  هلیختم  هوق  رد  دنچ  يزیچ  حابشا  تالایخ و  دننام  ای  دندیـسر  قیقحت 
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رارقا ادخب و  نامیا  ارم  دیدومنیم  نآ  رب  مادقا  مایق و  امـش  رگا  انثلا  ۀیحتلا و  هیلع  یـسیع  تایآ  حارتقا  زا  مدومن  اعدتـسا  سامتلا و  امـش  زا 
بجاو ملع  تفرعمیب و   119 ص : ج1 ، جاجتحالا ، فیاوط  نیا  لوق  قیدصت  ارماما  دشیم و  متحتم  ضرف  هکلب  مزال  بجاو و  امش  توبنب 

تایآ لیـصحت  هطـساوب  هک  رایـسب  تعامج  نیا  لوق  قیدـصت  ارت  هاـگ  ره  لـهج  اـبا  اـی  هک  دومرف  دوبعم  لوسر  ترـضح  تسین . مزـال  و 
قیدصت سپ  دـشابن  بجاو  مزال و  دـندومن  نایعلا  لیـصفتلا و  بسح  یلع  نآ  لیـصحت  ات  دنتـشگ  تقـشم  لامک  لمحتم  دوخ  تاحرتقم 
تعامج نیا  هک  یتقو  رد  دومن  یناوت  نوچ  وت  دادجا  ءابآب و  ای  وتب  وت  يادعا  فالـسا  یفاکت  يواست و  دادـجا و  ءابآ و  اهیئوکین  رثآمب و 
یئامنن نانآ  قیدصت  دنیامن  رابخا  مالعا و  هدش  ناشیا  رـصبم  یئرم و  هک  هیروص  تایهیدب  هدهاشم  زا  ارت  دنـشاب و  رـضاح  وت  کیدزن  رد 

برغم و دالب  لثم  هدـعابتم  کلامم  یقاب  قارع و  ماش و  نیچ و  زا  نآ  ربخم  هک  تایآ  لاوحا و  تارابخا و  مالعا و  قیدـصت  هنوگچ  سپ 
نآ تعامج  نآ  رثکا  نوچ  نیمزرـس  دالب و  ریاس  زا  ای  نیچ  قارع و  زا  ای  ماش  زا  دنیامن  رابخا  ار  وت  هک  یعمج  نیقیب  هک  اریز  یئامن ، دنه 

دنهاوخ دـنیامن  تاحرتقم  تایآ  نیا  رابخا  هک  هثلاث  هقرف  نیا  زا  رتمک  رابتعا  مالک و  قدـص  رد  ناشیا  هتبلا  دـناهدیدن  ار  لاحم  تاـیالو و 
نکمم و لطاب  رما  رب  تعامج  نآ  عامتجا  هک  ریثک  یعمج  زا  دنهد  ربخ  دـندومن  نآ  هدـهاشم  هک  مما  ریاس  اب  تعامج  نیا  رگا  سپ  دوب ،

روفلا یف  دسر  ناشیا  عمسب  عقاو  فالخ  اهنآ  زا  انایحا  رگا  هک  دنتـسه  رگید  عمج  ناشیا  لباقم  يذاحم و  رد  هکنآ  هطـساوب  تسین  رـسیم 
تایآ نوچ  هک  دشاب  اسب  هکلب  دنیامن  نالعا  رابخا و  نارفاک  ناینبیب  نانخـس  دضب  دننک و  تعامج  نآ  بیذکت  هتـشگ  روفنم  شحوتم و 

تایالو زا  رابخا  هک  یتعامج  اما  دنهد . مامت  راهتـشا  ار  نآ  روفلا  یف  دسر  مهب  فالتخا  فالتخا  هلمجلا  یف  دیدرگ  تایرب  رثکا  ظوحلم 
ات دنـشابن  رـضاح  هدـش  اهنآ  رـصبم  یئرم  روظنم و  تایالو  نآ  هک  رگید  هورگ  نوچ  دـنهد  نیچ  ام  قارع و  نیچ و  ماـش و  لـثم  هدـعابتم 
نآ هک  دشاب  اسب  هکلب  دیئامنیم  قیدصت  ناشیا  رابخا  ندینـش  درجمب  امـش  نوچ  دنیامن  اهنآ  راثآ  لاوقا و  بیذکت  ای  رابخا  بابرا  قیدصت 
وا لوق  قیدـصت  امـش  لاح  نیا  رد  هدینـش  دـشابن  رهاظ  شبذـک  قدـص و  هک  رگید  یـسک  زا  مه  هدـیدن و  ار  تاـیالو  نآ  دوخ  زین  ربخم 

رثکا 120 و  ص : ج1 ، جاجتحالا ، دندومن  هظحالم  هدهاشم و  دوخ  ار  تاحرتقم  تایآ  هک  تعامج  نیا  لوق  قیدـصت  ارچ  سپ  دـیئامنیم ،
نامگ ههبشیب و  یندید  هچنآ  هثالث  قرف  نیا  زا  ياهقرف  ره  لهج  وبا  يا  دینکیمن . قیدصت  دنامیدق  يانشآ  میمح و  شیوخ و  امـشب  اهنیا 

زا زین  ارت  و  دنتـشگ ، نافرع  اب  دعـستسم و  فرـشم و  نآ  فرـشب  دندینادرگ و  دوخ  نامیا  مالـسا و  يارب  تجح  ناهرب و  لیلد و  ار  نامه 
اهنآ لوق  هن  ای  دشاب  هدید  ار  لاحم  نآ  ایآ  هک  یـسک  زا  هدعابتم  تایآ  رابخا و  ندینـش  درجمب  وت  هاگ  ره  دـندومن  مالعا  تایآ  نآ  رابخا 
یئرم يرما  هکنآ  لاح  ینادرگیمن و  شیوخ  تجح  عومسم و  ارچ  ار  شیرق  تعامج  نیا  نانخـس  سپ  ینادرگیم  تجح  هدومن  رابتعا  ار 

( عرصم  ) تسا رایـسب  توافت  دونـشب  هدینـش و  ای  دشاب  هدید  زین  وا  ایآ  هک  ملعا  هَّللا  هک و  يرگید  زا  ار  نآ  هکنآ  ات  ددرگ  یـسک  رـصبم  و 
ۀیحتلا و هیلع  یسیع  ترـضح  تایآ  لثمب  لهج  وبا  رابخا  لج  زع و  ربمغیپ  نآ  هک  لفحم  نامه  رد  نآ  زا  دعب  هدید  دننام  دوب  یک  هدینش 

نآب ناشن  زجعم  ناسل  زا  هچنانچ  دومرف  دومن  لمع  نادـب  دوخ  هناخ  رد  لغد  لهج  وبا  هک  تارخدـم  راخدا  تالوکأم و  لکا  باب  رد  انثلا 
ار زیچ  نالف  نالف و  يدروخ و  نآ  زا  هراپ  وت  دـندرک و  نایرب  هایـس  غرم  وت  هناخ  رد  شود  هک  تفگ  ناطیـشلا  ناوخا  یقاب  یغاب و  یغاط 
رکم و رد  عورش  دیامنیم  لغد  يواغ  نآ  لمع  لعف و  قفاوم  رابخا  لسرلا  دیس  هک  دید  نوچیب  ترـضح  درمتم  نآ  نوچ  یتشاذگ . هریخذ 
، دومن هجاجد  نآ  يایحا  ياعدتـسا  تادوجوملا  ییحم  ترـضح  زا  لداع  لوسر  دومنن . لزی  مل  دزیا  هدیدنـسپ  نآ  قیدـصت  دومن و  لیح 

ایوگ ار  وا  ناـبز  قطن  ناـسحا  اـطع و  اـب  هدومن و  اـیحا  لـسرلا  ءاـیبنألا و  دیـس  ياعدـب  ار  هیوشم  هجاـجد  نآ  لـج  زع و  نمیهم  ترـضح 
نآ ندروخ  ندرک و  ناـیرب  ماـظع و  رـسک  حـبذ و  زا  دـیناسر  روهظب  وا  اـب  لـهج  وبا  هچنآ  روفغ  بر  مکحب  روفلا  یف  ریط  نآ  دـینادرگ ،
زا مانا  لوسر   121 ص : ج1 ، جاجتحالا ، تمدـخب  ماجنارـس  هریت  لهج  وبا  روضح  رد  ماد  هکبـشب و  دوخ  يراتفرگ  تیفیک  هکلب  ماـمتلاب 
نآ تیؤر  اب  قیدـنز  رفاک  نآ  کـیل  تسا . رطتـسم  روبزم و  ریـس  بتک و  رثکا  رد  ربخ  نآ  تقیقح  هچناـنچ  دومن . ضرع  ماـجنا  اـت  زاـغآ 

رصم رمتسم و  دونع  دوحج و  نامهب  دومنن و  رواد  دزیا  ربمغیپ  نآ  مالک  لوبق  ربکا و  قیدص  نآ  قیدصت  قیقحت  روهظ و  لامک  رد  هزجعم 
ریغب زاجح  برثی و  نامالا  راد  نایبلا  حـصفا  هکنآ  اـت  دومنیم ، یناحبـس  لوسر  تازجعم  تاـیآ  یناـیب  راـکنا  یناـسل و  بیذـکت  هکلب  دوب 
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رفک و يادیب  هیهانتم  ریغ  هیداب  لوغ  زارف و  بیشن و  رب  هیواه  هدکتملظ  لومخ  نآب  زاجعا  تغالب و  لامک  اب  هکلب  زاجم  مالک و  تراعتسا 
ریاس وت و  تاحرتقمب  تایآ  همه  نیا  دومرف : هدـینادرگ  زاـتمم  زارفرـس و  ار  وا  ملکتب  ماـجناب و  مـالک  زاـغآب  ملح  تنیل و  لاـمک  اـب  زاـفم 

زا تداعـسیب  يوغم  نآ  دوخ  ياوغاـب  وت  هک  دـنکیمن  تیاـفک  وت  تیاوغ  عفد  تلاـهج و  عفر  يارب  يدوـمن  هظحـالم  هدـهاشم و  تاـیرب 
تکالهب و هتـشگ  ضیفتـسم  ترخآ  هریخذ  تمحر و  لوصو  هطـساوب  تعاـط  یگدـنب و  دزیا و  ترـضح  تفرعم  تداعـس  ضیف  كاردا 

نافرع اب  نیما  مکح  ار  دوخ  لقع  هک  دـیاب  لهج  وبا  ُنِیبُْملا » ُنارْـسُْخلا  َوُه  َکـِلذ   » هک يدرگن  رادـیاپ  راـتفرگ و  تبقاـع  اـیند و  تراـسخ 
نمیهم تابوقع  هک  اریز  يدرگ  راـهق  طخـس  زا  ظوفحم  نوصم و  يراـبج و  باذـع  زا  نمیا  اـت  يرآ  ناـمیا  يراـب  ترـضحب  ینادرگ و 

لهج وبا  تسا . رامـشیب  زواجتم و  رامـش  باسح و  دـح  زا  راوشد و  بعـص و  تیاغلا  تیاغب  رادـیاپ و  دـلخم و  رافک  هفیاـط  يارب  راـتخم 
ماظن قیقحت و  الصا  تسا و  ماهبا  لیخت و  مامتلاب  تایآ  نیا  عیمج  ماهفا  حارتقا و  نم  نظب  دمحم  ای  تفگ : لسرلا  دیس  ترـضحب  لعفنمان 

نیا ندـب  نایم  ینکیم  زییمت  هقرفت و  هنوگ  چـیه  وت  ایآ  لهج  وبا  يا  هک  دومرف  دومحملا  یبن  ترـضح  درادـن . ماـجنا  ماـظتنا و  دوجوب  و 
قطن و ناسحا  اطع و  اـب  ار  وا  هنوگچ   122 ص : ج1 ، جاجتحالا ، ناحبس  بهاو  ترضح  هک  وا  نانخس  نیا  ندینـش  نایم  هیوشم و  هجاجد 

يور زا  هفیاط  نآ  مالک  ندینـش  نایم  شیرق و  برع و  عیمج  هدهاشم  شیوخ و  رورغم  سفن  ندـید  نایم  دـینادرگ و  ایوگ  ملکتم و  نایب 
ریاسب رـصبم و  وت  هرـصابب  هچ  ره  سپ  لهج  وبا  يا  هک  دومرف  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  دمحم . ای  هن  تفگ : شیط ؟ شطب و 

اهنآ دـمحم  ای  هن  تفگ : لهج  وبا  تسا . ماهوا  سوسف و  ماهبا و  لاـیخ و  نآ  یگمه  ددرگ  رگ  هولج  مسترم و  وت  ینطاـب  رهاـظ و  ساوح 
نیع قباطم و  قفاوم و  هکلب  تسین  تالییخت  ماهبا و  زین  تامالع  تایآ و  نیا  هک  دومرف  روفلا  یف  روکـشملا  یبن  ترـضح  تسین . لـییخت 

نآ یماکحتـسا  يراوتـسا و  رابتعا  قدـص و  رد  هک  دـید  یناوت  يربخ  ملاع  رد  وت  هک  دوب  حیحـص  عقاو و  هنوگچ  ـالا  تسا و  قح  عقاو و 
یعیبط ضغب  یلبج و  رفک  نامه  اب  هتـشگ  ماظتنایب  تکاس و  ماربا  مالک و  زا  ماظنیب  لهج  وبا  ماـگنه  نآ  رد  دوب . اـهنیا  ندـید  زا  هداـیز 

یضقنم وا  هعیش  تکرح  نآ  رب  یتدم  نوچ  و  دشن ؛ فرشم  دعـستسم و  نامیا  تداعـس  تفایرد  فرـشب  دش و  دوخ  یلـصا  نکـسم  هناور 
: هک دنادرگیم  یملق  ترابع  نیاب  نیلسرملا  دیس  ترـضحب  تباتک  تلاسر  نیطایـشلا  ناوخا  ياوغاب  نیک و  توادع و  جییهت  هلیـسوب  دش 

ماقم نآ  زا  ار  وت  دـینادرگ و  ناکم  يوأم و  نیرتکین  وت  رب  ار  همظعم  هکم  نامالا  راد  نامه  تسا  طوسبم  وت  رـس  رد  هک  طویخ  دـمحم  اـی 
رب دـنادرگیم  رورغم  روفنم و  هطـساو  نیا  زا  ار  وت  تسارگوخ  وـت  اـب  نوـچ  رـس  طوـیخ  ناـمه  هکلب  تخادـنا  نادرگرـس  برثـی  ناـشیلاع 

ترارحب وت  تعباتم  تعاطا و  تهجب  تیالو  نآ  مدرم  هکنآ  ات  دشاب  هنیدم  رهش  داسفا  رب  فالتیا  وت و  داسف  هک  يزیچ  بیغرت  صیرحت و 
هدـهاشم هظحالم و  وت  لاـعفا  لاـمعا و  راوطا  زا  نم  هچنآ  دـندرگ و  قرتحم  وت   123 ص : ج1 ، جاجتحالا ، كولـس  روط و  يدـعت  شتآ 

زا نوچ  شیوخ  عباوت و  ریاس  اب  شیرق  نایعا  یمامت  یگمه و  هک  نآب  ددرگ  رجنم  لما و  هک  تسا  نآ  هب  بیرق  وت  تامدقم  لآم  میامنیم 
نآ عیمج  هک  تسنآ  زا  هیانک  نیا  و  هتـساخرب . یـسک  کی  زا  هنتف  نآ  اـیئوگ  هک  دـنزیگنارب  هنتف  وت  رب  هدرک  قاـفتا  دنـشیرلد  هدرزآ و  وت 
زا وت  يالب  ررـض و  عفد  تهجب  وت و  نوخ  قارها  دـصق  رد  دـنوش و  یکی  ردـقلا  عیفر  یبن  نآ  تاذ  عفر  عفد و  يارب  تبقاعلا  میخو  هفیاط 

یماگنه رد  دنراد  رابتعا  وت  شیپ  رد  تعامج  نآ  دیـشاب  هاج  تزع و  اب  هاپـس  رکـسع و  بحاص  هک  دـسر  رطاخب  ار  وت  رگا  عباوت  دوخ و 
دشاب وت  رکنم  ضغبم و  هکلب  رفاک  وتب  هک  صخـش  نآ  برـض  نعط و  برح و  لتق و  رد  هتـشگ  رورغم  وتب  هک  نادان  ياهفـس  نآ  اب  وت  هک 
لوذبم باب  نآ  رد  ار  دوخ  تردق  تیاغ  یعـس و  تیاهنیب  وت  ترـصن  رد  دننک و  وت  ترفاظم  تدعاسم و  تقامح  زا  وت  تعامج  نآ  رگا 

وت لایع  هکنآ  ای  دنیآرد ، تکاله  انف و  ضرعم  رد  زین  اهنآ  يدرگ  كاله  شیرق  تسدب  وت  نوچ  ادابم  هک  تسنآ  فوخت  دنراد  یعرم  و 
وت نایعیـش  وت و  یـشاوم  لام و  رگا  هکنآ  فوخب  ای  دندرگ ، طرخنم  يراسا  کلـس  رد  زین  اهنآ  لافطا  لایع و  دنوش  راتفرگ  ریـسا و  نوچ 

جاتحم تلذ  تیاهن  اب  هکلب  يریقف  تنکـسم و  اب  امـش  مدرم  دـیآرد و  ام  هعبت  شیرق و  نایعا  فرـصتب  تراغ  بهنب و  هک  طلـست  هطـساوب 
رد هک  دـشاب  نانچ  تعامج  نآ  داقتعا  دـندمآرد  وت  تعباـتم  تعاـطا و  کلـس  رد  هک  هفیاـط  نآ  هکنآ  اـت  دـندرگ  يراوگوس  عکـستب و 

تدالج و تأرج و  يور  زا  ام  تعامج  نیا  يدرگ و  اهنآ  بوکنم  روهقم و  وت  دندرگ و  یلوتسم  طلسم و  وت  رب  وت  نانمشد  هک  یماگنه 
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نآ تماقا  طلست و  زا  دعب  ام  مدرم  هک  تسنانچ  امش  نیعباتم  ياهفس  نامگ  دندرگ  امـش  تماقا  ناکم  راید و  لخاد  تعاجـش  یگنادرم و 
دنرادنپ امش  هعبت  ياهفس  دنروآیم  لمعب  امشب  تبسن  تعامج  نیا  هک  ملظ  ره  دنیامنیم و  قرف  نانمـشد  امـش و  نابحم  نایم  امـش  ناکم 

تخاـت و يریـسا و  بهنب و  ار  وت  لاوما  لاـیع و  هک  ناـنچ   124 ص : ج1 ، جاجتحالا ، دـننکیم و  متـس  ملظ و  وت  هطـساوب  زین  اهنآ  اـب  هک 
نانچنآ هن  طلغ و  نامگ  ساسایب و  ناشیا  سایق  نیا  دـنرادیم ، یعرم  كولـس  عون  نامه  زین  تعاـمج  نآـب  دـندرگیم  فرـصتم  یگدـنب 
هموقرم هبوتکم و  قیاقح  عیمج  هک  یسک  نآ  امـش  مدرم  زا  لقاع  غلاب و  تسناما و  رد  روذعم و  دسرت  ام  زا  هکنآ  امـش  هعبت  زا  هکلب  تسا 

ار میوق  بوتکم  قیرط  نیمه  میلس  لقع  ياضتقمب  دنکن و  روطخ  وا  رطاخ  ریمـض و  رد  هدیدرگ  یملق  هچنآ  فالخ  ددرگ و  حضاو  وا  رب 
رهاظ و یناد  هتکن  يور  زا  تاملک  ظافلا و  ناملاع  یناعم و  تاکن و  فیاطل  نافراع  رب  مالسلا . و  دناد . دوخ  میقتسم  جهنم  ملاس و  قیرط 

رقحا مجرتم  رـصاق  لقع  بجومب  تسا  طوبرم  طوبرمان  ناـمیا  هب  لـهج  وبا  باـتک  رد  هک  طویخ »  » ظـفل هک  تسادـیپ  حـیال و  ادـیوه و 
دوب فراعتم  مدرم  نایم  رد  هک  اهریغ  هیقاط و  نیچقرع و  لثم  طویخم  ینعمب  دـشاب  ههبـشم  غیـص  زا  هکنآ  لوا : دراد : ینعم  راهچ  لامتحا 
لهج وبا  دوب  كراـبت  یلاـعت و  دزیا  لوـسر  ترـضح  كراـبم  رـس  كراـت  رب  يزیچ  توـسک  عوـن  نآ  زا  اـیئوگ  دندیـشوپیم ، ار  نآ  هک 

بسانم کیارا  تخت و  تراما و  يوعد  ار  توسک  نیا  لثم  بحاص  هک  دشاب  هتشون  هیربلا  دیس  ترـضحب  هیانک  يور  زا  ار  نآ  كرابمان 
لـسرلا دیـس  ترـضحب  هیانک  يور  زا  لعفنمان  لهج  وبا  لمتحی  دـنیوگ  ار  نامـسیر  طیخ  و  دـشاب ؛ طـیخ  عمج  طویخ  هکنآ  مود : تسین .

ریرح و ناشیا  ياهـسابل  هک  یعمج  یگرزب  تموکح و  ار  وا  دـشاب  هبنپ  نامـسیر و  زا  وا  راتـسد  هک  ار  یـسک  عقاولا  یف  هک  دـشاب  هتـشون 
نآ كرابم  رـس  يوم  زا  هیانک  طویخ  هکنآ  میـس : تسین . میقتـسم  قیال و  میلـس  لقع  يور  زا  دوب  نیمث  تسافن و  تیاغ  رد  نیمـشیربا و 
نآ زا  دـعب  دیـسریم و  نذا  یتمحـشب  ات  هک  دنتـشاذگیم  نادـنچ  رـس  يوم  هک  دوب  هیربلا  دیـس  هینـس  تنـس  نوچ  دـشاب ، تداعـس  بحاص 

ار یـسک  هک  دشاب  نآ  دامتعایب  لهاج  درمتم  نآ  دارم  بلطم و  دـشاب و  هتـشون  نآ  زا  هیانک  ار  طویخ  لهج  وبا  هک  لمتحی  دندیـشارتیم .
رهتشم سانلا  ماوع  نایم  رد  هکنآ  مراهچ : درادن . تبـسانم  تراما   125 ص : ج1 ، جاجتحالا ، يوعد  ار  وا  دـشاب  نایک  وج  ناریقف و  لاـح 

تسا رامـشیب  اهتدارا  ار  امـش  اذهل  تسا و  رایـسب  يزیچ  رـس  رد  ار  امـش  هک  دنیوگیم  رگید  کی  اب  هلداجم  هملاکم و  ماگنه  رد  هک  تسا 
زا هدایز  امـش  رـس  سوه  اوه و  هک  دشاب  هتـشون  هیربلا  دیـس  ترـضحب  هیانک  يور  زا  زین  هدرک  هظحالم  ار  ینعم  نیا  لهج  وبا  هک  لمتحی 

. باوصلاب ملعا  هَّللا  و  دنادرگیم . لمتحم  رایسب  يواعد  رب  ار  امش  اذهل  تسا  سک  همه  ياهوزرآ 

([ ص  ) لوسر ترضح  دض  لهج  وبا  هئطوت  ]

زا هیربلا  دیـس  ترـضح  نوچ  هک  تسلوقنم  مالّـسلا  هیلع  يرکـسعلا  نسحلا  وبا  ترـضح  زا  ص ])  ) لوسر ترـضح  دض  لهج  وبا  هئطوت  ]
دـندومن و ناوارف  تشاشب  ترـسم و  راهظا  ناشیا  موزل  تداعـس  تجهب و  مدـق  زا  برثی  لها  دومرف و  ترجاهم  هبیط  هنیدـمب  همظعم  هکم 

یهز نید  ایند و  تداعـس  یهز  تیب )  ) دـنتفگیم دـندومنیم و  رگید  تایالو  ینادا  یـصاقا و  رب  تاهابم  رخف و  هتـسناد  دوخ  فرـش  ار  نآ 
دـندوب و نایبلا  بذـع  ناسللا و  بطر  ناحبـس  دزیا  رکـشب  ناسحا  نیا  داعـستساب  هشیمه  قیفر و  لوسر  تنج و  ام  لزنم  تشگ  هک  قیفوت 

تیاغب دیسر  ربدم  لهج  وبا  صوصخلا  یلع  رفاک  تعامج  نآب  اصوصخ  همظعم  هکم  هنکسب  هبیط  هنیدم  زا  رتاوتم  یلاوتم و  ربخ  نیا  نوچ 
لغد لهج  وبا  شیپ  ٍدَسَم » ْنِم  ٌْلبَح  اهِدیِج  ِیف   » هدرمتم هفیاط  نآ  دسح  کشر و  تیاغ  زا  دنتـشگ و  نالان  نیگهودنا و  ناریح و  ملأتم و 
دوخ هوکـش  هریت  هوجو  رب  يراوخ  تلذـم و  كاخ  دنتـشاد و  تباتک  نیا  ماقرا  رب  تیبصع  دانع و  يور  زا  ار  تیمحیب  رفاک  نآ  دـنتفر و 

هک یماگنه  رد  دیسر  مانالا  یبن  ترضح  تمدخب  هنیرق  تنج  هنیدم  رهاظب  مائل  هرفک  زا  یکی  بوحـصم  لهج  وبا  تباتک  نوچ  دنتـشابنا .
نانمؤم زا  یعمج  دندوب و  رـضاح  راتخم  دزیا  لوسر  تمدخ  رد  رافک  یقاب  لیئارـسا و  ینب  دوهی  هفیاط  رابحا  هماع  راربا و  باحـصا  هفاک 

. دندومن تعامج  نآ  رابخا   126 ص : ج1 ، جاجتحالا ، راضحاب و  رما  راربالا  یبن  دندوبن  رضاح  یمارگ  سلجم  یماس و  لفحم  نآ  رد  هک 
دنتشاد ددرت  هیربلا  دیس  تمدخ  رد  هیزج  لوبقب  هک  مائل  هرفک  زا  یـضعب  دنتـشگ  عمج  نییزت  مرا  نیرق  تشهب  سلجم  رد  مدرم  نآ  نوچ 
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نالف يا  هک  دومرف  تداعـسیب  نآ  تباتک  لماحب  همحرلا  یبن  ترـضح  دنتفگ . نانخـس  يدـنت  يور  زا  لوضفلا  وب  لهج  وبا  لوسرب  همه 
یبـن ترـضح  دـمحم . اـی  یلب  تفگ : يدـینراذگ ؟ زین  يدروآ  هک  ياهلاـسر  يدـینادرگ و  ضورعم  یتـشاد  هـک  یمـالک  تـالاقم و  اـیآ 

هاگب و ارم  لفاغ  قیاقح  زا  لهج  وبا  عقاولا  یف  ونـشب ، قیقحت  قدـص و  يور  زا  قیلی  یغبنی و  امک  نآ  باوصاـب  باوج  دومرف : باطتـسملا 
هدعو لوبق  قدصا و  نیمحارلا  محرا  ربخ  نیقی  دـیامرفیم و  دوعوم  ترـصن  رفظب و  ارم  تزعلا  بر  ترـضح  دـیامنیم و  دـیدهت  تقـشم 

دمحمب و ناصقن  ررـض و  عون  چیه  نانم  رابج  ترـضح  بضغب  وا  يراتفرگ  لهج و  وبا  نالذـخ  زا  تسا و  قحا  ارحا و  يادـخ  زا  ناسحا 
ناسحا و دوج و  لـضفت  يور  زا  وا  نایعیـش  دـمحم و  يراـی  ترـصن و  ناـنتمایب  بهاو  هک  اریز  ددرگن ، ناـیع  قح و  ـالوا  ناـبحم  یقاـب 
هک يوگب  لهج  وبا  هب  هلاسر  لماح  يا  تسا . ناشخرد  حضاو و  ناگمه  رب  ینعم  نیا  و  دـیامنیم ، هدومن و  دوخ  نایاپیب  مرک  تمحرم و 

باوج رد  نم  هچ  ره  تخادـنا و  وت  رثآم  تملظ  رتاف  رطاخ  رد  هک  تسا  ناطیـش  ياقلا  میلعتب و  نآ  یگمه  يدومن  لاـسرا  نمب  وت  هچنآ 
لاس هن  تشه  تدم  ياضقنا  ات  وت  نم و  نایم  برض  لتق و  برح و  نعط و  دومن و  اقلا  نم  رطاخ  رد  نمحرلا  میحر  ترـضح  میوگیم  وت 
هبتع وت و  لهج  وبا  يا  وگب  دنادرگ . لوتقم  نم  باحصا  فعـضا  تسدب  ارت  یلاعت  هَّللا  ترـضح  هک  دشاب  دوز  تسا و  يدامتم  یفاکتم و 

و دیوشیم ، ریسا  رگید  رفن  داتفه  دیدرگیم و  لوتقم  ردب  هاچ  رس  رب  هک  دومن  دای  ار  هریغ  شیرق و  زا  سک  داتفه  ات  نالف  نالف و  هبیـش و  و 
متاخ نآ  نامز  نآ  رد  تفرگ . دنهاوخ  ناناملـسم  رکـشل  تهجب  نارگ  رایـسب  يادـف  نارفاک  امـش   127 ص : ج1 ، جاجتحالا ، ياراـسا  زا 

رـضاح ناکم  نیاب  نارفاک  فیاوط  زا  نیطولخم  تعامج  یقاـب  نادوهی و  ناـنمؤم و  هک  دومن  ناـمیا  مالـسا و  لـها  يداـنمب  رما  نـالوسر 
ناشیا ریغ  نابحم و  زا  نارـضاح  عیمجب  ناجلا  سنالا و  دیـس  نآ  دـندش  رـضاح  ناشن  تنج  لـفحم  نآ  رد  ناـقلخ  یگمه  نوچ  نادرگ ،

ای یلب  دنتفگ : ددرگ ؟ نایعیش  یقاب  امش و  رصبم  یئرم و  ناشیا  تعامج  لهج و  وبا  لتقم  عرصم و  هک  دیراد  تسود  امـش  ایآ  هک  دومرف :
يالب ماقم  رـشحم و  نارفاک و  یقتلم  اجنآ  هک  ردـب  هاـچ  رـسب  دیباتـشب  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  دومرف : همحرلا  یبن  ترـضح  هَّللا . لوسر 

لوتقم و هفیاط  نآ  زا  یـضعب  عوضوم و  تعامج  نآ  عراصم  رب  نم  ياپ  ود  ره  اـیئوگ  هک  مرادـنپیم  ناـنچ  نم  تسا و  رتبا  موق  نآ  ربکا 
هظحالم و یتدم  كدنا  رد  مدومن  نایب  هک  ناشن  عاضوا و  نیمهب  ار  تعامج  نآ  امـش  هک  دشاب  دوز  دناعوجرم و  هنیدمب  ریـسا و  یـضعب 
. دباین فیفخت  ریسا  ای  لیتق  تعامج  نآ  رایسب  كدنا و  رب  ددرگن و  رخأتم  مدقتم و  رتمک و  هدایز و  تدم  نآ  زا  الصا  هک  دیئامن  هدهاشم 

ترضح ریغب  بحم  ودع و  زا  چیه  دیناسر  ناکم  لحم و  نیاب  دوخ  مایتلا  قدص  مالک  بلطملا  دبع  نب  هَّللا  دبع  نب  دمحم  ترـضح  نوچ 
ای هَّللا  مسب  دومرف : ریبک  ریغص و  ریما  نامه  دادن . بلاغ  نب  يؤل  نامدود  فرشا  نآ  باوج  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما 
ام تسهار و  زور  دنچ  هَّللا  بیبح  يا  ردب  لزنم  ات  اجنیا  زا  نوچ  دنتفگ : فلاخم  زا  رگید  یعمج  فلاؤم و  زا  باحصا  یقاب  و  هَّللا . لوسر 

هنیدـم و زا  ام  جورخ  هیلع  ءانب  میاهلحرم  نآ  عطق  هطـساوب  رثا  ترـسم  رفـس  جاتحی  ام  ریاسب  هکلب  هقفن  بوکرم و  هلحار و  دازب و  جاـتحم 
نادوهی و يوسب  ور  نامز  نآ  رد  لوسر  ترضح   128 ص : ج1 ، جاجتحالا ، درادن . ناکما  ناماس  تردق و  مدـع  تهجب  ناکم  نآب  هجوت 
ام هدارا  وزرآ و  ناجلا  سنالا و  لوسر  ای  دـنتفگ : تسا ؟ نانخـس  هچ  ناکم  نآ  ریـسم  هجوت و  رد  ار  امـش  هک  دومرف  هدروآ  نارفاک  یقاـب 

ناشخرد حضاو و  نایع و  عقاو و  امش  ياعد  اب  هچنآ  هدهاشم  قایتشا  ار  ام  میشاب و  نانیمطا  اب  رقتسم و  دوخ  ناکم  اهناخ و  رد  هک  تسنآ 
دومرف برعلا  مجعلا و  لوسر  ترضح  تسین . رمضم  ام  رطاخ  رد  الصا  تسا  لیخم  روصم و  امـش  لابقا  دنلب  تاذ  لایخ  رد  دش و  دهاوخ 

لها ناعیطم  يارب  ماگ  هوطخ و  کی  زا  هدایز  ماقم  نآ  ات  ناکم  نیا  زا  ددرگن و  قصتلم  قحلم و  بعت  عون  چیه  ردب  ریـسم  رد  ار  امـش  هک 
ددرونرد و مامتلاب  نیمز  نیا  تفاسم  مالع  دزیا  ترـضح  هک  دیرادرب  مارم  بلاطم و  نآ  ندـید  هطـساوب  ماگ  کی  هک  دـیاب  تسین  مالـسا 
دـندومن و مالک  تشاشب ال  مامت و  ترـسم  راهظا  مانالا  دیـس  مالک  عامتـسا  زا  نانمؤم  دـناسر . ماقم  نآب  ماگ  دـی و  ضرـالا  یطب  ار  اـمش 

تداعـس نآ  تفایرد  فرـشب  ار  ام  هکنآ  ناقلخ  رورـس  دیـس و  يا  وت  ماعنا  ناسحا و  يایازم  زا  بقرت  دصرت و  هَّللا . لوسر  قدص  دنتفگ :
زورما هک  دنتفگ  رگید  کی  اب  نانم  دزیا  لوسر  لوق  عامتـسا  زا  ناقفانم  نارفاک و  نکیل  ینادرگ  فرـشم  دعـستسم و  يربک  هیآ  یمظع و 
عطقنم وا  رذع  ددرگ  رهاظ  وا  غورفیب  غورد  بذک و  نوچ  میئامن و  باذک  نآ  ناحتما  هک  دـشاب  دوز  تسا  دـمحم  نانخـس  ناحتما  زور 
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نآ نوماریپ  نآ  زا  دـعب  نیقیب  ناقلخ  رب  وا  بذـک  روهظ  زا  دـعب  ددرگ و  هحـضاو  هحـضاف  تجح  وا  رب  وا  تلاـسر  توبن و  يوعد  دوش و 
. ددرگن ناهرب  تجحیب و  يوعد 

[ ردب هاچ  رس  رب  ربمغیپ  تازجعم  ]

ۀیحتلا و هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  زا  مالّسلا  هیلع  يرکـسعلا  نسحلا  وبا  ترـضح  ردب ] هاچ  رـس  رب  ربمغیپ  تازجعم  ]
ردـب هاچ  رـسب  مامتلاب  مود  ماگ  مانا  نآ  یگمه  دنتـشادرب  ماقم  نآ  زا  ماگ  کی  هریغ  باحـصا و  زا  موق  عیمج  نوچ  هک  دـیامنیم  لقن  انثلا 
دیـس ترـضح  نوچ  دندومن . ریحت  بجعت و  لامک  دمآرد  رـسکی  رظنب  ردب  هاچ  نوچ  دنتـشاذگ ،  129 ص : ج1 ، جاجتحالا ، دوخ  ماـگب 

نآ نامیپ  نوچ  دیئامن ، نامیپ  عرذ  دنچ  هتفرگ  هاچ  رس  زا  دینک و  هناشن  تمالع و  ار  ردب  هاچ  نانمؤم  يا  هک  دومرف  دوب  رـضاح  زین  رـشبلا 
مخز واب  يراصنا  نالف  هک  تسا  لهج  وبا  عرـصم  نیا  هک  دومرف  لـج  زع و  یبن  دیـسر  اـهتناب  ناـمزلا  رخآ  ربمغیپ  هدومرف  بجومب  ناـکم 

نآ زا  دعب  دنادرگ . ادج  نمیهم  دزیا  مکحب  ندب  رکیپ  زا  ار  وا  كرابمان  رس  تسا  نم  باحـصا  فعـضا  هک  دوعـسم  نب  هَّللا  دبع  دناسر و 
ياهتناب نوچ  نامیپ  نآ  یلوا  هبترم  دومن  هفلتخم  عارذـب  لامـش  نیمی و  پچ و  تسار و  بناج  زا  هاـچ  فارطا  ناـمیپ  هب  رما  ناـنم  لوسر 

نالف نالف و  نالف و  عراصم  عارذـب  نکاما  نآ  هبیـش و  عرـصم  رگید  نآ  هبتع و  عرـصم  نیا  هک  دومرف  دوبعم  یبن  ترـضح  دیـسر  ناـکم 
زین و  دنوش . لوتقم  سدقم  دزیا  تیشم  هداراب و  هک  دومرف  رکذ  سک  داتفه  ات  هک  داد  ناشن  مانب و  ناکی  ناکی  ار  نیلوتقم  یماسا  و  تسا ،

دادـجا و ابآ و  مان  کی  کی  مساب  اضیا  ار  تعامج  نآ  رفن  داتفه  هکنآ  ات  دـندرگ  راتفرگ  ریـسا و  نالف  نـالف و  هک  دـشاب  دوز  هک  دومرف 
نایب عمجم  نآ  رد  نایع  روهظ و  لامک  رد  ناشیا  یلاوم  يالوم  بسن  اب  ناـشیا  یلاوم  بسن  اـبآ و  ياـبآ  اـبآ و  ار  ناـشیا  بسن  تاـفص و 

: دومرف ترـضح  یلب . دنتفگ : دیتشگ ؟ علطم  فقاو و  بوخ  نآ  عالطاب  مداد  ربخ  امـشب  نم  هچنآ  نارای  يا  هک  دومرف  نآ  زا  دعب  و  دومن .
مزال بجاو و  رما  قح و  ياـضق  مکح و  عقاو و  هنیآ  ره  ملاـع  رداـق  ترـضح  زا  هدـعو  نیا  هچ  درک  رهاـظ  همدـقم  نیا  روهظ  عوقو و  رد 
یطب مالع  دزیا  لوسر  ترـضح  مارم  بلاطم و  نآ  مارـصنا  ماجنا و  زا  دـعب  و  درادـن . ناکما  رـسیم و  نآ  فـالخ  اـعطق  الـصا و  هک  تسا 

نآ  130 ص : ج1 ، جاجتحالا ، قیاقح  مامت  تسنیا  دـیدرگ . مالـسلا  راد  هنیکـس  اب  هنیدـم  لخاد  ماگ  کیب  مانا  ریاس  باحـصا و  اب  ضرا 
. نطابلا رهاظلا و  رخآلا و  لوالاب و  ملعا  هَّللا  و  ربخ ،

( نآ زا  ریغ  نایدا و  عیارش و  خسن  زا  باوج  رد  ( ) جارعملا ءاوللا و  بحاص  یبن  جاجتحا  رکذ  نایب  )

([ ص  ) ربمغیپ ترضح  هب  دوهی  راتفگ  ]

عورـش راتخم  لوسر  زا  راک  نیا  هظحالم  هدهاشم و  زا  دـعب  دومحمان  تبقاع  دوهی  مدرم  زا  یموق  ص ])  ) ربمغیپ ترـضح  هب  دوهی  راتفگ  ]
راظتنا تریح و  رد  راگدرورپ  یگدنب  تدابع و  رد  دمحم  هَّللا  هک و  دـنتفگیم  رگید  کی  رابت  ماوقا و  اب  هدومن  راجنهیب  بذـک  مالک  رد 

دباعم و نیرتهب  هک  تشگ  ررقم  نیعم و  شرطاخب  هکنآ  ات  دـیامن  رافغ  دزیا  یگدـنب  راید  فرط و  مادـک  لابقتـساب  هک  تسنادـیمن  دوب و 
اذـهلف تسا  یلاعت  هَّللا  مالـسلا ؟؟؟ مهیلع   131 ص : ج1 ، جاجتحالا ، لیئارـسا  ینب  يایبنا  عیمج  دـبعم  هک  اـم  هلبق  سدـقملا  تیب  دـجاسم 
نانخـس نیاب  لهاج  ماوع  نآ  لفاحم  كراعم و  رد  و  دیامن . تیاده  کسن و  رد  ام  قیرط  ذـخا  تدابع و  زامن و  رد  ام  هلبق  يوسب  هجوتم 

زا دعب  دیدرگ و  مارآیب  هرکتسم و  نآ  زا  تیاغب  دیسر  مانالا  دیـس  فیرـش  عمـسب  مائل  هرفک  نآ  مالک  نوچ  دندوب . رخافتم  دوخ  لئاط  ال 
هناخ نآ  تدوم  همظعم و  هبعک  یتسود  تشاد و  تهارک  تیاـهن  دـحیب و  تیاـغب  سدـقا  دـحاو  تداـبع  رد  سدـقملا  تیب  لابقتـساب  نآ 

زا نیما  لیئربج  هاگان  هک  دوب  باهو  دزیا  یحو  رظتنم  باب  نآ  رد  دیدرگ و  نیعتم  رقتسم و  شرتسگ  ضیف  ریمض  رونا و  رطاخ  رد  همرکم 
رایسب رایـسب  لیئربج  یخا  يا  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  بیبح  ترـضح  دیـسررد . هلا  میرک  ترـضح  هاج  لالج و  هاگراب 
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ملأـتم و رایـسب  رایـسب  نم  هک  اریز  دـنادرگب  سدـقالا  مارحلا  هَّللا  تیب  هبعکب  سدـقملا  تیب  زا  ارم  ملاـع  بهاو  ترـضح  هک  مراد  تسود 
مالّسلا هیلع  لیئربج  دیدرگ . عجار  دیاع و  نمب  دونشخان  اهنآ  زا  ادخ  هفیاط  نآ  هلبق  زا  دوبهبان و  تبقاع  دوهی  لبق  زا  هچنآ  زا  مدش  يذأتم 

عیمج بهاو  میرک  ترضح  هک  اریز  دنادرگب  هکرابم  هبعک  بناجب  ارت  ات  يامن  یلاعت  بجاو  ترضحب  اعدتـسا  سامتلا و  دمحم  ای  تفگ :
. دـنادرگیمن دـیمون  هدارا  شهاوـخ و  زا  ارت  دـیمح  زیزع  دـنادرگیم و  نوحـشم  مارـصنا  نورقم و  ماـجنا  حاـجناب و  ارت  بلاـطم  دـصاقم و 

عفاش لوسر  زونه  دـیدرگ . لالج  هاج و  هاگراب  هناور  مالّـسلا  هیلع  لـیئربج  لاـح  نآ  رد  دومن  اـعد  رد  عورـش  نوچ  يرولا  یبن  ترـضح 
دمحم ای  تفگ : دومن و  تعجارم  تزعلا  بر  دزن  زا  تعاس  ناـمه  رد  لـیئربج  هک  دوب  تاـجاحلا  یـضاقب  تاـجانم  اـعد و  رد  تایـصعلا 

ًۀَْلِبق َکَّنَیِّلَُونَلَف  ِءامَّسلا  ِیف  َکِهْجَو  َبُّلَقَت  يَرن  ْدَـق   » ناوخب هک  دومرف  زاـتمم  زارفرـس و  هیآ  نیا  لازنا  لاـسراب و  ارت  دوبعم  دـحاو  ترـضح 
ج1، جاجتحالا ، َنوُمَْلعََیل  َباتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َّنِإ  َو  ُهَرْطَـش  ْمُکَهوُجُو  اوُّلَوَف  ُْمْتنُک  ام  ُْثیَح  َو  ِمارَْحلا  ِدِجْـسَْملا  َرْطَـش  َکَهْجَو  ِّلَوَف  اـهاضَْرت 
ای مینیبیم  ام  هک  تسنآ  ۀیاهنلا  ۀیادبلاب و  ملعا  هَّللا  هیاده و  یفاو  هیآ  ینعم  «. 1 « » َنُولَمْعَی اَّمَع  ٍِلفاِغب  ُهَّللا  اَم  ْمِهِّبَر َو  ْنِم  ُّقَْحلا  ُهَّنَأ   132 ص :
هک تسنآ  مالع  دزیا  مالک  ینعم  تقیقح  هلبق . لیوحت  باب  رد  یحو  راظتنا  يارب  ینادرگیم  نامـسآ  بناجب  ار  دوخ  يور  وت  هک  دـمحم 

مارکالا یبن  نآ  مارگ  دادجا  زا  هک  مالّسلا  هیلع  میهاربا  هلبق  هبعک  وا  هلبق  هک  دومن  وزرآ  دش و  لولم  لوهج  دوهی  لوق  زا  ملاع  دیـس  نوچ 
مالع دزیا  سایرک  هجوتم  ماقم  نآ  زا  مالّـسلا  هیلع  لـیئربج  دومن ، ننملا  وذ  دزیا  کـیپ  لـیئربج  ترـضحب  نخـس  باـب  نیا  رد  دـشاب  دوب 
اقباس هک  یعونب  مالّسلا  هیلع  لیئربج  هکنآ  ات  دومنیم  یحو  راظتنا  دوب و  نامـسآب  نآ  یپ  زا  تاولـصلا  لضفا  هیلع  تانئاک  دیـس  دیدرگ و 

هجوتم یتساوخیم  هک  ياهلبقب  ار  وت  اذهلف  میدیدیم  نامـسآب  ار  وت  هجوت  ام  هک  دروآ  هکرابم  هیآ  نیا  دمآ و  لیمج  بر  دزن  زا  دـش  ررحم 
و ینادرگب . هبعک  هناخب  تسا  ربدم  طیحم و  هک  مارحلا  دجـسم  بناجب  ار - ندب  عیمج  ینعی  ار - دوخ  يور  زامن  رد  هک  دـیاب  میدـینادرگ 

نیا هک  دوب  هدرازگ  رهظ  زاـمن  تعکر  ود  میلح  یبـن  ملاـع  دیـس  ترجه  زا  مهد  لاـس  رد  دوب  بجر  رهـش  فـصتنم  هبنـشود  زور  رد  نیا 
هجوت بناج  نآب  مالع  دزیا  مکح  بجومب  ماـنا  لوسر  ترـضح  یئاـمن . هجوت  بازیمب  هرخـص  زا  يور  زاـمن  رد  مه  هک  دـش  لزاـن  مکح 

ردـقیلاع یبـن  نآ  تما  يارب  مکح  مومعب  حیرـصت  تهج  باـطخ  صیـصخت  زا  دـعب  و  تفاـی . راهتـشا  نیتـلبقلا  وذـب  دجـسم  نآ  دوـمن و 
ترـضح تعاط  یگدـنب و  دـیرازگ و  زامن  دـیهاوخ  نوچ  برغ  قرـش و  لبج و  لهـس و  رب و  رحب و  رد  دیـشاب و  اجره  رد  هک  دـیامرفیم 

دانع تیبصع و  يور  زا  لاحلا  باتک  لها  تعامج  رگا  دمحم  ای  دینادرگب . مارحلا  دجـسم  بناجب  دوخ  يور  هک  دیاب  دـیرآ  ياجب  تزع 
133 ص : ج1 ، جاجتحالا ، رد  ناشیا  تسا ، دـیعب  رکنتـسم و  تیاغب  دـمحم  راـک  نیا  هک  دـنیوگ  دـننک و  وت  رادرک  نیا  راـکنا  لـهاجت و 

وت سدقم  راگدرورپ  زا  سدقا  هبعک  بناجب  سدقملا  تیب  زا  هلبق  لیوحت  هک  دننادیم  ناشیا  هک  اریز  دننایوگغورد  بذاک و  دوخ  نانخس 
هبعک ددرگ  ررقم  واب  رخآ  رد  هک  ياهلبق  درازگ و  زامن  هلبق  ودـب  ناـمزلا  رخآ  ربمغیپ  هک  دـناهدناوخ  ةاروت  رد  ناـشیا  هکنآ  هطـساوب  تسا 

، تسارچ هبعکب  سدقملا  تیب  زا  ندیدرگ  هجو  رخآ  هک  دنتفگ  دنتـشگ  باجم  نانم  دزیا  لوسر  لوق  عامتـسا  زا  دعب  نادوهی  نوچ  تسا .
. تشگرب نآ  زا  هچ  يارب  رخآ  دـندروآ  ياجب  لج  زع و  یگدـنب  زاـمن و  لـحم  نآ  بناـجب  هنیدـم  هکم و  رد  دـیدم  تدـم  دـمحم  نوچ 

دبعم هک  قرـشم  ینعی  «. 1 « » ِهَّللا ُهْجَو  َّمَثَف  اوُّلَوـُت  اـمَْنیَأَف  ُبِْرغَْملا  َو  ُقِرْـشَْملا  ِهَِّلل  َو   » هک داد  باوـج  نیاـب  ار  ناـشیا  یلاـعت  کـلم  ترـضح 
امش رگا  تسا و  نانم  دزیا  کلم  نآ  همه  تسا  عقاو  بناج  نآ  رد  نادوهی  دبعم  تدابع و  لحم  هک  برغم  داتفا و  بوص  نآ  رد  يراصن 
امـش هکنآ  لثم  دیامن  يرگید  بناجب  بناج  زا  لیوحت  ار  امـش  هک  تسنآ  دننام  هنیعب  دیامن  هبعک  بناجب  لابقتـسا  کیرحتب و  فیلکت  ار 
هکنآ بلق  تواسق  رب  دنکیم و  میقتسم  طارصب  تلالد  تیاده و  دهاوخب  ار  هک  ره  تزع  ترضح  هک  اریز  دنک ، تلالد  مالساب  رفک  زا  ار 
لوبق هک  یـسک  تیاده  فیلکت و  هک  اریز  دنادرگن ، روبجم  ار  وا  دراذگ و  تلاح  نامهب  ار  وا  ددرگن  يدـتهم  وا  هک  دـناد  دـشاب و  علطم 

یبوخ و نانآ  تیاده  دنوش  فرـشم  لبقتم و  نامیا  مالـسا و  فرـشب  هک  یعمج  فیلکت  اما  تسا . ثبع  لعف  باکترا  تباب  زا  دیامنن  نآ 
میرک ترـضح  یگدـنب  تفرعم و  ار و  تدابع  لاعفا  تعاط و  لامعا  باـکترا  دراد  مزـال  فیلکت  لوبق  هچ  تسا  ناـشیا  لاـح  تحلـصم 

134 ص : ج1 ، جاجتحالا ، تسا . میعنلا  تانجب  لوصو  بجوم 

( یناردنزام همجرت   ) زا 619جاجتحالا هحفص 76 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


[ هلبق هراب  رد  دوهی  اب  ربمغیپ  جاجتحا  ]

زا یموق  يزور  هک  تسا  يورم  لوقنم و  مالّسلا  هیلع  يرکـسعلا  یلع  نب  نسحلا  دمحم  وبا  زا  زین  و  هلبق ] هراب  رد  دوهی  اب  ربمغیپ  جاجتحا  ]
لاعتم بهاو  تدابع  لاس  هدراهچ  امش  هک  سدقملا  تیب  هلبق  نیا  دمحم  ای  دنتفگ : هدمآ  دوبعم  دزیا  لوسر  تمدخب  دوبهبان  تبقاع  دوهی 

نیا رد  نانم  دزیا  تدابع  ماگنه  رد  نآ  لابقتسا  هجوت و  كرت  سپ  دیدروآ  ياجب  نآب  لابقتـسا  هجوت و  لاح  رد  لاعفا  ناکرا و  عیمج  رد 
تیب بناجب  لابقتـسا  هجوت و  یلاعت  کلم  یگدـنب  رد  باحـصا  اب  امـش  هک  یلوا  هبترم  رد  اـیآ  دـیئامن ؛ ناـیب  تسا  زیچ  هچ  تهجب  ناـمز 

قح هک  اریز  دـیدرک  عوجر  لـطابب  قح  زا  سپ  دـیدرک  كرت  ار  نآ  امـش  هک  لاـحلا  دوب  قحرب  رگا  هن  اـی  دوب  قحرب  دـیدرکیم  سدـقملا 
دوب و لطاب  رب  همه  دیدروآ  ياجب  سدقملا  تیب  لابقتـساب  رواد  دزیا  تهجب  رتشیپ  هک  یگدنب  زامن  هکنآ  ای  تسا ، لطاب  لباقم  فلاخم و 

وت لاح  زا  نوچ  ام  لاحلا  هیلع  ءانب  دیدوب . تلفغ  رد  تدم  نیا  رد  امش  سپ  دشاب  نینچ  رگا  دیدومن ، قحب  لطاب  زا  عوجر  ماگنه  نیا  رد 
يور زا  لقع  رب  انب  ار  ام  سپ  یـشاب  لطاب  تلفغ  رب  قباس  قیرطب  زین  لاحلا  هک  دـیاش  دومن ؛ میناوت  نوچ  وت  تعباتم  تعاطا و  دوب و  نمیا 
نایب ناشن  زجعم  نابز  زا  نامزلا  رخآ  لوسر  ترـضح  نامز  نآ  رد  دشابن . لقع  قباطم  درخ و  نسحتـسم  قیال و  راوازـس و  وت  تعاطا  قح 
جهن رب  زین  همظعم  هبعک  لابقتسا  هجوتب و  قحال  رد  قح و  جهن  رب  سدقملا  تیب  لابقتـساب  قباس  رد  قلاخ  دزیا  ترـضح  یگدنب  هک  دومرف 

«. ٍمیِقَتْسُم ٍطارِـص  یلِإ  ُءاشَی  ْنَم  يِدْهَی  ُبِْرغَْملا  َو  ُقِرْـشَْملا  ِهَِّلل  ُْلق   » دیامرفیم قلطم  بهاو  هچنانچ  تسا  قداص  نمیهم  مکح  قباطم  قح و 
لابقتـسا رد  دناد  امـش  لابقتـسا  لاح و  يوکین  هکلب  لآم  حالـص  هاگ  ره  یلاعت  کلم  هک  يراصن  دوهی و  باوج  رد  دمحم  يا  وگب  ینعی 

هجوت رد  امـش  نیراد  باوص  نیتأشن و  حالـص  رگا  دـیامن و  نآب  رما  ار  امـش  ناـمگ  ههبـشیب و  تساـجنآ  رد  يراـصن  دـبعم  هک  قرـشم 
هجوت لابقتساب و   135 ص : ج1 ، جاجتحالا ، ار  امـش  بیر  کشیب و  دسانـش ، تسا  بوص  نآ  رد  دوهی  دبعم  هک  برغم  بناج  لابقتـسا 

نآ لابقتساب  ار  امش  دناد  برغم  قرشم و  بناج  ریغ  یلاعت  بجاو  تدابع  لاح  رد  امـش  لاحن  باوص  حالـص و  رگا  دنادرگ و  رومأم  نآ 
ریبدت راکنا  الصا  تسا  مزال  بجاو و  یلاعت  كرابت و  تعاطا  يوأم  ناکم و  عیمج  رد  ار  امش  هکنآ  مالک  هصالخ  و  دزاس . رومأم  بناج 
دیامن ریدقت  نییعت و  ناگدنب  تهجب  ریصب  عیمس  هچ  ره  هک  اریز  تسین  ریدج  نسحتـسم و  ریبک  ریغـص و  زا  وا  ناگدنب  قح  رد  ریدق  دزیا 
قیقحت يور  زا  هک  امـش  ایآ  هک  تفگ  هارمگ  موق  نآب  هَّللا  بیبح  نآ  هاگنآ  سپ  تسا . ناشیا  یبوخ  تحلـصم و  نیع  هدیدنـسپ و  تیاغب 

قح و كرت  ایآ  هتفه  ریاس  رد  لمع  باکترا  امـش و  زا  هبنـش  لمع  كرت  دیدرکیم  لمع  هتفه  ریاس  رد  دیدومن و  تبـسلا  موی  لمع  كرت 
هک دـیاب  دوب ، رگید  قح  لمع  باکترا  قح و  لمع  كرت  ای  دوب  رگید  لطاب  لمع  باکترا  لطاب و  لمع  كرت  ای  دوب  لطاب  لعف  باکترا 

كرت دمحم  ای  دنتفگ : نادوهی  ار . امش  رم  تسا  دمحم  باوج  لوق و  نامه  هنیعب  دوب  امش  لوق  هچنآ  دیئامن  نایب  دشاب  امش  داقتعا  هچ  ره 
قباس رد  سدـقا  دزیا  تدابع  هک  تفگ  مالع  دزیا  لوسر  ماگنه  نآ  رد  دوب . قحرب  زین  هتفه  مایا  ریاس  لمع  دوب و  قح  هبنـش  زور  رد  لمع 
هریت دوهی  نوچ  تسا . قح  جـهنم  رب  زین  هسدـقم  هبعک  لابقتـساب  ام  زا  نامز  نیا  تدابع  دوب و  قح  جـهن  رب  سدـقملا  تیب  لابقتـساب  اـم  زا 

عامتـسا لقعلاب  لقنلا  قفاو  لب  لعنلاب  لعنلا  قباط  دندومن  روکذم  دوخ  هک  یقیرط  رب  بآم  تلاسر  ترـضح  زا  باوصاب  باوج  نیا  بآم 
تیب لابقتـسا  ینعی  هدینادرگ  نآ  هب  رومأم  لوا  ار  امـش  هک  لعف  نآ  زا  وت  راگدرورپ  ایآ  دـمحم  ای  دـنتفگ : نادوهی  نامز  نآ  رد  دـندومن ،

زا ار  امـش  هک  امـش  نظب  لاحلا  دوب  هدومن  رما  ناحبـس  رداق  یگدنب  زامن و  تلاح  رد  نآ  هجوتب  ار  امـش  قلاخ  دزیا  قباس  رد  هک  سدقملا 
يون يار  دومن و  ینامیـشپ  ادب و  قباس  رما  زا  دومرف  سدقالا  تیب  هبعکب  لابقتـساب  لقن   136 ص : ج1 ، جاجتحالا ، سدقملا  تیب  لابقتسا 

ادـب و عون  چـیه  همظعم  هبعک  لابقتـساب  نم  رما  باب  رد  ار  بوجولا  بجاو  ترـضح  هک  دومرف  دوبعم  لوسر  ترـضح  هن ؟ ای  درک  رایتخا 
لعف داسف و  عفر  رب  رداق  ایارب  عیمج  روما  بقاوع  رب  میلع  زیزع  هک  اریز  دوبن ، دومن  سدـقملا  تیب  لابقتـساب  ارم  هک  قباس  رما  زا  ینامیـشپ 
دیجم دیمح  ترـضح  قباس  يار  فالخ  هک  دـیدج  يار  ثادحتـسا  طلغ و  كاردتـسا  الـصا  تسا  یلاعت  هَّللا  قلخ  همه  يارب  زا  حـلاصم 

هک تسنآ  زا  لمکا  متأ و  لجا و  عفرا و  لج  زع و  تاذ  هک  اریز  دشن ، يراس  يراج و  تایطعلا  بهاو  تافص  هدیدنـسپ  تاذ  رد  دشاب و 
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ادب و تسین و  عقاو  دشاب  دابعلا  قلاخ  دارم  لوصح  مدـع  هلیـسو  هک  یعنام  هکنآ  رگید  و  ددرگ . لماک  دعتـسم و  دـیدج  يار  ثادحتـساب 
نع هَّللا  یلاعتف   » لمع لعف و  نیا  لثم  باکترا  زا  تسا  هزنم  یلاعتم و  لج  زع و  يادـخ  تعامج و  نیا  لاثما  يارب  زا  ـالا  تسین  ینامیـشپ 

زا دیهد  ربخ  ارم  دوهی  تعامج  يا  دومرف  هدروآ  لالـض  لها  بناجب  لابقا  هجوت و  يور  لاعتم  دزیا  لوسر  نآ  زا  سپ  اریبک .» اولع  کلذ 
یـضقت زا  دعب  دـیامنیم و  ضیرم  ار  دوخ  ناگدـنب  یـضعب  یلاعت  يادـخ  ایآ  دـنادرگیم  رهاظ  روهظ  زیحب  هیربلا  قلاخ  هک  هیرهاظ  حـناوس 

ای هن  دنتفگ : تسا .؟ ینامیشپ  ادب و  لعف  نیا  لقع  بسحب  ایآ  دنادرگیم  ضیرم  ار  حیحـص  هکنیا  دناسریم و  ناوت  تحـصب و  نامز  كدنا 
طرخنم تاـمم  کلــس  رد  ار  یهورگ  درادـیم و  ینازرا  تاـیح  ار  یــضعب  تاـیطعلا  بـهاو  هـک  دوـمرف  زیزع  لوـسر  ترــضح  دـمحم .

هک دومرف  لوسر  ترـضح  دـمحم . ای  ین  دـنتفگ : تسه ؟ راک  رد  ینامیـشپ  ادـب و  عون  چـیه  راک  لغـش و  نیا  زا  کی  ره  ایآ  دـنادرگیم 
زا دعب  دومن  هسدقم  هبعکب  زامن  لابقتساب  دوخ  ربمغیپ   137 ص : ج1 ، جاجتحالا ، زا  یگدنب  تدابع و  بلط  دحاو  ملاع  ترضح  نینچمه 

درخ و يور  زا  لوا  رما  رد  ینامیشپ  ادب و  ار  یلاعت  کلم  هدرک و  سدقملا  تیب  لابقتساب  زامن  تدابع و  بلط  وا  زا  قباس  رد  یتدم  هکنآ 
دعب ناتسمز  نانم  بهاو  ترـضح  هن  هک  دومرف  نامزلا  رخآ  لوسر  نآ  زا  دعب  دشن . لجـسم  رهاظ و  لصفم  هن  لمجم و  هن  عون  چیهب  لقع 

ینامیـشپ ادب و  هنوگ  چـیه  يرگید  زا  دـعب  ناتـسمز  ناتـسبات و  زا  کی  ره  روهظ  رد  ار  وا  ایآ  دـنادرگ ، نایع  رهاظ و  ناتـسبات  ياضقنا  زا 
زاب دوبن . هسدقم  هبعک  هلبقب  سدقملا  تیب  هلبق  لیوحت  رد  ادب  ار  دوجولا  بجاو  اضیا  هک  دومرف  دومحملا  یبن  ترضح  هن . دنتفگ : تسه ؟

راثداب و رما  نآ  یتخـس  درب و  تدـش  ماگنه  ناتـسمز و  رد  ار  امـش  زاس  راک  نمیهم  ترـضح  هک  تفگ  زایتمایب  موق  نآب  زاـینیب  لوسر 
رما نآ  يامرگ  ترثک  ناتسبات و  مایا  رد  دومن و  دوب  راک  رد  نامز  نآ  يامرس  تبوعص  زارتحا  هطساوب  هک  رایسب  ظیلغ  ياهسابل  ندیـشوپ 

. دومن نآ  فـالخب  رما  ناتـسبات  ماـگنه  رد  دومرف  رما  نآ  يامرـس  زا  زارتـحا  تهجب  ناتـسمز  رد  هچ  ره  دومرف و  نآ  تسارح  زا  زارتحاـب 
زا نیملاعلا  بر  ترضح  نینچمه  هک  دومرف  سدقا  لوسر  ترـضح  ین . دنتفگ : تسا .؟ ینامیـشپ  ادب و  نیا  ایآ  دومرف : هَّللا  لوسر  هاگنآ 
رب تسا  ملاع  دوخ  هک  امـش  لاح  حالـصا  هطـساوب  دومن  صاخ  فرط  لابقتـساب  صاخ  زیچب  صاخ  تقو  رد  تعاط  تدابع و  بلط  اـمش 

دومن رما  نآ  رب  تسا  علطم  دوخ  رواد  دزیا  هک  رگید  حالصب  رگید  زیچب  رگید  تقو  رد  تدابع  بلط  امش  زا  زاسراک  ترـضح  زاب  و  نآ .
تعاطا رگا  سپ  تسا ؛ متحتم  ضرف  زا  هکلب  مزال  بجاو و  لاق  لـیقیب و  لاـعتم  دزیا  يرادربناـمرف  تعاـطا و  لاـح  ود  ره  رد  ار ، اـمش 

بجوتـسم باوث و  قحتـسم  نیقی  دـیناسر  لامکتـساب  لایتحا  لهم و  ریغ  نم  لاـح   138 ص : ج1 ، جاـجتحالا ، ود  ره  رد  لازی  ـال  بجاو 
َّمَثَف اوُّلَُوت  امَْنیَأَف  ُبِْرغَْملا  َو  ُقِرْـشَْملا  ِهَِّلل   » هک دش  لزان  هکرابم  هیآ  نیا  بآمتلاسر  ترـضح  هکنآ  زا  دـعب  دـیدرگیم . باهولا  کلم  تیانع 

دیوش ربکا  يادـخ  یگدـنب  رما و  هجوتم  امـش  هک  فرط  ره  تسا ، بهاو  نمیهم  ام  کلم  برغم  قرـشم و  تاهج  یمامت  ینعی  ِهَّللا » ُهْجَو 
ناکم لومأم و  باوث  لوصح  لحم  امش و  دبعم  دصقم  نامه  دیدومن  بوص  نآب  دوبعم  تدابع  تقو  رد  دوخ  يور  امش  هک  فرط  نامه 

يا هک  دومرف  ناشن  تنج  سلجم  نآ  رضاح  ریاس  باحـصاب و  هجوت  يور  نامزلا  رخآ  لوسر  نآ  زا  سپ  تسنآ . لوبق  تعاط و  نتفریذپ 
لاح حالـص  تسا ، نابرهم  بیبط  نیملاعلا  بر  دـیناریح و  مومهم و  ناراـمیب و  یـضرم و  امـش  یگمه  نمحرلا  میحر  ترـضح  ناگدـنب 

بیبح جلاعتم  نآ  ملعب  نورقم  لجاع  لجآ و  تحص  لماک و  يافش  هکلب  تسا  بیبل  بیبط  ریبدت  رد  وا  يرامیب  تحـص و  ببـس  رامیب و 
راک رما و  یعاود و  یمامت  یگمه و  هتسویپ  راهن  لیل و  تاقوا  عیمج  رد  هک  دیاب  وا ؛ ضیرع  بلق  تاحرتقم  ضیرم و  تایهتشمب  هن  تسا 

ات دیرامش  راک  رما و  همه  رد  نیعم  ریصن و  ار  وا  دیرآ و  يراب  نمیهمب  تنکسم  عرضت و  يور  دیراد و  ملـسم  راگدیرفآ  ترـضحب  دوخ 
ردپ و هَّللا  لوسر  ای  دنتفگ : نیلسرملا  دیس  نیعیطم  باحصا  تعامج  دیدرگ . رامشیب  تداعسب  نیدعستسم  رایسب و  باوثب  نیزئاف  هلمج  زا 

هریاد رب  راگرپ  نوچ  هکلب  میاهداتسیا  بقرتم  دصرتم و  ار  امـش  رما  میکح و  عیمـس و  ریـصب و  ترـضح  عیطم  هدنب  ام  داب  وت  يادف  ام  ردام 
. میراک رد  ریاد و  وت  رما 

[ هلبق هراب  رد  ع )  ) يرکسع نسح  ماما  راتفگ  ]

( یناردنزام همجرت   ) زا 619جاجتحالا هحفص 78 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


دیسرپ مالّسلا  هیلع  يرکسعلا  نسحلا  دمحم  وبا  ترـضح  زا  یـصخش  هک  هدمآ  تیاور  رد  هلبق ] هراب  رد  ع )  ) يرکـسع نسح  ماما  راتفگ  ]
نآ  139 ص : ج1 ، جاـجتحالا ، دومن .؟ لـقن  هسدـقم  هبعکب  دوب  سدـقملا  تیب  هک  یلوا  هلبق  زا  یبـتجم  لوسر  ارچ  هَّللا  لوسر  نبا  اـی  هک 

ْنَّمِم َلوُسَّرلا  ُِعبَّتَی  ْنَم  َمَْلعَِنل  اَّلِإ  اْهیَلَع  َْتنُک  ِیتَّلا  َۀَْلبِْقلا  اَْنلَعَج  ام  َو   » دیامرفیم هچنانچ  یلاعت  کلم  لوق  رب  انب  هک  دومرف  باوج  رد  ترـضح 
- يدوب نآ  رب  وت  هک  هلبق  نآ  میدینادرگن  ام  دمحم  ای  هک  تسنآ  ۀیاهنلا  ۀیادبلاب و  ملاعلا  هَّللا  هکرابم و  هیآ  ریـسفت  « 1 « » ِْهیَبِقَع یلَع  ُِبلَْقنَی 

دوخ قباس  تلم  نامهب  تعجارم  تما  زا  صخـش  مادـک  تسا و  نمیهم  لوسر  عبات  هک  اـم  مینادـب  اـت  هبعک - بناـجب  سدـقملا  تیب  ینعی 
رب علطم  نیلسرملا و  دیس  نیئآ  هلبق و  رب  نیرمتسم  نید و  رب  نیرقتسم  لاوحا  قیاقح  رب  اناد  فقاو و  ملاع  رداق  ترـضح  دنچ  ره  دیامنیم ،

هطساوب دومن  نایع  حضاو و  رما  هبعک  لابقتساب  ار  ناشیا  ناقلخ  مالعا  راهظا و  هطساوب  نکیل  دوب  نامگ  ههبشیب و  نآ  زا  نیعجرتسم  لاح 
قحان فلاخم  زا  ار  قداص  لوسر  ترضح  قفاوم  ات  دومن  هدارا  یلاعت  دزیا  اذهل  تسا ، هبعک  هکرابم  هناخب  تبـسن  هکم  لها  یتسود  هکنآ 

دنتـشاد و تیهارک  هلبق  باب  رد  ترـضح  تعاطا  هبعک و  لابقتـساب  نیرجاهم  یـضعب  نوچ  تسا . همظعم  هبعک  هلبق  عابتاب  دیامن  قح  زیمت 
نوچ هنیدم  لها  مدرم  دومن و  نآ  لابقتـسا  هبعک و  هجوتب  رما  نانم  بهاو  ضیارف  يادا  ماگنه  رد  ار  ناشیا  نامزلا  رخآ  لوسر  هکنآ  لاح 

بجاو بهاو  بلطم  دومرف و  هبعک  لابقتـساب  رما  ناـشیا  دارم  شهاوخ و  فـالخب  ار  اـهنآ  ربکا  دـحاو  ترـضح  سدـقملا  تیب  یتسودـب 
هبعک هک  دـیاب  دراد  تلاـسر  ترـضحب  تقفاوم  هک  ره  دومن  رما  اذـهلف  دوب  هفیاـط  ره  فلاؤم  زا  فلاـخم  فلاـخم و  زا  فلاؤم  صخـشب 

هیربلا قلاخ  ترـضح  نآ  زا  دعب  دیامن . تیهارک  كرت  دـنک و  رهاظ  باب  نیا  رد  بآم  تلاسر  ترـضح  قیدـصت  دـناد و  هلبق  ار  هسدـقم 
نادوهج رب  نارگ  رایـسب  رایـسب  هسدقم  هبعکب  سدقملا  تیب  هلبق  لیوحت  ینعی  ُهَّللا » يَدَه  َنیِذَّلا  یَلَع  اَّلِإ  ًةَرِیبََکل  َْتناک  ْنِإ  َو   » هک دیامرفیم 

هیفاص ریامض  رب  دنتسناد . قدص  قح و  ار  هلبق  لیوحت  دنتشگ و  فرـشم  نامیا  تیاده و  فرـشب  هک  نانآ  رگم  تسا  نارفاک  زا  یـضعب  و 
فرطرب هلبق  لیوحت  قیاـقح  ناـیب  زا  هک   140 ص : ج1 ، جاجتحالا ، تسین  یفخم  روتـسم و  ناجنـسهتکن  هیکاز  رطاوخ  نـالد و  بحاـص 

ناشیا هچنانچ  تسا  سک  نیا  ياضر  دارم  فالخ  رب  سدقا  دزیا  یگدـنب  تدابع و  هک  دـش  دافتـسم  مولعم و  نانچ  ناقلخ  ياضر  فالخ 
یطخت نآ  زا  ددرگ  رومأم  هچ  ره  هک  تسنآ  عیمس  ریدق  عیطم  هدنب  سپ  دومن  یگدنب  ماگنه  رد  رومأم  ناشیا  دارم  یعاود و  فالخ  هب  ار 

یف عجرملا  هیلا  دوبعملا و  معن  وـه  و  دـنادرگ ، روـصقم  رومأـم و  جـهنم  نآ  رب  ار  روـفغ  بر  یگدـنب  تعاـطا و  درادـن و  زیاـج  يدـعت  و 
. دوعوملا

( ربکالا کلملا  مالس  هیلع  ( ) ربمغیپ ترضح  جاجتحا  باب  رد  مه  (و 

[ يدوهی ایروص  نب  هللا  دبع  نانخس  ]

يراصنالا هَّللا  دبع  نب  رباج  هک  تسا  يورم  مالّـسلا  هیلع  يرکـسعلا  نسحلا  دمحم  یبا  ترـضح  زا  يدوهی ] ایروص  نب  هللا  دـبع  نانخـس  ]
رداق باتک  هب  ناشیا  همه  ملعا  نادوهی  معزب  نکیل  تشاد  مشچ  کـی  هک  يدوهی  دوب ، دوهی  مـالغ  اـیروص  نب  هَّللا  دـبع  هک  دـنک  تیاور 
تنعت يور  زا  رایسب  لئاسم  راتخم  دزیا  هدیزگرب  نآ  زا  دمآ  هیربلا  دیس  ترضح  تمدخ  هب  يزور  دوب ، ناربمغیپ  ایبنا و  مولع  هب  ناحبس و 
باوج رد  مالغ  نآ  الصا  هک  دینادرگ  باجم  تاکسا و  تالاؤس  عیمج  زا  ار  وا  یعونب  راگدرورپ  ترضح  لوسر  دومن . لاؤس  رابکتسا  و 

یبن ترـضح  دناسریم ؟ امـشب  یلاعت  يادخ  زا  رابخا  هک  تسیک  دـمحم  ای  تفگ : اذـه  یلع  ءانب  تفاین ، راکنا  هار  لاؤس  نآ  زا  کی  چـیه 
مالّسلا هیلع  لیئاکیم  لثم  مارک  کیالم  زا  لیئربج  ياوس  رگا  تفگ : ایروص  نبا  مالّسلا . هیلع  لیئربج  هک  دومرف  انثلا  ۀیحتلا و  هیلع  يرولا 

نایم زا  تسا  لیئارسا  ینب  هفیاط  نمـشد  لیئربج  نوچ  نکیل  مدروآیم  نامیا  وتب  نم  هنیآ  ره  دروآیم  امـشب  مالع  نمیهم  ماغیپ  وا  ریغ  ای 
امش هچ  يارب  هک  دومرف  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  لوسر  ترضح  میئامنیمن . وا  نانخس  عامتسا  مینکیمن و  وا  لوق  تعاطا  ام  ناگتشرف 

فرط زا  یبـتجم  لوسر  یلاـعت و  کـلم  یحولا  نیما  وا  هک  اریز  دـیتفرگ ، ارف  نمـشد  ار  مالّـسلا   141 ص : ج1 ، جاجتحالا ، هیلع  لـیئربج 
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قداص و لوسر  نآ  هتبلا  دـنادرگ  نیلـسرم  يایبنأ  هب  ثوعبم  لسرم و  نیمحارلا  محرا  هک  یلوسر  نیقی  تسایبنا  لسر و  همهب  ایاربلا  قلاخ 
تمحز و تدش و  الب و  لیئربج  هشیمه  هکنآ  تهجب  تسادیوه  رهاظ و  ام  هفیاط  رب  وا  توادـع  هک  تفگ  ایروص  نبا  دوب . دـهاوخ  نیما 

تیاهن تعفر و  تیاغ  رد  رفاک  درمتم  نآ  رما  هکنآ  ات  دومن  عفد  عنم و  رصنلا  تخب  لتق  زا  ار  ربکا  لایناد  دروآیم و  لیئارسا  ینب  رب  تیلب 
دومن بیرخت  ار  همه  رارـشا  راربا و  نطاوم  نکاسم و  راـصما و  دـالب و  دـینادرگ ، كـاله  ار  لیئارـسا  ینب  رثکا  تفرگ و  تکوش  توق و 
فالخ هب  دیـسرن ، تما  نیاب  لیئربج  ياوس  يدـحا  چـیه  زا  تیلب  بئاصم و  تدـش و  سأی و  یمامت  یگمه و  درک  ربارب  كاـخ  اـب  هکلب 

ززعم و ار  ام  همـسا  زع  يراب  ترـضح  زا  تمحرم  تقفـش و  رابخاب  لیمج  بر  نآ  هدـیزگرب  هتـسویپ  هک  مالّـسلا  هیلع  لیئاکیم  ترـضح 
. دیسریم مالک  تشاشب ال  مامت و  ترسم  لیئاکیم  ترضح  موزل  تجهب  مودق  زا  ار  لیئارسا  ینب  فیاوط  دومنیم و  زارفرس 

[ ایروص نبا  ياههتفگ  هب  ربمغیپ  خساپ  ]

هراشا

لیئربج هاگ  ره  يربکا  يادخ  رما  زا  لفاغ  لهاج و  وت  کحی  و  دومرف : مانالا  دیـس  ماگنه  نآ  رد  ایروص ] نبا  ياههتفگ  هب  ربمغیپ  خـساپ  ]
ترضح هک  ار  توملا  کلم  امش  ایآ  دوب ، هانگ  ریصقت و  هچ  ار  وا  دشاب  هدروآ  امـشب  هلا  باذع  زا  يزیچ  لیلج  بر  رما  مکح و  بجومب 

تاجلاعم هطـساوب  تاهما  ءابآ و  زین  هاگیب  هاگ و  رد  هَّللا  دـبع  يا  دـینادیم ؟ دوخ  نمـشد  دـینادرگ  لکوم  قیالخ  حاورا  ضبقب  لـج  زع و 
تهجب هکلب  لافطا  دالوا و  لاح  حالـصا  هطـساوب  ضحم  نآ  هن  دـنزیریم ؛ اهنآ  قلح  رد  ههیرک  هیودا  تایذا  یـضعب  عفد  دالوا و  ضارما 

بجاو مزال و  دالوا  رب  سپ  دندرگیم  ملأتم  يذأتم و  ههیرک  ءایـشا  لوانت  ماگنه  رد  دالوا  نوچ  تسا و  ناشیا  لاوحا  ریبدت  ندـب و  تحص 
ریغ لج  زع و  مکح  رما و  تقیقح  زا  امش  نوچ  تسا  لاونم  جهن و  نیدب  هن  لاح  اما  دنریگ ، ارف  دوخ  نمشد  ار  دوخ  ردام  ردپ و  هک  دوش 
نوچ نکیل  دیئامنیم  مایتلا  رفک  مالک  نیا   142 ص : ج1 ، جاجتحالا ، لاثما  نتفگب  تأرج  اذهل  دیلفاغ  لهاذ و  تدارا  زا  لهاج و  علطم و 

لماع و ود  هکلب  دـنمالع  کـلم  مارک  کـلم  ود  لـیئاکیم  لـیئربج و  هک  مهدیم  یهاوگ  معلطم  نوچیب  ترـضح  تدارا  قیاـقح  رب  نم 
يرگید نیک  ینمـشد و  راهظا  مزلتـسم  نیملاعلا  بر  نیما  ود  نیا  زا  یکی  توادع  راهظا  دنناحبـس ، دزیا  نامرف  مکح و  عیطم  ود  لماک و 

رب مدـق و  تباث  ناشیا  زا  یکی  تبحم  یتسود و  رب  هک  تسا  زیاج  ار  وا  هک  دـشاب  نانچ  معز  ار  یـسک  رگا  و  تسا . نیقیب  نیما  ود  نیا  زا 
نـسحلا دـمحم  وبا  تسا . ناداـن  بذاـک و  رفاـک و  سک  نآ  ناـمگ  ههبـشیب و  دوب  مد  خـسار  ناـیعا  ود  نآ  زا  يرگید  توادـع  ضغب و 

دمحم و رادتـسود  یعونب  دنناوخا و  ود  زین  لیئاکیم  لیئربج و  دـنردارب  ود  یلع  دـمحم و  هچنانچ  هک  دـیامرفیم  مالّـسلا  هیلع  يرکـسعلا 
محرا هدـیزگرب  ود  نیا  زا  یکی  توادـع  ضغبب و  هکنآ  دـناهَّللا و  ترـضح  هاگرد  ناـبرقم  یلاـعت و  دزیا  ياـیلوا  زا  مالّـسلا  اـمهیلع  یلع 

كرابت یلاعت و  دزیا  کلم  ود  نآ  یتسود  تدومب و  هک  یـسک  اضیا  و  تسا ، نیلفاسلا  لفـسا  وا  نکـسم  نیدیب و  رفاـک  دـشاب  نیمحارلا 
یبن زا  یکی  یـسک  رگا  و  تسا . نارین  نکاـس  نوعلم و  ناگتـشرف  نآ  زا  کـی  ره  رکنم  ضغبم و  تسا و  ملاـع  دـحا  مرکم و  ززعم و  دوب 

يرگید توادع  راهظا  دشاب و  هتشاد  تسود  ار  ناگتـشرف  ود  نآ  زا  ای  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  ینعی  یلو  ای  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 
کلم ود  نآ  یلو و  یبـن و  تسا و  سکاـن  يوـگغورد ، سک  نآ  هتبلا  دـنادرگ  ادـیوه  رهاـظ و  کـلم  ود  نآ  زا  یکی  اـی  یلو  یبـن و  زا 

نآ زا  زین  راربا  قیـالخ  ریاـس  راـیخا و  کـئالم  عـیمج  راـفغ و  نمیهم  ترـضح  زین  و  دـنرازیب ، يرب و  صقاـن  بحم  نآ  زا  یلاـعت  بجاو 
. دنرازیب يرب و  زیمتیب  صخش 

«[ لیئربجل اودع  ناک  نم  لق   » هیآ لوزن  ببس  ]

هیآ لوزن  ببس  هک  دیامرفیم  مالّـسلا  هیلع  يرکـسعلا  یلع  نب  نسحلا  دمحم  وبا  ترـضح  لیئربجل ]» اودع  ناک  نم  لق   » هیآ لوزن  ببـس  ]
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لیئربج قح  رد  دب  نانخس  دندوب  ناحبس  رداق  نمشد  نوچ  نادوهی  هک  تسنآ  اهریغ  و  « 1  » هیآلا َلیِْربِِجل » اوُدَع  َناک  ْنَم  ُْلق   » هیاده یفاو 
دـندوب و ناـنم  نمیهم  نانمـشد  هک  نابـصان  زا  یعمج  اـضیا  و  دـندرکیم .  143 ص : ج1 ، جاجتحالا ، ناـیب  ناگتـشرف  ود  نآ  لـیئاکیم  و 
و دندومنیم . توادع  راهظا  دنتفگیم و  دوبعم  میرک  هکئالم  ریاس  لیئاکیم و  لیئربج و  دوجولا و  بجاو  قح  رد  دب  نانخـس  دب و  ياهزیچ 

هیلع یلع  نینمؤملا  ریما  باهولا  کلم  یلو  قح  رد  بآم  عمجم و  ره  رد  نوچیب  لوسر  ترضح  نوچ  هک  دوب  نآ  بصاون  ینمشد  هجو 
دزیا وا  مانب  هک  یتمارک  فرـش و  هدرک و  عوجرم  صوصخم و  تایربلا  ماما  نآب  تایطعلا  بهاو  ترـضح  هک  تالامک  لـئاضف و  مالّـسلا 
مالک نایب  ماگنه  رد  هتـسویپ  دـینادرگیم و  دوخ  مالّـسلا  راد  لـفحم  نیدعـستسم  مارک و  بحاوص  عومـسم  هدومن  عوفرم  ضوفم و  مـالع 
ناشن زجعم  نابز  زا  بهاولا  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  براغملا  قراـشملا و  ماـما  بلاـط  یبا  ناـمدود  فرـش  نآ  فرـش  لـیاضف و 

مالعا و رابخا و  مالّـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  قح  رد  نانچ  نینچ و  مالع  کلم  ترـضح  زا  مالّـسلا  هیلع  لیئربج  هک  دومنیم  ناـیب  نینچ 
ریما نیمی  رد  مالّـسلا  هیلع  لیئربج  هک  دومرفیم  دوخ  لـباقم  تنج  لـفاحم  زا  یـضعب  رد  مه  و  دومن . ماـنا  عیمج  عـالطا  مـالعا و  هطـساوب 
نیمی فرط  يانکس  هطساوب  لیئاکیم  لیئربج و  دنرایس و  هاگ  میقم و  هاگ  رافغ  یلو  نآ  راسی  فرط  رد  مالّـسلا  هیلع  لیئاکیم  نینمؤملا و 

يامدـن هک  نانچ  تسا  راسی  بناج  زا  رتهب  رایـسب  راربالا  ماما  نآ  تسار  بناج  هک  دـیوگیم  دـیامنیم و  راختفا  رایـسب  رایـسب  راوگرزب  نآ 
، دنیامنیم راختفا  راگزور  کلم  نآ  راسی  بناج  يامدن  رب  دنـشاب  هاشداپ  نآ  نمیا  فرط  رد  هک  نامز  لها  نأشلا  میظع  كولم  زا  یـضعب 

دوخ هعوجرم  تمدـخ  رد  لیمج  بر  یلو  نآ  تشپ  سپ  رد  هک  لیفارـسا  رب  دـننک  تاهابم  رخف و  لیلج  کـلم  ود  نیا  زا  کـی  ره  هکلب 
هک دـنیوگیم  دـنیامنیم و  راختفا  دراد  مادـقا  مایق و  تمدـخب  مالّـسلا  هیلع  ماما  نآ  ربارب  رد  هک  توملا  کلم  رب  تسا و  لغتـشم  یعاـس و 
زا رتهب  رایسب  رایسب  تسا  رفن  ود  ام  تمدخ  ینکـس و  لحم  هک  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  برعلا  مجعلا و  ماما  پچ  تسار و  فرط 

رخف و ار  اهنآ  نیقیب  دنشاب  نامز  هاشداپ  تمدخ  هیشاح  نیدعستسم  هک  یعمج  هچنانچ  تسامش  ياوأم  هک  تسا  ماما  فلخ  مادق و  ناکم 
هَّللا یلص  زیزع  لوسر  ترضح  زین  144 و  ص : ج1 ، جاجتحالا ، دنشاب . رـضاح  کلم  سپ  شیپ و  رد  هک  رگید  فیاوط  رب  تسا  تاهابم 

وا تدوم  تبحم و  هک  تسا  هتشرف  نآ  كرابت  یلاعت و  دحاو  کیالم  فرشا  زعا و  هک  دومرفیم  ثیداحا  زا  یضعب  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و 
یلع تبحم  ارک  ره  دیآ و  بلاغ  ترضح  نآب  تبسن  کیالم  ریاس  تدوم  یتسود و  رب  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ترـضحب  تبـسن 
نایم رد  هک  یمـسق  هک  دومرف  زیزع  نمیهم  لوسر  ترـضح  زین  و  تسا . رتشیب  تزع  ترـضح  دزن  رد  تمارک  هبتر و  رد  کـلم  نآ  رتشیب 

جـهن و نیدـب  مسق  نآ  و  تسا ، نانم  دزیا  یلو  یلع  نینمؤملا  ریما  نأش  تعفر و  هبترم  باب  رد  نآ  تسا  نایع  روهـشم و  نامـسآ  کیالم 
هَّللا يوس  ام  همه  یفطـصم و ؟؟؟ دمحم  زا  دعب  ار  بلاط  یبا  نب  یلع  تمارک  فرـش و  هک  يادـخ  نآب  دـنگوس  ماگنه  رد  هک  تسا  نایب 

تیؤر و قاتشم  یگمه  بجح  تاوامـس و  کئالم  هک  دومرف  رگید  تقو  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  لوسر  مه  و  دینادرگ . تدایز 
دنشاب تافو  رد  وا  دالوا  زا  رفن  هن  هتفای و  دلوت  وا  زا  دنزرف  هد  هک  نابرهم  ردام  هچنانچ  دنامالّسلا  ةالـصلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ياقل 
يرولا ماما  نآ  يامیس  دیشروخ  ياقل  دراد ، دنزرف  کی  نآب  قایتشا  عون  هچ  دشاب  هدنام  یقاب  نیملاعلا  بر  تیانع  زا  یکی  نیمهد  دنزرف 

حضاو و فراعم  كریز  بحم  فراع و  نطفتم  رب  تسا . قیفش  نابرهم  دنزرف  نآب  نابرهم  هدلاو  نآ  قایتشا  زا  رتشیب  رایسب  هکیالم  نآ  رب 
ترـضح تبقنم  یلاع  تبتر  فرـش  راهظا  مانالا  دیـس  ترـضح  زا  مایتلا  قدص  مالک  نیا  لاثما  رادصا  هک  تسا  ناشخرد  حیال و  نایع و 

مارکا و اـی  تدوم  تزع و  ننملا  وذ  یلو  نآـب  تبـسن  نم  رگا  هک  تسنآ  رب  ینبم  يوتحم و  نیا  و  تسا ، بلاـط  یبا  نب  یلع  هیربـلا  ماـما 
نآ لامک  فرش و  لاح و  تزع و  تسایاربلا و  دیس  ترضح  یصو  یلاعت و  کلم  یلو  نآ  هک  اریز  مروذعم ، هکلب  رومأم  میامنیم  تبحم 
رب علطم  مالع  دزیا  ترـضح  مارک  کیالم  نوچ  تسا و  لالدتـسا  ناهرب و  يور  زا  حوضو  تیاغ  رد  لاـعتم  بهاو  کـیالم  رب  ترـضح 

ج1، جاجتحالا ، صاخلا  صاخ  هدـنب  یلع  ترـضح  هک  دنتـسناد  دـندش و  وا  لاضفا  تفرعم و  تقیقح  رب  فراـع  لاـمک و  ملع و  بتارم 
نآ رب  هتسناد  هنسحم  هقیرط  هیضرم و  هویش  ار  وا  یتسود  تدوم و  اذهل  تسا  صاخلا  ماعلا و  قلاخ  ترضح  صالخا  اب  عیطم  145 و  ص :
یبا نب  یلع  باب  رد  بقانم  فرش و  همه  نیا  براغملا  قراشملا و  یبن  زا  بلاوق  تملظ  بصاون  تعامج  نوچ  دنمد . خسار  مدق و  تباث 
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سلجم و رد  ناشیا  دنچ  ات  تسین ؛ دمحم  مالک  ندینـش  بات  دـعب  نم  ار  ام  هک  دـنتفگ  رگید  کی  اب  دـندومن  عامتـسا  مالّـسلا  هیلع  بلاط 
هک دـیامنیم  مالّـسلا  هیلع  یلع  نأش  میخفت  میظعت و  یمامت  یگمه و  هکئالم  لیئاکیم و  لیئربج و  اب  لـج  زع و  يادـخ  هک  دـیوگ  لـفحم 

، درادن دوخ  ناگدنب  زا  يدحا  چیهب  دراد  یلع  اب  تزع  ترضح  هک  تدوم  تبحم و  نیقولخم و  ریاسب  هن  یلعب  تسا  صاخ  یلاعت  يادخ 
عیمج رب  دـمحم  زا  دـعب  ار  یلع  دنـشاب و  یلع  يارب  همه  ناشیا  هک  لیئاکیم  لیئربج و  لثم  وا  هکئالم  زا  راگدرورپ و  نینچ  زا  میرازیب  اـم 

فیاوط ریاس  رب  یلع  لیـضفت  دمحم  زا  دـعب  زین  ناشیا  هک  قباس  ناربمغیپ  زا  هکلب  میرازیب  يرب و  اهنآ  عیمج  زا  ام  دـنهد ؛ لیـضفت  قیالخ 
دندوب نانم  هلا  نمـشد  هک  نادوهی  اما  تسین . نیـشنلد  هدیدنـسپ و  نید  بهذم و  نینچ  ار  ام  الـصا  میرازیب و  يرب و  زین  اهنآ  زا  دنهد  مما 

. هدوب ناشیا  ملعا  هک  ایروص  نب  هَّللا  دبع  اب  هفیاط  نآ  زا  ریثک  یعمج  دومن  ترجاهم  هبیط  هنیدمب  همظعم  هکم  زا  نامزلا  رخآ  لوسر  نوچ 
تیفیک زا  دمحم  ای  تفگ : ایروص  نبا  دندمآ . رشبلا  دیس  تمدخب  رگید  یعمج  هدومن  قافتا  دش  روکذم  وا  لاوحا  تقیقح  اقباس  هچنانچ 

زا ار  دوخ  تما  اـنثلا  ۀـیحتلا و  هیلع  یـسوم  ترـضح  اـم  ربـمغیپ  هک  اریز  تسا  ناونع  هچب  هک  نادرگ  باـیماک  علطم و  ار  اـم  دوخ  باوخ 
دومحملا یبن  ترـضح  دومن . نایب  مالعا و  دـینادرگ  دـهاوخ  ثوعبم  لسرم و  ناقلخب  ناحبـس  دزیا  هک  نامزلا  رخآ  ربمغیپ  باوخ  تیفیک 

. دـمحم اـی  یتفگ  تسار  تفگ : اـیروص  نبا  تسا . رادـیب  ننملا  يذ  مکحب  نم  لد  نکیل  دریگ  مارآ  تفلا و  باوخب  نم  مشچ  هک  دومرف 
هَّللا مالـس  هیلع  نامزلا  رخآ  ربمغیپ  ترـضح   146 ص : ج1 ، جاـجتحالا ، نز ؟ زا  اـی  تسا  درم  زا  ددرگیم  دـلوتم  هک  يدـنزرف  هد  ربخ  ارم 

تسار دمحم ، ای  تقدص  تفگ  ایروص  نبا  ناوسن . زا  يوم  نوخ و  تشوگ و  تسا و  نادرم  زا  ناوختـسا  گر و  یپ و  هک  دومرف  نایدلا 
ار وا  زیچ  چیه  الـصا  هچنانچ  دراد  تلثامم  تهباشم و  لامک  شیوخ  معب  هاگ  دنزرف  ارچ  هک  دیـسرپ  يرولا  دیـس  ترـضح  زا  زاب  یتفگ .

ترضح دشابن . معب  یتلثامم  تهباشم و  ار  وا  هوجولا  نم  هجو  چیهب  هک  یعونب  تسا  لاخب  لثامم  هباشم و  هاگ  تسین و  لاخ  لاحب  هیبشت 
ددرگ نکمم  نز  ینم  يالاب  رب  دنک  یتدایز  درم  ینم  بآ  وا  تیـشم  هلا و  مکحب  هاگ  ره  هَّللا ، دبع  يا  تسا  نینچ  هک  دومرف  نییبنلا  دـیس 

نکمم هدومن  یتدایز  درم  ینم  بآ  يالاب  رد  نمیهم  ترـضح  مکحب  نز  ینم  بآ  رگا  دـنک و  ادـیپ  مامعا  ردـپب و  مامت  تهباشم  دـنزرف 
، یتفگ تسار  دمحم  ای  تفگ : ایروص  نبا  دناسر . مهب  رـسکی  وا  ماوقا  ردامب و  تلثامم  تهباشم و  رکف  لقع و  ههبـشیب  دنزرف  نآ  ددرگ 

دزیا یبن  ترضح  دسرن . مهب  دنزرف  ار  اهنآ  هک  ینادرم  لاح  زا  دسر و  مهب  دنزرف  اهنآ  زا  لالجلا  وذ  مکحب  هک  لاجر  لاح  زا  هد  ربخ  ارم 
دلوت دـنزرف  نآ  زا  تسا و  گنهآیب  هرغم و  گنهرف  لقع و  يور  زا  هفطن  نآ  دوب  گنر  هریت  خرـس و  ینم  بآ  هاگ  ره  هک  دومرف  دوبعم 
ایروص نبا  نآ  زا  دعب  یتفگ ، تسار  دمحم  ای  تفگ : هَّللا  دبع  دیامن . دلوت  دنزرف  نآ  زا  دـحاو  هلا  مکحب  دوب  فاص  ینم  نوچ  و  دـیامنن ،

رد روکـشم  لوسر  ترـضح  دـش ، لزان  ٌدَـحَأ » ُهَّللا  َوُه  ُْلق   » هروس روفلا  یف  تسا . عون  هچب  هک  راگدرورپ  زا  هد  ربخ  ارم  دـمحم  ای  تفگ :
ارم رگا  میامنیم  راسفتـسا  وت  زا  دـنام  یقاب  تلـصخ  کی  اما  یتفگ ، تسار  دـمحم  ای  تفگ : دـناوخ . اـیروص  نبا  رب  ار  هروس  نیا  تعاـس 

کلم ترضح  زا  مارک  هکئالم  زا  کلم  مادک  دمحم  ای  مدرگ ، یلاعت  قح  مکح  رما و  عبات  مرآ و  نامیا  امشب  یئامرف  زارفرـس  نآ  باوجب 
نیما هک  مالّسلا  هیلع  لیئربج  هک  دومرف  مانالا  دیس  ترـضح  دروآیم ؟ ماکحا  147 و  ص : ج1 ، جاجتحالا ، عرـش  بادآ  ماغیپ و  وتب  مالع 

امب مالّـسلا  مهیلع  ایبنا  صـصق  ماکحا و  عیارـش و  بادآ  زا  مالک  تایآ  عیمج  مالع  نمیهم  زا  دوب  ایبنا  لـسر و  ریاـسب  یلاـعت  دزیا  یحولا 
تیلب ریحت و  تدش و  لتق و  هطساوب  هتسویپ  تسا  لیئارـسا  ینب  هفیاط  اب  نمـشد  کیالم  نایم  زا  لیئربج  نیا  تفگ : ایروص  نبا  دناسریم .

رگا دیآیم ، یلاعت  کلم  زا  ام  حرف  اجر و  رورس و  تهجب  هشیمه  هک  تسا  لیئاکیم  ترـضح  ام  نابرهم  لوسر  دیآیم ، یلاعت  دزیا  زا  ام 
اهنآ يراوتسا  ام و  کلم  ماود  یعدتسم  بهاو  ترضح  زا  میاد  برقم و  هتـشرف  نآ  هک  اریز  میدروآیم  نامیا  ام  دمآیم  امـشب  لیئاکیم 
مالک عامتـسا  نمـشد و  تعاطا  هک  تسا  نیب  رهاظ و  لقاع  ره  رب  دوب و  ام  تکاله  کلم و  بیرخت  یپ  رد  لیئربج  دوب و  دهاج  یعاس و 
حیال ادیوه و  حضاو و  مایتلا  قدص  نانخس  فیاطل  تاکن و  نافقاو  مانالا و  ۀمئا  ماظن  ررد  مالک  ناعماس  رب  تسین . نسحتسم  راوازس و  وا 
دومن لقن  نینچ  یـسربطلا  یلع  وبا  باتک  عماج  نوچ  تفای  ریرحت  تمـس  اقباس  مالک  نیمه  نیئآ  قدـص  نیماضم  قیاقح  هک  تسادـیپ  و 

دندومن ماجنا  نایب و  مارم  جهن و  نیدب  ار  دوخ  مایتلا  تقیقح  مالک  هیناث  ةرک  يرکـسعلا  یلع  نب  نسحلا  دـمحم  وبا  یکزلا  یفولا  ماما  هک 
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. دومرف دنهاوخن  مالک  رارکت  رب  لمح  نیقی  دومن  نایب  ار  ناشیا  مالک  يرخا  دعب  ةرم  زین  هرثا  یلع  اءافتقا  هب و  ءادتقا  مجرتم  نیا  اذهل 

[ ایروص نبا  اب  یسراف  ناملس  راتفگ  ]

هراشا

هدیناسر اجنیاب  ینعی  مالک ال  یلاعت  هناحبـس و  قح  یحولا  نیما  توادـع  باب  رد  ایروص  نبا  نوچ  ایروص ] نبا  اب  یـسراف  ناملـس  راتفگ  ]
هدروآ ایروص  نب  هَّللا  دبع  بناجب  يور  دوب  رضاح  هنع  هَّللا  یضر  ناملس  ترـضح  نآ  صاوخ  زا  ناشیلاع  یبن  نآ  ناشن  تنج  لفحم  رد 
لیئربج ناملـس  ای  یلب  تفگ : ایروص  نبا  دـیدرگ ؟ نادوهی  امـش  نایع  رهاظ و  نوچ  لیئارـسا  ینب  هفیاطب  تبـسن  لـیئربج  توادـع  تفگ :

ترـضح هک  دوب  ناـنچنآ  نآ  بعـصا  دـشا و  توادـع و  نیرتشیب  دـینادرگ و  راکـشآ  رهاـظ و  اـمب  تبـسن  ار  دوخ  ینمـشد  رایـسب  هبترم 
هک دینادرگ  ناشیا  مالعا  دومن و  لازنا  لاسرا و  لیئارسا  ینب  ناربمغیپ  رب  تانیب  تایآ  هبترم  هس  ود  دوبعم  دزیا   148 ص : ج1 ، جاجتحالا ،

ار اهنآ  يرارذ  ایابس و  لوتقم و  ار  لیئارسا  ینب  رثکا  وا  ددرگ و  ناریو  بارخ و  دشاب  رـصنلا  تخب  وا  مان  هک  یـسک  تسدب  سدقملا  تیب 
تمحر زا  روجهم  درمتم  نآ  مامتها  یعسب و  هک  دنتـشگ  علطم  فقاو و  لیئارـسا  ینب  فیاوط  نوچ  و  دنادرگ . طرخنم  يراسا  کلـس  رد 

َو ُءاشَی  ام  ُهَّللا  اوُحْمَی   » نوحـشم قدـص  نومـضمب  ددرگ و  رهاظ  روهظ  هصنم  رب  لیئارـسا  ینب  رب  روصحم  ریغ  دـیادش  همه  نیا  روفغ  بر 
ربکا دحاو  ترضح  هک  دیدرگ  نافرع  ملع و  لها  ناشخرد  رهاظ و  هبرجت  يور  زا  هکلب  تسا  نایع  نشور و  نانگمه  رب  ینعم  نیا  ُِتْبُثی »

. تسا رگید  رما  لغش و  ثادحا  رد  زور  ره 

[ لایناد ترضح  ناتساد  سدقملا و  تیب  بیرخت  ]

تفای مامت  راهتشا  لیئارسا  ینب  نایم  رد  سدقملا  تیب  بیرخت  تیاکح  ربخ و  نوچ  و  لایناد ] ترـضح  ناتـساد  سدقملا و  تیب  بیرخت  ]
زا هکلب  لیئارـسا  ینب  يایوقا  زا  ار  يدرم  دـندش  راکبان  هبقاعلا  میخو  درمتم  نآ  عفد  راـک و  نیا  تبقاـع  رکف  رد  هفیاـط  نیا  نیـشیپ  ناـیعا 
رد ات  دـندرک  ررقم  نیعم و  رـصنلا  تخب  بلط  هطـساوب  دوب  لایناد  ترـضح  لابقا  تمارک و  بحاص  نآ  مان  لیلج و  کلم  ياـیبنا  لـضافا 

نارین شتآ  نابات و  خزود  لخاد  هتخاس  لوتقم  ار  وا  ناملاظ  سیئر  نآ  تاقالم  نادـجو و  زا  دـعب  دـیامن و  رایـسب  ددرت  راصما  تایالو و 
هدومن لمح  نارتشب  لاقثا  لاوما و  لاعتم  دزیا  یبن  نآ  تکوش  تردق و  توق و  دیزم  لامآ و  یناما و  نیا  لیـصحت  تهجب  زین  و  دـنادرگ .

رب جاتحم  هک  ناکم  لحم و  ره  رد  هک  دـندینادرگ  هناور  لالجلا  وذ  ترـضح  یبن  نآ  بوحـصمب  لابقا  اب  لـکیه  يوق  مدرم  زا  یعمج  اـب 
هریت رـصنلا  تخب  بلطب  دوخ  مارتحا  اب  ماـقم  رقم و  زا  لاـیناد  نوچ  دـناسر . مارـصناب  ار  رفاـک  نآ  ناـج  اـت  دزاـس  فورـصم  دـشاب  قاـفنا 
رغص رد  ار  رـصنلا  تخب  دیدرگ و  دراد  ترهـش  دادغب  مالّـسلا  رادب  مویلا  هک  لباب  لخاد  لحارم  یط  لزانم و  عطق  زا  دعب  دمآرب  ماجنارس 

ار وا  لایناد  ترـضح  دوبن  تردـق  توق و  عون  چـیه  ار  وا  نوچ  تفای . دوب  تقاف  تلذ و  تیاـهن  تنکـسم و  فعـض و  تیاـغ  رد  هک  نس 
رش و زا  ار  لیلج  دزیا  ناگدنب  ریاس  لیئارسا و  ینب  دنادرگ و  لوتقم  ار  وا  هک  تساوخ  دومرف و   149 ص : ج1 ، جاجتحالا ، سوبحم  هتفرگ 

تهجب ار  وا  هدیـشک و  فنعب  لایناد  تسد  زا  ار  نوچیب  ترـضح  نوعلم  نآ  دیـسر و  لیئربج  تعاس  نامه  دناهرب ، رفاک  یغاط  نآ  ررض 
تخب امـش  راگدرورپ  رگا  هک  تفگ  لایناد  اب  دینادرگ و  نانعلا  قلطم  دازآ و  ناقلخ  یقاب  لیئارـسا و  ینب  تراقح  بهن و  تراغ و  لتق و 

عوقو رب  تزع  ترضح  تیشم  هدارا و  رگا  دش و  یناوتن  طلسم  وا  رب  وت  نیقیب  دیامن  رما  ایابس  يرارذ و  لیئارـسا و  ینب  كالهاب  ار  رـصنلا 
نم مالّـسلا  هیلع  لیئربج  مالک  ام  بحاص  نوچ  دـینادرگیم . هابت  لوتقم و  ار  وا  هانگ  هقیثو  هچب  امـش  سپ  هتـشگن  قلعتم  تکرح  رما و  نآ 
رفـس نآ  زا  لابقا  اب  یبن  نآ  تعجارم  زا  دعب  و  تشادرب ، وا  ياپ  زا  دنب  تشادب و  رفاک  نآ  زا  تسد  هدومن  عامتـسا  ار  همه  هرخآ  یلا  هلوا 

درمتم و نآ  مهم  راک و  زورب  زور  نآ  زا  دعب  دومن . نایب  لاونم  نیدب  لیئارسا  ینب  تعامج  رب  لاض  نآ  لاوحا  قیاقح  لاغـشا  تنحم و  رپ 
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عورش لیئارسا  ینب  هفیاط  اب  دیدرگ و  هاشداپ  مشح و  هاپس و  رکسع و  هاج و  تکوش و  بحاص  هکنآ  ات  دشیم  رتيوق  هدوب  دیازت  رد  رفاک 
رفاک نآ  اب  تمـصاخم  تردـق  تمواقم و  بات  ار  لیئارـسا  ینب  هک  دیـسر  یئاجب  وا  راک  هرخالاب  دومن ، لاتق  گنج و  لادـج و  عازن و  رد 
لتق يرارذ و  یبس  لاوما و  تراغ  بهنب و  طلست  يدعت و  تسد  دید  یناوتان  فعض و  لامک  رد  ار  هفیاط  نیا  نوچ  دنامن . تبقاعلا  میخو 
مدرم نیا  لاحب  تبسن  متس  ملظ و  قیاقد  زا  هقیقد  تشاد و  اور  لیئارسا  ینب  رب  تیلب  مالآ و  فانصا  تقـشم و  اذیا و  عاونا  داشگ و  لاجر 

ینب فیاوط  رازآ  الب و  نیا  ات  دومن  لمع  لایناد  وا  يأرب  دوب و  دنـسپان  تکرح  نیا  ثعاب  یناب و  هک  ار  لـیئربج  اـم  اذـهل  تشاذـگن ، ورف 
نمـشد زین  وا  تسا  لیئارـسا  ینب  عیمج  بحم  هک  مالّـسلا  هیلع  لیئاکیم  مینادـیم و  دوخ  نمـشد  ار  وا  اـم  دـش  راـچد  ار  راـبحا  لیئارـسا و 

قح کلاسم  کلاس  زگره  یتشادن و  راکب  ار  نآ  وت  هتشاد  ینازرا  وتب  ایاطعلا  بهاو  هک  یلقع  ایروص  نبا  ای  تفگ : ناملس  تسا . لیئربج 
كاـخ یتشادرب و  میقتـسم  ریغ  قیرط  یتـشگ و  هلا  تمحرم   150 ص : ج1 ، جاجتحالا ، زا  رود  هارمگ و  یتشگن  قدـص  جـهانم  جـهان  و 

یمک لقع و  ریبدـت و  تفخ  يور  زا  هک  دـیدومن  هظحالم  ار  دوخ  هفیاط  لـیاوا  یتشاـبنا ، دوخ  هفیحـص  هوجو  رب  یناداـن  لـهج و  تلذـم 
نآ رد  الصا  دندومن و  نیعم  و  رقم ؟؟؟ رصنلا  تخب  هلتاقم  هبراحم و  هطساوب  ار  یـصخش  دندرک و  عامتجا  هنوگچ  لهج  ترثک  تسارف و 

یلاعت دزیا  يایبنا  لسر و  هنـسلا  رب  ینامـسآ  هلزنم  بتک  رثکا  رد  هلا  رداـق  ترـضح  هاـگ  ره  هک  دـندرک  باوث  يور  زا  لـمأت  رکف و  باـب 
دشاب هدومن  سدقا  دزیا  مکح  درمتم  نآ  طیرفت  يدعت و  سدقملا و  تیب  بیرخت  لیئارـسا و  ینب  كالها  رـصنلا و  تخب  یهاشداپب  رابخا 
ایئوگ دشاب . هنوگچ  تصخر  ریغ  زیاج و  تعامج و  نآ  تسارف  ربدت و  لقع و  درخ و  دزن  تزع  بهاو  ترـضح  تیـشم  مکح و  فالخ 
مهتم بذکم و  مهم  راک  نآ  رد  ار  ترضح  نآ  لیئارسا  ینب  هک  اریز  دندومن ، رافغ  بهاو  ترضح  راربا  يایبنا  رابخا  بیذکت  هدارا  اهنآ 
نایعا نآ  رب  یگبلغ  هدارا  ناحبس  نمیهم  ترضح  ناشن  زجعم  لسر  ناشیلاع و  يایبنا  قیدصت  زا  دعب  لیئارسا  ینب  هکنآ  ای  دناهدینادرگ و 

لغش هک  هفیاط  تعامج و  نآ  لاثما  هباشم و  لاق  لیقیب و  دننادرگ . لدبم  ریغتم و  ار  رداق  بهاو  ردق  اضق و  مکح  هک  دنتساوخ  دنتشاد و 
لج و زع و  يادخب  دنرفاک  یغاب و  رسکی  یگمه  دنتسناد  لوسر  ادخ و  نسحتسم  یضرم و  لوقعم و  هجوم  ار  اهنآ  رادرک  لمع  راک و  و 

امـش رب  ایبنا  ریاس  ربخب  نوچیب و  ترـضح  نالوسر  نوراه  یـسوم و  رابخاب  لیئارـسا  ینب  امـش  رب  هاـگ  ره  دـنالسر و  اـیبنا و  راـبخا  رکنم 
داقتعا هک  دشاب  اور  زیاج و  هنوگچ  امـش  رب  سپ  دش . دهاوخ  حناس  عقاو و  حیال و  رهاظ و  نایعا  نآ  رابخا  هک  دشاب  هدش  ادیوه  حضاو و 

هبلاغم و زا  لایناد  عنم  لازی  یحو ال  نیما  نآ  هکنآ  لاح  دشاب و  لیئارسا  ینب  هفیاط  نمـشد  لیلج  بر  یحولا  نیما  لیئربج  هکنآ  رب  دینک 
151 ص : ج1 ، جاجتحالا ، دشاب . هدومرف  لاجعتـساب  عنم  رجز و  لاعف  دحاو  يایبنا  ربخ  بیذـکت  زا  ار  وا  هدومن و  لاعتم  يادـخ  اب  لادـج 

ینب فیاوط  لهاج  یماع  لماک و  لـضاف  ره  عمـسب  لـسر  اـیبنا و  ناـسل  زا  ار  ربخ  نیا  لـج  زع و  يادـخ  نیا  زا  شیپ  تفگ : اـیروص  نبا 
هدارا هچنآ  دیامن و  وحم  دهاوخ  هچ  ره  ُِتْبُثی » َو  ُءاشَی  ام  ُهَّللا  اوُحْمَی   » نوحـشم قدص  نومـضم  ننملا  وذ  ترـضح  نکیل  دیناسر  لیئارـسا 

ینب امـش  سپ  تفگ : ایروص  نبا  باوج  رد  ناملـس  دـشاب . هدرک  رگید  رما  هدارا  ربکا  قلاخ  رگید  تقو  رد  لمتحی  دـیامرف ، تابثا  دـیامن 
امش هک  اریز  دنامن ، رارقرب  یقاب و  لابقتسا  لاح و  هکلب  یضام  نامز  رابخا  زا  راتخم  دزیا  هلزنم  ةاروت  رد  رابتعا  قوثو و  الـصا  ار  لیئارـسا 

تلاسر هبتر  توبن و  بصنم  رب  نوراـه  یـسوم و  هک  تسا  روصتم  سپ  دیـشاب  ُِتْبُثی » َو  ُءاـشَی  اـم  ُهَّللا  اوُحْمَی   » مـالکب لـئاق  دوخ  هاـگ  ره 
اوُحْمَی  » امـش لوق  رب  انب  هک  اریز  دـشاب ، لطاع  طقاس و  رابتعا  هجرد  زا  لطاب و  باب  نآ  رد  ناشیا  ياوعد  دنـشاب و  تلزنمیب  هکلب  لوزعم 

مالـسا و نید و  عیارـش  ماکحا و  غیلبت  يدامتم  تدـم  نوراه  عم  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  هکنآ  زا  دـعب  هک  دوب  دـناوتیم  ُِتْبُثی » َو  ُءاشَی  اـم  ُهَّللا 
ملاع و نآب  ار  امـش  هچ  ره  ردقلا  لیلج  ربمغیپ  ود  نآ  هک  تسا  دیما  زین  و  دنـشاب . هدومن  لوذـبم  لوزعم و  دنـشاب  هدومن  مانا  ریاسب  بادآ 

فالخ زین  نآ  دوب  نانچ  نامز  قباس  رد  همدـقم  نالف  هک  دنـشاب  هتفگ  امـشب  هچنآ  دـشاب و  نانچنآ  هن  تسا  نانچ  هک  دنـشاب  هدرک  ربخاـب 
ترضح ار  نآ  دنشاب  هداد  ربخ  دیماب  تدابع  تعاط و  باوث  باب  رد  ربکا  دزیا  ربمغیپ  ود  نآ  هچنآ  هک  دوب  ناوتیم  زین  و  دشاب . ناشیا  لوق 

وحم باهو  زیزع  ار  نآ  دنـشاب  هدومن  دـعوت  باقع  باب  رد  ار  امـش  هچنآ  زین  و  دزاس . لدـبم  باـقع  هب  ار  نآ  باوث  دـنادرگ و  وحم  دزیا 
ناملـس نآ  زا  دعب  دیامرف . هدارا  هچ  ره  دنک  تابثا  دـهاوخ و  هچنآ  دـنادرگ  وحم  دـحاو  دزیا  هک  اریز  دـنادرگ  لدـبم  باوثب  هکلب  دـیامن 
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« ُِتْبُثی ُءاشَی َو  ام  ُهَّللا  اوُحْمَی   » مالع کلم  ماـیتلا   152 ص : ج1 ، جاجتحالا ، قدص  مالک  ینعم  قیاقح  زا  امـش  عیمج  ای  روص  نبا  ای  تفگ :
غوردـب بیغ  باب  رد  ار  رافغ  لسر  راثآ  قدـص  رابخا  هدـش  رفاک  یلاعت  بجاو  ترـضحب  امـش  یمامت  یگمه و  اذـهلف  دـیلهاج  لـفاغ و 
نیدبالا دبا  نآ  هلیسوب  دیتشگ و  طرخنم  نیطایشلا  ناوخا  کلـس  رد  هدینادرگ  خلـسنم  ار  دوخ  نیملاعلا  بر  ترـضح  نید  زا  دیتشادرب و 
ترـضح نمـشد  هک  ره  هک  مهدـیم  یهاوگ  نم  تفگ : ناملـس  هاگنآ  دوب . دـیهاوخ  نیـشنمه  مأوت و  ناکم  نآ  هنکـس  اب  نابات  خزود  رد 

نمشد هک  ار  نآ  دننمشد  هتشرس  وکین  هتشرف  ود  ره  نیا  تسا و  لیئاکیم  ترضح  ودع  لاق  لیقیب و  سک  نآ  تسا  مالّـسلا  هیلع  لیئربج 
زا دعب  دشاب . ناشیا  کی  ره  تسود  هک  ار  یـسک  نآ  دنتـسود  ود  ره  دنک و  يرگید  دادو  تبحم و  راهظا  دـنچ  ره  دـشاب  ناشیا  زا  یکی 
َناک ْنَم  ُْلق   » هک دـینادرگ  لازنا  لاسرا و  ناـمزلا  رخآ  لوسر  ترـضحب  نآرق  هکراـبم  هیآ  نیا  ناملـس  لوق  قیدـصتب  ناحبـس  نمیهم  نآ 

هک تسنآ  هیاپ  تلالج  هیآ  نیا  ریسفت  «. 1 « » َنِینِمْؤُْمِلل يرُْـشب  َو  ًيدُه  َو  ِْهیَدَی  َْنَیب  اِمل  ًاقِّدَصُم  ِهَّللا  ِنْذِِإب  َِکْبلَق  یلَع  َُهلََّزن  ُهَّنِإَف  َلیِْربِِجل  اوُدَع 
لوزن رد  ای  دیامن و  نمیهم  يداعا  رب  لیلج  بر  يایلوا  رب  وا  ترهاظم  هطساوب  لیئربج  توادع  زگره  دحا  دحاو  هدیدنـسپ  دمحم  ای  وگب 

وا ینمـشد  راهظا  ناماما  یقاب  بلاط و  یبا  نب  یلع  ترـضح  نایاپیب  لئاضف  تـالامک و  ناـیب  وتب و  باـب  رد  ناـنم  دزیا  یحولا  نیما  نآ 
نابرقم توادـع  ضغب و  لحم  هک  ار  دوخ  لد  شاب و  نزح  هودـنا و  رد  هشیمه  ربکا  دزیا  کلم  نآ  رثا  ترـسم  ربخ  هصغ  زا  يوگ  دـنک ،

تایآ لیئربج  هک  قیقحت  یتسردب و  هک  ریگ  نکسم  ماقم و  رقس  رد  ریمب و  شارخیم و  ملا  مغ و  نخانب  يدینادرگ  تزع  ترـضح  هاگرد 
ریاس قدـصم  ناعذالا  بجاو  نآرق  هک  یتلاح  رد  درآیم  دورف  كرابت  یلاعت و  دزیا  مکح  نامرفب و  وت  كرابم  لد  رب  ار  نآرق  تاکرب  اب 
ریما تماما  تیالو و  ناجلا و  سنالا و  یبن  توبنب  نانمؤم  هدـنهد  تراـشب  ناـهارمگ و  يداـه  ناینیـشیپ و  نـالوسرب  ناحبـس  رداـق  بتک 

ناحبـس و دزیا  ياـیلوا  ناـیعا  نآ  همه  هک  نآـب  تسا  ناـنملا   153 ص : ج1 ، جاـجتحالا ، کـلملا  مالـس  مهیلع  ناـماما  عیمج  نینمؤملا و 
تالاوم و رب  هک  تسا  یتقو  نانمؤم  تراشب  نیا  و  قلطم . بجاو  نالعا  راـبخا و  قدـص و  قح و  يور  زا  دـنناشیا  دادـجا  اـبآ و  يایـصوا 

راوگرزب ود  نآ  لآ  ياـهتنا  تداعـس  يـالو  رب  ناـنملا و  کـلملا  مالـس  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  ناـمزلا و  رخآ  ربـمغیپ  ترـضح  یتـسود 
دومن و نادوهی  باب  رد  وت  لوق  قیدصت  نانم  کلم  ناملـس  ای  هک  دومرف  دوبعم  لوسر  ترـضح  نآ  زا  دعب  دشاب . راگدرورپ  ناگدیدنـسپ 
دابعلا و بر  صاخ  ناگدـنب  دادـقم  ناملـس و  دـمحم  ای  هک  دـیناسر  مارم  جـهن و  نیاب  مـالک  ماـغیپ و  نیملاـعلا  بر  دزن  زا  نیما  لـیئربج 

نمؤم ود  نیا  وت و  یفـص  یـصو و  بلاط  یبا  نب  یلع  تردارب  وت و  تبحم  رد  دنداقتعا و  كاپ  تنیط و  فاص  ود  ره  داهن  وکین  ناردارب 
و مالعا ، دزیا  کیالم  نایم  رد  دنامالّسلا  امهیلع  لیئاکیم  لیئربج و  دننام  لثم و  مالّـسلا  هیلع  یلع  امـش و  باحـصا  نایم  رد  داقتعا  کین 
ود ره  دنادرگ و  رهاظ  ار  ناشیا  توادع  ضغب و  دشاب و  سک  ود  نیا  زا  یکی  نمشد  وا  هک  دنسک  نآ  نمشد  ود  ره  دادقم  ناملس و  نیا 
ود نیا  و  دشاب ، مالّـسلا  هیلع  یلع  تیالو  وت و  تبحم  رب  هک  یطرـشب  دشاب  هتـشاد  تسود  ار  ود  ره  سک  نآ  هک  ار  یـسک  دنراد  تسود 

کیـالم هک  یعونب  رگا  دـمحم  اـی  دـشاب . نمـشد  ار  یلاـعت  دزیا  هدـیزگرب  ود  نآ  ياـیلوا  یلع و  دـمحم و  هک  ار  یـسک  دننمـشد  نمؤـم 
تهجب مالّسلا و  امهیلع  یلو  یبن و  نتـشاد  تسود  هطـساوب  ار  دادقم  ناملـس و  یلاعت  دزیا  یـسرک  شرع و  كالما  باجح و  تاوامس و 
يایلوا تدوم  تبحم و  اب  ناشیا  تالاوم  داد و  بتارم و  تیاعر  نیمز  هنکـس  رگا  قیرط  نامهب  دـنراد  تسود  ناشیا  ناتـسود  اـب  یتسود 

لها اب  قافتا  همدـقم  نآ  رد  هتـشاد  یعرم  ار  تاداعم  فرط  تیاعر  ناگرزب  نآ  يایلوا  نانمـشد  ناشیا و  يادـعا  اـب  دـنیامن و  ناـیعا  نآ 
154 ص : ج1 ، جاجتحالا ، دینادرگیمن . هتبلا  یبقع  باذعب  بذعم  ار  ایند  لها  زا  يدحا  چیه  یلاعت  بجاو  ترضح  دندومنیم  تاوامس 

[ مالسلا هیلع  نانمؤم  ریما  ترضح  تبحم  تیالو و  موزل  ]

يرولا دیس  ترضح  زا  لوقنم  ثیدح  مالّسلا  هیلع  یلع  تبحم  الو و  باب  رد  و  مالسلا ] هیلع  نانمؤم  ریما  ترـضح  تبحم  تیالو و  موزل  ]
ول  » اذه وه  و  دیـسر ، رقحا  مجرتم  نیا  رظنب  هربتعم  ثیداحا  یـضعب  رد  هچنانچ  رامـشیب ، دیکأت  باب  نآ  رد  تسا و  رایـسب  يدهلا  ۀـمئا  و 

ناـمیا زا  دـعب  مدآ  ینب  فیاوط  زا  مدرم  یماـمت  رگا  ینعی  راـنلا .» هَّللا  قلخ  اـمل  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  بح  یلع  ساـنلا  عمتجا 
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وا دالوا  نینمؤملا و  ریما  مظعالا  مرکالا  مامالا  تدوم  تبحم و  رب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  متاخلا  یبن  توبن  رب  رارقا  ملاع و  رداـق  ترـضحب 
دزیا یلو  راتخم و  لوسر  یصو  لصف  الب  ار  ترضح  نآ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ  زا  دعب  دندومنیم و  عامتجا  مالّـسلا  ةالـصلا و  مهیلع 
راتفگ هبئاشیب  دندومرفیم  راهطالا  ۀمئا  نآ  زا  کی  ره  يایاصو  قفاوت  رایخالا و  یبن  لوق  قباطت  رب  راربالا  ۀمئا  یقاوب  رب  رارقا  هتسناد  رافغ 

هطـساوب ضحم  ران  داجیا  سپ  دومنیمن ، قلاخلا  یلو  تدوم  تبحم و  هلیـسوب  قیالخ  بیذـعت  هطـساوب  راـن  تقلخ  داـجیا و  راـفغ  يادـخ 
ۀنسح ال یلع  بح   » هک تسا  رطتـسم  يورم و  رگید  ثیدح  رد  زین  و  تسا . رارـشا  عاونا  فیاوط و  ریاس  زا  راربا  نابحم  نانمؤم و  ناحتما 

یبن ترضح  زا  هلوقنم  هربتعم  طیارشب  بلاط  یبا  نب  یلع  تبحم  تدوم و  ینعی  ۀنسح .» اهعم  عفنت  ۀئیـس ال  یلع  ضغب  ۀئیـس و  اهعم  رـضی 
، تـسا بلاـغ  رورـس  نآ  دـالوا  هـمئا  تیـالو  رب  داـقتعا  رارقا و  بلاـط و  یبا  دـالوا  فرـشا  نآ  تماـما  تیـالوب و  رارقا  نآ  هـک  بهاوـلا 
تئیـس و عاوـنا  عـیمج  تبحم  نآ  تداعـس  فرـش  تفاـیرد  كاردا  اـب  هک  تمظع  تیاـهن  رد  تسیباوـث  تعفر و  تیاـغ  رد  تسیاهنـسح 

قالغم نوچ  ددرگن و  ترخآ  زور  رد  وا  تّقشم  ررض و  هنوگ  چیه  اعطق  الصا و  ددرگ  ردصم  تزعلا  بر  یلو  نآ  بحم  زا  هک  تیصعم 
ریما یلاع  يأرب  نمحرلا  میحر  نذاب  نابحم  عیمج  تعافش  ناجلا و  سنالا و  ماما  نآ  تسدب  نانج  نیتاسب  حیتافم  نارین و  تاکرد  باوبا 

دنادرگ و  155 ص : ج1 ، جاجتحالا ، نانج  لخاد  دوخ  ناـبحم  زا  دـهاوخ  ار  هک  ره  تسا  طـبترم  ناـنملا  کـلملا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 
عیمج رگا  نآ  یماح  یعار و  هک  تظلغ  تیاغ  رد  تیصعم  تدش  تیاهن  رد  تسیاهئیس  تمارک  تداعـس و  بحاص  نآ  توادع  ضغب و 

نآ یمامت  دیامن  فرص  رامشیب  تانسح  رایـسب و  باوث  لیـصحت  رد  راگدرورپ و  ترـضح  تدابع  رد  ار  دوخ  تاقوا  راهن  لیل و  تاعاس 
نآ ضغب  هئیس  نازیم  هلپ  رد  هنسح  نآ  عیمج  دیامنن و  هئیـس  کی  نآ  عفر  عفد و  هنـسحتسم  لاعفا  نآ  یگمه  هیـضرم و  لامعا  تانـسح و 
چیه تدابع  تعاط و  هک  دیدرگ  نشور  حضاو و  نیب و  رهاظ و  یشرقلا  یبن  ترضح  ثیدح  نیا  زا  دیآ . تفخ  یکبـس و  لامک  رد  ماما 

تـسین هاگرد  نآ  نسحتـسم  یـضرم و  هلا و  ترـضح  لوبقم  وا  تبترم  یلع  دالوا  تیالو  تبحم و  یلع و  تماما  رارقایب  تما  زا  يدحا 
تدوم و باب  رد  ثیداحا  نوچ  یناشیپ و  دـننک  رتشا  هنیـس  هچ  رگا  تسرد  تسین  زامن  ار  یلع  نانمـشد  تیب ) . ) دـیامرف یفراـع  هچناـنچ 

ثیدح ود  نایب و  نیمهب  ار  مجرتم  اذهل  تسا ، رایسب  تیاغب  همئالا  یقاب  مالّسلا و  هیلع  یلع  همالا  ماما  ترـضح  تماما  تیالو و  تبحم و 
. تسا راصتخا 

( جاجل ماربا  باب  رد  دوهی  هفیاط  اب  ( ) جارعملا بحاص  یبن  ترضح  جاجتحا  نایب  رکذ و  رد  )

[ دوهی هراب  رد  ياهیآ  ]

َُّمث  » هیاده یفاو  هیآ  نوچ  هک  تسا  يورم  لوقنم و  مالّـسلا  هیلع  يرکـسعلا  یلع  نب  نسحلا  دمحم  وبا  ترـضح  زا  دوهی ] هراب  رد  ياهیآ  ]
ُءاْملا ُْهنِم  ُجُرْخَیَف  ُقَّقَّشَی  اَمل  اْهنِم  َّنِإ  َو  ُراْهنَْألا  ُْهنِم  ُرَّجَفَتَی  اَمل  ِةَراجِْحلا  َنِم  َّنِإ  َو  ًةَوْسَق  ُّدَـشَأ  َْوأ  ِةَراجِْحلاَک  َیِهَف  َِکلذ  ِدـَْعب  ْنِم  ْمُُکبُوُلق  ْتَسَق 

ناشیرپ ملأتم و  تیاغب  دوبهباـن  تبقاـع  دوهی  هفیاـط  دـیدرگ  لزنم  « 1 « » َنُولَمْعَت اَّمَع  ٍِلفاِغب  ُهَّللا  اَـم  َو  ِهَّللا  ِۀَیْـشَخ  ْنِم  ُطـِبْهَی  اـَمل  اـْهنِم  َّنِإ  َو 
وت بیذکت  لاحلا  دوهی  رگا  دـمحم  ای  هک  تسنآ  هیاهنلا  ۀـیادبلاب و  ملعا  هَّللا  هیاپ و  تلالج  هیآ  ینعم   156 ص : ج1 ، جاجتحالا ، دنتشگ .

لولم ار  دوخ  رطاقم  ضیف  رطاخ  هک  دـیاب  دـنراین  نامیا  دـندرگن و  رثأتم  امـش  ناسل  زا  ام  تایآ  عامتـسا  وت و  تازجعم  تیؤر  زا  دـیامن و 
بهاو ترـضح  ياـیبنا  راـکنا  بلق و  تواـسق  تفـص  رب  هشیمه  هفیاـط  نآ  هک  اریز  يوـشن  بـجعتم  ناـشیا  ياهیلدتخـس  زا  ینادرگن و 
تیؤر زا  دعب  ناشیا  دوب  لیئارسا  ینب  رد  هک  نوخ ؟؟؟ يوعد  تقیقح  راهظا  لیماع و  ندش  هدنز  زا  دعب  هچنانچ  دندوب ، رمتـسم  فصتم و 

سپ دندومنن . قحب  لیم  الصا  دندوب و  نایغط  بلق و  تواسق  تفـص  رب  نامه  ۀیحتلا  مالّـسلا و  هیلع  یـسوم  ترـضح  زا  هزجعم  هیآ  نانچ 
اریز تظلغ ، تواسق و  رد  گنس  زا  تسا  رتتخس  هکلب  یتشرد  یتخس و  رد  تسا  گنس  وچمه  امـش  ياهلد  هک  نادوهیب  دمحم  يا  وگب 

زا هنیآ  ره  دنفاکشب  نوچ  هک  تساهگنـس  یـضعب  ددرگیم و  ناور  گرزب  ياهیوج  نآ  زا  راجفنا  زا  دعب  هک  تسه  اهگنـس  زا  یـضعب  هک 
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زا هلا  رما  سرت  زا  دیآ  دورف  یلاعت  يادخ  مکحب  هک  تسه  اهگنس  زا  یـضعب  هک  یتسار  یتسردب و  زین  و  دوشیم . رهاظ  دروخ  اهیوج  نآ 
هفیاط نآ  دیاکم  زا  نادوهی و  لاح  زا  یلاعت  يادخ  و  تسا ، یـسقا  راجحا  نآ  زا  راکناب  دوهی  امـش  ياهلد  نکیل  دـیارگ  یتسپ  هب  يدـنلب 

خـیبوت و باب  رد  ناـنم  دزیا  ترـضح  تاـیآ  نیا  عامتـسا  زا  دـعب  بصاون  دوهی و  تسا . تاـیفخلا  رـسلا و  ملاـع  وا  هک  اریز  تسین  لـفاغ 
دنتـشادن نآ  ناوت  ربص و  تقاط  هک  یعونب  دنتـشگ  نایب  رـصح و  زا  زواجتم  يذأتم  ملأتم و  ناجلا  سنالا و  دیـس  ناسل  زا  ناـشیا  شنزرس 

: دنتفگ هدمآ  نالوسر  ایبنا و  دیس  تمدخب  هدومن  قافتا  دندوب  نایب  قطن و  بحاص  ناشیا  نایم  رد  هک  نادوهی  ياسؤر  و  نایع ؟؟؟ زا  اذهل 
تسا علطم  ملاع و  یلاعت  هناحبس و  قح  ترضح  هک  يداد  ام  لدب  تبسن  قح  عقاو و  فالخ  دنچ  يزیچ  يدرک و  وجه  وت  ار  ام  دمحم  ای 

ج1، جاجتحالا ، تسیبوخ  ریخ و  دـصق  ام  لد  رد  هتـسویپ  هکلب  دومنن  روبع  روطخ و  اـم  ریامـض  رطاوخ و  رد  زگره  يدومرف  وت  هچنآ  هک 
اذـه عم  ندومن ، مهریغ  ارقف و  اب  تاساوم  ندرک و  قدـصت  نتفرگ و  هزور  زا  تسام  لامعا  قادـصم  ام  يرهاظ  لاعفا  هچناـنچ   157 ص :

یئوکین ریخ و  هک  دومرف  دوهی  لاوقا  عامتـسا  زا  دـعب  دومحم  لوسر  ترـضح  دـیهد . امب  تبـسن  اـهزیچ  نینچ  هک  دـشاب  اور  زیاـج و  یک 
يویند بلاطم  وا  زا  دافم  دارم و  هک  للعم  ضارغا  اب  لمع  لعف و  اما  دوب  روفغ  بر  هب  رومأمب  لمع  یلاعت و  هَّللا  هجول  اـصلاخ  هک  تسنآ 
راهظا ای  يراب  یبن  رب  طلـست  کلامت و  دـصق  هطـساوب  ای  لوسر  یبغ  لوگ و  تهجب  ای  یلاعت  دزیا  لوسر  اب  هدـناعم  اـی  یئارم  هعمـس و  اـی 

هکلب تسین ، هاگرد  نآ  نسحتسم  هلا و  ترضح  لوبقم  هدیدنسپ و  لاعفا  نیا  لاثما  نیقیب  دشاب  لیلج  بر  ترـضح  ربمغیپ  رب  دوخ  فرش 
لام نونب و ال  عفنی  موی ال  یف  لامعا  نآ  همه  لاح  لضف و  بابرا  دزن  تسا و  صلخم  ریغ  ءیسم و  لعف  نآ  لعاف  صلاخ و  رـش  لمع  نآ 

باذعلا و دشأب  بذـعم  باسحلا  موی  رد  بایترا  ههبـشیب و  نآ  يدـصتم  هکلب  تسا ، لآم  رد  لاکن  میلأ و  باذـع  لابو و  رزو و  بجوم 
ام هک  اریز  دیئوگیم  ناودع  ضرغ و  يور  زا  ام  قح  رد  نانخـس  عون  نیا  لاثما  امـش  دمحم  ای  دنتفگ : نادوهی  تسا . باقع  بعتأب  بقاعم 

امـش و یگرزب  تسایر و  عفر  وت و  رما  لوق و  لاطبا  هطـساوب  رـسکی  یگمه و  هکلب  رثکا  میئامنیم  قالخ  دزیا  ياضر  هار  رد  قافتا  هچ  ره 
باوث بقرتم  یجرتم و  نیا  باکترا  زا  مظعا و  داهج  ام  داقتعاب  لـمع  لـعف و  نیا  و  تسا ، وت  باحـصا  ندـینادرگ  ادـج  قیرفت و  تهجب 

یگدـنب يواعد  رد  امـش  ام و  هکنآ  امـش  عاضوا  تیفیک  روهظ  ام و  لاوحأ  لقا  ال  میتسه ، لمکا  متا و  شاداپ  تشادمـشچ  مها و  لجا و 
نایم يواعد  دوهیلا  ةوخا  ای  هک  دومرف  دومحملا  یبن  ترـضح  دـشاب . ارچ  هجو و  هچ  زا  ام  رب  وت  یتداـیز  میـشاب  يواـسم  يراـب  ترـضح 

لاح و يدـب  فشاک  لطاب و  قح و  نایم  هقرفت  لداع  میکح  ترـضح  لیالد  جـجح و  نکیل  تسا  يواسم  قساف  لداع و  قحم و  لـطبم و 
دوهی امـش  ینادان  لهج و  تلعب  نیملاعلا  بر  ترـضح  لوسر  دمحم  و  دـیامنیم ، لج  زع و  عیطم  قحم  لاوحا  قیاقح  نایب  لطبم و  یتشز 

نیمحارلا محرا - يادخ  تجح  ریغب  دوخ  رما  دایقنا  مکح و  میلست  فیلکت  زین  ار  امش  ددرگن و   158 ص : ج1 ، جاجتحالا ، نیگمغ  نیدیب 
زا عفر  عنم و  تردق  عفد و  دحج و  ناکما  ار  امش  زا  يدحا  چیه  هک  دیامن  نانچ  دوهی  هفیاط  رب  لیلج  بر  لیلد  تجح و  تماقا  دیامنن و 

هنیآ ره  دسر  امشب  وا  زا  نوچ  دشاب  امش  لاوحا  یتشز  لاح و  ءوس  رب  رعـشم  هک  ياهیآ  دورب  ایند  زا  دمحم  رگا  دشابن و  لیلد  نآ  بجوم 
هلیح و يور  زا  هک  تسا  دـمحم  تابظاوم  تـالومعم و  زا  اـی  تاعونـصم  تاـفلکتم و  زا  نآ  هتبلا  هک  دـیئوگ  هدروآ  کـش  دـیناوتن  اـمش 
راسفتسا و نم  زا  ار  نآ  باب  ره  زا  دسر  امـش  رطاخب  هچنآ  ماگنه  نیا  رد  سپ  دومن . بیکرت  فیلأت و  نادوهی  ام  تهجب  ار  نآ  یگتخاس 

يدتهم تاحرتقم  تایعدتسم و  نآب  ار  امش  لاحلا  دیئامن  حارتقا  بلط و  نم  زا  هک  تایآ  تازجعم  زا  امش  هچ  ره  هک  اریز  دیئامن  مالعتسا 
هلیح و يور  زا  وا ؟؟؟ هک  تسا  ناـشیا  یگتخاـس  دـمحم و  لوـمعم  هیآ  نآ  هک  تـفگ  دـیناوتن  نـم  زا  دـعب  امـش  اـت  مـنادرگ  دعـستسم  و 

ارم دابعلا  بر  ترـضح  هک  دیناتـسب  باوج  هدینادرگ  رهاظ  دوب  امـش  یعدتـسم  حرتقم و  هچ  ره  لاحلا  سپ  دیناسر ، امب  ار  نآ  تامدـقم 
ات هدـینادرگ  اناد  رداق و  نآ  راـهظا  تاـبثا و  رب  ارم  دـینک  بلط  نم  زا  هچ  ره  تاـیآ  تازجعم و  زا  هک  داد  امـش  رب  ترـصن  رفظ و  هدـعو 

دوهی راضح  نوچ  دیازفیب . دندرگ  فرشم  نامیا  مالسا و  فرشب  هک  امـش  فیاوط  زا  یعمج  تریـصب  رب  دبای و  عاطقنا  امـش  هرفک  ریذاعم 
رب رگا  دیدومرف  نانخـس  فاصنا  يور  زا  لاحلا  دمحم  ای  دـنتفگ : دـندومن  عامتـسا  مدآ  دـلو  دیـس  ترـضح  زا  میالم  مالک  نینچ  مامتلاب 

بیرف لوگ و  هک  یعمج  هلسلس  رد  لخاد  هدرک  دوخ  توبن  يوعد  زا  عوجر  وا  هک  دوب  دیهاوخ  سک  نآ  لوا  امـش  سپ  دیئامن  افو  هدعو 
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ام نوچ  هک  اریز  ددرگ  ةاروت  مکح  ملـسم  هدومن  تعجارم  دوش  دوخ  لاوحا  تقیقح  رب  علطم  نوچ  نآ  زا  دـعب  ددرگ  دنـشاب  هدروخ  وـید 
هک يوعد  باب  رد  امش  زجع  نوچ  دمآ و  دیناوتن  اهنآ  باوج  هدهع  زا  امـش  نیقیب  میئامن  ضرع  امـش  رب  ار  دوخ  تاحرتقم  دوهی  تعامج 

. دوش لطاع  طقاس و  رابتعا  قدـص و  هجرد  زا  لطاب و  امـش  لوق  ددرگ  ادـیوه  رهاظ و  دـیئامن  بلط  نم  زا  دـیهاوخ  هچ  ره  هک  دـیئامرفیم 
ره لاحلا  دیدهت ، دیعو و  هن  تسا  بوغرم  بولطم و  دوهی  امش  زا  یتسار  قدص و  هک  دومرف  لوسر  ترـضح   159 ص : ج1 ، جاجتحالا ،

دیون ارم  امـش  ياهترذعم  عطق  هطـساوب  دیجم  نیعم  ترـضح  هک  دیئامن  مالعتـسا  ماهفتـسا و  نم  زا  دـیراد  نآ  حارتقا  اعدتـسا و  هدارا  هچ 
باجم ار  امش  راهظتسا و  قیفوت و  بحاص  ارم  نیقیب  دراد و  امش  تالوئسم  حاجنا  رب  تردق  تاحرتقم و  راهظا  تابثا و  رب  قیفوت  تناعا و 

. دنادرگ راوخ  و 

[ دوخ توبن  رب  هوک  زا  یمارگ  ربمغیپ  داهشتسا  ]

تسا نانچ  دوهی  هفیاط  قح  رد  امش  معز  دمحم  ای  هک  دنتفگ  مائل  نادوهی  ماگنه  نیا  رد  دوخ ] توبن  رب  هوک  زا  یمارگ  ربمغیپ  داهـشتسا  ]
قاقحا لطاب و  لاطبا  تهجب  لاوما  قافنا  سوفن و  لذب  دصق  افعـض و  تنواعم  ارقف و  تاساوم  ام  ياهلد  رد  هجو  چـیهب  اعطق  الـصا و  هک 

ام ياهلد  وت  مغ  ز  تسا . رافغ  دزیا  یگدنب  رد  ام  ياهلد  زا  رتمرن  رایسب  بتارمب  لایخ  نیا  راجحا  تسین و  لداع  نمیهم  ترضح  ناگدنب 
میئامنیم هدهاشم  امش  ام و  روضح  رد  هک  لابج  نیا  دمحم  ای  تسا  رتهب  يدامج  مدآ  زا  هک  دیوگ  یسک  نوچ  تسا  رتمک  اراخ  گنس  زا 

رگا دهد ، یهاوگ  امـش  ام و  زا  یکی  بیذکت  رب  ای  قیدـصت  رب  ات  میئامن  داهـشتسا  هتفر  اههوک  نیا  زا  یـضعب  نمادـب  قافتاب  هک  دـیزیخرب 
هک ددرگ  متحتم  بجاو و  مزـال و  اـم  رب  دوب و  یهاوخ  قلاـخ  ترـضح  یبن  قح و  رب  يوعد  رد  وت  نیقیب  سپ  ددرگ  وت  قیدـصت  رب  قطاـن 

يوعد و رد  یلطبم  وت  هک  نادب  ددرگ  باوج  زا  تماص  تکاس و  ای  وت  بیذکت  رب  قطان  رگا  میدرگ و  وت  نیئآ  عرـش و  عیطم  نید و  عبات 
هلآ و هیلع و  هَّللا  یلص  لوسر  ترضح  دیشابن . براشم  بعت  تبیصمب و  سوه  اوه و  ای  سفن  زآ  تهجب  وت  سپ  ایارب ، ام  لاثما  اب  يدناعم 

مامتلاب هرفک  نآ  سپ  میئامن . داهـشتسا  میور و  دشاب  امـش  راتخم  یـضرم و  هک  یهوک  نمادب  قافتاب  ات  دیئایب  دشاب  شوخ  هک  دومرف  ملس 
رد مالعتـسا  داهـشتسا و  نآ  زا  تسا  هوک  نیا  دمحم  ای  دنتفگ : دنتفر و  يدنتفگ  رعوا »  » لبج ار  نآ  هک  یهوک  نمادـب  مانالا  دیـس  قافتاب 

لوسر نوچ   160 ص : ج1 ، جاجتحالا ، ددرگ . ادیوه  رهاظ و  وا  داهـشاب  ام  نالطب  بذـک و  قدـص و  تیقح و  ات  يامن  دوخ  يوعد  باب 
دومرف هدروآ  لبج  نآ  يوسب  لج  زع و  نذاب  هجوت  يور  روفلا  یف  دومن  مولعم  لبج  نآ  داهشا  زا  دوهی  ياضر  مامشتسا  نوچیب  ترـضح 

مارگ يامـسا  رکذـب  هک  وا  نیرهاط  نیبیط و  لآ  دـمحم و  لالج  هاجب و  مسق  ارت  میامنیم ، لاعتم  دزیا  نامرفب  لاؤس  وت  زا  نم  لبج  يا  هک 
لاح هدـینادرگ  ناسآ  کبـس و  تیاغب  ناحبـس  دزیا  کیالم  نالماح  رفن  تشه  رب  نارکیب  شرع  لمح  نانم  دـحاو  ترـضح  ناشیا  ماظع 

فراع و يدحا  ملاع  يادخ  ریغب  ار  نانآ  ددع  هک  مالع  دزیا  ترـضح  کیالم  زا  ریثک  عمج  ماظع  يایلوا  نآ  يامـسا  رکذت  زا  لبق  هکنآ 
مالّسلا مهیلع  وا  لآ  مانالا و  دیس  مان  دای  نوچ  دنتـشادن و  ناینبلا  میظع  شرع  تکرح  رب  تردق  ناشیا  یگمه  عامتجا  زا  دعب  تسین  ملاع 

لبج يا  ارت  اضیا  و  دنتشادرب . یناسآ  یکبس و  لامک  رد  ار  ربکا  دحاو  شرع  رگید  دادمتسا  تناعتسا و  ریغب  کلم  رفن  تشه  نآ  دندومن 
اعد و ناشیا  کی  ره  یمان  مان  ظفح  رکذ و  هلیسوب  ار  مالّسلا  هیلع  مدآ  رـشبلا  وبا  ترـضح  هک  وا  نیرهاط  نیبیط و  لآ  دمحم و  قحب  مسق 

توبن هبترمب  ار  وا  هیناـث  ةرک  دیـشخب و  وا  تلذ  رزو و  تئیطخ و  هاـنگ و  دـیمحلا  میحرلا  باوـت  دیـسر و  تباـجا  زعب  ترـضح  نآ  هبوـت 
یماس یماسا  رکذ  نایب و  ببسب  مالّـسلا  هیلع  سیردا  ترـضح  هک  ایآ  وا  نیرهاط  نیبیط و  لآ  دمحم و  قحب  ارت  تسا  مسق  زین  و  دیناسر .
نامالا راد  نکاما  العا  رد  نکاس  نانج و  هیلاع  تاجردب  عوفرم  نمحرلا  میحر  ترـضح  دزنب  ناشیاب  عفـشت  نانم و  دزیا  ناگدـیزگرب  نآ 

هطـساوب ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  دمحم  توبن  باب  رد  تداهـش  ملع و  زا  دومن  تعیدو  وت  رد  دوجولا  بجاو  هچنآ  هک  دیاب  دیدرگ .
حـصفا هب  ار  نآ  نیما  لوسر  دـمحم  راکنا  نیملاعلا و  بر  یبن  بیذـکت  نیک و  بلق و  تواسق  رکذ  دوهی و  تعاـمج  قح  رد  وا  قیدـصت 

زع مکح  رماب و  لبج  نآ  هک  دوب  لغتـشم  اعدب  لبج و  فالحتـسا  رد  لسرلا  متاخ  زونه  یئامن . نایع  نایب و  نادوهی  هفیاط  رب  یبرع  نایبلا 
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ملکتم حیـصف  یبرع  ناسلب   161 ص : ج1 ، جاجتحالا ، هاـگنآ  سپ  دـش ؛ ناور  بآ  نآ  زا  هتـشگ  قشنم  دـمآرد و  لزلزت  عزعزتب و  لـج  و 
یهاوگ یئوت و  نیعمجا  قئالخلا  دیـس  نیملاعلا و  بر  ترـضح  قحب  لوسر  هک  مهدیم  یهاوگ  یتسار  یتسردب و  دـمحم  ای  هک  دـیدرگ 

زگره تسا و  رتتخـس  گنـس  زا  تیاغب  يدومن  نایب  فصو و  دومحملا  یبن  يا  وت  هک  عون  نامهب  دوهی  تعامج  نیا  ياهلد  هک  مهدیم 
یبوخ و امشب  تبسن  دوهی  زا  الـصا  دبای و  راجفنا  رامـشیب  راهنا  رایـسب و  لیـس  بآ و  راجحا  زا  اما  ددرگن و  دوبهب  ریخ و  دوهی  ياهلد  زا 

امش باب  رد  ارتفا  غورد و  نآ  یگمه  دنیوگیم  دنیامنیم و  فیرعت  امشب  تعامج  نیا  هچ  ره  هک  مهدیم  تداهش  زین  و  دباین . رادصا  دوبهب 
لوسر ترـضح  دـیناسر  مامتاب  لسرلا  متاخ  قح  رد  دوخ  تداهـش  لج  زع و  رمأـب  لـبج  نآ  نوچ  دـنهدیم . یلعلا  بر  ترـضحب  تبـسن 

هفیاط رب  تداهـش  زا  مدرک  سامتلا  وتب  هچنآ  باـب  رد  دومن  نم  تعباـتم  تعاـطب و  رما  ارت  لزی  مل  دزیا  ترـضح  اـیآ  لـبج  يا  هک  دومرف 
زا نالوسر  ءایبنألا و  خیش  حون  ترضح  ناشیا  يامـسا  رکذت  هلیـسوب  هک  وا  نیرهاط  نیبیط و  لآ  دمحم و  هاجب  تسا  مسق  ارت  هن . ای  دوهی 

دودرم دورمن  ران  رایخا  راربا  نآ  یمارگ  یماسا  رکذت  هلیسوب  رافغ  دحاو  ترـضح  زین  و  تفای . ناما  تاجن و  نافوط  نایاپیب  تیلب  تبرک 
دومن و تحارتسا  هزنت و  ناکم  تمالـس و  نما و  لحم  ار  تیاهنیب  نارین  نآ  هکلب  دـینادرگ  دـیربت  رابج  لیلج  لیلخ  ترـضح  رب  ار  راکبان 

نآ نمحرلا  میحر  ترضح  یعونب  دینادرگ و  رادیاپ  نکمم و  رایسب  شرف  يالاب  رب  رابتعا  تزع و  رب  ران  تابهل  نایم  رد  ار  راربالا  یبن  نآ 
هک نانچ  تسین  ناسنا  ناکما  تردق  زیح  رد  نآ  رب  دیزم  روصت  هک  تسا  رامیب  شیاسآ  ریرـس و  حرف  بابـسا  شیارآ و  بیزب و  ار  ناکم 

هچنانچ دـیدرگ  ادـیپ  نیمزرـس  نآ  رد  نیعلا  ۀـفرط  کیب  ددرگ  ادـیپ  لاعتم  رداق  تیـشمب  لاس  لصف  راهچ  رد  هک  راـهزا  هفوکـش و  عاونا 
. دندینـشن زین  شوگب  دـندیدن و  نامز  هاشداپ  كولم و  نیتاسب  رد  رمع  یمامت  رد  ناشیا  هیماع  قیادـح  رد  زگره  هیغاـی  هفیاـط  نآ  راـصبا 

یهاوگ دـمحم  ای  یلب   162 ص : ج1 ، جاجتحالا ، تفگ : دـش و  ملکتم  لج  زع و  نامرفب  دومن  لـسرلا  متاـخ  مـالک  عامتـسا  لـبج  نوچ 
دزیا دنک . كوخ  نومیم و  ار  ایاعر  كولم و  ریبک و  ریغص و  زا  ایند  لها  هک  دیئامن  اعدتـسا  حارتقا و  یلاعت  کلم  زا  امـش  رگا  هک  مهدیم 

هک یئامن  لاؤس  لازی  ترضح ال  زا  رگا  دنکن و  امش  ياعدم  بلطم و  فالخ  دنک و  نانچنآ  دشاب  امـش  یعدتـسم  هچنآ  یلاعت  هناحبس و 
یئامن اعدتسا  نمحرلا  میحر  ترضح  زا  رگا  و  دتفا . لوبق  ضرعمب  امـش  لوئـسم  لومأم و  دنک  ناسآ  کیالم  بعـص  رب  ار  ناسنا  یگمه 

نیمز ای  دـیآ و  نیمزب  نامـسآ  هک  ینک  هدارا  رگا  زین  و  دوش . نانچنآ  تعاس  رد  دـنادرگ  نارگ  گنـس  ار  نارین  اـی  نارین و  ار  گنـس  هک 
فانکا قراشم و  فارطا  هک  ددرگ  قلعتم  امش  شهاوخ  رگا  و  دوشن . امـش  ياعدم  فالخ  زگره  دوش و  نانچمه  دنادرگ  عفترم  نامـسآب 

دزیا ترـضح  عیفـشلا  دـمحم  ای  دوش . نانچنآ  نانم  رداق  مکحب  دوش  نابنا  اـههسیک و  درـص و  دـننام  ددرگ و  بهذ  هضف و  زا  رپ  براـغم 
رد اهنآ  همه  هک  دومرف  ررقم  هتخاس  امش  داقنم  ار  ایرد  هوک و  دینادرگ و  وت  نامرف  عیطم  ار  نامـسآ  لاحم و  نیمز و  کلامم  عیمج  عیمس 

هچنآ امـش و  عیطم  زین  ناویح  یمامت  ياضعا  نامـسآ و  نیمز و  قعاوص  ناسنا و  حراوج  حایر و  زا  تاقولخم  ریاس  دنـشاب و  امـش  ناـمرف 
. دنیامنن زواجت  دعاقت و  ناعذالا  مزال  نامرف  زا  دنیامن و  امش  رما  تعاطا  مکح و  تعباتم  تما  دنک  رما  ار  قیالخ  نمیهم  دزیا  لوسر 

([ ص  ) مرکا لوسر  ترضح  تازجعم  زا  یضعب  ]

تقیقح دـندومن و  هدـهاشم  هظحالم و  ناـمزلا  رخآ  لوسر  زا  ناـشن  هیآ و  دوهی  نوچ  ص ])  ) مرکا لوسر  ترـضح  تازجعم  زا  یـضعب  ]
قیادح رب  تلالض  یمع و  تواشغ و  اذه  عم  دیدرگ  نیبم  حضاو و  نیعالم  هرفک  نآ  رب  وا  نیئآ  عرـش و  تحـص  نیلـسرملا و  دیـس  نید 

رد دوشیم  مانا  فیاوط  عومـسم  لبج  نیا  زا  هک  مالک  قیاقح  دمحم  ای  دنتفگ : دنتـشاذگ و  شیپ  رابکتـسا  راکنا و  مدق  هتـشابنا  تریـصب 
مالک نیا  زا  هچنآ  هک  تسا  ناـنچ  دوهی  معز  هک  اریز  تسا ، ساـیق  لـقع و  لوبق  قیرط  زا  زواـجتم  هکلب  ساـبتلا  تیاـهن  هابتـشا و  تیاـغ 

الا دندرگیم و  ملکتم  مالک  نیاب  تعامج  نآ  هتشاد  ررقم  هوک  نیا  بقع  رد  ار  دوخ  باحصا  زا  یعمج  امـش  ددرگیم  مانا  عیمج  عومـسم 
مولعم و ءایـشا  نیا  تسا و  لاحم  لامک  لقع  يور  زا  لاق  لیقیب و  لاونم  نیاب  ملکت  لاجر  اب  ار   163 ص : ج1 ، جاجتحالا ، لابج  روخص 
میروخیمن و اغد  بیرف و  ام  مالک  نیا  لاثماب  میونشیم و  امـش  نارای  باحـصا و  ای  ناتـسگنس  زا  نانخـس  نیا  هک  تسین  نادوهی  ام  موهفم 

( یناردنزام همجرت   ) زا 619جاجتحالا هحفص 89 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


دننکن و لوبق  وت  هزجعمب  ار  لبج  نآ  يادص  دنرساک  تسارف  رصاق و  تقاذح  رـساح و  لقع  رد  هک  وت  باحـصا  يافعـض  ریغب  سک  چیه 
رگا هکنآ  مالک  هصالخ  دننادن . لج  زع و  هداتسرف  لداع و  قداص و  تلاسر  يوعد  رد  ار  وت  دنروخب و  لوگ  هتشگن  لفاغ  لقع  هقیرط  زا 

هک هوک  نیا  نماد  زا  هک  دـیاب  يزاس  عیطم  ار  ام  عاطم و  ار  دوخ  ینادرگ و  اراکـشآ  رهاظ و  دوهی  اـم  رب  ار  دوخ  یتسار  قدـص و  یهاوخ 
ماقم و زا  لبج  نآ  هک  ینک  مکح  ینیشنب و  دشابن  لبج  الـصا  لحم  نآ  رد  هک  ارحـص  زا  ناکم  نالفب  يزیخرب و  تسا  وت  يانکـس  لحم 

قـش لفـسا  العا و  زا  لبج  نآ  هک  یئامن  رما  نآ  زا  دـعب  دـیآرد و  ام  هدـهاشم  ظحالم و  رظنب  ات  دـیآ  وت  دزنب  هتـشگ  كرحتم  دوخ  لحم 
هوک هت  دیآ و  نیئاپب  هوک  رـس  ینعی  ددرگ ؛ ایلعب  بلقنم  لبج  نآ  يالفـس  یلفـسب و  بلقنم  لبج  نآ  يایلع  دوش و  لدـع  هصح  ود  هتـشگ 

زا یضعب  یگتخاسب  نانم و  يادخ  زا  نآ  همه  میدومن  عامتسا  نارگ  هوک  نآ  زا  هک  نانخس  نآ  هک  ددرگ  نادوهی  ام  مولعم  ات  دیارگ  الابب 
بیکرت فیلأت و  نادّرمتم  نآ  تنواعم  دادـماب و  نامدرم و  قافتا  زا  هک  ددرگ  رهاـظ  زین  نآ  هکلب  دوبن  نارگید  اـب  ناـشیا  قاـفتا  ناراـی و 

رجح يا  هک  دومرف  رما  دروآ و  لابج  نآ  هرخـص  زا  ياهعطقب  لابقا  هجوت و  يور  لاـح  نآ  رد  لاـعتم  لوسر  دومرف . ناوتن  ناـنچنآ  مـالک 
توبن و باب  رد  هک  ربخ  تداهـش و  ره  يآ و  نم  کـیدزن  رتماـمت  هچ  ره  تعرـس  تکرحب و  هتـساخرب  دوخ  ناـکم  زا  ربکا  دزیا  ناـمرفب 

نایب حـضواب  نامز  فقوت  ینأـتیب و  يراد  ربمغیپ  تدوم  صـالخا  زا  بولـسم  رهم و  زا  یلاـخ  رکنم  دوهی  بولق  تواـسق  نم و  تلاـسر 
زیاف روکشملا  یبن  نآ  رورسلا  روفوم  روضح  فرشب  هتشگ  عطقنم  دوخ  ياج  زا  رجح  نآ  روفغ  دزیا  رماب  روفلا  یف  نادرگ . نایع  حضاو و 
نیا هک  دومرف  دـیدرگ و  هجوتم  هارمگ  هفیاـط  نآ  زا  یکیب  هَّللا  بیبح  ترـضح  هگنآ  سپ   164 ص : ج1 ، جاجتحالا ، دیدرگ . رورـسم  و 
هعطق نیا  نوچ  يدینـش ، لج  زع و  رمأب  لبج  نآ  زا  اقباس  هچنآ  رکذ  ونـشب  رادـهاگن و  شیوخ  شوگ  خامـص  کیدزن  رادرب و  ار  گـنس 

مکحب رجح  هعطق  نآ  تشادـب  دوخ  شوگ  شیپ  تشادرب و  گنـس  نوچ  دوهی  یئامن . عامتـسا  ناـمه  زین  نیا  زا  هتبلا  تسا  هوک  نآ  ءزج 
رکذ دوبعم و  لوسر  قیدـصت  باب  رد  دـیدرگ  دوب  هتـشگ  رـسکی  موق  نآ  روضح  رد  لبج  نآ  هک  رتشیپ  مالک  نامه  لثمب  قطان  ربکا  دزیا 
نوچ و  قالخ . دزیا  لوسر  عفد  رد  قافن  بابرا  قاقش و  باحصا  قافتا  باب  رد  راربالا  یبن  ترضح  رابخا  قیدصت  دوهی و  بولق  تواسق 
دومن دوهی  تعامجب  باطخ  دینادرگ  يدؤم  عقاو  قباطم  عفارلا و  یسارلا  لبج  دوخ  لصا  قفاومب  دوخ  تداهش  نوچیب  رمأب  هراپگنس  نآ 

، تسوا لطاب  نسحتسم و  ریغ  لمع  لهاج و  مدرم  لغـش  هکلب  لداع  يادخ  ياضر  فالخ  یفطـصم  دمحم  اب  قافن  امـش و  قافتا  نیا  هک 
لوسر لاح  نآ  رد  تسا . لام  نونب و ال  عفنی  موی ال  رد  لاهج  امـش  لاکن  باذـع و  هلیـسو  لابو و  رزو و  لامک  ثعاـب  لاـمعا  نیا  لاـثما 

. یلب تفگ : يدینش ؟ دادرـسم ؟؟؟ ربخ  نآب  رابخا  مالعا و  ارت  لاحلا  هک  رجح  هعطق  نیا  هک  دومرف  دروآ و  دوهی  نآب  يور  دوجولا  بجاو 
نیا ریغب  دمحم  ای  هن  تفگ : دشاب . هتفگ  ینخـس  ای  فرح  وت  اب  هک  يدـید  رگید  یـسک  هراپگنـس  هعطق  نیا  بقع  رد  هک  دومرف  هَّللا  یبن 

قاقشنا باب  رد  هچنآ  هک  امشب  اعدتـسا  سامتلا و  دینادرگن ، ربخ  اب  علطم و  لبج و  نیا  رـسیب  مالک  تقیقح  زا  ارم  يدحا  چیه  رجح  هعطق 
هک یماقمب  هتـساخرب  ناکم  لحم و  نآ  زا  نامزلا  رخآ  لوسر  ترـضح  نادرگ . نامداش  جـهتبم و  نآ  تیؤرب  ار  ام  میدومن  تلأسم  لـبج 
لآ دـمحم و  هاجب  تسا  مسق  ارت  هک  دومرف  هدروآ و  لبج  نآـب  يور  دومن و  تماـقا  هتـشاد  یئاـضف  165 و  ص : ج1 ، جاجتحالا ، تعسو 

ار همه  رـسکی  داع  موق  عیمج  رـصرص  داب  لاسراب  ناحبـس  دزیا  نالوسر  ایبنا و  لاؤس  ببـسب  ناشیا و  هاج  هلیـسوب  هک  وا  نیرهاط  نیبیط و 
و دندیدرگ . نانچنآ  دنوش  ربارب  كاخب  هتـشگ  علقنم  نیمز  زا  تکرح  كدنا  درجمب  هدـیدرگ  رتبا  هدیـسوپ و  نآ  لصا  هک  ناینامرخ  لثم 

موق نآ  هحیص  کیب  هک  دومرف  لیئربجب  مکح  رما و  لیلج  بر  ار  ناشیا  یمارگ  یماس  یماسا  مالّسلا  هیلع  ربمغیپ  حلاص  رکذت  هلیـسوب  زین 
علقنم و دوخ  ياج  زا  هک  ناـیعا  نآ  يوربآ  تزعب  لـبج  يا  ینادرگ . ربیب  عفنیب و  کـشخ و  هاـیگ  ینعی  رـضتحم - میـشه  دـننام  ار  رتبا 

نآ راوج  برق و  هک  نیمزب  دوخ  كراـبم  باـطخ  ناـمزلا  رخآ  لوـسر  ترـضح  ناـمز  نآ  رد  یئآ . نم  دزنب  ناـکم  نیاـب  هتـشگ  عـطقنم 
کیدزن ار  دوخ  دمآرد و  راتفرب  راتفر  زیت  بسا  دننام  دمآ و  رد  لزلزتب  لبج  نآ  لج  زع و  مکح  رمأب و  تعاس  رد  تشذـگ  دوب  راوگرزب 

رهوگ هناگی  نآ  یسوب  تسد  هدارا  هک  یـسک  لثم  راثآ  زجعم  راگن  عیادب  لمانا  هب  ار  دوخ  دینادرگ  قصتلم  نیمزب  ترـضح  نآ  ناتـشگنا 
ارت نید  عیمـس و  ارت  لوق  رـضاح و  وت  تمدخ  رد  منم  نیا  یبرعلا  یبنلا  دمحم  يا  درک : ادن  ناکم  نامه  رد  دـشاب  هتـشاد  تیالو  توبن و 
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وت رما  تعاـطاب  روفغ  دزیا  رماـب  نم  هک  اریز  ملاـم  نیمز  رب  فولأـمان  هورگ  نیا  فقوت  یئاـمن  هدارا  رگا  نیملاـعلا  بر  لوـسر  يا  معیطم 
نم زا  لاهج  دوهی  هفیاط  نیا  لازی  دزیا ال  مکح  عیطم  يا  هک  دومرف  هدروآ  لابج  نآ  هب  هجوت  يور  لابقا  اـب  لوسر  لاـح  نآ  رد  مرومأـم .
هیلع ءانب  دوش ، عفترم  وت  يالفس  ضفخنم و  وت  يالعا  هاگنآ  سپ  يدرگ  لدع  هصح  ود  هک  نآب  منادرگ  رومأم  ار  وت  هک  دندومن  اعدتـسا 

تعاس رد  دومن  لـج  زع و  لوسر  نآ  زا  نخـس  نیا  عامتـسا  لـبج  نآ  نوچ  ددرگ . هلق  هورذ و  وت  لـصا  لـصا و  وت  هلق  هورذ و  هک  دـیاب 
طوبرم وت  رادتقا  رمأب  طونم و  وت  رادقمیلاع  يأرب  ننملا  وذ  مکحب  نم  رایتخا  نمیهم  یبن  ترـضح  يا   166 ص : ج1 ، جاجتحالا ، تفگ :

ریغ نم  لبج  نآ  تعاس  رد  معن  دومرف : ترـضح  نآ  ینادرگیم . روکـشم  تمدـخ  نآب  رومأم و  رما  نآـب  لاـح  نیمه  رد  لاـحلا  اـما  تسا 
يالعاب عفترم  بلقنم و  نآ  لفـسا  لفـسأب و  بلقنم  لبج  نآ  يالعا  هتـشگ  لدع  هصح  ودب  قشنم  لج  زع و  لوسر  مکحب  لهم  یخارت و 

نایع رهاظ و  ناهرب  هزجعم و  نیا  دوهی  رـشعم  يا  هک  دومرف  ادـن  لبج  نآ  زا  سپ  دـش . لصا  نآ  عرف  عرف و  نآ  لصا  دـیدرگ و  لحم  نآ 
نآب امـش  هک  تسا  نارمع  نب  یـسوم  تازجعم  زا  رتمک  نیا  هک  تسا  نانچ  امـش  معز  ایآ  دیدومن  هدهاشم  نامزلا  رخآ  لوسر  نیا  زا  هک 

زا دـعب  نادوهی  تسا . نانم  دزیا  لوسر  اب  توادـع  ضحم  ناتهب و  عقاو و  فالخ  نایـصع و  رزو و  نیع  امـش  نامگ  نیا  دـیدروآ ، ناـمیا 
الصا ار  ام  هک  دنتفگ  هدرک  دوخ  ناشیوخ  موقب و  يور  ناشیا  یضعب  دندش ، ناریح  هدرزآ و  تیاغب  نارگ  هوک  نآ  زا  نانخس  نیا  عامتسا 
رابخاب تناهک و  قیرطب  ار  اهزیچ  هک  رحاس  ینعی  تسا ؛ یتؤم  رحاس و  درم  نیا  هک  دـنتفگ  رگید  یـضعب  و  تسا ، ضحم  رقم  درم  نیا  زا 

ناریح هتفیرف و  ناشن  نآ  ندید  زا  نادوهی  امش  هک  دیاب  ددرگ ؛ راکشآ  رهاظ و  رایسب  ياهزیچ  هرهم  هرحـس  زا  دنز و  لوگ  ار  مدرم  رگید 
ناحبس دزیا  نانمشد  يا  تفگ : دمآرد و  لزلزت  ملکتب و  لج  زع و  ترضح  نامرفب  لبج  نآ  لحم  نآ  رد  دیروخم . ار  وا  لوگ  دیدرگن و 

هک دیدومن  اعدتسا  حارتقا و  ترضح  نآ  زا  نوچ  هک  اریز  دیدومن  نارمع  نب  یـسوم  توبن  لاطبا  نانخـس  نیا  لاثماب  نامز  قباس  رد  امش 
ای اهردژا  رگا  وت  ياصع  هک  دیتفگ  مالّـسلا  هیلع  یـسومب  امـش  لوئـسم  لوصح  زا  دعب  میرآ  نامیا  وتب  ام  ددرگ  اهردژا  امـش  ياصع  رگا 

هکنآ هطـساوب  تسین  بجع  میرآ ،  167 ص : ج1 ، جاجتحالا ، نامیا  وتب  ام  ددرگ  اهنابیاس  لثم  امـش  رـس  يالاب  رد  هوک  اـی  اـههار  ار  رحب 
وت يارب  تابئاجع  نیا  دهج  تعرـس و  دجب و  وت  دج  هکلب  دـناسریم  مارـصنا  ماجناب و  ار  اهراک  نیا  وت  يارب  امـش  ماوقا  زا  رگید  یـصخش 
لاح نآ  رد  مینکن . وت  توبنب  داقتعا  هلیـسو  نیاب  میدرگن و  امـش  تامدقم  هتفیرف  اما  دنادرگیم ؛ ززعم  لیئارـسا  ینب  نایم  رد  ارت  درآیم و 

. دـینادرگ نیبم  حـضاو و  ار  نیملاعلا  بر  ترـضح  تجح  تخیرورف و  لاعتم  رابج  نامرفب  لاض  هرفک  نآ  قرافم  رب  لابج  نآ  زا  اهگنس 
«. دیهش ٌریِدَق  ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َوُه  َو  »

([ ص  ) مرکا لوسر  ترضح  تازجعم  زا  یضعب  ]

[ نارمع نب  یسوم  ترضح  رب  ربمغیپ  ترضح  تلیضف  ]

دمحم نب  رفعج  ناشن  زجعم  ناسل  زا  هک  تسا  يورم  لوقنم و  دشار  نب  رمعم  زا  نارمع ] نب  یسوم  ترضح  رب  ربمغیپ  ترـضح  تلیـضف  ]
دیـس يوسب  رتاوتم  ار  دوخ  رـصبیب  رظن  دـمآ و  دومحملا  یبن  تمدـخب  دوهی  درم  يزور  دومرف : هک  مدومن  عامتـسا  مالّـسلا  هیلع  قداصلا 
لابقا تداعس و  يور  لازی  بهاو ال  یبن  نآ  دنادرگیم . زیزع  لوسر  نآ  بناجب  زیت  دنت و  ياههاگن  زیمت  تداعسیب و  نآ  هتخادنا و  رشبلا 

میلک یـسوم  ای  یلـضفا  وت  ایآ  تسا  یلاؤس  وت  اب  ارم  دـمحم  ای  تفگ : دوهی  يراد . تجاـح  هچ  هک  دومرف  هدروآ  لاـتحم  دوهی  نآ  يوسب 
لاسرا و ناشیاب  ةاروت  دومن و  ملکت  لـبج  روط  رد  لـسرم  یبن  نآ  اـب  لـج  زع و  ترـضح  دوب و  میرک  دزیا  میظعتلا  بجاو  لوسر  هک  هَّللا 
اهردژاب و اصع  لیدبت  اضیب و  دـی  لثم  تازجعم  هچنانچ  دومن ، زارفرـس  زاتمم و  ار  وا  نیملاعلا  بر  نیـشیپ  يایبنا  یمامت  زا  دومرف و  لازنا 

ادیوه رهاظ و  امـش  زا  ار  اهنآ  زا  یکی  یلعلا  بر  چیه  دومرف و  اطع  ناسحا و  واب  اعدب  دوخ  موق  قرافم  رب  نتخادـنا  هیاس  ایرد و  نتفاکش 
يوعد اذهل  دشابن  تصخر  زیاج و  تبت  رمالا  لقع و  بسحب  امـش  تلاسر   168 ص : ج1 ، جاجتحالا ، ياعدا  توبن و  يوعد  سپ  دومنن ،
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دحاو هدیدنسپ  دوخ  سفن  شیاتس  هیکزت و  دوهی  يا  هک  دومرف  دوجولا  بجاو  لوسر  ترـضح  تسین . تما  چیه  یـضرم  نسحتـسم و  وت 
عامتسا لامجا  لیبس  رب  لاقم  قدص  يور  زا  نم  زا  لاعتم  دحاو  يایبنا  لاح  تقیقح  دوهی  يا  نکیل  تسین ، سک  چیه  لوبقم  هکلب  سدقا 
نکسم زا  نایرع و  تزع  سابل  زا  دیسر و  اطخ  رزو و  مالّسلا  هیلع  مدآب  هک  نادب  يدوهی  يا  يدرگ : فقاو  ملاع و  نآ  قیاقح  رب  ات  يامن 

هک دوب  نانچ  ناشیا  تبوت  یلوبق  ببـس  دوب و  نادرگرـس  دیدم  تدـم  ناهج  رورغلا  رادـب  لوزن  زا  دـعب  و  دـیدرگ ، ناریح  دـیمون و  نانج 
تمحر هب  ارم  يرذـگرد و  نم  هانگ  رـس  زا  هک  میامنیم  وا  لآ  لالج  هاجب و  دـمحم و  قحب  لاؤس  ساـمتلا و  ار  وت  نم  ایادـخ  راـب  تفگ :

دـینادرگ و روفغم  موحرم و  ار  وا  روفغلا  میحر  روفلا  یف  دومن  نمیهم  ترـضح  ياـیلوا  مترتـعب  نم و  هب  عفـشت  هک  ناـمه  يریذـپب . دوخ 
هنیفـس رد  نوچ  مالّـسلا  هیلع  حون  نیلـسرملا  خیـش  ترـضح  زین  دـینادرگ . رورـسم  جـهتبم و  ار  وا  هیناث  ةرک  توبن  هبتر  ناسحا  ياطعاب و 

كاـشاخ دـننام  ناـیاپیب  جاوـم  مطـالتم  نارکیب  رحب  يور  رد  ترـضح  نآ  یتـشک  دـیدرگ و  نکمتم  تاـئیطخلا  بـهاو  مـکحب  تاـجن 
نآ رد  دنتـشگ ، نازرل  ریحتم و  ناساره و  فئاخ و  تیاغلا  تیاغب  یتشک  نآ  هنکـس  اب  یبن  حون  نامز  نآ  رد  دوب  نادرگرـس  برطـضم و 

ایادخ راب  تفگ : لاحلا  یف  دینادرگ ، رکذتم  لالجلا  وذ  ناگدیدنـسپ  نآ  یماس  یماساب  ار  ءایبنألا  خیـش  ترـضح  دـیجم  لاعتم  دزیا  لاح 
تاجن تاکله  قرغ و  تایلب  زا  یتشک  نیا  لها  اب  ارم  هک  میامنیم  ترـضح  نآ  لآ  لالج  هاجب و  دمحم و  قحب  لاؤس  سامتلا و  ار  وت  نم 

هیلب قرغ و  فوخ  زا  لحم  نآ  هنکـس  عیمج  اب  ار  لسرلا  خیـش  لج  زع و  ترـضح  لـحم  ناـمه  رد  ناـسر . تمالـس  نما و  لـحاسب  هداد 
تخادنا نازوس  شتآب  ناطیـش  نوسف  همدمدب و  دودرم  دورمن  ار  نمحرلا  لیلخ  نوچ  زین  169 و  ص : ج1 ، جاجتحالا ، داد . ناما  تاجن و 

سامتلا و ار  وت  نم  ایادخ  راب  تفگ : دیدرگ و  مالّـسلا  مهیلع  لآ  دمحم و  ترـضحب  لسوتم  رکذـتم و  لالجلا  وذ  یبن  نآ  لاح  نامه  رد 
شتآ نآ  مالع  میحر  روفلا  یف  یئامن . تیانع  ناما  تاجن و  نارین  شتآ و  نیا  زا  ارم  هک  میامنیم  وا  لآ  دـمحم و  وت  بیبح  قحب  اعدتـسا 

اب هعزانم  هرجاشم و  تقو  میئل و  نوعرف  همصاخم  ماگنه  رد  میلک  یسوم  ترضح  زین  دینادرگ . مالس  ود  رب  مارکالا  یبن  نآ  رب  ار  هتخورفا 
بعر فوخ و  ار  ترـضح  نآ  دـیدرگ ، ناـبعث  ناـجیب  ياـصع  نآ  دوـمن و  ءاـقلا  نمحرلا  میحر  مکحب  ار  دوـخ  ياـصع  نوـچ  نارحاـس 
قحب لاؤس  سامتلا و  ارت  نم  ایادـخ  راـب  هک : دومرف  تاـجاحلا  یـضاقب  تاـجانم  تاـعاس  نآ  رد  مالّـسلا  هیلع  میلک  دیـسر ، مهب  ناـیاپیب 

هیلع یـسومب  باطخ  یلاعت  کلم  يداب  نآ  رد  نادرگ . فوعـشم  نئمطم و  فوخ  نیا  زا  ارم  هک  میاـمنیم  وا  لآ  لـالج  هاـجب و  دـمحم و 
هک یتسردب  یهدن  هار  دوخ  میظعتلا  بجاو  رطاخ  رب  میب  سرت و  هک  دیاب  یـسوم  يا  ینعی  یلْعَْألا » َْتنَأ  َکَّنِإ  ْفََخت  ال   » هک دومن  مالّـسلا 
يا یناما . اضر و  لحم  رد  یتشگ  مارک  ياعفشب  عفـشتسم  نوچ  يزاتمم و  ناکمب  تعفر  نأش و  تلالج  رد  توبن  هبتر  ياطعا  هلیـسوب  وت 

نامیا هتبلا  دراین  متلاسرب  نامیا  نم و  توبنب  رارقا  ددرگن و  میقتسم  شرطاخ  نم  تجهبلا  ریثک  تبحص  كارداب  میلک  یـسوم  رگا  يدوهی 
هیلع يدهم  نامزلا  رخآ  رد  نم  تیرذ  زا  يدوهی  يا  ددرگ . ثبع  هدیافیب و  وا  توبن  سپ  دناسرن  واب  عفن  هوجولا  نم  هجو  چـیهب  وا  قباس 
مزال تبحص  تفایرد  ترصن و  هطساوب  ناحبس  رداق  مکحب  نامـسآ  زا  میرم  نب  یـسیع  ترـضح  نآ  جورخ  زا  دعب  دیآ و  نوریب  مالّـسلا 
ماما نآب  ادتقا  مالع  دزیا  ضیارف  يادا  تقو  رد  نامز  ماما  نآ  قیدصت  تهجب  دیآ و  نیمزب  نیرهاط  نیبیط و  نادناخ  هصالخ  نآ  ترسملا 
هیلع ترـضح  نآ  تزع  باوث و  هجرد  دـیزم  درآ و  ياجب  توبن  تیالو و  رهوگ  هناگی  نآ  بقع  رد  هناگود  زامن  دـیامن و  ماع  صاخ و 

170 ص : ج1 ، جاجتحالا ، ددرگ . مالّسلا 

( جاجل نادوهی  رب  لیلد  تابثا  و  ( ) هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  یبن  جاجتحا  نایب  رکذ و  رد  زین  (و 

[ دوهی ءاملع  زا  رفن  لهچ  اب  ربمغیپ  ترضح  جاجتحا  ]

هراشا

دومرف هک  تسیورم  مالّسلا  هیلع  يرکـسعلا  یلع  نب  نسحلا  دمحم  یبا  ترـضح  زا  دوهی ] ءاملع  زا  رفن  لهچ  اب  ربمغیپ  ترـضح  جاجتحا  ]
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دوهی ياملع  رفن  لهچ  هک  مدوب  رـضاح  ملاع  لوسر  ترـضح  یمارگ  لـفحم  یماـس و  سلجم  رد  يزور  نم  هک  دـنک  تیاور  ساـبع  نبا 
شنزرـس بیذکت و  يورب  يور  هتفر  يوگ  غورد  نهاک  نآ  شیپ  یعامتجا  تئیه  هب  ات  دیئایب  هک  دنتفگ  دندمآرب و  هنیدم  زا  هدرک  قافتا 

رب نیملاعلا  بر  ترـضح  نیما  لوسر  نیقیب  نم  دـیوگ  ددرگن و  دـعاقتم  دوخ  هیامرـسیب  يوعد  زا  هیانک  ماغیپ و  زا  وا  هک  اریز  میئامن  وا 
نیشیپ يایبنا  هک  تسا  نایع  حضاو و  نایملاع  همه  رب  ینعم  نیا  دمحم  ای  دنتفگ : دندمآ  نوچیب  لوسر  نآ  تمدخب  نوچ  مقولخم . عیمج 

وت دـندوب ، رتهب  وت  زا  حون  مدآ و  لثم  حوبـس  دزیا  لسر  ایبنا و  زا  يدـحا  ره  تسا و  رامـشیب  تایآ  رایـسب و  تازجعم  ار  نیقباـس  لـسر  و 
دومرف هدروآ  مالـس  نب  هَّللا  دبع  ناشیا  ملعا  هب  كرابم  يور  مانالا  دیـس  دیـسر  مامتاب  مائل  دوهی  مالک  نوچ  یـشاب .؟ نوچیب  لوسر  نوچ 

مالک عامتسا  دندوب و  رـضاح  ماقم  نآ  رد  نوچ  دوهی  دوب .؟ ناحبـس  ةاروت  امـش  نم و  نایم  مکح  هک  دیدرگیم  یـضار  ایآ  دوهی  يا  هک 
تردق دیب  ار  وا  دوبعم  ترضح  هک  اریز  تسامش  زا  رتهب  مالّسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  اما  دمحم ؛ ای  یلب  دنتفگ : دندومن  مالّـسلا  هیلع  لوسر 

هَّللا یلص  لوسر  دینامارخ . تنج  ردص  رد  ار  وا  دیمد و  وا  رد  تسا  حوبس  ترضح  عیانص  عیادب  زا  هک  حور  دومن و  تقلخ  داجیا و  دوخ 
تالـضفت ایاطع و  زا  لضفا  رایـسب  بتارمب  دومرف  اطع  ناسحا و  نمیهم  ترـضح  نمب  هچنآ  نکیل  دوب  نم  ردپ  مدآ  هک  دومرف  هلآ  هیلع و 

تمارک و تزع و  نآ  هک  دومرف  هَّللا  یبـن  تسا ؟ مادـک  نآ  دـنتفگ : دوهی   171 ص : ج1 ، جاجتحالا ، تسا . هَّللا  یفـص  مدآ  هب  تبـسن  هلا 
نا دهشا   » هک دیامن  رارکت  ار  ةاجنلا  ۀموظنم  تاملک  نیا  راب  جنپ  زور  هنابـش  ره  رافغ  دزیا  نامرفب  ناذا  يدانم  هک  تسنآ  تیانع  مارتحا و 
هک تفگن  مدآ  حبسم  تسا و  نایع  رمتسم و  ادن  نیا  نازیملا  ثعبلا و  موی  یلا  نامز  نیا  زا  و  هَّللا » لوسر  ادمحم  نأ  دهشا  هَّللا و  الا  هلا  ال 

ءازجلا موی  رد  ءاول  تسا و  مادتـسم  رقتـسم و  نم  تسدب  مالع  دـحاو  مکحب  مایقلا  موی  رد  زین  دـمحلا  ءاول  و  هَّللا .» لوسر  مدآ  نا  دهـشا  »
نارمع نب  یـسوم  ةاروت  رد  يدرک  رکذ  هچنآ  همه  هک  اریز  یتفگ  تسار  دمحم  ای  دـنتفگ : نادوهی  داد . دـنهاوخن  ایاربلا  وبا  مدآ  تسدـب 

رتهب وت  زا  یـسوم  دمحم  ای  دنتفگ : نادوهی  نآ  زا  دعب  یکی  نیا  هک  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  یبن  ترـضح  تسا . نایع  روکذم و 
هیلع میلک  یـسومب  هملک  رازه  راـهچ  هیربلا  قلاـخ  ترـضح  هکنآ  هطـساوب  دـنتفگ : نادوهی  هجو ؟ هچ  زا  هک  دومرف  یلاـعت  هَّللا  یبن  تسا .

دومن اطعا  نم  هب  دوجولا  بجاو  ترـضح  هچنآ  هک  دومرف  دوبعم  دزیا  لوسر  دومنن . مـالک  نخـس و  الـصا  امـش  اـب  دومن و  ملکت  میلـستلا 
؟ تسا مادک  نآ  دنتفگ : نادوهی  مالّسلا . هیلع  یسوم  ترضح  ياطعا  ناسحا و  زا  تسا  لمکا  لضفا و 

[ يرسا هیآ  ریسفت  ]

ِمارَْحلا ِدِجْسَْملا  َنِم  اًْلَیل  ِهِْدبَِعب  يرْـسَأ  يِذَّلا  َناْحبُـس   » دیامرفیم هچنانچ  تسا  نآرق  نآ  هک  دومرف  نامزلا  رخآ  هَّللا  یبن  يرـسا ] هیآ  ریـسفت  ]
راوازـس سیدـقت  هیزنت و  هیاپ : تلالج  هیآ  ریـسفت  «. 1 « » ُریِـصَْبلا ُعیِمَّسلا  َوُه  ُهَّنِإ  اـِنتایآ  ْنِم  ُهَیُِرِنل  َُهلْوَح  اـنْکَراب  يِذَّلا  یَْـصقَْألا  ِدِجْـسَْملا  َیلِإ 

مرحب تسا  طیحم  هک  مارحلا  دجـسم  زا  بش  زا  یـضعب  رد  ار  دوخ  هدنب  دـمحم   172 ص : ج1 ، جاجتحالا ، هک  تسیراتـس  سدقم  دحاو 
، تسا سدقملا  تیب  نآ  هک  هکم  زا  رود  دجسم  بناجب  درب  دندجـسم  مامتلاب  وا  میرح  هکم و  هچ  یناه  ما  هناخ  زا  ای  همظعم  هبعک  مرتحم 

هچنانچ ینید  یکی  تسا  تکرب  ود  زا  ترابع  نآ  میداد و  مامت  تکرب  دـیوگ  تسا  ماـش  ضرا  هک  ار  وا  فارطا  هک  يدجـسم  ناـنچ  نآ 
رب لمتشم  راجـشاب  فوفحم  ار  لحم  ناکم و  نآ  هک  یعونب  يویند  مود  میتخاس ، لسر  ایبنا و  دبعم  لج و  زع و  یحو  طبهم  ار  ناکم  نآ 

میئامنب واب  ار  دوخ  تایآ  لیالد و  ات  میدرب  ار  ترضح  نآ  اجنآ  زا  میدینادرگ . رامشیب  شیع  تعس  راوگشوخ و  هکاوف  رایسب و  راهنا ؟؟؟
دیس وت  بیذکت  باب  رد  الهج  هرفک  نانخس  ياونش  ملاع و  یلاعت  يادخ  هک  یتسردب  نامسآ ، ماقم  نطاوم و  یقاب  رد  ماش و  یـضارا  رد 

ناسحا و زا  دـشاب  راوازـس  قیال و  هچنآب  ار  هفیاط  نیا  کی  ره  تسا و  نامزلا  رخآ  لوسر  قیدـصت  رد  نانمؤم  لاوحاب  انب  تسا و  ءاـیبنألا 
راوس لیئربج  حانج  رب  نم  نوچ  نادوهی  يا  هک  دومرف  ناجلا  سنالا و  لوسر  نآ  زا  دعب  هاگنآ و  سپ  دـناسر . نآب  اذـیا  تبوقع و  اطعا و 

متفر و تسا  يوأم  ماقم و  نآ  رد  يوأملا  ۀنج  هک  یهتنملا  ةردـسب  اجنآ  زا  مدیـسر و  متفه  نامـسآب  متـشذگ و  ۀتـس  تاوامـس  زا  هتـشگ 
نمؤملا مالّـسلا  انأ  الا  هلا  هَّللا ال  انا  ینا   » دیـسر نم  شوه  شوگب  لج  زع و  شرع  قاس  زا  یئادـن  لحم  نآ  رد  متـشگ ، قلعم  شرع  قاسب 
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تزع هجرد  نیا  سپ  مدید ، لد  مشچب  اما  مدیدن  رـس  مشچب  ملاع  يادـخ  مد  نآ  رد  نم  میحرلا . » فؤرلا  ربکتملا  رابجلا  زیزعلا  نمیهملا 
نیمهب یسوم  ةاروت  رد  هک  اریز  دمحم  ای  یتفگ  تسار  دنتفگ : نادوهی  تسا . مالّسلا  هیلع  یسوم  تاجرد  زا  رتشیب  رایسب  بتارمب  رابتعا  و 

نهک ون و  مالک  جرادم  ناحایس  نخس و  ماقم  یلاع  جراعم  نارایس  رب   173 ص : ج1 ، جاجتحالا ، ود . نیا  دومرف  لوسر  تسا . موقرم  عون 
نآ جارعم  همدقم  مانالا  دیس  ترضح  لوق  مالع و  کلم  مالک  هیآ  رب  انب  هک  تسا  روهـشم  زورب و  تیاهن  رد  روهظ و  حوضو و  تیاغ  رد 

: تسا لاونم  نیدب  لامجالا  لیبس  یلع  لاقم  نیا  لیصفت  و  هدیسر ؛ جاجتحا  تابثاب و  جاجل  ماربا و  ههبشیب  جاتلا  ءاوللا و  بحاص  یبن 

[ ربمغیپ جارعم  ناتساد  ]

جاوزا زا  یکی  هک  یناـه  ما  هناـخ  زا  اـی  همظعم  هکم  مرح  زا  یبش  تعاـس  دـنچ  یـضقت  زا  دـعب  لاـعتم  یبـن  دزیا  ربـمغیپ ] جارعم  ناتـساد  ]
تـضهن لابقا  تداعـسب و  تایاورلا  فالتخا  یلع  رگید  ماقم  زا  ای  دوب  مارحلا  دجـسم  لـخاد  زین  شاهناـخ  دوب و  تاـیربلا  دیـس  تارهاـط 
سدقملا تیب  فاوط  زا  دعب  دینادرگ  فرشم  دوخ  موزل  ترـسم  مودق  زا  ار  ناشن  تنج  ناکم  نآ  دومن و  ماش  بناجب  ماقم  نآ  زا  لالجا 

بیاـجع رب  نامـسآب و  دوعـص  جورع و  ناـیعا  دـقارم  نآ  رد  یناـمز  كدـنا  فقوت  سدـقت و  یلاـعت و  قح  ياـیبنا  زا  کـی  ره  تراـیز  و 
مکحب لاس  مادک  رد  ایآ  هک  تسا  فالخ  لاح  نیا  عوقو  خـیرات  رد  نکل  تفای . قیقحت  يور  زا  عالطا  قیلی  یغبنی و  امک  هعبـس  تاوامس 

لاـس رد  همحرلا  یبـن  جارعم  هک  دـننآرب  تفرعم  لـها  ياـملع  رثـکا  داد و  يور  لاـبقا  تداعـس و  نیا  ار  لاـعتم  لوـسر  ترـضح  لازی  ـال 
یناثلا و عیبر  یهورگ  لاوش و  یخرب  ناضمر  یـضعب  لوالا و  عیبر  یـضعب  تسا  روهـشم  فالتخا  رب  روهـش  رد  و  دوب . تثعب  زا  مهدزاود 

هدـش تباـث  نآرق  صنب  سدـقملا  تیب  هب  هکم  زا  ترـضح  نتفر  جارعم  نوچ  و  تسا . رهـشا  نیا  دـناهتفگ و  بجر  متفه  تسیب و  یعمج 
بیرق هک  هحیحـص  تایاورلا  ةروهـشم  ثیداحاب  تـالامک  برقب و  لوصو  تاوامـسب و  ترـضح  جورع  زین  و  تسا . نارفاـک  زا  نآ  رکنم 

رقم هکنآ  تسا  رفاو  یبن  جارعم  دـهاش  مظن :)  ) تسعرتخم يواخ و  عدـتبم و  لاض  ناـمگ  ههبـشیب و  نآ  رکنم  هتفاـی  راهتـشا  رتاوت  دـحب 
تسا ماقم  هچ  دناد  هچ  لقع   174 ص : ج1 ، جاجتحالا ، لابخ  لبخ و  يدرم  اپب  تسین  لاصو  نیا  تنطلس  هگتسد  تسا  رفاک  نیدب  تسین 
تسنآ مالسلا  راد  یف  هَّللا  مهنکسا  هیرشع  انثا  هعیش  هیجان  هقرف  اصوصخ  مالسا  لها  رثکا  دقتعم  نیا و  تسا  ماد  هچ  هک  دسانـش  قشع  نیا 

زا ار  دسج  لقن  هصق  یعمج  و  دیـسر ؛ مارـصنا  ماجنا و  زیحب  مادنا  ریاس  عم  دـسج  حورب و  مالّـسلا  تاولـصلا و  هیلع  رورـس  نآ  جورع  هک 
ریـس دوب  ناج  زا  شنت  تشرـس  هکنآ  تیب :)  ) دـنتردق عیانـص  توق  عیادـب  رکنم  تعدـب و  بابرا  تعاـمج  نآ  دـنعنام و  دوعـص  جورع و 

نآ تمدخب  نیملاعلا  بر  کیالم  زا  جوف  اب  مالّسلا  هیلع  نیما  لیئربج  هک  تسنآ  هَّللا  مهلـضا  ماوع  داقتعا  نکیل  دوب  ناسآ  نتب  شجورع 
ریاس ریهطت  بلق و  لسغ  ردص و  قش  زا  دعب  درب و  مارحلا  دجسمب  دوب  کیدزن  مرحب  هک  یناه  ما  هرجح  زا  ار  ترضح  نآ  دمآ ، ترـضح 
یناف راد  نیز  هتفات  خر  یبش  مظن :)  ) دیناسر سدقملا  تیب  هب  ار  ترضح  نآ  یتصرف  كدناب  و  دینادرگ . راوس  تداعس  قارب  رب  ار  وا  ندب 

ندیدب زیخ  کبـس  ریـس و  نارگ  تشپ و  يوق  رود  زا  هدروآ  ریـس  قرب  قارب  رومعم  تیب  زا  لیئربج  شدیـسر  یناه  ما  يارـس  رد  تولخب 
. تسا عقاو  فالخ  بلق  لسغ  ردص و  ای  نطب  قش  هک  تسنآ  هیحتلا  مالّسلا و  مهیلع  هیربلا  همئا  زا  هحیحـص  تیاور  زیت  دش  تقو  نیب  رود 

هدرک تعامج  نآ  تماما  هدید و  ار  هکئالم  ایبنا و  لسر و  سدقملا  تیب  رد  یلاعت  دزیا  لوسر  ترضح  هک  تسنآ  لاوقا  رهـشا  حصا و  و 
فسوی و میس  رد  ییحی و  یسیع و  مود  رد  مدآ و  لوا  نامسآ  رد  هدمآ  جارعمب  هرجح  زا  هتشگ  راوس  لیئربج  رپ  رب  ای  قارب  رب  نآ  زا  دعب 
رب هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ترـضح  نآ  دید ، ار  مالّـسلا  مهیلع  میهاربا  متفه  رد  یـسوم و  مشـش  رد  نوراه و  مجنپ  رد  سنوی و  مراهچ  رد 

ةردـسب يداو  نآ  زا   175 ص : ج1 ، جاجتحالا ، دـنداد . مارتحا  مارکا و  هجو  رب  بآمتلاسر  باوج  ناـیعا  نآ  درک و  مالـس  ماـظع  ياـیبنا 
برقب نیما  لـیئربج  دروآرد و  رظنب  ار  نکاـما  نیا  عـیمج  هدـمآ  همحرلا  رهن  رثوـک و  هب  اـجنآ  زا  روـمعملا و  تیب  هـب  اـجنآ  زا  یهتنملا و 

ردقب توند  ول  تفگ  لیئربج  تسا . قاش  وت  قارف  یخا  ای  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  لوسر  دنامزاب ؛ باطتسملا  یبن  تقفارم  زا  باجح 
ار تملظ  باجح  رون و  باجح  اـهنت  يرولا  یبن  اـجنآ  زا  مرپ  دزوسب  یلجت  غورف  مرپ  رترب  يوم  رـس  کـی  رگا  تیب :)  ) تقرتحـال ۀـلمنالا 
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ترضح زا  هبترم  رازه  دیـسر و  مظعا  شرع  ياپب  دش و  فرـشم  فرفرب  ترـضح  نآ  ات  دنام  راتفر  زا  قارب  هک  دیـسر  یماقمب  هدرک  عطق 
داهن انَد »  » رس رب  مزتلم  ترسم  مدق  ات  دادیم  تسد  رگید  یتلاح  یقرت و  ار  همحرلا  یبن  هبترم  ره  رد  دومن و  عامتـسا  ینم » ندا   » یلعلا بر 

ام ِهِدـْبَع  یلِإ  یحْوَأَف   » رارـسا دـمآرد و  ینْدَأ » َْوأ  ِْنیَـسْوَق  َباق  َناکَف   » هناـختولخب دـش و  رگهولج  یَّلَدَـتَف »  » رتسگضیف رظنم  رب  اـجنآ  زا  و 
ندید دح  هچنآ ز  دیدب  دید  لد  مشچ  رب  ناهج  دنوادخ  دینشن  لقنیب  يدمرس  مالک  مظن :)  ) دومن یلعلا  بر  ترضح  زا  عامتسا  یحْوَأ »

تملاکم تلصاومب و  برقت  ماگنه  رد  ترـضح  نآ  هک  هدش  لقن  ثیداحا  زا  یـضعب  رد  دوب و  نوچ  هک  تیفیک  ام ز  زا  سرپم  دوب  نورب 
هَّللا و ۀـمحر  یبنلا و  اهیا  کیلع  مالّـسلا   » مارکا زازعاب و  دروآ و  ياجب  تابیطلا » تاولـصلا  هَّلل و  تایحتلا   » تاـملکب یهلا  ترـضح  ءاـنث 

هَّللا دابع  یلع  اـنیلع و  مالّـسلا   » دومرف تخاـس و  لـخاد  ار  دوخ  نیعباـتم  تما  مالـس  نیا  فیرـشت  رد  تشگ و  ززعم  بطاـخم و  هتاـکرب »
نییعت رافغ و  دزیا  ترـضح  اب  رایـسب  تملاـکم  زا  دـعب  شومارف  ار  دوخ  تما  هدرکن  شوگ  قح  ياههدـعو  هدرک  وچ  تیب ) « ) نیحلاـصلا

ج1، جاجتحالا ، تاکرد  نانج و  تاجرد  تعجارم  نیح  رد  تفای  فارـصنا  تصخر  نوچ  راـهن  لـیل و  تاـقوا  رد  تما  هطـساوب  ضیارف 
دـش و همظعم  هکم  بناـج  هدـمآ  سدـقملا  تیب  هب  اـجنآ  زا  دـندروآرد و  ردـقلا  لـیلج  ربمغیپ  نارتسگ  ضیف  ماـمتلاب  ار  نارین   176 ص :
هار ز تیب :)  ) دوبن رتشیب  تعاس  راهچ  یلوقب  تعاـس و  هس  رورـس  نآ  رثا  تنمیم  رظنم  نیا  یماـمت  دـید . هار  رد  زین  ار  شیرق  ياـهناوراک 

باب نیا  رد  نوچ  دـنک  اـشامت  هک  اـشاح  هن  قشع  دـنک  اـشاح  يداو  نیا  رد  لـقع  دوب  هتفر  نوچ  هک  درب  ناوتن  یپ  دوب  هتفر  نورب  هزادـنا 
ترـضح هک  بش  نآ  دادماب  رد  هک  دناهدروآ  میدومنن . ماربا  ضوخ و  مارم  نآ  رد  اذـهل  تسا  رامـشیب  باوج  لاؤس و  رایـسب و  تیاکح 
قیدـصت زا  دـعب  ناـنمؤم  دومرف  ریرقت  تما  رب  دوب  وا  دوهـشم  هچنآ  قیاـقح  دومن و  دوخ  تحارتسا  دـقرمب  تعجارم  جارعم  زا  هیربلا  دـیس 

لسرلا متاخ  نآ  رظن  شیپ  رد  ار  سدقا  دجسم  نآ  سدقملا  تیب  ياهناشن  ترضح  نآ  هدومن  میظع  داعبتسا و  مائل  هرفک  دندومن و  میظعت 
ناعیطم دـنتفای  قیقحت  ربخ  دـنتفرگ  ربخ  دوخ  ناوراـک  زا  نوچ  دومرفیم ؛ ناـیب  هقح  وه  اـمک  دـندیبلطیم  ناـشن  هچ  ره  زا  دـینادرگ  لـثمم 

کلم و ياهتنا  ات  دومن  نآ  هطساوب  جورع  نامسآ  جارعمب  ار  همحرلا  یبن  هزعلا  بر  ترـضح  ۀصقلا  دندومن . بیذکت  نادّرمتم  قیدصت و 
رقم و هک  دنک  دومناو  تماب  ار  اهنآ  تقیقح  تعجارم  زا  دعب  هدومن  هظحالم  تومی  مانی و ال  يذلا ال  یحلا  ناسحا  يایازم  زا  ار  توکلم 

. دندرگ ربخاب  علطم و  رما  نآ  قیاقح  رب  رکنم 

[ حون ترضح  رب  نانم  دزیا  لوسر  تلیضف  ]

. تسا رتهب  امـش  زا  نیقیب  نیلـسرملا  خیـش  حون  دـمحم  ای  دـنتفگ : هارمگ  نادوهی  هاگنآ  سپ  حون ] ترـضح  رب  نانم  دزیا  لوسر  تلیـضف  ]
177 ص : ج1 ، جاجتحالا ، ترضح  هدیدنـسپ  تمالـس و  هنیفـس  بحاص  ترـضح  نآ  هکنآ  هطـساوب  دنتفگ : هجو ؟ هچ  زا  تفگ : لوسر 
هک دومرف  دوبعم  دزیا  یبن  تشاذـگ . نافوط  هیلب  هب  ار  تادوجوم  یقاب  تشاد و  هاگن  تمالـس  نمأم  رد  یتشک  لها  اـب  ار  وا  هچناـنچ  هدوب 

مارکالا یبن  ترـضح  زا  دوهی  تسا . حون  ترـضحب  حوبـس  ترـضح  ياطعا  زا  لضفا  دومن  اطعا  ناسحا و  نمب  لج  زع و  هچنآ  دوهی  يا 
تحت زا  نآ  يارجم  هک  دومن  اطعا  نمب  ناحبس  بهاو  نامسآ  رد  يرهن  هک  دومرف  دومحملا  یبن  دندومن . مالعتسا  ار  نآ  تقیقح  تیفیک 

تسا و رادبآ  يالط  زا  یکی  هرقن و  زا  یکی  روصق  نآ  تشخ  هک  راگنرز  رـصق  رازه  رازه  رابیوج  نآ  رانک  رد  تسا و  ناید  دزیا  شرعلا 
نآ دوهی  يا  تسا  ضیبا  کشم  ضیفم  لحم  نآ  كاـخ  تسا و  ناـجرم  توقاـی و  ناـکم  نآ  ياههزیرگنـس  نارفعز و  ناتـسب  نآ  هاـیگ 
مزال نآرق  رد  مالک  نیا  تقیقح  و  تسا . لج  زع و  یبن  حون  بتارم  زا  لضفا  لامک  هبتر و  رد  نیا  تسا و  نم  ناتما  نمب و  قلعتم  ناـکم 

رد امـش  بوغرم  مالک  نیمه  دمحم  ای  دـنتفگ : مانالا  دیـس  قیدـصت  زا  دـعب  دوهی  ََرثْوَْکلا .» َكاْنیَطْعَأ  اَّنِإ   » هک تسنایع  روکذـم و  ناعذالا 
کلملا مالس  هیلع  حونب  ناحبس  بهاو  ناسحا  زا  رتهب  رایـسب  رایـسب  ام  داقتعاب  امـشب  یلاعت  دزیا  ناسحا  نیا  تسا  بوتکم  یـسوم  تاروت 

. هس نیا  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ترضح  نآ  تسنایدلا .
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[ میهاربا ترضح  رب  نانم  دزیا  لوسر  تلیضف  [ ] میهاربا ترضح  رب  نانم  دزیا  لوسر  تلیضف  ]

لیلجلا یبن  دراد . لیـضفت  هبتر  رد  امـش  زا  لیلخ  میهاربا  دـنتفگ : هارمگ  دوهی  هاگنآ  سپ  میهاربا ] ترـضح  رب  نانم  دزیا  لوسر  تلیـضف  ]
یبن ترـضح  دـینادرگ . لیمکت  لیلخب  ار  تلخ  هیلاع  هبتر  لیمج  بهاو  هکنآ  هجو  دـنتفگ : تسا . مادـک  لیلخ  لیـضفت  هجرد  هک  دومرف 
یلـص لوسر  تسارچ .؟ دمحم  هب  امـش  هیمـست  هجو  دـنتفگ : دوهی  مبیبح . لیلخ  نم  تسا  بینم  هَّللا  لیلخ  میهاربا  رگا  هک  دومرف  بیبحلا 

ار مناـتما  دـمحم و  ارم  دومن  قاقتـشا  دوخ  یمارگ  مسا  زا  ار  مماـن  ملاـع  دزیا  تسا  دوـمحم  نوـچیب  ماـن  نوـچ  هک  دوـمرف  هلآ  هیلع و  هَّللا 
لیلخ میهاربا  لاح  هجرد  زا  لـضفا  وت  لاـمک  هبتر  هک  یتفگ  تسار  دـمحم  اـی  دـنتفگ : دوهی   178 ص : ج1 ، جاجتحالا ، دیمان . نیدـماح 

. راهچ نیا  دومرف : هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  یبن  ترضح  تسا . لاعتم  کلم 

[ میرم نب  یسیع  رب  یبرع  یبن  ترضح  تلیضف  ]

[ نامیلس ترضح  رب  نانم  دزیا  لوسر  تلیضف  ]

رگید مارم  نآ  لاؤس  زا  دعب  تسیقاب ، ام  لاؤس  کی  دمحم  ای  دنتفگ : نادوهی  نآ  زا  دـعب  نامیلـس ] ترـضح  رب  نانم  دزیا  لوسر  تلیـضف  ]
باهو دزیا  قیفوت  دادماب  نآ  باوجب  دیئامن و  ضرع  دوب  ار  امش  هک  لاؤس  ره  هک  دومرف  مانالا  دیـس  تسا . مارح  ام  رب  ماقم  نیا  رد  تماقا 
دوبعم دزیا  یبن  ترضح  دوب . رتهب  امش  زا  ردق  هبترب و  مالّسلا  هیلع  ربمغیپ  نامیلس  دمحم ! ای  دنتفگ : دوهی  دش . دیهاوخ  بایماک  دعتـسم و 

نج و ناسنا و  نیطایـش و  لداع ، یبن  نآ  يارب  زا  لـج  زع و  يادـخ  هکنآ  هطـساوب  دـنتفگ : دومن . مالعتـسا  هفیاـط  نآ  زا  ار  تیریخ  هبتر 
هک دینادرگ  رخسم  نم  يارب  ار  قارب  هباد  یلاعت  دزیا  هک  دومرف  قالخ  رداق  یبن  دینادرگ . رخسم  ار  ناروناج  یقاب  عابس و  حایر و  نایرپ و 

تهجب ناحبـس  بهاو  هک  نانج  بکارم  زا  تسا  یبکرم  نآ  و  تسا ، اهیف  ام  ایند و  ناروناج  عیمج  زا  رتهب   180 ص : ج1 ، جاجتحالا ، نآ 
نآ يور  رـسمه ، کتمه و  رـصرص  داب  اب  تسا و  رتزیت  تیاغب  رظن  عاعـش  طوطخ  زا  هک  دومن  تقلخ  داجیا و  نامزلا  رخآ  ربمغیپ  بوکر 

ریـسکبس نآ  رتکچوک . رتسا  زا  رتگرزب و  رامح  زا  تسناواگ ، بنذ  لثم  شمد  نابـسا و  رفاوح  لثم  نآ  مس  ناسنا و  يور  هباـشتم  بکرم 
تعجر هگ  دنیـشن  ياسآمنبـش  یناشیپ  زا  دکچ  نتفر  مد  شک  اههرطق  لزاب  دـیآ  دـبا  زو  دـبا  يوس  لزا  زا  دـنزاس  شمرگ  وچ  هک  ینانع 

زا نآ  یمامت  هک  تسا  ماجل  رازه  داتفه  ار  هباد  نآ  مالع ، بهاو  مکحب  اـضیب  هرد  شباـکر  ارمح و  توقاـی  ياـپداب  هباد  نآ  نیز  لـفکب 
تیانع رهاوج  توقای و  دـجربز و  ردـب و  تسا  لمکم  ود  ره  هک  رپ  لاب و  ود  ار  هکرابم  هباد  نآ  ربکا  رداق  ترـضح  تسا . صلاخ  يالط 

«. هَّللا لوسر  ادـمحم  نأ  دهـشا  هل و  کیرـش  هَّللا ال  ـالا  هلا  ـال  نا  دهـشا   » هک تسبوتکم  هلا  لوسر  بکرم  نآ  مشچ  ود  ناـیم  رد  دومرف و 
بوتکم و مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ةاروت  رد  وت  ماـیتلا  قدـص  مـالک  قـفاوم  هک  اریز  یتـفگ  تسار  دـمحم  اـی  هک  دـنتفگ  لاـح  نآ  رد  دوـهی 

ترضح ناسحا  قافـشا و  زا  رتهب  رایـسب  امـشب  نانم  رداق  ناسحا  تیانع و  نیا  نامگ  ههبـشیب و  دمحم  ای  دنتفگ : هاگنآ  سپ  تسموقرم .
ترضح یبن  تیاده  داشرا و  هلیسوب  هیربلا  دیـس  تمدخب  نادوهی  نآ  زا  دعب  تسنایدلا . کلملا  مالـس  هیلع  نامیلـس  ببـسب  ناحبـس  دزیا 

قدص و رس  زا  هتشادرب  نیلسرملا  دیس  نیئآ  نید و  قیرط  هتشاذگ  تفرعم  قیفوت  ناتـسرهشب  ياپ  تلالـض  تیاوغ و  يادیب  زا  تزعلا  بر 
هفیاط نآ  یگمه  دنتشگ و  هَّللا » لوسر  ادمحم  نا  دهـشا  هل و  کیرـش  هدحو ال  هَّللا  الا  هلا  نأ ال  دهـشا   » هبیط هملکب  ملکتم  مامت  صالخا 

ءایبنألا خیـش  حون  هک  دومرف  دومن و  مامت  ترـسم  راهظا  تعامج  نآ  مالـسا  تعاـطا و  زا  ماـنالا  دیـس  ترـضح  دـندش . صلخم  نمؤم و 
رد لاس  هاجنپ  دصهن و  « 1 « » ًاماع  181 ص : ج1 ، جاجتحالا ، َنیِـسْمَخ  اَّلِإ  ٍۀَنَـس  َْفلَأ  ْمِهِیف  َِثبَلَف   » مالع دزیا  مالک  هیآ  رب  انب  مالـسلا  مهیلع 

ماـئل نآ  زا  دومن و  مازلا  تجحب و  توعد  تلـالد و  مالـسا  ناـمیاب و  ار  ماـخ  تبقاـع و  هفیاـط  نآ  ماوـعا  روهـش و  ماـیا  یلاـیل و  یماـمت 
مارکالا یبن  ترضح  دندش . ماجنارساب  فرشم و  مالسا  فرـشب  یکدنا  « 2 « » ٌلِیلَق اَّلِإ  ُهَعَم  َنَمآ  ام  َو   » مالک هیآ  نوحـشم  قدص  نومـضمب 
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لثم هک  دندش  عبات  ریثک  یعمج  ریسی  رمع  ریذن و  لیلق  نس  رد  مالع  رداق  قیفوت  دادماب  ارم  مالسا  لها  رـشعم  يا  هک  دومرف  ماگنه  نآ  رد 
ترـضح نآ  دندرکن و  حورلا  ۀـکئالملا و  بر  رما  تعاطا  حوبـس  دزیا  هدـیزگرب  نآ  یعـسب  حون  ترـضح  رمع  لوط  رد  هورگ  نآ  ددـع 

ِّبَر ال  » هک دومن  تساوخرد  راگدیرفآ  ترضح  زا  رارشا  نآ  يانف  هدرب و  هوکشاب  رداق  ترضحب  هوبنا  هرفک  نآ  هوتـس  اذیا و  زا  تیاکش 
«3 «. » ًاراَّیَد َنیِِرفاْکلا  َنِم  ِضْرَْألا  یَلَع  ْرَذَت 

دندرگ تنج  لخاد  هقرف  دنچ  ملاع  دزیا  يایبنا  مما  زا  هکنآ  نایب  رد 

تلم نید و  باحـصا  يا  هک  دومرف  همحرلا  یبن  ترـضح  نآ  زا  دعب  دندرگ  تنج  لخاد  هقرف  دنچ  ملاع  دزیا  يایبنا  مما  زا  هکنآ  نایب  رد 
داتشه هلمج  نآ  زا  دندرگ  تنمیب  بهاو  تنج  لخاد  تمایق  زور  رد  هقرف  تسیب  دص و  کی  تلم  رب  لسر  ایبنا و  تما  فانـصا  یمامت  زا 
باتک نآ  دینادرگ  لسرم  لزنم و  نمب  لج  زع و  نمیهم  دزیا  هک  یباتک  دومرف  باهو  دزیا  ترـضح  لوسر  زین  و  دنـشاب . نم  تما  زا  هقرف 
تماب ار  اهنآ  تمرح  هک  دـندوب  رومأم  قلاخ  دزیا  مکحب  قباس  يایبنا  هک  ایـشا  یـضعب  تسا و  لـسر  اـیبنا و  ریاـس  بتک  خـسان  لـج  زع و 
ناتیح دیص  تمرحب  نارمع  نب  یـسوم  هچنانچ  مزاس . فقاو  ایـشا  نآ  تیلحب  ار  دوخ  تما  هک  مرومأم  روفغ  بر  ترـضح  زا  نم  دنناسر 

، جاجتحالا ناتیح  دایطصا  هک  یسک  ره  هک  دیدرگ  رداص  دیجم  دزیا  مکح  موق  يا  تفگ  هدمآ و  نآ  رجز  یهن و  رد  هبنش و  زور  رد  رحب 
نآ بکترم  موق  نآ  نوچ  و  ددرگ ، نومیم  تروصب  هدش  خسم  رـشب  تروص  زا  سک  نآ  هتبلا  روکذـم  زور  رد  دـنک  رحب   182 ص : ج1 ،

رما و ارم  دومن و  مایا  عیمج  رد  ناتیح  دایطصا  لیلحت  زیوجت و  ناتماب  ارم  نانم  بهاو  اما  دندش ؛ رظنم  حیبق  هدرق  تروص  دنتشگ  رکنم  رما 
دیامرف هچنانچ  دـینادرگ  لازنا  لاسرا و  هیآ  باب  نیا  رد  باطتـسم  باتک  رد  باهو  زیزع  دومرف و  نآ  تیلح  باـب  رد  تما  مـالعاب  مکح 

تما رب  هک  دومن  مکح  نمب  مالع  رداق  دوب و  مارح  موحـش  لکا  ماـمتلاب  امـش  دوهی  رب  و  « 1 «. » ْمَُکل ًاعاتَم  ُهُماعَط  َو  ِرْحَْبلا  ُْدیَـص  ْمَُکل  َّلِحُأ  »
اوُّلَص اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  ِِّیبَّنلا  یَلَع  َنوُّلَُـصی  ُهَتَِکئالَم  َو  َهَّللا  َّنِإ   » هیآ رب  انب  لج  زع و  يادخ  زین  و  میامن . مالعا  ار  موحـش  لکا  تیلح  دوخ 
رداق ترـضحب  ناقیا  نامیا و  بابرا  باـب  نآ  رد  هک  دومرف  مکح  ناـنمؤمب  داتـسرف و  نم  تیحت  دورد و  دوخ  « 2 « » ًامِیلْسَت اوُمِّلَـس  َو  ِْهیَلَع 
يادخ هک  دومرف  نامزلا  رخآ  لوسر  نآ  زا  دعب  دندومن . مالع  نمیهمب  افتقا  مانالا  دیس  تیحت  رد  مارک  هکئالم  هچنانچ  دنیامن  افتقا  قالخ 
ٌلوُسَر ْمُکَءاج  ْدََقل   » دیامرف هچنانچ  دینادرگ  فرشم  مارکا  فرش و  نآب  فصتم و  تمحر  تفأرب و  دوخ  تزعلا  مزال  باتک  رد  ارم  یلاعت 

: تسنآ ۀیاهنلا  ۀیادبلاب و  ملعا  هَّللا  هیاپ و  تلالج  هیآ  ریـسفت  « 3 « » ٌمیِحَر ٌفَُؤر  َنِینِمْؤُْملِاب  ْمُْکیَلَع  ٌصیِرَح  ْمُِّتنَع  ام  ِْهیَلَع  ٌزیِزَع  ْمُکِـسُْفنَأ  ْنِم 
دجم نآ  رد  دینک  هدارا  امش  هچ  ره  هک  دینادرگ  لسرم  امـش  رب  امـش  سنج  زا  تسا و  لج  زع و  يادخ  دزن  رد  زیزع  تیاغب  وا  هک  لوسر 

ایند و رد  تسا  میرک  نابرهم و  میحر و  فؤر و  تیاغلا  تیاغب  نانمؤم  رب  ترـضح  نآ  و  تسا ، ماجنا  مارـصنا و  رد  مالک  ام ال  یعاـس  و 
زا يدحا  چیه  هک  دومن  لزنم  نم  هطـساوب  ياهیآ  لج  زع و  يادخ  هک  دومرف  ناکم  لحم و  نامه  رد  دوبعم  لوسر  ترـضح  زین  و  یبقع .

تهجب ناسحا  تقفـش و  نیا  و  دیامن ، مدرمب  قدـصت  يزیچ  ملکت  زا   183 ص : ج1 ، جاجتحالا ، لبق  هکنآ  رگم  دـیامنن  ملکت  نم  اـب  مما 
َلوُسَّرلا ُُمْتیَجان  اذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای   » هک دومرف  نایب  ناعذالا  مزال  نآرق  رد  ار  نآ  تقیقح  هک  یعونب  دومنن  ناربمغیپ  زا  يربمغیپ  چـیه 

دیـس ترـضح  اب  هملاکم  ای  يوجن  رـس و  هدارا  هاـگ  ره  ناـنمؤم  يا  هکنآ  هیادـه  یفاو  هیآ  ینعم  «. 1 « » ًۀَقَدَص ْمُکاوَْجن  ْيَدَـی  َْنَیب  اُومِّدَـقَف 
ریثک تبحـص  كاردا  فرـشب  نآ  زا  دعب  مدومن  اطعا  ناسحا و  امـشب  یبن  نینچ  هک  دیهدب  یلاعت  يادخ  هار  رد  هقدص  لوا  دـیئامن  يرولا 

، نامز زا  یـضعب  زا  دـعب  دـیدرگ و  مزال  بجاو و  ناتما  عیمج  رب  رما  نیا  هیآ  لوزن  زا  دـعب  دـیوش . فرـشم  ۀـفأرلا  یبن  ترـضح  تجهبلا 
. دومن عفر  ناناملسم  زا  رما  نیا  ناسحا  تمحرم و  يور  زا  نانم  دزیا  ترضح 

( جاجللا ریثک  دوهی  اب  ( ) هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  یبن  ترضح  جاجتحا  رکذ  رد  )

هیلع يرکـسعلا  یلع  نب  نسحلا  دمحم  یبا  ترـضح  زا  زین  جاجللا ) ریثک  دوهی  اب  ( ) هلآ هیلع و  هَّللا  یلـص  یبن  ترـضح  جاجتحا  رکذ  رد  )
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میامنیم لاؤس  وت  زا  تسیاهلأسم  ارم  دمحم  ای  تفگ : هدمآ  یبرعلا  دیس  دزنب  يدوهی  هک  دنک  تیاور  نابوث  هک  تسیورم  لوقنم و  مالّـسلا 
یتشادـن و یعرم  ار  بدا  هقیرط  تیاـعر  ارچ  يدوهی  يا  متفگ : متـسجرب و  ياـج  زا  مد  نآ  رد  ینادرگ . علطم  نآ  تقیقحب  ارم  هک  دـیاب 
. منادـیمن وا  تهجب  رگید  مان  منادرگیم و  روکذـم  دـندناوخیم  وا  لها  رتشیب  هک  مان  نامهب  ار  وا  نم  تفگ : يدوهی  هَّللا . لوسر  اـی  یتفگن 

امش رظنب  « 2  » خـلا ُتاوامَّسلا » َو  ِضْرَْألا  َْریَغ  ُضْرَْألا  ُلَّدَُـبت  َمْوَی   » ربکا دزیا  مالک  هیآ  نیقی  دـمحم  ای  تفگ : هارمگ  يدوهی  نآ  هاگنآ  سپ 
تسیناکم هک  دومرف  رشبلا  دیس  ترضح  دنریگ ؟ مارآ  ماقم و  ناکم  مادک  رد   184 ص : ج1 ، جاجتحالا ، نامدرم  زور  نآ  رد  سپ  هدیسر 

ترـضح زا  دوخ  داقتعا  قباطم  دوخ  لاؤس  باوج  دوهی  نآ  نوچ  دنـشاب . ریحتم  هلا و  لحم و  نآ  رد  رـسکی  قیـالخ  رـشحمب  بیرق  ملظم 
دنیامن لوانت  تمارک  فرـش و  لحم  نآ  رد  تنج  لـها  هک  یماـعط  لوا  دـمحم  اـی  هک : دومن  لاؤس  روفلا  یف  دومن  عامتـسا  دومحملا  یبن 
تـسا ناکم  لحم و  نآ  تاموعطم  ذـلا  هک  تسا  یهام  رگج  تشهب  لها  ماعط  نیتسخن  هک  دومرف  یهانپ  تلاـسر  ترـضح  تسا ؟ مادـک 

نآ رثا  رب  ماعط  نآ  لکا  زا  دعب  ار  ماجنارس  ریس  وکین  هفیاط  نآ  هک  دومن  مالعتسا  مانالا  دیس  ترضح  زا  يدوهی  نآ  زاب  نانم . دزیا  مکحب 
تیاغب تنج  لها  شیپ  رد  زین  نآ  هک  تسا  زب  واگ و  رگج  هک  دومرف  نامزلا  رخآ  لوسر  دـنیامن ؟ نانج  رد  ناشیا  ماعطا  ماـعط  عون  هچ  زا 

مادک زا  دنیامن  برش  ماعط  زا  دعب  ماقم  یلاع  نآ  هنکس  هک  بارش  لوا  هک  دیسرپ  ملاع  دیس  زا  يدوهی  مد  نآ  رد  تسا . ربتعم  هدیدنسپ و 
هـس باوج  دمحم  ای  تفگ : يدوهی  تسا . لیبسلـس  نیع  زا  بآ  نآ  هک  دومرف  لیمجلا  یبن  ترـضح  تسا ؟ لیدـبیب  تنج  نویع  راهنا و 

ار يدـحا  چـیه  باهو  دزیا  لسر  ایبنا و  ریغب  هک  میامنیم  لاؤس  هلأسم  کـی  تقیقح  زا  وت  زا  اـما  يدومرف  باوص  قدـص و  يور  زا  لاؤس 
. دینادرگن هاگآ  يدحا  چـیه  رب  ار  نآ  تقیقح  ایبنا  هرمز  زا  ریغب  هلا  ترـضح  هک  اریز  تسین  باوص  قدـص و  يور  زا  نآ  باوج  تردـق 

تقیقح هجو  هچب  ما  هب  هاگ  با و  هب  هاگ  دـلو  تلثامم  تهباشم و  دـمحم  ای  تفگ : يدوهی  تسا ؟ مادـک  تلأسم  هک  دومرف  مارکـالا  یبن 
يدرز و  185 ص : ج1 ، جاجتحالا ، تفـصب  نز  ینم  بآ  تظلغ و  ضاـیب و  تفـصب  درم  ینم  بآ  هک  دومرف  مارکـالا  یبن  تسا ؟ مظتنم 

لاجر بآب  یگبلغ  لاح  نیا  رد  نوچ  دریگ  رارق  هت  رد  نز  بآ  ددرگ و  نکمتم  نز  بآ  يالاب  رد  درم  بآ  رگا  لازنا  زا  دعب  تسا ، تقر 
ینم بآ  هک  یهاگ  و  تسا . نیمه  وا  لیابق  با و  هب  لثامت  هباـشت و  هجو  دـنادرگ  رـسپ  تروصب  ار  دـنزرف  نآ  روصم  عناـص  اذـهلف  تسا 

تفصب دنزرف  نآ  روصم  قلاخ  رماب  دنیـشن  لفـس  رد  نادرم  بآ  دریگ و  رارق  ولع  رد  نانز  بآ  هچنانچ  دنک  یتدایز  نادرم  بآ  رب  ناوسن 
نآب يور  نامزلا  رخآ  لوسر  نآ  زا  دـعب  تسا . نیمه  يردام  ماوقا  میمح و  ریاسب  وا  تلثاـمم  ماـمت و  دـنزرف  تهباـشم  هجو  ددرگ ، رتخد 

ماگنهب ات  ارم  هک  تسا  طوبرم  طونم و  وا  تردق  ملع و  دیب  نم  ترطف  داجیا  هک  يادخ  نآب  هک  دومرف  هدومن  مارگ  باحصا  ریاس  دوهی و 
زا دـعب  لاوحا  نآ  قیاقح  زا  ارم  لاعتم  بهاو  ترـضح  دوبن ، لاجر  ناوسن و  بآ  لاح  تقیقح  رب  عالطا  هنوگ  چـیه  الـصا  يدوهی  لاؤس 

دوبهبان تبقاع  دوهی  نآ  نوچ  میامن . جاجتحا  لیالدب و  يدوهی  نیا  جاجل  ماربا و  عطق  ات  دـینادرگ  لاجعتـسا  لیبس  رب  علطم  يدوهی  لاؤس 
(. دوبعملا معن  یبسح و  وه  و   ) دومرف تعجارم  شیوخ  زیم  قیرط  نامهب  دومن  عامتسا  دوخ  هلئسا  هبوجا 

جاجتحا مازلا و  يور  زا  جاجل  ناقفانم  اب  جارـسلا  یبن  ترـضح  زا  هبقعلا ) ۀلیل  لثم  ناکم  نآ  ریغ  رد  كوبت و  هوزغ  رد  هچنآ  نایب  رکذ  )
تشگ حناس  عقاو و 

هراشا

جاجتحا مازلا و  يور  زا  جاجل  ناقفانم  اب  جارـسلا  یبن  ترـضح  زا  هبقعلا ) ۀـلیل  لثم  ناکم  نآ  ریغ  رد  كوبت و  هوزغ  رد  هچنآ  ناـیب  رکذ  )
لتق دصق  ۀبقعلا  ۀلیل  رد  هرجف  هرفک و  هک  دیامرفیم  مالّسلا  هیلع  يرکـسعلا  یلع  نب  نسحلا  دمحم  یبا  ترـضح  اضیا  تشگ  حناس  عقاو و 
هدرم زا  رگید  هورگ  دـندوب و  رورـس  نآ  باستنا  رفظ  باکر  نیمزتلم  رثا  ترـصن  رفـس  نآ  رد  رتبا  هورگ  نآ  زا  یعمج  هدرک  همحرلا  یبن 
دنتشگ نیکم  هنیدم  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  لتق  دصق  هدومن  درمت  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  نیلسرملا  دیس  تقافر  زا  نیدیب  نیقفانم  نآ 

ردیح نینمؤملا  ریما  فیرعت  رضح  رفس و  رد  رشبلا  دیس  ترضح  زا  ررکم  ۀبقاعلا  میخو  هفیاط  نآ  هک  اریز  دنتشامگ ، یلع  لتق  رب  تمه  و 
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دوخ بولـسم  تبحم  بوـلق  رد  ار  تزعلا  بر  یلو  نآ  ینمـشد  توادـع و  هلیـسو  نادـب  دـندومن و  عامتـسا   186 ص : ج1 ، جاجتحالا ،
كوبت هوزغ  دصق  دومحملا  یبن  هک  تقو  نآ  رد  ات  دنتفاییمن . تصرف  رمالا  ۀـیاغ  دـندوب  رورـس  نآ  لتق  عفد و  رکف  رد  دـندومن و  نکمتم 

ریما یگرزب  فیـصوت  فیرعت و  ترـضح  نآ  هکنآ  هطـساوب  نیلـسرملا  دیـس  لوسر  اب  ار  دوخ  قاـفن  نیک و  کـشر و  نیقفاـنم  نآ  دومن 
یگبلغ هلیـسوب  نکیل  دنتـشادیم  رمـضم  دوخ  رثآم  تملظ  رطاخ  رد  دومنیم ، نیقتملا  ماـما  نآ  نأـش  تمظع  مالّـسلا و  هیلع  یلع  نینمؤملا 

نیلسرملا دیس  نوچ  و  دندومنیمن . رهاظ  توادع  دنتشادن  نایعا  نآ  رب  طلست  يدعت و  تسد  ناقفانم  نآ  نوچ  ناشیا  رب  نانم  دزیا  لوسر 
دینادرگ دوخ  نیشناج  بانم و  بئان  نیرق  تشهب  هنیدم  رد  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  نیما  لیئربج  مایپ  هب  نیمحارلا  محرا  مکحب 
درجمب ناقفانم  نآ  هک  تسنادیم  دوب و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  قح  رد  نیقفانم  توادع  دـسح و  رب  علطم  ترـضح  نآ  هکنآ  بجومب 

رد ادابم  هکنآ  فوخب  ار  دوخ  مع  نبا  دـمحم  دـنیوگ  دـنیامن و  لمح  رگید  ینعم  رب  ار  نآ  ناـکم  نآ  رد  نینمؤملا  ریما  فقوت  رب  عـالطا 
نآ رد  زین  ناقفانم  رثکا  هک  یعمجم  رد  يرولا  یبن  اذـهلف  دـنادرگیم ، روبجم  داهجب  ار  ام  هتـشاد و  هاگن  هناـخ  رد  دوش  هتـشک  ادـعا  تسد 

یلعالا یلع  ترضح  هک  دیوگیم  هدمآ  نم  کیدزنب  نیملاعلا  بر  لبق  زا  نیما  لیئربج  نیملسملا  رشاعم  يا  دومرف : دندوب  رـضاح  سلجم 
دیاب تسین ، رسیم  نکمتم و  رثا  ریخ  رفس  نیا  رد  رـشبلا  دیـس  يا  وت  اب  ردیح  نینمؤملا  ریما  تقافر  هک  دیوگیم  دناسریم و  اعد  مالـس و  وتب 

ترـسم رفـس  نآب  لابقا  تداعـسب و  دوخ  ینادرگ و  نیرق  تشهب  هنیدم  نیمالا  ةدلب  رد  نیـشناج  بئان و  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک 
باحصا اب  ار  بئاصلا  کلملا  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  بلاغ  رورـس  نتفر  بهاولا  یبن  يا  وت  رگا  و  یئامن . لالجا  تضهن و  لامآ 

اب تمالـس  ریخب و  ار  یلع  یئاـمن و  تماقتـسا  هنیدـم  رد  هک  دـیاب  تداعـسب  دوـخ  یناد  يرحا  قـیلا و  یلوا و  بسنا و  رثا  ریخ  رفـس  نآـب 
هنیدم و زا  بلاغ  نب  يؤل  نامدود  فرـشا  يا  وت  ترفاسم  بسنا  یلوا و  نکیل   187 ص : ج1 ، جاجتحالا ، یئامرف  ترفاسمب  رما  باحصا 

تعاطا هک  منادیم  رفن  ود  نآ  زا  یکی  ار  یلع  منمیهم  ترضح  هک  نم  هک  اریز  تسا  هنیکـس  اب  هدلب  نآ  رد  بلاط  یبا  نب  یلع  تماقتـسا 
لوسر نوچ  منادیمن . یلع  دمحم و  رفن  ود  نیا  باوث  ترثک  یگرزب و  لالجب و  ار  يدحا  چیه  دـندومن و  صالخا  قدـص و  يور  زا  نم 

هیلع یلع  ناشیلاع  نأش  رد  ناقفانم  تشادرب  كوبت  هار  باحـصا  اب  دوخ  تشاذگ و  هنیدم  رد  ار  هَّللا  یلو  نآ  یلاعت  يادخ  مکحب  نوچیب 
رد دوخ  اب  ار  یلع  تقفارم  نوچیب  لوسر  هکلب  تسا  لولم  رطاخ  یلع  زا  لوسر  ترـضح  دنتفگیم  هچنانچ  دنتفگ  ناوارف  نانخـس  مالّـسلا 

تقو نآ  رد  تفر  نوریب  هنیدم  زا  تداعس  لابقا و  اب  مانالا  دیـس  هک  نامه  دراد . تیهارک  یلع  تبحاصم  زا  دنادیمن و  نومیم  رفـس  قیرط 
ریما عمـسب  مائل  نآ  نانخـس  نوچ  دنتـشاد و  لاغتـشا  مایتلا  بذـک  مالک  نآ  رارکتب  ماقم  لفاحم و  عیمج  رد  هتفاـی  تصرف  هرجف  هرفک  نآ 
هتفر نوریب  هنیدم  رهش  زا  بهاولا  یبن  ترضح  بقع  رد  اذه  یلع  ءانب  هدرواین ، ماوع  نآ  هدساف  تالاقم  بات  دیسر  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا 

باحـصا زا  هچنآ  دیدرگ و  باستنا  رفظ  باکر  نآ  دعـستسم  قحلم  هدـش  قیفر  قیفـشلا  یبن  نآ  ياقفر  کلـس  رد  قیرط  رد  مامت  یعـسب 
رارقتـسا و رد  ار  وت  زیچ  هچ  یلع  ای  دومرف : ترـضح  نآ  دـیناسر . ءایبنألا  دیـس  فیرـش  عمـسب  دوب  هدومن  عامتـسا  قاقـش  باـبرا  قاـفن و 

عیطم هدنب  عاطم و  لج  زع و  رما  رب  انب  امـش  مکح  لسرلا  دیـس  ای  تفگ : مالّـسلا  هیلع  یلع  تسا ؟ عنام  ناکم  نآ  نطوت  هنیدـم و  نانیمطا 
هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  لوسر  منادرگ . امش  ياضتقا  ضیف  يار  ضورعم  هک  متـساوخ  مدینـش  نینچ  نینچ و  نوبز  موق  نآ  زا  نوچ  اما  تسا 
مئاق بانم و  بیان  نیشناج و  یصو و  هچنانچ  یشاب و  یسوم  دزن  رد  نوراه  دننام  نم  دزن  رد  هک  یتسین  یضار  وت  یلع  ای  دومرف : مّلـس  و 

ج1، جاجتحالا ، يربمغیپ  نم  زا  دعب  هکنآ  الا  یشاب  نم  ماقم  مئاق  بانم و  بئان  داماد و  مع و  نبا  ردارب و  نم  دزن  رد  وت  دوب  یـسوم  ماقم 
یناما و لفکت  لاح و  لیفک  هدومن  عمج  نیقفانم  لالـض و  لها  فرط  زا  رطاخ  هک  دـیاب  يدوبیم ، وت  دوبیم  رگا  دوب و  دـهاوخن   188 ص :
هب عاجرتسا  فانم  دبع  لآ  هدبز  نآ  زا  فارصنا  تصخر  درجمب  ترضح  نآ  یئامن . هنیدمب  تعجارم  هتـسناد  ار  لاعتم  بهاو  دوخ  لامآ 

. دومن دوخ  تماقتسا  نطوم  تماقا و  نمأم  برثی 

[ نینمؤملا ریما  ترضح  اب  نیقفانم  ناتساد  ]
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: دندوب رکف  رد  هراومه  دـندوب  هدومن  نینمؤملا  ریما  لتق  رب  قافتا  هک  نیدـیب  نیقفانم  هدرم  اما  نینمؤملا ] ریما  ترـضح  اب  نیقفانم  ناتـساد  ]
الوط و عارذ  هاجنپ  رادقمب  هار  نآ  رد  اذهل  دـننادرگ . رفتحم  ار  رـشب  نج و  ماما  نآ  ربعم  هک  تشگ  ررقم  نآ  رب  رتبا  موق  نآ  يأر  هرخالاب 

ددرگن رهاظ  یئرم و  رفح  نآ  زا  هک  لیلق  بارت  دندیناشوپ و  هتخیر  هایگ  كاشاخ و  هاچ  نآ  يالاب  رد  دـندومن و  رفح  اضرع  عارذ  تسیب 
یلاوح دوب و  قـیمع  عیـسو و  تیاـغب  هریفح  نآ  دوـبن و  رگید  کلـسم  قـیرط و  ربـعم  نآ  ریغب  ار  رورـس  نآ  هک  دوـب  یهار  نآ  دـنتخیر و 

ماما عوقو  زا  دـعب  هک  دـندوب  هدرک  ررقم  نیعم و  رتبا  هورگ  نآ  و  دوب . ناور  گیر  ياـههدوت  زا  رپ  ناتـسگنس و  نیمز  روفحم  نآ  فارطا 
. دـشاب هَّللا  یلو  نآ  لتق  دهـشم  هار  نآ  رد  هریفح  نآ  ات  دـننادرگ  نایلم  وشحم و  ناکم  نآ  راجحا  زا  ار  نآ  هریفح  نآ  رد  ناجلا  سنالا و 

نوچ دومن ، رطخ  رپ  ربعم  نآ  زا  روبع  هدارا  دوب  مانا  هودق  نآ  دصقم  هک  يرما  ماجنا  مارصنا و  هطـساوب  مالّـسلا  هیلع  ماما  نآ  يزور  اقافتا 
نآ ندرگ  زین  دـیمح  دزیا  ترـضح  دیـشکرب و  ار  دوـخ  ندرگ  هدینـش  هریفح  يوـب  دـیجم  یلو  نآ  بکرم  دیـسر  ررقم  لـحم  نآـب  بیرق 

نامز نآ  رد  ناـبزیب  نآ  دـیناسر و  شوه  لـضف و  عبنم  نآ  شورـس  بیغ  شوگب  ار  دوخ  بل  هک  دـینادرگ  لـیوط  رادـقم  نآ  ار  بکرم 
یگمه رتبا  نیقفانم  نیا  هک  تسا  رضتحم  امـش  رظن  شیپ  ردیح  نینمؤملا  ریما  ای  تفگ : هدمآرد  نایب  قطنب و  ناحبـس  دزیا  نامرف  مکحب و 
دینادرگ ربخاب  علطم و   189 ص : ج1 ، جاجتحالا ، رفح  نیا  رب  رثا  هتسجخ  تاذ  ربکا  دزیا  هک  نیقی  دندرک و  رورس  وت  لتق  رب  قافتا  رـسکی 

هیلع یلع  نینمؤملا  ریما  ینغ  ترـضح  یلو  یئامنن . رورم  روبع و  رطخرپ  قیرط  نیا  زا  یئامن و  دوخ  تمارک  زع و  رقمب  تعجارم  هک  دیاب 
رفح نیا  قیاقح  زا  ارم  يدش و  نم  ریبدت  ربدم  ربکا  قلاخ  مکحب  وت  هچنانچ  هباد  يا  اریخ » حـصان  نم  هَّللا  كازج   » تفگ یلاعت  هَّللا  مالس 

عیانـص و زا  ار  وت  یلاعت  يادخ  هک  یتسار  یتسردب و  یبای  ریخ  يازج  يراب  نمیهم  ترـضح  زا  هک  تسا  دـیما  يدـینادرگ  ربخم  علطم و 
بحاص فشک و  ول  لوق  لئاق  نآ  نوچ  اما  دنادرگ . نآ  عاونا  عیمج  نیرتهب  بکارم و  نسحا  ارت  هکلب  دـنادرگن  یلاخ  دوخ  هلیمج  عیادـب 

نامه تشادزاب و  روبع  رورم و  زا  رس  روتسم  رفح  نآ  رد  عوقو  فوخ  زا  هباد  روفلا  یف  دیدرگ  فرشم  روفحم  ناکم  نادب  فرع  نم  رس 
ریسم رد  فقوت  ینأت و  رآ و  هار  كولس  ریسب و  يور  هلا  ترضح  مکحب  هباد  يا  هک  دومرف  یلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  دومن . فقوت  اج 
عیدب تیاغلا  تیاغب  ارت  نأش  تاذ و  بیجم  رداق  هک  اریز  دناسر ، دصقمب  ملاس  حیحص و  ار  وت  ام و  دحا  راگدیرفآ  ترضح  هک  رادم  اور 
هریفح نیا  رد  عوقو  زا  ارت  اـم و  نیقی  دومن  داـجیا  عارتخا و  دوخ  سدـقا  عیانـص  زا  ارت  هک  سدـقت  یلاـعت و  يادـخ  دـینادرگ و  بیجع  و 

لج زع و  روفلا  یف  دومن  تعراسم  تردابم و  نتفر  هب  هباد  نآ  تعاس  نآ  رد  دومرف . دـهاوخ  دازآ  نانعلا و  قلطم  هیلب  نیا  زا  هداد  تاجن 
روفنم ریغ  بیلـص  نیمز  لثم  روفحم  نآ  هتـشاد و  رارقرب  مکحم و  راوتـسا و  تخـس و  تیاغب  ار  روفحم  هر  نآ  هاـیگ  كاـشاخ و  سخ و 

زارد ار  دوخ  ندرگ  سدـقت  یلاـعت و  بجاو  رماـب  سرف  نآ  زاـب  دومن . رورم  روبع و  روفحم  ناـکم  نآ  زا  روفغ  بر  یلو  نآ  اـت  دـیدرگ 
رایسب رایسب  ار  امش  نیملاعلا  بر  ترضح  یلع  نینمؤملا  ریما  ای  تفگ : دیناسر و  شوه  لضف و  اب  ماما  نآ  شوگب  ار  دوخ  بل  ات  دینادرگ 

هباد يا  هک  دومرف  روـفغ  بر  یلو  دـینارذگ .  190 ص : ج1 ، جاجتحالا ، يواـخ  رفح  نیا  زا  ار  امـش  نوچ  دـینادرگ  نیکمت  اـب  یمارگ و 
نمب هک  دوب  وت  ربعم  تحیـصن  نآ  هطـساو  زا  ربکا و  دزیا  تیاغیب  تیانع  زا  ضحم  رثا  تیلب  ناکم  رطخ و  رپ  ربعم  زا  وت  ام و  رورم  روبع و 

ریـس قیرط  رد  هک  باحـصا  زا  یعمج  اب  دینادرگب و  دوب  رطخ  رپ  ربعم  نآ  لباقم  هک  لفک  بناجب  سرف  يور  هَّللا  یلو  هاگنآ  سپ  يدرک .
دندوبیم مادق  رد  ياهفیاط  ماما و  نآ  فلخ  رد  هورگ  نآ  یضعب  هک  دندوب  قیفر  ضیفتسم و  قیفش  دزیا  یلو  نآ  تمدخ  رد  نآ  كولس  و 

رد عورـش  هک  نامه  دومن . ناکم  نآ  ندـیواکب  رما  و  تسا ، نانچ  نینچ و  ربعم  نیا  رفح  تقیقح  ناناملـسم  رـشعم  يا  هک  دومرف  باطخ 
هک دـیدرگ  رهاظ  رطخ  رپ  عیـسو و  تیاغب  ربعم  نآ  رد  هاچ  تخیر و  ورف  هار  نآ  هایگ  كاـشاخ و  تعاـس  رد  دـندومن  ربعم  نآ  ندـیواک 
اما يدرپس . نآ  ضباقب  ناج  يداتفا و  نایاپیب  هاچ  نآ  رد  سک  نآ  نامگ  ههبـشیب و  يدومن  ریـسم  نآ  زا  ریـس  هدارا  يدـحا  رگا  انایحا 

نینمؤملا ریما  ترـضح  دندومرف ، رامـشیب  لوه  عزف و  رایـسب و  بجعت  راهظا  دـندومن  نآ  هظحالم  هدـهاشم و  نوچ  موق  ریاس  باحـصا و 
لومعم عینـش  لمع  نیا  هتفای و  رودص  رادصا و  زیحب  هبقاعلا  میخو  هفیاط  هچ  زا  راک  نیا  هک  دـینادیم  موق  يا  هک  دومرف  مالّـسلا  هیلع  یلع 

نیا لاثما  هک  تسین  عالطا  ار  ام  الصا  هک  ًادیِهَش  ِهَّللِاب  یفَک  اقح و  هک  دنتفگ  بآمتیالو  ترضح  باوج  رد  باحصا  تسا . عقوتیب  مادک 
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ياطعا هلیـسوب  سرف  نیا  هَّللا  نارای  يا  تفگ : سدقت  یلاعت و  دزیا  یلو  دیدرگ . ردـصم  تداعـسیب  تعامج  مادـک  زا  تکرح  تأرج و 
دومرف باطخ  سرفب  يور  سنالا  نجلا و  ماما  نآ  هاـگنآ  تسا . علطم  رادرک  نیا  ریبدـت  راـک و  نیا  تیفیک  زا  وا  هب  سدـقا  بهاو  سرفت 

زا هچنآ  هک  دینادرگ  سدح  بحاص  ارت  هتـشاد  ینازرا  وتب  ناج  هک  سدقت  یلاعت و   191 ص : ج1 ، جاجتحالا ، يادـخ  نآ  هب  هباد  يا  هک 
هاگ ره  نینمؤملا  ریما  ای  تفگ : سدـقم  دزیا  یلو  نآ  مسق  بجومب  سرف  نآ  یئامن . ناـیب  تسا  حـضاو  رهاـظ و  وت  رب  لاوحا  نیا  قیاـقح 

عوقو هدارا  لاهج  هکنآ  ای  دنیامن  لاعفا  نآ  ضقن  دـصق  لاض  لاهج  دـیامن و  جاجتحا  مازلا و  يور  زا  لعف  ریدـقت  هدارا  لج  زع و  يادـخ 
بولغم لاعف و  رداق  بلاغ  لاح  ود  ره  نیا  رد  دـیامن  لاعفا  نآ  ضقن  هدارا  لاـعف  رداـق  دـنیامرف و  لاـمعا  زا  يدـنب  داـجیا  لاـعفا و  ضعب 

لها زا  رفن  هد  یماسا  مامت  رکذ  ات  تسا  نالف  نالف و  نالف و  لمع  نیا  تفگ : دمآرد و  نایب  قطنب و  ناویح  نآ  زا  دعب  دـیآ . لاهج  هفیاط 
لتق ریبدت  هطساوب  رشبلا  دیس  قیرط  قیفر  كوبت  هوزغ  رثا  ترصن  رفـس  رد  اهنآ  هک  رفن  راهچ  تسیب و  اب  شزاس  ةاطاوم و  رـسکی  هک  قافن 

تظفاحم یپ  رد  نیملاعلا  بر  ترـضح  کیل  دندوب  هدرک  ردب  هبقع  رد  رکنم  لعف  نآ  ریبدـت  زین  و  دومن ، دـندوب ، ردـقلا  لیلج  ربمغیپ  نآ 
نافرع لقع و  بجومب  ناحبـس  رداق  رب  نارفاک  یگبلغ  ناـمگ  ههبـشیب و  سپ  تسا  نینمؤملا  ریما  دوخ  یلو  نیلـسرملا و  دیـس  دوخ  یبن 

باب نآ  رد  باتک  هک  دندومن  بآمتیالو  ترضحب  هراشا  باحصا  زا  یـضعب  لاح  نآ  رد  تسا . نایع  رهاظ و  لاحم  ناقیا  نامیا و  بابرا 
دزیا لوسر  باحـصا  يا  هک  دومرف  تداعـسلا  کلام  یلو  دتـسرف . باهولا  یبن  تمدخب  باتـشب  یعرـسم  دـسیون و  بآمتلاسر  ترـضحب 

نیمحارلا محرا  ترضح  هک  نیقی  رابخا  زا  تسا  قبسا  یلوا و  قحا و  عرسا و  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  دمحم  قحلا  یبن  تمدخب  قلاخ 
نابحم رب  ناجلا  سنالا و  ماما  هک  نامز  نامه  رد  دنادرگ . علطم  ربخم و  نیقفانم  تکرح  شزاس و  تقیقح  زا  ار  نییبنلا  دیـس  دوخ  ربمغیپ 

ناکم نآ  رد  ناقفانم  رثکا  دـیجم  زیزع  ریدـقتب  دیـسر و  كوبت  هبقعب  تلاسر  ترـضح  تعاس  ناـمه  رد  ار  اـضق  دـینادرگیم  ناـیع  نیب و 
نامه رد  موش  موق  نآ  یگمه  راضحاب  لاحلا  یف  دومن  لاحم  نآ  رد  لابقا  تداعـسب و  لالجلا  يذ  ترـضح  لوسر  نوچ  دـندوب ، رـضاح 

هب كرابم  يور  ناحبـس  دزیا  لوسر  ناقلخ  ریاس  هکلب  ناقفانم  عامتجا  زا  دـعب   192 ص : ج1 ، جاـجتحالا ، دومرف . رما  مکح و  موب  زرم و 
یلو لتق  باب  رد  هک  نیقفانم  دیک  قیاقح  زا  ارم  هدـمآ  نیمرکالا  مرکا  ترـضح  لبق  زا  هک  نیما  لیئربج  تسنیا  هک  دومرف  هدروآ  موق  نآ 

نینچ و ریبدت  نینمؤملا  ریما  عفد  يارب  نیدیب  هرجف  نآ  هک  دیامنیم  نالعا  رابخا و  دـندوب  هتخیگنا  نینمؤملا  ریما  نیمحارلا  محرا  ترـضح 
عفر تیذا و  عفد  ترـضح  نآ  زا  نانچ  نینچ و  ناشن  تازجعم و  بیاجع  زا  دوخ و  ناسحا  ياـیازم  زا  ناحبـس  رداـق  نکیل  دـندرک  نینچ 

ناشیا ياقفر  ریاس  اب  نینمؤملا  ریما  ات  دینادرگ  راوتـسا  مکحم و  رارک  ردـیح  بسا  مس  تحت  ار  روفحم  نیمز  نآ  راتخم  دزیا  دومن . تیلب 
ندیواکب مکح  یلاعت  دزیا  رما  مکحب و  یلع  نآ  زا  دـعب  دنتـشذگ ، نانیمطا  لامک  رطاخ و  تیعمج  اب  ناکم  نآ  زا  ناگدایپ  ناراوس و  زا 

زع و نآ  زا  سپ  دومرف . رهاظ  دـندوب  هدـش  هعینـش  لمع  نآ  بکترم  هک  یتعامج  مامت  یماسا  هریفح و  نآ  دومن  نآ  فشک  ناـکم و  نآ 
زا یکی  دندینادرگ و  نایلم  روشحم و  یلوا  تئیه  یلـصا و  جهنب  ناکم  لحم و  نآ  نیمز  مالّـسلا  هیلع  یلع  تمارک  دوخ و  تیانع  زا  لج 

نیا قیاقح  حـناوس و  یلع  ای  هک  دـینادرگ  يرولا  ماما  ترـضح  ياضتقا  ضیف  يأر  ضورعم  هیناث  ةرک  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ياقفر 
باوج هک  دومرف  زاینیب  دزیا  یلو  زاس ، هناور  تعرسب  یعرسم  بوحصم  هب  نادرگ و  موقرم  نامزلا  رخآ  لوسر  ترضحب  قیقحتب  ار  قیرط 

دزیا تباتک  تسا و  نم  عرسم  لوسر و  زا  عرسا  يرولا  دیس  ترـضحب  هنأش  یلاعت  کلم  لوسر  هک  مدومن  مالعا  امـشب  اقباس  ار  مالک  نیا 
. تسا قحا  نسحا و  قیلا و  يرحا و  قلاخلا  یبن  ترـضح  تمدـخب  عرـسم  لاسرا  رد  ینأـت  ارم  هیلع  ءاـنب  تسا ، قبـسا  وا  لوسرب  وا  قلاـخ 

یلص ترضح  نآ  دومن  روکذم  باحصاب  قیرط  ریس  ماگنه  رد  هنیدم  رد  یلع  هک  تالاقم  تامدقم و  یکیب  تایصعلا  عفاش  یبن  ترضح 
باب رد  رشبلا  دیس  رفس  نآ  يادتبا  رد  هنیدملا  باب  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هچنآ  الا  دومرف  نایب  باحصا  روضح  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا 

نینچ و دنک  نیلسرملا  دیسب   193 ص : ج1 ، جاجتحالا ، تبسن  هبقاعلا  میخو  هفیاط  نیا  هک  دندوب  هتفگ  بآمتلاسر  ترـضحب  ناقفانم  دیک 
یفرح باحصا  هب  باب  نیا  رد  الـصا  بآم  توبن  دیامن ، ءایبنألا  دیـس  ترـضح  زا  ءاذیا  دیک و  نآ  عفر  یلاعت  بجاو  نکیل  دیامنیم  نانچ 
مـالع دزیا  یبن  یمارگ  لـفحم  یماـس و  سلجم  رد  هبقع  باحـصا  رفن  راـهچ  تسیب و  نآ  نوچیب  لوسر  ملکت  تقو  رد  نوچ  اـما  تفگن .
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ناتسود نارای و  زا  یضعبب  يور  ناقفانم  زا  یضعب  دندومن  عامتسا  مالّسلا  هیلع  یلع  باب  رد  مانالا  دیس  مایتلا  قدص  مالک  دندوب و  رضاح 
رهاـظ نیب و  رکـسع  رطاـخ  شیوشت  رکـشل و  قرفت  فوخ  هطـساوب  هقح  وـه  اـمک  یلع  تامدـقم  قیاـقح  دـمحم  هک  دـنتفگ  هدرک  دوـخ 
لحم نیاب  هنیدـم  زا  ربخ  ریاط  ای  عرـسم  هک  اریز  دـینادرگ  ناهنپ  روتـسم و  ناقلخ  ربارب  یلع  لاوحا  قیاقح  ناـمگ  ههبـشیب و  دـیامنیمن ،

هک دنتفگ  رگید  کی  اب  ناقفانم  نآ  زا  دعب  دیـسر . لتقب  هلیح  هچب  یلع  هک  دناد  هدوب  ربخم  علطم و  یلع  رما  قیاقح  رب  دـمحم  ات  دـیناسرن 
یلع لتق  ربخ  نوچ  لاحلا  هدش  نامیپ  دهع و  یلع  لتق  باب  رد  ناشیا  ام و  نایم  هک  دنانارای  تعامج  نامه  یلع  نالتاق  نامگ  هبئاشیب و 

بالقنا ربخ و  رییغت  زا  دمحم  بلطم  و  دنیامرفیم ، رهاظ  نایب و  ربخ  نآ  فالخ  دـنیامنیم و  نآ  نامتک  تیاهن  دیـسر  شناعباتم  دـمحمب و 
دنتـشگ رفاسم  هنیدم  زا  رورـس  نآ  دصقب  ضحم  رفـس  نیا  رد  هک  تسا  نارای  قافن  بضغ و  ریاون  باهتلا  نیکـست و  هطـساوب  ضحم  نآ 
شنارای واب و  يدـعت  لواطت و  تسد  هفیاط  نیا  ادابم  هکنآ  فوخب  اذـهل  تسا  ناشن  رطاخ  دـمحمب  هلمجلا  یف  ناراـی  اـم و  تقیقح  نوچ 

لیقیب و دوب و  تایح  رد  كدنا  امش  ام و  ندمآرب  زا  دعب  یلع  هک  هَّللا  تاهیه و  تاهیه  درک . نایب  عقاو  فالخ  نامه  هطساوب  دننک  زارد 
كدنا رد  ناکم  نیا  زا  جورخ  زا  دعب  دمحم  تسا و  لجـسم  طرخنم و  یتوم  کلـس  رد  لحم  نیا  رد  دیـسر و  لتقب  ام  هبحا  تسدـب  لاق 

یعامتجا تئیهب  امش  ام و  هک  تسا  مزال  لاحلا  اما  ددرگ ؛ كاله  اجنیا  رد  زین  وا  هتشگ  كاله  اجنآ  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  هچنانچ  ینامز 
نیاب دیاش  میناسر   194 ص : ج1 ، جاجتحالا ، روهظ  زیحب  رورس  تجهب و  راهظا  وا  روضح  رد  یلع  تاجن  باب  رد  میور و  ناشیا  تمدخب 
هفیاط نآ  هیلع  ءاـنب  دوش . یـضمم  يرجم و  وا  قح  رد  اـم  ریبدـت  اـت  اـم  فرط  زا  ددرگ  نئمطم  هلمجلا  یف  دـمحم  رطاـخ  ببـس  هلیـسو و 

هک توادع  لها  دیک  زا  هیحتلا  مالّسلا و  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  تزعلا  بر  یلو  باب  رد  ترـضح  نآ  تینهت  هدمآ  هیربلا  دیـس  تمدخب 
هیلع یلع  ایآ  هک  دندومن  مالعتـسا  ماهفتـسا و  مارکلا  یبن  ترـضح  زا  نآ  زا  سپ  دنتفگ . دندوب  هدرک  رورـس  نآ  تکاله  لتق و  دصق  رد 

نیبرقم مارک و  هکئالم  مارتحا  تفارش و  هک  دومرف  مالّسلا  ةالصلا و  هیلع  ربمغیپ  تسا . مالع  دزیا  ترضح  ماظع  هکئالم  زا  لضفا  مالّـسلا 
دمحم تیالو  لبقت  هطساوب  ضحم  نامسآ  نیمز و  هکئالم  عیمج  داجیا  هکلب  تسا ، یلع  دمحمب و  تبـسن  تدوم  تبحم و  هلیـسوب  ماظع 

زا ار  دوخ  لد  هک  مالّـسلا  هیلع  یلع  نایعیـش  ناـبحم و  زا  يدـحا  ره  قیقحت  یتسردـب و  تسا ، ناـنملا  کـلملا  هَّللا  مالـس  مهیلع  وا  لآ  و 
نآ هنیآ  ره  دـنادرگ  لحم  تاقوا و  یمامت  رد  فظنم  هزنم و  لج  زع و  هَّللا  قیفوتب  لغ  لغـش و  رز و  تاروذاق و  لـغ و  شغ و  تاـساجن 

. تسا كرابت  یلاعت و  يادخ  هکئالم  زا  رهطا  لضفا و  لزی  مل  هدنب 

([ ع  ) مدآ تهجب  هکئالم  دوجس  ]

ززعم نآ  دزن  رد  هفیاط  نیا  عضخت  عشختب و  مکح  مدآ و  هدجـسب  هکئالم  رما  ایاربلا  قلاـخ  هک  دـینادب  ع ])  ) مدآ تهجب  هکئـالم  دوجـس  ]
نآ لاقتنا  زا  هک  دندوب  هتخاس  رمضم  زوکرم و  دوخ  رطاوخ  سوفن و  رد  رـسکی  هکئالم  یگمه  هک  دندومن  نآ  هطـساوب  مالع  رداق  مرکم 

نوچ دـنادرگ  دـیدپ  نیمز  زا  دـیدج  قلخ  دـیجم  رداق  رگا  هک  دـندوب  هدرک  نانچ  ررقم  دوخ  اب  نامـسآ  هب  نیمز  زا  ناشیا  عافترا  نایعا و 
نوچ دوب . دهاوخ  رتهب  یلاعت  بجاو  دیدج  قلخ  نآ  زا  ام  تاذ  هتبلا  سپ  درب  نامسآب  نیمز  زا  هک  تساوخیم  نادنچ  ار  ام  نمحرلا  میحر 
دوخ نامیا  مالسا و  عیارش  بادآ  نیدب و  مرکا و  دحاو  تخانش  تفرعمب و  دنتسنادیم و  نانم  دزیا  دیدج  قلخ  زا  رتهب  ار  دوخ  تاذ  ناشیا 

ص: ج1 ، جاجتحالا ، هدـننیرفآ  ترـضح  دـندوب  مدـق  تباث  مدآ  رب  ناشیا  تیریخ  داقتعا  رد  هکلب  دنتـشاد  نامگ  ملعا  لضفا و  مدآ  زا  ار 
تفرعم هقیرط  زا  هدومن  اطخ  نونظ  تادـقتعم و  رد  ناشیا  هک  دـنادرگ  ملاع  فراـع و  ار  هکئـالم  هک  دومن  هدارا  ملاـع  رازه  هدـجه   195

اب ار  وا  دینادرگ و  ملاع  تایمـسم  عیمج  رب  ار  ترـضح  نآ  مالّـسلا  هیلع  مدآ  داجیا  زا  دعب  دابعلا  قالخ  اذهل  دنتفر . نوریب  یهلا  تاریدقت 
زا تاوامس  ضرا و  تایمسم  ءامسا  ماهفتسا  مالعتـسا و  هلا  میرک  هاگنآ  سپ  دینامارخ  يوأملا  تنج  رد  دوب  ناسنا  سنج  زا  هک  وا  تفج 

مکح رما و  مدآب  مد  نامه  رد  مارک  دزیا  دـندومن  لهج  زجع و  راهظا  تایمـسم  ءامـسا  تفرعم  تخانـش و  زا  هکئالم  نوچ  دومن ، هکئالم 
مالّسلا هیلع  مدآ  دناسانشب . تعامج  هب  ار  دوخ  ملع  لامک و  لضف و  هبتر  دنادرگ و  ملاع  فقاو و  تایمـسم  ءامـساب  ار  هکئالم  هک  دومرف 
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وبا بلـص  رد  ار  رایخا  لسر  راربا و  يایبنا  راونا  نوچیب  میکح  نوچ  اما  دـیدرگ . مارک  هکئالم  دوجـسم  دومن  دـیجم  میرک  مکح  تعاـطا 
مدآ ترـضح  بلـص  زا  دـینادرگ و  ناهج  رورغلا  راد  هناور  ناـنج  رورـسلا  راد  زا  ار  ترـضح  نآ  اذـهل  دوب  هدومن  رقتـسم  عدوم و  رـشبلا 

لآ نامزلا و  رخآ  لوسر  دـمحم  نایعا  نآ  مرکا  یقتا و  ملعا و  لضفا و  هک  ملاع  دزیا  ناگدـنب  رایخ  نالوسر و  ءایبنا و  زا  ناـشیا  تاـیرذ 
يالـضف ملعا  زا  دـمحم و  باحـصا  نیرتوکین  زا  دومن و  جارخا  تسا  نانملا  کلملا  تاولـص  مهیلع  نمحرلا  میحر  يایلوا  ترـضح  نآ 

علطم و مامتلاب  ار  ماظع  نیبرقم  مارک و  هکئالم  مالع  رداق  هک  تسا  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ترـضح  دـحاو  دزیا  لوسر  نآ  تما 
تیذا ناوارف و  تقـشم  لمحتم  ناسنا  هکنآ  هطـساوب  مارتحالا . يوذ  هکئالم  زا  دنلـضفا  وا  دـالوا  مالّـسلا و  هیلع  مدآ  هک  دـینادرگ  مـالعا 

لقن تیذا  لمحت  سوفن و  اب  هدـهاجم  نیطایـشلا و  ناوخا  ضراوع  زا  تسا  زوکرم  دوجوم و  ناشیا  رد  هچنآ  ساـیقب  دـندرگیم  ناـیاپیب 
رهق روج و  زا  مهوت  نیعالم و  يادعا  فوخ  زا  هرطاخم  لالح و  يزور  تشیعم و  هجو  يارب  لام  بلط  رد  داهتجا  یعـس و  هطـساوب  نایع 

فواخم و لاحم  ریس  كولس و  تدش  لابج و  قرط  قیاضم  کلاسم  رد  ریس  تبوعـص  لاعفا و  دب  قیرطلا  عاطق  نادزد و  رازآ  نیطالس و 
تینادحو تداهـش  هملک  نید و  يادـعا   196 ص : ج1 ، جاجتحالا ، تهجب  لاتق  داهج و  هطـساوب  تقـشم  دـئادش  لمحت  اـب  لـالم  عازجا 

، دـندرگیمنرب لازی  یگدـنب ال  تعاطا و  هقیرط  زا  لاوها  دـیادش و  نیا  باکترا  لالعا و  بابـسا و  دوجو  اب  نوچ  دـنیامنیم  لاـعتم  دـحاو 
نینمؤم و رایخ  دـینادرگ . ملاع  فراع و  لامجا ، ریغ  نم  لیـصفتلا  لیبس  یلع  لاوحا  نیا  قیاقح  رب  ار  هکئالم  لـالجلا  وذ  میرک  ترـضح 

نیقی صالخا و  راهظا  اذه  عم  دـندیدرگیم  نحم  دـیادش و  همه  نیا  لمحتم  نمیهم  ترـضح  دادـما  تیانع  ناسحا و  زا  نید  همئا  ناوریپ 
تلوحف و تاوهـشب  ناـشیا  ترطف  تقلخ و  هکنآ  اـب  دـنیامنیم  نیعـالم  نآ  مازهنا  هک  یعونب  نیطایـش  اـب  هبراـحم  نیبم و  نید  قیرط  رد 

رمتـسم فوفحم و  رـشب  ره  تاذ  رد  هک  رـصح  دـحیب و  روما  لایخ  رکف  شهاوخ  یعاود و  رخف و  تسایر و  زع  ساـبل و  تدوم  تبحم و 
دوخ زا  وا  تیرافع  ریاس  اب  یلاعت  هَّللا  مهنعل  وا  هدرم  سیلبت و  رپ  سیلبا  تعدخ  رکم و  تیلب  اذیا و  تقشم و  دانع  تاساقم  اذه  عم  تسا .

یهالم و عامـس  نیملاعلا و  بر  نید و  يادعا  زا  نعط  عامتـسا  هکلب  دنیامنیم ، عفد  دوخ  زا  نیطایـش  دیاکم  عیمج  ءازهتـسا  ءاوغا و  عفر و 
ناشیا و توق  بلط  هطـساوب  ریـس  وکین  هفیاط  نیا  هک  رفـس  تایلب  تایذا  دیادش  تاساقم  اب  دنیامرفیم  نیقیب  ربص  هب  نیداه  يایلوا  مانـشد 
گنج و هلماعم و  دیما  وا  زا  هک  یـسک  بلطب  ددرت  نید و  يادعا  زا  زیتس  زیرگ و  اب  نمحرلا  میحر  ترـضح  دادـماب  ناشیوخ  هعبت و  هقفن 

نامیا مالـسا و  لها  الـصا  ناهج  دیادش  تامدقم و  همه  نیا  دوجو  اب  و  دنراد . دشاب  زیزع  ترـضح  ربمغیپ  تلم  عرـش و  فلاخم  اب  زیتس 
دجوم یهاون  رماوا و  تعاطا  هویش  رب  هتسویپ  دنراذگیمن و  نوریب  نانم  دزیا  لوسر  تعباتم  ناحبـس و  رداق  ترـضح  یگدنب  قیرط  زا  مدق 

نآ رد  دید  لمکم  میقتسم و  تعاط  هویش  رد  ار  مدآ  ینب  لج  زع و  ترضح  نوچ  دنمد و  خسار  مدق و  تباث  تیدوبع  تقیرط  رب  ملاع و 
نآ هطـساوب  ناسنا و  عبط  همزال  هک  ایالب  نحم و  دـیادش  زا  ار  امـش  نم  هکئالم  يا  دومرف : لالجا  تزع و  يور  زا  هکئالمب  باطخ  لاـح 

جهتبم و نآب  يراتفرگ   197 ص : ج1 ، جاجتحالا ، هطساوب  ار  امـش  ریامـض  رطاوخ و  رود و  نآ  زا  لحارمب  تسایهم  نیعم و  هشیمه  هفیاط 
تراقح نزح و  ثعاب  هبرشا  نالیم  ءایشا و  ریاس  ماعطب و  ياهتشا  هن  امش و  تراغـص  تلذ و  هلیـسو  يدرم  تاوهـش  هن  مدینادرگ  رورـسم 
سیلبا هکیالم  يا  تسبوبحم . عوفرم  نمأم  رد  امش  نطوم  بولسم و  عوزنم و  امـش  بولق  زا  ایند  نید و  يادعا  زا  فوخ  هکلب  تسا ، امش 

ار وا  الصا  مدومن  تسارح  تنایص و  نتـشیوخ  تمـصع  هانپ  رد  ار  اهنآ  هک  نم  هکیالم  ياوغا  هطـساوب  اهنیمز  اهنامـسآ و  رد  ار  سیلبترپ 
زا ار  دوخ  نیئآ  نید و  دنیامن و  تعاطا  ارم  هک  ره  مدآ  ینب  فیاوط  زا  هک  دیـشاب  هاگآ  دـینادب و  هکئالم  يا  نکیل  تسین ، يراک  لغش و 

دوعـسم تبحم  بنج  رد  سک  نآ  هک  یتسار  یتسردـب و  دـنراد  تمالـس  هاگن و  تابکن  تافآ و  ریاس  نیعالم و  نآ  هدرم  نیطایـش و  رش 
ترـضح هک  نم  دزن  رد  سک  نآ  هکلب  تسین ، سرتـسد  ناـسحا  قافـشا و  نآ  لـثمب  ار  سک  چـیه  وا  ریغ  هـک  تـسا  يریخب  تداعـسب و 

. تسین نآ  لثم  كاردا  تداعـس و  نآ  تفاـیرد  تردـق  مدـع  هطـساوب  ار  سک  چـیه  وا  ياوس  هک  یبرق  تداعـسب  تسا  بستکم  منمیهم 
هیلع و هَّللا  یلـص  دمحم  تما  یبوخ  لضف و  زا  ترـضح  نآ  تخانـش  مدآ و  لامک  قیاقح  زا  ار  نامـسآ  نیمز و  هکئالم  نانم  دزیا  نوچ 

بر تبحم  هطـساوب  تدوم و  تنج  رد  تعامج  نآ  هک  دـینادرگ  اسانـش  فراـع و  ناـماما  یقاـب  یلع و  ياـفلخ  نایعیـش و  مّلـس و  هلآ و 
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نآ رد  تسین  تنحم  یتخـس  نآ  لثم  لمحت  تردـق  ار  کیالم  فیاوط  الـصا  هک  دـندرگیم  تقـشم  دـیادش و  همه  نیا  لمحتم  تزعلا 
ترضح نآ  زا  دعب  هکئالم . نایعا  ناسحا  زا  دنلـضفا  ناسنا  فیاوط  زا  نایقتم  رایخا  رثکا  مدآ و  هک  دیدرگ  نایع  رهاظ و  هکئالم  رب  نامز 

رب لمتشم  رشبلا  وبا  ترضح  تاذ  هک  اریز  دومن  مالّسلا  هیلع  مدآ  دوجسب  رما  نافرع  مدآ  لضف  رب  انب  ار  نامـسآ  نیمز و  هکئالم  نانم  دزیا 
هدجـس دیدرگ  دوبعم  ترـضح  هکئالم  دوجـس  اذهل  دندوب  عدوم  وا  بلـص  رد  هک  زرم  دـحیب و  ریـس  وکین  يالـضف  ایبنا و  زا  قیالخ  راونا 

هک دوب  ملاـع  رداـق  ترـضح  هکئـالم  هلبق  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  مدآ  هکلب  دوبن  مد  نآ  رد  وا  تاذ  يارب  زا  صوـصخم  ار  مدآ  رم  هکئـالم 
ثعاب میظعت و  لیجبت و  هلیـسو  هدجـس  نآ  هکنآ  تیاهن  دندرکیم  ملاع  راگدرورپ  يارب   198 ص : ج1 ، جاجتحالا ، زا  هدجـس  مدآ  يوسب 
عوشخ ربکا و  قلاخ  ریغب  تسین  روخرد  راوازس و  رگید  قولخم  هدجس  ار  يدحا  چیه  دیدرگ و  میلستلا  ۀیحتلا و  هیلع  مدآ  میرکت  تزع و 

زجع و راهظا  هکئالم و  دوجـس  میظعت  دوب و  رافغ  دزیا  يارب  زا  ضحم  مالّـسلا  هیلع  مدآ  يارب  زا  مارک  هفیاط  نآ  عوضخ  ماظع و  هکئـالم 
ار یـسک  نمیهم  ترـضح  ناگدـنب  زا  نم  رگا  و  دوب . ناحبـس  رداق  میظعت  نامه  نامگ  ههبـشیب و  مالّـسلا  هیلع  مدآ  تمدـخ  رد  راسکنا 

یصو مولعب  ثبـشتم  طسوتم و  وا  هک  یـسک  هدجـسب  مدینادرگیم  رومأم  ار  دوخ  نایعیـش  يافعـض  هنیآ  ره  مدومنیم  رما  قولخم  هدجـسب 
نآ هک  یفطـصم  دـمحم  زا  دـعب  تسا و  دابعلا  بر  قلخ  نیرتوکین  یتهج ؟؟؟ کی  یتسود و  داحتا و  دادو و  ضحمب  مویق و  یح  لوسر 

دیدرگ اهافج  دـیادشب و  ملأتم  ایالب و  هراکم و  لـمحتم  اـیند  راد  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هک  اریز  مدومنیم ، دـشاب  یـضترم  یلع 
رطاخ نوماریپ  هب  تلفغ  لهج و  هکنآ  تهجب  دیدرگن  ربکا  دزیا  رما  چیه  رکنم  زگره  یلاعت و  هَّللا  قوقح  حیرصت  راهظا و  يارب  زا  ضحم 

. تسین ربهار  اعطق  الصا و  ردیح  نینمؤملا  ریما  رواد  دزیا  یلو  رطاقم  ضیف 

[ نیعل سیلبا  اب  ع )  ) مدآ ناتساد  ]

رشعم يا  هک  هدومرف  هدروآ  ناشن  تنج  لفحم  نادعستسمب  كرابم  يور  نامزلا  رخآ  لوسر  نآ  زا  دعب  نیعل ] سیلبا  اب  ع )  ) مدآ ناتساد  ]
کلاه و نوعلم و  هکلب  رساخ  يواخ و  ربکا  دحاو  مکح  رما و  کی  كرت  هطساوب  هتـشگ  یلاعت  يادخ  یـصاع  هک  سیـسخ  سیلبا  سانلا 

رواد نیمه  عونـصم  قولخم و  مدآ  رب  دقح  ربکت و  رب  لمتـشم  وا  تیـصعم  هکنآ  تهجب  دـیدرگ  کلاهملا  قیـضا  رد  نارین  رد  وا  نکـسم 
عفـشت رکذـت و  ماـگنه  رد  مدآ  هچ  دوبن ، ربکت  رب  طوبرم  ربـجت و  رب  نراـقم  هیهنم  هرجـش  لـکا  هطـساوب  مدآ  ترـضح  تیـصعم  اـما  دوب ،

نییبت مالک و  حیـضوت  دومنن . ربکت  عون  چیه  الـصا  دنانیملاعلا  بر  ترـضح  ناگدیزگرب  هک  وا  نیرهاط  نیبیط و  لآ  دـمحم و  يامـساب 
هک دومرف  نیلسرملا  ءایبنألا و  با  مدآ  هب  باطتسم  باطخ  نوچ  نیمحارلا  محرا  ترضح  هک  تسا  نینچ  ماربا  فلکت و  ریغ  نم  مارم  نیا 

دوخ دیدرگ و  یصاع  یغاط و  دومنن  هدجس  ارت  دومن و  وتب  تبسن  هک  يربکت  هطساوب  نم  اب  وت  باب  رد   199 ص : ج1 ، جاجتحالا ، سیلبا 
لوبق مدآ  يا  وـت  هدجـس  باـب  رد  نم  تلـالج  تزع  تمظع و  هلیـسوب  ارم  رما  دوـمنیم و  وـت  عـضاوت  رگا  دـینادرگ  يواـغ  کـلاه و  ار 

عضاوت هلیسوب  اما  يدومن  تیـصعم  نم  اب  هیهنم  هرجـش  لکا  ببـس  وت  هچنانچ  دشیم  رامـش  باسح و  زور  رد  راگتـسر  هنیآ  ره  دومرفیم 
تیذا يراوخ و  تیـصعم و  ناوه  لذ  زا  یتفای و  يراگتـسر  حالف و  دـحا  دزیا  لوسر  نآ  لآ  یمارگ  یماسا  رکذ  دـمحم و  یماـس  مساـب 

نآ دوخ  ریـصقت  تهجب  يدـناوخ و  نیلـسرملا  دیـس  نآ  نیرهاـط  نیبیط و  لآ  دـمحمب و  ارم  هکنآ  هطـساوب  يدـمآرب  يراوگوس  تلذ و 
وت ناهانگ  رـس  زا  متفرگن و  ناوه  تلذ و  نآ  هب  ارت  نایعا  نآ  هطـساوب  متفریذپب و  ارت  هبوت  اذـهلف  يدروآ  عفـشتب  ار  یلاعت  يادـخ  يایلوا 

تلذ و باکترا  زا  دعب  دوب  نایمدآ  همه  ردپ  مدآ  نامدرم  رـشعم  يا  مدـینادرگ . طرخنم  ناکین  ناراگتـسر و  کلـس  رد  ارت  متـشذگرد و 
مالّسلا مهیلع  نایعا  نیا  تکربب  ماثآ  تیصعم و  تیلب  زا  تاجن  هدز  مالّسلا  مهیلع  تیبلا  لها  ام و  یقثولا  ةورعب  ماصتعا  تسد  نوچ  ماثآ 

همئا تماما  تیالو و  لوبق  سک  نآ  ینعی  هنسحم  راعش  هیضرم و  هویـش  نیمه  هک  سدقت  یلاعت و  بجاو  ناگدنب  زا  سک  ره  سپ  تفای ،
. درادن عزف  همهاو و  عون  چیه  ههبشیب  یبقع  يارس  ایند و  راد  رد  دراد  یعرم  ار  مالّسلا  مهیلع 

[ نیقفانم ۀبقعلا و  ۀلیل  ناتساد  ]
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[ نیقفانم ۀبقعلا و  ۀلیل  ناتساد  ]

رکسعم نآ  زا  تلحر  رکسع و  چوکب  رما  رحس  تقو  بش  رخآ  فصن  رد  رشبلا  دیس  ترـضح  هاگنآ  سپ  نیقفانم ] ۀبقعلا و  ۀلیل  ناتـساد  ]
ریاس باحـصا و  زا  يدـحا  چـیه  هک  دـننک  يدانم  رکـسعم  رد  رثا  ترـصن  رکـشل  ناشواچ  زا  یکی  هک  دومرف  مکح  دومن و  رگید  لحمب 

تقبـس ناحبـس  بهاو  بیبح  نآ  رب  ناکم  نآ  كولـس  ریـس و  رد  درذگن و  هبقع  نآ  زا  ناجلا  سنالا و  یبن  ترـضح  زا  شیپ  نایرکـشل 
هک لبج  نآ  نمادـب  ار  دوخ  نامدرم  عیمج  زا  رتشیپ  وت  دـیاب  هک  نامیلا  ۀـفیذحب  دومرف  مکح  ناـمز  ناـمه  رد  ناـمزلا  رخآ  لوسر  دریگن .
زا هفیاط  مادـک  هک  يدرگ  دـصرتم  بقرتم و  ینیـشن و  ماقم  نآ  رد  مامت  مزح  تسارحب و  یناسر و  تسا  لحم  نآ  رد  رتشیب  قیـالخ  ربعم 

نکیل ینادرگ  ربخم  200 و  ص : ج1 ، جاجتحالا ، علطم  رما  نآ  قیاقحب  ار  ام  ات  يدرگ  علطم  دنرذگیم  رتشیپ  ناکم  نآ  زا  رکـسع  فیاوط 
هتـشاد یعرم  هقح  وه  امک  ار  طایتحا  فرط  ینادرگ و  هباشتم  درجمب  یگنـس  بقع  رد  ار  دوخ  هدوب  ربخاـب  تسادـح  لاـمک  اـب  هک  دـیاب 

ضورعم یبنلا  دیـس  تمدخب  یگدـنب  تیودـف و  ضرع  زا  دـعب  هفیذـح  ینادرگن . نایع  یئرم و  ناگدـنرذگ  رب  الـصا  ار  دوخ  هک  یعونب 
چیه نسحتسم  هک  رگید  رشب  تروصب  ههبشم  ار  دوخ  هنوگچ  مروهشم  رکـشل  نیا  يور  رد  نوچ  رقحا  هرذ  نیا  رورـس  يا  هک  يدینادرگ 

نآ رس  رد  دیاش  دنراد  امـش  لتق  هدارا  ناقفانم  نآ  نوچ  ریبک  ناکم  هوک و  نآ  نمادب  نم  رگا  هک  مسرتیم  نآ  زا  زین  و  مدرگ . تسین  رـشب 
لاوحا فاشکنا  نم و  ندید  زا  دعب  هتبلا  دنرذگ ، صحفت  طایتحا و  لامک  اب  هبقع  نآ  زا  روبع  تقو  رد  نیقی  دننک و  مدقت  امـش  رب  ناکم 
دننادرگ مهتم  مهبم  رما  نیاب  ارم  نوچ  ماهتفر و  ماقم  نیاب  امش  مالعا  تحیصن و  هطساوب  نم  هک  دیناسر  دنهاوخ  دوخ  رطاخب  لاض  یعمج 

هک دومرف  دومحملا  یبن  ترضح  دومن . مناوتن  زین  مالعا  منام و  مورحم  مانالا  دیس  يا  وت  رضحم  فرش  زا  نم  دنناسر و  لتقب  ارم  کشیب 
هک دیامنیم  رما  امـشب  لج  زع و  لوسر  ترـضح  هک  يوگب  هتفر  رجح  نآ  دزنب  دیآ  وت  رظنب  گرزب  گنـس  یـسر  لبج  نالف  نمادب  نوچ 

نیا زا  هک  ناگدـنرذگ  زا  سک  ره  هک  يدرگ  کبـشم  بوقثم و  یعونب  یهد و  ياـج  دوخ  فوـج  رد  ارم  يوـش و  هتفاکـش  یهلا  مکحب 
مالعا لاعتم  لوسرب  لاض  عمج  لاوحا  قیاقح  لاحم  نیا  زا  تعجارم  زا  دـعب  هتـشگ  علطم  ربخم و  تعامج  نآ  رب  نم  دـنیامن  ددرت  ناـکم 
یناسر رجح  نآ  هب  ربکا  يادـخ  ربمغیپ  ماغیپ  نوچ  وت  هتبلا  مشابن . نیکلاه  هلمج  زا  اـت  دومن  دـناوت  ددرت  نم  مسج  رد  محور  زین  میاـمن و 
تهجب دهد و  مارآ  ماقم و  دوخ  فوج  رد  ارت  هتشگ  قش  یناسآ  تلوهس و  لامک  رد  ینابر  دزیا  مکحب  گنرد  لهم و  ریغ  نم  گنس  نآ 

رد دیناسر  ماغیپ  دیـسر و  ناکم  نآ  هب  نامزلا  رخآ  لوسر  رماب  نامیلا  ۀفیذح  نوچ  ددرگ . نزور  اب  نکـسم  نآ  ندـب  رد  وت  حور  تکرح 
رجح نآ  فوج  رد  نامیلا  ۀفیذح  نوچ   201 ص : ج1 ، جاجتحالا ، دیدرگ . کبشم  هتفاکش و  یلاعت  دزیا  نامرفب  اراخ  گنـس  نآ  تعاس 

نآ راسی  نیمی و  رد  هتشگ  راوس  نارتش  رب  ناقفانم  ناکرشم  رفن  راهچ  تسیب و  نآ  همه  هک  دید  نامز  كدنا  یـصفت  زا  دعب  تفرگ  ناکم 
ربخ دحا  چیه  ات  دینادرگ  رسیب  ار  وا  نت  دیاب  دیآرد  رظنب  ربعم  نیا  رد  هک  ره  دنتفگیم  رگد  کی  اب  دنرذگیم و  رایـسب  ناگدایپ  اب  رارـشا 

ربخم لوق  عامتـسا  درجمب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  دـمحم  هک  اریز  مدـید  هبقع  نماد  رد  ار  تعاـمج  نـالف  نم  هک  دـناسرن  دـمحمب 
ددرت لبج و  نیاب  ءاـقترا  نوچیب  لوسر  نآ  نوچ  ددرگن و  هبقع  نیا  نوماریپ  الـصا  ددرگ و  دـعاقتم  قیرط  نیا  كولـس  ریـس و  زا  قیقحت 

شوگب ناحبـس  رداق  مکحب  ناقفانم  نانخـس  یمامت  یگمه و  دنام . لطعم  ههبـشیب  ام  هدارا  لطاب و  وا  قح  رد  ام  ریبدت  دیامنن  لحم  نیاب 
نآ زا  سک  چیه  دنتشذگ و  اجنآ  زا  ناقفانم  عیمج  نوچ  اما  دینادرگیم . دوخ  رطاخ  ریاخذ  ار  هفیاط  نآ  مالک  وا  دیـسریم و  نامیلا  ۀفیذح 

دنتشگ و قرفتم  لبج  نآ  بناوج  فارطاب و  دندیسر و  لبج  نآ  يالعاب  لضم  موق  نآ  هکلب  دنامن  يداو  نآ  رد  نیطایشلا  ناوخا  نیعالم 
بیرق شلجا  دیـسر و  کیدزن  تقو  نیا  رد  دـمحم  تکاله  هک  دـنتفگیم  رورـس  تجهب و  يور  زا  دنتـسشن و  نیلـسرملا  دیـس  نیمک  رد 

نیا تفاسم  عطق  وا  لوا  هک  دینادرگ  عونمم  ناج  فوخ  زا  لبج  دوعص  زا  باکر  نیمزتلم  عیمج  باحـصا و  بارطـضا  زا  هچنانچ  دیدرگ 
ریدـقت قفاوم  ام  ریبدـت  هتبلا  دـشابن  وا  هارمه  دـشاب  ام  اب  دروآ  مه  هک  یـسک  شباحـصا  زا  دـسر و  ناکم  نیاب  اهنت  وا  نوچ  دـیامن ، لحم 

رماب داب  دنتفگیم و  تافرخزم  نایذه و  عون  نیا  درب . دناوتن  نوریب  ام  تسد  زا  ار  یکی  دـشاب  هتـشاد  ناج  رازه  رگا  ددرگ و  یلاعت  يادـخ 
ریمض رد  ار  نآ  یگمه  وا  دیناسریم و  نامیلا  ۀفیذح  شوگب  رود  هاوخ  کیدزن و  هاوخ  روعـشیب  ناقفانم  نآ  نانخـس  عیمج  دابعلا  قالخ 
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نکمتم دوب  لغد  موق  نآ  ندرک  نیمک  هدارا  هک  لحم  ناکم و  رد  لبج  يالاب  رد  لضم  عمج  نآ  نوچ  دـینادرگیم . رمـضم  دوخ  رطاخ  و 
: تفگ دـمآرد و  نخـسب  وا  اب  دوب   202 ص : ج1 ، جاجتحالا ، نصحتم  نمکم  نآ  رد  ناـمیلا  ۀـفیذح  هک  هرخـص  تقو  نآ  رد  دـندیدرگ 
علطم و ناقفانم  نآ  هدـساف  تادارا  نانخـس و  قیاقح  زا  ار  نامزلا  لوسر  نآ  هتفر  بآمتلاسر  تمدـخب  باتـش  لامک  اب  ور و  نورب  لاـحلا 

زیاج ینأت  باب  نیا  رد  ناسر و  یحطبا  یبن  نآ  فیرـش  عمـسب  ار  نآ  یماـمت  یگمه و  دـیدرگ  وت  عومـسم  یئرم و  هچنآ  نادرگ و  ربخم 
نیقفانم مور  نوریب  مدرگ و  ادج  وت  زا  نوچ  هک  منادـیم  نیعتب  هچ  مریحت  فوخت و  رد  وت  تقرافم  زا  نم  رجح  يا  تفگ : هفیذـح  نادـن .

لاعتم دزیا  لوسر  ترـضحب  ار  لاهج  لاض و  هفیاط  نیا  لاوحا  هک  ادابم  هکنآ  فوخب  نامگ  ههبـشیب و  ناـکم  نیا  رد  نم  ندـید  درجمب 
رطاخ زیزع  يا  تفگ : هرخص  دننادرگ . سویأم  مورحم و  هیربلا  دیـس  هعفنملا  ریثک  تمدخ  تفایرد  فرـش  زا  دنناسریم و  لتقب  ارم  مناسر 
حوبس بهاو  نآ  نذاب  ارت  حور  درک و  ررقم  رقم ، نمأم و  نم  فوج  رد  ارت  هک  رداق  دزیا  ترضح  هک  نادرگ  رقتسم  نئمطم و  دوخ  رطاع 

نآ هبتع  لبقت  فرـشب  هتـشاد  نوصم  ظوفحم و  نوچیب  لوسر  يادعا  زا  ارت  نیقیب  دـیناسریم  مدومن  ثادـحا  دوخ  رد  نم  هک  اهخاروس  زا 
عیمس تعاس  رد  دمآ  نوریب  هفیذح  هتشگ  رجفنم  ربکا  دزیا  مکحب  هرخص  نآ  نامز  نامه  دیناسر . دهاوخ  هیحتلا  ةالصلا و  هیلع  ترـضح 

دمآ دورف  دوبعملا  یبن  تمدخب  هکنآ  ات  دومنیم ، ناریط  اوه  رد  دمآ و  زاورپب  زاینیب  ترضح  رماب  وا  دینادرگ و  ریاط  تروصب  ار  وا  رداق 
ضورعم دـیجم  لوسرب  دینـش  دـید و  لـغد  موق  نآ  زا  لـبج  نآ  رد  هچنآ  لـج  زع و  لوـسر  تمدـخ  رد  یگدـنب  مالـس و  ضرع  زا  دـعب 

مامتلاب مائل  ناقفانم  نآ  مانالا  دیـس  يا  تفگ  هفیذح  یتخانـش . ناشیا  ياهورب  ار  تعامج  نآ  وت  هفیذح  يا  تفگ  همحرلا  یبن  دـینادرگ .
اقباس هک  نارتش  زا  ار  ناشیا  رثکا  نمیهم  لوسر  يا  وت  هجوت  تافتلا و  دادماب  نم  نکیل  دندوب  هتسب  هچ  رگا  ماثل  ناهد  رب  يور و  رب  باقن 
یعرم تیاـغب  ار  طاـیتحا  مزح و   203 ص : ج1 ، جاجتحالا ، فرط  لاض  یـضعب  نآ  اـما  متخانـش  مدـیدیم  راوس  نآ  رب  رـضح  رفـس و  رد 

نوچ رثا  نآ  رد  دندوشگ و  مائل  هدومن  عمج  رثآم  تملظ  رطاخ  دشن  رهاظ  نیب و  ناشیا  رب  ربعم  نآ  رد  رشب  زا  يدحا  چیه  نوچ  دنتشادیم 
هکنآ ات  دـندوب  نالف  نالف و  نـالف و  هک  متخانـش  ناـیعا  امـساب و  ار  ناـقفانم  نآ  یماـمت  دـمآرد  نم  رظنب  رتبا  موق  نآ  هوکـش  هریت  هوجو 

ره هفیذـح  يا  هک  دومرف  ربکا  دزیا  لوسر  دومن . رفن  راهچ  تسیب و  نآ  یماسا  رکذ  دادـعت و  ردـقلا  لیلج  ربمغیپ  نآ  رـضحم  رد  هفیذـح 
یتسردب و هک  اریز  دوبن  ناشیا  عفد  هلا  تردق  زا  ار  ناقلخ  نیا  یمامت  نامگ  ههبشیب و  دمحم  تیـشم  رـصان و  ظفاح و  هلا  ترـضح  هاگ 
وا ترخآ  ایند و  حالـص  هچ  ره  تسا و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  دمحمب  دوخ  ملع  تردق و  مکح و  رما و  غلاب  یلاعت  يادـخ  قیقحت 

ٌدَّمَُحم هلا  بیبح  ترضح  هاگنآ  سپ  دنـشاب . رفنتـسم  يذأتم و  ربکتـسم و  هراک و  رفک  لها  شرما  لعف و  زا  دنچ  ره  دنادرگ  لومعم  دناد 
رفس نآ  رد  باستنا  تداعـس  باکر  نیدعـستسم  کلـس  رد  هک  باحـصا  صاوخب  كرابم  يور  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر 
یط رد  هدومن  ناحبـس  نمیهم  ترـضحب  لک  لکوت  ناملـس  رامع و  وت و  نامیلا  ۀفیذح  يا  هک  دومرف  دروآ و  دـندوب  طرخنم  رثا  ترـصن 

مد نامه  رد  مدرم  ریاس  ام  بقع  رد  میرذـگن  هبعـص  هبقع  زا  رتشیب  نوچیب  مکحب  ام  نوچ  دیـشاب و  قیفر  ریـسم  قیرط  رد  هبقع  نیا  هلحرم 
هَّللا مالس  هیلع  ءایبنألا  دیس  ترضح  دنیامنن . ثکم  هتـسنادن  زیاج  یخارت  ینأت و  دنیامن و  تقفاوم  تعباتم و  کلهم  کلـسم  نیا  ریـس  رد 

یکی ناملـس  هفیذـح و  دـش  ناور  هبقع  بناجب  هتـشگ  راوس  دوخ  راثآ  ضیف  راکرـس  بکارم  زا  نآ  ریغ  ای  ابهـش  هقان  رب  مد  نآ  رد  یلاعت 
راتخم لوسر  نآ  بناوج  فارطا و  رد  رادرکاهدژا  ياصع  اب  راویئادف  رامع  دـناریم و  يرگید  دیـشکیم و  نامزلا  رخآ  یبن  نآ  رتش  راهم 
هدروآ موجه  موجن ، ورسخ  نآ  فارطا  رب  هتشگ  راوس  ناهوک  کلف  نارتش  رب  هرایس  موجن  دننام  موق  باحصا و  یقاب  دوب و  رایـشوه  رایس 

مزح و لامک  اب  هدـش  هدـنکارپ  هبقع  نآ  بناوج  یلاوح و  رد  رثا  ترـصن  رکـشل  ناگدایپ  دنتـشگ و  ناور  بهاولا  یبن  نآ  بقع  رد  رثکا 
تداهش دنتفریم و  هتشاذگ  اهتـسد  فک  رب  ناربمغیپ  متاخ  نآ  ناغمرا  هفحت و   204 ص : ج1 ، جاجتحالا ، يارب  ار  ناج  دقن  هکلب  تدالج 

دنتشاد هاگمارآ  ماقم و  لبج  هار  يالاب  فرط  رد  لغد  رارشا  ناقفانم  اما  دنتسنادیم . تداعس  فرـش و  ۀمحرلا  یبن  نآ  تمدخ  رد  ار  دوخ 
رفنت مر و  رورس  نآ  رتش  ات  دندیناطلغ  دوب  لسرلا  متاخ  ربعم  هک  لفسا  فرطب  لبج  نآ  يالاب  زا  دنتخیر  رایسب  ياههبد  رد  رامشیب  راجحا 

دـشیم ناریح  دمآ  هوتـسب  نآ  تابعـش  ریـس  تبوعـص  ولع و  دعب و  هلیـسوب  نارظان  رظن  هک  هوک  نآ  هرد  رد  ار  ریـسکیپ  ربمغیپ  نآ  هدومن 
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ات دندشیم  عفترم  یقترم و  نامسآ  فرطب  نانم  دزیا  نامرف  مکحب و  دندیـسریم  یلاعت  هَّللا  لوسر  هقانب  کیدزن  نوچ  اهبد  ار  اضق  دزادنا .
هبد یمامت  نوچ  دیـسریم . اههرد  نابایب و  هب  ناطلغ  ناـطلغ  ـالاب  زا  اـهبد  نآ  زا  دـعب  دومنیم  روبع  رورم و  اـجنآ  زا  روفغ  بر  لوسر  هقاـن 
نآ رطاع  رطاخ  اذهل  دیمرن  دیـسرتن و  اهنآ  هشحوم  ياهادـص  زا  ص )  ) ءایبنألا دیـس  رتش  الـصا  دیـسر و  نیئاپب  ربعم  نآ  يالاب  زا  رجحرپ 

دروآ و رسای  رامعب  يور  راربالا  هَّللا  مالس  هیلع  رـشبلا  دیـس  ترـضح  رثا  نآ  رد  دیدرگ  رقتـسم  عمج و  ربعم  نآ  كولـس  ریـس و  زا  رورس 
نیا لفساب  لبج  يالعا  زا  هدز  يراد  تسد  رد  هک  اصع  نیاب  ار  هوکـشیب  هوبنا  هورگ  نیا  لحاور  هوجو و  يارب و  لبج  نیا  يالابب  تفگ 

يالعا زا  هدز  ار  نارتش  ياهیور  هتفر  الابب  نایرج  اضق  نامرف  بجومب  رامع  نادـم . زیاج  ناکم  نآ  رد  ار  نیقفانم  نآ  ثکن  ناسر و  لحم 
یعمج تسد و  ار  یـضعب  دندیطلغ  دوخ  ياههقان  زا  ناقفانم  رثکا  دندیمر  رامع  روش  بوچ و  زا  نارتش  نوچ  دینادرگ  ناور  لفـساب  لبج 

هک رایـسب  تدم  زا  دـعب  دنتـشگ  راتفرگ  اهدردـب  هک  لغد  ناقفانم  زا  يرایـسب  هتـسکش  اهیور  رـس و  ار  یخرب  ندرگ و  ار  یهورگ  اپ و  ار 
ندرم تقو  ات  نایع و  رهاظ و  ناشیا  حراوج  يور و  رد  مخز  یگتسکش و  راثآ  دیدرگ  لمدنم  حیحـص و  هلمجلا  یف  لضم  موق  نآ  ربابج 

ریما هفیذـح و  هک  دومرفیم  لفاحم  سلاـجم و  رثکا  رد  باـهو  دزیا  لوسر  دـندوب و  ناـقلخ  ناـیم  رد  اـمن  تشگنا  ناـشن  هلیـسوب  ناـقفانم 
نآ هرخص  فوج ؟؟؟ رد  هکنآ  هطـساوب  هفیذح  اما   205 ص : ج1 ، جاجتحالا ، دنناقفانم . لاحب  نامدرم  عیمج  ملعا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 
نآ زا  تعجارم  زا  دعب  هفیذح  دنتـشذگ و  هبقع  زا  مائل  هفیاط  مادک  مانالا  دیـس  ترـضح  زا  شیپ  هک  دومنیم  هدـهاشم  دوب و  نئمطم  لبج 

دناهتسشن ص )  ) نیلسرملا دیس  ترـضح  نیمک  رد  لبج  نآ  رد  نیقفانم  هک  دینادرگ  راکـشآ  مولعم و  يرولا  یبن  ترـضحب  يوام  ماقم و 
دوخ نوچیب  ترـضح  لوسر  نآ  نوچ  و  دومن . یلاعت  هَّللا  لوسر  ترـضح  زا  اپ  رـسیب و  عمج  نآ  ياذـیا  رـش و  عفد  یلاعت  يادـخ  نکیل 

کلم یبن  ترفاسم  ماگنه  رد  اقباس  هک  دودرم  نآ  دوبعم  دزیا  ترـضح  دومرف  لالجا  تضهن  هنیکـس  اب  هنیدـم  بناجب  لاـبقا  تداعـسب و 
نکـسم رد  سبلم  راع  تلذ و  سابلب  سدقا  دزیا  ار  هبقاعلا  میخو  هفیاط  نآ  دندومن  فقوت  دقاعت و  هنیدـم  رد  هدومن  ضرامت  راهظا  مالعلا 

عمج نآ  دومرف و  ررقم  ران  هیواه  ار  تعامج  نآ  نکاسم  یبقع  رد  راخ و  لیلذ و  ایند  رد  دـینادرگ و  راـثد  بحاـص  نکاـس  رازا  ناوه و 
راع و يزخ و  سابلب  راجف  نآ  یمامت  یگمه و  رابج  مقتنم  مکحب  دندرک  نیمالا  کلملا  هَّللا  مالس  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  لتق  ریبدت  هک 

مالّسلا هیلع  ردیح  نینمؤملا  ریما  قح  رد  ریرش  فیاوط  نآ  هک  يریبادت  ربصب  عیمس  دنتـشگ و  راتفرگ  میمح  برـشت  هب  میحج  ران  باهتلاب 
. دوبعملا معن  یبسح و  وه  دومرف و  عفد  عفر و  دندومن  ریدصت 

نینمؤملا ریما  ترضح  تیالو  باب  رد  نینس  روهش و  مایا  رگید  ریدغ و  مخ  زور  رد  نیدلا  موی  یف  عیفشلا  یبن  ترـضح  جاجتحا  نایب  رکذ 
نیملاعلا بر  هَّللا  مالس  مهیلع  نیموصعملا  ۀمئا  یقاب  مالّسلا و  هیلع  یلع 

هراشا

ریما ترـضح  تیـالو  باـب  رد  نینـس  روهـش و  ماـیا  رگید  ریدـغ و  مخ  زور  رد  نیدـلا  موی  یف  عیفـشلا  یبن  ترـضح  جاـجتحا  ناـیب  رکذ 
وبا لمکا  ملاع  دیـس  لجا و  لماک  خیـش  درک  تیاور  نیملاعلا  بر  هَّللا  مالـس  مهیلع  نیموصعملا  ۀـمئا  یقاب  مالّـسلا و  هیلع  یلع  نینمؤملا 
خیش نآ  هیلع و  هَّللا  ۀمحر  یسوطلا  دمحم  رفعج  وبا  خیش  نب  نسح  یلع  وبا  خیش  زا  هنع  هَّللا  یضر  ینیسحلا  برحلا  یبا  نب  دمحم  رفعج 
لثم ریثک  یعمج  زا  دنک  تیاور  لماک  ملاع  نآ  دومن و  هحیرـض  رون  هحور و  هَّللا  سدق  رفعج  وبا  دیعـس  دیجم  خیـش  زا  مالک  لقن  لضاف 

وبا زا  درک  لقن  هنع  هَّللا  یـضر  نوراـه  دـیامنیم و  هریغ  هَّللا و  همحر  يربکعلتلا   206 ص : ج1 ، جاجتحالا ، یـسوم  نب  نوراه  دمحم  یبا 
دالوا زا  هک  يولعلا  دـمحم  رفعج  وبا  زا  داد  ربخ  ملاع  نآ  هیلع و  هَّللا  ۀـمحر  دیعـس  یلع  زا  درک  تیاور  اناد  نآ  مامهلا و  نب  دـمحم  یلع 
دمحم زا  نخـس  لقن  اناد  لماک  نآ  تسا و  نیملاعلا  بر  ترـضح  ناگدنب  ياحلـص  زا  نید  یماح  راوگرزب  نآ  و  تسا . سطفا  هَّللا  دبع 

نبا حلاص  هریمع و  نب  فیس  زا  مالک  لقن  لضاف  نآ  یـسلایطلا و  دلاخ  نبا  دمحم  خیـش  ملاع  زا  داد  ربخ  وا  دومن و  ینادمهلا  یـسوم  نب 
اناد و ود  ره  نیا  دیامن و  یمرـضحلا  دمحم  نب  ۀمقلع  ناعمـس و  نب  سیق  زا  ثیدح  لقن  راتخملا  یبن  نید  عبات  راوگرزب  نآ  دنک و  هبقع 
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زا هیربلا  قلاخ  مکح  رماب و  نوچیب  ترـضح  لوسر  نوچ  دنیامنیم : عون  نیدـب  مالّـسلا  امهیلع  یلع  نب  دـمحم  رفعج  یبا  زا  تیاور  لماک 
ریاس مالعا  مارحلا و  تیب  جحب  مادقا  مارکالا  یبن  ترـضح  دصقم  دومن و  لاعتم  دزیا  همظعم  هکم  بوصب ؟؟؟ لالجا  تضهن  هبیط  هنیدـم 
مارک همئا  یقاب  و  ع )  ) یلع تماما  تیالو و  غیلبت  اقباس  مانا  لوسر  نوچ  دوب و  مالـسا  نید  میمتت  ماکحا و  عیارـش و  میلعت  وا  تاذ  اب  ماـنا 

نآ ناسرب  لابقا  زع و  اب  لوسر  مالعا  رما و  باب  رد  لالجلا  وذ  تیـشم  لاعتم و  رداق  مکح  لاس  نیرد  دـندومنن  مالعا  مامتلاب  تماب  ماظع 
ضرع زا  دعب  دمآ و  نیلسرملا  ءایبنألا و  دیـس  تمدخب  نیمرکالا  مرکا  ترـضح  مکحب  نیما  لیئربج  تشگ . قلعتم  مانا  ره  مالعا  تماب و 

ار مدآ  عون  ینب  زا  ربمغیپ  لوسر و  چیه  نم  دمحم  ای  هک  دیامرفیم  ملاع  قلاخ  ترضح  مدآ  دلو  دیس  يا  تفگ  مالع  کلم  لبق  زا  مالس 
غیلبت زا  هک  شاب  هاگآ  نادـب و  هلا  بیبح  يا  نیمز و  لها  فانـصاب  قافـشا  ناسحا و  لامکا  نید و  ماـمتا  زا  دـعب  رگم  مدرکن  حور  ضبق 

لقعب و مزال  بجاو و  ناقلخب  نآ  ود  ره  غیلبت  هک  تسا  یقاب  مامتهالا  غیلبتلا و  مزال  رما  ود  امش  مالـسا  عیارـش  طیارـش  ماکحا و  بادآ و 
عیمجب مالّسلا  مهیلع  امـش  يایـصوا  تفالخ  تیالو و  هضیرف  غیلبت  يرگید  مارحلا و  هَّللا  تیب  جح  ضیارف  بادآ  غیلبت  یکی  تسا . ناهرب 
هتشذگ دح  زا  امش  ياقل  قوش  ارم  هتشگ و  بیرق  تیاغب  نم  کیدزن   207 ص : ج1 ، جاجتحالا ، بیبح  يا  امش  رثا  ریخ  رفس  نوچ  مانا و 

ررقم تماما  ناکم  رد  ار  دوخ  يایصوا  یئامن و  تسا  روخرد  راوازس و  هچنانچ  رثا  ریخ  رفس  نآ  بابسا  هیهت  باتـشب  تداعـسب و  هک  دیاب 
هـشیمه نیدـلا  موـی  یلا  نیمحارلا  محرا  تجح  نآ  مراذـگن و  یلاـخ  نیما  تجح  ریغب  ار  نیمز  زگره  نیقیب  نم  هک  اریز  یئاـمرف  نیعم  و 

جح بادآ  لاعفا و  مارح  اب  لاس  نیرد  سدقا  سفنب  امـش  هک  دومن  رما  سدقت  یلاعت و  دزیا  دمحم  ای  تسین . نیکم  یقاب و  ایند  رد  دـلخم 
ناگدنب زا  یئامرف و  جهتبم  زارفارـس و  نآ  بادآ  جح و  ماکحا  مالعاب  ار  تما  يدـحا  ره  یئامن و  مادـقا  مایق و  سک  رهب  مارحلا  هَّللا  تیب 

یئامن مالسا  جح  مایق  مادقاب و  رما  ار  یمامت  یگمه و  يرضح  يودب و  یمجع و  یبرع و  زا  دوب  عیطتسم  رداق  عیطم و  ارت  عرـش  هکنآ  نم 
هَّللا تیب  جح  بادآب  هک  دـیاب  يدـینادرگ  مالعا  فقاو و  مالع  دزیا  تابجاو  ریاس  تاوکز و  مایـص و  ةالـصب و  ار  دوخ  تما  هک  یعونب  و 
ملاع فقاو و  ناحبـس  دزیا  یحو  مالعاب  ناجلا  سنالا و  یلا  ثوعبملا  یبن  ترـضح  نوچ  ینادرگ . علطم  ریخم و  زین  نآ  ماکحا  مارحلا و 

فرشب فرـشم  هورگ  ياو  نامدرم  رـشعم  يا  هک  دنک  ادن  هک  دومرف  مکح  يدانمب  هبیط  هنیدم  رد  روفلا  یف  دیدرگ  نانم  رداق  بادآ  دیاب 
ماکحا کسانم و  تما  میلعت  همظعم و  هبعک  ترایزب  ناتما  یگمه  ام  لاس  نیرد  نامزلا  رخآ  لوسر  ترـضح  هک  دـینادب  ناـمیا  مالـسا و 

دج دهج و  لامک  دـیئامن و  رتشیب  یعـس  رثا  تبوثم  رفـس  نیا  زیهجت  هیهت و  رد  هک  دـیاب  تسناحبـس  دزیا  رماب  ضیفرپ  ناکم  نآ  هناور  نآ 
یضار دوخ  زا  ریصقتب  باب  چیهب  نآ  مامتها  باب  رد  دیراد و  یعرم  لوذبم و  ار  دوخ  یعس  رفس  بابـسا  مارـصنا  ماجنا و  باب  رد  ار  دوخ 

رخآ لوسر  باحصا  نامیا و  مالـسا و  بابرا  تسا . ناسحا  ازج و  زور  رد  تمادن  نارـسخ و  فسأت و  بجوم  نآ  رد  هلهاسم  هک  دیوشم 
ماـیق تما  اـب  دوخ  لاـس  نیا  رد  همحرلا  یبـن  هکنآ  ترهـش  تطاـسوب  هچ  رگا  یلاـعت  دزیا  ترـضح  يداـنم  لوـق  عامتـسا  زا  دـعب  ناـمزلا 
دیونب نکیل  دنتـشگ  ناشیرپ  رطـضم و  تیاهنیب  رطاخ و  هدرزآ  تیاغلا  تیاغب  دنیامنیم  عادولا  ۀـجحب  مادـقا  208 و  ص : ج1 ، جاجتحالا ،

باحـصا همه  مارم  دصقم و  نآ  لیـصحت  رد  دندوب  نامداش  هلمجلا  یف  نانم  رداق  ربمغیپ  ترـضح  زا  ناکرا  جـح و  کسانم  بادآ  میلعت 
هکم رثا  ریخ  رفـس  زیهجتب  دوخ  سرتسد  تعاطتـسا و  ردقب  سک  ره  باهولا  یبن  ترـضح  باستنا  تداعـس  باکر  مازلا  دـصقب  مالـسا 
لاعتم بهاو  لوسر  ترضح  لالج  هاج و  رثا  رفظ  تایار  هجوت  رظتنم  دنتخاس و  ایهم  قیلی  یغبنی و  امک  ار  نآ  بابـسا  دنتخادرپ و  همظعم 

باحـصا یمامت  دومرف و  لالجا  تضهن  ترایز  يارب  لامآ  یناما و  هبعک  بناجب  هبیط  هنیدـم  زا  لاـبقا  زع و  اـب  یبن  نآ  هکنآ  اـت  دنتـسشن 
ملع تحت  رد  مدقب  مدق  هدومن  مامت  یعـس  مارم  ماهم و  ماجنارـس  رد  بصن و  ماع  صاخ و  دـشرم  نآ  هاگهیمخ  رد  مارک  بابرا  مالـسا و 
یبن نآ  تقاـفر  ماـیا  رد  تما  باحـصا و  ریاـس  دـندش  همظعم  هکم  لـخاد  لـحارم  یط  لزاـنم و  عطق  زا  دـعب  دـندوبیم . مرکملا  یبن  نآ 

دندوب لاصخ  وکین  لوسر  نآ  لاعفا  عبتتسم  لاوقا و  عمتـسم  هتـشاد  شوه  لضف و  عبنم  نآ  بناجب  شوگ  تلم  بابرا  عیمج  هکلب  همحرلا 
باحصا و یمامت  یگمه و  دینادرگ . يدؤم  لومعم و  دندرگ  نآب  رومأم  ای  دنیامن  عامتـسا  رتهب  رتهم و  رورـس و  دیـس و  نآ  زا  هچ  ره  هک 

لوسر نآ  تمدـخ  رد  لاس  نآ  رد  هک  فانکا  هنیدـم و  یلاوح  نینطوتم  فارطا و  دالب و  يداوب و  بارعا  هنیکـس و  اب  هنیدـم  هنکـس  رثکا 
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هیلع میلک  یـسوم  موق  ددعب  دندوب  رفن  رازه  داتفه  زا  هدایز  دندش  لالجلا  وذ  ترـضح  هبعک  هناخ  فاوط  كاردا  هجوتم  لاصخ  هدـنخرف 
و دنتشادیم . كولـسم  یعرم و  تقفاوم  هویـش  تقفارم و  هقیرط  هتـسویپ  دندوب و  هارمه  قیفر و  هَّللا  یبن  نآ  اب  هیت  رد  هک  میلـستلا  ۀیحتلا و 

ذخا مالّـسلا  هیلع  نوراه  دوخ  نایعا  ردارب  تهجب  مامتلاب  موق  نآ  زا  مـالع  دزیا  ترـضح  هاـگتاقیم  هجوت  ماـگنه  رد  ماـقمیلاع  ربمغیپ  نآ 
، جاجتحالا دـیعو  رایـسب و  دـیدهت  تیـصو و  باب  نآ  رد  دوب و  هتفرگ  هبقاعلا  میخ  هفیاط و  نآ  تعاطا  رب  تماقا  تعباـتم و  رارقا  تعیب و 

قیرط زا  لیئارـسا  ینب  رثکا  تسا  انیـس  روط  زا  تراـبع  هک  هاـگتاقیمب  هلا  یبـن  نآ  هجوت  زا  دـعب  دومرف . رامـشیب  دـیکأت  209 و  ص : ج1 ،
جهنم کلاهم  ریاس  فالخ و  درمت و  کلاسم  کلاس  هدومن  لیمج  بر  لیبس  لیدـبت  هدـمآرب  لیلجلا  کلملا  مالـس  هیلع  نوراه  تعباـتم 

یتسرپهلاسوگ هقیرط  دـندش و  يرماس  هویـش  عباتم  ناـمیا  كرت  هحفاـصم و  ثکن  ناـمیپ و  دـهع و  ضقن  زا  دـعب  هتـشگ  فاـستعا  وتع و 
. دنتشابنا دوخ  تریصب  لقع  هدید  رب  تلالض  لهج و  تملظ  كاخ  دنتشادرب و 

يرحاس ملعب  هلاسوگ  ندرک  ادیپ  يرماس و  لاوحا  نایب  رکذ 

نیا بسانم  نآ  رکذ  هک  لامجالا  لیبس  یلع  لاض  يرماس  لاوحا  قیاقح  اما  يرحاس  ملعب  هلاسوگ  ندرک  ادـیپ  يرماس و  لاوحا  نایب  رکذ 
لیئارـسا ینب  موق  نایم  رد  لیلـض  دودرم  نآ  تسا و  رفظ  نب  یـسوم  رتبا  دـترم  نآ  مان  هک  تسا  لاونم  نیدـب  نآ  نایب  حرـش و  تسلاـحم 

رثکا تشاد . مالک  زایتما ال  مامت و  ترهـش  موجن  هسدـنه و  لمر و  لثم  مولع  زا  ءایـشا  همه  تخانـش  تفرعمب و  هکلب  اـیمیک  ملع  فوقوب 
ماهفتسالا و لیبس  یلع  مالک  هصالخ  دندرکیم . موجن  هسدنه و  تمکح و  لمر و  ملع  لیصحت  يارب  ددرت  وا  شیپ  رد  موق  نآ  مولع  هبلط 

زواجتم لیلذ  موق  نآ  تقاط  زیح  زا  لیصفت و  نایب و  دح  زا  لیئارسا  ینب  موقب  وا  هعبت  نوعرف و  يریگتخس  دیادش  نوچ  هکنآ  مالعتسالا 
ماقمیلاع ربمغیپ  نآ  دندش . یثاغتـسم  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضحب  مالآ  دیادش و  نآ  عفد  عفر و  يارب  مامتلاب  لیئارـسا  ینب  موق  دـندرک 
لیئارسا ینب  دومرف  موب  زرم و  نآ  زا  رفسب  موق  رماوا  مکحب  مالع و  نمیهم  زا  هزاجتسا  زا  دعب  دوب  مائل  هملظ  طلست  يدعت و  رب  علطم  نوچ 

هب يور  هدـمآرب  رـصم  هدـلب  زا  ناشیا  کیلامم  لافطا و  اب  ناوسن  لاجر و  یمامت  يواغلا  نوعرفلا  ملظ  نم  ازارتحا  یلاعلا و  هرمـال  ـالاثتما 
زا جراخ   210 ص : ج1 ، جاجتحالا ، رکـشل  اب  هکلب  نایطبق  عیمج  اب  نایلیئارـسا  ینب  رارف  رب  عالطا  زا  دـعب  ناماه  نوعرف و  دـنداهن . ناـبایب 

دعب لیئارسا  ینب  موق  دیدرگ و  بیرق  نیقیرف  یقالت  لین  يایرد  رانک  رد  نیملاعلا  بر  رماب  نوچ  دندومن  ناگتخیرگ  بقاعت  نایب  رـصح و 
يوام نآ  رد  موق  نآ  زاب  دنتشگ  نقیتم  نتـشیوخ  تکاله  يریـسا و  رب  نز  درم و  نآ  یگمه  نب  رـسیب و  یغاط  نآ  تمـشح  هظحالم  زا 
لیمج بر  رما  بجوم  هب  لیئربج  رابخا  مالعا و  هب  روفلا  یف  ع )  ) لیلجلا یبن  دندومن . انثلا  ۀیحتلا و  هیلع  یسوم  رب  هثاغتسا  يرخا  دعب  ةرک 

نآ بآ  هتـشگ و  بعـشنم  لیدبیب  رحب  نآ  زا  لیئارـسا  ینب  طابـسا  ددع  هب  لیبس  هدزاود  لیزج  دزیا  ریدقتب  دز  لین  يایردب  دوخ  ياصع 
ینب طابـسا  زا  طبـس  ره  اب  هتفرگ  رارق  رگید  کی  يالاب  رب  كاخ  ياههدوت  دـننام  لثم و  كالفالا  ضرالا و  قلاخ  ترـضح  تیـشمب  رحب 

نارکیب و رحب  نآ  رانک  رب  لوصو  زا  دـعب  ناماه  نوعرف و  اما  دـندش . يربعم  لین  قیرط  لیبس  زا  لیمج  دزیا  لوسر  نامرف  رماـب و  لیئارـسا 
رهاظ و نیعالم  نآ  نیبج  زا  تلالم  تریح و  دندیـشک  نانع  ار  دوخ  نسوت  نارمع  نب  یـسوم  ترـضح  زا  نانچ  ناشن - هزجعم و  كاردا 

روفغ بر  مکح  رماب و  نیما  لیئربج  روفلا  یف  روضحیب . یغاب  یغاط  نآ  روضح  رد  روبع  رورم و  تردق  هن  عوجر و  يور  هن  هتشگ  نیبم 
نادان ملاظ  نآ  نسوت  ماشم  رب  نایدام  يوب  لوصو  درجمب  تشذگب  یغاب  رفاک  نآ  بسا  شیپ  زا  هدش  راوس  يامیپکلف  ياپداب  نایدام  رب 

کسامت و هضبق  زا  راکبان و  نآ  کلامت  دی  زا  رایتخا  نانع  هکنآ  ات  دومن  نایب  زیح  زا  هدایز  یـشکرس  نانع و  يزیت  رد  عورـش  بکرم  نآ 
بـسا داتفین . دیفم  دیآرد  ایردب  هک  دراذگن  دنک و  طبـض  ار  بکرم  نآ  هک  دومن  نوزفا  دح  زا  یعـس  دـنچ  ره  نوعرف  دوبررد  وا  رادـتقا 
يایرد نآ  هب  ع )  ) لیئربج بسا  دیـسر و  لین  يایرد  بلب  نوچ  ات  تشادنرب  نآ  زا  مشچ  اج  همه  تشاذگ و  نایدام  بقع  رد  رـس  نوعرف 

رب ناشیا  زا  يدـحا  چـیه  نوچ  دـندمآرد . نارکیب  رحب  نآ  هب  نایطبق  یمامت  هکلب  ناماه  نوعرف و  ینعی  نارفاـک  نآ  بسا  دـمآرد  راـخز 
دعب یلوا  تروص  رد  یلصا و  تئیه  نامهب  ناحبـس  دزیا   211 ص : ج1 ، جاجتحالا ، تیـشمب  ایرد  نآ  دنامن  یقاب  نایاپیب  رحب  نآ  لحاس 
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هیلع يرماس  نوچ  و  تخاس . ناروناج  ریاس  رحب و  باود  همعط  دوبان و  كاله و  ار  ناـیطبق  عیمج  دومن و  تدواـعم  ناـفوط  مطـالط و  زا 
ره ظفاح  ریدقتب  دنـشاپ  دامج  ره  رب  كاخ  نآ  زا  كدـنا  رگا  هک  تسنادیم  دوب و  لیئربج  بسا  مس  كاخ  تیـصاخ  رب  عالطا  ار  ۀـنعللا 
ریغ لیئارـسا  ینب  موق  نآ  مالّـسلا و  هیلع  یـسوم  روضح  رد  روضحیب  یغاط  نآ  روفلا  یف  ددرگ  دـنمجرا  تایح  رویزب  داـمج  نآ  دـنزگ ،

مالع کلم  رماب  ایرد  نآ  نوچ  مائل  نآ  تکاله  زا  مایا  یـصفت  زا  دعب  زین  و  تشادیم . هاگن  دوخ  اب  تشادرب و  كاخ  نآ  زا  لیلق  روضحم 
یلح نآ  زا  يرماس  تخیر  نوریب  رحب  زا  نوبز  یعمج  ناریاخذ  یقاب  اب  ار  رتبا  هرفک  نآ  للح  یلج و  رثا  نآ  رد  هتـشگ  مطـالتم  جومتم و 

. تخادـنا كاغم  هریت  نآ  فوج  رد  كاخ  نآ  زا  یکدـنا  تخاس و  بترم  هلاسوگ  رمحا  يالط  زا  درک و  لیـصحت  رثاکتم  لام  ریاـخذ  و 
ینب يا  هک  دومن  باطخ  موق  نآب  نوعلم  موشرم  یناسآب  نوسف  رحـس و  همدمدب  دمآرد و  نایب  قطنب و  دامج  نآ  دابعلا  بر  ریدـقت  ملعب و 

فارحنا درمت و  وا  رما  مکح و  زا  ایارب  ریاس  امش و  اعطق  الصا و  هدوب  یعاس  وا  تعاطا  جهنب  يرماس و  تعباتم  قیرط  رد  هک  دیاب  لیئارسا 
ثعاب هک  نامیا  مالسا و  هلیسو  نایع و  قدص و  نیع  ار  نآ  میامن  نآب  رما  میامرف و  ار  امـش  نم  هچ  ره  دیرادم و  اور  فاستعا  فلخت و  و 
هبقاعلا لوذخم  هفیاط  نآ  تسنم  هداتسرف  ربمغیپ و  وا  منم و  امش  یـسوم و  هلا  يرماس و  هلا  هک  اریز  دیناد . تسنانج  لوخد  ببـس  باوث و 

هک مالّـسلا  هیلع  یـسوم  یـصو  هفیلخ و  ردارب و  نوراه  دنچ  ره  دـنتفرگ  ارف  قادـصم  ارجام  لوق و  نآ  رد  ار  يرماس  يروصم و  هلاسوگ 
دیفم دومن  رجز  عنم و  ار  رکنم  موق  نآ  دندوب  هدومن  مادقا  مایق و  وا  تعیابم  تعباتمب و  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  مکح  بجومب  مائل  نآ  اقباس 
جهنم لیلج و  بر  یگدنب  جهن  زا  هتـشادرب  يروصم  ص )  ) هلاسوگ هقیرط  يرماس و  هویـش  لیئارـسا  ینب  رثکا  هکنآ  ات  دادن  يرثا  داتفین و 

رب دادترا  212 و  ص : ج1 ، جاجتحالا ، رفک  تلذم  كاخ  دنتشادرب و  یتسرپهلاسوگ  نیئآ  یتساران و  هویـش  هدمآرب  لیمج  لوسر  تعباتم 
قیرط زا  دندیـشک و  دوخ  يرادرک  وکین  هوجو  هفیحـص  رب  يراکهانگ  نایـصع و  لین  هکلب  دنتـشابنا  دوخ  دادـس  باوص و  لامعا  تانجو 

دنمومذم عینش  لعف  نآ  زا  مولم و  تکرح  نآ  هطـساوب  تمایق  مایق  ات  دندیمر و  میلـستلا  ۀیحتلا و  هیلع  میلک  یـسوم  میقتـسم  عرـش  میوق و 
. هیدل نیعتسن  هیلا و  ذوعن  نحن 

([ ع  ) یسوم باحصا  هب  هباحص  زا  یضعب  هیبشت  ]

یمجع يرضح و  يودب و  زا  هیدمحملا  دلب  نیعیطم  بابرا  هیربلا و  دیس  باحصا  نوچ  ع ])  ) یسوم باحصا  هب  هباحص  زا  یـضعب  هیبشت  ]
باحصا رثکا  راتخملا  یبن  تافو  زا  دعب  دندمآرد و  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تعباتم  یحطبالا  یبنلا  رمألا  بسح  ریدغلا  موی  رد  یبرع  و 

ضقن هتشگ  دادس  ریغ  جهنم  ریاس  دابع و  کلاسم  کلاس  هتشاذگ  نورب  ممالا  ماما  نآ  قیرط  زا  مدق  دنتخاس و  دوخ  راعـش  ار  يرابتعایب 
موق اب  باحـصا  نیا  باب  نیرد  دـندش . یثدـحم  تعدـب  عیطم و  یبرع و  هلاسوگ  عبات  دـندومن و  تعیب  نامیپ و  ثکن  تحفاـصم و  دـهع 
هکم بوصب  همرکم  هنیدم  زا  هیربلا  دیـس  هجوت  زا  دعب  هک  تسلوقنم  دندومن  افتقا  ادـتقا و  لثمب  لثم  تبـسن و  ببـس  مالـسلا  هیلع  یـسوم 

لصتم هکم  هنیدم و  زا  وا  نکسم  ماقم و  ره  رد  مانالا  دیس  باکر  نیمزتلم  تایبلم  بوص  ترثک  زا  مالسا  بابرا  مارک و  باحصاب  همظعم 
تافرع نمأمب  تماقا  لحر  تاصرعلا  یف  تاصعلا  عفاش  نآ  نوچ  اما  دوبن . ناشنیب  یلاخ و  نامیا  لها  هیبلت  توص  زا  ناـکم  چـیه  دوب و 
تینهت مالـس و  تیحت و  ضرع  زا  دعب  دمآ  لیمج  دزیا  لوسر  تمدخب  مالّـسلا  هیلع  لیئربج  یحولا  نیما  مالع  لیلج  بر  کیپ  تخادـنا 

یلع ءانب  هتـشگ  بیرق  تیاغب  بیبح  يا  امب  وت  تلـصاوم  کیدزن و  امـش  لجا  نوچ  ماعلا  صاوخلا و  دیـس  يا  تفگ  مانالا  قلاخ  لـبق  زا 
دیـس عرـش  تاـممتم  زا  هکلب  نیبـم  نید  هیرورـض  روما  زا  ربـکا  دزیا  مکحب  هک  رما  غیلبت  بوـخ  وـت  منادرگ . ربـخم  عـلطم و  ار  امـش  اذـه 
دهع دیدجت  رد  نامز  نیمه  رد  يدوزب   213 ص : ج1 ، جاجتحالا ، هک  دیاب  تسین  صیخر  زیاج و  صیحم  رفم و  نآ  زا  تسا و  نیلسرملا 

زا ثاریم  هکلب  تسعدوم  وت  دزن  رد  هک  هبیرغ  مولع  هچنآ  زا  زین  یئاـمرف و  نم  رما  مکحب و  ماـیق  یئاـمن و  ناوارف  دـهج  یعـس و  ناـمیپ  و 
ار نآ  همه  دیدرگ  قحال  دیاع و  امشب  قباس  يایبنا  زا  هک  تایآ  تامالع و  توبات و  حالـس و  اب  دندوب  ایند  راد  رد  امـش  زا  شیپ  هک  ءایبنا 
دهع و يراد و  ياپ  رب  ملع  دـننام  ار  ممالا  ماما  نآ  یئامن و  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نم  هغلاب  تجح  وت و  هفیلخ  یـصو و  میلـست 
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رکذـتم ار  تعامج  نآ  یئامن و  رما  وا  تماما  تیالو و  رب  رارقاب  ار  قیالخ  یناتـسب و  مالّـسلا  هیلع  یلع  يارب  تحفاـصم  ناـمیپ و  تعیب و 
سنا يالوم  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  هتفرگ  نادناخ  نیا  همئا  مالّـسلا و  هیلع  یلع  تماما  باب  رد  ناشیا  زا  اقباس  هک  قیثاوم  دوهعب و  ینادرگ 

لسر و ایبنا و  زا  يدحا  چیه  حور  ضبق  هک  اریز  ینادرگ . ددجم  ار  نآ  هک  دیاب  يرخا  دعب  ةرک  تسناوسن  لاجر و  همه  يالوم  ناج و  و 
رد ار  ناشیا  ناربمغیپ  هچنانچ  مدومن  نیمز  هنکـسب  تمعن  مامتا  نید و  لامکا  هک  یتقو  رگم  مدومنن  لحم  تقو و  چـیه  رد  لبـس  ناـیداه 

راکنا توادـع و  مدومرفیم و  دـیکأت  مدومنیم و  مدوب  هدـینادرگ  نیعم  ررقم و  ناـشیا  يارب  نم  هک  یـصو  نییعتب  رما  ترخآ  رفـس  ماـگنه 
دوب و یهاوخ  لج  زع و  ترضح  هدیزگرب  لسر و  ایبنا و  فرشا  وت  نوچ  لاحلا  مدینادرگیم . رهاظ  نایعا  نآ  رب  ار  ناشیا  دوخ و  نانمـشد 

نآ قیاقح  دوب  دنهاوخ  مالّسلا  مهیلع  يدهلا  ۀمئا  ترضح  نآ  ماحف  مارک  دالوا  مالّسلا و  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  ایصوالا  دیس  وت  ءایصوا 
ناسحا و تیاغ  تقفـش و  ینابرهم و  لامک  راهظا  ضحم  امـشب  نم  زا  رما  غیلبت  نیا  يامرفم و  ریخأت  يامن و  نـالعا  مـالعا و  قیـالخب  ار 
مانا و عیمجب  مالّـسلا  هیلع  یلع  تیـالو  غیلبت  رب  مدومن  رما  ار  امـش  هک  نیا  ددرگیم . لومعم  تما  ریاـس  امـشب و  تبـسن  هک  تسا  تمحرم 

میاق تجح  زا  ار  نیمز  مئاد  نم  هک  تسنآ  هطـساوب  مدومرف  مالّـسلا  مهیلع  يدـهلا  ۀـمئا  ترـضح و  نآ  تعباتم  تعاطا و  رب  رما  مکح و 
دیس ياول  يارب  نیقولخم  یمامت  راک  مامتا  زور  نیرد  دمحم  يا  دشاب . ملاع  لها  رب  تجح  مد  همه  ارم  هکنآ  ات  مراذگن  یلاخ  مما  يداه 

هک ننملا  وذ  ترـضح  لوسر  هفیلخ  یـصو و  نم و  هدـنب  مالّـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  نییعت   214 ص : ج1 ، جاجتحالا ، هلیسوب  نیلـسرملا 
تسنم و یبن  تعاطب  نورقم  نم  یلو  تعاط  هک  نآب  مدـینادرگ  ملاـع  ار  امـش  مدومن و  تسنز  درم و  قیـالخ  یماـمت  رب  نم  هغلاـب  تجح 

نم تعاط  دومن  نم  یبن  تعاط  هکنآ  دومن و  نم  یبن  تعاط  دومن  نم  یلو  تعاط  هک  ره  سپ  نم  تعاـطب  تسا  نورقم  نم  یبن  تعاـط 
ههبشیب و مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  نم . اب  تسا  تیـصعم  نم  یبن  اب  تیـصعم  نم و  یبن  تیـصعم  نم  یلو  اب  تیـصعم  دومن و 

دعب رواد و  ترضح  یلو  رورس  نآ  هک  دنادب  دسانـشب و  قحب  ار  یلاعت  دزیا  یلو  نآ  هک  ره  نیقولخم  عیمج  نم و  نایم  تسیا  هناشن  نیقی 
نانج و قحتـسم  راک و  وکین  نمؤم  درم  نآ  تسا  سدـقت  یلاـعت و  بجاو  ربمغیپ  سفن  یـصو  لـصف  ـالب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  لوسر  زا 
تسنابات و خزود  روخرد  نارین و  قیال  ۀـیحتلا  مالّـسلا و  مهیلع  همئا  تارـضح  تماـما  تیـالو و  رکنم  تسا و  راـفغ  دزیا  ترفغم  راوازس 

مایا رد  هک  تیوریب  رب  ینعی  تسا . نیملاعلا  بر  ترـضحب  نیکرـشم  هلمج  زا  سک  نآ  نیقیب  درآ  كرـش  نید  ماـما  نآ  تعیب  رد  هکنآ 
ریما ترـضح  اب  میقتـسمان  عبط  میوق و  ریغ  تاذ  تلبج  زا  ار  يدـحا  ای  دـنیزگب  تماـماب  ار  يرگید  تیار  بحاـص  نآ  تماـما  تیـالو و 

زاینیب ترضح  هطساوب  زابنا  کیرـش و  نآ  هک  تسنانچ  دناد  میهـس  کیرـش و  تماما  تیالو و  باب  رد  میلـستلا  ۀیحتلا و  هیلع  نینمؤملا 
تاقالم نم  اب  تایربلا  ماما  نآ  تبحم  تدوم و  اب  تاصرعلا  موی  رد  هکنآ  تسا و  نیدیب  نوعلم و  نیملاعلا  بر  كرـشم  دـنادرگ و  تباث 

یقاب نانم و  دزیا  یلو  نآ  توادع  ینمشد و  اب  هک  سک  ره  ددرگ و  ُراْهنَْألا » اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٍتاَّنَج   » لخاد رامش  باسح و  زور  رد  دنک 
همحرلا یبن  ای  تفگ  مالّسلا  هیلع  لیئربج  تقو  نآ  رد  ددرگ . نابات  خزود  نارین  لخاد  نامگ  ههبـشیب و  دیامن  تاقالم  نم  اب  ع )  ) ناماما

تعیب هحفاصم و  هیحتلا  مالّـسلا و  مهیلع  همئا  یقاب  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  يارب  تما  عیمج  زا  هک  دـیاب  تزعلا  بر  ترـضح  مکحب 
ددجم هتفرگ  ع )  ) رشع يدحا  همئا  ردیح و  نینمؤملا  ریما  هطساوب  تما  زا  رتشیپ  هک  قیثاوم  دوهع و  ینادرگ و  قیالخ  رتهم  ار  وا  یناتسب و 

زا دعب  حوبس  بهاو  لوسر  میامن . ضبق  ارت  حوتف  رپ  حور  يدوزب   215 ص : ج1 ، جاجتحالا ، اذهل  هتفایرد  وت  ياقل  قوش  ارم  هک  ینادرگ 
یلع تماما  تیالو و  تقیقح  غیلبت  هک  دومن  مزع  میمصت  مد  نامه  هتشگ  نقیتم  دوخ  توف  رب  نمیهم  رداق  کیپ  زا  تادیکأت  نیا  عامتسا 

. دنادرگ يدؤم  مدرمب  رومام  یجهنب  مالّسلا  هیلع 

[ نیقفانم زا  یضعب  تالاح  رب  ص )  ) مرکا ربمغیپ  عالطا  ]

ناشیا ریامـض  رطاوخ و  رد  هک  دوب  قاقـش  لها  قافنب  ملاع  نوچیب  یبن  نوچ  اما  نیقفانم ] زا  یـضعب  تالاح  رب  ص )  ) مرکا ربمغیپ  عالطا  ]
هکنآ فوخب  رورس  دیـس و  نآ  تسناونع  تیفیک و  هچب  ناجلا  سنالا و  ماما  نآب  تبـسن  ناقفانم  نآ  توادع  ضغب و  تسا و  رمـضم  هچ 
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دنیامن تعجارم  یلصا  رفک  یلوا و  تلاحب  دنیامن و  رفنت  ص )  ) ترـضحب ار  ردیح  نینمؤملا  ریما  رما  عامتـسا  زا  دعب  رـسکی  موق  نآ  ادابم 
رسای رامع  لثم  دوب  نایع  رهاظ و  نامزلا  رخآ  لوسرب  ناشیا  تیوط  قدص  تدیقع و  صولخ  هک  ناجلا  سنالا و  دیس  باحصا  زا  لیلق  الا 

لاوحا قیاقح  هک  دومن  سامتلا  اعدتـسا و  نیما  لیئربج  زا  ءایبنألا  دیـس  ترـضح  باب  نآ  رد  ناـیعا . یقاـب  يراـفغ و  رذ  یبا  ناملـس و  و 
هطـساوب تمـصع  هیآ  رگم  ات  دـنادرگ  ضورعم  یه  اـمک  ار  نآ  تیفیک  دـناسر و  نیمحارلا  محرا  ترـضح  ياـیربک  ضرعم  رد  نیقفاـنم 

دزیا نییبنلا  دیـس  بلطم  ضرع  نیمرکالا و  مرکا  تمدخب  هجوت  زا  دعب  نیما  کیپ  دنادرگ . رـشبلا  دیـس  رطاقم  ضیف  رطاع  رطاخ  تیعمج 
لالجا لوزن  فیخ  دجـسمب  تافرع  زا  لابقا  تداعـس و  بحاص  نآ  لالج  هاج و  تایار  هکنآ  اـت  دومرف  ربص  همـصعلا  ۀـیآ  لازنا  رد  ربکا 

هیناث ةرک  تماـب  مالّـسلا  هیلع  یلع  تماـما  تیـالو و  غیلبت  هب  ار  روکـشملا  یبن  نآ  روفغ  بر  رماـب  لوزن  زا  دـعب  لـیئربج  روفلا  یف  دومن .
هیلع یلع  تیالو  تماما و  تعیب و  دـهع و  هک  دـیوگیم  دـناسریم و  دورد  مالـس و  وتب  دوجولا  بجاو  دـمحم  ای  تفگ  دـینادرگ و  رومأـم 

نآ هب  تبـسن  شیرق  نیقفانم  قافنب  ملاع  هاـنپ  یمتخ  نوچ  نادرگ . نیعم  ناـقلخ  عیمج  تفـالخب  ار  ترـضح  نآ  ناـسر و  تماـب  مالّـسلا 
ص: ج1 ، جاجتحالا ، هویش  لد  رد  نکیل  دنرآیم  هبیط  هملکب  رارقا  رهاظب  هچ  رگا  هفیاط  نآ  هک  دوب  شیوخ  نیملـسم و  یقاب  ترـضح و 

هیآ رظتنم  دنتـشگ  رهظتـسم  نمحرلا  میحر  ناسحا  تمحرمب و  رورـس  دیـس و  نآ  هیلع  ءانب  دـنرادیم  یعرم  ناـیغط  هقیرط  نایـصع و   216
لالج هاج و  تایار  دش و  غراف  مارحلا  هَّللا  تیب  فاوط  مالع و  دزیا  هناخ  ترایز  جح و  کسانم  لاعفا و  عیمج  زا  هکنآ  ات  دوبیم  ۀمـصع 
هویـش تقفارم و  هقیرط  بارعا  ناـیعا  باحـصا و  یگمه  دـیدرگ . هجوتم  همرکم  هنیدـم  بوصب  همظعم  هکم  زا  لاـصخ  هدـنخرف  یبن  نآ 

دندیـسر میعنلا  عارکب  نوچ  و  دنتـشگ . ناور  باهو  دزیا  یبن  نآ  باـستنا  تداعـس  باـنج  باـکر  رد  هتـشاد  كولـسم  یعرم و  تقفاوم 
ضیف رطاخ  ۀمـصعلا  ۀـیآ  نایب  اب  اما  دـیناسر  هثلاث  ةرک  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  تیالو  غیلبت  رما  دیـسر و  زاینیب  هاـگرد  زا  زاـب  نیما  لـیئربج 

مالع رداـق  ماـغیپ  غیلبت  مالّـسلا  هیلع  لـیئربج  نوچ  دـینادرگن . رهظتـسم  نئمطم و  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  ترـضح  رطاـقم 
ینات و ریخات و  تماما  غیلبت  باب  رد  ارم  لـیئربج  یخا  اـی  هک  دومرف  ناـشن  زجعم  ناـسلب  ناـنم  کـلم  لوسر  دومن  مارکـالا  یبن  ترـضحب 
. دنیامنیمن مالّسلا  هیلع  یلع  تیالو  قح  رد  نم  لوق  قیدصت  دنیامن و  نم  بیذکت  تما  رثکا  منادیم  هک  تسنآ  هطـساوب  یخارت  ثکم و 

ترضحب مانالا  دیس  مایپ  دومن و  نیملاعلا  بر  تمدخب  تعجارم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  نیلـسرملا  دیـس  مالک  عامتـسا  درجمب  نیما  لیئربج 
شیپ لیم  هس  هک  ریدغ  مخب  نوچ  دیدرگ . هنیدـم  هناور  هدرک  چوک  ناکم  نآ  زا  نامزلا  رخآ  لوسر  دومرف و  مالعا  ضرع و  مالع  بهاو 

ۀیآ هب  دیسر و  لیئربج  هک  دیسرن  راهنلا  فصن  هریادب  باتناهج  دیشروخ  هتشذگ و  زور  زا  تعاس  جنپ  تقو  نآ  رد  دیسر  تسا  هفحج  زا 
هک ناقفانم  ررض  رش  زا  شیدنیم  نامدرم  زا  سرتم  دمحم  ای  تفگ : گناب  رجزب و  دینادرگ و  مرکم  ززعم و  ار  ص )  ) ترضح نآ  ۀمصعلا 

ترـضح نآ  هب  تیاده  یفاو  هیآ  نیا  نآ  زا  دعب  تسنابهگن  نتـشیوخ  ناما  ظفح و  رد  ار  امـش  تاکربلا  ضیاف  تاذ  نانم  رداق  ترـضح 
َکُمِـصْعَی ُهَّللا  َو  ُهََتلاسِر  َْتغََّلب  امَف  ْلَعْفَت  َْمل  ْنِإ  َو  َکِّبَر  ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  ای   » هک دناوخ  ورف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص 
تعجارمب رما  ترـضح  نآ  تقو  نآ  رد  اذـهل  دـندوب  هفحجب  بـیرق  لـفاوق  لـیاوا  لـحم  نآ  رد   217 ص : ج1 ، جاـجتحالا ، ِساَّنلا .» َنِم 

تیالو و باب  رد  هک  هیآ  تقیقحب  قلاخ  دزیا  مکحب  ار  قیالخ  ات  هک  دومن  ناکم  نامهب  تلم  باحـصا  نیقحال  تظفاحم  تما و  نیقباـس 
عیمج تماما  تیالوب و  ار  نیمحارلا  محرا  نآ  دـیامن و  مالعا  تماب  هتـشگ  لزاـن  هیحتلا  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  ۀـیربلا  ماـما  تماـما 

وا ظفاح  ترـضح  هک  دیامن  مالعا  هدش  لزان  ترـضح  نآ  يارب  هک  تمـصع  هیآ  هب  ار  قیالخ  یمامت  یگمه و  دیامرف و  نییعت  نیقولخم 
هیآ هب  راهظتسا  زا  دعب  ترضح  نآ  دناسر . راربالا  دیـس  نآ  هب  رازآ  دناوتن  دحا  چیه  هک  یعونب  دنادرگ  ظوفحم  نیملاظ  ررـض  دیک  زا  ار 
یبن تمدـخب  تعامج  زامن  يارب  تما  يادـنب  رما  ار  رگید  یـصخش  ای  لالب  باستنا  تیادـه  باـکر  نیمزتلم  باحـصا  زا  یکیب  همـصعلا 

ترضح نابوسنم  مامتها  یعسب و  اقباس  هک  ریدغ  دجسمب  قیرط  نآ  تسار  تسد  فرط  زا  نیرخاتم  نیمدقتم و  زا  قیالخ  دومن و  ۀمحرلا 
نآ نوچ  و  دومرف . لالجا  لوزن  لاجر  عیمج  اب  لابقا  تداعـسب و  یبن  نآ  لالجلا  وذ  کیپ  مکح  رب  انب  دوب  هدش  ریذپترامع  رـشبلا  دـیس 
زا ای  راجحا  زا  ربنم  بصن  ناکم و  نآ  ندرک  راومه  نتفرب و  مکح  نامز  نامه  رد  لسرلا  متاخ  هدوب  لگ  گنـس و  ياههدوت  زا  رپ  لـحم 
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. دش نامدرم  عیمج  رب  فرشم  هک  دندینادرگ  رادقم  نآ  ار  ربنم  نآ  دومرف و  نامزلا  رخآ  لوسر  نآ  يارب  نارتش  نالاپ 

( نانملا کلملا  تاولص  هیلع  نامزلا  رخآ  لوسر  هبطخ  نایب  رکذ  )

رد ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  هَّللا  بیبح  هاگنآ  سپ  نانملا ) کلملا  تاولص  هیلع  نامزلا  رخآ  لوسر  هبطخ  نایب  رکذ  )
تسارایب و دوخ  موزل  تنمیم  ترـسم و  مودـق  رونب  ار  جردـنم  ضیف  ربنم  نآ  جرد  جراعم  جرادـم و  تساوخ و  ياپ  رب  مدرم  نآ  رـضحم 
هک تسیریصب  عیمس  روخرد  قیال و  ریدج و  راوازـس و  ساسحا  كاردا و  دح  زا  قوف  يانث  دمح و  سایقیب و  ساپـس  رکـش و  هک  دومرف 
هک بهاو  ملاع  تسمیظع . لیمج و  تیناکرا  رد  میرک و  لـیلج و  تیناطلـس  رد  و  یناد ؟؟؟ تاذ  یگناـگی  درفت و  رد  یلاـع و  دـحوت  رد 

. تسطیحم تاعومـسم  تامولعم و  تارـصبم و   218 ص : ج1 ، جاجتحالا ، تاـیلک و  تاـیئزج و  تاـنونکم  عیمجب  شاهیطعلا  بهاو  ملع 
هن لاـعفا  رد  اـما  دـنروهقم و  تیناـهرب  هلیـسوب  تاـقولخم  عـیمج  تسیدـعت و  طـیرفت و  ریغب  یگرزب  لـحم  رد  هک  یقیقح  دوـبعم  تـسوا 

رتاس و تاومـس و  ضرا و  رابج  تاوحدم و  هدننارتسگ  تاکومـسم و  قلاخ  ئراب و  لازی  تسیا ال  هدوتـس - لزی  مل  تسیزیزع  دـنروبجم 
یصاقا یندا و  رب  شنانتما  لضفت و  عیاش و  ناقلخ  رب  شناسحا  لوطت و  تسحور . هکئالم و  راگدرورپ  حوبس و  دحا  تستائیطخلا و  رفاغ 

راوگرزب تسادـیپان . ناگدـننیب  هدـید  زا  دوخ  نکیل  تسا  ءامـسلا  ضرـالا و  قلاـخ  روظنم  ظوحلم و  ایـشا  عیمج  تسا  عقاو  ناـج  سنا و 
عیسو تیاغلا  تیاغب  عیمس  ریصب  ترضح  تمحر  تهبـش  هبئاشیب  تسا  نیکمن  راقو و  لامک  اب  لاعفا  لاوقا و  رد  هک  نیکم  میرک  يادخ 
تسین باب  چیه  رد  باقع  قاقحتسا  ماگنه  رد  قیالخ  باذعب  باهو  ترـضح  تردابم  تسا . عینم  عیـضو  فیرـش و  رهب  شمعن  نانتما  و 

همهب طیحم  شملع  تایفخم  واب  تسین  یفخم  هبتشم و  تانونکم  واب  تسین  یفخم  ریامضب  تسا  ریبخ  ملاع و  ریارسب و  تسا  ریـصب  اناد و 
. تسین ایـشا  زا  زیچ  چـیهب  دـننام  لثم و  نکیل  تسایـشا  همهب  رداق  زیچ  همه  رد  شتوق  زیچ و  همهب  بلاغ  بهاو  يادـخ  هکلب  تسا  ءایـشا 

زیزع يادخ  نآ  الا  تسین  طسق  لدعب و  مئاد  دوبن  دوجوم  زیچ  چـیه  مالع  بهاو  تاذ  ریغب  هک  ماگنه  نآ  زا  دوب  بابـسا  یـشنم  ئدـبم و 
فیطل ریصب  وا  هچ  ددرگ  نایع  یئرم و  نایع  هدیدب  هک  تسنآ  زا  لمکا  یلعا و  لجا و  عفرا و  ناحبس  رداق  تاذ  تسا  لداع  میکح و  هک 

هک سک  نآ  رگم  دیامنن  هنیاعمب  وا  تیفیک  كرد  سک  چـیه  رـس و  هینالعب و  ربکا  كاردا  يدـحا  چـیه  تسا  فیرـش  ریبخ و  يادـخ  و 
هک وا  الا  يادخ  تسین  هک  مهدیم  یهاوگ  دنادرگ و  امنهار  انشآ و  دوخب  دیامن و  تیاده  دوخ  سدقم  تاذب  ار  وا  سدقا  دزیا  ترـضح 

شرما هک  يادخ  راوگرزب   219 ص : ج1 ، جاجتحالا ، تسوا . سدقم  رون  زا  هدرپ  رد  ادب ؟؟؟ ادـبا  وا و  سدـقت  هزنت و  زا  ولمم  هتبلا  هنامز 
رد توافت  عون  چیه  ریدقت و  رد  کیرش  ار  وا  تسیراج و  یضام و  ریهظ  ریصب و  تنواعم  ریغب  شمکح  يراس و  ذفان و  ریشم  تردابمیب 

عارتخا ءاشنا و  دومرف  لایتحا  دـحا و  تنواعم  ریغب  قیالخ  داـجیا  دومن و  لاـثم  هبـش و  ریغب  روص  عادـبا  ریدـصت و  تسین  ریـصب  دزیا  تاذ 
تسیمیحر راکمکحم و  تسیئادخ  دومرف . رهاظ  ار  اهنآ  یگمه  سپ  دینادرگ  تادوجوم  تابثا  دومن و  یمامت  داجیا  سپ  درک  تاقولخم 

روما عیمج  هک  یئادخ  ناسحا  مرکلا و  يذ  تسیروفغ  نمحرلا  میحر  تسیهلا  تسین  یـضار  دـحا  چـیه  روجب  هک  تسیلداع  رادرک  وکین 
كالفالا و کلفم  كالمالا و  کلام  دنعـشاخ . عضاخ و  تایطعلا  بهاو  رماب  تادوجوم  یمامت  هکلب  عضاوتم  واب  ایـشا  یگمه  عجار  واـب 
هدنرآ و زورب  بش  تسباقرلا  کلام  تردق  دیب  بآم  لحمب و  ناشیا  کی  ره  يرجم  باتهام و  باتفآ و  رخسم  كاخ و  نامـسآ و  قلاخ 

سردایرف نادنمزاین و  هانپ  ین  دوجوم  دن  دض و  وا  اب  ین و  دوبعم  وا  ریغب  تسوا  هدننکمتـس  شکرـس  وید  ره  هدننکـش  هدنناسر  بشب  زور 
دحاو تسا  يادخ  تسین  يوام  کیرش و  اتمه و  وفک و  ار  وا  هتـشگن  دلوتم  دحا  چیه  زا  زین  وا  هتفاین و  دلوت  وزا  دحا  چیه  تسنادنمتـسم 

هدنخ و ایحا و  توم و  اصحا و  ملع و  رـصح  دیامن  يرجم  دهاوخ  هچنآ  دنک و  هدارا  دهاوخ  هچ  ره  میدق  دجام  تسیراگدرورپ  میرک و 
ریبخ دیب  طبترم  اهربخ  تسا  راوازـس  وا  اب  تسا  دومحم  راک و  رد  ار  وا  تیکلام  تسا  یلعلا  بر  تیـشم  هداراب و  طونم  اطع  عنم و  اکب و 
بر تردق  دیب  لیلب  راهن  جالیا  راهنب و  لیل  جالیا  تس  ریـصب  ایـشا  قیاقحب  ریدـج و  شیاتـسب  تسمیکح و  ریدـق و  ایـشا  همهب  وا  میلع و 

راگدرورپ سافنا و  ددع  هدنرامـش  تسا  راتخم  اطعلا و  میرک  راتـس و  اعدلا و  بیجم  رافغ و  زیزع و  هکنآ  الا  يادـخ  تسین  تسا . لیلج 
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قلعتم تسین و  ناهنپ  هدیـشوپ و  واب  يزیچ  تسا  سانلا  رـشعم  سامتلا  جـیاوح و  هدـنرآرب  ساـنخ و  ناطیـش و  هدـننکمحر  ساـن و  نج و 
. ددرگن ناگدـنامرد  حاحلاب  هدرزآ  ناگدـنلان و  دایرفب  روجـضم  روفغ  بر  تسا  ناصقن  هدایز و  ریغب   220 ص : ج1 ، جاجتحالا ، شملع 

قحتـسم دنوادخ  وا  تسنانم و  دزیا  ناج  سنا و  هدنناسر  يزور  نانمؤم و  همه  يالوم  ناحلـصم و  هدـنهد  قیفوت  ناحلاص و  عیمج  ظفاح 
ره رد  اخر  تدش و  ارـس و  ارـض و  رد  ایارب  همه  تسا  رفک  دنـسپان  هویـش  زا  عنام  نامیا و  مالـسا و  قیرطب  ناقلخ  يداه  رکـش و  دـمح و 

نامسآ و بتک  یمامت  هکئالمب و  نانم و  دزیاب  نامیا  ارم  دنالج . زع و  ترضح  رکذب  لغتشم  رکذتم و  اج  همه  تقو و  همه  اسم  حابص و 
فیاخ وا  تعاطب  مبغار  وا  ياضقب  ملستسم  رکاش و  ردابم و  وا و  ياضرب  مداقنم  عیطم و  عماس و  تسا  ناحبـس  نمیهم  لسر  ایبنا و  عیمج 

مرقم وا  لدع  تفار و  هطساوب  وا  روج  زا  تسین  سرت  چیه  کیل  وا  رکم  زا  تسین  نمیا  يدحا  هک  تسیراهق  هچ  وا  تبوقع  زا  مناساره  و 
يرابج طخس  همداص  يراب و  بضغ  هعراق  ارم  ادابم  هکنآ  فوخب  ناقلخب  وا  رما  غیلبت  هب  مدهاج  عرسم و  وا  تیبوبرب  مدهاش  وا  تیدوبعب 
الـصا ضارعا  یـشنم  رهاوج و  يدبم  ضارتعا  هعراق  زا  نکیل  تسین  كالفالا  قلاخ  ترـضح  ریغب  كاب  سرت و  دحا  چیه  زا  ارم  دـبایرد .

نوچ تسین و  رـسیم  نکمم و  ربکا  دزیا  ضارتعا  عفد  ار  وا  دشاب  اناوت  ملاع و  اناد و  لماک و  هلیح  رد  یـسک  دنچ  ره  هک  اریز  تسین  عفدب 
تعاـس تقو و  نیرد  تیرب  عیمجب  هیحتلا  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  تیـالو  غیلبت  رگا  هک  درک  مکح  رما و  ارم  نوـچیب  رداـق  ترـضح 

هنوگ چیه  باب  نآ  رد  ارم  مشاب و  هدرکن  مانا  فیاوطب  مالع  کلم  ترـضح  ماکحا  عیارـش و  مایپ و  رما و  چـیه  غیلبت  هک  تسنانچ  میامنن 
نم رطاخ  تیعمج  هطساوب  دومن و  ادعا  ریاس  امش و  زا  نم  تمصع  تنامـض  سدقت  یلاعت و  هَّللا  هک  اریز  تسین  سک  چیه  زا  سرت  میب و 
نم میلعلا  عیمـسلا  هَّللاب  ذوعا  : » تسنیا تیادـه  یفاو  ۀـیآ  نآ  تسمیحر و  دوبعم و  میرک و  یفاک  وا  دومن و  لاـسرا  لازنا و  همـصعلا  ۀـیآ 

َکُمِـصْعَی ُهَّللا  َو  ُهََتلاسِر  َْتغََّلب  امَف  ْلَعْفَت  َْمل  ْنِإ  َو  َکِّبَر  ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  اـم  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَـهُّیَأ  اـی  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  میجرلا  ناطیـشلا 
هک نامیا  ماکحا  عیارش و  غیلبت  رد  نم  نامدرم  رـشعم  يا  هک  دومرف  ناجلا  سنالا و  یبن  نآ  زا  دعب   221 ص : ج1 ، جاجتحالا ، ِساَّنلا » َنِم 

لفاغت ینات و  ریصقت و  هوجولا  نم  هجو  چیهب  دیسر  نمب  هَّللا  مالس  هیلع  لیئربج  یخا  لیلج  یحو  نیما  تطاسوب  ناحبس  زیزع  ترضح  زا 
الب نآ  غیلبت  رد  نامز  نامه  رد  مناسر  ناـقلخب  هک  مدـش  نآـب  روفغ  بر  زا  رومأـم  هچ  ره  هکلب  مدومنن  نآ  غـالبا  لاـصتا و  رد  یخارت  و 

يارب نمب  همرکم  هیآ  نیا  لوزن  ببـس  نامدرم  رـشعم  يا  مدومن . نایب  فیرعت و  دـح  زا  جراـخ  دـهج  ناـیاپیب و  یعـس  ناـصقن  هداـیز و 
تماما غیلبت  تیالو و  رما  میلستب  رما  دوبعم  دزیا  مکحب  ارم  دومن و  لوزن  نمب  نیمحارلا  محرا  دزن  زا  نیما  لیئربج  هبترم  هس  ود  هک  تسنآ 

لامک اب  همـصعلا  ۀـیآب  زاسراک  رداق  کیپ  زاب  مدیـسر  لحم  نیاـب  نوچ  دومن . تماـب  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  ۀـیربلا  قلاـخ  ترـضح  یلو 
ره ناـیعا  مـالعا و  فینم  عضوم  فیرـش و  دهـشم  نیمه  رد  تفگ  دومن و  ززعم  مرکم و  هلیـسو  نیاـب  ارم  دوـمرف و  لوزن  زازعا  مارتـحا و 

سنا و ماما  هفیلخ و  یلو و  نم و  یـصو  ردارب و  ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  ترـضح  هکنآ  هب  میاـمن  دـحوم  نمؤم  ملـسم و  دوسا و  ضیبا و 
یسوم تایح  مایا  رد  نوراه  ترضح  هکنآ  تیاهن  مالّـسلا . هیلع  یـسوم  دزن  رد  تسنوراه  هلزنم  نم  دزن  رد  ار  وا  نم و  زا  دعب  تسا  نج 

تیالو و بصنمب  نم  زا  دعب  ع )  ) یلع ترـضح  دوب و  زارفارـس  مرکم و  توبن  هیلع  هبترمب  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  تافو  زا  دعب  و  (ع )
نآ تماما  باب  رد  ةزعلا  بر  ترضح  هک  ياهیآ  تسامش و  ماما  ام و  یصو  ادخ و  یلو  ترـضح  نآ  تسا و  زاتمم  ززعم و  تماما  هبترم 

اُونَمآ َنیِذَّلا  َو  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ  میجرلا  ناطیـشلا  نم  میلعلا  عیمـسلا  هَّللاـب  ذوعا  : » هک تسنیا  دومن  لاـسرا  لازنا و  نمب  ۀـمالا  ماـما 
نیرـسفم هلجا  دوب . عکار  هک  یلاـح  رد  دومن  ةاـکز  ياـطعا  مالّـسلا  هیلع  یلع  و  َنوُعِکار .» ْمُه  َو  َةاـکَّزلا  َنُوتُْؤی  َو  َةـالَّصلا  َنوُـمیُِقی  َنیِذَّلا 

مالّسلا مهیلع  نیموصعملا  ۀمئا  زا  ریسافت  رد   222 ص : ج1 ، جاجتحالا ، نیعمجا  مهیلع  هَّللا  ناوضر  هیرشع  انثا  هیجان  هقرف  ءاملع  اصوصخ 
عیمج رد  تسا  وا  نیعم  ظفاح و  لاح و  همه  رد  درک  یلع  هدارا  هیآ  نیرد  لازی  ترضح ال  هک  دومرف  لاعتم  یبن  ترضح  هک  دندرک  لقن 

ع)  ) یلع تیالو  غیلبت  هک  دومرف  مکح  دومن و  رارـشالا  رایخالا و  ماما  نآ  تماما  غیلبت  باب  رد  رایـسب  دیکأت  ارم  رابج  ترـضح  و  لاوحا .
مدومن اعدتسا  سامتلا و  اعدلا  مالّسلا و  هیلع  لیئربج  یلاعت  دزیا  یحو  نیما  زا  نم  يامرفم و  ریخأت  الصا  یئامن و  تقو  نیمه  رد  قیالخب 

تلق ناـقفانم و  ترثـک  ارم  هک  اریز  دراد  روذـعم  مالّـسلا  هیلع  یلع  رما  غیلبت  باـب  رد  ارم  اـت  دـیامن  ضرع  نیمحارلا  محرا  ترـضحب  هک 
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دزیا هک  نامیا  مالـساب و  ناگدننکهرخـس  بیرف  رکم و  نادسفم و  یلغد  داسفب و  مملاع  تسنایع و  حـضاو و  نایغط  لها  قاقـش  نایقتم و 
َو ْمِِهبُوُلق  ِیف  َْسَیل  ام  ْمِِهتَنِْـسلَِأب  َنُولوُقَی  : » هک دـیامرفیم  هچنانچ  دـیامنیم  ناـعذالا  مزـال  نآرق  رد  ناـقفانم  نآ  لالـضا  لاوحا  ناـیب  ناـنم 

صالخا راهظا  نابزب  دنشاب و  هبیط  هملکب  رقم  عمج  هک  تسنآ  ۀیاهنلا  ۀیادبلاب و  ملعا  هَّللا  هیآ و  ینعم  ٌمیِظَع .» ِهَّللا  َْدنِع  َوُه  َو  ًانِّیَه  ُهَنُوبَسْحَت 
ریامـض و رد  هکلب  تسین  دوجوم  دـننکیم  نایع  يراج و  نابز  رب  هک  اهزیچ  نآ  زا  يرثا  ناشیا  ياهلد  رد  اما  دـنیامنیم  یلاعت  دزیا  یگدـنب 
لهـس و ار  تامدـقم  نیا  ۀـبقاعلا  میخ  هفیاـط و  نآ  هچ  تسین . دوجوم  رگید  رما  بیر  هعدـخ و  بیرف و  رکم و  ریغب  ناـقفانم  نآ  رطاوـخ 

مالسا تفصب  رهاظب  هچ  رگا  تعامج  نآ  تسنارگ و  میظع و  رایسب  رایسب  نانم  نمیهم  دزن  رد  اهنآ  اما  هدرمش  ریقح  تیاغب  هتـسناد  ناسآ 
دیسر نمب  رازآ  اذیا و  هبترم  دنچ  رارـشا  نآ  زا  دنافوعـشم و  نارفکب  توعنم و  توادع  نایغط و  درمت و  نطابب  نکیل  فوصوم  نامیا  و 

لاح زا  ارم  دوبعم  ترـضح  دزیا  هکنآ  ات  دوب  مهاوخ  مومـسم  هشیمه  نم  هک  دوب  نانچ  ناـشیا  معز  دـندرک و  نم  دروخ  رد  رهز  هکنآ  اـت 
ج1، جاجتحالا ، ْمَُکل » ٍْریَخ  ُنُذُأ  ُْلق  ٌنُذُأ  َوُه  َنُولوُقَی  َو  َِّیبَّنلا  َنوُذُْؤی  َنیِذَّلا  ُمُْهنِم  َو   » هک دومرف  هچنانچ  دومن  نالعا  رابخا و  نآرق  رد  ناشیا 

هنیآ ره  منک  نایع  نایب و  ار  ناقفانم  نآ  ناکی  ناکی  یماـسا  هک  میاـمن  هدارا  نم  رگا  هک  دومرف  ناـمزلا  رخآ  لوسر  نآ  زا  دـعب   223 ص :
ار تعامج  نآ  مدرکیم و  تلالد  ار  امش  دوبیم  نیدیب  نیقفانمب  امش  تیاده  تلالد و  هدارا  ارم  رگا  زین  مدومنیم و  هفیاط  نآ  یماسا  رکذ 

هحیبق لامعا  هعینش و  لاعفا  رکذ  زا  مفصتم  تورم  تمرکم و  تفصب  نوچیب  ترضح  ناسحا  تیانع و  زا  نوچ  نم  نکیل  مدومنیم  امـشب 
هلهاسمب و مالّـسلا  هیلع  یلع  تیالو  تماما و  باب  رد  یلاعت  هناحبـس و  دزیا  ترـضح  اما  مدـینارذگرد . ار  اهنآ  عیمج  متـشذگرد و  اـمش 

یفاو هیآ  نیا  هچنانچ  دومن . ناج  سناب و  نآ  غیلبت  هب  رما  ارم  ررکم  نانم  دزیا  هک  اریز  ناقلخب  نآ  غیلبت  رگم  تسین  یضار  نم  زا  ضامغا 
َنِم َکُمِـصْعَی  ُهَّللا  َو  ُهََتلاسِر  َْتغََّلب  امَف  ْلَعْفَت  َْمل  ْنِإ  َو  َکِّبَر  ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  ای   » هک دومرف  لاـسرا  لازنا و  نمب  تیادـه 

ناقلخ عمج  امـش و  هطـساوب  ناحبـس  نمیهم  ترـضح  هک  دـینادب  ناـمدرم  رـشعم  يا  هک  دومرف  هَّللا  بیبح  ترـضح  هاـگنآ  سپ  ِساَّنلا .»
بیاغ و رـضاح و  زا  بهاو  دزیا  ناگدـنب  یمامت  هکلب  راربا  نیعبات  راصنا و  رجاـهم و  عیمج  رب  وا  تعاـطا  هک  دـینادرگ  نیعم  صوصنم و 

زیزع ریبک و  ریغص و  زا  داشلد  هتسخ و  دازآ  هدنب و  دحوم  كرشم و  دوسا  ضیبا و  یبرع  یمجع و  يودب و  يرـضح و  بیاخ و  یجار و 
یـضام يراج و  یلاـعت  کـلم  مکح  رما و  نیقیب  تسا و  متحتم  ضورف  زا  هکلب  مزـال  بجاو و  فیعـض  يوق و  فیرـش  عیـضو و  ریقح  و 
قدـصم تسا و  موحرم  موحرم  ممالا  ماما  نآ  مکح  عباتم  تسا و  نوعلم  نوعلم  دودرم  دودرم  وت  رما  فلاـخم  ناـمگ  ههبـشیب و  تسا و 

نیا نامدرم  رـشعم  يا  تسا . روفغ  بر  ترـضح  روفغم  روکـشملا  ماما  نآ  یهن  رما و  عیطم  لوبق و  زع و  اب  نمیهم  هاـگراب  ماـما  نآ  لوق 
دابعلا قالخ  ترضح  رما  دایقنا  تعاطا و  دیئامن و  عامتـسا  داقتعا  صالخا و  رـس  زا  ارم  مالک  هک  دیاب  تسناکم  نیرد  نم  نیرخآ  تماقا 

اب بطاخم   224 ص : ج1 ، جاجتحالا ، رظان  ملکتم  رـضاح و  دمحم  هک  دینادب  تسارف  يور  زا  دیئامرف و  تسامـش  راگدرورپ  یلوم و  هک 
ناقلخب امـشب و  ناصقن  هدایز و  الب  ار  نامه  ددرگ  رومام  روفغ  بر  زا  هچ  ره  تسا و  الوم  نآ  هداتـسرف  یلاـعت  دزیا  ترـضح  رماـب  اـمش 

زا دعب  ایارب و  ریاسب  تسنم  زا  دعب  نم  نیـشناج  یـصو و  نمیهم و  دزیا  یلو  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هک  دینادب  دیناسر .
بهاو ترـضحب  امـش  تاقالم  زور  ات  دـنانیمز  لـها  موجن  نیقی و  هار  تادـه  نید و  ناـماما  ناـشیا  ماـظع  ماـحف  دـالوا  مارک و  ماـما  نآ 

مارح دیامن و  لالح  حابم و  لالجلا  وذ  ترضح  هچنآ  الا  تسین  حابم  لالح و  ههبشیب  تایربلا و  دیس  ترـضح  ياقل  كاردا  تایطعلا و 
فراع و تیاغلا  تیاغب  مارکاب  دوجولا  بجاو  لوسر  نم  دنادرگ . مارح  مالع  دزیا  یلو  هچنآ  رگم  تسین  دوجوم  چـیه  مولعم  دوجوم و  و 

نامدرم رشعم  يا  داد . میلعت  مارح  لالح و  تقیقح  زا  دوخ  میرکتلا  مزال  باتک  رد  میلع  ریدق  ترضح  ارم  هک  اریز  مارح  لالحب و  مملاع 
یعونب دومن  فراع  ملاع و  نآ  ياصحا  دادعت و  قیاقح  رب  ارم  دینادرگ و  فشکنم  نم  رب  ار  نآ  بویغلا  مالع  هکنآ  رگم  تسین  ملع  چیه 

دیسر نآ  ياصحاب  نم  ملع  مدوب و  نآب  ملاع  ننملا  وذ  میلعت  نم  هچنآ  دینادرگن و  بوجحم  روتـسم و  نم  رب  ار  نآ  عاونا  زا  عون  چیه  هک 
ریما نیقیب  مدـینادرگ  زارفرـس  زاتمم و  نآ  میلعتب  ار  زاـینیب  یلو  نآ  مدیـشخب و  یلع  نینمؤملا  ریما  ترـضحب  دـیجم  بهاو  مکح  رماـب و 

یهانپ تیالو  نآ  زا  یهارمگ  لالضا و  نامدرم  رشعم  يا  تسا . نیقولخم  عیمج  ماما  نیلسرملا و  یـصو  نیمحارلا و  محرا  یلو  نینمؤملا 
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یلو نآ  زا  رابدتـسا  فاکنتـسا و  رابکتـسا و  راسفتـسا و  دیئوپم  وا  ياضر  فالخ  هار  دـیئوجم و  تسا  یهایـس  ور  تراسخ و  بجوم  هک 
رد راک  رما و  چیه  رد  راگدرورپ  یلو  نآ  تسنآ . زا  یهان  لطاب و  قیرط  زا  عنام  نآ و  يداه  قح و  لماع  ع )  ) یلع هک  دیئامنم  رابج  دزیا 

نامیا نامسآ  نیمز و  يادخب  نادرم  زا  هک  یسک  لوا  تخاسن و  راتفرگ  ار  دوخ  میال  شنزرسب  تخادنین و  شیپ  رد  رس  رافغ  يادخ  دزن 
يادـف ار  دوـخ  سفن  ناـج و  هک  تسا  سک  نآ  ترـضح  نآ   225 ص : ج1 ، جاـجتحالا ، تسا . ع )  ) یلع نینمؤـملا  ریما  ترـضح  دروآ 

زا رتشیب  نادرم  زا  يدحا  چـیه  هک  تسا  ماما  نآ  سک و  نآ  ع )  ) بلاط یبا  یبا  نب  یلع  دومن و  سدـقت  یلاعت و  بجاو  لوسر  ترـضح 
بر ترضح  یلو  نامدرم  رشعم  يا  دومنن . ع )  ) یلع زا  لبق  دوبعم  نمیهم  تعاط  یگدنب و  درازگن و  زاینیب  میرک  یبن  نآ  اب  زامن  ناشیا 

هک اریز  ناشیا . همه  رب  دـیهد  لیـضفت  ار  وا  دـیناد و  قیالخ  عیمج  زا  لضفا  ار  ع )  ) نیموصعملا ۀـمئا - وا  دـالوا  نینمؤملا و  ریما  نیملاـعلا 
رومأم و ار  دوخ  ع )  ) یلع هب  رومأمب  هک  تسا  نایع  مزال و  امـش  یماـمت  رب  ناـقلخ و  یگمه  رب  داد  لیـضفت  ار  ترـضح  نآ  ناحبـس  دزیا 

یلع نامدرم  رشعم  يا  تسا . هَّللا  دنع  نم  صوصنم  ماما  ترضح  نآ  هک  اریز  دینادرگ  رجزنم  ار  دوخ  سفن  هتبلا  ترـضح  نآ  هنع  یهنمب 
روجهم نآ  یعـس  روفغ و  بر  لوبقم  ع )  ) یلع تیالو  رکنم  هبوت  تسا و  یلاعت  کلم  رماب  ایارب  هفاک  ماما  ادـخ و  یلو  ع )  ) بلاط یبا  نب 

ار رورـس  نآ  رما  فلاخم  هک  تسا  مزال  بجاو و  ملاع  يادخ  رب  تسین و  روفغم  موحرم و  زگره  سک  نآ  هکلب  روکـشم  ریغ  تدابع  رد 
نانم دزیا  یلو  نآ  فلاخم  هک  اریز  ناجلا  سنالا و  ماما  نآ  رما  تفلاخم  زا  دیزیهرپب  دنادرگ . رکنم  باذعب  بذـعم  رقـس  رانب  رهدـلا  دـبا 

ُةَراجِْحلا َو  ُساَّنلا  اَهُدُوقَو   » نوحشم قدص  نومـضمب  ناشیا  رما  فلاخم  هکلب  تسنازادگ  نازوس و  نارین  شتآ  نابات و  خزود  رد  هتـسویپ 
نالوسر نایعا و  يایبنا  نیلوا  تراشب  سانلا » اهیا   » هیآ نیرخآ  تسا و  نیجـس  راـن  زورفا  شتآ  نیعـالم  نآ  ماـسجا  و  َنیِِرفاـْکِلل » ْتَّدِـعُأ 

نآ دـنک  کش  باب  نیرد  هک  ره  تسنم . يارب  طونم  نمحرلا  میحر  تیـشمب  نامـسآ  نیمز و  لها  زا  ناقلخ  عیمج  رب  تجح  ناـشیلاع و 
همه نالوسر  ایبنا و  لوق  رد  هک  تسنانچ  دـنک  کـش  نم  لوق  رد  هک  ره  یلوا . تیلهاـج  یلـصا و  رفکب  تسا  رفاـک  ههبـشیب  رتبا  كاـش 

ص: ج1 ، جاجتحالا ، رارش  رپ  خزود  قحتسم  رارـشا و  زا  سک  نآ  دیامن  ماظع  ماخف  لسر  مارک و  يایبنا  لوقب  کش  هک  ره  دنک و  کش 
زا هیحتلا  مالّسلا و  هیلع  یلع  هیربلا  ماما  ترضحب  تیالو  تلیضف و  نیا  ناسحا  اطعا و  نامدرم  رشعم  يا  تسا . ران  راوازـس  قیال و  226 و 

ریغب دوب  رکـش  دـمح و  روخرد  قحتـسم و  هک  دوبعم  يادـخ  نمب  تبـسن  تسا  ننملا  وذ  تیانع  ناـسحا و  ضحم  هیطعلا  بهاو  ترـضح 
نامدرم رـشعم  يا  تسین . دوجوم  لابقتـسا  یـضام و  لاح  یمامت  رد  هکلب  نامز  چیه  رد  نیرهادلا  رهد  نیدبالا و  دـبا  نیملاعلا  بر  تاذ 

يزور تسا  مدآ  ینب  یمامت  ملعا  ملاع و  لها  عیمج  زا  لـضفا  نم  زا  دـعب  وا  هک  تسنآ  هطـساوب  مدرم  همه  رب  مالّـسلا  هیلع  یلع  لیـضفت 
یلاوتم نآ  یناسنا  عون  ياقب  هکلب  تسا  رتاوتم  لصاوتم و  ایارب  ریاسب  امـشب و  ایاطعلا  بهاو  ترـضح  زا  اـم  هلماـک  تاوذ  هلیـسوب  قیـالخ 

دنچ ره  تسا  بوضغم  بوضغم  دودرم و  دودرم  هکلب  تسا  نوچیب  دزیا  ترـضح  نوعلم  نوعلم  دنک  نم  لوق  در  هک  ره  تسا . لصاحتم 
دیکأت دیزم  هطـساوب  ۀمحرلا  یبن  مالک  نیا  هک  تسا  ادیوه  حضاو و  اکذ  لقع و  بابرا  يامن  باوص  يار  رب  دـشابن . عقاو  قفاوم  نم  لوق 

ِنَع ُقِْطنَی  ام  َو   » یلاعت كرابت و  نیملاعلا  بر  مالک  هیآ  هقیثوب  نیقیب  هچ  هیربلا . قلاخ  لوسر  نآ  تعاطا  تعباـتم و  باـب  رد  تماـب  تسا 
مالک و راسخاش  رب  نامز  چـیه  رد  ناجلا  سنـالا و  یبن  نآ  ناـشنزجعم  ناـبز  لـبلب  ناـسل و  یطوط  زگره  یحُوی » ٌیْحَو  اَّلِإ  َوُه  ْنِإ  يوَْهلا 
هک دومرف  مانالا  دیس  ترضح  نآ  زا  دعب  هتـشگن . منرتم  يراج و  ملکتب  يراس و  تایربلا  قلاخ  یحو  تامـس  قدص  تاملک  ریغب  تالاقم 

دزیا یحو  بجومب  مالک  نآ  مامت  مدومن  مالعا  نایب و  امـشب  مالّـسلا  مهیلع  نیموصعملا  ۀـمئا  یلع و  تماما  تیـالو و  باـب  رد  نم  هچنآ 
رگا هک  دومن  لیبس  قیرط و  نیاب  نمب  تلاسر  يادا  لیلج  بهاو  ترـضح  زا  لیمج  هتـشرف  نآ  هک  اریز  تسا . ع )  ) لیئربج هطـساوب  مالع 

ارف تما  یقاب  دوخ و  تیاده  داشرا و  بحاص  ار  هعاطلا  ضرتفم  نآ  دریذپن و  دوخ  تماما  تیالوب و  ار  مالّسلا  ۀیحتلا و  هیلع  یلع  یـسک 
مالکب شوگ  الصا  هتفرگ  شیپ  ار  تداعس  بحاص  نآ  توادع  فالخ و  قیرط   227 ص : ج1 ، جاجتحالا ، تداعسیب  نآ  اذه  عم  دریگن 

نآ فلاخم  مامتان  مالک  عامتـسا  مالع  بهاو  ناگدنب  زا  يدحا  چیه  هک  دیاب  هل .» لیو  مث  هل  لیوف   » دـهدنارف مانالا  ماما  نآ  مایتلا  قدـص 
رـشعم يا  تسا . تباث  لصاح و  سدقت  یلاعت و  دزیا  مکحب  سک  نآ  هطـساوب  تیدمـص  ترـضح  تنعل  بضغ و  هک  دـیامنن  مامتلا  ماما 
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همه تقو و  همه  رد  مارکالا  ماما  نآ  مکح  رما و  فالخ  زا  دیـشیدنیب و  دوخ  لام » نونب و ال  عفنی  موی ال   » لاح لام و  زا  هک  دـیاب  ساـنلا 
هکلب تسباقرلا  کـلام  مکح  فلاـخم  بآـمتیالو  نآ  فلاـخم  هک  اریز  دـیئوجم  هار  چـیه  ترـضح  نآ  قیرط  ریغب  دـیئوج و  هاـنپ  واـب  مد 
عیمج رد  لاعتم  دحاو  ترضح  تسا و  باسحلا  موی  رد  یهایـسور  هلیـسو  بآمتلاسر  ترـضح  یـصو  نآ  اب  تفلاخم  بایترا  ههبـشیب و 

ع)  ) یلع ِهَّللا » ِْبنَج  ِیف  ُتْطَّرَف  ام  یلَع  یتَرْسَح  ای   » باطتـسم باطخ  نومـضمب  نامدرم  رـشعم  يا  تسا . امـش  لاعفا  قیاقح  فقاو  لاوحا 
تمادـن و ترـسح و  ینعی  تسنآ . طرفم  رب  تلذ  تمارغ  تراـسخ و  تمادـن و  ترـسح و  لـیو و  تسا  ملاـع  يادـخ  تـمحر  بـنج و 
دیئامن و نآرق  تایآ  رهاوظ  رد  ربدت  نامدرم  رشعم  يا  دیامن . هزعلا  بر  تمحر  بنج  رد  طارفا  هک  تسا  یـسک  يارب  تمارغ  نارـسخ و 

حاضیا نآرق و  رجاوز  نایب  هک  تسا  مسق  ارم  یلاعت  كرابت و  ملاع  يادخب  دـیوشم  شتاهباشتم  عبات  راهنز  دـیئامرف  شتامکحم  رد  رکفت 
وا نم و  تسد  رد  شتـسد  رـضاح و  نم  دزن  رد  هکنآ  رگم  تسین  ناج  سنا و  ياملع  زا  يدحا  چـیه  ناوت  تردـق و  زیح  رد  نآ  ریـسافت 

يوزاب هدومن  بلط  شیوخ  شیپ  ار  ترضح  نآ  دوب  رضاح  مانالا  دیـس  تمدخ  رد  مامهلا  ماما  نآ  ماگنه  نآ  رد  تسا . نمیهم  دزیا  یلو 
دومن عفترم  رادقم  نآ  هتشادرب  نیمز  زا  هتفرگ  دوخ  لاثم  ایرد  تسدب  لابقا  تداعسب و  ار  كرابت  سدقت و  یلاعت و  دزیا  یلو  نآ  كرابم 
لوسر نامز  نآ  رد  دـیدرگ . رهاظ  لثم  تنج  لفحم  نآ  نادعـستسم  رب  لسرلا  متاخ  ترـضح  لغب   228 ص : ج1 ، جاـجتحالا ، تحت  هک 

يامرفنامرف مکاح  یلوم و  نم  ارک  ره  نامدرم  رـشعم  يا  هک  دومرف  نایب  نینچ  ناشن  زجعم  ناسل  زا  تشادرب و  كرابم  زاوآ  نامزلا  رخآ 
یلع هک  اریز  تسایارب  عیمج  وا و  ماما  امرف و  نامرف  مکاح و  یلوم و  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نیا  مشاب  ناشیا  ربمغیپ  ناقلخ و  نآ 

نامدرم رشعم  يا  دش . لزان  نمب  هیآ  باهو  دزیا  زا  باب  نیرد  هچ  تسا . ننملا  وذ  ترضح  مکحب  نم  رب  وا  یتسود  نم و  یـصو  ردارب و 
حاحـص بحاص  تسا . ربکا  لقث  نآرق  دنرغـصا و  لقث  ربکالا  هَّللا  مالـس  مهیلع  نیموصعملا  ۀمئا  رورـس  نآ  دالوا  ردـیح و  نینمؤملا  ریما 

همئا زا  کی  ره  اهرظن و  رد  زیزع  اهبنارگ و  زیچ  ینعی  دنیوگ  لقث  ار  تمیق  رایسب  سیفن و  هچ  ره  برع  هک  دومن  روکذم  باتک  رد  هغللا 
نیبم و عرـش  ماکحا  رماوا و  غیلبت  رد  نید و  لوصو  رد  رگید  کی  قفاوم  لاعفا  لاوقا و  رد  نایعا  نآ  همه  دنرگید و  لاح  زا  ربخم  یبنم و 
یگمه و رـشع  انثا  همئا  نآ  رثوک  ضوح  رانک  رد  هکنآ  ات  دـننکن  یئادـج  رگید  کی  زا  مالّـسلا  ۀـیحتلا و  مهیلع  ماظع  مارک  دالوا  یلع و 
مدیناسر و امشب  روفغ  بر  مکحب  مدوب  رومام  هچ  رهب  نم  هک  دیـشاب  هاگآ  دینادب و  سانلا  رـشعم  يا  دنناسر . نمب  ار  دوخ  رـسکی  یمامت 
نایب و همئا  اب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  تماما  تیالو و  مدیناونـش و  عیمج  عمـسب  مدوب  موکحم  ناحبـس  دزیا  ناگدنب  هب  نآ  ندیناونـشب  هچنآ 

مالّسلا هیلع  یلع  مردارب  ریغ  نانمؤم  ریما  هک  میوگیم  امشب  وا  مکح  رماب و  زین  نم  تفگ و  زیزع  کلم  نامدرم  رـشعم  يا  مدینادرگ . نایع 
نکمم رـسیم و  يدـحا  چـیه  زا  ننملا  وذ  یلو  نآ  زا  ریغب  نم  تما  زا  هقاـش  روما  عفر  عفد و  تسین و  یـسک  ماـظع  ماـخف  همئا  وا  دـالوا  و 

هتفرگ ار  وا  يوزاب  دیزای و  تسد  هیناث  ةرک  دوب  هتـشاذگ  تسد  زا  ار  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نیا  زا  رتشیپ  نوچیب  لوسر  نوچ  تسین .
ریما دمآ  ربنم  نآ  يالابب  راربالا  دیـس  هک  رابلوا  رد  هک  نایعا  یـضعب  زا  تسیورم  لوقنم و   229 ص : ج1 ، جاجتحالا ، تشادرب . نیمز  زا 

ار ترـضح  نآ  مالک  نیا  نایب  ماگنه  رد  تیاهن  تشاذگن  ورف  تسد  زا  ار  رورـس  نآ  دوب  ربنم  رد  ات  تشادرب  نیمز  زا  ار  ردیح  نینمؤملا 
نامزلا رخآ  لوسر  نآ  زا  دعب  دیدرگ . بآمتلاسر  ترضح  فیرـش  يوناز  يذاحم  بآمتیالو  نآ  ناتـشگنا  هک  دینادرگ  عفترم  رادقم  نآ 

نآ و ظفاح  نم و  ملع  لماح  تسا و  نم  هفیلخ  یصو و  ردارب و  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نیا  نامدرم  رـشعم  يا  دومرف : دنلب  زاوآب 
يادـخ ياضر  لماعم  نآرق و  یهاون  رماواب و  ناقلخ  هدـنناوخ  نالوسر و  ایبناب و  لزنم  نامـسآ  باتک  عیمج  ریـسافت  نآرق و  تایآب  ملاـع 
لوسر هفیلخ  تسا . یهلا  تیـصعم  زا  یهان  تزعلا و  بر  ترـضح  تعاطب  رمآ  تسا  هَّللا  یلو  یلع  هلا  ترـضح  يادعا  براحم  یلاعت و 

لتاق يداـب و  رـضاح و  دـشرم  يداـه و  ماـما  تسا  نارمع  یلع  نامـسآ  نیمز و  يادـخ  یلو  ناـج و  سنا و  زا  ناـنمؤم  ریما  لوتب و  جوز 
. تسا نینمؤملا  ریما  ترضح  نیمرکالا  مرکا  یلو  نیطساق  تایح  عطاق  نیقرام و  هفیاط  هدنشک  نیثکان و  تعامج 

نیثکان نیقرام و  نیطساق و  ینعم  نایب  رکذ 
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تعیب دهع و  ضقن  هک  دنیوگ  ار  یعمج  نیثکان  هک  دنامن  هدیشوپ  یفخم و  تریصب  بابرا  رب  نیثکان  نیقرام و  نیطساق و  ینعم  نایب  رکذ 
تفالخ مایا  رد  هک  تسا  لعفنمان  موق  نآ  ياسؤر  لمج و  رکشل  هفیاط  نآ  زا  دارم  دندرک و  هیحتلا  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح 

رفک و تلذـم  كاخ  دنتـشادرب و  ۀـمالا  ماما  نآ  تفلاخم  درمت و  هویـش  دنتـشاذگ و  ار  وا  تعباتم  تعیاـبم و  قیرط  ترـضح  نآ  تماـما 
ترضح نآ  تفالخ  مایا  رد  هک  دنیوگ  ار  جراوخ  تعامج  نیقرام  و  دنتـشابنا . دوخ  داهتجا  مالـسا و  هدید  رب  داحلا  دانع و  رابغ  دادترا و 

هچنانچ تسجورخ  ینعمب  برع  تغل  رد  قرم  نایجراخ و  یقاب  ناورهن و  لها  لثم  دنتـشگ  یجراخ  هتفر  ردب  رورـس  نآ  تعاطا  جهنم  زا 
نوریب نید  زا  جراوخ  هفیاط  نیا  تفر . نوریب   230 ص : ج1 ، جاجتحالا ، نامک  زا  ریت  هچنانچ  ینعی  سوقلا » نم  مهـسلا  قرم   » هک دنیوگ 

طوسق و نید  زا  هک  دنیوگ  ار  یعمج  نیطـساق  دـندومن و  مالّـسلا  مهیلع  نیموصعملا  ۀـمئا  يوریپ  نیلـسرملا و  دیـس  نیئآ  كرت  دـنتفر و 
ترضح دنتشگ . دوخ  هعدتبم  ياوها  هلاض و  يارآ  عبات  هدومن  لودع  نید  زا  هک  وا  هیغاب  هیغاط و  باحـصا  هیواعم و  لثم  دندومن  لودع 

مانالا دیـس  دوب  هدومن  مائل  نیدـترم  باب  رد  ناشیا  مالعا  اقباس  هک  مالع  دزیا  رما  مکح و  بجومب  ع )  ) لیئربج مالعا  هلیـسوب  مارکالا  یبن 
یبن ترضح  مالک  حاضیا  فشک و  رد  باحصا  نوچ  دومن و  مالـسا  باحـصا  مالعا  فقاو و  مارم  لاح و  نآ  زا  لامجالا  لیبس  یلع  زین 

هک دومرف  هلا  بیبح  ترـضح  هاگنآ  سپ  دومن . افتکا  لامجا  نایب  نامهب  زین  لاعتم  دزیا  لوسر  دـندومنن  مالعتـسا  ماهفتـسا و  مالعلا  کلم 
دوخ رب  مدـینادرگ  نایع  حـضاو و  امـش  رب  مدـیناسر و  امـشب  مدوب  نآ  غیلبت  هب  رومأم  نمیهم  دزیا  رما  مکحب و  نم  هچنآ  ساـنلا  رـشعم  يا 

مهللا  » هک دومرف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  نآ  زا  دعب  دـینادم . زیاج  ارم  لوق  رییغت  دـیناد و  متحتم  ضورف  زا  مزال  بجاو و 
ایادخ راب  هکنآ  دابعلا  دیس  دارم  دافم و  ینعم  هملظ .» نم  یلع  نعلا  هلذخ و  نم  لذخا  هرـصن و  نم  رـصنا  هاداع و  نم  داع  هالاو و  نم  لاو 

رود دوـخ  تمحر  زا  ار و  یلع  نیعم  رـصان و  نک  يراـی  دـشاب و  ترـضح  نآ  نمـشد  هکنآ  ریگ  نمـشد  ار و  یلع  تـسود  راد  تـسود 
نیما لیئربج  دوخ  لاـسراب  ارم  ایادـخ  هک  دومرف  هاـگنآ  سپ  دـیامن . وا  مارک  دـالوا  یلع و  قح  رد  ملظ  هک  یـسک  رب  نک  تنعل  نادرگ و 
غیلبت دوخ  ناتما  نم و  ناگدـنب  هب  تسوا  داـجما  دـالوا  یلعب و  صوصخم  هک  تماـما  تیـالو و  هک  يدومرف  مکح  يدـینادرگ و  زارفارس 
زاـتمم رطاـخ و  نئمطم  همـصعلا  ۀـیآ  لاـسراب  ارم  یتخاـس و  مزـال  بجاو و  نم  رب  يدومرف و  دـیکأت  تارکب  باـب  نآ  رد  نوچ  یئاـمن و 

ج1، جاجتحالا ، صاخ  يارب  زا  مانالا  ماما  نآ  بصن  مالّـسلا و  هیلع  یلع  تماما  غیلبت  تماقا  ماـگنه  رد  ارم  هکنآ  بقرت  یخارت و  يدومن 
يرای ارم  وت  ناگدنب  هب  تسا  نآ  رد  وت  ياضر  هک  مالـسا  ماکحا  لیمکت  ناقلخب و  وت  تمعن  مامتا  لامکا و  هلمج  زا  هک  ماع  231 و  ص :

ریما وت  یلو  تیالو  غیلبت  هک  شاب  دـهاش  ایادـخ  راـب  تفگ  تماـب  مالّـسلا  مهیلع  وا  دـالوا  مالّـسلا و  هیلع  یلع  تیـالو  غیلبت  زا  دـعب  نک .
. مدوبن باب  چیه  رد  یضار  دوخ  زا  ریصقتب  هوجولا  نم  هجو  چیهب  باب  نآ  رد  مدومن و  وت  ناگدنبب  وا  دالوا  مالّـسلا و  هیلع  یلع  نینمؤملا 
امش و نید  لامکا  ع )  ) ةادهلا ۀمئا  یلع و  تیالو  غیلبت  تماما و  بصنب  ایاربلا  قلاخ  ترـضح  هک  دیـشاب  هاگآ  دینادب و  نامدرم  رـشعم  يا 

مزال بجاو و  دنانم  نادنزرف  زا  هک  هیحتلا  مالّـسلا و  مهیلع  وا  دالوا  هیربلا و  ماما  نآب  ادـتقا  سپ  دومن  یلاعت  هَّللا  قلخ  ریاسب  تمعن  مامتا 
رد بایترا  ههبشیب و  مایقلا  موی  رد  دیامنن  هَّللا  مالـس  مهیلع  يادهلا  همئاب  وا  زا  دعب  یلاعت و  کلم  یلو  نآ  هب  ادتقا  هک  ره  هک  اریز  تسا .

ُمُْهنَع ُفَّفَُخی  َنوُدـِلاخ و ال  ْمُه  ِراَّنلا  ِیف  َو  ْمُُهلامْعَأ  ْتَِطبَح  َکـِئلوُأ   » کلـس رد  طرخنم  باـقرلا  کـلام  ترـضحب  لاـمعا  ضرع  ماـگنه 
دشاب و یلاعت  هَّللا  ضرف  ام  ریاس  هزور و  زامن و  تماقا  رب  میقم  تداهـش و  هبیط  هملکب  رقم  دنچ  ره  ینعی  دشاب . َنوُرَْظُنی » ْمُه  َو ال  ُباذَْعلا 

نم نیرهاط  نیبیط و  هلـسلسب  افتقا  ادتقا و  دـیامنن و  رارقا  مالّـسلا  مهیلع  وا  داجما  دالوا  یلع و  نینمؤملا  ریما  تماما  تیالوب و  نم  زا  دـعب 
تاکرد رد  تعامج  نآ  میلا  باذع  رد  الـصا  دنطوبرم و  خزود  شتآ  هب  دلخم  اهنآ  طوبحم و  ههبـش  کشیب و  هفیاط  نآ  لامعا  دـننکن 

هکلب فوـقوم  ماـیقلا  موـی  رد  مالـسا  لـها  عـیمج  لاـمعا  ندوـمن  لوـبق  تیادـه  یفاو  هـیآ  رب  اـنب  سپ  تـسین . تـلهم  فـیفخت و  مـیحج 
ۀمئا تیالو  رارقاب  مالسا  نامیا و  هیلع  ءانب  مالّسلا . مهیلع  وا  ماخف  مارگ  نادنزرف  مالّسلا و  هیلع  یلع  تماما  تیالوب و  رارقا  رب  تسطورشم 

بر مالک  هیآ  رهاظ  تادـیکأت  رب  اـنب  سپ   232 ص : ج1 ، جاجتحالا ، تسا . ماـمتان  نسحتـسم و  ریغ  رارقا  مدـعب  ماـمت و  لوبقم و  ماـنالا 
نیرهاط نیبیط و  دالوا  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  نید  ریغب  ایند  راد  رد  هک  ره  نیلسرملا  دیس  لوق  مالّسلا و  مهیلع  همئا  تیالوب  نیملاعلا 
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نارـساخ و زا  نازیم  باسح و  زور  رد  نآ  یعار  لـماح و  تسین و  نیمحارلا  محرا  لوبقم  نید  بهذـم و  نآ  نیقی  دـنیزگ  ینیئآ  ینید و 
رد نید و  رد  مانالا  ۀمئا  یلع و  مامتها  ترصن و  ینعی  نید  رد  تسامش  نیرترصان  شنادنزرف  یلع و  نامدرم  رشعم  يا  تسا . ناراکنایز 
نم رب  تسا  امش  زعا  برقا و  یلع  تسا و  رایخا  راربا و  یقاب  راضح و  باحصا  عیمج  زا  هدایز  ص )  ) نیلسرملا دیـس  عرـش  ماکحا  يارجا 
نآ ماخف  مارک  دالوا  یلع و  نینمؤملا  ریما  ترضح  زا  هدایز  نمب  تبسن  يدحا  چیه  مارکا  تزع و  یتبارق و  هقالع  یـشیوخ و  هطبار  ینعی 

دصرتم و ارم  رما  مکح و  هشیمه  هتشگن و  رود  نم  بناوج  فارطا و  زا  ياهحمل  هکلب  تعاس  کی  یلع  تسین و  مالّـسلا  مهیلع  ترـضح 
ياضر رب  رعـشم  هیآ  چیه  هک  اریز  تسا . رهاظ  نیب و  وا  دالوا  مالّـسلا و  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  زا  یهلا  ترـضح  دونـشخ  اضر و  رظان و 

تایآ یمامت  تسا و  ناشیا  نادنزرف  ناج و  سنا و  ماما  نآ  نأشیلاع  نأش  رد  هکنآ  رگم  هدشن  لزان  باهو  دزیا  باطتـسم  باتک  رد  یهلا 
الا تسین  ناقلخ  حدم  رب  رعـشم  نآرق  رد  هیآ  چیه  رب  تسا و  ترـضح  نآ  داجما  دالوا  و  ع )  ) یلعب ادـتبا  اُونَمآ » َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای   » هب ردـصم 

همیرک هروس  رد  نیکـسم  ریـسا و  میتی و  نیمعطم  يارب  زا  نیملاعلا  بر  تداهـش  و  تسا . ناشیا  نأـشلا  عیفر  دـالوا  یلع و  نأـش  رد  هکنآ 
هفیاط و نیا  هلجا  نیرـسفم  رثکا  داقتعا  و  تسا . ناماما  یقاب  و  ع )  ) نینمؤملا ریما  ناجلا  سنـالا و  ماـما  نآ  يارب  ِناـْسنِْإلا » یَلَع  یتَأ  ْلَـه  »

ماما نآ  ناش  يذ  نأش  رد  همیرک  هروس  نیا  هک  دننارب  یناقرف  تاملک  تالیوأت  راوطا  رب  ینابر و  مالک  تایآ  تاضومغ  رارسا  رب  نیعلطم 
دیـس يور  زا  تیذا  عفاد  رارـشا و  رافک  لداجم  نیملاـعلا و  بر  نید  رـصان  ع )  ) یلع ناـمدرم  رـشعم  يا  تسناـشیا . دـالوا  یقاـب  ناـمز و 

نیرتهب امـش  ربمغیپ  ناـمدرم  رـشعم  يا   233 ص : ج1 ، جاـجتحالا ، تسیدـهم . يداـه و  یقت و  یقن و  ترـضح  نآ  تـسا و  نیلــسرملا 
تسا ایصوا  ایلوا و  نیرتهب  زین  وا  ع )  ) نینمؤملا ریما  یلع  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  لوسر  یـصو  یلاعت و  يادخ  یلو  تسا و  ناربمغیپ 
ربمغیپ نامه  بلص  زا  يربمغیپ  ره  مارک  تیرذ  نامدرم  رـشعم  يا  دنامانا . عیمج  مارک  دالوا  نیرتهب  نامزلا  رخآ  لوسر  یـصو  نادنزرف  و 

رپ سیلبا  نامدرم  رـشعم  يا  دنامادتـسم . یقاب و  مایقلا  موی  ات  مارک  هفیاط  نآ  تسا و  یلع  نینمؤملا  ریما  بلـص  زا  هک  نم  تیرذ  الا  تسا 
هک دیئامنم  دسح  دقح و  ع )  ) یلع اب  راهنز  دمآ . راتفرگ  دحا  دزیا  ياذیا  تنعلب  دومن و  دسح  دـقح و  زا  تنج  زا  ع )  ) مدآ جارخا  سیبلت 

هلیسوب ار  امـش  بهاو  زیزع  نیقیب  دیآرد و  منهجب  امـش  ماسجا  هکنآ  ات  دیآ  ندیزغلب  ازج  زور  رد  امـش  مادقا  ددرگ و  طوبحم  امـش  لمع 
نانج ردص  زا  هدحاو  تئیطخ  باکترا  یلوا و  رما  كرت  هطساوب  دوب  یلاعت  دزیا  هدیزگرب  یفص  مدآ  دومن . دهاوخ  بقاعم  بتاعم و  امش 
امـش امـش  هکنآ  لاح  دیئامن و  ایـصوالا  دیـس  نآ  لوق  فالخ  هک  یماگنه  رد  امـش  فیکف  دش  یناف  ناهج  رورغلا  راد  لخاد  نآ  هدئام  و 
وکین لام » نونب و ال  عفنی  موی ال   » ۀعراق زا  دیشیدنیب و  لاعتم  دزیا  یلو  نآ  لاعفا  لاوقا و  فالخ  لابو  دوخ  لاح  لام و  زا  هک  دیاب  دیـشاب 

رگم دنکیمن  لوبق  ار  ع )  ) یلع ینمـشد  هک  دینادب  نامدرم  رـشعم  يا  دنالوسر . ادخ و  نمـشد  یعمج  امـش  زا  هکنآ  هطـساوب  دیئامن  لمأت 
دقتعم صلخم  رگم  دراـین  راربـالا  راــیخالا و  ماــما  نآ  لوـقب  رارقا  ناــمیا و  یقتم و  نمؤـم  رگم  دزرویمن  وا  یتـسود  تدوـم و  یقش و 

رد ِتاِحلاَّصلا » اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَّلِإ  ٍرْسُخ  یَِفل  َناْسنِْإلا  َّنِإ  ِرْصَْعلا  َو   » هک تسا  مسق  یلاعتیادخب  ملس . هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  یفطـصم 
دالوا تماما  نینمؤملا و  ریما  تیالو  غیلبت  باب  رد  ار  نمیهم  ترـضح  نم  نامدرم  رـشعم  يا  دـش . لزان  ع )  ) یلع نادـناخ  نانمـشد  نأـش 

« ُنِیبُْملا ُغالَْبلا  اَّلِإ  ِلوُسَّرلا  یَلَع  اـم  َو   » ننملا وذ  مـالک  هیآ  هقیثوب  نم  رب  مدـینادرگ و  دوخ  دـهاش  امـشب  مالّـسلا  مهیلع  ترـضح  نآ  مارک 
ناـمدرم رـشعم  يا  تسین . روـخرد  راوازـس و  هکلب  بجاو  رگید  يزیچ  ربـکا   234 ص : ج1 ، جاـجتحالا ، دزیا  ترـضح  رما  غیلبت  ياوـس 

مادتسم مانا  همئا  یقاب  نامیا  هنسحم  هویشب  مالسا و  هیضرم  قیرط  رب  هتسویپ  دیئوج و  هلا  زیزعب  دوخ  هانپ  یلاعت و  کلم  ترـضحب  دیزیهرپب 
نامیا نامدرم  رشعم  يا  دیشابن . رادیاپ  یقاب و  ایند  راعتسم  تایح  تفص  رب  دیئامن  مادقا  مایق و  نآ  رب  تسا  تفـص  نیا  مزاول  هچ  ره  هدوب 

رما و تعاطا  رگا  هچ  ددرگ  سمطنم  امش  ياهیور  هکنآ  زا  شیپ  تسا  نامزلا  رخآ  یبن  نآ  هک  يرونب  وا و  لوسرب  یلاعت و  يادخب  دیرآ 
تزعلا بر  یلو  زا  ترابع  رون  هک  دینادب  دیئامرفیم و  وا  رفکب  تدواعم  دیئامنیم و  دوخ  یلصا  لاحب  تعجارم  هنیآ  ره  دینکن  یهلا  مکح 
ترـضح هک  يزیچ  لوا  هک  هتـسویپ  حوضو  توبث و  روکـشملا  یبن  ترـضح  روهـشم  ثیدح  زا  هچنانچ  تسبلاط . یبا  نب  یلع  ترـضح 

وا بلـص  رد  ار  رون  نآ  رـشبلا  وبا  ترـضح  داجیا  زا  دـعب  دوب و  ام  رون  دـینادرگ  نیزم  یلحم و  تقلخ  هیلحب  تاـیح و  رویزب  هیربلا  قلاـخ 
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بلطملا دبع  نینمؤملا  ریما  نم و  دج  بلـصب  هکنآ  ات  دشیم  لقتنم  هیکاز  ماحراب  هرهاط و  بالـصا  هب  اجنآ  زا  دـینادرگ و  رقتـسم  عدوم و 
بلطملا دبع  نب  بلاط  ابا  بلـصب  رگید  فصن  هدمآ و  بلطملا  دبع  نب  هَّللا  دبع  مردـپ  فرطب  نآ  فصن  هتـشگ  فصتنم  اجنآ  رد  دیـسر 

جرد بکوک  بلاط  ابا  زا  هدـش و  عطاس  تلاسر  توبن و  جرب  رتخا  هَّللا  دـبع  ترـضح  زا  زیزع  يا  دـش . لقتنم  راربالا  رایخالا و  ماما  دـلاو 
ارهزلا و ۀمطاف  ترضح  زا  دمآ و  ارهزلا  ۀمطاف  یمـشاهلا  لوسرلا  ۀعـضب  ترـضحب  یحطبالا  یبن  فرط  زا  هتـشگ و  علاط  تیالو  تماما و 

هیلع نیدجاسلا  دیـسب - نیـسح  ترـضح  زا  مالّـسلا و  هیلع  نیـسح  ترـضحب  یلاعت  هَّللا  مالـس  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  يدهلا  ۀـمئالا  با 
هب رما  تسعدوم . اجنآ  رد  هتـشگ  لقتنم  انثلا  ۀیحتلا و  هیلع  يدهملا  نسحلا  نب  ۀجحلا  ایـصوالا  متاخ  بلـصب  ات  ترـضح  نآ  زا  مالّـسلا و 

ناگدیزگرب  235 ص : ج1 ، جاـجتحالا ، نید و  ناـیعا  نآ  زا  تراـبع  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ترـضح  نآ  روـنب  ناـمیا  لوـسر و  تعباـتم 
دیدرگ ناسحا  اطع و  یلع  نمب و  نانم  بهاو  ترـضح  زا  رون  نیا  نامدرم  رـشعم  يا  هک  دومرف  هاگنآ  سپ  تسا . نیملاعلا  بر  ترـضح 
مهیلع هَّللا  مالـس  يدهملا  نسحلا  نب  ۀجحلا  دمحم  لآ  مئاق  ایـصوالا  متاخ  بلـص  رد  هکنآ  ات  هدش  یلع  لسن  رد  كولـسم  یلع  نم و  زا 
یلاعت يادخ  قح  ذخا  هک  تسا  ماما  نآ  نسحلا  نب  دمحم  نامدرم  رشعم  يا  تفای . ریرحت  تمـس  هچنانچ  ددرگ  موتحم  عدوم و  نیعمجا 

نم يایصوا  ریاس  ارم و  نانم  دزیا  هک  اریز  دیامنیم  نیقیب  ام  نیعباتم  نیبحم و  زا  تسا  ام  یگیاسمه  راوج  رد  هک  ره  قح  ذخا  نم و  قح  و 
موی یلا  نیرهاط  نیبیط و  نادـناخ  همه  نانمـشد  نافلاخم و  نایغاب و  یگمه  نارـصتقم و  عیمج  رب  تجح  ار  مالّـسلا  مهیلع  يدـهلا  ۀـمئا 
هکنآ هطساوب  میئامنیم  نایملاع  فانـصا  ناراکهانگ  نانئاخ و  ناملاظ و  ریاس  زا  نامولظم  یمامت  قح  يافیتسا  ام  هک  اریز  دینادرگ . نیدلا 

ار يدحا  ره  قح  دنامالّـسلا و  مهیلع  نیموصعم  همئا  نم  دالوا  نم و  نیدلا  موی  یف  نیبنذملا  عیفـش  نیملاعلل و  ۀـمحر  دوخ  نیبحم  ۀـهجب 
زا شیپ  میوا و  لوسر  نم  هکنآ  هب  میامنیم  فیطللا  بر  ترضحب  فیوخت  ریذنت و  ار  امش  نامدرم  رـشعم  يا  میناسریم . ام  ناشیا  يایلواب 

مدرگ زیاف  تداهـش  ضیفب  ای  میامن  لاقتنا  لاحترا و  یقاب  ملاعب  یناف  يارـس  نیا  زا  رگا  نم  دـندوب  ناوارف  دـحیب و  ناهج  رد  نالوسر  نم 
دوخ یلوا  نیئآ  یلـصا و  رفک  تلاحب  دیـشاب و  ممـصم  مانالا  ۀـمئا  تعباتم  تعاطا و  رب  مالـسا  نامیا و  هویـشب  امـش  راـهنز  فلا  راـهنز و 

اور فاستعا  درمت و  فارحنا و  فلخت و  تسا  امـش  حالف  ضیف و  بجوم  هک  ع )  ) همئا یلع و  دـیدباوص  حالـص و  زا  دـینکن و  تعجارم 
هک دـش  نیب  رهاظ و  ثیدـح  نیزا  تسا . ناـبات  خزود  رد  دولخ  نارین و  تاـکرد  لوصو  ثعاـب  نم  يایـصوا  مکح  فـالخ  هک  دـیرادم 

رـشعم يا  هک  دومرف  نامزلا  رخآ  لوسر  ترـضح  نآ  زا  دـعب  تسا  رفاک  هیحتلا  مالّـسلا و  مهیلع  هیربلا  ۀـمئا  تماما  رکنم  تیالو و  كرات 
ررض و عون  چیه  الصا  یلوا  تلاحب  یلصا و  رفکب  امـش  باحـصتسا  تعجارم و  بالقنا و  لاقتنا و   236 ص : ج1 ، جاجتحالا ، زا  نامدرم 

مالّسلا هیلع  یلع  تیالوب  سپ  دسر . امش  تعامجب  رفاو  ناصقن  ررـض و  رثا  هکلب  ددرگن  نایع  دیاع و  نمحرلا  میحر  ترـضح  هب  یناصقن 
هیلع یلع  لثم  رباص  رکاش و  نکیل  تسا  ناحبـس  نمیهم  ترـضحب  نارکاش  يازج  هک  دیـشاب  رطاخ  نئمطم  رکاش و  یـضار و  وا  تماما  و 

َنیِِرباَّصلا َعَم  َهَّللا  َّنِإ  هقیثوب  دوب و  دـنهاوخ  فوصوم  توعنم و  تفـص  ود  نیاب  ناـیعا  نآ  هشیمه  تسین و  ناـشیا  ماـظع  دـالوا  مالّـسلا و 
نانم رداق  هک  اریز  دیراذگن  ناحبس  هب  تنم  دوخ  نامیا  مالسا و  هلیـسوب  نامدرم  رـشعم  يا  تسناشیا . اب  هتـسویپ  نمحرلا  میحر  ترـضح 
ریغب نم  زا  دعب  نامدرم  رشعم  يا  تسا . نارین  لوخد  هلیسو  امش و  طخس  بجوم  امش  نانتما  ناگدنب و  تعاط  تدابع و  زا  تسا  ینغتـسم 
دوخ اب  ار  امـش  یمامت  یگمه و  نامگ  کش و  هبیاشیب  تعاـمج  نآ  دـینکم و  ادـیپ  ناـماما  دوخ  تهج  زا  وا  دـالوا  مالّـسلا و  هیلع  یلع 

. دهرن نابات  خزود  زا  اهنآ  زا  يدحا  چیه  دهدن و  يرای  ترصن و  سک  چیه  ار  ناشیا  امش و  ازج  زور  رد  دینادرگ و  دنهاوخ  نارین  لخاد 
َو ال ٌلام  ُعَْفنَی  َمْوَی ال   » رد هیآ  نیا  لاثما  َنوُرَْـصُنی » ْمُه ال  َو  ِراَّنلا  َیلِإ  َنوُعْدَـی   » هیآ هک  تسا  نایع  عقاو و  ناـعذالا  مزـال  نآرق  رد  هچناـنچ 

لاثما زا  ننملا  وذ  دحاو  ترضح  نم و  نامدرم  رشعم  يا  دنراتفرگ . لاکن  باذعب و  راسمرـش و  دوخ  لاعفا  زا  لامعا  يازج  زور  رد  َنُوَنب »
َّنِإ  » نومـضمب راجف  نآ  يازج  میرواین و  رارـشا  نآب  تمحرم  ناسحا و  رظن  میرازیب و  يرب و  يامن  مدـنگ  شورف  وج  ياـیحیب  هفیاـط  نیا 

دنانیربکتم مالّسلا  مهیلع  وا  دالوا  یلع و  تماما  تیالو و  نارکنم  تسا و  نیلفاسلا  لفسا  هکلب  نیجـس  ناکم  ٍنیِّجِـس » یَِفل  ِراَّجُفلا  َباتِک 
ياج َنیِرِّبَکَتُْملا » يَْوثَم  َْسِئبَلَف   » همیرک هعیرذب  نیـش و  رارـش و  رپ  خزود  َنیِرِّبَکَتُْمِلل » ًيْوثَم  َمَّنَهَج  نا   » هقیثوب نیدرمتم  نآ  نطوم  رقم و  و 
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عیمج هک  دینادب  تسا . ماقم  237 و  ص : ج1 ، جاجتحالا ، نکسم  خزود  ردنا  مالّـسلا  مهیلع  همئا  تماما  تیالو و  نارکنم  مائل و  ناربکتم 
امش زا  يدحا  ره  رب  تسا  رطتسم  موقرم و  اجنآ  رد  یگمه  ررـض  عفن و  رـش و  ریخ و  هک  تسا  یباتک  هفیحـص و  قلاخ ، دزن  رد  ار  قیالخ 

هنزاوم ناماما  یقاب  ياضر  قیرطب  نامزلا و  رخآ  ربمغیپ  عرـش  نازیمب  ار  نآ  دـسر و  دوخ  لمع  قیاقح  رب  هک  تسمزال  هفیحـص  نآ  رب  رظن 
رثکا داد  ماظتنا  ماقم  نیاب  دوخ  ماظن  زجعم  مـالک  ماـنالا  یبن  ترـضح  نوچ  دـیاین . راسمرـش  ناریح و  رامـش  باـسح و  زور  رد  اـت  دـیامن 

نیملسم و زا  یلیلق  الا  دنتشگ  دوخ  ناکم  نکسم و  هجوتم  هتـساخرب  ناشن  تنج  سلجم  نآ  زا  نایغط  توادع و  بابرا  اصوصخ  نامدرم 
هدروآ تعامج  نآب  يور  هلا  بیبح  هاگنآ  سپ  دـندوب . رقتـسم  رمتـسم و  دوخ  ماقم  لحم و  رد  بآم  توبن  مرـش  زا  هک  نینمؤم  زا  همذرش 

تمایق و زور  ات  مراذـگیم  امـش  تهج  زا  تیـالو  دوخ و  تثاروب  ار  داـجما  همئا  دـالوا  مالّـسلا و  هیلع  یلع  نم  ناـمدرم  رـشعم  يا  تفگ :
هکلب مدرکن  رافغ  دزیا  نامرف  مکح و  ریغب  رما  راک و  نیا  نم  دـننیدلا و  موی  اـت  نم  يایـصوا  نیملاـعلا و  بر  یلو  نیموصعم  همئا  هتـسویپ 

ره رب  بیاغ و  رضاح و  ریاسب  امـش و  رب  تسا  تجح  هطـساوب  ضحم  امـشب  ناشیا  نادنزرف  مالّـسلا و  هیلع  یلع  تماما  تیالو و  رما  غیلبت 
مالّـسلا و هیلع  یلع  تماما  تیالو و  نارـضاح  هک  دیاب  دندرگ . دلوتم  دوجوم و  نیا  زا  دـعب  هک  یعمج  رب  تستایح و  هقبر  رد  هک  یـسک 
ار مالّـسلا  هیلع  یلع  تماما  تیالو و  نطب  دعب  انطب  دنیامن و  مالعا  دوخ  نادنزرفب  ناشیا  نارـسپ و  هب  ناردپ  دـنناسر و  نابیاغب  ار  وا  دالوا 
یلع و لآ  هملظ  زا  ینعی  دنیامن  ناشیا  يادعا  زا  اربت  راکنا و  نادناخ و  نیاب  الوت  رارقا و  دنناسرب و  رگیدـکیب  تمایق  زور  ات  داجما  دالواب 
نارـسخ و هلیـسو  تمادـن و  تلذ و  بجوم  ار  ناشیا  لوق  مکح و  فـالخ  دـنناد و  مزـال  ار  نید  همئا  لوق  رما و  دـنیوج و  يرازیب  دـمحا 
زا سوه  238 و  ص : ج1 ، جاجتحالا ، اوه  هلیـسوب  راگزورهیـس  ناعمط  ماخ  راکبان و  ناتما  زا  یعمج  هک  دشاب  دوز  نکیل  دـنناد . تمارغ 
هک تیالو  تماما و  بصغ  دـنیامرف و  نایعا  نآ  قح  رد  فرـصت  قحاـنب  دـنیامن و  قحتـسم  عمج  نیا  قح  رد  عمط  قح  ریغب  متـس و  يور 
قح نابـصغم  نابـصاغ و  رب  نامـسآ  نیمز و  يادـخ  تنعل  هک  دـنیامن  هتـشگ  عوجرم  ضوفم و  ناشیا  هب  نانم  دزیا  ناـمرفب  نآرق و  صنب 
َهُّیَأ ْمَُکل  ُغُْرفَنَـس   » هک دومن  همیرک  هیآ  نیا  توالت  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ترـضح  هاگنآ  سپ  داب . نامزلا  رخآ  ربمغیپ  نادـناخ 

«. ِنارِـصَْتنَت الَف  ٌساُحن  َو  ٍران  ْنِم  ٌظاوُش  امُْکیَلَع  ُلَسُْری   » هک دومرف  هیآ  نیا  توالت  نآ  زا  دعب  ِنابِّذَُکت » امُکِّبَر  ِءالآ  ِّيَِأبَف  هلوق ) یلا   ) ِنالَقَّثلا
ترضح نوچ  دراذگیمن و  ناشن  تفـص و  نیمهب  ار  امـش  نازیم  ثعب و  زور  ات  ناحبـس  بهاو  ترـضح  نامدرم  رـشعم  يا  تفگ  هاگنآ 
ترضح دنادرگن و  بیغ  رارسا  رب  علطم  ار  امـش  عیمج  دیامنیم و  بیط  زا  امـش  ثیبخ  زیمت  بیر  ههبـشیب و  تسا  بیبط  فیطل و  نوچیب 
ماصتعا لبح  یلع و  تیالو  هلـسلسب  کسمتم  هک  ره  دیامن . هبرجت  هیربلا  ۀـمئا  یلع و  تیالو  غیلبت  مالعاب و  ار  امـش  تسا  نحتمم  نمیهم 

لبحب ماصتعا  تسد  بصنم  بح  اب  بصعت  دقح و  هلیـسوب  هکنآ  تسناراکوکین و  بیط و  هلمج  زا  وا  ددرگ  مالّـسلا  مهیلع  يدـهلا  ۀـمئا 
ناراکدـب و ثیبخ و  هلمج  زا  دـیامنن  رایخا  راربا  هفیاط  نیا  تیالو  تماماب و  رارقا  دـنزن و  مالّـسلا  مهیلع  نیموصعملا  ۀـمئا  یلع و  نیتملا 
ار لحم  نآ  لها  یلاعت  هناحبس و  قح  ترضح  هکنآ  رگم  دیدرگن  بارخ  هید  رهـش و  چیه  نامدرم  رـشعم  يا  تسا . نارین  شتآ  قحتـسم 

رداق مکح  رما و  نایـصع  درمت و  نانم و  زیزع  ترـضح  نالوسر  يافج  رازآ و  دـندومنیم و  وا  هداتـسرف  لوسر و  بیذـکت  هکنآ  هطـساوب 
متـس ناملاظ  نیدـیب و  نارفاک  ناکم  نآ  لها  هکنآ  اب  دـینادرگ  ناسکی  كاخ  اب  بارخ و  ار  ناشیا  ناطوا  لاـحم و  نآ  دـندومرفیم  ناـید 

، جاجتحالا تسا . نآ  دهاش  ناهذالا  مزال  نآرق  هچنانچ  دنتـشگ  لاح  ناشیرپ  بارخ و  لاکن  باذعب و  لاحم  نآ  لها  اذهلف  دـندوب . نیئآ 
دیزیهرپب و نمیهم  ترـضح  یهن  رما و  عامتـسا  مدع  نم و  لوق  بیذـکت  زا  مزیزعلا  بر  لوسر  زین  نم  نامدرم  رـشعم  يا   239 ص : ج1 ،

بلاط یبا  نب  یلع  هچ  ره  هک  تسا  مسق  مرکا  يادخب  دندیجم . ینغ  دیعاوم  یلو و  امـش و  ماما  نم  زا  دعب  وا  دالوا  یلع و  نیا  هک  دینادب 
امش رگا  نامدرم  رشعم  يا  دنادرگ . مرکم  قدصم و  نآ  يافوب  ار  ملعا  ماما  نآ  دوجولا  بجاو  ترضح  دیامن  دوعوم  دیون  نآ  هب  ار  امش 
مسق یلاعتیادخب  دنتشگ و  نارین  لخاد  هتـشگ  هارمگ  نامیا  مالـسا و  قیرط  زا  نانم  لسر  بیذکت  هلیـسوب  هک  نانیـشیپ  یتسار  یتسردب و 

نم بیذکت  هلیسوب  تسا  رداق  زین  لاحلا  نامسآ  نیمز و  يادخ  نامه  هدش  ناشیا  يراوخ  تلذ و  ثعاب  نارسخ  بذک و  نامه  هک  تسا 
رما و یلاعت  کلم  مکح  بجومب  ار  یلع  نم  دومرف  یهن  رما و  ارم  ناحبس  دزیا  ترضح  نامدرم  هورگ  يا  دنادرگ . كاله  ار  امـش  نیقیب 
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. مدـینادرگ علطم  نیقی  يور  زا  یهن  رما و  قیاـقحب  قیلی  یغبنی و  اـمک  ار  یلعلا  بر  یلو  یلع  نینمؤـملا  ریما  ترـضح  ینعی  مدوـمرف  یهن 
دیاب هدیسر  هقح  وه  امک  ود  ره  نآ  رارـسا  رب  هتفرگ و  ارف  نم  تطاسوب  ننملا  وذ  ترـضح  زا  یهن  رما و  تقیقح  یلع  نینمؤملا  ریما  سپ 

نئمطم نمیا و  عازفا  ررـض و  لاوها و  زا  رـشحملا  موی  رد  ات  دـیئامن  یلاعت  يادـخ  یلو  نآ  یهن  رما و  عامتـسا  شوه  لقع و  لامک  اـب  هک 
ات دـیئامن  وا  رما  تعاطا  هک  راهنز  دـیدرگ . معنتم  هکفنم و  تانج  هکاوف  عاونا  زا  مغیب  تاقولخملا  رابج  تابوقع  ریاـس  زا  دیـشاب و  رطاـخ 

بر یلو  نآ  دارم  رومام  هچنآ  دـیبای و  حـالف  يزوریف و  حالـص  زوف و  قیرطب  اـت  دـیوش  هبنتم  رجزنم و  وا  یهن  زا  دـیبای و  تیادـه  داـشرا 
ياضر نیملاعلا و  بر  جهنم  قفاوم  ار  وا  قیرط  نیقی  کشیب و  دیئامن و  هار  كولس  وا  هیـضرم  قیرط  رب  دیئارگن  نآ  فالخب  تسا  دابعلا 

نم دنادرگ و  قرفتم  ار  امش  مالـسا  نامیا و  وا  تقیرط  فالخ  كولـسم  هک  دیئامن  يدهلا  ۀمئا  تعواطم  یلع و  تعاطا  هتبلا  و  دیناد . هلا 
تسا میقتسم  قیرط  میوق و  لیبس  هک  مالّـسلا  هیلع  یلع  تیالو  240 و  ص : ج1 ، جاجتحالا ، تماما  قیرط  تعاطاب  نمیهم  مکحب  ار  اـمش 
يداه قحب  هک  دندرگ  ادیپ  وا  بلص  زا  هک  نم  دالوا  یقاب  تعباتم  تعاطاب و  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  دعب  میامن و  رما  مایقلا  موی  یلا  هتـسویپ 

ار هکرابم  هروس  نآ  دومن  باتکلا  ۀحتاف  هروس  توالت  رد  عورش  هانپ  یمتخ  ترـضح  هاگنآ  سپ  میامرف . مکح  دنـشاب  يدتهم  تلادعب  و 
دینادرگ و لاسرا  لازنا و  نم  نأش  رد  ار  هروس  نیا  نمحرلا  میحر  ترـضح  نامدرم  رـشعم  يا  تفگ : نآ  زا  دـعب  دومرف  متخ  اهرخآ  یلا 
فؤرلا و میحر  ياـیلوا  زا  میقتـسم  قیرط  نایدـتهم  نیا  هک  اریز  تسا  لـماش  زین  ار  مالّـسلا  مهیلع  وا  مارک  دـالوا  یلع و  هلیلج  هروـس  نیا 

نادـناخ نانمـشد  نادـناعم و  رب  هشیمه  نیملاـعلا  بر  بزح  نیقی  ههبـشیب و  تسین و  فوـخ  نزح و  ار  ناـشیا  هک  دـنباهو  زیزع  بازحا 
لوقب ایند و  فراخزب  ار  رگید  یـضعب  هفیاط  نآ  زا  یـضعب  و  دـنابلاغ . دنانیطایـشلا  ناوخا  نایواغ و  تعامج  نآ  هک  نیرهاـط  نیبیط و 
تمایق زور  رد  تعامج  نآ  تمارغ  نارـسخ و  ببـس  تمادـن و  تلذ و  ثعاـب  دـننادرگ و  رورغم  فوعـشم و  ینعی  ـال  تاـملک  بذـک و 
نانمؤم ناعذالا  بجاو  نآرق  رد  ار  نایعا  نآ  یهلا  ترـضح  هک  دنـشاب  یعمج  يادـهلا  ۀـمئا  ءابحا  یلاعت و  کـلم  ياـیلوا  نکیل  دـندرگ 

نایبلا ۀـقیقحب  ملعا  هَّللا  نآرق و  هیآ  ریـسفت  َهَّللا » َّداَح  ْنَم  َنوُّداُوی  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  ِهَّللِاب َو  َنُونِمُْؤی  ًامْوَق  ُدَِـجت  ـال   » هک دـیامرفیم  هچناـنچ  هدرمش 
وا زج  تمایق و  زورب  رارقا  دنـشاب و  دعـستسم  فصتم و  ناشیا  راعـش  نامیا و  تفـصب  نمؤم و  هک  ار  یموق  یباییمن  دـمحم  ای  هک  تسنآ 

نامیا قیرط  زا  ار  اهنآ  هک  ار  یعمج  دنریذپن  تبحم  تدومب و  دنریگن و  تسود  هفیاط  نیا  دنشاب  هتشاد  ترخآ  رد  تعاط  لمع و  شاداپ 
يایلوا هکنآ  مالع  بهاو  مالک  هصالخ  دـنیارگ . نانم  رداق  رما  فـالخب  دـنیامن و  ناـیغط  درمت و  ناحبـس  دزیا  مکح  تعاـطا  جـهنم  زا  و 
تدوم تبحمب و  دنیامن و  يدهلا  ۀـمئا  لوسرب و  رارقا  دـنراد و  نمحرلا  میحر  ترـضح  هب  نامیا  هک  دنـشاب  یعمج  تزعلا  بر  ترـضح 

بیر رکم و  باـبلجب   241 ص : ج1 ، جاـجتحالا ، بلجم  ریغ و  تدوم  ساـبلب  سبلم  ار  نآ  دنـشاب و  مدـق  تباـث  مد و  خـسار  تیدـمص 
دزیا هب  نایدـتهم  ناـیداه و  ناـنمؤم  نیا  لاـثم  هکلب  تسا و  میحج  تاـکرد  میلا و  باذـع  زا  نمیا  میمـص  نمؤم  نیا  لـثم  هچ  دـینادرگن 

ترسم نما و  لامک  اب  نانج  تاضور  لخاد  هک  دنـشاب  یعمج  نایعا  نیا  هّبحأ  نانیا و  يایلوا  نامدرم  هورگ  يا  هک  دومرف  هاگنآ  دنانانم .
ترضح يدونشوخ  اضر و  راهظا  لاعتملا  کلملا  مالّسلا  مهیلع  همئا  تمدخب  میلـست  لابقتـسا و  زا  دعب  لحم  ره  هکیالم  دندرگ و  ناوارف 

نانج دولخ  يدابکرابمب  هدژم  نیا  دـیونب  ار  ماجنارـس  وکین  هفیاط  نآ  مارک  کـیالم  دـنیامن و  لاـعتم  بهاو  ناگدـیزگرب  نآ  زا  لازی  ـال 
 ... َۀَّنَْجلا َنُولُخْدَی   » هک دیامرف  ناشیا  قح  رد  باهو  کلم  ترـضح  هک  دنـشاب  یعمج  زیزعلا  بر  يایلوا  زین  و  دننادرگ . نامداش  جـهتبم و 

تلاح رد  هک  دنـشاب  یعمج  یلاعت  كرابت و  يادخ  يایلوا  زین  و  دـندرگ . تنج  لخاد  هفیاط  نآ  باتک  باسح و  ریغب  ینعی  ٍباسِح » ِْریَِغب 
. دنـشاب نایرگ  نالان و  وا  باقع  تدش  دای  زا  ناساره و  فیاخ و  وا  باذع  میب  زا  یلاعت و  دزیا  ترـضح  زا  اخر  تدـش و  افج و  روهظ و 

هتسویپ دندرگ و  نابات  خزود  نارین و  ریعس  لخاد  ناشیا  يادعا  تسا و  رافغ  بهاو  دزن  رد  رایـسب  رجا  ترفغم و  ترخآ  رد  ار  هفیاط  نیا 
زا یعمج  نوچ  و  تسا . قصالتم  لـصاو و  قح  ياـیلوا  يادـعاب  تسنآ  بیهل  هرارـش  نارین و  تالعـش  زا  تراـبع  هک  منهج  ریفز  قیهش و 

تلذ و لحم  يراوخ و  ناکم  نآ  لخاد  ناشیا  زا  رتشیپ  هک  نیعالم  نآ  زا  ياهفیاط  دـندرگ  رقـسلا  كرد  لخاد  ربکا  دزیا  ءاـیلوا  يادـعا 
لوسر ترـضح  نید  نانئاخ  دمحم و  لآ  ناملاظ  هلمج  زا  زین  امـش  هک  دـنیوگ  دـننک و  نیرفن  تنعل و  نیقحالب  دـشاب  هتـشگ  يراسکاخ 
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موق نآ  زا  یجوف  هاگ  ره  هک  دنـشاب  یعمج  هیطعلا  بهاو  يایلوا  يداعا  همئا و  نانمـشد  زین  و  داب . امـش  رب  يادخ  تنعل  هک  دیدوب  دـجما 
شطع و ترثـک  زا  باذـع و  فـیفخت  ساـمتلا  دوـخ  هاـگمارآ  هنازخب  هآ  هلاـن و  اـب  نزح  يور  زا  دـندرگ  هابتـشایب  خزود  لـخاد  هارمگ 
ار امـش  رگم  نادان  موق  يا  هک  دنیوگ  نایثاغتـسم  باوج  رد  نارین  هنزخ   242 ص : ج1 ، جاجتحالا ، دنیامن . بآ  هعرج  ياعدتـسا  ترارح 

ریاس تیاده  داشرا و  ۀهجب  لبـسلا  ۀـمئا  لسر و  ءایبنا و  لج  زع و  ترـضح  هچنانچ  ینعی  دوبن . ریـشب  لیلد و  ریذـن و  يداه و  ایند  راد  رد 
دیـس عرـش  ماکحا  بادآ  مالعا  نید و  قیاقح  میلعتب  زین  ار  امـش  هتبلا  هدومن  مانا  یگمه  نید  ماکحا و  عیارـش  میلعت  هتـشاد و  لاسرا  دابع 

هک ترضح  نآ  يایصوا  یهانپ و  تلاسر  ترضح  یهاون  رماوا و  تعاطا  ارچ  دومن  داشرا  نیعمجا  مهیلع  هَّللا  تاولص  وا  لآ  نیلسرملا و 
امش و يازج  لاحلا  دیدومرف  فاستعا  درمت و  فارحنا و  فلخت و  ناشیا  ناعذالا  مزال  مزال  نامرف  زا  دیدومنن و  دنایهلا  ترضح  يایلوا 

تسا یسک  ام  نمشد  رذحلا  رذحلا  تسا  بیرق  تیاغب  تنج  خزود و  نایم  تفاسم  نامدرم  رشعم  يا  تسا . نیمه  نیدرمتم  لمع  شاداپ 
حدم و نآرق  رد  هتفرگ و  یتسودب  ار  وا  یلاعت  يادخ  هک  تسا  یسک  ام  بحم  یلو و  دنادرگ و  نوعلم  مومذم و  ار  وا  یهلا  ترـضح  هک 

یلو نم و  یصو  بلاط  یبا  نب  یلع  مایبن و  نم  نامدرم  رشعم  يا  دومن . نایب  فیـصوت و  زا  هدایز  ناشیا  شیاتـس  ناراکوکین و  نآ  يانث 
هیلع يدهملا  نسحلا  نب  ۀجحلا  دمحم  لآ  مئاق  ایصوالا  همئالا و  متاخ  دنرگید و  کی  يایصوا  وا  بلص  زا  نم  دالوا  تسا و  نمیهم  دزیا 

نوصح حـتاف  وا  مارک  ماظع  ياـبآ  ترـضح و  نآ  هچ  تسا  نیقیب  ناـملاظ  زا  مقتنم  نید و  رب  نیرهاـظ  ناـمزلا  رخآ  رد  هک  تسا  مالّـسلا 
ماما نآ  تسا و  نیملاعلا  بر  نیعم  نیمحارلا و  محرا  نید  رـصان  هکلب  تسا  رفک  كرـش و  هلیبق  عیمج  لتاق  ام  لآ  مئاـق  نارین . دـنرفک و 

وا دـهد و  ناشن  ناشن ، مانب و  لهجب  ار  لهج  لضفب و  ار  لضف  ره  بحاص  وا  لضفا و  ملاع و  ماما  وا  تسا  لـج  زع و  يادـخ  مکح  عباـت 
قیاقحب ملاع  هکلب  ایبنا  ایلوا و  همه  مولع  ثراو  ادخ و  هدیدنـسپ  هدیزگرب و  نآ  هن  تسا . قشع  هداوناخ  فدص  مین  رد  قیمع و  رحب  قارغ 

دیدش دیشر  ماما  وا   243 ص : ج1 ، جاجتحالا ، هن  تسا و  نامیا  مالـسا و  رماب  هبنتم  نانم و  يادخب  ربخم  وا  هن  تساهنآ و  تافـص  تاذ و 
ناشن تراشب و  وزا  فلخ  نع  افلـس  فلـس و  نع  افلخ  ناینیـشیپ  هک  تسا  ماما  نآ  وا  تسا . روفغ  برب  دوخ  راک  رما و  ضوفم  روکش و 

عون رهب  دشاب و  هک  اجره  رد  تسوا  اب  قح  تسین و  رگید  تجح  وا  زا  دعب  تسا و  یهلا  ترـضح  یقاب  تجح  یهانپ  تیالو  نآ  دنداد و 
لـضف يور  زا  لاوحا  زا  لاح  چیه  رد  یگبلغ  ورب  ار  يدحا  چیه  هک  تسوا  و  ترـضح . نآ  رون  ریغب  تسین  دوجوم  يرون  چیه  دوب و  هک 

مکح نیمز و  لـها  يارب  تسا  ادـخ  یلو  وا  تسین و  سرتسد  ترـصن  وا  سدـقم  تاذ  رب  ار  سک  چـیه  تسین و  لاـتق  برح و  لاـح و  و 
مدوب رومأم  موکحم و  نآ  غیلبت  هب  نم  هچنآ  نامدرم  رـشعم  يا  تسا . نیمز  نامـسآ و  قلاخ  نیما  نیقولخم و  عیمج  رب  لـج  زع و  يادـخ 

ماکحا بادآ و  بتارم  قیلی  یغبنی و  امک  هکلب  مدـینادرگ  نایع  روهظ و  لامکب  ار  نآ  قیاقح  مدـیناسر و  امـش  دارفا  یگمه  تهجب  امـشب 
زا دعب  هک  دیاب  دنامهفیم  امـشب  زین  نم  ردارب  یـصو و  یلع  نیا  نم  زا  دعب  مدینامهف و  مانا  ریاسب  امـشب و  مارملا  هوجولا و  لک  نم  ار  نآ 

ار امـش  هبطخ  ماـمتا  زا  دـعب  نم  هک  دیـشاب  هاـگآ  دـینادب و  دـنریگب . ارف  وا  زا  ار  نیئآ  عرـش و  جاـهنم  نیبـم و  نید  تایرورـض  عیمج  نم 
هب ار  امـش  نم  زا  دـعب  تفرگ و  مهاوخ  ترـضح  نآ  تماما  تیـالو و  رب  رارقا  امـش  زا  مناوخ و  مالّـسلا  هیلع  یلع  تعیاـبم  تحفاـصمب و 

یمامت یگمه و  زا  نم  زین  لاحلا  دومن  تعیب  نماب  مالّـسلا  هیلع  یلع  مدرک و  لج  زع و  يادـخب  تعیب  نم  هن  میامن  تیـصو  وا  تحفاـصم 
تعیب و دـهع و  ضقن  نم  زا  دـعب  هک  ره  نیقیب  مناتـسیم  یلاعت  دزیا  ایقتالا و  ماما  نآ  يارب  تعیب  یلاعت  کلم  ترـضح  مکح  رماب و  اـمش 

نآ رب  هک  ره  ددرگ و  نایع  قحال و  نامیپ  دهع و  هدننکش  نادان  نآ  سفنب  ناصقن ؟؟؟ نآ  دیامن  تزعلا  بر  لوسر  طرـش  نامیپ و  ثکن 
دهاوخ باـیماک  باـسح  ءازج و  زور  رد  میـسج  باوـث  میظع و  رجاـب  هتبلا  دـشاب  رادـیاپ  نکمم و  تحفاـصم  رب  رارقرب و  ناـمیپ  دـهع و 

رب تسدهاش  ًامیِظَع » ًارْجَأ  ِهِیتُْؤیَـسَف  َهَّللا  ُْهیَلَع  َدَـهاع  اِمب  یفْوَأ  ْنَم  َو  ِهِسْفَن  یلَع  ُثُْکنَی  امَّنِإَف  َثَکَن  ْنَمَف   » همرکم هقودـصم  هچنانچ  دـیدرگ .
تراـیز هک  ره  سپ  تسا   244 ص : ج1 ، جاجتحالا ، مالـسا  ریاعـش  زا  هیربلا  قلاخ  مکحب  هرمع  جح و  هک  دـینادب  نامدرم  رـشعم  يا  نآ .

نانم دزیا  ترـضح  هبعک  هناخ  فاوط  نامدرم  رـشعم  يا  دـنامن . یقاب  وا  تهجب  هانگ  چـیه  درآ  ياجب  هرمع  ات  دـیامن  یلاعت  يادـخ  هناـخ 
ترایز دیامن و  فلخت  ۀعاطتـسالا  ۀنکملا و  عم  بجاو  جح  زا  هک  ره  دنادرگ و  ینغ  ار  وا  یلعلا  بر  دنک  جـح  هک  یـسک  ره  هک  دـیئامن 
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ورب لام » نونب و ال  عفنی  موی ال  یف   » لام نآ  لاکن  لابو  دورب و  لاعف  دزیا  ببـسب  وا  تسد  زا  لامح  لیخب  نآ  لام  دـیامنن  مارحلا  هَّللا  تیب 
هَّللا تیب  ترایز  کسانم  مامتا  جح و  بادآ  تماقا  هطـساوب  جـح  لاعفا  فقاوم  زا  یفقوم  رد  ینمؤم  چـیه  نامدرم  رـشعم  يا  دـنام . یقاب 

روفغم هتـشگ  نایع  حـناس و  وزا  نامز  رخآ  ات  رمع  لوا  زا  هک  وا  ناهانگ  عیمج  تائیطخلا  بهاو  ترـضح  هکنآ  الا  دـیامنن  فوقو  مارحلا 
غارف زا  دعب  ینعی  دیامن . لمع  فانیتسا  نیبتاکلا  مارک  ددرگ  غراف  جـح  زا  نوچ  دـنادرگن و  بقاعم  بتاعم و  نآ  هلیـسوب  ار  وا  دـنادرگ و 

موقرم و هفیحـص  رد  دسر  مارـصنا  ماجنا و  زیحب  دب  کین و  زا  هدنب  نآ  زا  هچنآ  اددجم  زاب  مارک  یکلم  مارحلا  هَّللا  تیب  جـح  زا  هدـنب  نآ 
تنوئم رد  ار  دوخ  لاوما  جاجح  هچ  رگا  نامدرم  رـشعم  يا  دنناسر . واب  باسحلا  موی  رد  باتکلا  ریاطت  دعب  شاداپ  وا  زج  دنادرگ و  تبثم 

وا لاوما  یقاب  رد  ناحبـس  نمیهم  تکرب  دـیزم  بجومب  وا  نادـنزرف  جـح و  تاقفن  اما  دـنیامنیم  فرـص  دوخ  لاوحا  جـح و  جاتحی  اـم  و 
ار مارحلا  هَّللا  تیب  جح  نامدرم  رـشعم  يا  دنادرگن . عیاض  َنِینِـسْحُْملا » َرْجَأ  ُعیُِـضی  َهَّللا ال  َّنِإ   » هقیثوب ار  وا  لمع  یعـس و  دـندرگ و  ناوارف 
. دیرآ ياجب  نیکاسم  عیمج  دوخ و  تیب  لها  هقفن  لیمکت  لیصحت و  نیلسرملا و  دیـس  عرـش  بادآ  لامکا  نید و  مامتا  هطـساوب  هک  دیاب 

تـسا نیقحتـسم  ریاس  وا و  لایع  کلم و  دیزم  بجوم  نیملاعلا  بر  هناخ  جح  يادا  هک  دـیدرگ  رهاظ  نیب و  نینچ  فیرـش  ثیدـح  نیزا 
يا تعجر . ترفغم و  بلط  تبانا و  هبوت و  زا  دعب  الا  دیدرگن  فرصنم  ربکا  ینغ   245 ص : ج1 ، جاجتحالا ، رعاشم  دهاشم و  زا  هک  دیاب 

نمیهم رما  مادـقا  مایق و  جـهن  نامهب  هک  دومن  رما  زامن  هزور و  ةاکز و  ياداب  ار  امـش  زاسراک  نمیهم  ترـضح  هک  یعونب  ناـمدرم  رـشعم 
یلع نیا  دینک  شومارف  ار  تاضورفم  یقاب  ای  زامن  ناکرا  زا  ینکر  ای  دیئامن  زامن  لاعفا  رد  ریـصقت  تدـم  لوط  هلیـسوب  رگا  دـیئامن  مالع 
امش هطساوب  ار  وا  یلاعت  هَّللا  هک  تسا  ماما  نآ  مالّسلا  هیلع  یلع  نیا  هک  اریز  دیئامن . مالعتسا  ماهفتسا و  وا  زا  تسنآ  نیبم  یلاعت  دزیا  یلو 

دالوا مالّـسلا و  هیلع  یلع  زا  نم  نم و  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  دـینادرگ . نیعم  ررقم و  ازج  باوث و  ماگنه  تماـیق  زور  اـت  تماـما  تیـالوب و 
تیلح و دـنادرگ و  ریـصب  اناد و  ریبخ و  ملاع و  دـیئامن  لاؤس  وزا  هچنآ  تقیقحب  ار  امـش  ترـضح  نآ  نیقی  قح و  يور  زا  میوا و  داـجما 

لالح مارح و  نکیل  دیامن  نایب  قیقحت  قدـص و  يور  زا  امـش  ۀـهجب  دـشابن  نآ  رب  قیلی  یغبنی و  امک  عالطا  ار  امـش  هک  ار  يزیچ  تمرح 
هنع یهتنم  مارحب  رومام و  لـالحب  ار  دوخ  دومرف و  دـناوت  نآ  فیرعت  اـی  دـناوت  نآ  ياـصحا  یلاـعت  دزیا  ریغب  یـسک  هک  تسنآ  زا  هداـیز 

تیالو باب  رد  تحفاصم  تعیب و  ذخا  یلاعت  كرابت و  یلو  یلع  نینمؤملا  ریما  هطـساوب  امـش  زا  هکنآ  رب  مرومام  روفغ  بر  زا  نم  دیناد .
دـنایلع و زا  نم و  زا  يدـهلا  ۀـمئا  عیمج  هک  دـینادب  مناتـسب . نامیپ  دـهع و  امـش  زا  زین  همئا  یقاب  تهجب  میامن و  ترـضح  نآ  تماـما  و 

دزیا هفیلخ  نامز  رخآ  رد  هفیاط  نیا  زا  يدهم  تسا و  تباث  رقتـسم و  اهنآ  تیالو  تماما و  تمایق  مایق  ات  هک  دـناتعامج  نیا  هک  دـینادب 
همه زا  مدرک و  تلالد  لالح  عیمج  هب  ار  امـش  نم  نامدرم  رـشعم  يا  دیامرف . متـس  روج و  زا  یهن  دـیامن و  لدـع  مکح و  هک  تسا  نانم 

رکذـتم لاوحا  نایحا و  همه  رد  امـش  هک  دـیاب  مدومنن  نآ  ریغ  يرماب  نآ  لیدـبت  متـشگنرب و  دوخ  لوق  زا  زگره  مدومن و  یهن  تاـمرحم 
ج1، جاجتحالا ، تسین . لیلج  بر  مکحب  نم  لوق  رد  لیدـبت  رییغت و  دـیئامن و  نادـب  تیـصو  نآ و  تظفاحم  دیـشاب و  نم  لاـعفا  لاوقا و 

رما تاوکز و  ءاـتیا  تاولـص و  تماـقاب  ار  یلاـعت  هَّللا  قلخ  هفاـک  امـش و  یگمه  لاـحلا  میاـمن و  دوخ  لوق  دـیدجت  هک  دـینادب   246 ص :
ار مالّـسلا  مهیلع  مارک  همئا  یلع و  تماما  تیالو و  دیوش و  هبنتم  نم  لوقب  هک  تسنآ  فورعمب  رما  لصا  میامرف . رکنم  زا  یهن  فورعم و 

رما زین  ار  هفیاط  نآ  دـیئامن و  مالعا  ار  اهنآ  دنـشابن  رـضاح  لاحم  نیرد  لاحلا  هک  یعمج  دـیریذپب و  هدومن  عامتـسا  اغـصا و  یقلت  عمـسب 
دیئامن دـنانیملاعلا  بر  تیادـه  تاکـشم  نید و  ناماما  هک  لبـسلا  ۀـمئا  نآ  لوق  فلاخم  زا  یهن  لج و  زع و  یلو  نآ  لعف  لوق و  لوبقب 
رـشعم يا  لداع . ماـما  اـب  رگم  تسین  رکنم  زا  یهن  فورعمب و  رما  چـیه  تسا و  مـالع  رداـق  مکح  بجومب  میوگیم  نم  هچ  ره  هک  اریز 

مالعا و نآب  ار  امـش  زین  ناعذالا  مزال  نآرق  مدرک  نایع  نایب و  امـشب  ناشیا  مارک  دالوا  یلع و  تیالو  تماما و  باب  رد  نم  هچنآ  نامدرم 
دیامرفیم یلاعت  كرابت و  يادخ  هچنانچ  تسا  دابعلا  بر  یلو  نآ  داجما  دالوا  یلع و  نم  زا  دعب  همئا  هک  دـینادرگ  اسانـش  فقاو و  اناد و 

امش زین  نم  دناهیهلا و  ترضح  هیقاب  هملک  هیحتلا  مالّسلا و  هیلع  نیلسرملا  دیس  ترضح  زا  دعب  هیربلا  ۀمئا  ینعی  ِِهبِقَع .» ِیف  ًۀَِیقاب  ًۀَِملَک   » هک
هارمگ يواغ و  زگره  هابتشایب  دیدرگ  اهنآب  کسمتـسم  رگا  هک  مراذگیم  امـش  نایم  رد  زیچ  ود  زیزعلا  بر  رماب  هکنآ  ات  منادرگ  علطم  ار 
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يا تسا . باهولا  کلملا  مالـس  مهیلع  يدهلا  ۀمئا  يرگید  بابرالا و  بر  باطتـسم  باتک  یکی  دیوشن  هلا  ترـضح  تمحرم  زا  رود  و 
زا رود  زیاج و  ریغ  باب  نآ  رد  ریخات  دیـشاب و  یعاس  تسا  یبقع  ایند و  يراگتـسر  بجوم  هک  يوقت  حالـص و  رایتخا  رد  نامدرم  رـشعم 
هک تسنایع  عقاو و  نآرق  رد  هچنانچ  تسنآ  زا  ترابع  تعاس  هلزلز  هک  تمایق  زور  تعاس  عازفا  لاوها و  زا  دینک  رذـح  و  دـیناد . باوص 

توم و رکذتم  هتسویپ  هک  دیاب  تسا . تمادن  گرزب و  بعص و  تیاغب  تمایق  تعاس  لاوها  لزلزت و  ینعی  ٌمیِظَع » ٌءْیَش  ِۀَعاَّسلا  ََۀلَْزلَز  َّنِإ  »
دیشاب تسا  یندیشک  ملا  یندیشچ و  هعرج  ُتوُمَی » يِذَّلا ال   247 ص : ج1 ، جاجتحالا ، ِیَْحلا   » مکحب هک  توف  راوگان  ماج  عرجب  دعتسم 

هلیـسوب هک  اریز  دـیوشم  یهاـس  لـفاغ و  اـهنآ  زا  زگره  دـیئامن  دوخ  نیعلا  بصن  ار  باـقع  باوث و  طـسق  نیزاوم  باـتک و  هبـساحم و  و 
رـشعم يا  تسا . بیـصنیب  نآ  میعن  نانج و  لوصو  زا  دوخ  هعینـش  لاعفا  باکترا  بجومب  ءیـسم  بیثم و  دوخ  تشاداپ  دزمب و  یئوکین 

رما یلاعت  کلم  ترـضح  ارم  اذهل  تفرگ  ناوت  تعیب  تسدب  تسد  ادج  ادـج  امـش  داحآ  ره  زا  هک  دـننآ  زا  هدایز  امـش  تعامج  نامدرم 
یلع زا  دعب  نم و  زا  دعب  تسا  نانمؤم  ریما  ادخ و  یلو  یلع  هک  عون  نیاب  مناتـسب  نآ  هدقاعم  یلع و  تعیابم  رارقا  امـش  مامت  زا  هک  دومرف 
یلع بلـص  زا  نم  تیرذ  هک  مدومن  مامتلاب  امـش  مالعا  نیا  زا  لبق  نم  دنانیقیب و  میقتـسم  لیبس  نایداه  نید و  ناماما  ناشیا  داجما  دالوا 

ام هک  دیئوگب  ایر  ۀعمس و  ریغ  نم  افص  قدص و  يور  زا  ینعملا  ظفللا و  قفتم  امش  عیمج  هک  دیاب  دنامادتـسم . یقاب و  مایقلا  موی  یلا  (ع )
مارک دالوا  یلع و  نینمؤملا  ریما  باقرلا  کلام  یلو  باب  رد  امش  هچنآ  یمامت  متا  عیمس  دابعلا و  بر  رما  مکح و  داقنم  عیطم و  یـضار و 
هکلب نانج  رارقا  ناسل و  قدـص  سفن و  بیط  زا  تعیابم  وت  اب  باب  نیرد  يدومن . غیلبت  امب  تسدـمآ  ناشیا  بلـص  زا  هک  همئا  ینعی  اـمش 

چیه میخـسار و  تباث و  تدـیقع  نیمه  رب  تثعب  نامز  توم و  ماگنه  رد  هکلب  میاهدـنز  ات  میداقتعا  نیاب  میئامن و  ناکرا  حراوج و  ریاسب 
تعیب ثکن  نامیپ و  دهع و  ضقن  میئامرفن و  نآب  بیـسآ  دهع و  زا  عوجر  بیر و  کش و  میهدن و  هار  دوخ  داقتعاب  لیدبت  رییغت و  هنوگ 

هَّللا مالس  مهیلع  يدهلا  ۀمئا  یقاب  یلع و  تماما  تیالو و  باب  رد  امش  لوق  يوریپ  ادخ و  مکح  تعاطا  هشیمه  میئامنن و  نانم  کلم  یلو 
ترـضح ینعی  دـنا  ع )  ) یلع بلـص  زا  نم  تیرذ  هک  دـیدومرف  امـش  هکنآ  هطـساوب  میاـمنن . همیرک  هـمئا  یلع و  تعیاـبم  كرت  میئاـمن و 

هک دـیدومرف  نانچ  تشهب  لها  ناناوج  نآ  ناکم  تعفر  ناشیا و  فیرعت  باب  رد  ناشن  زجعم  ناـسلب  دوخ  هک  نیـسحلا  نسحلا و  نیطبس 
ردق عیفر و  تیاغب  نم  شیپ  رد  ناشیا  لحم  نم و  دزن  رد  ناشیا  هکلب   248 ص : ج1 ، جاجتحالا ، ۀنجلا » یف  ۀنجلا  لها  بابش  ادیس  امه  «و 

ضرتفم ماما  کی  ره  دوخ  رادـقمیلاع  ردـپ  زا  دـعب  راوگرزب  ود  نیا  هک  دـینادب  تسا . عینم  تیاهن  رد  نانم  بهاو  دزن  رد  ناشیا  تلزنم  و 
تماما و مالعا  رکذ و  هک  ماخف  مارک  همئا  یقاب  و  ع )  ) نیـسح نسح و  یلع و  امـش و  باب  رد  ار  یلاعت  يادخ  هک  دیئوگب  زین  دناهعاطلا و 

ریما هکنآ  رب  تسا  قاثیم  دهع و  زین  ام  رب  دیدومرف . مزال  بجاو و  ام  رب  مایقلا  موی  یلا  ار  ناشیا  تدوم  تیالو و  دـیدومن و  ناشیا  تیالو 
تماماب و ار  نایعا  نآ  میئامن و  هعیابم  هقفاصم و  ناسل  رارقا  لد و  قدـص  سفن و  بیط  يور  زا  ار  ع )  ) ماـظع همئا  یقاـب  یلع و  نینمؤملا 

دوـخ لوـق  زا  اـعطق  الـصا و  میریذـپن و  تیـالو  تماـماب و  میریگن و  لدـب  يرگید  ناـیعا  نآ  ياـجب  ارک  ره  هک  میتفریذـپ  دوـخ  تیـالو 
یلاعت کلم  ترضح  هک  اریز  میتفرگ  دوخ  دهاش  ار  باهو  زیزع  باب  نیرد  ینعی  ادیهـش .» هَّللاب  یفک  هَّللا و  اندهـشا   » دیئوگب میدرگنرب و 

زا امـش  نیعیطم  همه  هکلب  شاب  دـهاش  زیزعلا  بر  ترـضح  لوسر  يا  زین  وت  تسا و  هدنـسب  یفاـک و  قاـثیم  دـهع و  رب  اـم  تداهـش  يارب 
عیمج زا  نیملاعلا  بر  ترضح  دنایقداص و  دوهش  باب  نیرد  نیمحارلا  محرا  دابع  ریاس  نیمز و  نامسآ و  هکئالم  نیبئاغ و  نیرـضاح و 

تماما تیالو و  باب  رد  امـشب  ننملا  وذ  دزیا  مکحب  نم  هچنآ  باب  نیرد  نامدرم  رـشعم  يا  دومرف  هاگنآ  سپ  تسا . مظعا  ملعا و  دوهش 
سک ره  زاوآ  توصب و  ملاع  قیقحت  یتسردـب و  زاینیب  ترـضح  هک  اریز  تسا  اناد  نآ  رب  یلاعت  کـلم  مدرک  غیلبت  وا  دـالوا  و  ع )  ) یلع

ترخآ ایند و  راک  ددرگ  يدتهم  نم  سبتقم  قیاقح  نخـسب  هک  سک  ره  تسا . سدقا  دحاو  ترـضحب  سفن  يذ  ره  ینابهگن  هکلب  تسا 
سفن هطـساوب  ناـمه  سک  نآ  لالـضا  دـیدرگ و  هلا  تمحرم  زا  رود  تشگ و  هارمگ  لاـض و  دومن  ناـیغط  درمت و  هکنآ  دوش و  وکین  وا 

. دیامرف تیدمص  ترضح  تعباتم  هک  تسنانچ   249 ص : ج1 ، جاجتحالا ، دیامن  تزعلا  بر  یلو  یلع  ترـضحب  تعباتم  هکنآ  تسوا و 
تعباتم دناهیهلا  ترضح  هیقاب  هملک  هک  مالّسلا  مهیلع  همئا  نیسح و  نسح و  یلع و  اب  دیزیهرپب و  ناید  رداق  ترـضحب  نامدرم  رـشعم  يا 
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ترـضح دـنیامنن  تعباتم  دـنیامن و  ردـغ  یتعامج  هک  اریز  دـیناد . متحتم  ضورف  زا  مزال و  بجاو و  دوخ  رب  ار  ناشیا  تعباـتم  دـیئامن و 
قدص نومضمب  دنادرگ و  روفغم  رورـسم و  ار  وا  روفغ  بر  دیامن  افو  ع )  ) یلع اب  هک  ره  دنادرگ و  كاله  ار  هفیاط  نآ  یلاعت  كرابت و 
نادان درمتم  نآ  هب  نازیم  باسح و  زور  رد  نآ  نارسخ  رزو و  دیامن  نامیپ  دهع و  ضقن  هک  ِهِسْفَن » یلَع  ُثُْکنَی  امَّنِإَف  َثَکَن  ْنَمَف   » نوحشم
نیمه رد  هک  دیاب  مدومرف  ملاع  رداق  رما  بجومب  مکح  رما و  نآ  نتفگب  ار  امش  یگمه  نم  هچنآ  نامدرم  رـشعم  يا  ددرگ . نایع  قحال و 

و ُریِصَْملا » َْکَیلِإ  َو  انَّبَر  َکَناْرفُغ  انْعَطَأ  َو  انْعِمَس   » هک دینادرگ  يراج  تاملک  نیا  دوخ  نابز  رب  دیدرگ و  ملکتم  نآ  هب  مد  نیمه  تعاس و 
مهیلع مارک  همئا  یلع و  تماما  تیالوب و  ار  ام  هک  ار  سان  نج و  يادـخ  رم  ءاـصحا  دـح  زا  قوف  شیاتـس  ساپـس و  رکـش و  هک  دـیئوگب 

دتهم يدهلا  ۀمئا  نآ  هب  ام  زگره  يدومنن  داشرا  تیاده و  نآ  هب  ار  ام  دوبعم  نمیهم  ترـضح  رگا  هک  اریز  دومن  مارکا  تیاده و  مالّـسلا 
دزن رد  ناشیا  دالوا  یلع و  لیاضف  نامدرم  رـشعم  يا  میتشگیم . راک  نایز  رـساخ و  ترخآ  رد  میدومنیمن و  ادتقا  نایعا  نآب  میدـشیمن و 

تسا و رامـش  نایب و  دح  زا  هدایز  وا  نادنزرف  و  ع )  ) یلع تلیـضف  باب  رد  هلاد  تایآ  ناعذالا  مزال  نآرق  رد  رایـسب و  تیاغب  نانم  بهاو 
نیملاعلا بر  نیما  قداص  نآ  لوق  قیدصت  هک  دیاب  نیقی  قدص و  رس  زا  دنادرگ  اسانش  فقاو و  اناد و  ملاع و  اهنآ  قیاقحب  ار  امش  هک  ره 

رما تعاطا  هک  ره  نامدرم  رـشعم  يا  ٌْمثِإ .» ِّنَّظلا  َضَْعب  َّنِإ   » هک دیهدم  هار  دوخب  بذک  ودب  نظ  دـینادن و  يرتفم  بذاک و  ار  وا  دـیئامن و 
میلع ترـضح  عیطم  بحم و  هدـنب  نآ  دـیامن  میدرک  نایب  روکذـم و  هک  ناماما  یقاب  یلع و  تعباتم  نامزلا و  رخآ  لوسر  ناید و  يادـخ 
هیلع نینمؤملا  ریما  تعباتم  رد  نیقباس  ناـمدرم  رـشعم  يا   250 ص : ج1 ، جاـجتحالا ، تسا . عیفر  میظع  رجاـب  زیاـف  لوه و  زور  رد  عیمس 

میعن و تانجب  دیدرگ و  زیاف  نانمؤم  تراما  يدابکرابم  باب  رد  یلع  تمدـخب  میلـست  تینحت و  ضرعب  تالاومب و  ناگدنیاتـس  مالّـسلا و 
یلع باب  رد  امـش  زا  نآ  نتفگب  دوجولا  بجاو  ترـضح  هچنآب  دیوش  ملکتم  نامدرم  رـشعم  يا   0 دـیئآ . لئان  میوق  یمیاد  شیعب  شیعتم 

نکیل ددرگ  رفاک  يدـهلا  ۀـمئا  تماما  یلع و  تیالو  لوبق  كرات  تسین و  اور  نآ  رد  ینأت  ددرگ و  دونـشخ  یـضار و  یلاعت  کـلم  یلو 
باب نآ  رد  ناصقن  ررـض و  چیه  دندرگ  رفاک  يدـهلا  ۀـمئا  تماما  كرت  یلع و  تیالو  لوبق  مدـع  هلیـسوب  نیمز  يور  هنکـس  عیمج  رگا 

شایربک نماد  رب  تیب  ددرگ . عجار  رتبا  هفیاـط  نآ  رب  رم  دـحیب و  ناـصقن  ررـض و  رثا  هکلب  ددرگن  ناـیع  قحـال و  باـهو  زیزع  ترـضحب 
مهیلع مانالا  ۀمئا  شمارگ  دالوا  یلع و  عیطم  هک  نانمؤم  رب  زرمایب  ایادخ  هک  دومرف  نآ  زا  دعب  دندرگ  رفاک  تانیاک  هلمج  رگ  درگ  دنیشنن 

«. نیملاعلا بر  هَّلل  دمحلا  نیمحارلا و  محرا  ای  کتزعب   » يامن بضغ  ع )  ) همئا یلع و  قح  ناگدیشوپ  رب  دنشاب و  مالّسلا 

([ ع  ) نینمؤملا ریما  ترضح  اب  باحصا  تعیب  ]

دنلب زاوآب  مانا  یمامت  ماگنه  نآ  رد  دـیناسر  مامتاب  ار  هبطخ  هَّللا  بیبح  ترـضح  هاـگنآ  ع ])  ) نینمؤملا ریما  ترـضح  اـب  باحـصا  تعیب  ]
هکلب نانج  صالخا  ناسل و  رارقاب  میعیطم و  عماس و  سفن  ناسل و  قدـص  سفن و  بیط  يور  زا  ار  وا  لوسر  ادـخ و  رما  اـم  هک  دـندومرف 

میلئاق و یلع  تیالوب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبتجم  لوسر  لوقب  یلاعت و  يادـخ  مکحب  میرقم و  ناشیا  هعیابم  هقفاصمب و  ناکرا  يداـیا و 
هکلب میدرگیمنرب  لوق  نیزا  میاهدـنز  ات  میدومن و  لوبق  مایقلا  موی  یلا  دوخ  تماما  تیالوب و  ماظع  ماـخف  مارک  دـالوا  عم  ار  ترـضح  نآ 

تعیابم هب  باحـصا  زا  ناکی  ناکی  نآ  زا  دـعب  میلع . دیهـش  کلذ  یلع  هَّللا  میمد و  خـسار  مدـق و  تباـث  باـیترا  هبئاـشیب و  باـب  نیرد 
باحـصا زا  نیلوا  دومن  مالّـسلا  هیلع  یلع  تیالو  تماماب و  بآمتلاسر  اب  هقفاصم  باب  نآ  رد  هک  یـسک  لوا  دـندمآ . شیپ  بآم  تیالو 

هعیابم هقفاصم و  دـندمآ و  راـتخم   251 ص : ج1 ، جاجتحالا ، لوسر  تمدـخب  راـصنا  رجاـهم و  نآ  زا  دـعب  نیمیـس  موس  نیمود  مود  دوب 
تعیابم يدـندمآ و  مانالا  دیـس  شیپ  دوخ  مارتحا  تلزنم و  ردـقب  يدـحا  ره  ناـشیا  تاـقبط  ریاـس  ناـمدرم و  عیمج  نآ  زا  دـعب  دـندومن 

یمامت هبترم  هس  و  دـندروآ . ياـجب  تقوکی  ار  اـشع  همتع و  زاـمن  اـیاربلا  دیـس  هکنآ  اـت  يدـنتفگیم  داـبکرابم  تیحت و  يدـندومنیم و 
ره رد  يدندومن و  تعیابم  ناجلا  سنالا و  ماما  نآ  اب  روکـشملا  یبن  ترـضح  رورـسلا  روفوم  روضح  رد  ناکم  لحم و  نامه  رد  نامدرم 
هلآ هیلع و  هَّللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  يدـندومنیم  تعیاـبم  دـقع  يدـندمآ و  شیپ  ع )  ) یلع تعیاـبمب  نارـضاح  زا  یعمج  هـک  یتـقو 
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هلیـسوب ار  ام  هک  تسا  روخرد  راوازـس و  ار  يادخ  رم  ساپـس  رکـش و  ینعی  نیملاعلا .»  عیمج  یلع  انلـضف  يذلا  هَّلل  دمحلا  هک «  يدومرف 
زا ار  ام  ناسحا  نیاب  دومن و  نایملاع  یمامت  رب  لیـضفت  تیارد  لضف و  بتارم  ياطعاب  تیـالو و  هیلاـع  بصنم  توبن و  هیلع  هبتر  ياـطعا 

دیدرگ و مانا  عیمج  هیضرم  تداع  مسر و  هینس و  تنس  هعیابم  هقفاصم و  نآ  زا  دعب  دودولا .» معن  یبسح و  وه  و   » دوتـسب تادوجوم  ریاس 
ماما زا  دندومنیم . هقفاصم  رگید  کی  اب  دوبن  یتبارق  هقالع  یشیوخ و  هطبار  هفیاط  نآ  نایم  رد  زگره  هک  یعمج  هک  هتفای  راهتـشا  یعونب 
ریما همـالا  ماـما  تهج  زا  تعیب  ذـخا  هبطخ و  زا  هیربـلا  دیـس  نوـچ  تسا  لوـقنم  يورم و  هـیحتلا  و  ع )  ) قداـصلا دـمحم  نـب  رفعج  قـحب 
نایم رد  ماگنه  نآ  رد  هک  دوب  ماجنارـس  اب  یقاب و  مارـصنا  داقعنا و  تفـص  رب  تعیابم  سلجم  زونه  هک  دـش  غراـف  هیحتلا  و  ع )  ) نینمؤملا
دوب ادیوه  ممـشتسم و  وا  زا  شوخ  هحیار  ادـیپ و  رهاظ و  وا  زا  يوقت  حالـص و  يامیـس  هک  نأش  گرزب  ماجنارـس  وکین  یـصخش  نامدرم 

هک دوب  راتخملا  یبن  نآ  رادرک  رظتنم  لوسر و  لوق  عامتسا  هجوتم  راوگرزب  نآ  هک  درک  هولج  رشبلا  نجلا و  دیس  ترـضح  رثا  ایمیک  رظنب 
نآب ناشن  زجعم  ناسلب  نوچ  دنکیم و  كولس  عون  هچب  نامدرم  هفلتخم  فیاوط  نآ  اب  ناکم  لحم و  نآ  رد  نالوسر  ایبنا و  فرشا  نآ  ایآ 

252 ص : ج1 ، جاجتحالا ، هاگنآ  دـیامنیم  ناماما  یقاب  و  ع )  ) یلع تماما  تیالو و  غیلبت  ناسحا  تفوطع و  تیاغ  اب  ناـشیرپ  رهمیب و  موق 
مع نبا  تماما  تیـالو و  غیلبت  باـب  رد  راوگرزب  لوسر  نیزا  هچنآ  زا  متفاـینرد  يزور  زورما  لـثم  دوخ  رمعلا  تدـم  رد  زگره  نم  تفگ 
دقع لح  هک  دینادرگ  مکحتـسم  یعونب  ار  رما  نآ  دومرف و  دیـشم  دکؤم و  قاثیم  دهعب و  ار  نآ  دومن و  دیدشت  دیکأت و  رارک  ردیح  دوخ 

یقاب و دـهع  نیرب  هک  سک  نآ  کـنخ  ددرگ . میرک  لوسر  رکنم  میظع و  يادـخب  رفاـک  هک  یـسک  ـالا  دـیامنیمن  ناـمز  ماـما  نآ  تعیب 
دنادرگ لیدبت  ار  دهع  نیا  هک  تسا  تباث  یسک  يارب  زا  لیبو  باذع  لیوع و  لیو و  دشاب و  میوق  وا  تعیرـش  نید و  جهنم  رب  میقتـسم و 

باطخلا نب  رمع  نوچ  دنامب . دابآلا  دبا  نابات  خزود  نارین و  شتآ  رد  هتسویپ  نامیپ  دهع و  ضقن  هلیسوب  صخـش  نآ  نامگ  ههبـشیب و  و 
وا رب  رامـشیب  تریح  رایـسب و  بجعت  دمآ و  تفگـشب  وا  تروص  تئیه و  زا  دومن  عامتـسا  حـلاص  درم  نآ  زا  تامـس  قدـص  تالاقم  نیا 
لاح نآ  رد  مدیدن  لابقا  شیع و  لفاحم  رد  لاتق و  برح و  عیاقو  رد  نم  زگره  لادـتعاب  درم  نیا  لثم  هَّللا  ناحبـس  تفگ  تشگ . لصاح 
دیـس ترـضح  تفگ . نینچ  نینچ و  درم  نیا  هک  يدینـش  هَّللا  لوـسر  اـی  تـفگ  دـیدرگ و  لاـعتم  دزیا  لوـسر  ترـضح  تمدـخ  هجوـتم 
ملـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  اـی  هن  تفگ  تسیک  لوـق  نیا  لـئاق  هک  یتـسناد  رمع  اـی  یلب  دوـمرف  هیلع  هَّللا  تاولـص  نیلـسرملا 

ینکن مالّـسلا  هیلع  یلع  تعیابم  دـقع  لح  وت  راهنز  رمع  يا  تسا . مالّـسلا  هیلع  نیما  لیئربج  نآ  رمع  ای  هک  دومرف  دوبعملا  یبن  ترـضح 
رازیب وت  زا  نینمؤم  یقاب  هکیالم و  وا و  لوسر  یلاعت و  يادخ  یئامن  دهع  ضقن  ددرگ و  رداص  حـناس و  وت  زا  راک  نیا  رگا  نیقیب  هک  اریز 

تساخرب و یلاع  سلجم  نآ  زا  دومن و  متخ  مالک  نیمهب  نخـس  رمع  یهاگآ  عالطا و  زا  دـعب  یهاـنپ  تلاـسر  ترـضح  دـندرگ . يرب  و 
253 ص : ج1 ، جاجتحالا ، دیهش .  کلذ  یلع  هَّللا  دیدرگ و  دوخ  تحارتسا  ناکم  تحار و  ماقم  هجوتم 

قح و يور  زا  نیقولخم  هفاک  رب  نایعا  نآ  ناکم  رکذب  نیملاعلا  بر  جاجتحا  نیلسرملا و  دیس  ترضح  زا  دعب  نید  همئا  نییعت  نایب و  رکذ 
نیقی

هراشا

قح يور  زا  نیقولخم  هفاک  رب  نایعا  نآ  ناکم  رکذب  نیملاعلا  بر  جاجتحا  نیلسرملا و  دیس  ترـضح  زا  دعب  نید  همئا  نییعت  نایب و  رکذ 
يورم و نیعمجا  مهیلع  هَّللا  ناوضر  قداصلا  دـمحم  نب  رفعج  نیمـالا  قطاـنلا  ماـما  ترـضح  باحـصا  ناـیعا  زا  هک  ریـصب  یبا  زا  نیقی  و 

راک وت  اب  ارم  هک  تفگ  يراصنالا  هَّللا  دبع  نب  رباجب  يزور  مراوگرزب  ردپ  هک  دومرف  مالّـسلا  ۀـیحتلا و  هیلع  مامهلا  ماما  نآ  هک  تسلوقنم 
. میامن تلأسم  نآ  تیفیک  تقیقح و  زا  ارت  تولخ  رد  ات  يامن  نالعا  مالعا و  ارم  دشابن  نارگ  یلغش  ارت  هک  نامز  تقو و  ره  تسا  رورض 
هک تاقوا  نامز و  ره  رد  هک  دینادرگ  تماما  تیالو و  رهپـس  رهم  نآ  يایـض  اضیب  يار  یهتنم  یگدنب  وکین  تیودف و  ضرع  زا  دعب  رباج 
رد ار  اضق  مرظان  دصرتم و  ار  تمدخ  تیدوبع و  يادا  رـضاح و  یگدنب  فرـش  رد  یعاد  یئامن  باب  نآ  رد  هجوت  لابقا  تداعـسب و  امش 
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نوچیب یلو  نآ  تمدخب  نوچ  دیبلط . دوخ  یماس  یلاع  تمدخب  زین  ارم  دیزگ و  تولخ  سلجم و  رباج  اب  يزور  مانالا  ماما  نآ  مایا  نامه 
زا ارم  رباج  يا  هک  دومرف  هدروآ  هنع  هَّللا  یـضر  يراصنا  رباجب  يور  ترـضح  نآ  تقو  ناـمه  زا  میتفاـیرد  رورـسلا  روفوم  روضح  فرش 

یلاعت هَّللا  مالـس  اهیلع  ارهزلا  ۀمطاف  ترـضح  نم  ردام  تسد  رد  ار  نآ  وت  هتـشاد و  لاسرا  رـشبلا  دیـس  تهجب  رداق  دزیا  هک  حول  تقیقح 
رباج یئامن . مالعا  ار  ام  تسا  موقرم  بوتکم و  حوبـس  دزیا  هداتـسرف  حول  نآ  رد  هک  هداد  ربخ  ارت  ماهدـجام  هدـجاس  هدـلاو  هچنآ  يدـید 

رئاخذ ضیف  ریامض  رب  ریذنلا و  ریشبلا و  ترـضح  ریونت  رهم  رینم  ریمـض  رب  حول  نآ  مقر  قیاقح  هک  نیقی  داب  وت  يادف  مردام  ردپ و  تفگ 
دزیا هدـنب  نیا  قح  رد  عابتالا  مزال  عاطم  ناهج  مکح  نوچ  نکیل  تسا  حوضو  روهظ و  لامک  رد  دنحوبـس  دزیا  ياـیلوا  هک  راربـالا  ۀـمئا 

مرآیم تداهـشب  ماع  صاخ و  يادتقم  يا  مایا و  هصالخ  يا  میامن . مادقا  مایق و  نآ  رب  مامتها  یعـس و  لامک  اب  یعاد  هتفای  رادـصا  رافغ 
نیسحلا هَّللا  دبع  ابا  تدالو  تینهت  تهجب  ملاع  دیـس  تایح  مایا  رد  يزور  نم  هک  ار  ملاع   254 ص : ج1 ، جاجتحالا ، رازه  هدجه  يادخ 

سلجم یلاوحب  نوچ  مدومن  تردابم  تعراسم و  یلاعت  هَّللا  مالـس  اهیلع  ارهزلا  ۀـمطاف  ترـضح  تمدـخب  امـش  تلدـعمیلاع  مالّـسلا  هیلع 
هعیطم نآ  تسد  رد  لاح  نآ  رد  مدروآ  ياجب  تینهت  یگدنب و  ضرع  متشگ و  فرشم  مالّـسلا  هیلع  نیلـسرملا  دیـس  هعـضب  نیرق  تینهت 

رد تسدرمز . زا  یگنـس  هتخت  رگم  هک  دش  نم  نامگ  هچنانچ  يدرمز  گنرب  هباشم  تیاهنب  يریـس و  تیاغ  رد  مدـید  یحول  حوبـس  دزیا 
زا دعب  نم  دوب . رـصب  بارطـضا  رظن و  رون  لزلزت و  ثعاب  نآ  عاعـش  هک  باتفآ  رون  دننام  دوب  روطـسم  موقرم و  يدیفـسب  تباتک  حول  نآ 
يا تفگ  نم  باوج  رد  ترضح  نآ  تسا  حول  هچ  نیا  داب  وت  يادف  مردام  ردپ و  نیلـسرملا  دیـس  هعـضب  يا  متفگ  نآ  هدهاشم  تیؤر و 
نم ردـپ  كرابم  مسا  نوچیب  رداق  مکحب  نوچ  داتـسرف و  هیدـهب  راتخملا  یبن  ترـضح  نم  راوگرزب  ردـپ  هب  یلاعت  دزیا  ار  حول  نیا  رباـج 
نم دالوا  زا  هَّللا  لوسر  ترضح  يایـصوا  یقاب  يامـسا  نیـسحلا و  نسحلا و  نم  یطبـس  مسا  هَّللا و  یلو  نم  رهوش  مان  یلاعت و  هَّللا  لوسر 

يامسا توالت  هعلاطمب و  نم  ات  دینادرگ  زارفارس  حول  نیا  ياطعاب  ارم  راوگرزب  ردپ  تسا . روتسم  موقرم و  حوبـس  دزیا  مکحب  حول  نیرد 
هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  نبا  ای  مدرگ . نامداش  جهتبم و  يربک  هیطع  نیا  هلیـسوب  یلعلا  کلم  لوسر  يایـصوا  یلاعت و  دزیا  يایلوا 

تبـسن ارم  یگناگی  تدوم و  یگدـنب و  صالخا  تفایرد و  تسارفب  حول  نآ  هعلاطم  باب  رد  ارم  قوش  امـش  هدـجام  هدـلاو  نوچ  ملـس  و 
ةالـصلا و امهیلع  نیلـسرملا  ۀـصالخ  هعـضب  نآ  تمدـخب  دوخ  مارم  بلطم و  راهظا  هکنآ  زا  شیپ  تخانـشیم  نیلـسرملا  دیـس  نادـناخب 

بولسا قدص  بوغرم  بوتکم  ناوخب و  ار و  حول  نیا  ناتسب  دشاب  رطاخ  رد  حول  نیا  هعلاطمب  قوش  ارت  رگا  رباج  يا  تفگ  میامن  مالّسلا 
یف نم   255 ص : ج1 ، جاجتحالا ، ینادرگ . دوخ  ریذپ  تیاده  ریمـض  نونکم  ار  هموقرم  نآ  يواحف  قدـص  یناعم  هکلب  روآرطاخب  ار  نآ 
دوخ كراـت  هنیـس و  رب  ار  نآ  میثـلت  لـیبقت و  زا  دـعب  هتفرگ  كراـبت  یلاـعت و  دزیا  لوسر  هعـضب  نآ  كراـبم  تسد  زا  ار  حول  نآ  روـفلا 

مدرک و هعلاطم  هرخآ  یلا  هلوا  نم  ار  نآ  نوچ  متشاد . ناجب  ناوارف  نانتما  نافرع  تمرکم و  جرب  رد  نآ  زا  ناسحا  نیا  هلیسوب  متشاذگ و 
دوب تیـشم  موـقرم و  حوـل  نآ  رد  هچ  ره  دیـسر  مارـصناب  ماـمت  تفرعم  ارم  توـالت  زا  دـعب  دوـب  ناـیع  تیـشم و  نآ  رد  هچنآ  قیاـقح  رب 

نیموصعملا ۀمئا  ما  نآ  تمدخب  ار  حول  نآ  متشاذگن و  ار  نآ  فرحکی  هچنانچ  مدرک  هخـسن  تمـصع  تراهط و  جرب  رتخا  نآ  تصخرب 
رد ارت  رباج  يا  تفگ  مرادقمیلاع  ردپ  تسا  رضاح  رباج  امـش  هدنب  نیا  شیپ  رد  نآ  هخـسن  لاحلا  متـشاذگ . نیعمجا  مهیلع  هَّللا  تاولص 
هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  نبا  ای  یلب  تفگ  رباج  ینادرگ  رـضاح  نم  شیپ  هدومن  ضرع  نمب  ار  هخـسن  نآ  هک  تسه  هرطاخ  رکف و 

لاجعتـسا يور  زا  رباج  اب  لاعتم  کـلم  یلو  لاـح  نآ  رد  مراد . تنم  ناـجب  تمدـخ  نادـب  منادرگ و  رـضاح  روفلا  یف  یئاـمن  مکح  رگا 
يادخ هدنب  نآ  لزنم  یلیوح  لخاد  ات  مدوب  قیدـصلا  ماما  نآ  قیرط  قیفر  زین  نم  دـندش  لالجلا  وذ  ترـضح  لوسر  وریپ  نآ  هناخ  هجوتم 
مردـپ يارب  هتفرگ  گنچ  رد  هفیحـص  گنرد  ثکم و  ریغب  هتفر  نورد  دوخ  هناـخب  تزعلا  بر  هدـنب  تعاـس  ناـمه  رد  میدـش  لـج  زع و 

حول داتفا و  حول  نآ  بوتکم  رب  نیعمجا  مهیلع  هیلع و  هَّللا  ناوضر  نیمالا  ماما  نآ  مشچ  نوچ  دومن . ضرع  ترـضح  نآـب  دروآ و  نوریب 
نآ رب  رظن  وت  رباج  يا  تفگ  دـیامن  نآ  هعلاـطم  اـم  روضح  رد  هکنآ  زا  شیپ  دوب  رینتـسم  فشکنم و  نآ  قیاـقح  هب  شرثآـم  ضیف  ریمض 
نآ رد  رطاخ  هجوت  لامک  اب  رباج  مناوخ . وت  رب  تسا  روتـسم  موقرم و  نآ  رد  هچنآ  نم  ات  يامنم  هجوت  رگید  لحمب  يامن و  دوخ  تباـتک 
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رد فالخ  هک  دوبعم  ینغ  يادـخب  دومن . نآ  تاملک  یمامت  یگمه و  تئارق  توالت و  ظـفح  زا  مراـبت  یلاـع  ردـپ  درکیم و  رظن  هخـسن 
ملـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  نبا  ای  تفگ  رباج   256 ص : ج1 ، جاجتحالا ، دومنن  نآ  ناصقن  هدایز و  رخاـت  فرحکی و  مدـقت 

قسن و نیمهب  دـیدومرف  توالت  ظفح  زا  تقو  نیرد  تداعـس  لابقاب و  امـش  هک  یعونب  هک  مرآیم  تداهـشب  ار  یلاـعت  كراـبت و  يادـخ 
حول بوتکم  تاملک  بیترت  مدینـش و  زین  امـش  هدجام  هدلاو  زا  هکلب  مدید  حوبـس  دزیا  حول  رد  تادایز  ناصقن و  ریغ  نم  تاملک  بیترت 

. دوب حوضو  میظنت و  نیاب 

تسا نایع  بوتکم و  نآ  رد  بیترتب  ع )  ) نید همئا  یماس  یماسا  هک  حول  بوتکم  نایب 

يادـخ زا  باـتک  نیا  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  تسا  ناـیع  بوتکم و  نآ  رد  بیترتب  ع )  ) نید همئا  یماـس  یماـسا  هک  حول  بوتکم  ناـیب 
بر لبق  زا  نیمـالا  حور  ترـضح  هک  میظعتلا  بجاو  لوسر  ینعی  وا  باـجح  لـیلد و  میظع و  رفـس  رون و  میرک و  یبن  يوسب  میلع  زیزع 

یتسردب يوشن  نم  يالآ  رکنم  هک  دیاب  يامن  نم  ياهتمعن  رکش  وش و  نم  يامساب  ملاع  دمحم  يا  دومن . لوزن  نیلـسرملا  دیـسب  نیملاعلا 
نامدرم و نید  ناـید  ناـملاظ و  هدـننکلیلذ  راوخ و  ناراـبج و  تشپ  هدننکـش  منمیهم و  ترـضح  هک  نم  ـالا  يادـخ  تسین  هک  قیقحت  و 

یجرتم نم  ياتمهیب  ياتکی  تاذ  زجب  یئادـخ  تسین  تسنایع . تباث و  نم  تسدـب  نازیم  ثعب و  زور  رد  ناقلخ  هدـنهد  ازج  ناـسحا و 
هدینادرگن بذعم  نایاپیب  باذع  نآ  لثمب  ار  ناقلخ  زا  يدحا  چیه  هک  یباذعب  منادرگ  بذعم  ار  دوخ  لدع  ریغب  فیاخ  نم و  لضف  ریغ 

زا ملالجلا  وذ  هک  نم  لاح  چـیه  رد  هک  اریز  دـیئامرف  لـکوت  مروفغ  بر  هک  نمب  روما  دـئادش  رد  دـیئامن  نم  تداـبع  اـجر و  سپ  مشاـب 
نم هکنآ  هطساوب  مدومن  يایصوا  همئا و  ایبنا و  لسر و  لاسراب  امـش  داشرا  تیاده و  هتـسویپ  مدوبن و  لفاغ  امـش  لاوحا  عاضوا و  تیفیک 
يا نکیل  مدومرف . ررقم  نیعم و  اهنآ  زا  کی  ره  تهجب  ایـصوا  اهنآ  عیمج  تلاـسر  توبن و  ماـیا  ياـضقنا  اـیبنا و  لـسر و  لاـسرا  زا  دـعب 

مرکم ارت  مدـینادرگ و  نیقباس  لسر  ایبنا و  يایـصوا  زا  لضفا  ارت  یـصو  اذـهلف  مدـینادرگ  لضفا  ملعا و  لسر  اـیبنا و  عیمج  رب  ارت  دـمحم 
دعب دوخ  ملع  ندعم  ار  نسح  مدومن . وت  تافص  هدوتس  تاذ  زا  دعب  نیسح  نسح و   257 ص : ج1 ، جاجتحالا ، وت  یطبسب  مظعم  یلبشب و 

مارکا و تفرعم و  ملع و  نزاخ  وا  زا  دـعب  ار  نیـسح  مدـینادرگ و  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  وا  ردـپ  تماما  تیـالو و  تدـم  ياـضقنا  زا 
ادعس همه  زا  مظعا  عفرا و  ادهش و  عیمج  زا  لضفا  وا  مدومن  تداعس  تزعب و  ترخآ  رد  وا  لاوحا  متخ  تداهـش و  هیلاع  هجردب  مارتحا و 

یهاون رماوا و  تعاطا  هلیـسوب  قیـالخ  تسا  تماـما  تیـالو و  رهپـس  رهم  نآ  شیپ  رد  نم  هماـت  هملک  وا و  دزن  رد  نم  هغلاـب  تجح  تسا 
دلو زا و  دعب  تسا  نیسحلا  نب  یلع  نیدباعلا  دیس  وا  ترتع  لوا  دنابیـصنیب . تنج  زا  وا  تیرذ  نامرف  درمت  تهج  زا  بیثم و  وا  ترتع 

رد بیر  کش و  هک  نیباترم  عیمج  هک  دـشاب  دوز  تسنم و  مکح  ندـعم  نم و  ملع  رقاب  دـمحم  دومحملا  یبن  دوخ  دـج  هیبش  وا  دـنمجرا 
دیامن قلطم  دزیا  یلو  نآ  زا  قح  در  هک  یـسک  دـندرگ  نیکم  نیجـس  ریعـس و  رد  نیمه  هلیـسوب  دـنیامن  نیمالا  قداص  رفعج  تیالو  باب 
مرتحم مرکم و  تیاغب  ار  رفعج  يوثم  ماقم و  نم  هنیآ  ره  هک  تسنم  لوق  مایتلا  قدص  مالک  نیا  دـشاب . هدومن  نم  زا  قح  در  هک  تسنانچ 

جهتبم و تمارک  تزع و  هبتر  تعافش و  هجرد  دیزم  ناسحا و  اطعا و  هلیسوب  رایخا  راربا  يایلوا  راصنا و  عایشا و  نایم  رد  ار  وا  منادرگ و 
نآ نامز  رد  ار و  رفعج  نب  یسوم  وا  دنمتداعس  دولوم  دنمجرا و  دلو  مدیزگرب  وا  تماما  تیالو و  مایا  یـضقت  زا  دعب  و  منادرگ . نامداش 

مکح و زا  زگره  نمتؤملا  ماما  نآ  نکیل  ددرگ  رهاظ  نیب و  نمیهم  ترـضح  یفـص  نآب  تبـسن  نطاـبروک  طـبخم  زا  هنتف  ناـنم  دزیا  یلو 
نایعا يایلوا  نآ  زا  یکی  رکنم  هک  ره  دنوشن . یقـش  نم  يایلوا  یفخم و  نم  ججح  تسنم و  تجح  وا  هک  اریز  ددرگن  عطقنم  نم  ياضر 

لیو هاچ  تسا  نم  رب  يرتفم  بذاک و  نم  باتک  زا  هیآ  ریغم  تسنم و  تمحرم  تیانع و  زا  رود  نم و  تمعن  رکنم  نادان  یقش  نآ  ددرگ 
نب یـسوم  نم  هدیدنـسپ  یلو  هدنخرف و  بیبح  هدنب و  یـضقت  زا  دعب  تسا و  میقتـسم  ررقم و  نارکنم  يارب  میلا  لیبو  باذـع  میهج و  رد 

بذکم يدهلا  ۀمئا  زا  متـشه  بذـکم  تسا . یـسوم  نبا   258 ص : ج1 ، جاـجتحالا ، یلع  نسحلا  وبا  يروـلا  ماـما  نم  متـشه  یلو  رفعج 
ياهنیدـم رد  ینابر  یلو  نآ  دـنادرگ و  لوتقم  ربکتـسم  برقع  ار  وا  تسنم و  رـصان  یلو و  اضرلا  یلع  يرولا  ماما  نآ  مان  تسایلوا  عیمج 
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نآ نم  هنیآ  ره  هک  تسنم  قدص  لوق  نخـس  نیا  ددرگ و  نوفدم  نم  قولخم  نیرتریرـش  بنج  رد  تسنآ  یناب  عرتخم و  حلاص  هدـنب  هک 
ریاـس رب  نم  تجح  رـس و  عضوم  ملع و  تفرعم و  ندـعم  ملع و  ثراو  هک  یلع  نب  دـمحم  وا  هفیلخ  نیعلا و  ترق  دوـلومب  ار  دوـبعم  یلو 

قح رد  ار  رواد  دزیا  هدیزگرب  نآ  تعافش  میامن و  ننملا  وذ  یلو  نآ  نطوم  يوثم و  ار  تنج  منادرگ . روهـشم  زوربم و  تسنم  تاقولخم 
وا نباب  لابقا  تداعس و  بحاص  نآ  تیالو  متخ  میامرف و  لوبق  دنشاب  رقس  ران  بجوتسم  رسکی  یمامت و  هک  ناشیا  تیب  لها  زا  رفن  داتفه 
نم یصو  نیما  ناگدنب و  همه  دهاش  وا  منادرگ و  نم  رـصان  یلو و  دمحم  نب  یلع  لالح  مارحب و  قیالخ  دشرم  لامک و  تفرعم و  عماج 
ملع نزاخ  نم و  قح  قیرطب  هدـنناوخ  هک  ار  یـسک  منادرگ  دـلوتم  لج  زع و  هدـیزگرب  نآ  لسن  زا  و  تسا . نامز  یلو  ناشیا و  یمامت  رب 

ۀمحر ماما و  هک  نیلسرملا  دیس  هلالس  نآ  نباب  میامن  مامت  لماک و  ار  تماما  تیالو و  هبتر  وا  زا  دعب  دشاب و  نسحلا  یکزلا  یلع  نبا  نم 
ایبنا هنسحتسم  تافص  یگمه  هکلب  بویا  ربص  مالّسلا و  هیلع  یسیع  ياهب  مالّسلا و  هیلع  یـسوم  لامک  یلاعت  کلم  یلو  نآ  اب  نیملاعلل و 
نید يادعا  هچ  دنالیلذ  راوخ و  تیاغب  لیلج  بر  هدیزگرب  نآ  تبیغ  مایا  رد  نم  يایلوا  تسا . ایصوالا  متاخ  نآ  اب  ایفصا  هلماک  توعن  و 
ملاع دالب  ریاس  زا  ار  ملید  كرت و  رفک  لها  سؤر  هچنانچ  دنتسرف  ناغمراب  نامز  يانبا  يارب  هیدهب  ار  ناشیا  سؤر  نینمؤم  نآ  لتق  زا  دعب 

ار هفیاط  نیا  نینمؤم  لاوما  تراغ  بهن و  زا  دـعب  زین  نیدرمتم  نآ  دنتـسرف  هیدـهب  نینمؤم  هطـساوب  داهج  لتق و  زا  دـعب  نیملـسم  هعاـمج 
ناساره ملاتم و  ناسرت و  فیاخ و  هتـسویپ  نانم  دزیا  نید  يایلوا  دـننادرگ . قورحم  ار  مالـسا  لها  ماسجا  هکلب  دـنرآ  لـتقب  نیک  روجب و 

بغار یهن  رماب و  ناحبس  يایلوا  هشیمه  ددرگ و  نیگنر  نیملاظ  ملظ  هلیسوب  نید  لها  يامد  زا   259 ص : ج1 ، جاجتحالا ، نیمز  دنشاب و 
هودـنا لیو و  ءاشفا  ناوارف و  نزح  راهظا  ناشیا  جاوزا  لتق  نایغط و  لـها  طـیرفت  يدـعت و  هطـساوب  ناـمیا  لـها  ءاـسن  دـشاب و  ناـساره  و 

نایعا نآ  موزل  تنمیم  مودق  نمیب  ناشیا و  سدقا  سفن  اعد و  هلیـسوب  دـنانم و  يایلوا  ۀـبقاعلا  میلـس  هفیاط  نیا  هک  اقح  دـنیامن . نایاپیب 
دارفا یمامت  زا  لالغا  راض و  عنم  لازلز و  فشک  ناشیا  ببسب  تسا و  نایغط  درمت و  لها  دانع  داسف و  عفر  نادان و  نطابروک  ره  هنتف  عفد 

تاملک ماتتخا  مالع  کلم  ترضح  «. 1 « » َنوُدَتْهُْملا ُمُه  َِکئلوُأ  َو  ٌۀَمْحَر  َو  ْمِهِّبَر  ْنِم  ٌتاوَلَص  ْمِْهیَلَع  َِکئلوُأ   » تسا لاجر  داشرا  نینمؤم و 
داـب ناـشیا  رب  دـنانم  ياـیلوا  تعاـمج  نیا  هک  تسنآ  ملعا  هَّللا  هیآ و  ینعم  ریـسفت و  دومن  هیادـه  رفاو  هیآ  نیاـب  ار  حوـل  تامـس  قدـص 

ناـمیا و عیارـشب  مالـسا و  قحب و  ناـگتفای  هار  نایدـتهم و  هفیاـط  نیا  ناـیاپیب و  تیحت  دورد و  ناـشیا و  راـگدرورپ  تمحر  تاوـلص و 
قلاخلا کلملا  تاولص  هیلع  قداصلا  دمحم  نب  رفعج  تاور  تاقث  زا  هک  هزمح  نب  یلع  بابرالا  بر  همئا  ءایلوا  باب  رد  زین  و  دناماکحا .

هک دنیامن  لقن  مالّسلا  ۀیحتلا و  مهیلع  مارک  ماظع  يابآ  زا  ترضح  نآ  ردپ  دوخ و  ردپ  زا  ترضح  نآ  دیامن و  لقن  ترضح  نآ  زا  تسا 
نیما لیئربج  هک  دومرف  دوخ  ماقمیلاع  سلجم  نیدعستسم  مارک و  باحصا  روضح  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  دومحملا  یبن  ترضح  يزور 
ریغب یلاعت  يادخ  نیمز  نامسآ و  رد  هک  دنادب  هک  یسک  دیامرفیم . یلاعت  هناحبـس و  قح  هک  دومن  ثیدح  نینچ  نمب  تزعلا  بر  دزن  زا 
دالوا زا  نیموصعم  همئا  نم و  هفیلخ  بلاط  یبا  نب  یلع  دمحم و  نم  هدیدنـسپ  لوسر  هدنب و  هک  دـنادب  تسین و  نم  ياتمهیب  ياتکی  تاذ 

ران رارـشب  ار  وا  منادرگ و  تحارتسا  ناکم  نآ  رادـیاپ  تنج و  میقم  تمحرم  تفوطع و  يور  زا  کـشیب  ار  هدـنب  نآ  نم  دـننم  جـجح  وا 
ج1، جاجتحالا ، تمحرم  ناسحا و  تفوطع و  تمارک و  مزاـس و  حاـبم  ورب  ار  تنج  يراوح  منادرگ و  روفغم  دوخ  وفعب  میاـمرفن و  رازآ 

ادـن ارم  رگا  مزاس . طرخنم  دوخ  ناـبحم  صاوخ  کلـس  رد  ار  وا  هدومن  ماـمت  ورب  ار  دوخ  تمعن  منادرگ و  بجاو  ورب  ار  دوخ   260 ص :
ادتبا نم  دوش  تکاس  وا  رگا  میامرف و  اطع  دیامن  يزیچ  لاؤس  رگا  میامن و  تباجا  دـنک  اعد  ارم  نوچ  مهد و  باوج  کیبل  هب  ار  وا  دـنک 
دیامن تبانا  هبوت و  نامرف  درمت  زا  دـعب  رگا  مناوخب  ار  وا  دزیرگب  نم  زا  نوچ  منادرگ و  موحرم  دوب  ءیـسم  رگا  میاـمن  مـالک  نخـس و  هب 
لاوحا ناـیحا و  عیمج  رد  منادرگ و  حوتفم  ورب  تمحر  باـب  نم  دـنز  نم  تمحر  دـیما و  رد  رب  تسد  نوـچ  میاـمرف و  لوـبق  ار  وا  هبوـت 

ای دـهدن  نم  یگناگی  تیهولاب و  تداهـش  هک  یـسک  اما  مشابن . لفاغ  وا  لاوحا  عاضوا و  تیفیک  زا  لاح  چـیه  رد  مشاب و  وا  لاح  بقارم 
رب تداهـش  رارقا و  اـی  دـهدن  ص )  ) دـمحم تلاـسر  رب  تداهـش  کـیل  دـیامن  نم  تیدوبع  رب  رارقا  دـهد و  نم  تیبوبر  رب  یهاوـگ  هکنآ 

دیامن دش  رکذ  هچنآ  عیمج  رب  تداهـش  ای  دـهدن  بلاط  یبا  نبا  یلع  تماما  تیالو و  رب  یهاوگ  اما  دـیامن  دـمحم  تلاسر  نم و  تیهولا 
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تمعن رکنم  نیعم  سک  نآ  دهدن  دـننمیهم  ترـضح  يایلوا  دـنانم و  جـجح  هک  وا  دالوا  زا  ع )  ) نیموصعم همئا  تیالو  رب  یهاوگ  نکیل 
منادرگ روجهم  تیانع  تمحرم و  زا  رود و  دوخ  زا  ار  وا  دیامن  نم  دصق  رگا  تسنم . تایآ  رفکم  نم و  یئایربک  تمظع و  رغـصم  نم و 

نم ياجر  دـیما و  رگا  منادرگن  بایماک  ززعم و  باوجب  ار  وا  منکن و  نآ  عامتـسا  دـنک  ادـن  رگا  میامنن و  اطع  دـیامن  يزیچ  لاؤس  رگا  و 
نم تسا و  نسحتسم  ریدج و  تیاغب  نم  زا  یغاط  نآ  دنـسپان  لمع  يازج  نیا  مناوخن  شیوخ  شیپ  ار  وا  زگره  منادرگ و  مورحم  دیامن 
ماقم نیاب  ار  مالع  دزیا  مـالک  ماـنالا  دیـس  ترـضح  نوچ  «. 1 « » ِدـِیبَْعِلل ٍماَّلَِظب  َکُّبَر  اـم  َو   » مدوبن ناـمز  تقو و  چـیه  رد  ناگدـنب  رب  ملاـظ 
نابز زا  هکنآ  رثآم  ضیف  ریمض  تاکـشم  زا  اعدتـسا  سامتلا و  هَّللا  لوسر  ای  تفگ  تساوخ و  ياپ  رب  يراصنالا  هَّللا  دبع  نب  رباج  دیناسر 

نآ زا  کی  ره  دـنناسک و  هچ  یلع  نینمؤملا  ریما   261 ص : ج1 ، جاجتحالا ، دالوا  زا  نیموصعم  همئا  هک  دـیئامن  نایع  نایب و  ناـشن  زجعم 
يدیـس نیـسح  نسح و  ع )  ) یلع دالوا  زا  همئا  هک  دومرف  مالّـسلا  ةالـصلا و  هیلع  لوسر  ترـضح  تسا . مان  هچ  ار  ماع  صاـخ و  يادـتقم 

نیقولخم مامت  ماما  نیملاعلا و  بر  یلو  دوخ  نامز  رد  نیـسحلا و  نبا  یلع  نیدباعلا  دیـس  ناشیا  زا  دـعب  دـناهنجلا و  یف  هنجلا  لها  بابش 
كاردا نوچ  يدرگ  فرـشم  رقابلا  دمحم  تمدخب  وت  هک  دشاب  دوز  رباج  يا  یلاعت . دزیا  یلو  يرولا و  ماما  رقاب  دـمحم  وزا  دـعب  تسا و 

مایا ياضقنا  زا  دعب  تسا و  قداصلا  دـمحم  نب  رفعج  قلاخ  دزیا  یلو  وزا  دـعب  ناسرب و  مالـس  نم  زا  ار  وا  یئامن  نوچیب  یلو  نآ  تبحص 
هفاک ماما  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  یلاعت  دزیا  یلو  وزا  دعب  تسا و  ملاع  لها  ماما  مظاک  یـسوم  وا  دنمتداعـس  دـنزرف  همالا  ماما  نآ  تیالو 

دنـسم رب  وا  ياجب  ددرگ  یـضقنم  وا  تدم  نوچ  تسا و  یلاعت  يادـخ  یلو  يرولا و  ماما  یلع  نب  دـمحم  یقت ؟؟؟ وزا  دـعب  تسا و  ایارب 
ریرـس رب  نسحلا  يرکـسعلا  یکزلا  نمیهم  یلو  وا  لماک  دنزرف  یقن  تیالو  تدم  یـضقت  زا  دعب  یقنلا و  یلع  ماما  وا  رـسپ  دنیـشن  تماما 

قحب و ماما  نسحلا  نب  دمحم  وا  دنمتداعس  فلخ  دنمجرا و  دلو  دوش  یضقنم  وا  تماما  نامز  تیالو و  مایا  هکنآ  زا  دعب  دنیـشن و  تماما 
نآ تبیغ  هلیـسوب  نیمز  هک  یتقو  طسق  لدعب و  رـسکی  ار  نیمز  یمامت  دنادرگ  رپ ؟؟؟ ولمم و  ربکا  دزیا  یلو  نآ  تسا و  نم  تما  يدـهم 
ره دننم  ترتع  دالوا و  نم و  يایـصوا  افلخ و  تعامج  نیا  رباج  يا  دشاب . هدـش  نیک  روج و  زا  ولمم  نیملاظ  ملظ  ببـسب  ترتع  هصالخ 

رما و زا  یـصاع  یغاب  ناماما  نآ  تعاطا  مکح  زا  درمتم  دشاب و  هدومن  نم  يرادرب  نامرف  تعاطا و  هک  تسنانچ  دیامن  ناشیا  تعاطا  هک 
ترـضح مکح  رکنم  نم  رکنم  تسنم و  رکنم  ددرگ  ع )  ) نیموصعم همئا  زا  یکی  رکنم  ای  نیداه  يایلوا  نآ  رکنم  هک  ره  تسا  نم  نامرف 

ببسب نیملاعلا  بر  ترـضح  تسا و  ررقم  رقـسلا  كرد  رفک  لها  يارب  تسا و  رفاک  کشیب  رداق  دزیا  رکنم  هک  تسا  رهاظ  و  ننملا . وذ 
هک دراذـگن  دـیامن و  نیمز  رب  عوقو  زا  نآ  تظفاـحم  تاومـس و  كاـسما  نیعمجا  مهیلع  هَّللا  ناوضر  نیموصعم  همئا  دوـجلا  رفاو  دوـجو 

تظفاحم و نیمحارلا  محرا  ترضح  نید  يالکو  نآ  تاوذ  هلیسوب  دیآ و  دورف  نیضرا  عبـسب  تاومـس  هعبـس   262 ص : ج1 ، جاجتحالا ،
ببس ناقلخ و  تبقارم  هلیسو  هکلب  درب  ورف  ار  دوخ  هنکـس  نیمز  هک  دنراذگن  نید  همئا  ینعی  دیامن . عالتبا  دادتما و  زا  نیمز  لها  تنایص 

هک دنراذگن  ناشیا  تسا و  نایعا  نآ  تاکربلا  ضیاف  تافص  هدوتس  تاذ  نارود  ثداوح  نامز و  تاهاع  تافآ و  عیمج  زا  ناشیا  تنایص 
عبـس نیـضرا  تاومـس و  هعبـس  یگمه  هکنآ  مانالا  دیـس  مالک  ینعم  هصالخ  دیامن . علب  ار  دوخ  ناکـس  نیمز  دیآ و  دورف  نیمزب  نامـسآ 

دنزرون و فاستعا  يدعت و  فارحنا و  درمت و  فاصنا  لدـع و  لها  هرمز  نآ  هدومرف  زا  دـناتایربلا و  ۀـمئا  مکح  رما و  تحت  رد  تاقبط 
دناعیمس ریصب  يایلوا  نآ  مکح  رما و  عیطم  داقنم و 

([ ع  ) نینمؤملا ریما  ترضح  لئاضف  ]

رفعج تزعلا  بر  یلو  ۀمالا و  ماما  تیالو  داشرا و  ناتـسبش  رینم  ردب  تیادـه و  رهپـس  رهم  زا  زین  و  ع ])  ) نینمؤملا ریما  ترـضح  لئاضف  ]
ناـیعا رثـکا  هک  بآـم  لـحم و  رد  بآـمتلاسر  ترـضح  يزور  هک  تسلوـقنم  يورم و  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـمحم  نـب  نیمـالا  قداـصلا 
تـسود یلع  ای  هک : دومرف  باهولا  کلملا  مالـس  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  بآمتیالو  ترـضحب  باطتـسم  باطخ  دندوب  رـضاح  باحـصا 

دالوا هچ  حافس  انز و  زا  هن  ددرگ  دلوتم  حاکن  دقعب و  ردپ  ردام و  زا  هک  تسا  یصخش  وت  بحم  ینعی  ةدالولا  بیط  نمؤم  الا  ارت  درادیمن 
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وت ضغب  هک  ره  ینعی  دوب . هدالولا  ثیبخ  هک  یسک  رگم  دریگن  توادع  ضغبب و  ارت  یلع  ای  هک  دومرف  هک  نانچ  دنریگن  تالاومب  ارت  انزلا 
نوچ رفاک  الا  دنکن  رایتخا  وت  ینمـشد  تاداعم و  نمؤم و  الا  ارت  دریگن  تالاومب  یلع  ای  هک  دومرف  تسانزلا و  دالوا  زا  هتبلا  دنادرگ  رهاظ 

اب عیطم  دوبعم و  دزیا  صاخ  هدـنب  ناشن  تنج  لفحم  نآ  نادعـستسم  زا  دـینادرگ  ماتتخا  ماقم  نیاب  ماظن  زجعم  مـالک  مـالع  کـلم  لوسر 
ای  263 ص : ج1 ، جاجتحالا ، تفگ : تیودف  ضرع  تیدوبع و  يادا  زا  دعب  تساوخ و  ياپ  رب  دوعـسم  نب  هَّللا  دبع  دومحملا  یبن  صالخا 

هیلع یلع  نینمؤملا  ریما  توادع  ضغب و  نییبت  هلیسوب  امش  تافص  هدیمح  تاذ  تایح  مایا  رد  ام  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر 
ءافخا دـیامن و  ناسلب  مالـسا  راهظا  یـصخش  هاگ  ره  هَّللا  لوسر  ترـضح  تاـفو  زا  دـعب  کـیل  میتسناد  ار  رفاـک  تدـالو و  ثبخ  مالّـسلا 
نـشور حـیال و  عون  هچب  نیب و  رهاظ و  تمالع  هجو و  هچب  وا  تدـالو  ثبخ  تلمیب و  نآ  رفک  دـیامرف  دوخ  تدـیقع  نونکم  تریرس و 

ماما و ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  نیا  دوعـسم  نبا  ای  هک  دومن  باـطخ  دوعـسم  نباـب  باحـصا  روضح  رد  روفغ  بر  لوسر  روفلا  یف  ددرگ .
نوچیب یلو  نآ  تیـالو  ماـیا  نوچ  دـیئامن و  بآـمتیالو  ترـضح  نآـب  عوجر  باـب  ره  رد  تسا  اـیارب  هفاـک  رب  نم  هفیلخ  امـش و  ياوشیپ 

نیمه یلاعت  كرابت و  دزیا  قلخ  ریاس  رب  امش و  رب  نم  هفیلخ  دنایلاعت و  دزیا  یلو  امش و  ناماما  نیـسح  نسح و  نم  يانبا  ددرگ  یـضقنم 
امـش و رب  دنانم  يافلخ  نایادتقم و  ناماما و  يرگید  زا  دـعب  کی  ره  نیـسح  دالوا  رفن  هن  درذـگب  نیـسح  تدـم  نوچ  دـنانم و  نارـسپ 
طسقب و دـنادرگ  ولمم  ار  نیمز  دـیآ  نوریب  دـیامن و  روهظ  نوچیب  نمیهم  یلو  نوچ  و  دوب . دـهاوخ  نم  تما  نایم  رد  میاق  ناـشیا  نیمهن 

درادیمن تسود  دوعسم  نبا  ای  دشاب . هدش  متس  روج و  زا  ولمم  ناملاظ  طرفت  ملظ و  ببسب  همالا  ماما  نآ  تبیغ  تهجب  هکنآ  زا  دعب  لدع 
ددرگن رهتـشم  نایعا  نآ  توادعب  رقم و  ناشیا  ضغبب  و  دوبن ، انزلا  دالوا  زا  دوب و  ةدالولا  بیط  هک  یـسک  رگم  ار  هبقاعلا  میلـس  هفیاط  نیا 
ینمشد تاداعم و  و  ریـس ، وکین  نمؤم  زج  ار  نانم  دزیا  يایلوا  نآ  دریگن  تالاومب  دوب و  انزلا  دالوا  زا  ةدالولا و  ثیبخ  هک  یـصخش  رگم 

رکنم نم  رکنم  ددرگ و  نم  توبن  رکنم  هک  تسناـنچ  ددرگ  ع )  ) همئا زا  یکی  تیـالو  رکنم  هکنآ  رتـبا . رفاـک  رگم  دـیامنن  راـیتخا  ناـشیا 
تعاط زین  تسا و  نمیهم  بهاو  دحاج  نم  دحاج  تسا و  نم  دحاج  ناحبـس  دزیا  يایلوا  نآ  زا  یکی  دـحاج  تسا و  ننملا  وذ  ترـضح 

ص: ج1 ، جاجتحالا ، تیـصعم  تسا و  ننملا  وذ  رداق  تعاط  اضر و  لیـصحت  بجوم  نم  تعاط  تسنم و  تعاـط  زیزعلا  بر  ياـیلوا  نآ 
ۀمئا تیالو  باب  رد  راهظا  ناـیب و  نم  هچنآ  راـهنز  دوعـسم  نبا  اـی  تستزع . ترـضح  تیـصعم  نم  تیـصعم  نم و  تیـصعم  ناـشیا   264

زا يدرگ و  رفاک  هتبلا  هک  یناسرب  رطاخب  یبیر  کش و  مدومن  رافغ  دـحاو  قیالخ  یمامت  هطـساوب  هکلب  رایخا  ریاس  امـش و  ۀـهجب  راربـالا 
تیـالو و باـب  رد  نم  هچنآ  هک  تسا  مسق  نم  راـگدرورپ  لـالجلا  وذ  ترـضح  لـالج  تزعب و  يوش  رتـبا  مورحم و  رداـق  زیزع  تمحر 

مکح یحو و  ریغب  سوه  اوه و  هب  قطن  مدومنن و  نآ  رد  فلکت  مدرک  نایب  باحـصا  ریاس  امـش و  تهجب  باهو  دحاو  يایلوا  نآ  تماما 
تـسد هَّللا  بیبح  ترـضح  هاگنآ  سپ  تسا . قدص  نیقی و  مدومن  نایع  حضاو و  ناشیلاع  همئا  یلع و  نأش  رد  هچ  ره  مدزن  سدـقم  دزیا 

تبحم و هب  ریگ و  یتسودـب  ایادـخ  راب  هک  دومرف  يرولا  یبن  يایـصوا  یلاعت و  کلم  ياـیلوا  قح  رد  اـعد  نیا  تشادرب و  نامـسآ  يوسب 
و ع )  ) نیموصعم همئا  نیعم  ریصن و  رب  يامن  تنواعم  ترصن و  ار و  ناشیا  نمـشد  ریگ  نمـشد  ارم و  تما  همئا  نم و  يافلخ  ریذپ  تدوم 

نیمز زگره  دوب و  راربالا  ۀمئا  نآ  يراوگوس  تفخ و  يراوخ و  تلذ و  رکف  رد  هک  ار  یـسک  نادرگ  رابتعایب  لوذخم و  راوخ و  لیلذ و 
یلاـخ تسا  روـمغم  فیاـخ  اـی  روهـشم  رهاـظ و  وـت  تجح  هک  نیعمجا  مهیلع  هَّللا  ناوـضر  نیموـصعم  همئا  میاـق  زا  نید و  تادـه  زا  ار 

یبـن نوچ  ددرگن . لـطاع  طـقاس و  وت  تاـنیب  تاـیآ  لـطاب و  وـت  جـجح  لـیالد و  اـت  نادرگ  ززعم  ار  نید  ياـیلوا  نآ  هتـسویپ  نادرگم و 
مدومن نایب  مدرک و  عمج  نکـسم  لحم و  نیمه  رد  نم  دوعـسم  نبا  اـی  هک  دومرف  دومن  ماـتتخا  ماـقم  نیاـب  ماـیتلا  قدـص  مـالک  دومحملا 

لمکم و مامت و  لمع  نآ  هلیـسوب  وت  نید  هک  اریز  تسا  متحتم  ضورف  زا  هکلب  مزال  وت  رب  نآ  لمع  بجاو و  وت  رب  نآ  لعف  هچنآ  یگمه 
هکنآ تسازج و  ثعب و  زور  رد  امـش  تکـاله  داـسف و  ثعاـب  اـهنآ  زا  یکی  كرت  تـسا و  لـج  زع و  يادـخ  ياـضر  لیـصحت  بجوـم 
دومرف هَّللا  لوسر  هاگنآ  دـبای  تانج  رد  هعیفر  تاجرد  هتفای  تاکرد  زا  تاجن  ددرگ  روکذـم  مارم  نآ  هب  ثبـشتم  رومام و  نآب  کـسمتم 

یلع وبا  خیش  باتک  فنـصم   265 ص : ج1 ، جاجتحالا ، دومن . ماـتتخا  اـج  نیمهب  اـمن  زجعم  مـالک  يدُْـهلا و  َعَبَّتا  ِنَم  یلَع  ُمـالَّسلا  َو  هک 
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چیه راـبخا  ترثک  زا  تسا و  رامـشیب  رتاوتم  رایـسب و  تیاـغب  تیاور  راربـالا  ۀـمئا  باـب  رد  ینعم  نیرد  هک  دـیوگیم  هَّللا  همحر  یـسربطلا 
يافـش تهج  زا  راربا و  راصبا  ءالج  تهجب  راثآ  قدص  رابخا  ثیداحا و  نآ  زا  يدنچ  نم  نکیل  تسین  رامـش  ءاصحا و  تردق  ار  يدحا 

. مدرک راهظا  نایب و  رادرک  وکین  فصنم  تعامج  داشرا  تیاده و  رایخا و  نابحم  رودص 

دوبن و قحتـسم  هکنآ  باب  رد  دوب و  نآ  قحتـسم  هکنآ  تفالخ  باب  رد  باهولا  یبن  تافو  زا  دعب  هک  جاجتحا  جاجل و  زا  یفرط  نایب  رکذ 
نآ زا  دعب  ترضح و  نآ  تافو  زا  لبق  دیک  راهظا  و  ع )  ) نینمؤملا ریما  ترضح  تعیابم  ریخأت  راکناب  هراشا 

هراشا

دوبن و قحتسم  هکنآ  باب  رد  دوب و  نآ  قحتـسم  هکنآ  تفالخ  باب  رد  باهولا  یبن  تافو  زا  دعب  هک  جاجتحا  جاجل و  زا  یفرط  نایب  رکذ 
دبع نب  دمحم  لضفملا  یبا  نآ  زا  دعب  ترـضح و  نآ  تافو  زا  لبق  دیک  راهظا  و  ع )  ) نینمؤملا ریما  ترـضح  تعیابم  ریخأت  راکناب  هراشا 
مایا رد  تایربلا  دیـس  ترـضح  هک  دنکیم  تیاور  دـنلوقلا  حیحـص  هقث و  اهنآ  همه  هک  لاجر  عیمج  زا  دوخ  حیحـص  دانـساب  ینابیـشلا  هَّللا 

کلملا تاولص  هیلع  یبنلا  دجسم  هجوتم  لابقا  تداعس و  اب  هناختلود  زا  ةالص  يادا  تهجب  يزور  هتفای  تافو  تاقوا  نامه  رد  هک  ضرم 
یلوم نابوث  بلطملا و  دبع  نب  سابع  لضفلا  وبا  هب  هیکت  دوب  برطضم  فعض و  تیاغ  رد  بت  دادتشا  ببـسب  نوچ  نکیل  دیدرگ  لاعتملا 

زع لوسر  نآ  هک  تسا  زامن  نامه  نیا  و  دمآ . نوریب  كرابم  لزنم  زا  زاسراک  نمیهم  زامن  یگدـنب و  هطـساوب  هدومن  بهاو  دزیا  یبن  لآ 
نارب تماقا  هک  تردـق  ردـقنآ  نامگ  دوخ  رد  دوب و  هتـشذگ  فعـض  تدـش و  هبترم  زا  ترـضح  نآ  فعـض  بت و  لوا  هبترم  رد  لج  و 

جارعملا بحاص  یبن  نآ  جازم  قفاوم  هک  تاملک  یـضعب  نوچ  اما  دومن  تعامج  اب  زاـمن  نآ  زا  فلخت  هدارا  اذـهل  تشادـن . دومن  دـناوت 
لزنم زا  هتشگ  رامشیب  رازآ  لغتشم  رایسب و  تقشم  لمحتم  هدش  باتیب  دومن  عامتسا  بآم  ناوضر  لفحم  نآ  راضح  باحـصا و  زا  دوبن 

باحصاب و هنابحم  حیاصن  هناگی و  بهاو  تهجب  هناگود  يادا  زا  دعب  هدمآ  دجسمب  كرابت  یلاعت و  دزیا  یگدنب  زامن و  هطساوب  كرابم 
. دیدرگ تسا  نآ  هناشاک  هیاور  زا  هنومن  هلمجلا  یف   266 ص : ج1 ، جاجتحالا ، تنیز  بیز و  یمامت  اب  تنج  هک  هناختلود  هجوتم  هناـگیب 

رادیاپ راد  نیا  هیبعت  هک  دـیاب  ارت  هک  دومرف  دوخ  يالوم  نابوثب  دومن  تدواعم  تعجارم و  دوخ  يارـستلودب  تداعـس  تلودـب و  نوچ  و 
فرش ار  نآ  هکلب  تفرگ  رارق  راد  هبتعب  نامزلا  رخآ  لوسر  رماب  نابوث  راذگن . ندمآ  نم  دزنب  يارـس  لوخدب  ار  راصنا  زا  يدحا  چیه  دوب 

رب هچنانچ  دـیدرگ  راهظا  ادـیوه و  راتخم  لوسر  نیبم  نیبج  زا  رافغ  دزیا  یحو  رثا  انثا  نآ  رد  تسناد  دوخ  رامـشزور  هیامرـس  راگزور و 
رایخالا راربالا و  یبن  ترـضح  هناخ  رد  رب  راصنا  تعامج  نامز  نامه  رد  ار  اضق  تسلوغـشم . یحوب  لوسر  ترـضح  هک  دوب  رهاظ  نابوث 
تـصخر دوب  نذا  زا  عونمم  نابوث  نوچ  دندومن  بلط  نابوث  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  لوسر  يارـستلود  لوخد  تصخر  دـندمآ و 

ار ام  هتبلا  هک  دـنتفگ  نابوثب  دـندومن و  توبن  رهوگ  هناگی  نآ  هناختلود  رد  نتفوک  رد  عورـش  تعامج  نآ  روفلا  یف  دومنن  يدـحا  چـیهب 
باوج رد  نابوث  يامنم . ام  رازآ  عیدصت و  تعنامم  هلیسوب  نیزا  هدایز  يامن و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  لوسر  يارـس  تنج  لوخد  تصخر 

دوخ رورسلا  روفوم  روضح  زا  هزعا  عنمب  رما  ارم  روکشملا  یبن  نوچ  روذعم  روماملا  هک  تفگ  بآمتلاسر  ترضح  باحصا  یقاب  راصنا و 
نآ هک  لاح  نیرد  اصوصخ  تسا . راگدرورپ  ترـضح  مکح  تفلاخم  راوگرزب و  نآ  عرـش  فالخ  رافغ  دزیا  لوسر  رما  فلخت  دومرف و 

ۀیربلا دیـس  تمدـخ  رد  تراهط  تمـصع و  هلجح  تاردـخم  تسا  هیلا  لوغـشم  هیلع و  یـشغم  لازی  یحوب ال  لابقا  تداعـسب و  ترـضح 
نابوث زا  راتفگ  نیا  عامتسا  زا  دعب  راصنا  تسا . رسعتم  هکلب  رذعتم  یلعلا  بر  لوسر  دزن  رد  امش  روضح  تصخر  اذه  یلع  ءانب  دنرـضاح 

، جاجتحالا هیرگ و  زاوآ  هک  دندومن  هحون  حونب و  هدرک  يراز  هیرگ و  رد  عورـش  هدومن  راهظا  بارطـضا  قلق و  تیاغ  راتخملا  یبن  یلوم 
نیا هک  دومرف  راسفتـسا  هدروآ  راـضحب  يور  ترـضح  نآ  دیـسر . ناـجلا  سنـالا و  یبـن  فیرـش  عمـسب  ناـشیا  يرارقیب   267 ص : ج1 ،
ماقم نیرد  نم  تیبلا  لها  زا  هک  دومرف  ۀمحرلا  یبن  ترـضح  دـنراصنا . باحـصا و  زا  یعمج  راربالا  یبن  ای  دـنتفگ  دـنناسک  هچ  تعامج 

هدومن هیکت  نامزلا  رخآ  لوسر  نایعا  نآ  هب  دناوخ و  دوخ  دزنب  ار  ناشیا  روفغ  بر  لوسر  روفلا  یف  سابع  یلع و  دنتفگ  دنرـضاح  مادک 
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يدانمب دومرف و  هیکت  دوبعم  دزیا  دادما  تنواعم و  هب  دوب  امرخ  تخرد  زا  عذج  نآ  هک  دجسم  نوتسب  دروآ و  فیرـشت  فینم  دجـسمب  ات 
تحاـصف و تیاـعر  هبطخ و  تردـق  ردـقب  دومحملا  یبـن  ترـضح  دـندش  عمج  مدرم  نوچیب  لوسر  مکحب  نوچ  دومن . مدرم  يادـنب  رما 

نانج رورـسلا  راد  هجوتم  ناهج  رورـشلا  راد  زا  هک  ربمغیپ  ره  نامدرم  رـشعم  يا  تفگ : ماـظن  زجعم  مـالک  ياـنثا  رد  دومرف و  ادا  تغـالب 
بر باتک  ینعی  نیلقث  دوخ  هکرت  مزیزعلا  بر  لوسر  زین  نم  ایبنا  يایـصوا  ادـخ و  باـتک  زا  تشاذـگ  تاـکورتم  زا  يزیچ  هتبلا  دـیدرگ 

عیاض و ار  وا  رافغ  يادخ  ددرگ  نایع  رما  ود  نآ  عییضت  ثعاب  امـش  زا  هک  ره  مراذگیم . امـش  نایم  رد  دوخ  ترتع  تیبلا و  لها  تزعلا و 
داشرا و تیادـه و  هلیـسو  ار  ناشیا  دـیرب و  هانپ  ناشیا  يوسب  راغـص  رابک و  یمامت  اب  امـش  راصنا  رجاهم و  عیمج  يا  دـنادرگ . راک  ناـیز 

ترـضح يوس  يوقت  يراکزیهرپ و  هب  رما  تیـصو و  ار  امـش  نم  دـینامنرد و  مایقلا  موی  مالآ  دـیادش  رد  ات  دـیناد  دوخ  دانتلا  موی  ياعفش 
هانگ زا  دـیئامن و  لوبق  ار  ناشیا  یبوخ  هک  دـیاب  میامرفیم  یلاعت  دزیا  ناگدـیزگرب  نآ  هب  تبـسن  يرای  ناـسحا و  مکح  میاـمنیم و  يراـب 

نمیهم  268 ص : ج1 ، جاجتحالا ، صاخ  ناگدـنب  زا  هک  ار  دـیز  نب  ۀـماسا  دـیناسر  ماقم  نیاب  مالک  مانالا  دیـس  نوچ  دـیرذگرد . ناشیا 
اب تعاس  تقو و  نیمه  رد  هلهملا  نامزلا و  یخارت  ریغ  نم  هماسا  يا  تفگ  دیبلط و  دوخ  دزنب  دوب  دـیمح  لوسر  صالخا  اب  وریپ  دـیجم و 

نانتما ترـصنب و  نانم و  يادـخ  تکربب  يدـش  نآ  هجوت  تضهنب و  روماـم  میدرک  تیاـنع  تراـما  مکح و  اـهنآ  رب  ارت  هک  تعاـمج  نآ 
هتبلا شاب . هتـسناد  نارین  رد  دولخ  هلیـسو  نایـصع و  رزو و  ببـس  هکلب  گنن  راع و  بجوم  ار  نآ  گنرد  ریخات و  وش و  هناور  وا  نایاپیب 

رد و  راصنا . نیرجاهم و  زا  میدومن  نیعم  وت  تقافرب  میداد و  تراما  اهنآ  رب  ارت  هک  یعمج  اب  يامن  هتوم  بوص  نتفر  رد  تعراسم  لامک 
قافتاب هک  دوب  هدرک  ررقم  ۀمحرلا  یبن  ترضح  هک  دندوب  نیملـسم  فیاوط  یقاب  نیلوا و  نیرجاهم  زا  یتعامج  رمع و  رکب و  ابا  نایم  نآ 

قوج نامثع  هلسلس  تخت  ياپ  دراد و  ترهش  لوبنتـساب  مویلا  لحم  نآ  نیطـسلفب و  بیرق  تسا  یتیالو  هتوم  و  دنیامن . هتوم  تراغ  هماسا 
زا تکرح  هکلب  دننکیمن  تکرح  اجنآ  زا  دنتایح  دیق  رد  ات  دننیشن و  یهاشداپ  تخت  رب  تنطلـسب  اجنآ  رد  مور  ناهاشداپ  هشیمه  تسا و 
نآ رد  مالّسلا  هیلع  بلاغلا  هَّللا  دسا  ردارب  بلاط  یبا  نب  رفعج  هک  تسا  ناکم  نامه  هتوم  نیا  و  دننادیمن . نوگش  ار  تنطلس  تخت و  رقم 

تیودف و ضرع  مانالا و  دیس  ماظتنا  زجعم  مالک  عامتسا  زا  دعب  هماسا  دیدرگ . نیشنمه  تنج  يراوح  اب  هدیـسر  تداهـش  ضیفب  نیمزرس 
ایآ تسا  رامیب  مومحم و  راتخملا  یبن - ترضح  تاذ  نوچ  هَّللا  لوسر  ای  هک  دینادرگ  ءایبنألا  دیس  ياضتقا  ضیف  يأر  یهنم  یگدنب  وکین 

بهاو هناخافش  زا  یلک  يافـش  ار  همحرلا  یبن  هکنآ  ات  دوش  تماقتـسا  ناکم  نیمه  رد  تماقا  تصخر  تلهم و  يزور  دنچ  ار  يودف  نیا 
لد اریز  ددرگ  لدبم  تیعمج  نانیمطاب و  تسا  رقتسم  ریثک  ریمض  رد  رشبلا  دیـس  تفوک  هلیـسوب  هک  رطاخ  هقرفت  ارم  دوش و  تیانع  هناگی 

دزیا ترضح  زا  یعدتسم  یجرتم و  هتـسویپ  تسا و  برطـضم  نیزح و  تیاغب  بلطملا  دبع  نامدود  هدبز  هصالخ و  نیا  بت  هطـساوب  نم 
لوسر ترضح   269 ص : ج1 ، جاجتحالا ، دوش . رورسم  نم  حورجم  نوزحم  لد  نیا  حوبـس  میرک  لوسر  يافـش  هلیـسوب  هک  تسا  یلاعت 

گنهرف لقع و  بسحب  گنرد  ریخات و  رارـشا  نآ  گنج  راـفک و  داـهج  زا  هک  وش  هناور  تعاـس  رد  هماـسا  يا  هک  دومرف  یلاـعت  يادـخ 
لامک هماسا  تعاس  نامه  رد  انعطا  انعمـس و  يرولا  یبن  يا  تفگ  هماسا  تسا . گـنن  راـع و  بجوم  گـنرد  یخارت و  هکلب  تسین  زیاـج 

نیلـسرملا دیـسب  تبـسن  ناینبیب  نانخـس  نیک  قاـفن و  باـبرا  زا  یـضعب  هماـسا  نییعت  زا  دـعب  کـیل  دومن  رفـس  نآ  زیهجت  رد  تعراـسم 
نوچ تفاین . تواخـس  تعاجـش و  رد  وا  ردپ  هماسا و  لثم  یـصخش  دوخ  تلم  نیعباتم  مما  فیاوط  نایم  رد  دـمحم  ایئوگ  هک  دـنتفگیم 
مالک هتوم  ماهم  مارصنا  هطساوب  هماسا  نییعت  رد  لالض  قافن و  بابرا  هک  دیسر  لاعتم  دزیا  لوسر  فیرش  عمسب  لاعفنایب  عمج  نآ  لاقم 

رـشعم يا  تفگ : ترـضح  دندوب  رـضاح  لحم  نآ  رد  لج  زع و  لوسر  نآ  باحـصا  رثکا  هک  یعمجم  رد  دنیوگیم  مالم  نعط و  يور  زا 
هطساوب اقباس  زین  هماسا  دلاو  نییعت  رد  امش و  تراما  هتوم و  تموکح  تهجب  ۀماسا  نییعت  هطساوب  امش  زا  یـضعب  هک  دیـسر  نمب  نامدرم 

عیمج نیرتتسود  وا  دندوب و  ناناملـسم  تراما  قیال  ود  ره  وا  ردپ  ۀماسا و  هک  تسا  مسق  ملاع  يادخب  دننزیم . ارم  هنعط  نیملـسم  تراما 
وا دـیدباوص  حالـص و  زا  دـیئامن و  یئوکین  ریخ و  واب  تبـسن  هک  تسنآ  هماسا  باب  رد  امـش  کی  رهب  نم  تیـصو  نم و  دزن  تسناـمدرم 

ردپ قح  رد  امـش  نیـشیپ  نارای  ماجنارـسیب  مالک  لثم  هنیعب  هماسا  باب  رد  ناینبیب  نانخـس  نآ  هک  دیناد  نیقی  دیئامنن و  زواجت  دـعاقت و 
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نانخـس عون  یمه  ٍدَسَم  ْنِم  ٌْلبَح  اهِدیِج  ِیف  دـسح  دـقح و  بابرا  دوب  هدـش  نیعم  تموکح  تراما و  تهجب  هک  ماگنه  نآ  رد  تسناشیا 
ترـضح نآ  زا  دعب  ددرگن . رداص  حناس و  لج  زع و  يادخ  ياضر  مکح و  ریغب  نم  زا  لمع  لعف و  چیه  هک  دـیناد  نیقی  زین  و  دـنتفگیم .

هنیدم زا  تعاس  رد  رفس  بابسا  ماجنارـس  زا  دعب   270 ص : ج1 ، جاجتحالا ، هماسا  دـندش و  دوخ  ناکم  هناخ و  لخاد  نامزلا  رخآ  لوسر 
روفلا یف  دیسر  رورـس  دیـس  نآ  فیرـش  عمـسب  ربخ  نیا  نوچ  دومن . رثا  ترـصن  رکـشل  میخم  رکـسعم و  خسرفلا  سارب  هدمآ  نوریب  هبیط 
یعمج هک  تسا  ررقم  نیعم و  نینچ  رـشبلا  دیـس  ترـضح  مکح  هک  دیامن  ادـن  هنیکـس  اب  هنیدـم  تالحم  رازاب و  رد  دومرف  مکح  يدانمب 

فاستعا درمت و  فارحنا و  فلخت و  نآ  زا  يدحا  چـیه  هک  دـیاب  دنتـشگ  ررقم  هتوم  لها  تراغ  تخات و  باب  رد  هماسا  تقافر  هطـساوب 
رکب وبا  دومن  نامرف  مکح و  نآ  تردابم  هک  نارای  باحـصا و  زا  یـسک  لوا  دیامنن . تعزانم  تردابم و  وا  تقافر  تعاط و  رد  دـیامنن و 

هک یناکم  رد  هس  ره  دنتشگ و  لخاد  ناجلا  سنالا و  یبن  رثا  تداعس  رکسعمب  هدش  ناشیا  عبات  حارجلا  ةدیبع  وبا  رمع و  نآ  زا  دعب  دوب و 
یبن ضرم  هماسا  جورخ  زا  دـعب  ار  اضق  دـندش . قحلم  رکـشل  ریاس  اـب  رکـسعم  نآ  رد  دـندومن و  لوزن  دوب  راومه  مرن و  تیاـغب  نآ  نیمز 
دیسر رکشل  عمسب  ربمغیپ  ترضح  لقث  ربخ  نوچ  دندش . نارگ  مومحم و  تیاغب  ترضح  نآ  دیسر و  العتسا  هجردب  هتفای  دادتـشا  يرولا 

شارف و بحاص  مایا  نآ  رد  زین  وا  هک  هدابع  نب  دعـس  تدایع  هناهبب  دـندومن و  عاـنتما  اـبا و  هماـسا  قاـفتا  رکـسعم و  لوخد  زا  مدرم  رثکا 
هدابع نب  دعس  لوا  هکنآ  رگم  دومنیمن  ددرت  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  لوسر  تمدخب  يدحا  چیه  هچنانچ  دندرکیم . ددرت  دوب  رامیب 

. دندمآیم هیربلا  دیس  تمدخب  دعب  هدومن  تدایع  ار 

[ ةدعاس ینب  هفیقس  ناتساد  ]

هراشا

رکسعمب رکسع  هماسا و  جورخ  زا  زور  ود  نوچ  هک  تسا  يورم  ینابیشلا  هَّللا  دبع  نب  دمحم  لضفملا  یبا  زا  ةدعاس ] ینب  هفیقس  ناتساد  ]
َْدنِع ٍقْدِص  ِدَعْقَم  ِیف   » هدیدرگ هلا  ترـضح  هاگرد  دصاق  هاگتـشاچ  تقوب  هَّللا  بیبح  ترـضح  رفـص  هام  مهدزیـس  هبنـشود  زور  تشذـگ 

271 ص : ج1 ، جاجتحالا ، متام  نآ  زا  مالسا  لها  ناکم  لاحم و  یمامت  ناکـس  هکلب  هنیدم  هنکـس  تخاس و  هاگمارآ  « 1 « » ٍرِدَتْقُم ٍکِیلَم 
. دندومن رشبلا  دیس  هنیدمب  تعجارم  رکسع  یگمه  رکسعمب  ربخ  نیا  لوصو  زا  دعب  دوبن و  نایبلا  نکمم  نآ  حرش  هک  دندش  ملاتم  يدحب 

ترـضح تقرافم  زا  نامـسآ  نیمز و  هکیالم  دـیدرگ و  نایع  رهاظ و  نایب  دـح  زا  هدایز  ناـمدرم  ناـیم  رد  لزلزت  بوشآ و  ناـمز  نآ  رد 
زا یضعب  هچنانچ  هتشگ  ناجلا  سنالا و  دیس  تافو  زا  ناریح  ناساره و  هنیدم  رد  قیالخ  رثکا  دندش و  نایرگ  نالان و  نامزلا  رخآ  لوسر 

دجـسم ردب  هدش  راوس  ياهقان  رب  رکب  وبا  انثا  نآ  رد  دومن . تما  زا  تبیغ  رایتخا  يزور  دنچ  هکلب  تفاین  تافو  دمحم  هک  دـنتفگیم  ناشیا 
تفای تافو  دمحم  رگا  تسباب  هچ  زا  بات  چیپ و  هودنا و  بارطـضا و  قلق و  همه  نیزا  ار  امـش  سانلا  اهیا  تفگ  دنلب  زاوآب  دمآ و  ربمغیپ 

یفاو هیآ  نیا  توالت  رد  عورـش  نآ  زا  دـعب  دوب . دـهاوخ  میاد  يدـبا و  میاـق و  دوخ  تاذـب  هتـسویپ  تسا و  رارقرب  یقاـب و  وا  راـگدرورپ 
ْنَلَف ِْهیَبِقَع  یلَع  ِْبلَْقنَی  ْنَم  َو  ْمُِکباقْعَأ  یلَع  ُْمْتبَلَْقنا  َِلُتق  َْوأ  َتام  ْنِإَـف  َأ  ُلُـسُّرلا  ِِهْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ  ْدَـق  ٌلوُسَر  اَّلِإ  ٌدَّمَُحم  اـم  َو   » هک دومن  تیادـه 

هلآ و هیلع و  هَّللا  یلـص  يرولا  یبن  نآ  زا  شیپ  دوب و  دحا  زیزع  لوسر  دـمحم  ترـضح  هکنآ  ملعا  هَّللا  هیآ و  ریـسفت  « 1 «. » ًاْئیَش َهَّللا  َّرُضَی 
دسر تافو  زین  ار  ۀمحرلا  یبن  ترـضح  رگا  سپ  دندنامن  یقاب  ایند  رد  نایعا  نآ  زا  يدحا  چیه  دندوب و  ناهج  نیرد  نالوسر  ایبنا و  ملس 
نیئآ نیدب و  دیئامنن و  دوخ  باقعاب  تعجارم  دیشاب و  اجرباپ  میاق و  يرولا  یبن  ترضح  نیدب  امـش  هک  دیاب  تسین  بجع  دوش  لوتقم  ای 
نایع قحال و  امـشب  ناصقن  ررـض و  هکلب  دـسرن  ربکا  يادـخ  ترـضحب  ررـض  عون  چـیه  امـش  تعجر  زا  هک  اریز  دـیئامرفن  تدواعم  یلوا 

زا دعب  دندمآ  هدعاس  ینب  هفیقـسب  هتـشادرب  دوخ  اب  ار  وا  هتفر  هدابع  نب  دعـس  دزنب  راصنا  یمامت  دش  رایـسب  لاق  لیق و  لاح  نآ  رد  ددرگ .
اب هدومن  قافتا  رکب  ابا  اـب  دیـسر  رمع  عمـسب  ربخنیا  نوچ   272 ص : ج1 ، جاجتحالا ، دـندومن  تیعمج  ناـکم  نآ  رد  تلم  لـها  رثکا  نآ 
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زا رایسب  قلخ  عمجم  نآ  رد  دندش و  رضاح  هفیقسب  هتشادرب  دوخ  اب  ار  حارج  هدیبع  وبا  باتش  مامت و  تعراسمب  بارطـضا و  قلق و  لامک 
رد هشقانم  هعزانم و  نوچ  دـیدرگ . رهاظ  نایب  فصو و  زا  هدایز  هعزانم  نامدرم  نایم  رد  دنتـشگ و  عمج  رامیب  هداـبع  نب  دعـس  اـب  راـصنا 

ماقم میاق  بانم و  بئان  ایآ  هک  دیـسر  تیاهن  تدـش و  تیاغ  رد  تما  تراما  تفـالخ و  باـب  رد  نوچیب  لوسر  باحـصا  راـصنا و  ناـیم 
کی تما  زا  دوخ  سفن  یعاودب  يدحا  ره  نوچ  دوب و  دناوت  صخش  مادک  قیال  مالسا  بابرا  ماظع و  باحـصا  زا  مارکالا  یبن  ترـضح 

روکذـم ار  رگید  صخــش  هتــشگ  ضرعتم  ضرغ  يور  زا  يرگید  درکیم  روکذــم  ریطخ  رما  نـیا  تقاـیل  هطــساوب  ریپ  اـنرب و  زا  ار  سک 
ار مدرم  هکنآ  ات  تخادـنایم  رکفب  ار  یـسک  ره  تخاس و  رهاظ  ار  دوخ  یلبج  توادـع  تفاـی  تصرف  ناطیـش  ناـمز  نآ  رد  تخاـسیم .
زا دعب  ار  دوخ  مالک  دومن  هدهاشم  لاونم  نادب  لاق  عازن و  بابرا  لاح  نوچ  رکب  ابا  تخادـنیب . تیاوغ  راعـش  تلالـض و  هویـش  هب  رـسکی 

- نب ةدیبع  وبا  هب  ار  امش  نم  راربالا  دیس  باحصا  مالسا و  لها  يا  راصنا و  رشعم  يا  دومن . ماتتخا  مارم  نیاب  راصنا  بناجب  لابقا  دیحوت و 
ره ناشیا  هک  اریز  مالسا  تلم و  لها  يارب  زا  مناشیا  تراما  تیالوب و  یـضار  نم  میامنیم و  باطخ  توعد و  باطخلا  نب  رمع  حارجلا و 

باتـش و يور  زا  وا  باوج  رد  لاقم  نیا  عامتـسا  زا  دعب  رمع  هدـیبع و  وبا  منیبیم . روخرد  راوازـس و  تیاغب  رما  نیا  مارـصنا  ۀـهجب  ار  ود 
تصخر تصرف  راوازس و  زیاج و  ار  ام  يدوب  ملاع  دیس  راغ  بحاصم  نینثا و  یناث  مدقا و  مالسا  رد  ام ، زا  وت  رکب  ابا  يا  دنتفگ  لاجعتسا 

ج1، جاجتحالا ، دوب . یهاوخ  يرحا  قیلا و  تلم  بابرا  تماماب  یلوا و  قحا و  تما  تیالوب  وت  هک  اریز  تسین  راـک  نیرد  امـش  رب  میدـقت 
هک میناریح  رکفتم و  ناساره و  فیاخ و  نآ  زا  ام  رکب  ابا  يا  دنتفگ  راب  کی  یگمه  راتفگ  مالک و  نیا  عامتـسا  زا  دـعب  راصنا   273 ص :

ربدت لقع و  يور  زا  رکفت  زا  دعب  تسنآ  رما  نیرد  رتهب  سپ  دشاب . امش  زا  هن  ام و  زا  هن  هک  ددرگ  رقتـسم  بلاغ و  رما  نیا  رب  یـسک  ادابم 
رادم نآ  رب  راک  رارق  ددرگ و  ریطخ  رما  نیا  يدصتم  ریما و  راک  نیا  مارصنا  ۀهجب  راقو  اب  يدرم  زین  رجاهم  امش  زا  یصخش و  راصنا  ام  زا 

راصنا ام  دیامن  اغـصا  « 1 « » ُریِـصَْملا َْکَیلِإ  َو  اـنَّبَر  َکـَناْرفُغ  اـنْعَطَأ  َو  انْعِمَـس   » شوگب ار  ریبک  قح  يداـنم  ریما  نآ  زا  یکی  نوچ  هک  دـشاب 
فصو دح  زا  هدایز  نیرجاهم  حدم  راصنا و  لوق  عامتسا  زا  دعب  رکب  وبا  میراد . رارقرب  نیعم و  رما  نآ  رب  ار  راک  نیا  قیال  رگید  یـصخش 
رایتخا رادـتقا و  مالـسا و  رد  امـشب  تزعلا  بر  ترـضح  همیظع  تمعن  ياطعا  رد  رابتعا و  لضف و  رد  راصنالا  رـشاعم  يا  تفگ  رامـش  و 

راتخم و یبن  نید  ترـصن  تهجب  ار  امـش  یلعلا  بر  ترـضح  اذهل  تسین . راک  نیا  تردق  ار  يدحا  چیه  راربالا  دیـس  ترـصن  تعاطا و 
رما همظعم  هکم  زا  ار  ترـضح  نآ  هکنآ  ات  دـینادرگ  زاتمم  زارفرـس و  ار  امـش  زایتما  فرـش و  نیاب  دـیزگرب و  راوگرزب  لوسر  نآ  يراـی 
بر ترـضح  دومن و  مکح  امـش  ناـیمب  ار  جارعملا  ءاوللا و  بحاـص  نآ  جاودزا  دوـمرف و  امـش  بناـجب  هبیط  هنیدـم  بوـصب  ترجاـهمب 

مارکا و تزع و  نیا  دندوب  نیلـسرملا  دیـس  ءارما  ارزو و  هک  نیلوا  نیرجاهم  زا  يدـحا  چـیه  دوتـسب و  نیقولخم  ریاس  زا  ار  امـش  نیملاعلا 
. دومنن مارتحا  فرش و 

رشبلا دیس  باحصا  اب  تفالخ  رما  رد  رذنم  نب  بابح  هعزانم  نایب 

رذـنم نب  بابح  دومرف  ماتتخا  ماجنا و  ماقم  نیاب  مالک  نوچ  رکب  ابا  رـشبلا  دیـس  باحـصا  اب  تفالخ  رما  رد  رذـنم  نب  بابح  هعزانم  ناـیب 
تردـق دـیب  تمادتـسا  اب  راک  نیا  تیـشمت  تفالخ و  رما  نوچ  راصنالا  رـشعم  يا  تفگ : دوب  رادـتقا  اب  هفیاط  نآ  نایعا  زا  هک  يراـصنالا 

دی هتـشادهاگن  ربدـت  رکفت و  يور  زا  ار  ریطخ  رما  نیا  هتـشر  رـس  هک  دـیاب  تسامـش  تماقتـسا  اـب  تکوش  274 و  ص : ج1 ، جاجتحالا ،
لوگ و رد  اوغا و  لالتخا و  رد  نامدرم  هک  دیراذگن  دـیهدن و  تسد  زا  امـش  بیرف  راتفگ  نیا  عامتـسا  هلیـسوب  ار  دوخ  رادـتقا  کلامت و 

تفلاخم رادتقا  تارج و  تردق  ار  يدحا  چیه  راهنز  دنزادنا . تردق  رایتخا و  زا  ار  امـش  دـنرآ و  ياجب  مامت  مامتها  یعـس و  امـش  ياغد 
دـسر رادصا  زیحب  راک  رما و  چیه  راصنا  يامنباوص  يار  فالخب  هک  دیراذگم  دیدرگن  لالـض  بابرا  لاعفا  لاوقا و  درگ  دیهدم و  راصنا 

باحـصا رگا  راصنا  يا  تفگ  دومن و  رایـسب  رایـسب  راصنا  حدم  راتفگ  نیا  يانثا  رد  دسرن . راد  ياپب  سوسف  همدـمد و  باحـصا  سؤر  ات 
ام زا  ات  هکنآ  مالک  هصالخ  میدرگن  راکنا  لها  تراماب  یـضار  زین  امـش  ام و  هک  دیاب  دـنوشن  راصنا  زا  یکی  تراماب  یـضار  راربالا  دـیس 
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دهاوخن ریذـپ  تروص  رگید  عون  مهم  نیا  ریبدـت  نیمه  ریغب  میوشن و  یـضار  ام  دـندرگن  ریطخ  رما  نیا  يدـصتم  ریما  زین  ناشیا  زا  ریما و 
كراعم و چـیه  رد  ریـشمش  ود  هک  اریز  تسین  رابتعا  لقع و  يور  زا  راصنا  راتفگ  باب  نیرد  تفگ  تساـخرب و  رمع  لـحم  نآ  رد  دـش .

يا دنجنـسن . يوجب  ریبدـت  نیا  هدومن  فارحنا  فلخت و  يار  نیا  لاثما  زا  فاصنا  لدـع و  بابرا  هکلب  دـنجنگن  فالغ  کـی  رد  فاـصم 
ای توبن  تیب  لها  زا  یسک  رگا  اما  دندرگن  یـضار  هریغ  راصنا و  فیاوط  زا  شیوخ  هلـسلس  تلایا  تماما و  ریغب  شیرق  برع  راصنا  هزعا 

يوعد نیا  رب  ار  ام  دوشن و  وا  عنام  يدحا  چیه  شیرق  برع  دوش  تموکح  تلایا و  یلوتم  تفالخ و  رما  يدـصتم  یـصخش  رمالا  ولوا  زا 
هَّللا مالـس  هیلع  یفطـصملا  دـمحم  ءایبنألا  دیـس  ترتع  ایلوا و  زا  ام  نوچ  اریز  تسا . نیب  لیلد  نشور و  تجح و  اـم  فلاـخم  رب  نخـس  و 
رماب لدم  هک  فلاخم  رگم  دیامنن  هعزانم  يوعد و  ام  اب  ترضح  نآ  تموکح  تنطلس و  هطساوب  تما  زا  يدحا  چیه  سپ  میـشابیم  یلاعت 

راتخم و هکلهم  رومام  فرـصنم  طروتم  تعاـمج  نآ  لاـثما  هچ   275 ص : ج1 ، جاجتحالا ، دوش  لطاب  هانگب  رـساجتم  فیاـختم  لـطاب و 
بلاطم و مالک و  ياهتنا  بابحا  راصنا و  ریاس  هکلب  بابح  تاکسا  راضح و  هطـساوب  باطخلا  نب  رمع  نوچ  دناهنتف . هعینـش  لاعفا  بجح 
هک راهنز  فلا  راهنز و  راصنالا  رـشاعم  يا  تفگ  باتـش  تعراسم و  لامک  اب  بابح  تعاس  رد  دومن  راصتخا  تاـملک  نیرب  ار  دوخ  مارم 

وا و هکنآ  هطساوب  دیئامنم  وا  باذک  باحـصا  رابتعایب و  لهاج  نیا  لوق  عامتـسا  دیرادمرب و  تفالخ  رما  زا  دوخ  رادتقا  طلـست و  تسد 
دنریطخ رما  نیا  زا  امش  فرصت  تسد  عفد  عفر و  ریوزت و  هلیح و  رکف  رد  دنردقلا و  لیلج  رما  نیا  زا  امش  يدصت  عطق  ددص  رد  باحصا 

تراماب و ار  امـش  ناشیا  نوچ  دـنیامنیم . عاـنتما  اـبا و  امـش  تلاـیا  زا  هکنآ  تهجب  داد  دـنهاوخن  تموکح  تراـما و  رد  لـخد  ار  امـش  و 
رارـسا رئامـضلا و  ملاع  راگدیرفآ  ترـضح  نکیل  دیراذگ  ناشیا  اب  نطوم  تنطلـس و  هدومن  رایتخا  نطو  يالج  هتبلا  دـنراذگن  تموکح 

. دوب دـیهاوخ  اغد  لها  عمج  نآ  زا  يرحا  قیلا و  یلوا و  قحا و  راک  نیا  ماـجنا  تلاـیا و  رما  مارـصنا  هطـساوب  راـصنا  امـش  هک  تسا  علطم 
نآ یمامت  دننادیم  نیئآ  بهذم و  نید و  تلم و  بحاص  ار  دوخ  دـنیامنیم و  نامیا  مالـسا و  يوعد  لاحلا  هک  تعامج  نیا  هکنآ  تهجب 

اب نم  هک  تسا  مسق  لاعتم  يادخب  دنتشادرب . تلم  نیا  هدرک  دوخ  یلوا  نیئآ  یلصا و  نید  كرت  راصنا  امش  ریشمش  میب  سرت و  زا  رارشا 
نایم رد  هتـشگ  موقرم  تبثم و  راهن  لیل و  تاحفـص  رب  نیا  راثآ  هک  میئامن  رازراک  هدومن  لادـتعا  دـح  زا  نوریب  لاتق  لادـج و  لاهج  نآ 

هک راکبان  ره  دبلط و  ناما  دوخ  ناج  زا  هک  یسک  رگم  دنکن  نم  برض  نعط و  برح و  لمحت  دبای و  راهتـشا  راگزور  لها  رابک  راغص و 
ولوا رظن  رد  ار  وا  میامن و  راطق  راسکاخ  هلـسلس  رد  راهم  زا  دعب  هدرک  خاروس  ریـشمشب  ار  وا  ینیب  نم  دیامن  راک  نیا  راکنا  نم و  لوق  در 

ص: ج1 ، جاجتحالا ، تفگ  دومن  عامتـسا  بابح  زا  باتع  باطخ و  اب  تاملک  نیا  باطخ  رمع  نوچ  منادرگ . راـبتعایب  راوخ و  راـصبالا 
اب باوج  لاؤس و  ارم  باب  چیه  رد  تسا و  ۀیحتلا  مالّسلا و  هیلع  ۀیربلا  دیس  ترـضح  تما  ریاس  اب  ماقم  نیرد  مالک  ارم  باحـصا  يا   276

عفاش نآ  فیرـش  عمـسب  اـم  تاـعزانم  نوچ  دـش  عقاو  تاـملاکم  باـبح  نم و  ناـیم  ماـنالا  دیـس  تاـیح  ماـیا  رد  هک  اریز  تسین . باـبح 
رد ات  هک  مدرک  دهع  لج  زع و  ترضحب  لحم  نامه  زا  نم  دومرف  دیکأت  باب  نآ  رد  هکلب  دومن  یهن  وا  تابطاخم  زا  ارم  دیسر  تاصرعلا 

امـش لثم  تفگ  هدروآ  حارجلا  نب  ةدـیبع  وبا  هب  يور  رمع  هاگنآ  سپ  مدرگن . ملکتم  باوص  اطخ و  يور  زا  بابح  اب  مشاـب  تاـیح  هقبر 
حالص و رد  تسین  نسحتسم  زیاج و  لاح  چیهب  لاحم  نیا  لاثما  رد  توکس  ار  لالجلا  وذ  ترضح  لوسر  باحـصا  لامک و  بابرا  مدرم 

رایسب نانخس  تساخرب و  ياج  زا  لاحلا  یف  هدیبع  وبا  يامرفم . ریخات  هتسنادن  باوص  باب  رد  ینات  يامن و  ملکت  نیملـسم  لاوحا  باوص 
راتخم یبن  باحـصا  نساحم  دـماحم و  رکذ  رد  عورـش  نآ  زا  دـعب  دومرف  رارکت  راربا  هفیاط  نآ  راثآ  لـیاضف و  راـصنا و  لاـمک  باـب  رد 
نکیل دومرف  ماتتخا  مارک  باحـصا  تعیابم  تعباتم و  رکذـب  مالک  ياـهتنا  نآ  زا  سپ  دومن  راـیتخا  راـهظا و  هفیاـط  نآ  صاوخ  صوصخ 
راصنا هفیاط  زا  سوا  تعامج  دیس  هک  دعس  نب  رشب  نوچ  دندومن . هدابع  نب  دعـس  تراما  رب  عامتجا  هدومنن  ناشیا  نانخـسب  شوگ  راصنا 

راک نیا  داسفا  رد  رایـسب  یعـس  يور  نآ  زا  هدرب  دـسح  دعـس  رب  باب  نآ  رد  دومرف  هدـهاشم  هدابع  نب  دعـس  تراما  رب  مدرم  عاـمتجا  دوب 
صیرحت دومن و  شیرق  تیالو  تراما و  رب  شیوخ  ياضر  راهظا  هکلب  دـینادرگ  روکذـم  رایـسب  نخـس  دعـس  قاقحتـسا  مدـع  رد  دومن و 

هچنآ راصنا  يا  تفگ  دومرف . رایـسب  رایـسب  دـیکات  دـیکات  شیرق  تعباتم  باب  رد  ار  دوخ  رابت  ریاشع و  ریاـس  راـصنا و  بیغرت  ناـمدرم و 
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هتسناد باوص  حالص و  نیع  ار  ناشیا  نانخس  دیئامن و  تعباتم  دینادرگ  رومأم  تفالخ  تراما و  باب  رد  ار  امش  نیلسرملا  دیس  نیرجاهم 
سنالا یلا  ثوعبملا  یبن  نارای  یقاب  باحـصاب و  يور  رکب  وبا  نامز  نآ  رد   277 ص : ج1 ، جاجتحالا ، دـیئامنن . فارحنا  فلخت و  نآ  زا 

هک سک  ود  نیزا  مادک  رهب  دنشیرق  هلسلس  زا  گرزب  خیش  ود  رمع  هدیبع و  وبا  رفن  ود  نیا  نامیا  مالـسا و  لها  يا  تفگ  هدروآ  ناجلا  و 
رد رشبلا  دیس  باحصا  زا  ریبک  خیـش  امـش  لثم  ات  دنتفگ  لاجعتـسا  يور  زا  هدیبع  وبا  رمع و  لاح  رد  دیئامن . تعباتم  دیراد  سوه  هدارا و 

تعیب امـشب  ود  ره  ام  ات  رآ  شیپ  تسد  دوبن  ریطخ  رما  نیا  رایتخا  تردق  هکلب  تصخر  ار  يدحا  چیه  دوب  ریبک  ریغـص و  ناناملـسم  نایم 
ود و ره  ناشیا  نوچ  دوب  مهاوخ  امـش  میـس  نم  تفگ  يراصنا  دعـس  نب  ریـشب  میئامنن . وت  لاعفا  لاوقا و  تفلاخم  باب  چـیه  رد  میئاـمن و 

هدابع نب  دعـس  ماوقا  زا  ياهرمز  هکلب  تشذگ  هچنانچ  دوب  سوا  هفیاط  دیـس  هک  ریـشب  موق  زا  راصنا  دندومن  تعیب  رکب  یبا  تفالخب  ریـشب 
هک دنتـسناد  دندومن  هظحالم  هدابع  نب  دعـس  تراما  باب  رد  ار  ریـشب  ياضر  مدـع  جرزخ  راصنا  زا  ریثک  عمج  نوچ  دـندومن . تعیابم  زین 

دنتفاتـش و دعـس  تمدخب  تعامج  نآ  دش . جرم  جره و  لها  عبات  دشن و  جرزخ  لها  دیـس  دعـس  هب  یـضار  دـسح  دـقح و  يور  زا  ریـشب 
هدابع نب  دعس  نکیل  دندومن و  ریبک  خیش  نآب  تعیابم  ریـشب  تعباتمب  سوا  تعامج  دنتـشاذگن و  امـش  تسدب  راک  رایتخا  ریما  يا  دنتفگ 

رایتخا و يور  زا  دـگل  دـندومن و  رایـسب  ماحدزا  موجه و  رکب  یبا  تعیابم  ماگنه  رد  راصنا  راتفرگ و  یناوتاـن  رتسب  رد  دوب و  راـمیب  نوچ 
دایرف رازآ  هراکم و  تیؤر  ترثک  زا  دعـس  اذهلف  دندیناسریم  واب  رایـسب  تمحز  دنداهنیم و  رافغ  دزیا  عیطم  هدنب  نآ  شارف  رب  رایتخایب 

زا ار  ناشیا  هک  دـیاب  دـندیناسر  دـحل  نفدـمب  کیدزن  دـگل  برـض  هب  ارم  رادرک  لاوقا و  رد  تیوریب  هفیاـط  نیا  راـصنا  يا  هک  دروآرب :
تفگ دومن  دعـس  مـالک  عامتـسا  نوچ  رمع  دـینادرگن . روجهم  مومغم و  ار  روجنر  نم  نیزا  هداـیز  هدـینادرگ  رود  روـضحیب  نم  روـضح 
دیعس درادرب  راربالا  دیـس  نیعباتم  راصنا و  نایم  زا  هتخاس  لوتقم  ار   278 ص : ج1 ، جاجتحالا ، هدابع  نب  دعـس  یلاعت  يادخ  هک  مراودیما 
شیپ دـیبسچ و  رمع  نساحم  رب  دـیبنج و  ياج  زا  روفلا  یف  دینـش  رمع  زا  نخـس  نیا  نوچ  دعـس  نب  سیق  درآ . لـتقب  ار  یقـش  هک  یـسک 
لذارا ینادا و  شیپ  زا  وت  هشیمه  گنهآ  زیت  ناربزه  لفاحم  گنج و  كراعم  رد  هدنسرت  لدزب  كاحص  رسپ  يا  تفگ : دیـشک و  شیوخ 

اب دنرآیم و  نوریب  يروهت  تعاجش و  لامک  زا  يروالد  تسد  اجیه  هصرع  ناریلد  اغو و  هشیب  ناریـش  هک  یماگنه  رد  يدوب و  هدنزیرگ 
زگره كراعم  نآ  رد  ارت  دـنیامنیم  لصافم  زا  عوطقم  ار  فولاـم  ریغ  برع  ناخیـش  سؤر  فویـس  برـض  برح و  لزـالز  نعط و  بوش 
ندـب زا  يوم  کی  رگا  هک  ادـخ  یئادـخب  دیـسر . زورب  هصنم  رب  وت  زا  تکرح  نیا  راهظا  هجو  هچ  زا  لاحلا  دوبن  كرحت  سفنت و  تردـق 

دیامنن و تعجر  وت  يورب  تجهب  رورـس و  رثا  زگره  ینام  یقاب  تایح  هقبر  رد  ات  هک  منایرگب  ارت  یعون  دوش  كرحتم  وت  تکرح  زا  دعس 
وبا تسا . ملکت  نیا  تردق  تارج و  نیا  يارای  هچ  ارت  یشاب  ماهتـسم  مومغم و  هتـشاد  مایتلا  تفلا و  مایا  تبوعـص  مالآ و  دیادشب  هتـسویپ 

یناتلا ناطیـشلا و  نم  ۀلجعلا   » هک اریز  تسا  ارحا  لضفا و  هکلب  یلوا  غلبا و  ارادـم  لهم و  مدرم  اب  لاحم  نیا  لاثما  رد  رمع  يا  تفگ  رکب 
ارم رگا  هک  هَّللا  هیشبحلا و  كاهـصلا  نبا  ای  تفگ  هدروآ  رمعب  يور  هدابع  نب  دعـس  نامز  نآ  رد  تسا . نایعا  يایبنا  لوق  زا  نمحرلا » نم 

يادص تعاجش و  تیصو و  یمدروآرب  وت  راگزور  زا  رامد  هتساخرب  يدوب  تقـشم  ملا و  نیزا  تماقا  ضوهن و  توق  تماقتـسا و  تردق 
نت رد  توارط  هدوبن و  تراظن  ندب  رد  تایح  توالح  ارت  الـصا  نطوم  لحم و  چـیه  رد  دـعبنم  هک  یمدـیناسر  یعونب  وت  عمـسب  تدالج 

هک  279 ص : ج1 ، جاجتحالا ، تبایا  عجرم و  نامهب  هدومن  جارخا  بآم  ماقم و  نیزا  باحـصا  اقفر و  اـب  ارت  هکلب  دـنامن . نکمم  یقاـب و 
عبات هک  يراوخ  تلذ و  نامهب  مدادـیم و  تدواعم  تعجر و  تلم  ناـمهب  دـیدوب  رارقرب  میقم و  راعـش  هویـش و  نآـب  باحـصا  وت و  اـقباس 
هاگنآ دیدرک  راهظا  هجو  هچ  زا  رادتقا  تارج و  نیا  رکب  وبا  وت و  رمع  يا  مدومرفیم . عاجرتسا  دیدوب  مدرم  ریقح  لیلذ و  مکح و  نامرف و 

ارم دیناسر و  نم  لزنمب  هدومن  جارخا  جرم  جره و  هنتف و  ناکم  ریرش و  مدرم  نیا  نایم  زا  ارم  جرزخ  يا  تفگ  هدروآ  راصنا  هفیاطب  يور 
. دندیناسر وا  ماقم  لزنمب و  ار  وا  مامت  تعراسم  يور  زا  جرزخ  موق  تعاس  نامه  رد  دـیئامنم  تماقا  نیک  اغد و  لها  نایم  رد  نیزا  هدایز 

امش دندمآرد  منمیهم  ترضح  لوسر  هفیلخ  هک  نم  تعیابم  تعباتمب و  دابع  عیمج  نوچ  هک  داتـسرف  دعـس  دزن  یـسک  رکب  ابا  رگید  زور 
تاذـب هَّللا  هک ال و  دومرف  باوج  رد  دعـس  دـیئامنم . تلم  لها  تفلاخم  قیرط  دـیئامن و  تعیاـبم  هتـشاد  یعرم  ار  تما  تعباـتم  هویـش  زین 
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یلاخ شیرق  امـش  لثم  هلتاقمب  شیوخ  شهاوخ  قوش و  يور  زا  ار  دوخ  شکرت  ریت  یمامت  ات  هک  تسا  مسق  یلاعت  يادخ  ياتمه  ياتکی 
امش نادبا  ماسجا و  رد  ار  دوخ  رادبآ  ریشمش  هدومنن  باضخ  امـش  باش  خیـش و  نوخ  ناج و  عطق  رد  ار  دوخ  ناجیپ  حمر  نانـس  منکن و 

رازراک هبراحم و  یعون  امـش  اب  راصنا  نیعباتم  ریاشع و  رابت و  تیب و  لها  تعامج  اب  نم  هک  دـیناد  نیقی  میامنن . امـشب  تعیاـبم  میاـمزاین 
نج و یمامت  رگا  هک  تسا  مسق  ملاع  يادخ  تاذب  دنام . رارقرب  تباث و  مادتسم  راهن  لیل و  فیاحـص  رب  تمایق  مایق  ات  نآ  راثآ  هک  میامن 
دانع و يور  زا  امش  هک  اریز  میامنن . تعیب  سک  ود  امش  زا  یکی  چیهب  هتشگ  سدقا  دزیا  قثوتسم  نم  دنیامن  تعیابم  سک  ود  امـشب  سنا 

هیلع ءانب  دیدومن  قلاخ  دحاو  ترضح  يایلوا  قح  رد  فرصت  قحانب  هدرک  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  دمحم  تیب  لها  قح  بصغ  درمت 
دیماب مدرگ  بایماک  دوخ  بآم  عجرم و  باسح و  لاوحاب  ات  موشن و  امش  عبات  باب  چیهب  مشاب  رادیاپ  یقاب و  راعتسم  تایح  دیق  رد  نم  ات 

رد ربخ  ماـغیپ و  نیا  رکب  اـبا  لوسر  نوچ  مدرگنرب . وا   280 ص : ج1 ، جاجتحالا ، دالوا  دـمحم و  تلم  زا  تزع  ترـضح  تمحرم  تیانع 
ریاس باحـصا و  تعباتم  راتخم و  لوسر  هفیلخ  تعیب  ار  دعـس  راـچان  تفگ  رمع  دـیناسر  دـندوب  رـضاح  راـصنا  رجاـهم و  رثکا  هک  عمجم 

. تشاذـگ دـیابن  وگ  تفگب و  ار  وا  تفرگ و  دـیاب  راک  نیا  تعیب  دعـس  زا  رادرک  راتفگ و  زا  دوب  هک  عون  رهب  تسا  راک  رد  مزال و  راصنا 
ابا تعیابم  زا  دعـس  نوچ  لاحلا  هک  رایم  رطاخب  ار  وا  تعیابم  دعـس و  تعاطا  رذـگب و  لوق  نیا  زا  رمع  يا  تفگ  يراصنا  دعـس  نب  ریـشب 
زا راصنا  عیمج  هکنآ  ات  دوشن  لوتقم  وا  دوش و  هتـشک  ات  دـیامنن  امـش  اب  تعیابم  هک  نیقی  قیقحتب و  دومرف . تجاجل  نآ  عانتما  رد  دومن و 
زا دـیما  مشچ  دـیراذگاو و  ار  وا  دـسرن  تیـشمت  مارـصناب و  هک  بجع  تعیب  نیا  دنـسر و  جرم  جره و  دـحب  لـتقب و  جرزخ  سوا و  موـق 

يرای تناعا و  رد  ار  يراصنا  دعـس  نب  ریـشب  رمع  رکب و  ابا  نوچ  درادن . امـشب  ررـض  زین  وا  تعیب  كرت  هچ  دیرادرب  وا  تعباتم  تعیابم و 
لوق لبقتم  دنتسنادن  ریذپ  تروص  رگید  عون  ریشب  قیدصت  ریغب  ریطخ  رما  نآ  جالع  دنتسناد ال  میقتـسم  رمتـسم و  يراصنا  هدابع  نب  دعس 

رد يدرازگن و  تعامجب  زامن  تعامج  نآ  اب  دعس  نآ  زا  دعب  دنتشاذگ . دوخ  لاح  هب  ار  وا  دنتـشادب و  دعـس  تعیب  زا  تسد  هتـشگ  ریـشب 
نآ یتـشاد  هبراـحم  توق  هلتاـقم و  تردـق  هک  يدوب  رایـسب  راـصنا  ناوـعا و  ار  وا  رگا  هکلب  يدرپـسن  مدـق  ماـنا  نآ  مارم  جـیاوح  ياـضق 

هتشاذگ یئابیکش  ترباصم و  نماد  رب  ياپ  هتـشگ  قثوتـسم  َنیِِرباَّصلا  َعَم  َهَّللا  َّنِإ  هعیرذب  اذهل  یتشاذگن . تیعمج  تعیب و  نآب  ار  تعامج 
تفالخ تلایا و  دنـسم  رب  رمع  دیـسر و  تیاهنب  رکب  یبا  تفالخ  هکنآ  اـت  يدـینارذگ  راـگزور  جـهن  ناـمهب  هتخاـس  دوخ  راعـش  ار  ربص 

جالع هرخالاب  دوب  رکفتم  فیاخ و  وا  رکم  يدعت  طیرفت و  زا  رمع و  هلیح  هلیاغ و  زا  نکیل  دوب  دوعسم  هویش  نامهب  دعس  دیدرگ . نکمتم 
هیصان هرغ  زا  رمع  مایا  رد  ریـس  کین  نآ  اذه  یلع  ءانب   281 ص : ج1 ، جاجتحالا ، دید . ماش  بناجب  دوخ  جارخا  رد  مارم  مارـصنا  ماهم و 
هتشگن قیرط  قیفر  رظتنم  هتشگ  کسمتسم  ثبـشتم و  دوبعملا  معن  یبسح و  وه  هقیثوب و  دیزگ و  رفـس  ماش  مالظ  بناجب  رونا  هنیدم  حبص 

اْنَیلِإ َُّمث  ِتْوَْملا  ُۀَِـقئاذ  ٍسْفَن  ُّلُـک   » هعیرذـب دیـسر و  تسا  ماـش  یحاون  زا  هک  ناروـحب  عـضومب  نوـچ  لـحارم  یط  لزاـنم و  عـطق  زا  دـعب 
دیمالا رفاو  دـیونب  داد . کیرحت  ار  ًۀَّیِـضْرَم » ًۀَیِـضار  ِکِّبَر  یلِإ  یِعِجْرا   » هلـسلس شفیرـش  حور  تناما  دادرتساـب  لـجا  یـضاقتم  َنوُعَجُْرت »

نوحـشم قدـص  نومـضم  رب  انب  داجما  دالوا  ءایبنألا و  دیـس  هعیفر  هلـسلسب  ینعی  داـبعلا  قـالخ  ترـضح  داـبع  صاوخب  طارخنا  طاـبترا و 
یلوا و عجرمب  هدز  مالّـسلا  مهیلع  مانالا  ۀمئا  نیتملا  لبحب  ماصتعا  تبانا و  تسد  نانج  لوخد  دیماب  ِیتَّنَج » ِیلُخْدا  َو  يِدابِع  ِیف  ِیلُخْداَف  »
تداهـش و ماگنه  اـت  ۀـمحرلا  یبن  تاـفو  زا  دـعب  دعـس  هکنآ  ضرغ  َنوُعِجار . ِْهَیلِإ  اَّنِإ  َو  ِهَِّلل  اَّنِإ  دومن  تعجارم  تدواـعم و  یلـصا  عجـضم 

یبش هک  تسنآ  دیسر  رظنب  ریس  خیراوت  بتک  زا  یـضعب  رد  هچنآ  ۀیربلا  دیـس  عیطم  نآ  لتق  ببـس  دومنن . تعیب  يدحا  چیهب  دوخ  تلحر 
ار وا  ناینج  هک  تسنانچ  یضعب  معز  دیـشچ و  تداهـش  تبرـش  نآ  هلیـسوب  وا  دیـسر و  وا  لتقمب  يریت  روکذم  عضوم  رد  قیرط  ریـس  رد 

ررـض راکنا و  باحـصا  نیک و  توادع و  بابرا  ياهلاعج  عبط  یموشب  يراصنالا  ۀملـس  نب  دمحم  هک  دناهتفگ  یـضعب  و  دندیناسر . لتقب 
نآ لـتق  هعینـش  یلوتم  هک  تسا  يورم  رگید  یعمج  زا  و  دـیدرگ . عینـش  رما  نآ  یلوتم  عیقوتیب  لـهاج  نآ  دـندوب  هدرک  ررقم  وا  تهجب 

فیاوط هک  یماگنه  رد  هک  تسا  لوقنم  هتقیقحب . ملعا  هَّللا  دـیدرگ و  هبعـش  نب  ةریغم  لهج  يور  زا  هلاعج  عمطب  دـیجم  لوسر  هدـیزگرب 
ریما ترـضح  دـندرکیم  تعیب  رکب  ابا  تفالخ  رب  ًاهْرَک  َْوأ  ًاعْوَط  راتخملا  یبن  نیعباتم  نیملـسم  یقاب  راـصنا و  رجاـهم و  زا  ملاـع  دیـس  مما 

( یناردنزام همجرت   ) زا 619جاجتحالا هحفص 139 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


زیهجت زا  نیملاـعلا  بر  یلو  نوچ   282 ص : ج1 ، جاجتحالا ، دوب . لوغـشم  نیلـسرملا  دیـس  نیفدت  نیفکتب و  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا 
دندوب و هدرک  تعیب  رکب  ابا  اب  هک  نانآ  مدرم  دوب  هدش  نیـشیپ  زامن  تقو  درازگ  زاینیب  لوسر  ترـضح  رب  زامن  دـش و  غراف  نفد  نفک و 
رد دروآ و  ياجب  هناگی  تهجب  هناگود  درفنم  ترـضح  نآ  دـندرازگ . زامن  هدرک  واـب  ادـتقا  یماـمت  دـندومنن  تفـالخ  رب  تعیب  هک  ناـنآ 

ناـفع نب  ناـمثع  رـس  رب  هیما  ونب  دوب و  قیفر  زین  ماوع  نب  ریبز  دـندش و  عمج  وا  رـس  رب  مشاـه  ونب  تفرگ  رارق  ياهشوـگب  لوـسر  دجـسم 
رد هنیدـم  هنکـس  زا  مما  فیاوط  یمامت  هکنآ  مالک  هصالخ  دـندرک . تیعمج  فوع  نب  نمحرلا  دـبع  رـس  رب  هرهز  ونب  دـندومن و  عامتجا 
دیس تما  يا  هک  دنتفگ  هدروآ  مدرمب  يور  رمع  حارجلا و  نب  ةدیبع  وبا  مد  نآ  رد  دندش  عمج  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  دجـسم 

یمامت هک  اریز  دیئامن . رکب  ابا  ربمغیپ  هفیلخ  رب  تعیب  رکفت  لماتیب و  دیزیخرب  تسا  ارچ  سک  ره  رس  رب  ادج  ادج  امـش  عامتجا  نیا  ملاع 
. دندومن تعیب  هدرکن  راکنا  رکب  ابا  تفالخ  رب  راتخملا  یبن  نیعباتم  راصنا و  رجاهم و 

([ ع  ) نینمؤملا ریما  ترضح  زا  نتفرگ  تعیب  تیفیک  ]

هراشا

اب فوع  نب  نمحرلا  دـبع  نافع و  نب  نامثع  تعراسم  باتـش و  يور  زا  تعاس  رد  ع ])  ) نینمؤملا ریما  ترـضح  زا  نتفرگ  تعیب  تیفیک  ]
ناشیا همه  هک  مشاه  ونب  مالّـسلا و  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  الا  دـندرک  تعیب  رکب  ابا  تفـالخ  رب  فوخ  بعریب و  کـی  ره  دوخ  ناـعباتم 

نوچ دومن . تدواعم  دوخ  لزنمب  دومنن و  تعیابم  هدومن  تعباتم  تعامج  نآ  اب  ماوع  نب  ریبز  دـندومن و  تعجارم  دوخ  ناـکم  لزاـنمب و 
نب ۀملس  نیـصح و  نب  دسا  اب  دندوب و  هدرک  رکب  یبا  تفالخ  رب  تعیب  هک  ریثک  یعمج  اب  رکب  ابا  باوصتـساب  دش  فقاو  لاح  نآ  رب  رمع 
يا هک  دنتفگ  دندومرف . تاملاکم  رد  عورـش  هدرک  تاقالم  دـندوب  رـضاح  اجنآ  رد  مشاه  ینب  رثکا  هک  یعمجم  رد  هدومن  عامتجا  همالس 

ار هیربلا  ریخ  تما  تقفاوم  هقیرط  تقفارم و  هویش  زین  امـش  دندرک  تعیب  هتـشگ  یـضار  رکب  یبا  تفالخ  رب  مدرم  یمامت  نوچ  مشاه  ینب 
هدرب ریشمش  همئاقب  تسد  ماوعلا  نب  ریبز  تعاس  رد  دیئامن . رکب  وبا  تفالخ  رب   283 ص : ج1 ، جاجتحالا ، تعیب  دیراد و  لوذبم  یعرم و 

. دـینک تیافک  نم  زا  وا  رـش  دیـسرتب و  هدـنزگ  گـس  نیزا  ناراـی  يا  هک  تفگ  هدروآ  ماوع  صاوخب و  يور  ماـقم  نآ  رد  رمع  تسجرب 
مـشچ تسکـش و  دز و  نیمز  رب  هتفرگ  هملـس  زا  ریبز  ریـشمش  لاح  رد  رمع  دیـشک  ریبز  تسد  زا  ریـشمش  هدومن  تردابم  مالـس  نب  ۀملس 

. تشاد ضورعم  رکب  ابا  هب  رـسکی  ار  رما  حـناوس  هدومرف و  تعجارم  دوخ  ياقفر  مامت  قافتاب  رکب  ابا  يوسب  هدومن  مشاه  ینب  مامت  ياـمن 
رب مما  یمامت  نوچ  مشاه  ینب  يا  هک  تفگ  دـنلب  زاوآب  تفر  مشاه  ینب  دزنب  باحـصا  اـب  رمع  نوچ  هک  تسنآ  باـب  نیرد  رگید  تیاور 

ملاع يادخ  یئادخب  هک  دیئامنم  راک  نیا  فالخ  دیئامن و  تعیب  زین  امش  دندومن  تعیابم  هتشگ  یضار  ملاع  دیـس  هفیلخ  رکب  یبا  تفالخ 
هک دـیاب  هتـسناد  مزال  بارطـضا  یعـس و  تیاهن  باحـصا  تقافر  قیرط  رد  باتـش و  تعراـسم و  لاـمک  تعیب  رد  هک  تسا  مسق  امـش  رب 

رادـبآ ریـشمش  نیا  امـش  ام و  نایم  مکاحم  دـیئامن  باحـصا  تفلاخم  هتـشاد  یعرم  ار  دانع  قیرط  رگا  هک  اریز  دـیئامن . تعیابم  تعباتم و 
رد هک  مالّـسلا  هیلع  یلع  الا  دـندرک  تعیب  مشاه  ونب  مامت  هکنآ  اـت  دـندرکیم  تعیب  هدـمآ  شیپ  کـی  کـی  مشاـه  ینب  مد  نآ  رد  تسا .

راصنا و باحـصا و  زا  مانا  یمامت  نوچ  هک  دـنتفگ  هدروآ  ممالا  ماما  نآب  يور  مد  نامه  رد  مدرم  یقاـب  مشاـه و  ونب  هدومن  راـکنا  تعیب 
يا هک  تفگ  باوج  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دیئامن . تعیابم  تعباتم و  زین  امش  دندرک  تعیب  رکب  یبا  تفالخ  رب  مانالا  دیس  نیعباتم 

مقیلا و راوازـس و  تفالخب  قحا و  یلوا و  راگزور  لـها  یماـمت  زا  هکلب  راـصنا  باحـصا و  عیمج  زا  نم  راـک ، رما و  نیرد  راـضح  رـشعم 
قح رد  ارولا  یبن  لوق  تفلاخم  ادخ و  مکح  فالخ  دیئامن و  تعیب  نم  تفالخ  تیالو و  هب  هکنآ  ایارب  ریاسب  امش و  لاحب  بسنا  يرحا و 
زا راک  نیاب  دوخ  تیقحا  تیولوا و  رد  امش  هن  رخآ   284 ص : ج1 ، جاجتحالا ، دیئامنن . منمیهم  ترضح  لوسر  یصو  ادخ و  یلو  هک  نم 

تعیب تعامج  نآ  زا  هدـش و  راربالا  یبن  یـشرقلا  دیـس  یـشیوخ  هلیـسو  یتبارق و  هقالعب  جاجتحا  لالدتـسا و  راـصنا  باحـصا و  فیاوط 
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دراد یقرت  یتدایز و  تمس  هبترم  دنچب  امـش  ات  نمیهم  لوسر  ترـضحب  نم  یـشیوخ  هقالع  یتبارق و  هطبار  هک  دیئامن  رکف  دوخ  دیتفرگ .
تیولواب امـش  ياوعد  زا  دعب  راصنا  دیئامنیم . ام  قح  ذخا  داجما  لوسر  ادخ و  مکح  درمت  يور  زا  دانع و  بصعت و  يور  زا  امـش  اذه  عم 

اطعا امشب  تفالخ  مامز  تموکح و  دافم  دندرک و  تعیب  هتشاذگ  امشب  راتخم  لوسر  یتبارق  یـشیوخ و  راهظا  هلیـسوب  راک  نیا  تیقحا  و 
لاح رد  ترضح  نآب  تیولوا  ربمغیپ و  ترضح  یتبارقب  جاجتحا  امـشب  زین  نم  دنتـشادب . راک  رما و  نیزا  رادتقا  طلـست و  تسد  دندومن و 
جارس نآ  رـس  هبیع  ملع و  عدوتـسم  ریذنلا و  ریـشبلا و  دیـس  نآ  ریزو  یـصو و  مع و  نبا  نم  هن  میامنیم  رورـس  نآ  تامم  نامز  تایح و 

یمامت زا  رورس  نآ  قیدصت  هک  اریز  مربکا . قیدص  نم  هن  مدروآ و  نامیا  رواد  دزیا  لوسر  نآب  رـشب  نج و  عیمج  زا  رتشیپ  نم  هن  مرینم و 
ملعا و لوسر  تبـسن  فرعا و  نمیهم  ترـضح  تایلب  هب  نسحا و  شیاـمزآ  تعاجـش و  يور  زا  نیکرـشم  داـهج  رد  مدرک و  رتشیپ  رـشب 
نیملاعلا و بر  نید  رد  نم  و  تسا . نیب  رهاظ و  ننملا  وذ  لوسر  نمیهم و  ترـضح  رب  نم  لامک  لضف و  تاـجرد  لاـح و  ملع و  بتارم 
زا امش و  زا  رافک  داهج  برح و  كراعم  رد  راتفگ و  ناسل و  تقالط  رد  ما و  نیلقث  ریاس  زا  امـش و  زا  هقفا  نیلـسرملا  دیـس  ماکحا  عیارش 

هشقانم هعزانم و  دیئامنم و  فالخ  راهظا  راک  نیرد  نم  اب  دیسرتب  راهق  دحاو  رهق  زا  رابج و  مسقم  ترضح  زا  مشیپ . زاتمم و  شیرق  ریاس 
يدعت و تسد  زین  امـش  دنتـشاذگ  امـش  هب  راک  نیا  راصنا  هچنانچ  دیراد  یعرم  ار  فاصنا  قح و  قیرط  فاصنا و  لدع و  هویـش  دـینکن و 

تاکرد میلا و  باذـع  زا  دیـشیدنایب و  يادـخ  زا  دـیراذگ . نمب  نم  قح  دـیرادب و   285 ص : ج1 ، جاجتحالا ، راـک  نیا  زا  دوخ  طـیرفت 
یلو نوچ  دینک . ایهم  دـیناوت  هک  عون  رهب  بآمتلاسر  ترـضح  لاؤس  باهو و  دزیا  باوج  دـیاب  باسحلا  موی  رد  دـینادب  دـیزیهرپب  میحج 
لها اب  ارت  یلع  يا  تفگ  رمع  دومرف  ماتتخا  مارم  بلطم و  نیاب  دوخ  مایتلا  قدـص  مالک  دومن  باحـصا  زا  دوخ  قح  ياوعد  دوبعم و  دزیا 

زا رمع  يا  تفگ  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملا  ریما  تسا . یتـبارق  یـشیوخ و  عوـن  هچ  تلاـسر  ترـضحب  تسا و  هوـسا  هـچ  لوـسر  تـیب 
ینب دـیامن  راسفتـسا  مدرم  زا  رمع  هکنآ  زا  شیپ  يامن  ماهفتـسا  مالعتـسا و  مما  ریاس  زا  هکلب  تفالخ  رب  تعیابم  هک  مشاـه  ینب  تعاـمج 

رب تجح  ام  تعیب  هلیسوب  امش  هک  تسنآ  تهجب  هن  امشب  ام  تعیب  نیا  رمع  يا  دنتفگ  دندوب  هدکر  رکب  یبا  تفالخ  رب  تعیابم  هک  مشاه 
یلع و زا  ام  ای  هَّللا  لوسر  ثاریمب  امـش  هکنآ  ای  تسا  رتراوازـس  رما  نیا  رب  يرگید  ای  رکب  یبا  هتبلا  هک  دیرآ  یلاعت  يادخ  ترـضح  یلو 

يوعد یلع  اب  باب  چـیه  رد  ام  دـشاب و  هَّللا  یلو  ترـضح  اب  یئاوعد  عون  چـیه  ار  اـم  هَّللا  ذاـعم  دوب . میهاوخ  یلوا  قح و  وا  داـجما  دـالوا 
هک اریز  دومن . میناوتن  دابعلا  قالخ  لوسر  ترضح  اب  یتبارق  یـشیوخ و  لحم  داهج و  نسح  لوسر و  اب  ترجه  باب  رد  صوصخ  يربارب 

تفگ رمع  تسا . نیلسرملا  دیس  دعب  نیملسملا  ماما  نیقیلا و  ملع  ثراو  نیلقثلا و  ملعا  نیطبسلا و  با  لوتب و  جوز  لوسر و  مع  نبا  یلع 
وت یعس  همه  نیا  تفگ  مالّـسلا  هیلع  یلع  دنکن . تعیب  رکب  ابا  تفالخ  رب  ات  مرادیمنرب  تسد  یلع  زا  نانخـس  عون  نیاب  نم  مشاه  ینب  يا 

تسیدحب مدرمب  امش  ياهیریگتخس  نیا  مویلا  تسا  دوخ  سفن  هطـساوب  عفن  بلج  تهج  زا  ضحم  رکب  یبا  تفالخ  رب  تعباتم  باب  رد 
وت لوق  لوبق  زگره  نم  هک  تسا  مسق  ملاع  يادخب   286 ص : ج1 ، جاجتحالا ، ددرگ . نکمم  وتب  تفالخ  نیا  رکب  یبا  توف  دـعب  ادرف  هک 

رکب یبا  تعیب  نم  هک  رایم  نایم  رد  مدرم  اب  نم  تعباتم  نانخـس  نیزا  هدایز  نیـشنب و  دوخ  ياج  میاین  رکب  یبا  نیعباتم  هلـسلسب  میاـمنن و 
کـش چـیه  وت  ياهیبوخب  ارم  هک  اریز  منکن  نخـس  عون  چـیهب  وت  اب  تعیب  باب  رد  نم  نسحلا  وبا  يا  تفگ  رکب  وبا  میامنن . راک  نیا  يارب 
ياـج زا  هدـیبع  وبا  لـحم  نآ  رد  یئاـمن . تعیب  یهاوـخ  هاـگ  ره  تسا  تلهم  تعیب  رد  ارت  هکلب  مناتـسن  تعیب  هارکاـب  وـت  زا  زگره  تسین 

مالسا و رد  امش  تقبس  یلاعت و  دزیا  لوسر  یتبارق  هقالع  یشیوخ و  هطبار  عفد  ام  مع  نبا  ای  تفگ  دمآ و  ۀیربلا  ماما  تمدخب  تساخرب و 
خیش نآ  دینس و  تثادح  تلق و  رد  امش  نوچ  نکیل  مینادیم  امش  زا  نیلسرملا  دیس  يرای  ترصن و  دیزم  مانا و  ریاس  زا  امـش  ملع  یتدایز 

هتشذگ نیتس  زا  رکب  وبا  نس  دوب و  هدومنن  زواجت  یگلاس  هس  یـس و  هلحرم  زا  نامز  نآ  رد  ترـضح  فیرـش  نس  هک  اریز  دنزاتمم  نسب 
وا تفالخ  رب  مدرم  دـیامنیم و  تدایز  امـش  زا  تما  ینارگ  لـمحت  تسا و  موق  خـیاشم  زا  رکب  وبا  نوچ  هک  تفگ  هدـیبع  وبا  اذـهلف  دوب .

نیا وزا  دعب  مدرم  عیمج  نیقی  دنادرگ  كرابم  لیوط و  ار  امش  رمع  یلاعت  يادخ  رگا  دیراذگاو  واب  راک  رما و  نیا  زین  امـش  دندرک  تعیب 
همه زا  قیقحتب  تفالخب  امـش  هک  اریز  دنرادن . تفلاخم  سفنت و  تردـق  تقو  نآ  رد  امـش  اب  سک  ود  چـیه  دـنرادیم و  ملـسم  امـشب  رما 
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كرحتم هنتف و  جـیهتم  زین  امـش  تسا  ناوارف  تیاغب  ناـمدرم  ناـیم  رد  بوشآ  هنتف و  ناـمز  نیرد  نوچ  دوب  دـیهاوخ  قیقح  قیلخ و  مدرم 
ربص باب  نیا  رد  برع  توادـع  رب  انب  لاحلا  دـناهجرد  هچب  امـش  اب  هک  دـیراد  هریغ  برع و  ياهلد  رب  عـالطا  امـش  هچ  دـیوشم  نآ  دـیزم 

. تسا بسنا 

[ راصنا رجاهم و  رب  ریما  ترضح  جاجتحا  ]

رجاهم رشاعم  يا  تفگ  هدروآ  مدرم  عیمجب  يور  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  لحم  نآ  رد  راصنا ] رجاهم و  رب  ریما  ترـضح  جاجتحا  ]
تلایا توبن و  تنطلس  دینکن و  شومارف  هتشاد  ررقم  امـش  اب  نم  تماما  تیالو و  باب  رد  امـش  لوسر  هک  ینامیپ  دهع و  هَّللا  هَّللا  راصنا  و 

، جاجتحالا يارس  هناخب و  هدومن  جارخا  ناشیا  هناختلود  ترضح و  نآ  يارس  رد  زا  هدوب  تداعس  لابقاب و  تلاسر  ترـضح  اب  هک  تیالو 
ملاع يادـخب  مدرم  رـشعم  يا  دـینکن . روجهم  ناشیا  لحم  ماقم و  زا  رود و  دوخ  قح  زا  قحانب  ار  قح  لها  دـیربم و  دوخ   287 ص : ج1 ،

ات دومرف  مکح  ار  دوخ  ربمغیپ  دومن و  تمحرم  ناسحا و  نمب  ار  تیالو  بصنم  دوخ  تاکربلا  ضیاف  تاذب  تزع  ترضح  هک  تسا  مسق 
. دومن رما  نم  تعیابم  تقفاصمب و  ار  امش  اذهل  دوب  ناقلخ  عیمج  زا  ملعا  نآ  قیاقح  رب  نوچیب  ترضح  یبن  نوچ  دیامن  غیلبت  امشب  ار  نآ 

تیبلا لها  ام  یبتجم  لوسر  یلاعت و  يادخ  لوق  رب  انب  هک  دینادیم  دیدومن و  تعباتم  رشبلا  دیس  مکح  رب  انب  ریدغ  مخ  زور  رد  امش  یمامت 
یلاعت هَّللا  باتک  يراق  تیب  لها  ام  لثم  يدحا  چیه  هک  هَّللا  و  میئارحا . قیلا و  يرولا  دیس  تباینب  یلوا و  قحا و  امش  زا  تیالو  رما و  نیاب 
تعافش زا  رود و  هَّللا  ترضح  تمحر  زا  هک  دیوشم  سفن  یعاود  وریپ  سوه و  اوه و  عبات  راهنز  تسین  امش  نایم  رد  نآ  ماکحاب  ملاع  و 

تجح مامتا  مالعا و  مانا و  ریاس  زا  امـش و  زا  دوخ  قح  بلط  مالک  نیزا  بلطم  ار  ام  دـش و  دـیهاوخ  روجهم  مورحم و  یفطـصم  دـمحم 
هک دیدج  نانخس  نیا  هک  دیئامنم  نآ  فالخ  دیئامن و  مایق  دوخ  قباس  لوق  نامهب  هک  دیاب  تسا . مایقلا  موی  تشاداپ  رجا و  هطساوب  امـشب 

یلع يا  تفگ  يراصنا  دعـس  نب  ریـشب  نامز  نآ  رد  تسا . امـش  میدق  لوق  فلاخم  داقتعا و  داسف  ثعاب  دش  دیدپ  رهاظ و  امـش  زا  لاحلا 
یـضعب تفلاخم  رب  نیملـسم و  لاوحا  قیاقح  رب  دوخ  عالطا  لاعتم و  دزیا  لوسر  تیب  لها  لاح  تفرعم و  لامک و  لضف و  باـب  رد  هچنآ 
تلاسر ترضح  لوق  نیفلاخم  لاحب  یهلا  بضغ  هجوت  همـسا و  زع  ترـضح  تیالو  بصنمب  امـش  تیقحا  تیولوا و  راکنا  هلیـسوب  تما 

رتشیب یعس  رـشب  دارفا  یمامت  زا  هک  تسا  یـسک  یهلا  بضغ  دروم  هکنآ  تیاهن  تسا . قدص  قح و  نامگ  هبئاشیب و  دیدرک  نایب  یهانپ 
یبا هطساوب  ار  تفالخ  رما  نیا  هک  درک  بآمتلاسر  ترضح  باحصا  راصنا و  باوبا  رد  ددرت  نادنچ  دومن و  رکب  یبا  تفالخ  مارصنا  رد 

رب تعیب  زا  شیپ  رگا  نسحلا  ابا  ای  دنتفگ  رابکیب  راصنا  دیناسر  مامتاب  دوخ  راتفگ  ریشب  نوچ   288 ص : ج1 ، جاجتحالا ، دومرف . ررقم  رکب 
امش تیقحا  تیولوا و  باب  رد  سک  ود  الصا  دندومنیم  عامتسا  تاملک  نیا  امـش  زا  رما  نیا  رب  باحـصا  عیمج  قافتا  رکب و  یبا  تفالخ 
دیـس ترـضح  توف  زا  دعب  راصنا  رـشعم  يا  تفگ  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  دندرکیمن . راکنا  راهظا و  فالخ  عون  چـیه  راک  نیاب 
تلم بابرا  اب  هعزانم  هدـمآ  نوریب  تما  تفالخ  هطـساوب  هدومنن  نوفدـم  ار  نوچیب  لوسر  هک  دـشاب  راوازـس  تصخر و  نوچ  ارم  راربـالا 
تما زا  يدـحا  چـیه  عازن  فوخ  ارم  هک  هَّللا  و  مدرکیم . يوعد  ترـضح  نآ  تیب  لـها  تهجب  دـمحم  تلاـیا  تیناطلـس و  رد  مدومنیم و 

دـیامن و تفلاخم  تعزانم و  تیالو  باب  رد  تلاسر  تیبلا  لها  ام  اـب  هک  متـشادن  ناـمدرم  زا  یـسک  ناـمگ  دوبن و  تفـالخ  رما  هطـساوب 
دنادرگ و لالح  حابم و  دوخ  رب  لالدتـسا  جاجتحا و  ریغب  رگید  صخـش  هدینادرگ  لالح  ام  تهجب  لاعتم  بهاو  ترـضح  هک  ار  تفالخ 

تیبصع داـنع و  يور  زا  هکلب  تجح  لـیلد و  ریغب  دـندومن  عامتـسا  تلم  نید و  باـبرا  رثکا  رـشبلا  دیـس  زا  هک  ریدـغ  مخ  زور  تیاـکح 
تعامج نیا  هک  متـسنادن  متـشادن و  نز  درم و  زا  نخـس  چیه  نامگ  دوبن و  باحـصا  اب  کش  عون  چیه  باب  نآ  رد  ارم  دنادرگ . كورتم 

نآ هک  دندینـش  ریدـغ  مخ  زور  رد  ربـمغیپ  باحـصا  رثـکا  هک  اریز  دـیامنیم . نمیهم  ترـضح  لوسر  لوق  فـالخ  نم  تیـالو  باـب  رد 
نم لذـخا  هرـصن و  نم  رـصنا  هاداع و  نم  داع  هـالاو و  نم  لاو  مهللا  هـالوم  یلعف  هـالوم  تنک  نم   » هک تفگیم  ربنم  يـالاب  رب  ترـضح 

عامتـسا ناجلا  سنـالا و  یبن  ترـضح  زا  مـالک  نیا  ناـشیا  یگمه  نوچ  هک  دوب  نآ  ننملا  وذ  لوسر  باحـصا  قح  رد  نم  معز  هلذـخ .»
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. دـنهدن تسد  زا  تقفاـصم  تعیاـبم و  تـعیب و  ناـمیپ و  هتـشررس  دـنهد و  نآ  رب  تداهـش  ناـشیا  یماـمت  ترورـض  ماـگنه  رد  دـندومن 
زا رفن  هدزاود  دـیناسر  مامتاب  دوخ  مـالک  يوعد و  نوچیب  یلو  ترـضح  نوچ  هک  دـنک  تیاور  مقرا  نب  دـیز   289 ص : ج1 ، جاجتحالا ،
رما نآ  رب  ردـیح  نینمؤملا  ریما  تیقحا  تیولوا و  رب  ربمغیپ  باحـصا  رثکا  رمع و  رکب و  ابا  روضح  رد  رگید  کـی  قاـفتاب  ردـب  باحـصا 
نینچ نینچ و  ع )  ) یلع تیالو  باـب  رد  یلاـعت  يادـخ  لوسر  ترـضح  زا  اـم  هک  دـنداد  ربکا  دزیا  لوسر  ناـشن  زجعم  ناـسل  زا  تداـهش 

نیلـسرملا دیـس  زا  هک  مالّـسلا  هیلع  ردـیح  نینمؤملا  ریما  تیالو  تداهـش  نامتک  رکب  ابا  رطاخ  هطـساوب  زور  نآ  رد  نم  میدومن . عامتـسا 
رظن رقمب  مدوب  تایح  دیق  رد  ات  دومن  رفس  نم  رصب  زا  رون  رهـشا  لیالق  رد  رذگهر  نآ  زا  مدومن  مدوب  هدینـش  ررکم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص 

اب باحـصا  راصنا و  نایم  باب  نآ  رد  نانخـس  دنداد و  تداهـش  ردـیح  نینمؤملا  ریما  تیولوا  تیقحا و  رب  ردـب  لها  دومنن . تعجارم  نم 
رثکا ادابم  هک  دیـسرت  رایـسب  دیدرگ و  ریحتم  تیاغب  ردب  لها  تداهـش  عامتـسا  زا  دعب  رمع  دـیدرگ . دـنلب  تیاغب  مدرم  زا  دیـشک و  بانط 

هک تفگ  تساخرب و  دز و  مه  رب  ار  سلجم  مد  نامه  رد  نآ  سرتب  دنورگب  تیالو  تفالخ و  رب  دنور و  ردیح  نینمؤملا  ریما  لوقب  مدرم 
تلم باحـصا  اـب  تبغر  زگره  يدومنیم و  باـنتجا  باحـصا  زا  وت  هتـسویپ  نسحلا  وبا  يا  تسا  بولقلا  بلقم  بوـلطم  بهاو  ترـضح 
رارق دوخ  ياههناخب  هدومن  تعجارم  دوخ  لزانمب  راـضح  رـشعم  يا  تفگ  هدروآ  ماـنا  ریاـسب  يور  رمع  مـالک  ماـمتا  زا  دـعب  يدومنیمن .

نآ دیسرن . مارـصنا  ماجناب و  مالّـسلا  هیلع  یلع  تیالو  راک  دنتفاتـش و  دوخ  ماقم  نکاسمب و  مانا  یگمه  لوق  عامتـسا  درجمب  مدرم  دیریگ 
َّنِإ  » همیرک هعیرذب  ار  ربص  هویش  دومن  تعجارم  دوخ  يارستلودب  تعدب  باحصا  تما و  زا  تکرح  دسح و  نآ  هظحالم  زا  دعب  ترـضح 

تداعس فرشب  يزور  نم  هک  تسیورم  بلغت  نب  نابا  زا  و  دینادرگ . دوخ  راعش  نیلسرملا  دیس  ترـضح  تیـصو  رب  انب  َنیِِرباَّصلا » َعَم  َهَّللا 
مردام ردپ و  متفگ  متـشگ و  دعـستسم  مالّـسلا  هیلع  قداصلا  دـمحم  نب  رفعج  هَّللا  دـبع  یبا   290 ص : ج1 ، جاجتحالا ، ترـضح  تمدخ 

ترـضح دنـسم  رب  وا  سولج  رکب و  ابا  تعیب  تفالخ و  راکنا  تعیب  ماـگنه  رد  تما  زا  يدـحا  چـیه  اـیآ  هَّللا  لوسر  نبا  اـی  داـب  وت  يادـف 
نب دلاخ  نیرجاهم  زا  ربمغیپ . باحـصا  نایعا  زا  رفن  هدزاود  یلب  هک  دومرف  ترـضح  نآ  هن . ای  دومن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  تلاسر 

راصنا زا  یملسالا و  ةدیرب  رـسای و  رامع  يدنکلا و  دوسا  نب  دادقم  يرافغ و  رذ  وبا  یـسراف و  ناملـس  هیما و  ینب  زا  هک  صاعلا  نب  دیعس 
بویا وبا  بعک و  نب  یبا  نیتداهـشلا و  وذ  تباث  نب  ۀـمیذخ  دـندوب و  فینح  نارـسپ  هک  ردارب  ود  نامثع  لهـس و  ناهیتلا و  نب  مثیهلا  وبا 

رگید کی  اب  ربمغیپ  باحصا  نیا  دوب  ربمغیپ  ترضح  ربنم  يالاب  رب  رکب  ابا  هک  یماگنه  رد  رـشبلا  دیـس  باحـصا  تعامج  نآ  يراصنالا .
دوعـص و رب  ار  وا  دـعب  نم  میرآ و  ریزب  لوسر  ربنم  زا  ار  وا  هتفر  رکب  ابا  شیپ  قافتاب  ام  هَّللا  هک و  دـنتفگ  دـندومن و  ترواـشم  تقفاوم و 
تکرح و نیا  هلیـسوب  ام  هنیآ  ره  ددرگ  رهاـظ  نیب و  اـم  زا  رما  نیا  رگا  هک  دـنتفگ  ناـشیا  زا  یـضعب  میراذـگن . ربکا  دزیا  یبن  ربنم  جورع 
« ِۀَُـکلْهَّتلا َیلِإ  ْمُکیِدـْیَِأب  اوُْقُلت  َو ال   » هعیرذـب هکلهم  لاحم  تاقالم  زا  ایاربلا  قلاخ  ترـضح  میزادـنایم و  قافن  لها  هکلهمب  ار  دوخ  قافتا 
میئامن و هراشتـسا  بآمتیالو  نآ  اب  باب  نیرد  هتفر  قـالخ  دزیا  یلو  نآ  تمدـخب  قاـفتاب  هک  تسنآ  اـم  لاـحب  بسنا  یلوا و  دومرف  یهن 

نینمؤملا ریما  ای  دنتفگ  دندمآ  نوچیب  یلو  نآ  تمدـخب  قافتاب  نوچ  میئامرف . ایاربلا  ماما  نآ  يالجنا  دیـشروخ  يامنباوص  يار  عالطتـسا 
عامتـسا ربمغیپ  ترـضح  زا  ررکم  ام  هک  اریز  دـیدومن  هجو  هچ  زا  دـیدوب  قحا  یلوا و  نآـب  لوسر  ادـخ و  لوقب  هک  دوخ  قح  كرت  اـمش 

نآ لیام  زین  بهاو  دزیا  ترـضح  دـنک  لیم  بلاغلا  هَّللا  دـسا  هک  بناـج  رهب  تسا  قح  اـب  یلع  یلع و  اـب  قح  هک  دـندومرفیم  هک  میدومن 
دیـس ترـضح  ربنم  زا  ار  وا  هتفر  رکب  ابا  شیپ  هب  قافتاب  یگمه  هک  میرادـیم  فورـصم  نآ  رب  تمه  اـم  یلعلا  بر  یلو  يا  تسا . بناـج 

امش تمدخب  اعدم  بلطم و  نیمه  هطـساوب  دور . ربنم  يالاب   291 ص : ج1 ، جاجتحالا ، هب  هک  میراذگن  ار  وا  دـعب  نم  میرآ و  ریزب  رـشبلا 
زا مینادرگ و  لومعم  ینادرگ  رومأم  هچ  رهب  ار  ام  ات  میدرگ  امش  يامنباوص  يأر  رب  علطم  میئامن و  تروشم  امـش  اب  باب  نآ  رد  ات  میدمآ 

كرابت یلاعت و  دزیا  ترـضح  لوسر  باحـصا  بناجب  كرابم  يور  ملاع  دزیا  یلو  مد  نآ  رد  میرذـگنرد . امـش  ناشیلاع  نامرف  مکح و 
رد امش  نیقیب  ههبـشیب  دبای  رادصا  حناس و  امـش  زا  راک  نیا  رگا  هک  يادخب  بآمتلاسر  ترـضح  باحـصا  هصالخ  يا  هک  دومرف  هدروآ 

نایم رد  امـش  هچ  تسین  نخـس  امـش  صالخا  یبوخ و  رد  دوب . دـیهاوخ  راکهنگ  یـصاع و  راگدرورپ  دزن  رد  مانالا  دیـس  باحـصا  ناـیم 
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اهریشمش هک  دیوشم  راک  نآ  بکترم  راهنز  فلا  راهنز  دیراگزور . لها  راصبا  لحک  هباشم  هکلب  ماعط  رد  کمن  نوچ  مانا  دیس  باحصا 
لها نایم  رد  تکرح  داسف و  یعونب  دـسر و  مهب  لاجر  نایم  رد  بوشآ  مامت و  هنتف  لاتق و  گنج و  دـیآ و  نوریب  فالخ  لها  فـالغ  زا 

هک دسر  یئاجب  راک  نآ  مهم  میدرگ و  لادج  گنج و  يایهم  لاتق و  برح و  دعتـسم  هک  ددرگ  مزال  امـش  ام و  رب  هک  دـسر  مهب  تعدـب 
نآ هک  دیآ  مزال  نم  رب  مد  نآ  رد  میرآ  لتقب  ار  امش  ام  الا  يامن و  رکب  یبا  تفالخ  رب  تعیب  یلع  يا  هک  دیئوگ  هدمآ  نم  دزنب  دوخ  امش 

تافو زا  لبق  لاعتم  دزیا  یبن  ترـضح  و  تسا . لاحم  رما  نیا  تیـشمت  مارـصنا و  لادـج  کنج و  ریغب  میامن و  عفد  دوخ  زا  موق  تهجب  ار 
نیا عون  هچب  لالجلا  وذ  ترـضح  تمحرب  نم  لاقتنا  لاحترا و  زا  دـعب  تما  نیا  هک  دومن  لاجر  لاق  لیق و  زا  مالعا  تحیـصن و  ارم  دوخ 

دنیامنن افو  دوخ  قیثاوم  دوهع و  رب  دنیامن و  ضقن  مدرک  تعامج  نآ  اب  امـش  باب  رد  نم  هک  تقفاصم  نامیپ و  تعیب و  دـهع و  تعامج 
مالّسلا هیلع  یسوم  روضح  نامز  رد  ترضح  نآ  تما  هچنانچ  مالّسلا . هیلع  یسومب  تسا  نوراه  هلزنم  تبسن  یلع  يا  نم  دزنب  وت  هلزنم  و 

، جاجتحالا دـیبع - ار  میلـستلا  ۀـیحتلا و  هیلع  یبن  نوراه  تعاط  تیدوبع و  میلک  تما  نآ  یمامت  مالّـسلا  هیلع  میلک  ترـضح  مکح  رب  انب 
صالخا و ههجو  ار  ینعم  نآ  هکلب  دندومنیم  اغـصا  انعطا  انعمـس و  شوگب  ار  ترـضح  نآ  نانخـس  هدیـشک  شود  رب  راو   292 ص : ج1 ،

نوسف رحـس و  همدمدب  موق  نآ  هلا  هاگتاقیمب  هَّللا  میلک  هجوت  زا  دعب  کیل  دندومنیمن . دـقاعت  فارحنا و  نآ  زا  الـصا  هتخاس  دوخ  یگدـنب 
يراکوکین هوجو  رب  يراسکاخ  تلذ و  كاخ  دنتـشگ و  يروصم  هلاسوگ  عیطم  يرماس و  عبات  هتـشاذگ  ار  یبن  یـسوم  نید  موش  يرماس 

یبن ای  متفگ  نم  دـننادرگ . رهاظ  توادـع  تفلاخم و  نم  زا  دـعب  دـنیامنیم و  تاساوم  ارادـم و  امـش  اب  ـالاح  زین  تما  نیا  دنتـشابنا . دوخ 
لیـصحت بجوم  لغد و  باب  رارـش  زا  تاجن  هلیـسو  لـمعلا و  روتـسد  ار  نآ  اـت  ینادرگیم  دوهعم  دـهع و  هچب  تقو  نآ  رد  ارم  دومحملا 
هطـساوب راصنا  ناوعا و  رگا  رافغ  دزیا  یلو  يا  هک  دومرف  راـتخملا  یبن  ترـضح  میاـمن  لـمع  نآ  رب  هتـسناد  لـج  زع و  ترـضح  ياـضر 

هک دـیاب  یباین  نواعم  نیعم و  رگا  و  يامن . ناودـع  فالخ و  لها  اب  هدـهاجم  ناوعا  راصنا و  اـب  یباـی  دوخ  راـک  تیـشمت  مهم و  مارـصنا 
ملاعب شحوتفرپ  حور  تفای و  تافو  امـش  لوسر  نوچ  یـسر . نمب  مولظم  هکنآ  ات  یئامن  دوخ  نوخ  تظفاحم  يرادـب و  رما  نآ  زا  تسد 

لیم دوخ  تسار  تسد  فرطب  میتشگ  غراـف  ترـضح  نآ  تمدـخ  زا  نوچ  مدـش و  لوغـشم  نیلـسرملا  دیـس  نیفکتب  نم  تفاتـش  یـسدق 
هکنآ هصالخ  مدرازگ . ترضح  نآ  رب  زامن  مداهن و  شود  رب  ءایبنألا  دیس  زامن  ۀهجب  ادر  هکنآ  ریغب  مدومرفن  لاغتشا  لغش  چیهب  مدومنن و 

متخاس و نوفدـم  ار  مارکالا  یبن  نآ  ات  متخادرپن  نآرق  عمجب  یتح  متخاـسن  زیچ  چـیهب  لوغـشم  ار  دوخ  زیزع  لوسر  ترـضح  زیهجت  ریغب 
زا ردب  هقباس  لها  هناخ  ردب  هتفرگ  ار  نیـسح  نسح و  دوخ  نارـسپ  ارهزلا و  ۀمطاف  ءایبنألا  دیـس  هعـضب  تسد  مدـش  غراف  راک  نآ  زا  نوچ 

دوخ ترـصن  يرای و  تنواعم و  دادـماب و  ار  ناشیا  مداد و  ملظ  لها  زا  دوخ  قح  بلط  هطـساوب  مسق  ار  مدرم  نآ  متفر و  ربمغیپ  باحـصا 
رسای رامع  ناملس و  طهر  راهچ  زا  ریغب  مدیدن و  مدمه  رای و  دوخب  ار  يدحا  چیه  مما  فیاوط  نآ  زا   293 ص : ج1 ، جاجتحالا ، مدناوخ .

تداهش نم  دوهش  میامن و  دوخ  قح  ياوعد  رگا  هک  منیبیم  نانچ  نم  درکن . رما  نآ  رد  نم  نخس  تباجا  رگید  یسک  رذ  یبا  دادقم و  و 
. دننادرگ سوبحم  دیقم و  نارگ  لالغا  لسالـسب و  ارم  ناهاوگ  ناملاظ  نآ  دـنیامن  روکذـم  ناشیا  نایم  رد  دـنراد  نم  تیالو  باب  رد  هک 
اب ناشیا  ضغب  موق و  نیا  هنیک  زا  امش  هک  اریز  دیوشم  دوخ  تکاله  هلیسو  دیوش و  تکاس  نخس  نیزا  یلاعت  يادخ  ياضر  يارب  زا  امش 

لقع و يور  زا  هک  دیرذگب  تامدـقم  نیزا  دراد  یقرت  تمـس  هبترم  هچب  ات  هک  دـیعلطم  ملاع و  ترـضح  نآ  تیبلا  لها  لوسر و  ادـخ و 
نامتک تسا و  تداهـش  يادا  امـش  بلطم  نوچ  اما  تسا . رهاظ  نیب و  نآ  ررـض  ناـصقن و  هکلب  تسین  روصتم  نیزا  عفن  عون  چـیه  روصت 

نیا تیقحا  باب  رد  رشبلا  دیس  ترضح  زا  هچنآ  زا  هتفر  رکب  ابا  دزنب  رگید  کی  قافتاب  هک  دیاب  دیرامشیم  نارگ  بعص و  دوخ  رب  ار  نآ 
ار وا  دیناسر و  وا  عمـسب  ار  نآ  یمامت  هقح  وه  امک  دیدومن  عامتـسا  ربمغیپ  ترـضح  تباین  ربکا و  يادخ  تیالو  باب  رد  رواد  دزیا  هدنب 

رتشیب دیکأت  اهنآ  رب  ام  تجح  باب  رد  امش  تداهش  غیلبت  هک  اریز  دینادرگ . رکذتم  هاگآ و  رعـشم و  ربخم و  قیلی  یغبنی و  امک  نآ  قیاقحب 
یبتجم لوسر  ادخ و  مکح  تفلاخم  رب  رـصم  دنیامن و  عامتـسا  ار  نوچیب  لوسر  لوق  تعامج  نآ  نوچ  تسا و  رتدایز  رذـع  رد  هغلابم  و 

دـعب و تیاـهن  تعاـمج  نآ  نیقیب  دـنیامن  دـندومن  دومحملا  یبن  اـب  اـقباس  هک  دوهع  قیثاوم و  رب  لـمع  هدوب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص 
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نآ ردـیح  نینمؤملا  ریما  رما  رب  انب  دـینادرگ . دـنهاوخ  رهاظ  روهظ  هصنم  رب  روفغ  بر  لوسر  زا  دوخ  يروجهم  شحوت و  تیاغ  يرود و 
ابا نوچ  دوب  هعمج  زور  نآ  دنتفر . رکب  ابا  دزنب  رگید  کی  عمج  قافتاب  مهنع  هَّللا  یضر  رذ  یبا  دادقم و  رسای و  رامع  ناملـس و  رفن  راهچ 

باب رد  تداهش  دیراذگ و  شیپ  مدق  امـش  لوا  هک  دنتفگ  راصناب  رجاهم  دمآرب  رـشبلا  دیـس  ترـضح  ربنم  يالابب  ربمغیپ  دجـسم  رد  رکب 
امـش هک  دنتفگ  راصنا  دـینادرگ . يدؤم  دـیدومن  عامتـسا  ربمغیپ  ترـضح  زا  هک  ردـیح  نینمؤملا  ریما   294 ص : ج1 ، جاجتحالا ، تیـالو 
شیپ رادتقا  تارج و  مدق  هک  دـیاب  دیرتراوازـس  ام  زا  موق  نیا  هب  راتخملا  یبن  ناسل  زا  نینمؤملا  ریما  تیالوب  تداهـش  مدـقت  رد  نیرجاهم 
هچنانچ دینادرگ  روکذم  رتکیدزن  ترضح  نآب  ربمغیپ  رکذ  لحم  رد  ار  امـش  نآرق  رد  لج  زع و  يادخ  هک  اریز  دیهد . تداهـش  هتـشاذگ 
ترضح هک  قیقحت  یتسردب و  هکنآ  ملعا  هَّللا  هیاده و  یفاو  هیآ  ریـسفت  « 1 « » ِراْصنَْألا َو  َنیِرِجاهُْملا  َو  ِِّیبَّنلا  یَلَع  ُهَّللا  َبات  ْدََـقل   » هک دومرف 
رافغتسا تعجر و  هبوت و  زا  دعب  ار  تعامج  نآ  دیامن و  لوبق  ترضح  نآ  هلیسوب  ار  راربالا  دیـس  راصنا  رجاهم و  هبوت  یلاعت  هناحبـس  قح 

ام زا  تداهش  میدقت  رب  امش  ام  رکذ  زا  لبق  تیآ  رد  امـش  رکذ  میدقت  رب  انب  رجاهم  يا  هک  دنتفگ  راصنا  دریگن . تئیطخ  رزو و  رب  تبانا  و 
نب رفعج  مامهلا  ماما  ترـضح  زا  مـالع  دزیا  مـالک  هیآ  نوچ  نم  هک  تسا  يورم  بلغت  نب  ناـبا  زا  دیـشاب . رتراوازـس  لوا  راـک  نیا  يارب 

لوسر نبا  ای  داب  وت  يادف  مردام  ردپ و  متفگ  مدومن  عامتـسا  تشاد  راهتـشا  مانا  ریاس  نایم  هچنآ  فالخ  رب  مالّـسلا  هیلع  قداصلا  دـمحم 
دنیامنیم توالت  عون  نیاب  متفگ  دننکیم  تئارق  قیرط  مادـکب  دومرف  ترـضح  نآ  دـنیامنیم . توالت  رگید  عونب  ار  تیآ  نیا  مانا  هماع  هَّللا 

یبن هبوت  ۀیربلا  قلاخ  ترـضح  هک  تسنآ  هیناث  قیرط  توالت  رب  انب  هیآ  ینعم  ریـسفت و  ِراْصنَْألا .» َو  َنیِرِجاهُْملا  َو  ِِّیبَّنلا  یَلَع  ُهَّللا  َبات  ْدََـقل  »
نب رفعج  نیمالا  قطانلا  ماما  ترـضح  دیامن . لوبق  رافغ  دزیا  ترـضحب  رافغتـسا  تبانا و  زا  دعب  ار  راصنا  هبوت  نیرجاهم و  هبوت  ۀـمحرلا و 

هک یـسک  تهجب  لیو  هاچ  مهل  لیو  هک  دومرف  هیناث  توالت  جـهن  رب  هیآ  نیا  عامتـسا  زا  دـعب  نیعمجا  مهنع  هَّللا  ناوضر  قداـصلا  دـمحم 
نآ زا  ات  تسا  تئیطخ  295 و  ص : ج1 ، جاجتحالا ، رزو  عون  هچ  ار  ۀمحرلا  یبن  ترضح  تسا  ایهم  دعم و  دیامن  جهن  نیرب  تیآ  توالت 

ترـضح ناسحا  هجوت و  هلیـسوب  هک  تسا  ترـضح  نآ  تما  هبوت  تیآ  رد  هبوت  زا  دافم  دارم و  هکلب  دیامن . تزعلا  برب  تبانا  تعجر و 
بلغت نب  نابا  زا  دـنکن . مورحم  دوخ  تمحر  زا  دـنک و  لوبق  ار  ناشیا  هبوت  نمحرلا  میحر  ترـضح  ناشیاب  تبـسن  ناـجلا  سنـالا و  یبن 

ریما تیالو  تداهش  رب  نیرجاهم  زا  هک  یـسک  لوا  هک  دومرف  مالّـسلا  هیلع  قداصلا  دمحم  نب  رفعج  قطانلا  ماما  ترـضح  هک  تسا  يورم 
یضعب رد  رگید  تیاور  و  راصنا . نآ  زا  دعب  نیرجاهم و  یقاب  وزا  دعب  دوب و  صاعلا  نب  دیعس  نب  دلاخ  دومن  ملکت  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 

تفالخ و رما  دلقتم  رکب  یبا  نوچ  دندوب و  بیاغ  بهاولا  یبن  تافو  ماگنه  رد  نایعا  نآ  هک  تسا  رطتسم  روکذم و  ریـس  راثآ و  بتک  زا 
. ناریح رکب  یبا  تفالخ  تما و  تکرح  زا  دندوب و  ناشن  دجسم  رد  ملع  دننام  نآ  رد  ناگرزب  نآ  دوب  هدش  تلایا  تموکح و  یلوتم 

نینمؤملا ریما  تیالو  رب  دیعس  نب  دلاخ  تداهش  نایب 

تفگ تساوخ و  ياپ  رب  دوب  هیما  ینب  زا  هک  صاعلا  نب  دیعس  نب  دلاخ  نامز  نآ  رد  نینمؤملا  ریما  تیالو  رب  دیعس  نب  دلاخ  تداهـش  نایب 
نآ رد  زین  امش  ام و  هک  هظیرق  ینب  گنج  زور  رد  هک  ینادیم  وت  هک  اریز  زیتسم  تیبلا  لها  اب  زیهرپب و  یلاعت  يادخ  زا  هَّللا  قتا  رکب  ابا  يا 

دیدانـص زا  ریثک  یعمج  زور  نآ  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  دوب . ار  لاعتم  لوسر  ترـضح  حـتف  ترـصن و  لادـج  گنج و  زا  دـعب  میدوب  نایم 
دروآ و لتقب  تسین  تما  چـیه  نایم  رد  زورما  توطـس  تکوش و  رد  تدـش و  ساب و  رد  تعامج  نآ  لثم  هک  لاـطبا  ناریلد  زا  لاـجر و 

يادعا هدیزو و  بآمتلاسر  ترضح  باحصا  لامآ  یناما و  تانجو  رب  يزوریف  حتف و  میسن  زور  نآ  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  مامتها  یعـسب و 
ترضح نامز  نامه  رد  دندیدرگ . یفخم  لومخ  يایاوزب  مالّـسلا  هیلع  یلع  راقفلا  وذ  فوخ  زا  رگید  یـضعب  لوتقم و  ریثک  عمج  نید و 

دـیئامن و نم  تیـصو  تظفاحم  هک  دـیاب  میامنیم  يراک  رماب و  تیـصو  ار  امـش  زورما  نم  راصنا  رجاهم و  يا  تفگ  ناـمزلا  رخآ  ربمغیپ 
تقو نآ  رد  نوچ  دیرآ . ياجب  مامتها  یعـس و  تیاهن  نآ  تنایـص  رد  مراذگیم  امـش  دزنب  تعیدوب   296 ص : ج1 ، جاجتحالا ، هک  يرما 
ریما تیالو  تیصو  رما و  نآ  هک  دومرف  رواد  دزیا  لوسر  دندومن  نآ  ماهفتسا  مالعتسا و  همحرلا  یبن  ترـضح  زا  تلم  بابرا  تما و  رثکا 
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نایم رد  تسا  ننملا  وذ  ترـضح  یلو  نم و  هفیلخ  امـش و  ریما  نم  زا  دـعب  بلاـط  یبا  نب  یلع  هک  اریز  تسا . مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا 
ار امش  دیامنیم و  تیـصو  رما و  نیاب  ارم  تیدمـص  ترـضح  هک  اریز  میامنیم . امـشب  تزعلا  بر  ترـضح  مکحب  تیـصو  نیا  نم  امش و 
. دوب دهاوخ  امش  نامدرم  نیرتریرـش  نامز  نآ  رد  امـش  یلو  دسر و  مهب  نیئآ  عرـش و  ماکحا  رد  فالتخا  نید و  رما  رد  بارطـضا  نیقیب 

تیب لها  تعاطا  هک  ره  ایادخ  راب  هک  دومرف  ارولا  یبن  ترـضح  انثا  نیرد  دننم . تما  رما  لماع  نم و  ثراو  نم  تیب  لها  نیا  هک  دـینادب 
نآ نادرگ و  روشحم  نم  هرمز  رد  روشنلا  موی  رد  ار  تعامج  نآ  دـیامن  نید  همئا  یقاب  نینمؤملا و  ریما  باب  رد  نم  تیـصو  ظـفح  نم و 
زا ارم  تفالخ  هک  ره  ایادـخ  راب  دـندرگ . تنج  میقم  هدومن  ترخآ  رون  كاردا  نآ  هلیـسوب  ات  يامن  نم  تقافر  زا  بیـصن  ار  تما  هفیاـط 
نآ روجهم  مورحم و  هدینادرگ  ررقم  ناشیا  هطـساوب  هتـسناد  نآ  قحتـسم  یلاعت  يادخ  هک  یقح  زا  ار  ناشیا  دنادرگ و  رود  نم  تیب  لها 
نیا امش  ام و  هن  رکب  وبا  يا  نادرگ . مورحم  تسا  یمامت  نامـسآ  نیمز و  همه  ضرع  لثم  نآ  ضرع  هک  تنج  زا  ار  تعامج  نآ  دنادرگ 
رهاظ نیب و  هجو  هچ  زا  ربمغیپ  رما  مکح و  فالخ  لاحلا  میدومن  عامتسا  ررکم  ناجلا  سنالا و  یبن  ترـضح  ناشنزجعم  ناسل  زا  نانخس 

نونب و ال عفنی  موی ال  لاکن  باذـع و  ثعاب  لابو و  رزو و  بجوم  لاعتم  دزیا  یبن  لوق  فالخ  هک  رادـب  راک  نیا  زا  تسد  راهنز  يدومن .
لها تعاـمج  زا  تلم  باـبرا  تما و  ناـیم  رد  زگره  وـت  دـلاخ  يا  تفگ  لاجعتـسا  يور  زا  باـطخلا  نـب  رمع  لاـح  نآ  رد  تـسا . لاـم 

ص: ج1 ، جاجتحالا ، وش . تکاس  دومن  دهاوخن  افتقا  امـش  ینعی  لاعفاب ال  ادتقا و  امـش  لاوقا  رب  يدحا  چیه  اذه  یلع  ءانب  يدوبن  تروشم 
هَّللا و  یئامنیم . نایب  نارگید  نابز  زا  یئوگیم  هچ  ره  وت  هک  اریز  نکم  يزارد  نابز  باطخ  رـسپ  يا  تفگ  دیعـس  نب  دـلاخ  لاح  رد   297

هبترب و شیرق  نیرتسیـسخ  بصنم و  رد  تعامج  نیا  ياندا  تسخ و  هبترم  رد  میئل  هفیاط  نیا  نایم  رد  وت  هک  دـننادیم  شیرق  یمامت  هک 
دیـس رونا  رطاخ  زا  انع  جـنر و  رتمک  شیوخ  هناگیب و  زا  شیرق  یگمه  زا  وت  يرکذ . ترهـش و  يور  زا  مدرم  یمامت  زا  رتماـنمک  ردـق و 

هک اریز  يدوب . لذاب  ریغ  لیخب  لام  رد  لدیب و  لاتق  برح و  رد  میاد  یتشاد و  هجنر  ار  رورس  نآ  رطاع  رطاخ  هتسویپ  هکلب  یتشادرب  رشبلا 
رد لاتق  برح و  نادیم  رد  لادج و  گنج و  كراعم  رد  هشیمه  تسین و  رخف  عون  چـیهب  شیرق  نایم  رد  ارت  تسا و  رـصنعلا  میئل  وت  رکیپ 

مدرم لالـضا  اوغا و  رد  هک  یناطیـش  دننام  نامدرم  نایم  رد  نامز  نیرد  يدوبن . روهـشم  روکذـم و  الـصا  هکلب  لومخ  لاجر  رکذ  ماگنه 
نآ زا  دوخ  رطاخ  هکنآ  زا  دعب  دیامنیم و  ناوارف  یعس  لوا  رد  ناسنا  ياوغا  رد  ناطیش  هچنانچ  یئامنیم  مامتها  یعس و  ملاع  همه  زا  هدایز 
َرَفَک اَّمَلَف  ْرُفْکا  ِناْسنِْإِلل  َلاق  ْذِإ   » هک تسنآ  رب  قطان  نانم  دزیا  مالک  هیآ  هچنانچ  مرازیب . امـش  زا  نم  مدآ  ینب  يا  هک  دیوگ  دومن  عمج  رمم 
هیآ ریسفت  « 1 « » َنیِِملاَّظلا ُءازَج  َِکلذ  َو  اهِیف  ِْنیَدـِلاخ  ِراَّنلا  ِیف  امُهَّنَأ  امُهَتَِبقاع  َناـکَف  َنیَِملاـْعلا  َّبَر  َهَّللا  ُفاـخَأ  یِّنِإ  َکـْنِم  ٌءيَِرب  یِّنِإ  َلاـق 

نامز نآ  رد  دومن  ربدـم  نآ  ياوغاب  رفک  رایتخا  مدآ  ینب  نوچ  دـیامن و  رفک  رب  تلالد  ار  ناـسنا  ناطیـش  هکنآ  ملعا  هَّللا  تیادـه و  یفاو 
عفن عون  چیه  نانخس  نیا  لاثما  زا  کیل  مناساره  فیاخ و  نمیهم  يادخ  زا  نم  هچ  مرازیب  يرب و  مدآ  ینب  يا  وت  زا  نم  هک  دیوگ  ناطیش 
رواد دزیا  مالک  هیآ  عامتـسا  زا  دعب  رمع  دنانارین . رد   298 ص : ج1 ، جاجتحالا ، دلخم  ناشیا  ود  ره  هکلب  ددرگن  دـیاع  ناطیـش  ناسناب و 
اهتناب تداهـش  نوچ  دیعـس  نب  دلاخ  و  تسـشن . دوخ  ياجب  دیدرگ و  ریحتم  سویأم و  تیاغب  َرَفَک  يِذَّلا  َتُِهبَف  نوهـشم  قدص  نومـضمب 

. دیزگ تحارتسا  دوخ  ياج  رد  دیناسر 

مالّسلا هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  تیالو  رب  هنع  هَّللا  یضر  یسراف  ناملس  تداهش  نایب 

یبن تیب  لها  نایودـف  نیرجاهم و  زا  وا  زا  دـعب  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  تیالو  رب  هنع  هَّللا  یـضر  یـسراف  ناملـس  تداهـش  ناـیب 
لامتحا ود  مالک  نیا  دیدرکن . دیدرک و  هک  دوب  نیا  دومرف  ملکت  هک  مالک  لوا  دومن و  تسار  دـق  هنع  هَّللا  یـضر  یـسراف  ناملـس  یبرعلا 

راتفگ هچ  دیسرن  يدحا  چیهب  عفن  نآ  زا  الصا  هدیسر  رودص  روهظ و  زیحب  امش  زا  هک  رایسب  نانخس  نیا  راضح  رشعم  يا  هکنآ  لوا  دراد 
زع و لوسر  هک  یماگنه  رد  لوا  هبترم  رد  هکنآ  مود  تسیلوا . قیلا و  يرحا و  بسنا و  امش  توکـس  سپ  تسین  امـش  رادرک  قفاوم  امش 

مالّسلا هیلع  یلع  تیالو  باب  رد  امش  اب  هک  طورـش  دهع و  سدقالا  یبن  تافو  زا  دعب  دیدرک و  تعاطا  دومن  توعد  مالـساب  ار  امـش  لج 
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سدقت لوسر  سدقم و  دزیا  مکح  تفلاخم  هتفر  سفن  شهاوخ  یعاود و  یپ  رد  سوه و  اوه و  عبات  هکلب  دیدرکن  لمع  نآ  رب  دوب  هدرک 
ماهم ماظتنا  تفالخ و  رما  ماظن  قیرط  رد  ام  تلم  عرش و  ماکحا  باب  رد  یسک  رگا  امـش  زا  رکب  ابا  يا  تفگ  ناملـس  هاگنآ  دیدرک . رهاظ 
رذع دومن و  یهاوخ  صخش  مادکب  دوخ  رما  دانـسا  ینامرد  لیاس  باوج  رد  ینادن و  هقح  وه  امک  ار  نآ  تقیقح  وت  دیامن و  لاؤس  تما 
نیرب دوخ  یتسد  شیپ  راک و  رما و  نیا  رب  دوخ  سفن  مدقت  رب  رکب  ابا  يا  دوب . دهاوخ  هچ  لاجر  ینادا  یصاقا و  دزن  رد  لاح  نآ  رد  امش 

لسرلا متاخ  تنس  ماکحا  بادآ و  لج و  زع و  باتک  تاکرب  تایآ  لیواتب  رتکیدزن و  راتخم  لوسرب  رتاناد و  امش  زا  هک  یـسک  رب  رادرک 
مکح رما و  دوخ  ربمغیپ  رب  دومن و  ررقم  امـش  ام و  تیـالوب  ار  وا  رواد  دزیا  اذـه  عم  تفگ . یهاوخ  هچ  دـشاب  رـشب  نج و  یماـمت  زا  ملعا 

رد هچنآ  ُنِیبُْملا » ُغالَْبلا  اَّلِإ  ِلوُسَّرلا  یَلَع  ام  َو   » هیآ رب  اـنب  لوسر  ترـضح  و  دـیامن . غیلبت  اـمب  ار  نآ  هک  دومرف   299 ص : ج1 ، جاجتحالا ،
عیمج رب  ار  وا  دوخ  تایح  مایا  رد  ۀمحرلا  یبن  ترضح  زین  تلم  باحصا  روضح  رد  دومن و  غیلبت  ایارب  ریاسب  دوب  رومام  یلع  تیالو  باب 

تماقتسا رب  تعیب و  دهع  يافو  رب  دومن و  تیـصو  وا  تعاطا  رب  هتفرگ  تعیب  مالّـسلا  هیلع  یلع  يارب  زا  امـش  ام و  زا  دومرف و  میدقت  تما 
نآ تیـصو  هتخادـنا  تشپ  سپ  ار  ترـضح  نآ  لوق  دوخ  تیور  رکف و  ریغب  امـش  دومرف . رایـسب  دـیکأت  تافو  ماگنه  رد  تقفاصم  قاثیم 

اب امـش  هک  دوب  هدرک  ررقم  امـش  رب  ربمغیپ  ترـضح  هچنانچ  دیدرک  رهاظ  دـهع  ضقن  دـعو و  فالخ  هتـشاگنا  ایـسنم  ایـسن  ار  همالا  عیفش 
دومرف هچنانچ  دومن . دیکأت  باب  نآ  رد  دیوش و  هناور  لحم  نآ  تراغ  هطـساوب  هتوم  بناجب  هدوب  دیز  نب  ۀـماسا  تیار  تحت  رد  تهارک 

قلخ ریاس  هَّللا  ذاعم  دیدرک . راهظا  راک  نآ  زا  فلخت  هتشادن  رارقرب  ار  راربالا  دیس  لوق  امـش  الـصا  ۀماسا » شیج  فلخت  نم  هَّللا  نعل   » هک
هصنم رب  امش  زا  هک  میظع  مرج  نیا  لثم  زا  ار  میرک  دزیا  ناگدنب  یمامت  تسا و  هانپ  هلا  ترضحب  امش  هعینش  لاعفا  لثم  باکترا  زا  ار  هَّللا 

زا تفالخ  دنـسم  نیا  بیرق  امع  و  تسا . مزال  زارتحا  رذح و  زاغآ  ات  رمع  ماجنا  زا  زاینیب  ترـضح  لوسر  رما  تفلاخم  زا  هدیـسر  روهظ 
ندرگ رد  تسا  نارگ  لیقث و  تیاغب  هک  نآ  لابو  رزو و  نکیل  دنامن  رارقرب  یقاب و  راگزور  هحفـص  رب  وت  راثآ  زا  يرثا  دـنام و  یفاص  وت 

باذعب دابآلا  دبا  دنراپـس  ربقب  هدومن  لمح  وت  رب  دنراذگ  ربقب  ارت  هک  یماگنه  رد  دیدرک  بسک  هک  لمع  لعف و  زا  هچنآ  دـنام و  یقاب  وت 
رگا تسا  سرتسد  یقاب و  تردق  ارت  هک  تقو  نیرد  رگا  هیلع  ءانب  دوبن . وت  سردایرف  سک  چیه  ناکم  نآ  رد  دوب و  یهاوخ  راتفرگ  دادیب 
سوه اوه و  رزو  زا  دوخ  سفن  كرادـت  یفـالت و  هدوـمن  قحتـسم  قـح  تعجر  درب و  لاـمها  یخارت و  ریغب  لاجعتـسا  تعرـس و  يور  زا 

بر ترـضحب  تبانا  رافغتـسا و  تعجر و  300 و  ص : ج1 ، جاجتحالا ، هبوت  هتـشگ  حـناس  رداـص و  وت  زا  هک  تئیطخ  مرج و  زا  یئاـمن و 
هریفح رد  ارت  هک  يزور  زا  شیدنیب  تسا . بسنا  یندا و  باقع  تامدص  زا  وت  صالخب  برقا و  باذـع  تایلب  زا  وت  تاجن  یئامرف  تزعلا 
تاجن رخآ  يوشیم  نامیـشپ  هک  نکم  نکم  دنیامن . روگ  تارـشح  میلـست  ارت  وت  تریـشع  ماوقا و  ترـصن و  لها  دننادرگ و  روفحم  ربق 
راتفرگ میحج  تاکرد  میلا و  لیبو  باذعب  ار  دوخ  يامنم و  راتخملا  یبن  تیب  لها  قح  رد  فرـصت  راهنز  راهنز  ربهر  دسریمن  یبلطیم و 

زین وت  میدومن  عامتسا  ایارب  تیالو  رما  رب  نینمؤملا  ریما  تیولوا  تیقحا و  رد  يرولا  یبن  ترـضح  زا  ام  هچ  ره  یتسار  یتسردب و  يامرفم 
هویـش یتشاگنا و  هدینـشان  ارچ  ار  هدینـش  هدیدان و  هدید  لاحلا  دوب . دیهاوخ  هدید  زین  امـش  میدید  یلاعت  دزیا  لوسر  زا  ام  هچنآ  يدینش و 
نکیل يرادـب  تسد  راک  نیزا  هک  دـیاب  یتشاذـگ . تفالخ  دنـسم  رب  ياـپ  یتشادرب و  یبتجم  لوسر  رما  یلاـعت و  يادـخ  مکح  تفلاـخم 

نیملسم نایعا  نید و  ناکرا  اما  يدرگیمنرب  یتشگ  رکف  تیور و  يور  زا  هن  نآ  دلقتم  رذع و  ریغب  نآ  ثبشتم  هک  رما  نیا  لغش  زا  زگره 
يراد رگا  يرذع  يامن و  دوخ  سفن  رب  محر  هَّللا  هَّللا  تسین . ياهرمث  ریفوت و  هرهب و  ظح و  عون  چیهب  تفالخ  دنـسم  رب  امـش  تماقا  زا  ار 

ناملـس يامنم . راهظا  دـیامن  رابکتـسا  ای  رابدا  قح  راتفگ  عامتـسا  زا  دـعب  هک  یـسک  دـننام  ار  دوخ  راهنز  يامرف . نایب  دوخ  رذـنم  تهجب 
. دومن تعجارم  دوخ  نکسمب  تداهش  يادا  زا  دعب  هَّللا  همحر  یسراف 

مالّسلا هیلع  يراب  دزیا  یلو  یلع  نینمؤملا  ریما  تیالو  رب  يرافغ  رذ  وبا  تداهش  نایب 

يا تفگ  هنع  هَّللا  یـضر  يرافغ  رذ  وبا  وزا  دـعب  مالّـسلا  هیلع  يراب  دزیا  یلو  یلع  نینمؤملا  ریما  تیالو  رب  يراـفغ  رذ  وبا  تداهـش  ناـیب 
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ار لوسر  تیب  لـها  هتـشگ  تفـالخ  رما  دـلقتم  هتـسناد  باوص  ار  شیوخ  سوـه ، زآ و  زا  تعاـنق  هب  سفن و  یعاودـب  امـش  شیرق  رـشعم 
راهظا و راربالا  دیـس  راصنا  باحـصا و  امـش  نوچ  هک  تسا  مسق  ملاع  رداق  ترـضح  تاذـب  هَّللا  301 و  ص : ج1 ، جاجتحالا ، دیتشاذگ .
زا دـعب  برع  رثکا  تسا و  رایـسب  هدـسفم  لمع  نیا  نمـض  رد  دـیدومرف . رهاظ  دوخ  قباس  راتفگ  دـهع و  فالخ  دـیدومن  راک  نیا  رایتخا 

رثکا هکلب  دش  دنهاوخ  دـترم  هدومن  دوخ  یلوا  تلم  یلـصا و  رفکب  تعجر  بهاولا  یبن  ترـضح  بهذـم  نید و  زا  تکرح  نیا  عامتـسا 
نیقیب دیتشادرب  تما  ریاس  زا  هفیلخ  هتـشاذگ  ار  وا  تیب  لها  يدوزب  ۀیربلا  دیـس  توف  زا  دعب  امـش  هک  دـنیامن  هظحالم  نوچ  تما  فیاوط 

قح هک  تفالخ  رما  نیملـسم  هفاک  رگا  نیقی  ههبـشیب و  و  دنناسر . مهب  نیئآ  تلم و  رد  لزلزت  نیلـسرملا و  یبن  ترـضح  نید  رد  کلمت 
زا نایم  رد  فالخ  ریـشمش  ود  زگره  دندرکیم  تعاطا  ۀمحرلا  یبن  مکح  رب  انب  هتـشاد  ملـسم  نایعا  نآب  تسا  نیرهاط  نیبیط و  تیب  لها 
نم هک  دسر  یئاجب  تفالخ  رما  امش  تکرح  زا  هک  هَّللا  و  يدیسرن . رارطضا  نیاب  ملاع  دیس  باحصا  مدرم و  راک  يدماین و  نوریب  فالغ 
ایند تسایر  دـننام  تیب  لها  قح  تیالو  تلایا و  رما  دوبن  تسایر  تلایا و  لها  زا  دـنچ  ره  دوب  تمـشح  تکوش و  بابرا  زا  هک  ره  دـعب 

يوار تسا . رامـشیب  لتق  بجوم  رایـسب و  ءامد  کفـس  ببـس  نیا  دیامن و  لاتق  لادج و  نآ  هطـساوب  دیاشگ و  نآ  رب  عمط  مشچ  هتـسناد 
نانچمه دومرف  نایب  تما  نآ  رب  تجح  لیلد و  يور  زا  تداهـش  يادا  ماگنه  رد  زور  نآ  رد  يرافغ  رذ  وبا  هک  یعون  نامه  دـیوگ  نخس 

ماع صاخ و  ناقلخ  تموکح  تلایا و  هطـساوب  مدرم  نایم  رد  بوشآ  هنتف و  نامزلا  بحاص  روهظ  جورخ و  ماگنه  ات  نامز  ناـمه  زا  دـش 
لاحترا ماگنه  رد  تلحر و  زا  لبق  تزعلا  بر  لوسر  ترضح  هک  دینادیم  امش  راضح  رشعم  يا  تفگ  نآ  زا  دعب  تسا . مادتـسم  یقاب و 

وزا دـعب  و  ع )  ) نینمؤملا ریماب  نیملاـعلا  بر  مکحب  تیـالو  رما  نم  زا  دـعب  باحـصا  يا  هک  دومرف  ررکم  لازی  ـال  دزیا  تمحرب  لاـقتنا  و 
امش ارچ   302 ص : ج1 ، جاجتحالا ، تسا . نیعتم  قلعتم و  نم  تیرذ  زا  نیرهاط  همئا  یقابب  نایعا  نآ  زا  دعب  نیـسح و  نسح و  وا  نارـسپ 
اذه عم  دیداد  یقاب  یبقع  رما  رب  حیجرت  ار  یناف  يایند  تعاطا  دـیدرک و  رهاظ  نیب و  رورـس  نآ  نامیپ  دـهع و  نایـسن  ربمغیپ و  لوق  حرط 

ار ناکم  نآ  هنکـس  ددرگن و  ریغتم  لیاز و  شمیعن  ریپ و  نوزحم و  زگره  شیناوج  هک  اریز  تسا . رییغت  رییغتیب  ترخآ  تذل  هک  دینادیم 
لیدـبت لـیلق  ریـصق  رمع  ریقح  شیعب  ار  نآ  یمیاد  تاذـل  امـش  ارچ  تسین . ررقم  نـیعم و  توـمی  ـال  يذـلا  یح  ناـسحا  دـیزم  زا  توـم 

ام و زا  شیپ  هک  ءایبنا  ریاس  مما  هچنانچ  دیئامرفیم  تسا  همیمذ  هیدر  تافـص  زا  تما  فیاوط  دزن  رد  هک  تعیب  دـهع و  ضقن  دـیئامنیم و 
تلذ كاخ  دنتشادرب و  ار  شیپ  رفک  شیک  نامه  هتـشگ  دترم  شیوخ  يایبنا  تلحر  زا  دعب  زین  هفیاط  نآ  دندوب  اقبیب  يارـس  نیرد  امش 
لعن هدرک  راهظا  راگزور  راگزورهیس  عمج  نآ  رادرک  يواسم  قفاوم و  راک  نیرد  زین  امش  دنتـشابنا . دوخ  دادس  لامعا  تانجو  رب  دادترا 

تشاداپ و ازج و  هک  اریز  دیشچ  دیهاوخ  دوخ  راک  لاکن  رادرک و  لابو  بیرقنع  دیدومن  افتقا  تعامج  نآب  ریت  هب  ریت  ادتقا و  اهنآ  هب  لعنب 
ام َو   » هک دومن  مالع  دزیا  هیآ  نیا  توالتب  دوخ  مایتلا  قدص  مالک  متخ  رذ  وبا  هاگنآ  دیسر . دهاوخ  امشب  امش  تکرح  نیا  تئیطخ  رزو و 

. ملعا هَّللا  ددنسپن و  متس  روج و  مما  هفیاط  چیه  هب  درادن و  اور  ملظ  مانا  زا  يدحا  چیه  هب  مالع  بهاو  ینعی  ِدِیبَْعِلل » ٍماَّلَِظب  َکُّبَر 

مالّسلا هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  تیالو  رما  رب  يدنکلا  دوسا  دادقم  تداهش  نایب 

دیـس نیرجاهم  زا  هک  يدنکلا  دوسالا  دادقم  نآ  زا  دعب  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  تیالو  رما  رب  يدنکلا  دوسا  دادقم  تداهـش  نایب 
نوچ یتخاـب  رد  هلیـسو  نآ  هب  ار  دوخ  یتخاـس و  دوخ  تمه  داـهن  شیپ  هک  متـس  ملظ و  زا  رکب  وبا  يا  تفگ  تساـخرب و  دوب  نیلـسرملا 
دعب هک  ياهناخ  یئامن . تزعلا  بر  ترضح  دوخ  راگدرورپ  تبانا  رافغتـسا و  تعجر و  هبوت و  هک  دیاب  تسا  یقاب  تقو  هلمجلا  یف  زونه 

رافغتـسا هبوت و  زا  دعب  راهنز  نادرگن . راتفرگ   303 ص : ج1 ، جاـجتحالا ، رازآ  رپ  ناـکم  نآ  رد  ار  دوخ  تست  نیکم  ماـنم و  وت  توف  زا 
تاحفـص رب  راکهنگ  مشچ  رابیوج  زا  بآ  دوخ  رامـشیب  میارج  رکذـت  زا  یئامن و  راـک  نیا  راـیتخا  دوخ و  تئیطخ  تهج  زا  رایـسب  هیرگ 

ررقم ملسم و  وا  بحاصب  ار  رما  نیا  يدوزب  هک  دیاب  تسا . لکشم  بعص و  تیاغب  لج  زع و  يادخ  دزن  رد  یگدنمرش  هک  يرابب  راسخر 
قیلا يرحا و  قحا و  یلوا و  وت  زا  تفالخ  رما  نیاب  ع )  ) یلع هک  اریز  يراین  يراسمرـش  يراوخ و  ماقم  رد  تماـیق  يادرف  ار  دوخ  يراد و 
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مالّسلا و هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  تیالو  لاوحا  قیاقح  رب  علطم  ملاع و  تسا و  روهظ  حوضو و  لامک  رد  وت  رب  رکب  ابا  ای  تسا .
ع)  ) یلع تیالو  تعیاـبم  ناـمیپ  تعیب و  دـقع  تما  ریاـس  زا  وت و  اـم و  زا  ۀـمحرلا  یبن  ترـضح  هک  ینادـیم  دوخ  وت  دوب . یهاوخ  هیحتلا 
تعاـطا و رب  ارت  نآ  زا  دـعب  دـینادرگ و  مزـال  وـت  ندرگ  رب  تجح  لـیلد و  يور  زا  ار  وا  تعاـطا  تعیاـبم و  هتفرگ و  تزعلا  بر  مـکحب 

نع فلخت  نم  هَّللا  نعل  تفگ  دومرف و  رایـسب  هغلابم  دیکأت و  باب  نآ  رد  دومن و  رما  تسا  ترـضح  نآ  یلوم  هک  دـیز  نب  ۀـماسا  تقافر 
يدـحا رگا  دـشابن و  اور  فلخت  ار  وا  دـشاب  ررقم  هماسا  یهارمه  تقافرب و  ۀـیربلا  دیـس  مکحلا  بسح  هک  یـسک  هیلع  ءانب  ۀـماسا . شیج 
تعیابم تقافرب و  ارت  همالا  یبن  هکنیا  تسا . نوریب  مالسا  لها  هلـسلس  زا  نوچیب و  ترـضح  بوضغم  نوعلم و  دیامن  ربمغیپ  رما  زا  فلخت 

هنوگچ سپ  درادن  تبسن  وتب  تفالخ  رما  هکنآ  هب  تسا  تراشا  هبنت و  دومن  نیعم  ررقم و  تداعـس  بحاص  نآ  تیار  تحت  ذافنا  هماسا و 
یضعب تنواعم  تدضاعم و  هلیسوب  دوخ  وت  رگا  دوب . نآ  رد  فرصت  تصخر  ارت  ات  دوش  بجاو  وتب  تفالخ  رما  ترضح  نآ  توف  زا  دعب 
ندـعم قافن و  ملعب  ارت  وا  دـنادرگ  بغار  صیرح و  رما  نیرب  ارت  هکنآ  اریز  ینادان . لهاج و  تیاغب  یناد  تفالخ  رما  قحتـسم  قیـال  تما 

لازنا و هیآ  نیا  دوخ  ربمغیپ  هب  وا  لاوحا  تقیقح  نایب  رد  لازی  ترضح ال  هک  لابقایب  صاعلا  نب  ورمع   304 ص : ج1 ، جاجتحالا ، قاقش 
دزیا مالک  هیآ  ریـسفت  باحـصا  لاح و  ملع و  لها  نایم  رد  فالتخا  چـیه  دـیامنیم . تلـالد  « 1 « » ُرَْتبَْألا َوُه  َکَِـئناش  َّنِإ   » هک دومن  لاـسرا 
ریما نیقفانم  ریاس  امـش و  رب  وا  هتفای و  لازنا  صاعلا  نب  ورمع  صاـصتخا  تفرعم و  هیامرـسیب  نآ  قح  رد  هیآ  نیا  هکنآ  رد  تسین  لاـعتم 

وا تقافرب  نیعم  ررقم و  نوچ  امـش  دـینادرگ  لـسرم  ثوعبم و  لسالـسلا  تاذ  هوزغب  ار  وا  لـسرلا  متاـخ  ترـضح  هک  یماـگنه  رد  دوب و 
ماگنه رد  رابتعا  تزع و  ار  امـش  هاگ  ره  دـینادرگ . رمتـسم  ضوفم و  امـش  هب  رثا  ترـصن  هاپـس  رما  تظفاحم  رکـشل و  تسارح  وا  دـیدوب 
تافو زا  دـعب  زورما  سپ  دیـشاب  طرخنم  طبترم و  نیقفانم  سیئر  مکح  تحت  رد  هک  دوب  ماجنا  هبترم و  نآ  هب  مـالع  کـلم  لوسر  تاـیح 

وبا يا  تما . هضیب  مالسا و  روغث  تظفاحم  طبض و  تلم و  عرش و  ماکحا  تنایص  تفالخ و  رما  تدالق  تسارح و  اجک و  امش  ۀیربلا  دیس 
تـسد زا  تقو  دزیرگ و  وت  زا  میمح  شیوخ و  دزیتسب و  وتب  هنامز  هکنآ  زا  رتشیب  زیتسم و  لوسر  تیب  لها  اـب  زیهرپب و  زیزع  يادـخب  رکب 

تـصرف مایا  رد  رگا  هک  اریز  یئامن . هئیطخلا  رفاغ  ترـضحب  تعجر  هبوت و  تمادن و  یناشیرپ و  راهظا  هک  دیاب  دننک  درتسم  ارت  دور و  وت 
هطساوب هکلب  ملسا  عفنا و  وت  ترخآ  ایند و  تهجب  راک  نیا  نیقیب  يدرگ  نامیشپ  دوخ  رادرک  زا  هدومن  تیـصعم  هانگ و  كرادت  یفالت و 
تعیابمب رورغم  هتبلا  يوش  راگتسر  یجان و  ات  يوشن  رادغ  يایند  رورغم  رایسب  رایسب  هک  راهنز  تسا . متا  حلصا و  مدرم  ریاس  راک  حالص 

تیاغب وت  راک  لـمهم و  وت  ياـیند  رما  لحمـضم و  وت  تفـالخ  يدوزب  هک  يدرگن  شیوخ  اـبرقا و  تعباـتمب  رهظتـسم  شیرق و  عاـمتجا  و 
ناکم و نآ  رد  تسا  ریدق  دزیا  ترضحب  وت  ریصم  عجرم و  ههبشیب  دوش  ربق  هریفح  وت  نکـسم  دیآ و  رـسب  وت  يایند  نوچ  ددرگ و  لتخم 

نآ رد  یسر و  نآ  هب   305 ص : ج1 ، جاجتحالا ، تسا  لجـسم  بوتکم و  وت  رب  لج  زع و  يادـخ  مکحب  وت  لمع  يازج  تشاداپ و  يوام 
مکحب بلاط  یبا  نب  یلع  هک  ینادیم  تسا . راکـشآ  رهاظ و  راهنلا  ۀـعبار  یف  سمـشلاک  وتب  راک  نیا  تقیقح  یـسرن و  یـسردایرفب  لحم 

هک دومرف  دوخ  تایح  مایا  رد  ررکم  دومحملا  یبن  ترـضح  هک  اریز  تسا . راک  رما و  نیا  بحاص  راتخم  لوسر  رما  رابج و  زیزع  يادـخ 
نب یلع  همئألا  وبا  ترضحب  تیالو  رما  میلست  هک  دیاب  تسا  نج  سنا و  یمامت  ماما  نم و  یـصو  نمیهم و  ترـضح  یلو  نم  زا  دعب  یلع 
زین هانگ  متا و  وت  رزو  رش  عفر  يارب  زا  یئامن  قحتسمب  قح  تعجر  یمکح  تردق و  بحاص  هک  مد  نیرد  رگا  هچ  یئامن . ع )  ) بلاط یبا 

هک مدرک  تزعلا  بر  ترضحب  تعجر  هبوت و  هطساوب  تحیـصن  ارت  نم  هک  هَّللا  و  تسا . ملـسا  وت  لاحب  تاجن و  هلیـسو  راک  نیا  فخا و 
. تسا نیرد  نیقی  ههبشیب و  نیسپاو  زور  رد  وت  تاجن 

ع)  ) یلع نینمؤملا  ریما  تیالو  رب  یملسالا  ةدیرب  تداهش  نایب 

زا تسا  راربالا  دیس  نیرجاهم  رابک  زا  زین  وا  هک  یملـسالا  ةدیرب  وزا  دعب  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  تیالو  رب  یملـسالا  ةدیرب  تداهـش  نایب 
ناحبـس و يادـخ  رما  تحت  رد  ام  یگمه  هکنآ  ملعا  هَّللا  هیآ و  ینعم  ریـسفت و  نوچ  َنوُعِجار .» ِْهَیلِإ  اَّنِإ  َو  ِهَِّلل  اَّنِإ   » تفگ تساخرب و  ياـج 
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يا تفگ  نآ  زا  دعب  تسا . یلاعت  كرابت و  يادـخ  ترـضحب  ازج  باوث و  ماگنه  رد  ام  یمامت  تعجر  مینانم و  دزیا  نامرف  داقنم  عیطم و 
لثم ار  دوخ  ای  يدرک  شومارف  اـیآ  رکب  اـبا  يا  وت  دـیدومن . لـطاب  رماـب  تاـقالم  لـج  زع و  قح  رما  بجع  لـتخم  تکرح  نیزا  هک  تما 

یعاود و سوه و  زآ و  نالیم  هکنآ  ای  یئامرفیم  نایع  رهاظ و  ناقلخ  هفاک  رب  ار  دوخ  یناداـن  لـهج و  یئاـمنیم و  ناـمدرم  رب  ناـشومارف 
دیس هچنآ  ای  306 و  ص : ج1 ، جاجتحالا ، داد . بیز  هولج و  وت  رطاخ  رد  ار  هلطاب  روما  دش و  وت  بیرف  هعدخ و  هلیـسو  وت  سفن  شهاوخ 

نآ دینادرگ و  نینمؤملا  ریماب  یمسم  ار  یلع  نیلسرملا  دیس  هک  يرادن  رطاخب  یتسین و  نآ  رکذتم  درک  رما  مکح و  نآب  ار  امش  ام و  رشبلا 
نیاب يدـحا  چـیه  بآمتلاسر  ترـضح  باحـصا  زا  بایترا  ههبـشیب و  دومن  ررقم  نیعم و  تما  همه  تراـماب  ربکا  دزیا  مکحب  ار  ردـفص 

. تسا ناشکندرگ  هدنشک  نانمؤم و  ریما  نیا  هک  دومرفیم  باطخ  بآمتیالو  نآب  تاقوا  رثکا  رد  و  دشن . بایماک  ززعم و  باطتسم  باطخ 
میارج و دیزم  هلیسو  يراکهانگ  تیـصعم و  ثعاب  يراکهزیتس  هک  زیتسم  قح  لها  اب  قح  ریغب  زیهرپب و  زیزع  بهاو  ترـضحب  رکب  ابا  يا 

کلاهم زا  دسرن  وت  دایرفب  يراتفرگ  ماگنه  رد  یـسک  دسر و  تکالهب  وت  سفن  هکنآ  زا  لبق  هک  دیاب  تسا . يراب  دزیا  دزن  رد  يراسمرش 
قحا رما  نیاب  وت  زا  تلاسر  ترضح  رما  یلاعت و  يادخ  مکحب  هک  یسکب  ار  تیالو  تفالخ و  یئامرف و  رذح  رقـس  قیاضم  زا  رطاخم و  و 

تعجر نآ  قحتـسمب  ار  قح  يراد  تعاطتـسا  تردـق و  هک  لاحلا  یئامنن . زارد  راک  نآب  بضغ  يدـعت و  تسد  یئاـمن و  در  دوب  یلوا  و 
کلـس رد  ار  دوخ  ياـمن و  لـمع  نادـب  مدرک  تلـالد  تاـجن  قیرطب  تحیـصن  يور  زا  ارت  نم  هک  یتسار  یتسردـب و  رکب  اـبا  يا  ياـمن .
یهاوخ نیدرمتم  ریهظ  ریـصن و  نیمرجم و  هلمج  زا  هک  يامنن  طرخنم  یهانپ  تلاـسر  رما  ناربکتـسم  یهلا و  ترـضح  ناـمرجم  نادّرمتم 

. دومن ماتتخا  مالک  نیاب  ار  دوخ  تداهش  و  « 1 « » َنیِِرفاْکِلل ًاریِهَظ  َّنَنوُکَت  الَف   » هک دومن  توالت  هَّللا  مالک  تیآ  نیا  نآ  زا  دعب  دوب .

مالّسلا هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  نأش  رد  رسای  رامع  تداهش  نایب 

تساوخ و ياپ  رب  دوب  رجاهم  راصنا و  مظاعا  زا  هک  رسای  رامع  وا  زا  دعب  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  نأش  رد  رسای  رامع  تداهش  نایب 
لهاج و رما  نیا  قیاقح   307 ص : ج1 ، جاجتحالا ، زا  رگا  تسین و  نایب  حاضیاب و  جایتحا  ارم  سپ  دـینادیم  رگا  راضح  رـشعم  يا  تفگ :
نیملـسم و نید  روماب  هکلب  دـناقیلا  يرحا و  تما  تفالخب  قحا و  یلوا و  تیالوب  ثرا  بسحب  امـش  ربمغیپ  تیب  لها  هک  دـینادب  دـینادان 

لها دوخ  بآم  عجرم و  امـش  یگمه  هک  دیاب  دناتما  رـصان  تلم و  ظفاح  ةوبنلا  تیب  لها  نوچ  دنانیما . میوق و  تیاغب  نینمؤم  حـلاصمب 
دسر و رارطـضاب  وت  راک  هکنآ  زا  شیپ  يامن  قح  در  رکب  یبا  يا  دینامنرد . باتک  باسح و  ماگنه  رد  ات  دیناد  بآمتلاسر  ترـضح  تیب 
نیب و امش  نایم  رد  میب  فوخ و  زا  ولمم  فالتخا  میظع و  بوشآ  هنتف و  دوش و  راکشآ  رهاظ و  وت  یناشیرپ  راجنهیب و  فیعـض و  وت  رما 

رما نیاب  مشاه  ینب  هک  دینادیم  قیقحتب  نوچ  لاحلا  دنراذگن . تفالخ  دنسم  رب  ارت  دنیاشگ و  يدعت  لواطت و  تسد  ادعا  ددرگ و  اراکشآ 
تیالو رما  دـنرختفم  ززعم و  لاح  لضف و  لامک و  ملع و  دـیزمب  رـشب  نج و  ریاـس  زا  هکلب  دـنرتیلوا  قحا و  امـش  زا  ربمغیپ  ادـخ و  مکحب 

ماما و تایرب  عیمج  رب  دوخ  تایح  مایا  رد  ربمغیپ  ترـضح  ار  یلع  هچ  دـیرادم . هجنر  ار  وا  دـیراذگ و  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریماـب 
قیقحت يور  زا  قـیلی  یغبنی و  اـمک  ار  نآ  تـقیقح  امـش  تـسا و  رهاـظ  نـشور و  رواد  دزیا  یلو  نآ  امـش و  ناـیم  قرف  دـینادرگ و  رورس 

یلع باب  الا  دومن  دوب  باهو  دزیا  دجـسمب  هک  باحـصا  باوبا  یمامت  دـس  بآمتلاسر  هک  ینامز  رد  اـصوصخ  دـیتسناد  تارم  تارکب و 
جیوزتب ار  یلاعت  هَّللا  مالـس  اهیلع  ارهزلا  ۀمطاف  دوخ  همیرک  اذه  عم  دومنن . بآمتیالو  نآ  باب  دس  بآمتلاسر  ترـضح  هک  مالّـسلا  هیلع 

زا يدـحا  چـیه  دومن و  رایتخا  راتخم  لوسر  هعـضب  نآ  ياـقل  ناقاتـشم  ناراگتـساوخ و  ریاـس  امـش و  زا  ار  وا  دومرف و  ررقم  ترـضح  نآ 
. دندشن زارفرس  رختفم و  زاتمم و  رهظتسم و  ۀمحرلا  یبن  ترضح  زا  تیانع  نآ  لثمب  شیوخ  هناگیب و  زا  باحـصا  فئاوط  ریاس  شیرق و 
هک دومرف  نافرع  لضف و  عبنم  نآ  ناشیلاع  نأش  رد  ناج  سنا و  ماما  نآ  اب  تبسن  ناسحا  قافـشا و  همه  نیا  اب  نانم  دزیا  ترـضح  لوسر 

لاعتم دزیا  لوسر  تفرعم  ناتسرهش  زا  لامک  ملع و  میلعت  هدارا  هک  ره  سپ  ارم   308 ص : ج1 ، جاجتحالا ، تسا  رد  یلع  مملع  هنیدم  نم 
شناد قیرط  هدارا  هک  یـسک  ینعی  دیآرد . تسا  بلاط  یبا  نب  یلع  هک  رهـش  نآ  هزاورد  زا  هک  دیاب  دیامن  لاعفلا  کلملا  هَّللا  مالـس  هیلع 
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دزیا لوسر  نآ  ملع  هنیدم  زا  مانالا  دیس  ترضح  نید  مالـسا  عیارـش و  ماکحا  زومر  هک  دیاب  دیامن  تاکرد  میلا و  باذع  زا  تاجن  باوبا 
دریگ ارف  دابعلا  یلو  نآ  دادما  تعاطا و  هلیسوب  ار  نآ  موسر  یگمه  دیآرد و  تسا  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  مامهلا  ماما  هک  مالع 
مامت رارطـضا  دـیادش و  ماگنه  رد  ار  مانا  ریاس  امـش و  هچنآ  هکنآ  رگید  ددرگ . لابو  میارج و  بحاص  َنُوَنب  َو ال  ٌلاـم  ُعَْفنَی  ـال  َمْوَی  رد  اـت 

لاعتم و بهاو  تیانع  دـیزم  زا  ار  وا  هک  لاح  لضف و  قباوس  هلیـسوب  ترـضح  نآ  دـیئامنیم و  مانالا  ماما  نآـب  عوجر  دـیآ  شیپ  یلکـشم 
يدـحا چـیهب  تسا و  ینغتـسم  دـینادیم  ملاع  لضاف و  دوخ  داقتعاب  امـش  هک  ار  هفیاط  نآ  عیمج  زا  تسا  لصاح  لـالجلا  وذ  لوسر  میلعت 

تاـیح دـیئامرفیم و  بصغ  ار  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  ترـضح  قـح  دـیئامنیم و  یئادـج  وزا  هجو  هچب  امـش  سپ  دـشن . جاـتحم 
«. ًالَدـَب َنیِِملاَّظِلل  َْسِئب   » هک دومن  تیادـه  یفاو  تیآ  نیا  توالت  نآ  زا  دـعب  دـیدرک و  رایتخا  یبقع  یمیاد  یقاـب  میعن  رب  ار  اـیند  ياـقبیب 

فالخ دناهدومن و  نامیا  عرـش و  ریغ  رومأب  ناسحا  ریخ و  بتارم  لیدبت  نایغط  يدـعت و  يور  زا  ناودـع  ملظ و  بابرا  هکنآ  هیآ  ریـسفت 
رسای رامع  هاگنآ  دندرگ . نیلفاسلا  لفسا  هنکـس  هلمج  زا  نیدلا  موی  رد  نیملاظ  تعامج  نآ  دناهدرک  راهظا  رافغ  ترـضح  مکح  هدارا و 

«1 « » َنیِرِساخ اُوِبلَْقنَتَف  ْمُکِرابْدَأ  یلَع  اوُّدَتَْرت  َو ال   » دومن دوخ  مالک  متخ  هیآ  نیاب 

ع)  ) نینمؤملا ریما  يارب  بعک  نب  یبا  تداهش 

تـسا رهاظ  امـش  اـمب و  رکب  اـبا  يا  تفگ  تساـخرب و  ياـج  زا  بعک  نب  یبا  نآ  زا  سپ  ع )  ) نینمؤملا ریما  يارب  بعک  نب  یبا  تداـهش 
ررقم نیعم و  ردـیح  نینمؤملا  ریما  تهجب  ار  تماـما  هلیلج  هبترم  تیـالو و  هعیفر  هبتر  رواد  دزیا  ترـضح  هک   309 ص : ج1 ، جاجتحالا ،

یلع نوچ  لج  زع و  مکح  رب  انب  لسرلا  متاخ  ترضح  دیامن . غیلبت  ایارب  هفاکب  ار  نآ  قیاقح  هک  دومرف  رما  دوخ  لوسر  ترـضحب  دومن و 
اذـه یلع  ءانب  دومرف  ناشیا  تعیابم  تعباتمب و  رما  مالّـسلا و  هیلع  ترـضح  نآ  تیالو  غیلبت  دومن و  بصن  تما  تماما  رب  ار  مالّـسلا  هیلع 

وا نیشناج  یصو و  باب  رد  بآمتلاسر  ترضحب  یصاع  هک  یسک  لوا  نیقی  ههبشیب و  ینک  مالّسلا  هیلع  یلع  تیالو  رد  فرـصت  وت  رگا 
یبـن یـصو  یفـصو و  یهلا  یلو  یلع  دـش  روکذـم  هچناـنچ  هک  اریز  دوب . یهاوـخ  وـت  هدـش  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملا  ریما  بآـمتیالو 
هتفاین شنزرـس  میال  ۀمولب  ایند  رد  ات  یئامن  قح  لهاب  قحتـسمب و  قح  در  هک  دـیاب  تسا  یهانپ  تلاسر  ترـضح  یهاون  رماوا و  فداصم 
تباـنا هبوت و  دوخ  تئیطخ  رزو و  تفخ  تهجب  هک  دـیاب  يدرگن . راسمرـش  ملاـتم و  باـقع  میـالمان و  باذـعب  یبـقع  رد  یناـم و  ملاـس 

هبئاشیب هک  اریز  یئامرفم . دـینادرگ  قحتـسم  سک  رگید  هطـساوب  سدـقا  دزیا  هک  يرماب  صتخم  ار  دوخ  یئاـمن و  تزعلا  بر  ترـضحب 
تراسخ ررض و  هکلب  تسین  دوجوم  لعف  نآ  زا  دوس  چیه  ارت  دومن و  یهاوخ  باسحیب  لامعا  نآ  لابوب  تاقالم  باسحلا  موی  رد  بایترا 

زا ارت  لاـعتم  دزیا  دومن و  یهاوـخ  دوـبعم  ترـضحب  تعجر  هدوـمن  تقراـفم  هقـشملا  راد  نیزا  بیرقنع  تسا . تباـث  لـصاح و  تیاـهنیب 
راتفرگ خزودـب  دـلخم  ار  دوخ  ناد و  تمینغ  تصرف  لاحلا  دـیامرف  بذـعم  باذـع  لابوب  ارت  هلیـسو  نادـب  دـیامن و  لاؤس  لامعا  تیانج 

رداق ترضح  ینعی  ِدِیبَْعِلل » ٍماَّلَِظب  َکُّبَر  ام  َو   » هک دومن  مالع  دزیا  مالک  هیآ  نیاب  تحیـصن  ماجنارـس  تداهـش و  متخ  هاگنآ  سپ  نادرگم .
ددرگ نایع  دیاع و  ناگدـنب  هب  هچنآ  هکلب  ددنـسپن  ملا  روج و   310 ص : ج1 ، جاجتحالا ، ملظ و  متـس و  ناگدنب  زا  يدحا  چیه  رب  دـحاو 

. تسا ناشیا  لمع  تشاداپ  لعف و  يازج 

يرابلا مالس  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  يارب  يراصنا  تباث  نب  ۀمیزخ  تداهش 

باحـصا نایعا  زا  هک  يراصنالا  تباث  نب  ۀمیزخ  وزا  دـعب  يرابلا  مالـس  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  يارب  يراصنا  تباث  نب  ۀـمیزخ  تداهش 
نامیا لها  زا  سک  ود  ياجب  ارم  تداهش  نامزلا  رخآ  لوسر  هک  دینادیم  ایآ  نامدرم  رـشعم  يا  تفگ  تساوخ و  ياپ  رب  دوب  يراب  لوسر 

ار ملاع  يادخ  مهدیم و  تداهش  نم  تفگ  هاگنآ  سپ  دوب . نینچ  یلب  دنتفگ  دومنیمن  ناسحا  نیا  امـش  زا  يدحا  چیه  اب  دومنیم و  لوبق 
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نید و همئا  ناـشیا  هک  اریز  دـنالطابلا . قحلا و  نیب  قوراـف  نم  تیب  لـها  دومرف  هک  مدینـش  لوـسر  ترـضح  زا  نم  هک  مرآیم  تداهـشب 
اَّلِإ ِلوُسَّرلا  یَلَع  ام  َو  ننملا  وذ  هیآ  رب  انب  نم  رب  تسا و  متحتم  ضرف و  مزال و  بجاو و  ناشیاب  افتقا  ادتقا و  دنانیلسرملا  دیس  عرـش  ظفاح 

. مدینادرگ يرب  نآ  زا  ار  دوخ  همذ  مدیناسر و  امشب  نآ  غیلبت  دوب  مزال  بجاو و  هچنآ  ُنِیبُْملا  ُغالَْبلا 

ناجلا سنالا و  ماما  یلع  نینمؤملا  ریما  يارب  ناهیتلا  نب  مثیهلا  وبا  تداهش 

دیـس راصنا  نایعا  زا  زین  وا  هک  ناهیتلا  نب  مثیهلا  وبا  نآ  زا  دعب  ناجلا  سنالا و  ماما  یلع  نینمؤملا  ریما  يارب  ناهیتلا  نب  مثیهلا  وبا  تداهش 
رد مدوب  رضاح  مدآ  دلو  دیس  تمدخ  تبحـص  فرـشب  ریدغ  مخ  زور  رد  نم  نیملـسملا  رـشاعم  يا  تفگ : تساوخ و  ياپ  رب  دوب  راربالا 
نم  » هک دومرف  ترـضح  نآ  قح  رد  دومن و  ررقم  نیعم و  ماع  صاخ و  تماما  تیالوب و  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  مانا  هصالخ  نآ  ماـگنه  نآ 

دومن یلع  تماقا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  هیربلا  دیس  هکنیا  هک  دنتفگ  رامشیب  تما  راصنا و  زا  يرایـسب  تقو  نآ  رد  هالوم  یلعف  هالوم » تنک 
رد مالّسلا  هیلع  یلع  تماقا  رـشبلا  دیـس  ترـضح  هک  دنتفگ  یهورگ   311 ص : ج1 ، جاجتحالا ، تستما . تیالو  تفـالخ و  هطـساوب  هتبلا 

قدص مالک  نیزا  بلطملا  دبع  نامدود  فرشا  نآ  دارم  بلطم و  هکلب  تسین  ریبک  عیـضو و  ره  تماما  تفالخ و  هطـساوب  ریدغ  مخ  زور 
هن دشاب  وا  يالوم  مالّسلا  هیلع  یلع  یبن  زا  دعب  دوب  یلوم  یلاعت  کلم  لوسر  ارک  ره  هک  نآب  تسا  مانا  مالعا  نالعا و  ماجنا  تیاده  مایتلا 

عونب مانا  زا  يدحا  ره  ار ، مارکالا  یبن  مالک  نوچ  دوب . ماع  صاخ و  ماما  مانا و  هفیلخ  یبرعلا  دیـس  تافو  زا  دـعب  مالّـسلا  هیلع  یلع  هکنآ 
ام و هرخالاب  دیسرمهب  نامدرم  نایم  نانخس  عازن و  دندومرفیم و  راکـشآ  نیب و  رایـسب  یناعم  راربالا  دیـس  راتفگ  يارب  هدومن  لمح  رگید 

ماهفتسا مالعتسا و  مالک  نآ  زا  مانالا  دیس  بلطم  مارم و  زا  میتشاد و  لاسرا  لاعتم  لوسر  تمدخب  لاح  بابرا  زا  یعمج  لادج  باحـصا 
یمامت هطساوب  تسا  ع )  ) یلع تفالخ  تیالو و  راهظا  نایب و  مالک  نیزا  نم  مارم  بلطم و  هک  دومرف  نینچ  دوبعملا  کلملا  یبن  میدومن .
مناتما زا  نامدرم  نیرتحـصان  ناج و  سنا و  ماما  نانمؤم و  یلو  یلع  هک  دـیئامن  مالعا  ایارب  ریاسب  ام  نابز  زا  امـش  مالع  کلم  مکحب  ماـنا 

مانا ریاسب  باحـصاب و  مارکالا  یبن  ماغیپ  دـندومن  تعجارم  تدواعم و  همحرلا  یبن  ترـضح  تمدـخ  زا  تعامج  نآ  نوچ  تسا . ناـتماب 
مثیهلا وبا  هاگنآ  سپ  دندیدرگ . رطضم  نیمغ و  یعمج  رشبتسم و  جهتبم و  یضعب  رشبلا  دیـس - ماغیپ  زا  رـسکی  مالک  نیعمتـسم  دندیناسر 

َناک ِلْصَْفلا  َمْوَی  َّنِإ   » هیآ و  « 1 « » ْرُفْکَْیلَف َءاش  ْنَم  َو  ْنِمُْؤْیلَف  َءاش  ْنَمَف   » هک دومن  متخ  ملاع  رداق  مالک  هیآ  ود  نیاب  ار  دوخ  مالک  تداـهش و 
ره دنراتخم  تعامج  نآ  دیناسر  قیالخ  ریاسب  مالّسلا  هیلع  یلع  تیالو  تقیقح  ءایبنألا  دیـس  ترـضح  نوچ  هکنآ  هیآ  ریـسفت  « 2 « » ًاتاقیِم
ای دـنیامن  وا  تیالو  لوبق  هتبلا  دـندرگ  تدـیقع  قداص  بحم  تیوط و  یفاـص  نمؤم  مالّـسلا  هیلع  یلع  تیـالو  لوبق  هلیـسوب  دـهاوخ  هک 

موی هک  لآم  رد  هفیاـط  ود  نیا  لاوحا  قیاـقح  312 و  ص : ج1 ، جاجتحالا ، دنوش . تیورب  رفاک  همالا  ماما  نآ  تماما  لوبق  مدـع  هطـساوب 
. ددرگ نشور  رهاظ و  نیب و  حضاو و  تسا  لاجر  اسن و  دارفا  یگمه  لامآ  یناما و  قیقحت  لصف و  نایب  تاقیم 

ع)  ) یلع نینمؤملا  ریما  يراب  دزیا  یلو  يارب  يراصنا  فینح  نب  لهس  تداهش  نایب 

نابحم زا  هک  يراصنا  فینح  نب  لهـس  نآ  زا  دـعب  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  يراب  دزیا  یلو  يارب  يراـصنا  فینح  نب  لهـس  تداهـش  ناـیب 
يا هک : دومرف  تسارایب و  نامزلا  رخآ  لوسر  تیحت  دورد و  نانم و  دزیا  يانث  دـمحب و  ناسل  تساوخ و  ياپ  رب  دوب  يراـب  لوسر  صاـخ 

رد ینعی  ناـکم  نیرد  هک  مدـید  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک  مهدـیم  تداهـش  نم  هک  دیـشاب  هاوگ  شیرق  رـشعم 
نیا نامدرم  رشعم  يا  تفگ : دیسر  باحصا  کیدزنب  نوچ  هتفرگ  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  تسد  ترضح  نآ  هک  فینحلا  یبن  فیرش  هضور 

فازگیب تسنم و  دهعب  هدعوب و  هدننکافو  نم و  نید  هدننکادا  نم و  نید  مکاح  یـضاق و  نم و  زا  دعب  تسا  امـش  ماما  نم و  یـصو  یلع 
هحفاصم نم  اب  ربکا  دزیا  مکحب  رثوک  ضوح  رانک  رد  هک  یسک  لوا  ددرگن و  رهاظ  فالخ  هویش  الصا  فاصنا  ندعم  لدع و  عبنم  نآ  زا 
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رشبلا نجلا و  ماما  نآ  ترصن  دوب و  رورس  نآ  عیطم  هک  ار  یسک  یبوط  تسا . مالّـسلا  هیلع  ردیح  نینمؤملا  ریما  ترـضح  ههبـشیب  دیامن 
. ردیح نینمؤملا  ریما  رما  مکح و  تفلاخم  هطساوب  تسا  رمتسم  ایهم و  رفاو  نالذخ  رقس و  لیو  هاچ  دیامن و 

فینح نید  یلو  یلع  نینمؤملا  ریما  یلع  نینمؤملا  ریما  يارب  فینح  نب  نامثع  تداهش  نایب 

شردارب دیناسر  لحم  نیاب  مالک  لهس  نوچ  فینح  نید  یلو  یلع  نینمؤملا  ریما  یلع  نینمؤملا  ریما  يارب  فینح  نب  نامثع  تداهش  نایب 
ناگدنیامن هار  نیمز و  لها  موجن  نم  تیب  لها  دومرفیم  هک  مدینش  ملاع  دیس  ترضح  زا  نم  تفگ  تساوخ و  ياپ  رب  فینح  نب  نامثع 

عیمج رب  هک  اریز  دنکن  مدقت  ناشیا  رب  تفالخ  تیالو و  رما  رد  سدقت  یلاعت و  بجاو  مکح  رب  انب  سک  چیه  هک  دیاب  دـنانیقولخم . همه 
مدرم همه  رب  نم  يایـصوا  یلاعت و  يادـخ  يایلوا  ار   313 ص : ج1 ، جاـجتحالا ، ع )  ) دـالوا یلع و  هک  تسا  مزـال  بجاو و  مما  فیاوط 

رد دیناسر  ماقم  لحم و  نیاب  ماجنا  تیاده  مالک  نوچ  مالع  دزیا  لوسر  ترـضح  دـنناد . نج  سنا و  يداه  ار  ناشیا  نم  زا  دـعب  هتـسناد 
لج زع و  لوسر  ای  تفگ  تساوخ و  ياپ  رب  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  لوسرلا  متاخ  لثم  تنج  لفحم  نادعستسم  زا  یصخش  لحم  نآ 

نامثع نوچ  تسناشیا . نیرهاط  دالوا  یلع و  نم  تیب  لها  هک  دومرف  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  همحرلا  یبن  دنناسک  هچ  امـش  تیب  لها 
یماس یماسا  ایارب  همئا  دوخ و  يایـصوا  نایب  ماگنه  رد  مانالا  دیـس  نوچ  رکب  ابا  يا  تفگ  دـیناسر  ماقم  نیاب  تداهـش  مالک و  فینح  نب 

نج و همه  زا  رتشیپ  هک  یعمج  کلـس  رد  ار  دوخ  امـش  هک  دیاب  هیلع  ءانب  دـینادرگ  روکذـم  ار  ناشیا  ناشیلاع  دالوا  یلع و  نینمؤملا  ریما 
ماندب ایند  رد  ات  ینادرگن  طرخنم  دندینادرگ  رفاک  یبن  تیب  لها  یلع و  تیالو  لوبق  مدع  ببسب  رورس  لوسر  لوق  تفلاخم  هلیـسوب  رـشب 

َو َهَّللا  اُونوَُخت  ال  « » 1 « » ِِهب ٍِرفاک  َلَّوَأ  اُونوُکَت  َو ال   » هک دومن  تیآ  نیا  توـالت  ناـمثع  هاـگنآ  يدرگن . ریحتم  رـساخ و  ترخآ  رد  ریغتم و  و 
هک اریز  تسا  نوعلم  دودرم و  نآ  بکترم  تسین و  تصخر  زیاج و  ۀیربلا  دیس  ترـضحب  تزعلا و  برب  تنایخ  رکب  ابا  يا  «. 2 « » َلوُسَّرلا

. تسنارین باذع و  راوازس  نابات و  خزود  بجوتسم  نامگ  ههبشیب و  هَّللا  لوسر  رما  درمتم  هلا و  فلاخم  مکح و  نیاخ 

مالّسلا هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  يراب  دزیا  یلو  يارب  يراصنا  بویا  وبا  تداهش  نایب 

دیناسر نایاپب  دوخ  تداهـش  نامثع  نوچ  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  يراب  دزیا  یلو  يارب  يراصنا  بویا  وبا  تداهـش  نایب 
ملس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  تیب  لها  قح  رد  هَّللا  دابع  يا  تفگ  تساوخ و  ياپ  رب  هنع  هَّللا  یضر  يراصنا  بویا  وبا  وا  زا  دعب 

دحاو ترضح  هک  یقح  ادخ  ناگدنب  يا  دیرب . هلا  ترضحب  هانپ  هارکا  لعف  زا  دیزیهرپب و  ناشیا   314 ص : ج1 ، جاجتحالا ، تفلاخم  زا  و 
نایعا نآ  قح  دینکن و  زارد  نآ  رب  يدعت  تسد  هتبلا  دومرف  ررقم  نیعم و  رشبلا  ۀمئا  هطساوب  ار  نآ  دینادرگ و  نآ  قحتـسم  ار  ناشیا  قلاخ 

عامتـسا سدـقت  یلاعت و  دزیا  سدـقم  لوسر  ترـضح  زا  سلجم  لحم و  دـنچ  رد  ناردارب  اب  ام  هچنآ  هک  اریز  دـینک  در  نآ  قحتـسمب  ار 
ترضح يایلوا  نم  تیب  لها  هک  دیناسر  سک  ره  عماسمب  سلجم  ددعتم و  ماقم  رد  سدقالا  یبن  ترضح  هکلب  دیدینش . زین  امـش  میدومن 

تیالو و راهظا  ردیح و  نینمؤملا  ریما  يوسب  امیا  ررکم  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ  ترضح  دنانج . سنا و  یمامت  همئا  نمیهم و 
روصنم و رورس  نآ  رـصان  نیعم و  تسا  هرفک  لتاق  هررب و  ریما  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  نیا  هک  دومرف  دومن و  رورـس  نآ  تفالخ 
لوذـخم و لداـع  ماـما  نآ  لذاـخ  دزیا و  یلو  نآ  قح  رد  ملاـظ  تسا و  روضحب  رورـس  نآ  زا  دورد  روـفغ و  بر  تمحرب  مرکم  ززعم و 

ادـخ لوق  فالخ  ماما  نآ  قح  رد  امـش  زا  انایحا  رگا  دـیرادم و  اور  اـیاربلا  ماـما  نآ  رب  ملظ  تسا . روضحیب  راـتفرگ و  منهج  ملا  دـیادشب 
مالـس هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  بآمتیالو  ترـضح  زا  باب  چیه  رد  دیئامن و  رافغتـسا  هبوت و  میحرلا  باوت  ترـضحب  هک  دیاب  ددرگ  رهاظ 
هاگنآ سپ  دینادم . راوازـس  راربالا  ماما  نآ  زا  ضارعا  دینکم و  رایتخا  رارک  ردـیح  زا  رابکتـسا  رابدا و  دـینادرگن و  يور  باهولا  کلملا 
«. نیضرعم هنع  اولوت  و ال  نیربدم . هنع  اولوتی  و ال  ٌمیِحَر » ٌباََّوت  َهَّللا  َّنِإ   » هک دومن  تداهش  مالک و  متخ  هثلث ؟؟؟ تایآ  نیاب  بویا  یبا 
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[ تفالخ هراب  رد  رمع  رکب و  وبا  راتفگ  ]

هک تسیورم  لوقنم و  قلاخلا  هَّللا  مالـس  هیلع  قداصلا  دـمحم  نب  رفعج  قئالخلا  ماما  ترـضح  زا  تفالخ ] هراب  رد  رمع  رکب و  وبا  راتفگ  ]
ار رورس  نآ  تیقحا  تیولوا و  لیالد  دومن و  ردیح  نینمؤملا  ریما  تیالو  رب  تداهش  عامتسا  رشبلا  دیس  ترضح  باحصا  زا  رکب  ابا  نوچ 

بارطضا رد  ریحتم و  تیاهنیب  باتیب و  رطضم و  تیاغب  دیدرگ  عمتسم  هقح  وه  امک  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ  باحـصا  عیمج  زا  وزا و 
ج1، جاجتحالا ، تیالو  رما  رد  دوخ  فرـصت  رب  لیلد  تجح و  تماقا  اب  همحرلا  یبن  باحـصا  تداهـش  حرج  عفد و  رب  تردق  الـصا  دش 

نایع رهاظ و  ناکم  نآ  رد  نانگمه  رب  دوخ  توکس  تهب و  هتـشگ  باتیب  زجاع و  باحـصا  باوج  باب  رد  اذهل  تشادن . تما   315 ص :
رما یلوتم  ار  امـش  نم  راتخملا  یبن  ترـضح  راصنا  باحـصا  يا  تفگ : دروآرب و  رـس  یتدم  زا  دعب  تخادـنا و  شیپ  رد  رـس  دـینادرگ و 
هیلع یلع  ات  هک  اریز  دیراذگب  ارم  دـینک و  رایتخا  ار  سک  نآ  دـیناد  راوازـس  قیال و  راک  نیاب  ارک  ره  مدـینادرگ  راک  نیا  راتخم  تیالو و 

عمجم نآ  لها  عمسب  دینادرگ و  دنلب  زاوآ  هاگنآ  سپ  متـسین  راوازـس  تما  تفالخ  رما  ماجنارـس  هطـساوب  نم  تسا  امـش  نایم  رد  مالّـسلا 
ینولیقا ینولیقا   » هک تفگ  رکب  وبا  هک  تسروکذم  هقث  تیاور  یـضعب  رد  و  مکیف .» یلع  مک و  ریخب  تسل  ینولیقا و  ینولیقا   » هک دـیناسر 

باحـصا دزن  رد  تما  تفالخ  رما  رد  قاقحتـسا  مدـعب  رارقا  رکب  ابا  ریدـقت  ود  ره  رب  هکنآ  مالک  هصـالخ  مکیف .» یلع  مکریخب و  تسل  و 
يا تفگ  هدروآ  رکب  یباب  يور  تعاـس  رد  درک و  رهاـظ  بضغ  هدـش  ریحت  رد  مدرم  عیمج  زا  هداـیز  مد  نآ  رد  باـطخلا  نب  رمع  دومن .

یتشاد تماقتـساب  ارچ  مارک  ماقم  نیاب  ار  دوخ  سفن  سپ  دوبن  تما  یقاب  شیرق و  رب  تجح  لیلد و  تماقا  تردق  ارت  هاگ  ره  نابزب  عکلا 
علخ تنطلـس  تعلخ  زع  زا  ارت  هک  متـشاد  فورـصم  نآ  رب  دوخ  تمه  هک  تسا  مسق  ملاع  يادخب  ارم  هَّللا  و  یتشگ . تفالخ  رما  دلقتم  و 
وبا مزاس . ضوفم  عوجرم و  واب  ردـقلا  عیفر  رما  نیا  میاـمن و  هفیذـح  ینب  یلوم  هلاوح  راـک  نیا  منادرگ و  لوزعم  تما  تفـالخ  زا  هدومن 

رب ار  وا  دـیناسر و  وا  لزنمب  هتفرگ  رکب  اـبا  تسد  رمع  تقو  نآ  رد  دـمآ  ریزب  رـشبلا  دیـس  ترـضح  ربنم  زا  رمع  لوق  عامتـسا  زا  دـعب  رکب 
سدـقم دزیا  لوسر  باحـصا  زا  سک  چـیه  زور  هس  ات  دومرف و  دوخ  هناخب  تعجارم  نآ  زا  دـعب  هدومن  رایـسب  دـیکأت  تفالخ  رما  رارـصا 

لاونم نیرب  هثلث  مایا  لاوحا  نوچ   316 ص : ج1 ، جاجتحالا ، یتفریذپ . زاینیب  ترضح  زامن  یگدنب و  هطساوب  هکلب  يدرکن  ددرت  دجسمب 
لوسر و دجـسم  ددرت  كرت  ببـس  رکب  ابا  يا  تفگ  دش و  رـضاح  رکب  ابا  هناخ  ردب  رفن  رازه  اب  دیلو  نب  دلاخ  مراهچ  زور  تفای  مارـصنا 

درک دنهاوخ  تما  تفالخ  رما  رد  عمط  امـش  يالیتسا  تردق و  هظحالم  زا  مشاه  ونب  هک  دـیناد  نیقی  تسین  مولعم  نتـشگ  یفتخم  هشوگب 
رکب ابا  دزن  مدآ  رازه  اب  زین  ملاس  نامیلا  ۀفیذح  مالغ  مد  نامه  رد  هک  دوب  ملکت  رد  دـلاخ  اب  رکب  ابا  تسین . فالخ  باب  نیا  رد  هَّللا  هک و 
رکب ابا  شیپ  تسیب  تسیب  هد  هد  ناشیا  زا  دعب  مدرم  نینچمه  دندیـسر  لحم  نامه  رد  لمکم  درم  رازه  اب  لبج  نب  ذاعم  وزا  دعب  دیـسر و 

دومرف عمج  رمم  یـضعب  زا  رطاخ  دومن و  هظحالم  ار  مدرم  عامتجا  نوچ  رمع  دنتـشگ . عمتجم  سک  رازه  راهچ  هکنآ  ات  دندشیم  رـضاح 
رد رمع  دنتـشگ . رـضاح  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبنلا  دجـسمب  هتـشادرب  ار  رکب  ابا  رهتـشم  هنهرب  ياهریـشمش  اـب  رکـشل  نآ  قاـفتاب 

ربمغیپ دجسم  رد  ار  مدرم  یمامت  نوچ  دومنیم و  رفاو  یعس  رکشل  طایتحا  مزح و  رد  هنهرب  ریشمش  اب  هریغ  شیرق و  رکسع  نآ  شیپاشیپ 
تفـالخ و رب  هیحتلا  مالّـسلا و  مهیلع  وا  دـالوا  یلع و  نینمؤـملا  ریما  تیوـلوا  تیقحا و  رب  تداهـش  اـقباس  هک  یعمجب  يور  دـید  رـضاح 

هقدح زا  ار  وا  ياهمشچ  ناکیپ  نم  هنیآ  ره  ددرگ  ملکتم  قباس  مالکب  امـش  زا  یکی  رگا  هک  هَّللا  و  تفگ : هدروآ  دندوب  هداد  تما  تیالو 
نایعا تفلاـخم  قیرط  دـیئامن و  دوخب  محر  هک  دـیاب  مناـیرگب  سک  نآ  رب  ار  وا  لاـیع  لـها و  منادرگ و  نتیب  ار  وا  رـس  هکلب  مرآ  نوریب 

. دیئامیپ هن  بآمتلاسر  ترضح  باحصا 

[ صاعلا نب  دلاخ  راتفگ  ]

تیاغب دومن  رمع  هدوتسان  تالاقم  عامتسا  نوچ  دوب  بآمتیالو  ترضح  تیالو  دوهش  قبسا  هک  صاعلا  نب  دلاخ  صاعلا ] نب  دلاخ  راتفگ  ]
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دیدهت تما  یقاب  دوخ و  ياهریشمشب  ار  ام  هیشبحلا  كاهـصلا  نبا  ای  تفگ  هدروآ  رمعب  يور  تشگ . لعتـشم  شبـضغ  رئاون  تفـشآرب و 
رداق ترضحب  هَّللا  و  دیوشیم .؟؟؟  317 ص : ج1 ، جاجتحالا ، ام  عارقا  هلیـسو  هتـشگ  رختفم  جهتبم و  دوخ  ترثک  تیعمجب و  ای  دیئامنیم 
امـش رظن  رد  ددع  بسحب  دـنچ  ره  تسا  رتزیت  تما  ریاس  امـش و  فویـس  زا  تیاغلا  تیاغب  نامیا  لها  ام  ياهریـشمش  هک  تسا  مسق  ملاع 

تجح هک  اریز  رتشیب . تکوش  تمشح و  رد  میرتشیب و  توق  تردق و  رد  تزعلا  بر  دادما  هلیـسوب  نکیل  میرتمک  امـش  زا  رـصبیب  مدرم 
ار دوخ  ماما  تعاطا  نم  رگا  هک  تسا  مسق  ملاع  يادـخب  هَّللا  و  دـیدیناسر . دوخ  رـصاق  رطاخب  هچ  امـش  تسام  اـب  هیطعلا  بهاو  ترـضح 

داهج هلتاقم و  امش  اب  دابعلا  کلملا  هَّللا  هجول  اصلاخ  هدینادرگ  رهتشم  امش  هلداجم  هبراحم و  رد  ار  دوخ  ریشمش  متسنادیمن  يرحا  یلوا و 
تاعارم ضحم  ریطخ  نیرد  ریـصقت  دـعاقت و  ارم  مدومنیم و  رهاظ  هیربلا  دیـس  تما  دزنب  دوخ  ترذـعم  ناـحتما  ـالتبا و  هکنآ  اـت  مدرکیم 

تفگ صاعلا  نب  دلاخ  نانخس  عامتـسا  زا  دعب  ردیح  نینمؤملا  ریما  ترـضح  تسا . رواد  دزیا  یلو  نآ  مکح  تعاطا  رطاقم و  ضیف  رطاخ 
رب انب  دلاخ  تسا . روکـشم  لوذبم و  باب  نیرد  وت  یعـس  روهـشم و  فورعم و  مانا  رثکاب  وت  مارکا  تزع و  ماقم  هبتر  هک  نیـشنب  دلاخ  يا 
نم ربکا  هَّللا  تفگ  تساخرب و  ياج  زا  هنع  هَّللا  یضر  یسراف  ناملس  مد  نآ  رد  دیدرگ . نکمتم  دوخ  ياج  رب  ۀعاطلا  ضرتفم  ماما  مکح 

اب مدجسم  رد  يزور  یلع  نم  مع  نبا  ردارب و  هک  دندومرفیم  هک  مدومن  عامتسا  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  ترضح  زا  يزور 
چیه دنیامن . وا  رایخا  ناعباتم  یلع و  لتق  هدارا  هتشگ  رضاح  اجنآ  رد  ران  لها  بالک  زا  یعمج  هاگان  هک  دنشاب  رقتـسم  نکمتم و  رفن  دنچ 
دومن ناملـس  مالک  عامتـسا  نوچ  باطخلا  نب  رمع  دـنزورهریت . هفیاط  نیا  بـالک  نآ  زورما و  زور  نآ  هک  تسین  لـصاح  ارم  کـش  عون 
ربکا قیدـص  تساوخیب  هک  تساوخ  درک و  هنع  هَّللا  یـضر  یـسراف  ناملـس  لـتق  دـصق  دـش  ملاـتم  تیاـغب  تفر و  هصغ  مغ و  رد  رایـسب 

رد ۀیحتلا  مالّسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  همالا  ماما  ترضح  دنادرگ . دیهـش  ار  وا  دیجم  ترـضح  تیـشم  318 و  ص : ج1 ، جاجتحالا ،
ربکا يادخ  باتک  رگا  هیشبحلا  كاهـصلا  نبا  ای  تفگ  دز و  نیمز  رب  هتفرگ  ار  وا  نابیرگ  تخیوآ و  رمع  رد  تساخرب و  ياج  زا  تعاس 

يوقا و فعضا و  مادک  امش  ام و  زا  هک  مدومنیم  وتب  هنیآ  ره  یتشگن  ردصم  نم  ربص  باب  رد  رتشیپ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  لوسر  دهع  و 
زا ار  رمع  سامتلاب  مدرم  زا  یعمج  مد  نآ  رد  میرتشیب . تعاجـش  یگنادرم و  رد  رتمک و  ددـع  بسحب  اـی  دـنايرحا  قیلا و  تمدـخ  نیاـب 

دوخ نارای  باحـصا و  بناجب  ناسحا  تافتلا و  يور  ناج  سنا و  ماما  ترـضح  نامز  نامه  رد  دـندرک  صالخ  مالّـسلا  هیلع  یلع  تسد 
لالض و بابرا  هکنآ  تیاهن  دیدیناسر  مارصنا  ماجناب و  دوخ  دهج  یعس و  لذب  هک  داب  امش  رب  يادخ  تمحر  هَّللا  مکمحر  تفگ : هدروآ 

كاخ دنتـشاد و  مدقم  نامزلا  رخآ  لوسر  رما  نمحرلا و  میحر  مکح  تعاطا  رب  ار  ناطیـش  تعباتم  هدومن  یلادـتعایب  باب  نیرد  تیاوغ 
یبنلا دجـسم  لخاد  نم  هک  تسا  مسق  ملاع  رداق  ترـضحب  هَّللا  و  دنتـشابنا . دوخ  يرادرک  وکین  لامعا  تاحفـص  رب  يراـکنایز  تراـسخ 
یغاب یغاط  کلم  نآ  سلجم  رد  نمیهملا  کلملا  مالّسلا  امهیلع  نوراه  یـسوم و  نم  تقیرط  ردارب  ود  هک  عون  نامهب  رگم  مدشن  (ص )
دندرک بلط  دادما  تناعا و  باحصا  زا  باهو  دزیا  لوسر  ود  نآ  دنچ  ره  و  دنتشگ . رضاح  نمی ؟؟؟ ریما  عباتم  نوعرف  ینعی  نب  رـسیب و 

امـش هک  دنتفگیم  ناشیاب  هکلب  دندومنن  تزعلا  بر  ناگدیزگرب  نآ  ترـصن  دادما و  دـندرکن و  نانآ  لوق  لوبق  ۀـبقاعلا  میخو  هفیاط  نآ 
تزعلا بر  زا  ار  امـش  ترـصن  میرظتنم و  هتـسشن  ام  دیور و  یغای  یغاب  نآ  هلتاقم  هبراحمب و  دوخ  راگدرورپ  اب  رگد  کی  قافتاب  ود  ره 

عون نامه  اغد  لها  هفیاط  نیا  اب  ام  تامدقم  هنیعب  نارای  يا  دـیراذگب . لابلا  غراف  ار  ام  دـیرادم و  تباجا  دـیما  مشچ  ام  زا  ضرغ  میبلطیم 
نم هک  هَّللا  تسا و  راجنه  جهن و  نیدب  راک  حناوس  نوچ  راوگرزب  ود  نآب  تبسن  تسا  مالّسلا  امهیلع  نوراه  یسوم و  موق  لمع  تامدقم 

لصیف هطـساوب  ای  تلاسر   319 ص : ج1 ، جاجتحالا ، ترـضح  ترایز  تهجب  رگم  موشن  لج  زع و  لوسر  ترـضح  دجـسم  لـخاد  دـعب 
لوسر تلم  بابرا  رب  تجح  تماقا  فلاخم  رگا  دـندرگ . زجاع  باوج  رد  اهنآ  دـنیامن و  تعامج  نیاب  عوجر  هک  تسا  هلکـشم  يایاضق 

زیاج و ارم  مانا  لوسر  مـالع و  دزیا  مکح  بجومب  ماـگنه  نآ  رد  دـشابن  نآ  عفد  تردـق  ار  مالـسا  لـها  هفیاـط  نیا  دـیامن و  تزعلا  بر 
مالک مانالا  ماما  نآ  نوچ  مراین . نورب  تریح  هرطاخم  زا  ار  تعامج  نیا  مراذگ و  تریح  هودـنا  رد  ار  تلم  باحـصا  هک  تسین  تصخر 

تـسا لوقنم  نمحرلا  دبع  نب  هَّللا  دبع  زا  و  دومن . دوخ  ماجنا  ریخ  يارـستلودب  تعجارم  دندیناسر  ماقم  ناکم و  نیاب  دوخ  مایتلا  قدص 
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رـشعم يا  هک  دومنیم  يدانم  دـیدرگیم و  رـشبلا  دیـس  هنیدـم  تالحم  هچوک و  عیمج  رد  رکب  اباب  مدرم  رثکا  دوخ و  تعیب  زا  دـعب  رمع  هک 
ربمغیپ هفیلخ  تعیب  تداعس  دیباتشب و  امش  هک  دیاب  دندومن  رکب  یبا  تیالو  تفالخ و  رب  تعیب  رثکا  رجاهم  راصنا و  امش  ریغب  نوچ  هنیدم 

رازآ هلیـسو  ترخآ و  تبوقع  باذع و  ببـس  تئیطخ و  رزو و  بجوم  تعیب  زا  ریخات  هک  اریز  تسا . تمینغ  تصرف  هک  دیبایرد  رکب  ابا 
یلیلق الا  دندرک  تعیب  یمامت  دندومن و  رکب  ابا  تعیابم  رد  تعراسم  لامک  رمع  لوق  عامتـسا  زا  دعب  مدرم  تسا . تسایـس  ایند و  رد  امش 

اب تقیقح  مالعتـسا  عالطتـسا و  زا  دـعب  رمع  دنتـشگ . یفخم  هدومن  دوخ  ياههناخب  تعجارم  هدرک  راکنا  اـبا و  تعیب  زا  هک  مشاـه  ونب  زا 
اهنآ هدروآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  دجسمب  اربج  ار  تعامج  نآ  تفر  مدرم  نآ  هناخ  ردب  رکب  وبا  باوصتـساب  يریثک  تیعمج 

. دندرک تعیب  رکب  ابا  اب 

([ س  ) همطاف هناخ  برد  ناتساد  ]

دومن رم  دحیب و  یعس  رکب  یبا  تعیب  مارـصنا  رد  اهرک  اعوط و  ارهق و  اربج و  مدرم  زا  یتدم  رمع  نوچ  س ])  ) همطاف هناخ  برد  ناتـساد  ]
زا جورخب  ار  وا  هتفر  ردیح  نینمؤملا  ریما  لزنمب   320 ص : ج1 ، جاجتحالا ، رکب  ابا  باوصتساب  ریثک  یعمج  اب  يزور  دش  يدامتم  یتدم  و 

هناخ ردب  شتآ  رایسب و  مزیه  رمع  دومن . ابا  تعیب  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  دومن . رما  توعد و  رکب  یبا  تعیب  لزنم و 
تـسوا تردـق  دـی  رد  رمع  ناج  هک  يادـخ  نآب  یئامنن  تعیب  رکب  وبا  هب  یئاین و  نوریب  رگا  یلع  يا  تفگ  هدرک  راضحا  راربالا  ماما  نآ 

نیا رمع  زا  رـسکی  راضح  نوچ  تسا . هناخ  نیرد  هچ  ره  اب  منازوسب  شتآ  نیاب  ار  یگمه  ای  میامن  جارخا  وت  تیبلا  لها  یمامت  اـب  ارت  هک 
هناخ نیرد  رـشبلا  ریخ  تنب  همطاف  ترـضح  ینادیمن  وت  رگم  رمع  يا  هک  دنتفگ  دنتـشگ و  رطـضم  ریحتم و  تیاغلا  تیاغب  دندینـش  نخس 

باکترا هکلب  دشاب  راوازس  نسحتسم و  نوچ  راک  نیا  مادقاب  تارج  امش  زا  سپ  راربالا  دیـس  راثآ  دوخ و  دالوا  اب  تسا  رقتـسم  نکمتم و 
شنزرس رد  عورش  مانا  رثکا  هکنآ  مالک  هصالخ  تسا . رامشیب  تبوقع  ران و  باذع  هلیسو  یبقع  رد  راع و  گنن و  ببس  ایند  رد  راک  نیا 

رشعم يا  تفگ  دومرف و  لایتحا  رکم و  رد  عورش  دومن  هظحالم  دوخب  تبسن  مدرم  راکنا  نوچ  رمع  دنتشگ . وا  رکنم  رتشیب  دندومن و  رمع 
دیدهت لیوهت و  نانخس  نیزا  نم  بلطم  هکلب  تسا  نینچ  هن  درک  مهاوخ  نانچ  مدرک  نایب  هچنآ  نم  هک  تسنآ  نامگ  ار  امش  ایآ  نامدرم 

دومن رمع  دادتـشا  کته و  هدـهاشم  هظحالم و  نوچ  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  تسهناشاک . نیا  هنکـس  هناـخ و  باحـصا 
میراد لاغتشا  ینآرق  تامس  قدص  تاملک  تزایحب  یناقرف و  تاکرب  اب  تایآ  عمجب  نم  هک  داد  ماغیپ  واب  داتسرف و  رمع  شیپ  ار  یصخش 

فالخب مزادرپن  لعف  لغـش و  چیهب  مزادـنین و  شودـب  ادر  میاین و  نورب  هناخ  زا  میامنن  عمج  ار  نآ  ات  مدومن  نامیپ  دـهع و  لاعتم  دزیاب  و 
رخآ لوسر  نیفدت  زیهجتب و  نآ  عمج  طبضب  الـصا  هتخادنا  تشپ  سپ  ار  باقرلا  کلام  باتک  هتخاس و  ایند  سوه  زآ و  یهالمب  هک  امش 

ایند و تراسخ  یهز  تیب : دنتخاس . ُنِیبُْملا » ُنارْسُْخلا  َوُه  َِکلذ  َةَرِخْآلا  َو  اْینُّدلا  َرِسَخ   » 321 ص : ج1 ، جاجتحالا ، ار  دوخ  هتخادرپن  نامزلا 
دوخ لاحب  لاعتم و  دزیا  تدابعب  ارم  دـیرادب و  نم  زا  تسد  تسینا  وت و  رمع  يا  تما  وت و  لـصاح  سوه  اوه و  زا  دـش  تلفغ  یهز  نید 

هتـشگن و باجم  مالع  دزیا  یلو  نآ  مالک  نیاب  رمع  تسا . لاحم  امـشب  نم  تعباتم  تعیابم و  هک  دـیرادرب  دوخ  ياههناخ  هار  دـیراذگ و 
دمآ رد  بقعب  دومن  رمع  لوق  عامتسا  نوچ  رشبلا  ریخ  تنب  مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  دومن . رتشیپ  زا  رتشیب  دادتـشا  کتهت و  رد  عورش 

رد هتـشاذگ  ام  شیپ  هزانج  رد  ار  يادخ  لوسر  ترـضح  امـش  مدیدن  امـش  زا  رتدب  یموق  ردپ  دـهع  رد  دوخ  رمع  تدـم  رد  نم  تفگ  و 
لوسر ترـضح  هچنآ  ایئوگ  دیتشاذگن . امب  ار  ام  قح  دـیتشادرب و  تما  یقاب  دوخ و  هطـساوب  هفیلخ  ام  تروشم  تصخر و  ریغب  دوخ  نایم 

رطاخ زا  ای  دینادیمن  دومن  طرش  هکلب  درک  ریرقت  دهع و  ریبکلا  یلع  مکح  بجومب  ریدغ  مخ  زور  رد  امـشب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبتجم 
یبن ترضح  هک  تسا  مسق  ملاع  رداق  ترضحب  هَّللا  و  دیتشادرب . تفلاخم  درمت و  هویـش  دیتشاگنا و  ایـسنم  ایـسن  ار  نامیپ  دهع و  نآ  دوخ 

فوصوم دوبعم  ترـضح  هچنآب  تفرگ و  هیحتلا  مالّـسلا و  هیلع  یلع  تیالو  هب  تعیابم  دـقع  تما  رثکا  زا  امـش و  زا  زور  نآ  رد  ۀـمحرلا 
هیلع و هَّللا  یلص  لوسر  نامیپ  دهع و  عطق  روفلا  یف  امش  لاحلا  دومن  دیکأت  باب  نآ  رد  دومرف و  رما  وا  تعباتمب  ار  امش  دوتسب و  دینادرگ 
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سنالا و یبن  ترضح  زا  هک  ناسحا  تیانع و  دیما  ار  امـش  هنیآ  ره  هک  دیناد  نیقی  دیدومن . مالّـسلا  هیلع  یلع  تیالو  باب  رد  ملـس  هلآ و 
بقرتم رابج  مقتنم  زا  هکلب  تسین  دیدپ  دیجم  لوسر  زا  دیما  اجر و  دیون  ار  امش  الـصا  دعب  نم  دیدومن  نآ  بابـسا  عیمج  عطق  دوب  ناجلا 

. لاح همهب  یبقع  ایند و  رد  تسا  بهاو  زیزع  امـش  ام و  نایم  یفاک  بساحم  دیـشاب  رامـش  باسح و  زور  رد  راـن  باذـع  دـصرتم  رازآ و 
نم مع  نبا  زا  تسد  دیئامن و  تعجارم  دوخ  ياهناخب  دیهدم و  دـیجم  دزیا  لوسر  تیبلا  لها  رازآ  نیزا  هدایز   322 ص : ج1 ، جاجتحالا ،

نانخـس عامتـسا  زا  دـعب  تعامج  اب  رمع  هک  تسنآ  یلوق  دـیراذگاو . لاعتم  دزیا  تدابع  هب  وا و  لاـحب  ار  وا  دـیرادب و  مالّـسلا  هیلع  یلع 
رجزنم عونمم و  رشبلا  ریخ - هعضب  مالک  زا  رمع  هک  تسنآ  رگید  لوق  دندومن و  دوخ  نیکم  ماقمب و  تعجارم  نیلسرملا  دیـس  تنب  همطاف 
ناملـس زا  یلالهلا  سیق  نب  میلـس  تیاور  رد  و  مالّـسلا . تشذگ و  هچنانچ  دیناسر  رکنم  ياجب  راک  دومن و  رتشیپ  زا  رتشیب  دیدشت  دشن و 

رد دنتشگ و  عمتجم  هدعاس  ینب  هفیقس  رد  ترضح  نآ  تما  ۀیربلا  دیس  تافو  زور  رد  نوچ  هک  تسیورم  لوقنم و  هنع  هَّللا  یضر  یسراف 
داد يور  رایـسب  تریح  رارطـضا و  راقویب  هفیاـط  نآ  راـتفگ  زا  ارم  دـندرکیم  روکذـم  ناـیاپیب  نانخـس  تما  هطـساوب  هفیلخ  نییعت  باـب 

ضیف يار  ضورعم  یگدـنب  تیودـف و  ضرع  زا  دـعب  مدـمآ . هیحتلا  مالّـسلا و  هیلع  یلع  ۀـمالا  ماما  تمدـخب  هدرواـین  نآ  باـت  هچناـنچ 
لسغ زیهجتب و  همحرلا  یبن  ترضح  تیصو  بجومب  امش  هچ  رگا  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ای  هک  مدینادرگ  یلاعت  دزیا  یلو  نآ  ياضتقا 
لوسر نوچ  هک  دومرف  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  دنرگید . راک  رما و  رکف  رد  راصنا  رجاهم و  اما  دیراد  لاغتـشا  رورـس  نآ 

دزیا هدیزگرب  نآ  رما  نم  اذهل  ددرگن  رورس  دیـس  نآ  لسغ  يدصتم  رگید  یـسک  نم  ریغب  هک  دومن  تیـصو  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص 
هک تسا  يورم  لوقنم و  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملا  ریما  ترـضح  زا  ملوغـشم . نآـب  هتـسناد  ضرف  نیع  نیع و  ضرف  دوـخ  رب  ار  نمیهم 

لـسغ دصق  مدشیم و  غراف  فانم  دبع  ریاشع  هدـبز  نآ  فارطا  زا  یفرط  لسغ  زا  هک  نامه  متـشگ  لوغـشم  ننملا  وذ  لوسر  لسغب  نوچ 
بناجب لیئربج  دادـماب  ترـضح  نآ  دـنادرگب  رگید  يولهپب  ار  وا  یـسک  هکنآیب  رـشحملا  یف  تاصعلا  عفاـش  نآ  مدومنیم  رگید  فرط 

وزا مانالا  دیـس  تیـصو  ماـگنه  رد  نم  هک  تسلوقنم  زیزعلا  بر  یلو  ترـضح  زا  زین  323 و  ص : ج1 ، جاجتحالا ، دـشیم . لوحم  رگید 
رد نیما  لیئربج  هک  دومرف  نیلـسرملا  ریخ  ترـضح  دیامن  تناعا  دادـما و  هک  امـش  لسغ  باب  رد  ارم  ۀـمحرلا  یبن  ای  هک  مدومن  مالعتـسا 
دش غراف  نییبنلا  دیس  لسغ  زا  نینمؤملا  ریما  ترضح  نوچ  هک  دیامرفیم  هنع  هَّللا  یضر  ناملـس  دوب . دهاوخ  امـش  نیعم  رـصان و  نم  لسغ 

ترضح یبن  زامن  هطساوب  دوب  لج  زع و  لوسر  هک  ياهناخب  لخاد  مالّسلا  مهیلع  نیسح  نسح و  همطاف و  ترضح  دادقم و  رذ و  ابا  اب  ارم 
نمیهم لوسر  ترـضح  رب  زامن  هتـسب  فص  بقع  رد  ام  داتـسیا و  شیپ  رد  فجنلا  ۀنحـش  نآ  میدـش  رـضاح  نوچ  ام  دومرف  بلط  زاینیب 

دیناشوپ ار  وا  رصب  رواد  دزیا  یحولا  نیما  لیئربج  هک  دوبن  ربخ  عالطا و  الصا  ام  زا  ار  وا  نکیل  دوب  هناخ  نآ  رد  هشیاع  میدرازگ . زاسراک 
، دینادرگ هناخ  نآ  لخاد  راوگرزب  نآ  زامن  هطساوب  ار  راصنا  رجاهم و  زا  رفن  هد  رارک  ردیح  نآ  زا  دعب  دینادرگ . یفخم  وا  رظن  زا  ار  ام  و 

دعب هتـشگ  لحم  نآ  لخاد  ربکا  دزیا  یلو  نآ  نذاب  ربمغیپ  باحـصا  زا  تسیب  تسیب  هد و  هد  اضیا  دـندش  غراف  زامن  زا  تعامج  نآ  نوچ 
رورـس نآ  زامن  ءادا  تداعـس  كارداب  ردـیح  نینمؤملا  ریما  تصخرب  رگید  یعمج  هدـمآ  نوریب  زازعالا  مزال  لوسر  نآ  رب  زاـمن  يادا  زا 
ناملـس زا  دندرازگ . راتخم  لوسر  ترـضح  رب  زامن  راقو  هنینأمط و  لامک  اب  راصنا  باحـصا و  نآ  یمامت  ات  دـندشیم  رختفم  دعـستسم و 

نآ تمدـخب  دنتـشگ  غراـف  بآـمتلاسر  ترـضح  زاـمن  زا  باحـصا  اـب  یلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هک  یتـقو  رد  نم  تسلوـقنم  يورم و 
هطـساوب هفیاط  نآ  هک  مدومن  مالعا  هدـعاس  ینب  هفیقـس  رد  تما  یمامت  هکلب  رثکا  عاـمتجا  تقیقح  زا  ار  ترـضح  نآ  مدـمآ  بآـمتیالو 

. دننکیم نینچ  نینچ و  موق  دیلوغشم و  لوسر  ترضح  لسغب  تداعـسب  امـش  دندرک و  تکرح  عامتجا و  نیا  تما  ترـضحب  هفیلخ  نییعت 
تـسد زا  هک  مدید  ددرگیمن و  نآب  یـضار  دهدیمن و  تسد  يدحا  چـیهب  تسد  کی  تعیب  هب  تسا و  رـشبلا  دیـس  ربنم  رد  رکب  وبا  لاحلا 

چیه ناملـس  اـی  تفگ  ردـیح  نینمؤـملا  ریما  تفرگیم . تعیب  تما  زا   324 ص : ج1 ، جاـجتحالا ، تساوخاـن  تساوـخ و  تسار و  پچ و 
ماگنه رد  هدـعاس  ینب  هلظا  رد  اـما  هَّللا  یلو  اـی  هن  متفگ  دوب . سک  هچ  درک  رکب  یبا  رب  تعیب  رـشبلا  دیـس  ربنم  رد  هک  یـسک  لوا  یتسناد 

زا دعب  حارجلا و  نب  ةدیبع  وبا  وزا  دعب  دوب و  دعس  نب  ریشب  دومن  تعیب  رکب  ابا  رب  هک  یسک  لوا  تما  ریاس  راصنا و  باحـصا و  همـصاخم 

( یناردنزام همجرت   ) زا 619جاجتحالا هحفص 157 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


عالطا ربخ و  چیه  ارت  ایآ  مدرکن  لاؤس  نیا  زا  ارت  نم  ناملس  يا  تفگ  نانم  دزیا  یلو  هفیذح . یلوم  ملاس  زا و  دعب  باطخلا و  نب  رمع  وا 
خیش همه  زا  رتشیپ  نکیل  رورس  ای  هن  متفگ  دوب . هک  دومن  تعیب  واب  هک  یسک  لوا  دومرف  دوعـص  ربنم  رب  رکب  ابا  هک  یماگنه  رد  هک  تسین 
رکب ابا  دزن  ربنم  يالابب  دـمآ  ریقح  نیا  رظنب  دوب  هتـسب  هنیپ  هریثک  هداجـس  زا  وا  مشچ  ود  ره  نایم  هک  تسدـب  ياصع  شود و  رب  يادر  ریپ 
دوخ رطاخ  میامن و  تعیب  وت  اب  ات  رآ  شیپ  تسد  مدید  ناکم  نیرد  ارت  ات  متفرن  ناهج  زا  هک  هنملا  هَّلل و  دـمحلا  تفگ : نانک  هیرگ  هدـمآ 

دجـسم زا  هدمآ  ریزب  ربنم  زا  خیـش  نآ  نآ  زا  دـعب  تفرگ  زاب  تعیب  وا  زا  درک و  زارد  تسد  رکب  وبا  میاسایب  هقرفت  زا  هوجولا  عیمج  نم  ار 
نآ تاملاکم  ارم  اما  هَّللا  یلو  ای  هن  تفگ  دوب  هک  خیش  نآ  هک  یتسناد  چیه  ناملس  يا  تفگ  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  تفر . نوریب 

نامداش جهتبم و  نامزلا  رخآ  لوسر  توم  زا  هک  دیدرگ  نایع  نیب و  نادان  ریپ  نآ  تالاقم  زا  هک  اریز  دـینادرگ  ریگلد  هدرزآ و  تیاغب  ریپ 
داد ربخ  لاوحا  نیا  قیاقح  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  يرولا  یبن  ترـضح  ارم  دوب  ناطیـش  نآ  ناملـس  يا  تفگ  ترـضح  نآ  دشاب .

سیلبا مدـینادرگ  مظتنم  بوصنم و  مدرم  تیـالو  تماـما و  رب  ریدـغ  مخ  رد  ربـکا  دزیا  ترـضح  مکحب  ارت  نم  هک  يزور  یلع  اـی  تفگ 
امشب و نم  هک  دینادیم  نارای  يا  تفگ  هدروآ  هسلابا  نیطایشب و  يور  سیلبا  دندش . رضاح  اجنآ  رد  سیسخ  باحصا  ياسؤر  اب  سیبلترپ 
هسلابا و امش   325 ص : ج1 ، جاجتحالا ، ارم  نیمارف  تعاطا  دـیناد و  مزال  زارتحا  نم  تما ؟؟؟ تفلاـخم  زا  سپ  مایلوا  امـش  ياهـسفن  هب 
مالعا و دنشاب  بیاغ  هک  نیطایشب  هک  دیاب  دیرضاح  ناکم  نیا  رد  هک  یعمج  امش  لاحلا  دیرمش  نیع  ضرف  ضرف و  نیع  دوخ  رب  نیطایش 

ناهج رد  هک  ناطیش  سیلبا و  هک  اجره  دنتشگ و  قرفتم  ناطیـش  مکحلا  بسح  هسلابا  دنوش . رـضاح  ماقم  نیرد  مامتلاب  هک  دیئامن  نالعا 
یعس سپ  تسا  نایع  رهاظ و  ناسنا  فیاوطب  امش  ام و  توادع  هسلابا  يا  تفگ  سیلبا  دندینادرگ . رـضاح  ناملاظ  سیئر  نآ  دزن  رد  دوب 

هچ دمآ . نم  شیپ  یتبیصم  بیجع  لاحلا  تسا  متحتم  ضورف  زا  ناسنا  عون  ینب  ندینادرگ  هارمگ  مزال و  ناشیا  ياوغا  باب  رد  امـش  ام و 
هارمگ و نانم  دزیا  نامرف  قیرط  زا  ناشیا  توف  زا  دعب  ار  دمحم  تما  نیا  یگمه  هک  مدوب  هداد  رارق  دوخ  رب  هکلب  دوب  مامت  يراودـیما  ارم 

تعاطا دوخ  ربمغیپ  توف  زا  دعب  هفیاط  نآ  رگا  دینادرگ . نیعم  دوخ  تما  تهجب  ماما  دمحم  لاحلا  منادرگ  هارمگ  رود و  هَّللا  تمحرم  زا 
مامتلاب ناشیا  عفاش  یبقع  رد  مانا و  يداه  ایند  رد  ماما  نآ  هک  اریز  دنموصعم  هسلابا  عیمج  رش  زا  موحرم و  روفغم و  هتبلا  دنیامن  وا  یـصو 

دوخ و سردایرف  هانپ و  اجلم و  وا  توف  زا  دـعب  دـمحم  تما  هاگ  ره  هکنآ  تهجب  تسا  رازآ  هودـنا و  تیاـغب  راـک  نیزا  ارم  دوب . دـهاوخ 
تسد تسا و  هابت  هدیافیب و  تما  نیا  لالـضا  اوغا و  باب  رد  امـش  ام و  یعـس  راک و  دنناد  ار  هَّللا  لوسر  یـصو  هَّللا و  یلو  نآ  هاوخداد ،

نوچ دشن . دیاع  نامرح  هودنا و  نامز  نیزا  هدایز  نایمدآ  لالضا  باب  رد  ارم  زگره  هاتوک و  هفیاط  نیا  تمـصع  نمادب  ام  تیاوغ  طلـست 
تقیقح یمامت  زا  نانم  دزیا  لوسر  ترـضح  ارم  ناملـس  يا  داهن . ملاعب  يور  هسلابا  شیپ  زا  ملا  نزح و  لامک  اب  دیناسر  ماقم  نیاب  نخس 

زا دـعب  دـنیامن و  تفلاـخم  وت  اـب  تما  نیا  مدرگ  هَّللا  ترـضح  هاـگراب  دـصاق  نم  نوـچ  یلع  اـی  هک  دوـمرف  نآ  زا  دـعب  داد  ربـخ  رما  نیا 
سپ دننک . تعیب  رکب  یباب  لاق  لیق و   326 ص : ج1 ، جاجتحالا ، زا  دعب  دنیامرف و  عامتجا  هدعاس  ینب  هلظا  رد  وت  تجح  قحب و  همصاخم 
ریبک خیـش  تروصب  تداعـسیب  سیلبا  تعاس  نامه  رد  دـیآرب  مربنم  يالابب  رکب  وبا  دـنیآ و  نم  دجـسم  هب  رگد  کی  اب  قافن  لها  نآ  زا 

هسلابا ریاس  اب  ناطیش  نآ  زا  سپ  دیوگ  نینچ  نینچ و  دیامن و  تعیب  رکب  یبا  رب  هدومن  روفوم  ترـسم  تجهب و  رورـس و  تشاشب و  راهظا 
اب ات  هفیاط  نیا  نوچ  دشاب  نانچ  امش  داقتعا  هک  دیاب  ناملس  يا  دنور . نوریب  عمجم  نآ  زا  دنیامن و  ینامداش  تجهب و  رایسب  رایـسب  راهظا 

هفیاط نیا  هاگ  ره  دناهتشگرب . نید  زا  تعامج  نیا  وا  ياوغاب  هتـشگ و  طلـسم  ناشیا  رب  ناطیـش  اذهل  دندرک  رهاظ  نایـصع  تفلاخم و  ام 
لوسر اذـه  عم  درک  مناوت  هچ  اهنآ  اب  نم  دـنیامن  دـشاب  هدرک  سدـقم  یبن  نآ  تعباتمب  رما  سدـقا  دزیا  هک  یـسک  مکح  تعاطا و  كرت 

دناهدرک ۀـمحرلا  یبن  ترـضح  اب  هک  ینامیپ  لوق و  كرت  تعامج  نآ  دـینادرگ و  رومام  نم  تعباتم  تعاـطاب و  ار  ناـشیا  ررکم  یبتجم 
مالک مامتا  زا  دعب  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  هک  دیوگ  ناملـس  تسا . رتراوازـس  یلوا و  ربص  ینأت و  رما  نیرد  ارم  هیلع  ءانب  دندومن 

ار نینسح  تسد  دینادرگ و  راوس  ار  نیلسرملا  دیس  تنب  همطاف  نیقتملا  ماما  نآ  دمآرد  بش  نوچ  دومن و  دوخ  ماقم  نکسمب و  تعجارم 
تباجا يدحا  چیه  دناوخ . شیوخ  ترـصن  دادـماب و  ار  ناشیا  تجح  مامتا  تهجب  دـمآ و  رجاهم  راصنا و  زا  ردـب  لها  ياههناخب  هتفرگ 

( یناردنزام همجرت   ) زا 619جاجتحالا هحفص 158 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


لاونم نادـب  لاح  ردـیح  نینمؤملا  ریما  نوچ  رـشبلا . دیـس  رجاهم  راصنا و  زا  رفن  راهچ  لهچ و  رگم  دومنن  مانالا  ماما  نآ  ترـصن  مـالک و 
ترخآ و يراگتسر  هطساوب  حالس  ریشمش و  اب  هدیشارت  رـس  حابـصلا  یلع  دیـشاب  قداص  دوخ  لوق  رب  رگا  نارای  يا  دومرف  دومن  هدهاشم 

رگید کی  تعیابم  رب  تعیب  هکلب  دیرآ  هارب  يور  دوخ  هاگمارآ  لزنم و  زا  کی  ره  داسفلا  بابرا  داهج  دصقب  حاجن  باوثب و  زوف  حالف و 
نوچ دیئآرب . اهناخ  زا  هدومن  تومی  مانی و ال  يذلا ال  یح  تیـشم   327 ص : ج1 ، جاجتحالا ، اضقب و  توم  ساک  عرجت  تیعباـت  توفب و 

هدومن قش  كاچ و  نماد  ات  بیج  زا  قفا  یشاوح  رب  قلعم  کلف  قبطم  زو  درز  ناسلیط  روخ  هعشا  موجه  زا  راونا  حبـص  ریـشابت  رگید  زور 
ورـس نوچ  دوـهعم  ناـکمب  دوـبعم  دزیا  یلو  نآ  درک  ردـب  قرـشم  زا  رهاوـج  ّردـب و  لـلکم  رـس  دیـشخردب و  دیـش  اـیر و  ریغب  دیـشروخ 

دیـشک رفن  راهچ  لهچ و  نآ  روضح  مودق و  تهجب  رتشیب  راظتنا  دنچ  ره  دومن و  هولج  ماقم  لحم و  نامهب  مافکین  ورذـت  مادـناشوخ و 
هک دیوگ  يوار  دندشن . رـضاح  ناکم  نآ  رد  يرگید  ریبز  رذ و  وبا  دادـقم و  ناملـس و  رفن  راهچ  الا  دـیدرگن  رهاظ  تعامج  نآ  زا  يرثا 

هویش هتشگرب  ممالا  ماما  نآ  زا  مدرم  ریاس  دناهدرک و  ردیح  نینمؤملا  ریما  ترضحب  قافتا  رفن  راهچ  نیمه  ایآ  هک  مدیـسرپ  ناملـس  زا  نم 
نوچ و  درکن . رورـس  نآب  قافتا  رگید  یـسک  رذ  اـبا  دادـقم و  ماوعلا و  نب  ریبز  نم و  ریغب  زور  نآ  رد  یلب  تفگ  ناملـس  دنتـشادرب . درمت 

یمامت داد  مسق  شیوخ  ترـصن  دوخ و  دهع  يافو  رب  ار  ناشیا  هدمآ  مدرم  نآ  لزنمب  زاب  زاس  راک  دزیا  یلو  نآ  هیناث  ةرک  دـش  مود  بش 
رگید زور  مینادرگ . لومعم  میدرگ  رومام  هچ  رهب  میسریم  امش  تمدخب  حابصالا  قلاف  دادماب  حابـصلا  یلع  هک  دندومن  دای  مسق  مدرم  نآ 
يرثا دیسر  راهنلا  طسوب  باتملاع  باتفآ  هکنآ  ات  دوب  رظتنم  دوهعم  یعمج  عامتجا  روضح و  هطساوب  رورس  نآ  رواخ  ورسخ  عولط  زا  دعب 

میس بش  نوچ  تشگن  فرشم  سدقا  ززعم و  سدقم  دزیا  یلو  نآ  تمدخب  سفنتم  چیه  سک  راهچ  ام  ریغب  دشن و  رهاظ  تعامج  نآ  زا 
دهع و تعامج  نآ  زا  تفر و  دندوب  هدرک  رورس  نآب  تعیب  دهع و  رتشیپ  هک  رجاهم  باحصا و  ياهناخب  زاینیب  ترضح  یلو  نآ  زاب  دش 

نآ رد  نیدهاعم  زا  يرما  دمآ  دوهعم  ناکم  رب  نینمؤملا  ریما  ترـضح  دش  میـس  زور  نوچ  تفرگ  نامیپ  دـهع و  رب  ناشیا  ياقبا  رب  نامیپ 
نوریب مدـق  هتـشگ  یفتخم  ياهناهبب  کی  ره  328 و  ص : ج1 ، جاجتحالا ، دنتـشادرب  یئافویب  هویـش  مدرم  نآ  یمامت  دـشن  رهاظ  نیمزرس 

هدـهاشم و رهاـظب  ردـب  لـها  تعاـمج  ترـصن  دادـما و  مدـع  هکلب  نیعم  تلق  تما و  نآ  ماـمتان  ترذـعم  نوچیب  یلو  نوچ  دنتـشاذگن .
دیشک نمادب  ترباصم  ياپ  نیلسرملا  دیس  تیصو  بجومب  َنیِِرباَّصلا و  َعَم  َهَّللا  َّنِإ  هعیرذب  دومرف و  دوخ  هناشاکب  تعجارم  دومن  هظحالم 
نوریب ياپ  هناخ  زا  تیالو  رهوگ  هناـگی  نآ  و  دـیدرگ . لوغـشم  نآ  فیلاـتب  هدروآ  نآرق  عمجب  يور  هدـیزگ  نکـسم  تدـحو  هشوگب  و 

خسان و زا  دش  لزنم  لج  زع و  يادخ  دزن  هک  یعونب  ار  ینآرق  تامـس  قدص  تاملک  یناحبـس و  تاکرب  اب  تایآ  یمامت  هکنآ  ات  يداهنن 
لج زع و  یلو  نآ  تمدـخب  یـصخش  رکب  ابا  رورـس  نآ  لغـش  ياـنثا  رد  يزور  هک  تسا  يورم  دومرف . عمج  هدـینادرگ  بوتکم  خوسنم 

عمجب و نم  هک  داد  ماغیپ  وا  دزنب  ار  لوسر  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  درک  تلالد  دوخ  تعیب  هب  ار  ترـضح  نآ  دـینادرگ و  لـسرم 
ماجناب و مالع  دزیا  مالک  تایآ  عمج  ات  هک  مدرک  دای  دابعلا  قالخ  ترضحب  دادش  ظالغ و  دنگوس  ملوغشم و  نمیهم  مالک  تایآ  فیلأت 
عمج و زا  نوچ  زاسراک . بهاو  یگدنب  زامن و  هطساوب  رگم  مراذگن  نوریب  هناخ  زا  ياپ  مرادنرب و  ادر  رگید  لغـش  ۀهجب  مناسرن  مارـصنا 
. مزادرپ نآب  دوب  نانم  دزیا  ترـضح  ياضر  هچنآ  نآ  زا  دـعب  مزاس  غراف  ار  دوخ  لغـش ، نآ  زا  ملاع  رداـق  دادـماب  مزادرپب و  نآرق  فیلأـت 
زا لابقا  تداعس و  ياپ  دوب  سبلم  فیلات  عورـش  يادتبا  رد  هک  سابل  هماج و  نامه  اب  تفای  تغارف  لغـش  نآ  زا  نوچیب  بهاو  یلو  نوچ 

دنلب زاوآب  دش و  رضاح  دندوب  رضاح  باحـصا  رثکا  رمع و  رکب و  ابا  هک  يرـضحم  رد  دجـسم  رد  تشاذگ  نوریب  دوخ  لاثم  تنج  يارس 
زامن و نیفکت و  زیهجت و  زا  دعب  مدش و  لوغشم  ترضح  نآ  لسغب  ننملا  وذ  لوسر  ضبق  زور  رد  نم  نامدرم  رشعم  يا  هک  دومن . يدانم 
. مدرکن نوریب  ندـب  زا  هماج  نیا  لاح  ات  مراد و  ندـب  رد  هک  هماج  نیمه  رد  مدومن  فیطللا  زیزع  نآرق  فیلاـت  عمج و  رد  عورـش  نیفدـت 

هدروآرد نآرق  رد  ار  نآ  نم  هکنآ  الا  تفاین  لاسرا  لاعتم  دزیا  یبن  لالجلا  وذ  ترـضح  مالک  زا  هیآ  چـیه  329 و  ص : ج1 ، جاجتحالا ،
ریبک دزیا  یبن  نآ  مدینارذگ و  فرـشالا  یبن  نآ  رب  فرحب  افرح  مدناوخ و  یناندعلا  یبن  ترـضح  رب  ار  نآرق  تایآ  یمامت  مدرک و  عمج 

مالّـسلا هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  نوچ  دوـمن . زارفرـس  نیعم و  تما  تماـما  تیـالوب و  ارم  داد و  میلعت  نمب  ار  نآ  هیآ  ره  ریـسفت  لـیوات و 
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ناجلا سنالا و  ماما  نآ  نانخـس  عامتـسا  رمع  نوچ  دومرف و  تعجارم  دوخ  لزنمب  ماقم  نآ  زا  دـیناسر  مارـصناب  دوخ  مایتلا  قدـص  مـالک 
تیاـغب مدرم  رظن  رد  میریگن  تعیب  یلع  زا  اـت  هک  اریز  تسا  مزـال  مالّـسلا  هـیلع  یلع  زا  تـعیب  ذـخا  راـچان  ارت  رکب  یبا  يا  تـفگ  دوـمن 
درجمب رکب  وبا  میدرگ . نمیا  یلع  رـش  زا  دـسر و  مهب  رطاخ  تیعمج  ار  ام  ات  دـیامن  تعیب  وتب  دـیآ  اـت  تسرف  یلع  دزن  هب  یـسک  میریقح 

تعیب هدـمآ  نم  دزن  يدوزب  يامن و  تباجا  ار  یلاعت  يادـخ  لوسر  هفیلخ  هک  داتـسرف  ردـیح  نینمؤملا  ریما  دزنب  یـسک  رمع  لوق  عامتـسا 
دوز رایسب  رایسب  هک  يوگب  رکب  وبا  هب  ورب و  تفگ  نینمؤملا  ریما  ترضح  دراذگ  ماغیپ  هدمآ  رورـس  نآ  دزنب  رکب  ابا  لوسر  نوچ  يامرف .

ربمغیپ ربکا و  بهاو  هک  دننادیم  رسکی  باحصا  رکب و  وبا  ربخم ، يا  يداد . دوبعم  دزیا  یبن  ترضحب  غورفیب  غورد  تبسن  رکب  یبا  يا  وت 
وبا ربخم  نادرگ . رکذـتم  هاگآ و  ربخ  نیا  تقیقحب  ار  رکب  وبا  ياـمن و  تعجارم  دـندرکن  ررقم  نیعم و  نیمز  لـها  تهجب  هفیلخ  نم  ریغب 

نخس هک  يوگب  یلع  هب  ورب و  لاحلا  تفگ  رکب  وبا  داد . یهاگآ  ناشن  قدص  نانخس  قیاقحب  ار  وا  دراذگ و  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماغیپ  رکب 
یلو نآ  دینارذگ  مالّسلا  ۀیحتلا و  هیلع  مانالا  ماما  نآ  تمدخب  رکب  وبا  ماغیپ  هیناث  ةرک  لوسر  نوچ  نک . تباجا  ار  رکب  یبا  نینمؤملا  ریما 

ارم راتخملا  یبنلا  دیـس  هک  يزور  زا  رایـسب  تدـم  هک  تسا  مسق  ملاع  يادـخب  هَّللا  هَّللا و  ناحبـس   330 ص : ج1 ، جاـجتحالا ، تفگ : هَّللا 
بجومب مویلا  هک  دینادیم  تسا و  ربخاب  علطم و  رما  نیا  تقیقحب  دوخ  رکب  ابا  دـیدرگن و  يدامتم  یـضقنم و  دومرف  نیعم  نانمؤم  تراماب 

نآ رد  ربمغیپ  ترـضح  تسین و  راوازـس  قیال و  مسا  نیاب  نم  ریغب  راصنا  رجاهم و  زا  يدحا  چیه  بآم  توبن  ترـضح  باطتـسم  باطخ 
نج نانمؤم  تراماب  نم  تیحت  مالس و  رد  دشاب  رفن  تفه  عباس  هک  دومن  رما  ار  رکب  ابا  دینادرگ  زارفارـس  رختفم و  مان  نیاب  ارم  هک  يزور 

زا رما  مکح و  نیا  رورس  دیس  يا  هک  دندیسرپ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمغیپ  ترـضح  زا  ود  ره  رمع  رکب و  ابا  زور  نآ  رد  رـشب . و 
هیلع لیئربج  تسا و  یبتجم  لوسر  یلاعت و  يادـخ  مکح  نیا  اـقح  یلب  هک  دومرف  دومحملا  یبن  تسا . ربمغیپ  ترـضح  زا  ربکا و  يادـخ 

عیمجب هک  دیوگیم  دـنادرگیم و  مالعا  نالعا و  امـشب  مالـس  زا  دـعب  مالع  دزیا  هک  دـینارذگ  امب  ماغیپ  نیا  لیلج  بر  ترـضح  زا  مالّـسلا 
زور رد  میرک  دحاو  ترضح  تسا و  نایور  دیفس  تعامج  ملع  اول و  بحاص  ناناملـسم و  دیـس  نینمؤملا و  ریما  یلع  هک : دیئوگب  ناقلخ 

لوسر دزاس . نارین  لخاد  ار  دوخ  يادعا  نانج و  لخاد  ار  دوخ  يایلوا  ات  دنادرگ  نکمم  میقتـسم و  طارـص  لپ  رب  ار  یلع  میعن  باسح و 
دعب رکب  ابا  دینادرگ . ربخم  دومن  عامتـسا  ربکا  دزیا  یلو  نآ  زا  هچنآ  قیاقحب  ار  وا  ردیح  نینمؤملا  ریما  تمدخ  زا  تعجارم  زا  دعب  رکب  ابا 
نوچ کیل  دومنن . مانالا  ماما  نآ  تمدـخب  ماغیپ  لوسر و  لاسرا  رد  تارج  رگید  زور  نآ  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  ماغیپ  مـالک و  عامتـسا  زا 

تسشن تباغب  زور  رون  دیدرگ و  یفتخم  برغم  ناتسبش  هیوازب  بش  مالظ  هاپس  موجه  هطساوب  برغ  قرش و  دیشروخ  دیـسر و  رخآب  زور 
هدـینادرگ راوس  دـشاب  رگید  ياپ  راهچ  ای  لدـلد  هک  دوخ  صاخ  راـمح  رب  ار  راـتخملا  یبنلا  ۀعـضب  رارک  ردـیح  دـمآ  تسد  رـسب  بش  و 

تنواعم و ترصنب و  ار  ناشیا  عیمج  دیدرگ و  دیجم  لوسر  باحـصا  نآ  زا  کی  ره  هناخ  رد  رب  راصنا  رجاهم و  رب  تجح  مامتا  هطـساوب 
ترـصن و يوب  مامـشتسا  عامتـسا و  لعف  لوق و  بسحب  ناشیا  یمامت  زا  یلو  دـیبلط . دوخ   331 ص : ج1 ، جاجتحالا ، تدضاعم  دادـما و 

ترصن سک  چیه  هک  تسناد  دید و  لاونم  نادب  لاح  ترضح  نآ  نوچ  میتشگ . رورـس  نآ  تمدخ  هدامآ  هک  رفن  راهچ  الا  دومنن  تورم 
دندرک و عامتجا  رکب  ابا  رـسب  راصنا  رجاهم و  یمامت  دناناشیا و  نالذخ  یپ  رد  نامدرم  یگمه  هکلب  دنکیمن  سدقا  دزیا  یلو  نآ  يرای  و 

دوخ هناخب  دنرآیمن  لاعتم  دزیا  یلو  نآ  تنواعمب  لابقا  هجوت  الصا  دنراد و  وا  دادمتـسا  میظعت و  رد  دادما و  ترـصن و  رد  یعـس  لامک 
نینمؤملا ریما  هک  دیسر  رمعب  نوچ  دومن . لج  زع و  ترـضحب  لکوت  هدیـشک و  ربص  نمادب  ياپ  قافن  قاقـش و  لها  طالتخا  زا  تسـشن و 

هکنآ زا  تسعنام  هچ  ارت  تفگ  تفر و  رکب  ابا  دزنب  دومنن  وا  دادما  ترـصن و  یـسک  هدومن و  راصنا  رجاهم و  هناخ  ردـب  رایـسب  ددرت  بش 
رد یعس  لامک  هتبلا  رفن  راهچ  نآ  یلع و  ریغب  درکن  تعیب  وت  اب  هک  دنامن  سک  چیه  هک  اریز  یناتسب . تعیب  وزا  یتسرف و  یلع  دزنب  یسک 

راصنا و زا  ربمغیپ  باحـصا  هک  يرـضحم  عمجم و  رد  نخـس  نیا  رمع  ياـمرفم . ریخاـت  نآ  رد  ياـمن و  رفن  راـهچ  نآ  یلع و  تعیب  باـب 
ابا زا  قشا  ظلغا و  رگید  نآ  رگید و  زا  قفرا  قرا و  رکب  وبا  رفن  ود  نآ  زا  نوچ  کیل  درک  روکذـم  ررکم  دـندوب  رـضاح  اجنآ  رد  رجاـهم 
زا تعیب  ذـخا  باب  رد  ار  رمع  یعـس  رکب  ابا  نوچ  دومنیم . ریخات  دوب  یفاعم  ریغ  ظاـتغم  یفاـج و  ظـیلغ و  تیاـغب  رگید  نآ  هچ  دوب  رکب 
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وا دزنب  ارک  تسا  كانبضغ  دنت و  تیاغب  یلع  رمع  يا  تفگ  دید  شیرق  راصنا و  رجاهم و  ریاس  زا  شیب و  دوخ  یعس  زا  رایسب  رایسب  یلع 
رمع دیامرف . رـضاح  ام  دزنب  اربج  ارهق و  هدومن  ماربا  تجاجل و  ترورـضب  دیامن و  مازلا  تجح و  يور  زا  دونـش  تفگ و  وا  اب  هک  میتسرف 

. دنادرگ رضاح  وت  تمدخب   332 ص : ج1 ، جاجتحالا ، ناک  ام  فیک  ار  یلع  هتبلا  وا  هک  دینادرگ  صوصخم  تمدخ  نیاب  ار  ذـفنق  تفگ 
تاشزاونب هدـناوخ و  دوخ  دزنب  ار  وا  رکب  ابا  دوب . تشز  یفاج و  تیاـهنیب  تشرد و  ظـیلغ و  تیاـغب  میمت و  ینب  ياـفلخ  زا  يدرم  ذـفنق 

ار وا  يور و  مالّـسلا  هیلع  یلع  دزنب  هک  دـیاب  تفگ  دومن و  ررقم  نیعم و  وا  تنواـعم  دادـماب و  ار  ریثـک  یعمج  دومرف و  رهظتـسم  دوـعوم 
ماما نآ  هناخب  يور  رایـسب  یعمج  اب  دومن  رکب  اـبا  رما  ذاـفنا  لوبق  ذـفنق  يراذـگن . لاؤس  باوجب و  ار  وا  يرآ و  نم  دزن  یهاوخن  یهاوخ 

دومنن و نوذاـم  ار  وا  نینمؤملا  ریما  ترـضح  دومن . لوـتب  جوز  هناـخ  لوـخد  نذا  بلط  دیـسر  ع )  ) یلع هناـخ  ردـب  نوـچ  هدروآ  راربـالا 
نوچ ذفنق  تفای . رتمک  نآ  رثا  دومن  رتشیب  باتـش  باب و  نآ  رد  یعـس  دـنچ  ره  تفاین و  تعفنملا  ریثک  تمدـخ  فرـش  تفایرد  تصخر 

رد دندوب و  رـضاح  رـشبلا  دیـس  دجـسم  رد  ود  ره  رمع  وا و  هک  یماگنه  رد  دومن  رکب  ابا  دزنب  تعجارم  دومن  هدـهاشم  لاونم  نیدـب  لاح 
ذفنق نایرگ  ریحتم و  یلیلق  نامداش و  جهتبم و  ناشیا  ذفنق و  تکرح  زا  ریثک  یعمج  هتسشن  راصنا  رجاهم و  زا  رایـسب  یقلخ  ناشیا  یلاوح 

تاملاکم يارس و  لوخد  نذا  تاقالم و  تصخر  ار  ام  یلع  هک  دنتفگ  دندوب  هتفر  تیالو  رهوگ  هناگی  نآ  هناخ  رس  رب  هک  راضح  ریاس  اب 
هناـخب دـهدن  هاوخ  دـهد  نذا  هاوخ  دیدیـسر  یلع  هناـخ  یلاوحب  نوـچ  دـیدرگرب و  تفگ  باتـش  بضغ و  يور  زا  رمع  روـفلا  یف  دادـن .

رکب و ابا  مکحب  ناشیاب  هک  رکسع  زا  رگید  یهورگ  قباس و  عمج  اب  ذفنق  دینادرگ . رـضاح  ار  وا  ارهق  اربج و  دیاین  رگا  دیآ و  رگا  دیئآرد 
لاح نوچ  دندشن . صخرم  دندرک  بلط  هبتع  لوخد  نذا  تصخر  هدمآ  ردیح  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هناخ  ردب  دـندوب  هدـش  قحلم  رمع 

لاوحا هدهاشم  لاوقا و  نآ  عامتـسا  زا  دعب  نیلقثلا  لوسر  ۀعـضب  دندومن . رتشیپ  زا  رتشیب  ددشت  ینعی و  تاملک ال  رد  عورـش  دـندید  نانچ 
ریغب امـش  رگا  موق  يا  تفگ  دومن و  عنم  شوخان  مالک  دنـسپان و  تاکرح  زا  ار  تعامج  نآ  333 و  ص : ج1 ، جاجتحالا ، دمآ  رد  بقعب 
تیب لها  ام  رازآ  نیزا  هدایز  دیدرگرب  میامن . یبتجم  لوسر  یلاعت و  كرابت و  يادخب  تیاکـش  منک و  امـش  جـیرخت  نم  دـیئآرد  ام  نذا 

نآ زا  تاملک  نیا  نوچ  ذفنق  دیشیدنیب . یهانپ  تلاسر  ترضح  ياذیا  یهلا و  طخس  زا  دیهدن و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر 
تنب همطاف  هک  دنتفگ  دندومن و  رکب  ابا  دزنب  تعجارم  رکشل  یقاب  اما  دیدرگ  نکمتم  هناخ  ردب  دوخ  دومن  عامتسا  تانئاک  دیس  تنب  هدیس 

تیاکـش میامن و  امـش  جیرخت  دیئآرد  نم  هناخب  نم  نذا  ریغب  امـش  رگا  هک  دومرف  زین  تفگ و  نینچ  نینچ و  دمآ و  رد  بقعب  رـشبلا  دیس 
دیچیپ و دوخب  تیاغب  دـش و  بضغ  هصغ و  رد  رایـسب  رایـسب  دینـشب  نخـس  نیا  نوچ  رمع  منک . راتخم  لوسر  رابج و  دزیا  ترـضحب  امش 
هک ره  برع  ياسؤر  زا  رفن  دـنچ  یلاعت و  يادـخ  لوسر  هفیلخ  ریغب  تفگ  تساخرب و  روفلا  یف  راکچ  ام  اب  ار  نانز  نانزب و  ار  اـم  تفگ 

. منازوسب شتآب  تسورد  هک  ره  اب  ار  یلع  هناخ  ای  مدرگنرب و  منادرگن  رـضاح  ار  یلع  ات  نم  دیآ  یلع  هناخ  ردب  دیامن و  نم  تقافر  دشاب 
راصنا زا  رکشل  یمامت  رمع  رما  بجومب  درادرب . مزیه  هتشپ  تسنم  قیفر  هک  ره  تفگ  تشادرب و  شودب  مزیه  هتـشپ  دوخ  رمع  نآ  زا  دعب 

هارمه مزیه  يرادقم  راصنا  رجاهم و  هفیاط  زا  سانلا  ریاس  هکلب  دنتشگ  رضاح  رشبلا  ریخ  تنب  همطاف  هناخ  ردب  مزیه  ياههتـشپ  اب  رجاهم  و 
عمـسب هک  یعونب  دینادرگ  دـنلب  زاوآ  رمع  هاگنآ  دنتـشابنا . بهاولا  یبن  تنب  همطاف  هناخ  بناوج  فارطا و  رب  مزیه  ياهنمرخ  دنتـشادرب و 

رگا هک  تسا  مسق  ملاع  يادـخب  هَّللا  يامن و  تعیب  واـب  يادـخ و  لوسر  هفیلخ  تمدـخب  باتـشب  یلع  اـی  هک  دـیناسر  فجن  هاـش  فرـشا 
شتآ وت  هناخب  الا  میامرف و  هناور  هفیلخ  تمدـخب  میامن و  جارخا  تسا  هناـخ  نیرد  هک  ره  اـب  ارت  یئاـمنن  باـب  نیرد  باتـش  تعراـسم و 
نیـسح نسح و  همطاف و  نینمؤملا و  ریما  هناـخ  نآ  رد  مزاـس . ناـسکی   334 ص : ج1 ، جاجتحالا ، رتسکاـخ  اـب  تسورد  هک  ره  مزادـنا و 

دیآ و نوریب  هدرک  راقفلا  وذ  همیاقب  تسد  تساوخ  دیدرگ  كانمشخ  تیاغب  دیسر  ردیح  نینمؤملا  ریما  عمـسب  رمع  تاملک  نوچ  دندوب .
. دیدرگ رقتسم  رقم و  ناکم  نامه  رد  هیلع  ءانب  دیسر  رطاخب  ۀیربلا  ریخ  ترضح  تیصو  تقو  نآ  رد  دیامن  رارشا  تعامج  نیقفانم و  عفد 
ار وا  دـیآ  نوریب  نسحلا  وبا  رگا  هک  درک  ررقم  ذـفنقب  هتـشگ  فیاـخ  دوب  ربخاـب  علطم و  رورـس  نآ  ساـب  توطـس و  رب  نوـچ  رمع  کـیل 

جارخا هناخ  زا  ار  وا  جاجل  رکشل و  یگبلغب  هک  دیاب  دیاین  نوریب  تبغر  عوطب و  رگا  نادرگ و  رضاح  لوسر  هفیلخ  دزنب  دجـسمب  هتـشادرب 
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زا دعب  رمع  دینازوسب . تسورد  هچ  ره  دیزادنا و  شتآ  ار  وا  هناخ  دشابن  رـسیم  نکمم و  وا  جارخا  زین  رهق  تدـش و  يور  زا  رگا  یئامن و 
نوذام دیبلط  يرولا  ماما  يارـس  لوخد  تصخر  تدش  يور  زا  دـنچ  ره  ذـفنق  نآ  زا  دـعب  دومن . رکب  ابا  دزنب  دجـسمب  تعجارم  رما  مامتا 

یقاب هنهرب و  ياهریشمش  اب  دنتشادرب و  هنشاپ  زا  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  هناخ  رد  دوخ  ياقفر  قافتاب  دومن و  کتهت  ماحتقا و  رد  عورش  هدشن 
بناوج فارطا و  رکشل  درک  ریشمش  همیاقب  تسد  دید  ناسنادب  لاح  نمحرلا  یلو  نوچ  دنتخیر . ترضح  نآ  رـس  رب  هزین  برح و  تالآ 

نآ رد  ربص  دوبن  داسف  لها  داهجب  رومأم  لاح  نآ  رد  داجمالا  یبن  تیـصو  بجومب  دابعلا  ماـما  نآ  نوچ  نکیل  دـنتفرگ  ورف  ار  رورـس  نآ 
دیامنیمن لادج  لاتق و  ناشیا  اب  ع )  ) یلع هک  دندومن  عمج  دوخ  رطاخ  هکنآ  زا  دـعب  تعامج  نآ  تشادـب . گنج  زا  تسد  دومن و  باب 

رد بانط  دنتسب و  ار  نانم  دزیا  یلو  نآ  نامسیرب  دنتـسکش و  ار  ترـضح  نآ  ریـشمش  هدومن  ماحدزا  موجه و  دندمآ و  شیپ  هتـشگ  ریلد 
ترـضح دـنرب . رکب  ابا  دزن  ربمغیپ  دجـسمب  ار  ترـضح  نآ  هک   335 ص : ج1 ، جاجتحالا ، دنتـساوخ  دـنتخادنا و  نمز  رورـس  نآ  ندرگ 

لئاح رسکی  عمج  نآ  رهوش و  نایم  هتشگ  باتیب  باب  نآ  رد  دومن  هدهاشم  لاونم  نادب  رهوش  مع و  نبا  لاح  نوچ  رشبلا  دیس  تنب  همطاف 
ار ترـضح  نآ  هک  دنتـساوخ  دندیـسر و  هناخ  ردب  بیرق  نوچ  دنرب . نوریب  هناخ  زا  ار  نسحلا  وبا  ترـضح  هک  تشاذگیمن  دیدرگیم و 
. تشادیمنرب ترـضح  نآ  زا  تسد  هوجولا  نم  هجو  چیهب  دومنیم و  تعنامم  ع )  ) همطاف ترـضح  دنرب  نوریب  هناخ  هبتع  زا  ناشک  ناشک 

دننام برـض  نآ  رثا  دـیدرگ و  لبند  جولمد و  لثم  برـض  لحم  نآ  هک  یعونب  دز  ۀـیربلا  ریخ  هعـضب  نآ  كرابم  يوزاب  رب  هناـیزات  ذـفنق 
رد دـندنام  ریحتم  رما  نآ  رد  تعامج  نآ  نوچ  تشادـیمنرب . دوخ  رهوش  زا  تسد  اذـه  عم  دـنام  یقاب  هدـجاس  نآ  يوزاب  رب  غاد  ناشن و 

مینادرگ رـضاح  دجـسمب  ار  وا  ام  هک  دراذگیمن  درادیمنرب و  یلع  زا  تسد  عون  چیهب  همطاف  هک  دندناسر  رکب  اباب  لاح  تقیقح  تعاس 
رکب ابا  زا  نخس  نیا  نوچ  قافن  لها  دیرآ . نم  دزنب  ار  یلع  دینک و  رود  یلع  شیپ  زا  ار  وا  دینزب و  ار  همطاف  هک  داد  ماغیپ  ذفنق  هب  رکب  ابا 
نماد تسدکیب  همطاف  ترـضح  دننادرگ  رود  یلع  نماد  زا  ار  همطاف  تسد  هک  دنتـساوخ  دندروآ و  موجه  هدومن  قافتا  راب  کی  دندینش 

رد ار  تزعلا  بر  هعیطم  نآ  هدروآ  موـجه  ماـحدزا و  موـق  نآ  دـینادرگ . طوبـضم  باـب  هبتعب  دوـخ  رگید  تـسد  تـفرگ و  مـکحم  یلع 
ماحدزا ترثک  تکرح و  زا  مامت  توقب  هدرواین  باتیب  ملا  نآ  بات  بآمتلاسر  هعضب  نآ  هکنآ  ات  دنداد  باسحیب  شراشف  باب  تداضع 

نآ زا  تشگ و  طقاس  دوب  ملاع  هدیس  نآ  مکش  رد  هک  یلمح  تسکشب و  مانالا  ریخ  تنب  نآ  عالضا  زا  علـض  کی  داتفا . نیمز  رب  مائل  نآ 
ِدَعْقَم ِیف  دوخ  راوگرزب  ردپ  راوج  رد  هتشگ  دیهش  هکنآ  ات  دوب  شارف  بحاص  تفوک  نآ  زا  هشیمه  تفای و  رایـسب  رایـسب  رازآ  ملا  درد و 

نینمؤملا ریما  داتفا  شوهیب  همطاف  ترـضح  نوچ  َنوُعِجار . ِْهَیلِإ  اَّنِإ  َو  ِهَِّلل  اَّنِإ  تفاتـش  ٍرِدَـتْقُم  ٍکِیلَم   336 ص : ج1 ، جاجتحالا ، َْدنِع  ٍقْدِص 
نیـصح و نب  دسا  هبعـش و  نب  ةریغم  ملاس و  حارجلا و  نب  ةدیبع  وبا  دیلولا و  نب  دلاخ  عمجم  نآ  رد  دندرب  رکب  ابا  دزنب  دجـسمب  ار  ردـیح 

رمع دندوب . هتسشن  هتشگ  حلسم  رکب  یبا  بناوج  یلاوح و  رد  مدرم  ریاس  دندوب و  رـضاح  راصنا  رجاهم و  یقاب  يراصنا و  دعـس  نب  ریـشب 
ریما ترضح  يامن . يادخ  لوسر  هفیلخب  تعیب  نسحلا  وبا  يا  تفگ  داتسیا و  مالّسلا  هیلع  یلع  رـس  يالاب  رب  دیـشک و  ریـشمش  مد  نآ  رد 

ار يدحا  چیه  امـش و  زگره  هک  دینادیم  امـش  دـمآیم  تسدـب  نم  ریـشمش  رگا  هک  تسا  مسق  ملاع  يادـخب  هَّللا  تفگ و  یلع  نینمؤملا 
مدومن و موق  تجح  باب  رد  دوب  یعس  تیاهن  هچنآ  نم  هک  هَّللا  و  دیامن . یخاتسگ  تأرج و  عون  نیا  نمب  ای  دیآ  نم  دزنب  هک  دوبن  تردق 

نم اب  هک  رفن  لهچ  نآ  رگا  دوبن . نید  بادآ  عرـش و  ماکحا  ءارجا  باـب  رد  نیعم  رـصان و  ارم  هچ  منکن  دوخ  سفن  تمـالم  باـب  نآ  رد 
. مدروآیمرب امـش  راگزور  زا  رامد  مدرکیم و  هلداجم  هلتاقم و  امـشب  نم  هنیآ  ره  دـندرکیم  یهارمه  تناعا و  دـندوب  هدرک  دـهع  تعیب و 
لوذـخم و ارم  هدرک  تعیابم  نامیپ و  ثکن  تعیب و  دـهع و  ضقن  لاحلا  دـندرک و  تعیب  نم  اـب  هک  تورمیب  موق  نآ  رب  تنعل  رازه  دـص 

مالّسلا هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  نک . تعیب  نسحلا  وبا  يا  تفگ  يدنت  يور  زا  رمع  لاح  نآ  رد  دنتشاذگ . رایتخایب  ریصن و  ریغب  راییب و 
ریما ترـضح  مرآ . لتقب  يراوخ  تلذ و  لامک  رد  هکلب  مراذـگن  شیعب  اـیند  رد  ارت  تفگ  رمع  درک . یناوت  هچ  وت  منکن  تعیب  رگا  تفگ 

هتـشک ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ردارب  یلاـعت و  يادـخ  ناگدـنب  زا  یکی  ینادرگ  لوـتقم  ارم  رگا  تفگ  یلع  نینمؤـملا 
ردارب نم  یئوگیم   337 ص : ج1 ، جاجتحالا ، هکنآ  نکیل  میلئاق  نابزب  ام  تسین  کش  نآ  رد  یئادخ  هدنب  وت  هکنیا  تفگ  رکب  وبا  یـشاب .
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هقالع یشیوخ و  هنوگ  چیه  ار  امش  تفگ  رکب  وبا  دیشابیم . نمیهم  لوسر  اب  نم  تاخاوم  رکنم  امش  تفگ  نینمؤملا  ریما  ملسن . ملوسر ال 
. دومن رارکت  هبترم  هس  ار  مایتلا  بذک  مالک  نیا  تسین و  یحطبالا  یبن  ترضحب  یتبارق  و 

[ تفالخ هراب  رد  ع )  ) یلع جاجتحا  ]

امش راربالا  دیـس  باحـصا  يا  تفگ  هدروآ  رجاهم  راصنا و  ریاسب  يور  مانالا  ماما  نآ  ماگنه  نآ  رد  تفالخ ] هراب  رد  ع )  ) یلع جاجتحا  ]
هک هن  ای  دیدینش  ریذنلا  ریـشبلا و  دیـس  ترـضح  زا  ریدغ  مخ  زور  رد  امـش  ایآ  هک  تسا  مسق  راتخملا  لوسرب  رافغ و  نمیهم  ترـضحب  ار 

باب رد  دیمح  دحاو  ترـضح  زا  دـیجم  لوسر  هچ  ره  هکلب  دومن  تاخاوم  نم  اب  لوسر  ترـضح  كوبت  هوزغ  رد  تفگ و  نینچ  نینچ و 
نایع راهظا و  نالعا و  نایب و  اراکـشآ  نالعا و  يور  زا  ار  نآ  قیاقح  یمامت  تشاذـگن و  یقاب  ار  نآ  رما  چـیه  دوب  رومام  نم  تیالو  رما 

. تسین فاستعا  فالخ و  هنوگ  چـیه  امـش  لوق  رد  نسحلا  وبا  ای  معن  دـنتفگ  راب  کی  راضح  یگمه  هن . ای  دومن  نامدرم  ریاس  هب  امـشب و 
ماما نآ  يرای  ترـصنب و  مدرم  یمامت  هک  دیـسرت  دـیدرگ و  ناریح  رطـضم و  ناساره و  فیاخ و  تیاغب  دومن  نآ  هدـهاشم  نوچ  رکب  وبا 

میدینـش و شوگب  ار  نآ  یگمه  دیدومرف  امـش  هچنآ  نسحلا  وبا  ای  تفگ  دومن و  یتسد  شیپ  اذهل  دنورگب . وا  لعف  لوقب و  دنور و  ممالا 
نآ زا  دـعب  اما  میدینـش  لاعتم  دزیا  لوسر  زا  امـش  لاح  تفرعم و  لامک و  بتارم  لوا  رد  ام  یلع  يا  کیل  میداد  ياج  شیوخ  ياهلد  رد 

ترخآ و ایند و  عمج  نایم  دـینادرگ  راتخم  لک  کلم  ار  اـم  میمـالع  دزیا  توبن  مارک  تیب  لـها  اـم  هک  دومرفیم  هک  میدینـش  ترـضح  زا 
هبتر ینعی  ةوبنلا  تیب  لها  ام  يارب  ار  تفالخ  توبن و  دنکن  عمج  نانم  يادخ  میتشاذگ . ار  ایند  هتـشادرب  ار  ترخآ  ام  نآ ، زا  یکی  رایتخا 

عامتـسا رکب  ابا  زا  مالّـسلا  هیلع  ردیح  نینمؤملا  ریما  نوچ  تشاذـگ . تما  ریاس  هطـساوب  ار  تفالخ  هبتر  تشاد و  صوصخم  امب  ار  توبن 
امش زا  ریغب  رکب  وبا  يا  هک  دومرف  دینش  ناجلا  سنالا و  یبن  ناسل  قدص  ناسل  زا   338 ص : ج1 ، جاجتحالا ، ناتهبب  هعوضوم  ثیدح  نیا 

زا يادخ  لوسر  هفیلخ  هچنآ  یلب  تفگ  رمع  روفلا  یف  دنهدیم . تداهش  ینعم  نیرد  یلاعت  دزیا  لوسر  ترـضح  باحـصا  زا  يدحا  چیه 
حارجلا نب  ةدیبع  وبا  رمع  زا  دعب  مدینـش . تزعلا  بر  لوسر  ترـضح  زا  زین  نم  هک  اریز  تسا  قدص  قح و  دومن  نایب  لقن و  ناشیا  ناسل 

تزعلا بر  لوسر  ترـضح  زا  زین  اـم  دومرف  لوسر  هفیلخ  هچنآ  میدـهاش  زین  اـم  هک  دـنتفگ  هس  ره  لـبج  ذاـعم  هفیذـح و  یلوـم  ملاـس  و 
رتاف و رطاخ  رد  امـش  هچنآ  تسا  اوران  لـعف  دـب و  دـصق  رایـسب  رایـسب  تفگ  هدرک  باـطخ  ناـشیاب  نینمؤملا  ریما  ناـمز  نآ  رد  میدـینش .
هک همرکم  هبعک  مرح  رد  دیدومن  هطراشم  هدهاعم و  قباس  رد  رگید  کی  اب  دیتشادهاگن و  هتخاس  بوتکم  روکذـم و  دوخ  هنوعلم  هفیحص 

لها زا  تما  تفالخ  تیالو و  رما  ربج  رهق و  يور  زا  امش  دنادرگ  لوتقم  یـسک  تسدب  ای  دناریمب  ار  ِهَّللا  ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  یلاعت  يادخ  رگا 
نـسحلا وبا  يا  تفگ  رکب  وبا  دیدروآ . لمعب  دیدرک  ررقم  رگید  کی  نایم  رد  هک  نامیپ  دهع و  نآب  لاحلا  دیئامن . عازتنا  رورـس  نآ  تیب 

نادرگ و ربخم  علطم و  ربخ  نیا  قیاقح  رب  زین  ار  ام  دیدرگ  رهاظ  مولعم و  هجو  هچب  امشب  ربخ  نیا  تبحص  دیسر و  امـشب  اجک  زا  ربخ  نیا 
رکب وبا  زا  ناجلا  سنالا و  ماما  نآ  نوچ  نادرگم . روکذم  نایعا  لفاحم  نیا  لاثما  رد  دشابن  نایع  رهاظ و  امش  رب  نآ  قدص  هک  يربخ  الا 
تسا مسق  نامیا  مالساب و  یلاعت و  دزیا  ترضحب  ار  امـش  دادقم  يا  وت  رذ و  وبا  يا  ناملـس و  ریبز و  يا  تفگ  دومن  عامتـسا  نانخـس  نیا 

ات ینالف  ینالف و  یلع  يا  تفگ  هدومن  باطتسم  باطخ  نمب  يزور  هک  دیدومن  عامتـسا  دومحملا  یبن  ترـضح  زا  دیراد و  رطاخ  رد  ایآ 
مدرک روکذم  نم  هچنآب  هدقاعم  هدهاعم و  مهاب  هتشاد  لاسرا  رگیدکیب  تالسارم  تابتاکم و  تعامج  نآ  هک  دومرف  رفن  جنپ  دادعت  هکنآ 

هیلع یلع  هک  تسا  نینچ  هک  ینادیم  وت  ایادخ  راب  یلب  دنتفگ  رفن  راهچ  ره  دـننادرگ . لومعم  تانیاک  دیـس  ترـضح  زا  دـعب  هک  دـندومن 
ضیف يار  ضورعم  نآ  زا  دعب  امش  یلع  ای   339 ص : ج1 ، جاجتحالا ، میدینش . تایربلا  یبن  ترضح  زا  تاملک  نیا  ام  دیوگیم و  مالّـسلا 
لاهج نآ  قیثاوم  دوهع و  دبای و  مارـصنا  جهن  نیدب  لاح  تروص  هاگ  ره  داب  وت  يادف  مردام  ردـپ و  هک  دـیدینادرگ  يرولا  دیـس  ياضتقا 

يا هک  دومرف  لج  زع و  لوسر  مرآ . لمعب  هدومن  لابقا  هجوت و  نآب  ات  ینادرگیم  رومام  رما  هچب  لاح  نآ  رد  ارم  دسر  ماجناب  لاونم  نیدـب 
ناوعا و رگا  ینادرگ و  دوبان  لوتقم و  ار  تعامج  نآ  یمامت  هکنآ  ات  نک  داهج  داسف  لها  اب  یبای  ناوعا  راـصنا و  ناـمز  نآ  رد  رگا  یلع 
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نآ هاگنآ  سپ  يامرف . دوخ  هعبت  ناوریپ و  یقاب  دوخ و  تظفاحم  يامن و  تعیب  هفیاط  نآ  اب  یباین  رارشا  نآ  اب  ازغ  داهج و  هطـساوب  راصنا 
دندوب هدرک  تعیب  نم  اب  هک  رفن  لهچ  نآ  رگا  هَّللا  تفگ و  هدروآ  دندوب  رضاح  عمجم  نآ  رد  هک  یعمج  رمع و  رکب و  اباب  يور  هَّللا  یلو 

داهج ازغ و  داسف  لـها  امـش  اـب  هَّللا  یف  هَّللا و  نم  هنیآ  ره  دـندوبیم  رقتـسم  دوخ  رارقا  طرـش و  رب  دـندرکیم و  اـفو  دوخ  دـهع  لوق و  رب 
تعیب نارای  يا  هک  دومن  يدانم  نآ  زا  دعب  متـشاذگیمن . نازیم  باسح و  زور  ات  ناشن  بقع و  ار  امـش  زا  يدحا  چـیه  هک  هَّللا  مدرکیم و 

یماگنه رد  لیئارسا  ینب  موق  اب  تسا  میلـستلا  ۀیحتلا و  هیلع  میلک  یـسوم  ردارب  نوراه  همدقم  نامه  هنیعب  موق  نیا  ام و  تامدقم  هک  دینک 
رایسب دیکات  تفرگ و  نوراه  ۀهجب  تعیب  موق  زا  دشیم  تسا  انیس  روط  زا  ترابع  هک  هلا  ترضح  هاگتاقیم  هجوتم  هَّللا  میلک  ترضح  هک 

تعیابم میلـستلا  ۀـیحتلا و  هیلع  میلک  ترـضح  روضح  رد  مامتلاب  لیئارـسا  ینب  موق  مارکالا  یبن  نآ  رمالا  بسح  دومن . نآ  يافو  باـب  رد 
نانم دزیا  یبن  نآ  یهن  رما و  تفلاخم  نامز  چیه  رد  هک  دندرک  نامیپ  دهع و  نارب  رارقتـسا  رارمتـسا و  رب  دـندومن و  مالّـسلا  هیلع  نوراهب 

رد نوچ  تسا  رفظ  نب  یـسوم  هک  يرماس  دش  امرف  فیرـشت  انیـس  روطب  انثلا  ۀیحتلا و  هیلع  یـسوم  هک  نامه  دندرگنرب . ناشیا  زا  دننکن و 
لین يایرد  رد  ناشیا  تکاله  قرغ و  زا  دـعب  هک  نایطبق  ریاـخذ  زا  تشاد  ماـمت  فوقو  تراـهم و  مولع  رثکا  رد  هکلب  موجن  اـیمیک و  ملع 

كاخب عالطا  يرماس  نوچ  تخاس . يرکیپ  هلاـسوگ  تروصب  رمحا  يـالط  زا   340 ص : ج1 ، جاجتحالا ، تشادرب و  دوب  هدروآ  هراـنکب 
كابیب دـترم  نآ  اذـهل  ددرگ  دـنمجرا  تایح  رویزب  نآ  دنـشاپ  يدامج  رب  نآ  زا  یکدـنا  رگا  هک  تشاد  مالّـسلا  هیلع  لیئربج  بسا  مس 

نوسف رحسب و  يروصم  هلاسوگ  نآ  روفلا  یف  تخیر . كاغم  هریت  هلاسوگ  نآ  فوج  رد  تشادیم  هاگن  دوخ  اب  هک  كاخ  نآ  زا  ياهراپ 
ایارب ریاسب  امشب و  تسنم  هداتـسرف  ربمغیپ و  رفظ  نب  یـسوم  نیا  منم و  یـسوم  امـش و  يادخ  لیئارـسا  ینب  يا  تفگ  دمآ و  قطنب  يرماس 

يرماس نوسف  لوق و  عامتـسا  درجمب  لیئارـسا  ینب  موق  دـیهنم . نوریب  وا  یهن  رما و  طـخ  زا  ياـپ  دـیناد و  مزـال  ار  وا  مکح  رما و  تعاـطا 
تلذ كاخ  دنتشادرب و  یتسرپهلاسوگ  قیرط  هتشاذگ  نوریب  ياپ  میلـستلا  ۀیحتلا و  هیلع  میلک  یـسوم  میقتـسم  عرـش  میوق  قیرط  زا  نوعلم 
دیفم دومن  عنم  رجز و  عینـش  تکرح  نآ  زا  ار  ناشیا  مالّـسلا  هیلع  نوراه  دنچ  ره  دنتـشابنا . دوخ  دادس  باوص و  لامعا  هدـید  رب  دادـترا 
دکؤم دنگوس  رذنب و  ار  نآ  هتفرگ و  ناشیا  زا  نم  تیالو  باب  رد  نامزلا  رخآ  لوسر  هک  نامیپ  دـهع و  قیرط  نامهب  زین  هفیاط  نیا  دـشن .

دوب ناشیا  حصان  يداه و  هک  ع )  ) نوراه لتق  هدارا  لیئارـسا  ینب  هک  یعونب  دنتـشادرب و  توادع  هویـش  تفلاخم و  هار  هتـشاذگ  دـینادرگ 
یبن ترـضحب  دومن و  ررقم  نیعم و  نم  هطـساوب  هتـسناد  نآ  قحتـسم  قیال و  ارم  قلاـخ  دزیا  ترـضح  هک  یقح  زین  تعاـمج  نیا  دـندرک 

ناشیا زا  دومن و  نیملـسم  یگمه  هب  نم  تیـالو  غیلبت  ترـضح  نآ  دـناسر و  اـیارب  عیمجب  ار  نآ  قیاـقح  هک  دومرف  رما  مکح و  دومحملا 
نآ توف  زا  دعب  دننادرگن . نایع  رهاظ و  نامیپ  دهع و  فالخ  هک  دندومن  ناج  سنا و  لوسر  اب  طرـش  دـهع و  نامز  نآ  رد  تفرگ  تعیب 

ربخم علطم و  رما  تقیقحب  هک  نآب  دنتـشاذگن و  نمب  ارم  قح  دنتـشادرب و  فـالخ  قیرط  دنتـشاذگ و  نیفکت  زیهجت و  ریغب  ار  وا  ترـضح 
دندرک تداهـش  يادا  دوهـش  نوچ  دندرک و  بلط  دوهـش  نم  زا  مدرک  دوخ  قح  بلط   341 ص : ج1 ، جاجتحالا ، هک  یماگنه  رد  دـندوب 
نوراه لتق  دصق  لیئارـسا  ینب  هک  نانچ  دـندومن  دونع  دـحج و  يور  زا  دوهـش  نم و  لتق  هدارا  هکلب  دـندرکن  ناشیا  لوق  لوبق  هفیاط  نیا 

ینب عاضوا  لاوحا و  لیدـبت  رییغت و  دومن و  تعجارم  انیـس  روط  زا  میلـستلا  ۀـیحتلا و  هیلع  میلک  ترـضح  هکنآ  زا  دـعب  دـندوب . هدرک  (ع )
رد هک  تشاد  نیا  رب  هچ  ارت  نوراـه  يا  تـفگ : هدروآ  باـطخ  باـتع و  ضرعم  رد  ار  نوراـه  دـیدرگ و  ریحتم  دوـمن  هدـهاشم  لیئارـسا 

ار هفیاط  نیا  دنتـشادرب  تلالـض  هار  تیاوغ و  قیرط  موق  هک  يدـید  يدومن و  موش  يرماس  تکرح  موق و  تفلاخم  هظحالم  هک  یماگنه 
مالّسلا هیلع  نوراه  تفرگب  ع )  ) نوره شیر  دش و  كانبـضغ  تیاغب  یـسوم  تقو  نآ  رد  یتشادرب . ناشیا  زا  تسد  يدینادرگن و  ام  عبات 

يا تشادرب . تسد  ردارب  زا  مالّسلا  هیلع  یسوم  مد  نآ  رد  « 1 « » ِینَنُوُلتْقَی اوُداک  َو  ِینوُفَعْـضَتْسا  َمْوَْقلا  َّنِإ  ِیتَیِْحِلب  ْذُخَْأت  َّمُأ ال  َْنب  اَی   » تفگ
تعیب واب  تفرگ و  رکب  ابا  تسد  هاگنآ  دومن  ۀیآلا ، ِینوُفَعْـضَتْسا  َمْوَْقلا  َّنِإ  هروکذم  هیآ  توالت  نآ  زا  دعب  تسا  عون  نامهب  ام  لاح  نارای 

. مالّسلا دنیچورف و  قیالخ  تبحص  طالتخا و  زا  نماد  دنیشن و  هناخ  رد  هک  درک 
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رضاح مه  زامن  بطخ و  رد  هکلب  دوب  هدرزآ  ناشیا  زا  هتـسویپ  درکن و  تعیب  هریغ  رکب و  اباب  زگره  مالّـسلا  هیلع  ردیح  نینمؤملا  ریما  هکنآ  نایب  رد 
دیدرگن

زامن بطخ و  رد  هکلب  دوب  هدرزآ  ناشیا  زا  هتـسویپ  درکن و  تعیب  هریغ  رکب و  اباب  زگره  مالّـسلا  هیلع  ردـیح  نینمؤملا  ریما  هکنآ  ناـیب  رد 
رفعج وبا  خیـش  تسنیا . دیـسر  رکب  یباب  یلع  تعیب  باب  رد  رقحا  مجرتم  رظنب  ربتعم  خسن  ضعب  رد  فالخ  هچنآ  اما  دـیدرگن  رـضاح  مه 
بتک ضعب  رد  جـهانملا و  ۀـجهب  باتک  رد  تسا   342 ص : ج1 ، جاجتحالا ، هیرـشع  انثا  هعیـش  ياملع  نایعا  زا  هک  هنع  هَّللا  یـضر  یمقلا 
زامن ناشیا  بقع  رد  درکن و  نامثع  رمع و  رکب و  اباب  تعیب  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  زگره  هک  هدرک  لقن  دوخ  تافنـصم  زا  رگید 

ناشیا سلجمب  مصخ  مازلا  تهجب  ترورضب  رگا  دشن و  رضاح  ناشیا  زیانج  زامنب  ترـضح  نآ  دنتفای  تافو  تعامج  نآ  نوچ  درازگن و 
هنـسلا رد  روکذـم و  بطخ  اعد و  رد  هچناـنچ  يدومرف . نعل  نعط و  هکلب  يدومن  تعاـمج  نآ  زا  توادـع  راـهظا  يدرکن و  مالـس  یتفر 

رشبلا ریخ  تنب  همطاف  ترضح  هناخ  ردب  رکشل  اب  رمع  نوچ  هک  تسا  روکذم  زین  ربتعم  ریس  بتک  ضعب  رد  و  تسا . روهشم  برع  مجع و 
یلاوح رب  رکسع  اب  دوخ  هک  اهمزیه  نآ  هب  شتآ  دشن  رسیم  درب  رکب  ابا  دزنب  ار  ردیح  نینمؤملا  ریما  هک  دومن  رتشیب  یعـس  دنچ  ره  تفر و 
ریحتم تیاغب  دید  لاونم  نادب  لاح  نوچ  مالّسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دندز . دندوب  هدرک  رـضاح  ربکالا  کلملا  تاولـص  اهیلع  همطاف  هناخ 

مع عمـسب  درمت  بابرا  ددشت  ربخ  رتشیپ  نوچ  لاح  نآ  نراقم  دمآ . نوریب  هناخ  زا  جاجل  قافن و  بابرا  رجز  عنم و  ۀهجب  جالع  دیدرگ ال 
تیبلا لها  هناخ  هجوتم  مامت  لاجعتسا  تعرسب و  نیلسرملا  ریخ  تنب  رطاخ  هطساوب  زین  وا  دوب  هدیسر  بلطملا  دبع  نب  سابع  ترـضح  نآ 

. تفایرد رارطضا  تریح و  لامک  رد  ار  یلع  دیدرگ و  ریحتم  هدرزآ و  تیاغلا  تیاغب  درک  هدهاشم  ار  هتخورفا  شتآ  نوچ  دوب . هدش  (ع )
عیمج اب  تایح  مایا  رد  راتخم  لوسر  ترـضح  هک  اریز  راذگ  رافغ  دزیا  ترـضحب  دوخ  راک  رادـم و  هدرزآ  كرابم  رطاخ  یلع  يا  تفگ 

هک دیئامنیم  هدارا  امش  لاحلا  دومن  تسناوتن  راوگرزب  نآ  تیب  لها  زا  دوخ و  زا  رارـشا  نیقفانم  ترـضم  عفد  تیذا و  عفر  راصنا  رجاهم و 
قافن و بابرا  دزنب  قافتاب  ات  ایب  درادـن  ناکما  لامتحا و  هجو  چـیهب  نیا  هک  ناد  نیقی  یئامن . دوخ  زا  هفیاط  نیا  يانع  اذـیا و  عفر  یئاـهنت 

اساوم ارادم و  يزور   343 ص : ج1 ، جاجتحالا ، دنچ  تعامج  نآ  اب  ترصن  بلق  ینعم و  مدع  تقو و  تحلـصم  هطـساوب  میور و  قاقش 
امـشب ۀمحرلا  یبن  تیـصو  تزعلا و  بر  ترـضح  مکح  بجومب  تفالخ  تیالو و  رما  هک  تسا  نایع  حـضاو و  ناشیا  ام و  رب  هچ  يامن .

وت قح  رخآ  هک  يامن  ربص  يزور  دـنچ  دنتـشادرب  هار  نیا  ایند  بصنم  هاج و  بح  هطـساوب  تعامج  نیا  هکنآ  تیاهن  تسا  ررقم  قلعتم و 
یعمجمب ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمغیپ  دجسمب  هتفرگ  ار  هَّللا  یلو  نآ  تسد  هنع  هَّللا  یـضر  سابع  هاگنآ  دش . دهاوخ  قحب  دیاع  وتب 

اب اهیریگ  تخس  همه  نیا  ار  امش  رمع  رکب و  ابا  يا  تفگ  دندش . رـضاح  دندوب  رـضاح  اجنآ  رد  رجاهم  راصنا و  رثکا  رمع و  رکب و  ابا  هک 
ضغب هنوگ  چیه  ار  ام  هک  دنتفگ  ود  ره  ناشیا  تسهجو . هچ  زا  ریس  وکین  هلـسلس  نیا  اب  تفلاخم  توادع و  راهظا  رـشبلا و  ریخ  تیب  لها 

شتفالخ رب  دـندرک و  تعیب  رکب  اباب  یگمه  رجاهم  راصنا و  زا  ربمغیپ  باحـصا  نوچ  هکنآ  تیاـهن  تسین  ةوبنلا  تیب  لـها  اـب  توادـع  و 
اـصوصخ مشاه  ینب  امـش  هک  دیاب  ددرگیم  رتشیب  مانا  ریاس  زا  مایا  ياذیا  مالآ و  دیادش  لمحتم  تسا و  نسم  خیـش  وا  هچ  دندش  یـضار 

دندرگیمن تکاس  یضار و  ع )  ) یلع زا  تعیب  ریغب  تعامج  نآ  هک  تسناد  هنع  هَّللا  یضر  سابع  نوچ  دیئامن . تعیب  رکب  یبا  رب  ع )  ) یلع
نک و تعیب  تسا  رهاظ  امش  ام و  رب  تما  نیا  توادع  تظلغ و  دنزرف  يا  تفگ  هدومن  تزعلا  بر  یلو  نآ  تحیصن  رد  عورش  هیناث  ةرک 

ریما تشاذگ  رکب  ابا  تسد  فک  رد  هتفرگ و  ار  ع )  ) یلع تسد  هاگنآ  نادرگ . صلختـسم  دنـسپان  عمج  نیا  دنزگ  ررـض  زا  ار  دوخ  ام و 
هظحالم ار  هویـش  نآ  نوچ  دـندوب  رترود  هک  یعمج  دیـشک  رکب  اـبا  تسد  زا  تسد  دـنک  رکب  اـبا  رب  تعیب  هکنآیب  ع )  ) ردـیح نینمؤملا 

وا تفالخب  یـضار  درک و  تعیب  رکب  ابا  رب  ردفـص  ردیح  هتبلا  هک  دـندرک  نامگ  نانچ  دـندوبن  فقاو  دونـش  تفگ و  قیاقح  زا  دـندرک و 
ردـیح هک  تفای  راهتـشا  مدرم  نایم  رد  نآ  زا  دـعب  تسناد  منتغم  ار  ع )  ) یلع توکـس  دـش و  یـضار  ینعم  نیمه  هب  زین  رکب  وبا  دـیدرگ .

باستنا تیاده  باطتسم  باطخ  نیا  هک  يدهلا  ملع  یضترملا  دیس  زین  344 و  ص : ج1 ، جاجتحالا ، دومن . رکب  ابا  تفالخ  رب  تعیب  رارک 
ماما ترـضح  ریاشع  مالعا  زا  ماظع و  تاداس  لضافا  نایعا  زا  هتفای و  باهولا  کلملا  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  بآم  تیـالو  زا  ار 
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دنکیم لقن  نامعن  نب  دـیفم  یقنلا  یقتلا  یکزلا  خیـش  زا  شیوخ  تافنـصم  زا  لوصف  باتک  رد  تسا  ع )  ) نیـسحلا هَّللا  دـبع  یبا  دیهـشلا 
تافو زا  دعب  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  هک  تسنآ  ع )  ) یلع تماما  تیولوا و  رب  لیلد  هک  دیامرفیم  یلاعت  هَّللا  هدیا  خیـش  هک  تسنیا  هنیعب 

زا دعب  ع )  ) یلع هکنآ  رب  تسا  تلم  لها  عیمج  قافتا  تما و  عامجا  هچ  دومنن . رکب  یبا  تفالخ  رب  تعیب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  رشبلا  دیس 
رب تیعمج  هدعاس  ینب  هفیقـس  رد  رجاهم  راصنا و  یمامت  هک  یماگنه  رد  دومن و  ریخات  دـنچ  ینامز  رکب  ابا  تعیب  زا  یحطبالا  یبنلا  توف 
رب دنلیاق  هک  تعامج  نآ  نکیل  دوب . لوغشم  ع )  ) نیلسرملا دیس  ترـضح  نیفدت  نیفکت و  زیهجتب و  ترـضح  نآ  دندومن  رکب  ابا  تفالخ 

نیا دومنن  تعیب  قیدـص  رکب  ابا  رب  تما  تیعمج  زور  رد  ع )  ) یلع دـنیوگ  راصنا  رجاهم و  ریاس  تعیب  زور  رد  رکب  ابا  رب  یلع  تعیب  مدـع 
ات هک  دـنیوگ  یعمج  دومن و  تعیب  نآ  زا  دـعب  درک و  رکب  ابا  تعیب  رد  ریخاـت  زور  هس  اـت  یلع  هک  دـنیوگ  یخرب  دـنهورگ . دـنچ  هفیاـط 

دیـس توف  زا  دعب  ع )  ) یلع دنیوگ  یهورگ  دومرفن و  تعیب  رکب  ابا  رب  ردـیح  نینمؤملا  ریما  دومنن  رفـس  یقاب  ملاعب  رـشبلا  ریخ  تنب  همطاف 
کلملا مالس  اهیلع  همطاف  تافو  زا  دعب  ع )  ) یلع هک  دنیوگ  یفنـص  و  درک . تعیب  نآ  زا  دعب  درکن و  تعیب  رکب  ابا  رب  زور  لهچ  ات  رـشبلا 

کی زگره  ردـیح  نینمؤملا  ریما  هک  دـنیوگ  هیماما  نیققحم  زا  یعمج  دومن و  تعیب  رکب  ابا  تفالخ  رب  رگید  هام  شـش  ياضقنا  ربکـالا و 
یلع هک  دـندرک  فالتخا  نکیل  دومن  رکب  ابا  تعیب  رد  ریخاـت  ع )  ) یلع هکنآ  رد  تسا  تما  عاـمجا  سپ  دومنن . رکب  اـبا  رب  تعیب  تعاـس 

ام اما  تفای . ریرحت  تمـس  هک   345 ص : ج1 ، جاجتحالا ، یعونب  دوب  رهـش  دـنچ  ای  موی  دـنچ  ایآ  دـندرکن  رکب  ابا  رب  تعیب  هک  یمایا  (ع )
دوب و تیادـه  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  ریخأت  ایآ  دومن  رکب  ابا  تعیب  رد  ریخأـت  زور  دـنچ  ردـیح  نینمؤملا  ریما  دـش  تباـث  نوچ  هک  میئوگیم 

دوب باوص  زین  نآ  كرت  باوص و  رکب  ابا  رب  تعیب  هکنآ  ای  دوب  باوص  تیاده و  نآ  كرت  تلالـض و  تعیب  هکنآ  ات  تلالـض  نآ  كرت 
هک هَّللا  یلو  ترضح  هک  دیآ  مزال  دوب  تلالض  تعیب  كرت  هک  دنیوگ  رگا  دوب . اطخ  زین  نآ  كرت  تسا و  اطخ  رکب  ابا  رب  تعیب  هکنآ  ای 

بجاو ورب  هک  تیاده  رما  كرت  ترضح  نآ  هک  اریز  دشاب . هدش  نآ  زا  دعب  هارمگ  تسا  یلاعت  يادخ  لوسر  هفیلخ  ماع  صاخ و  قافتاب 
لاح و  تسهارمگ . يواغ و  هابتـشا  بیریب و  تلالـض  بکترم  هبجاو و  تیادـه  كرات  دومن و  تسا  رکب  اـبا  تعیب  زا  تراـبع  هک  تسا 

ابا تفالخ  لوط  رد  نایـصع  تلالـض و  ناجلا  سنالا و  ماما  نآ  زا  نامزلا  رخآ  ربمغیپ  تافو  زا  دـعب  هک  تسا  دـمحم  تما  عاـمجا  هکنآ 
زا نیعلا  ۀفرط  کیب  هکلب  ياهظحل  دوب و  ناقیا  قدص و  هویـش  رب  نامیا و  مالـسا و  جهن  رب  هشیمه  دشن و  نایع  نیب و  نامثع  رمع و  رکب و 
ره دشابن و  تلالض  رکب  ابا  تعیب  زا  مالّسلا  هیلع  رورس  نآ  ریخأت  سپ  دوبن . دعاقتم  نیلسرملا  دیس  تعاطا  نیملاعلا و  بر  ترـضح  رکذ 
رب تعیب  دنیوگ  رگا  و  دشاب . تیاده  ردیح  نینمؤملا  ریما  زا  رکب  ابا  تعیب  كرت  سپ  دشاب  هدش  رهاظ  نیب و  ردفص  نآ  تلالض  مدع  هاگ 
رد هچ  تسین  زیاج  هداـضتم  تفـص  ود  فلتخم و  تهج  ود  ار  قح  هک  اریز  تسا . لـطاب  زین  نیا  دوب  باوص  رب  شکرت  باوص و  رکب  اـبا 

باوص تیادـه و  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  رکب  ابا  تعیب  ریخات  رگا  تسا و  لاحم  رب  نآ  عافترا  نیـضیقن و  عامتجا  لاـح  لـضف و  باـبرا  دزن 
لوسر ترضح  یصو  نآ  هک  اریز  تسین . روکـشم  زیاج و  روفغ  بر  یلو  نآ  زا  رما  نآ  رودص  دوب  لالـض  اطخ و  شتعیب  كرت  دشاب و 

امیس 346 ال  ص : ج1 ، جاجتحالا ، دشاب . تصخر  زیاج و  هنوگچ  تیاوغ  تلالـض و  يوسب  تیادـه  زا  اطخ و  يوسب  باوث  زا  لودـع  ار 
ترـضح نآ  تسد  دـندومن و  مدـقت  ورب  تفالخ  تیالو و  رد  تعامج  نآ  مایا  نآ  رد  هک  تسا  بآمتیالو  نآ  باب  رد  هفیاط  نآ  عامجا 

ماما نآ  زا  نامز  نآ  رد  الصا  دندومرف  هاتوک  تسا  نایع  ررقم و  ناشیاب  نامزلا  رخآ  لوسر  تیـصو  نآرق و  صن  بجومب  هک  یقح  زا  ار 
رب عامجا  هک  اریز  دـشاب  اطخ  نآ  كرت  اطخ و  رکب  یبا  رب  تعیب  هک  تسا  لاحم  زین  و  دـشن . رهاـظ  روهظ  زیحب  تلالـض  نایـصع و  همـالا 

لقن دوخ  بتک  رثکا  رد  دـنفلاخم  ام  اب  هک  یموق  اذـه  عم  تسا  لاـحم  نیـضیقن  عاـمتجا  هک  دـش  روکذـم  هچناـنچ  تسا  لوق  نیا  نـالطب 
رایتخا هک  تسا  اور  زیاج و  سایق  يور  زا  ار  سانلا  رـشاعم  هکنآ  رد  تسین  لاکـشا  ههبـش و  هنوگ  چیه  لاح  لقع و  يور  زا  هک  دناهدرک 

دش و تباث  رایتخا  نوچ  دنرآ . واب  عوجر  فرع  عرـش و  روما  رد  ات  دنرادرب  تفالخب  دنهاوخ  ارک  ره  دنیامن و  شیوخ  داشرا  تهجب  ماما 
رما ماـیق  رب  تردـق  بسح و  ملع و  بسن و  تلادـع و  روهظ  هک  تماـما  تفـالخ و  رما  قاقحتـسا  تهج  هک  دیـسر  حوـضو  روـهظب و  زین 

رد رکب  یبا  رد  روکذم  روما  نیا  هک  تسین  روتـسم  یفخم و  يدحا  چـیه  رب  تسا  مانالا  دیـس  تلم  عرـش و  ماکحا  يارجا  تما و  تفالخ 
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قیرط هچنآ  بصاون و  داقتعاب  سپ  تسا . راوازـس  نسحتـسم و  تیاـغب  راـک  نیا  هطـساوب  رکب  یبا  راـیتخا  تسا و  روهظ  حوضو و  لاـمک 
هکلب تسین  بیـصم  هتبلا  دیامن  وا  تعیب  رد  ریخأت  هک  ره  دشاب  ماما  تسا  دوجوم  هروکذم  تافـص  رکب  وبا  رد  نوچ  تسا  ناشیا  بهذـم 

هلآ و هیلع و  هَّللا  یلص  ملاع  دیس  تافو  زا  دعب  مدرم  هکنآ  مالک  هصالخ  تسا . بیصنیب  وا  تمحر  زا  سدقا و  دزیا  تیاده  زا  سک  نآ 
رد هک  رشبلا  دیـس  تیـصو  رواد و  دزیا  صن  رب  انب  رکب  ابا  تماما  هکنآ  رب  دنلیاق  ناشیا  هعیـش و  لوا  هورگ  دندوبن . نوریب  هورگ  ود  زا  ملس 

هورگ  347 ص : ج1 ، جاجتحالا ، تسا . دـساف  لطاب و  هکلب  تسین  روخ  رد  راوازـس و  ار  وا  تسا  ررقم  نیعم و  ردـیح  نینمؤملا  ریما  باـب 
کش و چـیه  فراعم  كریز  فراع و  نطفتم  ره  رب  هک  دـنیوگیم  دـنرکب و  ابا  تفالخ  تحـص  رب  لئاق  ناشیا  دناهبـصان و  تعاـمج  مود 

سپ دش . روکذم  هک  یعونب  ورد  تفالخ  هقحتـسم  تافـص  توبث  تهجب  رکب  ابا  تفالخ  باوص  رد  تسین  بیرف  هعدخ و  مهوم  بیر و 
هک ههبـش  هطـساوب  ای  نآ  تجح  لیلد و  تابثا  هطـساوب  ریخأت  هکنآ  رگم  دـشاب  یـصاع  هکلب  یطاخ  دـیامن  رکب  ابا  تعیب  رد  ریخأت  هک  ره 

دشاب و داسفا  دانع و  تهجب  ضحم  رکب  ابا  تعیب  زا  ریخأت  هک  دیآ  مزال  بصاون  داقتعاب  دشابن  نینچ  هاگ  ره  دشاب . هدش  ضراع  ار  رخأتم 
زگره هربتعم  هروکذم  لیالدب  رورس  نآ  هکلب  دوب  مالّسلا  هیلع  ردیح  نینمؤملا  ریما  رکب  ابا  تعیب  نیرخأتم  هلمج  زا  نیملـسم  قافتاب  نیقیب 

دـناعم و رفاک و  لاض و  هدرک  رکب  ابا  تعیب  كرت  هک  مالّـسلا  هیلع  ردـیح  نینمؤملا  ریما  ناـشیا  داـقتعاب  هاـگ  ره  دومنن . رکب  یبا  رب  تعیب 
نآ دیآ  مزال  دنـشاب  هدرک  هثلث  نارای  تفالخ  مایا  لوط  رد  ترـضح  نآ  تیاوغ  تلالـض و  مدع  رب  عامجا  دوخ  بصاون  دـشابن و  دـسفم 
مخ هروهـشم  تیاکح  لثم  نامزلا  رخآ  لوسر  ثیداحا  نانم و  نمیهم  مالک  رب  انب  هدوب  ناقیا  ناـمیا و  هعیفرب  هتـسویپ  رواد  دزیا  هدـیزگرب 

، هَّللا یلو  نآ  ریغب  تیالو  یعدم  دشاب  ناندـعلا  ینب  لصف  الب  یـصو  ناید و  دزیا  یلو  ناج و  سنا و  ماما  ترـضح  نآ  ات  هریغ و  ریدـغ و 
رد رکب  ابا  رب  ردیح  نینمؤملا  ریما  تعیب  مدع  لیالد  نوچ  دـشاب . هَّللا  لوسر  تعافـش  زا  مورحم  هلا و  تمحرم  زا  رود  هارمگ و  یـصاع و 
نآ زا  دعب  هک  دیوگ  هنع  هَّللا  یضر  ناملـس  تسا . راصتخا  هجو  ود  نیمه  نایب  هب  ار  مجرتم  اذهل  تسا  رایـسب  تیاغب  ریـس  ثیدح و  بتک 

تفلاخم نک و  تعیب  زین  وت  درک  هفیلخب  تعیب  تسا  مشاه  ینب  فرشا  هک  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  نوچ  هک  تفگ  ریبزب  یـصخش 
هظحالم نوچ  رمع   348 ص : ج1 ، جاجتحالا ، دومنن . لاض  نآ  لاقمب  لابقا  هجوت و  ریبز  الـصا  نکم . ۀـمحرلا  یبن  ترـضح  باحـصا  اب 

هبعـش و نبا  دـیلولا و  نب  دـلاخ  اب  تسا  رارقرب  رـصم و  راصنا  رجاهم و  فلاخم  رکب و  ابا  تعیب  مدـع  رب  راـکنا و  درمت و  رب  ریبز  هک  دومن 
وا هنیس  رب  رمع  دنتخادنا و  كاخ  يورب  ار  وا  دنتسکشب و  هدز  نیمز  رب  هدیـشک  فالغ  زا  ار  وا  ریـشمش  دنتـسج و  ریبز  يور  رب  ریثک  عمج 
ارت يدوب  متـسد  رد  نم  ریـشمش  رگا  هک  هَّللا  هیـشبحلا و  كاهـصلا  نبا  اـی  تفگ  رمعب  مغ  مشخ و  لاـمک  اـب  مد  نآ  رد  ریبز  دـش . نکمتم 

هـشیمه ناربزه  كراـعم  رد  وت  یتـخیرگ و  ریـش  زا  هاـبور  دـننام  ریبز  زا  وـت  هکلب  يدوـبن  تأرج  نیا  توـق  تکرح و  نیا  تردـق  زگره 
هلیـسو ار  راتفگ  نیا  لاثما  وت  ریبز  يا  رادرب و  ریبز  زا  تسد  هک  دـنتفگ  رمعب  راـصنا  رجاـهم و  عیمج  یتخیریم . دوخ  يوربآ  هدوب  نازیرگ 

تقفاوم قافن و  زا  هب  قافتا  هک  رآ  شیپ  راصنا  رجاهم و  تقفاومب  رکب  ابا  اب  تعیابم  تسد  تقداـصم و  قیرط  رادـنپم و  رادـتقا  تکوش و 
دیدـن رکب  اـبا  اـب  تعیب  زجب  رفم  صیحم و  دومن و  نانخـس  نیا  عامتـسا  ناراـی  زا  ریبز  نوچ  تسا . تفلک  زا  رتـهب  تفلا  تفلاـخم و  زا  هب 

نم رس  رب  موق  رثکا  ریبز و  تعیب  زا  رطاخ  تیعمج  زا  دعب  موش  عمج  نآ  هک  تسا  يورم  هنع  هَّللا  یضر  ناملـس  زا  درک . تعیب  اهرکم ؟؟؟
هک متـشادنپ  هچنانچ  دنتـسب  مکحم  مشخ  يور  زا  تیاغب  دندیچیپ و  مه  رد  الاک  هعلـس و  دننام  ارم  ندرگ  اپ و  تسد و  دـندروآ و  موجه 
يا تفگ  دوشگ و  دنب  زا  ارم  تسد  مدرم  نآ  زا  یکی  مغ  هصغ و  ملا و  تریح و  لامک  اب  مد  نآ  رد  دنتسکش . مه  رد  ارم  ياضعا  یمامت 
نآ رد  لوسر  عیطم  نآ  هک  متـسناد  نوچ  درادـن . دوس  هجو  چـیهب  تاکرح  تایاکح و  نیا  هچ  دومن  دـیاب  تعیب  یهاوخن  یهاوخ  ناملس 

تعیب تهارک  لامک  اب  ریبز  رذ و  ابا  دادـقم و  نم  زا  دـعب  مدرک و  رکب  ابا  رب  تعیب  رـضحم  نآ  رد  ۀـهارک  زین  نم  تسا  لوقلا  قداص  باب 
رکب ابا  تعیب  رد  تهارک  رشبلا  دیس  تماما  زا  يدحا  چیهب  تقو  نآ  رد  هکنآ  مالک  هصالخ  دندرک . رکب  ابا  رب   349 ص : ج1 ، جاجتحالا ،

رتيوگ تشرد  ریبز  زا  رـضحم  نآ  رد  يدـحا  چـیه  رفن  راهچ  ام  زا  زین  رگید و  رفن  راهچ  ردـیح و  نینمؤملا  ریما  ترـضح  رگم  دنتـشادن 
نایعا ياههدرک  دازآ  نیا  رگا  هک  تسا  مسق  ملاع  يادخب  هیـشبحلا  كاهـصلا  نبا  ای  تفگ  هدروآ  رمعب  يور  تعیب  زا  دـعب  هچنانچ  دوبن .
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یتقو رد  اصوصخ  يدوبن  نمکم  لفاحم و  چیه  رد  نم  رب  مدقت  نخـس و  تردق  ارت  زگره  دـندوبیمن  وت  شیوخ  نواعم و  دـمم و  شیرق 
نایم بسح  بسن و  رد  وت  تباـجن  برـض و  برح و  رد  وت  يدرماـن  سرت و  یلد و  دـب  نبج و  هک  اریز  يدوب . متـسد  رد  نم  ریـشمش  هک 

تعامج نآ  تناعا  توقب و  اذهل  دنیامنیم  رما  ره  رد  وت  تیوقت  هک  یتفای  یتعامج  نوچ  اما  تسا  رهتشم  رشتنم و  برع  مجع و  فیاوط 
زا هدایز  رییعت  عیرقت و  ریبز و  مول  نوچ  رمع  تسا . تکرح  نیا  تردـق  هچ  تارج و  نیا  يارای  هچ  ارت  الا  يرآیم و  ملاع  مدرم  رب  هلمح 
رد ریبز  تسا . كاهـص  مان  رکذ  تردق  هچ  ارت  ریبز  يا  تفگ  دش و  بضغ  رد  هتـشگ  ریگلد  هدرزآ و  تیاغب  دومن  عامتـسا  وا  ریرقت  دـح 
اذه عم  تسا  سک  نآ  بیع  سکان  نآ  مسا  رکذ  هکلب  درب  ناوتن  وا  مان  هک  تسا  سک  هچ  كاحـص  هک  تفگ  تعراسم  لامک  اب  تعاس 

یعرمب یهاگ  هک  بلطملا  دبع  مدج  زا  دوب  هیـشبح  هما  هیدر  نآ  هچ  راسکاخ . نآ  مان  رارکت  راکذت و  زا  تسا  نم  عنم  سفنت  تردق  ارک 
سنجلا نومـضمب  دش و  وا  یلیفط  وا  ياقل  كاردا  زا  دعب  ارحـص  نآ  رد  وت  دج  لیفن  يزور  درکیم  رـس  لابج  يراحـص و  رد  ریعب  منغ و 

تـسا اـبرهک  هاـک و  وـچمه  ار  دوـخ  سنج  تسامـس  ضرا و  همه  ردـناک  ياهرذ  تیب  دـیدرگ . لـیفن  لـیام  زین  هیـشبح  لـیمی  هسنج  یلا 
لمح تدم  یضقت  زا  دعب  دیدرگ و  روراب  لیفن  تدج  زا  هیـشبح  رگید  کی  تلـصاوم  زا  عتمت  زا  دعب  ضرغ   350 ص : ج1 ، جاجتحالا ،

دبع مدج  نوچ  دش . علاط  يرتخا  وت  دننام  بسن  بسح و  اب  رهوگ  یمارگ  نآ  زا  دـینادرگ و  رونم  ار  تدـج  هدـید  تردـپ  باطخ  دـلوتب 
دیشخب لیفن  هب  هدومن  جارخا  دوخ  کیلامم  کلس  زا  ار  كاپان  كاهـص  تشگ  علطم  عقوتیب  لیفن  تدج  عینـش  لعف  تقیقح  رب  بلطملا 

زیاج و ارت  ایآ  دشاب  نم  دج  یلوم  بایترا  ههبش و  ریغب  باطخ  تردپ  هاگ  ره  دنتشگ . دلوتم  هیشبح  نآ  زا  لیفن  دالوا  یمامت  هکلب  رثکا  و 
تبـسن و رد  اطخ  هکنآ  تیاهن  ددرگ  رهاظ  حضاو و  رداص و  حـناس و  وت  زا  تکرح  عون  نیا  دوخ  تمعن  یلوب  تبـسن  هک  تسا  تصخر 

تکاس توهبم و  ار  رمع  دـیناسر  ماقم  نیاب  مالک  نوچ  ریبز  تشاد . دـیاب  روذـعم  ار  امـش  تسا  لعف  لوق و  رد  اطخ  مزلتـسم  نوچ  لـصا 
نتفگ زا  ار  نیفرط  دومن و  هحلاصم  ناشیا  ریبز و  نایم  رمع  رایـسب  بضغ  هظحالم  رارطـضا و  تریح و  هدهاشم  زا  دعب  رکب  وبا  دـینادرگ .

هنع هَّللا  یضر  یلالهلا  سیق  نب  میلـس  تشاذگن . نانخـس  نآ  رارکت  راکذتب و  سامتلا  تحیـصن و  هب  ار  ریبز  تشاد و  زاب  تشرد  تاملک 
باکترا بجومب  ار  وا  يدومنن و  تملاکم  رکب  ابا  تعیب  ماگنه  رد  هک  امـش  زا  تسا  بجع  متفگ  هنع  هَّللا  یـضر  ناملـسب  نم  هک  دـیوگ 

رد ریصقتب  هک  تفگ  باب  نآ  رد  نم  باوج  رد  ناملس  يدومرفن . يوش  تسـش و  وا  لاض  سفن  شهاوخ  سوه و  یعاود  لامعا  لاعفا و 
تیهارک يور  زا  تعیب  زا  دـعب  هچنانچ  مدومنن  نآ  زا  لفاغت  لهاست و  نآ  نایب  رد  دوب  ینتفگ  هچ  ره  مدوبن و  یـضار  دوخ  زا  همدـقم  نآ 

رورس و عوطقم و  شوخان و  امش  رب  هشیمه  ایند  هک  مراودیما  هک  متفگ  هدروآ  تیاوغ  ملظ و  باحـصا  تلالـض و  تعدب و  بابراب  يور 
ج1، جاجتحالا ، سفن  رب  متس  روج و  ملظ و  خیبوت و  عون  هچ  هک  دینادیم  چیه  تعدب  بابرا  يا  داب . عوزنم  عوفرم و  امش  زا  شوخ  شیع 

هکلب هتشاذگ  ار  مارکالا  یبن  تنس  مالسا و  راعش  هتسناد  تنس  ار  دوخ  ناینیشیپ  راعـش  ناتیلوا و  تنـس  دیتشاد و  اور  دوخ  ملاظ   351 ص :
دیدومن جارخا  قح  زا  ار  جارعملا  ءاوللا و  بحاص  نآ  لها  جارختسا و  نآ  لصا  زا  ار  ۀمحرلا  یبن  تنس  هچ  دیتشاگنا . اطخ  ایـسنم و  ایـسن 
فاستعا درمت و  هویـش  هدومن  فاصنا  لدع و  زا  لودع  دـیدینادرگ . جاور  قنوریب و  تیاغب  ار  دوخ  نید  جات و  تخت و  کلام  ار  دوخ  و 

یلص لوسر  هفیلخ  رب  بحاص  وت و  نوچ  ناملس  يا  تفگ  نابضغ  تعراسم و  يور  زا  لالم  نزح و  لامک  اب  لاح  نآ  رد  رمع  دیتشادرب .
دیتشگ طرخنم  طبترم و  یلاعت  كرابت و  دزیا  لوسر  نیـشناج  نیعیطم  هلـسلسب  ام و  مکح  تحت  رد  هدرک و  تعیب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا 

قحال و امب  ناصقن  ررـض و  عون  چـیه  ناشیا  امـش و  نانخـس  زا  هک  دـینک  نایب  دـیامن  ناجلخ  رطاخ  رد  ار  ناشیا  امـش و  هچ  ره  نامز  نیا 
ددرگن ام  دیاع  صقن  امـش  مالک  زا  رمع  يا  متفگ  نانخـس  نیا  عامتـسا  زا  دعب  نم  هک  دیوگ  هنع  هَّللا  یـضر  ناملـس  دـش . دـهاوخن  نایع 

ام َو   » ياخرکـش یطوط  نآ  ناشن  زجعم  ناسل  زا  ررکم  نم  هک  مهدیم  قیلی  یغبنی و  امک  قدـص  يور  زا  تداهـش  نم  قیقحت  یتسردـب و 
رد سک  ود  نیا  باذع  هانگ و  هک  دومرفیم  يدرک  نآب  تعیب  هک  تبحاص  وت و  باب  رد  مدینـش  یحُوی » ٌیْحَو  اَّلِإ  َوُه  ْنِإ  يوَْهلا  ِنَع  ُقِْطنَی 
رد وا  لاح  هک  یـسک  رب  ياو  تسنم . تما  زا  سک  همه  باذـع  هانگ و  ربارب  سدـقت  یلاعت و  يادـخ  دزن  سک  ره  شاداپ  باـسح و  زور 

رمع دشابن . نیداه  يایلوا  ننسب  یضار  دشاب و  نیلـسرملا  دیـس  رما  فلاخم  نیملاعلا و  بر  مکح  فالخ  رب  شلمع  لعف و  نینچ و  یبقع 
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دوب یلع  تفـالخ  تیـالو و  هک  دوخ  نیعلا  ةرقب  يدـشن و  لوصوم  دوخ  لآـمب  وت  دومن و  یبـن  هفیلخب  تعیب  یلع  نوچ  ناملـس  يا  تفگ 
لاثما رارکت  راکذت و  رد  وت  اذهل  تسا  ادیوه  حضاو و  ام  رب  وت  لاح  تقیقح  نوچ  يرارطضا و  نزح و  لامک  رد  اذهل  یتشگن  نیعلا  ریرق 

قح رما  نایب  رد  ارم  امش  نوچ  متفگ  رمعب  نم  هک  دیوگ  ناملـس   352 ص : ج1 ، جاجتحالا ، يروذعم . هکلب  راتخم  راثآ  بذـک  مالک  نیا 
هتـشگ و لزنم  یلاعت  كرابت و  دزیا  يایبناب  هک  يوامـس  بتک  ضعب  رد  هچنآ  امـش  باب  رد  زین  نم  دیتشاد  روذعم  هتـسناد  قحم  قداص و 
روبزم و یناحبـس  نمیهم  ترـضح  هلوسرم  هموتخم  ینامـسآ و  هلزنم  هموقرم  نآ  رد  وت  بسح  تاذ و  توفـص  بسن و  ماـنب و  هک  ياهیآ 
هک تسا  رطتـسم  بوتکم و  ررـش  رپ  منهج  باوبا  زا  باب  کی  رد  هک  تسا  موقرم  اجنآ  رد  میوگب . دمآرد  رقحا  نیا  رظنب  تسا ؛ روکذـم 

ار اهنآ  امش  هک  بآمتلاسر  تیب  لها  رطاخ  باب  رد  ارت  نوچ  ناملس  يا  تفگ  رمع  تسا . باطخلا  نب  رمع  رقم  ینکس و  لخدم  باب  نیا 
دنشابن و باسح  رد  لوزعم و  باحصا  مانا و  ریاس  تیالو  زا  هفیاط  نآ  ارچ  هک  تسا  بارطـضا  قلق و  تیاغب  دیتفرگارف  دوخ  بابرا  هلا و 

ضرغ ضرعت و  بابرا  باب  نآ  رد  ار  يدحا  چیه  یناد و  لج  زع و  يادخ  زا  ار  تعامج  نآ  لزع  هک  دـیاب  یباتیب  هدرزآ و  هطـساو  نیاب 
نم هک  هَّللا  مالک  هیآ  هک  شاب  هاوگ  وت  رمع  يا  تفگ  ناملـس  يوگ . یهاوخ  هچ  ره  يرورغم  ینوبغم و  دوخ  داـقتعاب  نوچ  نکیل  ینادـن 

یماگنه رد  رمع  يا  میامن . نایب  ناصقن  هدایز و  الب  ار  نآ  هدـش  لزان  وت  قح  رد  هک  مدینـش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ترـضح  زا 
زع و ترضح  لوسر  زا  نم  هتشگ  لزنم  « 1 « » ٌدَحَأ ُهَقاثَو  ُِقثُوی  َو ال  ٌدَحَأ  َُهباذَع  ُبِّذَُعی  ٍذـِئَمْوَیَف ال   » دزیا ترـضح  مالک  هکرابم  هیآ  نیا  هک 

ینعم ریـسفت و  تسا . كاهـصلا  نبا  قح  رد  لزنم  هیآ  نیا  هک  دومرف  كالفالا  قلاخ  لوسر  دـش . لزان  هک  نأش  رد  هیآ  نیا  مدیـسرپ  لـج 
باذع ار  منهج  قحتـسم  مما  فیاوط  زا  يدحا  چیه  تسا  مثا  رزو و  لها  نوکـس  لحم  هک  منهج  رد  زور  نآ  رد  هکنآ  تیاده  یفاو  هیآ 

يراسکاخ و باطخلا و  نب  رمع  باسحلا  دـحلا و  قوف  ام  باذـع  لـثم  يراسمرـش  میارج و  دـیزم  هلیـسوب  يراوخ  تلذ و  يراـتفرگ و  و 
رد قاثو  ار  هریغ  قافن و  لها  هفیاط  زا   353 ص : ج1 ، جاجتحالا ، يدحا  چیه  تسین و  یلاعت  يراب  دزیا  دزن  رد  وا  يراسمرش  يراتفرگ و 

ناملس تیاورب  ناحبس  نمیهم  هیآ  نیا  ریبعت  رد  هچنانچ  ین  قاقـش  درمت و  لها  سیئر  نآ  قاثو  لثم  یگریت  تملظ و  رد  یگنت و  قیض و 
نایب و رارکت  هلیـسوب  نیا  زا  هدایز  وش و  تکاـس  ناملـس  تفگ  رمع  تسا . ناـیع  نیب و  ناـجلا  سنـالا و  یبن  ترـضح  زا  هنع  هَّللا  یـضر 

رداق ترـضح  زا  رمع  يا  تفگ  هنع  هَّللا  یـضر  ناملـس  شابم . نامیا  مالـسا و  بابرا  رطاع  رطاخ  یناشیرپ  ببـس  میالمان  نانخـس  راکذت 
ارت لد  هاتوک و  انز  دـلو  رـسپ  مالغ  يا  ارت  يوگ  نایذـه  نابز  مدان و  تکاـس و  میـالمان  لـعف  لوق و  زا  ارت  هک  مراودـیما  یجرتم و  ملاـع 
یلع مانالا  ماما  ترضح  مدیناسر  ماقم  نیاب  مالک  نم  نوچ  هک  تسا  يورم  هنع  هَّللا  یضر  ناملـس  زا  دنادرگ . ملا  مغ و  هب  نورقم  لصتم 

ههبشیب و ناکم  نیا  رد  لاثم  درد  نانخس  نیا  زا  توکس  ناملس  يا  تفگ : دروآ و  ماهتـسم  بحم  نیاب  كرابم  يور  ع )  ) بلاط یبا  نب 
یئاتمهیب یئاتکی  تاذـب  هَّللا  و  متـشگ . نانخـس  نآ  زا  تکاس  نانم  دزیا  یلو  نآ  ناعذالا  مزال  مکح  بجومب  نم  بسنا ، یلوا و  ناـمگ 

زا رمع  رکب و  ابا  درمت  باب  رد  هچنآ  یمدـشن و  تکاس  يدرکن  مکح  رما و  توکـس  هب  ارم  ملعالا  ماما  نآ  رگا  هک  تسا  مسق  ملاع  رداـق 
ربـخم عـلطم و  رمع  رکب و  اـباب  ار  نآ  قیاـقح  یماـمت  مدـیدرگ  ربخاـب  عـلطم و  رورـس  نآ  مـیلعت  هلیـسوب  مدینـش و  رـشبلا  دیـس  ترــضح 

ملسم و عیطم و  نینچ  وت  هاگ  ره  ناملس  يا  تفگ  مدیدرگ  تکاس  نمیهم  یلو  مکح  بجومب  نم  هک  دید  رمع  نوچ  نکیل  مدینادرگیم .
زین وت  دندوب  تکاس  تعیب  ماگنه  رد  دـناوت و  بحاصم  هک  دادـقم  رذ و  ابا  هچنانچ  هک  یتسیاب  يدوب  مالّـسلا  هیلع  یلع  مکح  رما و  داقنم 

ربمغیپ هلـسلسب  تبـسن  ناشیا  تبحم  تدوم و  زا  هدایز  تیب  لها  اب  یتسود  هک  اریز  يدرکیم . تعیب  هدـش  تکاس  لاق  لیق و  نیا  لاـثما  زا 
نآب تبسن  ناشیا  میظعت  زا  یقرت  تمـس  یتدایز و  هبتر  نادناخ  نآب  تبـسن  وت  میظعت  زین  تسین و  نامزلا  رخآ   354 ص : ج1 ، جاجتحالا ،

تدومب و ار  ام  وت  رمع  يا  تفگ  رذ  وبا  یتسین . ناشیا  زا  هدایز  تیبلا  لها  تبحم  تقادص و  رد  وت  هک  هَّللا  درادـن و  ناینبلا  عیفر  نامدود 
رب سدقت  یلاعت و  يادـخ  تنعل  یئامنیم . تحاضف  خـیبوت و  تمالم و  شنزرـس و  نانم  دزیا  ناگدـیزگرب  نآ  میظعت  تیبلا و  لها  تبحم 

هکلب دومن  لمح  ناشیا  باقرا  رب  ار  مدرم  هک  هدرک  جورخ  نایعا  نآ  رب  یجراخ و  نآ  رب  تسا و  سدقا  لوسر  لآ  ضغبم  هک  سکان  نآ 
قح ناملاظ  رب  يادخ  تنعل  نیمآ  تفگ  رمع  داب . دومرف ، تعجارم  یلوا  بهذمب  یلصا و  رابدا  رب  يرقهقب  ار  ملاع  دیس  مما  فیاوط  رثکا 
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یقح عون  چـیه  تما  تفالخ  تیالو و  رد  ار  ةوبنلا  تیب  لها  هک  تسا  مسق  ملاع  رداق  يادـخب  هَّللا  داب ال و  ناـمزلا  رخآ  ربمغیپ  تیب  لـها 
رما تقیقح  هاـگ  ره  رمع  يا  تفگ  رذ  وبا  میناـسکی . ناـقلخ  تیـالو  تفـالخ و  رما  رد  ناـمدرم  ریاـس  امـش و  اـم و  ناـشیا و  هکلب  تسین 

ناهرب تجح و  ریغب  دیئامنیم و  رتشیب  ایارب  ریاس  زا  ربمغیپ  تیب  لها  اب  همـصاخم  هعزانم و  امـش  سپ  دـشاب  ررقم  جـهن  نیدـب  امـش  داقتعاب 
ریما نامز  نآ  رد  دـیئامرفیم . تسا  ناشیا  يارب  زا  ررقم  ناجلا  سنالا و  یبن  ترـضح  غیلبت  ناحبـس و  بهاو  مکحب  هک  یقح  رد  فرـصت 

قح چیه  تما  تیالو  رما  رد  ار  ام  وت  لوقب  هیـشبحلا  كاهـصلا  نبا  ای  تفگ  هدروآ  رمعب  يور  نانملا  کلملا  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا 
تعنـص رب  هک  ناسنا  عون  ینب  دارفا  رب  وت  ناینبیب  نانخـس  قدص  دنقیالخ  تفالخ  تیالو و  قحتـسم  تایزلا  ۀلکآ  رـسپ  وت و  کیل  تسین 

رخآ لوسر  هفیلخب  امش  تعیب  زا  دعب  نسحلا  ابا  ای  تفگ  رمع  تسا . راکشآ  نیب و  راهنلا  ۀعبار  یف  سمشلاک  دنـشاب  یقاب  نامیا  مالـسا و 
، جاجتحالا هک  اریز  تسین  بسنا  نامیا  مالسا و  لها  زا  يدحا  چیه  هب  تسا و  نسحتسم  یضرم و  نانخـس  نیا  لاثما  رکذ  امـش  زا  نامزلا 

ریما ترـضح  تسیچ . باب  نیا  رد  نم  هاـنگ  دنتـشگ  یـضار  رکب  وبا  نم  بحاـصمب  رجاـهم  راـصنا و  زا  باحـصا  هماـع   355 ص : ج1 ،
ربکا و يادخ  اما  دیدرک  تعیب  هدش  یضار  رکب  ابا  تفالخب  قح  ریغ  هب  رجاهم  راصنا و  ریاس  وت و  هچ  رگا  رمع  يا  تفگ  ردیح  نینمؤملا 

مالع دزیا  دزنب  ازج  باسح و  زور  رد  امـش  اـم و  ناـیم  يرواد  نیا  دنتـسین و  یـضار  رگید  یـسکب  نم  تیـالو  ریغب  رـشبلا  دیـس  وا  لوسر 
نارین و رد  دوـلخ  ریغب  يراـکهانگ  تیـصعم و  نـیا  باـکترا  هلیـسوب  يراـب  دزیا  دزنب  ار  امـش  دیـسر و  دـهاوخ  مارـصنا  ماـجنا و  لـصیفب 

موی رد  وا  باذـع  لاکن و  باقعلا و  دـیدش  يادـخ  طخـسب  امـش  يایوقا  ناعباتم و  اـب  ار  تبحاـصم  وت و  داـب  تراـشب  تسین . يراـسمرش 
هدومن جارخا  ار  دوخ  باوث  رجا و  جـتنم  باوص  لعف  باهو و  زیزع  یـضرم  رما  عون  هچ  زا  ینادـیم  ایآ  باطخ  رـسپ  يا  کلیو  باسحلا .

اور تبحاصم  دوخ و  سوه  و  زآرپ ؟؟؟ سفن  رب  تنایخ  تیانج  هتشگ و  باتم  ریغ  عیقوتیب  لمع  باوصان و  عینـش  لعف  مسق  هچ  بکترم 
ردیح نینمؤملا  ریما  لوق  عامتـسا  زا  دعب  رکب  ابا  دیتشاذگن . رقـس  ریعـس و  قیرط  ریغب  رـشحم  رد  رکب  ابا  دوخ و  يارب  رفم  رقم و  دـیتشاد و 

زا رکم و  هلئاغ  زا  ار  ام  دومن و  تعیابم  تعباتم و  تما  ریاس  قیرطب  تقو  نیرد  ام  اب  نسحلا  وبا  هاـگ  ره  رمع  يا  تفگ  هدروآ  رمعب  يور 
رد نم  رکب  ابا  يا  تفگ  ردیح  نینمؤملا  ریما - دیوگ  دهاوخ  هچ  ره  ات  دیراذگاو  دیناجنرم و  ار  وا  دعب  نم  دینادرگ  نمیا  دوخ  رش  هعدخ 

هدروآ رفن  راهچ  امب  يور  رورس  نآ  نآ  زا  دعب  دیوگ  هنع  هَّللا  یضر  ناملـس  مدوبن . رما  کی  رد  یتح  راک  چیه  رد  لیاغ  دوخ  رمع  تدم 
تعامج يارب  هک  يرما  لعف و  تقیقحب  منادرگ  رکذتم  ار  امش  نم  هک  ربکا  ملاع  دزیاب  مسق  رذ  ابا  دادقم و  يا  ریبز و  ناملس و  يا  تفگ 

بابرا زا  یضعب  روضح  رد  يزور  نیما  قداص  نآ  هک  دیدومن  عامتسا  نیلسرملا  دیس  ترضح  زا  امـش  ایآ  تسین . رتتـسم  یفخم و و  امش 
و نیرخآ . زا  رفن  شش  نیلوا و  زا  رفن  شش  تسا  نییمدآ  زا  رفن  هدزاود  نیکم  رقم و  نآ  هک  نیجـس  ران  زا  تسا  یتوبات  هک  دومرفیم  نید 
تناتم و تیاـغب  تسا   356 ص : ج1 ، جاجتحالا ، یگنـس  نآ  سأر  رب  منهج و  رعق  رد  تسا  لفغم  یهاـچ  رد  لـج  زع و  رماـب  توباـت  نآ 
. ددرگ بیلق  زا  رجح  نآ  لقنب  رومأم  رقـس  کلام  ددرگ  مظعا  رحا و  مخفا و  دـشا و  ران  ترارح  هک  دـهاوخ  ملاع  راـهق  نوچ  مکحتـسم .
هک دوش  عفترم  بج  نآ  رعق  زا  یعونب  بهتلم  ریاون  تالعـش  رتاوت  ددرگ  علقنم  عزتـنم و  اـجنآ  زا  هرخـص  نآ  نوـچیب  راـبج  مکحب  نوـچ 
هک ددرگ  ملاتم  يذاتم و  یعونب  نآ  ترارح  تدـش  زا  منهج  ران  تسین . نایبلا  لماک  ناسنا  تردـق  زیح  رد  نآ  ترارح  تدـش  فیـصوت 

بات ارم  هانگ  رزو و  بابرا  هدـنهد  تاجن  يا  هَّللا و  دابع  ظفاح  قلاخ  يا  دـیوگ  درب و  هلا  ترـضحب  هانپ  هذاعتـسا و  نایوگ  نامالا  ناـمالا 
هَّللا یلـص  لسرلا  متاخ  ترـضح  زا  مد  نآ  رد  نم  تسین . هار  ور و  چـیهب  هاچ  نیا  تقرحاب  ریاون  باهتلا  تمواقم  ناوت  ترارح و  تدـش 
لج زع و  لوسر  نآ  لثم  تنج  لفحم  نآ  رد  زین  امـش  لحم  نآ  رد  مدیـسرپ ، منهج  هاچ  رعقب  طوبرم  توبات  هنکـس  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و 

تسا نییبنلا  با  مدآ  رسپ  ناشیا  لوا  نیجس  توبات  نآ  نانکاس  زا  نیلوا  رفن  شـش  هک  دومرف : باوج  رد  دومحملا  یبن  هک  دیدوب  رـضاح 
موس دیناجنر . رایسب  ار  میلستلا  ۀیحتلا و  هیلع  انیبن و  یلع  هَّللا  میلک  یسوم  هک  نوعرف  مود  دینادرگ . لوتقم  نیک  روجب و  ار  دوخ  ردارب  هک 

ود مجنپ  مراهچ و  دومرف . اقلا  شتآ  رد  ار  ترضح  نآ  دومن و  رایسب  هعزانم  یبن  میهاربا  ترضحب  دوبعم  باب  رد  هک  تسا  دودرم  دورمن 
یهارمگ هلیـسو  ناشیا  زا  یکی  دندومن  لیوحت  ار  دوخ  لوسر  تنـس  لیدبت و  ار  لیلج  بر  باتک  ماکحا  ود  ره  هک  لیئارـسا  ینب  زا  درم 
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رفن شش  اما  و  تسا . نارینلا  ۀنعللا و  هیلع  ناطیش  نایواغ  نآ  مشش  و  دندیدرگ . ناینارـصن  یهایـسور  لالـضا و  ثعاب  يرگید  نایدوهی و 
هفیاط نیا  نم  ردارب  يا  دناهفیحص . باحـصا  تعامج  نیا  رگید  رفن  جنپ  لاعفدب و  لاجد  ناشیا  لوا   357 ص : ج1 ، جاجتحالا ، نیرخآ .

رارقتسا دیکات و  دیزم  ۀهجب  هفیحـص  نامیپ  طرـش و  زا  دعب  هدومن  تدقاعم  تدهاعم و  رگید  کی  اب  وت  توادع  ضغب و  رد  ۀبقاعلا  میخو 
هراشا ارم  امش  روضح  رد  ناج  سنا و  لوسر  دندومرف و  اهرهم  نآ  ناونع  یـشاوح و  لیذ  رب  دندومن و  یملق  هفیحـص  ناقفانم  زا  کی  ره 

دعب نایجراخ  نیا  یلع  يا  هک  دومرف  دومن و  رفن  جنپ  نآ  دادعت  هکنآ  ات  تسا  نیا  نیا و  نیا و  تفگ  دومن و  نادّرمتم  نیا  ناکی  ناکی  هب 
اقباس رشبلا  دیس  ترضح  زا  مامتلاب  مالک  نیا  نوچ  رفن  راهچ  ره  دادقم  رذ و  ابا  ریبز و  نم و  هک  دیوگ  ناملـس  دنوش . نوریب  وت  رب  نم  زا 

. تسین لوق  نیرد  فالخ  الـصا  تسا و  لوسر  مـالک  نیا  ماربا  ههبـشیب و  میتفگ  میدینـش  ناـنم  دزیا  لوسر  ناـشن  زجعم  ناـسل  زا  ررکم 
ترـضح زا  نم  باب  رد  ثیدح  چـیه  نارای  وت و  دزن  رد  رذ  ابا  يا  تفگ  نالعا  راسفتـسا و  يور  زا  دوب  ناکم  نآ  راضح  زا  نوچ  نامثع 

ارت هک  یماگنه  زا  دومرف و  نعل  ارت  هک  مدینـش  نمیهم  لوسر  زا  نم  یلب  هک  دومرف  ناجلا  سنالا و  ماما  ترـضح  تسه . ننملا  وذ  لوسر 
رزو و ترثک  لاح و  تئاسا  رب  تسا  تراشا  نیا  دومنن و  رافغتـسا  وت  نعل  زا  دـیدرگ  نانج  هجوتم  ناـهج  نیزا  هک  یناـمز  اـت  درک  تنعل 

تـسراکچ وت  اب  ارم  نم و  اب  ارت  تفگ  دـش و  بضغ  رد  لاعتملا  کلملا  مالّـسلا  هیلع  یلع  لاقم  عامتـسا  زا  دـعب  نامثع  لآم . رد  وت  لابو 
هویـش و نامه  لاعتم  لوسر  دهع  زا  دـعب  لاحلا  یتشاذـگیمن  دوخ  لاحب  نمیهم  لوسر  تایح  مایا  رد  ارم  وت  هچنانچ  نسحلا  وبا  يا  نکیل 

هکلب تفگ  دنادرگ  تکاس  لیلدب  ار  نامثع  دیامن و  ریرقت  نآ  زا  باجم  ار  وا  ریدـق  بر  یلو  نآ  هکنآ  زا  شیپ  ریبز  یتشادرب . دوخ  لاعف 
زا هک  وت  لاوحا  نایب  رد  اما  تسا . ضرعت  لحم  رد  وت  اب  زین  ردیح  نینمؤملا  ریما  اذهل  تسا  نایع  حضاو و  ناگمه  رب  وت  تاذ  يدـب  نوچ 

ملاع راگدرورپ  هک  مراودیما  نم  نکیل  تسهانگ  هچ  ار  یلع  دـیئامن  مالعتـسا  وا  زا  هکنآ  زا  دـعب  هدومن  عامتـسا  لاعتم  دزیا  یبن  ترـضح 
زا نم  هک  تسا  مسق  ملاع  يادخب  تفگ  نامثع  درآ . نوریب  ربجت  توخن و  نیا  زا  ارت  ات  دلام  نیمز  رب   358 ص : ج1 ، جاجتحالا ، ارت  ینیب 
نم هک  تسیورم  ناملس  زا  دش . دهاوخ  لوتقم  مالسا  زا  دادترا  زا  دعب  ریبز  دندومرفیم  هک  مدینـش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  لوسر  ترـضح 

بلطم نوچیب  یلو  نوچ  دیامن  نایب  هچ  باب  نیا  رد  ترضح  نآ  ات  متـشگ  نارگن  ناجلا  سنالا و  ماما  بناجب  نامثع  لوق  عامتـسا  زا  دعب 
زا دـعب  ریبز  هک  اریز  تسا  قداص  نایب  نیرد  نامثع  هک  دومرف  دوب . مولعم  ترـضح  نآ  نم و  نایم  هک  ناـنچ  دومن  سرفت  یندـل  ملعب  ارم 

مالـسا زا  دادـترا  مایا  نامه  رد  ددرگ و  دـترم  دـیامن و  نآ  لیدـبت  لیلق  تدـم  زا  دـعب  دـنک و  تعیب  نم  اب  نامثع  تفالخ  ماـیا  ياـضقنا 
هَّللا یضر  میلـس  دسرن . دوخ  سوه  بلطم و  سفن و  شهاوخب  دسر و  لتقب  تسا  رقتـسم  وا  رطاخ  رد  هک  تفالخ  سوه  وزرآ و  هطـساوب 

مانالا دیس  تافو  زا  دعب  مامتلاب  موق  نیا  هک  ناد  نیقی  ناملس  يا  تفگ  هدروآ  ناملـسب  كرابم  يور  نانمؤم  ریما  نامز  نآ  رد  دیوگ  هنع 
ناملس يا  درادهگن . مالّسلا  مهیلع  دمحم  لآ  تبحمب  ار  وا  مالع  دزیا  ترضح  هکنآ  الا  دنتـشگرب  مالـسا  نیئآ  نید و  زا  دنتـشگ و  دترم 

هفیاط نآ  هچنانچ  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  تبیغ  زا  دعب  هک  تسا  لیئارـسا  ینب  موق  نوراه و  تامدقم  نامه  هنیعب  ناقفانم  نیا  ام و  تامدـقم 
ایسن دندوب  هدرک  میرکتلا  مزال  یبن  نآ  هراب  رد  میلک  یسوم  هک  يدهع  و  ع )  ) نوره دنتشادرب و  یتسرپهلاسوگ  هویـش  هتـشگ  يرماس  عبات 

مکحب هک  نم  تماـما  تیـالو و  باـب  رد  ترـضح  نآ  اـب  هک  یطرـش  دـهع و  زیزعلا  بر  لوسر  تبیغ  زا  دـعب  موق  نیا  دنتـشاگنا . ایـسنم 
دوخ تراـما  هطـساوب  ار  یـسک  دوخ  شهاوخ  زا  یعاود  سفن و  شهاوخ  قـفو  رب  دنتـشاذگ و  دـندوب  هدرک  هفیاـط  نیا  نمیهم  ترـضح 

لیدبت نم  زا  دعب  موق  نیا  دندومرفیم  هک  مدینـش  دیجم  لوسر  ترـضح  زا  نم  دـندومن . ءادـتقا  تما  نآ  تنـسب  تعامج  نیا  دنتـشادرب و 
ماما زا  عارذ . هب   359 ص : ج1 ، جاجتحالا ، عارذ  ربش و  هب  ربش  لعن و  هب  لعن  هودقب و  هودق  دنیامن  لیئارـسا  ینب  تنـسب  دوخ  نیئآ  نید و 

ناودع لها  زا  ریثک  عمج  اب  رمع  هک  یماگنه  رد  هک  تسا  لوقنم  يورم و  قلاخلا  هَّللا  مالـس  هیلع  قداصلا  دـمحم  نب  رفعج  قطانلا  نیمالا 
هلآ و هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  دجسمب  هدرب  ردب  یهاوخن  یهاوخ  هناخ  زا  ار  رورس  نآ  دندمآ و  ردیح  نینمؤملا  ریما  يارستلود  ردب  رش  و 

هدیدرگ ریحتم  هودـنا و  تیاغب  رکب  ابا  ناعباتم  یقاب  رمع و  تکرح  زا  رـشبلا  ریخ  تنب  همطاف  ترـضح  دـندرکیم  رـضاح  رکب  ابا  دزنب  ملس 
تلالم ربخ  نیا  نوچ  دـمآردب . هناخ  علطم  زا  رمق  دـننام  رکنم  موق  نآ  رجز  عنم و  تهجب  هدرک  رـس  رب  تفع  رامخ  رب  رد  تمـصع  رداچ 
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زا رمق  سمش و  روش  کشر  نآ  یلاوح  رب  موجن  دننام  رکیپ  روح  ناتعلط  دیشروخ  نآ  یگمه  دیسر  رسکی  هیمشاه  نایتمـصع  عمـسب  رثا 
زا تسد  دنتشگ و  ناور  راتخم  لوسر  هعضب  نآ  لامج  سمـش  فارطا  رب  راوهناورپ  هکلب  دندمآ  نوریب  هدروآ  موجه  دوخ  ياهناخ  علاطم 

ریما مالع  دزیا  یلو  نآ  رب  شمشچ  دیـسر و  ۀیربلا  دیـس  ربقب  بیرق  هیدمحم  ترـضح  نآ  ات  دنتـشادیمنرب  رونا  دیـشروخ  نآ  رداچ  نماد 
هنیدـم باب  نآ  بناوج  رب  دـنرآ  موجه  لبلب  فارطا  رب  هک  موب  دـغج و  لاثم  رب  موش  موق  نآ  هک  دـید  داـتفا و  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا 

زع و تعاط  یگدنب و  لغـشب  ار  وا  دیرادب و  نم  مع  نبا  زا  تسد  دنـسپان  موق  يا  تفگ  دنلب  زاوآ  هب  دنراد . نایم  رد  ار  وا  هدـمآرد  مولع 
زا نم  هنیآ  ره  دیرادن  هاتوک  هدیشک و  هَّللا  یلو  نآ  زا  تسد  امـش  رگا  هک  داتـسرف  قلخ  هب  قحب  ار  دمحم  هک  يادخ  نآب  دیراذگاو . لج 

دوخ ندـب  زا  ار  نآ  هکلب  مزاس  كاچ  نماد  ات  نابیرگ  زا  مراد  نت  رد  هک  لوسر  هماج  منادرگ و  ناـشیرپ  ار  دوخ  يوم  امـش  متـس  روج و 
تیبلا لها  ام  زا  متـس  لها  يدایا  عفد  ملظ و  طیرفت  عفر  ات  مرب  ملاع  راـبجب  امـش  متـس  يدـعت و  تیاـکح  ملظت و  تیاکـش  مزادـنا و  رود 

ملاع راگدرورپ  دزن  رد  مراوگرزب  ردـپ  زا  مالّـسلا  ۀـیحتلا و  هیلع  یبن  حـلاص  هک  منادـیم  نم  هک  اریز  دـیامن . هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  لوسر 
نآ لیصف  تشادن و   360 ص : ج1 ، جاجتحالا ، تعفر  تمس  تبتر و  دیزم  نم  زا  تزع  فرـش و  هبتر  رد  ترـضح  نآ  هقان  دوبن و  مرکا 

كاخ اب  كاله و  ربمغیپ  حلاص  هقان  لتق  هلیسوب  ار  يرهش  هلا  رابج  ترضح  هاگ  ره  هدوبن . تبتر  رد  زعا  فرشا و  نم  داجما  دالوا  زا  هقان 
نیدلا موی  رد  نیملاظ  نیا  زا  نم  داد  دیـسر و  دهاوخ  نیگمغ  نیزح  نم  هثاغتـساب  نیثیغتـسملا  ثایغ  ترـضح  هک  تسا  نیقی  دزاس  ربارب 
تـسا مسق  ناحبـس  رداق  ترـضحب  مدوب  ناجلا  سنالا و  یبن  تنب  هب  کیدزن  نامز  نآ  رد  نم  هک  تسا  يورم  ناملـس  زا  تفرگ . دهاوخ 

ذافنا هدارا  نامدرم  زا  یکی  رگا  هک  هدمآ  ناجیه  تکرح و  رد  ياهبترمب  لفسا  زا  نامزلا  رخآ  لوسر  دجـسم  ناطیح  ساسا  هک  مدید  هک 
نآ تمدخب  صالخا  تیودـف و  ضرع  زا  دـعب  متفر و  شیپ  دوب . ناسآ  ریـسی و  تیاغب  ورب  هکلب  تشاد  ناکما  درکیم  نآ  تحت  زا  لقن  و 

ناـشیرلد و حورج  مهرم  ناـیملاع و  تمحر  هشیمه  تراوـگرزب  ردـپ  نم  يـالوم  هدیـس و  يا  هـک  متـشاد  ضورعم  صاوـخ  لـها  عـیفش 
هنـسح تافـص  نیاب  نآرق  رد  ار  ترـضح  نآ  نانم  يادـخ  هدوب و  ناشطع  لها  هدـنهد  بآ  يورم و  ناراـکهانگ و  ناـبئات و  شخبدـیون 

مرک و يور  زا  هکلب  يدرگن  ناقلخ  تمعن  ببـس  هک  دـیاب  دـیناهج  ود  هدـیزگرب  نآ  هعـضب  نوچ  امـش  دومن . ناوارف  فیـصوت  فیرعت و 
داتفا لوبقم  لوسرلا  ۀعضب  نآ  لوبق  ضرعم  رد  نم  سامتلا  اعدتـسا و  نوچ  يدرگ  نایملاع  تمحر  ثعاب  تراوگرزب  ردپ  قیرطب  ناسحا 

هک دومن  دجسم  ناردج  ناطیحب و  هراشا  تشاد و  زاب  نانخس  نآ  نایب  زا  نابز  ناسحا  تقفش و  يور  زا  ملاظ  هفیاط  نآ  ملظب  تیاکش  زا 
هک دروخ  رگد  کی  رب  نانچ  دومن  دوخ  ناکمب  رارقتـسا  هدارا  نوچ  ناطیح  مدید  هک  تسا  مسق  روفغ  يادخب  روفلا  یف  شاب . دوخ  لاحب 
دیس تنب  همطاف  ترضح  نآ  زا  دعب  دیدرگ . نائلم  وشحم و  كاخ  نآ  زا  ام  ناهد  ینیب و  خاروس  هک  نانچ  تساخرب  نآ  زا  رایـسب  كاخ 

رقابلا یلع  نب  دـمحم  رـشبلا  نجلا و  ماما  زا  ربخ  نیا  تقیقح  نایب  رد  رگید  تیاور  دومن . تعجارم  دوخ  ناـکم  لزنمب و  ناـجلا  سنـالا و 
رما دـندرک و   361 ص : ج1 ، جاـجتحالا ، تعیب  رکب  یبا  تفـالخ  رب  رجاـهم  راـصنا و  زا  باحـصا  هک  تسا  لوقنم  يورم و  مالّـسلا  هیلع 
ریما یلاو و  ار  دـیز  نب  ۀـماسا  ترـضح  نآ  ربمغیپ  تایح  مایا  رد  نآ  زا  رتشیپ  نوچ  اما  تشگ . عمج  شرطاـخ  تفرگ و  تیوقت  تفـالخ 

ناعبات هلمج  زا  زین  هثلث  ءافلخ  دوب و  هدومرف  ررقم  نیعم و  لحم  نآ  لها  يازغ  هتوم و  تراغ  رب  هدینادرگ  رکسع  زا  رایسب  رجاهم  راصنا و 
نآ مارصنا  رد  ار  ۀماسا  مارکالا  یبن  ترضح  نوچ  و  دز . مدق  نآ  نایب  نادیم  رد  ملق  مارخشوخ  کلک  اقباس  هچنانچ  دندوب  دیز  نب  ۀماسا 

ياضقنا هنیدم و  زا  هماسا  جورخ  زا  دعب  دوب و  هدش  ماقم  نآ  هجوتم  رکسع  زا  ریثک  عمج  اب  هیلا  یمؤم  اذهل  دندوب  هدومن  مامت  دیکات  ماهم 
هاگمارآ هلا  راوج  رد  نییلع  یلعا  رد  هدـیدرگ  لج  زع و  ترـضح  هاگراب  دـصاق  لـجا  یـضاقتم  يادـنب  نیلـسرملا  دیـس  ترـضح  نیموی 
ندیـسر ات  ناکم  نامه  رد  دیدرگ و  ریحتم  هدرزآ و  تیاغب  دیـسر  دیز  نب  ۀماساب  رورـس  نآ  تافو  ربخ  نوچ  تشذگ ، هک  نانچ  تخاس 

یئامن یملق  تباتک  دیز  نب  ۀماسا  هب  هک  دیاب  تفگ  رکب  اباب  رمع  دوبیم . رقتسم  نکمتم و  ردیح  نینمؤملا  ریما  ربمغیپ  یـصو  رما  مکح و 
عطق دیز  نب  ۀماسا  مودق  رد  هک  اریز  دـیآ  مانالا  دیـس  هفیلخ  امـش  تمدـخب  مامت  دـیکاتب  هک  یئامرف  هناور  لاجعتـساب  لاح  رد  یعرـسم  و 
نیا هک  دیـشک  ریرحت  کلـس  رد  ریرقت  نیاـب  رـشبلا  دیـس  يودـف  نآ  دزنب  تباـتک  رمع  باوصتـساب  رکب  وبا  روـفلا  یف  تسا . موـق  هعزاـنم 
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تلهم ریخأتیب و  دسر  وت  رظنب  نم  تباتک  نوچ  هماسا  يا  دـعب  اما  دـیز . نب  ۀـماسا  يا  وت  يوسب  رکب  ابا  دـیجم  لوسر  هفیلخ  زا  تسیباتک 
تعیب هدومن  تیعمج  تفالخ  رب  ۀمحرلا  یبن  تما  یمامت  هک  اریز  یناسر  نمب  ار  دوخ  دـناوت  قیفر  نیعبات و  هک  تعامج  نآ  اب  تعاس  رد 

وتب نم  زا  وت  زا  نایـصع  روهظ  زا  دـعب  يوش و  یـصاع  هک  ینکن  تما  تفلاخم  وت  هک  دـیاب  دـندینادرگ  دوخ  مکاح  یلاو و  ارم  دـندرک و 
دزنب بوذـک  نیعباتم  زا  یکی  بوحـصمب  بوتکم   362 ص : ج1 ، جاجتحالا ، ددرگ . نایع  قحال و  ناـصقن  ررـض و  ناـیاپیب و  تیهارک 
نیا هک  دومرف  اشنا  الما و  نومضم  نیاب  رکب  ابا  دزنب  تباتک  دومن  هعلاطم  دیز  نب  ۀماسا  نوچ  بوتکم  لوصو  زا  دعب  دینادرگ  هناور  هماسا 

ضیقن نآ  لوا  هک  دیسر  نمب  وت  تباتک  دعب  اما  رکب . ابا  يا  وت  يوسب  ماش  هوزغ  رب  مالع  دزیا  لوسر  لماع  دیز  نب  ۀماسا  زا  تسا  یتباتک 
تـسا روطـسم  نآ  رخآ  رد  یئادـخ و  لوسر  هفیلخ  هک  تسا  موقرم  بوتکم  نآ  ناونع  لوا  رد  هچنانچ  تسا  وا  لوا  دـض  شرخآ  رخآ و 

ناناملسم نیا  نم و  هک  شاب  هاگآ  نادب و  دندینادرگ . دوخ  رما  یلوتم  ارت  هتشگ  یضار  وت  تفالخ  دندومن و  عامتجا  وت  رب  ناناملـسم  هک 
یـضار و ماما  وت  لثمب  تفالخ  تیالوب و  مادک  چیه  ام  هک  تسا  مسق  ملاع  يادخب  هن  هَّللا  دنرای ال و  قیفر و  نم  اب  هک  راصنا  رجاهم و  زا 

هبترم نادقف  لامک و  فرـش و  هبتر  مدع  تهج  نآ  رب  قاقحتـسا  مدـع  اب  هک  اریز  مینادرگن . دوخ  مکاح  یلاو و  زگره  ارت  متـسین و  رکاش 
قح و لهاب  قح  دومن  قلاخ  دـحاو  ترـضح  دزن  رد  لام  نونب و ال  عفنی  ـال  موی  رد  دوخ  لاوحا  لآـمب  رظن  هک  دـیاب  مینادـیم  لاـح  ملع و 

ردیح نینمؤملا  ریما  ترـضح  ینادیم  وت  هک  اریز  يامرفم . راتفرگ  لاعتم  دزیا  لاکن  باذـعب و  ترخآ  رد  ار  دوخ  يامن و  در  نآ  قحتـسم 
يدینـش و ریذـن  ریـشب و  لوسر  لوق  زا  ریدـغ  مخ  زور  رد  یلع  قح  رد  هچنانچ  تسا  قحتـسم  يرحا و  تما  تیـالوب  قحا و  یلوا و  وت  زا 
يرآ و رطاخب  ار  دوخ  یبقع  نطوم  یلصا و  زکرم  هک  دیاب  یشاب . هدرک  شومارف  ار  نآ  ات  هتشگن  یـضقنم  نآ  رب  دیعب  دهع  دیدم و  تدم 
هک یـسک  یـصاع  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  هلا و  ترـضح  یـصاع  هک  یئامنن  یبتجم  لوسر  ادخ و  رما  تفلاخم 
ارت اذـه  عم  تسیراب . دزیا  دزن  رد  يراسمرـش  یئورهایـس و  هلیـسو  نیا  يدرگ و  دـندینادرگ  هفیلخ  تبحاصم  وت و  رب  ار  وا  لوسر  ادـخ و 

رگید یعمج  اب  رفن  ود  امش  رب  ربکا  دزیا  مکحب   363 ص : ج1 ، جاجتحالا ، رشبلا  دیس  ترـضح  ارم  هک  اریز  تسا  مزال  نم  تعاط  تعاطا 
تعاطا ناشیا  امش و  رب  دندّرمتم و  زین  اهنآ  دیربمغیپ  ترضح  رما  درمتم  رفن  ود  امش  هچنانچ  دنرهـش  رد  یخرب  نم و  شیپ  رد  یـضعب  هک 

هک اریز  دراد . ررقم  نیعم و  رگید  تمدخب  ای  رما  نیاب  ار  امـش  ام و  ردیح  نینمؤملا  ریما  ینعی  رورـس  نآ  یـصو  هک  یتقو  ات  تسا  مزال  ام 
حوتفم ورب  نانج  باوبا  تمحر و  لـصاو  شحوتفرپ  حور  هک  یماـگنه  اـت  امـش  تموکح  تفـالخ و  زا  ارم  حوبـس  دزیا  لوسر  ترـضح 

کلس رد  طرخنم  ناکم  نآ  رد  تماقا  هلیـسوب  هدومن  تعجارم  هنیدمب  نم  تصخر  نذا و  ریغب  تبحاصم  وت و  دینادرگن و  لوزعم  دیدرگ 
ندرگ زا  تفالخ  هدالق  هک  درک  هدارا  هچنانچ  دیدرگ  ملاتم  تیاغب  دومن  هماسا  هبتاکم  هعلاطم  نوچ  رکب  ابا  مالسلا . دیدش و  نایـصع  لها 

دزاس صلختـسم  تلم  بابرا  تمالم  ریت  فده  زا  تما و  خیبوت  رییغت و  زا  ار  نتـشیوخ  دنادرگ و  عولخم  تلایا  زا  ار  دوخ  عوفرم و  دوخ 
هدایز یلب  تفگ  منیبیم  رکفتم  ریحتم و  تیاغب  ار  امـش  رکب  ابا  يا  تفگ  دیـسر و  رمع  هک  دوب  رکف  نآ  رد  دزادرپن . لغـش  نآب  دعب  نم  و 

ابا يا  تفگ  رمع  منادرگ . علخ  تلم  بابرا  تیالو  تما و  تفالخ  زا  ار  دوخ  هک  منآ  رکف  رد  مناوتن  میـالمان  نانخـس  میـال و  ۀـمول  نیزا 
لقع و هک ز  نکم  نکم  عرـصم . تسا  رودـب  ملع  مزح و  تقیرط  زا  ربدـت و  تیور و  زا  رکف  نیا  هک  يدرگن  راک  نیا  رـشابم  راـهنز  رکب 

نآ هک  دیاب  دیناشوپ  وتب  دوخ  نانتمایب  بهاوم  ناسحا و  دـیزم  زا  هناش  یلاعت  بهاو  ترـضح  هک  ياهماج  زیزع  يا  نیا . تسا  نورب  درخ 
هصغ و بجوم  ینامیـشپ و  تمادـن و  ثعاب  نآ  باکترا  هک  ینادرگن  روجهم  تما  تلاـیا  تزع و  تداعـس  زا  ار  دوخ  رود و  ندـب  زا  ار 

هکلب سامتلا  اعدتـسا و  ار  نالف  نالف و  لثم  نایعا  رثکا  یئامن و  یملق  تقادـص  حاحلا و  يور  زا  بوتکم  هماـساب  هک  دـیاب  تسا . یناریح 
ج1، جاجتحالا ، هک : دـننادرگ  جردـنم  تبتاکم  رد  دـنراد و  لاسرا  هیلا  یمؤمب  هدومن  یملق  تالـسارم  تابتاکم و  هماساب  هک  یئامرف  رما 

یماح هک  تسا  متحتم  ضورف  زا  مزال و  بجاو و  امش  رب  هکلب  يدرگن  ناناملـسم  یگدنکارپ  هقرفت و  ببـس  هک  دیاب  هماسا  يا   364 ص :
یماـمت لوـمعم  هچنآ  يدرگ و  ماـمت  صـالخا  يور  زا  تلم  باـبرا  هلـسلس  لـخاد  مالـسا و  لـها  تیعمج  هلیـسو  تـما و  هـضیب  ياـمح 

ابا هک  تسا  لوقنم  يورم و  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  رهاظلا  نطابلا و  ماما  ترـضح  زا  یئامن . تعراسم  نآ  مادقاب  زین  وت  دـشاب  ناناملـسم 
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اـضر هچنآب  هک  دیاب  هماسا  يا  هک  دندومن  یملق  نومـضم  نیاب  بیرق  یمامت  تابتاکم  قافتاب  قافن  بابرا  عم  دوخ  رمع  میلعت  زا  دعب  رکب 
چیه بوغرم  نسحتـسم و  هک  ناـمدرم  ناـیم  بوشآ  هنتف و  ناـجیه  ببـس  يدرگ و  یـضار  زین  وت  تسنآ  رب  ناناملـسم  یگمه  عاـمتجا  و 
شیپ شیکب  تعجر  مدرم  وت  تکرح  زا  ادابم  دنانایـصع  رفکب و  بیرق  نامدرم  نیا  عیمج  هک  اریز  يدرگن . تسین  نافرع  لها  زا  يدـحا 
تلهم ریخات و  ریغب  هتـسناد  مزال  تعراسم  ۀمحرلا  یبن  ترـضح  هفیلخ  تمدخب  ندمآ  رد  هتبلا  ۀـماسا  يا  دـنیامن . شیوخ  یلـصا  رفکب  و 
هدرزآ تیاغب  وا  دیـسر  هماساب  بیرف  هعدخ و  بابرا  تبتاکم  نوچ  مالـسلا . ینادن و  باوص  زیاج و  باب  نیرد  لامها  یناسرب و  ار  دوخ 
ممـصم مزع  نآ  رب  تاباتک ، لوصو  زا  دـعب  دـندوب  هدرک  رونا  هنیدـمب  تعجارم  رب  قافتا  رتشیب  وا  ياـقفر  نوچ  دـیدرگ و  ریحتم  رطاـخ و 

نوچ هبیط  هدلب  نآ  لوخد  زا  دعب  دیدرگ . رشبلا  ریخ - ترـضح  هنیدم  هناور  رکـسع  تقفاوم  تقفارمب و  هدش  جالع  زین ال  هماسا  دنتـشگ .
بلاط یبا  نب  یلع  بلاغلا  هَّللا  دسا  بآمتیالو  تمدخب  بارطـضا  ریحت و  لامک  اب  دومن  تدهاشم  رکب  یبا  تفالخ  تعیب و  رب  تما  قافتا 

كاردا راربالا و  ماما  نآ  راگن  عیادـب  راثآ  زجعم  لمانا  يدایا و  لبقت  فرـش  تفایرد  زا  دـعب  دـیدرگ و  هناور  بهاولا  کلملا  مالـس  هیلع 
تـسیچ نیا  یلوم  يا   365 ص : ج1 ، جاجتحالا ، تفگ : یگدـنب  وکین  تیودـف و  ضرع  راـیخا و  هبعک  نآ  بآـم  کـیالم  باـنج  میثلت 

همالا ماما  يدرک  تعیب  تعامج  نیاـب  ترـضح  اـی  تفگ  هماـسا  ینیبیم . هک  تسنیا  هک  دومرف  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح 
لامک اب  تعیب  تفگ  ترضح  تیهارک . ربج و  يور  زا  ای  هدش  رداص  تبغر  عوط و  يور  زا  تعب  هَّللا  یلو  ای  تفگ  هماسا  یلب . هک  دومرف 
دروآ رشبلا  ریخ  دجسمب  يور  ریحت  تیاهن  اب  ردیح  نینمؤملا  ریما  ترضح  زا  فارصنا  تصخر  زا  دعب  هماسا  هتفای . عوقو  تیهارک  ربج و 
کیلع مالسلا  هک  دومن  مارم  جهن و  نیدب  هماسا  مالس  در  رکب  وبا  نیملسملا  ۀفیلخ  ای  کیلع  مالسلا  تفگ  دیـسر  رکب  ابا  کیدزن  نوچ  و 

رقحا مجرتم  رصاق  رظنب  ربتعم  بتک  رد  هچنآ  اما  تفای . ماتتخا  ماقم  نیاب  مالّسلا  هیلع  رقاب  دمحم  مامهلا  ماما  ترـضح  مالک  ریمالا . اهیا  ای 
ملعا هَّللا  تشگ و  ررقم  نیعم و  رتـشیپ  هعوـجرم  تمدـخ  ناـمهب  هیناـث  ةرک  رکب  اـباب  تعیب  زا  دـعب  تقو  نآ  رد  هماـسا  هک  تـسنآ  دیـسر 

. ربخلا ۀقیقحب 

دومن یملق  هفاحق  یبا  دوخ  ردپ  هب  هک  رکب  ابا  تباتک  نایب  رکذ 

رکب ابا  دلاو  هفاحق  یبا  رـشبلا  دیـس  تافو  ماگنه  رد  هک  هدمآ  تیاور  رد  دومن  یملق  هفاحق  یبا  دوخ  ردـپ  هب  هک  رکب  ابا  تباتک  نایب  رکذ 
رکب ابا  تفالخ  رب  ًاهْرَک  َْوأ  ًاعْوَط  مدرم  دیدرگ و  نیملاعلا  بر  هاگراب  دصاق  نیلـسرملا  دیـس  حوتفرپ  حور  نوچ  دوب و  نکمتم  فیاط  رد 

زا دوخ  تفالخ  راهظا  دومن و  یملق  تباتک  شیرق  رب  اصوصخ  برع  فیاوط  ریاسب  راختفا و  يور  زا  شیوخ  دلاوب  رکب  ابا  دـندرک  تعیب 
یتسردب دعب  اما  هفاحق  یبا  يوسب  لوسر  هفیلخ  رکب  یبا  زا  تسیباتک  نیا  دومن : ناونع  نیاب  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  هَّللا  لوسر  فرط 

یئآ ام  شیپ  وت  رگا  منمیهم  يادـخ  هفیلخ  نم  زورما  دنتـشادرب و  دوخ  تفالخ  تراماب و  ارم  هتـشگ  یـضار  نمب  موق  عیمج  هک  قیقحت  و 
بوتکم نوچ  مالـسلا . میامن و  راهظا  وتب  تبـسن   366 ص : ج1 ، جاجتحالا ، رامـشیب  یئوکین  نم  تسا و  بوخ  رایـسب  رایـسب  وت  هطـساوب 

دمآ عنام  هچ  ار  امش  هک  دومرف  باتع  يور  زا  باطخ  رکب  ابا  لوسر  هب  دومن  نآ  يهعلاطم  وا  دیسر و  هفاحق  یباب  رکب  ابا  بولـسم  تبحم 
راصنا ریاس  رکب و  ابا  ارچ  هتشاد  ررقم  نیعم و  یلعب  ار  تفالخ  رما  ربکا  دزیا  رما  بجومب  ربمغیپ  ترضح  اریز  مالّسلا  هیلع  یلع  قح  در  زا 

تسا رمعلا  لیلق  نس و  مک  تیاغب  مالّسلا  هیلع  یلع  تفگ  هفاحق  ابا  باوج  رد  رکب  ابا  لوسر  دندرک . رهاظ  ربمغیپ  مکح  فالخ  رجاهم  و 
دنتشادرب شیوخ  تفالخب  ار  وا  تما  رشعم  اذهل  تسا  نسا  یلع  زا  رکب  ابا  نوچ  و  هدروآ ؟؟؟ لتقب  ار  شیرق  نایعا  زا  رایسب  عمج  رگید  و 

تیالو طیارش  ریاس  تسا و  هدنسب  یفاک و  تلم  بابرا  تیالو  تفالخ و  رد  نس  ترثک  نیمه  رگا  تفگ  هفاحق  یبا  دنتـشاذگ . ار  یلع  و 
نیا یمامت  هک  تسا  ملاع  دهاش و  ملاع  يادخ  مرما . نیاب  يرحا  قیلا و  رتیلوا و  قحا و  رکب  وبا  زا  مّنـسأ  نوچ  نم  سپ  دنـسپان  كورتم و 
یلع تیالو  يارب  تما  یگمه  زا  دوخ  تاـیح  ماـیا  رد  تلاـسر  ترـضح  هک  اریز  دـندرک  ص )  ) لوسر یـصو  یلع  رب  ملظ  متـس و  مدرم 

رارمتسا و رب  دیکأت  ررکم  ار  ام  یمامت  درک و  تعیب  نینمؤملا  ریماب  تداعـسب  دوخ  یمالا  یبن  ترـضح  هتفرگ و  تعیب  یلاعت  کلم  مکحب 
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. دینادرگ ررحم  نومضم  نیاب  تباتک  رکب  ابا  دوخ  دلو  دزنب  ار  هفاحق  یبا  هاگنآ  سپ  دومن  ع )  ) یلع تعیابم  تعاطا و  رب  رارقتسا 

هفاحق یبا  زا  رکب  ابا  تباتک  باوج  رکذ 

نآ هعلاطم  هدارا  نوچ  دیـسر  امب  امـش  تباتک  دـعب  اما  رکب  ابا  يوسب  هفاحق  یبا  زا  تسیباتک  نیا  هفاحق  یبا  زا  رکب  ابا  تباتک  باوج  رکذ 
ج1، جاجتحالا ، تسا . رگید  ضعب  ضیقن  نآ  تاجتشون  زا  یـضعب  هچنانچ  متفای  ناگناوید  لیاسر  ناقمحا و  تبتاکم  دننام  ار  نآ  مدرک 
وذ ترـضح  هفیلخ  نم  هک  دـیدومن  یملق  اـیناث  منمیهم و  لوـسر  هفیلخ  نم  هک  دـیدومرف  بوـتکم  نآ  ناوـنع  لوا  رد  هک  اریز   367 ص :

تسا نایع  رهاظ و  وت  نایب  نیزا  دنتشادرب . دوخ  تماماب  ارم  دنتشگ و  یـضار  نم  تفالخ  هب  مدرم  عیمج  هک  دیدرک  روکذم  اثلاث  مننملا و 
زا ات  يدرگن  رما  نآ  نوماریپ  دشاب  راوشد  بعـص و  نآ  زا  رابدا  جورخ و  ارت  هک  يراک  رد  هک  دیاب  تسا  سبتلم  هبتـشم و  وتب  رما  نیا  هک 

طلـست زا  تمالمب  ارت  دنادرگ  يدؤم  یهتنم و  تکرح  نیا  نیقی  يوشن و  ررـض  تمادـنب و  یـضقم  ریحتم  یبقع  رد  ایند و  رد  نآ  تمائش 
یلوا وت  زا  هک  ینادیم  دوخ  تسا و  رامشیب  جراخم  رایـسب و  لخادم  ار  ایند  روما  عیمج  هک  شاب  هاگآ  نادب و  تمایق . زور  رد  هماول  سفن 

اریز يراد  رظن  شیپ  ار  رداق  ملاع و  يدرگ  بهاو  دزیا  ترـضح  بقارم  هک  دـیاب  تسیک . راتخم  لوسر  رافغ و  يادـخ  مکحب  راک  رماب و 
رساخ و رامـش  زور  رد  ار  دوخ  راذگاو و  نآ  بحاصب  راک  نیا  هتبلا  دنیبیم . ارت  دمـص  دحاو  اما  ینیبیمن  ار  ینغ  راگدرورپ  هچ  رگا  هک 

مویلا وتب  مهم  نیا  كرت  تسا و  رایسب  نامرح  سای و  بجوم  راوشد و  بعص و  تیاغب  رابج  ترضح  دزن  رد  یئورهایس  هک  رادم  هدنمرش 
. مالسلا تسا و  نازیم  باسح و  زور  زا  رتناسآ  کبس و 

ع)  ) یلع تیلضفا  رب  رکب  وبا  رارقا  نایب  رکذ 

تیاور ماوع  شردپ  زا  وا  ریبز و  دوخ  ردـپ  زا  وا  ةورع و  زا  وا  تسا و  يورم  یبعـش  رماع  زا  ع )  ) یلع تیلـضفا  رب  رکب  وبا  رارقا  نایب  رکذ 
وبا رب  دوحج  نعط و  نابز  ناقفانم  تفریذپ  مامت  ماکحتـسا  رارقتـسا و  شتماما  تفای و  تماقتـسا  رکب  وبا  هب  تفالخ  رما  نوچ  هک  دـنکیم 

رب نم  هک  دـیامنیم  يوعد  زورما  درک  یلع  رب  تما  ریاس  تناعا  دادـماب و  میدـقت  هک  تفالخ  هلیـسوب  رکب  وبا  هک  دـنتفگ  دـندوشگ و  رکب 
رطاخ هدرزآ  تیاـغب  دیـسر  رکب  اـبا  عمـسب  ربخ  نیا  نوچ  مقیلا . يرحا و  قحا و  یلوا و  تفـالخ  ناـکم  نیاـب  لـضفا و  مالّـسلا  هیلع  یلع 

ص: ج1 ، جاجتحالا ، تعن  ربکا و  يادخ  دمح  زا  دعب  دمآرب و  رشبلا  دیـس  ترـضح  ربنمب  رجاهم  راصنا و  رثکا  رـضحم  رد  يزور  دیدرگ 
ات دیدرگ  دنمهرهب  دعستسم و  نیلسرملا  دیس  وا  يورین  هب  هک  یسک  رب  ارم  رجاهم  راصنا و  رـشعم  يا  تفگ : ربمغیپ  ترـضح  دورد  368 و 
اما ددرگن . تیالو  یلاو  زا  عونمم  بوجحم و  سک  نآ  دـینادب  دـیهدیم  يرترب  درک  رهاـظ  نیب و  ورب  نیبم  نید  تقیقح  رداـق  دزیا  هکنآ 

هفیاط نیا  لاثما  دنرمش . قافو  تبحم و  هقیرط  تدوم و  هویـش  قافتا و  یئاغ  تلع  ار  قافن  رارـسا  دنناد و  تلذ  ار  نامیا  راهظا  هک  یعمج 
ینعمیب يوعد  نیا  نوچ  نم  میامنیم . یلع  زا  تیلـضفا  يوعد  نم  هک  دـنربیم  نامگ  نانچ  نم  رب  نایغط  لـها  تعاـمج  ناطیـش و  هیـصع 

ارم هک  اریز  تسا . روجهم  تفرعم  باـبرا  هویـش  زا  رود و  درخ  لـقع و  هقیرط  زا  هک  تفگ  مناوـت  نب  رـسیب و  نخـس  نیا  دوـمن و  مناوـت 
ناحبس دزیا  نادحوم  زا  یلع  زین  تسین و  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  تلاسر  ترضحب  وا  تیصوصخ  تبرق و  مالّـسلا و  هیلع  یلع  هقباس 

. میامن تزعلا  بر  تعاط  تدابع و  نم  هکنآ  زا  شیپ  دومن  دوبعم  ترـضح  یگدنب  یلع  مدوب و  نارفاک  نادحلم و  زا  نامز  نآ  رد  نم  و 
تعیب مالّـسلا  هیلع  یلع  فورعم  روهـشم و  ترـضح  زا  تواقـش  توادعب و  نم  دوب و  فوصوم  لوسر  ترـضح  یتسود  تالاومب و  وا  و 
زگره ددرگ  عطقنم  نم  زا  تاعاس  نآ  یماـمت  باوث  رگا  هک  یبتجم  لوسر  تعیاـبم  یلعلا و  بر  یگدـنب  رب  دـنچ  تعاـسب  نم  رب  تفرگ 

ترضح زا  بلاط  یبا  نبا  هک  تسا  مسق  ملاع  يادخب  هَّللا  و  دیسر . مناوتن  نآ  درگب  هکلب  دیدرگ  میناوتن  تعاس  نآ  تداعـس  نوماریپ  نم 
هقالع نآ  یهلا و  تبحم  هطبار  نآ  ار  تما  زا  يدـحا  چـیه  هک  تبرقب  همحرلا  یبن  ترـضح  زا  تبحم و  تدومب و  تسا  زیاف  تزعلا  بر 

نیلوا و تما  هک  تسیا  هجردـب  مالّـسلا  هیلع  یلع  نامیا ، توق  رد  تسین . رـسیم  نکمم و  هیلع  هبترم  نآب  یهانپ  تلاـسر  ترـضح  یتبارق 
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نیلوا و زا  يدـحا  چـیه  زین  دومرف و  دـنناوتن  ناربمغیپ  زا  ریغ  ناشیا  ناـمیا  هجرد   369 ص : ج1 ، جاجتحالا ، يوعد  ار  نیرخآ  تعاـمج 
رد ار  دوخ  ناج  مالّـسلا  هیلع  یلع  دومن . دناوتن  نیلـسرم  يایبنا  ریغب  نینمؤملا  ریما  جهنب  نیملاعلا  بر  ترـضح  یگدـنب  تدابع و  نیرخآ 
نآ دـیزم  هک  دـیناسر  ياهجردـب  دوخ  مع  نبا  اب  تدوم  صاصتخا  تبحم و  صالخا  دـینادرگ و  لوذـبم  فورـصم و  یلاـعت  يادـخ  هار 
عفاد هدساف و  بابـسا  عطاق  تاهبـش و  بیر و  عفار  تابورکم و  فشاک  مالّـسلا  هیلع  یلع  تسین . رـشب  چیه  رـسیم  رودقم و  هکلب  روصتم 

هدنناد دننادرگ و  رمـضم  رطاوخ  ریامـض و  يادیوس  رد  هک  قاقـش  لها  قافن  هجو  هدننکرهاظ  رفک و  كرـش و  عماق  تسا . هدسفم  بابرا 
هیعرـش لامآ  یناما و  لوصح  لفکتم  ملاع و  لها  نحم  دیادش و  لمحتم  هتـسویپ  تسا . صاصتخا  قافتا و  بابرا  صالخا  قیاقح  رارـسا 

ار رورـس  نآ  هکنآ  زا  شیپ  دـیدرگ  قلاخ  دزیا  یبن  قحلم  عباـت و  تسا . ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  مما  فیاوط  عیمج 
. نامیا مالـسا و  رد  دریگ  تقبـس  ورب  يدحا  هکنآ  زا  لبق  نانم  دزیا  ترـضح  لوسر  تعباتم  رب  تفرگ  تقبـس  دناوخ و  تعاطا  قاحلاب و 

رخدم زونکم و  لج  زع و  هدنب  نآ  لد  رد  هقیال  تافص  یمامت  هقباس و  تاریخ  عیمج  تسا  اخس  دوج و  بحاص  مهف و  ملع و  عماج  یلع 
يا دیامن . قافنا  فرـص و  قالخ  دزیا  هیـضرم  لاحم  رد  ار  نآ  یگمه  هکلب  دیامنن  هریخذ  دوخ  سفن  ۀـهجب  ار  نآ  هرذ  لاقثم  کیل  تسا 

رد لاح  ملع و  لمکم  نآ  لامک  هجرد  کیب  لئان  يدـحا  دـشاب  نینچ  لاح  ملع و  هبترم  و  نیا ، لاـمک  هبتر  هک  ار  یـسک  ناـمدرم  رـشعم 
يادخ هک  یصخش  نانچ  اب   370 ص : ج1 ، جاجتحالا ، درک . دناوت  یتدایز  هجرد  ءاعدا  ای  يواست  هدارا  فیکف  دش  دناوتن  لاوحا  زا  یلاح 

دینادرگ ناتما  تماماب  یعاس  میاق و  ناـقلخ و  تفـالخ  یعار  ناـجلا و  سنـالا و  یبن  یـصو  ناـنمؤم و  یلو  ار  وا  یبتجم  لوسر  یلاـعت و 
یماع نادان و  لهاج  نعط  تسا . یمرزآیب  لامک  یمرشیب و  نیع  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  رب  ینعی  قوفت  یتدایز و  ياوعد  نیقی 

نآ زا  لاقتناب  رما  ارم  رورس  نآ  هک  یناکم  ماقم و  زا  نتـساخرب  باب  رد  ناودع  دسح و  بابرا  شنزرـس  ارم و  نافرع  لامک و  هیامرـسیب 
نم هک  اریز  تسا . ینافرعیب  تقامح و  تیاهن  ینادان و  هطـسفس و  نیع  دـیامن ، مکح  يزیچ  تماقتـسا  رارقتـسا و  رب  ارم  ای  دـیامن  ناکم 
یلع یلع و  اب  قح  هک  دومرفیم  مدینش  ربمغیپ  ترضح  زا  ررکم  هکنآ  هطـساوب  مرمـش  متحتم  ضورف  زا  هکلب  مزال  دوخ  رب  ار  یلع  تعباتم 
رگا هک  تسا  مسق  ملاع  راگدرورپ  هب  ملاع و  يادـخب  هَّللا  و  تسا . یقـش  تخبدـب و  یلع  نمـشد  یجان  دیعـس و  یلع  عیطم  تسا  قح  اـب 

مانـصا شتـسرپ  هب  مانا  یقاب  دومن و  مادقا  مایق و  مالع  دزیا  شتـسرپ  یگدـنبب و  دوخ  رمع  لوا  زا  هکنآ  هطـساوب  ار  بلاط  یبا  نبا  یـسک 
ماما نآ  لغش  هکلب  دومنن  مادقا  مانصا  ناثوا و  تدابعب  مارح و  رما  بکترم  یلع  زگره  دنتشادن  مارح  لالح و  زا  زارتحا  دنتشاد و  لاغتـشا 

رد ملاع  دیـس  تافو  زا  دـعب  مدرم  یمامت  اذـه  عم  تسا . یفاک  دریذـپ  یتسود  تدومب و  ای  دریگ  تبحمب  دوب  مانـصا  ناثوا و  رـسک  مانالا 
بابسا لامک  بتارم  نیا  دوجو  اب  هک  یماگنه  رد  فیکف  دنرآیم  واب  عوجر  هیعرش  لیاسم  رد  دنراد و  یلعب  جایتحا  هلکـشم  روما  عیمج 

نآ تعاطا  بجوم  بابـسا  نآ  لقا  هک  دشاب  رمتـسم  دوجوم و  ربمغیپ  ترـضح  تافو  زا  دـعب  رورـس  نآ  تبحم  تعاطا و  هطـساوب  رگید 
تسا لیلخ  لوسرب  کیدزن  تیاغب  هکلب  لیلجلا  یبن  محر  يذ  یلع  هچنانچ  دوب . تزعلا  بر  یلو  نآ  تعباتم  بغرم  نآ  نوها  ترضح و 
دیامن تایرب   371 ص : ج1 ، جاجتحالا ، یگمهب  تاساوم  لذـب و  وا  تسا  لیمج  ربصب  یـضار  لـیلج و  قیقد و  روماـب  تسا  ملاـع  یلع  و 

ددع كردب و  نآ  دحم  هک  تسیدحب  صالخا  یتسود و  بتارم  یلاعت  کلم  لوسر  اب  ار  یلع  لیلق و  ریثک و  زا  دـشاب  یلع  دزن  رد  هچنآب 
تدومب و رگا  تساجب و  دنـشاب  بلاط  یبا  نبا  مدق  بارت  هک  دنیامن  وزرآ  رگا  مدرم  تسین . كریز  لماک و  ره  مهف  زیح  رد  نآ  ياصحا 

دورولا موی  رد  شیوخ  نابحم  یقاس  دومحم و  دمح  ياول  بحاص  یلع  هک  اریز  تساور . یفاک و  داعیملا  موی  تاجن  يارب  دنریم  وا  داحتا 
هَّللا یلص  لوسر  ترضحب  ملاع و  يادخب  تما  تعافش  هلیـسو  ملع و  لضف و  عاونا  یگمه  هب  ملاع  ملح و  مرک و  فونـص  عیمج  عماج  و 

وا دزنب  رکب  یبا  تفالخ  مایا  رد  يزور  نم  هک  دـنک  تیاور  عفار  یبا  زا  وا  شردـپ و  زا  وا  یلع و  نب  رمع  نب  دـمحم  زا  تسا . هلآ  هیلع و 
. دندرک رگد  کی  اب  همصاخم  رجاهم  راصنا و  رضحم  رد  ربمغیپ  ترضح  ثاریم  باب  رد  دندمآرد و  رد  زا  یلع  سابع و  هک  مدوب  رضاح 

لیوط مالّـسلا و  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هاتوک  دزاـسیم . مزلم  تکاـس و  يوعد  رد  دزادـنایم و  ار  زارد  هاـتوک  تفگ  رکب  وبا 
مع هچ  رگا  سابع  قحم و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  یبنلا  مع  نبا  یـضترم  یبرع  لوسر  ثاریم  بلط  رد  ینعی  دومن  هدارا  ار  هَّللا  همحر  سابع 
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ملوسر و ترضح  مع  نم  تفگ  سابع  تسا . قحتسم  ریغ  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  یبتجم  لوسر  غیلبت  ادخ و  مکحب  دوب  ترضح  نآ 
سابع يا  تفگ  رکب  وبا  تسا . عنام  لماح و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  یبن  هکرت  رد  فرـصت  زا  ارم  لاـحلا  تسا و  ترـضح  نآ  مع  نبا  یلع 
يدوب تعاـمج  نآ  زا  یکی  زین  وت  درک  عمج  ار  بلطملا  دـبع  ینب  عیمج  بهاو  دزیا  یبـن  هک  يزور  رد  هک  اریز  تسا  یلع  فرط  رب  قح 

ارجا و دوب و  نم  لها  رد  نم  هفیلخ  یـصو و  ات  دـیامنیم  ام  اـب  هرزاوم  امـش  یمادـک  ناراـی  يا  تفگ  همحرلا  یبن  ترـضح  تقو  نآ  رد 
دیدومن عانتما  ابا و  نآ  زا  امـش  یمامت   372 ص : ج1 ، جاجتحالا ، دشاب . نم  يایاصو  نوید و  هدننکادا  نم و  عرـش  ماکحا  بادآ و  زاجنا 

دیـس مکح  رما و  مارـصنا  رد  مراد و  تنم  ناجب  یناد  تمدـخ  نیا  قیال  ارم  رگا  هَّللا  یبن  اـی  تفگ  زور  نآ  رد  هک  مالّـسلا  هیلع  یلع  رگم 
دسر و ماجناب  وت  یعس  مامتهاب و  راک  نیا  یلع  ای  یلب  تفگ  مارکالا  یبن  ترضح  دیناسر  ماجنا  مالک  یلع  نوچ  میامن . مامت  یعـس  مانالا 

فرصت ار  يدحا  چیه  نینمؤملا  ریما  زا  ریغب  تسا و  نینچ  اقح  رکب  ابا  يا  تفگ  سابع  دسرن . مارصناب  ماهم  نیا  زگره  یلع  يا  وت  ریغ  زا 
هچناـنچ تسین  تصخر  زیاـج و  تـسا  ررقم  نـیعم و  یلعب  ترـضح  نآ  لوـقب  هـک  تیـالو  تفـالخ و  وا و  تیـصو  لوـسر و  ثاریم  رد 

. يدرک تراما  تفالخ و  رد  یلع  رب  میدقت  ببس  هچب  دینادرگ و  رقتسم  نکمتم و  ربمغیپ  ترـضح  ناکمب  ار  امـش  زیچ  هچ  سپ  يدومرف 
ناکم لزنم و  هجوتم  سابع  یلع و  نآ  زا  دعب  دیدمآ  ام  لوگ  يزاب و  لولغ و  ردـغ و  هطـساوب  امـش  بلطملا  دـبع  یبن  يا  تفگ  رکب  وبا 

ریس ماگنه  رد  يزور  مدش  وا  بحاصم  رفـس  کی  رد  رکب  یبا  تفالخ  زا  شیپ  نم  هک  دنک  تیاور  یئاطلا  عفار  یبا  نب  عفار  دندش . دوخ 
لاؤس زا  شیپ  نم  هک  تفگ  رکب  وبا  دـنادرگ . عفتنم  نآب  ارم  عفانلا  میکح  ترـضح  هک  نک  میلعت  يزیچ  ارم  رکب  اـبا  اـی  متفگ  تحایـس  و 

رآ و ياجب  هناگجنپ  ضیارف  رایم و  كرابت  یلاعت و  يادخب  كرش  راهنز  عفار  يا  ونـشب . يدرک  لاؤس  نوچ  لاحلا  متـشاد  نیا  هدارا  امش 
ود تموکح  تراما و  لوبق  زا  ار  دوخ  رآ و  ياجب  هرمع  جح و  نارذـگم و  تقو  زا  ناضمر  هام  هزور  ناسر و  ناقحتـسمب  هبجاو  تاوکز 
رما هضورفم  هرمع  جـح و  نایتا  تاوکز و  ءادا  هزور و  زامن و  تماقا  باـب  رد  ارم  هچنآ  رکب  یبا  اـی  متفگ  نم  راد . رود  نیملـسم  زا  سک 

ددرگیم تعاضبلا  لیلق  نیا  دـهاشم  یئرم و  هچنآ  تموکح  تراما و  باب  رد  نکیل  میاـمن  ماـمت  تعراـسم  نآ  ماـیق  مارـصنا  رد  يدومرف 
دننکیم  373 ص : ج1 ، جاجتحالا ، سدقملا  یبن  ترضح  تمدخب  ددرت  تموکح  تراما و  سوه  وزرآ و  هطساوب  سانلا  رشعم  هک  تسنآ 

دیدینادرگ هاگآ  باب  نیرد  ارم  امش  عفار  یبا  يا  تفگ  رکب  وبا  دننادیم . ینعم  نیا  رد  ار  دوخ  تورث  تلزنم و  لامک  تزع و  فرـش و  و 
ددرت تلع  نیاب  مشابن و  تراما  سوه  وزرآ و  رد  زگره  مشاب  هدنز  ات  هک  مدومن  مازتلا  مدرک و  عنم  نآ  زا  ار  دوخ  سفن  نخس  نیمهب  نم 

قافتاب رکب  ابا  دیدرگ و  یبقع  يارـس  هجوتم  انع  راد  زا  نوچیب  لوسر  ترـضح  نوچ  میامنن . زین  سدقالا  یبن  هناخ  یتح  سک  چیه  هناخب 
لبقت زا  ارم  امـش  رکب  ابا  يا  هابجع  او  متفگ  متفر و  ناشیا  دزنب  ناـمز  كدـنا  یـضقت  زا  دـعب  نم  دـیدرگ  نکمتم  تفـالخ  ریرـس  رب  تما 
تلم بابرا  یمامت  لاـمآ  یناـما و  لـفکتم  هکلب  تما  تفـالخ  تموکح و  هدـالق  دـلقتم  دوخ  لاـحلا  يدومرف و  عنم  صخـش  ود  تراـما 
دهعلا بیرق  دـمحم  تما  یگمه  اذـه  عم  دـیدرگ  نم  دـهاشم  نادرم  نایم  رد  ناوارف  فـالتخا  نوچ  عفار  یبا  يا  تفگ  رکب  وبا  دـیتشگ :
قافتا تما  عیمج  هکنآ  لاح  دـنیامن و  یلوا  رفکب  یلـصا و  تلالـضب  تعجارم  هدـش  دـترم  هتـشگرب  نید  زا  هک  مدیـسرتیم  دـندوب  رفکب 

رتمک هبوت  دوخ  ارچ  نایامرف  هبوت  تفگ : عفار  یبا  مدرک . ناشیا  لوق  لوبق  متشگ  راچان  نوچ  نم  دندناوخیم  تیالو  تفالخب و  ارم  هدرک 
، نسحتسم ریغ  لعف  نیزا  امش  هبوت  دنادیمن  نسحتـسم  زین  ارت  نخـس  نیا  نمیهم  ترـضح  هک  نیقیب  تسین  نم  لوبقم  نخـس  نیا  دننکیم .

یـسک رگید  کی  تروشم  هب  رمع و  قافتاب  يزور  دـیدرگ  نکمتم  تفـالخ  دنـسم  رب  رکب  وبا  نوچ  هدـمآ  تیاور  رد  زین  و  تسا . نسحا 
یمامت دلاخ  يا  دنتفگ  دیدرگ  رـضاح  ناکم  نآ  رد  دیلو  دلاخ  هکنآ  زا  دعب  دندیبلط . دوخ  روضحب  ار  وا  دنداتـسرف  دیلولا  نب  دـلاخ  دزنب 
ناشیا تصرفب  ار  تعیب  لها  اذه  عم  درکن  تما  تقفاوم  تعیب  رد  هک  یلع  الا  دندرک  ام  تفالخ  رب  تعیب  ص )  ) يرولا یبن  ترضح  تما 

ار وا  هک  تسنآ  امش  زا  اعدتـسا  سامتلا و  ار  ام  و  دزادنایم .  374 ص : ج1 ، جاجتحالا ، راصنا  رجاهم و  نایم  رد  رایـسب  داسف  دراذگیمن و 
دلاخ دندومن . رامشیب  تاشزاون  رایسب و  تادقفتب  دوعوم  ار  دلاخ  ینادرگ و  تیافک  یلاعت  هَّللا  قلخ  ریاس  ام و  زا  ار  وا  رش  یناسر و  لتقب 

رد دیدرگ  رطضم  ریحتم و  تیاغب  دیسر  رکب  وبا  هجوز  سیمع  تنب  ءامـسا  عمـسب  ربخ  نیا  نوچ  دش . عینـش  لعف  نآ  لبقتم  عیقوتیب  دیلو 
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نم مالـس  تیحت  ضرع  زا  دـعب  ناسر و  یلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هناخب  ار  دوخ  لاجعتـسا  تعرـسب و  هک  تفگ  ار  دوخ  همداخ  لاـح 
تدهاعم رگید  کی  اب  یعمج  ینعی  « 1 « » َكُوُلتْقَِیل َِکب  َنوُرِمَتْأَی  َأَلَْملا  َّنِإ   » یئامن توالت  نانم  دزیا  مالک  هیآ  نیا  هک  دیاب  ناشیا  تمدخب 

ریما ترـضح  دیناسر . مانالا  ماما  نآ  تمدـخب  ماغیپ  مامت  تعرـسب  دوخ  کلام  رمالا  بسح  هیراج  دـندرک  امـش  لتق  باب  رد  ترواشم  و 
دشاب نینچ  ررقم  نیملاعلا  بر  مکح  رگا  هک  يوگب  دوخ  يالومب  داب  امـش  يالومب  يادخ  تمحر  هک  دومرف  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا 

نیطـساق ناورهن و  جراوخ  هفیاط  ینعی  نیقرام  ناشیا و  ياسؤر  لمج و  رکـسع  ینعی  نیثکان  تعامج  سپ  دنرآ  لتقب  ارم  نیقفانم  نآ  هک 
نم لتق  تردق  ار  هبقاعلا  میخو  هفیاط  نیا  هک  دیراد  عمج  دوخ  رطاخ  درآ . لتقب  هک  لج  زع و  ترـضح  مکحب  ار  وا  ناوعا  هیوعم و  ینعی 
لتق باب  رد  دلاخ  اب  رمع  رکب و  ابا  نیب  امیف  تدعاوم  تطراشم و  اما  دیدرگ  رورسم  جهتبم و  تیاغب  ربخ  نیزا  سیمع  تنب  ءامسا  تسین .

زین مالّـسلا  هیلع  یلع  ناـمز  نآ  رد  هتبلا  مهد  مالـس  منادرگ و  يدؤم  رجف  زاـمن  نوچ  نم  تفگ  رکب  وبا  هک  دـش  ناـنچ  مالّـسلا  هیلع  یلع 
یف بش  تملظ  زونه  نوچ  امـش  منادرگ  ناشیا  ةالـص  زا  لبق  ار  دوخ  زامن  نم  ددرگ و  رـضاح  ناـکم  نآ  رد  ناـید  دزیا  یگدـنب  تهجب 

ار ایارب  ریاس  ام و  ینزب و  ار  وا  ندرگ  دـهن  هدجـسب  رـس  نوچ  هک  دـیاب  دوب  دـهاوخ  زامن  رد  یلع  تقو  نآ  رد  نیقی  تسا و  یقاـب  هلمجلا 
يادخ ردقم  مکح  هچنآ  ِهِْرمَأ » ُِغلاب  َهَّللا  َّنِإ   » هقیثوب نکیل  دندرک  نینچ  رگید  کی  اب  ررقم  ینادرگ . صلختسم   375 ص : ج1 ، جاجتحالا ،

زا قداص  رجف  عولطب  حبص  زامن  تقو  دمآ و  رسب  بش  دندرک و  رگید  کی  اب  طرش  نوچ  ددرگ . ردصم  رهاظ و  رما  نامه  نیقی  دوب  ربکا 
ار دوخ  يدـحا  ره  مامت  تعرـسب  دوهع  قاثیم و  يافو  دوهعم و  طرـش  يادا  تهجب  رجاهم  راصنا و  ریاس  رمع و  اب  رکب  ابا  دـمآرد  قرـشم 

ۀهجب زین  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  دیناسر . مانالا  دیـس  دجـسمب  مالع  زیزع  زامن  هناهب  مارم و  دصقم و  نآ  لوصح  دـیونب 
عمطب دیلو  دلاخ  دیدرگ . لغتشم  ربکا  ینغ  ترضح  یگدنب  هب  رکب  اباب  بیرق  دمآرد و  دجـسم  نآ  هناشاکب  هناگی  ترـضح  هناگود  يادا 
ریدغلا مویب  صوصنملا  مامالا  نینمؤملا  ریما  رشبلا  دیـس  یـصو  لتق  دصقب  ریـشمش  اب  رجف  عولطب  بیرق  تقو  رد  هدوهعم  دیعاوم  لیـصحت 

صلختسم یلع  لتق  زا  زین  نم  ات  ددرگ  غراف  رجف  زامن  زا  رکب  وبا  هک  دشاب  یک  هکنآ  رظتنم  داتسیا و  زامنب  رکب  وبا  يولهپب  هدمآ  دجـسمب 
لعف نآ  بکترم  عیقوتیب  دیلو  دلاخ  رجف  زامن  زا  وا  غارف  درجمب  دیسر  نارب  ریشمش  اب  دیلو  دلاخ  هک  دید  رکب  وبا  نوچ  اما  مدرگ . غراف  و 

ترضح دیناسر و  دناوتن  مارـصناب  ماهم  نآ  دلاخ  ادابم  هک  داتفا  زاسان  رما  نآ  بقاوع  رکف  رد  کیل  دوب  زامن  رد  هکنآ  اب  دش  دهاوخ  عینش 
باقرلا و کلام  ترـضح  باسحلا  موی  رد  اذه  عم  دناسر . مارـصناب  مامتلاب  ار  ناشیا  دلاخ و  راک  نآ  رب  عالطا  زا  دـعب  یلع  نینمؤملا  ریما 

بیرق ات  زامن  نایم  رد  دیدرگ و  نامیپ  دهع و  نآ  زا  نامیشپ  اذه  یلع  ءانب  دنادرگ . باجم  عون  هچب  بآمتیالو  لتق  باب  رد  ار  بآمتلاسر 
هک تفرگ  رارق  نآ  رب  شیار  هرخالاب  دومنیم . دوخ  رکف  رییغت  انآف  اـنآ  هظحلب و  هظحل  دوب و  باـت  چـیپ و  رد  باـب  نآ  رد  باـتفآ  عولطب 

دیاب مدینادرگ  رومأم  نآ  هب  ارت  هچنآ  دلاخ  يا  ینعی  کترما  ام  دلاخ  ای  لعفت  تفگ ال  اذهل  دـیامرف  یهن  دوهعم  رما  نآ  زا  ار  دـیلو  دـلاخ 
هتبلا هتبلا  دـلاخ  يا  ینعی  کترما » ام  دـلاخ ؟؟؟ ای  نلعفت  ال   » هدـمآ رگید  تیاور  رد  و  يوشن . نآ  بکترم  هک   376 ص : ج1 ، جاجتحالا ،

زا دـعب  نینمؤملا  ریما  ترـضح  اما  داد . مالـس  دـیناسر و  مامتاب  مامتلاب  ار  زامن  لاعفا  یقاب  رکب  وبا  نآ  زا  دـعب  يدرگن و  لعف  نآ  بکترم 
وت دـلاخ  يا  تفگ  هداتـسیا . ناشیا  رـس  بقع  رد  هنهرب  ریـشمش  اب  دـلاخ  هک  دـید  دروآ  دـیلو  دـلاخ  بناجب  يور  رکب  وبا  مـالک  عامتـسا 

يوم هک  ییاج  وت  ندـب  زا  درکیمن  رجز  عنم و  رما  نیزا  ارم  ربمغیپ  هفیلخ  رگا  هَّللا  يرآ و  تفگ  دـلاخ  يدـشیم  دـساف  راک  نیا  بکترم 
نآ كرابم  رـس  عطق  هدارا  هک  تسا  دیدپ  رهاظ و  دـیلو  دـلاخ  ماجرفان  مالک  زا  مدرکیم . عضو  تسا  رتشیب  رگید  لاحم  رعـش  زا  لحم  نآ 

هکلب تسین  رما  نیا  باکترا  تردق  تارج و  ارت  رواییب  بذاک  يا  تفگ  ردیح  نینمؤملا  ریما  ترضح  تشاد . كرابت  یلاعت و  دزیا  یلو 
زا هک  تسا  ناـیع  رهاـظ و  نادهتکن  لـقاع  رب  تسا . رتـگنت  وت  نوک  خاروـس  زا  صخـش  نآ  تسا  هقلح  هک  ددرگ  یـسک  رما  نیا  بکترم 
هناد هک  يادخ  نآ  قحب  تفگ  نینمؤملا  ریما  نآ  زا  دعب  دوب . ثنخم  انزلا و  دلو  دیلو  دلاخ  هک  دش  ناشخرد  حضاو و  نانمؤم  ریما  نانخس 

ردقم و رگید  عونب  قباس  رد  ربکا  ینغ  نآ  ياضق  رما و  رگا  دراذگن  يراوخ  تلذ و  باقر  رد  ار  دوخ  صلخم  دابع  درآ و  نوریب  نیمز  زا 
دنرتبا و فعـضا و  مدخ  مشح و  هلیـسوب  رـشا و  ناکم  تلزنم و  بسحب  مادک  نیقیرف  نیزا  هک  یتسنادیم  دـلاخ  يا  هنیآ  ره  يدـشن  ررقم 
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هوطخ ننملا  وذ  لوسر  نامرف  نمیهم و  ترـضح  مکح  طخ  زا  نم  تیاهن  دنامظعا . يوقا و  توقب  مرکم و  ززعم و  هفیاط  ود  نیزا  مادـک 
يرافغ رذ  وبا  يراب  ترضح  صاخ  هدنب  زا   377 ص : ج1 ، جاجتحالا ، مرازآ . دیادش و  همه  نیا  لمحتم  موق  زا  اذهلف  مراذـگن  نوریب  يا 
يروهت تدالج و  تسد  دش  یلوتسم  هیحتلا  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  رب  بضغ  تقو  نآ  رد  هک  تسا  يورم  هنع  هَّللا  یـضر 

داد شراشف  یعونب  تفرگ و  مکحم  نانچ  ار  وا  عالـضا  يردیح  توقب  یطـسو  هبابـس و  تشگنا  ودب  هدروآ و  نوریب  یگنادرم  نیتسآ  زا 
زا دیدرگ و  دیلپ  ثولم و  دوخ  طیاغ  لوبب و  دیلولا  نبا  هرخالاب  ددرگ . میحج  شماقم  میمر و  دـلاخ  ماظع  یمامت  هک  دـش  نآب  بیرق  هک 

سرت زا  نارـضاح  یمامت  دیدرگ . رهاظ  دـشن  ناسنا  عون  ینب  دارفا  عومـسم  نآ  لثم  رـشب  چـیه  زا  هک  رکنم  تاوصا  ناشیا  يالفـس  ایلع و 
یلو نآ  دندوبن و  تخبدب  دلاخ  نآ  تعافش  دایب  هکلب  تردق  نتشیوخ  ناج  میب  زا  دندومن و  عزف  عزج و  رد  عورش  دنتـشگ و  نازرل  ناج 

فرح تردق  ار  سک  چیه  درکیم و  نامالا  نامالا  دایرف  دزیم  نیمز  رب  ار  دوخ  ياهیاپ  دـیلو  دـلاخ  دوب و  هتفرگ  مکحم  ار  وا  دوبعم  دزیا 
رمع يا  تفگ  دروآ و  رمعب  يور  تقو  نآ  رد  دوب  رطـضم  ریحتم و  تیاغب  ردیح  نینمؤملا  ریما  تردـق  توق و  زا  رکب  یبا  دوبن . تعافش 

نامیپ دـهع و  نیا  لاثما  هک  تسنآ  زا  هیانک  ای  تفای  ریدـصت  وت  تتطراشم  تدـهاعم و  دـقعب  روش  نیا  ینعی  تست  هسوکنم  تروشم  نیا 
رکش ام  رب  مدیدیم  ار  یئاوسر  نآ  نم  هک  يادخب  دیسر . امب  تحیضف  نیا  امـش  زیوجت  زا  ضحم  تسناوسن  لغـش  هکلب  تسین  نادرم  راک 

تعافـش هدارا  هک  ره  اما  دیز . رمع و  اب  هن  تسا  دـیلو  دـلاخب  راک  ار  وا  میدرب و  نوریب  تمالـسب  ناج  یلع  تسد  زا  هک  تسا  مزال  ادـخ 
نآ هک  یتشامگ  سک  نآ  رب  رظن  تدش  سأب و  يور  زا  یعونب  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  یتشاذگ  شیپ  یمدق  هدرک  دلاخ 

بارطضا و رارک  ردیح  لعف  زا  ار  راضح  نوچ  درکیم . هدایز  ار  دیلو  دلاخ  شراشف  یتشادن و  مد  سفنت و  يارای  ملکت و  تردق  صخش 
، جاجتحالا رکف  راچان  راتخملا  یبن  هفیلخ  يا  دنتفگ  دندش و  یثاغتسم  رکب  یباب  دلاخ  باب  رد  یعامتجا  تئیهب  دیسر  مهب  رایسب  رارطـضا 
زا تقو  نآ  رد  درآ . لتقب  ار  وا  بضغ  تدش  زا  یلع  ادابم  هک  دومن  دـیاب  صالخ  ار  دـیلو  دـلاخ  درک و  دـیاب  راک  نیرد   378 ص : ج1 ،

دیلو دلاخ  تعافش  تردق  ار  يدحا  رگا  هک  دیسر  شرطاخ  هرخالاب  دشیمن  ربهار  رقم  صیحم و  چیهب  رکف  ار  رکب  وبا  ریحت  ملا و  ترثک 
رما تقیقح  زا  ار  وا  هدرک  ناور  تعراسم  باتش و  لامک  رد  ترضح  نآ  تمدخب  یـصخش  اذهلف  تسا  سابع  نآ  دشاب  وا  صالختـسا  و 

رجاهم راصنا و  رضحمب  رـشبلا  دیـس  دجـسم  رد  ار  دوخ  رتمامت  تعرـسب  ربخ  لوصو  زا  دعب  هنع  هَّللا  یـضر  سابع  دینادرگ . ریخم  علطم و 
ربـمغیپ و ترـضح  ینعی  ربـق  نیا  بحاـصب  مسق  ارت  مع  ناـج  يا  تفگ : هدیـسوب و  ار  ردـیح  نینمؤملا  ریما  مشچ  ود  ره  ناـیم  دـیناسر و 

ریما ترضح  راذگب . ار  وا  رادب و  دیلو  دلاخ  زا  تسد  هک  رشحملا  عیفـش  یبن  تنب  همطاف  رورـس  ود  ره  نیا  ماب  ریبش و  ربش و  وت  نادنزرفب 
دعب دوب  شوهیب  یتدم  دلاخ  اما  تشاذگ  ار  وا  تشادب و  دلاخ  زا  تسد  ناشیا  تعافش  سابع و  سامتلا  رب  انب  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا 

3 ص : ج2 ، جاجتحالا ، لوا  دلج  نایاپ  رمالا . ۀقیقحب  ملعا  هَّللا  دندیناسر و  وا  تحارتسا  ناکمب  ار  وا  ماوقا  زا  یعمج  تقافا  زا 

مود دلج 

هیآ قفو  رب  رشبلا  ریخ  تنب  همطاف  ترضح  زا  كدف  عنم  هک  یماگنه  رد  رمع  رکب و  یبأ  رب  ردیح  نینمؤملا  ریمأ  ترضح  جاجتحا  نایب  رکذ 
رمقلا حال  ام  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمغیپ  ترضح  تّنس  ربکأ و  يادخ  باتک 

قفو رب  رـشبلا  ریخ  تنب  همطاف  ترـضح  زا  كدف  عنم  هک  یماگنه  رد  رمع  رکب و  یبأ  رب  ردیح  نینمؤملا  ریمأ  ترـضح  جاجتحا  نایب  رکذ 
ّناجلا سنالا و  ماما  ترضح  زا  نامثع  نب  داّمح  رمقلا  حال  ام  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمغیپ  ترضح  ّتنس  ربکأ و  يادخ  باتک  هیآ 
یمامت تفرگ و  تماقتـسا  واب  تفالخ  رمأ  دندرک و  تعیب  رکب  یبأ  رب  تّما  نوچ  هک  دنک  تیاور  ناّنملا  کلملا  مالـس  هیلع  هَّللا  دبع  یبأ 

زا كدـف  عازتنا  هک  تفرگ  رارق  نآ  رب  رجاهم  راصنأ و  زا  یهورگ  رمع و  رکب و  ابأ  يأر  دنتـشگ ، وا  رای  ّدـمم و  ناکرأ  راصنأ و  رجاهم و 
صخـش نآ  هک  داد  رارق  دومن و  رّرقم  ناکم  نآ  لوصحم  طبـض  تهجب  دوخ  فرط  زا  بیان  اذهل  دنیامن  رـشبلا  ریخ  تنب  همطاف  ترـضح 

رّیحتم تیاغب  دیسر  رشبلا  ریخ  تنب  فیرش  عمسب  ربخ  نیا  نوچ  دیامن  جارخا  ار  مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  لیکو  كدف  لوصو  دّرجمب 
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ّریحتم تیاغب  دیسر  رشبلا  ریخ  تنب  فیرش  عمسب  ربخ  نیا  نوچ  دیامن  جارخا  ار  مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  لیکو  كدف  لوصو  دّرجمب 
زا دعب  دوب . رّرقم  دوبعم  ترضح  مکحب  كرابت  یلاعت و  دزیا  لوسر  هعـضب  شاعم  ددم و  هجو  رد  كدف  ّلاحم  هک  اریز  دیدرگ  ّرطـضم  و 
ود اب  شیوخ  كرابم  يارـستلود  زا  هدرک   4 ص : ج2 ، جاجتحالا ، رس  رب  تمصع  رداچ  رشبلا  دّیـس  تنب  همطاف  ترـضح  رمأ  نیا  عوقو 

نمب مراوگرزب  ردـپ  زا  هک  ثاریم  ارچ  رکب  اـبأ  يا  تفگ : دـمآ و  رکب  اـبأ  دزن  ربـمغیپ  ترـضح  دجـسم  رد  شیرق  لـهأ  ناوسن  زا  رفن  هس 
يادخ مکحب  لسّرلا  متاخ  ترضح  ار  ّلحم  نآ  هکنآ  لاح  يدومن و  كدف  زا  نم  لیکو  جارخاب  مکح  يدرک و  عنم  نم  زا  ار  نآ  دیـسر 

ّیبن تنب  يا  تفگ : رکب  وبأ  تشادـن ؟ لخد  ناکم  نآ  رد  يدـحأ  چـیه  دوب  تایح  رد  رورـس  نآ  ات  تشاد و  رّرقم  نم  تهجب  ّلـج  ّزع و 
ّالا تسا و  ّقلعتم  امـشب  كدف  يرآ  قداص  دهاش  دوخ  يوعد  قبط  رب  رگا  تسا  دوهـش  راضحا  رب  فوقوم  امـش  ياوعد  تّحـص  دومحملا 
نم رمأ  نآ  قیاقح  رب  هک  ار  نمیأ  ّما  مالّـسلا و  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریمأ  مالـس  اهیلع  همطاف  ترـضح  تسا ، ناناملـسم  میانغ  ءیف و  لخاد 
ّیبن تنب  همطاف  يارب  تداهش  نم  رکب  وبأ  يا  رکب  وبأ  يا  تفگ : نمیأ  ّما  دینادرگ ، رضاح  تداهش  يارب  دندوب  ربخم  علّطم و  هوجولا  ّلک 
دّیس ترضح  هک  ینادیم  ایآ  تسا  مسق  ملاع  يادخ  هب  رکب  وبأ  يا  ارت  منکن  رهاظ  امش  رب  دوخ  لوق  تّحص  تّجح  ات  داد  مهاوخن  همحّرلا 

ترـضح زا  نخـس  نیا  نم  یلب  تفگ : رکب  وبأ  تسا ؟ ّتنج  لـهأ  زا  نمیأ  ّما  هک  دوـمرف  نم  ّقـح  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ملاـع 
یحو لسّرلا  متاخ  ترضحب  ّلج  ّزع و  يادخ  هک  مهد  تداهش  تفگ : نمیأ  ّما  رکب  ابأ  لیدعت  قیدصت و  زا  دعب  مدینش  ننملا  وذ - لوسر 
مامت یعـس  امـش  دنبیرق  تیبلا  لهأ  هک  یبرقلا  يذ  ّقح  ءاطعا  رد  هک  دیاب  یبتجم  لوسر  يا  ینعی  ُهَّقَح  یبْرُْقلا  اَذ  ِتآَف  هک  دینادرگ  لسرم 
همعط هجو  رد  ار  كدـف  همعّنلا  بهاو  رمأـب  هکراـبم  هیآ  لوزن  زا  دـعب  همحّرلا  ّیبـن  دیراپـس  ناـیعأ  نآـب  ار  ناـشیا  قوقح  دـیرآ و  ياـجب 

دوخ لبق  زا  لیکو  رابت  یلاع  ردپ  مکح  هب  ترـضح  نآ  داد و  وا  کّلمت  فّرـصت و  دیب  ار  كدف  ّلاحم  دـینادرگ و  رّرقم  همطاف  ترـضح 
نبا ّیلع  بلاغلا  هَّللا  دسأ  ترضح  دش  غراف  تداهش  زا  نمیأ  ّما  نوچ   5 ص : ج2 ، جاجتحالا ، داد  رارق  ّلاحم  نآ  ماجنا  مارـصنا و  تهجب 

عامتسا زا  دعب  رکب  وبأ  داد  تداهش  نمیأ  ّما  تداهش  قفوب  رمأ  نآ  رب  رجاهم  راصنأ و  رضحم  رد  زین  بهاولا  کلملا  مالس  هیلع  بلاط  یبأ 
وا دومن و  مالس  اهیلع  همطاف  ترضح  میلـست  هدینادرگ  بوتکم  كدفب  رـشبلا  ریخ  تنب  تّیولوا  ّتیّقحأ و  باب  رد  باتک  نیلدع  تداهش 

تسد رد  تسباتک  هچ  نیا  دیسرپ  دیسر و  تعراسم  باتـش و  لامک  اب  رمع  تعاس  رد  دومرف  ناشیا  يارـس  تلودب  فارـصنا  تصخر  ار 
نمیأ ّما  دومن  يوعد  كدـف  تّیکلام  رد  دوخ  تثارو  راصحنا  ّتیّقحأ و  باب  رد  همطاف  هک : تفگ  رکب  وبأ  تسا ؟ بآمتلاسر  تنب  همطاف 
یملق ع )  ) همطاـف تهجب  باـتک  هیلع  ءاـنب  تسا  ناـیع  رهاـظ و  نم  رب  ناـشیا  لوق  قدـص  نوچ  دـینارذگ  دوهـش  يوعد  قبط  رب  ار  ّیلع  و 
رشبلا دّیس  هعضب  همطاف  تسد  زا  باتک  ربج  يور  زا  رمع  دوشن  كدف  ّلاحم  رد  ناشیا  یعرش  لیکو  فّرـصت  عنام  يدحأ  چیه  هک  مدومن 

دش و دوخ  ناکم  لزنم و  هناور  نالان  نایرگ و  دیدرگ و  نیگهودـنا  نیمغ و  تیاغب  رمع  تکرح  نآ  زا  ترـضح  دـینادرگ ، هراپ  هدیـشک 
يراج ناشن  قدص  ناسل  رب  مد  نامه  رد  مغ  هّصغ و  يالیتسا  تّدش  زا  ترضح  نآ  هک  دیسر  رقحأ  مجرتم  رظنب  ربتعم  خسن  زا  یضعب  رد 

هراپ ار  وا  مکـش  یلاعت  هَّللا  ترـضح  اـناد  یفاـکم  درک  هراـپ  ارم  باـتک  هک  سک  نآ  ینعی  هنطب ، هَّللا  قّزم  یباـتک  قّزم  نم  هک : دـینادرگ 
رد هچنانچ  تفاکـش  ار  رمع  مکـش  نیّدلا  عاجـش  اباب  هتـشگ  نیرق  نوحـشم و  تباجا  فدهب  نیملاعلا  ءاسّنلا  ةدّیـس  نآ  ياعد  ریت  دانادرگ 

قرشم علطم  زا  رس  رواخ  رـشح و  رگید  زور  نوچ  اّما  تسا . رطتـسم  موقرم و  ربتعم  خیراوت  بتک  رثکأ  رد  ریّـسلا و  بیبح  افّـصلا و  ۀضور 
دوخ  6 ص : ج2 ، جاجتحالا ، هکراـبم  هناـخ  زا  رکب  وبأ  مازلا  تهجب  ردـیح  نینمؤملا  ریمأ  دـینادرگ  رّونم  دوخ  رونب  ار  ناـهج  درک و  ردـب 

ابا هب  كرابم  يور  رواد  ترضح  یلو  دندوب  رضاح  رضحم  نآ  رد  رجاهم  راصنأ و  رثکا  اب  رکب  وبأ  دیدرگ  ربمغیپ  ترضح  دجـسم  هّجوتم 
تایح ماّیا  رد  مراوگرزب  نآ  هکنآ  لاح  يدرک و  عنم  شرادقمیلاع  ردپ  ثاریم  زا  ار  رـشبلا  دّیـس  تنب  ارچ  رکب  ابأ  يا  تفگ  دروآ و  رکب 
میهـس کیرـش و  ّناج  سنا و  هدّیـس  نآ  اب  ار  يدـحأ  چـیه  دـینادرگ و  وا  کیلمت  هداد  رارق  همطاـف  همعط  هجو  رد  ار  ّلاـحم  نآ  راعتـسم 

قفو رب  كدف  تّیکلام  باب  رد  دوهـش  تماقا  همطاف  رگا  تسناناملـسم  میانغ  رد  لخاد  كدـف  نسحلا  وبأ  يا  تفگ : رکب  وبأ  دـینادرگن ؟
لجأ لولح  زا  لبق  ار  ّلاحم  نآ  ای  دیشخب  واب  تایح  ماّیا  رد  دیجم  لوسر  ترـضح  هک  دیامن  یلاعت  كرابت و  دزیا  هرّهطم  لوسر  تعیرش 
ّلاحم رد  نیقی  دراین  دوخ  يوعد  قبط  رب  دوهـش  رگا  دراد  قّلعت  همطافب  كدف  دینادرگ  لّجـسم  رّرقم و  همطاف  ّتیکلمب  ّلج  ّزع و  ّیبن  نآ 
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امـش مکح  فالخ  ربمغیپ  ترـضح  هلـسلس  رد  وت  مکح  ایآ  رکب  یبأ  يا  تفگ : ردیح  نینمؤملا  ریمأ  ترـضح  درادن . کلم  ّقح و  كدف 
ایارب ریاس  تهج  هب  هاوخ  امش و  يارب  هاوخ  تسا  یکی  ّیبن  عرـش  تفگ : رکب  وبأ  تسا ؟ ناشمکح  قفاوم  ای  تسا  ناناملـسم  ریاسب  تبـسن 
میامن يوعد  نآ  رب  نم  دـشاب و  تّیکلمب  يزیچ  ناناملـسم  زا  یکی  فّرـصت  تحت  رد  هاگ  ره  رکب  اـبأ  يا  تفگ : ع )  ) یلع نینمؤملا  ریمأ 

ع)  ) یلع نینمؤملا  ریمأ  درک ، میهاوخ  امـش  زا  هّتبلا  تفگ : رکب  وبأ  هیلع ؟ یعّدـم  ناناملـسم  نآ  زا  اـی  درک  دـیهاوخ  اـم  زا  هنّیب  بلط  اـمش 
تایح ماّیأ  رد  ّلحم  نآ  هکنآ  لاح  دـیدرک و  ارچ  هنّیب  بلط  تسا  كدـف  ّلاحم  فّرـصتم  هک  همطاف  ترـضح  زا  سپ  رکب  وبأ  يا  تفگ :
هرّهطم تعیرش  نیناوق  رب  انب  دوب  همطاف  هناکلام  فّرصت  رد  ّلحم  نیا  اب  ترـضح  نآ  تافو  زا  دعب  ّلج و  ّزع و  يادخ  مکحب  لسّرلا  متاخ 

ترـضح زا  هن  دومن  تسیاب  بلط  ناهاوگ  ناشیا  زا  دنراد  ناکم  نآ  ياوعد  هک  ناناملـسم   7 ص : ج2 ، جاجتحالا ، ص )  ) نیلسرملا دّیس 
بآمتیالو ترـضح  باوج  نوچ  رکب  وبأ  دومن . ناـهاوگ  بلط  ناملـسم  رب  يوعد  یماـگنه  رد  نم  زا  هچناـنچ  دومحملا  ّیبن  تنب  همطاـف 

اریز راذگب  ام  لاحب  يادخب  ار  ام  رذگب و  لاق  لیق و  نیا  لاثمأ  زا  ّیلع  يا  تفگ : رمع  تشاذگ ، بل  رب  یشومخ  توکـس و  رهم  تشادن 
لوق يوعد و  قبط  رب  لودـع  دوهـش  ص )  ) لوسّرلا تنب  همطاف  رگا  تسین  امـش  اب  ماربا  تجاجل و  تّوق  مازلا و  تّجح و  تردـق  ار  ام  هک 

ناشیا میانغ  ناناملـسم و  ءیف  لخاد  ناکم  نآ  نامگیب  ّالا  دیامن و  كدف  رد  فّرـصت  دشابن  تردق  ار  يدحأ  چیه  وا  ریغب  دـنارذگب  دوخ 
رکب یبأ  يوسب  مّلکت  يور  مد  نآ  رد  ردـیح  نینمؤملا  ریمأ  دوب . دـهاوخن  ّقح  كدـف  رد  ار  همطاـف  وت و  قـلطم  ّکـش  ههبـشیب و  تسا و 

هیآ ینعم  ریـسفت و  زا  رکب  یبأ  يا  تفگ : هَّللا  یلو  ترـضح  یلب ، تفگ : یئامنیم ؟ ماّلع  دزیا  نآرق  توالت  ایآ  رکب  ابأ  يا  تفگ : دروآ و 
رد ای  هتـشگ  لزنم  ام  ّقح  رد  هیآ  نیا  هک  هد  ربخ  ارم  ًاریِهْطَت » ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهْذـُِیل  ُهَّللا  ُدـیُِری  امَّنِإ   » هیاپ تدـالج 

لزان نامّزلا  رخآ  لوسر  تیب  لهأ  امـش  نأشیلاع  نأش  رد  هیآ  نامگ  ههبـشیب و  تفگ : رکب  وبأ  هدـش ؟ لزان  باحـصأ  ریاـس  امـش و  باـب 
امـش روضح  رد  دوهـش  رگا  ضرفلاب  تفگ : ردـیح  نینمؤملا  ریمأ  تسا ، ناتهب  بذـک و  نیع  نآ  دـیوگ  نیا  فـالخ  یـسک  رگا  تسا و 

هعضب نآ  رب  دودح  تماقا  زا  عرش  ماکحأ  يارجا  رد  باب  نآ  رد  امش  دنهد  هّیربلا  دّیس  تنب  همطاف  ترـضح  زا  هشحاف  رودص  رب  تداهش 
رجأ و هلیـسو  ار  باّهو  ترـضح  هعیطم  نآب  تبـسن  عرـش  ماکحأ  دودـح و  تماـقا  كرت  اـی  دـینادیم  باوص  دومحم و  دوبعم  دزیا  لوسر 

نایع رهاظ و  یعرـش  ّدح  هبجوم  هشحاف  اهنآ  زا  هک  ناوسن  ریاس   8 ص : ج2 ، جاجتحالا ، هچنانچ  تفگ : رکب  وبأ  دیرامـشیم ؟ دوخ  باوث 
چیه منادرگ و  يراج  عرش  ماکحأ  زین  وا  رب  ددرگ  رّدصم  ریرقت  ای  ّدح  بجوم  يرمأ  زین  همطاف  زا  رگا  میامن  دودحم  دودح  تماقا  ددرگ 

لیقیب و لاحلا  رکب  وبأ  يا  تفگ : یلع  نینمؤملا  ریمأ  منادـن . باوص  نسحتـسم و  باب  نیا  رد  تاملـسم  ریاس  همطاف و  نیب  اـم  یف  هقرفت 
لیلد هچب  ّیلع  يا  تفگ : دیدرگ و  ماهتـسم  نوزحم و  تیاغب  مانألا  ماما  نآ  ماظتنا  زجعم  مالک  زا  رکب  وبأ  دوب ، یهاوخ  ّلاض  رفاک  وت  لاق 

همطاف تمـصع  تراـهط و  باـب  رد  هّیربلا  قلاـخ  ترـضح  تداهـش  ّدر  وت  هکنآ  تهجب  تفگ : نینمؤملا  ریمأ  ینادـیم ؟ لیلـض  رفاـک  ارم 
دیدومن كدف  باب  رد  یبتجم  لوسر  ادخ و  لوق  ّدر  هچنانچ  دـیدومرف  ترـضح  نآ  ّقح  رد  ساّنلا  ریاس  تداهـش  لوبق  هدومن  هّیدّـمحملا 

ربمغیپ تافو  زا  دـعب  داد  همطاف  فّرـصت  ضبقب و  دوخ  ماّیأ  رد  ّلج  ّزع و  يادـخ  مکحب  ار  ّلحم  نآ  لسّرلا  متاـخ  ترـضح  هکنآ  تهجب 
تنب همطاف  نآ  کلام  تسد  زا  كدف  ذـخأ  هکلب  دـیتشگ  لیاح  عنام و  ناکم  نآ  فّرـصت  زا  ار  همطاف  هدومن  لئاب  یبارعأ  تداهـش  لوبق 
لایخ یهز  لطاب  رّوصت  یهز  عارصم : تسا  ناناملسم  میانغ  ءیف  لخاد  نآ  هک  تسا  نانچ  امش  معز  دیدومن و  كرابت  یلاعت و  دزیا  ّیبن 

« رکنأ نم  یلع  نیمیلا  یعّدملا و  یلع  ۀنّیبلا  : » دوبعم دزیا  لوسر  ترضح  لوق  فالخ  رب  دوب  كدف  فّرـصتم  هک  همطاف  زا  اذه  عم  لاحم :
دیتشاگنا اّیـسنم  ایـسن  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یفطـصم  دّمحم  لوسر  لوق  و  دـیدومرف ، دوهـش  بلط  ترـضح  نآ  زا  هدومن  لمع 

نیدیب رفاک  نیلـسرملا  دّیـس  رمأ  فلاخم  نیملاعلا و  ّبر  مکح  رّیغم  نیقیب  دـیتشاد و  ّرقم  یعّدـم  رب  نیمی  هیلع و  یعّدـم  رب  هنّیب  هچناـنچ 
نانمؤم ریمأ  زا  نانخس  نیا  نامدرم   9 ص : ج2 ، جاجتحالا ، رشاعم  هک : تسا  يورم  لوقنم و  مالّسلا  هیلع  هَّللا  دبع  یبأ  ترـضح  زا  تسا .

قداص مالک  نیرد  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  قلاخ  يادخ  ّقحب  هَّللا  و  دـنتفگ : دـندش و  رکب  وبأ  رکنم  یـضعب  دنتـشگ و  قّرفتم  رثکأ  دـندینش 
دوخ ماقم  نکـسم و  هّجوتم  مالّـسلا  ةولّـصلا و  هیلع  ّیبّنلا  دجـسم  زا  دیناسر  ماقم  نیاب  مایتلا  قدص  مالک  نوچ  مالّـسلا  هیلع  یلع  اّما  تسا 
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ردـپ ربق  فاوط  ماگنه  رد  تشگ و  مانألا  دّیـس  فوطب  لغتـشم  دـش و  ربمغیپ  دجـسم  لخاد  مالّـسلا  اهیلع  همطاـف  ترـضح  نکیل  دـیدرگ 
يدوب وت  دوخ  اهلاس  دنام  هنـشت  ناسحا  ربا  ضیف  وک ز  میا  هنـشت  نیمز  دننام  وت  نادقف  هب  ام  دیدرگ : ماظتنا  ّرد  مالک  نیاب  مّلکتم  ماقمیلاع 

ام تّزع  رهب  کیل  ّقح  نادزی  ترـضح  زا  باتک  دمآ  وت  رهب  اهلاس  نیدـنچب  ام  رون  تفر  یتفر  وت  نوچ  تیب  لهأ  يارب  زا  دیـشروخ  هام و 
رود یبوخ  هلمج  ام  زا  بئاغ  یتشگ  وت  نوچ  اهلاوحأ  زا  یهاگ  مالک  تایآ  هب  هگ  تیب  لها  يارب  سنوم  نیمأ  لیربج  دوب  اـهلاثمت  وردـنا 
دعب موق  اهلاعفأ  نآ  مه  رظان  شاب و  دهاش  وت  دوخ  وت  نید  رد  دناهدرک  اهللخ  وت  زا  دعب  موق  اهلان  ردـنا  هدـنام  سکیب  اهنت و  نینچ  ام  دـش 
بئاغ يدش  نوچ  موق  دندرک  شرت  اهور  ام  فافختسا  رهب  اهلاق  نیا  يدش  یک  اجنیا  رـضاح  يدوب  وت  رگ  لولغ  دنبذک و  رابنا  همه  وت  زا 

رد لیـس و  مراد  هدید  باحـس  رب  ناهج  رد  مشاب  هدـنز  ات  نم  وتیب  میرگب  نوچ   10 ص : ج2 ، جاجتحالا ، اهلام  ّقح و  بصغ  دـندرک  وت 
دبع یبأ  ترضح  زا  مالّسلا . دیدرگ و  دوخ  ماجنا  تداعـس  ماقم  هّجوتم  مانالا  دّیـس  ترایز  زا  دعب  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  اهلان  لد 
کی ره  زین  رمع  رکب و  ابأ  دومرف  دوخ  ّرقتسمب  تعجارم  رشبلا  ریخ  تنب  همطاف  ترـضح  نوچ  هک : تسا  يورم  لوقنم و  مالّـسلا  هیلع  هَّللا 
امـش روضح  هک  داتـسرف  رمع  دزنب  يدـمتعم  زور  نامه  رد  كدـنا  نامز  یّـضقت  زا  دـعب  رکب  یبأ  دـندومن  تدواعم  شیوخ  ّرقم  ماـقمب و 
یلع اـب  اـم  سلجم  زورما  ردارب  يا  تفگ : رکب  وبأ  دـش  رـضاح  رمع  نوـچ  تسا  رورـض  بوـلطم و  تیاـغ  هب  رورـض  رمأ  روـهظ  هطـساوب 
لغش نیمه  دیوگ و  نانخس  زورما  لثم  دعب  نم  یلع  رگا  هک  تسا  مسق  ملاع  يادخب  تفای  مارـصنا  عاطقنا و  تّیفیک  هچب  دیدرک  هدهاشم 

امش يأر  دسرن  مارصنا  ّتیشمب و  تفالخ  رمأ  دسر و  مهب  اهراک  رد  رایسب  داسف  للخ و  دنیـشنن  شیوخ  ياجب  دریگن و  رارق  دریگ و  شیپ 
لتقب ار  یلع  هک  مینادرگ  رّرقم  ار  یـصخش  تسا  یلع  لـتق  ءارآ  بوصأ  هک  تفگ : رمع  دـناد ؟ باوـص  حالـص و  عوـن  هچ  باـب  نیا  رد 
یـسک اّما  تسا  نیمه  بئاص  رکف  حیحـص و  يأر  عقاولا  یف  تفگ  رکب  وبأ  دنادرگ ، عمج  هوجولا  عیمج  نم  ار  امـش  ام و  رطاخ  دـناسر و 

قیدصت زا  دعب  رکب  وبأ  دش ، دهاوخ  ّمهم  نیا  يّدصتم  دیلولا  نب  دلاخ  تفگ : رمع  دوب ؟ دـناوت  هک  دـش  دـناوت  ریطخ  رمأ  نیا  بکترم  هک 
هک میراد  رطاخ  رد  ام  دلاخ  يا  هک : دنتفگ  رمع  رکب و  وبأ  دش  رضاح  دلاخ  نوچ  داتـسرف  تداعـسیب  نآ  بلط  هب  یـسک  تعاس  رد  رمع 

شودب ندیشک  تسا  ینارگ  راب  دوب  نازیزع  هار  رد  هن  هک  رس  تیب : تفگ : باوج  رد  دلاخ  مینادرگ  رّرقم  میظع  رمأ  ماجنا  تهجب  ار  امش 
هک دینادرگ  رّرقم  رمأ  نآ  رب  ارم  دشاب  یلع  لتق  هچ  رگا  دـشابن  مظعأ  فعـضأ و  نآ  زا  یلغـش  هک  ّمهأ  ّمهم  ره   11 ص : ج2 ، جاجتحالا ،

نیمه ام  دوصقم  هَّللا  ناحبس  دنتفگ : رمع  رکب و  وبأ  میامن  نآ  ماجنا  مارصنا و  رد  مامت  مامتها  یعس و  تردق  ناکما  تّوق و  تعسو  ردقب 
يدحأ عالّطا  زا  لبق  هک  یئامن  ریطخ  مارم  ریبک و  دصقم  نیا  لوصح  رد  مامتها  یعس و  عون  هکنآ  امـش  زا  ّبقرت  دّصرت و  تسا  یلع  لتق 

تقو و ره  رد  تسا  ام  سفن  یعاود  شهاوخ و  قفاوم  امش  بئاص  رکف  نیا  هک  تفگ : دلاخ  دسر . ریدصت  ّزیحب  رمأ  نیا  ریبک  ریغـص و  زا 
موش و رـضاح  ربمغیپ  دجـسمب  رجف  زامن  يادأ  تهجب  حبـص  عولط  زا  لبق  نم  هک : تفگ  رکب  وبأ  مراد ، ّتنم  ناجب  دـیئامن  هراـشا  یناـمز 

رضاح تقو  نآ  رد  تعامج  زامن  هناهبب  زیت  ریشمش  اب  زین  امش  ددرگ  رضاح  زاس  راک  نمیهم  یگدنب  زامن و  هطساوب  نامز  نآ  رد  زین  یلع 
فوخ و زا  ار  دوخ  ام و  ینزب و  ار  یلع  ندرگ  مد  نامه  رد  مامت  تعرـسب  وت  هک  دـیاب  مهد  مالـس  میامن و  مامت  زاـمن  نم  نوچ  دیـشاب و 
لّبقتم و دیلو  دلاخ  یناهرب  دانّتلا  موی  یلا  وا  داسفا  تکرح و  فوخ و  داسف و  هنتف و  زا  یملاع  هکلب  ینادرگ  صلختـسم  وا  تّدـش  سأی و 

نامیپ رب  نوچ  دوب  رکب  وبأ  هدوقعم  هجوز  هک  سیمع  تنب  ءامسأ  دنتفر . شیوخ  هاگمارآب  کی  ره  هاگنآ  دیدرگ  رمأ  نآ  مارصنا  نّمـضتم 
نینمؤملا ریمأ  هناخب  ار  دوخ  لاجعتـسا  تعرـسب و  هک  دیاب  تفگ : دوخ  تیراجب  لاحلا  یف  دیدرگ  ناریح  تیاغب  دش  فقاو  ناشیا  دهع  و 

ترـضح نآ  لتق  رب  موق  قاّفتا  تامّدقم  قیاقح  ناشیا  تمدخب  نم  صالخا  یگدـنب و  مالـس و  ضرع  زا  دـعب  ناسر و  ع )  ) همطاف یلع و 
َنیِحِصاَّنلا َنِم  ََکل  یِّنِإ  ْجُرْخاَف  َكُوُلتْقَِیل  َِکب  َنوُرِمَتْأَی  َأَلَْملا  َّنِإ  هک  ناوخب  ناّنم  دزیا  ّیلو  نآ  رب  تیاده  یفاو  هیآ  نیا  نادرگ و  ضورعم 

ترـضح دینادرگ  اضتقا  ضیف  يأر  ضورعم  ار  تقیقح  دمآ و  هّمالا  ماما  ترـضح  تمدـخب  هیراج  نوچ   12 ص : ج2 ، جاجتحالا ، هیآلا 
داـسف و لـهأ  ناـیم  لداـع  میرک  ترـضح  هک  راد  عـمج  رطاـخ  هک  يوـگب  دوـخ  يـالومب  هـک : دوـمرف  مالّـسلا  هـیلع  یلع  نینمؤـملا  ریمأ 
زا هچ  ره  هدـمآ  شیوخ  يالوم  شیپ  فارـصنا  تصخر  زا  دـعب  هیراج  دـناسرن  دـصقمب  ار  هفئاط  نآ  نیقیب  دـنادرگ و  لیاح  ناشدوصقم 
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تیاغب ترـضح  نآ  تاجن  یـصالخ  دیون  عامتـسا  زا  سیمع  تنب  ءامـسأ  تشاد . ضورعم  مامّتلاب  دوب  هدینـش  مالّـسلا  هیلع  ماما  ترـضح 
نینمؤملا ریمأ  دش  رجف  عولطب  بیرق  دیسر و  رخآب  دوعوم  تّنس  نوچ  دش ، نادناخ  نآ  صلخم  دقتعم و  دیدجتب  هکلب  دیدرگ  تقوشوخ 

نآ رد  داتـسیا  زامنب  رکب  یبأ  بقع  رد  دمآ و  ربمغیپ  ترـضح  دجـسمب  نوچ  تسارایب  نیملاعلا  ّبر  یگدـنب  تهجب  ار  دوخ  تساخرب و 
هطـساوب رکب  وبأ  نوچ  اّما  زاسان  راک  نآ  رکف  رد  شرثأم  تدابع  رطاخ  نکیل  دوب  زامن  رد  رکب  وبأ  يولهپ  رد  ریـشمش  اب  دیلو  دـلاخ  نامز 
هطـساوب هکلب  بوشآ  هنتف و  ناجیه و  فوخ  زا  دیـسر  شرطاخب  يروالد  هشیب  ریـش  نآ  يدرم  تدالج و  یلع  سأب  تّدـش  دّهـشت  ماـمتا 

زا دعب  هکنآ  هصالخ  دوش  اراکشآ  قیالخ  نایم  ياوجن  نیا  دسرن و  لصیفب  راک  نیا  دلاخ  زا  ادابم  هک  دیدرگ  ناساره  رایسب  شیوخ  ناج 
مالس دّرجمب  هکنآ  فوخب  نکل  دهد  مالس  هک  تساوخیم  دش و  نامیشپ  دوب  هدرک  عیقوتیب  دلاخ  اب  هک  عینش  نامیپ  نآ  زا  زارد  رود  رکف 

هچنانچ دیماجنا  لوطب  شرکف  دومنیمن و  مالـس  مادقا  رب  تراسج  تأرج و  اذهل  ددرگ  رکنم  رمأ  نآ  يّدـصتم  رجاف  دـلاخ  ادابم  رجف  زامن 
ام ّنلعفت  دلاخ ال  ای  هک  تفگ : هتشگ و  تفتلم  دلاخ  فرطب  مالس  زا  شیپ  هرخالاب  درک  وهس  زامن  رد  رکب  وبأ  هّتبلا  هک  دیـسر  رثکا  رطاخب 

مدوب هدـینادرگ  رومأم  ارت  هک  يراک  نآ  راـهنز  دـلاخ  يا  ینعی  هتاـکرب  هَّللا و  ۀـمحر  مکیلع و   13 ص : ج2 ، جاجتحالا ، مالّـسلا  کترمأ 
رومأـم رمأ  هچب  اـقباس  ار  امـش  رکب  وبأ  هک  دیـسرپ  دـیلو  دـلاخ  زا  دینـش  نخـس  نیا  نوچیب  ترـضح  ّیلو  نوـچ  يوـشن . رمأ  نآ  بکترم 

نینمؤملا ریمأ  دومن  عنم  نآ  زا  ببس  هچب  منادیمن  لاحلا  دوب و  هدرک  رمأ  امش  لتقب  ارم  تفگ : دلاخ  دومن ؟ یهن  نآ  زا  لاحلا  هک  دینادرگ 
رجز عـنم و  لـتق  زا  رکب  وـبأ  ارم  رگا  هک  تسا  مسق  ملاـع  يادـخب  يرآ  هَّللا  يا و  تفگ  دـلاخ  يدرکیم ؟ راـک  نآ  وـت  دـلاخ  يا  تـفگ :

هتفشآ تیاغب  دیلو  دلاخ  تکرح  لوق و  نآ  زا  دیجم  ّیلو  ترـضح  یمدینادرگ  صالخ  وت  ّرـش  زا  ار  یناهج  یمدروآ و  لتقب  ارت  يدومنن 
ماجرفان دوش و  دروخ  مامّتلاب  شماظع  دوب  کیدزن  هک  دز  نیمز  رب  ناـنچنآ  دوبررد و  نیمز  زا  ار  دـلاخ  روفلا  یف  دـیدرگ  دولآ  بضغ  و 

ياعدتسا دیجم  يادخ  ّیلو  ترضح  زا  دندش و  عمج  دیلو  دلاخ  رس  رب  دندوب  رـضاح  ّلاحم  نآ  رد  هک  لاجر  یمامت  لاح  نآ  رد  ددرگ ،
هبعکلا ّبرب  تفگ : هدروآ  رکب  وبا  هب  يور  دید  لاونم  نادب  دیلو  دلاخ  نوچ  رمع  دیسریمن ، یئاجب  نکیل  دندومنیم  یـصاع  دلاخ  صالخ 
تعافش صالختسا و  هطساو  هب  سامتلا  عّرضت و  رد  عورش  ساّنلا  رشاعم  دیدرگ ، دهاوخ  لوتقم  یلع  تسدب  دیلو  دلاخ  تعاس  نیمه  هک 
نسحلا وبأ - يا  دنتفگ : دنداد و  دادش  ظالغ و  دنگوس  رشبلا  دّیس  ترـضحب  ینعی  ربق  بحاصب  ار  ترـضح  نآ  دندومن و  ساپـسان  دلاخ 
تـشادب ساسحایب  دلاخ  زا  تسد  ساّنلا  ریاس  سامتلا  بجومب  ردیح  نینمؤملا  ریمأ  رذگب . دلاخ  زا  یبتجم  لوسر  ادخ و  رطاخب  هَّللا  هَّللا 

مکح رگا  هک  تسا  مسق  هّیربلا  قلاخب  هَّللا  هّیـشبحلا و  كاّهّـصلا  نبا  اـی  تفگ : تفرگ و  مکحم  ار  وا  شیر  هدروآ  رمعب  يور  نآ  زا  دـعب 
وت رب  هنیآ  ره  یتفرگن  امش  نامیپ  رب  تقبس  نم  رب  نامّزلا  رخآ  لوسر  ترضح  دهع  ناّید و  دزیا   14 ص : ج2 ، جاجتحالا ، باطتسم  باتک 

فیعض ریصن  رای و  بسحب  هوکش  ریخ  باحصأ  ای  هوتس  بابرأ  زا  هورگ  ود  نیا  زا  مادک  ًادَدَع  ُّلَقَأ  َو  ًارِصان  ُفَعْضَأ  انّیا  هک  یتشگ  مولعم 
، جاجتحالا تشادرب . شیوخ  ماقم  لزنم و  هار  تشادب و  زین  رمع  زا  تسد  نآ  زا  دعب  دنافیحن ، رتمک و  داد  بابرأ و  هّبحأ و  وا  دادـعتب  و 

15 ص : ج2 ،

رورس نآب  هیلا  راشم  زا  رکنم  نانخس  ندیسر  رشبلا و  ریخ  تنب  زا  كدف  عنم  زا  دعب  رکب  یباب  ردیح  نینمؤملا  ریمأ  تباتک  نایب  رکذ  لصف 

رورس نآب  هیلا  راشم  زا  رکنم  نانخس  ندیسر  رـشبلا و  ریخ  تنب  زا  كدف  عنم  زا  دعب  رکب  یباب  ردیح  نینمؤملا  ریمأ  تباتک  نایب  رکذ  لصف 
هنیفس يور  رب  داسف  هنتف و  رحب  جاومأ  مطالط  قاّفتا  لیبسب  امش  قاقش  باحصأ  قافن و  بابرأ  يا  تفگ : مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریمأ 

زا رذـع  داسف و  لهأ  اب  ّتیعمج  هلیـسوب  ار  رخف  ّزع و  بابرأ  ياهجات  دـیتشاد و  حوتفم  فشکنم و  حوّبـس  دزیا  دابع  نیرتوکین  هنیکـس  اـم 
نآ لامج  هّعـشاب  رینتـسم  رایخأ و  نآ  راونأب  ءیـضتسم  هتـسویپ  هبقاعلا  میخو  هفیاط  امـش  هکنآ  اب  دـیتشاد  رب  ریـس  وکین  نازیزع  نآ  قرافم 

راربأ تارهاط  ثاریم  تمسق  راتخملا  ّیبن  ترضح  تبیغ  دّرجمب  دنسپان  عمط  ّدج و  هلیـسو  هب  دنزگ و  دقح  تمآش  طّسوتب  لاحلا  دیراربا 
سارخ هنوحاط  رتش  دننام  ّساوح  تریح  يرادـیب  رد  ار  تیاوغ  ردـغ و  بابرأ  تلالـض و  یمع و  لهأ  امـش  یگمه  نم  ایئوگ  دـیدرگ و 
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نم رگا  هک  تسا  مسق  ملاع  يادخب  هَّللا  امأ و  منیبیمن . مانألا  دّیـس  قداص  عیطم  مالـسا و  لهأ  ار  امـش  یکی  منیبیم و  نادرگرـس  دّدرتم و 
16 ص : ج2 ، جاجتحالا ، کلم  نذا  ریغب  اغد  دـیک و  لـهأ  امـش  هچنآ  مدوبیم  ننملا  وذ  لوسر  زا  صّخرم  نمیهم و  ترـضح  زا  نوذأـم 

هطساوب ار  امش  ياهرـس  هکلب  مدومنیم  عفد  عفر و  نآ  زا  ار  امـش  طّلـست  يّدعت و  دیدومن  نآ  رد  فّرـصت  یبتجم  لوسر  تصخر  یلاعت و 
لدرپ و ناعجش  ياههّلک  رصب  زا  امش  رظن  قیادح  عازتنا  زا  دعب  مدومرفیم و  ورد  امش  نادبأ  زا  داصح  ياهسیح  دننام  داسف  تکرح و  نیا 

نیا نایغط  دّرمت و  رب  هک  يزور  زا  نم  هک  اریز  مدرکیمن  محر  امـشب  الـصأ  مدرکیم و  علق  ندـب  رکیپ  زا  ار  امـش  لّمحتم  برح  رد  ناریلد 
نآ و  قافناب ،؟؟؟ رکشل  نآ  قاّفتا  رب  دانع  باحصأ  ّیغ  داسف و  بابرأ  داحلا  دادترا و  رب  متشگ و  علّطم  نایصع  توادع و  لهأ  نایرکـشل 

تعباتم دیق  زا  دوخ  باقر  ار  امـش  یگمه  هک  متـسناد  مدش  فقاو  ملاع و  امـش  دـیک  رب  و  ع )  ) تیب لهأ  تفلاخم  رب  قاقـش  لهأ  يالهج 
هّوبّنلا تیب  لهأ  تمصاخم  هویش  هکلب  ص )  ) دّمحم تفلاخم  قیرط  هتشگ  فکتعم  دوخ  ياهناخ  رد  هدومن  جارخا  بآم  تلاسر  ترـضح 

و اغد ، رکف و  رد  امـش  مدوب و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یفطـصملا  دّمحم  امـش  بحاص  یگدنب  تمدخ و  رد  زورید  نم  دـیتشادرب و 
رطاوخ تازوکرم  ریامض و  تاموتکم  رب  علّطم  نم  هک  اریز  دشاب  تلاسر  ترضح  تیب  لهأ  اب  تفالخ  هک  دیتسین  یضار  امـش  هک  منادیم 

رمأ نآ  زا  رقس  مّنهج و  دوخ  ّرقتسم  ماقمب و  لوصو  ماگنه  ات  تسا و  رتتـسم  ّدحیب  امـش  ریمـض  رد  ذخأ  هنیک  دردب  دقح  هک  میامـش  رثآم 
زا هّمـش  ای  منادرگ  روکذـم  ای  راهظا  هتـشاد  رارقرب  نّیعم و  رارـشأ  امـش  تهج  هب  راّـهق  دـحاو  هک  ار  وا  باذـع  زا  هچنآ  رگا  دـیدرگیمنرب 

ایـسآ خرچ  هراّود  لاـثم  رب  امـش  عالـضأ  ياهرـس  نآ  فوـخ  تبیه و  زا  هنیآ  ره  مناـسر  امـش  شوـگب  قـیلی  یغبنی و  اـمک  ار  نآ  قیاـقح 
باب رد  نم  رگا  دـیآ  رگراک  تیاغب  امـش  ناج  تایح و  عطق  تهجب  ناـچیپ  حـمر  نانـس  سؤر  دـننام  هکلب  دـیامن  امـش  زا  دـبای  تعجارم 

کشر و يور  زا  یلع  هک : دیئوگ  دـقح   17 ص : ج2 ، جاجتحالا ، بابرأ  امـش  منک  تیاکح  تّما  ریاس  امـش و  زا  نآ  تّیولوا  تفالخ و 
زا یلع  هک : دیئوگ  هدرک  زارد  زآ  هنعط و  نابز  منیشنب  تکاس  هتشگ  رباص  َنیِِرباَّصلا  َعَم  َهَّللا  َّنِإ  هعیرذب  رگا  دنکیم و  ّدحیب  نانخـس  دسح 

مـسق قاّلخ  رداقب  متداعـس  نآ  كاردا  قاتـشم  رایـسب  رایـسب  نم  رب  هک  تعاس  نآ  تساجک  تاهیه  تاهیه  دـیوگن و  نانخـس  ناج  سرت 
روما زا  نآ  زا  یمورحم  و  قاط ، توم  سأک  عّرجت  قایتشا  تقاط  زین  ارم  دنقاتشم  لیام و  شیوخ  هدلاو  ناتـسپب  لافطأ  هک  نانچ  هک  تسا 

اب شوغآمه و  ایانمب  هتـسویپ  نم  هکلب  ماهدـیناریم  گرم  دوخ  نم  هک  میاـمن  عزف  گرم  زا  عزج و  توم  زا  نوچ  نم  تسا ، قاـطی  ـال  اـم 
منم مراکش ، مدآ  رکیپ  اهدژا  لیوط  حمر  ود  رابنارگ و  رادبآ  ریـشمش  ود  لّمحتم  رات  ياهبـش  رد  نم  هچنانچ  مشورـسمه  وا  ياون  دورس 
دّیـس رطاقم  ضیف  رطاخ  زا  تاـبرک  هودـنا  حّرفم  منم  و  رازراـک ، برح و  رد  راّـجف  نآ  شوج  ناـیلغ و  ماـگنه  رد  رارـشأ  تاـیار  رّـسکم 

يا تسا . تاوف  سأک  شّطعتم  یقستسم و  رایسب  تومب  سانیتسا  لامک  ار  بلاط  یبأ  نبا  نیا  هک  تسا  مسق  ملاع  يادخب  هَّللا  و  تاّیربلا ،
لاسرا و نآرق  رد  لالجلا  وذ  ترضح  هک  امش  لاوحأ  تماخو  لاح و  تئاسا  زا  ناحبس  رداق  ترـضح  هچنآ  نم  رگا  نایغط  دّرمت و  لهأ 

بارطضا زا  هدایز  رایسب  رایسب  بارطضا  منک  نایب  ار  امش  لآم  تبکن  لاوحأ  تقیقح  رگا  دندرگ و  هدنیرگ  امـش  رب  امـش  ناتب  دومن  لازنا 
دسر و مهب  دومن  دناوتن  زین  نآ  نایاپ  تفاسم  ّیط  تّوق  نآ و  يالابب  تعجارم  الصأ  هک  دنزادنا  قیمع  هاچب  نوگنرـس  ار  نآ  هک  نامـسیر 

ناریح نادرگرس و  رگید  کی  ياهیور  زا  نازیرگ و  دوخ  ناکم  اهناخ و  زا  هک  ددرگ  لصاو  امـشب  بعت  نزح و  بعر و  فوخ و  نادنچ 
تاّذـل و 18 و  ص : ج2 ، جاـجتحالا ، سوـه  زآ و  راـیتخا  تهجب  ضحم  رارـشأ  امـش  هطـساوب  نّیعتم  رازآ  باذـع و  همه  نیا  دـیدرگیم ،

یموشب مدرک و  رابکبـس  ناسآ و  تیاغب  نم  نکیل  سّدـقم  لوسر  تعباتم  سدـقأ و  دزیا  رمأ  تعاطا  مدـع  زا  تسا  امـش  سفن  تایهتـشم 
یهت و دیب  امش و  تاّذل  زا  عوطقم  یلاخ و  تسدب  هک  مداد  رارق  دوخ  رب  هچنانچ  مدرکن  راوشد  بعص و  دوخ  رب  راک  سوه  و  زآ ، ترثک 
رد ایند  راد  هیقاب  ریغ  هّیروص  تایهتـشم  امـش و  هّیویند  هیناف  تّذـل  هچ  مدرگ  یلاعت  كرابت و  دزیا  ياقل  لـصا  اـیند و  تایهتـشم  زا  عوزنم 

لیم نوچ  دیامن و  رطمم  ظیلغ و  رایـسب  هک  باّهو  دزیا  تیانع  ضیف  ربا  هحـشر  زا  یلاخ  تسا  یباحـس  بآیب و  تسیربا  دننام  نم  شیپ 
تلالض و یمع و  هلیسو  هک  تلفغ  رابغ  ینامز  كدنا  رد  اّما  دوشن ، یئرم  هرطق  وا  زا  دوش و  یّلجتم  طسبنم و  دیارگ و  الابب  هدومن  دوعص 

ناکی دوش  نشور  امـش  رب  تقیقح  ددرگ  یّلجتم  تّزعلا  ّبر  ترـضح  تمحر  زا  امـش  يرود  دـعب و  ثعاـب  هکلب  تیاوغ  يروک و  ببس 
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تمادن ّلحم  نآ  رد  دهدن  لتاق  ّمس  زج  يرب  دیدومن  سرغ  دوخ  تسدب  هک  یلاهن  لصاح و  خلت  تیاغب  لمع  هرجـش  هرمث  ار  امـش  ناکی 
هک تمایق  فقوم  هک  دـینادب  تسا ، میظع  لوسر  امـش  مصخ  میکح و  مکاح  یفاک  يادـخ  ّلج  ّزع و  ترـضح  هک  اریز  تسا  لـصاحیب 

تماخو لاعفأ و  ءوس  زا  رترود و  امش  زا  یبتجم  لوسر  تعافش  زا  ادخ و  تمحر  زا  يوأم  نآ  رد  يدحأ  چیه  تسا  یمامت  تماقا  ناکم 
وبأ دزنب  دوخ  ناّبحم  زا  یکی  بوحـصمب  دیجم  تباتک  نوچ  يدُْهلا  َعَبَّتا  ِنَم  یلَع  ُمالَّسلا  َو  تسین  رتهدنمرـش  شیپ و  رد  رـس  دوخ  لاوحأ 

. تفرگ رارق  وا  رطاخ  رب  رامشیب  فوخ  رایسب و  بعر  دیـسرتب و  تیاغلا  تیاغب  دومن  رورـس  نآ  تباتک  هعلاطم  رکب  وبأ  نوچ  داتـسرف  رکب 
ّقح رد  نکیل  يدومن  تیانع  اطع و  مالّسلا  هیلع  یلع  هب  نم  باب  رد  تماهـش  تردق و  تدالج و  و  تأرج ، همه  نیا  هَّللا  ناحبـس  تفگ :

رجاهم و رشاعم  يا  تفگ : هدروآ  راّضحب  يور  رایسب   19 ص : ج2 ، جاجتحالا ، رکف  لّمأت و  زا  دعب  يدینادرگ  نبج  لدـیب و  ار  وا  نم  ریغ 
ایآ تسیچ  كدف  ّلاحم  رد  امش  يأر  هک  مدرک  تروشم  امش  اب  رشبلا  دّیس  ترـضح  تافو  زا  دعب  رّرکم  كدف  عایـض  باب  رد  نم  راصنأ 

قفّتم امـش  دومن و  دیاب  هاتوک  نآ  زا  نایعأ  نآ  فّرـصت  تسد  ای  تشاذگ  دـیاب  تیبلا  لهأ  عافتنا  طیر ؟؟؟ قباس و  قیرطب  عاقب  نآ  عایض 
دّمحم ءاـیبنألا  دّیــس  تاـکورتم  تاـفّلختم و  هـکلب  دـنامیمن  ثراو  يارب  ثاریم  ءاـیبنأ  زا  هـک : دـیدومرف  اـم  باوـج  رد  ینعملا  ظـفّللا و 

ءیف و کلس  رد  ار  کلم  نآ  تالوصحم  كدف و  عایض  امش  هک  دیابیم  تسا  مئانغ  ءیف و  لخاد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  یفطـصملا 
ددرگ فورصم  رّرقم و  ناشیا  روفن  حلاصم  داهج و  باوبأ  ناناملـسم و  تهجب  نابـسا  هحلـسأ و  تمیق  هجو  رد  ات  ینادرگ  طرخنم  میانغ 
رتشیپ قفو  رب  مدومن و  جارخا  عازتنا و  دوب  ناشیا  فّرصت  تحت  رد  هکلب  مدرکن  نآ  یعّدم  کیلمت  ار  نآ  مدرک و  امش  نخـس  ياضما  نم 

ّقح تهجب  نم  دیعو  ریذنب و  دیدهت  فیوخت و  ّلاحم  نآ  هطساوب  مالّسلا  هیلع  یلع  لاحلا  مدومرفن  ّرقتسم  ّرمتسم و  تیب  لهأ  فّرصت  رد 
نامدرم و لتقم  ار  ّلحم  نآ  دوش و  کلام  یئاـهنت  ار  كدـف  ّلاـحم  هک  دراد  هدارا  دـیامنیم و  بضغ  تّدـش و  يور  زا  ننملا  وذ  ربمغیپ 

میامن هلاقا  رگا  مراد  ّتیهارک  تفالخ  باکترا  زا  نم  هک  تسا  مسق  دـنگوس و  ملاـع  يادـخب  هَّللا  و  دـنادرگ ، ناـقلخ  یماـمت  لـتاق  رهز 
هدایز تّیهارک  بلاط  یبأ  نبا  زا  ارم  دنراذگیمنرب  یلوزعمب  ارم  نامدرم  رشاعم  میامن  لزع  ار  دوخ  رگا  و  دنراذگب ، ینامیـشپ  هب  ارم  نارای 

دنک لادـج  عازن و  نم  لام  کلم و  رد  نم  اب  یلع  رگا  هچنانچ  نامیـشپ  هکلب  ناشیرپ  وا  هملاکم  زا  منازیرگ و  وزا  میاد  تیاـهن و  ّدـح  زا 
دوخ صالختـسا  نم  لاحب  بسانم  تسین  راگتـسر  حلفم و  راک  چیه  رد  وا  عزانم  هچ  درک  مناوتن  لاق  لیق و  همـصاخم و  لباقت  رد  واب  نم 
لوق نیا  رد   20 ص : ج2 ، جاجتحالا ، وا  ادابم  هکنآ  فوخب  دومن  عامتسا  رکب  وبأ  زا  نانخس  نیا  نوچ  رمع  نکیل  تسراک . نیا  لاغتشا  زا 

نیزح و تیاغب  اذـهل  دـیامن  فرطرب  هدرک  دوخ  رطاخ  داهنشیپ  شیوخ  سفن  تهجب  وا  هک  عفانم  دـنک و  تفالخ  كرت  دـشاب و  قداـص 
كانـسرت مّهوتم و  رایـسب  یئوگیم و  نالفط  نانخـس  زور  بش و  رد  هتـسویپ  وت  رکب  وبأ  يا  تفگ : هتـشگ  نیگهودـنا  ّملأـتم و  تیاـهنیب 

اـطع و تـسد  ناـسحا  تّورم و  لاسکـشخ  رد  یتشاذـگن و  شیپ  يروـالد  كراـعم  رد  يدرم  ياـپ  زگره  برح  رد  وـت  هـک  اریز  يدوـب 
هب منیبیم ؟ وت  اب  هک  تسا  نبج  یلد و  کچوک  هچ  نیا  هَّللا  ناحبـس  يدوب  لدیب  هدنـسرت و  هشیمه  یتشادـنرب ، هدـنامرد  تهجب  تواخس 

تّیعمجب ارت  یئامن  بّرـشت  نآ  زا  یهاوخ  هک  يولد  ره  هب  هک  مدـینادرگ  فاـص  كاـپ و  وت  هطـساوب  ار  یملاـع  فازگیب  نم  هک  یئادـخ 
ار ناریلد  یمامت  مدیناباوخ و  وت  مکح  تحت  رد  ار  برع  ناعجش  ینعی  تسم  نایتخب  یناشطع و  زور  بش و  وت  اذه  عم  تسا  رّسیم  رطاخ 

هنیدـم رد  ارت  نادّرمتم  متـشاد و  رّرقم  تباث و  وت  تهجب  ار  ریبدـت  تروشم و  باحـصأ  تراشا و  لـهأ  مدـینادرگ و  وت  رب  ناـمرف  عیطم و 
دزن رد  امـش  رابتعا  تّزع و  یک  مدومنیمن  امـش  ماـهم  مارـصنا  تهج  زا  یعـس  همه  نیا  مدرکیمن و  نینچ  نم  رگا  هک  يادـخب  متـشاذگن 
بعص تیاغب  امش  راک  هکلب  يدندرکیم  امش  تعاطا  ساّنلا  ریاس  يدش و  ادیپ  راک  نیا  ياضما  تفالخ و  رمأ  تیشمت  رد  راصنأ  رجاهم و 

هک دـیاب  يدرک  میتی  ارت  نادـنزرف  میمر ، ارت  ناوختـسا  يدروآرب و  وت  راگزور  زا  رامد  بلاـط  یبأ  نبا  راـتفگ  هبئاـشیب  يدوب و  راوشد  و 
رب هکلب  هتشاذگن  بلاط  یبأ  نبا  تسدب  اهنت  ار  امش  هتشاد و  ینازرا  امشب  ینم  وچمه  هک  يرآ  اجب  يراب  رکـش  یناد و  تمینغ  ارم  دوجو 

دننام بلاط  یبأ  نبا  هک  يادـخب  ینادرگ  فعاضتم  دـیازتم و  ّینغ  ترـضح  دـمح  ۀـظحلف  ۀـظحل  اـنآف و  اـنآ  هک  تسا  بجاو  مزـال و  وت 
راهنأ وزا  دـسرن  راسکناب  ات  هک  مکحم  نیتم و  تیاـغب  کـیل  مریرطمم   21 ص : ج2 ، جاجتحالا ، تسا  یگنـس  هباشم  ینعی  ءاّمـص  هرخص 
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یتخرد دـننام  نکیل  ددرگن  نوتفم  عیطم و  نوبز و  لیلذ و  نوسفا  ّیقر و  ریغب  هک  تسا  يدوسا  ضیبأ و  ءاـشقر  راـم  لـثم  ددرگن و  رهاـظ 
تاداس نایعأ  عیمج  بلاط  یبأ  نبا  دـشابن  راب  هرمث و  ار  وا  لتاق  رهز  زجب  دـنیامن  الط  دامـض و  لسع  ورب  راب  دـص  رگا  راخرپ  خـلت  تسا 

هک تسین  مما  فانـصأ  زا  برع  دالب  رد  هناخ  دـینادرگ و  شیع  قوذـیب و  ار  برع  یمامت  لوتقم و  شیوخ  ابرقأ و  داـفحأ و  اـب  ار  شیرق 
ءانب دنداد  رارق  دوخ  رب  راع  گنن و  هتشاذگ  ار  برط  شیع و  برع  یمامت  دنایرگن و  متام  بغش  روشب و  بلاط  یبأ  نبا  ار  هناخ  نآ  لهأ 

دیراین و رطاخب  هشیدـنا  الـصا  وا  زا  امـش  دـیاب  دومرف  هراوآ  ناطوأ  لزانم و  زا  دومن و  نامناخیب  ار  یخرب  ناجیب و  ار  یهورگ  یلع  هیلع 
نم هک  اریز  يروخن  لوگ  لیوهت و  وا  دـیعو  قیاـضم  لولغ و  رذـع و  یلع  دـیدهت  قعاوص  ریاون  غورف  زا  دـیراد و  وکین  ار  شیوخ  سفن 

هنتف و باوبأ  مزاس و  دوبان  نوبز و  ار  وا  دوهـشیب  يوعد  دیامن و  وت  باوبأ  ّدس  هدارا  یلع  هکنآ  زا  شیپ  منادرگ  دودـسم  ار  یلع  باوبأ 
. مزاس صلختسم  یلع  ّرـش  فوخ  زا  ار  یلاعت  هَّللا  قلخ  یمامت  هکلب  ار  دوخ  امـش و  ات  مزاسب  ار  وا  راک  بیرقنع  مزادنا و  یلع  يورب  داسف 
زا ارم  نیا  زا  هداـیز  يراذـگ و  دوخ  لاـحب  ارم  يرادـب و  نم  زا  تسد  هک  تسا  مسق  يراـب  بهاو  ترـضحب  ارت  رمع  يا  تفگ : رکب  وـبأ 

يریلد و تعاجش و  تیـصو  ینادرگ ، فاص  ار  ام  رطاخ  فازگ  يوعد  نیزا  يرادن و  شیوشت  اب  ّملأتم و  شیوخ  شوخان  ياهیزادناطلغ 
ام شوگب  تسا  روهظ  و  حوضو ، تیاغ  رد  تّما  یمامت  رب  امش و  ام و  رب  نآ  بذک  قدص و  تقیقح  هک  ار  دوخ  یگنادرم  رّوهت و  هنطنط 

لاح نامه  رد  ددنب  وت  نم و  لتق  رب  تّمه  بلاط  یبأ   22 ص : ج2 ، جاجتحالا ، نبا  هک  ّلحم  ره  رد  تسا  مسق  ّلج  ّزع و  يادـخب  یناسرن 
امش ام و  لتق  رد  لاح  ات  یلع  میتفای و  تاجن  امش  ام و  هک  نیا  و  ددرگن ، تسار  تسد  تکرحب  جاتحم  دیامن و  لامـش  دیب  امـش  ام و  لتق 
مکح عباـت  اـم  ّقح  رد  یلع  هکنآ  مّود - تسا . راتـسدیب  نیعمیب و  راـییب و  اـهنت و  یلع  هکنآ  لّوا - تسا : زیچ  هس  تهجب  دومن  لاـمها 

هیلع و هَّللا  یّلـص  سّدقملا  ّیبن  ترـضحب  ار  امـش  ام و  تفلاخم  تقیقح  سدقأ  دزیا  هک  اریز  تسا  یبتجم  لوسر  تّیـصو  یلاعت و  يادخ 
امـش امب و  لاح  ات  تخاس و  راعـش  ار  ربص  یلع  اذـهل  دومرف  رمأ  ربص  هب  ار  وا  دـینادرگ و  مولعم  ع )  ) یلعب ترـضح  نآ  دومن و  رهاظ  هلآ 

تموصخ دننام  تستوادع  تمصاخم و  بلاط  یبأ  نبا  اب  ار  تعامج  نآ  هکنآ  ّالا  تسین  برع  لیابق  زا  هلیبق  چیه  هکنآ  مّیـس : تخادرپن .
یلع تسدـب  لیابق  ره  رد  برع  دیدانـص  رثکأ  هک  اریز  عیـسو  شیع  مسوم  عیبر  لصف  رد  هداـم و  رتش  باـب  رد  رگید  کـی  اـب  لـبا  روکذ 

هطـساوب مدرم  اّما  يدوب  عوجر  یلعب  تّما  ّتلم و  عرـش و  ماکحأ  روما  مامذ  تفـالخ و  رمأ  يدوبن  لاونم  نیدـب  لاـح  رگا  دنتـشگ  لوتقم 
رب توم  ندید  امش و  ام و  تاقالم  زا  تسا  رتناسآ  لهس و  تیاغب  یلع  دزن  رد  ایند  كرت  نیقی  دنروفنم  هرکتـسم و  یلع  زا  روکذم  روما 

ماگنه نآ  رد  هن  يدرک  شومارف  دـحا  زور  رد  ار  یلع  لاح  تقیقح  وت  رگم  رمع  يا  اهتیهارک . نیا  تیؤر  زا  تسا  نوهأ  رایـسب  رایـسب  وا 
زا زور  نآ  رد  یلع  میدرک و  هاگمارآ  ار  ماقم  نآ  هدرب  هانپ  لبج  قهاوشب  هاگبرح  نآ  زا  هتخیرگ  مانألا  دّیـس  رکـسع  ریاس  هکلب  امـش  ام و 

نوچ موب  زرم و  نآ  دیدانص  ریاس  اب  موق  کلم  هتـشاد و  رارقرب  هدرک و  تباث  تدالج  ياپ  راقو  برح و  نادیم  رد  يروالد  يدرم و  يور 
رب موب  دغج و  لاثم  رب  هکلب  هدروآ  فانم  دبع  ریاشع  هدبز  نآ  رب   23 ص : ج2 ، جاجتحالا ، هلمح  فانکأ  فارطأ و  زا  دندید  اهنت  ار  یلع 

رخاـفت تاـهابم و  يور  زا  رگید  کـی  اـب  و  دـندومن ، نـیقی  مزج و  يور  زا  نینمؤـملا  ریمأ  لـتق  میمـصت  دـندرک و  موـجه  هطاـحا و  یلع 
میهاوـخن وا  باحـصأ  دّـمحم و  راـثآ  زا  يرثأ  تشاد و  میهاوـخرب  ار  یلع  هلهملا  یخارّتـلا و  ریغ  نـم  تعاـس  نـیمه  رد  هـک : دـنتفگیم 

لاجر و ناعجـش  لاح  نآ  رد  دوبن  رّوصتم  یلع  يارب  ّرفم  صیحم و  بناج  چیه  زا  الـصأ  هک  دـنتفرگ  نایم  رد  ار  یلع  یعونب  تشاذـگ و 
حامر و مامّتلاب  دـندروآ و  نوریب  لادـج  توطـس  مامک  زا  تدالج  تسد  هدومن  تماقتـسا  لاتق  نادـیم  رد  يرّوهت  ياپ  لاطبأ  نآ  ناریلد 
. دندرک فوشکم  یلع  يور  رب  ریشمش  ریت و  فنص ؟؟؟ رب  موق  فرط  ره  زا  و  دندرک ، تسار  نارمع  روپ  نآ  رب  ناتـسین  ماجآ  دننام  نانس 

تخاس مکحتسم  يروالد  رمک  رب  يدرم  نماد  هدینادرگ و  هدایپ  بسا  زا  ار  دوخ  دومن  هدهاشم  لاونم  نیدب  لاح  نوچ  بلاط  یبأ  نبا  اّما 
ریپ انرب و  زا  فیّـسلا  ۀّیقب  دنتـشگ  ریـسا  یخرب  لوتقم و  ریثک  یعمج  نوچ  تخادرپ  هبقاعلا  لوذخم  هفیاط  نآ  اب  هدومن  ملع  غیت  اب  تسد  و 
ياپ هاگنآ  دش و  راوس  هدـیناسر  هراپهوک  هب ؟؟؟ ار  دوخ  هرابرگد  یلع  نینمؤملا  ریمأ  ترـضح  دـندش . نازیرگ  ریـش  شیپ  زا  هابور  دـننام 

لیئربج ای  لیئربج  ای  لیئربج  ای  هَّللا  ای  هَّللا  ای  هَّللا  ای  تفگ : هتشادرب  نیز  زا  نیرس  نار و  هدینادرگ  راوتسا  باستنا  تداعـس  باکر  رد  راقو 
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یلع دیتخات  دـیلپ  قفانم  نآ  هدروآ  نارفاک  شیپ  رب  يور  ناّرغ  ریـش  لاثم  رب  نآ  زا  دـعب  هاجّنلا  هاجّنلا  هاجّنلا  دّـمحم  ای  دّـمحم  ای  دّـمحم  ای 
نابز خنز و  ناوختسا  اب  ار  ربدم  نآ  رـس  فصن  هچنانچ  دز  ریـشمش   24 ص : ج2 ، جاجتحالا ، رفاک  نآ  رـس  هماه  رب  دـیناسر و  واب  ار  دوخ 

رب ریـشمش  دـیناسر و  يربک  رادـملع  یمظع و  تیار  بحاصب  ار  دوخ  نآ  زا  سپ  تخاـس  ادـج  ار  تسد  شود و  فرطکی  زا  تفاـکش و 
هکلب هتشذگرد  غیت  زین  اجنآ  زا  دمآ  هراهز  رب  فان  زا  دیسر و  فانب  شود  زا  تفاکش  شود  هب  ات  ار  رس  هک  یعونب  دز  رفاک  نآ  رس  هساک 

نوچ تفرگ  رارق  نیمز  رب  غیت  رـس  هدـینادرگ  فصن  ود  ار  بسا  زین  بساب و  نیز  زا  دیـسر و  نیزب  هتخاس  ّقش  زین  ار  ربدـم  قفانم  نآ  ربد 
نآ یمامت  یگمه و  نآ  لاثم  رب  دوش  نازیرگ  ریـش  شیپ  زا  هک  ریپ  هابور  دننام  دندومن  هدـهاشم  ریلد  ربژه  نآ  زا  ریـشمش  برـض  نآ  موق 
زا هکنآ  ات  دیـشارتیم  هداـتفا  ناـشیا  ناـیم  رد  ناّرب  ریـشمش  اـب  ناّرغ  ریـش  دـننام  یلع  ناـمز  نآ  رد  دنتـشگ ، نازیرگ  یلع  شیپ  زا  نارفاـک 
هب توم و  سأک  عّرجت  زا  دـعب  ایانم  تارـسح  رد  دـندیطلغیم و  نوخ  كاخ و  رد  زور  نآ  رد  مدرم  تخاس و  اههتـشپ  ناشیا  ياههتـشک 

همه هکنآ  ات  يدوبررد  ار  مدرم  حاورأ  اجیه  نآ  رد  یلع  زیت  ریشمش  رمع  يا  دندرپسیم . نآ  ضباقب  ناج  دعب  توف  لهاله  ماج  برش و 
لاحلا میدرک  هظحالم  وا  تماهش  تبالـص و  زا  میدومن و  هدهاشم  یلع  زا  زور  نآ  رد  ام  هچنآ  دینادرگ و  دوبان  لوتقم و  ار  تعامج  نآ 

میناوتیمن دوخ  سفن  طبـض  یلع  زا  دوخ  ناج  فوخ  زا  امـش  اـم و  رمع  يا  میدوب . عّقوتم  نآ  زا  هداـیز  هتـشگ  رداـص  حـناس و  وا  زا  هچنآ 
نآ ئداب  وت  نوچ  دـسر  امـشب  یلع  زا  هک  مالآ  دـیادش و  زا  هچنآ  سپ  یئامنیم  یلع  لـتقب  ءادـتبا  یتسد و  شیپ  وت  لاـحلا  اذـه  عم  دومن 

تـسا مسق  ملاع  يادخب  ینک  دوخ  میهـس  کیرـش و  میظع  رمأ  نآ  رد  ار  ام  هک  ینکن  یعون  یناد  وت  دوخ  سفن  زا  نآ  عفد  عفر و  يدـش 
يدشن لزان  یلاعت  كرابت و  دزیا  ترضح  زا  امش  ام و   25 ص : ج2 ، جاجتحالا ، ّقح  رد  هیآلا  ْمُْکنَع  افَع  ْدََقل  َو  هیادـه : یفاو  هیآ  رگا  هک 

ددـص رد  راک و  چـیه  وت  اـب  ار  درم  نیا  نوچ  راـهنز  فلا  راـهنز و  میدوب  نیلوتقم  هلمج  زا  نینمؤملا  ریمأ  تسد  زا  امـش  اـم و  مویلا  نیقیب 
َیلِإ ْمُکیِْدیَِأب  اوُْقُلت  َو ال  نومضمب : ار  ام  دوخ و  يرادزاب و  وا  رازآ  زا  تسد  یناد و  تمینغ  ار  ینعم  نیمه  دیاب  تسین  امـش  رازآ  ماقتنا و 
لالم هاوخ  ریگ  دـنپ  منخـس  زا  هاوخ  وت  میوگیم  وت  اب  تسغالب  طرـش  هچنآ  نم  تیب : يرایم ، کلاه  ناکم  کـلاهم و  ّناـظم  رد  ِۀَُـکلْهَّتلا 
نمیأ یلع  ار  دـیلو  دـلاخ  رگا  هک  تسا  مسق  ملاـع  يادـخ  هب  تـسین  یلع  لـتق  درم  وا  هـک  اریز  يدرگن  رورغم  دـیلو  دـلاخ  لوـقب  راـهنز 

دیلو دلاخ  دیـسر  دهاوخ  لتق  هب  هک  یـسک  لّوا  دنک  هدارا  رگا  دوب و  دـهاوخن  یلع  لتق  هدارا  تردـق  ار  وا  دـناوخب  دوخ  لتقب  هدـینادرگ 
ناجیه تکرحب و  نوچ  هفیاط  نآ  هک  تسا  فازگ  فالیب و  نامدود  نآ  هصالخ  هدـبز و  فانم و  دـبع  داجمأ  دالوأ و  زا  یلع  هچ  تسا 

لهأ هفیاط  نآ  اب  لادج  رّوصت  تردق  هکلب  لاتق  لتاق  هب  وا  زا  يدحأ  چیه  هک  دنیآرد  لاجر  لاطبأ  رظن  رد  تبالـص  تبیهب و  نانچ  دـنیآ 
دنیامن ناشیاب  عوجر  نوچ  درآ  روهظب  دنمجرا  تعامج  نآ  اب  تبسن  دنسپان  تکرح  یسک  رگا  دنرادن و  ّلاحم  چیه  رد  لاطبأ  ناعجش و 
شبانذأ هک  بلاط  یبأ  نبا  امّیـس  دنورن ال  نآ  نایب  رکذ و  رـس  رب  زگره  اذه  دعب  دنرذگب و  دنـسپان  مئارج  زا  نیقیب  دننک  عّفـشت  ناشیاب  و 

نانخـس يذاحم  قدـص  يواطمب  نادهتکن  فراع  رب  تسا . فانم  دـبع  دالوأ  یماـمت  زا  مظعأ  فازگیب  شاهماـه  لوطأ و  شمانـس  ربکأ و 
رهظ ناهوک و  یگرزب  زا  ترابع  هک  لوطأ  مانـس  تسبرـض و  تالآ  ریاس  نانـس و  غیت و  لوط  زا  هیانک  ربکأ  بانذأ  هک  تسناـیع  رهاـظ و 

تـسا مظعأ  سأر  هماه  ینعی  مظعأ  هماـه  تسا و  يراـب  دزیا  ّیلو   26 ص : ج2 ، جاجتحالا ، نآ  يرابدرب  لّـمحت و  زا  هیاـنک  نیا  تسا و 
لامک تافـص  یمامت  عمجتـسم  یلع  ترـضح  هکنآ  رب  درک  رارقا  رکب  وبأ  هکنآ  مالک  هصالخ  تسایک . ءاکذ و  تسارف و  لقع و  بسحب 

رکب وبأ  هک  اریز  همحّرلا  ّیبن  يوریپ  تّزعلا و  ّبر  تعاطا  تفرعم و  تّقـشم و  انع و  لّمحت  تداهز و  زا  تواخـس و  تعاجـش و  زا  تسا 
یلَع ُمالَّسلا  َو  دوب . دوجوم  وا  تافص  هتسجخ  تاذ  رد  هک  دومن  لاحترا  ردیح و  نینمؤملا  ریمأ  ترضح  يارب  لامک  فاصوأ  تاهّما  رکذ 

27 ص : ج2 ، جاجتحالا ، يدُْهلا  َعَبَّتا  ِنَم 

رد هفیاط  نآ  لاقم  ناکم  لقن  كدف و  عایض  عنم  تقو  رد  موق  رب  كرابت  یلاعت و  دزیا  لوسر  تنب  همطاف  ترـضح  جاجتحا  نایب  رکذ  لصف 
کلم ّنج و  سنا و  نیرتوکین  نآ  تماما  باب  رد  تاّیربلا  دّیس  ترضح  تافو  ماگنه 
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هفیاط نآ  لاقم  ناکم  لقن  كدف و  عایـض  عنم  تقو  رد  موق  رب  كرابت  یلاعت و  دزیا  لوسر  تنب  همطاف  ترـضح  جاجتحا  نایب  رکذ  لصف 
نیـسحلا نب  نسحلا  نب  هَّللا  دـبع  درک  تیاور  کلم  ّنج و  سنا و  نیرتوکین  نآ  تماما  باب  رد  تاّیربلا  دّیـس  ترـضح  تافو  ماـگنه  رد 

ار رشبلا  ریخ  تنب  همطاف  ناشیا  يأرب  رجاهم و  راصنأ و  موق  عامجاب  رکب  وبأ  نوچ  هک : مالّسلا  ةالّصلا و  مهیلع  ماظع  يابآ  زا  دوخ  دانـساب 
هک دوخ  ّقح  بلط  باب  رد  تّما  رب  تّجح  مامتا  هطساوب  دیسر  ربمغیپ  هعضب  نآ  هب  رثأ  ملظ  ربخ  نیا  دومن و  عنم  كدف  عایـض  فّرـصت  زا 

ءاسک ار  دوخ  بابلج  تخادـنا و  كرابم  كرات  رب  هعنقم  دوب  هدومن  تبه  تیانع و  ناشیاب  شیوخ  تاـیح  ماـّیا  رد  هّیربلا  دّیـس  ترـضح 
لوسر دـننام  دـیدرگ و  ربمغیپ  دجـسم  هجّوتم  ناشیا  دافحأ  مشاه و  ینب  تاروع  ناراکتمدـخ و  زا  یعمج  اـب  هتخاـس  شیوخ  رهطأ  ندـب 

، جاجتحالا دوب و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  دننام  هباشم و  هار  كولـس  ریـس و  رد  دیمارخیم و  راقو  هنینأمط و  لامک  اب  راتخم 
ع)  ) همطاف ترضح  دندوب  رضاح  رگید  عمج  اب  رجاهم  راصنأ و  زا  باحصأ  عیمج  رمع و  اب  رکب  وبأ  دیسر و  دجـسمب  نوچ   28 ص : ج2 ،
هیرگ و رد  عورش  موق  یمامت  هک  یعونب  دیشکرب  هآ  هلان و  هاگنآ  سپ  «. 1  » تسشنب هدینادرگ  لّدسم  لیاح و  شیوخ  يور  شیپ  رب  رداچ 

هدهاشم نوزحم  نیگمغ و  لاونم  نادب  مدرم  لاح  نوچیب  لوسر  تنب  نوچ  دنتشگ  برطـضم  تیاغب  ترـضح  نآ  هلان  زا  دندومن و  يراز 
مایتلا قدص  مالک  حاتتفا  نآ  زا  دعب  دنتفرگ  رارق  نتـسیرگ  زا  تفای و  نیکـست  هلمجلا  یف  نیملـسم  شروش  ات  دندومن  ربص  ینامز  هن  درک 

هیرگ و رد  عورش  دانع و  نزح و  راهظا  مدرم  زاب  دومرف و  تاّیربلا  دّیس  تاولـص  رد  عورـش  وگتفگ و  هدومن و  ماّلع  دزیا  شیاتـس  دمحب و 
دمح رد  عورـش  دومحملا  ّیبن  تنب  همطاف  دنتـشگ  تکاس  هیرگ  زا  موق  نوچ  درک  ربص  ینامز  كدـنا  زین  همطاـف  ترـضح  دـندومن  ءاـکب 

یمیرک راوازس  ءاصحا  هزادنایب و  رکـش  دومن . مارکا  ماعنا و  امب  هک  ار  يادخ  رم  سایقیب  ساپـس  هک : دومرف  هدومن  دوبعم  دزیا  ترـضح 
ياطعا زا  هتـشاد  مّدـقم  امب  هچنآ  هلیـسوب  تسا  رداق  ملاع  روخرد  رفاو  يانث  و  دومرف . ماهلا  مـالعا و  اـمب  هّیرورـض  روما  قیاـقح  هک  تسا 

ّدح زا  زواجتم  و  اهتنمیب ، ياهتمعن  یناوید  فدارت  الاو و  ياهتنم  دوج و  مامتا  رب  اهتنایب و  يالآ  عباـنی  ناـسحا و  زا  ادـتبا و  معن  مومع و 
ار ناـسنا  راـصبأ  كاردا  نآ  تّیدـبأ  تبهوم و  ترثک  هطـساوب  یبـهاو  تسا . ناـنامأیب  اـم و  يازج  لـباقت  زا  دـعابتم  و  ناـیب ، ءاـصحا و 

مارتحالا مزال  مکح  تعاطا  ماگنه  رد  و  دناوخ ، شیوخ  دمحب  ار  ناشیا  مانأ  رب  ماعنا  ماود  مارکا و  مامتا  رب  دـنادرگ و  ناشیرپ  توافتم و 
َو َمَدآ  ِیَنب  اْنمَّرَک  ْدََقل  َو  هعیرذ : هلیـسوب  و  دومن ، ماّیا   29 ص : ج2 ، جاجتحالا ، یلایل و  تاقوأ  عیمج  رد  دوخ  ناگدـنب  شیاتـس  يانث و  وا 

هکنآ رب  میهدـیم  یهاوگ  دومن  مّرکم  زّزعم و  رـشحملا  عیفـش  لوسر  داقنم  ربکأ و  بهاو  عیطم  ار  ناـشیا  هیـآلا ؛ ِرْحَْبلا  َو  ِّرَْبلا  ِیف  ْمُهاـْنلَمَح 
تداعس و صالخا و  هیامرس  لیوأت  ار  مسج  تداهـش  هبّیط  هملک  نیا  و  درادن ، لیدع  هیبش و  ریظن و  کیرـش و  هک  یکی  ّالا  يادخ  تسین 

یکردم تسا . ترخآ  تاجن  لیاسو  تیاده و  بابسأ  لیـصحت  تالوقعم و  لّقعت  هلیـسو  ار  لقع  و  تئاضتـسا ، ترانا و  نّمـضتم  ار  لد 
شراثآ تّیفیک  كاردا  زا  راربا  ماهوأ  لوقع و  عکلا و  شتاذ  تافـص  رکذ  زا  رایخأ  هنـسلا  و  عنتمم ، شتیؤر  كردـم و  نایعأ  راـصبأ  هک 

هکلب هدوجوم  روص  لاثم و  زا  سابتقا  ریغب  دومرف  تاقولخم  عارتخا  ءاشنا و  و  دوجو ، زا  شیپ  دومن  تادوجوم  داجیا  عادـبا و  تسا ، عکار 
نودب ناشیا و  هب  داجیا  رد  جایتحا  ریغب  دومن  دوخ  هلماش  ّتیـشم  هداراب و  تاقولخم  تقلخ  هلماک و  تردـق  هب  تادوجوم  داجیا  نیوکت و 

نّیبت تهج  زا  ضحم  تادوجوملا  قاّلخ  ترـضح  زا  تاـقولخم  عارتخا  تاـنکمم و  داـجیا  هچ  ناـقلخ ، عارتخا  عادـبا و  رد  هدـیاف  رّوصت 
كاردا هک  یمیرک  دوب . وا  توعد  مارتحا  زازعا و  و  وا ، تدابع  یگدنب و  بلط  تعاط و  رب  ۀنّیب  هطساوب  ّتیرب  رب  تردق  راهظا  تمکح و 

زا ةّزعلا  ّبر  تیانع  نیا  هتشاذگ و  تیصعم  لهأ  يارب  باقع  باذع و  و  هتـشاد ، تعاط  رب  فوقوم  ّتیرب  تهج  زا  ّتیطع  باوث و  وأ  زج 
و ّتنمیب . بهاو  ّتنج  ناوضر و  ياـقلب  تسا  ناـشیا  صیرحت  بیغرت و  تمعن و  و  باوصاـن ، لـمع  باـکترا  زا  تسا  داـبع  عنم  هطـساو 
وا و  لاح ، تفرعم و  بحاص  لسر  ءایبنأ و  عیمج  زا  دیزگرب  هک  وا  هدیدنـسپ  لوسر  هدنب و  دّمحم  مراوگرزب  ردپ  هکنآ  رب  مهدیم  یهاوگ 
زا شیپ  دومن  لوـسرب  یّمـسم  و  لاـسرا ، تثعب و  زا  لـبق  دـینادرگ  گرزب  درک و  راـیتخا   30 ص : ج2 ، جاـجتحالا ، ناربمغیپ  ریاـس  زا  ار 
اریز داتسرف  ناقلخ  تیاده  داشرا و  هطساوب  دوخ  نایاپیب  تبهوم  لامک  ناسحا و  فّطعت و  يور  زا  ار  ترـضح  نآ  رایتخا و  ءافطـصا و 
نوچ و  دـنانورقم ، تیاغب  انف  مدـع و  تیاهنب  نوصم و  نآ  يافخ  لوه و  رتس  هطـساوب  تعامج  نیا  نونکم و  قیالخ  رب  بیغ  قیاقح  هک 

( یناردنزام همجرت   ) زا 619جاجتحالا هحفص 188 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


روصحم روما  ریداقم  عقاومب  فراع  ملاع و  شتافّـصلا  لماک  بهاو  تاذ  روهد و  ثداوحب  طیحم  شملع  روما و  عجارمب  ملاع  روفغ  ّبر 
تفرعم ملع و  اب  ار  ناقلخ  همه  ناـثوأ و  مانـصأ و  تداـبعب  دـّبعتم  و  نارین ، تاکردـب  هّجوتم  لـبقم و  ناداـبآ و  رد  قّرفتم  ار  مما  تسا و 
هطساوب ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یفطـصملا  دّمحم  ترـضح  اذهلف  دید . ناّید  رداق  تاذ  رکنم  ناحبـس  دزیا  لامک  تافـص  قیاقحب 

نآ داشرا  تیادـه و  رونب  ات  دـینادرگ  لسرم  ثوعبم و  رّرقم  روما  ذافنا  هدارا  رّدـقم و  مکح  يارجا  ءاـضما و  رب  دوخ  رمأ  مـالعا  ماـمتا و 
یّلجتم اهنآ  راصبأ  زا  تلالض  قمع  رارشأ و  هفیاط  نآ  ياهلد  زا  بلق  تواسق  یگهریت  ترودک و  فشک  راّفک و  زا  رفک  تملظ  ترضح 
تیاوغ زا  ار  ناشیا  و  دیدرگ ، لغتـشم  مدرم  ریاس  داشراب  مما و  فانـصأ  تیاده  هب  سّدقت  یلاعت و  هرمأل  الاثتما  ترـضح  نآ  و  دـنادرگ ،

ار مجع  برع و  یمامت  یگمه و  هدینادرگ  رّصبتم  تلالض  یمع و  زا  ار  هفیاط  نآ  و  هدیناسر ، نافرع  تیاده و  همشچ  رسب  نایغط  رفک و 
تفاـیرد رایـسب  یلاـعت  كراـبت و  دزیا  ياـقل  قوش  ار  ترـضح  نآ  نوچ  دومن . میقتـسم  قیرطب  داـشرا  و  توعد ، میوـق و  نیدـب  تیادـه 

ضبق ار  حّوبـس  دزیا  هدـیزگرب  نآ  حوتفرپ  حور  و  دـناوخ ، شیوخ  يوسب  ار  دوـمحملا  ّیبـن  نآ  هدیدنـسپرپ  تاذ  دوـبعم  بهاو  ترـضح 
راـیتخا اـضرب و  تّزعلا  ّبر  ترـضح  زا  تفأر  يور  زا  راـتخملا  ّیبن  نآ  ضبق   31 ص : ج2 ، جاجتحالا ، اّما  دـنادرگ  نانچ  نکاـس  هدومن 
هّقـشملا راد  نیزا  ار  ترـضح  نآ  راثیا  تبغر و  لامک  اب  هکلب  رایـسب  شهاوخ  قّوشت و  زا  راّـفغ  دزیا  هیلع  ءاـنب  دوب  همحّرلا  ّیبن  ترـضح 

راربأ هکئالمب  فوفحم  ترضح  نآ  لاحلا  نیقیب  و  دینادرگ ، رادیاپ  نکاس و  نامأ  تحار و  ناکم  نآ  رد  هدرب  رارقلا  راد  سیدارف  يوسب 
یلاعت و کلم  یحو  نیمأ  ّقحب و  ّیبن  داب  مردـپ  رب  قح  تمحر  تسا ، راّبج  کلم  ترواجم  رد  راّفغ  ّبر  ناوضر  بوحـصمب  لوصوم  و 

مالّـسلا و  دوب ، یـضار  نیزا  يادخ  هک  يور  وکین  ّیبن  ینعی  دوب  ّیـضر  ربمغیپ  ترـضح  نآ  هچ  دوب  هدـیرفآ  عیمج  رب  وا  هدـیزگرب  ّیفص 
بوصنم ناّنم و  يادخ  ناگدنب  امـش  تفگ : هتـشگ  سلجم  لهأب  تفتلم  سّدقم  لوسر  هعـضب  نآ  زا  دـعب  هتاکرب . هَّللا و  ۀـمحر  مکیلع و 

ّیبن باحـصأ  مما و  ریاس  رب  وا  ياغلب  دوخ و  مسج  سفن و  رب  یلاـعت  يادـخ  ناـنیمأ  نید و  نـالماح  و  ناـنتمایب ، بهاو  یهن  رمأ و  يارب 
اب قباس  رد  هک  تسنامیپ  دهع و  یلاعت  دزیا  لوسر  امش و  نایم  دیناقولخم ، نیرتوکین - نیلـسرملا و  دّیـس  ترـضح  نیبم  نید  عبات  مانألا و 

دهاش عمال و  يایض  عطاس و  رون  هک  قداص  نآرق  قطان  نکیل  ادخ  باتک  نآ  تشاذگ  هّیقب  امش  فالخ  نیا  تهج  زا  دومن و  هدقاعم  امش 
عایشأ تسا  دنمدوس  طبتغم و  تیاغب  شتایآ  تاملک و  رهاوظ  نشور و  یّلجتم و  شریارـس  نهربم و  فشکنم و  شریاصب  هک  تسا  عطاق 
ثعاب نآرق  عامتـسا  و  تسنانج ، لوصو  لوخد و  هلیـسو  تاجنب و  يّدؤم  ار ، ناعباتم  شعاـبتأ  ناوضر و  هدـیاف  ار ، ناـقلخ  یماـمت  نآرق 

هیفاک و نیهارب  هیّلجتم و  تانّیب  هرّذحم و  مراحم  هرّسفم و  میازع  نییبت  ببـس  تامکحم  تاصنا  ناحبـس و  دزیا  نشور  ياهتّجح  لیـصحت 
زا نیملـسم  زا  یکی  رگا   32 ص : ج2 ، جاجتحالا ، تسا و  هبوتکم  ياهتعیرـش  هبوهوم و  ياهتـصخر  همولعم و  لضاوف  هبودـنم و  لـیاضف 

ماکحأ رب  و  دیامن ، وا  رد  ررغ  دیاوف  دیارف و  رب  رّکفت  ّربدـت و  يور  زا  عامتـسا  هدـینادرگ  دوخ  رظن  حـمطم  ار  نآرق  نیقی  صالخا و  يور 
دراذـگن نوریب  ياپ  هتـشاد  رّرقم  قداص  لوسر  اب  قباس  رد  هک  نامیپ  طرـش و  کلـس  زا  و  دـیامرف ، لـمع  ماـنألا  دّیـس  نید  بادآ  عرش و 

هیزنت هلیسو  امش  زامن  و  نایصع ، رفک و  كرش  زا  امـش  ریهطت  ببـس  نامیا  سپ  تسا . ناملـسم  نمؤم و  سک  نآ  نامگ  کش و  هبیاشیب 
نامیا صالخا و  قیرط  رب  امـش  ماود  توبث و  هطـساوب  ار  هزور  نادبأ و  يزور  یتدایز  سفن و  هیکزت  ثعاب  ةاکز  و  نایغط ، ربک و  زا  امش 

نید و تّلم و  ماظن  يارب  زا  تادابع  تاعاط و  و  نیملسم ، ياهلد  قیـسنت  يارب  زا  ار  لدع  و  نیبم ، نید  دییـشت  يارب  ار  ّجح  هدومن و  رّرقم 
ار ربص  و  مالـسا ، تّزع  يارب  ار  داهج  دینادرگ ، نانمؤم  نایم  یئادـج  هقرفت و  زا  نامأ  هلیـسو  ار  ام  تماما  و  نیلـسرملا ، دّیـس  نیئآ  ماظتنا 
طخس و زا  ینابهگن  تنایـص و  تهجب  نیدلاو  اب  یئوکین  و  مانأ ، هّماع  تلحـصم  يارب  ار  فورعم  رمأ  و  مایقلا ، موی  رجأ  باجیتسا  تنوعم 

رذن افو  ءامد و  قارها  تنایص  سفن و  تظفاحم  بجوم  ار  صاصق  دومن و  مدآ  ینب  ددع  ترثک  ببـس  ار  محر  هلـص  و  ماّلع ، دزیا  باذع 
سک ره  ات  دومن  مزال  ناقلخ  رب  نازیم  لایکم و  ندومیپ  مامت  ءافیتسا  و  دینادرگ ، ترخآ  رد  قیالخ  شزرمآ  ترفغم و  ضیرعت  تهجب  ار 

رما و  تسا . نطاب  رهاظ و  تساـجن  زا  ندـب  ریهطت  هطـساوب  رمخ  برـش  زا  یهن  و  دـسرن ، سک  چـیهب  ناـصقن  سخب و  دـسر و  دوخ  ّقحب 
یهن و و  ماحقا . همیمذ و  تافـصب  ار  رگید  کی  مدرم  ندومنن  رکذ  زا  تسا  ناشیا  ماربا  داجیا  مانا و  تنعل  زا  تسیباجح  مانـشد  باـنتجاب 
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يادخ اب  كرش  تمرح  و  تّسخ ، تفص  یمامت  زا   33 ص : ج2 ، جاجتحالا ، ناشیا  یناماد  كاپ  تّفعب و  تسا  تّما  باجیا  هقرـس  زا  عنم 
دومن تیاده  یفاو  تیآ  نیا  توالت  نآ  زا  سپ  ناّنم . رداق  يارب  تّیبوبر  صالخا  رب  تسا  ناقلخ  دـیکأت  يارب  زا  ضحم  كرابت  یلاعت و 
هلیسو زیهرپ و  قیرط  هچنآ  ناّید  بهاو  ترضحب  دیزیهرپب  نامدرم  رشعم  يا  ینعی  َنوُِملْسُم  ُْمْتنَأ  َو  اَّلِإ  َُّنتوُمَت  َو ال  ِِهتاُقت  َّقَح  َهَّللا  اوُقَّتا  هک :

تعاطا نامدرم  يا  تفگ : هاگنآ  دیشاب . رادیاپ  یقاب و  نامیا  مالسا و  تعنص  رب  ناج  ندرپس  تقو  رد  هک  دیاب  تسا  زیخاتسر  زور  تاجن 
فیاخ و نیقی  هب  دیـشاب  نوچیب  ترـضح  عیطم  امـش  نوچ  دـیئامیپم و  تفلاخم  قیرط  دـیئامن و  هنع  ّیهنم  هیرومأمب و  تّزعلا  ّبر  تعاط 
: هک دومرف  نآ  زا  دعب  ُءامَلُْعلا . ِهِدابِع  ْنِم  َهَّللا  یَشْخَی  امَّنِإ  هک : دیامرفیم  هچنانچ  دیـشابن  لالجلا  وذ  ترـضح  دزن  رد  ّلاحم  چیه  رد  لاحدب 
تفگ و مهاوخ  زاب  ماهتفگ و  میوگیم و  تسا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  مرکألا  ّیبن  مردپ  ماهمطاف و  نم  هک  دـینادب  ساّنلا  اهّیأ 

ْمُکِسُْفنَأ ْنِم  ٌلوُسَر  ْمُکَءاج  ْدََقل  هک : دومن  ماّلع  کلم  مالک  هیآ  رد  عورـش  هاگنآ  ماهدرکن . دب  ماهدرک  هچنآ  ماهتفگن و  طلغ  ماهتفگ  هچنآ 
زیزع تیاغب  هک  امـش  سنج  زا  لوسر  هدمآ  امـشب  هک  یتسار  یتسردب و  ینعی : ٌمیِحَر ، ٌفَُؤر  َنِینِمْؤُْملِاب  ْمُْکیَلَع  ٌصیِرَح  ْمُِّتنَع  ام  ِْهیَلَع  ٌزیِزَع 

میحر و نابرهم و  رایسب  نامیا  لهأب  تایهتشم و  زا  دیئامن  هدارا  هچنآب  امش  رب  تسا  صیرح  رایـسب  و  یلاعت ، کلم  ترـضح  دزن  رد  تسا 
زّزعم و ار  مانألا  ّیبن  نآ  زین  امـش  هتـشاد  مارتحا  تّزعب و  ار  ترـضح  نآ  ماّلع  دزیا  ترـضح  هک  یعونب  رگا  تسمیرک . تفوطع و  تیاـغب 

بآمتلاسر نآ  عیطم  باب  ره  رد  هتشادناور  فارحنا  فّلخت و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  نآ  هدومرف  زا  هکنآ  ینعمب  دیراد  مّرکم 
اّوللا و بحاص  نآ  تسدـب  نآ  جالع  امـش  جایتحا  یگدـنامرد و  ماگنه  رد  جاجل  ماربا و  هبیاشیب  نیقی  دیـشاب   34 ص : ج2 ، جاجتحالا ،

ّمع نبا  تبـسن  تسا  وکین  رایـسب  امـش  نادرم  اب  هن  دومن  نم  ّمع  نبا  اب  تاخاؤم  امـش  نانز  ردپ  هن  تسنم  ردپ  راوگرزب  نآ  تسا  جارعملا 
ریذنت دومن و  غیلبت  امـشب  دوب  نیبم  نید  ماکحا  تدارا و  هچنآ  ادخ  مکحب  هتـسویپ  مرادقمیلاع  ردپ  و  نمیهم ، دزیا  لوسر  ترـضح  اب  نم 
برض رد  مالسا  نامیا و  تقیرط  ندومنن  لوبق  مائل و  نآ  تعاطا  مدع  هطساوب  مادم  و  دوب ، نیگمشخ  نیکرـشم  هفیاط  رب  هشیمه  دومرف و 

نآ دومنیم و  مشخ  مظک  دومرفیم  لّمحت  ربص و  ترـضح  نآ  دیـسریم و  راتخملا  ّیبن  هب  رارـشأ  هرفک  نآ  زا  رایـسب  ياذـیا  دوب و  برح  و 
تخادـنارب و ناهج  زا  نآ  راثآ  دومن  ناشیا  ههلآ  مانـصأ  ناثوأ و  رکذ  و  دـناوخیم ، راگدرورپ  لیبسب  هنـسح  تمکح  يور  زا  ار  تعامج 

حبـص هتـشذگ  رفک  یناملظ  بش  دـندومن و  نطو  يـالج  هتخیرگ  یگمه  هکنآ  اـت  تخادـنا  ماـئل  نآ  ناـیم  رد  هقرفت  ماـمت و  یگتـسکش 
هنـسلا لاصخ  هدنخرف  لوسر  تاذ  لیفطب  لاح  نآ  رد  هدـش ، رهاظ  لطاب  زا  ّقح  هتـشگ و  علاط  تیادـه  قرـشم  زا  مالـسا  نامیا و  ینارون 
بابرأ بسح  تّزع  تبـسن و  تفارـش  اذـهل  دـیدرگ  لازی  دزیا ال  مکحب  مّلکتم  نیبم  عرـش  بحاص  نید و  لیفک  لالد و  گـنگ  نیطاـیش 

َهلِإ صالخا ال  هبّیط  هملکب  امش  نآ  زا  دعب  دنام  موظنم  ریغ  قاقش  باحصأ  تلالـض  فالخ و  هتـشر  تیاوغ و  رفک و  دقع  مودعم و  قافن 
َنِم ٍةَْرفُح  افَش  یلَع  ُْمْتنُک  َو  هک : دومن  هَّللا  مالک  هیآ  نیا  توالت  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  هعضب  هاگنآ  سپ  هتشگ . مّلکتم  ُهَّللا  اَّلِإ 

برش و برـشم  قوذ و  ناکم  دیتشاد و  رقـس  ران  هرفح  بل  رب  ّرقم  نطوم و  رتشیب  رفک  تواقـش  رایتخا  هطـساوب  امـش  یگمه  ینعی : ِراَّنلا .
ّلحم ار  یماقم  نانچ  دوب  رّرقم  رقـس  ّرقم  نامه  رد  هقیقحلا  یف  امـش  عماـطم  هاـگتصرف   35 ص : ج2 ، جاجتحالا ، عمط و  ّلـحم  قوش و 

و دنتفریم ، دوخ  هاگمارآ  براشمب و  هار  نآ  زا  تاناویح  ریاس  نارتش و  هک  دوب  یناکم  امـش  برـشم  دیتخاس و  دوخ  مادـقأ  ئطوم  مارآ و 
يراوگوس تّسخ و  تیاغب  راسکاخ و  ّتلذ و  لاـمک  رد  دیدیـشون و  بآ  نآ  زا  امـش  دـنتخادنایم  بـالجنم  بآ  نآ  رد  لوب  نیگرس و 

ناسرت مّهوتم و  و  ناساره ، فیاخ و  هتـسویپ  ُساَّنلا و  ُمُکَفَّطَخَتَی  ْنَأ  َنُوفاخَت  هک : دومرف  هیاپ  تلالج  تیآ  نیا  توالت  نآ  زا  دـعب  دـیدوب 
: تفگ هاگنآ  دـنیامن  جارخا  یّلبج  نکـسم  یلـصأ و  نطوم  زا  ار  امـش  دـنرآ و  امـشب  يور  بناوج  فارطأ و  ریاس  مدرم  ادابم  هک  دـیدوب 

دومن تنایص  باتکلا  لهأ  هدرم  برع و  نابؤذ  زا  دومحملا  ّیبن  ترضح  دوجـسلا  رفاو  دوجو  لاسرا  هلیـسوب  ار  امـش  سپ  اْهنِم ، ْمُکَذَْقنَأَف 
نآ هاگ  ره  ینعی : هیآلا . ُهَّللا  اَهَأَفْطَأ  ِبْرَْحِلل  ًاران  اوُدَقْوَأ  امَّلُک  هک  دومن  هیآ  نیا  توالت  ّناجلا  سنالا و  ّیبن  هعـضب  نآ  زا  دعب  تشاد . هاگن 

ار هتخورفا  شتآ  نآ  هلآ  میرک  ترـضح  دـنتخورفایمرب  برح  هنتف  شتآ  نیکرـشم  نیقفاـنم و  باـتک و  لـهأ  هدرم  زا  نیفلاـخم  فیاوط 
يور زا  ناکرـشم  يدرک  نوریب  دوخ  خاـش  ناـعباتم  تناـعا  و  تیوقتب ، ناطیـش  هک  ناـمز  ره  رد  دـناشنیم و  ورف  ناـسحا  عاونأ  زا  یعونب 
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بلاط یبا  نب  ّیلع  برعلا  مجعلا و  ّیبن  نآ  ردارب  دـندومنیم . تمـشح  تکوش و  راهظا  دـندوشگیم و  شیوخ  ياهنهد  جاهتبا - تّرـسم و 
عونمم و نآب  اذه  عم  دینادرگیم  مودعم  دندوب  هدرک  رتتسم  نونکم و  رطاوخ  ریامض و  يادیوس  رد  فیاوط  نآ  هک  یئاهسوه  وزرآ و  (ع )
ار تعامج  نآ  داسف  برح و  هنتف  شتآ  هدـنکرب و  خـیب   36 ص : ج2 ، جاجتحالا ، زا  ار  هفیاط  نآ  حانج  هک  ناـمز  نآ  اـت  دنتـشگن  رجزنم 

یگدنب رد  تسا  دهتجم  ّدجم و  تیاهنیب  یلاعت  کلم  تاذ  تفرعم  رد  رّدکم  تیاغب  یبتجم  لوسر  ردارب  دناشنورف و  رادبآ  ریشمش  بآب 
دزیا ّیبن  ترـضحب  کیدزن  رایـسب  رایـسب  ع )  ) یلع و  ناج . سنا و  زا  ناقلخ  فیاوطب  عرـش  ماـکحأ  يارجا  ناحبـس و  دزیا  رمأ  تعاـطا  و 
یعاس قداص و  نیمأ  حصان و  ّقحب و  يادخ  يایلوا  دّیس  وا  بدا و  ملع و  لیصحت  يور  زا  مه  بسن و  بسح و  يور  زا  مه  تسا  بهاو 

رفک قافن و  لهأ  اب  هدـهاجم  هطـساوب  يروالد  تّهبا و  رمک و  رب  يدرم  تعاجـش و  نماد  هتـسویپ  و  تسا ، قلخ  یماـمت  تهجب  حداـک  و 
نیمأ عمج  رطاخب  هدوب  مّعنتم  شّیعتم و  دوخ  سفن  یتمالس  رد  مّعنتم و  شیع  تّیهافر  رد  هشیمه  امش  نکیل  هدینادرگ  رّمشم  مکحتـسم و 

امش دروآ و  امب  يور  هّیضرم  ریغ  تارداص  حناوس و  هّیلب و  ریاود  یمامت  هک  تسا  يراج  جهن  نآ  رب  امـش  دیما  مشچ  هتـسشن و  نئمطم  و 
لاحم رثکأ  رد  هکلب  دیتشگرب  تعباتم  هقیرط  زا  تّیلب  جنر و  روهظ  ماگنه  رد  امش  و  دراد ، تمالـس  نومأم و  تّقـشم  مالآ و  دیادش  زا  ار 

هک لاحلا  و  دوب . وا  لآ  دّمحمب و  عجار  لادج  نادیم  عمج  رد  لاتق  گنج و  دـیادش  دـیدرک و  رایتخا  رارق  رب  رارف  لادـج  كراعم  لاتق و 
دقح امش  هدومرف  لاحترا  ّلج  ّزع و  يایفصا  ماقمب  لاقتنا و  لسر  ءایبنأ و  رادب  هدرک  رایتخا  لازی  بهاو ال  ترضح  ار  لاعتم  دزیا  ّیبن  نآ 

نایواغ مظک  دیاهدینادرگ ، بولقم  نیمأ  تداع  فالخ  رب  ار  نید  ءادر  دیتخاس و  رهاظ  دیتشاد  رمـضم  هنیـس  نوناک  رد  هک  هنیرید  هنیک  و 
نامز نآ  رد  نامانمگ  لومخ  هتـشگ و  نایب  قطن و  بحاص  لاحلا  دوبن  ناشن  نامّزلا  رخآ  ربمغیپ  تایح  ناـمز  رد  ناـشیا  زا  هک  هشیمه  هک 

هدش و رتبأ  عیاض و  هکلم  ردب  ناعجـش  تباجن  تلاصا و  37 و  ص : ج2 ، جاجتحالا ، دندش  ناشن  مان و  بحاص  یگمه  دوب  هدـش  فرطرب 
لکشم و تیاغب  گرزب و  بعص و  رایـسب  رایـسب  امـش  تاصرع  راک  سپ  هتـشگ ، ادیوه  رهاظ و  امـش  تکرح  زا  نیقیب  نینح  حناوس  ریاس 
وا امـش  فتاه  هدروآ  نورب  یمانمگ  لومخ و  نابیرگ  زا  رـس  وا  نارای  هعبت و  ریاسب  امـش  طاـبترا  هطـساوب  ناطیـش  هک  اریز  تسا  گربیب 

عیطم لقعلا و  فیفخ  ار  امش  ناطیش  نوچ  دیدومن  وا  مارم  دصقم و  لعف  تّرغ  مالک و  تباجا  هتفرگ  وا  اب  ّمات  تفلا  مامّتلاب  مه  امش  تسا 
عیمج رد  وا  لاوقأ  عمتـسم  لاعفأ و  عبتتـسم  هتـشگ  وا  شوهدـم  يودـف  هدـمآ  شوجب  وا  مالک  كدـنا  زا  دوز  رایـسب  رایـسب  هک  هتفای  دوخ 

شیوخ ناشن  هتسناد  دوخ  صالخا  اب  نایودف  ّصاخ و  ناعباتم  زا  ار  امش  هتفرگ و  امـشب  تفلا  رایـسب  رایـسب  دوب . دیهاوخ  لاوحأ  نایحأ و 
تحارج بیرق و  تیاغب  دهع  نیا و  امش  لاح  دومن ، دوخ  زا  ار  امش  یگمه  هکلب  دومرف ، بّرشت  امش  قباس  برشم  ریغ  زا  ار  امـش  هدرک و 

يزیچ امش  دومنن ، ّرقم  نیکم و  ربق  رد  زونه  مرکألا  ّیبن  ترـضح  و  تسا ، بیـصنیب  دیماان و  مهرم  زا  هچنانچ  بیج  رد  عیـسو  تیاهنیب 
و میدرک ، نینچ  دوش  رهاظ  هنتف  ادابم  هکنآ  هناهبب  امش  لوق  دش  رهاظ  نّیب و  رکنم  رمأ  نینچ  امش  زا  رفک  لهأ  همه  زا  رتشیب  هتـشاد  رظن  رد 

ِۀَْنتِْفلا ِیف  الَأ  هک  دومن  هیآ  نیا  توالت  هَّللا  لوسر  هعـضب  هاگنآ  درک . راطق  شیوخ  هعبت  راهم  رد  راک  نیا  رایتخا  هطـساوب  ار  امـش  ناـطیش 
ّلحم نارفاکب و  تسطیحم  مّنهج  دیراّفک و  کلـس  رد  طرخنم  هکلب  راتفرگ  هنتف  رد  لاحلا  امـش  َنیِِرفاْکلِاب و  ٌۀَـطیِحَُمل  َمَّنَهَج  َّنِإ  َو  اوُطَقَس 

وا تاکرد  لیصحت  رد  امـش  هک  دوشن  نینچ  ارچ  و  دوش ، یهتنم  داش و  تیاغب  ددرگ  يوأم  ماقم و  ار  امـش  مّنهج  نوچ  تسا و  ناشیا  ّرقم 
امش نایم  رد  هک  یلاعت  کلم  ترـضح  باتک  هکنآ   38 ص : ج2 ، جاجتحالا ، لاح  دنتـشاد و  یعرم  لوذبم و  ار  دوخ  یعـس  ّدج و  لامک 

حضاو و شرماوا  نشور و  حیال و  شرجاوز  نایبت و  رهام و  شمالعأ  نالعا و  رهاظ و  شماکحأ  نایع و  نّیب و و  تیاغب  نآ  روما  تسا و 
ای دیدومن  تعجر  نآرق  زا  تبغر  يور  زا  امش  ایآ  دیتخاس . شناعباتم  ناطیش و  اب  هتخادنا  تشپ  سپ  رد  ار  نآ  مامّتلاب  امـش  تسا  نهربم 

هاگنآ دـسر . امـشب  دـیتشادرب  نآ  لدـب  امـش  هک  لمع  نیا  تمآش  بیرق  اّمع  دـیئامن  مکح  رمأ و  نآ  یهاون  رماوأ و  ماـکحأ  نآرق و  ریغب 
لدـب ار  رفک  هک  ناملاظ  ینعی : َنیِرِـساْخلا . َنِم  ِةَرِخْآلا  ِیف  َوُه  َو  ُْهنِم  َلَبُْقی  ْنَلَف  ًانیِد  ِمالْـسِْإلا  َْریَغ  ِغَْتبَی  ْنَم  َو  ًالَدـَب  َنیِِملاَّظِلل  َْسِئب  هک : دومرف 
ّدترم مالـسا  زا  دعب  هک  یـسک  تسا و  ّدر  لعف  تیاغیب  دب و  لدب  رایـسب  رایـسب  دندرک  راعـش  ار  ملظ  لدع  لدـب  دـندرک و  رایتخا  مالـسا 

رجأ يارب  زا  وا  تعجر  هبوت و  الـصأ  دـیامن  ّتیدـحأ  ترـضحب  تعجر  هبوت و  نآ  زا  دـعب  دـنچ  ره  دـیامن  مالـسا  ریغ  نید  رایتخا  هتـشگ 
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ثبل و ایند  راد  رد  ار  امـش  اذـه  عم  تسا  نارـسخ  لـهأ  زا  ناـکم  نآ  رد  سک  نآ  ناـمگیب  و  دـباین ، لوصو  فرـش  لوبق  ّزیح  رد  ترخآ 
رازآ و رد  تیاغب  هودـنا و  ترفن و  لامک  ناکم  نآ  ینکـس  زا  ار  وا  هک  ناکم  ّلحم و  رد  یـسک  گنرد  ردـقب  ّالا  تسین  ثکم  گنرد و 

نابرخ سوه  رایـسب و  يوزرآ  لیلق  ثکم  نیا  هطـساوب  ارچ  امـش  سپ  دراد . هاگن  هحمل  هاـگیاج  نآ  رد  هارکا  ربجب و  ار  دوخ  دوب و  هوتس 
يواغ و ناطیـش  فتاه  تباجا  و  دیدومرف ، یعـس  داسفا  ران  تارمج  لاعتـشا  رد  داسف و  هنتف و  ناجیه  هتخاس  لیطتـسم  ریمـض  رطاخ و  رد 
ره رد  عمط  صرح و  تیاهن  اـب  هکلب  رطاـخ  ناـنیمطا  اـب  لاـحلا  و  دـیدومن . ّیفـص  ّیبن  ننـس  رون  وترپ  ياـفطنا  یلج و  نید  راونأ  ياـفطا 

ناشیا تهجب  اوه  ناغرم  دننام  داز  هعسوت  دالوأ  لهأ و  يارب  دیئامنیم و  بارـشت  شیوخ  فکب  عمتجم  ناکم و   39 ص : ج2 ، جاجتحالا ،
دینادبأ ءاشحأ و  رد  نانس  حمر  دننام  ءاضعأ و  عطق  رد  ناباّصق  دراک  لثم  امـش  دیئامن و  هناد  بآ و  لیـصحت  ات  دیئامیپیم  ارحـص  هوک و 

اّما دیرادیم . یعرم  لوذـبم و  ار  دوخ  یعـس  ّدـج و  تیاهن  هدومرف  هریخذ  شیوخ  دالوأ و  هطـساوب  دومن و  دـیناوت  عطق  هچنآ  فرط  ره  زا 
ِۀَِّیلِهاـْجلا َمْکُحَف  َأ  هک  دومن  توـالت  تیآ  نیا  نآ  زا  دـعب  تسین  ثاریم  نمیهم  لوـسر  ترـضح  زا  ارم  هک  تسنآ  نم  ّقـح  رد  امـش  معز 

وا ملاع و  يادخ - مکح ، كرت  دـیئامنیم و  لمع  رفک  هقیرط  تّیلهاج و  مکحب  امـش  ایآ  َنُوِنقُوی . ٍمْوَِقل  ًامْکُح  ِهَّللا  َنِم  ُنَسْحَأ  ْنَم  َو  َنوُْغبَی 
نکیل دـینادیم  ای  تسین  زگره  دـب  بوخ و  كاردا  تردـق  زیمت و  ملع و  ار  امـش  ایآ  دـیدومن  ناـمیا  ناـقیا و  لـهأ  موق  يارب  تسا  مکح 

ناشخر حـیال و  ناشخرد  باتفآ  دـننام  امـشب  بیرقنع  دیـشاب  نادان  لهاج و  انایحا  رگا  دـینادیم و  نیقی  دـینادرگیم ؟ لومعم  نآ  فـالخ 
راصنأ رجاهم و  زا  یعمجب  يور  نآ  زا  دعب  دیئامنیم . عنم  رجز و  ص )  ) دّمحم مردپ  ثاریم  زا  ارم  لیلد  هچب  هجو و  هچب  رخآ  دش  دـهاوخ 

لوقب نآ  رد  فّرـصت  ار  يدحأ  چیه  دینادرگ و  بلاغ  مردـپ  ثاریم  رب  ارم  فّرـصت  تسد  ناناملـسم  يا  تفگ : دروآ  نامّزلا  رخآ  ربمغیپ 
نونب و ال عفنی  موی ال  رد  لانم  كدف و  عایـض  رد  فّرـصت  هک  اریز  دینادن  نایع  زیاج و  نادـنزرف  نم و  ریغب  ّناجلا  سنالا و  ّیبن  ترـضح 

یباب هبطاخم  نخس و  يور  هاگنآ  سپ  تسا . لاکن  باذع و  ماود  دولخ و  هلیسو  لابو و  رزو و  بجوم  لاعتم  دزیا  لوسر  نذا  ریغ  هب  لام 
رّرقم روکذم و  ّلحم  ماقم و  چـیه  ّلج  ّزع و  هَّللا  باتک  رد  هفاحق  یبأ  نبا  يا   40 ص : ج2 ، جاجتحالا ، تفگ : هدروآ  هفاحق  یبأ  نب  رکب 

توالت هاگنآ  تسا . نیملاعلا  ّبر  ترضح  مالک  رد  مکح  نیا  فالخ  نیقی  دوبن  ثاریم  مردپ  زا  ارم  دوب و  ثاریم  تردپ  زا  ارت  هک  تسا 
لوسر رمأ  نمیهم و  يادخ  مکح  ریغب  نم  زا  كدف  عایـض  عنم  باب  رد  وت  زا  هچنآ  رکب  وبأ  ینعی  ایِرَف  ًاْئیَـش  ِْتئِج  ْدََقل  هک : دومن  تیآ  نیا 

زا امـش  ایآ  تسا . لسّرلا  متاخ  ترـضح  نید  دـعاوق  زا  نوریب  ّلج و  ّزع و  يادـخ  رمأ  مکح و  نیناوق  زا  جراخ  هتـشگ  رداـص  ننملا  وذ -
. دیدومرف نایـسن  هتخادنا  تشپ  سپ  ار  قلاخ  دزیا  یهاون  رمأ و  قیاقح  ای  دـیدومن  يراب  دزیا  مالک  ماکحأ  كرت  یگتـسناد  دّـمعت و  يور 
رد هچنانچ  تسا  نایع  روکذـم و  نایب  روهظ و  لامک  رد  ثاریم  ضیارف  تقیقح  ناـکم  ّلـحم و  دـنچ  رد  ناـّنم  دزیا  نآرق  رد  رکب  وبأ  يا 

ترـضح دوخ  ردپ  زا  میلـسّتلا  هیلع  انّیبن و  یلع  نامیلـس و  ترـضح  ینعی : هیآلا ....  َدُواد  ُناْمیَلُـس  َِثرَو  َو  هک : دومرف  دواد  نامیلـس و  ّقح 
ع)  ) اـّیرکز ییحی و  هّیـضق  ناـیب  ماـگنه  رد  يرگید  ّلـحم  رد  ّلـج  ّزع و  ترـضح  درب ، ثاریم  ماـّلع  دزیا  مکح  رب  اـنب  مالّـسلا  هـیلع  دواد 

زین رگید  ّلحم  رد  و  َبوُقْعَی . ِلآ  ْنِم  ُثِرَی  َو  ِیُنثِرَی  اِیلَو  َْکنُدـَل  ْنِم  ِیل  ْبَه  ِّبَر  تفگ : سامتلا  اعدتـسا و  يور  زا  اـّیرکز  هک  دـیامرفیم 
رگید هیآ  رد  ربـکأ  دزیا  ترـضح  زین  و  هیـآلا ....  ِهَّللا  ِباـتِک  ِیف  ٍضْعَِبب  یلْوَأ  ْمُهُـضَْعب  ِماـحْرَْألا  اوـُلوُأ  َو  هـک : دوـمرف  ّلـج  ّزع و  ترـضح 

ج2، جاجتحالا ، تسنز . ربارب  ود  ثّروم  زا  درم  هّصح  ثاریم و  ینعی : ِْنیَیَْثنُْألا . ِّظَح  ُْلثِم  ِرَکَّذِلل  ْمُکِدالْوَأ  ِیف  ُهَّللا  ُمُکیِـصُوی  هک : دـیامرفیم 
تـسنانچ امـش  نامگ  معز و  َنیِقَّتُْملا  یَلَع  اقَح  ِفوُْرعَْملِاب  َنِیبَْرقَْألا  َو  ِْنیَِدلاْوِلل  ُۀَّیِـصَْولا  ًاْریَخ  َكََرت  ْنِإ  دیامرفیم : زیزع  دزیا  زین  41 و  ص :

ایاربلا قلاـخ  ترـضح  سپ  تسا  یفتنم  مرکـألا  ّیبن  ترـضح  نم و  ناـیم  محر  هلـص  هکلب  تسین  مردـپ  زا  تلزنم  هرهب  بیـصن و  ارم  هک 
لهأ ای  دومن  دیاب  رهاظ  نّیب و  نم  رب  رمأ  نیا  تقیقح  رخآ  دومنیم  جارخا  مکح  نآ  زا  ار  مردـپ  دومن و  امـش  صوصخم  ار  ثاریم  ماکحأ 

ّصاخب و ایآ  میتسین  تّلم  کی  زا  مردپ  نم و  ای  دش  ّلحمـضم  خوسنم و  ماّلع  کلم  مالک  هیآ  مکح  دـنربیمن و  ثاریم  رگید  کی  زا  تیب 
ریاس لثم  نیاب  مّلکتم  هَّللا  لوسر  ترـضح  هعـضب  هاگنآ  سپ  دوب . دـهاوخ  مّمع  نبا  ردـپ و  زا  ملعأ  امـش  ردـپ  ماّلع  کلم  مالک  هیآ  ماـع 

راهمیب رتش  نوچ  هک  اریز  رادـشه  نآ  تفاخم  رد  هّتبلا  تسا  راطق  راهم و  رد  راد  راب  هلحار  رتش  نوچ  هک  دـیدرگ  برع  نایم  رد  روهـشم 
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لد اب  دـهاش  لداع و  يادـخ  وکین  لدـع  مکح  دزیا  رکب  وبأ  يا  تسنارـسخ . زور  رد  وا  اب  وت  تاقالم  هدـعو  و  دـنام ، ادـج  راـطق  زا  دوش 
تحبارم هلیـسو  ینامیـشپ  تقو  نآ  رد  تسا  لطاب  لـهأ  تمارغ  عبت  روهظ  تعاـس  هک  تسا  تماـیق  دـعوم  تسا و  لـفاک  لوسر  دّـمحم 

َفْوَس ٌّرَقَتْـسُم َو  ٍإَـبَن  ِّلُِـکل  هک : دومن  تیآ  نیا  توـالت  نآ  زا  دـعب  دوش  رهاـظ  زور  نآ  رد  دوـعوم  یبوـخ  ریخ و  یماـمت  دوـشن و  ترخآ 
دوش رهاظ  مولعم و  زور  نآ  رد  يدوزب  هدش  ّرقتسم  قباس  رد  هک  زیچ  همه  ینعی : ٌمیِقُم . ٌباذَع  ِْهیَلَع  ُّلِحَی  َو  ِهیِزُْخی  ٌباذَع  ِهِیتْأَی  ْنَم  َنوُمَْلعَت 

ماقم و خزود  رد  نآ  لولحب  يزجم و  نآ  لوصوب  نیقیب  دوب  باقع  باذـع و  ّقحتـسم  باـسح  رامـش و  زور  کـلام  دزن  رد  هک  یـسک  و 
نید و داضعأ  يا  تّما و   42 ص : ج2 ، جاجتحالا ، ءابقن  رـشعم  يا  تفگ : هدرک  راربألا  دّیـس  راصنأ  بناجب  رظن  نآ  زا  سپ  دیامن . يوأم 
نیمئان و دـننام  ار  دوخ  نم و  ّقح  باب  رد  دوخ  لـقع  یکبـس  بیع و  راـهظا  همه  نیا  وا  تّزع  مالـسا و  هضیب  هنّـصحم  عـالق  يا  و  ّتلم ،
ره هک  دومرف  مردپ  راوگرزب  نآ  رـشبلا و  ریخ  رتخد  نم  رخآ  هن  تسا ؟ ارچ  هتـشگ  نّیبم  حـناس  نم  ّقح  رد  هک  ملظ  رب  عالّطا  مدـع  راهظا 

دیامن ادیپ  هچنآ  يدوزب  دیامرف و  تظفاحم  دنک  ادیپ  هچ  ره  دیامن و  داز  لیصحت  رد  داهتجا  یعـس و  لامک  دوخ  دنزرف  هطـساو  هب  يدرم 
ماهم ماظتنا  رب  تردق  مارم و  بلاطم و  لیصحت  تّوق  تمشح  لالجا و  بابرأ  تقاط و  لابقا و  بحاص  لاحلا  امش  دناسر ، شیوخ  دالوأب 

: هک دـیئوگیم  اـیآ  دـسریمن ؟ روـهظ  هّصنم  رب  امـش  زا  هلیمج  یعاـسم  هلیلج و  مراـکم  نآ  قیـسنت  رد  نم و  روـما  میظنت  رد  ارچ  دـیراد  نم 
شیپ رد  گرزب  تیانعب  راک  هک  تسا  نیقی  دومن  دیابن  وا  دالوأ  لاح  تاعارم  هتفای  تافو  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  دحألا  ّیبن  ترضح 
تبیغ تهج  زا  نیقیب  و  دش ، ادیپ  باوصان  رمأ  رد  رایسب  تعسو  باوص و  رمأ  رد  رایسب  یگنت  دیسر و  مهب  مالسا  رد  رایسب  یتسس  دمآ و 

لابج هتشگ و  عوطقم  نیملسم  لاجر  ءاسن و  لامآ  یناما و  هتفریذپ ، تفاثک  تیاغب  نامسآ  ناگراتس  هتفرگ و  تملظ  نیمز  نیلسرملا  دّیس 
عضاخ لیاز و  تاصعلا  عفاش  نآ  تامم  زا  تّزع  تمرح و  عیاض و  تاّیربلا  دّیس  تافو  زا  میرح  هدمآ  عوشخب  تّیلب  نیا  همدص  زا  هیـسار 

رد نامّزلا  رخآ  نیا  رد  نآ  لثم  هک  تسا  یمظع  تبیـصم  و  يربک ، هلزان  یفطـصم  دّمحم  تافو  هک  تسا  مسق  ملاع  يادخب  هَّللا  و  تسا .
توالت و يور  زا  فازگیب  تسا  دایرفب  فتاه  تسا  امـش  دزن  رد  هک  ّلج  ّزع و  يادـخ  باتک  نکیل  هتـشگن  ثداح  لزان و  زگره  ناهج 

مکح رمأ و  قباس  رد  ّلـج  ّزع و  ترـضح  لـسر  ءاـیبنأ و  هچنآ   43 ص : ج2 ، جاجتحالا ، هک  دـناسریم  امـشب  یلاعت  هَّللا  لبق  زا  فاـحلا و 
ناشیا تّما  رب  نآ  فـالخ  هک  لدـع  متح و  يور  زا  تسمزـال  ياـضق  لـضف و  مزج و  يور  زا  تسیئادـخ  ضرف  مکح  رمأ و  نآ  دـندرک 

رمأ مکح و  رّیغت  سپ  تسا  ّلج  ّزع و  يادـخ  مزعلا  ولوا  يایبنأ  هلمج  زا  زین  لسّرلا  متاخ  دّـمحم  ترـضح  هدوبن و  تصخر  زیاج و  الـصأ 
اَّلِإ ٌدَّمَحُم  ام  َو  هک : دومن  هیاـپ  تلـالج  هیآ  نیا  توـالت  رد  عورـش  یلاـعت  هَّللا  بیبح  تنب  هاـگنآ  دـشابن . اور  الـصأ  وا  تّما  رب  ربمغیپ  نآ 
ۀقث لیلجلا  خیـش  ًاْئیَـش . َهَّللا  َّرُـضَی  ْنَلَف  ِْهیَبِقَع  یلَع  ِْبلَْقنَی  ْنَم  َو  ْمُِکباقْعَأ  یلَع  ُْمْتبَلَْقنا  َِلُتق  َْوأ  َتاـم  ْنِإَـف  َأ  ُلُـسُّرلا  ِِهْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ  ْدَـق  ٌلوُسَر 

رد نآ  لوزن  ببـس  تیآ و  بارعا  تغل و  نایب  لقن و  زا  دـعب  نایبلا  عمجم  ریـسفت  رد  هَّللا  همحر  یـسربّطلا  ّیلع  وبأ  نیملـسملا  مالـسالا و 
هَّللا و همحر  بلّطملا  دبع  هزمح  تداهـش  زا  دـعب  لادـج  گنج و  نادـیم  رد  نوچ  دـحأ  زور  رد  هک : دومن  نایب  نینچ  هیآ  ینعم  ریـسفت و 
دیسر و كرابت  یلاعت و  دزیا  ّیبن  نآ  كرابم  بل  رس  رب  یگنس  و  داتفا ، ناّنم  دزیا  لوسر  باحصأ  رب  تسکـش  نیملـسم  نایعأ  زا  یـضعب 
ار دوخ  نایغط  دّرمت و  لهأ  زا  یکی  نامز  نآ  رد  هدش  حورجم  شکرابم  ناهد  بل و  هتـشگ  مظتنم  ریغ  ماظتنا  هتـشر  زا  نآ  نادـند  هس  ود 

واب ریـشمش  نآ  هک  دید  ترـضح  دومن  یناهج  ود  هدبز  نآ  ینارون  یناشیپ  هلاوح  ریـشمش  هدیناسر  ناندـع  ّیبن  رهد  نامدود  هصالخ  نآب 
نآ دصق  هک  رفاک  نآ  ءانثأ  نآ  رد  دش  یفخم  رکـشل  ود  رظن  زا  هتخادـنا  لبج  بعـش  نآب  ار  دوخ  دوب  بیرق  بعـشب  نوچ  دیـسر  دـهاوخ 

نوچ دوب  رضاح  ناطیـش  ماگنه  نآ  رد  متخاس . نمیأ  وا  ّرـش  زا  ار  برع  یمامت  متـشک و  ار  دّمحم  هک : تفگ  دنلب  زاوآب  دوب  هدرک  رورس 
دوخ هدینادرگ  رهتشم  ار  رثأ  تلالم  ربخ  نیا  رکـسعم  رد  شیوخ  هعبت  اب  روفلا  یف   44 ص : ج2 ، جاجتحالا ، دومن  ربدم  نآ  نخس  عامتسا 

ّرطضم نوزحم و  تیاغب  ربخ  نیزا  مالـسا  لهأ  لتق ، دق  ادّمحم  ّنا  هک : دومنیم  يدانم  رهـش  نآ  رازاب  هچوک و  رد  هدیناسر  رونأ  هنیدمب  ار 
ناج مین  فوخب  یسک  ره  دندش و  ناجیب  مسج  هکلب  ناشیرپ  رّیحتم و  تیاغب  دندیدن  ّناجلا  سنالا و  ّیبن  ناشن  نوچ  مالسا  رکشل  دنتشگ 

تمظعب و ار  يراب  يادخ  دومن  هظحالم  مصخ  یگهریچ  دیدن و  ار  رـشبلا  دّیـس  نوچ  ردیح  نینمؤملا  ریمأ  اّما  تشگ ، ناهنپ  هشوگب  دوخ 
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هرـسیم و هنمیم و  حاـنج و  بلق و  داـهن  رارـشأ  هرفک  نآـب  يور  هدرب و  رادـبآ  ریـشمش  همئاـقب  تسد  دـیّرغب و  هاـگنآ  دوـمن  داـی  تلـالج 
لاح رد  راّفک  ملع  هدروآ  لتقب  رادـملع  اـب  ار  موق  ناـیعأ  هدروآرب  راّـجف  نآ  راـگزور  زا  راـمد  هدز  مهرب  ار  هارمگ  هفیاـط  نآ  هاـگنیمک 

ّزع و ّیلو  نآ  ریـشمش  زا  لیح  رکم و  رازهب  فیـسلا  ۀّیقب  دنتـشگ و  راّرک  ردیح  رادبآ  ریـشمش  نآ  همعط  رارـشأ  نآ  رثکأ  دـش و  راسنوگن 
تخادرپ راّجف  نآ  لتق  زا  تخاس و  عمج  راّفک  ّرمم  زا  رطاخ  نوچ  ع )  ) نینمؤملا ریمأ  نکیل  دـندربردب  ّلـحم  نآ  زا  تکـالفب  ناـج  ّلـج 

ّتیودف یگدنب و  ضرع  زا  دعب  دیـسر  همحّرلا  ّیبن  ترـضح  کیدزن  نوچ  داهن  دوب  نآ  رد  برعلا  مجعلا و  ّیبن  نآ  هک  بعـش  نآب  يور 
زا ار  مرکألا  ّیبن  ترضح  نآ  زا  دعب  دوش . رفانتم  هک  دوب  نآب  بیرق  مرظن  رد  امش  تبیغ  زا  داب  وت  يادف  مردام  ردپ و  هَّللا  لوسر  ای  تفگ :
ره زا  يوزنم  یفخم و  باحصأ  لبج  بعش  قفا  زا  تلاسر  دیشروخ  نآ  رون  عولط  زا  دعب  درک  ياپ  رب  ملع  دننام  هدروآ  نورب  لبج  بعش 

فرـشب دنداتفا و  مانأ  هصالخ  نآ  مادقأ  تحت  رد  هدمآ  درگ  راتخملا  ّیبن  نآ  لامج  عمـش  رب  راوهناورپ  هتـشگ  يدتهم  نآ  هّعـشا  هب  ّلحم 
هَّلل ۀّنملا  تیب : دندومن .  45 ص : ج2 ، جاجتحالا ، رارکت  تیب  نیا  نومـضمب  دندش و  فّرـشم  راگن  عیادب  راثآ  زجعم  لمانأ  يدایا و  لیبقت 

هک دندینادرگ  يرولا  ّیبن  ياضتقا  ضیف  يالجنا  دیـشروخ  يأر  ضورعم  هاگنآ  میدیـسر  دوصقم  هبعک  وت و  رادید  میدیدب  میدرمن و  هک 
حمطم دنچ  ره  رظن  رون  دیدرگ و  یناملظ  بش  دننام  ام  مشچ  رد  ینارون  ناهج  نایودـف  نیا  راظنأ  زا  تاکربلا  ضیاف  تاذ  تبیغ  زا  دـعب 

راّفک مصخ  اب  ار  ام  هن  دـمآ  شیپ  زیخاتـسر  زور  ار  ام  لاح  نآ  رد  تفای  رتمک  ناشن  رثأ و  رونأ  تاذ  لامج  رون  هعمل  زا  دومن  رتشیب  رـصب 
رون عولط  نوچ  بارطـضا  رّیحت و  یتّدـم  زا  دـعب  دوب  زیرگ  يارای  ياپ و  دومحملا  ّیبن  ترـضح  تاذ  دوجویب  هن  زیتس و  تّوق  تردـق و 

دوجو تایح و  هطـساوب  یهلا  رکـش  تادجـس  دش  رهاظ  نّیب و  ّلج  ّزع و  ناسحا  دادـماب و  لبج  بعـش  زا  برعلا  مجعلا و  دّیـس  ترـضح 
رطاخ ّتیعمج  اب  ام  لاحلا  دش  دهاوخن  هدـشن و  لوتقم  لوسر  ترـضح  هک  دـش  ام  مولعم  نوچ  میدروآ و  ياجب  یهانپ  تلاسر  ترـضح 
لازنا لاسرا و  هیآ  نیا  لاعتم  رداق  لاح  نآ  رد  مینامّزلا ، رخآ  ربمغیپ  ناعذالا  مزال  نامرف  رمأ و  بّقرتم  دّصرتم و  میدش و  رضاح  تمدخب 

ام َو  تسنیا : هکراـبم  هیآ  دـشابن و  هاوخ  دـشاب و  امـش  ناـیم  رد  ادـخ  لوسر  هاوخ  دوشن  كورتـم  زگره  ملاـع  دزیا  مکح  رمأ و  هک  دوـمن 
بهاو ترضح  هک  تسا  ربمغیپ  نکیل  امش  دننام  ربمغیپ  ترضح  رـشب  رـشعم  يا  ینعی  هیآلا ....  ُلُسُّرلا  ِِهْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ  ْدَق  ٌلوُسَر  اَّلِإ  ٌدَّمَحُم 
ءایبنأ زا  یضعب  هک  داتسرف  دابع  داشرا  تیاده و  يارب  لسر  ءایبنأ و  رتشیب  ّلج  ّزع و  ترضح  هچنانچ  داتسرف  ّتیرب  یمامت  تلاسرب  هّیطعلا 

دعب قباس  يایبنأ  مما  هچنانچ  تفای و  دنهاوخ  تافو  زین  لوسر  دّمحم  دنتفاتش  ناوضرب  یگمه  هتشگ  لوتقم  یخرب  دنتفای و  تافو  نیقباس 
46 ص : ج2 ، جاجتحالا ، دّیـس  ترـضح  تّما  هک  دـیاب  دـندوب  رارقرب  ّرمتـسم و  رادـیاپ و  یقاب و  نایدأ  للم و  نامه  رب  ناربمغیپ  تافو  زا 

نیمه هدارا  هّیربلا  ریخ  تنب  همطاف  ترضح  بلطم  دنشاب ، ّرقتسم  ّدتمم و  ربمغیپ  ترضح  نید  رب  دنوشن و  ّدترم  رتشیپ  مما  قیرطب  زین  رشبلا 
شیوخ یّلبج  رفکب  یـضعب  یلّوا  نیدب  دوع  یلـصأ و  بقعب  عوجر  هتـشگ  ّدترم  امـش  رگا  هک  دومرف  باطخ  ار  تّما  نآ  هب  هک  دوب  ینعم 

. دش دهاوخ  نایع  قحال و  امـشب  نآ  ررـض  نامگ  ّکشیب و  ددرگن و  دـیاع  ناحبـس  رداق  ترـضحب  ناصقن  ررـض و  نآ  زا  الـصأ  دـیئامن 
رـضاح ّلحم  نیرد  امـش  عقاولا  یف  راربألا  دّیـس  باحـصأ  يا  تفگ : هدروآ  رجاهم  راصنأ و  بناجب  رظن  يور  ع )  ) همطاف ترـضح  هاگنآ 

عنم دیئامرفیم و  هظحالم  مشچب  دیئامنیم و  عامتسا  شوگب  دوشیم  ملاع  دّیس  تیبلا  لهأ  ام  ّقح  رد  هک  متس  ملظ و  تامّدقم  نیا  دیـشاب و 
رد هکلب  کیدزن  امش  و  دیامنیم ، مردپ  ثاریم  رـسک  مضه و  هفاحق  یبأ  نبا  تاهیه  تاهیه  تسا  تریح  ناکم  بّجعت و  ّلحم  دیئامنیمن 

هتـسویپ دسریمن و  تریح  ینغ و  ضامغا  ریغب  ددم  یهارمه و  نم  هب  امـش  زا  دـسریم و  امـشب  نم  توعد  نیا  دیرـضاح و  ملظ  عمجم  نآ 
غیت و زا  برح  تالآ  یقاب  رپس و  ریـشمش و  زا  حالـس  امـش  شیپ  رد  هشیمه  دیدوب و  تکوش  تّوق و  بابرأ  تّدع و  ددع و  بحاص  امش 
ره دیئامنیمن و  هدنامرد  نخـس  تباجا  الـصأ  دیئامنیم  توعد  دنچ  ره  يراتفرگ  دـیادش  ماگنه  رد  ار  امـش  نکیل  تسا  رـضاح  اّیهم و  ریت 

نایم رد  هشیمه  امـش  هکنآ  لاح  دینکیمن و  سک  نآ  زاوآب  شوگ  اعطق  الـصأ و  دوشیم  یثاغتـسم  امـشب  ترـسع  تلاح  رد  یـسک  دـنچ 
یهوکش تلاصا و  رد  یئوکین  تباجن و  رد  هکلب  دیدوب  حالف  یبوخب و  فورعم  روهـشم و  حالـص و  ریخب و  فوصوم  روکذم و  نامدرم 

برع و نایعأ  اب  هبراحم  هلتاقم و  بهاولا  ّیبن  ترـضح  بلّطملا  دـبع  نامدود  هصـالخ  تاـیح  ماـّیأ  رد  هتـسویپ  دـیراگزور  لـهأ  راـتخم 
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ملظ لهأ  47 و  ص : ج2 ، جاجتحالا ، هرفک  اب  میاد  ملاع و  لهأ  مما  اب  هراومه  هکلب  دیدوب  برح  لادج و  رد  بعت  ّدـک و  دـیادش  لّمحتم 
دیدوب هوبّنلا  تیبلا  لهأ  ام  رمأ  مکح و  دّصرتم  رظتنم و  اذه  عم  هدوب  رارقرب  رادیاپ و  برـض  لادج و  رد  برح و  نعط و  رد  هتـشگ  وربور 

زا هراومه  هتشگن  رود  روکشملا  ّیبن  شیپ  زا  اعطق  الصأ و  دیئامن و  مامت  یعس  نآ  مارصنا  ماجنا و  رد  مینادرگ  رومأم  ار  امـش  هچ  رهب  هک 
كرـشم كرـش  هنخر  دیـسر و  ماّیأ  یبوخ  ریخ و  هدـش  ماجنا  ای  ریاد و  اـمب  مالـسا  یحو  هکنآ  اـت  دـشیمن  روجهم  روفغ  ّبر  ّیبن  روضح 

نید ات  دـش  عکار  ینحنم و  جرم  جره و  توعد  عشاخ و  مدـهنم و  رفک  نارین  و  عیاض ، نکاـس و  غورد  بذـک و  ناروف  و  هتـشگ ، عضاـخ 
نالعا و زا  دعب  افخ  نایب و  زا  دعب  تریح  رایتخا  امش  نکیل  هتفای  ماظتنا  قیاف و  مانألا  دّیس  ترضح  ّتلم  ماظن و  قثوتسم و  تیاغ  هب  مالسا 

یّلص هَّللا  لوسر  هعضب  هاگنآ  دیدب . موق  رایـسب  رایـسب  دیدومن  نامیا  مالـسا و  زا  دعب  كرـش  راهظا  نآب و  نایتا  مادقا و  زا  دعب  دهع  ثکن 
َو ِلوُسَّرلا  ِجارْخِِإب  اوُّمَه  َو  ْمُهَناْمیَأ  اُوثَکَن  ًامْوَق  َنُوِلتاُقت  َأ ال  دومن : لالـض  لهأب  هبطاخم  لاح  رد  هَّللا  مـالک  هیآ  نیا  توـالت  هلآ  هیلع و  هَّللا 
رد هیلع  هَّللا  ۀمحر  یـسربّطلا  یلع  وبأ  مالـسالا  ۀقث  لیلجلا  خیـش  َنِینِمْؤُم . ُْمْتنُک  ْنِإ  ُهْوَشْخَت  ْنَأ  ُّقَحَأ  ُهَّللاَف  ْمُهَنْوَشَْخت  َأ  ٍةَّرَم  َلَّوَأ  ْمُکُؤََدب  ْمُه 
نآ زا  دارم  تسا و  ماهفتسا  يارب  زا  فلا  هک : دومرف  نینچ  هیآلا ...  ْمُهَناْمیَأ  اُوثَکَن  ًامْوَق  َنُوِلتاُقت  َأ ال  هیآ : نیا  ینعم  رد  نایبلا  عمجم  ریسفت 

نییعت رد  نیرّسفم  هّلجأ  اّما  دندومن . دندوب  هدرک  رـشبلا  دّیـس  ترـضح  اب  هک  يدهع  ضقن  هک  تسا  یعمج  اب  لتاقم  باجیا  صیـصخت و 
ّیبن ترـضح  دـهع  ضقن  دومحمان  تبقاع  دوهی  زا  هفیاط  هک : دـنتفگ  یـضعب  دـندوب  هفیاط  مادـک  ایآ  هک  دـندرک  فـالخ  دـهع  نیـضقان 

جارعملا ءاّوللا و  بحاص  لوسر  جارخا  رب  تّمه  دـندومرف و  ّتیعمج  قاـّفتا و  بازحأ  رکـشل  اـب  هدومن  دوبعملا   48 ص : ج2 ، جاجتحالا ،
یـضاق و لوق  نیا  میئامنیم و  جارخا  هکرابم  هنیدم  زا  ار  دّـمحم  زین  ام  دـندومن  جارخا  ار  وا  هّکم  نیکرـشم  هچنانچ  هک  دـنتفگ  دـندومن و 

مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  اب  دوخ  دهع  ضقن  هک  تعامج  نآ  هک  دندرک  لقن  یئابج  قحـسا و  نبا  زا  یعمج  و  تسا . یئابج 
دهع یضعب  هک  دناهتفگ  یضعب  و  دندرک . ص )  ) دّمحم ترضح  اب  دهع  ضقنب  ادتبا  هفیاط  نآ  دناهّکم و  لهأ  زا  شیرق  نیکرـشم  دندومن 

لالجلا وذ  لوسر  يافلخ  اب  لادـج  لاـتق و  يادـتبا  هک  دـنتفگ  رگید  یعمج  و  دـندرک . لاـعتم  دزیا  لوسر  اـب  لاـتق  گـنج و  ادـتبا  هدومن 
رد تسا  ردـب  زور  برح  تقیقح  ناـیب  رد  تیآ  نیا  هک  دـناهتفگ : یـضعب  و  تسجاّـجز . هعازخ و  زا  لوقنم  يورم و  لوق  نیا  دـندومن و 
اب ار  دّـمحم  ات  میوریمن  برثی  تیالو  زا  اـم  هک  دـنتفگ  نادـناعم  زا  یعمج  اـب  نایفـس  وبأ  دنتـشذگ  تمالـسب  ناـشیا  ناوراـک  هک  ماـگنه 
نآ داهجب  ار  ترضح  نآ  دینادرگ . ربخم  علّطم و  لسّرلا  متاخ  ترضحب  ار  ربخ  نیا  قیاقح  ّلج  ّزع و  ترضح  میئامنن  لصأتسم  باحـصأ 

لهأ هلتاقم  زا  امش  ایآ  مالسا  لهأ  يا  ینعی  ْمُهَنْوَشْخَت . َأ  هک : دومرف  مالسا  لهأ  يرادلد  هلا  ترـضح  هاگنآ  دومن  رمأ  هبقاعلا  میخو  هفیاط 
زا سدقأ و  دزیا  ترضح  زا  سرت  ار  امـش  هک  اریز  دیـسرتیم  هتـشاد  عمج  دوخ  رطاخ  هک  دیاب  دسر  هورکم  امـشب  ادابم  هک  دیـسرتیم  مالظ 

نیا توالت  زا  دیـشاب و  باّهو  دزیا  باوث  باقعب و  نیقّدصم  امـش  رگا  تسا  يرحأ  قیلأ و  یلوأ و  ّقحأ و  باقّرلا  کلام  باقع  باذـع و 
ریخ هعضب  هک  دش  رهاظ  دندومن  كرابت  یلاعت و  دزیا  ّیبن   49 ص : ج2 ، جاجتحالا ، تنب  همطاف  ترضح  زا  كدف  عنم  هک  هفیاطب  ار  تیآ 
قلاخ دزیا  لوسر  ترضح  اب  هک  قباس  نامیپ  دهع و  ضقن  موق  نآ  لثم  زین  امش  هک  تفگ : هدومرف  باطخ  شنزرس  ریبعت و  يور  زا  رـشبلا 

تولخ تغارف  اـب  هتفاـی  تاـجن  تقاـف  رقف و  یگنت  زا  ترـسع و  قیـض و  زا  لاـحلا  امـش  موق  يا  هک : دومرف  هاـگنآ  دـیدومن  دـیدوب  هدرک 
دیلوغـشم و لاح  هافر  عمج و  رطاخب  لابلا و  غراـف  شّیعتم و  شوخ  شیع  تعـس  رد  هدیـشیدنان و  نآ  تمرح  ّتیّلح و  زا  نکیل  دـیدیزگ 

شیوخ تهجب  دیدرگ و  رود  هدوب  يرحأ  قیلأ و  یلوأ و  ّقحأ و  نآ  ضبق  طبضب و  یبتجم  لوسر  یلاعت و  يادخ  لوقب  امش  زا  هک  یسک 
هتخاس رود  شیوخ  ندرگ  زا  ّقح  نآ  دیتشاد  اور  دوخ  رب  هچنآ  دیراذگاو و  دیدرک  تظفاحم  دوخ  هطـساوب  هچنآ  راهنز  دـیدومرف ، طبض 
هاگنآ تسنارسخ . ّتلذ و  هلیـسو  نامیا و  مالـسا و  زا  دادترا  رفک و  بجوم  نآ  عنم  تسا و  رگید  ّقح  نآ  هک  اریز  دیراپـس  نآ  ّقحتـسمب 

ریاس امـش و  رگا  سپ  هکنآ  تیادـه  یفاو  هیآ  ینعم  ریـسفت و  ٌدـیِمَح . ٌِّینََغل  َهَّللا  َّنِإَف  ًاـعیِمَج  ِضْرَأـْلا  ِیف  ْنَم  َو  ُْمْتنَأ  اوُرُفْکَت  ْنِإ  هک : دومرف 
ّینغ ترضحب  دیاع  عجار و  ناصقن  ررض و  عون  چیه  نآ  زا  دیرادرب  رگید  نید  مالسا  رایتخا  زا  دعب  دیدرگ و  نیدیب  رفاک و  نیمز  هنکس 

زا ملع و  یگتسناد و  يور  زا  میوگیم  امشب  هچنآ  نم  موق  يا  ددرگ . نایع  قحال و  امشب  ترخآ  ایند و  رد  نآ  ررـض  هکلب  ددرگن و  دیمح 
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یگتفرگ هلیسوب  دیدرگ و  رمضم  ياهلد  رد  ردغ  یئافویب و  ات  درک  رومخم  تلذخ  عمط و  ار  امش  هک  دینادب  تسا  مرک  تحیـصن و  يور 
ص: ج2 ، جاجتحالا ، دهع و  هّیربلا و  دّیس  تّجح  مّدقت  زا  رطاخ  امش  هنیک  يرایسب  هنیس و  یگنت  سوه و  ترثک  مشخ و  يرایـسب  سفن و 

نیا تطاـسوب  ار  دوخ  نکیل  دـنتخاس  نآـب  هک  تسین  دـب  دـندومن ، ریدـصت  نیودـت و  دوخ  ریمـض  رد  دـنچ  يزیچ  دـنتخادرپ و  تعیب   50
دّلخم رانب  امش  لوصو  بجوم  دبأ و  يراتفرگ  يادخ و  بضغب  موسوم  دّیؤم و  راع  هیقاب  ترخآ و  تفخ  ببـس  نیمه  دنتخابرد ، تعانش 

هک یلاعت  يادـخ  شتآ  راتفرگ  بیرقنع  ینعی : ِةَدـِْئفَْألا . یَلَع  ُِعلَّطَت  ِیتَّلا  ُةَدَـقوُْملا  ِهَّللا  ُران  هک  دومن  توالت  هَّللا  مـالک  هیآ  نیا  هاـگنآ  تسا 
نایاپیب ّدـتمم و  تیاهنیب  نازوس و  ّرثؤم و  تیاغب  نآ  تقرح  رثأ  نارفاـک  ياـهلد  رد  تسا  اـیند  راـن  تقرح  ملأ  ترارح و  رایـسب  بتارمب 

نایب نّیعت و  ار  یـسک  ره  لمع  يازج  تشاداپ و  تقیقح  هچنانچ  دومن  نّیعت  امـش  لمع  يازج  نیملاـعلا  ّبر  ترـضح  نیقیب  دـنوش  تسا 
ماـقم و عجرم و  ماـنأ  فـیاوط  زا  ملظ  لـهأ  هک  دـشاب  دوز  ینعی : َنوـُِبلَْقنَی . ٍبَلَْقنُم  َّيَأ  اوُـمَلَظ  َنیِذَّلا  ُمَْلعَیَـس  َو  هک : دوـمرف  هاـگنآ  دوـمرف .

موق يا  تفگ : هاگنآ  دننام  دّلخم  نآ  رد  متس  ملظ و  هلیـسوب  دننادب و  تسا  نابات  خزود  نارین و  شتآ  هک  ار  دوخ  مارآ  ّلحم  فرـصنم و 
ٌریِذَن دومرفیم ، رجز  عنم و  دنمجراان  لمع  دنسپان و  لعف  زا  ار  امش  هشیمه  دومنیم و  امش  ریذنت  هتسویپ  هک  رشبلا  دّیس  ترـضح  رتخد  نم 
تـسا امـش  دـصقم  یهتـشم و  هچنآ  امـش  موق  يا  ینعی : َنوُرِظَْتنُم . اَّنِإ  اوُرِظَْتنا  َو  َنُوِلماـع  اَّنِإ  ْمُِکتَناـکَم  یلَع  اُولَمْعا  ٍدـیِدَش  ٍباذَـع  اذ  ْمَُکل 

نارظتنم زا  زین  ام  هک  دیشاب  دوخ  لمع  تشاداپ  ازج و  رظتنم  میناسریم و  امشب  دشاب  نآ  يازج  تشاداپ و  هچنآ  زین  ام  هک  دینادرگ  لومعم 
تنب ای  تفگ : نامثع  نب  هَّللا   51 ص : ج2 ، جاجتحالا ، دبع  رکب  وبأ  دومن  دوخ  مایتلا  قدص  مالک  متخ  هّیربلا  ریخ  تنب  نوچ  دوب . میهاوخ 

نارفاک رب  اّما  يدوب  میحر  قفشم و  تیاهنیب  میرک و  نابرهم و  تیاغب  نانمؤم  رب  هتسویپ  امش  ردپ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر 
مینادیم نیلسرملا  دّیس  تنب  ار  امش  نیقیب  میئامن  امش  بسن  بسح و  رب  رظن  نوچ  ام  رـشبلا  دّیـس  تنب  ای  دوبیم . میظع  باقع  میلأ و  باذع 

مجعلا و ّیبن  بلطم  دومن  امـش  رهوش  فیلأ و  یلع  اب  امـش  راوگرزب  ردـپ  هک  تاـخاؤم  و  مینادـن ، نارگید  ناوسن  ردـپ  ار  ترـضح  نآ  و 
ره رد  دومرف  وا  دعاسم  شیوخ و  میمح و  عیمج  زا  دومن  رایتخا  ار  یلع  اذهلف  راربأ  رایخأ و  ریاس  رب  دوب  یلع  رابتعا  تّزع و  راهظا  برعلا 

دنکن رایتخا  ینمـشد  دیعـس و  نمؤم  ّالا  دریگن  تالاوم  یتسودـب و  ار  امـش  ءایبنألا  دّیـس  تنب  يا  شیرق . باحـصأ و  یقاب  زا  هن  میظع  رمأ 
میقتسم و حضاو و  لیلد  یبوخ  ریخب و  ام  يارب  نیلسرملا  دّیس  ترضح  نیبجتنم  ناگدیدنسپ  نیبّیط و  تّزع  امش  هک  اریز  دینع  ّیقش  رگم 

یمامت زا  لامک  لقع و  روفو  رد  قداص و  دوخ  لوق  رد  ءایبنألا  ّیبن  هعـضب  ءاـسّنلا  ریخ  يا  امـش  دـیمیوق . حـیال  قیرط  ار  اـم  ّتنج  لـیبسب 
هب هک  يدومرف  هچنآ  یتسین  دوخ  ّقح  زا  رجزنم  عونمم و  یتسار و  قدص و  زا  عوفرم  هدودصم  امـش  زگره  دیقیاف  قباس و  لاجر  ناوسن و 

لوق زا  زواجت  زگره  ام  هک  تسا  مسق  ملاع  يادخب  هَّللا  اّلک و  اشاح و  يدومن  لمع  یلاعت  هَّللا  لوسر  ترضح  ياضتقا  ضیف  يأر  فالخ 
روهـشم لثم  هک  اریز  میدومرفن  رمأ  ّلج  ّزع و  لوسر  تصخر  نذا و  ریغب  لعف  چیه  رد  میدومنن و  یلاعت  يادـخ  لوسر  يامنباوص  يأر  و 

دیوجن یبوخ  ریخ و  ریغب  ناشیا  يارب  زا  دـیوگن و  غورد  دوخ  موق  لـهأ و  اـب  زگره  موقلا  دـیار  سیئر و  هک  تسا  ماـنأ  فیاوط  ناـیم  رد 
ملاع نم  مناشیا  راک  حالص  ریخ و  رد  دهاج  یعاس و  هفیاط و  نیا  هفیلخ  مناملسم و  مالـسا  لهأ  قاّفتاب  زین  نم   52 ص : ج2 ، جاجتحالا ،

: هک دومرفیم  رّرکم  مدینش  نمیهم  لوسر  ترضح  زا  نم  هکنآ  رب  ًادیِهَـش  ِهَّللِاب  یفَک  َو  مرآیم  یهاوگب  ار  ملاع  دزیا  ترـضح  مدهاش و  و 
چیه زا  ثاّرو  تهجب  ثاریم  یلاعت  كرابت و  دزیا  ءایبنأ  رشاعم  ام  ینعی : اراقع . ۀّضف و ال  اراد و ال  ابهذ و ال  ثّرون  ءایبنألا ال  رـشاعم  نحن 

ثاریم هکلب  دنامیمن  ام  زا  ابرقأ  شیوخ و  يارب  ثاریم  الـصأ  اهنآ  ریغ  غاب و  ناکد و  هرقن و  هن  ارـس و  الط و  هن  میراذگیمن  سنج  دـقن و 
روما تایرورـض  یقاب  مالـسا و  لهأ  ماعطا  هجو  رد  تافو  زا  دـعب  ام  تاـفّلختم  تاـکورتم و  تسا و  تّوبن  ملع و  تمکح و  باـتک و  اـم 

هجو رد  هدـمآرد و  نم  فّرـصت  رد  باـب  ره  رد  هچنآ  باحـصأ  باوصتـسا  هب  زین  نم  دوش  فورـصم  موعطم و  فوءّرلا  مکحب  نیملـسم 
نآ زا  زیچ  چیه  متشاد و  رّرقم  حامر  ریت و  سوق و  زا  برح  تالآ  یقاب  حالس و  فویس و  هّبج و  زا  ناناملسم  رکسع  ناماس  تاّیرورض و 

هاگن راّجف  هدرم  هلداجم  راّفک و  هدهاجم  هطساوب  هتشاذگ  مالسا  هضیب  ظفح  تاّیرورـض  يارب  ار  نآ  هکلب  متـشاذگن  هریخذ  شیوخ  يارب 
عامجاب هکلب  هتـشگن  رداص  حناس و  لمع و  زیچ  نآ  درفنم  یئاهنت و  مدرک  روکذم  هک  یعونب  نم  زا  لعف  نیا  لسّرلا  ریخ  تنب  يا  متـشاد .
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میهس کیرش و  متسین و  ّلقتسم  ادیح  كدف و  عایـض  عنم  رد  نم  مدش و  نینچ  راک  يّدصتم  بکترم و  نیلـسرملا  دّیـس  تّما  زا  نیملـسم 
لاقم قدص  يور  زا  مدرک  لقن  نایب و  لازی  ترضح ال  ّیبن  هعـضب  يا  امـش  تمدخ  رد  نم  هچنآ  دنرایـسب  راصنأ  رجاهم و  راک  نیرد  نم 

ج2، جاجتحالا ، امـش  شیپ  رد  كدـف  عایـض  کنیا  كرابت  یلاعت و  دزیا  لوسر  تنب  يا  تسنم . لاح  تقیقح  نایب  ناـمه  لاـق  لـیقیب و 
دوخ رادقمیلاع  ردپ  تّما  هدّیس  امش  هدومنن  هریخذ  فّرصت و  ار  نآ  یسک  امش  ریغب  هدشن و  بئاغ  رود و  امش  زا  تسا و  رـضاح   53 ص :
چیه عفد و  ّدر و  تردـق  ار  یـسک  چـیهب  لصأ  عرف و  بسن  بسح و  زا  لضف و  لاـمک و  زا  تسا  ار  امـش  هچنآ  دـنتّوبن  هبّیط  هرجـش  زا  ار 

تـسا يراس  يرجم و  نم  رب  امـش  رمأ  يراج و  ذفان و  نآ  رب  امـش  مکح  دـشاب  نم  فّرـصت  رد  هچ  ره  تسین  عضو  عنم  يارای  ار  يدـحأ 
ثیدح لمع  رد  ارم  تداعسب  امش  ایآ  تسا  مالّـسلا  ةولّـصلا و  هیلع  مانألا  دّیـس  امـش  ردپ  ثیدح  نامه  مارم  نیرد  مالک  نخـس و  تیاهن 

نیا عامتسا  نوچ  مالّـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  مالّـسلا . هن و  ای  ینیبیم  مالّـسلا  هیلع  دوخ  ردپ  لعف  لوق و  فلاخم  عون  چیه  مارکالا  ّیبن 
یلاعت و هَّللا  باتک  زا  ادـخ  لوسر  زگره  موق  نیا  هَّللا  ناحبـس  تفگ : هآ  هلان و  تریح و  لامک  يور  زا  دومن  رکب  وبأ  زا  عوضوم  ثیدـح 

وریپ نآرق و  ماکحأ  راثآ  عباـت  هتـسویپ  هکلب  هتفگن  يدـحأ  چـیهب  فرح  یهلا  یهاون  رماوأ و  ماـکحأ  فـالخ  رب  هتفرن و  نوریب  نآ  مکح 
ردغ تبسن  دندومن و  عامجا  زین  ناشیا  تافو  زا  دعب  نامّزلا  رخآ  لوسر  ترـضحب  ناتهب  بذک و  تبـسن  رد  موق  نیا  دوب . نآ  روس  تایآ 
دّیس ترضح  نآب  هّیضرم  ریغ  ياهلغش  هیهاو و  ياهزیچ  تانیاک  رورس  نآ  تایح  ماّیأ  رد  هچنانچ  دندومن  روکشملا  ّیبن  ترـضحب  روز  و 

کلم تسا  رـضاح  لصف  عطق و  يور  زا  قطان  رهاظ و  لدـع  مکح  هک  ّلـج  ّزع و  يادـخ  باـتک  نیا  هاـبجع  اـیف  دـندرکیم  بوسنم  هّیربلا 
َِثرَو َو  دیامرفیم : نامیلس  دواد و  ّقح  رد  و  ایِضَر ، ِّبَر  ُْهلَعْجا  َو  َبوُقْعَی  ِلآ  ْنِم  ُثِرَی  َو  ِیُنثِرَی  هک : دیامرفیم  ییحی  اّیرکز و  ّقح  رد  یلاعت 

، جاجتحالا رادقمب  نایب  دومن و  تّوبن  باوبأ  فرط  ثاریم  ضیارف  عرـش  طسق و  ثیروت و  عیزوت و  نایب  ّلج  ّزع و  ترـضح  َدُواد  ُناْمیَلُس 
ناکم ّلحم و  دـنچ  رد  ناعذالا  مزال  نآرق  رد  دومرف و  ِْنیَیَْثنُْألا  ِّظَح  ُْلثِم  ِرَکَّذـِلل  هعیرذ  هلیـسوب  ثاـنا  روکذ و  هرهب  ّظـح و   54 ص : ج2 ،
يارب هابتـشا  ّلحم  نامگ و  ّنظ و  ياج  نآ  حوضو  ترثک  زا  ار  يدحأ  چـیه  هک  دومن  نایب  روکذـم و  نایع  حـضاو و  یعونب  نآ  تقیقح 

ءایبنألا رـشاعم  نخـس  ثیدح  باب  رد  هچنآ  هدش و  نیدناعم  تاهبـش  عفر  عفد و  نیلطبم و  تعامج  ّتلع  تلآ  زا  دـنامن و  نادهتکن  لقاع 
ْمُکُـسُْفنَأ ْمَُکل  َْتلَّوَس  َْلب  اّلک  اشاح و  تسناوارف  ناحبـس  دزیا  ترـضح  تستاعرتخم  تاعوضوم و  زا  ثیدح  نآ  هک  تسا  رهاظ  يدومرف 

یعاود بجومب  امـش  هکلب  دشاب  ءایبنألا  دّیـس  ترـضح  زا  ثیدـح  نیا  هَّللا  ذاعم  ینعی  َنوُفِـصَت  ام  یلَع  ُناعَتْـسُْملا  ُهَّللا  َو  ٌلیِمَج  ٌْربَصَف  ًاْرمَأ 
زا تنواعم  دادـما و  ترـصن و  يراـی و  لـیمج و  ربص  باـب  نیرد  ارم  دـیدرک و  رکنم  رما  نیا  راـیتخا  دوخ  سوه  زآ و  ترثک  زا  سفن و 

ناشیا تکاس  ثیدح  نآ  لاثمأب  تسا و  علّطم  وا  لمع  هدارا و  تقیقح  رب  لسّرلا  متاخ  تنب  هک  تسناد  نوچ  رکب  وبأ  تسا  لیزج  يادخ 
قلاخ دزیا  لوسر  یتفگ و  تسار  اّقح  ّیبرعلا  ّیبنلا  تنب  ای  تفگ : دومن و  رارقا  دوخ  لامعأ  یتشز  لاعفأ و  ءوس  رب  جالع  ـال  دومن  دـناوتن 

نید و ناکرأ  تمحر و  تیادـه و  ّلحم  تمکح و  ملع و  ندـعم  امـش  هک  اریز  دـندوب  قداص  هشیمه  نامگ  هبئاشیب  تسا و  قداـص  زین 
باب چیهب  امش  باطخ  رکنم  يدحأ  چیه  دوبن و  باوص  زا  رود  باب  چیه  رد  امـش  نخـس  دوب ، دیهاوخ  هدوب و  نید  ناکرأ  تّما و  تّجح 

متـشگن ّمهم  نیا  دّلقتم  يّدصتم و  دوخ  سفن  شهاوخب  نم  مرکألا  ّیبن  تنب  يا  اّقح  تسا  نانچ  یتفگ  هچنآ  ناهج  ود  هدّیـس  يا  تسین .
تیالوب  55 ص : ج2 ، جاجتحالا ، طبترم  روما  یقاب  تفالخ و  همّدـقم  نیا  دنرـضاح  امـش  ام و  شیپ  رد  هک  ناناملـسم  تعاـمج  نیا  هکلب 

دـهاش و ربکأ  يادـخ  متفرگ  قافو  باـبرأ  نیا  قاـّفتاب  باحـصأ و  نیا  باوصتـساب  متفرگ  هچ  ره  نم  اذـهلف  دـنتخادنا  نم  ندرگب  تسا 
نیا مدرکن و  راـصنأ  رجاـهم و  تعاـمج  نیا  راـیتخا  نذا و  ریغب  راـک  نیا  ءادـتبا  عورـش و  منکیمن و  هرباـکم  رمأ  نیا  رد  هک  تسا  رـضاح 

يرمأ نم  زا  رگا  و  دـنیامن ، نم  بیذـکت  هک  دـیاب  میوگ  فالخ  رگا  دنونـشیم  میوگیم  هچنآ  یگمه  دـندهاش و  رـضاح و  همه  تعاـمج 
تنب نوچ  دننکن . تنواعم  دادما و  ترصن و  يرای و  ارم  دننک و  نم  عنم  رجز و  دیاب  ددرگ  رداص  حناس و  ملاع  دزیا  لوسر  مکح  فلاخم 

تردابم باتـش و  تعراسم و  تیاغب  ساّنلا  اـهّیأ  تفگ : هتـشگ  تّما  بناـجب  تفتلم  دومن  رکب  وبأ  ماـجرفان  مـالک  عامتـسا  دومحملا  ّیبن 
دومن هَّللا  مالک  هیآ  توالت  هاگنآ  تسا . نارین  تاکردب  یضفم  نارسخب و  امش  يّدؤم  امش  لعف  نیقیب  دیدومن  باوصان  لطاب  رمأ  رایتخاب 

( یناردنزام همجرت   ) زا 619جاجتحالا هحفص 197 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ینّابر نمیهم  مالک  تایآ  یناعم  يواطم  قدص  يواحف  قیاقح  رد  رّکفت  ّربدت و  امش  ایآ  اُهلاْفقَأ ، ٍبُوُلق  یلَع  ْمَأ  َنآْرُْقلا  َنوُرَّبَدَتَی  الَف  َأ  هک :
لیلجلا خیـش  تسا .؟ ناکما  ّدـح  زا  نوریب  ّریغتم و  تیاغب  نآ  رد  نآرق  یناعم  تیارـس  هک  تسا  اهلفق  امـش  ياهلد  رد  هکنآ  اـی  دـینکیمن ؟
ترـضح هیاپ  تلالج  تیآ  نیا  ینعم  ریـسفت و  نایب  رد  ناـیبلا  عمجم  ریـسفت  رد  هیلع  هَّللا  ۀـمحر  ّیـسربّطلا  ّیلع  وبأ  ّیعملـألا  ّیقّنلا  ّیقّتلا 

ریسفت ار  يدحأ  چیه  الصأ  هکنآ  رب  تسا  لئاق  هک  یسک  لوق  نالطب  رب  تسا  هحیرـص  تلالد  تیآ  نیا  رد  هک : دومن  لقن  نمحّرلا  میحر 
هکنآ ای   56 ص : ج2 ، جاجتحالا ، نآ  قیاقح  عیمج  رب  علّطم  ربخم  ملاع  مالعا  رابخاب و  رگم  تسین  زیاج  رکف  يأرب و  ینآرق  تاـیآ  زا  هیآ 

ثیدح تیاور  لقن و  زاوج  رب  تسا  لئاق  هکنآ  لوق  داسف  رب  تسا  هنّیب  تیآ  نیا  نینچمه  دنیامن و  عامتـسا  نآ  یناعم  ریـسفت و  یـسک  زا 
ّربدتب رمأ  مکح و  ار  دوخ  ناگدنب  یلاعت  هناحبس  ّقح  ترـضح  هک  اریز  ینعم  رد  دشاب  لوصا  فلاخم  دنچ  ره  دنک  تیاور  دشاب  رواب  هک 

نآرق و توالت  هکنآ  مـالک  هصـالخ  تسا . یماـعت  لـهاجت و  یفاـنم  نیا  دومرف و  صیرحت  نآ  رب  هدـناوخ  رّکفتب  ار  ناـشیا  دومن و  نآرق 
زا هّیورم  ثیداـحأ  تیاور  لـقن و  تسا  نینچمه  تـسین  ناـفرع  لـقع و  يور  زا  زیاـج  یناـعم  قیاـقح  رد  رّکفت  ّربدـت و  ریغب  نآ  رب  روـبع 

زیاـج و ار  يدـحأ  چـیه  تّیور  رکف و  ریغب  هک  هّیحّتلا  مالّـسلا و  مهیلع  نیموـصعملا  ۀّـمئأ  ینعأ  ترـضح  نآ  لآ  هّیربـلا و  دّیـس  ترـضح 
ياهلد یلاعت  کلم  ترـضح  هک  اّلک  اشاح و  ْمِِهبُوُلق  یلَع  َنار  َْلب  اَّلَک  تفگ : هاـگنآ  دـنک  نآ  تیاور  ثیدـح و  لـقن  هک  تسین  تصخر 
شوگ مشچب و  ار  نآ  دیدیدنسپ و  دنسپان  لاعفأ  رطاخ  رد  وزرآ  سوه و  رامضا  بلق و  تواسق  هلیسوب  امـش  هکلب  دنادرگ  لّقعتم  ار  امش 
هچنآ تسا  تشز  تیاغب  دیتخاس و  دوخ  رطاخ  هریخذ  هتفرگ  ارف  امـش  هچنآ  تسدـب  رایـسب  رایـسب  دـیتفرگ و  ارف  شوه  لقع و  يور  زا  هن 

يادخب هَّللا  دیدومرف و  نارگید  ّقح  بصغ  نآ  ببـسب  امـش  هک  یهجو  نآ  تسا  هّجومان  هجو  تیاهنیب  دـیدومن و  نآ  يارـش  عیب و  امش 
ماگنه رد  نآ  قیاقح  تسا و  لیفکیب  مّظنم و  ریغ  تیاهنیب  امـش  لامعأ  ماجنارـس  لیقث و  تیاغب  امـش  لاعفأ  لمجم  هک  تسا  مسق  ملاع 
روتسم امش  رب  لاوحأ  قیاقح  يویند  سوه  زآ و  ترثک  نیع و  ضامغا  هلیسوب  لاحلا  دش و  دهاوخ  نایع  رهاظ و  امـش  رب  نازیم  باسح و 

هیآ نیا  توالت  هاگنآ  دوش  رهاـظ  نّیب و  تیاـغب  امـش  رب  رمأ  تقیقح  ددرگ  فشکنم  امـش  مشچ  شیپ  زا  هدرپ  نوچ  نکیل  تسا  یفخم  و 
يورخا هلماعم  رد  يا  ینعی : َنُولِْطبُْملا  َِکلانُه  َرِـسَخ  َو  نوبـستحت  اونوکت  مل  ام  مّکبر  نم  مکل  ادـب  57 و  ص : ج2 ، جاجتحالا ، هک : دومن 

دیمح راگدرورپ  ترـضح  دیدروآیمنرد  رامـش  باسحب و  ار  نآ  الـصأ  هک  یّلک  یئزج و  امـش  يویند  هعرتخم  هعونـصم و  روما  قیاقح 
يور ملأ  نزح و  لامک  اب  نآ  زا  سپ  دیناسر . دهاوخ  ههبـشیب  امـشب  امـش  لمع  يازج  دینادرگ و  دنهاوخ  ادـیوه  رهاظ و  امـش  رب  دـیجم 

ناک دق  هیثرم : دومرف  ص )  ) ترضح نآ  هیثرم  رد  هموظنم  تاملک  نیا  هدروآ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  نیلـسرملا  دّیـس  ترـضح  ربقب 
ّلک بغت و  مه و ال  دهـشاف  کموق  ّلتخا  اهلباو و  ضرألا  دقف  كان  دقف  ّانا  بطخلا  رثکت  مل  اهتدهاش  ناک  ول  ۀثبنه  ءابنأ و  موقلل  كدعب 

لاجر انتمّهجت  بّرتلا  کنود  تلاح  تیـضم و  اّمل  مهرودص  يوجن  انل  لاجر  تدبأ  برتقم  نیندألا  یلع  هلآلا  دنع  ۀـلزنم  یبرق و  هل  لهأ 
لیئربج ناک  دـق  بتکلا و  ةّزعلا  يذ  نم  لزنی  کیلع  هب  ءاضتـسی  ارون  اردـب و  تنک  بصتغم و  ثرالا  ّلـک  تدـقف و  اّـمل  اـنب  ّفختـسا  و 

هیثرم مامتا  زا  دعب  بثکلا  کنود  تلاح  تیـضم و  اّمل  انقداص  توملا  ناک  کلبق  تیلف  بجتحم  ریخلا  ّلک  تدقف و  دقف  انـسنؤی  تایآلاب 
نوچ ات  هک  دوب  ناشیا  موزل  تنمیم  مودق  رظتنم  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریمأ  ترـضح  دش و  دوخ  ماقم  لزنم و  هّجوتم  همطاف  ترـضح 
تنب نوچ  و  دیامرف ، مولعم  كدف  عایـض  باب  رد  تاملاکم  تامّدقم و  حناوس  ترـضح  نآ  دـنیامن  تعجارم  دجـسم  زا  هّیربلا  دّیـس  تنب 

ص: ج2 ، جاجتحالا ، بلاط  یبأ  نب  ّیلع  ترضحب  يور  دوب  ّملأتم  نوزحم و  تیاغب  تفرگ و  رارق  دوخ  ّرقم  يارـس  تلودب  نوچیب  لوسر 
رد هتسب  رس  رب  ناشیا  هماّمع  هلمش و  هتشگ  ناکانـسرت  سابل  هب  سّبلتم  امـش  لاحلا  ایئوگ  بلاط  یبأ  نبا  ای  تفگ : هدروآ  مالّـسلا  هیلع   58

شیاجنگ نآ  زا  الـصأ  هک  دیتخاس  یلزعأ  دنک  ياهرپ  اب  هتخادـنا  ار  یلدـجأ  ریط  میداقم  ياهرپ  هتـسشن  ناگدزتمهت  دـننام  هناخ  هیواز 
روجهم منارسپ  شاعم  ددم  هغلب و  زا  رود و  هّیربلا  دّیس  مردپ  هّیطع  زا  ارم  هفاحق  یبأ  رسپ  نیا  عقاولا  یف  تسین . زاوآ  تکرح و  هکلب  زاورپ 

دّیـس باحـصأ  مما و  فیاوط  نوچ  تسا و  ّدکم  تیاهنیب  منانخـس  رب  طّلـست  یگبلغ و  رب  دـهتجم و  تیاغب  نم  تموصخ  رد  دـنادرگ و 
زین نیرجاهم  دندرک و  نم  ترصن  عنم  جرزخ  سوا و  هفیاط  دنتفای  ّرصم  توادع  رد  هکلب  هّوبّنلا  تیب  لهأ  تعاطا  مدع  باب  رد  ار  وا  ملاع 
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هن دومن  دناوت  ناشیا  عنم  یـسک  هن  دندرک  نارگید  بناجب  رظن  تعامج  یمامت  دندرکن و  تناعا  دادـما و  هدومن  تعباتم  نیدـناعم  ریاس  اب 
یعمج نآ  مالآ  دـیادش و  نیا  لّمحت  و  مدـمآ ، نوریب  هدیـشک  ناشیا  زا  یباسحیب  همه  نیا  دومرف  دـناوت  ناشیا  متـس  ملظ و  عفد  يدـحأ 
هقیرط لاـهتبا و  عّرـضت و  هویـش  زین  اـم  اذـهل  دـیتشاذگ  يروـالد  تأرج  يدرم و  تدـالج  هک  يزور  مدومرف . تدواـعم  هدوـمن  ماـجرفان 

ار امش  دنیامنیم و  یگریچ  یگبلغ و  راهظا  رایسب  هدومن  هیکت  تّزع  هداسوب  دنکیم و  يریش  يوعد  ناگرگ  میتشادرب  لازتعا  تناکتسا و 
زا يرادیمنزاب و  اهنتفگ  نیا  زا  ار  وا  دیوگیم  اهزیچ  همه  نیا  هک  صخش  نیا  رخآ  تسباوخ . ياج  امـش و  تحارتسا  ّلحم  بارت و  شرف 
زا شیپ  یکـشاک  تسین  رایتخا  هنوگ  چیه  راک  نیرد  الـصأ  ارم  ینکیمن  یفعتـسم  عونمم و  ار  وا  لیاطال  لاغـشأ  لطاب و  لاعفأ  نیا  لاثمأ 

يداع دنکیم  رذـع  ارم  هک  هفاحق  یبأ  نبا   59 ص : ج2 ، جاجتحالا ، مدربیم . روگب  دوخ  اب  تّفخ  نیا  مدرمیم و  ّتلذ  تّدش و  نیا  ندـید 
بابسأ هدهاشم  زور و  ره  حبص  ندید  رد  ملاح  رب  يالیو  او  تسا  عونمم  هورکم و  تیاغب  یلع  يا  وت  زا  تسا و  یلاعت  دزیا  مصخ  ادخ و 

سپ مهاوخ . نمیهم  ترـضح  دوخ  راگدرورپ  زا  نمـشد  تیافک  و  مرب ، مردپ  هب  تیاکـش  دـنامن  میوزاب  تّوق  درم و  مدـمتعم  زودـنا  مغ 
اعد نیاب  مانالا  ریخ  هعـضب  نوچ  الیکنت . اسأب و  ّدـشأ  الوح و  ةّوق و  ّدـشأ  ّکنا  ّمهّللا  هک : دـینادرگ  يراج  اعد  نیاب  كراـبم  ناـبز  هاـگنآ 
لیو هکنآ  ادابم  تسین و  وت  يارب  لیو  زگره  دوبعملا  ّیبن  تنب  يا  هک : دومرف  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریمأ  ترـضح  دومن  مالک  ماتتخا 

رد نم  ةّوبّنلا  ۀّیقب  هوفّصلا  تنب  يا  دومرف . عنم  امش  ّقح  زا  ار  امش  دومن و  وت  ياذیا  هک  تسا  یسک  يارب  نیّجـس  لیو  نیقیب  داب و  وت  يارب 
رمأ ماجنا  مارصنا و  رد  دوخ  رودقم  رد  ریصقت  اطخ و  مدشن و  فیعـض  ص )  ) نیلـسرملا دّیـس  تردپ  عرـش  نیئآ  رد  نیملاعلا و  ّبر  نید 
رگا مروذعم . اذهلف  مرومأم  ربصب  روما  نیا  لاثمأ  رد  نوچیب  لوسر  ترـضح  زا  نوچ  نم  روذعم  رومأملا  هلیـسوب  نکیل  مدرکن  روفغ  ّبر 
هچنآ ءاسّنلا  ریخ  تنب  يا  تسنومأم . امش  لیفک  نماض و  نومضم و  امش  قزر  تسا  يزور  ندیسر  هغلب و  هطساوب  امش  بارطـضا  هدارا و 

وه یلوملا و  معن  هقیثوب  هتشگ  عطقنم  امش  زا  ایند  راد  رد  هچنآ  زا  تسا  لضفأ  عفنأ و  رایسب  رایسب  تسا  رّرقم  اّیهم و  امـش  يارب  یبقع  رد 
ّیلو هظعوم  عامتسا  زا  دعب  هَّللا  بیبح  تنب  نآ  و  ار . تاّمهملا  یفاک  ترضح  دوخ  تاّمهم  یمامت  بساحم  یفاک و  لیکولا  معن  یبسح و 

ترضح تایانع  رظتنم  یفوتـسم و  هتخاس  دوخ  راعـش  ار  یئابیکـش  ربص و  نآ  زا  دعب  هَّللا   60 ص : ج2 ، جاـجتحالا ، یبسح  هک  دومرف  هَّللا 
ع)  ) همطاف ترـضح  نوچ  هک  تسا  لوقنم  هلفغ  نب  دیوس  زا  دومنن . مّلکت  كدف  عایـض  باب  رد  يدحأ  چیه  اب  دـیدرگ  تاجاحلا  یـضاق 

ءاسن هدّیـس  نآ  زا  يزور  دندرکیم  دّدرت  تدایعب  راتخملا  ّیبن  هعـضب  نآ  ّیبن  هناخب  راصنأ  رجاهم و  تاروع  تشگ  ضیرم  توملا  ضرمب 
نآ يدروآ ؟ حبصب  نوچ  ّتلع  ترثک  فعض و  دادتـشا  ترارح و  بت و  نیا  اب  ار  هتـشذگ  بش  هّیربلا  ریخ  تنب  ای  هک  دندیـسرپ  نیملاعلا 

دومحملا ّیبن  ترـضح  دوخ  ردپ  رب  تاولـص  دومن و  یلاعت  دزیا  شیاتـس  ساپـس و  انث و  دمح و  رد  عورـش  ناوسن  لاؤس  زا  دعب  ترـضح 
ار امـش  نادرم  یمامت  هک  اریز  مرازیب  امـش  نادرم  زا  يرب و  امـش  يایند  زا  هک  یعونب  مدروآ  حبـصب  ار  بشما  هک  دومرف : هاـگنآ  داتـسرف .

تناعتـسا دادمتـسا و  ناشیا  زا  و  مدومزآ ، هّوبّنلا  تیب  لهأ  ّتبحم  تّدوم و  رد  مدومن و  نامیا  نید و  رد  ناشیا  رابتخا  ناـحتما و  هبرجت و 
زا ار  اهنآ  اذهل  مدومنن . هظحالم  ناشیا  زا  همحّرلا  ّیبن  تعیرش  تعاطا  رثأ  هکلب  ترـصن  مامـشتسا  الـصأ  مدومرف  دوخ  ّقح  بلط  باب  رد 

حیضف عینش و  تیاغب  حیبق و  رایسب  رایـسب  مدومن ، روتـسم  دوخ  هناخ  هشوگب  ناشیا  هراکم  تدهاشم  تیؤر و  زا  ار  دوخ  رود و  دوخ  شیپ 
هنخر رارشأ ، نیقفانم  هزین  زا  ندیشک  رازآ  عیدصت و  راّفک و  گنـس  ندروخ  داهج و  بعت  داهتجا و  زا  دعب  ناشیا  بعل  يور  زا  نیا  تسا 

نوحشم قدص  نومضمب  نیقیب  و  باطتسمان ، ياوها  ياطخ  هطـساوب  و  باوص ، زا  رود  يأر  داسف  ببـسب  دندرک  نیلـسرملا  دّیـس  نید  رد 
نیا لاثمأ  لاسرا  ببـسب  ناشیا  َنوُدـِلاخ . ْمُه  ِباذَْـعلا  ِیف  َو  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  َطِخَـس  ْنَأ  ْمُهُـسُْفنَأ  ْمَُهل  ْتَمَّدَـق  ام  َْسِئَبل  نیملاعلا : ّبر  مالک  هیآ 

باقع باذع و  راوازس  يراب و  طخس  ّقحتـسم  شیوخ  ّرقتـسم   61 ص : ج2 ، جاجتحالا ، ماقمب و  دورو  لوصو و  زا  لـبق  شیپ  زا  لاـمعأ 
لوق تفلاخم  نمحّرلا و  میحر  رمأ  تعاطا  مدع  هلیـسوب  نم  مرج  ال  دـننابات ، خزود  رد  دـّلخم  نارین و  رد  مادـم  هتـشگ  یلاعت  دزیا  يراّهق 

. متخاس رهاظ  ناشیا  یگمه  رب  ناشیا  راع  گنن و  تأنـش  و  متخادـنا ، ناشیا  یمامت  ندرگ  رد  هبّهلتم  ریاون  لابج  هدالق  نامّزلا  رخآ  لوسر 
عزج و دـنلام و  نیمز  رب  يور  هتـشگ  روجهم  نیلـسرملا  دّیـس  تعافـش  نیملاعلا و  ّبر  تمحر  يرود  زا  هک  يزور  نآ  رد  ناشیا  رب  ياو 
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زا دوب  تلالد  تّوبن و  دعاوق  تلاسر و  یـساور  هچنآ  هتخاس  هاگآ  ناشیا  تلفغ  زا  ار  ناشیا  شنزرـس  خـیبوتب و  نم  هکنآ  ای  دـنیامن ، عزف 
ترخآ عفن  دوس و  ناشیا  نکیل  متخاس  فقاو  ملاع و  نید  ایند و  رمأ  رد  نیّیبّنلا  دّیس  نیبّیط  هلسلس  تمکح  ملع و  زا  نیمألا و  حور  طبهم 
ثعاـب ّتیهارک و  هلیـسو  هک  تسا  زیچ  هچ  و  ُنِیبُْملا . ُنارْـسُْخلا  َوُه  َکـِلذ  دـندرک  رادـیاپان  ياـیند  تاّذـل  راـیتخا  هتـشادن  روظنم  ار  دوخ 

و ع )  ) یلع فوخ  زا  تّیهارک  هک  تسا  مسق  ملاع  يادـخب  هَّللا  تسا و  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  نسحلا  وبأ  زا  تّما  نیا  یگدرزآ 
هکلب تسین ، توف  سأک  عّرجت  توم و  زا  كاب  سرت و  ار  ع )  ) یلع هک  اریز  تسا  هّیربلا  دّیس  ّتلم  نید و  باب  رد  تکرح  دّدرت و  ترثک 

امـش لاجر  رگا  هک  تسا  مسق  یلاعت  بجاو  ترـضحب  هَّللاب  تسا . ینغ  يادخ  تاذ  رد  ناشیا  طبر  و  ع )  ) یلع دنلب  ردـق  طباور  لامک  زا 
ناشیا مالّسلا  هیلع  یلع  هنیآ  ره  دنیامرف  یّصفت  یّطخت و  هحضوم  ناهرب  لوبق  زا  و  دنیامن ، رگید  يرما  هب  لیم  هحیال  تّجح  تابثا  زا  دعب 

ج2، جاجتحالا ، تعیرش  تاّیرورض  لامحأ  لاقثأ و  عیمج  و  دراد ، رارقرب  تباث و  مرادمان  ردپ  عرـش  رمأ  لوبقب  رادبآ  ریـشمش  برـضب  ار 
نادیم رد  سدقأ  دزیا  ياضر  هطساوب  سک  نآ  ات  دنک  راکنا  ابا و  وا  لعف  لوق و  زا  یـسک  رگا  و  دنادرگ ، راب  ناشیا  رب  ار  هسّدقم   62 ص :

زا درذگب و  تعاطا  ریغب  نادّرمتم  هراوس  هدایپ و  زا  دـنادرگ ، التبم  شارخ  مخزب  ای  دـناسر  نارین  ّرقمب  ار  وا  هک  نادـنچ  شالت  رپس و  لاتق 
میر كرچ و  زا  ار  تعامج  نآ  و  دـنادرگ ، ّرقتـسم  ریعـس  لهنمب  ار  ناشیا  یمامت  ات  درادـن  لادـج  گنج و  زا  لالم  مهو و  يدـحأ  چـیه 

لیلد و تابثاب  نالعا و  مالعا و  زا  دـعب  جاجل  قافن و  بابرأ  اب  ع )  ) یلع لادـج  لاتق و  نیا  نکیل  دزاس  ناـبرد  باریـس  ناـیخزود  نادـبأ 
هتشگن و یـضار  یناف  ناهج  نیا  تورث  انغب و  يویند و  فراخزب  یّلجتم  لیاطال  هب  زگره  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  تسا . جاجتحا 

لاح ار  امـش  نادرم  دوز  و  ادخ ، نادرم  تلافک  هبعـش  تعاجـش و  ّيزب  اطع و  اخـس و  تعنـصب  رگم  تشاذگ  دـهاوخن  نوریب  ایند  زا  ياپ 
قداص نیمأ  عباتم  ناشیا  رگا  دـش . دـهاوخ  نایع  رهاظ و  نآ  بذاـک  زا  لاوقأ  لاـعفأ و  رد  قداـص  عاـضوأ  نآـب و  بغار  اـیند و  زا  دـهاز 
بـسک يازج  هب  نیقیب  دندومن  بذاک  قیدصت  قداص و  بیذـکت  نوچ  نکیل  دنتـشگیم  قیاف  عّفـشم و  يونعم  يروص و  عفانمب  دـندشیم 
اُوبَّذَـک ْنِکل  َو  ِضْرَْألا  َو  ِءامَّسلا  َنِم  ٍتاکََرب  ْمِْهیَلَع  انْحَتََفل  اْوَقَّتا  َو  اُونَمآ  يرُْقلا  َلْهَأ  َّنَأ  َْول  َو  هک : دومرف  هاگنآ  دیـسر . دـنهاوخ  دوخ  لـمع 
هنکـس هک  يرق  لهأ  رگا  ینعی  َنیِزِْجعُِمب . ْمُه  ام  َو  اُوبَـسَک  ام  ُتائِّیَـس  ْمُُهبیُِـصیَس  ِءالُؤه  ْنِم  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  َو  َنُوبِـسْکَی  اُوناک  اـِمب  ْمُهانْذَـخَأَف 
نکیل مینادرگیم  حوتفم  ناشیا  يورب  نیمز  نامسآ و  تاکرب  اب  هنیآ  ره  دنشاب  فصّتم  يراگتـسر  يوقت و  تفـصب  دنرآ و  نامیا  دناهّکم 

تشاداپ ازجب و  ار  تعامج  نآ  63 و  ص : ج2 ، جاجتحالا ، میدومن  هذخاؤم  ناشیا  بسک  لمعب و  ار  ناشیا  ام  سپ  دندرک  بیذکت  ناشیا 
هفیاط نآ  دیسر و  دهاوخ  ناشیا  هب  دوز  هملظ  نآ  متس  ياهیدب  نیقی  دنتـشاداور  مدرم  رب  متـس  ملظ و  هک  یتعامج  نآ  میدیناسر و  ناشیا 

ار نآ  حناوس  دننامب  ایند  رد  رگا  هچ  دنیامن  نم  ماظتنا  قدص  مالک  عامتـسا  دنباتـشب و  هک  دیاب  دندوبن  روبجم  اجلم و  روما  زا  رمأ  چیه  رد 
هک متـسنادیم  هک  یکـشاک  تسا  بّجعت  ياـج  دـنیامن  بّجعت  رگا  ْمُُهلْوَق و  ٌبَجَعَف  ْبَْجعَت  ْنِإ  َو  دـنیامن  هدـهاشم  بیجع  عیدـب و  تیاـغب 

ار ّتیّرذ  مادک  دنتشگ و  کّسمتم  ّثبـشتم و  نیتم  لبح  مادکب  دندومرف و  دامتعا  دمتعم  مادکب  دندومن و  دانتـسا  دانـسا  هچب  امـش  نادرم 
هَّللا ًالَدـَب و  َنیِِملاَّظِلل  َْسِئب  ُریِـشَْعلا و  َْسِئبـَل  َو  یلْوَْملا  َْسِئبـَل  هک : دومرف  هاـگنآ  دنتـسناد . تعافـش  هلیـسو  دوخ و  يور  شیپ  ترخآ  يارب 

نوبز و دب و  تیاغب  دنتشگ  دوخ  بلاطم  مارم و  لوصح  هطـساوب  نآب  لّسوتم  هک  تریـشع  بحاص و  یلوم و  هک  تسا  مسق  ملاع  يادخب 
ّدر لمع  دب و  رایسب  رایسب  لدب  نآ  باکترا  ملظ و  رایتخا  تطاسوب  ناملاظ  تعامج  و  تسا ، نوچیب  ترضح  تمحر  زا  دودرم  دورطم و 

هطـساو هب  زاورپ  ناریط و  تهج  زا  هک  تسا  مسق  ملاـع  يادـخب  هَّللا  و  دـندرک . لدـب  حـبقأب  ار  لـمجأ  دـندیناسر و  مهب  دوـخ  سفن  يارب 
هفیاط نآ  نوچ  هک  تسنآ  زا  هیانک  نیا  و  دـندرک ، لدـب  لابند  ياهرپ  هب  ینعی  ینابنذ  ياـهرپ  ار  ریت  ياـهرپ  دوخ  زآ  بلاـطم و  لیـصحت 
یموق دندش و  سویأم  مورحم و  یبقع  یمیاد  میعن  لوصو  زا  اذهل  دـندومن  هّیورخا  هیقاب  تایهتـشم  كرت  هّیویند  هیناف  تاّذلتـسم  هطـساوب 

زجع يور  زا  دنلام و  نیمز  رد  ار  دوخ  ياهینیب  هک  دننآ  راوازس  دوب  نیلسرملا  دّیـس  تعیرـش  زا  نوریب  ناشیا  لمع  نینچ و  ناشیا  لعف  هک 
َو َنوُدِسْفُْملا  ُمُه  ْمُهَّنِإ  الَأ  ًاْعنُص  َنُونِسُْحی   64 ص : ج2 ، جاجتحالا ، ْمُهَّنَأ  َنُوبَسْحَی  ْمُه  َو  دنلانب  ایند  رد  هتـسویپ  دوخ  ترخآ  یگدنامرد  و 
رد هتـشگن و  حناس  باوصان  لاعفأ  ناشیا  زا  الـصأ  هک  تسنانچ  ناشیا  نامگ  دننکیم و  دـب  هک  دـنایموق  ناشیا  هک  اریز  َنوُرُعْـشَی  ْنِکل ال 
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زا رود  اطخ و  ناشیا  ّنظ  باب  نیرد  هتـشگ  فورـصم  یبوخ  ریخ و  هب  ناشیا  لامعأ  لاعفأ و  عیمج  هک  هتـشگ  مسترم  نانچ  ناشیا  ناـمگ 
ناشیا لامآ  یناما و  داسف  رب  نافرع  لاوحأ و  قیاقح  رب  روعـش  ار  ناـشیا  تیاـهن  دـنناراکهابت  نادـسفم و  تعاـمج  نآ  هکلب  تسا  باوص 

ْمَُکل امَف  يدُْهی  ْنَأ  اَّلِإ  يِّدِهَی  ْنَّمَأ ال  َعَبَُّتی  ْنَأ  ُّقَحَأ  ِّقَْحلا  َیلِإ  يِدْهَی  ْنَمَف  َأ  نوچیب : ترضح  مالک  هیآ  نوحشم  قدص  نومضمب  ایآ  تسین 
هک یـسک  ای  دـندرگ  وا  عبات  هک  نآب  تسا  يرحأ  قیلأ و  یلوأ و  ّقحأ و  وا  دـنک  تیادـه  تسار  هارب  ار  امـش  هک  یـسک  َنوُمُکَْحت . َْفیَک 
رفن ود  نیزا  مادک  دنک  تلالد  باوص  قیرط  هب  ار  وا  هک  دشاب  رگید  تیادهب  جاتحم  دوخ  دـنادن و  تلالد  هویـش  تیادـه و  هقیرط  الـصا 

لقع و بابرأ  دزن  رد  ملعأ  لضفأ و  نیقیب  دیئامنیم  مکح  هنوگچ  باب  نیرد  دومن و  دناوت  وا  تعباتم  تیاده  بلاط  دناّتیعوبتم و  قیال 
نیا هک  مدرک  رظن  لاجر  نیا  لاـح  رد  دـنچ  ره  نم  هک  تسا  مسق  دوخ  رمعب  ارم  دومرف : هَّللا  لوسر  تنب  هاـگنآ  تسا . ّقحأ  تّیعباـتب  مهف 

هجیتن ماگنه  رد  هکلب  مدومنن  هدهاشم  لام  نونب و ال  عفنی  موی ال  یف  لامآ  یناما و  تّیریخب  ار  ناشیا  لاح  لآم  دـندیناسر  لالتخاب  ار  رمأ 
کلانه هک : دومرف  هاگنآ  سپ  مدومن . هزادـنایب  لتاق  رهز  هزات و  نوخ  زا  لامالام  ّولمم و  ار  ناـشیا  لاـمآ  حدـق  ماـج و  لاـعفأ  لاـمعأ و 

، جاجتحالا شیوخ  سفن  يارب  ار  ایند  نوچ  ددرگ و  رهاظ  نّیب و  لحم  نآ  رد  لیاطال  لمع  نایز  لطاب و  لـهأ  تراـسخ  نولطبملا  رـسخی 
نیا دنتـسب و  ناـهج  نیاـب  دوخ  لد  زا  شریت  هک  هنتف  يارب  زا  تحارتسا  ناـنیمطا و  نطوم  تحار و  شیع و  بیط و  ناـکم   65 ص : ج2 ،

لماک و روالد  هتشذگ  دوخ  زا  يدرم  توطس  عّملم و  مراص  عطاق و  ریشمشب  ار  ناشیا  تراشب  دنتـشادیم  یقاب  میاد و  ماقم  ار  یناف  يارس 
دننام ار  ناشیا  عیمج  و  دوردـب ، يرب و  ایند  زا  دوبان و  ار  امـش  تعامج  هّبق و  هکلب  دـنادرگ  هدـنکارپ  عیاض و  ار  ناملاظ  هک  لماش  عاـجش 

َأ ْمُْکیَلَع  ْتَیِّمُعَف  هک : دومرف  هاگنآ  میامن . امـشب  مدرک  نایب  هچنآ  رثکأ  ات  میامـش  اـب  نم  امـش و  رب  اترـسح  او  دـیامن  روصحم  داـصح  هناد 
امشب دیراد  ّتیهارک  نآ  رب  هچ  ره  ترخآ  رد  اّما  تسا  هدیشوپ  یفخم و  امش  رب  لاح  لاحلا  هچ  رگا  ینعی  َنوُهِراک  اَهل  ُْمْتنَأ  َو  اهوُمُکُمِْزُلن 

زا دـعب  راصنأ  رجاهم و  تاروع  هک  دـیوگ  هلفغ  نب  دـیوس  دـیناسر . دـنهاوخ  نآ  تشاداـپ  ازجب و  مازلا  يور  زا  ار  امـش  دیـسر و  دـهاوخ 
احورـشم الّـصفم و  دـندومن  عامتـسا  رافغ  دزیا  لوسر  رتخد  زا  هچنآ  یمامت  ناشیا  کی  ره  لاثمب  راـتخملا  ّیبن  تنب  تمدـخ  زا  تعجارم 

ای دنتفگ : و  دـندمآ ، رـشبلا  ریخ  تنب  هناخ  ردـب  ترذـعم  هطـساوب  رجاهم  راصنأ و  نایعأ  هوجو و  رگید  زور  دـندومرف  ضرع  دوخ  لاجرب 
یقاب رجاهم و  راصنأ و  هکنآ  زا  رتشیپ  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  نسحلا  وبأ  رگا  دـیدومرف  تفالخ  رمأ  باب  رد  امـش  هچنآ  نیملاعلا  ءاـسن  ةدـّیس 

دوخ ّقح  ياوعد  دشیم و  رضاح  عمجم  نآ  رد  ددرگ  طبضنم  دقعنم و  دعاوق  دننک و  رکب  یبأ  تفالخ  رب  تعیب  دهع و  رشبلا  دّیس  نیعباتم 
تفالخ رب  یلاعت  دزیا  لوسر  باحـصأ  یمامت  لاحلا  اما  میتشگیم  وا  داقنم  عیطم و  میدرکیمن و  رگید  یـسکب  لودـع  وا  زا  زگره  ام  دزیم 
عامتـسا زا  دعب  ع )  ) همطاف ترـضح  تسا . باوص  مزح و  زا  رود  بآمتلاسر  ترـضح  رمأ  تفلاخم  دندرک  قاّفتا  هدومن و  مادـقا  رکب  وبأ 

عیمج نم  امش  لاوحأ  قیاقح  هک  دیوش  رود  نم  شیپ  زا  هک : دومرف  ماخو   66 ص : ج2 ، جاجتحالا ، تبقاع  یعمج  نآ  مایتلا  بذک  مالک 
باب رد  تداهـش  نامتک  هلیـسوب  ام  ّقح  عییـضت  هدومن  رکب  یبأ  روضح  رد  رمأ  ریدقت  ارم  هکنآ  زا  دـعب  دـش  ادـیوه  رهاظ و  نم  رب  هوجولا 
مالک نیا  دیئوگیم  دوخ  ریصقت  رذع  لاحلا  دندومرف  امهریغ  كدف و  عایض  كرابت و  یلاعت و  دزیا  لوسر  لوقب  مالّـسلا  هیلع  یلع  تیالو 

مارصنا ماجناب و  ماّلعلا  کلملا  مالس  هیلع  یفطصم  دّمحم  یلاعت و  دزیا  ترضح  دزن  رد  ازج  زور  رد  هملظ  ام و  يرواد  دیآیمن  راکب  امش 
نوچیب لوسر  تنب  رطاقم  ضیف  رطاخ  رد  ناشیا  سوسف  سوسفا و  دندید  راصنأ  رجاهم و  نوچ  لیکولا . معن  انبسح و  وه  دیـسر و  دهاوخ 

ْمَُهل ٌْلیَو  ّمث  ْمَُهل  ٌْلیَوَف  تفای . تافو  هدرزآ  ناـشیا  زا  ترـضح  نآ  دـندومن و  تعجارم  دوخ  لزنم  ماـقمب و  بئاـخ  رـساخ و  دـشن  ریگرد 
67 ص : ج2 ، جاجتحالا ،

كرت هک  یماگنه  رد  دناوخ  ناشیا  رب  ص )  ) ترضح زا  دعب  هک  هبطخ  رد  موق  رب  هنع  هَّللا  یـضر  یـسراف  ناملـس  جاجتحا  نایب  رکذ  لصف 
ایئوگ هچنانچ  دنتخادنا  بل  رس  دندوب  هدرک  باب  رد  لوسر  اب  هک  يدهع  دندرک  رگید  رایتخا  هدومن  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریمأ  تعاطا 

تسنادن ار  نآ  ناشیا  زگره 
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كرت هک  یماگنه  رد  دناوخ  ناشیا  رب  ص )  ) ترضح زا  دعب  هک  هبطخ  رد  موق  رب  هنع  هَّللا  یضر  یـسراف  ناملـس  جاجتحا  نایب  رکذ  لصف 
هچنانچ دنتخادنا  بل  رـس  دـندوب  هدرک  باب  رد  لوسر  اب  هک  يدـهع  دـندرک  رگید  رایتخا  هدومن  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریمأ  تعاطا 

راوگرزب ردـپ  زا  لقن  نیعمجأ  هئابآ  هیلع و  هَّللا  ناوضر  قداّصلا  دّـمحم  نب  رفعج  نیمألا  قطاّنلا  ماما  دنتـسنادن  ار  نآ  ناشیا  زگره  اـیئوگ 
هَّللا یضر  یسراف  ناملـس  هک  دندرک  لقن  ماّلعلا  کلملا  مالـس  مهیلع  ماظع  دادجأ  مارک و  يابآ  زا  ترـضح  نآ  و  ع )  ) رقابلا دّمحم  دوخ 
مانأ فیاوط  یقاب  راصنأ و  رجاهم و  زا  یعمج  يارب  نیفدت  نیفکت و  زا  زور  هس  ءاضقنا  و  ص )  ) نیلسرملا دّیس  ترضح  تافو  زا  دعب  هنع 

دیجنـسب و شوه  لـقعب و  ار  نآ  دـینک و  شوـگ  نم  زا  یثیدـح  ناـمدرم  رـشعم  يا  تفگ : هبطخ  ياـنثأ  رد  دـناوخ و  هبطخ  راربـألا  دـّیس 
امش رگا  تسا  رایسب  ملع  ع )  ) یلع نینمؤملا   68 ص : ج2 ، جاجتحالا ، ریمأ - لالجلا  وذ  دزیا  لوسر  ّیصو  لاوحأ  قیاقح  رب  ارم  دیریگارف 
نوچ امـش  زا  یعمج  منک : تیاکح  مربخم  علّطم و  ع )  ) یلع تاماقم  لیاصخ و  فرـش  تامارک و  لیاضف و  باـب  رد  نم  هچنآ  یماـمت  ار 
تفگ دنهاوخ  هداد  نونجب  تبسن  یضعب  ارم  نیقیب  دینادیم  نوریب  تّیرشب  طبض  هطیح  زا  ار  لاح  لضف و  هبتر  لامک و  ملع و  بتارم  نآ 
نکیل تسا ، یعشعشم  یهّللا و  ّیلع  وا  هک  اریز  زرمایب  ار  ناملس  هدنـشک  ایادخ  هک  تفگ  دنهاوخ  رگید  یخرب  و  تسنونجم ، ناملـس  هک :

باطخ و لصف  ایاصو و  ثاریم  ایالب و  اـیانم و  ملع  تسا و  رامـشیب  دـیادش  عباـت  اـیالب  ار  نآ  تسا و  رایـسب  ّتینم  زآ و  تّما  يا  ار  اـمش 
ترضح جهنم  رب  یلع  دوب  مالّـسلا  هیلع  نارمع  نب  یـسوم  جاهنم  رب  نوراه  هچنانچ  تسا  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریمأ  اب  باسنأ  لصأ 

هفیلخ نم و  تیب  لهأ  رد  نم  ّیصو  وت  یلع  ای  تفگ : ردیح  نینمؤملا  ریمأب  رشبلا  دّیس  ترـضح  هک  اریز  تسا ، هدوب  ص )  ) ّیمـشاهلا ّیبن 
نامه امش  موق  يا  نکیل  تسا . مالّسلا  هیلع  انّیبن و  یلع  یـسوم  دزن  رد  نوراه  تلزنم  نوچ  نم  دزن  یلع  يا  وت  تلزنم  ینم و  تّما  رد  نم 

اطخ رد  امش  دنتفرگ  شیپ  یتسرپهلاسوگ  يرماس  همدمد  نوسفاب و  هتـشادرب  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  تبیغ  ماگنه  رد  لیئارـسا  ینب  هک  تّنس 
هتب هت  ینعی  ٍقَبَط  ْنَع  ًاقَبَط  امـش  هک  تسا  مسق  ملاع  يادخب  يرآ  دیئامنیم . نانادان  لاثم  رب  ار  دوخ  نکیل  دینادیم و  دیتشاذگ  ار  ّقح  هداتفا 
رگا تسطوبرم  طونم و  وا  تردق  دیب  ناملس  ناج  هک  یئادخ  نآب  يرآ  دیتشادرب . ریت  هب  ریت  لعنب و  لعن  ار  لیئارسا  ینب  هت  هب  ّتنس  نامه 

نآ زین  امش  هدینادرگ   69 ص : ج2 ، جاجتحالا ، ایارب  ریاس  ّیلو  یلاعت  كرابت و  يادـخ  هچنانچ  ار  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبأ  نب  ّیلع  اـمش 
، يوامس تمعن  زا  هچنانچ  دشیم  عیفر  تیاهنیب  امش  هبترم  هجرد و  عیسو و  تیاغب  امش  يزور  هنیآ  ره  دیدینادرگیم  دوخ  ّیلو  ار  ترـضح 

ّباود ناروناج و  یقاب  نایهام و  هب  رگا  و  دومنیم ، امش  تباجا  هنیآ  ره  دیدناوخیم  اوه  زا  ار  رویط  رگا  و  دیدروخیم ، یضرأ  تاّذلتـسم  و 
زگره دنتشگیم و  رضاح  هتسناد  دوخ  تداعـس  ار  ناندعلا  ّیبن  عیطم  ناناملـسم  مالک  تباجا  تعاس  رد  دندومن  یم - روضح  مکح  يرحب 

مکح رد  سفن  ود  چـیه  و  يدـشن ، رـسک  زواجتم و  لدـع  هقیرط  زا  یلاعت  يادـخ  ضیارف  هّصح  میهـس و  چـیه  ریقف و  هَّللا  ءاـیلوأ  زا  ّیلو 
رمأ يّدصتم  تیالو و  ّیلوتم  ار  ترضح  نآ  ریغ  هدومن  ابا  امش  نکیل  یتشادنرب  فاستعا  دّرمت و  هویـش  و  يدرکن ، فالتخا  سدقأ  يادخ 
سپ اهیدب . روهظ  فشک و  ءاجر و  رـسی و  زا  يدـیمون  سأی و  الب و  عاونأ  يراتفرگب  ار  امـش  داب  تراشب  لاحلا  دـیدینادرگ  تّما  تفالخ 

تیالو زا  امش  هچ  هتشگ  عطقنم  هدوب  امش  نم و  نایم  هک  ترضح  نآ  لآ  دّمحم و  تیب  لهأ  تیالو  زا  امـش  تمـصع  اذه  دعب  هک  دینادب 
دیاق مالّسلا  مهیلع  دّمحم  ترضح  لآ  هک  اریز  تسا  عوطقم  عونمم و  ار  امـش  تاکرد  زا  تاجن  دیما  سپ  دیتشگرب ، دّمحم  لآ  تّدوم  و 

هک راهنز  فلا  راهنز و  تعاط . لمع و  شاداپ  ازج و  ماگنه  رد  تماـیق و  زور  رد  دـنناکم  نآ  میاد  میعنب  ناـشیا  هدـنناوخ  ناـنجب و  مدرم 
مالّسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  تقیرط  هّداج  زا  مدق  هتسناد  تّما  یمامت  ّیلو  ار  ترضح  نآ  دیرادنرب و  مالّسلا  هیلع  یلع  نماد  زا  تسد 
مالّسلا هیلع  یلع  نینمؤملا  ریمأ  یگمه  ام  رّرکم  تسا و  ایاربلا  ماما  یفطصم و  دّمحم  ّیصو  ادخ و  ّیلو  ترـضح  نآ  هک  دیراذگن  نوریب 

ص: ج2 ، جاجتحالا ، هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ترضح  نآ  رشبلا و  دّیـس  روضح  رد  میتفگ  دابکرابم  هدرک  مالـس  نانمؤم  تراما  تیالوب و  ار 
ع)  ) ترـضح نآ  رب  دـسح  موق  نیا  هک  دـش  هچ  دومرف  رایـسب  دـیکأت  باب  نآ  رد  ار  اـم  دومن و  مکح  رمأ و  نآـب  ار  اـم  رّرکم  مّلـس  70 و 

دورطم ردـپ  رظن  زا  تشگ و  رفاک  هدروآ و  لتقب  ار  وا  هدرب و  دـسح  لیباه  اب  لیباق  هچنانچ  دربن  عفن  ریخ و  یـسک  دـنچ  زا  الـصأ  دـندرک 
يرماس رفظ  نب  یسوم  همدمد  نوسفاب و  یگمه  انیس  روط  هاگتاقیم  هَّللا  لوسر  نآ  هّجوت  زا  دعب  مالّسلا  هیلع  یسوم  تّما  رب  هدش و  رـساخ 

( یناردنزام همجرت   ) زا 619جاجتحالا هحفص 202 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


هدیدنسپان هقیرط  هّیضرم و  ریغ  هویش  نامه  زین  تّما  نیا  دنتشگ  ّدترم  هتشاذگ  ار  مالّسلا  هیلع  یسوم  نید  دنتشادرب و  یتسرپهلاسوگ  هویش 
نایم رد  هک  اب  مرآ و  راجنهب  عون  هچب  امـش  راجنهیب  راـک  نیا  منک و  هچ  امـش  تسد  زا  نم  دـندرک  راـیتخا  ار  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  تّما 
یلع نامّزلا  رخآ  لوسر  ترـضح  هک  میدوب  رـضاح  ناکم  رثکأ  رد  نالف  نالف و  ردـپ  امـش و  ام و  هن  داب  ربخ  ار  امـش  ساّنلا  اهّیا  مراذـگ .

اب هک  قاثیم  دـهع و  نآ  زا  امـش  لاحلا  دومن  نییعت  نیمأ  لیئربج  یحوب  ناج  سنا و  تماما  تیالوب و  ناحبـس  دزیا  مکحب  ار  مالّـسلا  هیلع 
ّیلو نآ  رب  ایآ  دیئامنیم  لهاجت  نآ  زا  ای  دیدش  لهاج  دیدوب  هدرک  مکحم  رّرقم و  یلع  باب  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادخ  لوسر 

نامیا مالسا و  لهأ  لغش  لمع و  امش  لاوحأ  عاضوأ و  نیا  ناک  ام  فیک  دینکیم ، رهاظ  نادساح  دننام  ار  دوخ  ای  دیراد ، دسح  ناّنم  دزیا 
هَّللا و  تسین . تراسخ  تمادـن و  زج  امـش  لاح  لآم  هکلب  تسا ، دنـسپان  بوغرم و  ریغ  اهرظن  رد  تیاغب  تسین و  ناکاپ  ناکین و  ّیـضرم 

سوه و اوه و  هطـساوب  ار  رگید  یـضعب  ندرگ  ریـشمشب  امـش  یـضعب  و  دش ، دیهاوخ  رفاک  هتـشگ  ّدترم  امـش  هک  تسا  مسق  ملاع  يادخب 
رب یضعب  امـش  زا   71 ص : ج2 ، جاجتحالا ، هچنانچ  دـش . دـهاوخ  رهاظ  امـش  زا  رکنم  لمع  عیمج  دز و  دـهاوخ  سفن  شهاوخ  یعاود و 

لاعفأ و ئّیـس  لاح و  تماـخو  رب  تداهـش  هدومن  قاـّفتا  دـشاب  هتـساریپ  هتـسارآ و  حـالف  تاـجن و  حالـص و  يوقت و  رویزب  هک  یـصخش 
هینالع ّرـس و  رد  وا  یبوخ  تاجن و  رب  تداهـش  تینالعب  رفاـک  تهجب  هدرک  قاـّفتا  هک  دـشاب  هاـگ  و  دـنهد ، لاوحا  عیمج  رد  وا  تکـاله 
يالوم عبات  هدومن  دوخ  ربمغیپ  ترضحب  دوخ  رمأ  میلست  مدومن و  رهاظ  ار  دوخ  راک  مدومنن و  ّقحان  هطـساوب  ّقح  رمأ  ءافخا  نم  اّما  دنهد .

نیلّجحملا ّرغ  مامز  دیاق  نیّیصولا و  دّیس  نانمؤم و  ریمأ  ترـضح  نآ  هک  اریز  مدش  مالّـسلا  هیلع  یلع  هنمؤم  نمؤم و  عیمج  يالوم  دوخ و 
72 ص : ج2 ، جاجتحالا ، تسا . نیحلاص  ادهش و  نیقیّدص و  یگمه  ماما  و 

ناشیاب جاجتحا  ناملس  هچنآ  لثمب  موق  رب  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریمأ  ترـضح  تیالو  باب  رد  بعک  نب  ّیبا  جاجتحا  نایب  رکذ  لصف 
دومن

ناشیاب جاجتحا  ناملس  هچنآ  لثمب  موق  رب  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریمأ  ترضح  تیالو  باب  رد  بعک  نب  ّیبا  جاجتحا  نایب  رکذ  لصف 
ریمأ ترـضح  زا  مارک  ياـبآ  زا  ترـضح  نآ  دوـخ و  راوـگرزب  ردـپ  زا  ود  ره  هک  نـسحلا  نـب  هَّللا  دـبع  نارـسپ  ییحی  دّـمحم و  زا  دوـمن 
دنچ هام و  شـش  ياضقنا  رـشبلا و  دّیـس  تافو  زا  دعب  هنع  هَّللا  یـضر  بعک  نب  ّیبأ  هک  تسلوقنم  دندرک  لقن  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا 

رـشعم يا  تفگ : تساخرب و  ياج  زا  دناوخ  هبطخ  رـضحم  نآ  رد  رکب  وبأ  هکنآ  زا  دـعب  كرابملا  ناضمر  هام  لّوا  هعمج  زور  رگید  زور 
حدـم و هدومن  رکذ  نآرق  رد  هَّللا  تاضرم  اوعّبتا  نیذـّلا  تعباتم : تعاطا و  هطـساو  هب  هرکذ  یلاعت  كرابت و  ترـضح  ار  امـش  نیرجاهملا 
رد َنامیِْإلا  َو  َراَّدلا   73 ص : ج2 ، جاجتحالا ، اُؤَّوَبَت  َنیِذَّلا  هعیرذب : راّفغ  نمیهم  ترضح  زین  ار  امش  راصنألا  رشعم  يا  و  دومرف . امـش  يانث 

نامیا ّتلم و  رییغت  ای  دـیدرک  نامیپ  دـهع و  لیدـبت  دـیئامنیم  ناشومارف  لثم  ار  دوخ  ای  دـیدرک  شومارف  امـش  اـیآ  درک  رایـسب  ءاـنث  نآرق 
هک دـینادیمن  امـش  ایآ  دـینکیمن ، ناشیا  ترـصن  تناعا و  هدـش  تیبلا  لهأ  تعاطا  زا  زجاع  اـی  دـیتشگرب  هدرک  راـیتخا  نالذـخ  دـیدومن 

دومرف هدومن و  تماقا  تّما  تماما  تیالو و  رب  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  امش  ام و  نایم  رد  ناکم  ّلحم و  دنچ  رد  یلاعت  يادخ  لوسر  ترضح 
نییعت تّیرب  عیمج  تماما  هطـساوب  هتـساوخ و  ار  نآ  ترـضح  نآ  دوب و  مالّـسلا  هیلع  یلع  هیلا  راشم  هالوم  ّیلع  اذهف  هالوم  تنک  نم  هک :

هن تسوا . ریمأ  یلع  نیا  سپ  مشاب  وا  ربمغیپ  نم  ار  هک  ره  و  نم ، زا  دعب  تسوا  يالوم  یلع  مشاب  يالوم  نم  ار  هک  ره  هک : تفگ  دومن و 
راصنأ و يا  امش  يا  ایآ  دش .؟ نامیا  مالسا و  باحصأ  یمامت  امـش و  ام و  عومـسم  رایـسب  ّناجلا  سنالا و  دّیـس  ترـضح  زا  نانخـس  نیا 

نم نوره  ۀـلزنمب  یّنم  تنأ  یلع  ای  هک : دومرف  هدومن  بآمتیالو  نآب  باطتـسم  باـطخ  یلاـعت  دزیا  لوسر  ترـضح  هک  دـینادیمن  رجاـهم 
ّیـصو ردارب و  نوراه  هچناـنچ  ینعی : تسا . مالّـسلا  هیلع  یـسوم  دزن  رد  نوراـه  تلزنم  دـننام  نم  دزن  رد  یلع  يا  وت  تلزنم  ع )  ) یـسوم

یلع يا  وت  تعاطا  تسا  بجاو  مانأ  یمامت  رب  متایح  ماّیا  رد  نم  تعاـط  هچناـنچ  ینم و  ّیـصو  ردارب و  زین  وت  تسا  مالّـسلا  هیلع  یـسوم 
سپ يدوبیم ، وت  دوبیم  رگا  تسین و  يربمغیپ  نم  زا  دـعب  هکنآ  تیاهن  تسا ، مزال  بجاو و  ناقلخ  یگمه  رب  متاـفو  زا  دـعب  مالّـسلا  هیلع 
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74 ص : ج2 ، جاجتحالا ، رد  ار  امش  دزیا  لوسر  ترـضح  هک  دینادیمن  امـش  ایآ  رجاهم  راصنأ و  يا  دشاب . مزال  ام  امـش و  رب  یلع  تعاطا 
ناشیا رب  ار  نارگید  دیناد و  دوخ  ماما  هتـشاد  مّدقم  مانأ  قرف  عیمج  رب  ار  ناشیا  هک  دومرف  دومن و  ّتیـصو  دوخ  تیب  لهأ  اب  یئوکین  باب 

هدومن و لمع  لسّرلا  متاخ  لوق  فالخ  رب  امـش  لاحلا  دـینادرگن  ریمأ  ناشیا  رب  ار  نارگید  دـیناد و  دوخ  ریمأ  ار  ناـشیا  دـیئامنن و  میدـقت 
ّقح رد  میرک ، يادخ  لوسر  ترـضح  هک  دینادیمن  امـش  ایآ  راصنأ  رجاهم و  يا  دـیدینادرگ . دوخ  ریمأ  هفیلخ و  هتـشاد  مّدـقم  ار  يرگید 

لهج و نیع  تیادـه  داشرا و  يارب  ناشیا  ریغ  رایتخا  سپ  دـناتّزع  ترـضح  رب  تلالد  راـثآ  تیادـه و  راـنم  هک : دومرف  دوخ  تیب  لـها 
: هک دومرف  هدومن  ع )  ) یلع ترضحب  باطتسم  باطخ  باّهو  دزیا  لوسر  ترضح  هک  دینادیمن  امـش  ایآ  راصنأ  رجاهم و  يا  دوب . تلالض 

ریغب هّیربـلا  ماـما  نآ  ریغ  زا  تیادـه  بلط  سپ  دوب  یهاوخ  هلا  دزن  رد  ناـّبحم  تاـصع  عیفـش  یهارمگ و  ره  دـشرم  يداـه و  وت  یلع  يا 
ییحم یلع  هک : دومرف  یلاعت  كرابت و  دزیا  لوسر  ترـضح  هک  دینادیمن  امـش  ایآ  رجاهم  راصنأ و  يا  تسین . ترخآ  تمادـن  تراسخ و 

ّیلع و  متـشاذگ ، دوخ  تّما  يارب  دوخ  زا  دـعب  ار  ناـشیا  نم  هک  تستعاـمج  نیا  نیرتهب  نم و  تّجحب  میاـق  نم و  تّما  مّلعم  نم و  ّتنس 
رجاهم راصنأ و  يا  تسا . بجاو  نم  تّما  رب  نم  تعاط  لثم  نم  تّما  رب  یلع  تعاط  تسنم  دزن  نامدرم  نیرتسود  نم و  تیب  لـهأ  دـّیس 
تاقوأ نایحأ و  عیمج  رد  دینادرگن و  رادرس  یلاو و  ع )  ) نینمؤملا ریمأ  رب  زگره  ار  امش  زا  یکی  رشبلا  دّیس  ترضح  هک  دینادیمن  امش  ایآ 
ترضح لزنم  هک  دینادیمن  امـش  ایآ  رجاهم  راصنأ و  يا  دومن . رادرـس  یلاو و  امـش  یگمه  رب  ار  یلع  دومحملا  ّیبن  ترـضح  دوخ  تبیغ 

ماقم رد  لاقتنا   75 ص : ج2 ، جاجتحالا ، لاحترا و  دوب و  رّرقم  ناکم  کی  رد  رفس  رد  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریمأ  ماقم  لزنم و  و  یبرعلا ، ّیبن 
یلع اـی  تفگ : یحطبـألا  ّیبن  ترـضح  هک  ناـنچ  دوبن  ّیلو  ّیبـن و  ناـیم  رد  يود  دوب و  یکی  هشیمه  زین  ناـشیا  رمأ  دوب و  یکی  ّلاـحم  و 

براحم ّیلو  براحم  هک  دـش  رهاظ  مارکالا  ّیبن  ترـضح  مالک  نیزا  رجاهم  راصنأ و  يا  یبرح . کبرح  یمد و  کمد  یمحل و  کمحل 
ياجب ار  یلع  مدرگ  بیاغ  هاگ  ره  نم  هک : دومرف  دوبعم  يادـخ  لوسر  ترـضح  هک  دـینادیمن  امـش  ایآ  راصنأ  رجاـهم و  يا  و  تسا . ّیبن 

و روما . عیمج  رد  تسنم  لثم  هک  يدرم  نآ  رگم  مراذگیمن  تماما  يارب  امش  نایم  رد  قیقحت  یتسرد و  هب  مراذگیم  امش  نایم  رد  شیوخ 
ترـضح دوخ  رتخد  هناخ  رد  ار  امـش  ام و  دوخ  تافو  زا  شیپ  یلاعت  يادـخ  لوسر  ترـضح  هک  دـینادیمن  امـش  ایآ  رجاهم  راـصنأ و  يا 

یحو ناّنم  دزیا  يادخ  هک  یتسردب  هک : دومرف  هدروآ  راّضح  باحصأ  یمامتب  امشب  يور  سپ  دومن  عمج  ع )  ) همطاف نیملاعلا  ءاسن  ةدّیس 
غیلبت رد  دوخ  میهس  کیرش و  میلع و  دزیا  ربمغیپ  ار  وا  امن و  تاخاؤم  دوخ  تیب  لهأ  زا  یکی  اب  یسوم  ای  هک  داتـسرف  نارمع  نب  یـسومب 

ار وا  وت  هک  یسک  نآ  دالوأ  منمیهم  ترـضح  هک  نم  ناد ، دوخ  نادنزرف  ار  وا  نادنزرف  لهأ  هفیاط و  نیا  یمامت  میلعت  رد  تّماب و  ماکحا 
ینابرهم قیاقد  زا  هقیقد  تعاـمج  نآ  لاوحأ  تبقارم  لاـح و  تاـعارم  رد  یتسناد و  دوخ  نادـنزرف  ياـجب  ار  وا  نادـنزرف  یتفرگ و  ردارب 

مّرکم زّزعم و  ار  ناـشیا  مراد و  بیکـشاب  صلاـخ و  بـیر  زا  هتـشادهاگن  تمالـس  و  تراـهطب ، تاـّیلب  تاـفآ  زا  ار  ناـشیا  یتشاذـگنورف 
نآ دوخ   76 ص : ج2 ، جاجتحالا ، هراب  رد  مالک  ام ال  هّجوت  ماّلع و  دزیا  مالک  عامتسا  مالّسلا  هیلع  یـسوم  نوچ  مراذگن . عیاض  هدینادرگ 
ره دینادرگ و  لیئارـسا  ینب  هّمئأ  دوخ  تافو  زا  دـعب  ار  وا  نادـنزرف  و  تفرگ ، يرداربب  ار  مالّـسلا  هیلع  نوره  هدومن  هظحالم  مارکالا  ّیبن 

ریمأ ترضح  هک  دومن  رمأ  یحو  لاسراب  زیزع  يادخ  زین  ارم  نارای  يا  دومرف . لالح  زین  لیئارسا  ینب  هّمئأ  رب  دوب  لالح  ع )  ) ار یسوم  هچ 
لوبق يدنزرفب  ار  وا  نادنزرف  تفرگ و  يردارب  هب  ار  نوره  مالّـسلا - هیلع  یـسوم  هچنانچ  مریذپب  تاخاؤمب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا 

، دومن ع )  ) نوراه دالوأ  ریهطت  ع )  ) یـسوم هچنانچ  مدـینادرگ  صلاـخ  كاـپ  ار  ناـشیا  متـشادرب و  يدـنزرفب  ار  یلع  دـالوأ  زین  نم  دومن 
نیرد نامّزلا  رخآ  ات  رگید  يربمغیپ  وت  زا  دـعب  مدومن و  وتب  تّوبن  متخ  دّـمحم  ای  هک : دومن  باطتـسم  باطخ  نمب  یلاـعت  يادـخ  تیاـهن 

ایآ راصنأ  رجاهم و  يا  دناهّیحّتلا . مالّـسلا و  مهیلع  هّیربلا  ۀّمئأ  نم  نادنزرف  یلع و  دالوأ  سپ  دش  دهاوخن  نایع  ادیپ و  ناقلخ  يارب  ناهج 
لثم امش  راک  سپ  دیسر  مهب  تایاهن  الب  تاهبش  ار  امـش  ایئوگ  دیونـشیمن  ای  دیدینـشن  دش  روکذم  هک  اهنیا  ای  دینادیمن  ای  دینیبیمن  امش 

دنادرگ باتیب  هدرک  هبلغ  وا  رب  ترارح  دشاب و  بایمک  اجنآ  رد  بآ  هک  دوش  راتفرگ  نابایب  رد  دـشاب  رفـس  رد  هک  تسا  يدرم  نآ  راک 
وا زا  نوچ  دوش  وا  هجاوم  قفاوم  يداه  قداص و  نیمأ  یـصخش  دـیامن  بآ  صّحفت  نیدّدرتم  زا  دـتفا و  بات  بت و  رد  بآ  بلط  رد  وا  و 
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يرگید راوگان و  روش و  تیاغب  یکی  تسا  بآ  همـشچ  ود  امـش  يور  شیپ  رد  هک  دـهد  ناونع  نیاـب  بآ  ناـشن  ار  وا  دـسرپ  بآ  ناـشن 
رود مارم  دصقم و  زا  یتشادرب و  هاریب  قیرط  يدرک و  مگ  هار  هک  نادب  یسر  روش  بآ  همشچ  رسب  رگا  انایحأ  راگزاس  نیریـش و  تیاهنیب 

یتشاد  77 ص : ج2 ، جاجتحالا ، رب  تمالس  قیرط  هتشگ  ریذپ  تیاده  نیقیب  یسر  نیریش  همـشچ  رـسب  قیفوت  دیاق  تیادهب  رگا  و  یتشگ ،
معز ار  امـش  هک  تسا  مسق  ملاع  يادخب  هَّللا  تسا و  نیمه  لثم  امـش  لاح  هلمهم  تّما  يا  یتشاذگن . عیاض  تلالـض  نابایب  رد  ار  دوخ  و 

دومنن لامها  ریـصقت و  لاح  چـیهب  امـش  لاح  رد  لاعتم  دزیا  ّیبن  ترـضح  اّما  تسا  عقاو  فالخ  دـیدرکن  لامها  باب  نآ  رد  هک  تسنانچ 
رخآ لوسر  نآ  زا  لبق  توملا و  ضرم  رد  و  دومرف ، دابع  ریاـس  راـصنأ و  رجاـهم و  امـش  داـشرا  تیادـه و  دوخ  تاـیح  ماـّیا  رد  هچناـنچ 

تیالو و يارب  ملع  دـننام  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریمأ  ترـضح  دومن و  تّمالا  ماما  تّزعلا و  ّبر  ّیلو  دوخ و  ّیـصو  نییعت  نامّزلا 
رگا دنادرگ  مالعا  رهاظ و  امـشب  ار  مارح  لالح و  وا  زا  دـعب  هک  ار  یملع  دـینادرگ  بوصنم  امـش  يارب  و  دومن ، رّرقم  ّتلم  بابرأ  تماما 

هلتاقم هلداجم و  دیدومنیمن و  دوخ  یلـصأ  هویـش  یلّوا و  تلاحب  تدواعم  تعجارم و  دیدرکیمن و  فالتخا  زگره  دیدرکیم  تعاطا  امش 
يادخب هَّللا  و  دندرکیمن . رهاظ  توادع  هقیرط  تئارب و  هویـش  رگید  یـضعب  اب  امـش  زا  یـضعب  و  دـیدومرفیمن ، رمأ  چـیه  رد  رگید  کی  اب 

ریدغ و مخ  رد  هک  ماّلع  دزیا  لوسر  دهع  ضقن  ماکحأ و  عیارش و  رد  فالتخا  مالّسلا  هیلع  ترـضح  نآ  زا  دعب  امـش  هک  تسا  مسق  ملاع 
ترـضح نآ  تّزعب  امـش  دـیدومن و  دـیدوب  هدرک  ع )  ) یلع یبتجم  لوسر  ّیـصو  ادـخ و  ّیلو  ّقح  رد  مارکالا  ّیبن  ترـضح  اب  ماما  یقاـب 

دنیامن دنشاب  لازی  میرک ال  لوسر  يایـصوأ  لاعتم و  دزیا  هّمئأ  هک  لاح  بابرأ  ریغ  زا  لاؤس  رگا  و  دومرف ، دیهاوخ  رهاظ  تفلاخم  يدوزب 
لمع باوصان و  باوج  نآ  لوبق  امش  هلیـسوب  سپ  دهد  باّهو  دزیا  ياضر  ریغب  يوتف  دوخ و  باوصان  يارب  باوج  هّتبلا  ریغ  نآ  هنیآ  ره 

هک دوب  نانچ  نامگ  معز و  ار  امـش  ایئوگ  دیامنیم  روجهم  لوسر  تعافـش  زا  رود و  ّقح  تمحر  زا  باوث  رجأ و  جتنم  زا  رود  لوق  نآ  رب 
يادـخ باتک  هیآ  تاهیه  تاهیه  تسا  نانج  لوخد  ثعاب  باوث و   78 ص : ج2 ، جاجتحالا ، تمحر و  ناندـعلا  ّیبن  تیب  لهأ  اب  فالخ 
ُمُهَءاج ام  ِدـَْعب  ْنِم  اوُفَلَتْخا  َو  اُوقَّرَفَت  َنیِذَّلاَک  اُونوُکَت  َو ال  هک : دومرف  هچناـنچ  تسا  ناـیع  لزاـن و  امـش  معز  لوق و  فـالخ  رب  هرکذ  ّلـج 

توادـع و باحـصأ  فالخ و  بابرأ  تشاداپ  رجا و  هک  تسا  نّیب  رهاظ و  تیادـه  یفاو  هیآ  نیزا  ٌمیِظَع  ٌباذَـع  ْمَُهل  َکـِئلوُأ  َو  ُتاـنِّیَْبلا 
نامدود هصالخب  ار  امـش  فالتخا  دّرمت و  قیاقح  فاصنالا  لدعلا و  قلاخ  ترـضح  تسا و  میحج  ران  ترخآ و  رد  میلأ  باذع  فاستعا 

یعمج نآ  هویـش  ینعی  ْمُهَقَلَخ  َِکلِذل  َو  َکُّبَر  َمِحَر  ْنَم  اَّلِإ  َنیِِفلَتْخُم  َنُولازَی  َو ال  هک /: دـیامرفیم  هچنانچ  دومرف  مالعا  رابخا و  فانم  دـبع 
ار ناشیا  دیامن و  وا  لاحب  مّحرت  دّمحم  يا  وت  راگدرورپ  هک  یـسک  رگم  دوب  دهاوخ  فالتخا  دّرمت و  مئاد  فاصنا  لدع و  هقیرط  زا  رود 

دّمحم تیب  لها  تمحر  نیمه  تهجب  ملاع  راگدرورپ  ترضح  ینعی : ْمُهَقَلَخ ، َِکلِذل  َو  دیامرف : داشرا  تیب  لها  تّبحم  تّدومب  تیادهب 
ترطف رب  وت  هعیش  دوب  یلع  ای  تفگیم : هک  مدینـش  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  زا  نم  هک : تفگ  هاگنآ  دومرف . داجیا  ار 

ره يرولا  ّیبن  ترضح  تایح  ماّیا  رد  امش  هن  نامدرم  رـشعم  يا  دنتداعـسیب . سویأم  تداعـس  فرـش  نآ  زا  ساّنلا  ریاس  دیدش و  دوجوم 
ریمأ دوخ  ّیلو  ردارب و  نیمأ و  ریزو و  ّیـصو و  باب  رد  هک  يرمأ  ربخ و  اـّما  دـیدرک  لوبق  ار  ربخ  رمأ و  نآ  دیدینـش  ترـضح  نآ  زا  هچ 

دهع و ثکن  دومرف ، تبیغ  ص )  ) ترضح نآ  هک  لاحلا  و  دیدرک ، لوبق  روضح  رد  دومن  رابخا  مالعا و  امشب  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا 
تسین دحاو  دزیا  ترضح  ّیلو  نآ  رب  دسح  کشر و  ریغب  امش  راک  نیا  و  دیدومن ، نایع  رهاظ و  نامّزلا  رخآ  لوسر  طرـش  ضقن  نامیپ و 

امـش یمامت  زا  مالـسا  رد  و  رثکأ ، ملعأ و  امـش  ملع  زا  شملع  و  رهظأ ، امـش  ياـهلد  زا   79 ص : ج2 ، جاـجتحالا ، ع )  ) یلع لد  هـک  اریز 
ضّوفم ترـضح  نآب  دومحملا  ّیبن  دوخ  ثاریم  رـشبلا ، دّیـس  ترـضح  ّرـس  تنایـص  تظفاحم و  رد  امـش  یگمه  زا  تسا  مظعأ  و  رتشیب ،

، دومن رتهم  هفیلخ و  تّما  رب  دوخ  رونأ  تاذ  تبیغ  تافو و  زا  دعب  ار  رورس  نآ  تشاذگ و  ار  ناشیا  داجمأ  دالوأ  دوخ  يایصوأ  و  تشاد ،
مامّتلاب و امش  رب  دوب  ماّلعلا  کلملا  ّیبن  ترضح  ّیلو  مالّسلا  هیلع  یلع  سپ  دومرف  عّدوم  ردیح  نینمؤملا  ریمأ  دزن  رد  ار  دوخ  ّرس  ربمغیپ  و 

لضفأ نیّیبّنلا و  متاخ  ّیـصو  نیّیـصولا و  دّیـس  ببـسیب  نیلـسرملا  دّیـس  نییعت  هطـساوب  و  مانأ ، ریاس  امـش و  زا  دشابیم  تّما  تیالوب  ّقحأ 
دوخ ماما  تایح  رد  امش  ام و  روضح  رد  تسا  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریمأ  ترضح  نیملاعلا  ّبر  ترضحب  تّما  نیرب  عیطم  نیقّتملا و 
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تاّیربلا دّیـس  تایح  نامز  رد  راّفغ  دزیا  لوسر  راصنأ  رجاهم و  یماـمت  امـش  دومن و  ضیوفت  ناشیدـب  ناـنمؤم  تراـما  هَّللا  ّیبن  ترـضح 
نآ تیالو  رارقتـسا  رب  رـشبلا  دّیـس  ترـضح  اب  ریدغ  مخ  رد  دـیدرک و  رـشب  ّنج و  نیملـسم  تفالخ  نآ  نینمؤملا و  ریمأ  ترـضحب  مالس 

ار امش  هگنآ  دیزیهرپب  سّدقم  لوسر  ترضح  تفلاخم  زا  دیـسرتب و  سدقأ  يادخ  زا  دیدومن  تعباتم  دهع و  و  تعیب ، طرـش و  ترـضح 
تیاده ببس  تراصب و  هلیـسو  ددرگ و  ظعّتم  هک  یـسک  يارب  دوب  تحیـصن  يادأ  بلطم و  هک  اریز  دیراد  روذعم  دومن  فیوخت  ریذنت و 

زین امش  میدینش  ام  هچنآ  رگا  دومن  ناعمتسم  ریاس  امش و  يارب  ناکمالا  عسولا و  ردقب  یعس  دهج و  لذب  اذهل  دوب  تلالض  لمع و  بابرأ 
میدید يرولا  دّیـس  ترـضح  زا  ام  هچ  ره  هدش و  زین  رجاهم  راصنأ و  امـش  رظن  روظنم  نیقیب  دیدرگ  ام  دـهاشم  هچ  ره  دـیدومن و  عامتـسا 

ج2، جاجتحالا ، تیالو  باب  رد  هک  تداهـش  دیناسر و  ماقم  نیاب  مالک  بعک  نب  ّیبأ  نوچ  دوب . دهاوخ  هتـشگ  زین  امـش  دـهاشم  یئرم و 
نب هدیبع  وبأ  فوع و  نب  نمحّرلا  دبع  ّلحم  ناکم و  نآ  رد  دـینادرگ  يّدؤم  تشاد  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریمأ  تیالو  هاش   80 ص :
عون هچ  نیا  دـندرک  لخد  وتب  نایّنج  ای  یتشگ  لقعلا  دـساف  وت  ایئوگ  ّیبأ  ای  دـنتفگ : دنتـساوخ و  ياـپ  رب  هس  ره  لـبج  نب  ذاـعم  حاّرجلا و 
لوق تفلاخم  رد  هک  تسا  امـش  اب  نونج  لقع و  داسف  تفگ : بعک  نب  ّیبأ  روفلا  یف  يدرک . روکذـم  هک  تسا  ناینب  لـصایب و  ناـنخس 

زا تسا و  مّلکت  رد  یسک  اب  ترضح  مدید  مدش  رـضاح  رـشبلا  دّیـس  ترـضح  دزن  رد  يزور  نم  هک  یتسردب  دیتشگ  رّرقم  نوچیب  لوسر 
سّدقملا ّیبن  ترـضحب  سک  نآ  هک  مدینـش  انثأ  نآ  رد  یمدیدن  ار  وا  يور  يدـشن و  نم  یئرم  هدـنیوگ  نکیل  دیـسرتیم  نم  هب  یـصخش 

تاذ هطـساوب  تحیـصن  ار  وا  هک  دـیاب  مدومرف  نالف  باب  رد  نالعا  باطخ و  نآب  ار  امـش  نم  هچنآ  یلاعت  هَّللا  لوسر  ای  هک : دومن  باطخ 
ار وا  و  ینادرگ ، ملاع  فقاو و  دوخ  تّنـس  بادآ  ماکحأ و  عیارـش  عیمجب  ار  وا  یئامن  تظعوم  تّما  یمامت  تهجب  دوخ  تاکربلا  ضیاـف 

رمأ تعاطا  اب  ینیبیم  نوچ  ارم  تّما  زیزع  يا  تفگ : نامّزلا  رخآ  لوسر  ترـضح  نامز  نآ  رد  یئامن . تّما  یگمه  هفیلخ  دوخ و  ّیـصو 
ای تفگ : هن ؟ ای  نم  تبیغ  زا  دعب  دیدرگیم  ماّلع  دزیا  یهاون  رماوأ و  ماکحأ  ارجا و  رد  وا  داقنم  عیطم و  دیئامنیم و  نم  زا  دـعب  وا  مکح  و 

فیرش تاذ  هک  دیاب  نکیل  دنراد  كولسم  یعرم و  ار  تفلاخم  هقیرط  تّما  راّجف  عیمج  اّما  دنیامن  تعباتم  تعاطا و  وت  تّما  راربأ  دّمحم 
يایـصوأ اب  نیقباس  يایبنأ  مما  هک  اریز  دوشن  نوزحم  ّملأتم و  ناّنم  دزیا  ّیلو  نآب  ناـشیا  تفلاـخم  راـهظا  تّما و  تکرح  هطـساو  هب  اـمش 

بئان ّیـصو و  ار  نون  نب  عشوی  نارمع  نب  یـسوم  ترـضح  دّمحم  ای   81 ص : ج2 ، جاجتحالا ، دـندرک . نینچ  زین  نیـشیپ  نامز  ناربمغیپ 
دوب و نارمع  نب  یسوم  ناّنم و  يادخ  رب  هفیاط  نآ  نیرتعیطم  لیئارـسا و  ینب  ملعأ  ّیبن  عشوی  نوچ  دینادرگ و  شیوخ  ماقم  میاق  بانم و 

کلملا مالس  هیلع  یسوم  ترضح  یلاعت  دزیا  مکح  رمأ و  رب  انب  تشاد  ناهج  رد  تدیزم  بعص  نامدرم  ریاس  ار  وا  فوخ  تیشخ و  هبیر 
و دیدینادرگ ، شیوخ  ّیصو  ملاع  رداق  مکح  رب  انب  ار  ع )  ) یلع ّینغ  دحاو  ترضح  لوسر  امش  هچنانچ  دینادرگ  دوخ  ّیـصو  ار  وا  ّیلعلا 

هیلع میلک  یـسوم  نوچ  دومرف و  ترـضح  نآ  تعباتم  تعاطا و  تقیرط  رد  تّماب  دنچ  رمأ  عشوی  باب  رد  هّیحّتلا  و  ع )  ) یـسوم ترـضح 
ماقم ّلاحم و  رثکأ  رد  دندرکیم و  نعل  ار  ترضح  نآ  دندرب و  دسح  ورب  یسوم  طبس  اصوصخ  لیئارسا  ینب  دومن  تبیغ  میلـسّتلا  ۀّیحّتلا و 

دندومنیم راهظا  نّیب و  راّبج  دزیا  زیزع  نآب  تبـسن  رایـسب  ییایحیب  طیرفت و  يّدعت و  فنع و  دندادیم و  ماّلع  دزیا  ّیبن  نآ  مانـشد  فذـق و 
ّیبن ای  دندومرفیم  هعینش  لامعأ  هّیضرمان و  لاعفأب  مهّتم  ار  وا  تّما  ریاس  لیئارـسا و  ینب  دزن  رد  ترـضح  نآ  یکبـس  تّفخ و  تهجب  هکلب 

راکنا امش و  ّیصو  بیذکت  دنریگ و  شیپ  تفلاخم  هقیرط  هتشادرب  ار  لیئارسا  ینب  تّنـس  هویـش  امـش  تبیغ  زا  دعب  زین  امـش  تّما  لیمجلا 
دنهاوخ بذک  يور  زا  مارکالا  ّیبن  يا  وت  نید  عیارش  ماکحأ  رد  ملع و  رد  ترـضح  نآب  طلغ  تبـسن  هکلب  دنیامن  فالخ  راهظا  وا و  رمأ 

مردام ردپ و  هَّللا  لوسر  ای  هک : مدیـسرپ  هدومن  مالعتـسا  ماهفتـسا و  نابرهم  لوسر  ترـضح  زا  مدومن  عامتـسا  نانخـس  نیا  نوچ  نم  داد .
ناگتشرف زا  تسیاهتشرف  نیا  هک : دومرف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  ترضح  تسا ؟ مّلکت  رد  امـش  اب  هک  تسیک  نیا  داب  وت  يادف 

مّیـصو اب  ناشیا  هک  دنادرگ  مالعا  رابخا و  مناتّما   82 ص : ج2 ، جاجتحالا ، لبقتـسم  لاوحا  قیاقح  زا  ارم  هک  هرکذ  ّلج  ّزع و  مراگدرورپ 
یعس تّیصو  نآ  تنایـص  ظفح و  رد  وت  رگا  هک  يرما  هب  منکیم  تّیـصو  ارت  نم  اّما  دنیامن  تفلاخم  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  ترـضح 
ریغب يراذـگن و  نوریب  ياپ  ع )  ) یلع تقیرط  زا  راهنز  ّیبأ  يا  ّیلعب ، کیلع  ّیبأ  ای  يوشن . ّکـفنم  لـیاز و  یبوخ  ریخ و  زا  زگره  یئاـمن 
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يداه یلع  هک  اریز  تسراـن  طخـس و  ترخآ  رد  راـع و  گـنن و  اـیند  رد  راربأ  دزن  رد  هک  ینکن  راـیتخا  لـیبس  ع )  ) یلع تقیرط  كولس 
یلعب یضار  هک  یسک  ّیبأ  يا  تسا . ّتلم  باحـصأ  یقاب  امـش و  ماما  نم  زا  دعب  تسنم و  ّتنـس  ییحم  نم و  تّما  حصان  يدهم  حلفم و 

رد مدرک و  رایتخا  تقراـفم  وا  زا  تفـص  نیاـب  نم  هتـشاد و  یـضار  رکاـش و  اـیند  رد  هک  ناـنچ  ارم  وا  دوشن  رود  وا  جـهنم  زا  دوش و  (ع )
یتلاح رد  دیامن  نم  تاقالم  دنک  نم  لوق  تحیـصن و  لیدبت  تّیـصو و  رّیغت  یـسک  رگا  و  دیامن ، تاقالم  یـضار  رکاش و  ارم  زین  ترخآ 
نادان دّرمتم  نآب  الـصا  ارم  دوب و  متّوبن  دحاج  نم و  رمأ  یـصاع  وا  هکلب  دـشاب  هدومن  نم  تعباتم  طرـش  ثکن  تعیب و  دـهع و  ضقن  هک 

ار وا  دومن و  مهاوخن  نانتمایب  بهاو  دزن  سک  نآ  تعافش  زگره  دوبن و  ناکم  یقاب  طارـص و  هبقع  ّلحم  چیه  رد  ناسحا  قافـشا و  رظن 
ياپ رب  راصنأ  زا  یعمج  دیناسر  ماقم  نیاب  دوخ  ماجنا  ریخ  مالک  بعک  نب  ّیبأ  نوچ  دومرف . مهاوخن  ناّیر  باریس و  دوخ  رثوک  ضوح  زا 
لامک رد  يدومن  عامتـسا  ص )  ) دّمحم دـجمألا  ّیبن  ترـضح  زا  هچنآ  هک  يدینـشب  داب  وت  رب  يادـخ  تمحر  ّیبأ  ای  دـنتفگ : دنتـساوخ و 

ّقح نایب  رد  دـقاعت  ریـصقت و  الـصأ  يدومن و  اـفو  يدوب  هدرک  ناـمّزلا  رخآ  لوسر  ترـضح  اـب  هک  ناـمیپ  دـهعب و  وت  يدرک  ناـیب  روهظ 
83 ص : ج2 ، جاجتحالا ، مالّسلا . و  يدومرفن ،

تمدخب تفالخ  تهجب  واب  مدرم  اب  تعیب  هطساوب  رکب  یبأ  هک  یماگنه  رد  رکب  ابأ  رب  ردیح  نینمؤملا  ریمأ  ترضح  جاجتحا  نایب  رکذ  لصف 
دومن دوبعم  دزیا  ّیلو  نآ  زا  دوخ  يدونشخ  راهظا  ترذعم و  رد  عورش  هدمآ  ترضح  نآ 

تفالخ تهجب  واب  مدرم  اب  تعیب  هطـساوب  رکب  یبأ  هک  یماـگنه  رد  رکب  اـبأ  رب  ردـیح  نینمؤملا  ریمأ  ترـضح  جاـجتحا  ناـیب  رکذ  لـصف 
دّمحم نب  رفعج  نیمألا  قطاّنلا  ماما  دومن  دوبعم  دزیا  ّیلو  نآ  زا  دوخ  يدونـشخ  راهظا  ترذعم و  رد  عورـش  هدمآ  ترـضح  نآ  تمدـخب 

نامدرم و تعیب  هطـساوب  رکب  یبأ  راک  نوچ  هک  دنک  تیاور  دوخ  رادقمیلاع  ّدج  زا  وا  دوخ و  راوگرزب  ردـپ  زا  ع )  ) نیـسحلا نب  ّیلع  نب 
تجهب راثآ  طاسبنا و  یگتفگش و  راهظا  يدیسر  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریمأ - هَّللا  ّیلو  تمدخب  وا  هاگ  ره  دیـسر  اجنآب  ناشیا  لقعب 
هدهاشم یئرم و  رگید  رمأ  ضامغا  هبقع و  ضابقنا و  تیهارک و  ریغب  راّرک  ردـیح  نینمؤملا  ریمأ  ترـضح  زا  نکیل  يدومن  رهاظ  طاشن  و 

رکب یبأ  رطاخب  يزور  دش  یضقنم  لاونم  لاح و  نآ  رب  یتّدم  نوچ  دوب  نارگ  تیاغب  ورب  رمأ  نیا  و  ناریح ، هتسویپ  هطـساو  نیزا  يدومنن 
فّجنلا ۀنحش  نآ  فرشا  ضرعب  دیدرگیم  ضّرعتم   84 ص : ج2 ، جاجتحالا ، شرطاخ  رد  هک  ینعم  هتفر  ترضح  نآ  تمدخب  هک  دیـسر 

دوخ رادرک  زا  يرازیب  ایند و  زا  دـهز  راک و  نآ  رد  دوخ  تبغر  مدـع  راـهظا  ورب و  مدرم  عامتـسا  زا  دـیوج  ترذـعم  دـنادرگ و  ضورعم 
دّلقتم يّدصتم و  یـصحت  ماربا ال  ربج و  يور  زا  هکلب  اعدتـسا  سامتلاب و  ار  وا  تّما  هک  دیامرف  ّناج  سنا و  ماما  نآ  ناشنرطاخ  دـیامن و 

بلط لوخد و  تصخر  هدـمآ  ترـضح  يارـستلود  ردـب  هّمالا  ماـما  نآ  ربخ  مـالعا و  ریغب  تلفغ  تقو  رد  اذـهل  دـندینادرگ  تفـالخ  رما 
هَّللا نسحلا و  وبأ  ای  تفگ : تاکربلا  ضیاف  تاقالم  تفایردب  فّرشت  زا  دعب  دومن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  ّیـصو  نآ  اب  تولخ 

متـشادن رمأ  نیا  شهاوخ  تبغر و  الـصا  دوبن و  راصنأ  رجاهم و  اب  شزاس  تاخاؤمب و  نم  زا  راک  نیا  رایتخا  هک  تسا  مسق  ملاع  يادخب 
تّما هیلا  جاتحی  امب  تماقتـسا  هقث  تماقا و  دّـهعت  نامگ  دوخ  سفنب  زین  و  متـشاذگن ، شیوخ  ندرگب  راـک  نیا  صرح  قوش و  يور  زا  و 

ضبق و همه  نیا  نم  اب  ار  امش  سپ  تسین  تروشم  يأر  يدحأ  چیه  اب  هکلب  ترـشع  شیوخ و  مشچ و  ترثک  تّوق و  لام و  ارم  مرادن و 
هب نمب  ارچ  سپ  متسین  ّتیهارک  همه  نیا  راهظا  راوازس  تّفخ و  نیا  ّقحتسم  ریصقت  مدع  هطـساوب  امـش  زا  نم  و  تسیچ ؟ رطاخ  یگتفرگ 

تقیرط دـعب  نم  هکنآ  ّبقرت  دّـصرت و  یئامرف  رهاظ  تّما - یمامت  رب  نم  رب  تقفـش  مدـع  تّیهارک و  راهظا  یئاـمن و  رظن  توادـع  مشچ 
ناسحا هّجوت و  مدع  نامدرم  رب  هک  دـینکن  نانچ  هتـشادنپ  دوخ  ناصلخم  زا  ارم  هکلب  هتـشاد  لوذـبم  یعرم و  نم  ّقح  رد  ناسحا  تّدوم و 

نیا تبغر  صرح و  وت  هاگ  ره  رکب  وبا  يا  هک  دومرف  یلع  نینمؤملا  ریمأ  ترـضح  ماـگنه  نآ  رد  ددرگ . ناـیع  رهاـظ و  نم  ّقح  رد  اـمش 
ریطخ لغـش  نیا  یتشگ و  تّما  تفالخ  رما  دّلقتم  هک  تشاد  نیرب  هچ  ارت  سپ  یتشادـن  رادرک  رما و  نیاب  دوخ  رابتعا  سفن و  تقث  راک و 

يدرکن و هشیدنا  هَّللا  یّلص  یفطصم  دّمحم  لوق  تفلاخم  یلاعت و  يادخ  مکح  فالخ  زا  یتشادرب و  ندرگ   85 ص : ج2 ، جاجتحالا ، هب 
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راتخملا ّیبن  ترـضح  راتفگ  ثیدح و  راک  نیا  رایتخا  ببـس  ارم  نسحلا  وبأ  ای  تفگ : رکب  وبأ  يدرکب . راک  نیا  لوسر  ادخ و  مکح  ریغب 
نم دـنیامنیمن  لاوحا  زا  لاح  چـیه  رد  لالـض  اـطخ و  رب  عاـمتجا  نم  تّما  دومرفیم  هک  مدومن  عامتـسا  نمیهم  لوسر  نآ  زا  نم  هچ  تسا 
دزیا لوسر  تّما  باحصا و  عامتجا  هچ  متـشگ  لالجلا  وذ  لوسر  لوق  عبات  مدومن  هظحالم  دوخ  ّقح  رد  نوچیب  لوسر  تّما  عامتجا  نوچ 

لوسر لعف  لوق و  فلاخم  ار  ناشیا  هک  اریز  مرادن  تیاده  فالخ  رب  تّیعمج  نامگ  ناشیا  زا  منادیم و  لاحم  هبشیب  لالـض  رب  ار  لاعتم 
نوریب هفیاط  نآ  تعباتم  هریاد  زا  ياپ  هدومن  تباجا  ار  ناشیا  نخـس  مداد و  راربأ  نآ  تسد  هب  دوخ  رایتخا  مامز  اذـهل  منادـیمن  ّلج  ّزع و 
تعباتم هدومن  عانتما  سامتلا  اعدتـسا و  لوبق  زا  دـنیامنیم  رمأ  نآ  رد  فّلخت  راهظا  ربمغیپ  باحـصأ  زا  یکی  هک  متـسنادیم  رگا  و  مداهنن ،

نآ يدومن و  روکذم  بآمتلاسر  ترضح  ثیدح  باب  رد  هچنآ  رکب  وبأ  يا  تفگ : مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریمأ  ترـضح  مدومنیمن .
ّصاوخ زا  امـش  نسحلا  وبأ  اـی  تفگ : رکب  وبأ  مدوبن ؟ همحّرلا  ّیبـن  ترـضح  تّما  زا  نم  اـیآ  يدـینادرگ  تّما  رب  دوـخ  تفـالخ  لـیلد  ار 
مالّسلا هیلع  یلع  نینمؤملا  ریمأ  ترضح  دیـشابیم . نامگ  هبـشیب و  ناشیا  ملعأ  تّما و  نیرتوکین  باّهو و  دزیا  لوسر  ردارب  باحـصأ و 

رایخأ و یقاب  هدابع و  نبا  يراّفغ و  رذ  یبأ  دادقم و  راّمع و  ناملس و  لثم  دندومن  وت  تعیب  زا  عانتما  هک  تّما  تباصع  رکب  وبأ  يا  تفگ :
ص: ج2 ، جاجتحالا ، دـندوبن ؟ تّما  زا  تعامج  نیا  ایآ  دـندوب  رای  قفّتم و  تّما  تفالخ  رمأ  رد  امـش  تعیب  زا  نیعنتمم  اب  هک  راصنأ  راربأ 

یلع یتّما  عمتجی  ـال  ثیدـحب  نوچ  امـش  سپ  تفگ : ع )  ) نینمؤملا ریمأ  ترـضح  دـناتّما . زا  یگمه  نسحلا  وبأ  يا  تفگ : رکب  وبأ   86
ناشیا رد  ار  تّما  زا  يدحأ  چیه  دناهمحّرلا و  ّیبن  باحصأ  تّما و  ّصاوخ  زا  هک  هبقاعلا  میلس  هفیاط  نیا  لاثمأ  هک  یتشگ  ّلدتـسم  لالض 
رضحم نآ  رد  دنتشادن  ریصقت  ریصقت و  دعاقت و  ریذن  ریشب و  رورـس  نآ  تعاطا  زا  هفیاط و  نیا  ص )  ) لوسر تبحـص  رد  ریکنت و  نعط و 

امـش اب  اذهل  دنتـسنادیم  ّقح  هّداج  فالخ  رب  ار  امـش  نوچ  دنتخاس و  رـضاح  ریغ  ار  دوخ  یگتـسناد  دّمعت و  يور  زا  هکلب  دـندوبن  رـضاح 
رمأ و مارـصنا  زا  دـعب  رگم  متـشادن  نامگ  ناناملـسم  تعباتم  تعاـطا و  زا  ار  ناراـی  فّلخت  نم  نسحلا  وبأ  يا  تفگ : رکب  وبأ  دـنتخاسن .

تّما میامن  دـقاعت  تفالخ  رمأ  زا  رگا  هک  مدیـسرتیم  دـش  نایع  رهاـظ و  نم  رب  امـش  ناـشیا و  لاـح  تقیقح  نوچ  ناـشیا و  ماربا  رارـصا و 
تسراـمم و ار  تعاـمج  نآ  هک  اریز  دـنیامن  تـعجارم  تدواـعم و  یلـصأ  رفک  یلّوا و  تلاـحب  هتـشگرب  نـید  زا  هتـشگ و  ّدـترم  یگمه 

نیئآ نید و  رب  ناشیا و  دالوأ  ناندعلا و  ّیبن  تّدوم  رب  هکنیا  زا  تسا  رتناسآ  نوهأ و  رایسب  رایسب  دوخ  ناشیوخ  هتخاب و  ناشیا  تعجارم 
ریت غیتب و  تسد  دنیآرد و  هلتاقم  هلداجمب و  رگید  یضعب  اب  ناشیا  یضعب  هک  مدیسرتیم  زین  نآ  زا  دنشاب و  رارقرب  تباث و  رادیاپ و  یقاب و 

دـنیامرف و تدواـعم  ناـشقباس  رفکب  ناـشیا  همین  لوتقم و  رثکا  هک  دـنیامن  هبراـحم  نادـنچ  دـنیاشگ و  رجنخ  كرـالپ و  حـمر و  ربـت و  و 
فیاوط منارذگرد و  ناشیا  زا  نم  هچنانچ  يرذگنرد  نآ  زا  دوش  رهاظ  نّیب و  رونأ  عرش  فالخ  رمأ  هفیاط  نآ  رگا  امـش  رب  هک  متـسنادیم 

ریما ترضح   87 ص : ج2 ، جاجتحالا ، مراذـگن . قارتفا  یگدـنکارپب و  ار  ناـشیا  بولق  فیلأـتب  مراذـگ و  یقاـب  ناـشیا  ناـیدأ  رب  ار  مما 
هجو هچب  یمدآ  زیچ  هچب  اـیآ  هک  هد  ربـخ  رمأ  نیا  تقیقح  زا  ارم  رکب  وبأ  يا  وت  نکل  تسا  نینچ  یلب  تفگ : مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا 

دّمحم نب  رفعج  ترـضح  زا  تـسا . ناـیع  زیاـج و  ناـقلخ  تیـالو  رمأ  رد  فّرـصت  نآ  هلیـسوب  ار  وا  ددرگ و  تـّما  تفـالخ  رمأ  ّقحتـسم 
مالـسا لهأ  افلخ و  همزـال  هک  تافـص  زا  رکب  وبأ  زا  ردـیح  نینمؤملا  ریمأ  ترـضح  نوچ  هک  تسا  لوقنم  يورم و  مالّـسلا  هیلع  قداّـصلا 

دنک دهعب  افو  دیامن و  هّیضرم  لاعفأب  تلالد  تحیصن و  ار  تّما  هتسویپ  هک  تسا  مزال  هفیلخ  رب  نسحلا  وبأ  ای  تفگ : رکب  وبأ  دیسرپ  تسا 
و دیامن ، لعف  لوق و  رد  لدع  راهظا  و  دـیامرف ، كولـس  تریـس  نسح  تاباحمب و  یلاعت  هَّللا  قلخ  ریاس  ایارب و  هّفاک  اب  دـنکن و  هنهادـم  و 
نآ و هب  تبغر  مدـع  ایند و  زا  دـهز  و  دـشاب ، هتـشاد  باوص  قیال و  هجو  رب  باطخلا  لـصف  بآـمتلاسر و  ترـضح  ّتنـس  باـتکب و  ملع 

ّیلو ترـضح  هاگنآ  دـش . تکاس  هدـیناسر  اجنیاب  نوچ  رکب  وبأ  تسا . مزال  بجاو و  رود  هاوخ  کیدزن و  هاوخ  ملاظ  زا  مولظم  فاـصتنا 
: تفگ رکب  وبأ  تسا . ماظع  ءایبنأ  دّیس  يافلخ  هّیرورض  طیارش  هلمج  زا  مانألا  دّیس  یتبارق  مالـسا و  رد  تقبـس  رکب  وبأ  يا  هک : دومرف  هَّللا 

تـسا مسق  ارت  رکب  وـبأ  يا  تفگ : مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملا  ریمأ  ترـضح  هاـگنآ  تسطرـش . زین  تبارق  تقباـس و  نسحلا  وـبأ  اـی  معن 
امش رد  هکلب  یلع  ای  تفگ : رکب  وبأ  نم ؟ رد  ای  تسا  دوجوم  وت  رد  هفیلخ  رد  طورـشم  روکذم  لاصخ  نیا  ایآ  ملاع  راگدرورپ  ترـضحب 
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ادخ لوسر  ترضح   88 ص : ج2 ، جاجتحالا ، باوج  بحاص  ایآ  هک  تسا  مسق  یلاعت  يادخب  ارت  رکب  وبأ  ای  تفگ : تسا . ادیوه  رهاظ و 
رکب وبأ  يا  تفگ : وت . هکلب  نسحلا  وـبأ  اـی  تفگ : نم ؟ اـی  يدوـب  وـت  نیملـسم  عـیمج  یماـسأ  رکذ  زا  شیپ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 

يا تفگ : وت . هکلب  تفگ  نم ؟ ای  يدوب  وت  ةءارب  هروسب  تّما  یمامت  تهج  زا  مظعأ  عمج  مسوم و  لهأ  يارب  زا  مـالعا  راعـشا و  بحاـص 
ناج سفنب و  راغ  زور  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  ترضح  تیاقو  تظفاحم و  نم  ایآ  هک  تسا  مسق  ملاع  يادخب  ارت  رکب  وبأ 

دومحملا ّیبن  ثیدـح  رب  انب  نم  ایآ  تسا  مسق  ملاع  يادـخب  ارت  رکب  وبأ  يا  تفگ : وت . هکلب  نسحلا  وبأ  اـی  تفگ : رکب  وبأ  وت ؟ اـی  مدومن 
يا تفگ : نسحلا . وبأ  ای  وت  هکلب  تفگ : وت ؟ ای  مدش  هملسم  ملسم و  همه  یلوم  وت و  یلوم  مخ  ریدغ  زور  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 

ای مداد  لیاسب  هک  متاخ  ةاکز  تیآ  رد  دوب  ص )  ) هَّللا لوسر  تیالو  اـب  ادـخ  زا  تیـالو  ارم  اـیآ  هک  تسا  مسق  ملاـع  يادـخب  ارت  رکب  وبأ 
ترازو ارم  اـیآ  هک  تسا  مسق  یلاـعت  كراـبت و  يادـخب  ارت  رکب  وبأ  يا  تفگ : نسحلا . وـبأ  يا  دوـب  وـت  يارب  هکلب  تفگ : دوـب  وـت  يارب 

وت يارب  هکلب  نسحلا  وبأ  ای  تفگ : دوب  وت  يارب  ای  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  زا  نوره  لثمب  دوب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یلاعت  هَّللا  لوسر 
نورب نم  داجمأ  دالوأ  لهأ و  اب  نیکرشم  هلهابم  زور  رد  همحّرلا  ّیبن  ترـضح  ایآ  هک  تسا  ملاع  يادخب  مسق  ارت  رکب  وبأ  يا  تفگ : دوب .
تسا مسق  یلاعت  بجاو  ترضحب  ارت  رکب  وبأ  يا  تفگ : امش . دالوأ  لهأب و  امشب و  هکلب  نسحلا  وبأ  ای  تفگ : وت ؟ دالوأ  لهأ و  اب  ای  دمآ 
تهج  89 ص : ج2 ، جاجتحالا ، زا  ای  هتشگ  لزان  نمیهم  ترـضح  زا  سجر  زا  ریهطت  هیآ  نم  دالوأ  لهأ و  هطـساوب  نم و  يارب  زا  ایآ  هک 
تـسا مسق  ملاع  يادخب  ارت  رکب  وبأ  يا  تفگ : امـش . تیب  لهأ  زا  امـش و  تهج  زا  هکلب  نسحلا  وبأ  ای  تفگ : رکب  وبأ  وت ؟ تیب  لها  وت و 

وذ لوسر  لوقب  نم  دالوأ  نم و  تیب  لهأ  مدوب و  نم  ءاسکلا  موی  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هّیربلا  دّیس  ترضح  توعد  بحاص  ایآ  هک 
وبأ يا  تفگ : وت . دالوأ  لهأ و  و  يدوب . وت  هکلب  نسحلا  ابأ  ای  تفگ : يدوب ؟ وت  ای  راّنلا  یلا  کیلا ال  یلهأ  ءـالؤه  ّمهّللا  دومرف : هک  ننملا 

؟ يدوب وت  ای  مدوب  نم  ًاریِطَتْـسُم  ُهُّرَـش  َناک  ًامْوَی  َنُوفاخَی  َو  ِرْذَّنلِاب  َنُوفُوی  هیاـپ : تلـالج  هیآ  بحاـص  هک  تسا  مسق  ملاـع  يادـخب  ارت  رکب 
باّهو دزیا  مکح  هب  باتفآ  هک  یـسک  نآ  وت  ایآ  هک  تسا  مسق  ملاع  يادـخب  ارت  رکب  وبأ  يا  تفگ : يدوب . وت  هکلب  نسحلا  وبأ  ای  تفگ :

نآ زا  سپ  دـینادرگ  يّدؤم  هدـش  توف  تشاد  واـب  هیکت  نوچ  یحوب  ّلـج  ّزع و  لوسر  لغـش  هطـساوب  هک  يزاـمن  وا  اـت  تشگرب  وا  يارب 
مـسق هرکذ  یلاعت  يادخب  ارت  رکب  وبأ  يا  تفگ : نسحلا . وبأ  ای  يدوب  وت  هکلب  تفگ  مدوب ؟ نم  ای  دومن  باجتحا  تبیغ  باجح  هب  باتفآ 

ای ّیلع  ّالا  یتف  راقفلا و ال  وذ  ّالا  فیـس  ال  هک : يدومن  ادـن  یلاعت  کـلم  مکحب  يداـنم  نامـسآ  ناـنطب  زا  هک  یناوج  نآ  وت  اـیآ  هک  تسا 
سدـقأ بهاو  ترـضح  هک  سک  نآ  یئوت  ایآ  هک  تسا  مسق  ملاع  يادـخب  ارت  رکب  وبأ  يا  تفگ : یئوت . هکلب  نسحلا  وبأ  ای  تفگ : منم ؟
دوجولا بجاو  تناعا  دادماب و  وا  دومرف  اطع  واب  مالـسا  لهأ  تیار  زین  دومحملا  ّیبن  ترـضح  دوب  هدرک  رّرقم  وا  تسدب  ربیخ  حـتف  نوچ 

وت ایآ  هک  تسا  مسق  ربکأ  يادـخب  ارت  رکب  وبأ  يا  تفگ : هاگنآ  سپ  نسحلا . وبأ  اـی  يدوب  وت  هکلب  تفگ : مدوب ؟ نم  اـی  دومن  ربیخ  حـتف 
برح و هکرعم  رد  نیملـسم  ریاس  ملاع و  دّیـس  ترـضح  كرابم  رطاخ  زا  ملأ  نزح و  مغ و  هودـنا و   90 ص : ج2 ، جاجتحالا ، هک  يدوب 

يادخب ارت  رکب  ابأ  يا  تفگ : نسحلا . وبأ  ای  يدوب  وت  هکلب  تفگ : نم ؟ ای  تشادرب  دـناعم  رفاک  نآ  لتق  هلیـسوب  ّدو  دـبع  نب  ورمع  اب  مزر 
دزنب نوچ  دومن و  لاسرا  نایّنج  بناجب  تلاسرب  هتـسناد  نیمأ  ار  وا  دوبعملا  ّیبن  ترـضح  هک  يدوب  وت  ایآ  هک  تسا  مسق  یلاعت  كرابت و 
رکب وبأ  يا  تفگ : يدوب . وت  هکلب  نسحلا  وبأ  يا  تفگ : مدوب ؟ نم  ای  داد ، باوج  ضرع  زا  دـعب  دنتـشاد  هک  لاؤس  هنوگ  ره  هتفر  ناـشیا 

هب ات  رـشبلا  وبأ  مدآ  ترـضح  تشپ  زا  هدینادرگ  انز  حافـس و  زا  رّهطم  كاپ و  ارم  ربکأ  يادخ  هک  منم  ایآ  هک  تسا  مسق  ملاع  يادخب  ارت 
بلّطم دبعب  ات  برعلا  مجعلا و  وبأ  مدآ  تشپ  زا  وت  نم و  یلع  ای  دومرف : هک  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  ترـضح  لوق  رب  انب  مردپ 
یلاعت كرابت و  يادخب  ارت  رکب  وبأ  يا  تفگ : يدوب . وت  هکلب  نسحلا  وبأ  ای  تفگ : يدوب ؟ وت  ای  انز  حافـس و  زا  هن  میدش  ّدلوتم  حاکن  زا 

رتخد دومن و  رایتخا  دـیزگرب و  ارم  راصنأ  رجاهم و  ریاس  زا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ترـضح  هک  منم  اـیآ  هک  تسا  مسق 
. يدوب وت  هکلب  نسحلا  وبأ  ای  تفگ : يدوب ؟ وت  ای  دومن  وتب  همطاف  جیوزت  یلاعت  يادخ  یلع  ای  تفگ : دومرف و  جـیوزت  نمب  ار  همطاف  دوخ 

ّقح رد  هچنانچ  ما  نیلسرملا  دّیس  ترضح  یتناحیر  یطبـس و  نیـسح  نسح و  دلاو  نم  ایآ  تسا  مسق  ملاع  يادخب  ارت  رکب  وبأ  يا  تفگ :
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يا تفگ : يدوب . وت  هکلب  نسحلا  وبأ  ای  تفگ : يدوب ؟ وت  ای  امهنم  ریخ  امهوبأ  هّنجلا و  لهأ  بابش  يدّیـس  یتناحیر  امه  هک  دومرف  ناشیا 
اب تّنج  رد  هتـشگ  لالجلا  وذ  تمارک  لاـب   91 ص : ج2 ، جاجتحالا ، ودـب  نّیزم  هک  یـسک  ایآ  هک  تسا  مسق  یلاـعت  يادـخب  ارت  رکب  وبأ 
ارت رکب  وبأ  يا  تفگ : تست . ردارب  هکلب  نسحلا  وبأ  يا  تفگ : نم ؟ ردارب  ای  تست  ردارب  تسا  ناـنچ  تشگ  ریـسب و  ناریط و  رد  هکئـالم 
ءادا هدومن  ادن  نآ  دعوم  زاجیاب  مسوم  رد  متشگ و  نمیهم  لوسر  ترضح  نید  نماض  هک  منم  ایآ  هک  تسا  مسق  یلاعت  يادخ  ترـضحب 
لکأ يارب  زا  سدقأ  لوسر  ترـضح  هک  یـسک  نآ  منم  ایآ  رکب  وبأ  يا  تفگ : يدوب . وت  هکلب  نسحلا  وبأ  ای  تفگ : يدوب ؟ وت  ای  مدومرف 

ینیتیا ّمهّللا  هک  دومرف  هچنانچ  دومن  اـعد  ار  یـسک  نآ  روضح  سّدـقم  دزیا  ترـضح  زا  دوب  رـضاح  ترـضح  نآ  دزن  رد  هک  ناـیرب  غرم 
یلاعت كرابت و  لوسر  تمدخب  سک  چیه  ننملا  وذ  ترضح  رمأب  نم  ریغب  ریّطلا و  اذه  نم  یعم  لکأیل  يدعب  کیلا  ّیلا و  کقلخ  ّبحأب 

ایآ هک  تسا  مسق  یلاعت  كرابت و  يادخب  ارت  رکب  وبأ  يا  تفگ : يدوب . وت  هکلب  نسحلا  وبأ  ای  تفگ : يدوب ؟ وت  ای  دشن ، رضاح  سّدقت  و 
نسحلا وبأ  ای  تفگ : یئوت ؟ ای  ناحبس  دزیا  نآرق  لیوأت  رب  نیقرام  نیطـساق و  نیثکان و  لاتقب  ارم  داد  تراشب  ملاع  دّیـس  ترـضح  هک  منم 

یلاـعت كراـبت و  يادـخ  هک  یـسک  نآ  منم  اـیآ  هک  تسا  مسق  یلاعتیادـخب  ارت  رکب  وبأ  يا  تفگ : هَّللا  یلو  ترـضح  هاـگنآ  یئوت . هکلب 
نـسحلا وبأ  يا  تفگ : یئوت ؟ ای  ّیلع  مکاضقأ  هک  دومرف  باطتـسم  باطخ  باطخلا  لصف  ءاضقلا و  ملعب  ار  وا  هدرک و  وا  بناجب  تلـالد 

یگمه و مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مدآ  دـلو  دّیـس  هکنآ  منم  ایآ  هک  تسا  مسق  یلاعتیادـخب  ارت  رکب  وبأ  يا  تفگ : هاگنآ  یئوت . هکلب 
ج2، جاجتحالا ، نسحلا  وبأ  ای  تفگ : یئوت ؟ ای  دومن  مانأ  عیمج  تراما  يارب  نم  مالـسب  رمأ  دوخ  تایح  ماّیأ  رد  ار  مما  باحـصأ  یماـمت 

مانألا دّیس  مالک  رخآ  رد  مدش  رضاح  هکنآ  منم  ایآ  هک  تسا  مسق  یلاعت  يادخ  ترضحب  ارت  رکب  وبأ  يا  تفگ : يدوب . وت  هکلب   92 ص :
ارت رکب  وبأ  يا  تفگ : زاب  یئوت . هکلب  نسحلا  وبأ  يا  تفگ : یئوت ؟ ای  متشگ  ترضح  نآ  نفد  لسغ و  ّیلوتم  ماّلعلا و  کلم  تاولص  هیلع 

یـشیپ تقبـس و  مما  یمامت  زا  یـشیرق  لوسر  نآب  امـش  یتبارق  هقالع  یـشیوخ و  هطبار  هک  یـسک  یئوت  ایآ  هک  تسا  مسق  یلاعت  يادـخب 
یلاعت يادخ  هک  یـسک  نآ  یئوت  ایآ  هک  تسا  مسق  ملاع  يادـخب  ارت  رکب  وبأ  يا  تفگ : نسحلا . وبأ  ای  یئوت  هکلب  تفگ : منم ؟ ای  هتفرگ 

يدومن و هفاضا  نآ  رب  هَّللا  یّلـص  دّـمحم  ترـضح  دومرف و  هلماعم  وا  اب  لیئربج  دومن و  اطعا  يرانید  جایتحا  ترورـض و  ماگنه  رد  ار  وا 
نوچ هک : تسا  لوقنم  يورم و  مالّـسلا  مهیلع  قداّصلا  دّـمحم  نب  رفعج  نیمألا  قطاّنلا  ماما  ترـضح  زا  منم ؟ ای  يدومن  ماعطا  ار  وا  دالوأ 
هکلب نسحلا  وبأ  ای  تفگ  نآ  زا  دعب  تسیرگب و  رکب  وبأ  دـیناسر  ماقم  نیاب  مایتلا  قدـص  مالک  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریمأ  ترـضح 
راوس دوخ  كرابم  فتک  رب  اریو  ربمغیپ  ترـضح  هک  یئوت  اـیآ  هک  تسا  مسق  یلاـعت  ملاـع  يادـخب  ارت  رکب  وبأ  يا  تفگ : هاـگنآ  یئوت .

یتساوخیم رگا  دیسر  مهب  فرش  تّزع و  ردقنآ  مامّتلاب و  ناثوأ  نآ  مائل  روص  رسک  مارحلا و  هَّللا  تیب  زا  مانـصأ  حرط  ماگنه  رد  دینادرگ 
يادخب ارت  رکب  وبأ  يا  تفگ : يدوب . وت  هکلب  نسحلا  وبأ  ای  تفگ : مدوب ؟ نم  ای  یتشاد  تردق  هنیآ  ره  يریگ  تسدب  ار  اهنامسآ  قفا  هک 

ینم ياول  بحاص  وت  هک : دومرف  وت  ّقح  رد  یلاـعت  يادـخ  لوسر   93 ص : ج2 ، جاجتحالا ، ترـضح  هکنآ  یئوت  ایآ  هک  تسا  مسق  ملاع 
وت ایآ  هک  تسا  مسق  یلاعت  كرابت و  يادـخ  ترـضحب  رکب  وبأ  يا  تفگ : هاگنآ  نسحلا . وبأ  اـی  یئوت  تفگ : منم ؟ اـی  ترخآ  اـیند و  رد 

حتفب دومن  شدجسم  زا  تیب  لهأ  باحصأ و  باوبأ  یمامت  ّدس  هک  یماگنه  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  هکنآ  يدوب 
هکلب تفگ : رکب  وبأ  مدوب ؟ نم  ای  دومن  لالح  زین  وت  رب  دوب  لالح  ورب  هچ  ره  لاعتم  دزیا  لوسر  ترـضح  دومرف و  رمأ  دجـسم  رد  وت  باب 

ترـضح اـب  يوجن  زا  شیپ  هکنآ  يدوب  وت  اـیآ  هک  تسا  مسق  یلاـعت  كراـبت و  يادـخب  ارت  رکب  وبأ  يا  تفگ : نسحلا . وبأ  اـی  يدوب  وـت 
باتع و هیاپ  تلالج  هیآ  نیاـب  ار  موق  یماـمت  ملاـع  رداـق  ترـضح  هک  ماـگنه  رد  يداد  هقدـص  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر 

رکب وبأ  يا  تفگ : سپ  يدوب . وت  هکلب  نسحلا  وبأ  ای  تفگ : مدوب ؟ نم  ای  ۀیآلا  ْمُکاوْجَن  ْيَدَی  َْنَیب  اُومِّدَُقت  ْنَأ  ُْمتْقَفْـشَأ  َأ  هک : دومن  باطخ 
رـشبلا ریخ  تنب  همطاف  ترـضحب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هکنآ  یئوت  ایآ  هک  تسا  مسق  یلاعت  كرابت و  يادخب  ارت 

رخآ لوسر  ترضح  هک  ثیدح  رد  ناقیا  مالساب و  ناشیا  حجرا  نامیاب و  نامدرم  لّوا  هک  یسکب  مدرک  جیوزت  ارت  نم  هک  دومرف  باطخ 
یلاعت كرابت و  يادـخب  ارت  رکب  وبأ  يا  تفگ : سپ  يدوب . وت  هکلب  نسحلا  وبأ  ای  تفگ : رکب  وبأ  مدوب ؟ نم  ای  تسنآ  باـب  رد  ار  ناـمّزلا 
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وبأ اـی  تفگ : رکب  وبأ  مدوب ؟ نم  اـی  دـندرک  مالـس  وا  رب  نامـسآ  تفه  هکئـالم  هک  ردـب  هاـچ  زور  رد  هکنآ  يدوب  وـت  اـیآ  هک  تسا  مسق 
هک تسلوقنم   94 ص : ج2 ، جاجتحالا ، يورم و  مالّـسلا  مهیلع  دّـمحم  نب  رفعج  نیمألا  قداّصلا  ماما  ترـضح  زا  يدوب . وت  هکلب  نسحلا 

نامدود فرشأ  لوسر  ترضح  وا و  يارب  بهاو  ترضح  هک  بقانم  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  بلاغلا  هَّللا  دسأ  ترضح  عون  نیمهب 
فصّتم یـسک  وت  ریغب  یئوت و  هکلب  نسحلا  وبأ  ای  هک : تفگیم  رکب  وبأ  دومنیم و  نآ  ياصحا  دادعت و  دوب  هدینادرگ  نّیعم  بلاغ  نب  ّيؤل 

ناسنا هک  نآ  لاثمأ  هلماش و  تافـص  نیاـب  نوچ  تفگ : یلع  ع )  ) نینمؤملا ریمأ  دـش . دـهاوخن  لابقتـسا  لاـح و  رد  لاـمک  تافـص  نیاـب 
يادـخ زا  رورغم  زیچ  هچ  رکب  وبأ  يا  ارت  سپ  ددرگیم  مالّـسلا  ةولّـصلا و  هیلع  دّـمحم  تّما  روما  مارـصنا  ماجنا و  راوازـس  ماـیق و  ّقحتـسم 

رد تافص  نیا  الصأ  هک  هدینادرگ  يرولا  ّیبن  نآ  نید  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  یفطصم  دّمحم  ترـضح  یبتجم  لوسر  زا  یلاعت و 
وبأ يدـینادرگ ؟ راتفرگ  ار  دوخ  هنوگچ  سپ  يدـنام  یلاخ  يراع و  تّلم  نید و  تاّیرورـض  تّما و  هیلا  جاتحم  زا  وت  تسین و  دوجوم  وت 

تلهم زور  رخآ  ات  زورما  ارم  یتفگ  تسار  یتفگ  هچ  ره  نسحلا  وبأ  اـی  تفگ : تسیرگب و  رایـسب  هّیربلا  ماـما  مـالک  عامتـسا  زا  دـعب  رکب 
ارت تفگ : مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریمأ  میامرف . لّمأت  ّربدت و  باب  نآ  رد  مدینـش  امـش  زا  هچنآ  میامن و  رکف  دوخ  راک  نآ  رد  ات  دـیهد 
رد هتشاد  وکین  زور  نآ  رد  ار  دوخ  سفن  دومن و  تعجارم  دوخ  ماقم  لزنمب و  ترـضح  نآ  تمدخ  زا  رکب  وبأ  تقو  نآ  رد  تسا . تلهم 

رواد ترضح  ّیلو  اب  رکب  وبأ  تولخ  نوچ  دومنن و  لوخد  تصخر  نذا و  دوخ  دزنب  ار  يدحأ  چیه  بش  ات  زور  نآ  دومرف و  تولخ  هناخ 
كرت هتـشگ  ظعّتم  مانألا  ماما  مالک  زا  ادابم  هک  دیـسرتیم  دـیدرگیم و  ناریح  دّدرتم و  نامدرم  نایم  رد  ّرطـضم و  تیاغب  دوب  هدیـسر  رمعب 

95 ص : ج2 ، جاـجتحالا ، ترـضح  باوـخ  رد  دـیزگ  تحار  تحارتـسا  رتـسبب  رکب  وـبأ  دـمآرد و  بش  نوـچ  اّـما  دـیامن  تّما  تفـالخ 
رد باّهو  دزیا  ّیبن  میرکت  میظعت و  هطـساوب  بارطـضا  تعراسم و  لامک  اب  وا  دـش  رـضاح  وا  سلجم  رد  هدـیدرگ  لّثمتم  ورب  بآمتلاسر 

یفرطب هک  دنیبیم  نانچ  ایؤر  ملاع  رد  رکب  وبأ  دینادرگ  وزا  كرابم  يور  دیجم  دزیا  لوسر  ترضح  درک  مالـس  تساخرب و  باوخ  ملاع 
يور ترضح  نآ  زاب  درک  مالس  مانالا  دّیـس  ترـضحب  هیناث  ةّرک  هدمآ  وا  لباقمب  دوب  كرابت  یلاعت و  هَّللا  ّیبن  ترـضح  كرابم  يور  هک 

ضورعم هدمآ  دومحملا  ّیبن  ترـضح  لباقم  هب  دوز  هتـشگ  ناریح  هدرزآ و  نامز  نآ  رد  رکب  وبأ  دومن  رگید  بناجب  لیم  دینادرگب و  وزا 
مدـیناسرن مارـصنا  ماجنا و  ریخب  ار  امـش  رمأ  نآ  نم  هک  يدـینادرگ  رومأم  رمأ  چـیهب  ارم  ص )  ) هَّللا لوسر  ای  هک  دومن  ءاـضتقا  ضیف  يأر 

وبأ باوج  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  ترضح  دیـسرن . روهظب  نم  زا  ملاع  دّیـس  ترـضح  مکح  فالخ  زگره  هک  هقیفوت  نسح  هَّلل و  دمحلا 
مکح رمأ و  سّدقم  لوسر  سدقأ و  يادخ  هک  یـسک  اب  ینمـشد  توادع و  راهظا  وت  هک  مهد  وت  مالـس  باوج  نم  نوچ  هک : دومرف  رکب 
باب نآ  رد  الصأ  يامن و  نآ  ّقحتسمب  ّقح  ّدر  دوز  یئامرفیم  وا  ّقح  رد  فّرصت  قاقحتسا  ریغب  و  یئامنیم ، دندومن  وا  یتسود  تالاومب و 
یـسک نآ  دومرف  دومحملا  ّیبن  ترـضح  تسیک ؟ ّقح  لهأ  ص )  ) هَّللا لوسر  ای  تفگ : رکب  وبأ  يامرف . تعراسم  هتـسنادن  زیاج  ار  ریخأـت 

نآ امـش و  باـتع  باـطخ و  زا  ار  دوخ  مدرک و  وا  ّقـح  ّدر  نم  هَّللا  ّیبـن  اـی  تفگ : رکب  وـبأ  تسا . مالّـسلا  هیلع  یلع  دوـمن  باـتع  ارت  هک 
و دیدرگ . رادیب  باوخ  زا  دیدن و  ار  مالّـسلا  ةولّـصلا و  هیلع  لوسر  رگید  دیناسر  ماقم  نیاب  مالک  نوچ  مدـینادرگ ، صلختـسم  بآمتیالو 

تسد ع )  ) نسحلا وبأ  ای  تفگ : دمآ و   96 ص : ج2 ، جاجتحالا ، مالّسلا  هیلع  هَّللا  ّیلو  یلع  ترضح  تمدخب  هاگپ  دش  علاط  حبـص  نوچ 
ّدر و مارکـالا  ّیبن  ترـضح  هک  تشاد  ضورعم  بآـمتیالو  نآ  تمدـخب  باوبأ  عیمج  نم  ار  باوخ  قیاـقح  منک و  وت  تعیب  اـت  رآ  شیپ 

باتعب تراشا  دنداد و  ناشن  امشب  مدیسرپ  نآ  ّقحتسم  لهأ و  زا  نوچ  دومن و  ّقح  لهأب  ّقح  ّدرب  مکح  رمأ و  ارم  دادن و  نم  مالس  باوج 
هَّللا ناوضر  نیمألا  قداّصلا  رفعج  ترضح  زا  ناتسب . تعیب  نم  زا  لاجعتسا  تعرسب و  لاحلا  هّتبلا  دندومن  دوب  هتشذگ  امش  نم و  نایم  هک 
منک تعیب  وت  اب  ات  ياشگب  تسد  مالّسلا  هیلع  یلع  ای  هک  دومن  سامتلا  رکب  وبأ  نوچ  هک : تسا  يورم  لوقنم و  نیعمجأ  هئابآ  یلع  هیلع و 

یلعب تفـالخ  رمأ  دومن و  تعیب  دـیلام و  ترـضح  نآ  تسدـب  تسد  رکب  وبأ  دوـشگ  تسد  ع )  ) یلع نینمؤـملا  ریمأ  ترـضح  مد  نآ  رد 
نم ات  یئاـمرف  تقفارم  تقفاوم و  ننملا  وذ  لوسر  ترـضح  دجـسم  اـت  يآ و  نوریب  نم  اـب  یلع  اـی  تفگ : دومرف و  میلـست  مالّـسلا  هیلع -
دعب امش  مان  نآ و  لهأب  ّقح  ّدرب  باوخ  رد  ارم  بآمتلاسر  ترضح  ندومن  رمأ  ات  تشذگ  امـش  ام و  نایم  هچنآ  زا  مهد  ربخ  ار  مما  عیمج 
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امـشب راک  نیا  هتخاس  صلختـسم  رمأ  نیا  زا  ار  دوخ  سپ  میامن و  ناـیب  ناـشیارب  امـش  روضحب  ار  نآ  یگمه  دـندرک  ناـیب  نم  صّحفت  زا 
ترضح زا  سامتلا  نیا  رکب  وبأ  نوچ  هک  تسا  لوقنم  مالّسلا  هیلع  قداّصلا  دّمحم  نب  رفعج  نیمألا  قطاّنلا  ماما  ترضح  زا  میامرف . میلست 

نوریب هتـشگ  صّخرم  هَّللا  ّیلو  نآ  روضح  زا  رکب  وبأ  هاـگنآ  دـشاب . نینچ  تفگ  دومرف ، لوبق  ترـضح  نآ  دومن  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریمأ 
وا زا  دوب  وا  بلط  رد  نوچ  دیـسر  رکب  وبأ  هب  رمع  هار  نایم  رد  ّرطـضم  ریغ  یلاع و  تیاـهنیب  سفن  نکیل  ّریغتم  تیاـغ  هب  شگنر  دـمآ و 

باوخ لاوحأ  بتارم  عیمج  رکب  وبأ  میامنیم ؟ هدـهاشم  یـضام  فالخ  رب  ارت  لاـح  هک  تسلاـح  هچ  ارت  هَّللا  لوسر  هفیلخ  اـی  هک  دیـسرپ 
وا و ناـیم  هک  باـطخ  باـتع و  زا  هچنآ  هتـشذگ و  باـب  نآ  رد  بآـمتلاسر  ترـضح  وا و  ناـیم  هچنآ  دوخ و   97 ص : ج2 ، جاجتحالا ،

هفیلخ يا  تفگ : بارطـضا  يور  زا  رمع  داد . ربـخ  رمعب  باوبـألا  عـیمج  نم  هتـشگ ، روکذـم  مالّـسلا  هـیلع  یلع  نینمؤـملا  ریمأ  ترـضح 
نیا هک  اریز  یئامنن  ناشیا  لاعفأ  لاوقأ و  رب  دامتعا  يدرگن و  مشاه  ینب  رحـس  هتفیرف  هک  تسا  مسق  ملاع  يادـخب  ارت  بآـمتّوبن  ترـضح 

لاؤس و نیا  لاثمأب  هک  دـیاب  میدـید  رایـسب  رحـس  بلّطملا  دـبع  ینب  زا  ام  هچ  دـیامن  بجع  امـش  اـم و  رظن  رد  هک  تسین  یلوا  هبترم  رحس 
لد یـشاب و  رادیاپ  تباث و  رمأ  نآ  رد  راقو  هنیکـس و  اب  هدوب  یعاس  ّدجم و  دوخ  راک  رد  یئامنن و  بارطـضا  باوخ  نیا  دننامب  باوج و 

هکنآ ات  دومنیم  همدمد  سوسفا و  ار  وا  دوب و  رکب  وبأ  لابندب  زور  نآ  رد  رمع  ضرغ  یشارخن . ناشنرحس  نانخس  نیا  لثمب  ثبعب  ار  دوخ 
نیاب علّطم  نوچ  ع )  ) ریمأ ترـضح  اّما  دـینادرگب . دوب  هدرک  ءاعّدـلا  ۀـیّحتلا و  هیلع  یـضترملا  ّیلع  اـب  هک  یطرـش  يأر  مزع و  نآ  زا  ار  وا 

زا الصأ  دیشک و  راظتنا  دیدم  تّدم  هدش  رـضاح  رـشبلا  ریخ  دجـسمب  رکب  وبأ  هدعو  رب  دوبن  رتشیپ  يأر  زا  رکب  وبأ  عاجترا  رمع و  تکرح 
هدمآ هّیربلا  دّیـس  ترـضح  ربق  کیدزن  دندینادرگرب  طرـش  دهع و  نآ  زا  ار  وا  رکب  وبأ  هعبت  هک  تسناد  دیدن  رثأ  ناشن و  نارای  رکب و  وبأ 

راخ كوشرپ و  تخرد  تسوپ  اجنیا  رد  هک  تسیچ  ارت  نسحلا  وبأ  ای  تفگ : دـش  رـضاح  اجنآ  رد  رمع  تسـشنب  یتعاـس  تراـیز  زا  دـعب 
لّدبتم ار  رمأ  نآ  نیقفانم  نیقیب  هک  تسناد  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریمأ  ترـضح  ینکیم ؟ رازآ  ار  دوخ  ثبعب  ینکیم و  راوشدب  نخانب 

ج2، جاجتحالا ، َنیِِرباَّصلا . َعَم  َهَّللا  َّنِإ  هک  دومرف  راثد  راعـش و  ار  ربص  دومن و  دوخ  يارـس  تلودـب  تدواـعم  تعجارم و  دـندرک  رّیغتم  و 
98 ص :

زا هک  یماگنه  رد  و  دومن ، یملق  ناشیاب  رمع  هک  یتباتک  باوجب  باّطخلا  نب  رمعب  هنع  هَّللا  یضر  یـسراف  ناملـس  جاجتحا  نایب  رکذ  لصف 
: هک دومن  یملق  تباتک  ناونع  ّلوا  رد  ناملس  نآ  تیالو  زا  نامیلا  نبا  ۀفیذح  لزع  زا  دعب  دوب  نیادم  یلاو  وا  لبق 

زا هک  یماگنه  رد  و  دومن ، یملق  ناشیاب  رمع  هک  یتباتک  باوجب  باّطخلا  نب  رمعب  هنع  هَّللا  یضر  یسراف  ناملس  جاجتحا  نایب  رکذ  لصف 
ِنمْحَّرلا ِهَّللا  ِمِْسب  هک : دومن  یملق  تباـتک  ناونع  لّوا  رد  ناملـس  نآ  تیـالو  زا  ناـمیلا  نبا  ۀـفیذح  لزع  زا  دـعب  دوب  نیادـم  یلاو  وا  لـبق 

دیـسر نمب  وت  تباتک  هک  یتسردـب  رمع  يا  دـعب : اّما  باّطخلا  نب  رمع  يوسب  بآـمتلاسر  ترـضح  مـالغ  ناملـس  زا  تباـتک  نیا  ِمیِحَّرلا :
نّیعم نآ  هطـساوب  نیادـم  تراـماب  ارت  نم  هک : يدومن  یملق  هفیحـص  نآ  رد  و  رامـشیب ، خـیبوت  رب  يوـتحم  رایـسب و  شنزرـس  رب  لمتـشم 
علّطم وا  كولس  ریس و  رب  یئامرف و  وا  لمع  ماّیأ  يافعتسا  یئامن و  عطق  نیادم  زا  نامیلا  نبا  ۀفیذح  ناشن  هک  مدومن  رمأ  هکلب  هک  مدومرف 

رمع يا  تشون  ناملـس  ینادرگ . فقاو  ملاع و   99 ص : ج2 ، جاجتحالا ، نسح  هاوخ  حـیبق و  هاوخ  وا  ماوع  لاعفأ و  عیمج  زا  ار  ام  هتـشگ 
هچنانچ دومن  لازتعا  یهن و  لازی  باتک ال  مکحم  رد  لاعفأ  نیا  لـثم  باـکترا  زا  ارم  لاـعتم  کـلم  ترـضح  اـّما  یئاـمنیم  رمأ  وت  هچ  رگا 

ْنَأ ْمُکُدَـحَأ  ُّبُِحی  َأ  ًاـضَْعب  ْمُکُـضَْعب  ْبَتْغَی  ـال  َو  اوُسَّسََجت  ـال  َو  ٌْمثِإ  ِّنَّظلا  َضَْعب  َّنِإ  ِّنَّظلا  َنِم  ًارِیثَک  اُوِبنَتْجا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی  هک : دومرف 
سّسجت تسا و  نعط  مثا و  بجوم  ّنظ  یضعب  هک  اریز  تسین ، اور  ناناملـسمب  دب  ّنظ  ینعی : َهَّللا . اوُقَّتا  َو  ُهوُُمتْهِرَکَف  ًاْتیَم  ِهیِخَأ  َمَْحل  َلُکْأَی 

لوانت دشاب  هدرم  هک  ار  نمؤم  ردارب  تشوگ  هک  تسنانچ  نانمؤم  هدـننکتبیغ  هچ  تسین  تصخر  زیاج و  تّیرب  زا  يدـحأ  چـیه  تبیغ  و 
مسک نآ  هن  نم  رمع  يا  دنیامنن . مادقا  نآب  الـصا  دنیامن و  زیهرپ  نآ  زا  نامیا  لهأ  هک  دیاب  تسا  نایع  مزال و  نآ  زا  تیهارک  سپ  دیامن 
لغش ار  یفابلیبنز  هک  يدرک  رکذ  هچنآ  اّما  مدرگ  هلآ  ترضح  هاگرد  یصاع  وت  رمأ  تعاطا  هطساوب  متفا و  نامیلا  نب  ۀفیذح  یپ  رد  هک 
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خیبوت شنزرـس و  دـیامن  تموادـم  نآ  رب  هک  ار  یـسک  نمؤم  هک  تسین  یلغـش  راک  ود  نیا  یئامنیم  لوانت  وج  نان  مادـم  یتخاـس و  دوخ 
هعیفر و معاطم  زا  هلیـسو  نادب  ندرک و  یفابلیبنز  ندروخ و  وج  نآب  نم  دزن  رد  هک  تسا  مسق  ارم  ملاع  يادخب  هَّللا  میأ  رمع و  ای  دیامن .
ّزع و يادخ  دزنب  تسا  ّبحأ  لضفأ و و  رایـسب  ندش  ینغتـسم  دشابن  نآ  ّقحتـسم  هچنآ  ءاعد  زا  نمؤم و  ّقح  بصغ  زا  هعیـسو و  براشم 

تفاییم وج  نان  هاگ  ره  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هک  مدید  نم  و  لمع ، نیرتهب  يوقتب و  تسا  نودأ  برقأ و  ّلج و 
يدومن یملق  تباتک  رد  هچنآ  اّما  و  دوبن . هدرزآ  نآ  زا  دومرفیم و  رورـس  حرف و  راهظا  دومنیم و  لواـنت  ار  نآ   100 ص : ج2 ، جاجتحالا ،

دوخ تقاـف  رقف و  ضرع  دـیئامن  اـطعا  ناـسحا و  نیا  امـش  هکنآ  زا  شیپ  نم  مدـینادرگ  نیادـم  یلاو  ار  امـش  مدرک و  ناـسحا  امـشب  هک :
زا كاب  تسین و  نم  براشم  معاطم و  یبوخب  رظن  الصأ  ارم  رمع  يا  تسا  نومأم  لیفک  نوچیب  يادخ  نوچ  مدرک  تّزعلا  ّبر  ترـضحب 

ماّلع کلم  ترـضح  یگدـنب  تّوق  هتـشگ  قمر  ّدـس  دورورف و  ولگب  قلح  زا  ماک و  هذالم و  زا  هک  یماعط  هک  اریز  مرادـن  نآ  دـب  کـین و 
هلیسوب وت  هک  يدومرف  هچنآ  اّما  دشاب . ریعـش  هشارج  هاوخ  دوب و  دنفـسوگ  زغم  و  هدیم ، درآ  نآ  هاوخ  تسا  دنـسپ  یفاک و  نامه  دسرمهب 

لهأ ات  مدـینادرگ  لیلذ  راوخ و  ار  دوخ  سفن  نم  يدـش  نآ  یتسـس  ّتیهولا و  ترـضح  ّتیناطلـس  فعـض  ثعاب  لاعفأ  لاـثمأ  باـکترا 
ایئوگ دنیامرف  لمح  نم  رب  دنراد  هک  لقث  راب و  هنوگ  ره  دنیامن و  دّدرت  نم  يالاب  رب  دنریگارف و  لپ  لثم  ارم  هکلب  دـننادن  ریمأ  ارم  نیادـم 

ّبر تّیناطلس  تّفخ  ببس  تّیهولا و  ترضح  ّتلذ  نهو و  بجوم  ددرگ  رداص  حناس و  نم  زا  هک  لامعأ  نیا  لاثمأ  تسا  نآ  امـش  معز 
ّبر تیصعم  رد  رّدقت  زا  تسا  رتزیزع  تیاغب  نم  دزن  رد  ّلج  ّزع و  يادخ  یگدنب  تعاط و  رد  ّللذت  هک  شاب  هاگآ  نادب و  تسا . تّزعلا 

هتفرگ تفلا  ناشیا  اب  يدومن و  كولـس  مدرم  یمامت  اب  نینچ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ملاع  دّیـس  ترـضح  هک  منادـیم  نم  و  تّزعلا .
زا یکی  نامّزلا  رخآ  لوسر  ترـضح  ایئوگ  هک  دندشیم  کیدزن  ترـضح  نآب  نانچ  ّتیناطلـس  تّوبن و  اب  زین  مدرم  يدـشیم و  کیدزن 

یـشیرق و زا  ساّنلا  ریاس  اذـه  عم  سالپ  نشخ و  سابل  دوب و  ظـیلغ  تشرد و  ماـعط  ص )  ) لوسر ترـضح  لوکأـم  و  تسا ، ناـمدرم  نآ 
و دندوب ، مارتحا  تّزع و  مالـسا و  نید و  رد  يواسم  دـحاو   101 ص : ج2 ، جاـجتحالا ، دزیا  هدـیزگرب  نآ  دزن  رد  دوسأ  ضیبأ و  یبرع و 

نم زا  دعب  ددرگ  ناناملسم  زا  رفن  تفه  تموکح  ّیلوتم  هک  یسک  دومرف : هکنآ  نمیهم  لوسر  ترضح  زا  مدینش  هک  نم  مهدیم  تداهش 
ههبشیب ناّنم  ترضحب  تاقالم  نازیم و  باسح و  ماگنه  رد  دنکن  كولس  لدع  یتسارب و  ناشیا  نایم  رد  ّلج  ّزع و  يادخ  مکح  قفاوم  و 

ملاس و نیادـم  تراما  زا  هکنآ  لاعتم  ترـضح  زا  مراودـیما  تسا  لاونم  نیدـب  لآم  رد  لاح  نوچ  رمع  يا  دـشاب . نابـضغ  وزا  ناّید  دزیا 
موی هعراق  زا  زونه  مدینادرگ  تسپ  لامیاپ و  ار  دوخ  ردـق  تسـس و  لیلذ و  ار  دوخ  سفن  يدومرف  رکذ  هچنآ  اذـه  عم  میآ . نوریب  لاوزیب 

یمامت تفالخ  تیالو و  ّیلوتم  هک  یـسک  لاح  دوب  هنوگچ  سپ  رمع  يا  ملامالام . هودـنا  نزح و  زا  هکلب  فیاخ  لاـم  ـال  نونب و  عفنی  ـال 
َنیِذَِّلل ال اُهلَعَْجن  ُةَرِخْآلا  ُراَّدلا  َْکِلت  همیرک : مدینش  ننملا  وذ  رداق  ترضح  لوسر  زا  نم  هک  اریز  همحّرلا  ّیبن  ترـضح  زا  دعب  ددرگ  تّما 

اذهل تسا  تریخذ  يارـس و  نآ  عفانم  لیـصحت  ناکم  ترخآ و  هعرزم  ایند  ینعی : َنیِقَّتُْمِلل . ُۀَِـبقاْعلا  َو  ًاداسَف  َو ال  ِضْرَْألا  ِیف  اُولُع  َنوُدـیُِری 
رّرقم ناـشیا  هطـساوب  تّنج  دـنراکزیهرپ  یقّتم و  دـنرادن و  داـبع  ناـیم  رد  تعفر  ردـق و  ّومـس  تـبترم و  ّوـلع  رکف  نـیمز  رد  هـک  یعمج 
جهن هب  هکنیا  رگم  مدشن  نیادـم  لهأ  تیالو  لّبقتم  نم  هک  نادـب  رمع  يا  تسا . ناراگزیهرپ  نایقّتم و  يارب  تبقاع  هک : دومرف  هدـینادرگ 
نایم رد  تّیربلا  دّیـس  هدیدنـسپ  تریـس  ترـضح و  نآ  جـهنمب  میامن و  لیلد  داشرا و  يور  زا  هَّللا  دودـح  تماقا  لـیمج  لوسر  ترـضح 

یبوـخ و هدارا  كراـبت  یلاـعت و  يادـخ  رگا  هک  دـشاب  موـلعم  وـت  رب  زین  نیا  رمع  يا   102 ص : ج2 ، جاجتحالا ، میامرف . كولـس  ناـشیا 
یلاو و ار  تعامج  نیا  لمکأ  فرعأ و  لـضفأ و  ملعأ و  هنیآ  ره  دـشاب  هتـشاد  هفیاـط  نیا  تیادـه  داـشرا و  هدارا و  اـی  تّما  نیا  ّتیریخ 
عیارـشب و فراع  ملاع و  نیلـسرملا و  دّیـس  لوق  عبات  نیملاعلا و  ّبر  ترـضح  زا  فیاخ  تّما  نیا  رگا  و  دـنادرگ ، ناشیا  تراما  بحاـص 
ام ِْضقاَف  هک : دومن  تیاده  یفاو  هیآ  نیا  توالت  نآ  زا  دعب  دندرکن  مان  نینمؤملا  ریمأ - ارت  زگره  يدندوب  قیلی  یغبنی و  امک  نید  ماکحأ 

مکح عون  ره  تسا  اضمم  يراس و  وت  مکح  يراج و  وت  رمأ  ایند  راد  لاحلا  نوچ  رمع  يا  ینعی : اْینُّدلا . َةایَْحلا  ِهِذه  یِضْقَت  امَّنِإ  ٍضاق  َْتنَأ 
لّجعم تیاـغب  زین  ّلـج  ّزع و  تبوقع  هک  اریز  يدرگن  یلاـعت  يادـخ  وفع  لوـطب  رورغم  اـّما  تسا  يرجم  هک  اـمرف  مکح  یئاـمن  هدارا  هک 
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مّدقت و ام  لامعأ  زا  ملاع  راّبج  ترضح  دیسر و  دهاوخ  ایند  رد  وتب  وت  ملظ  دنـسپان و  لعف  متـس و  ّقحان و  لمع  بقاوع  هک  نادب  و  تسا ،
103 ص : ج2 ، جاجتحالا ، دیسرپ . دهاوخ  هدرک  لاؤس  ارت  رّخأت  ام 

ششب تّیـصو  بجومب  تفالخ  رمأ  هک  یماگنه  رد  باّطخلا  نب  رمع  تافو  دعب  موق  رب  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریمأ  جاجتحا  رکذ  لصف 
تشگ رّرقم  يروشب  رفن 

تّیـصو بجومب  تفالخ  رمأ  هک  یماگنه  رد  باّـطخلا  نب  رمع  تاـفو  دـعب  موق  رب  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریمأ  جاـجتحا  رکذ  لـصف 
یلع هیلع و  رقاـبلا  ّیلع  نبا  دّـمحم  رفعج  یبأ  زا  وا  هنع و  هَّللا  یـضر  رباـج  زا  رمـش  نب  رمع  درک  تیاور  تشگ  رّرقم  يروشب  رفن  شـشب 
رمأ دومن و  رّرقم  يروشب  تفالخ  رمأ  باب  رد  دیـسر  کـیدزن  تاـفوب  باّـطخلا  نب  رمع  نوچ  هک : دومرف  ترـضح  نآ  هک  مالّـسلا  هئاـبآ 

-5 هَّللا . دبع  نب  ۀحلط  - 4 ماّوع . نب  ریبز  - 3 ناّفع . نب  نامثع  - 2 مالّسلا . هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  - 1 دومرف . شیرق  زا  رفن  شش  راضحاب 
دننیشنب  104 ص : ج2 ، جاجتحالا ، هناخ  کی  رد  یگمه  تعامج  نیا  هک  درک  مکح  و  صاّقو . یبأ  نب  دعـس  - 6 فوع . نب  نمحّرلا  دبع 

هناخ زا  دوشن  صّخـشم  رمأ  ات  دـنیآ و  نوریب  هدومن  تعیب  سک  نآ  رب  هکلب  هدرک  رّرقم  رفن  شـش  نآ  زا  یکی  تفالخ  رب  ار  دوخ  يارآ  و 
هس رگا  و  دنشکب ، ار  وا  دنیامن  ابا  تعامج  نآ  زا  یکی  دنیامن و  رفنکی  تفالخ  رب  قاّفتا  رفن  راهچ  رگا  هک  دومن  رّرقم  زین  و  دنیاین ، نوریب 

دوخ يارآ  رد  هدومن  لمع  هدومرف  بجومب  نوچ  دنرآ  لتقب  ار  رفن  ود  نآ  دنیامن  عانتما  رگید  رفن  ود  دـننک و  رفنکی  تیالو  رب  قاّفتا  رفن 
درک مولعم  نامثع  تعیب  رب  موق  مارم  بلطم و  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  نینمؤملا  ریمأ  نوچ  سپ  دندومن . نامثع  تفالخ  رب  عامتجا 
لوبق دشاب  ّقح  رگا  دـیئامن  عامتـسا  دـنچ  هملک  نم  زا  نارای  يا  تفگ : تساخ و  رب  ناشیا  نایم  رد  تعامج  نآ  رب  تّجح  مامتا  هطـساوب 
یلاعت يادخب  ار  امش  تفگ : مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریمأ  ترـضح  دنتـشگ  هّجوتم  موق  نوچ  دیئامن . عانتما  ابا و  دوب  لطاب  رگا  دینک و 

رد ایآ  هک  تسا  ربخم  علّطم و  زین  امش  بذک  رب  دیئوگ  غورد  رگا  دنادیم و  ار  امش  یتسار  دیئوگ  تسار  رگا  هک  يادخ  نامه  تسا  مسق 
امـش نایم  رد  ایآ  هک  تسا  مسق  ار  امـش  ناّنم  رداقب  تفگ : هن  دنتفگ : دـشاب ؟ هدرازگ  هلبق  ودـب  زامن  هک  تسه  یـسک  نم  ریغب  امـش  نایم 

يادخب ار  امـش  تفگ : هن . دنتفگ  نم ؟ ریغب  ناوضّرلا  عیب  حتفلا و  تعیب  دـشاب  هدرک  ملاع  دّیـس  ترـضحب  مه  اب  تعیب  ود  هک  تسا  یـسک 
نم ریغب  دوب  حانج  ودـب  نّیزم  حابـصالا  قلاف  ترـضح  ناسحاب  تّنج  رد  وا  ردارب  هک  تسه  یـسک  امـش  نایم  رد  ایآ  هک  تسا  مسق  ملاـع 

. هن دنتفگ  نم ؟ ریغب  دشاب  ءادهّشلا  دّیـس  وا  ّمع  هک  تسه  یـسک  امـش  نایم  رد  ایآ  هک  تسا  مسق  یلاعت  يادخب  ار  امـش  تفگ : هن . دنتفگ 
ءاسن هدّیـس  وا  هجوز  هک  تسه  یـسک  امـش  نایم  رد  اـیآ  هک  ملاـع  دزیا  يادـخب  ار  امـش  مهدـیم  مسق  تفگ :  105 ص : ج2 ، جاجتحالا ،

هک تسه  يدـحأ  چـیه  امـش  نایم  رد  ایآ  هک  یلاعت  كرابت و  يادـخب  ار  امـش  مهدـیم  مسق  تفگ : هن . دـنتفگ : نم ؟ زا  ریغ  دوب  نیملاعلا 
امـش نایم  رد  ایآ  هک  ملاع  دزیا  يادخب  مهدیم  مسق  ار  امـش  تفگ : هن . دنتفگ  نم ؟ زا  ریغب  دوب  ناّنم  يادـخ  لوسر  نادـنزرف  وا  نادـنزرف 

رد ایآ  هک  ماّلع  دحاو  يادخب  مهدیم  مسق  ار  امـش  سپ  تفگ : هن . دـنتفگ  دـناد ؟ نم  لثم  نآ  خوسنم  زا  ار  نآرق  خـسان  هک  تسه  یـسک 
. هن دـنتفگ : نم ؟ زا  ریغب  هدـینادرگ  رّهطم  كاپ  ار  وا  هتخاس و  رود  وا  زا  ار  سجر  رداق  دزیا  ترـضح  هک  تسه  يدـحأ  چـیه  امـش  ناـیم 
زا ریغ  دشاب  هدید  یبلک  هیحد  لاثم  رب  ار  نیمأ  لیئربج  هک  تسه  یسک  امـش  نایم  رد  ایآ  هک  مهدیم  دنگوس  ملاع  يادخب  ار  امـش  تفگ :

هداد لیاسب  ةاکز  عوکر  تلاح  رد  هک  تسه  يدحأ  چـیه  امـش  نایم  رد  ایآ  هک  تسا  مسق  ملاع  يادـخب  ار  امـش  تفگ : هن . دـنتفگ : نم ؟
یلاعت و دزیا  ّیبن  ترـضح  هک  تسه  یـسک  امـش  نایم  رد  ایآ  هک  تسا  مسق  یلاعت  يادخب  ار  امـش  تفگ : هن . دـنتفگ : نم ؟ زا  ریغ  دـشاب 
ناسحا و واب  مالـسا  لهأ  تیار  ربیخ  زور  رد  نامّزلا  رخآ  لوسر  تّحـص  نیع و  ءافـش  زا  دعب  هدـیلام و  وا  مشچ  رب  كرابم  تسد  كرابت 

امـش نایم  رد  ایآ  هک  یلاعت  يادـخب  مهدـیم  مسق  ار  امـش  تفگ : هن . دـنتفگ :  106 ص : ج2 ، جاـجتحالا ، نم ؟ زا  ریغ  دـشاب  هدومن  ماـعنا 
نم هک : دومرف  وا  ّقح  رد  دومن و  بصن  تّما  تیالو  رب  ار  وا  ریبک  يادخ  رمأب  ریدـغ  ّمخ  زور  رد  رـشبلا  دّیـس  ترـضح  هک  تسه  يدـحأ 

هک ملاع  دحاو  يادـخب  مهدـیم  مسق  ار  امـش  تفگ : هن . دـنتفگ : نم ؟ زا  ریغب  هاداع  نم  داع  هالاو و  نم  لاو  ّمهّللا  هالوم  ّیلعف  هالوم  تنک 
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؟ نم زا  ریغ  دوب  رفس  رد  ناشیا  قیفر  رـضح و  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  ترـضح  ردارب  هک  تسه  يدحأ  امـش  نایم  رد  ایآ 
زور رد  ّدو  دبع  نب  ورمع  اب  تزرابم  هک  تسه  یسک  امش  نایم  رد  ایآ  هک  مهدیم  مسق  یلاعت  يادخ  ترضحب  ار  امـش  تفگ : هن . دنتفگ :

يدـحأ امـش  نایم  رد  ایآ  هک  ملاع  بهاو  يادـخب  مهدـیم  مسق  ار  امـش  تفگ : هن . دـنتفگ : نم ؟ زا  ریغ  هدروآ  لتقب  ار  وا  هدرک و  قدـنخ 
ّیبن ّهنا ال  ّالا  ع )  ) یـسوم نم  نوره  ۀلزنمب  یّنم  تنأ  هک : دشاب  هدومرف  وا  ّقح  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هک  تسه 

رد ناّنم  يادخ  هک  تسه  يدحأ  امـش  نایم  رد  ایآ  هک  مهدیم  مسق  یلاعت  كرابت و  يادخب  ار  امـش  تفگ : هن . دنتفگ : نم ؟ زا  ریغ  يدعب 
یلاعت كرابت و  يادخ  ترضحب  ار  امش  تفگ : هن . دنتفگ :  107 ص : ج2 ، جاجتحالا ، نم ؟ زا  ریغ  دشاب  هدناوخ  نمؤم  ار  وا  نآرق  هیآ  هد 

اب هک  راّفک  يور  رب  تشادرب و  بارت  زا  هضبق  همحّرلا  ّیبن  ترضح  وا  ترصن  هطساوب  هک  تسه  یـسک  امـش  نایم  رد  ایآ  هک  مهدیم  مسق 
؟ نم زا  ریغ  دـنتخیرگ  دـندرک و  رایتخا  مازهنا  راّجف  نآ  هوکـشیب  هوجو  رب  بارت  لوصو  دّرجمب  تخادـنا و  دـندوب  راکیپ  گنج و  رد  وا 
وا ددم  تناعاب و  دحا  گنج  زور  رد  هکئالم  هک  تسه  یسک  امـش  نایم  رد  ایآ  هک  مهدیم  مسق  یلاعت  يادخب  ار  امـش  تفگ : هن . دنتفگ :

نایم رد  ایآ  هک  مهدیم  مسق  دحاو  ّینغ  يادخب  ار  امش  تفگ : هن . دنتفگ : نم ؟ زا  ریغ  دنتفر  نورب  نادیم  زا  نامدرم  یمامت  هکنآ  ات  دندوب 
مسق یلاعت  يادخب  ار  امش  تفگ : هن . دنتفگ : نم ؟ زا  ریغب  دشاب  وا  تیؤر  قاتشم  تّنمیب  بهاو  ترضح  ّتنج  هک  تسه  يدحأ  چیه  امش 

: دنتفگ نم ؟ زا  ریغ  دومن  رضاح  دوخ  دزن  رد  ار  وا  تافو  ماگنه  رد  تاّیربلا  دّیس  ترـضح  هک  تسه  یـسک  امـش  نایم  رد  ایآ  هک  مهدیم 
هدرک وا  نفک  نفد و  نمیهم و  يادـخ  لوسر  لسغ  هک  تسه  یـسک  امـش  نایم  رد  ایآ  هک  مهدـیم  مسق  ملاع  يادـخب  ار  امـش  تفگ : هن .
حالـس ثراو  هک  تسه  یـسک  امـش  نایم  رد  ایآ  هک  مهدـیم  مسق  یلاعت  كرابت و  يادـخب  ار  امـش  تفگ : هن . دـنتفگ : نم ؟ زا  ریغ  دـشاب 

؟ نم زا  ریغ  دشاب  هتفای  تبهوم  ناسحا و  يور   108 ص : ج2 ، جاجتحالا ، زا  ترضح  نآ  يرتشگنا  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر 
نانز قالط  ص )  ) ربمغیپ ترـضح  هک  تسه  يدحأ  چیه  امـش  نایم  رد  ایآ  هک  مهدیم  دنگوس  یلاعت  يادخب  ار  امـش  تفگ : هن . دـنتفگ :

يدحأ چیه  امـش  نایم  رد  ایآ  هک  یلاعت  يادخب  مهدیم  مسق  ار  امـش  تفگ : هن . دنتفگ : نم ؟ زا  ریغ  دـشاب  هدرک  رّرقم  وا  تسدـب  ار  دوخ 
هتفر مانصأ  رسک  هطساوب  مارحلا  هَّللا  تیب  ماب  يالابب  هک  دشاب  هدینادرگ  راوس  دوخ  كرابم  شود  رب  ار  وا  همحّرلا  ّیبن  ترـضح  هک  تسه 
دزیا ترـضح  يدانم  هک  تسه  يدحأ  امـش  نایم  رد  ایآ  هک  مهدیم  ملاع  يادخ  تاذب  مسق  ار  امـش  تفگ : هن . دنتفگ : نم ؟ زا  ریغ  دـشاب 

يادخب ار  امـش  تفگ : هن . دنتفگ : نم ؟ زا  ریغ  یلع  ّالا  یتف  راقفلا و ال  وذ  ّالا  فیـس  هک ال  دشاب  هدرک  ادن  وا  مانب  ردب  گنج  زور  رد  ربکأ 
هّیدهب هک  نایرب  غرم  لکأ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  اب  هک  تسه  يدحأ  چیه  امـش  نایم  رد  ایآ  هک  مهدیم  مسق  ملاع 

رد ایآ  هک  ملاع  رداق  يادخب  مهدیم  دنگوس  ار  امـش  تفگ : هن . دـنتفگ : نم ؟ زا  ریغ  دـشاب  هدرک  دـندوب  هدروآ  نامّزلا  رخآ  ّیبن  نآ  يارب 
یئوت ترخآ  ایند و  رد  نم  تیار  ملع و  بحاص  هک  دشاب  هدومرف  باطتـسم  باطخ  واب  هّیربلا  دّیـس  ترـضح  هک  تسه  یـسک  امـش  نایم 
میدقت هک  تسه  یسک  امـش  نایم  رد  ایآ  هک  مهدیم  مسق  ملاع  يادخب  ار  امـش  تفگ : هن . دنتفگ :  109 ص : ج2 ، جاجتحالا ، نم ؟ زا  ریغ 

امش نایم  رد  ایآ  هک  مهدیم  مسق  یلاعتیادخب  ار  امش  تفگ : هن . دنتفگ : نم ؟ زا  ریغ  دشاب  هدرک  همحّرلا  ّیبن  ترـضح  ياوجن  يارب  هقدص 
هب مهدـیم  مسق  ار  امـش  تفگ : هن . دـنتفگ : نم ؟ زا  ریغ  دـشاب  هتخود  كرابت  یلاـعت و  دزیا  لوسر  كراـبم  نیلعن  هک  تسه  يدـحأ  چـیه 

ردارب نم  نم و  ردارب  وت  هک  دشاب  هدرک  باطتسم  باطخ  وا  اب  بآمتّوبن  ترضح  هک  تسه  يدحأ  چیه  امش  نایم  رد  ایآ  هک  ملاع  يادخ 
یّلص لوسر  ترضح  هک  تسه  يدحأ  چیه  امش  نایم  رد  ایآ  هک  مهدیم  مسق  یلاعت  يادخب  ار  امـش  تفگ : هن . دنتفگ : نم ؟ زا  ریغ  ما  وت 

زا ریغ  ّقحب  تسا  ناشیا  رتهدـنیوگ  تسار  نم و  دزن  رد  وت  قلخ  ّبحأ  یلع  ایادـخ  راـب  هک : دـشاب  هتفگ  وا  ّقح  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا 
مالّـسلا و هیلع  لیئربج  ترـضح  هک  تسه  يدحأ  چیه  امـش  نایم  رد  ایآ  هک  مهدـیم  مسق  ار  امـش  ملاع  يادـخب  تفگ : هن . دـنتفگ : نم ؟

يادخب ار  امـش  تفگ : هن . دنتفگ : نم ؟ زا  ریغ  دـشاب  هدرک  مالـس  ّدرب  ردـب  زور  رد  مارک  هکئالم  رازه  هس  اب  ع )  ) لیفارـسا و  ع )  ) لیئاکیم
رخآ لوسر  ترضح  ناسحا  تیانع و  مشچ  هتـسویپ  هک   110 ص : ج2 ، جاجتحالا ، تسه  یسک  امـش  نایم  رد  ایآ  هک  مهدیم  مسق  یلاعت 

یلاعت يادخ  هک  تسه  امش  نایم  رد  يدحأ  چیه  ایآ  هک  مهدیم  مسق  یلاعت  يادخب  ار  امش  تفگ : هن . دنتفگ : نم ؟ زا  ریغ  دوب  واب  نامّزلا 
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امـش نایم  رد  ایآ  هک  مهدیم  مسق  ملاع  يادخب  ار  امـش  تفگ : هن . دنتفگ : نم ؟ زا  ریغ  دشاب  هتخانـش  نم  زا  شیپ  یگناگی  هب  ار  سّدـقت  و 
هک یـسک  لّوا  سنا  ای  هک  هدرک  کلام  نب  سنأب  باطخ  وا  تهجب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هک  تسه  یـسک  چـیه 

: تفگ سنا  سپ  تسا  نیقولخم  عیمجب  مدرم  یلوا  نیّیـصولا و  ریخ  نیلـسرملا و  دّیـس  نینمؤملا و  ریمأ  سک  نآ  دـیآرد  رد  نیا  زا  زورما 
سناب يور  هّیربلا  دّیـس  ترـضح  تعاس  رد  مدـمآرد  رد  زا  ملاع  رداق  مکحب  نم  مد  نآ  رد  دـشاب  راصنأ  زا  نآ  هک  نک  نانچ  ایادـخ  راب 

يادخب ار  امـش  تفگ : هن . دنتفگ : نم ؟ زا  ریغ  یتسین  یـشاب  هتـشاد  تسود  ار  دوخ  موق  هک  یـسک  نآ  لّوأ  وت  سنا  يا  هک : دومرف  هدروآ 
َنُوتُْؤی َةالَّصلا َو  َنوُمیُِقی  َنیِذَّلا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ  هیآ  هک  تسه  يدحأ  چیه  امش  نایم  رد  ایآ  هک  مهدیم  مسق  ملاع 

رد ایآ  هک  مهدیم  مسق  یلاعت  كرابت و  يادخب  ار  امـش  تفگ : هن . دـنتفگ : نم ؟ زا  ریغ  دـشاب  هدـش  لزان  وا  ّقح  رد  َنوُعِکار  ْمُه  َو  َةاکَّزلا 
اهُجاِزم َناک  ٍسْأَک  ْنِم  َنُوبَرْـشَی  َراْربَْألا  َّنِإ  هکرابم : هیآ  شنادنزرف  وا و  ّقح  رد  یلاعت  يادـخ  ترـضح  هک  تسه  یـسک  چـیه  امـش  نایم 

مسق یلاعت  يادخ  ترضحب  ار  امـش  تفگ : هن . دنتفگ : نم ؟ زا  ریغ   111 ص : ج2 ، جاجتحالا ، دـشاب  هدرک  لّزنم  هروّسلا  رخآ  یلا  ًارُوفاک 
هدومن لازنا  لاسرا و  ناشیا  نأش  رد  تیاده  یفاو  هیآ  نیا  یلاعت  كرابت و  يادـخ  هک  تسه  يدـحأ  چـیه  امـش  نایم  رد  ایآ  هک  مهدـیم 

زا ریغ  َنوُوَتْـسَی  ِهَّللا ال  ِلِیبَس  ِیف  َدَهاج  َو  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  َو  ِهَّللِاب  َنَمآ  ْنَمَک  ِمارَْحلا  ِدِجْـسَْملا  َةَرامِع  َو  ِّجاْحلا  َۀَیاقِـس  ُْمْتلَعَج  َأ  هلوق : وه  دـشاب و 
زا باب  رازه  میرک  لوسر  ترضح  هک  تسه  يدحأ  چیه  امـش  نایم  رد  ایآ  هک  مهدیم  مسق  ملاع  يادخب  ار  امـش  تفگ : هن . دنتفگ : نم ؟

مسق ار  امش  تفگ : هن . دنتفگ : نم ؟ زا  ریغ  دوب  نافرع  تفرعم و  زا  رگید  باب  رازه  حاتفم  باب  نآ  کی  ره  هک  دشاب  هدرک  میلعت  واب  ملع 
وا اب  فیطل  دزیا  لوسر  ترـضح  تسا  فیقث  دالب  زا  نآ  هک  فئاّطلا  موی  رد  هک  تسه  یـسک  امـش  نایم  رد  ایآ  هک  ملاع  يادخب  مهدیم 

رشبلا دّیس  عمـسب  ربخ  نیا  نوچ  ام ، اب  هن  درک  يوجن  یلع  اب  ربمغیپ  هک : دنتفگ  رگید  کی  اب  رمع  رکب و  وبأ  دشاب و  هدومن  مّلکت  يوجن و 
رمأب هکلب  مدومنن  یلاعت  يادـخ  ّیلو  اب  يوجن  نمیهم  ترـضح  رمأ  ریغب  نم  هک : دومرف  ناشن  زجعم  نابز  زا  ناشیا  راـضحا  زا  دـعب  دیـسر 

مهدیم مسق  هرکذ  یلاعت  كرابت و  يادخ  ترضحب  ار  امش  تفگ : هن . دنتفگ : نم ؟ زا  ریغ  مدومن  یلعب  يوجن  مّلکت و  ملاع  دزیا  ترـضح 
112 ص : ج2 ، جاجتحالا ، نم ؟ زا  ریغ  دشاب  هداد  بآ  سارهم  زا  ار  وا  بآمتلاسر  ترـضح  هک  تسه  يدحأ  چـیه  امـش  نایم  رد  ایآ  هک 

باتک رد  هغّللا  حاحـص  بحاص  و  دشاب ، هتـشاد  بآ  هک  یهوک  زا  تسترابع  سارهم  هک  هتفگ : دوخ  باتک  رد  ناوید  بحاص  هن . دنتفگ :
دـننک و وضو  ناکم  نآ  بآ  زا  یهاگ  دـنبوک و  يزیچ  اجنآ  رد  یهاگ  هک  تسا  روقنم  گنـس  زا  ترابع  سارهم  هک : دومن  نایب  شیوخ 

یـسک چـیه  امـش  نایم  رد  ایآ  هک  مهدـیم  دـنگوس  یلاعت  كرابت و  يادـخب  ار  امـش  موق  يا  تفگ : ناّنم  دزیا  ّیلو  نآ  زا  دـعب  ملعأ . هَّللا 
دوب و یهاوخ  همیقلا - موی  رد  برقأ  نمب  براـقأ  دـعابأ و  عیمج  زا  وت  هک  دـشاب  هتفگ  وا  يارب  زا  بهاو  دزیا  لوـسر  ترـضح  هک  تسه 

مهدیم مسق  یلاعت  يادخب  ار  امش  تفگ : هن . دنتفگ : نم ؟ زا  ریغ  دندرگ  تّنج  لخاد  هعیبر  رضم و  ددع  زا  رتشیب  ترخآ  رد  وت  تعافـشب 
سّبلم زین  وت  هک  دـیاب  مشوپ  دـیدج  سابل  نم  هاگ  ره  هک  دـشاب  هتفگ  ار  وا  ص )  ) لوسر ترـضح  هک  تسا  یـسک  امـش  نایم  رد  اـیآ  هک 

ترـضح هک  تسه  یـسک  امـش  نایم  رد  ایآ  هک  مهدیم  دنگوس  ملاع  يادخب  ار  امـش  تفگ : هن . دنتفگ : نم ؟ زا  ریغ  يدرگ  دیدج  سابلب 
: دنتفگ نم ؟ زا  ریغ  دیراگتسر  حلفم و  تمایق  زور  رد  وت  ناوریپ  هعیـش و  وت و  هک : دشاب  هدومرف  وا  ّقح  رد  یلاعت  كرابت و  يادخ  لوسر 

دـشاب هدومرف  وا  ّقح  رد  ص )  ) لوسر ترـضح  هک  تسه  يدحأ  چیه  امـش  نایم  رد  ایآ  هک  مهدیم  مسق  ملاع  يادخب  ار  امـش  تفگ : هن .
ریغ تسا  بذاک  سک  نآ  دشاب  هتـشاد  ضغب  توادع و  ار  وا  دـیامن و  نم  ّتبحم  113 و  ص : ج2 ، جاجتحالا ، تّدوم  يوعد  یسک  هک :
هتفگ وا  ّقح  رد  یبرعلا  ّیبن  ترـضح  هک  تسه  یـسک  امـش  نایم  رد  ایآ  هک  مهدیم  مسق  ملاع  يادخب  ار  امـش  تفگ : هن . دنتفگ : نم ؟ زا 

یعمج تسا  راـتخم  دزیا  راد  تسود  وا  دراد  تسود  ارم  هکنآ  دراد  تسود  ارم  هک  تسناـنچ  دراد  تسود  ارم  تارطـش  هک  ره  هک  دـشاب 
: تفگ هن . دنتفگ : نم ؟ زا  ریغ  ع )  ) همطاف نیـسح و  نسح و  یلع و  تفگ : دـنناسک ؟ هچ  امـش  تارطـش  ناّنم  دزیا  لوسر  ای  هک  دندیـسرپ 
زا دعب  یتسه  نامدرم  نیرتهب  وت  هتفگ : وا  ّقح  رد  ناّنم  دزیا  لوسر  هک  تسه  یـسک  امـش  نایم  رد  ایآ  هک  تسا  مسق  ملاع  يادخب  ار  امش 

لوسر ترـضح  هک  تسه  يدحأ  چیه  امـش  نایم  رد  ایآ  هک  مهدـیم  مسق  ملاع  يادـخب  ار  امـش  تفگ : هن . دـنتفگ : نم ؟ زا  ریغ  ناربمغیپ 
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؟ نم زا  ریغ  تسطوبرم  طونم و  وت  لماش  ملع  لماک و  يأرب  لطاب  ّقح و  نایم  هقرفت  هک  یقوراف  وت  هک  دشاب  هدومرف  وا  ّقح  رد  لداع  دزیا 
بآمتّوبن ترـضح  هک  تسه  يدحأ  چیه  امـش  نایم  رد  ایآ  هک  مهدیم  مسق  یلاعت  كرابت و  يادخ  ترـضحب  ار  امـش  تفگ : هن . دنتفگ :

؟ نم زا  ریغ  لمع  يور  زا  یتّما  یمامت  زا  ملعأ  لضفأ و  لـسر  ءاـیبنأ و  زا  دـعب  تماـیق  زور  رد  وت  هک  دـشاب  هدومن  باطتـسم  باـطخ  واـب 
ترـضح هک  تسه  يدحأ  چیه  امـش  نایم  رد  ایآ  هک  مهدیم  مسق  یلاعت  يادـخب  ار  امـش  تفگ : هن . دـنتفگ :  114 ص : ج2 ، جاجتحالا ،

یتیب لهأ  انأ و  ّمهّللا  هک : هدومرف  ناشیا  ّقح  رد  اعد  نیا  نآ  زا  دـعب  هدیـشوپ و  وا  نادـنزرف  هجوز و  رب  ورب و  ار  دوخ  ءاسک  یبتجم  لوسر 
هک تسه  يدحأ  چیه  امش  نایم  رد  ایآ  هک  مهدیم  مسق  یلاعت  كرابت و  يادخب  ار  امـش  تفگ : هن . دنتفگ : نم ؟ زا  ریغ  راّنلا  یلا  کیلا ال 

ار امـش  تفگ : هن . دنتفگ : نم ؟ زا  ریغ  دشاب  هدـیناسریم  واب  رارـشأ  رابخأ  ماعط و  دوب  راّفغ  دزیا  هانپ  رد  راغب  راتخم  لوسر  هک  یماگنه  رد 
تمحرم لامک  يور  زا  باطخ  واب  ص )  ) ربمغیپ ترضح  هک  تسه  يدحأ  چیه  امـش  نایم  رد  ایآ  هک  مهدیم  مسق  ملاع  بهاو  ترـضحب 

ار امـش  تفگ : هن . دـنتفگ : نم ؟ زا  ریغ  تسا  نایع  رهاظ و  وت  دزن  رد  هکنآ  ّالا  تسین  يوجن  ّرـس و  چـیه  هک : هدومرف  باطتـسم  ناـسحا  و 
هتفگ واب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هک  تسه  يدحأ  چیه  امـش  نایم  رد  ایآ  هک  مهدیم  مسق  یلاعت  يادـخ  ترـضحب 

رد ایآ  هک  مهدـیم  مسق  یلاعت  يادـخب  ار  امـش  تفگ : هن . دـنتفگ : نم ؟ زا  ریغ  ینم  لهأ  رد  نم  بحاص  نم و  ریزو  ردارب و  وت  هک  دـشاب 
دشاب هدومن   115 ص : ج2 ، جاجتحالا ، باطتسم  باطخ  واب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  ترضح  هک  تسه  يدحأ  چیه  امش  نایم 
دیزأ رثکأ و  زین  ملح  رد  نید و  رد  نم  زا  دعب  ملع  رد  یمدآ  ینب  یمامت  لضفأ  نم و  رمأ  تعاطا  دایقنا و  رد  یمدرم  یگمه  مدـقأ  وت  هک 
سراف هک  تسه  يدحأ  چیه  امش  نایم  رد  ایآ  هک  مهدیم  مسق  ملاع  يادخ  تاذب  ار  امـش  تفگ : هن . دنتفگ : نم ؟ زا  ریغ  یمدرم  عیمج  زا 

مـسق ملاع  بهاو  يادـخب  ار  امـش  تفگ : هن . دـنتفگ : نم ؟ زا  ریغ  دـشاب  هدـیناسر  لتق  هب  تزرابمب  ار  يدوهی  بحرم  دوهی  هفیاـط  روـالد 
سک نآ  دشاب و  هدرک  مالسا  ضرع  واب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  هک  تسه  يدحأ  چیه  امـش  نایم  رد  ایآ  هک  مهدیم 

فرـشب هتـشگ  صّخرم  نیدلاو  زا  هک  دیئامن  تیانع  تلهم  ردقنآ  ارم  نیلـسرملا  دّیـس  يا  هک  دـشاب  هتفگ  بآمتلاسر  ترـضح  باوج  رد 
مالسا نیا  نیدلاو  تعاطا  رب  تسا  مّدقم  تناما  نیا  هک : مرکألا ؟؟؟ ّیبن  ترـضح  مدرگ  فّرـشم  یلاعت  کلم  ترـضح  تعاطا  یگدنب و 

مـسق یلاعت  يادخب  ار  امـش  تفگ : هن . دنتفگ : نم ؟ زا  ریغ  مدش  ناملـسم  نم  سپ  تسنینچ  رگا  متفگ  نم  رادهگن  تناما  دوخ  دزن  رد  ار 
رود عرذ  دص  رادقم  هب  هدنکرب  ار  نآ  هدش و  ّلحم  نآ  حتف  زور  رد  ربیخ  باب  لّمحتم  هک  تسه  یسک  چیه  امـش  نایم  رد  ایآ  هک  مهدیم 

، جاجتحالا هن . دنتفگ : نم ؟ زا  ریغ  دنتـسناوتن  دننابنجب  ياج  زا  ار  رد  نآ  هک  دنتـساوخ  ناناملـسم  زا  رفن  لهچ  نآ  زا  دعب  دشاب و  هتخادـنا 
تیاده یفاو  هیآ  نیا  ناشیا  نأش  رد  هک  تسه  يدحأ  چیه  امش  نایم  رد  ایآ  هک  مهدیم  مسق  ملاع  يادخب  ار  امش  تفگ :  116 ص : ج2 ،

هقدص نیا  يدحأ  چـیه  نم  زا  ریغب  ًۀَـقَدَص  ْمُکاوْجَن  ْيَدَـی  َْنَیب  اُومِّدَـقَف  َلوُسَّرلا  ُُمْتیَجان  اذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  هک : دـشاب  هدـش  لزان  نآرق 
وا يارب  ص )  ) لوسر ترـضح  هک  تسه  يدحأ  چیه  امـش  نایم  رد  ایآ  هک  مهدـیم  مسق  ملاع  يادـخب  ار  امـش  تفگ : هن . دـنتفگ : هداد ؟

دزیا هک  تسنانچ  دیامن  ّبس  مانشد و  ارم  هک  ره  دنیامن و  نم  ّبس  هک  تسا  نانچ  دنک  یلع  مانشد  ّبس و  هک  یسک  ره  هک  دشاب  هدومرف 
ترضح هک  تسه  يدحأ  چیه  امـش  نایم  رد  ایآ  هک  تسا  مسق  ملاع  يادخب  ار  امـش  تفگ : هن . دنتفگ : نم ؟ زا  ریغ  دیامن  ّبس  ار  بهاو 

امش تفگ : هن . دنتفگ : نم ؟ زا  ریغ  تست  لزنم  هجاوم  تّنج  رد  نم  لزنم  هک  دشاب  هدومرف  باطخ  واب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر 
هدومرف وا  هطساوب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هک  تسه  يدحأ  چیه  امـش  نایم  رد  ایآ  هک  مهدیم  مسق  ملاع  يادخب  ار 

مـسق یلاعت  يادخب  ار  امـش  تفگ : هن . دنتفگ : نم ؟ زا  ریغ  تسا  نمیهم  دزیا  نمـشد  وت  نمـشد  لداع و  يادخ  لتاقم  وت  لتاقم  هک  دشاب 
هنیکـس اب  هنیدـم  بناجب  رـشبلا  دّیـس  نآ  ریـس  ماگنه  رد  ص )  ) لوسر ترـضح  شارف  رد  هک  تسه  یـسک  امـش  نایم  رد  ایآ  هک  مهدـیم 
تنایـص تیاقو و  دندوب  هدرک   117 ص : ج2 ، جاجتحالا ، رورـس  نآ  لـتق  هدارا  هک  رارـشأ  نیکرـشم  ّتیذأ  زا  ار  راوگرزب  نآ  دـیباوخ و 
يدحأ چیه  امـش  نایم  رد  ایآ  هک  مهدیم  مسق  ملاع  يادخب  ار  امـش  تفگ : هن . دـنتفگ : نم ؟ زا  ریغ  دومن  وا  يادـف  ار  دوخ  سفن  دومرف و 

ار امـش  تفگ : هن . دنتفگ : نم ؟ زا  ریغ  ینم  تّماب  یلوأ  مدرم  عیمج  زا  نم  زا  دـعب  وت  هک : دومرف  باطخ  واب  بآمتّوبن  ترـضح  هک  تسه 
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واب مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  همحّرلا  ّیبن  ترضح  هک  تسه  يدحأ  چیه  امـش  نایم  رد  ایآ  هک  مهدیم  دنگوس  یلاعت  كرابت و  يادخب 
زا ماّلع  يادخ  دوب و  یهاوخ  نیمحاّرلا  محرأ  ترضح  شرع  نیمی  فرط  رد  هّیطعلا  بهاو  ناسحا  زا  تمایق  زور  رد  وت  هک : دشاب  هدومرف 

يرگید زبس و  یکی  هماج  ود  نآ  زا  دنادرگ  زارفرـس  زاتمم و  زور  نآ  رد  ار  امـش  دـناشوپرد و  امـشب  هماج  ود  دوخ  مارکا  ماعنا و  يایازم 
همه زا  شیپ  هک  تسا  یـسک  چـیه  امـش  نایم  رد  ایآ  هک  مهدـیم  مسق  ملاع  يادـخب  ار  امـش  تفگ : هن . دـنتفگ : نم ؟ زا  ریغ  دوب  ینـسوس 

مـسق ملاع  يادخ  ترـضحب  ار  امـش  تفگ : هن . دنتفگ : نم ؟ زا  ریغ  دشاب  هدرک  لاعتم  دزیا  یگدـنب  زامن و  هام  دـنچ  لاس و  تفه  نامدرم 
ذخآ و تمایق  زور  رد  نم  هک  دشاب  هتفگ  واب  یلاعت  كرابت و  يادخ  لوسر  ترضح  هک  تسه  يدحأ  چیه  امـش  نایم  رد  ایآ  هک  مهدیم 

امش تفگ : هن . دنتفگ :  118 ص : ج2 ، جاجتحالا ، نم ؟ زا  ریغ  دناوت  رون  عبات  نم  تیب  لهأ  نم و  رون  عبات  وت  مدوخ و  راگدرورپ  رون  عبات 
باطتسم باطخ  واب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  ترضح  هک  تسه  یسک  چیه  امش  نایم  رد  ایآ  هک  مهدیم  مسق  یلاعت  يادخب  ار 

تـسنم توادع  ضغب و  وت  اب  توادع  ینمـشد و  و  تسنم ، ّتبحم  یتسود و  وت  اب  تّدوم  یتسود و  ینم و  سفن  لثم  وت  هک  دـشاب  هدومن 
لوسر ترـضح  هک  تسه  یـسک  چیه  امـش  نایم  رد  ایآ  هک  مهدیم  مسق  یلاعت  كرابت و  يادخب  ار  امـش  تفگ : هن . دـنتفگ : نم ؟ زا  ریغ 

طرـش و نمب  دحاو  دزیا  راگدرورپ  هک  تسیدـهع  نیا  تسنم و  تیالو  لثم  وت  تیالو  هک  دـشاب  هدومرف  واب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 
باب نآ  رد  ار  امـش  نایب  زا  دـعب  هکلب  میامن  غیلبت  ناـقلخ  ریاـس  هب  امـشب و  ار  ناـمیپ  دـهع و  نیا  هک  دومرف  مکح  رمأ و  ارم  دومن و  دـهع 

هک تسه  يدحأ  چیه  امـش  نایم  رد  ایآ  هک  مهدیم  مسق  ملاع  بهاو  يادخب  ار  امـش  تفگ : هن . دنتفگ : نم ؟ زا  ریغ  میامرف  ناوارف  دیکأت 
یلع ایادـخ  راب  ینعی : ارـصان . ادـضع و  انوع و  یل  هلعجا  ّمهّللا  هک : دـشاب  هدرک  اعد  نیا  وا  ّقح  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح 
نایم رد  ایآ  هک  مهدیم  مسق  مرکأ  يادخب  ار  امـش  تفگ : هن . دـنتفگ : نم ؟ زا  ریغ  نادرگ  نم  ریهظ  رای و  ریـصن و  نیعم و  ار  مالّـسلا  هیلع 

119 و ص : ج2 ، جاجتحالا ، بوسعی  لام  هک  دومرف  باطتسم  مّرکم و  باطخ  نیاب  ار  وا  ص )  ) لوسر ترضح  هک  تسا  یسک  چیه  امش 
نایم رد  ایآ  هک  مهدـیم  مسق  یلاعت  يادـخب  ار  امـش  تفگ : هن . دـنتفگ : نم ؟ زا  ریغ  دوب  یهاوخ  نانمؤم  بوسعی  وت  تسا و  ناملاظ  دـّیس 
هنیآ ره  هک  هدومرف  باطتـسم  باـطخ  تّما  رـشعمب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  وا  ّقح  رد  هک  تسه  یـسک  چـیه  اـمش 

: تفگ هن . دنتفگ : نم ؟ زا  ریغ  نامیا  هطساوب  دینادرگ  نحتمم  ّولمم و  ار  وا  لد  نانتمایب  رداق  ترضح  هک  ار  يدرم  امـش  يوسب  متـسرفیم 
هاگنآ هدرک و  تیانع  يرانا  ار  وا  ص )  ) هَّللا لوسر  ترضح  هک  تسه  یسک  چیه  امش  نایم  رد  ایآ  هک  مهدیم  مسق  یلاعت  يادخب  ار  امش 

ای ّیبن  رگم  تسین  نیا  لوانت  راوازس  هک  تسا  ّتنمیب  بهاو  ّتنج  ياهرانا  زا  رانا  نیا  هک  هدومرف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  بیبح 
ترـضح هک  تسه  یـسک  چیه  امـش  نایم  رد  ایآ  هک  مهدیم  مسق  یلاعت  يادـخب  ار  امـش  تفگ : هن . دـنتفگ : نم ؟ زا  ریغ  ع )  ) ّیبن ّیـصو 

ارم هکنآ  رگم  مدرکن  دوخ  راـگدرورپ  ترـضح  زا  لاؤس  زگره  نم  هک : دـشاب  هدوـمرف  باـطخ  واـب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوـسر 
لاؤس نآ  لثم  زین  وت  يارب  لاعتم  بهاو  ترضح  زا  هکنآ  ّالا  مدومنن  دوخ  هطـساوب  يزیچ  لاؤس  نم  زگره  و  دینادرگ ، نونمم  نآ  ياطعاب 

واب ملاع  دّیس  ترضح  هک  تسه  یسک  چیه  امش  نایم  رد  ایآ  هک  مهدیم  مسق  یلاعت  يادخب  ار  امـش  تفگ : هن . دنتفگ : نم ؟ زا  ریغ  مدرک 
ترـضح دـهعب  یناـشیا  همه  زا  رتهدـننکافو  ناـّنم و  يادـخ  رمأـب  ناـشیا  موقأ  ناـمدرم  ناـیم  رد  وت  هک  دـشاب  هدوـمرف  باطتـسم  باـطخ 

تبترب و ادـخ  دزن  رد  ناشیا  مظعأ  ملاع و  لهأ  يایاضقب  مما  ریاس  زا  ناـشیا و  زا  ملعأ  هکلب  یناحبـس  نمیهم   120 ص : ج2 ، جاجتحالا ،
یـسک چـیه  امـش  نایم  رد  ایآ  هک  مهدـیم  مسق  یلاعت  بجاو  يادـخب  ار  امـش  تفگ : هن . دـنتفگ : نم ؟ زا  ریغ  یئوت  تّیوسب  ناـشیا  مسقأ 

رمق و رب  تسا  سمش  لضف  لثم  تّما  نیا  رب  وت  لضف  هک : دشاب  هدومرف  وا  ّقح  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  هک  تسه 
چیه امـش  نایم  رد  ایآ  هک  مهدیم  مسق  یلاعت  كرابت و  يادخب  ار  امـش  تفگ : هن . دنتفگ : نم ؟ زا  ریغ  موجن  ریاس  هب  تسا  رمق  لضف  لثم 

رد وت  نمشد  تسا و  ّتنج  رد  وت  تسود  ّیلو و  هک : دشاب  هتفگ  وا  يارب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هک  تسه  يدحأ 
ترضح هک  تسه  يدحأ  چیه  امـش  نایم  رد  ایآ  هک  مهدیم  مسق  ملاع  يادخب  ار  امـش  تفگ : هن . دنتفگ : نم ؟ زا  ریغ  تسا  راّهق  دزیا  ران 

. هن دنتفگ : نم ؟ زا  ریغ  میاهدحاو  هرجـش  زا  وت  نم و  اّما  دنرایـسب  ناتخرد  زا  نامدرم  ریاس  هک  دشاب  هدرک  باطخ  واب  ص )  ) يادخ لوسر 
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هطساوب یلاعت  كرابت و  يادخ  لوسر  ترضح  هک  تسه  یسک  چیه  امـش  نایم  رد  ایآ  هک  مهدیم  مسق  ملاع  دزیا  يادخب  ار  امـش  تفگ :
ار امـش  تفگ : هن . دنتفگ : نم ؟ زا  ریغ  تسین  امـش  ام و  رخف  نیا  دوب و  یهاوخ  برع  دّیـس  وت  ممدآ و  دلو  دّیـس  نم  هک  دومن  روکذـم  وا 
اضر و راهظا  دوجولا  بجاو  ترـضح  هک  تسه   121 ص : ج2 ، جاجتحالا ، يدحأ  چیه  امـش  نایم  رد  ایآ  هک  مهدیم  مسق  ملاع  يادـخب 

چیه امـش  نایم  رد  ایآ  هک  مهدیم  مسق  ملاع  يادخب  ار  امـش  تفگ : هن . دنتفگ : نم ؟ زا  ریغ  دـشاب  هدومن  هیآ  ود  رد  وا  زا  دوخ  يدونـشخ 
ضوح وت  هعیـش  دعوم  تسنم و  دـعوم  وت  دـعوم  هک : دـشاب  هدومرف  باطخ  واب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هک  تسه  يدـحأ 

: تفگ هن . دـنتفگ : نم ؟ زا  ریغ  دنـشاب  نازرل  ناسرت و  ناقلخ  یگمه  دـنیامن و  نازیم  بصن  ناّنم  دزیا  مکحب  هک  یماـگنه  رد  تسا  رثوک 
دـشاب هدومرف  وا  ّقح  رد  ص )  ) لوسر ترـضح  هک  تسه  يدحأ  چیه  امـش  نایم  رد  ایآ  هک  مهدیم  مسق  یلاعت  كرابت و  يادـخب  ار  امش 

ایآ هک  مهدیم  مسق  ملاع  يادخب  ار  امش  تفگ : هن . دنتفگ : نم ؟ زا  ریغ  مراپـسیم  وتب  ار  وا  ایادخ  راب  مراد  تسود  ار  وا  نم  ایادخ  راب  هک 
تّجح سپ  ینامدرم  یمامت  تّجح  وت  هک : دشاب  هدومرف  باطتسم  باطخ  واب  ص )  ) لوسر ترـضح  هک  تسه  یـسک  چیه  امـش  نایم  رد 

زا ریغ  هّیوسب  تمـسق  یلاعت و  هَّللا  دودـح  تماقا  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  رمأ  باب  رد  تاوکز و  ءاتیا  زامن و  تماقاب  رمأ  رد  شاب  ناشیا 
هیلع و هَّللا  یّلص  ربمغیپ  ترـضح  هک  تسه  يدحأ  چیه  امـش  نایم  رد  ایآ  هک  مهدیم  مسق  یلاعت  يادخب  ار  امـش  تفگ : هن . دنتفگ : نم ؟
، جاجتحالا متاخ  ترضح  لغب  هت  هک  دینادرگ  عفترم  ردقنآ  هتـشادرب و  نیمز  زا  ار  وا  هتفرگ و  ردب  گنج  زور  رد  ار  وا  تسد  مّلـس  هلآ و 

دیناد دوخ  ریزو  ار  وا  هک  دـیاب  تسا  نم  ریزو  ّمع و  نبا  هک : دومرف  هَّللا  بیبـح  ترـضح  هاـگنآ  هدـیدرگ . رهاـظ  لـسّرلا   122 ص : ج2 ،
يدحأ چیه  امـش  نایم  رد  ایآ  هک  مهدیم  مسق  ملاع  يادخب  ار  امـش  تفگ : هن . دـنتفگ : نم ؟ زا  ریغ  تسامـش  ّیلو  هک  دـیئامن  وا  قیدـصت 

َنوُِحْلفُْملا ُمُه  َِکئلوُأَف  ِهِسْفَن  َّحُش  َقُوی  ْنَم  َو  ٌۀَـصاصَخ  ْمِِهب  َناک  َْول  َو  ْمِهِـسُْفنَأ  یلَع  َنوُِرثُْؤی  َو  دـشاب : هدـش  لزان  هیآ  نیا  وا  رد  هک  تسه 
یحو نیمأ  لیئربج  ترضح  هک  تسه  يدحأ  چیه  امش  نایم  رد  ایآ  هک  مهدیم  مسق  ملاع  يادخب  ار  امـش  تفگ : هن . دنتفگ : نم ؟ زا  ریغ 

يدحأ چیه  امـش  نایم  رد  ایآ  هک  مهدیم  مسق  ملاع  يادخب  ار  امـش  تفگ : هن . دـنتفگ : نم ؟ زا  ریغ  دـشاب  وا  نانامهیم  زا  یکی  لیلج  ّبر 
مـسقنم يواستم  تمـسق  هّتبلا  ار  نآ  دـندوب  هدروآ  ترـضح  نآ  يارب  ّتنج  زا  هک  طونح  ص )  ) یلاعت يادـخ  لوسر  ترـضح  هک  تسه 

ّقلعت مّوس  هّصح  دراد و  نم  رتخدـب  قّلعت  هّصح  کی  نمب و  تسا  ّقلعتم  نیزا  هّصح  کی  هک  دومرف  باـطخ  نمب  نآ  زا  دـعب  هدـینادرگ و 
هاگ ره  هک  تسه  يدحأ  چیه  امش  نایم  رد  ایآ  هک  مهدیم  مسق  یلاعت  يادخ  ترضحب  ار  امش  تفگ : هن . دنتفگ : نم ؟ زا  ریغ  دراد  امـشب 

ابحرم هداد و  ياج  دوخ  کیدزنب  درکیم  تّیحت  واب  ترضح  نآ  هدشیم  فّرشم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ترـضح  تمدخب 
ملاع يادـخب  ار  امـش  تفگ : هن . دـنتفگ : نم ؟ زا  ریغ  دومن  وا  يور  رد  یگتفکـش  تشاشب و  راهظا  دومرفیم و   123 ص : ج2 ، جاجتحالا ،
دشاب هدومرف  باطخ  واب  راّبجلا  کلملا  هَّللا  تاولص  هیلع  راتخم  لوسر  ترـضح  هک  تسه  يدحأ  چیه  امـش  نایم  رد  ایآ  هک  مهدیم  مسق 

. هن دنتفگ : نم ؟ زا  ریغ  میامنیم  امـشب  راختفا  زین  نم  دنیامن  ترخافم  دوخ  يایـصوأب  تمایق  زور  رد  راّفغ  دزیا  ترـضح  يایبنأ  نوچ  هک 
ةءارب هروس  اب  ار  وا  ع )  ) ملاع يادخ  لوسر  ترضح  هک  تسه  یسک  چیه  امش  نایم  رد  ایآ  هک  مهدیم  مسق  یلاعت  يادخب  ار  امـش  تفگ :

چیه امـش  نایم  رد  ایآ  هک  مهدـیم  مسق  ملاع  يادـخب  ار  امـش  تفگ : هن . دـنتفگ : نم ؟ زا  ریغ  دـشاب  هداتـسرف  هّکم  لـهأ  نیکرـشم  يوسب 
زا میامنیم  محر  وتب  هنیآ  ره  هک  یتسردب  نم  هک : هدومرف  وا  ّقح  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ترـضح  هک  تسه  يدحأ 
وت اـب  موق  مدرگ  دوقفم  نم  نوچ  یباـی و  دوقفم  ارم  وت  هکنآ  اـت  دـننادرگیمن  رهاـظ  نکیل  دـنراد  وت  اـب  هک  توادـع  موق و  ياـهیریگتخس 

ترـضح هک  تسه  يدحأ  چیه  امـش  نایم  رد  ایآ  تسا  دنگوس  ار  امـش  یلاعتیادخب  تفگ : هن . دنتفگ : نم ؟ زا  ریغ  دنیامن  رهاظ  تفلاخم 
دنادرگ یضار  وت  تّمذ  زا  ار  دوخ  يادخ  هک  هدینادرگ  يّدؤم  یـسک  یلاعت  يادخب  ارت  تناما  هک  هدومرف  وا  ّقح  رد  یلاعت  يادخ  لوسر 

هک تسه  یـسک  چیه  امـش  نایم  رد  ایآ  هک  مهدیم  مسق  یلاعت  يادخب  ار  امـش  تفگ : هن . دنتفگ :  124 ص : ج2 ، جاجتحالا ، نم ؟ زا  ریغ 
نآ قیال  هک  يرآ  نوریب  اجنآ  زا  یهاوخ  ارک  ره  ناکین  زا  يران  مّیق  وت  دـشاب  هدومرف  ار  وا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح 
امش نایم  رد  ایآ  هک  مهدیم  مسق  یلاعت  يادخ  تاذب  ار  امش  تفگ : هن . دنتفگ : نم ؟ زا  ریغ  يراذگب  نارین  نآ  رد  رفاک  ره  زا  یناد  ناکم 
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هدینادرگ رضاح  ص )  ) رشبلا دّیس  ترـضح  تمدخ  هب  هدرک  ریـسا  ار  يدوهی  بحرم  رتخد  دشاب و  هدرک  ربیخ  حتف  هک  تسه  يدحأ  چیه 
يادخ لوسر  ترضح  هک  تسه  يدحأ  چیه  امـش  نایم  رد  ایآ  هک  مهدیم  مسق  ملاع  يادخب  ار  امـش  تفگ : هن  دنتفگ : نم ؟ زا  ریغ  دشاب 

باریـس و هک  یتلاـح  رد  دـش  دـیهاوخ  رـضاح  نم  دزنب  رثوک  ضوح  راـنک  رد  وت  هعیـش  وت و  هک  دـشاب  هدوـمرف  وا  ّقـح  رد  ص )  ) یلاـعت
ار امـش  تفگ : هن . دنتفگ : نم ؟ زا  ریغ  دنـشاب  يور  هایـس  هتخوس و  هنـشت و  دـنیآ  نم  دزنب  وت  نانمـشد  دیـشاب و  يور  دیفـس  لاحـشوخ و 

ترـضح هاگنآ  تسین . فالخ  نآ  رد  تسا  ّقح  یلب  دـنتفگ : هن ؟ ای  تسا  ّقح  متفگ  امـشب  هچنآ  یگمه  هک  مهدـیم  مسق  یلاـعت  يادـخب 
رب نم  لاح  تقیقح  امش  ربمغیپ  لوق  زا  دیراد و  نآب  رارقا  میدرک  روکذم  هچنآ  عیمج  هب  امـش  هاگ  ره  هک : دومرف  باطخ  ناشیاب  هَّللا  ّیلو 

درادن و ریظن  کیرش و  تسا و  یکی  هک  یلاعت  يادخ  يوقتب  میامن  رمأ  ار  امش  نم  دیدرگ  ادیوه  رهاظ و  امش   125 ص : ج2 ، جاجتحالا ،
دزیا لوسر  نامیپ  دهع و  تفلاخم  زا  دیوشن و  یلاعت  يادخ  رمأ  یصاع  هک  دیاب  باقّرلا  کلام  ترضح  باقع  طخـس و  زا  میامرفیم  یهن 

تفلاخم امـش  رگا  هک  یتسردب  دیئامن . دوخ  رمعب  همحّرلا  ّیبن  ّتنـس  تعباتم  دـیئامرف و  نآ  لهأ  بحاصب و  ّقح  ّدر  دـیئامن و  زیهرپ  ناّنم 
هک یـسکب  ّقح  عفد  هک  تسا  مزال  امـش  رب  سپ  دومن ، دـیهاوخ  یلاعت  يادـخ  اب  تفلاخم  نیقیب  دـینک  رهاـظ  یلاـعت  يادـخ  لوسر  تّنس 

ریمأ ترـضح  نوچ  دیئامن . دشاب  قّلعتم  سک  نآب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  لوقب  قلاخ و  دزیا  مکحب  ّقح  نیا  دشاب و  ّقحتـسم 
لضف و ام  هک : دـنتفگ  مه  اب  دـندرک و  ترواشم  رکف و  رگید  کی  اب  دوخ  ناـیم  رد  تعاـمج  نآ  درک و  ماـمت  نخـس  ع )  ) یلع نینمؤملا 

نامدرم یمامت  زا  رمأ  نیا  مارصنا  مادقاب و  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  روهظ  حوضو و  لامک  رد  ام  رب  مینادیم و  ار  وا  لاح  هبتر و  لامک و 
یفطصم دّمحم  عرش  هریاد  زا  ياپ  دهدن و  لیـضفت  يرگید  رب  ار  سک  چیه  هک  تسا  يدرم  وا  نکیل  تسا ، يرحأ  قیلأ و  یلوأ و  ّقحأ و 

دوخ مکاح  یلاو و  ار  ع )  ) یلع رگا  درادـیم . يراج  قیلی  یغبنی و  اـمک  ار  عرـش  ماـکحأ  دراذـگیمن و  نوریب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 
دـشاب رتناسآ  هچ  رهب  وا  دشاب  نامدرم  تموکح  رمأ  ّیلوتم  نامثع  رگا  نکیل  دـنادرگیم و  يواسم  عرـش  رد  ار  مدرم  یمامت  ام و  مینادرگ 
تعیب وا  رب  دنداد  ناّفع  نب  نامثع  رابتعا  هضبق  رادتقا و  فکب  ناقلخ  تلایا  مامز  نآ  رب  انب  دیارگن  یتخـسب  مدرم  راک  دـیامن و  لثم  نآ  رب 

126 ص : ج2 ، جاجتحالا ، مالّسلا . دندرک و  تعیب  زین  مدرم  ریاس  دندمآ و  نوریب  هناخ  نآ  زا  هدرک 

لضف و هرکاذم  ناشیا  هک  یماگنه  رد  راصنأ  رجاهم و  زا  رایسب  یعمج  اب  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریمأ  ترـضح  جاجتحا  نایب  رکذ  لصف 
تعاجش و لامک  تباجن و  باب  رد  ترضح  نآ  هک  دنتفگیم  هتشگ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  راتخملا  ّیبن  لوقب  دنتسم  دندرکیم و  دوخ  راثآ 

نینچ و چ ام  لاح 

لضف هرکاذم  ناشیا  هک  یماگنه  رد  راصنأ  رجاهم و  زا  رایسب  یعمج  اب  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریمأ  ترـضح  جاجتحا  نایب  رکذ  لصف 
لامک تباجن و  باب  رد  ترضح  نآ  هک  دنتفگیم  هتـشگ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  راتخملا  ّیبن  لوقب  دنتـسم  دندرکیم و  دوخ  راثآ  و 

ع)  ) یلع نینمؤملا  ریمأ  ترـضح  يزور  نم  هک  تسا  يورم  لوقنم و  یلالهلا  سیق  نب  میلـس  زا  دومرف  نینچ  نینچ و  ام  لاح  تعاـجش و 
نآ رد  رایـسب  قلخ  رجاهم  راصنأ و  زا  هک  یماگنه  رد  مدـید  نامّزلا  رخآ  لوسر  ترـضح  دجـسم  رد  ناّفع  نب  نامثع  تفالخ  ماـّیأ  رد  ار 

شیرق و رکذ  راّضح  دیدرگ  ملع  هرکاذمب  یهتنم  ناشیا  تیاکح  ثیدح و  دندرکیم و  باب  ره  زا  نخـس  فرح و  دـندوب  رـضاح  رـضحم 
هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلص  لسّرلا  متاخ  ترـضح  هک  دنتفگ : دندومن و  ناّنم  دزیا  لوسر  اب  ناشیا  ترجاهم  هفیاط و  نآ  قباوس  ناشیا و  لضف 

ناشیا ریغب  دـشاب و  شیرق  زا  هّتبلا  تّما  تادـه  هّمئأ و  تفگ : هک  نانچ  دومرف  شیپ  زا  شیب  ثیداحأ  شیرق  لضف  فرـش و  باب  رد  مّلس 
ترـضح زین  و  دـشابن . اور  زیاج و  ناقلخ  تماـما  يوعد  یبتجم  لوسر  یلاـعت و  يادـخ  مکح  ریغب  ار  یـسک   127 ص : ج2 ، جاجتحالا ،

دیهدم و مانشد  ار  شیرق  هک : دومرف  زین  و  دنابرع . هّمئأ  شیرق  دنشیرق و  عبات  مدرم  یمامت  هک  دومرف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر 
درم ود  تّوق  ار  یشیرق  درم  کی  هک : دومرف  ص )  ) لوسر ترضح  شیرق  تّوق  تعاجـش و  باب  رد  زین  دیئامن و  مارتحا  مارکا و  ار  ناشیا 

كرابت و يادـخ  ترـضح  دـنک  رهاظ  توادـع  ضغب و  شیرق  هفیاـط  اـب  هک  ره  هک : دومرف  تّزعلا  ّبر  لوسر  زین  و  ناـشیا . ریغ  زا  تسا 
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. دنادرگ راوخ  لیلذ و  ار  وا  یلاعت  يادخ  دهاوخ  شیرق  يراوگوس  يراوخ و  ناوه و  هک  ره  هدومرف  زین  و  دناد . دوخ  نمـشد  ار  وا  یلاعت 
کلم ترـضح  هک  یئانث  نایب  دندرک و  راتخملا  ّیبن  ترـضح  هب  تبـسن  دوخ  ترـصن  قباوس و  لضف و  رکذ  رد  عورـش  راصنأ  نآ  زا  دعب 
ناشیا لامک  لضف و  باب  رد  ناّنم  رداق  لوسر  ترضح  زین  هچنآ  دندومن و  نایع  رهاظ و  نایب  حضوأب  دومن  ناعذالا  مزال  باتک  رد  یلاعت 

ار و نمؤم  نآ  کلم  نداد  لسغ  ذاعم و  نب  دعـس  هزانج  باـب  رد  نیلـسرملا  دّیـس  ترـضح  هچنآ  نینچمه  و  دـندومن . روکذـم  دـندومرف 
نایم رد  یـسک  ره  دـنتفگ  هکنآ  ات  دنتـشاذگن  یقاب  دوخ  زیمت  لضف و  نایب  زا  زیچ  چـیه  و  دـندرک . رکذ  هّماتب  ار  وا  هزانج  بقع  نتـشادرب 
هزمح تسام و  زا  لوسر  ترضح  هک  دنتفگ  شیرق  و  نالف . نالف و  لثم  دناام  مدرم  زا  همه  دراد  هدنز  يرس  بآمتّوبن  ترضح  باحـصأ 

زا یگمه  فوع  نبا  ملاـس و  هدـیبع و  وبأ  دعـس و  رمع و  رکب و  وبأ  دنـشیرق و  اـم  زا  همه  هثراـح  نب  دـیز  ثرحلا و  نب  ةدـیبع  رفعج و  و 
هکنآ رگم  دنتـشاذگن  هقباس  لهأ  زا  ار  دوخ  ناگدـنز  زا  يدـحأ  چـیه  شیرق  هکنآ  مـالک  هصـالخ  دنـشیرق .  128 ص : ج2 ، جاجتحالا ،
نایعأ زا  رفن  تسیود  زا  هدایز  رـضحم  نآ  رد  و  دـندرک . نایع  رهاظ و  ناشیا  مان  نایب  هقلح  رد  دادـعت  رکذ و  ماگنه  رد  ار  ناـشیا  یماـسأ 

دبع صاّقو و  یبأ  نب  دعس  مانألا و  دّیس  یطبس  نیسح  نسح و  اب  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریمأ  و  دندوب . رـضاح  رـشبلا  دّیـس  باحـصأ 
هَّللا دبع  رکب و  یبأ  نب  دّـمحم  ساّبع و  نبا  رمع و  نبا  هبتع و  نب  مشاه  رذ و  وبأ  دوسأ و  دادـقم  راّمع و  ریبز و  هحلط و  فوع و  نمحّرلا 
وبأ يراصنأ و  بوّیأ  وبأ  تباث و  نب  دـیز  بعک و  نب  ّیبأ  راتخم  لوسر  ترـضح  راـصنأ  زا  دنتـشاد و  فیرـشت  رـضحم  نآ  رد  رفعج  نب 
هَّللا دبع  مقرأ و  نب  دیز  کلام و  نب  سنأ  يراصنأ و  هَّللا  دبع  نب  رباج  هدابع و  نب  دعـس  نب  سیق  هملـس و  نب  دّـمحم  ناهّیتلا و  نب  مثیهلا 
انثأ نآ  رد  دوب  هتـسشن  شردـپ  يولهپ  رد  تماق  هدیـشک  ور و  هداس  هجولا و  حـیبص  هک  نمحّرلا  دـبع  شرـسپ  اب  یلیل  وبأ  یفوأ و  یبأ  نب 

یلالهلا سیق  نب  میلـس  دندش . رـضاح  سلجم  نآ  رد  دوب  تماقلا  لدتعم  هجولا  حیبص  درمأ  مه  وا  هک  نسح  شرـسپ  اب  زین  يرـصب  نسح 
رـسپ ود  نیزا  مادک  هک  متـسنادیمن  نکیل  مدرکیم  يرـصب  نسح  نب  نسح  یلیل و  یبأ  نب  نمحّرلا  دبع  بناجب  رایـسب  رظن  نم  هک : دـیوگ 
لاوز اـت  زور  لّوأ  زا  مدرم  سلجم  اـّما  موق . ترثک  زا  دوب  یلیل  یبأ  رـسپ  زا  رتگرزب  يرـصب  نسح  نب  نسح  هکنآ  اـّلا  دـنرگید  زا  لـمجأ 

وا دـندوب  نآ  رب  مدرم  یمامت  هک  ّمهم  رمأ و  نآ  رب  علّطم  الـصأ  دوبیم  نّکمتم  دوخ  يارـس  هناخ و  رد  نامثع  هدوب و  دـقعنم  لاونم  ناـمهب 
سلجم نآ  رد  هچ  رگا  دوـخ  تیب  لـهأ  اـب  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملا  ریمأ  ترـضح  129 و  ص : ج2 ، جاـجتحالا ، دوبن . ملاـع  فقاو و 

: هک دنتفگ  هدروآ  ترضح  نآب  يور  دندومن  هدهاشم  لاونم  نیدب  لاح  موق  نوچ  دندومنیمن . مّلکت  نکیل  دندوب  رضاح  لابقا  تداعـسب و 
دوخ ناگدنز  زا  يدحأ  چیه  امش  هک : دومرف  ناشیا  باوج  رد  ع )  ) یلع ترضح  دینزیمن ؟ فرح  دیئوگیمن  نخس  ارچ  امش  نسحلا  وبأ  ای 
دیاب میامنیم  یتسار  يور  زا  لاؤس  امـش  زا  نم  نکیل  دیدرک  نایب  ار  وا  لضف  دندینادرگ و  روکذم  ار  وا  مسا  هکنآ  رگم  دـیتشاذگن  یقاب 

لضف و نیا  دومن و  راکشآ  قافشا  ناسحا و  عون  نیا  راّفغ  دحاو  ترضح  هک  هلیـسوب  راصنأ  شیرق و  رـشعم  يا  دیهد  یتسارب  باوج  هک 
هب ای  امـش  يابرقأ  ریاشع و  هطـساوب  ای  امـش  سفن  لامک  هطـساوب  ایآ  دومرف  اطعا  امـشب  لالجلا  وذ  دـحاو  ترـضح  ار  لاح  هبتر  لاـمک و 

ترضح هکلب  دنتفگ  دومن ؟ رهاظ  امشب  تبسن  قافشا  هّجوت و  نیا  امـش  ریغ  تطاسوب  ای  دومن  ناسحا  اطع و  نیا  امـش  تاتویب  لهأ  تهج 
هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلص  یفطصم  دّمحم  نامّزلا  رخآ  ربمغیپ  ترضح  هطـساوب  نانتما  قافـشا و  نیا  ناسحا و  اطعا و  نیا  هنأش  یلاعت  بجاو 

دیتفگ تسار  راصنأ  شیرق و  رشعم  هک  دومرف  هَّللا  ّیلو  ترـضح  هاگنآ  ام . تاتویب  لهأ  ریاشع و  ام و  سفنب  دومن  ناشیا  تریـشع  مّلس و 
اریز نارگید  زا  هن  تسا  مالّسلا  مهیلع  تیبلا  لهأ  ام  زا  نیمه  دیدش  فّرـشم  ترخآ  ایند و  ریخب  وا  هلیـسوب  هک  یـسک  نآ  هک  دینادیم  اّما 

ع)  ) مدآ داجیا  هکنآ  زا  شیپ  ّلـج  ّزع و  يادـخ  دزن  رد  میدوب  يرون  نم  تیب  لـها  نم و  هک  دومرف  یلاـعت  يادـخ  لوسر  نم  ّمع  نبا  هک 
رد داتـسرف و  نیمزب  ار  وا  تشاذـگ و  وا  بلـص  رد  ار  رون  نیا  دومن  داـجیا  ار  مدآ  نوـچیب  ترـضح  نوـچ  لاـس و  رازه  هدراـهچب  دـیامن 

یماگنه رد  دوب و  وا  بلص  رد  رون  نامه  تفر  یتشکب  مالّسلا  هیلع  حون  نیلسرملا  خیش  ترـضح   130 ص : ج2 ، جاجتحالا ، هک  یماگنه 
هب هیکاز  همیرک  بالصأ  زا  تیّربلا  قلاخ  ترضح  هتسویپ  دوب ، وا  بلص  رد  رون  نیا  دنتخادنا  شتآ  رد  ار  ع )  ) نمحّرلا لیلخ  ترضح  هک 

لهأ نامز  نآ  رد  دندشن . ّدلوتم  انزب  زگره  اهنآ  زا  يدحأ  چیه  هک  تاهّما  ءابآ و  زا  دومنیم  لاقتنا  همیرک  بالـصأ  يوسب  هرهاط  ماحرأ 
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ّیلو ترضح  زاب  میدینش . نیلسرملا  دّیس  ترـضح  زا  عون  نیمه  ام  تسا و  نینچ  اّقح  دنتفگ : هفیاط  هس  ره  دحأ  لهأ  ردب و  لهأ  هقباس و 
یمامت زا  رتشیپ  نم  هک  دینادیم  ایآ  هک  یلاعت  يادخب  مهدیم  مسق  ار  امش  تفگ : مالّسلا - هیلع  یلع  نینمؤملا  ریمأ  ترـضح  زاس  راک  دزیا 

هک دینادیم  ایآ  هک  یلاعت  يادـخب  مهدـیم  مسق  ار  امـش  تفگ : یلب . ایادـخ  راب  دـنتفگ : مدروآ ؟ نامّزلا  رخآ  لوسر  ترـضحب  نامیا  تّما 
نآ قوبسم  رب  نافرع  ملع و  نامیا و  مالسا و  رد  قباس  لیـضفت  دومرف  لازنا  لاسرا و  لسّرلا  متاخب  هک  دوخ  باتک  رد  ّلج  ّزع و  ترـضح 

ایادخ راب  هک  دنتفگ : تسا ؟ نایع  روکذم و  نآرق  هیآ  رد  هچنانچ  هتفرگن  تقبس  میدقت و  نامیا  مالـسا و  رد  تّما  زا  يدحأ  چیه  دومن و 
َنُولَّوَْألا َنوُِقباَّسلا  َو  هتشگ  لزان  تیآ  نیا  هطـساوب  هک  دینادیم  ایآ  هک  مهدیم  مسق  ملاع  يادخ  ترـضحب  ار  امـش  تفگ : تسا . نینچ  معن 

نیا هک  دندرک  لاؤس  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  زا  َنُوبَّرَقُْملا . َِکئلوُأ  َنوُِقباَّسلا  َنوُِقباَّسلا  َو  ِراْصنَْألا ، َو  َنیِرِجاهُْملا  َنِم 
لزان ناشیا  ءایصوأ  ناّنم و  دزیا  ءایبنأ  نأشیلاع  نأش  رد  هک : دومرف  ترـضح  نآ  هتـشگ ؟ لزان  هک  نأش   131 ص : ج2 ، جاجتحالا ، رد  هیآ 
مهیلع مارک  يایبنأ  ءایـصوأ  عیمج  زا  لضفأ  ءایبنأ و  لـضفأ  ّیـصو  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبأ  نب  ّیلع  ملـسر و  ءاـیبنأ و  لـضفأ  نم  هدـش و 

اَهُّیَأ ای  تیاده  یفاو  هیآ  هک  دینادیم  ایآ  هک  مهدیم  مسق  ملاع  يادخب  ار  امـش  تفگ : تسا . نینچ  یلب  ایادـخ  راب  دـنتفگ : تسا ؟ مالّـسلا 
َنیِذَّلا اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ  هیآ  زین  و  دـش . لزان  هک  یتقو  ْمُْکنِم  ِْرمَْألا  ِیلوُأ  َو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا 

َو ال ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  اوُذِـخَّتَی  َْمل  َو  هیاپ  تلـالج  هیآ  نینچمه  و  هتـشگ . لزاـن  هک  یناـمز  رد  َنوُعِکار  ْمُه  َو  َةاـکَّزلا  َنُوتُْؤی  َو  َةـالَّصلا  َنوُمیُِقی 
لزان ماّلعلا  بهاو  ترضح  مالک  تاکرب  اب  تایآ  نوچ  نامدرم  رشعم  يا  هدش . لزنم  هک  یماگنه  رد  هچنآ  ًۀَجِیلَو و  َنِینِمْؤُْملا  َال  َو  ِِهلوُسَر 
ناقلخ یمامت  هطـساوب  تسا  ّماع  ای  تسا  نانمؤم  ضعب  صوصخم  بطاخم و  تایآ  نیا  ایآ  ص )  ) هَّللا لوسر  ای  هک : دنتفگ  نامدرم  هدـش 
میلعت ناشیاب  ار  تّیرب  یمامت  تّما  تیاده  تّما و  تلالد  هک : دومرف  ص )  ) لسّرلا متاخ  دوخ  ربمغیپ  هب  رمأ  ّلج  ّزع و  يادخ  ّلحم  نآ  رد 

ةاکز و زامن و  میلعت  ریسفت و  تّما  يارب  هچنانچ  دیامرف و  ۀّیربلا  ۀّمئأ  تعباتم  رد  رمأ  ار و  ناتّما  دیامن  قیلی  یغبنی و  امک  نآ  ریـسفت  دنک و 
رد ارم  مرکألا  ّیبن  ترـضح  اذهل  دـیامن  ناشیا  یگمه  میلعت  ریـسفت و  زین  ار  تیالو  رمأ  اضیأ  هدومن ، مارحلا  هَّللا  تیب  ّجـح  بادآ  مایص و 
رب لمتـشم  تغالب  تحاـصف و  تیاـغ  رد  هبطخ  هاـگنآ  سپ   132 ص : ج2 ، جاـجتحالا ، دومن . بصن  مدرم  تیـالو  يارب  مخ  ریدـغ  زور 

غیلبت امشب  ار  نآ  هک  داتسرف  يرمأ  تلاسرب  ارم  هک  یتسردب  نامدرم  رـشعم  يا  ینعی  ساّنلا  اهّیأ  تفگ : دومرف و  ادا  تّما  حیاصن  هظعوم و 
یف رمأ  نآ  رد  اذـهل  دـنیامن  نم  بیذـکت  مدرم  هک  مدرب  نامگ  هکنآ  تهجب  دـیدرگ  نیزح  گنت و  تیاـغب  رمأ  نآ  زا  نم  هنیـس  میاـمن و 

هک دومرف  رمأ  يدانم  هیلع  ءانب  دنک  بیذعت  ارم  منک  ریخأت  رگا  هک  میامن  غیلبت  ار  نآ  ات  دومن  دیدهت  دـیعو و  ارم  سپ  مدومن  ّینأت  هلمجلا 
يادأ نامدرم و  یمامت  روضح  زا  دعب  دنوش  رـضاح  تعامج  زامن  يارب  هک  دیامن  ادـن  زاینیب  دوبعم  ترـضح  یگدـنب  زامنب و  ار  نامدرم 
تسنم يالوم  ّلج  ّزع و  يادخ  هک  دینادیم  نامدرم  رشعم  يا  هک : دومرف  دومن و  ءادأ  هبطخ  نامّزلا  رخآ  لوسر  ترضح  ناّنم  دزیا  یگدنب 
یفالخ نآ  رد  تسا و  نینچ  هَّللا  لوسر  ای  یلب  دـنتفگ : راـبکیب  راّـضح  عیمج  ناـشیا ؟ ياهـسفن  زا  مناـشیاب  یلوأ  ناـنمؤم و  يـالوم  نم  و 
هاـگنآ مداتـسیاب ، متـساخرب و  ننملا  وذ  لوـسر  مکح  رب  اـنب  نم  زیخ  رب  یلع  اـی  تفگ : نمب  یلاـعت  يادـخ  لوـسر  ترـضح  سپ  تسین .

نم داع  هالاو و  نم  لاو  ّمهللا  هالوم  ّیلع  اذهف  هالوم  تنک  نم  نامدرم  رشعم  يا  تفگ : مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ترـضح 
تعباتم و رب  ار  ام  هک  ع )  ) یلع تیالو  نیا  يادـخ  هَّللا  لوسر  اـی  تفگ : تساـخرب و  دوخ  ناـکم  ياـج و  زا  ناملـس  ناـمز  نآ  رد  هاداـع 
ج2، جاجتحالا ، هک  ره  رب  نم  هچنانچ  تسنم  تیالو  لثم  یلع  تیالو  هک : دومرف  ترـضح  تسا ؟ تیالو  عون  هچ  يدومرف  رمأ  وا  تعاطا 

نّیعم تّما  تیالو  تماـما و  هطـساوب  ارم  نوچیب  دزیا  لوسر  نوچ  ناـمز  نآ  رد  واـب  تسا  یلوأ  یلع  نیا  سفن  زا  واـب  ما  یلوأ   133 ص :
رد ًانیِد . َمالْسِْإلا  ُمَُکل  ُتیِـضَر  َو  ِیتَمِْعن  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأ  َو  ْمُکَنیِد  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا  هک : دومرف  لازنا  هیآ  نیا  دوبعم  بهاو  ترـضح  دومن 
ارت داد  قیفوت  ارم  هک  یگرزب  يادخ  ربکأ  هَّللا  هک  دومرف  هدرک  ریبکت  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  يادخ  لوسر  ملاع  دّیس  ترضح  مد  نآ 

: هک دنتفگ  دنتـساخرب و  رمع  رکب و  وبأ  دوخ . زا  دعب  مدومن  تّماب  ع )  ) یلع تیالو  غیلبت  ّلج و  ّزع و  يادخ  نید  مامتا  دوخ و  تّوبن  مامت 
: هک دومرف  يادخ  لوسر  ترضح  ناشیاب ؟ تسا  صوصخم  هدش و  لزان  مالّـسلا  هیلع  یلع  نأش  رد  یگمه  تایآ  نیا  ص )  ) هَّللا لوسر  ای 
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هَّللا لوسر  ای  هک : دـنتفگ  رمع  رکب و  وبأ  هدـش . لزان  وا  دـالوأ  زا  تماـیق  زور  اـت  نم  يایـصوأ  نأـش  رد  مالّـسلا و  هیلع  یلع  نأـش  رد  یلب 
هّمئأ نآ  لاوحأ  قیاقح  رب  مامت  عالّطا  ارم  ات  دـیئامرف  نایب  زین  ار  ناـشیا  یماـسأ  دـنناسک و  هچ  هک  ياـمن  ناـیب  اـم  يارب  ار  دوخ  يایـصوأ 

تـسا نم  تّما  رد  نم  هفیلخ  نم و  ّیـصو  نم و  ثراو  نم و  ریزو  ع )  ) یلع مردارب  نیا  تفگ : ع )  ) ترـضح دیآ . لصاح  مالّـسلا  مهیلع 
ره هک  نیـسح  دالوأ  زا  رفن  هن  ع )  ) نیـسح زا  دعب  تسا و  نیمز  لهأ  هفیلخ  نیـسح  نم  رـسپ  وزا  سپ  نسح و  مرـسپ  وزا  سپ  نم  زا  دـعب 

یئادـج ناشیا  زا  نآرق  نآرق و  زا  ناشیا  نآرق و  اب  ناشیا  تسا و  ناشیا  اب  نآرق  تمایق ، زور  ات  دـنیامن  تّما  تماما  يرگید  زا  دـعب  کی 
راب تسا   134 ص : ج2 ، جاجتحالا ، نینچ  دنتفگ : ناشیا  همه  روفلا  یف  دنـسر ، نمب  رثوک  ضوح  رانک  رد  ناشیا  یگمه  هکنآ  ات  دنیامنن 

هچنآب تسا  يواسم  تسین و  مک  هدایز و  الـصأ  دیدومرف  امـش  هچنانچ  میهدیم  تداهـش  میدینـش و  يادخ  لوسر  زا  عون  نیمه  ام  ایادـخ 
ظفح تسا  هدیدنـسپ  وکین و  هک  ره  دیدرک  روکذم  امـش  نسحلا  وبأ  ای  هچنآ  یمامت  ام  هک : دنتفگ  ناشیا  زا  یـضعب  میاهدید و  میدینش و 

: هک دومرف  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریمأ  ترـضح  دـنیام . لـضافأ  راـبخأ و  دـندرک  ظـفح  هک  تعاـمج  نیا  میدرکن و  ظـفح  ار  همه  میدرک و 
هلآ هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمغیپ  ترضح  زا  هچنآ  هک  یسک  نآ  امش  تفگ : هاگنآ  دنتسین . يواسم  طبـض  ظفح و  رد  مدرم  همه  دیتفگ  تسار 

سپ دهد . ربخ  دزیخرب و  دومحملا  ّیبن  ترضح  مالک  زا  دومن  ظفح  هچنآ  هک  تسا  مسق  ملاع  يادخب  ار  وا  هدومن  ظفح  هدینش و  مّلـس  و 
زا نانخـس  نیا  ام  هک  میهدیم  یهاوگ  ام  هک : دنتفگ  دنتـساوخ  ياپ  رب  راّمع  دادقم و  رذ و  وبأ  فراع و  نب  ءارب  مقرأ و  نب  دیز  مد  نآ  رد 
لاح نآ  رد  دـیدوب  رـضاح  وا  يولهپ  رد  یلع  يا  امـش  دوب و  ربنم  رد  مارکالا  ّیبن  نآ  ماـگنه  رد  میدینـش  ناـمّزلا  رخآ  لوسر  ترـضح -

تماقا نم  زا  دعب  ات  منادرگ  بوصنم  ار  امش  ماما  امش  هطـساوب  هک  درک  رمأ  یلاعت  يادخ  ارم  نامدرم  رـشعم  يا  تفگ : لاعتم  دزیا  لوسر 
باطتسم باتک  رد  باقّرلا  کلام  ترضح  هک  تسا  یسک  نانچنآ  وا  و  تسنم ، تّما  رد  نم  هفیلخ  نم و  ّیصو  وا  دیامن و  تّما  امش  رمأب 

امش درک  رمأ  هدینادرگ و  نم  تعاط  دوخ و  تعاطب  نورقم  نوچیب  ترضح  ار  وا  تعاط  و  دینادرگ ، بجاو  ار  وا  تعاطا  نانمؤم  رب  دوخ 
باب نیا  رد  ارم  قاـفن  لـهأ  اداـبم  هکنآ  فوخب  مدومرف  دوخ  راـگدرورپ  هب  تعجارم  ار  مالّـسلا  هیلع  نیمأ  لـیئربج  نم  وا و  تیـالو  هب  ار 
هّمئأ تیالو  غیلبت  يدوزب  هک  دومن  دیعو  ارم  دحاو  ّینغ  ترـضح  سپ  دنیامرف .  135 ص : ج2 ، جاجتحالا ، ناشیا  بیذکت  دـنیامن و  نعط 

مایص و ةاکز و  زامنب و  دوخ  باتک  رد  ار  امش  درک  رمأ  یلاعت  كرابت و  يادخ  هک  یتسردب  نامدرم  رشعم  يا  يدرگ . بّذعم  ّالا  یئامن و 
ناّنم دزیا  لاحلا  مدرک و  نایب  ریـسفت و  امـش  يارب  مامّتلاب  ار  نآ  کسانم  لاعفأ و  طیارـش و  ناکرأ و  بادآ و  نم  مارحلا و  هَّللا  تیب  ّجـح 

ترضح كرات  رب  كرابم  تسد  تسا و  مالّسلا  هیلع  یلع  نیا  يارب  تیالو  نآ  هک  مهدیم  تداهش  نم  یـسک و  تیالوب  درک  رمأ  ار  امش 
مهیلع نیسح  نسح و  دوخ  رسپ  ود  هب  تراشا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  بیبح  ترـضح  هاگنآ  سپ  تشاذگ . یلع  نینمؤملا  ریمأ 
نآرق زا  تقرافم  زگره  هک  دشاب  ناشیا  دالوأ  زا  هک  ناشیا  يایـصوأب  تسا  قّلعتم  ناشیا  زا  دعب  تیالو  هک  تفگ : نیزا  دعب  دومن  مالّـسلا 

ماما نامدرم  رشعم  يا  دنسر . نمب  رـسکی  رثوک  ضوح  رانک  رد  ناشیا  همه  هکنآ  ات  دنکن  تقرافم  ناّنم  دزیا  يایلوا  زا  زین  نآرق  دنیامنن و 
امـش نایم  رد  وا  و  تسا ، مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبأ  نب  ّیلع  نم  ردارب  وا  مدـینادرگ و  نّیعم  نّیبم و  امـش  اـجلم  عزفم و  لـیلد و  يداـه و  و 

ماهفتـسا و وزا  نم  زا  دـعب  دـیتفرگیم  میلعت  نم  زا  مارح  لـالح و  عیارـش  بادآ  ماـکحأ و  نید و  لـئاسم  هچناـنچ  هک  دـیاب  تسنم  هـلزنمب 
نمب هچ  ره  میرک  يادخ  ترـضح  هک  اریز  دیراذگن  نوریب  مدق  وا  مکح  رمأ و  زا  دـیئامرف و  روما  عیمج  رد  وا  تعاطا  دـیئامن و  مالعتـسا 
لاؤـس وزا  هک  دـیاب  دوـمرف  تیاـنع  هدرک  میلعت  زین  بلاـط  یبأ  نب  ّیلع  ترـضحب  ار  نآ  هـمه  تـمکح  مـلع و  زا  دوـمن  مـیرکت  مـیلعت و 

رب ار  مدرم  زا  يدحأ  چیه  دیئامن و  مالعتـسا  لاؤس و  ناشیا  يایـصوأ  زا  ع )  ) یلع زا  دعب  دیریگ و  میلعت  هدرک   136 ص : ج2 ، جاجتحالا ،
نآ زا  هک  دناتّما  یمامت  زا  ملعأ  لضفأ و  دوخ  تیالو  تماما و  ماّیأ  رد  کی  ره  ناشیا  هچ  دیهدم  میلعت  ار  ناشیا  دیرادن و  مّدقم  ناشیا 
زا ّقح  ّقح و  زا  ناشیا  تسا  ناشیا  اـب  ّقح  ّقح و  اـب  ناـشیا  هک  اریز  دـیزرون  فاـستعا  دّرمت و  فارحنا و  فّلخت و  فاـصنا  لدـع و  هّمئأ 

دندومن تداهش  يادأ  راّمع  دادقم و  رذ و  وبأ  بزاع و  نب  ءارب  دیز و  هکنآ  زا  سپ  دنراذگن  تسد  زا  ار  ّقح  زگره  ددرگن و  لیاز  ناشیا 
ّیلع نینمؤملا  ریمأ  ترضح  نآ  زا  دعب  هک  تسا  لوقنم  يورم و  میلس  زا  دنتسشنب . دندومرف  ماتتخا  مارصنا و  ماقم  نیاب  ماجنا  ریخ  مالک  و 
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َلْهَأ َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهْذـُِیل  ُهَّللا  ُدـیُِری  امَّنِإ  هکرابم : هیآ  دوخ  باتک  رد  نوچیب  ترـضح  نوچ  نامدرم  رـشعم  يا  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع 
ار و ع )  ) نیـسح نسح و  دوخ  نارـسپ  و  ع )  ) همطاـف ارم و  درک  عمج  ّلـج  ّزع و  لوسر  ترـضح  دـینادرگ  لزنم  ًاریِهْطَت  ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا 
یتیب و لهأ  ءالؤه  ّمهّللا  تفگ : تشادرب و  كرابت  یلاعت و  دزیا  ياعد  يوسب  دوخ  كرابم  تسد  نآ  زا  سپ  تخادـنا  ام  يالاب  رب  ءاـسک 

دننم تیب  لهأ  تعامج  نیا  ایادـخ  راب  ینعی : اریهطت . مهرّهط  و  سجّرلا ، مهنع  بهذأف  مهحرجی  ام  ینحُرجی  مهملؤی و  ام  ینملؤی  یتمحل 
زا سجر  وت  ایادخ  تسنم . حیرجت  ثعاب  ناشیا  حیرجت  نم و  ملأ  بجوم  نامه  ددرگ  ناشیا  ملأ  اذـیا و  ثعاب  هچ  ره  نم  تشوگ  هراپ  و 
ّما مد  نآ  رد   137 ص : ج2 ، جاجتحالا ، دنامن . سجر  چیه  زا  يرثأ  الـصأ  هک  یندـینادرگكاپ  نادرگ  كاپ  ار  ناشیا  راد و  رود  ناشیا 

مردارب نم و  ّقح  رد  هیآ  نیا  يریخب  وت  دومرف : ص )  ) ربمغیپ ترـضح  متیب ؟ لها  زا  زین  نم  ص )  ) هَّللا لوسر  اـی  تفگ : دوب  رـضاح  هملس 
نیا رد  ام  ریغب  يدحأ  چیه  تسا  ع )  ) نیـسح دالوأ  زا  رفن  هن  ّقح  رد  نیـسح و  نسح و  مرـسپ  ود  نأش  رد  همطاف و  مرتخد  ّقح  رد  یلع و 

ام درک و  تیاکح  امب  ار  همّدقم  نیمه  هملس  ّما  هک  میهدیم  یهاوگ  ام  هک : دنتفگ  یگمه  تعامج  نآ  دنتسین . میهـس  کیرـش و  ام  اب  هیآ 
امـش ناشن  زجعم  ناسل  زا  تیب  لها  باب  رد  امب  لـقن  نینچ  اـهنع  هَّللا  یـضر  هملـس  ّما  هک  میدیـسرپ  يادـخ  لوسر  ترـضح  زا  يزور  زین 

ار امش  تفگ : ع )  ) یلع نینمؤملا  ریمأ  ترضح  نآ  زا  دعب  دومرف . ثیدح  ام  هطـساوب  ار  تیاکح  نامه  دیوگیم و  تسار  تفگ : دیامنیم ،
لزنم َنِیقِداَّصلا  َعَم  اُونوُک  َو  َهَّللا  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  تیادـه : یفاو  هیآ  ناّنم  دزیا  نوچ  دـینادیم  ایآ  هک  مهدـیم  مسق  یلاـعت  يادـخب 

دوب رـضاح  ناشن  تّنج  لفحم  نآ  رد  هیلع  هَّللا  ۀـمحر  یـسراف  ناملـس  دومن  توـالت  ناـنمؤمب  ناـمّزلا  رخآ - لوسر  ترـضح  دـینادرگ و 
سنالا و یبن  ترـضح  ناشیا ؟ ضعب  يارب  تسـصوصخم  ای  ناقلخ  عیمج  هطـساوب  تسّماع  هیآ  نیا  مکح  ایآ  ناّنم  دزیا  لوسر  اـی  تفگ :

ترضح نآ  زا  دعب  هک  نم  يایـصوأ  و  ع )  ) یلع مردارب  يارب  تسـصوصخم  ناقداص  اّما  نآ و  رب  دنرومأم  نانمؤم  هّماع  هک : دومرف  ّناجلا 
مـسق ملاع  يادخب  ار  امـش  هَّللا  ّیلو  نآ  تفگ : هاگنآ  تسا . نینچ  معن  ایادخ  راب  دنتفگ : بآمتیالو  باوج  رد  موق  تمایق . زور  ات  دنتـسه 
رایـسب راصنأ  ناوعأ و  ار  امـش  ینادرگیم  تّما  هفیلخ  ارم  ارچ  متفگ : كوبت  هوزغ  رد  نمیهم  لوسر  ترـضحب  نم  هک  دینادیم  ایآ  مهدـیم 

: هک دومرف  باوج  رد  بآمتلاسر  ترضح  دیئامن ؟ رایتخا   138 ص : ج2 ، جاجتحالا ، ار  يرگید  راک  نیا  يارب  يراصنأ  رجاـهم و  زا  تسا 
میلـسّتلا ۀّیحّتلا و  هیلع  میلک  یـسوم  دزن  رد  مالّـسلا  هیلع  نوره  ثاریم  نامه  نم  دزن  رد  وت  ثاریم  وتب ، ای  نمیّالا  دـنامیمن  حالـصاب  هنیدـم 

ایآ هک  مهدـیم  مسق  یلاعت  يادـخب  ار  امـش  تفگ : تسا . نینچ  معن  ایادـخ  راب  دـنتفگ : دوب  دـهاوخن  يربمغیپ  نم  زا  دـعب  هکنآ  اـّلا  تسا 
َْریَْخلا اُولَْعفا  َو  ْمُکَّبَر  اوُدـُبْعا  َو  اوُدُجْـسا  َو  اوُعَکْرا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  تیادـه : یفاو  تیآ  نیا  ّجـحلا  هروس  رد  ّلج  ّزع و  يادـخ  دـینادیم 
دهاش هفیاط  نآ  رب  لابقا  تداعسب و  وت  هک  تعامج  نیا  ص )  ) هَّللا لوسر  ای  تفگ : تساخ و  رب  هَّللا  یضر  ناملس  داتسرف  َنوُِحْلُفت  ْمُکَّلََعل 
دزیا ار  اهنآ  دـیزگرب و  ار  ناشیا  دـیجم  دزیا  ترـضح  هک  دـناتعامج  نامه  ایآ  دیـشاب  نآ  دـهاش  نامدرم  ریاس  رب  تعامج  نآ  یـشاب و 

امش يافطصم  راتخم و  هک  نمحّرلا  لیلخ  میهاربا  امـش  ردپ  تّلمب  هکلب  دینادرگن  جرح  يو  نیئآ  هجو و  چیه  هب  نید  رد  یلاعت  كرابت و 
ترضح هک : دومرف  هنع  هَّللا  یضر  یسراف  ناملس  باوج  رد  یبرعلا  دّیـس  ترـضح  نامیا . مالـسا و  لهأ  زا  دینادرگ  رّرقم  ار  ناشیا  تسا 
عامتسا ننملا  وذ  لوسر  ترضح  زا  نخـس  نیا  یـسراف  ناملـس  نوچ  ار . تّما  نیا  هن  درک  هدارا  ار  رفن  هدزیـس  تایآ  نیزا  دوجولا  بجاو 
مردارب نم و  هک : دومرف  ّناج  سنا و  لوسر  ترـضح  دننایک ؟ نایعأ  نآ  هک  یئامن  نایب  ام  يارب  داب  وت  يادف  مردام  ردپ و  تفگ : دومن و 

هک دینادیم  ایآ  ملاع  دحاو  ترـضحب  مهدیم  مسق  ار  امـش  تفگ : تسا . نینچ  یلب  ایادخ  راب  دنتفگ : نم  نادنزرف  زا  رفن  هدزای  و  ع )  ) یلع
هک دوب  ص )  ) نیلـسرملا دّیـس  ترـضح  هبطخ  نیرخآ  نآ  دومن و  تّما  يارب  هبطخ  تساـخرب و  تلحر  ماـگنه  رد  همحّرلا  ّیبـن  ترـضح 

هَّللا و باتک  نیلقّثلا  مکیف  كرات  ّینا  نامدرم  رشعم  يا  هک : دومرف   139 ص : ج2 ، جاجتحالا ، راصنأ  رجاهم و  زا  باحصأ  راّضحب  باطخ 
باّهو دزیا  هّمئأ  دوخ  ترتع  باقّرلا و  کلام  ترضح  باتک  مراذگیم  امش  نایم  رد  اهب  نارگ  سیفن و  تیاغب  زیچ  ود  نم  ینعی : یترتع .
نوریب مدـق  ناشیا  جـهنم  زا  هدز  مالّـسلا  مهیلع  نیموصعم  هّمئأ  نیتملا  لبح  ماّلع و  دـحاو  مالکب  دوخ  ماصتعا  کّسمت و  تسد  امـش  رگا 

هارمگ زگره  دـیزرون  فارحنا  فّلخت و  ناـیعأ  نآ  ندومرف  زا  هتـسناد  ضرف  نیع  نیع و  ضرف  ار  ناـشیا  تعباـتم  تعاـطا و  دـیراذگن و 
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زا زگره  زیچ  ود  نیا  هک  دومن  نامیپ  دهع و  نمب  دینادرگ و  علّطم  ربخم و  ریبخ  فیطل  ارم  هک  اریز  دیدرگن  هَّللا  تمحرم  زا  رود  دیوشن و 
بارطـضا و لامک  اب  بضغم و  لاـثم  رب  تساـخرب  باّـطخلا  نب  رمع  مد  نآ  رد  دنـسر . رثوک  ضوحب  نم  اـب  هکنآ  اـت  دـنیوجن  يرود  نم 
هن هک : دومرف  بآمتلاسر  ترـضح  تست ؟ تیب  لهأ  همه  يارب  باّـهو  زیزع  ترـضح  زا  ناـسحا  تیاـنع و  نیا  اـیآ  هَّللا  لوسر  اـی  تفگ :

یبأ نب  ّیلع  هنمؤـم  نمؤـم و  ره  ّیلو  تسنم و  زا  دـعب  نم  تّما  رد  نم  هفیلخ  نم و  ریزو  ردارب و  یلع  ناـشیا  لّوا  هک  نم  يایـصوأ  نکیل 
زا رفن  هن  وا  زا  دعب  و  ع )  ) نیسح مرسپ  نسح  زا  دعب  و  ع )  ) نسح نم  رـسپ  وزا  دعب  تسنم  يایـصوأ  لّوأ  ترـضح  نآ  نم و  زا  دعب  بلاط 

رثوک ضوح  رانک  رد  نایعأ  نآ  یگمه  هکنآ  ات  دـندرگ  نّکمتم  تیالو  تماما و  دنـسم  رب  يرگید  زا  دـعب  کی  ره  هک  وا  داجمأ  دالوأ و 
لضف و ندعم  تفرعم و  ملع و  نانزاخ  نیقولخم و  رب  نیملاعلا  ّبر  ججح  نیمز و  رد  كرابت  ترـضح  يادهـش  تعامج  نیا  دنـسر  نمب 

رمأ یصاع  درآ و  ياجب  ناّنم  يادخ   140 ص : ج2 ، جاجتحالا ، تعاطا  هک  تسنانچ  دیامن  ناشیا  تعاطا  هک  ره  دناتّزعلا ، ّبر  تمکح 
ناصقن هدایز و  ـالب  عون  نیمهب  هک  میهدـیم  یهاوگ  اـم  دـنتفگ : ناـشیا  همه  تسا . نمحّرلا  میحر  یهاون  رماوأ و  یـصاع  ناـشیا  مکح  و 

هیلع یلع  نینمؤملا  ریمأ  سپ  دومرف . نایع  نایب و  دوخ  ناشن  زجعم  ناسل  زا  نارای  باحصأ و  رثکأ  رضحم  رد  نامّزلا  رخآ  لوسر  ترضح 
زا لوقنم  يورم و  هک  ترـضح  نآ  لامک  لضف و  بقانم و  رثکأ  هکنآ  اـت  دـینادرگ  یلیوط  لاؤس  رد  ار  دوخ  ماـیتلا  قدـص  مـالک  مالّـسلا 

هطـساوب مامّتلاب  دومرفیم  لاؤس  تعامج  نآ  زا  هچ  ره  دومن و  لـالجلا  وذ  ترـضح  تاذـب  مسق  لاؤس و  ناـشیا  زا  دوب  لاـعتم  دزیا  لوسر 
رب تداهـش  دـندرکیم و  وا  قیدـصت  دـنگوس  يور  زا  یگمه  دادـیم  ماـّلع  دزیا  تاذـب  مسق  ار  ناـشیا  مارم  نآ  رد  دوـخ  یتـسار  قدـص و 

ایادخ راب  تفگ : دینادرگ  یلابلا  غراف  لاؤس  بلاطم  رکذ  زا  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریمأ  ترضح  نوچ  دندادیم . مانألا  ماما  نآ  مالک  تیناّقح 
رگم میئامنن  رارقا  میدرگن و  لـباق  اـم  هک  دـنیوگیم  دـنرآیم و  یهاوگب  ار  امـش  اـت  قیدـصت  ماـگنه  رد  هک  تعاـمج  نیا  رب  شاـب  دـهاش 

ای دشاب  هدرک  تیاکح  لقن و  امب  ار  نخس  نآ  تّزعلا  ّبر  هدیزگرب  نآ  میدومن و  نآ  عامتسا  ناحبس  دزیا  لوسر  ترضح  زا  هک  نانخسب 
ترـضح هاگنآ  دناهدینـش  یلاعت  كرابت و  يادخ  لوسر  زا  هک  ناشیا  ریغ  تعامج و  نیزا  دشاب  وا  لوقب  داقتعا  هقث و  ار  ام  هک  یـسک  زا 

هک دشاب  نانچ  وا  معز  هک  یـسک  هک : دومرف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  هکنآ  ای  دیراد  رارقا  امـش  ایآ  نارای  يا  تفگ : هَّللا  ّیلو 
، جاجتحالا تسا  بذاک  نم  تّبحم  يوعد  باب  رد  وا  دـشاب  هتـشاد  توادـع  ضغب و  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  وا  دراد و  تسود  ارم 
: تفگ تشاذگ و  نم  رس  كرات  رب  كرابم  تسد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  بیبح  ترضح  هاگنآ  و  درادن ؟ تسود  ارم  141 و  ص : ج2 ،

یسک میوزا  نم  تسنم و  زا  یلع  هکنآ  هطساوب  ص )  ) تفگ تسا  هنوگچ  نیا  يادخ  لوسر  ای  تفگ : یصخش  مد  نآ  رد  تسا  یلع  نیا 
نم نمشد  تسا و  نم  نمشد  یلع  نمـشد  تسا و  ننملا  وذ  يادخ  رادتـسود  نم  رادتـسود  تسنم و  رادتـسود  تسا  یلع  رادتـسود  هک 
راب هک : دـنتفگ : هفیاط  نآ  لضافأ  زا  تسیب  هب  بیرق  دـیناسر  ماقم  نیاب  مالک  هّمئـألا  ماـما  نآ  تقو  نآ  رد  تسا . نمیهم  يادـخ  نمـشد 

باطخ توکس  لهأ  اب  دوخ  ناسلب  باّهو  دزیا  ّیلو  دنتـشگ . تکاس  تّما  یقاب  دیامرفیم و  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریمأ  هک  تسا  نینچ  ایادخ 
رد دینامن  رّکفتم  تکاس و  دینادرگ و  يّدؤم  ار  دوخ  تداهـش  دشاب  ادـیوه  رهاظ و  زین  امـش  رب  هچنآ  دـیدش  تکاس  ارچ  امـش  هک : دومرف 

لاح و تلیضف و  لوق و  رد  دناهقث  ناشیا  ام  دزن  رد  دنداد  یهاوگ  امـش  يارب  ام  روضح  رد  هک  نارای  نیا  هک : دنتفگ  تعامج  نآ  تعاس 
. هفیاط نیا  رب  شاب  هاوگ  ایادـخ  راب  تفگ : ع )  ) یلع نینمؤملا  ریمأ  لاح  نآ  رد  لالجلا ، وذ  ترـضح  لوسر  تعاطا  مالـسا و  تقبـس  رد 
رد فـیاوط  زا  هفیاـط  چـیه  هک  اریز  دوـب  رتلدـیب  شیرق  عـیمج  زا  يدرم  رد  ینعی  دـنتفگیم  شیرقلا  ۀـیهاد  ار  وا  هک  هَّللا  دـبع  نـب  هـحلط 

ۀیهاد ار  وا  اذـهل  تشاد  ماـمت  ترهـش  یلد  دـب  نبجب و  نأّـشلا  عیفر  هفیاـط  نآ  ناـیم  رد  هحلط  نوچ  دـندوبن و  وا  لـثم  بسن  تعاـجش و 
وا تفالخ   142 ص : ج2 ، جاجتحالا ، ياوعد  رکب و  وبأ  اب  یسک  اّما  تسا  ّقح  دیئامرفیم  ار  هچنآ  امش  یلع  ای  تفگ : دندناوخیم . شیرقلا 

ندرگ رد  نامسیر  دمآ و  امش  دزنب  ّلتع  نآ  هک  يزور  رد  ار  وا  تلاقم  رجاهم  راصنأ و  اذه  عم  دنک ؟ هچ  دندرک  وا  قیدصت  باحصأ  هک 
امش قیدصت  همه  دیدرک  مامت  ناشیا  رمع و  رب  ار  دوخ  تّجح  زور  نآ  رد  امش  نک  تعیب  هک  دنتفگ  امشب  باحـصأ  یگمه  هتخادنا  امش 

تّوبن و تیب ، لهأ  ام  يارب  یلاعت  كرابت و  يادخ  هک : دومرف  هک  مدینـش  ص )  ) ربمغیپ زا  نم  هک  درک  يوعد  رکب  وبأ  نآ  زا  دعب  دندرک .
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حاّرج و نب  هدـیبع  وبأ  باّطخلا و  نب  رمع  تشاذـگ . تّما  ریاس  يارب  تفالخ  دومن و  ضیوفت  امب  تّوبن  هکلب  دومنن  عمج  مه  اـب  تفـالخ 
ترضح زا  امـش  هچنآ  یمامت  ع )  ) یلع يا  تفگ : هاگنآ  دنتخاس . هفیلخ  ار  وا  دندومرف و  رکب  وبأ  قیدصت  ّلحم  نآ  رد  لبج  ذاعم  ملاس و 

لوسر تعاطا  مالـسا و  رد  تقبـس  زا  دیدومن  رهاظ  دوخ  ياوعد  رب  تّجح  هدومن  اعّدا  دـیدرک و  لقن  دوخ  باب  رد  یلاعت  يادـخ  لوسر 
تداهـش هک  رفن  راهچ  نیا  ار  تفالخ  همّدقم  اّما  تسا  ّقح  هک  مینادـیم  ار  یگمه  مارکالا  ّیبن  دزن  رد  مارتحا  لامک و  لضف و  ماّلع و  دزیا 

دش و بضغ  رد  دومن  عامتسا  نخس  نیا  هحلط  زا  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریمأ  نوچ  دینادرگ . رود  امش  زا  دیسر  امـش  عمـسب  هک  یعونب  دنداد 
دوخ تافو  ماگنه  رد  رمع  هچنانچ  دومنن  نآ  نایب  ریـسفت و  نایع و  رهاـظ و  نآ  زا  لـبق  هک  تخاـس  رهاـظ  دوخ  زا  يزیچ  وا  ياـهنتفگ  زا 

كراـبم يور  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبأ  نب  ّیلع  اـّما  دومن . هدارا  هچ  نانخـس  نآ  راـهظا  زا  نسحلا  وبأ  هک  دـشن  اـم  مولعم  رخآ  هک  دوـمرف 
تّزعلا ّبر  ترضحب  تمایق  زور  رد  نآ  اب  هک  دوخ  هفیحـص  اب  نم  هک  تسا  مسق  ارم  ملاع  يادخب  هَّللا  و  هک : دومرف  هدروآ  هحلط  بناجب 
ترـضح لتق  رب  دهاعت  زین  رتشیپ  هک  رفن  راهچ   143 ص : ج2 ، جاجتحالا ، نآ  هفیحـص  زا  تسا  رتسود  رایـسب  نم  دزن  رد  میامنیم  تاقالم 
تفلاخم نم  اب  لاحلا  رگا  دنیامن ، افو  دوخ  دهع  رب  هک  دندومن  طرش  رورس  نآ  نتشک  رد  رگید  کی  اب  مسق  هدرک و  هبعک  رد  رـشبلا  دّیس 

تسا و لطاب  ناشیا  تداهش  هک  هَّللا  و  دنـسریمن . نآ  اب  زگره  نکیل  تسا  تفالخ  يور  زا  ار  ناشیا  تسین و  بجع  دننک  رهاظ  توادع  و 
بذک و يور  زا  عوضوم  ربخ  رکب  وبأ  هکنآ  تسا  تّما  ریاس  هطـساوب  تفالخ  هک  يدومرف  هچنآ  هحلط  يا  اّما  لطاع  طقاس و  ناشیا  لیلد 
هک ص )  ) لوسر ترـضح  لوق  هک  اریز  تسا  لطاب  زین  ناشیا  لیلد  نیا  اذه  عم  درک  لقن  ّناجلا  سنالا و  دّیـس  ناشن  زجعم  ناسل  زا  ناتهب 
واب تسا  یلوأ  یلع  نیا  سپ  وا  سفن  زا  مشاب  واب  یلوأ  نم  ار  هک  ره  ینعی : هالوم . ّیلعف  هالوم  تنک  نم  هک : دومرفیم  ریدـغ  ّمخ  زور  رد 

يادخ لوسر  هکنآ  لاح  ناشیا و  سفن  زا  مشاب  ناشیاب  یلوأ  نم  هنوگچ  دنشاب  ماّکح  ءارما و  تعامج  نآ  هک  ماگنه  رد  سپ  وا  سفن  زا 
ترـضح يارب  هک  لاـمک  بتارم  ینعی  تّوـبن  زا  ریغ  یـسوم  دزن  رد  تسا  نوره  ثاریم  نم  دزن  رد  ارت  هک  دوـمرف  نم  ّقـح  رد  ّلـج  ّزع و 

رّرقم تیـالو  هبتر  نم  تهجب  دوب و  رّرقم  نوره  يارب  هک  تّوـبن  هبتر  رگم  دـشاب  ناـیع  تباـث و  نآ  یگمه  دـیاب  زین  نم  يارب  دوـب  نوره 
ایارب روما  عیمج  رد  ار  ءارما  يرولا  ّیبـن  لوق  رب  اـنب  سپ  دومنیم  ءانثتـسا  زین  ار  نآ  دومحملا  ّیبـن  ترـضح  دوـبیم  رگید  زیچ  رگا  هتـشگ 
راّضح یقاب  باحـصأ و  یقاب  باطتـسم  باطخ  بآمتلاسر  ترـضح  هکنآ  رگید  نآ . ریغ  تفـالخ و  تیـالو و  رد  دوب  تیّقحأ  تّیولوا و 

کّـسمتم رگا  مراذگیم  ار  يدـهلا  ۀّـمئأ  دوخ  ترتع  یلاعت و  دزیا  باتک  زیچ  ود  امـش  نایم  رد  نم  هک  دومرف  هدرک  بآم  ناوضر  سلجم 
ناشیا زا  دـیرادم و  مّدـقم  نایعأ  نآ  رب  ار  نارگید  هک  دـیاب  دـیدرگن  هارمگ  زگره   144 ص : ج2 ، جاجتحالا ، دـیدرگ  زیزع  زیچ  ود  نآب 

هلآ هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ترـضح  هاگ  ره  دنالضفا . ملعأ و  امـش  یمامت  زا  ناشیا  هک  اریز  دیهدن  میلعت  ار  ناشیا  دینادرگن و  يور 
تّما تفالخ  هک  تسا  راوازس  ایآ  دنامما ، ریاس  زا  امش و  زا  ملعأ  نم  يایـصوأ  نیا  هک  دشاب  هدومرف  ماّلع  دزیا  مکحب  مدرم  ریاسب  مّلـس  و 

رب لوضفم  میدقت  هک  اریز  دوب  رّرقم  دـننام  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ّتنـس  هب  ملاع و  يادـخ  باتکب  ملعأ  هک  یـسک  نآ  ریغب 
مارتحالا مارکالا و  مزال  مالک  رد  هچنانچ  تسا  لطاب  حـیبق و  ّلج  ّزع و  يادـخ  دزن  رد  هکلب  تسین  لضف  ملع و  باـبرأ  هدیدنـسپ  لـضاف 

َُهداز َو  هک : دـیامرفیم  زین  و  َنوُمُکْحَت . َْفیَک  ْمَُکل  اـمَف  يدـُْهی  ْنَأ  اَّلِإ  يِّدِـهَی  ـال  ْنَّمَأ  َعَبَُّتی  ْنَأ  ُّقَحَأ  ِّقَْحلا  َیلِإ  يِدـْهَی  ْنَمَف  َأ  هک : دـیامرفیم 
ملاع امب  ار  لهاج  اهنیا  ریغ  رد  تایآ و  نیا  رد  ٍْملِع . ْنِم  ٍةَراثَأ  َْوأ  اذـه  ِْلبَق  ْنِم  ٍباتِِکب  ِینُوْتئا  هک : هدومرف  زین  و  ِمْسِْجلا . َو  ِْملِْعلا  ِیف  ًۀَطَْـسب 
نادان هک  دندادن  یسکب  دوخ  تیالو  تموکح و  رمأ  ناقلخ  نامز  چیه  رد  هک  هدومرف  تّزعلا  ّبر  لوسر  ترـضح  زین  و  دندرکن . يواسم 

زا یمامت  یگمه و  ملعأ  لضفأ و  هک  دندومن  ضیوفت  یـسکب  دوخ  تیالو  رمأ  مدرم  هشیمه  هکلب  دوب  نآ  زا  ملعأ  ناشیا  نایم  رد  دشاب و 
ات يدیـسرن  ماظتناب  مانأ  ماهم  ماظن  یتفریذـپ و  هکلب  یتفاین  تعفر  یّقرت و  تمـس  تیـالو  رمأ  دـندرکیم  نآ  فـالخ  هچ  رگا  دوب  ناـمدرم 
رب لیلد  هحلط  يا  تسا  تراما  ریغ  تیالو  اّما  دننک  نّیعت  تیالو  رمأ  مارصنا  هطـساوب  ار  یملاع  هدومن و  هعجارم  يأر  نآ  زا  تسیاب  هکنآ 

مالس نانمؤم  تراماب  نم  رب  مانألا  ّیبن  رمأب  ترضح و  روضح  رد  تعامج  نآ  یمامت  هک  تسنآ  ناشیا  نایصع  روجف و  نالطب و  بذک و 
هک یـسک  نآ  رب  وت و  رب  ناشیا و  رب  نم  رگید  تّجح  هحلط  يا  مشاب . امـش  همه  هفیلخ  ریمأ و  نم  سپ   145 ص : ج2 ، جاجتحالا ، دندرک 
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ناّفع و نب  نامثع  ینعی  دیدرک  دوخ  هفیلخ  لاحلا  هک  یـسک  نیا  فوع و  نبا  دعـس و  رب  ماوعلا و  نب  ریبز  ینعی  تسا  تعفر  وت  اب  هتـسویپ 
رب دوخ  تّیولوا  رب  رمع  رکب و  وبأ  هک  میدـهاش  رـضاح  همه  میناگدـنز و  ماـمّتلاب  امـش  اـم و  يروـش  رـشعم  يا  هک : تسنآ  تّما  ریاـس  رب 

تّوبن و تیبلا  لهأ  اـم  يارب  هک  دـنداد  تبـسن  یبتجم  لوسر  ترـضحب  ارتفا  بذـک و  يور  زا  هک  عوضوم  ثیدـح  ناـمه  تّما  تفـالخ 
دینادرگ قیفر  امش  اب  يروش  رد  ارم  رمع  هک  لاحلا  دنتشگ و  نّکمتم  تفالخ  دنسم  رب  ارتفا  نیا  هلیـسو  هب  و  دوشیمن . عمج  ود  ره  تفالخ 

يارب زور  نآ  رد  هک  دوخ  تداهش  رد  رمع  ایآ  يرگید . هاوخ  نم و  هاوخ  میئامن  رفن  شش  نیزا  یکی  تفالخ  رب  قاّفتا  يروش  زا  دعب  هک 
تفالخ هطـساوب  رگا  رگید  يرمأ  ای  دوب  تراما  تفالخ و  يارب  ایآ  دـینادرگ ؟ لخاد  يروش  رد  ارم  ارچ  سپ  دوب  قداص  رگا  داد  رکب  وبأ 

رمأ يروش  هطـساوب  ار  امـش  ام و  رمع  هک  اریز  دـشابن  زیاج  وا  تراما  دـیدومن و  نامثع  تفالخ  رب  قاّفتا  هنوگچ  امـش  سپ  دوبن  تراما  و 
هکلب دومن  تسیاـبن  هّتبلا  رمع  تداهـش  لوق و  رب  اـنب  دومن  يروش  رد  لـخاد  ارم  هکنیا  سپ  دوـب  تفـالخ  هطـساوب  رگا  درک و  رّرقم  رگید 
ریرـس زا  ار  دوخ  تیب  لـها  ربـمغیپ  ترـضح  هک  تفگ : رگید  یعمج  رجاـهم و  راـصنأ و  رـضحم  رد  رمع  هک  اریز  دوـمرف  تسیاـب  جارخا 

ار ام  کی  کی  ره  هک  ماگنه  رد  رمع  سپ  تسین . بیـصن  نآ  زا  ار  وا  تیب  لـها  هک  داد  ربخ  بیجم  هَّللا  بیبح  نآ  درک و  ردـب  تفـالخ 
، جاجتحالا دـیئامن . دیـشابیم  يروش  رد  قیفر  مه  اب  هک  رفن  شـش  نیزا  یکی  تفالخ  رب  عاـمتجا  هک  دـیاب  هک  تفگ : دـناوخ و  دوخ  شیپ 

امش ردپ  هک  تسا  مسق  ملاع  يادخب  ارت  دیدوب  رضاح  ّلحم  نآ  رد  امـش  تفگ : هدروآ  رمع  نب  هَّللا  دبعب  يور  نآ  زا  دعب   146 ص : ج2 ،
شیرق ناراـی  رگا  تفگ : مردـپ  تسین  دـنگوسب  جاـیتحا  نینمؤملا  ریمأ  اـی  تفگ : رمع  نب  هَّللا  دـبع  تفگ ؟ هچ  امـش  ندـمآرب  ماـگنه  رد 
ترضح ّتنس  رب  ناشیا و  راگدرورپ  باتک  رب  تماقا  نایع و  نشور و  تّجح  رب  ار  مدرم  وا  هچ  دوش  وکین  راک  دنیامن  علـصأ  نیاب  عامتجا 

نم تفگ : رمع  نب  هَّللا  دـبع  یتفگ ؟ هچ  وت  تفگ  نینچ  تردـپ  هک  یتقو  رد  تفگ : ع )  ) نینمؤملا ریمأ  ترـضح  دـیامنیم . نامّزلا  لوسر 
نینمؤملا ریمأ  ترـضح  یناـهریمن ؟ تریح  نیا  زا  ار  مدرم  ینادرگیمن و  تّما  هفیلخ  ار  وا  ارچ  سپ  تسا  نینچ  هاـگ  ره  هک : متفگ  مردـپب 
يرگیدـب امـشب و  تسین  ینتفگ  فرح  تفگ  مردـپ  هچنآ  تفگ : رمع  نبا  تفگ ؟ هچ  امـش  باوـج  رد  تردـپ  تفگ : مالّـسلا  هیلع  یلع 

ماّیأ رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  تفگ  امـشب  تردپ  هچنآ  هَّللا  دبع  يا  هک  تفگ : مالّـسلا  هیلع  یلع  تفگ . مهاوخن 
هک تسنانچ  دنیب  باوخ  رد  ار  ترـضح  نآ  هک  ره  هدمآ  نم  باوخب  تفای  تافو  تردپ  هک  یبش  رد  زاب  و  داد ، ربخ  نآب  ارم  دوخ  تایح 

رمع نبا  يا  ارت  تفگ : داد ؟ ربخ  هچ  امش  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  ترـضح  یلع  ای  تفگ : رمع  نبا  دشاب . هدید  يرادیب  رد 
؟ یئامنیم قیدـصت  منادرگ  ربخم  علّطم و  ارت  رمأ  نآ  تقیقح   147 ص : ج2 ، جاجتحالا ، هب  نم  رگا  هک  تسا  دنگوس  ربکأ  يادـخ  تاذـب 

دیدرگ رّیحتم  تکاس و  دومن  عامتسا  ردیح  نینمؤملا  ریمأ  ترضح  زا  نخس  نیا  رمع  نب  هَّللا  دبع  نوچ  هک : دیوگ  یلالهلا  سیق  نب  میلس 
دوش وکین  راک  دـننک  رایتخا  تیالو  هب  ار  علـصأ  نیا  شیرق  رگا  هک  تفگ : تردـپ  تقو  نآ  رد  تفگ : واـب  هّمئـألا  ماـما  نآ  تقو  نآ  رد 

دهع و نم  عنام  تفگ : امـش  باوج  رد  تردپ  ینادرگیمن ؟ هفیلخ  ار  وا  هک  تسا  عنام  هچ  ار  امـش  سپ  هک  دیتفگ  تردـپ  هب  امـش  تّماب ،
نم لثم  زا  باحـصأ  دـهع  فالخ  دـش  یملق  باحـصأ  ام و  نایم  باـتک  باـب  نآ  رد  میدرک و  اـقباس  هبعک  رد  ناراـی  اـب  هک  تسا  طرش 

هیلع و هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ترضح  هب  مسق  ارت  هَّللا  دبع  يا  تفگ : هَّللا  ّیلو  ترضح  دش ، تکاس  رمع  نبا  تسین . باطتـسم  هدیدنـسپ و 
رمع نبا  دیوگ : هنع  هَّللا  یضر  سیق  نب  میلس  یئامن . نایب  تسا  یعقاو  تقیقح  هچنآ  يدرگن و  تکاس  نم  باوج  زا  هک  تسا  مّلس  هلآ و 
ّیلو نوچ  دش . ناور  کشا  شمشچ  ود  ره  زا  هتـشگ  قنتخم  وا  يولگ  رد  هیرگ  مدید  هک  تسا  مسق  سدقأ  دزیا  تاذب  سلجم  نآ  رد  ار 
يا تفگ : هدروآ  هریغ  هحلطب و  يور  تقو  نآ  رد  دیدرگ  نوبز  هدنمرـش و  درادن و  باوج  تردق  تلجخ و  زا  رمع  نبا  هک  دـید  نوچیب 

يروش رمأ  رد  دنرـضاح  اجنیا  هک  رفن  راهچ  نیا  رگا  هک  تسا  مسق  ارم  ملاـع  يادـخب  هَّللا  دعـس و  يا  فوع و  نبا  يا  ریبز و  يا  هحلط و 
لالح وا  يایصوأ  ترضح و  نآ  تیالو  ار  امـش  زگره  دننادرگ  رهاظ  دوب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  بیذکت  هلیـسو  هک  يراک 

رمأ هچ  دینادرگ  لخاد  دوخ  اب  يروش  رد  ارم  هک  دوبن  لالح  ار  امش  نارای  يا  دینادیم  قداص  ار  قلاخ  دزیا  ترـضح  لوسر  رگا  و  دشابن ،
ایند و رد  راتخم  دزیا  لوسر  فلاخم  تسا و  ادخ  لوسر  ترضح  لوق  فالخ  رد  يروش  رد   148 ص : ج2 ، جاجتحالا ، ندینادرگ  لخاد 
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هک يرابتعا  تلزنم و  زا  ارم  مدرم  رـشعم  يا  تفگ : دروآ و  نارای  نآب  يور  ناّنم  دحاو  ّیلو  نآ  زا  دـعب  تسین . راگتـسر  حـلفم و  ترخآ 
قداص و دنتفگ : تعاس  رد  بذاک ؟ ای  مقداص  امـش  نایم  رد  ایآ  دـیئامن . نایب  دیتخانـش  ارم  هک  عون  رهب  دـیهد و  ربخ  مراد  امـش  شیپ  رد 

تّیلهاج ماّیأ  رد  هکلب  مالـسا  نامز  رد  هک  مینادـیم  قیقحت  هک  اریز  تسین  مه  ام  نامگ  مینادـیمن و  بذاک  ار  امـش  هَّللا  یئوگ ال و  تسار 
ار تیبلا  لهأ  ام  هک  يدوبعم  دزیا  تاذب  مسق  هَّللا  و  تفگ : دومن  عامتـسا  ناشیا  دنگوس  تداهـش و  نیا  ترـضح  نوچ  دیتفگن . غورد  زین 

دّیـس ترـضح  زا  دـعب  و  دومرف ، رّرقم  اـم  هلـسلس  زا  تسا  ّلـج  ّزع و  ياـیبنأ  لـسر و  فرـشأ  هک  یفطـصم  دّـمحم  دومن و  تّوـبن  یمارگ 
لهأ ام  ریغ  ار  یهلا  ترـضح  یهاون  رماوأ و  دـینادرگ ، نینمؤم  یمامت  یگمه و  هّمئأ  هدومرف  مّرکم  زّزعم و  نیملاعلا  ّبر  ار  ام  نیلـسرملا 
دسر حالصاب  همحّرلا  ّیبن  ترضح  يایـصوأ  ام و  نایم  رد  تماما  تفالخ و  دنناسرن و  ناقلخب  هّقح  وه  امک  یهانپ  تلاسر  ترـضح  تیب 
لهأ ام  صوصخم  ار  تیالو  تّوبن و  هکلب  دـینادرگن  بیـصن  يذ  کیرـش و  ام  اب  تیالو  رمأ  رد  ار  يدـحأ  چـیه  بیجم  دزیا  ترـضح  و 

ّبر ترـضح  زا  رگید  لوسر  ّیبن و  ترـضح  نآ  زا  دـعب  و  تسا . نیّیبّنلا  متاـخ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  اـّما  دومن  تیبـلا 
رب دوخ  ءادهش  نیمز  رد  همئألا  ّیبن  نآ  هفیلخ  ع )  ) ترضح هلـسلس  زا  زین  ار  هّیربلا  ۀّمئأ  ام  ددرگن و  ثوعبم  لسرم و  تمایق  زور  ات  تّزعلا 

سدـقأ دزیا  سّدـقم  لوسر  ترـضح  سیفن  سفنب  ار  اـم  دوـمن و  مزـال  بجاو و  تّما  یماـمت  رب  ار  اـم  تعاـط  دـینادرگ  نیقوـلخم  ریاـس 
نایب و لاعتم  دزیا  لوسر  ترضحب  ار  ام  تبسن  لاوحأ و  تقیقح  نآرق  زا  لحم  دنچ  رد  هچنانچ  دومرف  نورقم   149 ص : ج2 ، جاجتحالا ،
دینادرگ و دوخ  لزنم  باتک  رد  لیبّسلا  ۀّمئأ  ترضح و  نآ  يافلخ  ار  ام  لسّرلا و  متاخ  ّیبن و  ار  دّمحم  ّلج  ّزع و  يادخ  سپ  دومن  نایع 

بجومب دومحملا  ّیبن  ترـضح  دیامن . غیلبت  ار  ام  تماما  ار و  ام  تیالو  هک  دومرف  رمأ  ار  دوخ  لوسر  یلاعت  كرابت و  يادخ  نآ  زا  دـعب 
یلوأ ّقحأ و  مادـک  نامثع  نیا  اب  نم  يروش  لهأ  رـشعم  يا  سپ  دومن  تماب ؟؟؟ ار  ام  تماما  تیـالو و  غیلبت  دوجولا  بجاو  رمأ  مکح و 

داتسرف هّکمب  ةءارب  هروس  غیلبت  تهجب  ارم  یبتجم  لوسر  هک  ماگنه  رد  امـش  عیمج  هکنآ  لاح  میـشاب و  ناّنم  دزیا  لوسر  ناکم  سلجمب و 
بجومب هک  دومرف  دوبعم  دزیا  لوسر  ترضح  دیناسریم  مانألا  دّیس  عمسب  يزیچ  دوخ  مارم  بلاطم و  هطساوب  باب  نآ  رد  یـسک  ره  نوچ 

زا مالک  نیا  ایآ  هک  تسا  مسق  ملاع  يادخب  ار  امـش  دوب  نم  زا  هک  یـسک  ای  نم  ّالا  دیامنیمن  رمأ  نیا  غیلبت  دوجولا  بجاو  ترـضح  یحو 
هک یتقو  رد  ننملا  وذ  لوسر  زا  نخس  نیا  ام  هک  میهدیم  یهاوگ  ام  معن  ایادخ  راب  دنتفگ : روفلا  یف  دیدومن ؟ عامتسا  مانألا  ّیبن  ترـضح 

تّما هفیلخ  ار  وا  لاحلا  هک  امـش  بحاص  نیا  هک : تفگ  ع )  ) نینمؤملا ریمأ  سپ  میدینـش . داتـسرفیم  هّکم  تروصب  هءارب  هروس  اب  ار  اـمش 
زا يدحأ  چیه  زا  تشگنا  راهچ  لوط  ضرع و  رادقمب  هفیحص  هک  تسین  نآ  دامتعا  ّتیحالـص و  ار  وا  هکلب  درادن  نآ  تردق  دینادرگیم 

دوب و تّلم  بابرأ  تماما  تّیحالـص  تردق و  ار  وا  فیکف  دناسر  تّماب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  تلاسر  ترـضح  زا  اصوصخ  تّما 
قیلی یغبنی و  امک  ماّلع  دزیا  لوسر  نید  بادآ  عرـش و  ماـکحأ  غیلبت  تّیحالـص  تردـق و  مویلا  ار  يدـحأ  چـیه  نم  ریغب  هک  دـیناد  نیقیب 
دزیا يادـخ  لوسرب  تسا  صوصخم  هک  ناکم  سلجمب و  ّقحأ  مادـک  نامثع  اـم و  سپ  تسین ،  150 ص : ج2 ، جاجتحالا ، مانأ  فیاوطب 

نمیهم ترـضح  زا  نخـس  نیا  اـم  یلع  اـی  تفگ : هحلط  يروـش . تّما  زا  سلجم  نیا  رد  دنرـضاح  هک  تعاـمج  نیزا  اـی  میـشاب ، ناـحبس 
نید ماـکحأ  بادآ و  ریاـس  یهاون و  رماوأ و  غیلبت  تّیحالـص  يدـحأ  چـیه  هنوگچ  هک  یئاـمن  ناـیب  ریـسفت و  اـم  يارب  هک  دـیاب  میدـینش 
ایارب ریاس  امب و  رـشبلا  دّیـس  ترـضح  و  درادن ، رگید  یـسک  وت  زا  ریغ  ص )  ) لوسر دوخ  فرط  زا  یهلا  ناگدنبب  یهانپ  تلاسر  ترـضح 
هفرع رد  دیامن  مالعا  دلوب  دلاو  دناسر و  بیاغ  هب  رضاح  هّتبلا  مدیناسر  امشب  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریمأ  باب  رد  نم  هچنآ  هک : تفگ 

ار نآ  هدینـش  نم  زا  هچنآ  هک  داب  سک  نآ  رب  يادخ  تمحر  هک : دومرف  راصنأ  رجاهم و  رثکأ  رـضحم  رد  عادولا  ۀّـجح  رد  یحّـضلا  دـیع 
هک دـیاب  مدومرف  غیلبت  امـشب  ماـّلع  دزیا  رمأ  بجومب  نم  هک  ع )  ) نینمؤملا ریمأ  تفـالخ  و  تیـالو ، باـب  رد  هچنآ  ینعی  دـناسر  دوخ  ریغب 
نآ دنرمـش و  مزال  ار  هّیربلا  ۀّمئأ  یقاب  یلع و  تعاطا  دـندرگ و  نآ  هّجوتم  ناکرأ  حراوج و  نانج و  بلق و  هّجوت  لامک  اب  نامدرم  عیمج 
هک یـسکب  عوجر  هک  ملاع  هقف و  لماح  اسب  درادـن و  تهاقف  هک  هقف  لماح  اسب  هک  اریز  دـنناد  ملاع  لهأ  یمامت  زا  ملعأ  هقفأ و  ار  ناـیعأ 

. ّلج ّزع و  يادخ  يارب  زا  لمع  یگدـنب و  صالخا  یکی  دوب  دـیابن  یلاخ  نآ  زا  ملـسم  درم  لد  هک  تسا  زیچ  هس  دـیامن . دـشابن  وزا  هقفأ 
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هب تسا  طیحم  نایلاو  توعد  هک  اریز  ناشیا  تعامج  تمزالم  مّوس  لسّرلا . متاخ  ترضح  يایصوأ  ینعی  رمأ  تالو  تعاطا  عمـس و  مّود 
دیاب دومرفیم : هک  مدومن  عامتسا   151 ص : ج2 ، جاجتحالا ، نامّزلا  رخآ  لوسر  ناشن  زجعم  ناـسل  زا  نم  عضوم  دـنچ  رد  ناـمدرم و  همه 

- ترـضح هک : دومرف  هحلط  باوـج  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملا  ریمأ  دـیامن . مـالعا  ع )  ) یلع همّدـقم  تقیقح  رب  ار  بیاـغ  دـهاش  هک 
حـناس و لسّرلا  متاخ  ترـضح  نآ  زا  لعف  لوق و  زا  هچ  ره  یحُوی  ٌیْحَو  اَّلِإ  َوُه  ْنِإ  يوَْهلا  ِنَع  ُقِْطنَی  ام  َو  نومـضمب : یلاعت  يادـخ  لوسر 

زور رد  ّمخ و  ریدغ  زور  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  زین  و  تسا . ّلج  ّزع و  يادـخ  یحو  رمأ  بجومب  ددرگ  رداص 
زیچ ود  امش  نایم  رد  نم  هک : دومرف  دومن  نایب  نامدرم  رشعم  هطساوب  هک  هبطخ  رخآ  رد  عادولا  ۀّجح  رد  مدرم  هطساوب  یحّـضلا  دیع  هفرع 

فیطل ترضح  هک  اریز  ار  مالّسلا  مهیلع  يدهلا  ۀّمئأ  دوخ  تیب  لهأ  ادخ و  باتک  دیوشن  هارمگ  زگره  دیوش  کّسمتم  نآب  رگا  مراذگیم 
کی اب  رمأ  ود  نآ  قاّفتا  دنـسر و  وتب  رثوک  ضوح  رانک  ات  دـندرگن  قّرفتم  رگید  کی  زا  زیچ  ود  نآ  هک  دومن  دـهع  داد و  ربخ  نمب  ربیخ 

ناشیاب کّسمتم  دیاب  دنرگید  ماّدق  رب  کی  ره  هک  دومن  یطـسو  هباّبـس و  هب  هراشا  ود  نیا  دـننام  هن  ود و  نیا  لثم  تسا  زیچ  ود  لثم  رگد 
ناشیا میلعت  و  دـیزرون ، فارحنا  فّلخت و  ناشیا  زا  دـیئامنن و  ناشیا  رب  میدـقت  ناکم  ّلحم و  چـیه  رد  و  دـیوشم . رود  ناشیا  زا  دـیوش و 
مامّتلاب ار  مدرم  ریاس  یلاعت  يادخ  درک  رمأ  هک  یتسردب  یلاعت . هَّللا  قلخ  ریاس  زا  امـش و  زا  دنتـسه  ملعأ  يدهلا  ۀّمئأ  نآ  هک  اریز  دیهدم 

رب ناشیا  ّقح  تاعارم  بوجو  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحم  لآ  زا  هّمئأ  تعاطا  بوجو  غیلبت  دـنیامرف  تاقالم  هک  ره  اب  هک  نآب 
غیلبت رب  رومأم  تّزعلا  ّبر  ترضح  زا  هچ  ره  هک  تسنآ  لاح  نآ  رد  تادیکأت  نیزا  ص )  ) لوسر ترـضح  بلطم  و  دنیامن ، ناقلخ  هّماع 

تاکربلا ضیاـف  تاـقالم  فرـش  داعـستساب  هک  یعمج  لاـح  نآ  رد  دـناسر  ناـتّماب  ار  نآ  هدـش  تماـماب  نآ   152 ص : ج2 ، جاجتحالا ،
نوچیب لوسر  رب  نوچ  دـیناسر و  ناشیا  اب  هّمئأ  یقاب  تماـما  دومن و  نمیهم  ترـضح  رمأ  بجومب  نم  تیـالو  رمأ  غیلبتب  دـندوب  دعـستسم 
سلجم راّضحب  اذهل  هتشگ  بیرق  هَّللا ، مالس  هیلع  نیمأ  لیربج  ماّلع  دزیا  کیپ  مالعا  بجومب  هلا  ترضح  هاگرابب  وا  هّجوت  هک  هدش  رهاظ 

هفیاط نآب  ع )  ) هّمئأ تیالو  غیلبت  ربخ  دنـسر  تعامج  نآب  نادهاش  نوچ  دنـشاب  بیاغ  هک  یعمج  هب  دومرف  دـیکأت  نیئزت  مرا  نیرق  تشهب 
دـشاب هدیـسر  ناشیا  یگمهب  هدـش  ناقلخ  ریاسب  نآ  غیلبت  باب  رد  ّلج  ّزع و  زا  رومأم  لسّرلا  متاخ  ترـضح  هّمئأ  عیمج  هکنآ  اـت  دـنناسر 

ترـضح رب  باـسحلا  موی  رد  باـب  نآ  رد  تّجح  ار  بّیغ  اـت  دـنیامن  ناـبیاغ  هّماـعب  نآ  غـیلبت  هک  دوـمرفیم  رمأ  ار  نارـضاح  هّماـع  اذـهلف 
نآ رد  هتسویپ  ص )  ) لوسر ترضح  نوچ  دشاب و  هدیـسر  ناشیا  اب  هدش  ناقلخب  ثوعبم  نآب  لوسر  ترـضح  هچ  ره  دنـشاب و  بآمتلاسر 
نید ءاضق  ردارب  يا  هک : دومرف  باطخ  نم  هب  ترضح  نآ  هک  دیدینشیم  دیدوب و  رضاح  هحلط  يا  امش  هچنانچ  دومنیم . رایسب  دیکأت  رمأ 
لهأ اب  هلتاقم  یئامنیم و  نم  تاـمارغ  دـحأ و  ره  زا  نم  هّمذ  ءاربا  نم و  نید  ءادأ  وت  دومن  دـهاوخن  رگید  یـسک  وت  زا  ریغ  نم  هّمذ  ءاربا  و 

نآ تادع  نید و  چیه  يدید  ایآ  دیدرگ  تّما  تفالخ  رمأ  ّیلوتم  رکب  وبأ  هک  یتقو  هحلط  يا  یئامرفیم . نم  زا  دعب  نم  ّتنـس  يارب  راکنا 
عباـت اـعیمج  امـش  تفگ : خـیبوت  يور  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملا  ریمأ  تسین . رهاـظ  نم  رب  تفگ : هـحلط  دزاـس ؟ يّدؤـم  ار  ترـضح 
ءاضق هک  داد  ربخ  ار  امـش  یگمه  رورـس  نآ  مدومن و  نم  نوچیب  دزیا  لوسر  نوید  عیمج  ياـضق  هن  دـیوش  وا   153 ص : ج2 ، جاجتحالا ،

نیلـسرملا دّیـس  ترـضح  تادع  نید و  ياضق  نآ  دشاب  هداد  یـسکب  يزیچ  رکب  وبأ  انایحا  رگا  دومن و  دـهاوخن  يرگید  نم  ریغب  وا  نید 
امک عالّطا  ار  ایارب  ریاس  امش و  دیامرف . هوجولا  عیمج  نم  رورس  نآ  هّمذ  ءاربا  هک  دیامن  یـسک  ترـضح  نآ  تادع  نید و  ءاضق  ددرگن و 
دعب نآ  یمامت  یگمه و  دیسر  لابقا  ّزع و  اب  لوسر  نآب  لالجلا  وذ  ترـضح  زا  هچ  ره  تسین و  لاعتم  دزیا  لوسر  لاوحأ  رب  قیلی  یغبنی و 
ریاس رب  هکلب  باحـصأ  همه  رب  دوخ  باتک  رد  باّهو  دزیا  اذـهل  دـیدرگ  لـصاو  ناـشیا  يایـصوأ  ینعی  هّمئاـب  ناـّنم  دزیا  لوسر  تاـفو  زا 

تعاطا هک  ره  دـینادرگ . رومأم  ّناـج  سنا و  تیادـه  نآ  تیـالو  رب  ار  یماـمت  هدومن و  نیع  ضرف  بجاو و  ار  ناـشیا  تعاـطا  نیقولخم 
هحلط تسناّنم . رداق  ترضح  یصاع  ناشیا  مکح  رمأ و  زا  دّرمتم  یصاع و  دیامن و  هّیربلا  قلاخ  ترـضح  تعاطا  هک  تسنانچ  دنک  ناشیا 

هک متسنادیمن  مدوبن  رمأ  نآ  تقیقح  رب  علّطم  نوچ  ماهدینش  نخس  نیا  ننملا  وذ  لوسر  ترضح  زا  هک  يزور  زا  نم  نسحلا  وبأ  ای  تفگ :
ابأ ای  اریخ  هَّللا  كازج  يدروآ  نوریب  تریح  نآ  زا  ارم  يدومن  نآ  ریـسفت  نوچ  لاحلا  دـهاوخیم  هچ  رمأ  نآ  دـیکأت  ام  زا  ربمایپ  ترـضح 
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ترـضح توف  زا  دعب  مسرپب ، وت  زا  مهاوخیم  مراد و  مرطاخ  رد  يزیچ  هک  تسا  یتّدم  نسحلا  ابأ  ای  ۀّنجلا . دّـمحم  هتّما  عیمج  نع  نسحلا 
نایع رهاظ و  اـم  رب  نآ  هجو  دـیدمآ  نوریب  نوچ  دـیدومن و  دوخ  هناـخ  رد  فّقوت  امـش  يزور  دـنچ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ 
اهّیأ هک : دومرف  باوج  رد  مالّسلا   154 ص : ج2 ، جاجتحالا ، هیلع - یلع  نینمؤملا  ریمأ  ترضح  هک : دیوگ  یلالهلا  سیق  نب  میلس  تسین .

لوغـشم ار  دوخ  متخادرپن و  يراک  چیهب  دـش  هلا  ترـضح  هاگراب  دـصاق  هاگرد و  هّجوتم  نوچیب  دـحاو  لوسر  ترـضح  نوچ  نم  ساّنلا 
ّلج ّزع و  يادخ  باتک  تایآ  عمجب  لغتشم  متخادرپب  مانألا  دّیس  زیهجت  مایق  مادقا و  زا  نوچ  متخاس و  ترـضح  نآ  نفد  نفک و  لسغب و 

طقاس نم  زا  نآ  زا  فرحکی  نم  دزن  رد  تسا  باّهو  دزیا  باتک  همه  نیا  مدومن  عمج  مامّتلاب  ار  ماّلع  دزیا  مـالک  تاـیآ  هکنآ  اـت  متـشگ 
امش تمدخب  یسک  رمع  هک  یتقو  رد  نکیل  مدیدن  ار  نآ  نم  دیدومن  فیلأت  هتـشون و  امـش  هچنآ  ع )  ) نسحلا ابأ  ای  تفگ : هحلط  هتـشگن .
دوخ رب  دیداتسرفن  ار  فحصم  امـش  هک  دید  رمع  نوچ  دیدومنن  رمع  دزنب  فحـصم  لاسرا  امـش  هداتـسرف  یلاعت  هَّللا  مالک  بلط  هطـساوب 
کی دنداد و  هیآ  تباتک  رب  امش  رب  تداهش  رـضحم  نآ  رد  رفن  ود  دندش  رـضاح  نوچ  دیبلط  دوخ  دزنب  ار  نامدرم  ریاس  نآ  زا  دعب  دیچیپ 

مدینـش نم  هک : تفگ  رمع  انثا  نآ  رد  دومنن  نآرق  لخاد  ار  هیآ  نآ  ع )  ) یلع تفگ : داد و  تیآ  نامه  تباتک  مدع  رب  تداهـش  يادأ  رفن 
ناقلخ زا  يدحأ  چیه  ناشیا  ریغب  هک  یّصاخ  تئارقب  دندرکیم  نآرق  توالت  ناشیا  همه  هک  دندینادرگ  لوتقم  ار  یموق  همامی  زور  رد  هک 

. تفر نوریب  تساخرب و  سلجم  نآ  زا  دنتـشونیم  هک  نآرق  عمج  ماّیأ  رد  نامثع  هک  مدینـش  تفگ : هحلط  يدـناوخن . طمن - نادـب  نآرق 
خـستنم هک  اریز  دـشن  بوتکم  دوب  هفیحـص  نآ  رد  هچ  ره  سپ  دروخ  ار  نآ  هفیحـص  کی  دـیناسر و  اجنآب  ار  دوخ  يدنفـسوگ  روفلا  یف 

باتک فیلأت  باتک و  هک  باحـصأ  یقاب  رمع و  هک  مدینـش  و  ددرگ .  155 ص : ج2 ، جاجتحالا ، یملق  تاـیآ  نآ  يور  زا  هک  دوبن  رگید 
رّونلا هروس  تسیا و  هرقبلا  هروس  ربارب  تایآ  ددع  رد  بازحألا  هروس  هک  دنتفگیم  دندومنیم و  نامثع  دهع  رد  رمع و  دهع  رد  باّهو  دزیا 
باتک هکنآ  زا  تسا  عنام  هچ  ار  امـش  تسا و  عون  هچ  نیا  یلع  يا  هیآ . دون  دـص و  کـی  رجحلا  هروس  تسا و  هیآ  تصـش  دـص و  کـی 

عمج فیلأت و  فحـصم  رمع  هک  یتقو  رد  نوچ  يرآیمن و  نوریب  ناقلخ  هطـساوب  ار  نآ  يدومن  فیلأت  عمج و  باقّرلا  کـلام  ترـضح 
نامه توالت  هب  ار  مدرم  یمامت  دنرادرب و  دنچ  خسن  نآ  زا  ات  دومن  عمج  باتک  نآ  ماقرأ  هطـساوب  دـش و  فّرـصتم  ار  نآ  نامثع  دومن و 

ع)  ) یلع ترـضح  تخوس . شتآ  رد  ار  ود  ره  هتخاس  هراپ  هراپ  ار  دوعـسم  نبا  بعک و  نب  ّیبأ  فحـصم  هتـشاد و  رّرقم  فحـصم  کـی 
هیلع و هَّللا  یّلـص  لوسر  ألم  اب  دینادرگ  لزنم  لسرم و  لسّرلا  متاخ  دّمحم  ترـضح  رب  ّلج  ّزع و  يادـخ  هک  تایآ  عیمج  هحلط  ای  تفگ :

دّمحم ترـضحب  هک  یناقرف  تامـس  قدـص  تاملک  ینآرق و  تاکرب  اـب  تاـیآ  یماـمت  لـیوأت  تسنم و  شیپ  رد  نم  ّطـخب  مّلـس و  هلآ و 
لوسر ءالماب  دوخ و  ّطخب  بوتکم  مایقلا  موی  ات  تسمانا  یمامت  هیلا  جاتحم  هچنآ  یگمه  ماکحأ و  ّدح و  مارح و  لالح و  همه  داتـسرف و 

همه یئامنیم  يوعد  بجع  نسحلا  ابأ  اـی  تفگ : هحلط  نآ . تیاـنج  يور و  ندیـشارخ  شرا  یّتح  تسنم  دزن  رد  مالّـسلا  ةولّـصلا و  هیلع 
ماّلع کلم  مالک  رد  بوتکم  وت  دزن  رد  همیقلا  موی  یلا  نوکی  ام  ناـک و  اـم  زا  ّماـع و  ّصاـخ و  زا  ریمطق و  ریقن و  ریبک و  ریغـص و  زا  زیچ 

هک نادب  نآ  ریغب  هحلط  يا  منآ . همهب  ملاع  نمیهم  لوسر  ترضح  میلعتب  نم  تسا و  نینچ  یلب  دومرف  ع )  ) نینمؤملا ریمأ  ترضح  تسا ؟
زا رگید  باب  رازه  حاتفم  نآ  باب  کی  ره  هک  دوشگ  نم  رب  ملع  زا  باب  رازه  ّرـس  يور  زا  ضرم  ماّیا  رد  یلاـعت  يادـخ  لوسر  ترـضح 

متعاطا هتـشگ  نم  عباـت  حّوبـس  دزیا  لوسر  نآ  حور  ضبق  زور  زا  تّما  یقاـب  امـش و  رگا  هحلط : يا   156 ص : ج2 ، جاجتحالا ، تسملع .
لاحلا دندومرفیم : ّلج  ّزع و  ترـضح  معن  لکأ  لجرأ  تحت  زا  رـس و  يالاب  زا  ماّلع  نمیهم  ترـضح  ماعنا  مارکا و  يایازم  زا  دندومنیم 
ترضح ضرم  هک  يزور  نآ  رد  يدوبن  رضاح  وت  هحلط : يا  دیمورحم . نآ  كاردا  تداعس  زا  دیدومن  نایع  رهاظ و  نایم  رمأ  فالخ  هک 

ات دینک ، رضاح  هناش  ذغاک و  تاود و  هک : دومرف  باّهولا  ّیبن  ترضح  دندومنیم . بارطضا  باحـصأ  تفای  دادتـشا  تیاغ  هب  دابعلا  ّیبن 
نایذه ضرم  تّدـش  زا  لاحلا  درم  نیا  نارای  يا  تفگ : وت  بحاص  دـنتفا . تلالـضب  نم  زا  دـعب  ادابم  هک  تّما  تهجب  میامن  یملق  يربخ 

ذغاک نتشون  كرت  و  دیوش ، رود  نم  شیپ  زا  تفگ : و  دش ، بضغ  رد  تیاغب  دینش ، نخس  نآ  بهاو  دزیا  لوسر  ترضح  نوچ  دیوگیم 
یلع نینمؤملا  ریمأ  ترـضح  مدوب . رـضاح  نم  دوب و  نینچ  نسحلا ، وبأ  ای  معن  تفگ : هحلط  دومنن . مّلکت  ۀعامج  نآ  اب  نآ  زا  دعب  دومن و 
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، متشونیم هچ  هک  داد  ربخ  تشاد  نآ  تباتک  هدارا  هچنآ  زا  ارم  یلاعت  يادخ  لوسر  ترضح  دیتفر  نوریب  امش  نوچ  تفگ : مالّـسلا  هیلع 
ربـخم علّطم و  ار  رورـس  نآ  دیـسر و  رد  نیملاـعلا  ّبر  لـبق  زا  نیمأ  لـیئربج  ءاـنثأ  نآ  رد  متفرگیم . هاوگ  نآ  رب  ار  هّماـع  تعاـمج  نیا  و 

دومن و بلط  هفیحص  نآ  زا  دعب  هتـشگ . رّرقم  ع )  ) هّمئأ تارـضح  زا  هفیاط  نآ  تقرافم  تّما و  فالتخا  رب  ردق  اضق و  مکح  هک  دینادرگ 
زا نوچیب  ترـضح  لوسر  نوچ  و  دیامن ، یملق  هناش  رد  نارای  يارب   157 ص : ج2 ، جاجتحالا ، هک  تشاد  هدارا  هچنآ  دومرف  ءـالما  نم  رب 
نآ زا  سپ  هنع . هَّللا  یضر  يدنکلا  دوسأ  دادقم  يراّفغ و  ّرذ  ابأ  ناملس و  دینادرگ ، دهاش  نآ  رب  ار  طهر  هس  تشگ  غراف  هفیحص  تباتک 
مان ار  ناکی  ناکی  نم  يارب  دومن ، همایقلا  موی  یلا  مالعا  نآ  تعاطاب  رمأ  هنأش  یلاعت  کلم  ترـضح  هک  يدهلا  ۀّمئأ  تعامج  نآ  یماسأ 
نیا مان  نآ  زا  دعب  درک ، روکذم  ارم  رسپ  نیا  مان  نآ  زا  دعب  دینادرگ  نایب  نایعأ  نآ  یماسأ  رکذ  لّوأ  رد  ارم  مسا  هچنانچ  دومن . نایب  هدرب 

نیـسح نم  رـسپ  داجمأ  دالوأ  زا  رفن  هن  هب  هراشا  نآ  زا  سپ  دومرف . مالّـسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  هب  هراـشا  و  دومن ، رکذ  ارم  رگید  رـسپ 
هیلع و هَّللا  یّلص  لوسر  تمدخ  رد  مد  نآ  رد  امـش  تفگ : هدروآ و  دادقم  يرافغ و  رذ  ابأب  يور  دابعلا  ماما  نآ  هاگنآ  دومن  مالّـسلا  هیلع 
هب میهدیم  یهاوگ  ام  هک  دـنتفگ : دنتـساخرب و  ياپ  هب  ود  ره  رذ  ابأ  دادـقم و  روفلا  یف  هن ؟ اـی  دوب  نینچ  اـیآ  دـیدوب  رـضاح  مّلـس  هلآ و 

نارای يا  تفگ : هحلط  سپ  میدینـش . ناـصقن  هداـیز و  ـالب  ناـمّزلا  رخآ  ربمغیپ  نآ  زا  عون  نیمه  هک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر 
، هجهل يذ  نامسآ  رد  نیمز و  رد  هک  دومرف : رذ  یبأ  ّقح  رد  هک  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  زا  مدینـش  نم  هک  تسا  مسق  يادخب 

ابا هک  مهدیم  یهاوگ   158 ص : ج2 ، جاجتحالا ، نم  و  تسین ، رذ  وبأ  زا  ربکأ  يادـخ  دزن  رد  راکوکین ، و  رتيوگ ، تسار  نیقی  قدـصأ ،
ترـضح ماگنه  نآ  رد  نم  دزن  رد  يرتراکوکین  قدـصا و  ود  ره  نآ  زا  ع )  ) یلع يا  وت  قحب و  رگم  دـندادن  یهاوگ  ود  ره  دادـقم  رذ و 

رثا رب  دیجم و  دیمح  يادخب  دیزیهرپب  فوع  نبا  ای  وت  دعس و  ای  وت  ریبز  ای  وت  زیزع و  يادخ  هب  زیهرپب  هحلط  يا  تفگ : ع )  ) نینمؤملا ریمأ 
شنزرـس زا  نآ  تعاطا  قح و  فرط  تاعارم  رد  ینعی  ٍِمئـال . َۀَـمَْول  َنُوفاـخَی  ـال  َو  دـیور ، یلاـعت  كراـبت  دزیا  شهاوخ  راـیتخا  ياـضر و 

رب ار  نآ  ارچ  هک  مدرک  لاؤس  نآرق  رما  باب  رد  هچنآ  ار  امـش  نم  نسحلا  وبا  يا  تفگ : هحلط  نآ  زا  دعب  دـیابن . سرت  ناگدـننکشنزرس 
زاـب وا  هب  تباوج  زا  مدادـن و  باوج  ادـمع  نم  هحلط  اـی  هک  دومرف : ترـضح  يدادـن ؟ باوـج  ارم  و  دـینادرگیمن ، ناـیع  رهاـظ و  ناـقلخ 

: تفگ هحلط  تسا ؟ نآرق  ریغ  نآ  زا  یضعب  ای  تسا ، نآرق  همه  ایآ  دناهتشون  نآرق  باب  رد  نامثع  رمع و  هچنآ  هک  هد  ربخ  ارم  مداتـسیا ،
دیباییم و تاجن  هنیآ  ره  دیریگارف  تسد  رد  هچ  نآ  رگا  هحلط  يا  هک  دومرف : ع )  ) یلع نینمؤملا  ریمأ  ترـضح  تسنآرق . نآ  همه  هکلب 
رهاظ و یلاعت  هَّللا  قلخ  ریاس  رب  امـش و  رب  ام  تعاـط  ضرف  اـم و  قح  ناـیب  اـم و  تجح  نآرق  نیا  رد  هک  اریز  دـیدرگیم ، تاـنج  لـخاد 
زا تست  تسد  شیپ  رد  هچنآ  یلع  يا  تفگ : هحلط  هاگنآ  دـشاب ، نآرق  هک  یهاگ  تسا ، یفاـک  ار  اـم  نیمه  تفگ : هحلط  تسا ، ادـیوه 

ریمأ  159 ص : ج2 ، جاـجتحالا ، تسا  نآ  بحاـص  هک  وـت  زا  دـعب  یناـسریم و  هـک  هـب  ار  نآ  مارح  لـالح و  مـلع  نآ و  لـیوات  نآرق و 
مدرم یمامت  زا  یلوا  دوخ و  یـصوب  ار  نآ  دوخ  زا  دـعب  هک  دومن  رما  دوجولا  بجاو  لوسر  ترـضح  ارم  هچنآ  تفگ : ع )  ) یلع نینمؤملا 

ع)  ) نیسحلا نب  یلع  دوخ  رسپ  هب  وا  دنک و  در  ع )  ) نیـسح مرگید  رـسپ  هب  تلحر  ماگنه  رد  مرـسپ  میامن و  عفد  ع )  ) نسح مرـسپ  مدرمب 
رخآ ربمغیپ  ترـضحب  نآرق  اب  رثوک  ضوح  رانک  رب  همه  ناشیا  رخآ  هکنآ  ات  ع )  ) نیـسح دالوا  زا  دسر  يرگیدـب  کی  ره  زا  نآ  زا  دـعب 

نایفـس و یبا  نب  هیواعم  نامثع  زا  دـعب  هحلط  يا  دـنیامنن . تقرافم  رگید  کـی  زا  زگره  ناـشیا  زا  نآرق  نآرق و  زا  ناـشیا  دنـسر  ناـمزلا 
زا دـعب  یکی  دـننک  تفالخ  صاعلا  یبا  نب  مکح  دالوا  زا  رفن  تفه  اهنآ  زا  دـعب  دـندرگ و  تما  تفالخ  رما و  یلاو  ود  ره  دـیزی  شرـسپ 

بآمتلاسر ترـضح  هک  دـنتعامج  نامه  هفیاط  نیا  دننیـشن و  قحانب  لاعتم  دزیا  لوسر  ياـج  هب  لالـض  همئا  رفن  هدزاود  هکنآ  اـت  يرگید 
رگید رفن  ود  و  دناهیما ، ینب  زا  رفن  هد  دننکیم ، ددرت  تزعلا  بر  لوسر  نآ  ربنمب  تما  زا  یعمج  يرقهقب  هک  دید  باوخ  رد  ار  اهنآ  (ص )

هانگ ربارب  تمایق  زور  رد  رفن  هدزاود  نیا  رب  هانگ  دنتـشاذگ و  نامزلا  رخآ  لوسر  تیب  لها  قح  رد  ناـیغط  ملظ و  نیا  ناـینب  ساـسا و  هک 
ع)  ) نینمؤملا ریما  دومن  تافو  دومحملا  یبن  ترـضح  نوچ  هک : تسا  يورم  لوقنم و  هنع  هَّللا  یـضر  يرافغ  رذ  یبا  زا  تستما و  یماـمت 

یمامت یگمه و  نیا  تفگ : هدومن  ضرع  ناشیا  رب  هدروآ  رجاهم  راـصنا و  رـضحم  رد  و  دومرف ، عمج  ار  مـالع  دزیا  مـالک  تاـیآ  یگمه 
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نآ رکب  وبا  نوچ   160 ص : ج2 ، جاجتحالا ، مدرک . عمج  همحرلا  یبن  تیصو  رما  بجومب  هک  تسا  نانم  ترـضح  نآرق  تاکرب  اب  تایآ 
ای تفگ : تسجرب و  دومن  نآ  زا  یلیلق  هملک  عامتـسا  رمع  نوچ  دوب ، موق  حیاضف  رکذ  نآ  هحفـص  لوا  رد  دوشگ  تشادرب و  ار  فحـصم 

هتشادرب ار  روفغ  بر  باتک  روفلا  یف  زین  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  تسین  نآرق  نیا  هب  راک  یجایتحا  چیه  ار  ام  ار  فحـصم  نیا  رادرب  یلع 
ای تفگ : رمع  دش ، رـضاح  ناکم  نآ  رد  دوب ، نآرق  يراق  هک  تباث  نب  دیز  انثا  نآ  رد  دیدرگ ، دوخ  يارـستلود  هناور  رورـس  تجهب و  اب 

عمج و دوخ  هک  تسنانچ  هدارا  ارم  تسا ، رایسب  تیاغب  ورد  راصنا  رجاهم و  حیاضف  هک  دینادرگ  رـضاح  ام  دزنب  ار  نآرق  یلع  لاحلا  دیز ،
هک هفیاط  ود  نیا  تحیـضف  کته و  هک  اریز  میئامن  راـفغ  دزیا  نآرق  زا  راـصنا  رجاـهم و  حـیاضف  تاـیآ  طاقـسا  و  میاـمرف ، نآرق  فیلاـت 

نآب امش  لد  هک  فحصم  عون  نامه  فیلات  باتک و  زا  لاحلا  نم  تفگ : دیز  تسا ؟ ناوارف  نآرق  رد  دناهیربلا  یبن  ترضح  تما  هصالخ 
نانچ اما  دومرف ، رهاظ  دوب  هچ  ره  دومن  فیلات  هک  نآرق  رد  ع )  ) یلع نکیل  مدرک ، طاقسا  ار  حیاضف  نآ  رثکا  و  مدش ، غراف  تسا  فولام 
نایم رد  یلع  نآرق  درک ، نانچ  دیاب  تفگ : رمع  دوب . ناصقن  لطاب و  دـشاب  نایع  روکذـم و  نارای  باب  رد  نآرق  رد  هچنآ  همه  هک  تسین 

رد يدحا  چیه  رمع  ای  تفگ : دیز  تسا  مادک  نآ  هلیح  دباین ، مامت  ترهش  ماع  صاخ و  هنسلا  رد  نارای  حیاضف  همه  نآ  ات  دشابن  نامدرم 
غراف تغارف  تحارب و  وا  زا  ار  دوخ  دیناسر و  لتقب  ار  وا  دـیاب  تسین ، یلع  لتق  زا  رتوکین  هلیح  چـیه  تفگ : رمع  تسا ؟ رتاناد  وت  زا  هلیح 

نآ زا  دعب  دیشیدنا  دیلولا  نب  دلاخ  تسدب  دیجم  يادخ  یلو   161 ص : ج2 ، جاجتحالا ، نآ  لتق  ریبدت  رکف و  نآ  زا  سپ  دـینادرگ ، لابلا 
ماجرفان رما  نآ  مارـصنا  ماجنا و  لـبقتم  شیوخ  دیدنـسپ و  ار  دنـسپان  يأر  نآ  زین  دـلاخ  داـهن ، ناـیم  رد  وا  اـب  ّرـس  نیا  دـیبلط و  ار  دـلاخ 

زاب دش  هفیلخ  رمع  نوچ  دیوگ : هنع  هَّللا  یضر  رذ  وبا  تفای ، ریرحت  تمـس  اقباس  هچنانچ  دیدرگن ، رداق - دصق  نادب  زگره  نکیل  دیدرگ ،
دیامن نآب  نآرق  فیرحت  دوب  قفاوم  نآرقب  هچ  ره  ات  هک  دومن  ار  نآرق  نامه  بلط  ناـنملا  کـلملا  مالـس  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  ترـضح  زا 

، مدرک رضاح  رجاهم  راصنا و  رـضحم  رد  رکب  وبا  مایا  رد  هک  تسنامه  مدومن  فیلات  عمج و  نم  هک  نآرق  تفگ : ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما 
ار نامدرم  عیمج  هکنآ  ات  تفگ : رمع  تسیچ ؟ نآ  بلط  هجو  لاحلا  تسین ، نآرق  نیا  هب  جایتحا  هنوگ  چیه  ار  ام  هک  دـیدومرف  مد  نآ  رد 

يزور نآ  تسین ، نآب  هار  هنوگ  چیه  ار  اهامـش  الـصا  تاهیه  تاهیه ، تفگ : ع )  ) یلع نینمؤملا  ریمأ  ترـضح  میئامن . عمج  نآرق  نآ  رب 
رما نیا  تقیقح  هک  دنیوگن  تمایق  زور  رد  ات  دوب  تما  ریاس  امش و  رب  تجح  مامتا  هطساوب  مدرک  رـضاح  رـضحم  رد  ار  نآرق  نآ  نم  هک 

عالطا و نآ  رب  ار  ام  یـسک  دوبن و  نایع  رهاظ و  نآرق  رد  نآ  قیاقح  هک  دـنیوگ  هکنآ  ای  میدوب ، لفاغ  نآ  زا  ام  و  دوبن ، رهاظ  نّیب و  ام  رب 
تـصخر زاوج و  ار  يدـحا  چـیه  َنوُرَّهَطُْملا : اَّلِإ  ُهُّسَمَی  ال  هقیثوب ، ناـکین  ناـکاپ و  ریغب  تسنم  شیپ  رد  نآرق  هک  یتسردـب  دومنن ، راـبخا 

يایلوا نآ  ناعیطم  ام و  نابحم  یقاـب  و  نم ، دـالوا  زا  يرولا  یبن  ترـضح  يایـصوا  ناـکاپ  یعمج  نآ  رگم  تسین ، نآ  رب  تسد  ساـسما 
یلع نینمؤملا  ریمأ  ترـضح  تسا ؟ مولعم  نآرق  نآ  راـهظاب  تقو  چـیه  تفگ : رمع   162 ص : ج2 ، جاجتحالا ، دناناحبس . دزیا  ترـضح 
تقو نآ  رد  ترـضح  نآ  دـندرگ ، عمج  وا  رـس  رب  نامدرم  ریاس  ددرگ ، رهاظ  نم  دالوا  زا  دـمحم  لآ  مئاق  هک  یتقو  یلب  هک : هدومرف  (ع )

یلالهلا سیق  نب  میلـس  دـیامنب . نامزلا  رخآ  لوسر  نید  بادآ  عرـش و  ماکحا  ریاس  نآرق و  راـهظا  همحرلا و  یبن  ترـضح  تنـس  يارجا 
هطـساو هب  مدرم  عامتجا  مسوم  رد  ار  رذ  وبا  هبعک  هناخ  فاوط  ءاـنثا  رد  ود  ره  اـم  يزور  هک  دـننک : تیاور  رمعم ، نبا  شبح  هَّللا و  همحر 

هک دنادب  دنادن ، ارم  هکنآ  دیناد و  دیناد ، ارم  هک  ره  نامدرم  رـشعم  يا  هک  تفگیم : هتفرگ  ار  هبعک  هناخ  رد  هقلح  هک  میدـید  مرح  فاوط 
موق و  ع )  ) حون یتشک  لثم  تما  نیا  رد  نم  تیب  لها  لثم  هک  دومرفیم  مدینـش  امـش  ربمغیپ  زا  نم  سانلا ، اهیا  مرذ ، وبا  نم  بدنج و  نم 

، تشگ قرغ  دومن ، حون  هنیفس  بوکر  كرت  هک  ره  و  تفای ، تاجن  قرغ  تکاله و  زا  تسـشن  یتشک  نآ  رد  هک  ره  تسا  ترـضح  نآ 
دارفا و زا  یکی  نوـچ  تسا ، رافغتـسا  هملک  زا  تراـبع  هطح  ، ) دنالیئارـسا ینب  مدرم  رد  هـطح  رد  لـثم  نـم  تـیب  لـها  هـک  دوـمرف : زین  و 

انع طح  مهللا  هک : دـنتفگیم  مالع ، دزیا  هب  تعجر  تمادـن و  تباـنا و  ماـگنه  رد  دنتـشگیم  عینـش  رما  بکترم  لیئارـسا  ینب  زا  یـصخش 
طرخنم و نآ  زا  دعب  ماجنارس  وکین  نالوبقم  کلس  رد  ار  وا  هتشذگرد  صخش  نآ  میارج  رـس  زا  ماثآلا  بونذلا و  رافغ  ترـضح  انرازوا ،
نایعا و نآ  یماسا  رکذ  هلیـسوب  هک  دـناهطح  هملک  نآ  لثم  هیربلا  ۀـمئا  نم  يایـصوا  هک  دومرف : همحرلا  یبن  ترـضح  تشادـیم . مادتـسم 
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زین و  تسا . نازیم  باسح و  زور  رد  نانج  دوبا  دولخ و  ثعاب  هکلب  نارین  زا  ندرک   163 ص : ج2 ، جاجتحالا ، ادیپ  تاجن  ناشیا  هب  لسوت 
دیوش کسمتم  نآ  هب  ات  مراذگیم  زیچ  ود  تما  امش  نایم  رد  نم  هک : دومرفیم  مدینش  امـش  ربمغیپ  زا  نم  نامدرم  رـشعم  يا  تفگ : رذ  وبا 

هکم زا  هنع  هَّللا  یـضر  يراـفغ  رذ  وبا  نوچ  ثیدـح ، رخآ  اـت  ار  دوخ  تیب  لـها  مود : یلاـعت . يادـخ  باـتک  لوا : دـیوشن : هارمگ  زگره 
هچ ارت  رذ ، ابا  يا  تفگ : نامثع  دش ، رضاح  رضحم  نآ  رد  رذ  وبا  نوچ  و  داتـسرف ، ناشیا  بلطب  یـسک  نامثع  دمآ  همرکم  هنیدمب  همظعم 

: تفگ رذ  وبا  یتشگ ؟ میالم  رمآ  نانچنآب  بکترم  تماقا و  مدرم  ماحدزا  ترثک و  مسوم  رد  مظعالا  هَّللا  تیب  لباقم  رد  هک  تشاد  نآ  رب 
مادـقا مایق و  رما  نادـب  مانالا  دیـس  مکح  بجومب  اذـهل  دومن ، رما  هکلب  تیـصو  دـهع  نمب  رما  نیا  تماـقا  رد  هیربلا  دیـس  ترـضح  نوچ 

هَّللا یضر  دادقم  و  ع )  ) یلع نامز  نآ  رد  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  دادقم و  تفگ : تسیک ؟ مالک  نیا  رد  امش  دهاش  تفگ : نامثع  مدومن .
یلع و تفگ : هدروآ و  نامدرمب  يور  نامثع  نامز  نآ  رد  مه  دـندش ، ماـقم  لزنم و  هجوتم  ود  ره  هدومن  تداهـش  يادا  دنتـساخرب و  هنع 

یلع نینمؤملا  ریما  ترـضحب  نامثع  مایا  زا  يزور  هک  تسا  لوقنم  يورم و  نامدرم  رظن  رد  دنریخ ، لخاد  ناشیا  هک  دـنراد  نامگ  رذ  وبا 
هک یسک  هطساوب  رما  نیا  رد  رتشیب  زین  نم  تسا ، لهـس  یئامنیم  ربص  تفالخ  رما  رد  نم  هطـساوب  زورما  وت  رگا  نسحلا  وبا  يا  تفگ  (ع )

رکب و وبا  تفگ  ناـمثع  تسیک ؟ رتهب  نم  زا  تفگ : رواد  دزیا  یلو  ترـضح   164 ص : ج2 ، جاـجتحالا ، مدرک  ربص  دوب  رتهب  وت  نم و  زا 
امش زا  شیپ  مدرک  تزعلا  بر  ترـضح  تدابع  هک  اریز  مناشیا  زا  وت و  زا  رتهب  نم  یئوگیم ، غورد  تفگ : ع )  ) ردیح نینمؤملا  ریما  رمع .

زا دعب  دندرک و  تیاکح  نم  يارب  امهنع  هَّللا  یـضر  دادقم  ناملـس و  يزور  هک : تسا  لوقنم  يورم و  سیق  نبا  میلـس  زا  امـش . زا  دـعب  و 
رب یبرع  يدرم  يزور  هک  مدینـش  زین  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  هس  ره  ناشیا  زا  سپ  دومن ، ثیدـح  نم  يارب  زین  رذ  وبا  ناـشیا 
رب رخف  وت  یلع ، يا  تفگ : دیسر  رشبلا  دیس  ترضح  فرشا  كرابم و  عمـسب  تلاقم  نیا  نوچ  و  دومن ، تاهابم  ترخافم و  ترـضح  نآ 

نسح و نم  یطبـس  وـت  نادـنزرف  هک  اریز  دـلو ، يارب  زا  ناـشیا  مرکا  و  يداـماد ، يارب  زا  ناـشیا  مرکا  وـت  هـک  اریز  یئاـمن ، برع  یماـمت 
، تسا ءادهشلا  دیس  هزمح  امش  مع  هچ  مع ، يور  زا  یتسه  اهنآ  مرکا  و  ماوت ، ردارب  نم  هک  اریز  ردارب ، يور  زا  یناشیا  مرکا  و  دنانیسح ،

ترضح یگدنب  تعاطا و  يور  زا  ناشیا  رب  یمدقم  وت  و  يرتشیب ، ناشیا  زا  ملع  بسحب  وت  ملح و  يور  زا  یشابیم  اهنآ  نیرتگرزب  وت  و 
نم تنسب  یناشیا  ملعا  وت  و  باهو ، يادخ  باتک  توالتب  یناشیا  ءرقا  وت  لام ، سفنب و  تقشم  انع و  يور  زا  یناشیا  مظعا  وت  و  ناحبس ،

داهتجا و رد  ینامدرم  نیرتتخس  و  ینامدرم ، همه  زا  رتدهاز  و  یناشیا ، مامت  زا  رتهدنشخب  وت  و  تیؤر ، اقل و  يور  زا  یناشیا  عجشا  وت  و 
وت تدوم  هکلب  تسناقلخ ، عیمج  زا  هدایز  نانم  دزیا  ترضح  هب  امـش  تبحم  و  ناسلب ، ینامدرم  قدصا  و  دادس ، قلخ و  رد  یناشیا  نسحا 

و دومن ، یهاوخ  ار  نمیهم  دزیا  ترضح  یگدنب  لاس  یس  نم  زا  دعب  و  تسناج ، سنا و   165 ص : ج2 ، جاجتحالا ، همه  زا  رتشیب  زین  نمب 
نم اب  هچنانچ  یئامن ، هلتاقم  نآرق  لیوأت  رب  نایغاط  نآ  اب  سپ  یبای  ناوعا  ریـصن و  نآ  زا  دعب  نوچ  و  دومرف ، یهاوخ  ربص  شیرق  ملظ  رب 

لتاق و  دـننادرگیم ، دیهـش  ارت  هتخاس  نیگنر  وت  رـس  نوخب  ارت  نساحم  نآ  زا  سپ  يدومنیم  هلتاـقم  داـهج و  نارفاـک  اـب  نآرق  لـیزنت  رب 
ربمغیپ ع )  ) حلاص ترـضح  هقان  رقاع  يواسم  لداعم و  تزعلا  بر  ترـضح  تمحر  زا  دـعب  يدـیمون و  توادـع و  ضغب و  رد  وت  نیدـیب 

هاگان هک  مدوب  رضاح  مهنع  هَّللا  یضر  دادقم  رذ و  یبا  ناملس و  دزن  رد  يزور  نم  هک : دنکیم  تیاور  هَّللا ، همحر  سیق  نبا  میلـس  تسا .
ندیسرپ ص )  ) مانالا دیس  ترضح  نید  كولس  قیرط  مالسا و  عیارـش  بادآ  نوچ  و  دیدرگ ، رـضاح  رـضحم  نآ  رد  هفوک  لها  زا  يدرم 

اب ع )  ) یلع هک  اریز  يوش ، کسمتم  ع )  ) بلاط یبا  نبا  یلع  هب  یلاعت و  يادـخ  باتکب  ملـسم  يا  تفگ : هنع  هَّللا  یـضر  ناملـس  تفرگ ،
رثوک ضوح  رانک  رد  ود  ره  هکنآ  ات  دـنرادن  یئادـج  رگید و  کی  زا  تقرافم  بآمتیالو  نآ  زا  باهولا  کلم  باتک  مالع و  دزیا  باتک 

ترضح زا  هس  ره  هکنآ  رب  میهدیم  یهاوگ  ام  هک  دنتفگ : رذ  ابا  دادقم و  ناملس و  ینعی  رفن  هس  ره  دنـسر  ص )  ) ربمغیپ ترـضح  تمدخ 
زا زاب  نآ و  هب  دنک  لیم  قح  هک  فرط  وحن و  رهب  نآب  ریاد  تسا و  قح  عبات  ع )  ) یلع تفگیم  هک  میدینـش  یلاعت  كرابت و  يادخ  لوسر 
زا ار  نانخـس  نآ  نوچ  درم  نآ  تسا ، لطاب  قح و  نایم  قوراف  لداع و  قیدـص  ع )  ) یلع دومرفیم : هک  مدینـش  زیزع  دزیا  لوسر  ترـضح 

دنمانیم قوراف  ار  رمع  قیدص و  ار  رکب  وبا  ارچ  نامدرم  سپ  نارای  يا   166 ص : ج2 ، جاجتحالا ، تفگ : دینش ، ناملس  دادقم و  رذ و  وبا 
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نآ رد  فرصت  هدومن  ع )  ) یلع ترـضح  زا  لوسر  تفالخ  بصغ  ناشیا  هچنانچ  تفگ : ناملـس  دنناوخیم ؟ مسا  ود  نیاب  ار  رفن  ود  نآ  و 
لوسر هکنآ  لاح  و  دـناهدومن ، زین  نآ  رد  فرـصت  هک  نانمؤم  تراـما  دـننام  هدومن  دوخب  هفاـضا  قح  ریغب  زین  ار  مسا  ود  نیا  دـناهدومرف ،
مالـس ع )  ) یلع ناحبـس  دزیا  یلو  ترـضح  رب  نانمؤم  تراماب  مامتلاب  ام  ات  هک  درک  رما  ار  ناقلخ  یگمه  هکلب  ناشیا  ام و  لاـعتم  يادـخ 

هَّللا لوسر  نبا  ای  هک : مدیسرپ  مالّسلا  امهیلع  دمحم  نب  رفعج  مامهلا  ماما  ترـضح  زا  يزور  نم  هک  دنک  تیاور  هیوعم  نب  مساق  میدرک ،
شرع رد  تفر و  جارعمب  هک  یماگنه  رد  نوچیب  ترـضح  لوسر  نوچ  هک  دـننکیم  تیاور  ناـشیا  جارعم  باـب  رد  ثیدـح  تعاـمج  نیا 

نوچ قورافلا - رمع  قیدصلا و  رکب  وبا  ِهَّللا  ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  ُهَّللا  اَّلِإ  َهلِإ  ال  هک : دـید  بوتکم  شرع  میاوق  رب  دـیزگ  ماقم  لزنم و  مالع  بهاو 
ءایشا رثکا  رییغت  تعامج  نیا  هَّللا  ناحبس  تفگ : دینـش  نخـس  نیا  نیعمجا  مهیلع  هَّللا  ناوضر  نیمالا  قداصلا  رفعج  قطانلا  ماما  ترـضح 

نوچ یلاعت  يادخ  یتسردـب  تفگ : ترـضح  نآ  يرولا ، یبن  نبا  ای  معن  متفگ  دـندومرف  رییغت  زین  نیا  رد  هکنآ  ات  دـندومن  نآ  همه  هکلب 
ریما یلع  هَّللا و  لوـسر  دـمحم  هَّللا  ـالا  هلا  ـال  هک : دوـمرف  بوـتکم  مظعا  شرع  نآ  رب  دوـمن  لـمکا  متا و  هجو  رب  شرع  تـقلخ  داـجیا و 
هَّللا لوسر  دـمحم  هَّللا  الا  هلا  167 ال  ص : ج2 ، جاـجتحالا ، هک : هتـشون  نآ  يرجم  رد  و  درک ، قلخ  ار  بآ  قلاـخ  نوچ  زین  و  نینمؤـملا ، 
هَّللا لوسر  دـمحم  هَّللا  الا  هلا  ال  هک : دومرف  بوتکم  نآ  میاوق  رب  دومن ، یـسرک  قلخ  یلاعت  يادـخ  ترـضح  نوچ  و  نینمؤملا ،  ریما  یلع 

و نینمؤملا ،  ریما  یلع  هَّللا  لوسر  دمحم  هَّللا  الا  هلا  ال  هک : دـینادرگ  بوتکم  نآ  رب  دومن  حول  تقلخ  يادـخ  نوچ  و  نینمؤملا ،  ریما  یلع 
نوچ و  نینمؤملا ،  ریما  یلع  هَّللا  لوسر  دـمحم  هَّللا  ـالا  هلا  ـال  دومرف : بوتکم  وا  ههبج  رب  درک  قلخ  ار  ع )  ) لیفارـسا لـج  زع و  دزیا  نوچ 
مامت يادـخ  نوچ  و  نینمؤملا ،  ریما  یلع  هَّللا  لوسر  دـمحم  هَّللا  الا  هلا  ال  هک : دومن  بوتکم  وا  رپ  رب  درک ، قلخ  ار  لیئربج  لاـعتم  يادـخ 

لج زع و  يادخ  نوچ  و  نینمؤملا ،  ریما  یلع  هَّللا  لوسر  دمحم  هَّللا  الا  هلا  ال  هک : دینادرگ  بوتکم  نآ  فانکا  رد  دومرف  قلخ  ار  اهنامسآ 
ناهج قلخ  دـنوادخ  نوچ  و  نینمؤملا ،  ریما  یلع  هَّللا  لوسر  دـمحم  هَّللا  الا  هلا  ال  هک : دـینادرگ  بوتکم  نآ  قابطا  رد  دومن  نیـضرا  قلخ 

قلخ ار  باتفآ  نوچیب  دنوادخ  نوچ  و  نینمؤملا ،  ریما  یلع  هَّللا  لوسر  دـمحم  هَّللا  الا  هلا  ال  هک : دومرف  بوتکم  هوک  ره  ياهرـس  رد  دومن 
، دومرف قلخ  ار  رمق  ملاع  راگدرورپ  نوچ  و  نینمؤملا ،  ریما  یلع  هَّللا  لوسر  دـمحم  هَّللا  الا  هلا  ال  هک : دـینادرگ  بوتکم  نآ  يور  رب  درک ،

امـش هام  يور  رد  هک  تسیداوس  نامه  بوتکم  نآ  و  نینمؤملا ،  ریما  یلع  هَّللا  لوسر  دـمحم  هَّللا  الا  هلا  ال  هک : دومن  بوتکم  نآ  يور  رب 
دمحم هَّللا  الا  هلا  ال  دنیوگب : هلا  ترـضح  ناگدنب  امـش  زا  یکی  هاگ   168 ص : ج2 ، جاجتحالا ، ره  سپ  دـنیبیم ، یلاعت  هَّللا  قلخ  یقاب  و 

زا و  دینادرگ . نیرق  ص )  ) نیلـسرملا دیـسب  ترـضح  نآ  مسا  نیملاعلا  بر  ترـضح  هک  اریز  نینمؤملا  ریما  یلع  هک  دـنیوگب  هَّللا ، لوسر 
هک مدـید  ار  هنع  هَّللا  یـضر  يرافغ  رذ  وبا  هبعک  هناخ  فاوط  ءانثا  نیح و  رد  يزور  نم  هک : تسا  لوقنم  يورم و  تماـصلا  نب  هَّللا  دـبع 
مان هب  ار  هلا  هدـنب  نآ  نم  دسانـشن ، ارم  هکنآ  و  دسانـش ، دسانـش  ارم  هک  ره  تفگ : هدرک  مدرم  ریاسب  يور  هدز و  هبعک  هناخ  هقلحب  تسد 

ص)  ) لوسر ترـضح  اب  هک  مرفن  راهچ  نیمراهچ  نم  مايراـفغ و  رذ  اـبا  نم  و  هَّللا ، دـبع  نب  نکـس  نب  بدـنج  نم  منادرگ ، هاـگآ  دوخ 
، دومن لقن  هرخآ  یلا  هلوا  نم  و  دومرف ، لیوط  ثیدح  رکذ  و  دومرفیم : هک  مدینش  ترـضح  نآ  زا  هک  مهدیم  یهاوگ  نم  دندروآ  مالـسا 
هک ار  یسک  دیتشادیم  مدقم  تیالو  تفالخ و  رد  امش  رگا  دوخ  نامزلا  لوسر  زا  دعب  نادرگرـس  هریحتم و  ناتما  يا  هک : دومرف  هاگنآ  و 
هک ییاج  رد  ار  تیالو  دـینادرگ و  رخؤم  ناحبـس  رداـق  هک  ار  نآ  دـیتشادیم  رخؤم  دـینادرگ و  مدـقم  سک  همه  رب  ار  وا  سدـقا  يادـخ 

، یتشگن هَّللا  قلخ  تناعاب  جاتحم  هَّللا  یلو  زگره  دـیتشادیم  ررقم  نیعم و  لحم  نامه  رد  دومن  ناکم  نآ  رد  تماقا  تزعلا  بر  ترـضح 
لکشم ره  ملع  هک  اریز  يدندرکن ، ربکا  يادخ  ماکحا  زا  مکح  رد  فالتخا  رفن  ود  زگره  زین  يدشن و  عیاض  هَّللا  ضیارف  زا  ضرف  چیه  و 

لابو لاحلا  دیدرگ  رهاظ  همحرلا  یبن  ترـضح  تیب  لها  اب  توادـع  فالخ و  نوچ  و  تسا ، لج  زع و  یبن  امـش  لوسر  تیب  لها  دزن  رد 
: َنُوِبلَْقنَی ٍبَلَْقنُم  َّيَأ  اوُـمَلَظ  َنیِذَّلا  ُمَْلعَیَـس  َو   169 ص : ج2 ، جاجتحالا ، دیـشچب . تسامـش  بسک  هک  ار  دوخ  هحیبق  لامعا  هعینـش و  لاعفا 

مدآ ترضح  تاجن  ثعاب  هچنآ  هک : ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  ترضح  زا  تسا  تیاور  تفای . ریرحت  تمـس  اقباس  تیاده  رفاو  هیآ  ریـسفت 
زا ریغ  هدـش  نانم  دزیا  ناربمغیپ  یمامت  تلیـضف  ثعاـب  هچنآ  دروآ و  نیمز  رب  نیملاـعلا  بر  تنج  زا  ار  وا  هک  یـسک  نآ  هکلب  هَّللا  یفص 
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نادرگرس ناریح و  یک  دیامن  دومن و  نایعا  نآ  هب  لسوت  هک  یسک  سپ  تسا ، يدهلا  ۀمئا  ص )  ) یفطـصم دمحم  ترـضح  امـش  ربمغیپ 
ترضح نآ  زا  يدرم  هک  مدینشیم  مدوب و  رضاح  ع )  ) یلع ریما  ترضح  تمدخ  رد  يزور  نم  هک  تفگ : یلالهلا  سیق  نب  میلـس  دنام .

ریما تسمادک ؟ دینادرگ  ررقم  امش  هطساوب  تزعلا  بر  ترضح  هک  دوخ  تبقنم  لضفاب  هد  ربخ  ارم  ع )  ) نینمؤملا ریما  ای  هک : دومن  لاؤس 
: تفگ هدومرف . نایب  هدومن  لازنا  لاسرا و  دومحملا  یبن  ترضحب  هک  دوخ  باتک  رد  دوبعم  دزیا  ترـضح  هچنآ  هک  دومرف : ع )  ) نینمؤملا

هیآ هک  تفگ : لئاس  باوج  رد  لج  زع و  يادـخ  یلو  دـینادرگ ؟ لزنم  هیآ  مادـک  نآرق  رد  امـش  نأـش  رد  یلاـعت  كراـبت و  دزیا  یلع  اـی 
تسا تزعلا  بر  ترضح  لوق  زین  و  مدرم ، عیمج  رب  ص )  ) لوسر زا  مدهاش  نم  ُْهنِم - ٌدِهاش  ُهُوْلتَی  َو  ِهِّبَر  ْنِم  ٍۀَنَِّیب  یلَع  َناک  ْنَمَف  َأ  هکرابم :
تسنم دزن  رد  باهو  دزیا  باتک  ملع  ِباتِْکلا ، ُْملِع  ُهَْدنِع  ْنَم  َو  ْمُکَْنَیب  َو  ِیْنَیب  ًادیِهَش  ِهَّللِاب  یفَک  ُْلق  اًلَـسُْرم  َتَْسل  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُلوُقَی  َو  هک :

رکذ زین  ارم  هکنیا  الا  نآرق  رد  داتسرفن  زیزعلا   170 ص : ج2 ، جاجتحالا ، بر  زیچ  چیه  درک ، دصق  ارم  هیآ  نیا  رد  دحاو  رداق  ترضح  و 
َنُوتُْؤی َو  َةالَّصلا ، َنوُمیُِقی  َنیِذَّلا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ  هک : دومرف  نایب  روکذـم و  نآرق  رد  هک  لج  زع و  لوق  لثم  درک ،

سیق نبا  میلـس  تسه . نایب  رد  تایآ  نیا  زا  ریغ  و  ْمُْکنِم ، ِْرمَْألا  ِیلوُأ  َو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  یلاعت : هلوق  و  َنوُعِکار . ْمُه  َو  َةاکَّزلا ،
ترـضح نآ  هچنآ  زا  لج  زع و  لوسر  زا  دوخ  تبقنم  لضفاب  هد  ربخ  ارم  یلع  ای  هک  تفگ : یبارعا  درم  نآ  زا  دعب  هک  دـیوگ : هَّللا  همحر 

رد ارم  هکنآ  تفگ : ع )  ) یلع دومرف ؟ نایع  نایب و  لاجر  ءاسن و  رـضحم  رد  وت  لاح  لضف و  لامک و  تفرعم و  باب  رد  لاعتم  دزیا  لوسر 
نوره ۀـلزنمب  ینم  تنا  هک  دومرف : نم  تیالو  قح  رد  لج  زع و  رماب  لسرلا  متاـخ  نآ  دومن و  بصن  ملاـع  يادـخ  مکحب  مخ  ریدـغ  زور 

لدعلا و بحاص  یبن  نآ  اب  و  تشادن ، مداخ  چیه  نم  زا  ریغب  مدـش  رفاسم  ص )  ) نمیهم لوسر  ترـضح  اب  نم  هکنآ  رگید  و  یـسوم ، نم 
هشیاع نم و  نایم  باهولا  کلملا  یبن  ترضح  دوبیم و  رـشبلا  دیـس  تمدخ  رد  رثا  ریخ  رفـس  نآ  رد  هشیاع  دوب و  فاحل  کی  فاصنالا 

دیس نوچ  میدیشوپیم و  فاحل  کی  نامه  هس  ره  و  دوبن ، رگید  فاحل  دوب  ربمغیپ  لام  هک  فاحل  نآ  ریغب  ار  رفن  هس  ام  درکیم و  باوخ 
هـشیاع نم و  نایمب  كرابم  تسد  هکنآ  تیاهن  يدـیناشوپ ، هشیاع  هب  نم و  هب  فاحل  نامه  یتساخرب  بش  زامن  هطـساوب  برعلا  مجعلا و 

مرگ تیاغب  یبت  ارم  یبش  رفـس  نآ  رد  اقافتا  يدینادرگ ، لصتم  تخت  شارفب  ار  نآ  ات  يدیـشک   171 ص : ج2 ، جاجتحالا ، فاحل  يالابب 
نم باوخ  مدع  هطساوب  زین  بآمتلاسر  ترضح  و  مدرکن ، باوخ  بش  نآ  رد  هدوب  باتیب  بت  ترارح  تدش  زا  هچنانچ  هتـشگ  ضرعتم 

زامن رب  تردق  رسیت و  ردقب  هک  تقو  ره  رد  دومن و  هتوتیب  دوخ  یلصم  نم و  نایم  بش  نآ  رد  و  درکن ، باوخ  الـصا  بش  نآ  یمامت  رد 
نآ باد  راـک و  بش  نآ  همه  رد  يدومرف  نم  رد  رظن  و  يدرک ، لاؤـس  نم  لاـح  تیفیک  زا  هدـمآ  يداد  مالـس  نوـچ  يدوـمن و  تماـقا 

ایادخراب ایلع  فشا  مهللا  تفگ : دینادرگ  يدوم  تعامجب  باحصا  اب  هادغ  زامن  نوچ  دومن ، عولط  حبص  ات  دوب  نیمه  بجاو  دزیا  لوسر 
مدـنام و باوخب  رادـیب و  هکلب  مدرک ، هن  باوخ  بش  مامت  رد  بارطـضا  بت و  زا  دوب  وا  اب  هچنآ  زا  نم  هچ  یئاـمرف  تمارک  افـش  ار  یلع 

عمسم رد  دحاو  يادخ  لوسر  دش ، رضاح  ص )  ) لوسر ترـضح  رـضحم  رد  هتفای  فیفخت  هلمجلا  یف  برعلا  مجعلا و  یلو  نآ  بت  نوچ 
ارت یلاعت  يادخ  هَّللا  لوسر  ای  ریخب  هَّللا  كرشب  هک : دومرف  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  ترضح  رـشبا  یلع  ای  تفگ : رجاهم  راصنا و  باحـصا 

لاؤس بهاو  دزیا - زا  زیچ  چیه  نم  بشما  یلع  ای  تفگ : هَّللا  بیبح  ترـضح  هاگنآ  مدرگ  وت  يادف  نم  هَّللا ، لوسر  ای  دهد ، ریخ  تراشب 
لاـعتم میرک  زا  لاؤس  دوخ  يارب  هچ  ره  و  دومن ، ءاـطعا  ناـسحا و  ینغ و  دوـخ  بهاوـم  ياـیازم  زا  نمب  ار  نآ  هکنآ  ـالا  مدوـمنن  بلط  و 

قلاخ زا  سامتلا  اعد و  و  مدومن ، يراز  عرـضت و  يور  زا  لالجلا  وذ  هدنـشخب  ترـضح  زا  لاؤس  بلط و  نآ  لـثم  زین  امـش  طـساوب  مدرک 
، جاجتحالا ردارب  ارت  و  دومرف ، لوبق  ارم  ياعدتـسا  نیا  دوبعم  میرک  ترـضح  دـیامن  تاخاوم  وت  نایم  نم و  نایم  هک  مدرک  سانلا  نجلا و 

زین سامتلا  نیا  دـنادرگ  هنمؤم  نمؤم و  عیمج  یلو  ارت  هک  مدرک  لازی  بهاو ال  زا  لاؤس  زین  دـینادرگ و  وت  ردارب  ارم  نم و   172 ص : ج2 ،
رـضاح سلجم  نامه  رد  درم  ود  دـیناسر  ماقم  نیاـب  ماـیتلا  قدـص  نخـس  نیا  ص )  ) هَّللا لوسر  هک  مد  نآ  رد  دـش ، لوبقم  لوبق  ضرعمب 

هَّللا و  درک ، لاؤس  سامتلا و  مسق  هچ  دوخ  مع  نبا  يارب  لالجلا  وذ  ترضح  لوسر  ص )  ) دمحم هک  يدید  تفگ : يرگیدب  یکی  دندوب ،
هک درک  یمه  لاؤس  دـحاو  دزیا  ترـضح  زا  دـمحم  رگا  تسا ، لاؤس  نیا  زا  رتهب  رایـسب  رایـسب  امرخ  زا  عاص  کی  هک  مسق  ملاع  يادـخب 
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لازنا و لام  جـنگ و  وا  هطـساوب  ای  دومنیم  تباقر  نمـشد  عفد  رب  ار  وا  ات  داتـسرفیم  وا  ترـصن  يرای و  تناعا و  دادـما و  هطـساوب  هتـشرف 
اعدتسا ریاس  زا  تسا  لمشا  عفنا و  ار  هعماج  سامتلا  نیا  لثم  هک  اریز  دوب ، رتهب  رایسب  رایسب  درکیم  باحـصا  وا  عفن  هک  دینادرگیم  لاسرا 
جایتحا نایب  رکذ  دومن . تباجا  ار  وا  ءاعد  دوجولا  بجاو  ترـضح  هکنآ  الا  دومنن  وا  قح  رد  ریخ  ءاعد  یبرعلا  یبن  نیا  زگره  و  لاؤس ، و 

نآ اـب  هک  طرـش  ناـمیپ و  ناگدـننکفرطرب  تعیب  دـهع و  ناگدننکـش  رب  ینعی  نیثکاـن  رب  دوبعم  دزیا  یلو  یلع  نینمؤـملا  ریما  ترـضح 
ترـضح هک  تسلوقنم  يورم و  دومن . هبطخ  هفیاـط  نآ  يارب  دوجولا  بجاو  دزیا  لوسر  یـصو  نآ  هک  هبطخ  رد  دـندوب ، هدرک  ترـضح 

تغالب تیاهن  تحاصف و  تیاغ  رد  هبطخ  رشب  فیاوط  زا  نیملسم  یقاب  رجاهم و  راصنا و  رثکا  رضحم  رد  يزور  ع ،)  ) یلع نینمؤملا  ریما 
ص: ج2 ، جاجتحالا ، هک : دومرف  مالع  دزیا  یلو  نآ  هاگنآ  دینادرگ ، يدؤم  یهانپ  تلاسر  تعن  یهلا و  ترـضح  يانث  دمح و  رب  لمتـشم 

رایتخا ناشیا و  نیرتهب  دـیزگرب  دومن و  مانا  همه  داجیا  قلخ و  ار  قلخ  نوچ  ِمارْکِْإلا  َو  ِلالَْجلا  ُوذ  يادـخ  ترـضح  سانلا ، رـشعم  ای   173
نآ هصالخ  و  هدـنز ، و  دومرف ، لاـسرا  ناـج  سنا و  يارب  ناـکین  ناگدـیزگرب و  نآ  زا  ناربمغیپ  نـالوسر و  و  دومن ، ناگدـنب  زا  توفص 

لاسرا دوخ  همحرلا  یبن  يارب  ینامـسآ  بتک  نیرتهب  دـینادرگ و  ثوعبم  لسرم و  امـش  يارب  هک  دوب  ناـمزلا  رخآ  لوسر  ترـضح  ناـیعا 
بجاو و شتما  رب  يو و  رب  ار  دوخ  ضیارف  و  دومرف ، لسرم  عورـشم و  وا  رب  لج  زع و  يادـخ  ار  دوخ  نید  لسرلا و  متاـخ  ار  وا  و  دومن ،

هچنانچ تسا ، لج  زع و  يادخ  لوق  نآ  هلمج  نیقی  دیامن  لمع  لعف و  نآب  رما  ار  مدرم  لسرلا  متاخ  ترـضح  هچ  ره  سپ  دینادرگ ، مزال 
ار ام  هک  لاحلا  سپ  ام ، ریغ  هن  تسا  همه  تیب  لها  ام  يارب  رمالا  یلوا  نیا  ْمُْکنِم : ِْرمَأـْلا  ِیلوُأ  َو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  هک : درک  رما 

اورضت مل  دیدومن ، طرش  دهع و  ثکن  تعیب و  رما و  ضقن  دیدش و  دترم  یمامت  دیتشگ و  بلقنم  دوخ  یلـصا  باقعا  رب  همه  دیتشاذگ و 
، ددرگ رقتسم  قحال و  امش  دوخب  نآ  ررش  هکلب  دسرن ، ربکا  يادخب  الصا  ررض  امش  هحیبق  تنس  یعینـش و  دب و  تکرح  نیا  زا  ائیـش ، هَّللا 

تعاـمج نآ  هک  دـیئامن  امـش  زا  رمـالا  یلوا  يوسب  ربـمغیپ و  ترـضح  هب  و  رواد ، دزیا  رما  هب  ور  هک  درک  رما  امـش  ربـکا  يادـخ  هک  اریز 
يادخ ال هکنآ  لاح  و  دیتشگ ، نآ  رکنم  نآ  زا  دعب  و  دیدومن ، نآب  رارقا  لوا  امش  سپ  دنالامک ، لضف و  عمجتسم  لاح و  ملع و  طبنتسم 
: ِنُوبَهْراَف َياَّیِإ  َو  ْمُکِدـْهَِعب  ِفُوأ  يِدـْهَِعب  اُوفْوَأ  هک : دومرف  هچنانچ  هدومن ، لاـسرا  لازنا و  هیآ  نآ  تماقتـسا  تماـقا و  رب  امـش  يارب  لازی 

امش تعجارم  سپ  میامن ، امـش  دهعب  افو  زین  نم  دیئامن  نم  دهعب  افو  امـش  رگا  هچ  تسمزال ، دهع  رب  افو  ینعی   174 ص : ج2 ، جاجتحالا ،
ترـضح نوچ  دندوب  باطخلا  لصف  بحاص  نامیا و  تمکح و  باتک و  لها  ع )  ) میهاربا لآ  نامدرم  رـشعم  يا  دشاب  ام  يوسب  هک  دـیاب 

دندرب ناگدـیزگرب  نآ  رب  دـسح  گشر و  نامدرم  دومن ، ناـیع  ناـیب و  هقح  وه  اـمک  ار  ناـشیا  لاوحا  قیاـقح  ناـقلخ  ریاـس  يارب  نوچیب 
َنوُدُسْحَی ْمَأ  دیامرفیم : هک  نآرق  رد  نآ  لاوحا  زا  هدرک  رکذ  لج  زع و  يادـخ  هچنانچ  دنتـشگرب ، وا  زا  یـضعب  دـندروآ و  نامیا  یـضعب 

ُْهنَع َّدَص  ْنَم  ْمُْهنِم  َو  ِِهب  َنَمآ  ْنَم  ْمُْهنِمَف  ًامیِظَع  ًاْکُلم  ْمُهاْنیَتآ  َو  َۀَمْکِْحلا  َو  َباتِْکلا  َمیِهاْربِإ  َلآ  اْنیَتآ  ْدَقَف  ِِهلْضَف  ْنِم  ُهَّللا  ُمُهاتآ  ام  یلَع  َساَّنلا 
و دندرب ، قباس  رد  دـسح  ام  مارک  ماظع  ءابآ  قح  رد  هچنانچ  دـندرک  دـسح  ام  قح  رد  دـیناد  ع )  ) میهاربا لآ  ار  ام  ًاریِعَـس : َمَّنَهَِجب  یفَک  َو 

دوخ حور  دومن و  داجیا  تردق  دـیب  ار  وا  هرکذ  لج  زع و  يادـخ  نوچ  دوب ، ع )  ) مدآ ترـضح  دـندرک  وا  قح  رد  دـسح  هک  یـسک  لوا 
میلعت ترـضح  نآب  ار  تایمـسم  ءامـسا  یمامت  دینادرگ و  دوخ  هکئالم  دوجـسم  ار  وا  دـیمد و  وا  رد  یِحوُر ، ْنِم  ِهِیف  ُتْخَفَن  َو  نومـضمب :

دسح ناحبس  دزیا  یفطـصم  راتخم و  نآ  رب  ناطیـش  نامه  هطـساوب  نایملاع  یمامت  زا  دومن  ترـضح  نآ  رایتخا  دیزگرب و  ار  وا  و  دومرف ،
لیباه رب  لیباق  وا  زا  دعب  و  دیدرگ ، نارـساخ  نایواغ و  زا  اذهل  دومنن ، نمحرلا  میحر  مکح  رما و  تعاطا  وا  هدجـس  باب  رد  درب و  ناوارف 

، جاجتحالا دیدرگ . نارساخ  زا  و  دینادرگ ، لوتقم  دوخ  لیلذ  سفن  لامآ  یناما و  لوصح  هطساوب  ار  لیلج  بر  هدیدنسپ  نآ  و  درب ، دسح 
دوخ لثم  تعاطا  ام  رگا  دـماشآیم ، و  دروخیم ، تسا  مدآ  ام  لثم  زین  وا  دـنتفگ : و  دـندرب ، دـسح  موق  ع )  ) حون رب  زین  175 و  ص : ج2 ،

مظعالا یبن  ترضح  مزعلا  ولوا  یبن  نآ  لاوحا  زا  مرکا  يادخ  هچنانچ  دوب  میهاوخ  نارـساخ  هلمج  زا  ام  نامگ  ههبـشیب و  میئامن  ار  رـشب 
ِْنَئل َو  َنُوبَرْـشَت  اَّمِم  ُبَرْـشَی  َو  ُْهنِم  َنُولُکْأَت  اَّمِم  ُلُکْأَی  ْمُُکْلثِم  ٌرََـشب  اَّلِإ  اذه  ام  اولاقف  هک : دـینادرگ  ملاع  فقاو و  ار  ص )  ) یفطـصملا دـمحم 
ةزعلا بر  مالک  هیآ  نیا  توالت  ناجلا  سنالا و  ماما  نآ  زا  دعب  و  ( 33 هیآ 34 - نونمؤملا  هروس  : ) َنوُرِساَخل ًاذِإ  ْمُکَّنِإ  ْمُکَْلثِم  ًارََشب  ُْمتْعَطَأ 
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لها یگمه  رایتخا  ینعی  ءاشی : نم  ملعلا  ۀـمکحلا و  تؤی  ءاشی و  نم  هتمحرب  صتخی  ءاشی  اـم  راـتخی  هریخلا  هَّلل  و  تسا : هدومرف  هک  دومن 
صوصخم ترفغم  تمحرب و  و  دنادرگ ، لیلذ  دهاوخن  هک  ار  نآ  دنک و  رایتخا  دـهاوخ  ار  هک  ره  تسا ، ملاع  رداق  ترـضح  دزیا  اب  ملاع 

هک ار  نآ  تفرعم  لامک و  تمکح و  ملع و  دنادن و  تیانع  قحتـسم  ار  هک  ره  دنادرگ  دـیمون  دـناد و  قیال  دـهاوخ و  هک  ار  نآ  دـنادرگ 
رخآ مرکا  یبن  ترـضح  رب  ناربمغیپ  نآ  زا  دـعب  تسین ، راوازـس  رگید  کی  رب  مدرم  کـشر  سپ  دـیامن ، تقفـش  ناـسحا و  دـناد  راوازس 

دینادرگ رهطم  ار و  سجر  يدب و  ره  ام  زا  تشادرب  سدـقت  یلاعت و  دزیا  ترـضح  هک  تیب  لها  ام  رب  و  دـندرب ، ناوارف  دـسح  زین  نامزلا 
هچنانچ دنرومام  نآب  هکنآ  اب  دـندومنن ، تسا  یبتجم  لوسر  تعاطا  یلاعت و  يادـخ  تعاطاب  نورقم  هک  ام  تعاطا  دـندرب و  دـسح  مدرم 

176 ص : ج2 ، جاـجتحالا ، اوـُلوُأ  َو  هیـآلا  َنیِذَّلا  َو  ُِّیبَّنلا  اَذـه  َو  ُهوـُعَبَّتا  َنیِذََّلل  َمیِهاْربِإـِب  ِساَّنلا  َیلْوَأ  َّنِإ  هک : دـیامرفیم  لـج  زع و  يادـخ 
ترـضحب نامدرم  عیمج  زا  یلوا  تیب  لها  ام  هک  قیقحت  یتسردب و  سپ  لافنا  هروس  هیآ 75  ِهَّللا : ِباتِک  ِیف  ٍضْعَِبب  یلْوَأ  ْمُهُضَْعب  ِماحْرَْألا 

زا امـش  ایآ  میئام ، ع )  ) میهاربا لآ  هک  اریز  دـناهمرکم ، هبعک  ثراو  هک  میتعامج  نآ  ماحرالا  ولوا  اـم  و  میناـشیا ، ثراو  نمحرلا و  لـیلخ 
امش نم  موق  يا  هیآلا : یِّنِم  ُهَّنِإَف  ِینَِعبَت  ْنَمَف  هک  دیامرفیم  نآرق  رد  نانم  دحاو  ترـضح  هکنآ  لاح  دیدرگیمرب  ع )  ) میهاربا ترـضح  تلم 
دیس رما  یلو  هب  ار  امش  مناوخیم  باقرلا و  کلام  ترضح  باتک  هب  و  ص )  ) یفطصم دمحم  وا  لوسرب  مالع و  دزیا  يادخب  مناوخیم  ار 

ءادتقا دیوش و  میهاربا  لآ  عبات  دیئامن و  نم  لوق  تباجا  هَّللا  لوسر  تما  يا  ص )  ) مرکا یبن  زا  دـعب  ترـضح  نآ  ثراو  یـصو و  ملاع و 
ام يوسب  لیم  ار  مدرم  بولـسا  تبحم  بولق  هدئفا و  تسا و  برع  مجع و  هبقر  رب  بجاو  ضرف  ار  ع )  ) میهاربا لآ  ام  هک  اریز  دـینک ، امب 
قح رد  میهاربا  ترـضح  هچنانچ  تسا ، نارگن  لیام و  ام  بناجب  نمحرلا  لیلخ  ترـضح  ياعد  بجومب  ناقلخ  ياـهلد  هتبلا  تسا ، مزـال 

ًةَِدْئفَأ ْلَعْجاَف  هک : دومرف  هچنانچ  دنادرگ ، لیام  وا  لآ  يوسب  ار  مدرم  عیمج  هدئفا  هک  دومن  لداع  دزیا  ترـضح  زا  سامتلا  اعد و  دوخ  لآ 
نامیا ام  داشرا  تیادـهب و  هکنآ  ریغب  دیـسر  اـم  بناـج  زا  يدـب  هنوگ  چـیه  ار  امـش  اـیآ  میهاربا ) هروس  هیآ 37   ) ْمِْهَیلِإ يِوـْهَت  ِساَّنلا  َنـِم 

رس رب  هکنآ  طرشب  دیدرگ ، امش  نیتأشن  تاضویف  نیراد و  تداعس  هلیسو  نآ  دیدروآ و  دیدرگ  لاسرا  لازنا و  امب  هچنآب  یلاعت و  يادخب 
ترـضح تیانع  تمحرم و  زا  رود  هارمگ و  دینک  فالخ  رگا  هک  تسا  مسق  یلاعت  يادخب  هک  دیوشم  قرفتم  دیـشاب و  دوخ  دـهع  لوق و 

یگمه توعد  راذنا و  داشرا و  تیاده و  نم  هک  امش  رب  تسا  دهاش  نانم  يادخ  نامدرم  رشعم  يا   177 ص : ج2 ، جاجتحالا ، دیوش . هلا 
نم همذ  رب  يزیچ  نیا  رب  هدایز  ُنِیبُْملا  ُغالَْبلا  اَّلِإ  ِلوُسَّرلا  یَلَع  ام  َو  نیملاعلا : بر  مـالک  هیآ  نوحـشم  قدـص  نومـضمب  نم  و  مدرک ، اـمش 

ج2، جاجتحالا ، دینادرگ . لومعم  دینا  ترخآ د ایند و  تیریخ  هچ  ره  دوخ  رایتخا  دـیناد و  امـش  نیا  زا  سپ  تسین ، ینیع  ضرف  بجاو و 
178 ص :

ترضح و رب  اهنآ  جورخ  هدارا  ماگنه  رد  ماوعلا  نب  ریبز  هَّللا و  دبع  نب  هحلط  رب  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  ترـضح  ماما  جاجتحا  نایب  رکذ 
. دندیدرگ ترخآ  رفس  هناور  هقشملا  راد  نیا  زا  تبانا  هبوت و  نودب  تعیب و  دهع و  ضقن  اب  ود  ره  هکنآ 

ترـضح و رب  اهنآ  جورخ  هدارا  ماگنه  رد  ماوعلا  نب  ریبز  هَّللا و  دبع  نب  هحلط  رب  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  ترـضح  ماما  جاجتحا  نایب  رکذ 
هنع هَّللا  یـضر  سابع  نبا  زا  دـندیدرگ . ترخآ  رفـس  هناور  هقـشملا  راد  نیا  زا  تبانا  هبوت و  نودـب  تعیب و  دـهع و  ضقن  اب  ود  ره  هکنآ 
نذا بلط  هیربلا  ماما  زا  ود  ره  دـندمآرد و  رد  زا  ریبز  هحلط و  هک  مدوب  هتـسشن  ع )  ) یلع ترـضح  تمدـخ  رد  يزور  نم  هک : تسلوقنم 

، دومنن ترفاسم  تصخر  ار  ناشیا  و  دومن ، نذا  زا  ابا  ترضح  نآ  دندومن  نآ  مارـصنا  هرمع و  ندرب  يارب  همظعم  هکم  تروصب  ترفاسم 
مانالا ماما  نآ  تمدخب  مالک  نامه  ضرع  هداعا و  زاب  نامز  كدنا  لهم  زا  دـعب  ناشیا  دـیدروآ ، ياجب  هرمع  لاس  نیا  رد  امـش  تفگ : و 
هدارا ار  ناشیا  هک  هَّللا  و  تفگ : هدروآ و  نم  بناجب  يور  نمیهم  دزیا  یلو  نآ  زا  دـعب  دـینادرگ ، نوذأم  تقو  نآ  رد  ترـضح  دـندومن ،

يور ترـضح  نآ  هک  دیـسر  رقحا  مجرتم  رظنب  هربتعم  خسن  زا  یـضعب  رد  و  تسا . رفن  ود  نیا  رطاخ  زوکرم  رگید  رما  هکلب  تسین ، هرمع 
نتفر زا  ار  ریبز  هحلط و  ینعی   179 ص : ج2 ، جاجتحالا ، ۀموکحلا :  نادیری  لب  ةرمعلا ، نادـیری  ام  تفگ : هدروآ و  سابع  نبا  هب  كرابم 
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: دیوگ سابع  نبا  دومرف . ترـضح  نآ  هک  دوب  نانچ  عقاولا  یف  دـنراد  تموکح  هدارا  دـصق و  هکلب  تسین  ندروآ  ياجب  هرمع  هدارا  هکم 
ترـضح تفگ ، نینچ  سابع  نبا  نوچ  اما  دـیهدم ، نذا  ار  ناشیا  تسا  رهاـظ  امـش  رب  رما  تقیقح  نوچ  نینمؤملا ، ریما  اـی  متفگ : نم  هک 

دـهع و ضقن  امـش  دـصقم  بلطم و  هکلب  تسین ، هرمع  میدـقت  هدارا  ار  امـش  هک  هَّللا  و  تفگ : دروآ و  ناـشیا  هب  يور  ع )  ) نینمؤـملا ریما 
دای روفغ  بر  یلو  نآ  يارب  مسق  روضح  رد  ریبز  هحلط و  روفلا  یف  تسا ، تعدب  ثادحا  و  تسا ، تقرف  امـش  هدارا  و  تسا ، تعیب  ثکن 

یصو دندروخ  مسق  نوچ  تسین ، رسیم  زوکرم و  ام  رطاخ  رد  رگید  رما  چیه  نآ  ریغب  تسا و  هرمع  يادا  بلطم  دصق و  ار  ام  هک  دندومن ،
هیدأت و هدارا  هک  هَّللا  و  تفگ : و  دـیدرگ ، تفتلم  نم  بناجب  زاینیب  دزیا  یلو  نآ  زاب  دـینادرگ  نوذأم  ار  ناـشیا  نوچمه  لوسر  ترـضح 
. دندومن دای  یلاعت  هَّللا  تاذب  مسق  نم  يارب  دومرف : ترـضح  يداد ؟ نذا  ار  ناشیا  ارچ  سپ  هَّللا  یلو  ای  متفگ : نم  دـنرادن ، هرمع  مارـصنا 

درجمب دندش و  همایقلا  موی  یلا  امیظعت  افرش و  هَّللا  اهداز  هکم  هناور  مایا  نامه  رد  ماوعلا  نب  ریبز  هحلط و  هک  دیوگ : هَّللا  همحر  سابع  نبا 
ار وا  هک  دندناوخ  وا  رب  همدمد  نوسفا و  نادنچ  دندرک و  جورخ  رب  صیرحت  بیغرت و  ار  وا  دنتفر و  هشیاع  دزن  هب  ود  ره  ماقم  نآ  لوصو 

ناـشیا هک  دوـمرف  ع )  ) یلع نینمؤـملا  ریما  ترـضح  ماوـعلا  نب  ریبز  هحلط و  جورخ  ماـگنه  رد  هک  تسا  تـیاور  دـندروآ  نوریب  هـکم  زا 
نآ هاگنآ  سپ  دنوریم ،  180 ص : ج2 ، جاجتحالا ، هکم  هب  هنتف  ثادحا  جورخ و  هطـساوب  رکـشل  ندرک  درگ  هشیاع و  اب  عامتجا  هطـساوب 

نامدرم راضح  رشعم  يا  دعب  اما  هک : دومرف  سدقا  دحاو  تاذ  يانث  سدقت و  یلاعت و  يادخ  دمح  زا  دعب  نارای  رثکا  رضحم  رد  دزیا  یلو 
یلاعت يادخ  دـینادرگ  ثوعبم  لسرم و  ناج  سنا و  زا  ناقلخ  هماع  نامدرم و  هفاک  يارب  ار  راتخم  لوسر  دـمحم  رافغ  دزیا  یبن  ترـضح 

ناج سنا و  هب  نآ  تالاسر  غیلبت  نآب و  عدـصتم  دـیدرگ  رومأم  هچ  رهب  دـینادرگ  نییبنلا  متاخ  نیلـسرملا و  دیـس  نیملاعلل و  ۀـمحر  ار  وا 
نقح لسرلا  متاخ  نآ  دوجیذ  دوجوب  لبـس  تینما  و  دوب ، تایربلا  دیـس  تاکربلا  ضیاف  تاذب  طوبرم  طونم و  تامهم  قتف  قتر و  دومن و 

نیلـسرملا دیـس  نآ  هکلب  دوب ، ةاصعلا  عفاش  نآ  تاذـب  ینتبم  مظتنم و  توادـع  بابرا  نایم  تفلا  یبتجم و  لوسر  نآ  تاذ  هلیـسوب  ءاـمد 
یبـن نآ  دومن و  ضبق  ار  ءاـیبنألا  دیـس  نآ  دوجولا  بجاو  ترـضح  نآ  زا  سپ  يدوـب ، هنیک  لد و  هودـنا  عـفد  هنیـس و  هصغ  عـفر  هلیـسو 
تلم عرـش و  ماکحا  زا  همحرلا  یبن  نآب  زیچ  چیه  و  دومنن ، تزعلا  بر  ترـضح  تلاسر  يادا  يانث و  دمح و  رد  ریـصقت  زگره  دومحملا 

هعزانتم باب  رد  هچنآ  دش  ترـضح  نآ  زا  دعب  اما  يدومرفن ، غیلبت  تماب  ار  نآ  ای  يدوب  نآ  يادا  رد  ریـصقت  دصق  ار  رـشبلا  دیـس  نآ  هک 
نامثع رما  نوچ  و  نامثع ، مه  رمع  زا  دـعب  رمع و  وا  زا  دـعب  دـش و  تفـالخ  یلوتم  رکب  وبا  تما  امـش  قاـفتاب  هکنآ  اـت  تیـالو  تراـما و 
هصنم رب  راک  نیا  مریگن و  تعیب  امش  زا  متفگ : دیناتـسب ، تعیب  ام  زا  هک  دنتفگ  هدمآ  ام  دزنب  یگمه  روفلا  یف  دش  تسیاب  هک  دش  نانچنآ 
شیوخ شیپ  ار  دوخ  تسد  مدادن و  امـشب  تسد  و  مدرکن ، لوبق  نم  دیدومن ، تعیب  ندرک  ذخا  سامتلا  رد  عورـش  امـش  ات  مناسرن  راهظا 

بآ رس  رب  هنشت  نارتش   181 ص : ج2 ، جاجتحالا ، دننام  دیداشگ  نوچ  دیدیشک و  نماد  زا  روزب  ارم  تسد  مدرک  عازن  امـش  اب  مدیـشک و 
دیدمآ نم  لتق  دصقب  رگم  هک  دش  نم  نامگ  هک  دیدرک  موجه  نم  رس  رب  نانچ  دنیامن  رگید  کی  موجه  عنم  ناهوک  هنیسب و  هک  ضوح 
رایتخا هداراب و  امـش  مداشگ  تسد  زین  نم  مدرک  هدهاشم  لاونم  نادـب  امـش  لاح  نوچ  دـینادرگیم ، لوتقم  ار  رگید  ضعب  امـش  یـضعب  ای 

رب نامز  كدـنا  دـندرک و  تعیب  نم  رب  تهارک  رابجا و  ریغب  تبغر و  عوط و  يور  زا  ریبز  هحلط و  اهامـش  همه  زا  رتشیب  و  دـیدرک ، تعیب 
دوب ملاع  یلاعت  كرابت و  يادخ  دندومن و  هرمع  يارب  نذا  بلط  نم  زا  نامز  مایا و  نامه  رد  هکلب  دندرکن ، گنرد  ثبل و  نامیپ  دـهع و 

مـسق ناشیا  مدرک ، مالعا  ود  ره  هدارا  دـصقب و  ار  اهنآ  نوچ  نم  هرمع ، لاـعفا  مارـصنا  هن  دنتـشاد  تردـغ  تلیح و  هدارا  ناـشیا  هکنیا  رب 
دهع دیدجت  زین  نم  دندرک  دـهع  نم  رب  و  دـندرگن ، تما  لیاوغ  یغب و  بکترم  دـننکن و  تعیب  فالخ  هک  دـندومن  دای  مالع  دزیا  تاذـب 

تفلاخم رد  عورش  دندیسر  هکمب  هک  نامه  مداد ، مارحلا  هَّللا  تیب  هرمع  مارصنا  مارحا و  تصخر  هاگنآ  هتفرگ  تعباتم  تعاط و  رب  ناشیا 
رمع رکب و  یبا  تفالخ  مایا  رد  ناـشیا  هک  نآ  رد  تسا  بجعت  ارم  دـندومن  نم  تعاـطا  دـهع  ضقن  ثکن و  دـندرکن ، اـفو  نم  اـب  هدومن 
درمت نیا  تسین  متسین و  رتمک  زیچ  چیه  رد  سک  ود  نآ  زا  نم  دنیامنیم ، تفلاخم  نم  اب  نوچ  لاحلا  دندرک ، تعاطا  ناشیا و  رما  دایقنا 

ترخآ ایند و  تراسخ  رب  لمتشم  هک  يزیچ  ناشیا  قح  رد  هک  منک  هدارا  مهاوخب و  نم  رگا  ناشیا و  تعاطا  ناطیش و  ياوغا  الا  نایغط  و 
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هحلط و لاعفا  لاوحا  قیاقح  رب  نوچ  ایادـخ  راب  ینعی  امهب :  ینرفظ  و  امهیلع ، بضغا  مهللا  هک : متفگیم  هنیآ  ره  میامن  رکذ  دـشاب  ناشیا 
روصنم رفظم و  نایغاب  نآ  رب  ارم  راد و  لوذـخم  بوضغم و  ار  ناـشیا  دـناهدرک ، هچ  هک  یئاـناد   182 ص : ج2 ، جاـجتحالا ، علطم و  ریبز 

چیه ریبز  هحلط و  نیا  ناـمدرم  رـشعم  يا  هک : دومرف  هچناـنچ  تفگ  رگید  نخـس  مـالک  ياـنثا  رد  ترـضح  نآ  هک  تسا  تیاور  نادرگ .
ار ام  قح  در  دیدم  تدم  زا  دـعب  نوچ  يادـخ ؟؟؟ هک  دـیئامن  هدـهاشم  نوچ  هک  دـندوبن  راتخم  لوسر  تیرذ  ءایبنا و  تیب  لها  زا  مادـک 
زا لبق  هک  نیـشیپ  نارای  بأد  رب  هدومن  نیک  دـسح و  راهظا  رد  عورـش  روفلا  یف  دـشابن  ربص  نآ  رب  یلماک  هام  هکلب  یلماـک  یلاـس  دومن ،
رب نآ  زا  دعب  دنراد ، ام  زا  ناناملـسم  هقرفت  ام و  قح  ندرب  هدارا  زین  رفن  ود  نیا  لاحلا  دندومن ، ام  قح  رد  فرـصت  قحانب  هک  دندوب  ناشیا 

هرـصب لها  اب  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  ترـضح  تاقالم  نوچ  هک : تسا  لوقنم  يورم و  هر )  ) سیق نب  میلـس  زا  درک . دب  ياعد  نایغاب  نآ 
یئآرد و ناریره  نادیمب  دیاب  هک  دومن  ادـن  فاصم  هکرعم  رد  ار  ریبز  ترـضح  نآ  دـش ، عقاو  لدـج  گنج و  يارب  لمج  برح  زور  رد 

هلا ترـضح  یلو  نآ  دـندمآ ، ترـضح  نآ  ربارب  رد  وا  قافتاب  هحلط و  دادـماب  ریبدـت  رکف و  زا  دـعب  ریبز  یئامنب ، دوخ  يدرم  تعاـجش و 
میلعت زا  زین  رکب  یبا  تنب  هشیاع  و  تسا ، ترـضح  نآ  لآ  دمحم و  میلعت  زا  امـش  ملع  كاردا و  دـینادیم و  ود  ره  امـش  هک  هَّللا  و  تفگ :
ثکن تعیب و  دهع و  ضقن  امش  لثم  هک  باحصا  همه  نوچمه  لوسر  ناشن  قدص  ناسل  زا  هک  تسا ، ربخم  علطم و  رشبلا  دیـس  ترـضح 

ج2، جاجتحالا ، دومرف : نایب  ار  هیآ  نیا  نآ  زا  سپ  دنانوبز . رـساخ و  ترخآ  رد  نوعلم  دندرک ، ترـضح  نآ  تیب  لها  تعباتم  نایب و  و 
دهد یلاعت  كرابت و  ادـخ  لوسر  ترـضحب  ءارتفا  بذـک و  تبـسن  هک  یـسک  ینعی  هط ) هروس  هیآ 61  : ) يرَْتفا ِنَم  َباـخ  ْدَـق   183 ص :

میـشاب نوعلم  ام  هنوگچ  دنتفگ : ریبز  هحلط و  تسا . يرب  دیمون و  رداق  دزیا  تمحر  زا  رـساخ و  بیاخ و  يرتفم  بذاک  سک  نآ  هبـشیب 
لادج لاتق و  متسنادیم  تمحر  تنج و  لها  زا  ار  امش  نم  رگا  هک : دومرف  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  ترضح  میتنج ؟ مالسا و  لها  زا  ام  هک 

رد درک  تیاور  لیلج  بر  لوسر  ترضح  زا  لیفن  نب  ورمع  نب  دیعـس  هک  ثیدح  امـش  یلع  ای  تفگ : ریبز  متـسنادیمن . لالح  ار  امـش  اب 
ثیدح نیا  تفگ : ع )  ) یلع نینمؤملا  ریمأ  ترضح  دناتنج ؟ رد  شیرق  زا  رفن  هد  هدومرف : هک  دیدینشن ، ترـضح  نآ  زا  شیرق  ام و  قح 
نامزلا رخآ  لوسر  ترـضح  هب  بذـک  ءارتفا  نامثع  هک  تسا  نانچ  امـش  نامگ  یلع  ای  تفگ : ریبز  مدینـش . وا  زا  نامثع  تفالخ  ماـیا  رد 

هرشع نآ  تفگ : ریبز  میئامنن . نالعا  رابخا و  نآ  قیاقح  زا  ار  وت  نم  یئامنن  نایب  ناشن  مانب و  ار  رفن  هد  نآ  ات  تفگ : نینمؤملا  ریما  دومن ؟
نب دیعـس  و  حارج ، نب  ةدیبع  وبا  و  صاقو ، یبا  نب  دعـس  و  فوع ، نب  نمحرلا  دـبع  و  ریبز ، و  هحلط ، و  نامثع ، و  رمع ، و  رکب ، وبا  هرـشبم 
ریبز تسیک ؟  184 ص : ج2 ، جاجتحالا ، ناشیا  مهد  يدومن  رفن  هن  دادـعت  ریبز ، يا  تفگ : ع )  ) یلع نینمؤملا  ریمأ  تسا . لـیفن  نب  ورمع 

دوـخ و سفن  يارب  زا  تنج  يوـعد  هچنآ  اـما  متنج ، لـها  زا  نـم  هـکنآ  رب  يدرک  رارقا  وـت  تـفگ : ع )  ) یلع نینمؤـملا  ریما  امـش  تـفگ :
بذک تبـسن  عون  چیه  نم  اما  دینادیم  ع )  ) لوسرب ناتهب  بذـک و  يارتفا  ار  مالک  نیا  امـش  تفگ : ریبز  ار . نآ  مرکنم  يدومن  باحـصا 

و هک : دومرف  ع )  ) نینمؤملا ریما  ترضح  منادیم . ص )  ) نیلـسرملا دیـس  لوق  زا  نیقی  ار  نآ  هک  هَّللا  نکیل و  منیبیمن ، بهاو  دزیا  یبن  نآب 
لفـسا زا  هوک  بعـش  رد  تسا  عقاو  هک  یهاچ  رد  دـناتوبات  رد  يدرب  ناشیا  مان  هک  تعامج  زا  یـضعب  هک  تسا  مسق  ملاع  يادـخب  هَّللا 

قلاخ رماب  نآ  ددرگ ، رتشیپ  زا  رتهتخورفا  منهج  ریعـس  هک  دنک  هدارا  هلا  راهق  ترـضح  هاگ  ره  تسیاهرخـص  نآ  يالاب  رد  منهج و  كرد 
زا منهج  ریعـس  هک  ددرگ  مطالتم  مکارتم و  هاـچ  نآ  شتآ  ترارح  زا  منهج  شتآ  ترارح  یعونب  دوش و  هتـشادرب  هاـچ  نآ  رـس  زا  هیربلا 
زا ار  مـالک  نیا  نـم  نآ  ترارح  تدـش  زا  مرآیم  وـتب  هاـنپ  ایادـخ  راـب  دـیوگ : و  درب ، تزعلا  بر  ترـضحب  تیاکـش  نآ  تـیذا  هرارش 

و دینادرگن ، روصنم  رفظم و  منوخ  رب  نم و  رب  یلاعت  كرابت  هَّللا  ترضح  ارت  امـش  تعجر  هطـساوب  و  مدینـش ، مالع  دزیا  لوسر  ترـضح 
نیا عامتـسا  نوچ  ریبز  دـیناسر ، خزود  شتآ  هب  الجعم  ار  امـش  یگمه  حاورا  دـینادرگ و  بلاغ  وت  باحـصا  رب  وت و  رب  یلاـعت  کـلم  ارم 

باحصا دزنب  نایرگ  ناریح و  هتشگرب و  دوخ  يأر  زا  هتـشگ  نقیتم  دوخ  ترخآ  ایند و  تراسخ  رب  دومن ، ریبشلا  ربشلا و  بأ  نآ  زا  مالک 
ریبز هـحلط و  گـنج  زا  ع )  ) یلع  185 ص : ج2 ، جاجتحالا ، نینمؤملا  ریما  ترـضح  نوچ  هک  محازم  نب  رـصن  درک  تیاور  دـمآ ، ناراـی 

ءابهش هلغب  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریمأ  ترضح  دیدرگ  طرخنم  نامزهنم  کلس  رد  ریبز  دیسر و  لتق  هب  هحلط  دیدرگ و  غراف  یلاعت  هَّللا  نوعب 
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، دش رـضاح  ریبز  دناوخ ، دوخ  دزنب  ار  ریبز  داتـسیاب و  فجنلا  ۀنحـش  نآ  فص  ود  ره  نایمب  هدش  راوس  هیلع  هَّللا  تاولـص  نیلـسرملا  دـیس 
، دـندش لـصتم  ود  ره  ریبز  ریما و  ترـضح  بسا  ندرگ  هکنآ  اـت  تفر  شیپ  زین  ریبز  يآ ، شیپ  ریبز  يا  تفگ : وا  هـب  ع )  ) یلع ترـضح 

ریبز يا  هک : دومرف  ار  وت  هک  يا  ياهدینش  ص )  ) هَّللا لوسر  ترـضح  زا  ایآ  تسا  مسق  ملاع  يادخب  ارت  ریبز  يا  تفگ : ع )  ) یلع یـضترم 
. دـیوگیم یلع  نینمؤملا  ریما  هک  تسا  نینچ  معن  ایادـخراب ، تفگ : ریبز  یئامن ؟ متـس  ملظ و  يور  زا  هلتاقم  ع )  ) یلع اب  وت  هک  دـشاب  دوز 

مدرم امـش و  نایم  هک  مدمآ  نآ  هطـساوب  یلع  ای  تفگ : ریبز  يدمآ ؟ نم  گنجب  هک  تشاد  نیا  رب  هچ  ارت  سپ  تفگ : ع )  ) یلع یـضترم 
هَّلل اهبقاوع  یـشخت  یتلا  رومالا  كرت  دناوخیم : ار  رعـش  نیا  و  دـینادرگ ، نادـیم  زا  يور  تفگ  نیمه  میامن ، هعزانم  عفر  هدومن  هحلاصم 

تلق يذلا  ضعب  نسح  ابا  لذع  نم  کبسح  تلقف  نیح  ذم  ریخلا  کیبا  رمع  ناک  دق  هفرعا  تنک  رماب  ّیلع  یتأ  نیدلا  ایندلا و  یف  لمجا 
لک يوأم  فویضلا و  يوأم  الّدجتم  عقنلا  طسو  هحلط  تئبن  نیّطلا  نم  قلخ  اهل  موقب  ّینأ  هجّجؤم  ران  یلع  اراع  ترخاف  ینیفکت  مویلا  اذه 

ینینعی هینعی  ام  مویلا  حبـصاف  هردـصم  قاض  رماب  انیلتبا  یتح  ینیماری  نم  یمری  تاـبئانلا و  یف  ینرـصنی  اـنایحا و  رـصنا  تنک  دـق  نیکـسم 
تفر و هشیاع  دزنب  تشگرب  نادیم  هنحـص  زا  ریبز  نوچ  هک  تسا  لوقنم  هَّللا  همحر  یلالهلا  سیق  نب  میلـس  زا   186 ص : ج2 ، جاجتحالا ،

ریغب ار  مهم  نیا  بقاوع  هک  اریز  مور  دوخ  دالوا  لها و  دزن  هب  هتشگرب  نم  تسین ، تریصب  هنوگ  چیه  الـصا  راک  نیا  رد  ارم  هما  ای  تفگ :
راع نیا  و  دیدرک ، رایتخا  رارق  رب  رارف  ایآ  بلاط  یبا  نبا  ریشمش  سرت  زا  هَّللا  دبع  ابا  ای  تفگ : هشیاع  منیبیمن ؟ میالم  رما  چیه  مئال ، ۀمول 

لتق و برح و  نعط و  لمحتم  و  تسا ، لیدبیب  هدـنرب  لیوط و  تیاغب  بلاط  یبا  نبا  ریـشمش  هک  هَّللا  و  تفگ : ریبز  دـیداد ؟ رارق  دوخ  رب 
نوچ تشادرب و  دوخ  ماقم  لزنم و  هار  هدـمآ  نوریب  هشیاع  شیپ  زا  مـالک  ماـمتا  زا  دـعب  ریبز  لیـصا ، ریلد  ناـناوج  رگم  دـنوشن  وا  برض 

: تفگ دوخ  اب  دیسر  دوب  هدرک  تلزع  ناکم  نآ  رد  هتشگ  يوانم  میمت  ینب  زا  هک  سیق  نب  فنحاب  وا  فارصنا  ربخ  دیـسر  عابـسلا  يداوب 
زیرگ هار  يرگید  هتشگ و  هتشک  ناشیا  یکی  دندیناسر و  مهب  نیملسم  هلیبق  ود  نایم  تکرح  داسف و  همه  نیا  هحلط  قافتاب  هک  ریبز  نبا  ای 

هک رگید  رفن  ود  اب  وا  دیـسر  زومرج  نباب  ربخ  نیا  نوچ  و  منک ؟ هچ  وا  اـب  هتـشاد  دوخ  لـها  اـی  رگید و  نیدـسفمب  قاـحلا  هدارا  هتـشادرب 
شمالغ وا  اب  دوب و  هدـش  قحلم  بالک  ینب  زا  يدرم  ریبز  اب  دـنتفرگ و  ار  هتـشگرب  تخبدـب  نآ  هار  رـس  هتـشگ  راوس  دـندوب  وا  بحاـصم 
هدهاشم ریبز  لابقا  تداعس و  لامآ  یناما و  قفاوت  رب  هن  لاح  ریبز  ياقفر  دندیـسر  ریبز  هب  بحاصم  ود  ره  اب  زومرج  نبا  نوچ  دوب ، هارمه 

رب ار  وا  دنتـشادرب و  زیرگ  هار  هتـشاد  دوخ   187 ص : ج2 ، جاجتحالا ، نیعلا  بصن  نیلـسرملا ، ننـس  نم  هنم  هقاط  نمم ال  رارفلا  دـندومن ،
میسک هس  زین  ام  دنرفن و  هس  ناشیا  تسا  ینادرگرس  رارف و  یناریح و  بارطضا و  هچ  نیا  نارای  يا  تفگ : ریبز  دنتـشاذگ . هثلث  يامـصخ 

رود نم  زا  تفگ : دیسر  ریبز  يوربيور  زومرج  نبا  نوچ  نکیل  دیـشارخم ، راع  نخانب  ار  دوخ  يور  و  دیـشاب ، هنادرم  اما  يدرم  ار  يدرم 
؟ هتفای مارـصنا  ناونع  هچب  هک  مسرپب  ار  مدرم  لاوحا  تیفیک  امـش  زا  ات  مدـمآ  نم  هَّللا  دـبع  ابا  ای  تفگ : زومرج  نبا  يایم . مکیدزن  شاب و 

يور رب  هدروآرب  فاستعا  هنیک و  يارب  زا  فالغ  زا  اهریشمش  متشاذگ  لاتق  برح و  رب  لادج و  يراوس  رب  نامه  ار  مدرم  نم  تفگ : ریبز 
یـسرپیم هچ  ره  تفگ : ریبز  یئامن ؟ نم  مالعا  ربخ و  امـش  زا  تسا  لاؤس  دـنچ  ارم  هَّللا  دـبع  ابا  اـی  تفگ : زومرج  نبا  دـننزیم . رگد  کـی 

يدوزب یتخاسن و  زین  یلع  اب  يدرک و  تعیب  زین  یلع  اب  یتخاس و  لوذخم  ار  نامثع  وت  ارچ  هک  هد  ربخ  ارم  تفگ : زومرج  نبا  نک . لاؤس 
رد زامن  يدومرف و  عمج  رکشل  يدومن و  هکم  زا  هشیاع  جارخا  همدمدب  هکنآ  ات  يدومنن  ءافتکا  نیا  هب  يدرک و  ار  وا  تعیب  دهع و  ضقن 

هشیاع و لاح  نیاـب  يداد و  نتـشکب  ار  هحلط  تبحاـصم  يدرک و  بلاـط  یبا  نبا  یلع  اـب  برح  نیا  لاـحلا  يدراذـگ و  دوخ  رـسپ  بقع 
: تفگ ریبز  دیسر ؟ روهظ  هصنم  رب  وت  زا  هک  تسا  هدیدنسپان  تاکرح  هعینش و  تدارا  هچ  نیا  یتشادرب  دوخ  هناخ  هار  هتـشاذگ  ار  رکـشل 
تبانا و هبوت و  رد  ریخأت  وا  و  هتشگ ، رداص  حناس و   188 ص : ج2 ، جاجتحالا ، وا  زا  هک  دوب  تئیطخ  هطساوب  نامثع  نالذخ  ونشب ، باوج 
ع)  ) یلع هب  تعیب  یگمه  نیرجاهم  راصنا و  هک  تسنآ  هجو  ع )  ) یلع اب  نم  تعیب  ببـس  اما  هتـشگنرب و  نآ  زا  هدومن و  تمادن  تعجر و 
هچ رگا  هک  دوب  نآ  هطـساوب  ع :)  ) یلع تعیب  ضقن  اما  مدرک . تعیب  اذـهل  دوبن ، رگید  هراچ  واب  ندرک  تعیب  زج  تقو  نآ  رد  ارم  دـندومن 

رطاـخ رد  مهم  رما و  ماـجنا  مارـصنا و  هدارا و  ار  اـم  هکم : زا  هشیاـع  جارخا  اـما  و  مدرکن . تعیب  لد  میمـص  زا  نکیل  مداد  تعیب  هب  تسد 
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نآ هن  تساوخ  ملد  هچنآ  دوشیم  نامه  تساوخ  ادخ  هچ  ره  دوب  مسترم  طبترم و  رما  نآ  ریغب  وا  تیـشم  ملاع و  رداق  هدارا  دوب و  مسترم 
نیا زومرج  نبا  هتـشاد . مدقم  ار  وا  نینمؤملا  ما  وا  هلاخ  هک  تسنآ  هطـساوب  ندرازگ  وا  رـس  یپ  رد  زامن  مرـسپ و  هب  نم  ءادتقا  اما  دوشیم 

هک تسا  تیاور  مناسرن  لتقب  ارت  نم  رگا  دـناسر  لتقب  ارم  یلاعت  يادـخ  تفگ : و  دـش ، ریبز  لتق  رکف  رد  دومن  عامتـسا  ریبز  زا  ار  نانخس 
تیانع واب  ار  ریبز  ریشمش  تیالو  هاش  ترـضح  وا  ریـشمش  اب  دمآ  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  تمدخب  هتـشادرب  ار  ریبز  رـس  زومرج  نبا  نوچ 

تکاله ریبز و  ءوس  عراصم  نامز  نیا  نکیل  دینادرگ ، یلجتم  ریذن  ریشب و  لوسر  يور  زا  ریبز  تنحم  برک و  نیا  اب  اسب  تفگ : دومرف و 
باستنا رفظ  باکر  نیدعستسمب  دومن  رورم  روبع و  هحلطب  یلتق  نایم  رد  یلاعت  دزیا  یلو  نوچ  هک : تستیاور  دوب  ررقمرپ  تقو  نیا  رد  وا 

نآ دندناشن  تسار  ار  وا  ناعذالا  مزال  نامرف  بجومب  ناراکتمدـخ   189 ص : ج2 ، جاجتحالا ، نوچ  دـیناشنب ، تسارب  ار  وا  هک  دومرف  رما 
خاروس رد  ناطیـش  نکیل  دوب  مالـسا  رد  دومحملا  یبن  ترـضح  تمدـخب  هقباس  ارت  هچ  رگا  هحلط  ای  هک : دومرف  باطخ  وا  هب  بآمتیالو 

نایم رد  نانملا  کـلملا  مالـس  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  نوچ  هک  هدـمآ  رگید  تیاور  رد  دـینادرگ . راـن  لـخاد  ارت  دـمآرد و  راـسکاخ  وت  ینیب 
یعاد بلجم و  نمیهم و  لوسر  ترـضح  تما  رد  نمیرها  عبات  هنتف و  ئـشنم  نم  تعیب  هدننکـش  نیا  دومرف : تشذـگ  هحلط  رب  ناگتـشک 

دق هَّللا : دـبع  نب  ۀـحلط  اـی  هک  دـناوخ  يو  رب  تیادـه  یفاو  هیآ  نیا  ترـضح  نآ  دـندناشنب ، نوچ  دـیناشنب  تسار  ارم  ترتع  لـتق  ملتق و 
دزیا مراگدرورپ  ترـضح  هچنآ  نم  هَّللا  دـبع  نبا  هحلط  يا  ینعی  اقح ؟  کبر  كدـعو  ام  تدـجو  لـهف  اـقح  یبر  یندـعو  اـم  تدـجو 

؟ يدیـسر دوبعم  دزیا  تراگدرورپ  ترـضح  دوعوم  هب  زین  وت  ایآ  مدیـسر ، نآ  هب  و  دومن ، اـفو  دوخ  هدـعوب  دوب  هدومن  دوعوم  ارم  نمیهم 
اـضیب يأر  ضورعم  باستنا  تداعـس  باـکر  نیمزتلم  زا  یـضعب  دـش  هناور  تداعـسب  دوخ  دـیناباوخب و  ولهپب  ار  هحلط  تفگ : نآ  زا  سپ 

اما تفگ : ع )  ) ریما ترضح  تسا ؟ نایب  ملکت و  تردق  ناج  ندش  نوریب  لتق و  زا  دعب  ار  هحلط  ایآ  هک  دندینادرگ  يرولا  ماما  نآ  يایض 
نانخس اهفرح و  یمامت  مانالا  دیـس  ترـضح  مالک  ماگنه  رد  بیلق  لها  هچنانچ  دونـشیم ، ارم  مالک  وا  هک  تسا  مسق  ملاع  يادخب  هَّللا  و 

لمع عون  نیمه  دومن  روبع  رورم و  لوتقملا  یضاقلا  روش  نبا  دسج  هب  هک  یتقو  رد  یهانپ  تلاسر  ترضح  ردب  زور  رد  دندینشیم  ار  وا 
یعاد تما و  رصان  هک  نآ  شمعز  هتخادنا  ندرگ  رد  فحـصم  هدمآ  نوریب  ام  رب  هک  تسنیا   190 ص : ج2 ، جاجتحالا ، تفگ : و  دومرف ،

َو اوُحَتْفَتْـسا  َو  مث  تسیچ : ناحبـس  يادـخ  نآرق  رد  هک  دـنادیمن  وا  هکنآ  لاح  تسا و  تزعلا  بر  ترـضح  مالک  رد  هچنآـب  تسا  تیرب 
: هک تسا  تیاور  رد  و  دینادرگ . لوتقم  ار  وا  هرکذ  یلاعت  يادخ  دناسر  لتقب  ارم  هک  دوب  نآ  هحلط  هدارا  نارای  يا  ٍدـِینَع : ٍراَّبَج  ُّلُک  َباخ 

مکح نب  ناورم  هک  هدمآ  رگید  تیاور  رد  و  دیناسر . لتق  هب  ار  وا  و  دیـسر ، وا  لتقمب  نآ  و  تخادنا ، هحلط  يوسب  يریت  مکح  نب  ناورم 
نیا دوبن  و  تسا ، حـتف  دـسر  هک  ره  هب  رکـشل  ود  نیا  زا  مریت  هک  تفگیم : و  تخادـنایم ، رکـشل  بناجب  فرط  ود  رهب  ریت  لمج  زور  رد 
لمج نامه  مان  نیا  هک  دـناهتفگ  یـضعب  لمج  هیمـست  هجو  رد  نیملـسم . دارفا  عیمج  رب  وا  تمهت  نید و  تلق  زا  ـالا  وا  تکرح  تأرج و 

رامـشیب قیالخ  یئرم  رایـسب  بیاـجع  زور  نآ  رد  داتـسیاب و  رکـشل  ود  ناـیم  رد  هدـش  راوس  نآ  رب  لـمج  برح  زور  رد  هشیاـع  هک  تسا 
رطضم تیاغب  نآ  تیؤر  زا  قیالخ  يداتـسیاب ، رگید  همئاق  رب  رتش  نآ  يدش  عوطقم  نآ  عبرا  میاوق  زا  همیاق  کی  هاگ  ره  هچنانچ  دیدرگ ،

نآ ندـید  زا  تما  تریح  هظحل  هب  هظحل  و  دوب ، هداتـسیا  رخآ  همیاـق  رب  رتـبا  رتـشا  نآ  دـش  عوطقم  نآ  همئاـق  هس  نوچ  دـندش و  ناریح  و 
یبا نب  دـمحم  تسنآ ، نابهگن  هتفر  لمج  نآ  فوج  رد  ناطیـش  تفگ : و  دومن ، رتش  نآ  لتق  هب  رما  همالا  ماما  هکنآ  اـت  دـشیم ، تداـیز 

کیدزنب نوچ  هر )  ) رـسای راـمع  هک  دـنک  تیاور  يدـقاو  دـندیدرگ ، رتش  نآ  رقع  یلوتم  ربـکا  دزیا  یلو  نآ  هدومرفب  رـسای  راـمع  رکب و 
لاحلا نم  تفگ  هشیاع  يدز ؟ قح  رب  ار  دوخ  هک  ار  دوخ  راک  يدـید  هنوگچ  هشیاـع ، يا   191 ص : ج2 ، جاجتحالا ، تفگ : دمآ  هشیاع 

اب قح  ولعی  قحلا  نومـضمب : هک  دـش  رهاظ  نیا  زا  بلاغ  ام  یتشگ و  بولغم  وت  هک  تهج  نآ  زا  متـشگ ، انیب  علطم و  دوخ  لاوحا  قیاقحب 
تیالو نیا  زا  ار  ام  هکنیا  ات  دـیدزیم  ار  اـم  امـش  رگا  هک  هَّللا  و  تسا ، تداـیز  تیاـغب  وت  زا  نم  تریـصب  هشیاـع  يا  تفگ : راـمع  تسنم .

، رامع يا  دسریم  نینچ  تلایخب  تفگ : هشیاع  دیلطاب . رب  امـش  قح و  رب  ام  هک  تسا  مولعم  ام  رب  هنیآ  ره  دـیناسریم  رجه  هب  هدومن  جارخا 
بتک زا  یـضعب  رد  و  يداد . تسد  زا  بلاط  یبا  نبا  رطاخ  هطـساوب  ار  دوخ  نید  هک  زیتسم  گنج  برحب و  ام  اب  زیهرپب و  يادخب  هَّللا  قتا 
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يرهـش مسا  رجه  هک : دومن  یملق  نینچ  هغللا  حاحـص  بحاـص  و  نیرحب ، فیطق و  نیب  اـم  تسیرهـش  مسا  رجه  هک  تسا  لوـقنم  تاـغللا 
رد نوچ  هک : تسا  لوقنم  يورم و  مالّسلا  امهیلع  رقابلا  یلع  نب  دمحم  رهاظلا  نطابلا و  ماما  ترـضح  زا  هدومنن . ناکم  نیعت  نکیل  تسا ،

هچنآ دومرف : ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  ترـضح  دوب ، میاق  نادیم  رد  نانچمه  وا  نکیل  دـندرک ، ناراب  ریت  ار  هشیاع  جدوه  لمج  برح  زور 
يادخ ترضحب  دومن  عامتسا  مانالا  یلو  نآ  زا  مالک  نیا  نوچ  یـصخش  تفگ  دیاب  قالط  ار  وا  و  دش ، دیاب  هشیاع  قلطم  ارم  منیبیم  نم 

درم نآ  هاگنآ  نم ، زا  دـعب  تست ، تسدـب  نم  نانز  رما  یلع  ای  دومرفیم : هک  مدینـش  ملاع  دیـس  ترـضح  زا  نم : هک  دومرف  دای  مسق  ملاع 
رد قیفر  ناشیا  اب  زین  ردـب  لـها  هک  رفن  هدزیـس  وا  زا  دـعب  دومن  هَّللا  یلو  يارب   192 ص : ج2 ، جاجتحالا ، تداهـش  يادا  هَّللا  هجول  اصلاخ 

دعب نم  نانز  رما  یلع  ای  دومرفیم  هک  میدینش  ص )  ) لوسر ترضح  زا  ام  هک  دنداد  تداهـش  دنتـساخرب و  دندوب  ربخم  علطم و  تداهش و 
نآ شوگب  وا  هیرگ  زاوآ  هک  یعون  هب  تسیرگب  دومن  عامتـسا  تعاـمج  نآ  زا  تداهـش  عون  نیا  هشیاـع  نوچ  تسا . امـش  تسدـب  نم  زا 

ربخب دـینادرگ  مالعا  ارم  نانم  يادـخ  لوسر  ترـضح  نارای  يا  تفگ : ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  ترـضح  ماـگنه  نآ  رد  دیـسر  تعاـمج 
. لمکم کلم  رازه  جنپ  لاسراب  لمج  برح  زور  رد  دیامن  وت  دادما  لج  زع و  يادخ  ترضح  یلع  ای  هک  تفگ : نمب  هچنانچ  رثا  ترسم 

فقوت هدارا  وا  دنتـشاذگ ، ار  وا  یماـمت  هکلب  رثـکا  مدرم  داـتفا و  هشیاـع  رب  تسکـش  نوچ  هک  هنع  هَّللا  یـضر  ساـبع  نبا  زا  تسا  تیاور 
ریما فرشا  عمسب  ربخ  نیا  نوچ  دومنن ، هفیاط  نآ  لوق  لوبق  دندومن  هنیدمب  تعجارم  فیلکت  ار  وا  هک  نامدرم  زا  همذ  رـش  دومن و  هرـصب 

اعدتسا هکلب  دندوبن ، هنیدمب  هرصب  زا  هشیاع  تعجارمب  یضار  زین  نیرق  تشهب  سلجم  نیدعستسم  زا  یضعب  هکنآ  اب  دیـسر  ع )  ) نینمؤملا
ار وا  نم  نکیل  دومنن ،؟؟؟ ترارـش  رد  ریـصقت  هشیاع  هچ  رگا  تفگ : ترـضح  نآ  تشاذـگ ، دـیاب  هرـصبب  ار  وا  هک  دـندومنیم  سامتلا  و 
ار مدرم  هتـسویپ  دومن  هبیط  هنیدمب  تعجارم  هرـصب  زا  هشیاع  نوچ  هک  هنع  هَّللا  یـضر  قاحـسا  نب  دـمحم  درک : تیاور  مناسریم . وا  هناخب 

لادــج لاـتق و  صیرحت  باـب  رد  هدــینادرگ  بوـتکم  هیواـعمب  تباـتک  و  دوـمنیم ، بـیغرت  صیرحت و  ع )  ) یلع نینمؤـملا  ریما  گــنجب 
زا دـعب  هک  تسا  لوقنم  يورم و  داتـسرف . ماـش  ار  تباـتک  يرتـخبلا  دوسا  بوحـصمب  و  ع )  ) نینمؤملا ریما  اـب   193 ص : ج2 ، جاجتحالا ،

. یـسرب لتق  هب  لمج  زور  رد  وت  هک  متـساوخیم  رایـسب  رایـسب  نم  تفگ : تفر و  ناشیا  ندـید  هب  صاـعلا  نب  رمع  يزور  هشیاـع  تعجارم 
ارت لتق  ام  و  دـیدشیم ، تنج  لخاد  هدـش  هدیهـش  هکلب  دیدیـسریم  دوخ  لجاب  امـش  هکنآ  هطـساوب  تفگ : کل . اـبا  ـال  ارچ  تفگ : هشیاـع 

. میدرکیم وا  عینشت  سلاجم  لفاحم و  مامت  عیمج و  رد  میدینادرگیم و  یلع  رب  عینشت  نیرتگرزب 

ع)  ) یلع نینمؤملا  ریما  ترضح  رب  جورخ  هدارا  وا  هک  ماگنه  رد  هشیاع  رب  ص )  ) هیربلا دیس  ترـضح  هجوز  هملـس  ما  جاجتحا  نایب  رکذ 
دومحمان لعف  نآ  هطساوب  ندش  هشیاع  رکنم  و  دوب ، هدومن 

ع)  ) یلع نینمؤملا  ریما  ترضح  رب  جورخ  هدارا  وا  هک  ماگنه  رد  هشیاع  رب  ص )  ) هیربلا دیـس  ترـضح  هجوز  هملـس  ما  جاجتحا  نایب  رکذ 
دبع اب  هکم  رد  نم  هک  دنک  تیاور  يدبعلا  دوعسم  نب  نمحرلا  دبع  زا  یبعـش  دومحمان  لعف  نآ  هطـساوب  ندش  هشیاع  رکنم  و  دوب ، هدومن 

هدروآ هَّللا  دبعب  يور  ناشیا  متفر  ناشیا  دزنب  هَّللا  دبع  اب  زین  نم  دنداتسرف و  هَّللا  دبع  بلطب  یـسک  ریبز  هحلط و  يزور  مدوب ، ریبزلا  نب  هَّللا 
امـش رگا  میناساره  فیاخ و  تیاغب  ص )  ) یفطـصم دمحم  تما  راک  یبارخ  هطـساوب  ام  دش و  هتـشک  مولظم  قح و  انب  نامثع  هک  دـنتفگ :

قتر و مالع  دزیا  هک  دیاش  میئامن  مانا  ماهم  ماجنا  مارصنا و  رد  یعـس  ناکمالا  عسولا و  ردقب  ام  ات  دیآ  نوریب  ام  اب  هشیاع  هک  دیناد  حالص 
میدش و هشیاع  لزنم  هجوتم  میتفر  نوریب  ناشیا  اب  زین  ام  لصاحلا  تساور ، تفگ : هَّللا  دبع  دنادرگ . رهاظ  ص )  ) دـمحم تما  مارم  رد  قتف 
رد هَّللا  دبع  هشیاع و  دـش و  مالعا  رابخا و  ریغب  هشیاع   194 ص : ج2 ، جاجتحالا ، لزنم  لخاد  ریبزلا  نب  هَّللا  دبع  میدیـسر  هناخ  ردب  نوچ 

هَّللا و ناحبس  تفگ : دیناسر  هشیاع  هب  ار  ریبز  هحلط و  ماغیپ  هَّللا  دبع  مدوب  رظتنم  هتـسشن  هناخ  رد  رب  نم  دندوب و  هتـسشن  مه  اب  هدرپ  بقع 
دنرضاح یگمه  نینمؤم  تاهما  مدوبن و  هناخ  زا  جورخب  نوذأم  رومأم و  ص )  ) لوسر ترضح  زا  نم  هک  تسا  مسق  ارم  ملاع  يادخب  هَّللا 

هچنآ دومن و  هحلط  دزن  تعجارم  ریبزلا  نب  هَّللا  دبع  میآیم . نوریب  زین  نم  دیآ  نوریب  نم  اب  وا  رگا  اهنع  هَّللا  یضر  هملس  ما  ّالا  نم  دزن  رد 
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ناشیاب ام  مالـس  ضرع  زا  دعب  دیورب و  هشیاع  تمدـخب  دـیدرگرب و  دـنتفگ : ریبز  هحلط و  دـینادرگ ، ناشیا  عومـسم  دوب  هدینـش  هشیاع  زا 
دبع نوچ  دیامنن  زواجت  امش  دیدباوص  حالص و  نخس  زا  وا  هک  نیقیب  دیرب ، فیرشت  هملس  ما  هناخب  هتشگ  عدصتم  دوخ  امـش  هک  دیئوگب 

، يدمآ شوخ  هشیاع  ای  ابحرم  تفگ : دید  ار  هشیاع  هملس  ما  نوچ  دمآ  هملس  ما  هناخب  هتساخرب  وا  روفلا  یف  دیناسر  هشیاعب  ماغیپ  ریبز  هَّللا 
دندمآ و نم  دزنب  ریبز  هحلط و  هک  تفگ : هشیاع  دیدروآ ؟ فیرـشت  اجنیاب  هک  دمآ  شیپ  هچ  ار  امـش  موریمن  یـسک  ندیدب  نم  هک  هَّللا  و 

نیا نوچ  هملس  ما  دیـسرپن ، وا  قحان  نوچ  لاوحا  تقیقح  زا  يدحا  چیه  و  دیدرگ ، لوتقم  امولظم  نامثع  نینمؤملا  ریما  هک  دنداد  ربخ  ارم 
زورید هشیاـع ، يا  هَّللا  ناحبـس  تفگ : و  دینـش ، ار  وا  زاوآ  دوب  يارـس  نآ  رد  هک  ره  هک  دیـشکرب  نویـش  داـیرف و  یعوـن  هب  دینـشب  نخس 

، جاجتحالا هشیاع  يا  وت  هدارا  لاح  رهب  هابجع ، ایف  هتـشگ  هتـشک  قحانب  هدش  نینمؤملا  ریما  نامثع )  ) وا زورما  يدادـیم  وا  رفک  رب  تداهش 
تما رما  امـش  ام و  نتفر  نوریب  زا  لاعتم  دنوادخ  تسا  دیما  هک  دیئآ  نوریب  ام  اب  مه  امـش  هک  دیاب  تفگ : هشیاع  تسیچ ؟  195 ص : ج2 ،

زا مدینـش  هک  مراذگ ؟ نوریب  هناخ  زا  مدق  نوچ  نم  تفگ : هملـس  ما  دناسر . مارـصنا  حالفب و  ماجنا و  حالـصاب و  ار  يرولا  یبن  ترـضح 
تبون رد  هک  يراد  دای  ایآ  هک  تسا  مسق  تست  بذک  قدصب و  ملاع  هک  يادخب  ارت  هشیاع  يا  مدینـش  هچنآ  ص )  ) ادخ لوسر  ترـضح 

، مدروآ امش  هناخب  هَّللا  لوسر  تمدخب  هتشادرب  ار  نآ  متخاس و  دوخ  هناخ  رد  هریرح  نم  هتشاد  فیرشت  امـش  هناخب  لوسر  ترـضح  امش 
هلجد رد  برع  قارعب  یبآ  بالک  تدم  كدنا  رد  ینعی  درذگیمن  رایـسب  زور  بش و  هک  تسا  مسق  ملاع  يادـخب  هَّللا  و  دومرف : ترـضح 

نآ هک  تسا  یتعامج  نایم  رد  ینعی  تسا ، هیغاب  هئف  رد  تروع  نآ  دـننک و  دایرف  نم  ناوسن  زا  نز  کی  يورب  دـنیوگ  بأوح  ار  نآ  هک 
لوسر مد  نآ  رد  داتفا  نم  تسد  زا  فرظ  مدینش  نوچمه  لوسر  ترضح  زا  نخس  نیا  نوچ  نم  دنشاب  هدرک  جورخ  نامز  ماما  رب  نایغاب 

دزیا هدیزگرب  يا  متفگ : یتخابرد ؟ يور  گنر  یتخادـنا و  تسد  زا  ءانا  هک  دـش  هچ  ارت  هملـس  ما  يا  تفگ : تشادرب و  كرابم  رـس  هَّللا 
نمیا نم  دیدومرف ؟ ار  ینانخـس  نینچ  ناشن  قدص  ناسل  زا  امـش  هک  دتفین  نیمز  رب  درد  مغ و  نیهر  ریحتم  نیا  تسد  زا  ءانا  نوچ  دحاو ،

فرطب تفتلم  ترضح  نآ  يدومن  هدنخ  رد  عورـش  وت  مشاب  لهاج  نادان و  تروع  نآ  نم  ادابم  هک  مسرتیم  متـسین و  ناشن  نایب و  نیا  زا 
نآ زا  هیرگ  هرگ  دیاشگ  تقویب  هک  هدـنخ  تیب :  196 ص : ج2 ، جاجتحالا ، تسا ؟ هدنخ  هچ  نیا  نیقاسلا  ءاریمح  ای  تفگ  دـیدرگ و  وت 
نآ ریـس  یبش  رد  هک  يراد  دای  ایآ  هشیاع  يا  تسا  مسق  یلاعت  يادـخب  ارت  یـشاب و  وت  نم  نز  نآ  هک  تسنآ  نم  نامگ  هب  تقویب  هدـنخ 
دوخ رتش  امش  تفریم  هار  یلع  نم و  نایم  ترضح  نآ  و  نالف ، نالف و  اب  میدوب  همحرلا  یبن  نآ  تمدخ  رد  امش  ام و  هک  ص )  ) ترـضح

درک و رود  نایم  زا  هدز  ار  امـش  رتش  يور  تشاد  تسد  رد  هک  هعرقم  هیربلا  دیـس  ترـضح  دـیدروآرد ، یبن  رتش  یلع و  رتش  ناـیم  رد  ار 
تسا و شیب  یمامت  رب  هبتر  رد  شیپ و  همه  زا  برق  رد  وا  هک  اریز  تسین ، ياج  یلع  زا  رتشیب  نم  دزن  رد  ار  نز  چـیه  درم و  چـیه  تفگ :

نآ هک  ضرم  مایا  رد  يراد  رطاخب  ایآ  ملاع  يادـخب  مهدـیم  مسق  ارت  زین  و  باذـک ، قفانم  ـالا  دریگن  توادـع  ضغبب و  ار  بلاـط  یبا  نبا 
ع)  ) یلع دوب  هدمآ  ص )  ) ترـضح نآ  تدایعب  رمع  اب  تردپ  دیدرگ  يراب  دزیا  هاگراب  دـصاق  هدـش  ضوبقم  يرامیب  نامه  رد  ترـضح 

لبق دنیآیم  ناشیا  هک  دـید  ع )  ) یلع نوچ  تخودیم  دوب  هراپ  هچنآ  دومنیم و  ترـضح  نآ  نیلعن  فخ و  و  ص )  ) لوسر هماج  دـهاعت 
ترـضح زا  نیلعن  نآ  دش و  لوغـشم  نآ  نتخودب  و  تفر ، ترـضح  نآ  هناخ  بقعب  هتـشادرب  ار  نیلـسرملا  دیـس  نیلعن  ناشیا  ندمآرد  زا 

زورب نوچ  ار  بشما  هَّللا  لوسر  ای  دـنتفگ : دـندمآرد و  دنتـشگ  صخرم  نوچ  دومن  لوخد  نذا  بلط  رمع  رکب و  وبا  تقو  نآ  رد  دوبیم 
، جاجتحالا ياج  هب  ملاع  يادخ  شیاتـس  دمح و  هَّللا : دمحأ  هک  دومرف : ترـضح  دوب ؟ لاونم  هچ  هب  امـش  لاصخ  هدنخرف  لاح  يدروآ و 

دیاب دـب  ار ال  سک  ره  هچ  تسیرورـض  رما  توم  هَّللا  لوسر  ای  دـنتفگ : هدروآ  ترـضح  هب  يور  هحمل  زا  دـعب  مدروآیم   197 ص : ج2 ،
دوخ هفیلخ  نیـشناج و  ار  يدـحا  چـیه  اـیآ  هَّللا  لوسر  اـی  دـنتفگ : هاـگنآ  سپ  توملا ، نم  ّدـب  ـال  یلب  دومرف : يرولا  یبـن  ترـضح  درم ،

نوریب هناخ  زا  نوچ  دنتـساخرب و  ود  ره  ناشیا  تسین ، لعنلا  فصاـخ  ریغب  امـش  ناـیم  رد  نم  هفیلخ  تفگ : تزعلا  بر  یبن  يدـینادرگ ؟
نیا نم  هکنآ  زا  دعب  میهاوگ  هشیاع و  يا  مینادیم  ام  ار  همه  نیا  تسا ، لوغـشم  هَّللا  لوسر  نیلعن  نتخودب  هک  دندید  ار  ع )  ) یلع دـندمآ 
راک نیا  رایتخا  هَّللا  میامنیم ال و  جورخ  یلع  رب  مشاب  هدینش  ع )  ) بلاط یبا  نبا  یلع  نأش  رد  نامزلا  رخآ  لوسر  ترضح  زا  نانخس  همه 
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تقافر مامـشتسا  هملـس  ما  زا  نوچ  هشیاع  تسا . منهج  شتآ  رد  دولخ  راهق و  دزیا  باذـع  هب  يراـتفرگ  ترخآ  رد  راـع  گـنن و  اـیند  رد 
نیا عامتـسا  زا  دـعب  نم  هک  ناـسرب  هحلط  ریبز و  تردـپ  هب  درگرب و  ریبزلا  نبا  اـی  تفگ : دومن و  تعجارم  شیوـخ  ماـقم  لزنمب و  دوـمنن 

یبعـش دـیناسر . هحلط  ریبز و  هب  ار  هشیاع  مایپ  هشیاـع  هناـخ  زا  هعجارم  زا  دـعب  ریبزلا  نب  هَّللا  دـبع  دـمآ ، مناوتن  نوریب  هملـس  ما  زا  ناـنخس 
دوریم و نوریب  رهـش  زا  هک  دش  دـنلب  هشیاع  رتش  گنز  يادـص  هک  دوب  هتـشذگن  بش  فصن  زونه  دیـسر  بشب  زور  نآ  نوچ  هک  دـیوگ :

دمحم نب  رفعج  قطانلا  ماما  ترـضح  زا  دـنتفر ، نوریب  وا  اـب  زین  ریبز  هحلط و  هک  دـش  صخـشم  درک ، عولط  کـیرات  بش  زا  حبـص  نوچ 
ما هب  ربخ  نیا  دیدرگ و  ممصم  ع )  ) یلع رب  جورخ  هرصب و  نتفر  هب   198 ص : ج2 ، جاجتحالا ، هشیاع  نوچ  هک  تسا  يورم  ع )  ) قداصلا

دیـس لوسر  ترـضح  رب  تاولـص  يادا  لاعتم و  دنوادخ  ساپـس  دمح و  زا  دعب  تفر و  هشیاع  دزنب  تساخرب و  دیـسر  هیما  یبا  تنب  هملس 
نآ مارکا  مارتحا و  طوسبم و  وت  رب  بآم  تلاسر  باـجح  وا و  تما  يرولا و  یبن  ترـضح  ناـیم  هناـشن  وت  هشیاـع ، يا  تفگ : نیلـسرملا ،

الـصا هکلب  یئامنن  یـشک  ندرگ  هک  دـیاب  جورخ  زا  وت  عنم  رب  تسا  صن  ناـعذالا  مزـال  نآرق  تسطونم ، وت  رب  باـقرلا  کـلام  هدـیزگرب 
نئمطم كاـخ  هشوگ  جـنک  رد  دوعوملا  موی  دورو  ماـگنه  اـت  هک  دومن  ررقم  رـشبلا  دیـس  ینکن  یگدـنکارپ  دـیاب  تست  تعجرب  لمتـشم 

، روکـشم لمع  الا  تسین  وا  شهاوخ  تسا و  روما  نیا  ءار  روفغ و  يادخ  ياضر  هک  یتسردب  يدرگ ، هن  يراحـص  يداوب و  رد  يدرگ و 
دوهعم ارت  لسرلا  متاخ  نآ  تسنادیم  لمع  لعف و  قیال  ارت  رگا  دوب  وت  نأش  لاوحا و  قیاقح  رب  علطم  ناکمب و  ملاع  روبصلا  یبن  ترـضح 

اریز تسا ، هدومرف  یهن  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  رب  اصوصخ  مدرم  رب  میدـقت  جورخ و  زا  ارت  هکنآ  لاـح  و  دومنیم ، لـعف  نآ  هب  رومأـم  و 
سبلم ریمعت  تابث  هب  نانز  یعـسب  زگره  ددرگ  ماصفنا  یبارخب و  عدصتم  فرـشم و  ای  دـیامن  مادـهناب  لیم  هک  یماگنه  رد  نید  دامع  هک 

نماد و ندـیچرب  شوگ و  فارطا و  ندیـشوپ  ناشیا  یبوخ  اهب و  نانز و  لامج  هکلب  ددرگن  بات  بآب و  ناشیا  تکرح  مامتهاب و  دوشن و 
هک دیامن  هبطاخم  هضراعم و  تاولف  نیا  ضعب  رد  لوسر  ترضح  رگا  هشیاع  يا  تسا . شوه  لقع و  لامک  اب  دوخ  لاوحا  عیمج  تنایص 

مادکب و  تفگ ؟ یهاوخ  هچ  باهو  دزیا  یبن  ترضح  باوج  رد  وت  يراد  هدارا  هچ  لزنمب  لزنم  لهنمب و  لهنم  ددرت و  نیا  رد  وت  هنالف  ای 
هداراـب و وت  سفن  شهاوخ  هدارا و  سوـه و  اوـه و  هک  اریز  ینادرگیم ، باـجم  ار  ترـضح  نآ   199 ص : ج2 ، جاـجتحالا ، باوص  هجو 
دـهع و ضقن  تمرح و  کـته  هک  یتقو  تسا ، همحرلا  یبن  ترـضح  تمدـخب  تعجر  ارت  رخآ  تسین  سدـقت  یلاـعت و  يادـخ  شهاوخ 
اب ریـسم  نیا  رد  نم  هک  تسا  مسق  ملاع  يادخب  ارم  دید  یناوت  يور  مادکب  ار  ترـضح  نآ  كرابم  يور  یئوگ و  هچ  یـشاب  هدرک  تعیب 

ایح و زا  هنیآ  ره  دـنیامن  یلعالا  سودرف  لوخدـب  رما  ارم  دـنرذگرد و  ملاع  نآ  رد  نم  مثا  تاریـصقت و  زا  مشاب و  قیفر  رگا  ضرفلاب  وت 
نیقیب مشاب  هدرک  باجح  کته  میامن و  ترـضح  نآ  تاقالم  رگا  هچ  دش  مناوتن  يوام  نآ  لخاد  یبتجم  لوسر  ترـضح  زا  یگدـنمرش 

ار فافع  ربتعم  نادرگ و  دوخ  نیـصح  نصح  ار  باهو  دزیا  لوسر  باجح  نیا  زیهرپب و  يادـخب  هشیاـع  يا  دز  دـهاوخ  نم  يورب  ار  نآ 
دوب یهاوخ  عیطم  یئامنن  ریصقت  نآ  زا  دومرف  راگدرورپ  هچنآ  رگا  هچ  دومن  یناوت  مرکا  یبن  ترضح  هب  تاقالم  هکنآ  ات  ناد  دوخ  لزنم 

یلاعت و يادخ  یعمج  يرای  ترـصن و  باب  رد  هچنآ  يونـشب و  هک  دیاب  دـینادرگ  مزال  وت  رب  مالع  دزیا  ترـضح  باب  نآ  رد  هچنآ  ره  و 
يادخب ینادرگن  رامش  باسح و  زور  رد  راکنایز  رساخ و  ار  دوخ  ات  یئامن  نآب  مادقا  هک  دندومن  باب  نآ  رد  مکح  رما و  یبتجم  لوسر 

هک ینز  نم  رب  شین  نانچنآ  میامن  نایب  امـش  هطـساوب  رگا  هک  مدینـش  نمیهم  دزیا  لوسر  ترـضح  زا  نم  هچنآ  هک  مروخیم  دنگوس  ملاع 
دیسر مه  هب  مامت  نیع  رارق  وت  ظعاوم  نیا  زا  ارم  هملس  ما  يا  تفگ : هشیاع  تسین . يرام  نآ  زا  رتهدنزگ  هک  دیفس  هایـس  هقرطم  اشقر  رام 

نیا نکیل  تسا ، رطتـسم  رجحلا  یف  شقنلاک  مرطاخ  رد  نآ  یمامت  هک  میامن  لوبق  هچ  وت  تحیـصن  زا  دـیدرگ و  هداـیز  نم  یئاسانـش  هچ 
موریمن مدرم  رارتغا  هطساوب  نم  تسا ، رتتـسم  وت  رطاخ  نظ و  رد  هک  تسازج  نآ  هطـساوب  هن   200 ص : ج2 ، جاجتحالا ، مریس  تکرح و 
ترخآ رجا  دایدزا  ارم  مور  نوریب  رگا  و  تسین ، جرح  ارم  زین  منیـشنب  رگا  موریم و  نیقیرف  هعزانم  لاوحا  تقیقح  رب  عـالطا  هطـساوب  هکلب 

هملس ما  نوچ  هک  تسلوقنم  يورم و  ع )  ) قداصلا دمحم - نب  رفعج  مامهلا  ماما  ترضح  زا  متسین . نتفر  قاتشم  رایـسب  نم  دوب و  دهاوخن 
نم سانلا  یلع  یبترلا  ۀـشئاعل  تناکل  دـحا  امـصتعم  ۀـلذ  نم  ناک  ول  دومرف : تایبا  نیا  ءاشنا  دومن  هشیاع  زا  هلمجلا  یف  تمادـن  هظحـالم 
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عزنتـسی ساوسو  ّلک  اهنع  بهذی  ردصلا  یف  اهبـسح و  اهل  ّالا  نکت  مل  ۀمکح  سرادم و  نآرقلا  نم  يآ  رکذ  ۀلـضاف و  هَّللا  لوسرل  ۀجوز 
رهاوخ يا  تفگ : هشیاع  سانیاب  اشاحیا  یف  تلدبت  دقل  نینمؤملا  ما  هَّللا  محری  سارلا و  یلع  یـضقی  يّذلا  ّرمی  یّتح  مهلوقع  لوق  نم  هَّللا 

مدرم مشچ  دـش ، ادـیپ  تما  نایم  رد  بوشآ  تساـخرب و  هنتف  هک  یتقو  رد  اـما  مهدیمن  مانـشد  وتب  تفگ : هملـس  ما  یهدـیم ؟ مانـشد  ارم 
نامز نآ  رد  ای  دـندرگ  انیب  لهاج  لقاع و  ره  ددرگ  یهتنم  هنتف  هک  یماگنه  رد  و  دـنام ، ناـهنپ  مدرم  رظن  رد  نآ  رثکا  هکلب  دوش  هدیـشوپ 

دندوب ناریح  انیبان و 

میانغ تمسق  ترـضح  نآ  دنتفگیم : هک  باحـصا  رب  دنچ  مایا  ياضقنا  هرـصب و  لوخد  زا  دعب  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  جاجتحا  نایب  رکذ 
. دومرف هبطخ  تعامج  نآ  يارب  هک  هبطخ  رد  دندومن  لاؤس  ترضح  نآ  زا  هک  لئاسم  نایب  دیامنیمن و  تیعر  نایم  رد  لدع  تیوسب 

میانغ تمـسق  ترـضح  نآ  دنتفگیم : هک  باحـصا  رب  دنچ  مایا  ياضقنا  هرـصب و  لوخد  زا  دعب  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  جاجتحا  نایب  رکذ 
. دومرف هبطخ  تعامج  نآ  يارب  هک  هبطخ  رد  دـندومن  لاؤس  ترـضح  نآ  زا  هک  لـئاسم  ناـیب  دـیامنیمن و  تیعر  ناـیم  رد  لدـع  تیوسب 
ع)  ) نینمؤملا ریما  ترـضح  هک : ع )  ) نسحلا نب  هَّللا  دبع  شردپ  زا  نسحلا  نب  هَّللا  دـبع  نب  ییحی  درک  تیاور   201 ص : ج2 ، جاجتحالا ،

ریما ای  تفگ : تساخ و  رب  مدرم  نایم  زا  یصخش  دومن ، هبطخ  رد  عورش  مدرم  رضحم  رد  يزور  دنچ  مایا  ياضقنا  هرـصب و  لوخد  زا  دعب 
يدومن لاؤس  نوچ  کحیو ، دومرف : ع )  ) نینمؤملا ریما  تنـس ؟ لها  تعدـب و  لها  هقرف و  لـها  تعاـمج و  لـها  زا  هد  ربخ  ارم  نینمؤملا ،
نافلاخم دـننم و  ناعباتم  نم و  تعامج  لها  اما  یئاـمن : لاؤس  رگید  یـسک  زا  نم  زا  دـعب  هک  تسین  اور  ارت  نم و  زا  مهفب  ونـشب و  باوج 

: هقرف لها  و  لسرلا . متاخ  ترـضح  مکح  تعباتم  لج و  زع و  يادخ  رما  تعاطا  رب  انب  دـناقح  رب  تعامج  نیا  دنـشاب و  مک  دـنچ  ره  نم 
یلاعت يادخ  هچنآ  هب  دندرگ  کسمتم  هک  دناتعامج  نآ  تنس : لها  اما  و  دنـشاب . رایـسب  دنچ  ره  نم ، ناعباتم  نافلاخم  دننم و  نافلاخم 

، تسا ناعذالا  مزال  هک  نآرق  نانم و  يادخ  رما  نافلاخم  زا  ترابع  تعدب : لها  اما  و  دینادرگ . ناشیا  يارب  تنـس  ار  نآ  یبتجم  لوسر  و 
تعامج نآ  لوا  جوف  کی  دنـشاب و  رایـسب  هچ  رگا  دنیامن  لمع  دوخ  سوه  اوه و  سومان و  يارب  هک  دـنانامزلا ، رخآ  لوسر  نینچمه  و 

لاصیتسا ضبق و  هک  تسا  نیمحارلا  محرا  ترـضح  رب  دندرگ  راکـشآ  رهاظ و  راگزورب  نیا  زا  دعب  هک  دنایقاب  رایـسب  جوف  و  دنتـشذگ ،
ياپ رب  دوب ، رورـس  نآ  نیبحم  صاوخ  زا  هک  رـسای  رامع  رثا  ناـمه   202 ص : ج2 ، جاجتحالا ، رد  دـیامن  نیمز  يور  زا  لاض  لاـهج  نآ 

رد ناشیا  رثکا  معز  و  دـنراد ، هنـسلا  هاوفا و  رد  تمینغ  ءیف و  رکذ  رگید  یعمج  اب  رـضحم  نیا  راضح  نینمؤملا ، ریما  ای  تفگ : تساخ و 
دیآ تمینغ  رد  لخاد  یگمه  وا  دلو  لام و  وا و  دوش  بولغم  نوچ  دیامن  هلتاقم  ناشیا  اب  هک  يدحا  ره  هک  تسا  نانچ  میانغ  ءیف و  باب 

یصخش ددرگ  باوج  هجوتم  بآمتیالو  ترضح  هکنآ  زا  لبق  ددرگن ، یـضعب  صوصخم  و  ددرگ ، مسقنم  همه  نایم  رد  هیوسلاب  هک  دیاب 
رد رایـسب  هک  فارح  نادنخـس و  درم  دنتفگیم ، سیق  نبا  دابع  ار  وا  هک  لئاو  نب  رکب  هلیبق  زا  بآم  ناوضر  لفحم  نیدعـستسم  زا  رگید 

يدومنن و هیوسلاب  تمسق  تما  نایم  رد  ار  تمینغ  ءیف و  ارچ  نینمؤملا ، ریما  ای  تفگ : تساخرب و  دوب ، رابتعا  بحاص  سلاجم  لفاحم و 
دوـب رکـشل  ناـیم  رد  هچنآ  هک  نآ  يارب  تفگ  درم  نآ  روـطچ . کـحیو  تفگ : ع )  ) نینمؤـملا ریما  ترـضح  يدرکن ؟ تیعر  اـب  تلادـع 

يدوـمنن و تمــسق  ار  نآ  دــنتفرگیم  تـمینغ  باـسحب  زین  ار  نآ  ناـمدرم  هـک  تعاـمج  نآ  تـیرذ  ناـنز و  لاوـما و  يدرک و  تمــسق 
هیلا یمؤم  دابع  دیامن ، شیوخ  ياوادم  هک  دیاب  دوب  تحارج  ار  هک  ره  تفگ : ع )  ) یلع ترـضح  یتشاذگ ؟ دوخ  يارب  ایوگ  یتشادهاگن 
ههرت عمج  تاهرت  هک  دیوگ : هغللا  جات  فلؤم  دنادرگیم . باجم  تاهرت  هب  ار  ام  لاحلا  میدمآ  میانغ  دوخ و  قح  بلط  هطـساوب  ام  تفگ :

203 ص : ج2 ، جاـجتحالا ، دینـش  درم  نآ  زا  نخـس  نیا  دـیجم  دزیا  یلو  نوچ  تسا ، چوپ  نانخـس  هلطاـب و  روـما  زا  تراـبع  نآ  تسا و 
راک تقیقح  دبایرد و  ار  وت  فیقث  مالغ  هک  دناریمن  ار  وت  ردقنآ  یلاعت  كرابت و  يادخ  یـشاب  يرتفم  بذاک و  مالک  نیا  رد  رگا  تفگ :

هک دومرف : ترضح  تسیک ؟ فیقث  مالغ  هک : دیسرپ  رورس  نآ  زا  رگید  یصخش  ءانثا  نآ  رد  دنادرگ ، راکـشآ  رهاظ و  وت  رب  ارت  لاوحا  و 
درم نآ  ایآ  هک  دیـسرپ  يرگید  دسر  هچ  ناقلخ  اب  دیامن  نآ  کته  هکنآ  الا  دراذگن  یلاعت  يادخ  يارب  تمرح  چـیه  هک  تسا  يدرم  نآ 
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شحوتم روسکم و  شحاف  تومب  ار  وا  ناشک  ندرگ  تشپ  هدننکش  هک  دومرف : نینمؤملا  ریما  ترضح  دسر ؟ لتقب  ای  دریم ، یمـسم  لجأب 
فیعض درم  وت  رکب  اخا  ای  ددرگ  قرتحم  رثأ  نآ  ربد  ءاشحا و  يراجم  دیآ  نوریب  وا  ربد  زا  هک  نوخ  میر و  يرایـسب  زا  دناریم و  هدینادرگ 

شیپ دوب  ناشیا  زا  لاوما  نیا  هن  میئامنن  هذخاؤم  ریقح  رما  ببـسب  مه  ار  لیلج  ریبک و  هانگب  ار  ریغـص  ام  هک  ینادیمن  ایآ  یلهاج ، يأرلا و 
دیـسر و مهب  ترطفب  دالوا  تما  نآ  زا  تقو  نآ  رد  دشر و  لقع و  تابث  تلاح  رد  دندرک  جیوزت  دنیامن  جورخ  دـنوش و  قرفتم  هکنآ  زا 

لخاد دوب  ناشیا  اب  رکـشل  رد  هچنآ  دندرک  رایتخا  هقرفب  جورخ  تعامج  نیا  هک  لاحلا  دـنانکاس و  دوخ  نکـسم  رود و  رد  تعامج  نآ 
یکی رگا  تسا ، ثراو  يارب  زا  ثاریم  نآ  دشاب  ناشیا  تویب  رود و  رد  هچنآ  اما  ام و  ناعباتم  زا  تسا  مما  ریاس  امشب و  قلعتم  میانغ و  رد 

دیـس عرـش  ماکحا  میئامن و  تساوخ  زاب  و  هذـخاؤم ، هانگ  نآ  هطـساوب  ار  وا  ات  دـیآ  نوریب  ام  رب  ای  دـیامن  نارگید  رب  ملظ  ناشیا  دـالوا  زا 
هب یتسردـب و  رکب  اخا  ای  میئامنن  تساوخزاب  وا  رب  ار  وا  ریغ  هانگ  ام  دتـسیازاب  ام  رما  درمت  زا  جورخ و  زا  رگا  میئامرف و  يراج  وا  رب  مانألا 

هچنانچ دوب ، هدرک  هکم  لها  رد  هک  لوسر  ملاع  دیس  ترضح  مکحب  مدرک  مکح  امش  نایم  رد  نم  هک  قیقحت   204 ص : ج2 ، جاجتحالا ،
دندوب دوخ  ناـمناخ  رود و  رد  هک  ناـشیا  دـالوا  لاوحا و  یقاـب  ضرعتم  ادـعب  دوـمن و  تمـسق  رگـشلب  ار  نآ  دوـب  رکـسع  ناـیم  رد  هچنآ 

رکب اخا  ای  موریمن  نوریب  لسرلا  متاـخ  مرکا و  یبن  ترـضح  ءاـفتقا  ادـتقا و  زا  لـعنب  لـعن  منمیهم  لوسر  ترـضح  رثأ  عباـتم  نم  دـیدرگن 
ددرگ نآ  کلام  قح  هجوب  رگم  تسا ، مارح  تسا  ترجهلا  راد  رد  هچنآ  لالح و  ناناملـسم  رب  تسا  برحلا  راد  رد  هچ  ره  هک  ینادیمن 

رما باب  رد  امش  یکی  هکنآ  هطساوب  دیئامنیم  رایسب  ضارتعا  نم  رب  دیئامنیمن و  نم  قیدصت  هچ  رگا  هَّللا  مکمحر  لهم ، تسا  لهم  ار  امش 
هصحب و یـضار  ار  امـش  مادک  دنتفگ  نآ  باب  رد  نانخـس  يرگید  زا  دعب  يرگید  يرگید و  زا  دـعب  یکی  هکلب  دـیدرگن  ملکتم  روکذـم 
بیصم و قداص و  رما  نیا  رد  امش  ع )  ) نینمؤملا ریما  ای  هک : دنتفگ  مدرم  نآ  مد  نآ  رد  میامن ؟ ملاع  يادخ  ياضر  قفو  رب  شاعم  مهس و 
زا بناوج  فارطا و  زا  و  میئامن ، رافغتـسا  هبوت و  راگزورهیـس  ناراکهانگ  ام  میبیـصنیب  تنج  زا  لهاج و  ام  بیثم و  ریغ  مه  ئطخم و  ام 

میدوب باوصان  قیرط  رب  یطخم و  ام  باثم و  بیـصم و  نیا  رد  وت  نینمؤملا ، ریما  ای  هک  دش  دـنلب  توص  ادـن و  نامدرم  زا  براقا  دـعابا و 
کب هَّللا  باصا  میدیدرگ ، باوث  رجا و  قحتسم  نآ  لمع  ببـسب  باوص و  قیرطب  ملاع  باهو  دزیا  یلو  يا  وت  میلعت  هلیـسوب  نوچ  لاحلا 
رگا هَّللا  سانلا و  اهیا  تفگ : تساخ و  رب  سیق ، نب  دابع  هیناث  هرک  دـندروآ  ياجب  یلاعت  هَّللا  یلو  قح  رد  اعد  نیا  نوچ  دادـسلا  داشرلا و 

ربمغیپ جاهنم  لهنم و  زا  رس  يوم  کی  هزادناب  زگره  دیئامن   205 ص : ج2 ، جاجتحالا ، ع )  ) نینمؤملا ریما  ترضح  تعباتم  تعاط و  امش 
ایاضق و ایانم و  ملع  عیمج  لسرلا  دیس  ترضح  هک  دشابن  نینچ  نوچ  دیدرگن و  هَّللا  تمحر  زا  رود  هارمگ و  هاگ  چیه  دربن و  ردب  ار  امش 

هچنانچ ع )  ) نوره جهنم  رب  دـینادرگ  نیلقثلا  ماما  ار  ترـضح  نآ  و  دومن ، عدوم  ع )  ) نینمؤملا ریما  دزنب  یلاعت  دزیا  مکحب  باطخلا  لصف 
نم نوره  ۀـلزنمب  ینم  تنا  یلع  ای  هک : دـینادرگ  مارتحا  اب  ززعم و  باطتـسم  باـطخ  نیاـب  ار  ماـنالا  ماـما  نآ  مـالع  دزیا  لوسر  ترـضح 
یبن مارتحا  مارکا و  دومن و  ع )  ) یلع ترضح  صوصخم  هک  تسا  مالع  يادخ  ترضح  مارکا  لضف و  نیا  يدعب و  یبن  هنأ ال  الا  یـسوم 

ترضح زا  ناسحا  نآ  لثمب  قیالخ  زا  يدحا  چیه  هک  دومن  اطعا  ناسحا و  ترـضح  نآ  هب  ع )  ) یلع لثم  هکنآ  هطـساوب  دومرف  ع )  ) دوخ
دیباتـشب دیوش  رومأم  هچ  رهب  دـیاب  هک  داب  امـش  رب  یلاعت  يادـخ  تمحر  دـینک  رظن  نارای  يا  تفگ : هَّللا  یلو  نآ  سپ  دـنتفاین ، نانم  دزیا 

تعاطا و رگا  امش  هک  یتسردب  نادان  سرخا  لهاج  زا  دور  نآ  رس  رب  رتدوز  دشاب  علطم  نآ  قیاقحب  هک  يزیچب  ملاع  هک  اریز  نآ ، يوسب 
هب يداه  ار  دوخ  نیعیطم  ریاس  امش و  یگمه  نم  اما  دوب  هدیتع  رازآ  یخلت و  هدیدش و  تقشم  ام  تعاطا  رد  دنچ  ره  دیئامن  ار  ام  تعباتم 

رورغم هک  یـسک  تسا  یلتمم  تقـشم  اـنع و  هب  یلاـخ و  توـالح  زا  یند  اـیند  هک  دـینادب  متاـجرد  عفرا  هب  امـش  لـماح  تاـجن و  لـیبس 
هب لیلق  امع  هک  تسنایاپیب  تمادن  ناوارف و  تواقش  ناهج  نآ  رد  نادان  نآ  لصاح  ددرگ  نآ  یهانم  یهالمب و  نوحشم  نآ و  فراخزب 

ترضح  206 ص : ج2 ، جاجتحالا ، منادرگ  رادربخ  لیئارـسا  ینب  زا  یـضعب  لاوحا  تقیقح  زا  ار  امـش  نم  دش  دهاوخ  نایع  دـیاع و  امش 
ناوارف تجاجل  ناشربمغیپ  رما  كرت  رد  ناشیا  دـنماشاین  نالف  رحب  زا  دـیاب  هک  ناشیا  یبن  تلاسر  تطاـسوب  دومن  ناـشیا  رما  ناـنم  رداـق 

لوسر تعاطا  هک  هفیاط  نآ  زا  هَّللا  مکمحر  امش  دنتشاذگن  نوریب  ناحبـس  دزیا  ربمغیپ  نامرف  هریاد  زا  ياپ  ناشیا  زا  یکدنا  رگم  دندومن ،
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ار وا  تسا و  نانز  كاردا  وا  كاردا  هشیاع  اما  دیوشم . دوخ  راگدرورپ  یـصاع  و  دیـشاب ، رایخا  ياحلـص  تعامج  نآ  زا  دندومن  ار  ادخ 
نآ زا  دـنک  وفع  هک  ءاشی » نم  بذـعی  ءاشی و  نمع  وفعی   » تسا یلاعت  کلم  ترـضح  رب  وا  راک  باسح  تسا و  یلوا  تمرح  نیا  زا  دـعب 

تمدخ هب  لمج  زور  رد  نم  هک : تسا  لوقنم  يورم و  هتابن  نبا  غبـصا  زا  دیامرف . هدارا  ار  شتبوقع  هک  ار  نآ  دیامن  باذع  دـهاوخ و  هک 
موق نیا  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  ای  تفگ : و  داتسیا ، هب  ترضح  نآ  يور  شیپ  دمآ و  يدرم  هک  مدوب  رـضاح  ع )  ) نینمؤملا ریما  ترـضح 

زاـمن زین  اـم  دـنراذگیم و  زاـمن  ناـشیا  و  میئوگیم ، لـیلهت  زین  اـم  دـنیوگیم و  لـیلهت  ناـشیا  و  میئوگیم ، ریبکت  زین  اـم  دـنیوگیم ، ریبـکت 
لج زع و  باتک  هیآ  رب  انب  امش  دومرف : بآمتیالو  ترضح  میئامن ؟ هفیاط  نآب  لاتق  برح و  لادج و  هلباقم و  هنوگچ  ام  سپ  میراذگیم ،

يادـخ هک  هیآ  همه  نینمؤملا  ریما  ای  تفگ : درم  نآ  دـیئامن . لاهج  هفیاط  نآب  لاتق  دـینادرگ  لـسرم  لزنم و  لـسرلا  متاـخ  ترـضحب  هک 
ع)  ) نینمؤملا ریما  ترـضح  دـیئامن  نآ  میلعت  ار  ام  امـش  مینادـیمن  ار  نآ  ام  دوخ  باـتک  رد  هتـشاد  لوسرم  لوسر  يارب  یلاـعت  كراـبت و 
رد هک  یلاعت  يادخ  تایآ  یمامت  نینمؤملا  ریما  ای  تفگ : درم  نآ   207 ص : ج2 ، جاجتحالا ، تسا . هرقب  هروس  رد  هک  هیآ  نآ  هک : دومرف 

: هکرابم هیآ  تسنیا  تفگ : ع )  ) نینمؤملا ریما  یلع  ترضح  دیهد ، نآ  میلعت  ار  ام  دیاب  سپ  مینادیمن  ار  نآ  ینعم  دومن  لازنا  هرقبلا  هروس 
َو ِسُدُْقلا  ِحوُِرب  ُهانْدَّیَأ  َو  ِتانِّیَْبلا  َمَیْرَم  َْنبا  یَسیِع  اْنیَتآ  َو  ٍتاجَرَد  ْمُهَضَْعب  َعَفَر  َو  ُهَّللا  َمَّلَک  ْنَم  ْمُْهنِم  ٍضَْعب  یلَع  ْمُهَضَْعب  اْنلَّضَف  ُلُسُّرلا  َْکِلت 
َو اُولَتَْتقا  اَم  ُهَّللا  َءاش  َْول  َو  َرَفَک  ْنَم  ْمُْهنِم  َو  َنَمآ  ْنَم  ْمُْهنِمَف  اوُفَلَتْخا  ِنِکل  َو  ُتانِّیَْبلا  ُمُْهتَءاج  ام  ِدَْعب  ْنِم  ْمِهِدَْعب  ْنِم  َنیِذَّلا  َلَتَْتقا  اَم  ُهَّللا  َءاش  َْول 
زا مالک  نیا  درم  نآ  نوچ  دنتـشگ  رفاـک  هک  دـنتعامج  نآ  ناـشیا  میدروآ و  ناـمیا  هک  میتعاـمج  نآ  اـم  سپ  ُدـیُِری : اـم  ُلَـعْفَی  َهَّللا  َّنِکل 

دندرک جورخ  رهاظلا  نطابلا و  ماما  نیاب  هک  موق  نیا  هک  تسا  مسق  هبعکلا  بر  نارای و  يا  تفگ : دومن و  عامتسا  نینمؤملا  ریما  ترضح 
اب دومن  لاتق  نادـنچ  دروآ و  نایغاب  نآب  يور  هتـشگ  لمکم  حلـسم و  تفگب و  نیا  تسا  بجاو  مزال و  ام  رب  ناشیا  داهج  دـندش و  رفاـک 

یـسک نآ  زا  دنک  تیاور  هَّللا ، همحر  هلاضف  نبا  كرابم  زین  و  هلتاق . یلع  هَّللا  ۀنعل  هیلع و  هَّللا  ۀمحر  دـش  دیهـش  لوتقم و  هک  نافلاخم  نآ 
ناکم نامه  رد  یـصخش  لج  زع و  یلو  نآ  ناعباتم  بناج  زا  حتف  لمج و  گنج  رما  مارـصنا  دعب  هک  تفگ : هک  دش  روکذم  شامسا  هک 

تیاـغب رما  هعقاو  نیا  رد  ار  دوخ  نم  نینمؤملا  ریما  اـی  تفگ : هدـمآ  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  لـسرلا  متاـخ  قحب  یـصو  تمدـخب  لـحم  و 
یهلا سرت  زا  ینعی  هدـش  کیدزن  لطاب  انف و  هب  مسفن  لیاز ، هکلب  باـت  بآیب و  ماهثج  لـطعم و  ندـب  زا  محور  هچناـنچ  منیبیم  فوخم 
كرـش هک  یـسک  مدرم  نآ  نایم  رد  نم  مدیـسرن  نآ   208 ص : ج2 ، جاجتحالا ، تقیقحب  مدرک  رکف  دـنچ  ره  مدیـسر و  ندرم  کـیدزن 

یلاعت و يادخ  رطاخب  یلع  يا  هَّللا ، هَّللا  دننامیا ، هلبق و  لها  ناملـسم و  نانآ  یگمه  هچ  مسانـشیمن  دشاب  هتـشاد  یلاعت  كرابت و  يادـخب 
مالسا نامیا و  لها  ار  تعامج  نآ  نم  هچنانچ  رگا  نک  نایب  نم  يارب  دشاب  نم  یلاحشوخ  یشوخ و  ترسم و  ببس  هچنآ  یبتجم  لوسر 

شهاوخ هدارا و  قفاوم  داقتعا  نآ  رگا  منادرگ و  هدایز  باب  نآ  رد  ار  دوخ  داقتعا  سپ  تسا  بوخ  منادـیم  مانالا  دیـس  ترـضح  عیطم  و 
تعجر هبوت و  مرادزاب و  نآ  زا  ار  دوخ  دـشابن  امـش  دادـس  باوص و  يار  قباطم  داجمالا و  یبن  ياـضر  نینچ  مه  داـبعلا و  بر  ترـضح 

هک تسا  بوشآ  هنتف و  دـیراد  رطاخ  رد  امـش  هک  راک  نیا  ایآ  هک  نک  ربخ  دوخ  لاـح  تقیقح  زا  ارم  زین  و  مرآ ، زاـینیب  رداـق  ترـضحب 
نیا رد  هکنآ  ای  دینادرگیم  لوتقم  نارگید  شیوخ و  ریشمشب  ار  نامدرم  ثبع  هب  امش  دشاب  لاونم  نیدب  لاح  رگا  سپ  هدش  امـش  ضرعتم 

نوچمه دزیا  یلو  نوچ  تخاس ؟ رومام  نآ  مادقاب  ار  امـش  دـینادرگ و  امـشب  صوصخم  باهو  دزیا  لوسر  ترـضح  هک  تسا  يرما  باب 
بانج مایا  رد  هک  نادب  منادرگ ، ربخم  علطم و  رما  تقیقح  زا  ارت  ات  يآ  کیدزن  نالف  يا  تفگ : دومن ، عامتسا  صخش  نآ  زا  نانخس  نیا 

زا امش  هک  دنتفگ : رکب  وبا  هب  دندش و  فرشم  مالسا  نید  هب  هدمآ  نیلسرملا  دیس  تمدخب  نیکرشم  زا  یعمج  ص )  ) هانپ تلاسر  ترضح 
ناملسم ات  میرآ  يادخ  لوسر  ترضح  تمدخب  ار  موق  یگمه  ام  هک  دینک  لصاح  تصخر  نذا و  یلاعت  دزیا  لوسر  ترضح  زا  ام  يارب 

، جاجتحالا دـیامن . ام  یلـصا  عجرمب  عاجترا  فارـصنا و  تصخر  هدومن ، لاوما  ياطعا  ار  ناشیا  ام و  ناـنم  دزیا  لوسر  نآ  زا  دـعب  دـنوش 
دیـس تمدـخب  مالـسالا  دـیدج  عمج  نآ  مارم  بلطم و  هتفر  همحرلا  یبن  تمدـخب  تعامج  نآ  ساـمتلا  بجومب  رکب  وبا   209 ص : ج2 ،

تعجارم امش  ار  تعامج  نیا  هَّللا  لوسر  ای  تفگ : رمع  دینادرگ  نوذأم  صخرم و  ار  تعامج  نآ  مه  ترـضح  دینادرگ ، ضورعم  مانالا 
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تعجارم تعامج  نآ  نوچ  تسا ، ناـصقن  عفن و  هچ  ناـشیا  قـالطا  رد  هک  ینادـیم  هچ  وت  تفگ : ص )  ) ربمغیپ ترـضح  یئاـمنیم ، رفکب 
هرک دناهدش  ناملـسم  هدـمآ  نامزلا  رخآ  لوسر  تمدـخب  دوخ  نارای  ریاشع و  رثکا  اب  رگید  لاس  رد  دـندومن  دوخ  ناشیوخ  ماوقا و  نایمب 

تـصخر لیـصحت  ناشیا  هطـساوب  لاعتم  دزیا  یبن  ترـضح  زا  زین  لاس  نیا  رد  هک  دندرک  لاؤس  دـنتفر و  رکب  وبا  دزنب  لبقم  لاس  رد  هیناث 
دیس ضورعم  ار  رتشیپ  نخـس  نامه  دوب  رـضاح  رـضحم  نآ  رد  رمع  نوچ  دومرف ، صخرم  دومن  سامتلا  ص )  ) ترـضح زا  رکب  وبا  دنک ،

رجزنم یهتنم و  ینعی  نانخس ال  نتفگ  زا  هک  منیبیمن  ار  امش  نم  تفگ : دش و  بضغ  رد  مانالا  دیـس  ترـضح  مد  نآ  رد  دینادرگ  رـشبلا 
هک دنادرگ  ثوعبم  شیرق  زا  یصخش  امـشب  دوبعم  دزیا  هکنآ  ای  دوب  دهاوخ  نینچ  امـش  لمع  لعف و  لغـش و  راک و  هتـسویپ  هکلب  دیدرگ 

یگدـنمر فـالتخا و  لـثم  دـینک  رهاـظ  درمت  یـشکرس و  وا  تعاـطا  زا  تفلاـخم و  وا  اـب  امـش  دـناوخب و  یلاـعت  دزیا  ترـضحب  ار  اـمش 
مردپ مردام و  تفگ : رکب  وبا  دیامنن . نابش  هلگب  تعجارم  مه  ناپوچ  یعس  هدراذگ و  نابایب  رد  رس  هتشگ  یشحو  هلگ  زا  هک  يدنفـسوگ 

ثوعبم سدقا  يادـخ  هب  سک  ره  توعد  يارب  سدـقت  یلاعت و  دزیا  ارم  هک  دوب  مهاوخ  سک  نآ  نم  ایآ  يادـخ ، لوسر  ای  داب  وت  يادـف 
ترـضح منم ؟ سک  نآ  تفگ : رمع  روـفلا  یف   210 ص : ج2 ، جاـجتحالا ، یتسین . سک  نآ  وت  هک  دومرف  ص )  ) یبن ترـضح  دـنادرگ ؟

لعن نتخودـب  لـحم  نآ  رد  نم  اـقافتا  تسیک ؟ سک  نآ  سپ  هَّللا  لوسر  اـی  تفگ : رمع  یتـسین . وت  سک  نآ  هک  دومرف : سدـقم  لوـسر 
شیپ رد  هک  تسا  لعنلا  فصاخ  سک  نآ  تفگ : دومن و  نم  هب  ءامیا  لج  زع و  دزیا  ترضح  لوسر  مدوب ، لغتشم  لسرلا  متاخ  ترضح 

نم تلاسر  غلبم  تسنم و  نید  هدننکادا  نم و  دمتعم  نم  همذ  هدنزاس  يرب  نم و  بحاص  ردارب و  مع و  نبا  وا  تسا و  رـضاح  ود  ره  امش 
نآ نوچ  تسا . یلع  نیا  دنادن  یسک  وا  زا  ریغب  هچنآ  زا  نمیهم  ترضح  نآرق  هدننکلیوات  نیبم و  نم و  زا  دعب  مدرم  عیمج  ملعم  متماب و 
اریز تسا ، یفاک  نم  يارب  نخس  نیا  ع ،)  ) یلع نینمؤملا  ریما  ای  تفگ : دومن  عامتسا  ناجلا  سنالا و  ماما  ترضح  زا  ار  نانخـس  نیا  درم 

تـسا دنمجرا  تیاغب  هدنـسب و  حیال  ظعاوم  نیا  حضاو و  حیاصن  نیا  ارم  متافو  هکلب  متایح  دیق  رد  نم  ات  یتشاذگن و  یقاب  زیچ  چـیه  هک 
دـینع و رایـسب  ترـضح  نآ  فلاخم  رب  بلـص و  دـیدش و  تیاـغب  نینمؤملا  ریما  ترـضح  تبحم  تدوم و  رد  نمؤم  درم  نآ  نآ ، زا  دـعب 
هبطخ و هطساوب  يزور  تفای  ترصن  هرصب  لاتق  رب  نینمؤملا  ریما  نوچ  هک : تسا  لوقنم  يورم و  هنع  هَّللا  یـضر  سابع  نبا  زا  دوب . بعص 

دعب تفر و  ربنم  نآ  يالابب  هَّللا  یلو  نآ  هاگنآ  دش ، ربنم  ات  دنتـشاذگ  رگید  کی  يالاب  رب  نارتش  نالاپ  بتق و  هک  دومرف : نامدرم  حـیاصن 
ص: ج2 ، جاجتحالا ، ای  و  اودیب ، درد  لها  ای  و  هبذک ، غورد و  لها  ای  و  هرصبلا ، لها  ای  تفگ : هانپ  تلاسر  يانث  هلآ و  ترـضح  دمح  زا 

امش نید  روش و  خلت و  امش  بآ  دیتخیرگ  دیدید  ار  هکلهم  هک  نامه  دیئامن و  تباجا  کناب  درجمب  هک  نانز  رکـشل  همیهب  هعبت  لها   211
ماقم لزنمب و  يور  دومرف  مامت  ار  هبطخ  نوچ  تسا  قاقـش  امـش  قافـشا  قافن و  امـش  قافتا  تسا ، میالمان  امـش  قالخا  روجهم و  قافن و 
نسح ای  تفگ : هَّللا  یلو  ترضح  درکیم  وضو  وا  لحم  نآ  رد  دیسر  يرـصب  نسح  ماقمب  نوچ  میدش  ناور  ترـضح  نآ  اب  زین  ام  دروآ ،

ال هبیط : هملک  هب  تداهـش  دـندرکیم و  وکین  تیاغب  ار  وضو  هک  یعمج  نینمؤملا ، ریما  اـی  تفگ : يرـصب  نسح  نک . وکین  ار  دوخ  يوضو 
یلع ترضح  يدیناسر  لتقب  زورید  دندروآیم  ياجب  هناگی  دزیا  ترـضح  هطـساوب  هناگجنپ  زامن  دندادیم و  ِهَّللا  ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  ُهَّللا  اَّلِإ  َهلِإ 

تعامج نآ  تقافرب  یئامن و  ام  نانمشد  تناعا  ددم و  هک  نآ  زا  تسا  عنام  هچ  ار  امش  سپ  يدومن ، هدهاشم  هک  تسنانچ  ام  راک  تفگ :
حابـص رد  ع )  ) نینمؤملا ریما  ای  میامن  وت  قیدـصت  نخـس  نیا  رد  نم  هک  تسا  مسق  ملاـع  يادـخب  هَّللا  و  تفگ : وا  یئاـمرف ؟ جورخ  اـم  رب 

هنوگ چیه  هک  اریز  میآ  امش  گنجب  هک  متـساوخ  متخاس و  حلـسم  دوخ  حالـسب  ار  شیوخ  متخیر و  دوخ  رب  طونح  مدرک و  لسغ  زورید 
: هک دومن  ادن  يدانم  مدیـسر  هیبرح  عضومب  مدـمآ و  نوریب  نوچ  تسا ، رفک  هشیاع  نینمؤملا  ما  شیج  زا  فلخت  هکنیا  رد  دوبن  ارم  کش 

لامک اب  متـشگرب و  ادن  نیا  زا  دنراتفرگ ، ران  باذعب  رامـش  زور  رد  ود  ره  رازراک  نیا  رد  لوتقم  لتاق و  هک  درگرب  يوریم  اجک  نسح  ای 
رفک و نیع  نینمؤـملا  ما  زا  فـلخت  هک  تسین  یکـش  هک  دیـسر  مرطاـخب  دـش  مود  زور  نوـچ  زاـب  متـسشن  دوـخ  هناـخ  هب  هودـنا  لـالم و 
مدرک و تسار  دوخ  رب  طونح  متـساخرب و  هیناـث  هرک  تسا   212 ص : ج2 ، جاجتحالا ، نیدلا  موی  رد  نیلسرملا  دیس  ترـضح  یگدنمرش 
ای تفگ : هک  دوخ  بقع  زا  هک  مدینـش  يادـن  زاب  مدیـسر ، هیبرح  عضوم  نامهب  نوچ  لاتق  دـصقب  مدـمآ  نوریب  مدیـشوپ و  ار  دوخ  حالس 
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: تفگ نینمؤملا  ریما  ترـضح  متـشگرب . دـش ، دـنهاوخ  راتفرگ  میلا  باذـع  هب  ران و  رد  ود  ره  لوتقم  لتاق و  هک  يوریم  اـجک  زاـب  نسح 
قیدصت وت  دوب  سیـسخ  سیلبا  تردارب  نآ  هک  دومرف : ترـضح  هن . تفگ : دوب ؟ هک  وت  يدانم  نآ  هک  ینادیم  چـیه  ایآ  یئوگیم  تسار 

ود ره  لوتقم  لتاق و  هک  نم ، رکشل  فالخب  دنران ، رد  لوتقم  لتاق و  هک  تسا  هشیاع  رکـشل  لاوحا  زا  نیا  هک  یتسنادن  اما  يدومن  ناشیا 
متسناد لاحلا  نینمؤملا  ریما  ای  تفگ : دومن ، عامتسا  مانالا  ماما  نینمؤملا  ریما  ترضح  مالک  يرصب  نسح  نوچ  دنتـشرس . ربنع  تشهب  رد 

بر قیفوتب  هرـصب  حـتف  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  هک : تسا  يورم  لوقنم و  یطـساولا  ییحی  یبا  زا  دـنانیدلا . موی  نیکلاه  زا  ماـمت  موق  هک 
ره ظفل و  ره  تشادـیم و  هاگن  حول  دوخ  اب  دوب و  تعامج  نآ  اـب  زین  يرـصب  نسح  دـندش و  عمج  ع )  ) ترـضحب مدرم  رثکا  دومن  تزعلا 

دنلب زاوآ  اب  یلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  دینادرگیم ، بوتکم  ار  نآ  يرصب  نسح  دشیم  ملکتم  مالک  نآب  نینمؤملا  ریما  ترضح  هک  هملک 
213 ص : ج2 ، جاجتحالا ، نآ  زا  امـش  زا  دـعب  ات  منادرگیم  بوتکم  ار  امـش  راتفگ  راـثآ و  یلع  اـی  تفگ : ینکیم ؟ هچ  نسح ، يا  تفگ :

ردـقنآ اما  تسا  تما  نیا  يرماس  يرـصب  نسح  نیا  تسا و  يرماس  ار  موق  ره  هک  دومرف : یلع  ترـضح  منک . تماب  تیاـکح  ثیدـح و 
. دیوگیم لاتق  نکل ال  دیوگیمن  ساسم  وا ال  هک  تسه 

دعب مالعلا  کلملا  نم  قحتسی  ام  هیلع  هیوعم  لاتق  هطساوب  ماش  بناج  هب  ترفاسم  رب  موق  صیرحت  رد  ع )  ) نینمؤملا ریما  جاجتحا  نایب  رکذ 
. ترضح نآ  تعباتم  ماما و  تعاطا  رب  قاثیم  دهع  موق و  زا  تعیب  ذخا  زا 

مالعلا کلملا  نم  قحتـسی  ام  هیلع  هیوعم  لاتق  هطـساوب  ماش  بناج  هب  ترفاـسم  رب  موق  صیرحت  رد  ع )  ) نینمؤملا ریما  جاـجتحا  ناـیب  رکذ 
ع)  ) یلع نینمؤملا  ریما  ترـضح  نوچ  هک  تسا  تیاور  ترـضح . نآ  تعباتم  ماما و  تعاطا  رب  قاـثیم  دـهع  موق و  زا  تعیب  ذـخا  زا  دـعب 

ءادا هبطخ  دندوب  رضاح  مامتلاب  رضحم  نآ  رد  ماع  صاوخ و  رثکا  هک  مانا  عمجم  يزور  دومن ، ماش  ریـس  هدارا  هیوعم  لادج  لاتق و  تهجب 
يادخ ناگدنب  يا  ینعی  هَّللا :  اوقتا  هَّللا  دابع  هک : دومرف  هاگنآ  ص )  ) یفطـصم دمحم  يانث  یلاعت و  كرابت و  دزیا  دمح  رب  لمتـشم  دومن 
لداع ماماب  تاجن  هحلاص  تیعر  هک  اریز  دیئامن ، امـش  ماما  تعاطا  وا و  لوسر  ادخ و  تعاطا  دیجم و  زیزع و  يادخب  دینکب  زیهرپ  نانم ،

هتسکش ارم  تعیب  نایفس  یبا  نب  هیوعم  هک  دیـشاب  هاگآ  و  دینادب ، دنورگ  يرتفم  رجاف  ماماب  يواغ  کلاه و  هرجاف و  يایاعر  و  دنبای ، (ع )
متاـخ ترـضح  یغاـب  یغاـط  و  یلاـعت ، يراـب  نید  رد  نعاـط  و  هدرک ، زارد  نم  قح  رد  بصغ  يور  زا  طـیرفت  يدـعت و  ملظ و  تسد  و 

عوط يور  زا  ناشیا  امش و  یگمه  دندرک  كولس  عون  هچ  نم  اب  زورید  نامدرم  نیا  هک  دینادیم  چیه  ناناملسم  تعامج  يا  تسا . لسرلا 
214 ص : ج2 ، جاـجتحالا ، تعیب  هدروآ و  نوریب  نم  لزنم  زا  ارم  اـت  دـیدمآ ، نم  دزن  هب  ترخآ  رما  تهج  هب  تهارک  ربـج  ریغب  تبغر  و 
ات هک  مدرکیم  ناحتما  و  بذاک ، ای  دـیقداص  يوگ و  تسار  دوخ  لعف  لوق و  رد  هک  منیب  هب  اـت  مدـیچیپ  امـش  اـب  باـب  نآ  رد  نم  دـیئامن ،
هک دیدومنیم  سامتلا  شهاوخ و  هدمآ  نم  دزن  ررکم  و  دیدرک ، هدایز  ماربا  لوق و  رد  امـش  مدرگ  علطم  هقح  وه  امک  امـش  لاوحا  قیاقح 

نارتش هک  دـیدروآ  موجه  نم  رـس  رب  نانچ  مدرکیم  هدایز  دـیکأت  نآ  رابتعا  مدـع  لوق و  راکنا  ءابا و  رد  نم  و  میامن ، امـش  مالک  تباـجا 
یگبلغ یعونب  نم  رب  دننک  رود  بآ  دروم  زا  اپ  تسد و  شودب و  ار  رگید  کی  هک  دنرآ  موجه  دشاب  ناشیا  برـشم  هک  ضایح  رب  هنـشت 
هدهاشم لاونم  نادب  همه  امش  لاح  نوچ  دیرآ ، لتقب  ار  دوخ  نارای  زا  یعمج  یـضعب  امـش  هکلب  ارم  هن  مدیـسرت  نم  هک  دیدروآ  موجه  و 

مارم دصاقم و  مارصنا  مالک و  تباجا  مانا و  نیا  راک  رماب و  مایق  رگا  یلع  يا  متفگ : دوخ  اب  مدومرف  دوخ  امـش و  راک  رد  يرکف  مدومن و 
رد نم  ماقم  میاق  تعامج  نیا  نایم  يدـحا  چـیه  دـسرن و  ماجنا  حاجناب و  باوص  يور  زا  هفیاط  نیا  زا  يدـحا  ماهم  زگره  میاـمنن  اـهنیا 
لاح میامن و  یمرن  تمیالم و  ناشیا  اـب  نم  رگا  هک  هَّللا  و  متفگ : دوخ  اـب  دـیامنن و  كولـس  تلادـع  یتسار و  يور  زا  ناـشیا  اـب  كولس 
ملاع لاح و  لضفب و  فراع  دـننک و  تمیالم  نم  اب  ناشیا  هکنآ  زا  تسا  رتسود  نم  شیپ  رد  دنـشاب  ملـضف  نم و  قحب  ملاع  ناشیا  هکنآ 

نیملسم رشعم  امش  اب  دیدرک و  تعیب  نم  اب  امش  مد  نآ  رد  مدوشگ  امش  تعیب  هطـساوب  ار  دوخ  تسد  نآ  رب  انب  دنـشابن  نم  لامک  ملعب و 
اب دهع  نم  اب  تعیب  متفرگ و  تعباتم  تقفـص و  تعیب و  دهع و  امـش  زا  نم  دـندوب  رـضاح  هک  اهنآ  ناسحاب و  نیعبات  نیرجاهم و  راصنا و 
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مکحا و 215 و  ص : ج2 ، جاجتحالا ، نقتا  دـشا و  نالوسر  ءایبنا و  اب  نامیپ  زا  هکلب  تسا ، نانم  دزیا  اب  نامیپ  نینچ  مه  یلاـعت و  يادـخ 
هدومن شوگ  اضر  عمسب  ارم  حیاصن  دیئامن و  نم  نامرف  رما و  تعاطا  نم و  لوق  عامتسا  دیئآ و  نم  کیدزن  دیاب  هک  متفگ  و  تسا ، مظعا 
هلداجم گنج و  هلتاقم و  داهج و  هتـشگرب  نید  زا  قرام  یغاب و  ره  اـب  نم  تقفارم  قاـفتاب و  دـینادرگ و  شومارف  رطاـخ  زا  ارم  تفلاـخم 

ۀمذب هَّللا و  ۀمذ  هب  ار  امـش  متفرگ و  وا  نامیپ  ادخ و  دهع  امـش  زا  نآ  زا  دعب  مینکیم  نینچ  معن ، هک : دیتفگ  نم  باوج  رد  یگمه  دیئامن ،
ترضح نم  اذهل  دیدومن  نم  لوق  تباجا  متفگ  هچ  ره  دیدش و  لبقتم  ار  دهع  طرش و  یمامت  امـش  یگمه  مدینادرگ  لغتـشم  هَّللا  لوسر 

تماقا امش  نایم  رد  نآ  زا  دعب  مدینادرگ  ربخم  دهاش و  رگید  یضعب  رب  ار  امش  نارای  زا  یضعب  و  متفرگ ، هاوگ  امش  همه  رب  ار  دیجم  دزیا 
نم اب  تفالخ  رما  رد  هک  نایفس  یبا  نب  هیوعم  زا  تسا  بجع  ارم  لاحلا  مدومن . یلاعت  كرابت و  يادخ  باتکب  یبن  تنـس  عرـش و  ماکحا 
نم زا  قحا  تما  تماما  رد  ار  وا  هک  تسا  نانچ  نایفـس  یبا  رـسپ  نامگ  ددرگیم و  تما  يارب  نم  تماما  تیالو و  رکنم  دراد و  تعزاـنم 
یبن یلاعت و  يادـخ  تجح  باب و  نآ  رد  قح  الـصا  ار  وا  تسا و  لسرلا  متاخ  ترـضح  رب  لج و  زع و  يادـخ  رب  وا  يازج  ازـس و  تسا 

نینمؤم تراما  رب  دندومنن و  واب  تفالخ  رما  میلست  نیملـسم  ریاس  راصنا و  تسین و  وا  اب  تما  یقاب  راصنا و  نیرجاهم و  تعباتم  همحرلا و 
ارم تعاطا  دوخ  سفن  رب  امش  ایآ  دیئامنیم  عامتسا  ارم  نانخس  هک  تعامج  یقاب  راصنالا و  نیرجاهملا و  رـشعم  يا  دندرکن . مالـس  وا  رب 

، جاجتحالا لوبق  يارب  طرـش  دـهع و  امـش  زا  نم  ایآ  دـیدومرفن ؟ تعیابم  تیهارک  ربج و  ریغب  تبغر و  عوطب و  نم  اـب  دـیدومنن و  بجاو 
؟ دوبن رمع  رکب و  یبا  تعیب  زا  هدایز  نآ  دیکأت  رایسب  رایسب  دیدومن  نم  اب  زور  نآ  رد  امش  هک  تعیب  و  متفرگن ، دوخ  لوق   216 ص : ج2 ،

تفلاخم اهنآ  اب  دـیئامنیم و  تفلاخم  نم  اـب  ارچ  هدومنن ، لاـم ،  ـال  نونب و  عفنی  ـال  موی  یف  لاـکن : باذـع و  زا  هشیدـنا  چـیه  لاـحلا  سپ 
ایآ دیدرکن ؟ افو  نم  اب  و  دیدرک ؟ نم  نامیپ  نم و  دهع  ضقن  دنتـشذگ و  ود  ره  هکنآ  ات  دیدرکن  ناشیا  نامیپ  دـهع و  ضقن  دـیدومنن و 

رـضاح و دـهاش  رب  نم  تعیب  هک  دـینادیمن  ایآ  تسین ؟ مّتحتم  ضورف  زا  نم  رما  تعاطا و  و  تسین ؟ مزـال  بجاو و  امـش  رب  نم  تحیـصن 
مدرم اذه  عم  دندرکن ، افو  دندرک  نم  اب  هک  تعیب  رد  ارچ  وا  باحصا  نایفـس و  یبا  نبا  هیوعم  تسا ؟ مزال  بجاو و  امـش  رظان  ریغ  بیاغ 

تقباس مانالا و  دیس  ترـضح  يداماد  یتبارق و  هطـساوب  نم  هک  دینادیم  دنیامنیم و  تعامج  نآ  عنم  نعط و  دندرک  تعیب  نم  اب  هک  رگید 
ترـضح لوق  ناشیا  امـش و  ایآ  دنتـشاد ، مدـقم  نم  رب  هک  سک  نآ  زا  متما  تیالو  تفالخ و  رماب  قیلا  يرحا و  قحا و  یلوا و  مالـسا  رد 

ینعی دیدینـشن ؟ مخ  ریدـغ  زور  رد  نامزلا  رخآ  ربمغیپ  يایـصوا  ناماما و  یقاـب  نم و  تـالاوم  تماـما و  تیـالو و  باـب  رد  ص )  ) لوسر
و داشلد ، هتسخ و  دازآ و  هدنب و  فیعض و  يوق و  فیرش و  عیضو و  ریبک و  ریغص و  عمس  هب  باب  نآ  رد  رشبلا  دیس  ترـضح  مالک  نیقیب 

متحتم ضورف  زا  مزال و  بجاو و  لاعتم  یبن  غیلبت  لـالجلا و  وذ  رما  رب  اـنب  لاـعفا  لاوقا و  رد  امـش  رب  نم  تعباـتم  لاـحلا  دیـسرن ، یگمه 
مرما دایقنا  لوق و  ندینـش  عامتـسا و  زا  دـیزیتسم و  نم  اب  دـیزیهرپ و  يادـخب  ناناملـسم  تعاـمج  يا  هَّللا :  اوقتاـف  نوملـسملا  اـهیا  تسا .

نیطساق باحصا  تعیب و  ثکان  دهع و  زا  زواجتم   217 ص : ج2 ، جاجتحالا ، هیوعم  داهج  رب  دیروآ و  ياجب  میوگیم  هچ  ره  و  دیزیرگن ،
صیرحت و نآ  رب  ار  باحصا  ریاس  دوخ و  هتسناد  مزال  دوخ  رب  نم  تنـس  دهع و  زا  ناگدنور  نوریب  تعیب و  ناگدننکـش  ینعی  نیقرام : و 

امش تظعوم  تحیصن و  هطـساوب  نم  دینادرگ  لزنم  لسرلا  متاخ  ترـضحب  هک  لج  زع و  يادخ  باتک  زا  هچنآ  دیونـشب  دیئامرف ، بیغرت 
زا رجزنم  دیدرگ و  عفتنم  عفان  يادـخ  هظعوم  تیآ  نیاب  هک  تسا ، مسق  ملاع  يادـخب  هَّللا  و  دـیدرگ ، ظعتم  نادـب  هک  دـیاب  میامن  توالت 

دوخ لوسر  هدرک و  هظعوم  نآب  ار  امش  ریغ  تزعلا  بر  ترـضح  هک  تسیتظعوم  هیآ  نآ  دیوشن و  یـصاع  ات  هتـشگ  یلاعت  دزیا  یـصاعم 
ْنِم ِإَلَْملا  َیلِإ  ََرت  َْمل  َأ  هک : دومرف  هچنانچ  دنادرگ  ملاع  ظعتم و  نادب  ار  دوخ  تما  زین  ملاع  یبن  نآ  ات  دـینادرگ  ملاع  فقاو و  نآب  ار  (ص )

اُولاق اُوِلتاُقت  اَّلَأ - ُلاتِْقلا  ُمُْکیَلَع  َِبتُک  ْنِإ  ُْمْتیَسَع  ْلَه  َلاق  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  ِْلتاُقن  ًاِکلَم  اَنل  ْثَْعبا  ُمَُهل  ٍِّیبَِنل  اُولاق  ْذِإ  یـسُوم  ِدَْعب  ْنِم  َلِیئارْـسِإ  ِیَنب 
َلاق َو  َنیِِملاَّظلِاب  ٌمِیلَع  ُهَّللا  َو  ْمُْهنِم  اًلِیلَق  اَّلِإ  اْوَّلََوت  ُلاتِْقلا  ُمِْهیَلَع  َِبتُک  اَّمَلَف  اِنئاْنبَأ  َو  انِرایِد  ْنِم  انْجِرْخُأ  ْدَـق  َو  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  َلـِتاُقن  اَّلَأ  اـَنل  اـم  َو 

َّنِإ َلاق  ِلاْملا  َنِم  ًۀَعَـس  َتُْؤی  َْمل  َو  ُْهنِم  ِْکلُْملِاب  ُّقَحَأ  ُنَْحن  َو  اْنیَلَع  ُْکلُْملا  َُهل  ُنوُکَی  یَّنَأ  اُولاق  ًاِکلَم  َتُولاط  ْمَُکل  َثََعب  ْدَـق  َهَّللا  َّنِإ  ْمُهُِّیبَن  ْمَُهل 
يا سانلا ، اهیا  ( 246 هیآ 247 - هرقبلا   ) ٌمِیلَع ٌعِساو  ُهَّللا  َو  ُءاشَی  ْنَم  ُهَْکُلم  ِیتُْؤی  ُهَّللا  َو  ِمْسِْجلا  َو  ِْملِْعلا  ِیف  ًۀَطَْسب  َُهداز  َو  ْمُْکیَلَع  ُهافَطْـصا  َهَّللا 
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ردقب ار  تراما  تفالخ و  رما  تزعلا  بر  يادخ  هک  دینادب  دیاب  تسا  رامشیب  تربخ  رایسب و  تربع  تایآ  نیا  رد  ار  امش  نامدرم  رشعم 
ار تولاط  هچنانچ  هتشادهاگن ، نایعا  نآ  يایـصوا  دافحا و  تهج  هب  هتـشاذگ و  ناشیا  باقعا  رد  ردقیلاع  ناربمغیپ  رادتقالا و  يوذ  ءایبنا 
زا هک  زین  ار  ام  تشاد ، مدقم  مسج و  ملع و  رد  دـینادرگ  دایز  دـیزگرب و  ار  وا  داد  ناشیا   218 ص : ج2 ، جاجتحالا ، تعامج  رب  لیضفت 

دینادرگ يرولا  یبن  ترضح  نآ  يایصوا  دوخ و  يایلوا  دیزگرب و  میشابیم  ص )  ) یفطصملا دمحم  يرولا  یبن  ترضح  يایصوا  دافحا و 
تطاسوب نم  رب  ار  هیوعم  امیـس  دشاب ال  هدیزگرب  مشاه  ینب  رب  ار  هیما  ینب  دجملا  مزال  يادـخ  ترـضح  هک  دـیتفای  اج  چـیه  رد  امـش  ایآ 

زا شیپ  دـیئامن  هلآ  هار  رد  داهج  یلاعت و  دـنوادخب  دـیزیهرپ  یلاعت  يادـخ  ناگدـنب  يا  هَّللا ،  اوقتا  هَّللا  دابع  ای  مسج . ملع و  رد  تطاـسب 
نایب ناعذالا  مزال  باتک  رد  ناحبـس  دزیا  هچنانچ  ددرگ ، ناـیع  قحـال و  امـشب  نایـصع  درمت و  تهجب  ناـنم  دزیا  باذـع  طخـس و  هکنآ 

َنْوَهانَتَی اُوناک ال  َنوُدَـتْعَی  اُوناک  َو  اْوَصَع  اِمب  َِکلذ  َمَیْرَم  ِْنبا  یَـسیِع  َو  َدُواد  ِناـِسل  یلَع  َلِیئارْـسِإ  ِیَنب  ْنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َنُِعل  هک : دـیامنیم 
ِلِیبَس ِیف  ْمِهِـسُْفنَأ  َو  ْمِِهلاْومَِأب  اوُدَـهاج  َو  اُوباتْرَی  َْمل  َُّمث  ِِهلوُسَر  َو  ِهَّللِاب  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َنُونِمْؤُْملا  اَمَّنِإ  َنُولَعْفَی ، اُوناـک  اـم  َْسِئَبل  ُهُولَعَف  ٍرَکنُم  ْنَع 

ِیف َنوُدِـهاُجت  َو  ِِهلوُسَر  َو  ِهَّللِاب  َنُونِمُْؤت  ٍمِیلَأ ، ٍباذَـع  ْنِم  ْمُکیِْجُنت  ٍةَراِجت  یلَع  ْمُکُّلُدَأ  ْلَه  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی  َنُوقِداَّصلا  ُمُه  َکـِئلوُأ  ِهَّللا 
َنِکاسَم َو  ُراْهنَْألا  اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٍتاَّنَج  ْمُْکلِخْدـُی  َو  ْمَُکبُونُذ  ْمَُکل  ْرِفْغَی  َنوُمَْلعَت  ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  ِهَّللا  ِلِیبَس 

نامز ماما  تعباتم  زا  ناحبـس و  رداق  يادخب  دیزیهرپ  نامدرم ، رـشعم  يا  ( 10 هیآ 12 - فص   ) ُمیِظَْعلا ُزْوَْفلا  َِکلذ  ٍنْدَـع  ِتاَّنَج  ِیف  ًۀَـبِّیَط 
یهنم و رکنم  لمع  زا  دنتشگ و  دعاقتم  زواجتم و  نیشیپ  لسر  ءایبنا و  رما  مکح و  زا  مدقت  ام  مما  امش  لثم  هک  اریز  دیراذگن ، نوریب  ياپ 
دـندیناسرن و رطاخب  بیر  کش و  لوسر  ادـخب و  نامیا  زا  دـعب  هک  نانمؤم  اـما  دـندش   219 ص : ج2 ، جاجتحالا ، نوعلم  دنتـشگن  رجزنم 

يا دنانیلـسرم . ءایبنا و  نیعیطم  نیملاعلا و  بر  نیقدصم  دارفا  تعامج  نآ  دندومن ، سدقت  یلاعت و  يادخ  هار  رد  سفن  لامب و  هدهاجم 
میحج تاکرد  زا  صالختسا  میلا و  باذع  زا  امش  تاجن  ببس  هک  میامنیم  تراجت  هیامرس  دوسب و  تلالد  ار  امـش  نم  نامیا  لها  رـشعم 

نایـصع رفک و  لها  اب  داهج  نامزلا و  رخآ  لوسر  لعف  لوق و  تعباتم  ناـنم و  رداـق  رما  تعاـطا  ناـمیا و  زا  تراـبع  تراـجت  نآ  تسا و 
تعاطا نیا  هک  اریز  دینادب  رگا  تسبوخ  رایـسب  رایـسب  سک  ره  امـش  يارب  نیا  سدـقم و  بهاو  یئوجاضر  تهجب  سفنا  لاوماب و  تسا 

رـشعم يا  تسا . میرک  يادـخ  ناـسحا  تیاـنع و  زا  میظع  زوـف  كاردا  و  بیط ، نکاـسم  ندـع و  تـنج  لوـخد  هلیـسو  ترفغم و  ثعاـب 
رومام ار  ناشیا  هاگ  ره  هک  دوبیم  ردب  لها  ددعب  تعامج  امـش  زا  ارم  رگا  دینک و  دانع  درمت و  لها  اب  داهج  دوخ  ماما  اب  هک  دیاب  نامدرم ،

زا نم  دندرکیم  تقافر  نم  اب  متفریم  یئاجب  رگا  دنتـشگیم و  رجزنم  عونمم و  مدومرفیم  یهن  رگا  دندرکیم و  نم  تعاطا  مدـینادرگیم  رماب 
باحصا ناشیا  لاثما  اب  داهج  لادج و  هک  اریز  مدومنیم  وا  مائل  نارای  هیوعم و  برح  مایق  مادقاب و  مامت  تعراسم  مدوبیم  ینغتـسم  امش 

. تسا بجاو  دانع 

و مؤل ، رب  نمضتم  دیدهت و  خیبوت و  رب  لمتشم  موق و  رب  جاجتحا  يرجم  يراج  هک  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  ترضح  مّلظت  رد  مالک  نایب  رکذ 
. تسا هیوعم  لتق  رب  ناشیا  ریخأت  یعس و  تهج  زا  باحصا  دیعو 

رب نمـضتم  دـیدهت و  خـیبوت و  رب  لمتـشم  موق و  رب  جاجتحا  يرجم  يراج  هک  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  ترـضح  مّلظت  رد  مالک  ناـیب  رکذ 
هب جورخ  چوکب و  رما  ار  امش  نم  نامدرم  رشعم  يا  سانلا ، اهیا  تسا . هیوعم  لتق  رب  ناشیا  ریخأت  یعـس و  تهج  زا  باحـصا  دیعو  و  مؤل ،

تباجا مدیناسر  امش   220 ص : ج2 ، جاجتحالا ، شوگب  لادج  لاتق و  لاوحا  تقیقح  دیتفرن و  نوریب  مدومن  دانع  باحـصا  داهج  هطـساو 
هغلاب و هظعوم  ار  امـش  رگا  دیدینادرگب و  نآ  زا  يور  مناوخیم  امـش  رب  تمکح  دیدومرفن  لوبق  دیـشاب  رـضاح  مدرک  تحیـصن  دـیدومنن 

ریـش زا  هک  رخروگ  لثم  ینعی  هیـشحو  رمح  دـننام  نآ  عامتـسا  زا  دـینکیم و  رایتخا  یگدـنکارپ  قرفتم و  میامن  تسا  هعفان  هک  تحیـصن 
عامتسا یگمه  و  مامتلاب ، امش  میامنیم  دانع  روج و  لها  داهج  رب  امش  بیغرت  صیرحت و  دنچ  ره  دیزیرگیم و  نم  شیپ  زا  نانچنآ  دزیرگ 

دیوش و رـضاح  هک  دیوگ  و  دنیب ، يوأم  ماقم و  کی  رد  ار  امـش  ادابم  هک  دـیدرگیم  قرفتم  رگید  فرطب  کی  ره  دـیئامنیمن و  نم  مالک 
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دینزیم و اهلثم  رگید  کی  يارب  و  دینیشنیم ، عبرم  هقلح  هقلح  دینک  دوخ  سلاجمب  تعجارم  نوچ  نکل  دیئامن  داهج  برح و  دادعتـسا 
دیدرگ قرفتم  نوچ  تسا و  نایم  رد  ناینب  تیوریب و  عون  نامه  دیوش  قرفتم  هکنآ  ات  دینارذگیم  اهربخ  دـیناوخیم و  دـیئوگیم و  رعش 

دیرآیمن رطاخب  يوقت  عرو و  هوجولا  نم  هجو  چیهب  هک  دیلفاغ ، دیرادن و  نآ  رب  ملع  الصا  هک  دیلهاج  دننک  لاؤس  راعشا  زا  ار  امـش  رگا 
لوغـشم و اـیند  تاذـلب  شومارف و  ار  شدادعتـسا  برح و  دـیرادن  ص )  ) لوـسر یلاـعت و  يادـخ  فوـخ  هک  دـیتسه  رگید  کـی  عـبتم  و 

داهج برحب و  هدینادرگ  لغتـشم  لادج  لاتق و  زا  ار  دوخ  لیالـض  لیالدب و  هتخاس و  برح  رکف  رکذ و  زا  غراف  ار  دوخ  ياهلد  شوهدم 
زا دنالاض و  ماما  اب  هک  هیوعم  باحـصا  ینعی  دـنالطاب  هک  یموق  عامتجا  زا  ارم  دـشابن  بجعت  هنوگچ  تسا و  بجع  هتخادرپن ، روج  لها 

یعس دنزرف  هطساوب  هک  یتروع  دننام  امش  هفوک  لها  ای  دوخ  قح  زا  ار  امـش  ندش  سپاو  لداع و  ماما  اب  امـش  قاّفتا  یموق و  عامتجا  مدع 
وا  221 ص : ج2 ، جاجتحالا ، زا  هچب  نآ  هکنآ  ات  دینک  يراد  دوخ  ریـصقت و  لمح  تظفاحم  رد  نآ  زا  دعب  دوش و  هلماح  ات  دـیئامن  رایـسب 

رایـسب ثاریم  درم  نآ  زا  دشاب و  هتـشادن  رهوش  نآ  زا  رگید  يدنزرف  دنام و  هویب  وا  دـبای و  تافو  شرهوش  انثا  نامه  رد  ددرگ و  طاقـسا 
و تسا ، نادان  تروع  نآ  هباشم  امش  لاح  دنام  مورحم  نآ  زا  تروع  نآ  دوش و  لام  نآ  کلام  یـصخش  رود  دیعب و  ثارو  زا  دنام  یقاب 

لها امـش  بقع  رد  هک  تسا  مسق  ارم  دینادرگ  صالخ  یگدنب  تعاط و  هلیـسو  هب  خزود  زا  ناگدنب  دـینایور و  نیمز  زا  هناد  هک  يادـخب 
دنک رایتخا  سدقت  یلاعت و  يادـخ  رما  مکح و  رب  ار  دوخ  سفن  سوه  اوه و  یپ  رد  یلاعت و  قح  زا  هتـشگرب  مشچ  کی  روعا  روک  هفوک 

وا زا  دعب  دوش  مکاح  امش  رب  دوش  نآ  لکا  زا  عونمم  نکیل  دیامن  رایـسب  لام  عمج  هک  رگید  هدنزگ  وا  زا  دعب  ددرگ و  امـش  مکاح  ریما و 
نینچ تما  نیا  رب  تزعلا  بر  ترـضح  مکح  دـنیامن  تموکح  امـش  رب  يرگید  زا  دـعب  ناشیا  زا  یکی  دـنریگ و  ثاریمب  هیما  ینب  ار  امش 
امـش نانز  هلجح  زا  ار  امـش  لذارا  دنناسر و  لتقب  ار  امـش  ناکین  ناگرزب و  ددرگ  یـضمم  يراج و  اضق  رما و  نآ  هلاحم  الف  هتـشگ  ررقم 
نید نیا  رد  امـش  صالخا  مدع  لغ و  سفن و  حالـص  لمع و  لعف و  يازج  تشاداپ و  نیا  هفوک  لها  يا  دندرگ . فرـصتم  هدروآ  نوریب 
امش ات  ددرگ  عقاو  هکنآ  زا  شیپ  ءایشا  قیاقحب  مهد  ربخ  ار  امش  نم  هفوک  لها  يا  تسا  لسرلا  متاخ  ترضح  ياضر  لج و  زع و  يادخ 

دیوگیم غورد  یلع  هک  ماامـش  اب  نم  ایوگ  دـیئامن  نم  لوق  رابتعا  دـیدرگ و  ظعتم  نم  لوقب  دیـسرتب و  هک  دـیاب  دیـشاب  رذـحرب  رما  نآ  زا 
داب ناشیا  رب  لیو  دنداد ، بذکب  تبـسن  ار  ص )  ) ادخ بیبح  هَّللا  دـبع  نب  دـمحم  همحرلا  یبن  دوخ  دیـس  یبن و  نیا  زا  لبق  شیرق  هچنانچ 

يادخب نامیا  هک  مسک  نآ  لوا  نم  هک  دنهدیم  تبـسن  سدـقت  یلاعت و  هَّللا  ترـضحب  ایادـخ  لوسر  هب  ایآ  دـنداد ، هکب  غورد  تبـسن  هک 
ج2، جاجتحالا ، هدروآ و  نامیا  هک  یسک  لّوا  دنهدیم  سدقم  لوسر  ترضح  هب  تبسن  رگا  و  هتـشگ ، رقم  وا  یگناگی  هب  هدروآ و  سدقا 

نآب امـش  الـصا  هک  تسا  هعدخ  امـش  هجهل  نیا  نکل  الک و  اشاح و  مدوب  نم  هدرک  ترـصن  هدومن و  قیدـصت  ار  ترـضح  نآ   222 ص :
زا دعب  تامدقم  نیا  قیاقح  رب  امش  هک  دینادرگ  دازآ  خزود  شتآ  زا  ار  دوخ  ناگدنب  دینایور و  نیمز  زا  هناد  هک  يادخب  دیتسین و  جاتحم 

، درک دهاوخن  امش  عفن  دوس و  تقو  نآ  رد  امش  ملع  دیدرگ و  فرط  نآب  امش  ریـصم  ثعاب  امـش  لهج  دش و  دیهاوخ  علطم  نامز  كدنا 
تسا و مسق  ملاع  يادخب  هَّللا  دیلاجح و  تایبرم  دننام  لقع  رد  لافطا و  مولح  رد  هک  لاجر  اما  نادرم  لثم  يا  دیرادرک  دـب  رایـسب  رایـسب 
درمتم و هکلب  فلتخم  سفن  شهاوخ  هلیـسوب  سوه و  اوهب و  بلاـغ و  لـقع  بسحب  نکیل  دیرـضاح  نادـب  اـب  امـش  هچ  رگا  هک  دـنگوس 

هکنآ ددرگن و  مرتحم  ززعم و  نآ  ترصنب  صخش  نآ  امش  تباجا  مدع  هلیسوب  زگره  دناوخب  یبوخ  ریخ و  هب  ار  امش  هک  یـسک  دیفلاخم 
یتبحصمه زا  ار  یسک  هاگ  چیه  رد  دنیبن و  تجهب  رورس و  تحار و  حرف و  هوجولا  نم  هجو  چیهب  ددرگ  انع  جنر و  لمحتم  امـش  تهجب 

رایـسب دنـشاب  یبلـص  تدـش و  تیاهن  رد  يریلد و  رد  تعاجـش و  تیاغ  رد  هک  نامدرم  تسا  امـش  نانخـس  ددرگن  لصاح  نیع  هرق  اـمش 
عمطب ار  امـش  باترم  نمـشد  امـش  بات  بآیب و  لمع  لعف و  دندرگیم و  لدـج  برح و  رد  لمحتیب  نابج و  لدـیب و  فیعـض و  رایـسب 
يوأم لزنم و  ارس و  راد و  چیه  ایآ  لوصوم  امشب  رورس  تحار و  مکحب  دزاس و  زیچان  ار  امش  یگمه  دزیوآرد و  امـش  اب  ات  هک  دزادنایم 

دیهاوخ برح  مائل  ناقفانم  اب  ماما  مادـک  تقافر  تعاطاب و  امـش  ایآ  نم  زا  دـعب  دوب و  دـهاوخ  شیعت  عتمت و  دوخ  ياههناخ  ریغب  ار  اـمش 
ریت دننامه  هک  ای  دیامن ، دامتعا  رورغ  لها  امش  دوهع  لوق و  اب  هک  یـسک  نآ  تسا  رورغم  تسا  مسق  یلاعت  كرابت و  يادخب  هَّللا  دومن و 
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امش لاوحا  تقیقح  رب  نوچ  نم  دیامرف   223 ص : ج2 ، جاجتحالا ، ترصن  روصت  دادما و  رد  تقافر  دیما  امشب  هکنآ  تسا  ناکیپ  رپیب و 
میامزایب دـعب  نم  ار  ناگدومزآ  زاب  میامنن و  امـش  لوقب  قیدـصت  راـبتعا و  تسین و  امـش  ترـصن  رد  عمط  ارم  زورما  زا  دـعب  متـشگ  علطم 

نم اب  رتهب  امـش  زا  یعمج  هک  دهد  رمع  تلهم و  ارم  ربکا  بهاو  دنادرگ و  لدبم  تقرافمب  ار  امـش  ام و  نایم  تبحاصم  لج  زع و  يادخ 
نادنچ زین  ار  امش  دنادرگ و  رشبلا  دیس  ترضح  عرش  ماکحا  مارـصنا  ءاضما و  رداق و  ینغ  رما  مکح و  ماجنا  ارجا و  هطـساوب  روای  قیفر و 

، دینادب ناقلخ  ریاس  دوخب و  تبسن  نانم  دزیا  ترـضح  ناسحا  ردق  امـش  ات  ددرگ ، ادیپ  نم  زا  رتنوبز  امـش  يارب  ماما  هک  دهد  ناما  رمع و 
یصاع و ماش  لها  ماما  ناشیا و  زا  یصاع  یغاب و  امش  هرکذ و  یلاعت  بجاو  داقنم  عیطم و  امـش  ياوشیپ  ماما و  امـش  لاح  زا  تسا  بجع 

تعاس تاقوا و  یمامت  رد  تقافر  تعاطا و  تعباتم  تعیابم و  رد  طرـش  ناشیا  ماما  داقنم  عیطم و  شنارای  باحـصا و  مالع و  دزیا  یغاط 
مهردـب رانید  ادوس  فرـص  امـش  باب  رد  وا  نم و  نایم  میـضار  نم  هک  هَّللا  دـنراد و  هیوعم  دوخ  یـصاع  ماما  اـب  تما  نآ  هچناـنچ  تسا ،

هَّللا عیطم و  ریغ  رفن  دـص  زا  تسا  رتـهب  عـیطم  رفنکی  هک  اریز  مریگب  ضوـع  رد  رفن  کـی  مهد و  واـب  امـش  زا  رفن  هد  اـت  دـسر  مهب  هلماـعم 
مدع جنر  هصغ و  رد  ارم  ای  يدنتشادن  نم  لاحب  تفرعم  رما  امش  متخانشیمن و  ار  امش  هک  مدشیم  لاحـشوخ  هک  تسا  مسق  ملاع  يادخب 

تاکرح زا  نم  هنیس  و  تسین ، لصاح  تمادن  اذیا و  زا  ریغب  امش  تفرعم  یئانشآ و  زا  هک  اریز  يدنتشاذگن  ملاتم  دوخ  یشکرس  تعاطا و 
هب امش  زا  نحم  درد و  نم  نورد  امش  زا  تیذا  تیؤر  ترثک  زا  ایئوگ  تسا  دنرث  تیاغب  ظیغ و  زا  ولمم  امـش  دنمجراان  تاملک  دنـسپان و 

بابرا اب  لادج  لاتق و  باب  رد  دوخ  تکرح  زا  هرهب  هفرص و  هدومن  امش  دمتعمان  لوقب  دامتعا  هدش و  انشآ  امش  اب  هک  اریز  هتفرگ ، ثاریم 
باکترا نالذـخ و  راهظا  هطـساوب  نم  رادرک  لمع و  راک و  رما و  داسفا  امـش  هچ   224 ص : ج2 ، جاجتحالا ، هتفرگن  الصا  لالـض  قافن و 

، تسا برع  مامت  عجـشا  بلاط  یبا  نبا  یلع  هچ  رگا  هک  دـنتفگ : نم  قح  رد  شیوخ  هناگیب و  زا  شیرق  هکنآ  ات  دـیدومن  ناـیغط  درمت و 
هک دـهد  ریخ  ار  تعامج  نآ  كرابت  يادـخ  دـنرادن  ناشیا  اب  قافتا  شناعباتم  رکـشل و  و  تسین ، برح  لدـج و  بادآـب  ملع  ار  وا  نکیل 

گنج و تموادـم  تسرامم و  رد  هک  تسا  دوجوم  يدـحا  چـیه  تعامج  نآ  نایم  رد  ایآ  هک  دـیهد  فاـصنا  دوخ  امـش  دـنتفگ ، تسار 
لاتق گنج و  رد  عورـش  یگلاس  تسیب  نس  زا  لبق  نم  هک  دیتسین  علطم  امـش  ایآ  دشاب ؟ نم  زا  هدایز  لاتق  برح و  دیادش  لمحت  لادج و 

مالـسا و لها  زا  يدحا  چـیه  نانم  دزیا  یبن  ترـضح  نآ  روز  اما  مدیـسر  لاس  تصـش  نس  زا  هدایز  لاح  نیاب  ات  مدومن  لالـض  بابرا  اب 
همحرلا یبن  نآ  ناعذالا  مزال  نامرف  رما  رظتنم  دـصرتم و  هتـسویپ  يدـندومنن و  دـعاقت  زواجت و  ناـمزلا  رخآ  لوسر  رما  مکح و  زا  ناـمیا 

هدرب و نوریب  مدرم  امش  نایم  زا  ملاع  يادخ  ارم  هک  مراد  تسود  دیآ  راک  هچ  یئاهنت  نم  زا  دیامنیمن  تعاطا  یسک  لاحلا  نکیل  يدندوب 
تلم ریاـس  زا  تما و  امـش  تیذا  زا  هدومن  ناوـضر  هضور  لـخاد  ناـنج و  لـصاو  هتخاـس  صـالخ  ارم  اـت  دـنادرگ  نم  دـصرتم  ار  گرم 

شیوخ و شیر  رب  كرابم  تسد  هَّللا  یلو  هاگنآ   ) دنادرگ نیگنر  ار  نیا  هکنآ  زا  تسا  عنام  هچ  ار  مدرم  یقشا  منادیمن  دزاس  صلختـسم 
هدومن نیعم  ررقم و  دـهع  نیا  نس  رغـص  نامز  زا  یما  یبن  نآ  هک  تسا  ص )  ) دـمحم ترـضح  زا  دـهع  نیا  تفگ : و  تشاذـگ ) كراـت 

لها يا   225 ص : ج2 ، جاجتحالا ، دیامرف . قیدصت  هک  یسک  تسا  نسحم  یقتم  قدصم و  یجان  دنک و  ارتفا  هکنآ  تسا  رـساخ  بیاخ و 
باحصا تعامج  نیا  اب  داهج  وا  ریغ  متفگ : و  مدناوخ ، راکشآ  ناهنپ و  رد  مه  راهن و  لیل و  رد  رارشا  ناقفانم  داهج  هب  ار  امـش  نم  هفوک 

لاتق برح و  لادـج و  گنج و  مادـقاب  تردابم  و  دـنراذگب ، ناشیا  يارـس  هناخب و  ار  مدرم  هک  تعامج  نآ  هکنآ  هطـساوب  دـنیامن  داـنع 
شیوخ ياههناخ  رد  هدیـشک  دوخ  نماد  رد  ياپ  امـش  ددرگ  نایع  بجاو  نامیا  باحـصاب  ناشیا  داهج  دـنیامن ، نانم  دزیا  لوسر  ناعباتم 
تیاغب امش  رب  نم  لوق  هکنآ  هطـساوب  دیدش ، لوسر  ترـضح  تعافـش  زا  رود  لوذخم و  نآ  هلیـسوب  دیتشگ و  لوغـشم  شیع  تغارفب و 

ات دیداد  رارق  دوخب  رایـسب  گنن  بیع و  راع و  دیتخادنا و  تشپ  یـسپ  ارم  نانخـس  اذهل  دوب ، نایاپیب  بعـص  امـشب  مرما  مکح و  نارگ و 
دیرآیم حبـصب  ار  ماش  ماشب و  ار  حبـص  دـیدرگ  نشور  رهاب و  نیب و  رهاظ و  تارکنم  شحاوف و  تاراع و  شحوم و  لعف  امـش  زا  هکنیا 

علطم و لضم  یعمج  نآ  لاوحا  زا  ار  لسرلا  متاخ  ترـضح  لج  زع و  يادخ  هک  یعونب  دندوب  ایند  راد  رد  نیا  زا  لبق  امـش  لاثما  هچنانچ 
ِیف َو  ْمُکَءاِسن  َنُویْحَتْـسَی  َو  ْمُکَءاْنبَأ  َنوُحِّبَذـُی  هک : هدومرف  يواغ  هارمگ  نیفعـضتسم  یغاط و  شکرـس  ناراـبج  ملظ  زا  و  دـینادرگ ، ربخم 
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هب لیئارـسا  ینب  مماب  لاعتم و  رداق  لوسر  یـسوم  ترـضحب  تبـسن  هک  وا  ملظ  ناـینب  نوعرف و  لاوحا  تسنیا  ٌمیِظَع  ْمُکِّبَر  ْنِم  ٌءـالَب  ْمُِکلذ 
، يرآ دسر  امشب  تعامج  نآ  زا  رایسب  يافج  رازآ و  ددرگ و  امـش  تموکح  تلایا و  بحاص  ملاظ  رئاج  مکاح  زین  امـش  رب  دیـسر  روهظ 

امـش هچنآ  هک  تسا  مسق  دینادرگ  دازآ  نارین  تاکرد  زا  ار  دوخ  دیبع  باقرا  قانعا  دینایور و  نیمز  زا  هناد  هک  دـیجم  دزیا  ترـضح  نآب 
ظعاومب باتع  هکلب  باطخ  ار  امـش  دـنچ  ره  هفوک  لها  اـی   226 ص : ج2 ، جاجتحالا ، دیـسر . دهاوخ  امـشب  بیرقنع  دـیدش  دوعوم  نآب 

دودح تماقا  هک  هنایزات  اب  امش  تبوقع  دیتشگن و  میقتسم  مدینادرگ  بدؤم  بیدأت  هردب  ار  امش  دیدشن و  نآب  عفتنم  ظعتم و  مدرک  نآرق 
نم نکیل  تسا ، ماصمص  ریـشمش  درآ  ماجنا  حالـصاب و  ار  امـش  هک  يزیچ  متـسناد  دیداتـسیانزاب  نآ  زا  مدومن  دوشیم  نآب  هناگی  بهاو 

لومعم مناد  یهانپ  تلاسر  ترـضح  يدونـشخ  هلیـسو  و  یهلا ، ياضر  هچ  ره  هکلب  میامنیمن ، امـش  حالـص  يارب  دوخ  سفن  داسف  رایتخا 
ریبک و ریق  وت  الصا  هک  ددرگ  طلسم  امش  رب  دسرن  مما  رثکاب  امشب و  بعت  ملأ و  زج  وا  زا  هک  بعص  ناطلس  امـش  رب  بیرق  امع  اما  منادرگ 

دیامنن ماسقنا  تیوسب  ماوع  روهش و  یمامت  رد  ار  میانغ  ءیف و  دیامنن و  مارتحا  مارکا و  ار  امش  ملاع  لضاف و  دنکن و  امش  ریغـص  رب  محر 
عضو ددرگ  امش  تقیرط  لبس و  عطق  هلیسو  تحیضف و  سلاجم  كراعم و  رد  دراد ، راخ  لیلذ و  رازآ  ندز و  هطساو  هب  ار  امـش  هشیمه  و 
ینعی دنروج  نآ  زا  ریقف  فیعـض و  امـش  ناگرزب  هک  دـندرگ  طلـسم  يوق و  افعـض  رب  ایوقا  عون  و  دـیامن ، عنم  امـش  يارـس  لوخد  زا  امش 

تهجب دنـشاب  هتـشادن  دوخ  لانم  یـضاراب و  رادتقا  لام و  کلم و  رایتخا  الـصا  هچنانچ  دنـشاب  فیعـض  تیاغب  ایوقا  دزن  رد  افعـض  هفیاط 
زع ترضح  تیشم  هداراب  لبقم  ربدم  رما  زاب  نامز  كدنا  رد  ار  ملاظ  الا  دنادرگن  رود  ناحبس  دزیا  ترـضح  نآ  زا  دعب  هملظ  ایوقا  طلـست 

ِلوُسَّرلا یَلَع  ام  َو  نوچیب : دزیا  مالک  هیآ  نوحـشم  قدص  نومـضمب  تسا و  یگدنکارپ  قارف و  نامگ  امـش  باب  رد  ارم  اما  ددرگ ، لج  و 
بحاص نارک  مدرک ، زیچ  هسب  امـش  ناحتما  هفوک  لها  اـی  تسین . امـش  تحیـصن  نآ و  فاـشکنا  رما و  ناـیب  ریغب  نم  رب  ُنِیبُْملا  ُغـالَْبلا  اَّلِإ 
ناکرا ملاس و  امـش  حراوج  عیمج  هکنآ  اب  ینعی  دیمـشچ ، بحاص  ناروک  نابز و  بحاـص   227 ص : ج2 ، جاجتحالا ، ناـگنگ  و  شوگ ،

امش دنلمع  زا  لطعم  راکیب و  امـش  دزن  رد  اهنآ  لاحلا  و  دیدومنن ، لامعتـسا  ناشیا  ياج  رد  ار  اهنآ  مادک  چیه  امـش  نکیل  تسا  ملأتم  ریغ 
لدـج گنج و  الب و  كاردا  تقو  رد  لعف  لوق و  رد  راوتـسا  ناردارب  هن  دـیتسین  رگید  کی  اب  قفاصت  تاقالم و  ماگنه  رد  قداـص  ناوخا 

نم رطاقم  ضیف  رطاخ  تلالم  هلیسو  زین  ناشیا  مدینادرگ و  لولم  ار  تعامج  نیا  نم  ایادخ  راب  تفگ : هَّللا  قلخ  هصالخ  نآ  هاگنآ  دیـشاب 
ياهلد تسین و  ناشیا  یـضترم  ریما  چـیه  یـضار و  ناشیا  زا  ریما  چـیه  دـننادن  نابوخ  زا  ارم  زین  اهنآ  منادـیمن  وکین  ار  ناشیا  نم  دنتـشگ 
راچان نم  رگا  هک  تسا  مسق  ملاع  يادخب  هَّللا  و  هفوک ، لها  ای  دراد . مامت  رثأ  بآ  رد  کمن  هچنانچ  نادرگ  رثؤم  هقح  نانخـسب  ار  ناشیا 

تیاده و هطساوب  ضحم  امش  اب  نم  باتع  باطخ و  تیاهن  یمدشن  ملکتم  قطان و  امش  اب  زگره  مدشیمن  امـش  هلـسارم  رد  هملاکم و  رد 
یگدنز زا  هک  مدومن  باوص  حالـص و  يور  زا  مامتها  یعـس و  نادنچ  باب  نآ  رد  اما  تسا  دادس  باوص و  قیرطب  امـش  تلالد  داشرا و 

زگره هک  تسا ، لطاب  باوصان و  لعفب  لیم  لدع و  قح و  زا  رارف  اهنتفگ و  زا  لوق  نایذه  راعـش  ار  امـش  همه  اذه  عم  متـشگ ، يرب  دوخ 
یعـس و نآ  زا  ارم  مدومن  ألم  الخ و  رد  حیاصن  امـشب  دنچ  ره  هک  منادیم  نم  دنادرگن و  زیزع  لطاب  لهاب  ار  نید  نانم  يادخ  نآ  هلیـسوب 

يرگید نامزب  نآ  تقو  ریخأـت  ساـمتلا  امـش  مدرک  رما  داـهجب  ار  امـش  نم  هک  هاـگ  ره  دـیدرگن و  تداـیز  تراـسخ  ریغب  يزیچ  تقـشم 
تدـش هک  دـیئوگیم  میامن ، ناقفانم  داـهج  تهج  هب  رما  ناتـسبات  ماـیا  رد  ار  امـش  رگا  هچناـنچ  دـیئامنیم ، هنهادـم  هعفادـم و  و  دـیدومن ،
راوشد بعـص و  تیاهنیب  دانع  لها  داهج  هطـساوب  تکرح  تقو  نیا  لاـثما  رد  228 و  ص : ج2 ، جاجتحالا ، تسا  رایـسب  تیاغب  ترارح 

تقو نیا  رد  ترفاسم  رایسب و  رایسب  امرـس  هک  دیئوگیم  منادرگ  ناودع  قافن و  لها  داهجب  رومأم  ار  امـش  ناتـسمز  مایا  رد  رگا  و  تسا ،
دیهاوخ اپیب  رتزجاع و  ءادعا  ریـشمشب  يدـنت  ترارح و  زا  امـش  سپ  دیـشاب  زجاع  امرـس  امرگ و  زا  امـش  هاگ  ره  تسا  رازآ  تیاغب  ام  رب 

هفوک لها  ای  تسا . باهو  يادـخب  عوجر  زا  باوبا  عیمج  رد  ار  ام  دـشاب  امـشب  راک  رـس و  ار  ام  هاگ  ره  نوعجار ،  هیلا  اـنا  هَّلل و  اـنإف  دوب :
لها رس  رب  بغش  روش و  لامک  اب  تشرد  درم  رازه  راهچ  اب  ماش  یلاو  رادرس  دماغ  نبا  هک  دیناسر  ربخ  هدمآ  ام  دزن  لوقلا  حیحـص  يدرم 

ناودـع لها  هرفک و  فیاوط  یقاب  رزخ و  لـها  مور و  لـها  تراـغ  هچناـنچ  دومن ، ناناملـسم  نآ  جاراـت  تراـغ و  دروآ و  نوخیبش  راـبنا 
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يادخ دیناسر ، لتق  هب  سدقت  یلاعت و  دزیا  ترـضح  صلاخ  ناگدنب  الـضف و  ءاحلـص و  زا  ریثک  عمج  اب  ار  ناسح  نبا  نم  لماع  دنیامن و 
نآ زا  عینش  رما  نینچ  هتسناد  لالح  ار  نامیا  لها  لتق  تراغ و  هک  نادان  قفانم  نآ  دنادرگ و  میقم  میعنلا  تانجب  ار  ءادهش  نآ  میرک  نانم 
نز ود  رـس  رب  دـناسر  منهجب  ار  وا  ماش  لها  مائل  نیبصعتم  زا  یعمج  هک  دیـسر  نمب  لتق  داسف و  همه  نیا  اب  دـمآ و  روهظب  عیقوتیب  قفانم 
زا هعنقم  اذـه  عم  دـندومن ، تهارک  ربـج و  يور  زا  تروع  ود  نآ  فاـفع  رتـس و  کـته  دـندمآرد و  هدـهاعم  هیمذ  رگید  هملـسم و  یکی 
ات ود  نآ  دندیـشک و  ار  ناشیا  زربم  وزاب و  زا  دـنب  وزاـب  ياـپ و  زا  لاـخلخ  نینچ  مه  تسد و  زا  هنیـس و  شوگ و  زا  هراوشوگ  ناـشرس و 

يدحا چیه  دندومنیم  ناناملسم   229 ص : ج2 ، جاجتحالا ، هب  هثاغتـسا  اهنآ  دنچ  ره  و  دوبن ، هملظ  نآ  عافدـنا  عانتما و  تردـق  ار  تروع 
نادنچ اهنآ  یسر  دوخ  رب  تظفاحم و  رد  نمؤم  رگا  دنک ، ناشیا  تیامح  ترـصن و  هک  دوبن  ریهظ  ریـصن و  دسرب و  ناشیا  دایرفب  هک  دوبن 

لک هابجع و  اـیف  دوب . بیثم  راـکوکین و  رما  نآ  رد  هکلب  دوبن  مولم  نم  دزن  رد  دـشیم  بیـصنیب  دوخ  راعتـسم  تاـیح  زا  هک  دومنیم  یعس 
امش یلدیب  یگدنکارپ و  لطاب و  رما  رب  ناشیا  قافتا  هطساوب  هلطبم  تعامج  نآ  ترصن  رفظ و  زا  ارم  تسا  بجعت  رایـسب  رایـسب  بجعلا ، 

و دزادنایم ، امش  فرطب  ریت  سک  همه  دیدش  نامدرم  ریت  هناشن  یتریغیب  زا  لثمب  امش  دوخ  قح  زا  امش  تقفارم  تقفاوم و  مدع  هطساوب 
نیا اب  دیدش و  دابعلا  بر  یـصاع  دینادیمن و  دادس  باوص و  دانع  قافن و  لها  اب  داهج  وزغ و  و  دـیزادنایمن ، دوخ  مصخ  يوسب  ریت  امش 

ارحص و رد  یتدم  اهنآ  دشاب  هتشگ  بیاغ  اهنآ  زا  نابراس  هک  هتسج  راطق  زا  هتخیـسگ  راهم  نارتش  دننام  امـش  دیلاحـشوخ  یـضار و  لاح 
زا دنار  ار  اهنآ  بناجکی  زا  دنچ  ره  دیامن  عمج  ار  نارتش  نآ  دیآ  دنک  هدارا  یـسک  نوچ  یتدـم  زا  دـعب  دنـشاب  هدـیرچ  دوخ  رـسب  نابایب 

دوخ ماما  تعباتم  رما و  تعاطا  و  دـنیامن ، دوخ  عاضوا  كرت  دـنیاینرد  راطق  راهمب و  الـصا  دـنزیرگ و  هتـشگ  قرفتم  یمامت  رگید  فرط 
. مالسلا دنیامرفن و 

، لاتق برح و  ریغ  رد  تشون  ترضح  نآب  هک  تباتک  باوج  رد  هیوعم  رب  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  جاجتحا  نایب  رکذ 

تجح نسحا  نیا  و  لاتق ، برح و  ریغ  رد  تشون  ترـضح  نآب  هک  تباتک  باوج  رد  هیوعم  رب  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  جاجتحا  نایب  رکذ 
يارب ار  ص )  ) یفطصم دمحم  یلاعت ، هلا  ترضح  هک  يدومن  روکذم  اجنآ  رد  دیسر  امب  هیوعم  يا  وت  تباتک  دعب  اما  تسا : نآ  بوصا  و 

ایند امـش  فرط  زا  هک  یتسار  یتسردـب و  نالف  نالف و  وا  باحـصا  يراـی  ترـصنب و  دـینادرگ  دـیؤم  ار  ترـضح  نآ  دـیزگرب و  وا  نید 
يادـخ هک  ءالبب  یهد  ربخ  ار  ام  ات  دـینادرگ  ام  لباقم  ارت  هکنآ  تهجب  دومن  ادـیوه  رهاظ و  رایـسب  بجعت  امب   230 ص : ج2 ، جاجتحالا ،

لقن و اما  تما  داشرا  تیاده و  توبن و  ءاطعا  زا  دومن  تضافا  امب  تزعلا  بر  ترضح  هک  تمعن  دینادرگ و  ربخم  التبم و  نآب  ار  ام  ربکا 
یـصخش هک  تسنآ  تباب  زا  دیـسر  مالع  دزیا  ترـضح  زا  هک  مارکا  لاـح و  تاـجرد  نیا  مارتحا و  لاـمک و  بتارم  نیا  اـمب  امـش  ماـقرا 

هکنآ بابرا  ام و  دراد  دالب  ریاس  رمت  زا  یتدایز  هبتر  تذل  دهش و  یبوخ  رد  دلب  نآ  يامرخ  هچ  دیامن  رجه  يامرخ  دزن  رد  امرخ  فیرعت 
نآ رد  دیامن و  تموادم  راهنلا  تاعاس  لیللا و  ءانا  رد  تامارم  يراد و  نامگ  ملعت  میلعت و  رد  هتسویپ  هک  یصخش  شیپ  رد  يدتبم  یسک 

تلاهج ینادان و  نیع  ترارح  نیاب  تکرح و  نیاب  مادـقا  نیقی  دـیامرف  دوخ  تفرعم  فوقو و  لامک  راهظا  دـنک  ادـیپ  مامت  تراهم  باـب 
نامدرم یمامت  یگمه و  زا  لضفا  مالسا  رد  ناشیا  هک  تسا  نانچ  نامدرم  زا  یضعب  قح  رد  امـش  نامگ  هکنآ  رگید  لقع و  دزن  رد  تسا 

امش و زا  لضفا  نامدرم و  نآ  دالوا  هچ  تسامش  ینیشنهشوگ  لزع و  بجوم  نامه  دشاب  مامت  رگا  هک  تسیرما  امـش  ياوعد  نیا  دنتـسه 
صقان و رما  نآ  رگا  دشابن و  تصخر  زیاج و  تماما  ياوعد  ار  امـش  سپ  دنرـضاح  دندومن  نایغط  فالخ و  راهظا  نیزا  رتشیپ  هک  ناشیا 

تعامج زا  مادـک  چـیه  سوسم  هن  سیاس و  هکنآ  هن  و  لوضفم ، هن  لضاف و  امـش  هن  هیوعم  يا  دوشن . قحلم  امـشب  نآ  ناصقن  دوب  ماـمتان 
رد تقبـس  زا  تسا  تعامج  نیا  تاقبط  فیرعت  ناشیا و  تاجرد  بیترت  نیلوا  نیرجاهم  نایم  زیمت  دـندوبن و  هفیاط  نیا  ءانبا  اقلط و  امش 

ببس هک  بجعتم  رما  ره  رد  تاهیه  تاهیه  ماقم  لحم و  عیمج  رد  نامیپ  دهعب و  افو  مانالا و  دیس  ترـضح  رما  دایقنا  تعاطا و  مالـسا و 
تیاغب نآ  زا  وت  هک  تسیزیچ  امـش  راختفا  هیوعم  يا  تسا . لمعتـسم  نآ   231 ص : ج2 ، جاجتحالا ، رد  ظفل  نیا  دشاب  تفگـش  بجعت و 
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مدرم ریاس  رب  امـش و  رب  مکح  ار  وا  هک  سک  نآ  رب  ینک  مکح  هکنآ  رب  يدومن  لابقا  هنوگچ  وت  لاحلا  يو و  روجهم  تیاـهنیب  يرود و 
ار دوخ  يرادـن  لاح  هبتر و  لامک و  ملع و  رد  تردـق  هچنانچ  هک  دـیاب  یتسین ؟ دوخ  تقاـط  تردـقب و  علطم  فراـع و  وت  اـیآ  تساور ،

دنع نم  رفاظ  رفظ  درادـن و  ناصقن  امـش  رب  بولغم  یگبلغ  هچ  ینامزاب  نآ  زا  يرادـن  شیاجنگ  شیوخ  هلـصوح  رد  هچنآ  یناد و  رخأتم 
وت ایآ  دـیناریح  تام و  قاقـش  تلاهج  يادـیب  رد  نادرگرـس و  قافن  هیت  رد  امـش  هک  اریز  دراین  يور  یلاعت  هَّللا  ءادـعا  ریاـسب  امـشب و  هَّللا 
هلا ترـضح  هار  رد  هک  نیرجاهم  موق  میاـمنیم  تزعلا  بر  ترـضح  تمعن  زا  تیاـکح  ثیدـح و  نکیل  و  متـسین ، وت  ربخم  نم  ینیبیم 

ناسحا لضفب و  نانج  تاجرد  رد  ار  ناشیا  یگمه  نانم  دزیا  دندش  دیهش  ات  دندومن  ص )  ) لوسر تیب  لها  نیقفانم  هَّللا و  ءادعا  اب  داهج 
دیجم دزیا  لوسر  ترضح  دنیوگ و  ءادهشلا  دیس  ار  وا  دیدرگ  دعستسم  تداهش  هجردب  ام  هلـسلس  زا  هک  یـسک  هک  نآ  ات  دیامن  نایاپیب 

رافک اب  داهج  نامز  رد  هک  ار  نامیا  مالـسا و  لها  زا  موق  يدـیدن  وت  اما  دـینادرگ  صوصخم  ریبکت  داتفه  هب  زامن  رد  ار  دیعـس  دیهـش  نآ 
فرشم تداهش  تداعـس  فرـشب  هک  ام  هلـسلس  زا  یکی  هب  دومرف  تیانع  ناسحا و  تعامج  نآ  داحآ  رهب  هچنآ  دینادرگ و  مرکم  ززعم و 
دوجولا بجاو  ترضح  رگا  و  دنیوگ . نیحانجلا  وذ  ار  وا  تسا و  رایط  تنج  رد  تقو  نیا  رد  دومن و  تقفـش  تمحرم و  لاب  رپ و  هتـشگ 

فوعـشم رورـسم و  نآب  ناـنمؤم  ياـهلد  هک  مدومنیم  دوخ  لـیاضف  رکذ  نم  هنیآ  ره  دومنیمن  سفن  فیرعت  هیکزت و  زا  مدرم  عنم  یهن و 
نکم نایب  نانخـس  دوخ  فرط  زا  وت  نکیل  و  دـیدرگیمن ، نارگ  لالم و  نآ  زا  ناگدنونـش  شوگ  دـیدرگیم و   232 ص : ج2 ، جاجتحالا ،
يارب زا  عیانـص  نامدرم  ریاس  میدوخ و  راگدرورپ  عیانـص  اـم  و  تسا ، ناـیع  حـضاو و  نم  رب  هوجولا  لـک  نم  وت  لاوحا  تقیقح  هک  اریز 

اب طولخم  ار  امش  رگا  هچ  دیامنیمن  امش  موق  اب  هطلاخم  زا  عونمم  ار  ام  ام  هقباس  لیاضف  تزعلا و  بر  ترـضح  زا  ام  میدق  تزع  دناام و 
اما ایند ، راد  رد  تسافکا  لمع  لعف و  نیا  دینک  حاکن  ام  بناج  زا  امش  ای  میئامن  هحکانم  امش  فرط  زا  هکنیا  لثم  میدینادرگ  دوخ  هلسلس 

نئاخ و امش  زا  قداص و  یبن  ام  زا  هک  دشاب  نارگید  امـش و  نایم  يواست  نوچ  تسین و  تزع  مارتحا و  هنوگ  چیه  ترخآ  راد  رد  ار  امش 
لها بابـش  يدیـس  ام  زا  تسا و  يزعلا  دبع  زا  هیانک  نآ  فالخالا  دـسا  امـش  زا  تسا و  هَّللا  دـسا  ام  زا  تسا  هبتع  نآ  هک  تسا  بذـکم 
یبن ترضح  هک  اریز  دومن ، هدارا  ار  طیعم  یبا  نبا  هیبص  مالک  نیا  زا  ع )  ) نینمؤملا ریما  ترضح  تسا ، رانلا  ۀیبص  امـش  زا  و  تسا ، هنجلا 
مکح نب  ناورم  دـلو  قلخ ؟؟؟ رد  نآ  هک  دـنیوگ  یـضعب  دـنران و  باحـصا  ناـشیا  هک : دومرف  وا  ماوقا  یـضعب  هیبـص و  قح  رد  دومحملا 

همع نآ  تسا و  بطحلا  ۀـلامح  امـش  زا  نیملاعلا و  ءاسن  ریخ  اـم  زا  هک  دومرف : و  دوب ، هیبصب  یمـسم  زین  وا  دـالوا  زا  یکی  هک  اریز  تسا ،
دیس ترضح  باحصا  عومسم  ایارب  ریاس  رب  امش و  رب  ام  مالـسا  میدقت  رامـشیب  امـش  ياهیدب  زا  تسا و  رایـسب  ام  ياهیبوخ  زا  دوب  هیوعم 

. تسا عماج  ار - ام  عاضوا  لاوحا و  رداون  یلاعت  يادخ  باتک  ددرگن و  عوفدم  امش  تیلهاج  دیدرگ و  یلاعت  هَّللا  قلخ  عیمج  هکلب  يرولا 
َّنِإ یلاعت : هلوق  وه  233 و  ص : ج2 ، جاجتحالا ، هیآ 75 ) لافنالا   ) ِهَّللا ِباتِک  ِیف  ٍضْعَِبب  یلْوَأ  ْمُهُـضَْعب  ِماحْرَْألا  اُولوُأ  َو  یلاـعت : هلوق  وه  و 

تیالوب یلوا  راب  کی  اـم  سپ  هیآ 68 ) نارمع  لآ  : ) َنِینِمْؤُْملا ُِّیلَو  ُهَّللا  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  ُِّیبَّنلا  اَذـه  َو  ُهوـُعَبَّتا  َنیِذََّلل  َمیِهاْربِإـِب  ِساَّنلا  َیلْوَأ 
يدحا ام  ریغ  هب  میشاب و  تزعلا  بر  ترضح  تعباتم  تعاط و  هعیرذب  یلوا  يرخا  ةرم  میشاب و  همحرلا  یبن  ترضح  تبارق  هلیـسوب  تما 

هب تبارق  ياوعد  نامه  دـندومن  راصنا  رب  رجاهم  تعامج  هفیقـسلا  موی  رد  هک  یتجح  دـشابن و  تصخر  اور و  تیالو  تماما و  ياوعد  ار 
رفظ ثعاب  همحرلا  یبن  یشیوخ  هطبار  تبارق و  هقالع  نیمه  رگا  دنتفای و  راصنا  رب  رفظ  هلیسو  نامه  هب  و  دوب ، ص )  ) هَّللا لوسر  ترـضح 
ریغ هب  راصنا  رب  رجاهم  جاجتحا  رگا  و  نارگید ، امش و  هن  دشاب  هوبنلا  تیب  لها  ام  قح  تیالو  تفالخ و  سپ  دوب  تما  تماما  تیالو و  رب 

هک دندومنیم  رجاهم  رب  هدعاس  ینب  هفیقس  رد  تما  عامتجا  ماگنه  رد  هک  راصنا  ياوعد  سپ  دشاب  تزعلا  بر  لوسر  تبسن  تبارق  تّلع 
رب هک  تسنآ  نم  قح  رد  هیوعم  يا  وت  نامگ  تسا و  رارقرب  یقاب  دـشاب ، ررقم  تفـالخ  رما  ماـجنا  يارب  يریما  مه  امـش  زا  يریما و  اـم  زا 

دـشاب نینچ  رگا  ضرفلاب  تسناتهب ، نیع  عقاو و  فالخ  نامگ  نیا  مدرکیم  متـس  ملظ و  تعامج  نآ  قح  رد  مدربیم و  دـسح  اـفلخ  همه 
هک یتـفگ  هچنآ  ددرگ و  ناـیع  رهاـظ و  نآ  بیع  وـت  زا  هک  تسا  یتیاکـش  نیا  تـفگ و  دـیاب  نآ  رذـع  ارت  اـت  تـسین  وـت  رب  نآ  تیاـنج 
رب هتـسب  نآ  رب  راهم  هتـشر  ات  دننکیم  بوچ  ار  شکرـس  نارتش  ینیب  هچنانچ  نم  دنیامن  تعزانم  نم  اب  درمت و  نم  تعیابم  زا  هک  یتعامج 
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هدارا وت  هک  تسا  مسق  هئاقب  یلاعت و  هَّللا  تاذب  مرآرد  دوخ  نایب  تعیب و  هب  هدرک  نادّرمتم  تقو  نآ  رد  نامـسیر  عون  نامهب  دـندنب  راطق 
اوسر حضتفم و  اذهل  يدومن   234 ص : ج2 ، جاجتحالا ، ار  نتشیوخ  تحیـضف  هدارا  يدومرف و  دوخ  حدم  هک  يدومن  دوخ  سفن  تمذم 

ددرگن عجار  تزعلا  بر  هدنب  نآ  رب  تلذ  صقن و  عون  چیه  الـصا  ددرگ  مولظم  ملاظ  ملظ  هلیـسوب  ملـسم  درم  رگا  هک  دیتسنادن  دـیدش و 
راک ام و  رما  باتک  رد  هچنآ  اما  وت و  ریغ  رب  تسین  تجح  نیا  مه  دـسر و  مهب  نیقی  رد  بیر  نید و  رد  یکـش  ار  نمؤم  نآ  هک  یماداـم 

يدروآ ياـجب  ناـمثعب  تبـسن  وت  هک  یتقفـش  محر و  زا  يدرگ  باـجم  مـالک  نیا  زا  وـت  هک  دـیاب  يدـینادرگ  روکذـم  ناـفع  نب  ناـمثع 
هتـشگن وا  نکمت  عنام  یتدم  هدومن و  تیاده  وا  لباقمب  ار  وا  هتـشاد و  لوذبم  نآ  باب  رد  ار  دوخ  ترـصن  هک  یـسک  نآ  منادب  مهاوخیم 

ات دومن  ثادـحا  وا  رب  رگید  ثداوح  اذـه  عم  دومرف  یخارت  ریخأت و  باب  نآ  رد  سک  نآ  ددرگ  ترـصن  بلط  وا  زا  هک  یـسک  ار  وا  اـیآ 
مسق ملاع  يادخب  هَّللا  الک و  اشاح و  لوا ؟ صخش  نآ  ای  تسوا ، رب  نمـشد  سک  نیا  ایآ  دیدرگ  يراج  وا  رب  ربکا  دزیا  ردق  اضق و  هکنآ 

بر ترـضح  ینعی  هیآ 18 ) بازحا   ) اًـلِیلَق اَّلِإ  َسْأَْـبلا  َنُوتْأَـی  ـال  َو  اـْنَیلِإ  َُّملَه  ْمِِهناوْخِإـِل  َنِیِلئاـْقلا  َو  ْمُْکنِم  َنِیقِّوَعُْملا  ُهَّللا  ُمَْلعَی  ْدَـق  هک : تسا 
ترـصن تیادـه و  قیرطب  تلالد  دوخ  ناردارب  نارایب و  هک  ترـصنب  لئاق  لاحب  امـش و  تعامج  زا  ترـصن  عنام  لاحب  تسا  ملاع  تزعلا 

دـشیم رهاظ  حناس و  هثدحم  تعدب  روما  وا  زا  هکنآ  هلیـسوب  نم  اب  هک  اریز  مهاوخیمن  واب  تبـسن  نم  راکنا  باب  رد  ترذعم  نم  دیامن و 
مهتم رماـب  ار  وا  مدرم  هک  یـسک  اـسب  اـما  تسین  بجع  امـش  داـقتعاب  دوب  هاـنگ  نیا  رگا  مدومنیم  وا  تیادـه  داـشرا و  هتـشگ  عناـم  ار  وا 
مهتم ار  وا  امش  مدرم  هک  هدننکتحیـصن  اسب  و  دشابن ، هانگ  ریـصقت و  عون  چیه  هلا  ترـضح  دزن  رد  ار  وا  الـصا  دننک و  تمالم  هدینادرگ 

هیلع هَّللاب  الا  یقیفوت  ام  تعطتـسا و  ام  حالـصالا  ـالا  تدرا  اـم  و  دوب : هزنم  اربم و  تمهت  نآ  زا  وا  دـننادرگ و   235 ص : ج2 ، جاجتحالا ،
زا هک  قیقحت  یتسردـب و  سپ  تسین ، يزیچ  ریـشمش  ریغب  امـش  دزن  رد  ارم  باحـصا  ارم و  هک  يدومن  رکذ  هچنآ  و  بینا ،  هیلا  تلکوـت و 

ماگنه رد  بلطملا  دبع  ونب  هک  يدید  زگره  ایآ  یتشادرب  نت  هب  تیراعب  نم  زا  نخس  نیا  هکنآ  زا  دعب  يدروآ  هدنخب  ار  یملاع  مالک  نیا 
نیا رد  ربص  كدنا  ار  امش  دندرگرب ؟ لاتق  گنج و  زا  هتشگ  فیاخ  ریغ  ریشمش  هب  و  دندرگ ، برطضم  هدیسرت  نمشد  زا  برح  لادج و 
بلط ار  وا  وت  هک  ار  نآ  دـنک  بلط  مزر  نادـیم  رد  هک  ارت  دـشاب  دوز  دنـسریم و  وـتب  نم  نازراـبم  زا  ینـالف  هک  تسنیا  تسراـک ، رد  رما 

نیعبات راصنا و  رجاهم و  زا  شیج  اب  وا  بقاعت  رد  زین  ارم  یئامن و  رایتخا  يرود  وا  زا  وت  هکنآ  دـیآ  وت  هب  کـیدزن  رایـسب  رایـسب  یتشاد و 
عفترم عطاستم و  تیاهنیب  تعامج  نیا  رابغ  درگ و  تخـس و  تیاغب  هفیاط  نیا  ماحدزا  موجه و  هک  رثآم  ترـصن  رکاسع  یقاب  ناـسحاب و 

ار نید  ءادـعا  داهج  تاقالم و  مدرم  تعامج و  نیا  هچ  دـیناد  هدیـسر  هتـشگ  گرم  لیوارـسب  لبرـسم  سبلم و  یماـمت  یگمه و  ددرگ ،
دـنرگید و کی  تبحاصم  رفـس  نیا  رد  رگید  ضعب  تایرذ  اب  نایعا  ضعب  ریاـشع  تاـیرذ و  دـنراد و  ناـشیا  راـگدرورپ  ياـقل  زا  رتسود 
لاخ و دوخ و  ردارب  نآ  لاصتا  برـض  لاضن و  فویـس  عقاوم  هب  فراـع  ملاـع و  وت  تسا و  رمک  رد  ار  ناـیعا  همه  هیمـشاه  ياهریـشمش 

هیآ 83) دوه   ) ٍدیِعَِبب َنیِِملاَّظلا  َنِم  َیِه  ام  َو  دومرف : توالت  ار  هیآ  نیا  هلآ  ترضح  یلو  نآ  هاگنآ  دوب ، دهاوخ  وت  لها  تدج و 

. دینادرگ بوتکم  هیوعم  يوسب  رگید  هبترم  رد  ردیح  نینمؤملا  ریما  ترضح  هک  تباتک  جاجتحا  نایب  رکذ 

اما  236 ص : ج2 ، جاجتحالا ، دینادرگ . بوتکم  هیوعم  يوسب  رگید  هبترم  رد  ردیح  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هک  تباتک  جاجتحا  نایب  رکذ 
ام یکیدزن  نیا  رد  اما  دوب  تطلاخم  لاصتا و  تفلا و  عامتجا و  قباس  رد  يدرک  رکذ  هچنانچ  امـش  ام و  ناـیم  هک  یتسار  یتسردـب و  دـعب 

تمدخب مالـسا  راهظا  هکنآ  زا  دـعب  دـیتشگ و  رفاک  امـش  و  میدروآ ، نانم  دزیا  ترـضحب  نامیا  ام  هچ  دیـسر  مهب  تقرافم  امـش  ام و  نیب 
يدومنن و تماقتسا  تاهدیقع  رب  وت  و  دومرف ، رایتخا  ترفاسم  ترخآ  ملاعب  همحرلا  یبن  ترضح  نوچ  يدومن  ص )  ) مانالا دیس  ترـضح 
زا دعب  اما  دیدومنن  تیهارک  ربج و  نودب  هکلب  تبغر  عوطب و  تعاطا  مالسا و  امش  زا  يدحا  چیه  میدوب و  میقتسم  میوق  نید  جهنم  رب  ام 

هلیسوب بعش  عباوت و  اب  امش  دندوب  هدش  فرشم  نامیا  مالسا و  فرـشب  برعلا  مجعلا و  یبن  ترـضح  فوخ  هب  برح  امـش و  هورگ  هکنآ 
هشیاع تیعمج  قرفت  ببس  ریبز و  هحلط و  لتق  لمحتم  نم  هک  يدومن  رکذ  هچ  نآ  دیدرک و  مالسا  راهظا  هتشگ  برطضم  رطـضم و  ربج 
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شترذعم امش و  رب  نآ  تیانج  سپ  تسا ، یفخم  امش  رب  نآ  تقیقح  هک  تسیرما  نیا  مدومن  لوزن  هفوک  هرصب و  نایم  رد  مدش و  هریغ  و 
، دوـب دـیهاوخ  امـش  رـس  هینـالع و  يور  زا  نم  لـتاقم  براـحم و  رجاـهم  راـصنا و  زا  هک  يدرک  روکذـم  هـچ  نآ  و  تـسین ، امـش  فرطب 

دزنب نم  هک  راد  عمج  دوخ  رطاخ  دشاب  هدوب  لیجعت  ارت  رگا  تشگ  عطقنم  دش  راتفرگ  ناناملـسم  يریـساب  تردارب  هک  يزور  زا  ترجاهم 
ررقم ثوعبم و  راگدرورپ  ترضح  ارم  هچ  منادرگ  راکشآ  رهاظ و  امـشب  راز  راک  نادیم  رد  ار  امـش  لادج  لاتق و  تقیقح  و  مسریم ، امش 
دـسا ینب  ردارب  هچناـنچ  دوب  دـهاوخ  نآ  زا  رتـهب  هچ  یئآ  نم  دزنب  يدومن  یتـسد  شیپ  وـت  رگا  دوـمن و  رارـشا  ریاـس  امـش و  تیذا  يارب 

داجنا و راوغا و  نیب  بصاخب  مهریصن  فیـصلا  حایر  نیلبقتـسم  رعـش :  237 ص : ج2 ، جاـجتحالا ، دومرف : ناـیب  رعـش  نآ  رد  نآ  تقیقح 
يادـخب هَّللا  و  شیپ . رد  مداد  مارآ  رقم و  رقـسلا  رادـب  هدومن  لوتقم  نآب  ماقم  کی  رد  ار  تردارب  لاخ و  دـج و  هک  ماـف  شتآ  غیت  ناـمه 

لقعب نیا  هچ  ینادیم ، فالخ  فازگیب و  تسا  فالغ  رد  نامیا  لاعتم و  دـنوادخ  رکذ  زا  وا  لد  هک  ار  یـسک  زین  وت  هک  تسا  مسق  ملاع 
رب يدش  علطم  نابدرنب و  یتشگ  دعاصتم  وت  هک  دیوگ  وتب  یـسک  هک  تسنآ  یلوا  هکلب  تسا  هیواعمب  هیانک  نیا  تسا و  کیدزن  لقاع  ره 

هچنآ تیاعر  یتسین و  دوخ  هدرک  مگ  یپ  رد  وت  هک  اریز  تسین  ناسیونربخ  زا  الـصا  هک  یتسناد  و  نامگ ، هبـشیب و  دوخ  ياهیدـب  لحم 
نآ و لها  زا  هک  يرما  شهاوخ  بلط و  يدومن و  ضعب  یطخم و  دوخ  دح  راوید  زا  ياپ  يدرکن و  يدرک  فرص  نآ  يارب  رمع  رثکا  هک 
تهباشم و ارت  دـشابن و  روجهم  عرـش  روط  زا  تلمع  هویـش و  رود و  وت  لـعف  زا  وت  لوق  نوچ  سپ  يدومرف  يدوبن  نآ  ناـکم  ندـعم و  زا 

سدـقالا یبن  ترـضح  رکنم  سـسؤم و  ریغ  لطاب  روما  يانمت  سفن و  یعاود  هلیـسوب  اهنآ  هچ  وت  لاوخا  مامعاب و  تسا  کیدزن  تلثامم 
هلـسلس زا  زگره  هک  ینادـیم  وت  هچنانچ  دندیـسر  لتقب  ات  دـندومن  دوخ  لتقم  عراصمب و  مامت  تعراسم  هتـشگ  سدـقت  یلاعت و  هَّللا  مالس 

دنتشگ و رادبآ  ریـشمش  برـضب  یمیمح  شیوخ و  تظفاحم  یمیرح و  زا  تعنامم  یتقو  چیه  رد  دنتـشادن و  یگرزب  هعفادم  تردق  امش 
يدرک نایب  ناوارف  نانخـس  نامثع  هلیبق  باب  رد  دـیدشن و  رابج  دزیا  ناگدـنب  نایم  رد  حلـص  يداب  راکیپ و  برح و  رـشابم  هاگ  چـیه  رد 

زا دعب  دـندرک و  داسف  ات  تخیگنارب  ار  یعمج   238 ص : ج2 ، جاجتحالا ، دندش  ناتـسدمه  اب  نامیپ  دهعب و  نامدرم  هک  ینامز  رد  نامثع 
يدینادرگ دوخ  رطاخ  زوکرم  وت  هچنآ  اما  متـشاذگ  لج  زع و  يادخ  باتکب  ار  ناشیا  نم  يدومن  نم  لتقب  بیغرت  صیرحت و  ار  موق  نآ 

ناـشیا نتفرگ  ریـش  لـصف  لوا  رد  هک  ناـشردام  ناتـسپ  زا  تسا ، ناـیبص  بیرف  عادـخ و  تباـب  زا  نآ  يرآ  لـمع  زیحب  هک  يراد  هدارا  و 
. تسا مالسا  لها  هک  یسکب  داب  نم  مالس  دینادرگ و  لومعم 

: دومن ماقرا  هیواعم  هتشون  و  تباتک ، باوج  رد  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  ترضح  هک  تباتک  نایب  رکذ 

وت تعباتم  هیوعم ، يا  هَّللا ، ناحبسف  دومن : ماقرا  هیواعم  هتشون  و  تباتک ، باوج  رد  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  ترـضح  هک  تباتک  نایب  رکذ 
حارطا و هیعرش و  قیاقح  عنصت  اب  تسا  رایسب  تیاغب  لیم  زا  تیعبت  رایتخا و  تسا و  سفن  شهاوخ  هتساوخ و  یعاود و  سوه و  اوه و  رب 
رب وت  جاجتحا  ترثک  اما  نآ  رب  تسا  تجح  وت  رب  ار  نانم  دزیا  ناگدنب  نآ و  هب  دننک  هعلاطم  ارت  تزعلا  بر  ترضح  هک  همکحم  ياهغیت 

يدـش وتب  دـیاع  عجار و  ترـصن  هک  ییاـج  رد  ناـمثع  ترـصن  وت  هک  اریز  تسا ، ناوارف  بجعت  رما  نآ  رد  ارم  ناـمثع  هلیبق  باـب  رد  اـم 
نایع حـضاو و  ناگمه  رب  نآ  قیاقح  هچنانچ  يدومن ، بوکنم  لوذـخم و  ار  وا  يدومنن  تعجر  وت  هب  ترـصن  هک  ياـج  ره  و  يدومنیم ،

رایـسب و لـیاضف  ارم  هک  دـینادرگ  بوـتکم  ع )  ) یلع ترـضح  تمدـخب  تباـتک  هیوـعم  هک : هدـیبع  وـبا  زا  تسا  تیاور  مالـسلا . تـسا و 
دوب و ام  داماد  ربمغیپ  مالسا و  مایا  رد  دش  ناشیا  هاشداپ  نآ  زا  دعب  موقلا و  دیس  تیلهاج  نامز  رد  مردپ  هک  اریز  تسا ، رامـشیب  تالامک 

ریما ترضح  نوچ   239 ص : ج2 ، جاجتحالا ، میراد . زین  رگید  لیاضف  میدوب و  نینمؤملا  لاخ  یحو و  بتاک  و  ص )  ) هَّللا لوسر  رهص  ام 
: رعـش نآ  دزنب  سیونب  مالغ  يا  دـیامنیم ، راختفا  نمب  دوخ  لیاضفب  دابکالا  هلکآ  نبا  هک  دومرف  دومن ، هیوعم  باتک  هعلاطم  ع )  ) نینمؤملا
ینکس و دمحم  تنب  یما و  نبا  هکئالملا  عم  ریطت  یحضی  یسمی و  يذلا  رفعج  یمع و  ءادهشلا  دیس  ةزمح  يرهص و  یخا و  یبنلا  دمحم 
وا تغلب  ام  امالغ  ارط  مالسالا  یلا  مکتقبس  یمهسک ؟- مهس  هل  مکیاف  اهنم  يادلو  دمحا  یطبس  یمد و  یمحل و  اهمحل  طوس ؟؟؟ یسرع 
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يذلا لجرلا  انا  یمخ  ریدغ  موی  هَّللا  لوسر  مکیلع  هتیالو  یل  بجوا  یما و  نطب  یف  یبنلاب  ارقم  الفط  تنک  ةالصلا و  تیلـص  یملح و  نا 
بوتکم دومرف  هچنآ  مانالا  ماما  رما  بسح  مالغ  یملظب  ادـغ  هل  الا  یقلی  نمل  لیو  مث  لیو ، مث  لیوف  ملـس  مویلا  ۀـهیرک و  مویل  هورکنت  ال 

هیوعم نوچ  دومن ، لاسرا  ار  نآ  هیوعم  دزنب  دـصرتم  نایودـف  دـمتعم و  نایعیـش  زا  یکی  بوحـصمب  دوبعم  دزیا  ترـضح  یلو  نآ  دومن و 
بابرا و زا  يدحا  چیه  باتک  نیا  توالت  زا  دعب  تفگ : هدروآ  یصاع  صاع  ورمعب  يور  دومرف  بوغرم  موظنم  ررد  بوتکم  نآ  هعلاطم 

دننیبن الـصا  هک  دینادرگ  یفخم  یعون  هب  هکلب  دنناوخن ، ار  باتک  نیا  دندرگن و  دـیاب  تقیقح  رما و  نیا  رب  علطم  ماش  لها  صوصخ  تلم 
یلع بسن  بسح و  رب  عالطا  تباتک و  نیا  توالت  هعلاطم و   240 ص : ج2 ، جاجتحالا ، زا  دعب  دمآ  لزلزتم  ام  زا  ماش  مدرم  الصا  هک  اریز 

هنع هَّللا  یـضر  رـسای  رامع  نوچ  هک  تسا  لوقنم  يورم و  ع )  ) قداصلا دمحم  نب  رفعج  مامهلا  ماما  زا  دنیامن . بلاط  یبا  نبا  هب  لیم  (ع )
شعترم و ماجنارس  هریت  هفیاط  نآ  زا  ریثک  قلخ  حراوج  ءاضعا و  دیسر  ماش  لهاب  مالع  دزیا  هدنب  نآ  لتق  تداهش و  ربخ  دیدرگ و  لوتقم 

درم نآ  لاحلا  دـنناسر و  لتق  هب  هیغاب  هئف  ارت  هک : دومرف  رامع  باب  رد  هیربلا  دیـس  ترـضح  هک : دـنتفگ  رگید  کی  اـب  دـیدرگ و  مارآیب 
همدقم نیا  زا  دندش  دوب  همحرلا  یبن  ترضح  تمدخ  رد  یتدم  هک  حلاص  درم  نآ  تداهش  رشابم  ام  مدرم  هدش و  هتشک  ام  نایم  رد  ملسم 

ار دوخ  دومن  عامتـسا  ساـنلا  ریاـس  زا  ار  نانخـس  عون  نیا  صاـع  ورمع  نوچ  دـناهیغاب ، هئف  وا  هعبت  هیواـعم و  هک  هدـش  صخـشم  مولعم و 
فصو دح  زا  هدایز  بوشآ  بارطـضا و  ناجیه و  هنتف و  نامدرم  نایم  رد  نینمؤملا  ریما  ای  هک : تفگ  دیناسر و  هیوعم  هب  مامت  بارطـضاب 

صاع ورمع  هچ ؟ يارب  تفگ : هیواعم  تسین . ناکما  لباق  رـسیم و  زیچ  ود  نآ  نیکـست  هک  دـیدرگ  نایع  حـضاو و  روهظ  هصنم  رب  ناـیب  و 
ترـضح نآ  هک  دنراد  رطاخ  رد  ار  ص )  ) رـشبلا دیـس  ترـضح  مالک  نآ  رکـسع  زا  يدحا  ره  هک  اریز  رـسای ، رامع  لتق  هطـساوب  تفگ :

رکـسع ریاس  قیرطب  وت  ورمع  يا  تفگ : هیوعم   241 ص : ج2 ، جاجتحالا ، خلا . ۀیغابلا  ۀـئفلا  کلتقتـس  هک : دومرف  باطخ  رامع  هب  يزور 
لتقب یلع  ار  وا  هکلب  میدرکن  تما  چیه  لادـج  لاتقب و  تلالد  ار  وا  میدرواین و  لتقب  ار  رامع  ام  هک  اریز  يدرک  طلغ  رـسای  رامع  قح  رد 
رامع يارب  ردـق  اضق و  بجومب  هچنآ  ات  تخادـنا  ام  نایزاغ  ریـشمش  ریت و  نایم  رد  هدومن  تلم  باـبرا  هلتاـقمب  تلـالد  ار  وا  هک  دـیناسر 

ع)  ) نینمؤملا ریما  ترـضح  فرـشا  عمـسب  صاع  ورمع  هیوعم و  هقداص  ریغ  تاملاکم  هبذاک و  تـالاقم  نوچ  دیـسر  واـب  دوب  ررقم  رـسای 
دیـس ترـضح  نیقیب  هزمح  لتاق  هک  دـیآ  مزـال  دـشاب ، راـتفگ  نیا  لاـثماب  صاـع و  ورمع  هیواـعم و  لوقب  راـک  ساـیق  رگا  تفگ : دیـسر 

نیکرـشم حامر  فویـس و  نایم  رد  هدومن ، نیک  تعدـب و  باـبرا  داـهج  هب  تلـالد  یئاـمن و  هار  ار  وا  ترـضح  نآ  هچ  دـشاب ، نیلـسرملا 
. دیسر تداهشب  ات  تخادنا 

: دومرف بوتکم  صاع  ورمعب  دومنیم ، یملق  هیوعم  هک  تباتک  يانثا  رد  ع )  ) نینمؤملا ریما  ترضح  هچنآ  نایب  رکذ 

وت صاع ، ورمع  يا  دومرف : بوتکم  صاع  ورمعب  دومنیم ، یملق  هیوعم  هک  تباتک  يانثا  رد  ع )  ) نینمؤملا ریما  ترـضح  هچنآ  ناـیب  رکذ 
تسین روتسم  یفخم و  لقاع  چیه  رب  وا  رب  شرتس  کته  روهشم و  رهاظ و  ناگمه  رب  وا  ّیغ  هک  يدینادرگ  يدرم  يایند  عبات  ار  دوخ  نید 

وا رنه  لضف و  بلاط  رثا و  عبات  وت  تسا ، بوسنم  تهافـس  هب  وا  تسلاجم  تطلاخم و  هلیـسوب  میکح  بویعم و  وا  سلجمب  فیرـش  میرک 
هطساوب هک  دشاب  وا  راکـش  هسیرف و  لضاوف  بقرتم  رظتنم و  دیامن و  دنام  وا  بلخم  زا  هک  هلـضف  تهجب  ریـش  تیعبت  بلک  هچنانچ  يدش ،

لها عباـتم  قح و  عباـت  رگا  يدومن  تکرح  لـمع و  نیا  باـکترا  هطـساوب  ترخآ  اـیند و  عییـضت  وت  سپ  دـیابررد ، اـت  دزادـنیب  يزیچ  وا 
نایصع نوچ  لاحلا  يدومنیم ، ترخآ  ایند و  رد  دوخ  بلاطم  كاردا  قح  تعاطا  هلیسوب  نیقی  يدشیم  نآ   242 ص : ج2 ، جاجتحالا ،

امـش زا  نیا  زا  شیب  هچنآب  نایفـس  یبا  نبا  وت و  يازج  نم  دـنادرگ  رداق  وت  رب  ارم  نانم  رداق  ترـضح  رگا  يدرک  رهاظ  ناـیغط  درمت و  و 
ملا ترخآ و  باذع  زا  مقتنم  رابج  ترضح  هچنآ  مشاب  زجاع ؟؟؟ نم  دننام و  یقاب  امش  رگا  مناسریم و  ود  ره  امشب  هتـشگ  رداص  حناس و 

ورمع باوج  رد  ع )  ) نینمؤملا ریما  ترـضح  هک  تسیورم  زین  و  مالـسلا . تسا و  هدنـسب  یفاک و  دومرف  نیعم  ررقم و  ناـشیا  امـش و  يارب 
رد ار  ماش  لها  وا  هک  تسا  صاع  ورمع  زا  هیانک  نیا  هغبان و  نبا  زا  تسا  رایـسب  بجعت  ارم  هک  دومرف  هچنآ  زا  دینادرگ  بوتکم  هتـشون و 
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نم عبط  مراد و  نآ  هب  تموادم  تسرامم و  نانز و  يزاب  بعلب و  هک  مرگيزاب  حازم و  لها  يدرم  نم  رگم  هک  تخادـنا  نامگب  نم  قح 
مدرم اب  هک  تسا  غورد  نخـس  راتفگ  نیرتدـب  تسا و  لطاب  وا  مایتلا  بذـک  مالک  هتفگ و  غورد  وا  تسا  میالم  لیام و  لاـعفا  نیا  لاـثماب 

وا زا  هکنآ  ای  دیامن  دای  مسق  دوخ  بذک  رب  هتـشگ  رکنم  يدرک  نینچ  هک  دنیوگ  مدرم  زاب  دنادرگ و  غورد  ار  نآ  نآ  زا  دعب  دـنک و  لوق 
دهع و تنایخ  دوخ و  تردـق  مدـع  رب  دـیامن  دای  مسق  وا  سپ  دـننک  لاؤس  هکنآ  ای  لاؤس  حاجنا  رب  تردـق  اب  دـنک  لخب  وا  دـنک و  لاؤس 

رمآ هکلب  دیامنن  رجز  عنم و  الـصا  دسررد  لتق  برح و  نامز  لدج و  برح و  ماگنه  نوچ  دیامن و  ناسک  تقفاوم  تبارق و  عطق  نامیپ و 
دـشاب نینچ  شلغـش  نیا و  شراک  هاگیب  هاگ و  رد  هاگ  ره  سپ  دشاب  رـضاح  هتـشادرب  وا  دـنرادرب  ریـشمش  مدرم  هکنآ  زا  شیپ  دوب و  نآب 

ارم هک  تسا  مسق  ملاع  يادخب  هَّللا  و  يرآ ، دیامنیمن . عنم  ناشیا  هنیس   243 ص : ج2 ، جاجتحالا ، زا  ار  موق  هچ  دوب  شیب  هچ  زا  شدـیک 
ایند و تاذلب  لاغتشا  رثا  رد  ترخآ و  نایسن  هطـساوب  ار  وا  درادیم و  برط  شیع و  تایهتـشم  ریاس  نینچ  مه  بعل و  زا  عونمم  توم  رکذ 
هب هیطع و  وا  تعیب  هطـساوب  هک  دومن  طرـش  واب  هکنآ  زا  دعب  الا  دومنن  هیوعم  رب  تعیب  وا  دنادرگیم و  عونمم  قح  نخـس  نتفگ  زا  ترـشع 

. دومرف وا  تعاطا  صاع  ورمع  دومن  طرش  لوبق  هیواعم  نوچ  دیامن ، تبه  اطعا و  واب  يزیچ  نید  كرت  تهج 

دینادرگ بوتکم  جاجل  هیوعم  هب  جاجتحا  يور  زا  رکب  یبا  نب  دمحم  هک  تباتک  نایب  رکذ 

زا تسا  یباـتک  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  دـینادرگ  بوتکم  جاـجل  هیوـعم  هب  جاـجتحا  يور  زا  رکب  یبا  نب  دـمحم  هک  تباـتک  ناـیب  رکذ 
يادخ نید  لها  زا  وا  هک  یسک  نآ  زا  هَّللا  تعاط  لها  رب  یلاعت  كرابت و  يادخ  مالس  رخـص  نب  ۀیواعم  يواغ  يوسب  رکب  یبا  نب  دمحم 
داجیا دوخ  تیناطلس  تردق  تلالجب و  لج  زع و  يادخ  ترضح  هک  یتسردب  دعب  اما  داب . تباث  تسا  یلعلا  کلم  تیالو  لها  كرابت و 
تعاط یگدنب و  هطساوب  هکلب  ثکن  مدع  فیعـض و  عفر  تهج  هب  ای  دوخ  توق  راهظا  هطـساوب  هن  ثبع و  يور  زا  هن  دومن  قلخ  تقلخ  و 

ياهتـسد و  یهورگ ، يوغ و  یخرب  دیعـس و  یـضعب  یقـش و  ناـشیا  زا  یـضعب  سپ  دومرف . تیرب  داـجیا  نیوکت و  تیدوبع  شتـسرپ و  و 
ربمغیپ دمحم  ترضح  دیزگرب  ناشیا  نایعا  زا  ناقلخ و  یمامت  زا  ملاع  دحاو  ترـضح  ملع  یگتـسناد و  يور  زا  نآ  زا  دعب  دندش  دیـشر 

یبن ترضح  اذهلف  تماب ، تلم  ماکحا  عرش و  بادآ  غیلبت  تهجب  دینادرگ  یحو  نیما  ار  ترـضح  نآ  تلاسر  يارب  ار  ص )  ) نامزلا رخآ 
ج2، جاجتحالا ، تلالد  دناوخ و  هنـسح  هظعومب  تمکح و  لدع و  يور  زا  ناشیا  راگدرورپ  هب  ار  تزعلا  بر  ترـضح  ياههدنب  همحرلا 

مع نبا  ردارب و  دومرف ، مانالا  دیس  نآ  تعاطا  مالسا و  لوبق  تبانا و  تباجا و  هک  یسک  نآ  لوا  دومن  دوخ  تنس  عرـشب  ناشیا   244 ص :
عیمج رب  راتخملا  یبن  رایتخا  و  دومن ، موتخم  نونکم  رس  موتکم و  بیغب  ترـضح  نآ  قیدصت  هک  دوب  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  ترـضح  وا 

یمامت رد  هیربلا  دیس  نآ  تهجب  دوخ  ناج  سفنب و  تاساوم  دومرف و  شیرق  تایذا  تاهورکم و  همه  زا  وا  تظفاحم  تیاقو و  شیوخ و 
وت و  دومنیم ، یتسد  شیپ  تردابم و  ریخ  عیمج  رد  یمـشاه  یماـمت  زا  رتشیب  هک  وا  وا  یـشاب و  وت  وت  هکنآ  لاـح  دومن و  فوخم  ناـکم 

ترضح نآب  تالامک  ریاس  لضف و  رد  تاواسم  هدارا  دیدوب  نیملاعلا  ّبر  ترضح  نید  یغاب  هتسویپ  نایفس  یبا  تردپ  نیعل و  نبا  نیعل 
رکم و رکف  رد  مادـم  هلیاغ و  یپ  رد  هشیمه  تردـپ  وت و  هک  اریز  رامـشیب ، تریح  تسا و  رایـسب  بجعت  باب ، نیا  رد  هابجع  اـیف  يراد ؟
یناداب و لاوما  لذـب  دـیدومن و  رابخا  هفیاط  نیا  یگدـنکارپ  رب  تیمح  یلاـعت و  دزیا  رون  ياـفطا  باـب  رد  رایـسب  داـهتجا  و  دـیدوب ، هلیح 

یبن اب  تردپ  كولس  و  دیدومرف ، فرص  لیابقلا  نایعألا و  فرشا  هبیط  هلسلس  نیا  تفلاخم  يارب  لثامأ  لزاراب و  لیابق  رد  لاجر  یـصاقأ 
رقم و لیو  هاچ  کل : لیو  تشاذگ ، شیوخ  ياجب  ار  وت  لاحلا  دوب و  راعتـسم  تایح  هقبر  رد  ات  دوب  عون  نیمه  هوبنلا  تیب  لها  همحرلا و 

یلو یحطبالا و  یبن  یـصو  و  ص )  ) لوسر ثراو  ترـضح  نآ  هک  دومن  یناوت  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  اب  يربارب  نوچ  وت  داـب  وت  نکـسم 
تافو ماگنه  رد  هک  یسک  نیرخآ  هچ  ملاع  دیـس  اب  نامیپ  دهع و  هب  تسا  ناشیا  نیرخآ  مما و  زا  نامزلا  رخآ  ربمغیپ  ناعباتم  لوا  مدرم و 

نآ نمشد  رـسپ  نمـشد و  وت  دوب و  سدقت  یلاعت و  دزیا  یلو  دوب  رـضاح  شاهسدقم  تمدخ  رد   245 ص : ج2 ، جاجتحالا ، سدقألا  یبن 
هتـشگ و بیرق  وت  لجا  هک  وش  صاعلا  نبا  تیاوغب  قرفتم  تعاطتـسا و  تردـق و  ردـقب  دوخ  لطابب  عنتمم  لاـحلا  يدوب ، ص )  ) ترـضح
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َعَبَّتا ِنَم  یلَع  ُمالَّسلا  َو  تسا  سک  مادـک  دزن  رد  تیفاع  ریخ و  هک  دـش  دـهاوخ  نیبم  حـضاو و  وت  رب  نیا  زا  سپ  هدـش ، فیعـض  وت  دـیک 
. يدُْهلا

، دومن لوسرم  بوتکم و  رکب  یبا  نبا  دمحم  باوج  رد  جاجتحا  يور  زا  هک  جاجل  هیوعم  تباتک  نایب  رکذ 

بیاع يوسب  تسا  یباتک  نیا  دومن ، لوسرم  بوتکم و  رکب  یبا  نبا  دمحم  باوج  رد  جاجتحا  يور  زا  هک  جاجل  هیوعم  تباتک  نایب  رکذ 
هچنآ رکذ  اجنآ  رد  دیـسر و  وت  تباتک  دـعب ، اما  داب . یلاعت  كرابت و  يادـخ  تعاط  لـها  رب  نم  مالـس  رکب  یبا  نبا  دـمحم  شیوخ  ردـپ 
يارب نآ  فیصرت  فیلأت و  هک  يدنچ  نانخـس  اب  يدومن  تسا  نآ  رب  یلوتـسم  طیحم و  شتیناطلـس  تردق و  نآب و  راوازـس  یلاعت  يادخ 

تبـسن یلع  تاساوم  ترـصن و  نامزلا و  رخآ  یبن  ترـضحب  ناـشیا  یتبارق  قباوس و  مدـق  یلع و  قح  رکذ  اـجنآ  رد  زین  و  يدومرف ، دوخ 
نم بیاعم  نایب  و  ع )  ) یلع لیـضفت  رکذ  يدومن و  لوسر  هودـنا  تیذأ و  ناکم  لوه و  فوخ و  ناظم  عیمج  رد  تاصعلا  عفاـش  دـمحمب 

تفالخ لغش  تیالو و  رما  هک  ار  یلاعت  كرابت و  يادخ  رم  نم  ءاصحا  دادعت و  زا  قوف  شیاتس  ساپس و  رکش و  يدومرف  يرگید  لضفب 
مارکا هبتر  یلع و  قح  و  ص )  ) دمحم ام  ربمغیپ  نامز  رد  میدوب  مه  اب  تردـپ  ام و  دومن  نیعم  ررقم و  وت  ریغ  هطـساوب  دومرف و  رود  وت  زا 
تردپ رب  یلع  روهظ  زورب و  تقبـس  تسا و  مزال  ار  وا  ام و  یلع  تعاطا  هک  میتسنادیم  میدـیدیم و  یلاعت  دزیا  ّیبن  دزن  رد  ار  وا  مارتحا  و 
هدیدج تعیرش  ینامسآ و  بتک  لاسرا  رایتخا و  دوخ  یبن  يارب  دوب  وا  دزن  رد  هچنآ  یلاعت  هَّللا  ترضح  نوچ  دوب ، ادیوه  رهاظ و  ام  رب  و 

ترـضح نآ  رب  ار  نآ  دوخ  هدعو  ءافو   246 ص : ج2 ، جاـجتحالا ، هب  دومن  دوعوم  زین  ار  دومحم  یبن  هچ  ره  دومن  یناندـع  یبن  نآ  يارب 
همه زا  رتشیپ  هکنآ  لوا  بآمتلاسر  ترـضح  تافو  درجمب  باطخ  نب  رمع  وا  قوراف  تردـپ و  دومرف  ضبق  ار  وا  نآ  زا  دـعب  دومرف  ماـمت 
نوچ دـندرک ، يوعد  دوخ  يارب  ار  تیالو  تفالخ و  رما  هاگنآ  سپ  هدومن ، قافتا  ود  ره  دـندومن و  تفلاـخم  تعزاـنم و  یلع  اـب  سک 
روما هدارا  دنتـشگ و  راک  نآ  مارـصنا  ماجنا و  هطـساوب  رایـسب  مغ  مه و  بکترم  تفرگن  رارق  ناشیا  رب  تیالو  رما  تفالخ و  راـک  يدوزب 

رما فرصتم  ود  ره  ناشیا  دنتـشاذگ و  واب  تما  تفالخ  رما  دندرک و  واب  تعیب  مدرم  هکنآ  ات  دندوب  هدرک  میمـصت  دوخ  ریمـض  رد  میظع 
هراب رد  یلاعت  کلم  ياضق  رما و  هکنآ  ات  دندینادرگن  علطم  ناشیا  رس  رب  ار  وا  الصا  و  دندادن ، لخد  هکلب  کیرش  نآ  رد  ار  یلع  دندش و 

. دومن ریـس  ناشیا  ریـسمب  يدتهم و  ناشیا  تیادهب  ناشیا  نیمیـس  نامثع  دنتـشاذگ  دنتـشذگ و  ناشیا  نوچ  و  دش ، یـضقنم  ود  ره  ناشیا 
لاجر ینادأ  زا  لاحلا  هک  دندیناسر  ياجب  راک  ناشیا  هچ  يدومن  دندش  رما  نیا  يدصتم  هک  قباس  رد  باحـصا  دوخ و  ردپ  بیع  وت  سپ 
دهمم هکنآ  ضرغ  دیشابیم . وزرآ  نیا  رد  ود  ره  امـش  یتح  دنراد ، لامآ  یناما و  نآ  رد  عمط  لاحم  ره  یـصاعم  هانگ و  لها  یـصاقأ  و 
باوص میئامنیم  مامتها  یعـس و  وا  ماجنا  مارـصنا و  رداـم  هک  يرکف  راـک و  نیا  رگا  سپ  دوب  رکب  وبا  تردـپ  رتشیب  سک  همه  زا  رما  نیا 

وا يوریپ  مدوب و  وا  ءاکرـش  زا  زین  نم  تسا و  وت  ردپ  تنـس  سپ  تسا ، روج  ملظ و  رگا  دوب و  نآ  يدصتم  يداب و  لوا  رد  تردپ  دشاب ،
247 ص : ج2 ، جاجتحالا ، رما  تفالخ و  رما  يدرکن و  فالخ  زگره  ام  دومنیمن  تقبـس  اـم  رب  یلع  تفلاـخم  رد  تردـپ  رگا  مدومرف و 
وا لثمب  هتفر  وا  نیئآ  تنـسب و  زین  ام  درک  نینچ  تردـپ  میدـید  نوچ  اما  یمدومن ، وا  تعباتم  تعاطا و  هدومن  میلـست  ع )  ) یلع هب  تیالو 

. بانا بات و  نم  یلع  مالسلا  یئامنب و  وا  تحیضف  يراذگب و  ار  وا  ای  یئامن  تردپ  بیع  هک  دیاب  وت  سپ  میدرک  راک  نیا 

دندینادرگ أجلم  مکح  نیعت  رب  ار  ترضح  نآ  هک  یتقو  رد  جراوخ  رب  ع )  ) نینمؤملا ریما  جاجتحا  نایب  رکذ 

بجوـمب هکنآ  زا  دـعب  دـندینادرگ  أـجلم  مکح  نیعت  رب  ار  ترـضح  نآ  هـک  یتـقو  رد  جراوـخ  رب  ع )  ) نینمؤـملا ریما  جاـجتحا  ناـیب  رکذ 
يور زا  ناشیا  باوج  ترضح  نآ  دنتفگیم  ضارغا  يور  زا  دنچ  نانخس  و  دنتشگ ، نآ  رکنم  دومن  لمع  ترـضح  نآ  ناشیا  ياعدتـسا 

باحـصا زا  يدرم  هک  تسا  تیاور  ناهرب . لیلد و  هب  دوب  هفیاط  نآ  زا  مهاطخ  ناشیا و  نآ  يداـب  هک  دومرف  ناـشن  رطاـخ  دومن و  تجح 
زا ار  ام  لوا  ع ،)  ) نینمؤملا ریما  اـی  تفگ : و  تساـخرب ، نیرق  تشهب  سلجم  زا  نیمکح  رما  ياـضقنا  زا  دـعب  ع )  ) نینمؤملا ریما  ترـضح 
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هب داـبع و  داـشرا  تیادـه و  هب  مادـک  رما  ود  نیا  زا  هک  تسین  اـم  مولعم  يدومن  نآـب  رما  نآ  زا  دـعب  يدوـمرف و  یهن  نیمکح  تموـکح 
کی رب  كرابم  تسد  دومن  نب  رسیب و  درم  نآ  زا  نخس  نیا  عامتسا  نوچیب  دزیا  ترـضح  یلو  نآ  نوچ  تسا ، رتکیدزن  دادس  باوص و 
ملاع يادـخب  هَّللا  و  يرآ ، دومن . نامدرم  امـش  لثم  زا  نامیپ  دـهع و  ذـخا  كرت  هک  تسا  سک  نآ  يازج  ازـس و  نیا  تفگ : و  دز ، رگید 

، جاجتحالا یگمه و  تقو  نآ  رد  رگا  مدرکیم : رما  مدینادرگ  رومأم  نآ  هب  ار  امـش  نارای  ریاس  هک  يرماب  ارت  هک  یماگنه  رد  تسا  مسق 
امـش زا  تـسد  ناـمیپ  طرـش و  نودـب  متـشادیم و  نآ  ریغ  نـیمکح و  باـب  رد  ناـمیپ  دـهع و  نتـسب  هـب  ار  امـش  یماـمت   248 ص : ج2 ،

هیبـعت ناـیع  نیب و  نآ  نمـض  رد  رایـسب  عفاـنم  ناـنتمایب  بهاو  ترـضح  نکیل  دوـب ، نآ  رد  تیهارک  رهاـظ  بسحب  هچ  رگا  متـشادیمنرب 
دیدوبیم و دادس  حالصب و  هتفای  داشرا  تیاده و  دیدومنیم  تماقتسا  نآ  رب  رگا  زین  امـش  مدرکیم  مکحم  تیاغب  يراک  هنیآ  ره  دومرف ،
یفالت و دیدومنیم  راهظا  راک  نآ  رد  راکنا  ابا و  رگا  دیدشیم و  میقتـسم  تسار و  نآ  هلیـسوب  دیتشادیم  رطاخ  رد  یتساران  یجک و  رگا 
؟ میوج هک  زا  امـش  ياودیب  درد  ياود  میوگ و  هکب  امـش  لاقم  تکرح و  لاوحا  لاحلا  نکیل  مدومرفیم . كرالب  ریـشمشب  امـش  كرادت 

لالتخالا ریثک  لاوحا  زین  ارم  وا ، علـض  مخز  رب  تسا  علطم  هک  تسا  شکراخ  درم  رامح  يولهپ  مخز  لثم  ام  شیپ  رد  امـش  درد  هک  اریز 
لاغتشا لاق  لیق و  هب  لاجر  لالض  ءاوغا و  ددص  رد  مادم  لاوحا و  لالتخا  یپ  رد  هتسویپ  هک  تسا  ادیوه  حضاو و  هوجولا  عیمج  نم  امش 

ءابطأ ایادخ ، راب  هک  دومرف : هَّللا  یلو  نآ  هاگنآ  دیرادن . مرـش  هوجولا  نم  هجو  چیه  هب  لازی  لوسر ال  لاعتم و  دزیا  ترـضح  زا  و  دـیراد ،
الصا تعامج  نیا  دنتـشگ و  نکاس  لومخ و  یمجع  ایاوز  رد  هدنامزاب  یگمه  هفیاط  نیا  هجلاعم  زا  لولم و  اودیب  ءاد  نیا  ءاود  زا  قذاح 
جراخ رب  هدومن  جورخ  ع )  ) نینمؤملا ریما  ترـضح  رب  جراوخ  نوچ  هک : تسلوقنم  يورم و  دنتـشگنرب . دوخ  تکرح  كولـس و  هویـش  زا 
صاوخ زا  یـضعب  اب  ترـضح  نآ  يزور  دـندومن ، تماقتـسا  تموکح  راکنا  رب  دـندومرف و  هاـگمارآ  رکـسعم و  ترـضح  نآ  هاگرکـشل 

لیوط  249 ص : ج2 ، جاجتحالا ، مالک  ناـیب  رکذ و  تما و  نآ  تظعوم  تحیـصن و  زا  دـعب  هتفر  ناـشیا  رکـسعم  هب  ریـس  وکین  باحـصا 
ار اهنیا  دـیتفگ  دـندومن  هعدـخ  بیرف و  هلیغ و  رکم و  هلیح و  ردـغ و  يور  زا  فحاصم  عفر  اغد  بابرا  نآ  هک  ماگنه  رد  امـش  هن  تفگ 

تلتاقم لادج و  زا  صالخ  تحار و  بلط  دـناهدش و  نامیـشپ  هدومن  هلاقتـسا  برح  گنج و  زا  ناشیا  ام و  توعد  لها  دـناام و  ناردارب 
برح و زا  میئامن و  لوبق  لاتق  هلاقتـسا  هلاقا و  رد  ار  ناشیا  هک  تسنآ  يار  دـندرب ، یلاعت  هناحبـس و  هلآ  ترـضح  باتک  يوسب  هاـنپ  دوخ 

ناشیا راک  نیا  هک  متفگ  امـش  باوج  رد  نم  هن  میراذـگاو  تزعلا  بر  ترـضح  فحاصمب  ار  تعامج  نآ  میئآ و  زاب  لاـجر  نآ  لادـج 
داهج تابث  رب  امـش  هک  دیاب  تسا  تمادن  نارـسخ و  شرخآ  تمحر و  شلوا  تسا ، ناودع  درمت و  شنطاب  نکیل  نامیا  شرهاظ  هچ  رگا 
رکف عون  چیه  الـصا  دیئامن و  داهج  نادندب  تعامج  نآ  اب  هکلب  میوق  مزال و  دوخ  تقیرط  رب  دشاب و  میقتـسم  تباث و  ءادعا  نیا  رب  ازغ  و 
دایرف بناج  نآ  زا  یـسک  ار  امـش  زا  یکی  دندیدرگ  لصتم  قحلم و  مهب  رکـشل  ود  هک  لدج  گنج و  ءانثا  رد  انایحا  رگا  دنیامنن و  رگید 

ای دنزرف  ای  ردپ  ثیغتـسم  صخـش  نآ  دـنچ  ره  دـیوش ، یهلا  تمحر  زا  رود  هارمگ و  هک  دـینکن  تباجا  دـناوخ  شیوخ  کیدزنب  دـنک و 
دوب ناردارب  نیب  امیف  نارسپ و  ناردپ و  نایم  گنج  هک  میدید  میدوب و  یلاعت  كرابت و  يادخ  لوسر  ترـضح  اب  ام  هک  اریز  دشاب ، ردارب 

دندوب ناشیوخ  محر و  اغد  لادج  لاتق و  زا  نانچ  باوث و  دصرتم  یجرتم و  ناناملـسم  دندومنیم و  هلتاقم  رگید  کی  اب  ناشیوخ  ریاس  و 
ندـینادرگ و نامرف  عیطم  ار  دوخ  تسا و  ناحبـس  دزیا  رما  دایقنا  تعاطا و  نامیا و  رد  یتدایز  تدـش  تبیـصم و  نیا - زا  هک  تسا  نیقی 
، جاجتحالا هک  دوب  رایسب  ام  و  تسا ، نانم  بهاو  ياضر  لیـصحت  بجوم  ندومنن  تعامج  نآ  اب  یتسود  ندومن و  نارای  بئاصم  رب  ربص 
ادخ و مکحب  میدومن و  ناشیا  تعجر  کش و  نامگ و  جاجوعا و  هطـساوب  دندوب  ام  ردارب  مالـسا  رد  هک  یعمج  اب  هلتاقم   250 ص : ج2 ،

يادخ هک  میتساوخیم  میدومنیم  هنسحم  لاصخ  زا  تلـصخ  لیـصحت  رد  عمط  هاگ  ره  ام  نکل  میدرک  داهج  ازغ و  تعامج  نآ  اب  لوسر 
رد تبغر  تیاهن  تمه و  یعس و  لامک  دراذگ  یقاب  هتخاس  عمج  تلـصخ  نآب  ار  ام  هکلب  هتـشادهاگن  نآ  یئادج  هقرفت و  زا  ار  ام  یلاعت 
رب موـق  عاـمتجا  نوـچ  ع )  ) یلع نینمؤـملا  ریما  ترـضح  هک : تسا  يورم  و  میتشادـیم . زاـب  نآ  ریغ  زا  ار  دوـخ  میدرکیم و  نآ  لیـصحت 

ناعذالا مزال  نآرق  ام  مکح  هکلب  مینادرگن  ّمهم  رما و  نآ  رد  مکح  ار  نادرم  زا  يدحا  چیه  ام  هک : دومرف  دومن ، هدهاشم  یمکح  میکحت 
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مزال و نآ  یناعم  ریـسفت و  هکلب  تسین  نابز  چـیهب  قطان  هک  روشنم  نیتفد  نیب  اـمیف  روطـسم  تسا  یطخ  نیا  تسا و  ناـنم  دزیا  ترـضح 
دـنیامن و ناقلخ  لاوحا  یمامت  قیاقح  نایب  نایب  نآرق  زا  لامک  لضف و  باحـصا  لاح و  بابرا  لاجر  تسا و  ناـمجرتب  دـب  ـال  جاـتحم و 
هب یضار  دشاب ، یلاعت  كرابت و  دزیا  نآرق  امش  ام و  نایم  مکح  هک  میدومن  تزعلا  بر  ترـضح  نآرقب  تلالد  توعد و  ار  موق  ام  نوچ 

ناحبس رداق  ترضح  هکنآ  ای  دندشن  یضار  نآرق  مکحب  الـصا  و  دندش ، نادرگ  يور  وا  باتک  زا  لج و  زع و  يادخ  زا  هقرف  دنوش ، نآ 
هک تسنآ  ملعا  هَّللا  هیآ و  ریـسفت  ِلوُسَّرلا  َو  ِهَّللا  َیلِإ  ُهوُّدُرَف  ٍءْیَـش  ِیف  ُْمتْعَزانَت  ْنِإَـف  هیآ 63 ) ءاسن  : ) هک دـیامرفیم  ناعذالا  مزال  باتک  رد 

ج2، جاجتحالا ، دیئامرف  عوجر  وا  لوسر  يوسب  دیئامن و  نانم  دزیا  يوسب  نآ  در  ددرگ ، حناس  عقاو و  يرما  رد  هعزانم  امـش  نایم  رد  رگا 
هب نتفرگ  ارف  زا  حیرـص  هکلب  هیانک  لوسرب  در  تسا و  ةزعلا  بر  باتک  مکحب  تعجر  زا  ترابع  یلاعت  يادخ  يوس  هب  رما  در   251 ص :

تنـسب مکح  رگا  میرما و  نآ  هب  نامدرم  قحا  اـم  دـنیامن  باـهو  زیزع  باـتک  قیدـصت  مکحب و  یـضار  موق  رگا  سپ  تسا . لوسر  تنس 
دتمم و موق  امـش و  نایم  هک  دیدرگ  ررقم  یتدم  میکحت  رد  دنتفگ  هکنآ  اما  میرما . نآب  ناج  سنا و  یمامت  زا  یلوا  ام  زاب  دنیامرف  لوسر 
هک تسا  دـیما  ارم  ددرگ و  رهاظ  نیب و  نیقی و  لماک  ملاع و  لاح  نیبم و  لهاج  لاـح  اـت  میدرک  نآ  هطـساوب  راـک  نیا  اـم  دـشاب  رمتـسم 

روهظ اب  لیاس  يا  وت  سپ  دیامنن  داسف  نآ  رد  دوخ  سفن  ياضاقتب  يدحا  ره  دبای و  حالـصا  ص )  ) دمحم تما  راک  هحلاصم  نیا  هلیـسوب 
هچ داتـسرف  جراوخ  دزنب  ار  سابع  نب  هَّللا  دـبع  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  ترـضح  هک : تسا  يورم  و  يدـش . قحان  یغ و  داقنم  قح  نایب  و 
هب سابع  نبا  نوچ  دندوب  رود  دینش  دیاب  اهنآ  فرح  ای  دید  دناوت  ار  هفیاط  نیا  دوخ  سیفن  سفنب  ترـضح  نآ  هک  ییاج  زا  تعامج  نآ 

هدـش و یغاـی  ماـما  زا  هتـشگ  میـالمان  رما  نیا  بکترم  هک  مدرم  امـش  لاـثما  زا  تسا  بجع  ناراـی ، يا  تـفگ : تـفر  تعاـمج  نآ  شیپ 
همه هک  میئامنیم  هدهاشم  یلع  زا  يدنچ  لاصخ  ام  هک  اریز  میرازیب  هکلب  هدرزآ ، رایـسب  رایـسب  وت  بحاص  زا  ام  دنتفگ : ناشیا  دیتشگرب ؟

هیواعم رما  شهاوخ و  بجومب  هکنآ   252 ص : ج2 ، جاجتحالا ، یلوا : تلـصخ  اما  دـناسریم . خزود  شتآ  هب  ار  وا  هک  تسا ، هقبوم  رفک 
تسین نانمؤم  ریما  وا  نوچ  دومن و  یملق  هیواعم  دوخ و  نیب  امیف  همانحلـص  بوتکم  نآ  زا  دعب  دومن و  وحم  شمان  زا  نانمؤم  تراما  ظفل 

قحم تماما  تیالو و  يوعد  رد  ایآ  هک  تسا  شیوخ  سفن  رد  کش  ار  وا  هکنآ  هیناث : تلـصخ  میتسین . وا  تراماب  یـضار  زین  نانمؤم  اـم 
رما نآ  رب  ار  وا  دشاب  تفالخ  تیالو و  هبترمب  قحا  وا  رگا  دـیئامن  هیواعم  ام و  قح  رد  رظن  امـش  هک  تفگ : نیمکحب  هک  اریز  هن ؟ ای  تسا 

دنادن دشاب و  ککـشتم  هاگ  ره  سپ  دیناد  رمتـسم  نیعم و  رما  نآ  هب  ارم  مشاب  تماما  تیالوب و  یلوا  نم  رگا  دـینادرگ و  رقتـسم  تباث و 
هک نآ  لاح  و  دومن ؟ ارچ  دوخ  ریغ  مکح  لوبق  هکنآ  موس : تلصخ  تسا . رتشیب  هبشیب  وا  زا  ام  کش  سپ  هیواعم ، ای  تسا  قح  رب  وا  هک 
دیس عرش  ماکحا  يارجا  هناهب  هب  دومن و  مکح  ناحبـس  رداق  نید  رد  نامدرم  رب  هکنآ  مراهچ : تلـصخ  میتسنادیم . سانلا  مکحا  ار  وا  ام 

رد هکنآ  مجنپ : تلـصخ  دوبن . مانأ  لتق  رب  مکح  وا  قیال  راوازـس و  دوب  سدـقا  یبن  یـصو  نوچ  و  دومرف ، لتق  مالع  دزیا  دودـح  ماـنألا و 
دومرفب عنم  ام  زا  تعامج  نآ  تیرذ  ناوسن و  و  دومن ، تمسق  ام  نایمب  هفیاط  نآ  حالس  لیخ و  تماب  هرـصب  میانغ  ءیف و  تمـسق  ماگنه 

نبا نوچ  هدومن . عیاـض  ار  نآ  هدوب و  يرولا  یبن  ترـضح  یـصو  وا  هکنآ  مشـش : تلـصخ  دومنن .  253 ص : ج2 ، جاجتحالا ، تمـسق  و 
قیاقح هدومرف  تعجارم  تزعلا  بر  یلو  هسدقم  تمدخ  هب  دومن  عامتسا  جراوخ  هفیاط  نآ  هلیاطال  تاضارتعا  نیا  هنع  هَّللا  یـضر  سابع 
يدینش مومذم  هفیاط  نآ  تاضارتعا  موق و  تلاقم  یلوم  ای  تفگ : دینادرگ و  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  ترضح  ءاضتقا  ضیف  يأر  ضورعم 

مالعا و ناشیا  زا  ساـبع  نبا  اـب  تسا  نینچ  معن ، دومرف : ترـضح  دوب . دـیهاوخ  يرحأ  قیلأ و  یلوأ و  قحأ و  نآ  باوص  باوج  هب  اـمش 
، دومن مالعتـسا  تعامج  نآ  زا  سابع  نبا  نوچ  هن ؟ ای  دنتـسه  یبتجم  لوسر  رما  یلاـعت و  يادـخ  مکحب  یـضار  اـیآ  هک  یئاـمن  ماهفتـسا 

مدـقم لاؤس  رد  امـش  هچنآب  میاـمن  ادـتبا  باوج  رد  نم  دومرف : هَّللا  یلو  ترـضح  هاـگنآ  میلوسر ، ادـخ و  مکحب  یـضار  اـم  یلب  دـنتفگ :
هک يزور  مدوب ، ایارب  عیمج  ناما  طورـش و  مقار  ایاضق و  یحو و  بتاک  تاـیربلا  دیـس  ترـضح  تاـیح  ماـیا  رد  نم  هک  دـینادب  دـیتشاد ،

ِنمْحَّرلا ِهَّللا  ِمِْسب  هک : متـشون  رورـس  نآ  مکحب  نم  دـش  عقاو  ص )  ) ربمغیپ ترـضح  اـب  ورمع  نب  لیهـس  نایفـس و  اـبا  نیب  اـمیف  هحلاـصم 
هفیاط نآ  دزن  نوچ  و  ورمع ، نب  لیهس  برح و  نب  رخص  نایفس  ابا  اب  دوبعم  يادخ  لوسر  دمحم  دومن  نآ  رب  حلص  هچنآ  تسنیا  ِمیِحَّرلا ،
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تیاهن  254 ص : ج2 ، جاجتحالا ، میتسین  هَّللا  دنع  نم  وت  تلاسرب  رقم  میـسانشیمن و  ار  میحرلا  نامحر  ام  تفگ : ورمع  نب  لیهـس  دندرب 
زا ام  هچ  رگا  يدینادرگ  بوتکم  ام  ءامـسأ  رب  مدـقم  ار  دوخ  مان  یتشون و  نینچ  دوخ  فرـش  يارب  دـمحم  يا  وت  هک  تسا  نآ  نم  نامگ 

تاملک عامتسا  زا  دعب  میرکلا  یبن  ترضح  میتسین . یضار  همانحلـص  عون  نیا  هب  ام  دوب  نسأ  امـش  ردپ  زا  زین  ام  ردپ  رمع و  رد  نسأ  امش 
نب دـمحم  هدومن  وحم  ار  هَّللا  لوسر  ظـفل  نادرگ و  بوتکم  مهللا  کمـساب  میحرلا  نمحرلا  هَّللا  مسب  ياـج  رد  هک : دومرف  رما  ارم  ناـشیا 

راتفرگ راک  نیا  لثمب  ارت  تما  يزور  یلع  ای  تفگ : نمب  ترضح  نآ  مدرک و  نانچ  يرولا  دیـس  مکح  بجومب  نم  یئامن  ماقرا  هَّللا  دبع 
هیواعم دوخ و  نیب  امیف  لوا  رد  بوتکم  نم  اذهل  دومن ، یهاوخ  هابتشا  بایترایب و  هارکا  ربج و  يور  زا  هفیاط  نآ  لوق  تباجا  دننادرگ و 

هب همانحلـص  نوچ  صاعلا  نب  ورمع  هیواعم و  اب  نینمؤملا  ریما  دومن ، نآ  رب  حلـص  هچنآ  تسنیا  هک  مدومن  یملق  نینچ  صاعلا  نب  ورمع  و 
دیس یصو  نینمؤملا و  ریما  امش  هکنآ  رب  میشاب  لئاق  ام  هاگ  ره  هک  اریز  میاهدرک ، ملظ  امـش  قح  رد  ام  سپ  یلع  يا  دنتفگ : دیـسر  ناشیا 

: هک ینادرگ  بوتکم  همانحلص  رد  یلع  يا  دیاب  دوب ، میهاوخ  نیدیب  ملاظ و  نیقیب  میئامن  هلتاقم  وت  اب  نآ  زا  دعب  دوب و  دیهاوخ  نیلـسرملا 
مان مالع  کلم  لوسر  هچنانچ  ار  دوخ  مان  هتـشگ  جالع  زین ال  نم  هدومرف  هعزاـنم  عطق  هدومن  هحلاـصم  نینچ  نینچ و  بلاـط  یبا  نبا  یلع 

ربـکا يادـخ  لوسر  رکنم  دـحاج و  دـیئامن  نم  نخـس  نیا  راـکنا  اـبا و  امـش  رگا  مدومن  وحم  دوـمرف  وـحم  ار  دوـخ  یمارگ  مسا  یماـن و 
، جاجتحالا ربمغیپ  ترضح  لمع  نیا  دنتفگ : تعامج  نآ  دش ، لعف  نیا  يدصتم  بکترم و  لج  زع و  ترـضح  لوسر  لوا  هچ  دیوشیم ،

کش ارت  هک  دیتفگ  هچنآ  هک : دومرف  هَّللا  یلو  ترضح  هاگنآ  دیدمآ  نوریب  ام  ياوعد  نآ  زا  امـش و  يارب  زا  تسا  یتجح   255 ص : ج2 ،
تباث تیالو  رما  رب  ار  وا  دشاب  ام  زا  قحا  هیواعم  هچنانچ  دیئامن  ام  هیواعم و  قح  رد  رظن  امش  هک  دیدومرف  نیمکحب  هک  دوب  دوخ  سفن  رد 

مدع کش و  يور  زا  هن  نم  مالک  نیا  دیناد ، رمتـسم  تبثم و  ارم  مشاب  تما  تفالخ  تیالوب و  قحا  یلوا و  نم  رگا  و  دینادرگ ، رقتـسم  و 
دومرف دوجولا  بجاو  ترضح  هچنانچ  دوب  لعف  لوق و  رد  فاصنا  يور  زا  ضحم  هکلب  دوب ، مانأ  ریاس  هیواعم و  رب  دوخ  تیقحأ  رب  عالطا 

هک دوب  ملاع  نیقیب  دوبن و  کش  چیه  ار  یلاعت  دزیا  ترضح  هک  يوأم  لحم و  نآ  رد  ٍنِیبُم ، ٍلالَـض  ِیف  َْوأ  ًيدُه  یلََعل  ْمُکاَّیِإ  َْوأ  اَّنِإ  َو  هک :
تـسا امـش  يارب  زا  نشور  تجح  لیلد و  زین  نیا  یلع  يا  دنتفگ : تعامج  نآ  دومرف . نینچ  اذه  عم  تسا  قح  رب  دومحملا  یبن  ترـضح 

هکنآ لاح  یتشاد و  ررقم  ار  يرگید  مکح  امش  هک  دیتفگ  هچ  نآ  هک  دومرف  ناجلا  سنالا و  ماما  ترضح  نآ  زا  دعب  ام  ضارتعا  عفد  رد 
رد دوب  دعـس  نآ  دومن و  ررقم  ار  دوخ  ریغ  مکح  زین  دـیجم  دزیا  لوسر  ترـضح  هک  دـینادب  مدوب  مدرم  یمامت  زا  مکحا  امـش  دزن  رد  نم 
نآ هب  ءافتقا  ادـتقا و  باب  رد  یلاـعت  كراـبت و  دزیا  دوب  ساـنلا  مکحا  لاـعتم  دزیا  ترـضح  لوسر  نآ  هکنآ  لاـح  هظیرق و  ینب  تامدـقم 

يادتقا یـسأت و  هنیآ  ره  ینعی  هیآ 21 ) بازحا   ) ٌۀَنَـسَح ٌةَوْسُأ  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِیف  ْمَُکل  َناک  ْدََـقل  یلاعت : هناحبـس  لاق  امک  دومرف : رما  ترـضح 
ج2، جاجتحالا ، یمشاه  لوسر  ترـضحب  یـسأت  ءافتقا و  نم  هیلع  ءانب  تسا  همزال  روما  زا  هکلب  هنـسح  تافـص  زا  ص )  ) هَّللا لوسرب  امش 

نید رد  مکح  نم  هکنآ  باب  رد  امـش  لوق  اما  و  دومرف : نآ  زا  دـعب  ام  رب  تسا  تجح  امـش  يارب  یلع  ای  زین  نیا  دـنتفگ  مدومن   256 ص :
ملاع يادـخ  هچنانچ  دومن ، نایع  ررقم و  نآ  لها  يارب  مکح  نانم  رداق  ترـضح  هکنآ  تهج  هب  مدرک ، نادرم  رب  نیملاعلا  بر  ترـضح 
معن لتق  هرافک  لثم  دـیامن  لـتق  یگتـسناد  دـمع و  يور  زا  رگا  نآ  يازج  هراـفک و  مکح  دـنیامن ، حـبذ  ار  مرح  ریاـط  هک  نادرم  قح  رد 
نوچ نیقی  و  هیآ 95 ) هدئام   ) ْمُْکنِم ٍلْدَـع  اَوذ  ِِهب  ُمُکْحَی  ِمَعَّنلا  َنِم  َلَتَق  ام  ُْلثِم  ٌءازَجَف  ًادِّمَعَتُم  ْمُْکنِم  ُهَلَتَق  ْنَم  َو  هناحبـس : هَّللا  لاق  امک  تسا .
عباتم نادرم  رب  مالع  بهاو  دودح  ماکحا و  يارجا  نم  اذـهل  تسا ، ریاط  نوچ  زا  مظعا  نیمحارلا  محرا  دزن  رد  هک  دومرف  نیملـسم  نوخ 

(. ص  ) هَّللا لوسر  ترضح  یصو  هلآ و  ترضح  یلو  هاگنآ  ام ، رب  تسا  تجح  امش  يارب  زین  نیا  یلع  ای  دنتفگ : مدومن . مانالا  دیـس  نید 
رب ار  امش  لج  زع و  ترضح  نوچ  هک : تسنانچ  نآ  تقیقح  هرصب  گنج  زور  رد  تمینغ  ءیف و  تمسق  باب  رد  امش  نانخـس  اما  تفگ :

یسأت و نم  دش و  تمسق  امـش  هب  تعامج  نآ  حالـس  عارک و  لیخ و  دینادرگ  لسرلا  متاخ  یـصو  تعاطا  هلیـسوب  رفظم  لمج  باحـصا 
ترـضح هچنانچ  مداهن  تنم  تعامج  نآ  رب  و  مدومرف ، تیرذ  هفیاط و  نآ  ناوسن  تمـسق  زا  امـش  عنم  هدومن  همحرلا  یبن  ترـضحب  افتقا 

نادرم نامه  اما  اذه  عم  دندوب  هدـمآ  ام  رـس  رب  هفیاط  نآ  هکنآ  اب  تشاذـگ  تنم  ملاع  دزیا  مرتحم  مرح  رد  هکم  لها  رب  ص )  ) ملاع دـیس 
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ناگرزب درمت  نایـصعب و  ار  هفیاط  نآ  ناکدوک  میدومن و  هذخاؤم  یـصاعم   257 ص : ج2 ، جاجتحالا ، تاریـصقتب و  ناهانگب و  ار  ناشیا 
زا سک  مادک  سپ  مدومنیم  تمـسق  ار  ناوسن  رگا  ضرفلاب  هک : دومن  نایب  ناشن  زجعم  ناسل  زا  نآ  زا  دـعب  میدومرفن  هذـخاؤم  قاقرتساب 

یلو نآ  زا  دعب  ام  رب  امـش  يارب  زا  تسا  نیب  لیلد  نشور و  یتجح  نیا  یلع  ای  دنتفگ : دومنیم ؟ لوبق  دوخ  تمـسق  مهـس  رد  هشیاع  امش 
اریز دیدش  رفاک  امش  سپ  دیدومن ، بارخ  عیاض و  ار  نآ  اما  دیدوب  ءایبنألا  دیس  یـصو  امـش  هک  دیتفگ  هچنآ  تفگ  لالجلا  وذ  ترـضح 

تفالخ رما  دیدومرف و  نم  رب  هثلث  ءافلخ  میدقت  امش  هکنآ  هطساوب  مدوب  نمیهم  لوسر  ترضح  یصو  نم  هکنآ  رب  دیدومن  رارقا  دوخ  هک 
شیوخ یـصوم  سفن  رب  ار  مدرم  هک  تسا  مزال  ءایبنا  ءایـصوا و  رب  دـیدومن و  لـیاز  اـهنآ  تعباـتم  تعیاـبم و  تهج  هب  نم  زا  تیـالو  و 

مالعا داشرا و  هطـساوب  دـینادرگ  لسرم  ثوعبم و  ار  ءایبنا  لسر و  یلاعت  يادـخ  هک  اریز  دـنادرگ  رهاظ  مما  رب  ار  دوخ  تیاصو  دـناوخ و 
يوریپ تعاطاب و  تزعلا و  بر  ترضح  تیدوبع  رب  رارقاب  ار  نامدرم  ناحبـس  بهاو  لبق  زا  دناناربمغیپ  ءایبنا و  هک  یناشیا  هکنآ  رب  دابع 

ترـضح نآ  تعباتم  تعاـطا و  هب  دـناوخیم و  یلاـعت  دزیا  یبن  رب  ار  مدرم  وا  تسا و  یبن  رب  لولدـم  یبن  یـصو  دـنناوخیم و  ناـشیا  سفن 
ملاع و يادخب  نامیا  هک  تسا  یسک  نآ  يارب  زا  تعباتم  تعاطا و  نیا  دوخ و  سفن  رب  مما  ندناوخ  زا  تسا  ینغتـسم  دنادرگیم و  رومأم 

لآ هیآ 97   ) اًلِیبَس ِْهَیلِإ  َعاطَتْـسا  ِنَم  ِْتیَْبلا  ُّجِـح  ِساَّنلا  یَلَع  ِهَِّلل  َو  هک : دـیامرفیم  هرکذ  لـج  زع و  يادـخ  هچناـنچ  ص )  ) ناـنم دزیا  لوسرب 
مانا ریاس  كرت  هلیسوب  مارحلا   258 ص : ج2 ، جاجتحالا ، هَّللا  تیب  دنیامن  ناحبس  دزیا  ترضح  هناخ  جح  كرت  نامدرم  رگا  سپ  نارمع )
رفاک دـنیامن  تعاطتـسا  اب  جـح  فاوط و  كرت  هک  تعامج  نآ  نکیل  ددرگن ، ماـجنا  رـسیب  رفاـک  مـالع  بهاو  هناـخ  نآ  فاوط  مدـع  و 
یبن ترضح  زین  ارم  دینادرگ  مرکم  بوصنم و  ملع  دننام  مدرم  هطساوب  ار  مرتحم  ناکم  نآ  ملاع  يادخ  هکنآ  هطـساوب  دندرگیم ، تلمیب 
یلع ای  هک : دومرف  ص )  ) هَّللا لوسر  ترـضح  هچنانچ  دینادرگ  مما  عیمج  يارب  زا  ملع  لثم  بوصنم  ملاع  رداق  مکح  رما و  زا  دـعب  مرکالا 
ریما ترـضح  مالک  نوچ  تعامج  نآ  تسین ، یـسک  بناـجب  تعجر  ار  وت  دـنیآ و  وت  دزنب  یگمه  هک  دوب  یهاوخ  هبعک  هناـخ  هلزنمب  وت 

ناشیا یضعب  توعد  زا  دعب  دیناوخن  ار  ام  سپ  ام  رب  تسا  تجح  امش  يارب  زا  زین  نیا  یلع  ای  دنتفگ : دندومن  عامتـسا  ع )  ) یلع نینمؤملا 
یقاب دوخ  سفن  یعاود  شهاوخ و  رب  سجن  ناطیـش  ياوغاب  سوه و  اوه و  تعباتمب  سک  رازه  راهچ  دندروآ و  نامیا  مالـساب و  تعجر 

َراد هب  هتـشگ ، لوتقم  اهنآ  رثکا  هکنآ  ات  دومن  هلتاقم  هفیاط  نآ  اب  سدـقا  دزیا  یلو  ترـضح  سپ  دـندومنن ، تعباتم  تعجارم و  دـندنام و 
اَِهتَْحت ْنِم  يِرَْجت  ٍتاَّنَج  راربالا  راد  رد  باستنا  رفظ  باکر  نیدعستسم  زا  یلیلق  دنتفرگ و  رارق  ماقم و  ُرارَْقلا  َْسِئب  َو  اهَنْوَلْـصَی  َمَّنَهَج  ِراوَْبلا 

. يدُْهلا َعَبَّتا  ِنَم  یلَع  ُمالَّسلا  َو  دندیزگ ، بآم  مارآ و  دوخ  رانک  رد  ُراْهنَْألا 

اب دومنن و  هلداجم  هلتاقم و  دـندرک  تفالخ  تراما و  يوعد  هک  نیقباس  تعامج  اب  هکنآ  راذـتعا  رد  ع )  ) نینمؤملا ریما  جاجتحا  نایب  رکذ 
. دومن لادج  لاتق و  ناشیا  جورخ  یغب و  تهج  هب  نیقرام  نیطساق و  نیثکان و  فیاوط  زا  نیرخأتم 

اب دومنن و  هلداجم  هلتاقم و  دندرک  تفالخ  تراما و  يوعد  هک  نیقباس  تعامج  اب  هکنآ  راذـتعا  رد  ع )  ) نینمؤملا ریما  جاجتحا  نایب  رکذ 
يورم  259 ص : ج2 ، جاجتحالا ، دومن . لادـج  لاتق و  ناـشیا  جورخ  یغب و  تهج  هب  نیقراـم  نیطـساق و  نیثکاـن و  فیاوط  زا  نیرخأـتم 

تداعسب باحصا  زا  یعمج  اب  يزور  هفوک  رد  تماقا  لحر  ناورهن و  جراوخ  گنج  زا  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  تعجارم  زا  دعب  هک  تسا 
ای هک : داد  ماظتنا  هجو  نیدب  دوخ  ماظنیب  مالک  يارجا  یصخش  ماقم  نآ  رد  دندومرفیم  روکذم  باب  ره  زا  نخس  دندوب و  هتـسشن  لابقا  و 
هک دومرف : ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  ترـضح  يدومرف ؟ هلتاقم  هیواعم  ریبز و  هحلط و  اب  هچنانچ  يدومنن  هبراحم  رمع  رکب و  ابا  اب  ارچ  یلع 
زا دوخ  قح  يدزن و  ریشمش  ارچ  سپ  يدوب  مولظم  وت  هاگ  ره  تفگ : تساخرب و  سیق  نبا  ثعشا  مدوب ، دوخ  قح  رد  مولظم  هتـسویپ  نم 
لد رد  تجح  ياجب  ار  نیا  رادهاگن و  ونشب و  باوج  یتفگ  نخس  نوچ  ثعـشا  ای  دومرف : ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  ترـضح  یتفرگن ؟ ریغ 

نایعا نآ  لوا  تسا  یلاعت  كرابت و  دزیا  ترضح  يءایبنا  زا  رفن  شش  هب  ادتقا  باب  نیا  رد  ارم  هک  شاب  هاگآ  نادب و  نادرگ  رمضم  دوخ 
ُهَّبَر اعَدَف  هک : تسا  نایع  حضاو و  ناعذالا  مزال  نآرق  رد  ناشیلاع  یبن  نآ  لاوحا  قیاقح  هچنانچ  نانملا  کلملا  مالس  هیلع  حون  ترـضح 
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هرفک نآ  یگبلغ  عفد  عفر و  نوچ  دـنبلاغ  نم  رب  رفاـک  موق  بولغم و  نم  راـگدرورپ  يا  ینعی  رمقلا ) ةروـس  هیآ 10   ) ْرِـصَْتناَف ٌبُوْلغَم  یِّنَأ 
دیوگ یلیاق  رگا  نادرگ ، روصنم  بلاغ و  نارفاک  نآ  رب  ارم  نآ  عفر  زا  دعب  تسمالع  بهاو  ترضح  يا  وت  هدارا  تیـشمب و  فوقوم  مائل 

ص: ج2 ، جاجتحالا ، قیدـنز  رفاک  صخـش  نآ  هک  قیقحت  یتسردـب و  سپ  دـیدرگ  مالک  نیا  لثمب  ملکتم  فوخ  ریغب  حون  ترـضح  هک 
يادخ لوسر  زا  رتروذعم  یبن  یـصو  سپ  دیدرگ  نخـس  نیاب  ملکتم  ترـضح  نآ  رذع  ترورـض و  يور  زا  هک  دیوگ  رگا  تسا و   260

یبن نآ  رذع  زجع و  تقیقح  زا  نانتمایب  بهاو  دزیا  ترضح  هچنانچ  تسا  ع )  ) طول ترـضحب  طونم  نم  یـسأت  ادتقا و  مود  تسا . ربکا 
: هک دیوگ  یلیاق  رگا  دوه ) هروس  هیآ 80   ) ٍدیِدَش ٍنْکُر  یلِإ  ِيوآ  َْوأ  ًةَُّوق  ْمُِکب  ِیل  َّنَأ  َْول  تسا : هدومرف  هک  دومن  نایب  نآرق  رد  ناکم  عیفر 

یبن مالک  نیاب  ملکت  نآ  هک  دیوگ : رگا  و  تسا ، نیدیب  رفاک و  نیقی  هب  سک  نآ  سپ  دیدرگ  لوه  مه و  ریغ  هب  نیاب  لئاق  ترـضح  نآ 
رما نیا  باکترا  زا  ارم  میـس  مالک . نیاب  ترورـض  ماـگنه  رد  تسا ، قحأ  رذـعأ و  یـصو  سپ  دومن  ماربا  رذـع و  يور  زا  مـالعلا  کـلم 

روکذم نآرق  رد  نأشیلاع  مرکا  یبن  نآ  لاوحا  تقیقح  هچنانچ  تسا  لیلجلا  کلم  مالّسلا  هیلع  لیلخ  میهاربا  ترضح  لیبسب  ادتقا  لیمج 
هرفک ماربا  فوخ و  ریغب  ترضح  نآ  هک  دیوگ : یلئاق  رگا  میرم ) هروس  هیآ 48   ) ِهَّللا ِنُود  ْنِم  َنوُعْدـَت  ام  َو  ْمُُکلِزَتْعَأ  َو  هک : تسا  نایع  و 
يور زا  هک  دـیوگ : رگا  دوب و  دـهاوخ  سدـقا  دـحاو  ترـضح  زا  دـیمون  رفاک  سک  نآ  نیقیب  دـیدرگ  مالک  لثمب  ملکتم  ماـخ  تبقاـع و 

رد روفغ  بر  لوسر  نآ  لاوحا  هچنانچ  تسا ، ع )  ) یسوم ترضحب  ادتقا  ارم  مراهچ  و  دشاب . رذعأ  یبن  یـصو  سپ  دوب  رذع  ترورض و 
يور زا  هن  مالک  نیا  ترـضح  نآ  هک : دـیوگ  یـصخش  رگا  ءارعـش ) هروس  هیآ 21   ) ْمُُکتْفِخ اََّمل  ْمُْکنِم  ُتْرَرَفَف  هـک : تـسا  روکذـم  نآرق 

نآ هک  ددرگ  رذـعب  لئاق  رگا  و  تسباترم ، رفاک  سک  نآ  بایترا  ههبـشیب و  دومن  مائل  ناـیطبق   261 ص : ج2 ، جاجتحالا ، ماربا  فوخ و 
: مجنپ دشاب . رتروذعم  میب  فوخ و  ناظم  رد  وا  رتشیب و  یبن  یـصو  رذع  سپ  دیدرگ  رذع  ماگنه  رد  مالک  نیاب  ملکتم  ردـق  یلاع  لوسر 
، تسا نایع  روطسم و  نآرق  رد  نأشلا  عیفر  یبن  نآ  لاوحا  تقیقح  هچنانچ  تسا  یلاعت  هَّللا  مالـس  امهیلع  نوره  یـسوم  ردارب  هب  ادتقا  ارم 
: هک دیوگ  یلئاق  رگا  سپ  فارعا :) هروس  هیآ 150   ) ِینَنُوُلتْقَی اوُداک  َو  ِینوُفَعْضَتْسا  َمْوَْقلا  َّنِإ  َّمُأ  َْنبا  َلاق  هک : تسا  هدومرف  لاعتم  يادخ  و 
هک دـیوگ : رگا  و  تسا ، رفاـک  بیر  کـشیب و  رتـبا  بذاـک  نآ  دـیدرگ  نخـس  فرح و  نیا  هب  ملکتم  میب  فوخ و  ریغب  نوره  ترـضح 
ریخ مرداربب  یـسأت  ادتقا و  ارم  مشـش  دشاب . رتروذعم  یـصو  ترورـض  ماگنه  رد  سپ  دـیدرگ ، مالک  نیاب  ملکت  ببـس  رذـع  ترورض و 

دیوگ یلئاق  رگا  تشاذگ ، شیوخ  شارفب  ارم  تشاد  ینازرا  فیرشت  راغب  تداعس  لابقاب  ترضح  نآ  هک  اریز  تسا ، ص )  ) دمحم رـشبلا 
راتخم لوسر  نآ  هک  دیوگ : رگا  و  تسا ، رفاک  هبـشیب  ربخیب  لئاق  نآ  تفر  راغ  نآ  هب  میب  فوخ و  ریغب  رافغ  دحاو  ترـضح  ربمغیپ  هک :

رتروذـعم راک  نآ  لثم  رایتخا  رد  نیقی  هب  رابجا  ترورـض و  ماـگنه  رد  وا  یـصو  سپ  دومن ، رارطـضا  فوخ و  يور  زا  راـک  نیا  راـیتخا 
يأر ضورعم  دنتساخ و  ياپ  رب  مامتلاب  مالسلا  راد  سلجم  نآ  نیدعستسم  عیمج  دیناسر  مامتاب  مالک  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  نوچ  دشاب ،

ص: ج2 ، جاجتحالا ، رد  ام  تسا و  امـش  لوق  لوق  هک  میتسناد  ام  لاحلا  ع )  ) نینمؤملا ریما  ای  هک : دندینادرگ  يرولا  ماما  نآ  ءاضتقا  ضیف 
امش رذع  يادخ  میدومن و  لج  زع و  يادخ  ترضح  هب  عوجر  هدومن  لعف  لوق و  نآ  زا  هبوت  نکیل  میراکهانگ  هدرک  اطخ  دوخ  يار   262
يابآ ناردـپ و  زا  مامهلا  ماما  نآ  دّـمحم و  نب  رفعج  شراوگرزب  ردـپ  زا  ترـضح  نآ  و  ع )  ) مظاکلا یـسوم  نب  قحـسا  و  دانک . لوبق  ار 

رب لمتشم  هبطخ  مانا  عمج  رضحم  رد  هفوک  دجسم  رد  ع )  ) نینمؤملا ریما  ترضح  يزور  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالّسلا  مهیلع  مارک  ماظع 
رشعم يا  هک : دومرف  مالک  نآ  رخآ  رد  دیناسر و  مامتاب  تغالب  تحاصف و  تیاغ  رد  مانألا  دیس  ترضح  تعن  مالع و  دزیا  رکـش  دمح و 
مولظم هشیمه  دـش  حور  ضبق  حوبـس  دزیا  هَّللا  لوسر  ترـضح  هک  يزور  زا  ناقلخ و  ریاس  هب  امـش و  رب  منامدرم  عیمج  زا  یلوا  نم  مانأ ،

تقو چیه  دیدروآ  قارع  هب  فیرـشت  هبیط  هنیدم  زا  ات  ع )  ) نینمؤملا ریما  ای  تفگ : دـمآرد و  ملکت  هب  سیق  نب  ثعـشا  مد  نامه  رد  مدوب .
مناشیا ملعا  لضفا و  و  منامدرم ، رب  مدرم  یمامت  یگمه و  زا  یلوا  نم  هک  هَّللا  و  يدومرف : هکنآ  الا  يدومنن  تظعوم  هبطخ و  اـم  هطـساوب 

میت و ینب  قاـنعا  تفرگ  قلعت  وتب  تما  تماـما  تیـالو و  رد  هک  یتـقو  ارچ  ملومخ  ياـیاوز  رد  مولظم و  هشیمه  لوـسر  ضبق  ناـمز  زا  و 
نبا اـی  تفگ : ع )  ) نینمؤملا ریما  ترـضح  يدومنن ؟ دوخ  قح  ياـفیتسا  يدزن و  اـهنآ  يدـعت  ملظ و  ماـگنه  رد  يدـنه  ریـشمش  هب  يدـع 
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بابرا لادـج  لاتق و  زا  عنام  ارم  توم  تهارک  فوخ و  نبج و  هک  تسا  مسق  ملاـع  يادـخب  هَّللا  و  ونـشب ، باوج  یتفگ  نخـس  هراـمخلا ،
بآم تلاسر  ترضح  مردارب  دهع  باب  نیا  رد  نم  عنام  مفولأم و  تومب  فوعشم و  گنج  زا  هکلب  هتـشگن  لاوحا  زا  لاح  چیه  رد  لالض 

نسحلا ابا  ای  تفگ : داد و  تما  ردغ  تکرح و  زا  ربخ  ارم  ترـضح  نآ  هچ  تسا ، باهولا  کلملا  مالـس  هیلع   263 ص : ج2 ، جاجتحالا ،
رد یلع  يا  وت  و  دنیامنیم ، ردغ  امش  اب  هبشیب  دنیامنیم و  دیدرگ  امش  تعباتم  تعاطا و  باب  رد  هک  نم  زا  دعب  نامیپ  دهع و  ضقن  تما 
هچ هب  ارم  دـننک  تکرح  نینچ  تما  هک  تقو  نآ  رد  هَّللا ، لوسر  ای  متفگ : نم  ءانثلا . ۀـیحتلا و  هیلع  یـسوم  دزن  رد  ینوراه  هلزنمب  نم  دزن 

یئامن و رارـشا  نآ  داهجب  تردابم  یبای  راصنا  ناوعا و  تقو  نآ  رد  رگا  هک : دومرف  دوبعم  دزیا  لوسر  دـینادرگیم ؟ رومأـم  دوهعم و  رما 
دزن رد  نازیم  باسح و  زور  رد  نآ  یـسرروغ  هچ  یـسر  نمب  مولظم  هکنآ  ات  راد ، هاگن  ار  دوخ  نوخ  و  رادب ، راکیپ  برح و  زا  تسد  الا 
نم دش  ناهج  نآ  رفاسم  هتفای  تافو  نامزلا  رخآ  لوسر  نوچ  دش  دهاوخ  ناسحا  لدع و  يور  زا  نامگ  هبـشیب و  ناحبـس  رداق  ترـضح 

هب رگم  مرادـنرب  ادر  هک  مدروخ  دـنگوس  مدرک و  دـهع  مدـش  غراف  نآ  زا  نوچ  متـشگ و  نمیهم  دزیا  لوسر  نفد  نفک و  زیهجت  لوغـشم 
هدومن مایق  رما  نآ  رب  نوچ  میامن ، عمج  ص )  ) لوسر ترـضح  مکح  رما و  بجومب  ار  نآرق  هکنآ  ات  ملاع  يادـخ  یگدـنب  زامن و  تهج 
ناشیا یگمه  هدرک و  هقباس  لها  ردب و  لها  ياههناخ  لزانم و  رد  ترایز  هتفرگ  ار  ع )  ) نیسح نسح و  و  ع )  ) همطاف تسد  متـشگ  غراف 

نم و لوق  تباجا  طهر  راـهچ  ریغب  هفیاـط  چـیه  مدـناوخ ، دوخ  تناـعا  ترـصنب و  ار  ناـشیا  شیوخ و  قح  بلط  هطـساو  هب  مداد  مسق  ار 
، جاجتحالا رامع  ناملـس و  دندومن  ربمغیپ  ادـخ و  مکحب  نم  تعاطا  هک  ریـس  وکین  هورگ  نآ  دـندومنن و  نمیهم  لوسر  تیب  لها  تعاطا 

نم دومن و  رایتخا  ترفاسم  نم  تیب  لها  زا  دوب  هلا  ترـضح  نید  رد  نم  هانپ  دضتعم و  هکنآ  و  دندوب ، رذ  وبا  دادـقم و  264 و  ص : ج2 ،
مایتلا قدص  مالک  عامتـسا  زا  دعب . ثعـشا  مساسارب  یقاب و  سابع  لیقع و  دندش ، هدـنبیرف  تیلهاج  نامز  دـهع  هب  هک  رفن  هد  نایم  رد  اهنت 
لوسر عرـش  ماکحا  يارجا  رد  راصنا  و  ناوعا ، نوچ  دوب ، ناونع  نیمه  هب  زین  نامثع  راک  نینمؤملا ، ریما  ای  تفگ : ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما 

ار ام  همدقم  نیا  هرامخلا ، نبا  ای  تفگ : ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  ترضح  دش ، هتشک  مولظم  هکنآ  ات  تشادزاب  رما  زا  تسد  تشادن  راتخم 
وا رب  یتدایز  هک  یئادر  و  تسشن ، دوبن  وا  سولج  لحم  هک  سلجم  رد  وا  هک  اریز  تسین ، يدومن  نآ  هب  سایق  وت  هک  نامثع  راکب  تبـسن 

تشادرب و نیمز  زا  ار  وا  قح  دمآرد و  رـسب  تشادن  نآ  بات  نوچ  دومن ، قح  اب  يریگیتشک  و  تشادرب ، شـشوپ  هدارا  هب  ار  نآ  تشاد 
دوخ لوق  رب  نم  اب  دندوب و  هدرک  تعیب  سفن  لهچ  میت  ونب  ناردارب  هک  يزور  رگا  داتسرف  قلخ  رب  قحب  ار  ص )  ) دمحم هک  يادخ  نآ  هب 

تسد مندب  زا  تایح  يدنامن و  مرذع  هک  مدرکیم  داهج  نادنچ  یلاعت  يادخ  هار  رد  دابع  لیلق  عمج  نامه  اب  دندومنیم  تعباتم  تماقا و 
زا رتمک  زعم  يادخ  نید  رد  وا  هکلب  تسین ، هشپ  رپ  هنزاوم  هب  یلاعت  يادخ  دزن  رد  ثعـشا  نامدرم  رـشعم  يا  دومرف : نآ  زا  دعب  يدناشفا .
زا لقن  لها  زا  یعمج  دندرک  تیاور  درادـن و  تلم  نید و  رد  الـصا  تماقتـسا  تابث و  وا  ینعی  تسا ، هسطع  هبـش  هطفع  تسا و  زب  هطفع 

ج2، جاـجتحالا ، هبحر  رد  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  ترـضح  تمدـخ  رد  يزور  نم  تفگ : هک  هنع  هَّللا  یـضر  ساـبع  نبا  زا  هفلتخم  قرط 
ماما نآ  دش  روکذم  تما  رضحم  رد  دومن  مدقت  وا  رب  هک  یـسک  نآ  مدقت  تفالخ و  همدقم  زا  نخـس  هک  مدوب  رـضاح  دجـسم   265 ص :
ءاغلب هک  تسا  حاتتفا  هملک  اما  ظفل  هَّللا ، اما و  تفگ : دیشکرب و  درد  مغ و  يور  زا  درس  هآ  دیدرگ و  احلـص  ءادعـص  سفنب  سفنتم  همالا 
هفاحق یبا  نبا  هنیآ  ره  هک  تسا  مسق  ملاع  يادخب  ارم  دنیامن  مامتا  ماجنا و  نآب  ار  دوخ  نخـس  مالک  ردص  رد  ماظتنا  تنیز و  تهجب  مانا 

تزعلا و بر  ترضح  صن  تاعارم  یپ  رد  نآ  رد  الصا  دیدرگ و  تیالو  صیمقب  صمقتم  تفالخ و  سابلب  سبلتم  هنیک  دقح و  يور  زا 
هک تیالو  رد  نم  لحم  هب  فقاو  دهاش و  فراع و  ملاع و  دوخ  هکنآ  اب  دیدرگن  تیحالـص  قاقحتـسا و  همحرلا و  یبن  تصخر  ءاضر و 

تکرح نآ  ریغب  تسا و  ریاد  ورب  ایسآ  هک  يرامسم  ینعی  تسا ، ایسآ  بطق  لحم  لثم  همالا  عیفش  لوسر  غیلبت  هیربلا و  قلاخ  صن  بجوم 
چیه تسنم و  زا  هاگمزر  كراعم  رد  هاپـس  لیخ  لیـس  رادـحنا  راسکنا و  هک  نآ  رب  تسا  علطم  و  تسا ، رـسعتم  رذـعتم و  یحر  شدرگ  و 

تفالخ دوخ و  نایم  نم  نکیل  تسین ، ریـصم  نم  يوس  هب  ناریط  تردـق  ار  ریط  یتح  ریـسم  يارای  برح  ریگ  راد و  ماـگنه  رد  ار  يدـحا 
نآ زا  ار  دوخ  يولهپ  مدرم  تما و  ترـصن  تناعا و  مدع  هلیـسوب  متخاس و  بیرغ  تیاهنیب  نآب  ار  دوخ  متخادنا و  تدعابم  رتس  باجح 
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متس نیک و  ملظ و  بابرا  رب  هلمح  نیعم  رصان و  زا  عوطقم  دی  نیا  اب  ایآ  هکنآ  نایم  مدیدرگ  رکفتم  اما  مدیشک  نآ  زا  تسد  مدرک و  یهت 
ترباصمب و نآ  رب  ریبک  مدآ  هک  تسیدـحب  نآ  ترـسع  تبوعـص و  هک  میامن  تلالـض  ّیغ و  باحـصا  تملظ  يروک و  رب  ربص  ای  مرآ ،

راـگدرورپب تاـقالم  هـک  دـیامن  نادـنچ  یعـس  نـحم  نآ  همدـقم  رد  نمؤـم  درم  ددرگ و  ریقح  بیـشم و  نآ  تـیلب  مـلا  زا  ریغـص  ناـسنا 
ترـضح ياضرب  نورقم  ربکا و  يادخ  رما  قفاوم  ار  ربص  رظن  رکف و  قمعت  زا  سپ  دـیامرف  نمیهم  دزیا  دوخ و   266 ص : ج2 ، جاجتحالا ،

مالآ رازآ و  یجـش  ماک  قلح و  رد  يذـق و  كاشاخ  رظن  مشچ و  رد  نکیل  مدرک  راک  نآ  راـیتخا  راـچان  مدـید  رتکیدزن  تجحب  ربمغیپ و 
نآ لوا  هکنآ  اـت  مدوـمنیم  تدـهاشم  تعدـب  باـبرا  فرـصت  هب  تراـغ  بصغ و  بهنب  ار  دوـخ  ثاریم  هـکنآ  تـهجب  مداد  مارآ  رارق و 
زا رایـسب  تابجعت  هظحالم  تیؤر و  زا  میوگ  هچ  تشاذـگ ، رمعب  تفالخ  تشذـگ و  وا  نوچ  دومن و  ترفاسم  تفلاخم  لیبسب  تعاـمج 

تفالخ رما  باکترا  زا  دوخ  تیراع  تایح  مایا  رد  نیلوا  دندرک  راکشآ  رهاظ و  راهظا و  نیب و  راک  نیا  رایتخا  يدصت و  زا  دعب  هک  رمع 
ررقم و نیمود  تلافک  دقعب  ار  نآ  دیـسر  کیدزن  شتافو ، بیرق و  شلجا  نوچ  دومرفیم و  ترذعم  هکلب  دومنیم  تمادـن  تلاقا و  راهظا 
، دندینادرگ راوشد  مه  تخس و  بعص و  رایسب  رایسب  ار  نآ  تامدقم  دنتشگ  فرصنم  کی  ره  اب  تفالخ  زا  يرطـش  نوچ  و  دومن ، نیعم 
ام هک  يزور  رباج  یخا  نایح  موی  اهروک و  یلع  یموی  ام  ناتش  رعش : دز ، لثم  رعاش  یشعا  مالکب  لج  زع و  ترضح  یلو  نآ  نآ  زا  سپ 

دوش رضاح  لومأم  هک  يزور  و  تسا ، هاتوک  نآ  زا  نم  فرصت  تسد  تسطوبـضم و  ياج  رد  رتش و  يالاب  رد  دیوگ  میئامن  لومأم  بلط 
رد ار  تفالخ  رما  لوا  صخـش  هک  تسا  مسق  ملاع  يادخب  هَّللا  و  رـصاق ، نآ  زا  فرـصت  تسد  ارم  تسا و  رباج  مردارب  زا  نآ  هک  دـیوگ 
نآ رد  وا  دوب و  نارگ  بعص و  تیاهنیب  نآ  سم  نایب و  تظلغ  هطساوب  شنابز  تحارج  هک  تشاذگ  يوگ  تشرد  يدرم  فرصت  لحم 

نآ و قاقحتسا  مدع  اب  تفالخ  رما  بکترم   267 ص : ج2 ، جاجتحالا ، هچ  يدومن  راذتعا  رادرک  نآ  زا  هشیمه  يدمآرد و  رسب  رایسب  رما 
ترثک هطساوب  درک  راوتسا  تخـس و  یمارآیب  يدنت و  هطـساوب  ار  شمامز  رگا  هک  تسا  یـشک  رـس  هقان  بکار  دننام  یـشوشم  رطاخ  اب 

التبم ار  یقلخ  دیامن و  دحیب  یشکرس  دنادرگ  مرن  تسـس و  ار  شمامز  رگا  و  دریذپ ، یبارخ  هتـشگ  كاچ  شین  رارقتـسا  مدع  تکرح و 
هتـسویپ دوب  لاـجآ  نوهرم  تاـیح  هقبر  رد  وا  اـت  هک  تسا  مسق  یلاـعت  هَّللا  ترـضح  تاذ  ءاـقب  رمع و  هب  دـنامن و  دوـخ  لاـح  هب  هتخاـس 
هلیـسوب ریغتم  ضرعتم و  لاوحا و  فـالتخاب  نوـلتم  هشیمه  لاـعتم و  دزیا  تعاـط  قـح و  رما  زا  يرود  ندـیمر و  تماقتـسایب و  تاـکرح 

تقشم و هراکم و  تیؤر  رب  هتشگ  نیمحارلا  محرا  ترضح  تیانعب  قثوتسم  َنیِِرباَّصلا  َعَم  َهَّللا  َّنِإ  هعیرذب : نم  دوب و  لامآ  یناما و  ترثک 
جهن و نامهب  زین  وا  هکنآ  ات  مدوب  لمحتم  ار  نآ  دیادش  هدومن  لج  زع و  ترضحب  لکوت  مدومنیم و  ربص  وا  تدم  لوط  رد  تنحم  تدش 

هَّللا ایف  متعامج  نآ  زا  یکی  زین  نم  هکنآ  شنامگ  تشاذـگ و  تما  زا  یعمج  ياروشب  تفالخ  راـک  هدومن  ترفاـسم  تشاد  هک  تدـیقع 
تقیقح زا  میوگ  هچ  یلاعت  يادخ  يارب  زا  ینعی  دـندرگ ، مالک  نیا  هب  يدانم  ملکتم و  مالآ  نزح و  ماگنه  رد  هک  تسا  ثاغتـسم  يدانم 

دقح ریغب  هویش  روط و  دناهتشاذگن و  یتسرد  یتسارب و  مدق  زگره  هک  يأر  لدع و  فاصنا و  زا  رود  یعمج  نآ  عامتجا  زا  يروش و  لها 
زیچ چیه  تنیغـض  دقح و  تلالـض و  یغ و  ریغب  تعامج  نآ  زا  الـصا  نکیل  مدش  رـضاح  يروش  رد  اهرک  اربج و  نم  دنتـشادن و  هنیک  و 

تفالخ رب  قافتا  هدومن  رگید  کی  اب  یگتخاس  تاطاوم و  نآ  زا  دعب  هکنآ  ات  مدینشن  هفیاط  نآ  زا  قلطم  قح  نخـس  و  مدومنن ، تدهاشم 
ترضح  268 ص : ج2 ، جاجتحالا ، ثیداحا  نآرق و  تایآب  جاجتحا  ناشیا  رب  مدومن  هدهاشم  لاونم  نیدب  لاح  نوچ  نم  دـندرک ، نامثع 

الصا دندوب  دضتعم  نکمتم و  توادع و  درمت و  هویشب  دسح و  دقح و  تلالض  هیداب  رد  تعامج  نآ  نوچ  اما  مدومن  نامزلا  رخآ  ربمغیپ 
نمب دوب  نایغط  توادـع و  لمع  ناـمگ و  بیر و  ناـشیا  لـعف  هک  ناـنآ  ینعی  اـهنآ  تیور  هکنآ  اـت  دـندومنن  اغـصا  یقلت و  اـضر  عمـسب 
نارای ام و  اب  ارچ  لاحلا  يدومن ، ربص  رکب  وبا  ینعی  لوا  تفالخب  قباس  رد  نوچ  هک  تسا  ریبز  هحلط و  زا  هیاـنک  اـیئوگ  دـندومن  ضارتعا 
يارجا تهجب  نیعم  رـصان و  نتفاین  هطـساوب  نم  راک  نالآ  یئامنیم  تفلاخم  راهظا  تما  فیاوط  اب  یئاـمنیمن و  ناـمثع  تفـالخب  قاـفتا 

هب دشاب  ناغرم  نایم  رد  یبیرغ  ریاط  لثمب  هک  تسا  نورقم  یشمتم و  ریاظن  نیاب  نیلـسرملا  دیـس  عرـش  ماکحا  نیملاعلا و  بر  نید  بادآ 
تقفاوم و زین  نم  دـندومنیم  ناریط  اهنآ  نوچ  و  متـسشنیم ، زین  نم  دنتـسشنیم  ياج  رد  نوچ  مدـیدرگیم ، ناشیا  نیئآ  كولـس و  نامه 
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سوه زآ و  هطـساوب  سک  ره  يروش  لها  مدومن و  ربص  تقـشم  ملا  تنحم و  لوط  رب  تدم  نآ  ءاضقنا  ات  مدومرفیم و  ناریط  رد  تقفارم 
دعـس ایئوگ  ات  هنیک  دقح و  يور  زا  یکی  دـندومن ، وا  رب  قافتا  وا و  تعاطا  دـندوب  نامثع  زا  نآ  لوصح  یجرتم  هک  دوخ  سفن  یعاود  و 

میس دوب ، فوع  نمحرلا  دبع  نآ  و  دندومن ، نامثع  يدنلب  رس  تفالخب و  لیم  يدنواشیوخ  و  ترهاصم ، هطساوب  يرگید  و  تسا ، صاقو 
تفالخ فارطا  وا  دنتشاد و  ياپ  رب  تفالخب  ار  وا  ات  دنتشامگ  تمه  یعـس و  موقلا  ثلاث  لالقتـسا  تناعا و  رد  نارای  لاثماب  زین  مراهچ  و 
ندیرچ لکا و  رد  قافتا  وا  اب  زین  هیما  ونب  دش و  لوغشم  ندیرچب  نادفلع  ثور و  نایم  رد  ناویح  دننام  نآ  روخآ  رب  تفرگ و  مکحم  ار 

فلع نآ  هک  یماگنه  ات  دـنیامن و  ماحدزا  ناراهب  فلع  هزبسب و  هک  نارتش   269 ص : ج2 ، جاجتحالا ، نآ  دننام  دندومن و  یلاعت  هَّللا  لام 
مایا رد  ار  اهنآ  دوخ و  بابـسا  زاهج و  دـندرک و  رپ  اهمکـش  هنـسرگ  هفیاط  نآ  اب  زین  وا  دـنرادنرب  رـس  ندـیرچ  زا  ددرگن  دوبان  کشخ و 

رد وا  الصا  و  دندیناسر ، لتق  هب  ار  وا  ینعی  دندومن  زیهجت  دنتسکش  ار  وا  تعیب  هیما  ونب  نارای  نوچ  دنتخاس و  ایهم  هاوخلد  بجومب  تایح 
زا دـعب  تما  نکیل  دومنن و  نایع  نایب و  تماب  تفالخ  تیالو و  ناکم  هب  ار  ام  تیولوا  نامز و  چـیه  رد  ام  تلزنم  نآ  زا  لتف  لـتق و  ماـیا 
زا رایـسب  رازآ  هدروآ  موـجه  نم  رب  راـتفگ  لآـم  ترثـکب  بناوـج  فارطا و  زا  براـقا  دـعابا و  زا  مدرم  ترخآ  رقمب  وا  ترفاـسم  لـتق و 

متفاتیمرب و تعامج  نآ  زا  يور  مدوب  ناشیا  لاوحا  قیاـقح  رب  لاـقم و  قدـص  رب  ملاـع  نوچ  متفاـی و  راـقو  تاـبثیب و  موق  نآ  ماـحدزا 
كاچ منماد  فارطا  دندومن  نم  رس  رب  عامتجا  هک  سب  زا  دندیچیپ و  نمب  نیسح  نسح و  هک  يدحب  ات  دندومنیم  ماحدزا  ترثک و  ناشیا 
مدرم نآ  ياعدتـسا  سامتلا و  بجوم  هب  زین  نم  دیناتـسب  تعیب  ام  زا  هک  دندروآ  موجه  نم  یلاوح  رب  مدرم  نآ  منغ  هلگ  دننامب  دیدرگ و 
تعیب ياهفیاط  دنتـشگ  تقرف  هس  ودـب  قرفتم  تعامج  نآ  تدـم  كدـنا  رد  متفرگ و  تعیب  هفیاـط  نآ  زا  مدرک و  لوبق  ار  ناـشیا  نخس 

لثم دندومن  یغب  جورخ و  رگید  تعامج  تسا و  ناشیا  زا  ترابع  نیثکان  دندوب  لمج  رکـسع  زا  ناشیا  ریغ  ریبز و  هحلط و  نآ  دنتـسکش 
هیواـعم و لـثم  دنتـشگرب  قح  زا  هتـشگ  قساـف  رگید  هورگ  تسا و  تیوریب  هفیاـط  نآ  زا  تراـبع  هک  نیقراـم  و  هریغ ، ناورهن و  جراوخ 

َنوُدیُِری َنیِذَِّلل ال  اُهلَعَْجن  ُةَرِخْآلا  ُراَّدلا  َْکِلت  ناحبس : رداق  مالک  هیآ  ناشیا  فیاوط  ایئوگ  تسا ، تما  نآ  زا  ترابع  نیطساق  وا و  باحصا 
ملعا هَّللا  تیادـه و  یفاو  هیآ  ینعم  صـصق ) هروـس  هیآ 83   ) َنـیِقَّتُْمِلل ُۀَِـبقاْعلا  َو   270 ص : ج2 ، جاجتحالا ، ًاداـسَف  ـال  َو  ِضْرَأـْلا  ِیف  اُولُع 

نیقوـلخم تیذأ  داـسف و  ببـس  نیمز و  رد  تعفر  وـلع  هدارا  هک  تسا  تعاـمج  نآ  يارب  تشرـس  ربـنع  تشهب  ترخآ و  رد  هـک  تـسنآ 
هاگن رثآم  تملظ  رطاخ  رد  هَّللا و  دندینـش و  هکلب  دـشاب  نینچ  نوچ  دـندومنن  عامتـسا  تسا ، نانمؤم  نایقتم  يارب  تبقاع  تیفاـع  دـندرگن 

دنتشادرب و ار  هیویند  هیناف  تاذلتسم  نیمه  تهجب  دمآ  ناهج  نیا  رد  نیریش  تیاغب  ناشیا  رظن  رد  نآ  تنیز  ایند و  توالح  نکیل  دنتشاد 
رگا هک  تسا  مسق  دینادرگ  دوجوم  ار  حور  يذ  عیمج  دینایور و  نیمز  زا  هناد  هک  يادخب  دنتشادب  هیورخا  هتفای  تایهتشم  معن و  زا  تسد 
هکنآ تهجب  يدومرفن  رصان  دوجوب  تجح  رب  مادقا  مایق و  رب  مازلا  يدوبن و  رـشب  ره  رما  قیاقح  رب  ربکا  ترـضح  عالطا  رـضاح و  روضح 

مولظم و یگنـسرگ  مارح و  هچ  وا  زا  ملاظ  مکـش  ءالتما  رب  هک  دومن  ررقم  هتفرگ  دهع  طرـش و  روشناد  ءاملع  رما و  نایلاو  رب  رداق  نمیهم 
دننزن و مالسا  عرـش  قفاوم  مارم  دصقم و  سامتلا  اعدتـسا و  ماگنه  رد  ناشیا  یئور  رب  درـس  بآ  هدومنن  هشیدنا  ماک  داد و  زا  وا  یمورحم 

ماقم لحم و  رد  ماهم  نامه  ندرگ  رد  ار  تفالخ  روما  مامز  نم  هنیآ  ره  دـنرآ  ياجب  مامتها  یعـس و  لامک  نآ  ماجنا  قح و  تاـعارم  رد 
هکلب متخاسیمن و  نآب  دولا  قداص  نیعم  قح و  رـصان  نادجو  مدـع  هطـساوب  ار  دوخ  متخادـنایم و  تسنآ  ماقم  عضاوم و  ریاس  زا  عفرا  هک 

271 ص : ج2 ، جاجتحالا ، مدومرفیم . برـشب  ماج  هلایپ و  نامه  هب  مدومن  یقـس  ار  یلوا  هفیاط  هک  ماج  سأکب و  ار  يرخآ  تعامج  اـمش 
نم دندرک و  قح  ریغب  تفالخ  رما  رد  فرصت  رتشیب  نارای  عونب  هکنآ  ع )  ) بلاط یبا  نبا  یلع  مانالا  ماما  مایتلا  قدص  مالک  ینعم  هصالخ 

رد هک  ار  امش  يایند  مدرک و  ربص  رما  نآ  رد  زاب  هتـشاد  یعرم  روظنم و  ار  ینعم  نامه  هیناث  هرک  مدرک  ربص  رـصان  نیعم و  مدع  هطـساوب 
لوق لوبق  زا  روکذم  روما  هطساوب  نکیل  متخادرپیمن  نآب  الصا  متخادنایم و  امـش  دزنب  تسا  رتتابثیب  هکلب  رتمک  زین  هسطع  زا  نم  دزن 
نیاب مالک  باهو  دزیا  یلو  نوچ  هک  دیامرفیم  هنع  هَّللا  یضر  سابع  نبا  متشگ . رـصح  دح  زا  نوریب  دیادش  نیا  لمحتم  متـشگنرب و  امش 

حتف زا  دـعب  ترـضح  نآ  داد ، بآمتیالو  تسدـب  باـتک  هفوک  هرـصب و  ناـیم  تسا  عقاو  هک  داوس  لـها  زا  يدرم  دـیناسر  بآـم  لـحم و 
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- نایب زاب  يدومن  عطق  هک  تامس  زجعم  تالاقم  رگا  نینمؤملا  ریما  ای  متفگ : دش  غراف  نآ  زا  نوچ  نآ و  تئارقب  دیدرگ  لوغـشم  بوتکم 
، سابع نبا  ای  تفگ : ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  ترضح  تسا  نایب  زیح  زا  نوریب  قافشا  هکلب  ناسحا  تمحرم و  نیع  یئامن  ار  ام  نانتما  نآ 

يزیچ نآ  زا  ترابع  هقـشقش  دومن و  دوخ  ناکمب  تدواعم  تعجارم و  زاب  دـیدرگ و  نایع  رداص و  هک  دوب  هقـشقش  نآ  تاهیه  تاـهیه ،
: تفگ سابع  نبا  دنادرگرب . دوخ  ماقمب  ار  نآ  لیلق  تدم  زا  دعب  دنادرگ و  داب  رپ  هدروآ  نوریب  نابز  رانک  زا  یتسم  مایا  رد  رتش  هک  تسا 

زور نآ  رد  ع )  ) نینمؤملا ریما  ترـضح  ماظن  زجعم  مالک  عطق  توف و  زا  هدایز  نآ  توف  زا  عجفت  فسأت و  زیچ  چیه  رب  تایح  مایا  رد  ارم 
هک تسا  ناشخرد  حـیال  272 و  ص : ج2 ، جاجتحالا ، نایع  حـضاو و  نانخـس  تاکن  فیاطل و  نافراع  نایب و  یناـعم و  ناـکریز  رب  دوبن ،

هفیطل و تاراعتسا  رب  يوتحم  هعیدب و  تاراشا  رب  لمتشم  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  هیربلا  ماما  ترضح  زا  هیورم  هقشقشب  هموسوم  هبطخ  نیا 
علطم و نآ  رهاوز  رهاوجب  مظتنم  یلآل  دیاوف  دیارف  ررغ  ررد  رب  رظن  رکف و  قمعت  زا  دـعب  ربخم  ملاع  هک  تسا  هبیرغ  تاکن  هبیرق و  فیاطل 

رازه هسب  بیرق  تسا ، ناردنزام  لها  هک  یسربطلا  یلع  نیدلا  فیس  نب  سابع  لضفلا  وبا  رـصاعم  يالـضف  زا  یکی  هچنانچ  ددرگ ، ربخاب 
تاکن فیاطل و  رثکا  نایب  و  دومن ، نآ  حرش  مارصنا  ماجنا و  رد  مامت  مامتها  یعس و  هکنآ  اب  هتشون و  نآ  یسراف  حرـش  همجرت و  رد  تیب 

. ملعا هَّللا  و  دومنن ، قیقحت  يور  زا  قیلی  یغبنی و  امک  نآ  زا  حرـش  همـش  زونه  اذـه  عم  دومرف ، اهفانـصاب  تاراشا  اـهعاوناب و  تاراعتـسا  و 
رایـسب و تیاغب  رایخألا  راربألا و  ماما  مالک  زا  راـثآ  راـبخا و  نیا  لاـثما  هک : دـیامرفیم  هیلع  هَّللا  همحر  یـسربطلا  یلع  وبا  باـتک  فنـصم 
ام نایب  حاضیا و  كدـنا  زا  و  میدرک ، راهظا  نایب و  راـصتخا  زاـجیا و  يور  زا  نآ  زا  فرط  اـم  اذـهل  تسا ، رامـش  رـصح و  دـح  زا  نوریب 

ترـضح هجوز  اهنع  هَّللا  یـضر  هملـس  ما  زا  تسا ، تیاور  ددرگ . نایع  تباث و  لاعتم  دزیا  یلو  نآ  لاـمک  لـضف و  هبتر  لاـح و  تقیقح 
ماع بحاص  نآ  صاخ  هناخ  رد  هب  دوب  نمیهم  دزیا  لوسر  ترـضح  دزن  رد  نم  باوخ  تبون  بش  هک  مهن  بش  رد  هک  ص )  ) ءایبنألا دیس 

ناـشن زجعم  ناـسل  زا  میآ ؟ تمدـخب  هک  تسا  تصخر  هَّللا ، لوسر  اـی  هک : مدومن  لوـسر  تمدـخب  لوـخد  نذا  بلط  مدـمآ و  صاـخ  و 
دزیا مراـگدرورپ  زا  نم  قح   273 ص : ج2 ، جاجتحالا ، رد  هک  مدیـسرت  و  متـشگ ، رطـضم  ریحتم و  تیاـغب  یهن  نآ  زا  نم  هن ، هک  دومرف :

يورب رایسب  رایسب  دشاب ، هدرک  دوخ  تمدخ  زا  عنم  در و  طخس  نآ  هطساوب  ارم  ترضح  نآ  و  دشاب ، هدش  لزان  يزیچ  نامـسآ  زا  نمیهم 
زاتمم رختفم و  زارفرـس و  فرـشم و  یگدنب  فرـشب  هک  تسا  تصخر  هَّللا  لوسر  ای  متفگ : هاگنآ  سپ  مدرک ، ربص  نامز  كدنا  مداتفا و 
تفرگ رارق  مرطاخ  رد  رایسب  ملا  مغ و  دش و  رتشیب  تیاغب  رتشیپ  زا  مهودنا  تریح و  هبترم  نیا  رد  هن ، هک : دومرف  كرابم  نابز  هب  مدرگ ؟

ما ای  دومرف : میآرد ؟ هناخب  هک  تسا  تصخر  هَّللا  لوسر  ای  متفگ : هدـمآ  رورـس  نآ  هناخ  ردـب  میـس  هبترم  مدرک  ربص  تدـم  كدـنا  زاـب 
مانألا دیـس  ربارب  رد  وناز  ودب  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  ترـضح  هک  مدید  مدمآ  رد  مرکالا  یبن  نآ  تمدـخب  مامت  قوشب  نم  يآرد . هملس 
دابعلا بر  لوسر  ای  هَّللا و  لوسر  ای  تفگ : هک  مدینـش  ع )  ) مانألا ماما  نآ  زا  مالک  نیا  ماگنه  نآ  رد  مدش  لخاد  نم  نوچ  و  دوب ، هتـسشن 

ربص امـش  راک  هک : دومرف  میامن ؟ مایق  نادب  ات  ینادرگیم  رومأم  رما  هچ  هب  ارم  دریگ  رارق  جهن  نآ  رب  راک  نوچ  داب ، وت  يادف  مردام  ردپ و 
، دومن مـالک  نیا  رارکت  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هثلاـث  هرک  نوچ  دومرف  رما  ربصب  هَّللا  لوسر  زاـب  دومن  لوق  نآ  رارکت  ع )  ) یلع زاـب  تسا ،

شیوخ شود  رب  يرآ و  نوریب  فـالغ  زا  غیت  هک  دـیاب  دریگ  رارق  جـهن  نادـب  راـک  هاـگ  ره  یخا  اـی  یلع  اـی  تفگ  ماـنألا  دیـس  ترـضح 
هک یتلاح  رد  یئامرف  نمب  تاقالم  هک  یئامن  لاـتق  برح و  نادـنچ   274 ص : ج2 ، جاجتحالا ، دیاب  ینز و  نافلاخم  ندرگ  رب  يراذـگ و 

ع)  ) نینمؤملا ریما  ترـضح  اب  مالک  مرکألا  یبن  ترـضح  نوچ  دـشاب ، ربکا  دزیا  ترـضح  رما  فلاخم  رفاک و  يامد  زا  رطقنم  وت  ریـشمش 
عنم هناخ  لوخد  زا  ارم  هکنیا  زا  هَّللا  لوسر  ای  متفگ : تسیچ ؟ وت  هودنا  یگدرزآ  نیا  دومرف : دیدرگ و  تفتلم  نم  فرطب  دیناسر ، ماتتخاب 

یلاـعت و يادـخ  زا  يرما  هطـساو  زا  ـالا  مدومنن  وت  در  نم  هک  تسا  مسق  ملاـع  يادـخب  هَّللا  و  دومرف : يدومرفن . تصخر  يدوـمن و  ّدر  و 
دومرف رما  ارم  دومنیم و  رابخا  دش  دهاوخ  ثادحا  نم  زا  دعب  هک  يروما  زا  ارم  دوب و  نم  شیپ  رد  لیئربج  يدـمآ  وت  هک  یتقو  وا  لوسر 

دزیا مکح  هب  بلاط  یبا  نب  یلع  نیا  هک  وش  دـهاش  ونـشب و  زین  وت  هملـس  ما  يا  میاـمن ، تیـصو  نآ  هب  ار  ع )  ) نینمؤملا ریما  ترـضح  هک 
نم و زا  دـعب  تسا  نم  هفیلخ  یـصو و  بلاط  یبا  نبا  یلع  هک  شاـب ، هاوگ  ونـشب و  هملـس  ما  اـی  تسا . ترخآ  اـیند و  رد  نم  ریزو  بهاو 
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ع)  ) بلاط یبا  نب  یلع  نیا  هک : شاب  هاوگ  ونـشب و  هملـس  ما  ای  تسنم . ضوح  زا  قحم  ریغ  یعمج  عنام  نم و  نید  یـضار  نید و  یـضاق 
نیثکان هَّللا  لوسر  ای  متفگ : تسا . نیطساق  و  نیقرام ، نیثکان  تعامج  هدنشک  نیلجحملا و  رغ  دیاق  نیقتم و  ماما  نیملسم و  رورـس  دیس و 

دنیامن و تعیب  یلع  اب  هنیدم  رد  هک  دنشاب  یعمج  هفیاط  نآ  هک  دومرف : همحرلا  یبن  ترضح   275 ص : ج2 ، جاجتحالا ، دناتعامج ؟ هچ 
زا فنص  نآ  زا  کی  مادک  نیطساق  نیلـسرملا  دیـس  ای  داب  وت  يادف  مردام  ردپ و  متفگ : دنیامرف . تعباتم  نامیپ و  دهع و  ضقن  هرـصب  رد 
هَّللا لوسر  ای  متفگ : هاگنآ  سپ  دناماش . لها  زا  وا  باحصا  هیواعم و  ماجنارس  هریت  یعمج  نآ  تفگ : همحرلا  یبن  ترـضح  دنانیقولخم ؟
. دناناورهن باحصا  نافرع  تیوریب و  هفیاط  نآ  هک : دومرف  دودولا  بر  لوسر  ترضح  دنانیدیب ؟ ماجنارسیب و  هفیاط  مادک  نیقرام 

نایع نایب و  مدرم  يارب  هک  هبطخ  يانثا  رد  يزور  دنچ  مایا  ياضقنا  هرـصب و  حتف  زا  دعب  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  ترـضح  هک  تستیاور 
: هک دومرفیم  تیاکح  تلاسر  ترضح  ناشن  زجعم  ناسل  زا  دومنیم 

نایع نایب و  مدرم  يارب  هک  هبطخ  يانثا  رد  يزور  دنچ  مایا  ياضقنا  هرـصب و  حـتف  زا  دـعب  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  ترـضح  هک  تستیاور 
راتفرگ و متما  هیلب  هب  اجرباپ و  یقاب و  تدـم  نم  زا  دـعب  وت  یلع  ای  هک : دومرفیم  تیاکح  تلاسر  ترـضح  ناشن  زجعم  ناـسل  زا  دومنیم 
ردپ و متفگ  شاب  دحا  دزیا  دزن  رد  تموصخ  باوج  دعتسم  دوب ، دهاوخ  نانم  يادخ  دزن  رد  ناشیا  امـش و  همـصاخم  دش و  یهاوخ  التبم 

امـش زا  دـعب  جـهن  مادـک  رب  تسا و  عون  هچ  دـش ، مهاوخ  نآب  ـالتبم  هک  هنتف  نآ  هک  نادرگ  نیب  حـضاو و  نم  يارب  داـب  وت  يادـف  مرداـم 
یئامن هقرام  هطساق و  هثکان و  باحـصا  هب  نم  زا  دعب  هلتاقم  وت  یلع  يا  تفگ : نمیهم  دزیا  لوسر  ترـضح  میامن ؟ اغد  لها  نآب  هدهاجم 

نم ناتما  اب  هدهاجم  وت  هک  دومرف  و  درک ، نایب  نم  يارب  مساب  مرکا   276 ص : ج2 ، جاجتحالا ، یبن  ترـضح  ار  مدرم  نآ  کی  کی  ره  و 
، یئامن دنیامن  نیملاعلا  بر  ترـضح  نید  رد  يأرب  لمع  هک  یعمج  اب  دنیامن و  ناهنپ  ای  هینالع  هب  نم  تنـس  فالخ  نآرق و  فلاخم  هک 

باوص هدـعاق و  زا  رود  ندومن  لـمع  يأرب  یهن  رما و  رد  تسا و  یهن  رما و  همه  نآ  تسین و  یلاـعت  يادـخ  نید  رد  يأر  چـیه  هک  اریز 
تیاده داشرا و  تیلب  زا  يراگتـسر  حالف و  هب  تزعلا و  برب  ارم  تما  تموصخ  ماگنه  رد  تمایق  زور  رد  هَّللا  لوسر  ای  متفگ : نم  تسا .

امـش موق  هاگ  ره  دـینک  تیادـه  رب  راصتخا  راصتقا و  امـش  دریگ  رارق  جـهن  نادـب  هاگ  ره  يرآ ، معن  هک  دومرف  ص )  ) ترـضح نآ  یئامن 
عسولا و ردقب  امـش  هک  دیاب  دنیامنن  نآرق  تایآ  رهاوظب  لمع  دنیارگ و  يأرب  نآرق  زا  دـنیامرف و  اوهب  لیم  دـنیامن و  يدـه  رب  اوه  رایتخا 

ناشیرپ ناهج  نیا  نانیمطا  رارقتـسا و  هطـساوب  هک  یئاهزیچ  تایهتـشم  ببـسب  هک  ناشیا  يور  زا  نافرع  تفرعمیب و  یعمج  نآ  ناکمالا 
تبقاع مرزآیب  موق  هاگ  ره  یئامن و  نآرقب  دوخ  يأر  فطع  وت  هک  دیاب  هتبلا  سپ  نادرگب ، نآرق  زا  ججح  عّبتت  هب  دـیدرگ  نایع  يراط و 

ناعباتم و اب  ریبز  ینعی  هثکان  هداق  هیما و  ونب  سابع و  ونب  ینعی  هعماط  يارما  دنیامن و  مالع  دزیا  مالک  عضاوم  زا  نآرق  ملک  فیرحت  ماخ  و 
يدرم بذک ، لها  هیغاب  هقرف  ناورهن و  جراوخ  ینعی  هقرام ، هورگ  هعبت و  هیواعم و  صاقو و  دعـس  اب  ماش  لها  ینعی  هطـساق ، هقرف  هحلط و 

قیرط زا  هتشگ  دوخ  سفن  عبات  سوه  اوه و  تایهتـشم  ترثک  زا  ناشیا  سک  ره  هک  قدص  یتسار و  قیرط  زا  یغطم  ياوه  عباتم  قح و  زا 
هک  277 ص : ج2 ، جاجتحالا ، یئامنن  دامتعا  الـصا  هدیدنـسپان  یعمج  نآ  هدیدش و  هبـش  لهاب  دناهتـشگرب و  نانم  دزیا  ترـضح  ياضر 

ُِّیبَّنلا اَهُّیَأ  ای  تیاده  یفاو  تیآ  نوچ  هک : تسا  لوقنم  هنع  هَّللا  یضر  سابع  نبا  زا  و  تسا . ناراگتـسر  يارب  تنج  نایقتم و  يارب  تبقاع 
نآ رد  میامن و  داهج  رافکب  ینعی  میامن  هقلامعب  داهج  نم  هنیآ  ره  هک  دومرف : همحرلا  یبن  ترـضح  دـش  لزان  َنیِِقفانُْملا ، َو  َراَّفُْکلا  ِدِـهاج 
يا تفگ : مالس  تیحت و  ضرع  زا  دعب  هدمآ  مالع  دزیا  ترضح  دزن  زا  ع )  ) نیما لیئربج  ماگنه  نآ  رد  میامرف  مامت  مامتها  یعـس و  باب 
هنع هَّللا  یضر  يراصنا  رباج  زا  و  ع .)  ) یلع هب  ای  امش و  سدقا  تاذب  تسا  قلعتم  نآ  مارـصنا  مایق و  مائل و  هرفک  داهجب  مادقا  مرکالا  یبن 

ام بناجب  كرابم  يور  ترـضح  نآ  مدوب ، یلاعت  كرابت و  دزیا  لوسر  ترـضحب  کیدزن  ینیمز  عادولا و  ۀـجح  رد  نم  هک  تسا  لوقنم 
رگید کی  اب  هلداجم  هلتاقم و  دنیامن و  تعجارم  یلصا  رفکب  هتشگ  دترم  نم  زا  دعب  هک  ار  تما  زا  یعمج  مناسانشب  امش  هب  تفگ : هدروآ 

امش هبراضمب  هک  سنج  نآ  رد  امش  هک  یماگنه  رد  هک  تسا  مسق  ملاع  يادخب  هَّللا  میا  و  دننز ، ار  رگید  ندرگ  ناشیا  زا  یضعب  و  دننک ،
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لاح هب  تفرعم  نم و  لوق  قدص  رب  عالطا  تقو  نآ  رد  دیئامن  هبراحم  لادج و  تیوریب  هفیاط  نآ  اب  نوچ  دنیامن  هبراحم  امـش  اب  دنیآ و 
زا دعب  هثدحم  روما  قیاقحب  ار  امـش  نم  ای  ینعی  یلع  ای  یلع  ای  یلع  ای  دومرف : دیدرگ و  دوخ  بقعب  هجوتم  نآ  زا  دـعب  دـیئامنیم  ادـیپ  نم 

دیـس ترـضح  نیبم  نیبج  زا  ع )  ) لیئربج ندمآ  یحو و  رثأ  ماگنه  نآ  رد  دومن ، رارکت  راب  هس  ار  ظفل  نیا  یلع و  ای  منادرگیم ، علطم  نم 
اَّنِإَف َِکب  َّنَبَهْذـَن  اَّمِإَف  هیاپ : تلالج  تیآ  ناحبـس  رداق  ترـضح  نآ  رثا  رب  دـیدرگ و   278 ص : ج2 ، جاجتحالا ، نیبم  حضاو و  نیلـسرملا 

لاسرا لازنا و  لالجلا  وذ  لوسر  ترضح  رب  فرخز ) هروس   42 هیآ 41 :  ) َنوُرِدَتْقُم ْمِْهیَلَع  اَّنِإَف  ْمُهانْدَعَو  يِذَّلا  َکَّنَیُِرن  َْوأ  َنوُمِقَْتنُم ، ْمُْهنِم 
دوبعم دزیا  ترضح  هک : دومرفیم  مانألا  دیس  ترضح  مایا  رد  ع )  ) نینمؤملا ریما  ترضح  هک  تسا  يورم  لوقنم و  سابع  نبا  زا  و  دومرف .

هَّللا و  نارمع ) لآ  هروس  هیآ 144   ) ْمُِکباقْعَأ یلَع  ُْمْتبَلَْقنا  َِلُتق  َْوأ  َتام  ْنِإَف  َأ  ُلُسُّرلا  ِِهْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ  ْدَـق  ٌلوُسَر  اَّلِإ  ٌدَّمَُحم  ام  َو  هک : دـیامرفیم 
مـسق ملاع  يادخب  هَّللا  و  میامنن ، بآمتلاسر  تیاده  باهو و  دزیا  داشرا  زا  دـعب  باقعاب  تشگزاب  بلقنم و  هک  تسا  مسق  ملاع  يادـخب 
نمیهم لوسر  ترضح  لتاقم  اب  نم  هنیآ  ره  دوش  دیهش  لوتقم و  ای  ددرگ  ملاع  نآ  هجوتم  هتفای  تافو  مرکالا  یبن  ترـضح  رگا  هک  تسا 

سپ مترخآ  ایند و  رد  ص )  ) یبن ترضح  نآ  ثراو  وا و  مع  نبا  ردارب و  نم  هک  اریز  موش  هتشک  ای  مریمب  هک  میامن  لادج  لاتق و  نادنچ 
ماـیا رد  تماـصلا  نب  ةداـبع  دزنب  نم  هک : تسا  لوقنم  يورم و  ماـشه  نب  دـمحا  زا  و  دـشاب . قلاـخ  دزیا  لوسر  ترـضحب  قحا  نم  زا  هک 

دش عون  هچ  دندرکیمن ، نایب  وا  تلیضف  تالامک و  زا  فرح  الـصا  رکب  یبا  تفالخ  زا  شیپ  مدرم  ةدابع  ای  متفگ : متفر و  رکب  یبا  تیالو 
ام هاگ  ره  بلعث  ابا  ای  تفگ : دندومن ؟ تلاوح  ودـب  تما  تفالخ  رما  هداد  بآمتلاسر  ترـضح  باحـصا  ریاس  رب  لیـضفت  ار  وا  لاحلا  هک 

بلاط یبا  نبا  یلع  هک  تسا  مسق  ملاع  يادخب  هَّللا  و  دیرایم ، نخس  تیاکح و  هب  ار  ام  ام و  زا  دیوش  تکاس  زین  امش  میـشاب  هدش  تکاس 
یبا زا  قحا  توبنب  همحرلا  یبن  ترضح  هچنانچ  تسا ، رکب  یبا  زا  قحا  تیرب  عیمج  تفالخ  تما و  تیالو  هب   279 ص : ج2 ، جاجتحالا ،

مدوب و رضاح  نمیهم  دزیا  لوسر  تمدخ  رد  نم  يزور  میامن : ناشن  رطاخ  وت  هب  نایب  نیا  زا  هدایز  نم  لج  زع و  يادخ  مکحب  دوب  لهج 
وبا ءانثا  نآ  رد  دش  رضاح  هلا  بیبح  هناختلود  ردب  هاگان  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  ترضح  هک  دندوب  هَّللا  لوسر  هناخ  ردب  رمع  رکب و  وبا 

رد ع )  ) یلع رمع و  وا  زا  دعب  دش و  ص )  ) لوسر هناخ  لخاد  رکب  وبا  لوا  هچنانچ  دـندومن  نینمؤملا  ریما  ترـضح  رب  تردابم  رمع  رکب و 
نآ رب  رتسکاخ  ایئوگ  هک  دش  نانچ  مالع  دزیا  لوسر  ترضح  يور  مدید  ماگنه  نآ  رد  دیدرگ  ناشن  تنج  ناکم  نآ  لخاد  ناشیا  بقع 

رایـسب رایـسب  نارای  تکرح  نیا  زا  ملاع  دیـس  ترـضح  هک  متفگ : دوخ  لد  اب  و  مدـش ، ناریح  نیگهودـنا و  تیاغب  نآ  زا  نم  دـش  هتخیر 
ینب فیاوط  رب  ناشیا و  رب  ریما  ارت  ملاع  یلاعت  يادـخ  یلع  ای  تفگ : هدروآ  ع )  ) یلع هب  كرابم  يور  يرولا  یبن  ءانثا  نآ  رد  دـش ، ملأتم 

شومارف نم  تفگ : رکب  وبا  مد  ناـمه  رد  ینارذـگیم  دوخ  يوکین  قلخ  زا  وت  اـی  دـنیامنیم و  میدـقت  وتب  ناـشیا  اـیآ  تسا ، هدوـمن  مدآ 
وهـس و  دـیدرکن ، شومارف  تفگ : روفلا  یف  روکـشملا  یبـن  ترـضح  ملاـع ، دیـس  اـی  مدوـمن  وهـس  نم  تفگ : رمع  هَّللا ، لوـسر  اـی  مدرک 

ادخ نانمشد  دیئامنیم و  هبراحم  عازن و  وا  اب  هدومن  عطق  بلس و  یلع  زا  ار  تما  تفالخ  کلم و  هک  منیبیم  ار  ود  ره  امـش  نم  دیدومرفن 
ار راصنا  رجاهم و  امش  هک  منیبیم  دنیامرف و  هبراحم  نم  تیب  لها  اب  امش  قافتاب  دنیامن و  لوبق  ار  امـش  تناعا  رما  نآ  رایتخا  رد  لوسر  و 
داسف و امـش  تکرح  هلیـسوب  ایند  يارب  زا  دـننز و  رگید  کی  يور  رب   280 ص : ج2 ، جاجتحالا ، هدیشک  ریـشمش  ات  دیزادنارد  رگیدکیب 

دزیا لوسر  نآ  زا  سپ  تسا ، ردق  اضق و  مکحب  رما  نیا  دندرگ و  ملاع  راطقا  رد  قرفتم  روهقم و  نم  تیب  لها  هک  منیبیم  دـنیامن و  عازن 
هدروآ ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  ترـضحب  يور  نآ  زا  دـعب  دـیدرگ  ناور  يور  رب  ناشیا  كراـبم  مشچ  بآ  هک  تسیرگ  نادـنچ  ناـحبس 

میرک لوسر  ترـضح  هاگنآ  ددرگ ، ردقم  لزان و  وت  هراب  رد  ربکا  يادخ  رما  مکح و  هک  یئامن  نادنچ  ربص  ربصلا  ربصلا  یلع ، ای  تفگ :
رگا دـشابن و  نآ  نایب  تباتک و  ناکما  هک  درآ  يور  وتب  نادـنچ  رما  نیا  زا  یلع  يا  میظعلا ، یلعلا  هَّللاـب  ـالا  ةوق  ـال  لوح و  ـال  هک : دومرف 

هراشا دومن  ظفل  نیا  رد  رارکت  تقو  نآ  لتق  لتق و  ریـشمشب و  ریـشمش  سپ  یئامن ، ناودـع  باـبرا  داـسف  عفد  ریـشمشب  هک  دـشاب  نکمم 
یعـس و تیاهن  یئامنن و  لامها  ریـصقت و  الـصا  لاح  نآ  رد  هک  دـیاب  دـشاب  رـسیم  لاض  بابرا  اب  لادـج  لتق و  هک  ماگنه  رد  هک  تسنآب 
لدـع و قح و  رب  وت  هک  اریز  دـنیامن  وا  لوسر  تزعلا و  بر  ترـضح  رماب  تعجارم  تفلاخم  رفک و  زا  هکنآ  ات  يرآ  ياجب  لامک  مامتها 
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ع)  ) قداصلا دمحم  نب  رفعج  ترضح  تمایق . زور  ات  وت  زا  دعب  دناقح  رب  وت  تیرذ  وت  نینچمه  و  تسا ، لطاب  رب  تلالض و  رب  وت  نمـشد 
ملاع دیس  ترضح  نم و  هک  دومرف  ترضح  نآ  هک  دننک  تیاور  ع )  ) یلع ترضح  زا  مارک  يابآ  زا  ترضح  نآ  دوخ و  راوگرزب  ردپ  زا 

هدعاق مدش و  ناور  ترضح  نآ  اب  زین  نم  دیدرگ  دوخ  يارـس  تلود  هجوتم  یلاعت  دزیا  یبن  ترـضح  نوچ  میدوب  مه  اب  رجف  زامن  زا  دعب 
فقاو نآب  ارم   281 ص : ج2 ، جاجتحالا ، دـیدرگیم ، يرما  هب  ای  بوصب  هجوتم  نوچ  هک  دوب  نانچ  نم  اب  نمیهم  ترـضح  لوسر  كولس 

زع و يادخ  لوسر  نآ  تقرافم  نوچ  نم  دشیم  رترید  لعف  لغش و  نآ  هب  عضوم و  نآ  هب  ترـضح  نآ  ثکم  نوچ  دینادرگیم و  ملاع  و 
هناختلود ردب  نوچ  متفریم  رورـس  نآ  رثا  رب  هتبلا  متـشادن  ترباصم  تردق  تقرافم  رد  تعاس  کی  دش و  متـسناوتن  لمحتم  الـصا  ار  لج 

مارآ مالّسلا  اهیلع  ءارهزلا  همطاف  هناخب  نم  دش و  لحم  نآ  هجوتم  تداعسب  مشابیم و  هشیاع  هناخ  رد  بشما  یلع  ای  تفگ : میدش  کیدزن 
سنا یبن  نآ  تمدخب  هک  دیسر  نانچ  مرطاخب  دش  یضقنم  نامز  كدنا  نوچ  میدوب و  ناداش  نادنخ و  نیسح  نسح و  اب  مدرک و  ماقم  و 

نم دز ؟ رد  هکنیا  تسیک  تفگ : دـمآ و  رد  بقعب  هشیاع  متفوک ، رد  متفر و  هشیاع  هناخ  رد  هب  متـساخرب و  مبای ، ربخ  وا  زا  مور و  ناج  و 
دقار هَّللا  بیبح  ترضح  هاگ  ره  هک  متفگ : دوخ  اب  زاب  متشگرب  نم  تسا . دقار  لاحلا  دماحلا  یبن  ترضح  هک  تفگ : وا  یلع . منم  متفگ :

، متفوک رد  مدومن و  همحرلا  یبن  يارستلود  ردب  تعجارم  زاب  دوبن  ترضح  نآ  تمدخ  رد  ارچ  دوب و  يارـس  نایم  رد  نوچ  هشیاع  دشاب 
نتفوک زا  متـشگرب و  اذـه  یلع  ءانب  نم  تسا ، لوغـشم  تجاح  هب  تزعلا  بر  لوسر  تفگ : یلع . منم  متفگ : نیا ؟ تسیک  تفگ : هشیاع 

ار دوخ  مامت  تعرسب  متشگرب و  هثلاث  هرک  اذهل  متشادن  لد  رد  هنیـس و  رد  رورـس  نآ  تقرافم  رد  ربص  نوچ  نم  نکیل  مدش ، هدنمرـش  رد 
هک دیسرپ  نم  زا  هشیاع   282 ص : ج2 ، جاجتحالا ، زاب  متفوک ، مکحم  تیاغب  ار  رد  میس  هبترم  نیا  رد  هدیناسر  مانالا  دیس  نآ  هناخ  رد  هب 

ع)  ) یلع ات  ياشگب  رد  هشیاع  ای  تفگ : هک  دیـسر  مشوگ  هب  دـیجم  لوسر  زاوآ  ءانثا  نآ  رد  دـش ، تکاس  وا  یلع  منم  متفگ : وت ؟ یتسیک 
نآ تمدخب  مالـس  تیحت و  ضرع  زا  دعب  مدـش  نمیهم  دزیا  لوسر  هناختلود  لخاد  نم  داشگب  رد  مرکم  یبن  رما  هب  هشیاع  نوچ  دـیآرد ،

و يدمآ ، رید  مدزنب  ارچ  هک  یئامن  تیاکح  وت  هکنیا  ای  مراک ، هچ  رد  هک  میامن  ثیدح  وتب  نم  ات  نیـشنب  نسحلا ، ابا  ای  تفگ : مانأ  رورس 
ههبشیب امش  مالک  هک  دیئامن  نایب  ناشن  زجعم  ناسل  زا  نخس  ثیدح و  امـش  ننملا  وذ  یبن  ای  متفگ : يدوب  راتفرگ  لوغـشم و  راک  هچ  رد 

لخاد نوچ  و  مدومنیم ، ناـهنپ  ار  نآ  عوج  ملا  زا  مدوـب و  يرما  رکف  رد  نم  هک  دوـمرف : هلآ  بیبـح  نآ  هاـگنآ  تسنم . مـالک  زا  نسحأ 
لاعتم بیجم  رداق  يادخب  لاؤس  بلط و  تسد  درآ ، نم  دزنب  هک  دوبن  يزیچ  همعطا  زا  زین  وا  شیپ  رد  متـسشن  یتدم  مدـش و  هشیاع  هناخ 

تـشگنا ماگنه  نآ  رد  دوب ، ریط  نیا  وا  اب  دـمآ و  دورف  ع )  ) لـیئربج هک  دوب  مد  ناـمه  رد  متـشاد  رطاـخ  رد  هک  يرما  تهج  هب  متـشادرب 
يادـخ هک : تفگ  نمب  ع )  ) لیئربج یخا  یلع  ای  تفگ : تشاذـگ و  دوب  رـضاح  نامزلا  رخآ  لوسر  نآ  دزن  رد  هک  نایرب  غرم  رب  كراـبم 

نم هدـنب  هب  تسا  نانج  ماـعط  بیطا  هک  ناـیرب  غرم  نیا  لـیجعت  تعرـسب و  هک  دـیاب  لـیئربج  يا  تفگ : داتـسرف و  یحو  نمب  لـج  زع و 
و مدومن ، دحیب  رایـسب و  دحاو  يادـخ  يانث  دـمح و   283 ص : ج2 ، جاجتحالا ، نم  مدـیناسر  امـش  تمدـخب  هک  تسا  نیا  سپ  یناـسر ،

رـضاح ار  وا  دشاب  هتـشاد  تسود  ارم  ارت و  هک  هدنب  ایادـخ  راب  متفگ : متـشادرب و  نامـسآ  يوسب  تسد  نآ  زا  دـعب  دومرف ، جورع  لیئربج 
ایادخ راب  متفگ : متـشادرب و  تسد  زاب  دزن ، رد  یـسک  هک  مدید  مدیـشک و  راظتنا  یتدم  دـیامن و  لوانت  نایرب  غرم  نیا  زا  نم  اب  ات  نادرگ 

ترضح تاجانم  زا  نوچ  دروخب ، غرم  نیا  زا  نم  اب  ات  تسرفب  میـشاب  هتـشاد  تسود  ار  وا  زین  ام  امـش و  دراد و  تسود  ارم  ارت و  هک  هدنب 
، يدمآرد وت  دوشگب  رد  نوچ  اشگب  رد  هک  متفگ  هشیاع  هب  دیـسر  مشوگب  وت  زاوآ  يدز و  رد  وت  هک  مدینـش  مدش  غراف  تاجاحلا  یـضاق 

ارم یلاعت و  يادخ  وت  هک  اریز  مدوبیم ، وت  راظتنا  رد  هدوب و  لوغـشم  یلاعت  کلم  يانث  دمح و  رد  هتـسویپ  امـش  ندـمآ  زا  ات  نم  هک  اقح 
زا نوچیب  ترـضح  لوسر  نم و  نوچ  و  يامن ، لوانت  غرم  نیا  زا  یلع  ای  میرادیم ، تسود  ارت  زین  نم  نمیهم و  يادخ  يرادـیم و  تسود 
لاح ات  یتشگ  ادج  ام  زا  نوچ  هک  دیئامن  نایب  لاحلا  امش  یلع  يا  تفگ : لالجلا  وذ  دزیا  لوسر  ترضح  میدش  ریس  غراف و  ریط  نآ  لکا 

هناخب هک  یتقو  داد  يور  تقرافم  امـش  ترـسملا  مزال  تبحـص  فرـش  زا  هک  یماگنه  زا  هَّللا  لوسر  ای  متفگ : یتشاد ؟ لاغتـشا  راـک  هچب 
امـش ترـضح  بناجب  مرطاخ  نکیل  مدوب  ناداش  حرف و  ناشیا  اب  نامز  كدنا  زین  نم  مدید  رورـسم  ار  نیـسح  نسح و  همطاف و  مدـمآرد 
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، یلع منم  متفگ  یتسیک ؟ هک  دیـسرپ  هشیاـع  متفوک  رد  مدـمآ و  هناـخ  ردـب  نوچ  و  متـشگ ، امـش  تمدـخ  هجوتم  متـساخرب و  دوب  نارگن 
رگا هک  متفگ : دوخ  اـب  متفر  هار  كدـنا  نوچ  متـشگرب و  نم  تسا ، باوخ   284 ص : ج2 ، جاجتحالا ، رتسب  رد  یبن  ترـضح  هک  تفگ :

هـشیاع زاب  متفوک ، ار  رد  متـشگرب و  دوب ، دهاوخن  نینچ  هتبلا  دـشاب  راکیب  راد  نایم  رد  نوچ  هشیاع  دـشاب  باوخ  رد  بآمتلاسر  ترـضح 
عضوم نامهب  نوچ  و  مدش ، هدنمرش  متشگرب و  زاب  تسا  لوغشم  تجاحب  لوسر  ترـضح  تفگ : یلع ، منم  متفگ : یتسیک ؟ وت  هک  تفگ 

هک متفگ : متشادن و  رما  نآ  زا  ربص  تردق  الصا  هک  دیـسر  مرطاخب  يزیچ  مدیـسر  مدومن  تمدخ  هب  تعجارم  هدیـسر  لحم  نآب  لوا  هک 
هک متفوک  مکحم  یعونب  مد  نیا  رد  ار  رد  متـشگرب و  سپ  راک ، هچ  راد  نایم  رد  ار  هشیاع  دـشاب  لوغـشم  يرماب  لوسر  ترـضح  هاگ  ره 

، يامن راد  لخاد  ار  یلع  هک  دندومرف  هشیاع  هب  تداعس  لابقاب و  ترـضح  هک  مدینـش  دیـسر و  يرولا  یبن  ترـضح  عمـس  هب  ادص  زاوآ و 
نم ءاعد  اریمح  يا  هک : دومرف  هدروآ  هشیاع  بناج  هب  يور  يرولا  یبن  ترـضح  مدـمآ  نم  دوشگب  رد  ناجلا  سنـالا و  یبن  رمـالا  بسح 
ارم هَّللا  لوسر  اـی  تفگ : هشیاـع  دـش ؟ رداـص  حـناس و  رما  هچ  زا  تکرح  نینچ  ار  وت  دوـش  رـضاح  مدزن  یلع  هک  دوـب  رما  نیمه  هطـساوب 
وت هنیک  دسح و  لوا  نیا  هشیاع  يا  تفگ : هیربلا  دیس  ترـضح  دیامن . لوانت  غرم  نیا  زا  ددرگ و  رـضاح  مردپ  هک  دوب  نآ  اعدم  بلطم و 

یهاوخ لاق  لیقیب و  برح  لادج و  هلتاقم و  یلع  اب  وت  هَّللا  ءاش  نا  يراد  یلع  اب  لد  رد  هک  هنیک  نغـض و  نآب  مفقاو  نم  تسین و  یلع  اب 
لاحم رما  نیا  دومن ، دـنناوت  لاجر  اب  لاوحا  زا  لاـح  چـیه  رد  لادـج  لاـتق و  ناـنز  هک  دوشیم  زگره  هَّللا  لوسر  اـی  تفگ : هشیاـع  درک .

تیب و لـها  زا  دـنچ  رفن  و  درک ، یهاوخ  یلع  اـب  هلتاـقم  وـت  هتبلا  هتبلا  هشیاـع  اـی  تفگ :  285 ص : ج2 ، جاـجتحالا ، هلا  لوسر  زاـب  تسا ،
عینـش رما  نیا  باکترا  زا  دـنرآ و  لمع  نیا  رـس  رب  دـنناوخ و  لعف  نیاب  ارت  و  دـندرگ ، بحاصم  وت  اب  دـنرادیم و  نیا  رب  ارت  نم  باحـصا 

تمالع ددرگ و  نیرخآ  نیلوا و  نامدرم  نایم  رد  ناتساد  وت  تیاکح  هتفای  نیملسم  نایم  رد  ترهش  نیقیب  هبشیب  یلع  اب  وت  لاتق  لادج و 
زونه و  يراد ، نآـب  ریـسم  هدارا  هک  ماـقم  عـضومب و  هکنآ  زا  شیپ  يدرگ و  راوـس  ناطیـش  رب  وـت  هک : تسنآ  نم  نانخـس  عوـقو  ناـشن  و 

دوخ ياقفرب  يدرگ و  مارآیب  رطـضم و  تیاغب  وت  ماگنه  نآ  رد  دنیامن  هحون  وت  رب  دـنیآ و  وت  يور  رب  بأوح  بالک  هک  یـشاب  هدیـسرن 
نآ هک  دـنیامن  دای  دـنگوس  وت  شیپ  درم  رفن  لهچ  نامز  نآ  رد  یئامن  مامت  تمادـن  راهظا  ماـقم و  نآ  زا  تعجارم  يارب  ساـمتلا  لاؤس و 

دنشاب و وت  دمم  راصنا و  دلب  نآ  مدرم  هک  يرآ  يور  يرهش  هب  نآ  زا  دعب  یئامن  تعامج  نآ  بذاک  لوق  لوبق  وت  دنتـسین  بأوح  بالک 
یئامن و تعجارم  دشاب  دوز  نامع و  يایرد  بآ  هب  تسا  ایند  دالب  نیرتکیدزن  و  نامسآ ، هب  تبسن  تسا  نیمز  ياهرهش  نیرترود  دلب  نآ 
ینام و نادرگرـس  اهنت و  دنراذگب و  دنرب  ناکم  نآب  ار  وت  هک  نارای  يوشن و  لوصوم  دوخ  دارم  بلطم و  هب  لوذخم و  بوکنم و  لیلذ و 
تعجارم و دـنراد  نآ  رب  داـمتعا  هک  یـسکب  دوخ  باحـصا  بوحـصمب  ارت  هک  دومن  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  ترـضحب  تراـشا  نیا ، زاـب 

هکنآ زا  دیامنیم  امش  دیعو  ریذنت و  وا  وا و  ررض  رش و  یپ  رد  وت  تست و  یبوخ  ریخ و  هطساوب  یلع  دیامن و  وت  نکـسم  ماقمب و  تدواعم 
اـضمم يراج و  وا  لعف  نم  زا  دعب  دیامن  قارف  قالط و  یلع  هک  نم  ناوسن  زا  ار  هک  ره  ددرگن و  عقاو  ترخآ  رد  امـش  ام و  نایم  تقرافم 

زا لبق  هک  مراودیما  هَّللا  لوسر  ای  تفگ : دینش  نامزلا  رخآ  لوسر  ترـضح  زا  نانخـس  نیا  نوچ  هشیاع   286 ص : ج2 ، جاجتحالا ، تسا .
، دنادرگن راتفرگ  تایلب  نآ  هب  دـناریمب و  ارم  یلاعت  يادـخ  دـیدینادرگ ، دوعوم  نآب  ارم  هک  دـیعو  زا  دـیدهت و  زا  هچنآ  لوصو  لوصح و 

متفگ هچنآ  تسا ، وا  تردـق  دـیب  نم  سفن  هک  يادـخ  نآب  هشیاع  يا  تاهیه ، تاهیه  تفگ : تاـصرعلا  یف  ةاـصعلا  عفاـش  یبن  ترـضح 
هب نامزلا  رخآ  لوسر  ترـضح  نآ  زا  دعب  میامنیم ، هدهاشم  نایع  هدـید  هب  ار  نآ  نم  ایئوگ  و  ددرگ ، نایع  رهاظ و  روهظ  ریخب  عون  نامه 

ناذا لاعتم  بهاو  لوسر  رمألا  بسح  لالب  دومن ، رما  زامن  ناذاب  ار  لالب  ماگنه  نآ  رد  تسا  رهظ  زامن  تقو  هک  زیخرب  یلع  ای  تفگ : نم 
نآ و  میدرازگ ، زامن  وا  اب  ام  دروآ و  ياجب  زاـسراک  دزیا  زاـین  تیدوبع و  زاـمن و  هضیرف  زاـینیب  لوسر  ترـضح  دومرف  يدؤم  تماـقا  و 

. تفرگ رارق  دجسم  رد  ترضح 

زا تسا ، وا  هیزنت  دیجم و  يادخ  دیحوتب  قلعتم  هچنآ  زا  دومرف  يدؤم  هک  بطخ  رد  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  ترـضح  جاجتحا  نایب  رکذ 
. لاحب لاح  زا  لاقتنا  زا  و  لاوز ، ریغب  تعنص  زا  ندمآ ، و  نتفر ، و  تیؤر ، هیبشت و  ربج و  زا  نیعونصم  تافص  زا  تسین  وا  قیال  هکنآ 
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زا تسا ، وا  هیزنت  دیجم و  يادـخ  دـیحوتب  قلعتم  هچنآ  زا  دومرف  يدؤم  هک  بطخ  رد  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  ترـضح  جاجتحا  نایب  رکذ 
. لاحب لاح  زا  لاـقتنا  زا  و  لاوز ، ریغب  تعنـص  زا  ندـمآ ، و  نتفر ، و  تیؤر ، هیبشت و  ربج و  زا  نیعونـصم  تافـص  زا  تسین  وا  قیـال  هکنآ 

نآ ماجنا  زاغآ و  تارواحم  تاـبطاخم و  مـالک و  يراـجم  هبطخ و  ياـنثأ  رد  يزور  ع )  ) نینمؤملا ریما  ترـضح  هک : تسلوقنم  يورم و 
نآ تحدمب  نایبلا  عیرـس  ناسل  حیـصف  نادماح  هک  ساسحا  دادعت و  زا  قوف  رکـش  ساپـس و  دمح و  هک : داد  ماظتنا  مارـصنا و  جهن  نیدب 

، جاجتحالا ءاملع  اناد و  نیدهتجم  و  دننکن ، راهن  لیل و  یلاوت  يدامتب و  وا  رایسب  كدنا و  زا  هرثاکتم  هرفاوتم  معن  رامش  رصح و  دنـسرن و 
نانچنآ قیال  دومن  دنناوتن  قلطم  دزیا  هدیدنسپ  تافص  صیاصخ  زا  همش  نایب  تأرج  قح و  هیدأت  تردق  يوقت  حالـصب و   287 ص : ج2 ،

دودحم و دح  ار  شلامک  تافـص  هک  یئادخ  دومرف ، دنناوتن  نآ  كاردا  یکریز  ترکف و  ضوع  یئاناد و  تمه  لامک  ات  هک  تسین  ادخ 
، دومن دوخ  تمحرب  حایر  رـشن  تردـقب و  قیالخ  داجیا  ترطف و  تسین  دودـمم  لـجا  دودـعم و  تقو  دوجوم و  ناـیب  ار  شلـالج  توعن 

نآ ماظن  رد  هک  یعون  هب  دینادرگ  رارقرب  راوتسا و  لایتخا  تناعتـسا و  ریغب  ار  كالفا  قاور  قابط  عبـس  لابج و  داتوأب  ار  دوخ  نیمز  نادیم 
وا و تاذـب  تسا  قیدـصت  تفرعم و  لامک  و  تستزعلا ، بر  تفرعم  تخانـش و  تلم  لصا  نید و  لوا  تسین  نایع  رهاظ و  داـسف  لـلخ و 
زا صالخا  لامک  و  تسا ، ینغ  هلا  ترـضحب  یتهج  کی  صالخا و  دیحوت  لامک  تسوا و  یگناگی  دیحوت و  هب  رارقا  واب  قیدصت  لامک 

دزیا نآ  رب  تسا  دـهاش  تفـص  ره  هک  اریز  دـنیامن  وا  تاکربلا  ضیاف  تاذ  زا  تاـقولخم  تافـص  یفن  هک  تسا  نآ  تاـیربلا  قلاـخ  يارب 
هک یسک  سپ  نانم  رداق  ترـضح  تاذ  رد  تسین  دوجوم  تفـص  نآ  هکنآ  رب  تسا  دهاش  فوصوم  ره  نآ و  هب  تسین  فوصوم  ناحبس 

ینثم ار  وا  سپ  دنک ، ادیپ  نیرق  وا  يارب  هک  ره  يزیچب و  دنادرگ  نورقم  ار  وا  تاذ  سک  نآ  تفـصب  دنادرگ  فوصوم  ار  سدقا  يادـخ 
سدقم و يادخ  تاذب  تسا  لهاج  سک  نآ  سپ  دـنادرگ  ازجم  ار  وا  هکنآ  دـنادرگ و  ازجم  ار  وا  سپ  دـناد  ینثم  ار  وا  هکنآ  دـنادرگ و 
دنادرگ و ررقم  ناکم  دح و  ار  وا  سپ  دنک  وا  يوسب  هراشا  هکنآ  دـیامن و  وا  يوس  هب  هراشا  دـشاب  وا  لماک  تاذ  قیاقح  زا  لهاج  هک  ره 

سپ تسا  زیچ   288 ص : ج2 ، جاجتحالا ، هچ  رد  یلاعت  يادخ  هک : دیوگ  یـسک  رگا  و  دنادرگ ، دودعم  ار  وا  دـناد  دودـحم  ار  وا  هک  ره 
یناکم لحم و  زیمتیب  نآ  سپ  تسا ؟ زیچ  هچ  رب  زیزع  يادخ  هک  دیوگ  یسک  رگا  و  دنادرگ ، ناکم  نمـضتم  نادان  نآ  ار  یلاعت  يادخ 

رب ار  مدع  ثودح و  ینعی  مدع ، زا  هن  تسا  دوجوم  ثودح و  زا  هن  تسا ، نئاک  تباث و  نمیهم  دزیا  تاذ  هکلب  دناد  یلاخ  وا  دوجو  زا  ار 
تبراقمب هن  اما  ءایشا  عیمجب  تسا  بوحصم  تسا  يرب  تافص  نیا  لاثما  زا  شاهدیدنسپ  تاذ  تسین و  هار  الصا  ملاع  رداق  ترضح  تاذ 
ترضحب تیؤر  رظن  ار  قیالخ  نکیل  تسا ، ریـصب  تالآ  تاکرح و  ینعمب  هن  تسا  ءایـشا  لعاف  تلیازمب  هن  اما  تسا  اهزیچ  یمامت  ریغ  و 

ءاشنا و دریذـپ ، تشحو  نآ  نادـقف  زا  دریگ و  سانیتسا  رارق و  نآب  ات  هک  تسین  نکـسم  ار  وا  هک  اریز  تسا ، دـحوتم  تسین ، هیربلا  قلاخ 
ثادـحا و رد  تکرح  نآ و  هدافتـسا  رد  تبرجت  چـیه  و  دومرف ، تقو  تلاـجا  تیور و  ریغ  هب  تیرب  ترطف  رد  ادـتبا  دومن و  قلخ  داـجیا 

دناد یه  امک  ءایشا  تقیقح  هکلب  ددرگ  نآ  رد  برطـضم  ات  تسین  سفن  همامه  ار  سدقت  یلاعت و  يادخ  ترـضح  هچ  دومنن  نآ  عارتخا 
عیابط بیکرت  دـنادرگ و  نایع  رهاظ و  تیعمج  مایتلا و  ءایـشا  تافلتخم  ناـیم  نآ و  تقو  رد  ررقم  نیعم و  ار  ءایـشا  یماـمت  و  یمه ؟؟؟ و 

يادتبا داجیا و  هکنآ  زا  لبق  ءایـشا  قیاقح  هب  تسا  ملاع  اناد و  ملاع  يادخ  دـناوت و  قیلی  یغبنی و  امک  اهنآ  صاخـشا  قیفلت  موزل  ءایـشا و 
اهزیچ عیمج  فقاو  نآ و  یحاون  ءایـشا و  تبحـص  هنیرقب  فراع  لامک  ههبـشیب و  نآ  ياهتنا  ایـشا و  ءایـشا و  دودـحب  تسا  طیحم  نآ و 

ریس وکین  باحصا  رـضحم  رد  يزور  يرگید  هبطخ  رد  هک : تسا  لوقنم  يورم و  زیزعلا  بر  یلو  نآ  زا  زین  و  نآ . عفانم  راضم و  زا  تسا 
، جاجتحالا یگناگی  دـیحوت و  تفرعم  لصا  تسا و  یلاعت  بجاو  تاذ  تفرعم  یلعـالا  یلع  ترـضح  یگدـنب  تداـبع و  لوا  هک : دومرف 

لج زع و  يادخ  تاذ  هچ  تستاکربلا ، ضیاف  تاذ  زا - تافـص  یفن  تاذب  نآ  ماظتنا  دیحوت و  ماظن  تسا و  دیجم  يادخ   289 ص : ج2 ،
هچ ره  هکنآ  رب  تسا  لدـع  دوهـش  لوحف  ءاـملع  لوقع  هک  اریز  دـیامن ، لولح  نآ  رد  تافـص  هکنآ  زا  تسا  لـمکا  متا و  لـجا و  عفرا و 
هن تسا ، عناـص  هلـالج  لـج  زع و  يادـخ  هکنآ  رب  تسا  لدـع  دـهاش  لـقع  هکنآ  لاـح  و  تسا ، عونـصم  نآ  دـنک  لوـلح  نآ  رد  تفص 

داقتعا ملع  لقع و  هب  دـنیامن و  لاعف  رداق  تاذ  دوجو  رب  لالدتـسا  تسا  یلاعت  يادـخ  تاـعرتخم  زا  هک  تاعونـصم  هب  هک  اریز  عونـصم ،
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داقتعا ملع  لقع و  هب  دـنیامن و  لاعف  رداق  تاذ  دوجو  رب  لالدتـسا  تسا  یلاعت  يادـخ  تاـعرتخم  زا  هک  تاعونـصم  هب  هک  اریز  عونـصم ،
قلاخ نمیهم  تاذ  دوجو  رب  نیب  لیلد  قیالخ  ترطف  قلخ و  داجیا  دـنیامرف  وا  تجح  تاـبثا  ربدـت  رکفب و  تنمیب و  بهاو  تاذ  تفرعمب 

رد دن  هیبش و  تیهولا و  رد  کیرـش  ار  وا  تیلزا و  رد  تسا ، درف  دـحاو  دزیا  هک  دـش  رهاظ  وا  تیبوبر  روهظ  فشک و  هلیـسو  هب  و  تسا ،
هک دـش  مولعم  سپ  دومن ، ءایـشا  نآ  داضت  هدارا  دابعلا  قالخ  ترـضح  هک  تسنآ  هداـضتم  يایـشا  تیدـض  هبلغ  نوچ  تسین ، وا  تیبوبر 

محرا نیقیب  ههبـشیب  سپ  تسا ، هنرتقم  ءایـشا  نایم  نارقا  هلیـسو  هتاذـب  نانم  رداـق  ترـضح  نوچ  تسین و  دـض  ار  دـحاو  ترـضح  تاذ 
لیلد دوـمرف : هک  تسا  رهتـشم  يورم و  رورـس  نآ  رگید  هبطخ  اـضیا  و  تسین ، نیمز  نامـسآ و  نیقوـلخمب  نیرق  عوـن  چـیه  ار  نـیمحارلا 

تسا و وا  قلخ  زا  وا  زیمت  شدـیحوت  و  تسا ، وا  دـیحوت  شتفرعم  و  تسا ، وا  تابثا  شدوجو  ناـهرب  وا و  تاـیآ  دوبعم  ترـضح  درب ؟؟؟
وا هک  نآب  تسا ، وا  تاذ  تابثا  زا  ترابع  شزیمت  هکلب  تسا ، تفص  زا  تزعلا  بر  ترضح  يرود  تنونیب و  توبث  قیالخ  زا  قلاخ  زیمت 

290 ص : ج2 ، جاجتحالا ، سدقا  ربکا  يادخ  دنیامن  روصق  تاکربلا  ضیاف  تاذ  رد  هچ  ره  قولخم و  بوبرم و  هن  تسا  قلاخ  راگدرورپ 
دوجو رب  تلالد  هک  تسین  تلآ  فرع  رد  نآ  هقیقحلا  یف  دیآرد  وا  نهذ  رد  روصتم و  روصت  رد  هچنآ  سپ  تسا ، سدـقم  هزنم و  نآ  زا 
ناسنا هک  تافـص  زا  تفـص  ره  هکنآ  مانالا  ماما  ترـضح  مالک  ینعم  هصالخ  دـیامرف : وا  تفرعم  يوسب  يدؤم  يداه و  اـی  دـیامن  دوبعم 

لج زع و  تاذ  تسا و  نایب  عقاو  فالخ  نآ  تسا ، فصتم  نانم  رداق  ترـضح  تاذ  دـیوگ  دـیامن و  نآب  ناـنم  دزیا  تاذ  فاـصنا  روصت 
هچنانچ تسا ، روصتم  رما  نآ  ياوس  رواد  نمیهم  تاذ  سپ  ددرگ  رصنع  یلویهب و  بکرم  رـشب  رطاخب  بولقم  هک  تسنآ  زا  لجا  رهطا و 

دیامرفیم رـشبلا  نجلا و  ماما  نآ  رگید  هبطخ  رد  تسین و  هَّللا  تست  مهف  تیاغ  تسین  هر  نآ  زا  ریغ  وت  شیپ  هچنآ  رعـش : دـیامرف : فراـع 
دعب و بوسحم  فیرعت و  دحب  لماش  لاثملا و  میدع  تاذ  هک  تسیدوجولا  بجاو  تاذ  روخرد  سایق  زا  نوریب  رکش  ساپـس و  دمح  هک :

سدـقم تاذ  و  دـیامرف ، دوخ  هباشم  ریاظن و  يوسب  هراـشا  تـالآ  دـیامن و  دوخ  شقن  فیرعت  دـیدجت و  تاودا  هک  اریز  تسین  فیـصوت 
ذنم هملک  لامعتسا  زا  تسا  عنام  وا  تیدبا  تاذ  ماود  تمادق  هچنانچ  تسا ، اربم  هزنم و  تالآ  تاودا و  نیا  زا  تاومـسلا  ضرالا و  قلاخ 

لاحب و بیرق  نامز  يارب  زا  لمعتسم  دق  ظفل  لامعتسا  زا  تسا  يراب  دحاو  تاذ  یماح  شتیلزا  تسا و  نامز  يادتبا  يارب  زا  عوضوم  هک 
، نآ ریغ  نامز و  يارب  زا  دنعوضوم  کی  ره  تاملک  نیا  هک  اریز  هلمکت  ول ال  لامعتسا  زا  تسا  زرتحم  بنتجم و  شتاذ  تیلامک  رضاح و 

هلیسو هب  دنادرگ و  بیرق  رضاح  لاحب و  ار  یـضام  نامز  ات  تسین   291 ص : ج2 ، جاجتحالا ، ناکم  نامز و  يذ  ناحبس  رداق  ترـضح  و 
يراـج و وا  رب  نوکـس  دـیامنن  هولج  ناـیعا  نویع  رظن  رد  شتاذ  ناـمه  ببـس  هب  دـیامن و  ءـالقع  لوـقع  رد  یلجت  شعیانـص  تاذ  درجت 

نایع يراج و  نانم  دزیا  ترـضح  رب  نامه  زاب  دـنادرگن  يراج  ار  نآ  يراب  دزیا  ترـضح  هک  يزیچ  هنوگچ  تسین و  يراـس  ورب  تکرح 
هب دیامن و  نآ  هب  نانم  دزیاب  تعجارم  تدواعم و  نامه  عون  هچ  هب  دومن  داجیا  عادبا و  ار  نآ  زیزع  دحاو  ترضح  هک  يزیچ  نآ  ددرگ و 

هنیآ ره  دشاب  لاونم  جهن و  نیا  هب  لاعتم  رداق  لاح  هاگ  ره  ددرگ  قحال  ثداح و  وا  رب  قلاخ  ترـضح  تاعرتخم  تاثدـحم و  تیفیک  هچ 
ثداوح لـحم  شتاذ  هکلب  دـشاب  لاـحم  عـنتمم و  وا  تاذـب  تیلزا  ینعم  قـالطا  ماـگنه  نآ  رد  ددرگ ، يزجتم  شهنک  تواـفتم و  شتاذ 
ترـضح تاذ  و  تسا ، مامتا  سمتلم  یعدتـسم و  مامتاب  صقان  ره  دـهاوخ و  تیاهن  رخآ و  تیادـب  لوا و  يذ  ره  لاق و  لـیقیب و  دوش ،
عونـصم تیآ  وا  هنیآ  ره  دوب  تیاهن  و  تیادـب ، يذ  هلا  ترـضح  تاذ  هَّللاب  اذایع  رگا  و  تسا ، مامت  لماک و  ماربا  ههبـشیب و  مالع  دـحاو 

دوجو ءایشا  تجح  تیناطلـس و  زا  ددرگ و  لیلدب  لوحتم  بلقنم و  دوب  ءایـشا  هیلع  لولدم  یلاعت  دزیا  تاذ  هتـسویپ  هک  نآ  زا  دعب  دوش و 
هک تسیئادـخ  نانچنآ  وا  هکنآ  لاح  ددرگ و  رثأـتم  زین  وا  دـنرثأتم  هنکمم  ءایـشا  ریاـس  هچناـنچ  دـنکن  رگید  زا  رثا  لوبق  عنم  دور و  نوریب 

نیقیب دوبعم  و  دوب ، دولوم  زین  وا  دشاب  نینچ  رگا  هچ  دوشن  دـلوتم  یـسک  وا  زا  تسا  لاحم  ورب  لاقتنا  لوفا و  لاحب و  لاح  زا  ریغت  لاوز و 
هسمالم هلیسو  هب  نادنزرف  ذاختا  شاهدیدنسپ  تاذ  هک  تسا  نآ  زا  رهطا  لجا و  هکلب  ددرگ ، نکمم  دودحم و  ات  هتـشگن  یـسک  زا  دولوم 
كاردا ءالقع  ماهوا  لوقع و  دیامرف   292 ص : ج2 ، جاجتحالا ، روصت  ناصقن  بیع و  عون  نیا  ناشیا  نأش  رد  يدـحا  ای  و  دـیامن ، ناوسن 

الـصا ساوح  دـنیامن ، وا  روصت  ات  دومن  دـنناوتن  یلاعت  دزیا  مهوت  لقعت و  اناد  نطف  كرد  دـیامرف و  وا  ریدـقت  اـت  دـنیامنن  مـالع  دزیا  هنک 
دیامن سمل  ات  دسرن  سدقا  دحاو  تاذب  سک  چیه  تسد  و  دنادرگ ، دوخ  سوسحم  ار  وا  ات  درک  دناوتن  كالفالا  قلاخ  ترـضح  كاردا 
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مایا و یلایل و  یلاوتب  هنهک  وا  و  دیامنن ، لاح  چیه  ریغت  لاوحا و  رد  لدبت  دیامرف ، تباث  هزعلا  بر  ترـضح  يارب  تیـضرع  ای  تیمـسج  و 
فوصوم ای  ضارعا  زا  ضرعب  فصتم  ای  اضعا  حراوج و  ازجا و  زا  يزیچب  فوصوم  یلاعت  كرابت و  تاذ  و  ددرگن ، مالظ  ءایضب و  ریغتم 

هک تسین  زیاـج  و  تسین ، تیاـغ  عاـطقنا و  ار  وا  تاذ  تیاـهن و  دـح و  ار  تنمیب  بهاو  ترـضح  ددرگن ، ههبـشیب  ضاـعبا  تیریغ و  هب 
وا زا  ای  دـنک  وا  يوسب  لیم  وا  سپ  دـیامن  لج  زع و  ترـضح  لمح  يزیچ  ای  دوب و  نآ  يوتحم  وا  ات  ددرگ  يراب  ترـضح  يواـح  يزیچ 
هن اما  تسا  اونش  نآ و  ءالعا  لفسا و  کنح  نابز و  هب  هن  اما  تسا  ربخم  تسین  ءایشا  زا  جراخ  ءایشا و  رد  جلوم  یلاعت  دزیا  دیامرف  لودع 
هک اریز  ظفحتم ، هن  تسا ، ظفاح  وا  ناهد و  همزال  ناسل  زا  ظفلت  هک  اریز  ناسل ، ظفل  هب  هن  نکیل  دـیوگیم  نآ و  تاودا  شوگ و  خامـصب 
اما تسا  دیرم  دیجم  يادخ  و  تسا ، تانکمم  تافص  زا  نیا  و  تسا ، ریغ  هراکم  زا  سفن  تنایـص  ظفحت  و  تسا ، دابع  هراکم  عفد  ظفح 

سفن و تّقـشم  يور  زا  هن  اما  دیامن  بضغ  دریگ و  ضغب  هب  ریوشت  و  تقر ، يور  زا  هن  ددرگیم  یـضار  درادـیم و  تسود  و  ریمـضب ، هن 
نآ روفغ  بر  هدارا  مکحب و  روفلا  یف  وش ، دوجوم  ینعی  نک  هک : دیامرفیم  دیامن  يزیچ  دوجو  هدارا  نوچیب  ترضح  تاذ  نوچ  ریمض و 

، ددرگ عومـسم  يادص  يادن و  هن  دسر و  شوگب  توص  هن  نک  ظفلت  زا  ءایـشا  داجیا  شهاوخ  زا  نکیل  ددرگ ، رهاظ  روهظ  هصنم  رب  زیچ 
میاق میدق  ینعم  زا  ترابع  مالک  و  دـشابن ، رتشیب  هک  تسیزیچ  قلخ  ءاشنا و   293 ص : ج2 ، جاجتحالا ، زا  ترابع : مالع  دزیا  مـالک  هکلب 

زا دعب  دوجولا  بجاو  ترـضح  دیوگ  هک  ار  یـسک  تسین  تصخر  زیاج و  دیآ  مزال  هلا  هینثت  هکلب  امدق  ددـعت  نیا  زا  هچ  تسین ، تاذ  هب 
يراج و تاومـسلا  قلاخ  ضرالا و  قلاخ  تاکربلا  ضیاف  تاذ  رب  تاثدحم  تافـص  هک  دـیآ  مزال  نیا  زا  هک  اریز  دـیدرگ ، دوجوم  مدـع 

تافص رب  ار  شناد  لضف و  عون  چیه  الصا  لج  زع و  يادخ  تافص  تاذ و  نایم  هکنآ  لاح  دشاب و  ثداوح  لحم  شتاذ  و  ددرگ ، يراس 
یلع قالخ  دنشاب  یفاکتم  عدتبم  عدبم و  يواسم و  مه  اب  عونصم  عناص و  هنیآ  ره  دشاب  نینچ  رگا  هچ  تسین  لضف  تسا  تاذ  نیع  هک  وا 

لاعتم رداق  دومنن ، دوخ  تاقولخم  دارفا  زا  يدحا  زا  تادوجوم  تقلخ  رد  تناعتسا  دوخ و  ریغ  زا  لاثم  ریغب  قیالخ  قلخ و  داجیا  قالطالا 
عفر میاوق و  ریغ  هب  ضرا  تماقا  میاد و  رارق  ریغب  نآ  ياسرا  لاغتـشا و  ریغب  دومن  نآ  تظفاحم  كاسما و  لاح و  عضو و  نیرتهب  هب  ضرا 

تایـسار و لابج  داـتواب  نآ  ماکحتـسا  دادـسنا و  جارفنا و  رـسک و  زا  نآ  عنم  جاـجوعا و  دوا و  زا  نآ  ظـفح  و  دومرف ، میاـعد  نودـب  نآ 
يانب دوبعم  دزیا  هچ  ره  دومرف ، نیکم  يراج و  نیمز  رد  تایاغیب  راحب  تایاهنیب و  راهنا  قاقـشنا  و  دومن ، تاونق  اههمـشچ و  هضافتـسا 

رب نیمز  رد  ربکا  دزیا  ترضح  و  دومرفب ، فیعـض  هدنب  دینادرگ  يوق  ار  نآ  دومن  دوجوم  هچنآ  و  دومنن ، تسـس  تابثیب  ار  نآ  دومن  نآ 
نیمک دوجوم و  نیمز  رد  هچنآ  عیمج  رب  دوخ  تزع  تلـالج و  هب  نطاـب و  تفرعم  ملعب و  نیمز  يارب  و  تسا ، رهاـظ  تمظع  تیناـطلس و 

چیه تسا و  بلاغ  رداق و  تسا  نیمز  رد  هک  وا  تاعونصم  تادوجوم و  زا  نیملاعلا  بر  ترضح  زین  و  تسا ، نیقتم  رداق  طلسم و  تسا ،
عونـصم هک  دـیآ  مزال  دـشاب  عانتما  تردـق  رگا  هک  اریز  تسین ، تزعلا   294 ص : ج2 ، جاجتحالا ، بر  تعاطا  زا  عاـنتما  تردـق  ار  زیچ 

َو ال ُمِعُْطی  َوُه  َو  نومـضمب : هکلب  دـهد  وا  يزور  ات  هک  تسین  لاثم  تورث و  بابرا  هب  لام و  يذ  هب  جاتحم  و  دوش ، بولغم  عناص  بلاغ و 
عیطم و ءایـشألا  قلاـخ  توربـج  تمظع و  تهج  زا  ءایـشا  یگمه  تسا ، تاـیطعلا  بهاو  فاـطلاب  طونم  تادوجوم  عـیمج  يزور  ُمَعُْطی ،
ددرگ و ربکا  دزیا  ترـضح  ررـض  عفن و  زا  عنتمم  ات  تسین  نانم  دزیا  تیناطلـس  زا  زیرگ  تردق و  ار  زیچ  چیه  و  دنالیلذ ، عشاخ  عضاخ و 
زا دـعب  ینغ  دوجولا  بجاو  ترـضح  دـشاب و  وا  يواسم  ات  تسین  ریبک  دزیا  ریظن  دـشاب و  وا  هیبش  یفاـکم و  اـت  تسین ، اـتمه  وفک و  ار  وا 
زاب دوبعم  دزیا  عون  نامهب  دـندوب  دوقفم  اهنآ  دوجو  داجیا  زا  شیپ  هچنانچ  ار  تادوجوم  یمامت  تسا و  اهنآ  ینغم  اـهیف  اـم  اـیند و  دوجو 

هنوگچ تسین و  لوا  زا  نآ  ءاشنا  زا  رتبجع  نآ  عارتخا  عادتبا و  زا  دعب  یلاعت  دزیا  ترـضح  زا  ایند  ءانف  دنادرگ و  دوقفم  مودـعم و  ار  همه 
میاهب و یـشحو و  میاس و  هاوخ  ماقم و  يوأم و  يذ  هاوخ  مئاهب  رویط و  زا  تاناویح  تایرب و  عیمج  دـنیامن  عاـمتجا  رگا  هک  دـشاب  بجع 

هـشپ داجیا  ثادحا و  هک  دنهاوخ  دنوش و  عمتجم  مما  نایاناد  نینچ  مه  و  اهلب ، هدـلبتم و  زا  نآ  سانجا  ریاس  نآ و  ریغ  یلـصا و  فانـصا 
ریحتم و نآ  ملع  رد  تادوجوم  یماـمت  لوقع  هنیآ  ره  و  دومرف ، دـنناوتن  روـصت  ار  نآ  داـجیا  قـیرط  هکلب  دوـمن ، دـنناوتن  نیقی  هب  دـنیامن 
راوخ و لیلذ و  دنیامن  دوخ  رکف  لقع و  فرـص  یتدم  ناشیا  یگمه  هکنآ  زا  دعب  تسا و  ناریح  هلاو و  زجاع و  ناشیا  ياوق  نادرگرس و 
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ایند و هک  دنناد  هتشگ  دوخ  روعـش  كرد و  روصق  زجعب و  هاگآ  اسانـش و  فراع و  فقاو و  هاگنآ  دنیامرف و  تعجارم  راسکاخ  بویعم و 
دزیا ترضح  دنیامن و  نآ  ءانفا  زا  دوخ  فعـضب  ناعذا  نآ و  ءاشنا  زا  دوخ  زجعب   295 ص : ج2 ، جاجتحالا ، رقم  دنروهقم و  ناشیا  عیمج 
دوب دـهاوخ  ناونع  هباثم و  نامه  هب  زین  نآ  ءانفا  زا  دـعب  دوبن  وا  اب  زیچ  چـیه  دوب و  اهنت  ایند  داجیا  زا  لبق  هچنانچ  ایند  ءاـنفا  زا  دـعب  یلاـعت 

رد ددرگ  مودـعم  لیاز و  زین  تاعاس  نینـس و  روهـش و  تاقوا و  لاجآ و  دوبن  یناف  ایند  نوچ  و  ناکم ، نایحا و  ریغ  هب  نامز و  تقویب و 
و تسا ، روفغ  بر  ترضح  هب  روما  یمامت  عجرم  ریصم و  و  دوب ، دهاوخن  رادیاپ  یقاب و  زیچ  چیه  راهق  دحاو  ترضح  تاذ  ریغب  لاح  نآ 

تردق ار  ءایشا  رگا  هک  اریز  تسین ، تعنامم  زین  لاوز  ءانف و  ماگنه  رد  دوبن  ترطف  و  داجیا ، زا  لبق  هچنانچ  تردق  روما  زا  رما  چیه  الصا 
ماگنه رد  يدومنن و  اـنف  لاوز و  لوبق  يدوب و  ماود  رب  یقاـب و  یتسیاـب  هنیآ  ره  يدوب  هتمظع  هتردـق و  تلج  ترـضح  تعاـطا  زا  عاـنتما 

تمادن و ببـس  يزیچ  زین  ءایـشا  داجیا  قلخ و  زا  دـعب  و  دوبن ، ءایـشا  یقاب  دوخ و  داجیا  عنـص و  ببـس  ءیـش  چـیه  ءایـشا  ترطف  داجیا و 
ام ایند و  تقلخ  زین  دومنن و  دوخ  تیناطلس  دییشت  هطساوب  ایند  داجیا  نیوکت و  دیامن و  انف  مودعم و  هکنآ  ات  دوبن  دوبعم  ترضح  ینامیشپ 

دوخ تناعتسا  هطساوب  ایند  داجیا  زین  و  ددرگ ، نایع  مامت و  نآ  داجیا  زا  دعب  ات  دومرفن  تاکربلا  ضیاف  تاذ  ناصقن  لاوز و  تهج  هب  اهیف 
نینچمه دومرفن و  زین  دشاب  وا  براحم  هک  یـسک  دوخ و  دض  زا  نآ  داجیاب  زارتحا  هطـساوب  ای  دومنن و  دشاب  وا  ریظن  هیبش و  هک  یـسک  رب 

دوخ کیرـش  رب  دوخ  یتداـیز  ترثک و  تهج  هب  اـیند  داـجیا  زین  دومنن و  دوخ  کـلم  رد  تلـالج  تکوش و  داـیدزا  هطـساوب  اـیند  داـجیا 
دوخ سانیتسا  زا  دـعب  هدومن و  ایند  داجیا  تقلخ و  نآ  عفد  عفر و  تهج  هب  دوب  لصاح  ار  وا  یتشحو  هطـساوب  ایند  داجیا  هکنآ  اـی  دومرفن 
تاذ حـناس  ایند  روما  ریبدـت  فیرـصت و  رد  هک  لالم  لوصح  هطـساوب  اـی  دـنادرگ   296 ص : ج2 ، جاـجتحالا ، یناـف  ار  نآ  تشحو  عـفر 

نآ هک  دشاب  هدومن  نآ  داجیا  دوخ  تحار  لیـصحت  هطـساو  هب  هکنآ  ای  دنادرگ  مودـعم  یناف و  ار  نآ  هتـشگ  هناش  یلاعت  بجاو  ترـضح 
لالم ببـس  ایند  ءاقب  لوط  تسین و  یلاعت  بجاو  ترـضح  رب  نآ  زا  يزیچ  لقث  هطـساوب  ایند  ءانفا  زین  و  ددرگ ، دیاع  ناشیا  تاذـب  تحار 

رماب نآ  كاسما  فطلب و  ایند  ریبدت  ناحبس  نمیهم  ترضح  نکیل  ددرگ ، ایند  لالتخا  ءانفا و  هب  لالجلا  وذ  یعاد  نآ  ات  هدشن  لاعتم  دزیا 
نودـب نآب و  جایتحا  ریغب  نآ  زاس  ایند و  داجیا  هداعا و  زاسراک  رداق  زاب  ایند  ءانف  زا  دـعب  و  دومن ، دوخ  ناـیاپیب  تردـقب  نآ  ماکحتـسا  و 

ریغ نم  سانیتسا  تهجب  دوخ  تشحو  لاح  زا  فیرصت  هطساوب  زین  هیناث  هرک  رد  ایند  داجیا  و  دیامن ، ایند  زا  يزیچ  هب  دادمتسا  تناعتسا و 
رقف و زا  ای  لمع  سامتلا  ملع و  يوسب  لج  زع و  ترـضح  لهج  یمع و  لاح  زا  لاقتنا  تهجب  نآ  داجیا  زین  دوب و  دهاوخن  سابتلا  ۀهبش و 

ریغ هب  تیشم  هدارا و  درجمب  هکلب  دومن ، دهاوخن  دوخ  تردق  تزع و  لیصحت  بلط و  هطساوب  تلذ  فعـض و  زا  ای  تورث  انغب و  تجاح 
ساپس دمح و  دومرف : هک  تسا  روهشم  يورم و  رورس  نآ  زا  زین  رگید  هبطخ  نیا  و  دومن . دهاوخ  هیناث  ترک  ایند  داجیا  تناعتسا  دادما و 
رتاوس و  دـنیبن ، ار  وا  رظاون  و  دـیامرفن ، وا  هنک  هطاحا  دـهاشم  دـیامنن و  وا  كاردا  دـهاوش  هک  تسا  روخرد  راوازـس و  ار  يراگدرورپ  رم 
دوجو ناهرب  ناقلخ  ثودح  ناحبـس و  رداق  تردق  لیلد  نآ  ترطف  قلخ و  ثادـحا  داجیا و  دـیامنن  وا  باجح  رتس و  بایترا  ههبـشیب و 

ص: ج2 ، جاجتحالا ، نانچنآ  تسین ، ریظن  هیبش و  ار  ناـنم  رداـق  هکنآ  رب  تسملاـع  ناـسنا  هابتـشایب  تسنآ و  يدوجولا  بجاو  ترـضح 
رد ناشیا  رب  داعملا  موی  لدـع  قلخ و  رد  داد  طسقب و  میاـق  داـبع و  زا  ملظ  عفر  وا  دـنیامن و  وا  داـعیم  رد  قیدـصت  هک  تسا  یئادـخ   297

رارطـضا و  تسا ، ترطف  داجیا و  رب  وا  زجع  مدع  تردق و  هناشن  وا  تاعونـصم  تیلزا و  دهاش  ءایـشا  مامت  ثودح  دـیامن و  لعف  مکح و 
مئاد ددـع و  هب  هن  تسا  دـحاو  وا  تسا ، تزعلا  بر  اقب  ماود  لیلد  تعاطا  ابا و  عانتما و  رب  ناـشیا  تردـق  مدـع  ءاـنف و  يوسب  تادوجوم 

وا دهاش  هسمالمب و  هن  نکیل  دسر  واب  ناهذا  دـنامن و  يزیچ  رثا  دامتعا  ریغب  تسا  تاذـب  میاق  ینعی  دـمع ، الب  تسا  میاق  دـما و  الب  تسا 
دحاو تاذب  هطاحا  ار  ماهوا  تسا ، لاحم  لاجآ  رد  لاح و  رد  راصبا  نیعب  رابج  ترضح  تیؤر  ینعی  هرضاحمب ، هن  يأرمب و  هن  اما  ددرگ 
ددـمم تیاهنب  هک  تسین  ربک  يذ  تسا ، تیؤر  زا  عنتمم  ببـس  نیا  هب  ددرگ و  ماهوا  رب  یلجتم  تافـصلا  لـماک  تاذ  هکلب  تسین ، مـالع 

يور زا  هکلب  ددرگ ، هثج  دـسج و  بحاص  تمظع  يور  زا  ات  دـسر  تیاغب  ات  تسین  مظع  يذ  و  دوش ، گرزب  تیمـسج  يور  زا  ات  ددرگ 
تاناویح و زا  یضعب  تقلخ  بیاجعب  یلاعت  يادخ  رب  دوجو  لالدتسا  هک  ترضح  بطخ  هلمج  زا  و  یناطلس . يور  زا  تسا  مظعا  نأش و 
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تمعن تماسج  قلاخ و  تردـق  تمظع  رد  ترکف  قیالخ  رگا  هک : دومرف  ناـشن  زجعم  ناـسل  زا  هک  تسا  نیا  دومن  اـهریغ  نآ و  فانـصا 
قیرطب تعجارم  قیرح  باذع  فوخ  زا  نیقیب و  ددرگ و  لصاح  مالع  دحاو  ترـضحب  مامت  تفرعم  ار  ناشیا  هنیآ  ره  دنیامن ، تزعلا  بر 

تاقولخم نیرتکچوکب  دـنیامنیمن  رظن  ایآ  تسا ، لیلذ  بویعم و  ناشیا  راصبا  لیلع و  تواسق  هطـساوب  قیالخ  ياهلد  نکل  دـنیامن  قیقحت 
نقتا و تیاـغ  هچ  هب  نآ  بیکرت  و  تسا ، مـکحم   298 ص : ج2 ، جاجتحالا ، هنوگچ  نآ  تقلخ  هک  تاومـسلا  ضرالا و  قلاخ  ترـضح 

هلمن يوسب  رظن  هک  دیاب  درک ، ررقم  تباث و  رغصا  قولخم  نآ  هطساوب  رکیپ  مظع و  هیوست  ریصب و  عیمس ، قلخ  عون  هچ  هب  و  تسا ؟ مکحا 
هنوگچ هک  دینک  رظن  ددرگن ، رکف  تافیعب  كردتسم  رصب و  تاکارداب  كردم  هک  دنیامن  وا  تقلخ  یبوخ  تئیه و  تفاطل  هثج و  رغص  و 

رکف امرگ  مایا  رد  دـیامرفیم و  عمج  هدومن و  دوخ  رقتـسم  رحج و  هب  تابح  لـقن  دـنیامنیم و  دوخ  يزور  هطـساوب  یعـس  تکرح و  نیمزب 
شعتنم و نآ  قفو  رب  تسا و  قوزرم  هشیمه  قزر  تلافک  هطساوب  تکرح  یعس و  هنیسب و  نآ  دورو  رد  دنکیم و  دوخ  يامرس  مایا  قزر 

رگا تسا  ناشیا  يزور  لفکتم  هتخاسن  مورحم  ار  ناشیا  ناید  لیفک  هکلب  تسین ، لفاغ  ناشیا  لاـح  زا  ناـنم  بهاو  ترـضح  دـننامداش و 
رد ّربدـت  لـقع و  يور  زا  رکف  مدآ  ینب  يا  وت  رگا  دـشاب و  سماـج  تخـس  رجح  فوـج  رد  اـی  سلما  کـشخ  گنـس  ناـیم  رد  هلمن  هچ 

مکش عالضا  فیـسارش و  زا  ناویح  رغـصا  نآ  فوج  رد  هچنآ  روصق  یئامن و  نآ  لحم  ره  وضع  رکیپ و  لفـس  ولع و  رد  لکا و  يراجم 
رد تریح  تقلخ و  بّجعتب  مکح  هنیآ  ره  یئاـمن  لـقعت  نینذا  نینیع و  زا  دوـمن  داـجیا  رـس  رد  نیملاـعلا  بر  ترـضح  هچنآ  هـلمن و  نآ 
نآ فصو  رب  رداق  قیلی  یغبنی و  امک  هکلب  يدرگ ، رایسب  بجعت  تقشم و  لمحتم  یئامن  نآ  تعنـص  نایب  هدارا  رگا  یئامرف و  نآ  ترطف 
ریـس تکرح و  ینعی  دینادرگ ، وا  میاعد  رب  ار  هلمن  نآ  دوجو  يانب  میاوق و  رب  تماقا  ار  نآ  هک  ملاع  یقلاخ  هبترم  دـنلب  هَّللا  لاعتف  يدرگن 
اطعا تردـق  ردـقنآ  یلاعت  كرابت و  ترـضح  ار  اهچروم  فیحن  تیاغ  هب  ناینب  اب  ینعی  میاعد  کچوک و  فیعـض و  ياهیاپ  نآ  اـب  هلمن 
یعس  299 ص : ج2 ، جاجتحالا ، ناتسبات  مایا  رد  دوخ  ناتسمز  يزور  هریخذ  تهج  هب  دنیامنیم و  دوخ  رقتسم  رقمب و  تابح  لقن  هک  دومن 

، تسا هتسجن  تناعا  ریغ  زا  نآ  تقلخ  رد  هتشگن و  رگید  رداق  هب  جاتحم  هلمن  ترطف  داجیا  رد  تزعلا  بر  ترضح  دنیامرفیم و  مامتها  و 
تایاغ تقیقحب  هنیآ  ره  یئامن  لقعت  رکفت و  دشاب  وت  قیقحت  لقع  تیاغ  قیقحت و  قیمع  رکف  تیاهن  هک  یلحم  رد  مدآ  ینب  يا  وت  رگا  و 
تهجب تسا  هلحن  دجوم  رطاف و  نامه  هلمن  رطاف  هکنآ  رب  يوش  ملاع  فقاو و  و  يدرگ ، نیقتم  ظیقتسم و  دیامن  داشرا  تلالد و  ارت  هچنآ 

دزن رد  فیعـض  يوق و  فیفخ و  لـیقث و  ریغـص و  گرزب و  رما  همه  زیمت و  هدـنز  ره  فـالتخا  تاـضومغ  هنکب  زیچ و  ره  لیـصفت  تقو 
دیاب دنايواستم ، بایترا  هبش و  الب  بآ  داب و  اوه و  نامسآ و  نیملاعلا  بر  دزن  رد  نینچمه  و  تسا ، يواسم  هبـشیب  يراب  فیطل  يادخ 
اهنآ کی  ره  قیاقحب  دـیامن و  رجح  كاخ و  بآ و  رجـش و  تاـتابن و  ریاـس  رمق و  سمـش و  يوسب  ملع  رکف و  يور  زا  رظن  مدآ  ینب  هک 

ره توافت  راهنا و  راجفنا  راهن و  لیل و  فالتخا  رد  و  دنتـشگ ، رهاظ  روهظ  هصنم  رب  مدع  زا  عون  هچ  هب  هک  دیامرف  روصت  رکفت و  وه  امک 
تاغل قرفت  هنسلا و  فالتخا  لالقاب و  نآ  يزارد  لابج و  ترثک  رد  رکفت  دیامن و  تسا  رایسب  تیاغب  هک  رامـش  باسحب و  تاعاسب  کی 

رکنم يارب  زا  ررقم  میلا  باذـع  میحج و  لیو  هاچ  سپ  لیولاف ، ددرگن  راگدرورپ  ترـضح  راثآ  رکنم  ات  دـیامن  لاوحا  قیـالخ  لاـحم  ره 
دننام اهنآ  هک  دناهدرک  نامگ  ملع  مهف و  يور  زا  ربدت  مدع  تهج  زا  مدآ  ینب  تسا . ربدم  رداق  ترـضح  دحاج  تهجب  ردـقم و  تردـق 
روصت هک  یهز  تسین . رهاظ  نیب و  عدـبم  عناـص و  ار  ناـسنا  روص  تاـفلتخم  نیا  عرتخم و  عراز  ار  ناـشیا  الـصا  هک  دـناتاتابن  شیـشح 

رما بجومب  ناشیا  هک  تسنآ  مهف  كردیب و  ملع و  300 و  ص : ج2 ، جاجتحالا ، تیوریب  هفیاط  نآ  معز  هکلب  لاحم ، لایخ  یهز  لطاب ،
لیلد و بلط  ناشیا  زا  دنیامن  رطاوخ  ریامـض و  رد  نآ  تظفاحم  دننک و  يوعد  هچنآ  و  دش ، دـنهاوخن  تجحب  أجلم  تزعلا  بر  ترـضح 
هک اریز  تسا ، نایع  رهاظ و  طلغ  نیا  تسین ، نایم  رد  ددرگ  ناهرب  لیلد و  هجوتم  هک  یسک  هکلب  دنیامنیمن ، نآ  لعف  باکترا  رب  ناهرب 

لیلد دوب  ره  دومن  زورب و  رد  سپ  تسا ، لاحم  لاح  همه  هب  ناکما  لقع و  بسحب  یناج  براض و  ریغب  تیانج  مخز و  یناب و  ریغب  یئاـنب 
تادوجوم قیاقح  زا  هک  یئامن  هدارا  مدآ  ینب  يا  وت  رگا  و  دش . روکذم  هلمن  رد  هچنانچ  تسا ، دوبعم  عناص  دوجو  رب  نشور  ناهرب  نیب و 

تیاـغب هقدـح  ود  نیزم و  خرـس  مشچ  ود  وا  يارب  زا  قلاـخ  ترـضح  هک  ياـمن  نآ  كاردا  نک و  رظن  خـلم  رد  سپ  يدرگ  عـلطم  رگید 
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ضارقم نآـب  هک  شین  ود  يوق و  كاردا  سح  يواـسم و  راومه و  تیاـغب  ناـهد  یفخ و  عمـس  وا  يارب  زا  دومن و  قلخ  نشور  فاـص و 
دنیآ دورف  تعارز  رب  ارچ و  رب  نوـچ  دوـمن و  نیعم  ررقم و  دـیامرف  نآـب  ءایـشا  همه  ضبق  كاـسما و  هـک  گـنچ  ود  دـیامنیم و  شیـشح 

هناد کی  هکنآ  رب  دـنیامن  عامتجا  قیالخ  عیمج  رگا  هک  دـنرادن  نآ  عفد  تعاطتـسا  تردـق و  هک  دـنیآ  رجز  عنم و  یپ  رد  نوچ  ناـعراز 
نانچنآ هناحبـس ، یلاعت  كرابت و  تسین . نآ  تردق  ار  قیالخ  یمامت  دنیامرف  دوخ  تاوهـش  یـضعب  ات  دنرآ  توارت  یگزاتب و  ار  تعارز 
تزعلا بر  ترضح  تیدوبع  شتسرپ و  هدجس  یمامت  یگمه و  تهارک  تبغر و  يور  زا  تسا ، نیمز  اهنامـسآ و  رد  هچ  ره  هک  يادخ 
یناشیپ زاین و  تنکسم و  تهبج  دنیامرف و  تعاطا  عوشخ  عوضخ و  يور  زا  ار  یلاعتم  دزیا  رما  اخر  تدش و  ءارض و  ءارس و  رد  دنیامن و 

دایقنا ملس و  فعض و  يور  زا  ملاع  دزیا  ترضح  تعاطا  دنراذگ و  زاین  نیمزب  زاینیب  ترـضح   301 ص : ج2 ، جاجتحالا ، هاگردب  زجع 
ریط ره  ریبک  ریغـص و  شیر  یـصحم  قلاـخ  رداـق  تسا و  ریبک  دـحاو  رما  رخـسم  ریط  همه  دـنیامن و  ملا  اذـیا و  فوخ  بیهرت و  زا  وا  رما 

رب میاق  تباث و  روفغ  دزیا  ار  رویط  میاوق  و  تسا ، سفق  رد  هاوخ  ارحـص و  رد  هاوخ  ریط  ره  سفن  تسددعب  ملاع  سدـقا  يادـخ  و  تسا ،
سانجا ياصحا  و  تسا ، ررقم  ردـقم و  رداق  نمیهم  ریدـقتب  رب  رحب و  ریاط  زا  کـی  ره  توق  رادـقم  دـینادرگ و  کـشخ  نیمز  هب  اـیرد و 

نآ غالک و  کی  نیا  هچنانچ  تسا ، رهتـشم  موسوم و  ریاط  زا  کی  ره  دشاب  رقتـسم  رمتـسم و  تادوجوملا  قازر  ترـضح  دزنب  زین  تاوقا 
هب تادوجوم  ریاس  هکلب  ریاط  همه  قزر  لیفک  دـناوخ و  ماـنب  مـالع  زیزع  ار  نآ  مادـک  ره  کـی و  ره  غرم  رتش  نآ  رتوبک و  نیا  باـقع و 

ناکم و نآ  رد  ات  ددرگ  لاحم  رهب  كرحتم  لاعتم  رداـق  رما  هب  لایـس  رطمرپ  ربا  ینعی  لاـقث  باحـس  میغ و  تسا و  رهاـظ  بسحب  یماـمت 
تایورضخ تاتابن و  ات  دنیامن  هزات  رت و  ار  کشخ  نیمز  دنرابب و  هتـشگ  ررقم  لاحم  نآ  ندیرابب  لازی  دزیا ال  ترـضح  مکحب  هک  لاحم 

رد هچنآ  برعلا ، مجعلا و  ماما  ترـضح  بطخ  هک  تسا  حـیال  حـضاو و  لامک  ملع و  باحـصا  لاح و  لضف و  بابرا  رب  دـنایورب . ار  نآ 
تسا روطسم  روهـشم و  رگید  بتک  زا  یـضعب  رد  نایبلا و  ۀبطخ  باتک  هغالبلا و  جهن  رد  تسا و  بلاغلا  هَّللا  دسا  نآب  بوسنم  هک  ناوید 

ار نآ  زا  يذبن  یناحبسلا  سودرفلا  یف  هَّللا - هنکسا  یناردنزاملا  یسربطلا  یلع  وبا  ءالضفلا  لضفا  ءاملعلا و  همالع  و  تسا ، رایـسب  تیاغب 
تسا رطتسم  لوقنم و  رهتـشم و  يورم و  دشن  نآ  همه  نایب  رکذ  ضرعتم و  بطخ  ترثک  هطـساو  هب  و  دومن ، نایب  حاضیا و  باتک  نیا  رد 

موب زرم و  نآب  رشبلا  دیـس  ترـضح  هنیدم   302 ص : ج2 ، جاجتحالا ، هب  رفـس  ریـس و  مزعب  مور  دـالب  زا  ریثک  عمج  رکب  یبا  دـهع  رد  هک 
زا رپ  یتخب  رتش  کی  هتـشگ و  هنیدم  قیرط  قیفر  زین  دوب  رنه  ملعب و  فصتم  هک  يراصن  نابهر  زا  بهار  رفاسم  موق  نآ  نایم  رد  دندمآ و 
رد ییاج و  رد  ار  دوخ  رفـس  جاتحی  ام  ریاس  رتش و  مد  نامه  رد  دش  ربمغیپ  ترـضح  رونا  هنیدـم  لخاد  نوچ  و  تشاد ، هارمه  هرقن  الط و 

ربمغیپ دجـسم  رد  رجاهم  راصنا و  ریثک  اب  رکب  وبا  رثا  نآ  رد  ار  اضق  دروآ ، ص )  ) یبنلا دجـسمب  يور  هدـینادرگ  مکحم  طبـض و  یناـکم 
گنر نامز  نآ  رد  دومن  لامک  لضف و  راهظا  دوخ  نابز  هب  دروآ و  ياجب  ناـشیا  تیحت  دـش و  لـخاد  دجـسمب  بهار  هک  دـندوب  رـضاح 
باهو دزیا  ترـضح  هفیلخ  امـش  مادـک  باحـصا  يا  تفگ : هَّللا  حیـسم  ترـضح  عیطم  نآ  هاگنآ  سپ  دـیدرگ ، ریغتم  ربمغیپ  نارای  يور 

اهیا تفگ : هدروآ و  رکب  وبا  بناجب  هجوت  يور  بهار  تسا . نیبم  نید  نیما  و  تسا ، ربمغیپ  هفیلخ  نیا  هک  دندرک  رکب  وبا  هب  امیا  تسا ؟
مان رگید  تفگ : بهار  قیدص . تفگ : يراد ؟ مان  هچ  رگید  تفگ : بهار  زاب  تسا . قیتع  نم  مان  تفگ : رکب  وبا  تسیچ ؟ وت  مان  خیـشلا ،
یط وا  هطساوب  زارد  رود و  هار  نیا  نم  هک  یسک  نآ  تفگ : بهار  منادیمن . دوخ  يارب  رگید  مان  مسا  ود  نیا  ریغب  تفگ : رکب  وبا  يراد ؟

حاـجنا و هب  اـت  ياـمن  مـالعا  دوخ  مارم  بلطم و  هب  ار  اـم  تسیچ  وت  تجاـح  تفگ : رکب  وبا  یتسین . وت   303 ص : ج2 ، جاجتحالا ، مدرک 
هطـساوب هضف  بهذ و  زا  رقوم  یتخب  کی  اـب  مموب و  زرم و  نآ  هنکـس  زا  مور و  دـالب  زا  نم  خیـش  اـی  تفگ : بهار  ددرگ ؟ نورقم  ماـجنا 

امـش میلـست  ار  لام  ینادرگ  نالعا  رختفم و  نآ  باوجب  ارم  رگا  مدـمآ ، مدومن  لیـصحت  میلعت و  ار  نآ  لـیجنا  رد  هک  دـنچ  هلأـسم  لاؤس 
باوج زا  زجاع  رگا  و  دـیئامن ، فرـص  شخپ و  دوخ  نایم  رد  ار  لام  نیا  امـش  میامرف و  امـش  تعاـطا  ینادرگ  رومأـم  هچ  ره  هب  میاـمن و 
نطوم یلـصا و  نکـسمب  لامآ  یناما و  هب  تدواعم  تعجارم و  دوخ  لاـم  اـب  نم  يدرگن  نآ  لاـبقا  تداعـسب و  یفوم  يدرگ و  نم  لاؤس 

، ینارصن يا  تفگ : رکب  وبا  میامنن . گنرد  لاهج  امش  نایم  رد  هحمل  هکلب  تعاس  کی  میامن و  لاجعتسا  تعرـس و  لامک  اب  دوخ  یلبج 
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هک فرط  ره  هب  نآ  زا  دـعب  ونـشب و  ناـنتمایب  بهاو  تیاـنعب  نم  زا  نآ  باوص  باوج و  ياـمن و  لاؤـس  یناد  نآ  ریغ  لـئاسم و  زا  هچنآ 
ناما بآم  سلجم و  نیا  رد  ارم  ات  هک  تسا  مسق  میرم  نب  یـسیع  نید  هب  مسق و  ملاع  يادـخب  هَّللا  و  تفگ : بهار  وش . هناور  یئامن  هدارا 

وت ینارصن  يا  تفگ : رکب  وبا  میامنن . باب  چیه  رد  دوخ  مارم  راهظا  مالک و  حاتتفا  بایترا  ههبش و  الب  یهدن ، باحصا  دوخ و  توطس  زا 
رد لاؤس و  هدارا  و  یناد ، هچنآ  يوگب  ینادرگن ، رطـضم  مهوتم و  عون  چیهب  ار  دوخ  ینادرگ و  عمج  دوخ  رطاخ  هک  دـیاب  یناما  لحم  رد 
زا نآ  و  تسین ، ادـخ  يارب  زا  هک  يزیچ  نآ  تقیقح  زا  هد  ربخ  ارم  خیـش  اـی  تفگ : بهار   304 ص : ج2 ، جاجتحالا ، ینآ . قیقحت  ددص 

دوخ رب  دیب  دننام  هتشگ  شعترم  دینـش  بهار  زا  لاؤس  هس  نیا  رکب  وبا  نوچ  تسین ؟ نآب  ملع  ار  ناحبـس  رداق  هن و  نانم  هلآ  ترـضح  دزن 
هب يور  نآ  زا  دـعب  هتـسشن  مکب  مص و  یتدـم  و  هتـشگن ، يراج  يراس و  رکب  وبا  زا  باب  چـیه  رد  نخـس  هکلب  نآ  باوج  الـصا  دـیزرل ،

رکب وبا  تسـشن ، رکب  وبا  دزن  رد  دـش و  رـضاح  رمع  نوـچ  دـیئامن ، بلط  نم  يارب  ار  رمع )  ) صفح یبا  تفگ : هدروآ  ناراـی  باحـصا و 
دـیدرگ و رمع  بناجب  هجوتم  بهار  ددرگ . لح  وا  دزن  رد  وت  لکـشم  هک  لـمتحی  نک  لاؤس  رمع  زا  ار  دوخ  لـئاسم  بهارلا  اـهیا  تفگ :

دنتفگ ناوارف  ریحت  زا  دعب  رکب  وبا  رمع و  و  دینـشن ، باوص  اب  باوج  زین  وا  زا  دیـسرپ ، هب  زین  رمع  زا  دومن ، مالعتـسا  رکب  وبا  زا  هک  هلئـسا 
بلط هب  یـصخش  دـنادرگ ، نآب  نالعا  مالعا و  ار  ام  دـیآ و  نوریب  نابهر  هیفخ  لئاسم  نانخـس و  نیا  باوج  هدـهع  زا  نامثع  هک  لـمتحی 

روکذم تشذگ  نیـشیپ  نارای  وا و  نیب  امیف  هچنآ  نامثع  بهار و  نایم  دش  رـضاح  دوخ  نارای  رـضحم  رد  نامثع  نوچ  دنداتـسرف ، نامثع 
بادآ تفرعم  قیرط  رد  مارک  نایعا  خایـشا  نیا  تفگ : دید ، مامتان  دوخ  دادس  ریغ  داقتعاب  ار  مالـسا  لها  دینـشن و  باوج  الـصا  دیدرگ ،

نآ زا  روفلا  یف  دیناسر ، ماجناب  ار  دوخ  ماظنیب  مالک  نیا  بهار  نوچ  دنتسین ، مالسا  طیارـش  هب  ملاع  ماخ و  دوخ  ربمغیپ  ماکحا  عیارش و 
يادـخ نمـشد  يا  هَّللا ، ودـع  اـی  تفگ : رکب  وبا   305 ص : ج2 ، جاجتحالا ، دومن . ماـنالا  دیـس  دجـسم  زا  جورخ  هدارا  تساـخرب و  ماـقم 

ار راصنا  رجاهم و  زا  راضح  یمامت  مدینادرگیم . نیجس  ارت  نیکم  هدرک  نیگنر  وت  نوخب  ار  نیمز  مدادیمن  ناما  دهع و  نم  ارت  رگا  نمیهم 
رد هدنمرش  ار  ام  رکب  وبا  زورما  هک : دنتفگیم  دوخ  اب  کی  ره  و  دیدرگ ، راکشآ  رهاظ و  لد  رد  رایسب  رایسب  مغ  هصغ و  ینارصن  نخـس  زا 
زا باحصا  زجع  دونش و  ار  بهار  هلئسا  نآ  دوب و  رضاح  رـضحم  نآ  رد  نوچ  هَّللا  همحر  یـسراف  ناملـس  دومن ، رفاک  ینارـصن  نیا  شیپ 

تساخرب و دوب  ملأتم  تیاغب  بهار  نانخس  زا  زین  دوخ  دومن و  هدهاشم  هظحالم و  ار  بآمتلاسر  ترـضح  راصنا  رجاهم و  هصغ  باوج و 
نسح و اب  دوخ  يارس  تلود  نحص  رد  ترضح  نآ  دمآ و  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  مالعلا  کلم  یلو  تمدخب  مامت  لاجعتسا  تعرس و  هب 
: تفگ مالّسلا  مهیلع  ترضح  نآ  داجما  دالوا  مانالا و  ماما  نآ  تمدخب  تیحت  یگدنب و  ضرع  زا  دعب  ناملس  دندوب ، هتسشن  ع )  ) نیـسح
رد هک  مالـسا  بابرا  نایم  نینچ  دیـسر و  مور  دالب  زا  بهار  هاگان  هک  مدوب  رـضاح  دجـسم  رد  هَّللا ، یلو  ای  داـب ، وت  يادـف  مرداـم  ردـپ و 

تالضعم و فشاک  تالکـشم و  لالح  هک  بایرد  دنمالک  رطـضم ال  نیمغ و  تیاغب  رفاک  ینارـصن  نآ  نانخـس  هصغ  زا  و  مامت ، تریح 
یئوت و تاصرعلا  یف  ةاصعلا  عفاش  یبن  ثیداحا  تاـکرب و  اـب  تاـیآ  صنب  تاـیربلا  دیـس  یـصو  تاـیلب و  هودـنا و  عفار  تاـبرک و  جرفم 

ینارـصن نآ  تاکـسا  هلیـسوب  ار  مالـسا  لها  و  زاس ، فرـشم  ار  ملا  يوأم  نانطوتم  مغ و  يداوب  ناریحتم  موزل  تنمیم  تداعـس و  مودـقب 
یلع نینمؤملا  ریما  ترضح  نوچ  نادرگ . زارف  رـس  ززعم و  زاتمم و  رختفم و  هدروآ  نوریب  یناریح  یگدنمرـش  زا  ریحت و  يداو  زا  ینابهر 

تعاس رد  دینـش  ینارـصن  لاؤس  باوج  زا  ناراـی  زجع  دـید و   306 ص : ج2 ، جاجتحالا ، ناملـس  بانج  بارطـضا  ناجلا  سنالا و  ماـما 
لخاد نوچیب  یلو  نآ  نوچ  دنتشگ ، ناور  راوگرزب  ردپ  اب  ع )  ) نیسح نسح و  دیدرگ ، ص )  ) ربمغیپ ترضح  دجـسم  هجوتم  تساخرب و 

نآ موزل  ترسم  مودق  لابقتسا  و  دندومن ، ریبکت  دیمحت و  دندیدرگ  نامداش  رورسم و  تیاغب  دندید  ار  ترضح  نآ  موق  دیدرگ و  دجسم 
يادف یمارگ  ناج  رازه  تندمآ  زا  ارم  دمآ  شوخ  يدـمآ و  شوخ  هَّللا ، یلو  ای  دـنتفگ : هدومرف و  مامت  فعـش  قوش و  يور  زا  ترـضح 

ص)  ) ربمغیپ دای  ررکم  دیسر و  مهب  همحرلا  یبن  ترضح  باحـصا  تلم و  بابرا  يارب  تریح  تقـشم و  بجع  زورما  هک  اقح  تمدق  ره 
مراکم زا  سامتلا  ءاعدتسا و  دیدرگ  رقتسم  نکمتم و  ام  ریامض  رطاخ و  رد  نامیایب  ینارصن  نیا  نانخـس  زا  رایـسب  هصغ  مغ و  میدرک و 

لها يرآ و  نوریب  باترم  ینارـصن  نآ  هلئـسا  باوج  هلیـسوب  بارطـضا  ترجـض و  زا  ار  ام  یگمه  هکنآ  امـش  نایاپیب  ناسحا  قالخا و 
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تسشنب دیسر  ربمغیپ  دجسم  بارحم  شیپ  رد  نوچ  ع )  ) نینمؤملا ریما  ترضح  ینادرگن . مائل  بهار  نآ  هدنمرـش  نیا  زا  هدایز  ار  مالـسا 
مالعتـسا و وا  زا  يراد  هک  نخـس  لاؤس و  ره  تسا ، نیا  وت  بحاـص  فیرح و  بهار  يا  تفگ : هدروآ  بهارب  يور  رکب  وـبا  تعاـس  رد 

ترضح نآ  تسیچ ؟ وت  یمارگ  مسا  یمان و  مان  ناوج  يا  تفگ : هدروآ  بهاو  دزیا  یلو  بناج  هب  يور  روفلا  یف  بهار  يامن . ماهفتـسا 
نآب ارم  مردام  هک  مان  یلع و  دومن  یمـسم  نآب  ارم  مردـپ  هک  مان  ایلیا و  يراصن  امـش  دزن  رد  و  ایلا ، یـسوم  تاروت  رد  نم  ماـن  هک : دومرف 

؟ تسا یتبارق  هقالع  یشیوخ و  عون  هچ  امـش  ربمغیپ  هب  تبـسن  ار  امـش  تفگ : بهار  تسا . ردیح   307 ص : ج2 ، جاجتحالا ، دناوخ  مسا 
: تفگ بهار  روـفلا  یف  تسنم . مع  نبا  نـم و  هـجوز  دـلاو  ینعی  يرهـص  ردارب و  رواد  دزیا  ربـمغیپ  ترـضح  تـفگ : ع )  ) نینمؤـملا ریما 
بیشن و هدیعب  تفاسم  عطق  زارد و  رود و  هار  نیا  و  یئوت ، نم  بحاص  هک  تسا  مسق  دنگوس و  ارم  میرم  نب  یسیع  راگدرورپ  ترـضحب 

یلاعت يادـخ  يارب  زا  هک  يزیچ  نآ  زا  هد  ربخ  ارم  هَّللا  یلو  ای  اما  زاـینیب  بهاو  ترـضح  یلو  يا  دوب ، وت  تمدـخ  كاردا  هطـساوب  زارف 
ریما ترـضح  نوـچ  تـسین ؟ نآـب  ملاـع  مـالع  دزیا  ترـضح  هـک  يزیچ  نآ  زا  و  تـسین ؟ زیزعلا  بر  دزن  زا  هـک  يزیچ  نآ  زا  و  تـسین ؟

یئامن و لاؤس  یهاوخ  هچ  ره  يدـش  عقاو  ریـصب  ملاع  ریبخ و  ياناد  رب  ینارـصن  يا  تفگ  دومن ، مامتلاب  مـالک  نآ  عامتـسا  ع )  ) نینمؤملا
یلاـعت كراـبت و  يادـخ  يارب  زا  هک  تسیچ  نآ  هک : يدومن  لاؤس  هچنآ  اـما  ونـشب . لازی  ـال  تیاـنع  زا  باوص  قدـص و  يور  زا  باوج 

لاؤس هچنآ  و  َْدلُوی . َْمل  َو  ِْدلَی  َْمل  هک : تسین  بحاص  دلاو و  ار  وا  تسا و  یکی  ینغ و  دوجولا  بجاو  ترـضح  هک  یتسردب  نادب  تسین ؟
، جاجتحالا دومرف : هچنانچ  تسین ، يدحا  چیه  رب  دـحاو  يادـخ  ملظ  هک  یتسردـب  تسین ؟ دزیا  ترـضح  دزن  زا  هچنآ  تسیچ  هک  يدومن 
زا و  درادـن ، نآـب  ملع  ملاـع  دوجولا  بجاو  هک  يزیچ  نآ  تسیچ  هک  يدرک  لاؤس  هچنآ  و  ِدـِیبَْعِلل ، ٍماَّلَِظب  َکُّبَر  اـم  َو  هک   308 ص : ج2 ،

کیرـشب ملاع  نیقیب  ملاع  يادخ  ترـضح  هک  یتسردب  هتـشگن ؟ يوتحم  طیحم و  زیچ  نآب  شملع  و  تسین ، تادوجوملا  قلاخ  تامولعم 
یلو نآ  مشچ  ود  ره  نایم  هدرک و  هراپ  رانز  داتفا  ترـضح  نآ  ياپ  هب  تسجرب و  ياـج  زا  بهار  روفلا ، یف  تسین . دوخ  کـلم  رد  دوخ 

هدبع و ادمحم  نا  دهشا  هَّللا و  الا  هلا  نا ال  دهشا  تفگ : هدش  صاخ  نمؤم  ناملسم و  صالخا  قدص و  يور  زا  دیـسوب و  ار  دیجم  يادخ 
هفیلخ یئوت  ادخ و  لوسر  دمحم  و  یکی ، الا  يادخ  تسین  هک  مهدیم  یهاوگ  ینعی  ۀمالا : هذه  نیما  و  هفیلخلا ، تنا  کنا  دهشا  هلوسر و 
باوج الوم  ای  یئوت  تنمیب  بهاو  تجح  نیع  عبنم  تمکح و  نید و  ندعم  و  تما - يارب  نیملاعلا  بر  ترـضح  نیما  یلو  هَّللا و  لوسر 
نآرق رد  و  ایلیا ، یـسیع  لیجنا  رد  اـیلا و  یـسوم  تاروت  رد  وت  ماـن  رورـس  دیـس  يا  مدیـسر . دوخ  دـصقم  بلطمب و  مدینـش و  دوخ  لاؤس 

وا یصو  یلاعت  دزیا  یبن  زا  دعب  ینغ  يادخ  ترضح  یلو  يا  ار  وت  و  مدینش ، ردیح  نیلسرم  ءایبنا و  نیقباس  بتک  رد  یلع و  ص )  ) دمحم
زا ارم  رـشبلا  دیـس  یـصو  اـی  متفاـی  قیلا  رتراوازـس و  تیرب  عیمج  زا  ارت  تماـما  دنـسمب  قحا و  یلوا و  هفیلخ  ترـضح  نآ  تما  يارب  زا  و 

تعامج نیاب  تفالخ  رما  لابقا  تداعس و  هب  امـش  ارچ  هک  هد  ربخ  تما   309 ص : ج2 ، جاجتحالا ، نیا  دوخ و  لآملا  ریخ  لاوحا  تقیقح 
، دـینادرگ باـجم  ار  وا  تسنادـیم  تقو  یـضتقم  هک  یعونب  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  ترـضح  دیاهتـشگ ؟ يوزنم  اوزنا  هشوگ  هب  هتـشاذگ 

امک ار  لام  نآ  ات  تفر  نوریب  همحرلا  یبن  ترـضح  دجـسم  زا  ترـضح  نآ  دومن ، بآمتیالو  ریما  ترـضح  میلـست  مامتلاب  ار  لاـم  بهار 
يارـس تلود  هجوتم  هَّللا  یلو  نآ  هاگنآ  سپ  دومرف ، قیرفت  فرـص و  ناـشیا  جـیواحم  رب  قیفـشلا و  یبن  هنیدـم  نیکاـسم  رب  قیلی  یغبنی و 

یهز نید  ایند و  تداعس  یهز  عارصم . دیدرگ  دوخ  ناکم  تیالو و  هناور  نامیا  عفانم  مالسا و  هیام  رس - اب  ناملسم  بهار  ناور  شدوخ 
فرـشا عمـسب  ع )  ) یلع نینمؤـملا  ریما  ترـضح  نییزت  مرا  نیرق  تشهب  سلجم  نیدعـستسم  زا  یعمج  هک  تـسا  لوـقنم  يورم و  قـیفوت 

لفاحم و رد  هکلب  نانخـس  رد  عورـش  بایترا  کـش و  يور  زا  باحـصا  زا  یعمج  هک  دـندیناسر  نیقتملا  ماـما  نیلقثلا و  ماـما  نآ  سدـقا 
دنناد و رئاج  یضعب  لداع و  ار  رداق  نمیهم  ترضح  یضعب  ینعی  دنیامنیم  ریصب  عیمس  بر  ترضحب  تبسن  زیوجت  لیدعت و  نایب  سلاجم 

ناجلا سنالا و  ماما  نآ  فیرش  عمسب  ناینبیب  نانخـس  عون  نیا  نوچ  دننار  نابز  رب  لسرلا  متاخ  ترـضح  رب  عرـش  لقع و  زا  رود  نانخس 
يا تفگ : و  دومرف ، ربمغیپ  ترضح  يانث  تیحت و  ربکا و  يادخ  رکش  دمح و  دمآرب و  ربنم  يالاب  هب  دمآ و  نوریب  ماقم  لحم و  زا  دیسر 

رب ناشیا  یمامت  یگمه و  هک  تشگ  ررقم  نآ  رب  رواد  دزیا  تیشم  هدارا و  دومن  قیالخ  قلخ  یلاعت  كرابت و  يادخ  نوچ  نامدرم  رـشعم 
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جهنم رب  قیالخ  هک  دومن  مولعم  ناشیا  داجیا  ترطف و  زا  دعب  دنشاب و  نیئآ  ۀعیرـش  قالخا  نید و  هعیفر   310 ص : ج2 ، جاجتحالا ، بادآ 
رد تیـصعم  باکترا  تعاطا و  ءازج  زا  ناشیا  يارب  هچنآ  هب  دـنادرگ  هاگآ  فراـع و  ار  ناـشیا  هکنآ  ـالا  دنـشابیمن  قلاـخ  ترـضح  دارم 

بیهرت نودب  هک  دیعو  دعو و  رب  لمتـشم  یهن  رما و  ریغ  هب  مالعا  فیرعت و  نوچ  و  دومن ، ناشیا  نالعا  اذهل  تسا ، نیعم  ررقم و  ترخآ 
زا نآ  دـضب  ـالا  تسین  دـیع  بیهرت و  ناـنج و  میعن  زا  تسا  سک  ره  یعاود  سفن و  تایهتـشم  رد  بـیغرت  هـچ  تـسین  رـسیم  بـیغرت  و 

هولج ناشیا  رظن  رد  ار  دوخ  تاذلتسم  زا  فرط  دومن و  ناسنا  قلخ  دوخ  کلم  راد و  رد  ناحبـس  رداق  ترـضح  نآ  زا  دعب  نارین  تابوقع 
تاذـل زا  تسا  ایهم  دـعم و  ناشیا  تامم  زا  دـعب  هچنآب  ناهج  هلجاع و  هیناف  تاذـل  هدـهاشم  هظحالم و  زا  دـندرگ  لدتـسم  اـت  دومرف  رگ 

ار مالآ  زا  فرط  ایند  راد  رد  زین  تنج و  رد  الا  تسین  نکمم  رـسیم و  الـصا  نآ  هچ  تسین ، مه  مغب و  يوطم  ملأب و  بوشم  نانچ  هصلاخ 
ةذلب بوشم  هک  مالآ  دـیادش و  زا  تسا  ررقم  ناشیا  ماهم  ماجنارـس  رد  هچنآب  دـندرگ  لدتـسم  نآ  زا  ات  دـینادرگ  ناشیا  هدـهاشم  یئرم و 

ام ال تارودـکب  جوزمم  شرورـس  مالآ و  نحمب و  طولخم  ایند  میعن  نیمه  هطـساو  زا  سپ  نارین ، ران  رد  تسا  نیعم  ررقم و  نآ  تسین و 
هبیرغ و فیاـطل  رب  لمتـشم  ثیدـح  نیا  ظـحاج  رب  ناـمز  ياـغلب  زا  یکی  هک : تسا  لوقنم  يورم و  تسا . ماـجنا  دـحیب و  مومغ  مـالک و 

هکلب نافرع  ملع و  لها  هک  نانخـس  مالک و  هچنآ  یماـمت  هَّللا  ناحبـس  تفگ : وا  دومن  ثیدـح  تیاـکح و  رب  ار  هعیدـب  تاـکن  رب  يوتحم 
تـسا نیمه  دناهدومن  ریطـست  نایب و  ریرحت و  نیودت و  دوخ  تارواحم  بتک و  رد  نامز  ره  ياحـصف  ءاغلب و   311 ص : ج2 ، جاجتحالا ،

یلع وبا  ضرعب  ظحاج  نخس  نیا  رگید  یصخش  نوچ  دینادرگ و  نایع  نایب و  تاملک  هس  ود  نیا  رد  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  ترضح  هک 
هک اریز  تسا ، قداص  مالک  نیا  رد  ظحاج  هک  تسا ، مسق  ظحاج  يادخب  تفگ : یئابج  دومن ، نینچ  قیدصت  ظحاج  هک  دیناسر  یئابجلا 

زاوها و لهاب  تباتک  مالّسلا  امهیلع  دمحم  نب  یلع  هک  تسا  تیاور  ناصقن . هن  تسا و  لمتحم  هدایز  هن  ناجلا  سنالا و  ماما  نآ  مالک  رب 
نینمؤملا ریما  ترضح  زا  تسا ، لوقنم  يورم و  هک : دومرف  ترضح  نآ  هچنآ  تسا  نیا  دومن و  ریرحت  ضیوفت  ربج و  یفن  باب  رد  زاریش 

نآ زا  تعجارم  ماش و  بناج  هب  امـش  رثا  ترـصن  رفـس  نیا  ایآ  مانا  هودـق  ای  هک  دومن  لاؤس  لاعتم  دزیا  یلو  نآ  زا  یـصخش  هک  ع )  ) یلع
خیـش ای  معن ، هک  دومرف  ع )  ) نینمؤملا ریما  ترـضح  دومن ؟ يور  ریدقت  اضق و  ریغب  ای  دوب ، مالع  دزیا  ترـضح  ردق  ءاضقب و  ماقم  لحم و 

چیه رد  بآ  تبرـش  ماعط و  همقل  میدومنن و  لوزن  يداو  چیه  متفرگن و  يوأم  لزنم و  حطـسم  نیمز  چـیه  رد  میتفرن و  الاب  هتـشپ  چـیه  ام 
رـشبلا نجلا و  ماما  نآ  زا  مالک  نیا  رطـضم  لئاس  نآ  نوچ  دوب . رواد  دزیا  ترـضح  ردقب  ربکا و  يادخ  ءاضقب  هکنآ  الا  میدیـشونن ، ماقم 

، جاجتحالا دوجولا  بجاو  ترـضح  دزن  رد  بوسحم  ام  يانع  تقـشم و  نیا  الوم ، ای  تفگ : و  دیدرگ ، ریحتم  بجعتم و  تیاغ  هب  دـینش ،
مـسق ارم  ملاع  يادخب  هَّللا  دشاب و  ردق  اضقب و  ام  رثا  تنحم  رفـس  نیا  رما و  نیا  هاگ  ره  یلع  ای  دوب ، دـهاوخ  هرکذ  یلاعت   312 ص : ج2 ،

عامتـسا ریحتم  درم  نآ  زا  نخـس  نیا  ردیح  نینمؤملا  ریما  ترـضح  نوچ  منیبیمن . رجا  باوث و  عون  چـیه  رما  نیا  رد  الـصا  نم  هک  تسا 
تدواعم و ماش و  بناجب  امش  رفس  ریس و  رد  دینادرگ و  ربکا  میظع و  تیاغب  ار  امش  رجا  رما  نیا  رد  یلاعت  دزیا  یلب  خیش  ای  تفگ : دومرف 

تکرح رفس  نیاب  رابجا  هرک و  ریغ  نم  رایتخا  هب  دیدوبن و  روهقم  رطضم و  روبجم و  هرکم و  تالاح  زا  لاح  چیهب  ماقم  نطوم و  تعجارم 
ار ام  دیشک و  رما  نآب  ار  ام  رداق  نمیهم  ترضح  ردق  اضق و  هک  میدوبن  رطـضم  روبجم و  هنوگچ  همالا  ماما  ای  تفگ : صخـش  نآ  دیدومن 

اضق نیا  زا  امش  ایئوگ  خیش  ای  تفگ : دومن  عامتسا  صخـش  نآ  زا  مالک  نیا  نوچ  ع )  ) نینمؤملا ریما  ترـضح  دینادرگ  رفاسم  بوص  نآب 
ربجب و جهن  نیدب  ار  رما  نیا  باهو  دزیا  ترـضح  رگا  هک  اریز  تسین ، نینچ  رما  نیا  دیدومن  متحتم  ضرف  ردق  مزال و  ءاضق  هدارا  ردـق  و 

زگره ددرگ و  لطاع  طباه و  باوبا  عیمج  رد  دیعو  دـعو و  یهن و  رما و  طقاس و  لطاب و  باقع  باوث و  هنیآ  ره  دـنادرگ  ررقم  رارطـضا 
باکترا هلیـسو  هب  باوث  هب  يزجم  نسحم  دـشابن و  بجاو  مزـال و  تباـث و  نسحم  تدـمحم  بنذـم و  تمـالم  ار  بهاو  زیزع  ترـضح 

ناسحا ریخ و  لعف  نایصع و  بنذ و  لمع  هک  اریز  دشابن  نسحم  زا  تبوقعب  یلوا  بنذ  لعف  هطـساوب  بنذم  دوبن و  بنذم  زا  یلوا  ناسحا 
، دـندوب نآب  روبجم  هرکم و  لاح   313 ص : ج2 ، جاجتحالا ، ود  ره  رد  هکلب  دوبن ، ناشیا  رایتخا  هداراـب و  ناـنم  دزیا  ترـضح  ناگدـنب  زا 

نمحرلا میحر  ترضح  نامصخ  ناطیش و  رکاسع  ناتب و  ناگدنتسرپ  ناردارب  هبذاک  هلاقم  الا  لوق  نیا  تسین  و  يأرلا ، اذه  نم  هَّللاب  ذوعن 
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تما و نیا  هیردـق  نامگ  ههبـشیب و  سک  نآ  ددرگ  ناینبیب  بذاک  لوق  نیا  لئاق  هک  ره  نایغط و  یغ و  لها  ناـتهب  غورد و  ناـهاوگ  و 
يور زا  هن  تسا ، ریذحت  فوخ و  يور  زا  یهن  رارطضا و  هن  تسا  رایتخا  يور  زا  یلاعت  يادخ  رما  هک  اریز  دناهفیاط ، نیا  بابرا  سوجم 

و دومن ، هیرـشبلا  هقاطلا  قوف  ام  هب  فیلکت  دومن و  ناشیا  ناوت  تردق و  نودب  ناسآ و  ریـسی و  رماب  زین  ناگدـنب  فیلکت  و  رابجا ، هارکا و 
دـشاب و لمهم  ثبع و  نآرق  لازنا  لزه و  لحم  نآ  رد  لسر  لاـسرا  هچ  تفگ ، ناوتن  عیطم  ههبـشیب  ار  هرکم  یـصاع و  ار  بولغم  زگره 

َنیِذَِّلل ٌْلیَوَف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُّنَظ  َِکلذ  دـشاب . لـطاب  ثبع و  دنـشاب  نیکم  میقم و  ناـکم  ود  نیا  ناـیم  رد  هچنآ  نیـضرا و  تاوامـس و  قلخ 
نیبـم نید  تعیرـش  فـالخ  هب  ناـمگ  نظ و  ار  یـسک  هک : تسنآ  مـلعا  هَّللا  هـیآ و  ینعم  ریـسفت و  هروـس ص ) هیآ 27   ) ِراَّنلا َنـِم  اوُرَفَک 

زا دعب  تسا  لیو  باذع  لیو و  هاچ  ناکم  لیلض  رفاک  يارب  زا  و  تسا ، نیدیب  رفاک و  سک  نآ  نیقیب  دوب  ص )  ) نیلسرملا دیس  ترضح 
ینعی ءارسا :) هروس  هیآ 23   ) ُهاَّیِإ اَّلِإ  اوُُدبْعَت  اَّلَأ  َکُّبَر  یـضَق  َو  هک : دومن  ناشیا  رب  نآرق  تیآ  نیا  توالت  ناج  سنا و  دـشرم  يداه و  نآ 

َُهل َنیِِـصلُْخم  َهَّللا  اوُُدبْعَِیل  اَّلِإ  اوُِرمُأ  ام  َو  هقیثوب  دـیدرگ و  يراس  يراج و  یگدـنب  تدابع و  مدآ  ینب  دارفا  ره  رب  ملاع  رداق  ترـضح  مکح 
مالک بآمتیالو   314 ص : ج2 ، جاجتحالا ، ترـضح  نوچ  تسا  لج  زع و  ترـضح  رب  لعف  ره  باوث  رجا و  لمع و  شاداپ  ازج و  َنیِّدلا :
یلع نینمؤملا  ریما  نیرق  تشهب  سلجم  زا  رورس  تجهب و  لامک  اب  صخش  نآ  دومن ، ماتتخا  ماقم  نیاب  باحصا  دزن  رد  باستحا  تقیقح 

هتعاطب وجرن  يذلا  مامالا  تنا  رعـش : دومن : ءاشنا  همالا  ماما  نآ  حدـم  رد  هموظنم  تاملک  نیا  تساخرب و  نیعمجا  مهیلع  هیلع و  هَّللا  مالس 
تنک دـق  ۀـشحاف  لعف  یف  ةرذـعم  سیل  اناسحا و  هیف  انع  کبر  كازج  اسبتلم  ناک  ام  اننید  نم  تحـضوا  اناوضر  نمحرلا  نم  روشنلا  موی 

اناودع املظ و  هل  یلولا  لتق  قوسفلا و ال  ءاش  بحأ و ال  اناطیش و ال  موق  ای  اذا  تدبع  هیف  هعقوا  هیهان  الئاق  الک و ال  انایصع  اقسف و  اهبکار 
يورم و ع )  ) ردیح نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  ردق  اضق و  باب  رد  زین  انالعا و  كاذ  نلعأ  لاق  يذلا  یلع  هتمیزع  تحـص  دق  بحی و  ینا 
اضق و تسیچ  ع )  ) یلع ای  هک : دومن  لاؤس  نامزلا  رخآ  یبن  ترضح  یصو  نآ  زا  نافرع و  ملع و  يایرد  نآ  زا  یصخش  هک : تسا  لوقنم 

رما تفگ : ناسحا  تقفـش و  يور  زا  سک  نآ  باوج  رد  نینمؤملا  ریما  ترـضح  يدومن ؟ نآ  نایب  رکذ و  ناشن  زجعم  ناـسل  زا  هک  ردـق 
تیدمص ترضح  يوسب  تبرق  رب  تناعا  دادما و  تیصعم و  كرت  رب  تردق  هنسح و  لعف  رب  رادتقا  نکمت و  تیصعم و  زا  یهن  تعاطب و 

رد لاعتم   315 ص : ج2 ، جاجتحالا ، رداق  يادخ  ياضق  زا  اهنیا  همه  بیهرت  بیغرت و  دیعو و  هدعو و  نایـصع و  بابرا  يارب  نالذخ  و 
هک ربم  رداق  دحاو  ترـضحب  رگید  نظ  ردق  اضق و  باب  رد  نیا  ریغ  هب  و  تسا ، ام  لامعا  رد  هنأش  یلاعت  بجاو  ترـضح  ردـق  ام و  لاعفا 

کلم یلو  نآ  زا  باوج  نیا  نوچ  صخش  نآ  تسا . لام  نونب و ال  عفنی  موی ال  یف  لاکن  باقع و  هلیـسو  لامعا و  لطبم  طبهم و  نظ  نآ 
ترضح و  متشگ ، نامداش  كانحرف و  تیاغ  هب  امـش  باوج  زا  نم  یلوم  ای  تفگ : دومن ، عامتـسا  بآمتلاسر  ترـضح  یـصو  باهولا و 

ریما ترـضح  زا  يدرم  هک : تسا  لوقنم  يورم و  ردـق  ءاضق و  باب  رد  اـضیا  داـب . یـضار  داـش و  امـش  زا  داد  ههبـشیب و  دوجولا  بجاو 
رب ار  قیالخ  لج  زع و  يادخ  هک  دیوشم  لیاق  هک : دومرف  باوج  رد  ترضح  نآ  دومن ، لاؤس  ربکا  دزیا  ردق  اضق و  زا  ع )  ) یلع نینمؤملا 

نیا زا  هک  اریز  تسا ، داـسف  ثعاـب  داـقتعا  نیا  هچ  تسین ، لـخد  نآ  رد  ار  یلاـعت  دزیا  الـصا  هک  دـینادرگ  یعون  هب  لـکوم  ناـشیا  سفن 
رب ناشیا  هارکا  یـصاعم و  لعف  رب  ناگدنب  رابجا  راتخم  دزیا  ترـضح  هک  نآب  دـیوشم  لیاق  زین  و  دـیآ ، مزال  یلاعت  يادـخ  زجع  فعض و 

قیفوتب یئوکین  لمع  ریخ و  ره  هک  نآب  دیوش  لیاق  نکیل  دیناد ، ملاظ  ار  ملاع  رداق  ترضح  هک  دیآ  مزال  نیا  زا  هچ  دیامنیم ، یهانم  لمع 
قباس ملاع  دوجولا  بجاو  ترضح  ملع  اما  تسا . یلاعت  بجاو  ترضح  ياضر  فالخب  يدب  لمع  رش و  ره  تسا و  ریـصب  عیمـس  يادخ 

نینمؤملا ریما  ترضح  تمدخب  يدرم  يزور  هک : تسا  لوقنم  يورم و  ریـس  لها  دزن  رد  نآ  رب  تسا  دهاش  فقاو و  نآ و  عیمج  رب  تسا 
امـش ایآ  هک  هد  ربخ  یلاعت  يادخ  زا  ارم  یلع  ای  تفگ : یگدنب  وکین  تیودف و  ضرع  زا  دـعب  هدـمآ  ع )  ) یلع  316 ص : ج2 ، جاجتحالا ،

نآ هک  متسین  یسک  نانچنآ  نم  تفگ : باوج  رد  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  ترـضح  دینیبیم ؟ ار  وا  مالع  دزیا  تدابع  یگدنب و  ماگنه  رد 
ای تفگ : دومن  عامتـسا  مانالا  ماما  نآ  زا  مالک  نیا  لیاس  نوچ  میامنن  تدابع  زگره  ار  هدیدان  يادـخ  و  منیبن ، ار  وا  هک  میامن  یگدـنب  ار 

مشچب نایع  هدهاشمب  سدقت  یلاعت و  كرابت و  دزیا  نالف ، ای  کحیو ، تفگ : تیالو  هاش  ترضح  ار ؟ یلاعت  يادخ  يدید  هنوگچ  الوم ،
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ههبشیب تستامالع  هب  فوصوم  توعنم و  تالالدب  روهشم  فورعم و  مدید  قیاقح  هب  لد  لقع و  هدیدب  ار  وا  نکیل  ددرگن ، یئرم  ناقلخ 
زا دینـش  بآمتیالو  ترـضح  زا  باوج  نیا  لیاس  نوچ  ددرگ . هن  ساوح  سحب  كردـم  سایق و  سایقمب  یلاعت  كرابت و  دزیا  ساـبتلا  و 

هروس هیآ 124   ) ُهََتلاسِر ُلَعْجَی  ُْثیَح  ُمَلْعَأ  ُهَّللا  هک : دومرفیم  تیآ  نیا  توـالت  دومن و  تدواـعم  تعجارم و  دوب  هدـمآ  هک  ماـقم  نطوم و 
هفیلخ لاح  زا  ایوج  شیعت  هنیدـم و  لوخد  زا  دـعب  دوب  تسارف  ملع و  لامک  اـب  دوهی  راـبحا  زا  یـصخش  هک : تسا  لوقنم  يورم و  ماـعنا )

رد اـم  هک : تفگ  يدوهی  نآ  یلب . تفگ : دوب ؟ تما  نیا  ربـمغیپ  هک  لوسر  هفیلخ  یئوـت  خیـش  اـی  تفگ : دـیدرگ و  رکب  وـبا  رواد  لوـسر 
دوب دـنهاوخ  دوخ  نامز  مما  ملعا  ءایبنا  ءافلخ  هک  میدینـش  زین   317 ص : ج2 ، جاجتحالا ، نیقباس  بتک  ءاملع  زا  میدید و  یـسوم  تاروت 
نوچ تفگ : يدوهی  ونشب ، لاعتم  دزیا  قیفوت  هب  باوج  يامن و  لاؤس  یهاوخ  هچ  ره  تفگ : رکب  وبا  یشاب ؟ تما  نیا  ملعا  زین  وت  هک  دیاب 

الب رکب  وبا  نیمز ؟ رد  اـی  تسا  نامـسآ  رد  اـیآ  هک  هد  ربخ  لاوزیب  رداـق  لاوحا  زا  ارم  سپ  يدومن  لاـح  یئاـناد و  لاـمک و  ملع و  يوعد 
زا نیمز  سپ  تفگ : يدوـهی  روـفلا  یف  تسا ، سدـقم  شرع  يور  هب  نامـسآ  رد  سدـقت  یلاـعت و  دزیا  ترـضح  تفگ : ربدـت  فـقوت و 

ماجنارس هریت  دوهی  يا  تفگ : رکب  وبا  دشاب ؟ نانم  دزیا  ترضح  زا  یلاخ  ناکم  ضعب  تسا  مزال  زین  و  دوب ، یلاخ  نیملاعلا  بر  ترـضح 
دوهی نآ  يدرگ ، لوتقم  روهقم و  الا  وش و  رود  نم  شیپ  زا  دراد  ماـش  هقداـنز  مـالکب  ماـمت  تلثاـمم  تهباـشم و  وت  ماـظتنایب  مـالک  نیا 

ترضحب هار  رد  اقافتا  تشگ  دوخ  مارآ  لحم  لزنم و  هجوتم  دمآ و  نوریب  مالساب  بجعتم  ئزهتسم و  ماقم  سلجم و  نآ  زا  ماخو  تبقاع 
مدینـشن باوج  ناوج  يا  تفگ : یتسناد ؟ يدینـش و  باوج  يدومن  لاؤس  هچنآ  يدوهی  ای  هک : دیـسرپ  وا  زا  مانا  ماما  نآ  دیـسر  هَّللا  یلو 

ناکم ینعی  تسا  اجک  اجک  ینعی  تسا  نیا  نیا  نیملاعلا  بر  هک  تفگ : ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  ترضح  مدینش  دیعو  لتق و  دیدهت  هکلب 
ناکم و هک  تسنآ  زا  لمکا  متا و  لجا و  عفرا و  وا  لماک  تاذ  تسین و  لحم  ناکم و  ار  وا  نکیل  تسین  یلاـخ  ناحبـس  دزیا  ترـضح  زا 

همهب طیحم  نانم  بهاو  ناوت  ملع و  اما  درادـن  ناـکم  چـیهب  ترواـجم  تسا و  ساـمم  ریغب  ناـکم  عیمج  رد  وا  ددرگ و  وا  يوتحم  لـحم 
هچنآب منادرگ  ربخم  علطم و  ارت  نم  يدوهی  يا  تسین ، ناشیا  ریبدت   318 ص : ج2 ، جاجتحالا ، زا  یلاخ  ناکم  چیه  تسا  وا  ناکم  لحم و 

نم رگا  مدرک  نایع  نایب و  وت  هطـساوب  نم  هچنآ  رب  تست  نایب  رکذ و  قدصم  لیلد  قداص و  دهاش  تسا و  روکذم  امـش  ربمغیپ  باتک  رد 
دومحملا یبن  ترـضح  توبن  هب  رارقا  يرآ  دوجولا  بجاو  ترـضحب  نامیا  میامن  قیقحت  نشور و  وت  رب  قیلی  یغبنی و  امک  ار  نآ  قیاـقح 

نارمع نب  یـسوم  هک  دـیدناوخن  دوخ  بتک  ضعب  رد  دوهی  هفئاط  امـش  ایآ  تفگ : ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  ترـضح  یلب . تفگ : یئاـمن ؟
نآ زا  دیجم  يادخ  لوسر  نآ  درک ، مالس  ع )  ) یسوم رب  دمآ و  قرشم  زا  هتشرف  هاگان  هک  دوب  هتسشن  باحصا  صاوخ  زا  یضعب  اب  يزور 

ترضح نآ  دمآ  بهاو  دزیا  ربمغیپ  نآ  دزنب  برغم  زا  رگید  هتشرف  نآ  زا  سپ  دزیا  يادخ  دزن  زا  تفگ  يدمآ ؟ اجک  زا  هک  دیسرپ  کلم 
ربمغیپ نآ  تمدخ  هب  رگید  هتـشرف  نآ  زا  دعب  مسریم  ملاع  يادخ  ترـضح  دزن  زا  تفگ : کلم  يدـمآ ؟ اجک  زا  هک  دومن  مالعتـسا  وا  زا 

دعب ملاع  يادخ  دزن  زا  متفه  نامسآ  زا  تفگ  يدمآ  اجک  زا  هک  دومن  ماهفتسا  وا  زا  میلستلا - ۀیحتلا و  هیلع  هَّللا  میلک  یسوم  دش ، رـضاح 
نیمز زا  تفگ : کلم  يدمآ ؟ اجک  زا  هک  دیـسرپ  وا  زا  ع )  ) یـسوم دـمآ  رـضاح  يادـخ  لوسر  نآ  شیپ  رد  رخآ  کلم  رگید  یتعاس  زا 

هَّللا ناحبس  تفگ : دینش  ناید  يادخ  ترـضح  کئالم  نآ  زا  نانخـس  نیا  ع )  ) یـسوم نوچ  مدمآ ، دوجولا  بجاو  ترـضح  دزن  زا  متفه 
زا مایتلا  قدص  مالک  نیا  نوچ  يدوهی  تسین ، رگید  ناکم  زا  برقا  يوتحم و  رب و  ناکم  یلاخ و  وا  زا  ناکم  چـیه  هک  نانم  يادـخ  هزنم 

روهظ و لامک  رد  نیبم و  قح و  وت  مالک  نیا  هک  مهدیم  تداهش  تفگ  دومن  عامتسا  مالع  دزیا   319 ص : ج2 ، جاجتحالا ، یلو  ترضح 
یبعـش دـش . ناملـسم  دنتـشگ و  ناکم  نآ  رب  یلوتـسم  قحانب  هک  نارگید  زا  قحا  یلوا و  یئالوا  تماما  تفالخ و  ناکمب  وت  تسا و  نیبت 
قالخ دزیا  ترـضح  تسا  يادخ  نانچنآ  تفگ : هک  دینـش ، يدرف  زا  یـصخش و  زا  يزور  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  ترـضح  دنک  تیاور 

یتسردـب داب  وت  رب  لیو  ینعی  کلیو  واب  تفگ  نآ  زا  سپ  دومن  هرد  دـحب  رما  ار  وا  همالا  ماما  ترـضح  تسا ، بجتحم  قابط  عبـس  زا  هک 
تسا و هزنم  دـشاب ، یفخم  بجتحم و  يزیچ  وا  زا  ای  ددرگ  بجتحم  ناهنپ و  يزیچ  زا  هک  نآ  زا  تسا  لجا  عفرا و  لج  زع و  يادـخ  هک 
ای تفگ : درم  نآ  نامـسآ  نیمز و  رد  يزیچ  وا  رب  تسین  هبتـشم  یفخم و  ناـکم و  وا  رب  تـسین  يوـحم  هـک  سدـقا  يادـخ  تاذ  سدـقم 
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نکیل ین  تفگ : ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  ترضح  متـشگ ؟ نیدیب  رفاک و  تاملک  نیا  نتفگب  نیمی و  دنگوس و  نیا  هلیـسوب  نم  ایآ  یلوم ،
ماما ترـضح  زا  يدومن . دای  ملاع  يادـخ  ترـضح  تاذ  ریغب  مسق  وت  هک  اریز  تسا  مزال  هراـفک  ارت  اـما  يدروخن  ملاـع  يادـخب  مسق  وت 
هیلع یلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  تمدخب  دوهی  رابحا  زا  يربح  هک  تسا  لوقنم  يورم و  مالّـسلا  امهیلع  قداصلا  دمحم  نب  رفعج  مامهلا 
ماما ترضح  دش  ادیپ  تقو  هچ  رد  ینعی  دوب ، تقو  مادک  زا  وت  راگدرورپ  ع )  ) نینمؤملا ریما  ای  تفگ  دش و  رضاح  دوبعملا  کلملا  مالس 
دوب تقو  هچ  زا  دوبعم  دزیا  تاذ  هک  تفگ  دناوت  یسک  ات  دوبن  دوجوم  دوجولا  بجاو  تاذ  تقو  مادک  دیرگب  وت  رب  تردام  تفگ : مانألا 

یهتنم تیاغ  عیمج  تسین ، تیاغ  ار  شتیاهن  تیادب و  ار  شلوا  دوب  لزا  دـبا و  رد  دـعبلا  دـعب  لبقلا و  لبق  لج  زع و  ترـضح  تاذ  هکلب 
ادیحو ادرف  وا  تاذ  همه  ءانف  زا  دعب  دناسر و  تیاهنب  تزعلا  بر  ترـضح   320 ص : ج2 ، جاجتحالا ، ار  تیاـغ  ره  ددرگ و  ینغ  هلا  دزنب 

یحطبالا یبرعلا  یبنلا  دمحم  ترضح  ياهدنب - زا  ماهدنب  رگم  نم  کلیو  تفگ : ترضح  نآ  يربمغیپ ؟ وت  یلع  ای  تفگ : درم  نآ  دنامب 
. هلآ هیلع و  هَّللا  یّلص 

، دوهی رابحا  زا  یضعب  رب  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  جاجتحا  نایب  رکذ 

تازجعم رد  فحـص  ینامـسآ و  بتک  تئارق  سک  نآ  هک  دوهی ، رابحا  زا  یـضعب  رب  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  جاجتحا  ناـیب  رکذ 
راوگرزب و ردپ  زا  ع )  ) مظاکلا رفعج  نب  یسوم  مارکالا  ماما  ترضح  دوب ، هدناوخ  یناحبس  لوسر  نآ  لئاضف  زا  يرایسب  و  یناندع - یبن 
زا ماش و  نادوهی  زا  يدوهیب  هک  دـندرک  تیاور  مالّـسلا  مهیلع  یلع  نب  نیـسح  زا  مارک  دادـجا  ماظع و  يابآ  زا  رایخالا  راربالا و  ماما  نآ 

ءایبنا فحـص  روبز و  لیجنا و  ۀیروت و  بتک  تئارق  دوب و  مامت  لماک و  ملع  رد  مائل  یعمج  نآ  داقتعاب  هک  ماخو  تبقاع  هفیاط  نآ  رابحا 
بآمتیالو ترـضح  بآمتلاسر و  باحـصا  رثکا  هک  سلجم  هب  دوب  فقاو  دهاش و  فراع و  ملاع و  ار  ناشیا  نیهارب  لیالد و  دومن و  (ع )

ۀمارک هجرد  چیه  امش  ربمغیپ  دمحم  تما  يا  تفگ  دمآرد و  دندوب  رضاح  رضحم  نآ  رد  ینهجلا  دیعس  وبا  سابع و  نبا  نینمؤملا و  ریما 
يارب لالجلا  وذ  دزیا  ترـضح  هک  لامک  تفرعم و  هبترم  لاح  لضف و  هبتر  ره  تشاذگن و  یقاب  لوسر  یبن و  چیه  يارب  تلیـضف  هبترم  و 

دنچ هلأسم  امـش  زا  نم  رگا  ایآ  دومن  طبـض  ار  لامک  بتارم  نآ  یمامت  دوب  لصاح  دـندوب  لاح  تفرعم و  بحاص  هک  لسر  ءاـیبنا و  همه 
ج2، جاجتحالا ، تیهارک  راهظا  ترفن و  بانتجا و  وا  زا  يدوهی  نانخـس  عامتـسا  زا  موق  دیئآیم ؟ نوریب  نم  باوج  هدهع  زا  میامن  لاؤس 
وا نانخـس  هجوتم  الـصا  اذهل  و  دمآ ، دـنناوتن  نوریب  نآ  باوج  هدـهع  زا  هک  دـسرپ  يزیچ  ناشیا  زا  ادابم  هکنآ  سرتب  دـندومن   321 ص :

هظحـالم و لاونم  نادـب  لاـح  نوچ  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نبا  یلع  نینمؤملا  ریما  بلاـغ  هَّللا  دـسا  ترـضح  دنتـشگ ، مکب  مص  دـندشن 
رهب هک  لامک  لضف و  هبتر  دومن و  اطعا  یبن  ره  هب  هک  لاح  ملع و  هجرد  ره  ایاطعلا  بهاو  ترـضح  يدوهی ، ای  معن  تفگ : دومن  هدهاشم 

دومرف ررقم  نآ  رب  هداـیز  ترـضح  نآ  يارب  هکلب  درک  عمج  یفطـصم  دـمحم  اـم  ربـمغیپ  يارب  زا  ار  اـهنآ  یگمه  دومرف  ناـسحا  لوـسر 
زا زورما  وت  يارب  معن  تفگ : مرکا  دزیا  هَّللا  یلو  ترـضح  تفگ ؟ یهاوـخ  نم  هلئـسا  باوـج  وـت  اـیآ  تفگ : يدوـهی  هفعاـضم . فاعـضا 

ثعاب نیملسم و  رورس  تجهب و  هلیسو  نمؤم و  نیع  ترق  ببس  هک  میامن  نایب  دنچ  نانخس  ص )  ) هَّللا لوسر  ترضح  تالامک  لئاضف و 
رما نیا  هچ  رگا  هک  دومرفیم  دومنیم  دوخ  سدقا  سفن  يارب  تلیضف  رکذ  هاگ  ره  رشبلا  دیـس  ترـضح  ددرگ و  نیکرـشم  تعامج  تلذ 
ررض صقن و  نآ  زا  هک  میامن  ترضح  نآ  لیاضف  رکذ  وت  يارب  نم  تفگ  هاگنآ  تسین ، نآب  رخف  ارم  نکیل  تسا  ررقم  تبثم و  نم  يارب 

تـسا لزی  مل  دزیا  رکـش  دـیزم  بجوم  لج  زع و  ترـضح  زا  لسرلا  متاخ  ترـضحب  لضفت  ناسحا و  نآ  زا  نکل  دـسرن  ربکا  دزیا  ءایبناب 
لسر ءایبنا و  یمامتب  هک  تسیئاطعا  ناسحا و  لثم  دومن  تقفش  ناسحا و  همحرلا  یبن  دمحمب  هچنآ  هیطعلا  بهاو  ترـضح  هچنآ  هک  اریز 
لاؤس نم  لاحلا  یلع  ای  تفگ : يدوهی  نالوسر . ءایبنا و  یمامت  رب  تسا  ناـمزلا  رخآ  لوسر  لیـضفت  نآ  رب  هداـیز  دومرف و  تمحرم  دوخ 

نیا تفگ  يدوهی  روفلا  یف  يراد ؟ هچنآ  رایب  هک  دومرف  بآمتیالو  ترضح   322 ص : ج2 ، جاجتحالا ، دیوش  باوج  دعتسم  امش  میامنیم 
چیه ایآ  دـندرک  وا  هدجـس  رواد  نمیهم  مکح  هب  رداـق  يادـخ  ترـضح  هکئـالم  دوب  رـشبلا  ءاـیبنألا و  وبا  ربکا و  دزیا  ربمغیپ  هک  ع )  ) مدآ
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يدومن روکذـم  هک  تسا  نینچ  تفگ : ع )  ) نینمؤملا ریما  دروآ ؟ ياجب  مارتحا  هدجـس و  لثم  هب  يزیچ  امـش  ربمغیپ  دـمحم  يارب  يدـحا 
دوبن وا  تعاط  مدآ و  يارب  ناشیا  یگدنب  هدجـس  مدآ  يارب  هفیاط  نآ  دوجـس  هن  مدآ  هدجـسب  ار  دوخ  هکیالم  یلاعت  يادخ  رما  نآ  نکیل 

دنـشاب هدرکیم  دوخ  تایح  تدم  رد  مدآ  تعاط  یگدنب و  دنـشاب و  هتفر  نوریب  یلاعت  دزیا  ترـضح  یگدـنب  ترـضح  زا  هکئالم  نآ  هک 
هدیزگرب نآب  تبـسن  یلاعت  يادخ  تمحر  مدآ و  تلیـضفب  فارتعا  دـندرک  مدآ  بناجب  ملاع  راگدرورپ  ترـضح  يارب  هدجـس  نآ  هکلب 

تـسا لضفا  نیا  زا  دومن  لضفت  اطعا و  لج  زع و  ترـضح  ص )  ) یفطـصملا دمحم  ءایبنألا  متاخ  ترـضحب  هچنآ  دوب و  ملاع  راگدرورپ 
ةالصب و دبعت  هب  ار  مانا  ریاس  نینمؤم و  مامتلاب و  نیضرا  تاومس و  عبس  هکیالم  مارتحا و  يور  زا  دوخ  توربج  رد  یلاعت  بجاو  هک  اریز 

يدوهی دـشاب . مالّـسلا  هیلع  مدآ  رب  هدایزب  نیلـسرملا  دیـس  دـمحم  يارب  نیا  يدوهی  يا  سپ  دومرف  رما  نآب  دومن و  ترـضح  نآ  رب  مالس 
نینمؤملا ریما  دومن ؟ لوبق  مدآ  هبوت  ملاـع  يادـخ  دومرف و  ةزعلا  بر  ترـضحب  تعجر  هبوت و  تئیطخ  دـعب  مدآ  نینمؤملا  ریما  اـی  تفگ :

رما رودـص  بنذ و  ریغب  يزیچ  ص )  ) دـمحم ربمغیپ  ترـضح  يارب  اما  دوب  ناـنچ  مدآ  هبوت  باـب  رد  یتفگ  هچنآ  تفگ  مالّـسلا  هیلع  یلع 
ج2، جاجتحالا ، َرَّخَأَت  ام  َو  َِکْبنَذ  ْنِم  َمَّدَقَت  ام  ُهَّللا  ََکل  َرِفْغَِیل  هک  دیامرفیم  لج  زع و  يادخ  هک  نانچ  دـش  لزان  ربکا  مظعا و  نآ  زا  رکنم 

تسا نینچ  یلع  ای  تفگ : يدوهی  دش . دهاوخن  الصا  بنذ  رزوب و  بولطم  تمایق  رد  تزعلا  بر  لوسر  ترـضح  هک  یتسردب   323 ص :
هنجلا و فحت  زا  ار  وا  ایند  زا  ترضح  نآ  جورخ  زا  دعب  دینادرگ و  عوفرم  عیمـس  دزیا  ترـضح  عیفر  ناکمب  ار  ع )  ) سیردا ترـضح  اما 

نایب ع )  ) یبن سیردا  باـب  رد  هچنآ  يدوهی  يا  تفگ : ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  ترـضح  دومرف . ماـعطا  تنظیب  ناـکم  نآ  تاـموعطم  زا 
كرابت یلاعت و  لج  زع و  يادخ  هک  اریز  تسنآ ، زا  لضفا  تیاغب  دش  اطعا  ص )  ) یفطـصم دمحم  ترـضحب  هچنآ  اما  دوب  نانچ  يدومن 
هدنـسب یفاک و  تزعلا  بر  يادـخ  زا  دـمحم  تلالج  تعفر و  هبترم  نیمه  سپ  كرکذ ، کـل  اـنعفر  و  هک : دومرف  ص )  ) دـمحم قح  رد 

يارب زا  هک  قیقحت  یتسردـب و  دومن  لازنا  لاسرا و  ماـعط  مـالع  دزیا  تنج  فحت  زا - تاـفو  زا  دـعب  یبن  سیردا  يارب  هکنآ  رگید  تسا 
دش يوتلم  یبرعلا  یبن  نآ  رب  یگنسرگ  هک  ماگنه  رد  یلاعت  كرابت و  دزیا  ترضح  ایند  تایح  مایا  رد  ص )  ) یفطصملا دمحم  ترـضح 

تـسد رد  هفحت  اب  ماج  دینارذگ  مرکا  یبن  ترـضح  تمدخب  ماج  نآ  دـمآ و  دوب  ناکم  نآ  فحت  وا  رد  هک  تنج  زا  ماج  اب  ع )  ) لیئربج
ص)  ) لوسر ترضح  دندش ، لغتشم  ریصب  عیمس  يادخ  ریبکت  دیجم و  دحاو  دیمحت  حوبـس و  دزیا  حیبست  لیلج و  بر  لیلهتب  هیربلا  دیس 
دیمحت و حیبست و  لیلهتب و  دوبیم  تیب  لها  زا  کی  ره  تسد  رد  ات  مالع  نمیهم  رمأب  ماج  نآ  داد  مالّـسلا  مهیلع  مارک  تیب  لهاب  ماج  نآ 

روفلا یف  دنناتـسب  بآـمتلاسر  ترـضح  مارک  تیب  لـها  تسد  زا  ماـج  نآ  هک  دنتـساوخ  باحـصا  زا  یـضعب  نوچ  دوب و  لوغـشم  ریبـکت 
هَّللا لوسر  ترضحب  هاگنآ  سپ  دینادرگ  یفخم  باحـصا  رظن  زا  هتفرگ   324 ص : ج2 ، جاجتحالا ، ارم  اج  نآ  روفغ  بر  مکحب  لـیئربج 

تشهب ماعط  نیا  زا  يدحا  هک  يامرف  لوانت  هدینادرگ  يدهم  فحتم و  امشب  تنمیب  بهاو  هک  تنج  فحت  نیا  زا  ص )  ) هَّللا یبن  ای  تفگ 
نم لاحلا  میدرک و  لوانت  ماعط  نآ  زا  مامتلاب  نادـنزرف  اب  نم  مانالا و  دیـس  ترـضح  دـنکیمن . لوانت  اـیند  راد  رد  وا  یـصو  یبن و  ریغب  ار 

رد رایـسب  ربص  ع )  ) هَّللا یبن  حون  اما  تسا ، قح  رب  يدومرف  هچنآ  یلع  اـی  تفگ : يدوهی  مباـییم . دوخ  ماـک  رد  نآ  هزم  توـالح و  يوب 
ع)  ) یلع نینمؤملا  ریما  ترـضح  دـندومن  ترـضح  نآ  بیذـکت  هک  یماگنه  رد  دومرف ، دوخ  موق  ریذـنت  دومن و  لـج  زع و  يادـخ  تاذ 

دندزیم گنس  دندومرفیم و  ترـضح  نآ  بیذکت  وا  موق  هک  یماگنه  رد  دومن  ربکا  دزیا  تاذ  رد  ربص  ص )  ) دمحم اما  دوب  نینچ  تفگ :
رد تساوخیم  موق  زا  دوخ  يارب  ترذعم  يرولا  یبن  نآ  اذه  عم  هتشاذگ  ياپب  ریجنز  ار  ناشیا  هوک  يالابب  بهل  وبا  دندناریم و  رهش  زا  و 

اههوک عیمج  هک  هتشرفب  دنناسریم  هیربلا  دیس  ترضحب  تقشم  تمحز و  رایسب  رایسب  تما  هک  دید  نوچ  یلاعت  يادخ  ترضح  نامز  نآ 
ره یـشاب و  ص )  ) دمحم ترـضح  مکح  رما و  تحت  رد  هک  دیاب  فاکـشب  ار  هوک  لهاج  هک  داتـسرف  یحو  دـنیوا ، نامرف  رما و  تحت  رد 

منادرگ و نهپ  هرفک  نیا  رس  رب  ار  اههوک  نیا  نادرگ  لومعم  هتـسناد  عاطم  ار  نآ  رما  دنادرگ  نآ  هب  رومأم  ارت  نامزلا  رخآ  ربمغیپ  نآ  هچ 
ترـضحب نم  سامتلا  اعد و  زور  بش و  متـشگ و  ثوعبم  نایملاع  تمحرب  نم  لیئاح  ای  تفگ : ترـضح  مزاس . كاله  ار  ناشیا  یگمه 

وت هب  یبوخ  ریخ و  ینعی  يدوـهی  اـی  کـحی  دـننادان و  لـهاج و  ناـشیا  هک  یئاـمن  نم  تما  تیادـه  ایادـخ  راـب  هک  تسنیا  هیربـلا  قلاـخ 
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تکاله لاوحا  هدـهاشم  تقو  رد  هکلب  دـیدرگ  دوخ  موق  قرغ  رب  علطم  نوچ  مالّـسلا  هیلع  یبن  حون  داب  دـیاع   325 ص : ج2 ، جاجتحالا ،
قیاقح مالع  دزیا  ترـضح  هچنانچ  دومرف  مالک  تقفـش ال  راـهظا  ماـئل  یعمج  نآ  رب  دومن و  ماـمت  تقر  ماجنارـس  هریت  هفیاـط  نآ  رب  موق 

ْنِم َْسَیل  یلاعت  هَّللا  لاقف  ِیلْهَأ  ْنِم  ِیْنبا  َّنِإ  ِّبَر  هک : دومن  مالعا  نالعا و  مانالا  دیـس  دـمحم  اـم  ربمغیپ  ترـضحب  مارکـالا  یبن  نآ  لاوحا 
لها رسپ  نآ  هک  دومن  عون  نیاب  رداق  دزیا  لوسر  نآ  رطاقم  ضیف  رطاخ  هیلست  هدارا  هرکذ  لج  زع و  ترـضح  ٍِحلاص  ُْریَغ  ٌلَمَع  ُهَّنِإ  َِکلْهَأ 
دیابن دوخ  لها  رسپ و  ار  هبقاعلا  میخو  هفیاط  نآ  دننام  نأشلا  عیفر  يایبنا  امـش  لاثما  دیدرگ و  باوصان  لعف  بکترم  وا  هک  اریز  تسین  وت 
بضغ ریـشمش  دیدرگ  بلاغ  دابعلا  بر  ترـضح  دادماب  تناعا و  هب  دناعم  موق  رب  نوچ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دمحم  اما  تسناد ،

. دومرفن الـصا  تما  نآ  رب  تمحرم  رظن  تقفـش و  هاگن  دومنن و  تفأر  محر و  نادـناعم  نآ  رب  هدروآ  نوریب  فالغ  زا  هفیاـط  نآ  رب  دوخ 
نآ دومن و  مویق  یح  ترـضحب  توعد  ار  موش  موق  نآ  دیعب  دـهع  دـیدم و  تدـم  هکنآ  زا  دـعب  ع )  ) یبن حون  ع )  ) یلع ای  تفگ : يدوهی 
نآ اذهل  دندومن  یلاعت  دزیا  یبن  نآب  اصحا  دح و  زا  شیب  اذـیا  افج و  دومنن و  مالع  کلم  لوسر  نآ  لوق  تباجا  ماخو  تبقاع  مائل  هفیاط 
ْرَذَت ِّبَر ال  تفگ : هتشادرب  ایاربلا  قلاخ  ترـضحب  اعد  تسد  رفاک  موق  نآ  تیذا  عفر  رـش و  عفد  هطـساوب  هتـشگ  رطـضم  أجلم و  ترـضح 

326 ص : ج2 ، جاـجتحالا ، زا  هتخاـس  نورقم  تباـجاب  ار  ربمغیپ  نآ  ياـعد  تاوعدـلا  بیجم  ترـضح  ًاراَّیَد  َنیِِرفاـْکلا  َنِم  ِضْرَأـْلا  یَلَع 
نآ ات  دـینادرگ  رهاظ  زین  ار  نآ  دوب  ضرـالا  تحت  رد  هک  یبآ  دـیناراب و  ناراـب  بصنم  لـصتم و  عطقنی  ـال  زور  هنابـش  لـهچ  اـت  نامـسآ 
ریما ترـضح  دیدرگ . صلختـسم  هفیاط  نآ  رـش  زا  یلاعت  دزیا  ترـضح  یبن  نآ  دنتـشگ و  دوقفم  كاله و  دوبان  قرغ و  مامتلاب  نادّرمتم 
هیلع هَّللا  یّلص  دمحم  دوب و  بضغ  يور  زا  هیغاب  یعمج  نآ  رب  بهاو  ترـضح  یبن  حون  ترـضح  ياعد  يدوهی  ای  تفگ : ع )  ) نینمؤملا

رد لیلق  تدم  یـضقت  زا  دعب  دومن  لازلزلا  داسفلا و  نع  هَّللا  اهـسرح  هبیط  هنیدمب  لاحترا  ترجاهم و  نوچ  لابقا  تلودـب و  مّلـس  هلآ و  و 
رطضم و بآ  تلق  زا  هدنامرد و  تیاغب  هک  بایرد  ار  ام  ص )  ) هَّللا لوسر  ای  دنتفگ : هدمآ  همحرلا  یبن  نآ  تمدخب  هنیدم  لها  هعمج  زور 
زا مایا  نیا  رد  تسا  رمتـسم  لاونم  نیدـب  ام  لاحلا  دومن و  ریحت  يداو  ناشطعتم  اـم  زا  رطم  ساـبتحا  رواد  دزیا  ترـضح  هک  اریز  میباـتیب 

طباـه طـقاس و  قاروا  رثکا  هکلب  دنتـشگ  رازن  یگمه  راجـشا  قاروا  دـندومن و  یکـشخ  رد  عورـش  ناـتخرد  بآ  یمک  ترارح و  ترثک 
هب كرابم  تسد  روکـشملا  یبن  نآ  روفلا  یف  دناناشیرپ . ریحتم و  قیالخ  دنامن و  تراضن  توارط و  الـصا  ار  یعرم  یعمجم و  دـندش و 

نایع رهاظ و  نامـسآ  رد  زا  هرذ  هکنآ  اب  دـیدرگ و  رهاظ  لج  زع و  لوسر  نآ  لغب  ضایب  هک  یعونب  تشادرب  كرابت  دزیا  ترـضحب  اـعد 
تـسا وا  نامرف  رما و  تحت  رد  ناراب  میغ و  هک  هتـشرفب  نانم  بهاو  ترـضح  تشادرب  تسد  نامزلا  رخآ  لوسر  ترـضح  هک  نامه  دوبن 

زین وا  دیامنن  وا  ماقم  لزنمب و  تعجارم  نذا  تصخر و  وا  زا  ترـضح  نآ  هک  نامز  رادقم  نآ  دـشاب و  یلاعت  يادـخ  لوسر  ترـضح ؟؟؟
327 ص : ج2 ، جاجتحالا ، روفغ  بر  دزن  زا  هَّللا  لوسر  ای  نم  تفگ : دـمآ و  لاـعتم  دزیا  لوسر  دزن  زین  کـلم  نآ  نآ  دـیامرفن  تدواـعم 

مامغ ربا و  تعاس  رد  دـنوش  باریـس  ناـشیا  هک  نادـنچ  هد  بآ  ار  هنیدـم  لـها  تفگ  یبن  ترـضح  امـش  تعاـطاب  مروبجم  هکلب  رومأـم 
هدارا رگا  دوب  رختفم  بجعتم و  یناوجب  هک  ناوج  هک  دیراب  نادـنچ  دـش و  ناور  يراج و  ناراب  دـیدرگ و - اوه  يور  یمامت  رب  یلوتـسم 
دیراب ناراب  مایا  یلایل و  مادم  هتفه  کی  بآ و  ترثک  لیس و  تدش  زا  دوبن  رداق  هکلب  رـسیم و  دومنیم  ماقم  لزنمب و  تدواعم  تعجارم و 

هدمآرب ریذنلا  رشبلا و  یبن  نآ  تمدخب  ریثک  یعمج  هنیدم  لها  دوب  رضاح  دجسم  رد  رشبلا  دیس  ترضح  دش  رگید  هتفه  رد  عورـش  نوچ 
فرشم رطم  ترثک  زا  مامتلاب  هنیدم  ناطیح  رادج و  ص )  ) هَّللا لوسر  ای  هک : دندینادرگ  يرولا  یبن  ترـضح  ياضتقا  ضیف  يأر  ضورعم 
نامزلا رخآ  لوسر  نوچ  دش ، دودسم  سبتحم و  لگ  بآ و  يرایسب  زا  لحم  ناکم و  نیاب  نارفاسم  ددرت  لفاوق و  هار  دیدرگ و  مادهنا  رب 
تـسا نیا  هک  دومرف : هک  دـیدرگ  رهاظ  كرابت  یلاـعت و  يادـخ  لوسر  نآ  كراـبم  بل  زا  هدـنخ  رثا  دینـش  ناـمدرم  زا  نانخـس  عون  نیا 

عفانم يارب  ار  ناراب  نیا  ایادـخ ، راب  تفگ : یلاعت  دزیا  یبن  هاگنآ  ملاع  رد  ناشیا  بلاطم  باتـش  گنرد و  تهجب  مدآ  نبا  تلالم  تعرس 
محرا ای  کتمحرب  نکم . تاناویح  هاگارچ  یبارخ  هلیـسو  تاعارز و  تاتابن و  لوصا  رد  نادرگم ، ام  ناصقن  راضم و  ببـس  نادرگ و  اـم 

کی ناشیا  ياعد  ترضح و  نآ  تمارک  زا  دوب و  رطاقم  رطم  هبیط  هنیدم  رهـش  جراخ  رد  دومحملا  یبن  ترـضح  ياعد  زا  دعب  نیمحارلا .
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رب هرکذ  یلاعت  دوجولا  بجاو  ترـضح  ار  مالّـسلا  هیلع  ربمغیپ  دوه  هک  یتسردـب  ع )  ) یلع ای  تفگ : يدوهی  دوبن . هنیدـم  رد  ناراـب  هرطق 
لعف نیا  لثم  ایآ  دـینادرگ ، كاله  تشاد  مان  رـصرص   328 ص : ج2 ، جاجتحالا ، هک  داب  هب  ار  رفاک  هفیاـط  نآ  داد و  ترـصن  وا  يادـعا 

ع)  ) یلع نینمؤملا  ریما  دروآ ؟ لمعب  لحم  ناکم و  چیه  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دمحم  امـش  ربمغیپ  هب  تبـسن  لج  زع و  ترـضح 
هک لضفت  ناسحا و  زا  هچنآ  لج  زع و  يادخ  نکیل  دوب  نانچ  يدرک  نایب  مالّسلا  هیلع  یبن  دوه  ترضح  باب  رد  هچنآ  يدوهی  ای  تفگ :
زین ار  قح  رب  یبـن  نآ  قلطم  بهاو  ترـضح  قدـنخ  برح  زور  رد  هک  اریز  دوب ، لـضفا  دوـمن  تیاـنع  ص )  ) لـسرلا متاـخ  اـم  ربـمغیپ  هب 

ددـم تناعا و  هطـساوب  هکئالم  زا  دونج  اب  دزیم  هَّللا  ءادـعا  نآ  يور  رب  هتـشادرب  ار  هاـگمزر  هکرعم  ياههزیرگنـس  هک  يداـبب  داد  ترـصن 
نارفاک نآ  دندوب و  هدمآ  یلاعت  دزیا  لوسر  يرای  ترصن و  هطساوب  هک  دندوب  هتشرف  رازه  تشه  نآ  داتسرف و  ص )  ) دمحم یبن  ترضح 

طخس داب  هکنآ  رگید  داع و  حیر  هجو  نیاب  دومن  دوه  رب  ص )  ) دمحم ترضح  لیـضفت  یتدایز و  دحا  دزیا  سپ  دندیدیمن ، ار  ناگتـشرف 
دومرف نایب  ص )  ) دمحم نآرق  رد  هیطعلا  بهاو  ترضح  ار  همدقم  نیا  تقیقح  تمحر و  داب  هیربلا  یبن  حیر  و  دوب ، تزعلا  بر  ترـضح 

حلاص يارب  یلع  ای  تفگ : دوهی  اهْوَرَت  َْمل  ًادُونُج  َو  ًاحیِر  ْمِْهیَلَع  اْنلَسْرَأَف  ٌدُونُج  ْمُْکتَءاج  ْذِإ  ْمُْکیَلَع  ِهَّللا  َۀَمِْعن  اوُرُکْذا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  هک :
هیلع یلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  دـینادرگ ؟ وا  موق  تربع  ار  هقان  نآ  دومرف و  داـجیا  جارخا و  هقاـن  دوجولا  بجاو  ترـضح  مالّـسلا  هیلع 

زع ترضح  زا  ص )  ) ِهَّللا ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  ترـضح  نکیل  دوب  نانچ  يدومن  لقن  دوبعملا  یبن  حلاص  باب  رد  هچنآ  يدوهی  ای  تفگ : مالّـسلا 
ملکت وا  اب  مالّـسلا  هیلع  حـلاص  هقان   329 ص : ج2 ، جاجتحالا ، هچنانچ  تشگ  لمکتـسم  ززعم و  لـضفا  نآ  زا  تیاـنع  ناـسحاب و  لـج  و 
دایرف يرتش  يزور  هاگان  هک  میدوب  هارمه  تایربلا  دیـس  ترـضح  اـب  تاوزغ  ضعب  رد  اـم  دادـن ، تداهـش  ترـضح  نآ  توبن  هب  دومنن و 
نالف هَّللا  لوسر  ای  تفگ : هتـشاد  ینازرا  نایب  قطن و  ار  نابزیب  نآ  لج  زع و  يادخ  لحم  نآ  رد  دـمآ  نامزلا  رخآ  لوسر  نآ  دزنب  نانک 

دراد نم  رحن  هدارا  مرادن  رفس  راب و  یئاناوت  تردق و  لاحلا  نوچ  مدش و  ریپ  هک  دومن  لامعتسا  لمحب  نادنچ  تسنم  کلام  هک  نالف  نب 
رتش بحاص  بلطب  یسک  لوسر  ترضح  مدروآ . نابساپ  کیالم  ناتـسآ  نیاب  هانپ  مدیدن  هَّللا  لوسر  ای  امـش  هاگرد  ریغب  هارب  يور  هانپ و 

، دـیوگیم نینچ  نینچ و  تسا و  یکتـشم  وت  زا  ریعب  نیا  ینالف  ای  تفگ : هَّللا  لوسر  ترـضح  دـش  رـضاح  رتش  نآ  کـلام  نوچ  داتـسرف 
دازآ راب  زا  ار  رتش  نآ  هَّللا  لوسر  مدیشخب ، امشب  ار  رتش  نیا  نم  دروآ  امش  تمدخب  هانپ  نوچ  لاحلا  دیوگیم  تسار  هَّللا  لوسر  ای  تفگ :

نآ دندش و  رضاح  ربکا  دزیا  ربمغیپ  نآ  دزن  رد  رگید  یعدم  رتش و  اب  یبارعا  هک  میدوب  رضاح  رورس  نآ  تمدخ  رد  ام  یتقو  و  دینادرگ ،
رتش نیا  وت  تسین و  وت  لام  رتش  هک  دومن  يوعد  وا  رب  رتش  یعدم  دوب  هدیرخ  يدوهی  زا  ار  رتش  نآ  درم  نآ  دوب  وا  دزن  رد  رتش  هک  یـسک 

دوهـش یعدـم  داتفین و  دـیفم  مدومن  عایتبا  يدوهی  نالف  زا  رتش  نیا  نم  هک  تفگیم  وا  دـنچ  ره  يدـش  فرـصتم  يدزد  ناونعب  نم  زا  ار 
یهاوگ قحانب  وا  دوهش  هَّللا  لوسر  ای  تفگ : دومن و  مصخ  میلـست  ار  رتش  درم  نآ  هرخالاب  دیدزد ، ار  ریعب  نیا  رتش  فرـصتم  هک  دینارذگ 

نم زا  وا  همذ  دوب  نم  فرـصتم  هک  يدرم  نیا  ص )  ) هَّللا لوسر  ای  تفگ : دمآرد و  قطنب  ربکا  قلاخ  رما  مکح و  هب  رتش  انثا  نآ  رد  دنداد ،
دوجولا بجاو  ترضح  مکح  قفاوم  ناحبس  دزیا  لوسر  نآ  زا  دعب  تسا  يدوهی  نالف  نم  قراس  تسا و   330 ص : ج2 ، جاجتحالا ، يرب 
تفرعمب دینادرگ  هاگآ  ار  وا  یلاعت  يادخ  دوب  رواد  دزیا  ترضح  ربمغیپ  مالّسلا  هیلع  میهاربا  نیا  یلع ، ای  تفگ : يدوهی  دومن  رما  ناشیاب 

بجاو ترضح  دوجوب  لالدتسا  نآ  زا  هک  رگید  موجن  رمق و  سمش و  طوبه  عولط و  بورغ و  لاوقا و  نیهارب  لیالدب و  دوخ  تخانش  و 
هیلع لـیلخ  میهاربا  ترـضح  باـب  رد  هچنآ  يدوهی  اـی  تفگ : مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  دوب  ناـمه  ناـشیا  ناـمیا  هلیـسو  دوجولا و 

ع)  ) میهاربا هچنآ  زا  لضفا  ملاع  دزیا  ترضح  زا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دمحم  ترضح  اما  دوب ، نانچ  يدرک  لقن  میلـستلا  لیلهتلا و 
هک تفای  عوقو  تقو  رد  نیملاعلا  بر  لیلخ  میهاربا  ظقیت  هک  اریز  دـش  زارفرـس  مرکم و  زاتمم و  فرـشم و  دـیدرگ  مرکم  ظـقیتم و  نآـب 

رایسب هعتما  اب  يراصن  زا  راجت  دوب  نینس  عبس  نس  رد  هک  تاقوا  رد  ص )  ) دمحم نیلسرملا  دیس  ترضح  دوب و  نینـس  رـشع  سمخ  لیاوا 
رب يراصن  مشچ  نوچ  دش  عقاو  رذگ  نآ  رب  روبع  رورم  ار  رورـس  نآ  يزور  دندومن  لوزن  هورم  افـص و  نیب  ام  رد  هک  هدمآ  همظعم  هکمب 

ترضح لیجنا  رد  هک  تعن  تفصب و  ار  ترضح  نآ  دندومن ، راوگرزب  نآ  رب  رایسب  رایسب  رظن  داتفا  يرولا  عیفـش  نآ  يارآ  ناهج  لامج 
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مالغ ای  دنتفگ : دندرک و  نایب  ار  تایربلا  دیس  نآ  تامالع  تایآ و  ثعبم و  ربخ  هب  تخانش و  دندوب  هدناوخ  مالّسلا  هیلع  میرم  نب  حیـسم 
نآ  331 ص : ج2 ، جاجتحالا ، تسیچ ؟ امـش  ردـپ  مان  دـنتفگ : تسا . دـمحم  ممان  تفگ : دـحاو  ترـضح  یفطـصم  نآ  تسیچ ؟ وت  مان 

يوسب هراشا  نآ  زا  دعب  نیمز ، تفگ : تسیچ ؟ نیا  مان  هک  دندیسرپ  هدرک  نیمز  هب  هراشا  هاگنآ  تسا ، هَّللا  دبع  مردپ  مان  تفگ : ترضح 
لحم نیا  راگدرورپ  هک  دندیسرپ  نآ  زا  سپ  تسا ، نامسآ  نآ  مان  تفگ : نانم  دزیا  هدیزگرب  نآ  دندومن ، نآ  مان  مالعتسا  هدومن  نامسآ 

رد وا  ثعب  دوجوب  دوبعم  دزیا  هک  تسا  دوعوم  لوسر  نآ  هک  دنتـسناد  يراصن  هفیاط  نآ  نوچ  ناحبـس ، يادـخ  تفگ : تسیک ؟ ناکم  و 
ار اـم  امـش  يراـصن  اـی  تفگ : ص )  ) دـمحم ترـضح  دـندومن ، رجز  عنم و  دوخ  شیپ  زا  ار  ترـضح  نآ  هیلع  زاـین  دومرف  هدـعو  لـیجنا 
ای کحیو  تفگ : ع )  ) بلاط یبا  نبا  یلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هاـگنآ  دـیتسنادیم ؟ كراـبت  یلاـعت و  دزیا  ترـضح  تاذ  رد  ککـشم 

رفاک و ترـضح  نآ  موق  هک  لحم  تقو و  رد  لج  زع و  يادخ  تفرعم  رب  دـیدرگ  ظقیتم  ع )  ) لیلخلا میهاربا  قیقحت  یتسردـب و  يدوهی ،
دندیتسرپیم و تب  دندرکیم و  مالزاب  دوخ  ماهم  ترواشم  لاوما و  میـسقت  هبقاعلا  میخو  هفیاط  نآ  دوب و  ناشیا  نایم  رد  وا  دندوب و  لضم 
زا ترابع  نآ  تسا و  ملز  عمج  مالزأ  هک  تسناد  دـیاب  ُهَّللا ، اَّلِإ  َهلِإ  ـال  هک : تفگیم  ماـئل  یعمج  نآ  ناـیم  رد  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  ناـمه 
رب دوب و  بوتکم  یبر  یناهن  رگید  یضعب  رب  یبر و  ینرما  هک : دوب  موقرم  نآ  زا  ضعب  رب  دوب  ناشیا  نایم  رد  هک  ماهـس  ینعی  تسا ، حادق 

ص: ج2 ، جاجتحالا ، مه  اب  ار  ماهس  نآ  عیمج  دندومنیم و  لاعفا  عورش  رد  روش  لام و  میـسقت  نآ  رب  دوبن و  هتـشون  يزیچ  رگید  یـضعب 
دوب بوتکم  نآ  رب  یبر  ینرما  هک  مهـس  رگا  دـندروآیم ، نوریب  ماهـس  نآ  زا  یمهـس  هتخادـنا  تسد  هاـگنآ  دـندرکیم  عمج  مض و   332
رگا يدنتـشادب و  لعف  نآ  زا  تسد  يدوب  موقرم  یبر  یناهن  نآ  رب  هک  يدمآرب  یمهـس  رگا  دـندومنیم ، مادـقا  مایق و  رما  نآ  رب  يدـمآرب 
مهس نآ  زا  یضعب  رگا  دش و  روکذم  هک  روتسد  نامهب  دندروآیم  نوریب  رگید  یمهس  هتخادنا  تسد  زاب  يدمآرب  تباتک  زا  یلاخ  ماهس 

ات لمع  لعف و  نیا  دـندومنیم و  لمع  نآ  رثکا  رب  دـندروآیم و  مهـس  هس  ات  يدوب  یناهب  رگید  یـضعب  ینرما و  ظـفل  دـندومن  جارخا  هک 
یلع اـی  تفگ : يدوهی  دومن . رجز  یهن و  نآ  زا  رواد  دزیا  مکحب  رورـس  نآ  دوـب و  رمتـسم  دـتمم و  ناـمزلا  رخآ  ربـمغیپ  ترـضح  ناـمز 
ریما دوـمن ، بجتحم  دورمن  زا  باـجح  هسب  ار  ترـضح  نآ  مـالع  دزیا  تخادـنا  شتآـب  ار  وا  دورمن  هک  ماـگنه  رد  مالّـسلا  هیلع  مـیهاربا 

هک یماـگنه  رد  اـما  تسین ، ناـیب  نآ  رد  فـالخ  یتـفگ  لـیلج  بر  لـیلخ  باـب  رد  هچنآ  يدوهی  اـی  تفگ : مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملا 
بجتحم باجح  جنپب  ار  ترضح  نآ  بهاو  دزیا  ترضح  دندومن  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دمحم  ترـضح  لتق  هدارا  برع  نیکرـشم 

ربارب رد  لیمج  لوسر  باجح  هس  سپ  دومن ، برعلا  مجعلا و  یبن  بسن و  بسح و  بحاص  نآ  تنایص  ببـس  هلیـسو و  ار  نآ  دینادرگ و 
زع و يادخ  دوب و  دهاوخ  باطتسملا  یبن  نآ  رب  بآمتلاسر  ترضح  یتدایز  لضف و  هلیـسو  باجح  ود  دشاب و  لیلخ  میهاربا  هثلث  بجح 

ِْنَیب ْنِم  اْنلَعَج  َو  هک : دیامرفیم  هچنانچ  دیامنیم  لمکا  متا و  هجو  رب  دـمحم  رما  بجح  تفـص  لسرلا  متاخ  ترـضحب  لزنم  باتک  رد  لج 
ثلاث باجح  نیا  و  َنوُرِْـصُبی ، ْمُهَف ال  ْمُهاْنیَـشْغَأَف  تسا ، یناث  باـجح  نیا  ادَـس و  ْمِهِْفلَخ  ْنِم  َو  تسا ، لوا  باـجح  نیا  و  ادَـس ، ْمِهیِدـْیَأ 

، ًارُوتْسَم ًاباجِح  ِةَرِخْآلِاب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا ال  َْنَیب  َو  َکَْنَیب  اْنلَعَج  َنآْرُْقلا  َْتأَرَق  اذِإ  َو  هک  دیامرفیم  نآ  زا  سپ   333 ص : ج2 ، جاجتحالا ، تسا 
یلع ای  تفگ : يدوهی  تسا . مجنپ  باجح  نیا  َنوُحَمْقُم ، ْمُهَف  ِناقْذَْألا  َیلِإ  َیِهَف  هک : دیامرفیم  نآ  زا  دـعب  تسا ، عبار  باجح  نیا  نیقیب  و 

نینمؤملا ریما  دینادرگ  توهبم  تکاس و  ار  وا  تجح  لیالدـب  توبن و  ناهربب  دومن  هعزانم  ترـضح  نآ  اب  هک  رفاک  مصخ  اب  ع )  ) میهاربا
یحمجلا فلخ  نبا  یبا  ناشیا  تثعب  زا  دعب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دمحم  اما  يدرک  رکذ  هک  دوب  نانچ  يدوهی  ای  تفگ : ع )  ) یلع

، دمحم ای  تفگ : دینادرگ و  رضاح  ترـضح  نآ  تمدخب  ار  هنهک  ناوختـسا  يزور  دوب  همحرلا  یبن  نآ  تلاسر  ثعب و  ءایحا  بذکم  هک 
نیهارب تاحـضاو و  جـجحب  تاـنیب و  تاـیآ  مکحمب  ار  وا  وا  رب  دوخ  توبن  تاـبثا  زا  دـعب  يرولا  یبن  نآ  ٌمیِمَر ؟ َیِه  َو  َماـظِْعلا  ِیُْحی  ْنَم 
نیهارب لیالد و  عامتسا  زا  دعب  درم  نآ  ٌمِیلَع ، ٍْقلَخ  ِّلُِکب  َوُه  َو  ٍةَّرَم  َلَّوَأ  اهَأَْشنَأ  يِذَّلا  اَهِییُْحی  تفگ  و  دینادرگ ، تکاس  توهبم و  تاعطاس 

ار دوخ  مائل  موق  ناتب  ع )  ) میهاربا نیا  یلع  اـی  تفگ : يدوهی  دومن ، دوخ  ماـقم  لزنمب و  تعجارم  فرـصنم و  ماـمت  توکـس  تهب و  اـب  و 
هفیاط نآ  مانـصا  رـسکب  ار  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  دومن  بضغ  لغد  موق  نآ  رب  لج  زع و  دـنوادخ  هک  یماـگنه  رد  تسکـش  ماـمتلاب 

( یناردنزام همجرت   ) زا 619جاجتحالا هحفص 290 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


رـسکم یعمج  نآ  روسکم و  ار  دوخ  موق  ناتب  میهاربا  هچ  رگا  يدوهی  ای  دومرف  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  ترـضح  دومرف  رما  ماخ  تبقاع و 
هتسکش برعلا  ةریزج  مارحلا و  هَّللا  تیب  يالاب  زا  تب  تصش  دصیس و  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دمحم  ترـضح  اما  دینادرگ  روهقم  ار 

هدیبع وبا  یعمصا و  دومن ، مان  مک  لیلذ و  راخ و  اهریغ  ماصمص و   334 ص : ج2 ، جاجتحالا ، فیس  هب  ار  مانصا  هدبع  دینادرگ و  دوبان  و 
ةریزج هاگ  تسا و  ماش  فارطا  ات  لحاوس  هدـج و  زا  اضرع  تسا و  نادابع  فیر  ات  ندـع  نیب  اـم  ـالوط  برعلا  ةریزج  هک  دـناهدرک  لـقن 
باتک رد  هغللا  جات  بحاص  و  تسا ، كدف  عبنی و  ربیخ و  همامی و  هنیدم و  هکم و  زا  ترابع  زاجح  دـنیامنیم و  زاجح  رب  قالطا  ار  برعلا 
تایح مایا  رد  تایربلا  دیـس  هکنیا  مـالک  هصـالخ  تستارف ، هلجد و  هشبح و  رحب  سراـف و  رحب  نیب  اـم  برعلا  ةریزج  هک  دومن  لـقن  دوخ 

يدوهی تسا . زرحم  موقرم و  خیراوت  ریس و  بتک  رثکا  رد  هچنانچ  دینادرگ ، روسکم  دوبان و  مامتلاب  دوب  ام  تیالو  نآ  رد  هک  مانصا  دوخ 
هتـسب ياپ  تسد و  ار  دـنزرف  هچنانچ  تشاد  ندرک  نابرق  هدارا  یلاعت  کـلم  ترـضح  يارب  ار  دوخ  رـسپ  ع )  ) یبن میهاربا  یلع  اـی  تفگ :

ریما داشگب ؟ ياپ  تسد و  ار  وا  داتـسرف و  يدف  وا  دلو  يارب  تشگ  وا  صالخا  رب  علطم  نوچ  یلاعت  كرابت و  دزیا  دیامن  حبذ  ات  دیناباوخ 
ص)  ) دمحم ترضح  تفای و  يدف  دلو  عاجطـضا  زا  دعب  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  اما  دوب  نینچ  يدوهی  ای  تفگ : مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا 

نآ نید  رـصان  ص )  ) هَّللا لوسر  دسا  هَّللا و  دـسا  ترـضح و  نآ  مع  هک  هَّللا  همحر  هزمح  هچنانچ  دیـسر  عجفا  نآ  زا  تیاغب  درد  ملا و  ار 
حور یئادج  دننام  ءادهشلا  دیس  هزمح  یئادج  هکنآ  اب  دش  فقاو  رما  نآ  رب  ص )  ) ترضح نآ  دیسر و  تداهـش  هجردب  نوچ  دوب  رورس 

تحارج عضومب  رظن  تخیر و  مشچ  بآ  زا  هرطق  دومنن و  شروش  نزح و  راهظا  دومن و  ربص  تبیـصم  نآ  رب  ترـضح  نآ  دوب  دـسج  زا 
نآ دومرف و  ریصب  يادخ  ياضر   335 ص : ج2 ، جاجتحالا ، هطـساوب  وا  تیب  لها  رطاخ  ۀیلـست  تخادنا و  لج  زع و  لیبس  دهاجم  نآ  لد 
نآ درکیم  رایسب  یباتیب  نزح و  راهظا  هزمح  هطساوب  هیفص  نوچ  دومنیم و  راگدرورپ  هب  دوخ  رما  میلست  روما  عیمج  رد  ص )  ) ترـضح
اوه رویط  موعطم  عابس و  لوکأم  وا  هک  متشاذگیم  يدشن  عونمم  نآ  زا  هیفـص  رگا  هک  تفگ  هرخالاب  دومن  ناشیا  رجز  عنم و  ررکم  رورس 

يارب هیفص  هک  متشاذگیم  دشیمن  تنس  لعف  نآ  نم  زا  دعب  هچنانچ  تشگیم و  روشحم  اهنآ  لصاوح  عابس و  نوطب  زا  رشح  رد  ات  دشیم 
یلع ای  تفگ : يدوهی  دوبیم . مرکم  زیزع و  تیاـغب  نم  دزن  رد  هزمح  هک  اریز  يدـش  كـاله  هک  یتسیرگ  نادـنچ  ءادهـشلا  دیـس  هزمح 

ار شتآ  نآ  مالع  دزیا  هکنآ  ات  دومن  ربص  زین  نآ  رب  ردقلا  لیلج  لوسر  نآ  دنتخادنا و  شتآ  رد  موق  ار  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  مالّـسلا  هیلع 
ع)  ) یلع نینمؤملا  ریما  دش ؟ عقاو  نانم  دزیا  ترـضح  زا  ناسحا  نیا  لثم  ار  ص )  ) دـمحم ایآ  دـینادرگ ، مالـس  درب و  ع )  ) ترـضح نآ  رب 
ص)  ) هیربلا دیـس  هنیدـم  رد  هک  هیربیخ  دومن  رونا  هنیدـمب  تعجارم  ربیخ  حـتف  زا  ص )  ) ربمغیپ ترـضح  هک  یماـگنه  رد  یلب  معن  دومرف :

رهزب هدرک و  نایرب  ار  هلاغزب  تشاد  رورس  دیس  نآب  تبـسن  رمتـسم  نکمتم و  دوخ  رثأم  تملظ  رطاخ  رد  هک  کشر  دانع و  زا  دوب  نطوتم 
سک همه  زا  شیپ  هب  هیدوهی  نز  نآ  دـشیم  هبیط  هنیدـم  لخاد  هیربلا  لوسر  نآ  هک  يزور  نان  صرق  دـنچ  اـب  هدـینادرگ  مومـسم  ار  نآ 
دزیا ترضحب  نم  هَّللا  لوسر  ای  تفگ : دراذگ و  ناشیا  تمدخ  رد  نایرب  مومسم  هلاغزب  اب  نان  نآ  هدومن و  سدقالا  یبن  ترضح  لابقتسا 

، جاجتحالا ربیخ  حتف  زا  ترـصن  حتف و  اب  تمالـس  تحـصب و  ص )  ) دمحم دجمالا  یبن  ترـضح  هاگ  ره  هک  مدرک  دهع  رذـن و  ننملا  وذ 
دوخ نم  ار  هلاغزب  نیا  میامن و  نایرب  نابرق و  ترـضح  نآ  يارب  دشاب  نم  دزن  رد  هک  تاناویح  نیرتزیزع  دـیامن  تعجارم   336 ص : ج2 ،
هیده نیا  هک  مراد  سامتلا  اعدتـسا و  مدروآ و  امـش  تمدخب  دـنچ  نان  اب  هدرک  نایرب  ار  نآ  اذـهل  دوب  نیمـس  هبرف و  تیاغب  هدرک  تیبرت 
هیربیخ نآ  هیدـه  ترـضح  نآ  یئامرف ؟ ززعم  زاـتمم و  دـناهبیط  هنیدـم  رد  هک  امـش  نایودـف  ناوسن  عیمج  رب  ارم  یئاـمن و  لوبق  ارم  رقحم 

داتفا رثؤم  ردـقلا  لیلج  ربمغیپ  نآ  رطعم  مسج  رهطا و  ندـب  رد  تیاغب  رهز  نآ  دومرف و  لوانت  دـنچ  همقل  نآ  زا  دومن و  لوبق  ار  تیوریب 
مالس درب و  ماقم  یلاع  یبن  نآ  رب  ار  مس  نآ  مالع  دزیا  مانالا  دیس  نآ  تقشم  لمحت  رب  انب  دومنیم و  ربص  تیلب  نآ  زا  ترضح  نآ  نکیل 

لـصأتسم قرتحم و  ددرگیم  لصتم  رواجم و  واب  هچ  ره  شتآ  هچنانچ  لسرلا  متاخ  فوج  رد  رارقتـسا  زا  دعب  لهاله  رهز  نآ  دینادرگ و 
لمحت و نیا  درکیم و  ربص  رکنم  شزوس  نآ  رب  ربکا  دزیا  هدیزگرب  نآ  تخوسیم و  ار  يرولا  دیس  ياعما  ءاشحا و  زین  مس  نآ  دنادرگیم 

نیا یلع  ای  تفگ : يدوهی  ین . رما  نآ  رکنم  رـشب  زا  يدحا  چیه  و  تسین ، رگید  یـسک  زا  روصتم  ردقلا  عیفر  ربمغیپ  نآ  زا  ربص  تردق و 

( یناردنزام همجرت   ) زا 619جاجتحالا هحفص 291 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


یگمه ار  لیئارسا  یبن  طابسا  هک  اریز  دومن  وا  بیصن  رایسب  ریخ  دوبعم  ترضح  اذهل  دوب  مالع  يادخ  هدیزگرب  مالّـسلا  هیلع  یبن  بوقعی 
( مالّـسلا هیلع   ) یلع نینمؤملا  ریما  دوب ، نانم  بهاو  یبن  نآ  تانب  زا  یکی  نآ  ریغ  تسین  میرم  دینادرگ و  وا  هفطن  زا  هلالـس و  زا  یمامت  و 

دیس بلـصب  ریـصب  بهاو  ترـضح  هک  يریخ  اما  دوب  نایب  جهن و  نامه  رب  مالّـسلا  ۀیحتلا و  هیلع  انیبن و  یلع  بوقعی  رما  يدوهی  ای  تفگ :
ءاـسن هدیـس  همطاـف  هک  اریز  دوب  هریغ  و  ع )  ) بوقعی زا  ابیـصن  لـجا  مظعا و  نآ  هدـینادرگ   337 ص : ج2 ، جاجتحالا ، عدوم - نیلـسرملا 

نآ لسن  زا  ایصوالا  متاخ  هک  دنایلاعت  كرابت و  يادخ  لوسر  ياههدازرتخد  ع )  ) نیسح نسح و  دوب و  نیلسرملا  دیـس  تانب  زا  نیملاعلا 
فـسأت نزح و  لامک  اب  ع )  ) فسوی دنمجرا  دلو  ترجاهم  تقرافم و  رب  بوقعی  یلع  ای  تفگ : يدوهی  دوب . دـهاوخ  لسرلا  دیـس  هدـفح 
يدوهی ای  تفگ  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  ددرگ  كاله  ملا  نزح و  نآ  زا  كالفالا  قلاـخ  یبن  نآ  هک  دـش  نآـب  بیرق  دـینارذگیم و  ربصب 

وا دـنزرف  نیعلا و  ترق  هک  یماگنه  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دـمحم  ترـضح  لّدـبم و  لاـصو  رورـسب  ع )  ) بوقعی قارف  نزح و 
ناشیا راخدا  باوث و  ترثک  راربالا و  رایخالا و  یبن  نآ  رایتخا  راتخم  رداق  ترـضح  بلطم  تفای و  تافو  ترـضح  نآ  تایح  رد  میهاربا 

رطاخ عزج و  تیاغ  رد  لد  نوزحم  وت  تقرافم  هطـساوب  سفن  هچ  رگا  میهاربا  اب  هک  دومرفیم  ترـضح  نآ  دوب  رامـش  باـسح و  زور  رد 
یلاـعت يادـخ  لوسر  نآ  يدوهی  يا  میوشن  دـشاب  لـج  زع و  يادـخ  طخـس  بجوم  هک  يزیچ  هب  لـیاق  اـم  نکیل  تسا  عزف  رد  تیاـهنیب 

یلع ای  تفگ : يدوهی  دوب . لاعفا  لاوقا و  عیمج  رد  لاعف  رداق  داقنم  ملـستسم و  دومنیم و  یلاعت  كرابت و  يادـخ  ياضر  راـیتخا  هشیمه 
رد تیـصعم  باکترا  زا  دوخ  سفن  تنایـص  تظفاحم و  هطـساوب  دیدم  تّدـم  دیـشچ و  ردـپ  تقرف  ترارم  مالّـسلا  هیلع  فسوی  نیا  (ع )

يدوـهی اـی  تفگ  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملا  ریما  ترـضح  دوـب  ناریح  نکاـس و  نادـنز  هاـچ  رد  ادـیحو  ادرف  دـیدرگ و  سبتحم  نخس 
ص: ج2 ، جاجتحالا ، یفطصم  دمحم  ترـضح  اما  تسا  فسأت  نزح و  لامک  اب  يدرک  نایب  هک  یعون  هب  وا  تایاکح  فسوی و  تامدقم 
ع)  ) فسوی ترـضح  زا  هدایز  بتارمب  لاعتم  دزیا  مرح  زا  ترجاهم  لاـم و  دـالوا و  لـها و  هطـساوب  تبرک  قارف و  تبرغ و  ترارم   338

ترضح اذهل  دومرف  ناک  امک  وا  تقرافم  نزح و  راعشتسا  دومن و  هظحالم  ار  همحرلا  یبن  نآ  تبرک  نوچیب  دزیا  ترضح  نوچ  دیـشک و 
قیاقح نایملاع  عیمج  رب  دومن و  رهاظ  ترضح  نآ  رب  ریبعت  لیوأت و  رد  دوب  ع )  ) فسوی يایؤر  ربارب  يزاوم و  هک  ایؤر  همـسا  كرابت  هَّللا 

َُّنلُخْدََتل ِّقَْحلِاب  ایْؤُّرلا  َُهلوُسَر  ُهَّللا  َقَدَص  ْدََقل  هک  دومرف  نایب  باطتـسم  باتک  رد  هچنانچ  دـینادرگ  نایع  حـضاو و  قیلی  یغبنی و  امک  ار  نآ 
ترضح دندرک  دیقم  نادنز  سبح  رد  ار  ع )  ) فسوی رگا  و  َنُوفاخَت ، َنیِرِّصَقُم ال  َو  ْمُکَـسُؤُر  َنیِقِّلَُحم  َنِینِمآ  ُهَّللا  َءاش  ْنِإ  َمارَْحلا  َدِجْـسَْملا 

نزح لامک  اب  عوطقم و  محرلا  وذ  براقا و  زا  دینادرگ و  سبتحم  لبج  بعـش  رد  ءادعا  رـش  زا  ار  دوخ  سدقم  سفن  لاس  هس  سدقا  یبن 
اذهل دندینادرگ  رارطضا  ترسع و  تیاغ  رد  قیاضم  رازآ و  لاجم  قیضاب  أجلم  ار  راتخم  لوسر  نآ  رافک  دوب و  سفتقم  مه  مغ و  ملا و  و 

نآ زا  هتفای  ار  رورس  نآ  ناشن  رثا و  نآب  رگید  زور  هک  دنتشاذگ  دوخ  راثآ  هبتک و  راغ  نآ  رد  رارشا  هرفک  نآ  درب و  رابج  دزیا  ماهلاب  هانپ 
ناردارب ار  فسوی  رگا  دینادرگ و  ناشنیب  هدومن  لکا  ار  ناشیا  ناشن  نآ  ات  دومرف  رما  ار  دوخ  قلخ  فعـضا  نانم  يادخ  دنرآردب  ناکم 

هکنآ ات  دوب  نکاس  ربص  هب  اجنآ  رد  تخادنا و  نب  رـسیب و  راغ  رد  نمـشد  سرت  زا  ار  دوخ  سفن  ترـضح  نآ  دـنتخادنا  ناعنک  هاچ  رد 
. دـینادرگ دوخ  حودـمم  هلیـسو  نیاب  ار  ترـضح  نآ  حوبـس  دزیا  ترـضح  انَعَم و  َهَّللا  َّنِإ  ْنَزْحَت  تفگ ال  دوخ  قیرط  قیفر  ینعی  بحاصب 
وا مکح  هک  ةاروت   339 ص : ج2 ، جاجتحالا ، دوجولا  بجاو  ترضح  دوب و  مالع  دزیا  لوسر  ع )  ) یسوم ترـضح  یلع  ای  تفگ : يدوهی 

عقاو قباطم  یتفگ  میلـستلا  ۀـیحتلا و  هیلع  میلک  یـسوم  تلاسر  باب  رد  هچنآ  تفگ : مالّـسلا  هیلع  یلع  دومرف . لاسرا  لازنا و  واب  دوب  ورد 
هتفای مزعلا  ولوا  یقاب  و  ع )  ) یـسوم هچنآ  زا  دـیزا  لضفا و  بتارم  ملاع  بهاو  ترـضح  زا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دـمحم  اما  تسا 

فصن هط و  نیـساوط و  روس  تفای و  دوب  لیجنا  رد  هچنآب  هدئاملا  هرقبلا و  هروس  ترـضح  نآ  هچنانچ  تشگ  مرکم  فرـشم و  نآب  دندوب 
هروس دش و  هداد  ترضح  نآب  روبزلا  یقاب  ضوعب  حیباست  لصفم و  روس  فصن  هتفای و  ۀیروتلا  یف  ام  ضوعب  هعبس  میماوح  لصفم و  روس 

ترضح هک  یتدایز  هتفای و  میلع  عیمس  ترضح  زا  دوب  میلک  یسوم  فحـص  و  ع )  ) میهاربا فحـص  رد  هچنآ  ياجب  ةءارب  لیئارـسا و  ینب 
یناثملا و عبـس  ار  نآ  هک  باتکلا  ۀـحتاف  لاوطلا و  عبـس  روس  دومن  لاضفا  يور  زا  مارکا  ناسحا و  لابقا  ورغاـب و  لوسر  نآـب  لـالجلا  وذ 
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یلاعت كرابت و  دزیا  ترـضح  اب  انیـس  روط  رد  ع )  ) یـسوم ع )  ) یلع ای  تفگ  يدوهی  تفای  تمکح  باتک و  دنیوگ و  زین  میظعلا  نآرقلا 
تسا هیلا  فاضم  انیس  انیـسب و  تسا  فاضم  روط  هوک و  نآ  رد  تسیتخرد  مان  انیـس  ماش و  تیالو  رد  تسا  لبج  مان  روط  هدومن  تاجانم 

زا روهشم  رقم و  هچنانچ  نآ  رسک  نیس و  حتفب  انیس  ظفل  هک  درک  نایب  طئارشلا  عماوج  ریسفت  رد  هیلع  هَّللا  ۀمحر  یسربطلا  یلع  وبا  خیش  و 
فاـضم و زا  بکرم  مسا  ود  نیا  هکنآ  اـی  تسا  انیـس  نآ  ماـن  هک  هعقب  هب  تسیفاـضم  اـی  تسین  نآ  زا  یلاـخ  لاـح  تـسا  نآرق  ءادا  لـها 

برع يارعـش  نایعا  زا  هک  سیقلا  ئرما  ینعی  تسا  روهـشم  صخـش  نآ  مان  بّکرم  مسا  ود  نیا  هک  سیقلا  ئرما  ظـفل  لـثم  هیلا  فاـضم 
روط هوکب  میلک  یسوم  تاجانم  باب  رد  يدوهی  ای  تفگ  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما - دشاب  روهشم  لبج  نآ  مان  انیس  روط  سپ  تسا 

رد لج  زع و  ترضح   340 ص : ج2 ، جاجتحالا ، اّما  تسین  روتسم  یفخم و  روفغ  بر  ءایلوا  ءایبنا و  رب  نآ  قیاقح  تسا و  روهشم  تیاغب 
یبن نآ  ماقم  سپ  دومن  رایـسب  دونـش  تفگ و  داجمالا  یبن  نآ  اب  داتـسرف و  واب  یحو  دیـسر  یهتنملا  ةردسب  لسرلا  متاخ  دمحم  هک  یتقو 

ریسفت رد  عماجلا  عماوج  ریسفت  بحاص  روهـشم  تسا و  روکذم  شرعلا  یهتنملا  ةردس  دزن  رد  تسا و  دومحم  شمان  نامـسآ و  رد  دوبعم 
عقاو مظعا  شرع  تسار  بناج  رد  متفه  نامـسآ  يالاب  رد  هک  تسا  ردس  ینعی  قبن  تخرد  یهتنملا  ةردس  هک  دومن  نایب  رکذ و  روکذـم 

دنیوگ لالق  ار  نآ  هک  رهـش  نآ  رد  تسنآ  هویم  ماش و  تایالو  رد  تسیرهـش  مان  رجه  تسا و  رجه  دـلب  لالق  لثم  هنیعب  نآ  هویم  تسا و 
بکار ریس  تفاسمب  دتمم  تخرد  نآ  هیاس  تسا و  لیف  وگ ؟؟؟ دننام  یهتنملا  ةرجـش  نآ  قاروا  تسا و  نیریـش  ذیذل و  باداش و  تیاغب 

درذگنرد اجنآ  زا  دحا  چیه  تسا و  تخرد  نآ  لظ  تیاهن  عضوم  یهتنم  دشاب و  ریاس  لاس  داتفه  تدم  ضرع  رد  هک  تسا  ریـسلا  عیرس 
تقیقحب سدقت  یلاعت و  دزیا  تاذ  ریغب  سک  چیه  درذگیمنرد و  اجنآ  زا  مهریغ  هکئالم و  ایبنا و  نایعا  ملع  دحاو و  دزیا  تاذ  ملع  ریغب 

تـسنآ داقتعا  ار  رگید  یهورگ  دسریم و  یهتنملا  ةردسب  ادهـش  حاورا  هک  دناهتفگ  یـضعب  تسین و  ربخم  علطم و  یهتنملا  ةردس  ءارو  ام 
رد نارمع  نب  یسوم  تبحم  نانم  رداق  یلع  ای  تفگ : يدوهی  تسا ، تنج  یهتنم  رد  نآ  هک  تسا  یبوط  هرجـش  یهتنملا  ةردس  نیمه  هک 

يدوهی ای  تفگ  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  تسا . روهـشم  هچنانچ  تخادـنا  دوب  لیئارـسا  ینب  ریاس  ناـشیا و  نمـشد  هک  نوعرف  لد 
تبحم یلاعت  يادخ  رگا  هک  اریز  تسنآ  زا  لضفا  دیزا و  هدـش  اطعا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ترـضحب  هچنآ  نکیل  تسا  نانچ  یتفگ  هچنآ 

سپ دوب  برعلا  مجعلا و  یبن  نآ  بحم  دوجولا  بجاو  ترضح  دوخ  اما  تخادنا  رگید  قولخم  لد  رد   341 ص : ج2 ، جاجتحالا ، یسوم 
تلاسر توبن و  هب  تداهش  ریغب  لج  زع و  ترضح  یگناگیب  تداهش  هچنانچ  دینادرگ  دوخ  مسا  رد  کیرش  ار  ترـضح  نآ  تهج  نیزا 

هملک هکنآ  الا  دوشیمن  مامت  یلاعت  يادـخ  تاذـب  تداهـش  هک  تسا  تهج  نیزا  تسین و  لمکا  هجو  رب  مامت  لسرلا  متاخ  ترـضح  نآ 
دزیا مان  رکذب  ادن  ربانم  يالاب  رد  يدانم  جهن  نیمه  هَّللا  لوسر  ادـمحم  نأ  دهـشأ  هَّللا و  ّالا  هلا  نا ال  دهـشأ  هک  دوش  قیرط  نیا  هب  تداهش 

ددرگن دنلب  لج  زع و  يادخ  مان  رکذب  زاوآ  لحم  ناکم و  چیه  رد  دـیامنیم  ترـضح  نآ  كرابم  مساب  توبن  تداهـش  كرابت و  یلاعت و 
هطـساوب یلع  ای  تفگ  يدوهی  ددرگ  عفترم  هتبلا  مارتحا  زع و  اب  لوسر  نآ  یمارگ  مسا  یمان و  مان  مـالع  دزیا  ماـن  رکذ  زا  دـعب  هکنآ  رگم 

ترضح دینادرگ . مرکم  ززعم و  لیئارسا  ینب  نایم  رد  ار  وا  هتشاد و  لاسرا  ع )  ) یـسوم هدلاو  يارب  یحو  لاعتم  دزیا  یـسوم  لاح  لضف و 
اما تسا  عقاو  نایب  یتفگ  انثلا  ۀیحتلا و  هیلع  یسوم  هدلاوب  تبـسن  یلاعت  دزیا  ترـضح  هجوت  باب  رد  هچنآ  يدوهی  ای  هک : دومرف  ع )  ) یلع

دیشرلا یبن  ترضح  هدلاوب  دیجم  دزیا  هک  اریز  دوب  هدایز  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  ماب  هؤانث  لج  زع و  ترـضح  فطل 
لوسر دـمحم  هک  دـیهد  یهاوگ  نایملاع  يا  تفگ  تزعلا  بر  هعیطم  نآ  هکنآ  اـت  تسلوسر  وا  تسا و  دـمحم  وت  رـسپ  ماـن  هک  دـیناسر 
تابثا دوخ  رافسا  بتک و  رد  ناشیا  هکنآ  رب  دنداد  دندوب  تلم  نید و  بحاص  هک  نیقباس  يایبنا  رب  تداهش  هکئالم  تسا و  دحاو  يادخ 
فـصو نایب و  دـح و  زا  نوریب  ناسحا  فطلت و  لج  زع و  ترـضح  هکنیا  دـندومنیم و   342 ص : ج2 ، جاجتحالا ، دومحم  ّیبن  نآ  ماـن 

نآ تجرد  هبتر  تلزنم و  لـضف  زا  دومرف  مـالعا  واـب  ار  یمارگ  لوسر  نآ  تلاـسر  یماـن و  ماـن  دومن و  فرـشالا  یبن  نآ  هدـلاوب  تبـسن 
رقتسم عدوم و  وت  مکش  رد  هچنآ  هک  دندومن  مالعا  مالع  دزیا  هدجاس  نآب  مانم  ایؤر و  ملاع  رد  هچنانچ  دوب  تیربلا  قلاخ  دزن  رد  ترضح 

وا هک  نادرگ  دمحمب  یمـسم  ار  ترـضح  نآ  ددرگ  دلوتم  وت  زا  هلا  بیبح  نآ  هاگ  ره  تسا  ناجلا  سنالا و  یبن  ناقلخ و  دیـس  نآ  تسا 
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دوبعم دزیا  سپ  دـینادرگ  قتـشم  دوخ  قیـال  يامـسا  زا  ار  قداـص  لوسر  نآ  مسا  قحب  يادـخ  سپ  تسا  ناـنم  دزیا  هدیدنـسپ  دوـمحم و 
قتشا دق  رعش  دومرف : هیربلا  دیس  حدم  رد  هدیدنسپ  تیب  نیا  برع  ءارعش  ياحصف  زا  یکی  تسا  دمحم  دحاو  يادخ  هدیزگرب  نآ  دومحم 
حضاو ناشن  اب  ار  نارمع  نب  یسوم  ناحبس  بهاو  ترـضح  یلع  ای  تفگ : يدوهی  دّمحم  اذه  دومحم و  كاذهف  همـسا  نمیهملا  مسا  نم 

- ترهش هطـساوب  ناسنا  عون  ینب  دارفا  یگمه  رب  نادّرمتم  نآ  دانع  وتع و  دینادرگ و  لاسرا  نایطبق  ریاس  ناماه و  نوعرف و  يوسب  نایع  و 
نوچیب يادـخ  رگا  يدوهی  ای  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  تسا  نایع  حـیال و  نشور و  حـضاو و  ناـیغاط  نآ  لاوحا 
يوسب ار  ءامسلا  ضرألا و  بر  تاولـص  هیلع  یفطـصم  دمحم  ترـضح  تشاد  لاسرا  نوعرف  کی  هب  ار  مالّـسلا  امهیلع  نوراه  یـسوم و 
ثرحلا نب  رضن  يرتخبلا و  وبا  مائل و  ۀبیـش  هعیبر و  نب  ۀبتع  ماشه و  نب  لهج  یبا  لثم  تشاد  لاسرا  ءاصحا  رـصح و  دح  زا  جراخ  هنعارف 

نامیا مالسا و  لهاب   343 ص : ج2 ، جاجتحالا ، ءازهتسا  ناشیا  هک  رگید  رفن  جنپ  يوسب  جاجح و  نارسپ  هّبنم ؟؟؟ هّیبن و  فلخ و  نب  یبا  و 
مراهچ يرهز  ثوغی  دبع  نب  دوسا  مّیس  یمهـسلا  لیاو  نب  صاع  مّود  یموزخملا  ةریغم  نب  دیلو  لوا  دندومنیم  ناکم  لفاحم و  عیمج  رد 

تایربلا دیس  ترضح  هکنآ  ات  دندوب  بلص  تیاغ  رد  توادع  کشر و  رد  تعامج  نیا  هلالّطلا  یبا  نبا  ثرح  مجنپ  بلّطملا  نبا  دوسالا 
هک دیامرفیم  هچنانچ  دش  ادیوه  رهاظ و  یلاعت  كرابت و  يادخ  لوسر  لوق  قدص  اهنآ  رب  هکنآ  ات  دومن  تازجعم  تایآ و  ررکم  ناشیا  اب 
زا ع ،)  ) یسوم ماقتنا  لج  زع و  دزیا  ترضح  یلع  ای  تفگ : يدوهی  هیآلا  ُّقَْحلا  ُهَّنَأ  ْمَُهل  َنَّیَبَتَی  یَّتَح  ْمِهِسُْفنَأ  ِیف  َو  ِقافْآلا  ِیف  اِنتایآ  ْمِهیُِرنَس 

دمحم ماقتنا  مالع  يادخ  ترضح  تفگ  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  دینادرگ  قرغ  لین  رحب  رد  نایطبق  ریاس  اب  ار  وا  دیشک و  لضم  نوعرف 
هفیاط نآ  ّرـش  تیافک  دـندومنیم  يرولا  یبن  ترـضح  نآ  ءازهتـسا  هیرخـس و  هک  تعامج  نآ  زین  دیـشک و  مائل  هنعارف  نآ  زا  مانألا  دـیس 

جنپ نآ  دومرف و  ررقم  ناشیا  يارب  رقم  رقسب  دینادرگ و  لوتقم  ار  رفن  جنپ  ره  ربکا  يادخ  َنِیئِزْهَتْـسُْملا  َكاْنیَفَک  اَّنِإ  هک  دومن  هبقاعلا  میخو 
دندومن لادج  لاتق و  ناقفانم  نآ  اب  ناوا  نآ  رد  هک  ناناملـسم  زا  عمج  نآ  دـندرک و  رفـس  دوخ  رقمب  رگید  کی  قافتاب  زور  کی  رد  رفن 

ءاعدب ناسآ  رـسی و  لامک  رد  ار  ناشیا  رفن  جنپ  ره  نانم  دزیا  ترـضح  هکلب  دیـسرن  ناناملـسمب  مخز  برـض و  ناشیا  کی  چیه  زا  الـصا 
نمـشد نآ  لتق  ببـس  هریغم  نب  دـیلو  اما  دومن  نایع  ررقم و  ناشیا  يارب  ناکم  نارین  هب  هدـینادرگ  لوتقم  نامیا  مالـسا و  بابرا  بحاـص 

دمآ رظنب  يراکش  ار  یعازخ  ار  اضق  دش  قیفر  وا  اب  قیرط  رد  هعازخ  ینب  زا  یکی  اقافتا  تفریم  یئاجب  يزور  هک  دوب  نآ  لج  زع و  يادخ 
یعازخ تسد  ءانثا  نآ  رد  دیـشک  شوگ  ات  شوگ  تسب و  ناـمک  هصرعب  هدروآ  نورب  شیوخ  شکرت   344 ص : ج2 ، جاجتحالا ، زا  ریت ،
لوسر نمـشد  نآ  لـحکا  گر  دیـسر و  وا  تسد  رب  ریت  نآ  دوب  شیپ  رد  دـیلو  نوچ  تسج و  نوریب  ناـمک  زا  راـیتخا  ریغب  ریت  دـیزرلب و 
ندرپس ماگنه  رد  دیدرگ و  رقتسم  رقـس  رد  درپس  نآ  ضباقب  ناج  رفاک  نآ  هک  تفر  نوخ  نادنچ  دش و  ناور  نوخ  هدومن  عطق  ار  يادخ 

دودو و دزیا  دودرم  نآ  هک  دوب  نآ  یمهـسلا  لیاو  نب  صاع  توم  ببـس  دینادرگ و  لوتقم  ارم  ص )  ) دمحم راگدرورپ  هک  تفگیم  ناج 
شیاـپ دیـسر  ناتـسگنسب  هار  رد  ار  اـضق  دـیدرگ  نآ  هجوتم  تشاد  هک  یتجاـح  هطـساو  هب  یتیـالو  فرطب  دوجولا  بجاو  لوسر  نمـشد 
منهجب هتشگ  هراپ  وا  ياعما  مکش و  ياضعا  زا  یضعب  داتفا  رگید  گنس  رب  رتمامت  هچ  ره  توقب  وا  دیطلغ و  وا  ياپ  هت  زا  یگنـس  دیزغلب و 
ارحـصب شیوخ  رـسپ  اب  يزور  ثوغی  دبع  نب  دوسا  اما  دروآ و  لتقب  دمحم  يادخ  ارم  هک  تفگیم  ناج  نداد  تقو  رد  زین  وا  دـش  لصاو 

نآ رـسب  نیمکاحلا  مکحا  مکحب  نیما  لیئربج  ار  اضق  تسج  لالظتـسا  دوب  ناکم  نآ  رد  هک  تخرد  هیاـسب  ارحـص  نآ  رد  تفر و  نوریب 
رـسپ هب  دیدرگ و  ملأتم  برطـضم و  تیاغب  ملا  برـض و  نآ  زا  وا  تفوک  تخرد  نآ  رب  تشادرب و  نیمز  زا  ار  نیدیب  نآ  رـس  هدمآ  نیعل 

نم با  ای  تفگ  رسپ  تشک  دهاوخب  ارم  هک  منیبیم  نانچ  دنکیم و  رازآ  رایسب  ارم  هک  نک  رود  نم  رس  زا  ار  صخـش  نیا  هک  تفگ  دوخ 
نک و صالخ  سک  نیا  تسد  زا  ارم  مـالغ  اـی  هک  درکیم  داـیرف  تعاـس  ره  وا  دـیامن و  امـش  رازآ  هک  منیبیمن  ار  رگید  یـسک  امـش  ریغ 

دوسا اما  دروآ  لتقب  دمحم  راگدرورپ  ارم  هک  درکیم  دایرف  وا  دـیناسر و  لتقب  ار  وا  ات  دزیم  تخرد  رب  ار  وا  رـس  جـهن  نیمه  نیمأ ، لیئربج 
ایادخ تفگ  هدرک  ناحبس  رداقب  وا  تیاکش  ترضح  نآ  هک  دومن   345 ص : ج2 ، جاجتحالا ، نامزلا  رخآ  لوسر  رازآ  نادنچ  ثرحلا  نب 
نامه رد  هتـشگ  نورقم  تباجا  فدـهب  يرولا  یبن  نآ  ياعد  ریت  زاس  ّمصا  یمعا و  رفاک  نآ  مدـع  ببـس  ار  شرـسپ  نادرگ و  روک  ار  وا 
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دزیا مکحب  مالّسلا  هیلع  لیئربج  ترضح  درک  ماقم  هدیسر  یلحمب  نوچ  هدش و  رفاسم  دوخ  هناخ  زا  رفـس  ریـس و  دصقب  رتبا  رفاک  نآ  زور 
روک تعاـس  رد  روفغ  بر  روهقم  نآ  مشچ  دز  يو  يور ، رب  ار  زبس  گرب  نآ  دیـسر و  ماـخو  تبقاـع  نیعل  نآ  دزنب  زبـس  قرو  اـب  مـالع 
رتبا رفاک  نآ  يانف  مدع و  ببـس  رـسپ  نامه  هرخالاب  دوب  دهاوخ  رـسپ  لایع  يروک  مایا  رد  رمع  تدم  وا  هک  دید  شرـسپ  نوچ  دـیدرگ و 

نآ هلالّطلا  یبا  نب  ثرح  توم  ببـس  اما  دینادرگ و  روک  دمحم  بر  ارم  هک  تفگیم  روک  نآ  دینادرگ و  رفاسم  دبا  رفـسب  ار  وا  هدـیدرگ 
رد ار  اضق  دـش  رفاـسم  هدـمآ  نوریب  هناـخ  زا  مومـس  مسوم  دوب و  اـمرگ  ترارح و  لاـمک  رد  اوه  هک  یتقو  رد  دورطم  دودرم  نآ  هک  دوب 

- یم دوخ  لزنم  لهاب و  تعجارم  دوخ  هابت  لاح  هدهاشم  زا  دـعب  وا  دـینادرگ  هایـس  تخوس و  ار  وا  هلا  ترـضح  مکحب  مومـس  داب  تعاس 
بوضغم ار  وا  لاوحا  صیخـشت  زا  دعب  دنرادیمن و  قدصم  لاح  یتشز  زا  ار  وا  ریاشع  ماوقا و  ماهلالط  نب  ثرح  نم  هک  دیوگیم  دـیامن و 

رد روفغ  بر  روهقم  نآ  توم  ببـس  رد  تشک و  دـمحم  يادـخ  ارم  هک  درکیم  دایرف  ناج  ندرپس  تقو  رد  زین  وا  دـندروآ  لتقب  هتخاـس 
وا رب  یگنـشت  یلاعت  كرابت و  دزیا  ترـضح  دومن  لوانت  روش  یهاـم  ثرح  نب  دوسا  هک  تسا  روطـسم  روکذـم و  نینچ  تاـیاور  یـضعب 

دیقرطب و شمکـش  هک  هدروخ  بآ  نادنچ  اذهل  دیدرگیم و  دادتـشا  یقرت و  رد  شترارح  دیماشآیم  بآ  دنچ  ره  وا  دینادرگ و  یلوتـسم 
ج2، جاجتحالا ، لتقب  دمحم  راگدرورپ  ارم  هک  درکیم  دایرف  ناج  ندرپس  ماگنه  رد  زین  وا  دیدرگ و  ّرقتـسم  رقـس  رد  دـش و  لصاو  مّنهجب 

رفن جـنپ  ره  ناشیا  هک  دوب  نانچ  لاض  یعمج  نیا  لاوحا  تقیقح  دـش و  عقاو  تعاس  کی  رد  رفن  جـنپ  نیا  ياـنف  لـتق  دروآ و   346 ص :
زا رگا  میداد  تلهم  رهظ  تقو  ات  زورما  ارت  ام  دمحم  ای  دنتفگ  دندش و  رـضاح  ربمغیپ  ترـضح  تمدخ  هب  يزور  حبـص  رگد  کی  قافتاب 
الا تسین و  نخـس  هنوگ  چیه  وتب  ار  ام  یئامنن  نایب  ناینبیب  نانخـس  لفاحم  سلاجم و  رد  دعب  نم  یئامن و  تعجارم  هدرک  هبوت  دوخ  لوق 

نخس زا  نمیهم  لوسر  ترـضح  مینادرگ  صلختـسم  وت  تسد  زا  شیرق  ریاس  اب  ار  دوخ  میرآ و  لتقب  رهظ  تقو  یـضقت  زا  دعب  ارت  نیقیب 
دوخ يور  رب  ار  رد  مغ  هودنا و  نآ  زا  دیدرگ و  ماقم  دوخ  يارـس  تلود  هّجوتم  دجـسم  زا  هتـشگ  ماهتـسم  مومغم و  تیاغب  مائل  عمج  نآ 

تزعلا بر  ترضح  مانالا  دیس  ای  تفگ  هدمآ  مالع  دزیا  ترضح  دزن  زا  مالّسلا  هیلع  لیئربج  تعاس  رد  تسشنب  ملأتم  دینادرگ  مکحتسم 
يدش روفغ  بر  ترـضح  زا  رومأم  هچنآب  دمحم  يا  ینعی ، َنیِکِرْـشُْملا : ِنَع  ْضِرْعَأ  َو  ُرَمُْؤت  اِمب  ْعَدْصاَف  هک  دیوگیم  دناسریم و  مالـس  وتب 

رما و مارـصنا  رد  ارم  لیئربج  یخا  ای  تفگ  لوسر  یناوخب  نامیا  مالـساب و  ار  هکم  لها  یناسر و  ناقلخب  ار  نآ  هتـشگ  عدـصتم  هک  دـیاب 
دیعو دیدهت و  ارم  لاحلا  دنیامنیم و  لحم  ناکم و  ره  رد  نم  هیرخس  ءازهتسا و  هک  یعمجب  اما  تسا  مامت  مامتها  یعس و  مالع  دزیا  مکح 

هک نادرگ  نانیمطا  رارقتـسا و  لامک  رد  ار  دوخ  كرابم  رطاخ  نامزلا  رخآ  لوسر  اـی  تفگ : لـیئربج  منک ؟ هچ  ناـشیا  اـب  دـندومن  لـتقب 
لابقا زع و  اب  لوسر  نآ  رب  لاض  یعمج  نآ  لآم  هریت  لاوحا  قیاقح  لاح  نآ  رد  دومن  ناگدننکهیرخـس  نایزهتـسم و  تیافک  نانم  يادخ 

347 ص : ج2 ، جاجتحالا ، ار  یضعب  هچنانچ  دومن  عفد  بابرالا  بر  ترضح  زین  ار  هنعارف  یقاب  دیدرگ و  نهربم  حیال و  ادیوه و  رهاظ و 
زا زور  نآ  رد  هک  هبقاعلا  میخ  تعامج و  نآ  زا  یهورگ  دندیزگ و  رقتـسم  ماقم و  رقـسلا  كردب  هفیاط  نآ  هدینادرگ  لوتقم  ردب  زور  رد 

يدوهی دندیـسر . لتقب  مائل  هرفک  نآ  مامت  هکنآ  ات  دنتـشگ  هدنکارپ  هدنامن  ناشیا  اب  تیعمج  تردـق  رگید  هتخیرگ  لادـج  لاتق و  هکرعم 
یهاگ نابعث و  یهاگ  هچنانچ  دوب  رایـسب  تازجعم  ار  نآ  هک  هتـشاد  ینازرا  یـسوم  هب  اصع  كرابت  یلاعت و  دزیا  ترـضح  یلع  اـی  تفگ 

ترضح اما  دوب  نانچ  یتفگ  هچنآ  يدوهی  ای  تفگ : مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  دشابیم  رداق  نمیهم  ترـضح  مکحب  رگید  تفـصب 
هبلاطم لـهج  وبا  زا  يدرم  هچناـنچ  دوب  دـیزا  لـضفا و  تیاـغب  نآ  زا  دومن  دومحملا  یبن  ترـضحب  هک  یئاـنتعا  ناـسحا و  دوجولا  بجاو 

ار لبا  نمث  دش و  رضاح  رتش  کلام  دروخیم  بارش  هتسشن  هدرک و  رزج  هدیرخ  صخـش  نآ  زا  لهج  وبا  هک  يرتش  تمیق  تباب  زا  تشاد 
دندیسر و واب  یعمج  دنام  نادرگرـس  ناریح و  درم  نآ  دشن و  رتش  بحاص  لوق  هجوتم  الـصا  تشادن و  نید  ءادا  رب  تردق  وا  درک  بلط 

نم باوج  هجوتم  الـصا  میامنیم  هبلاـطم  دـنچ  ره  تشاد  نید  لـهج  اـبا  ینعی  ماـشه  نب  ورمع  رب  ارم  تفگ  دندیـسرپ  تریح  هجو  وا  زا 
رخآ لوسر  ناگدننکهیرخس  نایزهتسم و  هفیاط  نآ  میامن  مالعا  مادک  دزنب  وا  تیاکـش  منادیمن  مناریح و  زجاع و  دوخ  راک  رد  دوشیمن 

تلالد یـسکب  ارت  ام  دـنتفگ : هتـشاد  دوخ  رـصبیب  رظن  روظنم  ار  يرولا  یبن  ترـضح  ءازهتـسا  هکلب  یعبط  شوخ  يور  زا  دـندوب  ناـمزلا 
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نم ناجب  تنم  نیا  هک  تسا  ناـسحا  تقفـش و  تفگ  رتشا  کـلام  دناتـسب  رـسی  یناـسآ و  لاـمک  رد  لـهج  وبا  زا  ارت  رز  درم  نآ  میئاـمن 
درم نآ  دندرک  تلالد  نیلسرملا  دیس  ترضح  تمدخب  ار  وا  نیئزهتـسم   348 ص : ج2 ، جاجتحالا ، هفیاط  نآ  دیراذگیم  ناریح  هدـنامرد 

لامک ماشه  نب  ورمع  امـش و  نیب  امیف  هک  دیـسر  نم  هب  ص )  ) دمحم ای  تفگ  رورـسم  نآ  یگدنب  فرـش  داعـستسا  زا  دعب  رطـضم  ریحتم 
نیا مالک  باوج  هجوتم  الصا  مدومن  ماربا  ددشت و  تیاهن  نآ  هبلاطم  رد  نم  تسا و  ماشه  نبا  همذ  رد  ماو  یلیلق  ارم  تسا  مایتلا  طابترا و 
تنم یئامن و  افیتسا  وزا  ارم  بلط  نآ  هتفر  لهج  ابا  دزنب  هک  تسنآ  امش  تمدخب  سامتلا  اعدتـسا و  دوشیمن  مانالا  دیـس  ای  امـش  صلخم 

اب نیعل  نآ  ار  اضق  هتفر  ماشه  نب  ورمع  هناخ  ردب  درم  نآ  اب  هتساخرب  روفغ  ّبر  لوسر  ترضح  روفلا  یف  یئامرف  ماهتـسم  نم  ناجب  مامت 
دنتشگ مارآیب  برطضم  تیاغلا  تیاغب  داتفا  مانالا  دّیس  يارآ  ناهج  لامج  رب  مائل  نآ  مشچ  هک  نامه  دندرکیم  برش  نیعالم  زا  یعمج 

ورمع يدوهی  ای  زور  نامه  زا  يامن  ماهتسم  درم  نیا  قح  ماو و  يادا  هظحل  نیمه  رد  زیخرب و  لهج  یبا  يا  تفگ  مالع  دزیا  یبن  ترضح 
نآ نید  يادا  هدرک  ماو  رگید  ماقم  لحم و  زا  هتـساخرب و  مامت  بارطـضا  اب  تعاس  رد  لهج  یبا  تفای  مامت  راهتـشا  لهج  یباب  ماشه  نب 

لزنمب و درم  نآ  عادو  رطاخ و  تیعمج  زا  دعب  ترـضح  نآ  دومن  راهظا  مرکالا  یبن  تمدـخب  زجع  ترذـعم و  لامک  دومن و  مامتلاب  درم 
برش باحصا  زا  یضعب  دومن  لومخ  لوهج  نآ  دزنب  تدواعم  لوسر  تمدخ  زا  نوچ  لهج  وبا  اما  دومن  تعجارم  دوخ  مالّـسلا  راد  ماقم 
باب لفحم  چیه  رد  باتـش  ریحت و  نآب  ار  امـش  زگره  هک  دشاب  یئرم  دمحم  تیؤر  زا  دـعب  بارطـضا  بجع  امـش  زا  ورمع  ای  هک  دـنتفگ 
دروآ نمب  يور  دمحم  نوچ  هک  دیراد  روذعم  باب  نآ  رد  ارم  باحـصا  ای  مکحیو  تفگ و  لهج  وبا  يدیـسرت  دـمحم  زا  ایئوگ  میدـیدن 

حلسم و هک  گنج  نادرم  زا  ریثک  یعمج  وا  تسار  فرط  زا  انثا  نآ  رد  میامنن  وا  میرکت  میظعت و  هک  متساوخ   349 ص : ج2 ، جاجتحالا ،
ردژا ود  دمحم  پچ  بناج  زا  دشیم و  هریخ  نآ  ندـید  زا  مشچ  هک  ئلألتم  لقـصم و  تیاغب  برح  تالآ  اب  اهنآ  یمامت  دـندوب و  لمکم 
نارین تالعـش  نآ  زا  نارگنهآ  هروـک  دـننام  ردژا  ود  نآ  مشچ  ود  دـنتفوکیم و  مهب  نادـند  ود  ره  دـندوب  هثجلا  مـیظع  رایـسب  رایـسب  هـک 

ای میامن  درم  نآ  نید  يادا  رد  لامها  ای  ص )  ) دـمحم میظعت  ریقوت و  رد  ریخأت  هلمجلا  یف  رگا  هک  مدـید  دـشیم  نامـسآ  بناجب  دـعاصتم 
درک دنهاوخ  ناسکی  كاخ  اب  هتخاس  هراپ  هراپ  نادندب  ارم  نابعث  ود  نآ  ای  دننادرگیم  گنن  مانیب و  هتفاکـش  ارم  مکـش  گنج  نادرم  نآ 

دوب و ع )  ) یـسوم نابعثب  قباطم  یکی  ص )  ) دـمحم نابعث  هچ  دـش  ناسحا  ءاـطعا و  ع )  ) یـسوم هب  هک  تسا  نآ  زا  هداـیز  نیا  يدوهی  اـی 
ینازرا ع )  ) یسوم زا  هدایز  رشبلا  دیس  ترـضحب  رجنخ  فیـس و  هزین و  ریت و  تالآ  اب  رگید  کلم  رفن  تشه  نابعث و  کی  دوجولا  بجاو 

رفک و رب  رصم  هک  شیرق  ياذیا  يرولا  دیس  ترضح  اذه  عم  دومحملا  یبن  هب  تبـسن  تسا  دوبعم  دزیا  ترـضح  هجوت  تیاهن  نیا  هتـشاد 
متـش نید و  بیاعم  دومرف و  ناشیا  مـالحاب  تهافـس  تبـسن  رفاـک  یعمج  نآ  رـضحم  رد  يزور  هچناـنچ  دومنیم  دـندوب  شیوخ  كرش 

تفگ و لهج  وبا  هچنانچ  دنتـشگ  ماهتـسم  مومغم و  مامتلاب  مائل  نآ  دومنیم  راهظا  نیعالم  نآ  دادـجا  ءابآ و  یهارمگ  نیکرـشم و  مانـصا 
درآ لتقب  ار  دمحم  هک  تسین  یـسک  امـش  نایم  رد  شیرق  رـشعم  يا  اما  تسا  هدیدنـسپ  نسحتـسم و  تیاغب  ام  يارب  مویلا  دـعب  توم  هَّللا 

ام  350 ص : ج2 ، جاجتحالا ، زا  رما  نیا  هک  دنتفگ  راضح  دیامن  ایارب  ریاس  زا  وا  رـش  عفد  ناک  ام  فیک  ددرگ  هتـشک  زین  سک  نآ  تیاهن 
رد ارم  دـنهاوخ  بلطملا  دـبع  ونب  رگا  رمالا  ۀـیاغ  مرآ  لتقب  ار  وا  نم  تفگ  لهج  وبا  تسین  دـمحم  لتق  تردـق  ار  ام  هچ  ددرگن  یـشمتم 

برع و رد  هکلب  يدرگ  يراحـص  يداوب و  لها  فورعم  یناسر  لتقب  ار  دّـمحم  وت  رگا  دـنتفگ  شیرق  دـنراذگب . ـالا  دنـشکب و  وا  ضوع 
نآ لتق  رب  نانخس  نیا  عامتسا  زا  دعب  لهج  وبا  دنراد  مدقم  ناروالد  عیمج  رب  ارت  رکذ  رکاذم  لفاحم و  رد  يوش و  ملاع  لها  رهتشم  مجع 
رـس نوچ  دـنکیم  رایـسب  هبعک  لوح  رد  دوجـس  رد  لوط  مارحلا  هَّللا  تیب  فاوط  ماـگنه  رد  دـمحم  تفگ  دـیدرگ و  ممـصم  مرکـالا  یبـن 

رب ار  لهج  وبا  لضم  هفیاط  نآ  منادرگ  ناسکی  ار  وا  كاخب  هتخاس  وا  راک  منکش و  مهرد  وا  گنن  مان و  گنس  کیب  نم  دراذگ  هدجـسب 
هعبس طاوشا  مامتا  زا  دعب  هدمآ  مارحلا  هَّللا  تیب  فاوطب  لوسر  ترضح  نوچ  دندرک . رایسب  صیرحت  بیغرت و  لسرلا  متاخ  ترضح  لتق 
نوچ دوب  تقو  تصرف  رظتنم  رود  زا  لهج  وبا  دومن و  دوجس  رد  لوط  دوبعم  ترضح  رکذب  هتشاذگ  هدجـسب  رـس  دش و  لوغـشم  زامن  هب ،

هدیناسر گنهرف  دوج و  اب  یبن ، نآ  رس  يالاب  ار  دوخ  گنرد  ثبلیب و  تشادرب و  گنس  تسا  دوجـس  رد  دوبعم  دزیا  لوسر  نآ  هک  دید 
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هتـشگ وا  هجوتم  لئابقلا  دیـس  نآ  لباقم  زا  هدرکاو  ناهد  ریـش  دـید  دـنز  ربکا  دزیا  لوسر  نآ  كراـبم  رـس  رب  ار  رجح  نآ  هک  تساوخ  و 
اضق تخادنیب  گنس  نآ  ریحت  فوخ و  يور  زا  دمآرد و  هزرلب  دید  لاونم  نادب  لاح  نوچ  لهج  وبا  دناسر  واب  ار  دوخ  هک  تسا  کیدزن 
مائل نآب  ار  دوخ  مامت  تعرـسب  هدولآ  قرع  نوللا و  ریغتم  دـش  ناور  نوخ  هدـینادرگ  حورجم  دـمآ و  ریحتم  رفاک  نآ  ياپ  رد  رجح  نآ  ار 

میدـیدن رطـضم  بـعت و  ارت  رم  زورما  لـثم  زگره  ورمع  اـی  دـنتفگ  دـندید  بارطـضا  تریح و  لاـمک  رد  ار  وا  نوـچ  شباحـصا  دـیناسر 
رب رجح  هک  متـساوخ  مدش و  کیدزن  دمحمب  نوچ  هک  دیراد  روذعم  رما  نیرد  ارم  نازیزع  يا  مکحیو  تفگ   351 ص : ج2 ، جاجتحالا ،

ار گنـس  ناـج  سرت  زا  درب  ورف  ارم  هک  تساوخ  هدوشگ  نهد  دـناسر  نم  هب  هک  دوب  کـیدزن  ار  دوخ  هک  مدـید  يریـش  مبوک  ورف  وا  رس 
یلع ای  تفگ : يدوهی  مدیناسر . ناتـسود  امـشب  نازیخ  ناتفا و  ار  دوخ  هدـینادرگ  حورجم  هدـمآ  نم  ياپ  رب  گنـس  نآ  ار  اضق  متخادـنیب 
لثم امش  ربمغیپ  دمحم  هب  ایآ  دومن  اطعا  ناسحا و  میلستلا  ۀیحتلا و  هیلع  میلک  یسوم  ترضح  هب  ءاضیب  دی  یلاعت  كرابت و  دزیا  ترـضح 

یسومب اضیب  دی  ءاطعا  باب  رد  یتفگ ، هچنآ  يدوهی : ای  تفگ : مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  دومرف ؟ رهاظ  يزیچ  ناسحا  قافـشا و  نیا 
يرون روفغ  بر  هک  اریز  دوب  لضفا  دـیزا و  نآ  زا  دومن  لسرلا  متاخ  ترـضحب  هک  اطعا  ناسحا و  لج  زع و  ترـضح  اّما  دوب  ناـنچ  (ع )
یمامت هکلب  رثکا  دـهاشم  یئرم و  هک  دوب  وا  اب  تسـشنیم  هک  ناکم  ره  رد  وا  پچ  تسار و  فرط  رد  دـینادرگ  قیفر  روکـشملا  یبن  نآب 
لیئارسا ینب  طابسا  ددعب  لیبس  هدزاود  لیلج  بر  ترضح  دز  رحب  رد  اصع  نوچ  یـسوم  ترـضح  یلع  ای  تفگ : يدوهی  دشیم  نامدرم 
دندومن هدـهاشم  هزجعم  نآ  دندیـسر و  رحب  نآ  رانکب  نوچ  نایطبق  دنتـشذگ و  رحب  نآ  زا  لیئارـسا  ینب  ات  دـینادرگ  بعـشنم  لین  رحب  زا 

نادان درمتم  نآ  نسوت  ماشمب  نایدام  يوب  نوچ  تشذگ  رابج  نوعرف  بسا  شیپ  زا  راوس  نایدام  رب  لیئربج  دنیامن  ۀعجارم  هک  دنتـساوخ 
تسناوتن دیامن  وا  نانع  طبض  هک  تساوخ  هدرک   352 ص : ج2 ، جاجتحالا ، ناوارف  یعس  نوعرف  دنچ  ره  دومن  یشکرس  رد  عورش  دیـسر 

ریاس دمآرد و  نایاپیب  راخز  رحب  نآب  هتشاذگ  نایدام  نآ  یپ  رد  رس  هدوبر  یغای  یغاط  رفاک  نآ  کسامت  کلامت و  دی  زا  نانع  هرخالاب 
رحب نآ  دنتـشگ  مطالتم  جاوم  ياـیرد  نآ  لـخاد  نوچ  ناـشیا  یماـمت  یگمه و  دـندومن  ناـماه  نوعرفب و  تقفارم  باـب  نآ  رد  ناـیطبق 

وا هعبت  نوعرف و  تکاله  تقیقح  يدوهی : ای  تفگ : مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دـندش . قرغ  نایطبق  عیمج  دومن و  تدواعم  یلوا  تلاحب 
دش و زاتمم  زارفارس و  نآ  زا  لضفا  ناسحا  مارکاب و  نانم  دزیا  ترضح  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دمحم  ترضح  اّما  دوب  عون  نامهب 
ام دیدرگ  تسا  فیاط  هکم و  نیب  ام  هک  نینح  هوزغ  هجوتم  بآمتلاسر  ترـضح  نوچ  هک  دوب  نانچ  لامجالا  لیبس  یلع  لاح  نآ  قیاقح 
زا یعمج  دوب  هدـش  ادـیپ  لیـس  زا  هک  میدیـسر  يرحب  هب  يداو  رد  اقافتا  میدوب  باستنا  تداعـس  باـکر  نادعـستسم  زا  باحـصا  ریاـس  و 

رشبلا دیس  ترـضح  نوچ  دومن  دنتـسناوتن  نآ  زا  رورم  روبع و  نآ  قمع  ترثک  زا  دندوب ، هدیـسر  رحب  نآب  رتشیپ  هک  رثأم  ترـصن  رکاسع 
هَّللا لوسر  ای  دنتفگ  باحصا  دوب  مدآ  تماق  هدزناپ  رادقمب  دندیسر  قمع  نآ  تفاسم  ردقب  دیسر و  بقع  زا  رثأم  رفظ  رکسع  اب  تداعـسب 

باحصا هچنانچ  تسین  ریذپناکما  رسیم و  هوجولا  نم  هجو  چیهب  نآ  زا  روبع  الصا  هک  دمآ  شیپ  رد  رحب  دیسر و  بقع  زا  نمشد  (ص )
لتقب لحم  ناکم و  نیمه  رد  ار  ام  یگمه  دندیسر و  نایطبق  تسنیا  هک  دنتفگ  ترضح  اب  میلـستلا  ۀیحتلا و  هیلع  انیبن و  یلع  میلک  یـسوم 

353 ص : ج2 ، جاجتحالا ، دعب  دندمآ  دورف  لحم  نامه  رد  دومن  هظحالم  رکشل  لزلزت  بارطـضا و  نوچ  لسرلا  متاخ  ترـضح  دنرآیم 
نم يارب  ینادرگ  رهاظ  وا  تلاسرب  هحـضاو  تلالد  لسرم  یبن  ره  يارب  ایادـخ  راب  تفگ  تشادرب و  لج  زع و  هاگردـب  اـعد  تسد  نآ  زا 

رداق دزیا  لوسر  نآ  تقفاوم  تقافر و  هب  رکاسع  ریاـس  دـنار  رحب  نآ  رب  بسا  دـش و  راوس  تفگب و  نیا  ياـمن  رهاـظ  ار  دوخ  تردـق  زین 
حتف میدومن  تعجارم  اجنآ  زا  نوچ  هدوبن  رت  نارتش  فافخا  نابسا و  مس  الـصا  میتشذگ  بآ  زا  نوچ  دندنار  رحب  نآ  رد  نارتش  نابـسا و 
نآب اصع  هکت  اب  یتساوخ  بآ  يدـش و  ترورـض  نوچ  هک  تفای  یگنـس  یلاعت  دزیا  زا  یـسوم  ترـضح  یلع  اـی  تفگ : يدوهی  میدرک .

يدنتشادرب نویع  نآ  زا  جایتحا  ردقب  یطبـس  ره  نوچ  يدش و  رجفنم  رجح  نآ  زا  لیئارـسا  ینب  طابـسا  ددعب  همـشچ  هدزاود  يدز  گنس 
ترضح هک  هدرک  رکذ  روکذم  ریـسفت  رد  هیلع  هَّللا  ۀمحر  یـسربطلا  یلع  وبا  عماجلا  عماوج  ریـسفت  بحاص  یتشگ . کشخ  رجح  نآ  زاب 

تشاد يور  راهچ  دوب و  عبرم  نآ  هدروآ و  هارمه  روفغ  بر  هراشاب  دوخ  اب  روط  لبج  زا  ار  رجح  نآ  ربکالا  کلملا  تاولص  هیلع  یـسوم 
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هناخ هک  یئاجب  هتشگ  ناور  همشچ  یطبس  ره  يارب  دشاب  همشچ  هدزاود  عومجم  هک  يدمآ  نوریب  راوگشوخ  بآ  همـشچ  هس  يور  ره  زا 
. دومنیم برـشت  همـشچ  نآ  زا  طبـس  نآب  هقلعتم  تاناویح  ریاس  ماعنا و  ناـشیا و  یتفر و  لـحم  نآـب  لودـج  نآ  يدوب  طبـس  نآ  نطوم  و 

رهتشم روکذم و  ع )  ) یسوم رجح  همدقم  تفگ  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  دوبن  ربمغیپ  چیه  يارب  هزجعم  نیا  یلع : ای  تفگ  يدوهی 
ص: ج2 ، جاجتحالا ، هک  اریز  دومرف  نیعم  ررقم و  لج  زع و  ترضح  لضفا  نآ  زا  اطعا  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلص  دمحم  يارب  اما  تسا 

شطع بآ و  نادقف  هطساوب  ار  باحصا  دندرک و  هرصاحم  ار  ترضح  نآ  هکم  لها  دومن  لوزن  هّیبیدحب  نوچ  هیربلا  دیـس  ترـضح   354
رد نایاپ و  راهچ  هیاسب  ناشیا  رثکا  هچنانچ  دوبن  دنیامن  نآب  لالظتـسا  امرگ  ترارح  نآ  رد  هک  هیاس  دش و  ادیپ  بارطـضا  بامیـس  دـننام 
نآ هک  هینامی  نیمرچ  حدق  دندرک  روکذم  رورـس  نآ  روضح  رد  ربخ  نیا  نوچ  دنتـسج  لالظتـسا  تاناویح  هیاسب  لیخ  ياپ  تسد و  نایم 
زا نوچیب  لوسر  نآ  هزجعم  زا  دروآ  نوریب  هدرب  حدق  نوردـنا  رد  كرابم  تسد  دومرف و  بلط  دومنیم  برـشت  بآ  نآب  یهاگ  ترـضح 

دوب رورـس  نآ  عباصا  ياهجرف  زا  رجفنم  هک  بآ  ياهمـشچ  نآب  يور  لیخ  مدرم و  یمامت  اب  ام  تشگ  ناور  بآ  نویع  ناسب  عباصا  نایم 
ات دـندروخ  بآ  زین  تاناویح  ریاس  میدـینادرگ و  بآ  رپ  میتشاد  دوخ  اب  هک  فورظ  ریاـس  هرهطم و ، هیوار و  میتشگ و  باریـس  میدروآ و 

بآیب یلاخ و  دیدم  یتدم  هک  دوب  یکشخ  هاچ  اجنآ  رد  زین  دوب و  نانم  دزیا  یبن  نآ  اب  بآ  ياههمشچ  نآ  دوب  هیبیدح  رد  ترضح  نآ 
نب ءارب  تسدب  دروآ  نوریب  شیرقلا  دیس  نآ  شیوخ  شیک  زا  يریت  دیدرگ  بآیب  بارخ  هاچ  نآب  علطم  بآمتلاسر  ترضح  نوچ  هدوب 

رد هدومن  لمع  بهاو  دزیا  دـحاو  لوسر  هدومرف  بجومب  بزاع  نب  ءارب  ناشنب  ناریو  کشخ  هاچ  نآ  نایم  رد  ریت  نیا  تفگ  هداد  بزاع 
هتفر لحم  نآ  هب  مدرم  هک  دوب  ةاضیملا  موی  دمآ  نوریب  رـشبلا  دیـس  نآ  ریت  تحت  زا  فاص  تیاغب  همـشچ  هدزاود  لاعتم  دزیا  نامرفب  لاح 

تمالع و نآ  دـندادیم و  يوش  تسـش و  بآ  نآ  زا  ار  دوخ  دـندرکیم و  وه  الا  هلا  ترـضح ال  یگدـنب  تدابع و  يارب  زا  وضو  اـجنآ  زا 
نآ  355 ص : ج2 ، جاـجتحالا ، ناـشن  هزجعم و  زین  نآ  هک  ع )  ) یـسوم رجح  دـننام  دوب  تلاـسر  ترـضح  توبن  نارکنم  يارب  زا  تربـع 
نآ بآ  تشاذگ  نآ  نایم  رد  كرابم  تسد  تشاد و  بلط  دوخ  دزنب  ةاضیم  نآ  لوسر  ترـضح  يزور  هچنانچ  دوب  ناحبـس  دزیا  ربمغیپ 

نایاپراهچ دنتـشادرب و  تجاح  ردقب  دندیماشآ و  دنتخاس و  وضو  بآ  نآ  زا  درم  رازه  تشه ، هک  دیدرگ  دنلب  رادقم  نآ  هدمآ و  ناروفب 
ترـضح یلع  ای  تفگ : يدوهی  دندرک : راب  هتخاس  رپ  اههیوار  رد  دنتـشاد و  نآ  لمح  تردق  هک  رادقم  نآ  دندرک و  باریـس  زین  ار  دوخ 

هیلع نینمؤملا  ریما  ترـضح  دومرف ؟ اطعا  ناسحا و  يزیچ  نیا  لثم  دـمحمب  اـیآ  دومن  اـطعا  يولـس  نم و  یـسومب  یلاـعت  كراـبت و  دزیا 
نآ زا  دومرف  اطعا  ناسحا و  مارکا و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  ترـضحب  هرکذ  یلاعت  بجاو  هچنآ  اما  دوب  نانچ  تفگ  مالّـسلا 

زگره نآ  زا  لبق  هدـینادرگ و  لالح  حابم و  ار  میانغ  ناشیا  تماب  لسرلا و  متاخ  ترـضحب  لج  زع و  يادـخ  هک  اریز  دوب  دـیزا  لـضفا و 
زا دعب  دشاب  انثلا  ۀیحتلا و  هیلع  یسوم  يولس  نم و  زا  لضفا  نیقیب  نیا  سپ  دینادرگن  لالح  لاعتم  بهاو  ترضح  وا  تماب  ربمغیپ و  چیهب 

يارب لج  زع و  ترـضح  ار  لـمع  دـصق  تین و  هچناـنچ  دـینادرگ  رهاـظ  نآ  رب  هداـیز  ناـمزلا  رخآ  لوسر  يارب  ناـسحا  ناحبـس  دزیا  نآ 
سنالا و یبن  نامز  زا  لبق  نانتمایب  بهاو  زا  ناسحا  فطل و  نیا  دینادرگ و  لجـسم  حـلاص  لمع  شتما  لسرلا و  متاخ  دـمحم  ترـضح 

لمع دـصق  ناشیا  زا  يدـحا  هاگ  ره  نانملا  کلملا  تاولـص  هیلع  دـمحم  ترـضح  نانتما  زا  دـشن و  عقاو  ناربمغیپ  زا  ربمغیپ  چـیهب  ناجلا 
نم ریخ  نمؤملا  ۀین  نوچیب  دزیا  لوسر  نوحـشم  قدص  ثیدـح  نومـضم  رب  انب  دـنراین  لمعب  ار  نآ  دـنیامن و  یئوکین  لعف  هدارا  ای  يزیچ 
رگا دنادرگ و  لجسم  ریخ  لعف  کی  شلمع  ناوید  رد  وا  هطساوب  ار  وا  ریخ  دصق  نامه  لج  زع و  يادخ  هلمع   356 ص : ج2 ، جاجتحالا ،

ُهَلَف ِۀَنَسَْحلِاب  َءاج  ْنَم  هعیرذب  هنـسحکی  نآ  ۀهجب  لزی  مل  بهاو  ترـضح  درآ  لمعب  ار  ریخ  لعف  نآ  ملاع  دزیا  هدنب  نآ  مزع  تین و  زا  دعب 
مالّسلا هیلع  یسومب  مالع  دزیا  ترـضح  نسحلا  ابا  ای  تفگ : يدوهی  دنادرگ . موقرم  بوتکم و  وا  لمع  ناوید  رد  هنـسح  هد  اِهلاْثمَأ  ُرْـشَع 
میلـستلا ۀیحتلا و  هیلع  میلک  ترـضح  نآ  هک  ياج  رهب  تخادنایم و  هیاس  ترـضح  نآ  رـس  رب  هک  دنتـشاد  ررقم  هدرک  تیانع  مامغ  ربا و 
لالظتسا باب  رد  هچنآ  يدوهی  ای  تفگ : مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  تفریم  هدوب  لظتسم  ع )  ) یسوم رب  لج  زع و  رماب  ربا  نآ  تفریم 

رد ع )  ) یسومب تبسن  ناحبس  رداق  ناسحا  نیا  اما  تسین  یفالخ  نآ  رد  دوب و  نانچ  یتفگ  مالع  دزیا  ترـضح  مکحب  مامغب  ع )  ) یـسوم
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زا دعب  هیت و  رد  تما  اب  ع )  ) یـسوم تماقتـسا  زا  لبق  نکیل  دندوب  نادرگرـس  ریحتم و  ناکم  نآ  رد  لیئارـسا  ینب  عیمج  هک  دوب  هیت  نامه 
دومن ناسحا  اطعا و  ص )  ) دمحم ترـضحب  دـحاو  ینغ  ترـضح  هچنآ  دوبن  ع )  ) یـسومب زگره  مامغ  ربا و  نآ  ناکم  نآ  زا  صالختـسا 

رب هتسویپ  هک  دینادرگ  ررقم  ار  يربا  دیجم  دزیا  دیدرگ  ّدلوتم  ردام  زا  دجمالا  یبن  هک  يزور  زا  هک  اریز  دوب  دیزا  لضفا و  نآ  زا  بتارمب 
نیا دیدرگ و  نطوتم  نکاس و  ٍرِدَـتْقُم  ٍکِیلَم  َدـْنِع  ٍقْدِـص  ِدَـعْقَم  ِیف  هتـشگ  ضوبقم  شحوتفرپ  حور  هکنآ  ات  دوب  لظتـسم  وا  كرابم  رس 

ترـضح یلع  ای   357 ص : ج2 ، جاـجتحالا ، تفگ : يدوهی  تسا  نیملاـعلا  ّبر  یبن  ع )  ) یـسوم مارکا  ناـسحا و  زا  دـیزا  نیقیب  ناـسحا 
رثأم ترـصن  رکاسعب  یتخاس و  نشوج  هرز و  نآ  زا  هکنآ  ات  دـینادرگ  مرن  ار  نهآ  ینغلا  هَّللا  مالـس  هیلع  یبن  دواد  نیا  يارب  یلاعت  بجاو 

هک دومرف : ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  دوب ؟ تردـق  توق و  نیا  دـمحم  يارب  اـیآ  یتـخادرپ  داـنع  لـها  هرفک و  داـهج  ازغب و  هدـیناشوپ  دوـخ 
ياطعا مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دمحم  ترضحب  لج  ّزع و  يادخ  اما  تسا  روهـشم  دیجم  دزیا  یبن  دواد  تسد  رد  دیدح  تنیل  همّدقم 

زا هک  یماگنه  ردام  دینادرگ و  مرن  روکشملا  یبن  تسد  رد  ار  روخص  بلص  تیاغب  گنـس  روفغ  ّبر  هک  اریز  دروآ  روهظب  لضفا  نآ  زا 
دزیا لوسر  نآ  تسد  تحت  رد  سدـقملا  تیب  هب  هرخـص  هک  مدـید  میدوب  ساـنلا  ناـجلا و  یبـن  تیار  تحت  رد  ساـمتلا  اعدتـسا و  يور 
لاکن باذـع و  فوخ  زا  لابج  رد  یبن  دواد  یلع  ای  تفگ : يدوهی  دـیدرگ . ریمخ  لثم  هچنانچ  دوب  سلما  مرن و  تیاـغب  سدـقت  یلاـعت و 

زا دـندش  ریاس  لازی  یبن ال  نآ  تقافرب  اههوک  نآ  دومن  لاقتنا  لاـحترا و  هدارا  نوچ  هک  تسیرگ  نادـنچ  لاـصآلا  ودـغلاب و  لاـعتم  دزیا 
تسین لاق  لیق و  هنوگ  چیه  لاقم  نیرد  يدوهی  يا  تفگ : ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  دیـسر  مهب  لاعتم  یبن  نآ  هطـساوب  ار  لابج  نآ  فوخ 

بلطملا دبع  نامدود ، هصالخ  نآ  هک  اریز  دوب  لضفا  دـیزا و  رایـسب  نآ  زا  دومن  ناسحا  اطعا و  لسرلا  متاخ  دـمحمب  لج  زع و  هچنآ  اما 
هک بآ  زا  ولمم  نیسم  گید  زاوآ  لثم  توص  ناشیا  فوج  هنیـس و  زا  فوءرلا  میحر  ترـضح  فوخ  زا  يدومن  بش  زامنب  تماقا  نوچ 

يدوب ناحبـس  دزیا  لوسر  نآ  کیدزن  هک  یـسک  هچنانچ  دـشیم  عومـسم  رهاظ و  دوب  نایلغ  شوج و  رد  دـشاب  هتخورفا  شتآ  يـالاب  رب 
ار بآم  توبن  نآ  باهو  زیزع  ترضح  هکنآ  اب  دوب  يرولا  یبن  نآ  انع  هودنا و  اکب و  ترثک  زا   358 ص : ج2 ، جاجتحالا ، نیا  يدینش و 

بلطم هکلب  دومن  سدقت  یلاعت و  بجاو  ترـضحب  عضخت  عّشخت و  هدارا  سدقم  لوسر  نآ  نکیل  دوب  هدینادرگ  باقع  باذع و  زا  نمیا 
زع و اب  ربمغیپ  نآ  دوب و  نانم  دزیا  یگدـنب  تدابع و  قیرطب  ناشیا  ناوریپ  نابحم و  مـالعا  ناـعیطم و  نایدـتقم و  ءاـمیا  تراـشا و  ناـشیا 

ياهمدـق هکنآ  ات  يدرک  تزعلا  بر  تدابع  هداتـسیا  ناتـشگنا  فارطا  رب  لاس  هد  تدـم  لاـعتم  نمیهم  ترـضح  تیدوبع  هطـساوب  لاـبقا 
دیادش لمحتم  بهاو  دزیا  یگدنب  زامن و  تهجب  بش  یمامت  رد  دیدرگ و  رفصعم  درز و  شرانلگ  راذع  گنر  ربطـس و  مّروتم و  كرابم 

باتع و ناسحا  تمحرم و  يور  زا  تفای  بات  بت و  رد  ملأتم و  تیاغب  ار  بآمتلاسر  نآ  بابرالا  بر  ترـضح  نوچ  دوب  بعت  رد  ملأ و 
یـضعب زا  عماجلا  عماوج  ریـسفت  رد  هَّللا  همحر  یـسربطلا  یلع  وبا  خیـش  یقْـشَِتل ، َنآْرُْقلا  َْکیَلَع  اـْنلَْزنَأ  اـم  هط  هک  دومن  باطتـسم  باـطخ 

دزیا ترضح  یگدنب  تماقا  ماگنه  رد  مدق  ود  رهب  ات  دوب  ملس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبتجم  لوسر  رما  هط  هملک  هک  هدرک  لقن  نیرـسفم 
دومرف ص )  ) دمحم رما  ملاع  دزیا  ترـضح  هیلع  ءانب  يدومن  تماقتـسا  ياپکیب  دجهت  زامن  يادا  تقو  رد  دـجمالا  یبن  نآ  هچ  دومن  ملاع 

هطـساوب هن  نآ  ماکحاب  لمع  يارب  میدومن  نآرق  لازنا  ام  نامزلا  رخآ  لوسر  يا  ینعی  بعتتل  يا  یقـشتل  دیامن  مدق  ود  رهب  ضرا  یط  هک 
اذه عم  يدوب  بعت  تقشم و  رد  بهاو  دزیا  یگدنب  هطساو  هب  بش  یمامت  رد  دش  روکذم  هک  یعونب  ترضح  نآ  هچ  دوب  تقشم  بعت و 

یتسب و دوخ  هنیکیب  هنیس  رب  نامـسیر  ددرگ  یلوتـسم  ورب  باوخ  ادابم  هکنآ  فوخب  يدومن  تماقا  بش  زامنب  نوچ  باطتـسملا  یبن  نآ 
نآ بعت  تقشمب و  یـضار  یلاعت  دزیا  نوچ  يدینادرگ   359 ص : ج2 ، جاجتحالا ، مکحتـسم  رگید  ياج  رب  كرابم  رـس  يالاب  رب  ار  نآ 

تاقوا یـضعب  رد  هک  یتسیرگ  نادـنچ  لاح  نآ  اب  دومن  دوبعم  دزیا  هدـیزگرب  نآ  بعت  رازآ و  تفخب  رما  اذـهل  دوبن  برعلا  مجعلا و  یبن 
امش تاکربلا  ضیاف  تاذ  مرکا  نمیهم  ترضح  ملاع  دیـس  ای  تفگ  بآمتلاسر  ترـضحب  يزور  باحـصا  زا  یکی  هچنانچ  يدش  شوهیب 

نوزحم و هتسویپ  امـش  دینادرگ و  منهج  ملا  رازآ و  عیمج  زا  نمیا  روفغم و  َرَّخََأت  ام  َو  َِکْبنَذ  ْنِم  َمَّدَقَت  ام  ُهَّللا  ََکل  َرِفْغَِیل  همیرک  هقیثوب  ار 
زا هک  مرادـیم  تسود  نم  نکیل  تسا  نینچ  تفگ  روفغ  بر  لوسر  ترـضح  دـیرادیم ؟ هدرزآ  ار  دوخ  هدـش  مه  مغب و  نورقم  ملأـتم و 
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هچنآ اما  درکیم  حـیبست  وا  اب  هتـشگ  ریاس  لاعتم  بهاو  یبن  دواد  اـب  لاـبج  هچ  رگا  مشاـب و  روبـص  دزیا  ترـضح  روکـش  ياههدـنب  هلمج 
زا هوک  نآ  هک  میدوب  يرولا  یبن  ترـضح  اب  ارح  لبج  رد  ام  هک  اریز  دوب  لضفا  رایـسب  نآ  زا  دروآ  لمعب  لسرلا  متاـخ  دـمحم  ترـضح 
ای قیدـص  ای  یبن  ریغب  وت  يالاب  رد  هک  ریگ  رارق  هک  دومرف  لبج  نآب  رـشبلا  دیـس  تقو  نآ  رد  دـمآرد  تکرحب  ص )  ) ترـضح نآ  هوکش 
نآ مکح  تعاطا  ردـقلا و  لیلج  ربمغیپ  نآ  رما  لاثتماب  حوبـس  دزیا  لوسر  نآ  مکحب  هوک  نآ  روفلا  یف  تسین  ریذـپ  ماقم  يرگید  دـیهش 
ریس ماگنه  رد  يزور  میدوب  راتخملا  یبن  ترضح  تمدخ  رد  رافـسا  زا  یـضعب  رد  ام  يدوهی  يا  رگید  تفرگ و  دوخ  رقم  رد  رارق  رورس 

دومرف لج  زع و  لوسر  ترـضح  دمآیم  نوریب  مشچ  بآ  هودنا  نزح و  يور  زا  هوک  یـضعب  زا  هک  میدید  میدیـسر  یهوکب  تحایـس  و 
دیدم تدم  نیزا  شیپ  دیجم  بهاو  لوسر  ای  هک  دیدرگ  دنلب  زاوآ  لبج  زا  تسیچ  هیرگ  هجو  یهودنا و  نزح و  رد  هچ  يارب  لبج  ای  هک 
کلام ترـضح  باقع  باذع و   360 ص : ج2 ، جاـجتحالا ، هب  ار  مدرم  تشذـگیم و  نم  يـالاب  زا  يزور  ع )  ) حیـسم ترـضح  هک  تسا 

زا دیعو  نیا  هک  يزور  نآ  زا  نم  تسا  مدرم  ماسجا  لبج و  راجحا  زا  منهج  شتآ  یگتخورفا  هک  تفگیم : هدومن  دیعو  دـیدهت و  باقرلا 
روهقم راجنهیب  راجحا  نآ  زا  نم  ادابم  هک  مّملأتم  راتفرگ و  مغ  هودنا و  رد  لاح  ات  مد  نامه  زا  هتـسویپ  مدینـش  دیجم  يادـخ  لوسر  نآ 

نآ تشحو  تشهد  زا  هدـینادرگ  نئمطم  ارم  مدروآ  وتب  هانپ  يادـخ  لوسر  ای  مشاب  راتفرگ  خزود  شتآ  باـقع  باذـعب و  راـهق و  دـحاو 
هوک نآ  دینادرگن و  سحن  لبج ، نآ  زا  ارت  سدقم  بهاو  هک  سرتم  لبج  ای  هک  دومرف  سدقألا  یبن  ترضح  نآ  رآ  نوریب  رازآ  فوخ و 

هدومن يرولا  دیـس  ياعد  دینـش  ملـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  زا  دـیون ، نیا  هوک  نآ  نوچ  تسا  سـسؤمان  تیربک  لـبج 
رشب و زا  يدحا  چیه  هک  تفای  کلم  كرابت  یلاعت و  دزیا  ترضح  زا  مالّسلا  هیلع  یبن  نامیلس  نیا  یلع  ای  تفگ : يدوهی  دیدرگ . نکاس 

يدومرف ع )  ) یبن نامیلـس  باب  رد  هچنآ  يدوهی  ای  تفگ : مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  تفاین . تیدمـص  ترـضح  زا  تزع  نآ  کلم 
چیه تهجب  نآ  زا  لبق  هک  هتشرف  هک  اریز  تسنآ  زا  هدایز  هتفای  نانم  بهاو  ترضح  زا  نامزلا  رخآ  لوسر  دمحم  هچنآ  نکیل  تسا  نانچ 

لیئاکیم نآ  دمآ و  دورف  نیمزب  نامـسآ  زا  دوبعم  دزیا  یبن  نآ  هطـساوب  دومنن  طوبه  لوزن و  نامـسآ  زا  نیمزب  نالوسر  ءایبنا و  زا  يدـحا 
میدینادرگ راتخم  ارت  ام  هک  داد  ماغیپ  هداتسرف  امش  تمدخب  ارم  مالـس  زا  دعب  یلاعت  دزیا  ماّلعلا  کلم  لوسر  ای  تفگ  لوزن  زا  دعب  هک  دوب 

محرا ترـضح  هک  تسا  نیمز  نـیازخ   361 ص : ج2 ، جاـجتحالا ، حـیتافم  نیا  شاـب و  مرکم  مـعنم و  هاـشداپ و  یهاوـخ  رگا  هـکنآ  رد 
امـش هارمه  هب  اج  همه  رد  الط  هرقن و  ياههوک  دشاب و  وت  اب  هک  دینادرگ  ررقم  هتـشاد  لاسرا  نیلـسرملا  دیـس  يا  امـش  تمدخب  نیمحارلا 
هدرک ررقم  امش  تهجب  هک  ترخآ  باوث  هجرد  زا  تنمیب  بهاو  هچنآ  اذه  عم  ددرگنرب  امش  نامرف  مکح و  زا  الصا  ددرگ و  ریاد  ریاس و 
نوچ نامز  نآ  رد  ددرگ  امـشب  دـیاع  ناسحا  تقفـش و  نامه  امـش  توف  زا  دـعب  ددرگن و  قحـال  امـشب  تراـسخ  ناـصقن و  چـیه  نآ  رد 

زا نامزلا  رخآ  لوسر  ترضح  دوب  رضاح  ناشن  تنج  لفحم  نآ  رد  دندوب  ناشیا  هدیقعلا  صلاخ  نابحم  هلمج  زا  هک  مالّسلا  هیلع  لیئربج 
ره هک  دینادرگ  راتخم  دومرف و  عضاوت  امشب  عفان  دزیا  ترضح  هَّللا  یبن  ای  تفگ : لیئربج ، دومن  ناشیا  يوسب  هراشا  امیا و  جازمتـسا  يور 
رقف اب  ار  تّوبن  نم  ع )  ) لیئربج یخا  ای  هک  دومرف  لیلجلا  یبن  ترضح  تسامـش  اب  رایتخا  انع  رقف و  زا  ینغ و  تورث و  زا  یئامن  هدارا  هچ 
زور کی  هچنانچ  مشاب  رداق  دـحاوب  جاتحم  رکاش و  هدـنب  ربمغیپ و  هک  مرادـیم  تسود  مدرک و  رایتخا  تزعلا  بر  ترـضح  هب  تجاـح  و 

يایبنا زا  دوخ  ناردارب  هب  قحلم  رـشحم  رد  هکنآ  ات  مشاب  رواد  دزیا  ترـضح  تیانع  رظتنم  هنـسرگ و  رگید  زور  ود  میامن و  لواـنت  ماـعط 
دوجولا بجاو  ترـضح  دومن  توبن  رقف و  رایتخا  هدرک  تورث  یهاشداپ و  كرت  نوچیب  بهاو  یبن  نآ  نوچ  مدرگ  ربکا  دـحاو  ترـضح 

یلا اهلوا  نم  ایند  کلم  زا  مظعا  هبترم  داتفه  تمارک  تعفر و  هجرد  نیا  دومرف و  تیاـنع  همحرلا  یبن  نآـب  تعافـش  هبتر  رثوک و  ضوح 
فنصم  362 ص : ج2 ، جاجتحالا ، دـینادرگ . دوعوم  دومحم  ماقمب  ار  هَّللا  بیبح  نآ  هلا  ترـضح  هاگنآ  سپ  تسنآ  تموکح  اـهرخآ و 

نآ تسا و  تعافـش  ماقم  زا  تراـبع  دومحم  ماـقم  هک  دـیامرفیم  دوخ  تافنـصم  زا  عماـجلا  عماوج  ریـسفت  رد  یـسربطلا  یلع  وبا  باـتک 
زا تعافـش  دـمح و  ءاول  زور  نآ  رد  دـندرگ  رـضاح  ناکم  نآ  رد  نیرخآ  نیلوا و  زا  قئـالخ  ریاـس  ناربمغیپ و  ءاـیبنا و  هک  تسا  یماـقم 

ههبشیب و دیامرف  تما  تئیطخ  تعافش  ای  دیامن  لاعتم  رداق  ترضح  زا  لاؤس  ص )  ) یبن هچ  ره  ددرگ و  تیانع  واب  تزعلا  ّبر  ترـضح 
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نآ رد  ددرگ  میاـق  تماـیق  زور  نوچ  دـیامن و  لوبق  نیقولخم  عیمج  قح  رد  نیلـسرملا  دیـس  نآ  تعافـش  نیمحارلا  محرا  ترـضح  نیقی 
دیزا لضفا و  بتارمب  ناشیا  هبتر  نیا  نامگ  هبئاشیب  دنادرگ و  نّکمتم  مظعا  شرع  يور  رب  ار  لسرلا  متاخ  نآ  ّلج  زع و  ترضح  لحم 

رد هک  دومن  ع )  ) نامیلس يارب  زا  حایر  ریخست  حابصألا  قلاف  ترضح  یلع  ای  تفگ : يدوهی  تسا  مالّسلا  هیلع  نامیلـس  ترـضح  هبترم  زا 
رخآ رهـش  رد  رـصع  تقو  رد  رگید و  رهـش  رد  رهظ  تقو  رد  يدوب و  يرهـش  رد  حابـص  لوا  رد  هچنانچ  دوب  ریاس  دالب  رد  حاور  ودـغ و 

رد ریقح  مجرتم  رظنب  ریـسافت  زا  یـضعب  رد  دوبن  رتمک  هار  هامکی  تّدـم  تفاسم  رگید  رهـش  ات  رهـش  زا  لقا  الف  یتشگ ، رقتـسم  نکمتم و 
نآ هک  دومن  بیترت  ییتشک  مالّسلا  هیلع  انّیبن و  یلع  نامیلس  هک  دیسر  هبنم  نب  بهو  تیاور  زا  خلا  ٌرْهَش  اهُحاوَر  َو  هیاپ  تلالج  هیآ  ریسفت 
نآ نوچ  دوب و  رتشیب  ناینج  نایمدآ و  زا  ناشیا  رکسع  رازه  رارقتسا  تعسو و  هناخ  ره  رد  هناخ و  رازه  ینکر  ره  رد  دوب و  نکر  رازه  ار 

ناکمب و کی  ره  ناشیلاع  لوسر  نآ  هعبت  فئاوط  اـت  يدومرف  مکح  یتشگ  رقتـسم  ریمـض  رد  رفـس  ریـس و  هدارا  ار  نوچیب  ترـضح  ّیبن 
هک يدومن  ناویدب  رما  نآ  زا  سپ  يدنتفرگ  رارق  یتشک  نآ  ناکرا  رد   363 ص : ج2 ، جاجتحالا ، يدوب  ناشیا  نکسم  رقتسم و  هک  لحم 

دزیا یبن  نآ  مکح  بجومب  ناوید  نوچ  دمآرد  دـناوت  نآ  هت  رد  داب  هک  دـینادرگ  عفترم  رادـقم  نآ  ار  نآ  هدـمآرد  بکرم  نآ  تحت  رد 
یتشک نآ  هت  رد  دابعلا  قالخ  ترـضح  رماب  داب  روفلا  یف  دندینادرگیم  عفترم  عرذ  هس  ردـقب  ار  نآ  هدـمآرد  یتشک  نآ  تحت  رد  ناحبس 
كولس ریـس و  ترفاسم و  هتـسویپ  یتشاذگ و  هدرب  رهـش  نآب  يدومرف  ع )  ) نامیلـس ترـضح  هک  ناکم  رهب  یتشادرب و  ار  نآ  يدمآرد و 

حایر ریخـست  باب  رد  هچنآ  يدوهی  ای  هک  دومرف : ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  ترـضح  دوب . ررقم  جـهن  نیدـب  تحایـس  ماـیا  رد  ترـضح  نآ 
اریز تسنآ  زا  لضفا  هدومن  ناربمغیپ  متاخ  هب  نانم  بهاو  ترضح  هک  ناسحا  اطعا و  نکیل  تسا  نانچ  يدومن  نایب  ع )  ) نامیلس هطـساوب 

جورع ریس و  اجنآ  زا  تسا و  هامکی  ریـس  تفاسم و  نآ  دیدرگ و  یـصقا  دجـسم  هناور  هک  یتقو  رد  مارحلا  دجـسم  زا  رـشبلا  دیـس  نآ  هک 
دیـس نآ  جارعم  ماگنه  رد  بش  ثلث  زا  لقا  رد  ار  تایاغیب  تافاسم  نیا  یمامت  تسه  ار  هلاس  رازه  هاـجنپ  تفاـسم  هک  تاومـس  توکلمب 

يالابب هدرب  تنجب  ار  وا  اجنآ  زا  دیبسچ و  نآب  دیدرگ و  ملعب  کیدزن  سپ  دیـسر  دـیجم  شرع  قاسب  هکنآ  ات  هدومن  یط  برعلا  مجعلا و 
هک دیامرفیم  عماجلا  عماوج  ریـسفت  بحاص  تسا و  زبس  هماج  فرفر  هک  دیامرفیم  هغللا  حاحـص  بحاص  دـندینادرگ  فّرـشم  زبس  فرفر 

نوچ دـنیوگ و  فرفر  ار  نآ  دوب  ضیرع  هک  بایث  ره  زا  یئاهـشرف  هک  دـنیوگ  فرفر  ار  تنج  ضایر  یـضعب  تسطاسب و  زا  عون  فرفر 
مشچب ار  لج  زع و  ترضح  تمظع  سپ  دینادرگ  هریخ  ار  لسرلا  متاخ  نآ  رصب  لحم  نآ  رون  دیدرگ  فرشم  فرفر  هب  فرشألا  یبن  نآ 

یبن نآ  بلق  رظنب  هچنآ  نایم  هلصاف  دشن و  رورـس  نآ  یئرم  ربکا   364 ص : ج2 ، جاجتحالا ، دزیا  ترضح  رـس  هدیدب  دروآرد و  رظنب  لد 
يوسب داتـسرف  یحو  سپ  یحْوَأ  ام  ِهِْدبَع  یلِإ  یحْوَأَف  دوب  نآ  زا  رتمک  ای  نامک  ود  هلـصاف  رادـقمب  ناشیا  نایم  دـمآرد و  برعلا  مجعلا و 
دناهتفگ یضعب  هک  هدرک  لقن  روکذم  ریسفت  رد  عماجلا  عماوج  بحاص  نآ . ریغ  هیعرش و  ماکحا  هبیرغ و  مولع  زا  داتسرف  هچنآ  دوخ  هدنب 

امش ات  تشرس  ربنع  تشهب  لوخد  ار  ناشیا  ناتما  لسر و  ءایبنا و  عیمج  هک  داتسرف  یحو  لسر  متاخب  لحم  نآ  رد  ّلج  زع و  ترضح  هک 
داتـسرف و یحو  رـشبلا  دیـس  ترـضحب  رثا  نآ  رد  هک  رگید  قیاقح  یـضعب  تسین و  نکمم  رّـسیم و  هکلب  تسا  مارح  دـیوشن  تنج  لخاد 

ْمُکِـسُْفنَأ ِیف  ام  اوُْدُبت  ْنِإ  َو  ِضْرَْألا  ِیف  ام  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  ِهَِّلل  یلاعت  هلوق  وه  تسا و  رهتـشم  روکذم و  هرقبلا  ةروس  هیآ  رد  دومن  مالعا 
نیا نیماضم  یلاعت  كرابت و  دزیا  ترـضح  ٌریِدَق و  ٍءْیَـش  ِّلُک  یلَع  ُهَّللا  َو  ُءاشَی  ْنَم  ُبِّذَُـعی  َو  ُءاشَی  ْنَِمل  ُرِفْغَیَف  ُهَّللا  ِِهب  ْمُْکبِـساُحی  ُهوُفُْخت  َْوأ 

رب ص )  ) دـمحم همحرلا  یبن  ترـضح  تثعب  ماگنه  اـت  دندیـسر  مهب  نیّیبنلا  با  مدآ  لـسن  زا  هک  نیلـسرم  اـیبنا و  رب  ار  تیادـه  یفاو  هیآ 
لوبق لابقا  تداعسب و  دوخ  ص )  ) لوسر ترضح  دندومنن  نآ  لقث  ترثک  هطـساو  زا  نآ  لمح  لوبق ، دومن  ضرع  نایعا  نآ  مما  ناشیا و 
تما هک  دید  نوچیب  بهاو  ترـضح  نوچ  دندومرف  لوبق  هدومن  هیربلا  دیـس  نآ  تعاطا  زین  تعامج  نآ  درک  ضرع  دوخ  تما  رب  دومن و 
قاسب مرکملا  یبن  ترـضح  هک  یتقو  رد  درادن  نآ  لمح  تردق  تقاط و  ناشیا  هک  تسناد  دـندومن  لوسر  مکح  رما و  لوبق  همحرلا  یبن 
راهظا ناشیاب  هیناث  هّرک  ار  نآ  لقن  هدومن  مالک  نآ  رارکت  مانالا  دیس  مالعا  ماهفا و  رد  دیکأت  دیزم  هطـساوب  مالع  دزیا  دیـسر  مظعا  شرع 
ترضح ِهِّبَر  ْنِم  ِْهَیلِإ  َلِْزنُأ  اِمب  ُلوُسَّرلا  َنَمآ  هک  تفگ   365 ص : ج2 ، جاجتحالا ، تقو  نآ  رد  تزعلا  ّبر  ترـضح  نوچ  دومرف  نالعا  و 

( یناردنزام همجرت   ) زا 619جاجتحالا هحفص 301 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ِِهلُـسُر ال َو  ِِهُبتُک  َو  ِِهتَِکئالَم  َو  ِهَّللِاب  َنَمآ  ٌّلُک  َنُونِمْؤُْملا  َو  هک  دومرف  باقرلا  کلام  باوج  تما  دوخ و  فرط  زا  ماـگنه  نآ  رد  بآـمتلاسر 
نآ يارب  ّلج  ّزع و  ترـضح  دومن  رکذ  تایآ  تصلاخم  تاملک  نیا  لحم  نآ  رد  لسرلا  متاخ  ترـضح  نوچ  ِِهلُـسُر  ْنِم  ٍدَـحَأ  َْنَیب  ُقِّرَُفن 
رخآ لوسر  نآ  زا  دـعب  دـنرآ ، روهظ  لـمع و  زیحب  دـندومن  نآ  لوبق  هچنآ  هکنآ  طرـشب  دومرف  تنج  ترفغم و  رکذ  وا  تما  ترـضح و 

يوسب ار  ام  بآم  عجرم و  هدیزرمآ و  تما  ار  ام  سپ  دیدرگ  نایع  رهاظ و  ناتما  نم و  هب  تبسن  ناسحا  نیا  نوچ  ایادخ  راب  تفگ  نامزلا 
ارت تما  ارت و  هک  دومرف  ریذنلا  ریشبلا و  دیس  باوج  رد  ریصب  دزیا  ترضح  ُریِصَْملا  َْکَیلِإ  َو  انَّبَر  َکَناْرفُغ  هک  دومرف  هچنانچ  نادرگ  دوخ 

اب تسا  هیآ  نیرد  هچنآ  لمع  لوبق  امـش  نوچ  دمحم  ای  تفگ  نامزلا  رخآ  یبن  ترـضحب  نانتمایب  بهاو  ترـضح  نآ  زا  دعب  مدیزرمآ ،
لمع فیلکت  ناشیا  مما  نیشیپ و  يایبناب  نیا  زا  لبق  نم  دندرک و  رما  نیا  رد  تعاطا  زین  امش  تما  دیدومن و  نآ  تمظع  تقشم و  دیادش 

هک دیدرگ  مزال  بجاو و  نم  رب  دیدش  تقشم  دئادش و  همه  نیا  لّمحتم  تّما  امش و  نوچ  دندومنن و  لوبق  مدومن  تیاده  یفاو  هیآ  نیاب 
فیطل زیزع  ترـضح  ینعی  اهَعْـسُو  اَّلِإ  ًاسْفَن  ُهَّللا  ُفِّلَُکی  دومرف ال  هلآ  بهاو  ترـضح  هاگنآ  سپ  میامن  عفر  وت  تّما  وت و  زا  ار  نآ  یتخس 
هچنانچ دیامن  ریخ  لمعب  تما  ره  فیلکت  تردق  تعسو  ردقب  هّزعلا  بر  هکلب  دیامنن  هتبلا  تّوق  تردق و  قوف  امب  فیلکت  ار  يدحا  چیه 

ٍةَّرَذ َلاْقثِم  ْلَمْعَی  ْنَمَف  همیرک  هعیرذـب  هک  اریز  يدـب  رـش و  زا  ینعی  ْتَبَـسَتْکا  اَم  اْهیَلَع  َو  یئوکین  ریخ و  زا  ینعی  ْتَبَـسَک  ام  اـَهل  هک  دومرف 
، ریثک هاوخ  لیلق و  هاوخ  دسر  نآب  دب  کین و  زا  دوخ  لمع  تشاداپ و  ازجب و  يدحا  ره  هبـشیب  ُهَرَی  ارَـش  ٍةَّرَذ  َلاْقثِم  ْلَمْعَی  ْنَم  َو  ُهَرَی  ًاْریَخ 

نوچ ددرگ  نایع  قحـال و   366 ص : ج2 ، جاـجتحالا ، نآ  لـعافب  نآ  يازج  رـش  ریخ و  زا  هرذ  لاـقثم  یتح  ریمطق  هاوخ  ربـتعم و  هاوخ  و 
نیا دـیزمب  ارم  ایادـخ  راب  تفگ  دـید  تما  دوخب و  تبـسن  تیاغیب  تیانع  نیا  هدینـش و  نخـس  نیا  دـیمح  دزیا  ترـضح  زا  دـیجم  لوسر 
یبن ترـضح  نک  لاؤس  یهاوخ  هچ  ره  نامزلا  رخآ  لوسر  ای  هک  دومرف  ناحبـس  دزیا  ترـضح  نادرگ  زارفرـس  رختفم و  ناسحا  تیانع و 

ّلج ّزع و  ترـضح  يامنم  ام  ءاطخ  نایـسن و  هب  هذـخاؤم  ار  ام  راگدرورپ  يا  ینعی  انْأَطْخَأ  َْوأ  انیِـسَن  ْنِإ  انْذِـخاُؤت  انَّبَر ال  تفگ  لاـعتم  دزیا 
هلا ترضح  مکح  ای  رما  هاگ  ره  نیشیپ  ناربمغیپ  مما  اما  میامنن و  نایسن  هب  هذخاؤم  ارت  تما  امش و  مارکا  مارتحا و  هطـساوب  نم  هک  دومرف 
وت تما  زا  نکیل  مدومنیم  حوتفم  هفیاـط  نآ  رب  باـقع  لاـکن و  باذـع و  باوبا  ماباـهو  دزیا  هک  نم  دـناهدرکیم  شومارف  رگا  اـنایحا  ار 

لمع نآب  تبوقع  اطخ و  ناب  هذخاؤم  ار  تعامج  نآ  دندرکیم  ام  ماکحا  رماوا و  رد  اطخ  هقباس  يایبنا  مما  انایحا  رگا  مدـینادرگ و  عوفرم 
تقو نآ  رد  تسنم  دزن  رد  ارت  هک  تزع  تمرح و  تمارک و  تهجب  مدـینادرگ  عـفترم  وـت  تـما  زا  تبوـقع  تـیلب ، نـیا  مدرکیم و  ادایب 

تدایز ناسحا  نم  يارب  يدومن  تمحرم  يور  زا  تما  نمب و  تبـسن  تیطع  ناسحا و  نیا  نوچ  ایادـخ  راـب  تفگ  همحرلا  یبن  ترـضح 
َو ال انَّبَر  تفگ : یبتجم  لوسر  ماگنه  نآ  رد  يامن  لاؤس  یهاوخ  هچنآ  يرولا  یبن  ای  هک  دومرف  یلاعت  كرابت و  يادـخ  ترـضح  نادرگ 

بجاو هقباس  يایبنا  مما  رب  اقباس  هک  هیعرش  فیلاکت  ياهیتخس  دئادش و  رصا  ظفل  زا  اِنْلبَق و  ْنِم  َنیِذَّلا  یَلَع  ُهَْتلَمَح  امَک  ًارْـصِإ  اْنیَلَع  ْلِمْحَت 
مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  یفطصم  دمحم  ياعدتسا  تسنآ  لقث  هانگ و  رـصا  هک  دومرف  هغللا  حاحـص  بحاص  دومن و  هدارا  دوب  مزال  و 

رب ار  نآ  زاب  دوب  بجاو  هفلاس  ياـیبنا  مما  رب  هک  هیعرـش  هلیقث  فیلاـکت  هک  دوب  نآ   367 ص : ج2 ، جاجتحالا ، یلاعت  بجاو  ترـضح  زا 
مما رب  هک  هلیقث  راصآ  نیا  هک : دومرف  بآمتلاسر  باوج  رد  باهو  رداق  ترـضح  نادرگم  لومحم  دـنرادن  نآ  لمح  تقاـط  هک  نم  تما 

رایتخا نیقباس  يایبنا  مما  یگدـنب  زامن و  يارب  نیمز  زا  هعقب  دـنچ  نم  دـمحم  ای  متـشادرب  ملاع  دیـس  يا  وت  مما  زا  دوب  مزال  هفلاس  ياـیبنا 
هک مدـینادرگیم  رومأم  ار  ناشیا  نم  دوب  رود  ناشیا  ياهناخ  زا  اهعقب  نآ  دـنچ  ره  مدرکیمن  لوبق  ار  ناشیا  زامن  عاـقب  نآ  ریغ  رد  مدرک و 

یگمه مدینادرگ و  دبعم  دجسم و  ار  نیمز  یمامت  دجما  لوسر  يا  وت  تما  هطـساوب  نکیل  دنرآ  ياجب  نم  یگدنب  زامن و  هتفر  لاحم  نآب 
مرکالا یبن  يا  وت  تثعب  نامز  زا  شیپ  هقباس  يایبنا  مما  رب  دـئادش  راـصا  زا  زین  نیا  مدرک و  رّهطم  كاـپ و  وت  تما  تهجب  ار  نیمز  هنکما 
هطساوب بآ  نوچ  دیدرگیم  تساجنب  ثولم  نیـشیپ  يایبنا  مما  سابل  دمحم  ای  هاگ  ره  زین  مدرک و  عفر  وت  تما  زا  وت  تمارک  هطـساوب  دوب 

زین نیا  مدینادرگ و  رهطم  روهط و  ار  بآ  ردـقلا  لیلج  یبن  يا  وت  تّما  تهجب  اما  دـندرکیم  ضارقم  ار  سجنتم  لحم  دوبن  رهطم  مما  نآ 
ار دوخ  نیبارق  نیشیپ  ناربمغیپ  مما  دش و  عفترم  وت  تما  زا  مانالا  ّیبن  يا  وت  مارتحا  مارکا و  هطـساو  زا  وا  دوب  هقباس  مما  راصا  دئادش و  زا 
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ار ناشیا  ینابرق  رگا  دندروآیم . سدـقملا  تیب  هب  هتفرگ  دوخ  شود  رب  هدـیعب  لزانم  زا  دـندرکیم  عزن  هجوت  اب  دوهع  روذـن و  تهجب  هک 
دومرفیم و تعجارم  دوخ  لاحم  نطوم و  هب  لابلا  هفرم  لاحشوخ و  سک  نآ  دومنیم و  لکا  ار  نآ  ات  مداتـسرفیم  یـشتآ  مدرکیم  لوبق 
ج2، جاجتحالا ، ینابرق  لوبق  لحم  اما  دومنیم  تدواعم  دوخ  ماقمب  ملأتم  برطـضم و  تیاغب  مغ و  نزح و  لاـمک  اـب  مدرکیمن  لوبق  رگا 
ار وا  میامن  وت  تما  ياینغا  ینابرق  لوبق  رگا  نم  بیبح  يا  مدینادرگ و  وت  تما  يارقف  نیکاسم و  مکـش  ملاع  دیـس  يا  ارت  تما   368 ص :

راصآ زا  زین  نیا  مرادرب و  ایند  دـئادش  تابوقع و  هتبلا  هتبلا  سک  نآ  زا  میامنن  ینابرق  لوبق  رگا  منادرگ و  روجأم  هفعاضم  فاعـضا  رجأـب 
رد بش و  تملظ  نیع  رد  دوب  ضرف  زامن  هاجنپ  ناشیا  رب  هک  دوب  نآ  ناینیـشیپ  مما  راصآ  زا  اضیا  متـشادرب و  وت  تما  زا  دوب و  هفلاس  مما 
وت تما  رب  متشادرب و  امش  مارکا  تزع و  هطساوب  وت  تما  زا  اما  مدینادرگ  بجاو  هقباس  مما  رب  هک  دوب  اهیتخـس  دیادش و  زا  نیا  زور  نایم 

ضرف تقو  هاـجنپ  رد  ار  زاـمن  هاـجنپ  دّـمحم  اـی  هفلاـس  مما  رب  متخاـس و  بجاو  ناـشیا  طاـشن  تاـقوا  رد  راـهن  فارطا  لـیل و  فارطا  رد 
جنپ رد  زامن  جـنپ  ارت  تما  دـش و  عوفرم  وت  تما  زا  یتخـس  راصآ و  نیا  دوب و  نیقباس  يایبنا  مما  دـیادش  راصآ و  زا  زین  نیا  مدـینادرگ و 

ام دندیناسریم  روهظ  ّزیحب  هنسح  هفلاس  مما  رگا  وت و  تما  هطـساوب  متـشاد  ررقم  هناگجنپ  زامن  نیرد  ار  تعکر  هاجنپ  باوث  رجا و  تقو و 
کی نامه  ناشیا  هدحاو  هئیس  ضوع  رد  زین  میدینادرگیم و  لجـسم  هفیاط  نآ  لمع  ناوید  رد  هنـسحکی  ناشیا  هنـسح  کی  ضوع  رد  زین 

یبن يا  وت  تما  زا  دئادش  نیا  اما  دوب و  هفلاس  مما  ياهیتخـس  راصآ و  زا  مه  نیا  دیدرگیم و  بوتکم  موقرم و  مما  نآ  لمع  رتفد  رد  هئّیس 
ناشیا لمع  ناوید  رد  هئّیس  کی  نامه  ارت  تّما  هدحاو  هئّیس  متخاس و  هنـسح  هدب  ضوعم  ار  ناشیا  هنـسحکی  میدینادرگ و  عوفرم  دجمألا 

باوث و دندیناسریمن  روهظ  لوصح و  ّزیحب  ار  نآ  نکیل  يدومنیم  هنـسح  لعف  دصق  یکی  ناینیـشیپ  مما  رگا  زین  مدینادرگ و  نایع  موقرم و 
وا  369 ص : ج2 ، جاجتحالا ، لمع  ناوید  رد  هنسح  کی  ریخ  لعف  دصق  درجمب  امش  تما  تهجب  اما  يدشن  یملق  سک  نآ  هطساوب  هنسح 
زا دیاب و  هنـسح  هد  باوث  دش و  روکذم  هک  یعونب  هنـسحکی  نآ  لمع ، زا  دعب  اِهلاْثمَأ  ُرْـشَع  ُهَلَف  ِۀَنَـسَْحلِاب  َءاج  ْنَم  هقیثوب  ددرگ و  لّجـسم 

ددرگن نایع  لّجسم و  نآ  لعف  نودب  هئّیس  وا  لمع  ناوید  رد  ددرگن و  ینسم  هئّیس  دصق  زا  ددرگ و  يزجم  هئّیس  نامه  هب  هئّیـس  کی  لمع 
هاـنگ تئیطخ و  لـعف  بکترم  هاـگ  ره  هقباـس  ياـیبنا  مما  زین  دـیدرگ و  عـفترم  وـت  تما  رب  دوـب و  هفلاـس  مـما  راـصآ  دـیادش و  زا  نـیا  و 

مکحا مکحب  نیملاعلا  بر  هکیـالم  زا  رگید  کـلم  اـی  نیبتاـکلا  مارک  ینعی  دـندینادرگیم  بوتکم  وا  هناـخ  رد  رب  ار  وا  هاـنگ  دنتـشگیم 
ذیذل و بنذـم  قاذـمب  هک  یماعط  ره  هک  دوب  نانچ  ناشیا  هانگ  هبوت  دـندینادرگیم و  بوتکم  موقرم و  وا  هناخ  ردـب  ار  وا  هانگ  نیمکاحلا 

سدـقا دزیا  مکحب  سک  نآ  رب  ةویحلا  ةدـم  هبوت  زا  دـعب  يدرک و  مارح  هبوـت  درجمب  وا  رب  ماـعط  نآ  مـالع  زیزع  تر  ضح يدوب  رتسود 
هانگ نآ  رب  رافغتـسا  هبوت و  لاس  دـص  ای  لاس  داتـشه  ای  لاس  هاجنپ  یتشگ و  هانگ  کی  بکترم  هفلاس  يایبنا  مما  زا  رگا  يدـشن و  لـالح 

اما دوب  ناینیـشیپ  مما  دـیادش  راصآ و  زا  نیا  مدومرفیمن و  تبوقع  عون  کیب  اـیند  رد  ار  وا  اـت  مدومنیمن  وا  هبوت  لوبق  نم  يدرک  راـجنهان 
لاس یس  یعمج  ای  دنک  هانگ  لاس  تسیب  هَّللا  بیبح  يا  وت  ناتما  زا  یکی  رگا  هچنانچ  متـشادرب  همحرلا  یبن  يا  وت  تما  زا  ار  اهیتخـس  نیا 
ۀفرط رگا  هکلب  دـنیامرف  تعجر  تمادـن و  راهظا  هدومن  تبانا  هبوت و  نآ  زا  سپ  دـنیامن  هانگ  رزو و  لامعتـسا  لاس  دـص  ای  لاس  لهچ  اـی 

لوسر ترضح  منادرگن  روهقم  بذعم و  ار  وا  الصا  منادرگ و  روفغم  ار  وا  هانگ  یمامت  دیامن  ینامیـشپ  هبوت و  دوخ  لمع  لعف و  زا  نیعلا 
ناسحا و همه  نیا   370 ص : ج2 ، جاجتحالا ، هاگ  ره  ایادـخ  راب  تفگ  مالع  بهاو  ترـضح  زا  مالک  ام ال  ناسحا  تیؤر  زا  دـعب  یبتجم 
هچ ره  لابقا  ام  لوسر  يا  تفگ : لاعتم  دزیا  نادرگ . زارفرـس  زاتمم و  تّما  اـب  ارم  نآ  دـیزمب  يدومن و  مناـتما  هدـنب و  نیاـب  تبـسن  اـطعا 

یبن ای  تفگ : هرکذ  یلاعت  كرابت و  ترـضح  ِِهب  اَنل  َۀَقاط  ام ال  اْنلِّمَُحت  َو ال  انَّبَر  هک  دومرف : دوبعم  دزیا  لوسر  ترـضح  نک . لاؤس  یهاوخ 
هفلاس و يایبنا  مما  رب  نم  مکح  رما و  بجومب  هک  ملأ  ایالب و  مظع  مدـینادرگ و  لومعم  وت  تماـب  تبـسن  تمحرم  ناـسحا و  نیا  همحرلا 

ناقلخ زا  هفیاط  چـیه  رب  هک  دوب  نانچ  ممکح  رما و  میاد  متـشادرب و  وت  تما  زا  يرولا  یبن  يا  ار  نآ  یگمه  يدـش  لزنم  مدآ  ینب  ریاـس 
ملاع دیـس  ترـضح  مد  نآ  رد  مدرگ  مهل  ۀـقاط  امب ال  وت  تما  فیلکتب  یـضار  فیکف  میامنن  نامز  چـیه  ناشیا  تقاـط  قوف  اـمب  فیلکت 

رزو و زا  تمادـن  هبوت و  هک  ره  وت  ناتما  هک  دومرف : باوج  رد  تزعلا  بر  ترـضح  اـنالْوَم  َْتنَأ  اـنْمَحْرا  َو  اـَنل  ْرِفْغا  َو  اَّنَع  ُفْعا  َو  تفگ :
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دوخ تنج  تیانع  ناسحا و  زا  مورحم  سویأـم و  تیـصعم  نآ  هلیـسوب  منادرگ و  دوخ  ترفغم  تمحر و  بجوتـسم  ار  وا  دـیامن  تئیطخ 
لسرلا متاخ  ای  هک  دومرف : ّلج  ّزع و  ترضح  لحم  نآ  رد  َنیِِرفاْکلا . ِمْوَْقلا  یَلَع  انْرُْصناَف  هک  دومرف : ص )  ) هَّللا بیبح  هاگنآ  سپ  منادرگن 

رهق تردـق و  دـشاب  هایـس  يو  هاگرد  هک  يدیفـس  لاخ  هچنانچ  دـنانیقولخم  ریاس  رـصب  رد  وکین  رظن و  رد  زیزع  تیاغب  نیمز  رد  وت  تما 
یقاب دنریگ و  دوخ  یگدـنب  تمدـخب و  دـنهاوخ  ارک  ره  تسا  نایع  حوضو و  يور  زا  هدایز  نایمدآ  ریاس  رب  نأشیلاع  لوسر  يا  وت  ناتما 

ج2، جاجتحالا ، ءایبنا  لسر و  ریاس  زا  امـش  مارکا  مارتحا و  دیزم  هطـساوب  تسین  مرکألا  یبن  يا  وت  تما  مادختـسا  تردـق  ار  مما  فئاوط 
يور زا  مزال  بجاو و  نم  رب  نامزلا  رخآ  لوسر  ای  هک  دومرف : هلا  بهاو  ترـضح  هاـگنآ  منمیهم  دزیا  ترـضح  هک  نم  دزن  رد   371 ص :

نیلـسرملا دیـس  يا  وت  نید  ریغب  نیمز  برغ  قرـش و  رد  هکلب  منادرگ  ناـیدا  یماـمت  زا  نسحا  رهظا و  ارت  نید  هک  تسا  ناـهرب  تجح و 
چیه دهد  هیزج  وت  نید  لها  هب  هک  یـسک  اب  هیربلا  یبن  يا  وت  نید  زجب  مرادرب و  نیمز  لها  زا  للم  یمامت  مراذگن و  یقاب  نیئآ  بهذـم و 

ع)  ) یلع اـی  تفگ : يدوهی  دـیناسر  ماـقم  نیاـب  ماـیتلا  قدـص  مـالک  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملا  ریما  نوـچ  مراذـگن  نیمز  يور  رد  نید 
رما و داقنم  عیطم و  ماش  حبـص و  رد  ار  تیرافع  هفیاط  نآ  دومن و  مالّـسلا  هیلع  نامیلـس  هطـساوب  نیطایـش  ریخـست  نیملاعلا  بر  ترـضح 

ردـقلا لیلج  یبن  نآ  دـیدرگیم و  رّوصت  نامیلـس  رونا  ریمـض  رد  هک  روص  لیثامت  براحم و  زا  هچنآ  ات  دـینادرگ  ماقمیلاع  یبن  نآ  مکح 
ریـسفت بحاص  دـندینادرگیم . رداص  رهاـظ و  روهظ  هصنم  رب  روفلا  یف  ترـضح  نآ  تدارا  درجم  هب  تعاـمج  نآ  يدرک  نآ  عوقو  هدارا 

ینعی تسا  هفیرـش  تویب  زا  ترابع  بیراحم  هک  مالّـسلا  هیلع  قداصلا  دـمحم  نب  رفعج  قطانلا  ماما  ترـضح  زا  درک  لقن  عماـجلا  عماوج 
رّوصت ار  نآ  رّوصم  هک  تسا  یتروص  ره  لیثامت  دـندیناسریم و  روهظ  لمع و  زّیحب  دـبعم  نآ  رد  روفغ  دزیا  تدابع  هک  روصق  دـجاسم و 

ریما نآ  ریغ  راجـشا و  تروص  لثم  تسا  تاـناویح  ریغ  روص  رّوصت  زا  تراـبع  لـیثامت  دـناهتفگ  یـضعب  هریغ و  ناویح و  زا  دـشاب  هدرک 
نأشیلاع یبن  نآ  نامرف  رما و  دایقنا  تعاطا و  نامیلس و  تهجب  ناوید  ریخـست  باب  رد  هچنآ  يدوهی  ای  تفگ : مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا 

تسنآ زا  هدایز  نامزلا  رخآ  لوسرب  تبسن  ناحبـس  رداق  ترـضح  ناسحا   372 ص : ج2 ، جاجتحالا ، اطعا و  نکیل  دوب  نانچ  يدرک  ناـیب 
تّوبن هب  رارقا  تهج  زا  ار  ناوید  نانم  بهاو  ترضح  دندوب و  نایصع  رفک و  رب  میقم  نیطایـش  نآ  یمامت  نامیلـس  رخـسم  ناوید  هک  اریز 

یبن تمدخب  ناید  دزیا  یگدنب  تعاطا و  هطـساوب  ناشیا  فارـشا  نایّنج و  هعـست  فیاوط  زا  اذـهل  دـینادرگ  نامیاب  رّخـسم  ناربمغیپ  متاخ 
نآ متـشذگ و  اجنآ  زا  نم  دندوب  هنجأ  زا  رماع  نب  ورمع  ینب  زا  رگید  رفن  تشه  نیبیـصن و  زا  نایّنج  نآ  زا  یکی  دـندمآ  ناجلا  سنالا و 
رد یلاعت  كرابت و  يادـخ  ترـضح  هک  دـناتعامج  نآ  هفیاط  نیا  ریمع و  بضاه و  هاضن و  نابزرم و  ناـکلمه و  مدـید و  ار  تعاـمج 

ناـمز نآ  رد  دـنرفن  هن  ناـشیا  َنآْرُْقلا و  َنوُعِمَتْـسَی  ِّنِْجلا  َنِم  ًارَفَن  َکـَْیلِإ  اْنفَرَـص  ْذِإ  َو  هک : دـیامرفیم  ناـشیا  قـح  رد  ناـعذالا  مزـال  نآرق 
دنتشگ فرشم  ننملا  وذ  ترضح ، لوسر  تمدخب  نج  فارـشا  نایعا و  نوچ  دنتـشاد  تماقا  لخن  نطب  رد  ناحبـس  رداق  لوسر  ترـضح 

َْنل ْنَأ  ُْمْتنَنَظ  امَک  اوُّنَظ  ْمُهَّنَأ  َو  دنتفگ : دندرک و  ترذعم  رد  عورش  ناشیا  دیدمآ  رید  ارچ  هک  دیسرپ  هفیاط  نآ  زا  دیجم  دزیا  یبن  ترضح 
دزیا ترـضح  زونه  هک  دوب  نانچ  ناینج  ام  نامگ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ای  دـنتفگ : تعامج  نآ  ینعی  ًادَـحَأ  ُهَّللا  َثَْعبَی 

داشرا و هطـساوب  لاحلا  ار  امـش  لاعتم  بهاو  ترـضح  هک  دیدرگ  ام  قیقحت  نوچ  دومنن  لاسرا  تما  تیادـه  تهجب  يداه  لوسر  لاعتم 
عرش بادآ  میلعت  هتشگ  فرشم  هیربلا  دیس  يا  وت  تعفنملا  ریثک  تبحص  فرش  زا  ات  میدیسر  تمدخب  هتـشاد  لاسرا  لاض  بابرا  تیاده 

ص)  ) همحرلا یبن  ترـضح  میئاـمن  داـشرا  میلعت و  کـی  ره  اـم  ار  دوخ  ياـبرقا  ماوقا و  هدرک  تعجارم  دوخ  ناـطواب  هتفرگارف  ارت  تلم  و 
رـضاح هتـشادرب  ار  دوخ  ماوقا  ریاشع و  هعبت و  هدومن  شیوخ  لزانمب  تدواـعم  هک  دـیاب  کـی  ره  امـش  دومرف   373 ص : ج2 ، جاجتحالا ،

نآب تعیابم  هدمآ  رشبلا  دیس  تمدخب  رفن  رازه  داتفه  ات  هتـشادرب  ار  دوخ  ماوقا  کی  ره  مامت  تعرـسب  هدومن  لمع  هدومرفلا  بسح  دیوش 
هک ترذعم  دنتفرگ و  مالسا  لها  حیاصن  مائل و  هرفک  داهج  مارحلا و  هَّللا  تیب  جح  ةاکز و  زامن و  هزور و  بادآ  میلعت  دندومن و  ترضح 
رفک كرـش و  قیرط  دنتـشگ و  هارمگ  یمامت  ام  ماوقا  نیا  ص )  ) هَّللا لوسر  ای  دنتفگ : هک  دوب  نآ  دـندیناسر  ترـضح  نآ  فرـشا  ضرعب 
يا وت  تداعس  اب  تبحص  تفایرد  فرش  زا  هقیفوت  نسح  هَّللا و  دمحب  دندادیم  ننملا  وذ  بهاو  ترضحب  نز  دنزرف و  تبـسن  دنتـشادرب و 
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ناحبس رداق  ترضح  زا  نانتما  ناسحا و  نیا  يدوهی  يا  تفگ : هَّللا  یلو  ترضح  هاگنآ  دندش  دعستسم  تلم  نید و  كارداب  همحرلا  یبن 
هزنم و هَّللا  ناحبس  هک  دومرف  نآ  زا  دعب  دش  عقاو  نامیلس  ترضحب  تبسن  هک  تسا  نآ  زا  دیزا  لضفا و  بتارمب  ناربمغیپ  متاخ  هب  تبـسن 

دّرمتم اهریغ  نج و  و  نیطایش ؟؟؟ هکنآ  زا  دعب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دمحم  تلاسر  راهظا  توبن و  تابثا  هطـساوب  هک  یقلاخ  اّربم 
هک تسنانچ  نیطایـش  ناـمگ  معز و  دـینادرگ و  ناـجلا  سنـالا و  یبن  نآ  رخـسم  عیطم و  دـندوب  نـالوسر  اـیبنا و  رثکا  ناـمرف  مکح و  زا 

داشرا و نیلـسرملا  دیـس  نآ  ات  دینادرگ  ثوعبم  سنا  نج و  رب  ار  ترـضح  نآ  دـیجم  رداق  اذـهل  دـیدرگ  دـلوتم  یـسک  زا  دزیا  ترـضح 
نآـب تّنمیب  بهاو  دوب و  روفغ  بر  یبـن  روضح  ییحی  هک  تسا  روهـشم  روکذـم و  ناـنچ  یلع  اـی  تفگ  يدوـهی  دـیامن : نیلقث  تیادـه 

ززعم و ار  زیزع  یبـن  نآ  دومن و  تمکح  ملح و  مهف و  ناـسحا   374 ص : ج2 ، جاجتحالا ، توبن و  هبتر  ياطعا  توبص  مایا  رد  ترـضح 
بنذ و بحاـص  هکنآ  اـب  دوب  ناور  بآ  ياـهیوج  لاـثم  رب  ناـشیا  مشچ  فارطا  هک  تسیرگ  نادـنچ  ترـضح  نآ  اذـه  عم  دوـمرف  مرکم 

بر تعاطا  اـضر و  ریغب  یتشاد و  لاغتـشا  لاـعتم  دزیا  یگدـنب  رد  لاـصو و  موص  رد  مادـم  دوب و  نـالان  نوزحم و  هتـسویپ  دوبن  نایـصع 
رگید زور  دـیامنن و  اذـغب  لیم  الـصا  دـسر  رخآب  موص  زور  نوچ  هک  تسیموص  زا  ترابع  لاـصو  موص  زیزع  يا  یتشادـن . هویـش  تّزعلا 

يدوهی ای  تفگ : یلع  نینمؤملا  ریما  دوب  زیاج  هقباس  يایبنا  عرـش  رد  نیا  رتشیب و  ای  دنک  نینچ  زور  هس  هاوخ  دـنک  هزور  تین  نآب  هتـسویپ 
، متاخ دمحمب  لج  زع و  ترضح  هچنآ  اما  تسنانچ  يدومن  نایب  یلاعت  كرابت و  دزیا  یبن  نآ  يوقت  توبن و  ییحی و  دهز  باب  رد  هچنآ 

دمحم ترـضح  اما  دوبن  یتسرپتب  نایحا  تیلهاج و  مایا  هک  دوب  ینامز  رد  ییحی  هک  اریز  دوب  لضفا  نآ  زا  دومن  اطعا  ناـسحا و  لـسّرلا 
ماّیا رد  زگره  هتفای  نیطایـش  بازحا  ناـثوا و  هدـبع  نیب  اـمیف  توبـص  ماـیا  رد  تمکح  مهف و  تّزعلا  بر  زا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 

لاح و شوخ  تعامج  نآ  طاشن  رورـسب و  يدومنن و  فئاوط  نآب  لـیم  تبغر و  الـصا ، ناـشیا  روضح  نشج و  ناـمزا  رورـس و  داـیعا و 
میرک یبن  نآ  هک  اریز  یتفگن  مالعلا  یبن  نآ  مائل  هرفک  نآـب  غورد  زگره  يدومرفن و  هبقاـعلا  میخو  هفیاـط  نآـب  تبغر  یتشگن و  رورـسم 

ترـضح نآ  ضرع  هب  یعمج  يدوب  لاـصو  موص  رد  رثکا  لـقا و  هتفه و  رد  لاـعتم  دزیا  یبن  نآ  يدوب و  میلح  قداـص و  نیما و  هتـسویپ 
ات هتشگن  حناس  رداص و  تئیطخ  رزو و  امش  زا  يدرگیم و  تقـشم  دیادش و  نیا  لّمحتم  ارچ  هزعلا  بر  لوسر  ای  هک  دندینادرگ  ضورعم 

لثم نم  هک  دومرفیم  تما  باوج  رد  همحرلا  یبن  نآ  يدرگ  تمحز  بعت و  نیا  لفکتم  بکترم و  نآ   375 ص : ج2 ، جاجتحالا ، هلیسوب 
یتسیرگ نادنچ  ترـضح  نآ  دهد و  بآ  ماعط و  باهو  دزیا  ارم  دهاوخ  هاگ  ره  منمیهم  ترـضح  تیانع  لظب  نم  هتـسویپ  متـسین و  امش 
نینمؤملا ریما  ای  تفگ  يدوهی  دوبن . لسرلا  متاخ  نآ  اب  مرج  بنذ و  هکنآ  اب  ّلج  ّزع و  يادخ  سرت  زا  يدش  رت  نآ  زا  ناشیا  يالصم  هک 

رد هچنآ  يراصن  يدوهی  يا  تفگ : مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  دیدرگ . ملکتم  توبص  مایا  رد  وا  موق  معزب  میرم  نب  یـسیع  نیا  (ع )
هدلاو هدجام  زا  نوچ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دمحم  اما  تسین  یفالخ  نآ  رد  دنقداص و  دنیوگیم  دهم  رد  میرم  نبا  حیسم  ملکت  باب 

كرابم ياهبل  تشادرب و  نامـسآ  يوسب  تسار  تسد  دز و  نیمز  رب  پچ  تسد  مدق  كرابم  نآ  مد  نامه  دیـسر  نیمزب  دیدرگ و  دلوتم 
عمال عطاس و  يرون  ناجلا  سنـالا و  دیـس  نآ  ناـهد  زا  دـینادرگ و  كّرحتم  تنمیب  هدـننیرفآ  دـیحوتب  دـیجم  دزیا  هدـیزگرب  نآ  ار  دوخ 

يرصب هک  درک  لقن  ۀغللا  حاحص  بحاص  دندروآرد  رظنب  مامتلاب  ار  نآ  یلاوح  ماش و  يرـصب  رود  روصق و  هکم  لها  یگمه  هک  دیدرگ 
و دنیوگ . یئارصب  فیس  دنهد و  ناکم  نآب  فیس  تبسن  دسر و  ماجناب  لحم  نآ  رد  بوخ  رایسب  فویس  هک  ماش  تیالو  رد  تسیعـضوم 

نآ رون  ناعمل  زا  دـلوت  تقو  رد  هکم  لها  روظنم  یئرم و  نمی  یـضارا  زا  نآ  یحاون  یلاوح و  ریمح و  ياهارـس  اهرـصق و  يدوهی  يا  زین 
روظنم نآ  یلاوح  زاریـش و  تایالو  تاراـمع  ریاـس  سراـف و  رخطـصا  رود  روفغ  بر  لوسر  نآ  رون  وترپ  زا  زین  دـیدرگ و  نمیهم  لوسر 
ناشیا رون  ناعمل  زا  نامزلا  رخآ  لوسر  نآ  تداعـس  اـب  تدـالو   376 ص : ج2 ، جاجتحالا ، بش  رد  ناهج  یمامت  دـیدرگ و  هکم  ناـکس 

دندش و نیگمغ  هتشگ  عّزفتم  نیعل  نیطایـش  سنا و  نج و  هرفک  هکنآ  ات  دیدرگ  نانج  ناتـسوب  ناوضر و  هضور  دننام  هکلب  نابات  رونم و 
لوـسر موزل  تّرـسم  مودـق  تنمیم  زا  لوزن  دوعـص و  بش  نآ  رد  هکئـالم  جاوـفا  هدـش و  حـناس  رداـص و  هثداـح  نیمز  رد  هـتبلا  دـنتفگ :

همه نآ  دندوب و  برطـضم  یـضعب  طقاستم و  یـضعب  بش  نآ  رد  زین  موجن  دـندومرفیم و  سدـقم  دزیا  سیدـقت  حـیبست و  دـندومنیم و 
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نیطایـش تداعـس  بحاص  نآ  تدالو  زا  لبق  نوچ  دوب و  دالب  راـصما و  یماـمت  ياههنکـس  تهجب  ترـضح  نآ  دـالیم  ناـشن  تمـالع و 
نیطایش اب  هثداح  بئاجع  نآ  تدهاشم  تیؤر و  هطساوب  سیبلت  رپ  سیلبا  دوب  میـس  نامـسآ  ات  تحایـس  ریـس و  توق  تردق و  ار  نیعالم 

اب نیعل  نآ  دوبعم  دزیا  مکحب  هک  دوب  هدیسرن  لّوا  نامسآب  زونه  دومن  هثداح  نآ  عوقو  تّلع ، جازمتسا  عامتسا و  هثلث و  تاومس  ریس  دصق 
نآ تلاـسر  هیاـپ  تعفر  تّوبن و  هبتر  تلـالج  زا  دـیدرگ و  دودرم  عوـنمم و  تاومـس  دوعـص  جورع و  ریـس  زا  دوـخ  نیعـالم  هعبت  ریاـس 

سویأم مورحم و  ةزعلا  بر  هکیالم  لاوقا  ندینـش  هدـیدزد  عمـس و  قارتسا  تاومـس و  دوعـص  زا  تمایق  مایق  ات  تدـالو  زور  زا  ترـضح 
جورع دوعـص و  رد  میرم  نب  یـسیع  ّدلوت  مایا  ات  نیطایـش  هک  دومن  نایب  رکذ و  روکذم  ریـسفت  رد  عماجلا  عماوج  ریـسفت  بحاص  دیدرگ .

نیـضراب تعجارم  هدومن  هعبـس  تاومـس  هنکـس  هکیـالم  زا  عمـس  قارتـسا  جورع  زا  دـعب  نیعـالم  نآ  هتـسویپ  دـندوبن و  عونمم  تاوـمس 
هکیالم زا  عمس  قارتسا  هعبس و  تاومس  دوعص  زا  نیطایش  دیدرگ  ّدلوتم  ع )  ) یـسیع نوچ  هنع  هَّللا  یـضر  سابع  نبا  تیاورب  دندومنیم و 
نامزلا رخآ  لوسر  نوچ  دـندرکیم و  دّدرت  ناکم  نآب  ات  هک  نامـسآ   377 ص : ج2 ، جاجتحالا ، هس  زا  ـالا  دـندش  عنتمم  بجتحم و  یلعا 
تلالج تهجب  دـنیامن  برط  سوه و  نیا  هدارا  هاگ  ره  دنتـشگ و  عونمم  هعبـس  تاومـس  دوعـص  جورع و  زا  هلاض  هفیاط  نآ  تفای  دـلوت 

نآ بهش  كرابت و  یمرب  هکیالم  بهاو  دزیا  ترضح  مکحب  برعلا  مجعلا و  یبن  نآ  تدالو  زور  زا  تیاده  داشرا و  بحاص  نآ  توبن 
ترـضح نآ  هک  تسنانچ  نامگ  ار  یـسیع  موق  یلع  ای  تفگ : يدوهی  تماـیق  زور  اـت  دـننادرگیم  بجتحم  عونمم و  جورع  زا  ار  نیعـالم 

: هک تفگ  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  دومنیم  تمارک  تحـص  هتخاس و  ضرم  نآ  زا  ءيرب  ار  تما  صربا  همکا و  ّلـج  ّزع و  تردـق  نذاـب و 
عفاش نآ ، تاقوا  زا  یتقو  رد  هچنانچ  دنتفای  تحص  افش و  تّما  تاهاعلا  يوذ  زا  ریثک  یعمج  ص )  ) دمحم ترـضح  ياعدب  اما  دوب  نانچ 

بحاص هک  ترضح  نآ  باحصا  زا  یکی  لاح  زا  یمارگ  لفحم  یماس و  سلجم  نیدعـستسم  زا  یکی  هک  دوب  هتـسشن  یعمج  اب  تاصعلا 
هدـش هجوج  لاثم  رب  هک  دـیدرگ  یئالبب  التبم  امـش  باحـصا  زا  ینالف  یبتجم  لوسر  ای  تفگ : دومن و  لاؤس  دوب ، صاخ  تفوک  زا  شارف 

زا صخش  نآ  هنیعب  دیدرگ  رـضاح  نوچ  دومرف  ضیرم  نآ  راضحاب  رما  دومحملا  یبن  ترـضح  دنامن  رب  لاب و  رد  رپ  شیر و  ار  وا  الـصا 
هطـساوب اعد  چیه  یتسردنت  تحـص و  مایا  رد  وت  هک  دیـسرپ  یلتبم  نآ  زا  دیجم  دزیا  لوسر  هدش  اپ  رپیب و  هجوج  لثم  الب  جنر و  تّدـش 

فوخ و رد  ترخآ  باقع  باذـع و  زا  هشیمه  ص )  ) هَّللا لوسر  ای  یلب  تفگ : يدرکیم ؟ دوخ  تلذ  هانگ و  تئیطخ و  رزو و  یـضعب  عفر 
هانگ هطساوب  ترخآ  رد  باقع  باذع و  هنوگ  ره   378 ص : ج2 ، جاجتحالا ، ارم  بر  ای  هک  متفگیم  مدرکیم و  اعد  هتسویپ  مدوب و  هشیدنا 

ات ینادرگ  بذعم  باذع  هیلب و  نآب  ایند  راد  رد  الجعم  ارم  هک  تسنآ  تایطعلا  بهاو  يا  وت  زا  سامتلا  اعدتـسا و  درک  یهاوخ  تئیطخ  و 
: تفگ یلاعت  كرابت و  دزیا  لوسر  ینادرگن . بقاعم  تبوقع  عون  باذع  هب  هدـینادرگ  لظتـسم  دوخ  تمحر  لظ  ظفح  رد  ترخآ  رد  ارم 
زا مالک  نیا  رامیب  درم  نآ  نوچ  ِراَّنلا  َباذَـع  اِنق  َو  ًۀَنَـسَح ...  اْینُّدـلا  ِیف  اِنتآ  انَّبَر  هک : يدـشن  ملکتم  یعدتـسم و  تاملک  نیدـب  ارچ  نالف 
مد ناـمه  رد  دـیدرگ  منرتم  ملکتم و  تاـیآ  تقداـصم  تاـملک  نآـب  روفغ  بر  لوسر  نآ  مکحب  روفلا  یف  دینـش  راـتخملا  یبن  ترـضح 
رتش هچ  نانچ  درم  نآ  تعاس  رد  دینادرگ و  مه  مغیب و  هدیشخب  افـش  ملا  هیلب و  نآ  زا  ار  وا  ملا  ره  یفاش  ملکت  تاملک و  نیا  لوق  دّرجمب 
لاثم رب  رهد  تبکن  فیراصت  لالتعا  زا  هدش  ملاس  حیحـص و  هتفای  یـصالخ  ملا  نآ  دنب  زا  دینادرگ  لاقثایب  صلختـسم و  لاقع  دنب  زا  ار 

زا للع  زا  قورفم  هتـسویپ  هکلب  دـشن  اضعا  حراوج و  فوج و  للعب  نورقم  زگره  اضقنا  لاحترا و  ماگنه  ات  اذـه  دـعب  دـیدرگ و  حـیحص 
یموذجم يدرم  يدوهی  يا  اضیا  دوب و  ام  اب  ای  مانألا  دّیس  ترضح  اب  مادم  دوب  تایح  هقبر  رد  ات  دوب و  لسرلا  متاخ  نآ  میلعت  ياعد  نمی 

مـشچ نوچ  دندرک  رـضاح  دوبعم  دزیا  لوسر  نآ  تمدخب  دوب  هدش  عوطقم  هتخیر و  صخـش  نآ  ندب  فارطا  تشوگ  رثکا  هک  هنیهج  زا 
حدق دومحملا  یبن  ترضح  تعاس  رد  دومن  تیلب  نآ  زا  تایاغیب  تیاکش  داتفا  لاعتم  دزیا  لوسر  نآ  يامیس  دیـشروخ  لامج  رب  درم  نآ 

رد دوخ  كرابم  ناهد  بآ  زا  دنچ  هرطق  هکلب  دیمد ، نآ  رب  كرابم  مد  دش  رـضاح  بآ  حدق  نوچ  دومرف  بلط  باحـصا  زا  بآ  زا  ولمم 
379 ص : ج2 ، جاجتحالا ، نک  نانچ  نادرگ و  حوسمم  بآ  نیاب  ار  دوخ  نادبا  یمامت  تفگ  دومن و  اطعا  ضیرم  نآب  تخیر و  حدق  نآ 

لمع هدومرف  بجومب  موذجم  نآ  دهد  افـش  هیلب  نیزا  ارت  قالطالا  یلع  یفاش  ترـضح  هبـشیب  هک  دـسر  وت  ندـب  یمامت  رب  بآ  نیا  هک 
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یبرع صخـش  زین  و  دوبن ، هیلب  ناب  هیلا  دنـسم  وا  هدشن و  ناشیاب  تفوک  نآ  دانـسا  زگره  ایئوگ  هک  تفای  تّحـص  ملا  نآ  زا  يوحنب  هدومن 
حـسم درجمب  داد  صوربم  نآب  هتخادنا  بآ  فرظ  رد  ناهد  بآ  عون  نامه  ترـضح  نآ  دوب  هدـش  صربتم  شندـب  لاحم  رثکا  هک  صربا 

دوخ بآم  لزنمب و  هتـشگ  ترـسم  یتسردنت و  لامک  رد  لاح  رد  هتفای  تحـص  بآمتلاسر  ترـضح  باعل  نمی  زا  بآ  نآب  صرب  عضوم 
نآ تّوبن  قیدـصت  هلیـسوب  هتـسویپ  هتـشذگن و  وا  هلّیختم  هوق  رد  ضرم  نآ  قئاـقح  روـصت  زگره  اذـه  دـعب  دوـمن و  تدواـعم  تعجارم و 

تماقتـسا تحـص و  رب  وا  ترخآ  ایند و  راک  همحرلا  یبن  نآ  تلم  نید و  عیارـش  ماکحا  بادآ و  دایقنا  وا  تعباـتم  تعاـطا و  ترـضح و 
اب بآمتلاسر  ترضح  يزور  دادیم  تحـص  افـش و  ار  تاهاعلا  يوذ  ع )  ) یـسیع ترـضح  هک  دشاب  نانچ  نامگ  ارت  رگا  يدوهی  يا  دوب .

عون چیه  هکنآ  اب  هدش  توم  رب  فرشم  مرسپ  ص )  ) هَّللا لوسر  ای  تفگ  دمآرد و  رد  زا  تروع  هاگان  هک  دوب  هتـسشن  باحـصا  زا  یـضعب 
نآ قوش  اهتـشا و  راـهظا  دـیامنیم و  ماـعطب  لـیم  نوـچ  هکنآ  ياوـس  تسین  رهاـظ  وزا  یتـفوک  الـصا  هدـشن و  ضرعتم  وا  ندـب  رد  ضرم 
هتفر نوریب  شوه  زا  هک  دـیامنیم  ماـیق  لـعف  نادـنچ  ددرگ و  يراـط  ورب  هردـنهد  منادرگیم  رـضاح  وا  دزن  هب  ماـعط  هک  ناـمه  دـیامرفیم 
قیرط نامهب  زاب  منادرگ  رـضاح  ماعط  نوچ  دیوگ و  عوجلا  عوجلا  هدرک  عورـش  روفلا  یف  دیآ  شوهب  هک  یتدم  زا  دعب  ددرگ و  شوهدم 

ج2، جاجتحالا ، يا  هجوت  رگید  هحمل  کی  رگا  هتشگ  توملا  بیرق  هک  هدیـسر  یئاجب  راک  لاحلا  دور  شوه  زا  هک  دیامن  بؤاثت  نادنچ 
ترضح نآ  اب  زین  ام  تساخرب و  ص )  ) تلاسر ترضح  تعاس  رد  تفای  دهاوخ  تافو  نیقی  یئامنن  رسپ  نآ  لاحب  رـشبلا  دّیـس   380 ص :

رس زا  يادخ  نمشد  يا  تفگ  داتفا  ملأتم ، رسپ  نادب  ملاع  دیـس  مشچ  هک  نامه  میدیـسر  هنمؤم  نآ  هناخب  نوچ  و  میدش ، هناور  هتـساخرب 
مالع دزیا  لوسر  ترضح  رب  ملاس  حیحص و  تساخرب و  تعاس  رد  هتشگ  رود  رـسپ  نآ  زا  ناطیـش  نامز  نامه  رد  وش  رود  ادخ  هدنب  نیا 
سفن اعدب و  ار  دازردام  ناروک  مالّسلا  هیلع  یسیع  هک  تسنآ  وت  معز  رگا  يدوهی  يا  دوبیم . ام  رکـسع  رد  هشیمه  رـسپ  نآ  درک و  مالس 

نب ةداتق  هک  دوب  نانچ  همدقم  نآ  درک و  لمکا  لضفا و  نآ  زا  لمع  راک و  قیقح  دزیا  ترـضح  لوسر  هک  قیقحت  یتسردـب و  دادـیم  افش 
رد نآ  هقدح  دیـسر و  ص )  ) دمحم عیطم  دزیا  ترـضح  هدـنب  نآ  مشچ  رب  هزین  دـحا  گنج  رد  دوب و  هجولا  حـیبص  حیحـص و  درم  یعبر 

ردقلا لیلج  ربمغیپ  نآ  رونا  يأر  ضورعم  هدمآ  ملاع  دیـس  تمدخب  هتفرگ  دوخ  تسدب  مشچ  هقدح  نمؤم  درم  نآ  دیدرگ  طقاس  تعاس 
ترخآ و رد  امش  تعافش  دیما  ارم  تسا و  یفاک  مشچ  کی  ترورـض  تقو  رد  ار  رـس  ره  هچ  رگا  نمیهم  دحاو  لوسر  يا  هک  هدینادرگ 

نم اب  الـصا  هکلب  دـیامرف  رهاظ  نم  توادـع  ضغب و  دـیامن  هظحالم  هدـهاشم و  لاح  نیدـب  ارم  نوچ  نم  نز  نکیل  تسا  تلذ  زا  تاـجن 
شیوخ ناـکم  رب  هتفرگ  وا  تسد  زا  مشچ  هقدـح  لاـح  رد  دینـش  تاـملک  نیا  نوچ  دـیجم  لوسر  ترـضح  دـیامنن . شزاـس  صـالخا و 

هَّللا دبع  زین  و  دش ، ناشیا  رگید  مشچ  زا  نسحا  هدایز و  نآ  ءوضو  رون  تشگ و  ملاس  حیحص و  نیلسرملا  دیـس  عیطم  نآ  نیع  تشاذگ و 
ج2، جاجتحالا ، راّفک  مخز  زا  وا  تسد  کی  زور  نآ  رد  راکیپ  گـنج و  ماـگنه  رد  دوب  نییبنلا  دیـس  رکـسع  اـب  نینح  هوزغ  رد  دـیبع  نب 

نآ تعاس  رد  دـش  رـضاح  دـجمألا  یبن  ترـضح  تمدـخب  دومن  هدـهاشم  لاونم  نآ  رب  دوخ  لاـح  نوچ  داـتفا  راـکیب  ادـج و   381 ص :
رورـس نآ  تسد  تنمیم  تفارـش و  نمی  زا  عوطقم  تسد  نآ  دیلام  نآ  رب  كرابم  تسد  تشاذـگ و  شیوخ  ياجب  ار  وا  تسد  ترـضح 

رد یـضعب  فرـشا و  نب  بعک  گنج  زور  رد  ار  هملـسم  نب  دمحم  زین  و  دیدرگن ، رگید  ملاس  تسد  زا  زّیمتم  هک  دـیدرگ  حیحـص  یعونب 
عوطقم ندـب  زا  نمؤم  درم  نآ  تسد  کی  داتفا و  راک  زا  دیـسر  دـیجم  دزیا  هدـنب  مشچب  هبرـض  هک  دـناهتفگ  قیقحلا ، یبا  نبا  گنج  زور 
هتـشاذگ شیوخ  ياجب  زین  ار  وا  عوطقم  دـی  دـیلام و  وا  مشچب  تسد  ترـضح  نآ  دـمآ و  نابرهم  لوسر  تمدـخب  هکنآ  زا  دـعب  دـیدرگ 

مخز رثا  الصا  هچنانچ  دومن  تدواعم  تحـصب  نامزلا  رخآ  لوسر  ناسحا  تیانع و  نمایم  زا  وا  مشچ  تسد و  دیلام  نآ  رب  كرابم  تسد 
نوچ دیدرگ و  روضحیب  لطعم و  رون  هیلج  زا  نآ  دیـسر و  مخز  سنا  نب  هَّللا  دـبع  مشچ  رد  زین  و  دوبن ، رهاظ  درم  نآ  مشچ  تسد و  رد 

زا زّیمتم  مشچ  نآ  الـصا  هچنانچ  دیدرگ  حیحـص  وا  مشچ  دیلام  نآ  رب  دوخ  كرابم  تسد  ترـضح  نآ  دمآ  نوچیب  دزیا  لوسر  تمدخب 
نانچ نامگ  ار  يراصن  موق  یلع  ای  تفگ : يدوهی  دراد . ترـضح  نآ  تلاسر  تّوبن و  رب  تلالد  همه  نیا  يدوهی  يا  يدـشن  رگید  مشچ 

ای تفگ : مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  دومن . یلاعت  كرابت و  بجاو  نذاب  یتوم  ءایحا  ءاـنثلا  ۀـیحتلا و  هیلع  یـسیع  ترـضح  هک  تسا 
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فک رد  کچوک  گنـس  ددـع  هن  باحـصا  روضح  رد  تقو  کی  رد  دوبعم  دـحاو  لوسر  دـمحم  ترـضح  اما  دوب  نانچ  رما  نآ  يدوهی 
تایـصح نآ  تامغن  توص  هچنانچ  دـندرکیم  حـیبست  دـنلب  زاوآـب  اهگنـس  نآ  382 و  ص : ج2 ، جاـجتحالا ، تشادـهاگن  شیوخ  تسد 

الام تجح  مامت و  لیلد  نیا  دوبن و  اهگنـس  نآ  رد  حور  نامز  چـیه  رد  هکنآ  اب  دـشیم و  تایربلا  دیـس  نآ  سلجم  نیدعـستسم  عومـسم 
نانم رداق  فوخ  تدـش  زا  ناـشیا  توم  زا  دـعب  يرولا  دیـس  ترـضحب  اـت  یتوم  یـضعب  رگید  و  دوب ، مـالع  دزیا  یبن  نآ  توبن  رب  مـالک 
زامن باحـصا  اب  يزور  ترـضح  نآ  زین  و  دـندومن ، ترخآ  تاجن  هطـساوب  ترـضح  نآ  ّتیعبت  ياعدتـسا  سامتلا و  دـندش و  یثاغتـسم 

تسین و رـضاح  سلجم  نیا  رد  سک  چـیه  راجنلا  ینب  موق  زا  تفگ  هدروآ  باحـصا  بناجب  كرابم  يور  نآ  زا  دـعب  درازگ و  تعامجب 
تـسا سبتحم  نید  نآ  تهجب  ۀـّنجلا  باب  رد  وا  دراد  سک  نآ  هّمذ  رد  يدوهی  نالف  هک  مهرد  هس  هطـساوب  تسا  دیهـش  ناشیا  بحاـص 
دمحم ترـضح  دـندومن  ملکت  یتوم  اب  ع )  ) یـسیع هک  تسنانچ  يدوهی  يا  وت  معز  رگا  دوب و  لاونم  نیدـب  لاـعتم  دزیا  لوسر  نآ  لاـح 

لحم نآ  لـها  دومرف  لوزن  فیاـط  تیـالوب  فرـشألا  یبن  نوچ  هک  اریز  دوب  بجعا  رایـسب  رایـسب  هک  دومن  ملکت  يزیچ  ص )  ) یفطـصم
روفلا یف  دش  رضاح  دنمجرا  لوسر  تمدخ  هب  دنفسوگ  نآ  نوچ  دنداتسرف  دولآ  رهز  خولسم  دنفـسوگ  لسرلا  متاخ  لزن  هیده و  تهجب 

اب سپ  ماهمومـسم  نم  هک  یئامنن  لوانت  ارم  راهنز  ص )  ) هَّللا لوسر  ای  تفگ : دمآرد و  قطن  ملکتب و  همومـسم  ةاش  نآ  قلطم  دحاو  مکحب 
نیا نیقیب  دومن  مّلکت  يوشم  خولـسم  حوبذم  دنفـسوگ ، دمحم  ترـضح  اب  اما  دشابن  بجع  رب  دیامن  ملکت  هدـنز  همیهب  نوچ  ع )  ) یـسیع

ج2، جاجتحالا ، یبن  نآ  زین  تسا و  عیدب  بیجع و  تیاغب  نیا  دشاب و  ترـضح  نآ  تلاسر  تّوبن و  نیرکنم  رب  ملاع  يادخ  ججح  مظعا 
زین يدومن و  نمیهم  لوسر  نآ  تعاطا  نخـس و  تباجا  هرجـش  نآ  روفلا  یف  يدناوخ  دوخ  تمدـخب  ار  تخرد  رگا  هّزعلا  ّبر   383 ص :

ریذـحت ناـمزلا  رخآ  لوسر  مکح  رما و  نایـصع  دّرمت و  زا  ار  مدرم  يداد و  تداهـش  وا  توـبن  رب  يدوـمن و  ملکت  ترـضح  نآ  اـب  عاـبس 
راتخملا یبن  نآ  زا  هک  راثآ  نیا  ددرگ و  ناـیع  حـضاو و  ناـیب  زیحب  هک  تسنآ  زا  رتشیب  ترـضح  نآ  تازجعم  يدومن و  ترخآ  تبوقعب 
تسنانچ يراصن  موق  معز  یلع  ای  تفگ : يدوهی  دیدرگ ، راکشآ  رهاظ و  مالّسلا  هیلع  یـسیع  زا  هک  تسنآ  زا  هدایز  دیـسر  راهظا  هصنمب 

ع)  ) یلع نینمؤملا  ریما  دومرفیم  دـندومنیم  دوخ  ياـههناخ  رد  نآ  راـخدا  لـکا و  هچنآ  هب  نـالعا  راـبخا و  ار  دوخ  موـق  ع )  ) یـسیع هک 
يراصنب مالّـسلا  هیلع  یـسیع  هچنآ  زا  رثکاب  نالعا  رابخا و  نانم  دزیا  لوسر  ترـضح  اما  تسا  نایع  عقاو و  ناـشیا  ناـمگ  نآ  هک  دومرف :

نآ زا  بیاغ  هک  دوخ  توم  زا  ربخ  داـجمألا  یبن  دـمحم  داد و  طـئاح  ءارو  زا  ربخ  ع )  ) یـسیع هک  اریز  دومرف  راکـشآ  راوگرزب  نآ  دومن 
دیهش برح  نآ  رد  ناشیا  زا  یعمج  نانمشد و  اب  ناشیا  برح  تفـص  زا  ار  موق  ربکا  دحاو  لوسر  نآ  رگید  داد و  دوب  بهاو  دزیا  لوسر 
دیـس هچنآ  دوب و  هار  هامکی  تفاسم  تلاسر  ترـضح  تعامج و  نآ  نایم  هکنآ  لاح  دومن و  نالعا  ربخ و  دندیدرگ  نانج  لصاو  هتـشگ 

بحاص نآ  تداع  رگید  و  دشیم ، نانچ  دندرکیم  نایب  تداعسب  ترـضح  نآ  هچ  ره  دشن و  رهاظ  زگره  نآ  فالخ  دومرف  رابخا  راربألا 
یئوگیم وت  نالف  ای  هک  دومرفیم  باطخ  صخش ، نآب  دمآیم  ناشیا  تمدخب  نانخس  تجاح و  تهجب  یسک  نوچ  هک  دوب  نانچ  تداعس 

لوسر اـی  تفگیم  سّدـقم  لوـسر  لوـق  عامتـسا  زا  دـعب  سک  نآ  میاـمن  مـالعا  عـلّطم و  نآ  قیاـقح  رب  ارت  نم  اـی  ار  دوـخ  مارم  بلطم و 
رخآ ّیبن  نآ  نامز  نآ  رد  دـیئامن  نایب  حـضاو و  ناـسحا  تمحرم و  يور  زا  امـش  سدـقت  كراـبت و  يادـخ   384 ص : ج2 ، جاجتحالا ،

ترـضح لوق  قیدصت  درم  نآ  تعاس  رد  دوب  دهاوخ  نانچ  نینچ و  مارم  بلطم و  نالف و  تجاح  هطـساوب  وت  روضح  هک  دومرفیم  نامزلا 
نآ دومن و  مالـسا  لها  تسدـب  ناشیا  یمامت  يراتفرگ  يریـس و  اب  هکم  لها  نالعا  رابخا و  همحرلا  یبن  ترـضح  زین  و  دومنیم ، تلاسر 

قیاقح نایب  دومن  راهظا  مدرم  ریاس  باحـصا و  دزن  رد  راتخم  لوسر  نآ  هک  رابخا  هلمج  زا  و  دومرف ، ترـضح  نآ  هک  دـش  ناـنچ  همدـقم 
بهو نب  ریمع  نایم  هّیما و  نب  ناوفـص  نایم  ینعی  برع  ریهاشم  زا  ناودـع و  قاقـش و  لها  نایعا  زا  لضم  ّلاض  ود  نآ  شزاـس  لاوحا و 

عفر عفد و  دنب  زا  دوخ  رسپ  یصالخ  تهجب  امـش  دزنب  نم  دمحم  ای  تفگ  دمآ و  رـشبلا  دیـس  تمدخب  ریمع  هک  یماگنه  رد  هک  اریز  دوب 
سّـسؤم وت  رطاخ  رد  هک  سوه  زآ و  هطـساوب  وت  یئوگیم و  غورد  تفگ  يادخ  لوسر  ترـضح  مدمآ  اجنیاب  دوخ  دـنزرف  دـنزگ  رازآ و 

همّدقم نآ  تسا و  هیما  نب  ناوفـص  وت و  نایم  طرـش  نآ  يدـش و  بناجنیا  هناور  يدرک  سکان  رفاک  نآ  اب  هک  یطرـش  تهجب  هکلب  تسا 
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دیدومن ّتیعمج  تسا  دوسألا  رجح  باب و  نیب  ام  هک  میطح  ناکم  رد  میرک  دزیا  هناـخ  ربارب  رد  ود  ره  میئل  رفاـک  نآ  وت و  هک  دوب  ناـنچ 
نیدب ملکت  رگد  کی  اب  دیدومن و  دندرک  رقم  رقسب  هتشگ  هتشک  مالسا  لها  تسدب  ردب  گنج  رد  هک  امـش  نارای  ناشیوخ و  نایب  رکذ و 

ام اب  دّـمحم  هچنآ  زا  ام  ياقب  تایح و  زا  تسا  نوها  لهـسا و  تیاغب  ام  رب  ام  تهجب  توم  هنیآ  ره  هَّللا  هک و  دـیدومن  ریحت  يور  زا  جـهن 
دانع و جنر و  نیعاب  يابرقا  شیوخیب و  ام  یگدنز  تسین و  روخرد  نسحتـسم و  الـصا  ردب  هاچ  رـس  گنج  زا  دـعب  بابحا  رای و  درک و 
نید و ارم  رگا  هک  یتـفگ  بصعت  لـهج و  يور  زا  هّیما  نب  ناوفـصب  بهو  نب  ریمع  يا  وـت  385 و  ص : ج2 ، جاجتحالا ، تسـالب  بعت و 
منادرگ و يدؤم  ات  متفرگ  دوخ  هّمذ  رب  ارت  نید  نم  هک  تفگ : ناوفص  مدینادرگیم  صلختسم  دمحم  رـش  زا  ارت  نم  يدوبیمن  يدنملایع 

ماجنا مارـصنا و  رد  هدومن  لاح  ّلک  نم  ناشیا  لاوحا  تبقارم  هکلب  میامن  تظفاحم  تنایـص و  ناکم  کی  رد  دوخ  نارتخد  اب  ارت  نارتخد 
هویـش و نامه  زین  امـش  تانب  اب  منادرگ  لومعم  دوخ  نارتخد  اب  هک  كولـس  هنوگ  ره  هکنآ  هصالخ  میامرف  مامت  یعـس  وت  تانب  ماـجنارس 

دعب زا  وت  دـسر  زین  وت  نارتخدـب  دـشاب  رّوصتم  نآ  لوصح  لوصو و  نم  نارتخدـب  هک  ررـض  یئوکین و  زا  هچ  ره  میامن  كولـسم  كولس 
اـبرقا و زا  يدـحا  چـیه  هب  رادناـهنپ و  ار  همدـقم  نیا  هک  یتفگ  ناوفـصب  يدومن و  نمب  تبـسن  هک  ناـشن  توادـع  نانخـس  نیا  عامتـسا 

مرآ لتقب  ار  دمحم  هتفر  ناکم  نآب  ات  يامرف  هناور  هنیدم  فوفصب  تعرسب  ارم  يامن و  نم  رفس  زیهجت  يدوزب  اما  نادرگم  رهاظ  ناشیوخ 
هَّللا هَّللا و  لوسر  ای  تفگ  بهو  نب  ریمع  تعاس  رد  تسنم  لـتق  هطـساوب  لـحم  نیاـب  وت  ندـمآ  مناـهرب  وا  فوخ  زا  ادـعا  ریاـس  اـب  ارت  و 
سپ یـسّدقت  یلاعت و  دزیا  هداتـسرف  لوسر و  وت  تسا و  یکی  ادـخ  هک  مهدـیم  تداهـش  نم  یتفگ و  تسار  هک  تسا  مسق  ملاع  يادـخب 
نیا لاثما  دـش و  ناملـسم  نانچ  قدـصب  دـنار و  نابز  رب  هَّللا  لوسر  ادـمحم  ّنا  دهـشا  هَّللا و  ّالا  هلا  نا ال  دهـشا  تداهـش  هبیط  هملک  هاگنآ 
موق یلع  ای  تفگ : يدوهی  دومن  ناوت  نایب  روکذم و  ناتـساد  دـصب  نآ  رامـش  رـصح و  هک  تسنآ  زا  هدایز  تایربلا  دیـس  نآ  زا  تازجعم 
یلع نینمؤملا  ریما  دومرف  ناریط  ار  ریاط  نآ  هدیمد  وا  رد  سفن  دومن و  قلخ  یغرم  لگ  زا  میرم  نب  یسیع  هک  دنراد  نانچ  نامگ  يراصن 

يراـک زین  دوبعم  دزیا  لوسر  دّـمحم  نکیل  دوب  ناـنچ  يدرک  رکذ  هک  یعوـنب  رما  نآ  يدوـهی  يا  تفگ   386 ص : ج2 ، جاجتحالا ، (ع )
هاگن دوخ  كرابم  تسد  رد  تشادرب و  نیمز  زا  یگنـس  نیلـسرملا  دّیـس  نآ  نینح  گنج  زور  رد  هچناـنچ  دومن  لومعم  لـمع  نیا  لـثمب 
رجح يا  تفگ  رـشبلا  دّیـس  رثا  نامه  رد  دشیم  رـضحم  نآ  راضح  عومـسم  ربکا  دحاو  ترـضح  سیدقت  حیبست و  رجح  نآ  زا  تشادیم 

هچنانچ دندرکیم  ناحبـس  نمیهم  حـیبست  رگید  یعونب  نآ  هراپ  ره  دـیدرگ و  هراپ  هس  رجح  نآ  تعاس  رد  وش  هتفاکـش  رداق  قلاخ  مکحب 
مکح داتسرف و  تخرد  بلطب  یسک  ءاحطبلا  موی  رد  يرولا  دّیـس  نآ  زین  دشیمن و  رـشب  عومـسم  رگید  هراپ  زا  رجح  هقلف  کی  ره  حیبست 

سیدقت حیبست و  رگید  عون  تخرد  نآ  خاش  ره  زا  دش و  رضاح  هرجش  نآ  تعاس  رد  دومن  همحرلا  یبن  نآ  تمدخب  هرجـش  نآ  راضحاب 
تخرد نآ  تعاس  رد  وش  هتفاکـش  تخرد  يا  هک  دومرف  نامزلا  رخآ  لوسر  نآ  زا  دـعب  دـشیم  تلم  بابرا  عومـسم  لیلج  ّبر  لیلهت  و 

هظحل نامه  رد  دیوش  قصلم  رگدکیب  فصن  ود  ره  هک  دیاب  هرجش  يا  هک  دومرف  زاینیب  ترضح  یبن  نآ  زاب  دیدرگ  هصح  ود  هتشگ  قش 
تداهـش نم  تلاسر  تّوبن و  رب  رگا  تخرد  يا  تفگ  هَّللا  بیبح  ترـضح  هاگنآ  دیدرگ  تسرد  تخرد  لوا  تئیهب  هدـیبسچ  رگیدـکیب 

لوسر ترـضح  هاگنآ  داد  تداعـس  بحاص  نآ  تّوبن  رب  تداهـش  تخرد  تعاس  رد  یهد  یهاوگ  هک  دیاب  یهلا  ترـضح  مکحب  يراد 
عـضومب هرجـش  نآ  روفلا  یف  یئامن  سّدقم  دزیا  سیدقت  لیلهت و  حیبست و  دوخ و  ناکمب  تعجارم  هک  دیاب  تخرد  يا  تفگ : ص )  ) هَّللا

یـسیع قح  رد  يراصن  موق  معز  یلع  ای  تفگ : يدوهی  تسا  همّظعم  هکمب  نیرازج  ناکم  تخرد  نآ  ياج  دومن و  تدواعم  دوخ  هیلـصا 
باب رد  يراصن  لوق  تفگ : ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  دوب . حابـصألا  قلاـف  رماـب  حاّیـس  هتـسویپ  ترـضح  نآ  هک  تسنآ  اـنثلا  ۀـّیحتلا و  هیلع 
لها هرفک و  داهج  هطساوب  هتـسویپ  داجمألا  یبن  ترـضح   387 ص : ج2 ، جاجتحالا ، تحایـس  نکیل  تسّقح  عقاو و  ع )  ) یـسیع تحایس 

لوتقم یصحی  دعی و  ام ال  ار  تعامج  نآ  دومن و  يداب  رـضاح و  زا  لالـض  لها  اب  لادج  لاتق و  لاس  هد  تّدم  رد  هشیمه  دانع و  درمت و 
ةاساقم مالکب و  ارادم  هفیاط  نآ  اب  الصا  تلالض  رفک و  لها  رب  تجح  مامتا  زا  دعب  دینارذگ و  فیسب  برع  زا  رایسب  فیاوط  دینادرگ و 

لالـض لها  نانمـشد و  لاتقب  زّهجتم  دعتـسم و  هک  یتقو  رگم  دومنن  ترفاسم  ریـس  رایتخا  تقو  چـیه  يدومنن و  مائل  نآ  اـب  ماصمـص  ریغب 
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لیم الصا  دوب و  ایند  زا  زاینیب  دهاز و  ترضح  نآ  هک  تسنانچ  نامگ  ع )  ) یسیع ّقح  رد  ار  يراصن  موق  یلع  ای  تفگ  يدوهی  دومنیم .
ترـضح اـما  دوب  دوخ  موق  دـهزا  ع )  ) یـسیع دـنقداص و  باـب  نیرد  يراـصن  موق  دومرف : ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  دوـمنن . نآ  تاذلتـسمب 

تبحـص فرـشب  اهنآ  یهاگ  هک  یناما  يراوج و  ياوس  تشاد  نز  هدزیـس  ترـضح  نآ  دوب و  ءایبنا  یمامت  دهزا  ص )  ) یفطـصم دـمحم 
ّزع و لوسر  زگره  دشاب و  ماعط  نآ  رب  هک  دندینارتسگن  تمدخب  تدئام  ناوخ  تعامج  نآ  زگره  دندشیم  فرشم  ءایبنألا  دیـس  تمدخ 

رثکا درکن و  ریـس  زگره  وج  نان  زا  مکـش  یلاعت  كرابت و  دزیا  یبن  نآ  یپایپ  بش  هس  دومنن و  لکا  دوب  لـالح  ورب  هک  مدـنگ  ناـن  ّلـج 
دوب و مهرد  راهچ  نوهرم  يدوهی  دزن  رد  دومحملا  یبن  نآ  عرد  دومن  تافو  ردـقلا  لیلج  ربمغیپ  نآ  نوچ  دومنیم و  ربص  عوج  رب  تاقوا 

رثکا زا  هکنآ  اب  دنامن  ثاریم  ناشیا  توف  زا  دعب  مهارد  ریناند و  ملاع  دیس  زا  ینعی  تسالط  هرقن و  زا  هیانک  نیا  تشاذگن  يدیفـس  درز و 
388 ص : ج2 ، جاجتحالا ، نآ  زا  رانید  کی  مهردکی و  اذه  عم  دنداتسرفیم  میانغ  داجمألا و  یبن  نآ  تهجب  ایاده  فحت و  دالب  راصما و 

یضعب رد  دشیم و  میسقت  رازه  دص  راهچ  رازه و  دصیس  يزور  رد  مرکألا  یبن  نآ  مکح  رماب و  دشن و  رهاظ  تاکورتم  راتخم  دزیا  لوسر 
دای جهن  نیدب  لالجلا  وذ  ترضح  تاذب  مسق  لاعتم  دزیا  لوسر  نآ  يدومن  لاؤس  هدمآ  يرولا  دیس  تمدخب  اشع  تقو  رد  یلیاس  تاقوا 

راـنید و کـی  زین  مدـنگ و  وج و  زا  عاـص  کـی  دـمحم  لآ  دزن  رد  هک  داتـسرف  تلاـسرب  قحب  ار  دـمحم  هک  یئادـخ  نآ  هب  هک  دوـمرفیم 
نآ رد  دوب  لاونم  نیدب  راگدرورپ  ترـضح  لوسر  نآ  رمع  ماّیا  تاعاس  یمامت  رد  يدوهی  ای  راوگرزب  نآ  دهز  تسین  دوجوم  مهردـکی 

نأ ال دهشا  تداهـش  هبّیط  هملک  هاگنآ  سپ  ِهَّللا  ُلوُسَر  ٌدَّمَحُم  توبن  هلا و  ترـضح  تّینادحو  رب  مهدیم  تداهـش  نم  تفگ : يدوهی  لاح 
زا کی  ره  يارب  هک  تّزع  هبترم  تمارک و  هجرد  ره  هک  مهدـیم  یهاوگ  تفگ  دـنار و  نابز  رب  هَّللا  لوسر  ادـمحم  نأ  دهـشا  هَّللا و  ّالا  هلا 

دوب دوجوم  تایربلا  دّیـس  ترـضح  تافـصلا  لماک  تاذ  رد  نآ  یمامت  یگمه و  دومن  لّجـسم  رّرقم و  ّلج  ّزع و  ترـضح  لسر  ءاـیبنا و 
سابع نبا  هفعاضم  تافص  اب  دوبن  لوسر  ّیبن و  چیه  رد  نآ  زا  هّمـش  الـصا  هک  دوب  ترـضح  نآ  صوصخم  دنچ  تمارک  تفارـش و  هکلب 

ملع رد  نیخـسار  زا  وت  هکنآ  رب  مهدـیم  یهاوگ  نم  یلع  ای  تفگ : دومن  هدـهاشم  يدوهی  مازلا  مانألا  ماـما  مـالک  زا  نوچ  هنع  هَّللا  یـضر 
نم هچنآ  ارچ  داب  وت  رب  تحار  حور و  کحیو  هک : دومرف  باوج  رد  باهو  دزیا  یلو  ترـضح  یمـصخ . مازلا  رب  لـضف  يور  زا  نیرهاـم 
ٍُقلُخ یلََعل  َکَّنِإ  َو  هدومن  سک  نآ  سدقا  قلخ  فیصوت  سفن و  نآ  سدقم  تاذ  میرکت  میظعت و  سدقا  يادخ  هک  یسک  ّقح  رد  منادیم 

389 ص : ج2 ، جاجتحالا ، میامرفن . مازلا  ناهرب  لیلدب و  ار  مصخ  میامنن و  نایب  روکذم و  ٍمیِظَع 

بجاو ترضح  تناعتساب  دنچ  مولع  رب  دوهی  یضعب  رب  دودولا  کلملا  مالس  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  دوبعم  دزیا  یلو  ترضح  جاجتحا  نایب 
دوجولا

ترـضح تناعتـساب  دـنچ  مولع  رب  دوهی  یـضعب  رب  دودولا  کلملا  مالـس  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  دوبعم  دزیا  یلو  ترـضح  جاجتحا  ناـیب 
كاله رکب  وبا  نوچ  هک  دنک  تیاور  ۀّیحتلا  مالّسلا و  هیلع  قداصلا  دمحم  نب  رفعج  ۀّمألا  ماما  ترـضح  زا  هبقع  نب  حلاص  دوجولا  بجاو 

نینمؤملا ریما  ای  تفگ : دمآرد و  یصخش  هاگان  تسشنب  هدمآ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  دمحم  ترـضح  دجـسمب  دیدرگ و  هفیلخ  رمع  دش و 
باـیماک باـجم و  نآ  باوجب  ارم  رگا  میاـمن  لاؤـس  امـش  زا  هک  تسنآ  هدارا  مراد و  دـنچ  هلأـسم  مناـشیا و  هماـّلع  يدوـهی و  يدرم  نم 

تفگ رمع  مدرگنرب  زگره  فینم  تلم  فینح و  نید  زا  مشاـب  هدـنز  اـت  مدرگرب و  هدومن  اّربت  يدوهی  نید  زا  مدرگیم و  ناملـسم  ینادرگ 
دینادرگ باطتسم  باوج  هب  ار  ام  هک  دیناوت  امـش  رگا  تسا  یکی  هس و  هس و  نم  هلأسم  تفگ : يدوهی  يامن  مالعا  تسا  مادک  وت  لیاسم 

قراشملا ماما  ماگنه  نآ  رد  نوچ  دیئامن  داشرا  تلالد و  يداه  دشرم  نآب  ارم  دشاب  امش  زا  ملعا  یـسک  موق  نایم  رد  رگا  بولطملا و  وهف 
ناوج نیا  دزنب  هک  دومن  تراشا  ترـضح  نآ  بناجب  رمع  دوب  رـضاح  دجـسم  رد  بهاولا  هَّللا  مالـس  هیلع  بلاط  یبا  نبا  یلع  براغملا  و 
دیدرگ ترضح  نآ  بناجب  هّجوتم  تعاس  رد  يدوهی  يدرگ  بایماک  زّزعم و  نآ  باوجب  هبشیب  هک  نک  لاؤس  وزا  بلاطم  لئاسم و  هتفر 

زا ارم  رگا  ملهاـج  يدرم  نم  تفگ : يدوهی  تسا  تفه  هک  یتفگن  ارچ  دومرف  ماـما  تسا  یکی  هس و  هس و  نم ، هلأـسم  ناوج  اـی  تفگ  و 
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: تفگ ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  ترـضح  میامنن  رخآ  یکی  رگید و  هس  زا  لاؤس  ارت  میامن و  لاؤس  نیمه  هب  افتکا  ینادرگن  باجم  لوا  هس 
: تفگ یئامن ؟ نیلـسرملا  دیـس  نیدب   390 ص : ج2 ، جاـجتحالا ، تعجر  ع )  ) یـسوم تلم  زا  میوگ  باوـج  ارت  لـیاسم  رگا  يدوـهی  يا 
زا رتشیپ  هک  میامن  یگنـس  زا  لاؤس  ارت  نم  تفگ  يدوهی  نک  لاؤس  یهاوخ  هچ  ره  يدوهی  ای  هک  دومرف : لاعتم  دزیا  یلو  ترـضح  يرآ ،

نیلوا دیدرگ و  رهاظ  نیملاعلا  ّبر  مکحب  نیمز  زا  هک  همشچ  نیلوا  زا  میامن  لاؤس  و  دومن ، عضو  نیمز  رد  رواد  دزیا  ترضح  رجح  همه 
لّوا هک  تسنآ  باب  نیرد  دوهی  امش  داقتعا  يدوهی  يا  تفگ : ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  دیئور . نیمز  رد  راجشا  یمامت  زا  شیپ  هک  تخرد 

لطاب و امـش  لوق  نکیل  تسا  سدقملا  تیب  رد  سّدقت  یلاعت و  يادـخ  رماب  هک  تسیرجح  دـیدرگ  رقتـسم  عوضوم و  نیمز  رد  هک  رجح 
نآ مالع  دزیا  مکحب  هدروآ  ناهج  نادکاخب  نانج  مالّـسلا  راد  زا  مالّـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  هک  تسا  دوسالا  رجح  نآ  هکلب  تسا  غورد 

ءاـنثلا ۀـّیحتلا و  هیلع  یـسوم  ءـالما  زا  ع )  ) نوره طـخب  امـش  لوق  قفاوم  هَّللا  یتفگ و  تسار  تفگ : يدوهی  دومن  عضو  مارحلا  تیب  رد  ار 
ّبر مکحب  هک  تسیاهمـشچ  نآ  هک  تسنانچ  داقتعا  ار  دوهی  یمامت  نیمز  رد  یلّوا  همـشچ  اما  هک  دومرف : هَّللا  یلو  ترـضح  هاگنآ  تسا 

رد ار  ع )  ) یـسوم یهام  دنیوگ و  ةویحلا  نیع  ار  نآ  هک  تسیاهمـشچ  نآ  تسغورد و  لوق  نیا  دیدرگ  رهاظ  سدـقملا  تیب  رد  سدـقألا 
تـسار تفگ  يدوهی  دبای  نادواج  ةویح  دـماشایب  همـشچ  نآ  زا  هک  ره  دومن و  بّرـشت  نیع  نآ  زا  زین  رـضخ  دـنداد و  هطوغ  همـشچ  نآ 

اّما تفگ  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  تسا  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ءـالما  نوره و  طـخب  نادوـهی  اـم  ناـیم  رد  امـش  لوـق  قـفاوم  هک  اریز  یتـفگ 
اّما دوـب  نوـتیز  تخرد  دـینایور  نیمز  رد  تّزعلا  ّبر  هک  تخرد  لّوا  هک  دـیئوگیم  دوـهی  امـش  یلّوا  تخرد   391 ص : ج2 ، جاجتحالا ،
دوخ اب  اـیند  نادـکاخب  لوزن  ماـگنه  رد  تشهب  زا  ار  نآ  ع )  ) مدآ ترـضح  هک  تسا  هوجع  ءاـمرخ  تخرد  لوا  هک  اریز  دـیئوگیم  غورد 

يادخب هَّللا  و  تفگ : يدوهی  دنناوخ  هنیل  ار  نآ  تخرد  هنیدم و  رد  تسا  رمت  دوجا  هوجع  يامرخ  هک  دیوگ  هغللا  حاحـص  بحاص  دروآ 
نادوهی ام  تعامج  نایم  رد  ع )  ) یسوم ءالما  نوره و  طخب  نآ  قفاوم  يدرک  لقن  هچنآ  هکنآ  هطـساوب  یتفگ  تسار  هک  تسا  مسق  ملاع 

نآ تعاطا  رگا  تّما  هک  تسا  دـنچ  ماما  ناشیا  ربمغیپ  زا  دـعب  ار  تما  نیا  هک  تسنآ  یمّود  رگید  هلأسم  هس  تفگ : يدوهی  هاـگنآ  تسا 
ددعب ناماما  هک  دومرف  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  ترضح  ددرگن  نایعا  نآب  عجار  دیاع و  ناصقن  ررـض و  هنوگ  چیه  الـصا  دنیامنب  تعامج 

نادوهی دزن  رد  ع )  ) یـسوم ءـالما  نوره و  طـخب  نیمه  قفاوم  هک  یتفگ  تسار  هَّللا  و  تفگ : يدوهی  دـنرفن . هدزاود  لیئارـسا  ینب  ياـبقن 
ترضح دنیزگ ؟ مارآ  نکاس و  ماقم  لحم و  مادک  رد  ماّلع  بهاو  مکحب  تّنج  رد  امش  ربمغیپ  تفگ  يدوهی  هاگنآ  تسا  نایع  دوجوم و 

نکاس تسا  نالوسر  ایبنا و  دزن  رد  ندـع  تاّنجب  یّمـسم  هک  نآ  تاجرد  عفرا  یلعا و  ناـنج و  لزاـنم  فرـشا  رد  هک : دومرف  ماـنألا  ماـما 
زاـب تسناـیدوهی  ناـیم  رد  ع )  ) یـسوم ءـالما  نوره و  طـخب  بوتکم  امـش  ناـیب  قفاوم  هک  اریز  یتـفگ  تسار  هَّللا  تفگ و  يدوهی  ددرگ 

نینمؤملا ریما  ترضح  دیامن ؟ شّیعت  تدم  دنچ  ایند  هّقشملا  راد  رد  ترـضح  نآ  زا  دعب  امـش  لوسر  لصف  الب  یـصو  هک : تفگ  يدوهی 
دعب تسا  مالّسلا  هیلع  یسوم  ءالما  نوره و  طخب  بوتکم  هکنآ  تهجب  یتفگ  تسار  هَّللا  و  تفگ : يدوهی  لاس  یس  هک  دومرف : ع )  ) یلع

زا دـعب  ع )  ) یـسوم نید  رد  هظحل  کی  یئوگ  باوج  ار  نآ   392 ص : ج2 ، جاجتحالا ، رگا  تسا  یقاب  هلأـسم  کـی  تفگ  يدوهی  نآ  زا 
. يامرف عامتـسا  باوص  قدـص و  لیبس  رب  باوج  يامن و  یهاوخ  لاؤس  ره  هک : دومرف  ءایـصوألا  دّیـس  ترـضح  مناـمن  هلأـسم  نآ  باوج 

مالّـسلا هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  ددرگ ؟ لوتقم  دیهـش و  ای  دریم  تومب  یلاعت  كراـبت و  دزیا  ّیبن  نآ  یـصو  اـّما  تفگ : يدوهی 
. دننادرگ نیگنر  باضخ و  نیلـسرملا  دیـس  یـصو  نآ  نوخب  ار  وا  نساحم  دننز و  ریبشلا  رّبشلا و  با  نآ  قرف  رب  ددرگ  دیهـش  هک : دومرف 

نوره طخب  بوتکم  نانخس  نیا  یمامت  یگمه و  یتفس و  قدص  مامتلاب  تایآ  تقداصم  تاملک  رد  یتفگ و  تسار  هَّللا  تفگ و  يدوهی 
قدـص و يور  زا  هَّللا  لوسر  ادـمحم  ّنا  دهـشا  هَّللا و  ّالا  هلا  نا ال  دهـشا  تفگ : هاگنآ  تسا  نادوهی  فارـشا  نایم  رد  ع )  ) یـسوم ءالما  و 

تمدـخ رد  يزور  نم  هک  تسلوقنم  يورم و  هنع  هَّللا  یـضر  هتابن  نب  غبـصا  زا  دـیدرگ . ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  عبات  ناملـسم و  صالخا 
نینمؤملا ریما  ای  تفگ  دش و  رـضاح  یلاعت  هَّللا  یلو  نآ  هَّللا  یلو  نآ  تمدخ  هب  ءاوکلا  نبا  هاگان  هک  مدوب  رـضاح  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما 

یقَّتا ِنَم  َِّرْبلا  َّنِکل  َو  اهِروُهُظ  ْنِم  َتُوُیْبلا  اُوتَْأت  ْنَِأب  ُِّرْبلا  َْسَیل  َو  لسرلا : متاخ  ترضحب  لزنم  مالک  هیآ  رد  ّلج  ّزع و  يادخ  لوق  ینعم  (ع )
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زا تویب  نآ  لوخد  رب  اـیارب  رما  میرک  دزیا  ترـضح  هک  میئاـههناخ  نآ  اـم  تفگ  ع )  ) یلع تسیچ  نآ  دارم  اـِهباْوبَأ و  ْنِم  َتُوُیبـْلا  اُوتْأ  َو 
نید و ناعباتم  هطساوب  ترخآ  ایند و  تداعـس  هیامرـس  یئوکین و  میئام  هَّللا  لوسر  تیب  لها  یلاعت و  كرابت و  يادخ  باب  دومن و  باوبا 

یّطخت یـصقت و  ام  هقیرط  زا  دـنیامن و  ام  باوبا  زا  تویب  نایتا  هدومن  تاعارم  ار  ام  تعباـتم  هویـش  هک  تسنآ  همحرلا  یبن  ترـضح  تلم 
راـبدا و نآ  زا  رمعلا  تدـم  دومرف و  يدـهلا  همئا  اـم  تیـالوب  رارقا  393 و  ص : ج2 ، جاجتحالا ، دومن  تعیب  اـم  اـب  هک  ره  ینعی  دـنیامنن 

لیـضفت ام  رب  ار  ریغ  دـیامن و  تفلاخم  ام  اب  تعیب  زا  دـعب  هک  ره  دومن و  باـب  زا  تویب  لوخد  هک  تسا  سک  نآ  وا  سپ  دومنن  رابکتـسا 
نبا دیدرگرب  نیلـسرملا  دّیـس  نیئآ  نید و  قیرط  زا  سک  نآ  هکلب  دـیدرگ  تلم  مالـسا و  هناخ  لخاد  تویب  رهاظ  زا  صخـش  نآ  دـیامرف 

: تفگ ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  دـناهفیاط ؟ هچ  لاجر  نآ  ْمُهامیِِـسب  الُک  َنُوفِْرعَی  ٌلاجِر  ِفارْعَْألا  یَلَع  َو  یلع : نینمؤملا  ریما  ای  تفگ  ءاوکلا 
ار تعامج  نآ  میـسانشب و  ناشیا  يامیـسب  ار  دوخ  نابحم  نایعیـش و  ناوعا و  راصنا و  هک  میفاصنا  لدـع و  باـبرا  فارعا و  باحـصا  اـم 
ران و نایم  رد  تسیناکم  فارعا  میراذـگن و  لیلذ  راوخ و  ار  نابحم  میراد  تماـقا  فارعا  رد  تماـیق  زور  رد  اـم  مینادرگ و  تّنج  لـخاد 
فراع و میـسانشب و  ار  وا  زین  ام  هک  یطرـشب  ام  تیالو  تخانـشب و  رگم  ددرگن  تشرـس  ربنع  تشهب  لحم  نآ  لخاد  يدـحا  چـیه  تّنج 
ام ام و  رکنم  هکنآ  الا  ددرگن  يراوگوس  ناوه و  ماقم  نآ  يراب و  دزیا  ران  لخاد  میدرگ و  وا  تیوط  صـالخا  تدـیقع و  صولخب  فقاو 

هلماک تدارا  دهاوخب و  ّلج  ّزع و  يادخ  رگا  هک  تسنانچ  ءاوکلا  نبا  ای  رما  نیا  تقیقح  میـشاب و  یلاعت  دزیا  یغاب  یغاط و  نآ  رکنم  زین 
ار وا  دـندرگ و  قیقحتلا  لیبس  یلع  وا  تافـص  هدوتـس  تاذـب  فراع  قیلی  یغبنی و  امک  سانلا  ریاس  هک  نآب  دریگ  قّلعت  وا  هلماش  تردـق  و 

دننادرگ دوخ  لیبس  طارـص و  باوبا و  ار  ام  دـندرگ و  تویب  لخاد  هَّللا  باب  زا  اهنآ  هک  دـنک  نانچ  دـنیامن  وا  یگناگیب  رارقا  دنـسانشب و 
لومخ هدومن  زواجت  ام  تیالو  زا  لودـع و  اـم  زا  هکنآ  سپ  دـنیآرد  هناـخب  رد  نآ  زا  هک  دومن  رما  نآ  لوخدـب  ار  مدرم  هک  باـب  ناـمه 

هار زا  هفیاط  نآ  هک  یتسردب  سپ  َنُوبِکاَنل  ِطارِّصلا  ِنَع  مهنإف  دـیامن   394 ص : ج2 ، جاجتحالا ، لوسر  لآ  ام  رب  ام  ریغ  لیـضفت  ددرگ و 
رد هیلع  هَّللا  ۀمحر  یسربطلا  یلع  وبا  تسا  رایسب  فالتخا  فالخ و  فارعا  باب  رد  دندومن . فاستعا  طونق و  فارحنا و  لودع و  تسار 

تـسا یگیر  لت  فارعا  هک  دـنک  لقن  نیعمجا  مهیلع  هَّللا  ناوضر  قداصلا  دـمحم  نب  رفعج  نیمألا  قطانلا  ماـما  زا  عماـجلا  عماوج  ریـسفت 
هچناـنچ دـنیامن  فقوت  ناـکم  نآ  رد  دوخ  ناـمز  لـها  تما و  ناراـکهانگ  اـب  ناـشیا  هفیلخ  ره  لوسر و  یبن و  ره  هک  راـن  ّتنج و  ناـیم 

هتفرگ نانج  لوخدب  ناراکهانگ  رب  تقبس  ناشیا  ناراکوکین  دنیامرف و  فّقوت  رکسعم  رد  نمشد  فوخ  زا  دونج  ءافعض  اب  رکشل  بحاص 
هاگن نارای  يا  هک  دیوگ  هدروآ  دنشاب  هداتـسیا  نادرگرـس  ناریح و  ناکم  نآ  رد  هک  ناراکهانگب  يور  ناشیا  هفیلخ  نامز  نآ  رد  دنـشاب 
بهاو مکحب  تنج  لوخد  رب  تقبـس  هنـسحم  لاعفا  هنـسح و  لامعا  باـکترا  هطـساوب  امـش  رب  نوچ  هک  دـینک  دوخ  ناراـکوکین  ناوخاـب 

تما ناراکوکین  هب  مالس  تیاعر  دیما  تعافش و  عمطب  ناراکهانگ  ماگنه  نآ  رد  دیاهداتسیا  اجنیرد  ادیش  هلاو و  امـش  دناهتفرگ و  تنمیب 
لوخد عمطب  تما  ناراکهانگ  ینعی  َنوُعَمْطَی  ْمُه  َو  اهُولُخْدَـی  َْمل  ْمُْکیَلَع  ٌمالَـس  هک  دومن  مارم  بلطم و  نآب  هراشا  مالع  دزیا  هچنانچ  دـنک 

هاگن نامز  نآ  رد  ناراکوکین  دننک و  ناراکوکین  هب  مالـس  دـنراد  ناشیا  ماما و  یبن و  تعافـش  هلیـسوب  هک  تّزعلا  ّبر  ترـضح  زا  ّتنج 
رد يزور  نم  هک  تسا  لوقنم  يورم و  هتابن  نب  غبـصا  زا  اضیا  هیآلا . ِمْوَْقلا  َعَم  اـْنلَعَْجت  ـال  اـنَّبَر  دـنیوگ  هدرک  نایـصع  راـن و  لـها  بناـجب 
هَّللا و  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  اـی  تفگ  دـش و  رـضاح  رورـس  نآ  تمدـخ  هب  ءاوکلا  نبا  هک  مدوب  رـضاح  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  تمدـخ 

تـسا نارگ  تخـس و  تیاغ  هب  نم  لد  رد  هک  تسیاهیآ  یلاعت  هَّللا  باـتک  رد  هک  تسا  مسق  ارم   395 ص : ج2 ، جاجتحالا ، ملاع  يادخب 
دنیشن و وت  گرمب  تردام  هک : دومرف  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  ترضح  دیسر . مهب  نامزلا  رخآ  لوسر  نید  رد  کش  ارم  نآ  هطساوب  هکلب 

فـص نآ  هحیبست  هتالـص و  َِملَع  ْدَـق  ٌّلُک  ٍتاَّفاَص  ُْریَّطلا  َو  هرکذ  كرابت  یلاعت و  هلوق  تفگ  ءاوکلا  نبا  تسا  مادـک  هیآ  نآ  دـنیب  مک  ارت 
رب ار  تاومـس  هکیالم  تادوجوملا  قلاخ  ترـضح  هک  ءاوکلا  نبا  ای  کحیو  تفگ : ع )  ) یلع تسا  مادک  حـیبست  نآ  زامن و  نآ  مادـک و 

متفه نیمز  زا  وا  لاگنچ  هک  زاوآ  دنلب  دیپس  سورخ  تروص  هب  تسیاهتـشرف  ار  یلاعت  يادخ  دـینادرگ و  فصتم  دوجوم و  فلتخم  روص 
رپ تسا و  شتآ  زا  هک  قرـشمب  حاـنج  یکی  تسا  لاـب  ود  ار  نآ  هتـشگ و  نمحّرلا  میحر  شرع  تـحتب  ینثم  سورخ  نآ  جاـت  هتـشذگ و 
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دنـشک و رب  شرعلا  تحت  زا  ار  دوخ  ندرگ  دتـسیا و  تسار  دوخ  لاگنچب  هتـشرف  نآ  دسررد  زامن  تقو  نوچ  تسفرب  زا  هک  برغم  رگید 
شتآ هن  ربکا  قلاخ  رماب  دـننز  مهب  شیوخ  ياهرپ  امـش  لزانم  سورخ  هک  ناـنچ  دـنز  مهب  دوخ  حاـنج  ود  ره  هلا  ترـضح  مکحب  هاـگنآ 

هک دنک  ادن  تاملک  نیاب  ددرگ  دنلب  زامن  تاقوا  رد  زاینیب  هتـشرف  نآ  زا  هک  يزاوآ  دـناریم و  ار  شتآ  فرب  هن  دراذـگ و  ار  دـکار  فرب 
سودق حوبس  نییصولا  ریخ  هیصو  نا  دهـشا  نییبنلا و  دیـس  هلوسر  هدبع و  ادمحم  نا  دهـشا  هل و  کیرـش  هدحو ال  هَّللا  ّالا  هلا  نا ال  دهـشا 
ياهرپ سورخ  نآ  لثمب  زین  اهـسورخ  نآ  دسر  امـش  لزانم  سورخ  هب  وا  توص  دنک  ادـن  نیا  سورخ  نآ  نوچ  حورلا و  هکئالملا و  ّبر 

ْدَق ٌّلُک  تّزعلا   396 ص : ج2 ، جاجتحالا ، ّبر  مالک  تیاده  یفاو  هیآ  ینعم  ریـسفت و  دـندرگ و  يدانم  تاملک  نامهب  دـننز و  مهب  دوخ 
ترـضح حـیبست  ةالـصب و  ملاع  نیمز  سورخ  یماـمت  نیملاـعلا  ّبر  شرع  سورخ  زاوآ  زا  ینعی  تسنآـب  تراـشا  هحیبست  هتالـص و  َِملَع 

قلاخ حـیبستب  ْمُهَحِیبْسَت  َنوُهَقْفَت  ْنِکل ال  َو  ِهِدْـمَِحب  ُحِّبَُـسی  اَّلِإ  ٍءْیَـش  ْنِم  ْنِإ  َو  هعیرذـب  تادوجوم  یگمه  هک  اریز  دـندرگ  نیمحارلا  محرا 
یلع نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  ءاوکلا  نبا  يزور  هک : تسلوقنم  يورم و  هتابن  نب  غبـصا  زا  زین  و  دـننایبلا . بذـع  ناسللا و  بطر  تایربلا 

دـنیب و هن  بش  هکنآ  زا  دـنیبیمن و  زور  بش و  هکنآ  لاـح  زا  دـنیبیم و  زور  بش و  هکنآ  زا  هد  ربخ  ارم  یلع  اـی  تفگ  هدومن  لاؤس  (ع )
يزیچ زا  لاؤس  هک  دـیاب  ءاوکلا  نبا  ای  کـلیو  هک : دومرف  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  ترـضح  دـنیبن . زور  دـنیب و  بش  هکنآ  زا  دـنیبب و  زور 
يدرم نآ  دـنیب  بش  زور و  رد  هکنآ  اما  داب  وت  ماقم  لیو  هاچ  کلیو  یئامنن  لاؤس  عفنی  ام ال  ینعی و  ام ال  زا  دـناسر و  عفن  وتب  هک  یئاـمن 

دزیا ترضح  هک  بتک  یمامت  یگمه و  نالوسر و  ایبنا و  ریاسب  دشاب و  هدروآ  دشاب  هتشذگ  هک  یئایـصواب  ادخ و  لوسرب  نامیا  هک  تسا 
یّلص یفطصم  دمحم  وا  لوسرب  ادخب و  نامیا  هک  تسا  یـسک  زور  بش و  هدننیب  هیربلا  دیـس  ناتما  زا  دشاب و  رقم  هداتـسرف  ناشیاب  بهاو 

تسا زور  بش و  هدننیب  زوریف و  تلود  تختب و  سک  نآ  هبـشیب  دشاب  هدومن  نم  تماما  تیالوب و  رارقا  هدروآ و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا 
نامز كارداب  نوچ  اذه  عم  دشاب  هفلاس  ياهباتک  ایـصوا و  ایبنا و  عیمج  رکنم  هک  تسا  یتخبدب  زورهریت  لومخ  نآ  زور  بش و  یمعا  اما 
رارقا ترـضح و  نآ  توبنب  نامیا  یتخب  هایـس  زا  ددرگ و  ززعم  فرـشم و  نوچیب  لوسر  دمحم  ترـضح  نورقم  تداعـس  لابقاب و  تلود 

ود ره   397 ص : ج2 ، جاجتحالا ، زور  بش و  روک  لسرلا  متاخ  توبن  لج و  زع و  رکنم  سک  نآ  سپ  دیامنن  تداعسیب  نآ  نم  تیالوب 
نوچ هدروآ و  نیملاعلا  ّبر  هفلاس  ياهباتک  نیقباـس و  ياـیبناب  ناـمیا  هک  تسا  یـسک  نآ  زور  ياـنیبان  بش و  ياـنیب  اـما  و  تسا ، لـحم 

بش و يانیب  تخب  مک  نآ  ددرگ  نم  قح  رکنم  ای  تیالوب  رارقا  هتـشگ  ترـضح  نآ  توبن  رکنم  دـیامن  نامزلا  رخآ  لوسر  نامز  كاردا 
نوچ نکیل  دـشاب  ناشیا  بتک  نیقباس و  يایـصوا  نیـشیپ و  يایبنا  رکنم  هک  تسا  یـسک  زور  يانیب  بش و  يانیبان  اما  تسا ، زور  ياـنیبان 
یّلص نامزلا  رخآ  لوسر  دمحمب  ناحبس و  رداق  ترضحب  نامیا  دیامن  هیربلا  دیس  ترضح  تداعـس  تلودب و  نورقم  توبن  نامز  كاردا 
ینب امب  ءاوکلا  نبا  ای  کلیو  تسا  زور  هدـننیب  بش و  یمعا  سک  نیا  دـنک  نم  تیالو  لوبق  نم و  تماماب  ناـمیا  دروآ و  هلآ  هیلع و  هَّللا 

لوزن ربنم  زا  همالا  ماما  نآ  نوچ  هک : دیوگ  هتابن  نب  غبـصا  و  دومرف . نآ  متخ  ام  هب  دومن و  مالـسا  حتف  بهاو  يادخ  ترـضح  بلاط  یبا 
نیبم ءاوکلا  نبا  هطساوب  هچنآ  داب  وت  يادف  مردام  ردپ و  یلع  نینمؤملا  ریما - يالوم  يدیس و  ای  متفگ  متفر و  ترضح  نآ  کیدزنب  دومن 

تیالوب کش  هک  یسک  غبصا  ای  هک : دومن  باطتـسم  باطخ  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  يداد  یلج  نانیمطا  ار  مرطاخ  يوق و  ار  ملد  یتخاس 
حالص و زوفب و  دیامن  نم  تیالوب  رارقا  هک  ره  دراد و  نیلسرملا  دیـس  ترـضحب  نیملاعلا و  ّبرب  نامیا  رد  کش  نیعل  نآ  نیقیب  درآ  نم 

ترضح رقم  نم  تیالو  رقم  تسا و  رضاح  رقس  ران  رد  هتـسویپ  رـساخ و  بئاخ و  نم  تیالو  رکنم  تسا و  راگتـسر  زیاف و  حالف  يوقت و 
هَّللا یلو  ترضح  هاگنآ  یطـسو و  هباّبـس و  تشگنا  ود  نیا  دننام  تسا  لج  زع و  يادخ  تیالوب  لصتم  نم  تیالو  غبـصا  ای  تسا  نمیهم 

398 ص : ج2 ، جاجتحالا ، نآ  رد  ثبل  هتـشگ  ران  لـخاد  باـسحلا  موی  نم  تیـالو  رکنم  هک : دومرف  دومن و  عمج  مه  اـب  ار  عبـصا  ود  ره 
رد دـناهتفگ و  نآ  زا  رثکا  یـضعب  تسا و  لاس  داتـشه  ءاح  مضب  بقح  هک  دومن  لقن  هغللا  حاحـص  بحاص  تسباـقحا . بآـم  نکـسم و 
زا دعب  بقح  اباقحا  هک  دیوگ  عماجلا  عماوج  ریـسفت  بحاص  تسا و  لاس  دصیـس  بقح  هک  دیـسر  رقحا  مجرتم  رظنب  ربتعم  خـسن  یـضعب 

یلع نینمؤملا  ریما  مایتلا  قدص  مالک  زا  هیاهنلا  ریغ  نم  ددرگ  لوا  بقح  نآ  عبات  رگید  بقح  درذگب  نوچ  بقح  کی  ینعی  تسا  بقح 
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يزور هک  تسلوقنم  يورم و  هتابن  نب  غبصا  زا  زین  و  تسین ، تاکرد  زا  تاجن  دیما  زگره  ار  ترـضح  نآ  تیالو  رکنم  هک  دش  رهاظ  (ع )
زا هد  ربخ  ارم  یلع  نینمؤملا  ریما  اـی  تفگ  دـمآ و  رورـس  نآ  ربارب  رد  ءاوکلا  نبا  رثا  نآ  رد  دوب  ربنم  رب  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  ترـضح 

دومرف ع )  ) نینمؤملا ریما  ترـضح  هرقن ؟ زا  ای  دوب  الط  زا  ایآ  وا  نرق  ود  زا  هد  ربخ  و  رـصع ؟ هاشداپ  اـی  دوب  ربمغیپ  وا  اـیآ  هک  نینرقلا  يذ 
بر ترـضح  دوب  دوبعم  ناتـسود  دوجولا و  بجاو  ترـضح  ناگدـنب  زا  یکی  هکلب  دوبن  رهد  هاشداپ  ربکا و  قلاخ  ربمغیپ  نینرقلا  وذ  هک :

و دومن ، تحیصن  وا  تهج  زا  دابعلا  بر  ترضح  دومن و  یلاعت  يادخ  يارب  زا  دابع  تحیـصن  بحم  هدنب  نآ  دوب و  وا  تسود  زین  دودولا 
یقلت اضر  عمسب  ار  وا  نخس  موش  هفیاط  نآ  دومن  توعد  مویق  ّیح  یگدنب  تدابعب و  ار  دوخ  موق  هک  تسنآ  نینرقلا  وذب  وا  هیمـست  هجو 

زا سپ  دیدرگ و  بیاغ  نیح  کی  حلاط  موق  نآ  زا  حصان  هدنب  نآ  دندرک  رود  دوخ  زا  ار  وا  دندز و  وا  قرف  رب  ریشمش  دندومنن و  اغصا  و 
رازآ افج و  زا  ریغب  دیدش  موق  نآ  زا  دینادرگ و  دیدجت  ار  دـیجم  دزیا  تمحر  زا  رود  موق  نآ  توعد  زاب  دـیدرگ  رهاظ  هک  دـیدم  تدـم 
رضاح دوجوم و  ردنکـسا  لثم  امـش  نایم  رد  رـشبلا  دیـس  تما  رـشعم  ای  دندز  ردنکـسا  رگید  نرق  رب  رخآ  هبترم  توعد  رد  دیدن و  يزیچ 
ماظع يابآ  زا  ترـضح  نآ  399 و  ص : ج2 ، جاجتحالا ، تسیورم  مالّـسلا  هیلع  قداصلا  دـمحم  نب  رفعج  قطانلا  ماما  ترـضح  زا  تسا .

نآ راسی  نیمی و  رد  رایسب  قلخ  دوب و  هتسشن  دجسم  هبحر  رد  يزور  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما - ترضح  هک  دیامن  لقن  مالّسلا  مهیلع  مارک 
نیکم ناکم  نیا  رد  نیملاعلا  ّبر  ترضح  ارت  نینمؤملا  ریما  ای  تفگ  هتـساخرب و  یـصخش  تعامج  نآ  نایم  رد  هتـشگ  عمتجم  ترـضح 
یلاعت كرابت و  يادخ  تفگ  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  ترـضح  تسا ؟ نیـشنمه  خزود  لها  اب  بّذعم و  نیّجـس  ران  رد  تردپ  دـینادرگ و 
هدارا مردپ  رگا  هک  تسا  مسق  ارم  داتسرف  مما  یمامت  تلاسرب  ار  ص )  ) دمحم همحرلا  یبن  ترضح  هک  يادخ  نآب  دنادرگ  عوطقم  تنابز 
عیمج باـب  رد  ار  وا  تعافـش  تّزعلا  ّبر  ترـضح  هـنیآ  ره  دـیامن  دـنانیمز  يور  رد  هـک  تـما  یگمه  ناراـکهنگ  تعافــش  هـک  دـنک 
نخس نیا  دوب ، راّبج  دزیا  رماب  ران  ّتنج و  میسق  وا  رـسپ  هک  ددرگ  نوچ  ران  رد  بّذعم  مردپ  کلیو  دیامرف  لوبق  هبـشیب  تما  ناراکهانگ 

ثوعبم تما  تّوبن  هب  ار  دمحم  هک  يادخ  نآ  هب  تسین  هدیدنـسپ  هدیجنـس و  نامیا  مالـسا و  عیارـش  بادآ  ملاع  نادهتکن و  لقاع  دزن  رد 
ّبر مکحب  هک  رون  جنپ  رگم  ددرگ  روتسم  یفطنم و  قیالخ  یمامت  راونا  تمایق  زور  رد  مراوگرزب  ردپ  رون  عاعشب  هک  تسا  مسق  دینادرگ 

زا مردـپ  رون  هک  اریز  نیـسح  دـالوا  زا  رفن  هن  رون  نیـسح و  رون  نسح و  رون  نم و  رون  دـمحم و  رون  نآ  ددرگن و  روجهم  یفخم و  روفغ 
رقحا مجرتم  رظنب  ربتعم  خسن  ضعب  رد  و  دومن . قلخ  رتشیپ  لاس  رازه  ودب  مدآ  داجیا  زا  لبق  ار  رون  نآ  قلاخ  دزیا  ترضح  هک  تسام  رون 

رد هنع  هَّللا  یـضر  هیوباب  نیا  و  دوب ، بوصنم  موق  تیاده  داشراب و  بلطملا  دـبع  دوخ  ردـپ  لبق  زا  هیلع  هَّللا  ناوضر  بلاط  وبا  هک  دیـسر 
هلاسر نآ  رب  هعاضبلا  لیلق  مجرتم  نیا  هک  یسراف  حرش  دومن و  ینعم  نیاب   400 ص : ج2 ، جاجتحالا ، حیرصت  دوخ  فیناصت  زا  تاداقتعا 

دراد نآ  قیلی  یغبنی و  امک  رب  عالطا  هدارا  هک  ره  هدومرف  نایب  ار  بلاط  یبا  لاوحا  قیاـقح  هدرک  ـالما  اـشنا و  ینعملا  ریثک  ظـفللا و  لـیلق 
. دیامن نآب  عوجر 

يافش هب  هن  دبای  تّحص  ابطا  هجلاعمب  ضارما  هک  نآب  تسا  لیاق  هک  یسک  نآ  رب  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  جاجتحا  نایب  رکذ 
تسناشیا ریغ  نارحاس و  نانهاک و  لوقب  دامتعا  هک : دیوگ  نامجنم و  ماکحاب  تسا  لیاق  هکنآ  مازلا  یلاعت و  دزیا  ترضح 

هب هن  دـبای  تّحـص  ابطا  هجلاعمب  ضارما  هک  نآب  تسا  لیاق  هک  یـسک  نآ  رب  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  جاجتحا  نایب  رکذ 
دانـساب تسناشیا  ریغ  نارحاس و  نانهاک و  لوقب  دامتعا  هک : دیوگ  نامجنم و  ماکحاب  تسا  لیاق  هکنآ  مازلا  یلاعت و  دزیا  ترـضح  يافش 

نآ و  ع )  ) يرکـسعلا نسحلا  دمحم  یبا  یکزلا  یفاولا  ماما  زا  دیدرگ  نایع  روکذم و  اقباس  نآ  نایب  هک  مدـقت  ام  لاجر  تایاور  مدـقتم و 
نیئزت مرا  نیرق  تشهب  سلجم  رد  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  ترضح  يزور  هک  دنک  تیاور  ع )  ) نیدباعلا نیز  نیدجاسلا  دیس  زا  ترـضح 

يور دـمآ و  رد  زا  دـنراد  تمکح  بط و  هفـسلف و  ياوعد  هک  نانوی  مدرم  زا  یـصخش  هاگان  هک  دوب  هتـسشن  باحـصا  زا  یـضعب  اب  دوخ 
وا اب  دیـسر  نمب  ننملا  وذ  لوسر  ترـضح  ینعی  وت  بحاصم  ربخ  نسحلا  اـبا  اـی  تفگ : هدروآ  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  ترـضحب 
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تمزالم و تداعس  زا  نم  لصاو و  تزعلا  ّبر  تمحرب  ترضح  نآ  مدمآ و  ناکم  نیاب  دوخ  تیالو  زا  ناشیا  هجلاعم  هطساوب  دوب  نونج 
ضرم زین  وت  رد  يرورس و  نآ  ّیصو  رهص و  مع و  نبا  ار  نیلسرملا  دّیس  نآ  وت  هک  دیسر  نینچ  نمب  متشگ و  مورحم  تمدخ  نآ  مارصنا 

ناسآ و نم  شیپ  رد  امش  ناقری  جالع  نارگ  نآ  رب  امش  ندب  راب  تسا و  کیراب  تیاغب  امش  ياپ  قاس  ود  ره  تسا و  نایع  رهاظ و  ناقری 
ص: ج2 ، جاجتحالا ، تسین  نآ  يارب  هلیح  تردق و  هنوگ  چیه  ارم  نآ  نتخاس  هدـنگ  امـش و  نیقاس  تظلغ  رد  اما  تسا  رـضاح  نآ  ءاود 

نیگنـس ظیلغ و  تیاغب  يزیچ  دـیرادمرب و  شودـب  نارگ  راب  دـیرادهاگن و  ار  دوخ  ندرک  رایـسب  ددرت  نتفر و  هداـیپ  رد  امـش  نکیل   401
، دسر نآ  رب  یگتـسکش  رـسک و  هک  تسفوخ  درادرب  نارگ  راب  نوچ  تسا  کیراب  امـش  ياهقاس  هک  اریز  وشم  لّمحتم  دوخ  لغب  هنیـسب و 

يدرز ءاود  تسنیا  تفگ  دروآردـب و  هسیک  نآ  زا  یئوراد  دروآ و  نوریب  هسیک  هاگنآ  تسا  رـضاح  نم  شیپ  رد  اود  ار  ناقری  يدرز  اما 
امشب الـصا  رازآ  اود  نیا  لوانت  هک  یئامرف  زیهرپ  تشوگ  زا  زور  لهچ  ات  یئامن و  لوانت  ياود  نیا  هک  دیاب  تسا  رهاظ  امـش  يور  رد  هک 

امش دزن  رد  ایآ  دوب  نم  رازآ  ناقری و  عفر  رافص و  عفر  هطساوب  یتفگ  هچنآ  هک : دومرف  ترـضح  دنادرگ  فرطرب  ار  امـش  ناقری  دناسرن و 
هک یئورادب  تراشا  وراد و  نیزا  هّبح  کی  یلب  تفگ : درم  نآ  تسا  دوجوم  دشاب  رازآ  نیا  ناقری و  یتدایز  ثعاب  رافص و  رضم  یئوراد 

نیا لوانتم  رگا  دراپـس و  نآ  ضباقب  ناج  تعاس  رد  دـیامن  لوانت  نالف  رادـقمب  وراد  نیا  زا  ناـقری  بحاـص  رگا  تفگ  دومن و  دوب  وا  اـب 
رایـسب رافـص  تفوک  نآ  هظحلف  هظحل  ددرگ و  نایع  رهاظ و  ناشیا  يور  رد  ناقری  نآ  لواـنت  درجمب  دـشاب  هتـشادن  ناـقری  رافـص و  وراد 

؟ ددرگ لتق  بجوم  نآ  رادـقم  هچ  هک : دومرف  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  ترـضح  دـناسرن . رخآب  ار  زور  نآ  دـناریمب و  ار  وا  هکنآ  اـت  ددرگ 
هک تسا  لاقثم  ود  نزوب  هبح  نیا  دریمب و  دـیامن  لوانت  هک  يدرم  ره  تسا  لتاق  ّمس  لثم  نآ  لاـقثم  مین  ود  نسحلا  اـبا  اـی  تفگ  درم  نآ 

ار ینانوی  میکح  نآ  دومن  لوانت  هتخاس  فوفـس  هتفرگ  درم  نآ  تسد  زا  هّبح  نآ  ع )  ) ترـضح دـهد  ناج  دـنک  لوانت  یـسک  لاـحلا  یف 
بجع هک  تفگ  دوخ  سفن  اـب   402 ص : ج2 ، جاـجتحالا ، داد  تسد  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  ترـضح  تکرح  زا  ماـمت  یناریح  هشعر و 

لآ ارم  درم و  دهاوخب  وراد  نیزا  بلاط  یبا  نبا  تعاس  نیمه  يدش و  نتشیوخ  نتشک  لتق و  ببـس  ثبعب  دمآ و  وت  شیپ  هب  لکـشم  راک 
تـسناوتن دوخ  بناج  فارطا و  طبـض  شعترم  دننام  دـیزرل و  یم - ناج  سرت  زا  ینانوی  نآ  هتبلا و  دـیناسر  دـنهاوخ  لتقب  بلطملا  دـبع 

زا دـعب  هدـش  ادـیپ  رهاظ و  اضعا  حراوج و  رب  کبـس  قرع  هّیمـس  يوراد  نآ  لوانت  زا  دـعب  ار  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  ترـضح  اـما  دومن ،
هک تفوک  هَّللا  دـبع  ای  تفگ : هدروآ  ینانوی  میکحب  يور  هدـمآ  جاهتبا  تحـص و  لامک  رد  جاـتلا  ءاوللا و  بحاـص  ماـما  نآ  جازم  هحمل 

دوب ام  ناقری  هطساوب  وراد  نیا  ررض  رد  امش  نامگ  هچنآ  دیدرگ و  لّدبم  تّحصب  وراد  نیا  لوانت  ببسب  نآلا  دوب  ام  ندب  رد  امـش  داقتعاب 
ناج نامگ  ارم  هک  اقح  ع )  ) نسحلا ابا  ای  تفگ : ینانوی  میکح  دیدرگ  نایع  نیب و  نآ  فالخ  تسا  هّیمـس  هیودا  زا  نیا  هک : دـیتفگیم  و 
یبا لآ  هک  دوب  مولعم  ارم  هک  اریز  مدوب  هدرک  دوخ  تاـیح  دـیما  عطق  دوبن و  مدنمتـسم  رطاـخ  رد  دـنمدوسان  يوراد  لواـنت  زا  امـش  ندرب 

تشذگ و ریخب  هک  دومرف  مسبت  ترـضح  دیدومن  لوانت  هدیـشک  نم  زا  وراد  نیا  ربجب  هک  دومرف  دنهاوخن  نم  قیدـصت  باب  نیرد  بلاط 
نوچ ياشگ  هب  مشچ  هک : تفگ  ایاربلا  ماما  ترـضح  تسبرب  مشچ  نوچ  دـنبرب  دوخ  مشچ  میکح  يا  دوب  رهاـظ  نم  رب  وراد  نیا  تقیقح 

ینانوی دوب  بلاغ  نآ  یخرس  هک  دیفس  خرس و  تیاغب  دید  يور  دومن  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  كرابم  يور  رب  رظن  دوشگ و  مشچ  ینانوی 
ینانوی میکح  دوب ؟ رای  مندـب  رد  اهامـش  نامگب  هک  رافـص  نآ  تساـجک  تفگ : ناـنک  مسبت  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  دـمآرد  هزرل  هب  زاـب 

هب ار  امش  هچ  مدید  لوا  رد  نم  هک  دیشاب  سک  نآ  هن  هتبلا  امـش  هک  دیامنیم   403 ص : ج2 ، جاجتحالا ، ناـنچ  مرظن  رد  هک  هَّللا  تفگ و 
دومرف ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  ترضح  تسا  خرس  لگ  دننام  امـش  يور  گنر  لاحلا  مدوب و  هتفای  رازآ  ناقری و  بحاص  رافـصم و  تیاغ 
ناقری رافص و  هتشاد و  ینازرا  يافش  یلاعت  يادخ  دنادرگ  ناجیب  ار  ام  هک  دوب  نانچ  امش  نامگ  هک  هیمـس  يوراد  نامهب  ام  رافـص  هک :

تقد و هطساوب  ارادم  قفر و  ارم  هک  تسنآ  امش  نامگ  ینانوی  میکح  يا  تفگ  دینادرگ  هنهرب  ار  دوخ  كرابم  ياهقاس  هاگنآ  تشادرب  ار 
دشاب ام  ياهقاس  ندش  هتسکش  فوخ  هکلب  دشاب  هتـشادن  نآ  لمحت  تردق  ادابم  هک  دومن  دیاب  هلیقث  یئایـشا  لمح  رد  اهقاس  نیا  یکیراب 

لاح نآ  رد  تسامـش  بط  فالخب  لاوحا  تاقوا و  عیمج  رد  لاعتم  يادـخ  هک  میامنب  منادرگ و  رهاظ  امـشب  دوخ  لاوحا  تقیقح  لاـحلا 
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میظع گنس  ود  دوب و  یلاعت  كرابت و  دزیا  یلو  نآ  رس  يالاب  رب  سلجم  نآ  حطـس  رد  هک  گرزب  تیاغب  بوچ  نوتـس  رب  كرابم  تسد 
دوب هفرغ  ود  نآ  يـالاب  رد  هک  ناردـج  ناـطیح و  اـب  ار  اهگنـس  نوتـس و  نآ  دز و  دوب  رقتـسم  رگید  گنـس  يـالاب  رب  رجح  کـی  نآ  هک 

، دـیدرگ شوهیب  تعاس  رد  دـید  تکوش  توق و  نآ  نوچ  ینانوی  میکح  تشاد  هاگن  تسد  رـسب  دـنکرب و  ياـج  زا  ار  همه  هداد  تکرح 
لثم بجع  تفگـش و  شیوخ  رمعلا  ةّدم  رد  ارم  هک  هَّللا  تفگ و  دمآ و  شوهب  ات  دندز  ینانوی  يور  رب  بآ  هک : دومرف  ع )  ) ریما ترـضح 

وت بط  رد  ایآ  يدید  هک  نم  کیراب  ياهقاس  نیا  یئاناوت  توق و  تسنیا  ینانوی  ای  تفگ  هَّللا  یلو  ترـضح  هاگنآ  دماین  شیپ  رد  زورما 
؟ دوب توطـس  هوکـش و  رد  تردـق و  توق و  رد  امـش  لثم  زین  ص )  ) دـمحم ایآ  یلع  ای  هن  تفگ : یناـنوی  میکح  تسه ؟ يزیچ  نیا  لـثم 

توق لـقع و  ملع و  زا  یماـمت  یگمه و  نم  توق  لـقع و  ملع و  هک  دومرف : ع )  ) یلع نینمؤـملا  ریما   404 ص : ج2 ، جاجتحالا ، ترضح 
نمب تقفـش  ناـسحا و  همه  نیا  یلاـعت  كراـبت و  دزیا  ترـضح  یحطبـألا  یبن  نآ  یتبارق  یـشیوخ و  ببـسب  هکلب  تسا  همحرلا  یبن  نآ 

تـسارفب یـسک  برع  نایم  رد  تقاذح  بط و  ملع  رد  وا  زا  هک  یبرع  یفقث  میکح  یناندعلا  یبن  تایح  مایا  رد  ینانوی  يا  هتـشاد  ینازرا 
ياود یئامرف  تصخر  رگا  تسنونج  امـش  اب  هک  دیـسر  نمب  نینچ  تفگ : دش و  رـضاح  دوبعم  دزیا  لوسر  ترـضح  تمدخب  يزور  دوبن 

ینغتـسم نم  هک  ددرگ  وت  مولعم  ات  میامن  وتب  هزجعم  هناشن و  نم  هک  نآب  يوشیم  یـضار  ایآ  هک  دومرف  دومحملا  یبن  ترـضح  میامن  امش 
یهاوخ هزجعم  هیآ و  عون  هچ  هک : دومرف  انثلا  ۀیحتلا و  هیلع  یبتجم  لوسر  معن . تفگ : یفقث  میکح  نم ؟ بطب  یجاتحم  وت  ماوت و  بط  زا 

دوب ّلج  زع و  لوسر  نآ  ینکـس  لحم  یلاوح  رد  هک  دنلب  تیاغب  يامرخ  تخردب  هراشا  امرخ و  تخرد  نیا  تفگ : یفقث  یئامن . تراشا 
ياج زا  تخرد  نآ  تعاس  رد  دومن  توعد  دوخ  کیدزنب  ار  هلخن  نآ  روفلا  یف  نامزلا  رخآ  لوسر  ناوخ . دوخ  کـیدزن  ار  نآ  هک  دومن 

هداتـسیا دـیجم  دزیا  لوسر  تمدـخ  رد  دـیبع  قیرطب  دـمآ  ناجلا  سنألا و  یبن  شیپ  ناشک  ناـشک  نیمز  رد  ار  دوخ  هشیر  هتـشگ و  علقنم 
یفقث هن ؟ ای  تسا  یفاو  ناشن  وت  تاکـسا  هطـساوب  یفاک و  وت  يارب  هیآ  نیا  تفگ  دروآ  یفقث  هب  يور  یهاـنپ  تلاـسر  ترـضح  دـیدرگ 
دمحم ای  تفگ  یفقث  منادرگ  ناـیع  رهاـظ و  وت  تهج  هب  ناـشن  تاـیآ و  زا  ینک  هدارا  هچنآ  دومرف : كراـبت  یلاـعت و  دزیا  یبن  هن ، تفگ 

405 ص : ج2 ، جاـجتحالا ، هیربـلا  دیـس  نوچ  دـیامن  تعجارم  تدواـعم و  دوخ  یلوا  ياـج  یلـصا و  ناـکم  ناـمهب  هک  ياـمن  رما  هلخنب 
یلع نینمؤملا  ریما  زا  نوچ  یناـقح  مـالک  نیا  یناـنوی  میکح  دومن  دوخ  ّرقمب  تعجارم  تلخن  تعاـس  رد  دوـمرف  تدواـعم  رما  تخردـب 

بئاغ و اهنآ  لاحلا  دـیدرک  لقن  تیاکح و  ّلج  ّزع و  لوسر  دـمحم  زا  امـش  هک  نانخـس  نیا  نسحلا  اـبا  اـی  تفگ  دومن  عامتـسا  ینارمع 
رد ار  دوخ  هدارا  دومرف : ربکا  دزیا  یلو  ترضح  مهاوخیم  رـضحم  نیرد  رـصتخم  زجعم  رـصقا و  نآ  زا  ناشن  امـش  زا  نم  تسا و  هتـشذگ 
وت تمدـخ  رد  نم  هک  تسنیا  تفگ : ینانوی  يدرگ  رّخفم  زارف و  رـس  هکلب  رهظتـسم  نآ  لوصح  داعـستساب  ات  نادرگ  رهاـظ  هزجعم  بلط 
زین وت  هک  ددرگ  نم  مولعم  يدرب  دوخ  دزنب  یهاوخن  یهاوخ  ارم  رگا  میامزایب  ار  امش  ات  میامنن  امـش  تباجا  نم  نکیل  ناوخب  ارم  مرـضاح 
نآ منک  نانچ  یتفگ  هچنآ  رگا  تفگ  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  ترـضح  دوب . یهاوخ  نامگ  هبـشیب و  ناشن  هیآ و  بحاـص  ناـشیا  قیرطب 
وت تکرح  تدارا  ریغب  دوخ  تردـقب  ارت  نم  هک  تسا  مولعم  وـت  رب  هک  اریز  نارگید  يارب  زا  هن  دوـب  دـهاوخ  ناـشن  هیآ و  وـت  يارب  نیمه 
نم هک  ددرگ  نامدرم  ریاس  مولعم  هنوگچ  ددرگن و  ناشنرطاخ  مولعم و  نارگید  رب  ناشن  هیآ و  همدـقم  نیا  مدرب و  دوخ  کـیدزنب  هنوگچ 
يا تسا  نکمم  و  مدرک ، رـضاح  هدرب  دوخ  شیپ  ربـج  هب  ارت  تزعلا  ّبر  ترـضح  تردـقب  هکلب  ترـشابم  نودـب  وت  راـیتخا  هدارا و  ریغب 

مدمآ امـش  شیپ  رایتخا  هداراب و  دوخ  نم  هک : یئوگ  وت  دـندرک و  یگتخاس  مه  اب  هک : دـیوگ  يرگید  ای  ینک  يوعد  دوخ  وت  هک  ینانوی 
بلط يزیچ  هک  دـیاب  ینکیم  ناشن  هیآ و  بلط  وت  رگا  سپ  ددرگ ؟ ناـقلخ  یماـمت  ناـشن  نم و  هزجعم  امـش  ندـمآ  تکرح  نوچ  نآ  رد 

رایتخاب ار  همدقم  نیا  نوچ   406 ص : ج2 ، جاجتحالا ، نسحلا  ابا  ای  یتفگ  وکین  تفگ  ینانوی  ددرگ  نامدرم  همه  ناـشن  هیآ و  هک  یئاـمن 
زاب ینادرگ و  قرفتم  هدینادرگ  ادج  رگید  کی  زا  ار  امرخ  تخرد  نیا  ياهخاش  ءازجا و  هک  تسنآ  نم  ياعدتـسا  حارتقا و  یتشاذگ  نم 
هَّللا یلو  ترضح  دوب . تروص  تعنص و  نامهب  اقباس  هچنانچ  دیامن  دوخ  یلصا  ناکمب  تدواعم  تخرد  نآ  ءازجا  هک  یئامن  مکح  رما و 
ریما ترـضح  نآ  زا  دـعب  ددرگ  ناـقلخ  عیمج  وت و  هطـساوب  ناـشن  هیآ و  نیا  يدومن و  لاـح  تسارف و  قفو  رب  لاؤـس  لاـحلا  هک  دوـمرف :
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دمحم یـصو  هک : يوگب  هتفر  هلخن  نآ  شیپ  شاـب  اـمرخ  تخرد  نآ  يوس  هب  اـم  لوسر  دوـخ  وـت  یناـنوی  يا  تفگ  ع )  ) یلع نینمؤـملا 
لوق بجومب  ینانوی  میکح  دیوش . رود  رگید  کی  زا  ءزج  ره  ینادرگ و  قرفتم  ار  ءازجا  يدرگ و  وزج  دنچ  هک  دومن  رما  وتب  دزیا  لوسر 

هدومن همحرلا  یبن  یـصو  مکح  تعاطا  هلخن  نآ  تعاس  رد  دـیناسر  تخرد  نآب  همالا  ماما  نآ  ماغیپ  هک  نامه  دومن  لمع  ّلج  ّزع و  یلو 
نآ رد  زگره  ایوگ  دـیدیمن و  یـسک  ار  وا  رثا  نیع و  هک  یعونب  دـیدرگ  رود  رگید  کـی  زا  نآ  ءازجا  دـش و  هدـنکارپ  هتـشگ  هعطق  هعطق 

ءاضعا هدنام  ینادرگرـس  یناریح و  رد  تیآ  نآ  تیور  زا  ینانوی  زاب  دوزفا  تریح  رب  تریح  نآ  هدهاشم  زا  ار  راضح  دوبن  تخرد  ناکم 
لاؤس بلطم و  ص )  ) دـمحم یـصو  ای  تفگ  هدروآ  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  بناجب  يور  ماـمت  بارطـضاب  دـمآرد و  هشعرب  وا  حراوج  و 
ءازجا هک  یئامن  مکح  رما و  هک  دیاب  دـشن  رهاظ  روهظ  هصنمب  رگید  ياعدتـسا  لاؤس و  اما  دیـسر  نمب  دـیدرگ و  لصاح  رهاظ و  نم  لوا 

نینمؤملا ریما - دنک  تعجارم  هلخن  تخرد  نآ  دوخ  هیلـصا  تئیهب  دنیامن و  تدواعم  دوخ  یلـصا  ناکمب  دـشاب  اجک  ره  رد  امرخ  تخرد 
رماب و هلخن  ءازجا  ای  هک : يوگب  وش و   407 ص : ج2 ، جاجتحالا ، امرخ  تخرد  نآ  يوسب  ام  لوسر  دوخ  ینانوی  يا  زاـب  تفگ : ع )  ) یلع

ءازجا نآب  ینارمع  یلع  مکحب  ینانوی  یئامن . تدواعم  دوخ  هیلـصا  تلاحب  هتـشگ  عمج  اج  کیب  همه  دیاب  همألا  یبن  دمحم  یـصو  مکح 
تیاور مالّسلا  هیلع  يرکـسعلا  نسحلا  یبا  یکزلا  یفاولا  ماما  ترـضح  دومرف . لمع  دوب  رومأم  هچنآب  دومن و  يدانم  امرخ  تخرد  هقرفتم 

خاش و نابـضق و  قاروا و  هکنآ  ات  دـشیم  عمتجم  نآ  راغـص  يازجا  هتـشگ و  اوه  رد  عفترم  اروثنم  ءابه  دـننام  امرخ  هلخن  يازجا  هک  دـنک 
ناصغا و تیعمج  رگیدـکیب و  ءازجا  تغلاـب  رماـب  هّزعلا  ّبر  هاـگنآ  سپ  دـیدرگ  روصم  ربکا  قلاـخ  مکحب  یگمه  اـمرخ  هشیر  خارمش و 
هدایز و الب  دـش  لوط  ضرع و  رد  لوصا و  رد  هلخن  نآ  یلوا  تروص  نامهب  تعاـس  رد  دومن  رّرقم  رتشیپ  ّرقم  ناـکمب و  کـی  ره  قاروا 

ياهشوخ قاروا و  نابضق  رب  قاسب و  نآ  نابضق  هتشگ و  نکمتم  نیمز  رد  هلخن  قاس  دیدرگ و  دوخ  ّرقم  ناکم و  نامه  رد  رقتسم  ناصقن 
دوبن لالخ  رـسب و  بطر و  نامز  الـصا  دوب و  امرخ  خیرامـش  ءادتبا  لحم  نآ  رد  نوچ  دنتفرگ  مارآ  ماقم و  دوخ  ناکم  اجب و  کی  ره  زین 
امـش زا  نم  رگید  ناشن  نسحلا  ابا  ای  تفگ  دومن  هدهاشم  نایع  هدیدب  ناشن  تایآ و  نیا  نوچ  ینانوی  دوب  رمت  زا  دّرجم  تخرد  نآ  اذـهل 

هب هک  مهاوخیم  تفگ : یناـنوی  نک  بلط  یهاوخ  هچ  ره  دومرف : ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  ترـضح  مسمتلم  یعدتـسم و  ربـمغیپ  یـصو  يا 
هک ره  اب  ام  دسرب  دوش  بطر  هتشگ  یخرس  يدرزب و  لدبم  نآ  يزبس  گنر  دنک و  نورب  ار  دوخ  لالخ  خیرامش و  هک  یئامن  مکح  هلخن 
ام لوسر  امش  زاب  ینانوی  ای  تفگ : ءانثلا  ۀیحتلا و  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  دیامن . لوانت  امرخ  نآ  زا  دشاب  رضاح  امش  رـضحم  رد 

دش و لالخ  هدرک  نوریب  خارمـش  هلخن  تعاس  رد  دینارذگ  ماغیپ  ینانوی  میکح  دـیدومن . رکذ  هچنآ  دـیئوگب : دـیوش و  امرخ  تخرد  نآب 
بطرب تسد  مدرم  دـش  نارگ  نآ   408 ص : ج2 ، جاجتحالا ، ياهـشوخ  دیدرگ و  بطر  هتـشگ  خرـس  دش و  درز  لاح  رد  دیدرگ و  رـسب 

هیآ و نیا  نم  شیپ  رد  هک  مراد  امـش  زا  رگید  ناشن  هیآ و  ياعدتـسا  سامتلا و  نسحلا  ابا  ای  تفگ  ینانوی  زاب  دومنیم . لوانت  هدرک  زارد 
اعدتـسا نسحلا  ابا  ای  تفگ : تسا ؟ مادـک  نآ  ینانوی  ای  تفگ : مانألا  ماما  هفلاس . ياـهناشن  هقباـس و  تازجعم  عیمج  زا  تسا  بحا  ناـشن 

تسار تسد  زا  امرخ  هناد  کی  رگا  هک  یعونب  دشاب  ام  تسد  شیپ  نآ  ياههشوخ  ات  درآ  ریزب  ار  دوخ  رـس  امرخ  تخرد  هک  تسا  نانچ 
هک دوب  نآ  ینانوی  بلطم  ارهاظ  دومن  ذخا  تخرد  زا  پچ  تسد  اب  امرخ  هناد  نآ  میناوت  دـشاب  نآ  يولهپ  رد  هک  رگید  هناد  میئامن  ذـخا 
نآ بناجب  ار  دوخ  تسد  ینانوی  ای  تفگ : ع )  ) نینمؤملا ریما  ترـضح  ددرگ  رـسیم  یناسآ  لهـسب و  ام  يارب  تسد  ود  رهب  اـمرخ  ندـیچ 

يدی بّرق  دـیعبلا  بّرقم  ای  هک  يامن  زاغآ  زاینیب  ترـضحب  اعد  تاملک  نیا  نک و  زارد  يراد  نآ  ندـیچ  يوزرآ - سوه و  هک  يامرخ 
هک یتقو  رد  يریگارف  امرخ  هشوخ  هک  ینک  هدارا  رگید  تسد  زا  نوچ  دـناسر و  رمث  نآب  ارت  تسد  تاوعدـلا  بیجم  ترـضح  نیقی  اهنم 

ینانوی تعاس  رد  اهنم  ینع  دـعبی  ام  لوانت  یل  لهـس  ریـسعلا  لهـسم  ای  هک  يامرف  يراج  اعد  نیاب  ناـبز  یئاـمن  زارد  هشوخ  يوسب  تسد 
هـشوخب هک  دـیدرگ  زارد  رادـقم  نآ  وا  تسار  تسد  لاح  رد  دـینادرگ  يراس  يراج و  ینابر  نمیهم  ياعدـب  ناـسل  ینارمع  یلع  مکحب 

ینانوی میکح  شیپ  رد  لاهن  دننام  هدـش  زارد  هشوخ  نآ  بوچ  داتفا و  نیمز  رب  هتـشگ  طقاس  امرخ  تخرد  زا  رگید  هشوخ  دیـسر و  امرخ 
ار یناندع  دمحم  يراین و  یناحبـس  بهاو  ترـضح  یگناگیب  نامیا  رگا  ینانوی  يا  تفگ : هَّللا  یلو  ترـضح  هاگنآ  سپ  داتـسیاب  تسار 
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لجعتـسم تبوقعب  راتفرگ  لجعم و  يالبب  التبم  ارت  هبـشیب  لج  زع و  يادخ  یئامن  لوانت  امرخ  نیزا  ینادن و  وا  هداتـسرف  قح و  هب  لوسر 
تازجعم و نیا  تیؤر  زا  دعب  نم  رگا  تفگ  ینانوی  ددرگ . لماک  فراع و  ره  يارب  هناشن  لهاج و  لقاع و  ره  تربع  هک  یعونب  دـنادرگ 

درمت دانع و  رد  تئیطخ و  دوخ و  رفک  رد  سپ  منام   409 ص : ج2 ، جاجتحالا ، یقاب  تالالض  رفک و  رب  امـش  زا  تالالد  ناشن و  تایآ و 
تلاح لضف و  تفرعم و  ملع و  يوعد  هک  نم  لاثما  زا  مشاب و  هدرک  تیاغیب  یعـس  دوخ  سفن  تکـاله  هطـساو  هب  تاـیاهنیب و  تغلاـبم 

هَّللا ۀصاخ  نم  کنا  دهـشا  نسحلا  ابا  ای  هک : تفگ  تقو  نآ  رد  مناد  برقتم  باوث  رجأب و  برقا و  باوصب  هنوگچ  ار  تکرح  نیا  میامن 
رد یئوگتسار  هلا و  نادرم  صاخلا  صاخ  زا  هَّللا و  داـبع  صاوخ  زا  هَّللا  یلو  يا  وت  هک  نآـب  مهدـیم  یهاوگ  ینعی  کـلاوقا  یف  قداـص 

هیلع یلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  مداقتعالا  خسار  قداص و  ياههدنب  زا  داقنم و  عیطم و  ینادرگ  رومأم  نآب  ارم  هچ  ره  دـعب  نم  دوخ  لوق 
فاصتا یهاوگ  رب  دوجولا و  بجاو  ترـضح  یگناگی  هب  تداهـش  رارقا و  رب  منادرگیم  رومأم  ارت  نم  هک : دومرف  دودولا  کـلملا  مالّـسلا 

ءاما و رب  ملظ  زا  داسف و  ثبع و  لعف  زا  وا  سدـقم  تاذ  سدـقت  هّزنت و  تداهـش  رب  دوجوم و  دومحم  لـعف  رهب  دوجو و  تمکحب  وا  تاذ 
هبترب و لضفا  مانألا و  دیـس  تیرب  یمامت  رب  لوسر  ترـضح  نآ  میوا  یـصو  نم  هک  يدـمحم  یهد  یهاوگ  هک  نآب  ارت  میامن  رما  دابع و 

یلاو معن و  یلوتم  ارت  دومن و  تازجعم  تایآ و  وتب  هک  ع )  ) یلع هک  نآب  یهد  تداهـش  تسا و  مالّـسلا  راد  هنکـس  لسر  ایبنا و  زا  مارتحا 
ٌدَّمَُحم ماـقمب  قیلا  راوازـس و  قحا و  یلوا و  هلا و  قلخ  نیرتـهب  هَّللا  لوسر  دـعب  وا  دومرف  مکحتـسم  رقم و  نیمزب  تخرد  نآـب  مکح  رما و 
دّمحم ءایلوا  هک  نآب  یهد  یهاوگ  مالّـسلا و  ةالـصلا و  هیلع  مانالا  دیـس  نآ  مماـب  ماـکحا  عیارـش و  بادآ  غیلبت  باـب  رد  تسا  ِهَّللا  ُلوُسَر 

عیارش رماوا  رد  وت  رای  دعاسم و  نامیا و  فیلکت و  رد  کیرـش  وت  اب  هک  نانمؤم  ریاس  تسدزیا و  يادخ  يادعا  دّمحم  يادعا  هَّللا و  ءایلوا 
هک نینمؤم  ناوخاب  تاساوم   410 ص : ج2 ، جاجتحالا ، هک  تسا  مزال  وت  رب  دنایلع و  هعیـش  نیرتکاپ  دّـمحم و  تما  نیرتهب  نآ  ناکرا  و 

داقنم و نیعمجا و  هَّللا  تاولص  مهیلع  نیموصعم  همئأ  یقاب  نم و  قیدصت  نیلـسرملا و  دیـس  دمحم  قیدصت  هب  نیئآ  نید و  رد  قفاوم  وت  اب 
ننملا و وذ  لوسر  قیدصتب  نتفای  قیفوت  دـینادرگ  يزور  وتب  یلاعت  كرابت و  يادـخ  هچنآب  یئامن  دنـشاب  همئأ  نم و  ترـضح و  نآ  عیطم 
ربج و تقاف و  جایتحا و  دس  هک  دیاب  هیلع  ءانب  تورث  انغ و  ملع و  زا  تعامج  نآ  رب  ارت  نداد  لیـضفت  نمیهم و  دحاو  ترـضح  نید  همئا 
کیرـش و نامیا  هجرد  رد  وت  اب  تعامج  نآ  زا  هک  ره  یئاـمن و  تیوط  قدـص  تدـیقع و  صولخ  يور  زا  هفیاـط  نیا  تنکـسم  رـسک و 
هچ ره  دنشاب  رتلضاف  وت  زا  نامیا  لها  نایعیش و  زا  هک  ره  یناد و  يواسم  دوخ  سفن  اب  لام  نآ  رد  ار  ناشیا  دشاب  ارت  هچنآ  دنـشاب  میهس 

ددرگ يراب  دزیا  ترضح  مولعم  ات  يرادن  غیرد  نانمؤم  نآ  رب  هجو  چیه  يراد و  دوخ  سفن  رب  مدقم  جایتحا  تلاح  رد  ار  ناشیا  دشاب  ارت 
دـناابرقا و ریاس  لایع و  زا  وت و  لها  زا  مظعا  زعا و  هکلب  مرکا  وت  دزن  رد  یلاعت  دزیا  يایلوا  يراد و  دوخ  لاـم  زا  رتزیزع  ار  وا  نید  وت  هک 
زا همش  هک  ام  رارسا  طبض  رد  میتشاذگ و  هعیدوب  وت  دزن  رد  هتسناد  نیما  ام  ارت  هک  ملع  تظفاحم  نید و  تنایص  رد  ارت  میامن  رما  نینچمه 

داـسف و باـبراب  ار  نآ  الـصا  تسا  موتکم  عدوم و  وت  دزن  رد  هک  اـم  موـسر  تقیقح  موـلع  هک  راـهنز  میدوـمن  نارگ  لـمح  وـت  رب  ار  نآ 
نم هک  دیاب  دندرگ  وت  ندب  ضرع و  ضرعتم  دننک و  نعل  متس و  ارت  نآ  هطساوب  هکلب  دانع  هیصعب و  دندرگ  لباقم  وت  اب  هک  دانع  باحصا 
دزن رد  یئامرفن و  نآ  ياشفا  دنک  ام  عینشت  هک  یـصخش  شیپ  رد  ار  ام  ّرـس  یئامنن و  هلداجم  هثحابمب و  تعامج  نآ  اب  هلباقم  هوجولا  لک 

لیاضف و زا  دـندرگ   411 ص : ج2 ، جاجتحالا ، دوخ  ینادان  لهج و  تهجب  اـم  ءاـبحا  ءاـیلوا و  ضرعتم  اـم و  لاوحاـب  لـهاج  هک  یعمج 
رگا فیاوط  نآب  يریگن و  یتسودـب  ار  ناقفانم  نارفاک و  هک  نآب  ارت  میامن  رما  زین  یئامنن و  نایب  فرح  ام  تالاح  لـضاوف  زا  تـالامک و 

ار هفیاط  نآ  زین  ناـنمؤم  دـندرگن و  ناـنمؤم  ءاـیلوا  زگره  نارفاـک  هک  اریز  يریذـپن  لوبق  اـضر و  عمـسب  دـنیامن  داـحتا  تـالاوم و  راـهظا 
ّبر مـالک  رد  هچناـنچ  تسا  زیاـج  عـقاو و  نیلـسرملا  دیـس  نید  رد  هّیقت  هچ  دـشاب  ترورـض  هّیقت و  يور  زا  هکنآ  ـالا  دـنریگن  یتسودـب 

ْنَأ اَّلِإ  ٍءْیَـش  ِیف  ِهَّللا  َنِم  َْسیَلَف  َِکلذ  ْلَعْفَی  ْنَم  َو  َنِینِمْؤُْملا  ِنُود  ْنِم  َءاِیلْوَأ  َنیِِرفاْکلا  َنُونِمْؤُْملا  ِذِـخَّتَی  هک ال  تسا  نآ  رب  تراشا  نیملاـعلا 
ار ام  يادعا  هکنآ  رب  لامب  ای  سفنب  يدرگ  فوخم  دننادرگ و  أجلم  ارت  رگا  هک  ددرگ  رهاظ  تیاده  یفاو  هیآ  نیزا  هیآلا ، ًةاُقت  ْمُْهنِم  اوُقَّتَت 
زامن و كرت  ارت  تسا و  تصخر  زیاج و  ارت  یئامن  تما  فوخ  سرت و  زا  هیربلا  همئا  ام  زا  تئارب  راهظا  ای  ام  هب  یهد  ناـحجر  لیـضفت و 
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هک اریز  تسا  زیاج  نآ  ریغ  تافآ و  تاهاعب و  يراتفرگ  اب  ناج  سرت  ماگنه  رد  تسا  مزـال  بجاو و  وت  رب  هک  زاـینیب  ترـضح  تداـبع 
تلالض و باحصاب  یعفن  نآ  زا  الـصا  یئامن  تزعلا  ّبر  ءایلوا  تیربلا و  همئا  ام  رب  لیـضفت  ار  ریغ  ترورـض  فوخ و  ماگنه  رد  وت  رگا 

ترضح يایلوا  ناصقن  ررض و  حدق و  ببس  ام  زا  تیقت  يور  زا  وت  توادع  تئارب و  راهظا  زا  دسرن و  تیاده  داشرا و  بابرا  امب  يررض 
وت حور  یـشاب و  نادـناخ  ام و  بحم  یلاوم و  ناج  لد و  رد  یئامن و  ام  زا  تئارب  راهظا  ناسلب  تعاـس  کـی  وت  هکنآ  ددرگن  ربکا  دـحاو 
دوخ هاگمارآ  ياجب و  وت  هاج  نآب و  تبحم  مایق  هک  ددرگ  ظوفحم  وت  لام  تسنآب و  تاعاط  یگدنب و  ماود  تالاوم و  ماوق  هک  دنام  یقاب 

ص: ج2 ، جاجتحالا ، ای  واب  فورعم  وت  هک  یـسک  تسنآـب و  طـبترم  ینتبم و  ترـصن  يراـی و  تبحم و  تدوم و  کـسامت  هک  دریگ  رارق 
دعب ام  تاوخا  ناوخا و  زا  تانمؤم و  نینمؤم و  زا  ام  ناعباتم  ناـیلاوم و  زا  دـشاب  وت  یتبارق  یـشیوخب و  روهـشم  فورعم و  سک  نآ   412

نایعیش نابحم و  راک  نوچ  ددرگن و  نایع  عجار و  امب  ناصقن  ررض و  هنوگ  چیه  دندرگ  ادیپ  نیمز  يور  هب  نینس  روهش و  یضقت  هب  نیزا 
ات دنیامن  مادقا  مایق و  رمم  نیا  زا  لوصو ؟؟؟ هنتف و  عوقو  زیوجت  ررـض و  روصت  نایحا  رد  نآ  رب  هتـسویپ  دـنام  هیقب  ددرگ  هتخاس  لمعب  ام 

عفد ناشیا  یمامت  یگمه و  زا  مه  مغ و  نیا  دـیامن و  عفر  اـم  ناـیلاوم  ناـیم  زا  تقـشم  تبرک و  نیا  ناـنم  بهاو  ترـضح  هک  ناـمز  نآ 
هیقت كرت  هلیسوب  ددرگ  عطقنم  دوش و  دوخ  تکاله  ضرعتم  نآ  كرات  هکنآ  زا  تسا  لضفا  ترورض  ماگنه  رد  هیقت  لمع  هکلب  دیامرف 

ّزع يادخ  مکحب  لحم  نیا  لاثما  رد  هیقت  سپ  ترخآ  ایند و  رد  تانمؤم  نینمؤم و  ناوخا  راک  حالـص  زا  تلم و  نید و  رد  ریخ  لامعا  زا 
كرت رگا  هبـشیب  مدـینادرگ و  نآب  رومأم  ارت  نم  هچ  ینکن  هیقت  كرت  ررـض  فوخ  ماقم  رد  راهنیز  راهنز و  تسا  لضفا  نسحا و  ّلج  و 

فلت و لحم  رد  رشبلا  دیس  رونا  عرـش  تفلاخمب  هب  ار  نمؤم  ناردارب  يامد  دوخ و  نوخ  يروآ و  لتق  ضرعم  رد  ار  دوخ  سفن  ینک  هیقت 
بجوم هکلب  نید  يادـعا  رظن  رد  يدرگ  نانمؤم  یقاب  دوخ و  يراوخ  تلذ و  ببـس  ناـشیا و  معن  دوخ و  تمعن  لاوز  هلیـسو  يرآ  ردـه 

نامیا و باحـصا  مارتحا  زازعا و  باـب  رد  ارت  رداـق  دزیا  ترـضح  هکنآ  لاـح  نیقیب و  يوش  نیک  قاـفن و  باحـصا  تسد  زا  نیبحم  لـتق 
دشا نانمؤم  ناوخا  وت و  سفن  رب  نآ  ررض  هتبلا  یئامن  نم  تیصو  تفلاخم  وت  هاگ  ره  دومرف و  رما  مالّـسلا  مهیلع  نیموصعملا  همئا  نابحم 

ّزع و يادخ  هک  اریز  دنیامن  دوخ  هشیپ  لعف و  ار  نآ  رافک  دننک و  هشیدنا  ام  يارب  زا  هک  بصاون  ررض  زا  تسا  بعتا  رـضا و  بعـصا و  و 
لمحتم رباص و  رایسب  رایسب  رازآ  دیادش و  لمحت  باب  رد  ار  لیبسلا  ۀمئا  لسرلا و  متاخ  ترضح   413 ص : ج2 ، جاجتحالا ، ترضح  ّلج 

موجن و ملع  بکارم  سراف  هک  یـسراف  ناناقهد  زا  ناقهد  يزور  هک  تسا  لوقنم  يورم و  هنع  هَّللا  یـضر  ریبج  نب  دیعـس  زا  و  دـینادرگ .
راهظا زا  دـعب  هدـمآ  هیحتلا  مالّـسلا و  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  همالا  ماما  ترـضح  تمدـخب  دوب  مولع  رثکا  رد  بالرطـسا و  ملع  رد  رهاـم 

براقت و هطساوب  دوعـس  موجن  دندش و  علاط  دوخ  علطم  زا  الو  نیرد  هسوحنم  موجن  رثکا  نینمؤملا  ریما - ای  تفگ : ۀینهت  ضرع  یگدنب و 
افتخا هشوـگب  هک  تسا  مزـال  میکح  رب  دـیآ  شیپ  زور  نیا  لـثم  هاـگ  ره  دراد و  تسوـحن  يدـب و  يرثا  زین  هسوـحنم  ياههرایـسب  لـباقت 

رد زورما  بلقنم  بکوک  ود  هکنآ  تهجب  تسا  بعـص  تیاغب  امـش  هطـساوب  زورما  هک  امـش  اصوصخ  دیاین  نوریب  هناخ  زا  هتـشگ  یفتخم 
نیزا عازن  برح و  هطـساوب  راهنز  تسا  نایع  رهاظ و  هتخورفا  شتآ  وت  علاط  جرب  زا  دنتـشگ و  عمج  بلاط  یبا  نامدود  هدـبز  يا  وت  علاط 
موجن راثآ  زا  ربخ  نوچ  وت  ناقهد  ای  کحیو  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  یئامنن . لابقا  هّجوت و  لاتق  نادـیمب  ناـکم 

زا تسا و  دـنچ  هک  دـسا  علاط  زا  ارم  هد  ربخ  ناطرـس و  بحاص  هصق  زا  ار  ام  يامرف  راـبخا  یئاـمن  یهلا  ترـضح  رادـقا  زا  رذـح  یهد و 
تلهم نادـنچ  ارم  نینمؤملا  ریما  ای  تفگ  نادرگ . علطم  ار  ام  يراود  يراوس و  نایم  تفاسم  زا  تسا و  بکاوک  تاـکرح  رد  هک  تاـعاس 

. دوـمنیم نآ  رد  رظن  دروآ  نوریب  بارطـضا  لاـمک  اـب  بالرطـسا  دوـمن و  دوـخ  نیتـسآ  فرطب  تسد  ءاـمیا  میاـمن و  نیا  رب  رظن  هـک  هد 
، جاجتحالا هچ  ایند  فارطا  رد  هتـشذگ  بش  رد  هک  ینادیم  چیه  تفگ : دومرف  مسبت  انثا  نآ  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح 
سنألا و ماما  نانخس  نآ  زا  ناقهد  هن  ای  تسا  لصاح  ملع  ارت  باب  نآ  زا  چیه  بالرطصا  رد  ایآ  هتـشگ  ادیپ  حناس و  زیچ   414 ص : ج2 ،

رهـش رد  شود  هک : دومرف  ع )  ) ردیح نینمؤملا  ریما  درکیم . رتشیب  رورـس  نآ  رب  رظن  هحمل  دـیدرگ و  ناریح  توهبم و  هکلب  تکاس  ناجلا 
بیصنیب دوخ  ماقم  زا  بیدنرس  رهش  دنب  راوید  روس و  و  دیدرگ ، نیشنمه  نیمزب  نیچام  رهش  هعلق  زا  جرب  دنچ  و  داتفا ، نیمزب  هناخ  نیچ 
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دیدرگ و دوقفم  یفوتم و  دوهی  ناید  هلیا  تیالو  رد  و  دـندش ، مزهنم  مور  قیرطب  دـندوب  هتفر  هینمرا  فرطب  هک  مور  رکـسع  و  داتفا ، هدـش 
نانخـس نیا  عامتـسا  زا  تریح  تبیهب و  تعاسب  تعاس  ار  ناقهد  دندمآ . ناجیهب  اههچروم  لمنلا  يداو  رد  تفای و  تافو  هیقیرفا  هاشداپ 

الصا ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  ای  هن  تفگ  ناقهد  یعلطم ؟ ملاع و  تامدقم  نیاب  ایآ  تفگ  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما - دشیم  تدایز 
ینعی دـیدرگ  دیعـس  ملاع  هجوتم  سک  رازه  داتفه  حور  بشما  هک  تفگ  زاینیب  ترـضح  یلو  نآ  زاب  تسین  اـهنآ  قیاـقح  رب  عـالطا  ارم 
دندرگ یفوتم  سک  رازه  داتفه  زین  هدنیآ  بش  دندش و  دلوتم  سک  رازه  داتفه  ملاع  ره  رد  دنتشگ و  طرخنم  ادعس  کلس  رد  هتفای  تافو 

ریما رکـسع  رد  نوعلم  نآ  دومن و  هَّللا  ۀنعل  یثراحلا  ةدعـسم  نب  دعـس  يوسب  تراشا  دوخ  كرابم  تسدب  تسا و  هلمج  نآ  زا  درم  نیا  و 
سبحب رما  رورس  نآ  رگم  هک  دش  نانچ  وا  نامگ  دومنن  یغبنی  امک  نخس  عامتسا  نوچ  دوب  جراوخ  سوساج  مالّسلا  هیلع  ردیح  نینمؤملا 

سپ داتفا  هدجـس  هب  هدـید  لاونم  نادـب  لاح  نوچ  ناقهد  دـیدرگ . لصاو  نارین  هب  دـیکرتب و  شاهرهز  نآ  فوخ  زا  دومرف  رتبا  نآ  دـیق  و 
، جاجتحالا یلب  تفگ  مدومنن  تلالد  داشرا  تیادـهب و  دوب  قیفوت  نیع  هچنآ  ارت  نم  ایآ  تفگ : مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح 

ترـضح یباحـص  ام  نالف  ای  تفگ : هَّللا  یلو  هاگنآ  سپ  يدومن  تلالد  نآب  ارم  دوب  داـشرا  قیرط  هچنآ  نینمؤملا  ریما  اـی   415 ص : ج2 ،
کلف مـالعا  بطق و  هیـشان  زا  اـم  هکلب  میبرغ  لـها  هن  قرـش و  لـها  زا  هن  میلاـعفا  لاوقا و  رد  باـهو  دزیا  لوسر  نآ  عـیطم  بآـمتلاسر و 

ام لاوحا  یبوخ  رب  لمح  ار  نآ  هک  تسیاب  تسا  رهاظ  هتخورفا  شتآ  ام  علاط  جرب  زا  هک  یتفگ  هچنآ  اما  میکرابت  یلاـعت و  دزیا  ترـضح 
تفاسم خـسارفب و  رود و  اـم  زا  باـهتلا  تقرح و  تساـم و  دزن  زا  ءایـض  رون و  هک  اریز  یناد  علاـط  لاـبو  ار  نآ  هکنآ  هن  یئاـمن  لآـم  رد 

يورم و وش . باجم  تکاـس و  اـّلا  نک و  باـسح  یبساـحم  درم  رگا  تسا  هعیدـب  هتکن  تلعب  هقیمع  هلأـسم  نیا  ناـقهد  يا  تسا  روجهم 
ضعب دومن  مائل  جراوخ  بناجب  ریس  هدارا  دوخ  هسّدقم  سفن  هب  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هک  یماگنه  رد  هک  تسا  لوقنم 

تسوحن و نیع  رد  تعاس  نوچ  یئامن  تما  جراوخ  بناـجب  تکرح  ریـس و  هدارا  تقو  نیرد  رگا  بآـمتیالو  اـی  هک  دـنتفگ  باحـصا  زا 
وت هک  تسنآ  وت  لاـمک  اـیآ  تفگ : هدروآ  درم  نآـب  يور  ترـضح  ددرگن  عقاو  امـش  تعجارم  روـصنم  رفظم و  هک  میـسرتیم  تسا  يدـب 
زا اهیدب  ایالب و  دیامن و  نطوب  تعجارم  تمالس  تحصب و  دیامن  ترفاسم  تقو  نآ  رد  يدحا  رگا  هک  تعاس  نآب  یشاب  علطم  يدتهم و 
ره سپ  دسر  تقـشم  ررـض و  واب  هتبلا  دیامن  ترفاسم  رایتخا  تقو  نآ  رد  یـسک  رگا  هک  تعاس  نآ  زا  وت  یناسرتیم  ددرگرب و  سک  نآ 
رد تسا  سدقم  تاذ  نآ  زا  دادما  تناعتـسا و  زا  ینغتـسم  هکلب  سدقا  دزیا  نآرق  بذکم  سک  نآ  هتبلا  دیامن  قیدصت  ارت  باب  نیرد  هک 
ارت دـناوت و  لوق  لـماع  هک  اریز  دـننک  دـمح  حدـم و  رما  نآ  رد  ارت  هک  تسا  راوازـس  مـالآ و  تیذا و  عفد  رد  مارم و  بلاـطمب و  لوـصو 
نآ اـت  يدومن  تیادـه  بوخ  تعاـسب  ار  درم  نآ  وت  هک  تسنآ  وت  معز  دـنناد و  بّذـکم  ار  یقاـب  قّدـصم و   416 ص : ج2 ، جاجتحالا ،

موجن ملع  میلعت  راهنز  نامدرم  رـشعم  يا  سانلا  اهیا  دـیدرگ  عّتمتم  رفاو  عفن  هب  هتـشگ  ررـض  زا  نمیا  تعاـس  نآ  راـیتخا  هطـساوب  صخش 
اریز تسا  مارح  هدایز  نیا  زا  ددرگ و  ادیپ  رحب  رب و  ترفاسم  ریسب و  تیاده  رب  تردق  نآ  نتـسناد  هلیـسوب  هکنآ  رادقمب  ّالا  دینکم  رایتخا 

تسا رقـس  ران  رد  رقم  ار  رفاک  رفاک و  لثم  رحاس  رحاس و  دننام  نهاک  تسا و  نهاک  لثم  کش  مّجنم ال  دناشک و  تناهکب  موجن  ملع  هک 
ترـضح نآ  دیوش و  هناور  هتـسناد  كرابم  دوخ  رب  رفـس  نآ  وا  ترـصن  نوعب و  یلاعت و  كرابت و  يادخ  مانب  دینک  ترفاسم  هدارا  نوچ 

تشگ لئان  شدارم  رب  هدش  هناور 

جاتحم هک  ینآرق  تاهباشتم  تایآ  ضعب  اب  هدمآ  ترـضح  نآ  تمدخب  هک  قیدنز  رب  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  جاجتحا  نایب  رکذ 
دوب لیوأتب 

جاتحم هک  ینآرق  تاهباشتم  تایآ  ضعب  اب  هدمآ  ترـضح  نآ  تمدخب  هک  قیدـنز  رب  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  جاجتحا  نایب  رکذ 
نم دوب  یمن  نآرق  تایآ  رد  ضقانت  رگا  هک : تفگیم  دومنیم و  تجاجل  باب  نآ  رد  دوب و  نآ  ضقانت  رب  لدتـسم  یّعدـم  نآ  دوب  لـیوأتب 
امـش نآرق  رد  رگا  هک  دـنتفگ  هدـمآ  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما - تمدـخب  ماـئل  هقداـنز  یـضعب  هک  تسا  يورم  مدـشیم ، ناملـسم 
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نایب دـح و  زا  فالتخا  نوچیب  ترـضح  مالک ، تایآ  رد  نوچ  اـّما  مدـشیم  امـش  نید  رد  لـخاد  نم  هنیآ  ره  يدوبن  ضقاـنت  فـالتخا و 
تـسا مادـک  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  دوشن . امـش  نیئآ  نیدـب و  تبغر  لیم و  ار  ام  نامه  هطـساوب  تسنوزفا 
یلاعت كرابت و  يادخ  لوق  اذه و  ْمِهِمْوَی  َءاِقل  اوُسَن  امَک  ْمُهاْسنَن  َمْوَْیلاَف  ّلج  ّزع و  لوق  ْمُهَیِسَنَف و  َهَّللا  اوُسَن  یلاعت  يادخ  لوق  تفگ  قیدنز 

َلاق َو  ُنمْحَّرلا   417 ص : ج2 ، جاجتحالا ، َُهل  َنِذَأ  ْنَم  اَّلِإ  َنوُمَّلَکَتَی  افَـص ال  ُۀَِـکئالَْملا  َو  ُحوُّرلا  ُموُقَی  َمْوَی  دزیا  لوق  ایِـسَن و  َکُّبَر  َناک  ام  َو 
ْمُکُضَْعب ُنَْعلَی  َو  ٍضْعَِبب  ْمُکُضَْعب  ُرُفْکَی  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  یلاعت : كرابت و  يادخ  لوق  زین  َنیِکِرْشُم و  اَّنُک  ام  انِّبَر  ِهَّللا  َو  دحاو  يادخ  لوق  ًاباوَص و 

ْمُْکَیلِإ و ُْتمَّدَـق  ْدَـق  َو  َّيَدـَل  اوُمِـصَتْخَت  یلاعت ال  كرابت و  يادـخ  لوق  ِراَّنلا و  ِلْهَأ  ُمُصاَخت  ٌّقََحل  َِکلذ  َّنِإ  ّلج  ّزع و  يادـخ  لوق  ًاضَْعب و 
ٍِذئَمْوَی ٌهوُجُو  یلاعت  يادخ  لوق  َنُوبِـسْکَی و  اُوناک  اِمب  ْمُُهلُجْرَأ  ُدَهْـشَت  َو  ْمِهیِدـْیَأ  انُمِّلَُکت  َو  ْمِهِهاْوفَأ  یلَع  ُِمتَْخن  َمْوَْیلا  ّلج  ّزع و  يادـخ  لوق 

ُعَْفنَت ّلج ال  ّزع و  لوق  يرْخُأ و  ًۀـَلَْزن  ُهآَر  ْدََـقل  یلاعت : يادـخ  لوق  ُراْصبَْألا و  ُهُکِرْدـُت  ّلـج ال  ّزع و  يادـخ  لوق  ٌةَرِظاـن و  اـهِّبَر  یلِإ  ٌةَرِـضان 
يادـخ لوق  ًایْحَو و  اَّلِإ  ُهَّللا  ُهَمِّلَُکی  ْنَأ  ٍرَـشَِبل  َناک  اـم  َو  یلاـعت : يادـخ  لوق  تیآ و  ود  نیا  ًاـباوَص  َلاـق  َو  ُنمْحَّرلا  َُهل  َنِذَأ  ْنَم  اَّلِإ  ُۀَـعافَّشلا 

ّزع و ترضح  لوق  َکُّبَر و  َِیتْأَی  َْوأ  ُۀَِکئالَْملا  ُمُهَِیتَْأت  ْنَأ  اَّلِإ  َنوُرُْظنَی  ْلَه  زیزع : يادخ  لوق  َنُوبوُجْحََمل و  ٍِذئَمْوَی  ْمِهِّبَر  ْنَع  ْمُهَّنِإ  اَّلَک  یلاعت :
َناک ْنَمَف  یلاعت : بجاو  لوق  ُهَنْوَْقلَی و  ِمْوَی  یلِإ  ْمِِهبُوُلق  ِیف  ًاقاِفن  ْمُهَبَقْعَأَف  سّدـقت : یلاعت و  کلم  لوق  َنوُِرفاک و  ْمِهِّبَر  ِءاـِقِلب  ْمُه  ْلـَب  ّلـج :

َطْـسِْقلا َنیِزاوَْملا  ُعَضَن  َو  سّدقت  كرابت و  يادخ  لوق  اهوُِعقاوُم و  ْمُهَّنَأ  اوُّنَظَف  َراَّنلا  َنُومِرْجُْملا  َيأَر  َو  یلاعت : يادخ  لوق  ِهِّبَر و  َءاِقل  اوُجْرَی 
اوُسَن هرکذ  یلاعت  بجاو  ترـضح  لوق  هک : دومرف  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  ترـضح  ُُهنیِزاوَم  ْتَلُقَث  ْنَمَف  هرکذ : یلاـعت  لوق  ِۀَـمایِْقلا و  ِمْوَِیل 

بر ترـضح  رماوا  تعباتم  تعاطب و  لمع  هک  تسنآ  ایند  راد  رد  ار  نانم  دزیا  ترـضح  رم  دابع  نایـسن  نیا  زا  داـفم  دارم و  ْمُهَیِـسَنَف  َهَّللا 
هدرک شومارف  ار  اـهنآ  ترخآ  رد  زین  باّـهو  دزیا  ترـضح  دـننک  نینچ  تعاـمج  نآ  نوـچ  دـننکن  تبحم  تداـبع  يارـس  نیرد  تزعلا 

ج2، جاجتحالا ، ریخ و  زا  نایسنم  هلمج  زا  تعامج  نآ  سپ  دنادرگن  باثم  روجأم و  باوث  ریخب و  ار  هفیاط  نآ  الـصا  دراینرد و  باسحب 
زا دارم  تسا و  نیمهب  کیدزن  اذـه  ْمِهِمْوَی  َءاِقل  اوُسَن  امَک  ْمُهاْسنَن  َمْوَْیلاَف  ّلـج  ّزع و  لوق  ریـسفت  دنـشاب و  ناحبـس  دزیا  ناـسحا   418 ص :

ّبرب ناـمیا  هک  نیعیطم  ياـیلوا  هطـساوب  ناـنتمایب  بهاو  ترـضح  هک  ناـسحا  باوث و  هک  تسنآ  ار  دوخ  ناگدـنب  ناـنم  يادـخ  نایـسن 
اّما دنشاب  ناسللا  بطر  لوغشم و  هتسویپ  وا  رکذب  ناسرت و  وا  بیغ  زا  دشاب و  هدرک  رّرقم  دنشاب  هدروآ  نیلسرملا  دیـس  لوسرب  نیملاعلا و 

هتشگ ناریح  سویأم و  نایاپیب  تداعس  نآ  زا  ناهج  نآ  رد  دندومن  نایـسن  ار  وا  تعاطا  تعباتم و  هویـش  ناهج  نیرد  ناگدنب  نیا  نوچ 
زا یلاعت  کلم  تاذ  هک  یتسردب  نادب  ایِـسَن  َکُّبَر  َناک  ام  َو  دومرف : هک  هرکذ  یلاعت  كرابت و  يادخ  لوق  اما  تفگ  و  دنـشاب ، نایـسنم  زا 
رد فرع و  نایم  رد  تسا و  میحر  اناد و  میلع و  ظـیفح  وا  هکلب  اریبک  اّولع  کـلذ  نع  هَّللا  یلاـعتف  تساربم  هّزنم و  تلفغ  نایـسن و  تفص 
ام يارب  الـصا  ینعی  دـنادرگیمن  روکذـم  ار  ام  زگره  هدرک  شومارف  ار  ام  ینالف  دـنیوگیم  هک  تسا  رهتـشم  بدا  ملع و  بابرا  تارواـحم 

يادخ لوق  هک : دومرف  ناجلا  سنألا و  ماما  نآ  نآ  زا  دـعب  دـیامرفیمن  اطعا  ناسحاب و  ام  دای  دـیامنیمن و  یئوکین  ریخب و  رما  هنوگ  چـیه 
اَّنُک ام  انِّبَر  ِهَّللا  َو  هیآ : رد  نیملاعلا  ّبر  لوق  ًاباوَص و  َلاق  َو  ُنمْحَّرلا  َُهل  َنِذَأ  ْنَم  اَّلِإ  َنوُمَّلَکَتَی  ـال  افَـص  ُۀَِـکئالَْملا  َو  ُحوُّرلا  ُموُقَی  َمْوَی  یلاـعت :

ُمُصاَخت ٌّقََحل  َِکلذ  َّنِإ  راّفغ  دحاو  ترـضح  لوق  ًاضَْعب و  ْمُکُـضَْعب  ُنَْعلَی  َو  ٍضْعَِبب  ْمُکُـضَْعب  ُرُفْکَی  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  یلعلا : بر  لوق  َنیِکِرْـشُم و 
یفاو هیآ  رد  نوچیب  دوجولا  بجاو  ترضح  لوق  ِدیِعَْولِاب و  ْمُْکَیلِإ  ُْتمَّدَق ، ْدَق  َو  َّيََدل  اوُمِـصَتَْخت  ال  هیآ : رد  دیجم  بهاو  لوق  ِراَّنلا و  ِلْهَأ 

نیا رد  هک  یتسردب   419 ص : ج2 ، جاجتحالا ، َنُوبِـسْکَی  اُوناک  اِمب  ْمُُهلُجْرَأ  ُدَهْـشَت  َو  ْمِهیِْدیَأ  انُمِّلَُکت  َو  ْمِهِهاْوفَأ  یلَع  ُِمتَْخن  َمْوَْیلا  تیادـه 
رازه هاجنپ  نآ  لوط  رادـقم  هک  تسیزور  زا  تراـبع  دـینادرگ  روکذـم  ناـیب و  روفغ  ّبر  هک  يزور  هدـیعب  ریغ  عضاوم  هدـیدع و  نطاوم 

زا رگید  یـضعب  نعل  یـصاعم  لها  زا  ضعب  دـنیامن و  رگید  ضعب  زا  تئارب  راهظا  رفکب  راّفک  یـضعب  زور  نآ  رد  تسا  ناهج  نیا  لاـس ،
اِمب ُتْرَفَک  یِّنِإ  هک  تسا  نایع  عقاو و  ناطیـش  لوق  باب  رد  هک  ع )  ) میهاربا هروس  هیآ  قیدنز  يا  تسا  هیآ  نیا  ریظن  دـنیامرف و  نایب  ناسل 

میهاربا نمحّرلا  لیلخ  ترـضح  لوق  زا  نآرق  رد  زین  دیناد و  رما  نآ  رد  کیرـش  ارم  هچنآ  رد  امـش  زا  يرب  مرازیب و  نم  ینعی  ِنوُُمتْکَرْـشَأ 
نایرگ دنیامن و  ناکمکی  رد  عامتجا  نارفاک  نآ  زا  سپ  مینکیم  یلاعت  هَّللا  ءادعا  امش  زا  اربت  ینعی  مکب  انرفک  هک  تسا  عقاو  مالّـسلا  هیلع 
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كرت هتـشگ  نیگمغ  رطاخب  نیزح و  لدـب  قیالخ  یگمه  دـسر  ناهج  نیا  لهاب  ناشیا  زاوآ  رگا  هک  یعونب  زور  نآ  رد  دـندرگ  نـالان  و 
نوخ کشا  ياجب  ناشیا  ياهمـشچ  زا  هکلب  ددرگ  ناوارف  ناشیا  مشچ  بآ  هکنآ  ات  دنـشاب  نایرگ  هتـسویپ  هدومن و  شاعم  هجو  لیـصحت 

ام انِّبَر  ِهَّللا  َو  هک  دنیوگ  نآ  زا  سپ  دـنیوگ  نانخـس  کی  ره  دوخ  يراتفرگ  ترـسع و  زا  دنیـشن و  رگید  نطوم  رد  زاب  یـضعب  دوش  ناور 
دزیا ترـضح  دـیحوتب  ّرقم  هکلب  میدوبن  یلاعت  دزیاب  كرـشم  ایند  راد  رد  ام  هک  دـنیامن  دای  ملاع  دزیا  ترـضح  تاذـب  مسق  َنیِکِرْـشُم  اَّنُک 
میخو هفیاط  نآ  هک  اریز  دـناسرن  تعامج  نآب  عفن  هنوگ  چـیه  نامیا  ناشیا و  رارقا  اما  دنـشاب  قداص  مـالک  نیا  رد  هچ  رگا  میدوب  دـیجم 

رد رورـس  نآ  اب  هک  قاثیم  دهع و  ضقن  دندومن  ترـضح  نآ  لوق  رد  کش  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  مکح  تفلاخم  ۀبقاعلا 
دندومن و دندوب  هفیاط  نآ  زا  یندا  هک  رگید  یعمجب  ءایـصوا   420 ص : ج2 ، جاجتحالا ، لالدتسا  دندومرف و  دندرک  ناشیا  يایـصوا  باب 

نآ زا  سپ  دومن  نامیا  يوعد  باب  رد  ناشیا  لوق  بیذـکت  یلاعت  دزیا  ترـضح  اذـهل  ٌْریَخ  َوُه  يِذَّلاـِب  ینْدَأ  َوُه  یلاـعت  هلوق  تساـجنیا  زا 
لد نابز و  رب  رهم  ناحبـس  رداق  ترـضح  نامز  نآ  رد  دنیوگ  نینچ  غورد  تعامج  نآ  نوچ  ْمِهِـسُْفنَأ  یلَع  اُوبَذَـک  َْفیَک  ْرُْظنا  هک  دومرف 
هک دنیوگ  حراوج  دولج و  رب  هدوشگ  نابز  ناشیا  کی  ره  لاح  نآ  رد  درآ  قطنب  ار  ناشیا  نادبا  دولج  اهیاپ و  اهتـسد و  دراذـگ و  ناشیا 

نایب قطن و  دینادرگ  ایوگ  قطان و  ار  ءایـشا  یمامت  یگمه و  هک  یـسک  ار  ام  هک  دـنیوگ  باوج  رد  اهنآ  دـیداد  تداهـش  ام  یتشز  رب  ارچ 
تکاس هتشگ  ضبقنم  دوخ  لاوحا  یتشز  تماخ و  ورب  دنیامن و  عامتسا  ءاضعا  حراوج و  زا  نخس  نیا  ناشیا  نوچ  دومن  ناسحا  تیانع و 

یئرم و هک  رمتـسم  ياـیالب  مظع  رما و  تبوعـص  زا  کـی  ره  نـکیل  دـندرگ  عـمتجم  رگد  نطوـم  رد  تعاـمج  نآ  زاـب  دـندرگ ، ناریح  و 
ردارب بناجب  ردارب  دنزرف و  يوسب  ردپ  ردام و  يوسب  دنزرف  لوه  سرت و  زا  دنزیرگ و  رگید  کی  زا  ددرگ  رـسکی  عمج  نآ  رظن  هدهاشم 
لاعفا لاوقا و  رد  لوسر  فلاخم  لاح  هیآلا  ِهِیَنب  َو  ِِهتَبِحاص  َو  ِهِیبَأ  َو  ِهِّمُأ  َو  ِهیِخَأ  ْنِم  ُءْرَْملا  ُّرِفَی  َمْوَی  رواد  دزیا  لوق  تساجنیا  زا  دننکن و  رظن 

ءایفـصا ءایلوا و  زا  نامز  نآ  رد  ددرگ  عقاو  رگید  ناکم  رد  ناقلخ  عامتجا  نآ  زا  دـعب  تسا  لاونم  نیدـب  لام  ـال  نونب و  عفنی  ـال  زور  رد 
مکحب ار  اهنآ  هکنآ  يارب  زا  دیاینرد  نایب  قطنب و  نمحّرلا  میحر  تصخر  نذا و  ریغب  نایعا  نآ  زا  يدحا  چیه  دنیامن و  نایب  مّلکت و  بلط 

لاح نآ  رد  دندرگ  هداتـسیا  دنزیخرب و  ّلج  ّزع و  ترـضح  مکحب  لسر  داینب  نآ  رد  باوص  رما  رد  ّالا  تسین  قطن  تصخر  باهو  دـحاو 
ندیناسر  421 ص : ج2 ، جاجتحالا ، هطـساوب  ار  نایعا  نآ  هک  تّماب  تلم  عیارـش  ماکحا  غیلبت  تلاسر و  هیدأت  زا  ناشیا  زا  لاعتم  رداق  رماب 

نوچ میدرک  تلهم  یخارت و  ریغ  نم  تماب  تلاسر  يادا  ام  هک : دنیوگ  لسر  ءایبنا و  دنیامن  مالعتـسا  راسفتـسا و  دناهداتـسرف  ناقلخب  نآ 
هن ای  دندومن  امـشب  ام  تلاسر  غیلبت  هیدأت و  ءایلوا  لسر  ایآ  هک  دنـسرپ  ناشیا  کی  ره  ناتما  زا  نامز  نآ  رد  دنیوگ  نینچ  نالوسر  ءایبنا و 

نآرق رد  ناشیا  کی  ره  ناتما  نالوسر و  ءایبنا و  لاوحا  قیاقح  هرکذ  یلاعت  ناّنم  رداق  هچنانچ  دندرگ  تلاسر  غیلبت  رکنم  تما  تعاس  رد 
الصا ینعی  ٍریِذَن  َو ال  ٍریَِشب  ْنِم  انَءاج  ام  هک  دنیوگ  تعامج  نآ  َنِیلَسْرُْملا  َّنَلَئْسََنل  َو  ْمِْهَیلِإ  َلِسْرُأ  َنیِذَّلا  َّنَلَئْـسَنَلَف  هک  دینادرگ  نایع  رهاظ و 

ءایبنا و دماین  ام  يارب  دـیامن  باذـع  تبوقعب و  فیوخت  ای  باوث و  دزمب و  ام  تراشب  هک  دـشاب  ریذـن  ای  ریـشب  هک  دزیا  ترـضح  زا  لوسر 
دـنیامن و تداهـش  بلط  تّماب  ناشیا  کی  ره  تّزعلا  ّبر  تلاسر  غیلبت  هیدأت و  رب  لـسرلا  متاـخ  دـمحم  ترـضح  زا  لـحم  نآ  رد  لـسر 
اعدتـسا و تسا  لصاح  تماب  ام  تلاسر  غیلبت  هیدأت و  قیاقح  رب  قیلی  یغبنی و  امک  عالطا  ار  امـش  نوچ  قداص  لوسر  دـمحم  اـی  دـنیوگ :

دزن رد  ام  مما  هک  بذـک  تبـسن  زا  ار  ام  یهد و  تّزعلا  ّبر  ترـضح  دزن  رد  تماب  ام  تلاسر  هیدأت  قبط  رب  تداهـش  يادا  هکنآ  سامتلا 
ّیبن ترـضح  تقو  نآ  رد  ینادرگ  یّلحم  نّیزم و  ار  ام  لوق  قدص  هیلحب  هکلب  اّربم  هّزنم و  دنداد  امب  یلاعت  كرابت و  ملاع  رداق  ترـضح 

دوخ و بذکب  رارقا  نامزلا  رخآ  لوسر  تداهـش  زا  دعب  دهد  لغد  رکنم و  مما  بذک  ّلج و  ّزع و  لسر  قدـص  رب  تداهـش  يادا  همحرلا 
ٌریِدَق ٍءْیَـش  ِّلُک  یلَع  ُهَّللا  َو  ٌریِذـَن  َو  ٌریَِـشب  ْمُکَءاج  ْدَـقَف  دـنیوگ : دـنیامن و  ناشیا  اب  تلاسر  غیلبت  هیدأت و  باب  رد  تّزعلا  ّبر  لسر  قدـص 

ناسحا و يور  زا  ریذـن  ریـشب و  لوسر  تما  ام  يارب  تقیرط  عرـش و  ماـکحا  غیلبت  تلاـسر و  هیدأـت  هطـساوب  ریـصب  عیمـس  ترـضح  ینعی 
ره هک  دناوتیم  تسامش و  ءاضعا  حراوج و  تداهـش  رب  ردتقم  رداق  دزیا  دینادرگ و   422 ص : ج2 ، جاجتحالا ، ثوعبم  لسرم و  تمحرم 

نایب تسا  نینچمه  و  دـنهد ، ناشیا  ناتماب  نالوسر  زا  کی  ره  تلاسر  غیلبت  هیدأـت و  رب  تداهـش  اـت  دـنادرگ  اـیوگ  ار  امـش  حراوج  کـی 
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ًادیِهَـش ِءالُؤه  یلَع  َِکب  اْنئِج  َو  ٍدیِهَِـشب  ٍۀَّمُأ  ِّلُک  ْنِم  اْنئِج  اذِإ  َْفیَکَف  هک  هدومن  نامزلا  رخآ  لوسر  ترـضحب  باـطخ  هک  نآرق  هیآ  ریـسفت 
یلاعت بجاو  ترـضح  ادابم  هکنآ  فوخب  دومن و  دنناوتن  نامگ  هبـشیب و  نآ  نامتک  دنرادن و  تداهـش  ّدر  تردـق  تعاطتـسا  تما  سپ 

هچنآ هب  دـنهد  یهاوگ  ناشیا  لاعفا  حـناوسب  ات  دـنادرگ  ایوگ  قطان و  ار  هفیاـط  نآ  ءاـضعا  حراوج و  هتـشاذگ  ناـشیا  ناـبز  لد و  رب  رهم 
هطساوب رفکب  تفیاط  نآ  تعجارم  زا  ترـضح و  نآ  تما  موق و  لاعفا  ئیـس  زا  دننادرگ و  نایع  حضاو و  ترخآ  رد  تسا  ناشیا  لومعم 

لها رب  هک  یتدایز  متـس  ملظ و  رب  دنهد و  تداهـش  زین  تقیرط  تنـس و  رییغت  تعیب و  دهع و  ضقن  تعامج و  نآ  دادترا  دانع و  داحلا و 
يافتقا ادتقا و  رد  دنتـشگ  دوخ  هّیدر  هیلوا  رابداب  دترم  دندش و  هیلـصا  باقعاب  بلقنم  دندومن و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  تیب 
عامتـسا تّما ، نوچ  دنهد  تداهـش  دندومن  لعنلاب  لعنلا  قباط  ملظ  رد  هفلاس  يایبنا  هنئاخ  هملاظ  مما  زا  مّدـقت  ام  تّما  هب  تبـسن  تّما  نیا 

نآ رد  دـندرگ  علطم  لاعتم  دزیا  تمحر  زا  طونق  سأی و  رب  لآم و  رد  دوخ  لاوحا  تمتاخ  تماخو  رب  دـنیامن  اضعا  حراوج و  زا  تداهش 
ایند رد  دوخ  یهارمگ  تداعس و  راهظا  تقو  نامه  رد  َنیِّلاض  ًامْوَق  اَّنُک  َو  اُنتَْوقِش  اْنیَلَع  ْتَبَلَغ  انَّبَر  دنیوگ  لاجعتسا  تعرس و  يور  زا  لاح 

ج2، جاجتحالا ، هیلع  هَّللا  یّلص  دمحم  ربمغیپ  ترـضح  ماقم  نآ  رد  هک  رگید  ماقم  نطوم و  رد  دننک  عامتجا  نآ  زا  سپ  دنیامن  ترخآ  و 
نوچ ءایبنألا  دّیـس  نآ  تسا و  ماجنا  تّرـسم  ماقم  نآ  زا  ترابع  نآرق  رد  دومحم  ماقم  تسا و  رـضاح  تداعـسب  مّلـس  هلآ و  423 و  ص :

نآ لثم  دورد  انث و  نادناخ  زا  يدحا  چیه  زا  نآ  زا  لبق  هک  یئانث  دنتسرف  دوجولا  بجاو  ترضحب  دورد  انث و  دنـسر و  ناکم  نآب  ناقلخ 
کلم نیبرقم  ماظع و  هکیلم  یمامت  تیحت  انث و  یلاعت  دزیا  ترـضح  يانث  زا  دـعب  دـشاب و  هدـشن  ناـیع  رداـص و  رودـص و  روهظ و  ّزیحب 

انث و نآ  زا  دعب  دشاب  هدشن  اطعا  ناسحا و  واب  ءایبنألا  دیـس  ترـضح  يانث  هک  دـشابن  مارک  هکیالم  زا  یکلم  هک  یعونب  درآ  ياجب  مالعلا 
زا سپ  دشاب  هدرکن  نالوسر  ایبنا و  يارب  نآ  لثم  يانث  يدحا  نایحا  نامز و  یتقو و  چیه  رد  هک  دتـسرف  یعونب  نالوسر  ءایبنا و  رب  تیحت 

نایقتم احلـصب و  انث  نآ  زا  دعب  دـیامن  ءادهـش  نیقیدـص و  يانثب  ادـتبا  لاح  نیرد  دتـسرف  هنمؤم  نمؤم و  ره  رب  هیحت  انث و  همحّرلا  یبن  نآ 
َکُّبَر َکَثَْعبَی  ْنَأ  یـسَع  نآرق  همیرک  هیآ  رد  ناحبـس  بهاو  ترـضح  لوق  دیامن و  نیمز  نامـسآ و  لها  همه  يانث  ناشیا  زا  سپ  دـیامرف 

ماقم نآ  رد  ار  وا  هک  بیثم  هدنب  دنمتداعـس  ینعی  ار  یـسک  یبوط  تسا  ّلج  ّزع و  يادـخ  لوسر  لمع  لعف و  نآب  تراشا  ًادوُمْحَم  ًاماقَم 
نآ زا  سپ  دوبن  انث  زا  بیـصن  هرهب و  ماقم  نآ  رد  ار  وا  هک  هتـشگ  بیـصم  ریغ  یقـش و  ینعی  ار  یـسک  لـیو  اـنث و  زا  دوب  بیـصن  ّظـح و 

باطخ باتع و  باوج و  باوج و  لاؤس و  نیا  همه  دندرگ و  ادج  رگید  یضعب  زا  ناشیا  یـضعب  هک  دوب  ناکم  ماقم و  رد  ناقلخ  عامتجا 
زا ات  ددرگ و  دوخ  هلماعمب  لوغـشم  ناسنا  ره  درآ  باسح  فقوم  هب  ار  قیالخ  باّهو  دزیا  ترـضح  نوچ  هک  اریز  تسا  باـسح  زا  شیپ 

نحن هک  دومرف : دوخ  ناشن  زجعم  نابز  زا  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  ترضح  دنوشن  لوغشم  رگید  راکب  دندرگن  غراف  دوخ  باتک  باسح و 
یعدتسم و لئاس و  ار  زور  نآ  ناسحا  تکرب و   424 ص : ج2 ، جاجتحالا ، ایاطعلا  بهاو  ترـضح  زا  ام  ینعی  مویلا  کلذ  ۀکرب  هَّللا  لأسن 
تقو و رد  ٌةَرِظان  اهِّبَر  یلِإ  ٌةَرِضان  ٍِذئَمْوَی  ٌهوُجُو  ّلج  ّزع و  يادخ  لوق  اما  هک : دومرف  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  نآ  زا  دعب  میدصرتم  ّبقرتم و 

رهن هب  یمـسم  تسیرهن  ناکم  نآ  رد  دنـسر  لحم  ناکم و  نآب  هتـشگ  غراف  باسح  زا  ّلـج  ّزع و  ترـضح  ياـیلوا  نوچ  هک  تسا  یلحم 
هک رگید  رهن  زا  دندرگ و  صلاخ  كاپ و  هنحملا  راد  تقـشم  تفاثک و  عیمج  زا  دـننک و  لسغ  رهن  نآ  رد  نمحرلا  میحر  يایلوا  ناویحلا 

لبق زا  تقو  نآ  رد  ددرگ  ناـبات  هاـم  دـننام  ینارون ، دیفـس و  ناـشیا  ياـهیور  ناـمز  نآ  رد  دـنیامن  برـشت  تسا  ةوـیحلا  رهن  يوـلهپ  رد 
ياهیور اـب  ناـکم  نآ  رد  دـندرگ  ناـنج  لـخاد  تعاـمج  نآ  نوچ  دـندرگ و  تشرـس  ربنع  تشهب  لوخدـب  رومأـم  تّزعلا  ّبر  ترـضح 

مرکم زّزعم و  دینادرگ و  تّنج  لخاد  هدومن  روجأم  باثم و  ار  ناشیا  هنوگچ  هک  دـننک  ناشیا  راگدرورپ  ترـضح  تمحرب  رظن  ناشخرد 
ّلج ّزع و  لوق  تساجنیا  زا  دیامن و  مالّسلا  راد  هنکس  مالـس  تیحتب و  رومأم  ار  ماّلع  دزیا  نیبرقم  نآ  دومرف و  مارک  ماظع  هکیالم  رظن  رد 
نآ ماظع  هکئالم  مالس  زا  دعب  ینعی  َنیِِدلاخ  اهُولُخْداَف  ُْمْتبِط  ْمُْکیَلَع  ٌمالَس  داتسرفیم : هک  امش  رب  هکئالم  مالـس  نایب  رد  رومأم  ماّلعلا  کلم 

یمامت یگمه و  لوصو  لوصح و  هلیـسوب  دندوب  روجأم  دوبعم  ترـضح  زا  هچنآب  دندرگ و  ماقمیلاع  تنج  لوخدب  تیـشمت  مارک  بابرا 
ٌةَرِظان و اهِّبَر  یلِإ  تیربلا  قلاخ  ترـضح  لوق  تساجنیزا  دنیامن و  نآ  رد  مالک  ترـسم ال  مامت و  تجهب  يور  زا  رظن  ناشیا  اب  تادوعوم 
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هک سیقلب  هصق  رد  َنُولَـسْرُْملا  ُعِجْرَی  َِمب  ٌةَرِظاـنَف  هک  تسا  عقاو  ناـعذإلا  مزـال  نآرق  رد  هچناـنچ  دـمآ  هرظنم  ینعمب  هرظاـن  تغل  ضعب  رد 
هیلع و یبن  نامیلس  تمدخب  رامـشیب  يایاده  رایـسب و  فحت  اب  ار  دوخ  یچلیا  هک   425 ص : ج2 ، جاجتحالا ، یماگنه  رد  تسا  أبـس  هکلم 

نآ دوب و  هلقاع  هکلم  وا  دندومنیم  ع )  ) نامیلس اب  گنجب  ضیرحت  ار  وا  نایرکشل  نوچ  هتـشاد و  لاسرا  یلعلا  کلم  نم  مالّـسلا  انیبن  یلع 
لادج لاتق و  ریاون  لاغتـشا  رد  اهنآ  دومرفیم و  عنم  نکما  امهم  لادـج  برح و  بابـسا  زیهجت  لاتقب و  وا  فیلکت  زا  عون  رهب  ار  تعامج 
رـصع هاشداپ  نآ  تمدـخ  زا  ام  نایچلیا  تعجارم  ماگنه  ات  ار  ام  هک  دـینادرگ  باجم  باوص  هجو  نیاب  ار  ناشیا  هرخألاب  دـندومنیم  یعس 

لوسر و هکلب  ناـشیلاع  هاـشداپ  نامیلـس  هک  اریز  دروآ  دـیاین  نورب  لّـمحت  ربـص و  نیتـسآ  زا  لواـطت  تسد  دوـب و  دـیاب  رظتنم  بقرتـم و 
دوخ لماک  يأرب  هکلم  نآ  نوچ  دومن  دـیاب  زیهرپ  گنهرف  لقع و  يور  زا  وا  زیتس  گـنج و  زا  تسا و  نامـسآ  نیمز و  يادـخ  هداتـسرف 

نآ زا  دعب  دمآرد . ترضح  نآ  جاودزا  کلـس  رد  هدش  فرـشم  نامیا  مالـسا و  فرـشب  هدمآ  ع )  ) نامیلـس تمدخب  رخآ  رد  دومن  لمع 
یفطـصم دمحم  ترـضح  یهَْتنُْملا  ِةَرْدِس  َْدنِع  يرْخُأ  ًۀـَلَْزن  ُهآَر  ْدََـقل  َو  یلاعت  يادـخ  لوق  اّما  هک : دومرف  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  ترـضح 

قیـالخ زا  يدـحا  چـیه  ماـقم و  نکـسم و  یهتنملا  ةردـس  دزن  رد  ترـضح  نآ  هک  یماـگنه  رد  هتـساوخ  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 
زا ترابع  نآ  يْربُْکلا  ِهِّبَر  ِتایآ  ْنِم  يأَر  ْدََقل  یغَط  ام  َو  ُرَـصَْبلا  َغاز  ام  نیا  رخآ  رد  یلاعت  يادخ  لوق  درذـگن و  هگنآ  زا  قلاخ  ترـضح 

هتشرف نآ  زین  رگید  هبترم  تسا و  نیمه  هبترم  کی  هدید  هّیلصا  تروص  هب  هبترم  ود  ار  لیئربج  ترـضح  نآ  هچ  تسا  ع )  ) لیئربج تیؤر 
میظع و قلخ  رب  ار  ع )  ) لیئربج میرک  دحاو  ترـضح  دمآرد و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  نآ  رظنب  دوخ  هیلـصا  تفـص  هب  ردـقلا  لیلج 
426 ص : ج2 ، جاـجتحالا ، ریغ  هب  وا  تفـص  تروـص و  كاردا  هک  تسا  نییناـحور  زا  وا  دـینادرگ و  دوـجوم  مـیخفت  تیاـغب  تروـصب 
و هک : دومرف  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زاب  دومن ، دناوتن  نیقولخم  زا  يدحا  چیه  نیلـسرملا  دیـس  ای  نیملاعلا  بر  ترـضح 

هچنآ تسا  نینچمه  ُءاشَی  ام  ِِهنْذِِإب  َیِحُویَف  ًالوُسَر  َلِـسُْری  َْوأ  ٍباـجِح  ِءارَو  ْنِم  َْوأ  ًاـیْحَو  اَّلِإ  ُهَّللا  ُهَمِّلَُکی  ْنَأ  ٍرَـشَِبل  َناـک  اـم  َو  یلاـعت  هلوق  اـما 
مالک هک  يدوب  هاگ  ینعی  دـندیناسریم  نیمز  لوسرب  نامـسآ  نالوسر  دـناسریم و  یحو  نامـسآ  لسرب  هک  دومرف  یلاـعت  بجاو  ترـضح 

، باجح ءارو  زا  یحو و  يور  زا  مالک  تسنیا  تسین  نامسآ  لوسر  نایم  رد  هطساو  تسا و  نیمز  لوسر  نایم  نیملاعلا و  ّبر  نایم  یحو 
مالّسلا هیلع  نیما  لیئربج  زا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  نیلسرملا  دیس  يزور  هک  تسا  يورم  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  زا 

ّلج ّزع و  مراگدرورپ  لسرلا  متاخ  ای  تفگ : مالّسلا  هیلع  لیئربج  يدید ؟ ار  هلا  ترـضح  دوخ  راگدرورپ  هاگ  چیه  رد  وت  ایآ  هک : دیـسرپ 
ارف اجک  زا  یحو  امش  سپ  هک : دومرف  مالّسلا  ۀیحّتلا و  هیلع  مرکألا  یبن  ترـضح  ددرگن  رظنب  دهاشم  یئرم و  لحم  تقو و  چیه  رد  زگره 

مناسریم یلاـعت  كراـبت و  ناـمرف  بجومب  امـش  تمدـخب  هتفرگ  لیفارـسا  زا  یحو  نم  تفگ : مالّـسلا  هیلع  لـیئربج  دـیناسریم  اـمب  هتفرگ 
مالّـسلا هیلع  لیئربج  دیامن  لیلجلا  ّبر  ترـضح  زا  لیبس  قیرط و  مادکب  یحو  ذـخا  لیفارـسا  لیئربج  ای  هک  دومرف  لیمجلا  ّیبن  ترـضح 

تـسا شیپ  تزعلا  بر  دزن  رد  تلزنم  برق و  رد  وزا  هک  نییناحور  هکیالم  زا  یکلم  زا  یحو  ذـخا  ع )  ) لیفارـسا ص )  ) دّـمحم ای  تفگ :
یلاعت كرابت و  يادخ  ّلج  ّزع و  لوسر  ای  تفگ : لیئربج  دیامن  ذخا  هک  زا  یحو  مظعم  کلم  نآ  هک  دومرف  دزیا  لوسر  ترـضح  دـیامن 

ياحنا ال هب  هکلب  دباین  مارـصنا  ماجنا و  وحن و  کیب  مالک  تسا و  مالع  دزیا  مالک  یحو و  نامه  دزادنا و  مرکب  هتـشرف  نآ  لد  رد  يزیچ 
دـیدرگ و ملکتم  دوخ  لسر  اب  لحم  ماـقم و  ضعب   427 ص : ج2 ، جاجتحالا ، رد  ّلج  ّزع و  هچنانچ  دـبای  ماظتنا  ماجنارـس و  تسا  مـالک 

زاتمم زارفارـس و  نانتمایب  ناسحا  نآب  ار  نایعا  نآ  دزادـنا و  نالوسر  ایبنا و  ياهلد  رد  نانم  دـحاو  ترـضح  هک  تسنآ  مـالک  زا  یـضعب 
رب لیزنت  یحوب و  هک  تسنآ  مالک  زا  یـضعب  دـنادرگ و  رهاظ  لسرب  باوخ  رد  باهو  دزیا  ترـضح  هک  تسنآ  مالک  زا  یـضعب  دزاـس و 

لوق ینعم  اـما  هک  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملا  ریما  هاـگنآ  سپ  تسا  ّلـج  ّزع و  مـالک  نیقیب  نیا  دـننک و  تئارق  توـالت و  لـسر 
بوجحم تّزعلا  ّبر  تمحر  زا  تعامج  نآ  هک  تستمایق  زور  زا  ترابع  زور  نآ  َنُوبوُجْحََمل  ٍِذئَمْوَی  ْمِهِّبَر  ْنَع  ْمُهَّنِإ  اَّلَک  یلاعت  كرابت و 

ربکا دحاو  ترـضح  َکِّبَر  ِتایآ  ُضَْعب  َِیتْأَی  َْوأ  َکُّبَر  َِیتْأَی  َْوأ  ُۀَِکئالَْملا  ُمُهَِیتَْأت  ْنَأ  اَّلِإ  َنوُرُْظنَی  ْلَه  یلاعت  يادـخ  لوق  دـندرگ و  عونمم  و 
رداق مالک  تباجا  هک  نیقفانم  نیکرـشم و  هک  دومرف  داد و  ربخ  رفک  لها  لاوحا  قیاقح  زا  رـشبلا  دیـس  دـمحم  دوخ  ردـقلا  لـیلج  لوسرب 
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ریغب تسه  ناشیا  راگدرورپ  زا  ناسحا  تشاد  مشچ  راظتنا و  هنوگ  چـیه  ار  فلاخم  فیاوط  نآ  ایآ  دـندومن  مانألا  دیـس  تعاـطا  مـالع و 
دزیا هک  تسا  ربخ  نیا  سپ  دینادرگ  تاّیلب  باذعب و  بّذعم  یلوا  نورق  رد  ار  هدرمتم  هفلاس  مما  هچنانچ  ایند  راد  نیمه  رد  رازآ  باذع و 
ْنُکَت َْمل  اُهنامیِإ  ًاسْفَن  ُعَْفنَی  َکِّبَر ال  ِتاـیآ  ُضَْعب  ِیتْأَـی  َمْوَی  هک  دومرف : نآ  زا  دـعب  دـینادرگ  ربخم  علطم و  نآ  رب  ار  ربمغیپ  ترـضح  رداـق 

زا سمش  عولط  زا  ترابع  هک  تیآ  تیؤر  زا  دعب  کشیب  درواین  نامیا  نانم  دزیا  ناشن  تیآ و  تیؤر  زا  شیپ  نوچ  ینعی  ُْلبَق  ْنِم  ْتَنَمآ 
َْمل ُْثیَح  ْنِم  ُهَّللا  ُمُهاـتَأَف  هـک  تـسا  عـقاو  رگید  هـیآ  رد  دـناسرن و  سک  چـیه  سفنب  عـفن  ناـمیا  نآ  درآ  ناـمیا  رگا  تـسا  برغم  فرط 

بآم لحم و  نآ  زا  باذـع  ناـمگ   428 ص : ج2 ، جاجتحالا ، ناشیا  هک  ییاج  زا  داتـسرف و  تعامج  نآب  باـقرلا  کـلام  ینعی  اُوبِـسَتْحَی 
نآ رب  باذـع  لاسرا  باهو  رداق  ینعی  ِدِـعاوَْقلا  َنِم  ْمُهَناْیُنب  ُهَّللا  یَتَأَف  تسعقاو  رواد  نمیهم  ترـضح  مالک  رد  رگید  ياـج  رد  دنتـشادن و 

يادخ لوق  َنوُِرفاک و  ْمِهِّبَر  ِءاِقِلب  ْمُه  َْلب  ّلج  ّزع و  يادخ  لوق  ینعم  اّما  تفگ و  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  دومن . تعامج 
ًاِحلاص اًلَمَع  ْلَمْعَْیلَف  ِهِّبَر  َءاِقل  اوُجْرَی  َناک  ْنَمَف  یلاعت  بجاو  لوق  ُهَنْوَْقلَی و  ِمْوَی  یلِإ  یلاعت  دزیا  لوق  ْمِهِّبَر و  اُوقالُم  ْمُهَّنَأ  َنوُّنُظَی  َنیِذَّلا  ملاع 

نینچمه هدـیمان  ءاقل  ار  تثعب ، دـیجم  قلاخ  ترـضح  تسا و  تثعب  زا  ترابع  ءاقل  تاـیآ  نیرد  دـندوب  تثعب  رکنم  هفیاـط  نآ  هک  تسنآ 
هک یتسردـب  سپ  تسا  ثوعبم  وا  هک  نآ  هب  درا  نامیا  هک  ره  ینعی  ٍتَآل  ِهَّللا  َلَجَأ  َّنِإَف  ِهَّللا  َءاِقل  اوُجْرَی  َناک  ْنَم  یلاـعت  يادـخ  لوق  تسا 

عضاوم نیا  رد  اقل  سپ  دنکن  تعاطا  تباجا و  رگا  تبوقع  باذع و  زا  تمحر و  باوث و  زا  درک  هدعو  واب  تنمیب  باهو  ترـضح  هچنآ 
ُهَنْوَْقلَی َمْوَی  ْمُُهتَّیَِحت  هیآ  ینعم  تفگ : مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  دش و  روکذم  هچنانچ  تسا  ثعب  ینعم  هب  هکلب  دـشابن  تیؤر  ینعمب 

زین و  ددرگن . ناصقن  لیاز و  الـصا  ناشیا  ثعب  زور  اـت  ناـنمؤم  نآ  ياـهلد  زا  ناـشیا  ناـمیا  دـندش  نمؤم  تعاـمج  نآ  هک  تسنآ  ٌمـالَس 
رد نظ  ظفل  اهوُِعقاُوم  ْمُهَّنَأ  اوُّنَظَف  َراَّنلا  َنُومِرْجُْملا  َيأَر  َو  ّلج  ّزع و  ترـضح  لوق  اما  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح 

تـسا نینچمه  و  دننابات ، خزود  هنکـس  زا  نارین و  لخاد  هک  دنناد  نیقی  زور  نآ  رد  ناراکهانگ  ینعی  تسا  نیقی  ینعمب  ههبـشیب  هیآ  نیا 
باطخ هک  ّلج  ّزع و  يادخ  لوق  اّما  و  دنناد ، نیقی  ار  باسح  ناکم  تاقالم  ینعی  ْهَِیباسِح  ٍقالُم  یِّنَأ  ُْتنَنَظ  یِّنِإ  كرابت  يادخ  لوق  ینعم 

تسعون ود  رب  نظ  هک  تسناد  دیاب  نیقی  نظ  هن  تسا  کش  نظ   429 ص : ج2 ، جاجتحالا ، نیا  اَنُونُّظلا  ِهَّللِاب  َنوُّنُظَت  َو  هک : دومرف  نیقفانمب 
ایند رما  هطـساوب  هک  ّنظ  ره  تسا و  نیقی  ّنظ  نآ  تسا  نیّدـلا  موی  داعم و  رما  باب  رد  نیملاعلا  ّبر  مالک  هیآ  رد  هچنآ  ّنظ  ّکـش و  ّنظ 
الَف ِۀَـمایِْقلا  ِمْوَِیل  َطْـسِْقلا  َنیِزاوَْملا  ُعَضَن  َو  یلاـعت  يادـخ  لوق  هک : دومرف  ع )  ) یلع نینمؤـملا  ریما  ترـضح  نیقیب و  تسا  کـش  نآ  تسا 

ترـضح دش و  دهاوخ  هنزاوم  هذـخاؤم و  نآب  قلاخ  دزیا  مکحب  قیالخ  لامعا  تمایق  زور  رد  هک  تسا  لدـع  نازیم  نآ  ًاْئیَـش  ٌسْفَن  ُمَلُْظت 
دنک و رّرقم  رگید  یضعب  زا  ءازج  ار  ناشیا  یـضعب  دیامرف و  تیانع  باسح  نازیمب  تعاط  لمع و  يازج  اطعا و  ار  سک  ره  یلاعت  کلم 

ربج روزب و  سک  زا  يزیچ  ملاظ  رگا  ینعی  دناتـسب  مولظم  يارب  زا  صاصق  ملاظ  زا  دـناسر و  ناشیا  کی  رهب  ناشیا  لامعا  تشاداپ  ازج و 
ازج و ماگنه  رد  لامهیب  ملاـظ  نآ  زا  لاـم  هاوخ  سفن  هاوخ  مولظم  نآ  قح  لداـع  راـّبج  ترـضح  دـناسر  لـتقب  ار  مولظم  اـی  دـنک  ذـخا 

ُُهنیِزاوَم ْتَلُقَث  ْنَمَف  یلاعت  يادخ  لوق  هک  دومرف  ترضح  نآ  زین  و  دناتسب ، ماهتسم  مولظم  تهج  زا  ماجنارس  هریت  ملاظ  نآ  زا  مانا  تشاداپ 
دنچب نامدرم  زور  نآ  رد  تسباـقع و  باوث و  ندـیناسر  ناـمز  داـعیملا و  موی  رد  نآ  ترثک  باـسح و  تلق  زا  تراـبع  نازیم  لـقث  ینعم 

دنور نامداش  رورسم و  دوخ  لها  دزنب  هک  دوش  رّرقم  درذگ و  یناسآ  رسی و  لامک  رد  باسح  ار  ناشیا  زا  یضعب  دنـشاب  تاقبط  لزانم و 
نازیم لمع  باسح و  ریغب  نانج  لـخاد  ناـشیا  زا  یـضعب  ًاروُرْـسَم و  ِِهلْهَأ  یلِإ  ُِبلَْقنَی  َو  ًاریِـسَی  ًاـباسِح  ُبَساـُحی  یلاـعت  هلوق  تساـجنیزا  و 

هفیج هب  ثولتم  ایند و  رماب  سبلتم  صخـش  نآ  هک  تسا  یـسک  يارب  زا  باسح  هک  اریز  دندرگن  رـضاح  هبـساحم  ناکم  رد  هکلب  دـندرگ 
سپ هتشگ  ریمطق  ریغص و  ریثک و  لیلق و  باسحب  بساحم  تعامج  نیا  زا  یـضعب  ددرگ و  يوأم  ناکم و  نآ   430 ص : ج2 ، جاجتحالا ،
چیه تمایق  زور  رد  تعامج  نیا  دناتواقش  ملظ و  بابرا  تلالـض و  ماکح  رفک و  همئا  ناشیا  زا  یـضعب  ددرگ و  ریعـس  ران  لخاد  نآ  زا 

ات ایند  رد  ناحبـس  رداق  ترـضح  یهن  رماب و  انتعا  نادّرمتم  نآ  هک  اریز  تسین  راگدرورپ  دزن  رد  هفیاط  نآ  نأشب  انتعا  رابتعا و  نزو  هنوگ 
قیدنز نوچ  َنوُِحلاک . اهِیف  ْمُه  َو  ُراَّنلا  ُمُهَهوُجُو  ُحَْفَلت  َنوُِدلاخ  َمَّنَهَج  ِیف  مه  دوب و  دنهاوخ  نارین  رد  دلخم  هیلع  ءانب  دـندومنن  تمایق  زور 
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ننملا وذ  ترـضح  مالک  تایآ  رد  نم  نسحلا  ابا  ای  تفگ  دومرف  قیدـصت  دومن  عامتـسا  بآمتیالو  نآ  زا  باهو  دزیا  مالک  تایآ  لـیوأت 
مالّـسلا هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  تسا  داضت  زین  تایآ  نیا  رد  دوب  ضقانت  هقباس  تاـیآ  رد  هک  یعونب  ماهتفاـی  رگید  دـنچ  يزیچ 

یَّفَوَتَی ُهَّللا  و  ِتْوَْملا ، ُکَلَم  ْمُکاَّفَوَتَی  ُْلق  هک  دیامرفیم  یلاعت  بجاو  ترـضح  هک  تسنیا  تفگ : قیدـنز  تسا  مادـک  تایآ  نآ  هک : دومرف 
راب کی  ننملا  وذ  ترـضح  نسحلا  ابا  ای  دشاب  نیا  دـننام  لثم و  هک  رگید  تایآ  َنِیبِّیَط و  ُۀَِـکئالَْملا  ُمُهاَّفَوَتَت  َنیِذَّلا  و  اِهتْوَم ، َنیِح  َسُْفنَْألا 

حاورا ضبق  تبـسن  يرخا  هبترم  دـینادرگ و  بوـسنم  دوـخ  سدـقا  تاذـب  رگید  هبترم  داد و  تبـسن  توـملا  کـلمب  ار  حاورا  ضبق  لـعف 
رد ِِهیْعَِسل و  َناْرفُک  الَف  ٌنِمْؤُم  َوُه  َو  ِتاِحلاَّصلا  َنِم  ْلَمْعَی  ْنَمَف  دیامرفیم : هک  متفای  رگید  تایآ  یـضعب  رد  نسحلا ، ابا  ای  داد  دوخ  هکئالمب 

لاـمعا هک  تسنآ  ماهتفاـی  یلوا  هیآ  رد  هچنآ  نم  يدَـتْها  َُّمث  ًاـِحلاص  َلِـمَع  َو  َنَمآ  َو  َباـت  ْنَِمل  ٌراَّفََغل  یِّنِإ  َو  هـک : دـیامرفیم  رگید  عـضوم 
هیآ رد  ادتها و  زا  دـعب   431 ص : ج2 ، جاجتحالا ، ّالا  دـهدیمن  عفن  هحلاص  لامعا  هک  ماهتفای  هیناـث  هیآ  لاـمعا  زا  تسین و  رفکب  هحلاـص 

ثعب و زا  لبق  هدرم  زا  نوچ  هدنز  نسحلا ؟ ابا  ای  تیملا  نم  لئسی  فیکف  اِنلُسُر  ْنِم  َِکْلبَق  ْنِم  اْنلَسْرَأ  ْنَم  ْلَئْس  َو  دیامرفیم : هک  متفای  رگید 
َنْقَفْـشَأ َو  اهَْنلِمْحَی  ْنَأ  َْنَیبَأَف  ِلابِْجلا  َو  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  یَلَع  َۀَنامَْألا  اَنْـضَرَع  اَّنِإ  هک : دیامرفیم  رگید  ياج  رد  و  دومن ، دناوت  لاؤس  روشن 

هدیدنـسپ و نمیهم  میلع  زیزع  ترـضح  زا  تسیک و  دوـمن  تناـما  لّـمحت  هک  ناـسنا  نآ  اـًلوُهَج  ًاـمُولَظ  َناـک  ُهَّنِإ  ُناـْسنِْإلا  اَـهَلَمَح  َو  اـْهنِم 
رهتشم هدیدنسپان  تافـص  تاوفهب و  ار  دوخ  ءایبنا  ربکا  دحاو  ترـضح  هک  متفای  زین  و  دنک ، سیبلت  دوخ  ناگدنب  رب  هک  تسین  نسحتـسم 

هیلع حون  دینادرگ و  بوسنم  نایصعب  ار  ترضح  نآ  يوَغَف  ُهَّبَر  ُمَدآ  یصَع  َو  دیامرفیم : مالّسلا  هیلع  یفـص  مدآ  باب  رد  هچنانچ  دینادرگ 
باوج رد  باـهو  دزیا  تعاـس  رد  ِیلْهَأ  ْنِم  ِیْنبا  َّنِإ  هک : دوـمرف  ع )  ) ترـضح نآ  هک  ماـگنه  رد  هک  اریز  داد  تبـسن  بذـکب  ار  مالّـسلا 
يرخآ هبترم  رمق  تیدوـبعب  رگید  هبترم  داد و  تبـسن  بکاوـک  تداـبع  یگدـنب و  هب  ار  ع )  ) میهاربا َکـِلْهَأ و  ْنـِم  َْسَیل  ُهَّنِإ  هـک  دوـمرف :

يأَر ْنَأ  َْول ال  اِهب  َّمَه  َو  ِِهب  ْتَّمَه  ْدََقل  هک  داد  تیـصعم  لعف  هب  تبـسن  زین  ار  ع )  ) فسوی و  دـینادرگ ، بوسنم  سمـش ، شتـسرپ  تدابعب و 
ترضح ِینارَت  َْنل  َلاق  َْکَیلِإ  ْرُْظنَأ  ِینِرَأ  ِّبَر  َلاق  هک : دومرف  هچنانچ  دومن  يدب  نیجهت و  رماب  تبسن  ار  مالّسلا  هیلع  یـسوم  و  ِهِّبَر ، َناهُْرب 

چیه دهاشم  یئرم و  دوجولا  بجاو  ترضح  هک  نآب  دوبن  ملع  ار  ناشیا  نوچ  دوب  نأشلا  میظع  ربمغیپ  میلـستلا  ۀیحتلا و  هیلع  میلک  یـسوم 
اوُرَّوَسَت ْذِإ  لاق  ثیح  تسا  روهـشم  هچنانچ  داتـسرف  دواد  شیپ  يروادـب  ار  مالّـسلا  هیلع  لیئاکیم  لـیئربج و  دوبعم  دزیا  و  ددرگن ؟ دوجوم 

نآرق رد  هک  یعوـنب  دـینادرگ  سوـبحم  یهایـس  تملظ و  رد  یهاـم  نطب  رد   432 ص : ج2 ، جاـجتحالا ، ار  سنوی  ترـضح  َبارْحِْملا و 
دومرف و روکذم  ار  نایعا  نآ  یماسا  دومن و  ءایبنا  للز  اطخ و  راهظا  ّلج  ّزع و  ترضح  ًابِـضاغُم و  َبَهَذ  ْذِإ  ِنوُّنلا  اَذ  َو  هک : دومرف  روکذم 

اهنآ يامـسا  رکذ  زا  تعامج  نآ  تینک  رکذـب  ای  دومرفن  رکذ  الـصا  دومن  لالـضا  لاض و  ار  قلخ  ای  نوتفم  رورغم و  ار  یعمج  هکنآ  مان 
ْذِخَّتَأ َْمل  ِینَْتَیل  یتَْلیَو  ای  اًلِیبَس  ِلوُسَّرلا  َعَم  ُتْذَخَّتا  ِینَْتَیل  ای  ُلوُقَی  ِْهیَدَی  یلَع  ُِملاَّظلا  ُّضَعَی  َمْوَی  َو  دیامرفیم : تایآ  نیرد  هچنانچ  دومرف  افتکا 

نآ دش  رهتشم  روکذم و  للز  باکترا  هلیسوب  ایبنا  مسا  دشن  روکذم  وا  مسا  هک  ملاظ  نیا  ِینَءاج  ْذِإ  َدَْعب  ِرْکِّذلا  ِنَع  ِینَّلَضَأ  ْدََقل  اًلِیلَخ  ًانالُف 
: هک دیامرفیم  رگید  ياج  رد  افَص و  افَـص  ُکَلَْملا  َو  َکُّبَر  َءاج  َو  هک : دیامرفیم  ملاع  رداق  ترـضح  هک  متفای  نآرق  رد  زین  تسیک و  ملاظ 

امَک يداُرف  انوُُمْتئِج  ْدََـقل  َو  هک  دومرف : رگید  لحم  رد  َکِّبَر و  ِتایآ  ُضَْعب  َِیتْأَـی  َْوأ  َکُّبَر  َِیتْأَـی  َْوأ  ُۀَِـکئالَْملا  ُمُهَِیتْأـَت  ْنَأ  اَّلِإ  َنوُرُْظنَی  ْلَـه 
دوبعم دزیا  دزن  هب  هک  دومرف  قیالخب  ندمآ  تبـسن  رگید  هبترم  رد  و  دومن ، دوخ  سّدـقم  تاذـب  تبـسن  ار  ءیجم  هبترم  کی  رد  ْمُکانْقَلَخ 

رد دنک  بلط  مانا  ریاسب  مالسا  عیارش  بادآ  ماکحا و  غیلبت  باب  رد  دیاش  داد  ربخ  دوخ  هک  متفای  نآرق  رد  زین  و  دندرگ ، دوهشم  رضاح و 
رد زین  و  دنتـشاد ، لاغتـشا  نآ  شتـسرپ  هب  ایند  راد  رد  دوخ  رمع  یمامت  رد  دنمانـصا و  هدبع  هفیاط  نآ  هکنآ  لاح  مائل  هرفک  راکنا  ماگنه 

یناکم رد  و  دـنک ، لاؤس  نآ  تقیقح  زا  ار  دابع  هک  تسا  تمعن  مادـک  نآ  ِمیِعَّنلا  ِنَع  ٍذـِئَمْوَی  َُّنلَئُْـسَتل  َُّمث  دـیامرفیم : هک  متفای  امـش  مالک 
ج2، جاجتحالا ، رد  دـیامن و  تلأسم  نآ  زا  ترخآ  رد  ار  تما  تّزعلا  ّبر  هک  تسا  تیقب  هچ  نآ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ِهَّللا  ُتَّیَِقب  هک  دـیوگیم  متفاـی 

ٍءْیَـش ُّلُک  ِهَّللا و  ُهْجَو  َّمَثَف  اوُّلَُوت  اـمَْنیَأَف  هک : دـیامرفیم  زین  ِهَّللا و  ِْبنَج  ِیف  ُتْطَّرَف  اـم  یلَع  یتَرْـسَح  اـی  دـیامرفیم : رگید  لاـحم   433 ص :
يارب ار  هجو  بنج و  ینعم  نسحلا  ابا  ای  ِلامِّشلا  ُباحْـصَأ  ام  ِلامِّشلا  ُباحْـصَأ  َو  ِنیِمَْیلا  ُباحْـصَأ  ام  ِنیِمَْیلا  ُباحْـصَأ  َو  ُهَهْجَو  اَّلِإ  ٌِکلاه 
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ّبر زین  تسا و  لاکـشا  تیاهن  رد  سبتلم و  تیاغب  لاحم  نیا  عیمج  رد  رما  هک  اریز  ياـمن  لامـش  نیمی و  ینعم  ناـیب  نادرگ و  هجوم  نم 
يِذَّلا َوُه  رگید  لحم  رد  و  ِءامَّسلا ، ِیف  ْنَم  ُْمْتنِمَأ  َأ  دـیوگ  رگید  ناکم  رد  و  يوَتْـسا ، ِشْرَْعلا  یَلَع  ُنمْحَّرلا  هک  دـیامرفیم  نآرق  رد  زیزعلا 

و ِدیِرَْولا ، ِْلبَح  ْنِم  ِْهَیلِإ  ُبَْرقَأ  ُنَْحن  َو  رگید  ياج  و  ُْمْتنُک ، ام  َْنیَأ  ْمُکَعَم  َوُه  َو  دـیامرف : رگید  ناکم  رد  و  ٌهلِإ ، ِضْرَْألا  ِیف  َو  ٌهلِإ  ِءامَّسلا  ِیف 
اَّلَأ ُْمتْفِخ  ْنِإ  َو  دـیامرفیم : رداـق  دزیا  ترـضح  رگید  ياـج  رد  هک  متفاـی  زین  و  ْمُهُِعبار ، َوُه  اَّلِإ  ٍۀـَثالَث  يوَْجن  ْنِم  ُنوُکَی  اـم  رگید  عضوم  رد 

ماتیا نانز  همه  هک  اریز  دوش  ناوسن  حاکن  ببس  ماتیا  رد  طسق  هبـش  هک  تسین  نینچ  ِءاسِّنلا  َنِم  ْمَُکل  َباط  ام  اوُحِْکناَف  یماتَْیلا  ِیف  اوُطِـسُْقت 
اُوناک ْنِکل  َو  انوُمَلَظ  ام  َو  دیامرفیم : هک  متفای  رگید  ياج  رد  زین  دبای و  ماظتنا  ماظن  تیفیک و  هچب  دزیا  ترضح  مالک  هیآ  نیا  سپ  دنتسین 

هک متفای  رگید  عضوم  رد  و  دناهفیاط ، مادک  هملظ  دنهد و  ملاع  دحاو  ترضحب  ملظ  تبسن  هک  دشاب  اور  زیاج و  هنوگچ  َنوُِملْظَی  ْمُهَسُْفنَأ 
ابا ای  َنیَِملاْعِلل  ًۀَـمْحَر  اَّلِإ  َكاْنلَـسْرَأ  ام  َو  دـیوگیم  هک  متفای  رگید  ياـج  رد  تسا و  مادـک  هدـحاو  نیا  ٍةَدِـحاِوب  ْمُکُظِعَأ  اـمَّنِإ  دـیامرفیم :

434 و ص : ج2 ، جاجتحالا ، دنراد  تماقتـسا  فکتعم و  ناشیا  لطاب  بهذـم  رب  هشیمه  نامیا  مالـسا و  لها  نافلاخم  هک  منیبیم  نسحلا 
رد فالتخا  دـنداسف  لها  هک  مالـسا  بابرا  هکلب  فلاخم  ریغ  زا  زین  و  دـنرادن ، دـمحم  فینح  تّلم  نیدـب و  تباـنا  تعجر و  لـیم  زگره 

ناشیا همه  يارب  ماع  تمحر  هک  عضوم  سپ  دننک  ناشیا  تلم  بهذـم و  بحاص  زا  یـضعب  نعل  ناشیا  زا  ضعب  دـنراد و  ناشیا  بهذـم 
هیلع هَّللا  یّلص  یفطصم  دمحم  دوخ  یبن  یلاعت  كرابت و  دزیا  ترـضح  هک  متفای  مالک  هیآ  رد  زین  تسمادک و  دسر  مانا  نآ  کی  رهب  هک 

نآ رب  افج  رازآ و  دومن  انث  ّتیحت و  ورب  دوخ  باتک  رد  هچنآ  فاعـضاب  ار  ترـضح  نآ  زا  دـعب  ایبنا  ریاس  رب  داد  لّـضفت  ار  مّلـس  هلآ و  و 
ّیبن چیه  هچنانچ  دومرف  باطخ  باتع و  يور  زا  ناشیا  شنزرس  ترضح و  نآب  يدب  تبسن  هکلب  تزع  لحم و  صافتنا  هدومن و  ترضح 

َنِیلِهاْجلا و َنِم  َّنَنوُکَت  الَف  يدُْـهلا  یَلَع  ْمُهَعَمََجل  ُهَّللا  َءاش  َْول  َو  هک : دـیامرفیم  دوخ  هچنانچ  دومنن  باـتع  باـطخ و  نآ  لـثمب  ار  لوسر  و 
ُدَِجت َُّمث ال  ِتامَْملا  َفْعِـض  َو  ِةایَْحلا  َفْعِـض  َكاْنقَذََأل  ًاذِإ  اًلِیلَق  ًاْئیَـش  ْمِْهَیلِإ  ُنَکَْرت  َتْدِـک  ْدََـقل  َكاْنتَّبَث  ْنَأ  َْول ال  َو  هک : تسا  ّلج  ّزع و  لوق 

عـضوم رد  ُهاشْخَت و  ْنَأ  ُّقَحَأ  ُهَّللا  َو  َساَّنلا  یَـشْخَت  َو  ِهیِدـْبُم  ُهَّللا  اَم  َکِسْفَن  ِیف  یِفُْخت  َو  تستزعلا  ّبر  ترـضح  لوق  ًاریِـصَن و  اـْنیَلَع  َکـَل 
ٍءْیَـش َّلُک  َو  رگید  لحم  و  ٍءْیَـش ، ْنِم  ِباتِْکلا  ِیف  انْطَّرَف  ام  یلاعت  يادـخ  لوق  و  ْمُِکب ، َو ال  ِیب  ُلَـعُْفی  اـم  ِيرْدَأ  اـم  َو  هک : دـیامرفیم  رگید 

رود و تافـص  نیزا  یلوا  قیرطب  یبن  سپ  دـشاب  یبن  یـصو  وا  دـشاب و  یـصحم  ماما  رد  ءایـشا  نیا  هاگ  ره  سپ  ٍنِیبُم  ٍماـمِإ  ِیف  ُهاْنیَـصْحَأ 
هلکشم تیاغب  روما  هکلب  تسا  هضقانتم  لاوحا  هفلتخم و  تافص  همه  نیا  دشاب و  هتفگ  ناشیا  ّقح  رد  یلاعت  يادخ  هچنآ  زا  دشاب  روجهم 

رطاخ ناجلخ  هک  یکـش  هطـساوب  نم  سپ  دنـشاب  ّقح  باطتـسملا  دّمحم  ینعی  وا  لوسر  باهولا و  کلم  ترـضح  باتک  رگا  سپ  تسا 
سأب و هنوگ  چیه  نم  رب  دنشاب  لطاب  ود  ره  رگا  دوب و  مهاوخ  كالفألا  قلاخ  تمحر  زا  رود  435 و  ص : ج2 ، جاجتحالا ، كاله  تسنم 

سّدقم تاذ  حوّرلا  هکئالملا و  ّبر  سوّدـق  حّوبـس  هک  دومرف ، باترم  قیدـنز  نآ  مالک  عامتـسا  زا  دـعب  بآمتیالو  ترـضح  تسین  كاب 
قئالخ بسک  سوفن و  عیمج  رب  ملاع  مئاق  میاد  ّیح و  وا  تساّربم و  اّرعم و  همیمذ  تافـص  یمامت  یگمه و  زا  سدـقت  یلاـعت و  دزیا  هّزنم 
قیدنز يامن  نایب  دـشاب  رمـضم  رطاخ  رد  یبیر  کش و  نآ  رد  ارت  هک  رگید  هیآ  تایآ  لثم  رگا  قیدـنز  يا  تسا  بش  زور و  تاعاس  رد 

ِْهیَلَع َو  ُْتلَّکََوت  ِْهیَلَع  ِهَّللِاب  اَّلِإ  یِقِیفَْوت  ام  َو  هک  دومرف : ترـضح  نآ  یلع  نینمؤملا  ریما  ای  تسا  هدنـسب  یفاـک و  ارم  مدرک  ناـیب  هچنآ  تفگ 
منادرگ نطفتم  هاگآ و  ننملا  وذ  ترـضح  مالک  تاـهباشتم  تاـیآ  لـیوأت  رب  ارت  يدوزب  نمیهم  يادـخ  قیفوت  هب  نم  َنُولِّکَوَتُْملا  ِلَّکَوَتَْیلَف 

ْمُکاَّفَوَتَی ّلج : ّزع و  لوق  و  اِهتْوَم ، َنیِح  َسُْفنَْألا  یَّفَوَتَی  ُهَّللا  هیاپ : تلـالج  هیآ  لـیوأت  اـما  ریذـپب  هدومن  یقلت  اـضر  عمـسب  ریگارف و  ونـشب و 
َنیِذَّلا هرکذ  ّلـج  هلوق  َنِیبِّیَط ، ُۀَِـکئالَْملا  ُمُهاَّفَوَتَت  َنیِذَّلا  ّلـج  زع و  هلوـق  و  اُنلُـسُر ، ُْهتَّفَوـَت  یلاـعت : هلوـق  و  ْمُِکب ، َلِّکُو  يِذَّلا  ِتْوَْـملا  ُکَـلَم 

هک تسا  سّدقم  ّلجا و  سدقا و  عفرا و  نآ  زا  سّدقت  یلاعت و  بجاو  ترضح  سدقا  تاذ  قیدنز  يا  ْمِهِـسُْفنَأ  یِِملاظ  ُۀَِکئالَْملا  ُمُهاَّفَوَتَت 
حـناس و نوچیب  ترـضح  مکح  رماب و  نوچ  هبـشیب  وا  لسر  هکئالم و  لعف  اـما  ددرگ  سک  ره  حور  ضبق  یلوتم  بکترم و  دوخ  سفنب 

مانأ حاورا  ضبق  مارصنا  ماجنا و  هطساوب  هرفس  لسر و  دوخ  ماظع  مارک  هکئالم  زا  دیجم  ینغ  ترـضح  تسا  ّلج  ّزع و  لعف  ددرگ  رداص 
ّقح رد  تّزعلا  ّبر   436 ص : ج2 ، جاجتحالا ، ترضح  هک  دناتعامج  نآ  دنشاب و  وا  قلخ  نایم  یلاعت و  يادخ  نایم  هطساو  هک  دیزگرب 
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قلاخ رماب  حاورا  ضبق  یلوتم  بکترم و  هک  هکئـالم  هک  نادـب  هیـآلا  ِساَّنلا  َنِم  َو  اًلُـسُر  ِۀَِـکئالَْملا  َنِم  یِفَطْـصَی  ُهَّللا  هک  دـیامرفیم  ناـشیا 
ضبق نایّدـصتم  دـناتمحر و  کئالم  تعاط  لها  حاورا  ضبق  نایلوتم  تمقن  هکئـالم  تمحر و  هکئـالم  دـنهورگ  ود  دـندرگ  حابـشألا 

لیلج کلم  نآ  مکح  رماب و  هک  دـناتوملا  کلم  راصنا  ناوعا و  هکئالم  زا  فص  ود  ره  نیا  دـناتمقن و  کـئالم  تیـصعم  لـها  حاورا 
ناشیا لعف  دنهد  تبسن  نآ  توملا  کلم  هب  ددرگ  رداص  حناس و  کیالم  هفیاط  ود  نیزا  هچنآ  دندرگ و  رما  نآ  ردصم  بکترم و  ردقلا 

قلاخ هک  سّدقم  دزیا  ترـضح  هک  اریز  تومی  مانی و ال  يّذلا ال  ّیح  ترـضح  لمع  لعف و  توملا  کلم  لعف  تسا و  توملا  کلم  لعف 
کلام ترـضح  دـیب  باقع  باوث و  اطع و  عنم و  دراد و  رّرقم  دـهاوخ  هک  سک  ره  تسد  رب  ار  ناـشیا  حاورا  ضبق  تسا  سک  ره  سفن 
ناشیا لعف  ناحبس  رداق  ترـضح  مکح  رما و  نایدصتم  نانیما و  لعف  دیامن و  عنم  دهاوخن  هک  یـسک  دهد و  دهاوخ  هک  رهب  تسا  باقرلا 
یلاعت كرابت و  هَّللا  شهاوخ  هدارا و  ریغب  امـش  تیـشم  هدارا و  ینعی  ُهَّللا  َءاشَی  ْنَأ  اَّلِإ  َنُؤاشَت  ام  َو  دومن  تراشا  باب  نآ  رد  هچناـنچ  تسا 

لوق اما  دبای ، ریدقت  ریخأت  ۀـلهم و  ریغ  نم  ریدـقت  دّرجمب  دـنک  هدارا  دـصق و  ره  هلماش  تدارا  هلماک و  تیـشمب  دوشن و  ادـیوه  دوجوم و 
يا يدَتْها  َُّمث  ًاِحلاص  َلِمَع  َو  َنَمآ  َو  َبات  ْنَِمل  ٌراَّفََغل  یِّنِإ  َو  ّلج : ّزع و  لوق  و  هیآلا ، ٌنِمُْؤم  َوُه  َو  ِتاِحلاَّصلا  َنِم  ْلَمْعَی  ْنَم  َو  یلاعت : يادـخ 

تاوغ بابرا  يانکس  ماقم  تاکرد و  ناکم  رد  زین  ار  وا  هکلب  تسین  تاجن  قیقح  راوازس و  دوش  عقاو  ورب  نامیا  مسا  هک  سک  ره  قیدنز 
رارقا درجمب  هک  دشاب  نینچ  رگا  هک  دوش  عقاو  یلاعت  هَّللا  مالّـسلا  مهیلع  ءایبنا  تارـضحب  افتقا  ادتها و  اب  نامیا  هکنآ  رگم  دـننادرگ  نکاس 
باقع باذع و  زا  تاجن  ادخب  رارقا  دـیحوتب و  فارتعا  اب  دوهی  هک   437 ص : ج2 ، جاجتحالا ، یتسیاب  يدوب  یفاک  نامیا  هطساوب  دیحوتب 

هکنآ لاح  يدنتفای و  تاجن  رتدـینع  هرفک  زا  تسا  بیرق  هکنآ  دـینع و  سیلبا  لثم  دـیحوت  هب  نیّرقم  ریاس  هکلب  دـنتفاییم  باقرلا  کلام 
: هک دینادرگ  رهاظ  نّیب و  رداق  ملاع  ترـضح  هچنانچ  تسین  ءادتها  ریغب  یلاعت  يادـخ  باذـع  زا  تاجن  دـیما  ار  فیاوط  نیا  مادـک  چـیه 

اُولاق َنیِذَّلا  هک  دـیامرفیم : ّلج  ّزع و  ترـضح  رگید  لحم  رد  َنوُدَـتْهُم و  ْمُه  َو  ُْنمَْألا  ُمَُهل  َِکئلوُأ  ٍْملُِظب  ْمُهَناـمیِإ  اوُِسْبلَی  َْمل  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا 
لوط ار  نآ  حرـش  هک  تسا  رایـسب  تاماقم  بتارم و  تالاح و  لزاـنم و  ار  ناـمیا  هکنآ  مـالک  هصـالخ  ْمُُهبُوُلق  ْنِمُْؤت  َْمل  َو  ْمِهِهاْوفَأـِب  اَّنَمآ 

نامیا نابزب  نامیا  بلق و  هب  نامیا  تسا  هجو  ود  رب  ناـمیا  هک  تسنآ  هلمج  نآ  زا  تسا  رامـشیب  لوصف  رکذ  یعدتـسم  نآ  ناـیب  رایـسب و 
رهق ریـشمشب  ار  رفاک  نآ  کی  ره  ردـقلا  لـیلج  ربمغیپ  نآ  نوچ  هک  اریز  ناـمزلا  رخآ  لوسر  ناـمز  رد  تسا  ناـقفانم  ناـمیا  لـثم  ناـسلب 

رفک و رب  نارفاک  نآ  ياهلد  نکیل  دندرک  نامیا  راهظا  ناسلب  ناجلا  سنإلا و  ّیبن  ریشمش  فوخ  زا  ناروهقم  نآ  دینادرگ  رطضم  روهقم و 
رما و میلست  هک  ره  تسا و  نایملاع  راگدرورپ  رما  میلـست  نآ و  ناکرا  لوبق  زا  ترابع  ناسل  بلقب و  نامیا  دوب و  رقتـسم  تباث و  نایـصع 

دوجس زا  رابکتـسا  سیبلترپ  سیلبا  هچنانچ  دیامنن  راگدرورپ  رما  راکنتـسا  رابکتـسا و  زگره  نیقیب  دیامن  نآ  بحاص  کلامب و  دوخ  راک 
وت وا  رارقا  زا  الصا  تهج  نآ  زا  دندومن  راکنتسا  رابکتسا و  دندومن و  تعباتم  تعاطا و  ار  دوخ  يایبنا  مما  رثکا  دومن و  مالّسلا  هیلع  مدآ 

مارصناب لاعتم  دزیا  يارب  هدجس  کی  لاس  رازه  راهچ  هکنآ  اب  دیدرگن  عفتنم  دوخ  لیوط  دوجس  نآ  زا  سیلبا  هچنانچ  دنتفاین  تعفنم  چیه 
دوس عفن و  عون  چـیه  ار  وا  نآ  زا  دوب  ایر  هعمـس و  يارب  ایند و  فراـخز  نیعل  يواـع  نآ  بلطم   438 ص : ج2 ، جاجتحالا ، نوچ  دیناسر 

داشرا فوؤّرلا و  میحر  ترـضح  فوخب  قیرطب  تیادـه  هکنآ  الا  دـناسرن  ناشیاب  عفن  الـصا  نیقولخم  ریاس  هقدـص  زاـمن و  نینچمه  دوبن 
لاسرا هلیسوب  دابع  رذع  عطق  دومن و  ایارب  عیمج  هب  تبـسن  اطعا  ناسحا و  نیا  یلاعت  بجاو  ترـضح  دبای و  تایطعلا  بهاو  تاجن  لیبسب 

محرا ترـضح  ار  نـیمز  زگره  ِلُـسُّرلا و  َدـَْعب  ٌۀَّجُح  ِهَّللا  یَلَع  ِساَّنِلل  َنوُـکَی  اَّلَِئل  هـک  دوـمرف  هچناـنچ  دوـمن  لـئالد  تاـیآ و  ناـیب  لـسر و 
بـسحب تاده  هعبت  تعامج  نیا  دوب و  تاجن  لیبسب  مدرم  ملعم  وا  ات  دراذـگن  دـشاب  تما  هیلا  جاتحم  هک  دـشرم  ملاع  زا  یلاخ  نیمحارلا 

زا لثم  ار  هفیاط  نآ  دومرف و  نّیبم  حضاو و  نیشیپ  يایبنا  مما  رد  ار  همدقم  نیا  قیاقح  یلاعت  كرابت و  دزیا  ترضح  دنامک و  تیاغب  ددع 
دندروآ ناحبـس  دزیا  ترـضحب  نامیا  هک  ع )  ) یـسوم موق  قح  رد  و  ٌلِیلَق ، اَّلِإ  ُهَعَم  َنَمآ  ام  َو  هک : دومرف  هچناـنچ  دـینادرگ  نیرخأـتم  يارب 

نآ هک  یتقو  رد  ءانثلا  ۀیحّتلا و  هیلع  یـسیع  ترـضح  يراوح  باب  رد  و  َنُولِدْعَی ، ِِهب  َو  ِّقَْحلِاب  َنوُدْهَی  ٌۀَّمُأ  یـسُوم  ِمْوَق  ْنِم  َو  هک : دـیامرفیم 
بلطم و َنوُِملْـسُم  اَّنَِأب  ْدَهْـشا  َو  ِهَّللِاب  اَّنَمآ  ِهَّللا  ُراْصنَأ  ُنَْحن  َنوُّیِراوَْحلا  َلاـق  ِهَّللا  َیلِإ  يِراـْصنَأ  ْنَم  هک : تفگ  لیئارـسا  ینب  عیمجب  ترـضح 
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عم دنلاح  تفرعم و  بابرا  لامک و  لضف و  لها  داقنم  ملستسم و  ناشیا  مادک  هک  ددرگ  ترـضح  نآ  مولعم  هک  دوب  نآ  ع )  ) یـسیع مارم 
نییراوح تعامج  ریغب  دومنن  لیلجلا  یبن  نآ  مالک  تباجا  لیئارسا  ینب  زا  يدحا  چیه  دنرادن  دوخ  راگدرورپ  مکح  رماوا و  رابکتسا  اذه 

رداق ترـضح  هیلع  ءانب  میراهن  لیل و  تعاس  رد  وا  مکح  دـصرتم  عیطم و  رافغ و  دزیا  راصنا  اـم  هک  دـندومرف : لـیجبت  میظعت  يور  زا  هک 
رب مزال  ضرف و  ار  ناـشیا  تعباـتم  تعاـط و  دومن و   439 ص : ج2 ، جاجتحالا ، ملع  راوازـس  قیال و  ار  هبقاعلا  ةدومحم  هفیاـط  نآ  ملاـع 

َیلِإ ُهوُّدَر  َْول  َو  یلاـعت  هلوقب  ْمُْکنِم و  ِْرمَأـْلا  ِیلوُأ  َو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  هک  دوـمرف : هچناـنچ  دـینادرگ  یـسیع  مما  فـیاوط  عـیمج 
یلاعت كرابت  دوخ  لوقب  زین  َنِیقِداَّصلا و  َعَم  اُونوُک  َو  َهَّللا  اوُقَّتا  یلاعت  هلوقب  ْمُْهنِم و  ُهَنوُِطْبنَتْسَی  َنیِذَّلا  ُهَِملََعل  ْمُْهنِم  ِْرمَْألا  ِیلوُأ  یلِإ  َو  ِلوُسَّرلا 

اِهباْوبَأ و ْنِم  َتُوُیْبلا  اُوتْأ  َو  هک : دیامرفیم  ربکا  دزیا  ترـضح  رگید  ياج  رد  ِْملِْعلا و  ِیف  َنوُخِـساَّرلا  َو  ُهَّللا  اَّلِإ  ُهَلیِوَْأت  ُمَْلعَی  ام  َو  هک  دـیامرف :
زا ترابع  تویب  باوبا  تشاذگ و  تعیدوب  یلاعت  هَّللا  مالس  مهیلع  ءایبنا  رد  ار  نآ  تّزعلا  ّبر  ترـضح  هک  تسا  ملع  تیب  تویب  زا  دارم 

افطـصا لها ، تسد  رب  سک  نآ  نکیل  دـنک  یئوکین  ریخ و  لمع  تما  زا  يدـحا  رگا  سپ  تسا  یلاعت  كراـبت و  يادـخ  ياـیبنا  ءایـصوا 
ترضح لوبقم  دودرم و  لمع  نآ  دوبن  نایعا  نآ  تلم  نید و  ملاعم  تنـس و  عیارـش و  دودح  رب  ناشیا و  قیثاوم  دوهع و  رب  دنکن و  تعیب 
كرابت هَّللا  ترضح  هچنانچ  دوب  نامیا  مالسا و  تفص  رب  لمتشم  دنچ  ره  تسا  نایصع  رفک و  ّلحمب  ریخ  نآ  لها  هکلب  تسین  ّلج  ّزع و 
َنوُقِْفُنی َو ال  یلاسُک  ْمُه  َو  اَّلِإ  َةالَّصلا  َنُوتْأَی  َو ال  ِِهلوُسَِرب  َو  ِهَّللِاب  اوُرَفَک  ْمُهَّنَأ  اَّلِإ  ْمُُهتاقَفَن  ْمُْهنِم  َلَبُْقت  ْنَأ  ْمُهَعَنَم  ام  َو  هک  دـیامرفیم : یلاـعت  و 

قح يایلوا  قح  عفد  وا  هاگ  ره  دـهدن  عفن  چـیه  وا  ناـمیا  ددرگن  تاـجن  لـیبس  هب  يدـتهم  ناـمیا  لـها  زا  هک  ره  سپ  َنوُهِراـک  ْمُه  َو  اَّلِإ 
َنیِرِساْخلا و َنِم  ِةَرِخْآلا  ِیف  َوُه  َو  تسا  دودرم  طوبحم و  دوجولا  بجاو  دزن  رد  دوعسمان  تخبدب  نآ  لمع  هبـشیب  دیامن  یلاعت  هناحبس و 
انَسَْأب و اَْوأَر  اََّمل  ْمُُهنامیِإ  ْمُهُعَْفنَی  ُکَی  ْمَلَف  هک   440 ص : ج2 ، جاجتحالا ، تسا  نآرق  هیآ  نیرد  ناحبـس  لوقب  يادخ  هچنآ  تسا  نینچمه 

دیـس يایـصوا  نیملاعلا و  ّبر  يایلوا  ینعی  نیداه  همئا  ام  تیالو  زا  ترابع  تیاده  تسا و  رایـسب  ّلج  ّزع و  يادخ  باتک  رد  باب  نیزا 
ظفل و َنُوِبلاـْغلا  ُمُه  ِهَّللا  َبْزِح  َّنِإَـف  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  َّلَوَتَی  ْنَم  َو  دـیامرفیم : یلاـعت  كراـبت و  يادـخ  هچناـنچ  تسا  نیلـسرملا 

دنشاب رصع  رد  هک  تسا  یلاعت  كرابت و  ادخ  يایـصوا  ججح و  قیالخ  رب  نامیا  لها  زا  ترابع  دیامرفیم  عضوم  نیا  رد  هک  اونمآ  نیّذلا 
زا تقو  چـیه  رد  هکنآ  هصالخ  دـندرگ  رـضاح  ربکا  دزیا  مکحب  رـصع  نآ  رد  رگید  يایـصوا  دوش  رگید  رـصع  دـنرذگب و  اـهنآ  نوچ  و 
رب تجح  مامتا  هک  اریز  دشابن  دشاب  یبن  یـصو  هک  یلو  ای  یبن  زا  يداه  دشرم  زا  یلاخ  نیمز  دـیدرگ  روکذـم  يرخا  هّرم  هچنانچ  تاقوا 

هملکب رارقا  هک  سک  ره  قیدـنز  يا  تفگ  ناـج  سنا و  ماـما  نآ  زا  دـعب  تـسا  لـصاح  تـمحرم  قافـشا و  نـیا  نمـض  رد  تـیرب  ریاـس 
رد ناقفانم  هچنانچ  دوبن  نمؤم  صخـش  نآ  دوب  هلبق  لها  دـنچ  ره  دـیامن  هَّللا  لوسر  ادـمحم  ّنا  دهـشا  هَّللا و  ّالا  هلا  نا ال  دهـشا  نیتداـهش 

نیلـسرملا و دّیـس  عیارـش  تاضورفم  نیملاعلا و  ّبر  نید  رما  هک  قیثاوم  دوهع  نکیل  دـندومنب  نیتداهـشب  رارقا  نامزلا  رخآ  لوسر  ناـمز 
ضقن هتسکش  ار  نآ  یمامت  یگمه و  دندومن  نیعمجا  مهیلع  هَّللا  مالـس  نیموصعملا  ۀمئأ  وا  يایـصوا  باب  رد  ترـضح  نآ  تّوبن  نیهارب 

مکح رما و  تعاط  رب  نیدـناعم  نآ  همه  هک  یماگنه  رد  دـندینادرگ  نیکم  رطاوخ  رد  نید  ناـیعا  نآ  نیک  تیهارک و  رامـضا  دـندومن و 
كرابت و دوخ  لوقب  دـینادرگ ، نّیبم  حـضاو و  نیما  لوسر  يارب  نیمحاّرلا  محرا  هچنآ  باب  رد  دـندوب  نیکمت  اب  رداق و  نیمکاحلا  مکحا 
َو َْتیَضَق  اَّمِم  ًاجَرَح  ْمِهِسُْفنَأ  ِیف  اوُدِجَی  441 ال  ص : ج2 ، جاجتحالا ، َُمث  ْمُهَْنَیب  َرَجَـش  امِیف  َكوُمِّکَُحی  یَّتَح  َنُونِمُْؤی  َکِّبَر ال  َو  الَف  یلاعت :
َْوأ َتام  ْنِإَف  َأ  ُلُسُّرلا ، ِِهْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ  ْدَق  ٌلوُسَر  اَّلِإ  ٌدَّمَُحم  ام  َو  هک : دومرف  دوخ  لوقب  ّلج  ّزع و  ترضح  رگید  لحم  رد  و  ًامِیلْسَت ، اوُمِّلَُـسی 

کلاسم کلاس  تما  نیا  يدوزب  ینعی  ٍقَبَط  ْنَع  ًاقَبَط  َُّنبَکْرََتل  هیآ : ینعم  تسا  یلاعت  يادـخ  لوق  نیمه  لثم  ْمُِکباـقْعَأ و  یلَع  ُْمْتبَلَْقنا  َلـُِتق 
تفلاخم ردغ و  راهظا  ترضح  نآ  تافو  زا  دعب  همحّرلا  یبن  ترـضح  يایـصوا  اب  هدومن  تقفاوم  تفلاخم و  ردغ و  رد  هفلاس  يایبنا  مما 

لازنا و بآمتلاسرب  هک  باقّرلا  کلام  ترـضح  باتک  نیا  دنیامنن و  رّرقم  طرـش  جهنم  رب  رورـس  نآ  يایـصوا  تعباتم  تعاطا و  دنیامن و 
يور زا  قیلی  یغبنی و  امک  نآ  رد  قیاـقح  عـالطاب  ار  دوخ  ص )  ) لوسر نوچیب  ملاـع  ترـضح  نوچ  تسا و  رایـسب  رایـسب  دومن  لاـسرا 

لالتخا و نیاب  ارچ  ناشیا  يایـصوا  لاح  لآم  هک  دـمآ  قش  بعـص و  تیاغب  همّدـقم  نیا  ار  قلطملا  یبن  نآ  دـینادرگ  ربخم  علّطم و  قیقحت 
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هیاپ تلالج  هیآ  نیا  لازناب  ار  شرونا  رطاخ  هیلست  دوبعم  بهاو  ترضح  دوب  قلق  ترسح و  تیاغ  رد  شرطاخم  ضیف  رطاخ  دشاب و  قسن 
، َنیِِرفاْکلا ِمْوَْقلا  یَلَع  َسْأَت  الَف  ٍتارَسَح و  ْمِْهیَلَع  َکُسْفَن  ْبَهْذَت  الَف  هک  دومن ، دودولا  کلملا  مالس  هیلع  لیئربج  یحولا  نیما  بوحـصمب 

مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ام  ربمغیپ  نیب  ناهرب  نشور و  لیلد  نیا  اِنلُسُر  ْنِم  َِکْلبَق  ْنِم  اْنلَسْرَأ  ْنَم  ْلَئْس  َو  یلاعت  دزیا  ترـضح  لوق  اما  و 
قلخ ریاس  رب  تّجح  هک  دـینادرگ  مزال  بجاو و  ورب  نآ  هلیـسوب  دومن و  تیاـنع  تمحرم و  ترـضح  نآـب  تّزعلا  ّبر  ترـضح  هک  تسا 

مدآ و ینب  للم  ریاس  ملاع و  بهاو  يایبنا  مما  یمامت  رب  لوسر  لسرلا و  متاخ  ار  همحّرلا  یبن  نآ  ّلج  ّزع و  ترـضح  نوچ  هک  اریز  دیامن 
صوصخم ءامس  يوسب  العتـسا  اقتراب و  جارعم  ماگنه  رد  یلاعت   442 ص : ج2 ، جاجتحالا ، هناحبس  قح  ار  ترـضح  نآ  دینادرگ ، مهریغ 

رد لسرلا  متاخ  ترـضح  يارب  ّلج  ّزع و  ار  ءایبنا  لسر و  عیمج  دومنن و  ناسحا  قافـشا و  عون  نیا  نالوسر  ءایبنا و  زا  يدحا  چیهب  دومرف 
نآ تلاسرب  دندش  فراع  دهاش و  فقاو و  ملاع و  نامزلا  رخآ  لوسر  تمدـخ  فرـشب  روضح  زا  دـعب  نایعا  نآ  دومن  رـضاح  لحم  کی 

مهیلع ایبنا  نآ  کی  ره  هک  دومن  ماهفتسا  مالعتسا و  هَّللا  رما  رب  ترضح  نآ  تسا و  تیفیک  ناونع و  هچب  هک  تلم  ره  مما  ریاسب  ترـضح 
رارقا نیملاعلا  بر  لسر  ایبنا و  همه  مامتلاب و  نیهارب  تاـیآ و  زا  دـندوب  ماـظن  تیفیک و  هچب  مـالع  دزیا  مئازع  لومحم  لوسرم و  مالّـسلا 

تانمؤم و زا  وا  ّیـصو  هعیـش  لضف  نیّیبنلا و  ۀصالخ  نآ  زا  دعب  نیمز  رد  وا  ججح  رورـس و  نآ  يایـصوا  لضف  نیلـسرملا و  دیـس  لضفب 
ناشیا رما  رابکتسا  دنتـشاد و  ملـسم  ناشیاب  ار  نایعا  نآ  لضف  دندرگ و  لضف  لها  مکح  رما و  میلـست  هک  تعامج  نآ  زا  دندومن  نینمؤم 

توادـع و راهظا  هورگ  مادـک  دـنیامن و  تعباتم  تعاطا و  مادـک  هفلاس  يایبنا  مما  زا  هک  دوب  فراع  فقاو و  ربمغیپ  ترـضح  دـندومن و 
نآ يایـصوا  رب  رگید  میدـقت  اـی  تعیب  دـهع و  رییغت  هکنآ  لاـح  رب  دوب و  ربخم  علطم و  هروکذـم  تامدـقم  عیمج  رب  دـنیامرف و  تفلاـخم 

هیلع و هَّللا  یّلص  لوسر  ترضح  هک  تسنآ  مانالا  ماما  نآ  مالک  ینعم  هصالخ  دوب  فراع  دهاش و  فقاو و  ملاع و  دنک  ریخأت  ای  ترضح 
قیاقح هب  نیقی  تسین  روتسم  یفخم و  روفغ  ّبر  ّیبن  نآ  رب  روما  زا  رما  چیه  تسا و  دبا  لزا و  روما  حناوس  عیمجب  ملاع  نوچ  مّلس  هلآ و 

علطم ملاع و  نیملاعلا  ّبر  يانما  نآ  نیفلاخم  نیضغبم و  و  ع )  ) نیموصعم هّمئا  نیّبحم  نیعیطم و  نیئآ و  نید و  فلاؤم  فلاخم و  لاوحا 
دوخ يایصوا  دیدرگیم  رهاظ  نیبم و  رورـس  نآ  تافو   443 ص : ج2 ، جاجتحالا ، زا  دـعب  هک  روما  یمامت  هکلب  رثکا  هچنانچ  دوب  دـهاوخ 
ابجن نآ  زا  هک  یلاعت  دزیا  تیشم  دارم و  فالخ  لاعفا  رودص  مامت  هکلب  هچنآ  اما  و  دوب ، دهاوخ  علطم  ار  باحـصا  نایعا  رـشع و  انثا  همئا 

نآ کی  ره  لعف  قیاقح  دومن  لزنم  دیمحلا  یبن  ترضحب  هک  دیجمتلا  مزال  باتک  رد  دیجم  ینغ  ترـضح  هچنانچ  دیدرگ  ادیوه  حناس و 
مائل هفیاط  نآ  ماثآ  ایاطخ و  ناشیا و  مرج  بنذ و  هک  یعمج  نکیل  دـینادرگ  ناـیع  روکذـم و  ناـشیا  یمارگ  یماـس  یماـسا  عم  ار  ناـیعا 
ملظب دهاش  باهو  دزیا  باطتسم  باتک  هک  دیسر  مارـصنا  ماجناب و  مالعلا  کلملا  هَّللا  مالـس  مهیلع  مارک  يایبنا  زا  هچنآ  زا  مظعا  بتارمب 

ياحصف دزن  رد  هکنآ  هطساوب  دومن  افتکا  اهنآ  ءامـسا  رکذ  زا  هیانکب  یلاعت  كرابت و  يادخ  اذه  عم  تسا  ماخو  تبقاع  هورگ  نآ  مرج  و 
یلاعت بجاو  هک  اریز  تّزعلا  ّبر  هرهاظ  تّزع  هرهاق و  تردق  هرهاب و  تمکح  رب  تلالد  رد  تسا  حیرـصت  زا  غلبا  ۀلالد و  ّلدا  هیانک  غیلب 

ملاع و تسنارگ و  گرزب و  تیاغب  نالوسر  ءایبنا و  نآ  ناّبحم  رظن  رد  ناشیا و  مما  بولق  رودـص و  رد  ءایبنا  نیهارب  هک  نآب  تسا  ملاـع 
تردـق و ملع و  لامک  رب  لمح  ار  نآ  تیآ  هزجعم و  هدـهاشم  هظحالم و  زا  دـعب  هیربلا  قلاخ  ياـیبنا  مما  فیاوط  زا  یـضعب  هک  تسفقاو 
ار انثلا  ۀّیحتلا و  هیلع  یسیع  میرم  نبا  يراصن  یضعب  هچنانچ  دنیامن  یگدنب  شتـسرپ و  يادخب  ار  اهنآ  هدرک  ناشیا  نأشیلاع  نأش  تمظع 

رما زا  هبقاعلا  میخو  هفیاـط  نآ  فاـستعا  لـهج و  فارحنا و  فّلخت و  رب  هماـن  تلـالد  هیاـنک  يور  زا  تعاـمج  نآ  رکذ  سپ  دـنناد  ادـخ 
میرم و تفص  رد  هچنآ  یلعلا  کلم  ترضح  شورس  بیغ  لوقب  شوگ  ایآ  دراد  تافص  تاذ و  رد  درفتم  لماک  ملاع  ّلج  ّزع و  ترضح 
ع)  ) ترضح نآ  مائل  تما  عمسب  مالک  عیرقت ال  مامت و   444 ص : ج2 ، جاجتحالا ، خیبوت  يور  زا  هنوگچ  هک  دنیامنیمن  دومرف  ع )  ) یسیع

نیقیب هبشیب  دندوب و  ماش  حبـص و  رد  ماعط  لکاب  جاتحم  رـشب  ریاس  قیرطب  ردام  حیـسم و  ترـضح  ینعی  َماعَّطلا  ِنالُکْأَی  اناک  هک  دیناسر 
رود خسارفب  دننک  يوعد  یسیع  هطساوب  يراصن  هچنآ  زا  وا  دوب  لقث  واب  هک  ره  دوب و  دهاوخ  درد  لقث و  واب  دنک  لوانت  ماعط  هک  یـسک 

تراصن و لها  ندینادرگ  هاگآ  ندیناسانـش و  تهجب  هکلب  تسین  رزعت  رجبت و  يور  زا  ءامـسا  رکذ  تسروجهم و  دیعب و  تفـص  نآ  زا  و 
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لاعفا زا  روکذم  ناعذالا  مزال  نآرق  رد  تیوریب  ناقفانم  زا  همیظع  تّیطخ  تأرج  باحصا  ءامـسا  زا  هیانک  هکنآ  رب  تسا  تفرعم  بابرا 
رایتخا هک  تسا  نآرق  تایآ  ماکحا  نیفرحنم  ناگدـننکلیدبت و  رییغت و  یعمج  لمع  لعف و  نآ  نامگ  ههبـشیب و  هکلب  تسین  لاعف  رداـق 

اُولَعَج َنیِذَّلا  هک : دـیامرفیم  نیمحاّرلا  محرا  ترـضح  هچنانچ  دـندومن  نیملاعلا  ّبر  لسر  ایبنا و  اـب  نیک  توادـع و  يور  زا  نید  رب  اـیند 
ةاـشلا و تیـضع  هک  دـیوگ  برع  هچناـنچ  دـیآ  قرفت  ینعمب  ضع  هک  دومن  لـقن  دوخ  باـتک  رد  هغّللا  حاحـص  بحاـص  َنیِـضِع  َنآْرُْقلا 

نآرق رد  ار  ناریغم  نالدـبم و  تیاکح  هّصق و  ناـنم  دزیا  ترـضح  مدومن و  روزجم  رـش  لـصافم  قرفت  دنفـسوگ و  ءاـضعا  ینعی  روزجلا 
ِِهب اوُرَتْشَِیل  ِهَّللا  ِْدنِع  ْنِم  اذـه  َنُولوُقَی  َُّمث  ْمِهیِدـْیَِأب  َباتِْکلا  َنُوُبتْکَی  َنیِذَِّلل  ٌْلیَوَف  هک  دومرف  هچنانچ  دـینادرگ  نایع  روکذـم و  نایبلا  حـضواب 
دیس ترـضحب  رگید  عضوم  رد  رواد  دزیا  ترـضح  ِباتِْکلِاب  ْمُهَتَنِْـسلَأ  َنوُْولَی  ًاقیِرََفل  ْمُْهنِم  َّنِإ  َو  هک : دیامرف  یم  رگید  ياج  رد  اًلِیلَق و  ًانَمَث 

هب همحّرلا  ّیبن  تاـفو  زا  دـعب  تما  زا  یـضعب  ینعی  ۀـیآلا  ِلْوَْقلا  َنِم  یـضْرَی  ـال  اـم  َنُوتِّیَبـُی  ْذِإ  هک  داد  رورـس  نآ  مما  لاوحا  زا  ربـخ  رـشبلا 
مالس امهیلع  یسیع  یسوم و  تافو  زا  دعب  ءارآلا  لاوقالا و  ۀفلتخم  ياراصن  دومحمان و  تبقاع  دوهی  هک  یعون   445 ص : ج2 ، جاجتحالا ،

رب هفیاط  نیا  دـندومن  لیدـبت  يور  زا  لـیلج  ّبر  هلزنم  هموقرم  ود  نآ  عضاوم  یـضعب  زا  تاـملک  فیرحت  لـیجنا و  تاروت و  یلاـعت  هَّللا 
تیآ هملک و  یـضعب  فیرحت  توادع  نیک و  يور  زا  تفلاخم  دّرمت و  رب  تماقا  باکترا و  ناشیا  لطاب  رما  لآم  لیـصحت  یّجرت  یّنمت و 

بجاو هدارا  نوچ  نکیل  دـننک  روفغ  يادـخ  روـن  ياـفطا  هک  دوـب  نآ  هفلاـس  ياـیبنا  مما  هقحـال و  مما  زا  هفیاـط  ود  نیا  هدارا  دـندومن و 
هک دومرف  نآرق  رد  هچنانچ  دـندشن  دوعـسم  دوخ  دارم  بلطمب و  تعامج  نآ  اذـهل  دوب  هفیاط  ود  نیا  شهاوخ  دارم و  فـالخ  رب  دوجولا 

زیزع ترـضح  باطتـسم  باتک  رد  تعامج  نآ  ینعی  َنوُِرفاْکلا  َهِرَک  َْول  َو  ُهَرُون  َِّمُتی  ْنَأ  اَّلِإ  ُهَّللا  َیبْأَی  َو  ْمِهِهاْوفَِأب  ِهَّللا  َرُون  اُؤِفُْطی  ْنَأ  َنوُدیُِری 
اما ددرگ  سیبلت  هبتـشم و  تقو  رما  تقیقح  ۀفیلخ  رب  ات  دـندینادرگ  تبثم  موقرم و  اهنآ  تفگن  دومرفن و  باقرلا  کلام  هک  يزیچ  باّهو 
رد دوخ  تردقب  هک  یعون  دیناشوپ  تملظ  یمع و  تواشغ  هب  ار  تفلاخم  بابرا  نآ  تواسقاب  ياهلد  تریصب و  هدید  ةّزعلا  ّبر  ترضح 

سرفت و يور  زا  نوچ  دـندرک  ثادـحا  ناعذإلا  مزال  نآرق  رد  هچنآ  ات  دـیناد  رگ - نایع  رهاظ و  ناـصقن  لاـمک  ناـشیا  سرفت  سدـح و 
روعـش و باـبرا  تفرعم و  كرد و  باحـصا  هک  نیمه  دـندومنن  تباـتک  رییغت  تیآ و  فـیرحت  ثادـحا  رد  تناـطف  تیور و  تقاذـح و 

سابتلا سابل  غورفیب و  غورد  تقیقح  رب  تعاس  رد  دنیامن  هدـش  رییغت  ای  فیرحت  نآ  رد  هک  هملک  تیآ و  رب  رظن  تیور  يور  زا  تلیـضف 
رییغت و هچنآ  زا  ساوسو  سفن  سوه  زآ و  يور  زا  سابلا  لزا  زا  یئالهج  تاوغ  نآ  هچنآ  قیاقح  ناـمتک  رب  یـسانخ و  نیطایـش  هعبت  نآ 

دیامرفیم لداع  میرک  ترـضح  هک  تسا  اجنیا  زا  دـندرگ و  فراع  دـهاش و  فقاو و  446 و  ص : ج2 ، جاجتحالا ، ملاع  دندومن  ثادـحا 
ام اَّمَأ  َو  ًءافُج  ُبَهْذَیَف  َُدبَّزلا  اَّمَأَف  هک  دز  لثم  لزنم  مالک  هیآ  نیاب  هفیاط  نآ  يارب  ّلج  ّزع و  ترـضح  هیآلا و  ِلِطاْبلِاب  َّقَْحلا  َنوُِسْبَلت  َِمل  هک :

ماقرا تابثا و  مالع  نآ  باتک  رد  هک  تسا  مائل  نیدـحلم  مالک  زا  ترابع  ماقم  عضوم و  نیرد  دـبز  هیآلا  ِضْرَأـْلا  ِیف  ُثُکْمَیَف  َساَّنلا  ُعَْفنَی 
رظن و قّمعت  زا  دعب  زین  ناشیا  رییغت  فیرحت و  ناینبیب و  نانخس  ددرگ  لحمـضم  یـشالتم و  نتـشادرب  ماگنه  رد  ار  فک  هچنانچ  دندومن 

ِْنَیب ْنِم  ُلِطاْبلا  ِهِیتْأَی  يذـّلا ال  تسنانم  دزیا  یقیقح  لیزنت  تایآ  نآ  دـنورگیم  نآب  ناـمدرم  هچنآ  ددرگ و  لحمـضم  لـطاب و  نآ  رد  رکف 
هّیقت مومع  اب  تسناکم و  نآ  رد  نآ  رارق  ملع و  لحم  زا  ترابع  تیآ  نیرد  روکذم  نیمز  دـیامن و  نآب  لیم  اهلد  هک  ِهِْفلَخ  ْنِم  َو ال  ِْهیَدَـی 
شیپ زا  تعامج  نآ  هک  ناصقن  تدایز و  تسین و  تصخر  زیاج و  تّلم  نیلّدبم  ءامساب  حیرصت  ترورض  تقو  رد  تما  رب  نآ  بوجو  و 

رد هفیاط  نآ  دوبا  دولخ و  بجوم  هکلب  تلذ  هانگ و  تئیطخ و  رزو و  هلیـسو  ندرک  ناـیع  تباـث و  ناحبـس  دزیا  ترـضح  نآرق  رد  دوخ 
ددرگ و ادـیوه  رهاظ و  ام  هلبق  زا  هفرحنم  ّتلم  رفک و  لیطعت و  لها  يارب  تجح  توق  تعاـمج  نآ  لـمع  زا  هک  اریز  تسترخآ  رد  نارین 

نیمارفب یضار  دننک و  ناشیا  رب  ادتقا  هکنآ  لیلدب  فلاخم  فلاؤم و  دزن  رد  تسا  ّرقتسم  نکتسم و  هک  تقیرط  تعیرـش و  ملع  نیا  لاطبا 
بـسحب لالـضا  لطاب و  لها  لاح  یـضام و  نامز  رد  نوچ  ددرگ و  نشور  حیال و  نیب و  حضاو و  نآ  داسف  دندرگ و  تعامج  نآ  هلدبم 

رییغت و نآ  هطـساوب  هّقحم  هّیعرـش  قیاقح  دـنیامن و  تلالـض  لها  فرطب  لیم  تما  رثکا  دـنالاّعف  رداـق  ناـعباتم  قح و  لـها  زا  رثکا  ددـع 
فاستعا و فیرحت و  بابرا  فالتخا  فالخ و  ترثک  ماـگنه  رد   447 ص : ج2 ، جاجتحالا ، عرـش  روما  نایلاو  رب  دنام و  لّطعم  فیرحت 
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اُولوُأ َرَبَص  امَک  ِْربْصاَف  هک  دومن  بآمتلاسر  ترـضح  باطتـسم  باطخ  هک  ّلج  ّزع و  ترـضح  لوق  رب  انب  فاصنا  و  لدـع ، باحـصا  ّتلق 
ٌۀَنَـسَح ٌةَوْسُأ  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِیف  ْمَُکل  َناک  ْدََـقل  همیرک : هعیرذـب  تسا و  مجنم  ضرف  مزال و  بجاو و  لسرلا  متاخ  نآ  رب  ربخ  ِلُسُّرلا  َنِم  ِمْزَْعلا 

مالک باوج  رد  ام  زا  ماقم  نیرد  هچنآ  قیدـنز  يا  تسا  مزال  بجاو و  نایعا  نآ  لیثمت  رب  تعاط  لها  ترـضح و  نآ  يایـصوا  ءاـیلوا  رب 
نیا زا  هدایز  اذه  یلع  ءانب  تسبجاو  هّیقت  نوچ  هیربلا  دیس  ترضح  توبن  هرّهطم  تعیرش  رد  هک  اریز  تسا  یفاک  ارت  يدومن  عامتسا  دوخ 

يادخ لوق  اما  تسین و  اور  زیاج و  دندرک  لیلج  ّبر  مالک  تایآ  رد  فیرحت  لیدبت و  رییغت و  هک  یعمج  مانب  ینعی  اهنآ  ءامساب  حیرـصت 
ْلَه كرابت : یلاعت و  دزیا  لوق  يداُرف و  انوُُمْتئِج  ْدََـقل  َو  الع : ّلج و  ّزع و  قح  ترـضح  لوق  افَـص و  افَـص  ُکَلَْملا  َو  َکُّبَر  َءاـج  َو  یلاـعت :
لثم نانم  دزیا  ءیجم  قیدـنز  يا  تسا  قح  همه  تاـیآ  نیا  َکِّبَر  ِتاـیآ  ُضَْعب  َِیتْأَـی  َْوأ  َکُّبَر  َِیتْأَـی  َْوأ  ُۀَِـکئالَْملا  ُمُهَِیتْأـَت  ْنَأ  اَّلِإ  َنوُرُْظنَی 

تسا و رایـسب  لیوأتب  جاتحم  تایآ  ّلـج  ّزع و  باـتک  رد  تسا  ءایـشا  عیمج  راـگدرورپ  باـبرالا و  بر  وا  هک  اریز  تسین  ناـقلخ  ندـمآ 
نآب وت  رطاخ  تیافک  لاثمب  يدوزب  یلاعت  هَّللا  ءاش  نا  نم  دوشن  سبتلم  رشب  لعف  هب  ددرگن و  رشب  مالکب  هبتـشم  ربکا  دزیا  مالک  هیآ  لیوأت 

: هک دیامرفیم  میرک  دزیا  ترـضح  ع )  ) میهاربا تیاکح  باب  رد  هچنانچ  منادرگ  نایع  حضاو و  وت  رب  ار  نآ  نآ و  قیاقحب  علطم  ارت  داش و 
داهتجا نمحّرلا و  لیلخ  ترضح  هجوت  زا  ترابع  میظعلا  یلع  ترضح  دزن  میلـستلا  ۀیحتلا و  هیلع  میهاربا  نتفر  نیقیب  یِّبَر  یلِإ  ٌبِهاذ  یِّنِإ 

ناکم لحم و  نآ  رد  تسنآ  لیزنت  ریغ  رب  نآرق  لیوأت  ناکم  نیرد  هچنانچ  تسنانم   448 ص : ج2 ، جاجتحالا ، بهاوب  تدابع  ماگنه  رد 
رگید لحم  رد  ٍجاوْزَأ و  َۀَِینامَث  ِماْعنَْألا  َنِم  ْمَُکل  َلَْزنَأ  َو  هک : دـیامرف  یم  نآرق  رد  ناحبـس  رداق  ترـضح  نآ و  لیوأتب  تسا  جاتحم  هیآ  زین 

تساهنآ و داجیا  قلخ و  زا  ترابع  لاحم  نیا  رد  لازنا  ظفل  ِساَّنِلل  ُِعفانَم  َو  ٌدیِدَش  ٌسَْأب  ِهِیف  َدیِدَْحلا  اَْنلَْزنَأ  َو  هک : دومرف  ّلج  ّزع و  ترـضح 
رهاظ دض  عقاو  نطاب و  رد  لوق  نیا  لیوأت  نیرکنم و  ینعی  َنیِِدباْعلا  ُلَّوَأ  اَنَأَف  ٌدـَلَو  ِنمْحَّرِلل  َناک  ْنِإ  نیملاعلا : ّبر  ترـضح  لوق  نینچمه 

يا َکِّبَر  ِتایآ  ُضَْعب  َِیتْأَی  َْوأ  َکُّبَر  َِیتْأَی  َْوأ  ُۀَِکئالَْملا  ُمُهَِیتَْأت  ْنَأ  اَّلِإ  َنوُرُْظنَی  ْلَه  هب  یلاعت  هناحبس  قح  ترـضح  لوق  ینعی  لیوأت  تسا و 
تعباتم تعاطا و  رد  هک  ناکرشم  ناقفانم و  ایآ  هک  دومن  ام  ربمغیپ  بآم  توبن  ترضحب  باطتـسم  باطخ  بابرالا  بر  ترـضح  قیدنز 

هچنانچ ایند  راد  نیمه  رد  دنیامنب  هفیاط  نآب  باقع  باذع و  تایآ  دنیآ و  ناشیاب  باذع  هکئالم  هک  دنرظتنم  دنیامنب  دـقاعت  ریـصقت و  وت 
َو َأ  دومرف : هچنانچ  دـیناسر  لعفنم  اب  یعمج  نآب  ناکم  نیمه  رد  ایند  رد  ّلج  ّزع و  ترـضح  لّجعم  لمع  تسا  واب  دارم  هفلاس  ياـیبنا  مما 

یمـسم ناـیتاب  ار  نآ  دومن  نوبز  كـاله و  هقباـس  نورق  رد  هچنآ  نوچیب  دـحاو  ترـضح  اـِهفارْطَأ  ْنِم  اهُـصُْقنَن  َضْرَأـْلا  ِیتْأـَن  اَّنَأ  اْوَرَی  َْمل 
اذهلف هتـساوخ  تنعل  هتفگ و  لاضف  درک  نایوگ  غورد  رب  تنعل  تّزعلا  ّبر  ترـضح  ینعی  َنوُکَفُْؤی  یَّنَأ  ُهَّللا  ُمُهََلتاق  هک : دومرف  دینادرگ و 

يدبا و نوعلم  تلالض  رفک و  رایتخا  هطـساوب  ناشیا  ینعی  ُهَرَفْکَأ  ام  ُناْسنِْإلا  َِلُتق  دومرف  هک : لحم  رد  تسا  نینچمه  دیمان و  لاتق  ار  تنعل 
ْذِإ  449 ص : ج2 ، جاجتحالا ، َْتیَمَر  ام  َو  ْمُهَلَتَق  َهَّللا  َّنِکل  َو  ْمُهُوُلتْقَت  ْمَلَف  هک : دـیامرفیم  زیزعلا  بر  ترـضح  یبن  تسا و  يدمرـس  دورطم 

لیزنت ریغ  رب  مامتلاب  تایآ  نیا  لیوأت  سپ  داد  دوخ  سدقا  تاذ  هب  تبسن  ار  لسّرلا  دّیـس  لعف  ّلج  ّزع و  ترـضح  یمَر  َهَّللا  َّنِکل  َو  َْتیَمَر 
لوق لیوأت  تسا  نینچمه  دیمان و  اقل  ار  ثعب  یلاعت  دزیا  ترضح  ْمِهِّبَر  ِءاِقِلب  ْمُه  َْلب  دومرف  هک  ات  تفای  ریرحت  تمـس  اقباس  هچنانچ  دشاب 
مکح رماب و  ترخآ  هئـشن  رد  هک  دنتـسنادیم  نیقیب  تعامج  نآ  هک  تسا  نینچ  هیآ  لیوأت  ْمِهِّبَر  اُوقـالُم  ْمُهَّنَأ  َنوُّنُظَی  َنیِذَّلا  لـیلجلا : بر 

هکرابم هیآ  نیرد  نیمحاّرلا  محرا  ترـضح  هچنآ  تسنیا  لثم  تشگ و  دنهاوخ  تشاداپ  باسح و  هطـساوب  ثوعبم  تزعلا  ّبر  ترـضح 
باسح هلماعم  هطساوب  دش  دنهاوخ  ثوعبم  ترخآ  رد  هک  دننادیم  نیقیب  تعامج  نآ  ینعی  ْمِهِّبَر  اُوقالُم  ْمُهَّنَأ  َنوُّنُظَی  َنیِذَّلا  هک : دیامرفیم 

ٍمْوَِیل َنُوثوُْعبَم  ْمُهَّنَأ  َِکئلوُأ  ُّنُظَی  َأ ال  هک : دـیامرف  تیآ  نیرد  تّیدمـص  ترـضح  هچنآ  تسا  نیمه  لیوأت  دـننام  لثم و  باتک و  ءاطعا  و 
هئشن رد  الصا  يویند  تایح  ریغب  مدآ  ینب  يارب  هک  دنتفگیم  هکلب  دنتـسنادیمن  نیقیب  ترخآ  رد  ار  دوخ  تثعب  تعامج  نآ  ینعی  ٍمیِظَع 

تسا و تیؤر  رظن و  زا  ترابع  ءاقل  نارفاک  دزن  رد  تسناهج و  نآ  تثعب  زا  ترابع  نامیا  لها  دزن  رد  اقل  تسین و  تایح  ثعب و  يورخا 
َراَّنلا َنُومِرْجُْملا  َيأَر  َو  هک  تسا  عقاو  ناحبس  نمیهم  ترضح  لوق  رد  هچنانچ  تسا  نیقی  ناکم  ضعب  رد  نارفاک  نظ  ضعب  هک  تسهاگ 

رد هچنآ  نیملاعلا  ّبر  لوق  اما  دنتـسنادیم  نیقی  قیقحتب و  نیجـس  ران  رد  ار  دوخ  دورو  عوقو و  نیعـالم  هرفک  ینعی  اـهوُِعقاوُم  ْمُهَّنَأ  اوُّنَظَف 
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فلاخم رهاظ و  رد  قفاوم  ظفل  کی  سپ  نیقیب  نیقی  ینعمب  هن  تسا  کش  ینعمب  نظ  نیا  اَنُونُّظلا  ِهَّللِاب  َنوُّنُظَت  هک : دـیامرفیم  نیقفانم  قح 
هیآ ینعم  لـیوأت و  يوَتْـسا  ِشْرَْعلا  یَلَع   450 ص : ج2 ، جاـجتحالا ، ُنمْحَّرلا  یلاـعت : كراـبت  دزیا  لوـق  تسا  نینچمه  تسا و  نطاـب  رد 

: یلاعت هلوق  ٌهلِإ و  ِضْرَْألا  ِیف  َو  ٌهلِإ  ِءامَّسلا  ِیف  يِذَّلا  َوُه  َو  ءالعلا  بر  لوق  دیدرگ و  یلوتـسم  شرع  رب  وا  رما  ّلج و  ّزع و  ریبدت  هک  تسنآ 
نید و يانما  هک  تسنآ  دابعلا  قاّلخ  ترـضح  دارم  ْمُهُِعبار  َوُه  اَّلِإ  ٍۀـَثالَث  يوَْجن  ْنِم  ُنوُکَی  ام  ّلـج : ّزع و  لوق  ُْمْتنُک و  اـم  َْنیَأ  ْمُکَعَم  َوُه  َو 

ّلج ّزع و  لعف  دنانیقولخم و  عیمج  رب  یلوتـسم  هتـشاد  ینازرا  ناشیاب  نیملاعلا  بر  هک  نیکمت  تردـق  ياطعا  هلیـسوب  نیبم  عرـش  نایلاو 
ریگارف و مهفب و  مدرک  نایب  وت  يارب  نم  قیلی  یغبنی و  امک  قیقحت  قدـص و  يور  زا  هچنآ  قیدـنز  يا  تسا  نید  تادـه  نآ  لمع  لـعف و 
هنیـس و رد  هکنآ  ات  مدومن  نایب  فیـصوت و  دح  زا  هدایز  یعـس  وت  رب  نآ  قیاقح  حاضیا  رد  نایب و  حرـش  رد  نم  هک  یتسردب  ریذپب  عمـسب 

دسرن رطاخب  کش  ار  وا  دیسر  رطاخب  کش  ارت  هچنانچ  دنیامن  عامتـسا  ار  هروکذم  تایآ  لیوأت  قیاقح  مویلا  دعب  هکنآ  رطاخ  رد  ریمض و 
ناشیا هنتف  ناودـع و  لها  نایغط  هک  اریز  دـنادرگ  باجم  باوص  هجو  رب  لاؤس  زا  ار  وا  اـت  دـسرن  مهب  بیـصم  بیجم  نم  لـثم  دـیاش  هک 

فوخ زا  ملظ و  یغب و  لها  سرت  زا  ددرگ و  باجتحا  ماتتکاب و  باهولا  کلم  باتک  هیآ  لیوأت  هب  ملع  لـها  بارطـضا  رارطـضا و  ببس 
نیرد سپ  دننادرگن  نایع  حـئال و  نایب و  حـضاو و  مانا  قرف  عیمج  رب  مالع  دزیا  مالک  تایآ  تالیوأت  تقیقح  مائل  هملظ  نآ  متـس  روج و 
ناوا نآ  رد  قح  هک  ددرگ  رهاظ  نّیب و  نامز  تقو و  نامدرم  رب  هک  دشاب  دوز  هک  دیریگ  ارف  دیونشب و  لیمکت  هجو  رب  لیوأت  قیاقح  نامز 
رخآ لوسر  ودع  نانم و  يادخ  نمشد  هک  دوش  یـسک  نامدرم  یلاو  هک  تسا  یتقو  نآ  دوش و  روهـشم  رهاظ و  لطاب  روتـسم و  یفخم و 
نامز نآ  رد  یلاـعت  قح  هدـعو  دـننامزب و  ناـمدرم   451 ص : ج2 ، جاجتحالا ، رـشعم  نمـشد  عقاولا  یف  ترـضح  نآ  يایـصوا  ناـمّزلا و 
دنامن ماظتنا  رب  مالّسلا  ةالصلا و  هیلع  تقو  ماما  ءافخ  تبیغ و  هطساوب  مانالا  دیس  ترضح  عرـش  ماظن  نامزلا  رخآ  رد  ینعی  ددرگ  کیدزن 
اُولِْزلُز َنُونِمْؤُْملا َو  َِیُلْتبا  َِکلانُه  هک : دومن  تیاده  یفاو  هیآ  نیا  توالت  هَّللا  یلو  ترضح  هاگنآ  دنیامن  داسف  راهظا  داحلاب و  مدرم  لیم  و 

نامیا و دوخ  هطـساوب  نمؤم  هچ  تخانـش  ناوتن  قفانم  زا  ار  نمؤم  ددرگ  رهاظ  تنحم  ناوا  ترـسع و  نامز  نآ  نوچ  ینعی  ًادـیِدَش  اـًلاْزلِز 
هاگ هکلب  ددنب  دوخ  رب  رارطـضا  ترورـض و  تلاح  رد  ار  رارـشا  يامـسا  هکنآ  ات  ددرگ  نایاپیب  مالآ  نارگ و  دـیادش  لمحتم  دوخ  ناج 

تعاطا فالخ  راهظا  ناشیا  زا  ناج  سرت  هطـساوب  دنـشاب  قفاـنم  هک  ردـپ  رـسپ و  ردارب و  لـثم  دوخ  کـیدزن  شیوخ  زا  نمؤم  هک  دـشاب 
هب دناسر و  روهظب  هتشاد  رّرقم  دوخ  يایلوا  يارب  روفغ  ّبر  ترضح  هک  رورـس  حرف و  هکنآ  ات  دیامن  ناشیا  يایـصوا  یقاب  نانم و  لوسر 

تّجح زا  ترابع  نآ  دـهاش  هولتی  و  دزیا : ترـضح  لوق  اّما  دـنادرگ و  رورـسم  ار  نابحم  نآ  نانمـشد  رب  نامزلا  بحاص  ترـضح  جورخ 
ملاع و مامتلاب  ار  ناقلخ  دومن و  سنا  ّنج و  زا  دوخ  قلخ  رب  تماقا  سّدقم  دحاو  ار  سک  نآ  هک  تسا  سّدقت  یلاعت و  كرابت و  يادـخ 

یبن نآ  ماقمب  میاق  هک  تسین  سدقألا  تیاصو  تیالو و  سلجم  قحتـسم  قلاخ و  دحاو  مکح  هب  قیال  سک  نآ  ریغب  هک  دـینادرگ  فراع 
ربکا دزیا  هکنیا  قیدنز  يا  تّزعلا  ّبر  ترضح  دزن  رد  دشاب  ترـضح  نآ  هلزنمب  تلزنم  تراهط و  رد  هک  یـسک  نآ  رگید  ددرگ  مرکألا 
داحآ زا  یکی  رگا  هک  تسنآ  هطساوب  دومن  طرش  همحّرلا  ّیبن  يایصوا  رد  تمصع  تراهط و  دینادرگن و  عستم  ار  تماما  تیالو و  فرط 
لوسر ماقم  میاـق  قحتـسم و  ار  دوخ  هک  دـسرن  ار  سک  نآ   452 ص : ج2 ، جاجتحالا ، دـشاب  هدومن  رفک  رایتخا  تاـقوا  زا  تقو  رد  رـشب 

بآم تلخ  ترـضحب  باطتـسم  باطخ  هک  همیرک  هعیرذ  زا  دناوت و  نّکمت  تماما  تیالو و  ریرـس  رب  ات  دناد  سّدقت  یلاعت و  دزیا  سدقم 
تیالو يرای  تناعا و  هک  یعمج  رذـع  هک  دـیدرگ  ادـیوه  رهاظ و  َنیِِملاَّظلا  يِدـْهَع  ُلانَی  هک ال  دومن  باهولا  کلملا  مالـس  هیلع  میهاربا 
ترضح ءایلوا  ءایبناب و  ضوفم  صوصخم و  هک  تیالو  هبترم  توبن و  هبتر  نوچیب  ترضح  نوچ  دنیامن  متس  رفک و  ملظ و  مثا و  رب  هملظ 

رد هک  اریز  دومن  نیکرـشم  هدارا  نیملاظ  ظفل  زا  نیملاعلا  ّبر  تسین و  عومـسم  اذـهل  دـینادرگ  مارح  تعامج  نآ  رب  تسا  هیطعلا  بهاو 
ملظ ار  كرش  میلع  دزیا  ترضح  ٌمیِظَع  ٌْملَُظل  َكْرِّشلا  َّنِإ  هک : دومرف  هچنانچ  دینادرگ  كرش  هب  یمـسم  ار  ملظ  دیجم  دزیا  ترـضح  نآرق 

محرا زا  َنیِِملاَّظلا  يِدْهَع  ُلانَی  عیرقتب ال  نوچ  تیرذ  يارب  زا  تماما  دهع  سامتلا  اعدتـسا و  زا  دـعب  نمحرلا  لیلخ  ترـضح  تفگ  میظع 
َِّیَنب َو  ِیْنُبنْجا  َو  ّبر  ای  تفگ  ددرگن  دیاع  لصاو و  مانـصا  ناثوا و  هدبعب  تّزعلا  ّبر  زا  تماما  دهع  هک  تسناد  دیدرگ  باجم  نیمحارلا 
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مانصا ناثوا و  هدبع  کلس  رد  وا  دالوا  زا  یضعب  هک  دومن  مامشتسا  ماّلع  دزیا  ترضح  مالک  زا  مالّـسلا  هیلع  لیلخ  نوچ  َمانْـصَْألا  َُدبْعَن  ْنَأ 
یعمج رب  ناقفانم  رایتخا  هک  ره  هک  نادب  قیدنز  يا  دومن . سامتلا  عرـضت و  همه  نآ  اذهل  دـش  دـنهاوخ  طرخنم  مالّـسلا  هیلع  لیلخ  نوچ 

میرک هلا  ترـضح  رب  میظع  هانگ  يارتفا  سک  نآ  هک  یتسردب  دیامرف  راربا  هورگ  رب  رافک  رایتخا  دنیزگب و  ار  هفیاط  نیا  دیامن و  ناقداص 
سجن رهاط و  لطاب و  قح و  نایم  هقرفت  باطتسم  باتک  رد  باهو  رداق  ترضح  انلامعا و  تائّیس  نم  انسفنا و  رورـش  نم  هَّللاب  ذوعن  دومن 

ار یـسک  تافو  ماگنه  رد  دومحملا  یبن  ترـضح  هک  دومرف  ناـیب  453 و  ص : ج2 ، جاجتحالا ، دومن  قیلی  یغبنی و  اـمک  رفاـک  نمؤم و  و 
يور زا  لسرلا  متاخ  ترـضح  نآ  تّوبن  زا  تیالو  بصنم  قیال  لحم و  لاح  هک  ار  یـسک  رگم  دـیامنن  بلط  دوخ  تباین  تیـالو و  يارب 

رد نآ  هک  تسا  بجاو  هکلب  زیاج  هک  تسا  يرما  تناما  نآ  يدومن  نآ  رکذ  وت  هک  تناما  اما  دشاب و  لضف  تراهط و  لدـع و  قدـص و 
ججح ناقلخ و  يانما  ار  ماظع  مارک  هفیاط  نیا  یلاعت  كرابت و  نانم  بهاو  ترـضح  هک  اریز  دـشاب  نایعا  نآ  يایـصوا  نالوسر و  ایبنا و 

زا ددرگ  وا  تکوش  تدع و  ترثک  تیعمج و  ببس  دنک و  تناعا  ار  يرماس  هک  یـسک  سپ  دینادرگ  ناهرب  لی و  الدب - نیمز  رد  ناشیا 
نوچ دوب و  مامت  نایغط  درمت و  يور  زا  ع )  ) یـسوم لحمب  مامتیا  ادـتقا و  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  تبیغ  ماگنه  رد  هلاسوگ  تدابع  رب  راـفک 

رزو و لمحتم  يرماس  سپ  دشاب  تدـیقع  تساجن و  سجر و  زا  رهاط  هک  ار  یـسک  الا  تسین  راوازـس  تناما  نیا  لامتحا  هک  تسا  ررقم 
یغاـط درمتم  نآ  ندرگ  رد  دـشاب  ناـشیا  ناوـعا  نیملاـظ و  زا  تقیرطب  نآ  تقیرط  کـلاسم  کـلاس  هک  ره  تلود  رد  زا  دوـخ  تئیطخ 

دشاب قح  ّتنس  نآ  هچنانچ  دراذگب و  تنس  یسک  رگا  دومرف : مالّسلا  ةالصلا و  هیلع  مرکألا  ّیبن  ترضح  هک  تساجنیزا  تسا و  نامیایب 
رزو و دـشاب  لطاب  راذـگ  تنـس  یـسک  رگا  تسوا و  يارب  تمایق  زور  ات  دـنک  نادـب  لـمع  هک  ره  رجا  تسا و  سک  نآ  يارب  زا  نآ  رجا 
رد ّلج  ّزع و  ترـضح  لوق  نیا  دوب  دـهاوخ  ترخآلا  ایندـلا و  رـسخ  نآ  ندرگب  تمایق  زور  اـت  دـنک  نادـب  لـمع  هک  ره  رزو  نآ و  تلذ 

: هک دومرف  هک  نانچ  نآ  رب  تسا  قدص  هنّیب  قح و  دهاش  دیناسر  لتقب  ار  لیباق  شردارب  هک  لیباه  هصق  باب  رد  لسرلا  متاخب  لزنم  باتک 
َساَّنلا َلَتَق  امَّنَأَکَف  ِضْرَأـْلا  ِیف  ٍداـسَف  َْوأ   454 ص : ج2 ، جاجتحالا ، ٍسْفَن  ِْریَِغب  ًاسْفَن  َلَتَق  ْنَم  ُهَّنَأ  َلِیئارْـسِإ  ِیَنب  یلَع  اـْنبَتَک  َکـِلذ  ِلْـجَأ  ْنِم 

نیرد عقاو  نطاب و  رد  وا  لیوأت  ریـسفت و  هک  اریز  تسا  رهاظ  فالخ  رب  ءایحا  ظفل  لیوأت  ًاعیِمَج  َساَّنلا  اَیْحَأ  اـمَّنَأَکَف  اـهایْحَأ  ْنَم  َو  ًاـعیِمَج 
تیاده هک  تسنانچ  دنک  یـسک  تیاده  هک  ره  هک  دشاب  نانچ  ریدـق  دزیا  ترـضح  هیآ  ریـسفت  ریدـقت  نیرب  تسا  تیادـه  ینعمب  عضوم 
دناریمن دابآلا  دبا  ار  وا  نیقیب  دنادرگ  هدنزب  یمـسم  یلاعت  هَّللا  ترـضح  ارک  ره  تسا و  دبا  تایح  ببـس  تیادـه  هچ  دـنک  نامدرم  عیمج 

ةدایزلا و نم  هرکذ  ّلج  نانم  يراب  تفـص  زا  نآرق  رد  هچنآ  اما  دیامن  تحار  اطع و  يارـسب  لقتنم  تنحم  تقـشم و  يارـس  زا  ار  وا  هکلب 
سّدقم تاذ  سدـقت  یلاعت و  يادـخ  هک  یتسردـب  تسعقاو  عمج  باطخب  يرخا  دـعب  ةّرم  دارفنا و  ظفلب  بطاخم  ناکم  یـضعب  ناصقنلا 

ینعی ٌءْیَـش  ِِهْلثِمَک  َْسَیل  هک  تسیدبا  میدـق  یلزا و  رون  یقیقح و  دوبعم  وا  هچ  دومن  یگناگی  تینادـحوب و  سیدـقت  فیـصوت و  ار  دوخ 
ره درادن و  هار  تاحضاو  تالالدب  تادوجوملا  قلاخ  تافص  تاذ و  رد  لیدبت  رییغت و  تسین  زیزعلا  ّبر  ترـضح  دننام  لثم و  زیچ  چیه 

تیرب ترطف  زا  تقلخ و  داجیا و  زا  هئاضقل و  دار  همکحل و ال  بقعم  راتخی ال  ءاشی و  ام  مکحی  هک : درآ  لـمعب  دـنک  راـیتخا  هدارا و  هچ 
قحال نانم  رد  اقب  ناصقن  عون  چیه  زین  ناشیا  داجیا  مدع  زا  ددرگن و  عجار  دیاع و  تزعلا  ّبر  ترضح  کلم  رد  تدایز  ناصقن و  الـصا 

تمکح نیهارب  حیـضوت  نییبت و  تیناطلـس و  زاربا  تردـق و  راهظا  تیدمـص  ترـضح  تادوجوم  داجیا  نیوکت و  زا  هکلب  دوشن  ناـیع  و 
زا ار  ءایـشا  لاعفا و  یـضعب  دومرف و  قلخ  تساوخ  هک  هجو  رهب  دوب  دوجولا  بجاو  ترـضح  شهاوخ  هدارا و  هک  یعونب  سپ  دومن  دوخ 

تـسناحبس نمیهم  لعف  رما و   455 ص : ج2 ، جاجتحالا ، نایعا  نآ  رما  لعف و  دـنادرگ و  حـناس  يراج و  دوخ  ياـنما  ناگدـیزگرب  تسد 
يارب زا  فرط  ناـنم  دزیا  ار  نامـسآ  نیمز و  َهَّللا و  َعاـطَأ  ْدَـقَف  َلوُسَّرلا  ِعُِطی  ْنَم  هک : دومرف  ناـیب  رهاـظ و  نآرق  رد  ار  نآ  قیاـقح  هچناـنچ 

قباس رد  نیمحارلا  محرا  ترضح  هکنآ  اب  دیامن  بدؤم  ملاع  زا  نادان  لهاج  بیط و  زا  ثیبخ  زیمت  ات  دومن  قلخ  فانصا  داجیا  تیـشم و 
هفیلخ دـنادرگ و  دوخ  يانما  ایلوا و  يارب  زا  لاثم  ار  نآ  هکنآ  رگید  دوب و  نیمز  نامـسآ و  لها  زا  نیقیرف  قیاقح  یمامت  رب  قیاـقد  ملع و 

تاذ تعاطا  تشاداپ  رجا و  زا  هچنآ  دزاونب و  ناسحا  قافـشا و  نیاب  ار  وا  دزاس و  یلاعت  بجاو  يایلوا  تلزنم  لضفب  دـهاش  فراـع و  ار 
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تعباتم تعاطا و  هک  نالوسر  ایبنا و  ناعیطم  تهج  زا  زین  دومرف  سـسؤم  بجاو و  شیوخ  سفن  ملع و  بحاـص  عیطم  يارب  دوخ  سدـقا 
ار ناشیا  هچنانچ  دومن  بجاو  ناشیا  رب  تجح  دـینادرگ و  مزال  دوخ  رب  ار  نآ  تشاداپ  ازج و  دومرف  دوخ  تعاـط  هب  نورقم  ار  ناـیعا  نآ 
ار یلاعت  كرابت و  دزیا  هکنآ  رب  تسا  نیب  حضاو و  لیلد  زین  دراد و  باهو  دزیا  یگناگی  دارفنا و  رب  تلالد  هک  باطخب  دینادرگ  بطاخم 

بهاو ترـضح  مرکم  ناگدـنب  نوچیب  يایلوا  نآ  تسا و  مالع  رداق  لاعفا  يرجم  يراـج  مـالعا  نآ  ماـکحا  اـهنآ و  لاـعفا  هک  تساـیلوا 
ءادتقا رب  ار  قلخ  دینادرگ و  دوخ  حورب  دیؤم  ار  ناسنا  هک  يادخ  نآ  َنُولَمْعَی  ِهِْرمَِأب  ْمُه  َو  ِلْوَْقلِاب  ُهَنوُِقبْـسَی  نومرکملا ال  دابعلا  مهف  دنملاع 
فراع ملاع و  ٍلوُسَر  ْنِم  یـضَتْرا  ِنَم  اَّلِإ  ًادَـحَأ  ِِهْبیَغ  یلَع  ُرِهُْظی  الَف  ِْبیَْغلا  ُِملاع  یلاعت : هلوق  هعبت  هعیرذ و  هب  بیغ  ملع  رب  نالوسر  ءایبنا و 

نآ رب  دوـمن و  ماـعنا  ناـشیاب  هک  معن  زا  ملاـع  نآ  رد  ار  مما  فـئاوط  هـک  تسییادـخ  نآ  مـعنم  رداـق  ترـضح  دوـمرف  فـقاو  دـهاش و  و 
ای تفگ : قیدـنز  لیاس  دومرف  دـهاوخ  لاؤس  نامگ  هبـشیب و  ناشیا  يایلوا  زا  دومن  ناشیا  تعباتم  هک  یـسک   456 ص : ج2 ، جاجتحالا ،

ایارب و هفاک  رب  یلاعت  يادخ  لوسر  ججح  تفگ  نیملاعلا  ّبر  یلو  ترضح  دنناسک ؟ هچ  دناناّنم  دزیا  تّجح  هک  تعامج  نینمؤملا  ریما 
دوخ سدقا  سفنب  نورقم  ار  تعامج  نآ  نوچیب  ترضح  هک  مالع  دزیا  ناگدیزگرب  زا  دنشاب  مارک  لسر  ماقم  میاق  بانم و  بئان  هک  ره 

رب ار  دوخ  سدقا  تاذ  تعاطا  هک  نانچ  ناحبـس  بهاو  ترـضح  ناقلخ  رب  ار  ناشیا  تعباتم  تعاطا و  دینادرگ و  سدـقم  لوسر  سفن  و 
قح رد  نیـضرالا  تاومـسلا و  قلاخ  هک  دـنانیملاعلا  بر  لیبس  نایداه  نید و  رما  نایلاو  تعامج  نآ  دومرف  مزال  دومن  بجاو  هفیاط  نآ 

ُهوُّدَر َْول  َو  هک : دـیامرفیم  مما  لضفا  نآ  نأشیلاع  نأش  رد  اضیا  و  ْمُْکنِم ، ِْرمَْألا  ِیلوُأ  َو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  هک : دومرف  نینچ  ناشیا 
دزیا ترـضح  هک  تسا  مادـک  رما  نآ  نینمؤملا  ریما  اـی  تفگ : قیدـنز  ْمُْهنِم  ُهَنوُِطْبنَتْـسَی  َنیِذَّلا  ُهَِملََعل  ْمُْهنِم  ِْرمَأـْلا  ِیلوُأ  یلِإ  َو  ِلوُسَّرلا  َیلِإ 

زا تسا  ترابع  رما  نآ  تفگ : مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  تسا ؟ مامتها  دیکات و  همه  نیا  نآ  ماجنا  مارـصنا و  رد  ار  مالع 
نورقم و میلع  دـحاو  ترـضح  زا  مکح  رما و  ره  بش  نآ  رد  هک  یبش  رد  دنتـشگ  لزان  نانم  نمیهم  لـبق  زا  نآـب  هکیـالم  هک  يزیچ  نآ 
نـیمز و اهنامـسآ و  بـیغب  مـلع  لـجا و  تاـیح و  يذ  توـم  زا  رمع و  تاـیح و  زا  قزر و  لـجا و  زا  قـلخ و  داـجیا و  زا  ددرگ  میقتـسم 

ناشیا هک  دنـشاب  هَّللا  قلخ  ادـخ و  نایم  هک  هرفـس  ءایفـصا و  یلاـعت و  يادـخ  رگم  دـشابن  راوازـس  ار  يدـحا  چـیه  هک  تاـیآ  تازجعم و 
ُهْجَو َّمَثَف  اوُّلَُوت  امَْنیَأَف  هک : دومرف  هچنانچ  تسا  نایعا  نآب  تراـشا  دومن  رکذ  نآرق  رد  هک  یلاـعت  يادـخ  هجو   457 ص : ج2 ، جاجتحالا ،

زا دعب  دش  دهاوخ  رهاظ  نامزلا  رخآ  رد  هک  مالّسلا  امهیلع  نسحلا  نب  دمحم  ترضح  ینعی  دناهَّللا  ۀّیقب  هک  دنناشیا  یلاعت  يادخ  هجو  ِهَّللا 
ّولمم ترـضح  نآ  روهظ  زا  شیپ  هچنانچ  قلخ  شیاسآ  لدـع و  هب  دـنادرگ  ّولمم  نیمکاحلا  مکحا  مکحب  ار  نیمز  تدـم و  نیا  ياـضقنا 

ماـقتنا راـهظا  ناـقلخ و  ناـیغط  ماـگنه  رد  تسا  ناـّنم  دزیا  یلو  نآ  ندـش  بیاـغ  ناـهنپ و  وا  تاـمالع  تاـیآ و  زا  و  روج ، ملظ و  زا  دوب 
ترـضح صوصخم  رابخا  نآ  رگا  نآ  قیاقحب  مدینادرگ  اسانـش  ملاع و  ارت  نم  هک  تیاکح  هصق و  قیدنز  يا  ناودع . باحـصا  توادع 

قرف ۀکئالملا و  تلزن  تفگ  تسیاب  يدوبن و  لابقتسا  لاح و  يارب  زا  يدرک و  یضام  لعف  رب  تلالد  باطخ  هنیآ  ره  يدوب  راتخم  لوسر 
ظفلب هکنیا  سپ  يدشن  روکذم  ٍمیِکَح  ٍْرمَأ  ُّلُک  ُقَْرُفی  ُۀَِـکئالَْملا و  ُلَّزَنَت  عراضم  ظفلب  دـشیم و  روکذـم  یـضام  ظفلب  ینعی  میکح  رما  لک 
تابثا رد  ناّنم  دزیا  ترضح  دراد و  مالّسلا  هیلع  يرولا  دّیـس  ترـضح  ءایـصوالا  متاخ  نآ  دوجلا  رفاو  دوجو  رب  تلالد  دش  عقاو  لبقتـسم 

ْنَأ هک  دومرف : مالّـسلا  مهیلع  دوخ  ءایلوا  ایفـصا و  قح  رد  هچنانچ  دـینادرگ  نایع  حـضاو و  ناـیب  نیاـب  هداـیز  نآرق  رد  دوخ  لوقب  تّجح 
لها تارواحم  رد  هچنانچ  دومن  نایعا  نآ  برق  فیرعت  هفیلخ  يارب  زا  هیآ  نیرد  هک  ِهَّللا  ِْبنَج  ِیف  ُتْطَّرَف  ام  یلَع  یتَرْـسَح  ای  ٌسْفَن  َلوُقَت 
نیا تّزعلا  ّبر  ترـضح  هکنیا  دنیامن و  یـصخش  هب  یـصخش  برق  هدارا  هک  یهاگ  نالف  بنج  یلا  نالف  دنیوگ : برع  ياحـصف  بدا و 
نیمز رد  یلاعت  دزیا  جـجح  ءاـیبنا و  لـسر و  یلاـعت و  هَّللا  ریغب  ار  نآ  هک   458 ص : ج2 ، جاجتحالا ، دینادرگ  روکذم  زومرب  ار  تامّدـقم 
ناشیا باتک  رد  نیلدبم  هکنآ  رب  دوب  ملاع  نیمحارلا  محرا  ترـضح  هک  تسنآ  هطـساوب  تسین  اناد  فراع و  اهنآ  قیاقح  رب  يدـحا  چـیه 
سبتلم ار  رما  نآ  تما  رب  دـنیامن و  نیملاعلا  بر  نآرق  زا  نید  ياهتجح  يامـسا  طاقـسا  باـب  رد  نیک  ملظ و  يور  زا  راـبک  رما  ثادـحا 

هفیاط نآ  ياهلد  روکذم و  اهنآ  زومرب  یلاعت  كرابت و  دزیا  اذهل  دنیامن  تیاوغ  نالطب و  رب  تعدب  بابرا  تناعا  تعامج  نآ  ات  دننادرگ 
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نآرق رد  نآ  ثادـحا  هفیاط  نآ  هچنآ  رب  دراد  تلالد  هک  باطخ  زا  تایآ ، نیا  ریغ  تایآ و  نیا  هکنآ  ات  دـینادرگ  روک  ار  ناشیا  راصبا  و 
زا ار  تعامج  نآ  دنانآ  نطاب  رهاظب و  ملاع  نآرقب و  تماقا  هک  ار  باتک  لها  باهو  زیزع  ترـضح  دندومن و  نآ  ریغت  لیدبت و  يور  زا 
رد بویغلا  ماّلع  ترضح  ملع  نیا  ینعی  دینادرگ  اهِّبَر  ِنْذِِإب  ٍنیِح  َّلُک  اهَلُکُأ  ِیتُْؤت  ِءامَّسلا  ِیف  اهُعْرَف  َو  ٌِتباث  اُهلْـصَأ  ةرجـش  نم  هبیط  هرجش 

تقو رد  ملع  نیا  تشادرب  لمحت و  تردق  دندوب و  یفصم  نّیزم و  افص  قدص و  هیلحتب  ارعم و  اّربم و  بویع  ساجرا  عیمج  زا  هک  ناهذا 
رب دوخ  تّمه  هک  هنوعلم  هرجش  لها  زا  ار  یلعلا  ّبر  يایفـصا  ءایلوا  نیا  ءادعا  دیناد و  نکمم  رّرقم و  نّیب و  رهاظ و  دنتـشاد  تقو  زا  دعب 
زا هچنآ  نیعمجا  مهیلع  هَّللا  ۀـنعل  نیقفانم  رگا  دـینادرگ و  دنتـشاد  َنوُِرفاْکلا  َهِرَک  َْول  َو  ُهَرُون  َِّمُتی  ْنَأ  اَّلِإ  ُهَّللا  َیبْأَی  َو  ْمِهِهاْوفَِأب  ِهَّللا  َرُون  ءاـفطا 

دناهدرک كرت  تایطعلا  بهاو  نآرق  رد  هک  تایآ  نیا  يواطم  قدص  يذاحم  زا  ترخآ  راد  رد  تسا  رّرقم  ناشیا  يارب  هک  بیع  صقن و 
نآرق زا  هچنآ  اب  مدینادرگ  ادیوه  حضاو و  وت  يارب  اهنآ  ریسفت  لیوأت و  نم  هک  تایآ  نیا  یمامت  جارخا  طاقسا و  هنیآ  ره  دنتشگیم  علّطم 

رب نآ  موزل  تجح و  باجیاب  دوخ  مکح  ياضماب  نمیهم  دزیا  ترضح  نکل  دندومنیم  دندرک  طاقسا  لّوا   459 ص : ج2 ، جاجتحالا ، زا 
مّهفت زا  ّربدت و  لمأت و  زا  هدیـشوپ  ار  تعامج  نآ  ياهلد  مشچ و  ُۀَِغلاْبلا و  ُۀَّجُْحلا  ِهَِّللَف  هک : دومرف  هچنانچ  دینادرگ  نایع  حـضاو و  ناقلخ 
كرت ار  نآ  دنتـشگن و  ربخم  علّطم و  نآ  رب  رـسکی  عمج  نآ  اذـهل  دومن  بوجحم  یفخم و  مورحم و  سویأم و  تایآ  نیا  قیاقح  رّکفت  و 

رداق لاعتم  دزیا  دودرم  دورطم و  نآ  تناعا  دادماب و  سیسخ و  سیلبا  تطاسوب  تایآ  نیا  سبلت  زا  عونمم  دنتـشاذگ و  دوخ  لاحب  هدرک 
زا سّدقت  یلاعت و  بجاو  نادودرم  ایقـشا و  دـنهاگآ و  فقاو و  قیاقح  نآ  رب  هلآ  سدـقا  دزیا  يادعـس  سپ  دـندشن  سابتلا  فیرحت و  رب 
َْمل ْنَم  هک َو  دومن  روفغ  ّبر  مـالک  هیآ  نیا  توـالت  هَّللا  یلو  ترـضح  هاـگنآ  سپ  دـنهارمگ  روـک و  تاـیآ  نآ  لـیوأت  تقیقح  كاردا 

تفأر ناسحا و  ترثک  تمحر و  تعـس  زا  هرکذ  ّلج  یلاعت  هَّللا  ترـضح  قیدـنز  يا  تفگ : نآ  زا  دـعب  ٍرُون  ْنِم  َُهل  امَف  ًارُون  َُهل  ُهَّللا  ِلَعْجَی 
لهاج ملاع و  ار  نآ  مسق  کی  دینادرگ  مسق  هسب  مسقنم  ار  نآ  اذهل  نآرق  باتک  نافّرحم  نالدبم و  ثادـحا  رییغتب و  ملع  هلیـسوب  ناقلخب 

زا دشاب  افج  تملظ  تارودک  زا  اّرعم  حیحص و  شریمـض  یلجم و  فیطل و  شمـسج  افـصم و  شنهذ  هکنآ  ریغب  ار  رگید  مسق  دننادیم و 
نافرع ملع و  رد  ناخـسار  ناحبـس و  دحاو  يانما  ناّنم و  يادخ  ریغب  ار  نآ  ثلاث  مسق  دنباییمن و  ِمالْـسِْإِلل  ُهَرْدَص  ُهَّللا  َحَرَـش  ْنَمَف  هفیاط :

لها هک  دومن  نآ  هطساوب  ضحم  راک  نیا  رایتخا  هروکذم و  هثلث  عاوناب  نآرق  تمسق  رابج  دحاو  ترضح  دنربن و  نآ  قیاقد  قیاقح  هب  یپ 
ترـضح هچنآ  ياوعد  دـنناد  هلمجلا  یف  رهاـظب  ار  نآرق  ینعم  هک  رگید  یعمج  دـندش و  يراـب  دزیا  لوسر  ثاریم  رب  یلوتـسم  هک  لـطاب 
دننادرگن رطــضم  أـجلم و  دوـخ  رما  ناـمرف و  لاـثتماب  ار  مدرم  دـننکن و  دــینادرگن  اـیهم  ینعم و  نآرق  ّصنب  اـهنآ  تـهجب  یلاـعت  بـجاو 

يادـخ رب  ارتفا  رارتغا و  يور  زا  راکنتـسا  رابکتـسا و  قح  نایلاو  تعباتم  تعاطا و  زا  راـسکاخ  یعمج  نآ  اـت   460 ص : ج2 ، جاجتحالا ،
نیا دـنیامنن و  لسّرلا  دیـس  ترـضح  ضغب  ّلج و  ّزع و  يادـخ  دابع  زا  ضحم  هکلب  زاـجم  نداـعم  رارـسا و  رهاـظم  ترثک  هلیـسوب  دـحاو 

و دنیامنن ، هلاو  رساخ و  ترخآ  رد  ار  اهنآ  ات  دننادرگن  رب  دنشاب  نامزلا  رخآ  لوسر  غیلبت  نآرق و  ّصنب  هک  ناشیا  رما  تالو  زا  ار  تعامج 
هَّللا یّلـص  تسا  لسرلا  متاخ  ترـضح  لضف  زا  نآ  دنـشاب  نآ  لصفم  لمجم و  رییغت  زا  ربخم  علطم و  لهاج  ملاع و  هک  نآرق  زا  هچنآ  اما 

كرابت و دزیا  ترـضح  لوق  اما  و  تسا ، َهَّللا  َعاـطَأ  ْدَـقَف  َلوُسَّرلا  ِعُِطی  ْنَم  همیرک : هیآ  ناحبـس  بهاو  باـتک  رد  نآ  مّلـس و  هلآ و  هیلع و 
اولص شرهاظ  تسا  نطاب  رهاظ و  ار  هیآ  نیا  ًامِیلْسَت  اوُمِّلَـس  َو  ِْهیَلَع  اوُّلَـص  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  ِِّیبَّنلا  یَلَع  َنوُّلَُـصی  ُهَتَِکئالَم  َو  َهَّللا  َّنِإ  یلاعت :
امـش رب  هفیلخ  تسا و  ترـضح  نآ  ّیـصو  هک  ار  یـسک  نآ  رم  دـینک  مالـس  تّما  يا  ینعی  تسا  امیلـست  اوملـس  شنطاـب و  و  تسا ، هیلع 
مکح دایقنا  میلست و  رشع و  انثا  همئا  تالاوم  تعاطا و  زا  وا  باب  رد  دومن  طرش  دهع و  امـش  هب  هچنآ  ناسحا و  لضف و  يور  زا  دینادرگ 

نآ زا  هیآ  نیا  نطاب  ینعم  قیدـنز  يا  تسا : ندومن  نآ  فالخ  زیوجت  روصت  الـصا  هک  ندومن  میلـست  رـشحم  زور  ات  ندومن  ناشیا  رما  و 
شزیمت فیرش و  یفص و  شنهذ  فیطل و  وا  سح  هک  یسک  رگم  ددرگن  نآ  لیوأتب  ملاع  هک  مدینادرگ  ربخم  علطم و  ارت  هک  تسا  تباث 
یمـسم ار  دوخ  یبن  ملاع  رداق  ترـضح  هک  اریز  َنیِـسایْلِإ  یلَع  ٌمالَـس  یلاعت : هلوق  لیوات  تسا  نینچمه  و  دشاب ، فیخـس  ریغ  حـیحص و 

َنِیلَسْرُْملا َنَِمل  َکَّنِإ  ِمیِکَْحلا   461 ص : ج2 ، جاجتحالا ، ِنآُْرق  ْلا َو  سی  هک : دیامرفیم  ربکا  دزیا  رگید  لحم  رد  هچنانچ  دینادرگ  مسا  نیاب 
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دندومن یم  نآرق  زا  نیا  طاقـسا  نیلّدبم  نیفّرحم و  دمحم  لآ  یلع  مالـس  دـیامرفیم - رگا  هک  دوب  علّطم  ملاع و  نیملاعلا  ّبر  ترـضح  و 
تفلا بّرقت  ناشیاب  هزعلا  بر  هدـیزگرب  نآ  اذـه  عم  دـندومنیم  تلاسر  ترـضحب  توادـع  راـهظا  دـندومن و  طاقـسا  ار  نآ  ریغ  هچناـنچ 

ناشیاب يور  دـینادرگیم و  نیـشنمه  نیکم و  نیمی  لامـش و  رد  دوخ  نییزت  مرا  نیرق  تشهب  سلجم  رد  ار  نیدـیب  نیقفانم  نآ  دومرفیم و 
داسف قافن و  لها  داعبا  يرودب و  ار  ترضح  نآ  دومن و  نیلـسرملا  دیـس  لاحب  محرت  نیمحاّرلا  محرا  ترـضح  هکنآ  اب  دینادرگیمن  شرت 

ِنَع َو  ِنیِمَْیلا  ِنَع  َنیِعِطْهُم  َکَلَِبق  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ِل  اـمَف  رگید : هیآ  رد  ّلـج  ّزع و  لوقب  اًـلیِمَج و  ًارْجَه  ْمُهْرُجْها  َو  تفگ  هچناـنچ  دومرف . رما 
َمْوَی ّلـج : ّزع و  ترـضح  لوق  تسا  نینچمه  َنوُمَْلعَی و  اَّمِم  ْمُهاـنْقَلَخ  اَّنِإ  اَّلَک  ٍمیِعَن  َۀَّنَج  َلَخْدـُی  ْنَأ  ْمُْهنِم  ٍئِْرما  ُّلُـک  ُعَمْطَی  َأ  َنیِزِع  ِلاـمِّشلا 

زومرم هکلب  دـینادرگ  رب  روکذـم  مانب  ار  مائل  نآ  تاهما  ءاـبآ و  مسا  ناـشیا و  ماـن  ملاـع  بهاو  ترـضح  هک  ْمِهِماـمِِإب  ٍساـنُأ  َّلُـک  اوُعْدـَن 
ضرعم رد  ءایـشا  ره  هک  تسا  لاونم  نیدـب  هیآ  ریبعت  لیوأت و  ُهَهْجَو  اَّلِإ  ٌِکلاه  ٍءْیَـش  ُّلُـک  یلاـعت : يادـخ  لوق  اـما  قیدـنز  يا  دـینادرگ .
ترـضح هک  تست  الاحم - زا  هک  اریز  تسا  سورحم  نوصم و  تکاله  انف و  ضرعم  زا  نآ  هک  کلم  قلاخ  نید  الا  تسا  فلت  كاله و 

لاقتنا رییغت و  لاوز و  انف و  هک  تسنآ  زا  مرکا  عفرا و  مظعا و  ّلجا و  وا  سدـقا  تاذ  هجوا  هجو  ّالا  دریذـپانف  زیچ  همه  تادوجوملا  قلاخ 
ره وا  ریغب  تسا و  دوجولا  بجاو  وا  تستانکمم و  زا  ددرگ  كالهتـسا  لاوز و  كاله و  انف و  تفـصب  فصتم  هچ  ره  هکلب  دبای  هار  ودب 
ٍناف اْهیَلَع  ْنَم  ُّلُک  هک : دیامرف  هچنانچ  دنیامن  ملاع  بجاو  ترضح  زا   462 ص : ج2 ، جاجتحالا ، مدع  دوجو و  لوبق  هک  نکمم  تسه  هچ 
دوخ هجو  دوخ و  قلخ  نایم  هچنانچ  دومن  نایب  لّصفم  هیآ  نیرد  ار  نآ  قیاقح  ّلج  ّزع و  يادـخ  ِمارْکِْإلا  َو  ِلالَْجلا  ُوذ  َکِّبَر  ُهْجَو  یْقبَی  َو 

كراـبم لوق  رد  وت  راـکنا  راـهظا  اـما  دـناانف  فلت و  ضرعم  رد  ماـمتلاب  تادوجوم  یقاـب  مـالع  دزیا  نید  تاذ و  ریغب  هک  دومرف : لیـصفت 
طسق و هابتـشا  هطـساوب  هک  تسین  نینچ  ۀیآلا  ِءاسِّنلا  َنِم  ْمَُکل  َباط  ام  اوُحِْکناَف  یماتَْیلا  ِیف  اوُطِـسُْقت  اَّلَأ  ُْمتْفِخ  ْنِإ  َو  كرابت  یلاعت و  بجاو 
هک دوب  دـهاوخ  تباب  نآ  زا  زین  نآ  سپ  دنتـسین  ماتیا  نانز  همه  زین  ددرگ و  اقلطم  ناوسن  حاکن  ببـس  ناـشیا  لاوما  رد  ماـتیا  ءاـیلوا  روج 

شنیب بابرا  شناد و  باحـصا  رب  دـندومن . طاقـسا  فیرحت و  نیملاعلا  ّبر  ترـضح  نآرق  رد  نیقفانم  هک  مدرک  رکذ  وت  هطـساوب  رتشیپ 
هَّللا ۀـمحر  یـسربطلا  یلع  وبا  باتک  فّنـصم  هچنآ  تسا و  رایـسب  فالتخا  فالخ و  هیآ  نیا  لوزن  ببـس  رد  هک  تسین  روتـسم  یفخم و 

لوزن ببس  رد  فالتخا  هک  تسنیا  دیامنب  رکذ  رقحا  مجرتم  نیا  هنیعب  ار  نآ  زا  یضعب  دینادرگ  نایع  داریا و  نایبلا  عمجم  ریـسفت  رد  هیلع 
رد هک  همیتی  رتخد  قح  رد  تیآ  نیا  هکنآ  لاوقا  نآ  لّوا  تسا  لاوقا  نایب  رب  يوتحم  ینبم و  نآ  لوصف  لاـصتا  لوصحم و  مظن  تیفیک  و 

ار وا  هک  تساوخ  دیـسر  مه  هب  همیتی  نآ  لاـمج  لاـم و  رد  رایـسب  تبغر  ار  رتـخد  نآ  یلو  نوچ  دـیدرگ  لزاـن  دوب  دوخ  یلو  تیب  رجح 
رومأم دنتـشگ و  لمع  نیا  مادـقا  لعف و  نیا  لثم  باکترا  زا  رجزنم  عونمم و  ءایلوا  ریاـس  یلو و  نآ  اذـهل  دـیامن  لـثم  رهم  نودـب  جـیوزت 
يدرم قـح  رد  تیآ  نیا  هکنآ  مود  لوـق  دـنیامن ، دـقع  ناـشیا  لاـثما  رهمب  هک  دـیاب  دـننک  ناوـسن  نیا  لاـثما  حاـکن  رگا  هک  نآـب  دـندش 

زا ار  وا  وا  لیابق  ماوقا و  دنچ  رب  تساوخ  نز  هد  ات  شش  جنپ و  نز و  راهچ  دوب  ضیرم  جیوزت  رد  هک  دش  لزان   463 ص : ج2 ، جاجتحالا ،
وا تیبرت  رجح  رد  میتی  نوچ  دومن و  فرـص  تشاد  فرـصت  تحت  رد  هک  لام  زا  هچ  نآ  هکنآ  ات  دشیمن  دـیفم  دـندومنیم  عنم  لمع  نآ 

دیاـمن فرـص  ار  میتـی  لاـم  هک  تساوخ  دومن و  عمج  رد  عورـش  زین  ار  نآ  دوب  تعیدو  مسرب  وا  فرـصت  رد  هک  لاـم  میتـی  نآ  زا  دوـب و 
قح رد  هیآ  نیا  هک  تسنآ  مّیس  لوق  و  دوشن ، میتی  لام  فّرصتب  جاتحم  ات  دومن  یهن  عبرا  زا  هدایز  جیوزت  زا  ار  وا  دوجولا  بجاو  ترضح 

الصا دندربیم و  رایسب  نانز  جیوزت  نکیل  دندومنیم  مامت  مامتها  یعس و  ماتیا  لاوما  تظفاحم  تنایص و  رد  هفیاط  نآ  هک  دش  لزان  یعمج 
زا امـش  هچنانچ  هک  دـینادرگ  لزان  ناشیا  رب  هیآ  نیا  ناحبـس  ترـضح  دـندومنیمن  نانم  بهاو  ياضر  لدـع و  جـهن  رب  كولـس  ناوسن  اب 

بنتجم رذـحرب و  ناوسن  قح  رد  متـس  روج و  ملظ و  فیح و  زا  هک  دـیاب  دـینادیم  مزال  زارتحا  بانتجا و  ماـتیا  لاـم  رد  طـیرفت  يدـعت و 
ماتیا و لاوما  رد  جّرحت  هفیاط  هکنآ  مراهچ  لوق  تسا  تلادع  فالخ  دـینکن  زواجت  نز  راهچ  ات  نز  کی  جـیوزت  زا  هک  دـیاب  سپ  دیـشاب 

جرحت زا  اعطق  الصا و  نکیل  دندومنیم  مامت  زارتحا  بانتجا و  نامزلا  رخآ  لوسر  ترضح  قیدصت  نامیا و  مالسا و  رارقا  يور  زا  نآ  لکا 
انز زا  جّرحت  هک  دیاب  دیئامنیم  ماتیا  لام  لکا  زا  جّرحت  امش  هچنانچ  تفگ  یلاعت  ناحبس و  دزیا  ترضح  اذهل  دندوبن  زرتحم  بنتجم و  انز 
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امش رجح  رد  هک  همیتی  قح  رد  دیـسرتیم  امـش  رگا  هکنآ  مجنپ  لوق  نز  راهچ  ات  نز  کی  زا  دیئامن  حابم  حاکن  دیناد و  بجاو  دوخ  رب  زین 
َو یْنثَم  ِءاسِّنلا  َنِم  ْمَُکل  َباط  ام  اوُحِْکناَف  هک  دومرف : هچنانچ  دیئامن  ءاسنلا  نم  باط  ام  حاکن  هک  دیاب  سپ  دومن  دـیناوتن  لدـع  هتفای  تیبرت 

جیوزت هدارا  یلو  هک  ماگنه  رد  همیتی  ّیلوب  هجوتم  باطخ  نیا  ماتیا و  زا  دـینادرگ  لالح  امـشب  مالع  يادـخ  هچنآ  زا  نکیل  َعابُر  َو  َثـُالث 
زین ءاسّنلا  نیب  عمج  زا  جّرحت  اضیا  هک  دیاب  دـیئامنیم   464 ص : ج2 ، جاجتحالا ، ماتیا  هلکاؤم  زا  جّرحت  رگا  هکنآ  مشـش  لوق  دـیامن ، ماتیا 

ملظ و روج و  زا  هک  یتقو  رگم  دـیئامنن  رایـسب  ناـنز  جـیوزت  هتبلا  ددرگ  لومعم  تسا  امـش  رطاـخ  زوکرم  رظن و  ظوحلم  هکنآ  اـت  دـیئامن 
امش رگا  ماتیا  يایلوا  رشعم  يا  هک  دشاب  نآ  یماتَْیلا  ِیف  اوُطِسُْقت  اَّلَأ  ُْمتْفِخ  ْنِإ  َو  هیآ  ینعم  سپ  دیشاب  نانیمطاب  ناشیاب  تبسن  متس  فیح و 
َنِم ْمَُکل  َباط  ام  اوُحِْکناَف  دومن : دیناوتن  تلادع  ادابم  هک  دیـسرت  دشاب و  امـش  فرط  زا  ماتیاب  تبـسن  تلادع  فاصنا و  مدـع  زا  فوخ  ار 

زا تسا  ترابع  ءاسن  زا  بیط  ینعم  هک  اریز  دـینادرگ  لالح  امـشب  یلاعت  يادـخ  هچنآ  زا  دـینک  حاکن  ینعی  َعابُر  َو  َثـُالث  َو  یْنثَم  ِءاـسِّنلا 
لوا لوق  ریدقت  رب  سپ  تامرحم  زا  هن  دشاب  حابم  لالح و  يراب  دزیا  فیرش  عرش  بجومب  اهنآ  يراگتـساوخ  دقع و  هک  یتعامج  جیوزت 

جیوزت هک  دیاب  دومن  تلادع  دیناوتن  هک  دـشاب  نآ  فوخ  دـیئامن  اهنآ  جـیوزت  هک  ماگنه  رد  یماتی  رد  ار  امـش  رگا  دـشاب  نینچ  هیآ  ینعم 
دزیا یلو  ترضح  ریسفت  لیوأت و  اما  تسا ، نکمم  طاقـسا  ءاربا و  ددرگ  عقاو  فیح  امـش  زا  غلاب  قح  رد  رگا  هکنآ  هطـساوب  دیئامن  غلاوب 

ناوسن حاکن  نایب  رد  هک  دومرف : هَّللا  یلو  نآ  هاگنآ  سپ  دوش  روکذـم  هچنانچ  دـش  لیدـبت  فیرحت و  هیآ  نیرد  هک  ددرگیم  رهاظ  ریـصب 
نیملاعلا بر  نآرق  رد  تسنیا  هباشم  لثامم و  هچنآ  نیا و  قیدنز  يا  تسنآرق . ثلث  زا  هدایز  صـصق  باطخ و  زا  ناعذالا  مزال  نآرق  رد 

عازن لماحم  حدـق و  یعاسم  ار  نیقرفتم  للم  بابرا  نیلطعم و  اما  تسا  لمأت  بابرا  رظن و  لها  رب  رهاظ  نآ  هک  تسا  نیقفاـنم  ثادـحا  زا 
دندومن فیرحت  طاقسا و  نآرق  رد  قاقـش  بابرا  قافن و  لها  هچنآ  یمامت  نم  رگا  دیـسر و  مهب  ناعذإلا  ۀعاطالا و  مزال  نآرق  رد  رایـسب 

نیا هنیآ  ره  دندومن  تسنآ  يارجم  يراج  هچنآ  رییغت و  لیدبت و  تعامج   465 ص : ج2 ، جاجتحالا ، نآ  هچنآ  رکذ  میامن و  نایب  حرش و 
بویع و زا  یلاـعت و  کـلم  ياـیلوا  بقاـنم  زا  نآ  راـهظا  هک  ددرگ  رهاـظ  نآ  تمرح  هنیعب و  بوجو  هجو  نکیل  دـماجنا  لوطب  تامدـقم 

كرابت یلاعت و  دزیا  كرابم  تاذ  َنوُِملْظَی  ْمُهَـسُْفنَأ  اُوناک  ْنِکل  َو  انوُمَلَظ  ام  َو  یلاعت : يادخ  لوق  اما  تسایحیب و  هفیاط  نیا  يادعا  بلاثم 
عرش و يانما  یلاعت  بجاو  ترضح  اما  دیامن  مما  زا  يدحا  چیه  رب  متس  فیح و  ملظ و  روج و  هک  تسنآ  زا  مرکا  عفرا و  مظعا و  ّلجا و 

هاـگآ فـقاو و  هلآ  ترـضح  دزن  رد  هفیاـط  نیا  ردـق  تلـالج  رب  ار  تقو  هفیلخ  دـینادرگ و  نیرق  بـیرق و  دوـخ  سفنب  قـلخ  رب  ار  نـید 
انوملظ ام  دومرف و  هچنانچ  ناقلخ  هب  تبسن  تسناحبـس  دحاو  ترـضح  ملظ  ناقلخ  رب  ناشیا  ملظ  هک  دومن  مولعم  حضاو و  ورب  دینادرگ و 

ایلوا رب  متس  ملظ و  رد  ءایلوا  يادعا  ددم  تنوعم و  دنیامن و  ام  يایلواب  تبسن  توادع  ضغب  راهظا  ناقفانم  دنچ  ره  ینعی  انءایلوا  مهضغبب 
زا مورحم  تکرح  نیا  هلیـسوب  ناـشیا  هچ  دـنیامن  دوـخ  سفن  رب  متـس  ملظ و  ناـشیا  هکلب  مینکن  ملظ  تعاـمج  نآ  رب  اـم  دـنیامن  ءاـبحا  و 

ترضح لوق  اما  و  دندینادرگ . نایع  بجاو و  نارینب  دوبا  دولخ و  دوخ  رب  دنتشگ و  تشرـس  ربنع  تشهب  زا  سویأم  تزعلا و  ّبر  تمحر 
رد ار  ضیارف  تایآ  نید و  عیارـش  میازع  لاعتم  بهاو  ترـضح  هک  تسنآ  ٍةَدِحاِوب  ْمُکُظِعَأ  امَّنِإ  هیاده  یفاو  هیآ  رد  یلاعت  كرابت و  دزیا 

رگا و  دومرف : مایا  ۀتس  تاعاس  رد  مامتلاب  نیضرا  تاومـس و  قلخ - مالع  دزیا  هچنانچ  دومن  لاسرا  لازنا و  نینـس  روهـش و  هفلتخم  تاقوا 
رـصب حمل  زا  لقا  رد  هکلب  تاعاس  نآ  زا  رتمک   466 ص : ج2 ، جاجتحالا ، رد  نآ  تقلخ  داجیا و  رد  قلعت  وا  هلماش  تیـشم  هلماک و  هدارا 

ار تاقوا  تارادم  تاعاس و  تانآ  تادوجوملا  قلاخ  ترضح  نکیل  يدوب  ناسآ  لهس و  تیاغب  نانتمایب  رداق  رب  نامگ  هبـشیب و  يدش 
نآ هب  لجعم  دّیقم  ار  ناقلخ  ّلج  ّزع و  هچنآ  لوا  سپ  دینادرگ  قلخ  رب  تجح  تهج  زا  باجیا  همـسا و  ّزع  قح  تاذ  يانما  يارب  زا  لاثم 

دحاو مکحب  تعامج  نوچ  دوب  هَّللا  الا  هلا  نا ال  دهـشا  هبّیط  هملک  تداهـش  رب  ملکت  تیدحا و  ترـضح  تیبوبر  تّینادحوب و  رارقا  دومن 
تلاسرب ترـضح  نآ  يارب  زا  تداهـش  تّوبن و  ّیبن و  يارب  زا  رارقا  رب  ار  ناشیا  یماـمت  یگمه و  نآ  زا  دـعب  دـندومن  نآ  رب  رارقا  نوچیب 

زاـمن تماـقاب  رما  لّوا  تعاـمج  نیا  رب  دنتـشگنرب  تیدمـص  هدومرف  زا  دنتـشگ و  داـقنم  عیطم و  داـبع  همه  نوـچ  دوـمن  رما  تیرب  عـیمج 
هیلا ۀعاطتـسالا  عم  مارحلا  هَّللا  تیب  جح  ءادا  مامتلاب و  ناضمر  رهـش  مایـص  مایقب  روفغ  ّبر  ترـضح  رومأم  هاگنآ  سپ  دـندومن . هناگجنپ 
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رومأم تمینغ  جارخ و  لام  زا  تسنآ  يارجم  يراج  هچنآ  تاقدـصت و  نآ  زا  تاوکز  ءاداـب  رومأـم  نآ  زا  سپ  داـهجب  نآ  زا  دـعب  ـالیبس 
زا يزیچ  رگا  ینادرگ ؟ بجاو  اـم  رب  هک  تسا  یقاـب  رما  چـیه  وـت  راـگدرورپ  يارب  اـیآ  دـمحم  اـی  دـنتفگ : ناـقفانم  ناـمز  نآ  رد  دـندش 

تـسین رّرقم  ضرف و  ام  رب  رگید  زیچ  هک  دوش  ام  مولعم  زین  ددرگ و  رقتـسم  نکاس و  ام  رطاخ  ات  يامن  رکذ  ام  يارب  دشاب  یقاب  تاضورفم 
لزنم لسرم و  لسرلا  متاخب  ٍةَدِحاِوب  ْمُکُظِعَأ  امَّنِإ  هکرابم : هیآ  نیا  ّلج  ّزع و  ترضح  دندیناسر  رشبلا  دیـس  عمـسب  نخـس  نیا  رّرکم  نوچ 
ُُهلوُسَر ُهَّللا َو  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ  هیآ   467 ص : ج2 ، جاجتحالا ، لازنا  هلا  ترـضح  هاگنآ  دومن و  هّیربلا  ۀمئا  ام  تیالو  هدارا  هیآ  نیزا  و  دینادرگ .

نآ رد  هکنآ  رد  تسین  فـالخ  همحرلا  یبن  تما  ناـیم  رد  و  دومرف : َنوُعِکار  ْمُه  َو  َةاـکَّزلا  َنُوتُْؤی  َو  َةـالَّصلا  َنوُمیُِقی  َنیِذَّلا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو 
باتک رد  مسا  رکذ  دوجولا  بجاو  ترـضح  رگا  دومنن و  دـمحم  ترـضح  باحـصا  زا  رگید  یـسک  درم  کی  ریغب  تاوکز  ياـطعا  زور 

ترضح رما  تفلاخم  زا  الصا ، دندرکیم و  دوب  نآ  رد  مان  هک  هیآ  نآ  اب  مسا  طاقسا  قاقـش  لها  قافن و  بابرا  هنیآ  ره  دومنیم  باطتـسم 
هک مدرک  رکذ  وت  يارب  نم  هک  تستازومر  زا  مامتلاب  تسنیا  هباشم  هچنآ  نیا و  قیدنز  يا  دندرکیمن . رکف  دوعوملا  موی  تراسخ  دوبعم و 

ثادـحا زا  هچنآ  ات  دـننک  لمح  رگید  یعونب  ار  نیا  ینعم  فییزت  باـبرا  فیرحت و  لـها  اـما  تستباـث  تسا و  عقاو  ةزعلا  ّبر  باـتک  رد 
: دیوشن تسا  ریصب  عیمس  ترضح  دارم  هک  يریسفت  لیوأت و  هّجوتم  الـصا  هتفر  نآ  رهاظب  امـش  وت و  لاثماب  دسر و  وتب  هک  عقاو  ریغ  ینعم 

ْنِإ َو  َکِّبَر  ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  ای  لوزن : هیآلا و  ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ  هیآ : لوزن  زا  دعب  نوچیب  ترـضح  لوسر  نوچ  قیدنز  يا 
رّرکم تّما  زا  دومن و  ناقلخب  ۀمـصعلا  ۀـیآ  لوزن  دـعب  هّیربلا  ۀـمئا  تیالو  رما  غیلبت  ِساَّنلا  َنِم  َکُمِـصْعَی  ُهَّللا  َو  ُهََتلاسِر  َْتغََّلب  امَف  ْلَعْفَت  َْمل 

كرابت دزیا  نامز  نآ  رد  دومن  مامت  دیکأت  ماّلع  دزیا  رمالا  بسح  مارم  باب و  نآ  رد  تفرگ و  نیموصعملا  ۀمئا  هطساوب  هعیابم  هقفاصم و 
يا ًانیِد  َمالْسِْإلا  ُمَُکل  ُتیِضَر  َو  ِیتَمِْعن  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأ  َو  ْمُکَنیِد  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا  هک : دومن  تیاده  یفاو  هیآ  نیا  لاسرا  لازنا و  یلاعت  و 

هچنآ اّما  و  دش ، روکذم   468 ص : ج2 ، جاجتحالا ، هچنانچ  دوب  هّیربلا  ۀـمئا  تیالو  غیلبت  رب  فوقوم  تمعن  نید و  لامکا  ماـمتا و  قیدـنز 
لها زا  ریثک  یعمج  امش  َنیَِملاْعِلل و  ًۀَمْحَر  اَّلِإ  َكاْنلَسْرَأ  ام  َو  هک : دومن  باطتسم  باطخ  نآب  ار  یبتجم  لوسر  هنأش  یلاعت  کلم  ترـضح 

هدـهاشم و دنـشاب  نایغط  توادـع و  نایـصع و  دّرمت و  رب  میقم  هک  هرفک  زا  دنـشاب  ناشیا  يارجم  يراـج  هکنآ  ناـمیا و  رب  هفلاـختم  لـلم 
یمامت هکلب  تّما  یگمه  هک  یتسیاب  يدوب  نایملاع  زا  يدـحا  ره  تمحر  دـمحم  ترـضح  رگا  هک  دـسریم  رطاخ  هب  دـنیامنیم و  هظحالم 

ترـضح تمحر  زا  یلاعت  كرابت و  هَّللا  هک  شاب  هاگآ  نادـب و  يدـنتفای  تاجن  ریبک  دزیا  باقع  ریعـس و  باذـع  زا  هتفاـی  تیادـه  تیرب 
هک تّقشم  تنحم و  يارس  نیرد  دشاب  تما  راظنا  هلیسو  تلهم و  لیبس  ترـضح  نآ  هک  دومن  هدارا  نایملاع  رب  نامزلا  رخآ  لوسر  دمحم 

و دنـشاب . تمالـس  تحـص و  نما  رد  ایند  راد  رد  هلجعم  ءاـیالبب  يراـتفرگ  زا  تما  نیا  ناـیملاعب  تبـسن  ناـشیا  تمحر  تفأر و  هطـساوب 
نوگانوگ و يایالبب  ایند  راد  رد  الّجعم  ناشیا  نـالوسر  اـیبنا و  یهاون  رماوا و  تعاـطا  مدـع  دّرمت و  هلیـسوب  نیقباـس  ياـیبنا  مما  هچناـنچ 

یلاعتم دزیا  ترضح  هکنآ  تهجب  تینما  تحص و  نیع  رد  نحم  ایالب و  نآ  زا  هفیاط  نیا  يدنتشگ . راتفرگ  نوزفا  نایب  حرش و  زا  دیادش 
ممما هب  روف  رب  دندرگ  رومأم  روفغ  ّبر  ماّلع  دزیا  ترـضح  زا  هچ  رهب  ات  ضیرعتب  هن  دینادرگ  لاسرا  ثوعبم و  حیرـصتب  ار  نیـشیپ  يایبنا 

رد تّما  تلاسر  غیلبت  زا  دـعب  نوچ  دـنیامن و  ماّلع  دزیا  ترـضح  یهاون  رماوا و  ماجنا  مارـصنا و  رد  مامتها  یعـس و  لامک  دـنیامن و  غیلبت 
داهتجا 469 و  ص : ج2 ، جاجتحالا ، یعـس  تیاهن  رایخا  لسر  راربا و  يایبنا  رازآ  ءاذـیا  رد  دـندومنیم و  دـعاقت  ریـصقت و  تعاـطا  باـب 

موق نآ  رب  بضغ  دـیادش و  بیجع و  يایالب  نامز  نامه  رد  دـندربیم  نایب  رماب و  نادّرمتم  تیاکـش  نوچ  نایعا  نآ  نامز  رد  دـندرکیم :
دـشیم تنماب  ربکا  ینغ  ترـضح  زا  رما  غیلبت  هب  رومأم  تسا و  لسرم  يایبنا  زا  نوچ  لسّرلا  متاخ  ترـضح  يدـش و  لزان  بجعم  درمتم 

رگا دندوب و  تمالـس  نما و  دـهم  رد  راد  لها  اب  هفیاط  نآ  دـندومنیم  همحّرلا  ّیبن  تباجا  موق  نوچ  دـیناسریم و  تعامج  نیاب  تعاس  رد 
رارسا ریاس  برع و  نیکرـشم  رازآ  اذیا و  زا  هکلب  يدرکن  تزعلا  ّبر  ترـضحب  تما  تیاکـش  يدوزب  ترـضح  دندرکیمن  تعاطا  انایحا 

لوسر و هک  ّتیلب : تفآب و  دـندرکیم  نایعا  نآ  تفلاخم  ناشیا  موق  رگا  اـیبنا  اـفلخ و  ریاـس  نکل  يدرک  ربص  نیرباـصلا  عم  هَّللا  ّنا  هقیثوب 
هلزلز فذق و  حیر و  فجر و  فسخ و  زا  دـندش  دوبان  كاله و  هیلب  نامهب  تعامج  نآ  دوب  هداد  نآب  هدـعو  ار  هفیاط  نآ  تقو  نآ  یبن 
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نکیل دنتـشگ  كاله  هلّجعم  يایالب  نآب  هفلاس  يایبنا  مما  هک  تسروکذـم  باهو  دزیا  باتک  رد  هچناـنچ  باذـع  فانـصا  زا  اـهنآ  ریغ  و 
ملا رب  دـنرباص  نیمز  رد  وا  جـجح  يایـصوا  یلاعت و  هَّللا  مالـس  هیلع  دـمحم  ام  یبن  ننملا  وذ  لوسر  هک  دوب  ملاـع  نمیهم  ترـضح  نوچ 

يدوزب دـنرآیم و  دـش  دنتـسناوتن  نآ  لثم  لمحتم  دوخ  تّما  زا  ّیبن  لوسر و  چـیه  هک  تّما  تنحم  تقـشم و  تقاـط  نیقولخم و  ياذـیا 
هن دـینادرگ  لاسرا  ثوعبم و  ضیرعتب  یلاعتم  هلآ  ترـضح  ار  لابقا  اب  لوسر  نآ  اذـهلف  دـنرآیمن  هتمظع  تلج  ترـضحب  تما  تیاـکش 

470 ص : ج2 ، جاجتحالا ، لوقب  هچنانچ  حیرـصت  هن  دـینادرگیم  ضیرعت  يور  زا  تما  رب  تّجح  تاـبثا  هتـسویپ  ترـضح  نآ  حیرـصتب و 
نم نوره  ۀـلزنمب  یّنم  وه  هالوم و  اذـهف  هالوم  تنک  نم  هک : دومرف  كرابت  یلاعت و  دزیا  یلو  ینعی  شیوخ  یـصو  قح  رد  دوخ  كراـبم 

هلزنم هب  ارم  نآ  تسوا و  مکاح  یلوم و  نیا  سپ  مشاـب  وا  مکاـح  یلوم و  تاـیح  ماـیا  رد  نم  ارک  ره  ینعی  يدـعب  ّیبن  ـال  ّهنا  اـّلا  یـسوم 
هَّللا یّلص  لوسر  ترضح  زا  ضیرعت  يور  زا  مالک  نیا  دوب  دهاوخن  يربمغیپ  نم  زا  دعب  هکنآ  ّالا  مالّـسلا  هیلع  یـسومب  تبـسن  تسنوراه 
هکلب لصحم  ینعم  ار  نآ  هک  دننک  نایب  مالک  هک  تسین  یبن  هفیلخ و  هدیدنسپ  فاصوا  هدیمح و  تافص  زا  دش و  عقاو  مّلس  هلآ و  هیلع و 

تّوبن و نوچ  دننادب  هک  دینادرگ  بجاو  مامتلاب  تما  رب  مایتلا  قدص  مالک  نیزا  همحّرلا  ّیبن  سپ  دشابن  ّلج  ّزع و  ترضح  ياضر  نآ  رد 
دوخ سّدقم  تاذب  تبسن  نوره  هلزنمب  ار  وا  سدقالا  یبن  هک  سک  نآ  رد  دوب و  یسوم  نوره و  ترـضح  نوچیب  تقلخ  یبن ، رد  تّوخا 

لیئارسا ینب  رب  ار  نوره  مالّسلا  هیلع  یسوم  هچنانچ  دینادرگ . نوره  تلزنمب  تّما  رب  هفیلخ  ار  وا  هتبلا  دوب  مودعم  تفـص  ود  نیا  دینادرگ 
دومرف هچنانچ  دومن . تما  يارب  ترضح  نآ  تفالخ  ياعدتسا  سامتلا و  مالع  دزیا  ترـضح  زا  دینادرگ و  مامتها  یعـسب و  هفیلخ  مامتلاب 
مکحب نالف  زا  ریغب  نامیا  مالـسا و  ماکحا  دـیلقت  امـش  هک  تفگیم  تماب  رگا  ناـمّزلا  رخآ  لوسر  ترـضح  نکیل  یِمْوَق و  ِیف  ِینُْفلْخا  هک 

هدـعو بجومب  نیقیب  ددرگ . لزان  باذـع  امـشب  هنیآ  ره  باـهو  دزیا  رماـب  دـینک  فـالخ  رگا  هک  دـینادب  تصخر  زیاـج و  ناحبـس  رداـق 
یتفای لاوز  للخ  لاعتم و  بهاو  لوسر  لوق  رب  انب  لاهما  راـظنا و  باـب  دـشیم و  باذـع  ناـیتا  دورو و  هفیاـط  نآ  رب  بآـمتلاسر  ترـضح 

رد تردابم  لالجلا  وذ  تصخر  نذا و  نودب  لاحم  نایحا و  رثکا  رد  لاصخ  هدنخرف  یبن  ترضح  هکنآ  رگید   471 ص : ج2 ، جاجتحالا ،
باحـصا باوبا  دس  هک  ماگنه  رد  هچنانچ  يدشن  لاعف  رداق  ياضر  لیـصحت  ریغب  لاعفا  بکترم  لاح  چیه  يدومنن و  لاؤس  بلط و  چـیه 

دودـسم حوتفم  باـب  چـیه  نم  هک  دومرف : تشاذـگ  دوخ  لاـح  هب  دومنن و  دودـسم  هک  ار  دوـخ  یـصو  باـب  اـّلا  دوـمن  مارحلا  دجـسم  زا 
مدومن راّبج  دزیا  مکح  رما و  تعاطا  راک  ود  ره  نیرد  هکلب  متـشاذگن  حوتفم  حوّبـس  دزیا  مکح  ریغب  زین  ار  هداشگ  رد  چیه  مدـینادرگن و 

رد ام  زا  هکنآ  باب  يدینادرگ و  دودسم  مارحلا  دجـسم  زا  مامتلاب  ار  خیاشم  تعامج  ام  باوبا  هک  دنتفگ  نیا  عامتـسا  زا  دعب  موق  اذه  عم 
قلغ دس و  هک  دومرف : ریذنلا  ریشبلا و  دیس  ترـضح  یتشاذگن  دوخ  لاحب  ار  ام  یتشاد و  رمتـسم  حوتفم  لاح  نامهب  دوب  رتمک  تیاغب  ّنس 

هک یتسردـب  دـندومرف : نمیهم  دزیا  یلو  ّنس  تثادـح  هراب  رد  هچنآ  دوب و  باقرلا  کـلام  ترـضح  مکحب  باوبا  یـضعب  كرت  باوبا و 
ۀیّحتلا و هیلع  میلک  یسوم  ترضح  نون  نب  عشوی  باب  رد  هچنانچ  دندومنن  رابتعا  نوچیب  يایبنا  يایصوا  رد  ار  نس  رغص  ننملا  وذ  يادخ 
مالـسا و عیارـش  میازع و  دوب و  یگلاس  تفه  نس  رد  عشوی  هکنآ  لاح  دـنادرگ و  دوخ  دـهع  یلو  یـصو و  ار  وا  هک  دومن  رما  ار  میلـستلا 

یکدوک ناشیا  نس  رغص  لاح  رد  دینادرگ  عدوم  یلاعت  هَّللا  مالـس  امهیلع  یـسیع  ییحی و  دزن  رد  ار  نآ  نیهارب  تمکح و  لیالد  نامیا و 
، جاجتحالا رب  رظن  نیملاعلا  ّبر  ترضح  هکنیا  دروآ و  لمعب  ناشیاب  تبسن  ناسحا  باب  رد  تساوخ  هچنآ  تشادن و  روظنم  ار  نایعا  نآب 

هطـساوب دـینادرگ  عدوم  ناـشیا  دزن  رد  نیهارب  تمکح و  نید و  میازع  دومنن و  نید  ياـیلوا  نیلـسرم و  ءاـیبنا  نس  رغـص   472 ص : ج2 ،
نیلسرم يایصوا  هک  دنادیم  نیقی  قیقحتب و  نیمحارلا  محرا  ترضح  تسروما و  بقاوعب  فراع  ملاع و  روفغ  بهاو  ترـضح  هک  تسنآ 

لاح حیـضوت  هطـساوب  نیعمجا  مهیلع  هَّللا  تاولـص  نیلـسرم  يایبنا  هک  تسا  هاگ  دـندرگن و  رتبا  هارمگ و  رفاـک و  لاـض و  ناـشیا  زا  دـعب 
نآ بناجب  لیم  ناطیـش  ياوغاـب  ناـیعا  نآ  زا  دـعب  ناـشیا  تما  هک  تسا  ربخم  علطم و  هوجولا  عیمج  نم  وا  لاوحا  تقیقحب  هک  یـصخش 

قاقحتسا و ریغ  رما و  نآ  تیحالص  مدع  تقیقح  ات  دننادرگ  نیعم  مالع  دزیا  ماهم  غیلبت  هب  مکح  رما و  هب  ار  صخـش  نامه  دننکیم  سک 
نیکرشمب دناسر و  هکمب  هک  داد  یسکب  تئارب  هروس  یفطـصم  دمحم  ترـضح  ام  یبن  هچنانچ  دننادرگ  رهاظ  ایارب  رب  ار  وا  ندوبن  راوازس 
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وا نوچیب  لوسر  نوچ  دنیامنیم  وا  ّیصو  رب  رایتخا  ار  وا  ملاع  دّیس  تافو  زا  دعب  مدرم  هک  دوب  علطم  هک  دناوخب  لج  زع و  مکحب  لحم  نآ 
ناجلا سنالا و  یبن  تمدخب  نانم  دزیا  ترـضح  دزن  زا  لیئربج  نامز  نامه  رد  دـینادرگ  همظعم  هکم  هناور  روکذـم  هروس  بوحـصمب  ار 

امـش زا  ای  نم  زا  هکنآ  الا  دناسریمن  هکم  لهاب  ار  هروس  نیا  هک : دیوگیم  دناسریم و  مالـس  امـشب  ماّلع  بهاو  مرکالا  یبن  ای  تفگ  دـمآ و 
هنکسب هدیناسر  هکمب  هتفرگ  وزا  ار  هروس  دنادرگ و  زاب  ار  وا  ات  دینادرگ  وا  هلاوح  ار  هروس  هکنآ  بقع  رد  ار  دوخ  یصو  هک  دنام  دشاب و 

هک تسنادیم  یلاعت  يادـخ  هچنآ  زا  وا  تنایخ  رب  تسا  مامت  تلالد  دوب  وا  اب  هروبزم  هروس  هک  درم  نآ  عاجترا  رد  سپ  دـناوخب  لحم  نآ 
473 ص : ج2 ، جاجتحالا ، تسین  رادرک  نآ  قحتـسم  راک و  نآ  قیال  وا  دـننک و  راـیتخا  ناـشیا  یـصو  رب  ار  وا  ترـضح  نآ  زا  دـعب  تما 

هروس هکنآ  زا  دـعب  تسین  روفغ  راگدرورپ  روما  زا  رما  چـیه - رایتخا  راوازـس  وا  هک  ددرگ  رهاظ  تّما  رب  هک  تساوخ  ترـضح  نآ  نکیل 
تمدـخ نآ  زا  نوچ  نالف  هک : دـندومن  عیفـشب  هتفر  ملاـع  دّیـس  تمدـخب  مدرم  هدومن  تعجارم  هدومن  هلاوح  ّیبرعلا  دّیـس  ّیـصوب  تئارب 

لسالسلا تاذ  هوزغ  رد  هکنآ  یلاعتملا  یبن  يا  وت  قالخا  مراکم  زا  اعدتـسا  سامتلا و  لاح  همهب  تسناریح  ّملأتم و  تیاغب  هتـشگ  سویأم 
دوخ مامتها  یعس و  وا  هک  یتسرف  تسا  رکسع  رادرس  هک  صاعلا  نب  ورمع  قافن  ملع  دزنب  ینادرگ و  لحم  نآ  زارفارس  ار  وا  تما  دزن  رد 

صاع ورمع  دزن  يرگید  اب  ار  وا ، مارم  نآ  رد  باحـصا  سامتلا  رب  انب  مانالا  دّیـس  ترـضح  دـناسر  مارـصناب  رهاظ و  ماـئل  هرفک  داـهج  رد 
اب داهج  رما  رد  ار  دوخ  یگدنب  وکین  یعس و  ات  میدرک  لیسگ  رکسعب  ار  رفن  ود  نیا  باحـصا  ياعدتـسا  بجومب  هک  داد  ماغیپ  داتـسرف و 

تـشاد رّرقم  رفن  ود  نآب  رکـسع  تسارح  رمع و  ددرگ  دابعلا  قالخ ، ترـضح  دزن  رد  ناشیا  يازجم  اـت  هک  دـننادرگ  رهاـظ  داـنع  باـبرا 
دیس هچنانچ  دندوب  نارگید  نامرف  رما و  تحت  رد  ناشیا  هشیمه  هکلب  دندرکن  رما  چیه  یلوتم  ار  ناشیا  يرولا  یبن  ترضح  هکنآ  هصالخ 
یهن رما و  تعباتم  رد  دومن و  رومأم  دـیز  نب  هماسا  تعاطاب  ار  ناشیا  دـینادرگ و  یئالومب  مامـضناب  ناـشیا  رما  متخ  تاـفو  ماـّیا  تاـیربلا 
شیج اوذفن  هک  دومرف : هچنانچ  رـشبلا  دّیـس  نآ  رخآ  دهع  وا  تعاطاب  تما  دـیکأت  هماسا و  نییعت  رد  و  دومرف : رایـسب  رایـسب  دـیکأت  هماسا 
ناشیا شوگ  رب  رارکتب  هماسا و  شیج  نع  فّلخت  نم  هَّللا  نعل  تفگ  هچنانچ  دومن  دـیکأت  ررکم  باب  نیرد  بآمتلاسر  ترـضح  هماسا و 
رایتخا ترـضح  نآ  زا  دـعب  تما  ادابم  هک  دـینادرگ  ماـمت  بجاو و  تعاـمج  نآ  رب  ار  دوخ  تجح  دـیناسر و   474 ص : ج2 ، جاجتحالا ،
ياجب تعباتم  طیارش  مزاول  هتـشاگنا  ایـسنم  ایـسن  ار  نیملاعلا  ّبر  نید  يانما  تعاطا  نیقداص و  همئا  دنوش و  ناشیا  عبات  دنیامن و  ناقفانم 

عم دیناسر  مارصنا  ماجنا و  ریخب  مالّسلا  ةالـصلا و  مهیلع  ترـضح  نآ  يایـصوا  باب  رد  مامتها  یعـس و  لامک  مرکألا  یبن  هکنآ  ات  دنراین 
نآ یـصو  رب  و  دـندومن : قافتا  نآ  رد  تّیبصع  قاـفن و  زا  دنتـشاد  رطاـخ  رد  هچنآ  دـندومن و  تعباـتم  تعاـطا و  هویـش  كرت  تما  اذـه 

رهاظ قیرف  نآ  زا  هچنآ  رگا  قیدـنز  يا  دنتـشگ : قلطملا  یبن  يایـصوا  قح و  دزیا  يایلوا  قح  فرـصتب  قحانب  دـندومن و  جورخ  ترـضح 
همدـقم نآ  هنیآ  ره  میامن  هدرک  راهظا  نامزلا  رخآ  لوسر  ثاریم  نایلوتـسم  بیاعم  زا  داجما  لوسر  هچنآ  دادـعت  منک و  نایب  نم  رب  هدـش 

دزیا لوسر  ربنم  رب  دومن و  دوبن  نآ  قحتسم  قیال و  قح و  نآ  لها  هک  رما  هدالق  دلقم  نوچ  هفیاط  نیا  قباس  هک  نادب  ددرگ  لیوط  تیاغب 
نآ ریبدت  لقع و  رکف و  هک  تسناد  دومن و  عالطتسا  مامتتـسا و  دوخ  لاح  اب  تّما  رماب  مایق  زا  ار  دوخ  زجع  هک  نامه  دومن  دوعـص  دوبعم 

تمادن تلاقا و  راهظا  تسا  هیربلا  دیس  ۀّنس  ماکحا و  بادآ  هیعرش و  لیاسم  نایب  رد  لهاک  رـصاق و  لیاس  باوج  لیوأت  تفرعم  زا  لهاج 
دـشن یـضار  دومن و  متـس  روج و  ملظ و  رب  تماقا  زاب  اذه  عم  مکیف  یلع  مکریخب و  تسل  ینولیقا  هک  دومرف : هچنانچ  دومن  تما  دـیلقت  زا 

تمادـن هبوت و  تباـنا و  تعجر و  دومن  عـمج   475 ص : ج2 ، جاـجتحالا ، دوـخ  تهجب  هک  تئیطخ  رزو و  ّتلذ و  هاـنگ و  هـمه  نآ  هـک 
رگیدب وزا  دعب  رما  دقع  هکنآ  ات  دوب  راعتسم  تایح  ماّیا  رد  رادیاپ  میقتسم و  دوخ  راجنهان  لمع  راک و  نامهب  دیامن  تزعلا  بر  ترضحب 

دّیس عرش  ماکحا  ظلغا  رد  وا  نعط  حدق و  هچنانچ  دوب  رثکا  ظلغا و  تّدش  تیبصع و  رد  نکیل  رتمک  درخ  رد  زا  رخآ  هیفس  نآ  هک  دیسر 
هکنآ اب  دندوب  هتفرگ  يریس  اب  هک  نانز  تخادنا و  ار  سک  نآ  تشادرب و  دوب  وا  بحاص  هکنآ  يارب  ریشمش  تسا و  رتشیب  زا  رتشیب  مانألا 

هک تفگ  دـشن و  عونمم  رجزنم و  مدرک  عنم  یهن و  هلبق  لها  لادـج  لاتق و  زا  ار  وا  نم  دـندرک  در  نارهوشب  دـندوب  هلماح  ناـنز  نآ  رثکا 
نآب هک  متـس  ملظ و  هلیـسوب  وا  هکنآ  اب  دـیمان  رفاک  ار  هلبق  لها  دـیئامنیم  عنم  تعامج  نآ  لاتق  زا  ارم  نآ  تهجب  دـینابرهم  نارفاک  اب  امش 
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مامت ياطخ  ماـنالا  دیـس  نید  ماـکحا  عیارـش و  رد  وا  مادـم  هتـسویپ و  دوب و  يرحا  قیلا و  یلوا و  قحا و  ورب  مسا  نیا  قـالطاب  درک  مدرم 
هک دومرفیم : ربنم  يالاب  رد  هچنانچ  دوب  دوخ  ظلغ  رب  لئاق  دومنیم و  ریذنلا  ریـشبلا و  یبن  عرـش  رماوا  رد  ریـصقت  نواهت و  هشیمه  درکیم و 

يور زا  هن  دوب  تتلف  يور  زا  رکب  یبا  اب  تعیب  تعاطا و  ارم  هولتقاف  اـهلثم  یلا  مک  اـعد  نمف  اهرـش  هَّللا  یقو  ۀـتلف  رکب  یبـأل  یتعیب  تناـک 
تعیب نیا  لثمب  ار  امش  یسک  رگا  درادهاگن و  تیوریب  تعیب  نیا  لثم  رـش  زا  ارم  تزعلا  ّبر  ترـضح  تنطف و  ریبدت و  تیور و  رکف و 
تعیب زا  رایـسب  هک  دیدرگ  نشور  حیال و  نیب و  رهاظ و  وا  مالک  نیزا  تسا  لالح  وا  نتـشک  هک  دیناسر  لتقب  ار  وا  دنک  تلالد  توعد و 

دینادرگ رهاظ  دوخ  نابز  زا  رگید  یعمج  رجاهم و  راصنا و  رـضحم  رد  رتنـشور  تیاغب  نیزا  مالک  دوب و  ریحتم  نامیـشپ و  رکب  یباب  دوخ 
نانخـس نیا  ریغ  مدوبیم و  وا  هنیـس  رد  يوم  کی  تانـسح و  زا  هنـسح  کـی  نم  شاـک  هک  تفگیم   476 ص : ج2 ، جاجتحالا ، هچنانچ 

دنچ و يزیچ  يروش  رما  باب  رد  و  درکیم : نایب  نیئآ  تلم و  ماکحا  عیارش و  عقاو  هکلب  نید  رد  دکؤم  ججح  ضرغ  ضقانم  هک  ناهنپیب 
رهاظ دابعلا  قالخ  ناگدنب  رب  دانع  یغ و  داحلا و  ملظ و  دقع  وا  لمهم  لمع  نآ  زا  هک  دومن  دنسپ  رایتخا و  دنزگ  داسف و  رب  دنسپان  دیکأت 
چیه رب  هک  تسویپ  حوضوب  یعونب  ملاع  لها  رب  وا  لاح  تقیقح  دنتـسناد و  مد  ناـمه  رد  مهبم  رما  نآ  رد  ار  وا  هدارا  مدرم  هکنآ  اـت  دـش 

یعس و نیلسرملا  یبن  تما  هکنآ  زا  دعب  دنامن و  رتتسم  یفخم و  ریشبلا  دّیـس  تّما  رب  وا  ررـض  داسف و  عقوم  عضوم و  هربخ  لقع و  بحاص 
هک دینادرگ  رطضم  مدرم  رب  رما  راک و  هبترمب  موقلا  ثلاث  دندرک . تعیب  هدومن  مامـشتسا  ناشیا  نیمیـس  تعباتم  تعیابم و  رد  ار  وا  مامتها 

اذهل دنتـشادن  وا  هعیذب  هفینع  تاعرتخم  هعینـش و  تکرح  تشادرب  تردـق  لمع و  ءوس  لعف و  يدـب  رب  تقاط  ربص و  الـصا  تعامج  نآ 
وا لتق  باب  رد  تما  هک  تنایخ  هلیـسوب  سپ  دنتـشادرب . نایم  زا  ار  وا  رگد  کـی  یعـسب  دنتـشامگ و  وا  لـتق  رب  هکلب  عفد  رب  تمه  ـالجعم 

عیـسو نادـیم  دـندومن . ناشیا  اب  قاـفن  رفک و  قاقـش و  ملظ و  رب  تقفاوم  هک  یعمج  ناـقفانم و   477 ص : ج2 ، جاجتحالا ، يارب  دـندرک 
الیتسا هلیسوب  تکرح  داسف و  نآ  لثم  هبقاعلا  میخو  هفیاط  نآ  تساوخ  بلط و  تهج  هب  تعدب و  بابرا  يارب  تفلاخم  يوپاکت  هطـساوب 

ّبر ترضح  هک  تسا  تلهم  مایا  مامتا  تهج  زا  نآ  تّدم  يدامت  هجو  دوب و  دهاوخ  مادتـسم  جهن  نیرب  یتدم  دیـسر و  مهب  تما  رما  رب 
رّرقم سک  ره  يارب  زا  سپـس  دومن  لـجؤم  بوتکم  سدـقا  دزیا  ترـضح  هچنآ  هکنآ  اـت  دومن  تمحرم  بجاو و  ناطیـش  يارب  زا  تّزعلا 
ناشیا هچنآ  زا  ددرگیم  حضاو  نیدیب  هرفک  رب  نیلسرملا  دیس  لوسر  لوق  تیقح  َنیِِرفاْکلا و  یَلَع  ُلْوَْقلا  َّقِحَی  َو  دسر : سک  نآب  دینادرگ 
دینادرگ قّقحم  نیبم و  ّقح  باتک  رد  قلطم  رداق  ترـضح  هک  قح  هدعو  ینعی  دومن  هدعو  هفیاط  نآب  ُّقَْحلا  ُدْعَْولا  َبَرَْتقا  َو  نومـضمب : ار 

ْمِِهْلبَق ْنِم  َنیِذَّلا  َفَلْخَتْسا  اَمَک  ِضْرَْألا  ِیف  ْمُهَّنَِفلْخَتْسََیل  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  ْمُْکنِم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َدَعَو  هک  دومرف : هچنانچ  ددرگ  کیدزن 
هک رهاظ  رذع  هطـساوب  رمألا  بحاص  دنامن و  یقاب  يزیچ  مسر  ریغب  نآرق  زا  مسا و  ریغب  مالـسا  زا  هک  دـش  دـهاوخ  عقاو  ماگنه  رد  نیا  و 

برقا هک  ره  هک  تسیدحب  رمألا  بحاص  ترضحب  تبسن  ترـصن  بابرا  تلق  دش و  دناوتن  رهاظ  هتـشگ  بیاغ  تسا  رـصان  نیعم و  یمک 
بهاو ترـضح  هک  ینامز  رد  تسا و  ضغب  بابرا  زا  ضغبا  توادـع و  دـشا  وا  دـشاب  ناشیاب   478 ص : ج2 ، جاجتحالا ، تبـسن  نامدرم 

نآ تسد  رب  نیلسرملا  دیـس  ترـضح  نید  راهظا  نآ  رد  دشاب  هدیدن  ار  اهنآ  يدحا  چیه  هک  يرکـسعب  دنادرگ  يوقم  دیؤم و  ار  وا  ناّنم 
َنوُکِرْشُْملا و َهِرَک  َْول  َو  ِهِّلُک  ِنیِّدلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل  هک  دیامرف : هچنانچ  دیامن  نیئآ  للم و  ریاس  رب  نیعمجا  مهیلع  هَّللا  مالـس  نیموصعملا  متاخ 

کلام ترـضح  هکنآ  اب  دراد  وا  مول  رازآ و  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  نیّیبنلا  دیـس  نیجهت  رب  تلالد  هک  باطخ  باـب  رد  هچنآ  اـما 
ّبر ترـضح  هک  تسنآ  هجو  دومن  باهو  دزیا  لسر  ایبنا و  یمامت  زا  بآمتلاسر  نآ  تیلـضفا  نایب  راهظا و  باطتـسم  باتک  رد  باـقرلا 

هچنانچ دومن و  نایع  حضاو و  نآرق  رد  ار  نآ  قیاقح  هچنانچ  دـینادرگ : نیکاب  نمـشد  ار  نیکرـشم  نیلـسرم  ایبنا و  همه  يارب  زا  نیملاعلا 
قاقش و بابرا  زا  ترضح  نآ  تقشم  تنحم و  دوب  تدایز  لسر  ایبنا و  ریاس  زا  هزعلا  ّبر  دزن  رد  همحرلا  یبن  ام  ربمغیپ  تلزنم  تلالج و 

ترضحب دانع  بابرا  نآ  تواقش  ماگنه  رد  هذاعتسا  هفیاط  نآ  زا  هراومه  ترضح  نآ  هک  دندوب  وا  توبن  عفد  بیذکت و  یپ  رد  هک  قافن 
دهج و ناشیا  رب  ملاع  دیس  هچنآ  ضقن  یپ  رد  ضقانم و  هراکم و  رد  هبقاعلا  میخو  هفیاط  نآ  هتـسویپ  دوب و  تدایز  زین  دومنیم  دوبعم  دزیا 

لوسر يوعد  لاطبا  رد  دندرکیم و  داجمالا  یبن  ترـضح  رب  دانع  قافن و  داحلا و  رفک و  تنواعم  دادما و  میاد  دـندوب و  يدومرفیم  مکح 
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یعـس و يور  زا  لاحم   479 ص : ج2 ، جاجتحالا ، یماـمت  لاوحا و  عیمج  رد  ترـضح  نآ  تنـس  تفلاـخم  تلم و  رییغت  لاـعتم و  بهاو 
هدرک لالجلا  وذ  هدیزگرب  نآ  يایصوا  باب  رد  ترضح  نآب  هک  يدهع  لاعتم و  دزیا  یبن  ترـضح  تعیب  زا  ار  مدرم  دندومن و  لاجعتـسا 

یعاد و مارـصنا و  رد  غلبا  يدـیکأت  يرما و  چـیه  ماـهم  نآ  ماـمتا  رد  مارم و  بلاـطم و  ماـجنا  رد  و  دـندومن : لاـقتنا  رگید  لاـحب  دـندوب 
روکشملا یبن  یـصو  زا  ار  مدرم  اذهل  دنتـسنادن  مرکالا  یبن  نآ  یـصو  تالاوم  زا  مانا  ندینازیرگ  ریفنت و  زا  دوخ  ماجرفان  سفن  شهاوخ 

باتک لیدـبت  رییغت و  دـصق  دـندرک و  تلالد  ارغا و  وا  ضغب  توادـعب و  ار  تما  هکلب  دـندینادرگ  روجهم  دودـصم و  وا  تعباتم  زا  ّدر و 
متاخ يایصوا  ّلج و  ّزع و  يایلوا  لضفلا  ولوا  لضف  طاقسا  فیرحت و  هدومن  هدروآ  ناشیاب  بآمتلاسر  ترضح  هک  باهو  دزیا  ترـضح 

دندومن دـناهدرک  متـس  روج و  ملظ و  یغب و  رد  هملظ  نآب  تقفاوم  هک  رگید  یعمج  رفک و  بابرا  رفک  رب  تلـالد  هچنآ  فذـح  لـسرلا و 
هک دومرف : هچنانچ  دوب  داسف  باحـصا  داسفا  وتع و  داحلا و  ملظ و  دانع و  لها  لاوحا  قیاقح  رب  ملاـع  فقاو و  داـبعلا  بر  ترـضح  نکیل 

روتـسم ام  رب  نانیاخ  نآ  لاح  دنیامنیم  داسف  داحلاب و  لیم  ام  تایآ  رد  هک  تعامج  نآ  ینعی  اْنیَلَع  َنْوَفْخَی  اِنتایآ ال  ِیف  َنوُدِْحُلی  َنیِذَّلا  َّنِإ 
باتک بآم  تلاسر  ترـضح  تافو  زا  دـعب  ِهَّللا و  َمالَک  اُولِّدَُـبی  ْنَأ  َنوُدـیُِری  هک  دـیامرفیم : رگید  لحم  رد  ّلج  ّزع و  زین  تسین و  ناهنپ  و 
هدروآ باهو  دزیا  یحولا  نیما  لیئربج  هک  یعونب  خوسنم  خـسان و  هباشتم و  مکحم و  لیزنت و  لیوأت و  رب  لمتـشم  لماک  باـقرلا  کـلام 

هفیاط  480 ص : ج2 ، جاجتحالا ، نآ  دزن  نوچ  دوبن  طقاس  امهریغ  مـال و  فلا و  لـثم  مـالک  نآ  یجهت  فورح  زا  فرحکی  الـصا  دوب و 
نایلات هک  نیقی  تسا و  هدرک  رهاظ  نیب و  مالک  نآ  رد  لطاب  قح و  يامسا  لداع  دحاو  ترـضح  هکنآ  رب  دندش  فقاو  دش و  رـضاح  مائل 

رطاخ و رد  هچنآ  رب  علطم  هنیآ  ره  دـندرگ  فقاو  نآ  قیاقح  رب  نوچ  یناحبـس  نمیهم  تاکرب  اب  تایآ  ناظفاح  ینابر و  ماظن  زجعم  مالک 
ینغتسم نیزا  تسین و  باتک  نیاب  جایتحا  تسا و  یفاک  تسا  ام  دزن  رد  هچنآ  ار  ام  هک  دنتفگ : دندرگ  هتشگ  مّمصم  تعامج  نآ  ریامض 

نآ َنوُرَتْشَی و  ام  َْسِئبَف  اًلِیلَق  ًانَمَث  ِِهب  اْوَرَتْشا  َو  ْمِهِروُهُظ  َءارَو  ُهوُذَـبَنَف  تسا  یلاعت  بجاو  باتک  رد  هچنآ  تساـجنیا  زا  میترخآ و  اـیند و  رد 
رب دنتـشگ  رطـضم  دنتـسنادیمن  ار  نآ  لیوأت  هچنآ  زا  هّینید  بادآ  میلعت  هیعرـش و  لیاسم  یـضعب  دورو  هطـساوب  نآ  زا  دعب  نوچ  تعامج 

مکح ناشیا  يدانم  سپ  ددرگ  میاق  ناشیا  میالمان  رفک  مئاـعد  هک  یجهن  نآ  رب  دوخ  شیپ  زا  نآرق  فیلأـت  فیرحت و  نیمـضت و  عمج و 
هلوسرم هموتخم  ینامسآ و  هلزنم  هموقرم  تاکرب  اب  تایآ  زا  هیآ  هک  ره  دزن  رد  هک  دنک  ادن  رجاهم  راصنا و  یمامت  رضحم  رد  هک  دندرک :
یضعب اب  دوخ  سفنب  سک  نآ  دندرک  رضاح  دوب  اهنآ  کی  ره  شیپ  رد  هچنآ  هکنآ  زا  دعب  دنادرگ  رضاح  دشاب  دوجوم  یناحبـس  نمیهم 

قـسن رایتخا  رطاخ و  قفو  رب  نآرق  عمج  فیلأت و  ماظن و  لکوم  دندومن  تزعلا  بر  يایلوا  توادـع  رد  تعامج  نآ  اب  تقفاوم  هک  رگید 
نآ تشادرب  تشاد  نامرجم  نآ  يارتفا  زیمت و  لالتخا  رب  تلالد  تناطف  تیارد و  بحاص  لمأتم  رب  هک  نآرق  زا  هچنآ  دـندومن و  ریاـمض 
زا دوب  نایع  رهاظ و  نآرق  رد  نادّرمتم  نآ  تواقـش  توادع و  قافن و  رفک و  زا  هچنآ  481 و  ص : ج2 ، جاجتحالا ، دندومن : طاقسا  هورگ 
رب دـندرک و  تدایز  هیربلا  قلاخ  مالک  رد  تعامج  نآ  تسا  رهاظ  نیب و  نآرق  رد  رفانت  رکانت و  زا  هچنآ  لاـحلا  دـندومن : نآ  كرت  نآرق 

هکلب ِْملِْعلا  َنِم  ْمُهُغَْلبَم  َکـِلذ  دومرف : هچناـنچ  دوب  اراکـشآ  حوضو و  لاـمک  رد  ماـئل  یعمج  نآ  هعینـش  تکرح  نیا  مـالع  دزیا  ترـضح 
یبن رب  ءارزا  زا  یلاعت  بجاو  باتک  رد  ادتبا  هکنآ  تسا و  راکشآ  فشک و  تیاهن  رد  راصبالا  ولوا  رب  رارشا  نآ  راوع  ارتفا و  نیا  تقیقح 

َنُولوُقََیل و  تفگ : هچنانچ  دینادرگ : نیبم  حضاو و  نیلـسرملا  دیـس  رب  زین  ار  نآ  نیملاعلا  ّبر  ترـضح  نیدـحلم  هقرف  زا  دومن  یفطـصملا 
دومرف نایب  دومن  دنتـساوخ  وزا  دـعب  ثادـحا  مالک و  رد  هچنآـب  لـسرلا  متاـخ  هطـساوب  ّلـج  ّزع و  ترـضح  زین  ًارُوز و  َو  ِلْوَْقلا  َنِم  ًارَْکنُم 

ُهَّللا ُمِکُْحی  َُّمث  ُناْطیَّشلا  یِْقُلی  ام  ُهَّللا  ُخَْسنَیَف  ِِهتَِّیْنمُأ  ِیف  ُناْطیَّشلا  یَْقلَأ  یَّنَمَت  اذِإ  اَّلِإ  ٍِّیبَن  َو ال  ٍلوُسَر  ْنِم  َِکْلبَق  ْنِم  اْنلَـسْرَأ  ام  َو  تفگ  هچنانچ 
تما نایم  رد  نایغط  توادـع و  ياقلا  ناطیـش  نوچ  هکنآ  ّالا  وت  زا  شیپ  تسین  رواد  نمیهم  يایبنا  زا  ربمغیپ  چـیه  دـمحم  اـی  ینعی  ِِهتاـیآ 

زا هقـشملا  راد  نیرد  دوخ ، تما  زا  قاقـش  درمت و  قاـفن و  قوقع و  نیا  تیؤر  زا  دـعب  قـالخ  دزیا  لوـسر  نآ  کـی  ره  تخادـنا  ناـشیا 
ۀـماقالا و رادـب  لاقتنا  دانع  جـنر و  رب  لمتـشم  يارـس  نیزا  دوخ  تقرافم  ياّنمت  اعد  عّرـضتب و  اعدتـسا  سامتلا و  هیطعلا  بهاو  ترـضح 
مول و مذ و  تسروکذـم و  دـش  لزان  بآمتلاسر  ترـضحب  هک  باتک  نیرد  باهو  دزیا  ناگدـیزگرب  لاوحا  قیاقح  هچنانچ  دومن  ۀـحارلا 
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اّما تسا  روطـسم  موقرم و  دندومن  راهظا  تزعلا  بر  نایعاب  تبـسن  توادع   482 ص : ج2 ، جاجتحالا ، هلیـسوب  هک  موق  نآ  نعط  حدـق و 
لوبق تعاـمج  نآ  اذـهل  هدومن  بولـسم  وت  تما  راربا  ياـیلوا  زا  قاـفن  درمت و  قاقـش و  قوقع و  نآ  راـصبالا  بوـلقلا و  بلقم  ترـضح 
ناشیا بولـسم  تبحم  بولق  هک  داسف  بابرا  يالهج  ناقفانم  فالخب  دـندومرفن . داـنع  داـحلا و  لـها  نآ  داـسف  هب  شوگ  هکلب  دـندومنن 

لالض و زا  دوخ  يایلوا  تیامح  یلاعت  بجاو  ترضح  ینعی  ِِهتایآ  ُهَّللا  ُمِکُْحی  َُّمث  نایصع : توادع و  نایغط و  درمتب و  تسا  لیام  هتـسویپ 
ُّلَضَأ ْمُه  َْلب  هک : دومرف  هچنانچ  دیامن . ماعنا  کلس  رد  لخاد  ار  مائل  نآ  هک  دشن  یـضار  یلاعت  يادخ  هک  نایغط  رفک و  لها  زا  ناودع و 
قیدنز يا  دندرگ . تلالض  قافن و  لها  کلس  رد  طرخنم  لخاد و  تلاسر  ترضح  تّما  نیّبحم  هک  دوش  یضار  فیطل  دزیا  فیکف  اًلِیبَس 

وت رب  تعیرـش  رد  هچنآ  وت  هک  نادـب  یئامنلمع ، هدـیمهف  بوخ  هرخآ  یلا  هلوا ، نم  ار  نآ  قیاقح  هک  دـیاب  مدرک  نایب  وت  يارب  نم  هچنآ 
بجاو وت  لاحب  تبـسن  هچنآ  زا  هداـیز  هکلب  يدرکن  كرت  يدرگ  ملاـع  فقاو و  نآ  یعقاو  قیاـقحب  نکیل  يدومن  لاؤس  هک  دوب  بجاو ،

مدرک راصتخا  راهظا و  وت  رب  هچنآ  زا  هدایز  لمحت  طبـض و  رادـتقا  تردـق و  ارت  هک  اریز  مدرک  راصتقا  وت  رب  نم  نکیل  يدومن  لاؤس  دوب 
نآ هب  نیبغار  تلق  یکی  تسا  زیچ  ود  نآ  ریسفت  یمامت  نایب  مدع  هجو  تسا و  رایسب  زا  كدنا  ریسفت  نآ  مدرک  ریسفت  هچنآ  نم  تسین و 

سوهب و هک  لـماح   483 ص : ج2 ، جاجتحالا ، سمتلم و  بغار  هک  اریز  نآ  یماـمتب  تسا  ناـمدرم  رـشاعم  لـمحت  تردـق و  مدـع  مود 
، تسا بابلالا  ولوا  تهجب  باطتـسم  غالب  مدرک  ناـیب  وت  هطـساوب  هک  نآ  زا  لـقا  رد  هکلب  مدـیدن  دـیامن  اعدتـسا  لاؤس و  سفن  شهاوخ 

تابوثمب روکـشم و  وت  یعـس  هک  دـیما  تسا  هدنـسب  یفاک و  ارم  مدومن  عامتـسا  امـش  زا  نم  هچنآ  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  ای  تفگ : لیاس 
ترـضح زا  قفاو  لمأ ، قثاو و  ءاجر  يدـیناهرب  کفا  غورد و  تلالـض  زا  كرـش و  تیاوغ  زا  ارم  هک  اریز  يدرگ  روجأـم  هیورخا  هلیزج 

تیحت و تمحر و  و  ریدـق ، ءیـش  لک  یلع  هنا  داراد  مادتـسم  همحرلا  یبن  ناعباتم  نابحم  قرافم  رب  ارت  تیاـنع  لـظ  هکنآ  قداـص  بهاو 
تانیب تاحـضاو و  تالالد  باحـصا  هک  وا  لآ  دـمحم و  تایرب  مالعا  تایادـه و  راونا  رب  رهاظ  نطاب و  رخآ و  لوا و  رد  تینهت  دورد و 

نوچ هک  تسلوقنم  يورم و  تسا  تاور  تاقث  زا  هک  هتابن  نب  غبصا  زا  اریثک ..  اریثک  امیلست  مّلس  داب و  دناتایرب  رشاعم  هطـساوب  تاحئال 
مالـس هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  نامزلا  رخآ  لوسر  قحب  یـصو  نانم و  دزیا  یلو  ترـضحب  نامدرم  ربتعم  نامثع  لتق  زا  دـعب 

نآ درب  دینادرگ و  دوخ  كرات  تنیز  كرابم  رس  رب  ار  ردقلا  لیلج  ربمغیپ  همامع  زور  نآ  رد  رورـس  نآ  دندرک  تعیب  نایدلا  کلملا  هَّللا 
نایعا اب  دـیدرگ و  نیقیلا  یبن  فیـسب  دـلقتم  نیلـسرملا و  دیـس  نیلعنب  لعنتم  دومن و  شود  لاب و  رویز  ار  شوه  تفرعم و  بحاص  لوسر 

ياپ دمآ  ربنم  کیدزنب  نوچ  دندروآ و  رـشبلا  دیـس  ترـضح  دجـسمب  يور  دـندوب  رـضاح  رـضحم  نآ  رد  رثا  نآ  رد  هک  رجاهم  راصنا و 
ناحبـس تشارفارب  تاومـس  عبـس  قوف  ام  رب  تاهابم  رخف و  رـس  ربنم  لحم  نآ  رد  تشاذگ  رثأ  ضیف  ناکم  نآ  جرادـم  جراعم  رب  كرابم 
كرابم ياپب  میثلت  لیبقت و  هطـساوب  رـسارس  ناشن  تنج  ناینب  نآ  راجحا  تشخ و  ره  هک   484 ص : ج2 ، جاجتحالا ، تشاد  نآ  ياج  هَّللا 

لاح ناسلب  دیدرگ  دعستسم  فرشم و  تداعس  نآ  كاردا  فرـش  هلیـسو  هب  ناشن  ضیف  ناکم  نآ  نوچ  دندشیم  ناحبـس  بهاو  یلو  نآ 
وت هک  لازی  بهاو ال  لوسر  ترضح  ياجنیا  تداعس  ياپ  كاخب  لاعتملا  کلملا  یلو  ای  هک  دومن  بآمتیالو  ترضحب  باطتـسم  باطخ 
بآ رب  میثلت  زا  ماهتـسم  نیا  یمورحم  سأی و  ماگنه  زا  هک  تسا  مسق  دوب  نم  رجح  هراپ و  تشخ  ره  رظن  رهاوجلا  لحک  هکلب  رـصب  يانب 

رد مادم  ماوعا  روهـش و  نیا  یمامت  يدامت  رد  دید  مماکتـسود  دعـستسم و  امـش  مادـقا  لیبقت  فرـشب  هک  مویلا  ات  مالع  دزیا  لوسر  مادـقا 
یلع و  دوب : لاصآلا  ودغلاب و  لاوحا  تاعاس و  یگمه  رد  لاکن  قاقش و  بابرا  بوکدگل  لالـض و  قافن و  باحـصا  لامیاپ  لاجم  عیمج 

نمیهم و یلو  نآ  هک  دوش  عقوم  بر  ای  هک  مدوب  دـصرتم  یعدتـسم و  لاوز  هب  هدنـشخب  ترـضح  زا  ار  یلامأ  یناما و  لوصح  لاـح  لـک 
زا هک  مدینـش  راتخملا  یبن  زا  هدایز  راب  رازه  نم  هک  اریز  درآ  نورب  ملاظ  ره  مدق  تحت  زا  ارم  دراذگ و  نم  هدید  رب  مدق  ننملا  وذ  یـصو 

رکـش تسا  رفاک  ملاـظ و  سک  نآ  دراذـگ  ربنم  نیرب  ياـپ  نسحلا  وبا  يا  وت  زا  ریغب  نم  زا  دـعب  هک  ره  هک  دومن  ناـیب  ناـشن  زجعم  ناـبز 
كالفا هعبس  قوف  امب  ار  كاخ  تاعطق  نیا  تاهابم  رخف و  رس  يدینادرگ و  صالخ - لاهج  هملظ  نیا  دگل  تحت  زا  ارم  لاحلا  هک  يادخ 

ربنم يالاب  هب  ردیح  نینمؤملا  ریما  نوچ  اما  مدش  نارماک  دوخ  تمه  ياهتنم  رب  ادخ  زا  مدرک  بلط  هچ  ره  هک  ادخ  رکـش  تیب : يدـیناسر 
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دوشگ و كرابم  ناتشگنا  هَّللا  یلو   485 ص : ج2 ، جاجتحالا ، نآ  هاگنآ  تفرگ  رارق  نوچ  تسشنب و  تداعسب  یتعاس  دمآ  رب  رـشبلا  دّیس 
هورگ يا  ینعی  ینودقفت  نا  لبق  ینولس  سانلا  رشعم  تفگ : تشادرب و  زاوآ  نآ  زا  دعب  تشاذگ  دوخ  نطف  ملع و  زا  ّولمم  نطب  لفـسا  رب 

لامکب مکـشب  هراشا  دیئامن و  لاحلا  دـیبای  دوقفم  ارم  هکنآ  زا  لبق  دـیراد  رتتـسم  دوخ  ریامـض  رطاخ  رد  هک  لاؤس  عون  ره  نم  زا  نامدرم 
زا هک  ندـیناشچ  هچ  یندـیناشچ و  دـیناشچ  ارم ، هک  تسا  باهو  دزیا  لوسر  باعل  ّرقم  نیا  ملع و  ناـکم  نیا  هک  دومرف : هدرک  دوخ  ملع 

قدص تاملک  نیا  رارکت  زاینیب  دزیا  یلو  نآ  زاب  دـیدرگ ، نایع  فشکنم و  نم  رب  ناسحا  تیانع و  نیا  هلیـسوب  نیرخآ  نیلوا و  ملع  نآ 
ره زا  نم  نادجو  مدع  نادقف و  زا  لبق  سانلا  رـشعم  يا  ینعی  دومن  نیرخآلا  نیلوالا و  ملع  يدـنع  ّناف  ینودـقفت  نا  لبق  ینولـس  بامیس 
هچ ره  دیـسرپب  تسا  نیبـم  حـضاو و  نم  دزن  رد  نیرخآ  نیلوا و  ملع  هـک  اریز  دـیئامن  لاؤـس  نـم  زا  دـیهاوخ  هـک  ناـهنپ  یفخم و  هنوـگ 

هدافتـسا يارب  هداس  هدافا و  دنـسم  يارب  رگا  هک  تسا  دنگوس  ارم  ملاع  يادخب  هَّللا  اما و  هک  دومن : دای  مسق  جهن  نیاب  نآ  زا  دعب  دـیهاوخ 
کی ره  مالـسلا  مهیلع  هفلاس  لسر  ءایبنا و  مما  زا  مانا  فیاوط  فانـصا  مریگ و  مارآ  هتـسشن  ماقم  نآ  رد  نم  هک  ماگنه  رد  سپ  دنراذگب 
هتـشگ لزان  نیـشیپ  مایا  لسر  نیقباس و  يایبنا  کی  ره  هک  یناحبـس  زیزع  هلوسرم  هموقرم  ینامـسآ و  هلزنم  بتک  زا  دوخ  مارم  بلاـطم و 

ار ةاروت  لها  هچنانچ  مهد  يوتف  باوج و  تسا  ناشیا  يایبنا  تهجب  لسرم  هک  باـتک  ناـمهب  ار  ناـشیا  هفیاـط  ره  هنیآ  ره  دـنیامن  لاؤس 
نآرقب ار  ناقرف  لها  تعاـمج و  نآ  روبزب  ار  روبز  لـها  هفیاـط و  نآ   486 ص : ج2 ، جاجتحالا ، لیجناب  ار  لیجنا  لـها  ناـشیا و  تاروتب 

هک دنیوگ  دنهد و  نم  لوق  قدـص  رب  تداهـشب  هدـمآ  رد  قطنب  یلاعت  هَّللا  باتک  زا  بتک  ره  هک  یعونب  منادرگ  باجم  هداد  يوتف  ناشیا 
توالت ءاسم  حابص و  رد  امـش  ناصقن و  ةدایز و  ریغ  نم  داد  يوتف  یتسار  يور  زا  امـشب  ار  نامه  دومن  لازنا  ام  رد  یلاعت  دزیا  هچنآ  یلع 

رگا هک  دینادب  دومن  لاسرا  لازنا و  نآرق  رد  یلاعت  كرابت و  بجاو  هچنآ  قیاقحب  ملاع  هک  تسه  یـسک  امـش  نایم  رد  ایآ  دیئامنب  نآرق 
تمایق زور  ات  هچنآ  دبا و  ات  لزا  زا  نوکی  ام  ناک و  ام  قیاقحب  ربخم  علطم و  ار  امـش  نم  هنیآ  ره  دوبیمن  مالع  دزیا  مالک  رد  هیآ  کی  نآ 

ماما نآ  نوچ  تسا  ماّلع  بهاو  باتک  زا  هیآلا  ُِتْبُثی  َو  ُءاـشَی  اـم  ُهَّللا  اوُحْمَی  هیآ  نیا  مـالعا  عناـم  نکیل  منادرگیم  ددرگیم  رداـص  حـناس و 
نآ زا  تاملک  نیا  رارکت  هکنآ  مالک  هصالخ  ینودـقفت  نا  لبق  ینولـس  ساّنلا  رـشعم  تفگ : يرخا  دـعب  ةرک  دـیناسر  مامت  اب  مالک  مانالا 

دینایور نیمز  زا  هناد  هک  يادخب  هک  دومرف : نآ  زا  دعب  تانیاک  دیس  تما  عیمج  رب  تسا  تایآ  تجح و  مامتا  هطساوب  تایربلا  قلاخ  یلو 
رد نآ  ایآ  هک  هیآ  ره  تقیقح  زا  دیئامن  لاؤس  نم  زا  رگا  هک  دیناهر  نارین  باهتلا  هرارـش  زا  تعاط  یگدنب و  هلیـسوب  ار  دوخ  ناگدـنب  و 

خـسان و هب  میامن و  مالعا  امـشب  تسا  هیرفـس  ای  هیرـضح  ای  هیندـم  ای  هیکم  هیآ  نآ  هکنآ  ای  هتـشگ  لزان  نانم  دزیا  دزن  زا  زور  رد  اـی  بش 
ياپ رب  نییزت  مرا  نیرق  تشهب  سلجم  راضح  زا  يدرم  انثا  نآ  رد  مهد ، ربخ  ار  امش  تایآ  لیزنت  لیوأت و  رب  هباشتم و  مکحم و  خوسنم و 

باوج رد  ترضح  دیئامنیم ؟ هدهاشم  نایع  هدیدب  دوخ  راگدرورپ  امش  ایآ  نینمؤملا  ریما  ای   487 ص : ج2 ، جاجتحالا ، تفگ : تساوخ و 
زین ار  وا  دومن  لاؤس  هیناـث  هّرک  باـب  نآ  رد  لـئاس  نوچ  میاـمنن  منیبن  هک  یئادـخ  تعاـطا  ّتیدوبع و  تعاـط و  یگدـنب و  نم  هک  دومرف 
نیا رد  ینودقفت  نا  لبق  ینولـس  دومرف : نآ  زا  دعب  دینادرگ  باجم  تفای  ریرحت  تمـس  اقباس  وا  لاؤس  لاح و  تقیقح  هک  یلئاس  باوجب 
رافغ بهاو  ترـضح  هک  یلمعب  نک  تلالد  نینمؤملا  ریما - ای  تفگ  تساخ و  رب  لازی  دزیا ال  یلو  نآ  سلجم  ياـصقا  زا  یـصخش  لاـح 
دوخ رب  نآ  زا  سپ  مهفب و  ونـشب و  تفگ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دیامن  رامـش  باسح  ماگنه  رد  ران  باذـع  زا  تاجن  نآ  هلیـسوب  ارم 

تورث و بحاص  ینغ  مّود  لدع  قدص و  جهنم  رب  دوخ  ملعب  لمعتـسم  قحب و  قطان  ملاع  یکی  تسا  سک  هسب  مئاق  ایند  هک  نادرگ  نیقی 
هک یتقو  رد  سپ  جایتحا  رقف و  رب  رباص  ریقف  مّیس  دنکن . لاوحا  زا  لاح  چیه  رد  لاعتم  يادخ  نید  لها  رب  دوخ  لامب  لخب  الـصا  هک  لانم 

راوشد و تیاغب  رما  راک و  تقو  نآ  رد  ینعی  روبثلا  لـیولاف و  لاـح  نآ  رد  دـننکن  رقفب  ربص  ریقف  لاـمب و  لـخب  ینغ  ملع و  ناـمتک  ملاـع 
بیرق دـندرگ و  ّمذ  مؤل و  قحتـسم  ملاع  دزیا  ترـضح  دارم  فالخ  لاعفا  باکترا  هطـساوب  یگمه  مد  نآ  رد  مدرم  ایئوگ  دـسر و  رـسعب 

ددرت ترثکب  رورغم  هک  دیاب  لیاس  يا  دنیامن  نایصع  رفکب و  تعجارم  نامیا  مالسا و  زا  دعب  نامز  نآ  رد  ناهج  راد  نیا  لها  هک  تسنآب 
مـسج قافتا  هک  اریز  دیدرگن  دشاب  مارآیب  قرفتم و  تعامج  نآ  ياهلد  دوب و  مایتلا  اب  عمجب و  ناشیا  داسجا  هک  موق  تعامج  دجاسم و 
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لیم هکنآ  ینعی  دهاز  اما  رباص  بغار و  دـهاز و  دناتفـص  هسب  ناهج  نیرد  نامدرم  رـشعم  هک  نادـب  تسا  حّوبـس  دزیا  هدیدنـسپ  حور  و 
يانمت رگا  هک  تسا  یـسک  رباص  دوشن و  نوزحم  دراذگب  رگا  دنکن و  يداش  درآ  واب  ور  ایند  رگا  هک  سک  نآ  وا و  دـنکن  ایند  فراخزب 

نآ روصت  زا  ار  لد  هکلب  رود  دوخ  سفن  زا  ار  سوه  یعاود و  نآ  هدومن  روما  يدـب  بقاوع  رکف  روفلا  یف  دـنک  روـطخ  وا  لد  رد  يزیچ 
لیـصحت مارم  دصقم و  یگمه  نوچ  ار  وا  ماجنارـسیب  يایند  تایهتـشمب  لیام  بغار و  اّما  488 و  ص : ج2 ، جاجتحالا ، دـنادرگ . روفنم 

سپ تفگ : نینمؤملا  ریما  هاگنآ  درادن  مارح  لالح و  هجو  زا  دوخ  یّنمت  هب  ندیـسر  ندرک و  ادیپ  زا  كاب  الـصا  تسا  ماقم  نیا  فراخز 
نآ دـنچ  ره  دـیامرف  اّربت  یلاعت  هَّللا  ءادـعا  زا  دـیامن و  ّالوت  واب  هدومن  یلاعت  يادـخ  یلو  يوسب  رظن  هک  تسنآ  نامز  نیرد  نمؤم  تمالع 

یسک رگید  دش و  بیاغ  لیاس  هاگنآ  سپ  یتفگ  تسار  هک  هَّللا  نینمؤملا و  ریما  ای  تفگ : لیاس  دشاب  نمؤم  نآ  کیدزن  شیوخ  نمـشد 
مانالا ماما  دوب ؟ هک  نآ  هَّللا  یلو  ای  هک  دندومن  مالعتـسا  وا  لاح  تقیقح  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  نوچ  دـیدن  ار  وا 
تسا مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تیاور  باحصا  هک  هتابن  نب  غبـصا  زا  زین  و  مالـسلا . ریخ و  مامت  تسنیا  دوب  رـضخ  مردارب  نآ  هک  دومرف :

دمح رب  لمتـشم  هک  هبطخ  اـم  يارب  هفوک  دجـسم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  مـالعلا  کـلملا  یلو  يزور  هک  تسیورم : لوقنم و 
امـش ياهلد  هچ  ره  نامیا و  مالـسا و  ناکرا  لاؤس  نم  زا  نامدرم  رـشعم  يا  هک : دومرف  هاگنآ  دومن  دوب  وا  ءانث  یلاعت و  كرابت و  يادـخ 

زا وا  هلئـسأ  زا  یـضعب  هک  ءاوکلا  نبا  ءانثا  نآ  رد  تسا  رایـسب  ملع  نم  بناوج  فارطا و  رد  هک  اریز  دـیئامن  ددرگ  نامداش  جـهتبم و  نآب 
تـسیچ ًاْورَذ  ِتایِراَّذـلا  َو  هیآ  ینعم  نینمؤملا  ریما  اـی  : » تفگ تساوخ و  ياـپ  رب  دـش  روطـسم  روکذـم و  اـقباس  هبوجا  یلاـعت و  هَّللا  یلو 

هیلع یلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  تسیچ  ًاْرقِو  ِتـالِماْحلاَف  ینعم  هک  دیـسرپ  هاـگنآ  تسحاـیر  زا  تراـبع  تاـیراذ  هک  : » دوـمرف ترـضح 
ًارُْـسی ِتایِراْجلاَف  ینعم  هک  دیـسرپ  ءاوکلا  نبا  تسا  بآ  رپ  مامغ  باحـس و  أرق  تالماح و  هک   489 ص : ج2 ، جاجتحالا ، دومرف : مالسلا 

ارما تامـسقم  هک  دومرف : ماـنالا  ماـما  تسیچ  ًاْرمَأ  ِتاـمِّسَقُْملاَف  ینعم  تفگ : ءاوکلا  نبا  تسا  اـهیتشک  تاـیراج  تفگ  هَّللا  یلو  تسیچ 
یلو ترـضح  متفای  رگید  ضقانتم  ار  تایآ  ضعب  مالع  بهاو  ترـضح  مالک  رد  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  ای  تفگ  ءاوکلا  نبا  دناهکئالم .

تـسا رگید  ضعب  قدـصم  ضعب  قداص  رداق  باتک  داب  نایرگ  تگرمب  ترداـم  ینعی  کـما  کـتلکث  هک  دومرف : كراـبت  یلاـعت و  دزیا 
رطاخب هچنآ  هک  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  ترضح  دعب  تسین  رگید  تایآ  ضعب  ضقانم  قلاخ و  مالک  تایآ  یـضعب  الـصا 

رد ِبِراغَْملا و  َو  ِقِراشَْملا  ِّبَِرب  هک : دیوگیم  یلاعت  يادخ  هک  مدینـش  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریما  ای  تفگ  ونـشب  باوج  نک و  نایب  دسریم  وت 
ریما ِبِْرغَْملا ، َو  ِقِرْشَْملا  ُّبَر  هک  دیامرفیم : يرخآ  هیآ  رد  و  ِْنَیبِْرغَْملا ، ُّبَر  َو  ِْنیَقِرْـشَْملا  ُّبَر  هک  دیامرفیم : دراد  دزیا  ترـضح  رگید  هیآ 
نیا تفگ  دومن و  قرـشم  بناـج  هب  هراـشا  تسا  قرـشم  نیا  ءاوکلا  نبا  اـی  دنیـشنب  وـت  گرم  هب  ترداـم  هک : دوـمرف  ع )  ) یلع نینمؤـملا 
یلع ناتـسمز  قرـشم  هک  قیقحت  یتسردب و  نیبرغملا  ّبر  نیقرـشملا و  بر  یلاعت  يادخ  لوق  اما  درک و  برغم  فرطب  هراشا  تسبرغم و 

ار باتفآ  هک  نادب  براغملا  قراشملا و  ّبر  یلاعت  يادخ  لوق  اما  نآ و  دعب  باتفآ و  برق  زا  تسا  هدح  یلع  زین  ناتسبات  قرشم ، هدح و 
ص: ج2 ، جاجتحالا ، ریغب  هک  دـیامرفیم  بورغ  رگید  جرب  رد  دـیامنیم و  عولط  جرب  کـی  زا  باـتفآ  زور  ره  تسج  رپ  تصـش  دـصیس و 

قدـصب تاملک  نیا  نوچیب  ترـضح  یلو  زا  ءاوکلا  نبا  نوچ  ددرگن  رـسیم  بورغ  باتفآ و  عولط  اجنآ  زا  زور  نامه  رگید  لاس  زا   490
یلع نینمؤملا  ریما  تسا  رادقم  هچ  تفاسم  یلاعت  دزیا  مظعا  شرع  ات  امـش  مدق  عضوم  زا  نینمؤملا  ریما  ای  تفگ : دومن  عامتـسا  نوحـشم 

هک نادب  تنعت  يور  زا  هن  يامن  مهفت  میلعت و  يور  زا  یئامن  لاؤس  هکنآ  دیرگب  وت  گرمب  تردام  ءاوکلا  نبا  ای  هک  دومرف : مالـسلا  هیلع 
نبا روفلا  یف  ُهَّللا  اَّلِإ  َهلِإ  ال  هک : دـیوگب  صالخا  يور  زا  لئاق  هک  تسهار  رادـقم  نآ  نمیهم  ترـضح  مظعا  شرع  اـت  نم  مدـق  عضوم  زا 

هک دومرف  هَّللا  یلو  ترضح  تسیچ ؟ دیوگب  ُهَّللا  اَّلِإ  َهلِإ  هسّدقم ال  هملک  هک  یـسک  باوث  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  ای  تفگ  ءاوکلا 
ره ددرگ و  نازیر  نازخ  مایا  رد  تخرد  گرب  هچنانچ  دوش  نازیر  سک  نآ  ندب  زا  هانگ  هَّللا  ّالا  هلا  هک ال  دیوگب  صالخا  يور  زا  هک  ره 

نیا عامتسا  نوچ  حوبس  دزیا  هکئالم  فوفص  ددرگ و  حوتفم  تاومـس  باوبا  صالخا  يور  زا  هَّللا  الا  هلا  هک ال  دیوگب  مّود  هبترم  رد  هک 
هلا هک ال  دیوگب : صالخا  يور  زا  نمؤم  هدنب  میـس  هبترم  نوچ  دیناسر  میدـقتب  ّزعلا  ّبر  ترـضح  تلالج  تمظع و  تهج  زا  هبیط  هملک 
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هب ریگ  مارآ  وش و  نکاس  شرع  يا  هک : دیوگ  ناحبـس  دزیا  ترـضح  نامز  نآ  رد  دـیامن  زازتها  رد  عورـش  دـیآ و  تکرحب  شرع  هَّللا  ّالا 
یلو نآ  زا  دـعب  دـشاب . هَّللا  ّالا  هلا  لیاق ال  هّمذ  رد  هک  هانگ  ره  اب  مدـیزرمآ  ار  هبیط  هملک  هدـنیوگ  مریـصب  عیمـس  هک  نم  تلـالج  تّزع و 

هاگ ره   491 ص : ج2 ، جاجتحالا ، ینعی  ُهُعَفْرَی  ُحـِلاَّصلا  ُلَمَْعلا  َو  ُبِّیَّطلا  ُِملَْکلا  ُدَعْـصَی  ِْهَیلِإ  نآرق  هکرابم  هیآ  نیا  توالت  ناـنتمایب  بهاو 
سوق زا  ارم  هد  ربخ  نینمؤملا  ریما  ای  تفگ  ءاوکلا  نبا  ددرگ . مالع  دزیا  تمدخ  هب  عفترم  وا  مالک  لوق و  دوب  صلاخ  حلاص و  هدـنب  لمع 
سوق تسا و  ناطیـش  مسا  حزق  هک  اریز  يوگم  حزق  سوق  داب  نایرگ  وت  گرمب  تردام  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  حزق 

ریما ای  تفگ : ءاوکلا  نبا  دـسر . مهب  راگزور  لها  نایم  رد  رایـسب  یناوارف  ینازرا و  ددرگ  رهاظ  نآ  هلا  ترـضح  رماـب  هاـگ  ره  يوگ  هَّللا 
نآ دنیوگ و  ار  ناشکهک  جرش  تسا و  نامـسآ  رد  حرـش  نیا  تفگ  نایقتم  ریما  ترـضح  هد  ربخ  نامـسآ  هرجم  تقیقح  هب  ارم  نینمؤملا 

ع)  ) نینمؤملا ریما  ای  تفگ : ءاوکلا  نبا  دومن  نافوط  بآب  حون  موق  قرغ  ناحبـس  يادـخ  نآ  زا  تسنآ و  ریغ  قرغ و  زا  نیمز ، لـها  ناـما 
رـصبیب لدـیب  روک و  درم  نیا  ربـکا  هَّللا  ربـکا  هَّللا  ربـکا  هَّللا  هک  دومرف : رواد  دزیا  یلو  تسیچ  نآ  تسا  رهاـظ  نّیب و  رمق  رد  هک  یهاـیس 

َۀَیآ انْوَحَمَف  ِْنیَتَیآ  َراهَّنلا  َو  َْلیَّللا  اَْنلَعَج  َو  هک  دـیامرفیم : نآرق  رد  هنأـش  یلاـعت  بجاو  هک  يدینـشن  ءاوکلا  نبا  يا  دـسرپیم  هناروک  لـیاسم 
هطـساوب ار  زور  هیآ  مینادرگ  وحم  ار  لیل  هیآ  نوچ  تسا  هناگی  دزیا  تاـیآ  هناـشن و  زور  بش و  ینعی  ًةَرِْـصبُم  ِراـهَّنلا  َۀَـیآ  اـْنلَعَج  َو  ِلـْیَّللا 
باحصا دومرف  ردیح  نینمؤملا  ریما  رـشبلا  دیـس  باحـصا  زا  هد  ربخ  ارم  ع )  ) نینمؤملا ریما  ای  تفگ : مینادرگ ؟ رهاظ  تریـصب  لها  راصبا 

رذ وبا  زا  هد  ربخ  ارم  ع )  ) نینمؤملا ریما  اـی  تفگ : ءاوکلا  نبا  یئاـمنیم ؟ لاؤس  بآـمتلاسر  نآ  باحـصا  مادـک  زا  تسا  رایـسب  رورـس  نآ 
وبا قح  رد  هک  مدینش  نمیهم   492 ص : ج2 ، جاجتحالا ، دحاو  لوسر  ترـضح  زا  نم  هک : تفگ  يراب  دزیا  یلو  هنع  هَّللا  یـضر  يرافغلا 
رافغ دحاو  ترـضح  لوسر  ثیدح  ینعم  هصالخ  رذ  یبا  نم  قدـصا  ۀـجهل  يذ  یلع  ءاربغلا  ّتلقا  ءارـضخلا و ال  تلظا  ام  هک  دومرف : رذ 

رذ وبا  زا  يدحا  چیه  دنانیبم  عرـش  هظفح  نیلـسرملا و  دیـس  يایـصوا  يانما  هک  نیعمجا  مهیلع  هَّللا  مالـس  نیموصعملا  همئا  زا  دعب  هکنآ 
هنع هَّللا  یـضر  ناملـس  لاوحا  تقیقح  زا  ارم  نانح  رداق  ترـضح  یلو  ای  تفگ  تسین . رتوگتـسار  لعف  لوق و  رد  هنع  هَّللا  یـضر  يرافغ 
لثم امش  نایم  رد  تسیک  تسا و  ام  تیب  لها  زا  ناملس  خب  خب  هک  دومرف : ناّیدلا  کلملا  مالـس  هیلع  نینمؤملا  ریما  نادرگ . علطم  ربخم و 

هنع هَّللا  یضر  یسراف  ناملس  مالـسلا  هیلع  دمحم  تما  نیا  نامقل  هکنآ  رب  تسا  صن  نیا  دوب  نیرخآ  نیلوا و  ملع  ملاع  هک  میکح  نامقل 
دومرف ع )  ) نینمؤملا ریما  نادرگ  فقاو  نامیلا  ۀـفیذح  لاوحا  زا  ارم  تفگ : ءاوکلا  نبا  تسا  نیرخآ  نیلوا و  ملعب  علطم  ملاع و  وا  تسا و 
دیامرف نایب  نیقی  دـننک  لاؤس  نآ  زا  ار  وا  رگا  تسا  نیملاعلا  ّبر  ترـضح  دودـحب  علطم  نیقفانم و  ءامـساب  ملاـع  هک  تسا  يدرم  وا  هک 

خزود شتآ  رب  ار  وا  نوخ  تشوگ و  مالع  دزیا  ترضح  هک  تسا  يدرم  وا  تفگ  نادرگ  ربخ  اب  رسای  رامع  زا  ارم  نینمؤملا  ریما  ای  تفگ 
ریما ترـضح  نادرگ  ملاـع  فقاو و  قیلی  یغبنی و  اـمک  دوـخ  لاوـحا  تقیقح  زا  ارم  نینمؤـملا  ریما  اـی  تفگ : ءاوـکلا  نبا  دـینادرگ  مارح 

قیاـقح هچنآ  میاـمن و  ادـتبا  نم  یئاـمن  لاؤس  كرت  وت  رگا  يونـشب و  باوج  یئاـمن  لاؤـس  هچ  ره  هک  مارک  درم  نم  هک  دوـمرف : ناـنمؤم 
ّزع يادخ  لوق  زا  هد  ربخ  ارم  ع )  ) نینمؤملا ریما  ای  تفگ  ءاوکلا  نبا   493 ص : ج2 ، جاجتحالا ، میامرف : نایب  دوب  تقیرط  مزاول  تعیرش و 
هک دنااراصن  دوهی و  باتک  لها  هرفک  تعامج  نآ  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  هیآلا  ًالامْعَأ  َنیِرَـسْخَْألِاب  ْمُُکئِّبَُنن  ْلَه  ُْلق  ّلج : و 

عارتخا دـنچ  يزیچ  دوخ  نیئآ  نید و  رد  نآ  زا  دـعب  دـندومنیم  كولـس  قدـص  قح و  قیرطب  زین  هفیاط  نآ  دوب و  قح  رب  ناشیا  ّتلم  لوا 
لاض نآ  لمع  هکنآ  لاح  دـندرک و  وکین  راک  ناشیا  هک  تسنآ  تعامج  نآ  ناـمگ  ینعی  ًاْعنُـص  َنُونِـسُْحی  ْمُهَّنَأ  َنُوبَـسْحَی  ْمُه  َو  دـندومن 

شیپ رد  ءاوکلا  نبا  نوچ  دومرف  لوزن  لوسر  ربنم  زا  ردـیح  نینمؤملا  ریما - ترـضح  رثا  نآ  رد  تساوران  لغـش  دـب و  لعف  تیاغب  ّلـضم 
ناورهن و لها  زا  هکنآ  تسیک  ءاوکلا  نبا  ای  تفگ : دز و  ءاوکلا  نبا  شود  رب  تسد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  دوب  رـضاح  ربنم 
زا امـش  زا  ریغب  مهاوخیمن و  ار  رگید  نینمؤملا  ریما  اـی  امـش  زا  ریغ  نم  تفگ : ءاوـکلا  نبا  تسین  رود  تسا  ناـکم  نآ  جراوـخ  هلـسلس  زا 

، ضیاف تاذ  تانئاکلا  دیس  تیصو  تایآ و  صنب  تالـضعم  فشاک  تالکـشم و  لالح  هک  اریز  میامنیمن  تالکـشم  لاؤس  رگید  یـسک 
تشهب سلجم  نیدعستسم  زا  باستنا و  تداعس  باکر  نیمزتلم  زا  ناورهن  گنج  رد  نوچ  هک  دنک : تیاور  هتابن  نبا  تسا  امـش  تاکربلا 
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گرمب تردام  ءاوکلا  نبا  ای  متفگ  مدـید  طرخنم  ناقفانم  نآ  نایعا  زا  ناورهن و  جراوخ  نایم  رد  ار  ءاوکلا  نبا  مدوب  بآمتیالو  نآ  نیرق 
ع)  ) یلع نینمؤملا  ریما  ترضح  اب  موئل  موش  موق  نیا  قافتاب  مویلا  يدومنیم و  لاؤس  لاعتم  دزیا  یلو  ترضح  زا  وت  زور  نآ  رد  دنیشنب  وت 

کیب ار  وا  دروآ و   494 ص : ج2 ، جاجتحالا ، هلمح  وا  رب  بآمتیالو  باحـصا  زا  یـصخش  هک  مدید  انثا  نآ  رد  یئامنیم  هلداجم  هلباقم و 
دمحم نب  رفعج  نیمالا  قطانلا  ماـما  ترـضح  دـینادرگ . نیـشنمه  نیلفاـس  لفـسا  رد  نیعـالم  جراوخ  ریاـس  اـب  دـیناسر و  لـتقب  هزین  نعط 
تیاور مالسلا  مهیلع  یلع  ترـضح  زا  نایعا  نآ  دوخ و  يابآ  زا  ترـضح  نآ  دوخ و  راوگرزب  ردپ  زا  نیعمجا  مهیلع  هَّللا  مالـس  قداصلا 

تایآ زا  هیآ  چیه  هک  تسا  مسق  لاعتم  دحاو  دحاو ، يادخب  هک  دیئامن  لاؤس  یلاعت  هَّللا  باتک  زا  ارم  دومرف : هَّللا  یلو  ترـضح  هک : دننک 
نم رب  ار  هیآ  نآ  میرک  لوسر  هکنآ  ّالا  دـشن  لزان  مرکألا  یبن  ترـضحب  ماقم  ریـس و  تقو  رد  مایا و  یلاـیل و  رد  مـالع  يادـخ  باـتک  زا 

قدص هلاقم  نیا  عامتسا  درجمب  لاحلا  یف  ءاوکلا  نبا  دومن ، میلعت  نمب  لیلج  ّبر  ترـضح  زا  ار  نآ  لیزنت  ببـس  لیوأت و  هدومن  توالت 
تسا رسیم  دیدوب  رضاح  ربمغیپ  تمدخ  رد  امش  هک  ماگنه  رد  يدرک  نکاس  هچنآ  ع )  ) نینمؤملا ریما  ای  تفگ : تساخ و  ياپ  رب  لامتـشا 

لـصاح مالعا  عالطا و  هنوگچ  ار  امـش  تایآ  نآ  رد  دـیدوب  همحرلا  یبن  نآ  تمدـخ  زا  بئاغ  امـش  دـشیم و  لزان  ترـضحب  هچنآ  اّـما  و 
نوچ مدوبن  فرشم  تبیغ  هلیـسوب  تمدخ  فرـش  رد  نم  دشیم و  لزان  ورب  تایآ  زا  هچنآ  هک  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دشیم ؟

تاـنئاک دّیـس  نآ  تاـقالم  تـالاقم و  كاردا  تداعـس  فرـشب  نم  هک  ناـمه  دومنیم و  ماـقم  لزنمب و  تدواـعم  نوچیب  ترـضح  لوسر 
مزال تبحـص  زا  امـش  تبیغ  يرود و  ماّیا  رد  یلع  ای  تفگیم : هدرک  نمب  باطتـسم  باـطخ  بآـمتلاسر  نآ  مدـشیم  فرـشم  دسعتـسم و 

تـسا نینچ  تاکرب  اب  تایآ  نیا  تالیوأت  دـش و  لزان  امب  یلاـعت  کـلم  ترـضح  زا   495 ص : ج2 ، جاجتحالا ، تایآ  نیا  اـم  تّرـسملا 
ریما ترـضح  يزور  هک : هدـمآ  رافغلا  کلملا  هَّللا  مالـس  مهیلع  راربألا  ۀـمئا  راثآ  رد  دومنیم . میهفت  میلعت و  نمب  ار  اهنآ  لـیزنت  لـیوأت و 
مالک ینعم  اقباس  ینودـقفت  نا  لبق  ینولـس  هک  دومرف : نآ  ءاـنثا  رد  دومنیم  ادا  هبطخ  مالـسا  لـها  رـضحم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا 
رطاوخ ریامض و  رد  هک  لاوحا  باب و  ره  رد  عون  ره  هک  دومرف : ترـضح  نآ  هک  تفای  ماظتنا  ریرحت و  تمـس  مانألا  ماما  نآ  مایتلا  قدص 
لاوحا زا  دـینک  لاؤس  نم  زا  رگا  امـش  هک  تسا  مسق  ارم  ملاـع  يادـخب  دـیئامن  ماهفتـسا  مالعتـسا و  نم  زا  تسا  رتتـسم  نوـنکم و - اـمش 

علّطم هاگآ و  ار  امـش  نم  هنیآ  ره  دـنبای  داـشرا  تیادـه و  هئف  نآ  رفن  دـص  دـنوش و  هارمگ  رفن  دـص  رگا  ـالثم  هورگ  نآ  زا  هک  تعاـمج 
داشرا و هفیاط  ود  نآب  ار  امش  تمایق  زور  ات  دنادرگ  طرخنم  مالسا  لها  هلـسلسب  ار  دوخ  هک  نآب  درادرب و  رفکب  زاوآ  هک  یکی  رب  منادرگ 

دنچ هک  يامن  نم  رـس  شیر و  يوم  هقاط  زا  ربخ  ارم  نسحلا  ابا  ای  تفگ : تساخ و  ياپب  رـضحم  نآ  زا  یـصخش  رثا  نآ  رد  میامن  تلالد 
نم لیلخ  هک  تسا  دنگوس  ارم  یلاعتیادخب  هَّللا  و  تفگ : دینش  نادان  یمعا  نآ  زا  نخس  نیا  نوچ  ناحبس  دزیا  یلو  ترـضح  تسا ؟ ددع 

تنعل ارت  هک  تسا  یکلم  وت  رس  يوم  هقاط  ره  رد  هک  دومن  مالعا  ارم  درک و  تیاکح  ثیدح و  نمب  ار  تیوریب  نیا  زا  وت  لاؤس  تقیقح 
وت هناخ  رد  دـنادرگیم و  رومأـم  موش  نانخـس  نتفگب  ندزدـب و  لاـفب  عزفب و  ارت  هک  تسا  ناطیـش  زین  وت  شیر  يوم  هقاـط  ره  رد  دـنک و 

رابخا و نآب  ارت  هک  تسا  نم  رابخا   496 ص : ج2 ، جاجتحالا ، قادصم  نآ  ناشن  دناسر و  لتقب  ار  يادخ  لوسر  دـنزرف  هک  تسیا  هلاغزب 
هک تسا  نامه  نآ  هناشن  نکیل  مدومنیم  نالعا  مالعا و  نآ  قیاقحب  ارت  نم  يدوبن  راوشد  يدومن  لاؤس  هچنآ  ناهرب  رگا  مدومن و  نـالعا 

تسدب و تفریمن و  هار  اپب  زونه  هک  دوب  يدحب  توبـص  نس  رد  ماگنه  نیا  رد  وا  رـسپ  و  نوعلم ، هلاغزب  زا  تنعل و  زا  مدینادرگ  هاگآ  ارت 
غولب و نسب  نوچ  سحن  سجن  رمع و  ینعی  سخ  رپ  سنج  هک  اریز  دیـسریمن  هلماعم  وا  دوسب  شامق  دـب  يالاک  نآ  شاک  دـیزیخ  یم  اـپ 
: دیدرگ دیجملا  کلملا  مالس  هیلع  دیهشلا  نیسحلا  هَّللا  دبع  یبا  دیعسلا  ماما  ترـضح  لتق  يدصتم  ّیلوتم و  دیـسر  سخب  غلابان  نآ  سح 

دش نانچ  داد  ربخ  ناحبس  هَّللا  مالس  هیلع  نینمؤملا  ریما  ناجلا  سنألا و  ماما  نانم  دزیا  یلو  هچنانچ  و 

مکح ضرعتم  نامدرم  نایم  رد  دوب و  يوتف  رد  فالتخا  يأرب و  لئاق  هک  یسک  رب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  جاجتحا  نایب  رکذ  رد  )
( فانملا دبع  دالوا  هدبز  لوسر  ترضح  زا  لوقنم  تیاور  رد  نید  رد  مدرم  فالتخا  هجو  رکذ  دشیم و  نآ  تیلها  قاقحتسا و  ریغب 
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مکح ضرعتم  نامدرم  نایم  رد  دوب و  يوتف  رد  فالتخا  يأرب و  لئاق  هک  یسک  رب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  جاجتحا  نایب  رکذ  رد  )
( فانملا دـبع  دـالوا  هدـبز  لوسر  ترـضح  زا  لوقنم  تیاور  رد  نید  رد  مدرم  فـالتخا  هجو  رکذ  دـشیم و  نآ  تیلها  قاقحتـسا و  ریغب 

یبـن عرـش  ماـکحا  زا  مکح  رد  دـشیم  دراو  هیـضق  ناراـی  نآ  زا  یکی  رب  نوچ  هک : مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  تستیاور 
رخآ درم  نیا  دـشیم  دراو  صخـش  نآ  ریغ  رب  اهنیعب  هیـضق  نامه  نوچ  درکیم و  دوخ  صخـشم  ام  يأرب  مکح  نآ  رد  صخـش  نآ  مرکألا 

هفلتخم يارآ  زا  دـندومنیم  عامتجا  دوب  یـضقا  ناشیا  زا  هک  ماما  دزن  رد  تواضق  هک  نآ  زا  دـعب  دومرفیم  مکح  لوا  لوق  يأر و  فـالخب 
وکین باـب  نیرد  تسا  یکی  همه  باـتک  یکی و  زین  ناـشیا  لوسر  دوب و  یکی  تعاـمج  نآ  يادـخ  هکنآ  اـب  درمـشیم و  باوص  ار  عیمج 

ای دـندومن  تعاطا  تعامج  نیا  هک  دومن  فالتخاب  رما  ار  هفیاـط  نیا  یلاـعت  497 و  ص : ج2 ، جاجتحالا ، كرابت  يادخ  ایآ  دـینک  لمأت 
لاسرا و بآمتلاسر  ترضح  يارب  بابرالا  بر  ترـضح  صقان  نید  ای  دندرک ، تیـصعم  هورگ  نآ  سپ  دومرف : فالتخا  زا  موق  نآ  یهن 
فالتخا و نیا  بکترم  هک  اـیارب  عمج  نیا  هکنآ  اـی  دومن ، تناعتـسا  دوخ  نید  ماـمتا  باـب  رد  تعاـمج  نیزا  دومحملا  یبن  دومن و  لازنا 

هیلع هَّللا  یّلص  دمحم  ترضح  رب  دنیوگ و  هچنآ  دسر  ار  هفیاط  نیا  دشاب  نینچ  رگا  دندوب  يرولا  ّیبن  ترـضح  ياکرـش  اهنیا  دندش  ءارآ 
مرکألا یبن  ترـضحب  مامت  نید  لازنا  لاسرا و  مالع  دزیا  هکنآ  ای  دـنیامن ، ثادـحا  اهنآ  هچنآب  دوش  یـضار  هک  دـشاب  مزال  مّلـس  هلآ و  و 

هکنآ لاح  دشاب  نینچ  تامدقم  نآ  نوچ  تاهیه  تاهیه  دشاب  هدیناسرن  ماجناب  مامت  مامتها  نآ  رد  مارصنا  غیلبت و  رد  مانألا  دیـس  دومن و 
هک دیامرفیم : ّلج  ّزع و  ترضح  رگید  لحم  رد  و  ٍءْیَـش ، ْنِم  ِباتِْکلا  ِیف  انْطَّرَف  ام  هک : دومرف  نایب  ناعذالا  مزال  نآرق  رد  ناحبـس  يادخ 

رگید یضعب  قدصم  ماّلعلا  کلم  مالک  تایآ  یضعب  هک  دینادرگ  روکذم  دوخ  باطتـسم  باتک  رد  باهو  دزیا  و  ٍءْیَـش ، ِّلُِکل  ًاناْیِبت  هیف  و 
ًارِیثَک ًافالِتْخا  ِهِیف  اوُدَجََول  ِهَّللا  ِْریَغ  ِْدنِع  ْنِم  َناک  َْول  َو  هک : دومرف  هچنانچ  تسین  فازگ  ههبشیب و  فالتخا  فالخ و  نآ  رد  الصا ، تسا و 
لوزن نوچ  نکیل  یتشگ  راکـشآ  دوجوم و  رایـسب  فالتخا  وا  رد  هنیآ  ره  يدش  لزان  یلاعت  كرابت و  يادـخ  ریغ  دزن  زا  نآرق  رگا  ینعی 

ره هک  قیمع  شنطاب  وکین و  قینا و  شرهاظ  هک  قیقحت  یتسردب و  تسین  نوحشم  طونم و  فالتخا  اب  اذهل  تسا  نوچیب  بهاو  دزن  زا  نآ 
نآرق تاموهفم  بئاجع  دش و  دـناوتن  ورف   498 ص : ج2 ، جاجتحالا ، قیمع  رحب  نآ  رد  وا  یناعم  رهاوز  رهاوج  تفایرد  هطـساوب  يدـحا 
تاجن تیاده و  قیرط  ایند و  رد  تیاوغ  تلاهج و  تاملظ  دوشن و  یـضقنم  زگره  نآ  عیادب  تاکن  بئارغ  ددرگن و  یناف  نامگ  هبئاشیب 
رضحم رد  يزور  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هک : تسلوقنم  يورم و  تسا . یلاعت  كرابت و  دزیا  ترـضح  نآرقب  یبقع  رد 

نآ سفن  لکوم  ار  وا  سدـقا  يادـخ  هکنآ  یکی  تسا  سک  ود  قلاـخ  رداـق  ترـضح  دزن  رد  قیـالخ  ضغبا  دومرف : رورـس  نآ  باحـصا 
ار دوخ  سفن  شهاوخ  یعاود و  هدارا  هک  یتقو  رد  وا  دادن  سک  ره  قح  رد  سدقم ، دـحاو  تادارا  تفایرد  تردـق  دـینادرگ و  ّسحیب 

الـصا ار  وا  هک  اریز  تسلیلد  ملع و  ریغب  ریاس  لیبس و  دصق  هب  رئاج  وا  سپ  دیامن  مدرم  بیرف  هک  دـهاوخ  درک و  دوخ  تمه  داهن و  شیپ 
نوچ تسین  یهانپ  تلاسر  ترـضح  ماـکحا  عیارـشب و  یهاـگآ  ملع و  یهلا و  ترـضح  یهاون  رماوا و  تدارا  قیاـقح  هب  راـبخا  عـالطا و 

تلالـضب یعاد  تعدب و  مالکب  فوعـشم  نیدـیب  نآ  نیقیب  ددرگ  لسرلا  متاخ  تصخر  ّلج و  ّزع و  يادـخ  مکح  نودـب  لغـش  بکترم 
یـضار هکنآ  تسا  هلا  تیاـنع  تمحر و  زا  رود  هارمگ و  لاـض و  تسا و  نوعلم  نوتفم  دوـش  وا  عباـت  هک  ره  دـشاب و  هنتف  وا  سپ  تستما 
توعد لها  ریاـس  ّتلذ  رزو و  لاـمح  تیؤریب  نآ  هچ  وا  تاـیح  ماـّیا  رد  دـیامن  واـب  اـفتقا  ادـتقا و  هکنآ  تسا  لـضم  ددرگ  وا  تیادـهب 
يوتلم طولخم و  لاـم  نآ  دـیامن و  لاّـهج  بیرف  تهجب  لاـم  عـمج  هک  تسا  سک  نآ  رگید  و  تسا ، دوـخ  تئیطخ  نوـهرم  تعباـتمب و 

زامن هزور و  رد  نایزب  ار  نامدرم  499 و  ص : ج2 ، جاجتحالا ، دنازیگنارب  هنتف  تملظ  ات  دیامن  ماوع  لاّهج و  تما  فرـص  لالح  مارحب و 
ملاع رصبیب  یعمج  رظن  رد  ار  دوخ  دنک و  حلص  رهاظب  مدرم  اب  دراد و  رتتسم  یفخم و  ار  رگید  رما  دوخ  رطاخ  رد  نکیل  دنادرگ  صیرح 

ار وا  سانلا  ریاس  سابلا  لهج و  هطـساوب  یئاناد و  ملع و  زا  عوزنم  یلاخ و  ینعی  دیمان  يراع  خلـسنم و  ار  وا  يراب  يادـخ  دـیامن  ربخ  اب  و 
بعت مارـصنا  رد  ار  دوخ  ماجرفان  سفن  مامت  زور  کی  نادان  نآ  هکنآ  اب  دننادرگ  یمـسم  مسا  نیاب  ار  وا  دنناد و  سابتلا  ههبـشیب و  ملاع 

رـضحمب نوچ  تسارایب  ار  دوخ  غورفیب  غوردـب  تساخ و  رب  ماـمت  لاـمک  ملع و  يوعدـب  حابـصلا  یلع  دـینادرگن  مارآیب  ملع  لیـصحت 
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تراهط و زا  كاپ  دومن و  ناوارف  مامتها  یعس و  دوبن  نایع  رهاظ و  ربخ  نآ  رد  الصا  هچنآ  رسکی  لیصحت  رد  دش  رـضاح  رجاهم  راصنا و 
بآ زا  دوخ  سوه  زا  رپ  سفن  شطع  ترارح  عفد  یگنشت و  عفر  وا  هکنآ  ات  دومرفیم : فرصت  سبای  بطر و  رد  دومن و  رما  جنپ  تساجن 

رد هچنانچ  دومن  لیاطال  راـک ال  رد  رایـسب  یعـس  وا  تسا و  مارح  یماـسا  فرـصت  زا  هیاـنک  نیا  دومن  سجن  زا  هکلب  معطلا  نوللا و  ریغتم 
ره هچنانچ  دیدرگ  دومن  مکح  قباس  یضاق  هچنآ  نماض  دش و  يودب  يرضح و  یتفم  یـضاق و  تسـشن و  ناشیا  تموکحب  نامدرم  نایم 

تشاد و یضمم  يرجم و  هتسناد  صخلم  ار  مکح  نامه  زین  وا  دومن  مکح  رما  نآ  رد  دوخ  مامتان  رما  يارب  وا  دوب و  هبتـشم  قباسب  هک  رما 
بیان رگید  هتـشگ  یـضقنم  وا  مایا  نوچ  دنک  قباس  رما  تفلاخم ، رگا  ادابم  هکنآ  فوخب  تشاذـگن و  قح  رما  يارجا  اضماب و  رظن  الـصا 
يارب دـشیم  هعفارم  همهبم  روما  زا  یکی  رگا  قباس  درم  رد  هچنانچ  هیلع  ءانب  دـیامن  وا  مکح  صقن  رب  سک  نآ  ددرگ  وا  ماقم  میاق  بانم و 

هجو چیهب  دومرفیم : مکح  دوخ  يارب  هدومن  افتقا  ادـتقا و   500 ص : ج2 ، جاجتحالا ، وا  تبـسنب  زین  قحال  دومنیم  لصف  عطق و  دوخ  وشح 
روک رتش  بکار  نالهاج و  طیخ  هتشر  لثم  دیدرگ  تاهبشب  سبلم  هکـسب  زا  دومنن و  یعـس  هسبتلم  هبتـشم  روما  عفر  عفد و  رد  هوجولا  نم 
دوش دراو  ورب  هچ  ره  دشاب  مک  ملع  ارک  ره  هک  اریز  دیدرگ  حوتفم  ورب  تاهبـش  یمامت  هک  یعونب  تشگ  نامگ  هبـش و  دیلک  نابایب و  رد 

تسین علطم  ملاع و  وا  هک  اریز  درک  اطخ  هک  درادنپ  اطخ  باوص و  قیاقحب  عالطا  مدع  هطساوب  دنک  باوص  راک  رگا  هچنانچ  ددرگ  ههبش 
تسا و اطخ  مهوتم  نآ  تقیقحب  ملع  مدع  هلیـسوب  ار  وا  دشاب  باوص  دـنچ  ره  اطخ  ای  تسباوص  هدـش  حـناس  رداص و  وزا  هچنآ  هکنآ  رب 

تسنآ باوص  یّجرتم  بقرتم و  نآ  یهاگ  قیاقحب  عالطا  مدع  هطـساوب  اضیا  دشاب  اطخ  عقاو  رد  دیـسر  زورب  روهظ و  ریخب  وزا  هچنآ  رگا 
هک تسا  مسق  ارم  ملاع  يادـخب  هَّللا  انتعا و  رابتعا و  اـقب و  تاـبث و  رد  تستوبکنع  هتـشر  دـننام  وا  سأر  سپ  هدرک  باوص  هک  درادـنپ  و 

رهاظ تسین و  زیچ  چـیه  رد  وزا  ملع  نامگ  الـصا  هک  ددرگیم . ردـصم  ینادان  لهج و  يور  زا  دـنچ  يزیچ  وزا  ددرگیم و  دراو  ورب  هچنآ 
ذوعن تسین  نایع  عقاو و  قحب  قطان  بنذـم  نآ  يأر  هدومن و  لمع  نآ  رب  هتـسناد و  بهذـم  ار  نآ  هچنآ  ریغب  ار  وا  هک  تسناـنچ  وا  لاـح 

زآب و یلتمم  سفن  بیذکت  الصا  وا  دشاب  راکشآ  رهاظ و  طلغ  راک  نآ  رد  دیامن و  يزیچب  يزیچ  سایق  انایحا  رگا  و  يأرلا ، اذه  نم  هَّللاب 
زا دـنادیمن و  هدرک  لمع  يوتف و  رد  طلغ  وا  هک  دـنیوگن  دـننکن و  وا  حـیرقت  خـیبوت و  مدرم  هکنآ  اـت  دـیامنیمن  طـلغ  نآ  زا  دوخ  سوه 

مکح وا  مکح  فالخب   501 ص : ج2 ، جاجتحالا ، هتـشاد  یعرم  ار  ینعم  نامه  قحال  یـضاق  هکنآ  زا  تسین  نمیا  قباس  یـضاق  تفلاخم 
نآ عفد  عفر و  ددرگ  علطم  قباس  یـضاق  طلغ  رب  رگا  اذهل  دش  نآب  هراشا  اقباس  هچنانچ  دـیامنن : وا  مکحمان  مکح  ياضما  ارجا و  دـیامن و 

ماهفتسا دشاب  رتشیب  ربخ  ملع و  رد  رنه و  لضف و  رد  وزا  هک  رشب  رشعم  زا  دیامن و  ناهنپ  ار  نآ  دشاب  رتتسم  یفخم و  ورب  رما  رگا  دیامنن و 
ار دوخ  هکلب  دهاوخیمن  ترذعم  دنادیمن  هچنآ  زین  تسا و  تلالض  تیاوغ و  رب  وا  توم  تلاهج و  رب  وا  تایح  شاعم و  دیامنن  مالعتسا  و 
رد ثیراوم  دالوا و  رد  وا  يواتف  دایرفب و  سک  نیزا  ایند  لها  ياهنوخ  دنادیمن  چیه  هکنآ  اب  دـناد  لضف  تفرعمب و  ملاع  لهج و  زا  ملاس 

لالح جرف  وا  مکح  اضقب و  لالح و  مارح  جرف  وا  ملظ  روج و  ترثک  زا  ملع و  لـضف و  تلق  مهف و  ترطف و  مدـع  زا  تسا  ءاـکب  نزح و 
لاعفا و نیا  باکترا  هلیسوب  دناسر و  لام  نآ  بحاص  ریغب  هتفرگ  متـس  يّدعت و  هب  ملظ و  روجب و  ار  مدرم  لاوما  تسا  لالح  ریغ  مارح و 

صخش ود  نآ ، لاح  تقیقح  نایب  زا  دعب  ترـضح  نآ  هک  تسلوقنم  يورم و  دنادرگیم : لاکن  باذع و  هلـسلس  رد  لخاد  ار  دوخ  لامعا 
هلیـسوب دوشن و  لهجب  یـضار  هک  ار  یـسک  دیـسانشب  دـینک و  دوخ  هشیپ  ار  تفرعم  تعاط و  نامدرم  رـشعم  يا  سانلا  اـهیا  تفگ : لاـض 
ترـضح هک  یملع  قیقحت  یتسردب و  ارت  تسا  تیرب  ریاس  يداه  دشرم و  تما و  یمامت  زا  ملعا  هکلب  دـهاوخن  تما  زا  ترذـعم  تلاهج 

ات لسر  ءایبنا و  یمامتب  هک  لاح  ملع و  لامک و  لضف و  زا  هچنآ  عیمج  داتـسرف و  ایندـب  هدومن  اطعا  مالـسلا  هیلع  مدآ  ترـضحب  ملاع  دزیا 
دینادرگ عدوم  امش  يایبنا   502 ص : ج2 ، جاجتحالا ، ترتع  رد  ار  نآ  یمامت  یگمه و  دیسر  نیملاعلا  بر  ترـضح  زا  نیلـسرملا  متاخ 

هاگآ دینادب و  دیئامنیم  فرط  مادکب  لیم  سپ  َنُوبَهْذَت  َْنیَأَف  منادرگیم : فقاو  یهاگ  ءایـشا  قیاقحب  ار  امـش  مرـضاح و  امـش  نایم  رد  نم 
نایم رد  تفای  تاجن  تیلب  نافوط  زا  دوب  ترـضح  نآ  یتشک  نآ  رد  دوبن و  نیلـسرملا  خیـش  هنیفـس  بحاص  بلـص  زا  لقن  هک  ره  دیـشاب 

نم دـیباییم و  تایلب  یمامت  زا  تاجن  زین  امـش  دـینز  نید  نایعا  نآ  نیتملا  لبح  رد  تسد  رگا  هک  تسه  يزیچ  یتشک ، نآ  لثم  زین  امش 
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تـسا یعقاو  قح و  هکلب  تسین  فّلکت  يور  زا  نم  زا  مالک  نیا  ینعی  َنیِفِّلَکَتُْملا  َنِم  اَنَأ  ام  َو  قدـص ، قح و  مسقب  منیا  يورگ  نهر و  رد 
رد مانا  دـیکأت  مالعلا  کلم  یلو  نآ  زا  مالک  نیا  رارکت  فّلخت  نمل  لیولا  ّمث  فّلخت  نمل  لیولاف  هک : دومن  نایب  زجعم  ناـبزب  نآ  زا  دـعب 
هن هدیناسر و  هن  هتفگ  امشب  دوب  هدش  رومأم  عادولا  ۀجح  رد  امـش  ربمغیپ  هچنآ  اما  تسا  مالـسلا  مهیلع  نیموصعملا  ۀمئا  تعباتم  تعاطا و 

اقرتفی نل  امهنا  یتیب و  لها  یترتع  هَّللا و  باتک  ادبا  اولضت  نل  امهب  متکسمت  نا  ام  نیلقثلا  مکیف  كرات  ینا  هک  دومرف : امشب  ترـضح  نآ 
نیا هن  ایآ  دیتشاد  رب  تفلاخم  هار  دیتشاذگ و  ارم  هنوگچ  هک  دینک  رظن  ریبدت و  رکف  لقع و  يور  زا  امش  لاحلا  ضوحلا ؟  ّیلع  ادری  یتح 

هب دوخ  ات  دـیناد  مزـال  باـنتجا  روش  بآ  نیا  زا  ٌجاـجُأ و  ٌحـِْلم  اذـه  َو  دـیماشایب : اراوگ  بآ  نیا  زا  سپ  تسا  ٌتاُرف  ٌبْذَـع  اذـه  قح  هار 
نینمؤملا ریما  نیملاعلا  ّبر  ّیلو  ترـضح  زا   503 ص : ج2 ، جاجتحالا ، دـینازوسم . خزود  شتآ  رد  دـینادرگم و  راتفرگ  ترخآ  يایالب 

نالف و رب  تفگ : دوهی  دیدش  هقرف  دنچ  امش  هک : تفگ  دوهی  تعامج  روضح  رد  يزور  ترضح  نآ  هک  تسلوقنم : يورم و  مالسلا  هیلع 
هب كرابم  يور  نآ  زا  سپ  تسا  رتشیب  نیزا  امـش  قرف  ییوگیم و  غورد  تفگ : يراـب  دزیا  یلو  ترـضح  دومن  قرف  دادـعت  هقرف و  نـالف 

ناشیا و ةاروتب  ةاروت  لها  نایم  منکیم  مکح  نم  هنیآ  ره  دـینارتسگب  هدافا  دنـسم  نم  يارب  رگا  هک  هَّللا  هک و  دومرف : هدروآ  رـضحم  رـشعم 
کی داتفه و  قّرفتم  دومحمان  تبقاع  دوهی  ناشیا  نآرقب  نآرق  لها  تعامج و  نآ  روبزب  روبز  لها  هفیاط و  نآ  لیجناب  لیجنا  لـها  ناـیم 

نب عشوی  عبات  هک  دناهفیاط  نآ  ناشیا  هیجان  هقرف  دنراگتسر و  یجان و  ینعی  دناتّنج  رد  هقرف  کی  ران و  رد  ناشیا  هقرف  داتفه  دندش  هقرف 
نآ هقرف  کی  دـنران و  رد  هقرف  کی  داتفه و  دـندش  هقرف  ود  داتفه و  رب  يراـصن  و  دنتـشگ ، مالـسلا  هیلع  یـسوم  یـصو  مالـسلا  هیلع  نون 

تما نیا  و  دندش ، مالسلا  هیلع  یسیع  یـصو  افـصلا  نوعمـش  عبات  هک  دناتعامج  نآ  ناشیا  هیجان  هفیاط  تسا و  راگتـسر  یجان و  هفیاط 
تعامج نیا  هیجان  هفیاط  دنراگتـسر و  تّنج و  رد  تعامج  نیا  هقرف  کی  دـنران و  رد  هقرف  ود  داتفه و  دـنوش  هقرف  هس  داتفه و  هب  قرفتم 

هَّللا یلو  ترضح  هاگنآ  سپ  تشاذگ  دوخ  هنیس  رب  كرابم  تسد  دندرگ و  مالسلا  ةالصلا و  هیلع  دمحم  ّیـصو  نیا  عبات  هک  دنناسک  نآ 
هقرف کی  دندرگ  یلات  لحتنم و   504 ص : ج2 ، جاجتحالا ، نم  تّبحم  تدوم و  رد  هقرف  هس  داتفه و  نیا  هلمج  زا  هقرف  هدزیـس  هک  دومرف :
همه ناشیا  رما  هک  دناتعامج  طسوا  طمن  هک  تسا  عقاو  ثیدح  رد  دنطسوا و  طمن  هفیاط  نیا  دناّتنج و  رد  یجان و  هورگ  هدزیـس  نیزا 

عجرم دوش و  ناشیاب  قحلم  یلات  هک  دنتسه  یتعامج  طسوا  طمن  هک  تسا  عقاو  هغللا  حاحـص  رد  دناتما ، نیرتهب  هفیاط  نیا  دشاب و  یکی 
لخاد نم  تدوم  رد  دنالحتنم  یلات و  هک  تعنـص  هدزاود  نآ  هک  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نآ  زا  دعب  دـشاب  ناشیا  يوسب  یلاغ 

: هک دومرف  ترـضح  نآ  هک  تسا : يورم  قداصلا  دمحم  نب  رفعج  قطان  قحب  ماما  زا  هقدص  نب  ةدعـسم  زا  دـندرگ : راتفرگ  باذـعب  ران و 
یبن تعن  رب  يوتحم  راگدیرفآ و  ترـضح  يانث  دـمح و  رب  لمتـشم  هبطخ  رایـسب  قلخ  رـضحم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  يزور 

هک هنتف  هدیدرگ  سبتلم  امش  هب  هاگ  ره  دومرف : هک  مدینش  نمیهم  يادخ  لوسر  ترـضح  زا  نم  هک  تفگ : هاگنآ  دومرف و  يّدؤم  راتخملا 
ریپ هنتف  نآ  زا  گرزب  مدآ  دـیامن و  طاقـسا  همهاو  زا  ار  دوخ  هچب  دـسر  هلماح  عتمتب  هنتف  نآ  نوچ  ینعی  ددرگ  ادـیپ  رهاظ و  نآ  زا  دـیلو 

هچنانچ دنریگ  ارف  تنـس  ار  هنتف  نآ  یعمج  هک  یعونب  دـسرمهب  راک  ره  رایتخا  رد  رایـسب  ترارح  هنتف  نآ  روهظ  زا  دـعب  ار  مدرم  ددرگ و 
رد دومن  تنـس  ریغب  رکنم و  لعف  هک : دنیوگ  دننک و  ضارتعا  درم  نآ  رب  دهد  رییغت  ار  هعرتخم  هثدحم  هنتف  نآ  دـنک و  فالخ  یـسک  رگا 

شتآ هچنانچ  ددرگ  راکـشآ  رهاظ و  راگدرورپ  رایـسب  ياهزیچ  ددرگ و  تخـس  هیلب  نآ  زا  دـعب  دوب ؟ دـیهاوخ  عون  هچ  رب  امـش  تقو  نآ 
هناد بایسآ  هک  یعونب  دنادرگ و  دوخ  مکح  رما و  موکحم  هدروآ  دوخ  فرـصت  تحتب  ار  قیالخ  هنتف  دنازوسب  ار  نآ  هتفرگ  مهب  ار  مزیه 
لاـح نآ  رد  دـنادرگ  ادـج  رگد  مه  زا  ار  مدرم  عون  ناـمه  هنتف  دـنادرگ  دروـخ  هزیر و  ار  يزیچ  ره  لاـفت   505 ص : ج2 ، جاجتحالا ، و 

دنیامن تورث  ایند و  بلط  ترخآ  لمع  زا  دـنیامن و  نیلـسرملا  دیـس  عرـش  ریغب  لمع  دـندرگ و  بدؤم  نید  بدا  ریغب  ملع  لاـجر  یماـمت 
نایعیش صاوخ  دوخ و  تیب  لها  زا  نامدرم  زا  رتهک  یعمج  اب  دومن  ماتتخا  ماقم  نیاب  مالک  مالـسلا  هیلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  نوچ 

نآ زا  دعب  داتسرف  مرکألا  یبن  ترضحب  مالـس  ةالـص و  ناّنم و  دزیا  يانث  دمح و  تفر  الاب  ربنمب  دمآ  دجـسمب  نوچ  دروآ  دجـسمب  يور 
یگتـسناد دمع و  يور  زا  دندش و  میظع  ياهرما  گرزب و  یئاهراک  يدصتم  دـندوب  ام  زا  رتشیپ  هک  رما  تال  نامدرم و  رـشعم  يا  تفگ :
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رما منک و  عنم  نآ  زا  ار  مدرم  ننملا  وذ  لوسر  نمیهم و  يادخ  مکحب  نم  رگا  دندرک : تانیاک  دیس  ترضح  اب  تفلاخم  تامدقم  نآ  رد 
هنیآ ره  مناد  هک  يزیچ  رب  دـندوب  تفـص  نآ  رب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکم  لوسر  دـهع  رد  هچنآب  ار  ناشیا  میامن و  نآ  كرت  هب 

ترضح باطتسم  باتک  زا  هفیاط  نآ  هک  دوخ  نایعیش  زا  یلیلق  یعمج  اب  منام  اهنت  نم  هکنآ  ات  دنوش  قرفتم  نم  شیپ ، زا  نم  رکشل  رثکا 
ّیبن ترـضح  تفلاخم  هک  تعامج  دـننم و  تیادـه  تیالوب و  ملاع  نم و  تماما  لضف و  هب  فراـع  بآـمتلاسر  تنـس  باـقرلا و  کـلام 

ترـضح هک  یناکمب  ناور  ناشیا  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ماقمب  منادرگ  رومأـم  ار  ناـشیا  نم  رگا  هک  دـینیب  دـیناد و  ناـنچ  دـندومن  همحرلا 
دزیا لوسر  نامز  رد  هچنانچ  ار  ّدم  عاص و  ردق  میامن و  ع )  ) همطاف ترـضح  هثرو  يوسب  كدـف  در  زین  دـنیامن و  تسناکم  نآ  رد  لوسر 

تهجب يرولا  دّیـس  ترـضح  هک  ایاطع  عیاطق و  میامن و  نزو  نامه  يور  506 و  ص : ج2 ، جاجتحالا ، مهد : رارق  رادـقم  نامهب  دوب  نانم 
ّدر میامن و  ّدر  وا  هثروب  هدینادرگ  بارخ  دجسم  زا  ار  بلاط  یبأ  نب  رفعج  يارس  منک و  ّدر  اهنآ  کی  رهب  دومرف  هعطاقم  هدرب  مان  نامدرم 

یبس و ّدر  منک و  ّدر  هدرک  ملظ  طیرفتب  متـس و  روجب و  هک  یئاـضق  مکح و  ره  میاـمن و  دنـشاب  نآ  ّقحتـسم  لـهأ و  هک  یناـسکب  سمخ 
هچنانچ میاـمن و  وحم  ار  ناـشیا  ياـطعا  ناوید  میاـمن و  دـندومن  تمـسق  ربیخ  نیمز  زا  هکنآ  ّدر  میاـمن و  هفیاـط  نآـب  بلغت  ینب  يراـسا 

منک رمأ  رگا  هک  هَّللا  میامنن و  نیجاتحم  ریغ  ءاـینغأ و  هطـساوب  تلود  ار  نآ  منک و  اـطع  جـهنم  ناـمهب  دومنیم  اـطعا  يرولا  ّیبن  ترـضح 
اقباس هک  نم  نایرکشل  ضعب  منادرگ  لومعم  دش  روکذم  هچنآ  دننکن و  عامتجا  هلفان  رد  هضیرف  زامن  ریغب  ناضمر  رهش  رد  هک  ار  نامدرم 
رییغت ار  رمع  ّتنـس  لیدبت و  ار  مالـسا  قیرط  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریمأ  هک  دنک  ادن  تسا  نم  اب  وا  ریـشمش  دندرکیم و  هلتاقم  نم  اب 

زا اقباس  هچنانچ  ددرگ  عیاش  رهاظ و  هنتف  نم  رکشل  هیحان  رد  هک  مسرتیم  میراذگب و  تعامجب  زامن  ناضمر  هام  رد  هک  دومن  عنم  ار  ام  داد 
ترضح هچنانچ  تسا  یبرقلا  يوذ  مهس  تامّدقم  نیا  زا  مظعأ  و  دوب ، هدیسر  تّما  نیاب  ترخآ  رد  خزودب  تّما  نایعاد  تلالـض و  هّمئأ 
ِلِیبَّسلا ِْنبا  َو  ِنیِکاسَْملا  َو  یماتَْیلا  َو  یبْرُْقلا  يِِذل  َو  ِلوُسَّرِلل  َو  ُهَسُمُخ  ِهَِّلل  َّنَأَف  ٍءْیَـش  ْنِم  ُْمتِْمنَغ  امَّنَأ  اوُمَلْعا  َو  هک : دیامرفیم  یلاعت  كرابت و 

ارم ملاع  رداق  ترـضح  تاذب  هَّللا  و  ِناقْرُْفلا . َمْوَی  انِْدبَع  یلَع  اْنلَْزنَأ  ام  َو  ِهَّللِاب ، ُْمْتنَمآ  ُْمْتنُک  ْنِإ  تسام : صوصخم  امب و  تسا  ّقلعتم  نآ  هک 
نیمه دـینادرگ  روکذـم  سدـقأ  ّیبن  دوخ و  سّدـقم  سفنب  کیدزن  دومن و  رکذ  ناـقرف  رد  یلاـعت  بجاو  هک  یبرقلا  يوذ  هک  تسا  مسق 

مارکا و ضحم  نآ  دادن  بیـصن  هقدص   507 ص : ج2 ، جاجتحالا ، رد  ار  ام  بیجم  دزیا  ترـضح  و  تسا ، ترـضح  نآ  تیب  لـها  ترتع 
یبرقلا يوذ  مهـس  اذـهل  دـهد  نان  بآ و  نامدرم  اهتـسد  كرچ  خاـسوأ و  زا  ماـعطا  ار  اـم  هک  تساوخن  ماـّلع  بهاو  هک  تسا  اـم  مارتحا 

ریمأ اـی  تفگ : تساـخ و  ياـپ  رب  نییزت ، مرا  نیئآ ، تشهب  سلجم  راّـضح  زا  یـصخش  ءاـنثأ  نآ  رد  دـینادرگ . اـّیهم  نـّیعم و  اـم  هطـساوب 
زا مدینش و  نامّزلا  رخآ  لوسر  ترضح  زا  يورم  ثیدح  نآرق و  ریـسفت  زا  دنچ  يربخ  دادقم  رذ و  یبأ  زا  ناملـس و  زا  نم  ع )  ) نینمؤملا

دزیا لوسر  ثیداحأ  نآرق و  ریسفت  زا  دنچ  يزیچ  نامدرم  تسد  رد  و  ددرگیم ، تّما  یقاب  ام و  عومسم  تعامج  نآ  لوق  قیدصت  زین  امش 
تّحـص و هجرد  زا  لطاب و  دـننکیم  نایب  هفیاط  نآ  هچنآ  هک  تسنانچ  امـش  معز  هکلب  دـیئوگیم  ناشیا  فلاـخم  امـش  هک  میونـشیم  ناـّنم 

ترضحب تبسن  تعامج  نآ  يارتفا  بذک و  نامگ  ار  امـش  دنیامنیم  نامدرم  ریاس  هک  ثیداحأ  ریـسفت و  نایب  رد  ایآ  تسا . لطاع  قدص 
ریسفت دوخ  يارب  ار  نآرق  دنیامن و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  ترـضحب  غورد  تبـسن  دّمعت  یگتـسناد و  يور  زا  هک  تسا  همحّرلا  ّیبن 

مهفب ونـشب و  باوج  يدومن  لاؤس  نوچ  هک : دومرف  و  دروآ ، لیاس  درم  نآب  لابقا  هّجوت و  يور  لاح  نآ  رد  بآمتیالو  ترـضح  دنیامرف .
ّصاخ و خوسنم و  خسان و  بذک و  قدص و  لطاب و  ّقح و  زا  تسا  رایسب  زیچ  مدرم  تسد  رد  هک  نادب  راد  لامتسم  نآب  ار  دوخ  رطاخ  و 

رشبلا دّیس  عمـسب  ربخ  نآ  نوچ  دنداد  ترـضح  نآب  غورد  تبـسن  تانیاک  دّیـس  تایح  نامز  رد  مهو و  ظفح و  هباشتم و  مکحم و  ّماع و 
نم رب  غورد  مدرم  ساّنلا  اهّیا  هک : دومرف  هَّللا  بیبح  نآ  هاگنآ  هدـینادرگ  يّدؤم  تغـالب  تحاـصف و  تیاـغ  رد  هبطخ  تساـخرب و  دیـسر 
ّیلو ترضح  هاگنآ  تسنارین . شتآ  رد  نامیایب  نآ  يانکس  دّوعت و  ّلحم   508 ص : ج2 ، جاجتحالا ، ددنب  نم  رب  غورد  هک  ره  دناهتسب و 

دشاب مالسالا  عّنصتم  قفانم  درم  ثّدحم  هکنآ  لّوا - دنرادن . مجنپ  هک  تسا  سک  راهچ  زا  دسریم  امـشب  هک  ثیدح  هک  دینادب  تفگ : هَّللا 
هک یعونب  دنادرگ  سّبلم  يّزتم و  ناناملـسم  ّيزب  ار  دوخ  نکیل  دشابن  عقاو  رد  ناملـسم  دشاب و  قفانم  يورم  ثیدح  نآ  لاجر  لّوا  ینعی 
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دیسرتب وزا  امـش  دسرتن  جرح  هانگ و  زا  الـصأ  وا  هک  دشاب  ناملـسمان  قفانم  عقاو  رد  وا  هکنآ  لاح  تسا  ناملـسم  دیوگ  دنیبب  ار  وا  هک  ره 
مژد بذاک  نآ  لاح  رب  علّطم  ملاـع و  مدرم  رگا  ددـنب و  دـمع  یگتـسناد و  يور  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  رب  غورد  وا  هک 

لاجر ریاس  رب  ّلاض  نآ  لاح  تقیقح  نکیل  دنیامنن  وا  لوق  قیدصت  دننکن و  ثیدح  نآ  لوبق  وزا  زگره  تسا  بذاک  قفانم  وا  هک  دندرگ 
رورس نآ  زا  ثیدح  هدید  ار  ترضح  نآ  تسا و  بآم  تلاسر  ترضح  باحصأ  زا  صخـش  نآ  نوچ  هک  دنیوگیم  تسا  ناهنپ  یفخم و 
لهأ لاوحأ  زا  دابعلا  قاّلخ  ترـضح  هکنآ  لاح  دنیامن و  لمع  وا  لوقب  دنونـش و  وزا  ثیدح  اذهلف  میریگ  ارف  وزا  زین  ام  تفرگ  ارف  هدینش 

هک ناشن  فصو و  نآب  ناقفانم  تفـص  هّیطعلا  بهاو  ترـضح  و  مدومن ، رارـشأ  نآ  لاح  هب  راـبخا  ارت  نم  هچناـنچ  داد  ربخ  داـنع  قاـفن و 
رد ران و  شتآب  مدرم  نایعاد  تلالض و  هّمئأ  هب  بّرقت  دندوب  یقاب  ایند  رد  همحّرلا  ّیبن  ترضح  زا  دعب  هفیاط  نآ  نوچ  و  درک . نایب  دندوب 

باقر رب  ماّکح و  تّما  رب  ار  هفیاط  نیا  تلالـض  هّمئأ  و  دـنتخادنا ، تشپ  سپ  ار  ترخآ  لـمع  ناـتهب و  روزب و  دنتـسج و  تیاوغب  ترخآ 
نایغط قافن و  زا  ّولمم  يایند  اب  نامز و  كولم  اب  نامدرم  هک  دـینادب  دـندروخ  ایند  رگید  کـی  قاـّفتاب  دـندینادرگ و  یلوتـسم  ماـنأ  ریاـس 

دوخ تمـصع  هانپ  رد  ار  وا  سّدـقت  یلاـعت و  يادـخ  ترـضح  هک  سک  نآ  اـّلا  دـنامظتنم  509 و  ص : ج2 ، جاجتحالا ، و  طبترم ، رایـسب 
لاجر زا  مّود - دـش . روکذـم  وا  لاوحأ  قیاقح  هک  تسا  نیا  یکی  نیثّدـحم  هورگ  رابخأ و  زا  دراذـگن و  عیاض  راخ و  ار  وا  درادـهاگن و 

ّیبن نآ  هک  یهجو  رب  ار  نمیهم  ثیدح  نآ  نکل  دینش  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  ترضح  زا  ثیدح  یـصخش  هک  تسا  يورم  نیثّدحم 
زا ثیدح  هک  یتقو  رد  وا  سپ  هتفرگ ، ارف  هّقح  وه  امک  ار  ثیدـح  نآ  هک  تسنآ  شنامگ  مّهوت و  تفرگن و  ارف  دـینادرگ  يّدؤم  همحّرلا 

دـمع و يور  زا  وا  اـّما  تسفـالخ  هچ  رگا  دومرف  نینچ  نینچ و  نیلـسرملا  دّیـس  نآ  هک  دـنک  ناـیب  ناـمّزلا  رخآ  لوسر  ناـشن  زجعم  ناـبز 
دیوگ دیامن و  لمع  نادب  دنک و  ترـضح  نآ  زا  تیاور  تسوا  تسد  رد  هچنآ  وا  و  دومنن ، هّمالا  ّیبن  ترـضحب  بذک  تبـسن  یگتـسناد 
لوبق وزا  هدرک  مّهوت  ثیدـح  نآ  رد  وا  هک  دـندرگ  ملاـع  فقاو و  ناناملـسم  رگا  اـّما  مدینـش  نینچ  ننملا  وذ  لوسر  ترـضح  زا  نم  هک 

زا مّوس - لاـح . رد  دـندرگن  نآ  نوـماریپ  دـنیامن و  ثیدـح  نآ  كرت  تسا  ناوـنع  هچ  هب  يوار  لاـح  تقیقح  هک  دـننادب  رگا  و  دـننکن ،
سنألا ّیبن  نآ  زا  دعب  دومرف و  یهن  ای  دومن  رمأ  هک  دینش  يزیچ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  زا  هک  تسا  يورم  نیثّدحم 

، تسین علّطم  هیناث  ةّرک  یهن  رمأ و  قیاقح  زا  سک  نآ  دومرف و  رمأ  دومرف  یهن  عفر  هنع  ّیهنم  نآ  زا  ای  دومرف  یهن  نآ  زا  ار  ناتّما  ّناجلا  و 
خوسنم رمأ  تقیقح  هب  علّطم  رگا  هچنانچ  دـشن  فقاو  دـهاش و  فراع و  ملاع و  خـسان  تقیقح  زا  دومن و  ظفح  ار  خوسنم  سک  نآ  سپ 

نآ كرت  ضفر و  تـسا  خوـسنم  ثیدـح  نآ  هـک  دـندرکیم  ناناملــسم  عومــسم  رگا  زین  و  دوـمنیم ، كرت  هتخادـنا  ار  نآ  نـیقیب  دـشیم 
یلاعت و هَّللا  باـقع   510 ص : ج2 ، جاجتحالا ، فوخ  زا  تسا و  ارتفا  بذـک و  ضغبم  هک  تسا  یـسک  نیثّدـحم  زا  مراـهچ - دـندرکیم .

لوسر ترضح  زا  هچنآ  درادن و  مّلسم  اور و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  ملاع و  يادخب  غورد  تبـسن  يرولا  ّیبن  ترـضح  میظعت 
دینش دیجملا  ّیبن  زا  هچنآ  سپ  دومن  ظفح  هّقح  وه  امک  دش  وا  عومسم  هچنآ  هکلب  دشن  دیدپ  رهاظ و  وا  رب  یماهبا  هنوگ  چیه  دینش  (ص )

عامتـسا صخـش  نیا  دناسریم و  ناقلخب  ار  نآ  رمأ  مکح و  قیلی  یغبنی و  امک  دنادرگیم و  نایع  نایب و  نامدرم  رـشعمب  ناصقن  هدایز و  الب 
ار نآ  کی  ره  اذهل  تخانـش ، ار  هباشتم  مکحم و  دومن و  زارتحا  بانتجا و  نآ  زا  دومرف و  خوسنم  ظفح  درک و  لمع  نادب  دومن و  خـسان 

مالک هک  دوب  رایسب  درک و  ادیپ  مامت  تفرعم  مانألا  دّیس  ترضح  ّماع  ّصاخ و  مالک  لاحب  تخابن و  رد  ار  دوخ  هتـشاد  رّرقم  دوخ  عضومب 
ماّلعلا کلم  ترضح  هک  تسنادیمن  وا  دشیم و  ماع  عومسم  مالک  نآ  هک  دوب  اسب  دوب و  ّماع  ّصاخ و  فرط  ود  ار  مرکالا  ّیبن  ناشن  زجعم 
یغبنی امک  قیاقحب  عماس  نوچ  سپ  هدنام  ماهتـسم  تریح  هیت  رد  سک  نآ  اذهل  تسا  مادک  مارم  هچ و  بلطم  مالک  نآ  زا  ار  مانألا  ّیبن  و 
اذهلف دیدرگ  رداص  حناس و  رشبلا  دّیس  ترضح  زا  مالک  نآ  رمأ  مادک  تهجب  هک  دنادیمن  ار  نآ  دصقم  ینعم و  تسین و  علّطم  نآ  قیلی  و 

يرگید ای  دوخ  صخـش  نآ  تروص  نیا  رد  رگا  سپ  دـنکیم  عقاو  فالخ  هّجوت  تسین  نآ  هجو  تفرعمب  ملاـع  هک  هّجوم  اـم  يارب  ار  نآ 
اذـهل دوبن  لابقا  ّزع و  اب  ّیبن  نآ  مالک  تفایرد  مهف و  لاـح  تردـق و  ار  لاـعتم  دزیا  لوسر  باحـصأ  زا  سک  ره  تسنیا و  دـنک و  لـمع 
هدمآ رشبلا  دّیـس  تمدخب  دشاب  رگید  رهـش  زا  هک  یـسک  يراط و  ای  یّکم  هیداب  هنکـس  یبارعا و  هک  دنتـشادیم  تسود  هک  دندوب  یعمج 
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هک نم  اّما  دنیامن  لصاح  ناهج  ود  هشوت  ناسحا  نمرخ  زا  دنونشب و  نانخس  ثیداحأ و  نامّزلا  رخآ  لوسر  نآ  زا  زین  ناشیا  ات  دنک  لاؤس 
دّیس ثیداحأ   511 ص : ج2 ، جاجتحالا ، تایآ و  زا  ما  نسحلا  نیسحلا و  نیطبّـسلا  وبأ  ننملا و  وذ  لوسر  ّیـصو  نمیهم و  ترـضح  ّیلو 

ملع و زا  دعب  نآ  طبض  ظفح و  مدومنیم و  مالعتـسا  لاؤس و  يرولا  دّیـس  ترـضح  زا  ار  نآ  نم  هکنآ  ّالا  دیـسریمن  نمب  زیچ  چیه  تاّیربلا 
لوقنم و يرفعجلا  ییحی  زا  تسا . ناـشیا  تاـیاور  رد  فـالخ  تّلع  ناـمدرم و  فـالتخا  هوجو  نیا  مدوـمنیم  قـیلی  یغبنی و  اـمک  قـیقحت 
رد يزور  ریثک  یعمج  اـب  اـم  دومرف : هک  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  نینمؤملا  ریمأ  نیملاـعلا  ّبر  ّیلو  ترـضح  زا  مدینـش  نم  تفگ : هک  تسیورم 
نم زا  یـصخش  دوب  هتفر  باوخب  هتـشاذگ  نم  رانک  رد  كرابم  رـس  بآمتلاسر  تقو  نآ  رد  میدوب  هتـسشن  ریذّنلا  ریـشبلا و  دیـس  تمدـخ 

لاّجد ریغ  زا  امش  يارب  زا  نم  تفگ : هتخورفا  لابقا  تداعسب و  دوخ  يور  دش و  رادیب  باوخ  زا  ّیبن  ترـضح  تسیک ؟ لاّجد  هک  دیـسرپ 
ترتع نوخ  دننادرگ و  هارمگ  ار  امـش  هکنآ  زا  مناساره  فئاخ و  رتشیب  دناتّما  نیا  لاّجد  هک  تعدـب  بابرأ  تلالـض و  هّمئأ  زا  مسرتیم 
نایاپ تسنم . داقنم  عیطم و  نم  ترتع  مکح  عیطم  رمأ و  مّلـسم  تسنم و  براحم  تسا  نم  ترتع  براحم  هک  ره  نم  زا  دعب  دـننازیرب  ارم 

3 ص : ج3 ، جاجتحالا ،

موس دلج 

دومن لاؤس  شراوگرزب  ردپ  روضح  رد  هک  مالّسلا  هیلع  رضخ  لئاسم  زا  مالّسلا  امهیلع  یضترم  ّیلع  دنزرف  یبتجم  ترضح  باوج 

یبأ دومن  لاؤس  شراوگرزب  ردپ  روضح  رد  هک  مالّسلا  هیلع  رضخ  لئاسم  زا  مالّـسلا  امهیلع  یـضترم  ّیلع  دنزرف  یبتجم  ترـضح  باوج 
مالّسلا هیلع  یلع  نینمؤملا  ریمأ  ترضح  يزور  هک : دنک  تیاور  مالّسلا  هیلع  یناّثلا  ّیلع  نب  رفعج  یبأ  زا  يرفعجلا  مساقلا  نب  دواد  مشاه 

دندوب قیفر  ترضح  نآ  اب  هنع  هَّللا  یضر  یسراف  ناملس  مالّسلا و  هیلع  نسح  ماما  دروآ  لالجلا  وذ  ترضح  دجـسمب  لابقا  هّجوت و  يور 
سابل اب  رضحم  وکین  يدرم  رثأ  نآ  رد  تسشن  دیدرگ و  مارحلا  دجسم  لخاد  نوچ  دندوب و  هدومن  ناملس  تسد  رب  هیکت  تداعسب  دوخ  و 

کیدزن هلآ  ترضح  هدیزگرب  نآ  هاگنآ  سپ  دومن  مالس  ّدر  ع )  ) ترضح نآ  درک  مالس  دش و  رـضاح  ردیح  نینمؤملا  ریمأ  دزن  رد  رخاف 
رب  4 ص : ج3 ، جاجتحالا ، ینادرگ  ربخم  نآب  ارم  رگا  میامنیم  لاؤس  هلأسم  هس  زا  ارت  نم  نسحلا  ابأ  ای  تفگ : تسشنب و  هَّللا  ّیلو  ترضح 

ناشیا تحیـضف  یئاوسر و  ثعاـب  ترخآ  اـیند و  رد  هک  دنتـشگ  یلغـش  لـعف و  بکترم  وت  رمأ  رد  موق  نیا  هک  ددرگ  رهاـظ  مولعم و  نم 
. دناناسکی همّدقم  نآ  رد  ناشیا  ریاس  وت و  هک  تسناد  مهاوخ  دوش  رگید  يزیچ  رگا  دنتـسین و  یبقع  ایند و  رد  نومأم  هفیاط  نآ  و  تسا ،

میلعت سّدـقت و  یلاـعت و  هَّللا و  قـیفوتب  هک  سرپـب  يراد  رطاـخ  رد  هچنآ  تفگ : مالّـسلا  هـیلع  یلع  نینمؤـملا  ریمأ  ترـضح  لاـح  نآ  رد 
ارم ع )  ) یلع نینمؤملا  ریمأ  ای  تفگ : صخش  نآ  دینـش . دنهاوخ  هّقح  وه  امک  دشاب  سک  ره  زا  وت  لاؤس  باوج و  سدقألا  ّیبن  ترـضح 
ورب نایسن  هشیمه  ای  دشاب  رّکذتم  هتسویپ  هک  يدرم  لاح  زا  ارم  هد  ربخ  و  دور ، اجکب  حّوبس  رداق  رمأب  وا  حور  دباوخب  هک  یسک  زا  هد  ربخ 

لاوخأ هب  تلثامم  هاگ  مامعأب و  تهابـش  هاـگ  هنوگچ  شدـنزرف  هک  يدرم  لاـح  زا  نادرگ  علّطم  ربخم و  ارم  اـضیا  و  دوب ، ناـیع  بلاـغ و 
باوج دّمحم  اب  ای  تفگ : دـیدرگ و  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب - نسح  دّـمحم  یبأ  يوسب  تفتلم  يراب  دزیا  ّیلو  ترـضح  تقو  نآ  رد  دراد ؟
تامـس قدـص  تالاقم  نیاب  ناـشن  زجعم  ناـبز  تیـالو  ناتـسلگ  لـگون  نآ  تّوبن و  ناتـسوب  هواـبون  نآ  روفلا  یف  يوگب . درم  نیا  لاؤس 

دننک باوخ  تحارتسا و  هک  ماگنه  رد  نوچ  هک  ناشیا  باوخ  لاوحأ  تقیقح  زا  يدومن  لاؤس  هچنآ  اّـمأ  هک : دـینادرگ  يراـس  يراـج و 
تقو نآ  ات  تسا  اوه  هب  قّلعتم  داب  دابب و  تسا  قّلعتم  حّوبـس  دزیا  مکحب  حور  هک  یتسردـب  دریگ  ناکم  ّرقم و  دوریم و  اجکب  ناشیا  حور 
هتشگ حور  بحاص  ندب  رد  حور  ّدرب  ّقلعتم  حّوبس  سوّدق  نذاب  سپ  دنک  تیطعت  تهجب  تکرح  موّیق  ّیح  مکح  رمأب و  مون  بحاص  هک 
حور بحاص  ندب  رد  سپ  دیامرف  تعجارم - ندبب  ار  وا  ات  دیامن  بذج  ار  اوه  داب  دنک و  بذج  ار  داب  حور   5 ص : ج3 ، جاجتحالا ، سپ 

اوه یلاعت  كرابت و  رمأ  مکحب و  ددرگن و  ّقلعتم  وا  بحاص  ندب  ّلحمب  حور  ّدرب  ّلج  ّزع و  ترضح  نذا  رگا  و  دنادرگ ، نّکمم  نکاس و 
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یفخم و ندب  زا  حوّبـس  رداق  مکحب  حور  دنک و  حور  بحاص  ندب  هب  تعجارم  حور  هک  دراذگن  دـیامن و  حور  بذـج  داب  داب و  بذـج 
همّدقم نیا  تقیقح  یتسار  یتسردب و  يدومن  نایع  روکذم و  ناسنا  نایسن  رکذ و  باب  رد  هچنآ  اّما  و  دنام . روشن  تثعب و  تقو  ات  روتـسم 

دّمحم و رب  هّمات  تاولـص  ءیـش  رکذب  هدارا  ماگنه  رد  سک  نآ  رگا  سپ  تسا  قبط  يالاب  هّقح  ره  تسا و  هّقح  رد  درم  لد  هک  تسنانچ 
مکحب مد  ناـمه  رد  دزیخرب  هتـشگ  فشکنم  هّقح  نآ  رـس  زا  قـبط  نآ  قلاـخ  ترـضح  مکحب  دتـسرف  هّیحّتلا  مالّـسلا و  مهیلع  دّـمحم  لآ 

ترـضح هب  تاولـص  سک  نآ  رگا  و  دوب ، هدومن  شومارف  هچنآب  ددرگ  رّکذـتم  درم  نآ  دـسر و  بلق  هب  یئانـشور  رون و  بهاو  ترـضح 
نآ ةالـص  زا  يزیچ  هک  یعونب  دـشابن  هّماـت  ةالـص  نکیل  دتـسرف  تاولـص  هکنآ  اـی  دتـسرفن  وا  لآ  سّدـقت و  یلاـعت و  دزیا  لوسر  دّـمحم 

دـنامیقاب و تملظ  رد  لد  سپ  دـنام  قبطنم  هّقح  نآ  يالاب  رب  قبط  نآ  قاّلخ  راگدرورپ  مکحب  دـنادرگ  ناـصقن  مک و  وا  لآ  اـی  ترـضح 
رد هچنآ  اّما  و  دنادرگ . شومارف  دوب  رّکذتم  رطاخ  رد  قباس  رد  هچنآ  درم  نآ  سپ  دنادرگن  رینتـسم  ءیـضتسم و  ار  وا  ءایـض  رون و  الـصأ 

عمج دوخ  لهأ  اب  درم  نوچ  هک  تسنآ  رمأ  نیا  تقیقح  تسا  لاوخأ  لثامم  هاگ  مامعأ و  هباشم  دلو  هاگ  هک  يدومن  روکذـم  دولوم  باب 
دـشاب لاونم  نیدب  نز  درم و  لاح  نوچ  دشاب  نّکمم  يداه و  ندب  ياهگر  دـیامنن و  برطـضم  ندـب  هک  عمج  رطاخ  نکاس و  لد  اب  دوش 
دنزرف نوچ  دریگ و  رارق  ردام  محر  فوج  رد  ددرگ و  ادج  ردپ  بلـص  زا   6 ص : ج3 ، جاجتحالا ، هفطن  نوچ  ملاع  رداق  ترضح  مکحب 

هئداه و شقورع  نکاس و  عمج و  وا  لد  دـمآ  نز  کیدزن  هک  یماگنه  رد  درم  رگا  و  دراد ، رداـم  ردـپب و  تهباـشم  دـنزرف  ددرگ  دـّلوتم 
قورع ضعب  رب  عقاو  وا  هفطن  بارطـضا  تلاح  رد  سپ  ددرگ  برطـضم  زین  هفطن  دـشاب  برطـضم  تیاغ  هب  ناشیا  ندـب  دـندوبن و  ّنئمطم 

زا یقرع  رب  عقاو  لاصفنا  ماگنه  رد  هفطن  رگا  دـشاب و  دوخ  مامعأب  هباشم  دـنزرف  ددرگ ، عقاو  ماـمعأ  قورع  زا  یقرع  رب  اـنایحأ  رگا  ددرگ 
نب نسحلا  دّـمحم  یبأ  ترـضح  زا  هیفاش  هبوجأ  نیا  نوچ  لئاس  دـنک . ادـیپ  دوخ  لاوخاب  تلثامم  تهباشم و  دـنزرف  ددرگ  لاوخأ  قورع 
دوب نکاس  ناکم  نآ  رد  ات  هَّللا و  لوسر  ادّمحم  ّنأ  دهشأ  هَّللا و  ّالا  هلا  نأ ال  دهـشأ  هک : دومرف  تعاس  رد  دومن  عامتـسا  مالّـسلا  هیلع  ّیلع 
نایب زا  دعب  و  تشادـیم . يراج  هَّللا  لوسر  ادّـمحم  ّنأ  دهـشأ  تداهـش  هملک  هَّللا و  ّالا  هلا  نأ ال  دهـشأ  هبّیط  هملکب  تداهـش  نابز  هتـسویپ 

لوسر ادخ و  تّجحب  میاق  هَّللا و  لوسر  ّیصو  هکنآ  رب  مهدیم  تداهش  تفگ : هدومن  ع )  ) نینمؤملا ریمأ  ترـضحب  هراشا  نیتداهـش  هملک 
تّجحب میاق  ردـپ و  ّیـصو  وت  هک  مهدـیم  یهاوگ  تفگ : دومن و  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نسحب  تراشا  هاگنآ  سپ  دوب ، یهاوخ  وت  یبتجم 
تداهـش و  وت ، زا  دعب  تسوا  تّجح  هب  میاق  وت و  ردپ  ّیـصو  ع )  ) یلع نب  نیـسح  هک  مهدیم  تداهـش  زین  و  دوب ، یهاوخ  رورـس  نآ  دعب 

ّیلع نب  دّمحم  رب  مهدیم  تداهش  و  وزا ، دعب  تسوا  تّجحب  میاق  مالّسلا و  هیلع  نیـسح  ّیـصو  ع )  ) یلع نب  نیـسحلا  نب  ّیلع  هک  مهدیم 
میاق دوخ و  ردپ  ّیـصو  هک  قداّصلا  دّـمحم  نب  رفعج  رب  مهدـیم  تداهـش  و  وا . زا  دـعب  تسوا  تّجحب  میاق  دوخ و  ردـپ  ّیـصو  هک  رقابلا 

تسوا رمأب  میاق  دوخ و  ردپ  ّیـصو  هک  رفعج  نب  مظاکلا  یـسوم  رب  مهدیم  تداهـش  و  وا ، زا  دعب  تسوا  تّجحب   7 ص : ج3 ، جاجتحالا ،
دّمحم رب  مهدیم  تداهـش  و  وا . زا  دعب  تسا  وا  تّجحب  میاق  دوخ و  ردپ  ّیـصو  هک  یـسوم  نب  اضّرلا  ّیلع  رب  مهدیم  تداهـش  و  وزا ، دعب 

دوخ ردپ  ّیصو  هک  يداهلا  دّمحم  نب  ّیلع  رب  مهدیم  تداهش  و  وا . زا  دعب  تسوا  تّجح  هب  مئاق  دوخ و  ردپ  ّیـصو  هک  اضّرلا  نبا  داوجلا 
و وزا . دعب  تسوا  رمأب  میاق  دوخ و  ردپ  ّیـصو  هک  ع )  ) يرکـسعلا ّیلع  نب  نسح  رب  مهدیم  تداهـش  و  وزا . دعب  تسا  وا  تّجح  هب  مئاق  و 

ّولمم ار  نیمز  و  ددرگ ، رهاظ  دوخ  وا  هکنآ  ات  ددرگن  رهاظ  مادـک  چـیه  وا  مسا  تینک و  هک  يرکـسعلا  نب  نسح  دـلو  رب  مهدـیم  تداهش 
ریمأ ای  کیلع  مالّـسلا  تفگ : ادـخ  درم  نآ  هاـگنآ  سپ  دـشاب . هدـش  رپ  متـس  يّدـعت و  ملظ و  روج و  زا  هک  نآ  زا  دـعب  لدـع  زا  دـنادرگ 

نب نسح  هب  كرابم  يور  مالّسلا  هیلع  ردیح  نینمؤملا  ریمأ  ترضح  دش . ناور  تساخرب و  هتاکرب و  هَّللا و  ۀمحر  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا 
رد مالّسلا  هیلع  نسح  ترضح  دراد . فرط  مادک  دصق  هک  نک  هاگن  ور و  نوریب  نمؤم  درم  نیا  بقع  رد  تفگ : هدروآ  مالّسلا  هیلع  یلع 
مّود ياپ  نوچ  تشاذگ و  دجـسم  جراخ  رد  دوخ  ياپ  کی  هک  دـید  ار  درم  نآ  دـمآ  نوریب  دجـسم  زا  نوچ  دـیدرگ  ناور  نمؤم  نآ  رثأ 

باـب رد  هچنآ  تقیقح  تعجارم  زا  دـعب  مالّـسلا  هـیلع  یلع  نـب  نـسح  تشاذـگ . نـیمز  مادـک  رد  دوـخ  ياـپ  هـک  دـشن  موـلعم  تـشادرب 
هیلع یلع  نینمؤملا  ریمأ  تشاد . ضورعم  دوخ  راوگرزب  ردپ  تمدخ  هب  دیدرگ  وا  دـهاشم  یئرم و  نمؤم  درم  نآ   8 ص : ج3 ، جاجتحالا ،
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رتهب مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نسح  دوب ؟ هک  صخـش  نآ  هک  یتـسناد  چـیه  دّـمحم  اـب  اـی  هک : دومرف  مالّـسلا 
9 ص : ج3 ، جاجتحالا ، دوب . مالّسلا  هیلع  ربمغیپ  رضخ  نآ  تفگ : مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریمأ  دننادیم .

ریمأ سّدقم  رضحم  رد  دوب  جاجتحا  يارجم  يراج  هک  دندوب  هداتـسرف  مور  ماش و  لهأ  هک  یلئاسم  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  باوج 
مالّسلا هیلع  نینمؤملا 

ریمأ سّدقم  رضحم  رد  دوب  جاجتحا  يارجم  يراج  هک  دندوب  هداتـسرف  مور  ماش و  لهأ  هک  یلئاسم  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  باوج 
نینمؤملا ریمأ  ترضح  هک : تفگ  مالّسلا  مهیلع - رقابلا  ّیلع  نب  دّمحم  رفعج  یبأ  زا  سیق  نب  دّمحم  دنکیم  تیاور  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا 

یهورگ يوتف و  یضعب  دندروآ  راگدرورپ  ترضح  ّیلو  نآ  رب  رایـسب  ماحدزا  ترثک و  مدرم  دوب و  دجـسم  هبحر  رد  يزور  مالّـسلا  هیلع 
نآ هتاکرب . هَّللا و  ۀمحر  نینمؤملا و  ریمأ  ای  کیلع  مالّسلا  تفگ : تساخرب و  یصخش  انثأ  نآ  رد  دنتساوخیم  يرولا  ماما  نآ  زا  دادمتـسا 

ترضح وت . رهش  لهأ  زا  ماوت و  تّیعر  زا  یکی  نم  تفگ : درم ؟ يا  وت  یتسیک  هتاکرب  هَّللا و  ۀمحر  مالّسلا و  کیلع  و  دندومرف : ترضح 
نمب زور  کـی  دوخ  رمع  تّدـم  رد  وت  رگا  یتسین   10 ص : ج3 ، جاـجتحالا ، نم  دـالب  لـهأ  زا  نم و  تّیعر  زا  وت  دومرف : هّزعلا  ّبر  ّیلو 

تـسنآ تنامک  تست و  لاحب  تفرعم  لامک  زین  ارم  لاحلا  هچ  رگا  یموق  هچ  زا  هک  متخانـشیم  ارت  يدوبن و  یفخم  نم  رب  يدرکیم  مـالس 
ترضح مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا . ریمأ  ای  نامألا  تفگ : دینش  نمیهم  دزیا  ّیلو  نآ  زا  نخـس  نیا  درم  نآ  نوچ  مسانـشیمن . ارت  نم  هک 
مالّـسلا هیلع  نینمؤملا  ریمأ  هن  تفگ : دیـسر ؟ وتب  ررـض  هنوگ  چـیه  يدـش  رهـش  نیا  لـخاد  هک  يزور  زا  اـیآ  هک : دومرف  یلاـعت  هَّللا  ّیلو 

هیلع نینمؤملا  ریمأ  ترـضح  تسین . فالخ  امـش  مالک  رد  یلب  یلع  اـی  تفگ : درم  نآ  دوب ؟ یهاوخ  برح  لـهأ  زا  وت  ارهاـظ  هک  دومرف :
نآ تسین . كاب  بوص  نیاب  برح  لهأ  ریاس  وت و  دّدرت  رد  ددرگ  یهتنم  لاتق  گنج و  لادج و  برح و  تامّدقم  هاگ  ره  دومرف : مالّسلا 

رمضم دوخ  رطاخ  رد  رغصألا  نبا  هک  يدنچ  يربخ  هک  داتسرف  ارم  ماهیواعم  سوساج  نم  لاحلا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  ای  تفگ : درم 
هک تسنآ  لاح  تقیقح  مناشیا و  سوساـج  هداتـسرف و  نم  هک  ینادـن  یـسانشن و  ارم  وت  هک  یعونب  میاـمن  مالعتـسا  لاؤس و  وت  زا  تشاد 

ّقحأ ّتلم  باحـصأ  تفالخ  تّما و  تیالو  رمأب  وت  رگا  متفگ : متفر و  وا  دزن  رغـصألا  نبا  رمأب  نم  دومن  تّما  تفالخ  يوعد  هیوعم  نوچ 
رب لاؤس  باوج و  نوچ  يوگ و  باوج  منک  لاؤس  هچ  رهب  ارت  نم  سپ  دوب  یهاوخ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  ترـضح  زا  دـعب 
هچ ره  تفگ : هیواعم  مهد . زین  هزیاج  مدرگ و  وت  عبات  مدرم  ریاس  قیرطب  ناـمگ  ههبـشیب و  مونـشب   11 ص : ج3 ، جاجتحالا ، باوص  قفو 
ارم نآ  زا  دعب  دوب ، لکشم  قلغم و  تیاغب  ورب  لئاسم  نآ  تشادن و  باوج  مدرک  ضرع  هیواعمب  ار  دوخ  هلئـسا  نوچ  يامن  لاؤس  یهاوخ 

ار دابکألا  هلکآ  نیا  دابعلا  راّبج  ترـضح  دومرف  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریمأ  ترـضح  منک . لاؤس  امـش  زا  اـت  داتـسرف  امـش  تمدـخب 
نیا هک  دانک  تلادعب  مکح  تّما  نیا  نم و  نایم  تّزعلا  ّبر  دناهلا  ترضح  تمحر - زا  سویأم  هارمگ و  روک و  هعبت  اب  وا  دانادرگ  لوتقم 

ترـضح هاگنآ  دـندومن . نم  تفلاخم  تعزانم و  رب  عامجا  نم و  تلزنم  ریغـصت  نم و  ّقح  عفد  نم و  ماّیا  عییـضت  نم و  محر  عطق  هفیاـط 
- ریمأ ترـضح  تمدـخب  هّیفنحلا  نب  دّـمحم  اـب  ّتنج  لـهأ  ناـناوج  نآ  نوچ  دـیناوخب  ار  دّـمحم  نیـسح و  نسح و  هک  دوـمرف : هَّللا  ّیلو 

رخآ لوسر  ترـضح  نارـسپ  ود  نیا  یماش  ای  تفگ : هدروآ  درم  نآـب  لاـبقا  هّجوت و  يور  دـندش  رـضاح  ۀـّیحّتلا  مالّـسلا و  هیلع  نینمؤملا 
زا تسنم  رسپ  نیا  تفگ : درک و  هّیفنحلا  نب - دّمحمب  هراشا  دومن و  مالّسلا  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  ترضح  هب  هراشا  دنانامّزلا و 

لامج رد  یماش  نوچ  يامرف . عامتسا  قیلی  یغبنی و  امک  ار  نآ  باوج  يامن و  دوخ  لیاسم  لاؤس  دسر  وت  رطاخب  هک  رفن  هس  نیا  مادک  ره 
زا مانألا  ماما  سرپب و  تسا  رتشیب  شرس  يوم  هک  رسپ  نیا  زا  تفگ : دوبعملا  کلم  ّیلو  ترضح  دوب  ناریح  هلاو و  نایعأ  نآ  يارآ  ناهج 

همحـشب ات  كرابت  یلاعت و  دزیا  لوسر  دـنزرف  نآ  كراـبم  رـس  يوم  هک  اریز  دومن  هدارا  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  ترـضح  مـالک  نآ 
یماش نآ  بناجب  كرابم  يور  ع )  ) یلع نب  نسح  تقو  نآ  رد  و  دوب . هدیـسر  شوه   12 ص : ج3 ، جاجتحالا ، تفرعم و  عبنم  نآ  شوگ 

نایم تفاـسم  نامـسآ و  نیمز و  ناـیم  تفاـسم  لـطاب ، ّقح و  ناـیم  تفاـسم  تفگ : یماـش  نک . لاؤس  یهاوخ  هچ  ره  زا  دومرف : هدروآ و 
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زین و  تسا ؟ مادـک  ددرگ  نیکم  ياوأم و  نآ  رد  نیکرـشم  حاورأ  هک  همـشچ  و  تسیچ ؟ حزق  سوق  و  تسا ؟ رادـقم  هچ  برغم  قرـشم و 
ناوتیمن نآ  تثونا  تروکذـب و  مکح  هک  تسا  ّثنؤم  مادـک  و  تسا ؟ عقاو  ناکم  ّلحم و  هچ  رد  تسا  ناـنمؤم  ناـکم  ّرقم و  هک  همـشچ 

هلئسا عامتـسا  زا  دعب  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  ترـضح  رگید . یـضعب  زا  تسرتتخـس  نآ  ضعب  هک  زیچ  هد  نآ  تسا  مادک  و  دومن ؟
هچنآ سپ  تسا  تشگنا  راهچ  رادـقم  لطاب  ّقح و  نایم  تفاـسم  یماـش  اـی  تفگ : هدروآ  رد  ناـیب  ّمنرتب  باوج  رد  ار  ناـبز  لـبلب  یماـش 
هاـگنآ یتـفگ . تسار  تفگ : یماـش  تسا . لـطاب  يونـشیم  شوگب  هچنآ  هک  تسا  رایـسب  تسا و  ّقح  ددرگ  وـت  دـهاشم  یئرم و  مشچب 
یـسک وت  يارب  رگا  و  تسا ، ّرطـضم  مولظم  توعد  رـصب و  ّدـم  ردـقب  نامـسآ  نیمز و  نایم  تفاـسم  دومرف : ع )  ) یلع نب  نسح  ترـضح 
مالّسلا هیلع  نسح  ماما  نآ  زا  دعب  هَّللا . لوسر  نبا  ای  یتفگ  تسار  تفگ : یماش  تسا . غورد  نآ  نیقیب  دیوگ  مدرک  نایب  نم  هچنآ  ياوس 

رظن زین  دنک و  عولط  قرـشم  زا  هک  ماگنه  باتفآ  رد  نک  رظن  تسا  باتفآ  زور  کی  ریـس  ردـقب  برغم  قرـشم و  نایم  تفاسم  هک : دومرف 
سوق هک : يوگب  یتفگ . تسار  تفگ : یماش   13 ص : ج3 ، جاجتحالا ، دـیامن . تبیغ  بورغ و  برغم  رد  هک  نیح  رد  نک  باتفآ  بناجب 

هیلع ناطیـش  مسا  حزق  هک  اریز  حزق  سوق  يوگم  کـحی  و  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  ترـضح  ددرگیم ؟ رهاـظ  هک  تسیچ  حزق 
ءایـشأ ندوب  ناوارف  ینازرا و  یناشن  نیمز و  لهأ  نامأ  نآ  ددرگ  نایع  رهاـظ و  سوق  نوچ  تسناـّنم و  هلا  سوق  نآ  تسناریّنلا و  ۀـنعّللا و 

رد نیکرـشم  حاورأ  هک  همـشچ  اّما  و  تسا . تکاله  قرغ و  زا  قیالخ  تنایـص  نمأ و  ناشن  تمالع و  یلاعت  هَّللا  سوق  تسا و  ناـهج  رد 
رد تـسا  هاـچ  توـهرب  هـک  هدیـسر  رقحأ  مجرتـم  رظنب  ربـتعم  خـسن  ضعب  رد  دـنیوگ و  توـهرب  ار  همــشچ  نآ  تـسا  نـیکم  ناـکم  نآ 
هاچ نیرتهب  هک  هدمآ  ثیدح  رد  و  تسراتفرگ ، هاچ  نآ  رد  راّفک  حاورأ  هک  دنیوگ  ناّمع  رحب  ریازج  زا  تسا  ياهریزج  نآ  تومرضح و 

دنـشاب نامداش  نیکم و  ناکم  نآ  رد  نانمؤم  حاورأ  هک  همـشچ  اّما  و  تستوهرب . هاچ  نیمز  رد  هاچ  نیرتنوبز  و  تسا ، مزمز  هاـچ  اـیند  رد 
و دنتّرسم . تجهب و  لامک  اب  تّحص  تمالسب و  نیملاعلا  ّبر  تیانع  زا  نیع  نآ  رد  نینمؤم  حاورأ  هک  اریز  دنیوگ  یملـس  ار  همـشچ  نآ 

ضئاح دوب  نز  رگا  ددرگ و  ملتحم  دـشاب  درم  رگا  دنـشک  راظتنا  وا  غولب  ماگنه  اـت  دـیاب  دـشابن  مولعم  شتروکذ  تثونأ و  هک  ّثنؤم  اـّما 
نآ سپ  دناسر  راوید  يالابب  ار  لوب  رگا  دنادرگ  دنلب  ار  لوب  دنک و  لوب  راوید  يالاب  رب  هک  دنیوگ  واب  ّالا  ددرگ و  رهاظ  وا  ناتـسپ  دوش و 

14 ص : ج3 ، جاجتحالا ، تسا . نز  نآ  دناسر  راوید  يالابب  هک  دناوتن  دـنک و  بقعب  تعجارم  رتش - شاش  دـننام  وا  لوب  رگا  تسا و  درم 
رتتخس و  تسا ، گنس  درک  قلخ  ار  نآ  یلاعت  يادخ  هک  اهزیچ  نیرتتخس  تسا  رگید  ضعب  زا  رتتخـس  نآ  ضعب  هک  زیچ  هد  نآ  اّما  و 

دحاو رمأب  هک  تسا  ران  دیدح  زا  رتتخس  و  ددرگ ، عطق  هتفاکش و  نآب  گنس  هک  تسا  نهآ  نمیهم  ترـضح  تقلخ  مکحب و  گنـس  زا 
لّمحتم هک  تسا  باحس  بآ  زا  رتتخـس  و  دناشنیمورف ، ار  وا  باّهو  دزیا  مکحب  هک  تسبآ  شتآ  زا  رتتخـس  و  دزادگیم ، ار  نآ  راّهق 
كّرحتم وا  رمأب  داب  هک  تسیا  هتـشرف  نآ  وزا  رتتخـس  و  دـنادرگ ، كّرحتم  ار  وا  هک  تسد  اـب  باحـس  زا  رتتخـس  و  ددرگیم ، نآ  لـقن 

ار توملا  کلم  هک  تستوم  توملا  کلم  زا  رتتخس  و  دناریمیم ، ار  کلم  نآ  هک  تسا  توملا  کلم  کلم  نآ  زا  رتتخس  و  ددرگیم ،
سک همه  زیچ و  همه  زا  سدـقأ  دزیا  مکح  رمأ و  سپ  دـناریم  ارتوـم  هک  تـسا  سّدـقت  یلاـعت و  يادـخ  رمأ  توـم  زا  ّدـشأ  و  دـناریمیم ،
هیلع یلع  نینمؤملا  ریمأ  تراوگرزب  ردپ  اّقح و  یئادخ  لوسر  رـسپ  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  نم  یتفگ  تسار  تفگ : یماش  تسا . رتتخس 

زا دعب  تسا . قیلأ  راوازس و  ّقحأ و  یلوأ و  ماجنارس  هریت  هیواعم  رب  اصوصخ  مرکألا  ّیبن  ترـضح  تّما  تفالخ  رمأب  مانأ  ریاس  زا  مالّـسلا 
ار وا  هیواعم  دیناسر  واب  دش  وا  عومـسم  یئرم و  هچنآ  قیاقح  دمآ و  هیواعم  دزن  نوچ  دومرف  تعجارم  هدومن  تباتک  ار  تاباوج  یماش  نآ 
مولعم و دوخ  رب  قیلی  یغبنی و  امک  ار  هتشذگ  قیاقح  دیسر و  رغـصألا  نباب  هبوجأ  نوچ  اّما  دینادرگ . هناور  رغـصألا  نبا  بناجب  هبوجأ  اب -
زا لاؤس  باوج  یتشگ و  ریغ  باوج  مالکب و  مّلکتم  ّنمب  ارچ  هک : دومرف  بوتکم  باتع  باطخ و  نیاب  تباتک  هیواـعمب  دـینادرگ  قیقحت 

نیا هک  تسا  مالّسلا  هیلع  میرم  نب  حیسم  ترضحب  مسق  ارم  يدادن ؟ دوخ  تسایک  مهف و  تسارف و   15 ص : ج3 ، جاجتحالا ، ملع و  يور 
کی لاؤس  وت  رگا  تسا و  تلاسر  عضوم  تّوبن و  ندـعم  زا  باوج  نیا  و  تسین ، وت  زا  بایترا  ههبـشیب و  باوص  قدـص و  نورقم  باوج 

16 ص : ج3 ، جاجتحالا ، یباّذک . وت  هک  اریز  میامن  اطعا  وتب  هک  تسا  لاحم  یئامن  نم  زا  سوسفا  عّرضت و  يور  زا  سولف 
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رد شراوگرزب  ردپ  لضف  شلـضف و  نیرکنم  نیدـناعم و  زا  یتعامج  رب  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  نب  نسح  یبتجم  ماما  جاجتحا 
هیواهلا ۀنعّللا و  هیلع  هیواعم  روضح 

رد شراوگرزب  ردـپ  لضف  شلـضف و  نیرکنم  نیدـناعم و  زا  یتعامج  رب  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  نب  نسح  یبتجم  ماما  جاـجتحا 
ظفّللا و قفّتم  هس  ره  ناشیا  هک  دننک  تیاور  يرـصملا  بیبح  یبأ  نب  دیزی  فنخم و  نبا  یبعـش و  زا  هیواهلا  ۀـنعّللا و  هیلع  هیواعم  روضح 

عافترا زا  دایرف و  ترثک  زا  عازن  ّلحم  رد  ناشیا  عامتجا  زور  لثم  زا  رتتخـس  موق  هرجاشم  هعزانم و  ماّیا  چـیه  مالـسا  رد  دـنتفگ  ینعملا 
لامجالا لیبس  یلع  لاوحأ  نیا  قیاقح  دوبن و  نایفس  یبأ  نب  هیواعم  دزن  رد  ماربا  لوق و  رد  هغلابم  تّدش  زا  مالک و  نایب  ماگنه  رد  توص 

هبعـش نب  ةریغم  طـیعم و  یبأ  هبقع  نب  دـیلو  نایفـس و  یبأ  نب  هبتع  صاـعلا و  نب  ورمع  ناّـفع و  نب  ناـمثع  نـب  ورمع  يزور  هـک : تـسنآ 
امـش زا  نایعأ  نیا  سامتلا  هیواعم  يا  تفگ : صاعلا  نب  ورمع  رثأ  نآ  رد  دـندش  رـضاح  هیواعم  دزن  دـندومن و  رمأ  کی  رب  قاـّفتا  یگمه 

هچ ره  هچنانچ  دیامنیم  دوخ  ردپ  تریـس  يایحا  هتـشگ  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریمأ  شردپ  نیلعنب  لّعنتم  هک  ار  ع )  ) یلع نب  نسح  هک  تسنآ 
رمأ و سپ  دشاب  نینچ  هاگ  ره  و  دنیامرف ، وا  قیدـصت  قیالخ   17 ص : ج3 ، جاجتحالا ، دیوگب - هچنآ  و  دنیامنیم ، تعاطا  مدرم  دـنک  رمأ 

شیپ ار  وا  یتسرف و  وا  دزن  هب  یـسک  تقو  نیا  رد  رگا  ددرگ و  رّرقم  یهتنم و  رتگرزب  نیا  زا  یئاـجب  شراـک  عفترم و  زور  هب  زور  وا  لوق 
وا و ردق  میئامن و  شردپ  ّبس  وا و  ّبس  ام  ات  يرآ  دورف  دنتسه  دندوب و  نآب  شردپ  وا و  هک  یتوعد  نآ  زا  ار  وا  ینادرگ و  رـضاح  دوخ 
دنک و تفالخ  رمأ  رد  وت  قیدصت  هکنآ  ات  میراد  زاب  هدومن  دعاقتم  يوعد  نآ  زا  ار  وا  مینادرگ و  ریقح  ریغـص و  اهرظن  رد  ار  شدلاو  ردق 

مالّـسلا هیلع - یلع  نب  نسح  هک  مسرتـیم  نآ  زا  نم  ناراـی  يا  تفگ : هیواـعم  تسا . رتـهب  دـنکن  وت  اـب  فازگ  تفـالخ و  يوعد  دـعب  نم 
تسا مسق  ملاع  يادخب  هَّللا  و  دنام ، رارقرب  مادتسم و  امش  ربق  لوخد  ماگنه  ات  نآ  ران  گنن و  نآ و  راع  هک  دزادنا  امش  ندرگ  رد  اههداّلق 

هتـشذگرد وزا  هدینادرگ  روکذم  نم  بیع  رد  هچنآ  مدیـشک و  رازآ  هتـشاد  تّیهارک  شندید  زا  هکنآ  ّالا  مدـیدن  ار  وا  تقو  چـیه  نم  هک 
هویش هچنآ  تسا  مزال  نم  رب  دنادرگ  روکذم  امش  ام و  ّقح  رد  وا  هچنآ  منادرگ  رضاح  ار  وا  متـسرف و  وا  شیپ  یـسک  نم  رگا  مدیـشخب و 

دیرذگب و همّدقم  نیا  زا  تسرهاظ  امـش  ام و  رب  شردپ  وا و  لاوحأ  تقیقح  منادرگ و  يرجم  یـضمم و  امـش  زا  دشاب  وا  فاصنا  لدع و 
ّیلج حضاو  ّقح  رب  ار  یتدایز  مالّسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  لطاب  هک  یسرتیم  ایآ  تفگ : صاعلا  نب  ورمع  دیوشم . دوخ  ام و  یئاوسر  ثعاب 

صاعلا نب  ورمع  میعلّطم . هلسلس  نیا  لاوحأ  قیاقح  رب  نکیل  میـسرتیمن  نیا  زا  ام  تفگ : هیواعم  ددرگ . ام  تّحـص  رب  هدایز  وا  ضرم  و  ام ،
نیا تفگ : هبتع  دینک . بلط  ار  وا  هداتـسرف  مالّـسلا  هیلع   18 ص : ج3 ، جاـجتحالا ، یلع  نب  نسح  شیپ  یـسک  تعاـس  نیمه  هّتبلا  تفگ :

و تردق ، ار  امش  يدحأ  چیه  هک  تسا  مسق  ارم  ملاع  يادخب  هَّللا  و  مسانشیمن . ار  نآ  یبوخ  فرط  الصأ  منادیمن و  حیحص  ار  امـش  يأر 
نب نسح  دزن  رد  هچنآ  تسین و  وا  اب  هلباقم  تسا  امـش  اب  هک  ملع  لضف و  زا  هچنآ  زا  مظعأ  ربکأب و  هرجاشم  هعزانم و  تاقالم  تعاطتـسا 

دشابن دوجوم  نسح  دزن  رد  هک  يزیچ  ياوعدب  دیامنیم و  تاقالم  امش  اب  نامهب  لامک  ملع و  لاح و  لضف و  زا  تسا  مالّـسلا  امهیلع  یلع 
سمألا نم  نیبأ  سمّـشلا و  نم  رهظأ  نانگمه  رب  شّدج  ردپ و  وا و  لاوحأ  تقیقح  دیامنن و  تاقالم  يدحا  چـیهب  هکلب  امـشب  نآب  زگره 

باب رد  رگید  یعمج  صاعلا و  نب  ورمع  نوچ  اّمأ  دـنلاح . باحـصأ  فیـس و  باـبرأ  لادـج و  تموصخ و  تیب  لـها  هفیاـط  نآ  تسا و 
نوچ تشاد و  لوسرم  لوتب  ءارهز  هدـید  رون  نآ  تمدـخب  لوسر  هیواعم  دنتـشاد  ّرم  ّدـحیب و  یعـس  مالّـسلا  هیلع  نسح  ترـضح  راضحا 

ار امـش  هیواعم  هک  دینادرگ  یبتجملا  نسح  يابـص  ءاضیب  يأر  ضورعم  هدمآ  تیالو  تّوبن و  نامدود  هلالـس  نآ  تمدخب  هیواعم  لوسر 
و نالف ، تفگ : لوسر  تسا ؟ رضاح  هک  وا  باحصأ  زا  هیواعم  دزن  رد  هک : دیسرپ  لوسر  زا  مالّـسلا  هیلع  نسح  ترـضح  دناهتـشاد . بلط 

نیا تقو  نآ  رد  دـنبلطب و  ارم  هک  تشاد  نآ  رب  هچ  ار  ناشیا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  سپ  دومن . نایب  ناکی  ناکی  ماـن  نـالف و 
ارهاظ  19 ص : ج3 ، جاجتحالا ، َنوُرُعْشَی . ُْثیَح ال  ْنِم  ُباذَْعلا  ُمُهاتَأ  َو  ْمِِهقْوَف  ْنِم  ُفْقَّسلا  ُمِْهیَلَع  َّرَخَف  هک : دومن  توالت  نآرق  هکرابم  هیآ 

، دنراد لاجعتسا  یعـس و  نم  بلط  رد  لاحلا  هچ  رگا  هفیاط  نآ  هک  دشاب  هدومن  نآ  هدارا  ُمَلْعَأ ) ُهَّللا  َو   ) هیآ نیا  زا  یبتجملا  ماما  ترـضح 
فقـس هک  دـننک  نامگ  هک  دیـسر  دـهاوخ  یئاجب  نخـس  هکلب  تسا  ناشیارب  باقع  نایتا  باذـع و  لوزن  ثعاب  ناکم  نآـب  نم  نتفر  اـّما 
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فقـس هک  دـننک  نامگ  هک  دیـسر  دـهاوخ  یئاجب  نخـس  هکلب  تسا  ناشیارب  باقع  نایتا  باذـع و  لوزن  ثعاب  ناکم  نآـب  نم  نتفر  اـّما 
یلاـعت و دزیا  ّیلو  نآ  توخر  هبتع  هک  همداـخب  كراـبم  يور  ص )  ) هَّللا لوسر  دـنزرف  هاـگنآ  دـیآ . دورف  ناـشیا  يـالاب  رب  اـهنآ  نکـسم 
رد رورـس  نآ  دـینادرگ  رـضاح  توخر  هیراج  نآ  رمألا  بسح  نادرگ  رـضاح  ارم  بایث  هیراج  هک  داد  زاوآ  هدروآ  دوب  وا  دزن  رد  كرابت 
نم تئش  ّینا  تئش و  امب  مهینفکاف  مهیلع  کب  نیعتـسأ  مهرورـش و  نم  کب  ذوعأ  مهروحن و  یف  کب  أردأ  ّینا  ّمهّللا  هک : دومرف  رثأ  نآ 

هیواعم لزنم  هّجوتم  تسا و  جرفلا  مالک  نیا  تفگ : دروآ و  هیواعم  لوسر  بناجب  يور  نآ  زا  دـعب  نیمحاّرلا . محرأ  ای  کتّوق  کلوح و 
. دومن هحفاصم  ترضح  نآب  تفگ و  ابحرم  تّیحت و  درک و  لابقتـسا  تسجرب و  ياج  زا  هیواعم  دش  ناشیا  سلجم  لخاد  نوچ  دیدرگ و 

نینچ یلب  تفگ : هیواـعم  تسا . نمأ  هحفاـصم  هچ  تسا  یتمالـس  اـیوگ  مدـمآ  نآ  هطـساوب  نم  هچنآ  تفگ : مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح 
نامثع هک  یئامن ، عامتسا  ار  ناشیا  ءارتفا  امش  هک  دنتشاد  بلط  ار  امش  دنداتسرف و  امـش  تمدخب  یـسک  نم  تصخریب  تعامج  نیا  تسا 

نیا لاؤس  قفو  رب  دـنیوگیم  هچ  هک  ونـشب  ناـشیا  زا  تسا  امـش  ردـپ  وا  لـتاق  تسا و  مولظم  لوتقم  متـس  يّدـعت و  ملظ و  روـج و  يور  زا 
ّنئمطم عمج و  باـب  ره  رد  ار  دوخ  رطاـخ  ددرگن و  عناـم  ناـشیا  باوج  زا  ارت  هک  دـیاب  نم  ناـکم  ّولع  نأـش و  یئوگ و  باوج  تعاـمج 

امش دزن  رد  سک  ره  تصخر  نذا و  تست و  هناخ  هناخ  هَّللا  ناحبس  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح   20 ص : ج3 ، جاجتحالا ، نادرگ .
هکنآ زا  ارم  تسا  ءایح  وت  زا  مدرگ  باوج  هّجوتم  نم  دنیامن  هدارا  دنیوگ و  ناشیا  هچنآ  رگا  هک  تسا  مسق  ارم  ملاع  يادـخب  هَّللا  تسا و 

ره یئامرف  نآ  ياضما  ارجا و  هک  یناوتن  یئامن و  هدارا  وت  هچنآ  رب  دنشاب  بلاغ  امش  رب  ناشیا  رگا  ددرگ و  روکذم  امش  سلجم  رد  شحف 
نیزا راذتعا  مادک و  ّرقم  رمأ  ود  نیزا  منادیمن  ددرگ و  ادیوه  رهاظ و  ایارب  ریاس  رب  هفیاط  نآ  زا  امش  فعـض  هک  تسا  ایح  نآ  زا  ارم  هنیآ 
مـشاه ینب  زا  مامت  تّدـعب  زین  نم  مدوبیم و  ناکم  نیرد  قافن  بابرأ  قاّفتا  عامتجاب و  ملاع  رگا  نم  تسا و  ماجنا  تّیفیک و  هچب  راـک  ود 

هچ نمب  تبسن  تسا  هفیاط  نآ  ّتیعمج  تشحو  زا  هدایز  رایـسب  بتارم  هب  نم  زا  ناشیا  فوخ  تشحو و  نم  یئاهنت  رد  هکنآ  اب  مدمآیم 
بلاغ و مصخ  رب  هلیـسو  نادب  نم  زورما  زا  دـعب  زورما  تسا  نم  ّیلو  يراب  دزیا  ترـضح  هک  اریز  تسین  تعامج  نآ  زا  سرت  الـصأ  ارم 
، دیدرگ ناشیا  ام و  نایم  ّزیمم  دیـشاب و  عماس  امـش  نکیل  دنونـشب  باوص  قدص و  قفو  رب  باوج  دنیوگب و  دنیوگ  هچنآ  هک  دـیاب  مزوریف 

تفای مارـصنا  ماتتخا و  ماقم  نیاب  ماما  نآ  مایتلا  قدص  مالک  نوچ  میظعلا . ّیلعلا  هَّللاب  ّالا  ةّوق  لوح و ال  ال  تفگ : هلآ  هدیدنـسپ  نآ  هاگنآ 
زا دعب  دشاب  نیمز  يور  رد  يدحأ  بلّطملا  دبع  ینب  زا  هک  موشیمن  یضار  زورما  زا  دعب  نم  تفگ : دمآ و  رد  نایب  قطنب و  نامثع  نب  رمع 

بـسحب مالـسا  رد  بلّطملا و  دـبع  ینب  امـش  هدازرهاوخ  مولظم  هفیلخ  هکنآ  لاح  دوب و  نیلـسرملا  دّیـس  هفیلخ  هک  ناـفع  نب  ناـمثع  لـتق 
، جاجتحالا و  عیارش ، غیلبت  رد  مامت و  یعـس  تّما  رمأ  مامتها  رد  دوب و  صوصخم  ماّلع  دزیا  لوسر  يادتقا  رثأب و  مارکاب و  لضاف و  تلزنم 
زا وا  عفد  ددـص  رد  واب  تبـسن  ماّلعلا  کلم  مارتحا  مارکا و  همه  نیا  اب  امـش  سپ  دومنیم  مالک  دـهج ال  مارکالا  ّیبن  ماکحا   21 ص : ج3 ،

دنتخیر ّقحان  هب  ار  مولظم  نآ  نوخ  هکنآ  ات  دیدومن  ایند  تموکح  تهج  زا  هنتف  بلط  وا و  تاذ  تسافن  هطـساوب  توادـع  دـسح و  يور 
دزیا دزن  رد  وا  تلزنم  تعفر  مالـسا و  رد  وا  قباوسب  ملاع  امـش  هکنآ  اب  دیدوبن  نآ  لهأ  الـصأ  بلّطملا  دبع  ینب  امـش  هک  يزیچ  هطـساوب 

هَّللا ترـضح  دزن  رد  نآ  دشاب و  كاخ  تحت  رد  وا  یهانگیب  یلیلذ و  رب  ياو  ینعی  هّالذ  ایف  دـیدوب  مالّـسلا  ةولّـصلا و  هیلع  لوسر  ماّلع و 
نیمز ریز  رد  وا  نامداش و  رورـسم و  نیمز  يور  رد  هدنز و  دـیدوب  نامثع  نالتاق  هک  بلّطملا  دـبع  ینب  ریاس  اب  امـش  دـشاب و  وکین  یلاعت 

رب ردب  یلتق  زا  هّیمأ  ینب  نایعأ  زا  رگید  نوخ  هدزون  يوعد  ام  درادن و  اور  ملظ  نینچ  زگره  یلاعت  دزیا  دـشاب ، نیفد  نیگنر و  دوخ  نوخب 
یبأ نبا  يا  تفگ : یلاعت  بجاو  يانث  يادخ و  دمح  زا  دعب  سپ  دمآ  رد  مّلکتب  صاعلا  نب  ورمع  وزا  دـعب  میراد . بلّطملا  دـبع  ینب  امش 

رد داد و  رهز  ار  قیّدص  رکب  ابأ  تردـپ  هک  مینادرگ  رّرقم  تباث و  وت  رب  ات  میدرک  بلط  نآ  هطـساوب  هداتـسرف  امـش  شیپ  یـسک  ام  بارت 
لوتقم اـمولظم  ار  نیروّنلا  يذ  ناـمثع  دوب و  میهـس  کیرـش و  تعاـمج  نآ  اـب  هدرک  قاـّفتا  قاقـش  قاـفن و  لـهأ  اـب  قوراـفلا  رمع  نوخ 

تفر نآ  رس  رب  هک  دومن  یعس  نادنچ  دوبن و  ّقح  رمأ  نآ  ّقحتـسم  قداص و  يوعد  نآ  رد  هک  دومن  يزیچ  يوعد  نآ  زا  دعب  و  دینادرگ ،
رود نانخس  دومن و  هَّللا  ّیلو  ترضح  خیبوت  شنزرس و  رد  عورـش  صاعلا  نب  ورمع  هاگنآ  دوب . هنتف  كّرحم  جّیهم و  دوب و  تایح  رد  ات  و 

کلم كرابت  یلاعت و  دزیا  ترضح  بلّطملا  دبع  ینب  ای  تفگ : هدینادرگ  روکذم  هتـسناد  باوص  بآمتیالو  نآب  تبـسن  ار  باوث  قرط  زا 
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اریز دیدرگب  تسین  لالح  هک  يدنچ  يزیچ  بکترم  ایند  دراد  نیرد  امـش  هکنآ  ات  دـینادرگب   22 ص : ج3 ، جاجتحالا ، امـش  عیطم  ار  ایند 
متسه نینمؤملا  ریمأ  رسپ  نم  هک  یئوگیم  دوخ  سفن  اب  نسح  يا  وت  و  تسا . ادیوه  رهاظ و  یلاعت  بجاو  ترـضح  رب  لاوحأ  تقیقح  هک 
ردـپ لمع  یموش  زا  نیا  يدـنام و  بویعم  قمحأ و  شیرق  ناـیم  رد  وت  بولـسم و  وت  زا  لـقع  هکلب  تسین  يأر  لـقع و  ارت  هکنآ  لاـح  و 

سلاجم لفاحم و  رد  دعب  نم  مینادرگ و  رهاظ  وت  رب  یهاگ  ار  تردـپ  وت و  هعقاو  لاوحأ  قیاقح  هک  میدـیبلط  نآ  هطـساوب  ارت  ام  تسوت و 
یلاعت هناحبس و  قح  ترضح  ار  هّیما  ینب  ام  هک  اریز  تسین  ام  بذک  بیع و  رکذ  تعاطتـسا  تردق و  ارت  میئامن و  تردپ  ّبس  وت و  ّبس 
لطاب غورد و  هب  تبـسن  ار  امـش  لوق  میدرک و  نایب  تردـپ  وت و  ّقح  رد  هچنآ  اـّما  دـینادرگ . اّربم  هّزنم و  هّیقلخ  هّیقلخ و  بویع  یماـمت  زا 

ّرـش تردپ  وت و  هک  دیناد  نیقیب  ّالا  دیوش و  مّلکتم  دینادن  قدص  لدـع و  هویـش  رب  ّقح و  فالخ  امـش  رب  يوعد  نآ  رد  ار  ام  رگا  میدومن 
زا ار  وا  ّرـش  دینادرگ و  لوتقم  ار  وا  یلاعت  يادخ  دوب  ام  رازآ  یپ  رد  هک  تردپ  اّما  دوب . دیهاوخ  ایارب  همه  نیرتنوبز  یلاعت و  يادخ  قلخ 

شیپ رد  هانگ و  ادـخ  دزن  رد  وت  نتـشک  رد  میراتخم و  میرآ  لتق  هب  ارت  میهاوخ  رگا  يراتفرگ  ام  تسد  رد  لاـحلا  وت  دومن و  تیاـفک  اـم 
هک تسنیا  دومن  نایب  روکذم و  دوخ  نانخـس  لّوأ  رد  هچنآ  دمآ و  رد  مّلکتب  نایفـس  یبأ  نب  هبتع  نآ  زا  دـعب  تسین . هابت  بیع و  هَّللا  قلخ 
رد زین  وت  دومن و  ماوقأ  نیا  ءامد  کفس  مانأ و  نیا  ماحرأ  عطق  دوب  شیرق  فانصأ  يارب  زا  شیرق  نیرتریرـش  تردپ  ع )  ) نسح ای  تفگب :
وت هّمذ  رد  نامثع  نوخ  نوچ  هک  تسنآ  فاصتنا  لدع و  فاصنا و  ّقح و  يدوب  طرخنم   23 ص : ج3 ، جاجتحالا ، طبترم و  نالتاق  کلس 

سّدـقت یلاعت و  يادـخ  اّما  و  مینک . صاصق  نآ  ضوع  رد  ارت  ام  تسا  مزال  وت  رب  لتق  صاصق و  ّلج  ّزع و  يادـخ  مکحب  تست و  ردـپ  و 
رد ارت  هک  اریز  يراک  نیا  درم  هن  وت  يراد  تّما  تفالخ  يوزرآ  وت  هکنآ  اّما  و  دومن . ۀـیافک  اـم  زا  ار  وا  ّرـش  تسا  دّرفتم  تردـپ  لـتق  رد 

نایم رد  هنتف  ناجیه  ثعاب  زج  یتسین  راـک  نآ  راوازـس  قیـال و  نوچ  تسین و  ناـمدرم  ریاـس  رب  ناـحجر  فرط  راـبتعا  یگرزب و  نا  زیم -
نیـشیپ نارای  نیقباس و  باحـصأ  نانخـس  لثم  هب  زین  وا  دمآ و  رد  مّلکتب  طیعم  یبأ  نب  ۀـبقع  نب  دـیلو  نآ  زا  دـعب  يدرگیمن . راربأ  رایخأ 

نامدرم و صیرحت  نامثع و  هب  بیع  راهظا  ددـص  رد  هک  یـسک  لّوا  مشاه  ینب  رـشعم  ای  تفگ : هاگنآ  درک . روکذـم  دـنچ  نانخـس  نوخ 
دایرفب هدـیناروش  ورب  ار  تّما  همه  دـیدیناسر و  لتقب  ایند  کلم  صرح  رب  ار  وا  دـیدوب و  امـش  دوب  ناـمثع  لـتق  رب  ناـشیا  عاـمتجا  هلیـسو 

تموکح صرح  هسیسخ و  يایند  بلط  ّبح و  يارب  تسا  ملاع  لهأ  یمامت  هدیدنسپ  هکلب  مالـسا  ناکرأ  مظعأ  هک  محر  عطق  دیدروآ و 
نعط هدرب  دسح  ورب  رـشب  ریاس  زا  رتشیب  امـش  دوب و  رهّـصلا  معن  امـش و  رهـص  لاخلا و  معن  امـش و  لاخ  نامثع  هکنآ  لاح  دیدومن و  هّیدر 

زین دوخ  دش و  لوتقم  تردپ  هک  دینیبیم  نوچ  دوخ  باب  رد  ار  وا  تردق  ادخ و  عنـص  لاحلا  دیدش  نامثع  لتق  ّیلوتم  نآ  زا  دعب  دیدزیم 
یلع نینمؤملا  ریمأ  ترضح  ّقح  رد  مامّتلاب  وا  مالک  دمآ و  رد  مّلکتب  هبعش  نب  ةریغم  نآ  زا  دعب  دش . یهاوخ  طرخنم  ناگتشک  کلـس  رد 

امولظم نامثع  هک  نادـب  نسح  ای  تفگ : هاـگنآ   24 ص : ج3 ، جاجتحالا ، دومن  مامت  یعـس  ینعی  ـال  نانخـس  نتفگ  زا  دوب و  مالّـسلا  هیلع 
ار ام  هکنآ  ریغب  تسین  نامثع  يراکهانگ  راذتعا  هّمذ و  تئارب  رذع  بایترا  ههبشیب و  باب  نیا  رد  ار  وا  تست و  ردپ  شلتاق  دش و  لوتقم 
عسولا و ردقب  هکلب  دـشابن  نامثع  لتقب  یـضار  دـنادرگن و  نامثع  نالتاق  کلـس  رد  ّمضنم  ار  دوخ  تردـپ  هک  نسح  ای  دوب . نانچ  نامگ 
ار تردـپ  هک  تسا  مسق  ملاع  يادـخب  ارم  هَّللا  و  دـینادرگ . نایع  رهاظ و  نآ  فالخ  هکنآ  لاح  دـیامن و  نامثع  لـتق  عفد  عفر و  ناـکمالا 

ونب هتـسویپ  دومنیم و  بویع  دادـعت  ناسل  هب  ناشیا  ناگهدرم  دوبریم و  ناج  ریـشمشب  شیرق  ناگدـنز  دوب  زارد  تیاغ  هب  نابز  ریـشمش و 
نـسح ای  وت  يارب  هیواعم  لاحلا  هچنانچ  دندوب  هّیما  ینب  ررـض  يدب و  یپ  رد  مشاه  ونب  هشیمه  دندوب و  ریخ  یبوخب و  مشاه  ینب  يارب  هّیما 

تسا و توادع  ینمشد و  هیواعمب  تبسن  ارت  تسا و  تّبحم  تّدوم و  وتب  تبسن  ار  هیواعم  هچ  هیواعمب  تبسن  وت  زا  تسا  رتهب  رایسب  رایسب 
دزیا ص )  ) لوسر ترـضح  توف  زا  شیپ  دوب و  دـب  لد  رد  ترـضح  نآب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  تایح  ماـّیا  رد  تردـپ 
نوچ و  هدـینارذگ . وا  زا  و  دـیدرگ ، علّطم  وا  هدارا  زا  ترـضح  نآ  درک  لوسر  ترـضح  لـتق  هدارا  دومنیم و  دوخ  يارب  عفن  بلج  دوبعم 
ادابم هکنآ  فوخب  درک  رهاظ  تّیهارک  تّما  قاّفتا  تعیب و  زا  تردپ  دندرک  تعیب  رکب  وبأ  رب  قیالخ  دومن و  تافو  تاّیربلا  دّیس  ترضح 

دـش هفیلخ  باّطخلا  نب  رمع  نوچ  و  دینادرگ ، لوتقم  دیناروخ و  رهز  ار  وا  هکنآ  ات  دوب  رکب  وبأ  لتق  رکف  رد  هتـسویپ  دنک و  صاصق  ار  وا 
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درک وفع  زاب  دـنزب  ار  تردـپ  ندرگ  هک  تساوخ  رمع  هکنآ  ات  دـندومن  رایـسب  مامتها  یعـس و  باـب  نآ  رد  دومن و  هعزاـنم  وا  اـب  تردـپ 
تفالخ نوچ  و  دـیناسر ، لتقب  ار  وا  موق  یـضعب  تکرـشب  هکنآ  ات  دوب  یعاس  رمع  لتق  لـمع  رد  تردـپ  نکیل   25 ص : ج3 ، جاجتحالا ،
هصالخ دینادرگ . لوتقم  زین  ار  وا  هک  دیناسر  روهظ  زّیحب  همّدقم  نآ  رد  یعس  نادنچ  دومن و  وا  نعط  رد  عورـش  تردپ  زاب  دیـسر  نامثعب 

ّبر دزن  رد  ار  یلع  نینمؤملا  ریمأ  تردپ  سپ  دـندوب  نآ  رد  دـهاج  و  یعاس ، دوخ  هکلب  هثالث  يافلخ  نوخ  کیرـش  تردـپ  هکنآ  مالک 
تنطلـس تیالو و  نمیهم  دزیا  ترـضح  تسا  نشور  حـیال و  نّیب و  رهاظ و  نانگمه  رب  ینعم  نیا  نسح  ای  دـشاب . تلزنم  ردـق  هچ  تّزعلا 
هیواـعم ناـمثع  ینعی  ّقح  ریغب  لوتقم  ّیلو  دـینادرگ  نّیعم  رّرقم و  تسا  لـسّرلا  متاـخ  هب  لزنم  هک  باـتک  رد  لوتقم  ّیلو  يارب  زا  ار  نوخ 

هک تسا  مسق  ارم  ملاع  يادـخب  هَّللا  و  دـناوتیم . ّقح  يور  زا  دـناسر  لتق  هب  ناـمثع  نوخ  ضوع  رد  ار  تردارب  ار و  وت  وا  رگا  سپ  تسا ،
نیا رد  یلاعت  كرابت و  يادخ  تسین و  نامگ  ههبـشیب و  نامثع  نوخ  رب  يدـیزم  ار  یلع  نوخ  تسین و  یلع  نوخ  زا  رتمک  نامثع  نوخ 

نمتؤملا ماما  ننملا و  وذ  ترـضح  ّیلو  نوچ  و  دـنام . تکاس  نآ  زا  دـعب  دومنن  مه  اب  عمج  ار  کلم  تّوبن و  مشاه  ینب  امـش  يارب  ملاـع 
شیاتـس و دمح و  هب  ناشن  زجعم  نابز  تسخن  دمآ ، رد  مّلکتب  دومن و  عامتـسا  مائل  بابرأ  ماجرفان  مالک  مالّـسلا  هیلع  نسحلا  دّمحم  یبأ 

تسا روخ  رد  ازـس و  ار  يدنوادخ  ساسحا  ّدح  زا  قوف  شیاتـس  سایقیب و  ساپـس  تفگ : هدوشگ  ناّنم  دزیا  شیاصحا  دادعایب و  رکش 
و دومن ، دهاوخ  تیاده  ام  رخآ  دشرمب   26 ص : ج3 ، جاجتحالا ، ار  امش  رخآ  هارمگ  و  دینادرگ ، يدتهم  ام  يداه  لّوأب  ار  امـش  لّوأ  هک 

هارمگ هفیاط  نآب  يور  هَّللا  ّیلو  نآ  هاگنآ  و  داب . ّدتمم  وا  لآ  دّمحم و  دجمألا  ّیبن  ناور  حور و  هب  دـحأ  دزیا  ترـضح  زا  ّتیحت  دورد و 
نمیهم ّیلو  نآ  نخـس  نیا  دـیراذگ ، تیراعب  نم  دزن  رد  مالک  نیا  مامتا  ماـگنه  اـت  ار  دوخ  ملع  مهف و  و  دیونـشب ، نم  زا  تفگ : دروآ و 

هجو چیهب  ّرم » ّقحلا   » نوحشم قدص  نومضمب  دیئامنیمن و  تبغر  ّقح  مالک  عامتسا  رد  الصأ  امـش  نوچ  هک  نآب  تسا  حیرـصت  لب  هیانک 
زا هک  دومرف  ترضح  نآ  اذهل  دیتشاد ، دانع  دّرمت و  يور  زا  داسفا  رب  تّمه  داسف و  رب  رظن  دیتشادن و  ّقح  نانخس  ندینش  لثم  هوجولا  نم 

یلاعت كرابت و  هَّللا  ّیلو  هاگنآ  دـیئامن . شومارف  دـشاب  عقاو  ّقح و  فالخ  رگا  دـینک و  شوگ  ار  ام  مایتلا  قدـص  مـالک  مهف  ملع و  يور 
یتسردب میامنیم  وتب  ءادتبا  لّوا  تسباوث  هقیرط  زا  جراخ  هک  موق  نیا  مالک  باوج  رد  نم  هیواعم  ای  تفگ : دروآ و  هیواعمب  كرابم  يور 

ّبس متـش و  ببـس  تعامج  نیا  دادن و  مانـشد  یـسک  وت  زا  ریغ  ارم  قرزأ  ای  تسا  مسق  تاکربلا  ضیاف  تاذ  ءاقب  هَّللا و  رمعب  قیقحت و  و 
اب ینمشد  توادع و  امب و  تبـسن  تستدسح  یغب و  يأر و  يدب  زا  نیا  یتفگ و  شحف  ّبس و  نمب  وت  نکیل  دندادن  مانـشد  دندشن و  نم 

یعمج نیاـب  نم  رگا  هک  هَّللا  قرزأ و  يا  تسا . دـیجم  دزیا  ّیبن  اـب  ار  وت  هک  دـیدج  میدـق و  ضغب  تسا  یبـتجم  لوسر  دّـمحم  ترـضح 
رجاهم و ام  فارطأ  رد  دـندومنیم و  تبثاوم  تعزانم و  نم  اب  تعامج  نیا  میدوبیم و  قلاـخ  بهاو  لوسر  ترـضح  دجـسم  رد  یقفاـنم 

دندوبن دنداد  مانشد  ّبس و  امب  ماربا  دّدشت و  يور  زا  وت  روضح  رد  هک  ماجرفان  مالک  نیاب  مّلکت  تردق  هک  نیقیب  دندوبیم  رـضاح  راصنأ 
ندرک وگتفگ  ندش و   27 ص : ج3 ، جاجتحالا ، يوربور  تعاطتسا  تردق و  دندرک  وگتفگ  وربور  وت  سلجم  رد  هک  یعون  نمب  زگره  و 

زا دیونشب  دیدومن  نم  رـس  رب  داسف  دّرمت و  رب  دانع و  ّوتع و  رب  عامتجا  هک  تعامج  يا  تفگ : دروآ و  تعامج  نآب  يور  هاگنآ  دنتـشادن .
ياعّدا نوچ  دـیئامنم  نامتک  ار  قح  نکیل  دـینکن  نآ  قیدـصت  دیونـشب  نم  زا  لـطاب  نخـس  رگا  دـینادیم و  هچنآ - دـیناشوپن  ار  ّقح  نم و 
یـضعب رهاظ و  وت  رد  یـضعب  زا  هچنآ  بویع  زا  اّما  میاـمنیم  وتب  ءادـتبا  لّوا  تفگ : دومن و  هیواـعمب  باـطخ  نآ  زا  دـعب  دـیئامنیم . مالـسا 

ایآ هک  تسا  مسق  ملاع  يادخب  ار  امـش  منادرگ . روکذـم  تسنایع  وت  رد  هک  ناصقن  بیع و  نآ  زا  رتمک  منک  نایب  هچ  ره  تسا  بوجحم 
تلالض لهأ  ریاس  اب  سک  ود  نآ  و  دراذگ ، زاینیب  لوسر  ترـضح  اب  هلبق  دب و  زامن  هک  دینادیم  دیداد  مانـشد  ار  وا  امـش  هک  یـسک  نآ 

اب حتفلا  ۀعیب  ناوضّرلا و  ۀعیب  تعیب  ود  هک  دـیدرک  متـش  ّبس و  ار  یـسک  نآ  دنتـشاد و  تموادـم  يّزع  تال و  یگدـنب  تدابعب و  یگمه 
نآ زا  سپ  يدوب . مالسا  دهع  هدننکش  ثکان و  يرخألا  ۀعیبر  رد  رفاک و  زونه  یلّوا  تعیب  رد  هیواعم  يا  وت  دومن و  ۀّیربلا  دّیـس  ترـضح 
رد مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  ترـضح  هک  یتقو  رد  تسا و  ّقح  میوگیم  هچنآ  هک  دینادیم  هک  مهدیم  مسق  ملاع  يادخب  ار  امـش  تفگ :

دوب و رورسم  نآ  اب  ص )  ) ربمغیپ تیار  دیتشاد  لاتق  گنجب و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  اب  تاقالم  امـش  هک  ردب  زور 
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مزال بجاو و  ار - مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  برح  وت  دوب و  وت  اب  زور  نآ  رد  دندومنیم  يّزع  تال و  تدابع  هک  نیکرشم  تیار 
ص)  ) دّمحم ترضح  اب  تاقالم  وت  هک  دحا  گنج  زور  رد  يدیناسریم و  مارـصنا  ماجناب و  ماهم  نآ  رد  مامت  مامتها  یعـس و  یتسنادیم و 
راّـفک و تیار  دوب و  راـکیپ  نآ  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریمأ  اـب  یبـّنلا  تیار  يدوـمن  گـنج   28 ص : ج3 ، جاجتحالا ، هطـساو  هب 

نیکرشم تیار  مانألا و  ماما  نآ  اب  ماّلع  دزیا  لوسر  تیار  مالسا  رکسع  اب  امـش  تاقالم  ماگنه  رد  بازحألا  موی  رد  و  دوب ، وت  اب  نیکرـشم 
شتایاکح ّقحب و  شتوعد  نوچ  دوب و  ۀـّمالا  ماما  نآ  اب  ترـصن  تّجح و  حـتف و  زوف  ماقم  نآ  یمامت  رد  دوب و  وت  ماجرفان  مامتها  اب  مائل 

ّیلو نآ  زا  يوأم  نطاوم و  نیا  یمامت  یگمه و  رد  يرولا  ّیبن  ترـضح  اذهل  دوب  روفغ  ّبر  هدیدنـسپ  شتاذ  روصنم و  شتیآ  قدـصب و 
ینب گنج  رد  رشبلا  دّیـس  ترـضح  هک  یتقو  رد  دینادیم  ایآ  هک  مهدیم  مسق  ملاع  يادخب  ار  امـش  اضیا  و  دوب . رکاش  یـضار و  یلاعت  هَّللا 

باحصأ یضعب  باوصتسا  سامتلاب و  ار  باّطخلا  نب  رمع  هفیاط  نآ  برح  يارب  رکـسع  نّیعت  ماگنه  رد  دش  رـضاح  ریـضّنلا  ینب  هظیرق و 
داد يور  نیقیرف  یقالت  نوچ  دوب و  راصنأ  تیار  بحاص  ذاعم  نب  دعـس  راـکیپ  نآ  رد  تشاد و  لاـسرا  هدـینادرگ  مالـسا  تیار  بحاـص 

برح زا  يور  دـندمآ  رد  وا  رظنب  راّفک  رکـسع  هک  نامه  رمع  اّما  دـیدرگرب . هدـش  حورجم  هکنآ  زا  دـعب  رجاهم  لـهأ  ذاـعملا و  نب  دـعس 
ترـضح تمدخب  هتخاس  لدیب  ار  رکـشل  یمامت  هکنآ  ات  داتفین  دـیفم  دـندرک  رجز  عنم و  ار  وا  رجاهم  باحـصأ  دـنچ  ره  دـینادرگ  راکیپ 

: هک دومرف  ناشن  زجعم  نابز  هب  دومن  هدـهاشم  لاونم  نادـب  لاـح  دومحملا  ّیبن  نوچ  دومرف  تعجارم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ 
مکحب مالسا  تیار  هک  تسنآ  مانألا  دّیـس  ثیدح  ینعم  راّرف . ریغ  ارارک  هلوسر  هَّللا و  هّبحی  هلوسر و  هَّللا و  ّبحی  الجر  ادغ  ۀیاّرلا  ّنیطعأل 

كرابت و يادخ  لوسر  تسود  ادخ و  ّبحم  هک  دش  دهاوخ  اطعا  ناسحا و  يدرمب  ادرف  حابص   29 ص : ج3 ، جاجتحالا ، ماّلع  دزیا  رمأ  و 
لامعتـسا زا  رارف  دـشاب  دربن  برح و  تالمح  رد  راّرک  وا  دنـشاب و  هتـشاد  تسود  ار  وا  زین  یبتجم  لوسر  یلاعت و  يادـخ  دـشاب و  یلاـعت 

رد مائل  نارفاک  يازغ  برح و  رد  هنادرم و  مامت و  ماکحأ  عیارش و  لوبق  مالـسا و  نامیا و  قیرط  رد  ینعی  دشابن  ار  وا  درط  برح  تالآ و 
یطعأس لاق  و  رعـش : دیامرفیم : ینعم  نیا  رد  برع  يارعـش  ياحـصف  رباکأ  زا  یکی  دومن . مهاوخ  تیانع  واب  تیار  دـشاب  هناگی  دوخ  ماّیا 
كروبف ۀلفتب  هنم  هَّللا  لوسر  هافـش  ایوادم  ّسحت  نأ  اّملف  ءاود  یغتبی  نیعلا  دمرأ  ّیلع  ناک  ایخاؤم و  لوسّرلل  اّبحم  اّیک  امراص  مویلا  ۀـیاّرلا 

نوچیب لوسر  نوچ  اّمأ  و  دادـن . تمیزهب  تشپ  دانع  رفک و  باـبرأ  لاـتق  برح و  نادـیم  رد  زگره  نینمؤملا  ریمأ  اـیقار و  كروب  اـّیقرم و 
حابّـصلا یلع  نآ  يوزرآب  رجاهم  راصنأ و  زا  ناشیا  ریغ  رمع و  رکب و  وبأ  دینادرگ  روکذـم  تّما  روضح  رد  مالـسا  تیار  ياطعا  ثیدـح 

رد مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریمأ  دنتـسشن و  رظتنم  ناسحا  نیا  دّصرتم  بّقرتم و  دنتـشگ و  رـضاح  نامّزلا  رخآ  لوسر  يارـس  تلود  ردب 
نآ مشچ  رد  هرطق  دوخ  كرابم  ناهد  بآ  دناوخ و  دوخ  کیدزنب  ار  هَّللا  ّیلو  نآ  همحّرلا  ّیبن  ترضح  تشاد  تخس  مشچ  درد  زور  نآ 

رارـشأ راّفک  برح  هناور  نینمؤملا  ریمأ  و  دومن ، تیانع  اطع و  واب  تیار  تخاس و  ءيرب  دـمر  زا  ار  ترـضح  نآ  تخادـنا و  ماـنألا  ماـما 
حتف ناّنم  يادخ  نانتما  لوط و  يایازم   30 ص : ج3 ، جاجتحالا ، زا  ناسحا و  فطل و  لامک  زا  هکنآ  ات  دیدرگنرب  گنج  نآ  زا  دـیدرگ و 

تسا يواسم  دشاب  لوسر  ادخ و  حصن  تعاطا و  رد  هک  یسک  ایآ  دیدوب  لوغشم  لوسر  ادخ و  ینمـشدب  هّکم  رد  زور  نآ  رد  وت  و  درک ،
هکنآ زا  دعب  وت  هک  میامنیم  دای  ملاع  دزیا  تاذب  مسق  نم  و  دراد . لاغتـشا  لاصخ  هدـنخرف  لوسر  ینمـشد  لاعتم و  دزیا  توادـعب  هکنآ  اب 

امش يدوبن ، نآب  لباق  نانچ  رد  هک  يزیچب  يدشیم  مّلکتم  فوخ  زا  ناسلب  نکیل  يدومنن  مالسا  لوبق  بلقب  زگره  يدومن  مالـسا  راهظا 
هیلع یلع  نینمؤملا  ریمأ  كوبت  هوزغب  دوخ  سدـقأ  تاذ  هّجوت  ماگنه  رد  دوبعم  دزیا  ّیبن  ترـضح  اـیآ  هک  مهدـیم  مسق  ملاـع  يادـخب  ار 

قافن و لهأ  اذه  عم  دوبن  تیهارک  طخس و  هنوگ  چیه  ع )  ) نینمؤملا ریمأ  اب  ار  ترضح  نآ  دینادرگ و  دوخ  نیـشناج  هنیدم  رد  ار  مالّـسلا 
نادرگم نیکم  تفالخب  هنیدمب  ارم  نیلسرملا  دّیس  ای  تفگ : ع )  ) نینمؤملا ریمأ  دنتفگیم  نانخس  نوچ  هّمالا  ماما  نآب  تبسن  قاقـش  بابرأ 

ّیصو وت  یلع  ای  تفگ : نامّزلا  رخآ  لوسر  نامز  نآ  رد  مدوبن . ناهنپ  بیاغ و  زگره  مورحم و  امش  تمدخ  زا  هوزغ  چیه  رد  نم  هک  اریز 
هَّللا ّیلو  نآ  تسد  هَّللا  بیبح  ترضح  هاگنآ  سپ  مالّـسلا . هیلع  یـسوم  دزن  رد  ینوراه  هلزنمب  نم  دزن  رد  وت  نم و  لهأ  رد  ینم  هفیلخ  و 

تسا و یلاعت  كرابت و  يادخ  تالاوم  اب  دـشاب  نم  تالاوم  اب  هک  ره  ساّنلا  اهّیا  تفگ : هدروآ  نامدرم  رـشعمب  كرابم  يور  هتفرگ و  ارف 
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تعاطا هک  ره  دومن و  سدـقأ  دزیا  تعاطا  ههبـشیب  سک  نآ  دومن  نم  تعاطا  هکنآ  و  تسنم ، تالاوم  اـب  تسا  یلع  تـالاوم  اـب  هک  ره 
. دراد تـسود  ارم  وا  دراد  تـسود  ار  یلع  هـک  ره  دراد و  تـسود  ار  يادـخ  وا  دراد  تـسود  ارم  هـک  ره  و  درک ، نـم  تعاـطا  درک  یلع 

ۀّجح رد  یلاعت  كرابت و  دزیا  لوسر  ترـضح  هک  دینادیم  ایآ  هک  مهدیم  مسق  ملاع  رداق  يادـخب  ار  امـش  زین  31 و  ص : ج3 ، جاجتحالا ،
زا رود  هارمگ و  زگره  دیئامن  نآ  تعاطا  نم  زا  دعب  رگا  هک  متـشاذگ  يزیچ  امـش  نایم  رد  نم  هک  یتسردب  ساّنلا  اهّیا  هک : دومرف  عادولا 
وا مکحب  لـمع  دـیناد ، مارح  تسا  مارح  امـشب  وا  رد  هچنآ  لـالح و  امـشب  تسا  لـالح  وا  رد  هچ  ره  دـیدرگیمن و  هلا  ترـضح  تمحر 
رد باّهو  يادخ  هچنآب  میدروآ  نامیا  ام  دیئوگب  هک  دومن  مکح  امـش  عیمجب  ترـضح  نامز  نآ  رد  و  دـیرآ . وا  هباشتمب  نامیا  دـیئامن و 

دـشاب و ناشیا  تالاومب  هک  یـسک  اب  دـینک  تالاوم  دـیراد و  تسود  زین  ارم  ترتع  تیب و  لـها  دومن و  لاـسرا  لازنا و  باطتـسم  باـتک 
لها فحـصم و  هک  یتسردب  دنـشاب و  نم  تیب  لها  ترتع و  ینمـشد  توادعب و  هک  هفیاط  نآ  رب  دـیئامن  نم  تیب  لها  تناعا  ترـصن و 

ار ربنم  نوچیب  ترضح  لوسر  نوچ  و  دنسر . نمب  ضوح  رانک  رد  ود  ره  تمایق  زور  هکنآ  ات  دوب  دنهاوخ  امـش  نایم  رد  هتـسویپ  نم  تیب 
نیمز زا  هتفرگ  دوـخ  تسدـب  ار  وا  دـناوخ و  دوـخ  کـیدزن  ار  مالّـسلا  هـیلع  یلع  نینمؤـملا  ریمأ  درک  نـّیزم  دوـخ  موزل  تداعـس  مودـقب 

هک ره  ایادـخ  راب  تفگ : نامّزلا  رخآ  لوسر  نآ  زا  دـعب  هاداـع . نم  داـع  هـالاو و  نم  لاو  مهّللا  هک : دومرف  هلا  بیبح  نآ  هاـگنآ  تشادرب .
راّنلا نم  لفـسألا  كرد  رد  ار  وا  هکلب  نادرگن  دـعاصتم  نامـسآب  ار  وا  حور  هدـم و  يوأـم  نکـسم و  اـیند  رد  ار  وا  دریگ  نمـشد  ار  یلع 
ریمأ ترضحب  دوخ  كرابم  يور  مرکالا  ّیبن  هک  دینادیم  ایآ  مهدیم  مسق  یلاعت  يادخب  ار  امش  هک : دومرف  هاگنآ  نادرگ . نیکم  نکاس و 

دنـشاب کین  تشاداپ  ازج و  ّقحتـسم  هک  ار  مدرم  وت  یلع  ای  هک  دومن   32 ص : ج3 ، جاجتحالا ، باطخ  هدروآ  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا 
رود دوخ  نارتش  نایم  زا  ار  بیرغ  رتش  هچناـنچ  دنـشابن  تیاـنع  تّزع و  راوازـس  هک  ار  یعمج  تماـیق و  زور  یناریم و  نم  ضوح  فرطب 

مهدیم مسق  ملاع  يادخب  ار  امش  اضیا  و  ینادرگیم . روجهم  ام  تمحرم  ناسحا و  زا  رود و  رثوک  ضوح  برش  زا  ار  هفیاط  نآ  دننادرگیم 
رضاح رورـس  نآ  تمدخ  رد  یلاعت  كرابت و  دزیا  ّیبن  توملا  ضرم  ماّیأ  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریمأ - يزور  هک  دینادیم  ایآ  هک 
لاعتم دزیا  لوسر  نوچ  نکیل  دیدرگ  نیگهودنا  تیاغب  هتـشگ  بیرق  هنحملا  راد  نیا  زا  همحّرلا  یبن  نآ  ترجاهم  هک  تسناد  نوچ  دش و 

؟ دروآ هیرگب  ار  امـش  زیچ  هچ  هَّللا  لوسر  ای  تفگ : یلع  نینمؤملا  ریمأ  دمآ . رد  هیرگب  دید  لالم  نزح و  تیاغ  رد  ار  یلع  نینمؤملا  ریمأ 
رایـسب وت  ضغب  توادع و  مناتّما  ضعب  ياهلد  رد  منادیم  هک  میرگیم  نآ  زا  یلع  ای  دومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح 

و يدرگ . روجهم  نم  تلصاوم  فرـش  زا  وت  رود و  وت  زا  نم  هکنآ  ات  دنیامنیمن  دوخ  رئامّـضلا  بولقلا و  یف  ام  راهظا  لاحلا  نکیل  تسا 
نآ رثأ  نآ  رد  دنتشگ  عمج  تیب  لها  یمامت  راضتحا  نیح  رد  ملاع  دّیس  ترضح  هک  دینادیم  ایآ  هک  مهدیم  مسق  ملاع  يادخب  ار  امش  زین 

یتسودب هک  یتسردـب  ایادـخ  راب  دـننم . ترتع  تیب و  لها  تعامج  نیا  ایادـخ  راب  تفگ : دومن  ناشیا  بناجب  رظن  نوچ  ردـقلا  لیلج  ّیبن 
هک ره  ار و  وا  راد  نمشد  زین  وت  دراد  نمشد  ار  هفیاط  نیا  هک  ار  یسک  نآ  دراد و  تسود  ار  ناشیا  هک  ار  یسک  نآ  ریذپب  تّدومب  ریگ و 

هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ترـضح  هاگنآ   33 ص : ج3 ، جاجتحالا ، هد . يرای  ترصن و  ار  وا  وت  ایادخ  راب  دهد  ترـصن  ار  ناشیا 
تاجن و نافوط  هّیلب  زا  دـیدرگ  نآ  لـخاد  هک  ره  تسا  مالّـسلا  هیلع  ّیبن  حون  یتشک  دـننام  امـش  ناـیم  رد  نم  تیب  لـهأ  هک : دومرف  مّلس 
رد نم  تیب  لها  تیالو  یتشک  رد  هک  ره  سپ  دـیدرگ  قرغ  دـش  فّلختم  ّیبن  حون  تقافر  زا  یتشک و  لوخد  زا  هکنآ  تفاـی و  یـصالخ 

يادخب ار  امـش  زین  و  ددرگ . ترخآ  باذـع  قرغ  دـیامن  ام  تیالو  یتشک  زا  فّلخت  هکنآ  دـبای و  تاجن  ترخآ  باذـع  هّیلب  ّرـش  زا  دـیآ 
دندرک ّتیحت  مالس و  تیالوب  ار  ردیح  نینمؤملا  ریمأ  رورس  نآ  دهع  رد  دیجم  دزیا  لوسر  باحصأ  هک  دینادیم  ایآ  هک  مهدیم  مسق  ملاع 

هک تسا  یسک  نآ  لّوا  مالّسلا  هیلع  یلع  هک  دینادیم  ایآ  هک  مهدیم  مسق  نمیهم  يادخب  ار  امـش  نم  زین  و  دوب . تایح  رد  ترـضح  نآ  و 
هیآ نیا  ماگنه  نآ  رد  ماّلع  دزیا  ترـضح  ماـنألا  دّیـس  باحـصأ  زا  دـینادرگ  مارح  دوخ  سفن  رب  ار  تاوهـش  یماـمت  یگمه و  مالـسا  رد 

َهَّللا ال َّنِإ  اوُدَـتْعَت  َو ال  ْمَُکل  ُهَّللا  َّلَحَأ  ام  ِتابِّیَط  اُومِّرَُحت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  هک : دـینادرگ  لاسرا  لازنا و  مارکالا  ّیبن  ترـضحب  هکراـبم 
ایانم و ملعب  ملاع  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریمأ  و  َنُونِمُْؤم . ِِهب  ُْمْتنَأ  يِذَّلا  َهَّللا  اوُقَّتا  َو  ًابِّیَط  ًالالَح  ُهَّللا  ُمُکَقَزَر  اَّمِم  اُولُک  َو  َنیِدَـتْعُْملا  ُّبُِحی 
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سفن هد  هورگ  نآ  زا  هک  منادـیمن  هک  دوب  یطهر  زا  یلع  و  دوب . نآرق  لزنمب  فراع  ناوارف و  مولعب  خوسر  باطخلا و  لصف  ایاضق و  ملع 
رایسب امش  ددع  هک  دیشابیم  یهورگ  طهر و  کی  زا  امش  داد و  ناشیا  نامیاب  رابخا  ناّنم  دزیا  ترضح  هّتبلا  هکنآ  رگم  دنشاب  هدیـسر  مهب 
مهدیم مسق  و  دنانوچیب . ترضح  تمحر  زا  دودرم  نوعلم و  همحّرلا   34 ص : ج3 ، جاجتحالا ، ّیبن - نابز  زا  تعاـمج  نآ  عیمج  تسا و 

همیزخ ینب  هرفک  رس  رب  دیلولا  نب  دلاخ  نوچ  هک  داتسرف  وت  دزن  ص )  ) لوسر ترـضح  هک  یتقو  رد  هک  دینادیم  ایآ  یلاعت  يادخب  ار  امش 
تعجارم امشب  مانألا  دّیس  ماغیپ  غیلبت  زا  دعب  هداتسرف  نوچ  یئامن . طبض  هتشون  ددرگ  عمج  هک  میانغ  زا  هچنآ  هتفر  رکـسع  نآب  زین  وت  هتفر 

هیناث ةّرک  تسنآ  یباج  طباض و  هن  تسا  یعاس  میانغ  فرص  لکأ و  رد  هیواعم  هَّللا  لوسر  ای  تفگ : دومن و  يرولا  ّیبن  ترضح  تمدخب 
فرـشب تعجارم  تدواعم و  داتـسرف  نوچ  دومن  مامت  دـیکأت  میانغ  طبـض  باب  رد  دـینادرگ و  لوسرم  وت  دزن  یـسک  هَّللا  لوسر  ترـضح 

شیپ زا  لوسر  نوچ  ۀثلاث  ةّرک  دومرف . نایب  رّرکم  یبتجم  لوسر  روضح  رد  ارت  میانغ  ءیف و  لام  لکأ  مالک  زاب  دومن  مارکالا  ّیبن  تمدخ 
دزیا ال لوسر  لاح  نآ  رد  تشادضورعم  رشبلا  دّیس  تمدخب  رجاهم  راصنأ و  رضحم  رد  ارت  طبـض  مدع  لکأ و  نخـس  هدرک  تعجارم  وت 

نآ زا  دـعب  تستمارغ . عوـج و  دـصقب  تماـیق  زور  اـت  هشیمه  وا  مکـش  هک  ینادرگن  ریـس  زگره  ار  وا  مکـش  ایادـخ  راـب  هک : دوـمرف  لازی 
وت و هیواعم  ای  تسّقح  همه  میوگیم  نم  هچنآ  هک  دـینادیم  ایآ  یلاعت  يادـخ  هب  ار  امـش  مهدـیم  مسق  دومرف : ع )  ) یلع نب  نسح  ترـضح 

مامز هک  تسا  هتـسشن  وت  شیپ  رد  لاحلا  هک  تردارب  نیا  و  يدناریم ، رتش  وت  دیدوب  راوس  خرـس  رتشا  يالاب  رب  ود  ره  نایفـس  یبأ  تردـپ 
بحاـص لوسر  نآ  ۀـعاس  رد  داـتفا  امـش  بناـجب  بآـمتلاسر  ترـضح  مشچ  نوچ  بازحأ  گـنج  زور  رد  دیـشکیم  هتفرگ  تسدـب  رتـش 

ای  35 ص : ج3 ، جاجتحالا ، داب . دناشکیم  هتفرگ  مامز  هکنآ  رب  دناریم و  هکنآ  رب  رتش و  بکار  رب  بهاو  يادـخ  تنعل  هک : دومرف  تداعس 
ّقح مالک  نومـضمب  هک  نیقیب  قیالخ  لوسر  ترـضح  قمحأ  دـیاق  تسا  هتـسشن  هک  تردارب  نیا  قیاـس و  وت  دوب و  بکار  تردـپ  قرزأ 
نآ هچ  دوـمن  امـش  نعل  زور  نآ  رد  نمیهم  مقتنم  مکحب  یحوـُی . ٌیْحَو  اَّلِإ  َوُـه  ْنِإ  يوَْـهلا  ِنَـع  ُقِْـطنَی  اـم  َو  قلاـخ : دزیا  قدـصب  نوحـشم 

دنگوس ناّنم  يادخب  ار  امش  زین  و  دوب . علّطم  ملاع و  دوب  نّکمتم  رتتسم و  امش  ریامـض  رطاخ و  رد  هچنآ  ننملا  وذ  مالعا  هلیـسوب  ترـضح 
زا مانألا  دّیس  ترضح  هکنآ  لّوا  دومن . نایع  رهاظ و  يور  زا  نایفـس  ابأ  رب  نعل  ناکم  تفه  رد  نامّزلا  رخآ  لوسر  هک  دینادیم  ایآ  مهدیم 
زا مانأ  فیاوط  رثکأ  اب  نایفـس  ابأ  تردـپ  دوب و  ماّیالا  لزالز  نع  هَّللا  اهناص  هنیدـم  مالّـسلا  راد  هّجوتم  هدـمآ  نوریب  مارحلا  هَّللا  تیب  هّکم 
ابأ دش  عقاو  هَّللا  بیبح  ترضح  اب  هفیاط  نآ  تاقالم  هار  رد  نوچ  دندوب  مایقلا  موی  یلا  امیظعت  افرـش و  هَّللا  اهداز  هّکم  هناور  هدمآ  شیرق 
نآ رد  دومرف  ترـضح  نآ  دـیعو  دـیدهت و  تکوش و  شطب و  راهظا  لتق و  دـصق  هدومن  مجعلا  برعلا و  ّیبن  نآب  تبـسن  یبدایب  ناـیفس 

همّظعم هّکم  هّجوتم  ناوراک  ماش و  هسیفن  هشمقأ  زا  ّولمم  نارتش  اب  نایفس  ابأ  يزور  مّود  دومن . نایفـس  ابأ  رب  نعل  نامّزلا  رخآ  لوسر  ناکم 
یلاعت و بجاو  ءانثا  نآ  رد  دسرن  ماّلعلا  کلم  لوسرب  ناشیا  ربخ  هک  دنزیرگب  مالّـسلا  راد  هنیدم  یلاوح  زا  یعونب  هک  دنتـساوخ  دـندوب و 
اب دوخ و  شیوخ  دافحأ و  زا  شیرق  نایناوراک  اب  نایفـس  ابأ  هک  دومن  مالعا  ار  مارکالا  ّیبن  نآ  ع )  ) لـیئربج یحولا  نیمأ  لاـسرا  سّدـقت 
وت ناجلا  سنالا و  ّیبن  يا  هک  دیاب  دنرذگیم  نامألا  راد  هنیدم  یلزنم  راهچ  زا  زور  نالف  رد  نارگ  هسیفن  راب  زا  ّرقوم  ّولمم و  رایـسب  نارتش 

ناشیا هفیاط  نآ  زا  یکی  نانتمالا  بهاو  ترضح  هک   36 ص : ج3 ، جاجتحالا ، يدرگ  نارفاک  نآ  يازغ  هّجوتم  نامیا  مالسا و  باحصأ  اب 
ُهَّللا ُمُکُدِعَی  ْذِإ  َو  همیرک : هک  نانچ  دینادرگ  دـنهاوخ  راتفرگ  ناناملـسم  تسد  رد  ار  نایعأ  شیرق و  نارادرـس  اب  نارتشا  اب  نایناوراک  زا  ار 

ناوراک ربخ  غیلبت  نوچیب  ترـضح  نوچ  نآ . رب  تسا  ّصن  هکلب  رعـشم  هیـآلا  ِۀَـکْوَّشلا  ِتاذ  َْریَغ  َّنَأ  َنوُّدَوَت  َو  ْمَُکل  اـهَّنَأ  ِْنیَتَِفئاَّطلا  يَدْـحِإ 
ایاطعلا بهاو  ار  هفیاط  ود  نآ  زا  یکی  ءادعأ  اب  داهج  ازغ و  دصقب  یلاعت  كرابت و  دزیا  مکحب  امش  نتفر  نوریب  زا  دعب  دیناسر  ناناملسمب 
یضعب دندمآ  نوریب  هبّیط  هنیدم  زا  نوچ  زرط  برض و  دادعتسا  دوزب  برح  تالآ  زیهجت  زا  دعب  ناشیا  دومن  دهاوخ  اطعا  ناسحا و  امـشب 

هّکم رد  هک  شیرق  نایعأب  تاباتک  تعاس  رد  نایفـس  وبأ  دندیناسر  رفک  كرـش و  بابرأ  نآ  عمـسب  ربخ  نیا  دندوب  هنیدم  رد  هک  هرفک  زا 
دیاب دیآیم  امش  شیرق  ناوراک  رس  هب  شیوخ  رکـسع  اب  دّمحم  هکنآ  نومـضم  تشاد . لاسرا  یعرـسم  بوحـصم  هب  هدومن  یملق  دندوب 

هَّللا لوسر  ترـضح  زا  هاریب  هار  زا  ار  ناوراک  نایفـس  وبأ  نآ  زا  دـعب  دـیوش . بناـجنیا  هناور  هدومن  رکـشل  ماجنارـس  ماـمت  تعرـسب  هک 
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ص)  ) دّمحم دجمألا  ّیبن  ترـضح  دحا  گنج  زور  مّیـس  و  درک . نعل  نایفـس  یبأ  رب  نمیهم  لوسر  زین  تقو  نآ  رد  درب  نوریب  هدینازیرگ 
هک تسا  يّزع  تال و  زین  ار  ام  تفگ : تردپ  تسا . یلاعت  كرابت و  يادخ  ام  روای  نیعم و  رـصان و  الوم و  تفگ : دروآ و  تردـپب  يور 
اب مانصأ  ناتب و  عیمج  وت و  رب  وا  لوسر  وا و  هکئالم  ادخ و  تنعل  هک : دومرف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  هاگنآ  تسین . ار  امش 

دناسیق ینب  زا   37 ص : ج3 ، جاجتحالا ، هلیبق  هک  نزاوه  شیرق و  عیمج  نایفـس  وبأ  هک  يزور  رد  نینح  زور  مراـهچ  و  داـب . امـش  ماـمت 
دودرم و ار  اهنآ  یماـمت  راّـهق  يادـخ  هک  دـندروآ  هدرک  دوخ  راـی  راـک  نآ  رد  زین  ار  نادوهی  دـمآ و  ناـفطغب  هبتع  دـندمآ و  هدرک  عمج 

لـسرم لزنم و  لسّرلا  متاخ  ترـضح  هب  هک  هروس  ود  رد  ّلج  ّزع و  يادـخ  هچنانچ  دـیناسرن  یبوخ  ریخب و  ار  ناشیا  دـینادرگ و  راسکاخ 
رد مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  يدوب و  تردپ  يارب  كرـشم و  هیوعم  ای  زور  نآ  رد  وت  دیمان و  رفاک  ار  وا  باحـصأ  نایفـس و  ابأ  دینادرگ 

لوـق مـجنپ  و  درک . نـعل  نایفـس  یبأ  رب  ص »  » ربـمغیپ ترـضح  زین  زور  نآ  رد  دوـب و  ترـضح  نآ  نیدـب  و  ص )  ) لوـسر يارب  زور  نآ 
مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  عنم  ّدس و  شیرق  ناکرشم  تردپ و  وت و  ُهَّلِحَم  َُغْلبَی  ْنَأ  ًافوُکْعَم  َيْدَْهلا  َو  فوءّرلا : میحر  ترـضح 

گنج زور  رد  مشـش  و  درک . تـنعل  ۀـمایق  زور  اـت  ار  وا  تـّیّرذ  تلمـش و  تردـپ و  زیزعلا  ّبر  ترـضح  لوـسر  زین  زور  نآ  رد  دـندومن 
عبات و یلاعت  يادخ  لوسر  ترـضح  دمآ ، رب  نافطغب  ردب  نب  نیـصح  نب  ۀـینیع  دـندمآ و  شیرق  عیمج  اب  نایفـس  وبأ  زور  نآ  رد  بازحأ 
ای تفگ : یـصخش  تمایق . زور  ات  هدرک  نعل  هدروآ  ردقلا  لیلج  ربمغیپ  نآ  گنجب  هدـنار  ار  رکـشل  هکنآ  دیـشک و  ار  رکـشل  هکنآ  عوبتم 
ار رکـسع  نآ  هکنآ  اـّما  دـسریمن  نمؤمب  تنعل  هک : دومرف  باوـج  رد  بآـمتلاسر  ترـضح  دـننانمؤم . ناـشیا  عاـبتأ  رد  ص )  ) هَّللا لوـسر 

هدزاود زور  نآ  رد  تسا و  هبقعلا  قیرط  زا  ترابع  هک  هّینث  زور  متفه  تسین . الصأ  یجان  بیجم و  نمؤم و  ناشیا  نایم  رد  هدروآ  هدیشک 
38 ص : ج3 ، جاجتحالا ، شیرق . ریاس  زا  رفن  جـنپ  دـندوب  هّیمأ  ونب  رفن  تفه  دـندوب  هدرک  ربمغیپ  لتق  رب  طرـش  دـهع و  رگید  کـی  اـب  رفن 
مّلس و هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمغیپ  زا  ریغ  درذگب  هبقعلا  قیرط  نآ  زا  رورس  نآ  زا  رتشیپ  هک  یسک  رب  درک  تنعل  یلاعت  كرابت و  يادخ 

ّیبن ناکم  تفه  نیا  رد  درک و  تنعل  هدّرمتم  هفیاط  نآ  رب  زین  لوسر  دـنار و  ار  ترـضح  نارتش  هکنآ  دوب و  دـیاق  هتفرگ  رتش  ماـمز  هکنآ 
ملاع يادخب  تفگ : مالّسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  نآ  زا  دعب  دش . روکذم  هچنانچ  دومن  ناوارف  تنعل  شناعباتم  نایفس و  یبأ  رب  نامّزلا  رخآ 

تعیب هطساوب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  یبّنلا  دجـسمب  هک  ماگنه  رد  نامثع  تفالخ  ماّیأ  رد  نایفـس  ابأ  هک  دینادیم  ایآ  هک  مهدیم  مسق 
ام يارب  ایآ  تفگ : هن  تفگ : نامثع  تسا ؟ یـسوساج  نابهدـید و  ام  يارب  ایآ  یخأ  نب  اـی  تفگ : درک  تعیب  نوچ  دوب  هتفر  ناـمثع  شیپ 
وا تردق  دیب  نایفـس  ابأ  سفن  هک  یـسکب  مسق  تفگ : نایفـس  وبأ  هن  تفگ : دیدش ؟ فرـشم  تفالخب  هک  دشاب  زور  نیزا  رتهب  زور  چـیه 

و دـشاب . لوادـتم  ام  هّیما  ینب  ناناوج  نایم  رد  تفالخ  رمأ  هک  دـیاب  تسا  ران  زا  راع  هن  ّتنج و  قوش  هن  ارم  لاحلا  هک  تسطوبرم  طونم و 
مردارب تسد  نایفـس  ابأ  يزور  دـندرک  تعیب  نامثعب  قیالخ  هک : یماگنه  رد  هک  دـینادیم  ایآ  هک  مهدـیم  مسق  ملاـع  يادـخب  ار  امـش  زین 
دندیـسر عیقب  ناتـسربق  نایمب  قاّفتاب  نوچ  میور  نوریب  عیقب  ناتـسربقب  وت  اب  ایب  یخأ  نبا  اـی  تفگ  هتفرگ  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح 

تسدب لاحلا  دیدرکیم  هملاکم  لادج و  هلتاقم و  عازن و  ام  اب  نآ  يارب  امش  هچنآ  روبقلا  لهأ  ای  هک  داد  زاوآ  دنلب  زاوآب  نایفـس  ابأ  تردپ 
نیسح ترضح  هدیدرگ . لیحتسم  بارتب   39 ص : ج3 ، جاجتحالا ، تشوگ  هدیسوپ و  ناوختسا  كاخ  تحت  رد  ار  همه  امش  دمآ و  رد  ام 

رگا و  دـنادرگ ، لاـح  حـبقأب  ارت  يریپ  ماـّیأ  وت و  يور  لاـعتم  يادـخ  تفگ : دیـشک و  میئل  نآ  تسد  زا  دوخ  تسد  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب 
كاله ناتـسربق  نامه  رد  نایفـس  ابأ  هنیآ  ره  يدیناسرن  هنیدـم  هب  هتفرگ  ار  تردـپ  تسد  يدوبن و  رـضاح  ناکم  نآ  رد  ریـشب  نب  نامعن 

ینک و ّدر  امب  ار  يزیچ  نآ  زا  هک  یناوتیم  چیه  هدش  روکذـم  هک  وت  همیمذ  فاصوأ  زا  هچنآ  ایآ  هیواعم ، يا  وت  لاح  تسنیا  سپ  یتشگ .
دوخ و زا  ۀمحّرلا  ّیبن  تّزعلا و  ّبر  تنعل  عفر  عفد و  تعاطتـسا  تردـق و  زین  تسا و  دوجوم  زین  امـش  رد  تفـص  نآ  زا  یکی  هک  یئوگ 

عنم تهجب  رعش  يوب  ددرگ  طرخنم  مالسا  لهأ  کلس  رد  هک  دومن  هدارا  نوچ  تاذ  ترارـش  همه  نآ  اب  تردپ  هیواعم  ای  يرادن . تردپ 
ات يدومن  مالسا  فرش  زا  وا  عنم  ّدص و  رد  یعس  نادنچ  تسا و  شیرق  نایم  رد  فورعم  ّيورم و  هک  يداتسرف  وا  دزنب  هتفگ  مالـسا  زا  وا 
ار ماقم  نآ  هنکـس  ماهم  مامتها  ماش و  یلاو  ارت  باّـطخلا  نب  رمع  هک  یتقو  هلمج  نآ  زا  رگید  و  يدـینادرگ . مورحم  تداعـس  نآ  زا  ار  وا 
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نامثع نوچ  و  تسا . نایع  حـضاو و  نانگمه  رب  نآ  تقیقح  هک  نانچ  يدرک  رهاظ  تنایخ  وا  اب  هتـشاد  رّرقم  وت  ماـجنا  یعـس و  هزوح  رد 
رب وت  تأرج  رتگرزب  نیزا  نآ  زا  دـعب  و  یتخادـنا . نامگ  کش و  رد  ار  مدرم  و  يدرک ، كولـس  ناونع  نامهب  زین  وا  اب  دـینادرگ  یلاو  ارت 

تفالخ هطـساوب  هلداجم  هلتاـقم و  ردـیح  نینمؤملا  ریمأ  رواد  دزیا  ّیلو  ترـضح  اـب  هک  تسنآ  وت  رّبکت  یـشکرس و  ربکأ و  دزیا  ترـضح 
وذ ترضح  دزن  رد  وا  لامک  ملع و   40 ص : ج3 ، جاجتحالا ، لاح و  لضف و  قباوسب  فقاو  دهاش و  فراع و  ملاع و  هکنآ  لاح  يدومن و 

یلوأ و نامدرم  ریاس  دزن  رد  ناّنم و  دزیا  شیپ  رد  ریغ  زا  وت و  زا  تّما  تماما  تفالخ و  رد - ترـضح  نآ  هک  یتسنادـیم  يدوب و  لالجلا 
دوخ و دیک  تیرفب و  یتخیر  ادـخ  قلخ  زا  ار  یلاعت  هَّللا  قلخ  نوخ  يدرک و  شزاس  مدرم  رفن  هد  اب  دوخ  هکلب  تسا  قیلأ  يرحأ و  ّقحأ و 

ّبر باتک  نوچ  سپ  دـشاب  هدرکن  هشیدـنا  سرت و  دابعلا  ّبر  باذـع  باقع و  زا  هتـشادن و  داـعمب  ناـمیا  الـصأ  هک  يدرک  یـسک  راـک 
باطخ باتع و  نکـسم  ّرـشب  هّجوتم  وت  دـسرب  ّباش  خیـش و  زا  رّرقم  تقو  لجأ و  ماگنه  رد  باوث  باوص و  ریغ  لمع  باـب  رد  باـبرألا 

نسح هاگنآ  ددرگ . بآم  نکـسم و  نیرتهب  بلقنم  باّهولا  کلملا  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریمأ  بآم  تیالو  ترـضح  يدرگ و  دوخ 
هک تسنآ  ارهاظ  مارملا  ۀـقیقحب  ملعأ  هَّللا  مانألا و  ماـما  مـالک  ینعی : داـصرملاب  کـل  هَّللا  و  هک : دومرف  هدروآ  هیواـعمب  يور  ع )  ) یلع نب 

نآب نوچ  هک  دـناوت  رظتنم  هک  دـینادرگ  نّیعم  ار  یعمج  تسطارـص ، لپ  تابقع  زا  هبقع  کی  هک  داصرمب  تهج  زا  هّیربلا  قلاـخ  ترـضح 
رقس ریعس و  تاکرد  ماقم  ّلحم و  مادک  ره  قیال  نوچ  هک  دنـسراو  قیلی  یغبنی و  امک  لاوحألا  عیمج  نم  وت  لاوحأ  تقیقحب  یـسرب  هبقع 

دش روکذم  هک  بویع  نیا  هیواعم  يا  دنزاس . رّرقم  ّرقم  نآ  رد  دنزادنا و  رد  ناکم  نامه  زا  دابعلا  ّبر  نایّدصتم  داصرم  نآ  زا  ارت  یـشاب 
تیهارک نآ  نایب  رکذ و  زا  لوط  هطـساوب  ارم  تسرایـسب  نوچ  یکرتشم  يواسم و  رگید  یعمج  وت  اب  هک  بویع  زا  اّما  تست و  صوصخم 
هطـساوب وت  نامثع  نب  ورمع  ای  هک  دومرف : هدروآ  نامثع  نب  ورمعب  كرابم  يور  ع )  ) یلع نب  نسح  نینمؤملا  ریمأ  نآ  زا  دـعب  تسراع . و 

یبوخ و كرد  هک  روما  نیا  لثم  عّبتت  هک  یتسین  نآ  راوازـس  قیال و  ینادن  چـیه   41 ص : ج3 ، جاجتحالا ، تلاهج و  ینادان و  تقاـمح و 
هک دهاوخ  نوچ  دنیشن و  امرخ  تخرد  يالاب  رد  هک  هّشپ  لثم  وت  هچ  یئامن  تسا  رود  وت  هلصوح  زا  روعش  نسح و  ّتلق  هطساوب  نآ  يدب 
واب دیدرگ و  رّیحتم  دینـش  نخـس  نیا  نوچ  هلخن  میآ  دورف  وت  زا  مهاوخیم  هک  راد  هاگن  ار  دوخ  هک : دیوگ  امرخ  تخردب  دزیخرب  اجنآ  زا 

یکبس تّفخ و  زا  دوبن  عالّطا  نم  يالاب  رب  وت  عوقو  طوبه و  زا  ارم  الـصأ  یتشگ  نّکمتم  نم  خاش  يالابب  وت  هک  یتقو  نالف  ياک  دیامرف :
یضرم هکعون  رهب  دسر  رازآ  تّقشم و  ارم  نم  زا  وت  ندمآ  زورف  زا  نوچ  لاحلا  سپ  يدمآ  زورف  تقو  هچ  رد  هک  متسنادن  تست و  اب  هک 

ارت هک  دوبن  نآ  نامگ  ارم  هک  تسا  مسق  ارم  ملاع  يادخب  هَّللا  و  تسین . نزو  رابتعا و  هنوگ  چـیه  نم  دزن  رد  ارت  هک  يآ  زورف  تسترطاخ 
ّبس هطـساوب  ناکم  نیاب  ارت  ندمآ  نم  هک  یتسرد  هب  دشاب  ینزو  یعقو و  نم  شیپ  رد  ارت  نخـس  فیکف  دشاب  نم  اب  تاداعم  نسح  تّوق 

یلوم نآ  بسن  بسح و  رد  صقن  الصأ  وت  ّبس  نیا  زا  هک  اریز  منادیمن  چیه  ناصقن  یتدایز و  نازیم  باسح  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  متش  و 
رهاظ وزا  مالـسا  رد  يدب  هک  اریز  دنادرگن  بنتجم  دعابتم و  بهاو  دزیا  لوسر  زا  ار  ترـضح  نآ  ددرگن و  عجار  دیاع و  برعلا  مجعلا و 

تاّذلب تبغر  الصأ  هتشگن و  رهاظ  نّیب و  ربمغیپ  عرـش  ماکحأ  رد  ای  رواد  هلا  رمأ  مکح و  رد  روج  زگره  ترـضح  نآ  زا  ههبـشیب  دشن و 
هچنانچ هتشذگ  ایند  تایهتشم  تاّذل و  رس  زا  هکلب  هتشگن  رداص  حناس و  هّمالا  ماما  نآ  زا  همیمذ  تافص  نیزا  زیچ  چیه  نوچ  دومنن و  ایند 

اهیف ۀعجر  اثالث ال  کتقّلط  ایند  ای  ءایـصوألا  دّیـس  نآ  مایتلا  قدـص  مالک  هقیثوب  یلاعت  هَّللا  قلخ  نایم  ایند  زا  وا  نتـشگرب  دـهز و  ثیدـح 
عقاو یلاعت  دزیا  ّیلو  نآ  زا  اهنآ  زا  یکی  مدرک  رکذ  هچنآ  فـالخ  هک  یئوگ  وت  رگا  42 و  ص : ج3 ، جاجتحالا ، تسا . روکذم  روهشم و 
لهأ هلسلس  زا  یننمآ  باذّکلا ال  نوچیب  ترضح  لوسر  نوحـشم  قدص  ثیدح  رب  انب  و  یئوگیم . غورد  هک  قیقحت  یتسردب و  تسا  هدش 
نوخ هدزون  ياوعد  مشاه  ینب  اب  ار  هّیما  ینب  هفیاط  امـش  هک : یتفگ  هچنآ  اّمأ  و  دوب . یهاوخ  نورب  وت  ناـمّزلا  رخآ  لوسر  ناـتّما  زا  ناـمیا 
تسا مسق  مرمعب  يرمعل و  و  دندینادرگ . لوتقم  ار  موش  موق  نآ  لوسر  ادخ و  هک  یتسار  یتسردب و  تسا  هّیما  ینب  ناکرشم  زا  ردب  یلتق 

هـس يرخا  هبترم  رد  نآ  زا  دـعب  رفن و  هدزون  یلّوا  هبترم  رد  دـندرک  تّزعلا  ّبر  ترـضح  لوسر  اب  هلباقم  زین  هک  مشاه  ینب  زا  یعمج  هک 
نآ ياوس  دندرک  ّرقم  رقـس  رد  هتـشگ  هتـشک  عضوم  کی  رفن  هدزون  زین  رگید  تقو  رفن و  هدزون  هّیما  ینب  امـش  نارای  زا  دندش ، لوتقم  رفن 

( یناردنزام همجرت   ) زا 619جاجتحالا هحفص 366 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ددع هک  دندیزگ  ّرقم  ناکم و  رقس  ریعـس و  تاکرد  رد  هدش  لوتقم  رگید  تاقوأ  رد  هک  هّیما  ینب  زا  رایـسب  تعامج  هبقاعلا  میخو - هفیاط 
رد يزور  تایح  ماّیأ  رد  تاّیربلا  دّیـس  هک  تسنآ  هّیما  ینب  امـش  لالتخالا  ریثک  لاوحأ  لمجم  دـنادن و  یـسک  بویغلا  ماـّلع  ریغب  ار  اـهنآ 

سوماق بحاص  دننک . زارد  ّطلست  تسد  دنسر  رفن  یسب  غزو  دنزرف  هاگ  ره  هک  دومرف  رجاهم  راصنأ و  باحصأ  ّصاوخ  زا  یضعب  رضحم 
هَّللا مانألا و  دّیس  مالک  دوب . ینعم  لقع و  بهذم و  رد  ندب و  رد  دسفم  هک  تسا  یسک  زا  ترابع  غزو  هک  درک  لقن  دوخ  باتک  رد  هغّللا 

ار يادخ  لام  ناشیا  ددرگ  رفن  یسب  یهتنم  دشاب  همیمذ  تافـص  نیاب  فصّتم  هک  صخـش  نآ  دالوأ  نوچ  هک  تسنآ  مارملا  ۀقیقحب  ملعأ 
لغد ار  ّلج  ّزع و  ترضح  باتک   43 ص : ج3 ، جاجتحالا ، لیلذ و  راوخ و  ار  ناحبس  دزیا  ناگدنب  لد و  بابرأ و  ار  دوخ  هتشگ  فّرصتم 

زا کی  ره  يّدعت  فّرـصت و  تسد  دنراذگن و  دوخ  ماقم  لاحب و  ار  اهنیا  مادک  چیه  هکنآ  ماّلع  دزیا  لوسر  مالک  ینعم  هصالخ  دـنادرگ .
تسا مائل  هفیاط  نآ  يارب  ماود  نعل  ددرگ  راوازس  بجاو و  رارشأ  نآ  رب  نعل  دنـسر  رفن  هد  دصیـسب و  غزو  دالوأ  نوچ  دننک و  زارد  اهنیا 
يامرخ يورب  هک  کیراب  تسوپ  زا  تسرت  ناسآ  عیرـس و  ناشیا  تکاله  دنـسر  رفن  جنپ  دـص و  راهچ  دادـعأ  اب  داسفا  دالوأ  نآ  نوچ  و 

رکذ رد  لخاد  هک  صاعلا  یبأ  نب  مکح  مانألا  دّیس  مالک  نیا  ءانثأ  رد  تسا . یناسآ  تلوهس و  لامک  رد  نآ  غضم  هک  اریز  تسا  هدیـسر 
دّیـس دـسر  نامّزلا  رخآ  لوسر  نانخـس  قیاـقحب  هک  تساوخ  دروآ  بهاو  دزیا  ّیبن  ترـضح  بناـجب  يور  دوب  ماـّلع  دزیا  لوسر  مـالک  و 

سلجم راّضح  هب  يور  هدـمآ  ترـضح  نآ  تمدـخب  لاجعتـسا  بارطـضا و  لامک  رد  هچ  هطـساوب  هک  تسناد  ار  وا  بلطم  نوچ  تاّیربلا 
ترضح هک  تسنآ  همّدقم  نیا  تقیقح  و  دونـشیم . غزو  هک  دیدرگ  مّلکتم  رتهتـسهآ  هک : دومرف  هدروآ  راصنأ  رجاهم و  ینعی  راثآ  تّنج 

رب تعامج  نآ  تفالخ  نوچ  درک ، دنهاوخ  تموکح  هّیمأ  ونب  ینعی  تّما  نیزا  رفن  دنچ  ترـضح  نآ  زا  دعب  هک  دـید  مانم  رد  مانألا  دـّیس 
اذهل دومن  لازنا  تیلـست  تهجب  ترـضح  نآ  رب  ٍرْهَـش  ِْفلَأ  ْنِم  ٌْریَخ  ِرْدَْقلا  ُۀَْلَیل  هکرابم  هیآ  دوبعم  ترـضح  دوب  راوشد  تیاغب  همحّرلا  ّیبن 

دینادرگ رّرقم  رّدقم و  ّلج  ّزع و  ترـضح  هک  لّجؤم  تّدم  رد  ّالا  تسین  امـش  تموکح  ع )  ) یلع لتق  زا  دعب  هک  داد  تداهـش  امـش  يارب 
هدروآ  44 ص : ج3 ، جاجتحالا ، رتبأ  نیعّللا  ئناّشلا  صاعلا  نب  ورمع  بناـجب  كراـبم  يور  نآ  زا  دـعب  تسا . هاـم  رازه  هابتـشایب  نآ  هک 

جنپ ناـیم  كرتـشم  شارف  رد  وت  دوب و  هیناز  ترداـم  هک  تسنآ  وت  راوـطأ  رادرک و  تقیقح  راـک و  لّوا  يايذوـم  یگـس  وـت  اّـما  تفگ :
زا کی  ره  دندرک و  عازن  رگید  کی  اب  وت  ّدلوت  زا  دعب  دـندوب  رگید  کی  اب  شیوخ  ماوقأ و  رثکأ  هک  یـشیرق  نادرم  یتفای  دـّلوت  كرـشم 

. ثرحلا نب  ناـمثع  مّیـس : هریغم . نب  دـیلو  مّود : دوب . برح  نب  نایفـس  وـبأ  یکی  هلمج  نآ  زا  دـندرکیم . وـت  تّوـبأ  يوـعد  تعاـمج  نآ 
نآ شیرق  نایم  رد  سپ  ینآ  رـسپ  وت  هک  دوب  نانچ  نامگ  ار  ناشیا  کی  ره  لئاو و  نب  صاع  مجنپ : هدـلک . نب  ثرحلا  نب  رـضن  مراـهچ :
رب دوب  تتغب  انز و  رد  ناشیا  نیرتگرزب  اّما  بصنم . رد  تعامج  نیا  نیرتثیبخ  بسح و  رد  تسا  شیرق  فیاوط  نیرتتمالم  هک  هفیاـط 
رد يزور  يدیـسر  زیمت  غولب و  ّدـحب  نوچ  یتعامج و  نآ  هلـسلس  رد  طرخنم  لاحلا  هک  نانچ  دـینادرگ  دوخ  دالوأ  لـخاد  هدرک  هبلغ  وت 

رایـسب بتارمب  مرابتعا  نأش و  ینعی  دّـمحم  زا  رتئناش  نم  هک : یتفگ  نخـس  نیا  نآ : ءانثا  رد  يدـناوخ و  هبطخ  هتـساخرب  دوخ  موق  ناـیم 
ّتیوریب و ساپـسان  نآ  تسناد  یـسایقیب  يور  زا  ارت  مالک  نیا  یـصاع  صاع  نوچ  تسا . راّـفغلا  کـلملا  تاولـص  هیلع  دّـمحم  زا  هداـیز 

عوطقم ینعمب  رتبأ  نوچ  دراین و  نابز  رب  ار  وا  رکذ  یـسک  دبای  تافو  نوچ  نیقیب  درادن  دنزرف  رتبأ و  تسا  يدرم  دّـمحم  تفگ : ساسحا 
لوسر لالجلا  وذ  ترـضح  نوچ  اـّما   45 ص : ج3 ، جاجتحالا ، دـنیوگ . رتبأ  درادـن  دـنزرف  توف  زا  دـعب  هک  ار  یـسک  برع  تسا  رخآلا 

تیلـست هطـساوب  ُرَْتبَْألا  َوُه - َکَِئناش  َّنِإ  هکرابم  هیآ  نیا  دید  لالم  نزح و  رد  لامهیب  ئناش  نآ  لاقم  مالک و  زا  ار  دوخ  لاصخ  هدـنخرف 
عطقنم ایند  راد  رد  یبوخ  ریخ و  رثأ  وا  زا  هک  اریز  تسا  رتبأ  رکف  ّتیوریب و  یناش  رشبلا  دّیس  دّمحم  ای  ینعی : دومن . لازنا  رورـس  نآ  رطاخ 

ماقم ناکم و  ره  رد  يدومنیم  دوخ  سفن  اب  انز  هبلاـطم  هدوارم و  ار  وا  یتفر و  سیق  مـالغ  شیپ  هشیمه  ترداـم  ورمع  يا  تسا . یفتنم  و 
دبع نآ  لابند  رد  لمع  نآ  هطساوب  لاحم  ره  رد  ماجآ  هیدوأ و  نوطب  هاوخ  لاحر و  رد  هاوخ  ءارحـص و  رد  هاوخ  وا  ّرـس  رد  هاوخ  دوب  هک 

يادعأ دهشم  رضحم و  رد  يدیسر  غولب  ّدحب  وت  نوچ  دیناسریم و  ماجنا  لامکب و  یعس  ماهم  نآ  مارـصنا  رد  لاصخ  هریت  نآ  دوب و  ّلاض 
همه زا  ربکأ  دزیا  ّیبن  بیذکت  رد  دوب و  رتشیب  ّدشأ و  رورـس  دّیـس و  نآ  رگید  يادعأ  زا  وت  توادع  يدـیدرگ و  رـضاح  ربمغیپ  ترـضح 
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دندومن و هشبح  تیالوب  ترجاهم  هدرک  جورخ  هشبح  کلم  یشاجن  شیپ  هک  هنیفـس  باحـصأ  اب  يدش  بحاصم  نآ  زا  دعب  يدوب  رتشیب 
رکم سپ  يدومنیم  دـندوب  هتفر  یـشاجن  يوسب  هک  نیرجاهم  ریاس  هنع و  هَّللا  یـضر  بلاـط  یبأ  نبا  رفعج  نوخب  بیغرت  صیرحت و  ار  وا 

تنانخس لطاع و  بئاخ و  وت  یعس  لطاب و  وت  يوزرآ  هکلب  دیـسرن  ییاج  هب  هدنام  سپ  وت  یعـس  ّدج و  دیـسر و  وتب  وت  یموش  ار ز  ئّیس 
يرولا ماما  نآ  هاگنآ  يدش . راسکاخ  دورطم و  راک و  نایز  رساخ و  هداتفین  غودب  ثیبخ  سفن  یعسب  تسیبلت  نان  هتشگ و  غورفیب  غورد 

مادم ینعی :  46 ص : ج3 ، جاجتحالا ، دومن . توالت  اْیلُْعلا  َیِه  ِهَّللا  ُۀَِـملَک  َو  یْلفُّسلا  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َۀَِـملَک  َلَعَج  َو  یلاعت  دزیا  مـالک  هیآ  نیا 
دصقم و اذهل  دنیزگ  مارآ  نکـسم و  العأ  هورذ  ایلع و  هجردـب  ماّلع  دزیا  مایتلا  قدـص  مالک  دریگ و  ماقم  یتسپ  هب  مائل  هرفک  مامتان  مالک 

يا دندوب . یعاس  وا  لتق  رد  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  هک  يدرک  روکذم  نامثع  باب  رد  هچنآ  اّما  دنام . ماجنارـسیب  مائل  امـش  مارم 
ار ترطاخ  نوچ  یتخورفا و  نامثع  يارب  نازوس  شتآ  وت  لّوا  نیلـسرملا  دّیـس  تعافـش  مالـسا و  فرـش  زا  مورحم  يا  نیدـیب  ءایحیب و 

دیـسر وتب  وا  لتق  ربخ  نوچ  یتسـشن و  رظتنم  ّصبرتم و  یتخیرگ و  نیطـسلف  بناجب  نآ  زا  دـعب  یتخوس  نارین  نآـب  ار  وا  هک  يدرک  عمج 
لیـصحت يارب  ار  دوخ  نید  وت  ثیبخ  يا  یتخاس . سوبحم  هیواـعم  سبحب  ار  دوخ  سفن  هکلب  یتسب  هیواـعمب  ار  دوخ  یتشگ و  لاحـشوخ 

ارت نم  و  ُنِیبُْملا . ُنارْـسُْخلا  َوُه  َِکلذ  یتخانـشن  ماجنارـس  دوب  یبقع  عفن  يارب  هک  يراک  یتخاـب و  رد  ترخآ  هیامرـس  هتخورف  ریغ  ياـیند 
ریثک لاوحأ  قیاقح  رب  هک  اریز  میامنیمن  تمارگ  هلـسلس  نیا  تّدوم  تّبحم و  مدع  رب  بتاعم  هوبّنلا و  تیب  لها  توادع  ضغبب و  تمالم 
تیب داتفه  يدوب و  مالسا  تّیلهاج و  ماّیأ  رد  مشاه  ینب  میال  نمـشد  میاد  وت  هک  منادیم  مملاع و  فقاو و  هوجولا  عیمج  نم  وت  لالتخالا 
ّیبن نآ  دیسر . ردقلا  لیلج  ربمغیپ  بانج  عمسب  وت  رتبأ  رعش  ربخ  نوچ  يدومن و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبّنلا  دّمحم  ملاع  دّیـس  وجه 

هب هک  مراودیما  نمیهم  يا  نکیل  میوگ  رعش  هک  تسین  روخرد  راوازس و  ارم  نیقیب  متسین و  رعشب  علّطم  نم  ایادخ  راب  هک : دومرف  دومحملا 
ریغ يایند  رایتخا  رثؤم و  ورمع  يا  وت  و  یئامرف . ّرقم  رقـسب  ار  وا  یئامن و  صاعلا  نب  ورمع  رب  نعل  تیب  ره   47 ص : ج3 ، جاجتحالا ، ددع 
دزیا ترـضح  زا  سبای  بطر و  زا  هچنآ  یتفر و  وا  شیپ  هب  هراـبود  زین  دوخ  يداتـسرف و  ایادـه  یـشاجن  هطـساو  هب  يدومن و  دوخ  نیدرب 

دشن و محازم  عنام و  بوصنآب  هیناث  هبترم  نتفر  دّدرت و  زا  ارت  نآ  یتشادـن و  مرـش  هشبح  هب  یلوا  هبترم  نتفر  زا  یتفگ و  هدیـسرتن  سدـقأ 
يدیسرن دوخ  يوزرآ  سامتلاب و  نوچ  یتفگ و  وا  راربأ  باحصأ  راّیط و  رفعج  كاله  هطـساوب  رایـسب  نانخـس  یتفر  راید  نآب  هک  راب  ره 

دّصرتم بّقرتم و  هچنآ  يدرک و  اطخ  راک  نآ  رد  هک  یتسناد  نوچ  يدومن و  راید  نیاب  تعجارم  راب  ره  ّریحتم  هدرزآ و  رساخ و  بیاخ و 
ار دوخ  دمتعمان  يأر  لمع  اطخ و  نآ  یتخاب  طلغ  یتشگن و  ماگتسود  مارملا و  ّیضقم  ماهم  نآ  رد  یتشگ و  مورحم  سویأم و  يدوب  نآ 

دّمحم یبأ  نمتؤملا  ماما  ترـضح  نآ  زا  دعب  هتـشگ . هراچ  ياوغا  لالـضا و  رکف  رد  لاحلا  یتخادنا و  دـیلو  نب  ةرامع  تبحاصم  ندرگب 
مالّـسلا و هیلع  یلع  نینمؤملا  ریمأ  توادع  ضغب و  رد  ارت  نم  دیلو  ای  هک : دومرف  هدروآ  هبقع  نب  دیلوب  كرابم  يور  ع )  ) یلع نب  نسحلا 
دز و هنایزات  داتشه  ربمغیپ  ترضح  عرش  ربکأ و  دزیا  مکحب  رمخ  برـش  هطـساوب  ارت  ترـضح  نآ  هک  اریز  میامنن  تمالم  خیبوت و  هّیحّتلا 

بجاو ترـضح  ار  وا  هک  دومن  یناوت  نوچ  ّبس  ار  برعلا  و  مجعلا ، ماما  نآ  وت  اّما  داد و  ّرقم  رقـسب  هدـینادرگ  لوتقم  ردـب  رد  ار  تردـپ 
ترضح هچنانچ  دیمان  قساف  نآرق  رد  ارت  دومن و  نایع  روکذم و  ار  نآ  نآرق  هیآ  هد  رد  هچنانچ  دینادرگ  نمؤم  هب  یّمسم  نمیهم  دوجولا 

48 و ص : ج3 ، جاجتحالا ، َنیِمِدان  ُْمْتلَعَف  ام  یلَع  اوُِحبُْـصتَف  ٍۀـَلاهَِجب  ًامْوَق  اُوبیُِـصت  ْنَأ  اُونَّیَبَتَف  ٍإَبَِنب  ٌقِساف  ْمُکَءاج  ْنِإ  هک : دـیامرفیم  قلاخ  دزیا 
زا لسّرلا  متاخ  ترـضحب  لزنم  مالک  هیآ  رد  ّلج  ّزع و  ترـضح  هچنانچ  دنتـسین  يواسم  نیملاعلا  ّبر  دزن  رد  نمؤم  نیدیب و  قساف  نیقی 
رد ار  دوخ  دشاب  نینچ  نوچ  دشابن و  نامیا  مالسا و  لهأب  تبسن  ارت  سپ  َنوُوَتْسَی  ًاقِساف ال  َناک  ْنَمَک  ًانِمُْؤم  َناک  ْنَمَف  َأ  هک : دهد  ربخ  نآ 

تبسن هچ  ارت  شیرق  موقب  هکنآ  رگید  و  دراد ، وت  یئایحیب  یمرشیب و  لامک  رب  تلالد  نتفگ  نخـس  ناشیا  اب  ندروآرد و  مالـسا  کلس 
وت هک  تسین  نیا  زج  ینادرگیم و  طرخنم  روکذـم و  ۀـعامج  نآ  کلـس  رد  ار  دوخ  وت  تعاس  ره  هک  تسا  یـشیوخ  طبر و  هقالع  هچ  و 

نوچ هک  تسنآ  وت  ّدلوت  تقیقح  یبلط  ناشن  تردـپ  زا  تردام  زا  وت  رگا  دوب و  ناوکذ  ناشنیب  نآ  مان  هک  هروفـص  لهأ  زا  یجلع  رـسپ 
ار دوخ  سنج  تسا  امـش  ضرأ و  همه  ردناک  هّرذ  تیب : هلیـسوب  هچ  تشادرب  ار  تردام  طیعم  یبأ  نب  ۀـبقع  تشاذـگ  ار  تردام  ناوکذ 
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رد ارت  تشاد و  ینزب  ار  وا  اذـهل  تسا  سکعب  ینازب و  مامت  لیم  ار  هیناز  نیقی  لیمی  سنجلا  عم  سنجلا  هعیرذـب  تسابرهک  هاـک و  وچمه 
نامثع ةّوبّنلا  تیب  لها  ام  هک  تسنآ  وت  معز  هکنیا  اّما  و  تسنیا . وت  لاوحأ  تقیقح  تشاد  مکـش  رد  تفر  هبقع  هناخب  تردام  هک  ماـگنه 

ریمأ ترـضحب  مالک  نیا  نتفگ  تعاطتـسا  تردـق و  هشیاـع  ریبز و  هحلط و  هک  تسا  مسق  ارم  ملاـع  يادـخب  هَّللا  میدـینادرگ و  لوتقم  ار 
نیا نتفگ  تعاطتسا  نوچ  بدایب  ثیبخ  يا  دش . روکذم  هک  بسن  بسح و  تلالج  نیا  هب  ارت  سپ  دنتشادن  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا 

تردپ و وت و  يارب  راّهق  دحاو  ترضح  هچنآب  يدرک  تردام  دوخ و  سفن  يارب  تعفر  ءانس و  باستکا  وت  لاحلا  دشاب  بّدؤم  ریغ  نخس 
باذعب دولخ  دوبا و  نآ  هک  رامـش  باسح و  زور  رد  ایند و  راد   49 ص : ج3 ، جاجتحالا ، رد  راع  يزخ و  زا  هتـشاد  رارقرب  نّیعم و  تردام 

هک دابع  امـش  لاثمأب  ماّلع  دزیا  هچنآ  ِدـِیبَْعِلل  ٍماَّلَِظب  َکُّبَر  ام  َو  هک  دومن  هَّللا  مالک  هیآ  نیا  توالت  هَّللا  ّیلو  نآ  هاـگنآ  تسا . راـن  باـقع  و 
دالیم رد  ربکا  هَّللا  دیلو  يا  وت  رگید  تسین . فاستعا  ملظ و  تسفاصنا و  لدـع و  نیع  درآ  لمع  دـی  داسف  قافن و  دانع و  قاقـش و  بابرأ 

ّبـس وت  فیکف  یئامن  بسح  هلـسلس  نآب  دوخ  تبـسن  يوعد  وت  هک  مانالاو  نأّشلا  عیفر  نامدود  زا  راع و  گنن و  اـی  ءاـنب  مادـک  زا  هک  وت 
سیـسخ سفن  تقیقحب  لغتـشم  وت  رگا  دومن و  یناوت  تسلاعتم  دزیا  ّیبن  ّقحب  ّیـصو  لالجلا و  وذ  هدـیزگرب  یلاـعت  هَّللا  مالـس  هیلع  یلع 

وت ردـپ  وا  هک  اریز  يراد  وا  تّونب  يوعد  وت  هک  یـسک  نآب  هن  تردـپب  ات  یئاـمن  دوخ  سفن  ّبس  متـش و  مه  وت  بش  زور و  يدرگ  دوخ 
نآ زا  مالک  نیا  دـیلو  نوچ  یئامن  هبقع  زا  باستحا  وت  تست و  ردام  تردـپ  هک  هَّللا  رـسپ و  يا  تفگ : وتب  تردام  يزور  هچناـنچ  تسین 
نب هبتعب  يور  ناجلا  سنالا و  ماما  نآ  زا  دعب  دـیدرگ  رّیحتم  تکاس و  دوب  هدینـش  شردام  زا  مالک  نیمه  اقباس  دینـش و  مانألا  دّیـس  طبس 

باوص يارب  لقاع  مدرگ و  وت  باوج  هّجوتم  نم  ات  یئآ  رامـش  باـسح و  رد  هک  یتسین  یـسک  هبتع  يا  وت  اـّما  تفگ  دروآ و  نایفـس  یبأ 
زا هک  یتسین  رـشب  چیه  ّرـشب  رداق  دشاب و  ءاجر  دـیما و  وت  زا  هک  یتسین  ربخ  هب  وفک  میامرف و  باقع  هدومن  باتع  باطخ و  وت  اب  ات  یتسین 

عامتـسا ع )  ) یلع ّبس  وت  زا  هک  ره  یتسین  يزیچ  لـخاد  وت  نوچ  مالّـسلا  هیلع  یلع  ّبس  زا  يرآ  لـمعب  وت  هچنآ  دـشاب و  اورپ  سرت و  وت 
ناگدنب ریاس  نم و  شیپ  رد  وت  تسین و  مالّـسلا  هیلع  یلع  مانـشد  ّبس و  مالک  نیا  تردق  ارت  لثم  هک  دیامرف  وت  شنزرـس  خیبوت و  دیامن 

مامت اب  وت  لثمب  مانشد  ّبس و  نآ  ّدر  ات   50 ص : ج3 ، جاجتحالا ، یتسین  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریمأ  مالغ  مالغ  وفک  نمیهم  ترـضح 
هبتع يا  وت  دومن و  داصرملابل  تردارب  تردام و  تردـپ و  وت و  رب  نعل  نمیهم  راّهق  ترـضح  نکل  میئامرف ، وت  باقع  باـتع و  اـی  میئاـمن 

ْنِم یقُْست  ًۀَیِماح  ًاران  یلْصَت  ٌۀَبِصان  ٌۀَِلماع  تفگ : هچنانچ  دومرف  ناعذالا  مزال  نآرق  رد  ناشیا  نایب  رکذ و  ناّنم  دزیا  هک  يدوخ  ءابآ  ّتیّرذ 
يدرم و تریغ  ارت  رگا  یئامنب  لتقب  نم  دـیعو  دـیدهت و  هکنیا  اّما  و  هیـآلا . ٍعوُج  ْنِم  هک : دـیامرفیم  یلاـعت  بجاو  هک  اـجنآ  اـت  ٍۀَِـینآ  ٍْنیَع 

تست بلاغ  کیرش  وا  هکنآ  لاح  یتفای و  دوخ  هلیلح  اب  دوخ  شارف  رد  هک  ار  یسک  ارچ  يراد  نتشک  رب  تردق  دشاب و  یگنادرم  تأرج 
تّیمح و نیا  اـب  وت  عقاولا  یف  تسین  وت  دـنزرف  نآ  دـندینادرگ  قصلم  وتب  هک  يدـنزرف  هکنآ  اـت  تست  دـنزرف  رد  کیرـش  تنز و  جرف  رد 

هچنانچ تسباذع  مالک  نیا  هک  دش  روکذـم  اقباس  کل  لیو  يدرک . دوخ  راثد  ار  يزخ  راع و  گنن و  یئامنیم و  تعاجـش  يوعد  تأرج 
لعفنم سفنب  لغتـشم  يدوب  روعـش  لقع و  ارت  رگا  روجهم  تدالج  زا  تّزعیب  ياو  رود  يدرم  زا  تّیمحیب  يا  تسا . تحار  هملک  حیو 

نآ زا  دوب  راوازـس  ریدـج و  تیاغب  وت  هطـساوب  نیا  راصبألا  ولوا  رظن  رد  هک  نیقی  يدرکیم  راـهظا  ار  دوخ  يدرم  رأـث و  بلط  هتـشگ  دوخ 
رهاظ نم  رب  هچ  میامنن  تمالم  ع )  ) یلع ّبسب  ارت  نم  یئامنیم و  دیدهت  دـیعو و  لتقب  ارم  یلاحـشوخ و  لتقب  يرادـن و  كاپ  لمع  لعف و 

رد بلّطملا  دـبع  نب  ةزمح  شّمع  اب  بهاو  دزیا  ّیلو  ترـضح  نآ  دـینادرگ و  لوتقم  ار  تردارب  یگنادرم  تزرابمب و  ع )  ) یلع هک  تسا 
ار تّدج  مقتنم  راّبج  ترضح  مجع  برع و  هدیدنسپ  ود  نیا  مامتها  یعس و   51 ص : ج3 ، جاجتحالا ، هب  هکنآ  ات  دوب  کیرش  تّدج  لتق 

رمعلف میامن  تفالخ  يوزرآ  نم  رگا  و  دندومن . جارخا  یفن و  رهـش  زا  ملاع  دّیـس  رمأب  ارت  ّمع  دینادرگ و  ّملأتم  میلا  باذعب  مّنهج و  ران  هب 
ریظن و وت  مراوازـس و  قیقح و  نآب  مشاـب  تیـالو  تفـالخ و  بّقرتم  یّجرتم و  رگا  هک  تسا  مسق  ارم  ماـّلع  يادـخ  تاذ  ماود  ءاـقبب و  هَّللا 

رتشیپ ربکأ  يادخ  رمأ  دّرمت  رد  وت  زا  وت  ردارب  هک  اریز  تسین  ردارب  تردق  ارت  يدشن و  تردـپ  نیـشناج  هفیلخ و  یتسین و  تردارب  هباشم 
هعداـخم و رد  تسین  نآ  ّقحتـسم  لـهأ و  هچنآ  تساوخ  بلط و  رد  زین  تسا و  رتشیب  یعـس  رد  وت  زا  ناناملـسم  نوخ  نتخیر  بلط  رد  و 
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تـسا لهاذ  لفاغ و  َنیِرِکاْملا  ُْریَخ  ُهَّللا  َو  هقودصم  هعیرذب  اّمأ  دناسریم . مارـصنا  ماجناب و  مامت  مامتها  یعـس و  بیر  رکم و  مدرم و  بیرف 
ملاع راّهق  ترضحب  هَّللا  و  دوب . ناشیا  رب  شیرق  نیرتنوبز  شیرق و  ّرش  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک : یتفگ  هچنآ  اّمأ  و  دناد . یهگناو  دریمب  نوچ 

دینادرگن و مومـسم  لوتقم و  ار  ناشیا  هدنز  مولظم  مومذـم و  ریقح و  ار  هفیاط  نیا  موحرم  تّیم  موصعم  ماما  نآ  زگره  هک  تسا  مسق  ارم 
هریغم يا  وت  اّما  دومرف : و  دروآ ، هبعـش  نب  ةریغمب  كراـبم  يور  ناـجلا  سنـالا و  ماـما  نآ  زا  دـعب  تسا . همیمذ  بذـک  وت  همیمذ  تاـفص 

رب یعرش  ّدح  يدرک و  انز  یتسم و  وت  يدوب  بآمتلاسر  ترضح  بّذکم  باطتـسم و  باتک  كرات  ذبان و  باّهو و  هلآ  ترـضح  نمـشد 
ریخأـت وت  مجر  رد   52 ص : ج3 ، جاـجتحالا ، سپ  دـندوب ، هداد  وت  ءاـنز  رب  تداهـش  اـیقتأ  هررب  لدـع  هک  اریز  مجر  ینعی  دوب ، بجاو  وت 
باذع میلع  عیمس  ترـضح  نکیل  دندومن  اساوم  ارادم و  وت  اب  ایند  رد  رگا  دندرک  لمهم  طیلاغا  هب  قدص  عفر  لطابب و  ّقح  عفد  دندرک و 

هریغم يا  وت  و  يزْخَأ . ِةَرِخآـْلا  ُباذََـعل  َو  هک : دـینادرگ  رّرقم  تسا  اـیند  زا  بعتأ  ّدـشأ و  تیاـغب  هک  میهج  راـنب  يراـتفرگ  يزخ و  میلأ و 
دوب نمیهم  لوسر  هعـضب  نآ  نطب  رد  هک  لـمح  طاقـسا  هک  یعونب  يدـیناسر  برـض  ّتیذأ  ار  هّیربلا  دّیـس  تنب  همطاـف  ترـضح  ّتیوریب 

وت مارم  دصقم و  هکلب  دوب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  ترضح  رازآ  ءاذیا و  ملاع و  هدّیس  نآ  يراوخ  ّتلذ و  وت  بلطم  يدومن و 
نیموصعملا ۀّـمئألا  ّما  نآ  ّقح  رد  ماّلع  دزیا  لوسر  ترـضح  هکنآ  لاح  دوب و  مانألا  دّیـس  نآ  تمرح  کته  مارکـالا و  ّیبن  رمأ  تفلاـخم 

ران رد  وت  ریسم  هک  تسا  مسق  ملاع  يادخب  هَّللا  و  دوب . یهاوخ  نیرب  تشهب  رد  نیملاعلا  ءاسن  هدّیس  وت  همطاف  ای  هک : دومرف  مالّـسلا  مهیلع 
زیاج ببس  هچب  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  ّبس  وت  ّلاض  يا  دش . یهاوخ  لامتـسم  نآب  لآم  رد  یتشگ  نآب  قطانب  ایند  راد  رد  هچنآ  لابو  تسا و 
رهاظ مالـسا  رد  يدب  وزا  ای  ینادیم  رود  روفغ  ّبر  لوسر  ترـضح  زا  ار  وا  ای  يدـید  ترـضح  نآ  بسن  بسح و  رد  صقن  ایآ  ینادـیم 
نیزا کی  چیه  هکنآ  لاح  هدومن و  ماجرفان  يایندب  لیم  تبغر و  ای  هدیناسر  ماجنا  هب  مانألا  دّیس  عرش  ماکحأ  زا  مکح  رد  روج  وا  ای  هدش 

. ینادیم لالح  زئاج و  ار  لاعتم  دزیا  ّیلو  نآ  ّبس  لاهیب  لومخ  ياهنوگچ  وت  سپ  هدشن  رداص  حناس و  لاصخ  هدـنخرف  ماما  نآ  زا  لاعفأ 
ریخ لاوحأ  قیاقح  هچ  دنیامن  وت  بیذـکت  مدرم  یئوگیم و  غورد  هتـشگ  هروکذـم  لامعأ  زا  یکی  بکترم  ترـضح  نآ  هک  یئوگ  رگا  و 

، ناّنملا کلملا  مالـس  هیلع  یلع  هک  تسنانچ  نادان  وت  معز  رگا  و  تسا . نایع   53 ص : ج3 ، جاجتحالا ، حـضاو و  نانگمه  رب  ناشیا  لآم 
هک تسا  مسق  مرمعب  يرمعل و  و  باب . نیا  رد  تسا  هّمئأ  ریاس  زا  عروأ  یقتأ و  ع )  ) یلع هک  هَّللا  روج و  ملظ و  يور  زا  دومن  ناـمثع  لـتق 

داد و یتسناوت  وا  ترصن  یگدنز  رد  هن  یتسین  باسح  چیه  رد  وا  تناعا  باب  رد  وت  هک  هَّللا  دشاب و  هتشک  امولظم  ار  نامثع  ع )  ) یلع رگا 
تیارـس یتشادن  واب  یـشیوخ  هقالع  طبر و  الـصأ  یتشاد و  ماقم  نکـسم و  فیاط  رد  مادـم  وت  دیـشک و  یناوت  وا  بّصعت  وا  گرم  رد  هن 

هن هّیمأ  ینب  مشاه و  ینب  رد  وت  ضارتعا  نیقی  يدوب و  مدرم  نایم  رد  نامیا  مالـسا و  تیمم  تّیلهاج و  مسارم  ییحم  نایناز و  هعیب  هتـسویپ 
باب رد  هّیما  ونب  باحـصأ  تراما و  باب  رد  امـش  نخـس  لوق و  اـّما  و  تسا . هیواـعم  يوسب  يوعد  نیا  سپ  تسا  ّتیور  نسح و  يور  زا 

درک رـصم  یهاشداپ  لاس  دص  راهچ  نایغط  رفک و  اب  نوعرف  دیئامنیم . ترخافم  نادب  دیدش و  نآ  فّرـصتم  کلام و  هک  تلود  و  کلم ،
رایسب رایسب  ّتیذا  رازآ و  ّتیوریب  رفاک  نآ  زا  تّزعلا  ّبر  ّیبن  ود  نآ  داتسرف و  وا  شیپ  تّوبن  هب  ار  نوره  یـسوم و  نوچیب  دزیا  ترـضح 

رخف و نآب  سپ  دـیامنیم  رفاک  نمؤم و  رجاف و  درم  ناسحا  اطع و  باّهولا  کـلم  باـقّرلا و  کـلام  نوچ  راّـفغ  دزیا  ترـضح  دندیـشک و 
يارب زا  هنتف  ایند  ینعی : ٍنیِح . یلِإ  ٌعاتَم  َو  ْمَُکل  ٌۀَْنِتف  ُهَّلََعل  يِرْدَأ  ْنِإ  َو  هک : دیامرفیم  نآرق  رد  ّلج  ّزع و  ترضح  هک  اریز  دومن  دیابن  تاهابم 

َِکلُْهن ْنَأ  انْدَرَأ  اذِإ  َو  هک : دـیامرفیم  زیزعلا  ّبر  ترـضح  رگید  ّلـحم  رد  زین  تسا و  نیقی  مالـسا و  باـبرأ  نید و  بحاـص  اـناد و  مدرم 
نیاب مایتلا  قدص  مالک  مانألا  ماما  نآ  نوچ  و  ًاریِمْدَت . اهانْرَّمَدَف  ُلْوَْقلا  اَْهیَلَع  َّقَحَف  اهِیف  اوُقَـسَفَف  اهِیفَْرتُم  انْرَمَأ  ًۀَیْرَق   54 ص : ج3 ، جاجتحالا ،

تساخرب و سلجم  نآ  زا  هک  نامه  دـیدرگ و  دوخ  مالّـسلا  راد  ماقم  لزنم و  هّجوتم  تشادرب و  ار  دوخ  هماج  و  تساـخرب ، دـیناسر  ماـقم 
هیواعم يا  وت  هعیـش  باحـصأ و  وت و  ِتاثِیبَْخِلل و  َنُوثِیبَْخلا  َو  َنِیثِیبَْخِلل  ُتاثِیبَْخلا  هک : دومن  ماـّلعلا  کـلم  مـالک  هیآ  نیا  توـالت  رد  عورش 
تعامج نآ  ٌمیِرَک  ٌقْزِر  َو  ٌةَرِفْغَم  ْمَُهل  َنُولوُقَی  اَّمِم  َنُؤَّرَبُم  َِکئلوُأ  ِتابِّیَّطِلل  َنُوبِّیَّطلا  َو  َنِیبِّیَّطِلل  ُتابِّیَّطلا  َو  دوب . یهاوخ  تعاـمج  نیا  لـخاد 

يدرک تیانج  هچنآ  لاب  شچب و  تفگ : هیواعمب  ماگنه  نآ  رد  تفر و  نوریب  نآ  زا  دعب  تسناشیا . هعیش  باحصأ و  مالّـسلا و  هیلع  یلع 
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رانش گنن و  راع و  يزخ و  هّیما  ینب  نارای  يارب  هیواعم و  يا  وت  يارب  زا  دحاو  رداق  ترضح  هچنآ  و  يدومن . نآ  باستکا  دوخ  تسدب  و 
يور هیواعم  تقو  نآ  رد  دش . ناور  هاگنآ  تشاد و  رارقرب  نّیعم و  رامـش  باسح و  زور  رد  ترخآ و  رد  رایـسب  باذـع  ایند و  تایح  رد 

ام اب  وت  تفگ : دروآ و  هیواعمب  يور  هبقع  نب  دـیلو  دیـشکب . دیـشچب و  دـیدرک  هچنآ  لاب  لاحلا و  تفگ  دروآ و  هّیما  ونب  دوخ  باحـصأب 
اهنخس نیا  وا  تعاطا  تقافرب و  مه  ام  یسریم  يدیـسر و  دوخ  لاعفأ  لامعأ و  لآم  وت  نوچ  دوب و  یهاوخ  ّبلغتم  میهـس  بلاغ و  کیرش 

تعاطا رگا  دیئآیمن ، رب  وا  اب  دیتسین و  مالّسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  مشچ  درم  امش  هک  امشب  متفگن  ایآ  تفگ : هیواعم  میونـشیم . میدینش و 
ار هّیما  ینب  ریاس  هکلب  امـش  درم  نیا  هک  هَّللا  55 و  ص : ج3 ، جاجتحالا ، تفاییمن . ّطلست  ترصن و  امـش  رب  وا  دیدرکیم  لوبق  لّوا  رد  ارم 

نسح رس  رب  ار  هناخ  نیا  هک  متشاد  فورصم  نآ  رب  ار  دوخ  نم  دینادرگ و  کیرات  ار  هناخ  نیا  ات  تساخنرب  ماقم  نیا  زا  درک و  تحیضف 
وا کیل  دومن  عازن  گنج و  مالّسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  اب  دوخ  هناخ  رد  هیواعم  هک  دنیوگن  مدرم  هک  مدرک  مرش  نآ  زا  تیاهن  میرآ  زورف 

نوچ هک  دیوگ : يوار  دنامن . هّیما  ونب  امش  نایم  رد  زورما  زا  دعب  ریخ  هک  هدومنن  ریصقت  هوجولا  نم  هجو  چیهب  امـش  ام و  رازآ  ءاذیا و  رد 
جاجل ماربا و  زا  دعب  دندومن و  هّیّحتلا  مالّسلا و  هیلع  یلع  نب  نسح  اب  هعزانم  هرجاشم و  هک  دیـسر  مکحلا  نب  ناورمب  هّیما  ونب  عامتجا  ربخ 
لاـمک اـب  اذـهل  دروآ . تسناوتن  نآ  باـت  هک  یعونب  دـش  ّرثأـتم  ّریحتم و  تیاـغب  ربـخ  نآ  زا  دـنتفای  مازلا  جاـجتحا  لیلدـب و  ع )  ) نسح زا 

لادج و امـش  اب  نسح  هک  دیـسر  نمب  تفگ : دیناسر و  دندوب  رـضاح  سلجم  نآ  رد  زونه  هک  هّیما  ونب  یقاب  هیواعمب و  ار  دوخ  بارطـضا 
امـش روضح  رد  شیرق  یگمه  متـش  هکلب  دومن  هّیما  ونب  نایعأ  یمامت  ّبس  نعل و  هک  دـیناسر  یئاـجب  نخـس  درک و  لاـق  لـیقب و  هثحاـبم 
دعب تفگ : ناورم  دومن . مامت  یعـس  موق  نیا  یناسل  ياذیا  رد  ع )  ) نسح دوب و  نینچ  هک  دنتفگ : ناورم  باوج  رد  ناشیا  دومرف . روکذـم 
ببـس هجویب و  ار  وا  ینعمیب  يوعد  نیا  اـت  دوـمن  تسیاـبب  رـضاح  ارم  دوـب  اـغوغ  يوـعد و  رـس  رب  امـش  اـب  مالّـسلا  هیلع  نسح  هکنآ  زا 

فد و اب  دورـس  انغب و  شیرق  یمامت  نازینک  نامالغ و  هک  یعونب  تیبلا  لهأ  ءاـبآ و  اـب  ار  وا  مدرکیم  متـش  ّبس و  هک  هَّللا  مدـینادرگیم و 
راک نآ  لثم  رارکت  راکذت و  تردق  زگره  دعب  نم  هک  مدرکیم   56 ص : ج3 ، جاجتحالا ، رازآ  ءاذیا و  ار  وا  یعونب  دنتفگ و  شیوخ  دور 

ناشیا نایم  رد  ناسل  يدب  شحف و  رد  ناورم  نوچ  اّما  نتفگ . دنتساوخ  هچنآ  دندرکن  ریصقت  زین  نآ  راب  نیا  تفگ : هیواعم  دشاب . هتـشادن 
هیلع یلع  نب  نسح  دزنب  یـسک  لاحلا  تفگ : هیواعمب  ناورم  نوچ  دـندوب . ناورم  لاوحأب  ملاع  هّیما  ونب  زا  کی  ره  دوب و  ناـیع  روهـشم و 
یقاب منادرگ . نایع  حـضاو و  ع )  ) نسح رب  ار  مشاه  ینب  یمامت  هکلب  بلّطملا  دـبع  ونب  لاوحأ  قیاقح  نم  ات  ناوخب  ار  وا  هداتـسرف  مالّـسلا 

فال و نآ  زا  ار  وا  دناسر و  مالّسلا  هیلع  نسحب  نایع  عقاو و  نانخس  یضعب  هک  دراد  هدارا  ناورم  نوچ  دنتفگ : هیواعمب  هیناث  ةّرک  هّیما  ونب 
هیلع یلع  نب  نسح  بلط  باب  رد  ار  هّیما  ونب  ریاس  نوچ  هیواـعم  ددرگ . نوحـشم  نورقم و  حاـجناب  وا  هدارا  هک  دـیاب  دـنادرگ  زاـب  فازگ 

. تفاتنرب تعاطاب  نآ  نارقا  تباجاب و  ناشیا  لوئـس  حاجنا  تقفاوم و  زا  يور  زین  وا  تفای  مکحتـسم  قفّتم و  مکحلا  نب  ناورم  اـب  مالّـسلا 
تسا یلاعت  دزیا  ناگدنب  ریاس  ام و  بولطم  امش  موزل  تّرسم  مودق  روضح  هک  داتسرف  ع )  ) یلع نب  نسح  دزنب  تلاسرب  یـسک  تعاس  رد 

هیلع نسح  تشادضورعم . تمدخب  بلط  تقیقح  دیدرگ  زارفارـس  فّرـشم و  هّیربلا  ماما  نآ  تمدخب  هیواعم  لوسر  نوچ  دـیوش . رـضاح 
ّینغ يادخب  هَّللا  و  دهدیم . رازآ  بلطب  ارم  تعاس  ره  هک  تسا  راکچ  نم  اب  ار  لوضفلا  وبأ  هیغاط  هفیاط  نیا  لوسر  يا  هک : دومرف  مالّسلا 

ناشیا عماس  نم  هنیآ  ره  دنیامن  دوخ  ماجرفان  مایتلا  بذک  مالک  نآ  هداعا  دنور و  هغلابم  نانخس  رس  رب  ناشیا  رگا  هک  تسا  مسق  ارم  ملاع 
ّولمم تمایق  زور  ات  تسا  رارقرب  تباـث و  رارـشا  ناـشیا و  يارب  راّـفغ  دزیا  مکح  بجومب  هک  راـع  رانـش و  زا  ار   57 ص : ج3 ، جاجتحالا ،
تفـص نامه  رب  ار  هبقاعلا  میخو  هفیاـط  نآ  دیـسر  ناـکم  نآـب  نوچ  دروآ  تعاـمج  نآ  سلجمب  يور  هَّللا  ّیلو  نآ  هاـگنآ  منادرگ . ّرقوم 
نایصع لهأ  سیئر  یقش  نآ  هّجوتم  یلعلا  ّرسلا و  ماما  ترضح  دیدرگ . رضاح  ناشن  نارین  سلجم  نآ  رد  زین  ناورم  هکنآ  ّالا  دید  عامتجا 

ّرقتسم ریرس  نآ  رد  لابقا  تداعسب و  ترضح  نآ  دندوب  نّکمتم  نآ  رد  صاعلا  نب  ورمع  اب  هیواعم  هک  ریرس  يالاب  هب  هتشذگ  رد  وزا  دشن 
امش دزن  یـسک  نم  تفگ : هیواعم  يداتـسرف ؟ ارچ  نم  بلطب  یـسک  هیناث  ةّرک  زاب  هک  دومرف : هدروآ  هیواعمب  كرابم  يور  هاگنآ  دیدرگ .
متش ّبس و  ار  شیرق  نادرم  وت  مالّسلا  هیلع  نسح  ای  تفگ : ناورم  لاح  نآ  رد  دینادرگ . لسرم  امش  تمدخب  نخس  نیا  ناورم  مداتسرفن 
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و تفگ : ناورم  یهاوخیم ؟ هچ  وت  دومرف : هدروآ  نمیهم  دزیا  نمـشد  نآب  كرابم  يور  ع )  ) نسحلا دّـمحم  یبأ  نمتؤملا  ماـما  یئاـمنیم ؟
نب نسح  دنیامن . دور  فد و  اب  دورـس  انغ و  نآ  هب  شیرق  اما  دیبع و  هک  یعون  هب  میامنیم  امـش  تیب  لها  ّبس  تردـپ و  ّبس  نم  هک  هَّللا 

وت و تیب  لها  تردـپ و  نعل  وت و  نعل  ّلج  ّزع و  هک  اریز  میاـمنیمن ، وت  ردـپ  ّبس  وت و  ّبس  نم  ناورم  اـی  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  یلع 
رد همه  دنرـضاح  سلجم  نیا  رد  هک  نارای  وت و  ناورم  يا   58 ص : ج3 ، جاجتحالا ، دومن . همحّرلا  ّیبن  ناسل  زا  تمایق  زور  اـت  وت  تّیرذ 

فیفخت ار  امش  هک  تسنآ  نارای  زا  یتدایز  امش  يارب  ناورم  ای  دندوب . امش  زا  شیپ  هک  امش  ناردپ  امش و  تهج  زا  دنکیرش  میهس و  نعل 
َةَرَجَّشلا َو  هک : دیامرفیم  ّلج  ّزع و  هچنانچ  یبتجم  لوسر  قیدصت  ادـخ و  قیدـصتب  دومن  ریـصب  عیمـس  دزیا  ریثک  نایغط  باکترا  هلیـسو  هب 

لوسر لوق  زا  تسروکذـم  نآرق  رد  هک  هنوعلم  هرجـش  وت  ّتیّرذ  وت و  ناورم  يا  ًاـنایْغُط . اَّلِإ  ْمُهُدـیِزَی  اـمَف  ْمُُهفِّوَُخن  َو  ِنآْرُْقلا  ِیف  َۀـَنوُْعلَْملا 
دومن هّیما  ونب  یقاب  وا و  مولعم  ار  نوعلم  نآ  لاوحأ  نوچیب  دزیا  ّیلو  نآ  نوچ  و  دوب . دـیهاوخ  بایترا  ههبـشیب و  یلاعت  كرابت و  يادـخ 

: هک دومرفیم  تابطاخم  ننملا  وذ  ّیلو  ترـضح  هک  تامّدـقم  زا  یـضعب  اب  هیناث  هّرک  ار  وا  هقباس  لاوحأ  قیاقح  ادابم  هکنآ  فوخب  هیواعم 
هطساوب راع  رانش و  یمامت  نایب  هچ  تسا  مالک  لوط  بجوم  نآ  رکذ  هک  اریز  میامنیمن  نایب  الّصفم  ار  امـش  لاوحأ  قیاقح  نم  هیواعم  يا 

هیلع یلع  نب  نسح  كرابم  بل  رب  تسد  اذهل  دـیامن  نآ  نایب  رکذ و  رد  عورـش  تقو  نیا  رد  تسا ، راوشد  بعـص و  تیاغ  هب  نآ  ترثک 
كرابم ءادر  ربکأ  دزیا  ّیلو  ترـضح  رثأ  نآ  رد  تسا . سب  لاحلا  دـیدوبن  شاّحف  زگره  امـش  دّـمحم  اـبأ  اـی  تفگ : تشاذـگ و  مالّـسلا 

مامت و مشخ  ظـیغب و  سلجم  نآ  زا  هّیما  ونب  موق  دـیدرگ و  دوخ  يارـس  تلود  هّجوتم  هتفر  نوریب  تساـخرب و  ناـشیا  سلجم  زا  هدیـشوپ 
59 ص : ج3 ، جاجتحالا ، دنتفرب . نوریب  ماهوأ  كاردا  زا  جراخ  یئورهایس  مالک و  هودنا ال  نزح و 

رب هبعش و  نبا  ةریغم  مکحلا و  نب  ناورم  نایفس و  یبأ  نب  هبتع  هیواعم و  رب  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  ماما  ترـضح  ترخافم  نایب  رکذ 
« هبقع نب  دیلو 

هراشا

رب هبعش و  نبا  ةریغم  مکحلا و  نب  ناورم  نایفـس و  یبأ  نب  هبتع  هیواعم و  رب  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  ماما  ترـضح  ترخافم  نایب  رکذ 
هّیما ونب  نایعأ  رثکأ  هک  هیواعم  سلجم  رد  مالّسلا  هیلع  نسحلا  دّمحم  یبأ  نلعلا  ّرـسلا و  ماما  ترـضح  يزور  هک  تسیورم  هبقع » نب  دیلو 

رد عورش  ناشیا  کی  ره  دندید  اهنت  اجنآ  رد  ار  يرولا  ّیبن  طبس  موق  نآ  نوچ  دش  رـضاح  لابقا  تداعـسب و  دندوب  رـضاح  لفحم  نآ  رد 
نیا عامتـسا  زا  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  دـندرکیم . تعامج  نآ  بیاعم  رکذ  دـندومن و  مشاه  ینب  رب  ناشیوخ  یقاـب  دوخ و  رخف 

بسح و رد  هفیاط  نیا  فرـشأ  مرکأ و  مماظع  مارک  يابآ  برع و  تابعـش  زا  هبعـش  نیرتهب  زا  ام  دومرف : هدـیدرگ  هدرزآ  تیاغب  ناـنخس 
ياههویم هیمان و  عورف  ار  تخرد  نآ  هک  میتخرد  نیرتهب  ياهخاش  زا  ام  بسح ، رد  يدرمناوج  مرک و  تسار  ام  رخف و  تسار  ام  دنبـسن ،

تّوبن و ملع  مالسا و  لصأ   60 ص : ج3 ، جاجتحالا ، دوب . دهاوخ  رادیاپ  و  مادتسم ، رارقرب و  تباث و  همایقلا  موی  یلا  همیاق  نادبأ  هیکاز و 
یتقو رد  تشاد و  رـس  يالاب  رب  ار  ام  تشارفارب  رـس  رخف  هک  یماگنه  رد  تسام  ماظع  دادجأ  و  ءابآ ، هلـسلس  رد  ماّلع  دزیا  مارتحا  مارکا و 

زّزعم و ام  هلیسوب  فرش  ّزع و  هکلب  دنتشاذگن  رمأ  تعاطا  ناشتنمان  لواطت - تسد  دنتشاد و  ناشیا  نابلاط  عنم  رب  تّمه  فرش و  ّزع و  هک 
هک میلابقا  هیاپ  دـنلب  لابج  اههوک و  ام  میرادـن و  عاطقنا  ناصقن  ناسحا  ءاـطعا و  شوج  زا  زگره  هک  میاهرخاز ، روحب  اـم  دـندش  فّرـشم 

مکح هب  مدآ  ینب  فانـصأ  زا  مما  فـیاوط  يداـه  دـشرم و  مّرکم و  زّزعم و  اـم  هک  اریز  تـسین  العتـسا  یّقرت و  اـم  رب  ار  دـنلب  هوـک  چـیه 
ماما نانخس  عامتسا  بات  ماجنارس  هریت  ناورم  دیناسر  ماقم  نیاب  دوخ  مایتلا  قدص  مالک  نوچیب  رداق  ّیلو  نآ  نوچ  میملاع . دزیا  ترـضح 
رخف اجک و  امـش  ع )  ) نسح ای  تاهیه  يزادرپ ؟ دوخ  سفن  حدمب  يزادنا و  دوخ  ینیب  رد  داب  دنچ  ات  ع )  ) نسح يا  تفگ : هدرواین  مانألا 

یلاحـشوخ وت  میناهج  لهأ  ناگرزب  نیرتزیزع  هاشداپ و  دّیـس  اـم  ینعی : میاهداـق . هّزعأ  هداـس و  كولم  اـم  هک  هَّللا  و  اـجکب . اـم  یگرزب  و 
رخف لثم  امـش  تاهابم  رخف و  ام و  تّزع  لثم  امـش  تّزع  هچ  یئامنیم  برع  شیرق و  تاداـس  اـمب  دوخ  بسح  تمارکب  بسن و  تفارـشب 
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نمیف انّزع  تلاقف  اروقو  تباط  اسفنأ  انیفش  رعـش : دومن . هّیبرع  تایبأ  نیا  ءاشنا  رد  عورـش  هارمگ  ّلاض  نآ  هاگنآ  تسین . ام  بسن  بسح و 
ج3، جاجتحالا ، نوحشم  ّولمم و  ماّلع  دزیا  مالک  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  ماما  انیبّرقم  كولملاب  انباف  انبا  نیح  ۀمینغلاب  انباف  انیلی 

مکحلا نب  ناورم  زا  دـعب  تسادـیوه . رهاظ و  ناگمه  رب  هچنانچ  تسام  مارتحالا  يوذ  دادـجأ  ماظع و  يابآ  اـم و  لاـمک  رکذـب   61 ص :
لوـبق الـصأ  مدرکیم  ّتیریخب  تحیـصن  ار  وا  تردـپ  تاـیح  ماـّیأ  رد  نم  مالّـسلا  هیلع  نسح  اـی  تفگ : دـیدرگ و  مّلکتم  هبعـش  نب  ةریغم 
هقالع عطق  ینالف  هک  دنیوگ  مدرم  هک  متشادیمن  نآ  زا  تهارک  دوبیمن و  ریگنماد  محر  عطق  ارم  رگا  دیسر و  هچنآ  واب  دیسر  ات  درکیمن 

تردپ رب  مد  نآ  رد  مدشیم  ماش  لهأ  کلـسم  رد  طرخنم  زین  نم  هنیآ  ره  هدومن  ع )  ) یلع یتبارق  یتسود و  هطبار  عفد  یـشیوخ و  محر و 
زا ار  وا  مدینادرگیم و  دراو  ورب  ار  فیقث  ینب  مکح  سیق و  هلیبق  ياغوغ  تسعون و  هچب  كولم  نایعأ  اب  كولس  قیرط  هک  مدرکیم  مولعم 

دوب ماجرفان  ناورم  اب  ع )  ) نسح ماما  ترـضح  مالک  يور  وا  مالک  زا  رتشیپ  نوچ  مدومنیم . راکـشآ  رهاظ و  ورب  رایـسب  هبرجت  لـیابق  رثکأ 
نامگ ایآ  ینادیم ؟ زجاع  فیعض و  ارم  ای  یناسرتیم  دوخ  ناینبیب  نانخـس  نیاب  ارم  وت  ایآ  تفگ : هدروآ  ناورمب  يور  مانألا  ماما  نآ  اذهل 

باوّثلا و موی  رد  تّنج  لهأ  ناناوج  دّیـس  ادخ و  لوسر  دنزرف  نم  متخادـنا ، ینیب  رد  داب  متخاس و  دوخ  سفن  حدـمب  نم  هک  تسنانچ  وت 
تعفر هدارا  هکنآ  تسیک  مدومرفن و  نایب  دـشابن  دوجوم  نم  رد  هک  يزیچ  مدومنن و  دوخ  سفن  رب  العتـسا  رّبکت و  نم  دوب  مهاوخ  ءازجلا 

سدقأ و دزیا  ترضح  تمحر  دودرم  سوه  زآ و  یعّدم  نآ  هّتبلا  دنک  يوعد  ارهاظ  سک  ره  رب  دشابن  ورد  هک  تفص  تعاطتسا  سفن و 
تمحرم و ریخ و  ناکم  تمارک و  دوج و  ندعم  همحّرلا و  تیب  لها  ام  دوب و  دـهاوخ  سّدـقت  یلاعت و  يادـخ  لوسر  تعافـش  زا  مورحم 

نیقی 62 و  ص : ج3 ، جاجتحالا ، ههبـشیب  نیک  قافن و  بابرأ  كرـش و  لهأ  يارب  ماصمـص  نید و  فیـس  مالـسا و  حـمر  نامیا و  ریثک 
غاد دنک و  فاکـش  تاهنیـس  ردص  فاکـش  نشوج  ياهریت  هب  هکنآ  زا  شیپ  يوشیمن  تکاس  داب  نایرگ  وت  گرمب  تردام  دوب . میهاوخ 

بآم عجرم و  ایآ  داب . ینازرا  وت  رب  یناهج  ود  يانف  كاله و  ینعی  يدرگ  ینغتـسم  یفتنم و  مسا  ناشن و  زا  هک  مسیم  تلآب  ارت  دـننادرگ 
همه رظن  رد  ار  دوخ  یتخادرپن و  یـسک  چـیه  اب  سرت  زا  یتخیرگ و  هک  يزور  نآ  اـیآ  دوب ؟ دـناوت  نوچ  كولمم  تموکح و  تمینغب  وت 

تردق تقو  رد  هحلط  اب  وت  رذع  تسا  راعتسم  ناج  یتمالس  تراع  گنن و  تسا و  تمیزه  برح  زور  رد  وت  تمینغ  یتخاس  راوخ  سک 
تیاغ هب  وت  يور  تسوپ  نود و  سکان و  نوبز و  حـیبق و  رایـسب  رایـسب  يدومن . لتق  لیح  رکم و  ردـغ و  هلیحب و  ار  وا  هک  تسا  روهـشم 

سنـالا و ماـما  نآ  زا  نانخـس  نیا  ناورم  نوچ  دوعوملا . موی  رد  وت  رب  ياو  دوب . یهاوخ  تخبدـب  ّیقـش و  تیاـهنیب  وت  تخـس و  ظـیلغ و 
نآ رد  تفای . ماجنارـس  مالک  تریح ال  مامت و  تهب  مالک  نآ  زا  زین  ار  هریغم  دـنامب و  ناریح  هتخادـنا  شیپ  رد  رـس  دومن  عامتـسا  ناـجلا 

؟ هفیاط نآب  تسا  رخف  هچ  ارت  سپ  یتسین  شیرق  زا  وت  فیقث  روعأ  يا  تفگ : هدـیدرگ  ماجرفان  نآب  تفتلم  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  نامز 
هیلع هَّللا  یّلص  لوسر  میلعتب  ام  ما  نیلسرملا  دّیس  تنب  همطاف  نیملاعلا  ءاسن  هدّیس  یلاعت و  دزیا  ءاما  نیرتهب  رسپ  نم  یسانشیمن  ارم  وت  ایآ 

تسار ام  میشابیم .  63 ص : ج3 ، جاجتحالا ، نامیا  مالـسا و  ماکحأ  تالکـشم  نآرقلا و  لیوأتب  كرابت و  يادخ  ملعب  ملاع  مّلـس  هلآ و  و 
ارت يدوب  هتخیرگ  هدـنب  دوبن ، الـصأ  بیـصن  مالـسا  رد  بسح  بسن و  زا  تّیلهاـج  رد  ار  ناـشیا  هک  یموق  زا  وـت  انـس و  رخف و  اـیلع و  ّزع 

تاداس ام  و  تسا ، راگزور  ناریلد  اب  تلداجم  راغ و  هشیب و  ناریـش  اب  تمداـصم  راـکیپ  برح و  هکرعم  رد  راـیخأ و  رامـضم  رد  راـختفا 
تّزعب و دوخ  یمحم  یعرم و  رد  رارـشأ  لوخد  زا  رامز و  زا  دوخ  فارطأ  یماح  ام  مینافرع  ملع و  ناشن  تیار و  بحاـص  نأّـشلا و  میظع 

اهیلع همطاف  ترـضح  بانج  مردام  ینعی  مراکبأ  هبخن  رـسپ  نم  میئامن و  راـع  گـنن و  یفن  اـم  دوخ  فرـش  رخف و  تحاـس  زا  میراـبتعا و 
هیلع یفطصملا  دّمحم  ءایبنألا  ریخ  ّیصو  هک  ءایصوأ  نیرتهب  هک  تسنآ  وت  نامگ  تسا و  راتخم  لوسر  هعـضب  راکبأ و  بیاجن  زا  مالّـسلا 

وت زجعب  مارکا  ماما  نآ  هک  هَّللاـب  تسین . علّطم  وت  لاوحأ  قیاـقحب  تسا  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  ینعی  ءامّـسلا . ضرـألا و  ّبر  تاولص 
زیاج و ارم  يراد  هّمالا  ماما  نآـب  تبـسن  هنیک  رپ  هنیـس  رد  وت  هک  دـسح  ضغب و  زا  هچنآ  تّما و  همه  زا  دوب  ملعأ  وت  ملظ  روجب و  رـصبأ و 

نومضمب دزیا  ترضح  دزن  تسین  تصخر  تاهیه  تاهیه ، مهد  اج  وت  مشچ  رد  ار  درد  ملأ و  نآ  میامن و  ّدر  وتب  ار  نآ  هک  تسا  راوازس 
وت معز  دیوج و  نیقیب  تناعا  ترـصن و  نیثکان  ناهارمگ  نیّلـضم و  یعمج  زا  هک  ادضع  نیّلـضملا  ذـّختیل  نکی  مل  دـحاو  رداق  مالک  هیآ 
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. يدومنیم یتدایز  ترضح  نآ  اب  يدوب  فیقث  مکح  ای  سیق  عازن  گنج و  کیرحت  هب  نیّفـص  رد  وت  رگا  هک  مرزآیب  ءایحیب  مرـشیب و 
رد ترـضح  نآ  ایآ  دـشیم ، يراب  دزیا  ّیلو  رب  یتدایز  ار  هفیاط  نآ  وا  زج  هچنآب  نایرگ  تردام  وت  يارب  مادـم  دانیـشن و  گرمب  ترداـم 
هَّللا اما و   64 ص : ج3 ، جاجتحالا ، دزیرگ . ای  ددرگیم و  زجاع  تعامج  نآ  اب  وت  زا  برـض  درط و  تاساقم  رد  برح و  گنج و  تاـماقم 

دنشاب روکذم  تدالج  رّوهت و  رد  برع  مجع و  هنسلا  رد  روهـشم و  برح  یگنادرم و  رد  هک  برع  ناعجـش  رگا  تسا  مسق  ملاع  يادخب 
ددرگ وت  مولعم  يدرک و  ناشیرپ  نایرگ و  ناشیا  لاح  رب  یبن  براحم  ار  تعامج  نآ  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریمأ  ترـضح  ربارب  هک  یماگنه 

ره دومنیم  راسکاخ  وت  لثم  رازآ  تّیذأ و  هدارا  ترـضح  نآ  هک  یتقو  دومن ، دـناوتن  وت  زا  عناوم  عفد  راگزور  عجاشأ  زا  يدـحأ  چـیه  هک 
سیق موق  ترثک  راهظا  هکنیا  اّما  يدوب . ناسنا  هحیـص  فالخ  نآ  هک  دیدرگیم  حناس  رداص و  بیرغ  بیجع و  يادـص  دایرف و  وت  زا  هنیآ 

فیقثب یمـسم  تهج  نآ  زا  سپ  يدـینادرگ  بوسنم  فیقث  ینب  هب  ار  دوخ  هک  یقبآ  مالغ  وت  تسا و  تبـسن  هچ  هفیاط  نآب  ارت  یئامنیم 
زا كرش  هجلاعم  رد  هراومه  وت  یتسین و  هورگ  نآ  نادرم  زا  وت  یتسب ، هب  یتسین  هلیبق  نآ  زا  هک  هلسلس  زا  ار  دوخ  سیـسخ  سفن  يدش و 

ناجیه هویـش  تمـصاخم و  قیرط  بادآ  هچنانچ  هک  يدادعتـسا  اب  نابز و  رپ  دابعلا  قاّلخ  ناگدـنب  نایم  نایم  داـسفا  رد  يداـسف و  مقس و 
مکح بحاص  هک  يراد  هدارا  هکنیا  اـّما  دوب . یهاوخ  تلتاـقم  گـنج و  تلداـجم و  برح و  بادآ  زا  ملعأ  فرعأ و  ار  تکرح  داـسف و 

- نینمؤملا ریمأ  لاعتم  دزیا  ّیلو  ياقل  ياّنمت  لاح  نیا  اب  نآ  زا  دعب  دوب . دهاوخ  دـشاب  یگدـنب  تّیقر و  تحت  رد  هدـنبای  مکح  هچ  یـشاب 
ریلد و تیاغب  تسا  يریش  درط  برض و  هکرعم  رد  دربن و  برح و  نادیم  ماگنه  رد  ترـضح  نآ  هک  یتسنادیم  هکنآ  اب  یتشاد ، ع )  ) یلع

؟؟؟؟ ای عیطم  ار  هفیاط  نآ  هکنآ  ات  دیدرگن  ریـس  هدرزآ و  ریذن  ریـشب  لوسر  یلاعت و  هَّللا  ءادعأ  لتق  برح و  زا  زگره  هک  تسا  یلتاق  ّمس 
ج3، جاجتحالا ، دوبن . هّیربلا  ماما  نآ  اب  تلداجم  بات  تمواقم و  تردق  ار  درط  برض و  ناعجـش  دربن و  نعط و  ناروالد  دینادرگیم  عیطق 

يا دـشاب . زیخاتـسر  زور  رد  ناّبحم  یماس  نآ  زیتس  بات  هلـصوح و  ار  رب  نیگرـس  نـالعج  زیرگ و  مدآ  نآ  راـتفگ  هنوگچ  سپ   65 ص :
َوُه َِکلذ  یتشابنا  دوخ  لامآ  یناـما و  تاـنج  رب و  ّتلذ  بارت  اذـهل  یتشاد  اـجیب  رکف  هدارا و  يرقهق  تکرح  نیا  اـب  وت  زیمت  ّتیمحیب و 

تسین تسا و  روهشم  ریغ  وت  یئاعّدا  یشیوخ  هقالع  یتبارق و  لوعجم و  تسیرما  ۀّمالا  ماما  ترضح  نآ  اب  وت  تلصو  اّما  ُنِیبُْملا . ُنارْسُْخلا 
ماجرفان هریغم  بسن . رد  تسا  نآ  زا  دعبأ  هکلب  وهآ  نافشخ  زا  بآ  تابن  لیمّالا  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریمأ  ترـضحب  وت  محر  هلص 

زارد كرابم  تسد  زین  مالّـسلا  هیلع  نسحلا  دّمحم  یبأ  نمتؤملا  ماما  تسج  ترـضح  نآ  يورب  دـنامن  بات  مالک  نیا  عامتـسا  زا  دـعب  ار 
هک دـیراد  روذـعم  ار  ام  هّیما  ونب  يا  تفگ : و  دـنادرگ . گرم  كرد  ریعـس و  ماقمب  ار  كرابت  یلاعت و  دزیا  دودرم  نآ  هک  تساوخ  هدرک 

نادـب لاح  هیواعم  نوچ  و  دروآ . دـناوتن  ناشیا  ناینبیب  نانخـس  نیزا  هدایز  بات  ناشیا  ترخافم  عامتـسا  ناـمالغ و  اـب  یناـبزمه  زا  دـعب 
یئامن رهاظ  ّنف  راک و  نیا  ای  یئوگ  نخس  نیا  ع )  ) یلع نب  نسح  اب  هک  دسریمن  ارت  شاب  دوخ  لاحب  درگرب و  هریغم  يا  تفگ : دید  لاونم 

ار يدحأ  چیه  تسا و  فازگ  رمأ  تعاجـش  يوعد  فال و  تمواقم و  هدارا - ناشیا  ربارب  رد  ار  برع  دیدانـص  دنفانم  دـبع  ونب  هفیاط  نیا 
هک داد  سدـقأ  دزیا  تاذـب  مسق  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  نآ  زا  دـعب   66 ص : ج3 ، جاجتحالا ، تسین . نایع  زیاـج و  ناـشیا  رب  رخف 

دش تکاس  ترضح  نآ  اذهل  دیدرگن  مّلکتم  نیزا  هدایز  هریغم  اب  دیشاب و  تکاس 

[ تیب لها  لضف  نایب  رد  ماش  لها  ناگرزب  ۀیواعم و  روضح  رد  یلع ع  نب  نسح  هبطخ  ]

هیواعمب صاعلا  نب  ورمع  يزور  هک  تسیورم  تیب ] لها  لضف  ناـیب  رد  ماـش  لـها  ناـگرزب  ۀـیواعم و  روضح  رد  یلع ع  نب  نسح  هبطخ  ]
ربنمب ترضح  نآ  هک  دنادرگ  رومأم  دزاس و  رضاح  دجسمب  ار  وا  دتسرف و  مالّسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  تمدخ  هب  یـسک  هک  دومن  سامتلا 

نآ و  دـنادرگن ، يّدؤم  تغالب  تحاصفب و  ار  نآ  دـنام و  رد  هبطخ  ناـیب  ماـگنه  رد  هک  تسا  دـیما  هک  دـناوخب  هبطخ  ناـمدرم  يارب  هتفر 
هتشاد و لوذبم  یعرم و  ار  لوضفلا  وب  يداع  نآ  ياعدتـسا  زین  هیواعم  ددرگ . لفحم  نآ  رد  ّلج  ّزع و  ّیلو  نآ  شنزرـس  خیبوت و  هلیـسو 
اب تّزع  نایعأ  رثکأ  هک  رثأ  نآ  رد  ربکأ  دزیا  هدیدنـسپ  نآ  نوچ  تشاد  لوسرم  لوسّرلا  یکّزلا  طبـس  لوتب و  هدـید  رون  نآ  بلطب  یـسک 
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هزاوآ ماش  نایعأ  نوچ  دّـمحم  اب  ای  تفگ : هیواعم  دـش . رـضاح  دنتـشاد  مارآ  ماقم و  دجـسم  رد  ماگنه  نآ  رد  ماش  ءاسؤر  مامّتلاب و  لیابق 
دّیـس تعن  رداق و  دزیا  دـمح  رب  لمتـشم  هبطخ  هتفر  ربنمب  هک  دـنیامنیم  اعدتـسا  هدینـش  نأشیلاع  مارکالا  ّیبن  تیب  لهأ  تغالب  تحاصف و 

تعاس رد  يزاسن . مورحم  دنراد  هک  سامتلا  زا  ار  تعامج  نآ  يزاس و  تباجاب  نورقم  ار  ناشیا  سامتلا  هک  دیاب  دـینادرگ  يّدؤم  رـشبلا 
ءادأ زا  دـعب  تسارایب و  دوخ  موزل  تنمیم  مودـق  نمیب  ار  ربنم  جراعم  جرادـم و  تشارفارب و  كرابم  دـق  تداعـس  لابقاب و  هّمالا  ماـما  نآ 

فراع و سپ  دسانشب  ارم  هک  ره  نامدرم  رشعم  يا  ساّنلا  اهّیا  تفگ : دومحملا  ّیبن  شیاتس  تعن و  نایب  دوجولا و  بجاو  ساپـس  دمح و 
لوسر ّمع  نبا  هک  مابلاط  یبأ  نب  یلع  نب  نسح  نم  هک  دـنادب  هک  دـیاب  دـنادن  ارم  هکنآ  نم و  لاوحأ  قیاقحب  تساناد  ملاع و  اـسانش و 

هیلع هَّللا  یّلص  دّمحم  مّدج  مارکالا و  ّیبن  تنب  ع )  ) همطاف مردام  دوب و  مالـسا  نامیا و   67 ص : ج3 ، جاجتحالا ، رد  ناناملسم  لّوا  مانأ و 
نآ رسپ  نم  رینم و  جارس  رـسپ  نم  ریذن و  نبا  نم  ریـشب و  نبا  نم  همحّرلا و  ّیبن  نبا  نم  تسا و  مالّـسلا  ةولّـصلا و  هیلع  هَّللا  دبع  نب  هلآ  و 

بقانم ریـسب  دماحم و  رکذب  نامّزلا  رخآ  لوسر  هدید  رون  نآ  هک  دید  هیواعم  نوچ  تسناج . سناب و  ثوعبم  نایملاع و  تمحر  هک  مسک 
امک هک  ماش  ياسؤر  زا  یـضعب  ادابم  هکنآ  فوخب  تسا  نایبلا  بذع  ناسّللا و  بطر  ناکم  عیفر  ماقمیلاع  دادجأ  نأشیلاع و  يابآ  دوخ و 

عامتسا زا  دعب  دنتسه ، لاّعفلا  کلملا  تاولص  مهیلع  لآ  دّمحم و  لاعتم  دزیا  ّیبن  ترـضح  لآم  ریخ  لاوحأ  قیاقح  رب  علّطم  قیلی  یغبنی و 
مالک نآ  زا  ار  ّلج  ّزع و  دوبعم  دزیا  ّیلو  نآ  هک  دومن  هدارا  هکلب  دـنیامن  ماّلع  بهاو  ناگدـیزگرب  هفیاط  نآب  مامت  لـیم  لاوحأ  یه  اـمک 
نوچ مینادرگ  بّطرم  نآب  ار  دوخ  تعیبط  غاـمد  اـت  ياـمن  بطر  یبوخ  ثیدـح  اـم  يارب  دّـمحم  اـبأ  اـی  تفگ : دـیامن . لـجخ  تکاـس و 

، يرآ تفگ : شرطاخ  غامد  بیطرت  هطـساوب  تسنایبلا  بذع  ناسّللا  بطر  نایب  كرت  بطر  فیرعت  بلط  زا  بلطم  هک  تسناد  ترـضح 
سنالا ماما  ترـضح  نآ  زا  دعب  و  دزاس . بّیطتم  دّربم و  ار  بطر  بش  و  دنادرگ ، خفنیب  جضنم و  ار  نآ  ترارح  حتفنم و  حایرأ  ار  امرخ 

نآ رـسپ  نم  ماهّیربلا و  عاطم  ۀـّمالا و  عیفـش  رـسپ  نم  هوعّدـلا و  باجتـسم  رـسپ  نم  دومرف : دومن و  لّوا  مالکب  تعجر  ع )  ) یلع نب  نسح 
رسپ نم  68 و  ص : ج3 ، جاجتحالا ، دزیخرب . ربق  زا  سک  همه  زا  شیپ  دزیر و  ورف  كاخ  دوخ  رـس  زا  مدآ  ینب  یماـمت  زا  رتشیپ  هک  مسک 
برح رد  هک  مسک  نآ  رـسپ  نم  و  ددرگ . حوتفم  ترـضح  نآ  رب  حّوبـس  باّهو  دزیا  رمأب  باب  نآ  دـنز و  ّتنج  رد  همه  زا  لبق  مسک  نآ 

و یتفای ، ترـصن  لابقا  بعرب و  هار  ههام  کی  تفاسمب  و  دوب ، لالح  وا  رب  تمینغ  دـندرک و  رازراک  هلتاقم و  وا  يارب  راّـفغ  دزیا  هکئـالم 
رظن رد  ار  ایند  هکنآ  ات  درک  روکذـم  رایـسب  ماقم  نآ  رد  مالک  نیا  لثم  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  یتفاتنرب . يور  لاـتق  برح و  زا  زگره 

مالّسلا ةولّصلا و  مهیلع  ماظع  دادجأ  مارک و  يابآ  وا و  لاوحأ  قیاقحب  عالّطا  هک  مانأ  ریاسب  ماش و  لهأب  ار  دوخ  تخاس و  کیرات  هیواعم 
نـسح یتسین . نآ  قیال  نکیل  يراد  تّما  تفالخ  يوزرآ  ع )  ) نسح ای  تفگ : هیواعم  دمآ . ریزب  ربنم  زا  نآ  زا  دـعب  دیناسانـش و  دنتـشادن 

ّلج ّزع و  يادخ  تعاطب  لمع  دشاب و  تّیربلا  لوسر  تریسب  ریاس  هک  تسا  یسک  تّما  هفیلخ  هیواعم  يا  هک : دومرف  مالّسلا  هیلع  یلع  نب 
رئاج نآ  نیقیب  دوب  نمیهم  دزیا  لوسر  ننس  عرش و  بادآ  لّطعم - نتفر و  روجب و  ریاس  هک  یسک  و  دوب ، لسّرلا  متاخ  نآ  ننسب  نّنستم  و 

کلمب هک  تسا  کلم  لثم  سک  نیا  لثم  هتسناد . دوخ  ردپ  ردام و  ار  ایند  وا  هچ  تسین  نیلـسرملا  دّیـس  تّما  تفالخ  قیال  ملاظ  نیدیب و 
روج ملظ و  هتـشگ  عفدنم  و  متتخم ، نآ  تاّذل  عطقنم و  وزا  عّتمت  نآ  بیرق  اّمع  تسا و  زوریف  لیلق  تّدم  هب  عّتمتم  زور  دـنچ  تیراعب  ایند 
ُهَّلََعل ِيرْدَأ  ْنِإ  َو  هدومرف : وا  ّقح  رد  یلاعت  يادخ  هکنآ  تسنیا  و  تسا . عبات  یقاب و  وا  يارب  هدش  رداص  حناس و  وزا  تموکح  ماّیأ  رد  هک 

نآ رد  َنوُعَّتَُمی . اُوناک  ام  ْمُْهنَع  ینْغَأ  ام  َنوُدَـعُوی  اُوناک  ام  ْمُهَءاج  َُّمث  َنِینِـس  ْمُهانْعَّتَم  ٍنیِح  یلِإ  ٌعاـتَم  َو   69 ص : ج3 ، جاجتحالا ، ْمَُکل  ٌۀَْنِتف 
. دیدرگ دوخ  فرصم  ماقم و  هب  فرـصنم  تساخرب و  هَّللا  ّیلو  نآ  هاگنآ  دومرف . وا  يوسب  هراشا  كرابم  تسدب  و  دومن ، هیواعم  هب  ءامیا 

نکـسم نیاب  نسح  بلط  زا  بلطم  ارت  هک  تسا  مسق  ملاـع  يادـخ  هب  هَّللا  و  تفگ : دروآ و  صاـعلا  نب  ورمعب  يور  لاـح  نآ  رد  هیواـعم 
رد مانأ  زا  يدـحأ  چـیه  رد  بسن  بسح و  رد  نم  لـثم  زگره  ماـش  لـهأ  هک  هَّللا  و  يدومن . نآـب  رمأ  ارم  هک  دوب  نم  یئاوسر  تحیـضف و 
زا همه  نیا  دیدرگ  مالک  نآ  نایب  يدـصّتم  یلع  نب  نسح  ماما  هکنآ  ات  دنتـسنادیمن  هفوک  مجع و  قارع و  ماش و  زاجح و  تایالو  یمامت 

چیه هک  ادـیوه  حـضاو و  تیاغب  تسا  يرمأ  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  تباـجن  تامّدـقم  تفگ : صاـعلا  نب  ورمع  داد . يور  وت  یموش 
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نایم رد  نآ  هک  اریز  درک  ناوتن  نایع  ترهـش و  هطـساوب  نآ  رییغت  تسین و  نآ  ندرک  نفد  نتـشاد و  ناـهنپ  تعاطتـسا  تردـق و  ار  سک 
. دیدرگ نکاس  تکاس و  نخس  نیا  عامتسا  زا  دعب  هیواعم  تسا . نّیب  حیال و  نشور و  حضاو و  نامدرم 

نینمؤملا ع] ریما  تلیضف  رد  مدرم  هماع  هیواعم و  روضح  رد  یلع ع  نب  نسح  هبطخ  ]

: هک دنک  تیاور  تستاقث  تاور  نایعأ  زا  هک  یبعش  نینمؤملا ع ] ریما  تلیضف  رد  مدرم  هماع  هیواعم و  روضح  رد  یلع ع  نب  نسح  هبطخ  ]
نب نسح  رضحم  رد  يزور  دمآ  ۀّیربلا  دّیس - ترضح  هنیدمب  ۀّیحّتلا  مالّسلا و  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریمأ  ترضح  تافو  زا  دعب  هیواعم  نوچ 

فیرـش عمـسب  مالک  نیا  هک  نامه  تسیک ؟ ع )  ) بلاط یبأ  نب  ّیلع  تفگ : ءاـنثا  رد  دـناوخ  هبطخ  تساـخرب و  رگید  یـضعب  و  ع )  ) یلع
ج3، جاجتحالا ، ّیبن - تعن  كرابت و  یلاعت و  بجاو  يانث  ادخ و  دـمح  نآ  يانثأ  رد  دـناوخ و  هبطخ  تساخرب و  روفلا  یف  دیـسر  نسح 
ثوعبم و ار  ّیبن  چـیه  دوجولا  بجاو  ترـضح  هک : دومرف  هاگنآ  دومن . يّدؤم  تغـالب  تیاـهن  تحاـصف و  تیاـغ  رد  دومحملا   70 ص :

لهأ ناـمرجم و  زا  ار  وا  هکنآ  رگم  دوبن  ربماـیپ  چـیه  زین  دومن و  نّیعم  رّرقم و  وا  تیب  لـها  ّیـصو  ّیبـن  نآ  يارب  هکنآ  اـّلا  دومنن  دوجوم 
دوب مارکالا  ّیبن  ترضح  ّیصو  مانألا  دّیس  ثیدح  ماّلع و  دزیا  ّصنب  مالّسلا  هیلع  ّیلع  نینمؤملا  ریمأ  ترـضح  و  دندوب . نانمـشد  نایغط و 

همطاف مردام  دوب و  دنه  تردام  و  تسا ، لوسر  ترـضح  مّدـج  دوب و  برح  تّدـج  يرخـص و  رـسپ  وت  مانمیهم و  ّیلو  یلع  رـسپ  نم  و 
نعل و ورب  دیامن  ام  بسح  تمالم  هک  یـسک  رب  ملاع  يادخ  تسا . هلیثن  وت  هّدج  يربک و  هجیدخ  نم  هّدـج  و  تسا ، نیملاعلا  ءاسن  ةدـّیس 

دـشاب ایحیب  قفانم  ریاس  ءاّدـشأ  اب  قافن  رد  دـیامرف و  لومخ  بسن  مان و  رد  ار  ام  دـیامن و  میدـقت  قاقـش  رفک و  ای  ایر  هب  هکنآ  دومن و  ّمذ 
زا هیواعم  نیمآ . نیمآ  دنتفگ : دـندوب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبن  دجـسم  رد  مد  نآ  رد  هک  راّضح  هّماع  داب و  ورب  یلاعت  دزیا  تنعل 

. دومن هبطخ  عطق  هدمآ  ریزب  ربنم  زا  هتشگ  نیزح  لولم و  تیاغب  نیمآ  عامتسا 

[ تیب لها  تلیضف  نایب  رد  مدرم  هماع  هیواعم و  روضح  رد  هفوک  دجسم  رد  یلع ع  نب  نسح  هبطخ  ]

هیواعم نوچ  هک  تسلوقنم  يورم و  تیب ] لها  تلیـضف  نایب  رد  مدرم  هماع  هیواعم و  روضح  رد  هفوک  دجـسم  رد  یلع ع  نب  نسح  هبطخ  ]
یلع نب  نسح  هک  دنتفگ  هدرک  قاّفتا  رگید  یـضعب  اب  قافن  قاقـش و  بابرأ  زا  یـضعب  دـمآ  هفوکب  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریمأ  تافو  زا  دـعب 

نآ رد  امـش  هک  ییاج  ربنم  رد  هک  ینک  رمأ  ار  وا  هک  دـیاب  دـنادیم  نأش  یلاع  تیاغب  ناکم  هبتر و  رد  ناـمدرم  ریاـس  زا  ار  دوخ  نوچ  (ع )
دیئامن نینچ  رمأ  امش  نوچ  نیقیب  دتسیاب  امـش  نکـسم  ماقم و  رد  دریگ و  ماقم  ربنم  رد  رتسپ  نآ  زا  هیاپ  کی  وا  دیئامنیم  مارآ  مایق و  ماقم 

لالـض بابرأ  لاقم  ار  ّلاض  هیواعم  ددرگ . لـال  هکلب  مکبأ   71 ص : ج3 ، جاجتحالا ، زجاع و  لاقم  ناـیب و  رد  دـسر و  لـالم  مغ و  ار  وا 
رظن زا  هتشگ  ناریح  زجاع و  نانخس  نایب  ماگنه  رد  ّناجلا  سنالا و  ماما  نآ  دیاش  هک  دوب  نآ  ناشیا  هدارا  دومن و  لاصخ  هدیدنسپ  تیاغب 

دننکن واب  ءافتقا  ءادـتقا و  دـننک و  راکـشآ  رهاظ و  ترـضح  نآ  راکنا  داب  ار  مدرم  ددرگ و  لطاب  طباه و  شلوق  لطاع و  طقاس و  نامدرم 
رد دتـسیا و  رتورف  نآ  زا  هیاپ  کی  ترـضح  نآ  دیامن  مایق  وا  هک  یماقم  ّلحم و  رد  ربنم  رد  ع )  ) یلع نب  نسح  هک  دومن  رمأ  هیواعم  اذهل 

ّیبن طبـس  نآ  جالع  دـندرک ال  قاّفتا  قاقـش  رمأ  نآ  رب  قافن  باـبرأ  ماـمت  هک  دـید  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماـما  ترـضح  دتـسیان . وا  فقوم 
ءادأ ماگنه  رد  ربنم  رد  هک  دومن  لّبقت  اذـهلف  دوب  نآ  لوبقب  جاتحم  رقتفم و  شیوخ  نایعیـش  ءاـمد  ضرع و  ظـفح  هطـساوب  نوچ  جاّـهولا 
دمح هدیدرگ  ّرقتسم  نکاس و  رّرقم  ماقم  رد  ربنم  دوعص  زا  دعب  دش  رضاح  رشبلا  دّیس  دجسمب  نوچ  رگید  زور  دتسیا . رتورف  هیواعم  هبطخ 

يا دعب  اّما  تفگ : هاگنآ  دومرف  يّدؤم  رورـس  نآ  تّیحت  ردـقلا و  لیلج  ربمغیپ  تعن  دومن و  رواد  دزیا  سّدـقم  تاذ  رب  انث  ربکأ و  يادـخ 
چیه مردارب  نم و  ریغب  دـشاب  ربمغیپ  وا  ّدـج  هک  یـسک  نم  لثم  هک  دـیئامن  صّحفت  بلط و  برغم  اـت  قرـشم  زا  امـش  رگا  ناـمدرم  رـشعم 

میتشاذگ و هیغاط  هفیاط  نیاب  ام  هدیـسر  امب  نیملاعلا  ّبر  رمأب  نیلـسرملا  دّیـس  مّدج  زا  هک  هدیدنـسپ  عاتم  هقفـص و  ام  دـیباییمن  يدـحأ 
. دوب هداتـسیا  ماّلع  دزیا  لوسر  ماـقم  ربنم  رد  ماـگنه  نآ  رد  وا  دومن و  هیواـعمب  یلاـعت  دزیا  ّیبن  ربنم  يـالابب  دوخ  كراـبم  تسدـب  هراـشا 
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ياـمد نقح  هک  مدرک  نآ  يارب  رمأ  نیا  راـیتخا  نم  ناـمدرم  رـشعم  يا  دوـمرف : ع )  ) یلع نب  نـسح  نآ  زا  دـعب   72 ص : ج3 ، جاجتحالا ،
ُهَّلََعل هک  دومن  هیآ  نیا  توالت  نآ  زا  دـعب  متـسناد . دوخ  ناّبحم  ریاس  ناشیا و  نوخ  قارها  زا  لضفأ  ار  ناشیا  ضرع  تنایـص  ناناملـسم و 

ترـضح یهاوخیم ؟ هچ  دوخ  نخـس  نیزا  نسح  ای  تفگ : هیواعم  دومن . هیواعم  بناجب  دوخ  تسدب  تراشا  ٍنیِح و  یلِإ  ٌعاتَم  َو  ْمَُکل  ٌۀَْنِتف 
هیواعم تسا . ناصقن  هدایز و  الب  نامه  هدارا  زین  ارم  دـندومن  هدارا  لسّرلا  متاخ  ّلج و  ّزع و  يادـخ  هچنآ  هک : دومرف  نسحلا  دّـمحم  یبأ 

تیاغ رد  هبطخ  تساخرب و  دیدرگ  کیرات  هریت و  شرظن  رد  نشور  ناهج  دینـش ، نسح  دّـمحم  یبأ  نمتؤملا  ماما  نآ  زا  مالک  نیا  نوچ 
دید لاونم  نادـب  لاح  نوچ  نمتؤملا  ماما  ترـضح  دومن . يّدؤم  دوب  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریمأ  ّبس  شحف و  رب  لمتـشم  هک  هلیوط 

ترضح نآ  هک  یئامنیم  ع )  ) یلع ّبس  دابکألا  هلکآ  نبا  ای  دومرف : تساخرب و  ترـضح  نآ  هک  دوب  ربنم  رد  هیواعم  زونه  دیدرگ  باتیب 
ّبس هک  تسا  نانچ  دومن  نم  ّبس  هکنآ  دومن و  نم  ّبس  هک  تسنامه  دیامن  یلع  ّبس  هک  ره  هک  دومرف : وا  ّقح  رد  برعلا  مجعلا و  ّیبن 

میقتسم دّیؤم و  میلأ  باذعب  میقم و  دّلخم و  مّنهج  رد  دحأ  دزیا  مکحب  بایترا  ههبشیب و  باّهو  يادخ  ّباس  دشاب و  هدرک  یلاعت  يادخ 
73 ص : ج3 ، جاجتحالا ، دراذگن . زامن  دجسم  رد  تقو  نآ  دیدرگ و  دوخ  يارستلود  هّجوتم  دمآ و  ریزب  ربنم  زا  تفگب و  نیا  دوب  دهاوخ 

ّقحتسم هکنآ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبن  زا  دعب  هکنیا  باب  رد  جاجل  هیواعم  رب  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  جاجتحا  نایب  رکذ 
دوبن هکنآ  دوب و  تماما 

ّقحتسم هکنآ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبن  زا  دعب  هکنیا  باب  رد  جاجل  هیواعم  رب  مالّـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  جاجتحا  نایب  رکذ 
نیا ججح  نایب  دـش و  عقاو  هیواعم  و  ع )  ) ساّبع نب  هَّللا  دـبع  بلاط و  یبأ  نب  رفعج  نب  هَّللا  دـبع  نایم  هچنآ  نایب  دوبن  هکنآ  دوب و  تماما 

تسلوقنم و یلالهلا  سیق  نب  میلس  زا  امهریغ . ساّبع و  نب  لضف  و  ع )  ) نسح رضحم  رد  ّقحتـسم  تماما  رد  هارمگ  هیواعم  رب  هَّللا  دبع  ود 
میظعت همه  نیا  تفگ : نمب  هیواعم  يزور  تفگ : هک  مدینش  مهنع  هَّللا  یضر  بلاط  یبأ  نب  رفعج  نب  هَّللا  دبع  زا  نم  دومرف : هک  تسیورم 

تنب مالـس  اـهیلع  همطاـف  رگا  دوبن و  وت  ردـپ  زا  رتهب  زین  ناشردـپ  وت و  زا  رتـهب  ناـشیا  ینکیم  هچ  يارب  نیـسح  نسح و  يارب  زا  میرکت  و 
زا رتـمک  هکلب  تسین  ع )  ) همطاـف زا  رتـمک  سیمع  تنب  ءامـسأ  هک : متفگیم  نم  هنیآ  ره  يدوـبن  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوـسر 

دوخ طبض  هک  دش  یلوتسم  هبترمب  نم  مادنا  رب  هزرل  مدش و  بضغ  رد  ماجرفان  مالک  نیا  عامتسا  زا  نم  هک : دیوگ  هَّللا  دبع  ود  ره  ناشیا .
دزیا لوسر  طبس  ود  نیا  لاحب  هفرعملا  لیلق  ایئوگ  هک  یئامنیم  نانچ  ار  دوخ  وت  هیواعم   74 ص : ج3 ، جاجتحالا ، يا  متفگ : دومن  متسناوتن 
رتهب ود  ره  ناشیا  هک  هَّللا  یلب و  یـشاب . راتخملا  ّیبن  تنب  همطاف  ناشیا  هدجاس  هدجام  هدلاو  لاوحأب  ناشیا و  راوگرزب  ردپ  لاحب  لاعتم و 

يا ناقلخ . ریاس  نامّزلا و  رخآ  لوسر  ناّنم و  يادـخ  شیپ  رد  تسنم  ردام  ردـپ و  زا  رتهب  نامگ  ههبـشیب و  ناـشیا  رداـم  ردـپ و  نم و  زا 
رد زیزع و  ود  نیا  ّقح  رد  دومرفیم  ثیدح  هک  مدومن  عامتسا  زیزعلا  ّبر - لوسر  ترـضح  زا  هک  مدوب  زیمت  دشر و  ّنسب  رـسپ  نم  هیوعم 

هدینش ار  اهنآ  نم  دینادرگ  نایع  روکذم  ناسنا  فیاوط  ریاس  زا  ناشیا  یبوخ  راصنأ و  رجاهم و  روضح  رد  رایسب  ثیداحا  ناشیا  ردپ  قح 
ساّبع نب  هَّللا  دبع  هَّللا و  همحر  رفعج  نبا  نیسح و  ماما  نسح و  ماما  ریغب  سلجم  نآ  رد  نوچ  متشادهاگن . دوخ  رطاخ  رد  مدرک و  ظفح 

نیا ّقح  رد  هچنآ  رایب  تفگ : هدروآ و  رفعج  نباب  يور  هیواعم  دوبن . رـضاح  لفحم  نآ  رد  ّلحم و  نآ  رد  رگید  یـسک  لـضف  شردارب  و 
نأش و رد  هچنآ  تفگ : رفعج  نبا  لاح  نآ  رد  یتسین  باّذـک  وت  هک  هَّللا  يراد و  راّفغ  دزیا  ّیبن  راربألا  دّیـس  زا  اراکـشآ  ناهنپ و  تعامج 

اّرح لبج  دـحا و  لبج  زا  مظعأ  نآ  هچ  رگا  يوگب  تفگ : هیواعم  تست . نأـش  زا  مظعأ  رایـسب  رایـسب  تسا  ناـشیا  نأـشیلاع  تاذ  یگرزب 
قّرفتم و ار  امـش  عمج  لوتقم و  ار  امـش  یغاط  یلاعت  يادخ  هک  يراد  هچنآ  رایب  تسین  ماقم  نیا  رد  ماش  لهأ  زا  يدـحأ  نوچ  هک  دـشاب 

رّرقم دوب  ناکم  ندـعم و  لهأ و  هک  ّلـحم  رد  ار  تّما  تفـالخ  تلاـیا و   75 ص : ج3 ، جاجتحالا ، رمأ  دـینادرگ و  لومخ  ار  امـش  نایعأ 
نایع قح و  امب ال  ناصقن  ررض و  الـصأ  نایب  نآ  زا  هک  اریز  تسین  یکاپ  چیه  دیئامن  نآ  ياعّدا  دیئوگ و  امـش  هک  هچنآ  لاحلا  و  تشاد ،
دالوأ بقانم  دماحم و  نایب  هب  نابز  نکیل  مدش  ماهتـسم  هدرزآ و  تیاغب  ماجنا  تلالم  مالک  نیا  زا  هک  دـیوگ : رفعج  نب  هَّللا  دـبع  ددرگن .
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متفگ مداشگ و  مدوب  هدینش  همحّرلا  ّیبن  ترضح  زا  هک  هّیحّتلا  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  هدیدنسپ  تافـص  رکذب  بلاط و  یبأ  نب  ّیلع 
یلع نینمؤملا  ریمأ  هب  يور  تقو  نآ  رد  ناشیا  ياهسفن  زا  ماایارب  ریاس  زا  نینمؤم و  یمامت  زا  یلوأ  نم  هک : دومرفیم  لوسر  ترضح  هک :

نآ رد  دوب . یهاوخ  هفیاـط  نآ  یلوم  وت  نم  زا  دـعب  وا  سفن  زا  مشاـب  مکاـح  یلوم و  نم  ارک  ره  یخأ  اـی  هک : دومرف  هدروآ  مالّـسلا  هیلع 
ترضح دیز و  نب  ۀماسا  هملس و  ّما  نب  ورمع  نیسح و  نسح و  هناخ  نآ  رد  دوب و  رضاح  ترضح  نآ  يور  شیپ  رد  نینمؤملا  ریمأ  تقو 

رـضاح همه  ماّوعلا  نب  ریبز  يدـنکلا و  دوسألا  دادـقم  يراّفغلا و  رذ  وبأ  دـندوب و  زین  نمیأ  ّما  هناخ و  نآ  يایاوز  رد  مالّـسلا  اهیلع  همطاـف 
رارکت مانألا  دّیس  هبترم  هس  ات  دومن و  مالک  نآ  هداعا  دز و  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریمأ  يوزاب  رب  تسد  یلاعت  دزیا  لوسر  ترـضح  هک  دندوب 

نم تّما  يارب  دومرف : هَّللا  بیبح  هاگنآ  دومرف . مالّـسلا  مهیلع  رـشع  ینثا  هّمئأ  مامت  تماما  رب  ّصن  نآ  زا  سپ  درک  مایتلا  قدـص  مالک  نآ 
. دوب دنهاوخ  شیرق  زا  درم  ود  هّیما و  ینب  زا  هّلضم  هّمئأ  نآ  رفن  هد  دوب  دنهاوخ  دناّلضم  ّلاض و  رشع  انثا  هّمئأ  همه  هک  رگید  ماما  هدزاود 

دندرگ ّلضم  هارمگ و  ناشیا   76 ص : ج3 ، جاجتحالا ، هلیسوب  هک  تعامج  نآ  رشع و  انثا  هّمئأ  نآ  یمامت  تئیطخ  مثا و  تلود و  رز و  و 
انثا هّمئأ  زا  رگید  رفن  هد  نآ  زا  دـعب  دـینادرگ  روکذـم  كرابم  نابزب  هارمگ  ود  نآ  ماـن  هلا  لوسر  نآ  هاـگنآ  تسا . رفن  ود  نآ  ندرگ  رد 

: هک دومن  مالعتـسا  رفعج  نب  هَّللا  دـبع  زا  هیواـعم  درب . ماـن  اـم  يارب  ار  اـهنآ  همه  دومرف و  رهتـشم  یّمـسم و  رفن  ود  نآ  اـب  ار  هّلـضم  رـشع 
نآ تفگ : دومرف و  روکذم  ناکی  ناکی  مان  هَّللا  ّیبن  یلب  تفگ : هَّللا  دبع  دینادرگ ؟ روکذم  ار  اهنآ  کی  ره  مان  ماّلع  دزیا  لوسر  ترـضح 

ناشیا لّوا  هک  صاعلا  یبأ  نب  مکحلا  نب  ناورم  دالوأ  زا  رفن  تفه  تسنایفس و  یبأ  لآ  زا  وا  نبا  هلسلس و  بحاص  نالف و  نالف و  نالف و 
دبع ای  تفگ : دیدرگ و  رّیغتم  شگنر  دینش  هر )  ) بلاط یبأ  نب  رفعج  نب  هَّللا  دبع  زا  نخس  نیا  نوچ  هیواعم  دوب . دهاوخ  تسناورم  نامه 
نیاب ّیلوت  هک  نامدرم  عیمج  اب  هس  ره  ناشیا  دندوب  نم  زا  شیپ  هک  هثلث  يافلخ  نآ  مدش و  كاله  نم  دـشاب  تسار  یتفگ  هچنآ  رگا  هَّللا 
امـش ریغ  دنتـشگ  رـساخ  راکنایز و  كاله و  نیعبات  راصنأ و  رجاهم و  زا  راّبج  دزیا  لوسر  باحـصأ  یگمه  هکلب  تّما  نیزا  دندومن  هثلث 

لوسر ترـضح  زا  ار  نآ  نم  قدص و  تسّقح و  همه  متفگ  هچنآ  هَّللا  هیواعم و  ای  تفگ : هَّللا  دبع  امـش . نایعیـش  راتخملا و  ّیبن  تیب  لهأ 
ع)  ) ساّبع نبا  مالّـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  و  ع )  ) نسح ماما  ترـضحب  يور  رایـسب  رّیحت  زا  دـعب  هیواعم  مدینـش . یلاعت  كراـبت و  يادـخ 
ع)  ) یلع لتق  زا  دعب  نوچ  هک  دـیوگ : ساّبع  نبا   77 ص : ج3 ، جاجتحالا ، تسّقح ؟ دیوگیم  رفعج  نب  هَّللا  دبع  هچنآ  هک : دیـسرپ  هدروآ 
هک دیامنیم  رفعج  نبا  نوچ  هک  متفگ  نم  دندوب  عمتجم  هدمآ  فانکأ  فارطأ و  زا  نامدرم  دوب و  هدـمآ  هنیدـمب  هیواعم  هک  دوب  لّوأ  لاس 
زا یضعب  هچ  رگا  دندوب  رضاح  رضحم  نآ  رد  رـشبلا  دّیـس  باحـصأ  زا  یعمج  دومنیم  مالک  نیا  نایب  مرکألا  ّیبن  ترـضح  هک  ماگنه  رد 

قیاقح تعامج  نآ  روضح  زا  دعب  دیئامن  مالعأ  نآ  راضحاب  رمأ  دندوجوم  یقاب و  یهورگ  اّما  دندش  ترفغم  تمحر و  لصّتم  نایعأ  نآ 
هَّللا دبع  هک  یعمج  نآ  راضحاب  رمأ  ساّبع  نبا  مالک  قیدصت  زا  دعب  هیواعم  تفای . دهاوخ  مارـصنا  ماجنا  حوضوب و  مانألا  دّیـس  مالک  نیا 

ّما نب  ورمع  نوچ  دومن . دندوب  رـضاح  مالک  نآ  نایب  تقو  رد  ننملا  وذ  لوسر  تمدـخ  رد  نمأم  نآ  رد  هک  هدرب  هفیاط  نآ  مان  رفعج  نب 
تسا و ّقح  دومن  لقن  رشبلا  دّیس  ترضح  ناسل  زا  رفعج  نب  هَّللا  دبع  هچنآ  هک  دنداد  تداهش  ود  ره  دندش  رـضاح  دیز  نب  ۀماسا  هملس و 

نآ يایصوأ  رشع  انثا  هّمئأ  یقاب  ّقح  رد  رورس و  نآ  ّیصو  ردیح و  نینمؤملا  ریمأ  ّقح  رد  ردقلا  لیلج  ربمغیپ  زا  رگید  یعمج  اب  ود  ره  ام 
يور هیواعم  هاگنآ  میدومن . عامتـسا  لاعتم  بهاو - لوسر  ترـضح  زا  لاـقم  مـالک و  نآ  لالـض  هّمئأ  باـب  رد  میدینـش و  رواد  دزیا  ّیبن 
لیاق امـش  همه  تفگ : هدروآ  دیز  نب  ۀـماسأ  ورمع و  هملـس  ّما  رـسپ  لضف و  ساّبع و  نب  هَّللا  دـبع  و  ع )  ) نیـسح و  ع )  ) نسح ماما  يوسب 

ج3، جاجتحالا ، یلب . دنتفگ  همه  دینادیم ؟ ماّلع  دزیا  لوسر  ترـضح  مالک  زا  مامّتلاب  ار  وا  نانخـس  دیبلاط و  یبأ  رفعج  نب  هَّللا  دبع  لوقب 
میقتـسم هّیوق  تّجح  دوخ  ياوعد  قبط  رب  دیئامنیم و  میظع  رمأ  يوعد  هنیآ  ره  هک  هَّللا  امـش و  بلّطملا  دبع  ینب  ای  تفگ : هیواعم   78 ص :

ریاس دـیرکاش و  لاحـشوخ و  رباص و  رطخیب  رمأ  رب  امـش  هنیآ  ره  دـشاب  میقتـسم  ّقح و  میوق  لیلد  تّجح و  نیا  رگا  دـیئامرفیم و  تماقا 
ضرعم رد  تّما  یمامت  ههبـشیب  دشاب  ّقح  دـیئوگیم  امـش  هچنآ  رگا  و  دنتـسه ، نایـصع  تلالـض و  يروک  نایغط و  تلفغ و  رد  نامدرم 

راّفغ و دزیا  لوسر  تیب  لها  اـّلا  دـندش  راـتخملا  ّیبن  تّوبن  رکنم  راـگدرورپ و  هب  رفاـک  هدومن  ّتدر  نید و  زا  تعجر  تکـاله و  فلت و 
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يور هاگنآ  هَّللا ، تفگ : ساّبع  نبا  نامدرم . زا  دوب  دنهاوخ  كدـنا  تعامج  نیا  امـش و  ناّبحم  نایعیـش و  زا  دـشاب  امـش  لوقب  لئاق  هکنآ 
زا دـعب  تسا . روهظ  نّیبت و  تیاغ  رد  ُروُکَّشلا  َيِدابِع  ْنِم  ٌلِیلَق  َو  روفغ  لازی  مـالک ال  هیآ  زا  لاـح  نیا  تقیقح  هک  دومرف  هدروآ  هیواـعمب 

نیا و  ددرگ . نایع  عجار و  نایعأ  نآ  هلماک  تاوذـب  ناصقن  هچ  دنـشاب  لیلق  ناشیا  ماظع  مارک  دالوأ  ّیلو و  ّیبن و  ناعباتم  رگا  تفگ : نآ 
ّیبن هزجعم  هدـهاشم  هرحـس  هک  ماـگنه  رد  تسا  لیئارـسا  ینب  لاوحأ  زا  بجعأ  لاـح  نیا  اـیآ  هیواـعم . يا  ینادـیم  بّجعتم  ارچ  اـم  زا  ار 

نآ تلاسر  هب  نامیا  تّوبنب و  رارقا  تسا  یلاعت  كرابت و  دزیا  لوسر  مالّسلا  هیلع  یسوم  هک  دنتـسناد  هدومن  میلـسّتلا  ۀّیّحتلا و  هیلع  میلکلا 
زا لجرأ  يدایا و  عطق  تبوقع و  لتقب و  دـیدهت  ار  هفیاط  نآ  هنعّللا  هیلع  نوعرف  ینعی  تّیوریب  رفاک  نآ  تلاـح  نآ  رد  دـندروآ  ترـضح 

: دنتفگ هتشگ  مّمصم  دوخ  تدیقع  صالخا  نامیا و  نامه  رب  دندوب  ع )  ) یـسوم تقیقح  رب  علّطم  نوچ  تعامج  نآ  دومن  تسایـس  يور 
ار ام  هک  نادرگ  لومعم  ام  نامیا  مالسا و  باب  رد  امب  تبسن  نوعرف   79 ص : ج3 ، جاجتحالا ، يا  تست  هدارا  هچ  ره  ٍضاق  َْتنَأ  ام  ِْضقاَف 

ترضح نآ  قیدصت  دندروآ و  میلک  یسومب  نامیا  تسا ، لاحم  عنتمم و  رفک  رحس و  نیئآب  هّیحّتلا  مالّسلا و  هیلع  یـسوم  تّلم  زا  تعجر 
لین رحب  زا  لیئارـسا  ینب  تقاـفرب  نوچیب  رداـق  مکحب  نوچ  و  دـندش ، قـیفر  رارـشأ  ناـیطبق  زا  رارف  ماـگنه  رد  لیئارـسا  ینب  اـب  دـندومن و 

زا لیئارسا  ینب  روبع  زا  دندیـسر  لین  يایردب  لیئارـسا  ینب  تبقاعب  نایطبق  ریاس  ناماه و  اب  نوعرف  دندش و  يربعم  ع )  ) لیئربج ینومنهرب 
نایدام رب  نیمأ  لیئربج  انثا  نآ  رد  دنتـشاد . رود  لزانمب و  تعجر  يور  هن  روبع و  تردـق  هن  دـندنام  لیلدیب  میاهتریح و  لیبس  رد  لین 

رایسب یـشکرس  رد  عورـش  دیـسر  ننملا  وذ  بوضغم  نآ  نسوت  ماشم  رب  نایدام  يوب  هک  نامه  تشذگ  ّیعد  نیعل و  نآ  شیپ  زا  ياپ  داب 
هتشاذگ نایدام  نآ  بقع  رد  رس  اذهل  تفر  نورب  راسکاخ  نآ  رایتخا  تردق و  ّزیح  زا  رادتقا و  کلامت و  دی  زا  نانع  طبض  هکنآ  ات  هدرک 

ناشیا زا  يدحأ  نوچ  دندمآ  رد  نایاپیب  مطالتم  جاّوم  يایرد  نآب  نوعرف  تقافرب  نایطبق  عیمج  اب  ناماهدمآرد  نارکیب  راّخز  رحب  نآ  هب 
دومن و تعجارم  تدواعم و  یلـصأ  تروص  لّوا و  تئیهب  ربکأ  دزیا  رمأـب  رحب  نآ  دـندش  لـین  رحب  لـخاد  یماـمت  دـنامن و  رحب  راـنک  رد 

زاب دـنتفای  تاجن  ناشیا  رازآ  نایطبق و  ّتیذأ  زا  هکنیا  زا  دـعب  لیئارـسا  ینب  دـینادرگ . ناروناج  یقاب  رحب و  ّباود  همعط  ار  ناشیا  یماـمت 
تدابعب تداعم  تعجر و  تّزعلا  ّبر  تاروتب  ترـضح و  نآ  نیدب  رارقا  مالّـسلا و  هیلع  یـسوم  قیدصت  هچنانچ  دـندومن  داسف  رد  عورش 

يا دنتفگ : لیئارسا  ینب  سپ   80 ص : ج3 ، جاجتحالا ، َنُولَهْجَت . ٌمْوَق  ْمُکَّنِإ  َلاق  ٌۀَِهلآ  ْمَُهل  امَک  ًاهلِإ  اَنل  ْلَعْجا  یَسُوم  ای  اُولاق  دندومن  مانـصأ 
رامشب عفانم  رایسب  ههلآ  زا  هک  راد  رّرقم  نّیعم و  رایسب  ههلآ  زین  ام  يارب  دنتـسه  نایادخ  ار  ناثوأ  هدبع  ینعی : ناقلخ  ریاس  هچنانچ  یـسوم 
دیلفاغ صقان و  لماک  لقع  هبتر  زا  لهاج و  موق  امـش  دومرف : ع )  ) یـسوم تسین . ادیوه  رهاظ و  هیّدـعتم  عفن  ادـخ  کی  زا  تسا و  رّوصتم 

دزیا رمأب  يرولا  ّیبن  نآ  هک  نامه  اذهل  تفاین . لیبس  نطوب  لیئارسا  ینب  موق  شوه  لقع و  شوگ  رد  نمیهم  دزیا  لوسر  نآ  نخس  الـصأ 
هویش دنتـشادرب و  یتسرپهلاسوگ  هقیرط  يرماس  رفظ  نب  یـسوم  نوسفا  همدمدب و  نود  موق  نآ  دیدرگ  انیـس  روط  هّجوتم  یلاعت  كرابت و 

امش يادخ  لجع - نیا  هک  دنتفگیم  يرماس  تقافرب  دنتشگ و  هارمگ  لیئارسا  ینب  یگمه  ع )  ) نوره ّالا  دنتشاذگب ، يراب  ترضح  یگدنب 
ترضحب یناعتسم  لاّهج  موق  نآ  لالـضا  لاوحأ  هدهاشم  ءانیـس و  روط  زا  تعجارم  زا  دعب  نوچ  ع )  ) یـسوم تسا . ع )  ) یـسوم يادخ  و 

ع)  ) یـسوم نوچ  دندرگ . هسّدقم  ضرأ  لخاد  لیئارـسا  ینب  یمامت  هک  تفای  رادص  اّزع  لاعتم  دزیا  مکح  لاح  نآ  رد  دیدرگ  لالجلا  وذ 
رجشم لاّهج  نآ  لاقم  زا  ع )  ) یسوم تسنایع . روکذم و  نآرق  رد  هک  تسنآ  یسومب  ناشیا  باوج  دیناسر  لیئارـسا  ینبب  ماّلع  دزیا  ماغیپ 

زا موق  یئادـج  سامتلا  َنیِقِـساْفلا ، ِمْوَْقلا  َْنَیب  َو  انَْنَیب  ْقُْرفاَف  یِخَأ  َو  یِـسْفَن  اَّلِإ  ُِکْلمَأ  یِّنِإ ال  ِّبَر  َلاق  تفگ : لاـح  نآ  رد  هتـشگ  ّرطـضم  و 
81 ص : ج3 ، جاجتحالا ، تسین . رارکت  لیصفتب و  جاتحم  راهتشا  هطساو  هب  لیئارسا  ینب  اب  ع )  ) یسوم تیاکح  دومن و  مّویق  ّیح  ترضح 

لوسر ترـضحب  هبیرق  لزانم  میظع و  هقباس  تعامج  نآ  نوچ  دـیدرک  تعاطا  هتخاس  دّیـس  ار  اهنآ  امـش  هک  لاـح  رب  تّما  نیا  عاـبتا  اـّما 
توف زا  دعب  اّما  دنتـشگ  ّلج  ّزع و  نآرق  عبات  لسّرلا و  متاخ  دّـمحم  نیدـب  ّرقم  لّوأ  رد  دـندوب و  جاّهولا  ّیبن  جاوزأ  ردـپ  دنتـشاد و  هّیربلا 

ناّنم و بهاو  ّیلو  ناشیا و  ماما  اب  تفلاخم  اذهل  درب  ردب  رشبلا  دّیس  ربتعم  قیرط  زا  ار  هفیاط  نآ  ربک  دسح و  ربکأ  دزیا  ترضح  هدیزگرب 
ءافتقا ءادـتقا و  زین  موق  نیا  هابجع  ایف  دـندومن . دوب  نّیعم  رّرقم و  ناجلا  سنالا و  ّیبن  ّتیـصو  نآرق و  ّصنب  هک  نامّزلا  رخآ  ربمغیپ  ّیـصو 
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رب فکتعم  دـنتخادرپ و  نآ  یگدـنبب  نآ  زا  دـعب  هتخاس  هلاسوگ  نایطبق  یّلح  زا  تعامج  نآ  هچنانچ  دومن  لـعنب  لـعن  لیئارـسا  ینب  موقب 
و تسا . نیملاعلا  ّبر  نآ  هک  دوب  نانچ  نیعالم  نآ  معز  دندومنیم و  دوجس  ورب  هتـشگ  دونع  دوحج و  يور  زا  دوبان  هلاسوگ  نآ  تدابع 
زا دعب  نینچمه  ناشیا و  باحصأ  ّصاوخ  زا  یلیلق  دش  روکذم  هچنانچ  نوره . ّالا  دندومن  نیئآ  نید و  نآ  رب  عامتجا  نیکرـشم  نآ  یمامت 
دزن رد  ع )  ) نوره هلزنمب  ام  ربمغیپ  دزن  رد  هک  ار  ام  بحاص  دنتـشادرب و  نایـصع  تفلاـخم و  هقیرط  ناـمدرم  ریاـس  تاـّیربلا  دّیـس  تاـفو 

، دـندوب یقاب  نامدرم  زا  رفن  دـنچ  ناشیا  تیب  لها  زا  نامز  نآ  رد  ع )  ) نوره اب  هچنانچ  دنتـشاذگ و  اهنت  دوب  ءاـنّثلا  ۀـّیّحتلا و  هیلع  یـسوم 
ّالا دندوب  رکاش  یضار و  رباص و  یقاب و  قیرط  نامهب  رشبلا  دّیـس  باحـصأ  زا  یلیلق  ریبز و  دادقم و  رذ و  وبأ  ناملـس و  ام  دزن  رد  نانچمه 

. دومرف دوـبعم  يادـخب  تاـقالم  اـت  دوـب  داـقتعا  ناـمهب  دوـمن و  ناـشیا  ماـما  اـب  هثلث  تعاـمج  نیا  ّبس  هتـشگرب و  ّقـح  ریـسم  زا  هک  ریبز 
رد یبتجم  لوسر  ترـضح  هک  ار  هّمئأ  نآ  کی  ره  هَّللا  ءاش  نا  ایاربلا  قلاخ  هکنآ  زا  یئامنیم  بّجعت  هیواـعم  اـی   82 ص : ج3 ، جاجتحالا ،

رگید زا  دعب  کی  ره  رشع  انثا  ناماما  نآ  هک  دومرف  هدومن  ناتّما  ریاسب  امش و  رب  نایعأ  نآ  هب  جاجتحا  ریثک  نطاوم  رد  ریدغ و  مخ  عضوم 
نآ زا  دعب  و  دومن ؟ نایعأ  نآ  تیـصعم  زا  یهن  ناشیا و  تعاط  هب  امـش  رمأ  ص )  ) ربمغیپ هن  دندرگ  رهاظ  دنرّرقم  نّیعم و  ربکأ  دزیا  ّصنب 
نآ ّیصو  رورس  نآ  تافو  زا  دعب  هک  تسا  هنمؤم  نمؤم و  ره  ّیلو  ع )  ) ردیح نینمؤملا  ریمأ  رـشع  انثا  هّمئأ  لّوأ  هک  دومرف  نالعا  رابخا و 

رداص و نیقیب  ههبشیب  نیلسرملا  دّیس  ترضح  زا  تّما  تیالو  يارب  ع )  ) نینمؤملا ریمأ  نییعت  رد  هیواعم  يا  تسا . تّما  هفیلخ  ترـضح و 
يارب رادرـس  هفیلخ و  رفک  لهأ  تاوزغ  هطـساوب  رکـسع  نییعت  شیج و  لاـسرا  تقو  رد  نیملاـعلا  ّبر  ّیبن  هتـسویپ  هک  اریز  هتـشگ  نّیعم 

یبأ نب  رفعجب  رثأ  ترـصن  رکـسع  يرادرـس  هتوم  تراغ  يارب  رکـشل  نییعت  مانألا  دّیـس  ترـضح  هک  ماگنه  رد  هچناـنچ  دومنیم  نیملـسم 
دبع سپ  دوش  دیهـش  كاله و  زین  دـیز  رگا  تسا و  رّرقم  دـیزب  رکـسع  تفالخ  ددرگ  لوتقم  رفعج  رگا  هک : دومرف  تشاد و  رّرقم  بلاط 

ترضح هاگ  ره  دنتفرن . نوریب  وا  رمأ  زا  دنتفریذپ و  ار  ردقلا  لیلج  ربمغیپ  مکح  رسکی  رکشل  تسا ، روصنم  رکاسع  رادرـس  هحاور  نب  هَّللا 
رب هتـشاذگ  نینچ  ار  تّما  نیا  ترخآ  رفـس  ماگنه  رد  هک  دراد  شیاجنگ  چـیه  اـّما  دـننک ، دـیکأت  همه  نآ  هاپـس  زا  لـیلق  يارب  هَّللا  بیبح 
هب راک  رمأ و  نیا  دـنکن و  هفیلخ  ّیـصو و  نییعت  هک  تسا  بّجعت  لامک  هکلب  بجع  بجع  دـنکن ، دوخ  تافو  زا  دـعب  هفیلخ  نییعت  ناشیا 

يأر زا  بوصأ  ریخأ و  دشرأ و  يرحأ و  سک  ره  سفن  يارب  ناشیا  يأر  ایآ  دراذگ . ناشیا   83 ص : ج3 ، جاجتحالا ، رایتخا  باوصتسا و 
هچنآ موق  تسا  ّلاض  تّما  یمامت  زا  لـصأ  نیا  لـئاق  تسلاـحم و  نیا  نیقیب  دـشاب  راّـفغ  دزیا  لوسر  نآ  راـیتخا  زا  رتهب  راـتخم و  دّـمحم 

. تشاذگن تّجح  ماما و  ریغب  تهبـش و  یمع و  رد  ار  تّما  همحّرلا  ّیبن  ترـضح  ّالا  تسناشیا و  تاعدتبم  تاعرتخم و  زا  یگمه  دـندرک 
ترـضح رب  ءارتفا  غورد و  دـندومن و  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریمأ  ترـضح  رب  تفلاخم  ترهاظم و  هعبرأ  طهر  هچنآ  هیواعم  يا  سپ 
ترـضح نآ  هک  دندومن  لقن  ناتهب  رز و  نیع و  هکلب  نایـصع  تمهت و  يور  زا  ناشن  زجعم  ناسل  زا  هعوضوم  ثیدح  هتـسب  يرولا  دـّیس 

ّناجلا سنالا و  ّیبن  لوق  نیا  هک  تسنانچ  ناشیا  نامگ  دـندومنن  عمج  ار  تفالخ  تّوبن و  ام  تیب  لها  يارب  ّلج  ّزع و  يادـخ  هک : دومرف 
رب هکلب  رجاهم  راصنأ و  باحـصأ  رب  رمأ  تقیقح  رکم  بذـک و  يور  زا  تداهـش  هتخاس و  هَّللا  لوسر  نابز  زا  ار  لوق  نیا  هَّللا  ـال و  تسا 

نیا عامتسا  نوچ  هیواعم  دندینادرگرب . نیلسرملا  دّیس  نیمأ  نیملاعلا و  ّبر  نید  زا  ار  مدرم  همه  هدینادرگ و  سبتلم  هبتـشم و  رـشب  یمامت 
؟ یئوگیم هچ  باب  نیا  رد  امش  ع )  ) نسح ای  هک  تفگ : دروآ  ع )  ) نسحلا دّمحم  یبأ  نمتؤملا  ماما - ترـضحب  نخـس  يور  دومن  نانخس 

ناشن زجعم  ناسل  زا  ساّبع  نبا  هچنآ  لاحلا  يدینش و  هک  تسنامه  اقباس  امشب  متفگ  نم  هیواعم  يا  هچنآ  دومرف : ع )  ) نسح ماما  ترضح 
زا تأرج  زا  یمرـشیب و  ءایح و  تّلق  زا  وت  هیواـعم  يا   84 ص : ج3 ، جاجتحالا ، تسین . نآ  رد  فالخ  الـصأ  تفگ  ناـمّزلا  رخآ  لوسر 
وا یناد  هک  یـسک  لاح  هک  تسا  بّجعت  رّیحت و  رایـسب  ياج  بجع و  هیاغلا  تیاغب  یبتجم  لوسر  یلاـعت و  يادـخ  رب  وت  یمرزآیب  يور 

یلاعت يادخ  هک  یئوگ  وت  دشاب  لضفأ  ملعأ و  رشب  یمامت  زا  لوسر  زا  دعب  لسّرلا و  متاخ  ّمع  نبا  ّیـصو و  ّلج و  ّزع و  يادخ  هدیدنـسپ 
تیالو تماما و  قیال  ام  یتسایر و  تفالخ و  ندـعم  وت  اّما  هیواعم  يا  درک  لوصوم  نّکمم و  دوخ  ندـعمب  ار  رمأ  لوتقم و  ار  امـش  یغاط 

نکاس و سلجم  نیاب  ارت  دـندوب و  وت  زا  شیپ  هک  تسا  سک  هس  نآ  يارب  وت و  يارب  لیو  هاچ  کلبق ،  یّتلا  ۀـثالّثلا  کل و  لـیو  میتسین ؟
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نآ لـهأ  وت  هچ  رگا  منادرگیم  روکذـم  نخـس  هیواـعم ، يا  دناهتـشاد . رّرقم  هدومن  عرتخم  وت  يارب  هعدـتبم  ّتنـس  نیا  دـندومن و  نّکمتم 
روما رب  عامتجا  مدرم  ملاع  دّیـس  نامز  رد  هک  دـننادیم  دنونـشب  دنرـضاح  هک  ناـمدرم  زا  رگید  یعمج  نایفـس و  وبأ  ونب  نوچ  نکل  یتسین 

روش تقرف و  هعزانم و  روما و  نآ  رد  فالتخا  الـصأ  نامدرم  نایم  رد  دندومن و  دوب  نآ  رد  راّبج  دزیا  ترـضح  ياضر  ریخ و  هک  رایـسب 
زامن مّود - تسا . وا  هدنب  یبن و  هَّللا  لوسر  دّمحم  هَّللا  ّالا  هلا  نا ال  هبّیط  هملک  تداهـش  یکی  روفغ . ّبر  ّیـضرم  روکـشم  روما  نآ  دوبن و 

رصح و هک  راّفغ  يادخ  تعاط  زا  رایسب  زیچ  رگید  مارحلا . هَّللا  تیب  ّجح  مجنپ - ناضمر . رهش  موص  مراهچ - لام . ةاکز  مّیـس - هناگجنپ .
نامز رد  مدرم  زین  و  تسین . رایتخا  تردـق و  ّزیح  رد  هکلب  راوشد  بعـص و  تیاغب  راتخم   85 ص : ج3 ، جاجتحالا ، رداق  ریغ  رب  نآ  راـمش 

ریاس اب  تنایخ  محر و  عطق  مانشد و  بذک و  تقرس و  انز و  زا  مارح  رمأ  ره  تمرح  رب  دندرک  عامتجا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر 
ننـس رد  فالتخا  تسا و  بوجحم  یفخم و  بویغلا  ماّلع  ریغ  رب  زین  نآ  رامـش  باسح و  هک  مارح  یـصاعم و  رمأ  زا  رایـسب  ءایـشأ  مانأ و 

یـضعب رب  نعل  باب  نآ  رد  یـضعب  تسا  تیالو  نآ  دـندش و  هقرف  دـنچب  قّرفتم  هدرک  رگید  کـی  اـب  هلتاـقم  نآ  رد  هدومن  نمیهم  لوسر 
کی ّالا  میتفالخ  تیالو و  رمأب  یلوأ  ّقحأ و  ام  هک  دنناسریم  لتقب  ار  رگید  یـضعب  یـضعب  دنیامرفیم و  یـضعب  زا  اّربم  یـضعب  دـنیامنیم و 

مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  یفطصملا  دّمحم  ناشیا  ّیبن  ّتنس  عبات  یلاعت و  كرابت و  يادخ  باتک  عبّتم  ناشیا  هک  قّرفتم  قرف  نیزا  هقرف 
ّدر فالخ و  فالتخا و  ناشیا  نایم  رد  دنشاب و  هلبق  لهأ  هک  یعمج  زا  نیلسرملا  دّیس  ماکحأ  عیارش  نید و  بادآ  هک  یـسک  سپ  دندش .

باقع تّیلب  باذـع و  تفآ  ره  زا  زا  تعامج  نآ  دنـشاب  هدومنن  فاستعا  روجب و  یلاعت  يادـخ  تاذ  رد  فالتخا  دـشابن و  فازگ  ملع و 
دنشاب راگدرورپ  تدابع  رد  رّـصقم  هلمجلا  یف  رگا  دندرگ و  ُراْهنَْألا  اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٍتاَّنَج  لخاد  ران و  زا  تاجن  نآ  هلیـسوب  دنتمالس و 

رب ار  دوخ  تّجح  هتخاس  قّفوم  نانتماب  ار  وا  ناّنم  بهاو  ترضح  هک  یسک  و  دندرگن ، مورحم  راربألا  ۀّمئأ  راّفغ و  دزیا  لوسر  تعافش  زا 
ّرقم مادک  رد  نآ  هک  ملع  ندعم  رـشع و  انثا  هّمئأ  زا  رمأ  تالو  تفرعم  رونب  رّونم  ار  دوخ  هدیدنـسپ  هدنب  نآ  لد  هک  نآب  دـننادرگ  مامت  وا 

هیلع و هَّللا  یّلص  هَّللا - لوسر  هکنآ  لاح  تسا و  دیشر  ّیلو  دزیا  يارب  زا  دیعس و  دیجم  يادخ  دزن  رد  هدنب  نآ  سپ  دنادرگ  تسا  ّرقتـسم 
سپ تفگ  ناـقلخب  ار  نآ  سپ  دـیدرگ   86 ص : ج3 ، جاـجتحالا ، ّقح  هب  ملاـع  هک  داـب  سک  نآ  رب  ادـخ  تمحر  هک : دومرف  مّلـس  هلآ و 

يا دـنیامنن . وا  شورـس  مالکب و  شوگ  یـسک  دـیامن  ّقح  ياشفا  رگا  هک  تسناد  دـش و  تکاس  هکنآ  اـی  تفاـی  تمینغ  ریخ  نآ  هلیـسوب 
تـسین روخرد  راوازـس و  رگید  یـسک  زا  ام  زا  ریغب  تیالو  تفالخ و  تسام و  فرط  زا  هّمئأ  یتسردـب  هک  میئوگیم  تیبلا  لهأ  ام  هیواعم 

دوجوم و ام  رد  ملع  دینادرگ و  تفالخ  لهأ  تیالو و  ّقحتسم  همحّرلا  ّیبن  ّتنس  باطتسم و  باتک  رد  ار  ام  تّزعلا  ّبر  ترضح  هک  اریز 
زور ات  نآ  رب  يزیچ  تسا  رهاظ  ام  رب  هچنآ  تسا و  ناشخرد  حـیال و  نایع و  تباث و  ام  دزن  رد  نآ  عومجم  ملع و  لـهأ  اـم  تسا و  تبثم 

ام دزن  رد  هک  تیانج  شرا  یّتح  تسادـیوه  رهاظ و  ام  دزن  رد  يدـبأ  یلزأ و  یّلک و  يوزج و  دـش و  دـهاوخن  تداـیز  ثداـح و  تماـیق 
تفالخب ناشیا  هک  تسنانچ  معز  ار  موق  زا  یعمج  و  تسا . موقرم  بوتکم و  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  ّطخب  مّویق و  دزیا  بوبحم  لوسر  ءـالماب 

تیالو رمأ  رد  ّیبن  دالوأ  زا  نم  هک  یئوگیم  يرمأ و  نیا  یعّدم  دنه  نب  ای  وت  یّتح  ام  زا  دنقیلا  راوازـس و  ّقحأ و  یلوأ و  ناقلخ  تیالو  و 
دوخ ّطـخ  هب  فحـصم  رد  ار  قّرفتم  نآرق  یماـمت  هک  مراد  هدارا  نم  هک  داتـسرف  مردـپ  دزن  هب  باّـطخلا  رمع  هک  تسنآ  وت  معز  مّقحأ و 
يارب تسنم  شیپ  رد  هک  نآرق  رگا  دومرف  تفر و  رمع  دزنب  ع )  ) یلع مردپ  راد  لاسرا  نم  دزن  هتشون  نآرق  زا  هچنآ  یلع  يا  میامن . عمج 

نینمؤملا ریمأ  ارچ ؟ نسحلا  اـبأ  اـی  تفگ : رمع  دزیم . ارم  ندرگ  دزیا  ترـضح  دـسر  وتب  نم  دزن  زا  نآرق  نآ  هکنآ  زا  شیپ  مداتـسرفیم  وت 
هتساوخ ارم  ملع  نوخـسار  ِْملِْعلا  ِیف  َنوُخِـساَّرلا  َو  ُهَّللا  اَّلِإ  ُهَلیِوْأَت  ُمَْلعَی  ام  َو  هک : دیامرفیم  نآرق  رد  ناحبـس  رداق  هکنآ  هطـساوب  دومرف : (ع )

وت زا  ریغب  تنامگ  بلاـط  یبأ  نبا  اـی  تفگ : دـش و  بضغ  رد  مـالک  نیزا  رمع  هتـساوخن . ار  تباحـصا  وت و  87 و  ص : ج3 ، جاجتحالا ،
دشاب هتشاد  ظفح  رد  دشاب و  هدناوخ  يزیچ  نآرق  زا  هک  ره  تفگ : هدروآ  هَّللا  قلخ  ریاسب  يور  هاگنآ  تسین . لضف  ملع و  ار  رگید  یسک 
هدمآ رگید  رگا  دناوخ  رمع  رب  نآرق  زا  يزیچ  دش و  رضاح  رمع  دزنب  يدرم  تقو  نامه  رد  دروایب ، ار  نآ  هدمآ  رـضاح  نم  دزنب  هک  دیاب 
تایآ نآ  تباتک  ّالا  يدـینادرگ و  بوتکم  نآ  يدوب  اهب  ّورقم  تایآ  قفاوم  نآ  تاـیآ  دومن و  تءارق  هدومن  توـالت  لّوا  درم  هچنآ  لـثم 
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نآرق لـهأ  دزن  رد  نآرق  یماـمت  دــنتفگ  غورد  هـک  هَّللا  دــش و  عیاـض  يرایــسب  نآرق  دــنتفگیم  ناــشیا  ناــیم  رد  نآ  زا  سپ  يدوـمنن .
مکح و دنناد  ّقح  ار  نآ  هچنآ  نآ  زا  دعب  دنیامن  عمج  ار  دوخ  يارآ  همه  هک  دومن  رمأ  دوخ  تالو  تاضقب  رمع  نآ  زا  سپ  تسظوحفم .

هیلع مردـپ  دـندشیم  راتفرگ  همیظع  عیاقو  رد  نوچ  تشاد و  ماجنا  مارـصنا و  جـهن  نیمهب  شنایلاو  وا و  راـک  هتـسویپ  دـنیامرف  نآ  رب  رمأ 
کی رد  دـندشیم و  رـضاح  ناشیا  هفیلخ  شیپ  رد  تالو  تاضق  روما  یـضعب  رد  اّما  دومنیم  جارخا  همیظع  هکلهم  نآ  زا  ار  ناـشیا  مالّـسلا 

لـصف تمکح و  ملع  ار  ناـشیا  باّـهو  دزیا  ترـضح  هک  اریز  دومرفیم  ناـشیا  زیوـجت  زین  رمع  دـندرکیم و  هفلتخم  ماـکحأ  اـیاضق و  رمأ 
قیال ملع و  ندـعم  اهنآ  هک  تسا  نآ  دـناهلبق  نیا  لهأ  زا  هک  ام  فاصنایب  فلاـخم  فانـصأ  زا  فنـص  کـی  ره  معز  و  دادـن ، باـطخلا 

دندش و راوس  ام  ندرگ  رب  هک  هیدرم  هفیاط  نآ  رب  ام و  ّقح  نارکنم  هملظ و  رب  ام  تناعتـسا  سپ  يرولا . ّیبن  تیب  لها  ام  هن  تسا  تفالخ 
، تستّزعلا ّبر  ترضح  رب  وت  لثم  دنیامنیم  ام  رب   88 ص : ج3 ، جاجتحالا ، جاجتحا  هعدتبم  تّنس  نآ  رب  هک  دنتشاذگ  نامدرم  يارب  ّتنس 

مّلسم تماما  تیالوب و  ار  ام  دناد و  ار  ام  ّقح  هک  نمؤم  لّوا - دنهورگ : هس  ملاع  نیا  رد  مدرم  ساّنلا  رشعم  يا  ُلیِکَْولا . َمِْعن  َو  ُهَّللا  اَُنبْـسَح 
مکح رمأ و  بیجم  ّبحم  سّدـقت و  یلاعت و  دزیا  باذـع  زا  یجان  سک  نآ  سپ  دـیامن ، امب  ءافتقا  ءادـتقا و  دراذـگ و  اـمب  ار  نآ  دراد و 

ام ّقح  رکنم  دـیامن و  ام  نعل  هدومن  اّربت  ام  زا  دـنک و  رهاظ  ار  اـم  ینمـشد  هک  یبصاـن  مّود - تسا . سدـقأ  لوسر  عیطم  سّدـقم و  دـحاو 
نیموصعم هّمئأ  ریاس  ام و  زا  تئارب  رب  لمتـشم  نیئآ  نآ  هک  نیقفانم  ریاس  دوخ و  يارب  هناگادـج  نید  دـناد و  لـالح  ار  اـم  نوخ  ددرگ و 

هک تسنآ  كرشم  نآ  كرـش  رفک و  هجو  و  تسا . قفانم  قساف  كرـشم و  رفاک  نیقیب  سک  نآ  دنک  ادیپ  دشاب  نیعمجأ  مهیلع  هَّللا  مالس 
تـسین نآب  ملاع  وا  تسا و  كرـشم  رفاـک و  مارکـالا  ّیبن  ماـّلع و  دـحاو  رمأ  فلاـخم  دومن و  یبتجم  لوسر  یلاـعت و  دزیا  مکح  فـالخ 

مالـسا و عیارـش  ذـخأ  هک  تسا  يدرم  مّوس - تسین . نآ  قیاقحب  ملاع  ناـیغط و  توادـع و  يور  زا  دـیامنیم  بهاو  يادـخ  ّبس  هچناـنچ 
دشاب و ام  تیالو  اب  اّما  دیامرف ، ّلج  ّزع و  ترـضحب  ملع  نآ  ّدر  دشاب  لکـشم  وا  رب  هچنآ  دیامن و  دندرک  فالتخا  نآ  رد  مانأ  هک  ماکحأ 

رود ام  هعفنملا  ریثک  تمدخ  فرـش  زا  لهاج و  درم  نیا  نوچ  دـنادن  هّقح  وه  امک  ار  ام  ّقح  دـشابن و  ام  توادـعب  نکیل  دـنکب  امب  ءادـتقا 
فیعض ملـسم  درم  نیا  سپ  دنادرگ ، رورـسم  دوخ  تلـصاوم  تّنج و  لوخدب  روفغم و  ار  وا  هانگ  هک  تسا  روفغ  ّبر  زا  دیما  ار  ام  تسا 
لـضف ساّبع و  نب  هَّللا  دبع  بلاط و   89 ص : ج3 ، جاجتحالا ، یبأ  نب  رفعج  نب  هَّللا  دـبع  زا  هّیربلا و  ماما  ترـضح  زا  هیواـعم  نوچ  تسا .

دبع مالّسلا و  امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  ترـضح  اّما  داد . ماعنا  زیاوج و  ناشیا  کی  ره  هب  مهرد  رازه  دص  درک  شوگ  نانخـس  نیا 
90 ص : ج3 ، جاجتحالا ، تفر . نوریب  هدومن  ناشیا  عادو  هاگنآ  داد ، مهرد  رازه  رازه  ار  رورس  هس  نیا  کی  ره  رفعج  نب  هَّللا 

نآب ریصقت  تبـسن  مانأ و  يأر  بجومب  هیواعم  اب  وا  هحلاصم  زا  دعب  هک  مانأ  عیمج  رب  مالّـسلا  هیلع  نسح  نینمؤملا  ریمأ  جاجتحا  نایب  رکذ 
دندومن تماما  تیالو و  ّقح  بلط  باب  رد  ترضح 

نآب ریصقت  تبـسن  مانأ و  يأر  بجومب  هیواعم  اب  وا  هحلاصم  زا  دعب  هک  مانأ  عیمج  رب  مالّـسلا  هیلع  نسح  نینمؤملا  ریمأ  جاجتحا  نایب  رکذ 
هیلع نسح  نایم  هحلاصم  زا  دـعب  هک  تسیورم  لوقنم و  یلالهلا  سیق  نب  میلـس  زا  دـندومن  تماما  تیالو و  ّقح  بلط  باـب  رد  ترـضح 

یلاعت دزیا  دمح  زا  سپ  تفر  ربنمب  تساخرب و  رورس  نآ  دوب  رضاح  اجنآ  رد  زین  هیواعم  هک  رـضحم  رد  يزور  هیواعم  هّیّحتلا و  مالّـسلا و 
حلص وا  اب  هک  متسناد  دوخ  سفن  زا  راوازـس  یلوأ و  تفالخب  ار  وا  نم  هک  تسنانچ  نامگ  ار  هیواعم  نامدرم  رـشعم  يا  تفگ : ورب  ءانث  و 

هک تسا  یلاعت  هَّللا  تاذ  هب  مسق  ارم  یبتجم و  لوسر  ناسل  رب  ادخ و  باتک  رد  منامدرمب  نامدرم  یلوأ  نم  دـیوگیم ، غورد  هیواعم  مدرک 
تکرب نیمز  ناسحا و  اطعا و  ناشیا  رب  ار  دوخ  تارطق  نامـسآ  هنیآ  ره  دـندومنیم  نم  تناعا  ترـصن و  تعباتم و  تعیابم و  نامدرم  رگا 
تیاغب ارت  نآ  رّوصت  هکلب  دوبن  رّسیم  تفالخ  رمأ  رد  عمط  ارم  زگره  دینادرگیم و  نایع  رهاظ و  ناشیا  رب  ار  دوخ   91 ص : ج3 ، جاجتحالا ،

: هک دومرف  همحّرلا  ّیبن  ترـضح  هچنانچ  تفریذپیمن . ناصقن  بارخ و  تیاغ  نیاب  ناشیا  ترخآ  رمأ  تّما و  راک  دوب و  رّـسعتم  رّذـعتم و 
وا دوب و  لاح  ملع و  لامک  رد  يدرم  لاجر  نآ  نایم  رد  هکنآ  لاح  دـننادرگ و  ضّوفم  تفرعمیب  لهاج  هب  دوخ  تیالو  رمأ  تّما  هاـگ  ره 
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تمآشب لمع  داسف  زا  هک  دـسر  یئاجب  هرخالاب  و  دراد ، لاوز  یتسپ و  هب  لـیم  ار  ناـشرما  لازی  ـال  هتـسویپ و  دـننادرگن  دوخ  رمأ  ّیلوتم  ار 
ناشیا همه  زا  لضفأ  ملعأ و  ّلج و  ّزع و  ّیبن  هک  ار  مالّسلا  هیلع  نوره  لیئارسا  ینب  هچنانچ  دنیامن . تب  تدابعب  تعجارم  هفیاط  نآ  لهج 
ناشیا میلک  یسوم  ترضح  تسا و  یلاعت  دزیا  ّیبن  هفیلخ و  نوره  هک  دنتسنادیم  هکنآ  لاح  دنتشادرب و  لجع  یگدنب  هویش  هتـشاذگ  دوب 

زا هکنآ  اـب  دـندرک  كرت  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  زین  تّما  نیا  هیواـعم  يا  دوب . هدومن  ترـضح  نآ  میرکت  میظعت و  نوره و  تعاـطاب  رمأ  ار 
هّیّحتلا هیلع  یسوم  دزن  رد  نوره  هلزنم  نم  دزن  رد  ارت  یلع  ای  هک  دومن  باطخ  ع )  ) نینمؤملا ریمأ  ترضحب  هک  دندوب  هدینـش  ص )  ) لوسر

زا ریغ  تسا  لصاح  تباث و  نم  دزن  رد  یلع  يا  وت  يارب  دوب و  تباث  ع )  ) یـسوم دزن  رد  نوره  يارب  هک  لامک  بتارم  ینعی  تسا  ءانّثلا  و 
بّجعت ياج  مدش  نیـشنهشوگ  نیعم  رـصان و  تّلق  زا  نم  هکنیا  و  يدوب . وت  نآ  دوبیم  رگا  دوب و  دهاوخن  يربمغیپ  نم  زا  دـعب  هک  تّوبن ،

دّیـس دصق  هیدرم  هفیاط  نآ  نوچ  دناوخیم  ملاع  يادخب  ار  دوخ  موق  مدرم و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هک  اریز  تسا 
زین ارم  رگا  دومنیمن ، رارف  راـغ  يوسب  زگره  تفاـییم  راـصنأ  ناوعأ و   92 ص : ج3 ، جاـجتحالا ، رگا  دومن و  راـغب  رارف  وا  دـندرک  هّیربلا 

هک دینادرگ  عّسوم  ردقب  نوره  رب  ار  تقو  یلاعت  هَّللا  ترـضح  هیواعم  ای  مدـشیمن . رای  تعیب  هحلاصمب  وت  اب  زگره  دوبیم  راصنأ  ناوعأ و 
هچنانچ دنرآ ، لتقب  ار  وا  هک  دوب  کیدزن  دندومن و  ّلج  ّزع و  ّیبن  نآ  لتق  هدارا  هک  دنتشاد  راوخ  فیعض و  ار  وا  یعونب  لیئارسا  ینب  موق 

هیلع ام  ربمغیپ  رب  تفاییمن و  نایغاط  نآ  رب  ناوعأ  نوره  الصأ  نآ و  رب  تسا  ّصن  ِینَنُوُلتْقَی  اوُداک  َو  ِینوُفَعْضَتْسا  َمْوَْقلا  َّنِإ  همیرک : هقیثو 
زا رارف  رب  سپ  تفاین  ناودع  لهأ  نآ  رب  ناوعأ  نامز  نآ  رد  نوچ  اریز  تخیرگ ، ترضح  نآ  هک  دینادرگ  عیسو  عونب  ار  تقو  زین  مالّسلا 

یگنت تعس  رد  زین  ام  دنتشاذگ  ار  ۀّیحّتلا  مالّسلا و  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریمأ  مردپ  ارم و  تّیوریب  تّما  نوچ  تفای . رارق  رارشأ  قافن و  لهأ 
دندش و ام  رازآ  عفد و  یپ  رد  هدومن  يدحأ  رهب  تعیب  اذه  عم  دشن  ام  راکددم  نیعم و  یـسک  چیه  هکلب  راصنأ  ناوعأ و  هک  اریز  میدـنام 

لامآ سفن و  یعاود  طّسوتب  لالـضا  فالخ و  نآ  رد  یـضعب  هک  دیدرگ  لاثتمالا  مزال  رمأ  هعدتبم  تّنـس  نیا  لاجر  امـش  نایم  رد  لاحلا 
رد ناهج  برغم  ات  قرشم  زا  امش  رگا  نامدرم  رشعم  يا  دندرگیمن . رب  لالض  داسف و  نآ  زا  الصأ  دندرگیم و  لاّهج  زا  رگید  یـضعب  عبات 

رون مردارب  نم و  ریغب  دـیرآ  تسدـب  نالوسر  ءایبنأ و  زا  یکی  نادـنزرف  زا  يدـنزرف  هک  دـیئامن  سّـسجت  صّحفت و  ناـسنا  عون  ینب  ناـیم 
زا ریدس  نب  نانح  زا  تفای . دیهاوخ  ّلج  ّزع و  ترـضح  زا  ار  دوخ  لمع  تشاداپ  هک  نیقیب  تفای  دـیهاوخن  نامّزلا  رخآ  لوسر  ناگهدـید 

مالّـسلا هیلع  یلع  نب  نسح  نیب  امیف  هحلاصم  نوچ  هک  تسیورم  لوقنم و  اصیقع  دیعـس  یبأ  زا  وا  شردـپ و  زا  میکح  نب  ریدـس  شردـپ 
رد عورـش  هدش  رـضاح  ناج  سنا و  دّیـس  نآ  تمدـخب  نامدرم  زا  یـضعب  دـش  عقاو  نایفـس  وبأ  نبا  هّیحّتلا و  93 و  ص : ج3 ، جاجتحالا ،

دینادیم هچ  امش  داب  امش  تحار  مکحی ، و  هک : دومرف  ع )  ) ماما نآ  دندومن  نایفس  یبأ  نبا  اب  ناشیا  هحلاصم  هطساوب  ترـضح  نآ  تمالم 
هطساوب لمع  نیا  نم  هک  تسا  مسق  ارم  ملاع  يادخب  هَّللا  و  متسناد . راوازـس  وکین و  هچ  يارب  رارـشأ  اب  هحلاصم  راک و  نیا  رایتخا  نم  هک 

ماما نم  هک  تسا  ربخم  علّطم و  ربخ  اـب  ملاـع و  وا  دـیامن  بورغ  عولط و  وا  رب  باـتفآ  هچنآ  زا  دـینادب  مدرک  مدوخ  نایعیـش  یبوخ  ریخ و 
نبا ای  معن  دـنتفگ : تعامج  نآ  ص .)  ) هَّللا لوسر  مّدـج  ّصنب  متّنج  ناوج  ود  نآ  زا  یکی  نم  متّما و  ریاـس  رب  امـش و  رب  هعاّـطلا  ضرتفم 
ریـس رد  ع )  ) یـسوم هک  ماگنه  رد  ع )  ) رـضخ هک  دـینادیمن  امـش  اـیآ  هک : دومرف  ع )  ) نسح ماـما  ترـضح  تسا . نینچ  ص )  ) هَّللا لوسر 
هیلع رضخ  رادرک  نیا  تشاذگن  راعتـسم  تایح  نآ  رب  مالغ  تشاد و  رارقرب  راوید  تسکـش و  ار  یتشک  نوچ  دوب  قیفر  بحاصم و  قیرط 
نوچ ع )  ) رـضخ زا  رمأ  نیا  اّما  دوبن  راکـشآ  رهاظ و  وا  رب  راـک  نیا  تمکح  هک  اریز  دوب  راوشد  بعـص و  تیاـغب  ع )  ) یـسوم رب  مالّـسلا 

هّیربلا ۀّمئأ  ام  هعیفر  هلـسلس  زا  يدحأ  چیه  هک  دینادیمن  اّما  دوب . راّفغ  دزیا  راتخم  باطتـسم و  نآ  اذـهل  دوب  باوص  تمکح و  رب  لمتـشم 
يامد نقح  ناشیا و  ضرع  سفن و  هطـساو  هب  تسا  مّتحتم  ضرف  مزال و  بجاو و  وا  رب  وا  نامز  هیغاط  تعیب  وا  ندرگ  رب  هکنآ  اـّلا  تسین 

نآ رب  هکنیا  دراذـگن و  اهنت  ار  ترـضح  نآ  دراذـگ و  زامن  وا  رـس  بقع  رد  ص )  ) هَّللا حور  یـسیع  هک  ص )  ) دّـمحم لآ  میاق  ّالا  نایعیش 
یفخم و ترـضح  نآ  تدالو  ّلج  94 و  ص : ج3 ، جاجتحالا ، ّزع  ترـضح  هک  تسنآ  ببـس  دنک  تعیب  هک  تسین  بجاو  ع )  ) ترـضح

رـسپ هک  ع )  ) نیـسح مردارب  دالوأ  زا  مهن  نآ  هک  یتقو  دوبن  رگید  تعیب  وا  ندرگ  رب  ات  دینادرگ  دـنهاوخ  یفتخم  ار  ناشیا  كرابم  نخس 
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نوچیب مکحب  نوچ  دنادرگ و  لیوط  تبیغ  ماّیأ  رد  ار  لیمج  لوسر  ریابن  هدبز  نآ  رمع  لیلج  ّبر  ترضح  دیآ و  نوریب  تسا  مامالا  دّیس 
رهاـظ دوب و  لاـس  لـهچ  ّنس  زا  رتمک  ناوج  تروصب  ار  ص )  ) دّـمحم لآ  میاـق  نآ  دـحاو  دزیا  دـسر  ترـضح  نآ  جورخ  روهظ و  تقو 

: هک تسیرورم  لوقنم و  ینهجلا  بهو  نب  دیز  زا  تسا . مکاح  رداق و  زیچ  همه  رب  ملاع  يادخ  هک  ددرگ  رهاظ  مدرم  رب  هکنآ  ات  دـنادرگ 
نآ همیخب  هک  دیسر  یئاجب  راک  دندومن و  وا  نعاطم  رد  عورش  مدرم  نیادم  رد  دومن  هیواعم  اب  هحلاصم  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  نوچ 
نم رثأ  نآ  رد  دیدرگ  لولم  عّجوتم و  لوهج  نآ  تکرح  زا  ع )  ) نسحلا دّمحم  یبأ  نمتؤملا  ماما - ترـضح  دندرک ، تراغ  هتخیر  رورس 

باب نآ  رد  دنرّیحت  امک  رد  هیواعم  اب  امش  هحلاصم  زا  مدرم  رورس  دّیس و  يا  متفگ : متشگ  رختفم  فّرشم و  رشبلا  دّیس  طبس  نآ  تمدخب 
ترـضح ناگدنب  زا  يدحأ  چـیه  رب  دـیدرگ و  امـش  باطتـسم  راتخم و  نآ  هک  دـیتسناد  باوث  بجوم  ار  رمأ  نآ  باوص  ببـس  هچب  امش 

زا رتهب  رایـسب  رایـسب  دوخب  تبـسن  ار  هیواعم  نم  هک  هَّللا  و  هک : دومرف  ترـضح  نآ  تسین ؟ دیدپ  رهاظ و  حلـص  رایتخا  هجو  دیجم  نمیهم 
تفرعم تفص  زا  جراخ  يارآ  هرس  شورف و  وج  يامن  مدنگ  عمج  نیا  هک  اریز  مدید  دننم  هعیش  هک  تسنآ  ناشیا  نامگ  هک  تعامج  نیا 

هَّللا 95 و  ص : ج3 ، جاجتحالا ، دـندرب . جاهتبا  تّرـسم و  لامک  اب  بهنب  ارم  لاقثأ  جارات و  تراغب و  ارم  لام  هدومن  نم  لتق  هدارا  شوه  و 
زا تسا  رتهب  دننام  نومأم  متیب  لها  نوقحم و  نم  نوخ  هک  میامن  لاعفأ  لاوقأ و  رد  نامیپ  دهع و  ذخأ  هیواعم  زا  نم  لاح  نیا  رد  رگا  هک 
هک هَّللا  و  دنامن . نوقحم  ناشیا  يامد  نوبز و  عیاض و  نم  هعبت  زا  یضعب  تیب و  لها  هتشگ  هتشک  نمتؤمان  یعمج  نیا  تسد  رد  نم  هکنآ 
رمأ نیا  نیعم  رـصان و  ّتلق  هطـساوب  نم  رگا  هَّللا  سپ و  دـیدومنیم . هیواـعم  میلـست  هتفرگ  مقلحب  هـنیآ  ره  مدرکیم  هلباـقم  هیواـعم  اـب  رگا 

ریـسا نم  لاح  نآ  رد  دنراذگ  اهنت  تعامج  نیا  ارم  هک  تسنآ  زا  رتهب  مراذگ  قلخ  قلاخ و  شیپ  رد  زیزع  ار  دوخ  مراد و  مّلـسم  هیواعمب 
نوچ تشادـن  ریـصقت  نآ  لعف  رد  دوب  نکمم  وا  يّدـعت  داـسف و  تسد  زا  هچنآ  تشاذـگیم و  اـم  هدرم  هدـنز و  رب  ّتنم  تحت  رد  مناـم و 

ار هحلاـصم  قیرط  اذـهل  تشادـن  هفیاـط  نآ  زا  تناـعا  ترـصن و  دـیما  هجو  چـیهب  تشاد و  مارـصنا  هجو  نادـب  ماـئل  نیا  ماـجرفان  لاوحأ 
ع)  ) نسح ماما  ترـضح  دـیتشاذگ . نابـشیب  همر  لثم  ار  دوخ  هعیـش  امـش  ص )  ) هَّللا لوسر  نبا  اـی  متفگ : نم  هک : دـیوگ  دـیز  تشادرب .
هک یسک  زا  دوب  هدیسر  نمب  رمأ  نیا  تقیقح  هک  مدرک  نآ  هطساوب  راک  نیا  رایتخا  نم  هک  هَّللا  منک و  هچ  نم  هنیهج  ردارب  يا  هک : دومرف 

یئامنیم یلاحـشوخ  ایآ  نسح  ای  تفگ : دید  ناداش  حرف و  ارم  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریمأ  ترـضح  يزور  هک  اریز  دوب ، هقثو  لوقلا  حـیحص 
نآ رد  دـشاب  لاونم  تّیفیک و  هچب  وت  لاح  رب  دوب و  دـهاوخ  نوزوم  ناونع  هچب  تعاضوا  نوچ و  تلاـح  ینیب  لوتقم  ار  تردـپ  هک  یتقو 

ددرگن رپ  زگره  بورـشم  موعطم و  زا  شاهدـعم  هک  موقلحلا  عساو  یـصخش  نآ  ریما  دـیدرگ و  تفـالخ  رمأ  نیا  ّیلوتم  هّیما  ونب  هک  لاـح 
یسک زین  نیمز  رد  ددرگن و  ترصن  هب  يدحأ  چیه  نامسآ  رد  ار  وا  دریمب و  دوشن و  ریس  دیامن  لکأ  دنچ  ره  96 و  ص : ج3 ، جاجتحالا ،

هب نّنستم  وا  دشک و  لوطب  شکلم  دنیزگ و  دابع  ریاس  دوخ و  يارب  نیئآ  نید و  ددرگ و  مکاح  ملاع  برغ  قرش و  رب  وا  دریذپن و  وا  رذع 
لوسر تّنـس  ّقح و  ددرگ و  لالـضا  سفن و  یعاود  لامآ و  یناما و  قفو  رب  لادتعا  زا  جراخ  ياهتعدبب  عرتخم  لالـض و  عدـب و  ياهتّنس 

رد لیلذ و  نمؤم  وا  کلم  رد  دیامرف ، عنم  نآ  زا  ار  ّقح  بحاص  دیامن و  میـسقت  دوخ  تیالو  لهأب  ار  مدرم  لام  دناریم و  ار  قداص  (ص )
لوخ ار  ناـّنم  يادـخ  ناگدـنب  لود و  شدوخ  ناوعأ  راـصنأ و  ناـیم  رد  ار  لاـم  تسا و  لـیلج  يوق و  قساـف  ره  شتموکح  تّیناـطلس و 
نعل و  ددرگ ، سّـسؤم  رهاظ و  لطاب  سردـنم و  ّقح  رمأ  شتنطلـس  ماّیأ  رد  و  دزاس . طرخنم  دوخ  ءاما  دـیبع و  کلـس  رد  ینعی  دـنادرگ ،
ماهم نآ  دیامن و  تناعا  دشاب  وا  لطاب  تالاوم  رب  هک  ره  دـیامرف و  دـشاب  نآ  بلاط  ّقح و  دـصاق  هک  یـسک  لتق  دـیامن و  ءایقتأ  احلص و 

تّدـش و زا  ّولمم  هک  نامّزلا  رخآ  رد  نانتما  ناسحا و  يور  زا  ماـّلع  يادـخ  ترـضح  هکنآ  اـت  دوب ، دـهاوخ  مادتـسم  ماـیق  رب  جـهن  نیمهب 
هکئالم هب  دنادرگ  يّوقم  دّیؤم و  ّیلعلا  ّبر  ترـضح  ار  وا  دـنادرگ و  ناقلخب  ثوعبم  ار  نامدرم  زا  یکی  دـشاب  نایغط  لهج و  نایـصع و 

نیمز رب  ار  وا  و  دـهد ، ترـصن  ناقلخب  ناوارف  تازجعم  و  ناشن ، تاـیآب و  مارتحـالا و  يوذ  راـصنأب  دزاـس  رّفظم  روصنم و  ماـظع و  مارک 
طسقب و دزاس و  ّولمم  روغ  لدعب و  ار  نیمز  و  دناسر . وا  تشاداپ  وا  زجب  تّیهارک  ربجب و  ای  تبغر  عوطب و  ار  یـسک  ره  ات  دـنادرگ  رهاظ 

نآب مّلظت  هک  یـسک  ره  ناهج  برغم  ات  قرـشم  زا  نآ  لوط  دالب و  ضرع  دزادرپ  یه  امک  ءایـشأ  تقیقحب  روهـشم  رهاـظ و  ناـهرب  رون و 
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ّالا دنامن  رفاک  برغم  ات  قرشم  زا  دیامرف و  فاصنا   97 ص : ج3 ، جاجتحالا ، و  لدع ، يور  زا  ملظ  زا  مولظم  نآ  فاصتنا  دیامن  ترـضح 
ترـضح نآ  نیئآ  نـید و  زا  یـسک  الـصأ  ددرگ و  حـلاص  هـکنآ  رگم  دـنامن  چـیه  دـیآ و  رد  نیـضرألا  یف  هَّللا  ّیلو  نآ  نـید  رد  هـکنآ 

تکرب نامز  نآ  رد  نامـسآ  دنریگ و  مارآ  ماقم  کی  رد  دنیامن و  هحلاصم  رورـس  نآ  مایأ  رد  رگید  کی  اب  ماد  دد و  عابـس و  ددرگنرب و 
نآ ددرگن و  ناهنپ  یفخم و  مالّـسلا  مهیلع  نیموصعملا  ۀّـمئأ  هصالخ  نآ  رب  مامّتلاب  جـنگ  دـنادرگ و  رهاظ  ار  تابن  نیمز  لزنم و  ار  دوخ 

زجعم مالک  دبای و  رد  شماّیا  هک  ار  یسک  یبوط  ددرگ و  رادتقاب  مکاح  کلام و  لاعتم  رداق  مکحب  لاس  لهچ  ار  نیقفاخ  نیب  ات  ترضح 
: هک دیوگیم  ام  نارای  زا  یکی  هک  دنک  تیاور  دعج  یبأ  نب  ملاس  زا  وا  شمعأ و  زا  یصخش  دیامن . ءاغـصا  یّقلت و  اضر  عمـسب  ار  وا  ماظن 
ام ندرگ  وت  هَّللا  لوسر  نب  ای  هک : متفگ  هتفر  نمز  هصالخ  نآ  تمدـخ  هب  ع )  ) نسحلا دّـمحم  یبأ  هیواعم و  نیب  امیف  هحلاصم  زا  دـعب  نم 

ّلضم نآ  اب  امـش  حلـص  نیا  دیامن و  عنم  نیا  زا  ار  امـش  هک  دوبن  درم  وت  اب  ایآ  يدینادرگ . لیلدیب  ياههدنب  ار  ام  یمامت  لیلذ و  ار  نایعیش 
مدومنن واب  رمأ  میلست  نم  هک  هَّللا  و  هک : دومرف  يرولا  ماما  نآ  ءانثا  نآ  رد  يدومن ؟ هیغاط  نآب  تفالخ  رمأ  میلست  هک  دوب  هجو  هچب  ّیعد 

و مراد . راصنأ  ناوعأ و  هار  رد  راظتنا  مشچ  مدش و  یـضار  هحلاصم  هب  نامه  هطـساوب  متفاین  راک  نیا  يارب  ناوعأ  راصنأ و  نوچ  هکنآ  ّالا 
ترـضح هکنآ  ات  مدرکیم  رازراک  هلتاـقم و  وا  اـب  راـهن  لـیل و  تاـعاس  یماـمت  رد  متفاـییم  راـک  نیا  مارـصنا  يارب  راکددـم  نیعم و  رگا 

منادیم مدرک و  هفوک  لهأ  هبرجت  نوچ  نم  نکل   98 ص : ج3 ، جاجتحالا ، دهد . رارق  دنـسپ و  هچب  راسکاخ  نآ  نم و  نیب  ناّنم  راگدرورپ 
ماجنا مارصنا و  دیما  ناشیا  زا  الـصأ  هک  نم  راک  صوصخ  دسرن  يراگزاس  حالف و  يراگتـسر و  حالـصب و  تعامج  نآ  زا  رمأ  چیه  هک 

رابتعا و ار  ماجرفان  عمج  نآ  لعف  لوق و  اـفو و  وج  کـی  اـیند  هعرزم  رد  ار  ناـشیا  هک  یتسردـب  تسین . ماـئل  نآ  تدـیقع  داـسف  هطـساوب 
ام رب  ناشیا  ياهریـشمش  هکنآ  لاح  تسا و  امـش  دزن  رد  ام  ياهلد  هک  دـنیوگ  امب  تسفازگ و  فـالتخا و  ناـشیا  هویـش  تسین و  یئاـنتعا 
نآ رد  دش  ناور  نمتؤملا  ماما  نآ  كرابم  قلح  زا  نوخ  هک  دوب  نخس  رد  نم  اب  ترـضح  نآ  هک  دیوگ : شمعأ  تسا . ادیوه  روهـشم و 

ای متفگ : نم  سپ  دیدرگ . نآ  زا  نابل  تشط  نآ  هک  دمآ  نوخ  نادنچ  ناشیا  نوردـنا  زا  دـندروآ  رـضاح  تشط  نوچ  دـیبلط  تشط  ءانثأ 
نم رگجب  لاـحلا  نآ  هدـیناروخ و  رهز  ارم  هیغاـط  نیا  یلب  دومرف : تسه ؟ يدـنزگ  امـش  اـب  اـیآ  تسا ؟ اـجک  زا  نوخ  نیا  هَّللا  لوـسر  نب 
ارم هبترم  ود  هک : دومرف  ترضح  نآ  یئامنیم ؟ نآ  يوادت  ایآ  هَّللا  لوسر  نبا  ای  متفگ : ینیبیم . هچنانچ  دیآیم  ّلحم  نآ  زا  نیا  هدیسر و 

بوتکم مور  کلم  دزن  تباتک  همدمد  نوسفاب و  هیواعم  مباییمن . اود  جالع و  ار  رهز  نیا  لاحلا  تسا  مّیـس  هبترم  نیا  دـندیناروخ و  رهز 
رد هک  دـیامنیم  موقرم  موشیم  هیواعم  دزنب  مور  کلم  دراد . لاسرا  لاّتق  ّمس  زا  هبرـش  کی  دـیامنیم  ساـمتلا  لاؤس و  دـنادرگیم و  موقرم  و 
وا  99 ص : ج3 ، جاجتحالا ، لتق  رب  ار  ریغ  دـیامنن  لادـج  هبراحم و  لاتق و  گنج و  ام  اب  هک  یـسک  هک  تسین  اور  زیاج و  اـم  نیئآ  نید و 
عفد درم  نآ  دوب و  هدرک  جورخ  هماهت  ضرأب  شردپ  تسا  یـسک  رـسپ  نخـس  نیا  هک  دینادرگ  بوتکم  وا  دزنب  هیواعم  زاب  میئامن . تناعا 

وا ررض  رپ  ّرش  زا  ار  ناّنم  يادخ  ناگدنب  و  مناتسب ، رهزب  ار  وا  ناج  ناهنپ  مراد  هدارا  نم  دیامنیم و  ردپ  کلم  يوعد  وا  رـسپ  لاحلا  دش و 
هدـینادرگ بوحـصم  فحت  بوغرم و  يایادـه  بوتکم  نآ  اب  و  دـنبای . تحارتسا  حرف و  دالب  لهأ  تحار و  داـبع  اـت  منادرگ  صلختـسم 

هیواعم و  تشاد . لوسرم  هّیفخب  ار  هّیمـس  تبرـش  نیا  هیواعم  يارب  ناشیا  دزنب  ناغمرا  فحت و  لوصو  زا  دـعب  موّرلا  کـلم  تشاد  لاـسرا 
دوهعم و تاشزاون  تادّقفت و  دیون  ار  وا  دناروخ و  امب  هک  داتسرف  یـسک  دزن  هب  دوخ  دمتعم  بوحـصمب  ار  رهز  نآ  دیـسر  واب  رهز  نوچ 

دارمب شلتاق  دیسر و  تشرس  ربنع  تّنجب  هدش  دیهش  رهز  نامهب  ترضح  نآ  دیناسر و  ماجناب  ماهم  مارـصنا  زا  دعب  هک  دینادرگ  طورـشم 
هدعجب ار  رهز  هّیربلا  دّیس  طبس  نآ  لتق  هطساوب  هیدرم  هیواعم  هک  تسیورم  لوقنم و  حیحص  تیاور  یضعب  رد  و  دیـسرن . دوعوم  بلطم  و 

نسح دروخ  هب  رهز  نیا  نوچ  تفگ : دینادرگ و  دوعوم  دیزی  شرسپ  جیوزت  دیونب  ار  وا  داتسرف و  دوب  رورـس  نآ  هجوز  هک  ثعـشألا  تنب 
هیلع نسح  ماما  نوچیب  ترـضح  ّیلو  هنوعلم  نآ  نوچ  منادرگ . ناـهج  هکلم  هدروآ ، رد  دوخ  رـسپ  دـیزی  دـقعب  ارت  نم  یهد  ع )  ) یلع نب 

نم تفگ : تفر و  ماشب  هنوعلم  نآ  دینامارخ  يوأملا  تّنجب  تافو  زا  دعب  ار  دیمح  ّبر  ّیلو  رسپ  نآ  دیجم  دزیا  دیناروخ و  رهز  ار  مالّسلا 
دوخ دهع  طرـشب و  زین  وت  هک  دیاب  تست  نانتما  ناسحا و  تقو  لاحلا   100 ص : ج3 ، جاجتحالا ، مدومن  افو  مدرک  وت  اب  هک  طرـش  دهع و 
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نـسح لثمب  هک  ینز  یتسردب  وش ، رود  نم  شیپ  زا  تفگ : هیواعم  یئآ . نوریب  طرـش  رذن و  زا  تست  هّمذ  رد  هچنآ  هدـهع  زا  یئامن و  افو 
اب وت  هک  تسا  رهاظ  دوب و  ع )  ) نسح اب  بسن  مارکا  بسح و  فرـش و  هک  اریز  دومن  دـهاوخن  شزاس  مرـسپ  اب  نیقیب  دزاـسن  ع )  ) یلع نب 

. يزاس نیمز  نیفد  نیمز و  رب  ار  وا  يدوزب  يزاسیمن و  مه  مرـسپ  اب  ياهتخاس  لهاله  رهزب  ار  شراک  یتخاسن و  لاـعتم  لوسر  طبـس  نآ 
101 ص : ج3 ، جاجتحالا ،

تّما تفالخ  تّما و  باب  رد  باّطخلا  نب  رمع  رب  مالّسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسحلا  هَّللا  دبع  یبأ  نیمألا  دیهّشلا  ماما  جاجتحا  نایب  رکذ 

تّما تفالخ  تّما و  باب  رد  باّطخلا  نب  رمع  رب  مالّـسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسحلا  هَّللا  دـبع  یبأ  نیمألا  دیهّـشلا  ماـما  جاـجتحا  ناـیب  رکذ 
منانمؤمب یلوأ  نم  هک  دومن  نایب  نآ  ءانثأ  رد  دـناوخیم  هبطخ  بآمتلاسر  ترـضح  ربنم  رب  باّطخلا  نب  رمع  يزور  هک  تسیورم  لوقنم و 

فیرش عمسب  رمع  نخس  نیا  دوب و  رضاح  ربکأ  دزیا  لوسر  دجسم  هبحر  رد  ع )  ) نیسحلا هَّللا  دبع  یبأ  ترـضح  نوچ  ناشیا  ياهـسفن  زا 
بآم تّوبن  مردـپ  ربنم  زا  باتیب  وگغورد  يا  باّذـکلا  اهّیأ  دومرف : هدروآ  رمعب  كراـبم  يور  ترـضح  نآ  روفلا  یف  دیـسر  رورـس  نآ 

تـسار اّما  نم  ردپ  ربنم  هن  تست  ردـپ  ربنم  هک  ع )  ) یلع نب  نیـسح  ای  يرمعل  تفگ : رمع  وت . ردـپ  ربنم  هن  تسنم  ردـپ  ربنم  هک  يآ  زورف 
: دومرف ع )  ) نیـسح ماما   102 ص : ج3 ، جاـجتحالا ، تست ؟ مّلعم  یلع  تردـپ  اـیئوگ  یتفگ ، نمب  نخـس  نیا  هک  داد  میلعت  ارت  هک  يوگب 

نآ هنیآ  ره  هک  تسا  مسق  میاقب  رمعب و  يرمعل  مناسر  وتب  هک  دینادرگ  رومأم  وت  داقتعا  اب  هچنآ  باب  رد  يدومنیم  مردـپ  تعاطا  وت  رگا 
نآ هن  يدوبن  هَّللا  لوـسر  تعافـش  هلا و  تمحر  زا  رود  هارمگ و  نینچ  وـت  زگره  واـب و  يدـتهم  نم  يدوـب و  وـت  يداـه  یلاـعت  دزیا  ّیلو 

نیمأ لیئربج  هک  هّیربلا  لوسر  تّیصو  تّزعلا و  ّبر  رمأ  مکح و  بجومب  تسا  تعیب  همحّرلا  ّیبن  دهعب  تّما  یمامت  باقر  رب  ار  ترـضح 
باطتسم لوسر  رکنم  باّهو و  دزیا  باتک  رکنم  هکنآ  رگم  ددرگن  نآ  رکنم  رمع  يا  دش ؟ لزان  نیلـسرملا  دّیـس  نآب  نیملاعلا  ّبر  دزن  زا 

رب داب  لیو  دنرکنم . ناودع  لهج و  يور  زا  ناسلب  نکیل  دـننآ  قیاقحب  فقاو  دـهاش و  فراع و  ملاع و  نانج  لدـب و  نامدرم  یگمه  دوب 
عفاـش ص )  ) دّـمحمب تاـقالم  تماـیق  زور  رد  تفلاـخم  توادـع و  نیا  اـب  ناـشیا  هنوگچ  اّـما  ناـمّزلا  رخآ  لوسر  تیب  لـها  ّقح  نارکنم 

ای تفگ : رمع  باسح . زور  رد  باقّرلا  کلام  باذع  تّدـش  بآمتلاسر و  ترـضح  بضغ  ماود  زا  دومن  دـنناوت  نیّدـلا  موی  یف  نیعیطملا 
هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  وت  ّدج  باحصأ  نایعأ  مدرم و  نیـسح : يا  داب . ورب  یلاعت  يادخ  تنعل  تست  ردپ  ّقح  رکنم  هک  ره  نیـسح 
ار ام  هک  تقو  نآ  رد  تّما  رگا  مدوبن و  تفالخ  رمأ  یعدتـسم  لاح - تیادـب  رد  نم  ّالا  مدومن و  لوبق  زین  نم  دنتـشادرب  تراـماب  ارم  مّلس 

مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  میدرکیمن  تفلاخم  الصأ  میدرکیم و  تعاطا  ام  هنیآ  ره  دنتـشادیمرب  تماماب  ارت  ردپ  رگا  دندرک  تعاطا  تراماب 
وبأ وت  هکنآ  زا  رتشیپ  دـندینادرگ  دوخ  ریمأ  ارت  باحـصأ   103 ص : ج3 ، جاجتحالا ، و  مدرم ، زا  تعامج  مادـک  باّطخلا  نب  اـی  دومرف :

دّمحم لآ  ياـضر  ّیبن و  تصخر  تّجح و  ریغب  دـنادرگ  ناـمدرم  ریمأ  دوخ  زا  دـعب  ارت  وا  هکنآ  اـت  يدـینادرگ  ریمأ  دوخ  سفن  رب  ار  رکب 
امـش راک  نیا  هَّللا  تسا ال و  ص )  ) دّـمحم تیب  لها  ياضر  و  ص )  ) دّـمحم ياضر  امـش  ياضر  اـیآ  دـیدش . تفـالخ  رمأ  بکترم  (ص )

هک يدوب  ّقح  لاقم  مدرم  رب  ار  امش  رگا  هک  تسا  مسق  ملاع  يادخب  هَّللا  اما و  وا . لهأ  ترضح و  نآ  يارب  زا  تسا  طخس  اضر و  فالخ 
یّـضغت یّطخت و  ص )  ) دّـمحم لآ  باقر  رب  وت  زگره  دومرف  يدنتـسناوت  تناعا  نانمؤم  هک  يدوب  لـعف  دـندومنیم و  نآ  قیدـصت  قیـالخ 

لازنا و ناشیا  ناشیلاع  نأش  رد  هک  لاعتم  دزیا  باتک  هب  ینکیم ؟ تموکح  ناشیا  رب  یئاـمنیم و  دوعـص  ناـشیا  ربنم  رب  وت  لاـحلا  يدومنن .
هک باّـطخلا  نبا  يا  وت  اـصوصخ  ددرگن  عامتـسا  دّرجمب  نآ  لـیوأتب  ملاـع  عامـس  نآ و  مجع  هطـساوب  دوشیمن  هتخانـش  هک  دومن  لاـسرا 

لاؤس وت  زا  تست و  يازج  هچنآب  دهد  ازج  ارت  یلاعت  يادـخ  دـنايواسم  باوث  هانگ و  رد  بایترا  و  ههبـشیب ، وت  دزن  رد  باصم  یطخم و 
طبـس نآ  زا  تاملک  نیا  رمع  نوچ  هک : دیوگ  يوار  يدینادرگ . تّما  نایم  رد  ّتنـس  هک  ار  نآ  هکلب  يدومن  ثادحا  وت  هک  ار  نآ  دیامن 

دوخ باحـصأ  زا  رایـسب  یعمج  اب  دمآ و  دورف  بضغ  هودنا و  لامک  اب  برعلا  مجعلا و  ّیبن  ترـضح  ربنم  زا  دومن  عامتـسا  تانئاک  دـّیس 
زا دعب  دومن  بلط  لوتب  جوز  دزنب  لوخد  نذا  دیسر  ایاربلا  ماما  نآ  يارستلود  ردب  هک  یتقو  دیدرگ  راّرک  ردیح  نینمؤملا  ریمأ  هناخ  هناور 
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زا زورما  هچنآ  نسحلا  ابأ  ای   104 ص : ج3 ، جاجتحالا ، هک : دینادرگ  یلاعت  هَّللا  ّیلو  نآ  ياضتقا  ضیف  يأر  ضورعم  لوخد  نذا  لیصحت 
لذارأ و یمامت  دیـسرن  رکنم  رمأ  نینچ  ربمغیپ  دجـسم  رد  يدحأ  چیهب  دینادرگ  دنلب  نم  رب  زاوآ  هکنآ  زا  دیـسر  نمب  ع )  ) نیـسح ترـسپ 

رکذ رد  رمع  زونه  دـیناروش . نم  رب  ار  دجـسم  لهأ  عیمج  دـینادرگ و  عمج  نم  رـس  رب  شاحیا  لامک  اـب  ار  هنیدـم  لـهأ  یگمه  شاـبوا و 
نب ای  تکـسا  دومرف : تفـشآ و  رب  ناشیا  ماجرفان  مالک  عامتـسا  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  ماما  ترـضح  هک  دوب  رورـس  نآ  تیاکش 
نآ تفگ  رمعب  ریشبلا  دجسم  رد  ع )  ) نیسح ماما  هچنآ  تسا و  مانألا  دّیس  دالوأ  اب  مالک  نیا  لثم  مّلکت  تردق  هچ  ارت  ۀّیشبحلا  كاّهّـصلا 

روضح رد  رمع  يا  ارت  هک  اریز  تفگ ، تسار  ع )  ) نیسح مردارب  هک  دومرف : هاگنآ  تفگ . رمعب  ردیح  نینمؤملا  ریمأ  رـضحم  رد  ترـضح 
ماغطب و ار  هفیاط  نآ  نوچ  وت  دنشاب  نیلسرملا  دّیس  نید  لهأ  هک  عمج  نیا  رمع  يا  وت  اّما  تسین . اور  رشب  چیه  رب  مکح  ربمغیپ  طبـس  نآ 

تنعل ماغط ، شابوا  مائل و  لذارأ  زا  ّالا  دیسریمن  نآ  هک  يدوب  نآ  ندیسر  راوازس  هچنآ  يدیسرن  هک  هَّللا  اما و  يداد . تبـسن  ساّنلا  لذارأ 
. یماجرفان رمأ  نآ  رکف  رد  ماش  حبص و  رد  هک  تست  هویـش  نیا  دیامن و  مانأ  رب  يدحأ  رب  ماغط  صیرحت  و  ضیرحت ، هکنآ  رب  ماّلع  يادخ 
تّدشب و وش  نکاس  دّمحم  اب  ای  الهم  دومرف  مالّـسلا  هیلع  یلع - نینمؤملا  ریمأ  ترـضح  دیناسر  ماقم  نیاب  مالک  ع )  ) یلع نب  نسح  نوچ 

تـسین ناهایـس  گر  دنمجرا  دنزرف  يا  وت  رد  یبأ و  ّما و  فرط  زا  بسّنلا  میرک  وت  هک  اریز  وشم  رای  يدوبن  بّرقم  نآب  زگره  هک  بضغ 
ابأ ای  تفگ : رمع  تسین . ماـجناب  نسحتـسم و  وت  زا   105 ص : ج3 ، جاجتحالا ، مالک  رد  لیجعت  ارم و  نخـس  ونـشب  یتسین  بسحلا  میئل  و 

ناوتن دوخ  ریمـض  رد  تفالخ  تموکح و  ریغب  ار  رمأ  نآ  هک  دنیامنیم  نآ  دصق  و  دنرآ ، دوخ  رطاخ  رد  نآ  امـش  نارـسپ  نیا  ع )  ) نسحلا
يا دومرف : ع )  ) یلع نینمؤملا  ریمأ  ترـضح  دـنراد  تموکح  يوعد  تفالخ و  هب  تبغر  وت  نارـسپ  هکنآ  مـالک  ینعم  هصـالخ  دـینارذگ 

یسک ناشیا  زا  دننک  نآ  دصق  رگا  دنـشاب  رتکیدزن  بسح  بسن و  هب  ردقلا  لیلج  ربمغیپ  ترـضحب  رـسپ  ود  نیا  زا  هک  تسین  یـسک  رمع 
. دشاب یـضار  وت  زا  دـیآ  ناشیا  دـعب  ناشیا  زا  هکنآ  ات  نک  یـضار  ناشیا  ّقحب  ار  ناشیا  باّطخلا  نبا  ای  تسین . رتراوازـس  قیال و  رمأ  نآب 

نینمؤملا ریمأ  متسین ؟ دشاب  ناشیا  رطاخ  ّیـضرم  هک  رمأب  علّطم  هک  منادرگ  یـضار  ار  ناشیا  هنوگچ  نم  ع )  ) نینمؤملا ریمأ  ای  تفگ : رمع 
هچ نیا  نسحلا  ابأ  ای  تفگ : رمع  یئاـمن . تعجارم  تمادـن  هبوتب و  تیـصعم  تئیطخ و  نیزا  هک  تسنآ  ناـشیا  یئاـضر  دومرف : ع )  ) یلع

نیمز و لهأ  هاشداپ  ام  هک  اریز  دنیامنن  كولس  ترارح و  عون  نیا  كولم  نیطالس و  اب  هک  یئامن  بدأ  ار  دوخ  رـسپ  هک  دیاب  تسا  نخس 
ددرگ و یهالم  یهانم و  بکترم  دشاب و  یصاعم  لهأ  هک  میامن  بّدؤم  ار  یسک  نم  رمع  يا  دومرف : ع )  ) یلع میقولخم . یمامت  رب  ماّکح 

نآ زا  رتهب  بیدأ  نوچ  دشاب  وا  بّدؤم  ترـضح  نآ  یبتجم و  لوسر  دلاو  ار  وا  هکنآ  اّما  مسرت  وا  تکاله  ّتلز  زا  هک  میامن  بدأ  ار  نآ 
ّلقتسم و  106 ص : ج3 ، جاجتحالا ، رشبلا  دّیس  نآ  زا  ریخأ  نسحأ و  بدأب  اهنیا  ترـضح  نآ  زا  دعب  هک  نیقیب  تسین . بیجم  دزیا  بیبح 

مالّسلا هیلع  یلع  یـضترم  هک  تسناد  نوچ  هک : دیوگ  يوار  نادرگ . یـضار  ار  ناشیا  وت  باّطخلا  نب  رمع  يا  اّما  دش . دنهاوخن  لکتـسم 
راهظا ندمآ  زا  هیلع  ءانب  دشاب ، رشبلا  دّیس  طبس  ود  نآ  فرطب  ّقح  هک  رمأ  نیا  رد  اصوصخ  تشاذگ  دهاوخن  رمع  هطساوب  ار  رـسپ  فرط 

لاح نآ  رد  دیـسر . فوع  نب  نمحّرلا  دبع  ناّفع و  نب  نامثع  هب  هار  رد  هدمآ  نوریب  نوچ  دومرف . تعجارم  دوخ  نکـسمب  هدومن  تمادـن 
رمأ هرخألاب  هک  دیئامن  نایب  دیماجنا  لوطب  ناشیا  وت و  نایم  تّجح  هک  دـش  هدینـش  يدرک  هچ  مشاه  ینب  اب  صفح  ابأ  ای  تفگ : فوع  نبا 

. تسین وا  نادـنزرف  بلاـط و  یبأ  نبا  رب  تّجح  تردـق  ار  يدـحأ  چـیه  نمحّرلا  دـبع  يا  تفگ : رمع  دـیدرگ ؟ یهتنم  هتفاـی  تّیـشم  هچب 
رمع دنماجرفان . کشخ و  مالک  رد  ساّنلا  ریاس  مامت و  نیمـس و  تیاغب  نخـس  رد  هک  دنافانم  دـبع  ونب  رمع  يا  ناشیا  هک  تفگ : نامثع 

نآ رد  نامثع  ینکیم ؟ دوخ  قمحب  راختفا  وت  لاحلا  ایآ  دومن  مناوتیمن  نآ  دادعت  مدید  وت  زا  هک  لقع  تّفخ  قمح و  نم  نامثع  يا  تفگ :
ای تفگ : هاگنآ  درک . رود  دوخ  دزن  زا  تسد  تسـشنب و  نآ  زا  دـعب  دیـشک  شیپب  تفرگب و  مکحم  رمع  نابیرگ  درک و  زارد  تسد  لاح 

. تسا راکـشآ  راـهّنلا و  هعئار  یف  سمّـشلاک  هفیاـط  نیا  تامّدـقم  مـتفگ  تعاـمج  نـیا  باـب  رد  هچنآـب  يرکنم  وـت  اـیئوگ  باّـطخلا  نـب 
، هدمآ نایم  رد  دیدرگ  یهتنم  همصاخم  هعزانم و  هب  تامّدقم  ناشیا  نایم  هک  دید  نوچ  فوع  نب  نمحّرلا  دبع   107 ص : ج3 ، جاجتحالا ،

108 ص : ج3 ، جاجتحالا ، دومن . لزنم  هب  تعجارم  دندوب  وا  قیفر  هک  موق  اب  رمع  دینادرگ  ادج  رگید  کی  زا  ار  ناشیا  و 
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هیواعم رب  وا  ماخف  مارک  دالوا  و  ع )  ) نینمؤملا ریمأ  ترضح  بقانم  رکذب  مالّسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  ماما  ترضح  جاجتحا  نایب  رکذ 

هراشا

ام هیواعم  رب  وا  ماخف  مارک  دالوا  و  ع )  ) نینمؤملا ریمأ  ترضح  بقانم  رکذب  مالّسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ماما  ترـضح  جاجتحا  نایب  رکذ 
ترضح نآ  هعیش  لتق  دیامن و  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  نعل  هک  دومن  مانألا  دّیس  طبـس  نآ  رمأ  هک  ماگنه  رد  ماّلعلا  کلملا  نم  ّقحتـسی 
یلالهلا سیق  نب  میلـس  زا  دنرآ  لیتقت  رب  ار  وا  دـنک  تیاور  ثیدـح و  مالّـسلا  هیلع  یلع  لیاضف  زا  هک  یـسک  ره  هک  درک  مکح  دومرف و 

دّیس هنیدم  هناور  ماقم  نآ  نایعأ  اب  ماش  زا  مارحلا  هَّللا  تیب  ّجح  دصقب  دوخ  تفالخ  مایأ  رد  نایفـس  یبأ  نب  هیواعم  هک  تسیورم  لوقنم و 
زاب شیپ  هک  تعامج  نآ  رد  هیواعم  نوچ  دندومن ، ّلضم  نآ  لابقتسا  ّلحم  نآ  هنکس  دیـسر  مالّـسلا  راد  نآ  یلاوحب  نوچ  دیدرگ ، مانألا 
ارم هک  هدمآ  شیپ  راک  هچ  ار  راصنأ  هک : دیسرپ  دومن  لوزن  هنیدم  رهشب  هک  یتقو  اذهل  دیسرن  وا  رظنب  یسک  شیرق  زا  درک  رظن  دندرک  وا 

جاتحم و تیاغب  راصنأ  نوچ  هک  تفگ : یـصخش  دـندوبن ؟ نم  مودـق  رب   109 ص : ج3 ، جاجتحالا ، ربخم  علّطم و  رگم  دـندومنن  لابقتـسا 
امرخ هک  نارتش  تفگ : هیواعم  دومن . امـش  لابقتـسا  دنتـسناوتن  هیلع  ءانب  دوبن  رادرب  راب  ّباود و  ار  ناشیا  دـنرازآ و  رقف و  رد  راـب و  لاـیع 
دوب راصنأ  دّیس  هک  هدابع  نب  دعس  نب  سیق  دندرکیم ؟ ام  لابقتسا  هدش  راوس  نارتش  نآ  رب  تبسن  ات  دش  هچ  دنهدیم  بآ  ار  دوخ  ياهنانس 

وت و رورـس  نآ  هک  رثأ  نآ  رد  میدوب  رـشبلا  دّیـس  تمدـخ  رد  هک  رگید  ياهگنج  دـحأ و  ردـب و  گنج  زور  رد  ار  دوخ  نارتش  ام  تفگ :
نارتش لاح  نآ  رد  دیدوب  هراک  امش  دومن و  راّفغ  يادخ  رمأ  راهظا  هدروآ و  لاعتم  دزیا  تعاطا  مالس و  اب  لادج  لاتق و  برضب  ار  تردپ 
هیواعم ای  تفگ : سیق  دیدرگ . شوماخ  تکاس و  دینش  مالک  نیا  نوچ  هیواعم  تسین . لام  تردق و  ار  ام  لاحلا  دیدرک  انف  ار  ام  نابـسا  و 

وا رثأ  رب  رواد  دزیا  لوسر  نآ  زا  دـعب  نامه  هک  دومن ، رّرقم  دـهع  امـش  ام و  اب  رورـس  نآ  تایح  ماّیأ  رد  ردـقلا  لیلج  ربمغیپ  ترـضح  هن 
ربص رازآ  دیادش و  رب  هک  دومن  رمأ  مکح و  ار  ام  ردـقلا  لیلج  ّیبن  نآ  تفگ : سیق  دومن ؟ رمأ  هچب  ارت  نآ  زا  سپ  تفگ : هیواعم  میـشاب ؟

و دـیدرگ . فّرـشم  ترـضح  نآ  تاقالم  فرـشب  هک  ماگنه  ات  دـینک  ربص  زین  امـش  تفگ : هیواعم  میئامرف . وا  تاقالم  ات  میئامن  راـیتخا  ار 
ار تعامج  نآ  دوب  رضاح  رضحم  نآ   110 ص : ج3 ، جاجتحالا ، رد  ساّبع  نبا  هک  شیرق  زا  دیسر  یعمجب  تشذگ  اجنآ  زا  هیواعم  نوچ 

هدـیدرگ ّریحتم  لزلزتم و  تیاغب  لاح  نآ  تدـهاشم  زا  دـعب  هیواعم  ساّبع . نبا  ّالا  دنتـساخرب  عضاوت  هب  یگمه  داتفا  هیواـعمب  مشچ  نوچ 
دـش عقاو  نیّفـص  گنج  رد  امـش  ام و  نایم  هک  هلتاقم  نامه  ایئوگ  دمآ  عنام  هچ  نم  يارب  عضاوت  زا  ارت  ع )  ) ساّبع نب  هَّللا  دـبع  ای  تفگ :
دبع دیدرک . دیهـش  امولظم  ار  نامثع  نم  ّمع  نبا  امـش  هک  مدرک  گنج  ساّبع  نبا  ای  نآ  هطـساو  هب  امـش  اب  نم  دـیتشاد و  روظنم  ار  نامه 
رفاک ار  باّطخلا  نب  رمع  تفگ : هیواعم  دشاب . هدـش  لوتقم  امولظم  زین  باّطخلا  نب  رمع  سپ  هیواعم  ای  تفگ : مالّـسلا  هیلع  ساّبع  نب  هَّللا 

هاگ ره  تفگ : ساّبع  نبا  دنتـشک . ناناملـسم  ار  وا  تفگ : هیواعم  دـینادرگ ؟ لوتقم  هک  ار  نامثع  سپ  تفگ : ساّبع  نبا  دـینادرگ . لوتقم 
. دشاب ضحدأ  رهظأ و  وت  تّجح  عفر  يارب  نیا  دنشاب و  هتسناد  نآ  ّقحتسم  عرش  رمأ  هطساو  هب  ار  وا  هک  تسا  مزال  دنتشک  ار  وا  ناناملسم 

مامّتلاب ّلاحم  نآ  نایلاو  ماّکحب و  ماکحأ  تاباتک و  قارع  زاجح و  رد  قافآ و  فانکأ و  رد  امـش  ریـصقت  ضوع  رد  زین  نم  تفگ : هیواعم 
وا تیب  لها  و  ع )  ) یلع بقانم  رکذ  زا  ار  داشلد  هتـسخ و  دازآ و  هدنب و  فیعـض و  يوق و  فیرـش و  عیـضو و  زا  ار  ناشیا  مدومن و  یملق 

مالک توالت  زا  ار  ام  هیواعم  ای  تفگ : ساّبع  نب  هَّللا  دبع  تفای . یهاوخ  رازآ  ّالا  يرادـهاگن و  ار  دوخ  ناسل  زین  وت  هک  دـیاب  مدومرف  یهن 
مالک تایآ  ریـسفت  لیوأت و  زا  ار  ام  ایآ  تفگ : ساـّبع  نبا  هن  تفگ : هیواـعم  یئاـمنیم ؟ عنم   111 ص : ج3 ، جاجتحالا ، یهن و  ماـّلع  دزیا 
یلاعت دزیا  هک  دیامنن  لاؤس  ام  زا  یسک  اّما  میئامن  تایآ  توالت  ام  سپ  تفگ : ساّبع  نبا  یلب  تفگ : هیواعم  یئامرفیم ؟ عنم  ریـصب  عیمس 

ام رب  ار  مادـک  رمأ  ود  نیا  زا  امـش  هیواعم  يا  تفگ : ساّبع  نبا  یلب  تفگ : هیواـعم  هدومن ؟ ینعم  هچ  هدارا  هتـساوخ و  زیچ  هچ  هیآ  نیا  زا 
نایب نخـس  نآ  ریـسفت  ینعم و  زا  اّما  دیئامن ، نآب  لمع  تفگ : هیواعم  ار . نآب  لمع  ای  ار  نآرق  توالت  تئارق و  دینادرگیم  رّرقم  و  بجاو ،

زا يدحأ  چـیه  ناکما  تردـق و  ّزیح  رد  نآ  قیلی  یغبنی و  امک  هب  لمع  دوشن  نایب  نآرق  لیوأت  قیاقح  هاگ  ره  تفگ : ساّبع  نبا  دـیئامنم .
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ار نآرق  هک  دومن  دیاب  یسک  نآ  زا  نآرق  لیوأت  زا  لاؤس  تفگ : خیبوت  هیانک و  عیرقت و  يور  زا  هیواعم  هاگنآ  سپ  تسین . ناسنا  عون  ینب 
ام سپ  دومن  لاسرا  لازنا و  ام - تیب  لها  رب  ار  نآرق  هیواعم  يا  لاعتم  يادـخ  تفگ : ساّبع  نبا  دـشاب . هتفرگن  ارف  وت  تیب  لها  زا  وت و  زا 

مزال نآرق  رد  هچنآب  ماّلع  دزیا  تدابع  یگدـنب و  زا  ار  ام  وت  هیواعم  ای  میئامن . لاؤس  میلعت و  نایفـس  وبأ  لآ  زا  ار  نآرق  نیا  لیوأت  قیاـقح 
بادآ قیرط  ءایـشأ و  تمرح  لالح و  زا  لاؤس  تّما  رگا  یئامنیم ، ماربا  یهن و  مارح  لالح و  زا  تسا   112 ص : ج3 ، جاجتحالا ، ناعذالا 
قیقحت نآرق  زا  هتـسناد  قیلی  یغبنی و  امک  ار  اهنآ  دنیامنن و  تسنآب  ایارب  همه  داشرا  تیاده و  هک  نآرق  زا  یلاعت  بجاو  ترـضح  تدابع 

دنهاوخن راتخم  هدیدنـسپ و  یگدنب  ار  راّفغ  دحاو  دومن و  دنناوتن  تسا  راوازـس  قیال و  هک  جهن  رب  نیملاعلا  ّبر  شتـسرپ  نیقیب  دـنیامرفن 
تّما یمامت  ترخآ  ایند و  تکاله  ثعاـب  نآ  درک و  دـنهاوخ  راکـشآ  رایـسب و  فـالتخا  راـگدرورپ  تداـبع  رد  نآ  نیا و  رب  هکلب  درک 

رد ناّنم  دزیا  هچنآ  نکیل  دـنیامرف  نآ  لیوأت  ریـسفت و  دـنیامن و  نآرق  تءارق  توالت و  هک  دـیاب  ساّبع  نب  ای  تفگ : هیواعم  دـش . دـهاوخ 
هچنآ اّما  دینکم . نامدرم  نایم  رد  تیاورب  روهشم  ار  نآ  دومن  نامـسآ  زا  لاسرا  لازنا و  نامّزلا  رخآ  لوسر  تیب  لهأ  امـش  نأش  رد  نآرق 

دالوأ و ّقح  رد  ار  امش  هچ  رگا  نایفس  یبأ  نبا  يا  تفگ : ساّبع  نبا  تسین . عنام  دینادرگ  رگا  روهـشم  روکذم و  دشن  لزان  امـش  ّقح  رد 
نایع حـضاو و  رگید  یعونب  نآرق  رد  ناحبـس  نمیهم  ترـضح  اّما  تسا  فاصنا  لدـع و  فـالخ  رب  ییأر  ناحبـس  دزیا  لوسر  تیب  لـها 

نب ای  تفگ : هیواعم  َنوُِرفاـْکلا . َهِرَک  َْول  َو  ُهَرُون  َِّمُتی  ْنَأ  اَّلِإ  ُهَّللا  َیبْأَـی  َو  ْمِهِهاْوفَأـِب  ِهَّللا  َرُون  اُؤِفُْطی  ْنَأ  َنوُدـیُِری  هک  دومرف : هچناـنچ  دـینادرگ .
هقلح رد  ار  دوخ  یناوت  ات  يراد و  زاب  ینعی  تاملک ال  نایب  رکذ و  زا  زین  ار  دوخ  نابز  یئامن و  دوخ  سفن  رب  ارادم  قفر و  هک  دـیاب  ساّبع 

ار نآ  هک  دیاب  دش  یهاوخ  راک   113 ص : ج3 ، جاجتحالا ، نیا  لعاف  بکترم و  راچان  ّدب و  رگا ال  ینادرگن و  نیرّـسفم  نیلّوأم و  طرخنم 
تیالو و رد  روهـشم  راگزور و  لهأ  زا  يدحأ  عمـسب  ینادرگن و  راکـشآ  رهاظ و  راهج  هینالعب و  ینادرگ و  نایب  روکذم و  ناهنپ  ّرـسب و 

دومن دوخ  ماقم  هناخب و  تعجارم  مالک  نیا  مامتا  زا  دـعب  هیواعم  يزادرپب . زاینیب  تدابع  هب  هتـشگ  يوزنم  ياهشوگ  هب  و  يزاسن ، راصمأ 
هیواعم هک  نآب  دیامن  ادن  هک  دومرف  رمأ  يدانم  هب  دومرف و  هّیطع  هلـص و  ساّبع  نباب  هزیاج  مسرب  مهرد  رازه  دـص  کی  غلبم  زور  نامه  و 

یلع بقانم  زا  یثیدح  تیاکح و  رکذ  یـسک  رگا  هک  مدومرف  مانأ  زا  يدـحأ  ره  مالعا  هکنآ  زا  مدومن  دوخ  هّمذ  تءارب  نم  هک : دـیوگیم 
برع ریاس  هفوک و  لهأ  زا  بعت  ایالبب و  تسا  نامدرم  بعـصأ  ّدشأ و  نم  دزن  رد  سک  نآ  دیامن  بلاط  یبأ  نبا  تیب  لها  دالوأ و  و  (ع )
فرط زا  هدینادرگ و  لماع  هنیدم  رب  ّلحم  نآ  رد  ار  هیبأ  نب  دایز  دشاب و  رگید  ياهرهش  زا  هدایز  دالوأ  و  ع )  ) یلع هعیـش  دالب  نآ  رد  هک 

مالّسلا و هیلع  یلع  هعیش  لاوحأب  فراع  هیدرم  هیبأ  نبا  نوچ  دومرف . هفاضا  نآ  رب  ار  هرصب  هفوک و  قارع  هدومن  یلاع  ماقم  نآ  یلاو  دوخ 
تشاد و ردم  رجح و  تحت  رد  ار  ناشیا  نفدم  دینادرگیم و  دیهش  لوتقم و  ار  ریـس  وکین  هفیاط  نآ  دش و  نایعیـش  رازآ  یپ  رد  دوب  هّیحّتلا 

يدایا عطق  زا  دـعب  ار  یخرب  دومرف و  ءالج  ماقم  ناطوأ و  زا  هدومن  فیوخت  ار  یـضعب  هچنانچ  تشامگ . تعامج  نیا  لاصیتساب  ار  تّمه 
روج و ملظب و  ار  یعمج  دـینادرگ و  روک  دوـب  هدرک  مرگ  شتآ  رد  هک  نهآ  لـیمب  ار  یهورگ  دوـمن و  بلـص  لـخن  عوذـج  رب  لـجرأ  و 

روکذم قارع  رد  روهـشم  فورعم و  نایعیـش  زا  يدحأ  چـیه  هچنانچ   114 ص : ج3 ، جاجتحالا ، دومن . رود  یفن و  رهـش  زا  ریغ  تساـیس 
يدوب و لوهجم  نامدرم  نایم  رد  روفنم و  رهش  زا  ای  لومخ  سوبحم و  ای  لوتقم  بولصم و  ای  لوسر  ّیـصو  ّبحم  نآ  هکنآ  ّالا  دوبن  یقاب 

راصمأ فارطأ و  رد  هیواعم  لاّمع  راک  تّدم  دوب و  يدنتسناوتن  راّجف  رارشأ  ملظ  زا  راکشآ  رهاظ و  راربأ  عمج  نآ  راصمأ  دالب و  چیه  رد 
ياپ رازآ  تّیذأ و  رد  هتخاس  راعش  هویـش و  ار  ربص  َنیِِرباَّصلا  َعَم  َهَّللا  َّنِإ  هقیثوب  رایخأ  نآ  دوب و  راعـش  جهن و  نیرب  راّرک  ردیح  نایعیـش  اب 

همجرت تلاح  ات  هچنانچ  دندوبیم . رظتنم  هدومن  روفغ  ّبر  ترضح  هب  لّکوت  رورس  حرف و  ياج  رب  هدیشک  رادتقا  راقو و  نماد  رب  ترباصم 
افخ نیع  رد  هملظ  نامه  ملظ  زا  جهن  نامهب  بابحأ  نیا  لاح  باطتسملا  ّیبن  ةرجه  نم  فلأ  نیسمخ و  يدحإ و  هنس  باتک  نیا  ریرحت  و 
مئاق روهظ  ماّیأ  ات  دش  دـناوتیمن  راکـشآ  رهاظ و  هّیقت  ریغب  مدرم  نیا  مجع  دالب  یـضعب  ياوس  راصمأ  دالب و  چـیه  رد  تسا و  باجتحا  و 
نایفس یبأ  نب  هیواعم  تمآش  زا  نامّزلا  رخآ  ربمغیپ  نادناخ  نایعیش  لاح  راّفغلا  تاولـص  هیلع  يدهملا  نسحلا  نب  ۀّجحلا  راتخملا  ّیبن  لآ 

. تسا نایع  جهنم و  نیمهب  نآ  زا  لبق  هثالث  نارای  و 
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[ دایز تسد  هب  هعیش  راتشک  هیواعم و  نامز  رد  هعوضوم  ثیداحا  ترثک  تلع  ]

تالو لاّمعب و  تفالخ  ماّیأ  رد  هیواعم  هک : دـیوگ  يوار  دایز ] تسد  هب  هعیـش  راتـشک  هیواعم و  نامز  رد  هعوضوم  ثیداحا  ترثک  تلع  ]
مالّـسلا مهیلع  وا  تیب  لها  یلع و  هعیـش  تداهـش - لوبق  ماقم  ّلحم و  چـیه  رد  هک  دومن  رادـصا  ماکحأ  نیمارف و  راصمأ  رد  دوخ  لاّـهج 

رظن هکلب  دنیامنن  داجمأ  تیب  لهأ  ناّبحم  نآ  زا  داهشتسا  بلط  تداهش و  تزاجا  دنونشن و  مالسا  ماکحأ  عیارـش  باب  رد  اصوصخ  دننکن 
هک وا  تیالو  لهأ  وا و  تیب  لها  ناّبحم  نایعیـش و  تعامج  زا  دـنیامن  مالّـسلا  هیلع - نینمؤملا  ریمأ  تفـالخ  تموکح و  زا  لـبق  ماـّیأ  رد 

ار هفیاط  نآ  ّلاحم  ره  لاّمع  هک  دـیاب  دـنیامن  نامّزلا  رخآ  لوسر  ترـضح  زا  ناـمثع  بقاـنم  لـضف و  تیاور   115 ص : ج3 ، جاجتحالا ،
هتـسناد ضرف  نیع  ضرف و  دوخ  رب  ار  هفیاط  نآ  میظعت  تّزع و  میرکت و  ریقوت و  دـننک و  تسلاجم  ناشیا  اـب  هدومن  ماـمت  مارتحا  مارکا و 

هدومرفب لاّمع  هیواعم  رمألا  بسح  دننادرگ . بوتکم  ار  هلیبق  ناشیا و  ردـپ  مسا  ناشیا و  مساب  ار  نآ  دـننک  تیاور  نامثع  بقانم  زا  هچنآ 
هکـسب زا  دیدرگ  نامثع  ناکم  ّولع  نأش و  تعفر  هلیـسو  نآ  دـیدرگ و  راکـشآ  روهـشم و  نامثع  زا  رایـسب  تیاور  هکنآ  ات  دـندومن  لمع 

تبغر هطساوب  مدرم  دش  راکـشآ  رهاظ و  رایـسب  ثیدح  رهـش  ره  رد  داتـسرف  یلاوم  برع و  يارب  عیاطق  ایاطع و  علخ و  تالـص و  هیواعم 
هکنآ ّالا  دمآیمن  لاّمع  هیواعم و  راید  کلم و  ره  زا  راصمأ  تایالو و  زا  يدحأ  چیه  و  دیدرگ ، ادیوه  نّیعم و  لغش  عون  نیا  ایند  لاومأب 

نآ دـینادرگیم و  موقرم  بوتکم و  ار  ناشیا  مسا  تعاس  نامه  رد  هک  دـندرکیم  نایب  تیاور و  نامثع  تلیـضف  تعفنم و  باب  رد  ثیدـح 
. تشاد مارصنا  ماجنا و  مارم  جهنم و  نیمهب  همّدقم  نیا  تّدم  و  دندادیم ، هزیاج  هتشاد  مارکا  تّزع و  مارتحا و  بّرقت و  لامک  رد  ار  سک 

رایـسب ثیداحأ  نوچ  هک  دومن  یملق  دوخ  لاّمعب  دـیدرگ  ناوارف  تیاغب  نامثع  بقانم  رد  هّیورم  هعوضوم  ثیداحأ  هک  دـید  هیواعم  نوچ 
رد ثیداحأ  دنناوخب و  هیواعم  لضف  بقانم و  باب  رد  تیاورب  ار  مدرم  رهـش  ره  رد  دعب  نم  هک  دیاب  دـش  اراکـشآ  ءاشفا و  نامثع  باب  رد 
زا رتسود  رایـسب  ام  دزن  رد  دـننک  تیاور  ام  تلیـضف  بقانم و  باب  رد  هک  ثیداـحأ  نیا  لاـحلا  هک  اریز  دـنراد ، لوقنم  يورم و  وا  قباوس 

تّجح ال مامت و  لیلد  ام  بقاـنم  باـب  رد  هّیورم  ثیداـحأ  هک  اریز  تسا  رتشیب  اـم  نیع  تّرق  يارب  نیا  هچ  تسا  رتشیب  روکذـم  ثیداـحأ 
هیواعم تاباتک  نوچ  تسا و  مازلا  تّجح  ماربا و  تخس و  تیاغب  هفیاط  نآ  رب  مانألا و  دّیـس  تیب  لها  رب   116 ص : ج3 ، جاجتحالا ، مالک 

نوـچ مدرم  دـندومن . تئارق  توـالت و  تیـالو  ره  ناـمدرم  رب  ار  وا  تاـبوتکم  وأ  رب  رد  یـضاق و  ریمأ و  یلاو و  ره  دیـسر  ناـشیا  لاّـمعب 
ره رد  ربنم و  رد  هیواعم  لیاضف  باب  رد  هّیربلا  دّیس  زا  هّیورم  هعوضوم  ثیداحأ  تیاور  رد  عورش  دندومرف  جاجل  رکنم  نآ  جازم  حازمتسا 

لاـسرا هتـشون  لاـفطأ  بتکمب  ار  هیواـعم  هعوضوم  بقاـنم  ثیداـحأ  هکنآ  اـت  دـندومنیم  رزو  بذـک و  يور  زا  رواد  دزیا  دجـسم  رهش و 
رایسب ناسحا  مارکا و  نوچ  دنهدیم  میلعت  نالفطب  ار  نآرق  هچنانچ  دنیامن . نآ  میلعت  بتکم  نایبصب  ناشیا  ات  دنهد  نامّلعمب  هک  دناهتـشاد 

مدرم هک  هتفای  راهتشا  ناهج  قیالخ  نایم  رد  نآ  ملعب  میلعت  يّدح  هب  دومنیم  نامدرمب  وا  لضف  بقانم و  رد  هّیورم  ثیداحأ  میلعت  هطـساوب 
بتکم رد  تّزعلا  ّبر  ّتیـشم  هدارا و  هک  تّدـم  ات  دـندومرفیم ، ناوارف  بیغرت  دـیکأت و  نآ  میلعتب  ار  دوخ  کیلامم  هکلب  نانز  نارتخد و 

ریمأ هعیش  ّصاوخ  زا  نیّیمرـضخ  هک  دومن  یملق  هیواعمب  تّیوریب  هیبأ  نب  دایز  و  تفریذپ . یّـصفت  یمامت و  دوب  قّلعتم  قافن  قاقـش و  لهأ 
تسا مزال  وت  رب  هک  دومن  یملق  مالّسلا  هیلع  یلع  ناّبحم  دناعم  یقش  نآ  رب  هیواعم  دنامیقتـسم . وا  يأر  میوق و  نید  رب  هکلب  ع )  ) نینمؤملا

نایعیـش لتق  زا  دعب  نوعلم  نآ  يراپـسن  يدحأ  چیهب  كاخ  ریغب  ار  ناشیا  يراذگن و  هدنز  ار  سک  چیه  یبای  ع )  ) یلع هعیـش  اجک  ره  هک 
، جاجتحالا دوخ  لاّمع  هب  راید  رهـش و  رهب  راصمأ و  دالب و  یمامت  رد  هیواعم  اضیأ  و  دومنیم . ناشیا  لیکنت  لـثمب و  نوچیب  ترـضح  ّیلو 

دشاب ع )  ) یلع نایعیـش  زا  سک  نآ  رگا  دنهد  نآ  رب  تداهـش  هک  یـسکب  هک  دومن  یملق  لالـض  قافن و  لهأ  ریاسب  هکلب   117 ص : ج3 ،
بوتکم رهـش  ره  رد  دوخ  لاّمعب  رگید  تباتک  دنهدن و  ناجب  نامأ  هوجولا  نم  هجو  چیهب  ار  وا  دنیامن و  وحم  ناوید  زا  ار  وا  مسا  هک  دیاب 

رب هاوگ  هک  دنچ  ره  دوش  رـضاح  دشاب  ع )  ) یلع تّبحمب  مهّتم  هک  یـسک  و  ع )  ) یلع هعیـش  امـش  شـسرپ  رد  انایحأ  هک  دینادرگ  موقرم  و 
دندومن هعلاطم  تاباتک  نیا  لاّمع  نوچ  دیهدن . تلهم  ار  وا  دیرآ و  لتقب  ار  سک  نآ  ربخ  نیا  عامتسا  دّرجمب  دشاب  هدشن  تماقا  وا  عّیـشت 
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یفخم ردم  رجح و  تحت  رد  هدینادرگ  لوتقم  هّیّحتلا  مالّسلا و  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریمأ  تّبحم  تهبـش  تّنظ و  تمهت و  دّرجمب  ار  یعمج 
تیب لها  ای  یلع  باب  رد  هملک  کی  رگا  دـندیناسر  یئاجب  راّرک  ردـیح  نایعیـش  باب  رد  راک  دـندینادرگیم و  ّرقتـسم  نیکم و  رتتـسم و  و 

یئاجب ترـسع  قیـض و  رد  هعیـش  لاوحأ  و  دندینادرگیم . روجهم  یفنم و  ندـب  رکیپ  زا  ریـشمش  برـضب  ار  وا  ندرگ  روفلا  یف  دندینـشیم 
تیاغب رهـش  ود  نیا  رد  ناّبحم  هک  هفوک  هرـصب و  رد  اـصوصخ  دوبن  نوخ  لاـم و  ضرع و  زا  نومأـم  اهرهـش  زا  رهـش  چـیه  رد  هک  دیـسر 

ناهنپ ّرـس و  رد  دومنیم  دوب  نومأم  وا  فرط  زا  رطاخ  هک  نارای  زا  یکی  تاقالم  هدارا  ناّبحم  زا  یکی  رگا  هچنانچ  دندوب . ّریحتم  ّرطـضم و 
نخس مّلکت و  سک  نآ  هب  دوبن و  ّرقتسم  نئمطم و  کیلامم  همدخ و  زا  ّرطـضم  نمؤم  نآ  رطاخ  هک  اریز  دندمآ  ناشیا  هناخب  ناکم و  نآب 

ع)  ) یلع نایعیـش  اب  ناشیا  لاّمع  نایفـس و  یبأ  نب  ۀـیواعم  كولـس  ناـمتک . اـفتخا و  رب  ناـمیأ  هظّلغم و  ناـمیپ  ذـخأ  زا  دـعب  اـّلا  دومنیمن 
ای قیدـنز  رگا  نایفـس  یبأ  لآ  هعبت  وا و  دوب و  ناونع  نیدـب  نامّزلا  رخآ  لوسر  تیب  لها  و  ع )  ) یلع ناّبحم  118 و  ص : ج3 ، جاجتحالا ،

ردیح نایعیـش  رازآ  اذیا و  رد  وا  لاّمع  هیواعم و  زورب  زور  دـندومنیم و  درم  نآ  میرکت  تّزع و  میظعت و  ریقوت و  دـندیدیم  ار  قیرطب  رفاک 
تفر و نوریب  ءاّرق  نایب  حرـش و  زّیح  زا  رارطـضا  تّدـش و  زا  رمأ  هکنآ  ات  دـندرکیم  راکـشآ  رهاـظ و  رایـسب  رایـسب  ماـمتها  یعـس و  راّرک 
رد ساّنلا  ّدشأ  و  دنتفرگیم . میلعت  مّلعم  دزن  رد  ناتـسبد  رد  ار  ثیدح  نآ  یمامت  نایبص  دـیدرگ و  راکـشآ  رهاظ و  رایـسب  هبذاک  ثیداحأ 
زا عوضخ  عرو و  عوشخ و  راهظا  هک  دـندوب  هعوضوم  هعـضّتم  ثیداحأ  نایوار  هیواعم و  رخافم  حـیادم و  رثآم و  بقانم و  ثیداـحأ  رکذ 
دزن رد  نآ  هلیـسوب  دندرکیم و  راهظا  نّیبم و  نآ  زا  رایـسب  تادـّلوم  هتـسب  دوخب  ار  هروکذـم  هعوضوم  ثیداحأ  دـندومنیم و  بذـک  يور 

عیاطقب و هدوب  نادعستسم  زا  ناشیا  لفاحم  سلجم و  رد  و  دنتفاییم . نایاپیب  هرهب  ناوارف و  ّظح  نایفـس  یبأ  نب  هیواعم  نایـضاق  نایلاو و 
قدص نایع و  ّقح و  تیاغ  رد  نایفـس  یبأ  لآ  دزن  رد  ناشیا  ثیداحأ  هکنآ  ات  دندیـسریم  ناسحا  اطعا و  يور  زا  ناطوأ  لزانم و  لاومأ و 

دزن رد  ثیداحأ  نآ  ياج  دندومرفیم و  نآ  مّلعت  نآ و  میلعت  لوبق و  دندومنیم و  لقن  تیاور و  ار  ثیدح  یمامت  سپ  دـیدرگ  نالعا  و 
ضغبأ ناشیا  دزن  رد  سک  نآ  دومنیم  هعضّتم  ثیداحأ  نآ  ّدر  ای  ّکش  راهظا  هکنآ  و  يدوب . نایفـس - یبأ  ناّبحم  زا  زیزع و  تیاغب  ناشیا 

ج3، جاجتحالا ، نیکّـسنتم  تسد  رد  ثیداحأ  دـندومن و  عامتجا  رمأ  نآ  رب  ناشیا  یگمه  و  دوب . ناـشیاب  ناـقلخ  نیرتنمـشد  ناـمدرم و 
تیاور هدومن  لاوـقأ  ثیداـحأ و  نآ  لوـبق  لاـح  نآ  رد  دـندومنیمن . رمأ  نآ  لـثم  زیوـجت  الـصأ  رتـشیپ  هک  ناـشیا  نینّیدـتم  119 و  ص :

يدنتـشادیم و نآ  نالطبب  ملع  رگا  هک  اریز  تسا  ناهنپ  یفخم و  ناشیا  رثکأ  رب  نآ  قیاـقح  هچ  تسّقح  همه  ثیداـحأ  نآ  هک  دـندرکیم 
ار نآ  يدـندومنن و  نآ  زا  تیاکح  تیاور و  هدومن  ضارعا  نآ  زا  هنیآ  ره  تسا  هعّنـصتم  هعوضوم  ثیداـحأ  نآ  هک  يدنتـسنادیم  نیقیب 
لطاب و نایفـس  یبأ  لآ  نامز  رد  ّقح  سپ  يدنتـشادن . تّما  زا  يدحأ  چیه  اب  توادع  ضغب و  نآ  تفلاخم  زا  يدنتـسنادن و  نیئآ  نید و 

لزانم زا  رارف  هلیـسو  هب  هک  نامز  نآ  رد  نانمؤم  دوب و  بذـک  قدـص  قدـص و  تقو  نآ  رد  بذـک  دوب و  ّقح  ناشتفالخ  ماـّیأ  رد  لـطاب 
راصمأ دالب و  چیه  رد  دندوب و  نادرگرس  برطضم و  ناهج  فانکأ  فارطأ و  رد  هدرب  ناج  نایفس  یبأ  نب  هیواعم  نایلاو  تسد  زا  ناطوأ 

ناّبحم و يارب  دـندش  نانج  رورّـسلا  رادـب  لقتنم  ناهج  رورغلا  راد  زا  مالّـسلا  امهیلع  یلع  نب  نسح  ماما  نوچ  و  دـندوبن . راکـشآ  رهاظ و 
هکنآ ّالا  دوبن  ناّنم  يادخ  نایلاو  زا  ّیلو  چیه  دـیدرگ  رهاظ  نایاپیب  تیاغب  هکلب  ناوارف  انع  تّقـشم و  الب و  هنتف و  ناشیا  نادـناخ  نایعیش 

رود و تیالو  رهـش و  زا  ای  دیهـش ، لوتقم و  هکنآ  ای  دوب . نادرگرـس  رّیحتم و  ناسرت و  تیاغلا  تیاـغب  ناـج  سفن و  رب  نایفـس  یبأ  لآ  زا 
هیلع نیسحلا  هَّللا  دبع  یبأ  لاعتم  دزیا  لوسر  طبـس  لاس  ودب  هیواعم  توف  زا  لبق  هک  دنک  تیاور  يوار  دوبیم . روفنم  و  دورطم ، ای  روجهم 

نب هَّللا  دـبع  رفعج و  نب  هَّللا  دـبع  دوـمن و  لاـس  نآ  رد  مارحلا  هَّللا  تیب   120 ص : ج3 ، جاجتحالا ، ّجـح  هدارا  لاّعفلا  کلملا  نم  مالّـسلا 
لاس نآ  رد  ّجح  هک  نانآ  زا  ناّنملا  کلملا  مالس  مهیلع  نیموصعملا  ۀّمئأ  نایعیـش  یلاوم و  ناوسن و  لاجر و  زا  مشاه  ینب  عیمج  ساّبع و 
طبـس نآ  نوچ  و  دندومن . تقافر  هتـشاد  یعرم  ار  تعباتم  هویـش  تقفارم و  هقیرط  ترـضح  نآ  اب  دندرکیمن  ّجح  هک  یعمج  دـندرکیم و 
دزیا لوسر  باحصأ  زا  دنتشاد  راتخملا  یبّنلا  دّیـس  تیب  لها  یقاب  راربألا و  ماما  نآ  لاح  هب  تفرعم  هک  يراصنأ  زا  یعمجب  نوچیب  لوسر 
مما فیاوط  نآ  تشذگ  دندوب  یلاعت  بجاو  یگدنب  تدابع و  يوقت و  حالصب و  فورعم  هک  يراصنأ  زا  نیعبات و  ناشیا و  عابتأ  راّفغ و 
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رون نآ  هنایماس  قدارس  تحت  رد  رفن  رازه  زا  هدایز  دیسر  ینمب  نوچ  دندومن و  رفس  نآ  رد  تقافر  رورـس  نآ  اب  یگمه  دناوخ  تقافرب  ار 
ترـضح نیح  نآ  رد  دندوب  ّناجلا  سنالا و  ّیبن  باحـصأ  دالوأ  ءانبا  ناعباتم و  ناشیا  رثکأ  هک  دندش  رـضاح  ردیح  نینمؤملا  ریمأ  هدـید 

ّتیحت ناّنم و  دزیا  يانث  یلاعت و  كرابت و  يادخ  دمح  دومن و  هبطخ  رد  عورش  ناشیا  نایم  رد  تساخ و  ياپ  رب  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
هعیش ام و  اب  هیدرم  هیغاط  نیا  نیملسملا  رـشعم  يا  دعب : اّما  تفگ : ناشن  زجعم  ناسل  زا  دعب  دومرف . يّدؤم  دومحملا  ّیبن  ترـضح  دورد  و 
هدارا ارم  دی و  دـهاش  ملاع و  وا  هعینـش  لامعأ  نآب  دـیدرگ و  امـش  یئرم  روظنم و  نآ  رثکأ  دیـسر و  امـشب  هک  درک  راهظا  دـنچ  يراک  ام 
دیئامن نم  قیدصت  میوگ  تسار  رگا  میامن  ماهفتسا  نآ  داهشتسا  تّیفیک  زا  مالعتسا و  لاؤس و  ءایشأ  یضعب  قیاقح  زا  امـش  زا  هک  تسنآ 

رب نآ  نامتک  نم  لوق  ندینش  زا  دعب  و  دیئامن ، عامتسا  ارم  لاقم  لاحلا   121 ص : ج3 ، جاجتحالا ، دیئامرف . ام  بیذکت  میوگ  غورد  رگا  و 
نآب نومأم  ناشیاب و  ّقثوم  هک  یعمجب  دـیئامن  دوخ  لیابق  راید و  رهـشب و  تدواعم  راصما و  هب  تعجارم  نوچ  دـیناد و  نایع  مزـال و  دوخ 
ملاع فقاو و  نآ  قیاقحب  ار  ناشیا  دـیراد  میلعت  ام  زا  دـیناد و  هچنآ  دـیناوخب و  دوخ  کیدزنب  ار  تعاـمج  نآ  دیـشاب ، ناـّبحم  ناـیعیش و 

َْول َو  ِهِرُون  ُِّمتُم  ُهَّللا  َو  هقیثوب  نوچیب  رداق  هچ  رگا  ددرگ  قلطم  عیاض  سردنم و  ّقح  رمأ  هک  مناساره  فئاخ و  نآ  زا  نم  هک  اریز  دـینادرگ 
نآ رد  ع )  ) نیسح ماما  ترـضح  هکنآ  مالک  هصالخ  درک . دهاوخن  نوبز  فرطرب و  مالـسا  بادآ  عیارـش و  ماکحأ  قیاقح  َنوُِرفاْکلا  َهِرَک 

هچنآ دیناسر و  ناشیاب  مامّتلاب  ار  نآ  قیاقح  ماّلع  دزیا  مکحب  دوب  مزال  بجاو و  ترضح  نآ  رب  مانأ  مازلا  تّجح و  زا  هچنآ  ماقم  لفحم و 
رب ار  نآ  یمامت  لیوأت  ریـسفت و  دومن  نایب  رکذ و  ماخف  مارک  يابآ  ناشیا و  نأشیلاع  نأش  رد  ناعذالا  مزـال  نآرق  رد  ناـّنم  دزیا  ترـضح 

لقن تیاور و  دوب  هتفگ  تیب  لها  یقاب  وا و  ردام  ردپ و  ّقح  رد  دوبعم  دزیا  لوسر  ترضح  هچ  ره  دینادرگ و  نایع  روکذم و  نامدرم  نآ 
ترـضح زا  نایب  رکذ و  نیمهب  ام  تسا  نینچ  ایادخ  راب  معن  ّمهّللا  دـنتفگیم : ناشیا  درکیم  قیدـصت  بلط  تداهـش و  هباحـص  زا  دومنیم و 

رضحم رد  تاّیربلا  دّیس  طبس  ترضح  هک  تایاکح  نیمه  اب  ایادخ  راب  دندومرفیم : نیعبات  مینآ و  رب  دهاش  میدینـش و  ّناجلا  سنالا و  ّیبن 
ریاس ام و  يارب  میتشاد  نامّزلا  رخآ  ّیبن  نآب  نامیا  ناشیا و  قیدـصت  ام  هک  ناّنم  دزیا  لوسر  ترـضح  دـینادرگ  نایع  ناـیب و  ناـمدرم  نیا 

ص: ج3 ، جاجتحالا ، مینآ . قیاقحب  دـهاش  میدینـش و  ناشن  زجعم  نابز  زا  رّرکم  میدوب  نّکمتم  ناشیا  ناسحا  تفأر و  ّلـظ  رد  هک  ناراـی 
نآ زیچ  چیه  دوب  هدرک  روکذم  ناشیا  رخافم  بقانم و  رد  مانألا  دّیس  ترضح  هچ  ره  ع )  ) نیـسح ماما  ترـضح  هکنآ  مالک  هصالخ   122
امـش کـی  ره  نوچ  هک  تسا  مسق  ملاـع  يادـخب  ار  امـش  ساـّنلا  رـشعم  يا  تفگ : هاـگنآ  دوـمرف ، ناـیب  ار  نآ  یماـمت  دوـمنن و  كرت  ار 

هک یسک  رهب  دیئوگب و  دیـشاب  نمتؤم  ّقثوم و  وزا  هک  سک  نآب  نخـس  تایاکح و  نیا  دیئامن  دوخ  ناکم  ناطوأب و  تدواعم  تعجارم و 
123 ص : ج3 ، جاجتحالا ، دنتشگ . قّرفتم  نامدرم  و  دومن ، لوزن  ربنم  زا  نآ  زا  دعب  دیئوگن . دشابن  ّنئمطم  عمج و  وزا  رطاخ 

نآ لاحب  تمحازم  رب  مالّسلا و  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریمأ  هعیش  لتق  رب  وا  خیبوت  هیواعم و  رب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  جاجتحا  نایب  رکذ 
« ماجنارس وکین  یعمج 

نآ لاحب  تمحازم  رب  مالّـسلا و  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریمأ  هعیـش  لتق  رب  وا  خـیبوت  هیواعم و  رب  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  جاجتحا  ناـیب  رکذ 
وا باحـصأ  ّيدـع و  نب  رجح  لـتق  نایفـس  یبأ  نب  هیواـعم  نوچ  هک  تسا  لوقنم  يورم و  ناـسیک  نب  حـلاص  زا  ماجنارـس » وـکین  یعمج 

مانألا دّیس  ترضح  ترایز  مارحلا و  هَّللا  تیب  ّجح  هدارا  لاس  نامه  رد  دومن  نامّزلا  رخآ  لوسر  تیب  لهأ  نادناخ  تّبحم  عّیشت و  هطساوب 
رجح هب  نم  هک  دیسر  امشب  هَّللا  دبع  ابأ  ای  تفگ : دومن  مالّسلا  هیلع  نیـسحلا  هَّللا - دبع  ابأ  ترـضحب  تاقالم  نامه و ال  رد  ار  اضق  دومرف 

؟ ناشیاب يدرک  هچ  هک  دیـسرپ  ع )  ) نیـسح ماما  ترـضح  مدرک ؟ هچ  تردپ  هعیـش  هب  وا و  عابتأ  موق و  عایـشأ و  باحـصأ و  يدـع و  نب 
نیسح ماما  مدرک . نفد  ار  یگمه  ناشیا  رب  زامن  زا  دعب  هدومن  ناشنیفکت  نآ  زا  دعب  میدروآ و  لتقب  ار  تعامج  نآ  یمامت  تفگ : هیواعم 
لوتقم ارت  هعیـش  ام  رگا  نکیل  هیواعم  يا  داـب  وت   124 ص : ج3 ، جاجتحالا ، مصخ  موق  هک : دومرف  نآ  زا  دـعب  دز و  هیواـعم  رب  هدـنخ  (ع )

نینمؤملا ریمأ  هّیربلا  ماما  باب  رد  وت  ۀـبیع  هفیقو و  هیواعم  يا  میئامنن . نفد  میراذـگن و  زامن  میناشوپن و  نفک  هفیاط  نآ  رب  زگره  مینادرگ 
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راهظا مشاه و  ینب  هب  وت  ضارتعا  دیـسر و  امب  ناشیا  ماظع  مارک  دـالوأب  ترـضح و  نآـب  تبـسن  وت  توادـع  ضغب و  هّیّحتلا و  و  ع )  ) یلع
هویش هشیدنا و  یئامن و  لاؤس  هدومن  ضرع  ورب  ار  ّقح  هدرک  دوخ  سفنب  عوجر  دیاب  ینک  نینچ  هک  یتقو  سپ  یئامنیم . مدرم  نآ  بویع 
ریغـص وت  بیع  هک  اریز  يدرک ، ملظ  دوخ  ّقح  رد  هک  نادـب  یباـین  زین  عینـش  سفنأ  ریاـس  زا  بویعم  ار  دوخ  سفن  رگا  ینک  دوـخ  هشیپ  و 
بعل رکم  هعدخب و  مدرم  اب  يزادنان و  رگید  ّلحمب  دوخ  هناشن  فده و  ریغب  زین  یئامن و  دوخ  راک  يدب  رب  رظن  هک  دیاب  هیواعم  ای  تسین .

وت هک  تسا  مسق  ار  ام  ملاع  يادـخب  هَّللا  و  يزابرد . ار  دوخ  يزاب  نیا  زا  هچ  يزادرپن  ینمـشدب  کیدزن  ناکم  زا  بتارم  هب  ام  اب  يزابن و 
نب ورمع  زا  هیانک  نیا  تسین و  قاّلخ  دزیا  لوسر  تیب  لها  باب  رد  قافّنلا  دیدج  مالسالا و  میدق  وا  هک  يدینـش  یـسک  نخـس  ام  ّقح  رد 

موی ال یف  لآم  رمأ  رد  هّیور  رظن و  ارت  هیواعم  يا  يدوب . رایـسب  قافن  هَّللا  لوسر  تیب  لـهأ  اـب  ار  هلا  هاـگرد  یـصاع  نآ  هچ  تسا  صاـعلا 
هک تسلوقنم  يورم و  یئامن . وت  سفن  يارب  تسا  قثوأ  عدوا و  نآ  هک  لآم  لامآ  یناما و  هب  رظن  هک  دیاب  سپ  تسین  لام  نونب و ال  عفنی 

ص: ج3 ، جاجتحالا ، هک : دومن  ءاشنا  جاجتحا  قیرطب  ورب  باتک  نیا  ترضح  نآ  دومن و  بوتکم  ع )  ) نیسح ماما  تمدخب  تباتک  هیواعم 
نآ زا  نم  هک  دیدرگ  قحلم  دـیاع و  وتب  دـنچ  رمأ  نم  زا  هک  دوب  جردـنم  تباتک  نآ  رد  دیـسر و  نمب  وت  تباتک  هیواعم  يا  دـعب : اّما   125

لعف و نآب  ریدـج  نم  هک  تسنآ  نم  لآـم  لاـحب و  بساـنم  هکنآ  لاـح  تسنآ و  رب  تبغر  ارم  هک  تسنآ  وت  ناـمگ  ماینغتـسم و  تیاـغب 
ّلک نم  ارت  قاقـش  قافن و  قیاقح  نم  هک  اریز  منادـن  لالح  زیاج و  امـش  هب  تبـسن  لاح  نیرد  ار  نآ  هکلب  مشابن  وت  زا  لـمع  نآـب  راوازس 

رگید کی  اب  ار  ناشیا  نانج  ناـبز و  هک  دـنناسریم  امـشب  یعمج  ار  نآ  هک  نادـب  هدیـسر  وتب  نم  زا  هچنآ  اـّما  منادـیم . لاوحـألا  هوجولا و 
دنزاس ادج  رگید  کی  زا  ار  ناشیا  ات  دنزادنا  مهب  ار  سک  ود  هک  تسنآ  لغد  نیچ  نخـس  نآ  کی  ره  لعف  لغـش و  تسنامیپ و  قاّفتا و 

نم هیواعم  يا  تسقاّفتا . رد  هقرفت  قافن و  رد  یعـس  رایـسب  رایـسب  ار  نانیچ  نخـس  ناـیوگ  غورد  نآ  دـنزادنا و  ناـشیا  عمجم  رد  هقرفت  و 
تیاـغب نیا  كرت  رد  هرکذ ، یلاـعت  يادـخ  زا  هنیآ  ره  نم  هـک  هَّللا  هـکنآ و  لاـح  مدرکن و  وـت  رب  فـالخ  لـعف و  فازگ و  برح و  هدارا 

نیا وت و  یـشکرس  دّرمت و  ّقح  رد  نم  رذـع  دـشاب و  نم  زا  یـضار  رما  نیا  كرتب  ملاع  يادـخ  هک  مرادـن  ناـمگ  مناـساره و  و  فیاـخ ،
دناهتـشگ دننیعل  میجر  ناطیـش  يایلوا  هب  بلجم  هک  نیملاظ  بزحب  طرخنم  دندومن  نآ  زا  فارحنا  ّقح و  زا  لودع  هک  نیطـساق  تعامج 

وت هک  دوب  هچ  نانمؤم  ناّبحم و  نآ  هانگ  یناشیا . نیدباع  نیعیطم  نیحلاص و  باحصأ  هدنک و  یخا  ّيدع  نب  رجح  لتاق  هن  وت  اّما  دریذپب .
ص: ج3 ، جاجتحالا ، دندوب  وت  متـس  يّدعت و  ملظ و  روج و  رکنم  مدرم  نآ  يدومن و  دوبعم  دزیا  ناگدـنب  نآ  لتق  دوحج  دونع و  يور  زا 

َۀَمَْول َنُوفاخَی  َو ال  دندومنیم  ماّلع  يادخ  باتک  ماکحأ  رایتخا  ناشیا  دوب و  عرتخم  عدـتبم و  میظع  تیاغب و  ناشیا  دزن  رد  عدـب  رمأ  126 و 
میوق و عرـش  هّداج  رب  ار  دوخ  هراومه  دنتـشادن و  مئال  شنزرـس  زا  فوخ  سرت و  ملاع  دزیا  رمأ  تعاطا  رد  الـصأ  مدرم  نآ  ینعی : ٍِمئـال .
ام و نایم  رد  هک  يرما  هب  نم  هک  يداتسرف  هدرک  ناشیا  يارب  هدّکؤم  دوهع  هظّلغم و  نامیأ  هکنآ  زا  دعب  وت  دنتشاد . تماقتسا  میقتسم  نید 

نامیپ قاثیمب و  رابتعا  تعامج  نآ  یئامنن  هذخاؤم  ناشیاب  تبـسن  دوب  وت  هنیـس  رد  هک  دسح  دـقح و  هلیـسوب  ددرگ و  نایع  ثداح و  امش 
زا الـصأ  يدومن و  مدرم  نآ  یمامت  لتق  متـس  روج و  ملظ و  توادـع و  يور  زا  دـندمآ  وت  کـیدزن  نوچ  دـندومن و  وت  نانخـس  مـالک و 

هدنب مّلس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  بحاص  قمحلا  نب  ورمع  لتاق  هیواعم  يا  یئوت  هن  و  يدومنن . هشیدنا  مقتنم  راّبج  ترـضح 
دوب و هدینادرگ  درز  ار  دوخ  گنر  فیعـض و  ار  دوخ  مسج  درد و  ملأب و  ناحتما  تدابع  یگدنب و  رد  ار  دوخ  ندب  هک  ملاع  رداق  حلاص 

نامیپ دهع و  نآ  وت  زا  ریغ  رگا  يدینادرگ  لّدبم  یتسین  هب  ار  وا  یتسه  يدومن  ّلج  ّزع و  يادخ  قاثیم  دـهعب و  نومأم  ار  وا  هکنآ  زا  دـعب 
نآ رازآ  ءاذیا و  تردق  ار  یـسک  چیه  يدوب و  سدقأ  دزیا  ترـضح  تمـصع  نامأ  رد  سک  نآ  هنیآ  ره  درکیم  ناسنا  عون  ینب  زا  یکیب 
رب تأرج  نیا  يدومن و  لتق  لاجعتـسا  لامک  اب  ار  وا  دمآ  وت  کیدزن  لابج  هّلق  رـس  بعـش و  زا  نوچ  لاعتم  بهاو  هدنب  نآ  يدوبن . سک 
نب دایز  هک  یسک  نآ  وت  هن  127 و  ص : ج3 ، جاجتحالا ، يدرک . دوخ  دهعب  فافختـسا  يدومرف و  لهج  ملظ و  يور  زا  ّلج  ّزع و  يادخ 

هکنآ لاح  تردپ و  لبق  زا  تست  ردارب  وت و  ردپ  رـسپ  نآ  هک  يدومن  يوعد  نامگب  وت  دوب  فیقث  دبع  نامالغ  شارف  رب  دـّلوتم  هک  هّیمس 
هکنآ يارب  تسا و  هأرم  جوز  شارف و  بحاـصب  ّقلعتم  دـنزرف  ینعی : رجحلا . رهاـعلل  شارفلل و  دـلولا  هک : دومرف  ربکأ  دزیا  ّیبـن  ترـضح 
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يدش دوخ  ریسا  رطاخ  اوه و  عبات  هدومن  ربمغیپ  ترضح  عرش  تّنس  كرت  وت  سپ  تسا . رّرقم  رجح  ربکأ  يادخ  مکح  رمأب و  تسا  یناز 
- سفن ياضرتسا  تعاطاب و  ار  دوخ  ینامگ  ردارب  داینبدب  دایز  نآ  زا  دعب  يدشن  يدتهم  یّمألا  ّیبن  غیلبت  دابعلا و  ّبر  داشرا  تیادهب و  و 

نآ رب  نیدـیب  نآ  نوچ  يدومن و  قاقـش  قافن و  يور  زا  مکاح  یلاو و  قارع  لهأ  رب  ار  وا  هدومن  یناطلـس  تلایا و  ضیوفت  واـب  یناـطیش 
دینادرگ روک  دوب  هدرک  نّخسم  مرگ و  شتآب  هک  نهآ  لیمب  ار  یضعب  مشچ  دومن و  ناناملسم  لجرأ  يدایا و  عطق  يدرک  ّطلسم  نیملسم 

بحاص هیواعم  يا  وت  ایآ  دنتسین  وت  سنج  زا  تّما  نیا  ای  یتسین ، تّما  نیا  زا  وت  ایئوگ  هیواعم  يا  دومن . بلـص  امرخ  عوذجب  ار  یعمج  و 
موقرم بوتکم و  وت  دزنب  ناـشیا  ّقـح  رد  هّیمـس  نبا  هک  یتـسین  ملظ  روـج و  يور  زا  مدرم  نآ  لـتاق  تومرـضح و  لـهأ  ینعی  نیّیمرـضح 

هک دیاب  دشاب  وا  يأرب  مالّسلا و  هیلع  یلع  نید  هب  هک  ره  هک  یتشون  وا  دزنب  وت  دنامیقتـسم  وا  يأر  یلع و  نیدب  تعامج  نیا  هک  دینادرگ 
ار هفیاط  نآ  وت  مکح  رمأب و  دـیناسر و  لتقب  ار  راّفغ  دزیا  ناگدـنب  نآ  راسکاخ  نآ  سپ  یهدـن . ناـما  تلهم و  ناـجب  يرآ و  لـتقب  ار  وا 
ج3، جاجتحالا ، هب  ار  وا  هکنآ  ات  دومن  برح  تردپ  اب  هک  تسا  یلع  رسپ  هَّللا و  یلع و  نید  دومن . لیکنت  لثمب و  هدیـشارت  ینیب  شوگ و 

تموکح مانأ  ریاسب  مالسا  يوعدب  دندوب  وت  زا  شیپ  هک  یعمج  وت و  زورما  هک  دینادرگ  يوق  ار  مالسا  نید  دروآ و  رد  مالـسا   128 ص :
فرـش لثم  وت  فرـش  يدندوبن  وا  دالوأ  یلع و  رگا  و  دندینادرگ . تموکح  ریرـس و  بحاص  هتـسشن  لاحلا  هک  سلجم  نیاب  ارت  دندرک و 

هّیما ونب  ریاس  تردپ و  وت و  ّالا  دومن و  عفر  امش  زا  ترسع  نآ  زا  یلع  لاحلا  دومن  ترسع  هطساوب  تبرغب  تلحر  راب  ود  هک  دوبیم  تردپ 
همحّرلا ّیبن  دّمحم  تّما  هب  رظن  و  یئامن ، دوخ  نیدب  دوخ و  سفنب  رظن  لاحلا  هک  دـیاب  دوبن . تصخر  زیاج و  تموکح  تلایا و  يوعد  ار 

هنتف هب  ار  تّما  نیا  راـهنز  یئاـمن و  ترـضح  نآ  ترتـع  رازآ  اذـیا و  زا  زیهرپ  و  يدرگ . تّما  نیا  هـقرفت  هلیـسو  هـک  ینکن  یعوـن  ینک و 
سفنب و رظن  نوچ  نم  و  تسین . ناشیا  رب  وت  تلایا  ۀـیالو و  زا  مخفأ  مظعأ و  ناـمدرم  يارب  هنتف  چـیه  هک  تسنآ  نم  داـقتعا  هچ  يزادـنان 
لاتق و داهج و  وت  اب  رگا  و  منادیمن . وت  اب  داهج  زا  لضفأ  يرمأ  چیه  منکیم و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  مّدج  تّما  دوخ و  دالوأ 

منک داهج  كرت  رگا  و  تسا . لسّرلا  متاخ  ترـضح  تّما  زا  وت  ّرـش  عفد  ّلج و  ّزع و  هَّللا  یلا  ۀبرق  ضحم  نآ  هّتبلا  میامن  لادـج  گنج و 
میامنیم و روفغ  ّبر  ترـضح  زا  روما  نیا  داشرا  تیادـه  داشرا و  قیفوت  لاؤس  تسا و  راّفغ  بهاو  ترـضحب  دوخ  هاـنگ  زا  رافغتـسا  ارم 

وت يأر  ایآ  یئامن . نم  اب  دیک  زین  وت  میامن  وت  اب  دـیک  رگا  يدرگ و  نم  رکنم  زین  وت  مدرگ  وت  رکنم  نم  رگا  هک  یئوگیم  وت  هچنآ  میوگیم 
129 و ص : ج3 ، جاـجتحالا ، دوب . رگید  رمأ  ناـحلفم  ناـحلاص و  اـب  رکم  دـیک و  ریغب  یتشگ  دوجوم  قولخم و  هک  يزور  زا  هیواـعم  يا 

دیک هک  مراد  دیجم  دزیا  ترـضحب  دیما  نم  اّما  نادرگ . لومعم  دشیدنا  نم  باب  رد  وت  يأر  هک  دیک  عون  ره  رکف  رد  زور  بش و  هتـسویپ 
دیک هکنآ  ای  دشاب ، رشب  یمامت  زا  ّرضأ  وت  يارب  وت  دیک  هکلب  دنادرگن ، رّرـضتم  ار  يرگید  وت  سفن  زجب  تررـض  دناسرن و  نمب  ررـض  وت 

لتقب ار  ناشیا  هک  يدرک  تعامج  نیاب  تبـسن  وت  هک  لمع  نیا  لـثم  دـنادرگ  راـسکاخ  كـاله و  ارت  رادـیب و  ار  تنانمـشد  ناـمدرمب  وت 
دوبن ناشیا  لتق  ببس  يدرک و  ناحبس  رداق  ترضح  ناگدنب  نآ  اب  هک  نامیپ  دهع و  نامیا و  حلص و  زا  دعب  يدینادرگ  لیثمت  و  يدروآ ،

فرـش نآب  وت  دـیدرگ و  وت  تّزع  تفارـش و  ببـس  هک  ام  ّقح  نامه  دـندومنیم ، ام  رمأ  ّقح و  میظعت  ام و  لضف  رکذ  نانمؤم  نآ  هکنآ  ّالا 
وت یضرم  هک  يراک  ناشیا  هکنآ  زا  لبق  وت  ینادرگن  لوتقم  ار  ناشیا  رگا  هکنآ  سرتب  و  یتشگ ، فوصوم  روهشم و  فورعم و  فّرشم و 

يارب يوش  ّدعتـسم  باتع و  صاصقب و  ارت  داب  تراشب  هیواـعم  يا  نکیل  یباـین . رد  ار  ناـشیا  يریمب و  وت  دـنریمب  اـی  دـنرآ  لـمعب  دـشابن 
رتفد نآ  رد  رـشب  ره  ریابک  ریاغـص و  هک  تسیباتک  ار  ترـضح  هک  نادب  باقّرلا و  کلام  ترـضح  نابـساحم  رـضحم  رد  باتک  باسح و 

نیملاعلا ّبر  نیقیب  اهاصْحَأ و  اَّلِإ  ًةَرِیبَک  َو ال  ًةَریِغَـص  ُرِداُغی  ال  هک : دیامرفیم  نآرق  رد  یلاعت  دزیا  کلم  هچنانچ  تسا . رطتـسم  بوسحم و 
رایدـب و ترجه  ناـمیا و  راد  راـید  زا  ناـشیا  یفن  يدومن و  تمهتب  وا  ءاـیلوأ  لـتق  تهبـش و  ّنظ و  هلیـسوب  هک  وت  لـمع  لـعف و  شومارف 

بعل بارش و  برش  نآ  لمع  هک  نامالغ  زا  تسیمالغ  هک  ترسپ  تعیب  هب  ار  ناحبس  نمیهم  ناگدنب  هکنیا  يدومرف و  تبرغ  تمـشح و 
ّلـج و ّزع و   130 ص : ج3 ، جاجتحالا ، يادـخ  ناگدـنب  هب  لغد  رکم و  هب  زج  لـعف  نآ  رد  نم  يرکنم ، رهق  ربجب و  تسا  باـعک  لـجنب 

نیا وت  رایتخا  منادـیمن و  وت  رابتعا  تانامأ و  رد  راـع  يزخ و  نیئآ و  بهذـم و  رد  ّشغ  نید و  نتخورف  لـمع و  نیزا  وت  سفن  تراـسخ 
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عّروتم یـصخش  ندیناسرت  راّهعلا و  صاعلا  نب  ورمع  ینعی  تسا  راسکاخ  لهاج  هیفـس  نآ  هلاقم  رابتعا  عامتـسا و  هطـساوب  ضحم  ار  راک 
نوچ دش و  دهاوخ  راکشآ  رهاظ و  دیاع و  وتب  وت  رادرک  يازج  رامش  باسح و  زور  رد  ههبشیب  تسا و  راکوکین  میلس  میلح  راگزیهرپ و 

دومن و توالت  ار  تباتک  هیواعم  تشاد و  لاسرا  ماش  ّیلو  دزنب  ماقمیلاع  نادمتعم  زا  یکی  بوحصمب  ماتتخا  زا  دعب  هدرک  مامت  ار  تباتک 
امب تبسن  لد  رد  ار  ع )  ) یلع نب  نیـسح  هک : دومرف  هدروآ  صفح  نب  ورمع  یبأ  نب  هَّللا  دبع  دیزی و  شرـسپب  دوخ  يور  دیچیپ و  دوخ  رب 

تباتک نآ - زا  وا  ات  هک  دیئامن  یملق  وا  تهجب  تخس  باوج  هک  دنتفگ : ناشیا  دوبن . نآ  رب  عالّطا  راعشا و  نآ  رب  ارم  الـصأ  هک  دوب  هنیک 
امش رگا  اّلک  اشاح و  تفگ : هیواعم  وا . ردپ  راثآ  لامعأ و  هب  لاعفأب و  ینادرگ  رّکذتم  ار  ع )  ) نیـسح هک  دیاب  دیامن و  دوخ  سفن  ریغـصت 

ع)  ) یلع نوچ  دوبن  قدـص  ّقح و  يور  زا  منادرگ  بیعب  فوصوم  ار  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریمأ  هک  متـشاد  هدارا  هک  دـیدید  ارم  نیزا  رتشیپ 
رد لطابب  یسک  بیع  هک  اریز  میامن  لطابب  ع )  ) یلع بیع  نم  لثم  هک  دوبن  راوازس  هتـسیاش و  دوب و  يرب  هّزنم و  بویع  ریاس  زا  عقاولا  یف 

دنناد و مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  بحاصم  مدرم  ار  وا  هک  یسک  اّما  دنـسانشن  ار  وا  نامدرم  هک  تسا  روخرد  راوازـس و  یماگنه 
بیع نم  رگا  زین  دومن و  ناوت  نوـچ  رکنم  رمأـب  بیعب و  فـصّتم  ار  وا  دنـشاب  هدـیدن  ربـمغیپ  عرـش  فـالخ  يزیچ  رکنتـسم و  يرمأ  وا  زا 

ماقم و ار  بیع  ناـکم   131 ص : ج3 ، جاـجتحالا ، ع )  ) نیـسح رد  هک  اریز  تسین ، نسحتـسم  وـکین و  نم  زا  میاـمن  ع )  ) یلع نب  نیـسح 
نوچ منامهفب  واب  ار  وا  تلاهج  هدومن  دـیعو  دـیدهت و  ار  وا  منادرگ و  بوتکم  تباتک  واب  هک  متـشاد  هدارا  نم  هکنآ  ّالا  منیبیمن ، ياوأـم 

نآ كرت  اذهل  دوب  دـهاوخن  ماجنارـس  اب  ههبـشیب  ماجنا  رد  نآ  بکترم  هک : متفگ  دوخب  مدومن  مامت  رکف  هشیدـنا و  مارم  دـصقم و  نآ  رد 
بوتکم دسر  ررـض  ای  يدب  نآ  زا  ار  رورـس  نآ  هک  تباتک  ع )  ) نیـسحلا هَّللا  دبع  یبأ  ترـضحب  نآ  زا  دعب  هیواعم  دـیوگ : يوار  مدومن .

مهرد رازه  رازه  لاس  ره  دومنن و  عطق  ناصقن و  نآ  زا  يزیچ  داتسرفیم  ایاربلا  ماما  نآ  هطـساوب  قباس  هک  ایاطع  هلـص و  دینادرگن و  موقرم 
. دوـب تاـیح  رد  اـت  دوـمنیم  لاـسرا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوـسر  هدـید  روـن  نآ  يارب  مـجع  برع و  تاـیالو  عاـتم  ایادـه و  ریغب 

132 ص : ج3 ، جاجتحالا ،

وا نایم  هک  تارجاشم  تارخافم و  زا  فرط  نایب  وا و  ریغ  هیواعم و  رب  دوخ  تماما  هب  مالّسلا  هیلع  نیسح  نینمؤملا  ریمأ  جاجتحا  نایب  رکذ 
دومن يور  هیواعم  و 

وا نایم  هک  تارجاشم  تارخافم و  زا  فرط  نایب  وا و  ریغ  هیواعم و  رب  دوخ  تماما  هب  مالّسلا  هیلع  نیسح  نینمؤملا  ریمأ  جاجتحا  نایب  رکذ 
مدرم یماـمت  مشچ  نوـچ  هک : تفگ  نایفـس  یبأ  نب  هیواـعمب  یـصخش  هک  تسلوـقنم  يورم و  هبقع  نب  یـسوم  زا  دوـمن  يور  هیواـعم  و 

رهاظ و تنکل  ناسل  رد  ار  وا  نوچ  نکیل  دنراد  رایسب  شهاوخ  تسا  ص )  ) لوسر طبـس  هکنآ  هلیـسوب  ار  وا  تسا و  ع )  ) یلع نب  نیـسحب 
لوسر شیاتـس  تعن و  ناّنم و  دزیا  ساپـس  دـمح و  رب  لمتـشم  هبطخ  و  دـیامن ، ربنمب  دـعاصت  هک  یئامن  رمأ  مکح و  ار  وا  رگا  تسا  نایع 

نآ زا  دعب  ار  وا  ددرگ و  ناریح  نکلأ و  نامدرم  دزن  رد  هبطخ  ءادأ  زا  ناسل  تلالک  هطـساوب  نیقیب  دـیامرف  نایب  رکذ و  نامّزلا  رخآ  (ص )
. ددرگ ناشخرد  حیال و  نانگمه  رب  وت  تغالب  تحاصف و  نامز  نآ  رد  دنامن و  نامدرم  شیپ  رد  میرکت  تّزع و  نادـنچ و  میظعت  ریقوت و 

سامتلا بسح  رب  هکنآ  ات  دـیدرگن  عطقنم  لیاز و  ام  رطاخ  زا  نآ  دوب و  ع )  ) یلع نب  نسح  اب  نامگ  نیمهب  ار  ام  نارای  يا  تفگ : هیواـعم 
يانث دمح و  رب  لمتشم  تحاصف  تیاغ  رد  هبطخ  وا  میداتسرف  ربنمب  هبطخ  هطـساوب  يزور  ار  وا   133 ص : ج3 ، جاجتحالا ، هّیما  ونب  نایعأ 

رظن رد  ار  دوخ  هک  دومرف  نایب  نادـنچ  فیـصوت  زا  نوریب  ّدـج  ردـپ و  دوخ و  هلماک  تافـص  زا  هّیربلا و  دّیـس  تعن  دورد و  تّزعلا و  ّبر 
نآ لاؤس  نیا  عفد  لاقم  نیا  لاثمأب  هیواعم  دنچ  ره  دینادرگ . اوسر  تحیـضف و  ار  ام  دومن و  مارکا  اب  مّخفم و  مارتحا و  اب  مّظعم و  نامدرم 

هبطخ هتفر  ربنمب  رگا  هَّللا  دبع  ابأ  ای  تفگ : ع )  ) نیسح ماما  ترضحب  هیواعم  هکنآ  ات  دنتشگن  عونمم  لاق  لیق و  نآ  زا  ناشیا  دومنیم  هفیاط 
ياعدتـسالا بسح  ینادرگیم . نونمم  ار  تعاـمج  نیا  نیقیب  ینادرگ  يّدؤـم  يروـلا  ّیبـن  ّتیحت  یلاـعت و  دزیا  ياـنث  دـمح و  رب  لمتـشم 

عامتسا نوچ  ماش  نایعأ  زا  يدرم  دومرف . يّدؤم  دومحملا  ّیبن  مالس  ةالص و  دوجولا و  بجاو - يانث  دمح و  هتفر  ربنمب  رورس  نآ  هیواعم 
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باّهولا کلملا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  تسیک ؟ بیطخ  نیا  تفگ : دومن  مانألا  ماما  نآ  ماظتنا  تغالب  ماجنا  تحاـصف  مـالک 
دّمحم ادخ  لوسر  ترتع  ادخ و  بلاغ  هورگ  بزح و  ام  هک : دومرف  ناشن  زجعم  نابزب  ددرگ  باوج  هّجوتم  رگید  یـصخش  هکنآ  زا  رتشیپ 

وا رد  هک  یلاعت  كرابت و  يادخ  باتک  مّود  ار  ام  ادخ  لوسر  هک  نیلقث  دـحأ  نیرهاط و  نیبّیط  تیب  لها  بلّطملا و  دـبع  نب  هَّللا  دـبع  نب 
نآرق لیوأت  ریـسفت و  ردام  رب  لّوعم  دامتعا و  ّلج  ّزع و  ترـضح  ِهِْفلَخ  ْنِم  َو ال  ِْهیَدَـی  ِْنَیب  ْنِم  ُلِطاْبلا  ِهِیتْأَی  ـال  تسه . ءایـشأ  همه  لیـصفت 

یجان و ات  دـیئامن  ام  تعاطا  امـش  سپ  مینآ . قیاقح  عبات  هکلب  مینادرگن  لمهم  عیاض و  ار  نآ  ماکحأ  لـطاب و  ار  نآ  لـیوأت  اـم  هچ  دومن 
ترضح دزن  رد  هدنمرش  راکنایز و  رـساخ و  دیئامن  ام  تفلاخم  رگا  134 و  ص : ج3 ، جاجتحالا ، دیشاب  رامش  باسح و  زور  رد  راگتـسر 

لوسر ادـخ و  تعاطب  نورقم  ام  تعاـط  هکنآ  تهج  هب  تسا  مّتحتم  ضرف  هکلب  مزـال  بجاو و  تعاـطا  هک  اریز  دوب  یهاوخ  راـگدرورپ 
ِْرمَْألا ِیلوُأ  َو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  دـیامرفیم : لسّرلا  متاخ  ترـضحب  لزنم  مالک  رد  ّلج  ّزع و  ترـضح  هچنانچ  تسا . یلاـعت  دزیا 
ْمُْهنِم ِْرمَأـْلا  ِیلوُأ  یلِإ  َو  ِلوُسَّرلا  َیلِإ  ُهوُّدَر  ْوـَل  َو  هک : دـیوگیم  رگید  ّلـحم  رد  و  ِلوُـسَّرلا . َو  ِهَّللا  َیلِإ  ُهوُّدُرَف  ٍءْیَـش  ِیف  ُْمتْعَزاـنَت  ْنِإَـف  ْمُْکنِم 
شوگ هکنآ  زا  میامنیم  امش  فیوخت  ریذحت و  و  اًلِیلَق . اَّلِإ  َناْطیَّشلا  ُُمتْعَبَّتَال  ُُهتَمْحَر  َو  ْمُْکیَلَع  ِهَّللا  ُلْضَف  َْول ال  َو  ْمُْهنِم  ُهَنوُِطْبنَتْسَی  َنیِذَّلا  ُهَِملََعل 

دینک ناطیش  تعاطا  رگا  تسا و  امش  نّیب  رهاظ و  نمشد  وا  هک  یتسردب  ٌنِیبُم . ٌّوُدَع  ْمَُکل  ُهَّنِإ  دینکم  تسا  امش  نزهار  هک  ار  ناطیش  زاوآب 
ِتَءاَرت اَّمَلَف  ْمَُکل  ٌراج  یِّنِإ  َو  ِساَّنلا  َنِم  َمْوَْیلا  ُمَُکل  َِبلاـغ  ـال  َلاـق  َو  ْمَُهلاـمْعَأ  ُناـْطیَّشلا  ُمَُهل  َنَّیَز  ْذِإ  َو  ناطیـش ....  ياـیلوا  زا  امـش  هنیآ  ره 

ّدرب رادبآ  ریـشمش  برـضب  رگید  کی  اب  تاقالم  ار  امـش  دوش  لاونم  نیدب  لاح  نوچ  و  ْمُْکنِم . ٌءيَِرب  یِّنِإ  َلاق  َو  ِْهیَبِقَع  یلَع  َصَکَن  ِناتَئِْفلا 
سفن چیه  زا  سدقأ  دزیا  نآ  زا  دعب  دیدرگیم . ریت  هناشن  هدومن  رگید  کی  دصق  دمع  يور  زا  دیدرگ و  دراو  راکش  مدرم  حامرب  دنیامن و 
اِهنامیِإ ِیف  ْتَبَـسَک  َْوأ  ُْلبَق  ْنِم  ْتَنَمآ  ْنُکَت  َْمل  اُهنامیِإ  ًاسْفَن  ُعَْفنَی  ال  دومن : هَّللا  مالک  هیآ  نیا  توالت  هَّللا  ّیلو  نآ  هاگنآ  دنکن ، نامیا  لوبق 
عامتـسا زا  هیواعم  رظن  رد  ناهج  داد  ماظتنا  ماقم  نیاب  ماظن  زجعم  مالک  ع )  ) نیـسح ماما  ترـضح  نوچ  ًاْریَخ .  135 ص : ج3 ، جاجتحالا ،

نآ هیلع  ءانب  يدومن  ّماع  ّصاخ و  رهب  غیلبت  هچنآ  زا  ارت  تسا  سب  هَّللا  دبع  ابأ  ای  تفگ : اذـهل  دـیدرگ . مالظ  یکیرات و  نیع  رد  مالک  نآ 
ّیلعلا هَّللا  مالـس  هیلع  یلع  نبا  نیـسح - نب  مکحلا  نب  ناورم  يزور  هک : تسیورم  بئاّـسلا  نـب  دّـمحم  زا  و  دـمآ . ریزب  ربـنم  زا  ترـضح 

راجنهان نخس  نیا  مالّسلا  هیلع  نیسح  نوچ  دیدومنیم . رخف  ام  رب  یک  هطساوب  دوبن  داجمألا  ّیبن  رتخد  هطساوب  امش  راختفا  نیا  رگا  تفگ :
وا هک  دیـشک  نادنچ  هتخادنا  شندرگ  رد  ار  وا  هماّمع  درـشفیب و  رایـسب  دیبسچ و  وا  قلحب  تسجرب و  دش  هّصغ  بضغ و  رد  تیاغب  دـینش 

رـضحم نآ  رد  هک  شیرق  بناـجب  كراـبم  يور  تشاذـگ و  لاـح  ناـمهب  ار  وا  تشاد و  رب  ناورم  زا  تسد  نآ  زا  سپ  دـیدرگ  شوـهیب 
هک تسود  ود  هک  دینادیم  ایآ  دیئامن  نم  قیدصت  میوگ  تسار  نم  رگا  هک  تسا  مسق  ملاع  يادخب  ار  امـش  تفگ : هدروآ  دـندوب  رـضاح 

ربمغیپ رتخد - رسپ  نیمز  يور  رد  ای  میدوب  مردارب  نم و  دندوب  مدرم  یمامت  زا  ّبحأ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  دزن  رد 
ود نیاب  وت  ردارب  وت و  زا  ریغب  يدـحأ  چـیه  هن  ایادـخ  راب  دـنتفگ : تعاـس  رد  تعاـمج  نآ  دـشاب . دوجوم  رگید  یـسک  مردارب  نم و  ریغب 

دورطم دودرم و  شردـپ  نیا و  لثم  نیعل  نب  نیعل  نیمز  یماـمت  رد  نم  هک : دومرف  هَّللا  ّیلو  نآ  هاـگنآ  تسین . توعنم  فوصوم و  تفص 
قرـشم و هزاورد  یکی  هک  اقلباج  اسرباج و  نیب  ام  هک  هَّللا  و  تفگ : نآ  زا  دـعب   136 ص : ج3 ، جاجتحالا ، منادـیمن . نیملاعلا  ّبر  لوسر 

نایم رد  نم  ناورم  يا  وت  لثم  دشاب  ع )  ) تیب لها  لوسر و  ادخ و  نمشد  دهد و  دوخب  مالسا  تبسن  هک  يدرم  زا  تسبرغم  هزاورد  رگید 
وت شود  زا  ءادر  ددرگ  یلوتـسم  وت  بّصعتم  سفن  رب  بضغ  نوچ  هک  تسنآ  هعیفر  هلـسلس  نیاب  وت  توادـع  تمـالع  منادـیمن و  ناـقلخ 

طقاس وا  بکنم  زا  ءادر  دش و  بضغب  هکنآ  ات  تساخنرب  سلجم  نآ  زا  هک  تسا  مسق  ارم  ملاع  يادخب  هَّللا  و  دـیوگ : يوار  ددرگ . طقاس 
137 ص : ج3 ، جاجتحالا ، دیدرگ 

هلیسوب رورس  نآ  هکنآ  زا  دعب  هفوک  لهأ  اب  ءالبرکب  لوصو  زا  ءانّثلا  ةولّصلا و  هیلع  نیسحلا  هَّللا  دبع  یبأ  دیهّشلا  ماما  جاجتحا  نایب  رد  رکذ 
دوب هدمآ  موب  زرم و  نآب  موش  موق  نآ  ياعدتسا  تابوتکم و 
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رورـس نآ  هکنآ  زا  دـعب  هفوک  لهأ  اب  ءالبرکب  لوصو  زا  ءانّثلا  ةولّـصلا و  هیلع  نیـسحلا  هَّللا  دـبع  یبأ  دیهّـشلا  ماما  جاـجتحا  ناـیب  رد  رکذ 
هفوک و موق  نوچ  هک  تسا  لوقنم  يورم و  هَّللا  دبع  نب  بعـصم  زا  دوب  هدـمآ  موب  زرم و  نآب  موش  موق  نآ  ياعدتـسا  تابوتکم و  هلیـسوب 

نآ ءادر  هتسبرس و  رب  رشبلا  دّیس  ترضح  هماّمع  هکنآ  زا  دعب  ترضح  نآ  دندومن  ع )  ) یلع نب  نیسح  مانألا  دّیس  طبـس  لتق  میمـصت  ماش 
نآ رـسپ  درک و  لیامح  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریمأ  راقفلا  وذ  هدـینادرگ و  شود  لاب و  رویز  ار  شوه  لـضف و  اـب  ّیبن  ینعی  رورس 

بـسا هاگنآ  سپ  تخاـس . راوس  ار  دوخ  هدروآ  رد  لدـلد  باـکرب  تلود  لاـبقاب و  تداعـس  ياـپ  تخادـنا  تشپ  سپ  رد  رواد  دزیا  ّیلو 
نامز نآ  رد  دینادرگ  رتبأ  ناشیرپ و  ار  لالـض  ناودـع و  لهأ  ياهلد  رّونم و  دوخ  لامج  هعـشعش  زا  ار  رامـضم  تحاس  تخات و  نادـیمب 
لاعتم دزیا  لوسر  طبـس  لاح  نآ  رد   138 ص : ج3 ، جاجتحالا ، دنتـشاد . شوه  لضف و  عبنم  نآ  بناجب  شوگ  مشچ و  ناـمدرم  یماـمت 

ماش هفوک و  تعامج  يا  دومرف : هاگنآ  هدوشگ  لآ  ّیبن و  ترـضح  ّتیحت  دورد و  لازی و  تاذ ال  يانث  لاثمیب و  بهاو  دمحب  لاقم  ناسل 
ارّرکم امش  داب  مادتسم  میاق و  امـش  ماجرفان  داحلا  رایتخا  هلیـسوب  ماّیأ  یلایل و  ياهیدب  همه  مایتلا و  عامتجا و  ار  امـش  داب  قّرفتم  عوطقم و 

مدق هک  دیاب  تسین  امش  ریغب  مانألا  دّیس  مالسا  عیارـش و  ماکحأب  دشرم  امنهر و  ماما  ار  ام  هک  دیتشاد  لاسرا  ام  دزن  تالـسارم  تابتاکم و 
يزاس و زاتمم  زارفارـس و  یهانپ  تلاسر  نیئآ  تّلم و  ماـکحأ  یهلا و  نید  بادآ  میلعتب  ار  هفیاـط  نیا  يزاونب و  ار  مدرم  نیا  هدومن  هجنر 

امـش لاقمب  هک  لاحلا  تسا . امـش  تاکربلا  ضیاف  تاذ  صوصخم  تیالو  تماما و  مویلا  هک  اریز  تسا  اهتّجح  امـش  رب  یبقع  رد  ار  ام  ّالا 
برح و لادج و  گنج و  ّدعتسم  هتشادرب  لایتحا  تمصاخم و  هقیرط  تلالض و  تفلاخم و  هویش  امش  میدمآ  تروص  نیدب  هدومن  رابتعا 

دوب ام  تسد  رد  هتـسویپ  هک  اهریـشمش  هتـشگ  نایغط  قیرط  عدتبم  كّرحم و  نایـصع و  هنتف و  جّیهم  انآف  انآ  لب  ۀظحلف  ۀظحل  هدش  لاتق  و 
هتخورفا امـش  دوخ و  نانمـشد  يارب  ام  هک  یـشتآ  هتخآ و  اـم  رب  فویـس  نآ  امـش  دونع  رفک و  باـبرأ  عفد  دوحج و  باحـصأ  لـتق  يارب 
عامتجاب حبـصب  ار  دوخ  بش  امـش  هک  اریز  دیتخوس  ةرخآ  شتآ  رد  ار  دوخ  هک  دیلفاغ  نآ  زا  اّما  دیتخورفا  ام  يارب  زا  امـش  لاحلا  میدوب .

هفیاط نآ  زا  هک  دینکیم  تعامج  تناعا  هکنآ  ات  دیدروآ  لهج  يور  زا  هکلب  لدع  ریغب  شیوخ  يادعأ  دادماب  و  دوخ ، يایلوا  توادع  رب 
لاغشا امش  لایخ  ماش  نکمم  زا  لالض  لهأ  نآ  زا  امش  لامآ  یناما و  لوصح  هدشن و  امـش  نایم  رد  نآ  ياشفا  لدع و  راهظا  الـصأ  ّیعد 

تبیغ و ماّیأ  رد  امـش  تبـسن  بناج  زا  هاـنگ  اذـه  عم   139 ص : ج3 ، جاجتحالا ، تسا . لاحم  عنتمم و  لاـق  لـیقیب و  لاـصو  حبـص  ریخب 
ام هچ  دیدرگ  دهاوخ  راکشآ  نّیب و  امش  زا  رایسب  يالیو  او  رامش  باسح و  زور  رد  تهج  نیا  زا  سپ  دیدرگن ، ادیوه  رهاظ و  ام  روضح 
رد ّنئمطم  هک  شرت  غورآ  دننام  دیروآ و  رب  ام  ماقتنا  توادـع و  يارب  ماین  فالغ و  زا  ریـشمش  لاحلا  و  دـیدروآ . ماقم  نیاب  تیهارکب  ار 

تیاغب امـش  يأر  اّما  دـیدروآ . رب  شورخ  شوج و  عونکی  عون  نامه  دـیامن  شـشوج  تعیبط  رد  رابکیب  داسف  هدـعم  هطـساوب  دـشاب  ندـب 
شاّرف هک  شرف  دـننام  دـیدروآ و  موجه  رابکیب  خـلم  دـننام  ام  تعیب  رد  نکیل  تسا  راوتـساان  مکحماـن و  تیاـهنیب  راـبتعایب و  تسس و 

یهارمگ و تهافـس و  يور  زا  هک  تسا  جهن  نآ  رب  امـش  لمع  راک و  لغـش و  لعف و  دنچ  رب  دنیـشن  نآ  رب  یـسک  هکنآ  زا  لبق  درتسگ و 
دّرمت و بابرأ  هب  طبترم  نایـصع و  لهأ  کلـس  رد  طرخنم  هتـسکش  ار  دوخ  نامیا  دـیکوت و  ناـمیپ و  دـهع و  ور و  یهاـبت  سفن و  يدـب 

هّیقب امـش  هک  اریز  تمایق  رد  تسا  تباث  تعدب  تیغاوط و  لهأ  هک  تّما  لثم  هطـساوب  يروجهم  قحـس و  يرود و  دعب و  دـیدش  ناودـع 
نیئزهتـسم و ناردارب  نیلـسرملا و  دّیـس  ننـس  زا  ناگدنزیرگ  نیملاعلا و  ّبر  باتک  ناگدـنزادنا  تشپ  سپ  هدـنب و  نیط و  ایـش - بازحأ 

هیآ نیا  هک  بسح  بسن و  انّزلا  دالوأب  نیقحلم  يدهلا و  ۀّمئأ  زا  نایـصاع  َنیِـضِع و  َنآْرُْقلا  اُولَعَج  َنیِذَّلا  دینیئآ . نید و  ناگدـننکهّیرخس 
ْمُه ِباذَْـعلا  ِیف  َو  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  َطِخَـس  ْنَأ  ْمُهُـسُْفنَأ  ْمَُهل  ْتَمَّدَـق  اـم  َْسِئبـَل  هک : بهاو  دزیا  ترـضح  زا  تسا . لزاـن  ناـشیا  نأـش  رد  همیرک 

الصأ هدش  دضتعمان  لذاختم و  ام  زا  دیراد و  ازج  زور  رد  اجر  دیما و  هتـشگ  دضتعم  تعامج  نآب  افویب  هفوک  لهأ  يا  امـش  ایآ  َنوُِدلاخ .
. دیرادن ءانّثلا  ةولّصلا و  هیلع  ءایبنألا  دّیس  دّمحم  یلاعت و  كرابت و  ترـضح  زا   140 ص : ج3 ، جاجتحالا ، ءاطعا  ناسحا و  دیما  هکلب  اورپ 

ناـج مسج و  رد  نآ  لوصا  هک  تسا  رارق  رب  فورعم و  تخرد  امـش  ناـیم  رد  راـع  لذـخ و  هک  اریز  تسا  نینچ  متفگ  هچنآ  هَّللا  يرآ و 
یسک اب  نارظان  تعامج  يارب  زا  تخرد  هویم  نیرتثیبخ  امش  سپ  هدیدرگ . راوتـسا  مکحم و  نآب  امـش  ناوختـسا  گر و  هدیئور و  امش 
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قّلعتم وا  رب  یلاعت  دزیا  بضغ  هک  یـسک  رب  ینعی  دـنیامن  وا  ّقح  رد  بضغ  هکنآ  يارب  زا  دوب  دـیهاوخ  دـیامن  نآ  لوانت  لـکأ و  لـیم  هک 
دعب نامیالا  اوضقنت  ـال  نیذـّلا و  نیثکاـّنلا  نیملاّـظلا  یلع  هَّللا  ۀـنعل  ـالا  هک : دومرف  هاـگنآ  دـنادرگ . راـتفرگ  مدرم  امـش  لـثمب  ار  وا  ددرگ 
ّیعد نآ  هک  یتسردب  تسا . تباث  دننامیپ  دهع و  ناگدننکـش  هک  ناملاظ  يارب  زا  تنعل  ینعی : الیفک .  مکیلع  هَّللا  متلعج  دـق  اهدـیکوت و 

يراوـگوس و تماـیق . رد  تّسخ  يراوـخ و  ّتلذ و  تسوا  يارب  زا  تاـهیه ، تاـهیه ، تشاذـگ  ّتلذ  يراوـخ و  ناـیم  رد  ار  اـم  ّیعد  نب 
و هرهاط ، ياهرجح  نانمؤم و  و  ص )  ) لوسر ادخ و  هفوک  لهأ  يا  يراب . ترضح  دزن  رد  يراسمرش  ترخآ و  باقع  باذعب و  يراتفرگ 

نم میامن و  تسا  مارک  باحـصأ  عراصم  هک  نادـیم  رد  مائل  بابرأ  تعاطا  رایتخا  نم  رگا  دـننک  رایتخا  نم  راکنا  اـبا و  هبّیط  ياـههرجح 
نید و نانمشد  يرایسب  نیعم و  رصان و  تلذخ  ءادعأ و  ترثک  دوخ و  ددع  تّلق  هطـساوب  مايراتفرگ  نیا  هب  فجار  يریـسا و  هب  یـضار 

هوجولا نم  هجو  چیهب  دوخب  راسکاخ  ّیقـش  نآ  تعاطا   141 ص : ج3 ، جاجتحالا ، راع  گنن و  مداد و  رارق  دوخب  رازآ  دـیادش و  یماـمت 
نإ امدق و  نوماّزهف  مزهن  نا  و  رعش : دومن . هموظنم  تاملک  نیاب  لیثمت  هَّللا  ّیلو  نآ  هاگنآ  درک . مهاوخن  رایتخا  راک  نیا  داد و  مناوتن  رارق 

نادیم زا  هاگنآ  سپ  انیقل  امک  نوتماّشلا  یقلیس  اوقیفأ  انب  نیتماّشلل  لقف  انیرخآ  ۀلود  انایانم و  نکل  نبج و  انّبط  نا  ام  انیم و  زهنم  ریغف  مزهن 
مالّسلا هیلع  نیسح  ماما  نیب  هملاکم  همّدقم  نیا  هک  دناهتفگ  یضعب  و  دومن . نارای  باحصأ و  همیخ  قدارـسب و  ناکم و  لزنمب و  تعجارم 

راد نکاس  تداهـش  ماج  عّرجتب  مامّتلاب  براـقأ  ترـضح و  نآ  باحـصأ  هک  دـیماجنا  عوقوب  یماـگنه  رد  هملظ  باـبرأ  ناـیم  ۀـّیحّتلا و  و 
ّیلع وا  رسپ  ّالا  دوبن  سدقأ  دزیا  ّیلو  نآ  اب  سک  چیه  دنام و  موش  موق  نآ  ربارب  رد  سکیب  اهنت و  موصعملا  مولظملا  ماما  دنتشگ و  مالّسلا 

نایگهدرپ همیخ  شیپ  ناج  سنا و  ماما  ءانثأ  نآ  رد  دوب . هَّللا  دـبع  شکرابم  ماـن  هک  هراوخریـش  رگید  رـسپ  مالّـسلا و  هیلع  نیدـباعلا  نیز 
: تفگ دیشک و  رب  درس  هآ  تخادنا  مولظم  لفط  نآ  رب  كرابم  مشچ  نوچ  هتفر  تراهط  تّفع و  قدارس  نابجتحم  ۀمصع و  تّوبن و  مرح 

ماما نآ  تسدب  موصعم  ّیبص  نوچ  منک  عادو  ار  وا  هک  دیهد  نمب  ار  لفط  نآ  هدش  بیرق  عادو  تقو  تسا و  کیدزن  ترخآ  رفـس  نوچ 
يا  142 ص : ج3 ، جاجتحالا ، هک : دـیدرگ  مّلکتم  مالک  نیاب  ملأ  نزح و  لامک  اـب  دادـیم و  وا  يور  رب  هسوب  ترـضح  نآ  دـنداد  مولظم 

تاولـص هیلع  دّـمحم  مانألا  دّیـس  هک  ماگنه  رد  مایقلا  موی  رد  موش  موق  نیا  ياوأم  ناکم و  تسا  لـیو  اـی  موقلا  ءـالؤهل  لـیو  نم  كرـسپ 
نآ قلح  رب  ریت  نآ  ار  اضق  تخادـنا  مانألا  ماما  نآ  دـصقب  يریت  ماش  هفوک و  نادّرمتم  زا  يدرمان  ءانثأ  نآ  رد  نآ . میـصخ  ماـّلعلا  کـلملا 

ربتعم خسن  ضعب  رد  و  دومن . زاورپ  ُراْهنَْألا  اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٍتاَّنَج  راجـشأ  راسخاش  رب  تیالو  ناتـسوب  لبلب  نآ  حور  هدـمآ  موصعم  لفط 
. دومن ةوبّنلا  تیب  لها  عادو  هطساوب  تعجارم  نادیم  زا  هیناث  هّرک  رد  مالّسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  نوچ  هک  دیـسر  رقحأ  مجرتم  رظنب 

مدع هطساو  زا  بارطضا  هیرگب و  لفط  نآ  دیسر  تّفع  تراهط و  قتت  نایگهدرپ  تمصع و  قدارـس  نانیـشنهلجح  همیخ  ردب  هکنآ  زا  دعب 
هدرب باترم  یعمج  نآ  دزن  هک  دیهد  نمب  ار  لفط  نآ  تفگ : دیدرگ  باتیب  دومن  نآ  هدهاشم  بآمتیالو  ترضح  نوچ  دوب . بآ  ریش و 
لفط نآ  رورس  نآ  نوچ  هک  تسیورم  تفرگ . مناوت  تسباتیب  هنشت و  بآ  مدع  هدلاو و  ریش  یمک  زا  هک  لفط  نیا  يارب  بآ  یمد  دیاش 
هانگ دیزی  تعیب  مدع  هطـساوب  امـش  داقتعاب  نم  رگا  موق  يا  تفگ : تفرگ و  تسد  ار  رـسپ  تشادرب و  نیز  سوبرق  زا  دروآ  نادیم  رد  ار 

تکالهب لاحلا  دـیامنیم و  یباتیب  یبآیب  زا  هدـنامن و  ریـش  وا  هدـلاو  ناتـسپ  رد  نوچ  تسهانگیب  راوخریـش  لفط  نیا  يراـب  مشاـب  راـک 
امـش اـب  همحّرلا  ّیبن  مّدـج  شیپ  رد  ترخآ  رد  هک  منک  طرـش  امـش  اـب  نم  دوش  باریـس  هک  دـیهد  بآ  نادـنچ  ار  وا  رگا  هدـش  کـیدزن 

دندادن ع )  ) ماما نآ  باوج  هتشگ  سبتحم  مائل  نآ  ماکب  سفن  مالک  نیا  عامتـسا  زا  دعب  ار  موق   143 ص : ج3 ، جاجتحالا ، منکن . یمصخ 
دنلب دوخ  زاوآ  ماـئل  ناـیفوک  زا  یهورگ  ماـش و  نـالد  نیگنـس  زا  یعمج  دـینادرگ  رّرکم  اعدتـسا  ساـمتلا و  نآ  رورـس  دّیـس و  نآ  نوچ 
نیسح يا  وتب  هرطق  کی  دشاب  ام  نامرف  و  فّرصت ، تحت  نآ  دشاب و  بآ  زا  ّولمم  برغم  ات  قرـشم  زا  رگا  ع )  ) نیـسح يا  هک  دندینادرگ 

نآ ماکب  بآ  هرطق  مائل  نآ  هک  تسناد  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  نوچ  یئآرد . ماش  یلاو  تعیب  رد  اـت  میهدـن  تنادـنزرف  و  (ع )
ع)  ) نیـسح نارای  يا  تفگ : ماش  نازادـناریت  زا  يدرمان  ءانثأ  نآ  رد  هک  دـیامرف  تعجارم  هک  تساوخ  دـیناسر . دـنهاوخن  ماهتـسم  ّیبص 

يریت مد  نامه  مزادرپ . وا  هّصغ  مغ و  زا  ار  ماش  هفوک و  رکاسع  ریاس  دوخ و  مزاس و  وا  راک  ریت  کـیب  دـیئوگ  هچ  هداتـسیا  هناـشنب  شوخ 
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ع)  ) نیسح ماما  ترـضح  يوزاب  رب  هتـشگ  موحرم  لفط  نآ  قلح  زا  ریت  نآ  ار  اضق  تخادنا  مولظم  ماما  نآ  بناجب  تسب و  نامک  هصرعب 
بلط ار  لفط  هدـلاو  نادـیم  زا  تعجارم  زا  دـعب  ع )  ) ماما هک  تسنآ  یلوق  تسویپ . تّزعلا  ّبر  تمحرب  تعاس  نامه  لفط  نآ  تسـشن و 

دندومن تدهاشم  لاح  نآ  تّوبن  تّزع و  مرح  نایگدرپ  نوچ  دیدرگ  باریس  نوخ  زا  بآ  ياجب  هک  ار  دوخ  رسپ  ناتـسب  دومرف : دومرف و 
ریهاشم زا  یضعب  و  دومنیم . یّلـست  ربصب  ار  ناشیا  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  دندروآرب ، هاّیلع  او  هادّمحم و  او  هالیو و  او  شورخ 

زا مالّسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  دیمارخ . ناوضر  هضور   144 ص : ج3 ، جاجتحالا ، هب  نادیم  نامه  رد  لفط  نآ  نوچ  هک  دندرک  لقن 
زا هآ  نزح و  اب  هاگنآ  هدینادرگ  نوفدم  هدولآنوخ  سابل  نامه  اب  هدومن  هدید  رون  نآ  نفد  يارب  هرفح  ریـشمش  ناتب  زا  دمآ و  دورف  بسا 

دوخ لآم  ریخ  لاوحأ  رب  لمتشم  تامس  قدص  تاملک  نیا  داشنا  داتـسیاب و  تسجرب و  هَّللا  ّیلو  یلع  نینمؤملا  ریمأ  نیع  تّرق  نآ  ربق  رس 
میرک ریخلا  نسح  هنبا  اّیلع و  امدق  اولتق  نیلقّثلا  ّبر  هَّللا  باوث  نع  اوبغر  امدق  موقلا و  اورفک  رعش : دومرف . لالض  لهأ  يّدعت  تکرح و  و 

اوصاوت اوراس و  ّمث  نیمرحلا  لهأل  عمجلا  اوعمج  لّذر  سانأ ، نم  موقل  ای  نیـسحلاب  اعیمج  نآلا  کتفن  اوعمجأ  اولاق  مهنم و  اـقنح  نیفرّطلا 
فوکوک دونجب  ةونع  ینامر  دـق  دعـس  نبا  نیرفاکلا و  لسن  هَّللا  دـیبعل  یمد  کفـس  یف  هَّللا  اوفاخی  مل  نیدـحلملا  ءاضرل  یجایتحاب  مهّلک 

قلخلا نم  هَّللا  ةریخ  نیدلاولا  ّیـشرقلا  یبّنلا  یبّنلا و  دـعب  نم  ریخلا  ّیلعب  نیدـقرفلا  ءایـضب  يرخف  ریغ  اذ  لبق  یّنم  ناک  ءیـشل  نیلطاهلا ال 
یلوم لسّرلا و  ثراو  يرولا  یف  يّدجک  ّدج  هل  نم  نیبهّذـلا  نبا  ۀّـضفلا و  انأف  بهذ  نم  تصّلخ  دـق  ۀّـضف  نیتریخلا  نیا  انأف  یّما  ّمث  یبأ 

ج3، جاجتحالا ، نیتلبقلا  یّلـصم  ضوحلا  بحاص  یـضترملا  ّیلع  نیّدلا  ةورع  نینح  ردبب و  رفکلا  مصاق  یبأ  یّمأ و  ءارهّزلا  مطاف  نیلقّثلا 
امالغ هَّللا  دـبع  نیتلبقلا  لهأ  شیجلا و  مزاه  اعم  حـتفلا  بازحألاب و  ّمث  نیرکـسعلا  ضبقب  ّلغلا  تفـش  ۀـعقو  دـحا  موی  یف  هل  145 و  ص :

نیلفحجلا موی  موقلا  یلع  یفطـصملا و  یبّنلا  ّربلا  ةرتع  نیترتعلاب  اعم  ءوّسلا  ۀّما  تعنـص  اذ  ام  هَّللا  لیبس  یف  نینثولا  نودبعی  یـشیرق  اعفای و 
دش راوس  تقو  نآ  رد  باکرب  كرابم  ياپ  دیناسر  ماجنا  مامتا و  هب  هموظنم  تاملک  نیا  ۀّیّحتلا  مالّسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  نوچ 
وذ ّیبن  طبس  نآ  لاح  نآ  رد  داتسیاب . هدیـشک  نانع  دیـسر  موش  موق  نآ  يور  شیپ  هب  نوچ  دیدرگ و  ناور  دیـشکرب و  ماین  زا  ریـشمش  و 

رمأ و رظتنم  و  دّـصرتم ، توم و  مزاع  راعتـسم و  تایح  زا  مورحم  سویأم و  هتـشگ  لاتق  برح و  ّدعتـسم  تسد  رد  هنهرب  ریـشمش  لـالجلا 
رخفأ و نیح  ازجعم  اذـهب  ینافک  مشاه  لآ  نم  ریخلا  ّیلع  نبا  انا  رعـش : دومن . زجر  نیا  نایب  رد  عورـش  هدـش  تومی  يذـّلا ال  ّیح  ناـمرف 

انیف رفعج و  نیحانجلا  اذ  یعدی  یّمع  دمحأ و  ۀلالس  نم  یّما  مطاف  رهزی و  قلخلا  یف  هَّللا  جارس  نحن  یـشم و  نم  مرکأ  هَّللا  لوسر  يّدج 
ةالو نحن  رهجن و  ماـنألا و  یف  اذـهب  لوطن  مهّلک  ساـّنلل  هَّللا  ناـمأ  نحن  رکذـت و  ریخلاـب  یحولا  يدـهلا و  اـنیف  اـقداص و  لزنا  هَّللا  باـتک 

مامتاب زجر  نوچ  رـسخأ  ۀـمایقلا  موی  انـضغبم  ۀعیـش و  مرکأ  ساـّنلا  یف  انتعیـش  رکنی و  سیل  اـم  هَّللا  لوسر  سأـکب  اـنتالو  یقـسن  ضوحلا 
هَّللا ۀمحر  دـیدرگ  لصاو  دوبعم  دزیا  تمحرب  هک  دومن   146 ص : ج3 ، جاجتحالا ، لاتق  نادنچ  دز و  لالـض  لهأ  فصب  ار  دوخ  دـیناسر 
دّیس لاوحأ  نایب  رکذ و  رب  هیوتحم  بتک  رثکأ  رد  لاعتم  بهاو  لوسر  طبس  نآ  لآملا  ریخ  لاوحأ  لیـصفت  و  هیلتاق . یلع - هَّللا  ۀنعل  هیلع و 
نایب رکذ و  رب  لمتشم  باتک  نیا  نوچ  و  تسا . روکذم  يورم و  روطسم و  لوقنم و  ۀّیحّتلا  مالّـسلا و  مهیلع  نیموصعملا  ۀّمئأ  هلآ  ۀّیربلا و 

باحـصأ و زا  یـضعب  ناّنملا و  کلملا  مالّـسلا  مهیلع  ناشیا  دالوأ  زا  ناماما  یقاب  و  ع )  ) نینمؤملا ریمأ  ناندـعلا و  ّیبن  ترـضح  جاـجتحا 
، جاجتحالا ناعتسملا . هَّللا  دیامنیمن و  نآ  رد  عورـش  نآ  لوط  فوخب  دیامنیم و  ماتتخا  مالک  مارم  بلطم و  نامه  رکذب  اذهل  تسا  ناّبحم 

147 ص : ج3 ،

ردغ و هلیسوب  البرک  رد  ترضح  نآ  باحصأ  مالّسلا و  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  زا  دعب  هفوک  لهأ  رب  يرغّصلا  ۀمطاف  جاجتحا  نایب  رد  رکذ  »
« ناّنملا کلملا  نم  ناّقحتسی  ام  امهیلع  نایماش  ضغب  توادع و  ترثک  نایفوک و  ياغد 

هلیسوب البرک  رد  ترضح  نآ  باحـصأ  مالّـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  زا  دعب  هفوک  لهأ  رب  يرغّـصلا  ۀمطاف  جاجتحا  نایب  رد  رکذ  »
تسیورم و رفعج  نب  یـسوم  نب  دیز  زا  ناّنملا » کلملا  نم  ناّقحتـسی  ام  امهیلع  نایماش  ضغب  توادـع و  ترثک  نایفوک و  ياغد  ردـغ و 
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یبأ دیهّشلا  دیعّسلا  ماما  ترضح  لتق  زا  دعب  نوچ  هک  دنک  تیاور  ناّنملا  کلملا  هَّللا  مالـس  مهیلع  دوخ  ماظع  مارک  يابآ  زا  راوگرزب  نآ 
نکـسم و هک  هرامالا  رادب  ار  ناشیا  دندومن  لاحترا  لاقتنا و  هفوکب  البرک  زا  تیب  لها  اب  ار  ع )  ) نیدباعلا نیز  ماما  ع )  ) نیـسحلا هَّللا  دبع 

نآ دندوب  رـضاح  رـضحم  رد  ملاظ  نایفوک  رثکأ  ملاظم و  ناوید  رد  دایز  هَّللا  دیبع  هک  رگید  يزور  دندروآ . زورف  دوب  دایز  هَّللا  دیبع  ماقم 
: هک دومرف  يّدؤم  رثن  هب  قسن  نیاب  هبطخ  رثأ  نآ  رد  مالّسلا  هیلع  ّیلع  نینمؤملا  ریمأ  نب  نیـسح  تنب  يرغّـصلا  ۀمطاف  يربکلا  ةرجـش  هرمث 
هک تسا  یلاعت  كرابت و  يادـخ   148 ص : ج3 ، جاجتحالا ، تاذ  زارفارس  يراب  مظعأ  شرع  هنزاومب  رکـش  یـصح و  لمر و  ددعب  دمح 

نامیا مامت و  وا  دمح  نم  ُریِـصَْبلا . ُعیِمَّسلا  َوُه  َو  ٌءْیَـش  ِِهْلثِمَک  َْسَیل  هک  تسدادضا  ضراوع و  زا  سّدقم  دادنا و  دهاوش و  زا  هّزنم  دّرفتم و 
نأ ال دهشأ  هک : تسوا  دادنا  ههبشیب و  تاذ  یگناگیب  تداهـش  ورب و  لّکوت  ارم  مرازیب و  يرب و  وا  ریغ  تدابع  شتـسرپ و  زا  مراد و  واب 

دهشأ هک : داب  وا  دالوأ  یفطصم و  دّمحم  وا  يایبنأ  لسر و  فرشأ  رب  یـصحی  يانث ال  ّتیحت و  دورد و  و  هل . کیرـش  هدحو ال  هَّللا  ّالا  هلا 
قاّفتاب تارفلا  طشب  دابعلا  ّبر  ص )  ) لوسر نآ  داجمأ  دالوأ  هکنآ  رب  مهدیم  یهاوگ  و  هلآ . هیلع و  هَّللا  یّلـص  هلوسر  هدبع و  ادّـمحم  ّنأ 

ارتفا رگا  تست  هب  هانپ  ارم  ایادخ  راب  دندش . لوهج  مولظ و  بابرأ  لوتقم  حوبذم و  متس  روج و  يور  زا  ملظ و  قحانب و  دانع  قاقش و  لهأ 
هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  ترضح  نآ  لآ  و  ع )  ) یلع ّقح  رد  لاسرا  لازنا و  وت  هچنآ  مهد و  وت  تافص  هدوتس  تاذب  تبسن  بذک  و 

هیلع یلع  و  میوگ . فالخ  هدومن  ع )  ) بلاط یبأ  نب  ّیلع  وا  ّیـصو  تهج  زا  تّما  زا  قاثیم  دـهع و  ذـخأ  باب  رد  لاـصخ  هدیدنـسپ  مّلس 
يور زا  زورید  ار  وا  دنمجرا  دنزرف  هچنانچ  تسلوهج ، يادعأ  تسد  زا  بنذ  ریغب  لوتقم  بولـسم و  وا  ّقح  تّما  ملظ  هلیـسوب  هک  مالّـسلا 

تدابع و رد  لسّرلا  متاخ  ّیـصو  نآ  هک  ّلـج  ّزع و  يادـخ  تویب  زا  تیب  رد  قباـس  رد  زین  ار  رورـس  نآ  دـندروآ  لـتقب  ار  وا  متـس  ملظ و 
نامّزلا رخآ  لوسر  تیب  لها  هنیک  قافن و  زا  ّولمم  لدب  نابزب و  ناناملـسم  رـشعم  تیب  نآب  دندروآ و  لتقب  دوب  لغتـشم  لفاک  دزیا  یگدنب 

149 ص : ج3 ، جاجتحالا ، دندومن . لتاق  تناعا  یهورگ  ترضح و  نآ  لتقب  رمأ  هکلب  دومنن  رواد  دزیا  ّیلو  نآ  زا  رش  عفد  دندوب  رـضاح 
هبیقن هب  دوخ  يوسب  يدومن  ضبق  ار  وا  هکنآ  ات  دوب  مولظم  هتسویپ  موصعم  ماما  نآ  دوب و  ناسآ  تیاغب  وت  رب  هملظ  نآ  ّرـش  عفد  ایادخ  راب 

ملاع رداق  يا  وت  یگدنب  رد  زگره  دوب و  بهاذملا  روهشم  بقانملا و  فورعم  بهاو  دزیا  هدیدنسپ  نآ  هدوهشم و  هبّیط  هبیرض  هدومحم و 
دمح و يدومن و  وا  ّنس  رغص  رد  مالس  اب  مانألا  ماما  نآ  تیاده  اراگدرورپ  هتشگن . رجزنم  عونمم و  میاهلذاع  لذع  هب  میال و  شنزرـسب 

رصان عیمس و  ریصب  يا  وت  عیطم  حصان و  هتـسویپ  ترـضح  نآ  يدومرف و  رهاظ  ّماع  ّصاخ و  دزن  رد  وا  یگرزب  ماّیأ  رد  وا  بقانم  شیاتس 
تایهتـشمب و صیرح  اـیند و  هب  تبغر  ار  وا  زگره  يدوـمن و  دوـخ  يوـسب  ضبق  ار  وا  هکنآ  اـت  دوـب  نیلـسرملا  دّیـس  وـت  لوـسر  نـیعم  و 
رارقلا و رادـب  رایـسب  تبغر  ار  رـشب  ّنج و  ماما  نآ  نکیل  اهیف . ۀـعجر  اثالث ال  کـتقّلط  اـیند  اـی  دومرف : هچناـنچ  دوبن . ارـس  نیا  تاّذلتـسم 
وا زا  نوچ  نوچیب  بهاو  ترـضح  نآ  دوب  وت  هار  دـهاجم  میاد  هچنانچ  دوب . راتخملا  ّیبن  اصوصخ  راربأ  لسر  رایخأ و  يایبنأ  یگیاـسمه 

هفوک لهأ  ای  دعب  اّما  هک : دومرف  هَّللا  ّیلو  هعضب  هاگنآ  يدومرف . تیاده - میقتسم  قیرط  میوق و  نیدب  يدومن و  رایتخا  ار  وا  يدوب  یـضار 
زین ار  امـش  دومن و  ناحتما  امـشب  ناّنم  بجاو  ترـضح  ار  یلاعت  دزیا  ّیبن  تیب  لها  اب  اهلیح  ردـغ و  لـهأ  اـغد و  رکم و  لـهأ  اـی  اـفویب و 

عّدوم ام  شیپ  رد  ار  دوخ  مهف  ام و  دزن  رد  ار  دوخ  ملع  هک  اریز  دینادرگ  وکین  امشب  تبسن  ار  ام  يالتبا  دومرف  ناحتما  ءالتبا و  ام  تعاطاب 
دالب رد  نیمز و  رد  تّجح  150 و  ص : ج3 ، جاجتحالا ، تمکح  ملاع و  يادخ  مهف  ناکم  اعد و  ملع و  يهبیع  اب  سپ  دینادرگ  ّرقتـسم  و 

رفاو دوجوب  مما  نیقباس و  ءایبنأ  یمامت  زا  هکلب  مدآ  ینب  فیاوط  ریاـس  رب  لیـضفت  ار  اـم  مّرکم و  دوخ  تمارکب  ار  اـم  میئوا  داـبع  يارب  زا 
ام لاتق  دیدومرف و  ام  رفکب  هکلب  دـیدومن  ام  بیذـکت  ردـغ  رکم و  لهأ  يا  امـش  داد . مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحم  ام  ّیبن  دوجلا 

مّدـج اب  رتشیپ  هچنانچ  میلباک . لهأ  دالوأ  كرت و  دالوأ  ام  ایئوگ  هتـسناد  لالـض  لهأ  لآم  قیرطب  زیاج  ام  لاومأ  تراـغ  بهن و  لـالح و 
دقح و هطـساوب  تسا  رطاقتم  ام  تیب  لهأ  يامد  امـش  ياهریـشمش  زا  زونه  هک  یعونب  دیدرک  هلتاقم  رورـس  نآ  اب  زورید  هکلب  رـشبلا  دّیس 

لغش نیا  زا  امش  بولسم  ّتبحم  بولق  و  دیسر ؟ مهب  امش  نیع  تّرق  ایآ  عیفّشلا . ّیبن  دالوأ  لتق  عیضو  لعف  عینش و  لمع  نیاب  رتشیپ  دسح 
ُْریَخ ُهَّللا  َو  نکیل  دـیدرک  رهاـظ  نّیب و  يرکم  هفرط  یلاـعت و  بجاو  ترـضح  رب  ار  امـش  تستارج  بجع  دـندیدرگ  لاحـشوخ  بوغرماـن 
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لاومأب امش  يزارد  تسد  یلاعت و  دزیا  يایلوا  ام  يامد  قارها  زا  هتشگ  رداص  امش  زا  هک  دنسپان  لعف  نیاب  ار  دوخ  سفن  الصأ  َنیِرِکاْملا .
راوشد بعـص و  رارـشأ  امـش  رظن  رد  راک  نیا  هچ  رگا  دـنادرگیمن  بوسنم  يراکنایز  تراسخ و  يراسمرـش و  نالذـخب و  هنوگ  چـیه  ام 

هَّللا لاق  و  تسا . بئاجع  ثداوح  بعتأ  رهد و  بئاون  ّدشأ  ام  رب  بئاصم  نیا  هک  تسا  مسق  دنگوس و  ار  ام  ملاع  يادخب  هَّللا  اما و  تسین .
. ٍروُخَف ٍلاتُْخم  َّلُک  ُّبُِحی  ُهَّللا ال  َو  ْمُکاتآ  اِمب  اوُحَْرفَت  َو ال  ْمُکَتاف  ام  یلَع  اْوَسَْأت  ْالیَِکل  ٌریِـسَی  ِهَّللا  یَلَع  َِکلذ  َّنِإ  اهَأَْربَن  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  هباتک : یف 

رتاوتم هک  دیشاب  تّزعلا  ّبر  ترضح  زا   151 ص : ج3 ، جاجتحالا ، ۀنعل  رظتنم  امش  تفلا  داب  نورقم  یگدنکارپب  امش  تّیعمج  داب  عوطقم 
باذع هب  دّلخم  نآ  زا  دعب  ٍضَْعب و  َسَْأب  ْمُکَضَْعب  َقیُِذی  َو  متبسک  امب  مکتحسیف  دش . دهاوخ  ادیوه  رهاظ و  نامـسآ  زا  امـش  يارب  زا  اهیدب 

یَلَع ِهَّللا  ُۀَنَْعل  الَأ  دش  دیهاوخ  راتفرگ  دـیتشاد  اور  همحّرلا  ّیبن  تیب  لها  ام  رب  تمارغ  ملظ و  هطـساوب  تمایق  زور  رد  میـسج  باقع  میلأ و 
لاتقب سیـسخ  سفن  مادکب  دیدرک و  زارد  ام  هبراحم  نعاطمب و  تسد  مادکب  هک  دینادیم  ایآ  داب  امـش  ّرقم  لیو  هاچ  مکل ، لیو  َنیِِملاَّظلا .
لاعفأ نیا  رب  امـش  ياضعا  حراوج و  ترخآ  رد  نیقیب  دیدش  ام  براحم  عبات  دیدمآ و  ام  هبراحم  يارب  یـشم  اپ  مادـکب  دـیدش و  لیام  ام 
تظلغ یمرـشیب و  تیاهن  رد  اهرگج  تواسق و  رد  تیاغب  اهلد  ار  امـش  دوب . دنهاوخ  راکـشآ  رهاظ و  دوهـش  امـش  هحیبق  لامعأ  هعینش و 

یلع لعج  مکل و  یلمأ  ناطیّشلا و  مکل  لّوس  و  تسا . موتکم - تواشغ  رد  امش  رصب  موتخم و  امش  عمس  عوبطم و  امـش  بولق  هکلب  تسا 
ترضح هک  ّتیصو  همه  نآ  داب  لّدبم  هقرفت  یگدنکارپب و  عوطقم و  رگیدکیب  امش  تفلا  هفوک  لهأ  ای  نودتهت . متنأ ال  ةواشغ و  مکرصب 

مّدجب ردغ  امش  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  ترضح  دوخ  ردارب  باب  رد  دومرف  عّدوم  امـش  دزن  رد  ار  نآ  هکلب  دومن  امـشب  هّیربلا  دّیس 
ریمأ ترـضح  لادـج  لاتقب و  راختفا  دـیدومن و  مالّـسلا  مهیلع  یبّنلا  ترتع  مارکـالا و  ّیبن  ترـضحب  مالّـسلا و  هیلع  ردـیح  نینمؤملا  ریمأ 

حامر و هّیدنه و  فویـسب  ّیلع  ینب  اّیلع و  انلتق  نحن   152 ص : ج3 ، جاجتحالا ، رعش : هچنانچ  دیدومرف  لآ  مالّـسلا و  هیلع - یلع  نینمؤملا 
یلاوتب كاخ  اههزیرگنس و  زا  ّولمم  ماش  حبـص و  رد  تناهد  ماجرفان  مالک  نیا  لیاق  يا  حاطن  ّيأ  مهانحطن و  كرت و  یبس  مهءاسن  انیبس 

هیکزت و ناّنم  يادـخ  ترـضح  هک  یئامنیم  یموق  لتقب  راختفا  داـبم . ماـجنا  زاـغآ و  رد  هرهب  ماجنارـس  هریت  يا  ارت  ناـمه  زجب  ود  اـب  ماـّیأ 
َسْجِّرلا ُمُْکنَع  َبِهْذـُِیل  هک : دومرف  دوخ  ماظتنا  ّرد  مالک  رد  هچنانچ  دومن . نایـصع  رزو و  ریاس  زا  ناـثوأ و  تداـبع  سجر  زا  ناـشریهطت 

يا هک  هدومن  واب  باطخ  هموصعم  نآ  اذـهل  دـشاب  دایز  هَّللا  دـیبع  همظتنمان  هموظنم  تاملک  نیا  لئاق  ارهاظ  ًاریِهْطَت . ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ 
نیا عوقو  يدومرف ، لاعتم  دزیا  ناگدیدنـسپ  اب  لادـج  راختفا و  هکنآ  وت  لاقم  يدومن و  نیلـسرملا  دّیـس  دالوأ  لتق  هک  نیا  وت  لاعفأ  لئاق 

ام ئرما  ّلکل  اّمنا  هقیثوب و  هابتـشایب  نیقیب و  هدروآ  لـمعب  عینـش  لـعف  نیا  لـثم  هب  زین  تردـپ  هک  اریز  تسین  عیدـب  بجع و  وت  زا  لـمع 
ّلک وزج و  تشاداپ  ُهَرَی و  ارَـش  ٍةَّرَذ  َلاْقثِم  ْلَمْعَی  ْنَم  َو  ُهَرَی  ًاْریَخ  ٍةَّرَذ  َلاْقثِم  ْلَمْعَی  ْنَمَف  هعیرذب : دوخ  لمع  يازجب  يدحأ  ره  هادـی  تمّدـق 

میرکت و ایارب  ریاس  رب  امـش و  رب  ار  ام  لیلج  ّبر  ترـضح  هچنآ  زا  دیدومن  دسح  ام و  رب  دـقح  موق  يا  امـش  ددرگ . لعفنم  يزجمب و  نآ 
رهد شاج  نإ  انبنذ  امف   153 ص : ج3 ، جاجتحالا ، رعش : داب . ّرقتسم  امـش  ّرقم  نیکم و  يارب  باذع  لیو و  هاچ  مکل ، الیو  دومرف . لیـضفت 

دیدروآ و تکرح  ناجیه و  رد  ام  روج  ملظب و  ار  ایند  هک  دوب  هچ  ام  هانگ  تّورمیب  موق  يا  اصم  ءاعّدـلا  يراوی  جاس ال  كرحی  انروحب و 
تیاغ زورما  راکنا  نوچ  امـش  راکنا  نیا  هدـشن  رداص  حـناس و  رهاظ و  نّیب و  روهظ  ّزیحب  رکنم  رمأ  نیا  ام  زا  هک  دـیوش  رمأ  نیا  رکنم  رگا 

هجو تسین و  رّـسیم  ناوارف  قمع  مدـع  هطـساو  هب  نآ  تاودأ  تالآ و  يافخ  تسا و  نکاس  نوچ  امـش  لمع  رحب  تسا و  روهظ  حوضو و 
یگمه دـیدومن  رهاظ  نّیب و  لمع  هّصنمب  یبتجم  لوسر  تیب  لها  ام  ّقح  رد  امـش  هچ  ره  هکلب  دـنادرگیمن  ناهنپ  یفخم و  ار  امـش  لامعأ 

. تسین دعبتسم  عیدب و  لسّرلا  متاخ  دالوأب  تبـسن  ّلج  ّزع و  ترـضح  زا  لّضفت  ناسحا و  نیا  تسا و  نایع  نشور و  ناقلخ  یمامت  رب  نآ 
ماتتخا ماقم  نیاب  مایتلا  قدـص  مالک  يرغّـصلا  ۀـمطاف  نوچ  ٍرُون . ْنِم  َُهل  اـمَف  ًارُون  َُهل  ُهَّللا  ِلَـعْجَی  َْمل  ْنَم  َو  ُءاـشَی  ْنَم  ِهِیتُْؤی  ِهَّللا  ُلْـضَف  َکـِلذ 
دیدرگ مدامد  رطاقتم و  ناـشیا  تاربع  تارطق  دـش و  دـنلب  تیاـغب  مدرم  هیرگ  تساـخرب و  ناـکم  نآ  راّـضح  زا  ناـغف  شورخ و  دومرف -

نیمغ ياههنیس  نیزح و  ياهلد  یتخودنا و  هبّهلتم  ریاون  ام  نورد  رد  هک  اریز  يدومن  رکذ  هچنآ  تسا  سب  نیبّیّطلا  تنب  ای  دنتفگ : یگمه 
. نیموصعملا اهیّدـج  اهیبأ و  یلع  اهیلع و  هَّللا  مالـس  دـیدرگ  تکاس  دـید  لاونم  نادـب  لاح  نوچ  هموصعم  نآ  یتخوس . نارین  نآـب  ار  اـم 
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154 ص : ج3 ، جاجتحالا ،

« ناشیا ناوسن  لاجر و  رضحم  رد  هبطخ  قیرطب  نایفوک  رب  ع )  ) بلاط یبأ  نب  ّیلع  تنب  بنیز  جاجتحا  نایب  رد  رکذ  »

کیرش نب  میذح  زا  ناشیا » ناوسن  لاجر و  رضحم  رد  هبطخ  قیرطب  نایفوک  رب  ع )  ) بلاط یبأ  نب  ّیلع  تنب  بنیز  جاجتحا  نایب  رد  رکذ  »
نیدباعلا نیز  ماما  دیـسر  تداهـش  هجردب  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  هَّللا  دبع  یبأ  دیهّـشلا  ماما  ترـضح  نوچ  هک : تسیورم  لوقنم و  يدسأ 

مومحم و ضیرم و  ردیح  نینمؤملا  ریمأ  ناینبلا  عیفر  نامدود  هدبز  هصالخ و  نآ  رثأ  نآ  رد  دـمآ  هفوکب  ءالبرک  زا  ناوسن  اب  مالّـسلا  هیلع 
تیاغب ناشیا  ناراکتمدخ  يولج  رد  نانز  نادرم و  دیدرگ  هفوک  رهـش  لخاد  لابقا  تداعـسب و  هک  نامه  دوب و  مومغم  مومه و  دـیادش  اب 

ماما ترـضح  ّیلو  نآ  نوچ  دـنتفریم . ناود  ناود  نایوگ  هانیـسح  او  هاـّیلع  او  هدـیدرگ  اـهکاچ  نماد  اـتاهماج  ناـبیرگ  نـالان و  ناـیرگ و 
ناشیا ریغب  ار  ام  سپ  دننالان  نایرگ و  ام  يارب  تعامج  نیا  هک : دومرف  نینچ  نیزح  زاوآب  هدوب  فعض  تیاهن  رد  يرامیب  زا  ع )  ) نیدباعلا
كرابم يور  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  تنب  بنیز  لاح  نآ  رد  دـینادرگ  ماجنارـسیب  نینچ  ار  ام  هفیاط  مادـک  دـیناسر و  لتقب  هک 

هک تسا  مسق  ارم  ملاع  يادخب  هَّللا  و  هک : دیوگ  يدسأ  میذح  دومن . توکـسب  ءامیا  هدروآ  هفیاط   155 ص : ج3 ، جاجتحالا ، نآ  بناجب 
ناّنملا کلملا  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  نینمؤملا  ریمأ  ترضح  نایب  قطن و  زا  ایئوگ  دشیم  عومـسم  راّرک  ردیح  هعـضب  نآ  زا  هچنآ 
دندیشک رد  مد  سفن و  مدرم  اذهل  دیئامن  ناشیا  نانخسب  شوگ  هک  نامدرمب  دومن  تراشا  ع )  ) بنیز ترضح  دیدرگیم . نامدرم  عومسم 

رب مالـس  ةالـص و  ناحبـس و  رداق  تاذ  يانث  رکـش و  ناّنم و  دزیا  دـمح  دـعب  هک : دومرف  نآ  زا  دـعب  دـندینادرگ . عوطقم  زاوآ  ار  سرج  و 
نیا لاحلا  ردغ  نالذخ و  لهأ  رکم و  هلیح و  لهأ  هفوک و  لهأ  يا  دـنانیبم . عرـش  هظفح  نید و  يانما  هک  ناشیا  لآ  دّـمحم و  وا  لوسر 

؟ تسا مدرم  مادک  تهج  زا  مشچ  بآ  قارها  ملأ و  نزح و  راهظا  هچ و  يارب  زا  هعمـس  ءایر و  يور  زا  هیرگ  توص  نیا  تاربع و  تارطق 
قاثیم و دـهع و  زا  دـعب  امـش  هک  تسا  ربخم  علّطم و  هفوک  لهأ  امـش  ردـغ  رکم و  رب  يدـحأ  ره  تسا  هَّللا  لوسر  تیب  لـها  هطـساوب  رگا 

تعیب دهع و  هکنآ  ات  دومنن  امش  لعف  لوقب و  دامتعا  ترضح  نآ  رّرکم  رّرکم  تایّربلا  دّیس  طبـس  نآ  دزنب  تالـسارم  و  تابتاکم ، لاسرا 
عینم لعف  عینـش و  لمع  نیا  دیدومنن و  افو  دوخ  لوق  دهع و  رب  امـش  اذه  عم  دومرف  دّـکؤم  دادـش  ظالغ و  دـنگوسب  ار  نآ  هتفرگ  امـش  زا 
زور نآ  رد  هچ  ره  دیسریم  ماجناب  زور  نوچ  دوب و  ندرک  هجرخ  شراک  ماش  ات  حبـص  هک  تسا  تروع  نآ  لثم  امـش  لثم  دیدومن . رهاظ 

، دوب هدیناسر  مارـصناب  عسو  ردقب  مامتها  یعـس و  هکنآ  زا  دـعب   156 ص : ج3 ، جاـجتحالا ، دومنیم . ضقن  بارخ و  ار  ماـمت  هدرک  هتـشر 
اًلَخَد ْمُکَناْمیَأ  َنوُذِـخَّتَت  ًاثاْکنَأ  ٍةَُّوق  ِدـَْعب  ْنِم  اَهلْزَغ  ْتَضَقَن  ِیتَّلاَک  اُونوُکَت  َو ال  هک : دومرف  تّزعلا  ّبر  ترـضح  مالک  تیآ  توـالت  هاـگنآ 
مایتلا طابترا و  ناگیامورف و  اب  تاقالم  فّلخت و  بذک و  و  فنش ، بجع و  فّسعت و  ردغ و  ریغب  امش  نایم  رد  هفوک  لهأ  يا  ایآ  ْمُکَْنَیب .

یتسود داد و  دیما و  یئانشآ و  امش  اب  تسا و  رهاظ  نّیب و  رگید  رمأ  نامّزلا  رخآ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  نادناخ  نانمـشد  اب 
ناـنگمه رب  امـش  لاوـقأ  لاـعفأ و  دـننک  راـیتخا  ناـیاپیب  رازکمن  زا  هّضف  ندـعم  ناتـسروش و  نیمز  رد  یمحم  یعرم و  هک  تسنآ  دـننام 

تفای دیهاوخ  تسا  راّبج  مقتنم  زا  رازآ  طخس و  دوخ  رادرک  شاداپ  ازج و  تسا و  راکـشآ  روهظ و  لامک  رد  راهّنلا  طسو  یف  سمّـشلاک 
تسا مسق  ملاع  يادخب  هَّللا  يرآ و  معن  دییرگیم ، امش  ایآ  َنوُِدلاخ . ْمُه  ِباذَْعلا  ِیف  َو  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  َطِخَـس  ْنَأ  ْمُهُـسُْفنَأ  ْمَُهل  ْتَمَّدَق  ام  َْسِئَبل 

امش ياهبل  هک  دیاب  امش  ماجنارس  ات  لامعأ  نیا  زا  دوب و  دیهاوخ  ماّیا  یلایل و  عباتتبانع  جنرب و  ریدج  ماود و  ءاکب  هیرگ و  راوازس  امش  هک 
ایند و راع  گنن و  یّجرتم  هب  امـش  هک  اریز  ًارِیثَک  اوُْکبَْیل  َو  اًلِیلَق  اوُکَحْـضَْیلَف  دباین . مایتلا  ماجنا و  مّسبت  هب  زگره  ماوعأ  روهـشم و  يدامت  رد 

هنوگچ تسین و  باقع  ءاهتنا  باقّرلا و  کلام  ترضح  باذع  دیادش  زا  یصالخ  دیما  ادبأ  ار  امش  زگره  دیدش و  ام  رانش  بیعب و  یّنمتم 
میظع برح  ذاعم  امش و  میرح  ذالم  هک  ۀّنجلا  لهأ  بابش  دّیس  هلاسّرلا و  ندعم  هّوبّنلا و  متاخ  هلالـس  نالتاق  هک  ار  امـش  دشاب  تاجن  دیما 
ایالب دیادش و  طوبه  لوزن و  ماگنه  رد  امش  سردایرف  عزفم و  ّلحم  امش و  ملک  حرج و  زا  مدرم  ناگدننکدیمون  امش و  مّلـسم  ّرقم  امش و 

رانم امش و  ججح  رادم  ءادعأ و  اب  امـش  هلتاقم  تقو  رد  امـش  ّرفم  اجلم و  یبقع و  ایند و  راد  رد  امـش  عجرم   157 ص : ج3 ، جاجتحالا ، و 
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هچنآ نورزت و  ام  ءاس  مکـسفنأل و  متمّدق  ام  ءاس  الأ  دـیدومن . ناشیا  لاومأ  تراغ  بهن و  نایعأ  نآ  لتق  زا  دـعب  دـیدوب و  دناامـش  هّجحم 
هک اریز  تسد  رد  عیاض  تیاهنیب  ودـب  تیاـغب  نآ  دـیتشاد  ناـکم  نآ  هشوت  داـعم و  داز  تهجب  هتـشاذگ و  دوخ  ترخآ  تریخذ  هطـساوب 
عیب رد  بلاطم و  لیصحت  زا  عوطقم  امش  يدایا  بیاخ و  یعس  رد  امش  تسین  نامیا  قاثیم و  ضقن  نامیپ و  دهع و  ثکن  ریغب  امـش  هریخذ 

بـضغب متؤی  و  دوب . دیهاوخ  وا  بضغب  لصّتم  بهاو و  دزیا  تمحرم  ناسحا و  زا  سویأم  مورحم و  بغار و  ریغ  رـساخ و  دوخ  يارـش  و 
ترـضح رگج  دبک و  مادک  هک  دینادیم  ایآ  دانع  بابرأ  ياداب  امـش  ماقم  لیو  هاچ  مکل  لیو  ۀنکـسملا . ۀلّذلا و  مکیلع  تبرـض  هَّللا و  نم 
دیدومن رهاظ  نامدرم  رب  ار  ناشیا  هک  دناهمّرکم  هروتسم  هفیاط  مادک  دیتسکش و  هک  تسا  دهع  مادک  دیدومن و  عطق  هک  تسا  رـشبلا  دّیس 

متـس يّدعت و  ملظ و  روج و  يور  زا  هک  ملاع  دّیـس  دالوأ و  زا  تسیک  نوخ  نیا  دـیدومن و  نآ  کته  هک  تسا  مرتحم  ّیبن  مادـک  مرح  و 
هلیح رکم و  لهأ  يا  هفوک و  لهأ  يا  امـش  ادَـه . ُلابِْجلا  ُّرِخَت  َو  ُضْرَْألا  ُّقَْشنَت  َو  ُْهنِم  َنْرَّطَفَتَی  ُتاوامَّسلا  ُداکَت  ادِإ  ًاْئیَـش  ُْمْتئِج  ْدََـقل  دـیتخیر .
نیا زا  رگا  دـینادیم  بجع  ایآ  دـیدروآ . لـمعب  نیک  توادـع و  يور  زا  نیمز  نامـسآ و  نیب  اـم  ّدر  نوبز و  تیاـهنیب  دـب و  رایـسب  راـک 

هب ـالّجعم  ار  امـش  دراـبب و  نوـخ  نیمز  يورب  نامـسآ  نوـچیب  رداـق  ترـضح  رمأ  مکحب و  امـش  نوـبز  تـشز  لـعف  نوزوماـن و  تـکرح 
ْمُه ال َو  يزْخَأ  ِةَرِخآـْلا  ُباذََـعل  َو  هقیثوب  نکیل  دـنادرگ . نوـعلم  تنعلب  راـتفرگ و  نوگاـنوگ  يـالب  باذـع و   158 ص : ج3 ، جاجتحالا ،

امش هک  دیاب  تسا . يرحأ  قیلأ و  امشب  باقع  نآ  يزخأ و  ّدشأ و  ترخآ  باذع  هچ  هتشاد  ترخآب  باقع  فوقوم  تّزعلا  ّبر  َنوُرَْـصُنی 
تسین و ریقح  لمع  نیا  لثم  ّلج  ّزع و  دزن  رد  هک  اریز  دـینکم  لام  نونب و ال  هیف  عفنی  موی ال  رد  لاکن  باذـع و  تّفخ  لاـیخ  تلهم  نآـب 
زا نوچ  نیا  شـسرپ  مدـع  سرت  هک  اّلک  اشاح و  تسا و  راوشد  میظع و  تیاغب  راّبج  دزیا  دزن  رد  راگزورهیـس  یعمج  هتـسیاشان  راـک  نیا 

قاّلخ ترـضح  داحلا  راکنایب و  هدـش  عقاو  یبتجم  لوسر  تیب  لها  ام  رب  هک  ار  ملظ  متـس و  نیا  و  دـشاب . رّوصتم  نوچیب  لداـع  ترـضح 
دهاوخ دابآ  داش و  زور  نآ  رد  ار  ام  داشان  نیگمغ  ياههنیـس  نیزح و  ياهلد  هدیـسر ، داد  لدـعب و  نایثاغتـسم  ام  دایرفب  داصرملابل  دابعلا 

اذ ام  مکل  ّیبّنلا  لاق  ذا  نولوقت  اذ  ام  رعش : دومن . هموظنم  تاملک  نیا  نایب  داشنا و  رد  عورـش  ناج  سنا و  ماما  هعـضب  نآ  زا  دعب  دینادرگ .
نا مکل  تحـصن  وا  یئازج  اذـه  ناـک  اـم  مدـب  اوجّرـض  مهنم  يراـسا و  مهنم  یتمرکت  يدـالوأ و  یتیب و  لـهأب  ممـالا  رخآ  متنأ  متعنص و 
نآ نوچ   159 ص : ج3 ، جاجتحالا ، مرا  یلع  يدوأ  يّذلا  باذعلا  لثم  مکب  ّلحت  نأ  مکیلع  یشخأل  ّینا  یمحر  يوذ  یف  ءوسب  ینوفلخت 

تـسا مسق  ناّنم  يادخب  هک  دنک  تیاور  يدسأ  میذح  دینادرگب . مائل  نآ  زا  دوخ  يور  دیناسر  مامتاب  همظتنم  تاملک  نیا  هموصعم  هدّیس 
و دنتـسیرگیم . دندزیم و  دوخ  ياهنهد  رب  اهتـسد  هک  مدید  ناریح  بارطـضا و  تیاغ  رد  نانخـس  نیا  عامتـسا  زا  دعب  ار  نامدرم  عیمج  هک 

ناور ناراب  دننام  وا  نساحم  زا  وا  مشچ  بآ  هک  تسیرگیم  نانچ  هک  مدید  نایفوک  زا  ار  خیـش  مدـیدرگ  دوخ  فرط  کیب  تفتلم  نوچ 
امـش ناناوج  لوهک و  نیرتهب  امـش  لوهک  داب  امـش  يادـف  مردام  ردـپ و  هک  تفگیم : هتـشادرب  نامـسآ  بناـجب  تسد  ناـمز  نآ  رد  دوب .

لوهکلا و ریخ  مکلوهک  دومن : رعـش  نیا  ندـناوخب  عورـش  خیـش  نآ  زا  دـعب  تسا  میظع  امـش  لضف  میرک و  امـش  لسن  ناـناوج و  نیرتهب 
تیاغب بارطـضا و  لامک  رد  ار  دوخ  هّمع  نوچ  مالّـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  ترـضح  نکیل  يزخی  روبی و ال  لسن ال  ّدـعا  ذا  مکلـسن 

رد امش  مایتلا  قدص  مالک  رثأ  هک  دیئامنم  لاق  لیق و  لالـض  لهأ  هفیاط  نیا  اب  دیـشاب و  شوماخ  هّمع  ای  هک : دومرف  دید  باتیب  ّرطـضم و 
لهأ لاوحأ  قیاقحب  اناد  ملاع و  وت  هک  هَّللا  دمحب  تسا . لاح  یضام و  رد  هبرجت  راعتسم  تایح  هطساوب  ار  امـش  ام و  تسا و  لاحم  ناشیا 

اب ّرطـضم و  ار  وا  هنامز  تامداصم  بارخ و  ار  وا  رهد  هک  یـسک  زا  نزح  ءاکب و  هک  یمهفیم  و  یتسین . میهفت  میلعتب و  جاـتحم  یئاـیند و 
160 ص : ج3 ، جاجتحالا ، هیلع - نیدباعلا  نیز  ماما  مالک  عامتـسا  زا  دعب  مالّـسلا  هیلع  بنیز  تسین . عونمم  دودرم و  دـینادرگ  بارطـضا 
تاروع و درک و  اپ  رب  هدرپ  ارـس  همیخ و  دمآ و  زورف  لابقا  تداعـسب و  ع )  ) ماما ترـضح  نآ  زا  دـعب  دـیدرگ . شوماخ  تکاس و  مالّـسلا 

161 ص : ج3 ، جاجتحالا ، دومرف . یّلست  ربصب و  رمأ  ار  ناشیا  دینادرگ و  همیخ  لخاد  هدروآ  زورف  ار  مرتحم  مرح  نایگهدرپ 

خیبوت و هفوک  لهأ  رب  دوب  هدمآ  نوریب  همیخ  زا  هک  یماگنه  رد  هفوکب  مالّـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  ترـضح  جاجتحا  نایب  رد  رکذ  »
« دومن نامیپ  دهع و  ثکن  هفیاط و  نآ  رکم  ردغ و  رب  ناشیا  شنزرس 
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خـیبوت و هفوک  لهأ  رب  دوب  هدـمآ  نوریب  همیخ  زا  هک  یماگنه  رد  هفوکب  مالّـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  ترـضح  جاجتحا  نایب  رد  رکذ  »
ترضح نوچ  هک  تسیورم  لوقنم و  يدسألا  کیرـش  نب  میذح  زا  دومن » نامیپ  دهع و  ثکن  هفیاط و  نآ  رکم  ردغ و  رب  ناشیا  شنزرس 
تعامج نآب  ءامیا  هدروآ و  ناشیاب  يور  داتفا  ناـیفوک  بناـجب  شکراـبم  مشچ  دـمآ و  نوریب  همیخ  زا  هفوک  رد  ع )  ) نیدـباعلا نیز  ماـما 

رکش ساپس و  دمح و  هدومن و  دوجولا  بجاو  ترضح  دمح  رد  عورش  دوب  هداتسیا  لابقا  تداعـس و  هب  لاح  نآ  رد  ترـضح  نآ  هدرک و 
: تفگ هَّللا  ّیلو  نآ  هاگنآ  دومن . ادا  ماخف  لآ  مارکالا و  ّیبن  مالـس  ةالـص و  دومرف و  يّدؤم  دوبعم  دزیا  ناسحا  یلاعت و  يادـخ  هزادـنایب 
ج3، جاجتحالا ، نم  هک  دنادب  دسانشن  ارم  هکنآ  نم و  لاحب  تسا  هاگآ  فراع و  وا  سپ  دسانـش  ارم  هک  ره  نامدرم  رـشعم  يا  ساّنلا  اهّیا 

يّدعت ملظ و  روج و  يور  زا  هانگ  ریغب  ّقح و  انب  تارفلا  ّطشب  حوبذم  هک  ع )  ) نیـسح مبلاط . یبأ  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  ّیلع   162 ص :
مسک نآ  رسپ  نم  و  دیدنسپ . فیخ  ینم و  بحاص  نآ  ّقح  رد  فیح  نینچ  هک  تسا  سّسؤم  نّیعم و  سک  نآ  يارب  لیو  دیدرگ  متـس  و 

هک مسک  نآ  رـسپ  نم  و  دـندومن . لابقا  ّزع و  اب  ماما  نآ  لایع  يریـسا  یبس و  لام و  تراغ  جارات و  وا و  میعن  عطق  میرح و  کته  موق  هک 
رایخأ دادجأ و  راربأ و  يابآ  راعش  هشیمه  َنیِِرباَّصلا  َعَم  َهَّللا  َّنِإ  هعیرذب  هک  اریز  رخف  هطـساوب  ار  ام  تسا  یفاک  نیمه  تسا و  ربصب  لوتقم 

دزنب تابتاکم  تالـسارم و  امـش  هک  دینادیم  ایآ  دیجم  رداق  يادـخب  تسا  مسق  ار  امـش  نامدرم  رـشعم  يا  دوب . رازآ  دـیادش و  رب  ربص  ام 
رگا هک  دوب  جردنم  امش  تاباتک  رد  و  دیدومرف . ترـضح  نآ  اب  نامیا  قاثیم و  نامیپ و  دهع و  دیدومن و  یملق  تاّیربلا  دّیـس  طبـس  مردپ 
دعب دوب . دهاوخ  تّجح  مازلا و  امش  رب  دومحملا  ّیبن  ترضح  دزن  رد  دوعوملا  موی  رد  ار  ام  دیراین  دودح  نیاب  فیرـشت  دوز  يدوزب  امش 

ضقن هدومن  بیرف  هعدخ و  بیر و  رکم و  امش  دومرف ، ینازرا  فیرـشت  بوص  نیدب  دومن و  امـش  لاوقأ  رب  دامتعا  ایارب  ماما  نآ  هکنآ  زا 
مورحم لومأم و  یمامت  زا  سویأم  ار  دوخ  لوذخم و  ار  وا  دیدرک و  ترـضح  نآ  اب  هلداجم  هلتاقم و  هدومرف  تعباتم  دـهع  ثکن  تعیب و 

رّبکتم و سفن  تهج  زا  رتشیب  هچنآ  زا  امـش  تفلا  داب  لّدبم  یگدنکارپب  امـش و  تّیعمج  داب  عوطقم  دیدومن . لوسر  ترـضح  تعافـش  زا 
لوسر يارآ  نانج  لامجب  رظن  اههدـید  مادـکب  امـش  اـیآ   163 ص : ج3 ، جاـجتحالا ، دـیدرک . رهاـظ  روهظ  هّصنم  رب  دوخ  رکنم  دـب  يأر 

لوتقم و ارم  ترتع  ارچ  هک  دـسرپ  امـش  زا  هک  یتقو  ینعی : دومرف . دـیناوت  لاـح  نآ  رد  لاـعتم  لوسر  لاؤس  باوج  دومن و  دـیناوت  یبتجم 
نم تّما  امـش  سپ  دـیدومرف ، نم  مّرکم  دـنزرف  لاوـمأ  تراـغ  نم و  مرتـحم  مرح  کـته  دـیدومن و  حورجم  نوزحم و  ارم  لد  حوبذـم و 

هتـشگ دنلب  عفترم و  تیاغب  نامدرم  هیرگ  زاوآ  دیناسر  ماقم  نیاب  مالک  دیهّـشلا  نیـسح  ماما  دنزرف  نوچ  هک  دـنک  تیاور  میذـح  دـیتسین .
هک میرادنپ  میدش و  نوریب  مالسا  لهأ  هویش  زا  مینادیمن و  میدش و  كالهب  هک  دنتفگیم  ناشیا  یضعبب  نایفوک  زا  یضعب  دیسر . نامـسآب 
رد نم  ّتیصو  ظفح  تحیصن و  لوبق  هک  داب  سک  نآ  رب  يادخ  تمحر  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  میناملـسم .

دزیا لوسر  ترضحب  ءافتقا  وکین و  یّسأت  ار  ام  هک  قیقحت  یتسردب و  دیامن . مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  وا  تیب  لها  لوسر و  ادخ و  ّقح 
مزال نامرف  رمأ و  عیطم  امـش و  مالک  نیعماس  همه  ام  ص )  ) هَّللا لوسر  نبا  ای  دـنتفگ : مامّتلاب  ماقم  نآ  رد  نایفوک  راّضح  هک  تسا  یلاـعت 

ار ام  هک  مینادرگن  ور  امش  تعاطا  تعباتم و  زا  زگره  میئامـش و  مکحب  رومأم  امـش و  رمأب  بغار  میئامـش و  مامز  دهع و  ظفاح  مادقالا و 
رمأ و ملسم  براحم و  ار  امش  براحم  هک  یتسردب  ص )  ) هَّللا لوسر  نبا  ای  دنک . تمحر  وت  رب  دحاو  يادخ  هک  ینادرگ  رومأم  دوخ  رمأب 
زا ار  ملاظ  نآ  ّرش  میناتـسیم و  درک  ملظ  ام  رب  امـش و  رب  هک  یـسک  نآ  زا  ار  دوخ  هنیک  امـش و  هنیک  ام  هنیآ  ره  میبلاط و  ملـسم و  ار  مکح 

هفیاط يا   164 ص : ج3 ، جاجتحالا ، تاهیه  تاهیه  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  ترـضح  میئامن . تیافک  دوخ  زا  امش و 
هقیرط ام  ءابآ  هب  هچنانچ  هک  دـیراد  نآ  هدارا  ایآ  دـیئامن . دوخ  رمأ  سوفن  تاوهـش  دوخ و  نیب  امیف  رکم  هلیح و  دـیناوت  رگا  هرکم  هردـغ 

راگدرورپ ّقحب  اشاح  اّلک و  دیـشاپن . دوخ  لامآ  یناـما و  هدـید  رد  كاـخ  هلیـسو  نادـب  دـیتشاد و  یعرم  تمـصاخم  هویـش - تفلاـخم و 
لمدنم ّلج  ّزع و  ترـضح  ّیلو  هدید  رون  لسّرلا و  دّیـس  طبـس  مردپ  لتق  زا  زورید  امـش  تحارج  زونه  اقل  هبعک  ناقاتـشم  ینم و  ناصاّقر 
نایـسن هکلب  نم  شومارف  سمأ  رد  وا  تیب  لها  لتق  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  مّدج  ندش  دنزرفیب  هفوک  لهأ  يا  هدـشن .

درد نویش و  زوسب و  ار  یناهج  دنزرفیب و  ار  مالّسلا  هیلع  ردیح  نینمؤملا  ریمأ  مّدج  ردپ و  وا  رسپ  ود  مردپ و  لتق  زا  ددرگن و  سک  چیه 
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درد نویش و  زوسب و  ار  یناهج  دنزرفیب و  ار  مالّسلا  هیلع  ردیح  نینمؤملا  ریمأ  مّدج  ردپ و  وا  رسپ  ود  مردپ و  لتق  زا  ددرگن و  سک  چیه 
هرجنح و مغ  هّصغ و  نیا  یخلت  زا  تسا و  حورقم  نوزحم و  ملد  حورجم و  هتفاکش و  نم  هنیس  تبیصم  نیا  زا  دیدینادرگ . نرتقم  نزح  و 
ياعدتسا و تسا . یماکداشب  ماهنیکیب  هنیس  شارف  رد  ّدحیب  صـصغ  درد  نیا  ملأ  سأک  عّرجت  زا  یماک و  خلت  ترارم و  تیاغ  رد  مقلح 
: تیب دنادرگ . روجهم  ام  توادع  ینمشد و  زا  ام و  يرای  يراکددمب و  ار  هفوک  لهأ  امـش  هک  تسنآ  یلاعت  دزیا  ترـضح  زا  نم  سامتلا 
، جاجتحالا دیدرگ . هموظنم  تاملک  نیاب  مّلکتم  ناج  سنا و  رورس  نآ  نآ  زا  دعب  نتشابنا  هدید  رد  كاخ  دوب  نتـشاد  یهب  دیما  یفوک  ز 

ناک انیسح  بیصأ  يّذلاب  ۀفوک  لهأ  ای  اوحرفت  الف  امرکأ  نیسح و  نم  اریخ  ناک  دق  هخیش  نیسحلا و  لتق  نإ  ورغ  ال  رعش :  165 ص : ج3 ،
166 ص : ج3 ، جاجتحالا ، امّنهج  ران  هادرأ  يّذلا  ءازج  هؤادف  یسفن  رهّنلا  ّطشب  لیتق  امظعأ  کلذ 

هنکس ضعب  رب  ماش  هب  دیزی  دزنب  هوبّنلا  تیب  لهأ  اب  ترضح  نآ  لوصو  زا  دعب  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  جاجتحا  نایب  رد  رکذ 
ماقم نآ  یلابا  یلاها ال  و 

ضعب رب  ماش  هب  دیزی  دزنب  هوبّنلا  تیب  لهأ  اب  ترـضح  نآ  لوصو  زا  دعب  مالّـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  ترـضح  جاجتحا  نایب  رد  رکذ 
زا نم  ماّیأ  نآ  رد  دـندروآ  ماشب  ار  ع )  ) دّـمحم لآ  يایابـس  هک  ماگنه  رد  هک  تسیورم  رمع  نب  ملید  زا  ماقم  نآ  یلابا  یلاـها ال  هنکس و 

هاگن ماقم  نآ  رد  ار  مور  كرت و  يراـسا  هک  ییاـج  دجـسم  رد  رب  ار  دـحأ  دزیا  ترـضح  ناگدـیزگرب  نآ  نوچ  مدوب  ماـقم  نآ  ناـمیقم 
ار ماش  لهأ  خیاشم  زا  خیش  ماگنه  نآ  رد  دوب . ناشیا  نایم  رد  ع )  ) نیسحلا نب  ّیلع  ترضح  دندومرف و  تماقا  ناکم  نامه  رد  دنتـشادیم 
: تفگ هدروآ  مالّـسلا  مهیلع  لوسر  تیب  لهأب  يور  نآ  ماجنا  زاغآ و  قیاقح  زا  لـهاج  لـفاغ  نآ  داـتفا  ماـنأ  فیاوط  نیرتوکین  نآـب  رظن 

نامدرم ياهلد  زا  ار  امـش  ّتبحم  عوطقم و  ار  هنتف  خاش  هدومن و  كاله  لوتقم و  ار  امـش  هک  ار  يادخ  نآ  رم  ساپـس  دمح و  هَّلل ، دمحلا 
ماجنارس هریت  نابز  زا  تساوخ  هچ  ره  هدومن  مانشد  متشرد و  عورش  نآ  زا  دعب  دینادرگ .  167 ص : ج3 ، جاجتحالا ، عولقم  ناسآ  دودزب و 

غراف قطنم  زا  وت  ات  مدرک  شوگ  یتفگ  وت  هچنآ  نم  هک : دومرف  ع )  ) ماما ترـضح  دیـسر  مامتاب  وا  مالک  نوچ  دـیناسر . ماجنا  مارـصناب و 
يدرک رهاظ  شاف و  یتشاد  رمـضم  سّدـقت  یلاعت و  كرابت و  يادـخ  لوسر  تیب  لـهأ  اـم  ضغب  توادـع و  زا  سفن  رد  هچنآ  و  یتشگ ،

ترضح یمـشاه . ای  رایب  تفگ : یماکان  ماکب و  یماش  خیـش  متـشاد . وت  نخـسب  شوگ  نم  هچنانچ  نم ، مالک  هب  نک  شوگ  زین  وت  لاحلا 
یلب تفگ : يدومن ؟ توالت  یبْرُْقلا  ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ُْلق ال  هیآ : یلاعت  بجاو  ترـضح  مالک  رد  ایآ  هک : دومرف  ع )  ) ماما
ینب هروس  رد  ام  تهجب  ایآ  هک : دومرف  ص )  ) هَّللا لوسر  هلالـس  نآ  هاگنآ  میتسه . تعامج  نآ  ام  تفگ : ع )  ) نیـسحلا نب  ّیلع  ترـضح 
ّیلع ترضح  هن  تفگ : یماش  خیـش  یباییم ؟ دشابن  ّقح  الـصأ  نآ  رد  ار  ناملـسم  زا  يدحأ  دشاب و  ام  صوصخم  هک  ّقح  چیه  لیئارـسا 

ام هک : دومرف  ترـضح  نآ  مدومن  معن  تفگ : يدومنن ؟ نآرق  رد  ُهَّقَح  یبْرُْقلا  اَذ  ِتآ  َو  تیآ  توـالت  تاـیآ  هک : دومرف  ع )  ) نیـسحلا نب 
ام ّقح  هک  دومن  رمأ  یلاعت  هَّللا  مالس  هیلع  یفطـصم  دّمحم   168 ص : ج3 ، جاجتحالا ، دوخ  لوسر  یلاعت  كرابت و  هَّللا  هک  میتعاـمج  نآ 

مالک هیآ  نیا  توالت  یماش  يا  ایآ  معن  هک : دومرف  ع )  ) نیـسحلا نب  ّیلع  ترـضح  دـیاهفیاط ؟ نآ  امـش  تفگ : یماش  دـیامن . اطعا  امب  ار 
مالّـسلا هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  یلب  تفگ : يدومن ؟ یبْرُْقلا  يِذـِل  ِلوُسَّرِلل َو  َو  ُهَسُمُخ  ِهَِّلل  َّنَأَف  ٍءْیَـش  ْنِم  ُْمتِْمنَغ  امَّنَأ  اوُمَلْعا  َو  تّزعلا  ّبر 

یلب تفگ : یماش  دشابن ؟ نآ  رد  ّقح  ار  ناناملـسم  هک  یباییم  بازحألا  هروس  رد  ّقح  چـیه  خیـش  ای  ام  يارب  ایا  میئام  یبرقلا  يوذ  دومرف :
ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهْذـُِیل  ُهَّللا  ُدـیُِری  امَّنِإ  هیآ  توـالت  اـیآ  هک  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  ّیلع  ترـضح 

زا ارم  ایادـخ  راب  تفگ : تشادرب و  نامـسآ  يوسب  دوخ  تسد - دومن  هیآ  نیا  عامتـسا  نوچیب  ترـضح  ّیلو  نآ  زا  نوچ  یماش  يدومن ؟
دّمحم و لآ  ةوادـع  نم  کیلا  بوتأ  ّینا  ّمهّللا  تفگ : هبترم  هس  هاگنآ  تسا . لالجلا  اذ  ای  وتب  تبانا  تمادـن و  تعجر و  هبوت و  لاقم  نیا 

علّطم رعشم و  زورما  ات  مدومنیم و  وت  باتک  توالت  دوخ  رمع  تّدم  نم  ایادخ  راب  مّلـس . هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  تیب  لها  لتق  نم 
169 ص : ج3 ، جاجتحالا ، مدوبن . ینعم  نیاب 
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دّیـس ياهنادند  رب  بوچ  یلاعت  دزیا  یغاب  نآ  هک  ماگنه  رد  دـیزی  رب  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریمأ  تنب  بنیز  جاجتحا  نایب  رد  رکذ 
رضحم رد  دزیم  یلعلا  کلملا  مالس  هیلع  ءادهّشلا 

دّیـس ياهنادـند  رب  بوچ  یلاعت  دزیا  یغاب  نآ  هک  ماگنه  رد  دـیزی  رب  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریمأ  تنب  بنیز  جاـجتحا  ناـیب  رد  رکذ 
مشاه ینب  خیاشم  زا  هنع  هَّللا  یضر  یّمقلا  رفعج  وبأ  دیعّسلا  قودّصلا  خیش  درک  تیاور  رضحم  رد  دزیم  یلعلا  کلملا  مالس  هیلع  ءادهّشلا 

نم ّقحتـسی  ام  هیلع  دـیزی  رب  ماـش  لـخاد  وا  مرتحم  مرح  اـب  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  ّیلع  ترـضح  نوچ  هک  ناـمدرم  زا  ناـشیا  ریغ  و 
نیسح ماما  ترضح  كرابم  رس  نوچ  دینک  رـضاح  سلجمب  ار  ع )  ) نیـسح رـس  هک  درک  رمأ  دندینادرگ ، همئاّدلا  ۀنعّللا  نم  ماّلعلا  کلملا 

: هک تفگیم  دزیم و  ترضح  نآ  يایانث  رب  دوب  نیدیب  نیعل  نآ  تسد  رد  هک  هرصخم  دندرک  رضاح  دیزی  دزنب  هتشاذگ  تشط - رد  ار  (ع )
ج3، جاجتحالا ، دومن : رعـش  نیا  داشنا  رد  عورـش  ربکأ  دزیا  یغاط  نآ  نآ ، زا  سپ  تشاد . وکین  تیاـغب  نادـند  بل و  بجع  ع )  ) نیـسح
اوّلهأل و ّلسألا  عقو  نم  جرزخلا  عزج  اودهـش  ردـبب  یخایـشأ  تیل  لزن  یحو  ـال  ءاـج و  ربخ  ـالف  کـلملاب  مشاـه  تبعل  رعـش :  170 ص :

ناک ام  دمحأ  ینب  نم  مقـسا  مل  نإ  فدنخ  نم  تسل  لدتعاف  ردب  لثم  انمقأ  اهلثم و  ردبب  مهانیزجف  لشت  دیزی ال  ای  اولاقل  احرف و  اوّلهتـسا 
نآ زا  لاقم  نآ  لاح و  نآ  دوب  ماّلعلا  کلملا  تاولـص  هیلع  مرکالا  ّیبن  تنب  همطاـف  شرداـم  هک  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  تنب  بنیز  نوچ  لـعف 

: هک دومرف  تسارایب و  ناّنم  دزیا  ساپـس  و  دمحب ، ناشن  قدص  نابز  تساخ و  ياپ  رب  دومن  عامتـسا  لآ  و  ص )  ) دّـمحم ّودـع  ّلاض  یغاب 
دّیس هک  مّدج  حوتف  رپ  حور  رب  ساسحا  هزادنایب و  ةالص  تسنایملاع و  راگدرورپ  هک  ار  يادخ  رم  سایق  ّدحیب و  رکـش  ساپـس و  دمح و 
َۀَِبقاع َناک  َُّمث  هک : دومرف  ناعذالا  مزال - نآرق  رد  هچنانچ  ناحبـس  دزیا  ترـضح  تفگ : تسار  دـیزی  يا  داب . لصا  تسنالوسر و  ءایبنأ و 
يور زا  هک  نایـصع  تکرح  نیا  زا  هک  تسنآ  وت  نامگ  معز و  دیزی  ای  َنُؤِزْهَتْـسَی . اِهب  اُوناک  َو  ِهَّللا  ِتایِآب  اُوبَّذَـک  ْنَأ  ياوُّسلا  اُؤاسَأ  َنیِذَّلا 

ام رب  ار  نامسآ  قافآ  یتفرگ و  نیک  ملظب و  ام  رب  نیمز  راطقأ  دیدرگ  نایع  رهاظ و  نامّزلا  رخآ  لوسر  تیب  لها  امب  تبسن  نایغط  دّرمت و 
ام رب  وت  دندروآ و  راطقب  راسکاخ  وت  دزن  زورما  هدنار  راثآ  يراسا  ار  ام  نآ  هلیسوب  ات  يدینادرگ  نیّجـس  نیکم  نیکم و  هقلح  دننام  گنت 

دیزم و تّزعلا و  ّبر  زا  تمارک  ّتنم و  وت  يارب  يراب و   171 ص : ج3 ، جاجتحالا ، دزیا  ترضح  يراوخ  ناوهام و  يارب  نیا  يرادتقا  وذ 
وت رطخ  یگرزب و  هطـساوب  ای  میظعت  تّزع و  يارب  زا  اـی  تسا  میرکت  یبوخ و  وت  يارب  زا  نیا  هن  اـّلک  اـشاح و  تسیراـبتعا . وذ  وت و  رداـق 
ملأ مغ و  يزاـس و  رورـسم  ار  دوخ  هنیـس  ینک و  دوخ  نمتؤماـن  نماد  فـطعب  رظن  يزادـنا و  ینیب  رد  داـب  هک  تستردـق  تلـالج  تهجب 

شهاوخ قسن  رب  ار  روما  یلوتـسم و  دوخ  رتاف  رطاخ  قفو  رب  ار  ایند  هک  یماـگنه  رد  يزادـنا  رود  رطاـخ  زا  میـالمان  تکرح  نیا  هطـساوب 
ار ّلج  ّزع و  ترضح  هک  زانم  ینیب  یفاکم  عزانم و  الب  دوخ  هطساوب  ار  ام  ّتیناطلـس  یفاص و  دوخ  يارب  ار  ام  کلم  یبای و  قسّتم  شیوخ 
َو ال لزی : مل  دزیا  ترـضح  لوق  يدرک  شومارف  ایآ  لـهج . رورغ و  يور  زا  يدرگن  رورـس  طاـشنب و  رورـسم  هک  دـیاب  لـهم  تسا  لـهم 

يوعد تلادع و  زا  نیا  ءاقلّطلا  نبا  ای  ٌنیِهُم . ٌباذَع  ْمَُهل  َو  ًاْمثِإ  اوُدادْزَِیل  ْمَُهل  ِیلُْمن  امَّنِإ  ْمِهِسُْفنَِأل  ٌْریَخ  ْمَُهل  ِیلُْمن  امَّنَأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنَبَـسْحَی 
ایابس کلس  رد  ار  ع )  ) لوتب همطاف  نادنزرف  و  ص )  ) لوسر تانب  ینادرگ و  روتـسم  هدرپ  سپ  رد  ار  دوخ  نازینک  نانز و  هک  تسا  مالـسا 

ار تاّیربلا  دّیـس  مرتحم  مرح  تابجتحم  نیا  تّفع  هبوجحم  هوجو  ناشیا و  تمـصع  روتـس  کـته  ینادرگ و  روهـشم  طرخنم و  يراـسا  و 
يزاسیم فرشتسم  ار  تعامج  نیا  ینادرگیم و  رهش  هب  رهـش  زا  نایوگ  يدح  ار  ناشیا  ناشیا و  نانمـشد  رب  يدومن  روتـسم  ریغ  رهاظ و 

همه رب  ار  همحّرلا  ّیبن  هلسلس  نیا  اهروخبآ  براشم و  رد  ارحـص و  رد  اههوک و  رد  ینعی  لهانم  لهأب  ینادرگ  رهاظ  زراب و  قفانم و  لهأب 
دیدـپ رهاظ و  عیفر  یند و  عیـضو و  فیرـش و  دـهاش و  بیاغ و  دـیعب و  بیرق و  رب  ار  ناشیا  ياهیور  يدـینادرگ و  ادـیوه  رهاـظ و  اـیارب 

نینچ دوبن . ناشیا  اب   172 ص : ج3 ، جاجتحالا ، يدحأ  چیه  ابرقأ  ناشیوخ و  ناشیا و  يایلوا  زا  یـسک  ناوسن  نآ  اب  هکنآ  لاح  يدومن و 
ّلج ّزع و  ترضح  دزن  زا  لوسّرلا  هب  ءاج  ام  عفر  يارب  زا  ضحم  دومحم  لوسر  رب  دوحج  دّرمت و  دوبعم و  ترضح  رب  وت  دونع  یشکرس و 

هک یسک  نآ  هک  ملاع  رداق  ترضح  زا  مراودیما  نم  و  تسین . بیجع  بیرغ و  وت  زا  لغش  لعف و  نیا  الصأ  تسا و  لوبق  ّزع و  ضرعم  زا 
لادـج گنج و  لاتق و  برح و  بصن  و  دوزفا ، وا  ندـب  تشوگ  ءادعـس  نآ  نوخب  دوشگ و  يدـبب  ءادهـش  ناگتخوس  رگج  ّقح  رد  نابز 
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فاصم و برح و  ریهـشت  فانم و  دـبع  دالوأ  هصالخ  هدـبز و  لتق  هطـساوب  فانکأ  فارطأ و  زا  رکـشل  عمج  دومن و  ءایبنألا  دّیـس  هلـالس 
ترخآ و ایند و  راد  رد  دوبهبب  يور  الـصأ  ار  وا  دومن  فاستعا  ملظ و  يور  زا  فاصنا  لدـع و  اـب  ّیبن  يور  رب  فـالغ  زا  فایـسأ  زازتها 
دورطم و نآ  هک  اریز  دوب  دهاوخن  بآم  عجرم و  رد  باذع  زا  تاجن  ار  وا  نیقیب  دشابن و  تّزعلا  ّبر  ترـضح  زا  ترفغم  و  تمحر ، دیما 

رهظأ نلعأ و  یبتجم و  لوسر  ّقح  رد  تسناشیا  نیرترکنم  یلاعت و  يادخ  رمأ  راکنا  رد  تسا  برع  نیرتدب  دوبعم  دزیا  تمحر  زا  دودرم 
هجیتن رتبأ  دّرمتم  نآ  هک  اریز  تسا . نایغط  رفکب و  ناّنم  دزیا  ترـضحب  نامدرم  نیرتشکرـس  ناودـع و  ضغب  باـب  رد  تسناـقلخ  یماـمت 
نیکرپ رطاخ  رد  نیلفاس  لفسأب  لوصوم  ردبب  لوتقم  نیعالم  هتـسویپ  تسا و  ردب  یلتق  هطـساوب  ردص  رد  رجرجتم  رامـسوس  رفک و  لالخ 

يور زا  لاحلا  دوب و  نیمک  رد  رظتنم و  ام  ماقتنا  تیبلا و  لهأ  اب  ضغب  توادـع و  باـب  رد  نیدـیب  نآ  سپ  دوب . نیکم  رمـضم و  نیعل  نآ 
حیـضفت دوـمرف و  راکـشآ  نّیبـم و  لوـسرب  ار  دوـخ  رفک  دوـمن و  رهاـظ  تشاد  هنیفد  هریخذ و  هنیـس  رد  هک  هنیرید  هـنیک  دـسح و  دـقح و 

نآ هتسنادن  عینم  لعف  عینش و  رمأ  ار  میرک  ّیبن  دالوأ  لتق  هچنانچ  درک  نایب  دوخ  لاقم  هریت  ناسلب  ار  دوخ  لاح   173 ص : ج3 ، جاجتحالا ،
رورـس حرف و  هکلب  دنادیمن ، میحج  تاکرد  رد  دّلخم  میلأ و  باذع  بجوتـسم  ار  نآ  يّدصتم  و  رمآ ، میظع و  عیقو  ّلحم  ار  نآ  عیقوتیب 

دیزی ال ای  اولاقل  احرف و  اّولهتسا  اوّلهأل و  دومرف : هچنانچ  دومن  رهاظ  روهظ  ریخب  روفغ  ّبر  لوسر  ّتیّرذ  یبس  روکشملا و  ّیبن  دلو  لتق  زا 
مراودیما ینزیم  دوب  لسّرلا  متاخ  ترضح  هسوب  ناکم  لتقم و  ّلحم  هک  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  هَّللا  دبع  یبأ  يایانث  هب  رـضخم  اذه  عم  لشت 

رهاـظ و وـت  يارب  زا  تحارج  هحرق و  درد  هک  تـسا  مـسق  میاـقب  رمعب و  يرمعل  دـنادرگن . رورـسم  ارت  يور  رورـس  تـجهب و  زگره : هـک 
بلّطملا دبع  لآ  سمش  برع و  بوسعی  رسپ  هّنجلا و  لهأ  بابـش  دّیـس  نوخ  نتخیر  هطـساوب  دیدرگ  لصأتـسم  وت  زا  تراضن  توارط و 

ص)  ) لوسر طبس  نآ  نوخ  قارها  هلیسوب  وت  و  مالّسلا . هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  نب  نیسحلا  هَّللا  دبع  یبأ  بسن  بسح و  رتمیرک  بحاص 
راختفا دوخ و  يادـنب  يرادـیم  رب  دایرف  یئامنیم و  دوخ  فالـسأ  هرفکب  مما  ماـما  نآ  مدـب  بّرقت  فـالخ و  باـبرأ  خویـش  هب  ادـن  نوچیب 

دننیب و ارت  هک  ار  تعامج  نآ  وت  رگا  تسا  دنگوس  میاقب  رمعب و  ارم  يرمعل و  و  دوخ . ّیـضرم  ریغ  لمع  نیا  زا  وا  ران و  لعف  نیاب  ینکیم 
تـسد هنیآ  ره  هکلب  دـنهدن  وت  يارب  تداهـش  زگره  دـننکن و  وت  بناجب  هاگن  ینک  هفیاط  نآ  يادـن  نوچ  یئاـمن  ناـشیا  هدـهاشم  زین  وت 

174 ص : ج3 ، جاجتحالا ، زا  ات  دـیدرگیم  دوخ  قفرم  زا  عوطقم  هکلب  وت  زا  دـیدرگیم  لش  هک  تست  معز  هچناـنچ  دراد  تسود  وت  تسار 
وت هک  ینیح  رد  وت  ّدلوت  ببس  تردپ  دشیمن و  هلماح  وتب  تردام  دیدرگیمن و  رداص  حئاس و  یبرعلا  ّیبّنلا  طبـسب  تبـسن  یبدایب  نیا  وا 

مّلکتم هَّللا  ّیلو  هعـضب  نآ  هاگنآ  يدشن . رهاظ  دوحج  دونع و  نیا  وت  زا  ات  دوبیمن  راتخم  ص )  ) لوسر وت  مصخ  راّبج و  يادخ  طخـس  رد 
کفس نم  یلع  کبـضغ  للحا  انملظ و  نّمم  مقتنا  انّقحب و  ذخ  ّمهّللا  هک  دیدرگ  تاجاحلا  یـضاق  ترـضحب  تاجانم  اعد و  تاملک  نیاب 

ّالا لعف  لغـش و  نیا  زا  یتخوسن  ار و  دوخ  لعف  يدرک  دیزی  ای  تفگ : نآ  زا  دعب  انلودـس . اّنع  کته  انتامح و  لتق  انرامد و  ضقن  انئامد و 
مئاد و رزو  زا  هچنآ  اـی  يدرگ  ص )  ) لوسرب دراو  وـت  هک  دوـب  دوز  ار و  دوـخ  دـسج  محل  رگم  یتخاـسن  عیاـض  راوـخ و  ار و  دوـخ  دـلج 

ترتع يامد  کفـس  وا و  تمرح  کته  يدومن و  مارکالا  ّیبنب  تردپ  متـس  يّدعت و  ملظ و  روج و  هطـساو  هب  مّشجت  لّمحتم  هک  تئیطخ 
نآ یگدـنکارپ  تّیعمجب و  وا  زا  لوسر  تیب  لـها  یناـشیرپ  هک  يدروآ  لـتقب  ار  یـسک  يدومرف و  عطق  وا  ندـب  تشوگ  زا  هراـپ  هکلب  وا 

ناشیا يارب  نانمـشد  زا  ناشیا  ّقح  ذـخأ  مائل و  هملظ  زا  ماقتنا  یتفریذـپ و  مایتلا  مارکـالا  ّیبن  طبـس  نآ  دوجلا  رفاو  دوجوب  ماـنأ  نیرتوکین 
َّنَبَـسَْحت َو ال  هک : دومن  تیآ  نیا  توالت  هاگنآ  يدرگ . روفغ  ّبر  لوسر  هدید  رون  نآ  لتقب  رورـس  حرف و  هب  ّرقتـسم  وت  هک  دـیاب  يدومن 

يادـخ هکنآ  هب  ارت  تسا  یفاک  دـیزی  يا  ِِهلْـضَف . ْنِم  ُهَّللا  ُمُهاتآ  اِمب  َنیِحِرَف  َنُوقَزُْری  ْمِهِّبَر  َدـْنِع  ٌءایْحَأ  َْلب  ًاتاْومَأ ، ِهَّللا  ِلـِیبَس  ِیف  اُوِلُتق  َنیِذَّلا 
دوز دشاب و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  دالوأ  نیعم  ریهظ و  لیئربج  دوب و  ملاظ  وت  مصخ  لوسر  و  مکاح ، ّیلو  ملاع  نآ  رد  ملاع 

اناکم و ّرش  مّکنا  الدب و  نیملاّظلل  سئب  ّنا   175 ص : ج3 ، جاجتحالا ، دینادرگ . نّکمم  نیملسم  باقر  رب  تخیگنارب و  ارت  هک  دوش  مولعم 
تهجب درادن و  راهظتسا  ماظعتسا و  هنوگ  چیه  ام  رظن  رد  الـصأ  ام  اب  وت  عیرقت  ددرگن و  ام  راقتحا  راغـصتسا و  هلیـسو  وت  ردق  الیبس  ّلضأ 

يدومن و حوتفم  ام  تاربع  تارطقب  نآ  ببسب  ار  ناناملسم  نویع  هکنآ  زا  دعب  درادن . بارطضا  مهوب و  ار  ام  ام  ّقح  رد  وت  باطخ  عاجتنا 
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نادبأ ماسجا و  هیغاب و  هیغاط  سوفن  هیساق و  ياهلد  ار  اهنیا  سپ  يدومرف  حرـشنم  ام  زجع  یگهداتفاب و  ماگنه  نیا  رد  ار  ناشیا  ياههنیس 
هجوج هدومن  شیوخ  سیفن  ناکم  ناطیـش  ناشیا  ياهلد  رد  هک  تسا  ص )  ) یبتجم لوسر  تنعل  یلاعت و  يادخ  طخـس  هب  ّوشحم  ّولمم و 

لتق تداهـش و  هطـساوب  تسا  بّجعت  رایـسب  رایـسب  ياج  بجع و  دینادرگ و  ضهتنم  جردب و  ارت  دننام  اجنآ  زا  دیناسر و  مهب  نادنزرف  و 
ياهنهد باضخ و  فیطن و  ام  نوخ  زا  ار  دوخ  ياهتسد  فک  هک  انّزلا  دالوأ  هثیبخ و  ياقلط  ءانبأ  تسد  زا  ایصوأ  هلالس  طابـسأ و  ایقتأ و 

لغتشم نابش  نازور و  هتسناد  شیوخ  ناردام  ناتسپ  سایق - ار  ام  نادبأ  تشوگ  ینعی  دندینادرگ  باطتـسم  بّلختم و  ام  موحل  زا  ار  دوخ 
هتخوس و باتفآ  ةرارح  رد  البرک  يارحـص  نآ  رد  هک  هرهاط  نادبأ  هیکاز و  ياههّثج  نآ  زا  تسا . بّجعت  رایـسب  رایـسب  دننآ و  ندـیکمب 

تمینغ هتفای  اهنت  ارحـص  نیا  رد  ار  ام  لاحلا  هچ  رگا  دـننایرگ  ناگدـننکهحون و  نایعأ  نآ  رب  ناروناج  ریاس  ناـگرگ و  دـندرگیم  باـبک 
تـساوخزاب وت  زا  يدرک  هچ  ره  هک  یتقو  رد  ارت  تکرح  نیا  تمارغ  ام  دوز  نکیل  يدـینادرگ  لومعم  دـمآ  وت  تسد  زا  هچنآ  یتسناد و 

نیا زا  دعب  لّمؤملا .  176 ص : ج3 ، جاجتحالا ، أجلملا و  هیلا  لّوعملا و  یکتـشملا و  هَّللا  یلاف  دیبعلل  ماّلظب  هَّللا  ام  و  تفرگ . میهاوخ  دـننک 
لاسراب دینادرگ  فّرـشم  ار  ام  هک  یئادخ  نآ  ّقحب  نادرگ  لوذبم  دشاب  رّوصتم  وت  زا  هک  يدـهج  ره  رآ و  لمعب  يراد  هک  يدـیک  ره  وت 

ام رکذ  وحم  یـسرن و  ام  هجرد  تیاغ  هبتر و  هب  ینکن و  ام  تّزع  دمأ و  كاردا  وت  زگره  باختنا  میرکت  تّوبن و  ياطعا  باتک و  یحو و 
ملاظ رب  يادـخ  تنعل  هک  يدانم  دـنک  ادـن  هک  ماگنه  رد  و  دومن . یناوتن  ماوعأ  روهـش و  مارـصنا  يدامتب و  دوخ  زا  ام  راع  عفد  ماـّیأ و  رد 

لالغأب راتفرگ  نیلفاس  لفسأ  رد  ار  دوخ  هکلب  لطاع  دّدبتم و  ار  دوخ  ّتیعمج  لیازتم و  ددع  ار  تموکح  ماّیا  لطاب و  ار  دوخ  يأر  يداع 
ءایفصأ لاوحأ  لآم  متخ  تداعسب و  دوخ  يایلوا  هطـساوب  درک  رمأ  مکح و  هک  تسازـس  ار  يدنوادخ  ساپـس  رکـش و  و  یبای . لسالـس  و 

وت زج  هب  نحتمم  ـالتبم و  راـتفرگ و  وـت  تّقـشمب  ترفغم و  ناوـضرب و  تفأرب و  تـمحرب و  هدوـمن  ناـشیا  لـقن  تدارا و  بلاـطم  غوـلبب 
دـنک و تمارک  لـیزج  رخذ  لـیمج و  رجأ  ار  ناگدـیزگرب  نآ  هکنآ  لاـعتم  دزیا  ترـضح  زا  نم  لاؤس  اعدتـسا و  و  دـینادرگن . راـسکاخ 
ار تفالخ  رمأ  هکنآ  تاوعّدـلا  بیجم  ترـضح  زا  نم  لاؤس  زین  و  دانادرگ . راتفرگ  لیبو  باـقع  لـیکن و  باذـعب  ار  ناـیعأ  نآ  نانمـشد 

نیا دـیزی  نوچ  و  دود . میحر و  ّهنا  دـناسر  نمیهم  ترـضح  ّصاخ  هدـنب  نمتؤم  یـصخش  تسدـب  لیمج  ار  تباـنا  دـنادرگ و  نسحتـسم 
یلع توملا  نوهأ  ام  حـیاوص  نم  دـمحت  ۀحیـص  ای   177 ص : ج3 ، جاـجتحالا ، رعـش : دومرف : باوج  رد  دومن  عامتـسا  بنیز  زا  تاـملک 

تیاغب مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  تنب  همطاف  هک  دناهتفگ  یـضعب  و  دنیامن . هبّیط  هنیدمب  تعجارم  هک  ار  ناشیا  درک  مکح  نآ  زا  دـعب  حـئاوّنلا 
تیانع نمب  ار  هیراج  نیا  دیزی  ای  تفگ : دوب  رضاح  ماقم  نآ  رد  هک  ماش  نیعالم  زا  یکی  دوب  هتسشن  ناوسن  نایم  رد  دوب و  هجولا  ۀحیبص 

نوچ دشکب . ار  وا  هک  تساوخ  دومن و  زارد  هبیجن  هموصعم  نآ  نماد  فرطب  تسد  نوعلم  نآ  روفلا  یف  مدیـشخب  وتب  تفگ  دیزی  دـیئامن 
. هاتّمع اـی  هاـتبا و  او  هک  دروآ  رب  داـیرف  دیناپـسچ و  واـب  ار  دوخ  درک و  زارد  دوخ  هّمع  نمادـب  تسد  دومن  هدـهاشم  لاـح  نآ  همولظم  نآ 

دیزی يارب  هن  وت و  يارب  زا  هن  رتـخد  نیا  یئاـمنیم  دوـخ  سفن  تمـالم  یئوـگیم و  غورد  هک  هَّللا  و  هک : دوـمرف  هدروآ  یماـشب  يور  بنیز 
رگا نم  تسا و  ّقلعتم  نم  هب  هیراج  نیا  هک : تفگ  دش و  بضغ  رد  دیزی  نخس  نیا  عامتسا  زا  تسا . دیجم  هَّللا  لوسر  هریبن  نیا  هچ  تسا 

يادـخ زگره  هک  تسا  مسق  ملاـع  يادـخب  هَّللا  اـشاح و  اـّلک و  دومرف : بنیز  دروآ . مناوتیم  لـمعب  مهاوخ  هچ  ره  مشاـب  هتـشاد  وا  هدارا 
زا تفگ : دـیزی  یئآ . رد  ام  ریغ  نیدـب  يور و  نوریب  ام  يابآ  ام و  ّتلم  زا  هکنآ  رگم  دـینادرگ  دـهاوخن  دـینادرگن و  وت  يارب  ار  وا  یلاعت 

يدـتهم مردارب  ردـپ و  ّدـج و  نید  یلاـعت و  يادـخ  نیدـب  وت  دوـمرف : بنیز  دندیـسر . دوـخ  يازجب  دـنتفر و  نوریب  تردارب  ردـپ و  نید 
ار مدرم  ارچ  یهاشداپ  وت  دومرف : بنیز  ادخ . نمشد  ای  یئوگیم  غورد  تفگ : دیزی  یشاب . ناملـسم  رگا  يدش   178 ص : ج3 ، جاجتحالا ،

تکاـس ءاـیح  يور  زا  اـیئوگ  دـیزی  تفگ : نخـس  نیا  بنیز  نوچ  ینکیم ؟ متـس  رهق و  ملاـع  قیـالخب  دوخ  تّیناطلـسب  ملظ  يور  زا  متش 
وـش رود  تفگ : دـیزی  شخب . نمب  ار  هیراج  نیا  ریمأ  ای  هک  دومن  لاقم  نامه  هداعا  زاب  لابقا  تداعـسیب و  یماش  نآ  لاـح  نآ  رد  تشگ 

زا سوبعم  سویأم و  یماش  تفای ، مارصنا  ماجنا و  مانـشدب  مالک  یماش  وت  یموش  زا  هک  يدید  دیـشخب  وتب  لّجعم  گرم  دحاو  يادخ  هک 
ج3، جاجتحالا ، دومن . هنیدم  هب  فارـصنا  تصخر  ار  داجمأ  لوسر  داقحأ  دالوأ و  هتفه  نامه  رد  دیزی  تفر . نوریب  سوحنم  نآ  سلجم 
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179 ص :

دش ماش  مالملا  راد  لخاد  هک  ماگنه  نآ  رد  دیزی  رب  ع )  ) نیسحلا نب  ّیلع  جاجتحا  نایب  رد  رکذ 

تعامج نیا  لودـع  تاقث و  تاور  دـش  ماش  مالملا  راد  لـخاد  هک  ماـگنه  نآ  رد  دـیزی  رب  ع )  ) نیـسحلا نب  ّیلع  جاـجتحا  ناـیب  رد  رکذ 
ماقم هدومن  لاقتنا  ماش  مالملا  رادب  ع )  ) نیسح دالوأ  زا  يراسا  ایابس و  هلمج  اب  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  ّیلع  نوچ  هک  دندرک  تیاور 

ار يادخ  رم  ساپس  رکـش و  یلع  ای  تفگ  یغاب  ملاظ  نآ  دیدرگ  دراو  دیزی  رب  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  ّیلع  ترـضح  هک  يزور  دنداد .
نامدرم ار  مردـپ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  دـینادرگ . عمج  وا  داسفا  زا  مانأ  ریاس  ام و  رطاخ  دـیناسر و  لـتقب  ار  تردـپ  هک 

. دومرف ۀـیافک  وا  ّرـش  دومن و  لوتقم  ار  وا  هک  ار  ادـخ  تسا  رکـش  هَّلل  دـمحلا  تفگ : دـیزی  دنتـشگرب . نید  زا  وا  لتق  هلیـسو  هب  دنتـشک و 
ینیبیم ایآ  دیزی  يا  دیناسر . لتقب  ار  مردپ   180 ص : ج3 ، جاجتحالا ، هکنآ  رب  یلاعت  يادخ  تنعل  دومرف : ع )  ) نیسحلا نب  ّیلع  ترضح 

يالاب یلع  ای  تفگ : دادـن و  بآمتیالو  نآ  باوج  الـصأ  باب  نیا  رد  دـیزی  مشاب ؟ هدرک  ماّلع  يادـخ  ترـضح  هب  تنعل  مالک  نیا  زا  ارم 
رضحم نیا  رد  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  هب  رواد  دزیا  ترـضح  زا  رفظ  يزور  قیفوت  يامن و  مالعا  تردپ  هنتف  لاح  زا  ار  مدرم  ور و  ربنم 

اّما تسیچ ، مارم  بلطم و  مالک  نیا  زا  ارت  هک  منادیمن  هک  دومرف : مالّسلا  هیلع  نیسحلا  نب  ّیلع  ترضح  نک . رهاظ  رـضاح  مدرم  عیمج  رب 
رورـس نآ  هک  نآ  زا  دـعب  دـید . بارطـضا  زجع و  لامک  رد  باترم  نآ  تباجا  باـب  رد  ار  دوخ  ترـضح  نآ  هّیقت  بوجو  بجومب  نوچ 
يّدؤم دومحملا  ّیبن  ترضح  رب  ةالص  دودعمان و  دورد  دومن و  یلاعت  دزیا  يانث  دمح و  دینادرگ  فّرشم  دوخ  موزل  تنمیم  مودقب  ار  ربنم 
امـشب ار  دوخ  هک  تسا  مزال  نم  رب  سپ  دسانـشن  ارم  هکنآ  دسانـش و  دسانـش  ارم  امـش  زا  هک  ره  ناـمدرم  رـشعم  يا  تفگ : هاـگنآ  دومرف 

نآ رسپ  نم  و  مّلس . هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  یفطصم  دّمحم  رسپ  نم  و  افص . مزمز و  هاچ  رسپ  نم  ینم . هّکم و  بحاص  رسپ  نم  مناسانـشب .
جارعم و ماـگنه  رد  هک  مسک  نآ  رـسپ  نم  و  تسین . یلاـعت  كراـبت و  بجاو  ناـعباتم  ناگدـنب و  زا  يدـحأ  چـیه  رب  یفخم  وا  هک  مـسک 
دیـسرب و ینْدَأ  َْوأ  ِْنیَـسْوَق  َباق  ناکمب  هتـشذگ  یهتنملا  ةردـس  ماقم  زا  ـالاب   181 ص : ج3 ، جاجتحالا ، ملاع  لزاـنم  عطق  زا  دـعب  العتـسا 

دوب ات  دومرف و  تعجارم  كالفألا  قلاخ  نامرفب  كاخ  هنکـس  لیمکت  هطـساوب  دیـسرپ و  وزا  دـیجم  دزیا  مکح  رمأـب و  هچنآ  دینـش  باوج 
دیسر یئاجب  راک  دیدرگ و  دنلب  ناشیا  هیرگ  ناغف و  دایرف و  دیـسر  ماش  لهأب  مالک  نیا  نوچ  دومن  تلالـض  رفک و  لهأ  تیاده  داشرا و 

نوچ دندرگ  عمج  زامنب  مدرم  ات  یئوگ  ناذا  هک : دومرف  نّذؤمب  ددرگ  عطقنم  تلایا  دنـسم  تموکح و  دقعم  زا  ار  وا  هک  دیـسرت  دیزی  هک 
هَّللا و ّالا  هلا  نأ ال  دهشأ  تفگ : نّذؤم  نوچ  زاب  دنتسشن ، ربنم  نامه  رب  ع )  ) نیسحلا نب  ّیلع  ترضح  ربکأ . هَّللا  ربکأ  هَّللا  هک  دومرف  نّذؤم 
ای دومرف  تسیرگن و  دیزی  بناجب  هاگنآ  سپ  تسیرگب . ع )  ) نیسحلا نب  ّیلع  مّلـس . هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ادّمحم  ّنأ  دهـشأ 

هدمآ زورف  ع )  ) نیـسحلا نب  ّیلع  ترـضح  دیئآ . زورف  ربنم  زا  اّما  تست ، ردپ  تفگ : دیزی  نم ؟ ردپ  ای  تسا  وت  ردپ  دّـمحم  نیا  ایآ  دـیزی 
وا مشچ  نوچ  دیدرگ  رضاح  ترضح  نآ  دزنب  دوب  بهاو  دزیا  لوسر  بحاصم  هک  لوحکم  درم  انثأ  نآ  رد  دیزگ  ّرقم  دجـسم  رد  هیحانب 

ّیلع ترضح  يدروآ ؟ زورب  نوچ  ار  بشما  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نب  ای  تفگ : داتفا  مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  رب 
نانز مکـش  رب  تسد  دندومنیم و  ناشیا  نارـسپ  لتق  حبذ و  هک  نایطبق  نایم  رد  لیئارـسا  ینب  هچنانچ  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب 

لاوحأ نّیبم  ناعذالا  مزال  نآرق  هک  یعونب  دـندومرفیم  ناشیا  دالوأ  طاقـسا  دـندیلامیم و  تعامج  نآ  هلماح   182 ص : ج3 ، جاجتحالا ،
فرـصنم دیدرگ  غراف  زامن  زا  نوچ  دـیزی  اّما  ٌمیِظَع . ْمُکِّبَر  ْنِم  ٌءالَب  ْمُِکلذ  ِیف  َو  ْمُکَءاِسن  َنُویْحَتْـسَی  َو  ْمُکَءاْنبَأ  َنوُحِّبَذـُی  هک : تسا  ناشیا 

: تفگ دیزی  دیدرگ  رضاح  دیزی  رضحم  رد  رورس  نآ  نوچ  دیبلط  دوخ  دزنب  ار  ع )  ) نیسحلا نب  ّیلع  ترضح  تشگ  دوخ  یّلحم  لزنمب و 
ناشیا راب  تعاجـش  تقیقح  ترـسپ  اب  نم  یتشک  زا  هک  دومرف  ع )  ) نیدـباعلا نیز  ماما  ینکیم  یتشک  تعراسم و  دـلاخ  مرـسپ  اب  یلع  اـی 

نوچ دیزی  دناسر  لتقب  ار  ام  فعضأ  ام  عجـشأ  يوقأ و  ات  دیئامن  ءاطعا  امب  رگید  دراک  دیهد و  ترـسپ  تسدب  دراک  کی  ددرگن و  رهاظ 
ۀّیحلا نم  دلت  هک ال  ددرگن  ّدلوتم  رام  ریغب  رام  زا  تفگ : دینادرگ و  دوخ  هنیسب  ّمضنم  ار  ع )  ) نیسحلا نب  ّیلع  ترـضح  دینـش  نخـس  نیا 
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نم لتق  هدارا  وت  هک  دیـسر  نمب  دیزی  ای  دومرف : ع )  ) نیـسحلا نب  ّیلع  هاگنآ  ع .)  ) یبلاط یبأ  نب  ّیلع  نبا  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  ۀـّیحلا  ّالا 
دیزی دناسر . نامّزلا  رخآ  ّیبن  مرح  هنیدمب  ار  ناوسن  تاروع و  نیا  هک  نیزگرب  ار  یـسک  هّتبلا  سپ  دوب  یهاوخ  نم  لتاق  ّدـب  رگا ال  يراد 

رمأ ار  وا  نم  داب  هناجرم  نباب  يادخ  تنعل  دـناسریمن  ماقم  نآب  يدـحأ  چـیه  وت  زا  ریغب  مالّـسلا  راد  هنیدـمب  ار  تاروع  نآ  یلع  ای  تفگ :
رداص و رمأ  نیا  لاحلا  مدرکیمن  وا  لتق  زگره  مدشیم  ع )  ) یلع نب  نیـسح  لادـج  لاتق و  ّیلوتم  انایحأ  نم  رگا  مدومرفن و  تردـپ  لتقب 

هکنآ لّوا -  183 ص : ج3 ، جاجتحالا ، تسا : امـش  زا  سامتلا  هس  هک : دومرف  ترـضح  نآ  هاوخب . یهاوخیم  هچ  ره  اـم  زا  دـیدرگ  حـناس 
هارمه ار  تاروع  نیا  هکنآ  مّوس - منک . نفد  نت  اب  هدرب  البرک  هب  ات  یهد  نمب  ار  مردپ  رس  مّود - منک . صاصق  ات  یهد  نمب  ار  مردپ  لتاق 
دیزی میامن . لاغتشا  ناّنم  دزیا  تدابعب  ناکم  نآ  رد  زین  دوخ  مناسر و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  مّدج  مرتحم  مرحب  هک  ینک  نم 

هک دیسرپ  دینادرگ و  رضاح  مامّتلاب  ار  ماش  نایرکشل  هفوک و  نایعأ  دیزی  رگید  يزور  تسا . نورقم  حاجناب  امش  تاسمتلم  یلع  ای  تفگ :
رکیپ زا  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  كرابم  رـس  نشوجلا  يذ  رمـش  دنتفگ  رایـسب  لاق  لیق و  زا  دعب  تسیک ؟ مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  لتاق 

هب سک  نآ  ار  مالّسلا  هیلع  نیسح  تفگ  رمـش  يدینادرگ . دیهـش  ار  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ارچ  وت  رمـش  ای  تفگ : دیزی  دینادرگ . ادج  ندب 
؟ تسیک وت  ریغب  ع )  ) نیسح لتاق  دیزی  يا  دومن . میسقت  نایرکـشلب  ار  نآ  یمامت  هدوشگ و  ار  لاملا  تیب  رد  هنازخ و  رـس  هک  دیناسر  لتق 

رگید رمأ  ود  نآ  رذـگ و  رد  ع )  ) نیـسح لتاق  زا  یلع  ای  تفگ  هدروآ  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  ّیلع  ترـضحب  يور  دـیزی  لاـح  نآ  رد 
مالّسلا راد  هناور  مامت  ماجنارس  اب  هدرک  مالّسلا  هیلع  ماما  نآ  هارمه  رفس  بوغرم  بابسأ  بوخ و  هزیاج  نآ  زا  دعب  تسا . ّرقتسم  لوذبم و 

184 ص : ج3 ، جاجتحالا ، دینادرگ . مانألا  دّیس  ترضح  هنیدم 

راربألا ماما  نآ  هغیلب  ظعاوم  زا  فرط  نایب  رایسب و  مولع  رد  مانا  رضحمب  ع )  ) نیدباعلا نیز  ماما  ترضح  جاجتحا  نایب  رد  رکذ 

هراشا

زا يدرم  راربألا  ماما  نآ  هغیلب  ظعاوم  زا  فرط  نایب  رایسب و  مولع  رد  مانا  رـضحمب  ع )  ) نیدباعلا نیز  ماما  ترـضح  جاجتحا  نایب  رد  رکذ 
لتقب ار  نانمؤم  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  نینمؤملا  ریمأ  تّدج  یلع  ای  تفگ : ع )  ) نیـسحلا نب  ّیلع  ترـضح  تمدخب  هرـصب  رهش 

رب ار  نآ  دیدرگ  رپ  ناشیا  ياهفک  رد  مشچ  بآ  هک  یعونب  دینادرگ  بآ  رپ  كرابم  مشچ  دینـش  نخـس  نیا  ترـضح  نآ  نوچ  دناسریم .
لتقب ار  ینمؤـم  مالّـسلا  هیلع  یلع  زگره  هک  تسا  مسق  ملاـع  يادـخب  هَّللا  هن و  هرـصبلا  لـهأ  اـخأ  اـی  تفگ : هاـگنآ  سپ . تخیر و  نیمز 

يدروآ رد  مالس  اب  ربج  هب  ار  ناشیا  ترضح  نآ  دندشیمن  ناملـسم  موق  نوچ  نکیل  دیدرگن  لوتقم  وا  تسد  زا  زین  یناملـسم  دیناسرن و 
ناوعأ راصنأ و  نوچ  دندومنیم و  نآ  راهظا  تردق  تقو  ات  دندرکیم  رفک  نامتک  دندوب و  مالظ  رفک و  رد  نطابب  مالسا و  رهاظب  ناشیا  اّما 

اّما دـندرک . رهاظ   185 ص : ج3 ، جاجتحالا ، هتـشاد  رتتـسم  ریامـض  رطاخ و  رد  هک  رمـضم  رفک  دـنتفای  ردـغ  رفک و  راـهظا  زاربا و  رب  رد 
تاولـص مهیلع  دّـمحم  لآ  زا  میقتـسم  عرـش  ناجّورم  میوق و  نید  ناظفحتـسم  تسا و  شیوخ  رتش  لاوحأ  رب  علّطم  توقاـی  رتس  بحاـص 

نیلـسرملا دّیـس  ترـضح  ناسل  زا  نیقیب  ناورهن  باحـصأ  نیّفـص و  باحـصأ  هک  دـنافقاو  دـهاش و  فراع و  ملاـع و  دـحألا - کـلملا 
رهاظ و يرَْتفا  ِنَم  َباخ  ْدَـق  َو  هیآ  تقیقح  ام  رب  هک  اریز  تسین  يرولا  ّیبن  ترـضح  هب  ارتفا  بذـک و  ام  مالک  نیا  دـنانیعل و  بوضغم و 
رب نایغط  یغب و  مناردارب  دومرفیم : مالّـسلا  هیلع  یلع  تّدج  ع )  ) نیـسحلا نب  ّیلع  ای  تفگ : هفوک  لهأ  زا  خیـش  ءانثأ  نآ  رد  تسا . ادیوه 

ًادوُه ْمُهاخَأ  ٍداع  یلِإ  َو  یلاعت  كرابت و  يادـخ  باتک  هیآ  اـیآ  خیـش  اـی  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  ّیلع  دـندرک  ناـیع  رهاـظ و  اـم 
دودرم و داع  زا  دوب  وا  اب  هک  یعمج  نآ  دوه و  تاـجن  دوبعم  دزیا  ترـضح  دومرف : ع )  ) نیدـباعلا نیز  ماـما  یلب  تفگ : يدومن ؟ توـالت 
: هک تسلوقنم  يورم و  دیدرگ  نایع  روکذم و  رتشیپ  نآ  رکذ  هک  دانساب  و  دومرف . میظع  باقع  میقع و  حیرب  كاله  ار  وا  دومن و  دورطم 

لیدبت خـسم و  ناشیا  تروص  هک  لیئارـسا  ینب  زا  یعمج  لالتخالا  ریثک  لاوحأ  نایب  رکذ  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  ّیلع  ترـضح  يزور 
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هطساوب لیئارسا  ینب  موق  دومرف : هلآ  ّیلو  نآ  هاگنآ  دومرف . تیاکح  اهرخآ  یلا  اهلّوا  نم  ار  ناشیا  هّیضق  دومنیم و  دنتشگ  هدرق  تروصب 
دوب هدومن   186 ص : ج3 ، جاجتحالا ، نآ  زا  یهن  عنم و  ار  ناشیا  مالّسلا  هیلع  یـسوم  ناّنم  دزیا  مکح  رمأب و  هک  هبنـش  زور  رد  یهام  دیص 

ّزع ترضح  دزنب  لمع  يازج  ماگنه  رد  دشاب  هدرک  لسّرلا  دّیس  دالوأ  دّیس  لتق  هک  یسک  لاح  سپ  دنتـشگ . نومیم  همیمذ  تروصب  خسم 
تـساّیهم ّدعم و  تعامج  نآ  يارب  هک  ترخآ  باذع  نکیل  دندشن  ایند  رد  تروص  خسم  ایحیب  موق  نیا  هچ  رگا  دوب  دـهاوخ  نوچ  ّلج  و 

رّرکم امـش - زا  ار  ثیدـح  نیا  ام  هَّللا  لوسر  نب  اـی  تفگ : یـصخش  ءاـنثأ  نآ  رد  تسا . خـسم  باذـع  زا  هفعاـضم  فاعـضأ  باذـع  نآ 
کمس زا  ربکأ  مظعأ و  نآ  نیقیب  يدوبن  لطاب  ع )  ) نیسح ماما  لتق  رگا  دناهتفگ  امب  دیسر  بصاون  زا  یضعبب  مالک  نیا  نوچ  اّما  میدینش 
بـضغ زین  ع )  ) نیـسح ماما  نالتاق  رب  نینچ  مه  درک  بضغ  ناداّیـص  نآ  رب  ناّنم  دزیا  ترـضح  هچناـنچ  هک  یتسیاـب  هبنـش  زور  رد  تسا 

هک تسا  هیغاب  هفیاط  نآ  یصاعم  زا  هدایز  نیقیب  سیلبا  یصاعم  هک  يوگب  بصاون  نآب  هک : دومرف  ع )  ) نیسحلا نب  ّیلع  ترضح  يدرک .
نوعرف و حون و  موق  لثم  دینادرگ  كاله  موق  نآ  زا  تساوخ  ارک  ره  یلاعت  هَّللا  ترـضح  اذه  عم  دنتـشگ  نیدیب  رفاک و  نیعل  نآ  ياوغاب 
ار یعمج  یلاعت  دزیا  ترـضح  ارچ  سپ  تشاذگ . دوجوم  یقاب و  ار  وا  دوبعم  ترـضح  دوب  تکالهب  یلوأ  هکنآ  اب  سیلبا  ار و  ناشیا  ریغ 

يارب ّلضم  ناعباتم  اب  ار  لغد  یغاب  نآ  ّلج  ّزع و  ترـضح  دـینادرگ و  كاله  هدـش  تاـقبوم  لـمع  بکترم  ریبک  ّلاـض  نآ  ریـصقتب  هک 
ار وا  هکنآ  باب  رد  دروآ و  لعف  روهظ و  ّزیحب  لدـع  تمکح و  ریبدـت و  يور  زا  لمع  نیا  لزی  مل  دزیا  نیقیب  داد . لهم  تاـمّرحم  فشک 

ماـما مردـپ  نـالتاق  لاـح  هبنـش و  زور  رد  کمـس  ناداّیـص  لاـح  تسا  نینچمه  تشاذـگ  یقاـب  ار  وا  هـکنآ  ّقـح  رد  دـینادرگ و  كـاله 
تمکحب و باوث  رجأ و  هلیـسو  باوصب و  یلوأ  نیقیرف  زا  کـی  ره  ّقح  رد  هچنآ  نیملاـعلا  ّبر  ع .)  ) نیـسح  187 ص : ج3 ، جاجتحالا ،

لاعفأ لامعأ و  زا  لاؤس  ناگدنب  زا  لاعتم  دزیا  ترـضح  َنُولَئُْـسی . ْمُه  َو  ُلَعْفَی  اَّمَع  ُلَئُْـسی  ال  دـینادرگ . لومعم  هب  تسناد  باطتـسم  لدـع 
ردـپ نوچ  هک : تسیرورم  لوقنم و  مالّـسلا  مهیلع  رقاـبلا  نیـسحلا  نب  ّیلع  نب  دّـمحم  رهاّـظلا  نطاـبلا و  ماـما  زا  و  سکع . ریغ  نم  دـیامن 

یّلص هَّللا  لوسر  نبا  ای  دنتفگ : دندوب  رضاح  فینم  لفحم  فیرش و  سلجم  رد  هک  یضعب  دومرف  نایب  ثیدح  نیا  مالّـسلا  هیلع  مراوگرزب 
شنزرس خیبوت و  بتاعم و  فالسأ  حیاضف  حیابق و  رب  ار  فالخأ  زا  سک  ره  هنوگچ  سّدقت  یلاعت و  هَّللا  ترضح  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا 

دومرف مالّـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  ترـضح  يرْخُأ ؟ َرْزِو  ٌةَرِزاو  ُرَِزت  َو ال  هک : تسا  نایع  عقاو و  نآرق  رد  هکنآ  لاح  دـیامرف و  عیرقت 
ام موق  هک : دـیوگیم  یمیمت  درم  هچنانچ  تسناشیا  تغلب  ناسل  لهأ  بطاـخم  نآ  تسا و  برع  تغلب  لزاـن  ناحبـس  ترـضح - نآرق  هک :

روهظ هّصنم  هب  امش  زا  لعف  نینچ  دیدرک و  رهش  نالف  تراغ  امش  دنیوگ  دندومن و  دوب  دلب  نآ  رد  هک  ره  لتق  دندرک و  رهش  نالف  تراغ 
ار رهـش  نالف  ام  میتفرگ و  يریـس  اب  ار  نالف  لآ  ام  میدرک و  نینچ  نالف  ینب  هب  اـم  هک : دـیوگیم  یبرع  درم  دـیدرگ و  رهاـظ  لـمع  ّزیح  و 

فالخأ تعامج  نیا  تمالم  هدارا  نکیل  دندرکن  هفیاط  نآ  زا  لعف  نآ  ترشاعم  شهاوخ  هدارا و  زین  یلاعت  هَّللا  ترـضح  میدرک . بارخ 
لوق سپ  دـندرک . نایع  رهاظ و  نانچ  لمع  ناشیا  موق  هک  نآب  دومن  فالـسأ  هفیاط   188 ص : ج3 ، جاجتحالا ، نآ  ناحتما  هدارا  هطـساوب 
تسا فالخأ  نیدوجوم  تعامج  نیا  تمالم  عیرقت  فالسأ و  شنزرس  خیبوت و  هک  تسین  نیا  زج  تایآ  نیا  رد  ّلج  ّزع و  یلاعت  يادخ 
لاعفأ ناشیا  باوصان  داقتعاب  دنفالـسأ و  لاعفأ  و  لامعأب ، یـضار  فالخأ  تعاـمج  هکنآ  رگید  تسا و  لزاـن  تغل  نیا  رب  نآرق  هک  اریز 
یلاعت دزیا  هک  تساور  زیاـج و  فالـساب  تبـسن  فـالخأ  داـقتعا  نیا  هطـساوب  سپ  تسباوث  رجأ و  حـیبم  هکلب  باوص  زیاـج و  ناینیـشیپ 

نیا نوچ  هفیاط  نآ  دیناشیا . مئال  حیابق  لامعأ  میالمان و  لاعفأب  یضار  امـش  هکنآ  نیا  هطـساوب  دیدرک  راک  نیا  امـش  هک  دیوگ  فالخاب 
یلامّثلا ةزمح  یبأ  زا  دـندومرف . بآمتلاسر  ترـضح  هلالـس  نآ  ناشن  قدـص  نانخـس  قیدـصت  دـندومن  عامتـسا  بآمتیالو  نآ  زا  باوج 

هئابآ هیلع و  هَّللا  مالـس  نیدـباعلا  نیز  نیمـألا  نیدـجاّسلا  ماـما  ترـضح  تمدـخ  هب  هفوک  لـهأ  تاـضق  زا  یـضاق  هک  تسیورم  لوقنم و 
ْمُهَْنَیب اْنلَعَج  َو  یلاعت : كرابت و  يادخ  لوق  یناعم  قیاقح  زا  ارم  هد  ربخ  دانادرگ  وت  يادف  ارم  یلاعت  يادخ  تفگ : دـش و  رـضاح  نیعمجأ 

هک نامدرم  هک : دومرف  ع )  ) نیـسحلا نب  ّیلع  َنِینِمآ . ًاماَّیَأ  َو  َِیلاَیل  اهِیف  اوُریِـس  َْریَّسلا  اَهِیف  انْرَّدَق  َو  ًةَرِهاظ  ًيُرق  اهِیف  انْکَراب  ِیتَّلا  يَرُْقلا  َْنَیب  َو 
نب ّیلع  ترـضح  تسا . هّکم  يرق  هک  دنیوگیم  تعامج  نآ  تفگ : یـضاق  دـنتفگ ؟ هچ  نآ  ینعم  باب  رد  دـندوب  قارع  رد  امـش  زا  شیپ 
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؟ تسمادـک نآ  تفگ : یـضاق   189 ص : ج3 ، جاـجتحالا ، يدـید ؟ هّکم  زا  هداـیز  عضوم  چـیه  قرـشم  رد  اـیآ  هک  دومرف : ع )  ) نیـسحلا
باتک رد  تساجک  رد  نآ  تفگ : یـضاق  دومن . لاجر  هدارا  يرق  ظفل  زا  لاعتم  يادخ  یتسردب  دومرف : ع )  ) نیدـباعلا نیز  ماما  ترـضح 
ْنِّیَأَک َو  یلاعت : دزیا  ترـضح  لوق  عامتـسا  ایآ  هک : دومرف  ع )  ) نیـسحلا نب  ّیلع  دشاب ؟ هدرک  نآ  هدارا  لزی  مل  دزیا  هک  ّلج  ّزع و  يادـخ 

َۀَیْرَْقلا ِلَئْـس  َو  رگید : ّلحم  رد  و  اوُمَلَظ . اََّمل  ْمُهانْکَلْهَأ  يرُْقلا  َْکِلت  َو  هک : دـیامرفیم  رگید  ياج  رد  ِِهلُـسُر . َو  اـهِّبَر  ِْرمَأ  ْنَع  ْتَتَع  ٍۀَـیْرَق  ْنِم 
نب ّیلع  ماما  ترضح  هک : دیوگ  دنیامن ؟ ناوراک  ّلاحم و  نآ  هنکس  لاجر و  زا  لاؤس  ای  دننک  هیرق  زا  یـضاق  يا  لاؤس  ایآ  اهِیف ، اَّنُک  ِیتَّلا 
ماما ترـضح  دنناسک ؟ هچ  تعامج  نآ  مدرگ  وت  يادف  متفگ : نم  هدومن . توالت  یـضاق  نآ  رب  ینعم  نیمه  رد  رایـسب  هیآ  ع )  ) نیـسحلا
اهِیف اوُریِس  نیملاعلا : ّبر  ترضح  لوق  يدینش  ایآ  دوب . میهاوخ  مالّسلا  مهیلع  نیموصعم  هّمئأ  ام  ماجنارس  وکین  هفیاط  نآ  هک : دومرف  (ع )

. تسا نایصع  باقع  ناتهب و  غیز و  باذع  زا  تاجن  ببس  نایعأ  نآ  اب  ریس  ینعی : َنِینِمآ  ًاماَّیَأ  َو  َِیلاَیل 

[ ینم رد  يرصب  نسح  رب  مومع  رب  نیسحلا ع  نب  یلع  جاجتحا  ]

يزور مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  هک  تسا  لوقنم  يورم و  ینم ] رد  يرـصب  نسح  رب  مومع  رب  نیـسحلا ع  نب  یلع  جاجتحا  ]
ص: ج3 ، جاجتحالا ، تفگ : دومرف و  فقوت  ناکم  نآ  رد  هحمل  ترضح  نآ  تفگیم  ظعو  ار  مدرم  وا  ینم و  رد  تشذگ  يرـصب  نسحب 

یـضار یمیقتـسم  نآ  رب  هک  هّداج  نیاب  میقم و  نآ  رب  لعفلاب  هک  لاح  نیاب  وت  ایآ  میامنیم  وت  لاح  زا  لاؤس  ارت  نم  راد  هاگن  ار  دوخ   190
ع)  ) نیـسحلا نب  ّیلع  هن  تفگ : يرـصب  نسح  دـسر ؟ وتب  توم  ادرف  رگا  یلاـعت  هَّللا  ترـضح  ناـیم  وت و  ناـیم  دوخ  سفن  يارب  زا  یتسه 
زا لاح  نآ  زا  تاجن  یئامنیم و  دشاب  وت  ّیـضرم  هک  یلاحب  ّیـضرم  ریغ  لاح  نیا  زا  لاقتنا  و  لّوحت ، تیاکح  دوخ  سفنب  چیه  ایآ  تفگ :
رس هک  یتّدم  زا  دعب  تخادنا و  شیپ  رد  رس  يرصب  نسح  یئامرفیم ؟ سامتلا  و  اعدتـسا ، لاهتبا  عّرـضت و  يور  زا  لاعتم  بهاو  ترـضح 
زا دـعب  هک  يراد  دـیما  چـیه  هک : دوـمرف  ع )  ) نیـسحلا نب  ّیلع  ترـضح  تفگ . مهاوـخن  امـشب  لاـح  نیا  تقیقح  نم  تـفگ : و  دروآرب ،

؟ دسر مهب  نیلسرملا  دّیس  نآ  نید  ياوس  نیئآ  و  نید ، دشاب و  هقباس  وا  اب  ارت  هک  ددرگ  ثوعبم  دوجوم و  يربمغیپ  ص )  ) دّمحم ترضح 
اجنآب ارت  هک  يراودـیما  يراد  رگید  ياج  چـیه  ایند  راد  تنکـسم  نیا  ریغب  ایآ  هک  دومرف  ع )  ) نیدـجاّسلا دّیـس  ترـضح  هن  تفگ : نسح 

نیز ماما  هن  تفگ : يرـصب  نسح  يدرگ ؟ لغتـشم  ّلج  ّزع و  یگدـنب  لمع  تدابعب و  ّلـحم  نآ  رد  وت  اـت  دـنراذگ  تداـبع  يارب  دـنرب و 
نآب وت  هک  لاح  نیاب  دوخ  سفن  يارب  دوش  یـضار  وا  دـشاب  لقع  هلمجلا  یف  ار  وا  هک  يدـید  يدـحأ  چـیه  وت  اـیآ  دومرف : ع )  ) نیدـباعلا

تقیقحب یشاب  یضار  هک   191 ص : ج3 ، جاجتحالا ، لاحب  لاح  نآ  زا  لاقتنا  ثیدح  دوخ  سفن  اب  اذه  عم  نآب و  یـشابن  یـضار  یلاح و 
دننک در  اجنآ  هب  ارت  هک  یشابن  تست  نکسم  هک  ءانب  راد و  نیمه  ریغب  يارس  راد و  ّبقرتم  یبرعلا و  دّیس  دّمحم  ّیبن  یّجرتم  یئامنن و  نآ 
سپ یئامنیمن . دوخ  لاح  دّـهعت  یئامنیم و  نامدرم  ظعو  ارچ  سپ  يرآ  ياجب  ددرگ  وت  تاجرد  عفر  هلیـسو  تاجن و  بجوم  هک  لمع  ات 

راربألا و ماـما  نآ  لاوحأ  راصبتـسا  مالعتـسا و  راّـضح  زا  يرـصب  نسح  دـیدرگ ، دوخ  هاـگمارآ  ماـقم و  هّجوتم  هَّللا  ّیلو  ترـضح  هاـگنآ 
لهأ هفیاط  نیا  هک : تفگ  يرـصب  نسح  تسا . مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  نب  نیـسحلا  نب  ّیلع  وا  هک : دـنتفگ  ناشیا  دومن  راـیخألا 

يودـب و یمجع و  یبرع و  زا  يدـحأ  چـیه  يارب  يرـصب  نسح  نآ  زا  دـعب  هک : دـیوگ  يوار  دـنلماک . ۀـفرعم  بابرأ  لاـح و  ملع و  تیب 
. تفگن يدنپ  ظعو و  يرضح 

[ یشرق درم  رب  نیسحلا ع  نب  یلع  جاجتحا  ]

ع)  ) نیـسحلا نب  ّیلع  ترـضح  زا  نم  هک  تسیورم  هنع  هَّللا  یـضر  یلامّثلا  هزمح  یبأ  زا  و  یـشرق ] درم  رب  نیـسحلا ع  نب  یلع  جاـجتحا  ]
ماثآ رزو و  زا  تعجر  تمادـن و  درک و  هبوت  مالّـسلا  هیلع  مدآ  نوچ  هک : درکیم  تیاـکح  ثیدـح و  شیرق  زا  یـصخش  يارب  هک  مدـینش 

قولخم اّوح  مدآ و  هک  يزور  زا  دومن و  هعقاوم  اّوح  اب  مدآ  دیسر  مهب  مه  اب  نوچ  مدآ  اّوح و  تلصاوم  زاب  دومن و  ماّلعلا  کلم  ترـضحب 
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هدارا نوچ  هناخ و  مارکا  مارتحا و  هطساوب  دومنیم  رایسب  نآ  یلاوح  هبعک و  هناخ  میظعت  دش  لوبق  مدآ  هبوت  نوچ  دندمآ  نیمزب  دنتـشگ و 
اب ناکم  نآ  رد  دـندشیم  ّلح  لـخاد  دنتـشذگیم و  مرح  زا  هک  یتقو  یتفر  نوریب  وا  اـب  زین  اّوح  تفریم و  نوریب  مرح  زا  درکیم  اّوح  هعقاوم 

هناخ هناتسآب  عوجر  نآ  زا  دعب  192 و  ص : ج3 ، جاجتحالا ، دندشیم  مرح  لخاد  هاگنآ  سپ  دندرکیم  لسغ  نآ  زا  دعب  يدـندش  عمج  مه 
نامأوت نطب  ره  رد  دش و  رتخد  تسیب  رـسپ و  تسیب  ياراد  مدآ  هطـساوب  اّوح  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  ّیلع  ترـضح  دومنیم .

رد دوبن و  اتکی  نسح  رد  هک  امیلقإب  هیّمـسم  تفای  دـّلوت  هیراج  وا  اب  دـیدرگ و  دـّلوتم  لـیباه  اّوح  زا  نطب  لّوأ  رد  رتخد و  رـسپ و  يدروآ 
و تحالم ، نسح و  رد  مدآ  تانب  لـمجأ  هیراـج  نیا  دـنتفگیم و  ازول  ار  نآ  هک  دوب  هیراـج  وا  اـب  دـیدرگ و  دـّلوت  وا  زا  لـیباق  یناـث  نطب 

دیـسرت مهب  ناـشیا  هطـساوب  مدآ  ترـضح  دندیـسر  غولب  ّنس  هب  رتخد  رـسپ و  ود  نیا  نوچ  دوب  تحابـص  یبوخ و  رد  وا  رتخد  نیرتوکین 
وتب ار  ازول  هک  تسنانچ  هدارا  نادنزرف  يا  تفگ : دنار و  نخس  دوخ  عرش  نوناق  رب  ناشیا  جیوزت  باب  رد  دناوخ و  دوخ  کیدزن  ار  ناشیا 

مالّـسلا هیلع  مدآ  مـالک  زا  لـیباق  روـفلا  یف  مرآرد . وـت  دـقع  حاـکنب و  ار  اـمیلقا  هک  تسنآ  نم  هدارا  لـیباق  يا  مـنک و  حاـکن  لـیباه  يا 
اّوح مکش  رد  نامأوت  نم  اب  هک  مرهاوخ  ددرگ و  نم  هدوقعم  تسا  رظنملا  حیبق  هک  لیباه  رهاوخ  هک  متسین  یضار  نم  تفگ : تفـشآرب و 
دتفا ازول  رب  وت  مهس  رگا  لیباق  يا  منزیم  امش  نایم  هعرق  نم  تفگ : مدآ  يرآرد . لیباه  حاکن  هب  ار  وا  تسا  لامج  نسح و  لامک  رد  دوب 

: هک دومرف  ع )  ) نیدباعلا نیز  نیدجاّسلا  ماما  ترـضح  دیامن . دیآرب  وا  مهـسب  هکنآ  جـیوزت  امـش  کی  ره  دـیآرب  امیلقا  رب  لیباه  مهـس  ای 
لیباه مهـس  نادـنزرف  نایم  دز  هعرق  مدآ  نوچ  دنتـشگ و  نآ  رب  یـضار  ناشیا  دومن  روکذـم  نادـنزرف  ناـیم  رد  هعرق  مسا  ع )  ) مدآ نوچ 

ج3، جاجتحالا ، دومرف  رّرقم  دوبعم  ترـضح  دوبن  مأوت  وا  اب  هکنآ  مانب  ناشیا  کی  ره  بجاو  مأوت  دـمآ و  رب  امیلقا  رب  لیباق  مهـس  ازولب و 
حاکن ناّنم  دزیا  ترـضح  نآ  زا  دـعب  دومن و  دوب  هدـمآ  رب  اهنآ  مانب  هعرق  هک  یعونب  ناشیا  کی  ره  جـیوزت  ع )  ) مدآ نآ  رب  اـنب   193 ص :

نآ رد  هک  ناشیا  دالوأ  تفگ : ع )  ) نیدباعلا نیز  ماما  ترضحب  یـشیرق  درم  نآ  دومرف . مارح  نایدأ  عرـش و  عیمج  رد  ناردارب  هب  تاوخأ 
نب ای  تفگ : یشیرق  هاگنآ  سپ  دناهدازلالح . یلب  دومرف : ع )  ) نیسحلا نب  ّیلع  ماما  ترضح  دنشاب ؟ هداز  لالح  دنشاب  هدیسر  مهب  نامز 

زا دومن و  مارح  ار  لعف  نآ  دوبعم  يادخ  هکنآ  زا  دـعب  هک : دومرف  ع )  ) ترـضح نآ  تسا ؟ سوجم  لمع  مویلا  لعف  نیا  ص )  ) هَّللا لوسر 
هک اریز  يوشن  نیا  رکنم  هک : دومرف  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  نب  ّیلع  هاگنآ  سپ  دندش . نآ  بکترم  هفیاط  نآ  هاگنآ  دومرف  عنم  نآ  باکترا 
رد رتشیپ  نیا  سپ  دینادرگ . وا  هلّلحم  هجوز و  هدومن  دیدپ  دوجوم و  مدآ  يولهپ  زا  ار  اّوح  دیجم  دزیا  ترضح  هن  دش ، يراج  عیارـش  نیا 
رد يرـصب  داّبع  هک  تسیورم  دـینادرگ . مارح  ار  نآ  ار  وا  رواد  دزیا  ترـضح  نآ  زا  دـعب  دوب  ّرمتـسم  زیاج و  رـشبلا  وبأ  ع )  ) مدآ تعیرش 

دومن و مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  ّیلع  تمدـخ  فرـش  تفایرد  تاـقالم و  ۀـمایقلا  موی  یلا  اـمیظعت  افرـش و  هَّللا  اـهداز  همّظعم  هّکم  قیرط 
لاح يدومرف و  مارحلا  هَّللا  تیب  ّجح  ناسآ  لغشب  هّجوت  لابقا و  هدومن  مائل  هرفک  اب  داهج  تبوعـص  كرت  ع )  ) نیـسحلا نب  ّیلع  ای  تفگ :

َنِینِمْؤُْـملا َنِم  يرَتْـشا  َهَّللا  َّنِإ   194 ص : ج3 ، جاجتحالا ، هک : دـینادرگ  لزنم  نآرق  رد  لسّرلا  متاـخ  ترـضحب  ّلـج  ّزع و  ترـضح  هکنآ 
نیملاعلا ّبر  ترـضح  هیآ  نیا  رد  َنِینِمْؤُْملا . ِرَِّشب  َو  هلوق » یلا   » َنُولَتُْقی َو  َنُوُلتْقَیَف  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  َنُوِلتاُقی  َۀَّنَْجلا  ُمَُهل  َّنَأـِب  ْمَُهلاْومَأ  َو  ْمُهَـسُْفنَأ 
نیـسحلا نب  ّیلع  ترـضح  دینادرگ  نّیعم  رّرقم و  تسا  ُراْهنَْألا  اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٍتاَّنَج  لوخد  زا  ترابع  هک  رایـسب  باوث  نیدهاجم  يارب 

تقو نآ  رد  نیقیب  هبـشیب  دـشاب  مارحلا  هَّللا  تیب  ّجـح  زا  لضفأ  ناشیا  اب  داـهج  هک  میرآ  رظنب  ار  یعمج  اـم  رگا  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع 
لاوحأ قیاقح  هب  مامت  ملع  ار  ام  هک  تسنآ  مالک  نیا  زا  ع )  ) نیدـباعلا نیز  ماما  ضرغ  درک . میهاوخ  دانع  راـکنا و  باـبرأ  نآ  اـب  داـهج 

ع)  ) ترضح نآ  دندرک  لاؤس  ذیبن  زا  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  زا  یصخش  تسا . یلاعت  هَّللا  قلخ  ریاس  امش و  زا  هدایز  مانأ 
هلیسو هّیویند  تاّذلتسم  تاوهش و  هک  یتعامج  نآ  تداهش  سپ  دننادیم  مارح  ار  نآ  احلص  هورگ  دنلوغـشم و  نآ  برـشب  موق  هک : دومرف 
يراج نامیا  مالـسا و  تداهـشب  ار  ناـشیا  تاوهـش  هک  یعمج  نآ  تداهـش  زا  تسا  لوبقب  یلوأ  دـندومن  كرت  عفد و  ناـمیا  تداـهش و 

هک دنک  تیاور  مالّسلا  هیلع  هَّللا  دبع  یبأ  زا  نانس  نب  هَّللا  دبع  دندومن . نامیا  مالسا و  رایتخا  هّیویند  تابهتـشم  هلیـسو  هب  هکلب  دندینادرگ 
. دنادرگیم یهاریب  تعدب و  یهارمگ و  تلالضب و  بوسنم  ارت  ینالف  یلع  ای  تفگ : ع )  ) نیسحلا نب  ّیلع  ترضح  هب  يدرم 
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[ ملکت توکس و  هراب  رد  یصخش  رب  نیسحلا ع  نب  یلع  جاجتحا  ]

يدرکن درم  نآ  تسلاجم  ّقح  تیاعر  وت  هک : دومرف  ع )  ) ماما ترضح  ملکت ] توکس و  هراب  رد  یصخش  رب  نیسحلا ع  نب  یلع  جاجتحا  ]
امب تبیغ  نخـس  مردارب  زا  هک  اریز  يدومنن  ام  ّقح  ءادأ  يدرک و  نایب  نایع و  ام  دزن  رد  وت  درک  لقن  وتب  هیفخ  رد  وا  هک  ثیدـح  هک  اریز 
زور رد  ناشیا  ام و  رـشحم  ثعب  ناشیا و  ام و  كردـم  توم  هک  دـنادیم  ردارب   195 ص : ج3 ، جاجتحالا ، نآ  هکنآ  لاـح  يدومن و  غیلبت 

راهنز ینعی  هبیغلا  مکاّیا و  هک : دومرف  هاگنآ  ناشیا . ام و  نایم  تسا  مکاح  سّدـقت  یلاعت و  هَّللا  ترـضح  تسا و  ناشیا  ام و  دوعوم  ۀـمایق 
نامه دیوگ  رایـسب  نامدرم  بیع  هک  یـسک  هک  نادـب  نالف  يا  تسا . خزود  شتآ  ياهگس  مادإ  تبیغ  هک  یتسردـب  ینکن  یکی  تبیغ 

هیلع مانألا  ماما  نآ  زا  یـصخش  هک  تسیورم  و  دـیامنیم . تسا  بویعم  نآـب  شدوخ  هک  يردـق  هب  بویع  هبلاـطم  وا  هکنآ  رب  تسا  دـهاش 
مالک و زا  کـی  ره  هک : دومرف  ترـضح  نآ  مـالک ؟ اـی  تسا  لـضفأ  توکـس  اـیآ  هک  درک  لاؤس  ع )  ) نیدـباعلا نیز  ماـما  ینعی : مالّـسلا 

نبا ای  تفگ : یصخش  تسا . توکس  زا  لضفأ  مالک  سپ  دنشاب  تمالـس  تافآ  زا  ود  ره  مالک  توکـس و  رگا  سپ  تستاقوا  ار  توکس 
رـس ماجناب و  هجو  هچب  توکـس  زا  مالک  رایتخا  دنـشاب  ماجنارـس  اب  ملاس و  مالم  تافآ و  زا  مالک  توکـس و  ماـگنه  رد  ص )  ) هَّللا لوسر 

ثوعبم ار  دوخ  ءایـصوأ  ءایبنأ و  زا  يربمغیپ  چـیه  ّلج  ّزع و  يادـخ  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماـما  ترـضح  دـشاب ؟ ماـجنا 
يدحأ چیه  اذه  عم  دـینادرگ  ماکحأ  عیارـش و  غیلبت  هب  مالکب و  ثوعبم  ماّلع  دزیا  ترـضح  ار  نایعأ  نآ  یمامت  هکلب  دـینادرگن  توکـسب 

يادخ طخس  زا  بانتجا  توکسب و  نآ  رب  زا  سفن  تنایـص  تیاقو و  توکـس و  هب  ناّنم  دزیا  تیالو  بجوتـسم  توکـس و  نانچ  راوازس 
تفصوت هک  اریز  منکیمن  باتهام  هب  اهـس  باتفآب و  رمق  لیدعت  ای  دسر  مارـصناب  مالکب  بابـسأ  نیا  همه  هکلب  تیاقو  توکـسب و  ناحبس 

. تسا رهاظ  نّیب و  هچنانچ  ینکیمن  توکسب  مالک  لضف  تفص  ینکیم و   196 ص : ج3 ، جاجتحالا ، مالک  هب  توکس  لیضفت 

[ شیوخ تماما  دروم  رد  هیفنحلا  نب  دمحم  رب  نیسحلا ع  نب  یلع  جاجتحا  ]

رقابلا ّیلع  نب  دّـمحم  رفعج  یبأ  رهاّـظلا  نطاـبلا و  ماـما  زا  شیوخ ] تماـما  دروم  رد  هیفنحلا  نب  دـمحم  رب  نیـسحلا ع  نب  یلع  جاـجتحا  ]
یسک هّیفنحلا  نب  دّمحم  دیشچ  تداهش  تبرش  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  هَّللا  دبع  یبأ  دیهّـشلا  دیعّـسلا  ماما  نوچ  هک : تسیورم  مالّـسلا  مهیلع 

رد هک  دومرف  ع )  ) نیـسحلا نب  ّیلع  ترـضح  تفگ : دیاب  تولخب  هک  وت  اب  تسیفرح  ارم  تفگ : داتـسرف و  ع )  ) نیـسحلا نب  ّیلع  تمدخب 
ادخ لوسر  هَّللا  لوسر  نبا  ای  تفگ : دیدرگ  رضاح  هّیربلا  ماما  نآ  تمدخب  هّیفنحلا  نب  دّمحم  نوچ  تسا . رّسیم  یئامن  هدارا  هک  ینامز  ره 
هیلع نسح  يارب  ّیلع  زا  دـعب  و  ع )  ) بلاـط یبأ  نب  ّیلع  يارب  دوخ  زا  دـعب  ار  تماـما  ّتیـصو و  هک  ینادـیم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 

نم دینادرگن و  دوخ  ّیصو  ار  یسک  وا  هدش و  لوتقم  تردپ  لاحلا ، دوب و  هدینادرگ  رّرقم  ع )  ) نیـسح تردپ  يارب  نآ  زا  سپ  مالّـسلا و 
وت رب  سپ  یناوج ، ّنس و  تثادـح  رد  وت  مبرقأ و  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریمأـب  مدـقأ و  وت  زا  ّنس  رد  نم  نوچ  ماوت  ردـپ  دـنزرف  مه  وـت و  ّمع 
ای دومرف : ع )  ) نیسحلا نب  ّیلع  ترـضح  ینکن . تماما  رد  تفلاخم  تّیـصو و  رد  هعزانم  نم  اب  هک  دیاب  تسا  مزال  نم  تعباتم  تعاطا و 

دـشابن وت  ّقح  هک  يزیچ  یلاعتیادـخب و  زیهرپب  نم  ّمع  يا  نیلهاجلا .  نم  نوکت  نا  کظعا  ّینا  ّقحب  کل  سیل  اـم  عّدـت  ـال  هَّللا و  ّقتا  ّمع 
ّیصو ارم  هیلع  هَّللا  تاولص  مردپ  هک  یتسردب  ّمع  ای  يدرگ . نالهاج  زا  ادابم  هکنآ  زا  منکیم  تحیصن  ظعو و  ارت  نم  ینکن و  نآ  يوعد 
رتشیپ  197 ص : ج3 ، جاجتحالا ، تداهـش  ماگنه  رد  زین  ددرگ و  قارع  هّجوتم  هکنآ  زا  شیپ  درپس  نمب  تماما  تیالو و  دـینادرگ و  دوخ 

هیلع و هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  حالس  نیا  هدومن و  نم  میلست  تّما  تماما  دینادرگ و  دوخ  دهع  ّیلو  ارم  تعاس  فصنب  ددرگ  دیهش  هکنآ  زا 
و مسرتیم . ّمع  يا  وت  لاـح  یناـشیرپ  ورمع  ناـصقنب  نم  هک  ینکن  نم  ضّرعت  تباـب  نیا  رد  هک  دـیاب  تسنم  دزن  رد  هک  تسا  مّلـس  هلآ و 

هّیّحتلا مالّـسلا و  هیلع  ّیلع  نب  نیـسح  بقع  رد  زجب  تماـما  تّیـصو و  هـک  دوـمن  داـی  مـسق  یلاـعت  كراـبت و  دزیا  ترـضح  هـکنآ  رگید 
مکح ار  وا  ات  وش  رـضاح  دوسألا  رجح  کیدزنب  ام  قاّفتاب  ددرگ  رهاظ  نّیب و  وت  رب  رمأ  نیا  تقیقح  هک  یهاوخ  ّمع  يا  وت  رگا  دنراذگن و 
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رد مالک  نیا  هک  دیامرفیم  مالّسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترضح  میئامن . لاعتم  دزیا  عیطم  نآ  زا  لاح  نیا  لاؤس  وا  زا  منادرگ و  ّمهم  نیرد 
نب ّیلع  ترضح  دندمآ . دوسألا  رجح  شیپ  هب  ناشیا  ود  ره  دوب  مایقلا  موی  یلا  امیظعت  هَّللا  اهداز  همّظعم  هّکم  رد  ناشیا  نایم  رد  زور  نآ 
نآ هک  یئاـمن  لاؤس  لاـعتم  دزیا  ترـضح  زا  لاـهتبا  عّرـضت و  يور  زا  نک و  ادـن  وت  لّوا  ّمع  اـی  تفگ : هّیفنحلا  نب  دّـمحمب  ع )  ) نیـسحلا

يور زا  هدومن  لـمع  هدومرفب  هّیفنحلا  نب  دّـمحم  یئاـمن . دوخ  لاـح  تقیقح  زا  لاؤس  نآ  زا  دـعب  درآ ، قطنب  وت  تداهـش  يارب  ار  گـنس 
مالک تباجا  رجح  دناوخ  دوخ  دارمب  ار  رجح  نآ  زا  دعب  دومن و  لاؤس  ار  دوخ  لامآ  یناما و  لوصح  بهاو  ترـضح  زا  لاهتبا  عّرـضت و 

نخـس و تباجا  هنیآ  ره  يدوبیم  مانأ  ماـما  ّیـصو و  وت  رگا  هن  ّمع  يا  هک  دومرف  ع )  ) نیدـباعلا نیز  ترـضح  دومنن . رمأ  نآ  رد  دّـمحم 
ار رجح  یئامن و  لاؤس  وت  لاحلا  هک  دیاب  خأ  نب  ای  تفگ : هّیفنحلا  نب  دّـمحم   198 ص : ج3 ، جاجتحالا ، دومنیم . رمأ  نآ  رد  وت  ياعدتسا 
لاؤس و نیملاـعلا  ّبر - ترـضح  زا  دوب  وا  دارم  بلطم و  هچنآ  ع )  ) نیـسحلا نب  ّیلع  ترـضح  یناوخب . دوخ  تماـما  تیـالو و  باـب  رد 

نامیپ رمألا و  ولوا  ءایصوأ  یمامت  قاثیم  ربمغیپ و  عیمج  قاثیم  ارت  هک  یئادخب  رجح  يا  هک : دومرف  هَّللا  ّیلو  نآ  هاگنآ  سپ  دومن . اعدتـسا 
نآ مد  نآ  رد  ع .)  ) ّیلع نبا  نیسح  زا  دعب  ماما  ّیـصو و  زا  هد  ربخ  نّیب  حضاو  نابزب  نشور و  یبرع  ناسلب  ار  ام  وت  دینادرگ  رـشب  یگمه 

ترضح نآ  زا  دعب  دریگن . مارآ  هتـشگ  لئاز  ماقم  عضوم و  زا  هک  دوب  نآب  کیدزن  هک  دمآ  زازتها  تکرحب و  یعونب  ملاع  دزیا  رمأب  رجح 
هیلع یلع  نب  نیـسح  زا  دـعب  تماما  ّتیـصو و  ایادـخ  راب  تفگ : ناسآ  نشور و  یبرع  نابزب  دروآ و  رد  نایب  قطنب و  ار  نآ  ناحبـس  رداق 

نب دّمحم  نوچ  تسا . مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  تنب  همطاف  نبا  و  ع )  ) بلاط یبأ  نب  ّیلع  نب  نیـسحلا  نب  ّیلع  ّقح  مالّـسلا 
تیالوب رارقا  دومن  تدهاشم  هّیحّتلا  مالّـسلا و  هیلع  نیـسحلا  نب  ّیلع  تماما  تّیـصو و  باب  رد  دوسألا  رجح  زا  تداهـش  عون  نیا  هّیفنحلا 

دومن دوخ  لزنمب  فارصنا  تعجر و  هاگنآ  سپ  دومرف . ع )  ) نیسحلا نب  ّیلع  ترضح 

[ ربا ندیراب  وا و  ناراب  بلط  ياهدع و  رب  نیسحلا ع  نب  یلع  جاجتحا  ]

لثم نایرصب  تعامج  اب  نم  هک  تسیورم  لوقنم و  ینانبلا  تباث  زا  ربا ] ندیراب  وا و  ناراب  بلط  ياهدع و  رب  نیـسحلا ع  نب  یلع  جاجتحا  ]
مارحا مارحلا  هَّللا  تیب  ّجح  دصقب  همّظعم  هبعک  هارب  رانید  نب  کلام  یـسرافلا و  بیبح  مالغلا و  هبتع  يورملا و  حلاص  یناتـسجس و  بوّیأ 

بآم نطوم و  نآ  رد  بآ  میدش  ّلحم  ناکم و  نآ  لخاد   199 ص : ج3 ، جاجتحالا ، نوچ  لحارم  ّیط  لزانم و  عطق  زا  دعب  میدوب و  هتسب 
دـندومن و امب  عّرـضت  عّزفت و  هّکم  لهأ  میدـید  بارطـضا  تریح و  رد  باتیب و  شطع  تّدـش  زا  ار  نامدرم  دوب و  باـیان  مک و  تیاـغب 

هناخ فاوط  میدیـسر و  هبعکب  نوچ  میئامن  باّهو  ترـضح  زا  بآ  بلط  ناـشیا  هطـساوب  اـم  هک  دـندومرف  ساـمتلا  اعدتـسا و  زین  جاّـجح 
ّلحم نآ  هنکـسب  ثیغ  ياطعا  لاؤس  ساـمتلا و  لاوحأ  عّشخت  عّضخت و  لاـهتبا و  عّرـضت و  يور  زا  لاـعتم  میرک  زا  میدومن  هناـگی  بهاو 
هاگان میدوب  لالم  لامک  رد  لاح  نامهب  دومن و  يور  مامت  تریح  باب  نآ  رد  ار  اـم  دومنن و  اـم  ءاعدتـسا  تباـجا و  دوبعم  دزیا  میدومرف 

زا دوب و  نوحشم  مولعم و  وا  لاوحأ  تانج  وزا  يراب  دزیا  تیشخ  حالف و  يامیس  يراگتـسر و  حالـص و  رثأ  هک  نوزحم  بورکم  یناوج 
مامتاب هناخ  فاوط  نوچ  هدومن  فوءّرلا  کلم  هبعک  فاوط  رد  عورـش  نکیل  هدـش  باـتیب  باـقع  فوخ  زا  بارطـضا و  قلق و  رد  هیرگ 

ای تفگ : دروآ و  تعاطا  باحـصأ  تدارا و  بابرأ  ام  بناـجب  لاـبقا  تداعـسب و  هّجوت  يور  دـیناسر  مارـصنا  ماـجناب و  هناـگتفه  طاوشأ 
ای رمع و  ای  دعس و  ای  یسرافلا و  بیبح  ای  مالغلا و  ۀبتع  ای  يورملا و  حلاص  يا  یناتسجّسلا و  بّویا  ای  ینانبلا و  تباث  ای  رانید و  نب  کلام 

یسک امش  نایم  رد  ایآ  هک : دومرف  هاگنآ  یتفای  کی  دعس  کیّبل و  میتفگ : ام  نامیلس  نب  رفعج  ای  هنادعـس و  ای  هعبار و  ای  یمعألا و  حلاص 
زا سامتلا  اعد و  تسا  ام  رب  ناوج  يا  میتفگ : دشاب ؟ ناهاوخ  نابرهم و  تّبحم  تّدوم و  يور  زا  ار  وا  نمحّرلا  میحر  ترـضح  هک  تسه 

: دومرف دینش  ام  زا  نخـس  نیا  ع )  ) نیدباعلا نیز  نیدجاّسلا  ماما  ترـضح  نوچ  ناسحا ، اطعا و  ۀباجا  تسا  وا  رب  ناّنم و  نمیهم  ترـضح 
دینش دومنیم و  تباجا  تشادیم  تسود  ار  وا  دوجولا  بجاو  ترضح  هک  دوبیم  یسک  امـش  نایم  رد  رگا  هک  دیوش  رود  هبعک  زا  امـش  هک 
هنـشت نیا  ناراب  بآ  ناسحا  ءاطعاب و  هک  تسنم  اب  ارت  هک  یتّبحم  نآب  نم  کـلام   200 ص : ج3 ، جاجتحالا ، دّیـس و  يا  هک : تفگیم  هک 
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هداشگ کشم  ناهد  دـننام  ناراب  هک  دوب  هدـیناسرن  مامتاب  مالک  ماّلع  دزیا  هدـیزگرب  نآ  زونه  هک : دـیوگ  يوار  ینادرگ . باریـس  ار  نابل 
هنوگچ امـشب  ناحبـس  رداـق  ترـضح  ّتبحم  ناوج  يا  متفگ : نم  هک : دـیوگ  یناـنبلا  تباـث  دـیدرگ  ناور  نامـسآ  زا  دوش ، ناور  هتـشگ 

ارم دوجولا  بجاو - ترضح  رگا  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  ّیلع  ترـضح  يداد ؟ مسق  دوخ  تّدومب  ار  یلاعت  دزیا  هک  یتسناد 
اعدتسا نمب  تبسن  وا  ّتبحمب  ار  لاعتم  بهاو  اذهل  درادیم  تسود  ارم  هک  متـسناد  نم  نوچ  دینادرگیمن  لاحـشوخ  ارم  تشادیمن  تسود 

نآ زا  سپ  دومن . ناّیر  باریـس و  ار  ناکم  نیا  هنکـس  دـینادرگ و  نورقم  تباجاب  ارم  ساـمتلا  زین  تّزعلا  ّبر  ترـضح  مدومن و  لاؤس  و 
ّرـض ام  یقـش  اذهف  بّرلا  ۀفرعم  هنغت  ملف  ّبرلا  فرع  نم  رعـش : دومرف . لاقم  نیا  ءاشنا  لاح  نآ  رد  دومرف و  رابدتـسا  ام  زا  راّبج  دزیا  ّیلو 

دیـسر نارای  ام و  عمـسب  تاملک  نیا  نوچ  یقّتملل  ّزعلا  ّلک  ّزعلا  یقّتلا و  ریغب  دبعلا  عنـصی  ام  یقل  اذ  ام  هَّللا و  ۀـعاط  یف  هلان  ام  ۀـعاّطلا  یف 
زا نأّشلا و  عیفر  نامدود  مادـک  زا  ناوج  نیا  ّبر  ای  هک  دـیدرگ  زواجتم  نایب  زّیح  زا  یلاعت  کلم  ترـضح  هب  وا  صـالخا  ّقح  رد  تریح 
نب نیـسحلا  نب  ّیلع  نیا  دـنتفگ  مدوـمن  نالعتـسا  مالعتـسا و  نأـشیلاع  تاذ  قیاـقح  زا  هّکم  لـهأ  زا  ناـمز  نآ  رد  دـشاب  نادـناخ  مادـک 

. تسا مالّسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع   201 ص : ج3 ، جاجتحالا ،

[ تجح زا  نیمز  ندوبن  یلاخ  رد  نیدباعلا  نیز  ماما  نایب  ]

دّمحم ماما  شردـپ  زا  ع )  ) قداّصلا دّـمحم  نب  رفعج  قطاّنلا  ماما  ترـضح  و  تجح ] زا  نیمز  ندوبن  یلاـخ  رد  نیدـباعلا  نیز  ماـما  ناـیب  ]
ریمأ ترضح  هک  دننک  تیاور  مالّسلا  مهیلع  ماظع  مارک  يابآ  زا  ترضح  نآ  و  ع )  ) نیـسحلا نب  ّیلع  شردپ  زا  راوگرزب  نآ  و  ع )  ) رقابلا
ّیلع نیدجاّسلا  دّیس  ترضح  و  دوب . میهاوخ  نیّدلا  موی  یلا  نیلسرملا  دّیـس  يایـصوأ  نید و  هّمئأ  ام  دالوأ  ام و  دومرف  ع )  ) یلع نینمؤملا 

یلاوم نیلّجحم و  ّرغ  هداق  نینمؤم و  تاداس  نیقولخم و  یماـمت  رب  یلاـعت  يادـخ  جـجح  نیملـسم و  هّمئأ  اـم  هک : دومرف  ع )  ) نیـسحلا نب 
رارق و رب  ناینب  میاعد و  ریغب  نامسآ  ام  دوجلا  رفاو  دوجو  ببسب  دنانامسآ و  لهأ  نامأ - موجن  هچنانچ  مینیمز  لهأ  نامأ  ام  نید و  بابرأ 
دربیمن و ورف  ار  دوخ  لهأ  نیمز  ام  هلیسوب  ضرألا و  یلع  عقت  نأ  ءامّسلا  کسمت  انب  و  ددرگن . نیمزب  طقاس  تسناکمب و  مکحتسم  ناما و 
و همحّرلا . رـشنی  ءامّـسلا و  نم  ثیغلا  لزنی  انب  اهلهأب و  دـیمت  نأ  ضرألا  کسمت  انب  و  دـیدرگ . نایع  يراج و  نامـسآ  زا  ناراب  ام  تهجب 

رگا ددرگ و  نیمز  هنکس  تهجب  نیمز  زا  تکرب  جرف  روهظ و  نیمز و  هب  نامسآ  زا  تمحر  رشن  ام  تاکربلا  ضیاف  تاذ  دوجو و  هطساوب 
ار مالّـسلا  هیلع  مدآ  یلاعت  يادـخ  هک  يزور  زا  نیقیب  هک : دومرف  نآ  زا  دـعب  دـنامیمن . زین  نیمز  زا  رثأ  دـنامن  یقاب  نیمز  رد  یـسک  اـم  زا 
نآ تعاس  نآ  تماقا  تمایق و  مایق  ات  روتـسم  بیاغ  ای  روهـشم  رهاظ  هاوخ  دـنامن  یلاخ  نیملاـعلا  ّبر  تّجح  زا  نیمز  زگره  دومن  داـجیا 
زا و  يدشن .  202 ص : ج3 ، جاجتحالا ، دوبعم  دوبعم  دزیا  زگره  يدوبن  دوجوم  نیمز  رد  تّجح  رگا  نیمز و  رد  یقاـب  تّزعلا  ّبر  تّجح 

نیز نیـسحلا  نب  ّیلع  دوخ  يـالوم  دّیـس و  تمدـخب  يزور  نم  هک  تفگ : یلباـک  دـلاخ  وـبأ  هک  تسیورم  لوـقنم و  یلاـمّثلا  هزمح  یبأ 
تّبحم تّدوم و  تعباتم و  تعاط و  هک  نیمز  هنکـس  زا  هد  ربخ  ارم  ص )  ) هَّللا لوسر  نبا  ای  متفگ : مدش و  فّرـشم  مالّـسلا  هیلع  نیدـباعلا 
ضورف زا  ماّلع  دزیا  رمأب  مانأ  رب  نآب  ادـتقا  مالّـسلا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  زا  دـعب  تسا و  ملاع  لهأ  یمامت  رب  مزال  بجاو و  ناـشیا 

هدـینادرگ و رـشب  یمامت  یگمه و  هّمئأ  ار  ناشیا  رواد  دزیا  ترـضح  هک  يرمألا  یلوا  هک  یتسردـب  ام  دومرف : ترـضح  نآ  تسا . مّتحتم 
نـسح زا  دـعب  نسح و  وزا  دـعب  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریمأ  ترـضح  دومرف  نایع  بجاو و  ناج  سنا و  عیمج  رب  ار  ناشیا  تعباـتم  تعاـط و 

دش تکاس  هاگنآ  دیدرگ . نمب  یهتنم  تماما  تیالو و  رمأ  ناشیا  زا  سپ  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  نارسپ  ع )  ) نیسح مالّـسلا  هیلع 
نیمحاّرلا محرأ  تّجح  زا  یلاـخ  نیمز  هک : دومرف  ترـضح  نآ  هک  دیـسر  اـمب  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریمأ  ترـضح  زا  يدّیـس  اـی  متفگ : نم 

هک امـش  زا  دعب  تّما  ماما  تّجح و  سپ  دیداد  تبـسن  دوخ  تاکربلا  ضیاف  تاذب  تیالو  تماما و  ياهتنا  امـش  دنامیمن و  نیقولخم  يارب 
رهظم ملع و  رقبم  رقاب  تاروت  رد  وا  مان  دّمحم و  مرـسپ  نم  زا  دعب  تّجح  ماما و  هک : دومرف  ع )  ) نیـسحلا نب  ّیلع  ترـضح  دوب ؟ دـهاوخ 

يا یئالوم  يدّیـس و  ای  متفگ : نم  تسا . ع )  ) قداص نامـسآ  لـهأ  دزن  رد  وا  كراـبم  ماـن  و  ع )  ) رفعج وا  رـسپ  دّـمحم  زا  دـعب  و  تسنآ ،
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نآب مسا  نیا  صیصخت  هجو   203 ص : ج3 ، جاجتحالا ، دنناّنم . دزیا  ترـضح  ءانما  ناقداص و  هّمئأ  یمامت  یگمه و  نم  کلام  بحاص و 
مردـپ هک : دومرف  ع )  ) ترـضح نآ  یئامن . نایع  ناـیب و  دوخ  صاـخ  هدـنب  نیا  يارب  ناـسحا  تمحرم و  يور  زا  هک  دـیاب  تسارچ  ناـبش 
دّمحم نب  رفعج  مدنزرف  هاگ  ره  هک : دومرف  دوبعم  دزیا  لوسر  ترضح  هک : تفگ  ع )  ) ّیلع ترـضح  دوخ  راوگرزب  ردپ  زا  درک  تیاکح 

هک وا  مجنپ  دلو  هک  اریز  دینادرگ  یّمـسم  قداصب  ار  وا  هک  دـیاب  ددرگ  دـّلوتم  مالّـسلا  مهیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  نب  نیـسحلا  نب  ّیلع  نب 
يادخ دزن  رد  وا  سپ  دیامرف . بذک  يور  زا  تّزعلا  ّبر  ترـضح  رب  تأرج  عون  نیا  دیامن و  تماما  يوعد  تسا  رفعج  هب  یّمـسم  اضیأ 

هک تسا  سک  نآ  نیا  تسوا و  ردارب  دـساح  ردـپ و  مکح  فلاخم  وا  تسباّـهو و  يادـخ  ترـضحب  يرتفم  باـترم و  باّذـک و  باّـهو 
درک و رایـسب  هیرگ  ع )  ) نیـسحلا نب  ّیلع  ترـضح  هاگنآ  سپ  دیامن . ماّلع  دزیا  ّیلو  تبیغ  ماگنه  رد  یلاعت  كرابت و  يادخ  رتس  فشک 

ظفح رد  بیاغ  هک  یلاعت  هَّللا  ّیلو  رمأ  شیتفت  رب  صیرحت  بیغرت و  ار  دوخ  نامز  نایغاط  هک  منیبیم  ار  باّذـک  رفعج  نم  اـیئوگ  تفگ :
نآ تدالوب  علّطم  ات  ددرگ  صرح  لهج و  يور  زا  مّرکم  ردـپ  مرتحم  مرحب  ار  لّکوتم  دـیامنیم و  دوب  هانپ  رد  سورحم و  هلا و  تیاـمح  و 

دیوگ دلاخ  وبأ  دـیامن . ّقح  ریغب  وا  ّقح  ذـخأ  درآ و  لتقب  ردـپ  ثاریم  عمطب  ار  وا  هدـش  تّزعلا  ّبر  ّیلو  نآ  رب  رّفظم  تداعـس و  بحاص 
نیا هک  تسا  مسق  راگدرورپ  هب  ارم  يرآ  تفگ : دـیدومرف ؟ امـش  هک  دـش  دـهاوخ  نانچ  رمأ  نیا  ص )  ) هَّللا لوسر  نبا  اـی  متفگ : نم  هک :

بوتکم و  204 ص : ج3 ، جاجتحالا ، دش ، دهاوخ  يراس  يراج و  مالّسلا  مهیلع  يدهلا  ۀّمئأ  ام  رب  هک  نحم  رکذ  هک  هفیحص  رد  تامّدقم 
هک دنک  تیاور  دلاخ  وبأ  دش . دهاوخ  نایع  عقاو و  نحم  دیادش و  نانچ  نینچ و  ام  هب  نامّزلا  رخآ  لوسر  ترضح  زا  دعب  هک  تسا  موقرم 

دهاوخ مارـصنا  ماـجنا و  عون  هچب  ناـهج  رد  ناـیعأ  نآ  لاوحأ  نآ  زا  دـعب  ص )  ) هَّللا لوسر  نبا  اـی  هک : مدوـمن  ضرع  ترـضح  نآـب  نم 
ماما رواد  دزیا  ترـضح  ّیلو  تبیغ  ماّیأب  ّدتمم  تیالو  تماما و  ماّیأ  هک : دومرف  ع )  ) نیدباعلا نیز  ماما  نیدـجاّسلا  دّیـس  ترـضح  تفای ؟

تادـه هّمئأ و  ّناجلا  سنالا و  ّیبن  زا  دـعب  نایعأ  نیمه  ددرگ و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمغیپ  ترـضح  يایـصوأ  زا  زا  رـشع  یناث 
لئاق هک  تّزعلا  ّبر  ّیلو  نآ  تبیغ  نامز  لهأ  دـلاخ  ابأ  ای  هک : دومرف  ع )  ) نیـسحلا نب  ّیلع  هَّللا  ّیلو  ترـضح  هاگنآ  دـناناقلخ . یماـمت 

ماهفأ و لوقع و  ياطعا  ناحبـس  رداق  هک  اریز  دـنناقلخ  نآ  لضفأ  ناـمز و  لـهأ  نیرتهب  دناتداعـس  بحاـص  نآ  روهظ  رظتنم  تماـماب و 
تبیغ هک  دومرف  نایع  حضاو و  ناشیا  رب  یعونب  ار  ۀّمالا  ماما  نآ  تبیغ  بابـسأ  دومن و  نادنچ  ناسحا  تمحرم و  يور  زا  ناشیاب  تفرعم 
هلزنمب نآ  رد  یلاعت  بجاو  ترـضح  ار  ام  ناّبحم  نایعیـش و  نآ  تسا و  تیؤر  تدهاشم و  تلزنمب  تقو  نآ  تّما  شیپ  رد  ترـضح  نآ 

دنقدص و يور  زا  ام  نایعیش  ّقح و  هب  ناصلخم  تعامج  نیا  دینادرگ و  نانس  فیسب و  ناّنم  دزیا  لوسر  تمدخ  رد - نایزاغ  نادهاجم و 
ع)  ) نیسحلا نب  ّیلع  نآ  زا  دعب  دناءاسم . حابص و  یمامت  رد  افخ  تینالعب و  اراکـشآ و  ّرـسب و  یلاعت  يادخ  نیدب  لئاق  نایعأ  هفیاط  نیا 

205 ص : ج3 ، جاجتحالا ، تهبش . نامگیب و  تسا  جرف  مظعأ  زا  ار  ّتیلب  بابرأ  تّدش  ماّیا  رد  جرف  راظتنا  هک : دومرف 

[ صاصق نامیا و  تیاده و  دروم  رد  داجس ع  ماما  نایب  ]

لوقنم يورم و  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  نب  ّیلع  ترضح  زا  روکذم  مّدقم  دانـساب  و  صاصق ] نامیا و  تیاده و  دروم  رد  داجـس ع  ماما  نایب  ]
صاصق رد  ار  امش  تاّیربلا  دّیس  تّما  يا  ینعی : ِباْبلَْألا . ِیلوُأ  ای  ٌةایَح  ِصاصِْقلا  ِیف  ْمَُکل  َو  باّهو  دزیا  ترـضح  لوق  هیآ  ریـسفت  رد  تسا 

ار سک  نآ  وا  رگا  هک  ددرگ  فقاو  و  دهاش ، فراع و  ملاع و  هکنآ  زا  دـعب  دـیامن  یـسک  لتق  هدارا  یـصخش  نوچ  هک  اریز  تسا  تایح 
هدـنب نآ  لتقب  لابقا  تأرج و  لاح  نآ  رد  ههبـشیب  دـنادرگیم  لوتقم  دوخ  ثروم  صاصق  هب  ار  لتاق  نآ  لوتقم  ثراو  هّتبلا  دـناسر  لـتقب 
دومن لتق  كرت  صاصق  سرت  زا  صخـش  نآ  هک  لاح  نیا  رد  سپ  دـیآ  زاب  نآ  هدارا  زا  هکلب  لتق  زا  نیمه  هطـساوب  دـیامنن و  لاعتم  دزیا 

ریاس زا  سک  ود  نیا  ریغ  تایح  هلیـسو  هکلب  هیلع ، ّینجم  رگید  یناج و  یکی  دـیدرگ  ّلج  ّزع و  هدـنب  ود  تایح  بجوم  لتق  زا  ّفک  نیا 
صاصق ناحبـس  رداق  رمأ  بجومب  دنیامن  ناقلخ  لتقب  مادقا  رگا  هک  دننادب  نوچ  نامدرم  هک  اریز  تسا  سّدـقت  یلاعت و  يادـخ  ناگدـنب 

، َنوُقَّتَت ْمُکَّلََعل  لوقع . نابحاص  يا  ینعی : ِباـْبلَْألا ، ِیلوُأ  اـی  دـنیامنن . نآ  رب  تأرج  ناـمگ  ههبـشیب و  ناـمز  نآ  رد  ددرگ  ناـیع  بجاو و 
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نیز هّمالا  ماما  ترضح  هاگنآ  سپ  تسا . يراب  دزیا  باذع  تّدش  زا  تاجن  يراگتـسر و  يوقت و  هطـساوب  ضحم  صاصق  بوجو  ینعی :
ایند راد  رد  ار  وا  هک  تسا  یسک  نآ  يارب  امش  لتق  صاصق  نیا  ناّنم  دزیا  ترضح  ناگدنب  يا  هک : دومرف  هّیّحتلا  مالّـسلا و  هیلع  نیدباعلا 
نآ زا  ار  امش  ترخآ  رد  هک  لّمحت  دننک  صاصق  ضوع  رد  ار  امـش  نوچ  دینادرگ و  یناف  ار  حّوبـس  بهاو  هدنب  نآ  حور  دیناسر و  لتقب 

لتق و زا  مظعأ  نآ  هک  يزیچب  منادرگ  علّطم  ربخم و  ار  امـش  هک  دیراد  تسود  ایآ  دننکن . تساوخزاب  بلط و   206 ص : ج3 ، جاجتحالا ،
لوسر نب  ای  یلب  دـنتفگ : تعامج  نآ  تسا . صاصق  نیا  زا  مظعأ  نآ  هچنآ  زا  دـینادرگ  مزال  بجاو و  لتاق  رب  ّلج  ّزع و  ترـضح  هچنآ 

نآ ببسب  هک  تسنآ  لتق  نیا  زا  مظعأ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  ّیلع  ترـضح  تسا . ناسحا  تمحرم و  تاملک  نیا  نامّزلا  رخآ 
ای دنتفگ : راثآ  تشهب  سلجم  راّضح  دیاین . یگدنز  ار  نآ  نآ  زا  دعب  ددرگن ، ّرجنم  نآ  الـصأ  هک  دنرآ  لتقب  نایعیـش  ناّبحم و  نیا  لاحب 
نآ هک : دوـمرف  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  ّیلع  ترـضح  تسا . مادـک  ناـشیا  صاـصق  ناـسنا و  لـتق  زا  مظعأ  نآ  هچنآ  راـتخملا  ّیبـن  نـب 

کلسم كولس  لاّعفلا و  کلملا  هَّللا  مالس  مهیلع  لآ  ّیلع و  تیالو  زا  لالضا  تسا و  یهانپ  تلاسر  ترـضح  تّوبن  كاردا  زا  یهارمگ 
ّیلع ّقح  عفد  مائل و  نایداع  نآ  تماماب  لیاق  مالّسلا و  هیلع  ّیلع  ءادعأ  قیرط  عاّبتا  هلیـسوب  ددرگ  يداع  لالجلا و  وذ  ترـضح  لیبس  ریغ 

دشاب و هتشادن  نآ  زا  كاب  الـصأ  دیامن و  ترـضح  نآ  يادعا  هب  اطعا  ار  نآ  ددرگ و  ّلج  ّزع و  ّیلو  نآ  لضف  رکنم  هدومن  مالّـسلا  هیلع 
تسا مّنهج  ران  رد  لوتقم  دیلخت  ثعاب  ملاع  نآ  رد  ندش  هتشک  نیا  سپ  دشاب  هتـشاد  تسود  ار  نمیهم  ترـضح  ّیلو  نآ  نمـشد  میظعت 
يورم مالّسلا  هیلع  يرکسعلا  ّیلع  نب  نسحلا  دّمحم  وبأ  ترضح  زا  و  تسا . خزود  شتآ  رد  دوبا  دولخ و  هتسویپ  لتق  نآ  يازج  هک  اریز 

نب ای  تفگ : هدمآ  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  ّیلع  ترـضح  تمدـخب  دوخ  مصخ  اب  يدرم  هک : تسا  لوقنم   207 ص : ج3 ، جاجتحالا ، و 
نآ دومن  مالعتـسا  نآ  تقیقح  هیلع  یعّدم  زا  ع )  ) نیدباعلا نیز  ماما  نیدـجاّسلا  دّیـس  ترـضح  دروآ . لتقب  ار  مردـپ  درم  نیا  هَّللا  لوسر 
زا دعب  دینادرگ و  هرارقا  یلع  ءانب  مزال  بجاو و  لاتق  صاصق و  وا  رب  لاعتم  دزیا  ّیلو  نآ  لاح  رد  دومرف  یعّدـم  ردـپ  لتقب  فارتعا  سک 

تسباّهو زیزع  ترضح  زا  رجأ  باوث و  يرایـسب  بجوم  وا  وفع  نوچ  هک : دومرف  دومن و  هیلع  یعّدم  لتق  زا  وفع  لاؤس  دوق  یعّدم  زا  نآ 
. دیدرگن لاحشوخ  یـضار و  وفع  مالک  هب  هیلع  یعّدم  سفن  يراین . فلت  ضرعمب  ار  وا  سفن  يرذگرد و  وا  لتق  زا  وت  هک  تسنآ  بسنأ 

رگا تفگ : هدروآ  دوب  صاصق  يارب  زا  فرط  زا  ّقحتـسم  هک  یعّدم  ینعی  مد  ّیلو  نآب  يور  لاح  نآ  رد  ع )  ) نیـسحلا نب  ّیلع  ترـضح 
نیا ترفغم  بلط  یـشکن و  ّقح  نآ  هلیـسوب  ار  وا  یـشخب و  واب  ار  تیانج  نیا  يرآ و  رطاخب  هک  دیاب  دـشاب  ّقح  لضف و  وت  رب  ار  درم  نیا 

ردقنآ نکل  تسا  ّقح  نم  رب  ار  وا  ص )  ) هَّللا لوسر  نب  ای  تفگ : درم  نآ  یئامرف . وفع  میارج  نیاب  ار  وا  یئامن و  هلآ  ترـضح  زا  وا  هانگ 
هچ وا  زا  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترـضح  میامرفن . بلط  دوخ  دـلاو  نوخ  میامن و  وفع  ار  وا  نآ  هطـساو  زا  هک  تسین 
منک تیدب  هحلاصم  وا  اب  وا  لیلق  ّقح  نامهب  نم  هک  دشاب  امش  هدارا  رگا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نبا  ای  تفگ : یهاوخیم 
امـش هّمذ  رد  وا  ّقـح  هک : دوـمرف  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نـب  ّیلع  ترـضح  مدوـمن . وا  وـفع  مدرک و  حلـص  زین  نـم  مرذـگرد  وا  لـتق  زا  و 

دیجمّتلا مزال  لوسر  ترـضح  تّوبن  دـیجم و  يادـخ  دـیحوت  نیقلت  ص )  ) هَّللا لوسر  نبا  اـی  تفگ : تسیچ ؟  208 ص : ج3 ، جاجتحالا ،
: هک دومرف  ع )  ) نیـسحلا نب  ّیلع  دومن . امب  دـیمحلا  کلملا  مالـس  مهیلع  نیموصعم  هّمئأ  و  ع )  ) بلاط یبأ  نب  ّیلع  تماما  میلعت  و  (ص )

بادآ میوق و  نید  نایعأ  میلعت  نیقلت و  نیا  هک  تسا  مسق  ارم  ملاع  يادـخب  هَّللا  و  دـنکیمن . وت  داقتعاب  تردـپ  نوخب  تیاـفک  اـفو و  نیا 
زا نیمز  لهأ  یماـمت  ءامدـب  تیاـفک  اـفو و  نیعمجأ  مهیلع  هَّللا  تاولـص  نیموصعم  هّمئأ  نیلـسرم و  ياـیبنأ  نوخ  ياوس  میقتـسم  تعیرش 

دنکن مالّسلا  مهیلع  يدهلا  ۀّمئأ  ءایبنأ و  ءامدب  افو  نکیل  دیامنیم  دنوش  لوتقم  رگا  نیرخآ  نیلّوأ و 

[ يرهز باهش  رب  نیسحلا ع  نب  یلع  جاجتحا  ]

تسیورم لوقنم و  مالّسلا  مهیلع  رقابلا  ّیلع  نب  دّمحم  رهاّظلا  نطابلا و  ماما  ترضح  زا  و  يرهز ] باهـش  رب  نیـسحلا ع  نب  یلع  جاجتحا  ]
نکیل هتشگ  فّرشم  ترضح  نآ  یسوبطاسب  فرشب  دش و  ع )  ) نیسحلا نب  ّیلع  ترضح  يارـستلود  لخاد  يرهّزلا  باهـش  نب  دّمحم  هک 
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مومغم ارچ  نالف  ای  هک : دومرف  دومن و  تدهاشم  لاح  نادب  ار  وا  نوچ  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  نب  ّیلع  ترـضح  دوب . هودنا  نزح و  لامک  اب 
ارم هکنآ  هطساوب  دیدرگ  یلاوتم  عباتم و  نم  رب  ملأ  هودنا و  ّمه و  مغ و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نب  ای  تفگ : یمومهم ؟ و 

تبـسن اهیئوکین  نم  و  دنتـشادیم ، اهیراودـیما  ام  زا  هک  تعامج  نآ  زا  نم  لام  ناـعماط  نم و  تمعن  داّـسح  هک  یعمجب  دـینادرگ  نحتمم 
. دوش رّوصتم  رگید  رمأ  هفیاط  نآ  زا  رازآ  ریغب  دوب و  عقاو  فالخ  نم  ّنظ  متـشاد  ناسحا  یبوخ و  نامگ  تعامج  نآ  زا  مدرک و  ناـشیاب 
ناشیا و ياهلد  دیـص  ثعاب  ناوخا  ّقح  رد  ناـسل  ظـفح  نـالف  اـی  هک : دومرف  ع )  ) نیـسحلا نب  ّیلع  ترـضح   209 ص : ج3 ، جاجتحالا ،
. مدومنن نآ  رد  ریصقت  دیآیم  نابز  تسد و  زا  هچنآ  ناشیاب  یئوکین  نم  ص )  ) هَّللا لوسر  نب  ای  تفگ : يرهز  تسا . ناّبحم  نآ  تیکلام 

ياهلدب نوچ  هک  يدرگن  مالکب  مّلکتم  یهدن و  هار  دوخ  سفنب  بجع  راهنز ، راهنز  تاهیه ، تاهیه ، دومرف : مالّسلا  هیلع  نیدجاّسلا  دّیس 
ارت دونـشن و  ارت  رذـع  نآ  سک  ره  هک  اسب  دـشاب  مالک  نآ  رذـع  انایحأ  ارت  رگا  ددرگ و  مزال  بجاو و  ناشیا  رب  وت  راـکنا  دـسر  ناـمدرم 
زیچ نآ  تقیقحب  دشابن و  لماک  همّدقم  باب  رد  یـسک  لقع  هاگ  ره  يرهز  يا  یناونـشب . رحب  ّرب و  ار  رذع  نآ  هک  تسین  ناکما  تردق و 
نایم رد  كولـس  تسیز و  قیرط  هن  يرهز  ای  تسا . ناسآ  لهـس و  تیاغب  رمأ  نآ  رد  سک  نآ  تکاله  هک  نیقی  دسرن  قیلی  یغبنی و  امک 

ياجب ناشیا  ناناوج  یناد و  ردپ  هلزنم  هب  ار  ناشیا  ناریپ  يرمش ، دوخ  ناشیوخ  تیب و  لها  هلزنمب  ار  ناشیا  یگمه  هک  تسنآ  ناناملـسم 
ره ینامن و  رد  كولس  قیرط  رد  ات  یناد  دوخ  ناردارب  ار  اهنآ  دنـشاب  میهـس  کیرـش و  وت  اب  ّنس  رد  هک  یعمج  ینک و  سایق  دوخ  دنزرف 
ملظ يّدعتب و  یـضار  مدرم  نیا  زا  هفیاط  مادـکب  سپ  ینک  كولـس  عون  نیاب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  ناعباتمب  هاگ 

ره هک  نیقی  ینک . ناشیا  رتس  کته  ار  هفیاط  مادک  و  يوش ، مدرم  نیا  زا  تعامج  مادک  متـس  دب و  ياعد  نیرفنب و  لاحـشوخ  و  يدرگ ،
رگا يدرگن و  ناشیا  ياضر  فالخ  كولسب  یضار   210 ص : ج3 ، جاجتحالا ، زگره  دنـشاب  نادنزرف  ناردارب و  ردپ و  هلزنمب  ناشیا  هاگ 

زا کی  ره  لاحب  رظن  هک  دـیاب  سپ  دوب ، یهاوخ  نامیا  تفرعم و  رد  هلبق  لهأ  ناناملـسم  ریاس  زا  لـضفأ  وت  هک  دـناسر  وت  ضرعب  ناـطیش 
دراد نم  هب  تقبـس  نامیا  حلاص و  لمع  رد  نوچ  ناحبـس  دزیا  هدنب  نآ  هک  یئوگب  سپ  دشاب  رتگرزب  وت  زا  سک  نآ  رگا  یئامن  هلبق  لهأ 

یـصاعم و رد  یهلا  هدـنب  نآـب  نم  هک  یئوگ  دوخ  سفنب  هک  دـشاب  رغـصأ  وـت  زا  ّنس  رد  وا  رگا  دوـب و  دـهاوخ  رتـهب  نم  زا  نیقیب  وا  سپ 
دیاب دشاب  وت  ربارب  ّنس  رد  رگا  و  دوب . دهاوخ  رتهب  نم  زا  نیمحاّرلا  محرأ  هدنب  نیمه  نیا  هطساوب  سپ  مقباس  یهایـسور  هانگ و  یهالم و 
عیمج رگا  و  مراـین . لـمعب  ار  نآ  مراذـگب و  ّکـشب  ار  نیقی  ارچ  ّکـشب  وا  هاـنگ  رد  میقم و  دوخ  هاـنگ  رد  نم  هک  یئوگ  دوخ  سفنب  هک 

تمحرم هّجوت و  زا  ناسحا  لضف و  نیا  هک  یئوگب  سپ  یئامن ، صیرحت  بغار و  دوخ  لیجبت  میرکت و  ریقوت و  میظعت و  رد  ار  ناناملـسم 
اپ ارـس  زا  اذـیا  ضابقنا و  افج و  رازآ و  تعامج  نیا  زا  رگا  دـندرک و  نایع  رهاظ و  امـشب  تبـسن  تعامج  نآ  هک  تسا  ناـنتمایب  بهاو 

نیا ّلج  ّزع و  ترضح  یئامن  لمع  متفگ  نم  هچنآ  رگا  وت  هک  یتسردب  یتشگ  ذخاؤم  نآب  هک  هتسناد  دوخ  يایاطخ  رزو و  زا  ار  نآ  ینیب 
زا ینادرگ و  راوخ  مک و  ار  ءادعأ  رایـسب و  ار  دوخ  ءاقدصأ  هک  دـیاب  دـنادرگ . ریرق  شوخ و  تیاغب  ارت  شیع  ریـسی و  لهـس و  وتب  ار  رمأ 

یلاحدب فّسأت و  رد  یـشاب  هدرکن  افج  هب  تافاکم  وت  دشاب و  هدرک  افج  وتب  یـسک  هکنآ  زا  یـشاب و  لاحـشوخ  يدومن  مدرمب  هک  مّحرت 
ریاسب ناـشیا  ریخ  هک   211 ص : ج3 ، جاجتحالا ، تسا  یـسک  نآ  ناـمدرم  رـشعمب  ناـمدرم  یخـسأ  مرکأ و  هک  نادـب  يرهز  يا  یـشابن .

وا زا  دعب  نامدرم  نیرتیخـس  دـشابن و  جاتحم  دـشاب و  ینغتـسم  نامدرم  یمامت  زا  یـسک  نآ  هکنآ  لاح  دـشاب و  ناگیار  ضیاف و  ناقلخ 
هکرت تافّلخم  لانم و  تورث و  بابرأ  هک  اریز  دشاب ، ناشیا  هب  جاتحم  دنچ  ره  دـیامن  ءانغتـسا  راهظا  مدرم  زا  هک  تسا  سک  نآ  نامدرمب 

دنناد و میرک  دوجب  تبـسن  ار  سک  نآ  ایند  لهأ  دناسرن  ناشیا  لآم  لاحب و  تمحازم  یـسک  نوچ  دنراذگ  دوخ  بقع  رد  ار  دوخ  لاومأ 
رد صخـش  نآ  دنادرگ ، طّلـسم  نّکمم و  لام  نآب  ار  ناشیا  سک  نآ  هکلب  دـناسرب  ناشیا  هبّقعتم  تافّلخم  لامب و  تمحازم  هک  یـسک  رب 

مالّسلا هیلع  اضّرلا  یسوم  نب  ّیلع  ماما  اضق  ریرس  ناطلس  زا  هرکذ  مّدقتم  دانساب  و  تسا . قلاخ  دزیا  ناگدنب  مرکأ  قیالخ و  ّزعأ  ناشیا  دزن 
بوخ و وا  كولس  هک  دینیبب  ار  یصخش  امـش  رگا  تفگ : ع )  ) نیـسحلا نب  ّیلع  ترـضح  هک : دومرف  ترـضح  نآ  هک  تسیورم  لوقنم و 
تاّیربلا و قلاخ  تادابع  رد  عوشخ  عوضخ و  دـیامنن و  نایب  قطن و  رد  تعراسم  یئاسراپ  زا  دوب و  بوبحم  شتریـس  تفـص و  بوغرم و 
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فراخز هب  تسد  ار  ناشیا  هک  نامدرم  رثکأ  هک  اریز  دیوشن  ناشیا  هتفیرف  نآب و  رورغم  امـش  هک  دیاب  دیامن  نامدرم  نایم  رد  تاکرح  رد 
نآ سپ  ددرگ ، لد  دـب  فیاخ و  وا  لدـب و  وا  تروص  ّتین و  ریغب  تسین  اـهیف  اـم  تاّذلتـسم  مراـحم و  بوکر  اـیند و  تایهتـشم  یقاـب  و 

تیصعم قسف و  هلیسو  نامدرم و  لاوحأ  ّلتخم  هتسویپ  تعامج  نیا  لاثمأ  دنادرگ و  وهآ  دیص  تلآ  دننام  ناقلخ  نایم  رد  ار  نید  صخش 
ار یعمج  امـش  هاگ  ره  سپ  تسنآ  زا  نامدرم  رجز  عنم و  ثعاب  مارح  لام  فّرـصت  نّکمت و  زا  تردـق  مدـع  فعـض و  هک  اریز  دـنناشیا 
212 ص : ج3 ، جاجتحالا ، دـیوشن . نآ  هتفیرف  رورغم و  امـش  هک  دـیاب  دـنیامنیم  ماربا  عنم و  ّزعب  بانتجا  زارتحا و  تعاـمج  نآ  هک  دـینیبب 
هچ رگا  درادرب  مارح  لام  زا  مشچ  هک  یـسک  اسب  تسا  فلتخم  سدـقأ - قلاخ  قیالخ  زا  سک  ره  سفن  یعاود  تاوهـش و  هک  یتسردـب 

روما نیاب  اّما  تسا ، بنتجم  زرتحم و  نآ  زا  هچ  رگا  سپ  دوش . رگید  حـیابق  حـیاضف و  لّـمحتم  صخـش  نآ  سفن  نکیل  دـشاب  رایـسب  نآ 
اـسب دیئامن  وا  لقع  هدـقعب  رظن  هکنآ  ات  دـیوشن  رورغم  زاب  دـنک  بانتجا  زین  نآ  زا  هک  دـینیب  رگا  و  تسا . بکترم  لاعفأ  هب  ثّولم و  هحیبق 

وا دـشاب  وا  دـسفم  هچنآ  هک  دـشاب  اسب  سپ  مالک  تسارف ال  مامت و  لقع  يور  زا  هن  اـّما  دـیامن  یـصاعم  یهـالم و  عیمج  كرت  هک  دـشاب 
دهج لقعب و  وا  حلـصم  هچنآ  زا  تسا  رتشیب  رایـسب  رایـسب - وا  ینادان  تلاهج و  هطـساوب  دـیامن  وا  داسف  هچنآ  لاح  نیا  رد  دوب  نآ  لهاج 

هک دینک  رظن  هکنآ  ات  دیوشن  هتفیرف  رورغم و  هک  دـیاب  دـیناد  مکحتـسم  راوتـسا و  ار  وا  تسارف  مکحم و  نیتم و  ار  وا  لقع  رگا  و  تسوا .
رب ایند و  هلطاب  تموکح  تسایر و  رب  تّدوم  ّتبحم و  رب  رظن  اضیأ  ّبلغتم و  اوه  رب  شلقع  ای  تسا  بلاـغ  وا  لـقع  رب  وا  سوه  اوه و  اـیآ 

نیا و  دـناهرخآلا . اینّدـلا و  رـسخ  ناشیا  هک  نامدرم  زا  دنتـسه  عمج  هک  اریز  دـیئامن  اهیف  ام  ارـس و  نیا  فراـخز  زا  وا  دـهز  لـیم و  مدـع 
معن كرت  سپ  دننادیم . هلجآ  هحابم  تمعن  لاومأ و  تّذل  زا  لضفأ  ار  هلجاع  هلطاب  تسایر  تّذـل  دـندرک و  ایند  يارب  ایند  كرت  تعامج 
ُةَّزِْعلا ُْهتَذَخَأ  َهَّللا  ِقَّتا  دیوگ : ناشیا  يّدج  اب  رگا  هکنآ  ات  دنیامن ، ینادان  لهج و  يور  زا  یناهج  نیا  هلطاب  تسایر  هطساوب  یگمه  ترخآ 

تراـسخ تیاـغ  دـعب  اـب  وا  لـطاب  بلط  لّوا  ار  وا  هکنآ  لاـح  دـنیوگ و  اوـشع  طـبخم  ار  سک  نآ  ُداـهِْملا  َْسِئبـَل  َو  ُمَّنَهَج  ُُهبْـسَحَف  ِْمثِإـْلِاب 
وا هک  يزیچب  دـناشک  ار  وا  ماّلع  راگدرورپ  ترـضح  دـشاب  ماجرفان  لـطاب  رمأ  بلط  رد  مادـم  نوچ  و  دـشک ،  213 ص : ج3 ، جاجتحالا ،

نامه دنادرگ و  مارح  ار  لالح  دناد و  لالح  دینادرگ  مارح  لاعتم  دزیا  هچنآ  لاح  نآ  رد  ّلاض  نآ  و  دشاب . هتـشادن  نآ  زا  نایغط  تردـق 
هب تواقـش  رایتخا  وا  هک  اریز  درادـن  ّتلم  نید و  بادآ  توف  كرت و  زا  كاب  الـصأ  وا  دـنام  تمالـس  وا  يارب  هّیویند  هلطاـب  تساـیر  هک 

ترضح تخانش  تفرعم و  رد  وکین  مامت و  درم  نکیل  انیهم . اباذع  ْمَُهل  َّدَعَأ  َو  ْمُهَنََعل  َو  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  َبِضَغ  نیّذلا  کئلوأ  هدرک . ایند  هطساو 
ياـضر لوذـبم  ار  دوخ  ياوق  یلاـعت و  يادـخ  رمأ  عباـت  ار  دوخ  ياوه  هک  تسا  درم  نآ  وا  لوسر  یهاون  رماوأ و  عیطم  وـه و  اـّلا  هلآ  ـال 

دهاش و فراع و  ملاع و  دـناد و  دوب  ّدـحیب  دـنچ  ره  لطاب  رمأ  تّزع  زا  دـبأ  ّزع  هب  برقأ  ّقح  اب  ار  ّتلذ  دـنادرگ و  ایاربلا  قلاخ  ترـضح 
ماّلع دزیا  ترـضح  ماعنا  يایازم  زا  نآ  ماود  یبقع و  لیالجب  يّدؤم  هّتبلا  ایند . مالآ  دـیادش  ءاّرـض و  زا  لیلق  لّـمحتم  هک  نآـب  دوش  فقاو 

ّرش ترثک  زا  ددرگ  سفن  تایهتـشم  سوه و  اوه و  عبات  رگا  هک  دنادب  زین  و  ددرگن . دّدبتم  عطقنم و  الـصأ  هک  دبأ  يارـس  نآ  رد  ددرگ و 
عاطقنا الصأ  ار  نآ  هک  باقّرلا  کلام  ترضح  باذع  هب  دنادرگ  يّدؤم  ار  وا  بایترا  ههبـشیب و  دوش  سک  نآ  ّصتخم  قحلم و  هچنآ  وا 

یّجرتم و کّسمتم و  درم  نیا  هب  تسا  دّرفتم  لامک  تفرعم و  لاح و  ملع و  رد  وکین و  يدرم  درم  نیا  سپ  دـشابن . باب  چـیه  رد  لاوز  و 
ّدرتسم دـحأ - دزیا  ترـضح  زا  شبلط  ّدر و  وا  ياعد  هک  اریز  دـیئامن ، ءافتقا  لّسوت و  راگدرورپ  هب  ءادـتقا  ثّبـشت و  واب  تبـسن  امـش  هّتبلا 
تافـص تاهّما  هروکذم  تافـص  نیا  هک  تسا  ناشخرد  حـیال  نایع و  حـضاو و  نادهتکن  فراع  رب  214 و  ص : ج3 ، جاجتحالا ، ددرگن .

. تستاـضرتفم زا  هلماـک  تافـص  نیا  تیاـعر  ار  تـقیرط  تعیرـش و  کـلاسم  کـلاس  و  تـسا ، نـیقی  قدـص و  ياـفرع  نـید و  یمـالک 
215 ص : ج3 ، جاجتحالا ،

هریغ جراوخ و  زا  یعمج  رب  مالّسلا  امهیلع  رقابلا  ّیلع  نب  دّمحم  رفعج  یبأ  جاجتحا  نایب  رد  رکذ 

هراشا
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دزیا ّیلو  ترـضح  زا  ملـسم  نب  دّمحم  هریغ  جراوخ و  زا  یعمج  رب  مالّـسلا  امهیلع  رقابلا  ّیلع  نب  دّـمحم  رفعج  یبأ  جاجتحا  نایب  رد  رکذ 
ِهِذه ِیف  َناک  ْنَم  َو  یلاعت : هلوق  ریصب  دزیا  مالک  هیآ  ریسفت  رد  ع )  ) ترضح نآ  هک  دنک  تیاور  ع )  ) رقابلا ّیلع  نب  دّمحم  رفعج  یبأ  رداق 

باتفآب کلف  نارود  راهن و  لیل و  فالتخا  نیـضرأ و  تاوامـس و  قلخ  رب  لیلد  ارک  ره  دومرف : اًلِیبَس  ُّلَضَأ  َو  یمْعَأ  ِةَرِخْآلا  ِیف  َوُهَف  یمْعَأ 
مظعأ نآ  هک  تسیرما  تاعونـصم  عیادب  تانونکم و  عیانـص  نیا  ءارو  رد  هکنآ  رب  دشابن  هبیرغ  تامالع  هبیجع و  تایآ  یقاب  باتهام و  و 

ار تاعونـصم  نیا  وا  نوچ  هک : دومرف  ترـضح  نآ  تسا  یمعأ  ترخآ  رد  وا  سپ  تسا  هبیجع  عیادـب  هعیدـب و  عیانـص  نآ - کـی  ره  زا 
دّمحم رفعج  یبأ  ینعی  رواد  قلاـخ  دزیا  ّیلو  نآ  زا  قرزأ  نـب  عفاـن   216 ص : ج3 ، جاجتحالا ، تسا . لیبس  ّلضأ  یمعأ و  دـنیبن  هنیاـعمب 

هچ تقو و  هچ  زا  ّلج  ّزع و  يادـخ  زا  هد  ربخ  ارم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نب  ای  تفگ : دومن و  لاؤس  مالّـسلا  هیلع  رقاـبلا 
تقو مادـک  زا  هک  مهد  ربخ  ارت  نم  ات  دوبن  ناّنم  دزیا  هک  دوب  نامز  تقو و  مادـک  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  رفعج  یبأ  ترـضح  دوب  ّلـحم 
نانس نب  هَّللا  دبع  دش . ادیپ  دیامنن  هدومنن و  دلو  بحاص و  ذخأ  الصأ  هک  دمص  درف  لاعتم  دزیا  لازی  لزی و ال  مل  هّزنم  تاذ  تّزعلا و  ّبر 
دزیا ّیلو  نآ  دزنب  جراوخ  زا  يدرم  مد  نامه  رد  مدش  رضاح  ع )  ) رقابلا دّمحم  رفعج  ابأ  ترـضح  تمدخب  نم  هک  دنک  تیاور  شردپ  زا 

یلاعت يادخ  یگدنب  هک : دومرف  ترـضح  نآ  دیناسریم ؟ میدقت  هب  زیچ  مادک  یگدنب  تدابع و  امـش  ع )  ) رفعج ابأ  ای  تفگ : دـمآ و  ملاع 
ار ّلـج  ّزع و  نمیهم  ترـضح  لد  راـصبأ  نویع و  هدـهاشمب  اـّما  یلب  دوـمرف : ع )  ) رفعج وـبأ  ماـما  يدـید ؟ ار  وا  تفگ : درم  نآ  میاـمنیم .

ددرگن سان  زا  يدحأ  چیهب  هباشم  ّساوحب و  كردم  سایقب و  هتخانش  سان  ّنج و  قلاخ  ترضح  تاذ  دننیبیم  نآ  راونأ  نامیا و  قیاقحب 
تسین ملاس  ّینغ  رمأ  رد  يّدعت  ملاع و  رداق  مکح  رد  روج  تسا ، سابتلا  ههبـشیب و  تالالدب  فورعم  روهـشم و  تایآب و  فوصوم  هکلب 

دـش نوریب  وا  تمدخ  زا  دومن  عامتـسا  تاملک  نیا  نوچیب  ّیلو  نآ  زا  درم  نآ  نوچ  تسین . وا  زج  یئادخ  هک  َوُه  اَّلِإ  َهلِإ  يادخ ال  تسنیا 
نآ راوازس  قیال و  هک  ّلحمب  يزیچ  رب  رارق  عضوب و  تسا  لدعأ  ملعأ  ماّلع  دزیا  ترضح  ینعی  ُهََتلاسِر  ُلَعْجَی  ُْثیَح  ُمَلْعَأ  ُهَّللا  هک  تفگ : و 
نآ يایـصوأ  دّـمحم و  هلـسلس  رد  ار  تیالو  مکح  تلاسر و  رمأ  هچنانچ  تسا  زیزع  راّفغ  دـحاو   217 ص : ج3 ، جاـجتحالا ، مکحب  زیچ 

. دینادرگ رادیاپ  رّرقم و  راتخم  لوسر 

[ ادخ تفرعم  رد  رقاب ع  ماما  جاجتحا  ]

هک دنک  تیاور  مالّسلا  مهیلع  رقابلا  ّیلع  نب  دّمحم  رفعج  یبأ  ترضح  زا  ملـسم  نب  دّمحم  اضیأ  و  ادخ ] تفرعم  رد  رقاب ع  ماما  جاجتحا  ]
بجومب هفلتخم  رایسب  یناعم  ار  وا  تسا و  ینعملا  ّيدحأ  دمص و  دحأ و  یلاعت و  بجاو  هک : دومرف  هلآ  ترضح  تعنص  رد  ترضح  نآ 

هن عیمـس  هک  تسنانچ  قالطالا  یلع  رداق  ّقح  رد  نامگ  ار  قارع  لهأ  زا  موق  یتسردـب  مدرگ  وت  يادـف  متفگ : نم  تسین . تّیور  لـقع و 
. دوش هدید  هچنآ  نیعب  تسا  انیب  دوش و  هدینش  هچنآ  نیعب  تسا  عیمس  یلاعت  هَّللا  ینعی  تسا ، رـصب  تلآ  ریغب  هن  ریـصب  عیمـس و  تلآ  ریغب 

يادخ هک  دنیوگیم  دندومن و  ءایـشأ  یـضعبب  یلاعت  يادخ  تاذ  هیبشت  هک  دـننادحلم  تعامج  نآ  دـنیوگیم و  غورد  تفگ : ترـضح  نآ 
نامگ ص )  ) هَّللا لوسر  نب  ای  متفگ : نم  دیونش . نآب  هچنآب  تسا  ریصب  دینیب و  هچنآ  هب  تسا  عیمس  هکنآ  ینعمب  تسا  ریصب  عیمس و  ریدق 

هّزنم و تفـص  نیزا  یلاـعت  يادـخ  هک  دومرف : ترـضح  نآ  دـیآ . رد  لـقعب  هچنآـب  تسا  ریـصب  ناـّنم  دزیا  ترـضح  هک  تسناـنچ  ناـشیا 
. تسین تافص  نیاب  فصّتم  یلاعت  هَّللا  ترضح  دشاب و  نیقولخم  تافصب  هک  تسا  یسک  يارب  نآ  ددرگ  لّقعتم  هچنآ  هک  اریز  تساّربم ،

[ بضغ اضر و  رد  دیبع  نب  ورمع  رب  رقاب ع  ماما  جاجتحا  ]

ّیلع نب  دّمحم  تمدخب  دیبع  نب  ورمع  هک  دـندرک  تیاور  ام  باحـصأ  ینعمب  بضغ ] اضر و  رد  دـیبع  نب  ورمع  رب  رقاب ع  ماما  جاجتحا  ]
؟ تسمادـک بضغ  نآ  يوَـه  ْدَـقَف  ِیبَـضَغ  ِْهیَلَع  ْلـِلْحَی  ْنَـم  َو  ّلـج : ّزع و  يادـخ  لوـق  مدرگ  وـت  يادـف  تـفگ  دـش و  رـضاح  ع )  ) رقاـبلا

نوچ و  تسا ، نیقولخم  تافـص  زا  بضغ  هک  اریز  ورمع  ای  تسباذـع  زا  تراـبع  نآ  هک : دومرف  ترـضح  نآ   218 ص : ج3 ، جاجتحالا ،
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نانچ وا  معز  هک  یـسک  سپ  دـنیوگ . بضغ  ار  نآ  دـنادرگ  رگید  تلاحب  رّیغم  دـناهرب و  یّلبج  تعیبط  زا  ار  وا  هک  دـسر  یـسکب  يزیچ 
ّبر رگا  هچ  ددرگ  لقتنم  اضرب  بضغ  بضغب و  اضر  لاح  نآ  زا  ددرگ و  رگید  لاحب  لاعتم  دزیا  تاذ  لاح  ریغب  بضغ  اضر و  هک  دشاب 

تـسیورم دوراـجلا  یبأ  زا  و  دوش . نیقولخم  تافـصب  فصّتم  نیمحاّرلا  محرأ - تاذ  نیقیب  سپ  ددرگ  نینچ  تفـصب  فوصوم  نیملاـعلا 
دزیا باتک  زا  نآ  لاؤس  نم  زا  هک  دیاب  يزیچب  منک  تیاکح  ثیدـح و  امـش  هطـساوب  نم  هاگ  ره  هک : دومرف  ع )  ) رفعج وبأ  ترـضح  هک :

یناما و يرایـسب  زا  لاؤس  ترثک  لآم و  داسف  لاق و  لیق و  زا  یهن  دوجولا  بجاو  لوسر  ترـضح  هک : دومرف  نآ  زا  دـعب  دـیئامن . ناحبس 
ترـضح نآ  تسا ؟ اجک  رد  لزی  مل  دزیا  باـتک  رد  نیا  ّلـج  ّزع و  ترـضح  ص )  ) هَّللا لوسر  نبا  اـی  تفگ : یـصخش  سپ  دومن . لاـمآ 

ّلج ّزع و  رگید  ّلـحم  رد  و  ِساَّنلا . َْنَیب  ٍحالْـصِإ  َْوأ  ٍفوُْرعَم  َْوأ  ٍۀَـقَدَِصب  َرَمَأ  ْنَم  اَّلِإ  ْمُهاوَْجن  ْنِم  ٍرِیثَـک  ِیف  َْریَخ  ـال  هیآ : رد  نیا  هک : دوـمرف 
. ْمُکْؤُسَت ْمَُکل  َْدُبت  ْنِإ  َءایْشَأ  ْنَع  اُولَئْسَت  ال  هک : دومرف  رگید  ياج  رد  و  ُهَّللا . َلَعَج  ِیتَّلا  ُمَُکلاْومَأ  َءاهَفُّسلا  اُوتُْؤت  ال  هک : دیامرفیم 

[ وا تقلخ  مدآ و  تروص  رد  ماما ع  نایب  ]

ینعم زا  مالّـسلا  هیلع  رقابلا  دّمحم  رفعج  ابأ  ترـضح  زا  نم  هک  تسیورم  نانچ  سایلا  یبأ  زا  و  وا ] تقلخ  مدآ و  تروص  رد  ماما ع  نایب  ]
تـسیقولخم حور  هک : دومرف  ترـضح  نآ  مدوـمن   219 ص : ج3 ، جاجتحالا ، ماهفتـسا  مالعتـسا و  هنم  حورب  هدـّیأ  یلاـعت و  يادـخ  لوق 

رقابلا دّمحم  رفعج  وبأ  ترضح  زا  ملـسم  نب  دّمحم  دومرف . داجیا  قلخ و  یـسیع  مدآ و  ترـضح  رد  دوخ  تمکحب  ار  نآ  قلاخ  ترـضح 
دزیا ترـضح  مکحب  حور  حـفن  نیا  ص )  ) هَّللا لوسر  نبا  اـی  هک  دومن  یِحوُر  ْنِم  ِهِیف  ُتْخَفَن  َو  لاـعتم : يادـخ  لوق  زا  لاؤس  مالّـسلا  هیلع 

ّقتـشم نآ  هک  دنیوگ  حور  نآ  هطـساو  هب  ار  وا  تسا و  جیردتب  كّرحتم  حور  هک  یتسردب  هک : دومرف  ترـضح  نآ  تسعون ؟ هچب  حّوبس 
هفاضا سدـقأ  دزیا  ترـضح  هکنآ  هجو  اـّما  و  تسحیر . زا  سنا  ار  حور  هک  دـندرک  نآ  هطـساوب  حـیر  زا  جارخا  ار  حور  تسا و  حـیر  زا 

هدیزگرب ار  اهناخ  زا  هناخ  هچنانچ  دومن ، رایتخا  ءافطصا و  حاورأ  ریاس  زا  ار  یـسیع  مدآ و  حور  هک  تسنآ  درک  دوخ  سّدقم  تاذب  حور 
بوبرم و قولخم و  اهنیا  همه  تسنآ و  دـننام  هچ  ره  نم و  لیلخ  هک  تفگ : دوخ  لـسرم  لوسر  زا  یکیب  یتیب و  تفگ  دومرف و  راـیتخا  و 

نبا ای  هک  مدومن  لاؤس  مالّـسلا  هیلع  رقابلا  دّمحم  رفعج  ابأ  ترـضح  زا  نم  هک  تسا  لوقنم  يورم و  مساقلا  یبأ  زا  و  تسعوضخب . ریدـم 
بجاو ترـضح  رگم  دومن  دوـخ  تروـص  رب  ع )  ) مدآ داـجیا  قـلخ و  ملاـع  يادـخ  هک  تسا  عـقاو  تیاور  یـضعب  رد  ص .)  ) هَّللا لوـسر 

نآ دوب ؟ دهاوخ  تروص  مادـک  نآ  دوش و  دوجوم  قولخم و  تبیه  تروص و  نآ  رب  مدآ  ات  هک  دوب  هّصاخ  تعنـص  تروص و  ار  دوجولا 
نایعألا هفلتخم  روص  ریاس  زا  نآ  رایتخا  ءافطـصا و  داجیا و  زا  دـعب  یلاعت  يادـخ  هک  تسا  هقولخم  هثدـحم  تروص  نآ  دومرف : ترـضح 

دینادرگ و  220 ص : ج3 ، جاجتحالا ، فاضم  دوخ  سّدقم  تاذب  ار  حور  هبعک و  هچنانچ  دومرف  دوخ  سدـقأ  سفنب  هفاضا  ار  نآ  دومن و 
. تسا رایسب  نیا  لاثمأ  یِحوُر و  ْنِم  ِهِیف  ُتْخَفَن  هک  دومرف : رگید  ياج  رد  یتیب و  تفگ :

[ تمایق لاوحا  رد  ماشه  مالغ  ملاس  رب  ماما ع  جاجتحا  ]

ماشه هک  یلاس  رد  هک : تسیورم  لوقنم و  يرهّزلا  هَّللا  دبع  نب  نمحّرلا  دـبع  زا  و  تمایق ] لاوحا  رد  ماشه  مالغ  ملاس  رب  ماما ع  جاجتحا  ]
رد دوب  هدومن  ملاس  دوخ  مالغ  تسد  رب  هیکت  دشیم  مارحلا  دجـسم  لخاد  هک  ماگنه  رد  دومن  مارحلا  هَّللا  تیب  ّجـح  هدارا  کلملا  دـبع  نب 

دوب هتـسشن  ماّلع  دزیا  دجـسم  رد  لاّعفلا  دحاولا  هَّللا  مالـس  مهیلع  ّیلع  نب  نیـسحلا  نب  ّیلع  نب  دّـمحم  ترـضح  لاعتم  دزیا  ّیلو  لاح  نآ 
ماشه ع .)  ) نیسحلا نب  ّیلع  نب  دّمحم  تسا  نیا  نینمؤملا  ریمأ  ای  تفگ : دوخ  يالومب  مد  نامه  رد  دید  ار  ملاع  لهأ  ماما  نآ  ملاس  نوچ 
هکنآ تسا  زیچ  هچ  هک  دیوگیم  نینمؤملا  ریمأ  يوگب  ور و  وا  دزنب  ملاس  يا  دـشاب ؟ وا  يودـف  نوتفم و  قارع  لهأ  هک  تسا  نیمه  تفگ :

لوخدب ای  نانجب  مکح  ناشیا  نایم  رد  هک  تقو  نآ  ات  دندرگ  نآ  برش  لکأب و  لغتشم  تباتک  باسح و  تقو  رد  تمایق و  زور  رد  مدرم 
تقو رد  نآ  هک  دومرف  تداعـس  لابقاب و  هّمالا  ماما  نآ  تعاس  نامه  رد  دیناسر  مالّـسلا  هیلع  ماما  نآب  ماشه  ماغیپ  ملاس  نوچ  دوش ؟ نارین 
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نویع و رامثأ  هکاوف و  نآ  رد  هک  راجحا  الب  كاپ  نیمز  هضرف  لاـثم  رب  هک  ربکأ  دزیا  رمأـب  رـشحم  نآ  رد  رـشب  ّنج و  هک  تسا  یناـمز  و 
باسح باتک و  زا  باّهو  دزیا  هکنآ  ات  دنیامن  برـش  لکأ و  برـشم  لکأم و  نآ  رد  دنوش و  رـضاح  دـشاب  راکـشآ  رهاظ و  رایـسب  راهنأ 
نامدود هصالخ  نآ  هک  دید  ماشه  دـینادرگ  باجم  ار  وا  ماغیپ  هدـمآ  ماشه  دزنب  ع )  ) ماما باوج  عامتـسا  زا  دـعب  ملاس  نوچ  ددرگ . غراف 
تعجارم ملاس  يا  ربکأ  هَّللا  تفگ : ّریحت  رارطـضا و  يور  زا  رثأ  نامه  رد  تسا  رّفظم   221 ص : ج3 ، جاجتحالا ، ورب  مالک  رد  رشبلا  دّیس 

زا ار  مدرم  نآ  زیچ  هچ  ّلحم  نآ  رد  زور  نآ  رد  هک  ياـمرف  ماهفتـسا  مالعتـسا و  وا  زا  یئاـمن و  ع )  ) رقاـبلا ّیلع  نب  دّـمحم  رفعج  اـبأ  دزنب 
يراتفرگ هک : دومرف  ترـضح  نآ  دراذگ و  ماغیپ  مانألا  ماما  نآ  تمدخب  ماشه  مالغ  ملاس  هیناث  هّرک  نوچ  دـنادرگ ؟ لّطعم  لکأ  برش و 

اَّمِم َْوأ  ِءاْملا  َنِم  اْنیَلَع  اوُضِیفَأ  مالک  نیا  نتفگ  زا  عنم  ار  هفیاط  نآ  دنادرگ و  لکأ  برـش و  نآ  زا  لغتـشم  ار  ناشیا  نابات  خزودـب  نامدرم 
تردـق ار  وا  هک  یعونب  دـش  لصاح  مالک  تهب ال  ّمات و  توکـس  ار  وا  دـیناسر  ماجرفان  ماشهب  ماـغیپ  نیا  ملاـس  نوچ  دـیامن . ُهَّللا  ُمُکَقَزَر 

دنامن مارم  دصقم و  نآ  رد  مالکب  تعجر 

[ جراوخ زا  یهورگ  رب  رقاب ع  ماما  جاجتحا  ]

شیپ هدـش  رـضاح  ع )  ) رقابلا دّـمحم  ماما  ترـضح  تمدـخب  قرزأ  نب  عفان  هک  تسا  تیاور  جراوخ ] زا  یهورگ  رب  رقاب ع  ماما  جاجتحا  ]
نآ يانثأ  رد  ترضح  نآ  دومن  لاعتم  دزیا  ّیلو  نآ  زا  مالعتسا  يور  زا  لالح  و  مارح ، لئاسم  لاؤس  رد  عورش  تسشنب و  رورس  نآ  يور 

دناهتفر نوریب  نیملاعلا  ّبر  مالـس  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  ترـضح  نامیپ  دـهع و  زا  هک  نیقرام  تعاـمج  نیاـب  وت  عفاـن  اـی  هک : دومرف  مـالک 
رد ار  امـش  يامد  ترـضح  هکنآ  لاح  دـیتسناد و  لالح  هجو  هچب  ار  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریمأ  تمدـخ  زا  یئادـج  قارف و  امـش  هک : يوگب 

مائل یعمج  نآب  مالک  نیا  نوچ  اّما  تشگ . لصاح  یلاعت  کلم  ترـضح  نید  رد  یئانیب  ار  امـش  هکنآ  ات  هتخیر  هَّللا  یلا  ۀبرق  دوخ  تعاط 
مانالا دّیس  ترضح  ّصن  ماّلع و  دزیا  مکحب  ماما  یلع  رگا  هک  تسنآ  مالّـسلا  هیلع  یلع  زا  ام  تقرافم  هجو  هک  امـشب  دنیوگ  ناشیا  یئوگ 
ّیـصو ادـخ و  ّیلو  وا  سپ  دومن  مکح  رایتخا   222 ص : ج3 ، جاجتحالا ، نوچ  يدشن ، ملاع  يادـخ  نید  رد  مکحب  یـضار  زگره  يدوب 

نایع رّرقم و  مکح  نامّزلا  رخآ  لوسر  تعیرـش  رد  ناحبـس  نمیهم  ترـضح  هک  ناـشیا  باوج  رد  يوگب  عفاـن  يا  دـشابن . یبتجم  لوسر 
ْنِم ًامَکَح  َو  ِِهلْهَأ  ْنِم  ًامَکَح  اُوثَْعباَف  یلاعت : هلوق  نآ  رب  تسا  رعشم  قطان و  ناعذالا  مزال  نآرق  هیآ  هچنانچ  دینادرگ  ناقلخ  زا  رفن  ود  نایم 

دـش و لزان  ننملا  وذ - ترـضح  دزن  زا  نز  درم و  يراگزاسان  باب  رد  هیاپ  تلـالج  هیآ  نیا  اـمُهَْنَیب . ُهَّللا  ِقِّفَُوی  ًاحالْـصِإ  ادـیُِری  ْنِإ  اـِهلْهَأ 
مکح هظیرق  ینب  موق  رد  ار  ذاـعم  نب  دعـس  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  و  دـشن . لصأتـسم  خوسنم و  لاـح  اـت  نآ  مکح 

ترضح هک  دینادیمن  امش  ایآ  دومنیم . دوب  یلاعت  هَّللا  ياضما  اضر و  هچنآب  مکح  موق  نآ  نایم  رد  ملاع  دّیس  رمأ  بجومب  دعس  دینادرگ و 
زواجت الصأ  و  دشاب ، نآرقب  ناشیا  مکح  هک  دومن  مکح  رمأ و  ار  یمهّسلا  صاعلا  نب  ورمع  يرعشأ و  یـسوم  وبأ  نیمکح  نینمؤملا  ریمأ 

نآ دـنیامن  ناـمدرم  ماـکحأ  رد  نآرق  مکح  فلاـخم  مکح  رگا  هک  دومن  طرـش  دـنیامنن و  ناـّنم  دزیا  ياـضر  نآرق و  جـهنم  زا  يّدـعت  و 
مکح رمأ و  قفاوم  مکح  رایتخا  رد  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریمأ  هک : دـنیوگ  تعامج  نآ  رگا  عفاـن  يا  دـیامن . ّدر  ناـشیاب  مکح  نآ  ترـضح 
ّیصو نآ  نوچ  هاریب  نیقرام  امـش  دومرف  هَّللا  باتک  قفو  رب  رمأ  نآ  رایتخا  ّیلو  نآ  هاگ  ره  يوگب : ناشیا  باوج  رد  سپ  دومنن  ملاع  دزیا 

رب مکح  نیمکح  هک  دومن  مکح  رمأ و  ماّلع  دزیا  ّیلو  نآ  هک  تسا  مامت  رابخا  عالّطا و  ار  امش  هکنآ  لاح  دینادیم و  هارمگ  ار  هَّللا  لوسر 
قرزأ نب  عفان  دـنیامرف . نآرق  فالخ  رب  مکح  هک  ماـگنه  رد  دومن  ناـشیا  لوق   223 ص : ج3 ، جاجتحالا ، ّدر  طرـش  دنیامن و  نآرق  قفو 
رطاخب دیسرن و  نم  عمـسب  زگره  هک  تسیمالک  نیا  هَّللا  و  تفگ : دومن  ص )  ) لوسر دالوأ  هصالخ  هدبز و  نآ  لوق  عامتـسا  هکنآ  زا  دعب 

ماّلعلا کلملا  هَّللا  ءاش  نا  تسقدص  ّقح و  ماربا  ههبشیب و  مالک  نیا  دومنن و  روبع  روطخ و  نم 

هللا ص] لوسر  رب  نینسح  نیرکنم  رب  رقاب ع  ماما  جاجتحا  ]
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تیاور دودولا  هَّللا  مالس  هیلع  رقابلا  دّمحم  رفعج  یبأ  ترضح  زا  دوراجلا  یبأ  هللا ص ] لوسر  رب  نینـسح  نیرکنم  رب  رقاب ع  ماما  جاجتحا  ]
؟ دنیوگیم هچ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  نارـسپ  نیـسح  نسح و  ّقح  رد  مدرم  دوراجلا  ابأ  ای  هک : دومرف  ترـضح  نآ  هک  دـنک 
: تفگ ع )  ) رفعج وبأ  دنتسین . ص )  ) لوسر رـسپ  ناشیا  هک  دنیوگیم  و  دنرکنم ، ناشیا  تّونب  باب  رد  مدرم  ص )  ) هَّللا لوسر  نبا  ای  متفگ :

لوـقب تعاـمج  نآ  رب  تّجح  اـم  ص )  ) هَّللا لوـسر  نبا  اـی  متفگ : دـیدومن ؟ هماقتـسا  تعاـمج  نآ  رب  تّجح  هـچ  باـب  نآ  رد  امـش  سپ 
میتفگ میدومن و  َنیِِحلاَّصلا  َنِم  ٌّلُک  ربکأ  يادخ  لوق  رخآ  ات  َدُواد  ِِهتَّیِّرُذ  ْنِم  هک : دومرف  میرم  نب  یسیع  ّقح  رد  هک  تّزعلا  ّبر  ترـضح 
هفیاط نآ  رب  تّجح  مّود - دـینادرگ . ع )  ) میهاربا ّتیّرذ  زا  ار  ع )  ) یـسیع ترـضح  یلاعت  كرابت و  نیملاعلا  ّبر  دـیدم  تّدـم  یّـضقت  اب 

: هک دومرف  ترـضح  نآ  هیآلا . ْمُکَـسُْفنَأ  َو  انَـسُْفنَأ  َو  ْمُکَءاِسن  َو  انَءاِسن  َو  ْمُکَءاْنبَأ  َو  انَءاْنبَأ  ُعْدـَن  اَْولاعَت  ْلُقَف  هّیربلا : قلاخ  لوقب  هبقاعلا  میخو 
ص: ج3 ، جاجتحالا ، ردام - ردپ  رـسپ  هن  تسا  ردـپ  رـسپ  رتخد  رـسپ  هک : دـنتفگ  ناشیا  هک  متفگ : دـنتفگ ؟ هچ  لاح  نآ  رد  تعامج  نآ 

يور ع )  ) رفعج وبأ  ترـضح  هک : دومرف  دوراجلا  ابأ  تسین . یبلـص  رـسپ  نآ  هنیآ  ره  دـنیوگ  رـسپ  ار  رتخد  رـسپ  انایحأ  رگا  تسا و   224
زا ار  راوگرزب  رفن  ود  نآ  یلاعت  هَّللا - ترـضح  هک  میامنب  امـشب  ماّلع  دزیا  باتک  هیآ  زا  مالک  نیا  دنـس  نم  تفگ : و  دروآ ، نمب  كرابم 
نم رکنم . رفاک  رگم  دـنکیمن  تیادـه  یفاو  هیآ  نیا  ّدر  دـندیمان و  ناّنم  دزیا  لوسر  ترـضح  نارـسپ  دندرمـش و  ص )  ) هَّللا لوسر  بلص 

ننملا وذ  لوسر  نارـسپ  ار  نیـسح  نسح و  ّلـج  ّزع و  ترـضح  هک : ّلـحم  نآ  تساـجک  ص )  ) هَّللا لوسر  نب  اـی  موـش  وـت  يادـف  متفگ :
یلا ْمُُکتاَنب  َو  ْمُُکتاهَّمُأ  ْمُْکیَلَع  ْتَمِّرُح  هک : دیامرفیم  یلاعت  كرابت و  يادخ  هک  ییاج  رد  دوراجلا  ابأ  ای  هک : دومرف  ترضح  نآ  دندیمان ؟

ار مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  ایآ  هک  دیئامن  لاؤس  تعامج  نآ  زا  هک  دیاب  ْمُِکبالْـصَأ  ْنِم  َنیِذَّلا  ُمُِکئاْنبَأ  ُِلئالَح  َو  هلوق 
هَّللا سپ و  تسین  اور  هک  دنیوگ  رگا  و  دـنیوگیم . غورد  هک  هَّللا  معن و  دـنیوگ  رگا  دـنک . حاکن  ار  نیـسح  نسح و  هلیلح  هک  تسا  لالح 
رگم دشن  مارح  مالّسلا  ةولّصلا و  هیلع  ترضح  نآ  رب  ناشیا  هلیلح  دنامّلس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  یبلـص  نارـسپ  ناشیا 

. دناناّنم دزیا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  بلص  زا  نایعأ  نآ  هکنآ  تّلع  هب 

[ دنچ یلئاسم  رد  باطخ  نب  رمع  عفان  رب  رقاب ع  ماما  جاجتحا  ]

تمدخ رد  نم  تفگ : وا  هک  دـنک  تیاور  عیبّرلا  یبأ  زا  یلامّثلا  ةزمح  یبأ  دـنچ ] یلئاسم  رد  باطخ  نب  رمع  عفان  رب  رقاب ع  ماما  جاجتحا  ]
مارحلا هَّللا  تیب  ترایزب  لاس  نآ  رد  مه  کلملا  دـبع  نب  ماشه  هک  یلاـس  رد  مدرک  ّجـح  ع )  ) رقاـبلا ّیلع  نب  دّـمحم  رفعج  یبأ  ترـضح 

رد هک   225 ص : ج3 ، جاجتحالا ، دیدومن  ع )  ) رقابلا دّمحم  رفعج  یبأ  يوسب  رظن  عفان  نوچ  دوب  وا  اب  باّطخلا  نب  رمع  مالغ  عفان  هدـمآ و 
ریمأ ای  تفگ : ماشهب  عفان  دـندش . عمج  راّفغ  دزیا  ّیلو  نآ  رـس  رب  رایـسب  قلخ  هتـشگ و  نکاـس  نمیهم  دزیا  ترـضح  هکراـبم  هناـخ  نکر 
عفان تسا . ع )  ) بلاط یبأ  نب  ّیلع  نب  نیـسحلا  نب  ّیلع  نب  دّمحم  نیا  تفگ : ماشه  دـندومن ؟ یفاکت  وا  رب  قلخ  هک  تسیک  نیا  نینمؤملا 

باوج ّیبن  ّیصو  ای  ّیبن  ریغب  ار  هلئسا  نآ  هک  منک ، لاؤس  دنچ  لئاسم  زا  موریم و  وا  دزنب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  تصخرب  نم  تفگ :
ار وا  دیاش  یئامن  مامتها  یعـس و  مارم  دصقم و  نیاب  مامت  تعرـسب  هّتبلا  تسین  هراختـسا  چیه  تجاح  ریخ  راک  رد  تفگ : ماشه  دـنیوگن .
هک یعونب  دومن  هیکت  تعامج  نآ  رب  دـیناسر و  ماحدزا  عمجم  نآب  ار  دوخ  لاجعتـساب  ماـشه  مـالک  عامتـسا  زا  دـعب  عفاـن  یئاـمن . لـجخ 
رد نآرق  روبز و  لیجنا و  تاروت و  باـتک  نم  ع )  ) یلع نب  دّـمحم  اـی  تفگ : دـیدرگ و  ع )  ) رقاـبلا دّـمحم  رفعج  یبأ  ترـضحب  فرـشم 

عبرأ بتک  رد  نیروکذـم  مارح  لالحب و  مامت  تفرعم  لیـصحت  مدومرف و  تئارق  توالت و  ناّید  بهاو  بتک  نآـب  نیّرقم  ناـیعأ  تمدـخ 
ای ص )  ) لوسر ریغب  لیاسم  نآ  باوج  هک  میامن  امـش  زا  دنچ  لئاسم  لاؤس  هک  مدمآ  امـش  تمدخب  مد  نیا  رد  مدومن  ماّلع  دزیا  ترـضح 
هب رظن  تشادرب و  كرابم  رـس  رثأ  نآ  رد  ع )  ) رفعج وبأ  ترـضح  تفگ . دـناوتن  يرگید  ص )  ) لوسر رـسپ  ای  لداع  ص )  ) لوسر ّیـصو 

تّدـم یّـضقت  زا  هد  ربخ  ارم  تفگ : عفان   226 ص : ج3 ، جاـجتحالا ، نک . لاؤس  یهاوخ  هچ  ره  هک : دومرف  تشاـمگ و  رمع  عفاـن  بناـج 
دوخ داقتعا  لوقب و  نیا  باوج  تفگ : ع )  ) رقابلا دّمحم  رفعج  یبأ  ماما  تسلاس ؟ دـنچ  هک  مالّـسلا  امهیلع  یـسیع  دّـمحم و  نایم  يدامتم 
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. ددرگ ادـیوه  رهاظ و  ام  رب  نیفرط  داقتعا  ات  يامن  نایب  امـش  ام و  لوق  هب  باوج  تفگ : یلاعت ؟ بجاو  يایلوا  هّمئأ  اـم  لوقب  اـی  یهاوخیم 
تسا و لاس  دصناپ  يدهلا  ۀّـمئأ  ام  لوقب  ع )  ) یـسیع دّـمحم و  نایم  يدامتم  تّدـم  هک : دومرف  یلاعت  هَّللا  مالـس  هیلع  رفعج  وبأ  ترـضح 

ِنُود ْنِم  اْنلَعَج  َأ  اِنلُـسُر  ْنِم  َِکْلبَق  ْنِم  اْنلَـسْرَأ  ْنَم  ْلَئْـس  َو  ّلج : ّزع و  يادـخ  لوق  زا  هد  ربخ  ارم  تفگ : عفان  لاـس . دـص  شـش  امـش  لوقب 
وت زا  لبق  ار  وا  نم  هک  یـسک  نآ  زا  نک  لاؤس  ص )  ) دّـمحم يا  هک  تسنآ  ینعمب  هیادـبلاب  ُمَلْعَأ  ُهَّللا  َو  هیآ  رهاظ  َنوُدَـبُْعی  ًۀَِـهلآ  ِنمْحَّرلا 

رومأم دوخ  ریغ  تعاط  تدابعب و  ار  لسر  نآ  نم  ایآ  دـندوب . ایند  راد  رد  وت  زا  شیپ  هک  ام  نالوسر  زا  متـشاد  لاسرا  تّما  يارب  تلاـسرب 
هک نم  ینعی : دنیامن . ناثوأ  مانـصأ و  نآ  تدابع  ناقلخ  ات  هک  متـشاد  رّرقم  نمحّرلا  میحر  ياتمهیب  ياتکی  تاذ  ریغب  ههلآ  مدـینادرگ و 

یسیع و نایم  هلـصاف  رفعج  یبأ  يا  تفگ : عفان  متـسین . دوخ  سدقأ  تاذ  ریغ  شتـسرپ  هب  یـضار  مملاع  راگدرورپ  ننملا و  وذ  ترـضح 
هک زا  لاؤسب   227 ص : ج3 ، جاجتحالا ، رومأم  لاصخ  هدنخرف  لوسر  ترضح  لاح  نیا  رد  تسا ، رتشیب  ای  لاس  دصناپ  رشبلا  دّیـس  دّمحم 

يرْـسَأ يِذَّلا  َناْحبُـس  هک : دومن  تّزعلا  ّبر  مالک  تیآ  نیا  توالت  دروآ  ّلاض  عفاـنب  يور  مالّـسلا  هیلع  رقاـب  دّـمحم  ماـما  ترـضح  دوب ؟
كرابت و دزیا  ترضح  ياهناشن  تایآ و  زا  نیا  و  اِنتایآ . ْنِم  ُهَیُِرِنل  َُهلْوَح  انْکَراب  يِذَّلا  یَْصقَْألا  ِدِجْسَْملا  َیلِإ  ِمارَْحلا  ِدِجْـسَْملا  َنِم  اًْلَیل  ِهِْدبَِعب 

هکرابم هناخ  زا  ار  ترضح  نآ  هچنانچ  دومن  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یفطـصملا  دّمحم  یبتجم  لوسر  ترـضح  هب  هک  تسنیا  یلاعت 
یمامت رشح  نیمزرس  نآ  رد  نیمحاّرلا  محرأ  ترضح  هک  تسا  نیلسرم  نیّیبن و  زا  نیرخآ  نیلّوا و  رـضحم  هک  سّدقملا  تیب  هب  ات  ناشیا 

نآ زا  دعب  دنادرگ و  روکذـم  راب  ود  ار  نآ  کی  ره  لوصف  و  دـیوگ : ناذأ  هک  دومن  رمأ  ار  ع )  ) لیئربج سپ  دومرف . لقن  دـیامن  نیقولخم 
رـضاح هفیاط  نآ  یمامت  نوچ  دومرف ، لمعلا  ریخ  یلع  ّیح  ظفل  رکذ  ناذأ  رد  ع )  ) لیئربج دیامن  نایع  روکذم و  ناذأ  جهن  نامهب  تماقا 

نآ نوچ  دـندرازگ و  زامن  هدومن  موّیق  ّیح  ّیبن  نآب  ءادـتقا  موق  ریاـس  داتـسیا و  فص  شیپ  ص )  ) ربمغیپ ترـضح  دـندش  رـضحم  نآ  رد 
ْنِم اْنلَـسْرَأ  ْنَم  ْلَئْـس  َو  هک : دومرف  هدرک  لسّرلا  متاخ  دّـمحم  هب  باطخ  ّلج  ّزع و  ترـضح  ّلحم  نآ  رد  دـش  غراف  زاـمن  زا  نوچیب  لـسر 

دهشم و نآ  رد  هک  ره  دوجولا  بجاو  رمأ  بجومب  ع )  ) دومحملا ّیبن  ترـضح  َنوُدَبُْعی . ًۀَِهلآ  ِنمْحَّرلا  ِنُود  ْنِم  اْنلَعَج  َأ  اِنلُـسُر  ْنِم  َِکْلبَق 
ایند راد  رد  هک  تّوبن  هرّرقم  یگناگیب و  رارقا  یگدنب و  تدابع و  امش  تفگ  دومن و  شـسرپ  لاؤس و  ناشیا  دوبعم  زا  دوب  رـضاح  رـضحم 
هلا نأ ال  دهشن   228 ص : ج3 ، جاجتحالا ، هک : نومضم  نیاب  میدادیم  یهاوگ  ام  هک  دنتفگ  هدوشگ  نابز  یمامت  یگمه و  ناشیا  دیتشاد ؟

ای تفگ : عفان  دناهتفرگ . امش  يالو  تّوبن و  قیدصت  رب  قاثیم  دهع و  ام  زا  دّمحم  ای  هَّللا  لوسر  ّکنأ  دهـشن  هل و  کیرـش  هدحو ال  هَّللا  ّالا 
رد تسا  نیمز  مادک  هد  ربخ  ُتاوامَّسلا  َو  ِضْرَْألا  َْریَغ  ُضْرَْألا  ُلَّدَُبت  َمْوَی  ّلج : ّزع و  يادخ  لوق  ریـسفت  زا  ارم  نکیل  یتفگ  تسار  رفعج  ابأ 

نیمز لیدـبت  زا  ترابع  نآ  هک : دومرف  ع )  ) رقابلا دّـمحم  رفعج  وبأ  ترـضح  ددرگ . رگید  نیمزب  لّدـبم  نیملاـعلا  ّبر  مکحب  تماـیق  زور 
ابأ ای  تفگ : عفان  ددرگ . قلطم  غراف  قلخ  همه  باسح  زا  قلاخ  يادـخ  هکنآ  اـت  دـنیامن  نآ  زا  لـکأ  قیـالخ  هک  دیفـس  ناـن  هصرقب  تسا 
زاب لمع  لعف و  ریاس  زا  ار  ناـشیا  لـکأ  لغـش  نآ  هک : دومرف  ترـضح  نآ  دنـشاب . لـکأ  هب  لوغـشم  ّلـحم  نآ  رد  ناـشیا  سپ  ع )  ) رفعج

ناشیا لغش  زا  هدایز  نارین  لهأ  لغش  نامگ  ههبشیب و  تفگ : عفان  ران ؟ لهأ  لغش  ای  تسا  هدایز  تعامج  نیا  لغش  ایآ  عفان  ای  درادیمن ،
نایب بلط و  تردـق  ار  ناشیا  نآ  دـیادش  خزود و  لهأ  ياهیراتفرگ  نآ  اب  هاگ  ره  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رقاـب  دّـمحم  ماـما  ترـضح  تسا .

ّقح رد  ّلج  ّزع و  ترـضح  هچنانچ  دـشاب  ّلحم  نآ  رد  لمع  لعف و  یـضعب  لغـش  باکترا و  تردـق  زین  ار  هفیاط  نیا  نیقی  دـشاب  نانخس 
ار ناشیا  لغش  چیه  ُهَّللا . ُمُکَقَزَر  اَّمِم  َْوأ  ِءاْملا  َنِم  اْنیَلَع  اوُضِیفَأ  ْنَأ  ِۀَّنَْجلا  َباحْصَأ  ِراَّنلا  ُباحْـصَأ  يدان  َو  هک : دیامرفیم  ّلحم  نآ  ناراتفرگ 
، جاجتحالا و  دـننادرگ ، مّوقز  ماعطب  موعطم  ار  هفیاط  نآ  دـنیامن  ماعط  شهاوخ  هدارا و  نوچ  ناشیا  سپ  تسین . وزرآ  شهاوخ و  زا  عنام 
زا ترابع  هک  نارین  میمح  قاّسغب و  دنیامن  نآب  مامت  لیم  بآ و  بلط  هتشگ  ناریح  برطضم و  ناشطع  یگنشت و  زا  نوچ   229 ص : ج3 ،

کی مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نبا  ای  یتفگ  تسار  تفگ : عفان  دننادرگ . ناّیر  باریـس و  تسنایخزود  نادبأ  كرچ  بآ و 
زا ماّلع  يادخ  هک  هد  ربخ  ارم  تفگ : عفان  تسمادک ؟ هلأسم  نآ  هک : دومرف  ع )  ) رقاب دّـمحم  ماما  ترـضح  تسا . یقاب  نم  هلئـسا  زا  هلأسم 

رتشیپ کل  لیو  ینعم  کلیو  تفگ : ع )  ) ترضح نآ  دیدرگ ؟ نایع  نّیب و  ناّنم  دزیا  تاذ  نامز  هچ  زا  دیـسر و  ماجناب  ادیپ و  تقو  مادک 
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ات دوبن  نامز  نآ  رد  دوجوم  ناحبـس  ترـضح  تاذ  هک  ینامز  زا  هد  ربخ  ارم  عفان  يا  تسا . نایب  رارکت  بجوم  هب  نآ  رارکت  دش  روکذـم 
. دیدرگ ناگتشرف  ّناج و  سنا و  یمامت  مولعم  نایع و  رهاظ و  نامز  تقو و  هچ  زا  ناّنم  بهاو  ترـضح  هک  منادرگ  علّطم  ربخم و  ارت  نم 

يو و  دریگن ، بحاصم  دلو و  دـنکن و  بحاص  ذـخأ  الـصأ  هک  تسا  دمـص  درف و  یقاب  لازی  دوجوم و ال  لزی  مل  لالجلا  وذ  تاذ  عفان  ای 
ابأ ترضحب  ار  وا  مد  نآ  رد  دیدرگ . عفان  بناجب  هّجوتم  زین  وا  دیدن  رـضاح  ار  وا  دیـشک و  عفان  راظتنا  یتّدم  ماشه  نوچ  اّما  دریذپن . ّریغت 

مالک نیا  زا  ارم و  راذگاو  ع )  ) نینمؤملا ریمأ  ای  تفگ : عفان  تسیچ ؟ يارب  زا  يزارد  سفن  همه  نیا  عفان  ای  تفگ : دـید  مّلکتم  ع )  ) رفعج
230 ص : ج3 ، جاجتحالا ، اقدص . اّقح و  تسا  سابتلا  ههبشیب و  یلاعت  يادخ  لوسر  رسپ  سان و  ملعأ  درم  نیا  هک  هَّللا  رذگرد و 

[ ینامی سواط  رب  رقاب ع  ماما  جاجتحا  ]

همّظعم هّکم  هّجوتم  ناحبـس  دزیا  هناخ  فاوط  دـصقب  ینامی  سواط  هک  دـنک  تیاور  بلغت  نب  نابأ  ینامی ] سواط  رب  رقاب ع  ماما  جاجتحا  ]
هک دید  طوش  يانثأ  رد  دومن  مارحلا  هَّللا  تیب  فوط  رد  عورش  دوب  وا  بحاصم  هک  یسک  اب  تشگ و  مارحلا  دجـسم  لخاد  نوچ  دیدرگ .

هصالخ هدبز  نآ  نامز  نآ  رد  تسا  ناّنم  دزیا  ترـضح  هناخ  فوطب  لغتـشم  ناشیا  شیپ  شیپ  رد  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترـضح 
نافرع ملع و  بحاص  تیاغب  ناوج  نیا  هک : تفگ  شبحاصمب  ینامیلا  سواـط  دوب . یناوج  تثادـح و  ّنس  رد  ناـمّزلا  رخآ  لوسر  دـالوأ 
ياجب يزاس  راک  دزیا  هناخ  فاوط  زامن  تعکر  ود  هتشگ  غراف  مارحلا  هَّللا  تیب  فاوط  هعبـس  طاوشأ  زا  مانألا  ماما  ترـضح  نوچ  تسا و 
ترتع نآ  زا  لاح  نآ  هظحالم  زا  دعب  سواط  دـندش  عمج  راّفغ  نمیهم  ّیلو  نآ  تمدـخب  رایـسب  مدرم  تسـشنب  دجـسم  هشوگ  هب  هدروآ 

هک میئامن  هلأسم  لاؤس  وا - زا  میور و  ع )  ) رقابلا ّیلع  نب  دّـمحم  رفعج  یبأ  تمدـخب  زین  اـم  اـت  اـیب  تفگ : دوخ  بحاـصمب  لاـعتم  لوسر 
باوج عامتسا  زا  دعب  دندرک  مالس  هدمآ  رورس  نآ  کیدزن  رگید  کی  قاّفتاب  نوچ  دشابن  نآ  رب  عالّطا  الصأ  ار  وا  هک  تسنآ  نم  نامگ 
دوجو زا  دـیمون  دوجولا  بجاو  رمأب  زور  نآ  رد  قیـالخ  کـی  هس  هک  دوب  زور  مادـک  هک  ینادـیم  چـیه  ع )  ) رفعج اـبأ  اـی  تفگ : سواـط 
قیالخ کی  راهچ  توم  زا  مالعتسا  هک  دیتشاد  نآ  هدارا  امـش  هّتبلا  نمحّرلا  دبع  اب  ای  هک : دومرف  ع )  ) رفعج ابأ  ترـضح  دنتـشگ . شیوخ 

رقاب دّمحم  ماما  ترضح   231 ص : ج3 ، جاجتحالا ، دوب ؟ عون  هچ  نآ  اّما  یتفگ  تسار  تفگ : ینامی  سواط  روفلا  یف  مد  نآ  رد  یئاـمن .
نوک و ملاع  نیا  رد  يدحأ  چیه  ناشیا  ریغب  دـندوب و  ناهج  نیا  رد  لیباه  لیباق و  اّوح و  مدآ و  هک  دوب  ینامز  تقو و  رد  نآ  تفگ : (ع )
ای تفگ : هَّللا  ّیلو  نآ  هاگنآ  یتفگ . تسار  تفگ : سواط  دوب . نامز  نآ  رد  ناقلخ  عبر  نآ  دروآ و  لتقب  ار  لیباه  لـیباق  سپ  دوبن  داـسف 

؟ دومن باقع  بّذـعم و  ار  وا  باذـع  تبوقع و  عون  هچب  درک و  هچ  لیباه  لتق  زا  دـعب  لـیباق  هب  لـیلج  ّبر  ترـضح  هک  ینادـیم  سواـط 
ات دنادرگ  هتخپ  مرگ  بآ  هب  ار  وا  ات  دناهتخیوآ  قّلعم  باتفآب  ار  وا  هک : دومرف  ع )  ) رقاب دّمحم  ترـضح  ع .)  ) رفعج ابأ  ای  هن  تفگ : سواط 

. تمایق زور 

[ هفلتخم روما  رد  دیبع  نب  ورمع  رب  رقاب ع  ماما  جاجتحا  ]

ع)  ) رقاب دّـمحم  ماـما  ترـضح  ناـحتما  هطـساوب  دـیبع  نب  ورمع  هک  تسیورم  هفلتخم ] روما  رد  دـیبع  نب  ورمع  رب  رقاـب ع  ماـما  جاـجتحا  ]
َّنَأ اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َرَی  َْمل  َو  َأ  یلاعت : يادخ  لوق  ینعم  مدرگ  وت  يادف  هک  دومرف  هدومن  لاؤس  رد  عورـش  دـش و  رـضاح  رورـس  نآ  تمدـخب 

ناراب زا  هتسب  نامسآ  هک : دومرف  ع )  ) رفعج وبأ  ترضح  تسا ؟ مادک  قتف  قتر و  نیا  و  تسیچ ؟ امُهانْقَتَفَف  ًاْقتَر  اتَناک  َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا 
نآ ریغ  هرمثم و  راجـشأ  تابن و  هب  ار  نیمز  نارابب و  حوتفم  قوتفم و  ار  نامـسآ  نانتمایب  میرک  ترـضح  دوب  نآ  ریغ  تابنب و  ار  نیمز  و 

ضارتعا تردـق  الـصأ  هک  یعونب  هتـشگ  تکاس  عطقنم و  هداد  تسد  مامت  تهب  مالک  نیا  عامتـسا  زا  دـعب  ار  دـیبع  نب  ورمع  هدـینادرگ .
رـشب ّنج و  ماما  نآ  تمدـخب  هیناـث  ةّرک  نوچ  تفرب و  هتـشادرب  دوخ  هار   232 ص : ج3 ، جاجتحالا ، هتشاذگ  ار  رورـس  نآ  هتـشادن  رگید 

ِْهیَلَع ِْللْحَی  ْنَم  َو  یلاعت : كرابت و  ترـضح  لوق - ینعم  ریـسفت و  زا  ارم  مدرگ  وت  يادـف  ع )  ) رفعج اـبأ  اـی  تفگ : دـش  رختفم  دعـستسم و 
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بضغ ورمع  ای  هک : دومرف  ع )  ) رقاب دّمحم  ماما  ترضح  سپ  تسناونع . تّیفیک و  هچب  ناحبـس  رداق  بضغ  هک  هد  ربخ  يوَه  ْدَقَف  ِیبَضَغ 
وا تسا و  رفاک  نآ  ههبـشیب  ددرگ  رگید  ءیـشب  رّیغتم  ربکأ  دزیا  هک  دـنک  داقتعا  یـسک  رگا  تسباقع و  باذـع و  زا  ترابع  باّـهو  دزیا 

. ددرگن ءایشأ  زا  ءیشب  ّریغتم  الصأ  یلاعت  بجاو  تاذ  هچ  تسین  سدقأ  بهاو  سّدقم  تاذب  ربخم  علّطم و 

[ يرصب نسح  رب  رقاب ع  ماما  جاجتحا  ]

ّیلع نب  دّـمحم  ترـضح  تمدـخ  هب  يرـصب  نسح  هک  تسیورم  لوقنم و  یلامّثلا  ةزمح  یبأ  زا  و  يرـصب ] نسح  رب  رقاب ع  ماما  جاجتحا  ]
امـش تمدخب  یلاعت  سّدقت و  دوجولا  بجاو  ترـضح  باتک  زا  ءایـشأ  یـضعب  لاؤس  هطـساوب  ص )  ) هَّللا لوسر  نب  ای  تفگ : دـمآ و  (ع )
ماما ترضح  دندرگیم . مّلکتم  لوق  نیمهب  مدرم  هاگ  تفگ : يرصب  نسح  یتسین ؟ هرصب  لهأ  هیقف  وت  ایآ  هک : تفگ  ع )  ) رفعج وبا  مدمآ .

هن تفگ : نسح  یئامن ؟ مّلعت  هّقفت و  وا  زا  وت  ات  دوب  ملعأ  هقفأ و  وت  زا  هک  تسه  یـسک  اهقف  زا  هرـصب  رد  ایآ  هک : دومرف  ع )  ) رقاـب دّـمحم 
نطابلا ماما  معن  تفگ : يرصب  نسح  دنیامنیم ؟ میقتسم  عرش  بادآ  میهفت  نید و  میلعت  وت  زا  هرـصب  لهأ  عیمج  سپ  تفگ : ع »  » رفعج وبأ 

میـسج مکح  يّدصتم  میظع و  رمأ  میوق  دـّلقتم  وت   233 ص : ج3 ، جاجتحالا ، هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  رقابلا  دّـمحم  رفعج  یبأ  رهاّـظلا  و 
معز هک : دومرف  ع )  ) رفعج وبأ  تسا ؟ مادک  نآ  تفگ : نسح  دنتسب . وتب  غورد  نآ  ای  ینانچنآ  وت  هک  منادیمن  دیسر  رمأ  نمب  وت  زا  یتشگ 

ره ناشیا  ات  دومرف  ناشیا  هب  ناشیا  رمأ  ضیوفت  دومن  دابع  داجیا  قلخ و  دابعلا  قاّلخ  ترضح  یئوگیم  وت  هک  تسنانچ  وت  ّقح  رد  نامدرم 
نآ دـش . تکاس  مالّـسلا  هیلع  رفعج  یبأ  مـالک  عامتـسا  زا  دـعب  يرـصب  نسح  هک : دـیوگ  يوار  دـنرآ . لـمعب  ّرـش  ریخ و  زا  دـنهاوخ  هچ 
هاگ ره  يدید  ار  وا  وت  نمآ  ّکنإ  دومرف  هک  یسک  نآ  باب  رد  دوخ  باتک  رد  هرکذ  یلاعت  بجاو  ترضح  هچنآ  ایآ  هک : دومرف  ترضح 
زا نخس  نیا  عامتـسا  زا  دعب  ار  وا  ایآ  دوب . یهاوخ  تّزعلا  ّبر  هانپ  رد  نمیا و  ترخآ  ایند و  رد  وت  هک  دیوگ  یـسک  ّقح  رد  هلا  ترـضح 

ءاهنا باّـهو و  دزیا  هیآ  ضرع  نم  هک : دومرف  ع )  ) رفعج وبأ  هن  تفگ : نسح  دوب ؟ دـهاوخ  نزح  فوخ و  هنوگ  چـیه  ننملا  وذ  ترـضح 
اّما میامرف  بلط  وت  زا  نآ  ریـسفت  میامن و  وت  رب  هتـشاد  لاسرا  بآمتلاسر  ترـضحب  هک  دوخ  باطتـسم  باـتک  زا  باـقّرلا  کـلام  باـطخ 
رب ار  هیآ  رگا  و  درک . یهاوخ  ناـیب  نمیهم  ترـضح  دارم  ياوـس  نسحتـسم و  هجو  ریغ  هب  نم  رب  نآ  ریـسفت  وـت  هک  تسناـنچ  نم  ناـمگ 

دنیامن لمع  نادب  دندومن و  عامتـسا  وت  زا  هک  نآرق  ریـسفت  نیعمتـسم  يدرگ و  كاله  دوخ  ینک  نایب  ریـسفت و  دابعلا  قاّلخ  دارم  فالخ 
ماما تسا ؟ مادـک  هیآ  نآ  ع )  ) رفعج ابأ  اـی  تفگ : نسح   234 ص : ج3 ، جاجتحالا ، دـندرگ . ناریو  كاله و  زین  نانآ  نامگ  ّکـشیب و 

َو ًةَرِهاظ  ًيُرق  اهِیف  انْکَراب  ِیتَّلا  يَرُْقلا  َْنَیب  َو  ْمُهَْنَیب  اْنلَعَج  َو  هک : دـیامرفیم  ییاج  رد  ماّلع  دزیا  مالک  رد  يدـید  اـیآ  دومرف  ع )  ) رقاـب دّـمحم 
ناحبس دزیا  هکرابم  هناخ  هّکم  نآ  هک  يداد  نامدرمب  يوتف  وت  هک  دیـسر  نمب  نسح  يا  َنِینِمآ . ًاماَّیَأ  َو  َِیلاَیل  اهِیف  اوُریِـس  َْریَّسلا  اَهِیف  انْرَّدَق 
دیامن هبعک  هناخ  ّجـح  هک  تسا  سک  نآ  يارب  زا  هیآ  نیا  هک  يدومن  مزج  عطق و  دوخ  رب  وت  اـیآ  هک : دومرف  ع )  ) رفعج وبأ  هاـگنآ  تسا .
نـسح نامز  نآ  رد  دوب ؟ دـنهاوخ  نمیأ  تعامج  نآ  هنوگچ  سپ  هن  ای  دوریم  زین  ناشیا  لاومأ  ایآ  هن و  ای  تسه  فوخ  ار  هّکم  لـهأ  اـیآ 
يادخ دش و  لزان  ام  ّقح  رد  هیآ  نیا  نسح  يا  هک : دومرف  مالّسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترضح  دنام . ناریح  توهبم و  نآ  نایب  زا  يرصب 
تکرب هتخاس  كرابم  ار  وا  كرابت  یلاعت و  دزیا  ترـضح  هک  میايارق  نآ  ام  دـینادرگ  لاثمألا  برـض  ار  نآرق  هیآ  نیا  ام  نأش  رد  لاعتم 
بجاو هچنانچ  ددرگ  ام  تیالوب  فرتعم  ام و  لضف  هب  ّرقم  هک  ره  سپ  تسا ، لزنم  نایب  ریـسفت و  نیمهب  ّلج  ّزع و  لوق  و  تشاذگ ، وا  رد 

ام هکنآ  هیآ  نیا  ریـسفت  ینعم و  اهِیف  انْکَراب  ِیتَّلا  يَرُْقلا  َْنَیب  َو  ْمُهَْنَیب  اْنلَعَج  َو  هک : دومرف  دینادرگ و  ام  تمدخ  نایتاب  رومأم  ار  ناشیا  یلاعت 
هعیش زا  ام و  هعیشب  ام  هلقن  لسر و  زا  ترابع  هرهاظ  يارق  ًةَرِهاظ  ًيُرق  اهِیف  انْکَراب  ِیتَّلا  يَرُْقلا  ناشیا  نایعیش  نایم  ناشیا و  نایم  میدینادرگ 

ناوارف ماـّیأ  یلاـیل و  رد  ریـس  نآ  لیـصحت  هطـساوب  هک  ملع  يارب  زا  تسا  لـثم  ریـس  سپ  َْریَّسلا  اَـهِیف  انْرَّدَـق  َو  همیقلا  موی  یلا  هعیـش  هب  اـم 
ضیارف و مارح و  لالح و  باـب  رد  ماـّیأ  یلاـیل و  رد  ناـشیا  يارب  ددرگ و  رّـسیم   235 ص : ج3 ، جاجتحالا ، ام  ملع  زا  هکنآ  اـت  دـنیامنیم 

نتفرگ مکح  رمأ و  ناّنم  بهاو  ترـضح  هک  نآ  عبنم  ندعم و  زا  ملع  ذخأ  تعامج  نآ  هاگ  ره  ینعی  اهیف  نینمآ  مالـسا  عیارـش و  ماکحأ 
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زا لاقتنا  دنتـشگ و  لالـض  ّکش و  زا  نمیأ  دـناهتفرگ  ارف  نیملاعلا  ّبر  ّصاخ  ناگدـنب  نآ  زا  ملع  نوچ  دومن  ناـکم  ّلـحم و  نآ  زا  ملع 
تعاـمج نآ  زا  ناـفرع  ملع و  نتفرگ  ارف  ناـشیارب  هک  یـسک  نآ  زا  دـندومرف  ناـفرع  ملع و  ذـخأ  ناـشیا  هـک  اریز  دـندومن  لـالحب  مارح 

رهب ات  رـشبلا  وبأ  مدآ  ترـضح  زا  ملع  ثاریم  لهأ  تایّرذ  ناشیا  هک  اریز  تسناـشیا  زا  ترفغم  هک  تسا  ناـیع  بجاو و  هبقاـعلا  ةدومحم 
ملع نآ  ناشیا  زا  مه  رگید  یضعب  زا  ناشیا  یضعب  ناّنم  دزیا  ناگدیزگرب  تایّرذ  نآ  همه  هک  ددرگ  ّرمتـسم  و  یهتنم ، هک  یّلحم  ناکم و 
يا وت . لاثمأ  وت و  هن  میاهبیجن  هیّرذ  نآ  ام  دیدرگ و  ام  هلـسلسب  امب و  یهتنم  هکلب  دشن  امـش  هب  یهتنم  ءابتجا  ءافطـصا و  دناهتفرگ و  ارف  ار 

تفایرد هلصوح  ملع و  الصأ  هرـصب  لهاج  يا  ارت  دوبن و  وت  تهج  هب  هک  يدومن  يزیچ  يوعد  نامز  نیا  رد  هک  میوگ  وتب  نم  رگا  نسح 
هک اریز  تسا  قیقحت  قدـص و  يور  زا  قیلی  یغبنی و  امک  نآ  تقیقح  رب  عالّطا  ملع و  ارم  متفگ  وت  ّقح  رد  هچنآ  هک  نیقی  تسین  نآ  مهف 
زا ّلحم  ناکم و  چـیه  رد  ّلج  ّزع و  يادـخ  هک  یتسردـب  يدرگن  ضیوفتب  لئاق  راهنز  اّما  دـیدرگ  ناـیع  رهاـظ و  نم  رب  وت  زا  نآ  یگمه 

نوچ هک  دیامرفیم : هَّللا  همحر  فّنـصم  تشادن . هاگن  ملظ  يور  زا  یـصاعم  رب  ربجب  ار  ناشیا  تشاذگن و  قلخ  يوسب  رمأ  فعـض  نهو و 
236 ص : ج3 ، جاجتحالا ، میدومن . ماتتخا  دوخ  مالک  مارم  تجاح و  عضوم  ذخأب  ام  اذهل  دوب  لیطتسم  تیاکح  لیوط و  ربخ  نیا 

نینمؤملا ع] ریما  رما  رد  ملاس  رب  رقاب ع  ماما  جاجتحا  ]

: تفگ دمآ و  ع )  ) رفعج وبأ  مانألا  ماما  ترضح  تمدخب  يزور  ملاس  هک  تسیورم  نینمؤملا ع ] ریما  رما  رد  ملاس  رب  رقاب ع  ماما  جاجتحا  ]
رد تفگ : ملاس  درم ؟ مادک  ّقح  رد  هک  دیسرپ  ترضح  نآ  مدرگ . مّلکتم  درم  نیا  باب  رد  امش  اب  هک  مدمآ  نآ  هطساوب  امش  تمدخب  نم 

ّیبن توف  زا  دعب  یلع  هکنآ  باب  رد  هن ، تفگ : يراد ؟ فرح  ع )  ) یلع روما  رد  تفگ : ع )  ) رقاب دّمحم  ماما  ع .)  ) بلاط یبأ  نب  ّیلع  نأش 
رظن دیاب  وت  هک  دومرف  مالّـسلا  هیلع  رفعج  وبأ  دندوب . لاعتم  بهاو  لوسر  تمدخ  رد  لامک  ّنس  رد  خیاشم  دوب و  یناوج  ّنس  تثادـح  رد 

نآ نآ  زا  دعب  تسنایع . رقّتسم و  وت  دزن  رد  هچنانچ  ناشیا  يابآ  زا  تاقث  تاور  تیاور  زا  دیسر  وتب  هچنآ  هب  یئامن  رّکفت  ریبدت و  يور  زا 
نآ نیلـسرملا  دّیـس  تایح  ماّیأ  رد  هک  دیـسر  وتب  ایآ  ملاس  ای  هک : دومرف  دومن و  ناـیب - ماـمت  حوضوب  ار  ناـشیا  تبـسن  ناحبـس  دزیا  ّیلو 
دوب راگزور  روهشم  تماهـش  تعاجـش و  رد  هک  راکبان  بحرم  گنجب  ربیخ  حتف  تهجب  راصنأ  تیارب  ار  ذاعم  نب  دعـس  راّفغ  دزیا  لوسر 

زا رونأ  حبص  دش  انب  هک  رگید  زور  دومن . تدواعم  تعجارم و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  تمدخب  مزهنم  روسکم و  دعس  داتـسرف 
زا دعب  دعـس  دـینادرگ ، لسرم  ربیخ  بوصب  رجاهم  تیار  اب  ار  باّطخلا  نب  رمع  ردـقلا  لیلج  ربمغیپ  ترـضح  درک  ردـب  رـس  رّونم  قرـشم 

لهأ رادرـس  بحرم  اب  گنج  برح و  نودب  رمع  اّما  تخیرگ . و  هتـشادرب ، مخز  هدروخ و  تسکـش  دوب  هدرک  ربیخ  راّفک  اب  گنج  هکنآ 
هب رگید  کی  قاّفتاب  هتخاس  لدـیب  ار  رمع  زین  تعاـمج  نآ  دـیناسرت و  ار  دوخ  باحـصأ   237 ص : ج3 ، جاجتحالا ، هدش و  لد  دـب  ربیخ 
راب هس  تسا . نینچ  راک  لغش و  ار  امش  راصنأ  رجاهم و  يا  تفگ : لاعتم  دزیا  لوسر  ترضح  دندومن . تعجارم  ربکأ  دزیا  لوسر  تمدخ 

مالک و زا  ناشیا  نوچ  دـنکیم  راک  نینچ  راصنأ  رجاهم و  هک : دومرف  دومن و  راصنأ  رجاهم و  اـب  راـتفگ  نیا  رارکت  راـتخملا  ّیبن  ترـضح 
هلوسر هَّللا و  هّبحی  راّرفب  سیل  الجر  ادغ  هیاّرلا  ّنیطعأل  هک : دومرف  هَّللا  بیبح  ترضح  هاگنآ  سپ  دنتشگ . راسمرـش  نوچیب  لوسر  نانخس 

ملاس يا  تفگ : ع )  ) رفعج وبأ  ترـضح  معن . دنتفگ  زین  مدرم  موق و  یمامت  معن  هک  دومرف  ص )  ) لوسر نآ  زا  دـعب  هلوسر  هَّللا و  ّبحی  و 
. دوبن ملاع  عناص  تاذ - تقیقحب  الـصأ  ملع  عالّطا و  ار  ترـضح  نآ  نکیل  تشاد  تسود  ار  مرکأ  ماما  نآ  ملاـع  يادـخ  هک  یئوگ  رگا 

تـسود ار  لسّرلا  متاخ  ّیـصو  نآ  ّلج  ّزع و  يادخ  هک  یئوگ  رگا  یتشگ و  رفاک  ّدترم  یتشگرب و  نیلـسرملا  دّیـس  نید  زا  نیقیب  وت  سپ 
ملاس مد  نآ  رد  يراد ؟ رظن  رد  رکف  رمأ و  مکح و  مادـک  وت  سپ  تستاصرعلا  یف  تاصعلا  عفاـش  عناـص و  وا  هک  تسنادـیم  و  تشادـیم ،
يارب مالک  ع )  ) رفعج وبأ  نوچ  ددرگ . ّرقتـسم  نّکمتم و  مرطاـخ  ریمـض و  رد  اـت  نادرگ  رّرکم  نم  رب  مـالک  نیا  ع )  ) رفعج اـبأ  اـی  تفگ :
لالض لهج و   238 ص : ج3 ، جاجتحالا ، تعنـص  رب  لاس  داتفه  تّدـم  رد  لاعتم  يادـخ  تدابع  نم  تفگ : ملاس  دـینادرگ . رّرکم  ملاس 

. مدیناسر میدقتب 
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[ هقرفتم لئاسم  رد  ینامی  سواط  رب  رقاب ع  ماما  جاجتحا  ]

مالّسلا هیلع  رفعج  وبأ  مرکأ  ماما  ترـضح  هک  تسیورم  هَّللا  یـضر  ریـصب  یبأ  زا  هقرفتم ] لئاسم  رد  ینامی  سواط  رب  رقاب ع  ماما  جاجتحا  ]
هک دندوب  رضاح  نیلسرملا  دّیس  دالوأ  هصالخ  نآب  نیبّصعتم  يایلوا  زا  یعمج  ناشیا  بناوج  فارطأ و  رد  دوب و  هتسشن  مارحلا  دجسم  رد 
ارم ایآ  تفگ : مالّسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  ترضحب  سواط  رثأ  نامه  رد  دندش  رـضاح  دوخ  باحـصأ  زا  یعمج  اب  ینامیلا  سواط  هاگان 

مادـک رد  هک  هد  ربخ  ارم  تفگ : ینامی  سواط  نکب . یهاوخ  هک  لاؤس  ره  ارت  تسا  نذا  تفگ : رفعج  وبأ  ترـضح  تسه ؟ لاؤس  رد  نذا 
هک اریز  يدرک  مهو  خیش  ای  هک : دومرف  ع )  ) رفعج وبأ  ترـضح  دندیدرگ ؟ ناریو  كاله و  نامز  نآ  رد  نامدرم  قیالخ و  کی  هس  تقو 

تقو نآ  رد  دـیناسر  لـتقب  ار  لـیباه  لـیباق  هک  دوب  يزور  نآ  و  دـندش ؟ كـاله  ناـمز  هچ  رد  ناـقلخ  کـی  راـهچ  هک  یئوگب  یتساوخ 
مهو نم  دوب و  باوص  وت  يار  تفگ : سواط  دش . كاله  زور  نآ  رد  ناشیا  سپ  لیباه ، لیباق و  اّوح و  مدآ و  دـندوب  رفن  راهچ  قیالخ -
مادک چیه  نیا  هن  نآ و  هن  هک : دومرف  ع )  ) رفعج یبأ  لوتقم . ای  لتاق  تسا  رـشب  یمامت  ردپ  مادـک  رفن  ود  نیا  زا  هک  هد  ربخ  ارم  اّما  مدرک 
رفعج وبأ  تسیچ . مسا  نیاب  مدآ  هیمست  هجو  تفگ : سواط  دوب . ع )  ) مدآ نب  ثیـش  قیالخ  عیمج  ردپ  هکلب  دنتـسین  مانأ  ریاس  ردپ  ناشیا 
اّوحب یّمـسم  ارچ  ار  اّوح  تفگ : سواط  دش . عوفرم   239 ص : ج3 ، جاـجتحالا ، یلفـس  ضرأ  يور  زا  مدآ  نیط  هکنآ  تهجب  دومرف : (ع )

: تفگ سواط  دش . داجیا  مدآ  يولهپ  زا  ینعی  ّیح  علـض  زا  قولخم  اّوح  هکنآ  هطـساوب  تفگ : ع )  ) رقاب دّمحم  ماما  ترـضح  دندینادرگ ؟
نزح و رد  هتسویپ  دزیا و  تمحر  زا  سویأم  ینعی  سولبم  وا  هکنیا  هطساوب  دومرف : ع )  ) ترـضح نآ  دیدرگ ؟ یّمـسم  مان  نیاب  ارچ  سیلبا 
: دومرف ع )  ) رفعج وبأ  دیدرگ ؟ مان  نیاب  یّمـسم  ارچ  ّنج  تفگ : سواط  تسین . دیجم - يادـخ  تمحر  زا  دـیما  ار  وا  زگره  تسا  سوسفا 
زا بیذکت  هک  غورد  لّوا  تفگ : سواط  دنوشیمن . یئرم  اذهل  دنیبب  ار  ناشیا  یـسک  هک  دنتـساوخن  دـندومن و  ءافتخا  بلط  هکنآ  هطـساوب 

سیئر نایوگغورد و  لّوأ  هک : دومرف  ع )  ) رفعج وبأ  ّناجلا  سنالا و  ماما  ترـضح  نادرگ . علّطم  ربخم و  نآب  ارم  دش  عقاو  بذک  بحاص 
ْنِم ُهَتْقَلَخ  َو  ٍران  ْنِم  ِینَتْقَلَخ  ُْهنِم ، ٌْریَخ  اَنَأ  تفگ : ع )  ) مدآ هدجسب  درک  رومأم  ار  وا  ماّلع  نمیهم  هک  یماگنه  تقو و  رد  دوب  ناطیـش  ناشیا 

ع)  ) رقاب دّمحم  ماما  دندوب . قلطم  باّذک  هفیاط  نآ  لاح  دـنداد و  ّقح  رمأب  تداهـش  هک  یعمج  زا  هد  ربخ  ارم  تفگ : ینامی  سواط  ٍنیِط .
وت هک  میهدـیم  یهاوگ  ام  هک  دـنتفگیم  نامّزلا  رخآ  لوسر  ترـضحب  نابزب  هک  دـندوب  ناودـع  بابرأ  ناقفانم و  تعاـمج  نآ  هک : دومرف 

هروس نیا  ّلج  ّزع و  ترـضح   240 ص : ج3 ، جاجتحالا ، اذهل  دـندوبن  نآ  رب  مّمـصم  دـقتعم و  نانج  بلقب و  نکیل  یناحبـس  دزیا  لوسر 
َّنِإ ُدَهْـشَی  ُهَّللا  َو  ُُهلوُسََرل  َکَّنِإ  ُمَْلعَی  ُهَّللا  َو  ِهَّللا  ُلوُسََرل  َکَّنِإ  ُدَهْـشَن  اُولاق  َنوُِقفانُْملا  َكَءاج  اذِإ  هک : دـینادرگ  لسرم  لزنم و  لـسّرلا  متاـخب 

تسا ناشیا  بذک  تقیقح  رب  ملع  ارم  هک  ۀعامج  نآ  بذک  وت و  تلاسرب  تداهش  نم  هک : دومرف  ناّنم  رداق  ترضح  َنُوبِذاَکل . َنیِِقفانُْملا 
نآ دومن و  دـهاوخن  زین  نآ  زا  دـعب  دومنن و  ناریط  نآ  زا  رتشیب  درک و  زاورپ  هبترم  کی  هک  يریاط  زا  ارم  هد  ربخ  تفگ : سواط  مهدـیم .
ینب يـالاب  رب  ناـّنم  يادـخ  هک  تسا  انیـس  روط  نآ  هک : دومرف  ع )  ) رفعج وـبأ  تسا ؟ مادـک  دوـمن  رکذ  دوـبعم  يادـخ  نآرق  رد  ار  ریاـط 

نآ هکنآ  ات  تخادـنا  دوب  حایّرلا  قلاخ  رمأب  باذـع  عاونأ  وا  رد  هک  حانج  اب  ناشیا  قرافم  رب  هیاس  هک  یماـگنه  رد  دومرف  ناریط  لیئارـسا 
سواط ْمِِهب . ٌِعقاو  ُهَّنَأ  اوُّنَظ  َو  ٌۀَّلُظ  ُهَّنَأَـک  ْمُهَقْوَف  َلَـبَْجلا  اَـنْقَتَن  ْذِإ  َو  ّلـج : ّزع و  لوق  تساـجنیا  زا  دـندومن و  ع )  ) یـسوم تاروت  لوبق  هفیاـط 

ّزع و يادـخ  دوب و  نمیهم  ترـضح  هکئـالم  هن  ّنج و  هن  سنا و  هن  هک  درک  ثوعبم  ار  وا  یلاـعت  يادـخ  هک  لوسر  زا  هد  ربخ  ارم  تفگ :
لـسرم ثوـعبم و  دودرم  لـیباق  يارب  دوـبعم  دزیا  هک  دوـب  بارغ  لوـسر  نآ  هـک : دوـمرف  ع )  ) رفعج اـبأ  دوـمن . رکذ  نآرق  رد  ار  نآ  ّلـج 

رد یلاعت  بجاو  هچنانچ  دنادرگ . نفد  روتـسم و  نیمز  رد  هنوگچ  دوب  هتخاس  لوتقم  هک  ار  لیباه  دوخ  ردارب  مسج  هک  دنیب  هب  ات  دینادرگ 
ارم تفگ : سواط   241 ص : ج3 ، جاجتحالا ، ِهیِخَأ . َةَأْوَس  يِراُوی  َْفیَک  ُهَیُِرِیل  ِضْرَأـْلا  ِیف  ُثَْحبَی  ًاـبارُغ - ُهَّللا  َثَعَبَف  هک  دومرف : دوخ  مـالک 

ار نآ  دوجولا  بجاو  ترـضح  دوبن و  هکئالم  ّنج و  سنا و  زا  وا  هکنآ  لاح  دومن و  دوخ  موق  فیوخت  راذـنا و  هک  یـسک  نآ  زا  هد  ربخ 
ْمُکَنِکاسَم اُولُخْدا  ُلْمَّنلا  اَهُّیَأ  ای  تفگ  هدرک  دوخ  تعاـمجب  باـطخ  هک  دوب  هلمن  نآ  هک  دومرف  ع )  ) رفعج وبأ  دومن . رکذ  دوخ  باـتک  رد 
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ناطوأ لزانم و  زا  دیوش و  لخاد  دوخ  ناکم  ّلحمب و  امش  هک  دیاب  ناگچروم  يا  ینعی : َنوُرُعْشَی . ْمُه ال  َو  ُهُدُونُج  َو  ُناْمیَلُس  ْمُکَّنَمِطْحَی  ال 
. دنـشابن امـش  لاوحأب  علّطم  رعـشم و  و  دـنیامن ، ناریو  بارخ و  اپ  تسد و  هت  رد  ار  امـش  ناـشیا  دونج  نامیلـس و  اداـبم  هک  دـیورم  نوریب 
دشن و نایع  عقاو و  دوبن  ناحبـس  دزیا  هکئالم  زا  نایّنج و  نایمدآ و  زا  هک  نآب  دنداد  تبـسن  ار  نآ  هک  غورد  زا  هد  ربخ  ارم  تفگ : سواط 
ار ع )  ) فسوی هک  دنتفگ  غورد  تبـسن  فسوی  ناردارب  هک  دوب  گرگ  نآ  هک : دومرف  ع )  ) رفعج وبأ  هدـش . رکذ  نآرق  رد  نآ  هکنآ  لاح 
رد ار  وا  لالجلا  وذ  ترـضح  تسا و  لابو  مارح و  نآ  رایـسب  لالح و  نآ  كدـنا  هک  يزیچ  زا  هد  ربخ  ارم  تفگ : یناـمی  سواـط  دـیرد .
ِنَم اَّلِإ  هک : دومرف  دوبعم  ترـضح  هک  دوب  تولاـط  رهن  نآ  هک : دوـمرف  ع )  ) رفعج وـبأ  ترـضح  دـینادرگ . روکذـم  لاـثتمالا  مزـال  باـتک 
ماما تسا . زیاج  نآ  رد  برـش  لکأ و  هک  هزور  زا  تسا و  ءوضو  ریغب  هک  هبجاو  ةالـص  زا  هد  ربخ  ارم  تفگ : سواط  ِهِدَِـیب . ًۀَـفْرُغ  َفَرَتْغا 

اّما تسا و  رـشع  اـنثا  هّمئأ  وا  لآ  ربمغیپ و   242 ص : ج3 ، جاجتحالا ، رب  ةالـص  ءوضو  ریغب  ةالـص  اّما  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّمحم 
و ع )  ) یـسیع وا  دلو  باب  رد  واب  موق  ضارتعا  ماگنه  رد  تسا  مالّـسلا  هیلع  حیـسم  هدـلاو  میرم  ّقح  رد  مّویق  يادـخ  لوق  زا  ترابع  موص 

يزیچ زا  دوش و  مک  دایز و  هک  يزیچ  زا  هد  ربخ  ارم  تفگ : سواط  ایِْـسنِإ  َمْوَْیلا  َمِّلَکُأ  ْنَلَف  ًاـمْوَص  ِنمْحَّرِلل  ُتْرَذـَن  یِّنِإ  هک : دومرف  هراـشاب 
هک زیچ  نآ  هک : دومرف  مالّسلا  هیلع  رقابلا  دّمحم  رفعج  وبأ  ترـضح  دوشن . الـصأ  دایز  دوش و  مک  يزیچ  زا  دوشن و  مک  دوش و  هدایز  هک 

رمع نآ  دوشن  دایز  دوش و  مک  يزیچ  نآ  و  تسا ، رحب  نآ  دوشن  مک  دوش و  هدایز  هک  يزیچ  نآ  اـّما  تسا و  رمق  نآ  ددرگ  مک  هداـیز و 
رکذ رد  هچ  رگا  ربـخ  نیا  لّوا  داریا  هک : دـیامرفیم  هیلع  هَّللا  ۀـمحر  فّنـصم  تـسا . رهاـظ  نـّیب و  ناـگمه  رب  نآ  تـقیقح  هچناـنچ  تـسا 

. هتشگ رّرکم  رکذ  رد  نآ  رخآ  دیاوف  هطساوب  اّما  تسرّرکم 

نینمؤملا ع] ریما  تلیضف  تماما و  رد  یصخش  رب  ع )  ) رقاب ماما  جاجتحا  ]

ّیلع ترضح  هک : تسا  يورم  يرکسع  ماما  زا  مّدقم  دانساب  و  نینمؤملا ع ] ریما  تلیـضف  تماما و  رد  یـصخش  رب  ع )  ) رقاب ماما  جاجتحا  ]
رومأم نوچ  نیملاعلا  ّبر  زا  نیلسرملا  دّیس  ترـضح  هک : دومرف  دوخ  نیئزت  مرا  نیرق  تشهب  سلجم  رد  يزور  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب 
مانألا دّیس  مالک  عامتسا  زا  دعب  ع )  ) نینمؤملا ریمأ  نکیل  دیدرگ  هبّیط  هنیدم  رد  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  نتـشاذگ  كوبت و  هوزغ  ریـسب 

بیاغ و لامآ  تّرسم  لامج  هدهاشم  زا  رود و  امـش  رورّـسلا  روفوم  تمدخ  فرـش  زا  هک  متـشادن  تسود  زگره  نم  هَّللا  لوسر  ای  تفگ :
ص)  ) یبتجم لوسر  دوعوملا . موی  ات  دوب  مهاوخ  هدوب و  ماجنا  مارصنا و  یعدتـسم  یّجرتم و  هتـسویپ  امـش  راک  رمأ و  رد  مدرگ و  روجهم 

ردقنآ ّالا  یشاب  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  دزن  رد  نوره  هلزنمب   243 ص : ج3 ، جاجتحالا ، نم  دزن  رد  یتسین  یـضار  وت  ایآ  یلع  اـی  هک : دومرف 
تـسنآ ربارب  باّهو  دزیا  ترـضح  دزن  رد  وت  باوث  رجأ و  یئامن  تماقا  هنیدم  رد  نوچ  یلع  ای  دوب . دهاوخن  ربمغیپ  نم  زا  دـعب  هک  تسه 

تبغر و عوطب و  ناشیا  هک  تستعامج  نآ  رجأ  هبّیط  هنیدم  تماقتسا  رد  ارت  تهبـش  بیریب و  یئآرب و  ام  تقافرب  كوبت  هوزغ  دصقب  هک 
یئامن لاعتم  دزیا  ّیبن  لامک  اب  لامج  هدهاشم  هک  يراد  تسود  نوچ  وت  مالّسلا  هیلع  یلع  ای  دنیامن . نیلسرملا  دّیس  تعاطا  نیقی  يور  زا 

یحو کیپ  هک  ددرگ  مزال  بجاو و  لاصآلا  ّودغلاب و  لالجلا  وذ  يادخ  رب  يرادن  رب  لاح  چـیهب  دّـمحم  تمـس  زا  رظن  لاوحأ  ریاس  رد  و 
هک ینیمز  و  میئامنیم ، ریـس  نآ  رب  ام  هک  ینیمز  كوبت  بناج  هب  ام  ریـسم  لزانم  عیمج  رد  هک  دـنک  رمأ  ار  ع )  ) لیئربج یحولا  نیمأ  لیلج 

هدهاشم وت  هکنآ  ات  دنادرگ  زیت  ار  امش  رـصب  و  درادرب . نایم  زا  هدرپ  دنادرگ و  عوفرم  ار  نیمز  نآ  یمامت  دیدرگیم  ریاس  نآ  ریزب  زین  امش 
تیؤر سنا  و  دومن . یهاوخ  ناشیا  لاوحأ  دوخ و  لاوحأ  یمامت  رد  دحأ  دزیا  هدیزگرب  نآ  باحصأ  لاوحأ  رب  رظن  و  ص )  ) دّمحم لامج 

تابتاکم زا  ینغتسم  ار  امش  نیمه  دش و  دهاوخن  توف  همحّرلا  ّیبن  نآ  باحصأ  تیؤر  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  ترضحب  وت 
ناسل زا  مایتلا  قدـص  مالک  ماقم  سلجم و  نآ  رد  نیدـباعلا  نیز  اما  نوچ  دـنادرگیمن . لئاسر  لسرب و  جاـتحم  دـنادرگیم و  تالـسارم  و 

ج3، جاجتحالا ، تفگ : تساخ و  ياپ  رب  لثم  تّنج  لفحم  نآ  زا  مه  یـصخش  دـیناسر  مارـصنا  ماجناب و  ص )  ) مارکـالا ّیبن  ناـشن  زجعم 
نوچ وا  ریغ  مالّـسلا و  هیلع  یلع  يارب  تسا  راّفغ  دزیا  ناربمغیپ  رادتقالا و  يوذ  يایبنأ  تافـص  زا  تفـص  نیا  هَّللا  لوسر  نب  ای   244 ص :
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نآ ریغ  يارب  زا  هن  ع )  ) یلع يارب  زا  دوب  دوبعم  دزیا  لوسر  دّـمحم  ترـضح  هزجعم  نیا  هک : دومرف  ع )  ) نیدـباعلا نیز  ماـما  دوـب ؟ دـناوت 
ءاعدب زین  ترضح  نآ  رصب  رون  دومن و  یلاعت  هَّللا  نم  مالّـسلا  ةولّـصلا و  هیلع  دّمحم  ءاعدب  افخ  هدرپ  عفر  یلاعت  يادخ  هک  اریز  ترـضح 

كرد و اجنآ  رد  همحّرلا  ّیبن  ترضح  باحصأ  كوبت  قیاقح  یمامت  كرد  دیدیم و  هنیدم  رد  ع )  ) یلع هکنآ  ات  دوزفا  دومحملا  ّیبن  نآ 
: هک دومرف  ع )  ) رقاب دّمحم  ماما  ترضح  دومنیم . هدهاشم  یه  امک  هنیدم  رد  ار  نآ  یگمه  دوبعم  دزیا  ّیلو  ترـضح  دندومنیم  تدهاشم 
دندومنن و كولـس  فاصنا  هب  ترـضح  نآ  اب  دـندومن و  ع )  ) بلاط یبأ  نب  ّیلع  ّقح  رد  ّدـحیب  ملظ  تّما  نیا  زا  سک  رایـسب  هَّللا  دـبع  ای 
رب لاوحأ  عیمج  رد  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  ّتیلـضفا  اب  دـننادرگیم  تباث  لاعتم  ّیبن  باحـصأ  ریاس  يارب  هک  لامک  تافـص  رثکأ 
نآ عنم  ترضح  نآ  زا  دشاب  ماّلع  دزیا  ّیلو  نآ  ریغ  صوصخم  هک  یتعنـص  هنوگچ  سپ  دنیامنیم . عنم  ترـضح  نآ  زا  لاجر  نآ  یمامت 

: هک دومرف  مالّسلا  هیلع  رفعج  وبأ  دشاب ؟ نینچ  هنوگچ  نآ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نب  ای  تفگ : یـصخش  دنیامنب ؟ تلزنم 
نب رمعب  ّالوت  اضیأ  دینادیم و  مزال  دشاب  هک  ره  وا  ءادعأ  زا  اّربت  دـیئامنیم و  هفاحق  یبأ  نب  رکب  یبأ  ناّبحم  اب  تالاوم  امـش  هکنآ  هطـساوب 

ءادـعأ زا  اّربت  ناّفع و  نب  نامثعب  ّالوت  نانچمه  245 و  ص : ج3 ، جاجتحالا ، دشاب  هک  ره  دیرمشیم  بجاو  وا  نانمـشد  زا  اّربت  باّطخلا و 
هیلع یلع  ناّبحمب  ّالوت  ار  ام  هک : دـنتفگ  دـیدرگ  ع )  ) یلعب یهتنم  تماما  تیـالو و  رمأ  نوچ  اـّما  دـینادیم  ناـیع  مزـال و  دـشاب  هک  ره  نآ 
رکف هَّللا  دبع  ای  میرادیم . تسود  زین  ار  یلع  نانمـشد  ام  هکلب  تسین  يوأم  ناکم و  چیه  رد  ّیلع  يادـعأ  زا  اّربت  ار  ام  نکیل  تسا  مالّـسلا 

کلملا مالّـسلا  هیلع  ّیلع  ّقح  رد  لاعتم  بهاو  لوسر  هکنآ  لاح  دـشاب و  لالح  زیاج و  لاقم  نیا  نتفگ  ار  تعامج  نآ  نوچ  هک  دـیئامن 
الصأ ار  وا  هک  ار  سک  نآ  دینیبیم  امش  ایآ  هلذخ . نم  لذخا  هرـصن و  نم  رـصنا  هاداع و  نم  داع  هالاو و  نم  لاو  ّمهّللا  هک : دیوگ  لاّعفلا 

هاگ ره  هکنآ  رگید  تسین  لدـع  فاصنا و  يور  زا  لسّرلا  متاخ  ّیـصو  نآ  اـب  لـمع  نیا  سپ  تسین  ع )  ) یلع لذاـخ  ءادـعأب و  تاداـعم 
نیا هک  دـنیوگ  دـنیامن و  دومن  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  ترـضح  هب  صوصخم  یلاعت  دزیا  هک  تعنـص  رکذ  تعاـمج  نآ  يارب  یـسک 
دونع هفیاط  نآ  دوب  دوجوم  تباب و  یلع  يارب  ترضح  نآ  تمارک  دوبعم و  راگدرورپ  زا  دوجولا  بجاو  لوسر  ترـضح  ياعدب  دومحم 

ّقح رد  ار  نآ  دــنیامنن و  لوـبق  لآ  یلع و  ّقـح  رد  ار  نآ  تـسا  ناـشیا  داـجمأ  دـالوأ  و  ع )  ) یلع يارب  هـچنآ  دــندرگ و  رکنم  دوـحج  و 
هک تافص  هکنآ  زا  دنادرگ  عونمم  ار  ناشیا  زیچ  هچ  سپ  دنیامن . لوبق  لالجلا  وذ  ترضح  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  باحـصأ 
دبع يا   246 ص : ج3 ، جاجتحالا ، دنیامن . عنم  لآ  و  ع )  ) یلع ّقح  رد  ار  تافـص  نآ  دـنیامنیم ، باختنا  تابثا و  باحـصأ  عیمج - يارب 

ای هک : دومرف  ادن  هبطخ  ءانثأ  رد  تفگیم  رجاهم  راصنأ و  رـضحم  رد  هبطخ  ربنم  يالاب  رد  رـشبلا  دّیـس  هنیدـم  رد  باّطخلا  نب  رمع  نیا  هَّللا 
نکسم و نآ  دنریگ و  تقبس  امش  رب  ریس  رد  مائل  هرفک  ادابم  هک  دیئامن  مامت  مامتها  ار  لبج  فرط  مالسا  رکـسع  يا  ینعی : لبجلا . ۀیراس 

هطـساوب دنیآرد و  مالـسا  رکـشل  بقع  زا  ادابم  ّلحم  نآ  رب  راّفک  نّطوت  ّطلـست و  زا  دـعب  هک  اریز  دـیآ  رد  مالظ  باحـصأ  فّرـصتب  ماقم 
رایـسب بّجعت  دندومن  عامتـسا  راتفگ  نیا  رمع  زا  نوچ  راّضح  باحـصأ  هکنآ  مالک  هصالخ  دنهد . تسکـش  رب  اپ  ترـصن  رکاسع  تلفغ 

راـصنأ و رـشعم  اـی  تفگ : رمع  لـبجلا ؟ ۀـیراس  اـی  هک  يدرک  روکذـم  هبطخ  ءاـنثأ  رد  هک  تسا  مـالک  هچ  نیا  رمع  اـی  هک : دـنتفگ  هدرک 
دناهتفر نوریب  دـنواهن  راّفک  ینعی  ادـعأ  يازغ  داهج و  هطـساوب  امـش  ناردارب  هک  بناجنآب  رظن  نوچ  هک  دـینادب  هبطخ  ءانثأ  رد  نیرجاـهم 

شهاوخ و ریغب  مرصب  تیوقت  بجح و  راتسا و  حتف  نم  يارب  بهاو  دزیا  ترضح  مد  نآ  رد  تسا . ناشیا  اب  صاّقو  نب  دعـس  هک  متخادنا 
رازراک برح و  يارب  راّفک  ربارب  رد  هتـسب  فص  تساـجنآ  رد  هک  هوک  ناـیم  هک  مدـید  ار  مالـسا  رکـشل  یماـمت  هکنآ  اـت  دومن  نم  بلط 

ار مالسا  لهأ  ددرگب و  ناناملـسم  زا  تسوا  اب  هک  تعامج  نآ  ریاس  هیراس و  بقع  رد  ات  هدمآ  راّفک  یـضعب  هک  مدید  دنراّیط و  و  رظتنم ،
دندرگ و لبج  نآب  یجتلم  مالـسا  لهأ  ات  لبجلا  ۀیراس  ای  هک  مدومن  ناناملـسمب  ادن  نامه  هطـساوب  نم  سپ  دنیامن . لتق  دنریگ و  نایم  رد 
، جاجتحالا راّفک  نآ  اب  لادج  لاتق و  ناناملـسم  نآ  زا  دعب  دنیآ و  عنام  ام  راعـش  ترـصن  رکـشل  هطاحا  زا  ار  راّفک  هتخاس  دوخ  هانپ  ار  نآ 
زا ار  راّفک  هتـشاد  ینازرا  راقو  تکوش و  رادتقا و  ترـصن و  ار  امـش  نینمؤم  ناردارب  راّبج  دزیا  ترـضح  دندومن ، رارـشأ   247 ص : ج3 ،

ماما ترـضح  نوچ  دیئامن . تقو  نیا  ظفح  هک  دـیاب  دومرف  مالـسا  لهأ  يارب  دابع  ریخـست  دالب و  حـتف  باوبألا  حـّتفم  دناهتـشادرب و  نایم 
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دیمایتلا و بذک  مالک  نیاب  لئاق  امـش  هک  اریز  تسا  دراو  امـش  رب  ربخ  نیا  هَّللا  دـبع  ای  هک : دومرف  دـیناسر  رخآب  ربخ  نیا  ع )  ) رقاب دّـمحم 
ترـضح هاگنآ  تسا . كدنا  تفاسم  كوبت  ات  هنیدم  زا  هابتـشا و  الب  تسهار  زور  هاجنپ  زا  هدایز  تفاسم  دـنواهن  ات  هنیدـم  زا  هکنآ  لاح 

یبأ نب  یلع  يارب  رگید  ربخ  نآ  هنوگچ  سپ  دوب  دـهاوخ  ّرمتـسم  تباـب و  رمع  يارب  رگا  دـنواهن  ربـخ  هک : دومرف  ع )  ) رقاـب دّـمحم  ماـما 
تسا لوقنم  يورم و  نامیلس  نب  هَّللا  دبع  زا  و  دیفاستعا . هرباکم و  باحـصأ  هکلب  فاصنایب  امـش  نکیل  دشابن  ّرقتـسم  نّیعم و  ع )  ) بلاط

دنتفگیم یمجعأ  نامثع  ار  وا  هک  هرصب  لهأ  زا  یـصخش  نامز  نآ  رد  هک  مدوب  رـضاح  ع )  ) رقاب دّمحم  ماما  ترـضح  تمدخ  رد  نم  هک :
بابرأ لامک و  ملع و  بحاص  هک  یتعامج  هک  تسنانچ  يرـصب  نسح - ناـمگ  ص )  ) هَّللا لوسر  نب  اـی  تفگ : دـمآ و  ترـضح  نآ  دزن 

نآ نوطب  حیر  نتن و  زا  دنادرگ و  رادیاپ  ّرقتسم و  نارین  رد  ار  هفیاط  نآ  راّبج  مقتنم  ترضح  دنناشوپب  ار  دوخ  ملع  دنـشاب و  لاح  لضف و 
راکنایز کلاه و  يرصب  نسح  هک : دومرف  ع )  ) رفعج وبأ  ترضح  دندرگ . راّفغ  دزیا  ترـضح  هب  یناعتـسم  هتـشگ  يّذأتم  ران  لهأ  رارـشأ 

زا دوب و  هدرک  نایطبق  زا  دوخ  نامیا  نامتک  هک  دومن  نوعرف  لآ  نمؤم  حدـم  نوچیب  ترـضح  هک  اریز  تسا  راتفگ  نیاـب  لـئاق  رگا  تسا 
ج3، جاجتحالا ، دوب . ناهنپ  موتکم و  نآ  هشیمه  دـینادرگ  مالّـسلا  هیلع  حون  لـسّرلا  خیـشب  ثوعبم  ّلـج  ّزع و  ترـضح  ار  ملع  هک  يزور 

لاح ملع و  لیصحت  يارب  لامش  نیمیب و  دّدرت  يرصب  نسح  هک  دیاب  هک : دومرف  ع )  ) رقابلا دّمحم  رهاّظلا  نطابلا و  ماما  ترضح   248 ص :
انأ باب  هدارا  اجنآ  ظفل  زا  ع )  ) رفعج ابأ  ترـضح  هک  لمتحی  اجنآ . رگم  ددرگن  هتفای  ملع  هک  تسا  مسق  ملاـع  يادـخ  هب  هک  اریز  دـیامن 

نامدرم تنحم  هک  تفگ : هَّللا  ّیلو  نآ  هاگنآ  سپ  تسا . بایماک  لصاح و  باب  نآ  رد  لماک  ملع  اریز  هدرک  اـهباب  ّیلع  ملعلا و  هنیدـم -
رگا دنیامنیمن و  ماربا  لهج و  زا  ام  مالک  تباجا  میناوخیم  تیاده  داشراب و  ار  تعامج  نیا  رگا  هچ  تسنارگ  میظع و  رایـسب  رایـسب  ام  رب 

249 ص : ج3 ، جاجتحالا ، دنباییمن  تیاده  داشرا و  ام  ریغ  زا  میراذگیم  ار  ناشیا 

للم و لهأ  زا  رایسب  فانصأ  رب  هّینید  مولع  عاونأ  رد  مالّـسلا  هیلع  قداّصلا  دّمحم  نب  رفعج  هَّللا  دبع  یبأ  قئالخلا  ماما  جاجتحا  نایب  رد  رکذ 
راید ره  زا  تاناید 

هراشا

للم لهأ  زا  رایسب  فانصأ  رب  هّینید  مولع  عاونأ  رد  مالّـسلا  هیلع  قداّصلا  دّمحم  نب  رفعج  هَّللا  دبع  یبأ  قئالخلا  ماما  جاجتحا  نایب  رد  رکذ 
هیلع قداّصلا  دّمحم  نب  رفعج  هَّللا  دبع  یبأ  قئالخلا  ماما  ترـضح  تمدخب  قیدنز  هک  دنک  تیاور  مکحلا  نب  ماشه  راید  ره  زا  تاناید  و 

رب لیلد  دومرف : مالّـسلا  هیلع  هَّللا  دـبع  وبأ  تسا . مادـک  ملاع  عناص  رداق  دوجو  رب  عطاـق  لـیلد  هک  دومن  لاونم  نیدـب  لاؤس  هدـمآ  مالّـسلا 
هّیجراخ و تادوجوم  یقاب  نیمز و  نامـسآ و  هچنانچ  دـنکیم  عناص  تعنـص  رب  تلالد  هک  تسا  هنقتم  همکحم  ياهلعف  لیلج  عناص  دوجو 

عـضو نآب  ار  انب  نآ  هک  دوب  دهاوخ  یقاب  ار  نآ  هک  ینادیم  هّتبلا  یئامن  ربتعم  دیـشم  يانبب  رظن  وت  هاگ  ره  قیدنز  يا  دومن . داجیا  ار  هّینهذ 
: تفگ ع )  ) ماما تسا ؟ زیچ  هچ  نآ  تفگ : قیدـنز   250 ص : ج3 ، جاجتحالا ، یـشاب . هدیدن  ار  یقاب  نآ  وت  دنچ  ره  دومن  عونـصم  ّصاخ 

تسیزیچ متفگ  نم  هک  نآب  نک  نم  لوق  كردب  عوجر  داد . ناوتن  تبـسن  ءایـشأ  زا  ءیـش  چیهب  ار  وا  الـصأ  هک  اهزیچ  فالخب  تسیزیچ 
، تسین مسا  يو  تروص  مسج و  ءیـش  نآ  هکنآ  ّالا  تّیئیـش  تقیقحب  تسیزیچ  وا  هکنیا  تسا و  نمیهم  ترـضح  تاذ  تاـبثا  نم  بلطم 

ناصقن دیامنن و  ّلج  ّزع و  ترضح  كاردا  لقع  ماهوأ و  ددرگن و  سابتلا  ههبـشیب و  سان  ّنج و  سمخ  ّساوحب  كردم  سایق و  ّسحب 
مینادیم دوجوم  و  قولخم ، ار  نآ  دیآ  رد  مدرم  لقعب  مهوب و  هچ  ره  ام  تفگ : قیدنز  دریذپن . ّلحم  نامزب و  ّریغت  لجأ و  روهد و  یّـضقتب 

رمأ رگا  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  قداّصلا  رفعج  هَّللا  دبع  وبأ  ترـضح  دشاب ؟ هنوگچ  دوجوم  دـشابن  لقع  مهوب و  كردـم  هک  يزیچ  ّالا  و 
موهوم رمأ  رگم  مینک  داقتعا  هک  نآب  میتسین  رومأم  فّلکم و  هک  اریز  دوب  دهاوخ  عفترم  ام  زا  دـیحوت  هنیآ  ره  یئوگیم  وت  هک  دـشاب  نانچ 

تاذ تابثا  زا  تسا  راچان  ّدـب و  تسقولخم و ال  نآ  دـشاب  لّثمم  هک  ّساوحب  موهوم  ره  هک  میئوگیم  ام  هک  تسه  ردـقنآ  نکیل  ار  لّقعتم 
یفن هک  اریز  تسین  هار  یلاعت  بجاو  ترـضح  تاذـب  ار  یفن  هکنآ  یلّوا  تهج  دـشاب . همومذـم  تهج  ود  نیزا  جراـخ  هک  ءایـشأ  عناـص 
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بیکرت و نآ  رهاظ  هک  قولخم  تفـصب  هّبـشتم  هکنآ  هیناث  تهج  درادـن و  هار  ملاع  رداق  تاذ  رب  مد  چـیه  رد  مدـع  تسا و  مدـع  لاطبا و 
هک اریز  وا  يوسب  اهنآ  جایتحا  رارطـضا و  و  تاعونـصم ، عناـص و  دوجو  هطـساوب  عناـص  تاـبثا  زا  تسا  ّدـب  ـال  سپ  دـشابن . تسا  فیلأـت 

هباـشم و رگا  هچ  دوـب  دـهاوخن  زین  ناـشیا  لـثم  تسناـشیا و  ریغ  ناـشیا   251 ص : ج3 ، جاـجتحالا ، عناـص  و  دناتاعونـصم ، تادوجوم 
زا دعب  دندرگ  ثداح  هکنآ  زا  ددرگ  يراس  يراج و  ناقلخ  رب  هچنآ  رد  فیلأت و  بیکرت و  رهاظ  رد  ناشیا  هیبش  هنیآ  ره  دشاب  ناشدـننام 

ریـسفتب جایتحا  ار  ام  هک  هدوجوم  لاوحأ  یقاب  رد  و  دوب . دهاوخ  فعـضب  تّوق  زا  یهایـس و  زا  یگرزبب و  یکچوک  زا  ناشیا  لقن  مدـع و 
هک دـیدومن  فیـصوت  فیرعت و  ّدـحب  ار  وا  امـش  سپ  تفگ : لئاس  دوب . دـهاوخ  هباشم  زین  تسین  اهنآ  دوجو  تابث و  هطـساوب  اـهزیچ  نآ 

نایم هک  اریز  مدرک  وا  تابثا  نکیل  مدرکن ، وا  ّدح  نم  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  هَّللا  دبع  وبأ  ترـضح  دیدومرف . وا  دوجو  تابثا  ّدح  نادـب 
هَّللا دبع  وبأ  تسا ؟ ینعم  هچب  لومحم  يوَتْـسا  ِشْرَْعلا  یَلَع  ُنمْحَّرلا  یلاعت  يادخ  لوق  سپ  تفگ : لئاس  تسین . رگید  هلزنم  تابثا  یفن و 

شرع و رب  یلوتـسم  هکنآ  ینعمب  ینکیم  دوخ  سدقأ  سفن  فصو  فیرعت  نیا  هب  سایقم  دحاو  هک : دومرف  ع )  ) قداّصلا دّـمحم  نب  رفعج 
ام نکیل  دـشاب  الع  ّزع و  دزیا  يوحف  ای  لماح  ات  یلاعت  کلم  ناکم  ّلحم و  شرع  هکنآ  هن  تسین  شرف  ناـکمب و  جاـتحم  قلخ و  زا  ادـج 

ِتاوامَّسلا ُهُّیِسْرُک  َعِسَو  نایب  ریسفت و  باب  رد  ام  هچنآ  هکنآ  مالک  هصالخ  تسا . شرع  کسمم  لماح  لماک  ینغ  ترـضح  هک : میئوگیم 
میدومن و میتساوخ  هچنآ  تابثا  یسرک  شرع و  زا  ام  سپ  تسا  نایع  روکذم و  نایب  ینعم و  نامه  زین  ناکم  نیا  رد  مینک  رکذ  َضْرَْألا  َو 
252 ص : ج3 ، جاجتحالا ، رقتفم  ای  ناکمب  جاتحم  ّلج  ّزع و  اـی  يواـح  اـی  ناحبـس  رداـق  لـماح  یـسرک  اـی  شرع  هک  نآ  زا  میدرک  یفن 

لئاـس دـناناسحالا . دوجلا و  يذ  بهاو  يوسب  رقتفم  جاـتحم و  ناـقلخ  یماـمت  هکلب  دوب  ناـشیا  ریغ  اـی  ّناـج  سنا و  زا  دوخ  قلخ  يوسب 
فک هکنآ  نایم  تسا  قرف  هچ  سپ  دـشاب . هزادـنا  کیب  يواسم و  امـس  ضرأ و  رد  یلعلا  ّبر  يـالیتسا  هاـگ  ره  هَّللا  دـبع  اـبأ  اـی  تفگ :

ملع و امس  ضرأ و  رد  هک : دومرف  مالّسلا  هیلع  هَّللا  دبع  وبأ  ترضح  دشاب ؟ اربغ  وحنب  ضفخنم  ای  امس  فرطب  عوفرم  اعد  تقو  رد  اهتـسد 
يوسب ناشیا  يدایا  عفرب  ّلحم  ناـکم و  ره  داـبع  اـیلوأ و  رمأ  ّلـج  ّزع و  يادـخ  نکیل  تسیواـسم  ههبـشیب  تّزعلا  ّبر  تردـق  هطاـحا و 
تابثا ام  قیدنز  يا  دنادرگ  ناقلخ  قزر  ندعم  ار  ناکم  نآ  ناّنم  رداق  هکنآ  هطساوب  دومن  نمحّرلا  میحر  ترـضح  شرع  بناجب  نامـسآ 

- دیأ اوعفرا  دومرف : هک  لسّرلا  متاخ  ّیبن  لوق  لثم  دنانآ  تبثم  کی  ره  نامّزلا  رخآ  لوسر  ثیداحأ  رابخأ و  نآرق و  هچنانچ  میدومن  نآ 
ماما نآب  قیدنز  نآ  هک  لاؤس  هلمج  زا  و  تسا . وا  ترضح  يوس  هب  عمجم  ار  تّما  قرف  یمامت  هطـساو  نیمه  هب  ّلج و  ّزع و  هَّللا  یلا  مکی 
هَّللا دـبع  وبأ  قئالخلا  ماما  ترـضح  دـشاب ؟ یکی  زا  هدایز  ملاع  عناص  هک  دـشابن  زیاج  ارچ  هک : تسنآ  یکی  زین  دومن  لابقا  تداعـس و  اـب 

تـسین نآ  زا  یلاخ  لاح  دشابن  ات  ود  ارچ  یلاعت  يادخ  یئوگیم  هکنآ  باب  رد  وت  لوق  هک  نادب  هک : دومرف  ع )  ) قداّصلا دّـمحم  نب  رفعج 
ناشیا کی  ره  ارچ  دنـشاب  يوق  ود  ره  رگا  سپ  تسا . فیعـض  رگید  يوق و  یکی  ای  دنافیعـض  ود  ره  ای  دنايوق  میدق و  ود  ره  نآ  هک 
ناشیا زا  یکی  هک  تسنانچ  وت  نامگ  معز و  رگا  ددرگن . ّتیبوبر  ّتیهولا و  رد  درفنم   253 ص : ج3 ، جاجتحالا ، هدرک  دوخ  بحاص  عفد 

زا نیقیب  رهاظ  زجاع  نآ  تسا و  یکی  ناحبـس  رداق  ّيوق  نامه  ناّنم  يادـخ  هک  دـش  تباـث  سپ  تسا  ناوتاـن  و  فیعـض ، يرگید  يوق و 
ره رد  رگید  کی  اب  دـنقفّتم  ود  ره  نآ  تسین  نآ  زا  یلاخ  لاـح  تسا  ود  يادـخ  هک  یئوگ  رگا  و  تسا . ینیع  دـحاو  ترـضح  ناگدـنب 

ار قیالخ  ام  نوچ  تسا و  مدآ  ینب  لاوحأ  ماـظتنا  مدـع  ملاـع و  ماـظن  داـسف  یعدتـسم  عون  ود  ره  نیا  تهج و  ره  رد  دـنقّرفتم  اـی  تهج 
رمأ و تّحص  رب  دراد  تلالد  اهنیا  مینیبیم  يرّرقم  رّدقم  قفو  رب  رمق  سمش و  راهن و  لیل و  فالتخا  مئتلم و  يراج و  ار  كالفأ  مظتنم و 

رفعج ماما  تمدـخب  ءاجوعلا  یبأ  نبا  هک  تسیورم  مکحلا  نب  ماشه  زا  و  تسا . ریـصب  دـحاو  ریدـم  هکنآ  رب  ریدـقتب  رمأ  فـالتئا  ریبدـت و 
. متسین عونصم  نم  تفگ : ءاجوعلا  یبأ  نبا  یعونصم ؟ وت  ایآ  ءاجوعلا  یبأ  نب  ای  هک : دومرف  ترضح  نآ  دش  رضاح  مالّـسلا  هیلع  قداّصلا 
اپ باوج  ءاجوعلا  یبأ  نبا  يدوب ؟ هنوگچ  سپ  یعونصم  رگا  یتسیچ و  سپ  یتسین  عونصم  رگا  تفگ : مالّسلا  هیلع  هَّللا  دبع  وبأ  ترضح 

. تشادرب دوخ  هار  تساخرب و  سلجم  زا  تشادن  اج  رب 

[ یناصید رکاش  وبا  رب  قداص ع  ماما  جاجتحا  ]
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دبع وبأ  دوبعم  دزیا  ّیلو  ترـضح  دزنب  دوب  قیدـنز  هک  یناصیّدـلا  رکاش  وبأ  هک  تسیورم  یناصید ] رکاش  وبا  رب  قداص ع  ماـما  جاـجتحا  ]
نم دوبعم  رب  تیاده  تلالد و  ارم  ع )  ) رفعج هَّللا  دبع  ابأ  ای  تفگ : دش و  رـضاح  دودولا  کلملا  مالـس  هیلع  قداّصلا  دّـمحم  نب  رفعج  هَّللا 

مخت تشگ و  رـضاح  اجنآ  رد  کچوک  رـسپ  لاح  نامه  رد  تفگ : قیدـنزب  ع )  ) رفعج ماـما  ترـضح   254 ص : ج3 ، جاجتحالا ، یئامن .
غرم مخت  رورـس  نآ  رمأ  بجومب  رـسپ  هد . نمب  مخت  نیا  رـسپ  يا  تفگ : هّمالا  ماما  ترـضح  درکیم  يزاب  نآـب  هک  تشاد  تسد  رد  غرم 

رد تسظیلغ و  دلج  ار  وا  هک  ردیب  تسا  ياهعلق  نیا  یناصید  ای  هک : دومرف  ع )  ) هَّللا دـبع  وبأ  ترـضح  دومن . رـشب  ّنج و  ماما  نآ  میلـست 
هتخادگ يالط  هن  هک  هدش  بآ  هرقن  هتخادگ و  يالط  قیقر  دلج  تحت  رد  راومه و  کیراب و  تیاغ  هب  تسا  رگید  دلج  ظیلغ  دلج  تحت 

نوریب وا  زا  حلصم  جراخ  چیه  تسا  دوخ  لاح  رب  هضیب  نیا  ددرگ و  جوزمم  هتخادگ  يالطب  هدش  بآ  هرقن  هن  طولخم و  دش  بآ  هرقن  هب 
يارب قولخم  هضیب  نیا  هک  ینادیمن  دهد و  نآ  داسف  زا  ربخ  ات  دش  دناوتن  نیا  لخاد  دـسفم  چـیه  دـهد و  وا  لاح  حالـص  زا  ربخ  ات  دـیاین 

يّربدـم دـجوم  چـیه  نیا  يارب  دـهاوخیم و  يریدـم  هضیب  عون  نیا  ایآ  سواـط . ناولأ  دـننام  دـمآ  دـهاوخ  نوریب  وا  زا  یثنا  اـی  تسا  رکذ 
ّنأ دهشأ  هل و  کیرش  هدحو ال  هَّللا  ّالا  هلا  نأ ال  دهشأ  تفگ  هاگنآ  سپ  تخادنا  شیپ  رد  رـس  یناصید  یتّدم  هک  دیوگ : يوار  ینیبیم ؟

داقتعا زا  متـشگ و  مدق  تباث  هدـیقع  نیاب  هَّللا  لوسر  نبا  ای  نم  هقلخ و  یلع  هَّللا  نم  ۀّـجح  ماما و  ّکنأ  دهـشأ  هلوسر و  هدـبع و  ادّـمحم 
. متشذگ رد  متشاد  هک  دساف 

[ هللا ءامسا  ینعم  رد  مکحلا  نب  ماشه  رب  قداص ع  ماما  جاجتحا  ]

زا يزور  نم  هک : تسا  يورم  لوـقنم و  مـکحلا  نـب  ماـشه  زا  زین  و  هللا ] ءامـسا  ینعم  رد  مـکحلا  نـب  ماـشه  رب  قداـص ع  ماـما  جاـجتحا  ]
؟ تسا ّقتشم  هچ  زا  هَّللا  هک : متفگ  هدومن  لاؤس  نآ  قاقتشا  ّلج و  ّزع و  ّقح  ءامـسأ  تقیقح  زا  یلاعت  هَّللا  مالـس  هیلع  رفعج  ماما  ترـضح 

یّمسم ریغ  مسا  تسهولأم و  یـضتقم  نآ  هک  اریز  تسا ، هلو  هلا و  زا  ّقتـشم  هَّللا  ماشه  ای  تفگ : ترـضح  نآ   255 ص : ج3 ، جاجتحالا ،
رفاک رتبأ  دباع  نآ  هک  یتسردب  یّمـسم  ینعم و  نودب  دـنک  مسا  یگدـنب  هک  یـسک  سپ  رگید ، مان  بحاص  تسا و  رگید  مان  ینعی  تسا 

هک اریز  تسا  رفاک  زین  وا  دیامن  ود  ره  ینعم  مسا و  تدابع  یگدـنب و  هکنآ  و  دـیناسرن . میدـقتب  زیچ  یگدـنب  تدابع و  الـصأ  وا  تسا و 
؟ ماشه ای  يدیمهف  ایآ  تسا . دیمح  دزیا  یگدنب  دـیحوت و  نآ  سپ  دـیامن  مسا  نودـب  ینعم  تدابع  هکنآ  و  دروآ . ياجب  زیچ  ود  تدابع 
زا ات  نم  يارب  نک  هدایز  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  نبا  ای  تفگ : مامت  لاجعتـسا  يور  زا  ماشه  لاح  نآ  رد  هک : دیوگ  يوار 

: هک دومرف  لاعتملا  کلملا  مالس  هیلع  هَّللا  دبع  وبأ  ترضح  لاح  نآ  رد  ددرگ . لصاح  یلاعت  دزیا  لاحب  مامت  تفرعم  ارم  امـش  هّجوت  نمی 
ههلآ دّدعت  سپ  دنشاب  هَّللا  ءامـسأ  نیا  زا  مسا  ره  هنیآ  ره  دنـشاب  لخاد  ود  ره  رگا  یّمـسم  مسا و  سپ  تسا  مان  هن  دون و  ار  یلاعت  يادخ 
ماشه ای  تسا . ماّلع  دـحاو  تاذ  ریغ  مامّتلاب  ءامـسأ  نیا  سپ  دراد ، تّزعلا  ّبر  تاذ  رب  تلالد  هک  تسا  ینعم  یلاعت  هَّللا  نکیل  دـیآ  مزـال 

عفد و نآب  یناوت  هک  يدیمهف  ماشه . ای  يدـیمهف  ایآ  تسا . قرحم  مسا  ران  و  سوبلم ، مسا  بوث  بورـشم و  مسا  بآ  و  لوکأم ، مسا  زبخ 
ای یلب  متفگ : یئامن ؟ دندرک  ادیپ  کیرـش  ّلج  ّزع و  يادـخ  يارب   256 ص : ج3 ، جاجتحالا ، هک  تعامج  نآ  ام و  يادـعأ  مـالک  يرود 

ماشه کتّبث . هب و  هَّللا  کعفن  هک  دومن  ناشیا  نادـناخ  ناّبحم  نیرتمک  نیا  ّقح  رد  اـعد  ناـمز  نآ  رد  ترـضح  نآ  ص .)  ) هَّللا لوسر  نبا 
رد ار  يدحأ  چـیه  مدـمآ  نوریب  ماقمیلاع  سلجم  نآ  زا  هدومن  عامتـسا  مانألا  ماما  نآ  زا  مالک  نیا  هک  يزور  نآ  زا  نم  هَّللا  هک و  دومرف :

. دوبن قّوفت  رهقب و  یتدایز  نم  رب  قلاخ  دزیا  دیحوت  ملع 

[ قیدنز کلملا  دبع  رب  قداص ع  ماما  جاجتحا  ]

: هک دیـسر  وا  هب  دوب  رـصمب  قیدـنز  هک  تسا  لوقنم  يورم و  مکحلا  نب  ماشه  زا  زین  و  قیدـنز ] کلملا  دـبع  رب  قداص ع  ماـما  جاـجتحا  ]
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نیا عامتسا  زا  دعب  رصبیب  قیدنز  نآ  تسا . لامک  تفرعم و  لماح  ملع و  بحاص  لاعتملا  کلملا  هَّللا  مالـس  هیلع  هَّللا  دبع  یبأ  ترـضح 
یف تسا  هّکم  رد  ترضح  نآ  هک  دنتفگ : واب  دمآ  هنیدمب  نوچ  دیدرگ . رشبلا  دّیس  هنیدم  هناور  رورس  نآ  هب  هرظانم  هطساوب  رـصم  زا  ربخ 
ماما هک  یماگنه  رد  قیدـنز  مدوب  مالـسلا  هیلع  هَّللا  دـبع  یبأ  ترـضح  تمدـخ  رد  نم  نامز  نآ  رد  ار  اضق  دـش  هّکم  هناور  قیدـنز  روفلا 

؟ تسیچ وت  مان  تفگ  ع )  ) هَّللا دبع  وبا  ترـضح  درک . مالـس  هدمآ  دوب  لوغـشم  مارحلا  هَّللا  تیب  فاوط  رد  ع )  ) قداّصلا دّـمحم  نب  رفعج 
هدنب وت  هک  تسا  کلم  مادـک  تفگ : ع )  ) ماما هَّللا  دـبع  وبأ  تفگ : تسا ؟ مادـک  وت  تینک  هک : دومرف  ترـضح  نآ  کلملا . دـبع  تفگ :

، تسنامسآ يادخ  هدنب  ایآ  وا  هک  دوخ  رـسپ  زا  ارم  هد  ربخ  نیمز و  كولم  زا  ای   257 ص : ج3 ، جاجتحالا ، تسنامسآ  كولم  زا  ایآ  ینآ 
نوچ دوب . ناریح  باوج و  رد  تکاس  نانچمه  قیدنز  يوگب ، تفگ : هَّللا  دبع  وبأ  ترـضح  تشگ . تکاس  قیدنز  نیمز ؟ يادخ  هدـنب  ای 

فاوط زا  ع )  ) هَّللا دبع  یبأ  ترضح  نوچ  يآ . نم  کیدزنب  متشگ  غراف  فاوط  زا  نم  هک  یتقو  تفگ : دید  تکاس  ار  وا  نوچیب  ّیلو  نآ 
عمج ربکأ  دزیا  ّیلو  نآ  دزن  رد  ناّبحم  یضعب  اب  ام  تسشنب و  ترضح  نآ  يور  شیپ  دش و  رضاح  رورس  نآ  تمدخ  هب  قیدنز  دش  غراف 

ترضح یلب  تفگ : تسا ؟ قوف  تحت و  ار  نیمز  نیا  هک  ینادیم  ایآ  تفگ : دروآ و  قیدنز  بناجب  يور  مالّسلا  هیلع  هَّللا  دبع  وبأ  میدش .
نیا تحت  هک  ینادـیم  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  هَّللا  دـبع  وبأ  هن  تفگ : هن ؟ اـی  يدـش  نیمز  نیا  تحت  لـخاد  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  ماـما 

ّنظ تفگ : مالّـسلا  هیلع  هَّللا  دـبع  وبأ  نمتؤملا  ماما  دـشابن . زیچ  چـیه  نیمز  تحت  رد  هک  تسنآ  نم  نامگ  اّما  هن  تفگ : قیدـنز  تسیچ ؟
دومرف ّناجلا  سنألا و  ماـما  نآ  نآ  زا  دـعب   258 ص : ج3 ، جاجتحالا ، دـشابن . نّقیتم  نّیعم و  رمأ  نآ  هک  یماداـم  تسا  نّیب  رهاـظ و  زجع 

ماما هن  تفگ : تسا ؟ زیچ  هچ  نامسآ  رد  ینادیم  ایآ  هک : دومرف  ع )  ) ترـضح هن  تفگ : يدومن ؟ نامـسآب  جورع  دوعـص و  نالف  يا  هک :
ترضح هن  تفگ : يدومن ؟ نایع  هدیدب  ناکم  ود  نآ  ءارو  ام  رد  رظن  يدیـسر و  برغم  قرـشمب و  ایآ  دیـسرپ  قیدنز  نآ  زا  ع )  ) قئالخلا

لوزن ضرـألا  تحتب  يدـیدن و  ار  برغم  يدیـسرن و  قرـشمب  هک  وت  زا  تسا  بّجعت  رایـسب  رایـسب  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  هَّللا  دـبع  وـبأ 
يرکنم اذه  عم  تسا  زیچ  هچ  برغم  قرـشم و  تقلخ - رد  هک  ینادب  ات  یتشذـگن  اجنآب  يدومرفن و  جورع  دوعـص و  نامـسآب  يدومنن و 

امب يدحأ  چیه  امش  زا  ریغ  هَّللا  دبع  ابأ  ای  تفگ : قیدنز  دنادن ؟ دسانشن و  هک  ار  يزیچ  ددرگیم  رکنم  لقاع  چیه  ایآ  تسا  اهنآ  رد  هچنآب 
هیلع هَّللا  دـبع  وبأ  ترـضح  دینـشن . مالک  نیا  اناد  ملاع  چـیه  زا  امـش  تاکربلا  ضیاف  تاذ  زا  زج  ماهعماس  دـیدرگن و  نخـس  نیاـب  مّلکتم 
دیهد ربخ  امـش  هچنآ  هکلب  دشاب  هک  تسا  دیما  تفگ : قیدنز  دشابن . ّلعل  دشاب و  هک  تسا  دـیما  ایآ  هک  یّکـش  رد  وت  هک : دومرف  مالّـسلا 

رب  259 ص : ج3 ، جاجتحالا ، ار  وا  زگره  دشابن  ملع  ار  وا  هکنآ  درم  يا  تفگ : ع )  ) هَّللا دبع  وبأ  سپ  تسین . دیدپ  رهاظ و  نآ  رد  فالخ 
كرد يور  زا  مالک  نیا  رـصم  لهأ  ردارب  يا  تسین . لقع  تسارف و  يور  زا  تّجح  لماک  ملاـع  رب  ار  لـهاج  اـضیأ  دوبن و  تّجح  ملاـع 

هکلب دنتـسین  مادتـسم  یقاب و  مادم  دـنیامنیم و  رگید  رد  جالیا  کی  ره  راهن  لیل و  باتهام و  باتفآ و  هک  ینیبیمن  ایآ  مهفب ، نم  زا  مامت 
ره و  دنرذگرد ، نآ  زا  دنناوت  هک  تسین  ناکم  يوأم و  ار  ناشیا  هک  دنّرطضم  زور  بش و  هک  تسهاگ  دنیآیم و  دنوریم و  اهنآ  کی  ره 

دوخ تاعاس  یّضقت  زا  رتشیب  هک  دنتشادیم  تردق  ناشیا  کی  ره  رگا  سپ  دندرگ . راکـشآ  رهاظ و  دوخ  تقو  ریغ  رد  راهن  لیل و  زا  کی 
ترضح رمأ  هب  دنّرطضم  همه  ددرگن  بش  زور  دوشن و  زور  بش و  ارچ  دنشابن  ّرطضم  ریغ  رگا  زین  دندرکیمن و  تعجارم  دنتفریم و  دنورب 

رثأ زا  نیا  تسنانچ  ناشیا  نامگ  دنتسناد و  دوخ  بهذم  ار  نآ  مدرم  هچنآ  یتسردب  رـصم  لهأ  ردارب  ای  هَّللا  و  نوکـس . ریـس و  رد  نوچیب 
عوفرم و نامسآ  هک  ینیبیمن  ایآ  دربیمن . ار  ناشیا  ارچ  سپ  دنک  ّدر  رگا  دنکن و  ّدر  ار  ناشیا  ارچ  سپ  دربب  ار  ناشیا  رگا  سپ  تسا  رهد 

ترـضح نیا  نآ و  ّربدم  قلاخ و  نیقیب  ههبـشیب  نیکم  ناکم و  ود  نیا  ظفاح  نیمز و  نامـسآ و  کسمم  هک  تسعوضوم  نکاس و  نیمز 
كرابت یلاعت و  دزیا  ّیلو  كرابم  تسد  رب  دومن  عامتـسا  ّناجلا  سنـالا و  ماـما  نآ  زا  نانخـس  نیا  قیدـنز  نآ  نوچ  تسا . نیملاـعلا  ّبر 

دوخ ماـقم  لزنمب و  ار  وا  تفگ : درپس و  ماـشه  هب  ار  مالـسالا  دـیدج  نآ  ع )  ) قداّـصلا رفعج  ماـما  ترـضح  ماـگنه  نآ  رد  دروآ . ناـمیا 
260 ص : ج3 ، جاجتحالا ، وا  لاوحأ  زا  مادم  يامن و  مانألا  دّیـس  ماکحأ  ناکرأ  میهفت  مالـسا و  عیارـش  بادآ  میلعت  هداد  مارآ  نکـسم و 

. يامرف مالعتسا 
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[ ءاجوعلا یبا  نبا  رب  قداص ع  ماما  جاجتحا  ]

نادرگاش هذـمالت و  زا  ءاجوعلا  یبأ  نبا  هک  تسیورم  هنع  هَّللا  یـضر  سنوی  نب  یـسیع  زا  و  ءاجوعلا ] یبا  نبا  رب  قداص ع  ماما  جاـجتحا  ]
لخاد يدومن و  داتسا  بحاص و  بهذم  كرت  هک  تفگ : واب  یسک  دیدرگ  دیدس  ریغ  قیرطب  فرحنم  دیحوت  قیرط  زا  دوب  يرـصب  نسح 

رد دوب  یّمسم  اب  ردپ  مسا  نوچ  هک  ءاجوعلا  یبأ  نبا  تسین  همیقتسم  تقیرط  تعیرش و  هویش  تقیقح و  لصأ و  ار  نآ  هک  یتشگ  بهذم 
نامگ ارم  تسا  ربجب  لیاق  هاگ  ردـقب و  لیاق  هاگ  تسا  لوق  رد  طلخم  نم  بحاـص  تفگ : بهاو  دزیا  نید  رد  یجک  بهذـم و  جاـجوعا 

وا رب  هک  یـسک  نآ  راکنا  دّدرت و  لاح  نامهب  ءاجوعلا  یبأ  نبا  دوبن . دشاب  میاق  نآ  رب  میاد  هک  بهذم  دـقتعم  يرـصب  نسح  هک  تسنانچ 
. ناشیا نانج  ریمض و  داسف  ناسل و  ثبخ  هطـساوب  دندوب  هرکتـسم  ار  وا  تلئاسم  تسلاجم و  املع  اّما  دش  همّظعم  هّکم  لخاد  دیامن  تّجح 

نآ رد  اج  رب  اپ  رضاح و  يرولا  ماما  نآ  تارظن  زا  تعامج  هک  ترـضح  نآ  سلجم  رد  دمآ و  ع )  ) هَّللا دبع  ابأ  ترـضح  تمدخب  يزور 
ّلحم نآ  دنـشاب  لضافأ  نایعأ و  ناکم  نآ  رد  هک  لفاحم  سلاجم و  یتسردب  ع )  ) هَّللا دـبع  اب  ای  تفگ : تسـشن و  دـندوب - يوأم  ناکم و 
طبـض نآ  ناجیه  ماگنه  رد  هک  دیاب  دشاب  لاعـساب  هک  یـسک  ره  هک  تسا  راچان  دـبال و  سپ  تسا  تجاح  بلاطم و  نایب  ياج  تناما و 
دـشاب نآ  ضرع  ّلـحم  هک  ياـج  رد  دـشاب  هتـشاد  رطاـخ  رد  بلطم  اـی  لاؤس  نوچ  هک  تسنآ  زا  هیاـنک  نیا  دـنک و  لاعـس  دـنکن و  دوخ 

عون ره  هک : دومرف  مالّسلا  هیلع  هَّللا  دبع  وبأ  ترـضح   261 ص : ج3 ، جاجتحالا ، تسه ؟ لاؤس  مالک و  رد  نذا  ارم  اـیآ  دـنادرگ  ضورعم 
دیرب و رجح  نیاب  هانپ  دـیبوک و  دوخ  ياپب  ار  هناتـسآ  رد  نیا  امـش  دـنچب  ات  تفگ : ءاجوعلا  یبأ  نبا  يامن . نایب  یهاوخ  هک  لاؤس  مالک و 

يور زا  ریبدت  رکفب و  باب  نیا  رد  هک  ره  دیئامنیم  رّفنم  رتش  لاثم  رب  هورم  افص و  نایم  رد  هلوره  رجآ و  كاخب و  عوفرم  هناخ  نیا  تدابع 
درم و نیا  رـس  هک  هَّللا  دبع  ابأ  ای  تسین . ربخم  ياناد  و  رظن ، بحاص  میکح  نآ  سّـسؤم  هک  تسا  لعف  نیا  هک  دـنادیم  دـنک  ّرقتـسم  لقع 

تسا امش  مارک  ماظع  يابآ  زا  ماهم  نیا  ساسا  اعطق  هک  اریز  تسنآ  سّـسؤم  تردپ  یناشیا و  ملعأ  تعامج و  نیا  گرزب  ینعی  نآ  مانس 
کیرات ار  وا  لد  دنادرگ و  هارمگ  ّلاض و  ار  وا  الع  ّزع و  ّقح  ترضح  هک  ار  یسک  دومرف : مالّسلا  هیلع  هَّللا  دبع  وبأ  ترـضح  يامن . نایب 

ّیلو ناطیـش  دیامنن و  قلاخ  دزیا  تعاطا  دادعتـسا  الـصأ  وا  دیامن و  قفاومان  تیاغب  قیالان  نآ  رظن  رد  ّقح  رمأ  دزاس  هلا  تمحر  زا  رود  و 
یمامت زا  دابعلا  قاّلخ  ترـضح  هک  تسیاهناخ  نیا  دنادرگن  ریخ  ردـصم  ار  وا  دـنادرگ و  دراو  تکاله  ماقم  رد  ار  وا  ددرگ و  سکان  نآ 

نیا ترایز  میظعت و  رب  صیرحت  ناکم و  نآب  نایتا  رد  ناحتما  رایتخا و  دوخ - تعاطب  ار  ناـشیا  دومن و  هناـخ  نیا  تداـبع  بلط  ناگدـنب 
نمیهم ترـضح  نارفغب  يّدؤم  قیرط  ناوضر و  تعـس  و  ناگدنرازگزامن ، هلبق  لوسر و  ءایبنأ  لحم  ار  هناخ  نیا  دومرف و  ناکمیلاع  نمأم 

ضبق و ّلحم  نیا  قلخ  لاّعف  قلاخ  تسا  لاعتم  دزیا  لالج  تمظع و  عمتجم  لامک  راوتـسا  رب  بوصنم  ناینب  نیا  هک  اریز  دینادرگ  ناحبس 
راوازس و ربکأ  يادخ  ینعی  روص  حاورأ و  یـشنم  سپ  دومن ، لاس  رازه   262 ص : ج3 ، جاجتحالا ، ود  هب  نیمز  ندینارتسگ  زا  شیپ  لابقا 

اّما يدرک  یلاعت  هَّللا  ترضح  رکذ  تفگ : ءاجوعلا  یبأ  نبا  دیامن . رجز  یهن و  ای  رمأ  نآب  ار  رشب  کی  ره  هچنآ  رد  تسا  تعاطا  روخ  رد 
اب هک  دوب  بیاغ  كرابت  یلاعت و  دزیا  هنوگچ  کلیو  تفگ : مالّـسلا  هیلع  هَّللا  دـبع  وبأ  ترـضح  يدومن . بیاـغ  رب  وا  تاذ  لولح  لوزن و 

ناشیا صاخشأ  دینـش و  دنتفگ  هچنآ  تسا  دیرولا  لبح  زا  برقأ  دوخ  ناگدنب  هب  دیجم  رداق  ترـضح  تسا و  دهاش  رـضاح و  دوخ  قلخ 
هاگ ره  هَّللا  دبع  ابا  ای  تسناکم  همه  رد  ناّنم  يادخ  سپ  تفگ : ءاجوعلا  یبأ  نبا  تسناهن . راکـشآ و  رد  ناشیا  رارـسأب  ملاع  هچ  دـید  ار 

سپ دـشاب  نیمز  رد  نیملاعلا  ّبر  رگا  دوب و  دـناوت  نیکم  نیمز  رد  نوچیب  ترـضح - نوچ  نامز  نآ  رد  دـشاب  نامـسآ  رد  یلاعت  بجاو 
تفـص نآ  يدرک  نآ  نایب  فیـصوت و  هچنآ  هک  یتسردب  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  هَّللا  دـبع  وبأ  ترـضح  دوب ؟ دـناوت  نامـسآ  رد  هنوگچ 

وا تسا و  لغتـشم  یلاخ و  وا  زا  لّوأ  ناکم  ددرگ  رگید  ّلحم  ناکمب و  لقتنم  ناکم  زا  نوچ  قولخم  هک  اریز  قلاخ  تفـص  هن  تسقولخم 
یلاخ وا  زا  ناکم  چیه  نایّدلا  کلم  نأّشلا  میظع  يادـخ  اّماف  تسین . لّوأ  ناکم  هثداح  روما  ربخم  علّطم و  هدـمآ  اجنآب  هک  یناث  ناکم  رد 

. تسا يواسم  همهب  یلاعت  دزیا  ترضح  تاذ  هکلب  تسین  رگید  ناکم  زا  برقأ  ناکم  چیهب  زین  تسین و  يوحم  لغتشم و  ناکم  چیهب  وا  و 
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ّبر باسح  روشن و  ثعب و  هب  لـیاق  دوب و  قیدـنز  هک  ءاـجوعلا  یبأ  نباـب  مالّـسلا  هیلع  هَّللا  دـبع  یبأ  ترـضح  هک  هدـمآ  تیاور  رد  زین  و 
رـشحم رد  باتک  باسح و  رـشن و  ثعب و  ینعی  دشاب ، وت  لوق  قفو  رب  روشن  ثعب و  رگا   263 ص : ج3 ، جاـجتحالا ، هک  دومرف  دوبن  روفغ 

رـشن ثعب و  رمأ  رگا  تفای و  میهاوخ  تاّیربلا  قلاخ  باقع  باذـع و  زا  تاـجن  ود  ره  اـم  وت و  دـشابن  اـم  لوق  قفاوم  رمأ  نآ  دوشن و  عقاو 
هدمآ تیاور  رد  نینچمه  و  دوب . یهاوخ  راکنایز  رـساخ و  وت  راگتـسر و  یجان و  ام  سپ  دـشاب  ام  لوق  قفو  رب  هکلب  دـشابن  وت  لوق  قفاوم 

: هک دومرف  ع )  ) ترضح نآ  دومن . مالعتسا  لاؤس و  ملاعلا  ثودح  زا  ءانّثلا  ۀّیحّتلا و  هیلع  قداّصلا  رفعج  ماما  ترـضح  زا  ءاجوعلا  یبأ  نبا 
گرزب کچوک و  هاوخ  نآ  لثمب  ینک  ّمض  ار  زیچ  نآ  نوچ  هکنآ  ّالا  تسین  كرابت  یلاعت و  دزیا  تاـقولخم  زا  گرزب  کـچوک و  چـیه 

لولح و دـشاب  میدـق  رگا  تسنیا و  زا  داـبع  ثودـح  یلّوا و  تلاـح  زا  تسا  لاـقتنا  لاوز و  نیا  رد  ددرگ و  لّوا  زا  رتـگرزب  زیچ  نآ  هّتبلا 
زا هچ  ره  سپ  دریذـپن . دوجو  هک  تسا  وا  ددرگ و  دوجوم  هک  تسا  زیاـج  ریذـپ و  لولح  لاوز و  هچ  ره  هک  اریز  تسا  لاـحم  وا  رب  لاوز 

عمج زیچ  کی  رد  مدق  ثودح و  تفص  زگره  تسا و  مدق  رد  لخاد  دشاب  لزأ  رد  هچ  ره  تسا و  ثودح  رد  لخاد  ددرگ  دوجوم  مدع 
ود ره  تلاح و  ود  ره  نیا  رد  هک  نینامز  نیتلاح و  يارجا  رد - یـشاب  ملاع  هک  میرادنپ  نانچ  ار  امـش  تفگ : ءاجوعلا  یبأ  نبا  دوشن . مهب 
نآ ثودـح  رب  لالدتـسا  اجک  وت  يدوب  دوخ  رغـصب  یقاب  ءایـشأ  رگا  سپ  یئامن  ءایـشأ  ثودـح  رب  لالدتـسا  يدرک  رکذ  هچنآ  ره  ناـمز 

ام رگا  سپ  تسا  عوـضوم   264 ص : ج3 ، جاجتحالا ، ملاع  نیا  رب  نخـس  ار  ام  هک : دومرف  ع )  ) قداّـصلا رفعج  ماـما  ترـضح  يدومنیم ؟
نکل تسین  یلّوا  ناکم  ّلحم و  ریغ  رد  ام  عضو  اجنآب و  ام  عفر  زا  نآ  ثودـح  رب  لّوأ  ءیـش  چـیه  میدرگ  رگید  ملاـعب  عوضوم  عوفرم و 

يدروخ رغص و  تلاح  نامه  رب  ءایـشأ  هاگ  ره  هک  ام  میئوگیم  هچنانچ  یـشابن  مازلا  رب  رداق  وت  هک  ءیـش  ثدح  زا  منادرگ  باجم  ارت  نم 
زیچ نآ  ّمض  بیکرت و  زا  دـعب  هّتبلا  رگید  يزیچب  ار  يزیچ  دـننک  ّمض  هاگ  ره  هک  دوب  دـهاوخ  تباث  مه  وا  رد  هنیآ  ره  دنـشاب  میاد  یقاـب 
ّریغت هچنانچ  مدـق  تفـص  زا  زیچ  نآ  نتفر  نورب  يارب  تسا  ّمتأ  لیلد  ناـمه  زیچ  نآ  رب  ّریغت  زاوج  رد  دوب و  دـهاوخ  ّمض  لـبق  زا  رتگرزب 

. تسین نایع  رهاظ و  رگم  درخ  نآ  يارو  ار  وت  میرکلا  دبع  ای  تسا  ءیش  نآ  ثودح  مزلتسم  رگید  یلاحب  یلاح  زا  ءیش 

[ قیدنز رب  قداص ع  ماما  جاجتحا  ]

هک مدوب  رـضاح  ع )  ) رفعج هَّللا  دبع  یبأ  ترـضح  تمدـخ  رد  نم  هک  تسیورم  نایبظ  نب  سنوی  زا  و  قیدـنز ] رب  قداص ع  ماما  جاجتحا  ]
هیلع قداص  رفعج  ماما  ینیبیم ؟ نایع  هدـیدب  یگدـنب  تدابع و  ماگنه  رد  ار  ناّنم  دزیا  ترـضح  هک  تفگ  دـمآ و  رورـس  نآ  دزنب  يدرم 

يرولا ماما  نآ  زا  درم  نآ  تفگ : نایبظ  نب  سنوی  مرآ . ياجب  منیبیمن  ار  وا  هک  يزیچ  تدابع  نم  هک  دوب  دناوتیم  ایآ  هک : دومرف  مالّسلا 
دوشن نایع  هدهاشم  هب  راصبأ  كارداب  نامگ  ههبـشیب و  ناّنم  دزیا  ترـضح  هک : تفگ  ماما  يدـید ؟ هنوگچ  ار  یلاعت  يادـخ  هک  دیـسرپ 

ّساوحب یئرم  كردم و  كرابت  یلاعت و  رداق  ترضح  دنک  ناحبس  نمیهم  تیؤر  كاردا - نآ  رونب  نامیا و  قیاقحب  نانج  بولق و  نکیل 
، جاجتحالا تسا . سابتلا  هیبشت و  ریغب  فورعم  تاکربلا  ضیاـف  تاذ  هک  اریز  درک  ناوتن  ساـیق  تبـسن و  ساـن  ّنج و  زا  يدـحأ  چـیهب  و 
نایب و نینچ  ماّلع  بهاو  مالک  هیآ  ریـسفت  رد  ع )  ) ترـضح نآ  هک  دنک  تیاور  ع )  ) هَّللا دبع  یبأ  زا  نانـس  نب  هَّللا  دـبع  265 و  ص : ج3 ،

ْمُکِّبَر ْنِم  ُِرئاَصب  ْمُکَءاج  ْدَـق  ّلج : ّزع و  يادـخ  لوق  رد  ینیبیمن  ایآ  تسا . مهو  تطاحا  زا  ترابع  ُراـْصبَْألا  ُهُکِرْدـُت  ـال  هک : دومن  مـالعا 
ملع مهو و  تطاحا  زا  ترابع  ماّلع  دزیا  مالک  هیآ  ریـسفت  هک : دومرف  رفعج  ماما  ترـضح  ِهِسْفَِنلَف : َرَْـصبَأ  ْنَمَف  تسین . نویع  رئاـصب  ینعمب 
ْنَم َو  دید . دناوت - ار  وا  درک و  دناوت  ادیپ  تادوجوملا  قلاخ  ترـضح  تاذب  تراصب  یـسک  ره  هک  تسنآ  ینعمب  ملاع  رداق  تاذـب  تسا 

تـسا یئاناد  فوقو و  زا  تراـبع  تراـصب  هک  اریز  تسا ، مهو  تطاـحا  مدـع  زا  تراـبع  هکلب  تسین  نویع  یمع  ینعمب  زین  اـْهیَلَعَف  َیِمَع 
هب یئرم  هک  تسا  نآ  زا  مظعأ  ملاع  يادخ  و  تسا ، تابث  هب  ریصب  نالف  مهاردب و  ریصب  نالف  و  هقفب ، تسا  ریصب  ینالف  دنیوگیم  هچنانچ 

یکی دومن . ماهفتسا  مالعتسا و  رایسب  لیاسم  مالّسلا  هیلع  هَّللا  دبع  یبأ  ترضح  زا  هک  قیدنز  نیا  لاؤس  هلمج  زا  و  ددرگ . ملاع  لهأ  مشچ 
هَّللا دبع  یبأ  ترـضح  دنیامن ؟ نوچ  وا  یگدنب  تدابع و  دـننیبن  ار  یلاعت  بجاو  تاذ  هک  ایارب  ریاس  ع )  ) هَّللا دـبع  اب  ای  تفگ : هک  دوب  نآ 

( یناردنزام همجرت   ) زا 619جاجتحالا هحفص 437 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


نایع رهاظ و  تابثا  دنیامن - ناّنم  نمیهم  تاذ  تابثا  نآ  تناطف  لوقعب و  دننیب و  ار  وا  نامیا  رون  هب  ناقلخ  ياهلد  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع 
ملاع و لهأ  ماظتنا  بیکرت و  نسح  زا  دوش  هدـید  هچنآب  ددرگیم  راصبأ  یئرم  دـننک  ناـفرع  لـقع و  يور  زا  ناحبـس  رداـق  یتسه  ناـیب  و 
یگمه و نآ  تامکحم  بتک و  نآ و  تایآ  ّلج و  ّزع و  يادخ  لسر  نآ  زا  سپ  ملاوع . ماظن  فیلأت و  ماکحا   266 ص : ج3 ، جاجتحالا ،

لالجلا وذ  ترضح  تاذ  لالجا  تمظع و  تیؤر  رب  املع  تسا و  هّیربلا  قلاخ  ترـضح  دوجو  رب  هحیال  نیهارب  هحـضاو و  ّهلدا  نآ  یمامت 
یلعلا ّبر  ترضح  ایآ  تفگ : قیدنز  دندومرف  دوبعم  دزیا  دوجو  لالدتـسا  تامالع  راثآ و  زا  دندومن و  لاعتم  دزیا  تاذ  تیؤر  زا  راصتقا 
محرأ یگدـنب  تدابع و  دنـسانشب و  هدـید  ار  قلاخ  تاذ  قیالخ  ات  دـنادرگ  نایع  رهاظ و  ناـقلخ  رب  ار  دوخ  هکنآ  رب  تسین  اـناوت  رداـق و 

نآ تسا ؟ باوج  ار  لاحم  ایآ  تفگ : لاّعفلا  کلملا  مالـس  هیلع  قداّصلا  رفعج  ماـما  ترـضح  دـنیامن ؟ نیقی  قدـص و  يور  زا  نیمحاّرلا 
ماما ترـضح  ددرگ ؟ لّجـسم  رهاظ و  هنوگچ  ّلج  ّزع و  يادخ  تیؤر  نودـب  لسر  ءایبنأ و  تابثا  سپ  تفگ : لاقم  عامتـسا  زا  دـعب  ّلاض 
هَّللا يوس  ام  عیمج  زا  ام و  زا  تسیلاعتم  هک  عناـص  قلاـخ  ار  اـم  هک  میدومن  تاـبثا  نوچ  یتسردـب  هک : دومرف  ءاـنّثلا  ۀـّیّحتلا و  هیلع  يرولا 

وا دومن و  دنناوتن  نآ  هسمالم  هدهاشم و  ناقلخ  زا  يدحأ  چیه  تسین  زیاج  هک  تسا  میکح  لداع و  عناص  نآ  تسا و  ادیوه  نّیب و  یلاعت 
هّجاحم ناّنم و  بهاوب  ناقلخ  هّجاـحم  تسا و  عنتمم  لاـحم و  ناحبـس  دزیاـب  ترـشابم  زین  ار  ناگدـنب  ناـقلخ و  هب  تسلاـجم  ترـشابم و 

دابع قیالخ و  نایم  رد  ءایبنأ  لسر و  ینعی  ارفـس  ار  تّزعلا  ّبر  ترـضح  هک  تسا  تباث  ددرگن و  نایع  عقاو و  ناگدنب  هب  ناحبـس  نمیهم 
ءانف هلیـسو  نآ  كرت  ناشیا و  ياقب  ءانب  هچنآب  عفانم و  ناشیا و  حلاصم  رب  تلالد  ار  ناقلخ  هک  دنتـسه  قدص  ّقح و  جهنم  رب  قلاخ  دحاو 

ماگنه نآ  رد  دـنانایع و  تباث و  ناقلخ  رد  ناّنم  میلع  مکح  زا  نایهان  نارمآ و  سپ  دـنیامن ،  267 ص : ج3 ، جاجتحالا ، دوب  ناج  سنا و 
نیبّدؤم ءامکح  ناحبـس  نمیهم  ترـضح  ناگدیزگرب  نالوسر  ءایبنأ و  نایعأ  نآ  دنـشاب و  ناّربعم  ار  ناّید  رداق  ترـضح  هک  ددرگ  تباث 
لاوحأ رد  اذهل  دنراد  نامدرم  ریاس  اب  تکراشم  تقلخ  بیکرت و  رد  نوچ  تعامج  نیا  دناتّزعلا  ّبر  زا  لوسرم  ثوعبم و  هک  تمکحب 

هدـنز زا  دـهاوش  نیهارب و  لیالدـب و  تمکح  میلعت  بیدأت و  میلع  میکح  دزن  زا  نکیل  دنـشاب . ناقلخ  عیمج  اب  کیرـش  لاـعفأ  لوبق  رد  و 
نیمز تقو  چیه  رد  سپ  دنیامن . ایند  راد  رد  دابعلا  ّبر  ترـضح  مکح  هب  صوربم  داز و  ردام  روک  ندرک  حیحـص  ءاربا و  یتوم و  ندرک 

یمامت هدیدنـسپ  هک  وا  تلادـع  دـهز و  اب  دـنک  تلالد  لوسر  لاقم  قدـص  رب  هک  دوب  تلاح  ملع و  واب  هک  نیملاعلا  ّبر  تّجح  زا  یلاخ 
هک تسنانچ  معز  ار  ام  هک : دومرف  دومن  مارصنا  ماقم  نیاب  مالک  مالّسلا  هیلع  قداّصلا  رفعج  ماما  ترـضح  نوچ  دشابن . تسا  ّتلم  بابرأ 
ّلج ّزع و  ترـضح  لسر  باقعأ و  زا  ّالا  تسین  تّجح  نآ  ددرگن و  نیقیب  ههبـشیب  نیمحاّرلا  محرأ  تّجح  زا  یلاخ  نامز  چـیه  رد  نیمز 

نشور و تیاغ  هب  قیرط  مدآ  ینب  يارب  ناحبس  دزیا  ترـضح  هک  تسنآ  نیا  هجو  و  ءایبنأ . لسن  زا  رگم  داتـسرفن  ربمغیپ  زگره  یلاعت  دزیا 
ءایبنأ و جارخا  دومن و  رهاظ  ّبیط  رهاط  بسن  رـشبلا  وبأ  مدآ  لسن  زا  دـینادرگ و  نایع  رهاظ و  ناـیب  حوضو و  لاـمک  رد  جـهنم  نـالعا و 

حافس زا  دندش و  ّدلوتم  هیکاز  ماحرأ  هرهاط و  بالـصأ  زا  هک  لمع  لعف و  رد  صلاخ  رهوج  ّلج و  ّزع و  يادخ  توفـص  ناشیا  هک  لسر 
نآ یلاعت  دزیا  ترـضح  هک  اریز  دـناسورحم  ظوفحم و  باسنا  نآب  نتخیمآ   268 ص : ج3 ، جاجتحالا ، و  بوش ، زا  نوصم و  تیلهاـج 

نافرع ملع و  ناّزخ  ار  نایعأ  نیا  ناحبـس  رداق  ترـضح  هتـشاد و  ینازرا  فطل  ناسحا و  يور  زا  فرـش  تّزع و  هیلاـع  هجرد  ار  ۀـعامج 
ناـقلخ و یماـمت  رب  ربـکأ  يادـخ  تّجح  ّرـس و  عدوتـسم  یلعلا و  ّبر  بیغ  نیمأ  یلاـعت و  يادـخ  ملع  نزاـخ  هک  یـسک  سپ  دـینادرگ .

ّبر يایبنأ  لسن  زا  ّالا  تسین  تّما  يارب  تّجح  سپ  دوب . هنّسحم  هویش  هنسح و  تفـص  نیاب  فصّتم  هک  دیاب  دشاب  ناشیا  ناسل  نامجرت و 
واـب لوـسر  زا  ملع  نآ  هک  دـشاب  سک  نآ  دزن  رد  هک  تفرعم  ملع و  هلیـسو  هب  ددرگ  تّما  رد  ّیبـن  باـنم  بیاـن  ماـقم و  میاـق  هک  تّزعلا 

لوسر ملع  وا  راکنا  رب  مدرم  ءاقب  ناقلخ و  راکنا  زا  وا  توکس  زا  دعب  دوش و  تکاس  وا  دنوش  ملع  رد  وا  رکنم  نامدرم  رگا  دشاب . هدیـسر 
فالتخا زین  نآ  رد  دـشاب  لوضفلا  وب  نآ  دزن  رد  لوسر  ملع  زا  یلیلق  انایحأ  رگا  دـشابن و  رکنم  تسد  رد  دوب و  وا  ماـقم  میاـق  دزن  رد  هک 

لدع هنیآ  ره  دـندومنیم  وا  زا  ملع  ذـخا  ترـضح و  نآ  تعاطا  لوسرب و  رارقا  رگا  و  دـنیامن . تماقا  سایق  يأرب و  دوخ  نایم  رد  دـننک و 
ّکش رب  نیقی  نشور و  بهاو  هلا  نید  یتشگ و  فرط  رب  رـشب  فیاوط  نایم  رد  رجاشت  فالتخا و  يدش و  رهاظتم  يوتـسم و  رمأ  رهاظ و 
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تسین رّـسیم  لوبق  ّزع  يور  زا  ترـضح  نآ  تعاطا  لوسرب و  مدرم  رارقا  دیما  عازن  رجاشت و  ماگنه  رد  اّما  يدوب . نهربم  بلاغ و  کشیب 
نآ زا  دـعب  فالتخا  ناشیا  کی  ره  تّما  هکنآ  رگم  دـندومنن  تلحر  لاقتنا و  هنحملا  ءانفلا و  راد  نیا  زا  تّزعلا  ّبر  ّیبن  لوسر و  چـیه  و 
زا دعب  نالوسر  ءایبنأ و  تّما  فالتخا  هجو  269 و  ص : ج3 ، جاجتحالا ، دندومرف . لمع  دوخ  ساسأیب  سایق  يأرب و  دندومن و  تارضح 

فـصّتم لوسر  ماقم  میاق  هاگ  ره  هک  تفگ : قیدـنز  تسا . ترـضح  نآ  رمأ  ندرک  كرت  لوسر و  تّبحم  رب  فـالخ  هطـساوب  ناـیعأ  نآ 
عفانم هک  زیچ  نآ  زا  دـنیامن و  واب  رادـتقا  قیالخ  تّجح  راهظا  زا  دـعب  هک : دومرف  ماـما  تسا . مزـال  هچ  تّجح  ار  وا  دـشاب  لوبق  تافـصب 
لوسر بانم  بیان  نآ  دنیامن  زیزع  يادخ  نید  رد  يزیچ  ثادحا  ناشیا  هچ  رگا  ددرگ و  رهاظ  دوش  ناشیا  حالـص  ببـس  دـشاب و  ناقلخ 

دنادرگ و ربخم  علّطم و  نآ  رب  ار  ناشیا  زین  دننک  دایز  نید  رد  يزیچ  رگا  و  دنیامرف . ثادحا  نآ  مزال  داسف  لوصح  رب  تعامج  نآ  مالعا 
زا تفگ : قیدنز  دنیامن . نالعا  فقاو و  ناصقن  نآ  رب  ار  ناشیا  دنک و  هدافا  هفیاط  نآ  تهجب  سک  نآ  دـننک  مک  نید  رد  يزیچ  رگا  زین 

ءیش زا ال  هک  تفگ : قیدنز  تسا . ءیش  زا ال  داجیا  هک : دومرف  مالّسلا  هیلع  هَّللا  دبع  یبأ  ترـضح  دندش ؟ ادیپ  قولخم و  ءایـشأ  زیچ  هچ 
ریغ زا  دوجوم  ای  دنایش  زا  قولخم  هک  تسین  نآ  زا  یلاخ  لاح  ءایشأ  هک  نادب  هک : دومرف  ع )  ) ترضح نآ  ددرگ ؟ دوجوم  ءیش  هنوگچ 

يوأم ناکم و  چیه  رد  ّریغت  لاوز و  ءانف و  ثودح و  ار  میدـق  تسا و  میدـق  ءیـش  نآ  سپ  دوب  واب  هک  دـشاب  ءیـش  زا  قولخم  رگا  ءیش 
نینچ رگا  تسا . ضرع  زا  ترابع  هک  دـحاو  نول  ای  تسدـحاو  رهوج  دـجوم  ءیـش  نآ  هک  تسین  نآ  زا  یلاخ  لاح  تسین و  اور  زیاج و 

، جاجتحالا دندش . دوجوم  هجو  هچ  زا  دندش  راکشآ  رهاظ و  رایـسب  هوجو  زا  ملاع  نیا  رد  دوجوم  هریثک  رهاوج  هفلتخم و  ناولأ  نیا  دشاب 
وا زا  هک  یئایـشأ  توم  سپ  دشاب  هدنز  دناهدش  ادیپ  دوجوم و  وا  زا  اهنآ  یمامت  عادبا  ءایـشأ و  ءاشنا  هک  ءیـش  نآ  رگا  270 و  ص : ج3 ،

ادیپ لصاح و  هجو  هچ  زا  ءایشأ  تایح  سپ  دشاب  تّیم  تسا  ءایشأ  دجوم  هک  ءیش  رگا  و  دوب . هجو  هچ  زا  اجک و  زا  دنشاب  هتشگ  دوجوم 
هتسویپ و هک  ّیح  زا  هک  اریز  دنـشاب  لازی  میدق ال  ود  ره  هک  ّتیم  ّیح و  زا  تادوجوم  یتسه  ءایـشأ و  دوجو  هک  تسین  اور  زیاج و  دش و 

ّتیم هکنآ  هطـساوب  تسا  وا  اب  هک  توم  ببـس  هب  دشاب  یلزأ  میدق  ّتیم  هک  تسین  زیاج  زین  ددرگن و  رداص  ّتیم  وا  زا  دـشاب  ّقح  لزی  مل 
رفعج هَّللا  دـبع  یبأ  يرولا  ماما  ترـضح  دـندش . ءایـشأ  ّتیلزأ  هب  لیاق  اجک  زا  تعامج  نیا  سپ  تفگ : قیدـنز  تسین . تردـق  ءاقب و  ار 

ءایبنأ و هلاقم  بّذـکم  ّلج و  ّزع و  ترـضح  ینعی  ءایـشأ ، ّربدـم  رکنم  هک  تسیموق  تلاقم  هملاکم  نیا  هک : دومرف  یلاعت  هَّللا  مالّـسلا  هیلع 
دوخ ياوها  يأر و  اب  نیئآ  نید و  دوجو  هطـساوب  دندیمان و  ریطاسأ  ار  دوخ  باتک  دـنهد و  راّبج  دزیا  ترـضح  زا  رابخا  دوخ  دـنالسر و 

تسا و هن  كالفأ  نیا  تساهیف و  اـم  عم  کـلف  نارود  ءایـشأ  ثودـح  رب  لالدتـسا  هک  یتسردـب  دـندینادرگ . تسا  ناـشیا  نسحتـسم  هک 
ناـصقن و هداـیز و  زا  ددرگ  ثداـح  ملاـع  رد  هک  ثداوـح  هنکمأ و  تقو  فـالتخا  هنمزأ و  بـالقنا  تسا و  وا  رد  هچنآ  نیمز و  كّرحت 
هب لّدبم  ینیریش  هک  ینیبیمن  ایآ  تسا . رارق  رب  ّربدم  عناص و  ار  تاثدحم  نیا  هک  نآب  رارقا  يوسب  سفن  رارطضا  ناحتما و  یلب و  توم و 

ص: ج3 ، جاجتحالا ، ددرگ . انف  رّیغتم و  هرخألاب  ءایـشأ  یمامت  ددرگ و  هنهک  ون  دوش و  ّرم  خـلتب و  یهتنم  اراوگ  بذـع و  ددرگ و  یـشرت 
هکنآ زا  شیپ  ینعی : دومن . دـهاوخ  ثداـح  هک  ثادـحأب  تسا  ملاـع  ملاـع  عناـص  ترـضح  هتـسویپ  هک : دوـمرف  هَّللا  ّیلو  نآ  هاـگنآ   271
قیدنز دیامن . دوخ  تامولعم  قلخ  داجیا و  هشیمه  سپ  دریگ ، قّلعت  نآ  هب  وا  ملع  دیامن ، ءایشأ  یضعب  ثادحا  هنأش  یلاعت  عناص  ترـضح 

ترـضح تاذـب  هک : دومرف  ع )  ) قداّصلا رفعج  ماما  ترـضح  اهنآب . تسا  فلتؤم  ای  ءایـشأ  هب  تسا  فلتخم  یلاـعت  کـلم  اـیآ  هک  تفگ :
ددرگ فلتؤم  هچنآ  تسا و  يّزجتم  دوش  فـلتخم  هچ  ره  هک  اریز  تسین  قیـال  راوازـس و  فـالتخا  فـالتئا و  فاـصنالا  لدـعلا و  قلاـخ 

نآ دنیوگیم ؟ دحاو  يادخ  ار  وا  هنوگچ  سپ  تفگ : قیدنز  تفگ . ناوتن  فلتخم  فلتؤم و  ار  یلاعت  بجاو  ترضح  سپ  تسا . ضّعبتم 
يادخ ياوس  ام  هکنآ  هطساوب  دشاب  دحاو  دننام  هباشم و  هک  يدحاو  هن  تسا  تاذ  رد  دحاو  یلاعت  هَّللا  ترضح  هک : دومرف  ع )  ) ترـضح

سپ تفگ : قیدـنز  ددرگن . عـقاو  دـحاو  يادـخ  رب  ددـع  مسا  يّزجتم و  هن  تـسا  دـحاو  یلاـعت  دزیا  تـسا و  يّزجتم  يدـحاو  ره  دـحاو 
ترضح رب  تّیثبع  ام  هطـساوب  دوبن و  ناشیا  تقلخب  ّرطـضم  ناقلخ  داجیاب  شتاذ  هکنآ  لاح  دومن و  قلخ  داجیا  تّلع  هچب  قلاخ  ترـضح 

، جاجتحالا دومن ؟ قیالخ  داجیا  هجو  هچب  دوبن  قلخ  تقلخب  جاتحم  دوبعم  ترـضح  هاگ  ره  سپ  تسین . اور  زیاج و  یلاعت  كراـبت و  هَّللا 
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ترـضح زا  ّتیرب  تقلخ  داجیا و  هک : دومرف  نیعمجأ  مهیلع - هَّللا  مالـس  دّـمحم  نب  رفعج  نیمألا  قداّصلا  ماـما  ترـضح   272 ص : ج3 ،
ترـضح ارچ  ع )  ) رفعج هَّللا  دبع  ابأ  ای  تفگ : قیدنز  دومن . تردق  يور  زا  ریبدت  ءاضما  ملع و  ذافنا  تمکح و  راهظا  ضحم  تّزعلا  ّبر 

ترضح دینادرگن . باطخ  باتع و  ّقحتـسم  باحـصأ  باقع  سبتحم  دوخ و  باوث  راد  ار  ارـس  نیا  دومنن و  راد  نیمهب  راصتقا  ربکأ  دزیا 
راّجتا و ّلحم  باتع و  ـالتبا و  يارـس  راد  نیا  هک  یتسردـب  دومرف : قیدـصت  قیقحت و  يور  زا  قیدـنز  باوج  رد  مالّـسلا  هیلع  رفعج  ماـما 
رد قیالخ  رایتخا  قلاخ  هکنآ  ات  تاوهـشب  قوبطم  تافآ و  زا  ّولمم  تسیراد  تسباّهو  نمیهم  ترـضح  تمحر  بستکم  باوث و  لیـصحت 

. تسین ءاقب  تناکتـسا و  تیحالـص  شیع و  قیـال  ءازج و  يارـس  لـمع  راد  نیا  سپ  دومرف ، تعاـطب  مغ  تنحم و  رب  لمتـشم  يارـس  نیا 
ینمشد هنوگ  چیه  ار  وا  هکنآ  لاح  دومن و  ادیپ  نمشد  دوخ  سفن  هطـساوب  هکنیا  دوب  تّزعلا  ّبر  ترـضح  تمکح  زا  ایآ  تفگ : قیدنز 

وا تعاط  فالخ  رب  ار  ناشیا  هک  دوخ  ناگدنب  رب  دینادرگ  طّلسم  ار  وا  سپ  تسا  سیلبا  نآ  تسنآ  وت  نامگ  دومرف و  داجیا  ار  قلخ  دوبن 
رپ سیلبا  هک  تست  معز  هچناـنچ  داد . ماـمت  ّطلـست  تّوق و  مدآ  ّیبن  رب  ار  سیلبا  دـنادرگیم و  رومأـم  تّیربلا  قلاـخ  تیـصعمب  دـناوخیم و 

راگدرورپ رد  ّکش  ار  تعامج  نآ  سپ  دـیامرف ، هسوسو  ار  ناشیا  دـیامن و  ّلج  ّزع و  قیـالخ  بولق  رد  فّرـصت  لـیحلا  فیاـطلب  سیبلت 
تّزعلا ّبر  ترـضح  تفرعم  تخانـش و  زا  نآ  رب  اـنب  ددرگ  سبتلم  هبتـشم و  ناـشیا  رب  ناـشیا  نید  دـسر و  مهب  كراـبت  یلاـعت و  ناـشیا 

ياوس یگدنب  تدابع و  دنتشگ و  نمحّرلا  میحر  ّتیبوبر  رکنم  ناطیـش  هسوسو  هطـساوب  موق  هکنآ   273 ص : ج3 ، جاجتحالا ، ات  دننامزاب 
ءاوغا و رب  دینادرگ و  ّطلسم  شیوخ  ناگدنب  رب  ار  دوخ  نمشد  نیعل  سیلبا  یلاعت  كرابت و  بجاو  ارچ  سپ  دندومن . یلعلا  ّبر  ترضح 

نیا هک : دومرف  قلاخلا  کلملا - مالـس  هیلع  قداّصلا  دّـمحم  نب  رفعج  قئالخلا  ماما  ترـضح  داد ؟ ناوارف  تّوق  تردـق و  ناـقلخ  لالـضا 
هب ناصقن  وا  توادع  زا  دناسریمن و  رداق  دحاوب  عفن  زین  وا  تیالو  ربکأ و  دزیا  ترضحب  ررض  وا  توادع  الصأ  يدرک  رکذ  وت  هک  نمشد 

لقع و يور  زا  نمـشد  عمق  یفن و  عفد و  عفر و  قیدنز  يا  ددرگن . دیاع  تّزعلا  ّبرب  تدـیزم  شتیالو  زا  دـسرن و  ناحبـس  نمیهم  کلم 
رد رگا  دوب و  نآ  ذخأ  رب  رداق  دـنک  وا  کلم  دـصق  رگا  هک  دـشاب  رّوصتم  رهاظ و  ررـض  عفن و  وا  زا  هک  ددرگ  مزال  بجاو و  یهاگ  نطف 

تعاطا و تدابع و  یگدنب و  يارب  ار  وا  قلاخ  دزیا  ترضح  هک  تسیاهدنب  سیلبا  اّما  دشاب  رداق  نآ  رب  دیامن  رهق  وا  تموکح  ّتیناطلس و 
ترـضح مولعم  نوچ  سیلبا  قلخ  زا  دـعب  دـیامن و  وا  یگناگیب  رارقا  ات  دومن  دوجوم  هنأش  یلاـعت  دوجولا  بجاو  ینعی  دوخ  تاذ  تعباـتم 

يدبأ نوعلم  نآ  اّما  تفای . دهاوخ  رارق  عون  هچب  شراک  هرخالاب  رابکتسا و  تسا و  دّرمت  رد  عون  هچ  سیسخ  سیلبا  سفن  هک  دش  نوچیب 
مدآ هدجس  هب  ناحتما  ار  وا  دوبعم  دزیا  هکنآ  ات  دوب  تّزعلا  ّبر  ترضح  یگدنب  تدابع و  هب  لوغشم  هکئالم  اب  هتسویپ  يدمرـس  دورطم  و 

، جاجتحالا دومرف . مدآ  هدجس  رمأ و  زا  عانتما  دوب  بلاغ  وا  ّسخأ  سفن  رب  هک  دسح  تواقش و  یگبلغ  هطـساوب  سیلبا  دومن  مالّـسلا  هیلع 
لازنا هکئـالم و  فوفـص  زا  جارخا  دومرف و  نعل  ار  وا  دودرم  نآ  دوحج  دونع و  راـهظا  زا  دـعب  دوـجوم  نمیهم  ترـضح   274 ص : ج3 ،

راکنتـسا رابکتـسا و  هطـساوب - هک  تسناد  سیـسخ  سیلبا  نوچ  دوب و  روحدـم  نوعلم  روفغ  دزیا  بوضغم  نآ  هک  یتلاح  رد  دومن  نیمزب 
هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلص  وا  دالوأ  مدآ و  نمشد  وا  ببس  نیا  هطساوب  دینادرگ و  یلازی  دورطم ال  يدبأ و  دودرم  ار  وا  ملاع  دزیا  مدآ  هدجس 
تسین و رهاظ  نّیب و  رگید  رمأ  هّیربلا  قلاخ  ترضح  هار  ریغب  ندناوخ  هسوسو و  هلیح و  ریغب  مدآ  دالوأ  رب  تنطلس  ار  وا  نکیل  دیدرگ  مّلس 

دوجـس قیال  دوبعم و  هک  یلاعت  يادـخ  ریغب  ایآ  تفگ : قیدـنز  دومن . راّـفغ  دزیا  تّیبوبرب  راـگدرورپ و  اـب  وا  تیـصعمب  رارقا  دوخ  سیلبا 
ریغب ایآ  تفگ : قیدنز  دـیناسر . ماقم  نیاب  مالک  مالّـسلا  هیلع  قداّصلا  رفعج  ماما  نوچ  تسین . دوجـس  راوازـس  يدـحأ  چـیه  وا  ریغ  تسا 

هدجس سپ  دیامن ، یلاعت  يادخ  رمأب  هدجس  هک  ره  هک : دومرف  مالّسلا  هیلع  ماما  ترضح  تساور ؟ زیاج و  ندرک  دوجـس  ار  یلاعت  يادخ 
تسا و اجک  زا  تناهک  لصأ  تفگ : قیدنز  تسا . ملاع  رداق  يادـخ  مکحب  مدآ  هدجـس  نیا  هک  اریز  دومن  یلاعت  كرابت و  يادـخ  يارب 

رفعج قطاّنلا  نیمألا  ماما  ترـضح  دش ؟ دهاوخ  نایع  رهاظ و  نانچ  نینچ و  ثداوح  ناهج  رد  هک  دـنهد  نآب  هنوگچ  ناقلخب  ربخ  نامدرم 
مدرم دوب ، مکاـح  هلزنم  هب  ینهاـک  نوچ  دوب  نـالوسر  ءاـیبنأ و  ترتـف  ناـمز  هک  ّتیلهاـج  ناـمز  رد  هک : دوـمرف  ع )  ) قداّـصلا دّـمحم  نب 
ءایـشأ نآ  رب  علّطم  ربخم و  ار  ناشیا  نهاک  دشیم  نایع  حناس و  ناقلخ  نایم  رد  هک  تاهباشتم  روما  رد  دندروآیم  نانهاک  يوسب  همکاحم 
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بلق و ءاـکذ  مّود - نیع . تسارفب  یکی - دوـب : عوـن  دـنچب  نیا  دـینادرگیم و  دـشیم  ثدـحم  نآ  زا  دـعب  هک   275 ص : ج3 ، جاجتحالا ،
یمامت یگمه و  دوش  ثداح  رهاـظ و  نیمز  رد  هک  ثداوح  زا  هچ  ره  هک  اریز  دزادـنا ، لد  رد  هچنآـب  حور  تناـطف  مّوس - سفن . هسوسو 

ملاع فارطأ  ناهج و  لزانم  رد  هچنآـب  دـنادرگیم  علّطم  ربخم و  ار  وا  نهاـکب و  دـنادرگ  يّدؤم  ار  نآ  ناطیـش  و  تسا ، ناطیـش  مولعم  نآ 
دعاقم رد  هتفر  نامـسآب  نیطایـش  هک  تسا  نانچ  همّدقم  نیا  تقیقح  دناسریم  ناقلخب  نامـسآ  رابخأ  زا  هچنآ  اّما  و  ددرگ . نایع  ثداح و 

زا ینعی  موجن  زا  مورحم  نامسآ و  زا  بوجحم  ناشیا  نامز  نآ  رد  هک  اریز  دندینـشیم  ناکم  نآ  رد  هچ  ره  دنتـسشنیم و  عمـس  قارتسا 
رابخا مالعا و  هنهکب  هدومرف  تعجارم  هدرک  عمـس  قارتسا  دندومنیم و  نامـسآب  جورع  دوعـص و  اذهل  دندوبن  ناکم  نآ  كرابت  بهش و 

تلکاشم و ناشیا  رابخأ  نوچ  هک  دندش  نآ  هطـساوب  نامـسآ  زا  موجرم  بوجحم و  ناحبـس  دزیا  لوسر  ترـضح  نامز  رد  اّما  دندومنیم 
هطـساوب یلاعت  يادـخ  زا  هچنآ  رد  دوب  نیمز  لهأ  يارب  هابتـشا  سابتلا و  فوخ  تشاد و  يوامـس  رابخأ  باب  رد  نامـسآ  یحوب  تهباشم 

هک اریز  دومرف  مجر  عنم و  دوعـص  جورع و  زا  ار  نیطایـش  هیلع  ءانب  دیـسریم  ناشیا  هب  نیمأ  لـیئربج  تطاـسوب  هیبشت  یفن  تّجح و  تاـبثا 
ناقلخ رد  یلاعت  يادخ  زا  دوش  ثداح  هچنآب  ینامسآ  ربخ  ذخأ  هملک و  قارتسا  ناطیـش  هک  دش  روکذم  هک  یعونب  نیعالم  لمع  لغش و 

رب دوخ  شیپ  زا  دنچ  تاملک  دـشیم  علّطم  رمأ  نآ  رب  نهاک  نوچ  تخادـنایم  نهاک  نابزب  ار  نآ  نیمزب  لوزن  طوبه و  زا  دـعب  دومنیم و 
یـضعب هچنآ  سپ  دـیناسریم . قیالخب  هتخاـس   276 ص : ج3 ، جاـجتحالا ، جوزمم  ّقح  رمأـب  ار  هلطاـب  روـما  سپ  دـینادرگیم  طوـلخم  نآ 
نامـسآ رد  ناطیـش  هک  تسا  اـهزیچ  نآ  هلمج  زا  نآ  یئوکین  ریخ و  زا  دیـسریم  ناـقلخ  هب  باـترم  نهاـک  زا  هک  باوص  ّقـح و  تاـملک 

تسا نهاک  نآ  هدیاز  تاملک  روما و  زا  نامگ  ههبـشیب و  نآ  دومرف  اطخ  نآ  رد  هک  هلطاب  روما  زا  هچنآ  دیناسر و  ناشیاب  هدومن  قارتسا 
نیطایـش و راک  مویلا  تشگ ، عفدنم  عطقنم و  زین  تناهک  دش  بوجحم  عونمم و  نامـسآ  لهأ  زا  عمـس  قارتسا  زا  ناطیـش  هک  نامه  اذهلف 
دـنملع و و  لغـش ، نالف  ثادـحا  رکف  رد  قیالخ  هک  دـنناسریم  ناقلخ  ربخ  دوخ  نهاکب  هک  تسنآ  ناحبـس  رداق  دودرم  یعمج  نآ  لـمع 

هدرک يدزد  هک  يرود  زا  رود  رد  نیمز  يور  رد  دوش  ثداح  هچنآ  هب  نیطایـشب  نیطایـش  دیدرگ و  نایع  رداص و  ناشیا  زا  نانچ  نینچ و 
قداص یضعب  هک  دنانامدرم  ریاس  هلزنمب  نامز  نیا  رد  زین  ناشیا  هدش و  بیاغ  هک  یبیاغ  زا  دیناسر و  لتقب  ار  یـسک  هک  یلتاق  زا  دشاب و 
ناشیا دوعـص  سپ  دـنامدآ . ینب  ریاس  قیرطب  تفاثک  تقلخ و  رد  نیطایـش  ع )  ) رفعج هَّللا  دـبع  اـبأ  اـی  تفگ : قیدـنز  دـنرفاک . یهورگ  و 

زا مدآ  ینب  هک  دندومن  ناینب  دنچ  ترامع  مالّـسلا  هیلع  دواد  نب  نامیلـس  ترـضح  يارب  ناشیا  هکنآ  لاح  دشاب و  رّـسیم  هنوگچ  نامـسآب 
زا نیطایـش  اذهل  تسا  هفلتخم  لاکـشأ  هب  لّکـشت  تردـق  ار  نیطایـش  نوچ  هک : دومرف  ع )  ) ماما ترـضح  دوب . زجاع  ترامع  نآ  لثم  ءانب 

قیفر قلخ  ناشیا  اّما  و  دندش . هّثج  هنیزو و  ظیلغ  دندوب  ترضح  نآ  رّخسم  هچنانچ  مالّسلا  هیلع  نامیلس  ترـضح  تامدخ  مارـصنا  تهج 
ج3، جاجتحالا ، فیثک  مسج  عمس و  قارتسا  هطساوب  تسا  نامـسآب  دوعـص  ناشیا  تقلخ  تّقر  لیلد  تسا و  میـسن  ناشیا  ياذغ  دندوب و 

يرولا ماما  ای  تفگ : قیدنز  ءایبنأ . جارعم  لثم  رگید  ببس  ای  نابدرنب  رگم  تسین  ناکم  نآب  العتسا  نامـسآب و  ءاقترا  تردق  ار   277 ص :
بیاـجع و زا  دـنک  نآ  تفـص  هچنآ  رب  تسا  هنوگچ  رحاـس  تردـق  تسیچ و  نآ  لـصأ  هک  نادرگ  ربـخم  عـلّطم و  رحـس  تقیقح  زا  ارم 

بلط تلزنمب  نآ  زا  یکی  تسا  عون  دـنچ  رب  رحـس  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  قداّصلا  رفعج  ماما  ترـضح  درآ ؟ لـمع  لـعفب و  هک  بیارغ 
تفآ و تّحـص  ره  يارب  هدرک  اهلیح  هرحـس  هک  تسا  نینچ  رب  رحـس  ملع  دناهتـشاد  رّرقم  عضو و  ءاود  درد  ره  يارب  اـّبطا  هچناـنچ  تسا 
و تسا . یکبس  قیراخم و  تعرس و  وا  رد  هک  تسنآ  رحـس  زا  رگید  عون  و  دندیـشیدنا . تلیح  ینعم  ره  يارب  تهاع و  تفآ  ره  هطـساوب 
؟ دناهتفرگ میلعت  اجک  زا  رحس  ملع  نیطایش  تفگ : قیدنز  دندرکیم . میلعت  ناشیا  زا  نیطایش  ياّبحا  ءایلوأ و  هک  تسنآ  رحـس  زا  مّیـس  عون 
ار یـضعب  هبرجتب و  ار  یـضعب  دناهتخانـش  وکین  دـناهتفرگ و  ّبط  ملع  میلعت  اّبطا  هک  ییاـج  زا  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  رفعج  هَّللا  دـبع  وبأ 

ناشیا زا  رـشب  یمامت  هک  دنیوگیم  قیالخ  هکنآ  باب  رد  تورام و  توراه و  نیکلم  ّقح  رد  ع )  ) هَّللا دـبع  یبأ  ای  تفگ : قیدـنز  هجلاعمب .
نکاس و هنتف  فقوم  رد  ناحتما و  ناکم  رد  ناشیا  هک  یتسردب  هک : دومرف  ع )  ) هَّللا دبع  یبأ  ترـضح  یئوگیم ؟ هچ  دنریگیم  رحـس  میلعت 
ج3، جاجتحالا ، رد  رگا  دش و  دهاوخ  نینچ  نینچ و  هنیآ  ره  دـننک  نینچ  نینچ و  یـضعب  رگا  و  دـناسیدقت . حـیبست و  رد  مویلا  دـنناریح 

( یناردنزام همجرت   ) زا 619جاجتحالا هحفص 441 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


لمع زا  نآ  فانصأ  رحس و  عاونأ  تسا  نینچمه  دش  دهاوخ  رهاظ  نینچ  نینچ و  رثأ  هنیآ  ره  دننک  نینچ  نینچ و  رامیب  هجلاعم   278 ص :
ناشیاب نیکلم  دنریگ  میلعت  دنهاوخ  نوچ  دیآ  نوریب  نیکلم  نآ  زا  هچنآ  قیالخ  سپ  دش . دـهاوخ  نایع  رهاظ و  هدـحالع  رثأ  نآ  عون  ره 

هکلب دناسرن  عفن  امشب  هک  ام  زا  دنزوماین  يزیچ  هک  دیاب  سپ  میتسه  هنتف  ناکم  رد  ام  هک  اریز  دیریگن  میلعت  يزیچ  ام  زا  راهنز  هک  دنیوگ 
لّدبم رگید  ناویح  ای  بلک  تروص  هب  ار  ناسنا  هک  تسنآ  تردق  ار  نارحاس  ایآ  مالّـسلا  هیلع  هَّللا  دبع  اب  ای  تفگ : قیدنز  دـناسریم  ررض 
لاطبا دـیامن  یلاعت  هَّللا  قلخ  رییغت  هک  تسنآ  زا  فعـضأ  زجعأ و  رحاـس  ینعی  وا ، هک : دومرف  ربکأ  دزیا  ّیلو  ترـضح  دـنادرگ ؟ رّوصم  و 
یلاعت بجاو  هک  اهریغ  روص و  بیکرت  لاطبا  تردق  ارک  ره  هک  اریز  دنیامرف  دومرف  ریوصت  لاعتم  دزیا  ترضح  هچنآ  لاثم  روص  بیکرت 

قلخ و رد  سّدـقت  یلاعت و  يادـخ  میهـس  کیرـش و  سک  نآ  سپ  دوب . دـشاب  هدرک  ریوصت  دوخ  هلماـش  تدارا  هلماـک و  تردـقب  ار  نآ 
يدوب رداق  ملاع و  يدرک  رهاظ  نایب و  وت  هک  رمأ  نآ  رب  رهام  رحاس  رگا  قیدنز  يا  اریبک . اّولع  کلذ  نع  هَّللا  یلاعت  دشاب  سفن  ره  داجیا 
رصنع یلوتسم و  بیکرت  زا  رکیپ  مسج و  تحاس  زا  رقف  مغ و  عفر  ورـس  زا  ضایب  یفن  ضارمأ و  يریگنیمز و  تفآ  يریپ و  عفد  هنیآ  ره 
یفاص ناّبحم  نیب  امیف  توادع  بلج  ناتسود و  نایم  قارتفا  نیاب  تسا و  ینیچنخـس  همیمن و  رحـس  نیرتگرزب  هک  یتسردب  درکیم . دوخ 

اهناخ و یبارخ  ءامد و  کفس  ددرگ و  ادیوه  رهاظ و  يونعم  يروص و  ررض  ینیچنخـس  هطـساوب  ددرگ و  عقاو  ّتیوط  یفوص  تدیقع و 
مدـقب نیمز  لـحارم  ّیط  هک  ملاـع  مدرم  رثکا  دوش  ادـیپ   279 ص : ج3 ، جاـجتحالا ، حـناس  نآ  تمآـش  زا  یلاـعت  هَّللا  قلخ  روتـس  فشک 

جالع رحسب  رحاس  هکنآ  لثم  دوب  باب  ره  رد  ّبط  هلزنمب  هک  تسنآ  باوصب  رحـس  لیواقأ  برقأ  سپ  تسا . مرحمان  نیچنخـس  دنیامنیم 
نآ ریغب  هجلاعم  ار  وا  دوش  رـضاح  بیبط  نوچ  سپ  دوبن ، عاـمجب  رداـق  وا  دـنک  عون  و  دـنادرگ ، عنتمم  تعماـجم  زا  ار  وا  دـیامن و  يدرم 

فیفل هاوخ  نورد  ضارمأ  هطـساوب  تردـق  صقن  فوـخ و  لـالتعا  زا  ار  وا  هچ  دـنادرگ  ملاـس  حیحـص و  ملأ  نآ  زا  ار  وا  دـنک و  جـالع 
، مدآ دالوأ  هکنآ  تساجک  زا  ع )  ) هَّللا دبع  ابأ  ای  تفگ : قیدنز  دیامرف . حیحص  وا  يارب  دنادرگ و  فّرصتم  هچ  ره  نورقم  هاوخ  قورفم و 

یصاع عیضو  عیمس و  دزیا  یهاون  رماوأ و  عیطم  فیرش  هک : دومرف  مالّسلا  هیلع  عیفّشلا  ماما  ترضح  دناعیضو . یهورگ  فیرش و  یـضعب 
یـضعب تلیـضف  هک : دومرف  ع )  ) هَّللا دـبع  یبأ  ترـضح  تسین . لوضفم  لـضاف و  ع )  ) مدآ ینب  ناـیم  رد  اـیآ  تفگ : قیدـنز  تسنآ . عینم 
میئوگیم ام  هک  تفگ : قیدنز  تسا . ملعأ  لضفأ و  لضف  ملعب و  وا  دوب  لمکأ  يوقتب  هک  ره  سپ  يوقتب  رگم  تسین  نآ  زا  یـضعبب  ناشیا 

: دومرف مظعألا  مرکألا  ماما  يوقتب . ّالا  تسین  رگید  یـضعبب  یـضعب  لضافت  دـنایلاعت و  دزیا  تقلخ  لصأ  رد  يواسم  همه  مدآ  دـالوأ  هک 
زا كالفألا  قلاخ  ترـضح  داجیا  مکحب  اّوح  اـم  رداـم  مدآ و  اـم  ردـپ  هک  اریز  تسا  كاـخ  زا  مدآ  ینب  تقلخ  لـصأ  هک  متفاـی  نم  معن 

رداق هک  یتسردب  دناناّنم  دجوم  ناگدـنب   280 ص : ج3 ، جاجتحالا ، مامّتلاب  ناقلخ  درک و  قلخ  دـحاو  قلاخ  ار  قیالخ  یگمه  تسکاـخ 
نادرم و بالصأ  رد  ار  ناشیا  دومن و  تسا  رهاظ  بّیط  نایعأ  نآ  نادبأ  رهاط و  ناشیا  دالیم  هک  مدرم  یـضعب  رایتخا  مدآ  دالوأ  زا  راتخم 
هک لمع  لعف و  ریغب  دومن و  جارخا  ناشیا  زا  دـنامدآ  ینب  عاونأ  رهطأ  یکزأ و  هک  ملاع  دزیا  لـسر  ءاـیبنأ و  تشادـهاگن و  ناوسن  ماـحرأ 

نوچ هک  اریز  دش  نایع  عقاو و  لزی  مل  رداق  ترـضح  زا  ناسحا  تقفـش و  عون  نیا  دنـشاب  لّضفت  تیانع و  نآ  ّقحتـسم  ّلج  ّزع و  يادـخ 
دنیامنیم و وا  نانتمایب  تاذ  تدابع  تعاطا و  ناشیا  زا  یعمج  هک  تسنآ  تشاذگ و  ماحرأ  بالـصأ و  نآ  رد  ار  ناشیا  نوچیب  ترـضح 

نیا دناهتفای و  تعفر  تلزنم و  تمارک و  فرش و  تّزعلا  ّبر  ترـضح  زا  تعاطا  هلیـسوب  تعامج  نیا  سپ  دنرآیمن . واب  كرـش  الـصأ 
یقتأ و هکنآ  ّالا  تقلخ  لصأ  رد  دـنايواسم  همه  سابتلا  ههبـشیب و  ساّنلا  ریاـس  تسا و  بسح  لـضف و  بسن و  ملع و  فرـش  ار  هفیاـط 

راّفغ دزیا  ارک  ره  دریگ و  یتسودب  ار  وا  دنک  وا  تعاطا  هک  ره  دیامن و  مارتحا  مارکا و  ار  وا  يوقت  هطساوب  یلاعت  هَّللا  ترـضح  دوب  عروأ 
دّحوم عیطم  ار  قلخ  همه  ّلج  ّزع و  ارچ  هک  هد  ربخ  ارم  تفگ : قیدنز  دـنادرگن . راتفرگ  بقاعم و  ران  رازآ  باذـع و  هب  ار  وا  دراد  تسود 
دومنیم دوجوم  عیطم  ار  قلخ  دوجولا  بجاو  ترـضح  رگا  هک : دومرف  دوبعم  دزیا  ّیلو  ترـضح  دوب . نآ  رب  رداق  هکنآ  اـب  دـینادرگن  قلخ 

راـن لـخاد  دوشن  تیـصعم  بکترم  هکنآ  ددرگن و  تّنج  باوث و  ّقحتـسم  وا  دوبن ، تعاـط  ارک  ره  هک  اریز  دوـبن  باوـث  ار  قیـالخ  زگره 
لاـسراب ناـشیا  تّجح  عفر  دومرف و  تیـصعم  زا  یهن  تعاـطب و  رمأ  ار  ناـشیا  دومن  داـجیا  ار  قلخ  نوچ  نمیهم  ترـضح  نکل  دوشیمن 
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تعاطا ناـشیا  زا  هکنآ  اـت  دومن  نآ  ریغ  ناـقرف و  لـیجنا و  تاروت و  بتکب   281 ص : ج3 ، جاجتحالا ، ناشیا  رذـع  عفد  نأشیلاع و  لـسر 
هدنب زا  زین  ّرش  هدنب و  زا  حلاص  لمع  سپ  تفگ : قیدنز  ددرگ . ران  رازآ  باتع و  راوازس  دیامن  تیـصعم  هکنآ  دوش  باوث  ّقحتـسم  دنک -
لمع ددرگ و  نآ  ردصم  رداق  بهاو  رمأب  هک  تسا  هدنب  زا  حلاص  ریخ  لمع  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  هَّللا  دبع  یبأ  ترـضح  ددرگ . رداص 
تلآ زا  رخآ  هن  لمع  ایآ  تفگ : قیدنز  دومن . یهن  نآ  زا  ار  وا  یلاعت  دزیا  ترضح  هکنآ  لاح  ددرگ و  رهاظ  هک  تسا  هدنب  نآ  زا  زین  ّرش 

دومن و ریخ  لمع  وا  زا  هک  تسا  تلآ  نامه  تلآ  نیا  اّما  هک : دومرف  ماما  ترـضح  دیدرگ . دوجوم  وا  زا  دومن  قلخ  وا  رد  تّزعلا  ّبر  هک 
؟ دـشاب يزیچ  رابجا  لعف  رمأ و  زا  هدـنب  يوسب  سپ  تفگ : قیدـنز  دومرف . یهن  نآ  زا  ار  وا  ننملا  وذ  ترـضح  نکیل  دوب  ّرـشب  رداـق  وا  زا 
ار هدـنب  نآ  هکنآ  رب  دراد  ملع  هکنآ  ّالا  دـنکیمن  لمع  زا  یهن  ار  هدـنب  یلاـعت  هَّللا  ترـضح  هک : دومرف  ع )  ) قداّـصلا رفعج  ماـما  ترـضح 

لعف تعاطتـسا  تردـق و  ار  هدـنب  نآ  هک  نآب  تسا  ملاع  هکنآ  رگم  دـنکن  ریخ  لعف  چـیهب  رمأ  ار  هدـنب  زین  تسا و  لمع  نآ  كرت  تقاط 
دزیا دوبن و  اور  مد  تقو و  چیه  رد  ملاع  قلخ  رب  ملظ  ثبع و  متس و  روج و  تسین و  اور  روفغ  ّبر  ترضحب  روج  ملظ و  هک  اریز  تسنآ 

ملظ نامگیب  نآ  دـشابن  ناشیا  ناکما  تردـق و  رـصح  رد  هک  يراک  رمأـب و  ناگدـنب  فیلکت  درک و  دـهاوخن  درکن و  لاـعفأ  نیا  لاـعتم 
زا دعب  نامیا  لوبق  تعاطتـسا  ار  وا  دشاب  هدرک  قلخ  رفاک  سّدقت  یلاعت و  يادـخ  هک  ار  سک  نآ  سپ  تفگ : قیدـنز  تسنایع . حـیرص و 

ماما ترضح   282 ص : ج3 ، جاجتحالا ، تسا . نایع  رهاظ و  ناهرب  تّجح و  نامیا  كرت  رب  یلاعت  يادخ  رب  ار  وا  هکنآ  لاح  تسه و  نآ 
رمأ ار  ناشیا  دومن و  داجیا  مالـسا  فیلکت و  تفـص  رب  ار  دوخ  قلخ  یمامت  ماّلع  نمیهم  ترـضح  هک  تفگ : مالّـسلا  هیلع  قداّـصلا  رفعج 

دنیوگ و رفاک  لمع  نآ  مارصنا  زا  دعب  ار  وا  ددرگ  لعف  نآ  بکترم  لعاف  نوچ  هک  تسا  لعف  زا  ترابع  رفک  دومرف و  ّرش  زا  یهن  ریخب و 
رب دیـسر  دـشر  نامز  غولب و  ّنسب  هدـنب  نوچ  هک  اریز  دومنن  قلخ  رفاک  رفک و  تفـص  رب  ار  وا  هدـنب  داجیا  و  تقلخ ، ماـگنه  رد  ربکأ  دزیا 

قیالان نآ  دومن و  قدـص  يور  زا  هدـنب  نآ  رب  ّقح  ضرع  لسر  ءایبنأ و  لاسرا  هب  اذـهل  تسا  مزال  هدـنب  نآ  رب  تّجح  مامتا  ملاـع  يادـخ 
تـسا زیاج  ایآ  تفگ : قیدنز  دیدرگ . قلطم  راسکاخ  رفاک  ّقح - راکنا  دحج و  هطـساوب  سپ  دومنن  قلاخ  راگدرورپ  تعاطا  لوق و  لوبق 

لمع تعاطتسا  تردق و  هدنب  نآ  هکنآ  لاح  دشاب و  هدرک  رتشیب  رشب  رّدقم  ار  وا  هکنآ  زا  دعب  دینادرگ  ریخب  رومأم  ار  هدنب  ریصب  رداق  هک 
دومرف مالّسلا  هیلع  قداّصلا  رفعج  ماما  ترضح  دیامن . تیصعم  نآ  هطساو  هب  باذع  ار  هدنب  نآ  ترخآ  رد  دشاب و  هتـشادن  تعاط  ریخ و 

وا ّرش  ریدقت  هدنب  رب  هک  تسین  قیلی  راوازـس و  وا  لدع  تفأرب و  ّلج و  ّزع و  ترـضح  زا  لعف  نیا  هک  قیقحت  یتسرد و  هب  قیدنز ، يا  هک :
رداق و ّرـش  هب  ّرطـضم  هدـنب  هکنآ  رب  دـشاب  فراع  ملاـع و  دوخ  هک  يزیچب  دـنادرگ  رومأـم  ار  وا  نآ  زا  دـعب  دـنک و  رکنم  رمأ  نآ  هدارا  و 
. دشاب هتـشادن  نآ  كرت  رب  تردق  ّرطـضم  ّریحتم  هدنب  نآ  هک  يزیچ  زا  دیامرف  عازنا  یهن و  ار  هدنب  نآ  ای  تسین . رمأ  نآ  ذخأ  رب  عیطتـسم 

تعاطتـسا تردـق و  ار  ناریح  هدـنب  نآ  هـکنآ  رب  دوـب  ملاـع  دوـخ  هـک  وا  رمأ  كرت  هاـنگ  هطـساوب  هـلا  ترـضح  ار  هدـنب  نآ  هاـگنآ  سپ 
قیدنز دیامن . باقع  باتع و  ار  هدنب  نآ  باسحلا  موی  رد  اذـه  عم  تسین ، نامگ  ههبـشیب و  نآ  لمع  ذـخأ و   283 ص : ج3 ، جاجتحالا ،

نآ دنالاحلا ، هّفرم  سفن  شهاوخ  یعاود و  لوصحب  نآ  هطساوب  لابلا و  غراف  انغ  قزر و  تعـس  رد  هک  یعمج  ع )  ) هَّللا دبع  ابأ  ای  تفگ :
قییضت رد  هتسویپ  ریصقت  هلیسو  هچنآ  رقف  زا  یعمج  زین  دنتشگ و  تّزعلا  ّبر  ترضح  زا  تّیور  ناسحا و  نآ  ّقحتسم  ببس  هچب  تعامج 

ار اینغأ  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  قداّصلا  دّـمحم  نب  رفعج  قئالخلا  ماما  ترـضح  دـنریقح . راز و  قیالخ  رظن  رد  ّزعیب  جاتحم و  ّریغت و  و 
قزر و تعـس  زا  ار  ارقف  تسناونع و  ّتیفیک و  هچب  ناسحا  معن و  باب  رد  ناشیا  ساپـس  رکـش  هک  دـنیب  هب  ات  دومن  ناحتما  رایتخا و  اطعاب 
هک تسنآ  ارقف  ترـسع  اینغأ و  تورث  باب  رد  رگید  هجو  و  تسا . ناـسچ  هب  باـب  نآ  رد  ناـشیا  ربص  هک  دـنیبب  اـت  دومن  عنم  لاـم  فرش 

دناسر و لّجعم  ناشیاب  يویند  تایح  أشن  نیمه  رد  ار  ناشیا  یـضعب  دـینادرگ  لّجـسم  نّیعم و  یـضعب  هطـساوب  ّلج  ّزع و  ترـضح  هچنآ 
ّزع ترـضح  هک  تسنآ  ارقف  هفیاط  رقف  اینغأ و  انغ  باب  رد  رگید  هجو  و  دـنادرگ . ضّوفم  ناشیا  هب  لجآ  رد  تجاح  تقو  رد  ار  یهورگ 

ار قلخ  یمامت  یلاعت  بجاو  رگا  دومن و  ناسحا  اطعا و  ناشیا  لّمحت  ردـقب  ار  يوق  ره  اذـهل  تسا  موق  ره  لّمحت  تردـقب و  ملاع  ّلـج  و 
ترـضح نکیل  دـنک  لیم  انع  رورـس و  يوسب  ایند  لهأ  يدـش و  بات  بآیب و  دـساف  نآ  ریبدـت  بارخ و  اـیند  هنیآ  ره  دـنادرگیم  ءاـینغأ 
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بورض هطساوب  ار  یخرب  تخاس و  رگید  یهورگ  قزر  ببس  ار  یعمج  دینادرگ و  رگید  یضعب  نواعم  ّدمم و  ار  ایند  لهأ  یضعب  نمیهم 
هک عون  نیا  تشاذگن و  رمأ  لغش و  ریغب  ار  يدحأ  چیه  تشاد و  رّرقم  عاونأ  لاعفأ و  تاعانص  میلعت   284 ص : ج3 ، جاجتحالا ، لامعأ و 

رایتخا و نآ  زا  دـعب  تسا  ّمتأ  ّحـصأ و  ریبدـت  رد  مودأ و  یناسنا  عون  ءاقب  تهجب  نیا  دروآ ، لمعب  مدآ  ینب  ّقح  رد  ملاـع  رداـق  ترـضح 
هک میکح  ترـضح  زا  تسا  تمحرم  ناسحا و  تفأر و  فطل و  نیا  و  دومن ، ناریقفب  تبـسن  ناشیا  ینابرهم  فاطعتـساب و  اـینغأ  ناـحتما 

ضارمأ عاجوا و  ّقحتـسم  ریـصقت  ببـس و  هچب  ریغـص  لفط  تفگ : قیدنز  ناسناب . تبـسن  تسین  وا  تردق  ریبدت و  رد  بیع  ار  نآ  الـصأ 
قداّصلا رفعج  ماما  ترـضح  ددرگ . للع  ضارمأ و  نآ  راوازـس  ات  دیدرگ  لّجـسم  شلمع  همان  رد  مرج  هن  لمع و  زّیحب  وا  هانگ  هن  دیدرگ 

تسناج و ندرپس  ءانف و  تّلع  هک  ضرم  نایصع و  تبوقع  ضرم  ناحتما و  يولب و  ضرم  تسا  هجو  دنچب  ضرم  هک : دومرف  مالّسلا  هیلع 
رد دوب  سوه  زآ و  هدارا  سفن و  یهتشم  هچ  ره  ینعی : برشم . لکأم و  رد  دنک  دوخ  ندب  تسایس  وا  هک  یسک  ره  هک  تسنانچ  معز  ارت 
زا ضرم  هک  تسنآ  تنامگ  دوشن و  ضیرم  زگره  دـنک  لوانت  هچنآ  زا  دسانـشب  عفان  زا  راـض  دـنک و  دوخ  لاوحأ  رد  رظن  دورن و  نآ  یپ 

لوق هب  ینک  لیم  زین  وت  هک  دـنام  نآب  لوق  نیا  دومن و  رثأ  دولوم  رد  دوب  ردام  اـب  هک  ّتلع  زا  اـی  راوگاـن  بارـش  بآ و  زا  دـب و  ياهاذـغ 
ءایـشأ عفانم  ّراضمب و  ملعأ  هک  اناد  يامکح  هک  یتسیاـب  يدوب  نینچ  رگا  تسبرـشم  معطم و  زا  ضرم  توم و  هک  دـیوگیم  هک  یـصخش 

ءاّبطألا و مّلعم  هک  سیلاطاطـسرا  هکنآ  لاح  و  دـندرگن . طرخنم  تاومأ  هلـسلس  رد  دـندومنیم  مامت  طایتحا  برـشم  معطم و  رد  دـندوب و 
دندرم دوب  فوسلیف  میکح  هک  سونیلاج  دوب و  همه  داتـسا  ءامکحلا و  سیئر  هک   285 ص : ج3 ، جاجتحالا ، نوطالفا  دوب و  اقذحأ  داتـسا 

توم دندومن  لوزن  گرم  تحاسب  کی  ره  نوچ  یتشگ و  کیراب  تیاغب  ناشیا  رـصب  ینیب و  دیـسر  يریپ  لامکب  کی  ره  هک  تسیابیم 
يدش هدایز  وا  ضرم  جلاعم  جالع  زا  هک  یـضیرم  اسب  دنیامن . دوب  قفاوم  هچنآب  رظن  ناشسفن و  ظفح  هک  دنتـسناوتن  دشن و  عفد  ناشیا  زا 
لهاج اسب  و  دندربن ، دوخ  سفن  هجلاعم  هب  یپ  دـندرم و  هک  اهتّلعب  رهام  اهدردـب و  دوب  ریبخ  اناد و  ناجلاعم  ریـصب و  ملاع  نابیبط  زا  اسب  و 

ّبط ملعب  عفن  ار  بیبط  نآ  سپ  دندوب  رادیاپ  یقاب  راعتسم  تایحب  رایـسب  نامز  رهام  بیبط  نآ  زا  دعب  هک  بادآ  ملع و  زا  ربخیب  ّبطب و 
تایح و تّدـم  ءاقب  اب  ار  ّبط  لهاج  نیا  لجأ و  روضح  یگدـنز و  مامز  ماصفنا  لمأ و  تایح و  تّدـم  عاـطقنا  ماـگنه  رد  دـشن  لـصاح 

لـسر ءایبنأ و  هک  دنیوگیم  ءاّبطا  رثکأ  هک  دومرف : ع )  ) مانألا ماما  ترـضح  نآ  زا  دعب  دیـسرن . لهج  زا  ررـض  رازآ و  عون  چیه  لجأ  ریخأت 
يادخ ججح  ناشیا  هچ  تسا . ّبط  ملعب  جایتحا  هچ  ار  ایبنا  هفیاط  نآ  معز  سایق  رب  ناشیا و  لوق  رب  انب  دندوبن  نآ  لمع  ّبط و  ملعب  ملاع 

يوس هب  نایداه  ناحبس و  دزیا  تمکح  ناثراو  نافرع و  ملع و  نانزاخ  نامز و  نیمز و  رد  نمحّرلا  میحر  ترـضح  ءانما  ناقلخ و  رب  ناّنم 
دوخ بهذـم  يایالبب  هک  متفای  ار  اّبطا  رثکأ  نم  دـنانانتمایب و  رداق  ترـضح  تعاـطب  ناگدـنب  یماـمت  یگمه و  ناـیعاد  ناـّید و  دـحاو 
مدـع ناشیا و  ّبط  زا  نم  دـهز  هجو  دـندوب و  یلاعت  دزیا  ترـضح  زا  نایعأ  نآب  هلزنم  بتک  بیذـکت  ءایبنأ و  لـیبس  رکنم - دـنراتفرگ و 

286 ص : ج3 ، جاجتحالا ، هب  تبغر  یئامن و  دّهزت  نوچ  وت  مالّـسلا  هیلع  هَّللا  دبع  ابأ  ای  تفگ : قیدنز  تسا . نیمه  نآ  یلماحب  نم  تبغر 
ملع رد  رهام  هک  یصخش  نوچ  نم  هک : دومرف  قداّصلا  رفعج  هَّللا  دبع  یبأ  قئالخلا  ماما  یشاب . ناشیا  رتگرزب  بّدؤم و  وت  هک  یئامنن  موق 

دوبن و اناد  فقاو و  نآ  زا  الـصأ  مدیـسرپ و  هدرک  هچ  ره  زا  بیبط  نآ  زا  لاؤس  مدـید و  ار  وا  دوب و  بدا  ّنف و  نآ  مهف  رد  دّرفتم  ّبط و 
اـضعا و بیکرت  وا و  ندـب  فیلأـت  دوخ و  سفن  دودـح  رب  فقاو  وا  میدومن  مالعتـسا  وا  لاوحأ  تقیقح  نوچ  بیبط  زا  هک  دوب  نآ  هلئـسا 
رکذ و راشتنا  رـصب و  رون  وا و  نایب  مالک و  ّرقتـسم  ناسل  تکرح  زا  وا و  حور  سفن و  جرخم  زا  وا و  حراوج  ءاضعأ و  رد  هیذـغا  يارجم 
وا و هسطع  جرخم  وا و  حور  نکـسم  وا و  لـقع  عضوم  وا و  عمـس  عمجم  وا و  مشچ  بآ  تاربـع  نتخیر  بیبـط و  نآ  تاوهـش  فـالتخا 

هنوگ چیه  ار  وا  الصأ  اهنیا  ریغ  یگنگ و  يرک و  زا  ّمصأ  مکبأ و  وا و  رد  ددرگ  ثداح  هچنآ  ّتلع  وا و  رورس  بابسأ  وا و  مومغ  ناجیه 
نیمه هلیـسوب  دندومن و  اهنآ  زیوجت  دوخب  دوخ  ناشیا  نایم  رد  هک  للع  دندیدنـسپ و  دوخ  دنچ  نانخـس  هک  ریغب  اّبطا  دوبن و  عالّطا  ملع و 

ای تسه  ریبدت  رد  ّداضم  کلم و  رد  کیرـش  ار  وا  ایآ  ّلج  ّزع و  يادخ  زا  هد  ربخ  ارم  هَّللا  دبع  ابأ  ای  تفگ : قیدنز  دننادیم  بیبط  ار  دوخ 
هّراض و ناگدنرد  زا  تسا  ملاع  نیا  رد  دوجوم  هک  داسف  نیا  سپ  تفگ : قیدنز  هن  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداّصلا  رفعج  ماما  ترـضح  هن ؟
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رام و هشپ و  دود و  دینادرگ و  دوجوم  دـنرادرک  دـب  لعف  رد  تشز و  تروص  رد  تیاغب  هک  رایـسب  قیالخ  هفوخم  ماوه  هیذؤم و  ماد  دد و 
ار تادوجوم  زا  يزیچ  چـیه  دابعلا  ّبر  ترـضح  هک  تسنآ  امـش  معز  هکنآ  لاح  و  دومن . داجیا  هچ  يارب  تارـشح  نیا  لاـثمأ  برقع و 

مالّـسلا هیلع  هَّللا  دـبع  وبأ   287 ص : ج3 ، جاجتحالا ، درک . دـهاوخن  ثبع  راـک  میکح  هکنآ  هطـساوب  دـینادرگن  دوجوم  داـجیا  ّتلع  ریغب 
زین دنک و  شارف  رد  لوب  باوخ  رد  هتسویپ  هک  ار  یـسک  نآ  ةاصح و  هناثم و  عاجوا  دهد  عفن  براقع  هک  تسنآ  امـش  معز  ایآ  هک  دومرف 

دنهد موذجم  دروخب  ّبش  اب  یعافأ  موحل  رگا  هک  یتسردـب  ددرگ . لومعم  یعافأ  موحل  زا  هک  تسنآ  قایرت  لضفأ  هک  تسنآ  امـش  معز 
رسکب هلکا  هک  دیوگ : حاحص  بحاص  هلکأ  يارب  زا  تسا  عفان  تسا  ضرألا  تحت  رد  هک  خرس  مرک  هک  تسنآ  امش  معز  زین  دهد و  عفن 
داجیا بابـسأ  یـضعب  ّقب ، ضوعب و  اّما  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  رفعج  ماما  ترـضح  يرآ . تفگ : قیدـنز  جازب . تسا  هباشم  بش  هکح و 

دوب دورمن  دودرم  نآ  دومن و  تناها  هّشپ  نآب  ار  دّرمتم  راّبج  زین  دینادرگ و  رویط  قازرأ  تارشح  نآ  قاّلخ  دزیا  ترـضح  هک  تسنآ  اهنیا 
باذع تادوجوم  فعـضأب  ار  دورطم  نآ  دوجولا  بجاو  ترـضح  اذهل  دـیدرگ . ةّزعلا  ّبر  ترـضح  ّتیبوبر  رکنم  هدرک  رّبکت  ربج و  هک 

رد عورـش  دیـسر و  وا  غامدب  ات  تشگ  وا  ینیب  خاروس  لخاد  هک  دوب  هشپ  نآ  دومن و  رهاظ  ّتیرب  ریاس  رب  دوخ  تمظع  تردق و  دومرف و 
قلخ یلاعت  دزیا  ترـضح  هچنآ  زا  میئامن  فّقوت  زیچ  ره  رب  ام  هک  نادب  قیدنز  يا  دـیناسر . لتقب  ار  وا  دومن و  زغن  ياپ  رفاک  نآ  زغم  لکأ 

وا ملع  ام و  ملع  رد  يراب  دزیا  اب  يواـسمان  نکل  دومرف  عارتخا  ءاـشنا و  هطـساوب  دومن و  قلخ  هچ  يارب  ار  نآ  میئوگ  هک : دومرف  داـجیا  ار 
قیدـنز تستاواسم . وا  ام و  نایم  هک  تامولعم  رد  تسا  یلاـعت  بجاو  ترـضح  زا  اـم  تناعتـسا  تستاـمولعم و  زا  هچنآ  رد  دوب ، میهاوخ 

بیع و هنوگ  چیه  ناشیا  ریبدت  رد  ناّنم و   288 ص : ج3 ، جاجتحالا ، دزیا  ترـضح  قلخ  رد  ایآ  هک  هد  ربخ  ارم  ع )  ) هَّللا دبع  ابأ  ای  تفگ :
ار دوخ  قیالخ  نوچیب  قلاخ  دزیا  ترـضح  هَّللا  دبع  یبأ  ای  تفگ : قیدـنز  تسین . بیع  چـیه  هک : دومرف  ع )  ) ترـضح نآ  تسه . ناصقن 

دومرف مالّـسلا  هیلع  ماما  تسا . دنـسپان  بیع و  ای  تسا  تمکح  يور  زا  نیملاـعلا  ّبر  ترـضح  زا  نیا  اـیآ  درک ، قلخ  نوتخم  ریغ  فلغأ 
دوخ لـمعب  ار  یلاـعت  يادـخ  رّیغت  امـش  سپ  تفگ : قیدـنز  تسا . تحلـصم  تمکح و  نیع - ربکأ  بهاو  ترـضح  زا  رمأ  نیا  هکلب  هک :

لعف و هچنآ  هکنآ  هصالخ  دیدومرف . عطق  ار  نآ  دیدومن و  بیع  ار  وا  امـش  درک  قلخ  فلغأ  يارب  قلاخ  دـحاو  هچنآ  هک  دـیتسناد  باوص 
يادخ زا  ار  نآ  امـش  ایآ  دنرمـشیم  حدم  تفـص  ار  نآ  تسا  امـش  لعف  هک  ناتخ  مد و  دـننادیم و  بیع  ار  نآ  تسا  یلاعت  يادـخ  قلخ 

نیع باّهو  ترضح  زا  تفص  نیا  هب  فلغأ  قلخ  هک : دومرف  مالّسلا  هیلع  قداّصلا  رفعج  ماما  ترـضح  دینادیم . اطخ  تمکح و  ریغ  یلاعت 
ددرگ ّدلوتم  رد  ام  محر  زا  هک  یتقو  دولوم  هچنانچ  دینادرگ . بجاو  دوخ  قلخ  رب  تعیرش  تّنـس  رد  ار  نآ  هکنآ  ّالا  تسباوص  تمکح و 

هچ دومن  نآ  عطقب  رمأ  یلاعت  كرابت و  دزیا  اذه  عم  درک  قلخ  ار  وا  میلع  میکح  ترضح  عون  نیمه  تسوا  ردام  هّرسب  لصّتم  دولوم  فان 
نآ قلخ  ناحبـس  قلاخ  ترـضح  هک  ناسنا  نخان  تسا  نینچمه  و  ددرگ . رهاظ  نّیب و  ردام  دنزرف و  نایم  داسف  نآ  عطق  مدـع  كرت و  رد 

و دـننکیم ، عطق  دوشیم و  زارد  هکرـس  براـش و  يوم  تسا  نینچمه  دـننکن و  زارد  ار  نآ  هک  دومرف  289 و  ص : ج3 ، جاجتحالا ، دومن 
چیه لقع  بسحب  هدرک و  نآب  رظن  تسا  قفوأ  نآ  ياصخ  دـینادرگ و  قلخ  لّوحم  ار  نآ  یلاعت  بجاو  ترـضح  هک  ناریث  تسا  نینچمه 

: هک دومرف  یلاعت  يادخ  هک  دیئامرفیم  امـش  هن  رفعج  هَّللا  دـبع  ابأ  ای  تفگ : قیدـنز  تسین . ّلج  ّزع و  يادـخ  ریدـقت  رد  باب  نیا  رد  بیع 
باّهو دزیا  ترـضحب  اعد  عّرـضت و  دـنچ  ره  اونیب  ّرطـضم  هک  ام  مینیبیم  هکنآ  لاح  منک و  تباجا  ات  دـیناوخب  ارم  ْمَُکل  ْبِجَتْـسَأ  ِینوُعْدا 

ترـضح دومن  نمـشد  رب  عیمـس  ریـصب و  زا  ترـصن  بلط  دنچ  ره  عیطم  مولظم  دباییمن و  بآم  بلطم و  چیه  رد  باوج  الـصأ  میئامنیم 
درکن و اعد  لاعتم  بهاو  ترـضحب  يدحأ  چیه  هک  نادب  کحی  و  هک : دومرف  یلاعت  يادـخ  ّیلو  ترـضح  دومنن . يرای  ترـصن و  دوبعم 

دودرم هبوت  تبانا و  ماگنه  ات  هّیوریب  دورطم  ملاظ  ياعد  اّما  دومرف ، باجتسم  ار  وا  سامتلا  اعد و  دوجولا  بجاو  هکنآ  رگم  دومنن  لاؤس 
تباجا بیر  ههبـشیب و  دـیامن  یلاعت  كرابت و  تاوعّدـلا  بیجم - ترـضحب  اعد  لاؤس و  نوچ  ءاعد  تباجا  زا  راوازـس  ّقحم و  اّما  تسا 

رگا و  دـیامرف . راخّدا  وا  تجاح  زور  يارب  رایـسب  باوث  دـشابن و  نآ  رب  ملع  ار  وا  هک  یعونب  دـیامن  بیـسآ  الب و  عفد  زا و  هدومن  وا  اـعد 
ار نآ  كالفألا  قلاخ  ترضح  ددرگن ، نایع  دیاع و  هدنب  هب  ریخ  نآ  لوصح  رد  دیامن و  لازی  میرک ال  زا  لاؤس  عّرـضت  اعدب و  هدنب  هچنآ 
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هک يزیچ  باب  رد  دیامن  ایاربلا  قلاخ  ترضحب  اعدتـسا  اعد و  هک  دشاب  اسب  یلاعت  يادخ  تاذب  فراع  نمؤم  دیامرف و  كاسما  تباجا  زا 
290 ص : ج3 ، جاجتحالا ، و  یـضقنم ، شتایح  ماّیأ  هک  یـسک  كاله  دوخ  راگدرورپ  زا  هدنب  هک  دوب  هاگ  و  اطخ ، ای  تسباوص  نآ  دنادن 

تسین روخرد  حلصم و  رثأ  نآ  دورطم  رطاقت  هک  نامز  رد  دیامن  بلط  ناّنم  دزیا  ترـضح  نآ  رب  ات  هدنب  هاگ  و  دنک . لاؤس  هتـشگن  عطقنم 
نآ دننام  ریغص و  ریبک و  قیالخ  يارب  داجیا  قلخ و  هچنآ  ریبدتب  ریصب  عیمـس  هک  اریز  دنادرگ  رّخؤم  تباجاب  ار  وا  ياعد  ربکأ  دحاو  اذهل 

نامـسآ زا  ارچ  هک  هد  ربخ  ارم  میکحلا  اهّیأ  تفگ : قیدنز  ریگارف  وکین  ار  نیا  مهفب  تسبیرق  رایـسب  نیا  تسنآب و  فرعأ  ملعأ و  دینادرگ 
تسین و قیقحتب  نامسآ  يوسب  نیمز  زا  قیرط  کلـسم و  چیه  دیامنن و  جورع  دوعـص و  رـشب  چیه  نامـسآب  نیمز  زا  دننکن و  لوزن  نیمزب 

نآ زا  دعب  دیامن و  دوعص  هتشگ  رفاسم  نامـسآب  هک  ار  یکیرـشب  یعمج  زا  راب  کی  رهد  همه  رد  دوخ  رمع  یمامت  رد  ربکأ  دزیا  هدنب  رگا 
يوقأ و ّکش  یفن  يارب  تبثأ و  تّزعلا  ّبر  ّتیبوبر  تابثا  يارب  نیا  هنیآ  ره  دنکفا  هدهاشم  رظن و  دـیامرف  لوزن  طوبه و  اجنآ  زا  هک  ره 

دعب دنـشاب  رّکفت  ریبدت و  رب  رداق  ملاع و  هک  ربکأ  بهاو  هدنب  ره  مولعم  دوش  نینچ  هاگ  ره  هک  اریز  تسا  يرحأ  ردـجأ و  نییعت  تهج  زا 
بجاو نآ - يوسب  دحأ  ره  دـعاقت  هک  تسا  يّربدـم  اجنآ  رد  هک  ددرگ  رهاظ  نّیب و  وا  رب  ریبدـت  تسارف و  يور  زا  رّوصت  رظن و  قّمعت  زا 

مالّـسلا هیلع  قداّصلا  دّمحم  نب  رفعج  قئالخلا  ماما  ترـضح  دنیامرف . لوزن  طوبه و  وا  شیپ  زا  لزان  طباه و  ره  هک  تسا  دـحاو  دوجولا 
یئامن كاردا  نیملاعلا  ّبر  ریبدت  زا  نیمز  رد  وت  هچنآ  یگمه  یمامت و  یتسار  یتسردب و  تفگ : قفانم  قیدنز  نآ  مالک  عامتـسا  زا  دـعب 
راکـشآ ماو و  درب  وا  زا  رابتعا  ایند و  ماوق  راهن و  رون  هک  باتفآ  ینیبیمن  ایآ  ددرگ . رهاـظ  نّیب و  اـجنآ  زا  تسنامـسآ و  زا  لزنم  نآ  همه 

ترارح و زا  دـشاب  نامـسآ  رد  هک  ره  ددرگ  سبتحم  نامـسآ  رد  باتفآ  رگا  ددرگ و  علاـط  نامـسآ  زا  تسا   291 ص : ج3 ، جاجتحالا ،
اب و تسا و  وا  یئانـشور  زا  بش  رون  دنک و  عولط  باّهو  رداق  مکحب  نامـسآ  زا  زین  باتناهج  باتهام  دوش و  ناریو  كاله و  نآ  یمرگ 

رمأ هنیآ  ره  دوش  ناهنپ  سوبحم و  ناشیا  زا  رمق  رگا  ددرگ و  موهفم  مولعم و  باـیترا  ههبـشیب و  ماـّیأ  روهـش و  باـسح و  نینـس و  ددـع 
رحب و تاملظ  رد  نایداه  و  رداق ، دزیا  تیادـهب  موّیق و  ّیح  داـشراب  نامـسآ  رد  موجن  ددرگ و  راـبتعایب  دـساف و  ریبدـت  راوشد و  تیاـغب 

سوبحم اهنآ  زا  ناراب  رگا  دـیآ  نامـسآ  زا  نآ  تسنآ  هب  اهریغ  ماعنا و  تاـتابن و  تاـعارز و  زا  ءایـشأ  یماـمت  تاـیح  ناراـب  زین  دـناّرب و 
هابت رّیغتم و  ءایشأ  یگمه  دوش  سوبحم  زور  دنچ  واب  رگا  زین  دسرن و  ماجنا  مارصناب و  ماجنارـس  تایح و  ار  ءایـشأ  نیا  مادک  چیه  ددرگ ،

تـسیّربدم داسف  نوک و  ملاع  رد  هکنآ  رب  تسا  نشور  ناهرب  نّیب و  لیلد  اهنآ  همه  قعاوص  ریاس  قرب و  دعر و  میغ و  قیدـنز  يا  دـنوش .
دومن مّلکت  میلسّتلا  هّیّحتلا و  هیلع  میلک  یسوم  اب  دوبعم  نمیهم  ترـضح  ددرگ و  لزان  هک  يزیچ  ره  وا  دزن  زا  دیامن و  ءیـش  ره  ریبدت  هک 

مالّسلا مهیلع  ءایبنأ  تارضحب  ماقم  نآ  زا  زین  مارک  هکئالم  دینادرگ و  عوفرم  نامسآب  ار  مالّسلا  هیلع  میرم  نب  یسیع  ماّلع  دزیا  ترضح  و 
يارب تسا  یفاک  نامه  دـیدرگ  وت  دـهاشم  یئرم و  هچنآ  اـّما  ینیبدوخ . مشچب  اـت  يرآیمن  ناـمیا  وت  نکیل  دـنیآ  نیمحاّرلا  محرأ  دزن  زا 

لاس دص  ره  رد  ماّلع  ترـضح  رگا  ماما  ای  تفگ : قیدنز  یئامن . لّقعت  مّهفت و  یئاناد  تسارف و  يور  زا  هک  ّلج  ّزع و  ترـضحب  وت  نامیا 
نآ رب  دنتـشذگ و  ام  زا  هک  یـسک  نآ  زا  لاؤس  دونـش و  تفگ و  وا  اب  ات  دومرفیم  تعجارم  ام  دزنب  هدینادرگ  هدنز  ار  تاومأ  زا  یکی  مامت 

توم زا  دـعب  تسا و  ناوـنع  تّیفیک و  هچب  ناـشیا   292 ص : ج3 ، جاجتحالا ، لاوحأ  میدیـسرپ  يدنتـشاد  اـجنیا  رد  هک  تریـس  تفص و 
نامدرم هنیآ  ره  دشیم  نینچ  رگا  دندرک  كولـس  عون  هچ  ناشیا  اب  دندومن و  ناهج  نآ  عازفأ  لاوهأ و  زا  زیچ  هچب  ناسک و  هچب  تاقالم 

ّزع و ّیلو  ترضح  يدش . فرط  رب  ّلغ  نیر  قیالخ  ياهلد  زا  ّلحمضم و  ّکش  ناشیا  ریامض  زا  دندرکیم و  نیقیب  لمع  نامگ  ههبشیب و 
تعامج نآ  هک  تسا  لزی  مل  يایبنأ  ناگدـننکبیذکت  لسر و  نارکنم  لوق  وت  هلاقم  نیا  هک  دومرف  مالّـسلا  هیلع  قداّصلا  رفعج  ماما  ّلج 

مزال نآرق  دوخ  باتک  رد  ناّنم  يادخ  هک  دنیوگ  دنیامنن و  ّیبّنلا  هب  ءاج  ام  ریاسب  ّلج و  ّزع و  يادـخ  زا  رابخاب  لسر  ءایبنأ و  قیدـصت  هب 
ّقح ترـضح  زا  قلخ  زا  يدـحأ  چـیه  ایآ  دـینادرگ . نایع  نایب و  هتفای  تافو  ام  زا  هکنآ  لاح  نـالوسر  ءاـیبنأ و  ناـسل  رب  هریغ  ناـعذالا و 

رایـسب یعمج  تاومأ  زا  یلاعت  كرابت و  يادخ  مکح  رمأب و  هچنانچ  تسه  لعف  لوق و  رد  قدصأ  قلاخ  دزیا  لوسر  زا  سّدقت و  یلاعت و 
ناتسرپادخ زا  یعمج  نآ  سوسفا و  رهش  هب  بیرق  صولخاتب  لبج  راغ  زا  تسترابع  فهک  باحـصأ  هلمج  نآ  زا  دندومن . تعجارم  ایندب 
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تیاکح نآ  ةرهـش  هطـساوب  دـندرب و  راّفغ  دزیا  داشراب و  راغ  نآب  هانپ  هتخیرگ  ّتیهولا  یعّدـم  سوسفرپ - ملاـظ  نآ  تسد  زا  هک  دـندوب 
نامز ماّیأ  رد  دیناریم  ار  ناشیا  هک  نآ  زا  دعب  لاس  هن  دصیس و  نمیهم  ترضح  ار  هفیاط  نآ  هکنآ  نخس  هصالخ  تسین . نآ  نایبب  جایتحا 

ات دـنادرگ  رهاظ  ناشیا  رب  دوخ  تردـق  دـنک و  تعامج  نآ  تّجح  عطق  اـت  دـینادرگ  ثوعبم  و  هدـنز ، دـندوب  روشن  ثعب و  رکنم  هک  موق 
293 ص : ج3 ، جاـجتحالا ، تیب - یبارخ  يوسب  رظن  هک  ار  مالّـسلا  هیلع  ّیبن  اـیمرا  زیزع  يادـخ  زین  و  تسا . ّقح  روشن  ثعب و  هک  دـننادب 

لهأ سیئر  نآ  اب  داهج  ازغ و  دصقب  ناشیا  درک و  گنج  لیئارسا  ینب  اب  هک  یماگنه  رد  رفاک  رّصنتخب  یعسب  هک  نآ  یلاوح  سّدقملا و 
ریتب رفاک  نآ  دنتفای  تسکش  نوچ  نکیل  دندرک  دادیب  یعس  لادج  لاتق و  رد  ِدانُْملا  ِداُنی  َمْوَی  هریخذ  باوث و  هطـساو  هب  زین  داحلا و  دانع و 

بارخ و ناینب  زا  ار  سّدقت  یلاعت و  دزیا  ترـضح  سّدقملا  تیب  ناشیا  يرارز  یبس و  لیئارـسا و  ینب  ماع  لتق  زا  دـعب  رـصّنلا  تخب  ینعی 
عیفر ماقم  نآ  تشذگ و  نیمزرس  نآ  رب  نینـس  روهـش و  ماّیأ  یّـضقت  زا  دعب  ربمغیپ  يایمرا  نوچیب  ترـضح  ریدقتب  نوچ  دینادرگ . ناریو 

نآ هدـهاشم  زا  دـعب  ایمرا  ترـضح  ینعی : ٍماع . َۀـَئاِم  ُهَّللا  ُهَتامَأَف  اِهتْوَم  َدـَْعب  ُهَّللا  ِهِذـه  ِییُْحی  یَّنَأ  َلاق  دـید  ناریو  بارخ و  تیاغب  ار  ناـکم 
اهنآ ءایحأ  تعاس  تقو و  مادـک  رد  تمارک  ّزع و  نمأـم  نآ  یبارخ  تعاـمج و  نیا  توم  زا  دـعب  یلاـعت  هَّللا  ترـضح  هک : تفگ  یناریو 
نیا ع )  ) ّیبن نآ  نوچ  ماظعتـسا و  راکنا و  لیبس  رب  هن  دوب  ماهفتـسا  مالعتـسا و  يور  زا  ماقمیلاع  ربمغیپ  نآ  زا  مـالک  نیا  و  درک . دـهاوخ 

وا دینادرگ  هدنز  ار  وا  هاگنآ  سپ  دیناریم . لاس  دص  ات  ار  وا  ماّلع  نمیهم  ترـضح  ماقم  ناکم و  نامه  رد  دـیناسر  مارـصنا  مامتاب و  مالک 
لصاو و قورع  لصافم و  ماظع و  سابل  موحل  مایتلا  رگیدکیب و  لاّصتا  هنوگچ  ماصفنا  عاطقنا و  زا  دـعب  هک  دومنیم  دوخ  ياضعا  هب  رظن 

ٍءْیَـش ِّلُک  یلَع  َهَّللا  َّنَأ  ُمَلْعَأ  َلاق  تسـشن و  تسار  تساخرب و  تفای  ماجنارـس  مارـصنا و  یلّوا  جـهنب  وا  ياضعا  عیمج  نوچ  دـبای . ماـجنا 
یلاعت دزیا  هک  متسناد  لاحلا  نم   294 ص : ج3 ، جاجتحالا ، هک : دومرف  ءایـشأ  ءایحا  تقیقح  تدهاشم  تیؤر و  زا  دعب  ایمرا  ینعی : ٌریِدَق .

هلماک هدارا  نوچ  دندوب  هتفر  نوریب  هتشاذگ  نطو  هتخیرگ و  نوعاط  زا  هک  ار  موق  زین  و  تسا . ءایـشأ  یمامت  ءایحا  داجیا و  رب  اناوت  رداق و 
رب دـنادن  یـسک  موّیق  ّیح  زج  ار  ناشیا  ددـع  ءاصحا  هک  موق  نآ  هک  نامه  دوب  هتـشگ  ریذـپ  ّقلعت  ناشیا  توم  رب  نوچیب  هلماش  تردـق  و 

ّزع و ترـضح  کیالم  زا  کلم  ود  يادن  يادـصب  هک  دـندوب  هدرواین  زورف  لامحأ  لاقثأ و  زونه  دـندومن  تماقا  لحر  هدارا  رابدور  رانک 
ضباقب ناج  بعت  یمامت  یگمه و  نالک  دروخ و  ناوسن و  لاجر و  لاح  رد  دـنتفگیم  اوتوم  اوتوم  لفـسأ  زا  يرگید  العأ و  زا  یکی  ّلج 

اضعا و ات  هتشاذگ  ناگهدرم  تفص  نامهب  ار  تعامج  نآ  لیوط  دیدم  تّدم  لیلج  ّبر  دنتشگ و  طرخنم  ناگهدرم  کلس  رد  هدرپس  نآ 
ّقلعت وا  هدارا  هک  ماگنه  رد  لیمج  دزیا  ترـضح  سپ  دیدرگ . میمر  ماظع  هدیـسوپ و  تشوگ  هتـشگ و  ادـج  رگید  کی  زا  ناشیا  حراوج 
ّلحم نآ  رب  دـنتفگ  ریزع  یخرب  اـیمرا و  یهورگ  لـیقزح و  ار  وا  هک  ردـقلا  لـیلج  ربـمغیپ  دـیامن  وا  تردـق  هدـهاشم  وا  قـلخ  هک  هـتفرگ 

كرابت و دزیا  ّیبن  نآ  ياعد  ریت  دومن  تساوخ  رد  تّزعلا  ّبر  ترـضح  زا  تعامج  نآ  ءایحأ  سامتلا  درک و  اعد  ناشیا  ّقح  رد  تشذگ 
ناشیا حاورأ  دنتـشگ و  عمج  ناکم  ّلحم و  کی  رد  ناّنم  قلاخ  نامرف  هب  ناشیا  کی  ره  نادـبأ  بارت  دـمآ  رگراک  تباجا  فدـهب  یلاعت 

نآ دادـعأ  زا  سک  کی  هچنانچ  دـندرپس . نآ  يّدـصتمب  ناـج  دـقن  هک  تاـفو  زور  تئیه  ناـمه  رب  دنتـساخرب  هدومن  نادـبأ  هب  تعجارم 
ج3، جاجتحالا ، دندومن  رادیاپان  رهد  نیا  رد  شّیعت  رایـسب  تّدم  ءایحا  زا  دعب  دـشن و  سبتحم  دوقعم و  سّدـقت  یلاعت و  يادـخ  ناگدـنب 
ع)  ) یـسوم اب  هک  یعمج  رب  تّزعلا  ّبر  ترـضح  زین  و  دـندش . راکـشآ  دوجوم و  رامـشیب  قلخ  ناشیا  زا  لسانت  حـکانت و  هب  295 و  ص :

دنتفگ ًةَرْهَج  َهَّللا  اَنِرَأ  اُولاقَف  دندیسر  ّلج  ّزع و  ترضح  دوعوم  ّلحم  نآب  نوچ  دنتفر و  نوریب  هلا  ترـضح  هاگتاقیم  هب  مالّـسلا  هیلع  میلک 
هقعاص ذخأ  هب  یلاعت  هَّللا  میرآیمن ، امش  تّوبن  هب  رارقا  یلاعت و  يادخب  نامیا  ام  یئامنن  اراکـشآ  نّیب و  امب  ار  یلاعت  يادخ  ات  یـسوم  ای 

خسانتب لیاق  هک  یسک  نآ  زا  هد  ربخ  ارم  تفگ : قیدنز  دینادرگ . هدنز  ار  تعامج  نآ  مالّسلا  هیلع  یسوم  سامتلاب  دیناریم و  ار  هفیاط  نآ 
هیلع هَّللا  دـبع  یبأ  ترـضح  دـندومن ؟ تماقا  دوخ  بهذـم  رب  تّجح  مادـک  دنتـشگ و  لوقعمان  لوق  نیاـب  لـیاق  هجو  هچ  رد  تسا  حاورأ 
هویش دنتخادنا و  تشپ  یـسپ  ار  نیئآ  قرط و  کلاسم  نید و  جاهنم  خسان  رد  ساپـسان  یعمج  نیا  خسانت و  باحـصأ  هک : دومرف  مالّـسلا 

نامسآ هک  تسنانچ  ناشیا  معز  دندینادرگ و  تاوهشب  جزتمم  ار  دوخ  ياهسفن  دنتخاس و  نّیزم  شیوخ  سفن  يارب  ار  تلالـض  هّیـضرمان 
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تیاور هکنآ  ناهرب  تّجحب و  تسا  نیقولخم  تروصب  ملع  نیا  ّربدـم  دـننکیم و  نامـسآ  رد  نآ  دوجو  ناـیب  تفـص و  هچنآ  زا  تسیلاـخ 
روشن ثعب و  ران و  تّنج و  ار  راّبج  دزیا  دومن و  داجیا  قلخ و  دوخ  تروصب  ار  مّلـس  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مدآ  ملاع  رداـق  ترـضح  هک  تسا 

رد رگا  تسا  رگید  بلاق  رد  جولو  بلاق و  زا  حور  جورخ  زا  ترابع  تّیوریب  خسانت  بابرأ  دزن  رد  تمایق  تسار و  امـش  باسح و  زور 
هجرد العأ  رد  نسح  رد  هک  لّوأ  بلاق  زا  تسا  لمکأ  لضفأ و  هک  رگید  بلاق  رد  وا  هداعا  دوب  ّلـج  ّزع و  هدیدنـسپ  نسحم و  لّوأ  بلاـق 
ّباود بلاقب  بلقنم  وا  حور  دوبن  فیرـش  عرـش  قیاقح  فراعمب  فراع  دوب و  یّمـسم  رگا  296 و  ص : ج3 ، جاجتحالا ، ددرگ . دوب  اـیند 

مزال بجاو و  مدرم  رب  هّیطعلا  بهاو  ترـضح  تدابع  زا  زیچ  چـیه  هزور و  زامن و  ددرگ و  اـپ  رـسیب و  قلخلا  ۀّـهوشم  ماوه  اـی  اـیند  هعبت 
لهأ داقتعا  زین  و  تسین . بجاو  رگید  يزیچ  دشاب  بجاو  سک  نیا  رب  وا  نتخانـش  هک  یـسک  نآ  تفرعم  تخانـش و  هکنآ  زا  ریغب  تسین 
ناـنز تـالاخ و  نارتـخد و  نارهاوخ و  زا  اـهنیا  ریغ  ناوـسن و  جورف  زا  ناـشیا  رب  تسحاـبم  اـیند  تاوهـش  زا  زیچ  همه  هک  تسنآ  خـسانت 
ّتلذ هلیسو  حیبق و  تقرف  ره  دزن  رد  تیاغب  تّیوریب  هفیاط  نآ  هلاقم  دنادیم و  لالح  حابم و  ار  نوخ  رمخ و  رادرم و  نینچمه  رادرهوش و 

تاروت دندرگ  هتفـشآ  دـنت و  دـنیامن  ناهرب  تّجح و  لاؤس  ناشیا  زا  نوچ  دـننکیم و  اهنآ  تنعل  تّمذـم و  تّما  یمامت  تسا و  ّتیطخ  و 
زا لقتنم  ناشیا  يادـخ  هک  تسنانچ  نامگ  داقتعا  نیا  اب  ار  خـسانت  بابرأ  زین  و  دـیامنیم . ناشیا  رب  تنعل  ناـقرف  ناـشیا و  هلاـقم  بیذـکت 

هدیـشک حور  نامه  زاـب  دوب  مالّـسلا  هیلع  مدآ  رد  هک  تسحور  ناـمه  هّیلزأ  حاورأ  هک  یتسردـب  و  ددرگ . رگید  بلاـق  يوسب  لّوأ  بلاـق 
ناشیا زا  یکی  هک  دننک  لالدتسا  هچنآ  رد  دوب  قولخم  تروص  رد  قلاخ  سپ  دیـسر  ام  راگزورب  ات  دیدرگ  لقتنم  يرگیدب  یکی  زا  هدمآ 

ایند رد  یلعأ  هجرد  رد  مادـک  ره  نوچ  دـنامدآ  دالوأ  زا  هکیـالم  هک : دـنیوگیم  خـسانت  لـهأ  زین  و  تسا . دوخ  بحاـص  دـجوم  قلاـخ و 
سّدقت یلاعت و  دزیا  کلم  سک  نآ  سپ  درذـگب ، دیـسر  هیفـصت  هلزنمب  نوچ  دـنوریم و  نوریب  ناحتما  هجرد  زا  دـندرگ  زاتمم  زارفرس و 

روط لثم  هفیاط  نیا  رگید  روط  دـندومن و  رایتخا  ءایـشأ  یـضعب  رد  يراصن  هفیاـط  ار  ناـشیا  روط  سپ  تسه   297 ص : ج3 ، جاجتحالا ،
مزال خسانت  لهأ  رب  سپ  تسا  ءایشأ  ره  نیع  هن  تسا  امش  رظن  رد  هچنآ  دنشاب و  دوخ  تقیقح  ریغ  رب  ءایشأ  هک : دنیوگیم  هک  تسا  هّیرهد 

داقتعا بجومب  هک  دشاب  اسب  هدش  ناشیا  روص  لیوحت  هک  دنامدآ  دالوأ  زا  مامّتلاب  ّباود  هکنآ  هطساوب  دنروخن  تشوگ  چیه  زا  هک  تسا 
یعمج خـسانت  لهأ  زا  و  تفگ : قیدـنز  دـنیامن . دوخ  ناشیوخ  تابرق و  موحل  لکأ  هک  دـشابن  زیاـج  سپ  ناـشیوخ  ناروناـج  نآ  ناـشیا 

قلخ ار  یلاعت  يادـخ  سپ  ددرگ  نآب  لخاد  تنیط و  لاعتم  دزیا  ترـضح  اب  لازی  ـال  لزی و  مل  هک  تسا  ناـنچ  ناـشیا  ناـمگ  هک  دنتـسه 
تنیط و نآب  جزتمم  وا  هکلب  درادن  نآ  زا  زیرگ  تعاطتسا  تردق و  یلاعت  دزیا  اعطق  الصأ و  هک  تسه  هیذوم  تنیط  نیا  زا  ءایـشأ  یـضعب 

هَّللا ناحبس  هک : دومرف  مالّسلا  هیلع  مانألا  ماما  ترضح  دومن . هیذوم  تنیط  نیا  زا  ءایـشأ  یـضعب  قلخ  یلاعت  يادخ  سپ  ددرگ  نآب  لخاد 
. دوبن هیذوم  تنیط  نآ  زا  زیرگ  یّـصفت و  تعاطتـسا  ار  وا  دوب و  زجاع  وا  هک  دوب  ناوت  تردق و  تفـصب  فصّتم  ناّنم  يادخ  نوچ  یلاعت 
جزتمم و مهب  دنـشاب  میدق  ود  ره  هک  هلا  ود  هک  دیآ  مزال  نیقیب  دـشاب  هدوب  هّیلزأ  تایح  تسا  هّیهلا  تاذ  همزال  هک  ار  تنیط  نآ  رگا  سپ 

ّتیم تاذ  همزال  بیبط  نآ  رگا  و  دش ، ادیپ  اجک  زا  ءانف  توم و  سپ  دشاب  نینچ  نیا  رگا  دـننک و  مه  اب  ود  ره  ملاع  ریبدـت  هتـشگ  بّکرم 
هلاـقم لوق  نیا  و  ددرگن . دوجوم  تاـیح  یمد  تّیم  زا  تسین و  تاـبث  ءاـقب و  میدـق  یلزأ  اـب  ار  ّتیم  دوبن  ّتیلزأ  تاـیح  تفـص  رب  دوب و 

، لثم رد  دناتعامج  نآ  نیرتلمهم  و  لوق ، رد  دنتسه   298 ص : ج3 ، جاجتحالا ، هقدانز  هبقاعلا  میخ  هفیاط و  ّدـشأ  هک  هّیناصید  تعامج 
هفّیزم تاملک  هفرخزم و  ظافلأب  لامعأ  لاعفأ و  رد  ناشیا  يارب  ربخ  دـندومن و  فینـصت  لالـض  لـهأ  نآ  لـیاوأ  هک  بتک  رد  رظن  ناـشیا 
تسین دیدرگ  هک  يوعد  تابثا  بجوم  هک  تّجح  ناهرب  تباث و  لیلد  ار  تعامج  نآ  ینعمیب  يوعد  نآ  الـصأ  هک  دندومن  نایب  تابثا و 

هک یسک  نآ  اّما  و  تسا . هَّللا  دنع  نم  هب  ءاج  ام  بیذکت  و  لوسر ، یلاعت و  يادخ  رب  فالخ  لوضفلا  وب  هفیاط  نآ  لوق  یگمه  یمامت و 
بجاو و هفیاط  نآ  رب  سپ  تسین ، ریخ  لماع  تملظ  ّرـش و  لعاف  رون  تسا و  رون  حاورأ  تملظ و  نادـبأ  هک  دوب  ناـنچ  وا  ناـمگ  معز و 

تملظ زا  همه  اهزیچ  نیا  هک  اریز  دـنیامن  تسا  شحاف  نایتا  تمرح و  تیـصعم و  باکترا  لـعف و  رب  يدـحأ  چـیه  مازلا  هک  تسین  مزـال 
وا يوسب  عّرـضت  دناوخب و  ار  راگدرورپ  هک  دسرن  ار  وا  تسین و  رکنتـسم  رمأ  نیا  لثم  ندش  ادیپ  وا  رثأ  تملظ و  زا  هچ  دـش  ادـیپ  رهاظ و 
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هاـنپ و زین  و  دـیامنن . دوخ  سفنب  عّرـضت  اذـهل  تسین  دوخ  سفن  يوسب  عّرـضت  زا  راوازـس  ار  راـگدرورپ  تسا و  ّبر  روـن  هک  اریز  دـیامن 
لمع لعف و  زا  تءاسا  هکنآ  هطـساوب  يدرک  دب  ای  يدرک  بوخ  دنیوگ  هک  دسرن  ار  هلاقم  نیا  لهأ  زا  يدحأ  چیه  دـیامن و  ریغب  هذاعتـسا 
سایق اـنب  تملظ  سپ  تسین ، اـجنآ  رد  ثلاـث  يدرک و  وکین  وت  نسحم  اـی  هک  دـیوگب  دوخ  سفنب  رون  تسا و  رون  زا  ناـسحا  تستملظ و 

زا سپ  تسناینب ، رد  مکحم  تیاغب  نادبأ  هک  اریز  دوب  رون  زا  زیزع  ناکرأ  رد  رتراوتـسا و  ریبدت  رد  رتمکحم و  لعف  رد  ناشیا  تّیورب  لوق 
رویط زا  راجشأ و  هفوکـش و  زا  ددرگ و  ام  دهاشم  یئرم و  هک  ءایـشأ  همه  دیامن و  هفلتخم  توعن  رب  هدحاو  تروص  رّوصت  هک  قیالخ  نیا 
تلود  299 ص : ج3 ، جاجتحالا ، سوبحم و  تروص  نآ  رد  رون  دنـشاب و  راگدرورپ  هلا و  همه  هک  تسا  مزال  بجاو و  راـمثأ  ّباود و  و 
شیپ ياوعد  دّرجم  لوق  نیا  سپ  دوب  رون  تهجب  هک  دـشاب  اسب  تبقاع  هک  دـندومن  اعّدا  خـسانت  لهأ  هچنآ  و  دوب . صوصخم  وا  تهج  زا 
ریدقت ریبدت و  ای  دومن  دناوت  لعف  داجیا  ات  ریمأ  هن  ناطلـس  هن  تسا  ریـسا  وا  هک  اریز  دوبن  لعف  ار  رون  هک  دیاب  ناشیا  لوق  سایق  رب  تسین و 
تملظ اب  وا  هک  یماگنه  رد  رون  رگ  و  زیزع ، قلطم و  هکلب  دوبن  ریما  رون  نیقیب  دوب  ریبدت  تردق  تملظ  اب  ار  رون  رگا  دومرف و  دناوت  ءیش 

داسف نوک و  ملاع  نیا  رد  هک  مینیبیم  ام  ددرگیم و  ام  دهاشم  یئرم و  هک  اریز  دوب  تملظ  ریسا  وا  سپ  دوبن ، ریبدت  تردق  ار  وا  الصأ  دوب 
ناسحا ریخ و  یهاگ  هک  نیا  هّتبلا  دوبن  رّوصتم  فّرـصت  ریبدـت و  رون  زا  هک  یتقو  سپ  ددرگیم . رهاظ  نّیب و  ّرـش  داـسف و  ریخ و  ناـسحا و 

دنیوگ خسانت  لهأ  رگا  دروآ  لعفب  هتـسناد  وکین  ار  ّرـش  هچنانچ  دینادرگ . لومعم  هتـسناد  وکین  ار  زیچ  نآ  تملظ  ددرگ  نایع  اراکـشآ و 
هجرد زا  لـطاب و  ناـشیا  يوعد  دنـشابن و  تباـث  لـصاح و  ود  ره  تملظ  رون و  هیلع  ءاـنب  ددرگ  رهاـظ  ریخ  لـعف  تملظ  زا  هک  تسلاـحم 

لزی مل  دزیا  ياوس  ام  لداع و  دـحاو و  ّلج  ّزع و  يادـخ  هک  لسر  ءایبنأ و  لوق  نآب  دـیامن  تعجارم  رمأ  ددرگ و  لطاع  طـقاس و  عامتـسا 
رون و دـیوگ : هک  یـسک  نآ  اّما  و  وا . باحـصأ  تسا و  قیدـنز  ینام  هلاقم  دـش  روکذـم  هک  خـسانت  لهأ  لوق  نیا  تسا و  لـطاب  دـساف و 

يرگید رب  ملظ  یتدایز و  هدارا  ناشیا  زا  یکی  رگا  هک  تسا  ناـیع  رهاـظ و  مکح  ناـمگ  هبئاـشیب  ناـشیا  ناـیم  تسا و  عقاو  هّتبلا  تملظ 
ج3، جاجتحالا ، ربکأ و  هثلث  نیزا  مکح  هک  دیآ  مزال  هک  اریز  تسین  مکحم  لقعب  مکح  نیا  دیآ . عنام  ملظ  لمع  زا  ار  ملاظ  مکح  دنیامن 
مولظم و اـّلا  ددرگن  مکاـحب  جاـتحم  هک  اریز  تسا  جاـتحم  بولغم  دوـب و  بیاـغ  مکح  بوـلغم و  تملظ  روـن و  دوـب و  مکحأ   300 ص :

تـسا نایبلا  لیوط  رایـسب  رایـسب  ناشیا  هّصق  تیاکح و  هقدانز و  تعامج  زا  هّیوناـم  هلاـقم  نیا  لـهاج و  بولغم و  اـی  لـفاک  ریغ  فوهلم 
مالس مهیلع  قداّصلا  دّمحم  نب  رفعج  نیمألا  قطاّنلا  ماما  ترـضح  تسعون ؟ هچ  ینام  لوق  هّصق  مالّـسلا  هیلع  هَّللا  دبع  ابأ  ای  تفگ : قیدنز 

یضعب دنتفرگ و  ارف  هدومن  رابتعا  ار  نآ  ّتیور  زا  رود  هّیسوجم  یضعب  اّما  دوب  رابتعایب  ضفخنم و  تیاغب  وا  لوق  هک : دومرف  نیعمجأ  هَّللا 
چیه دندرک و  اطخ  تّلم  ود  ره  نیا  باحصأ  دیدرگ و  ناینارصن  نسحتسم  نانخـس  نآ  زا  یـضعب  و  دیـسر . مهب  هابتـشا  زین  ار  هّینارـصن  زا 

رون و یکی  تسادـخ  ود  ریبدـتب  ّربدـم  ملاع  نیا  هک  تسنانچ  ناشیا  نامگ  معز و  دـندرکن و  باوص  يارب  لمع  بهذـم  ود  نیا  زا  کـی 
باب نیا  رد  هقدانز  لوق  عامتسا  يراصن  نوچ  میدرک  نآ  نایب  تیاکح و  ام  هک  هجو  نآ  رب  تسا  تملظ  راصح  رد  رون  تملظ و  يرگید 

زا هد  ربخ  ارم  هَّللا  دبع  ابأ  ای  تفگ : قیدـنز  دـندومن . هّیخـسانت  هفیاط  نآ  لوق  لوبق  سوجم  نکیل  دـندرک  تعامج  نآ  بیذـکت  دـندومن 
همکحم و بتک  ناشیا  شیپ  رد  نم  اّما  هن . ای  دـینادرگ  لسرم  ثوعبم و  لوسر  ای  ّیبن  ناشیا  يارب  یلاعت  كرابت و  هَّللا  ایآ  سوجم  هفیاـط 

لمع نادب  هک  تسا  نیئآ  ّتلم و  نید و  عیارـش و  ار  ناشیا  دناباقع و  باوثب و  ّرقم  هیفاو و  ماکحأ  هیفاش و  لاثمأب  ماهتفای و  هغیلب  ظعاوم 
ْنِم ْنِإ  َو  هک : دومن  توالت  قیدنز  نآ  باوج  رد  ار  هکرابم  هیآ  نیا  مالّـسلا  هیلع  قداّصلا  دّمحم  نب  رفعج  مامهلا  ماما  ترـضح  دنیامنیم .

ّیبن و زا  ترابع  هک  ریذن  هکنآ  ّالا  دماین  ایند  هنحملا  راد  نیاب  تّما  زا  هفیاط  چـیه  ینعی :  301 ص : ج3 ، جاجتحالا ، ٌریِذَن . اهِیف  الَخ  اَّلِإ  ٍۀَّمُأ 
رکنم هفیاط  نآ  دـینادرگ  لسرم  ثوعبم و  لوسر  باتک و  زین  سوجم  يارب  یلاعت  يادـخ  دـمآ و  ناـشیاب  تسا  ریـصب  عیمـس  دزیا  لوسر 
لوسر نآ  مسا  زا  مالعتـسا  هجو  مالّـسلا  هیلع  هَّللا  دبع  ابأ  ای  تسیک  لوسر  نآ  تفگ : قیدنز  دنتـشگ . باّهو  دزیا  باتک  دحاج  و  ربمغیپ ،

درم دلاخ  هک : دومرف  ترضح  نآ  تسنانـس . نب  دلاخ  یبن  نآ  هک  تسنانچ  نامگ  معز و  ار  نامدرم  زا  ریثک  یعمج  هک  تسنآ  ملاع  رداق 
ایآ تفگ : قیدنز  دیدرگن . مّلکتم  مالک  نیاب  ءایبنأ  زا  يدحأ  چـیه  دـنیوگیم و  مدرم  هک  تسا  یفرح  نیا  دوبن و  ّیبن  دوب و  يودـب  یبرع 
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نآب موق  نآ  زا  یهورگ  دومن  تّوبن  يوعد  دـمآ و  ناـشیا  دزنب  یعمج  اـب  تشدرز  معن  هک : دومرف  ع )  ) ماـنألا ماـما  دوب ؟ تشدرز  ّیبن  نآ 
نآ رد  هک  ناـبایب  هب  جارخا  رهـش  زا  ار  وا  هدومن  ربکأ  دزیا  ربمغیپ  نآ  راـکنا  دـحج و  موق  نآ  زا  یعمج  و  دـندروآ ، ناـمیا  مّویق  ّیح  ّیبن 
هَّللا دبع  ابأ  ای  تفگ : قیدنز  دیدرگ . ناگدنّرد  عابـس و  همعط  ناکم  نآ  رد  ناحبـس  رداق  ّیبن  نآ  دندومرف  دوب  رایـسب  ناگدنّرد  نیمزرس 

رد برع  هک : دومرف  ع )  ) مانألا ماما  ترـضح  برع ؟ نیکرـشم  اـی  دـنباوصب  برقأ  هفیاـط  نیا  اـیآ  هک  سوجم  زا  هد  ربخ  ارم  مالّـسلا  هیلع 
نآ نیهارب  رکنم  ناشیا و  بتک  دحاج  ءایبنأ و  عیمجب  رفاک  سوجم  هکنآ  هطـساوب  دـندوب و  سوجم  زا  برقأ  یفنح  نیدـب  ّتیلهاج  نامز 

تموکح ماّیأ  رد  سوسفاب  عمج  نآ  هاشداپ  سوجم و  کلم  ورـسخیک  دنتـشادن و  رب  ایبنا  راثآ  ننـس و  زا  زیچ  چیه  الـصأ  دـندش و  نایعأ 
دندرکیم لسغ  برع  هرفک  دندرکیمن و  تبانج  لسغ  سوجم  دیناسر و  لتقب  ار  یلاعت  دزیا  ّیبن  دصیـس  دوخ   302 ص : ج3 ، جاجتحالا ،

كرابت و يادـخ  يایبنأ  ننـس  زا  هنتخ  نیا  دـندرکیمن و  زین  هنتخ  سوجم  تسا و  هّیفینح  عیارـش  نید  صلاخ  زا  تبانج  زا  ندرک  لـسغ  و 
لـسغ ار  دوخ  ياتوم  سوجم  دوب و  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  نمحّرلا  لیلخ - دومن  هّینـس  تّنـس  نیدب  لمع  هک  یـسک  نآ  لّوأ  تسا و  یلاعت 

يراحـص سیواون و  رد  ار  دوخ  یتوم  سوجم  و  دـندیناسریم ، میدـقتب  لاعفأ  نیا  یماـمت  برع  اـّما  دـندومنیمن  زین  نیفکت  و  دـندادیمن ،
يراحـص سیواون و  رد - ار  دوخ  یتوم  سوجم  دـندیناسریم و  میدـقتب  لاعفأ  نیا  یمامت  برع  اـّما  دـندومنیمن  زین  نیفکت  دـنتخادنایم و 

تهجب هک  یسک  نآ  لّوأ  و  تسا . نینچ  زین  لوسر  ءایبنأ و  تّنس  دندومنیم و  نفد  هدرک  دحل  روگ  رد  ار  دوخ  یتوم  برع  دنتخادنایم و 
حاکن دندرکیم و  حاکن  ار  اهنآ  نارتخد  اذه  عم  دوب  هناخ  رد  هدـنز  هک  تاهّما  سوجم  دوب و  رـشبلا  وبأ  مدآ  ترـضح  دـندرک  رفح  ربق  وا 

دنتفگ و ناطیّـشلا  تیب  ار  ناکم  نآ  دـندوب و  مارحلا  هَّللا  تیب  رکنم  سوجم  و  دنتـسنادیم . مارح  ار  اهنآ  برع  دـندومنیم و  دوخ  نارهاوخ 
تسا و ّلج  ّزع و  يادخ  ام  راگدرورپ  هناخ  نیا  هک  دنتفگیم  و  دندومنیم ، نآ  میرکت  میظعت و  دندرکیم و  هناخ  نآ  ترایز  ّجح و  برع 

ارف تعامج  نآ  زا  ار  نآ  قیاقح  دـندومنیم و  هّیرورـض  لیاسم  لاؤس  باتک  لهأ  زا  هتـسویپ  دـندوب و  ّرقم  لیاق و  لیجنا  تاروتب و  برع 
نآب ّجتحم  تاوخا  حاکن  رد  سوجم  هَّللا  دـبع  ابأ  ای  تفگ : قیدـنز  دنـسوجم . زا  برقأ  هّیفینح  نید  هب  بابـسأ  همه  رد  برع  دـنتفرگیم و 

تّجح هک : دومرف  ع )  ) قداّصلا رفعج  ماـما  ترـضح   303 ص : ج3 ، جاجتحالا ، تسا . رـشبلا  وبأ  مدآ  ترـضح  تّنـس  لعف  نیا  هک  دندش 
مارح ار  نیا  مامّتلاب  ءایبنأ  ریاـس  یـسیع و  یـسوم و  میهاربا و  حون و  مدآ و  تسیچ ؟ تاـهّما  تاـیح  رد  تاـنب  حاـکن  و  ناـیتا ، رد  ناـشیا 
ربکأ ّینغ  يادخ  ع )  ) هَّللا دبع  ابأ  ای  تفگ : قیدنز  دندرکیم . ار  نآ  لسر  ءایبنأ و  هب  دمآ  ّلج  ّزع و  يادخ  زا  هچ  ره  سوجم  دنتسنادیم و 

هیلع قداّصلا  دّمحم  نب  رفعج  مامهلا  ماما  ترضح  تسین . رتدب  نآ  زا  زیچ  چیه  تافّیکم  زا  هکنآ  لاح  دینادرگ و  مارح  ار  رمخ  هچ  يارب 
براش رب  تعاس  هک  اریز  تسا  اهیدب  همه  رس  ثئابخلا و  ّما  نآ  هک  دومن  مارح  عنم و  نآ  هطساوب  ار  بارـش  ماّلع  دزیا  هک : دومرف  مالّـسلا 

لعف زا  ددرگ  لـقعی  ـال  تسم  نوچ  دسانـشیمن و  ار  ّلـج  ّزع و  يادـخ  دوخ  راـگدرورپ  تسین و  رـس  رد  لـقع  ار  وا  هک  درذـگیم  رمخلا 
دنک و مد  نآ  رد  محر  عطق  درآ و  لمعب  دسر  وا  رتبأ  رطاخب  لاح  نآ  رد  هک  مارح  لعف  ره  ددرگن و  رب  دب  لمع  چیه  مارـصنا  تیـصعم و 
رد دیامن  ناتب  هدجسب  رمأ  نارکس  تلاح  رد  ار  وا  ناطیش  رگا  تسا  ناطیـش  تسدب  نارکـس  مامز  هّتبلا  دنادرگ  لومعم  دوب  هک  هشحاف  ره 

ماجنا هب  مامت  تعراسم  رمأ  نآ  رد  زین  وا  دـناود  دـشک و  ار  وا  ناطیـش  هک  ماـقم  نمکم و  رهب  دـناسر و  مارـصناب  مانـصأ  هدجـس  وا  لاـح 
نب ّیلع  نب  دّـمحم  نب  رفعج  قطاـّنلا  نیمـألا  ماـما  ترـضح  دـینادرگ ؟ مارح  ار  حوفـسم  نوخ  یلاـعت  يادـخ  ارچ  تفگ : قیدـنز  دـناسر .

تسا و لد  زا  محر  بلس  جتنم  بلق و  تواسق - ثروم  هک  دینادرگ  مارح  نآ  هطساوب  حوّبس  دزیا  ار  حوفـسم  مد  هک : دومرف  ع )  ) قداّصلا
ابأ ای  تفگ : قیدـنز  تسا . مارح  نوخ  لکأ  زا  ماذـج  رثکأ  تسنایمدآ و   304 ص : ج3 ، جاجتحالا ، ندب  نّفعت  هلیـسو  ناسنا و  نول  رّیغم 

. تسا مارح  ماذج و  ثروم  ددـغ  لکأ  هک : دومرف  ع )  ) قداّصلا دّـمحم  نب  رفعج  قئالخلا  ماما  ترـضح  تسا ؟ زیاج  ددـغ  لکأ  هَّللا  دـبع 
قرف هک  دینادرگ  مارح  نآ  هطـساوب  ار  هتیم  دومرف : ع )  ) قداّصلا رفعج  ماما  دینادرگ ؟ مارح  یلاعت  بجاو  ارچ  ار  هتیم  لکأ  تفگ : قیدـنز 

نآ نوخ  هک  تسهاگ  هتیم  دننادرگ و  روکذم  هحیبذ  نآ  رب  حبذ  ماگنه  رد  یلاعت  يادخ  مسا  دننک و  هیکزت  هچنآ  نایم  هتیم و  نایم  دـشاب 
اب ار  تشوگ  نآ  لکأ  هک  اریز  دشاب  نارگ  اراوگان و  تیاغب  نآ  هطـساوب  هتیم  تشوگ  سپ  دیامن ، ناویح  نآ  ندبب  تعجر  هدـش  دـمجنم 
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دّمحم نب  رفعج  مامهلا  ماـما  ترـضح  دـشاب ؟ مارح  تسا و  هتیم  یهاـم  سپ  تسا ، مارح  هتیم  نوچ  تفگ : قیدـنز  دـیامنیم . لواـنت  نوخ 
نیمز رد  درآ  نوریب  نوچ  دشاب و  هدنز  هک  یتلاح  رد  بآ  زا  تسوا  جارخا  نآ  هیکزت  تسین و  هتیم  کمـس  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداّصلا 

. تسا نینچ  زین  خلم  مکح  تسین و  نوخ  ار  وا  هک  تسنآ  هطـساوب  دننکیمن  حـبذ  ار  وا  هکنیا  دریمب و  دوخ  يدوخ  هک  دراذـگب  دراذـگ و 
: دومرف مالّـسلا  هیلع  دّمحم  نب  رفعج  ماما  ترـضح  دینادرگ ؟ مارح  هچ  يارب  ار  انز  ماّلع  دزیا  ترـضح  مالّـسلا  هیلع  ماما  ای  تفگ : قیدنز 
رد هاـگ  ره  هیناز  تروـع  هچ  تسا  بسن  عاـطقنا  ثیراوـم و  ندـش  فرط  رب  زا  تراـبع  نآ  هک  تـسا  رایـسب  داـسف  هطـساوب  اـنز  تـمرح 

علّطم زین  دولوم  دینادرگ و  هلماح  ار  وا  هک  دنادیمن  ددرگ   305 ص : ج3 ، جاجتحالا ، هلماح  نوچ  دنوش  دراو  ورب  رفن  راهچ  هس  يزورنابش 
هک تفگ  ناوتن  دسرن و  مهب  هفورعم  تبارق  و  دوشن ، مولعم  زین  هلوصوم  ماحرأ  تسیک و  وا  دـلاو  هک  دـنادیمن  تسین و  دـلاو  لاحب  ملاع  و 

ماهلا ماما  تسین ؟ بسن  نآ  رد  دینادرگ  ارچ  مارح  ار  هطاول  تفگ : قیدنز  تسا . نالف  فورعم  روهشم و  تبارق  دولوم و  محر  هلـص  نالف 
نانز زا  ار  نادرم  يدشیم  لالح  هطاول  رگا  هک  تسنآ  يارب  هطاول  تمرح  هجو  هک : دومرف  مالّسلا  ةولّصلا و  هیلع  قداّصلا  دّمحم  نب  رفعج 

قیدـنز یتشگ . راکـشآ  رهاظ و  رایـسب  داسف  راک  نیا  هزاجا  رد  يدوب و  جورف  لیطعت  لـسن و  عطق  بجوم  رمأ  نیا  يدیـسر و  مهب  انغتـسا 
دومرف ع )  ) قداّصلا دّمحم  نب  رفعج  قطاّنلا  ماما  ترضح  دوخ ؟ لام  زا  تسعافشا  عون  زین  نیا  دینادرگ و  مارح  ارچ  ار  میاهب  یطو  تفگ :

. ددرگ لصّتم  هدمآ  دوخ  رصنع  یلویه و  لکش و  ریغ  هب  دنادرگ و  عیاض  ار  دوخ  بآ  درم  هکنآ  زا  دراد  تّیهارک  تّیدمص  ترضح  هک :
رب یتشادـهاگن  یتسب و  دوخ  هناـخ  رد  يرخ  هد  اـم  يدرم  ره  هنیآ  ره  يدـینادرگن  مارح  ار  میاـهب  ناـیتا  ناحبـس  رداـق  رگا  هکنآ  رگید  و 

لقع بابرأ  رب  هچنانچ  یتشگ  راکشآ  رهاظ و  رایسب  داسف  يدندرکیم  نینچ  رگا  سپ  يدومن ، شجرفب  لوخد  يدندرک و  يراوس  شتشپ 
مارح ار  شجورف  لالح و  ار  شروهظ  قیالخ  یگمه  رب  راثآ  داسف و  نآ  هطـساوب  ماّلعلا  کلم  ترـضح  سپ  تسا  نایع  رهاظ و  نافرع  و 

دنریگ و ناوسنب  سنا  لاجر   306 ص : ج3 ، جاجتحالا ، هکنآ  ات  دومن  قلخ  نادرم  تهجب  ار  نانز  قلاخ  ترـضح  هکنآ  رگید  و  دینادرگ .
تّما رب  تبانج  لسغ  هَّللا  دبع  ابأ  ای  تفگ : قیدنز  دننانز . ناشیا  دالوأ  تاهّما  نامدرم و  تاوهـش  عضاوم  دندرگ و  نکاس  ناشیا  شیپ  رد 

؟ دوب مزال  بجاو و  نآ  عفر  ات  تسین  تفاثک  سند و  الـصأ  لالح  رد  تفر و  دوخ  لالح  يولهپب  بنج  هکنآ  لاح  دـندرک و  بجاو  ارچ 
ریغ مد  یمدآ  هفطن  هکنآ  هطـساوب  تسا  ضیح  هلزنمب  تبانج  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  قداّـصلا  دّـمحم  نب  رفعج  قئـالخلا  ماـما  ترـضح 
درم نآ  هّتبلا  دـنز  سّفنت  ندـب  ددرگ  غراف  عامج  زا  عماـجم  نوچ  تسا و  هبلاـغ  توهـش  هدـیدش و  تکرح  عاـمج  رد  تسا و  مکحتـسم 
نایم نمیهم  ترـضح  هک  تسا  تناما  تبانج  لسغ  اذه  عم  دیدرگ  بجاو  نیمه  هطـساوب  لسغ  سپ  دـباییم ، دوخ  سفن  زا  هیرک  هحیار 

فراع يا  میلح و  میکح  ماما  يا  میکحلا  اهّیا  تفگ : قیدنز  دومرف . ناحتما  و  رایتخا ، نآب  ار  ناشیا  دومن و  نامتیا  نآ  رب  ار  دوخ  ناگدنب 
هعبـس موـجن  ریبدـت  نآ  ددرگ  میاـق  رهاـظ و  ملاـع  نیا  رد  هک  يریبدـت  هک  تسناـنچ  وا  معز  هک  یـسک  نآ  ّقـح  رد  یئوـگیم  هـچ  مـیلع ،

هک تسا  مزال  يوعد  تابثا  رب  نشور  حضاو  تّجح  نّیب و  لیلد  ار  ناشیا  هک  تفگ  مالّسلا  ةولّصلا و  هیلع  مانألا  ماما  ترضح  تستاراّیس .
دنادرگ ریاد  رداق  میلع  هک  فرط  رهب  رکاذ و  ریدق  عیمس  ترـضح  عیبت  ریدقت  کلف  رد  هک  تسا  موجن  ریبدت  زا  رغـصأ  ملاع  ربکأ و  ملاع 
دومرف هَّللا  ّیلو  نآ  هاگنآ  سپ  تسا . ریاس  مادم  هتشگن  نکاس  فقاو و  ناکم  چیهب  تسا و  رتاف  ریغ  ریاد  بهاو  دزیا  مکحب  بعت  يور  زا 

ّبر نایهنم  رومأم و  ناگدنب  هلزنمب  موجن  نیا  سپ  تسا  ّربدـم   307 ص : ج3 ، جاـجتحالا ، لّـکوم  مویق  ّیح  رمأ  هب  موجن  زا  مجن  ره  هک :
یتسیاب يدندوب  هّیلزا  همیدق  موجن  رگا  دننادرگ و  لومعم  دندرگ  رومأم  هچ  رهب  هک  دـنربکأ  دزیا  مکح  رظتنم  دّـصرتم و  هک  دنـشاب  روفغ 

رفعج ماما  ترـضح  تسا . ملاع  رد  ریدـم  عبّطلاب  ینعی  تسا ، عیاـبطب  موجن  رثأ  تفگ : قیدـنز  يدنتـشگن . رگید  لاـحب  لاـح  زا  رّیغتم  هک 
مره ّدر  دومن و  دناوتن  ماّیأ  یلایل و  رّیغتب  ماّیأ  زا  ثداوح  فرص  دشابن و  ماود  ءاقب و  کلام  تسا  یـسک  لوق  نیا  هک : دومرف  ع )  ) قداّصلا

زا هد  ربخ  ارم  تفگ : قیدنز  دنادرگ . لومعم  وا  اب  هچنآ  زا  درک  دناوتن  عفد  ار  درم  چیه  دومرف و  دـناوتن  يریگنیمز  زجع و  عفر  يریپ و  و 
فونـص ار  قیالخ  دـیآیم و  رگید  نرق  درذـگیم و  نرق  قیرط  نیمهب  دـیامنیم و  لسانت  دـلاوت و  لزی  مل  قلخ  هک  تسناـنچ  وا  معز  هکنآ 

دـنادرگ و علّطم  ربخم و  فلـس  زا  فلخ  دـهد و  لّوأ  زا  ربخ  ریخأ  ارت  هچنانچ  دـنادرگیم  یناف  ضارعأ  للع و  بابـسأ  ضارمأ و  تافآ و 
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هلازا و هک  ماسجأ  تعنـص  رب  تابن و  رجـش و  هلزنمب  ار  قیالخ  هک  دـنیوگیم  دـنادرگ و  فقاو  نونـس  روهـش و  قیاقح  زا  نورق و  زا  نورق 
هک دـیآ  نوریب  میقتـسم  عبطب  ياناد  یتقو  میلع  میکح  میرک و  دـحاو  مکحب  قلخ  نیزا  دنتـسناد  درک  دـناوت  ماـّیا  رهد و  همه  رد  نآ  عطق 

دنادرگ طوبرم  مهب  دوخ  تناطفب  دنک و  فینصت  باتک  دشاب و  مالک  فیلأتب  رداق  دوب و  اسانش  فقاو و  اناد و  فراع و  نامدرم  حلاصمب 
یهن داّحتا و  ریخب و  مدرم  صیرحت  رمأ و  هک  دـیامرف  نامدرم  نایم  زجاح  ار  باـتک  نآ  دـیامن و  طوبـضم  وکین و  ار  نآ  دوخ  تمکحب  و 
رخآ یعمج  اب  یهورگ  داسفا  لتق و  رگید و  یـضعبب  یتدایز  یـضعب  قیالخ  هکنآ  ات  دـیامن  داجیا  زا  عنم  رجز و  داـسف و  ّرـش و  زا  ناـشیا 

نآ هک  یتسردب  کحیو  هک : دومرف  مالّسلا  هیلع  قداّصلا  دّمحم  نب  رفعج  قئالخلا  ماما  ترضح  دومن . دنناوتن   308 ص : ج3 ، جاجتحالا ،
دوب دـهاوخ  وا  زا  دـعب  هچنآ  دوب و  وزا  شیپ  هچنآـب  ملع  ار  سک  نآ  دـیامن  تلحر - ادرف  زورید و  دـیآ  نوریب  رداـم  مکـش  زا  هک  یـسک 
هکنآ ای  دومرف ، دوجوم  ار  وا  رگید  ای  دومن  دوخ  دوخ  سفن  داجیا  ناسنا  هک  تسین  نآ  زا  یلاـخ  لاـح  هکنآ  رگید  دوب  دـهاوخن  ههبـشیب 

نینچمه دندوبن و  يزیچ  دنوش  دوجوم  هک  نآ  زا  رتشیپ  قلخ  درادن و  رگید  ءیش  داجیا  تردق  دوبن  ءیش  هچنآ  سپ  دوب . دوجوم  هشیمه 
یلزأ ناسنا  رگا  دوب و  هنوگچ  نآ  ادـتبا  هک  تسین  مولعم  سپ  دومن ، ناوت  لاؤس  وا  زا  هک  دوبن  يزیچ  دومنن  ادـیپ  دوجو  قلخ  هک  یماداـم 

چیه هکنآ  اب  تسین  رّوصت  هار  ورب  ار  انف  ّریغتم و  ماّیأ  فرـصب  ار  ماّیأ  یلزأ  هکنآ  هطـساوب  دوشن  ثداح  وا  رد  هک  ثداوح  هک  دیاب  دنـشاب 
هک دوب  نانچ  نامک  معز و  هک  ار  یسک  سپ  تسین . رّـسیم  ههبـشیب  ربخم  ّفلؤمیب  فیلأت  چیه  ّرثؤم و  ریغب  رثأ  چیه  ربتعم و  ءاّنب  ریغب  ءانب 

رگا درک و  داجیا  و  قلخ ، هک  ار  وا  ردـپ  هک  دومرف  دـیاب  مالعتـسا  وا  زا  دومن  وا  ینالویه  رکیپ  يروص و  بیکرت  قلخ  داجیا و  ناشیا  ردـپ 
رگا درک و  دوخ  ترـشع  یتسود  بّدؤم و  نآ  ریوصت  توهـش و  سفن و  ةّذل  هطـساوب  وا  قلخ  هنیآ  ره  دشاب  هدـینادرگ  دوجوم  ار  وا  ردـپ 

وا رب  ایالب  عاونأ  زا  عون  چیه  الصأ  یتشگ و  ّدتمم  زیاج و  دلو  رد  تمکح  يدوب و  رـسپ  تایح  کلام  وا  هک  یتسیاب  دوبیم  تردق  ار  ردپ 
دلو زا  توم  تسنآ و  درد  عفد  زا  زجاـع  دـلاو  دریم  رگا  دـهدن و  وا  عفن  الـصأ  دـلاو  ددرگ  ضیرم  دـلو  رگا  هکنآ  لاـح  یتشگن و  عجار 
نآ هک  یعونب  دوـب   309 ص : ج3 ، جاـجتحالا ، ناـشیا  رد  حور  خـفن  قیـالخ و  داـجیا  تعاطتـسا  تردـق و  ارک  ره  هک  اریز  درک  دـناوتن 

: تفگ قیدنز  دومن . دناوت  دوخ  قولخم  زا  داسف  تّیذأ و  عفد  تردق  ار  سک  نآ  نیقیب  سپ  تفر ، دـناوت  هار  ددرگ و  ناور  اپب  وا  قولخم 
، تسا لیزج  ریثک و  شررض  لیلق و  شعفن  هک  تسملع  نآ  هک : دومرف  مانألا  ماما  ترـضح  موجن ؟ ملاع  رد  یئوگ  هچ  ع )  ) هَّللا دبع  ابأ  ای 

ررض ءالبب  ار  یسک  مّجنم  رگا  درادن و  زیهرپ  تردق  روذحم  زا  ددرگن و  رب  عفد و  نآ  هلازا  رد  وا  یعـسب  مّجنم و  ملعب  رّدقم  رمأ  هک  اریز 
دزاس و ریخب  علّطم  ار  یـسک  رگا  تسین و  ناکما  تردـق و  زّیح  رد  ناّنم  ءاضق  زا  زارتحاب  نآ  زا  تاجن  ار  سک  نآ  دـنادرگ  ربخم  ملاع و 

ّداضم مّجنم  دسرن و  نآ  عنم  فرـص و  ار  وا  دـسر  یـسکب  يدـب  رگا  دزادرپ و  نآب  الّجعم  ات  هک  تسین  لیجعت  تعاطتـسا  ار  صخـش  نآ 
ناـقلخ زا  ناحبـس  دزیا  ءاـضق  ّدر  وا  هک  تسناـنچ  ناداـن  مّجنم  ناـمگ  هک  اریز  تسا  دوـخ  معزب  مکح  ملع و  رد  داـبعلا  قاـّلخ  ترـضح 

نآ دزنب  تّزعلا  ّبر  تلاسر  هب  هک  كرابت  یلاعت و  دزیا  کلم  ای  تسا  لضفأ  لوسر  مالّـسلا  هیلع  هَّللا  دـبع  ابأ  ای  تفگ : قیدـنز  دـیامنیم .
. تسا لـضفأ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  هکلب  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  دّـمحم  نب  رفعج  هَّللا  دـبع  یبأ  ترـضح  يدـمآ ؟ لوسر 

يارب ناشیا  رب  اهنآ  لمع  لعف و  ماـقرأ  نیمحاّرلا و  محرأ  ناگدـنبب  ار  نیلّکوم  هکیـالم  تقاـفر  تّلع  ع )  ) هَّللا دـبع  اـبأ  اـی  تفگ : قیدـنز 
دومرف مالّـسلا  هیلع  قداّصلا  دّمحم  نب  رفعج  مامهلا  ماما  تسا . یفخأ  رّـسلا و  ملاع  یلاعت  بجاو  ترـضح  هکنآ  لاح  يامن و  نایب  ناشیا 
هکئالم هک  یماگنه  رد  هک  اریز  دومرف ، قیالخ  رب  دوهـش  ار  هفیاط  نیا  دومن و  یگدنب  تدابع و  بلط  دوخ  ناگدـنب  زا  دوبعم  يادـخ  هک 

یعس رد  ناّنم  نمیهم  ترـضح  تدابع  تعاط و  رب  ناگدنب  نامگ  ههبـشیب و   310 ص : ج3 ، جاجتحالا ، دنـشاب  ناشیا  تمزالم  رد  مارک 
فیاخ و تیـصعم  زا  اضیأ  و  تسنایع ، حـضاو و  نافرع  لقع و  بابرأ  رب  نآ  تقیقح  هچناـنچ  دنـشاب  رتشیب  ّدـحب  نآ  تبظاوم  رد  ّدـشا و 

کلم ود  مدآ  نوچ  دنک و  نایصع  لعف  دصق  نایسن  اطخ و  يور  زا  هدنب  یهاگ  هک  اریز  دندرگن  نآ  بکترم  هک  دشاب  اسب  هتشگ  ناساره 
لعف نآ  زا  روفلا  یف  دنانیشنمه  هارمه و  نینس  روهـش و  راهن  لیل و  تاعاس  رد  نیبتاکلا  مارک  هک  دناسر  رطاخب  دناقیفر  هک  نوچیب  رداق 

نآ زا  تسد  نامه  هطساوب  دنابهاو  دزیا  ترـضح  رمأب  بتاک  دهاش و  نم  هظفح  دنیبیم و  ارم  مراگدرورپ  هک  دیوگ  دتـسیا و  زاب  رکنم 
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تمحرم فطل و  تفأر و  ناسحا و  يور  زا  زیزعلا  ّبر  ترـضح  زین  دراد و  ناـمأ  رد  ظوفحم و  نارین  شتآ  زا  ار  دوخ  درادـب و  نایـصع 
ماوه و نیعالم و  هعبت  نیطایـش و  هدرم  زا  ار  ناشیا  ّلج  ّزع و  کلم  ود  نآ  اـت  دـینادرگ  لّـکوم  دوخ  ناگدـنب  هب  ار  نیبتاـکلا  مارک  یکلم 

ّلحم نآ  ات  نیملاعلا  ّبر  ترضح  ظفح  رد  نیمحاّرلا  محرأ  نامرف  نذاب و  دنیبیمن  ار  نآ  هدنب  هک  ناکم  زا  رایسب  تافآ  ّنج و  تارـشح 
يارب ار  قلخ  باّهو  قلاخ  ترـضح  هَّللا  دبع  ابأ  ای  تفگ : قیدنز  دنرادهاگن . ددرگ  لّجـسم  لصا و  هدنب و  نآب  ّلج  ّزع و  رمأ  مکح و  هک 

دابع قلخ  باقّرلا  کلام  ترضح - هک : دومرف  مالّسلا  هیلع  قداّصلا  دّمحم  نب  رفعج  ماما  ترضح  باذع ؟ هطـساوب  ای  دومن  داجیا  تمحر 
لامعأ باکترا  داحلا و  راکنا و  هطـساوب  موق  نیا  زا  یعمج  هک  دوب  ملاع  داشرا  داجیا و  زا  لـبق  داـبعلا  ّبر  دومن و  باوث  تمحر و  يارب 

تاذ رکنم  وا  دشاب  نآ  هطـساوب  رکنم  باذع  سپ  تفگ : قیدنز  دندرگ . باقع  باذـع و  ّقحتـسم  باوث و  تمحر و  زا  مورحم  باوصان 
فراع باقع  باذع و  ارچ  نکیل  دشاب  رازآ  باذـع و  بجوتـسم  راکنا  هلیـسوب  دـیدرگ و  ربکأ  دـحاو   311 ص : ج3 ، جاجتحالا ، قلاخ 
دّمحم نب  رفعج  دجمألا  قداّصلا  ماما  ترـضح  دـیامن ؟ دـشاب  یلاعت  كرابت و  دزیا  لاحب  اسانـش  و  دـناد ، اتمهیب  ياتکی  ار  وا  هک  دّـحوم 

لماک تاذب  ّرقم  دنادرگ و  دبأ  باقع  باذعب و  بّذعم  ار  دوخ  دحاو  تاذ  ّتیهولا  رکنم  بابرألا  ّبر  ترـضح  هک  دومرف  مالّـسلا  مهیلع 
يادخ نوچ  دومن و  هَّللا  ضرف  ام  كرت  هک  دیامن  تئیطخ  نآ  لمع  تهجب  باقع  باذع و  تیـصعم  باکترا  هطـساوب  ار  دوخ  تافّـصلا 
لخاد ُراْهنَْألا  اَِهتَْحت  ْنِم  يِرَْجت  ٍتاَّنَج  هدروآ  نوریب  نارین  زا  ار  هدنب  نآ  نآ  زا  دعب  دشک  باذع  یـصاعم  لعف  ردقب  ار  یـصاع  نآ  نوچیب 

رفک و نایم  مالّـسلا  هیلع  هَّللا  دبع  ابأ  ای  تفگ : قیدـنز  ًادَـحَأ . َکُّبَر  ُِملْظَی  َو ال  دزاس  نامداش  جـهتبم و  ناوضر  روح و  لاصوب  دـنادرگ و 
. تسین نامیا  رفک و  نایم  ناشخرد - رهاظ  تلزنم  چیه  هک : دومرف  ّناجلا  سنالا و  ماما  ترضح  هن . ای  تسنایع  حضاو و  هلزنم  چیه  نامیا 
رد تسا  ناحبـس  نمیهم  قیدصت  زا  ترابع  نامیا  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  ماما  ترـضح  تسا ؟ مادک  رفک  تسیچ و  نامیا  تفگ : قیدنز 

تاذ راکنا  زا  ترابع  رفک  دـنک و  هدـهاشم  دـنیبب و  ار  نآ  هچنآ  قیدـصت  لثم  یلاعت  يادـخ  تمظع  زا  دوب  ناهنپ  بیاـغ و  هدـنب  زا  هچنآ 
؟ تسا ماجنا  تّیفیک و  هچب  ّکش  مادک و  كرش  مالّسلا  هیلع  هَّللا  دبع  ابأ  ای  تفگ : قیدنز  تسا . تاّیطخلا  رفاغ  ترـضح  تافـص  هدیمح 

تاذب تسا  ءیش  ّمض  زا  ترابع  كرـش  هک  دومرف  مالّـسلا  هیلع  قداّصلا  دّمحم  نب  رفعج  مانألا  ماما  ترـضح   312 ص : ج3 ، جاجتحالا ،
: تفگ قیدنز  دیامنن . هدیسر  واب  هک  يزیچ  نآب  داقتعا  لدب  سک  نآ  هک  تسنآ  زا  ترابع  ّکش  تسین و  رگید  ءیـش  نآ  لثم  هک  دحاو 

ددرگ لهجی  امب  لهاج  ملعی و  امب  ملاع  یلب  دومرف  مالّـسلا  هیلع  قداّصلا  دّـمحم  نب  رفعج  قئالخلا  ماما  ترـضح  ددرگ ؟ لهاج  ملاع  ایآ 
رفعج مامهلا  ماما  تسیچ ؟ تواقـش  مادک و  تداعـس  تفگ : قیدنز  نآب . تسا  لهاج  دـنادیمن  هچنآ  تسنآب و  ملاع  دـنادیم  هچ  ره  ینعی 
تسا ّرش  تواقش  دناسر و  تاجن  يوسب  ار  وا  ات  دوش  کّسمتم  نآب  دیعس  هک  تسا  ریخ  ببس  تداعس  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  دّمحم  نب 

ارم مالّسلا  هیلع  هَّللا  دبع  ابأ  ای  تفگ : قیدنز  تسا . اهنیا  همهب  ملاع  یلاعتی  ادخ  دناشک و  تکالهب  ار  وا  سپ  دیامن  کّسمت  نآب  ّیقش  هک 
زگره دوریم و  جارـس  ءوض  هک : دومرف  ترـضح  نآ  دریگ ؟ مارآ  هتفر  ماقم  مادـکب  شرون  دنیـشن  ورف  نوچ  هک  جارـس  تقیقح  زا  هد  ربخ 

ءوض زا  نوچ  هک  دشاب  جاّهو  جارس  نآ  دننام  لثم و  زین  ناسنا  هکنآ  زا  دراد  رکنم  تسا و  عنام  ار  امش  زیچ  هچ  تفگ : قیدنز  دنکن . دوع 
زگره اذه  دعب  دنک  تقرافم  وا  ندب  زا  حور  دبای و  تافو  نوچیب  رداق  نامرفب  نوچ  زین  ناسنا  دیامنن  تعجر  واب  رون  زگره  رگید  دنامزاب 

نب رفعج  دجمألا  ماما  ترضح  دیامرفن . نآب  تعجر  جارس  زا  یقطنم  ءوض  هچنانچ  دنکن  ّتیم  نآ  مسجب  تعجر  حّوبس  نمیهم  رمأب  حور 
هک اریز  تسین  باـیترا  ههبـشیب و  باـب  نیا  رد  باوصب  وت  ساـیق   313 ص : ج3 ، جاـجتحالا ، هک : دومرف  مالّـسلا  مهیلع  یلع  نب  دّـمحم 

نیا نایم  زا  شتآ  دننز  يرگیدب  ار  اهنیا  زا  یکی  نوچ  هک  نهآ  گنـس و  لثم  تسنآ  نایعأب  میاق  ماسجأ  تسا و  نّمکم  ماسجأ  رد  شتآ 
تباث و ماسجأ  رد  شتآ  سپ  هتـشگ . لصاح  نهآ  گنـس و  زا  هک  دـننک  شتآ  نآ  زا  جارـس  ءوض  سابتقا  ددرگ  عمال  عطاس و  سنج  ود 

رکذ وت  هک  تسین  جارـس  هلزنمب  نآ  هدـش و  فیثک  بلاق  سابلب  سّبلم  هک  تسا  قیقر  مسج  حوّبـس  رداق  مکحب  حور  تسا و  بهاذ  ءوض 
بـصع قورع و  هفلتخم و  بورـض  بیکرت  وا  رد  دوـمن و  محر  رد  نینج  قـلخ  یفاـص  بآ  زا  هک  ملاـع  رداـق  راـگدرورپ  نآ  يدرک  نآ 

رب نیا  دیامنیم و  نادبأ  ماسجأ و  ءانف  ناشیا و  توم  زا  دـعب  ناگدرم  يایحا  نامه  دومرف  نآ  ریغ  يوم و  ناوختـسا و  و  نانـسأ ، هتوافتم و 
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زا دعب  حور  سپ  تفگ : قیدنز  دیامن . نایع  روهظ و  تیاغ  رد  هکلب  دـیامنیمن  نارگ  لیقث و  ناوارف  رّکفت  ّربدـت و  زا  دـعب  نادهتکن  لقاع 
عرـصم و ناکم  رد  نیمز  نطب  رد  حوّبـس  دزیا  رمأب  حور  هک  دومرف  ع )  ) دّمحم نب  رفعج  ماما  ترـضح  دور ؟ ناکم  مادکب  نادبأ  تقرافم 

هّدـحالع ناکم  ار  حاورأ  هک  دیـسر  رقحأ  مجرتم  رظنب  ربتعم  ثیداحأ  یـضعب  رد  و  نیقولخم . ثعب  ماـگنه  اـت  ددرگ  نیکم  نادـبأ  نفدـم 
ود زین  حاورأ  ملاع  ءیـسم  ای  نسحم  دنتـسین  نوریب  تفـص  ود  زا  ناقلخ  یمامت  نوچ  دـنمان و  حاورأ  ملاع  ار  نآ  خزرب و  ملاع  ءارو  تسا 

ماوقأ زا  یعمج  دوش  ناکم  نآب  بیرق  نوچ  ددرگ ، ناراکوکین  حور  ّلحم  ناکم و  هّجوتم  اـیند  هنحملا  راد  زا  نسحم  حور  هاـگ  ره  تسا 
دیدج حور  رگا  دـنیامرفیم  ایند  نافّلختم  لاوحأ  مالعتـسا  زا و  دـنیامن و  وا  لابقتـسا  دـناهدمآ  ناکم  نآب  رتشیپ  هک  ناراکوکین  ناشیوخ  و 
تافو زا  دعب  وا  هک  تسا  دیما  هک  دـنیوگ   314 ص : ج3 ، جاجتحالا ، حاورأ  ماهتـشاذگ  یقاب  تایح  تفـص  رب  ار  وا  نم  هک  دیوگ  دورولا 

هک دش  صّخـشم  دندماین  ام  کیدزن  نوچ  هک  دـنیوگ  رگیدـکیب  دـنتفای  تافو  نیا  زا  لبق  ینالف  و  ینالف ، هک  دـیآ  ام  دزنب  دـشاب و  یجان 
حور نوچ  تسا و  يراوگوس  ّتلذ و  عضوم  رد  يراوخ و  ناوه و  ماقم  رد  ءیـسم  حور  اّما  هّتبلا  دـنراتفرگ  كاله و  راکنایز و  رـساخ و 

ایند رد  ینالف  هک  دیوگ  رگا  دنسرپ  ایند  ءابرقأ  شیوخ و  زا  ربخ  وا  لاوحأ  ترسح  تاقالم و  زا  دعب  حاورأ  دسر  اجنآب  ایند  کلملا  راد  زا 
باذع نیا  زا  تاجن  هّتبلا  دماین  اجنیاب  نوچ  دنیوگ  رگید  کی  اب  هتفای  تافو  نیا  زا  رتشیپ  هک  دیوگ  رگا  و  دـنراد . وا  تاجن  دـیما  تسیقاب 

رگید کی  اب  حاورأ  هک  تسیورم  رفاغلا  کلملا  هَّللا  مالس  امهیلع  رقابلا  ّیلع  نب  دّمحم  رهاّظلا  نطابلا و  ماما  ترضح  زا  و  تفای . باقع  و 
یلاعت و دزیا  مکح  هب  سک  نآ  یلاثم  تروصب  تلثاـمم  تهباـشم و  لاـمک  سک  ره  حور  دـنیامن و  برـش  لـکأ و  دننیـشن و  هقلح  هقلح 

حّوبس رداق  قولخم  هک  حور  رد  لصاحلا  تسا  ینالف  نیا  هک  دیوگ  درآ  رظن  هب  ار  یسک  یلاثم  حور  یسک  رگا  هچنانچ  دنک  ادیپ  سّدقت 
یف یلاعت  هَّللا  هنکـسأ  یلماعلا  نیّدـلا  ۀـّلملا و  ءاهب  خیـش  نیرّخأـتملا  نیمّدـقتملا و  لـضفأ  تسا و  رایـسب  فـالتخا  فـالخ و  وا  رد  تسا 

هک لاوقأ  نآ  زا  یضعب  مجرتم  و  دومن ، لقن  حور  باب  رد  لوق  هدراهچ  لوکشکب  یّمسم  شیوخ  تافّنصم  زا  یضعب  رد  یلاعلا  سودرفلا 
حضوأ هب  تستاداقتعالا  همجرت  هک  شیوخ  تاّفلؤم  زا  یـضعب  رد  دوب  بسنأ  ثیدح  نآرقب و  برقأ و  تّحـصب  لاب  هتـسکش  نیا  داقتعاب 

ماما ترـضح  ددرگ ؟ بوجحم  یفخم و  اجکب  بولـصم  حور  هَّللا  دـبع  اـبأ  اـی  تفگ : قیدـنز  باوّصلاـب . ملعأ  هَّللا  دومن و  ناـیب  ناـهربلا 
حور ضبق  هک  تسیاهتشیرف  فک  رد  بولصم  حور   315 ص : ج3 ، جاجتحالا ، هک : دومرف  مالّسلا  هیلع  قداّصلا  دّمحم  نب  رفعج  قئالخلا 

نّکمم وا  کیدزنب  وا  حور  ددرگ  نوفدم  بولـصم  نآ  نوچ  دننادرگ و  بوجحم  نوفدم  نیمز  رد  ار  بولـصم  نآ  هک  یماگنه  ات  هدومن 
نم هک  حور  معن ، هک : دومرف  ع )  ) هَّللا دبع  یبأ  ترـضح  هن ؟ ای  تسا  نوخ  زا  ریغ  نآ  ایآ  هک  حور  زا  هد  ربخ  ارم  تفگ : قیدنز  دـننادرگ .

توص و نسح  هکلب  تسا  مسج  توارت  و  تبوطر ، نول و  يافـص  مد  زا  هک  اریز  تسنوخ  زا  نآ  هّداـم  مدرک  نآ  ناـیب  فصو و  وـت  يارب 
ایآ تفگ : قیدنز  دور . نوریب  ندب  زا  حور  ددرگ  نوبز  دمجنم و  نوچیب  ترضح  نامرفب  نوخ  نوچ  سپ  تسا  مد  زا  زین  کحض  ترثک 
رد تسا  حیر  هلزنم  هب  حور  دومرف  ع )  ) قداّصلا دّـمحم  نب  رفعج  مامهلا  ماما  ترـضح  ددرگ ؟ نزو  ینیگنـس و  یکبـس و  هب  فصو  حور 
زین حور  دیاین  دیدپ  نآ  رد  ناصقن  دیآ  نوریب  نآ  زا  داب  نوچ  دیازفین و  نآ  نزو  رد  زیچ  چـیه  ددرگ  داب  زا  ّولمم  کشم  نوچ  هک  کشم 

مالّـسلا هیلع  دّـمحم  نب  رفعج  مامهلا  ماما  ترـضح  نک . ربخ  حـیر  رهوج  زا  ارم  تفگ : قیدـنز  تسین . نزو  لقث و  ار  نآ  هک  تسا  نینچ 
تـسا ایند  ماوق  داب  هب  تساوه و  دشاب  نکاس  نوچ  دنیوگ و  حیر  ار  وا  دنک  تکرح  اوه  رگا  ینعی  تسا ، كّرحتم  ياوه  حـیر  هک  دومرف 
تـسا هحورم  هلزنمب  حیر  هک  اریز  ددرگ  نتف  دساف و  تسا  نیمز  يور  رد  هچ  ره  هنیآ  ره  دهجن  ایند  رد  دابعلا  قاّلخ  رمأب  داب  زور  هس  رگا 

رّیغتم مسج  هّتبلا  دور  نوریب  ندب  زا  حور  نوچ  تسحور  هلزنمب  داب  دنادرگ و  وکین  ّبیطتم و  ار  اهنآ  دنک و  ءایشأ  یمامت  زا  داسف  عفد  هک 
ندب زا  جورخ  زا  دعب  حور  ایآ  مالّـسلا  هیلع  هَّللا  دبع  ابأ  ای  تفگ : قیدنز   316 ص : ج3 ، جاجتحالا ، َنیِِقلاْخلا . ُنَسْحَأ  ُهَّللا  َكَرابَتَف  ددرگ 
حور هکلب  هک  دومرف  نیعمجأ  مهیلع  هَّللا  ناوضر  نیمألا  قداّصلا  دّـمحم  نب  رفعج  ترـضح  تسا ؟ لاح  نامهب  یقاب  اـی  ددرگیم  یـشالتم 
عیمج هکلب  ددرگن  سوسحم  سح و  سپ  ددرگ  انف  لطاب و  ءایشأ  یمامت  ماگنه  نآ  رد  دنز  رد  لّوأ  روص  لیفارسا  هک  یتقو  ات  تسا  یقاب 

دمدرد روص  نوچیب  رداق  مکحب  لیفارـسا  نوچ  و  دنامن ، یقاب  زیزع  دوجولا  بجاو  ترـضح  تاذ  ریغب  زیچ  چـیه  ینعی  ددرگ  یناف  ءایـشأ 
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رداق ترـضح  مّیـس  روص  خفن  زا  دـعب  ددرگ و  عمج  اج  کی  رد  قلاخ  دزیا  نامرفب  دـشاب  قّرفتم  دـنچ  ره  دوجوم  هیناف  ءایـشأ  بارت  مّود 
ات یلّوا  روص  خـفن  زا  دـیامن و  هیناث  هّرک  هدومن  ادـیپ  رهاظ و  ادـیوه  هحـضاو  هّدام  ریغب  یلّوا  هبترم  رد  هچنانچ  ءایـشأ  داجیا  هداعا و  یلاعت 

قیالخ عیمج  هلا  بهاو  ترضح  هاگنآ  سپ  دندرگ . رب  نیتخفنلا  نیب  لاوحأ  ماّیأ  يدامت  هطـساوب  قیالخ  تسا  لاس  دص  راهچ  هیناث  هخفن 
دـشاب نآ  ّقحتـسم  قیال و  باستکا - لمع و  يازجب  هک  بآم  ّلحمب و  ار  یـسک  ره  باسح  صیخـشت  زا  دعب  دهد و  هاگمارآ  هاگیاجب  ار 

کی هچنانچ  دشاب  هدش  قّرفتم  هدیسوپ و  هکنآ  زا  دعب  نادبأ  داجیا  ثعب و  مالّـسلا  هیلع  هَّللا  دبع  ابأ  ای  تفگ : قیدنز  دیامن . ناسحا  اطع و 
دنشاب و هدرک  هعطق  هعطق  ضرألا  تارـشح  ماوه و  ار  رگید  يوضع  دندومن و  نآ  لکأ  ناگدنّرد  ریاس  عابـس و  شرهـش  رد  ار  وا  يوضع 

رود لقع  زا  تیاغب  دشاب  هتشاذگ  ترامع  يانب  لگ  اب  هتشادرب و  ار  كاخ  نآ  ءاّنب  هتـشگ و  بآ  باتیب و  كاخ  ینعی  بارت  رگید  وضع 
ترـضح هک : دومرف  ءانّثلا  هّیّحتلا و  هیلع  هَّللا  دـبع  یبأ  ءاـیقتالا  ماـما  ترـضح   317 ص : ج3 ، جاـجتحالا ، تسا . روجهم  درخ  هویـش  زا  و 

هدوب وا  رب  قباس  رد  هک  یلاثم  ریغ  رب  ار  وا  ریوصت  ءیـش و  ریغ  زا  یلّوا  هبترم  رد  ناینب  هّدام و  ریغب  ناقلخ  ءاشنا  عادبا و  هک  دوجولا  بجاو 
نیا زا  هَّللا  دـبع  ابأ  ای  تفگ : قیدـنز  دراد . لّوا  عونب  ناقلخ  تقلخ  هداـعا و  ثعب و  داـجیا و  رب  تردـق  ناـّنم  يادـخ  ناـمه  دومرف  دـشاب 

رد میقم و  ناکم  رد  حوّبس  رداق  مکحب  حور  هک : دومرف  مالّسلا  هیلع  ّناجلا  سنالا و  ماما  ترـضح  نادرگ  رهاظ  نّیب و  نم  يارب  رتحـضاو 
ددرگ كاخ  ندب  نکیل  تسا  تملظ  قیض  رد  تخبدب  ءیسم  حور  تحـسف و  ءایـض و  رد  نسحم  حور  هچنانچ  تسا  میقتـسم  دوخ  ّلحم 

هک دندومرف  هراپ  هراپ  ای  دندومن  لکا  قیالخ  زا  ناگدنّرد  ماوه و  هچنآ  اّما  دوب . ّرمتـسم  تفـص  نآ  رب  رـشب  داجیا  زا  رتشیپ  هک  عون  نامه 
تسظوفحم باّهو  دزیا  رمأب  بارت  رد  نآ  یمامت  تسا  كاخب  یگمه  تعجر  نوچ  دیدرگ  مکحتـسم  میقم و  ناروناج  مکـش  فوج  رد 

ملاع و وا  تسین و  ناهنپ  و  هدیـشوپ ، نمحّرلا  میحر  نآ  رب  نیمز  تاملظ  رد  هّرذ  لاقثم  چـیه  سّدـقت  یلاعت و  دزیا  ینعی  سک  نآ  دزن  رد 
رد صلاخ  رمحأ  يالط  هلزنمب  نیّیناحور  كاخ  قیدنز  يا  تسنامگ . ههبشیب و  نآ  نزو  ءایشأ و  ددع  قیاقح  رب  فقاو  دهاش و  فراع و 

نوچ نیمز  سپ  روشن ، رطمب  ددرگ  رطمم  نیمز  دـسر  روـشن  ماـّیأ  تثعب و  ماـگنه  روـفغ  ّبر  ترـضح  مکحب  نوـچ  تسا و  نیفد  بارت 
نطب فوج  زا  نیقیب  دروآ  نوریب  دیآ و  ندیئاز  دردب  نآ  زا  دعب  هدمآ ، الابب  هلمجلا  یف  نیملاعلا  ّبر  رمأب  نیمز  نآ  ددرگ  رت  روشن  نارابب 

هک كاخب  هدولآ  يالط  دننام  نیّیناحور  نادبأ  كاخ  دنادرگ و  كاپ  ار  دوخ  ءارک  تسا و  نیفد  نوزخم و  وا  رد  نیقولخم  زا  هچنآ  دوخ 
سپ دیآ ، نوریب  دنـشاب  هدروآ  نوریب  غود  زا  هک  « 1  » هکسم دننام  هتخاس و  كاپ  دنشاب و  هتـسب  بآ   318 ص : ج3 ، جاجتحالا ، هب  ار  نآ 

تـسا ّلحم  نآ  رد  حور  هک  ناکمب  لقتنم  ّلج  ّزع و  يادـخ  مکحب  كاخ  نآ  نآ ، زا  دـعب  ددرگ  عمج  بلاـق  نآ  دزن  رد  بلاـق  ره  بارت 
دوب روص  نآ  رد  حور  غالبا  هلآ  مکح  رمأب و  هاگنآ  و  ددرگ . دوجوم  قولخم و  لّوأ  لکـش  لثم  رّوصم  نذاب  روص  ره  تروص  سپ  دیامن 

قیدنز دنیبن . رتمک  هجو  چیه  رد  لّوا  تعنص  زا  ار  دوخ  تروص  دیامن  هظحالم  ار  دوخ  و  ددرگ ، يوتـسم  صخـش  نآ  هک  ماگنه  رد  سپ 
ع)  ) قداّصلا دّمحم  نب  رفعج  ماما  ترضح  دندرگ ؟ رضاح  تمایق  زور  رد  نایرع  هنهرب و  رشحم  رد  ایآ  هک  نامدرم  زا  هد  ربخ  ارم  تفگ :
زا رثأ  نامز  نآ  رد  ع )  ) ماما ای  تفگ : قیدـنز  دـنوش . رـضاح  باسح  هطـساوب  دوخ  نافکأب  رـشحم  رد  قلاخ  دزیا  رمأـب  قیـالخ  هک  دومرف 

ع)  ) قداّصلا دّـمحم  نب  رفعج  قطاّنلا  ماما  تسین . نایع  رهاـظ و  رثأ  نآ  زا  الـصأ  هچناـنچ  هدیـسوپ  نآ  یگمه  هکلب  دوب  دـهاوخن  ناـفکأ 
نفک ریغب  نوفدم  هک  یسک  تفگ : قیدنز  دومرف . دهاوخ  دیدجت  زین  ار  تعامج  نآ  نافکأ  دومن  ءایحا  ار  ناشیا  هک : دیجم  دوبعم  دومرف :
هچنآ زا  دناشوپیم  دهاوخ  هچ  ره  هب  راّتس  ترـضح  ار  وا  تروع  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  دّمحم  نب  رفعج  قئالخلا  ماما  ترـضح  ددرگ ؟

دوخ لامعأ  ضرع  هداتـسیا  فوفـص  رب  قلخلا  ۀفـص  نیع  یلاعت  بجاو  رب  قیالخ  ایآ  تفگ : قیدنز  تسا . یلاعت  كرابت و  يادخ  دزن  رد 
زور نآ  رد  قیالخ  معن  دومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  نب  دّمحم  نب  رفعج  هَّللا  دبع  یبأ  رـشبلا  ّنجلا و  ماما   319 ص : ج3 ، جاجتحالا ، دنیامن ؟

مالّسلا هیلع  قداّصلا  رفعج  ماما  ترـضح  دننکیمن ؟ لامعأ  نزو  ایآ  تفگ : قیدنز  تسا . نیمز - ضرع  رد  فص  رازه  تسیب  دص و  کی 
نزوب جاتحم  دوشن و  نوزوم  ءیـش  تفـص  تسین و  رگید  رمأ  تسا  لاعفأ  تفـص  لامعأ  هک  نیا  زج  تسین و  ماسجأ - لامعأ  هک : دومرف 

یفخم و زیچ  چیه  یلاعت  كرابت و  يادخ  رب  اّما  دـشابن و  اهنآ  تّفخ  لقثب و  فراع  ملاع و  ایـشأ و  ددـع  زا  لهاج  هک  تسا  یـسک  ءیش 
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قیدنز تسا . لدع  زا  ترابع  نازیم  هک : دومرف  مالّسلا  هیلع  رفعج  ماما  ترـضح  تسیچ ؟ نازیم  ینعم  سپ  تفگ : قیدنز  تسین . هدیـشوپ 
ترابع نازیم  لقث  هک : دومرف  مالّسلا  هیلع  ماما  ترضح  تسیچ ؟ ُُهنیِزاوَم  ْتَلُقَث  ْنَمَف  هیآ : رد  ناّنم  دزیا  باتک  رد  نازیم  ینعم  سپ  تفگ :

هتـشگ باتع  نآب  عناق  دوبعم  ترـضح  هک  دوبن  رگید  باذـع  چـیه  خزود  ران  رد  اـیآ  هد  ربخ  ارم  تفگ : قیدـنز  تسا . لـمع  ناـحجر  زا 
دّمحم نب  رفعج  قئالخلا  ماما  ترـضح  دـیامرفب ؟ باقع  باذـع و  براقع  تاـّیحب و  ار  ناـشیا  دـنادرگ و  بّذـعم  نآـب  ار  دوخ  ناگدـنب 

زا ناـشیا  هک  تسناـنچ  مدرم  نآ  معز  هک  دـنک  باذـع  براـقع  تاـّیحب و  یموق  باّـهو  دزیا  ترـضح  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  قداّـصلا 
دومن ناشیا  داجیا  قلخ و  ناحبـس  نمیهم   320 ص : ج3 ، جاجتحالا ، کیرش  هکلب  دنتسین ، تاومّـسلا  ضرألا و  قلاخ  ترـضح  تاقولخم 

ملاع نارین  رد  ات  دنادرگ  طبترم  تّدش  ایالب و  نآب  ار  هفیاط  نآ  ّطلـسم و  ههبـشیب  تعامج  نآ  رب  ترخآ  ءاشن  رد  براقع  تاّیح و  اذهل 
. دناتّزعلا ّبر  ترضح  تعنص  نارکنم  ناشیا  هک  دننادب  دنشچب و  دندش  نآ  ّقحتـسم  لاعتم  دحاو  تاذ  راکنا  دحج و  هطـساوب  هک  لابو 

لثم هّیطعلا  بهاو  مکحب  دـنیامن  لواـنت  تخرد  زا  هویم  دـننک و  تشهب  هرمث  لـکأ  نوچ  تّنج  لـهأ  هک  یئوگیم  اـجک  زا  تفگ : قیدـنز 
نیعمجأ مالّـسلا  مهیلع  قداّصلا  دّمحم  نب  رفعج  نیمألا  ماما  ترـضح  دنک ؟ تدواعم  عضوم  نامه  رد  نآ  لدـب  هدـیچ  وت  هک  هویم  نامه 

رداق مکحب  جارـس  نآ  زا  دوخ  غارچ  دـنک و  یئانـشور  ساـبتقا  زا  نوچ  سباـق  هک  جارـسا  ءوض  ساـیق  رب  تسا  نینچ  نیا  معن  هک : دومرف 
ناصقن یمک و  نآ  زا  الـصأ  هک  دـینادرگ  ناوترپ  جارـس  کی  نآ  زا  ار  ایند  دریذـپن و  ناصقن  هنم  سبتقم  جارـس  زا  يزیچ  دریگرد  جاّهو 

تّما نآ  هک  تسنآ  معز  ار  موق  دنیامنیم و  برـش  لکأ و  نآ  ریغ  نانج و  راجـشأ  رامثأ  زا  ناشیا  هن ، تفگ : قیدنز  ددرگن . نایع  رهاظ و 
هطـساوب تسنانچ  یلب ، هک  دومرف  هّمالا  ماما  ترـضح  تسین . تسا  طیاغ  لوب و  ياـضاقت  زا  تراـبع  هک  تجاـح  ءاـضق  ناـکم  نآ  رد  ار 

مانأ نآ  داسجأ  زا  نآ  تسین و  لقث  وا  رد  الـصأ  ّلج  ّزع و  مکحب  تسا و  قیقر  فاص و  تیاغب  قیقحتب  ههبـشیب  نانچ  لهأ  ياذـغ  هکنآ 
، جاجتحالا هاگ  ره  هک  تسا  هنوگچ  نیا  سپ  مالّـسلا  هیلع  هَّللا  دبع  ابأ  ای  تفگ : قیدنز  دـیامن . ندـب  رد  نآ  رثأ  هچنانچ  هتفر  نوریب  قرعب 

هیلع قداّصلا  دّـمحم  نب  رفعج  مامهلا  ماما  ترـضح  دنـشاب . هرکاب  تعامج  نآ  دـنک  تاـقالم  ناـشیا  اـب  نیعلا  روح  جوز   321 ص : ج3 ،
ماسجأ رد  تهاع  الصأ  هک  دینادرگ  بیط  زا  قولخم  ار  انسح  ءاروح  بیجم  قلاخ  ترـضح  هک  اریز  تسا ، نینچ  نیا  یلب  دومرف : مالّـسلا 

ثّولم سّندـم و  هبقث  نآ  دـیاین و  يرجم  ءایـشأ  زا  ءیـش  چـیه  ءاروح  بقث  رد  ددرگن و  يوتحم  هفیاط  نآ  داسجأب  تفآ  يرتعم و  ناشیا 
قیدنز تسین . یئارجم  لیلحا  تیارس  يارب  روح  محر  رد  هکنآ  هطساو  هب  تسا  هتـسب  مهب  ناروح  محر  سپ  ددرگن . ضیح  سافن و  نوخ 

نآ قاس  زغم  ندـب  للح و  يارو  رد  ناشیا  نارهوش  دنـشوپ و  هّلح  داتفه  هک  دـنیوگ  نینچ  ار  ناروح  مالّـسلا  هیلع  هَّللا  دـبع  ابأ  اـی  تفگ :
بآ رد  هک  مهارد  امـش  هچنانچ  تسا  نینچ  يرآ  معن  هک : دومرف  ءانّثلا  ۀّیّحتلا و  هیلع  هَّللا  دـبع  یبأ  ماما  ترـضح  دـید . دـنناوتیم  ار  هفیاط 

نآ رد  مّعنتب  یـضار  نوچ  تّنج  لهأ  مالّـسلا  هیلع  هَّللا  دبع  ابأ  ای  تفگ : قیدنز  دینیب . يدشاب  حـمر  ردـقب  هچ  رگا  دنـشاب  هتخادـنا  فاص 
ای رسپ  شیوخ و  ای  ردپ  هکنآ  ّالا  تسین  ناشیا  زا  يدحأ  چیه  هک  دندرگ  مدامد  برط  شیعب و  لغتـشم  ملأ و  درد و  ره  زا  مّمغت  لفحم و 
هب ام  ناشیوخ  نیا  ریسم  هّتبلا  دیوگ : هک  تسین  ّکش  چیه  دنیبن  ّتنج  رد  ار  تعامج  نآ  نوچ  دراد و  دوقفم  رضحم  نآ  رد  ردارب  ردام و 

تّنج و شیع  قوذ  عون  هچ  ار  وا  تسا  ّملأتم  بّذـعم و  ياـیالب  هنوگ  رازهب  مّنهج  رد  شیوخ  دـناد  هک  سک  نآ  سپ  دوب . دـهاوخ  نارین 
دنیوگیم ملع  لهأ  هک :  322 ص : ج3 ، جاجتحالا ، دومرف  نیعمجأ  مهیلع  همالـس  هَّللا و  ناوضر  نیمألا  قطاّنلا  ماـما  ترـضح  تسا ؟ مّعنت 

دـناناشیوخ و مودـق  رظتنم  ناـکم  نآ  رد  تّنج  لـهأ  هک : دـنیوگ  ناـشیا  یـضعب  و  دـننک . شومارف  ار  ناـشیوخ  اـبرقأ و  ناـنج  لـهأ  هک 
مکح هب  هک  باتفآ  زا  هد  ربخ  ارم  تفگ : قیدنز  دنـشاب . رارقرب  طرخنم و  فارعأ  باحـصأ  کلـس  رد  ران  تّنج و  نایم  رد  هک  دنراودیما 

رد هک : دـنتفگ  ءاملع  ضعب  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  مامهلا  ماما  ترـضح  ددرگ ؟ ماجنارـس  ای  بیاغ و  ماقم  مادـکب  باّهو  دزیا  ترـضح 
ّطحنم هکنآ  اب  دـنک  دـعاصت  لیم  هشیمه  باتفآ  نامـسآ و  نطب  يوسب  ار  وا  کلف  دـنادرگ  ریاد  هّبق  لفـسأب  ددرگ  ردـحنم  باتفآ  ماـگنه 

دـنک و نیمز  قرخ  دوخ  علطمب  تعجارم  ماگنه  رد  اجنآ  زا  ددرگ  بیاغ  هیماـح  همـشچ  رد  باـتفآ  نوچ  ینعی : ددرگ . دوخ  علطم  عضوم 
هک دتـسیا  نادنچ  ناریح  ناکم  نآ  رد  روبع  تصخر  هن  عوجر و  تردـق  هن  ددرگ  رّیحتم  دـسر  ضرألا  تحت  رد  دوخ  عولط  ّلحمب  نوچ 
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دزیا ترـضح  مکحب  عولط  ماگنه  رد  دـنیامن  بلـس  بورغ  تقو  رد  زورفا  ملاع  باتفآ  رون  زور  ره  نوچ  دـننادرگ و  عولطب  نوذأم  ار  وا 
قلاخلا ماما  ترضح  شرع ؟ ای  تسا  رتگرزب  یسرک  ایآ  مالّـسلا  هیلع  هَّللا  دبع  ابأ  ای  تفگ : قیدنز  دنیامرف . ینازرا  وا  هب  دیدج  رون  ماّلع 
یمامت يوتحم  یسرک  تسا و  یسرک  فوج  رد  درک  قلخ  یلاعت  يادخ  هک  اهزیچ  همه  هک : دومرف  مالّسلا  هیلع  قداّصلا  دّمحم  نب  رفعج 

ای تفگ : قیدنز   323 ص : ج3 ، جاجتحالا ، درک . دناوت  نآ  هطاحا  یـسرک  هک  تسنآ  زا  مظعأ  نآ  هک  اریز  مظعم  شرع  ياوس  تسا  اهنآ 
لیل داجیا  زا  رتشیپ  زور  قلخ  يرآ  دومرف : ترـضح  نآ  دراد . مدقب  تعنـص  بش  داجیا  ای  تسا  شیپ  راهن  قلخ  مالّـسلا  هیلع  هَّللا  دـبع  ابأ 

دـیدرگ و عقاو  نیملاعلا  ّبر  ترـضح  زا  نامـسآ  تقلخ  زا  لـبق  نیمز  داـجیا  تسا و  باـتهام  تقلخ  زا  شیپ  باـتفآ  تقلخ  زین  تسا و 
رب يرث  يرث و  رب  هتشرف  نآ  هتشرف و  ندرگ  رب  گنس  فّوجم و  گنـس  رب  بآ  بآ و  رد  توح  یهام و  ضرأ  عضو  ضرع  مسج و  قلاخ 

ریدـقتب تاـملظ  اوه و  ریغب  میظعلا  حـیر  تحت  رد  دومرف و  تنایـص  ظـفح و  یلاـعت  بجاو  تردـق  ار  اوه  دومن و  اوه  رب  داـب  میقع و  داـب 
بجاو هکنآ  زا  دـعب  تسین . ادـیپ  رهاـظ و  اـجنآ  رد  زیچ  چـیه  تسا و  یگنت  هن  تعـسو و  هن  نآ  ءارو  رد  تسین و  يزیچ  میحّرلا  ناـمحر 

و میظع ، تیاـغب  ار  یـسرک  نیـضرأ  تاومـس و  نوچ  تخاـس ، دوـجوم  ار  یـسرک  تخادرپ ، نآ  رارق  بیکرت و  نیمز و  تقلخ  زا  یلاـعت 
شرع داجیا  قلخ و  ناّنم  نمیهم  ترـضح  نآ  زا  دعب  دندش  قولخم  هک  تسا  اهزیچ  عیمج  زا  ربکأ  یـسرک  دندیـسرت و  تیاغب  دید  نیزر 

. دینادرگ یسرک  زا  رتگرزب  ار  نآ  دومن و  مظعأ 

[ ینامی دعس  رب  قداص ع  ماما  جاجتحا  ]

هاگان هک  مدوب  رضاح  ع -)  ) هَّللا دبع  یبأ  ترـضح  تمدخ  رد  نم  هک  دنک  تیاور  بلغت  نب  نابا  ینامی ] دعـس  رب  قداص ع  ماما  جاجتحا  ]
ّدر ع )  ) ترـضح نآ  درک  مانأ  هودـق  هدـیزگرب و  نآ  رب  مالـس  دـمآ و  مالّـسلا  هیلع  ّناجلا  سنالا و  ماما  نآ  تمدـخب  نمی  لهأ  زا  يدرم 

يدحأ چیه  مردام  ریغب  نیا  ع )  ) هَّللا دبع  ابأ  ای  تفگ : هدیدرگ  ناریح  دینش  دوخ  مان  نیا  دعـس  نوچ  دعـس . ای  ابحرم  تفگ : دومن و  مالس 
ترـضح دسانـشن . مان  نیاب  ارم  مردام  ریغب  سک  چیه  هک   324 ص : ج3 ، جاجتحالا ، تسنآ  نم  نامگ  هدـناوخن و  مسا  نیاـب  ارم  مدرم  زا 

مسا نیاب  نم  يدّیـس ، ای  مدرگ  وت  يادف  كادف  تلعج  تفگ : درم  نآ  یلوملا  دعـس  ای  یتفگ  تسار  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  هَّللا  دبع  وبأ 
باطتسم باتک  رد  یلاعت  كرابت و  هک  یتسرد  هب  تسین  بقل  نیا  رد  زیچ  چیه  هک : دومرف  مالّسلا  هیلع  هَّللا  دبع  ابأ  ترـضح  مدش . بّقلم 

داب وت  يادف  مردام  ردپ و  تفگ : دعس  يراد ؟ تعنص  هچ  دعـس  يا  ِنامیِْإلا ، َدَْعب  ُقوُسُْفلا  ُمْسِالا  َْسِئب  ِباْقلَْألِاب  اوَُزبانَت  َو ال  دیامرفیم : دوخ 
نم لثم  نف  نآ  تراهم  و  موجن ، رد  سک  نمب  تایالو  یمامت  رد  هک  ددرگن  لیاق  يدـحأ  چـیه  مموجن و  لهأ  هلـسلس  تیب و  لهأ  زا  نم 

تسار دومرف : ترضح  نآ  منادیمن . تفگ : ینامی  دراد ؟ توافت  هجرد  دنچ  رمق  ءوض  هک : دومرف  مالّسلا  هیلع  هَّللا  دبع  ابأ  ترضح  دشاب .
نآ اضیأ  تسین . نآ  تقیقح  رب  عالّطا  ارم  ترضح  ای  تفگ : ینامی  زاب  تسا ؟ هجرد  دنچ  توافت  دراطع  ءوض  رب  ار  يرتشم  ءوض  یتفگ .

ددرگ علاط  نوچیب  رداق  مکحب  نوچ  هک  تسیچ  هراتـس  نآ  ماـن  هک  يوگب  اّـما  یتفگ  تسار  هک : دومرف  هّیحّتلا  ةولّـصلا و  هیلع  هّیربلا  ماـما 
دعب هک  تسیچ  هراتس  نآ  مان  تفگ : مالّسلا  هیلع  هَّللا  دبع  یبأ  ترـضح  تسین . هراتـس  نآ  رب  ملع  ارم  تفگ : ینامی  دندرگ . تسم  نارتش 
رفعج هَّللا  دبع  یبأ  قئالخلا  ماما  ترـضح  منادـیمن . تفگ : ینامی  دـنیآ . ناجیه  یتسمب و  ناواگ  نآ  عولط   325 ص : ج3 ، جاجتحالا ، زا 

یبأ منادیمن . تفگ : ینامی  دنیآ ؟ یتسم  ناجیه و  رد  بالک  دـنک  عولط  نوچ  هک  تسیچ  هراتـس  نیا  هک : دومرف  ع )  ) قداّصلا دّـمحم  نب 
ینامی تسا ؟ ّلحم  فرـش و  تّزع  هچ  امـش  دزن  رد  ار  لحز  هراتـس  هک  يوگب  اّما  ینادیمن  یتفگ  تسار  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  هَّللا  دبع 

يا هک : دومرف  نیملاعلا  ّبر  هَّللا  مالـس  مالّـسلا و  هیلع  قداّصلا  دّـمحم  نب  رفعج  نیمألا  قطاّنلا  ماما  تسا . سحن  هراتـس  لـحز  هک  تفگ :
و تسا ، نیعمجأ  مهیلع  هیلع و  هَّللا  تاولـص  نینمؤملا  ریمأ  مجن  هراتـس  نآ  هک  اریز  ینارن  نابز  رب  لحز  تسوحن  نخـس  نیا  راهنز  ینامی 

روکذـم هتـسناد  بجاو  دوـخ  باـتک  رد  ار  نآ  رکذ  بهاو  دزیا  ترـضح  هک  تسا  بقاـث  مجن  نآ  وا  تسا  ءایـصوألا  دّیـس  ترـضح  نآ 
نآ رد  لحز  نوچ  تسا  متفه  رد  هراتـس  نآ  علطم  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  ماما  تسیچ ؟ بقاث  ینعم  هّمالا  ماما  ای  تفگ : ینامی  دینادرگ .
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ایند نامسآب  هکنآ  ات  دنک  تاومس  همه  خاروس  درذگرد و  نامـسآ  یمامت  زا  نآ  یئانـشور  تءاضا و  ددرگ  علاط  ّلج  ّزع و  مکحب  ّلحم 
: هک دومرف  هَّللا  ّیلو  نآ  هاگنآ  سپ  دینادرگ . بقاث  مجنب  یّمـسم  ار  نآ  بهاو  نمیهم  ترـضح  وا  بقث  يّدعت  زا  تهج  نیا  زا  سپ  دسر 
ردام و يرآ  كادف  تلعج  معن  تفگ : ینامی  تسا . اسانـش  فراع  هیقف  اناد و  ملاع  امـش  شیپ  رد  ایآ  برع  مدرم  ردارب  يا  برعلا  اخأ  ای 

وبأ ترضح  دنتسین . نافرع  ملع و  رد  ناشیا  لثم  هفیاط  چیه  هک  دنتسه  موق  نمی  رهـش   326 ص : ج3 ، جاجتحالا ، رد - داب  وت  يادف  مردپ 
: هک دومرف  ینامی  لجر  دـیدرگ ؟ رهاظ  وت  رب  وا  لـضف  زا  رنه  هچ  مدرم و  هب  دـسریم  زیچ  هچ  نمی  ملاـع  زا  تفگ : مالّـسلا  هیلع  هَّللا  دـبع 

راوس ورزیت  بکرم  رب  هک  بکار  هار  ههام  کی  هریـسم  ردقب  هدـحاو  تعاس  رد  درادـیم و  زاب  ناریط  زا  ریـس  تقبـس  رد  ار  غرم  نمی  ملاع 
هنیدم ملاع  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  قداّصلا  دّمحم  نب  رفعج  نیمألا  قطاّنلا  ماما  دنامن . وزا  الـصأ  هک  دور  شرثأ  رب  وا  دـیامن  ریـس  هتـشگ 

مالّـسلا هیلع  هَّللا  دـبع  یبأ  مامهلا  ماما  ترـضح  دـسریم . مدرمب  هچ  هنیدـم  ملاـع  ملع  زا  هک  تفگ : یناـمی  درم  تسا . نمی  ملاـع  زا  ملعأ 
ههبشیب و کلم  رهب  ناریط  زا  ریط  رجز  کتزیت و  بکرم  بکار  رثأ  رب  فوقو  هک  تسنادنچ  رفس  ریس و  تردق  ار  هنیدم  ملاع  هک : دومرف 

ینامی دـیامن . ملاع  هدزاود  ایرد و  هدزاود  یکـشخ و  هدزاود  جرب و  هدزاود  عطق  هک  باتفآ  ریـسمب  ملاع  هدـحاو  هظحل  رد  دـنکن و  ّکش 
يوار دومن . دناوت  اهزیچ  نآ  هنک  كرد  دشاب و  تاروکذـم  نیاب  ملاع  يدـحأ  چـیه  هک  تسین  نامگ  مالّـسلا  هیلع  هَّللا  دـبع  ابأ  ای  تفگ :

تشادرب دوخ  هار  تساخرب و  مالّسلا  هیلع  نیمألا  ماما  نآ  نییزت  مرا  نیرق  تشهب  سلجم  زا  نآ  زا  دعب  ینامی  هک : دیوگ 

[ یلیل یبا  نبا  رب  قداص ع  ماما  جاجتحا  ]

ترـضح تماما  نامز  رد  یلیل  یبأ  نبا  نم و  تفگ  هک  تسیورم  فیـصخلا  یبأ  نب  دیعـس  زا  و  یلیل ] یبا  نبا  رب  قداص ع  ماما  جاجتحا  ]
لخاد قیفش  لوسر  ترضح  دجـسمب  قیرط  قیفر  قاّفتاب  نوچ  میتفر و  هّیربلا  دّیـس  هنیدم  هب  مالّـسلا  امهیلع  دّمحم  نب  رفعج  قئالخلا  ماما 
رورـس نآ  لابقتـسا  قیفر  اب  نم  دمآ   327 ص : ج3 ، جاـجتحالا ، رد  دجـسم  رد  زا  ع )  ) هَّللا دـبع  یبأ  ترـضح  هاـگان  میتسـشن ، میتشگ و 

. دروآ ياج  هب  يزاونهدنب  دومن و  لاؤس  ملایع  لهأ و  نم و  لاوحأ  زا  میدومن  رهاظ  دوخ  یگدـنب  وکین  تیّودـف و  ضرع  نوچ  میدومن و 
زا دعب  معن و  هک : دومرف  ترضح  نآ  تسا . ناناملـسم  یـضاق  یلیل  یبأ  نبا  نیا  متفگ  تسیک ؟ تست  اب  هک  یـسک  نیا  تفگ : نآ  زا  دعب 

مهب یئادـج  و  تقراـفم ، نز  درم و  ناـیم  یهدـیم و  نآـب  هتفرگ  ار  نیا  لاـم  نـالف  يا  تـفگ : دروآ و  یلیل  یبأ  نـبا  يوـسب  يور  هـظحل 
نبا ینکیم ؟ مدرم  نایم  مکح  زیچ  هچب  وت  هک : دومرف  ترضح  نآ  یلب  تفگ : یسرتیمن ؟ يدحأ  چیه  زا  لاعفأ  نیا  باکترا  زا  یناسریم و 

ناـیم رد  رمأ  مکح و  ربـخ  ثیدـح و  ناـمهب  نم  دیـسر  نمب  رمع  رکب و  یبأ  زا  ناـمّزلا و  رخآ  لوسر  ترـضح  زا  هچنآ  تفگ : یلیل  یبأ 
رد ربکالا  کلملا  تاولص  هیلع  رشبلا  دّیس  ترضح  هک : دیسرپ  یلیل  یبأ  نبا  زا  مالّسلا  هیلع  رفعج  هَّللا  دبع  یبأ  ترـضح  میامنیم . نامدرم 

رهتـشم ساّنلا  نیب  امیف  ثیدـح  نیا  یلب  معن ، تفگ : یـضاق  مالّـسلا . هیلع  ّیلع  مکاـضقأ  هک : دومرف  ردـیح  نینمؤملا  ریمأ  ترـضح  نأـش 
وتب حیحـص  هچ  نیا  يدرب و  رواد  دزیا  لوسر  تمدـخب  هار  وت  هاگ  ره  هک : دومرف  یلاـعت  هَّللا  مالـس  دّـمحم  نب  رفعج  هَّللا  دـبع  یبأ  تسا .
ماما ترضح  مالک  عامتـسا  زا  دعب  یلیل  یبأ  نبا  گنر  هک  دیوگ : يوار  ینکیم ؟ یـضترم  یلع  ءاضق  ریغب  ءاضق  مکح و  نوچ  وت  هدیـسر 
باب نآ  رد  هک  تسنآ  امش   328 ص : ج3 ، جاجتحالا ، تافص  هدوتس  تاذ  زا  نم  سامتلا  هَّللا  دبع  ابأ  ای  تفگ : دیدرگ و  رفـصعم  يرولا 

و موریمن . دش  روکذم  هچنآ  زا  هملک  کی  نآ  رس  رب  ادبأ  الصأ و  دعب  نم  هک  تسا  مسق  ملاع  يادخب  هَّللا  زین و  ارم  یئوگن و  نخس  نم  اب 
هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هک  دنک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداّصلا  دّمحم  نب  رفعج  قئالخلا  ماما  ترـضح  زا  دیزی  نب  نیـسح 

وزا وت  همطاف  يا  هک  سک  ره  ینعی : ددرگ . یـضار  وت  ياضرب  دیآ و  بضغ  رد  وت  بضغب  بهاو  دزیا  ترـضح  همطاف  ای  هک : دومرف  مّلس 
بضغ و رد  وا  زا  ههبـشیب  زین  دوبعم  دـحاو  تست  بوضغم  هکنآ  دونـشخ و  تسا و  یـضار  وزا  دوـجولا  بجاو  ترـضح  یـشاب  یـضار 

مالـسا لهأ  زا  ریثک  یعمج  رـضحم  رد  مایتلا  قدص  مالک  نیا  مالّـسلا  هیلع  دّمحم  نب  رفعج  مامهلا  ماما  هک  دیوگ : يوار  تسا . دونـشخان 
ای تفگ : دوب  رـضاح  رـضحم  نآ  رد  جیرج  نبا  نوچ  نکیل  دندومن  لقن  دوخ  بتک  رد  دناهتـشگ و  لیاق  ثیدح  نیا  نوثّدـحم  دومن  نایب 

( یناردنزام همجرت   ) زا 619جاجتحالا هحفص 458 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


دّمحم نب  رفعج  قئالخلا  ماما  ترـضح  دراد . مامت  تریح  رد  ار  نامدرم  هک  دیدرک  لقن  ام  يارب  ثیدـح  زورما  مالّـسلا  هیلع  هَّللا  دـبع  ابأ 
باطخ هّیربلا  دّیـس  ترـضح  هک  يدومن  ثیدح  هک  تسنآ  مالک  نآ  ترـضح  ای  تفگ : تسمادک ؟ نآ  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  قداّصلا 

مالّـسلا هیلع  قداّصلا  رفعج  ماما  هک : دـیوگ  يوار  كاضرل . یـضری  کبـضغب و  بضغیل  یلاـعت  هَّللا  همطاـف  اـی  هک : دومرف  هدومن  همطاـفب 
، جاجتحالا ددرگیم . دونـشخان  بوضغم و  وا  بضغب  یـضار و  نمؤم  هدـنب  ياضرب  یلاعت  كرابت و  يادـخ  هک  دـینیبیم  امـش  هک : دومرف 

دنک رهاظ  روهظ  ریخب  ناسحا  نیا  نمؤم  داحآ  ره  هطساوب  هلآ  ترضح  هاگ  ره  دومرف : ترضح  نآ  یلب  تفگ : جیرج  نبا   329 ص : ج3 ،
ّیبـن هعـضب  نآ  ياـضرب  دوجولا  بجاو  ترـضح  هک  دوب  هنمؤـم  لوـتبلا  ۀـمطاف  لوـسر  ترـضح  رتـخد  هکنآ  زا  تسا  راـکنا  هچ  ار  اـمش 
هاگنآ یتفگ  تسار  تفگ : دینش  نخس  نیا  نوچ  درم  نآ  دیآ . بضغ  رد  ۀّیربلا  هّمئألا  ّما  نآ  بضغب  ددرگ و  دونشخ  یـضار و  دومحملا 

. ُهََتلاسِر ُلَعْجَی  ُْثیَح  ُمَلْعَأ  ُهَّللا  هک : دومرف 

[ ءاجوعلا یبا  نبا  رب  قداص ع  ماما  جاجتحا  ]

نآ رد  مدیدرگ  مارحلا  دجـسم  لخاد  يزور  نم  تفگ : هک : تسیورم  ثایغ  نب  صفح  زا  و  ءاجوعلا ] یبا  نبا  رب  قداص ع  ماما  جاجتحا  ]
ْمُهاْنلَّدـَب ْمُهُدُولُج  ْتَجِـضَن  امَّلُک  یلاعت  دزیا  لوق  زا  لاؤس  ءانّثلا  هّیحتلا و  هیلع  هَّللا  دـبع  یبأ  ایاربلا  ماما  زا  ءاجوعلا  یبأ  نبا  هک  مدـید  ءانثأ 

مامهلا ماما  دنک ؟ باقع  باذع و  ار  وا  باّهو  قاّلخ  هک  دراد  هانگ  هچ  ریغ  دلج  نآ  ترـضح  ای  هک  دومنیم  َباذَْعلا  اُوقوُذَِـیل  اهَْریَغ  ًادُولُج 
دلج هیناث  هرک  زاس  راک  نمیهم  زاب  دیدرگ و  قرتحم  یلّوا  دلج  نوچ  نکیل  تسنامه  نآ  دلج  کحیو  هک : دومرف  مالّـسلا  ةولّـصلا و  هیلع 
ایند رمأ  زا  لاثم  نم  رطاخ  هطـساوب  نایب  نیا  حیـضوت  يارب  یلاـعت  هَّللا  لوسر  نب  اـی  تفگ : ءاـجوعلا  یبأ  نبا  دـینادرگ . سّبلم  وا  رب  يرخا 

دنکشب و ار  نآ  سپ  درادرب  تشخ  يدرم  رگا  يرآ  دومرف  مالّسلا  هیلع  قداّصلا  دّمحم  نب  رفعج  نیمألا  قطاّنلا  ماما  ترضح  یئامرف . نایب 
هتسکش تشخ  نیا  ریغ  تشادرب  لّوا  رد  هک  تشخ  نآ  تسنامه و  نیا  سپ  دزادنیب  هتشادرب  هک  اجنآ  زا  ار  هتسکش  تشخ  نآ  نآ  زا  دعب 

330 ص : ج3 ، جاجتحالا ، دوب . روسکم  ریغ  حیحص  نآ  هک  اریز  تسا 

[ نآرق تایآ  ینعم  رد  موق  رب  قداص ع  ماما  جاجتحا  ]

ریـسفت زا  ع )  ) دّـمحم نب  رفعج  قطاّنلا  ماما  ترـضح  زا  یـصخش  هک  تسا  تیاور  نآرق ] تایآ  ینعم  رد  موق  رب  قداص ع  ماما  جاـجتحا  ]
قداص رفعج  ماما  ترـضح  َنوُقِْطنَی . اُوناک  ْنِإ  ْمُهُولَئْـسَف  اذـه  ْمُهُرِیبَک  ُهَلَعَف  َْلب  َلاق  هک : دومن  ع )  ) میهاربا هّصق  رد  ّلـج  ّزع و  يادـخ  لوق 

هیلع ماما  تسا ؟ هنوگچ  لوق  نیا  سپ  تفگ : درم  نآ  تفگن . غورد  مالّـسلا  هیلع  نمحّرلا  لیلخ  و  درکن ، مانـصأ  نآ  ریبک  هک : دومرف  (ع )
نایب قطنب و  ناـشیا  دـشاب و  ناـیب  قطن و  تردـق  ار  اـهنآ  رگا  دـیئامن  لاؤس  مانـصأ  نآ  زا  هک : تفگ  موقب  ع )  ) میهاربا هک : دومرف  مالّـسلا 

نیرتگرزب راک  نآ  دنـشابن  نایب  قطنب و  رداق  ناشیا  رگا  دیدرگ و  حـناس  رداص و  ناشیا  نیرتگرزب  زا  مانـصأ  رـسک  لعف  نآ  سپ  دـنیآرد 
دندماینرد نایب  قطنب و  تعامج  نآ  ددرگن و  لّجسم  رداص و  ّلج  ّزع و  دزی  نادودرم  نآ  زا  لمع  لعف و  هنوگ  چیه  دوب و  دهاوخن  مانصأ 

زا هّیحّتلا  مالّسلا و  هیلع  هَّللا  دبع  یبأ  هّمالا  ماما  ترضح  زا  زین  و  تفگن . غورد  مالّسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  دنتـشگن و  قطان  مانـصأ  ینعی 
دومرف مالّسلا  هیلع  مامهلا  ماما  ترضح  دش . لاؤس  َنُوقِراَسل  ْمُکَّنِإ  ُریِْعلا  اَُهتَّیَأ  مالّـسلا : هیلع  فسوی  هروس  رد  ّلج  ّزع و  يادخ  لوق  ریـسفت 

هیلع فسوی  ترضح  يالکو  هک  ماگنه  رد  هک  دینیبیمن  ایآ  دندیدزد . شردپ  زا  ار  ترـضح  نآ  هک  دوب  نآ  فسوی  ناوخا  تقرـس  هک :
ج3، جاجتحالا ، و  ِِکلَْملا ، َعاوُص  ُدِقْفَن  اُولاق  َنوُدِقْفَت  اذ  ام  هک : دـنتفگ  باوج  رد  ناردارب  َنُوقِراَسل . ْمُکَّنِإ  ُریِْعلا  اَُهتَّیَأ  هک : دـنتفگ  مالّـسلا 

لوق زا  نوچیب  ترـضح  ّیلو  نآ  زا  نوچ  دندیدزد  شردپ  زا  ار  فسوی  ناشیا  هکلب  دیدیدزد  ار  کلم  عاوص  امـش  هک  دنتفگن   331 ص :
مالّسلا هیلع  میهاربا  هک : دومرف  مالّسلا  هیلع  ترضح  نآ  دندومن  لاؤس  ٌمیِقَس  یِّنِإ  َلاقَف  ِموُجُّنلا  ِیف  ًةَرْظَن  َرَظَنَف  مالّسلا  هیلع  میهاربا  ترضح 

. تسا میرک  نمیهم  نید  رد  مقس  میقس  زا  مالّسلا  هیلع  میهاربا  بلطم  هکلب  تفگن  زین  غورد  دوبن و  میقس 
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[ تما فالتخا  ینعم  رد  يراصنا  نمؤملا  دبع  رب  قداص ع  ماما  جاجتحا  ]

متفگ نم  هک  تسیورم  لوقنم و  يراصنألا  نمؤملا  دـبع  زا  و  تما ] فالتخا  ینعم  رد  يراصنا  نمؤملا  دـبع  رب  قداـص ع  ماـما  جاـجتحا  ]
ةولّصلا و هیلع  همحّرلا  ّیبن  نآ  هک  دننکیم  تیاور  موّیق  ّیح  لوسر  ترضح  زا  موق  كادف  تلعج  هک : مالّسلا  هیلع  هَّللا  دبع  یبأ  ترـضحب 

نم هک : دیوگ  يراصنألا  نمؤملا  دبع  دنتفگ . تسار  هک : دومرف  هَّللا  دبع  یبأ  ترضح  تسا . تمحر  نم  تّما  فالتخا  هک : دومرف  هّیّحتلا 
هیلع دّـمحم  نب  رفعج  ماما  ترـضح  دـشاب . نارین  لوخد  باذـع و  هلیـسو  ناشیا  عامتجا  سپ  دـشاب  تمحر  فالتخا  هاـگ  ره  سپ  متفگ 

ترـضح لوق  زا  دافم  دارم و  هک  تسین  نیا  زج  دناهتفر  نآ  رب  موق  وت و  تسا  یعونب  هن  دومحملا  ّیبن  ترـضح  بلطم  هک : دومرف  مالّـسلا 
ترـضح هک  تسنآ  َنوُرَذْحَی . ْمُهَّلََعل  ْمِْهَیلِإ  اوُعَجَر  اذِإ  ْمُهَمْوَق  اوُرِْذُنِیل  َو  ِنیِّدلا  ِیف  اوُهَّقَفَتَِیل  ٌۀَِـفئاط  ْمُْهنِم  ٍۀَـقِْرف  ِّلُک  ْنِم  َرَفَن  ْوَلَف ال  ّلج  ّزع و 

ارف ار  مالسا  نید  ماکحأ  عیارش و  ترضح  نآ  زا  هتفر و  دومحملا  ّیبن  ترضح  تمدخب  هک  دومن  دوخ  ناگدنب  رمأ  یلاعت  دوجولا  بجاو 
سّدقت یلاعت و  دزیا  سپ  دنزومایب  دـناهتفرگ  میلعت  هچنآ  زا  ار  هفیاط  نآ  دـنیامن  دوخ  موق  يوسب  تعجارم  نوچ - میلعت  زا  دـعب  دـنریگ و 

زا دارم  هـکنآ  هـن  دـنیامن  ناـمیا  مالـسا و  بادآ  مـیلعت  هطــساوب  ناـمّزلا  رخآ  لوـسر  نآ  دزنب  نادـلب  زا  فـالتخا  قیـالخ  هـک  درک  هدارا 
. تسین فالتخا  وا  رد  تسا و  یکی  نید  هک  اریز  دشاب  نید  رد  ناشیا  فالتخا   332 ص : ج3 ، جاجتحالا ،

[ ار ماکح  فالتخا  ثیداحا و  فالتخا  قداص ع  ماما  نایب  ]

لوقنم و مالّـسلا  هیلع  قداّصلا  دّـمحم  نب  رفعج  مامهلا  ماما  ترـضح  زا  و  ار ] ماکح  فالتخا  ثیداـحا و  فـالتخا  قداـص ع  ماـما  ناـیب  ]
كرت رد  راذتعا  دیئامن و  نادب  لمع  هّتبلا  دیبایب ، ّلج  ّزع و  يادخ  باتک  رد  امـش  هچ  ره  هک : دومرف  يادخ  لوسر  ترـضح  هک  تسیورم 

دوب ماّلع  دزیا  لوسر  هک  نم  ّتنس  نآ  رد  دشابن و  ّلج  ّزع و  ترـضح  زا  لزنم  باتک  رد  هچنآ  تسین و  عومـسم  امـش  رذع  هک  دینکن  نآ 
نینچ هک  دنیامن  نآب  رمأ  ار  امـش  نم  باحـصأ  هچ  ره  دومن و  دیاب  نآب  لمع  هّتبلا  دوبن  نم  ّتنـس  كرت  رد  رذع  هنوگ  چـیه  ار  امـش  سپ 

نیلسرملا دّیس  ناوریپ  نیملاعلا و  ّبر  نید  تاده  ار  هفیاط  نآ  دیوش و  تعامج  نآ  لعف  لوقب و  لیاق  امـش  هک  دیاب  دیئوگ  نینچ  دینک و 
دیباییم و تیاده  داشرا و  دیدرگیم  ّثبشتم  کسمتسم و  هک  اهنآ  مادک  رهب  هک  دننامسآ  موجن  لثم  امـش  نایم  رد  مباحـصا  هک  اریز  دیناد 

دندیـسرپ یعمج  تسا . تمحر  امـش  يارب  زا  نم  باحـصأ  فالتخا  دش و  دیهاوخ  يدتهم  دیریگ  ارف  هک  نم  باحـصأ  زا  کی  ره  لوقب 
. دننم تیب  لهأ  نم  باحصأ  هک : دومرف  همحّرلا  ّیبن  ترضح  دناهفیاط ؟ هچ  امش  باحـصأ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ای  هک 
رهاظ و زگره  نامّزلا  رخآ  لوسر  تیب  لها  نایم  رد  فالتخا  هک : دیوگیم  مهنع  هَّللا  یـضر  یّمقلا  هیوباب  نب  نیـسحلا  نب  ّیلع  نب  دّـمحم 

ریامض رطاخ و  رد  يرگید  عون  دسر  نامدرمب  نآ  یخلت  نوچ  ّرم  ّقحلا  نومـضمب  دنهد و  ّقح  رمأب  يوتف  ناشیا  نایعیـش  نکیل  دشن  نایع 
هعیش يارب  هّیقت  دوب و  هّیربلا  دّیس  نید  رد  هّیقت  هطساوب  يوتف  لوق و  رد  نایعیش  فالتخا  هک  دشاب  اسب  زین  ددرگ و  ّرقتـسم  نّکمتم و  ناشیا 

راتخملا و ّیبن  ثیداحأ  رایـسب  رابخأ  هنع  هَّللا  یـضر  ّیمقلا   333 ص : ج3 ، جاجتحالا ، ّیلع  نب  دّـمحم  لوق  لیوأت  دـّیؤم  تسا و  تمحر 
مالّسلا هیلع  هَّللا  دبع  ابأ  ترضح  زا  نم  هک : دیوگ  يوار  تسا . یعمثخ  رـصن  زا  نانـس  نب  دّمحم  تیاور  نآ  هلمج  زا  تسا و  راربألا  هّمئأ 

يزیچ رگید  رمأ  ّقح  ریغب  هک  دیاب  دناد  وکین  ار  مانألا  دّیـس  عرـش  ماکحأ  قیاقح  دشاب و  ام  رمأ  فراع  هک  یـسک  نآ  دومرفیم  هک  مدـینش 
ار یناث  مالک  نآ  هک  دـیاب  دونـشب  ام  زا  دـنادیم  هچنآ  فالخ  رگا  سپ  دـیامن ، نایب  هدرک  دـنادیم  ام  زا  هک  نامهب  ءافتکا  دـیوگن و  قلطم 

دّمحم نب  رفعج  هَّللا  دـبع  یبأ  قئـالخلا  ماـما  ترـضح  زا  نم  هک : تـسیورم  هـلظنح  نـب  رمع  زا  و  دـناد . نآ  راـیتخا  رمأ و  عاـفد  هطـساوب 
مهب ثاریم  رد  ای  نید  رمأ  رد  هعزانم  ناشیا  نایم  رد  دنـشاب و  اـم  باحـصأ  زا  هک  صخـش  ود  لاـح  زا  مدرک  لاؤس  مالّـسلا  هیلع  قداّـصلا 

دومرف مالّسلا  هیلع  قداّصلا  دّمحم  نب  رفعج  قطاّنلا  ماما  تسا ؟ زیاج  ایآ  دنرب  نامز  یضاقب  تقو و  ناطلسب  همکاحم  ود  ره  ناشیا  دسر و 
نآ زا  یهن  یلاعت  يادخ  هک  تسا  توغاطب  امـش  همکاحم  هک  تسین  نیا  زج  لطاب  ّقح و  رمأ  رد  دـنیامن و  واب  همکاحم  هک  سک  نآ  هک :

( یناردنزام همجرت   ) زا 619جاجتحالا هحفص 460 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


لخب و يور  زا  ددرگ  وا  عنام  ای  هک  تسین  نیا  زج  دـنک  مکح  رگا  سپ  دـسریم  نآ  هب  مکح  ار  وا  نوچ  دـنک  نآـب  مکح  وا  هچنآ  دومن و 
عیطم وا  سپ  دـیامن  توغاط  مکحب  هیلع  یعّدـم  زا  ّقح  ءافیتسا  هک  دـیوگ  دـننک و  مکح  وا  يارب  نوچ  دـشاب  تباث  وا  ّقح  رگا  اـی  لـهج 
نایع عقاو و  ناعذالا  مزال - نآرق  رد  هچنانچ  دـنوش  وا  رکنم  قلخ  هک  هتـشگ  رداص  ّلج  ّزع و  ترـضح  رمأ  هکنآ  لاـح  دـشاب و  توغاـط 
ناـیم هک  ناـمز  نآ  رد  متفگ  نم  هک : دـیوگ  هلظنح  نب  رمع  ِِهب . اوُرُفْکَی  ْنَأ  اوُِرمُأ  ْدَـق  َو  ِتوُـغاَّطلا  َیلِإ  اوُمَکاـحَتَی  ْنَأ  َنوُدـیُِری  هک : تـسا 

زا هک  نآب  دننک  رظن  دیاب  هک  هک : دومرف  مالّسلا  هیلع  هَّللا  دبع  وبأ  ترضح  دننک ؟ هچ  دوش  ادیپ   334 ص : ج3 ، جاجتحالا ، تفلاخم  ناشیا 
یـضار هک  دیاب  دیایب  یـسک  نینچ  نوچ  دشاب . ام  ماکحأب  فراع  دـنادب و  ار  ام  مارح  لالح و  دـنک و  تیاور  ام  زا  ثیدـح  دـشاب و  امش 

نآ رب  هک  هیلع  موکحم  دـنک و  مکح  وا  هاگ  ره  سپ  مدـینادرگ . امـش  مکاح  ار  وا  نم  هک  اریز  امـش  ناـیم  دـنک  مکح  وا  هک  نآـب  دـیوش 
یلاعت بجاو  ترضح  لوق  ّدر  بجوم  ام  لوق  ّدر  دومن و  ام  لوق  ّدر  هتـسناد  فیفخ  ار  سّدقت  یلاعت و  دزیا  مکح  سک  نآ  دوشن  یـضار 

نم تسا . یلاعت  يادخب  كرشم  تسا  یسک  نآ  نآ  هکلب  تسا  رفاک  نیقیب  ههبشیب  رتبأ  نآ  دنک  ربکأ  دزیا  ترضح  لوق  ّدر  هکنآ  تسا و 
دشاب مکاح  دیز  هک  دیوگ : الثم  یکی  دننک  رگید  رایتخا  نیمصاختم  زا  کی  ره  رگا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نب  ای  متفگ :

هیلع یعّدم  یعّدم و  ّقح  رد  نیرظان  هک  میوش  یـضار  ام  هکنآ  زا  دـعب  تسا ، رتهب  امـش  ام و  نایم  مکح  يارب  ثراح  هک  دـیوگ  رگید  و 
نآ رد  دـسر  مهب  دـننکیم  تیاور  امـش  زا  هک  ثیدـح  رد  فالتخا  ار  ناشیا  ددرگ و  عقاو  نیمکح  نایم  رد  فالتخا  لاـح  نآ  رد  دنـشاب 
ود نآ  قدصأ  هقفاو و  لدعأ  مکح  مکح  هک : دومرف  مالّسلا  هیلع  ماما  ترضح  درک ؟ دیاب  عون  هچ  ناشیا  لوقب  لمع  دامتعا و  ار  ام  تقو 
ام ثیدح  رد  هک  یطرش  دنک  ناشیا  لوق  مکحب  لمع  هک  دیاب  دشاب  هتشاد  ناحجر  فرط  هثالث  تعنـص  رد  هک  ناشیا  مادک  ره  تسا  رفن 

يرجم و ار  نامه  هک  دیاب  یـسک  رب  دنک  مکح  ناشیا  زا  یکی  هک  تقو  نآ  رد  دوب  عرو  باحـصأ  زا  عروأ  هروکذم  هثالث  تافـص  نیا  اب 
ره هاگ  ره  هَّللا  لوسر  نبا  ای  متفگ : نم  هک  دـیوگ : رمع   335 ص : ج3 ، جاجتحالا ، ددرگن . رگید  مکاح  مکحب  تفتلم  دنادرگ و  یـضمم 

تافص رد  ناحجر  فرط  رگید  رب  ار  ناسنا  کی  چیه  هک  یعونب  دنشاب  يواسم  هن  لضف  تفرعم و  رد  دنشاب و  یـضرم  لداع  نیمکح  ود 
قداّصلا دّمحم  نب  رفعج  قطاّنلا  ماما  ترـضح  دنیامن ؟ رفن  ود  نیزا  مادکب  هعفارم  هیلع  یعّدم  یعّدـم و  لاح  نآ  رد  دـشابن  هروبزم  هثالث 
هظحالم هچ  ره  رشبلا  دّیس  ترـضح  ثیداحأ  زا  دننک  تیاور  ام  زا  رفن  ود  نآ  هچنآ  يوسب  دنک  رظن  نامز  نآ  رد  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع 

تیاور نآ  هکنآ  ای  تسا  باحـصأ  نایم  هیلع  عمجم  نآ  هک  دننیب  هب  ددرگ  نیمـصاختم  رمأ  مکح و  باب  رد  عومـسم  رفن  ود  نیزا  دنیامن 
باحـصأ نایم  رد  روهـشم  هک  ّذاش  كرت  دـنیامن و  رایتخا  نیمکح  مکح  نایم  رد  ار  نامه  دوب  هیلع  عمجم  رگا  تسا  رداـن  ّذاـش و  قیرطب 

هجو هس  رب  روعش  لقع و  بجومب  روما  هک  نادب  تسین . بیر  ّکش و  نآ  رد  الـصأ  هک  تسا  ّقح  هیلع  عمجم  رمأ  هک  اریز  دنیامرف  تسین 
نآ ّیغ  هک  نّیب  رما  مّود - دـندرگ . نآ  عبات  مدرم  سپ  دوبن ، ّذاـش  قیرطب  نکیل  دوب  رهاـظ  نّیب و  رمأ  هکنآ  لّوا - تسا : روصقم  روصحم و 

هّمئأ مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  ملاع و  دزیا  ریغب  هک  مهبم  لکـش  رمأ  مّوس - و  دـننک . بانتجا  نآ  زا  قلخ  دوب  رهاـظ 
رمأ هچنآ  باب  نآ  رد  تسا  لسّرلا  متاـخ  ترـضحب  ّلـج و  ّزع و  يادـخ  مکح  هب  درتسم  رمأ  نیا  دـشابن  ملع  عـالّطا و  وا  رب  ار  نیموصعم 

هس نمـض  رد  ار  ءایـشأ  یمامت  قیاقح  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  و  دنناد . ضرف  نیع  نیع و  ضرف  دوخ  رب  ار  نآ  دنک 
نایم تسا  هبتشم  ای  نّیب  مارح  ای  تسا   336 ص : ج3 ، جاجتحالا ، نّیبم  لالح  ای  تسه  هچ  ره  هک : دومرف  هچنانچ  دینادرگ  رهاظ  نّیب و  رمأ 

وا دنک  تاهبش  كرت  تاقوأ  نیا  لاثمأ  رد  هک  ره  سپ  دشابن . رهاظ  تّما  امش  زا  يدحأ  چیهب  ۀّیلح  تمرح و  فرط  الصأ  هک  زیچ  ود  نیا 
بکترم تاّیربلا  دّیس  تعافش  كاردا  تداعـس  زا  مورحم  نآ  ههبـشیب  دیامن  تاهبـش  ذخأ  هکنآ  اّما  و  تسا ، تامّرحم  زا  تاجن  نیعم  ار 

رگا ع )  ) هَّللا دبع  ابأ  ای  متفگ  نم  هک : دـیوگ  يوار  تسین . نآ  تقیقحب  ملع  ار  وا  نکیل  تاکله  کلـس - رد  تسا  طرخنم  تستامّرحم و 
ود نیا  زا  مادک  لوقب  لمع  نیعفارتم  تقو  نآ  رد  دننک  تیاور  امـش  زا  تاور  تاقث  هک  دشاب  رهتـشم  يورم و  امـش  زا  ود  ره  ربخ  ود  نآ 

دزیا باتک  قفاوم  هک  مکح  نآب  دننک  رظن  هک : دومرف  مالّسلا  هیلع  ترضح  نآ  دنیامن ؟ مالّسلا  هیلع  نیموصعملا  ۀّمئأ  ترضح  نیعیطم  رفن 
هک منیب  هب  رگا  مدرگ  وت  يادف  نم  كادف  تلعج  متفگ : دننک . لمع  نادب  دنـشاب  قفاوم  نآ  رد  زین  هّماع  دوب و  بآمتلاسر  ّتنـس  باّهو و 
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هک نآب  میدرگ  علّطم  نآ  زا  دعب  دنناد . وکین  ّتنس  باتک و  زا  ار  نآ  مکح  ود  ره  دندومن  هعفارم  ناشیا  شیپ  هب  ار  نیمکح  هیقف  ود و  نآ 
ماـما ترـضح  میدرگ ؟ ّثبـشتم  کسمتـسم  ربخ  ود  نیا  زا  مادـکب  اـم  فلاـخم  رخآ  ربخ  هّماـع و  لوقب  تسا  قفاوم  زیچ  ود  نیا  زا  یکی 
نادـب دـشابن و  نآب  لیم  ار  هّماع  هک  يربخ  نآب  دـننک  رظن  هک : دومرف  نیعمجأ  مهیلع  هَّللا  مالـس  قداّصلا  دّـمحم  نب  رفعج  نیمـألا  قطاـّنلا 

ود ره  نآ  رگا  مدرگ  وت  يادـف  متفگ : تسا . هّمات  تیادـه  امـش  يارب  نآ  رد  تسا  هّماع  يأر  فلاخم  هچ  ره  هک  اریز  دـنیامن  لمع  مکح 
هیلع ترـضح  نآ  تسا ؟ ربخ  ود  نآ  زا  مادـک  لمعب  راـیتخا  ار  اـم  رثأ   337 ص : ج3 ، جاجتحالا ، نآ  رد  میباـی  هّماـع  يأر  قفاوم  ار  ربخ 
هچنآ و  دینک ، كرت  ار  نآ  یگمه  تسا  مامتان  رمأ  نادب  لیم  مامّتلاب  ار  ناشیا  تاضق  ماّکح و  هچنآ  يوسب  دـینک  رظن  هک : دومرف  مالّـسلا 

دنـشاب قفّتم  اعیمج  ربخ  ود  نآ  رد  ناشیا  ماّکح  رگا  متفگ : نم  دیئامن . لمع  مکح و  نادب  دشاب  نآ  ریغ  ماّکح و  تاضق و  يارآ  فلاخم 
ناسحاب راودیما  سپ  دشاب  لاونم  نادب  لاح  هاگ  ره  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  قداّصلا  دّمحم  نب  رفعج  ماما  ترـضح  درک ؟ دـیاب  هچ  ار  ام 

دزن رد  زارتحا  و  فوقو ، هک  اریز  یئامن  راربألا  ۀّـمئا  زا  دوخ  ماماب  تاـقالم  هکنآ  اـت  راد  فوقوم  ار  نآ  هتـشگ  دوخ  راـگدرورپ  ترـضح 
زا یماح  ظفاح و  تسا و  تاّیرب  يداه  دـشرم و  یلاعت  كراـبت و  دزیا  تسا و  تاـکله  رد  ماـحتقا  عوقو و  زا  رتهب  رایـسب  رایـسب  تاـهبش 

: هک دیامرفیم  یلاعلا  سودرفلا  یف  هَّللا  هنکسأ  ّیـسربطلا  یلع  وبأ  باتک  نیا  فّنـصم  تستآیطخ . باکترا  زا  عنام  رجاز و  تّالز و  یمامت 
رمأ نینچ  نیا  هک  تسا  مک  رایـسب  رایـسب  رابخأ  راثآ و  رد  اـّلا  تسنآ و  شمکح  دوش  عقاو  نینچ  رگا  هک  تسا  ساـیق  ریدـقت  رب  ربخ  نیا 
ربخ نیا  دنـشاب و  ّتنـس  باتک و  قفاوم  ود  ره  نآ  هک  دنـشاب  ماـکحا  زا  مکح  رد  رگید  کـی  فلتخم  ود  ره  هک  ربخ  ود  هک  ددرگ  قفّتم 

زا کی  ره  هک  هدمآ  ثیداحأ  رابخأ و  رد  هک  اریز  تسا  وه  ّالا  هلآ  تدابع ال  یگدنب و  هطساوب  وضو  رد  اهتسد  يور و  نتـسش  مکح  لثم 
یـضتقم نآرق  رهاظ  دـنیوشب و  هبترم  ود  هبترم  ود  ار  کی  ره  هک  هدـمآ  رابخأ  رد  زین  دـنیوشب و  هبترم  کی  هبترم  کـی  ار  اهتـسد  يور و 

ج3، جاجتحالا ، نیلـسرملا  دّیـس  ترـضح  عرـش  ماکحأ  رد  نیا  لثم  تستیاور و  ود  ره  لمتحم  هکلب  تسین  لوق  ود  نیا  زا  چـیه  فـالخ 
هدنع فقو  هجرا  هک : دومرف  لئاس  هب  هک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحم  یبتجم  لوسر  ترـضح  لوق  اّما  و  تسا . دوجوم   338 ص :
یتقو رد  نیا  ناشیا  ماما  تاقالم  ماگنه  اـت  ناـمز  نآ  رد  فّقوتب  تّما  رمأ  هک  تسا  حـضاو  باـبلألا  ولوا  باحـصأ  رب  کـماما  یقلت  یّتح 

باحـصأ دـشابن و  لوسر  دالوأ  نآ  تمدـخب  لوصو  نّکمت  دـشاب و  بیاغ  ماما  رگا  اـّما  و  دـشاب . نکمم  ماـما  تمدـخب  لوصو  هک  تسا 
دوبن رتشیب  تلادـع  ترثکب و  رگید  تاور  ربخ  ود  نیا  زا  تاور  ناحجر  تقو  نآ  رد  الـصأ  دـننک و  ربخ  ود  رب  عامتجا  یماـمت  یگمه و 
نسح لوق  میتفگ : هچنآ  رب  لیلد  و  تسا ، راتخم  دنک  رایتخا  هک  ربخ  ود  نیا  زا  مادک  رهب  تسا  رییّختلا  باب  نم  ناشیا  مکح  نامز  نآ  رد 

ياضتقا ضیف - يأر  ضورعم  يزور  نم  هک  دنک  تیاور  روکذم  نسح  هچنانچ  تسا . ءانّثلا  ۀّیحّتلا و  هیلع  ءاضر  ماما  ترضح  زا  مهج  نب 
زا مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  نبا  ای  هک  مدینادرگ  یلاعت  هَّللا  مالس  هیلع  اضّرلا  یسوم  نب  ّیلع  نسحلا  یبأ  ایاربلا  ماما  ترضح 

نیقیب ههبشیب  نیثیدحب  لمع  تردق  ار  ام  هک  اریز  دسریم  مهب  رایسب  بارطضا  تریح و  باب  نآ  رد  ار  ام  دسر  هفلتخم  ثیداحأ  ام  هب  امش 
ار نآ  امـش  هک  دیاب  دسر  امـشب  ام  زا  هک  ثیداحأ  هک : دومرف  ءانّثلا  ۀّیحّتلا و  هیلع  ءاضّرلا  نسحلا  یبأ  ءایقتألا  ماما  ترـضح  تسین . رّـسیم 

لثامم هباشم و  ار  ثیداحأ  نآ  رگا  دیئامن  هنزاوم  يدهلا  ۀّـمئأ  ام  ثیداحأ  یقابب  دیناجنـسب و  هدومن  سایق  یلاعت  بجاو  ترـضح  باتکب 
لوسر ثیداحأ  باتک و  رد  هباشم  هجو  چیهب  ار  ثیداحأ  نآ  رگا  دـیناد و  ام  زا  ار  نآ  سپ  دـیبای  ام  ثیداحأ  ریاسب  باّهو و  دزیا  باتکب 

ود اب  ام  دزنب  سک  ود  مالّـسلا  هیلع  نسحلا  ابأ  اـی  متفگ : نم   339 ص : ج3 ، جاجتحالا ، دینادن . ام  زا  ار  نآ  سپ  دـیباین  ناشیا  يایـصوأ  و 
میناد و رگید  زا  ّقحأ  ار  مادـک  ام  لاح  نیا  رد  میناد  هقث  ار  ود  ره  هکلب  مینادـن  بذاک  ام  ار  ناـشیا  مادـک  چـیه  دـنیآ و  فلتخم  ثیدـح 

دـشاب رهاظ  وت  رب  ود  ره  لاوحأ  قیاقح  هاگ  ره  هک : دومرف  يدهلا  ماما  ترـضح  میئامن ؟ لوقلا  حیحـص  يوار  ود  نیا  زا  مادک  لوقب  لمع 
یهاوخ هک  مادـک  ره  لوقب  تسا  عّسوم  وت  رب  تقو  ناـمز  نآ  رد  دـنايواسم  هوجولا  عیمج  نم  عرو  يوقت و  تلادـع و  تهاـقف و  رد  هک 

زا وـت  هاـگ  ره  هک : دوـمرف  ترـضح  نآ  هک  درک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  هَّللا  دـبع  یبأ  ترـضح  زا  هریغم  نب  ثرح  هـچنآ  اـّما  و  نـک . لـمع 
دیئامن لمع  دیهاوخ  هک  اهنآ  مکح  لوقب و  تسا  عّسوم  وت  رب  تقو  سپ  دنشاب  هقث  اهنآ  همه  هکنآ  لاح  يونشب و  ثیدح  دوخ  باحـصأ 
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تعجر هّتبلا  دیدرگ  فّرشم  وا  تاقالم  كاردا  فرشب و  هک  نامز  نآ  رد  دیبایرد  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  لآ  میاق  هکنآ  ات 
لاؤس مالّسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  نم  تفگ : هک  تسیورم  نارهم  نب  هعامـس  زا  دیئامن . بآمتیالو  نآ  تمدخب  باب  ره  رد 
رومأم ار  ام  ثیدـح  ود  نآ  زا  یکی  هک  دـسر  اـمب  امـش  زا  ثیدـح  ود  هاـگ  ره  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نبا  اـی  هک  مدرک 

دیاب لامعتـسا  ار  مادک  كرت و  ار  مادک  ثیدح  ود  نآ  زا  لاح  نیا  رد  دـنک  ذـخأ  زا  یهن  ار  ام  رگید  ثیدـح  زیچ و  نتفرگارفب  دـنادرگ 
ات درک  یهاوخن  لمع  ثیدح  ود  نیا  زا  مادک  چیه  هک : دومرف  مالّـسلا  امهیلع  دّمحم  نب  رفعج  هَّللا  دبع  یبأ  دـجمألا  ماما  ترـضح  درک ؟

340 ص : ج3 ، جاـجتحالا ، یهاوخ  رورـس  نآ  زا  یهن  رمأ و  قیقحت  رثأ  نآ  رد  سپ  ینک  تاـقالم  تقو  ماـما  ینعی  دوـخ  بحاـصب  هکنآ 
: هک دومرف  مالّسلا  هیلع  ترضح  نآ  تسا . مزال  زیچ  ود  نآ  زا  یکیب  لمع  ار  ام  ّدب  مدرگ ال  وت  يادف  متفگ  نم  هک  دیوگ : هعامـس  دومن .

هکنآ هطـساوب  دومن  تسا  ربخ  نآ  رد  قاّفتا  ار  هّماـع  هچنآ  كرت  رمأ  دزیا  ّیلو  نآ  ریگارف  ار  نآ  دـشاب  نآ  رد  هّماـع  فـالخ  هک  زیچ  ره 
ریغ هّیقت و  لامتحا  نآ  ههبشیب  دوب  تعامج  نآ  لوق  فلاخم  هچنآ  اّما  دشاب  هّیقت  دروم  رد  دراد و  یفرط  هیلع  قفّتم  رمأ  هک  تسا  لمتحم 

تیاده و  نید ، نایعأ  نآ  هک  تسا  تیاور  مالّـسلا  مهیلع  نیموصعملا  هّمئأ  زا  و  تسا . نامیا  لهأ  بهذم  قفاوم  نآ  هّتبلا  سپ  درادن ، نآ 
ثیداحأ نآ  زا  مادک  لمعب  هک  دینادن  دنناسر و  فلتخم  امـشب  ار  ام  ثیداحأ  هاگ  ره  نینمؤملا  رـشاعم  يا  هک  دندومرف  نیقی  قدص و  هار 

نادب لمع  دیدرگ و  دشاب  نآ  رد  ام  ناّبحم  و  نایعیش ، رب  عامتجا  هچنآب  کسمتسم  هک  دیاب  لاح  نآ  رد  ددرگ  لصاح  هّمذ  تءارب  هفلتخم 
مهیلع راربألا  ۀّمئا  زا  رابخأ  لاقم و  نیا  لاثمأ  و  تسین . نامگ  ّکش و  عون  چیهب  الـصأ  ام  نایعیـش  هیلع  عمجم  تقیقح  رد  هک  اریز  دیئامن 
نکیل تسین  باطتسم  لمتحم و  باوبألا  عیمج  نم  نآ  رکذ  لامتحا  باتک  نیا  رد  هک  یعونب  تسا  رایسب  تیاغب  راّبجلا  کلملا  هَّللا  مالس 

. دوبن نآ  رکذ  عضوم  باتک  نیا  رد  ّالا  دوب و  هضراعم  هطساوب  ضحم  میدومن  باتک  نیا  رد  نآ  داریا  رکذ و  ام  هچنآ 

[ هفینح یبا  رب  قداص ع  ماما  جاجتحا  ]

هفینح وبأ  نامعن  نم و  هک  تفگ : وا  هک  دـنک  تیاور  یلیل  یبأ  نبا  زا  يرماعلا  ییحی  نب  ریـشب  و  هفینح ] یبا  رب  قداـص ع  ماـما  جاـجتحا  ]
: هک دومرف  دومن و  هّجوت  اـم  يوسب  ترـضح  نآ  میدـش  فّرـشم  مالّـسلا  هیلع  قداّـصلا  دّـمحم  نب  رفعج  قطاـّنلا  ماـما  ترـضح  تمدـخب 

وت يادف  كادف ، تلعج  متفگ : دومن . هفینح  وبا  هب  هراشا  هدرک  امب  باطخ  و  تسیک ؟ درم  نیا  یلیل  یبأ  نبا  ای   341 ص : ج3 ، جاجتحالا ،
هَّللا مالـس  هیلع  ایاربلا  ماما  ترـضح  تسا . تفرعم  ملع و  يور  زا  نخـس  داّقن  تریـصب و  يأر و  بحاـص  هفوک و  لـهأ  زا  درم  نیا  مدرگ 

ای هک : دومرف  هفینح  وبا  هب  باطتسم  باطخ  هَّللا  ّیلو  نآ  هاگنآ  سپ  دیامنیم . ءایشأ  سایق  دوخ  يأرب  هکنآ  تسنیا  ایئوگ  هک : دومرف  یلاعت 
نبا مانألا  ماما  ترـضح  هن  تفگ : نامعن  تسناد ؟ یناوت  سایق  هب  هدـش  رّرقم  وت  يأرب  هچنآ  ینادـیم و  وکین  ار  دوخ  رـس  سایق  ایآ  نامعن 

ترارم نینیع و  تحولم  تخانش  رد  سایق  ایآ  دومن  یناوت  وکین  هنوگچ  ار  ءایشأ  سایق  سپ  هک : دومرف  مالّسلا  هیلع  قداّصلا  رفعج  دّمحم 
رفک شلّوا  هک  هملک  نامعن  يا  هک : دومرف  ترـضح  نآ  هن  تفگ : دومن ؟ یناوت  ناهد  رد  تبوذـع  نیرخنم و  رد  تدورب  نینذا و  یخلت  و 
هچنآ دـیراذگن و  يروک  رد  ار  ام  كادـف  تلعج  تفگ : یلیل  یبأ  نبا  لاح  نآ  رد  منادـیمن . تفگ : تسا ؟ مادـک  تسا  ناـمیا  شرخآ  و 

هیلع هَّللا  تاولص  دّمحم  نب  رفعج  مرکألا  ماما  ترضح  دینادرگ . زاتمم  زارفرـس و  نآ  میلعتب  ار  ام  دینک و  نایب  ام  يارب  يدرک  نآ  فصو 
ماّلع دزیا  يایلوا  نآ  مالّـسلا و  مهیلع  ام  مارک  يابآ  زا  مردـپ  درک  تیاکح  ثیدـح و  معن ،  342 ص : ج3 ، جاجتحالا ، هک : دومرف  مّلـس  و 
بآ دومن و  محش  زا  مدآ  نیا  مشچ  ود  ره  یلاعت  يادخ  هک : دومرف  مالّسلا  ةولّصلا و  هیلع  ماّلعلا  کلم  لوسر  ترضح  هک  دندرک  تیاور 
هکنآ اـّلا  يداـتفین  نینیع  رد  يذـق  زا  زیچ  چـیه  یتخادـگ و  محـش  نآ  هنیآ  ره  یتشادـیمن  يروش  رگا  هچ  دـینادرگ  روش  ار  مشچ  ود  ره 

تهجب اهـشوگ  رد  یخلت  تخادنا و  نوریب  ار  نآ  داتفایم  اهمـشچ  رد  هک  تشرد  ياهزیچ  يذق و  ره  تحولم  نآ  نکیل  یتشگ  هتخادگ 
دور ورف  شوگب  رگا  يروناج  انایحأ  هک  اریز  دـنام  ناروناج  تّیذأ  زا  ظوفحم  نآ  دـشاب و  غامد  هطـساوب  باجح  نآ  اـت  تشاد  رّرقم  نآ 

و يدـیناسر . رازآ  يدیـسر و  سک  نآ  غامد  هب  هناد  نآ  هنیآ  ره  يدوبن  نآ  یخلت  رگا  و  دـنک ، ناکم  نآ  زا  جورخ  سامتلا  هظحل  ناـمه 
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رد تدورب  رگا  و  دـنام . سورحم  نوصم و  اهریغ  ناروناج و  ّتیذأ  ّرـش  زا  ناسنا  غاـمد  هک  تسنآ  هطـساوب  ینیب  ياـهخاروس  رد  تدورب 
يور زا  ضحم  ناّنم  بهاو  ترـضح  زا  ناـیع  نّیب و  ناـسنا  ناـهد  رد  تبوذـع  و  یتخیر . ورف  یتخادـگ و  غاـمد  هنیآ  ره  يدوبن  نیرخنم 

زا ترابع  نآ  تسا  نامیا  شرخآ  رفک و  شلّوا  هک  هملک  اّما  دبایب و  ناهد  زا  بارش  ماعط و  تّذل  مدآ  ینب  هکنآ  ات  تسا  نانتما  ناسحا و 
نآ نآ  زا  دـعب  تستادوجوملا . قاّلخ  تاذ  تابثا  تهجب  ناـمیا  شرخآ  یفن و  هطـساوب  تسا  رفک  نآ  لّوأ  هک  تسا  ُهَّللا  اَّلِإ  َهلِإ  ـال  نتفگ 

يابآ زا  ثیدح  مراوگرزب  ردـپ  هک  اریز  يدرگن  راجنهیب  راک  نیا  نوماریپ  ینکن و  سایق  راهنز  نامعن  ای  هک : دومرف  ّناجلا  سنألا و  ماما 
رـشبلا ریخ  لوسر  نآ  هک : دندومرف   343 ص : ج3 ، جاجتحالا ، لقن  نامّزلا  رخآ  لوسر  ترـضح  زا  نایعأ  نآ  هک : دومن  ناـیب  ماـظع  مارک 
نیقیب دنک  دوخ  يارب  سایق  نید  روما  زا  رمأ  رد  یسک  رگا  دومرف  نینچ  ریس  وکین  باحصأ  رضحم  رد  يزور  ربکالا  کلملا  تاولص  هیلع 

دوب نیدـیب  نیعل  نآ  ناگدـننکسایق  لّوأ  هک  اریز  دـنادرگ  نیرق  سیلج و  نیلفاّسلا  لفـسأ  رد  نیعل  سیلبا  اب  ار  وا  نیملاعلا  ّبر  ترـضح 
اَنَأ يوعد  دونع  دوحج و  يور  زا  دّرمتم  نآ  دومن  مدآ  هدجسب  رمأ  ار  دودرم  دورطم و  نآ  دوجولا  بجاو  ترـضح  هک  ماگنه  رد  هچنانچ 
رد و  دومن . سایق  يأر  يوعد  ساّنلا  کلم  روضح  رد  ساّنخ  رّبکتم  ناـمز  نآ  رد  ٍنیِط  ْنِم  ُهَتْقَلَخ  َو  ٍراـن  ْنِم  ِینَتْقَلَخ  تفگ : دومن  ُْهنِم  ٌْریَخ 

تمدخب وا  هک  تقو  رد  تفگ : هفینح  وبا  هب  رورـس  نآ  هک  تسا  رهتـشم  يورم و  مالّـسلا  هیلع  دّمحم  نب  رفعج  ترـضح  زا  رگید  تیاور 
؟ یهدـیم ناشیا  ياوتف  هچب  نامعن  ای  معن  دومرف : ترـضح  مقارع . لهأ  یتفم  نم  تفگ : هفینح  وبأ  یتسیک ؟ وت  هک  دشفّرـشم  ترـضح  نآ 

خوسنم خـسانب و  ناّنم و  دزیا  باتکب  ملاع  نامعن  يا  وت  سپ  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  رفعج  ماما  باّهو . يادـخ  باـتکب  تفگ : هفینح  وبأ 
نک ربخ  ارم  سپ  هک : دومرف  مالّسلا  هیلع  دّمحم  نب  رفعج  مامهلا  ماما  ترضح  یلب  تفگ : هفینح  وبأ  یـشاب ؟ نآ  هباشتم  مکحم و  نآرق و 

ترـضح هک  تسا  عضوم  مادـک  نآ  َنِینِمآ  ًاماَّیَأ  َو  َِیلاَیل  اهِیف  اوُریِـس  َْریَّسلا  اَـهِیف  انْرَّدَـق  َو  یلاـعت  كراـبت و  يادـخ  لوق  ینعم  ریـسفت و  زا 
. تسا مانألا  دّیـس  ترـضح  هنیدـم  هّکم و  نیب  ام  نآ  تفگ : هفینح  وبأ   344 ص : ج3 ، جاجتحالا ، دومن ؟ ماقم  نآ  ریـسب  رمأ  ماـّلع  نمیهم 

ترـضحب ار  امـش  نم  تفگ : هدروآ  دوخ  یلاعتم  لفحم  یلاع و  سلجم  ياسلجب  كرابم  يور  رقاب  دّمحم  نب  رفعج  رهاّظلا  نطابلا و  ماما 
لام لادج و  ضعب  لتق  زا  نومأم  امش  ّلحم  ود  نآ  نیب  امیف  هک  دیدومنیم  هنیدم  هّکم و  نایم  ریس  امـش  ایآ  هک  مهدیم  مسق  یلاعت  بجاو 

عاّطق زا  لاومأ  تقرس  زا  سوفن و  لتق  زا  ریس  ماّیأ  رد  ام  هک  دوب  رایسب  یلب  ایادخ  راب  معن ، ّمهّللا  دنتفگ : راّضح  دیشابن ؟ لاوز  تقرس و  زا 
ابأ ای  تفگ : هدروآ  هفینح  وبأ  هب  يور  دینـش  نخـس  نیا  راّضح  لهأ  زا  نوچیب  ترـضح  ّیلو  نآ  نوچ  میدوب . سوسفا  سرت و  رد  قیرّطلا 
هک تسا  عضوم  مادک  نآ  ًانِمآ  َناک  ُهَلَخَد  ْنَم  َو  ّلج : ّزع و  ترـضح  لوق  زا  هد  ربخ  ارم  رگید  ّقح . ّالا  دـیوگن  قاّلخ  دزیا  ترـضح  هفینح 

ماگنه نآ  رد  تسا  مارحلا  تیب  عضوم  نآ  تفگ : هفینح  وبأ  تسا ؟ ّلج  ّزع و  هانپ  رد  نوصم  نومأم و  سک  نآ  ّلـحم  نآ  لوخد  زا  دـعب 
يادخ ترـضحب  ار  امـش  تفگ  هدروآ  دوخ  نیئزت  مرا  نیئآ  تشهب  سلجم  ناسیلجب  يور  ع )  ) دّـمحم نب  رفعج  هَّللا  دـبع  یبأ  مانألا  ماما 

ترـضح مرح  لخاد  فوخ  سرت و  ماگنه  رد  ود  ره  ریبج  نب  دیعـس  ریبّزلا و  نب  هَّللا  دـبع  هک  دـینادیم  ایآ  هک  تسا  مسق  یلاعت  كرابت و 
ماما هک  تسا  نینچ  ایادخ  راب  معن ، ّمهّللا  هک : دـنتفگ  راب  کی  راّضح  باحـصأ  دنتـشگن ؟ لتق  زا  نومأم  اذـه  عم  دنتـشگ ، فوءّرلا  میحر 

هک یتسردـب  هفینح  ابأ  ای  کحیو  تفگ : مالّـسلا  هیلع  ماما  تسین . فالخ  نآ  رد  و  دومرف ، مالّـسلا  هیلع  قداّصلا  دّـمحم  نب  رفعج  قطاّنلا 
زا هک  تسناد  نوچ  هفینح  وـبأ  ددرگن . رهاـظ  فـالخ  نآ  رد  الـصأ  تسا و  ّقـح  دـیوگ  هچنآ   345 ص : ج3 ، جاجتحالا ، یلاعت  يادـخ 
وبأ مسایق . بحاص  درم  نم  و  تسین ، لالجلا  وذ  ترـضح  باتک  هب  ملع  ارم  تفگ : تسا  لال  زجاـع و  لاـعتم  دزیا  ّیلو  نآ  لاؤس  باوج 
لتق زا  انز  ای  ابر  زا  لتق  ربکأ  دزیا  دزن  رد  هک  نیبب  يامن و  دوخ  سایق  رد  رظن  سپ  یـسیقم  درم  نوچ  وت  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  هَّللا  دـبع 

: هک دومرف  مالّسلا  هیلع  قداّصلا  دّمحم  نب  رفعج  قئالخلا  ماما  ترضح  تسا . انز  زا  مظعأ  لتق  هکلب  تفگ : هفینح  وبأ  تسا ؟ مظعأ  مادک 
ابأ ای  تفگ : نآ  زا  دعب  دـهاش ، راهچب  ّالا  دـیدرکن  یـضار  انز  رد  نیدـهاشب و  دـیدرگ  یـضار  لتق  رد  ّلج  ّزع و  هکنآ  تسا  هنوگچ  سپ 

مالّـسلا هیلع  قداّصلا  دّـمحم  نب  رفعج  قئالخلا  ماما  ترـضح  تسا . لضفأ  زامن  هکلب  تفگ : هفینح  وبأ  هزور ؟ ای  تسا  لضفأ  زامن  هفینح 
لاح دشابن و  مزال  هزور  ءاضق  زامن و  زا  تسا  مزال  هتشگ  توف  وا  زا  ضیح  ماّیا  هچنآ  ياضق  ضئاح  رب  یتسیاب  وت  سایق  رب  انب  هک : دومرف 
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رذـقأ و لوب  هفینح  ابأ  ای  هک : دومرف  زاینیب  ّیلو  ترـضح  زاب  دومن . موص  ءاضقب  رمأ  دـینادرگ و  طقاس  ار  زامن  ءاضق  مّویق  ترـضح  هکنآ 
ص: ج3 ، جاجتحالا ، هک  دیآ  مزال  وت  سایق  رب  انب  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  لوب . تفگ : هفینح  وبأ  ینم ؟ ای  تسا  سجنأ 

درم نم  تفگ : هفینح  وبأ  لوب . يارب  زا  هن  دینادرگ  بجاو  ینم  زا  لسغ  یلاعت  يادخ  هکنآ  لاح  ینم و  زا  هن  درک  دیاب  لوب  زا  لسغ   346
هجاوخ دشاب و  مالغ  ار  وا  هک  درم  ّقح  رد  وت  يأر  هک : دومرف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  نب  رفعج  ماما  ترـضح  مايأر . بحاص 

کی رد  ود  ره  مالغ  هجاوخ و  ددرگ و  عقاو  بش  کی  رد  دـقع  ود  ره  نیا  رگید و  نزب  دـنک  جـیوزت  زین  شمـالغ  دـیامن و  ینزب  جـیوزت 
ترفاسم زا  دـعب  ار  اضق  دـنراذگب  هناخ  کـی  رد  ار  دوخ  نز  ود  ره  دـندرگ و  رفاـسم  تقوکی  رد  ود  ره  نآ  زا  دـعب  دـننک و  لوخد  بش 

لاح نیا  رد  دندنامیقاب  رـسپ  ود  ره  دنتفای و  تافو  هتـشگ  عقاو  ناشیارب  هناخ  راوید  نانز  ّدلوت  زا  دعب  دـندیئاز و  نارـسپ  نز  ود  ره  ناشیا 
باـب نیا  رد  باّـهو  دزیا  ّیلو  نآ  باوج  نوچ  هفینح  وبأ  تسا ؟ مادـک  ثوروم  هک و  ثراو  مادـک و  كولمم  مادـک و  کـلام  وـت  يارب 

ترـضح مادودـح . بحاص  درم  نم  تسا و  یفخم  نم  رب  تامّدـقم  نیا  قیاـقح  تفگ : تشادرب و  دوخ  لاوحأ  تقیقح  زا  هدرپ  تشادـن 
عطق ار  رگید  تسد  نآ  زا  دعب  دشاب و  هدنک  مشچ  ار  یکی  هک  یـصخش  ّدـح  عون  هچ  تفگ : مالّـسلا  هیلع  دّـمحم  نب  رفعج  هَّللا  دـبع  یبأ 
لـسر ماظع و  ءایبنأ  تثعب  هب  علّطم  هک  مايدرم  نم  تفگ : هفینح  وبأ  یئاـمنیم ؟ عون  هچ  وا  رب  دودـح  تماـقا  تشاد و  یهاوخ  رّرقم  دـنک 

ثوعبم نوعرفب  ار  مالّـسلا  امهیلع  نوره  یـسوم و  هک  ماـگنه  رد  ّلـج  ّزع و  ترـضح  لوق  زا  هد  ربخ  ارم  سپ  دومرف : ترـضح  نآ  مارک 
347 ص : ج3 ، جاجتحالا ، تسا ؟ ّکش  ینعمب  وت  دزن  رد  ّلعل  ظفل  یـشْخَی  َْوأ  ُرَّکَذَتَی  ُهَّلََعل  دنناوخب  مالـس  اب  ار  وا  هک  درک  رمأ  دـینادرگ و 

يارب زا  عوضوم  وت  شیپ  رد  ّلعل  هک  نانچ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداّـصلا  دّـمحم  نب  رفعج  قئـالخلا  ماـما  ترـضح  معن . تفگ : هفینح  وبأ 
یـشْخَی َْوأ  ُرَّکَذَـتَی  ُهَّلََعل  هک : دومرف  نآرق  رد  هچنانچ  تسا  لمعتـسم  ّکش  يارب  زا  ّلعل  ظفل  ّلـج  ّزع و  يادـخ  دزن  رد  اـضیأ  تسا  ّکـش 

نب رفعج  نیمـألا  قطاـّنلا  ماـما  تسین . قیلی  یغبنی و  اـمک  نآ  قیاـقحب  ملع  ارم  تفگ : هفینح  وبأ  نادرگ . ناـیع  رهاـظ و  ناـیب  نیا  تقیقح 
تمعز یتسین و  نآ  ثراو  یهدـیم و  ناـّنم  يادـخ  باـتکب  يوتف  هفینح  وبأ  يا  هک : دومرف  نیعمجأ  مهیلع  هَّللا  تاولـص  قداّـصلا  دّـمحم 

سایق ساسأ  رب  هک  یسک  لّوأ  تفاین و  مارصنا  سایق  رب  مالسا  نید  يانب  هکنآ  لاح  یـسایق و  بحاص  ساسأ  يذ  تامّدقم  رد  هک  تسنآ 
هیلع مالـس  هَّللا و  تاولـص  یلاعت  کلم  لوسر  ترـضح  زا  يأر  هکنآ  لاـح  يأر و  بحاـص  هک  تسنآ  وت  معز  زین  و  دوب . سیلبا  تفاـتش 

بآمتلاسر ترضحب  باطخ  كرابت  یلاعت و  يادخ  هک  اریز  تسازج ، باوث و  زا  یمورحم  بجوم  اطخ و  ترـضح  نآ  ریغ  زا  تسباوص 
تمعز و  دومنن . يدـحأ  چـیهب  تمحرم  ناـسحا و  نیا  دوبعم  دزیا  دومحملا  ّیبـن  ریغب  هیـآلا و  ُهَّللا  َلَْزنَأ  اـِمب  ْمُهَْنَیب  ْمُکْحا  ِنَأ  َو  هک : دومرف 
ءامّسلا ضرألا و  ّبر  تاولص  هیلع  یفطصملا  دّمحم  ءایبنألا  متاخ  دش و  لزان  وتب  ءایبنأ  ثعابم  هک  یـشاب  یـسک  نآ  دودح و  هک  تسنآ 

ردام لزنم  زا  جورخ  زا  دعب  وت  هک  يدوب  نآ  هن  رگا  هفینح  وبأ  يا  دوب . هَّللا  قلخ  ریاس  وت و  زا  یلاعت  هَّللا  مالـس  مهیلع  ءایبنأ  ثعابمب  ملعأ 
ملاع رداق  ترضح   348 ص : ج3 ، جاجتحالا ، لوسر  رـسپ  شیپ  رد  نم  هک  یتفگیم  یلاعت  هَّللا  قلخ  زا  يدـحأ  دزن  رد  يوأـم  ماـقم و  ره 

ارم تفگ : هفینح  وبأ  مدرکیمن . لاؤس  وت  زا  زگره  نم  دومنن  لاؤس  ار  ءایشأ  زا  یئیش  تقیقح  نم  زا  الصأ  متسشن  وا  دزن  رد  یتّدم  متفر و 
دوخ لاح  سایق  دـش  روکذـم  هک  تسا  یعون  هب  وت  لاوحأ  قیاقح  دومرف : مالّـسلا  هیلع  دّـمحم  نب  رفعج  مانألا  ماـما  تسین . لاـمک  ملع و 

مایتلا قدص  مالک  زا  نم  هک  اریز  مدرگن  سایقب  مّلکتم  زگره  سلجم  نیا  زا  دعب  نم  تفگ : هفینح  وبأ  یـسایق . بحاص  درم  وت  رگا  یئامن 
دراذگب ارت  ایند  تسایر  ّبح  هک  اّلک  اشاح و  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداّصلا  رفعج  مامهلا  ماما  ترـضح  متفرگ . دوخ  راک  ساسأ  سایق  امش 
تـسنیا ربخ  یمامت  تسا  تقیقح  لاونم  نامهب  وت  لاح  رب  لاحلا  درک  یتسناوتن  نآ  كرت  نیا  زا  لبق  هچناـنچ  دومن  یناوت  نآ  كرت  وت  و 

دّمحم نب  رفعج  ماـما  ترـضح  تمدـخ  هب  هک  ماـگنه  رد  هفینح  وـبأ  هک : تسیورم  یـشیرقلا  هَّللا  دـبع  نب  یـسیع  زا  و  دـش . روکذـم  هک 
مانألا دّیس  عرش  ماکحأ  رد  وت  رادم  ینکیم و  سایق  وت  هک  دیسر  نمب  هفینح  ابأ  ای  هک : دومرف  ع )  ) ترـضح نآ  دمآ  مالّـسلا  هیلع  قداّصلا 

رد هچناـنچ  دوـب ، سیلبا  درک  ساـیق  هکنآ  لّوأ  هک  اریز  نکم  ساـیق  هک : دوـمرف  مالّـسلا  هیلع  ماـما  معن  تفگ : هفینح  وـبأ  تـسا ؟ ساـیقب 
ٍنیِط ْنِم  ُهَتْقَلَخ  َو  ٍران  ْنِم  ِینَتْقَلَخ  ُْهنِم  ٌْریَخ  اَنَأ  تفگ : سایق  يور  زا  دومن  رمأ  ع )  ) مدآ هدجـسب  ار  وا  دوجولا  بجاو  ترـضح  هک  یماگنه 
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ّتیرون  349 ص : ج3 ، جاجتحالا ، نایم  سایق  نکیل  دومن  نیط  ران و  نیب  امیف  سایق  نیک  توادع و  يور  زا  نیعل  دورطم  نآ  هک  یتسردب 
بتارمب فراع  ملاع و  هنیآ  ره  دومنیم  رگید  رب  رون  ود  نیا  زا  یکی  ءافـص  نیرون و  نیا  نیب  اـمیف  ساـیق  رگا  هچ  دومنن  راـن  تیرونب  مدآ 

وا هدجس  رکنم  مالّسلا  هیلع  مدآ  لاحب  ّمات  تفرعم  زا  دعب  لمتحی  دوبیم  هَّللا  مالس  هیلع  مدآ  ءایـصوألا  ءایبنألا و  بأ  تلزنم  ردق و  تّزع و 
هفینح وبأ  نوچ  هک : دومرف  مدینش  هعامس  زا  نم  تفگ : هک  تسیورم  بوبحم  نب  نسح  زا  و  يدشن . دبأ  دورطم  دمرس و  نوعلم  یتشگن و 

قرشم و نایم  تفاسم  هک  دومن  لاؤس  ترـضح  نآ  زا  روفلا  یف  دش  رـضاح  مالّـسلا  هیلع  دّمحم  نب  رفعج  هَّللا  دبع  یبأ  ترـضح  تمدخب 
. نآ زا  رتمک  هکلب  تسا  باتفآ  هزور  کی  ریـس  برغم  قرـشم و  نایم  تفاـسم  تفگ : باّـهولا  کـلملا  ّیلو  نآ  تسا . رادـقم  هچ  برغم 

قرـشم زا  باتفآ  نیا  زجاع  يا  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  ماما  ترـضح  تسا . بیجع  میظع و  رمأ  تیاغب  نیا  تفگ : دینـش  هفینح  وبأ  نوچ 
رد نم  هک  تسا  يورم  یمـشاهلا  ۀبتع  نب  میرکلا  دـبع  زا  تسا . ربخ  مامت  نیا  زور  کی  زا  لقأ  رد  دـنک ، بورغ  برغم  رد  ددرگ و  علاط 

ناکم و نآ  رد  ناشیا  نایم  رد  هک  هلزتعم  زا  ریثک  یعمج  هک  مدوب  رضاح  مارحلا  هَّللا  تیب  هّکم  رد  مالّسلا  هیلع  هَّللا  دبع  یبأ  ترـضح  دزن 
تالاقم دندومرف و  مالک  نآ  رد  طبخ  هدیناسر  ماربا  ترثک و  ّدحب  مارم  دصقم و  نآ  رد  نوچ  دندومن  مالک  رب  عورش  هتشگ  رـضاح  ماقم 

لیوط هکلب  زارد  تیاغب  نم  رب  ار  دوخ  مالک  امش  هک : دومرف  ترضح  نآ  دیـسر ، مالّـسلا  هیلع  هَّللا  دبع  وبأ  فیرـش  عمـسب  مائل  نآ  هدساف 
یطرشب ددرگ  ام  اب  امش  نیهارب  ججحب و  مّلکتم  عیمج  تلاکوب  وا  ات  دینادرگ  درم  کیب  دنتسم  ار  دوخ  رمأ  امـش  سپ  دیدینادرگ ، زاسیب 

. دوب راثکا  بانطا و  قفو  رب  هن   350 ص : ج3 ، جاجتحالا ، راصتخا  زاجیا و  لیبس  رب  شنایب  هک 

[ تماما رما  رد  دیبع  نب  ورمع  رب  ماما ع  جاجتحا  ]

عمج واب  دوخ  رطاخ  مائل  نآ  دندومن و  دیبع  نب  ورمع  هب  مامّتلاب  دوخ  رمأ  دانـسا  هلزتعم  تماما ] رما  رد  دیبع  نب  ورمع  رب  ماما ع  جاجتحا  ]
لتقب ار  دوخ  هفیلخ  ات  ماش  لهأ  هَّللا  دـبع  اـبأ  اـی  هک : دوب  نیا  تفگ  هچنآ  دومن و  مـالک  تعاـطا  تغـالب و  رد  عورـش  درم  نآ  دـندومرف .
لمع راک و  رمأ و  نوچ  دندومن و  دوخ  ناشیوخ  موق و  زا  رگید  یضعب  لتق  ناشیا  زا  یضعب  دناهتشاذگ  رگد  کی  رد  ریشمش  دندیناسر و 
جالع ال  میتفگ : هدومن  لام  نونب و ال  عفنی  موی ال  یف  دوخ  لاح  لآم  رکف  ناشیا  ام و  هرخألاب  تشگ  ناشیرپ  رتبأ و  تیاغب  ناشیا  رادرک  و 
ندـعم تّورم و  نید و  لقع و  ار  وا  هک  يدرم  میتفاـی  میدرک  رظن  نوچ  دـیامن ، تیادـه  داـشرا و  ار  اـم  هک  يداـه  دـشرمب  میجاـتحم  اـم 

زا دـعب  نیقیب  میئامرف  تعیب  واب  میئامن و  عامتجا  وا  اب  هک  تسا  نانچ  هدارا  ار  ام  تسا  نسحلا  نب  هَّللا  دـبع  نب  دّـمحم  وا  تسا و  تفـالخ 
ره سپ  میناوخ . وا  تعیابم  تعباتمب و  ار  قیالخ  ام  ددرگ و  ادـیپ  مامت  ترهاظم  ار  ام  دـناسر و  مهب  تّوق  لامک  ام  لاوحأ  واب  ام  تعباـتم 
ام دزیخرب  لادج  لاتقب و  ام  اب  هکنآ  میتسیا و  زاب  وا  زا  زین  ام  دیامن  لازتعا  ام  زا  هکنآ  تسام و  زا  زین  وا  میناشیا و  اب  ام  دـنک  تعیب  واب  هک 

بحاص ارت  نوچ  و  میئامن . لاوحألا  دوجولا و  عیمج  نم  نآ  لهأ  ّقحب و  ّدر  لالـض  یغب و  زا  ار  وا  اـت  میئاـمن  هلداـجم  هلتاـقم و  وا  اـب  زین 
تـسا لاح  ملع و  نادـنوادخ  امـش  لاثمأب  جایتحا  لاق  لیقیب و  ار  ام  میتفای و  لاثمأ  ریظنیب و  ناّبحم  نایعیـش و  ترثکب  لاـمک و  لـضف و 

زا ار  ام  هک  اریز  مینادرگ  ضورعم   351 ص : ج3 ، جاجتحالا ، امشب  لاوحأ  قیاقح  میناسر و  امش  عمـسب  لاقم  نیا  هک  میراد  تسود  اذهل 
مالّـسلا هیلع  هَّللا  دـبع  وبأ  ترـضح  دـش  غراف  مالک  زا  درم  نآ  نوچ  تسامـشب . ایند  نید و  رمأ  رد  ام  جاـیتحا  هکلب  تسین ، ءانغتـسا  اـمش 

مد نآ  رد  دیوگ : يوار  معن  دنتفگ : موق  دوب ؟ دـیهاوخ  ّرمتـسم  رمأ  نآ  رد  امـش  رمع و  مالک  لثمب  میامن  مّلکت  امـش  اب  رگا  نم  هک  دومرف 
تعن ساسحا و  نایب و  ّدـح  زا  رود  يانث  رکـش و  ساپـس و  دـمح و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحم  نب  رفعج  مرکألا  ماـما  ترـضح 

هک یـسک  زا  ام  ورمع  اـی  هک : دومرف  هَّللا  ّیلو  نآ  هاـگنآ  سپ  دومن . ناـیب  ناـشن  زجعم  ناـسلب  ساـّنلا  ّنجلا و  یلا  ثوعبملا  ّیبن  ترـضح 
هنمزأ رد  یضار  رکاش و  یهانپ  تلاسر  ترضح  ناعبات  يراب و  دزیا  ناعیطم  زا  نکیل  میبضغ  طخـس و  رد  دشاب  یهلا  ترـضح  زا  یـصاع 
کلام وت  دـننادرگ و  دوخ  تفالخ  رمأ  دـّلقتم  ارت  هّیربلا  دّیـس  تّما  رگا  هک  هد  ربخ  ارم  ورمع  يا  دوب . میهاوخ  یـضام  لبقتـسم و  لاـح و 

ارک ره  تسنآ  تیارد  رادـتقا و  هضبقب  تیاـفک و  فـکب  تّما  تیـالو  رمأ  راـیتخا  هک  دـنیوگ  وـتب  يدرگ و  تنوـئم  لاـتق و  ریغب  تفـالخ 
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رمأ نم  تفگ : دـیبع  نب  ورمع  دـینادرگ ؟ یهاوخ  تفـالخ  رمأ  يّدـصتم  ّیلوـتم و  ارک  وـت  تقو  نآ  رد  نک  تّما  مکاـح  یلاو و  یهاوـخ 
: تفگ ورمع  ناشیا ؟ ضعب  ای  تّما  عیمج  نایم  هک : دومرف  قئالخلا  ماما  ترـضح  درک . مهاوخ  رّرقم  تّما  نایم  نیملـسم  ياروشب  تفالخ 

ریاس يارب  ای  تشاد  یهاوخ  رارقرب  رایخأ  ءاملع  راربأ و  ءاهقف  نایم  يروش  ایآ  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ناشیا . یماـمت  ناـیم 
هیلع ماما  ترـضح  تسا . نیملـسم  رایخأ  ءاـهقف و  ناـیم  يروش  نیقیب  تفگ : ورمع   352 ص : ج3 ، جاجتحالا ، تشاذـگ ؟ یهاوخ  ساّنلا 
رگا يروش  لخاد  ار  مجع  برع و  عیمج  هکلب  تفگ : ورمع  دـینکیم ؟ دوخ  ياروش  رد  لخاد  زین  ناـشیا  ریغ  شیرق و  هک : دومرف  مالّـسلا 

زا ای  يریذـپیم  تیالوب  ار  رمع  رکب و  ابأ  ایآ  ورمع  اـی  هد  ربخ  ارم  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  دّـمحم  نب  رفعج  ماـنألا  ماـما  منادرگیم . مناوت 
هک یـشاب  يدرم  وت  رگا  ورمع  ای  هک : دومرف  ترـضح  نآ  مریذـپب . تفالخ  تیالوب و  ار  ناشیا  تفگ : ورمع  دـیئامنیم ؟ اّربت  ود  ره  ناـشیا 

لاحلا سپ  يدوب  ناشیا  ناتسود  نایلاوم و  زا  رگا  و  ینک ، ناشیا  لعف  لوق و  فالخ  هک  تسا  زیاج  یئامن ، يدومنیم  ود  ره  ناشیا  زا  اّربت 
وا رگا  هک  درک  دـهع  رمع  هب  رکب  وبأ  هک  اریز  یتفرن  ناـشیا  شیک  بهذـم و  رب  يدرک و  ناـشیا  اـب  تفلاـخم  یتفرگ  شیپ  هویـش  نیا  هک 

تفرگ طرـش  دهع و  رکب  وبأ  زا  رمع  نوچ  دنک  تّیـصو  تّما  تفالخب  وا  يارب  دـسر  کیدزن  وا  تافو  مایأ  نوچ  دـیامن  رکب  ابأ  هب  تعیب 
تخادنا يروشب  تفالخ  رمأ  تافو  ماّیأ  رد  رمع  اّما  دومنن . رـشب  ّنج و  زا  يدـحأ  چـیهب  روش  رمع  تیالو  باب  رد  رکب  وبأ  و  درک ، تعیب 

بابحأ یمامت  هکلب  باحصأ  ارت و  باحصأ  زا  رفن  شش  نآ  ریغب  تشگ و  رطتسم  لوقنم و  ربخ  نیا  تقیقح  اقباس  هچنانچ  رفن  شش  نایم 
هس ات  هک  درک  رمأ  ار  بیهص  رمع  هک : دومرف  ترـضح  نآ  درک ؟ هچ  رمع  هَّللا  دبع  ابأ  ای  تفگ : دیبع  نب  ورمع  دوب . دیهاوخن  نآب  یـضار 

يدحأ يروش  نایعأ  نایم  رد  هک  یطرـشب  دنیامن  رگید  کی  اب  روش  رفن  شـش  نآ  ات  دـنیامن  ناشیاب  ءادـتقا  نامدرم  دـشاب  زامن  شیپ  زور 
هّجوت نواهتب و  ار  ناشیا  دـشاب و  يروش  باحـصأ  رمأ  ایآ  دوبن ،  353 ص : ج3 ، جاجتحالا ، يروش  رد  لـخد  ار  وا  دـشابن و  رمع  نبا  ریغب 
تفالخ تامّدـقم  يروش  باحـصأ  درذـگب و  زور  هس  هک  درک  تّیـصو  رجاهم  راصنأ و  رـضحم  رد  رمع  دراذـگن و  هفیلخ  نّیعت  باـب  رد 

هک دیاب  دنیامن  تفلاخم  رفن  ود  هثلث و  ماّیأ  یّـضقت  زا  شیپ  دـننک  قاّفتا  رفن  راهچ  رگا  دـننزب و  ار  رفن  شـش  ره  ندرگ  دـنناسرن  مارـصناب 
شباحـصا یقاب  دـیبع و  نب  ورمع  دوب ؟ دـیهاوخ  ناناملـسم  نایم  رد  يروش  عون  نیاـب  یـضار  زین  امـش  سپ  دـننزب  ار  سک  ود  نآ  ندرگ 

لاّعفلا کلملا  مالـس  هیلع  قداّصلا  دّمحم  نب  رفعج  لاعتم  دزیا  ّیلو  لاح  نآ  رد  دش . میهاوخن  يروش  عون  نیاب  یـضار  زگره  ام  دـنتفگ :
تعیب نسحلا  نب  هَّللا  دبع  نب  دّمحمب  ینعی  دـیئامن  تبحاصب  تعیابم  رگا  تباحـصا  وت و  هک  ینیبیم  نانچ  ماگنه  نآ  رد  ورمع  ای  تفگ :
دننکن تفلاخم  امـش  اب  تعامج  نآ  زا  تّما  زا  رفن  ود  هک  یعونب  دینک  تّیعمج  وا  رـس  رب  تّما  دیناوخب و  ناشیا  تعیابمب  ار  مدرم  دینک و 

اب ار  هفیاط  نآ  ای  دیتسرف  هیزج  بلطب  رگا  اهنآ  دزن  یـسک  هدرکن  هیزج  ءادأ  دنـشاب و  هدرواین  مالـسا  نامیا و  هک  نیکرـشم  دزن  امـش  سپ 
لامک لضف و  لاح و  ملع و  زا  امـش  بحاص  شیپ  رد  ای  امـش  دزن  رد  ایآ  دـنیآ  شیپ  دّرمت  راکنا و  مدـقب  تعاـمج  نآ  دـیناوخب و  مـالس 

هیزج لوبق  هب  ار  ناکرشم  تایح  ماّیأ  رد  هک  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هّیربلا  دّیـس  ترـضح  تریـسب  ار  ناکرـشم  نآ  هک  تسه  ردقنآ 
هنوگچ سپ  دندومرف  ترـضح  نآ  معن  دـنتفگ : ناشیا  دومن ؟ دـیناوت  هیزج  هّمذ و  طیارـش  لّبقتم  ار  هفیاط  نآ  زین  امـش  دـینادرگیم  نونمم 

ناکرـشم لّوأ  ام  هک : دنتفگ  هلزتعم  دیئامنیم ؟ لاعتم  دزیا  لوسر   354 ص : ج3 ، جاجتحالا ، ترـضح  نید  نارکنم  اب  لاح  نیا  رد  كولس 
هیلع هَّللا  دـبع  یبأ  ترـضح  مینادرگیم . مزتلم  هیزج  مازلا  طیارـشب  ار  هفیاط  نآ  دـنیامن  راـکنا  اـبا و  نوچ  میناوخیم و  ناـمیا  مالـساب و  ار 

سوجم هاوخ  دـنتفگ : هلزتعم  درک ؟ دـیهاوخ  نینچ  باتک  لهأ  ای  دنـشاب  یـسوجم  نیلـسرملا  دّیـس - نید  نارکنم  رگا  هک : دومرف  مالّـسلا 
: دومرف دّمحم  نب  رفعج  هَّللا  دبع  ابأ  ترـضح  تسباطتـسم . جهنم  نیاب  بایترا  ههبـشیب و  باترم  لهأ  اب  ام  كولـس  باتک  لهأ  ای  دنـشاب 

تّیفیک هچب  نانآب  امش  كولس  دنشابن  ناّنم  يادخ  باتک  لهأ  زا  دنیامن و  نارین  میاهب و  تدابع  ای  ناثوأ  مانـصأ و  شتـسرپ  نادّرمتم  رگا 
يا هک : دومرف  ع )  ) قداّصلا رفعج  قطاّنلا  ماما  ترـضح  دنايواسم . ام  شیپ  رد  راّفک  فانـصأ  عیمج  دنتفگ : هلزتعم  دوب ؟ دهاوخ  ناونع  و 

َنیِذَّلا ال اُوِلتاـق  هک : نک  توـالت  هیآ  نیا  هک  دوـمرف  ع )  ) ماـنألا ماـما  معن . تفگ : ورمع  ياهدـناوخ ؟ نآرق  وـت  اـیآ  هک  هد  ربـخ  ارم  ورمع 
ْنَع َۀَیْزِْجلا  اوُطُْعی  یَّتَح  َباتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َنِم  ِّقَْحلا  َنیِد  َنُونیِدَـی  َو ال  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  َمَّرَح  ام  َنُومِّرَُحی  َو ال  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلِاب  َو ال  ِهَّللِاب  َنُونِمُْؤی 
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ورمع دـینادیم ؟ يواسم  ایآ  باب  نیا  رد  ار  ناشیا  ریغ  باتک و  لهأ  ءانثتـسا  یلاعت  كرابت و  دزیا  ترـضح  ورمع  يا  َنوُرِغاص . ْمُه  َو  ٍدَـی 
نامدرم زا  نم  تفگ : ورمع   355 ص : ج3 ، جاجتحالا ، ياهتفرگ ؟ ارف  هک  زا  لوق  وت  ورمع  ای  دومرف : مالّسلا  هیلع  ماما  ترضح  معن  تفگ :

رگا دـیرذگب  لاقم  نیا  لاثمأ  زا  دـیراذگاو و  مالک  نیا  هک : دومرف  ع )  ) ماما دـنناسکی . باـب  نیا  رد  نارفاـک  یماـمت  هک  مونـشیم  ناـنچ 
راکنا لهأ  نآ  زا  رایسب  میانغ  دیدرگ و  رهظتـسم  رگا  هلداجم  و  هلتاقم ، زا  دعب  ناشیا  اب  امـسا  سپ  دنیامن  هیزج  لوبق  زا  ابا  هرفک  فانـصأ 

میئامن و نآ  سمخ  جارخا  لّوأ  تفگ : ورمع  درک ؟ دیهاوخ  تمسق  فرـص و  تّما  نایم  رد  ار  تمینغ  نآ  هنوگچ  دیآرد  امـش  فّرـصتب 
: تفگ مالّسلا  ةولّصلا و  هیلع  مانألا  ماما  ترضح  میهد . دندومن  لادج  لاتق و  لالض  لهأ  نآ  اب  هک  تعامج  نآ  رب  ار  رگید  سمخ  راهچ 

مالّسلا هیلع  قداّصلا  رفعج  ماما  ترـضح  یلب  تفگ : درک ؟ یهاوخ  میـسقت  دندومن  لالـض  لهأ  اب  هلتاقم  ناشیا  هک  تعامج  نآ  عیمج  رب 
یهاوخ تریس  رد  لعف و  رد  همحّرلا  ّیبن  ترضحب  تفلاخم  وت  هنیآ  ره  یئامن  جهن  نیدب  میانغ  تمسق  رگا  هک  یتسردب  ورمع  يا  دومرف :

قیاقح لاؤس  ناشیا  زا  هک  دیاب  ینادـن  قداص  ارم  رگا  دنرـضاح  ناکم  نآ  خـیاشم  هنیدـم و  ءاهقف  باب  نیا  رد  وت  نایم  نم و  نایم  درک و 
نآ تاـیح  ماـّیأ  رد  باّـهو  زیزع  لوسر  ترـضح - زین  دـنرادن و  فـالتخا  عازن و  باـب  نآ  رد  هنیدـم  خـیاشم  ءاـهقف و  هک  اریز  ینک  نآ 

نطوم راید و  رد  بآم و  نکـسم و  رد  ار  ناشیا  ترـضح  نآ  هک : دومرف  رّرقم  هدومن  هیداب  هنکـس  بارعأ  تعامج  اب  هحلاصم  بآمتلاسر 
دـصق نانمـشد  زا  یعمج  رگا  دـیامرفن و  رگید  ناکمب  ترجاهم  ناکم  نآ  زا  ار  هفیاط  نآ  هک  دراذـگب  ناشیا  باحـصأ  ماوقأ و  اب  ناشیا 

نآ دیبلط   356 ص : ج3 ، جاجتحالا ، ار  هفیاط  نآ  تنواعم  دادما و  هطساوب  همحّرلا  ّیبن  ترضح  نوچ  دنیامن  نامّزلا  رخآ  لوسر  ترضح 
زا دـعب  ار  ناشیا  هک  دومن  طرـش  بیجم  دزیا  لوسر  دـنیامن و  تناعا  دادـما و  هتـسناد  مزال  بجاو و  دوخ  رب  ار  هَّللا  ّیبن  تعاطا  تعاـمج 
وت سپ  دوب  دـهاوخ  رارقرب  تمـسقب  راّفک  مما  ریاس  ناـیم  میاـنغ  هک  یئوگیم  وت  رمع  يا  دـشابن . بیـصن  هّصح و  میاـنغ  زا  الـصأ  تناـعا 

يدومرفن باب  نآ  رد  رّکفت  باب  چیهب  يدومن و  نیکرشم  ّقح  رد  ترضح  نآ  تریس  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  اب  تفلاخم 
اْهیَلَع َنِیِلماْعلا  َو  ِنیِکاسَْملا  َو  ِءارَقُْفِلل ، ُتاقَدَّصلا  اَمَّنِإ  هک : دومن  هیآ  نیا  توالت  هّمالا  ّیلو  نآ  هاگنآ  هقدص ؟ رد  یئوگیم  هچ  رذگب  نیا  زا 
مهس تشهب  مسقنم  ار  نآ  نم  تفگ : ورمع  درک ؟ یهاوخ  تّما  نآ  نایم  رد  تمـسق  هنوگچ  ار  نآ  وت  ورمع  يا  معن  تفگ : اهرخآ و  یلا 
رازه هد  فنـص  کی  رگا  هک : دومرف  مالّـسلا  ةولّـصلا و  هیلع  مامهلا  ماما  ترـضح  مهد . موق  زا  وزجب  ار  هینامث  يازجأ  زا  وزج  ره  منادرگ 

نآ تمسق  لثم  ار  ناشیا  تمسق  دنشاب  رفن  هس  ود  ای  یکی  هک  فنص  نیا  يارب  دنشاب  رفن  هس  ای  ود  ای  رفن  کی  رگید  فنص  دنشاب و  سک 
يرضح نایم  تمـسق  رارق  عضو  هک : دومرف  ع )  ) قداّصلا دّمحم  نب  رفعج  قئالخلا  ماما  ترـضح  یلب  تفگ : ورمع  ینادرگیم  رفن  رازه  هد 

زا تسا  رـضحی  ام  ردق  رب  تمینغ  تمـسق  هکلب  دشابن  هّیوّسلاب  هفیاط  ود  نیا  نایم  تمـسق  هک  دیاب  تشاد  یهاوخ  رّرقم  هنوگچ  يودـب  و 
هچنآ تفالخ  رگا  ددرگ و  رضاح  میانغ  زا  هچنآ  ردق  رب  دناد و  حالـص  دوخ  يارب  تفالخ  تیالو و  بحاص  هچنآ  ردق  رب  تعامج و  نآ 
متفگ نم  هچنآ  رگا  دوب و  یهاوخ  لوق  لعف و  رد  لوسر  ترـضح  فلاخم   357 ص : ج3 ، جاجتحالا ، هنیآ  ره  ینادرگ  لومعم  دـش  رکذ 

ّیبن هک  دنرادن  نآ  رد  تفلاخم  ناشیا  یمامت  دنرـضاح و  ناشیا  خیاشم  هنیدم و  لهأ  ءاهقف  هک  یتسردـب  دـسر  رطاخب  رگید  يزیچ  ار  وت 
: تفگ هدروآ  دیبع  نب  ورمع  بناجب  كرابم  يور  نآ  زا  دعب  دومنیم . ءاطعا  تمـسق و  ناونع  نیدب  میانغ  و  تاقدص ، میـسقت  ناّنم  دزیا 

نم يارب  مراوگرزب  ردـپ  هک  یتسردـب  دـیزیهرپب  زیزع  يادـخب  هَّللا . اوّقتا  طهّرلا  اـهّیا  امـش  زین  ورمع  يا  زیهرپب  يادـخب  هَّللا  ّقتا  ورمع  اـی 
ترـضح ّتنـسب  فرعأ  ناّنم و  يادخ  باتکب  ناسنا  ملعأ  نیمز و  لهأ  نیرتهب  لاعتم  دزیا  ّیلو  نآ  هکنآ  لاح  درک و  تیاکح  ثیدـح و 
برـضب نامدرم  رگا  یـسک  هک  دومرف  نینچ  دوبعم  بهاو  لوسر  نآ  هک  داد  ربخ  نینچ  رـشبلا  دّیـس  زا  رورـس  نآ  دوب  نامّزلا  رخآ  لوسر 

مالسا ماکحأ  عیارش و  بادآ  رد  وا  زا  لضفأ  ملعأ و  ناناملسم  نایم  رد  هکنآ  لاح  دناد و  رمألا  ولوا  ار  دوخ  دناوخ و  دوخب  دوخ  ریـشمش 
. تسا فّسعتم  يواغ  فّلکتم و  ّلاض  یعّدم  نآ  سپ  دشاب  نایع  دوجوم و  نامیا  و 

[ وا اب  ترضح  نآ  باحصا  جاجتحا  تفالخ و  رما  رد  یماش  رب  قداص ع  ماما  جاجتحا  ]
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هک تسا  يورم  لوقنم و  بوقعی  نب  سنوی  زا  وا ] اب  ترـضح  نآ  باحـصا  جاجتحا  تفالخ و  رما  رد  یماش  رب  قداـص ع  ماـما  جاـجتحا  ]
نآ تاقالم  تفایرد  فرـشب  ماش  لهأ  زا  يدرم  تقو  نآ  رد  هک  مدوب  رـضاح  مالّـسلا  هیلع  هَّللا  دبع  یبأ  ترـضح  تمدـخ  رد  يزور  نم 

اب هرظانم  هطـساوب  ماش  زا  مامّتلاب و  ضیارفب  ملاع  مالک و  هقف و  بحاص  درم  نم  تفگ : دـیدرگ و  مارملا  ّیـضقم  دعـستسم و  مامهلا  ماـما 
زا ای  تسا  ماّلعلا  کلم  لوسر  ترـضح  مالک  وت  مالک  ایآ  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  هَّللا  دـبع  یبأ  ترـضح  مدـمآ . ماقم  نیاب  وت  باحـصأ 

مامهلا ماما  تسنم .  358 ص : ج3 ، جاجتحالا ، شیپ  زا  نآ  زا  یضعب  لوسر و  ترـضح  زا  مالک  نآ  زا  یـضعب  تفگ : یماش  تست . شیپ 
دزیا ترضح  زا  یحو  وت  ایآ  تفگ : مالّسلا  هیلع  قداّصلا  رفعج  ماما  هن  تفگ : یـشاب ؟ مانألا  دّیـس  کیرـش  وت  سپ  ماش  يواغ  يا  تفگ :
ماّلعلا کلم  لوسر  تعاطا  هچنانچ  تسبجاو  مانأ  ریاس  رب  وت  تعاطا  اـیآ  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  ماـما  هن  تفگ : یماـش  يدینـش ؟ یلاـعت 

ای تفگ : دـیدرگ و  رقحأ  نم  بناـجب  تفتلم  رورـس  نآ  هک  دـیوگ  بوقعی  نب  سنوی  رثأ  نآ  رد  هن  تفگ : یماـش  تسا ؟ مزـال  بجاو و 
وت اب  یتسنادـیم  وکین  ار  مـالک  وت  رگا  سنوی  اـی  دومرف : هاـگنآ  سپ  دوش  مّلکتم  هکنآ  زا  شیپ  دـیدرگ  دوخ  سفن  مصخ  درم  نیا  سنوی 

دشابن مالک  قیاقحب  علّطم  هک  تسا  ترـسح  سک  نآ  يارب  سپ  تفگ : سنوی  مدومرفیم . راکـشآ  وت  رب  ار  نآ  قیاقح  مدومنیم و  هملاکم 
هک مالکلا  باحـصأل  لیو  يدومرفیم : يدومنیم و  مـالک  زا  یهن  هک  مدینـش  امـش  ناـشن  زجعم  ناـسل  زا  مدرگ  وت  يادـف  نم  اـقباس  نکیل 

. تسین ام  لوقعم  نآ  تسام و  لوقعم  نیا  تسین و  قاسنم  نآ  تسا و  قاسنم  نیا  تسین و  داقنم  نیا  تسا و  داـقنم  رمأ  نیا  هک  دـنیوگیم 
دناهدومن و مالک  هطـساوب  نم  لوق  كرت  هک  تسیموق  يارب  زا  لیو  متفگ  نم  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  هَّللا  دـبع  یبأ  مامهلا  ماما  ترـضح 

هَّللا ّیلو  نآ  هاگنآ  سپ   359 ص : ج3 ، جاجتحالا ، دنتفاتش . نآ  لمع  یپ  رد  دنتـشاد  رطاخ  رد  هچنآ  دندیدنـسپ و  ار  دنـسپان  بهذم  نآ 
نآ رمألا  بسح  نم  لـهم  یخارت و  ریغ  نم  نادرگ  لزنم  نیا  لـخاد  ار  وا  یباـیب  نیمّلکتم  زا  ار  هک  ره  ور و  نوریب  سنوی  اـی  تفگ : نمب 
درم هک  لوحأ  نامعن  نب  دّـمحم  ملاع و  مالکلا و  نسح  هک  نیعأ  نب  نارمح  متفر  نوریب  ّلج  ّزع و  ّیلو  نآ  لزنم  ّلـحم و  زا  نوچ  رورس 

ترضح زا  مالک  ملع  میلعت  نوچ  سیق  اّما  دندوب . رصع  نآ  نامّلکتم  زا  زین  رفن  ود  نیا  هک  رصاملا  سیق  ملاس و  نب  ماشه  دندوب و  مّلکتم 
مانألا ماما  نآ  مایپ  غیلبت  زا  دعب  متفای  رـضاح  دوب  مامت  زا  ملعأ  نسحأ و  مالک  رد  اذـهل  هتفرگ  مالّـسلا  ةولّـصلا و  امهیلع  نیـسحلا  نب  ّیلع 

مرح هار  رد  لـبج  فرط  رد  دوـخ  همیخ  رد  تقو  نآ  رد  ترـضح  نآ  مدـینادرگ و  لـسّرلا - دّیـس  هلالـس  نآ  لزنم  لـخاد  ار  ناـشیا  (ع )
نییزت مرا  نیرق  تشهب  سلجمب  نارای  اب  ام  نوچ  دوب  مارحلا  هَّللا  تیب  ّجح  کسانم  نایتا  مارحا و  زا  شیپ  زور  دنچ  نآ  دنتشاد و  فیرشت 
هاگان یگدنکفا  رـس  تّیدوبع و  ءادا  یگدنب و  وکین  ضرع  زا  دعب  ام  درک  ردب  همیخ  زا  كرابم  رـس  رورـس  نآ  میدمآرد  نیلقّثلا  ماما  نآ 

هطساوب ار  ام  رـشبلا  ّنجلا و  ماما  ترـضح  هک  هبعکلا  ّبر  ماشه و  تفگ : تسا ، یبخم  همیخ  سپ  رد  رتش  رورـس  نآ  بقع  رد  هک  میدید 
نآ هک  اریز  دـشاب  بلاط  یبأ  نب  لیقع  دالوأ  زا  يدرم  ماشه  هک  دوب  نانچ  نامگ  ار  اـم  هک  دـیوگ  سنوی  تشاد . بلط  ریخ  رمأ و  قیقحت 

تشگ مارکا  ماما  نآ  تمدخب  دراو  مکحلا  نب  ماشه  هاگان  هک  دوب  مالّسلا  هیلع  هَّللا  دبع  یبأ  ترضحب  هّبحملا  دیدش  ماّلع  دزیا  حلاص  دبع 
هیلع هَّللا  دبع  یبأ  ترضح  هک : دیوگ  سنوی  دوب . وا  دومن  وا  هیحل  ّطخ  هک  یـسک  لّوأ  دوبن و  وا  زا  ّنسأ  ربکأ و  زجب  یـسک  ام  نایم  رد  و 

هاگنآ سپ  دـینادرگ . عّسوم  دوخ  يولهپ  رد  وا  سولج  يارب  دـید  ياـجیب  ار   360 ص : ج3 ، جاجتحالا ، وا  نوچ  دـیجملا  کلملا  مـالس 
دروآ و نیعأ  نب  نارمحب  يور  ترـضح  نآ  نآ  زا  دـعب  تسناـکرا . حراوج و  یقاـب  تسدـب و  ناـسل و  بلقب و  اـم  رـصان  نیا  هک : دومرف 
هثحابم و لادـج و  مّلکت و  رد  عورـش  درم  نآ  اب  ّناجلا  سنالا و  ماما  نآ  رمـألا  بسح  نارمح  وش  مّلکتم  یماـشب  ینعی  درم  نیا  اـب  تفگ :

نب رفعج  مانألا  ماما  ترـضح  دومن  یماش  مازلا  نارمح  هکنآ  زا  دـعب  دومرف  مازلا  هتـشگ  بلاغ  و  رهظتـسم ، وا  رب  هکنآ  ات  دومن  لاق  لـیق و 
زا دعب  یقاط  يراب  دزیا  ّیلو  نآ  رمألا  بسح  يوش  مّلکتم  یماش  اب  یقاط  ای  هک  دومرف  دروآ  نامعن  نب  دّـمحمب  يور  مالّـسلا  هیلع  دّـمحم 

يامن مّلکت  وا  هب  زین  وت  تفگ  هدروآ  ماشهب  يور  ماّلع  نمیهم  ّیلو  نآ  هاگنآ  سپ  دـیدرگ . رهظتـسم  وا  رب  هداد  مازلا  ار  وا  یماش  اب  مّلکت 
وا زا  دعب  دندینادرگن . رهتـشم  روکذم و  ّرمم  نآ  زا  فرح  رگید  کی  فراعت  تاقالم و  زا  دـعب  دوب  یماشب  یئانـشآ  هقباس  ار  ماشه  نوچ 

نایب مّلکتب و  یماش  اب  ناشیا  کی  ره  هک  نامه  يوش  مّلکتم  یماش  اب  زین  وت  هک : دومرف  رصاملا  سیقب  مالّـسلا  هیلع  هَّللا  دبع  یبأ  ترـضح 
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یماش هک  دندومن  مالک  رد  هثحابم  نادنچ  دشیم و  نادنخ  ناشیا  نانخس  زا  مالّـسلا  ةالّـصلا و  هیلع  هَّللا  دبع  وبأ  ترـضح  دندمآیم ، رد -
مالغ نیا  اب  هک  تفگ : یماش  هب  مالّسلا  هیلع  دّمحم  نب  رفعج  مارکالا  ماما  ترضح  نآ  زا  دعب  دیدرگ . لجخ  لذختـسم و  یماکان  ماکب و 

هک ماشهب  تفگ : یماش  هاگنآ  سپ   361 ص : ج3 ، جاجتحالا ، معن  تفگ : یماش  يآرد . مّلکت  رد  مکحلا  نب  ماـشه  هب  ینعی  يوش  مّلکتم 
ماش لهأ  ملعا  نآ  زا  نوچ  ماشه  يامن . لاّعفلا  کـلملا  مالـس  هیلع  هَّللا  دـبع  یبأ  لاـعتم  دزیا  ّیلو  ترـضح  تماـما  باـب  رد  لاؤس  نم  زا 

ار دوخ  قلخ  وت  راگدرورپ  ایآ  یماش  يا  تفگ : نآ  زا  دعب  دیدرگ  شعترم  دعترم و  هچنانچ  دـش  مامت  بضغ  رد  دومن  مالک  نیا  عامتـسا 
نایع رهاظ و  دـنهاوخ  هک  ناونع  تّیفیک و  رهب  ناشیا  سفن  يارب  زا  تلهم  راـظتنا و  سفن  ره  قلاـخ  دزیا  قیـالخ  اـی  دـهد  تلهم  راـظنا و 

ّزع و دوب  قیالخ  يارب  زا  هک  لهم  رظن و  ره  سپ  تفگ : ماشه  دهد . قلخ  تلهم  قلاخ  راگدرورپ  ترـضح  هکلب  تفگ : یماش  دـینادرگ ؟
تّما یماـمت  فـیلکت  نمحّرلا  میحر  هک  تسناـنچ  نآ  تـفگ : یماـش  تـسا ؟ مادـک  نآ  دروآ و  لـمع  ّزیحب  ناـشیا  نـید  رد  ار  نآ  ّلـج 

. دومن لیاز  ار  ناشیا  للع  دومرف و  نایع  رهاـظ و  فیلکت  نآ  رب  تّجح  لـیالد و  تماـقا  دومن و  تعاـط  تخانـش و  تداـبع و  تفرعمب و 
رهاظ و لیلد  نآ  هک  تفگ : یماـش  دومرف ؟ بیـصن  دوخ  ناگدـنب  يارب  زا  لـیمج  ّبر  ترـضح  هک  لـیلد  نآ  تسا  مادـک  تفگ : ماـشه 
حـضاو و لیلد  ترـضح  نآ  زا  دـعب  درک  تاـفو  نوچیب  دزیا  لوسر  نوچ  تفگ : ماـشه  دوب . دوجولا  بجاو  لوسر  تاذ  لاـسرا  روهـشم 

يارب مویلا  ّتنـس  باتک و  یماش  يا  تفگ : ماشه  بآمتلاسر . تّنـس  باقّرلا و  کلام  باتک  تفگ : یماش  دوب ؟ دـهاوخ  هچ  حـیال  دـشرم 
ریغب ام  زا  فالتخا  هک  یعونب  داد  دـهاوخ  ددرگ  عقاو  فالتخا  نآ  رد  هک  ياج  رد  مامت   362 ص : ج3 ، جاجتحالا ، عفن  تیاده  داشرا و 

ماش زا  وت  سپ  هک : دومرف  ماشه  یلب  تفگ : یماش  دیدرگ ؟ دهاوخ  ادیپ  قاّفتا  رب  مامت  نیکمت  ار  ام  دش و  دـهاوخن  عقاو  فازگ  فالخ و 
نیئآ هدیدنـسپ و  قیرط  نید  رد  يأر  تسنانچ  نامگ  معز و  ارت  تسیچ و  يارب  زا  تفلاخم  ارت  ام و  يدـمآ و  هچ  يارب  ماقم  ّلحم و  نیاب 

دـش تکاس  مزلم و  یماش  دـش . دـهاوخن  دـشاب  فلتخم  هک  دـحاو  لوق  رب  عمتجم  يأر  هک  نآـب  يّرقم  تسنآ و  وت  لوق  تسا و  هدـیجنس 
هک میوگ  نم  رگا  ترـضح  ای  تفگ : یماش  يوشیمن  مّلکتم  ارچ  یماش  ای  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  هَّللا  دـبع  یبأ  ترـضح  نارکنم . دـننام 
نم لوق  دـنیامنیم  تفلاخم  عفد  ام  زا  دـننکیم و  فالتخا  عفر  تّنـس  باتک و  هک  میوگ  رگا  تسا و  هرباـکم  میدرکن  فـالتخا  فـالخ و 

هّمالا ماما  ترضح  تسا . مالک  نیمه  لثمب  ماشه  رب  زین  ارم  تسا و  لمتحم  رایسب  هوجو  ّتنس  نآرق و  زا  کی  ره  رد  هک  اریز  تسا  لطاب 
راظنا و ار  قلخ  هک  ایآ  ماشه  ای  تفگ : یماش  تفای . یهاوخ  رایسب  هابتشا  الب  هاوخلد  قفو  رب  ار  نآ  ناوج  هک  نک  لاؤس  ار  نآ  هک : دومرف 

یماش دـنادرگ . رّرقم  ناگدـنب  تهج  زا  تلهم  راظنا و  ناشیا  راگدرورپ  هکلب  تفگ : ماشه  ناشیا ؟ سفنأ  ای  ناـشراگدرورپ  دـهد  تلهم 
دیامن و تعامج  نآ  تافالتخا  عفر  تاملک و   363 ص : ج3 ، جاجتحالا ، عمج  هک  یسک  ناشیا  يارب  یلاعت  رداق  دزیا  ترضح  ایآ  تفگ :

ترـضح زا  ّلحم  تقو و  ره  رد  لهج  هلازا  رب  رداق  لماک  ملاع  یـصخش  یلب  تفگ : ماشه  دـیامرف ؟ هفیاط  نآ  هطـساوب  لطاب  زا  ّقح  نیاب 
تـستّزعلا ّبر  لوسر  نآ  تعیرـش  ءادـتبا  رد  اّما  هک : دومرف  ماشه  تسیک ؟ نآ  ماشه  اـی  تفگ : یماـش  تسا . لّجـسم  نّیعم و  ّلـج  ّزع و 

نآ بانم  بیان  وا  هک  ریغ  نآ  تسیک  تفگ : یماش  دوب  دهاوخ  يرگید  نیمز  لهأ  دشرم  نآ  نمیهم  ترـضح  لوسر  توف  زا  دـعب  نکیل 
نیا رد  تفگ : ماشه  دـشاب ؟ تّما  فیاوطب  هّیربلا  دّیـس  نآ  زا  دـعب  تّجح  مالـسا و  ماکحأ  غیلبت  رد  ترـضح  نآ  ماقم  مئاق  همحّرلا و  ّیبن 

سلجم نیا  رد  هک  تسا  سک  نیا  تقو  نیا  رد  تّما  ماـما  تفگ : ماـشه  اـم . تقو  نیا  رد  هکلب  تفگ : یماـش  نیا ؟ زا  رتشیپ  اـی  اـم  تقو 
وا و يوسب  لاحر  ّدـش  هک  یـسک  نآ  تسنآ  هک : دومرف  دومن و  مالّـسلا  هیلع  هَّللا  دـبع  یبأ  ترـضح  هدارا  مالک  نیا  زا  وا  تسا و  هتـسشن 

ابآ دادـجأ و  تثارو  هب  ءامـس  رابخأب  ربخم  یلاعت  بجاو  ترـضح  رمأب  هک  تسا  وا  رب  لام  نونب و ال  عفنی  موی ال  رد  لاجر  بآم  عجرم و 
لاؤس یماش  يا  تفگ : ماشه  دش ؟ دهاوخ  ادیپ  مولعم و  ادیوه و  رهاظ و  عون  هچب  امـش  مالک  نیا  قدص  تقیقح  ارم  تفگ : یماش  تسا .

عطقنم و ارم  رذع  باوج  نیاب  ماشه  ای  تفگ : یماش   364 ص : ج3 ، جاجتحالا ، دنک . روبع  روطخ و  ترطاخب  هچ  ره  ترضح  نآ  زا  نک 
مالـس هیلع  هَّللا  دـبع  یبأ  ترـضح  لاـیتحا . ههبـشیب و  تسا  بجاو  لاـعتم  دزیا  ّیلو  نآ  زا  لاؤـس  ارم  لاـحلا  يدـینادرگ  باـت  بآیب و 
هاگآ ترفس  ریس و  زا  ارت  میامن  وت  تلأسم  تیافک  نم  یماش  ای  هک : دومرف  لاجعتسا  لامکاب  لابقا  تداعسب و  لاح  نآ  رد  لاّعفلا  کلملا 
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يدید نینچ  نینچ و  هار  رد  يدش و  عقاو  ّلج  ّزع و  ترـضح  ریدقتب  ّلحم  نالفب  وت  هار  رد  يدـمآ  نوریب  زور  هنالف  رد  ماش  زا  وت  میامرف 
ربخ لزنم  ره  رد  نم  يافق  رد  رفـس  ریـس و  باـب  رد  هچ  ره  هک  هَّللا  و  تفگ : یماـش  يدرک . نیا  نیا و  تفـصب  قیفر  اـب  قیرط  رد  رورم  و 

رارقا هتـشگ  ناملـسم  نم  لاحلا  تفگ  یماش  تقو  نآ  رد  یتفـس  قدص  بقثمب  ارم  لاوحأ  حـناوس  دـیاوف  ررغ  رد  و  یتفگ ، تسار  يداد 
بهاو هب  نامیا  تعاس  نیا  رد  هکلب  یماش  ای  تفگ : مالّسلا  هیلع  هَّللا  دبع  وبأ  مدومن . لازی  دزیا ال  لوسر  تّوبن  هب  لالجلا و  وذ  ترـضحب 
یتفگ تسار  تفگ : یماش  تسنامیاب . باوث  تسا و  مالـس  اب  حـکانت  ثراوت و  هچ  تسا  ناـمیا  زا  شیپ  مالـسا  هک  اریز  يدروآ  ناـحبس 

وبأ ترضح  هک : دیوگ  سنوی  ءایـصوألا . ّیـصو  ّکنأ  دهـشأ  هَّللا و  لوسر  ادّمحم  ّنا  دهـشأ  و  هَّللا ، ّالا  هلا  نأ ال  دهـشأ  هک  تفگ : هاگنآ 
باوج هچ  ره  سپ  ددرگ  مـالک  رثأ  رب  يرجم  مـالک  نارمح  اـی  هک  دوـمرف  هدروآ  نیعأ  نب  نارمحب  كراـبم  يور  مالّـسلا  هیلع  هَّللا  دـبع 

رثأ رب  هک  تسنآ  وت  هدارا  تفگ : دیدرگ و  ملاس  نب  ماشهب  تفتلم  مالّـسلا  هیلع  ماما  ترـضح  نآ  زا  دعب  و  يدرک . باوص  یتفگ  باوصب 
نب دّـمحمب  تفتلم  ّلج  ّزع و  ترـضح  ّیلو  نآ  هاـگنآ  سپ   365 ص : ج3 ، جاـجتحالا ، يرادـن . نآ  تقیقحب  تفرعم  نـکیل  يور و  نآ 
سپ تسا . رهاظ  نّیب و  تیاغب  وت  لطاب  نکل  يدرک  رگید  لطابب  لطاب  هدارا  تسا  غاّور  سایق  وت  سایق  تفگ : دـیدرگ و  لاوحألا  ناـمعن 

ةولّصلا هیلع  لوسر  زا  ربخب  ینادرگ  کیدزن  ار  دوخ  مالک  هک  دیاب  اّما  وش  مّلکتم  سیق  ای  تفگ : دیدرگ و  رـصاملا  سیق  هب  هّجوتم  نآ  زا 
، رایـسب لطاب  زا  تسا  یفاک  وت  يارب  كدنا  ّقح  هک  اریز  نادرگ  رود  دشاب  لطاب  زا  حوزمم  هک  ّقح  مالک  زا  ار  دوخ  نانخـس  مالّـسلا و  و 

نآ هک  دوب  نانچ  نم  ّنظ  تفگ : بوقعی  نب  سنوی  دـیقی . تسارف ال  بحاص  قذاح و  ذاعم  ود  لاوحألا  نامعن  نب  دّـمحم  وت و  ماـشه  يا 
هصالخ نآ  اّما  تفگ  دهاوخ  نامه  هب  بیرق  ای  نآ  لثمب  هتفگ  لّوأ  صخش  ود  نآ  اب  هک  مالک  نامه  مکحلا  نب  ماشه  هک  هَّللا  ترضح و 

ینک و دوخ  لاثمأ  ناریط  لثم  هک  نیمز  تفاسم  ّیط  ماگنه  رد  وت  ياهیاپ  هک  یهاوخن  رگا  ماـشه  اـی  هک : دومرف  داـبعلا  ّبر  لوسر  دـالوأ 
. یئامن تست  ءارو  رد  هکنآ  تعافش  ّتلذ و  زا  زیهرپ  يدرگ و  مرکم  فرع و  يور  زا  مدرمب  مّلکتم  هک  دیاب  سپ  دچیپ  مهب  نآ 

قداص ع] ماما  هاگشیپ  رد  دیبع  نب  ورمع  اب  ماشه  هملاکم  نایب  ]

دبع یبأ  ترـضح  تمدخ  رد  نم  هک : تسیورم  بوقعی  نب  سنوی  زا  و  قداص ع ] ماما  هاگـشیپ  رد  دـیبع  نب  ورمع  اب  ماشه  هملاکم  نایب  ]
نارمح ناشیا  نایم  رد  دندوب و  رضاح  رورس  نآ  تمدخ  رد  تقو  نآ  رد  ترضح  نآ  باحصأ  زا  تعامج  مدش  فّرشم  مالّسلا  هیلع  هَّللا 

نب ماشه  هک  دندوب  بآمتیالو  نآ  تمدخ  رد  باحـصأ  زا  یعمج  زین  دـندوب و  راب  کی  راّیط  ملاس و  نبا  ماشه  قاّطلا و  نمؤم  نیعأ و  نب 
دروآ و ماشه  بناجب  يور  مالّـسلا  هیلع  هَّللا  دبع  وبأ  ترـضح  هدوب ، طرخنم  هفیاط  نآ  کلـس  رد  زین  وا  دوب  هتـساوخون  ناوج  هک  مکحلا 
: دومرف هّمالا  ماما  ترضح  مّلس . 366 و  ص : ج3 ، جاجتحالا ، هلآ  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نبا  ای  کیّبل  تفگ : ماشه  ماشه ، ای  تفگ :

هَّللا یّلـص  هَّللا  لوسر  نبا  ای  كادف  تلعج  تفگ : ماشه  يدومن ؟ لاؤس  هنوگچ  وا  اب  يدرک و  هچ  دیبع  نب  ورمع  اب  هک  یهدیمن  ربخ  نمب 
ترضح درادن . نایب  یئایوگ و  يار  ای  امش  تسد  شیپ  رد  منابز  تسا و  نآ  نایب  زا  عنام  امش  ردق  تلالج  زا  ءایح  ارم  مّلـس  هلآ و  هیلع و 

مزال امـش  رب  نآ  لعف  تعاطا  بوجو  رب  انب  ار  امـش  مینادرگ  نآب  رومأم  ار  امـش  ام  هچ  ره  ماـشه  اـی  هک  دومرف : مالّـسلا  هیلع  هَّللا  دـبع  وبأ 
دیبـع نب  ورمع  زا  هک  تسناـنچ  رمأ  نیا  تقیقح  ص )  ) هَّللا لوسر  نبا  اـی  اـتعاط  اعمـس و  تفگ : مـالک  نیا  عامتـسا  زا  دـعب  ماـشه  تسا .

دّیس ترضح  تعیرش  تقیرط و  زا  جراخ  مالک  هدوشگ  فازگ  فال و  نابنارس  دنیشنیم و  هرصب  دجسم  رد  هک  دیـسر  نمب  دنچ  نانخس 
رتهب هک  متفگ  دوخ  اب  دـمآ  نارگ  تیاغب  نم  رب  همّدـقم  نیا  دـیوگیم  ّماع  ّصاخ و  ماوع  دزن  رد  مالّـسلا  مهیلع  نیموصعملا  ۀّـمئأ  ماـنألا و 

متشگ و هرـصب  هناور  نیمه  هطـساوب  منادرگزاب  فال  نیا  زا  هّزعلا  ّبر  ترـضح  تناعا  دادماب و  ار  وا  مناسر و  هرـصبب  ار  دوخ  هک  تسنآ 
ورمع مدرک  رظن  کین  نوچ  تسا  گرزب  عمجم  هقلح  مدید  هاگان  مدمآرد  هدلب  نآ  عماج  دجـسمب  هتـشگ  هرـصب  رهـش  لخاد  هعمج  زور 

دننکیم لاؤس  وا  زا  نامدرم  هتسشن و  ّعبرم  عمجم  نآ  رد  هتخاس  ءادر  ار  رگید  هلمش  هدیشوپ و  فوص  زا  هایـس  هلمـش  هک  مدید  ار  دیبع  نب 
متسشن وناز  رب  موق  لفحم  رخآ  رد  مدیناسر و  ناشیا  سلجم  هیشاح  رانک  رب  ماحدزا  نآ  رد  ار  دوخ  هک  عون  رهب  مدیبلط و  هار  مدرم  زا  نم 
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رب هلأسم  مبیرغ و  درم  نم  لضاف ، هیقف  يا  لماک و  ياناد  درم  يا  ملاعلا  اـهّیا   367 ص : ج3 ، جاجتحالا ، متفگ : تسیرگن  نم  يوسب  نوچ 
روهـشم و راهّنلا  ۀعئار  یف  سمّـشلاک  ملاع  فانکأ  فارطأ و  رد  امـش  لاح  تفرعم و  لامک و  لضف و  فاصوأ  نوچ  تسا و  لکـشم  نم 
ار دوخ  هلأسم  هک  تسه  نذا  ارم  ایآ  مدـیناسر  امـش  تمدـخب  لاح  رهب  ار  دوخ  امـش  لآملا  ریخ  لاوحأ  عامتـسا  زا  دـعب  نم  تسا  راکـشآ 

مـسق هچ  نیا  نم  رـسپ  يا  تفگ : ورمع  يراد ؟ مشچ  اـیآ  خیـش  اـی  متفگ : نم  یهاوخ . هچنآ  سرپـب  تفگ  دـیبع  نب  ورمع  میاـمن ؟ لاؤس 
دنچ ره  رـسپ  يا  تفگ : ورمع  تسنیا . نم  هلأسم  خیـش  ای  متفگ : نم  یئامنیم ؟ لاؤس  ینکیم  هدـهاشم  ینیب و  هچنآ  وت  هنوگچ  تسلاؤس و 
یلب تفگ : تسه ؟ یئانیب  مشچ  ار  امش  ایآ  متفگ : نم  نک . لاؤس  تسنامه  وت  لکـشم  نوچ  اّما  تسا  ناقمحا  هلأسم  لثم  وت  هلأسم  لاؤس 

دیامن تامومشم  كاردا  هک  فنأ  ار  امـش  ایآ  متفگ : صاخـشأ . ناولأ و  تفگ : تسا ؟ امـش  دهاشم  یئرم و  زیچ  هچ  مشچ  نیا  زا  متفگ :
، جاجتحالا تسه ؟ ایوگ  نابز  امش  اب  ایآ  خیش  ای  متفگ : میامنیم . هحئار  مامـشتسا  وا  زا  تفگ : ینکیم ؟ هچ  واب  متفگ : یلب  تفگ : تسه ؟
؟ ینکیم هچ  وا  اب  متفگ : معن  تفگ : يراد ؟ شوگ  ایآ  متفگ : میامن . مّلکت  واب  تفگ : ینکیم ؟ هچ  وا  اب  متفگ : یلب  تفگ :  368 ص : ج3 ،

نم ياهتسدب  نم  شطب  تفگ : ینکیم ؟ هچ  وا  اب  متفگ : یلب  تفگ : يراد ؟ اهتسد  وت  ایآ  متفگ : منکیم . عامتسا  واب  ءایـشأ  تاوصأ  تفگ :
: تفگ يراد ؟ اهیاپ  ایآ  متفگ : میامنیم . نآب  تاهوربم  زین  نم  تسا  نادب  طبترم  نوچ  نآ ، یتشرد  و  ءایشأ ، یمرن  نتخانـش  رگید  تسا و 
هچ وا  اب  متفگ : یلب  تفگ : يراد ؟ ناهد  ایآ  خیـش  ای  متفگ : منکیم . رگید  ناکمب  ناکم  زا  لـقن  واـب  تفگ : ینکیم ؟ هچ  وا  اـب  متفگ : یلب 

؟ تسه وـت  اـب  تسا  بهاو  دزیا  تفرعم  ناـکم  هک  بلق  اـیآ  خیـش  اـی  متفگ : مسانـش  نآ  ریغ  معاـطم و  فـالتخا  ناهدـب  تفگ : ینکیم ؟
نازیمب ددرگ  دراو  نم  ناکرأ  حراوج و  رب  هچ  ره  تفگ : دـیبع  نب  ورمع  ینکیم ؟ هچ  وا  اب  متفگ : یلب  تفگ :  369 ص : ج3 ، جاجتحالا ،

ملاس حیحـص و  حراوج  یماـمت  هک  دـشاب  نینچ  نوچ  متفگ : هن  تفگ : تسین ؟ ینغتـسم  لد  زیمت  زا  حراوج  نیا  اـیآ  متفگ : میاـمن . لدـب 
اهنیا زا  کی  چیهب  هکلب  دشچیم  ای  دنیبیم  رظنب  ای  دنکیم  وب  ار  وا  ایآ  دننک  يزیچ  رد  ّکش  حراوج  هاگ  ره  رسپ  يا  تفگ : ورمع  دنشاب ؟

ار لد  ّلج  ّزع و  ترـضح  سپ  متفگ : نم  ددرگ . لطاب  ّکـش  دوش و  وا  رب  تسا  نیقی  هچنآ  دـیامن  بلق  هب  نآ  ّدر  نوچ  اـّما  ددرگن  ّزیمتم 
نّقیت ار  حراوج  دـشابن  لد  رگا  هچ  دـشاب  رورـض  حراوج  يارب  لد  سپ  متفگ : نم  یلب  تفگ : دـشاب . هدومن  تماـقا  حراوـج  ّکـش  يارب 
هکلب تشاذـگن  دـشرم  يداه  ریغب  ار  امـش  حراوج  یلاعت  هناحبـسّقح و  ترـضح  ناورم  اب  ای  متفگ : نم  یلب  تفگ : ورمع  ددرگن . لصاح 

وا تمدخ  رد  دشاب  نامگ  ّکش و  نآ  رد  هچ  ره  دبای و  حیحـصت  وا  دزن  تسا  حیحـص  هچ  ره  هک  دـینادرگ  نّیعم  امـش  حراوج  يارب  ماما 
كرت فالتخا  ّکش و  تریح و  رد  ار  قلخ  یمامت  یگمه و  قلاخ  دزیا  ترـضح  هک  دیآ  مزال  دـشابن  نینچ  رگا  هچ  دوش  ناینبیب  یفن و 

نآب عوجر  ّکش  تریح و  رد  ناشیا  هک  دـشاب  هدرکن  تماـقا  نّیعم و  تّجح  370 و  ص : ج3 ، جاجتحالا ، ماما  ناشیا  يارب  دـشاب و  هدرک 
نآ دومن و  دـیاب  واب  عوجر  هّتبلا  ارت  تریح  ّکش و  رد  هک  دومن  رّرقم  وت  حراوج  يارب  ماـما  لاـعتم  بهاو  ترـضح  هکنآ  لاـح  دـنیامن و 

رایسب تّدم  تهب  زا  دعب  دیدرگ . توهبم  هکلب  تکاس  دیبع  نب  ورمع  مدیناسر  اجنیاب  نخس  نوچ  تسا . دوجوم  رضاح و  دوبعم  دزیا  ّیلو 
مادـک زا  وت  سپ  تفگ : هن  متفگ : یتشاد ؟ مایتلا  تسلاجم و  ماشه  اب  تفگ : هن  متفگ : یماشه ؟ وت  تفگ : دـیدرگ و  نم  بناج  هب  تفتلم 

نآ رد  تفرگ و  لـغب  رد  ارم  دوشگ و  لـغب  نآ  زا  دـعب  دوب . یهاوخ  وت  ماـشه  هّتبلا  تفگ : ماهفوـک . لـهأ  زا  نم  متفگ : یقارع ؟ تبـالص 
دّمحم نب  رفعج  مامهلا  ماما  ترـضح  متـساخرب . وا  دزن  زا  نم  هکنآ  ات  دشن  مّلکتم  نآ  زا  دـعب  لصأ  رد  دـیناشن و  دوخ  شیپ  رد  ارم  نامز 

ای تفگ : ماشه  دومن ؟ مالک  نیا  میلعت  ارت  هک  ماشه  ای  هک : دومرف  نآ  زا  دعب  دومن ، مّسبت  ماشه  مالک  عامتسا  زا  دعب  مالّـسلا  هیلع  قداّصلا 
هچنآ هک  هَّللا  و  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداّصلا  رفعج  ماما  دـینادرگ . يراج  مناـبز  رب  نانخـس  نیا  يراـب  دزیا  ترـضح  ص )  ) هَّللا لوسر  نب 
371 ص : ج3 ، جاجتحالا ، تسا . موقرم  بوتکم و  مالّسلا  مهیلع  میلک  یسوم  لیلخ و  میهاربا  فحص  رد  نآ  یمامت  یگمه و  یتفگ 

[ دوب بارخ  شنطاب  هدنبیرف و  شرهاظ  هکیدرم  رب  قداص ع  ماما  جاجتحا  ]

نب رفعج  مامهلا  ماما  ترـضح  زا  روکذم  قباس  دانـسا  نامهب  و  دوب ] بارخ  شنطاب  هدنبیرف و  شرهاظ  هکیدرم  رب  قداص ع  ماما  جاجتحا  ]
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اندشرأ دافم  نآ و  زا  دارم  َمیِقَتْـسُْملا  َطارِّصلا  اَنِدـْها  هیآ  رد  میرک  دزیا  ترـضح  لوق  دومرف : هک  تسیورم  مالّـسلا  هیلع  قداّصلا  دّـمحم -
دناسر وت  تّنج  هب  ار  ام  ریغ  نانتمایب  دنادرگ و  وت  تّبحم  يوسب  يّدؤم  هک  قیرط  موزلب  یمامت  ام  داشرا  ینعی : تسا ، میقتـسملا  طارّـصلا 

ماـجرفان يأر  تّیعبت  بجوـمب  راـتفرگ و  تّقـشم  بطعب و  نآ  تعاـطا  هلیـسوب  هک  اـم  ياوـه  سفن و  تعباـتم  زا  نـک  تظفاـحم  ار  اـم  و 
زآ و عبانم  ره  هک  اریز  دوب  میهاوخ  رادیاپ  میاق و  میاد  باقع  باذع و  رد  هکلب  رامش  باسح و  زور  تکاله  ّتیلب و  هب  دوخ  ماجنارسیب 

اذهل دندومنیم  نافرع  ملعب و  وا  فیصوت  میظعت و  هک  نامدرم  فیاوط  زا  مدینش  نم  هک  تسیدرم  نآ  لثم  اهتنا  تملظ  يارب  بجعم  اوه و 
شرادرک لوق و  رد  وا  ّلحم  رادقم و  رد  رظن  نم  ات  دسانشن  ارم  وا  هک  یعونب  اّما  منیبهب  ار  وا  هک  متساوخ  متـشگ و  وا  تاقالم  قاتـشم  نم 
هـشوگب هتـسب  ماثل  باقن و  رترود  ناشیا  زا  مدـید و  دوب  واب  مشچ  ار  هّماع  نآ  یماـمت  هک  قیـالخ  زا  یعمج  ناـیم  رد  ار  وا  يزور  میاـمن .

نآ زا  هکنآ  ات  دوب  بیرف  رکم و  رکف  رد  هشیمه  درم  نآ  مدومنیم و  ماوع  نآ  خیـش و  نآ  يوسب  رظن  هدیـشوپ  ماـثلب  ار  دوخ  هکلب  مداتـسیا 
دـصاقم و یپ  رد  هتـشگ  ادـج  ماوع  نآ  وا  زا  دنتخانـشن و  ار  وا  تعامج  نآ  دومرف و  تقرافم  تفلاخم و  ریـس  قیرط و  كولـس  رد  هفیاط 

لیلق نامز  ثکم  ثبل و  زا  دعب  دیـسر  زاّبخ  ناّکد  رد  هب  تفر  هار  كدنا  نوچ  متفریم  شرثأ  رب  هدش  وا  عبات  نم  نکیل  دنتفاتـش  دوخ  ماهم 
زا مدش و  ناریح  تعاضبلا  لیلق  نآ  تقراسم  زا  نم  دینادرگ  ناهنپ  دوبر و  نادان  لفاغ  نآ  ناّکد  زا  نان  ود  هتخاس  لیلض  لفاغ و  ار  زاّبخ 

هقباس ار  خیـش  نیا  ایئوگ  هک  مدـیناسر  دوخ  رطاـخب  مدومنن و   372 ص : ج3 ، جاجتحالا ، انـشآ  واـب  ار  دوخ  اـّما  مدومن  ناوارف  بّجعت  نآ 
دومرف ّیط  دـنچ  مدـق  دومن و  زاس  هار و  گنهآ  زاّبخ  ناّکد  زا  هکنآ  زا  دـعب  دـمآ  دوجوب  وا  زا  زاـسان  لـمع  نیا  هک  دوب  زاـّبخ  اـب  هلماـعم 
دوبرب راسکاخ  نآ  رانک  زا  رانا  ود  هکنآ  ات  دومنن  ترفاسم  شناّکد  رد  زا  تفای  شوهدم  ار  لفاغ  نآ  دیـسر و  شوهیب  شورف  رانا  ناّکدب 

دوب ناشیا  نیب  امیف  هلماعم  هک  تسا  دیما  متفگ  دوخ  اب  زاب  دوزفا  رایسب  بجع  تریح و  تقراسم  نیا  تیؤر  زا  ارم  دوتـسان  يدزد  لمع  زا 
دوب تقرـسب  جایتحا  هچ  ار  خیـش  دوبیم  ناـشیا  ناـیم  رد  هلماـعم  رگا  هک  متفگ : دوخ  اـب  زاـب  دومن . دنـسپ  نینچ  دنـسپان  تکرح  خیـش  هک 

ناهنپ هک  رانا  ود  هدرگ و  ود  نآ  دیـسر و  ضیرمب  وا  هکنآ  ات  مدوبیم  وا  رثأ  رب  مدومنیم و  وا  تعباتم  تقفارم و  قیرط  تیاعر  نم  هصالخ 
رد دیـسر و  هعقبب  ءارحـص  رد  خیـش  نوچ  و  مدش . وا  عبات  زین  نم  تشذگ و  تشادرب و  ارحـص  هار  تشاذگ و  رامیب  نآ  شیپ  رد  تشاد ،
ارت نوچ  اّما  میامن  وت  اب  تاقالم  هک  متـشاد  وزرآ  مدینـش و  مدرم  زا  وت  فیرعت  هک  یتسردـب  هَّللا  دـبع  اـی  متفگ : واـب  تفرگ  رارق  ّرقم  نآ 

تقیقح زا  لاؤس  زین  نم  دینادرگ ، لوغشم  وت  لمع  تکرح و  زا  لد  ارم  اذهل  مدیدن  دوجوم  وت  رد  مدوب  هدینش  وت  فاصوأ  زا  هچنآ  مدید 
زا تفگ : خیـش  ینادرگ . لیاز  هکلب  لمهم  ار  لغـش  نآ  ملد  زا  ات  ینادرگ  لّمکم  علّطم و  لعف  نآ  قیاقح  زا  ارم  هک  دـیاب  میامن  وت  لاوحأ 
يا هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  قداّصلا  دّمحم  نب  رفعج  قئالخلا  ماما  ترـضح  دیدرگ ؟ ام  لمع  زا  امـش  لد  لغـش  بجوم  هک  يدید  هچ  ام 

ناّکدـب نآ  زا  دـعب  یتشادرب و  فیح  تقرـسب و  فیعـض  درم  نآ  ناّکد  زا  فیغر  ود  يدیـسر و  يزاّبخ  ناّکدـب  هک  مدـید  ارت  نم  خـیش 
هَّللا دـبع  وبأ  هک : دـیوگ  يوار  يدرب . يدزدـب  راسع  يذ  درم  نآ  ناّکد  زا  رانا  ود  373 و  ص : ج3 ، جاجتحالا ، یتشذـگ  ناّمّرلا  بحاص 

ام زا  ءایشأ  ۀقیقح  لاؤس  زا  رتشیپ  امش  هک : دومرف  خیـش  مداد ، ماجنا  مارـصنا و  ماقم  لحم و  نیا  هب  مالک  نوچ  نم  هک  دومرف  مالّـسلا  هیلع 
(. ص  ) دّـمحم ترـضح  تّما  زا  مدآ  نادـنزرف  زا  مايدرم  نم  تفگ : ع )  ) دّـمحم نب  رفعج  مامهلا  ماما  ترـضح  یتسیک ؟ وت  هک  دـیئوگب 

مادک رد  وت  نکسم  تفگ : خیش  ملوسر . تیب  لها  زا  نم  هک : دومرف  ترضح  نآ  یتسیک ؟ وت  هک  نک  تیاکح  نم  يارب  هّتبلا  تفگ : خیش 
نب دّمحم  نب  رفعج  وت  ایئوگ  تفگ : خیـش  تسا . مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  هنیدم  منکـسم  دومرف  مالّـسلا  هیلع  ماما  تسا ؟ رهش 

تست اب  هک  لهج  نیا  تفگ : خیش  روفلا  یف  یلب  هک : دومرف  مالّسلا  هیلع  ترضح  نآ  یشاب ؟ ع )  ) بلاط یبأ  نب  ّیلع  نب  نیسحلا  نب  ّیلع 
تـسود وت  هچنآ  هک  یتسردب  يدومن  تردپ  ّدج و  ملع  كرت  وت  دیناسرن و  وتب  عفن  هوجولا  نم  هجو  چیهب  هک  دـش  مولعم  وت  لصأ  فرش 

. تسا ّلج  ّزع و  ترضح  زا  لسرم  لداع  دهاش  هکلب  تسین  ناونع  چیهب  نم  یبوخ  رکنم  نآ  ددرگ  حودمم  دومحم و  نآ  لعاف  هک  يراد 
رد هکنآ  تسیچ  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ماما  ترـضح  ناعذالا . مزال  نآرق  تفگ : خیـش  نآ  تسا  زیچ  هچ  هک : دومرف  ّناجلا  سنـالا و  ماـما 
َءاج ْنَم  تسا : ّلج  ّزع و  يادـخ  لوق  نآ  تفگ : خیـش  یئامن . نایع  ناـیب و  ارم  مشاـب   374 ص : ج3 ، جاجتحالا ، نآ  زا  لـهاج  نم  نآرق 
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ود نآ  بکترم  مدومن  هدرگ  ود  نآ  تقرس  هک  یماگنه  رد  نم  یتسردب  اهَْلثِم . اَّلِإ  يزُْجی  الَف  ِۀَئِّیَّسلِاب  َءاج  ْنَم  َو  اِهلاْثمَأ  ُرْـشَع  ُهَلَف  ِۀَنَـسَْحلِاب 
دیسر رودص  زّیحب  هلا  ترضح  رد  نم  زا  هانگ  راهچ  سپ  متشاذگ  دوخ  ندرگ  رب  ار  رگید  هئّیس  ود  متـشادرب  رانا  ود  نوچ  متـشگ و  هئّیس 

لّجـسم ام  لـمع  ناوید  رد  هنـسح ، هد  ّلـج  ّزع و  ترـضح  کـیالم  نآ  کـی  ره  قّدـصت  يارب  زا  زیچ  راـهچ  نآ  قّدـصت  تقو  رد  نکیل 
رتهب و عفن  تسا  یقاب  هنسح  شش  یس و  نم  تهجب  دش و  مک  هئّیس  راهچ  نآ  لمع  هطساوب  هنسح  راهچ  ام  هنـسح  لهچ  زا  سپ  دینادرگ ،

وت داب  نایرگ  تگرمب  تردام  متفگ  خیـش  نآب  نم  هک : دـیامرف  مالّـسلا  هیلع  قداّصلا  رفعج  ماما  ترـضح  دوب . دـهاوخ  هچ  نیا  زا  هداـیز 
َنیِقَّتُْملا َنِم  ُهَّللا  ُلَّبَقَتَی  امَّنِإ  هک : دـیامرفیم  لمع  لعف و  رد  ّلج  ّزع و  هک  يدینـشن  وت  ایآ  دوب  یهاوخ  باّهو  دزیا  ترـضح  باـتکب  لـهاج 

ود نوچ  و  يدرک ، لصاح  هئّیـس  ود  يدومن  تقرـس  نان  ود  نوچ  وت  تسا  یلاعت  دزیا  ياضر  لیـصحت  يوقتب و  فوقوم  لـمع  لوبق  سپ 
ءاطعا یـسکب  ار  اهنآ  رانا  ود  کلام  نان و  ود  بحاـص  نذا  ریغب  هک  یتقو  يدرک و  لیـصحت  دوخ  يارب  زا  هئّیـس  ود  اـضیا  يدـیدزد  راـنا 

ریغب ریغ  لام  قّدصت  رد  هک  اریز  يدومنن  عبرأ  تائّیس  رب  نیعبرأ  تانسح  هفاضا  يدومن و  هفاضا  یلّوا  عبرأ  تائّیـس  رب  هئّیـس  راهچ  يدرک 
باجم مزلم و  باوص  باوجب  الصأ  دومن و  تجاجل  رد  عورش  خیش  نآ  تسین . نایع  رهاظ و  يزیچ  نارسخ  ّتلذ و  ریغب  نآ  بحاص  نذا 

375 ص : ج3 ، جاجتحالا ، متشادرب . دوخ  هناخ  هار  متشاذگ و  ار  وا  نم  دشیمن 

[ درک هیروت  هک  نمؤم  درم  دروم  رد  باحصا  زا  یضعب  رب  قداص ع  ماما  جاجتحا  ]

نسحلا دّمحم  یبأ  ترضح  زا  روکذم  قباس  دانساب  و  درک ] هیروت  هک  نمؤم  درم  دروم  رد  باحـصا  زا  یـضعب  رب  قداص ع  ماما  جاجتحا  ]
قلاخ دزیا  ّیلو  روکّشلا  روبّـصلا  ماما  روضح  رد  يزور  هک : دومرف  ترـضح  نآ  هک  تسیورم  لوقنم و  مالّـسلا  مهیلع  يرکـسعلا  ّیلع  نب 

نآ هباحص . زا  هرّـشب  هرـشع  رد  وت  یئوگیم  هچ  تفگ  ناشیا  نایعیـش  زا  یکیب  بصاون  زا  یـصخش  مالّـسلا  هیلع  قداّصلا  دّمحم  نب  رفعج 
تاجرد عفر  تائّیس و  طبح  مریخ  نخس  نآ  هلیسوب  تاّیطعلا  بهاو  ترضح  هک  میوگیم  ریخ  نخـس  ناشیا  ّقح  رد  هک  تفگ : نمؤم  درم 

يادخ رم  ساپس  رکش و  هَّلل ، دمحلا  تفگ : روفلا  یف  دینش  مالّسلا  مهیلع  نیموصعملا  ۀّمئأ  هعیـش  نآ  زا  مالک  نیا  نوچ  یبصان  دیامن  نم 
ضغب و هّتبلا  هباحـص  هب  یـشاب و  یـضفار  وت  هک  دوب  ناـنچ  وت  ّقح  رد  ناـمگ  ارم  هچ  وـت  ضغب  توادـع و  زا  هتـشاد  هاـگن  ارم  هک  تسار 

یئوگیم هچ  تفگ : یبصان  زاب  داب . وا  رب  يادخ  تنعل  دشاب ، هتـشاد  ضغب  ار  باحـصأ  نآ  زا  یکی  هک  ره  تفگ : درم  نآ  يراد . توادع 
نامدرم ریاس  هکئالم و  ادخ و  تنعل  دوب  هرّشبم  هرشع  نمشد  هک  ره  تفگ : درم  نآ  دوب ؟ هرّشبم  هرشع  باحصأ  ضغبم  هک  یسک  ّقح  رد 

هچ مداد  مانـشد  ضفرب  ارت  هک  نک  لالح  ارم  زیزع  يا  تفگ : دیـسوب و  ار  وا  رـس  تسجرب و  یبصان  تقو  نآ  رد  داب . نادان  لهاج  نآ  رب 
. دوـمن دوـخ  بآـم  دـصقمب و  تعجارم  باوـج  زا  دـعب  لـیاس  مدرک  لـالح  ار  وـت  نم  مـتفگ : متـسنادیم . یـضفار  ارت  زورما  زا  شیپ  نـم 
هک هَّللا  داهد و  ریخ  ارت  یلاعت  يادخ  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  قداّصلا  دّمحم  نب  رفعج  قئالخلا  ماما  ترـضح   376 ص : ج3 ، جاجتحالا ،

یمع رب  یمع  يدرکن و  دوخ  بهذـم  عـطق  يدرک و  دوـخ  نید  تظفاـحم  تناـسحا و  هطـساوب  هک  یفطلب  وـت و  هیروـت  نسح  زا  هکئـالم 
بّجعت رایـسب  رایـسب  يدینادرگ  بجتحم  هّیدرم  هفیاط  نآ  رب  هّیقت  رد  دـنایّلجتم  ام  تّدومب  هک  یعمج  رمأ  تقیقح  يدوزفا و  ام  نافلاخم 

دّمحم نب  رفعج  ترضح  باحصأ  زا  یضعب  رثأ  نآ  رد  دندومن . رگیدکیب  نامسآ  رد  دندرک  رایـسب  شیاتـس  ارت  هک  نآ  زا  دعب  دندومن و 
يزیچ دّرمتم  ّتنعتم  یبصان  نیا  اب  دّرمت  تفلاخم و  رد  قاّفتا  ریغب  درم  نیا  مالک  زا  ام  هَّللا  لوسر  نبا  ای  دنتفگ : رورس  نآ  هب  ع )  ) قداّصلا
رگید يزیچب  الـصأ  میدـینادرگ  ضورعم  نیلـسرملا  دّیـس  ترـضح  دالوأ  هصالخ  يا  امـش  تمدـخ  هب  هکنیا  زجب  ام  لقع  میتفاین و  رگید 

تمرکم و يور  زا  ناّبحم  يارب  زا  ناهنپ  رمأ  نیا  تقیقح  دیدینادرگ  راتخم  بهاو  ترضح  زا  رایـسب  ریخ  نآ  رّـسیم  ار  وا  امـش  دسریمن و 
وکین نمؤم  نیا  مالک  تقیقحب  مالعتسا  و  عالطتـسا ، ار  امـش  رگا  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  ّناجلا  سنالا و  ماما  یئامن . نایب  نایع و  ناسحا 
مایتلا مالک  قیاقح  هب  ام  ملع  مهف و  نکیل  دشن  موهفم  لوقعم و  امش  مهف  لقعب و  مالک  نیا  زا  وا  دارم  و  دیسرن ، ماجنا  مارـصناب و  ماجنارس 

ام ّیلو  هاگ  ره  هک  اریز  دیدرگ  روشّنلا  موی  رد  روفغ  ّبر  زا  روفغم  روکشم و  وا  دیـسر و  قیلی  یغبنی و  امک  دیجم  دزیا  هدوتـس  نمؤم  نیا 
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هفیاط نآ  باوجب  دزاس  قّفوم  نافلاخم و  ناحتما  هب  دـنادرگ  التبم  ار  وا  یلاعت  يادـخ  دـشاب و  اـم  يادـعأ  نمـشد  اـم و  ءاـیلوأ  یلاوم  هک 
ج3، جاجتحالا ، نامز  رد  ار  هّیقت  دـننام و  نامأ  تمالـس و  زرح  رد  ناوخا  یقاب  وا و  ضرع  ناـمیا و  نید و  نآ  هلیـسوب  هک  هبقاـعلا  میخو 
دزاس و نارگ  میظع و  هّیقت  نآ  هطساوب  ار  وا  باوث  نانتمایب  بهاو  ههبشیب  دنادرگ  نایع  يراج و  نمؤم  نآ  ناسل  رب  ترورض   377 ص :
: دومرف لیاس  نآ  باوج  رد  هک  امش  بحاص  نمؤم  نیا  هک  دینادب  دزاونب و  ناکم  نآ  رد  ناوضر  روح و  تلصاومب  نانج و  ياطعاب  ار  وا 

ترضح هرشع  دحاو  زا  نمؤم  نآ  داب  وا  رب  ءامس  ضرأ و  هکئالم  یلاعت و  يادخ  تنعل  دنک  هرّشبم  هرـشع  زا  یکی  بیع  هک  سک  نآ  ره 
يادخ تنعل  دهد  ناشیا  مانشد  وا  ای  دیامن  هرّشبم  هرشع  بیع  هک  ره  هک  تفگ : هیناث  هبترم  رد  دومن و  هدارا  ار  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ 
لهاج نآ  هّتبلا  دـیامن  باحـصأ  مامت  متـش  بیع و  هک  یـسک  رب  هک  اریز  تفگ  تسار  نمؤم  نآ  داب  وا  رب  امـس  ضرأ و  هکئالم  یلاـعت و 

رگا دوب و  هّیربلا  دّیـس  باحـصأ  زا  یکی  ترـضح  نآ  هچ  داد  ّیلعلا  کلملا  مالـس  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریمأ  ترـضح  مانـشد  بیع و  ّیبغ 
دومنن سّدقت  یلاعت و  دزیا  لوسر  باحـصأ  عیمج  بیع  سک  نآ  سپ  دیامنن . مانـشد  بیعب و  تّمذـم  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریمأ 

موق اب  نوعرف  لآ  نمؤم  لیقزح  لیزج  لمع  هنیعب  ّلـج  ّزع و  عیطم  نمؤم  نیا  لـمع  دومن و  سّدـقملا  ّیبن  باحـصأ  زا  یـضعب  بیع  هکلب 
تعاطا و زا  ار  وا  هکنآ  زا  دـعب  دنتـشگ و  ربخم  علّطم و  لیقزح  نامیا  مالـسا و  تقیقح  رب  نایطبق  زا  هورگ  نوچ  هک  تسیورم  تسناـشیا .
و دندومنن . مامـشتسا  رثأ  عفن و  الـصأ  نآ  زا  دندومن و  تبیغ  روضح و  رد  تحیـصن  نابزب  رجز  هکلب  عنم  رّرکم  نوراه  یـسوم و  تعباتم 
ار امـش  ریاـشع  ماوقأ و  همه  هکلب  ناـیطبق  امـشب  تسا  کـیدزن  شیوـخ  هک  لـیقزح  هک  دـندیناسر  وا  عمـسب  نوـعرف  موـق  زا  مه  یهورگ 

لیضفت هب  دناوخیم و  نینس  روهش و  ماّیا  یمامت  رد  ءانّثلا  هّیّحتلا و  هیلع  یـسوم  تّوبن   378 ص : ج3 ، جاجتحالا ، یلاعت و  يادخ  یگناگیب 
نیموصعم هّمئأ  زا  رایخ  بلاط و  یبأ  نب  ّیلع  لّضفت  هب  ترـضح  نآ  زا  سپ  ّلـج و  ّزع و  ترـضح  لـسر  عیمج  رب  ءاـیبنألا  متاـخ  دّـمحم 

زا تءارب  راـهظاب  رومأـم  هکلب  عونمم  وت  ّتیبوبر  زا  رارقا  تّما  یماـمت  دـنادرگیم و  ّرقم  لـئاق و  ناربمغیپ  ءایـصوأ  ریاـس  رب  مالّـسلا  مهیلع 
ماـمت هّجوت  نوعرف  هک  دـندومن  هظحـالم  ماـئل  نآ  نوچ  دیـسر  مهاوخ  نیا  تقیقحب  تفگ : نوعرف  دـنادرگیم . امـش  ّتیدوبع  شتـسرپ و 

رد لیقزح  نیا  هک : دنتفگ  دندرب و  نوعرف  دزنب  هتفرگ  ار  لیقزح  ناشیا  زا  یعمج  رگید - زور  دومنن  لیقزح  باب  رد  ناشیا  ماجرفان  مالکب 
: تفگ نوعرف  دنادرگیم . يّوقم  هداد  وت  تیّدض  رب  وت  يادـعأ  تناعا  دـناوخیم و  وت  تفلاخمب  ار  مدرم  هک  اریز  تسا  لیلـضت  ءاوغا و  یپ 
مایق و تکرح  نیا  لاـثمأب  وا  هک  تسا  بجع  تسنم  دـهع  ّیلو  نم  زا  دـعب  تسا و  نم  کـلم  رب  نم  هفیلخ  ّمع و  نبا  لـیقزح  ناـیطبق  يا 

نآ رد  ماربا  نایب و  امش  هک  ماجرفان  لعف  نیاب  مادقا  وا  هچنانچ  رگا  دیامرف  رهاظ  تدناعم  هویـش  تفلاخم و  هار  دیامن و  تأرج  نیاب  مادقا 
لمع يازجب  بایترا  ههبـشیب و  دیدرگ  باب  نآ  رد  نم  تمعن  نارفک  هلیـسوب  نم  زا  باذع  باقع و  ّقحتـسم  دـشاب  هدومن  دـیدومن  ماهم 
يدب تائّیس و  رد  امش  هچ  دید  دیهاوخ  دوخ  يازج  ازس و  دیشاب  هدرک  ءارتفا  بذک و  وا  ّقح  رد  امش  رگا  دیـسر و  دهاوخ  دوخ  باوصان 

دیبلط و دوخ  روضحب  ار  لیلض  موق  نآ  لیقزح و  رگید  زور  سپ  دیدومرف . بجاو  ام  رب  ار  دوخ  باطخ  باتع و  دیدومن و  مادقا  مایق و  وا 
ج3، جاجتحالا ، لاق  لیق و  يوعد  لاؤس  عون  هچ  لـیقزحب  ار  امـش  موق  يا  دومرف : هاـگنآ  دومن . بوغرم  هجو  رب  بوجحم  رمأ  نیا  فشک 

رکنم وت  لیقزح  يا  دنتفگ : تعامج  نآ  دینادن ؟ لاجم  ار  لامها  ّینأت و  زاوج  هتسناد  مزال  لاجعتـسا  یعـس و  نآ  نایب  رد  تسا   379 ص :
يا هک  دیسرپ  هدروآ  نوعرف  هب  يور  لیقزح  يدینادرگ  نایع  رهاظ و  ناقلخ  یمامت  رب  ار  وا  تمعن  نارفک  یلیلج و  کلم  نوعرف  تّیبوبر 

: تفگ نوعرف  دـیدرگ ؟ يراس  يراج و  نم  ناـبز  زا  غورد  زگره  میئوت  ناـسحا  تمعن و  ناوخ  هرچ  کلـس  رد  هک  تّدـم  نیا  رد  کـلم 
نآ هک  تسا  نآ  امش  میرک  کلم  ترضح  رد  میدق  یعاد  نیا  سامتلا  تفگ : لیقزح  دشن . ام  دهاشم  یئرم و  امـش  زا  بذک  زگره  اشاح 

قلاخ دنتفگ  موق  نآ  تسیک  امش  قلاخ  هک  دیسرپ  هفیاط  نآ  زا  نوعرف  لاح  رد  دیئامن ، مالعتسا  عالطتـسا و  ناشیا  راگدرورپ  زا  ار  هفیاط 
عفاد امـش و  شیاـعم  تهج  زا  لـفاک  قزار  تفگ : نوـعرف  تسا . رـضاح  نیرق  تشهب  سلجم  نیا  رد  هک  تسا  نوـعرف  اـم  راـگدرورپ  و 

اب ار  امـش  نم  کلم  يا  تفگ : لیقزح  تسا . رـضاح  دـهاش  هک  نوعرف  نیا  دـنتفگ : تسیک ؟ امـش  زا  تّیوریب  ملاظ  ره  زا  تّیذأ  هراکم و 
راگدرورپ هک  دینک  تداهش  تماقا  تجاح  ماگنه  رد  نم  يارب  و  دیشاب ، هاوگ  امـش  هک  مریگیم  دهاش  راثآ  تّنج  لفحم  نیا  راّضح  ریاس 
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ارم تسنم و  شیاـعم  حلـصم  ناـشیا  شیاـعم  حلـصم  نم و  قاّزر  ناـشقاّزر  نم و  قلاـخ  ناـشیا  قلاـخ  تسنم و  راـگدرورپ  تعاـمج  نیا 
رفاک تسا  تعامج  نیا  راگدرورپ  هک  یلاعت  يادـخ  ریغ  زا  نم  تسین و  ناشیا  قاّزر  قلاخ و  راگدرورپ و  زج  قاّزر  قلاخ و  راگدرورپ و 

380 ص : ج3 ، جاجتحالا ، ناشیا  راگدرورپ  هک  دوب  نآ  وا  دارم  بلطم و  تفگیم  نانخـس  نیا  هک  لـیقزح  مرادـن . نآ  اـب  رارقا  مرازیب و  و 
نوعرف نآ  هچ  تسنم ، راگدرورپ  نامه  دـینادیم  راگدرورپ  ناشیا  هک  ار  نآ  هک  تفگب  تسنم و  راگدرورپ  ومه  تسا  یلاـعت  بجاو  هک 

هک دنتـسناد  نانچ  هدومن  مّهوت  لیقزح  لوق  زا  ناشیا  هچ  دینادرگ  ناهنپ  یفخم و  وا  سلجم  راّضح  نوعرف و  رب  ار  ینعم  نیا  دوب و  نوعلم 
دـب و مدرم  رایـسب  رایــسب  امــش  تـفگ : هدروآ  ناـشیاب  يور  ماـگنه  نآ  رد  تـسا . نـم  قاّزر  قلاـخ و  راـگدرورپ و  نوـعرف  دـیوگیم  وا 

نم هک  دیتساوخیم  دیراد و  تسنم  تلود  کلم و  يوزاب  هک  لیقزح  نم  ّمع  رـسپ  نم و  نایم  هنتف  هدارا  نم  کلم  رد  دـیداسف  ناگتـساوخ 
ّقحتسم امش  دشاب  هعزانم  الب  امش  هطـساوب  تلود  کلم و  نیا  دشابن و  نایم  رد  تسا  لیقزح  هک  مدهع  ّیلو  نم  زا  دعب  ات  مرآ  لتقب  ار  وا 

دهاج یعاس و  متلود  تسکش  رد  ّمع و  نبا  كاله  نم و  رمأ  داسف  رد  امـش  هچ  دیمالک  باذع ال  مامت و  ياذیا  قیال  باقع و  تسایس و 
مکح رگید  زور  دـنداهن و  نارگ  ياهریجنز  ناشیا  کی  ره  قاس  رد  سپ  دـنیامن  سبح  دـنب و  ار  ناـشیا  هک  درک  رمأ  نآ  زا  دـعب  دـیدوب .
لوق تسا  اجنیا  زا  دندیناسر و  لتقب  ار  َةَرِخْآلا  َو  اْینُّدلا  َرِسَخ  هفیاط  نآ  مامت  تسایسب  دندیشارتیم و  ار  تعامج  نآ  نادبأ  ياهتـشوگ  درک 

لیقزح لتق  باب  رد  نوعرفب  تسا  ناشیا  نانخس  نتفگ  زا  ترابع  هفیاط  نآ  تائّیـس  اوُرَکَم و  ام  ِتائِّیَـس  ُهَّللا  ُهاقَوَف  یلاعت  كرابت و  يادخ 
لآ ودـب  باذـع  نوعرف  لآب  دیـسر  ینعی : ِباذَْـعلا . ُءوُس  َنْوَعِْرف  ِلآـِب  َقاـح  َو  نوچیب  بهاو  ّصاـخ  هدـنب  نآ  كـاله  نوعرف و  لآ  نمؤم 

ص: ج3 ، جاجتحالا ، عامتسا  زا  دعب  نوعرف  دندرک و  نایب  لیقزح  نامیا  مالسا و  نانخس  نوعرفب  هک  تسا  تعامج  نآ  زا  ترابع  نوعرف 
تـشوگ خـیم و  راـهچ  ار  تعاـمج  نآ  هک  درک  مکح  ینعی  دومن  رمأ  داـتوأب  ار  هبقاـعلا  میخو  هفیاـط  نآ  باوج  لـیقزح و  زا  لاؤس   381

. دیسر دوخ  يازس  ازجب و  اهنآ  کی  ره  ات  دیشارتیم  داّلج  دیدج  هطاّشم  زا  ار  ناشیا  نادبأ 

[ ءایبنا عئادو  نایب  هیدیز و  تعامج  رب  قداص ع  ماما  جاجتحا  ]

عضاوم رد  هّیحّتلا  مالّسلا و  هیلع  هَّللا  دبع  یبأ  ترـضح  زا  هیروت  نیا  لثم  و  ءایبنا ] عئادو  نایب  هیدیز و  تعامج  رب  قداص ع  ماما  جاجتحا  ]
رد نم  تفگ : هک  دومن  نایب  لقن و  ناّمـس  دیعـس  زا  بهو  نب  هیواعم  هک  تسنآ  یکی  هلمج  نآ  زا  هدیـسر . روهظ  ّزیحب  هدیدع  ریغ  هریثک 
ایآ هک  دندیسرپ  ترـضح  نآ  زا  دندمآ و  هّیربلا  ماما  نآ  تمدخب  هّیدیز  هورگ  زا  درم  ود  هاگان  هک  مدوب  رـضاح  نمز  رورـس  نآ  تمدخ 
ربخ امـش  تاقث  زا  یعمج  ار  ام  هک  دـنتفگ : رفن  ود  نآ  هن  هک : دومرف  تعاس  رد  ترـضح  نآ  تسه ؟ هعاّطلا  ضرتفم  ماما  امـش  ناـیم  رد 
نایب امش  زا  نخـس  نیا  هک  ناشیا  دنتفگ  دندومن و  نایع  نایب و  ناکی  ناکی  ار  تعامج  نآ  یماسأ  دینامز و  نیا  رد  نآ  هب  لیاق  هک  دنداد 
غورف ناشیا  نایب  نابز  زا  غورد  زگره  هک  دـناهفیاط  نآ  زا  تعامج  نآ  دـنحالف و  اوقت و  بابرأ  حالـص و  باحـصأ و  هفیاط  نآ  دـندرک 
چیهب مالک  نیا  نتفگب  رومأم  ار  هفیاط  نآ  نم  دومرف  دش و  ماهتـسم  بضغ و  رد  مالک  نآ  زا  مالّـسلا  هیلع  هَّللا  دبع  وبأ  ترـضح  تفرگن .

كراـبت یلاـعت و  دزیا  ّیلو  نآ  كراـبم  يور  زا  بضغ  رثأ  هّیدرم  هّیدـیز  رفن  ود  نآ  نوـچ  هـک  دـیوگ : يوار  مدـینادرگن . ماـقم  ّلـحم و 
ّتنج سلجم  زا  ناشیا  جورخ  زا  دعب  هک : دیوگ  ناّمس  دیعس  دندومرف . تعجارم  دندوب  هدمآ  هک  هار  نامه  زا  دندومن  هظحالم  هدهاشم و 
لوسر نب  ای  متفگ : یـسانشیم ؟ ار  سک  ود  نیا  تفگ : هدروآ  نم  بناجب  يور  ّناجلا  سنألا و  ماما   382 ص : ج3 ، جاجتحالا ، نآ  ناشن 

دبع شیپ  رد  نامّزلا  لوسر  ترضح  ریشمش  هک  تسنانچ  ناشیا  نامگ  دناهّیوریب  هّیدیز  هورگ  زا  رهـش و  نیا  رازاب  لهأ  زا  رفن  ود  نیا  هَّللا 
ناشیا رب  ناّنم  يادخ  تنعل  هک  دنیوگیم  غورد  ود  ره  هک : دومرف  مالّسلا  هیلع  دّمحم  نب  رفعج  مامهلا  ماما  ترـضح  تسا . نسحلا  نب  هَّللا 

مه شردـپ  هدـیدن و  زین  دوخ  مشچ  کیب  هکلب  مشچ  ود  ره  هب  ار  فیـس  نآ  نسحلا  نب  هَّللا  دـبع  هک  تسا  مسق  ملاع  يادـخب  هَّللا  و  داـب .
داقتعاب يدیز  ود  نآ  رگا  دشاب و  هدید  مالّـسلا  مهیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  مراوگرزب  ّدـج  دزن  رد  هکنآ  رگم  هدومنن  ریـشمش  نآ  هدـهاشم 

امش رگا  دیسرپ  ناشن  نآ  برض  ناکم  هضبق و  زا  ینعی  دیئامن  مالعتسا  تّرضم  تمالع  رثأ و  ضبقم و  ناشن  ناشیا  زا  دنشاب  قداص  دوخ 
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هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  فیس  نآ  دیعـس  يا  الف . ّالا  دیناد و  قداص  ار  تعامج  نآ  امـش  دنیامن  مالعا  یهاگ  نآ  تفـص  قیاقحب  ار 
نآ عرد  هک  دنک  يوعد  یسک  رگا  تسنم و  دزن  رد  هّیربلا  دّیس  ترـضح  رـس  رفغم  نشوج و  تمال و  عرد و  ترـضح و  نآ  تیار  مّلس و 

یّلـص لوسر  ترـضح  هبّلغم  تیار  هک  یتسردب  دیامن  نایع  نایب و  ار  نآ  ناشن  هک  دـیاب  تسا  سک  نآ  شیپ  رد  عرولا  ءاّوکلا و  بحاص 
اب هک  تشط  و  ع )  ) دواد نب  نامیلس  متاخ  هّیّحتلا و  ملّسلا و  انّیبن  یلع  هیلع و  ترضح  نآ  ياصع  یـسوم و  حاولأ  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا 
اب هک  مسا  نآ  تسنم و  اب  دوب  ناحتما  هبرجت و  تلآ  نآ  دـشیم و  ناحبـس  نمیهم  ترـضح  لوبق  نآ  هلیـسوب  نابرق  هک  دوب  میلک  یـسوم 

ناناملسم نایم  رد  نوچیب  ترضح  لوسر  نآ   383 ص : ج3 ، جاجتحالا ، ار  نآ  نوچ  هک  دوب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  ترضح 
. تسنم شیپ  رد  يدیناسرن  سک  چیهب  يدنزگ  يدیسرن و  نامیا  مالسا و  لهأب  هدّرمتم  هفیاط  نآ  ریت  اعطق  الصأ و  تشاذگیم  ناکرشم  و 

لیئارسا ینب  نایم  رد  تستوبات  لثم  نآ  هک  ام  نایم  رد  تسا  حالس  لثم  دندروآ  لیئارـسا  ینب  يایبنأ  يارب  ار  نآ  هکئالم  هک  توبات  زین  و 
نآ لهأب  ّقلعت  تماما  ددرگب  هک  هناخ  رهب  حالـس  نینچمه  دوب  رّرقم  هناخ  نآ  تیب  لهأ  يارب  تّوبن  دنتفای  هناخ  ره  رد  رب  ار  نآ  نوچ  هک 
نآ فارطأ  ناماد  هچنانچ  دوب ، زارد  رایـسب  عرد  نآ  دیـشوپ  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  عرد  نوچ  مراوگرزب  ردـپ  دراد  هناخ 

نانچمه هنیعب  نم  ّدق  يارب  دوب  زارد  ترضح  نآ  تماقتسا  اب  تماقب  هچنانچ  مدومن  دوبعم  دزیا  لوسر  عرد  سبل  زین  نم  دیشکیم و  نیمزب 
هَّللا ءاش  نا  ددرگ  نآب  قفاوم  نابلم و  ناشیا  كرابم  نادـبأ  ددرگ  سّدـقت  یلاعت و  دزیا  لوسر  ترـضح  عردـب  سّبلم  ام  مئاـق  نوچ  دوب و 

. یلاعت

[ همطاف فحصم  هعماج و  رفج و  روبزم و  رباغ و  ملع  دروم  رد  قداص ع  ماما  نایب  ]

نب رفعج  قئالخلا  ماما  ترـضح  هک  تسیورم  زین  و  همطاف ] فحـصم  هعماج و  رفج و  روبزم و  رباغ و  ملع  دروم  رد  قداـص ع  ماـما  ناـیب  ]
ّرقم و عامـسا  رد  رقن  تسروشنم و  اهلد  رد  تکن  روبزم و  رباغ و  ام  ملع  هک  دـندومرفیم  ناشن  زجعم  ناسلب  مالّـسلا  هیلع  قداّصلا  دّـمحم 

فحـصم تسا و  روکذـم  مدرم  هیلا  جاتحی  ام  عیمج  وا  رد  هک  عماج  رفج  ضیبأ و  رفج  رمحأ و  رفج  تسا و  رهتـشم  روکذـم و  ملاـع  رد 
ناحبس دزیا  ّیلو  نآ  نآ  زا  دعب  مالک . نیا  ریسفت  زا  دینک  لاؤس  دیهاوخ  هچ  ره  زا  امش  سپ  تسا  ام  دزن  رد  مالّسلا  اهیلع  همطاف  ترضح 

ناک اـمب  ملع  زا  تراـبع  روبزم  دـسر و  نییبت  روهظ و  زّیحب  نیا  زا  دـعب  هچنآ  ینعی  تسا  نوکی  اـمب  ملع  زا  تراـبع  رباـغ  اـّما  هک : دومرف 
رقن اّما  تسا و  ماهلا  زا  تراـبع  ماربا  384 و  ص : ج3 ، جاجتحالا ، ههبـشیب  نآ  بولق  رد  تکن  اـّما  هدوب و  نیا  زا  شیپ  هچنآ  ینعی  تسا ،

مینیبیم و ار  مارک  هفیاط  نآ  صاخشأ  میونشیم و  ار  ناشیا  مالک  ام  هک  تسا  مالّسلا  مهیلع  ماظع  هکئالم  مالک  ثیدح و  نآ  عامسأ  رد 
نآ زا  حابـصالا  قلاخ  ترـضح  مکح  هب  حالـس  نآ  تسا و  نامّزلا  رخآ  لوسر  حالـس  نآ  رد  هک  تسیفرظ  زا  ترابع  نآ  رمحأ  رفج  اـّما 

فاصنا لدـعب و  دـشاب  ّوشحم  ّولمم و  روج  ملظب و  هکنآ  زا  دـعب  ار  نیمز  دـیآ و  نوریب  ام  تیبلا  لـهأ  میاـق  هکنآ  اـت  دـیاین  نوریب  ناـکم 
بتک یقاب  دواد و  روبز  میلـسّتلا و  هّیّحتلا و  هیلع  یـسیع  لیجنا  و  ع )  ) میلک یـسوم  تاروت  هک  تسیفرظ  زین  نآ  ضیبأ  رفج  اّما  و  دـیارایب .

هیلع ءارهز  همطاف  ترـضح  فحـصم  اّما  و  تسطوبـضم . جردنم و  نآ  رد  یگمه  دـینادرگ  لسرم  ءایبنأ  لسرب و  اقباس  هک  یلاعت  يادـخ 
مایق ات  دـندرگ  هاشداپ  کلام و  ایند  رد  هک  یعمج  مان  تایّلک و  تاـّیئزج و  زا  ددرگ و  ثداـح  نیا  زا  دـعب  هچنآ  عیمج  وا  رد  هک  مالّـسلا 

لوسر ءالماب  تسا  عرذ  داتفه  نآ  لوط  هک  تسیباـتک  هعماـج  اـّما  و  تسا . روبزم  روطـسم و  نآ  رد  ماـمّتلاب  تعاـس  نآ  تماـقا  تماـیق و 
هیلا جاتحی  ام  همه  نامگ و  ههبشیب و  دومن  نایع  حناس و  هچنآ  ددرگ و  ادیپ  هک  ره  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  ّطخب  ماّلعلا و  کلم -

. هدلج فصن  هدلج و  هشدخ و  شرا  ات  تسنآ  رد  روکذم  یگمه  نازیم  بصن  تمایق و  زور  ات  ناقلخ 

[ تماما رما  رد  نیسحلا ع  نب  یلع  نب  دیز  رب  قداص ع  ماما  جاجتحا  ]

عمط مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  ّیلع  نب  دیز  هک  تسیورم  تاور  زا  تماما ] رما  رد  نیـسحلا ع  نب  یلع  نب  دیز  رب  قداص ع  ماما  جاجتحا  ]
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بیان ّیـصو و  ار  وا  تافو  ماگنه  رد  ربکألا  هَّللا  مالـس  هیلع  رقابلا  دّمحم  رهاّظلا  نطابلا و  ماما  ترـضح  ردـپ  فرط  زا  وا  ردارب  هک  تشاد 
لوغـشم تّما  تیالو  هب  تارـضح  نآ  زا  دعب  ات  دـنادرگ  مالّـسلا  ةولّـصلا و  هیلع  مانألا  دّیـس  تّما  تیالو  و  تفالخ ، رد  ماقم  میاق  بانم و 
ءادهّشلا دّیس  تداهش  تافو و  زا  دعب  هک  تشاد  رطاخ  رد   385 ص : ج3 ، جاجتحالا ، ینعم  نیمه  هّیفنحلا  نب  دّمحم  رتشیپ  هچنانچ  دشاب ،

روهظب مامت  مامتها  دهج و  مارم  نآ  رد  اذهل  دـشاب و  تّما  هفیلخ  ترـضح و  نآ  ّیـصو  وا  یلاعت  هَّللا  مالـس  هیلع  نیـسحلا  هَّللا - دـبع  یبأ 
زا وا  دندومن و  دوسألا  رجحب  هعفارم  هکنآ  زا  دـعب  دومن و  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  ّیلع  ترـضح  رب  يوعد  باب  نآ  رد  هکنآ  ات  دـیناسر 
رد رظنب  رورس  نآ  تیالو  تماما و  لوسّرلا و  طبس  دالوأ  هصالخ  نآ  لوق  تّحص  رب  ّهلاد  هزجعم  مالّسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  شردارب  رـسپ 

تافو زا  دعب  هک  دوب  راودیما  زین  مالّسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  ّیلع  نب  دیز  دیدرگ ، رجزنم  عونمم و  نآ  زا  دش  روکذم  اقباس  هک  یعونب  دروآ 
یبأ شردارب  رـسپ  زا  هچنآ  دید  و  دینـش ، شردارب  زا  هچنآ  دینـش  هکنآ  ات  دشاب  رورـس  نآ  بانم  بیان  ماقم و  میاق  ع )  ) رقابلا دّـمحم  ماما 

نیدب لامجالا  لیبس  یلع  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  ّیلع  نب  دـیز  يوعد  تقیقح  دـید و  مالّـسلا  هیلع  قداّصلا  دّـمحم  نب  رفعج  هَّللا  دـبع 
دّمحم رفعج  یبأ  ترـضح  نوچ  هک  تفگ : ریـصب  یبأ  هک  یـسوم  یبأ  نب  هقدص  زا  تسا  تیاور  هلمج  نآ  زا  دش . دهاوخ  روکذم  لاونم 

رفعج دوخ  دنسپلد  قدّصلا  فلخ  ینعی  دنمجرا  دنزرف  دیسر  کیدزن  تافو  دیدرگ و  رضتحم  ربکألا  کلملا  تاولـص  هیلع  رقابلا  ّیلع  نب 
نیسحلا نب  ّیلع  نب  دیز  ترضح  نآ  ردارب  دراپـس . وا  هب  ار  تّما  تیالو  تماما و  دهع  دنادرگ و  دهع  ّیلو  ار  وا  ات  دیبلط  ار  ع )  ) قداّصلا

مزال لاثمب  لّثمتم  باب  نیا  رد  ارچ  امـش  ردارب  يا  تفگ : ع )  ) رقاـبلا دّـمحم  ترـضحب  رمأ  نیا  مالعتـسا  عالطتـسا و  زا  دـعب  مالّـسلا  هیلع 
، جاجتحالا ءاجر و  ارم  هک  اریز  تسا  هّیضرم  هقیرط  هدیدنسپ و  هویش  هک  دیوشیمن  لاعتملا  کلملا  مالس  امهیلع  نیـسح  نسح و  لاثتمالا 
. دوـشن رهاـظ  روـهظ  هصنمب  ردارب  يا  وـت  زا  رکنم  رمأ  هوـجو  زا  هجو  چـیهب  هک  تسنآ  امـش  زا  بـلط  اعدتـسا و  بـّقرت و   386 ص : ج3 ،

لاثمب تانامأ  هک  سارحم  سوه  زآ و  ياوهب  ار  دوخ  رطاخ  شاب و  هاگآ  نادـب و  نسحلا  ابأ  ای  هک : دومرف  ع )  ) رقاب دّـمحم  ماـما  ترـضح 
ای شیوخ  سفن  شهاوخ  یعاودـب و  ار  سک  ره  میهاوخ  دـشاب و  راک  نآ  رد  رایتخا  ار  امـش  ام و  لاـحلا  هک  تسین  موسرم  دوهعب  موزل و 

یلاـعت و يادـخ  جـجح  زا  هقباـس  روما  زا  ار  رمأ  نیا  یلاـعت  دزیا  ترـضح  هکلب  دومن . میناوت  نییعت  شیدـنادب  سفن  سوه  زآ و  بجومب 
هچنانچ تشاذـگن  یلاعت  هَّللا  قلخ  ریاس  امـش و  ام و  رایتخا  يأر و  هب  تشاد و  رارقرب  نّیعم و  راک  نیا  يارب  ار  یعمج  دـینادرگ و  كرابت 

نآ زا  دـعب  تسا . رایـسب  رایـسب  مالّـسلا - هیلع  نینمؤملا  ریمأ  بآمتیالو  نیلـسرملا و  دّیـس  بآـمتلاسر  ترـضح  زا  ثیداـحأ  باـب  نیا  رد 
ماهدـجام هّدـج  تمدـخ  رد  هک  هفیحـص  رد  هچنآ  رباج  يا  تفگ : هدروآ  يراصنألا  رباج  هَّللا  دـبع  نباب  يور  ع )  ) رقابلا دّـمحم  ترـضح 

تمدخ لخاد  يزور  رفعج  ابأ  ای  معن ، تفگ : رباج  نک  تیاکح  ثیدح و  ام  يارب  يدید  نیلـسرملا  ریخ  تنب  همطاف  نیملاعلا  ءاسن  هدّیس 
كرابم تسد  رد  مالّسلا  هیلع  نسح  ماما  تدالو  تینهت  يارب  مدش  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  تنب  همطاف  دوخ  هدّیـس  تالوم و 

تسد رد  هک  تسا  هفیحص  هچ  نیا  نیملاعلا  ءاسن  عیمج  هدّیس  نم و  هدّیس  يا  متفگ : مدید  هفیحص  دیفـس  ّرد  زا  نیلقّثلا  لوسر  هعـضب  نآ 
ناوسّنلا ةدّیس  ای  متفگ : نم   387 ص : ج3 ، جاجتحالا ، تسنم . دالوأ  زا  هّمئأ  ءامسأ  هفیحص  نیا  رد  رباج  ای  تفگ : منیبیم ؟ امـش  كرابم 

اّما مدادـیم  وتب  دوبیمن  باّهو  دزیا  ترـضح  زا  باب  نآ  رد  یهن  رگا  رباج  ای  هک : دومرف  ترـضح  نآ  میامن . نآ  رد  هاگن  ات  هد  نمب  ار  نآ 
وت هب  اذهل  دـنکن  رواد  دزیا  هفیحـص  نآ  ّسم  رگید  یـسک  ّیبن  تیب  لهأ  ای  ّیبن و  ّیـصو  ّیبن و  ریغب  هک  دومن  یهن  نوچیب  ترـضح  نوچ 

لوسر هعـضب  نآ  زا  نخـس  نیا  نوچ  نم  یئامن . توالت  هدرک  نآ  هرهاـظ  تاـبوتکمب  رظن  نآ  نطاـب  زا  هک  تسنذا  ارت  اّـما  داد  مناوتیمن 
قلاخ يانث  دمح و  هیمست و  زا  دعب  هفیحص  نآ  رد  مدومن  نآ  تئارق  رد  عورش  متسناد  دوخ  ترخآ  ایند و  تداعس  فرش  ار  نامه  مدینش 

بلّطملا دبع  نب  هَّللا  دبع  نب  دّـمحم  مساقلا  وبأ  هک : دومن  موقرم  نیئآ  جـهن و  نید  هب  ماّلع  لوسر  ترـضح  یمارگ  مسا  یمان و  مان  هّیربلا 
دبع نب  مشاه  نب  دـسأ  تنب  همطاف  شردام  یـضترملا  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  نسحلا  وبأ  هنمآ . شردام  یفطـصملا  فانم  دـبع  نب  مشاـه  نب 
وبأ مّلس . هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  تنب  همطاف  ناشیا  ردام  ّیلع  نب  نیـسحلا  هَّللا  دبع  وبأ  یقّتلا . ّربلا  ّیلع  نب  نسح  دّمحم  وبأ  فانم .

تنب هَّللا  دـبع  ّما  شردام  رقاـبلا  ّیلع  نب  دّـمحم  رفعج  وبأ  هاـشنهاش . نب  درجدزی  تنب  ونابرهـش  شرداـم  لدـعلا  نیـسحلا  نب  ّیلع  دّـمحم 
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ّما شردام  قداّصلا  دّمحم  نب  رفعج  هَّللا  دـبع  وبأ   388 ص : ج3 ، جاجتحالا ، نیعمجأ . مهیلع  هَّللا  تاولـص  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  نب  نسحلا 
یـسوم نب  ّیلع  نسحلا  وبأ  هدـیمح . نآ  مان  هیراج  شرداـم  هقّثلا  رفعج  نب  یـسوم  میهاربا  وبأ  رکب . یبأ  نب  دّـمحم  نب  مساـقلا  تنب  هورف 

ّیلع نسحلا  وبأ  نارزیخ . شمسا  هیراج  شردام  یقّتلا  یکّزلا  ّیلع  نب  دّمحم  نب  رفعج  وبأ  همجن  شمان  هیراج  شردام  مالّسلا  هیلع  اضّرلا 
نسحلا ّماب  ینّکم  هنامـس و  شمـسا  هیراج  شردام  يرکـسعلا  ّیلع  نب  نسحلا  دّمحم  وبأ  نسوس . شمان  هیراج  شردام  نیمألا  دّمحم  نب 

زا نیعمجأ . مهیلع  هَّللا  تاولـص  سجرن  شمان  هیراج  وا  ردام  تسا  مئاق  یلاعت و  يادـخ  تّجح  وا  نسحلا و  نب  دّـمحم  مساقلا  وبأ  تسا .
رـضاح مالّـسلا  هیلع  قداّصلا  دّمحم  نب  رفعج  قئالخلا  ماما  ترـضح  تمدخ  رد  يزور  نم  تفگ : هک  تسیورم  لوقنم و  نیعأ  نب  ةرارز 

ناوج يا  تفگ : داتفا  نمب  وا  مشچ  نوچ  دندوب  رـضاح  زین  نییزت  مرا  نیرق  تّنج  لفحم  رد  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نبا  ّیلع  نب  دیز  مدش 
یهاوخ وا  تناعا  دادما و  دنک  ترـصن  بلط  وت  زا  رگا  دـشاب ، مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحم  لآ  زا  هک  يدرم  ّقح  رد  یئوگیم  هچ 

سک نآ  رگا  مناسر و  میدقتب  هتـسناد  مّتحتم  ضورف  زا  هکلب  مزال  بجاو و  دوخ  رب  ار  وا  ترـصن  دشاب  هعاّطلا  ضرتفم  رگا  متفگ : درک ؟
ّیلع نب  دیز  الف . ّالا  مهد و  ترصن  مهاوخ  رگا  تسا  رایتخا  ترصن  باب  رد  ارم  سپ  دشابن  هعاّطلا  ضرتفم  تسا  سدقأ  لوسر  لآ  زا  هک 

ّناجلا سنالا و  ماما  ترضح  ناشیا  جورخ  زا  دعب   389 ص : ج3 ، جاجتحالا ، تفر . نوریب  سلجم  زا  تساخرب و  دینش  نم  زا  نخس  نوچ 
الـصأ هک  یتفرگ  یعونب  هیدـی  نیب  بقع و  زا  ور و  شیپ  زا  ار  وا  وت  هک  هَّللا  هرارز و  يا  دومرف : ناـّنملا  کـلملا  مالـس  هیلع  هَّللا  دـبع  وبأ 

مالّـسلا هیلع  دّمحم  نب  رفعج  هَّللا  دبع  وبأ  مامهلا  ماما  ترـضحب  یـصخش  يزور  هک  تسیورم  یتشاذـگن . وا  يارب  يدـش  نوریب  جرخم و 
ماما ترـضح  دنـسریم . لتقب  وا  اب  ریثک  یعمج  دوشیم و  هتـشک  دـنکیم و  جورخ  یکی  امـش  تیب  لها  زا  هتـسویپ  هَّللا  لوسر  نب  ای  تفگ :
نایم رد  هک  تفگ  تشادرب و  كرابم  رـس  هک  نآ  زا  سپ  تخادـنا و  شیپ  رد  رـس  یتّدـم  مالّـسلا  هیلع  قداّصلا  دّـمحم  نب  رفعج  قطاـّنلا 
هیلع قداّصلا  دّمحم  نب  رفعج  رهاّظلا  نطابلا و  ماما  ترضح  زا  و  دنناگدننکبیذکت . تعامج  نیا  نایم  رد  دنتـسه و  نایوگ  غورد  ناشیا 
دوخ تیبلا  لهأ  زا  هک  تسین  نیعمجأ  مهیلع  هَّللا  تاولـص  نیموصعملا  ۀّـمئأ  اـم  زا  يدـحأ  چـیه  دومرف : رورـس  نآ  هک  تسیورم  مالّـسلا 

قّلعتم تّما  تماما  تیالو و  ّقح  هکنآ  رب  دـنرادن  تفرعم  دـننادیمن و  نسح  ینب  هَّللا  لوسر  نب  ای  تفگ : یـصخش  دـشاب . هتـشادن  نمـشد 
سینخ نب  یّلعم  نم و  تفگ  هک : تستیاور  بوقعی  یبأ  زا  و  تسناشیا . عنام  ناشیا  دسح  لّمحت  نکیل  یلب  دومرف : يدـهلا  ماما  تسیکب ؟

هد ربخ  يدوهی  ای  تفگ : دروآ و  نمب  يور  دـش  عقاو  تاقالم  نوچ  میتفر  مالّـسلا  هیلع  بلاـط  یبأ  نب  ّیلع  نب  نسح  نب  نسح  ندـید  هب 
یلوأ و رفن  ود  امـش  زا  ّتیدوهیب  وا  هک  هَّللا  و  تفگ : دوخ  زاـب  میآ  رد  مّلکتب  نم  هکنآ  زا  شیپ  تفگ : امـشب  دّـمحم  نب  رفعج  هچنآ  اـمب 

هیلع هَّللا  دبع  یبأ  ترـضح  زا  نم  هک : دیوگ  يوار  دانـسا  نیمهب  و  دـنک . رمخ  برـش  هک  تسا  سک  نآ  يدوهی  هک  اریز  تسا  رتراوازس 
لکأ رب  مالّـسلا  هیلع  ّیلع  نب  نسح  نب  نسح  رگا  هک : دومرف  نایب  نینچ  ناشن  زجعم  ناسلب  هک  مدینـش   390 ص : ج3 ، جاجتحالا ، مالّسلا 

زا و  دومن . نآ  رب  تافو  وا  هک  لاح  نآ  زا  دوب  رتهب  رامـش  زور  رد  ترخآ  تاجن  يارب  رایـسب  دـشیم  یّفوتم  رمخ  برـش  انز و  لعف  ءابر و 
تقیقح زا  ماّلعلا  کـلم  هیآ  نیا  زا  مالّـسلا  هیلع  هَّللا  دـبع  وبأ  ترـضح  زا  نم  دومرف : هک  تسا  لوقنم  يورم و  هنع  هَّللا  یـضر  ریـصب  یبأ 

لوسر نب  ای  متفگ : نم  یئوگیم ؟ هچ  ایآ  وت  تفگ : ترضح  نآ  اْنیَفَطْصا . َنیِذَّلا  َباتِْکلا  اَْنثَرْوَأ  َُّمث  هیآلا  مدومن  مالعتسا  نآ  رییغت  ینعم و 
قئالخلا ماما  ترضح  مالّسلا . امهیلع  ءارهز  همطاف  دالوأ  يارب  تسا  صوصخم  ءافطصا  لهأ  هک  میوگیم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا 

سفنب نامدرم  دیآ  نوریب  هدرک  هنهرب  ریشمش  هک  یسک  مالّسلا  هیلع  همطاف  دالوأ  زا  ایآ  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  قداّصلا  دّمحم  نب  رفعج 
همطاف دالوأ  زا  دـنچ  ره  دـنک  تلالد  دوخ  تعاطاب  ار  مدرم  دـنک و  جورخ  دوبن  هعاّطلا  ضرتفم  ماـما  هکنآ  ینعی  دـناوخ ، تلالـضب  دوخ 

هک دوخ  سفن  رب  ملاظ  هک  هک : دومرف  ترـضح  نآ  تسا ؟ هیآ  نیا  رد  لـخاد  هک  سپ  متفگ : نم  تسین . هیآ  نیا  رد  لـخاد  دـشاب  ءارهز 
تاریخب قباس  تسا و  لخاد  دوب  ماما  ّقحب  فراع  هک  تیبلا  لهأ  ام  دقتعم  دنکن و  تلالد  تیاده  داشراب و  دناوخن و  تلالضب  ار  نامدرم 

ترضح تفگ : وا  هک  دنک  تیاور  نامّسلا  دیلولا  هَّللا  دبع  زا  یفوکلا  ریمع  یبأ  نب  دّمحم  تاّیربلا  دّیس  ثیداحأ  تایآ و  ّصنب  تسا  ماما 
، جاجتحالا یلع  نینمؤملا  ریمأ  امـش  بحاص  نأشیلاع و  مزعلا  ولوا  ّقح  رد  نامدرم  تفگ : نمب  مالّـسلا  هیلع  دّمحم  نب  رفعج  هَّللا  دبع  یبأ 
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ار يدحأ  چیه  نامدرم  رشعم  ترضح  ای  متفگ  نم  هک : دیوگ  دیلولا  نب  هَّللا  دبع  دنیوگیم ؟ هچ  ناّنملا  کلملا  مالـس  هیلع   391 ص : ج3 ،
يارب زا  یلاعت  كرابت  هَّللا  ترـضح  هک : دومرف  دومن  عامتـسا  نیا  نم  زا  هّمالا  ماـما  نآ  نوچ  دـنرادیمن . مّدـقم  ناربمغیپ  زا  مزعلا  یلوا  رب 

هیلع یـسوم  حول  رد  ینعی : ًۀَظِعْوَم . ٍءْیَـش  ِّلُک  ْنِم  ِحاْولَْألا  ِیف  َُهل  اْنبَتَک  َو  هک : دینادرگ  لزنم  مالک  نیا  میلـسّتلا  ۀّیّحتلا و  هیلع  میلک  یـسوم 
َو هک : تفگ  مالّـسلا  هیلع  حیـسم  ترـضح  يارب  زا  تسا و  هظعوم  زیچ  ره  هک  تفگن  تسا و  هظعوم  ءایـشأ  زا  ءیـش  ره  يارب  زا  مالّـسلا 

هیلع یلع  نینمؤملا  ریمأ  امـش  بحاـص  باـب  رد  ددرگ و  نّیبـم  هیف  فلتخم  يایـشأ  همه  هک  تفگن  ِهِیف و  َنوُِفلَتَْخت  يِذَّلا  َضَْعب  ْمَُکل  َنَِّیبُأـِل 
ٍِسبای َو ال  ٍبْطَر  َو ال  هک : دیامرف  ّلج  ّزع و  ترضح  زین  و  ِباتِْکلا . ُْملِع  ُهَْدنِع  ْنَم  َو  ْمُکَْنَیب  َو  ِیْنَیب  ًادیِهَش  ِهَّللِاب  یفَک  ُْلق  هک : دومرف  مالّسلا 

یمـشاهلا لضف  نب  هَّللا  دـبع  زا  و  تسباّهولا . کـلم  ّیلو  نآ  دزن  رد  باـیترا  ههبـشیب و  باـتک  نیا  ملع  هَّللا  دـبع  يا  ٍنِیبُم  ٍباـتِک  ِیف  اَّلِإ 
تیالو و رمأ  ینعی  رمأ  نیا  بحاص  يارب  زا  دومرف : هک  مدینـش  مالّـسلا  هیلع  قداّصلا  رفعج  ترـضح  زا  نم  تفگ : هک  تسلوقنم  يورم و 

مزال تبیغ  نآ  هچ  يارب  مدرگ  وت  يادـف  متفگ : نم  نادان . لطبم  رگم  درادـن  نآ  رد  ّکش  هک  نآ  زا  تسا  ّدـب  هک ال  تبیغ  تّما  تفالخ 
نم تسین . نوذأـم  امـش  يارب  نوچیب  مکحب  نآ  فشک  هک  نوزخم  موـتکم  رمأ  يارب  هک : دوـمرف  تداعـس  لاـبقاب و  ترـضح  نآ  دـشاب ؟

: هک دومرف  مالّسلا  هیلع  قداّصلا  دّمحم  نب  رفعج  مامهلا  ماما  ترضح   392 ص : ج3 ، جاجتحالا ، تسیچ ؟ تبیغ  رد  تمکح  هجو  متفگ :
تمکح هجو  و  دوب . دهاوخ  نسحلا  نب  ۀّجحلا  ترضح  تبیغ  هجو  قاّفتاب  نامه  دوب  قاّلخ  دزیا  ترضح  قابس  ججح  تبیغ  هجو  هچ  ره 

مرج و ریغب  غلاب  ریغ  مالغ  لتق  هنیفس و  قرخ  تمکح  هجو  هچنانچ  مالّـسلا  هیلع - ترـضح  نآ  جورخ  روهظ و  زا  دعب  ّالا  ددرگن  فشکنم 
نب ای  مالّـسلا . ةولّـصلا و  هیلع  ترـضح  نآ  و  ع )  ) ترـضح نایم  قارتفا  تقو  ات  دوب  یفخم  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  رب  رادـج  تماـقا  ماـثآ و 

ام نوچ  و  یلاعت . كرابت و  دزیا  تبیغ  زا  تسا  یبیغ  هَّللا ، ّرس  زا  تسا  يّرس  ادخ و  رمأ  زا  تسا  يرمأ  تبیغ  رمأ  نیا  هک  یتسردب  لضفلا 
جاـجتحا . ] دـشاب ناـهنپ  فشکنم و  ریغ  اـم  رب  نآ  هجو  دـنچ  ره  دراد  مارـصنا  تلادـعب  تسا و  میکح  نوچیب  رداـق  ترـضح  هک  میتسناد 

داد ربخ  ارم  تفگ : هک  دـنک  تیاور  بلغت  نب  نابأ  زا  مکحلا  نب  ّیلع  جورخ ] رد  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـیز  رب  لوحالا  نامعن  نب  دـمحم 
نامعّنلا نب  دّـمحم  رفعج  یبأ  ریـس  وکین  ربخم  نمؤم  نآ  و  ع )  ) قداّصلا دّـمحم  نب  رفعج  هَّللا  دـبع  وبأ  ّلـج  ّزع و  ترـضح  ّیلو  زا  لوحأ 

رد مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نبا  یلع  نب  دـیز  هک  دومرف  دوب  قافآ  روهـشم  نامیا  عّیـشت و  رد  قاـّفتاب  ناـمز  نآ  رد  هک  قاّـطلا  نمؤمب  بّقلم 
زا يور  هار  رگا  یئوگیم  هچ  رفعج  ابأ  ای  تفگ : نمب  متفر  وا  دزنب  نوچ  داتـسرف  نم  بلط  هب  یـسک  تشاد  جورخ  هدارا  هک  ءافتخا  ماگنه 
وت ردارب  ردپ و  رگا  متفگ : باوج  رد  نم  هک : دیوگ  قاّطلا  نمؤم  یئامنیم ؟ تقفارم  رد  تقفاوم  يور و  نوریب  وا  اب  وت  دور  هارب  ام  هلسلس 

نایع بجاو و  نامگ  ههبـشیب و  نامّزلا  رخآ  لوسر  رمأ  ناّنم و  يادخ  مکحب  ناشیا  تعاطا  هک  اریز  یلب   393 ص : ج3 ، جاجتحالا ، دنشاب 
كادف تلعج  هن  متفگ : هن ؟ ای  ینکیم  جورخ  نم  اب  منک  داهج  موش  موق  نیا  اب  منک و  جورخ  مهاوخیم  نم  رفعج  ابأ  ای  تفگ : دـیز  تسا .

سفن متفگ : نم  تسنم ؟ سفن  زا  رتزیزع  وـت  سفن  يراد و  نم  سفن  زا  هداـیز  تبغر  شهاوـخ و  دوـخ  سفنب  وـت  رگم  ارچ  تفگ : دـیز 
نیمز رد  ار  تّزعلا  ّبر  ترـضح  اـیآ  اـّما  تسا . زیزع  سک  نآ  شیپ  رد  سک  ره  سفن  هک  نیقیب  نم  زا  هاوـخ  وـت و  زا  هاوـخ  تسا  یکی 

دـیامن و فّلخت  وـت  زا  هک  ره  سپ  دوـب  تماقتـساب  دوـجوم و  رگید  تّجح  رگا  هن ، اـی  تسه  رگید  یـسک  امـش  زا  ریغب  تّما  يارب  تّجح 
رـساخ و تمایق  رد  راکنایز و  کلاه و  دنک  جورخ  وت  اب  هکنآ  دـشاب و  راگتـسر  یجان و  ددرگ  كرابت  یلاعت و  دزیا  تّجحب  کسمتـسم 

نم زا  نخـس  نیا  نوچ  دوب  دهاوخ  يواسم  وت  اب  جورخ  وت و  زا  فّلخت  یـشابن  يراب  دزیا  ترـضح  تّجح  وت  هک  هاگ  ره  و  دوب ، راسمرش 
رـس رب  هک  یماگنه  رد  مدوب  راوگرزب  ردپ  اب  رّرکم  نم  رفعج  ابأ  ای  تفگ : دیدرگ . مورحم  هدش  سویأم  نم  یهارمه  تقافر و  زا  دـینش و 

قافشا و دینادرگیم و  درـس  نم  هطـساوب  ار  مرگ  همقل  دیناروخیم و  ارم  هدرک  ادج  برچ  ياههمقل  دوخ  كرابم  تسدب  متـسشنیم  ناوخ 
ار نآ  ماکحأ  عیارـش و  بادآ  قیاقح  دینادرگیم و  ربخم  علّطم و  نید  رمأ  زا  رّرکم  ارت  هچنانچ  اّما  دومرفیم ، راکـشآ  نّیب و  رایـسب  ینابرهم 

یقاّـطلا نمؤم  دومنن ؟ رادربخ  فقاو و   394 ص : ج3 ، جاجتحالا ، دوب  روخ  رد  راوازـس و  هچناـنچ  ربخم و  علّطم و  ارم  دـینامهفیم  امـشب 
دینادرگن ربخم  نید  رمأ  قیاقحب  ارت  مالّـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  ّیلع  نیدجاّسلا  دّیـس  نیدباعلا  ماما  هکنیا  متفگ  دـیز  باوج  رد  نم  دـیوگ :
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هطساوب راتخملا  ّیبن  ترضح  ءایصوأ  زا  راد  ربخ  ارت  ازج و  زور  رد  خزود  شتآ  زا  امش  یـصالخ  زا  دوب  ناشیا  قافـشا  ناسحا و  نیع  نآ 
دالوأ هصالخ  نآ  لوق  لوبق  رگا  داد  ربخ  هک  ارم  يدرگ و  راتفرگ  رامـش  زور  باقع  ران و  باذـعب  يرآ و  لتقب  ار  وا  اداـبم  هک  دومنن  نآ 

. مرادـن كالفألا  قلاخ  رازآ  دـیادش  وران  لوخد  زا  كاب  چـیه  میامنن  لوبق  رگا  میامن و  تاّیطخلا  بهاو  تابوقع  زا  تاـجن  ماـمت  لوسر 
ْصُـصْقَت ال  تفگ : فسوی  دوخ  رـسپب  یبن  بوقعی  متفگ : ءاـیبنأ . هکلب  تفگ : ءاـیبنأ ؟ اـی  دیلـضفا  امـش  كادـف  تلعج  متفگ : نآ  زا  دـعب 

ناشیا هکنآ  ات  دادـن  ناردارب  رب  ربخ  دوخ  لاوحأ  رمأ و  تقیقح  زا  فسوی  ینعی  بوقعی ، ارچ  ًادـْیَک  ََکل  اوُدـیِکَیَف  َِکتَوْخِإ  یلَع  َكایْؤُر 
رب رمق  سمـش و  رـشع و  يدـحا  بکوک  تیؤر  ياـیؤر  ناـمتک  ربکأ  دزیا  رمأـب  هکلب  ردـپ  مکحب  فسوی  نکیل  دـندرکیمن  فسویب  دـیک 
زا رمأ  فاشکنا  مدع  دومنن و  مولعم  ناوخا  زا  يدحأ  چیه  رب  وا  رب  موجن  هدجـس  ایؤر و  تقیقح  دینادرگ و  رتتـسم  یفخم و  ردارب  یمامت 

نوچ هک : دـیوگ  یقاّطلا  نمؤم  دوب . فیاـخ  وت  يارب  دومن  وتب  رمأ  نیا  ناـمتک  هک  تردـپ  دوب  ردارب  ره  زا  فوخ  میب و  زا  ضحم  فسوی 
ینعی بحاص  هک  اریز  دوب  عون  نامه  یتفگ  هچنانچ  هک  هَّللا  و  تفگ : مدرک  ضرع  ع )  ) نیـسحلا نب  ّیلع  نب  دیز  تمدخب  نخـس  نیا  نم 

ربخ هسانک  رب  نم   395 ص : ج3 ، جاجتحالا ، بلـصب  لتقب و  ارم  هّیربلا  دّیـس  هنیدم  رد  مالّـسلا  هیلع  قداّصلا  دّـمحم  نب  رفعج  مامهلا  ماما 
یلاس رد  نم  دیوگ : یقاّطلا  نمؤم  تسا . رـضاح  تسا  نایع  بوتکم و  نم  بلـص  لتق و  نآ  رد  هک  هفیحـص  ترـضح  نآ  شیپ  رد  داد و 

تلاقم مدش  فّرشم  تایّحتلا  مالّـسلا و  هیلع  دّمحم  نب  رفعج  هَّللا  دبع  یبأ  تاّیربلا  ماما  تاکربلا  ضیاف  تاقالم  فرـشب  مدرک و  ّجح  هک 
متـشاد و یلاعت  كرابت و  دزیا  ّیلو  نآ  يایـض  اضیب  يأر  ضورعم  مامّتلاب  مدوب  هدرک  تیاکح  ثیدح و  دیز  دزن  زور  نآ  نم  هچنآ  دـیز 
رس يالاب  زا  تسار و  پچ و  بناج  زا  تشپ و  سپ  ور و  شیپ  زا  ار  دیز  وت  تفگ : نمب  ترضح  نآ  متشاذگن . ورف  يزیچ  الصأ  نایب  رد 
رد هک  روما  قیاقح  كادـف  تلعج  متفگ : یتشاذـگن . وا  نتفر  نوریب  يارب  یکلـسم  چـیه  یتفرگ و  مکحم  تخـس و  تیاغب  مدـق  تحت  و 

396 ص : ج3 ، جاجتحالا ، دوب . نیمه  دش  روکذم  وا  روضح 

قافآ فانکأ و  رد  وا  مازلا  ترهش  یقاّطلا و  نمؤم  رفعج  یبأ  زا  هرذح  یبأ  مازلا  جاجتحا و  نایب  رد  رکذ 

یقربلا هَّللا  دبع  یبأ  نب  دـمحأ  قافآ  فانکأ و  رد  وا  مازلا  ترهـش  یقاّطلا و  نمؤم  رفعج  یبأ  زا  هرذـح  یبأ  مازلا  جاجتحا و  نایب  رد  رکذ 
هفوکب یفجن  میعن - یبأ  دزن  رد  هّیبصان  اب  همّکحم  هعیـش و  عامتجا  هک  دنک  تیاور  شمعأ  زا  وا  هَّللا و  دبع  نب  کیرـش  زا  وا  شردـپ و  زا 

لماـک ملاـع و  ار  دوخ  هک  هرذـح  یبأ  نبا  رثأ  نآ  رد  دوـب  رـضاح  سلجم  رد  یقاّـطلا  نمؤـم  ناـمعّنلا  نب  دّـمحم  رفعج  وـبأ  دـش و  عـقاو 
رکب یبأ  هک  منادرگ  ادـیپ  نّیب و  ادـیوه و  حـیال و  حوضو  روهظ و  يور  زا  رّرقم  امـش  رب  زورما  نم  هعیـش  تعاـمج  يا  تفگ : تسنادـیم 

. تسین نآ  زا  یکی  عفد  تردق  ار  تّما  زا  يدحأ  چیه  هک  تلصخ  راهچب  تسا  بآم  تلاسر  ترضح  باحصأ  عیمج  زا  یلع و  زا  لضفأ 

. تسا نوفدـم  ترـضح  نآ  هناـخ  رد  هکنآ  زا  تـسا  مّلـس  هـلآ و  هـیلع و  هَّللا  یّلـص  لوـسر  ترـضح  نـینثا  یناـث  هـکنآ و  یلّوا  تلـصخ 
رخآ زامنب  رشبلا  دّیس  نینثا  یناث  رکب  ابأ  هثلاث : تلـصخ  دوب ، راغ  رد  نیلـسرملا  دّیـس  نینثا  یناث  هیناث  تلـصخ   397 ص : ج3 ، جاجتحالا ،

رد ترـضح  نآ  نینثا  یناث  هعبار  تلـصخ  دراذـگن . تعامجب  زاـمن  نآ  زا  دـعب  لوسر  دراذـگ و  ناـمدرمب  هک  دوب  رجاـهم  و  باحـصأب ،
قاّطلا نمؤم  رفعج  وبأ  ترـضح . نآ  تّما  یمامت  زا  دومنن  قیفـش  لوسر  قیدصت  يدحأ  چیه  قیّدص  زا  شیپ  هک  اریز  دوب  تّوبن  قیدـصت 

مالّـسلا هیلع  یلع  ردیح  نینمؤملا  ریمأ  ترـضح  هک  منادرگ  رّرقم  ارت  یلاعت  هَّللا  قیفوتب  زورما  نم  هرذح  یبأ  نب  ای  تفگ : هیلع  هَّللا  ۀمحر 
زا تافـص  هکنآ  لاـح  يدرک و  نآ  ناـیب  فصو و  وت  هک  لاـصخ  ناـمهب  تسا  ربمغیپ  ترـضح  باحـصأ  عیمج  زا  رکب و  یبأ  زا  لـضفأ 

مالّسلا هیلع  یلع  تعاطا  هک  تسا  مزال  وت  رب  سپ  یناد  ماما  دشاب  تافص  نیاب  فصّتم  هک  ار  یـسک  وت  هاگ  ره  تسبولـسم و  وت  بحاص 
نییعت ّصن و  هطـساوب  نامّزلا  رخآ  لوسر  ترـضح  زا  اّما  نأش و  یلاـع  ّیلع  نأـش  ناـیب  فصو و  هطـساوب  نآرق  زا  اـّما  یئاـمن . تهج  هسب 

هیلع نینمؤملا  ریمأ  تفالخ  تیالو و  رب  لدـع  مکاح  لقع  هک  اریز  نآ  رابتعا  لقع و  تهج  زا  اّما  ناقلخ و  تماـما  تیـالو و  يارب  ناـشیا 
رفعج وبأ  نامز  نآ  رد  دندومن . شمعألا  نارهم  نب  نامیلس  رب  یعیبّسلا و  قحسا  یبأ  رب  یعخن و  میهاربا  رب  قاّفتا  تسا و  هّیّحتلا  مالّـسلا و 
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يادخ هک  هناخ  ترخآ  رفس  ماگنه  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  هک  هد  ربخ  ارم  هرذح  یبأ  نب  ای  تفگ : یقاّطلا  نمؤم 
نمیهم ّیبن  نآ  نذا  نودب  هناخ  نآ  لوخدب  ار  يدـحأ  چـیه  نوچیب  ترـضح  هن  تشاذـگ  نوچ  دومن  نامّزلا  رخآ  لوسر  نآب  هفاضا  ناّنم 
تهجب  398 ص : ج3 ، جاجتحالا ، ثاریم  ار  نآ  یلاـعت  كراـبت و  دزیا  ّیبن  اـّما  دومن  یهن  ّیبن  نذا  ریغب  نآ  لوخد  زا  هکلب  دومنن  نوذأـم 

یهاوخیم هک  مادک  ره  هجو  ود  نیا  زا  تشاد ؟ رّرقم  هقدـص  هب  ناناملـسم  هجو  رد  ار  هناخ  نآ  هکنآ  ای  تشاذـگ  دوخ  دـلو  لهأ و  ثاّرو 
رفعج وبأ  سپ  دـیدرگ . عطقنم  مزلم و  دوب  علّطم  نیتهج  زا  کی  ره  رایتخا  ریدـقت  رب  دـشیم  دراو  وا  رب  هچنآ  رب  هرذـح  یبأ  نبا  نوچ  وگب .

هک یتسردـب  تشاذـگ  تارهاـط  جاوزأ  دـلو و  هطـساوب  ثاریم  همحّرلا  ّیبـن - ترـضح  ار  هناـخ  نآ  هک  یئوگ  رگا  تفگ : یقاـط  نمؤـم 
، دوب دـهاوخ  نمث  عست  تسا  هعتم  جاوزأ  هضیرف  لصأ  هک  نمث  زا  هشیاع  يارب  زا  سپ  تفای  تاـفو  نز  هن  رـس  رب  تاـنئاک  دّیـس  ترـضح 

میـسقت تقو  رد  عارذ  رد  عارذ  ار  وا  هناخ  نآ  زا  تسنوفدـم  ّلحم  نآ  رد  تبحاـص  هک  هدـنام  ثاریمب  ترـضح  نآ  هک  هناـخ  نآ  زا  سپ 
نییعتب دشاب  ناملـسم  یندأ  مهـس  هچنآ  تروص  نیا  رد  هک  اریز  تسمظعا  ّمتأ و  هّیلب  سپ  دیناد  هقدـص  ار  هناخ  نآ  رگا  دـسریمن و  ماهس 

تافو زا  دعب  ترضح و  نآ  تایح  ماّیأ  رد  مالّسلا  هیلع  ّیبن  تیب  لوخد  سپ  تسا  ناسکی  ناملسم  نآ  اب  رمع  رکب و  ابأ  زا  کی  ره  هّصح 
هک یتسردـب  ار  وا  داجما  دالوأ  بلاـط و  یبأ  نب  ّیلع  اـّلا  دـشاب  تیـصعم  داـبعلا  قاـّلخ  ترـضح  مـالک  هیآ  زا  داـفم  یهن  مومع  رب  اـنب  وا 

یبأ نباب  يور  یقاّـطلا  نمؤم  نآ  زا  دـعب  دوب . هدرک  لـالح  لاـعتم  لوسر  رب  هچ  ره  دومن  لـالح  وا  دـالوأ  ّیلع و  رم  ّلـج  ّزع و  ترـضح 
دزیا ّیبن  ترـضح  هکنآ  رب  دـیعلّطم  ربخم و  همه  امـش  تفگ : هدروآ  دـندوب  هدرک  لادـج  رب  قاّفتا  قافو و  هک  قافن  لـهأ  ریاـس  هرذـح و 

مکحب هک  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  بآمتیالو  باب  ّالا  دوب  باقّرلا  کلام  دجـسم  يوسب  هعرـشم  هک  مدرم  عیمج  باوبأ  ّدسب  رمأ  باّهو 
کلملا مالس  هیلع  ّیلع   399 ص : ج3 ، جاجتحالا ، نینمؤملا - ریمأب  تبسن  ناسحا  نیا  هظحالم  زا  دعب  رکب  وبأ  دنام  حوتفم  هک  حّوبس  دزیا 

لاـح نآ  زا  رکب  وبأ  هک  يردـقب  خاروس  دوب  وا  هناـخ  رد  هک  ییاـج  رد  وا  يارب  هک  دومن  ساـمتلا  دوبعم  دزیا  لوسر  ترـضح  زا  دودوـلا 
ّمع دومنن و  لوبق  ار  وا  سامتلا  اعدتسا و  دومرف و  ابا  ترـضح  نآ  دراذگب و  دومن  دناوت  لاصخ  هدنخرف  لوسر  لامج  هدهاشم  هظحالم و 

دّیـس يا  وت  هکنآ  لاح  يوشیمن  نابرهم  نامدرم  رب  ارچ  دّمحم  ای  تفگ  دش و  بضغ  رد  نآ  زا  ساّبع  لضفلا  وبأ  ساّنلا  ّنجلا و  ّیبن  نآ 
ّمع زا  مالک  نیا  عامتسا  نوچ  دومحملا  ّیبن  دوب . یهاوخ  نیقیب  ههبشیب  نیّدلا  موی  عیفش  نیملاعلل و  ۀمحر  نیقولخم  ریاس  يارب  نیلسرملا 

دومرف و يّدؤم  همحّرلا  ّیبن  نآ  تعن  هّیربلا و  قلاـخ  ياـنث  دـمح و  رب  لمتـشم  تغـالب  تیاـهن  تحاـصف و  تیاـغ  رد  هبطخ  دومن  شیوخ 
ینعی ًاتُوُیب ، َرْصِِمب  امُکِمْوَِقل  اءَّوَبَت  ْنَأ  هک  دومن  رمأ  مالّسلا  امهیلع  نوره  یسومب و  یلاعت  كرابت و  يادخ  ترـضح  ایارب  رـشعم  يا  تفگ :

هک درک  رّرقم  جهن  نیدب  رمأ  مکح و  دنریگ و  ّرقم  لزنم و  رصم  رهش  رد  رسکی  دوخ  موق  يارب  هک  درک  رمأ  نوره  و  یـسومب ، ربکأ  دحاو 
مکح هب  نوچ  ناشیا و  ّتیّرذ  نوره و  یسوم و  ّالا  دننکن  نانزب  یکیدزن  ناکم  نآ  رد  دشاب و  بنج  هک  یتقو  رد  دننکن  هتوتیب  دجـسم  رد 

لثم ّیلو  ّیلع  ّتیّرذ  مالّسلا و  هیلع  یسومب  تبسن  نوره  هلزنمب  بهاو  دزیا  لوسر  ترـضحب  تبـسن  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  نوچیب  ترـضح 
ندروآ زورب  بش  نامّزلا و  رخآ  لوسر  دجـسم  رد  ناوسنب  تبراـقم  ار  ناـقلخ  زا  يدـحأ  چـیه  سپ  تسا  مالّـسلا  هیلع  ّیبن  نوره  ّتیّرذ 

دزیا ّیلو  نآ  ّتیّرذ  و  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریمأ  ترـضح  رگم  تسین  نایع  قیقحتب و  زیاـج  لـالح و  ناـمگ  بیر و  هبئاـشیب  نآ  رد  بنج 
قافن و لهأ  دـیناسر  مارـصنا  ماجناب و  جـهنم  نیاب  مالک  یقاّطلا  نمؤم   400 ص : ج3 ، جاجتحالا ، ّیلعلا . بّرلا  نم  تاولـص  مهیلع  یلاـعت 

رفعج وبأ  تسین . فازگ  فـالخ و  هنوگ  چـیه  رمأ  نآ  رد  دوب و  نینچ  یتـفگ  تسار  نمؤم  يا  هک  دـنتفگ  قاـّفتاب  یگمه  قاـفو  باـبرأ 
نآ تسا  مارم  دـصقم و  نآ  رد  قاّفتا  ار  ّماع  ّصاـخ و  هک  مدرک  رکذ  هچنآ  تفر و  وت  نید  عبر  هرذـح  یبأ  نبا  اـی  تفگ : یقاّـطلا  نمؤم 

ِْنیَْنثا َِیناث  رکب  وبأ  يدومرف  هک  وت  لوق  اّما  تسین و  تبقنم  نیا  لثم  ار  يدحأ  چیه  هک  تسا  مالّسلا  مهیلع  وا  دالوأ  نم و  بحاص  تبقنم 
يارب هنیکـس  لاسرا  لازنا و  لالجلا  وذ  ترـضح  هکنآ  زا  هد  ربخ  ارم  هرذـح  یبأ  نب  ای  راـتخملا  ّیبن  ترـضح  اـب  تسا  ِراـْغلا  ِیف  اـمُه  ْذِإ 

زا ناسحا  نیا  رایـسب  رایـسب  معن ، تفگ : هرذـح  یبأ  نبا  دومن ؟ چـیه  رازراک  برح و  عضوم  رد  راغ  ریغ  رد  ناـنمؤم  راّـفغ و  دزیا  لوسر 
نزحب صوصخم  هتفر  نوریب  رادتقا  هنیکس و  زا  راغ  رد  وت  بحاص  سپ  تفگ : یقاط  نمؤم  تفای  رادصا  روهظ  زّیحب  راتخم  دزیا  ترضح 
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نامّزلا رخآ  لوسر  يارب  ناج  هجهم و  لذـب  راتخم  لوسر  شارف  رد  رات  بش  نآ  رد  هک  راّرک  ردـیح  هبتر  ناـکم  دـیدرگ و  رازآ  لـالم  و 
تـسار نمؤم  ای  دـنتفگ : دـندوب  رـضاح  ناکم  نآ  رد  هک  نامدرم  تعاس  رد  دوب . راغ  رد  وت  بحاص  ناکم  زا  لـضفأ  رایـسب  رایـسب  دومن 

هّتبلا رکب  ابأ  هکنآ  رب  وت  لوق  اّما  و  تفر . وت  نید  فصن  تفگ  هدروآ  هرذـح  یبأ  نباب  يور  یقاّطلا  نمؤم  رفعج  وبأ  ناـمز  نآ  رد  یتفگ .
ج3، جاجتحالا ، ءانآ  رد  مزال  بجاو و  وت  بحاص  رب  راّرک  ردـیح  يارب  رافغتـسا  راّفغ  دزیا  هک  نادـب  دوب  همحّرلا  ّیبن  قیّدـص  نینثا  یناـث 

ْرِفْغا اَنَّبَر  َنُولوُقَی ، ْمِهِدَْعب  ْنِم  ُؤاج  َنیِذَّلا  َو  هک  تسا  روکذم  ّلج  ّزع و  ترضح  لوق  رد  هچنانچ  دینادرگ  راهّنلا  فارطأ  لیّللا و   401 ص :
هچنآ اّما  تسا و  نامدرم  لوق  نآ  یئامنیم  وا  تقبـس  ياعّدا  هچنآ  و  هیآلا ....  اِنبُوُلق  ِیف  ْلَعَْجت  َو ال  ِنامیِْإلِاب  انوُقَبَـس  َنیِذَّلا  اَِنناوْخِِإل  َو  اـَنل 
نایع حضاو و  ناعذالا  مزال  نآرق  رد  ترـضح  نآ  يارب  تداهـش  نآب و  یّمـسم  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریمأ  تسناّنم  دزیا  ترـضح  نآرق  رد 

یلوأ و نامّزلا  رخآ  ربمغیپ  باحصأ  ریاس  زا  نامیا  مالسا و  رب  نأشیلاع  ّیلع  تقبس  رب  تداهش  نآرق و  قیدصت  نامگ  ههبـشیب و  تسا و 
ع)  ) ردیح نینمؤملا  ریمأ  ترضح  تسا و  نارای  زا  قباس  مالسا  رد  رکب  وبأ  دنیوگ  هکنآ  زا  تسا  نامدرم  هیمـست  زا  رتهب  قدصأ و  ریخأ و 

نآ هاگ  ره  هلبق  تقّدص  رکب و  وبأ  نمآ  نأ  لبق  تنمآ  ربکألا  قیّدّصلا  انأ  هک : دومرف  ریس  وکین  باحصأ  رضحم  رد  ربنمب  هرصب  رد  يزور 
لبق ربمغیپ  هب  رواد و  ترضحب  نامیا  ربکأ و  قیّدص  نم  هک  دیوگ  ددرگ و  مایتلا  قدص  مالک  نیاب  مّلکتم  لابقا  تداعـسب و  دوخ  هَّللا  ّیلو 

دشاب ماما  هعاّطلا و  ضرتفم  هفیلخ  ّماع  ّصاخ و  قاّفتاب  ترضح  نآ  مدرک و  رشب  ره  زا  وا و  زا  رتشیپ  ترضح  نآ  هب  قیدصت  رکب و  ابأ  زا 
نمؤم رفعج  وبأ  نوچ  تسا . ّماوع  ّصاوخ و  دزن  رد  رفاک  هکلب  مامتان  ناملـسم  سک  نآ  دنک  وا  بیذـکت  هکلب  دـیامنن  وا  قیدـصت  هک  ره 

هـس هرذح  یبأ  نب  ای  تفگ : قاّطلا  نمؤم  دّمحم  رفعج  وبأ  یتفگ . تسار  هک : دنتفگ  راب  کی  نامدرم  دـیناسر  ماقم  نیاب  مالک  قاّطلا  نم 
يوعد نیا   402 ص : ج3 ، جاجتحالا ، نامّزلا  رخآ  لوسر  يرامیب  ماّیأ  رد  نامدرمب  رکب  یبأ  زامن  باب  رد  وت  لوق  اّما  و  تفر . وت  نید  عبر 
زامنب رکب  ابأ  تماقا  نیا  رگا  سپ  تلیـضف  زا  تسا  رتکیدزن  تمهتب  نیا  هکلب  تسین  ماـمت  يوعد  اّـما  وت ، بحاـص  يارب  زا  تسا  تلیـضف 

نوچ هک  ینادـیمن  وت  ایآ  درکیمن  لزع  هنیع  هب  زامن  نامه  تماقا  زا  ار  وا  لسّرلا  متاخ  هک  یتسیاب  دوب  همحّرلا  ّیبن  ترـضح  رمأب  تعامج 
عمـس هب  ربخ  نیا  هک  نامه  ددرگ  مانألا  دّیـس  تّما  ماما  هکنآ  ات  دـیدرگ  مدرم  عیمج  رب  مّدـقم  دومن و  نامدرم  يزامن  شیپ  هدارا  رکب  وبأ 

تشاذگ نوریب  يارـس  تلود  زا  ياپ  هدومن  تیب  لها  زا  یـضعب  اب  هیکت  دیجم  لوسر  نآ  روفلا  یف  دیـسر  ردقلا  لیلج  ربمغیپ  نآ  فرـشأ 
تداعـسب و دوخ  لاعتم  بهاو  ّیبن  نآ  دینادرگ و  لوزعم  يزامنـشیپ  تمدخ  تماقا  زا  ار  رکب  وبأ  دـیناسر و  دجـسمب  ار  دوخ  هک  عون  رهب 

دراذگاو تّما  تیالو  تفالخب و  ار  وا  فیکف  دراذگ  تعامجب  وا  تّما  اب  زامن  کی  رکب  وبأ  هک  تشاذـگن  دراذـگ و  نامدرمب  زامن  لابقا 
رب تماقا  رکب  ابأ  هک  یتقو  رد  دوبن  نآ  زا  یلاخ  لاح  هک  دومن  تماقا  نآ  رب  نیلسرملا  دّیس  ترـضح  هک  دوب  تعامج  زامن  نیرخآ  نیا  و 
نآ دـیدرگ و  عقاو  وا  زا  تلیح  رکم و  يور  زا  تعامج  زامن  نیا  هکنآ  لّوا - دوبن : نوریب  هجو  ود  نیا  زا  نوچ  دومنیم  تعامج  زاـمن  نآ 

دومن و رجز  عنم و  تّما  هعداـخم  بیرف و  تلیح و  رکم و  نآ  زا  ار  وا  ّتلع و  نآ  اـب  هدـمآ  نوریب  رکب  یبأ  هلیح  رب  عـالّطا  زا  دـعب  رورس 
اب زامن  وا  دـشیمن و  تّما  تماما  رب  رکب  یبأ  تکرح  رب  علّطم  مارکالا  ّیبن  ترـضح  رگا  ضرفلاب  دراذـگ و  تعامجب  زاـمن  تّما  اـب  دوخ 
نآ رد  تّما  هک  اریز  دوبن  همحّرلا  ّیبنب  تافو  زا  دـعب  تّما  رب  تّجح  ار  وا  تّما  رب  تعاـمج  زاـمن  کـی  نآ  رب  دروآیم و  ياـجب  ناـمدرم 

، جاجتحالا نآ  و  دشاب ، هدرک  هّیربلا  دّیس  ترضح  رمأب  تّما  يزامنشیپ  هکنآ  مّود - دنتـشادن . وا  تکرح  رب  عالّطا  هچ  دندوب  روذعم  تقو 
عنم ار  وا  ناّنم  رداق  مکحب  نآ  زا  دعب  و  دشاب ، هدرک  تیانع  ضیوفت و  رکب  وبا  هب  تقو  نآ  رد  تداعـسب  دوخ  همحّرلا  ّیبن   403 ص : ج3 ،

تمدـخ نآ  ماجنا  مارـصنا و  تهجب  رکب  یبأ  تصخر  زا  دـعب  هک  تئارب  هروس  غیلبت  هّصق  رد  هچنانچ  هدرک  نامدرم  يزامنـشیپ  تماـقا  زا 
مالـس اعد و  زا  دـعب  ماّلعلا  کـلم  ترـضح  ماـنألا  دّیـس  اـی  تفگ : هدـش  لزاـن  هّزعلا  ّبر  ترـضح  زا  هّیّحتلا  مالّـسلا و  هیلع  نیمأ  لـیئربج 
روفلا یف  دشاب  وت  زا  هک  سک  نآ  ای  سّدقم  لوسر  يا  وت  سدقأ  تاذ  ّالا  دیامنیمن  هّکم  نیکرـشمب  هروس  نیا  غیلبت  هیدأت و  هک  دیامرفیم 

لزع عنم و  ّلـج  ّزع و  ترـضح  مکحب  لـمع  نآ  زا  ار  وا  دومرف و  لاـسرا  وا  زا  تئارب  هروـس  ذـخأ  رکب و  یبأ  بلطب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع 
نآ ربکأ  دزیا  دوب  ّرمتسم  وا  رد  هک  يرمأ  هک  اریز  تسا  مومذم  رکب  وبأ  تلاح  ود  رهب  دوب و  نینچ  نذا  ریدقت  رب  انب  ةالص  هّصق  سپ  دومن 
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ترضح زا  دعب  تّما  تفالخ  ّتیحالص  رکب  ابأ  هکنآ  رب  تسا  نّیبم  حضاو و  لیلد  نیا  دینادرگ و  رهتشم  هتخاس  فشکنم  رـشب  دارفأ  رب  ار 
میعن یبأ  تسین . مرکألا  ّیبن  مالـسا  عیارـش  ماکحأ  ءایـشأ  زا  زیچ  چیه  رب  نیلـسرملا و  دّیـس  نید  رد  نومأم  وا  درادـن و  ص )  ) هانپ تلاسر 

زا مامّتلاب  تنید  هرذح  یبأ  نب  ای  تفگ : قاّطلا  نمؤم  دّمحم  رفعج  وبأ  رثأ  نآ  رد  رفعج . اب  ای  یتفگ  تسار  دـنتفگ  نامدرم  تفگ : یعخن 
اوسر و نینچ  يدومنیمن  وا  حدم  رگا  هچ  دش  تبحاص  تحدـم  هطـساوب  وت  تحیـضف  یئاوسر و  ینیدیب و  تفای و  فارـصنا  تصخر  وت 

تعاطا موزل  تعاط و  بوجو  باب  رد  هچنآ  وت  قاّطلا  نمؤم  ای  دـنتفگ : دـندوب  ناکم  نآ  رد  هک  نامدرم  نامز  نآ  رد  یتفاییمن  تحیـضف 
. معن تفگ : قاّطلا  نمؤم  رفعج  وبأ  راـیب . دوخ  يوعد  تّجح  يدومن  هّیربلا  دّیـس  ترـضح  زا  دـعب  تّما  هّفاـک  رب  يوعد  مالّـسلا  هیلع  یلع 

اُونَمآ َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  ّلج : ّزع و  ترضح  لوق  تسا  نایع  رهاظ و  مالّسلا  هیلع  یلع  فصو  رد  نآرق  رد  هچنآ  اّما   404 ص : ج3 ، جاجتحالا ،
نینمؤملا ریمأ  ام  دینادرگ و  ناشیا  تعاطا  ناقداص و  تعیب  هب  رومأم  ار  نامیا  لهأ  نوچیب  ترضح  نوچ  َنِیقِداَّصلا . َعَم  اُونوُک  َو  َهَّللا  اوُقَّتا 

َو ّلج : ّزع و  ترـضح  لوق  رد  زین  و  میتفای ، فصّتم  نآرق  رد  تسا  نامیا  لهأ  تافـص  نیرتهب  هک  هدیدنـسپ  تعنـص  نیاب  ار  مالّـسلا  هیلع 
زین تسا و  لالـض  لهأ  اب  لادج  برح و  رد  سأب  نیح  ءاّرـض و  رد  ربص  زا  دارم  ملعأ  هَّللا  ِسْأَْبلا و  َنیِح  َو  ِءاَّرَّضلا  َو  ِءاسْأَْبلا  ِیف  َنیِِرباَّصلا 

مالّـسلا هیلع  یلع  نینمؤملا  ریمأ  ترـضح  هک  تسعقاو  تّما  عامجا  َنوُقَّتُْملا  ُمُه  َِکئلوُأ  َو  اُوقَدَص  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  هک : تسا  عقاو  نآرق  رد 
نارگید هک  ناـنچ  دـندرکن  راـیتخا  رارق  رب  رارف  ناـفلاخم  لاـتق  هکرعم  فحز و  زا  زگره  ناـشیا  هک  اریز  نارگید  زا  تسا  رمأ  نیاـب  یلوأ 

ثیدح اّما  تفگ : قاّطلا  نمؤم  رفعج  وبأ  هاگنآ  یتفگ . تسار  قاّطلا  نمؤم  ای  دنتفگ : نامدرم  دـندش . نازیرگ  هدرک  رارف  گنج  زا  رّرکم 
رهتـشم روکذـم و  هک  تسنیا  ص )  ) ربمغیپ ّصن  ثیدـح  زا  رـشب  دارفأ  زا  درف  ره  رب  ردـیح  نینمؤملا  ریمأ  تعاـطا  بوجو  باـب  رد  ربخ  و 

هَّللا و باتک  هک  تسا  عقاو  رگید  هخـسن  رد  و  يدـعب . اوّلـضت  نل  امهب  متکّـسمت  نإ  ام  یترتع  هَّللا و  باتک  نیلقّثلا  مکیف  كرات  ّینإ  تسا 
اهبکر نم  حون  ۀنیفـس  لثمک  یتیب  لهأ  لثم  اّمنا  هک : دومرف  ترـضح  نآ  زین  و  ضوحلا . ّیلع  ادری  یّتح  اقّرفی  نل  امّهناف  یتیب  لـهأ  یترتع 

405 ص : ج3 ، جاجتحالا ، قحل . اهّما  نم  قرم و  اهنم  دـعب  نم  کـله و  هک : تسا  عقاو  رگید  هخـسن  رد  و  قرغ . اـهنع  فّلخت  نم  یجن و 
لوسر ریغب  کّسمتم  همحّرلا و  ّیبن  ترـضح  تداهـشب  تسا  يدتهم  يداه و  ص )  ) لوسر تیب  لها  هب  کّسمتم  ثیداحأ  نیا  رب  انب  سپ 
بوجو اّما  تفگ : قاّطلا  نمؤم  نآ  زا  دـعب  یتفگ . تسار  رفعج  ابأ  ای  دـنتفگ : نامدرم  تسا . کلاه  ّلضم  ّلاـض و  كراـبت  یلاـعت و  دزیا 
یگدـنب تدابع و  بلط  یگمه  نامدرم  هک  لقع  تّجح  رب  انب  ّلج  ّزع و  هَّللا  مالـس  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریمأ  لسّرلا  متاـخ  ّیـصو  تعاـطا 

کلملا تاولـص  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریمأ  لاصخ  هتـسجخ  تاذ  رد  لامک  تفـص  نیا  هک  میتفاـی  عاـمجاب  دـنیامن و  یناـّبر  ملاـع  تعاـطب 
ماکحأ رد  هیلا  جاـتحم  ناـمدرم  عیمج  باحـصأ و  هدوب و  تّزعلا  ّبر  لوسر  ترـضح  باحـصأ  ملعأ  ترـضح  نآ  هک  اریز  تسلاـعتملا ،

تشادن و باحصأ  هب  جایتحا  باب  چیه  رد  بآمتیالو  نآ  الصأ  هدوب و  ینغتسم  ناشیا  زا  ترضح  نآ  دندوب و  مانألا  دّیس  عیارش  مالـسا و 
مدع رب  ناهرب  دـهاش و  دنتـسین و  يواسم  لوقعلا  يوذ  بابرأ  دزن  لوصا  عورف و  رد  لوضفم  لضاف و  نیقیب  تشاد  واب  جایتحا  سک  همه 

يِّدِهَی ْنَّمَأ ال  َعَبَُّتی  ْنَأ  ُّقَحَأ  ِّقَْحلا  َیلِإ  يِدـْهَی  ْنَمَف  َأ  هک : دـیامرفیم  هچنانچ  تسا  ناعذالا  مزال  نآرق  رد  هعقاو  هیآ  نآ  نیا و  نایم  يواست 
دزیا هکئالم  عماجم  عماسم  هب  قابط  عبـس  قاط  رب  جاور  نیاب  مالک  قاّـطلا  نمؤم  رفعج  یبأ  نوچ  َنوُمُکْحَت  َْفیَک  ْمَُکل  اـمَف  يدـُْهی  ْنَأ  اَّلِإ 

دنتخادنا شیپ  رد  تلاجخ  رس  یهورگ  قیدصت و  یضعب  دینادرگ  رهاظ  قاقـش  باحـصأ  قافن و  بابرأ  زا  ار  نآ  قیاقح  دیناسر و  قاّلخ 
ناتساد نیا  داتفین و  قاّفتا  زور  نآ  یبوخب  لالض  بابرأ  هعیش و  باحـصأ  نایم  لادج  ثحب و  سلجم  نآ  زا  لبق  زگره  هک : دیوگ  يوار 
هعلاطم بآمتیالو  ترـضح  ناوریپ  بتک  زا  یـضعب  رد  باتک  نیا  مجرتم  406 و  ص : ج3 ، جاجتحالا ، داتفا . نامدرم  ناسلب  ناشن  قدـص 

رب ّیلع  تماما  تیـالو و  ببـس  لـیلد و  هک  دیـسرپ  بدا  ملع و  ياـملع  لوحف  زا  یکیب  برع  ناحیـصف  ناـفیرظ  زا  یکی  يزور  هک  دومن 
قیـشر تیاغب  تسیمالک  نیا  ّلکلا و  نع  هؤانغتـسا  هیلا و  ّلکلا  جایتحا  هک : دومرف  ّلج  ّزع و  هدیدنـسپ  نآ  تسیچ ؟ مجع  برع و  یماـمت 

ج3، جاجتحالا ، دنناد . ار  هیوبیـس  مالک  بحاص  نافرع  ملع و  بابرأ  زا  یعمج  دـیدرگ و  ّقحم  قیقدـت  رذـتعم  قیقحت و  دروم  زا  هک  قینا 
407 ص :
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داتفا قافّتا  قافتب  هّکد  هبیاطمب  هک  قافآ  رد  هفینح  وبأ  نایم  قاّطلا و  نمؤم  رفعج  یبأ  نایم  هک  تاماقم  نایب  رد  رکذ 

هراشا

هلمج نآ  زا  داـتفا  قاـّفتا  قاـفتب  هّکد  هبیاـطمب  هک  قاـفآ  رد  هفینح  وـبأ  ناـیم  قاّـطلا و  نمؤـم  رفعج  یبأ  ناـیم  هک  تاـماقم  ناـیب  رد  رکذ 
نمؤم تعجرب ؟ دیلئاق  ایآ  هعیش  هرمز  امـش  تفگ : قاّطلا  نمؤمب  تاقالم  و  تارواحم ، ماگنه  رد  اهزور  زا  يزور  هیفنح  وبأ  هک  تسیورم 

نوچ تسا و  مزال  بجاو و  يرولا  ّیبن  نآب  ءادتقا  ئبنی و  ام  ترـضح و  نآ  قیدـصت  ار  ناّنم  دزیا  لوسر  ترـضح  ناعباتم  ام  معن ، تفگ :
قابس يایبنأ  مما  نایم  رد  هچ  ره  هک : دومرف  یحُوی . ٌیْحَو  اَّلِإ  َوُه  ْنِإ  يوَْهلا  ِنَع  ُقِْطنَی  ام  َو  همیرک  هعیرذب  یلاعت  بجاو  قداص  لوسر  نآ 

تقیقح هچنانچ  دـش  دـهاوخ  عقاو  زین  نم  تّما  نایم  رد  تّما  قرف  تثعب  تعجر و  زا  هتـشگ  رداـص  حـناس و  قاـّلخ  دزیا  ّتیـشم  هداراـب و 
نیعمجأ مهیلع  هَّللا  تاولص  نیموصعملا  ۀّمئأ  اذهلف  تفای   408 ص : ج3 ، جاجتحالا ، ریرحت  تمس  اقباس  فهک  باحـصأ  زیزع و  تعجر 

الاثتما مهب و  ءادـتقا  هّیربلا  ۀّـمئأ  ناّبحم  و  همحّرلا ، ّیبن  تّما  دـندومن و  نیلـسرملا  دّیـس  ترـضح  لوقب  ناـشیا  ناوریپ  نیّبحم و  رارقاـب  رمأ 
نیّیبّنلا دّیس  نیئآ  عرش و  تانسحتسم  نید و  تامّتحتم  زا  ار  نآ  هکلب  هتخاس  دوخ  راثد  راعش و  ار  هّیضرم  هقیرط  هّینس و  هویـش  نآ  مهرمأل 

تّلم و نیا و  داقتعا  ار  امـش  نوچ  تفگ : هفینح  وبأ  دنامیقتـسم . رادـیاپ و  میوق  داـقتعا  نآ  رب  هتـسناد  نیعمجأ  مهیلع  هیلع و  هَّللا  تاولص 
زا نوچ  قاّطلا  نمؤم  مهد . رانید  رازه  نم  وتب  ات  دوب  ایندـب  امـش  ام و  تعجارم  یتقو  هک  نک  اطعا  مهرد  رازه  ارم  لاحلا  تسا  نینچ  نیئآ 
رد وت  هک  یهد  لیفک  هک  یطرشب  اّما  تسین  نید  رد  هقیاضم  هک  دومرف  یخارت  لهم و  ریغ  نم  دومن  عامتـسا  نخـس  نیا  یغابلا  ۀفینح  وبأ 

تهب مامت و  توکس  مالک  نیا  عامتـسا  زا  دعب  ار  هفینح  وبأ  یئامنن . تعجر  ریزنخ  تروصب  یئامن و  تعجارم  ناسنا  تروصب  تعجر  أشن 
: تفگ دوب  رضاح  قاور  نآ  رد  زین  قاّطلا  نمؤم  هک  ربخ  ملع و  باحـصأ  زا  یعمج  رـضحم  رد  هفینح  وبأ  رگید  يزور  داد . يور  مالک  ال 

ءاـفلخ زا  دوخ  ّقح  هبلاـطم  يرولا  ّیبن  تاـفو  زا  دـعب  ارچ  دوبیم  تمـسق  هرهب و  رمأ  نآ  رد  تّما و  تفـالخ  رد  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  رگا 
دننادرگ دوباـن  لوتقم و  ار  وا  ناـشیا  اداـبم  هک  دومنن  دوخ  فوخ  هطـساوب  دوخ  ّقح  هبلاـطم  دومرف : هفینح  وبأ  باوـج  رد  نمؤـم  دوـمنن ؟

دنداد ّماع  ّصاخ و  نایم  ترهش  ملظ  داسف و  باحـصأ  مدرم و  رثکأ  دیدرگ و  لوتقم  هبعـش  نب  ةریغم  مهـس  ریت  هب  هدابع  نب  دعـس  هچنانچ 
انلتق نحن  هک : دنتخادنا  هاوفأب  هتسب  رعش  هّنج  نابز  زا  دندینادرگ و  ناجیب   409 ص : ج3 ، جاجتحالا ، دیهش و  ار  هدابع  نب  دعس  نایّنج  هک 
زور زین  و  تسا . نینچ  ّیعد  بابرأ  لمع  نیا و  امـش  باحـصأ  لغـش  هداؤف  ءیطخی  مل  نیمهـسب و  هانیمر  هدابع و  نب  دعـس  جرزخلا  دـّیس 

رب تلالد  ار  ام  هک  یناملـسم  تسیک  هک  درکیم  ادـن  يدانم  هاـگان  هفوک  کلـس  زا  دنتـشذگیم  یئوک  رد  قاّـطلا  نمؤم  اـب  هفینح  وبأ  رگید 
لاح ناشیرپ  هدـشمگ  كدوک  نم  ّلاض  ّیبص  ناـبلاط  يا  تفگ : لاـقم  نآ  عامتـسا  دّرجمب  لاـحلا  یف  قاّـطلا  نمؤم  دـنک  هدـشمگ  ّیبص 

يورم و دوب . مانأ  رـضحم  نآ  رد  هفینح  وبأ  مالک  نآ  زا  وا  مارم  بلطم و  تسا و  رـضاح  نم  شیپ  رد  دـنهاوخ  ّلاـض  ریپ  رگا  اـّما  مدـیدن 
هحاّرلا راد  نکسم  يانکس  ترخآ و  رفـس  رایتخا  ماّیالا  راد  نیا  زا  مالّـسلا  هیلع  قداص  دّمحم  نب  رفعج  مامهلا  ماما  نوچ  هک  تسا  لوقنم 
ترخآ يوسب  تفاـی و  تاـفو  تماـما  نمؤم  اـی  تفگ : داـتفا  قاّـطلا  نمؤمب  تاـقالم  قاـّفتا  ار  هیفنح  وـبأ  يزور  دوـمن  تّزعلا  ّبر  تّنج 

ِمْوَی یلِإ  َنیِرَْظنُْملا  َنِم  وهف  تسا  سیـسخ  سیلبا  هک  وت  ماما  اّما  تفگ  قاقـش  لـهأ  سیئر  نآ  باوج  رد  روفلا  یف  قاّـطلا  نمؤم  تفاـتش .
ّتین ره  فانصأ  تشاداپ  ازج و  زور  هک  تمایق  زور  ات  تسا  ناگدادتلهم  نارظتنم و  زا  وا  تسا  سیلبا  هک  تماما  ینعی : ِمُوْلعَْملا . ِْتقَْولا 

. تسا تّما  همه  فیاوط  و 

[ هفینح یبا  رب  لاضف  نسح  نب  لاضف  جاجتحا  ]

هفینح وبأ  هب  يزور  هنع  هَّللا  یـضر  یفوـک  لاّـضف  نب  نسح  نب  لاّـضف  هک  تسا  تیاور  هفینح ] یبا  رب  لاـضف  نسح  نب  لاـضف  جاـجتحا  ]
بحاصم هک  یسکب  يور  لاّضف  ءانثأ  نآ  رد  دومنیم . دوخ  تیاور  ثیدح و  هقف و  ءالما  تعامج  نآ  رب  هک  دوب  عمجم  رد  وا  تشذگ و 
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ار وا  لـجخ و  مزلم و  ار  هفینح  وـبأ  اـت  موریمن  ناـکم  نـیا  زا  نـم  هـک  هَّللا  410 و  ص : ج3 ، جاـجتحالا ، نـالف  اـی  تفگ : هدروآ  دوب  وا 
تلاح هک  اریز  درگن  لاوقأ  نیا  نوماریپ  رادب و  لامعأ  نیا  زا  تسد  لاّضف  ای  تفگ : شبحاصم  منکیمن . لمع  لوق و  رد  اوسر  و  حضتفم ،
یئاین نوریب  وا  لاؤس  باوج و  هدهع  زا  ادابم  تسا  نّیب  حضاو و  نانگمه  رب  وت و  رب  وا  یگبلغ  تّجح و  نشور و  رهاظ و  ام  رب  هفینح  یبأ 
ردارب يا  تفگ : تفـشآ و  رب  نم  لوق  عامتـسا  زا  دعب  نمؤم  یئامن . اوسر  تحیـضف و  ار  مالّـسلا  مهیلع  يدهلا  ۀّـمئأ  نایعیـش  ریاس  ام و  و 

تفرعم و بابرأ  تّجح  هک  يدـید  زگره  شارخم  نانخـس  نیا  لاثمأ  نتفگ  زا  نامرح  سأی و  نخانب  ار  اـم  دوخ و  رطاـخ  شاـب و  نکاـس 
تعاس نیمه  هیلع  یلعی  ولعی و ال  ّقحلا  نوحشم  قدص  نومـضمب  نامگ  ههبـشیب و  دنادرگ  نایع  رهاظ و  ناحجر  یتدایز و  فرط  نامیا 

مالـس تفر و  ناشیا  کیدزن  هب  نآ  زا  دعب  دینادرگ ، مهاوخ  هدنب  دازآ و  ره  دزن  رد  هدنمرـش  لجخ و  ار  وا  ایاطع  بهاو  ترـضح  دادـماب 
لاّضفلا نسح  نب  لاّضف  ینعی  نمؤم  نآ  ماگنه  نآ  رد  دـندومن  ماـّلع  دزیا  نمؤم  نآـب  مهعمجأـب  مالـس  ّدر  ماـمّتلاب  موق  هفینح و  وبأ  درک .

لیم ّقح  فرط  زا  هک  منکیم  تحیـصن  ار  وا  دـنچ  ره  تسا  مالّـسلا  هیلع  یلع  ناـّبحم  نایعیـش و  زا  هک  تسیردارب  ارم  هفینح  اـب  اـی  تفگ :
نب ّیلع  ربمغیپ  ترـضح  زا  دعب  رـشب  ّنج و  یمامت  زا  رتهب  لضفأ و  هک : دـیوگیم  تسین و  ّرثؤم  وا  رد  الـصأ  دـنکن  ّقحان  فیح و  فرطب 

مالک نیا  لوبق  نم  زا  الـصأ  رمع  وا  زا  دـعب  تسا و  رتهب  رکب  وبأ  هک  میوگیم  نم  تسا و  رـشع  انثا  هّمئأ  یقاـب  مالّـسلا و  هیلع  بلاـط  یبأ 
چیهب وا  مازلا  تّجح و  تردـق  ارم  دـسرن و  مامتا  تّحـص و  ّزیحب  تّجح  هنّیب و  ریغب  يوعد  ماّیا  نامز و  چـیه  رد  هک  دـیوگیم  دـیامنیمن و 
مالعا ارم  داب  مالسا  لهأ  ریاس  رب  وت و  رب  ماّلع  يادخ   411 ص : ج3 ، جاـجتحالا ، تمحر  هب  تسین  مارم  بلطم و  نآ  رد  هوجولا  نم  هجو 
مارتحا تّزع و  مارکا و  رخف و  تفگ : دروآ و  رب  رس  نوچ  تخادنا و  شیپ  رد  رـس  نخـس  نیا  عامتـسا  زا  دعب  هفینح  وبأ  یئامرف . داشرا  و 

هیلع هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ترضح  راوج  برق  رد  ناشیا  ود  ره  هک  تسیفاک  نیمه  مانألا  دّیس  باحصأ  زا  رمع  رکب و  ابأ  ینعی  رفن  ود  نیا 
لاّضف تسا . راـک  رد  ناـسنا  تمارک  تّزع و  تبتر و  فرـش و  دـیزم  هطـساوب  نیا  زا  رتحـضاو  تّجح  هچ  دـنراد  هاـگباوخ  مّلـس  هلآ و  و 

نآ دوب و  هناگی  لوسر  نآ  زا  هناخ  نآ  رگا  ردارب  يا  تفگ : نم  باوج  رد  هک  هَّللا  و  متفگ : مرداربب  ار  همّدـقم  نیا  نم  هفینح  اب  ای  تفگ :
تبـسن ناشیا  زا  دوب  روج  ملظ و  نیا  دوبن  ناگناگیب  نآ  ّقح  هک  عضوم  نآ  رد  ناشیا  نفد  زا  دعب  سپ  دوبن  ّقح  هناخ  نآ  رد  ار  هناگیب  ود 

تافو زا  دعب  دیـشخب و  دـیجم  لوسر  ترـضحب  هک  دوب  ناشیا  زا  عضوم  نآ  رگا  ّناجلا و  سنالا و  یلا  ثوعبملا  دومحملا  ّیبن  ترـضحب 
دوخ یئوکین  هبهب و  عوجر  هکنیا  دندرک و  دب  رایـسب  رایـسب  هنیآ  ره  دـندرک  شومارف  ار  دـهع  دـندومن و  عوجر  همه  نآ  زا  تاّیربلا  دـّیس 

نامّزلا و رخآ  لوسر  زا  هن  ناکم  نآ  هک  تفگ  دروآرب و  رـس  یتعاس  زا  دعب  تخادنا و  شیپ  رد  رـس  هفینح  وبأ  دندرکن . بوخ  دندومن و 
ناـشنارتخد ّقحب  رظن  رمع  رکب و  یبأ  زا  کـی  ره  تفرگ و  ناـثراوب  قّلعت  هناـخ  نآ  ناـّنم  دزیا  ّیبن  تاـفو  زا  دـعب  هکلب  دوب  ناـشیا  زا  هن 

مردارب رب  ار  نخـس  نیا  نم  تفگ : لاّضف  دنتـشگ . ناکم  نآ  نفد  ّقحتـسم  ود  ره  ناشیا  نارتخد  ّقحب  رظن  اذـهل  دـندرک  هصفح  هشیاـع و 
ص: ج3 ، جاجتحالا ، ثاریم  رد  رظن  نوچ  تفای  تافو  نز  هن  رـس  زا  یناندعلا  ّیبن  ترـضح  ینادـیم  وت  هک  تفگ  نم  باوج  رد  وا  متفگ 

هصفح هشیاع و  زا  کی  ره  سپ  دناّقحتـسم ،؟ ثاریم  هک  تسین  ناوسن  یمامت  یگمه و  میئامنب  ناّنم  بهاو  ترـضح  لوسر  ناوسن   412
نآ رد  درم  ود  نآ  هنوگچ  سپ  تسا  نآ  زا  رتمک  ای  ربش  رد  ربش  ناکم  نآ  میـسقت  ماگنه  رد  نآ  دـنراد و  ثاریم  کی  تشه  زا  کـی  هن 

هشیاـع و هک  تسا  هنوگچ  هکنآ  رگید  تسا و  موسقم  ریغ  عاـشم و  ناـکم  نآ  اذـه  عم  دنـشاب  نوفدـم  نارتـخد  مهـس  هّصح و  رد  ناـکم 
زا دعب  هفینح  وبأ  تسا . عونمم  ترضح  نآ - ثاریم  زا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  تنب  همطاف  دنرب و  ثاریم  لوسر  زا  هصفح 
زا هکلب  ثیبخ  یضفار  نیا  هک  دینک  رود  نم  شیپ  زا  ار  صخش  نیا  نارای  يا  تفگ : لاّضفلا  نب  نسح  نب  لاّضف  زا  نانخـس  نیا  عامتـسا 

. تسا ناشیا  نایعأ 

[ تماما رد  فالعلا  لیذهلا  یبا  رب  یعیش  درم  جاجتحا  ]

ماّیا تاقوأ  زا  یتقو  رد  نم  تفگ : هک  فاّلعلا  لیذـهلا  یبأ  زا  دـننک  تیاـکح  تماـما ] رد  فـالعلا  لیذـهلا  یبا  رب  یعیـش  درم  جاـجتحا  ]

( یناردنزام همجرت   ) زا 619جاجتحالا هحفص 486 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


وا تاقالم  قوش  ارم  تسا  ماجنارـس  هزیکاپ  یـصخش  هکلب  مالک ، وکین  نونجم  نکز  رید  رد  هک  دـنتفگ  نمب  متـشگ  هّقر  لـخاد  ترفاـسم 
تلزع تـحار  شلاـب  يور  رب  هـک  دـمآرد  نـم  رظنب  رظنم  وـکین  ریپ  درم  مدیــسر  وا  تمدـخب  نوـچ  مدرک و  وا  تمزـالم  دـصق  تفاـیرد 

زا درم  يا  تفگ  داد و  مارتحا  تّزع و  يور  زا  ممالـس  باوج  مدرک  مالـس  متفر و  کیدزن  دـنکیم  هناش  ار  شیر  رـس و  هدومن  تحارتسا 
زا متفگ : قارع ؟ مادک  زا  تفگ : هاگنآ  بدأ . فرط و  لهأ  معن  تفگ : خیـش  برع . قارع  لهأ  زا  متفگ  هک : دیوگ  لیذـهلا  وبأ  یئاجک ؟

لیذـهلا وبأ  متفگ : یتسیک ؟ موق  نآ  زا  دومرف : نآ  زا  سپ  براجت . ملع و  لـهأ  یلب  تفگ : خیـش   413 ص : ج3 ، جاجتحالا ، هرصب . لهأ 
دعب داد و  ياج  دوخ  يولهپ  رب  تفرگ  نم  تسد  تسجرب و  ياج  زا  روفلا  یف  یلب ، متفگ : یناکم ؟ نآ  نامّلکتم  زا  تفگ : خیـش  فاّلعلا .

مادـک متفگ : تماما ؟ باب  رد  دـیئوگیم  هچ  هرـصب  لهأ  امـش  لیذـهلا  وبأ  يا  تفگ : تشذـگ  ناشیا  نم و  ناـیم  ناوارف  نانخـس  هکنآ  زا 
لیذهلا وبأ  دـینادیم ؟ مدرم  تماما  يارب  ص )  ) لوسر دّـمحم  ملاع  دّیـس  زا  دـعب  مّدـقم  ارک  تفگ : خیـش  يدومن ؟ تدارا  دـصق و  تماما 

خیش دینادرگ ؟ مّدقم  نّیعم و  تّما  تماما  يارب  مرتحم  تاذ  تایح  ماّیأ  رد  دوخ  مارکالا  ّیبن  ترـضح  هک  ار  یـسک  نآ  متفگ  هک : دیوگ 
دیوگ يوار  دیتشاد ؟ مّدقم  رجاهم  راصنأ و  ریاس  رب  ار  رکب  وبأ  امـش  ارچ  لیذـهلا  ابأ  ای  تفگ : خیـش  رکب . وبأ  متفگ : نآ ؟ تسیک  تفگ :

دوخ لضفأ  دیئامن و  دوخ  نیرتهب  میدقت  ینعی : مکلضف . اّولو  مکریخ و  اومّدق  دومرف : نوچیب  لوسر  نوچ  خیـش  ای  تفگ : لیذهلا  وبأ  هک :
بآمتلاسر باحـصأ  زا  يدحأ  ره  بقع  رد  دنتـشگ و  ناشیا  تفالخ  تیالوب و  یـضار  نامدرم  عیمج  اذـه  یلع  ءانب  دـیرادرب  تیالوب  ار 

لوسر ترضح  یتفگ  هکنیا  هک  اریز  يداتفا  لهج  يور  زا  ناکم  نیمه  رد  لیذهلا  ابأ  ای  تفگ : خیش   414 ص : ج3 ، جاجتحالا ، دنتشگن .
نوچ هک  دننک  تیاور  هک  متفای  ار  تباحصا  رثکأ  ارت و  نم  هک  یتسردب  مکلضفأ  اّولو  مکریخ و  اومّدق  دومرف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 
رگا سپ  مکیف  ّیلع  مکریخب و  تسل  مکتّیلو و  هک : دومرف  رجاهم  راصنأ و  زا  ریثک  عمج  رضحم  رد  دومن  رشبلا  دّیس  ربنمب  دعاصت  رکب  وبأ 
باب نآ  رد  دومن و  دوخ  سفن  بیذـکت  رکب  وبأ  رگا  دـیدومرف و  یلاعت  كرابت و  دزیا  لوسر  رمأ  تفلاخم  امـش  دـیتسب ، وا  رب  غورد  امش 

یـضار ناـمدرم  هک  یتفگ  هچنآ  اـّما  و  تسین . دومحم  زیاـج و  دوجولا  بجاو  ترـضح  لوسر  ربنم  رب  بوذـک  دوعـص  نیقیب  دوب  بذاـک 
تسا راک  رد  تّما  تفالخ  ریطخ  رمأ  مارصنا  يارب  ریمأ  امش  زا  ریمأ و  ام  زا  هک  دنتفگیم  راصنأ  هکنآ  لاح  دندش  ناشیا  تفالخ  تماماب و 

، دـندرک رهاظ  تماما  تیالو و  باب  رد  فالخ  مه  ناشیا  نارجاـهم  اـّما  و  ددرگ ، ریاد  هتـشگ  ریذـپلد  تلادـع  جـهن  رب  تفـالخ  هکنآ  اـت 
ار يرگید  نم  ترـضح  نآ  زج  هک  اریز  منکن  تعیب  يدـحأ  چـیهب  ع )  ) بلاـط یبأ  نب  ّیلع  ریغب  نم  هک  تفگیم : ماوعلا  نب  ریبز  هچناـنچ 

نایفس وبأ  دنتـسکش و  ار  وا  ریـشمش  ات  درک  رمأ  تفر و  يرقهق  بقع و  رد  ماّوعلا  نب  ریبز  زا  نخـس  نیا  عامتـسا  زا  دعب  رمع  منادیمن  ماما 
هنیدم رهش  یهد  تصخر  ارم  یهاوخب و  رگا  نسحلا  ابأ  ای  تفگ : دمآ و  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریمأ  ترضح  تمدخب  زین  برحلا  نب 
ناملـس مرآ و  رود  تفـالخ  تخت  زا  ار  وا  مراذـگن و  رـشبلا  دّیـس  ربنم  دـعاصت  رب  ار  رکب  وبأ  منادرگ و  درم  بسا و  زا  ّولمم  ار  هنکـس  اـب 

موق يا  ینعی  دـیدرک ، هچ  دـینادن  دـیدرکن و  دـیدرک و  ناراـی  يا  تفگ : دـید  ناـنچ  لاـح  نوـخ  رپ  زور  نآ  رد  هنع  هَّللا  یـضر  یـسراف 
ریـصقت چـیه  هک  تسنآ  امـش  نامگ  دـیدرک و  داجمأ  لوسر  تیب  لهأ  اب  دانع  فـالخ و  زا  دـیتساوخ  هچ  ره   415 ص : ج3 ، جاجتحالا ،

کی ره  لمع  تشاداپ  تافاکم و  ماگنه  ات  ینعی  دیدرک ، هچ  دینادیمن  امش  ایآ  روکشملا  ّیبن  يایصوأ  دالوأ و  اب  روج  ملظ و  رد  دیدرکن 
تّجح رکب  وبأ  تفالخ  ماّیأ  رد  کی  ره  رجاهم  زا  رگید  یعمج  رذ و  یبأ  دادقم و  زین  دیلفاغ و  لهاج و  دوخ  متس  ملظ و  تقیقح  زا  امش 

رکب یبأ  تفالخ  ماّیأ  رد  رثکأ  دـندرک و  رهاظ  مامت  رـشبلا  دّیـس  ترـضح  لوق  زا  مالّـسلا  هیلع  ردـیح  نینمؤملا  ریمأ  تیالو  باب  رد  وا  رب 
ربنمب دعاصت  زا  دعب  رکب  وبأ  هکنآ  زا  هد  ربخ  ارم  لیذـهلا  ابأ  ای  دـندومنن . تعیب  واب  دـندوب  راعتـسم  تایح  رد  ات  دـندوب و  وا  تیالو  رکنم 

امش روثنم  موظنم و  مالک  رد  هن  لیذهلا  ابأ  ای  ینورذحاف  ابـضغم  ینومتیأر  اذاف  ینیرتعی  اناطیـش  یل  ّنإ  هک : دومرفیم  رـشبلا  ریخ  ترـضح 
نم تفگ  دومن و  دوخ  رکف  لقع و  ینوبز  نونج و  رب  ربخم  علّطم و  ار  امـش  ربنم  رد  رکب  وبأ  هک  تسروشنم  روهـشم و  روبزم و  روکذم و 

َمْوَی ال عفاش  لوسر  ّیـصو  نوچیب و  ترـضح  ّیلو  ار  نونجم  هک  تساور  تصخر و  ار  امـش  ایآ  منوریب  نونف  وذ  لـقع  هطرو  زا  نونجم و 
یف ةریعش  نوکأ  نأ  تددو  ّینا  هک : تفگیم  ربنم  رد  هک  رمع  لوق  زا  هد  ربخ  فاّلعلا  لیذهلا  وبأ  يا  ارم  زین  و  دیئامن . َنُوَنب  َو ال  ٌلام  ُعَْفنَی 
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تفالخ هکنآ  زا  دعب  متـشادیم و  نّمکم  نآ  رد  نطوب  مدوبیم و  رکب  وبأ  هنیـس  رد  یئوم  کی  هک  متـشاد  وزرآ  نم  ینعی : رکب . یبأ  ردـص 
مالک ود  نیا  ینعم  نایب  سپ  هولتقاف . اهلثم  یلا  مکاعد  نمف  اهّرـش  هَّللا  یقو  ۀـتلف  تناک  رکب  یبأل  یتعیب  ّنا  هک  تفگیم  ربنم  رد  دیـسر  واب 
ّلحم رد  مشاب و  وا  هنیـس  رد  يوم  کـی  هک  مراد  تسود  هک : دـیوگیم  عضوم  کـی  رد  رمع  هک  یئاـمن  مارـصنا  ماجنارـس و  وکین  هجو  رب 

باکترا زا  دـعب  دـیامنیم و  رکب  یبأ  تعیب  بانتجاب  يدـحأ  ره  رمأ  هکلب  دوخ  تّیهارک  راهظا  رگید  عضوم  416 و  ص : ج3 ، جاجتحالا ،
ترفاسم ماگنه  رد  ناّنم  دزیا  لوسر  ترـضح  هک  تسا  نانچ  نادان  نآ  معز  هک  یـسک  نآ  لاوحأ  زا  هد  ربخ  ارم  رگید  دـیوگ . لـتقب  رمأ 

نوچ زین  درک و  نّیعم  ار  رمع  دوخ  هطـساوب  ّیـصو  ناقلخ و  يارب  هفیلخ  رکب  وبأ  دومنن و  ناـیع  نییعت و  ناـقلخ  يارب  هفیلخ  ناـنچ  يوسب 
ربخ ارم  و  دومنیم . تدهاشم  ضقانت  تّما  نایم  هک  اریز  دومرف  رّرقم  يروشب  ار  تفالخ  رمأ  دومنن و  نییعت  هفیلخ  ترفاسم  ماگنه  رد  رمع 

یگمه هک  دوب  نانچ  شمعز  دینادرگ و  رّرقم  رفن  شـش  نایم  يروش  هب  ار  تّما  تفالخ  هک  یماگنه  رد  باّطخ  رمع  زا  لیذـهلا  ابأ  ای  هد 
رفن راهچ  اب  تفلاخم  روش  ماگنه  رد  رفن  شش  نیا  زا  رفن  ود  رگا  تفگ : اذه  عم  دناّتنج  حالف و  بابرأ  حالص و  باحـصأ  تعامج  نآ 

هک رفن  هس  اب  تفلاخم  تعامج  نآ  زا  رفن  هس  رگا  دننادرگ و  لوتقم  ار  رفن  ود  نآ  دنور  نوریب  ناشیا  لوق  دیدباوص  حالص و  زا  دنیامن و 
رد هکنآ  زا  هد  ربخ  ارم  لیذـهلا  ابأ  ای  زین  دومنیم و  ّتنج  لهأ  لـتقب  رمأ  هک  دوب  رمع  تناـید  نیا  دـننادرگ  لوتقم  دـشابن  وا  اـب  فوع  نبا 

نیا نینمؤملا  ریمأ  ای  تفگ  دـید و  عزج  بارطـضا و  لامک  رد  ار  وا  تفر  ناشیا  تداـیعب  ساـّبع  نب  هَّللا  دـبع  دیـسر  مخز  رمعب  هک  یتقو 
تّما تفالخ  رما  نیا  تهجب  مع  زج  اّما  مسرتیمن  گرم  زا  تسین و  مسفن  هطساوب  نم  عزج  ساّبع  نبا  ای  تفگ : رمع  تسیچ ؟ قلق  عزج و 

: تفگ رمع  تسا . رضاح  هحلط  تفالخ  هطـساوب  متفگ  نم  هک : دیوگ  ساّبع  نبا  دوب . دناوت  هک  ریطخ  رمأ  نیا  ّیلوتم  نم  زا  دعب  هک  تسا 
چیه هکلب  ار  وا  اذهل  تخانشیم  ار  وا  مّلس   417 ص : ج3 ، جاجتحالا ، هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  ترضح  تسا و  تّدح  اب  درم  وا  هک 

. تسا رـضاح  ماهم  نیا  مارـصنا  تفالخ و  يارب  زین  ماّوعلا  نب  ریبز  متفگ : نم  دینادرگیمن . ناناملـسم  روما  ّیلوتم  ار  کّتهتم  دـنت و  يدرم 
مهاوخن لیخب  تسدـب  ار  ناناملـسم  تلالد  نم  دـنکیم  رازآ  ندرگب  هخرچ  هطـساوب  ار  دوخ  نز  هراومه  تسا و  لیخب  درم  وا  تفگ : رمع 

نامک بسا و  بحاص  درم  وا  تفگ : رمع  تسا . رـضاح  زین  صاـّقو  یبأ  نب  دعـس  تفـالخ  يارب  متفگ : هک  دـیوگ  ساـّبع  نبا  تشاذـگ .
وا تفگ : رمع  تسا . رـضاح  زین  فوع  نب  نمحّرلا  دـبع  متفگ : تفگ : تسین . تفالخ  سالحأ  لـهأ  زا  تسا و  یهاپـس  درم  ینعی  تسا ،

تفالخ رمأ  قیال  زین  رمع  نب  هَّللا  دـبع  متفگ : دـناوت . قیلی  یغبنی و  امک  تّما  تفالخ  فیکف  دـنادیمن  وکین  ار  دوخ  لاـیع  تنوئم  تیاـفک 
ّیلوتم هک  تسنآ  نم  هدارا  هَّللا  اما و  ساّبع  نبا  ای  تفگ  تسـشن و  تسار  تساخرب و  رتسب  ياج  زا  رمع  روفلا  یف  رثأ  نآ  رد  تسا . تّما 
ساّبع نبا  درامـشن . نسحتـسم - لمع  نآ  دنادن و  وکین  هوجولا  نم  هجو  چـیهب  ار  دوخ  هجوز  قالط  وا  هک  منادرگ  ار  یـسک  تفالخ  رمأ 

و تفگ : رمع  تسا . رـضاح  زین  ناّفع  نب  نامثع  رمأ  نیا  يارب  متفگ  مدیدن  یـضار  روکذم  یعمج  تفالخ  باب  رد  ار  رمع  نوچ  دـیوگ :
باقر رب  ار  طـیعم  یبأ  ینب  ّطلـست  زا   418 ص : ج3 ، جاـجتحالا ، دـعب  وا  هک  اریز  منادرگیمن  تّما  تفـالخ  رمأ  ّیلوـتم  ار  وا  نم  هـک  هَّللا 

هک دـناسر  یئاجب  راک  وا  منادرگ  تّما  تفالخ  رمأ  ّیلوتم  ار  وا  نم  رگا  تسنانچ  منامگ  دـنادرگ و  ّطلـسم  ناـمگ  ههبـشیب و  ناناملـسم 
فراع ملاع و  نم  نوچ  هک : دیوگ  ساّبع  نبا  دومن . نایب  هبترم  هس  نامثع  تفالخ  باب  رد  ار  نخـس  نیا  دوش و  هتـشک  ناناملـسم  تسدب 

رد ار  روفغ  ّبر  ّیلو  نآ  یمارگ  مسا  یماـن و  ماـن  اذـهل  مدوـب  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملا  ریمأ  ترـضحب  تبـسن  رمع  نیک  تدـناعمب و 
رمع نوچ  هک : دیوگ  ساّبع  نبا  نک . رکذ  ار  تبحاص  ساّبع  نبا  ای  تفگ : رمع  مدرکن . روکذـم  راهظا و  تفالخ  رمأ  هطـساوب  وا  روضح 

وف ساّبع  نبا  ای  تفگ : رمع  نادرگ . تفالخ  رمأ  ّیلوتم  ار  ع )  ) یلع سپ  متفگ  زین  نم  دومن  ع )  ) ردـیح نینمؤملا  ریمأ  ترـضح  ماـن  رکذ 
. مدومن قّحتـسم  نآ و  باب  رد  وا  زا  ّقح  ذخأ  هکنآ  تهجب  ّالا  تسین  نم  نزح  عزج و  هک  تسا  مسق  دنگوس و  ارم  ملاع  يادخب  سپ  هَّللا 
حـضاو و ناهرب  امظع و  تّجح  رب  لـمح  ار  قیـالخ  هنیآ  ره  منادرگ  رمأ  نیا  ّیلوتم  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریمأ  نم  رگا  هک  هَّللا  و 

نبا رـضحم  رد  نخـس  نیا  فاّلعلا  لیذـهلا  ابأ  ای  رمع  ددرگ . لخاد  ّتنجب  ههبـشیب  دـنک  یلع  تعباتم  تعاطا و  هک  ره  منادرگ و  ادـیوه 
زا رفن  شـش  يروشب  ار  تفالخ  رمأ  نآ  زا  دـعب  اذـه  عم  تفگیم  ردـیح  نینمؤملا  ریمأ  تّیولوا  تیّقحأ و  باب  رد  رگید  یعمج - ساّبع و 
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. داب ّرقتـسم  ّرقم  ناـکم و  لـیو  هاـچ  رکنم  لـعف  نیا  لـمع  هطـساوب  رمع  يارب  ربکأ  دزیا  ترـضح  زا  ّهبر  نم  هل  لـیو  دـینادرگ . رّرقم  تّما 
شوه و زا  دیدرگ و  طلتخم  وا  لقع  هک  دومنیم  هلداجم  مّلکت و  نم  اب  دوب و  مالک  نیا  رد  دـیوگ : لیذـهلا  وبا   419 ص : ج3 ، جاجتحالا ،
وا تیاکح  هّصق و  مدیسر  یساّبع  نومأم  تمدخب  هک  نامه  متفر و  ردب  رضحم  وکین  خیـش  نآ  شیپ  زا  رّیحت  لامک  اب  نم  دیدرگرب ، زیمت 

طالتخا هجو  ع )  ) نینمؤملا ریمأ  ای  دنتفگ : دومرف . عالطتسا  مالعتسا و  وا  لاوحأ  تقیقح  زا  ریثک  یعمج  زا  نومأم  مداد . ربخ  واب  رسکی  ار 
رکم و دانع  هبضغ و  يور  زا  یعمج  دوب  رامشیب  راقع  عایض و  رایسب و  لام  ار  وا  هک  تسنآ  تسا  رهاظ  نّیب و  رشب  رشاعم  رب  هچنآ  وا  لقع 
رهاظ و ناصقن  للخ و  وا  لقع  رد  نآ  زا  دعب  دندرک  ردب  وا  تسد  زا  رسکی  ار  وا  لاومأ  یشاوم و  کلم و  یمامت  دندرک و  رهاظ  واب  ردغ 

دانع بابرأ  فّرـصت  زا  ار  وا  لاومأ  هدومن  وا  تفوک  هجلاعم  دـیبلط و  دوخ  تمدـخب  ار  وا  دینـش  وا  تیاکح  نوچ  نومأـم  دـیدرگ . ناـیع 
هدیدرگ روهـشم  لمع  نیا  هطـساوب  نامدرم  نایم  رد  نومأم  عّیـشت  دینادرگ و  دوخ  ّصاخ  سلجم  میدـن  ار  وا  دیـشخب و  واب  هدروآ  نوریب 

ار دوخ  یـسک  هعیـش  ءاملع  زا  رگا  هک  تسیورم  لوقنم و  ناشیا  رابخأ  و  ع )  ) راربألا ۀّمئأ  تارـضح  راثآ  رد  و  لاح . ّلک  یلع  هَّلل  دـمحلا 
دندرگ و تعامج  نیا  نیکاسم  هعیش و  ءافعض  رب  طّلـسم  لاهج  هفیاط  نآ  هک  دراذگن  لالـض و  تعدب و  لهأ  عنم  يارب  دنادرگ  بوصنم 

بحاص ملاع  نآ  ههبشیب  ددرگ  هّیربلا  هّمئأ  ناوریپ  تردق  هلیسو  تیوقت و  ببسب  راعـش  تقاط و  بجومب  دوخ و  رادتقا  نّکمت و  بسحب 
تسیورم لوقنم و  مالّـسلا  هیلع  يرکـسعلا  ّیلع  نب  نسحلا  دّمحم  یبأ  ترـضح  زا  هچنانچ  تسا  رایـسب  باوث  لضف و  ار  تفرعم  لامک و 

ام نایعیـش  ءاملع  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  قداّصلا  دّـمحم   420 ص : ج3 ، جاجتحالا ، نب  رفعج  هَّللا  دـبع  یبأ  قئـالخلا  ماـما  ترـضح  هک 
زا يور  هایـس  دودرم  نآ  هعبت  وا و  عـنم  اـم  ناوریپ  تسا و  عـقاو  وا  تیراـفع  راوـج  سیلبا و  يوـلهپ  رد  هک  ّدحرـس  رغث و  رد  دـنانیطبارم 

ار دوخ  ام  نایعیـش  زا  هک  ره  دـندرگ و  ام  ناّبحم  رب  طّلـسم  وا  بصاون  نایعیـش  سیلبا و  هک  دـنراذگیمن  دـنیامنیم و  ام  نایعیـش  رب  جورخ 
مور و هرفک  اب  داهج  ناشیا  هک  نیدهاجم  زا  تسا  لضفأ  وا  دـیامن  نآ  رد  یعـس  ناکما  عسو و  ردـقب  دـناد و  تمدـخ  نیا  يارب  بوصنم 

1 ص : ج4 ، جاجتحالا ، هبترم . رازه  دنیامن  نیچ  ام  لهأ  كرت  رزخ و  نیچ و 

مراهچ دلج 

ءایشأ رب  راتخملا  ّیبن  نید  نافلاخم  رب  مّلس  هئابآ و  یلع  هیلع و  هَّللا  تاولـص  مظاکلا  رفعج  نب  یـسوم  میهاربا  یبأ  جاجتحا  نایب  رد  رکذ 
رارشأ فیاوط  نآ  رب  ترضح  نآ  یگبلغ  رایسب و 

هراشا

ءایـشأ رب  راتخملا  ّیبن  نید  نافلاخم  رب  مّلـس  هئابآ و  یلع  هیلع و  هَّللا  تاولـص  مظاکلا  رفعج  نب  یـسوم  میهاربا  یبأ  جاجتحا  نایب  رد  رکذ 
مرکألا مامالا  ترضح  هب  نم  هک  تسیورم  لوقنم و  یناّمحلا  نمحّرلا  دبع  نب  نسح  زا  رارشأ  فیاوط  نآ  رب  ترضح  نآ  یگبلغ  رایسب و 

ملاع دزیا  ترضح  هک  تسنآ  معز  يأر و  ار  مکحلا  نب  ماشه  هک  مدرک  ضرع  مالّسلا  هیلع  مظاکلا  رفعج  نب  یـسوم  میهاربا  یبأ  مظعألا 
وا درادن و  ماسجأ  ءایشأب و  تلثامم  تهباشم و  اّما  تسا ، مسج  ءیـش و  ملاع  دجوم  ترـضح  ینعی  ٌءْیَـش ، ِِهْلثِمَک  َْسَیل  نکیل  تسا  مسج 

يرجم يراج  هس  ره  مهف  لضف و  لامک و  بابرأ  دزن  رد  ملع  تردـق و  مالک و  تسا و  مّلکتم  قطاـن و  و  رداـق ، ملاـع و  ریـصب و  عیمس و 
ماما ترضح   2 ص : ج4 ، جاـجتحالا ، تسا . زیچ  کـی  هس  ره  يرگید و  زا  تسین  زّیمتم  قولخم و  ءایـشأ  نیا  زا  زیچ  چـیه  دـنزیچ  کـی 
لوبق تسا و  دودـحم  مسج  هک  دـنادیمن  وا  ایآ  دـنادرگ  لوتقم  ار  وا  یلاعت  كراـبت و  يادـخ  هَّللا ،  هلتاـق  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  ملعـألا 

نیا لاثمأ  زا  تسا  یلاعت  بجاو  يوسب  ءاربا  هلآ و  ترـضحب  هانپ  ارم  هَّللا  ذاعم  تسا . مّلکتم  ریغ  مالک  دـیامنیم و  هثـالث  داـعبأ  رد  تمـسق 
تاذ دزن  رد  نانگمه  تاقولخم و  عیمج  تسین و  مسر  دـیدحت و  بحاـص  مسا و  يو  تروص  مسج و  ملاـع  رداـق  هک  اریز  لاـمهیب  لوق 

تسماّلع دزیا  ّتیـشمب  طوبرم  هدارا  طونم  تاقولخم  عارتخا  تانکمم و  داجیا  تسا و  هیوّسلاب  داجیا  تقلخ و  رد  تاّیربلا  قلاخ  ترـضح 
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مانألا ماما  ترـضح  زا  هنع  هَّللا  یـضر  رفعج  نب  بوقعی  و  مارم . بلاطم و  لوصح  رد  ناسلب  قاطنتـسا  نودـب  مـالک و  سفن  رد  دّدرت  ریغب 
عیمس ترضح  هک  میئوگیمن  ام  هک : دومرف  مالّسلا  هیلع  ترضح  نآ  هک  دنک  تیاور  مالّسلا  هیلع  مظاکلا  رفعج  نب  یـسوم  میهاربا - یبأ 
ّصاخ ناکم  نیا  رد  ار  یلاعت  بجاو  ترـضح  ام  هک  میئوگیمن  زین  مینادرگ و  ناکم  زا  لیاز  ار  وا  هکنآ  ات  تسا  میقم  ّلحمب و  میاق  میلع 

حراوج و ناکرأ و  ءایشأ  زا  ءیش  رد  تسیکّرحتم  هکنآ  هب  میئامنن  فیصوت  دیدحت و  ار  وا  میدرگن و  دحأ  دزیا  ّدحب  لئاق  زین  میئاتـسیم و 
امَّنِإ هک  لاونم  نیدب  وا  لوق  هب  لامک  تردقب و  وا  تاذ  فیـصوت  نکیل  میئامنن  دوب  ناهد  زا  ّقشب  ّقتـشم  ظفل  هب  وا  دـیدحت  فیرعت و  زین 
يزیچ داـجیا  نیوکت و  هدارا  نوچ  هک  تسا  یعونب  ملاـع  رداـق  ترـضح  مکح  رمأ و  ینعی : ُنوُـکَیَف . ْنُک  َُهل  َلوـُقَی  ْنَأ  ًاْئیَـش  َدارَأ  اذِإ  ُهُْرمَأ 
قیاقح رکذ  هک  کیرـشب  جاـتحم  ود  دـنویپ  دوجو  یتسه و  هب  دمـص  درف  ترـضح  سفن  رد  دّدرت  ریغب  نآ  تّیـشم  هدارا و  دّرجمب  دـیامن 

تاّیطعلا  3 ص : ج4 ، جاجتحالا ، بهاو  ترـضح  هک  اریز  تسین  دـیامن  یلاعت  دزیا  ترـضح  يارب  كرد  ملع و  باوبأ  حالـصا  کـلم و 
مالّـسلا هیلع  رفعج  نب  یـسوم  میهاربا  یبأ  ترـضح  زا  هـنع  هَّللا  یـضر  يرفعجلا  رفعج  نـب  بوـقعی  زین  و  تستافـص . رد  تاذ و  رد  ّینغ 
روکذم رـضحم  نآ  رد  هک  مدوب  رـضاح  نیلـسرملا  دّیـس  دالوأ  هصالخ  نآ  نیئزت  مرا  نیرق  تشهب  سلجم  رد  يزور  نم  هک  دنک  تیاور 

يایند نامـسآب  ءالعأ  شرع  زا  لوزن  یلاعت  كرابت و  هَّللا  ترـضح  هک  تسا  اـپ  رـسیب و  موق  نآ  معز  هک  دنتـسه  یعمج  هک  دـندینادرگ 
چیه زا  لوزن  ماّلع  يادخ  هک : دومرف  هدروآ  مانأ  نآ  رشعمب  يور  مایتلا  بذک  مالک  نیا  عامتـسا  زا  دعب  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  دیامن .
دیعب چیهب  تسیواسم و  ناسکی و  دیعب  بیرق و  رد  دیجم  ّینغ  ترضح  رظنم  تسین و  میهاربا  ههبـشیب و  ماقم  لوزن  جاتحم  دیامنن و  ماقم 

یلاعت و دزیا  ترـضحب  دنجاتحم  ءایـشأ  عیمج  تسین و  بیجم  میرک  تاذب  بیرق  بیرق  چیه  زین  فینح و  دیمح و  زیزع  ترـضح  زا  رود 
رداق تاذ  فاّصتا  هک  یعمج  لوق  اّما  و  ُریِـصَْملا . ِْهَیلِإ  َوُه  اَّلِإ  َهلِإ  ِلْوَّطلا ال  ِيذ  وه  تسین و  ءایـشأب  جاـیتحا  تافـص  تاذ و  رد  ار  وا  الـصأ 

هدایزب و نانتمایب  قلاخ  تاذ - تبـسن  نافرع  ملع و  زا  رود  هلهج  هفیاط  نآ  ناـمگ  ههبـشیب و  دـنیامن  ناـهج  نیا  نامـسآ  لوزنب  ناـحبس 
ره سپ  دیامن  تکرح  نآ  هلیـسوب  هک  هچنآب  تسا  جاتحم  ای  دهد  تکرح  ار  وا  هک  نآب  تسا  جاتحم  كّرحتم  ره  هک  اریز  دـنیامن  ناصقن 
زا مورحم  راـک و  ناـیز  کـلاه و  رامـش  باـسح و  زور  رد  راـگزور  هریت  نآ  هک  یتسردـب  درب  دـب  ّنظ  نمیهم  دزیا  ترـضحب  هک  یـسک 
ای ناصقن  هدایز و  ثعاب  هک  فیرعت  ّدحب و  ار  وا  دینک  تفـص  ادابم  هک  دـیئامن  ربکأ  دزیا  تافـص  زا  رذـح  سپ  تسا ، راّفغ  رداق  تمحر 

تفـص نایب  ای  دیدرگ  لاعتم  رداق   4 ص : ج4 ، جاجتحالا ، تاذ  لاوز  بلط  ای  لاوز  ببـس  ای  ناّنم  بهاو  تاذ  كّرحت  کـیرحت و  هلیـسو 
مزـال بجاو و  لـالجلا  وذ  تاذـب  تبـسن  لاـقم  نیا  لاـثمأ  زا  زارتـحا  رذـح و  دـیئامن  دوجولا  بجاو  ترـضح  تاذ  يارب  دوعق  ضوهن و 
دـشار نب  نسح  زا  و  نیمّهوتم . مّهوت  نیتعان و  تعن  نیفـصاو و  تفـص  زا  تسا  ّلجأ  مظعأ و  ّلـج  ّزع و  ترـضح  تاذ  هک  اریز  دـیرمش 

لاؤس يوَتْسا  ِشْرَْعلا  یَلَع  ُنمْحَّرلا  ینعم : زا  ءانّثلا  ۀّیّحتلا و  هیلع  یسوم  نسحلا  وبأ  ایاربلا  ماما  ترضح  زا  یـصخش  هک  تسیورم  لوقنم و 
و دومن . نآ  داجیا  لالجا  تردق و  يور  زا  هچنآ  رب  تسا  ناّنم  دحاو  تردق  يالیتسا  زا  ترابع  نآ  يانعم  هک : دومرف  ترضح  نآ  دومن .

میهاربا یبأ  مانألا  ماـما  ترـضح  زا  دـنتفگیم  یملّـسلا  راّـفغلا  دـبع - ار  وا  هک  يدرم  هک  تسیورم  لوقنم و  يرفعجلا  رفعج  نب  بوقعی  زا 
هَّللا لوسر  نبا  ای  هک  دیسرپ  ینْدَأ  َْوأ  ِْنیَسْوَق  َباق  َناکَف  یَّلَدَتَف  انَد  َُّمث  یلاعت : كرابت و  دزیا  ترضح  لوق  زا  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم 

ار وا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  هدمآ و  نوریب  بجح  زا  دوبعم  دحاو  ترـضح  دومن  تماقا  يرولا  ّیبن  هک  ياجنآ  رد  ایآ  (ص )
نیا تقیقح  دومن  رـصبب  تّزعلا  ّبر  تیؤر  تبـسن  دید و  بلقب  ار  ملاع  رداق  راگدرورپ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  هکنآ  ای  دید 
نوچ تسنآ  ینعمب  ّیلدتف  یند  هک : دومرف  مالّسلا  ۀّیحّتلا و  هیلع  میهاربا  وبأ  یئامن . نایع  نایب و  ناسحا  تمحرم و  يور  زا  تسا ؟ هنوگچ 
ماقم عضوم و  چـیه  زا  ماّلع  دزیا  تاذ  هک  اریز  دـیدرگ  کیدزن  ماّلعلا  کلمب  تفرگ  مارآ  ماقم  نآـب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحم 

راّفغلا دبع   5 ص : ج4 ، جاجتحالا ، دـندرگن . نمیهم  دـحاو  تاذ  اب  ندـبب  ّیلدـتم  نکیل  تسا  رـضاح  ماقم  لزنم و  همه  رد  تسین و  لیاز 
سفن فصو  سدـقأ  دزیا  هچنآب  دـیئامن  سّدـقت  یلاعت و  يراب  تاذ  تافـص  امـش  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نبا  اـی  تفگ :

هک دـیآ  مزال  لزی  مل  تاذ  هنیآ  ره  دوشن  ّلحمب  ّیلدـتم  هلآ  ترـضح  هاگ  ره  سپ  یَّلَدَـتَف . انَد  َُّمث  دومرف : هچنانچ  دومن  نآب  دوخ  سّدـقم 
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تاذ فصو  دوبعم  ّینغ  دوبیمن  نینچ  رگا  هچ  تسا  ّلـحم  و  عضوم ، یماـمت  رد  ّلـج  ّزع و  تاذ  لاـح  دـشاب و  ّلـحم  یـضعب  زا  لـیازتم 
هاگ ره  هک  تسا  لمعتـسم  شیرق  ۀـغل  رد  عون  نیا  راّفغلا  دـبع  ای  هک : دومرف  ع )  ) میهاربا وبأ  ترـضح  دومنیمن . نیاب  دوخ  دوجلا  ضیاـف 

ناشیا ياحـصف  نایم  رد  هچنانچ  مدش  کیدزن  نخـس  نالفب  نم  هک : دیوگ  مدومن  مالک  نالف  عامتـسا  نم  هک  دنک  نایب  دهاوخ  یـصخش 
زا يزور  نم  هک  تسا  تیاور  هصیبق  نب  دواد  زا  و  تسا . مهف  ینعمب  ّیلدـت  تمهف و  تعمـس و  يا  تّیلدـت  دـق  هک  تسا  نایع  روهـشم و 

مردپ زا  هک : دومرف  نایب  زجعم  نابزب  هک  مدینـش  ءانّثلا  ۀّیحّتلا و  هیلع  اضّرلا  یـسوم  نب  ّیلع  نسحلا  وبأ  يرولا  ّیبن  ترـضح  دالوأ  هصالخ 
ایآ دنک  نآ  هدارا  هک  ار  يزیچ  دیامرف و  نآ  زا  عنم  دیامن  نآب  رمأ  هچنآ  زا  یلاعت  كرابت و  بجاو  ایآ  هَّللا  لوسر  نبا  ای  هک  دندرک  لاؤس 

مردـپ دـنکن ؟ لعف  نآ  عوقو  هدارا  ّلج  ّزع و  ترـضح  هک  لمع  باکترا  لعف و  مادـقا  رب  دـنک  ّتیرب  تناعا  ایارب  دـیامن و  نآ  زا  یهن  هک 
عنم هک  نادب  نآب  دینادرگ  رومأم  ار  وا  هچنآ  زا  دـنادرگ  عونمم  ار  هدـنب  روفغ  ّبر  ایآ  هک  يدومن  لاؤس  هچنآ  اّما  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع 

نسحتسم و بابرألا   6 ص : ج4 ، جاجتحالا ، ّبر  ترضح  زا  عنم  نیا  رگا  تسین و  نیـسحت  ّلحم  زیاج و  نیملاعلا  ّبر  ترـضح  زا  نینچ 
یصاع نآ  هاگ  ره  دنـشاب و  هدومن  مارم  بلطم و  نآ  مادقا  زا  عنم  ار  وا  مدآ  هدجـس  هب  رمأ  زا  دعب  ار  سیلبا  هنیآ  ره  سپ  يدوب  باطتـسم 

هکنآ لاح  دوب و  تنعل  تّمذـم و  ّقحتـسم  دوتـسان  دودرم  نآ  هجو  هچب  سپ  دومنن  رذـع  نیمه  هطـساوب  مدآ  هدجـس  دوبعم  دزیا  عنمب  هلآ 
دومنن رومأم  زا  ایارب  زا  يدحأ  عنم  یلاعت  يادخ  هک  دش  رهاظ  نّیب و  ربکأ  دزیا  ّیلو  نآ  لوق  زا  دومرف . نعل  ار  وا  دوجولا  بجاو  ترـضح 

نآ عوقو  هدارا  هک  يزیچ  ینعی  دیامنیم  دوخ  دارم  بلطم و  زا  ناقلخ  یهن  دابعلا  قاّلخ  ایآ  هک  يدومن  لاؤس  هچنآ  اّما  و  دومن . دـهاوخن  و 
رد هنیآ  ره  سپ  يدوب  راوازـس  زیاج و  رگا  تسین و  زیاـج  زیزعلا  ّبر  زا  زین  لـعف  نیا  هک  نادـب  دـیامرف  نآ  زا  یهن  نآ  زا  دـعب  اـیآ  دـنک 

انرجش لکأ  هدارا  ملاع  رداق  ترـضح  مد  نامه  رد  هک  دیآ  مزال  دومن  هّیهنم  هرجـش  لکأ  زا  مالّـسلا  هیلع  مدآ  یهن  ماّلع  دزیا  هک  یماگنه 
نمیهم رگا  هچ  تسمرحمان  هکلب  مئتلمان  تیاغ  هب  مهف  لقعب و  مهبم  رمأ  نیا  هدومن و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مدآ  ترـضح  زا  مرتحم 

يوأـملا تّنج  رد  يوَـغَف  ُهَّبَر  ُمَدآ  یـصَع  َو  يادـن  مدآ  رب  ههبـشیب  دوـمنیم  هـّیهنم  هرجـش  نآ  زا  وا  لـکأ  هدارا  اـب  مدآ  رمأ  دوـبعم  رداـق 
هک يدومن  لاؤس  هچنآ  اّما  و  دیامرف . نآ  ریغ  هدارا  دیامن و  يزیچب  رمأ  هک  تسین  اور  زیاج و  یلاعت  هناحبسّقح و  ترضح  رب  و  دومنیمن ،

تناعا نیا  دیامن  دریگن  قّلعت  نآ  نیوکت  داجیا و  رب  ناّنم  رداق  تّیشم  تدارا و  هک  يرمأ  رب  تّیرب  صاخشأ  نایعأ و  تناعا  هّزعلا  ّبر  ایآ 
رفک و لهأ  دادـما  تناعا و  هکنآ  زا  تسا  سدـقأ  ّلجأ و  ّزعأ و  سّدـقم  ّلج  ّزع و  ترـضح  تاذ  تسین و  راوازـس  زیاج و  راـگدرورپ  زا 

يالـضف یلع و  نب  نیـسح  تداهـش  رب  تناعا  دابع و  نیا  لاثمأ  بیذـکت  رب  داجمأ و  لـسر   7 ص : ج4 ، جاجتحالا ، ایبنا و  لـتق  رب  داـسف 
نافلاخم هک  اریز  دیامنن  نامگ  ههبـشیب و  نآ  هدارا  هچنآ  رب  دیامن  ملظ  لهأ  تناعا  هنوگچ  دـیامن و  ع )  ) ترـضح نآ  دالوأ  باحـصأ و 

ملأ باقع و  مّنهج و  باذعب  دوعوم  مدرم  نآ  بذک  تفلاخم و  باکترا  هلیسوب  ار  ناشیا  ناگدننکبیذکت  نالوسر و  ایبنا و  لعف  لوق و 
هنیآ ره  سپ  يدوب  تصخر  زیاج و  دیامن  نآ  تّیشم  لعف و  هدارا  وا  زا  هک  ار  یـسک  رم  هّیربلا  قلاخ  ترـضح  تناعا  رگا  دینادرگ و  مئاد 

ترـضح هک  دـیامن  وکین  ترظن  رد  لعف  نیا  ایآ  دـشاب  نایع  رهاظ و  نایـصع  رفک و  تّیبوبر و  ءاـعّدا  رب  نادّرمتم  ریاـس  نوعرف و  تناـعا 
لاعفأ زا  تبانتـسا  هبوت و  تمادن  تعجر و  بلط  نارفاک  عیمج  زا  وا و  زا  نآ  زا  دـعب  دـنک و  ّتیبوبر  ءاعّدا  هدارا  نوعلم  نوعرف  زا  نوچیب 
مارملا ّیضقم  و  ماکتسود ، هدومن  ماّلع  دزیا  ترضح  رب  بذک  تبـسن  هبوت  رگا  مالک  نیا  لیاق  دیامرف  تّزعلا  ّبر  ترـضح  نآب  تیـصعم 

ننملا و وذ  ترـضح  مکحب  وا  ددرگ و  لتقلا  بجاو  ددرگن  ماجنا  اـب  زارفرـس و  هبوت  هلیـسوب  ماجنارـس  هریت  نآ  رگا  بلطملا و  وهف  ددرگ 
تاولص مهیلع  يرکسعلا  دّمحم  نب  ّیلع  ّیکّزلا  یفولا  ماما  ترـضح  زا  تسا  تیاور  نزب . ار  وا  ندرگ  نمیهم  دزیا  لوسر  فیرـش  عرـشب 
داجیا قلاخ  رداق  ترـضح  هک  دومرف : مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  نسحلا  یبأ  ترـضح  هک  تفگ : ترـضح  نآ  هک  ّیلعلا  کلملا  هَّللا 
دنربکأ ّیح  مکح  داقنم  عیطم و  رباص و  فنـص  مادـک  ناشیا  زا  دـیدرگ  ناّنم  دزیا  تاذ  مولعم  ناسنا  داجیا  تقلخ و  زا  دـعب  دومن و  قلخ 

8 ص : ج4 ، جاجتحالا ، رهاظ و  نآ  ذـخأ  لیبس  قیرط و  ناشیا  يارب  نآب  دومرف  رمأ  ار  ناشیا  هچنآ  سپ  دومن ، یهن  رمأ و  ار  هفیاط  ناـمه 
عیمج دیامرف و  رهاظ  رّرقم و  وا  رب  ار  نآ  كرت  لیبس  دـیامن  ءیـش  نآ  زا  یهن  ار  ناشیا  هچنآ  تسا و  ناسآ  ریـسی و  تیاغ  رد  هکلب  نایع 
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رداق ترـضح  دوجولا و  بجاو  ترـضح  ءاضر  نذاب و  رگم  دومن  دـنناوتن  هنع  یهنم  بانتجا  كرت و  هب و  رومأـم  راـیتخا  ذـخأ و  ناـقلخ 
دومن ّلحم  نامز و  هراکم  يولب و  هب  ناقلخ  ناحتما  راـیتخا و  هکلب  دومنن  ربج  نایـصع  رفک و  لـعف  رب  ار  ناـقلخ  زا  يدـحأ  چـیه  ناـحبس 

نـسحأ زورب  روهظ و  هطـساوب  امـش  زا  کی  ره  رایتخا  ءالتبا و  ینعی : اًلَمَع  ُنَسْحَأ  ْمُکُّیَأ  ْمُکَُوْلبَِیل  هک : دومرف  دوخ  ّلج  ّزع و  لوقب  هچناـنچ 
رّـسیم نکمم و  سک  ره  زا  یهن  كرت  رمأ و  ذـخأ  دومرف : هک  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  لوق  و  تسا . دابع  امـش  داحآ  زا  کـی  ره  لـمع 

وا عبطب  یّلخم  ار  سک  نآ  سّدقت  یلاعت و  بجاو  ینعی  تّزعلا  ّبر  ملع  تیلختب و  تسا  امیا  هراشا و  سّدقت  یلاعت و  دزیا  نذاب  ّالا  تسین 
نخـس رذـع و  الـصأ  ار  وا  ملاع  رداق  مکح  رمأ و  تعاطا  لوسر و  لوق  لوبق  رد  ات  دـنادرگ  زیچ  ره  وکین  دـب و  هب  فراع  ملاـع و  ار  وا  و 

. دنامن

[ هفینح وبا  رب  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  جاجتحا  ]

نب هَّللا  دبع  دـیدرگ و  هبّیط  هنیدـم  لخاد  هفینح  وبأ  يزور  هک  تسلوقنم  يورم و  هفینح ] وبا  رب  مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  جاجتحا  ]
ربکألا کلملا  تاولـص  هیلع - رـشبلا  دّیـس  دّـمحم  لآ  ءاملع  زا  تفگ : هفینح  وبا  هب  يزور  هَّللا  دـبع  دوب . قیفر  وا  اـب  قیرط  ریـس  رد  ملـسم 
نیرتهب نآ  تمدخب  تقافر  نم  اب  تسا  رـضاح  هنیرق  ّتنج  هنیدم  رهـش  نیا  رد  مالّـسلا  هیلع  رقابلا  دّمحم  نب  رفعج  هَّللا  دبع  یبأ  ترـضح 

لخاد وا  قاـّفتاب  نوچ  دومن  لوبق  هفینح  وبأ  میدرگ ؟ ضیفتـسم  هتفر  وا  دزنب  هک  یئاـمنیم  ساـبتقا  موـلع و  باـستکا  هطـساوب  ساـن  ّنج و 
نآ جورخ  رظتنم  ترـضح  نآ  ناّبحم  نایعیـش و  زا  ریثک  یعمج  هک  میدـید  میدـش   9 ص : ج4 ، جاجتحالا ، ایاربلا  ماـما  نآ  يارـس  تلود 
نآ اـم و  دـننادرگ  ضورعم  ار  دوـخ  تاـجاح  تاـسمتلم و  هدـش و  لـخاد  تّزعلا  ّبر  ّیلو  نآ  تمدـخب  دـیآ  نوریب  نوـچ  هک  دـنرورس 
نآ تبیه  زا  نامدرم  نم و  دـمآ و  نوریب  رورـس  نآ  هناخ  زا  نّسلا  لیلق  رـسپ  ینعی  نّسلا  ثیدـح  مالغ  هاگان  میدوب  رکف  نآ  رد  تعاـمج 
زا هنومن  هک  رسپ  نیا  ملـسم  نبا  ای  تفگ : هتـشگ  وا  بناجب  تفتلم  مد  رد  هفینح  وبأ  نامز  نآ  رد  دنتـساخرب  وا  عضاوت  تهجب  هکلب  ناوج 
هک هَّللا  و  تفگ : هفینح  وبأ  تسا . مظاکلا  یـسوم  شمان  مالّـسلا  هیلع  هَّللا  دبع  یبأ  ترـضح  رـسپ  نیا  متفگ : تسیک ؟ تسا  مهف  روعش و 

باب نیا  رد  هفینح  وبأ  ای  متفگ : هک : دـیوگ  ملـسم  نب  هَّللا  دـبع  منادرگ . هدنمرـش  ار  وا  مدرم  یقاب  وا و  هعیـش  روضح  رد  مد  نیمه  رد  نم 
وا هچ  تسا  مالّسلا  هیلع  مظاکلا  یـسوم  ترـضح  اب  مّلکت  مازلا و  يار  ای  تردق و  هچ  ارت  هک  اریز  تسا ، میالمان  تیاغب  وت  زا  مد  نخس و 

، منادرگیم لجخ  ار  وا  منکیم و  راک  نیا  نم  هک  هَّللا  و  تفگ : ۀفیخ  تیـشخ و  لامک  اب  هفینح  وبأ  تسا . مدآ  ینب  ریاس  زا  وت و  زا  ملعأ 
دیامن هنوگچ  ددرگ  ّرطضم  امش  رهـش  نیاب  بیرغ  رگا  برع  رـسپ  يا  تفگ : دیدرگ و  ع )  ) رفعج نب  یـسوم  بناج  هب  هّجوتم  رثأ  نآ  رد 

یـضاقتم نآ  زا  ار  دوخ  ناکم  ّلحم و  مادـک  هب  دـنادرگ  ّرطـضم  طیاغ  لوب و  ياضاقت  ار  وا  دـسر و  امـش  رهـشب  بیرغ  رفاـسم  رگا  ینعی 
هدروآ یفوک  هفینح  وبا  هب  يور  نافرع  شوه و  عبنم  نآ  نامز  تعاس و  رد  تقیقح   10 ص : ج4 ، جاجتحالا ، دنادرگ . صلختسم  ناهگان 
ناکم راهنأ و  طوطـش  زا  دوخ  تنایـص  هتـشگ و  راج  مشچ  زا  یّقوتم  رادـج و  بقعب  يراوتم  هک  دـیاب  رارطـضا  اـب  رفاـسم  نآ  هک : دومرف 

نعل و عضوم  زا  دوب و  راربأ  رارـشأ و  لاجر  طبهم  هک  راجـشأ  هیاس  زا  زارتحا  رابدتـسا و  هلبق و  لابقتـسا  زا  دوخ  تظفاحم  رامث و  طقـسم 
حـناس و هک  زا  تیـصعم  رـسپ  يا  تفگ : هفینح  وبأ  زاب  درآ . لمعب  دـهاوخ  هچ  ره  ماقم  ّلاـحم و  نیا  ریغ  رد  ماـگنه  نآ  رد  هدومن  راـکنا 

لاعفأ تیصعم و  رمأ  خیش  ای  هک : دومرف  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  میهاربا  یبأ  ربکأ ؟ ّینغ  ترـضح  زا  ای  رـشب  فیاوط  زا  ددرگ  رداص 
میکح سپ  دوبن  رثأ  تردق و  عون  چیه  نآ  رد  ار  هدنب  الصأ  دوب و  رداق  نمیهم  ترـضح  زا  هکنآ  لّوا : هجو  تسین . ردب  هجو  هس  زا  رکنم 

هجو و  دنادرگ . بّذعم  دـشابن  رکنم  لعف  نآ  رد  رثأ  تردـق و  ار  دـبع  نآ  الـصأ  هک  دوخ  لعفب  ار  هدـنب  هک  تسین  روخ  رد  راوازـس و  ار 
ار ربکأ  کیرش  تسا و  نیکیرّشلا  يوقأ  نیملاعلا  ّبر  ترضح  رد  تکرش و  هب  رداص  تّزعلا  ّبر  هدنب و  زا  تیصعم  لعف  نآ  هکنآ  یناث :

دندینادرگ ردصم  رگید  کی  تکرـشب  يرکنم  لعف  تیـصعم و  باکترا  هلیـسوب  هک  بنذب  ار  رغـصأ  کیرـش  هک  تسین  روخرد  ریدج و 
تردق و زیچ  نآ  رد  ار  زیزع  دزیا  الصأ  هتشگ و  حناس  رداص و  یـصاع  هدنب  زا  مامّتلاب  یـصاعم  لاعفأ  هکنآ  ثلاث : هجو  و  دیامن . هذخاؤم 
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. دـیامرف تبوقع  دـهاوخن  رگا  دـیامن و  وفع  دـهاوخ  رگا  تسا  یلاعت  بجاو  تّیـشمب  فوقوم  یـصاعم  نیا  لاثمأ  باذـع  وفع و  دوبن  رثأ 
ماجرفان هفینح  وبا  هب  مامت  توکـس  دومن  ناـیب  نخـس  نیا  نوچ  ع )  ) مظاـک یـسوم  ترـضح  هک : دـیوگ  يوار   11 ص : ج4 ، جاجتحالا ،

مامتان ضارتعا  نآ  زا  مامت  تهب  دـمآ و  ماهتـسم  هفینح  وبأ  ناهد  رب  رجح  مالّـسلا  هیلع  ماما  مایتلا  قدـص  مـالک  زا  یتفگ  هچناـنچ  دیـسر 
راسمرـش رـساخ و  رامـش  باسح و  زور  رد  هک  يدرگن  راـتفگ  نیا  لاـثمأب  راـتخم  لوسر  دـالوأ  ضّرعتم  راـهنز  ارت  هک  متفگ : نم  تفاـی .

یتاّللا انلاعفأ  لخت  مل  رعـش : دـینادرگ  مظتنم  طبترم و  تاـیبأ  نیا  رد  بدا  ملع و  يور  زا  ینعم  نیا  ناـیب  برع  يارعـش  زا  یکی  يدرگ و 
انقحلی فوس  ام  هقحلیف  اهیف  انکرشی  ناک  وا  اهیـشنن  نیح  اّنع  موّللا  طقـسیف  اهتعنـصب  انیراب ، دّرفت  اّما  اهیتأن  نیح  ناعم  ثلث  يدحأ  اهب  ّمذن 

اهیناج بنذ  ّالا  بنّذلا  ام  بنذ و  اهتیانج  یف  یهلإل  نکی  مل  وا  اهیف  مئال  نم 

[ ار فاقحا  داع و  هصق  مظاک ع  ماما  نایب  يدهم و  نامز  رد  هاچ  رفح  تیاکح  ]

رفعج وبأ  هک  هنع  هَّللا  یـضر  نیطقی  نب  ّیلع  دنک  تیاور  ار ] فاقحا  داع و  هصق  مظاک ع  ماما  نایب  يدهم و  نامز  رد  هاچ  رفح  تیاکح  ]
ّزیحب روفوم  یعـس  رئب  رفح  رد  مردـپ  دوب  تایح  هقبر  رد  رفعج  وبأ  اـت  دومن و  يداـّبعلا  رـصق  رد  رئب  رفحب  رمأ  ار  نیطقی  مردـپ  یقیناوّدـلا 

ار مردپ  دومن  روکذـم  عضوم  رد  رئب  رفح  ربخ  عامتـسا  نوچ  نایهنم  زا  يدـهم  دـینادرگن . رهاظ  طبنتـسم و  هاچ  زا  بآ  اّما  دـیناسر  روهظ 
نآ زا  بآ  دـیناسر و  دـیاب  مارـصناب  مامت  مامتها  یعـس و  نیمزرـس  نآ  رد  رئب  رفح  باب  رد  نیطقی  اـی  تفگ : دومرف و  بلط  دوخ  روضحب 

یعس و ناکما  عسو و  ردقب  نآ  رد  راهنز  دومن  دیاب  فرص  تسا  دوجوم  لاملا  تیب  هنازخ  رد  هچنآ  یمامت  رگا  دینادرگ  دیاب  رهاظ  ناکم 
رئب رفح  رد  يدهم  داهتجا  ّدـج و  نوچ  نیطقی  تسا . عومـسمان   12 ص : ج4 ، جاجتحالا ، رذـع  هک  یئامنن  ریـصقت  یئامن و  ناوارف  مامتها 

اب لازی  هتسویپ و ال  یسوم  وبأ  دومرف  نّیعت  رّرقم  نیمزرس  نآ  رب  رئب  رفح  تهجب  ار  یسوم  وبأ  دوخ  ردارب  دید  رایـسب  رایـسب  يدابعلا  رـصق 
رد دش  ادیپ  هاچ  هت  رد  بقن  هک  دندوب  هاچ  ندـنک  رد  هلعف  هلمع و  تشاد و  لاغتـشا  هاگیب  هاگرد و  هاچ  رفح  رد  لاجعتـسا  لامک  یعس و 

لهچ هک  هاچ  دننام  دید  بقن  دش  رضاح  هاچ  رسب  دیسر  یسوم  وبأ  عمـسب  ربخنیا  تعاس  رد  دومنیم  دعاصت  داب  نآ  زا  هک  نیمز  لفـس  نآ 
هاچ رعق  هّجوتم  هتـسشن  لمحم  ّلحم  ققـش  رد  هاـگنآ  سپ  دـیرآ  زورف  هاـچ  نیاـب  ارم  تفگ : یـسوم  وبأ  دوب . هاـچ  نآ  ضرع  لوط و  ارذ 
درک رمأ  رثأ  نآ  رد  دومرفیم  عامتسا  هاچ  نآ  لفـسأ  زا  داب  يادص  لوه و  دومن  نآ  بناوج  فارطأب و  رظن  دیـسر  هاچ  هت  هب  نوچ  دیدرگ 
وبأ هاگنآ  سپ  دندرک ، عضو  نآ  رب  میظع  يرد  دننام  دندینادرگ و  عساو  ار  قرخ  نآ  ات  درک  مکح  دیسر  الابب  نوچ  دنـشک  الابب  ار  وا  هک 

قیقحت مالعتـسا و  قیلی  یغبنی و  امک  ار  نآ  قیاقح  ربخ  هتفر  هاچ  نیا  هت  هب  هک  دـیاب  تفگ : هتـشاذگ  لمحم  ّلحم  ّقش  رد  درم  ود  یـسوم 
رظن هب  رامشیب  بیارغ  رایسب و  بیاجع  دندیسر  هاچ  رعقب  درم  ود  نآ  نوچ  ددرگیم . ّزیمتم  عومسم و  زیچ  هچ  زا  ادن  ادص و  نآ  هک  هدومن 
درم ود  نآ  دندوب  هاگآ  رظتنم و  هاچ  نآ  يالعأ  رد  هک  یعمج  دندومن ، لبح  نآ  تکرح  ّلحم  نآ  رد  تّدم  ثکم  زا  دـعب  دـندروآرد و 

دیدرگ امـش  یئرم  هاچ  نیا  رعق  رد  هچنآ  تفگ : یـسوم  وبأ  دـندومن . رابختـسا  مالعتـسا و  رفن  ود  نآ  زا  ار  نآ  قیاقح  دندیـشک و  الابب  ار 
ناوسن لاجر و  هک  دنداد  ربخ  یسوم  وباب  دیدرگ  ناشیا  رصبم  یئرم و  رئب  نآ  رد  هچ  ره  رفن  ود  نآ   13 ص : ج4 ، جاجتحالا ، دیئامن  نایب 

نکیل دندیدرگ  راجحأب  خسم  نآ  یمامت  یگمه و  هک  دیدرگ  نایع  ام  رظن  هب  ناوارف  عاتم  نایب و  رـصح و  ّدـح  زا  نوریب  هینبأ  تاتویب و  و 
تویب و ناطیحب  هیکت  یخرب  هدـیباوخ و  ناشیا  يولهپ  رب  یهورگ  هتـسشن و  ناشیا  یـضعب  تسناولا ، ياهماج  اهـسابل و  ناـنز  نادرم و  اـب 
قباس و لاح  نامهب  همیاق  لزانم  ياهراوید  اّمأ  میتفای  ابه  دننام  ار  نآ  میتشاذگ  تسد  هفیاط  نآ  ياهـسابل  اهماجب و  نوچ  دـنراد  ناردـج 
زا دعب  يدـهم  دـینادرگ  رّرحم  رـسکی  هفیلخ  يدـهم  دزنب  ربخ  نیا  قیاقح  تعاس  رد  یـسوم  وبأ  هک : دـیوگ  يوار  تسا . رارقرب  مکحم و 

موزل تّرـسم  مودق  لاؤس  سامتلا و  دومرف و  ریرحت  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسومب  رـشبلا  دّیـس  هنیدمب  ربخ  نیا  تقیقح  رمأ  نآ  رب  عالّطا 
مالعتـسا و رمأ  نآ  قیاقح  زا  دومرف  فّرـشم  ار  وا  دومحملا  ّیبن  دالوأ  هصالخ  نآ  هکنآ  زا  دعب  دومن  دوخ  دزنب  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  نآ 

رداق ترـضح  هک  دـنابوضغم  موق  هّیقب  تعامج  نیا  نینمؤملا  ریمأ  ای  تفگ : داد و  ربخ  رمأ  نآ  تقیقحب  ار  وا  رورـس  نآ  دومن  رابختـسا 
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لهأ نسحلا  ابأ  ای  تفگ : يدـهم  دـنفاقحأ . موق  نیا  و  دـینادرگ ، كاله  هدروآ  زورف  نایـصع  لهأ  هفیاط  نآ  رـس  رب  ار  ناشیا  لزانم  ناّنم 
هفیاط نیا  لاوحأ  قیاقح  تسا و  لمر  فاقحأ  تفگ : ع )  ) رفعج نب  یـسوم  ترـضح  تسیچ ؟ زا  ترابع  فاقحأ  دنموق و  مادک  فاقحأ 

. تسنایع روهشم و  ناشیا  نایصع  و 

[ یلئاسم رد  دیشرلا  نوراه  رب  مظاک ع  یسوم  ماما  جاجتحا  ]

هراشا

: تفگ هنع و  هَّللا  یـضر  يدـبعلا  دّـمحم  نب  یناه  دـمحأ  وبأ  درک  تیاکح  یلئاسم ] رد  دیـشرلا  نوراه  رب  مظاک ع  یـسوم  ماما  جاجتحا  ]
دوخ تیاور  ثیدـح و  دنـس  مالّـسلا و  هیلع  يرکـسعلا  نسحلا  دّـمحم  وبأ  نم  يارب  دوـمن  تیاـکح  ثیدـح و   14 ص : ج4 ، جاجتحالا ،

سلجمب هک  یماگنه  رد  نم  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  ربکأ  دزیا  ّیلو  نآ  هک  دیناسر  مالّـسلا  ةولّـصلا و  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضحب 
؟ دیآیم ناشیا  امش و  يارب  جارخ  هک  تردپ  امش و  رفعج  نب  یسوم  ای  تفگ : دومن و  نم  مالس  ّدر  مدرک  مالس  وا  رب  مدش  لخاد  دیـشر 
سامتلا و ارم  َکِْمثِإ  َو  یِْمثِِإب  َءُوبَت  ْنَأ  مربیم  هلآ  ترـضحب  هانپ  وت  زا  نینمؤملا  ریمأ  ای  متفگ : مدینـش  نمتؤمان  نآ  زا  نخـس  نیا  نوچ  نم 
زا هک  تسا  ادیوه  رهاظ و  امش  رب  هک  اریز  دیئامنن  ام  ّقح  رد  ام  ءادعأ  زا  هلماع  ناتهب  هلطاب و  نانخـس  لوبق  هک  تسا  نآ  امـش  زا  اعدتـسا 
امش رگا  تسین  رهاظ  امش  رب  رمأ  نیا  ایآ  دنهدیم  امب  تبـسن  ناتهب  بذک و  ناقلخ  هتـسویپ  ناوالا  اذه  یلا  نامّزلا  رخآ  لوسر  ضبق  نامز 

َةَّدَوَْملا اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ُْلق ال  همیرک  هقیثوب  دیناد  هّیلع  هلسلس  نآ  زا  ار  ام  دینیب و  یـشیرق  لوسر  ترـضحب  یتبارق  هطبار  یـشیوخ و 
داد ربخ  متفگ : مدینادرگ . نوذأم  ارت  تفگ : دیـشر  مینک . تیاکح  امـش  يارب  هک  ثیدـح  نایب  رکذـب و  دـینادرگ  نوذأم  ار  ام  یبْرُْقلا  ِیف 

ّسم محر  هاگ  ره  هک : دومرف  مّرکم  ّیبن  نآ  هکنآ  رب  یلاعت  هَّللا  مالس  مهیلع  ناّنم  دزیا  لوسر  ام  ّدج  زا  نایعأ  نآ  ام و  يابآ  زا  مردپ  نمب 
وت رب  رمأ  نیا  تقیقح  ات  هد  نمب  دوخ  تسد  دانادرگ  وت  يادف  یلاعت  يادخ  ارم  دـندرگیم  برطـضم  كّرحتم و  محر  ود  ره  دـیامن  محر 

کیدزنب زین  نم  يامنم  يرود  يآ و  رتکیدزن  نم  هب  رفعج  نب  یسوم  ای  تفگ : دینش  نم  زا  نخس  نیا  دیـشر  نوچ  ددرگ . رهاظ  نّیب و  زین 
ص: ج4 ، جاجتحالا ، لیوط  تّدم  درک و  نم  ندرگ  رد  تسد  دینابسچ و  دوخ  هنیسب  ارم  دیـشک و  دوخ  شیپ  هب  هتفرگ  ارم  تسد  متفر  وا 

رطاخ نانیمطا  اب  نیـشنب  رفعج  نب  یـسوم  ای  تفگ : تشاذـگ و  ارم  تشادرب و  نم  ندرگ  زا  تسد  نوچ  وز  دوب  هقناعم  وا  نم و  نایم   15
زا هک  مدید  مدرک  رظن  وا  رد  کین  رثأ  نآ  رد  نوچ  نم  تسین . رّوصتم  وتب  تبسن  نم  زا  ررض  فوخ  سأب و  هنوگ  چیه  الـصأ  ارت  هک  اریز 

: تفگ هدروآ  نمب  يور  تقو  نآ  رد  دیشر  مدومن . دوخ  سفنب  تعجر  متشادرب و  وا  زا  رظن  نم  دیـشوج  هراوف  دننام  بآ  وا  مشچ  ود  ره 
برطـضم تیاغب  مقورع  و  دمآ ، تکرحب  منوخ  امـش  تاقالم  زا  دعب  هک  هَّللا  دوب و  قداص  زین  قلاخ  دزیا  لوسر  تّدج  یتفگ و  تسار  وت 

بلط ارت  یسوم  ای  دیدرگ . راکشآ  ناور و  رایتخایب  ممشچ  زا  بآ  مدش و  ماظتنایب  مارم  نآ  رد  هتشگ  یلوتـسم  نم  رب  ّتقر  مارآیب و  و 
قیاقح تّیفیک  زا  لاح  لضف و  بابرأ  زا  يدحأ  چیه  نم  هک  تسا  یتّدم  تسنم و  رطاخ  هنیس و  ناجلخ  رایسب  يزیچ  هکنآ  تهجب  مدرک 

مرادرب و وت  زا  تسد  یئاـمن  ناـیب  دوب  باوص  باوج  هچنآ  باـب  نآ  رد  ینادرگ  باـجم  نآ  زا  ارم  وت  رگا  مدرکن  لاؤس  مالعتـسا و  اـهنآ 
باـب رد  دـیئامن  نم  قیدـصت  هک  دـیابن  دـیتفگن  غورد  زگره  امـش  هک  دیـسر  نمب  هک  یتسردـب  مونـشن  وت  ّقـح  رد  ار  يدـحأ  چـیه  لوـق 
منادرگ علّطم  نآ  رب  ارت  مناد  هچنآ  روما  قیاقح  متفگ : دیشر  باوج  رد  نم  هک : دیوگ  ترضح  نآ  تسنم . رطاخ  رد  هک  مالک  تاجلتخم 

ونب رـشعم  امـش  هک  هّیقت  كرت  یئوگ و  تسار  نمب  رگا  تسناـما  ارت  تفگ : دیـشر  نوراـه  ینادرگ . نمیا  دوخ  فرط  زا  ارم  هک  یطرـشب 
دوب و میهاوخ  امش  اب  يواسم  ص )  ) لوسر اب  تبسن  رد  ام  رفعج  نب  یـسوم  ای  هک : دومرف  هاگنآ  دیئامن . دینادیم  بلّطملا  دبع  ونب  همطاف و 

میاساّبع ونب  ام  هک  اریز  دوب  دهاوخن  بآمتلاسر   16 ص : ج4 ، جاجتحالا ، ترضح  اب  امش  ام و  نایم  باب  نآ  رد  توافت  هنوگ  چیه  الصأ 
یحطبأ ّیبن  اب  ود  ره  نیا  یتبارق  بسن  یـشیوخ و  طبر  دـنابهاو و  دزیا  لوسر  ّمع  ود  ره  بلاط  یبأ  ساّبع و  بلاط و  یبأ  دالوأ  امـش  و 
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زا برقأ  ملاع  دزیا  لوسر  ترضحب  محر  بسن و  هب  ام  تفگ : ع )  ) مظاکلا یسوم  ترضح  تسا ؟ نخس  هچ  باب  نیا  رد  ار  امش  تسیکی 
ام و یتبارق  ببسب  هک  دوب  دیهاوخ  ام  زا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  هب  برقأ  امش  نوچ  هک  دیسرپ  دیشر  نوراه  دوب . میهاوخ  امش 
ام تّیبرقأ  هجو  تسا و  نینچ  هن  دومرف : مالّسلا  هیلع  مظاکلا  یسوم  مرکالا  ماما  ترضح  تسا ؟ تمومع  ایاربلا  دّیس  ترضحب  تبـسن  امش 

ساّبع امـش  ردپ  دنردپ و  ردام و  نیفرط  زا  ردارب  ود  ره  بلاط  یبأ  هَّللا و  دـبع  هک  تسنآ  امـش  زا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  هب 
تثارو يوعد  نوچ  بلاط  یبأ  ینب  امـش  تفگ : دیـشر  دوب . بلاط  ابأ  هَّللا و  دبع  ردام  ریغ  وا  ردام  هچ  ردپ ، فرط  زا  اّما  دوب  ناشیا  ردارب 

ّیبن تافو  زا  دـعب  ساّبع  ام  ردـپ  تفاـی و  تاـفو  بهاو  رداـق  لوسر  ترـضح  زا  رتشیپ  بلاـط  اـبأ  هک  درک  دـیناوت  همحّرلا  ّیبن  ترـضحب 
سامتلا و نینمؤملا  ریمأ  ای  متفگ  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  مظاکلا  یـسوم  ترـضح  دوب . دوجوم  یقاـب و  تاـیح  هقبر  رد  یتّدـم  دومحملا 

نآ باوج  رد  هک  یئامن  لاؤس  باب  ره  زا  باب  نیا  ریغب  يراد و  روذعم  هلأسم  نیا  لاؤس  زا  ارم  هک  تسنآ  امش  قالخأ  مراکم  زا  اعدتـسا 
. مدرگ ملاع  فقاو و  هّقح  وه  امک  نیا  تقیقح  زا  هک  مراد  تسود  هن  تفگ : دیشر  نوراه  میامن . داهتجا  یعـس و  ناکمالا  عسولا و  ردقب 

مالک نیزا  شیپ  امـش  رفعج  نب  یـسوم  ای  تفگ : دیـشر  نوراه  هد . ناـمأ  ارم  سپ  نینمؤملا  ریمأ  اـی  متفگ : نم   17 ص : ج4 ، جاجتحالا ،
. ینادرگ ربخم  ملاع و  رمأ  نیا  قیاقحب  ار  ام  هک  دـیاب  دوب  دـیهاوخ  نئمطم  رطاخ و  ّتیعمج  اب  نمیا و  رد  اـم  زا  ناـمأ  لاؤس  زا  لـبق  ینعی 

ارکذ بلّصلا  دلو  عم  سیل  هک : دومرف  هک  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریمأ  ترضح  لوق  رد  متفگ  هک : دیوگ  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم 
چیه یثنا  هاوخ  رکذ و  هاوخ  دنام  یقاب  یبلـص  دـلو  وا  زا  هک  ثروم  تافو  زا  دـعب  ینعی : هجوّزلا . جوّزلا و  نیوبالا و  ّالا  مهـس  یثنا  وا  ناک 

ای جوز  نیدلاو و  زا  کی  ره  هک  نز  ای  دنـشاب  رهوش  ردام و  ردپ و  یبلـص  دـلو  اب  هکنآ  رگم  تسین  ثارت  مهـس  ثاریم  نآ  رد  ار  يدـحأ 
ثاریم وا  یبلص  دلو  اب  ار  ثروم  ّمع  یثنا و  هاوخ  رکذ و  هاوخ  دراد  یبلص  دلوب  ّقلعت  ثاریم  یقاب  دنرادیمرب و  ار  دوخ  مهـس  هّصح  هجوز 

هّیما ینب  يدـع و  ینب  هکنآ  اـّلا  تسین  دوـجوم  دوـب  باـب  نیا  رد  قطاـن  هـک  يزیچ  باـبرألا  ّبر  ترـضح  باطتـسم  باـتک  رد  و  دـسرن .
دامتعا و نیقداص  ياملع  نید و  نایعأ  تسناّنم و  دزیا  لوسر  لوق  زا  رثأیب  تقیقحیب و  هک  تسا  ناشيأر  نیا  تسا  دـلاو  ّمع  دـنیوگیم 

ایاضق ءاملع  زا  ددرگ  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریمأ  ترـضح  لوقب  لئاق  هک  ره  دنیامنن و  نیهارب  لیالد و  نودب  يدحأ  چیه  لوقب  انتعا 
لوق نیاب  تسا و  مالّـسلا  هیلع  یلع  لوقب  لئاق  هلأسم  نیا  رد  جاّرد  نب  حون  نیا  تسا  تعامج  نیا  يایاضق  فـالخ  هفیاـط  نآ  ماـکحأ  و 
نیا مدرم  دومرفیم  مکح  عون  نیمهب  وا  دـینادرگ  تّما  ماکحأ  ایاضق و  ّیلوتم  هرـصب  هفوک و  رهـش  ود  نیاـب  ار  وا  ترـضح  دومرف و  مکح 

نب حون  فالخ  رب  هکنآ  راضحا  وا و  راـضحاب  رمأ   18 ص : ج4 ، جاجتحالا ، ترضح  نآ  دندینادرگ  ضورعم  یهنم و  فیرش  عمـسب  ربخ 
نآ نوچ  دـندوب ، ضاـّیع  نب  لیـضف  یندـملا و  میهاربا - يروـث و  نب  نایفـس  ناـشیا  هلمج  زا  نیفلاـخم و  هفیاـط  نآ  زا  دوـمن . دوـب  جاّرد 
ریمأ لوق  نآ  هلأسم  نیا  رد  تسا  لئاق  نآ  رب  جاّرد  نب  حون  هچنآ  هک  دنداد  تداهش  دنتشگ و  رضاح  ع )  ) نینمؤملا ریمأ  رضحمب  تعامج 
لهأ ءاملع  ضعب  دـندیناسر  اـمب  هچنآ  هک  دومرف  هفیاـط  نآـب  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریمأ  ترـضح  تسا  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا 
رومأم هچ  رهب  ات  میدمآ  امـش  تمدخب  ام  دـنتفگ : سپ  دـیئامنیمن . دومن  نآب  يوتف  مکح و  جاّرد  نب  حون  هچنآ  هب  يوتف  امـش  ارچ  زاجح 
یسوم میهاربا  یبأ  ترضح  هاگنآ  دومن . ءاضما  ار  دوخ  ءاضق  مکح و  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریمأ  ترـضح  مینادرگ  لومعم  میدرگ 

باطتسم باطخ  رجاهم  راصنأ و  رضحم  رد  ردقلا  لیلج  ّیبن  ترضح  يزور  هک  دنیوگیم  هّماع  ءامدق و  نینمؤملا  ریمأ  ای  تفگ : رفعج  نب 
مـسا نیا  اـناضقأ و  ّیلع  هک  دومرفیم  بآـم  لـفحم و  ضعب  رد  باّـطخلا  نب  رمع  نینچمه  و  ّیلع . مکاـضقأ  هک : دومرف  هدومن  باحـصأب 

تئارق و زا  دومن  باحـصأ  حدـم  بآمتلاسر  ترـضح  هک  حودـمم  تافـص  زا  هچنآ  عیمج  هک  اریز  تسا  هدومحم  ءامـسأ  یماـمت  عماـج 
رتحضاو نادرگ و  هدایز  نم  رب  ار  رمأ  نیا  تقیقح  رفعج  نب  یسوم  ای  تفگ : دیـشر  نوراه  اضق . رد  دنالخاد  اهنآ  یگمه  ملع  ضیارف و 

هّـصاخ تسا  رایـسب  تاعاس  تانامأ و  ار  سلاجم  متفگ  دـندوب  مدرم  عون  ره  زا  سلجم  نآ  رد  هک : تفگ  مرکالا  ماما  يامن . نایع  نایب و 
ربمغیپ ترضح  هک  متفگ : تسین . كاب  چیه  تفگ : دیـشر  تسا . رگید   19 ص : ج4 ، جاجتحالا ، رمأ  یضاقتم  هظحل  ره  هک  امـش  سلجم 

ترجاهم سک  نآ  هکنآ  ات  داتـسرفیمن  تیالو  چـیه  يّدـصت  ّیلوتب و  ار  وا  دادـیمن و  دومنن  ترـضح  نآ  اب  ترجاـهم  هک  یـسکب  ثاریم 
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ریغب يوعد  چـیه  تسا و  اوعد  امـش  نخـس  نیا  تفگ : دیـشر  دـینادرگیم . تاـیالو  ّیلوتم  يّدـصتم و  ار  صخـش  نآ  هگنآ  سپ  دوـمنیم ،
دوـخ مـالک  رد  هک  تسا  ملاـع  دزیا  لوـق  منخـس  تّجح  متفگ : مد  نآ  رد  راـیب . دوـخ  تّجح  تسین  دوهـشم  عومـسم و  دوهـش  تّجح و 

اب ترجاهم  یلاعت  هَّللا  ۀمحر  هیلع  ساّبع  نم  ّمع  اوُرِجاُهی . یَّتَح - ٍءْیَش  ْنِم  ْمِِهتَیالَو  ْنِم  ْمَُکل  ام  اوُرِجاُهی  َْمل  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  هک : دیامرفیم 
وت زا  نم  یـسوم  ای  هک  دیـسرپ  نم  زا  دیـشر  رثأ  نآ  رد  دوبن . تیالو  عون  چیه  تیاده  یفاو  ءانب  ار  وا  سپ  دومنن  یفطـصم ، دّمحم  مّدـج 

؟ يدومن هلأسم  نیا  زا  يزیچ  هب  اهقف  ءاملع و  زا  يدـحأ  رابخا  اـی  يداد  تقو  چـیه  رد  ءادـعأب  يوتف  وت  ار  نخـس  نیا  اـیآ  میاـمنیم  لاؤس 
زا نینمؤملا  ریمأ  ریغب  يدحأ  چیه  زین  متفگن و  سک  چیهب  نخـس  نیا  زگره  نم  هک  علّطم  يدـهاش و  وت  ایادـخ  راب  ینعی : ّمهّللا ال . متفگ :

بوسنم ار  امـش  بسن  هکنآ  رد  دـیدومن  هّصاـخ  هّماـع و  زیوجت  امـش  نوچ  یـسوم  اـی  تفگ : نآ  زا  دـعب  دومنن  نیا  تقیقح  زا  لاؤس  نم 
دالوأ زا  یلع و  ونب  امـش  هکنآ  لاح  و  ص )  ) هَّللا لوسر  نب  ای  هک  دنیوگ  امـش  هب  دنیامن و  ءانّثلا  هّیّحتلا و  هیلع  یفطـصم  دّـمحم  ترـضحب 

فرظ و مالـس  اـهیلع  ءارهز  همطاـف  تسا و  سک  نآ  دـلاوب  بوـسنم  سک  ره  هک  تسین  نیا  زج  20 و  ص : ج4 ، جاجتحالا ، دـیبلاط  یبأ 
نوزومان مالک  نیا  نوچ  نم  هک  دومرف : مالّسلا  هیلع  مظاکلا  یسوم  مرکألا  ماما  ترضح  دوب ؟ امـش  يردام  ّدج  دومحملا  ّیبن  دوب و  ءاعر 

رگا متفگ : معن . تفگ : دیـشر  منادرگ . رهاـظ  امـش  رب  بهاوـلا  ّیبـن  ترـضح  هب  دوـخ  بسن  تبـسن  نم  متفگ : مدینـش  دیـشر  نوراـه  زا 
ناحبس تفگ : دیشر  دیئامنیم . دوخ  تنب  جیوزت  رد  ترضح  نآ  تباجا  امـش  دنیامن ، وت  همیرک  يراگتـساوخ  وت  زا  همحّرلا  ّیبن  ترـضح 
لوسر نکل  متفگ : میامن . شیرق  برع و  نایعأ  یمامت  رب  هکلب  شیوخ  مجع و  برع و  رب  رخف  تباجا  زا  دـعب  هکلب  منکن  تباجا  ارچ  هَّللا 
دالیا ارت  دومن و  نم  دالیا  رـشبلا  ریخ  ّیبن  نآ  هکنآ  هطـساوب  نینمؤملا  ریمأ  اـی  متفگ  میاـمنن  وا  جـیوزت  زین  نم  دـیامنیمن و  هبطاـخم  نم  زا 

نآ زا  دعب  یسوم  ای  تنـسحأ  تفگ : دیـشر  یتسین . نامّزلا  رخآ  ربمغیپ  نادنزرف  زا  وت  مداجمألا و  ّیبن  ترـضح  دالوأ  زا  نم  ینعی : دومنن 
بقع هک  اریز  دنامن  بقع  الـصأ  ار  بهاو  دزیا  لوسر  هکنآ  لاح  میاهمحّرلا و  ّیبن  ّتیرذ  ام  هک  دیئوگیم  هنوگچ  امـش  یـسوم  ای  تفگ :
رتخد دنزرف  دیردقلا و  لیلج  ربمغیپ  نآ  رتخد  دنزرف  یلع  ونب  امش  دوب و  دوجوم  یقاب و  وا  زا  دعب  هک  تسا  رکذ  نیا و  زا  ترابع  رـشب  ره 

رد هک  سک  نآب  رورس و  نآ  ربقب  ربمغیپ و  یتبارقب  تسا  مسق  ارت  نینمؤملا  ریمأ  ای  متفگ : رثأ  نآ  رد  دوب ؟ دهاوخن  رورس  نآ  بقع  الصأ 
دنزرف هک  وت  رفعج  نب  یسوم  ای  هن  تفگ : دیـشر  يراد .  21 ص : ج4 ، جاجتحالا ، روذـعم  ّوفعم و  هلأسم  نیا  نایب  زا  ارم  هک  تسا  ربق  نآ 

نیا قیاقحب  ربخم  علّطم و  یهدیمن و  امـش  تّجح  ربخ  ارم  ایآ  یناشیا  نامز  ماما  هفیاط و  نآ  سیئر  دّیـس و  ینعی  موق  نآ  بوسعی  یلع و 
دوخ شیپ  زا  ارت  رود و  وت  رس  زا  نم  یمدرم و  عیمج  ماما  مما و  ملعأ  وت  هک  یسوم  ای  دیـسر  نمب  نینچ  ینادرگیمن ؟ رتتـسم  یفخم و  رمأ 

يادـخ ترـضح  باتک  زا  تّجح  لیلدـب و  باجم  باب  نآ  رد  ارم  مدومن  لاؤس  وت  زا  هک  هلئـسا  یمامت  هکنآ  ات  منادرگن  روجهم  بیاغ و 
امـش ملع  زا  دوب  نآ  رد  بوتکم  هک  واو  فلا و  یّتح  نآرق  زا  يزیچ  هک  دیئامنیم  يوعد  ع )  ) یلع دالوأ  رـشعم  امـش  هچ  ینادرگن  باّهو 

ام باقّرلا  کلام  ترضح  لوقب  باب  نیا  رد  ار  دوخ  ناهرب  تّجح و  امش  دوب  نآ  لیوأت  ریسفتب و  ملع  ار  امـش  هّتبلا  دوبن و  نوریب  طقاس و 
ینغتـسم اناد  یمالک  ساسأ  مکحم  سابتقا  اـملع و  يـالجنا  دیـشروخ  يأر - ساـبتقا  زا  ار  دوخ  دـینادیم و  ٍءْیَـش  ْنِم  ِباـتِْکلا  ِیف  اـنْطَّرَف 

رد هچنآ  رایب  تفگ : دیشر  دیهدیم ؟ باوج  رد  نذا  ارم  ایآ  نینمؤملا  ریمأ  ای  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  مظاکلا  یـسوم  ترـضح  دیرامـشیم 
ْنِم َو  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  میجّرلا  ناطیّشلا  نم  هَّللاب  ذوعأ  هک : دومرف  مالّسلا  هیلع  مظاکلا  یسوم  میهاربا  وبأ  مرکالا  ماما  يراد . رطاخ 
ردپ نینمؤملا  ریمأ  ای  یسیِع  َو  ییْحَی  َو  اَّیِرَکَز  َو  َنِینِـسْحُْملا  يِزَْجن  َِکلذَک  َو  َنوُراه  َو  یـسوُم  َو  َفُسُوی  َو  َبوُّیَأ  َو  َناْمیَلُـس  َو  َدُواد  ِِهتَّیِّرُذ 

مالّسلا هیلع  یسیع  یلاعت  كرابت و  بجاو  ترضح  هک : دومرف  میهاربا  وبأ  تسین . ردپ  ار  یسیع  یـسوم  ای  تفگ : دیـشر  تسیک ؟ یـسیع 
ام ردام  لبق  زا  یلاعت  دزیا  زین  ار  ام  نینچمه  دومن  یلاعت  هَّللا  مالـس  مهیلع  میرم  فرط  زا  ایبنا  يرارذـب  قحلم   22 ص : ج4 ، جاجتحالا ، ار 

دوب تقیقح  نیا  نایب  باب  رد  تصخر  نذا و  رگا  نینمؤملا  ریمأ  ای  دینادرگ  یبرعلا  یبّنلا  دّیس  يرارذب  قحلم  ع )  ) ءارهّزلا ۀمطاف  ترـضح 
ام ِدـَْعب  ْنِم  ِهِیف  َکَّجاَـح  ْنَمَف  تیادـه : یفاو  هیآ  نیا  رد  هک  ّلـج  ّزع و  لوق  هک : دومرف  ترـضح  نآ  راـیب . تفگ : دیـشر  منادرگ . هداـیز 

چیه َنِیبِذاْکلا  یَلَع  ِهَّللا  َتَنَْعل  ْلَعْجَنَف  ْلِهَْتبَن  َُّمث  ْمُکَسُْفنَأ  َو  انَـسُْفنَأ  َو  ْمُکَءاِسن  َو  انَءاِسن  َو  ْمُکَءاْنبَأ  َو  انَءاْنبَأ  ُعْدَن  اَْولاعَت  ْلُقَف  ِْملِْعلا  َنِم  َكَءاج 

( یناردنزام همجرت   ) زا 619جاجتحالا هحفص 496 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ّیلع ریغب  ار  یـسک  يراصن  اب  هلهابم  ماگنه  رد  اسکلا  تحت  رد  دومحملا  ّیبن  ترـضح  هکنآ  باب  رد  دومنن  يوعد  نایب و  املع  زا  يدحأ 
نـسح ام  ءانبأ  سپ  نینمؤملا  ریمأ  ای  دومنن  ياوأم  ناکم و  نآ  رد  لخاد  ار  يرگید  نیـسح  نسح و  ءارهّزلا و  همطاف  و  ع )  ) بلاط یبأ  نب 

رد دندرک  عامجا  يرولا  دّیـس  نید  ءاملع  دنـشاب  ءانّثلا  ۀـّیّحتلا و  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  ام  سفنأ  ءارهّزلا و  ۀـمطاف  ءاسن  و  ع )  ) نیـسح و 
یلع دّمحم  ای  تفگ : برح  رد  وا  نعط  برض و  یعـس و  هظحالم  هدهاشم و  زا  دعب  دحأ  زور  رد  ءاعّدلا  ۀّیّحتلا و  هیلع  لیئربج  هکنآ  باب 

ع)  ) یلع زا  نم  تسنم و  زا  ّیلع  یخأ  ای  هک : دومرف  یبرعلا  دّیـس  ترـضح  دـیامنیم . برعلا  مجعلا و  ّیبن  اـی  امـشب  تبـسن  بجع  ةاـساوم 
فیس ال  هک : دومرف  يراب  دزیا  یحولا  نیمأ  نآ  زا  سپ  مایلع  زا  امـش و  زا  زین  نم  مالّـسلا  هیلع  هَّللا  لوسر  ای  تفگ : مالّـسلا  هیلع  لیئربج 

هیلع لیلخ  حدـم  ّلج  ّزع و  هچنانچ  تسا  حودـمم  یلاعت  بجاو  دزن  رد  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریمأ  ترـضح  یلع  ّالا  یتف  ـال  راـقفلا و  وذ  اـّلا 
لوقب راختفا  ام  نینمؤملا  ریمأ  ای  ُمیِهاْربِإ  َُهل  ُلاُقی  ْمُهُرُکْذَـی  یًتَف  انْعِمَـس  اُولاق   23 ص : ج4 ، جاجتحالا ، دومرف : هک  ماگنه  رد  دومن  مالّـسلا 

تاجاح یسوم  ای  تنـسحأ  تفگ : دیـشر  مایلع . زا  نم  تسنم و  زا  یلع  هک : دومرف  ترـضح  نآ  هک  نآب  میئامنیم  راتخملا  ّیبن  ترـضح 
اب هنیدم  هناور  مارملا  ّیضقم  ماکتـسود و  ار  امـش  میامن و  مامت  یعـس  امـش  مارم  ماهم و  ماجنا  مارـصنا و  رد  هک  يامن  مالعا  نمب  ار  دوخ 

نیا هک  تسنآ  امش  تمدخ  هب  نم  تجاح  لّوأ  متفگ  دیشرب  هک : دیامرفیم  مالّسلا  هیلع  مظاکلا  یسوم  میامرف . مانألا  دّیس  ترضح  هنیکس 
لایعب مّلس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  دوخ  ّدج  مرتحم  اب  مرح  يوسب  هعجارم  هکنآ  ات  یئامن  تعجر  نذا  ار  دوخ  ّمع  رسپ 

ابرقأ و موقب و  تفگ  دیـشر  نومأم  هک  تسیورم  لوقنم و  یلاعت . هَّللا  ءاـش  نا  منکیم  رکف  رظن و  رمأ  نیا  رد  تفگ : دیـشر  میاـمن . اـبرقأ  و 
الـصأ عالّطا  ار  ام  هک  تسا  مسق  ارم  ملاع  يادـخب  هن  هَّللا  ال و  دـنتفگ : موق  دومن ؟ عّیـشت  میلعت  ارم  هک  دـینادیم  امـش  ایآ  هک  اـیارب  رـشعمب 

نیا نینمؤـملا  ریمأ  اـی  تفگ : یـصخش  دوـمن  رمأ  نیا  تقیقحب  ربـخم  عـلّطم و  دیـشر  نوراـه  ارم  تفگ : نومأـم  تسین . رمأ  نیا  تقیقحب 
دوب ایند  کلم  هطـساوب  ضحم  ام  زا  ناشیا  لتق  رودص  هک : دومرف  نومأم  دـینکیم . تیبلا  لهأ  نیا  لتق  هک  میدـید  ام  هک  دوب  زیاج  هنوگچ 

. میقع کلملا  ّنال 

[ ار دوخ  عیشت  تلع  نومام  ندومن  نایب  ]

ص: ج4 ، جاجتحالا ، لخاد  دیـشر  سلجمب  ع )  ) رفعج نب  یـسوم  يزور  هک  تفگ : نومأم  دـعب  ار ] دوخ  عیـشت  تلع  نومام  ندومن  نایب  ]
رورـس نآ  يور  شیپ  دوخ  دومرف  سالجا  سلجم  ردص  رد  ار  وا  دومن و  ترـضح  نآ  لابقتـسا  تساخرب و  دیـشر  تعاس  رد  دیدرگ   24
مالّسلا هیلع  رفعج  نب  یسوم  نیا  زا  دعب  دیدرگ . حناس  يراج و  رایسب  رایسب  نانخس  دیـشر  یـسوم و  نایم  تسویپ و  رد  نخـس  تسـشن و 

هک دینادرگ  نایع  بجاو و  ناکم  ّلحم و  ره  رد  وا  دـهع  نایلاو  همه  رب  ّلج  ّزع و  ترـضح  هک  یتسرد  هب  نینمؤملا  ریمأ  ای  تفگ : مردـپب 
ناّنم دزیا  ناگدنب  ندرگ  زا  نارگ  راب  دننادرگ و  يّدؤم  ار  نید  ضرق و  باحصأ  نید  و  دنشاب ، تّما  ءارقف  شاعتنا  ببـس  شاعم و  هلیـسو 

زا یلوأ  ثاریم  تاریخ و  لعف  رد  امـش  نینمؤملا  ریمأ  ای  دـنیامن  ناّبحم  ناگهدـنامرد و  لاـحب  یئوکین  دـنناشوپ و  ار  ناـگنهرب  دـنرادرب و 
تساخرب و ترضح  نآ  نآ  زا  دعب  منکیمن . ریصقت  تاریخ  لعف  رد  نسحلا  ابأ  ای  تفگ : دیشر  دیدرگ . اهیئوکین  بکترم  هک  یئایارب  ریاس 

دعب دینادرگ . وا  هاگمارآ  لزنم و  هّجوتم  ار  هلآ  ّصاخ  هدنب  نآ  هاگنآ  سپ  دیسوب  ار  وا  مشچ  ود  ره  نایم  تساخرب و  وا  عضاوتب  زین  مردپ 
دیورب و امـش  دّیـس  ّمع و  نبا  تاکرب  تمزالم و  رد  میهاربا  ای  دّـمحم و  ای  هَّللا و  دـبع  ای  تفگ : هدروآ  نمتؤم  نیما و  نمب و  يور  نآ  زا 

دوخ لزنمب  هتـشگ  صّخرم  وزا  دیناسرب و  شفیرـش  لزنمب  هدومن  وا  تعیاشم  دینادرگ و  يواسم  ار  وا  هماج  نماد  دـیریگب و  ار  وا  باکر 
هلآ ترـضح  هدیدنـسپ  نآ  هار  ءانثا  رد  میتشگ  ناور  رورـس  نآ  رثأ  تداعـس  باکر  رد  ردپ  رمألا  بسح  ردارب  هس  ره  ام  دـیئامن . تدوع 

ص: ج4 ، جاجتحالا ، تموکح  يدرگ و  رمأ  نیا  کلام  نوچ  تفگ : داد و  تفالخب  تراشب  ارم  ناشیا  نم و  نایم  ّرـسب  ناردارب  زا  ناـهنپ 
رد نم  تارج  نوچ  دومرف و  ام  ردپ  تمدخب  فارصنا  تصخر  ار  ام  هاگنآ  سپ  یئامن . مدنزرفب  یئوکین  هک  دیاب  ددرگ  ّرقتـسم  وت  رب   25

دـیدومن و وا  لالجا  میظعت و  هک  دوب  سک  هچ  نیا  نینمؤملا  ریمأ  ای  متفگ : دـیدرگ  سک  ره  زا  یلاخ  سلجم  لفحم و  رد  نخـس  مّلکت و 
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مکح ار  ام  دـیدرگ  دوخ  ّلـحم  لزنم و  هّجوتم  نوچ  دـیدش و  نّکمم  نودأ  ناـکم  رد  دوخ  دـیدومرف و  سـالجا  سلجم ، ردـص  رد  ار  وا 
رب ناحبـس  يادـخ  تّجح  نامدرم و  ماما  صخـش  نیا  دـنزرف  يا  هک  دومرف : مردـپ  دـیدومن . ناشیا  باکر  نتفرگ  وا و  تمدـخ  تعباـتمب 

تاذ رد  یگمه  هلماـش  توعن  هلماـک و  تافـص  نیا  نینمؤملا  ریمأ  اـی  متفگ : نم  تسا . ناـمگ  ههبـشیب و  ناگدـنب  رب  وا  هفیلخ  ناـقلخ و 
دزیا لبق  زا  ّقح  ماما  رفعج  نب  یسوم  میاهبلغ و  رهق و  يور  زا  رهاظ  رد  تّما  هفیلخ  تعامج و  ماما  ام  تفگ : مردپ  تسین ؟ امش  هدیدنسپ 

و رشب . قلخ و  ریاس  زا  نم و  زا  تسا  ّقحأ  رشبلا  ریخ  لوسر  ماقمب  رفعج  نب  یسوم  نیا  رسپ  يا  تسا  ربمغیپ  ترضح  يایـصوأ  زا  ربکأ و 
نآ رد  وت  مشچ  ود  هک  ییاج  نم  هنیآ  ره  یئامن  تعزانم  نم  اب  تفالخ  رمأ  رد  وت  رگا  تسا  مسق  دـنگوس و  ارم  ملاع  رداق  ترـضحب  هَّللا 
ریمأ زا  نوچیب  ّیلو  نآ  نوچ  اّما  میظع . زیزع و  تیاـغب  هابتـشایب  هاـج  ّبح  تسا و  میقع  کـلم  هک  اریز  مرادرب ، ترکیپ  زا  تسا  نّکمم 

هّرص هّیطعب  نوراه  دومن  هّکمب  همحّرلا  ّیبن  ترـضح  هنیدم  زا  تلحر  هدارا  دیدرگ و  لزنمب  تعجارم  نوذأم - صّخرم و  نوراه  نینمؤملا 
ّلحم نآ  رد  مردـپ  تخاس  رـضاح  رز  نزاخ  نوچ  دومرف  دوبن  مک  شیپ و  نآ  زا  مهردـکی  هک  يراـنید  تسیود  هسیک  نآ  رد  هک  ءادوس 

امـش تمدـخب  نینمؤملا  ریمأ  هک  يوـگب  ربـب  رفعج  نب  یـسوم  تمدـخب  رز  نیا  تفگ : هدروآ  لـضف   26 ص : ج4 ، جاـجتحالا ، هب  يور 
رـصم تیالو و  زا  رز  نیا  زج  هک  نیمه  یلاعت  هَّللا  ءاش  نا  مینارذـگیم  شاعم - ترـسع  قیـض و  رد  تقو  نیا  رد  اـم  هک  درادـیم  ضورعم 

ءانبأ امـش  نینمؤملا  ریمأ  ای  متفگ  متـساخرب و  ناشیا  يور  شیپ  رد  ناـمز  نآ  رد  نم  دـسر . امـشب  يدوزب  امـش  ّدـس  رد  هّصح  هّتبلا  دـسرب 
مادـک زا  هک  دیـسانشیمن  هکلب  دـینادیمن  ار  وا  بسن  بسح و  هک  ار  یـسک  راسعا و  يذ  ریغ  مشاه  ینب  شیرق و  ریاس  راصنأ و  رجاـهم و 

دیدومن رتـشیب  سک  همه  زا  وا  لـالجا  میظعت و  هک  رفعج  نب  یـسوم  دـیئامنیم و  ناـسحا  ءاـطعا و  لاـیر  رازه  جـنپ  تسا  راـید  تیـالو و 
زا راوازس  هن  هّیطع  نیا  يدومرف  اطعا  ناسحا و  رفعج  نب  یـسومب  يدومن  ساّنلا  ریاسب  هک  یئایاطع  زا  وت  ّتیطع  ّسخأ  هک  رانید  تسیود 

میامن ناسحا  اطعا و  واب  هدایز  نم  رگا  هک  یتسردـب  دـیوش  تکاس  دابم  تردام  کل  ّما  تکـسا ال  تفگ : مردـپ  تسوا . روخرد  هن  وت و 
تیب لهأ  ءارقف  و  دسرب ، وا  نایلاوم  نایعیش و  زا  ریشمش  رازه  دص  نم  يورب  ادرف  هک  متـسین  وا  زا  نمیا  نم  هچنآ  زا  دوشیم  وا  نماض  هک 

. تسین ناسآ  وت  نم و  يارب  یتمالس  ناشیا  نیعاد  يدایا  طسب  ماگنه  رد  رسپ  يا  دننز . نم  رب  وا 

مرکا ص] یبن  هضور  رد  دیشرلا  نوراه  رب  مظاک ع  یسوم  ماما  جاجتحا  ]

دیشّرلا نوره  نوچ  هک  تسا  رهتشم  لوقنم و  ربتعم  یصخش  زا  [ ) مرکا ص یبن  هضور  رد  دیشرلا  نوراه  رب  مظاک ع  یسوم  ماما  جاجتحا  ]
فارطأ و زا  نوره  تاقالم  كاردا  هطساوب  زین  بارعأ  لیابق  تقو  نآ  رد  دش و  همحّرلا  ّیبن  ترایز  هّجوتم  دیدرگ  هنیکس  اب  هنیدم  لخاد 
ص: ج4 ، جاجتحالا ، دیشّرلا  نوره  رثأ  نآ  رد  دندش  رـضاح  وا  فاطم  هضور و  رد  هکلب  فانم  دبع  دالوأ  هدبز  هصالخ و  هنیدمب  فانکأ 
ّمع و نبا  ای  کیلع  مالّسلا  هَّللا ، لوسر  ای  کیلع  مالّسلا  دومرف  دومن و  رـشبلا  دّیـس  ربقب  میدقت  دوخ  رخف  فرـش و  راهظا  يارب  ضحم   27

نآ رد  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  نسحلا  وبأ  ترـضح  دومن . راربألا  دّیـس  فاطم  راّضح  زا  دوخ  ریغ  رب  راختفا  راهظا  راتخملا  ّیبن  ترایز  نیاـب 
مالّـسلا تفگ : دـمآ و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  يور  شیپ  دـیدرگ  علّطم  ملاع و  دیـشّرلا  نوره  بلطم  زا  دوب و  رـضاح  ماـقم 

دیدرگ و ّریغتم  شیور  دینش  مالّسلا  هیلع  نسحلا  وبأ  ترضح  زا  مالک  نیا  نوچ  دیشّرلا  نوره  هبأ . ای  کیلع  مالّسلا  هَّللا ، لوسر  ای  کیلع 
مالّـسلا هیلع  مظاکلا  یـسوم  نسحلا  یبأ  ترـضح  زا  و  دـش . ادـیوه  رهاظ و  مشح  نآ  رـضحم  رد  نوره  مسج  يور و  گنر  زا  ظـیغ  رثأ 

رثکأ هک  متسناد  مدینش  تسا  هصفح  یبأ  نب  ناورم  زا  هک  تایبأ  نوچ  نم  هک : دومرف  مالّسلا  ةولّـصلا و  هیلع  مامهلا  ماما  نآ  هک  تسیورم 
ۀثارو تانبلا  ینبل  نکی  مل  نوکی و  نوکی و ال  ّینأ  رعـش : تسنیا : تایبأ  نآ  دـندومن و  نآ  نامتک  نکیل  دـناّقح  رمأ  قیاقحب  ملاـع  هّماـع 

قیلطلل ام  ماهس  ریغب  كورتم  ّمعلا  مهّدج و  نم  مهبیصن  تانبلا  ینبل  مالسالا  میاعد  نیکرشملل  نکی  مل  تانبلا و  ینبل  ثارّتلا  ناک  مامعألا 
زاح همـساب  هونملا  ۀـمطاف  نبا  ّنإ  ماحرألا  يوذ  هعنمی  هیف و  اذّذـلتم  افقاو  ۀـلثن  نبا  یقب  ماصمّـصلا و  ۀـفاخم  قیلّطلا  دجـس  اّمنا  ثاّرتلل و  و 

مامعألا ینب  يوس  ثارّتلا 
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[ فسوی یبا  رب  نسحلا و  نب  دمحم  رب  مظاک ع  یسوم  ماما  جاجتحا  ]

رد مالّـسلا  هیلع  یـسوم  نسحلا  یبأ  ترـضح  زا  نسحلا  نب  دّمحم  فسوی ] یبا  رب  نسحلا و  نب  دـمحم  رب  مظاک ع  یـسوم  ماما  جاجتحا  ]
ار دوخ  لـمحم  هک  تسا  روخرد  زیاـج و  اـیآ  ار  مرحم  رفعج  نب  یـسوم  اـی  هک  دیـسرپ  هّکم  رد  دیـشر   28 ص : ج4 ، جاجتحالا ، رضحم 
ار مرحم  ایآ  تفگ : نسحلا  نب  دّمحم  تسین . راوازس  زیاج و  رایتخا  تلاح  رد  هک : دومرف  ءانّثلا  ۀّیّحتلا و  هیلع  یسوم  ترضح  دنک ؟ لیلظت 

ترضح زا  نخس  نیا  نوچ  نسحلا  نب  دّمحم  معن . تفگ : مارکالا  ماما  نآ  دیامن ؟ رایتخا  تقو  رد  لالّظلا  تحت  رد  یـشم  هک  تسا  زیاج 
هّیرخس یئامنیم و  نمیهم  ترضح - لوسر  ّتنـس  زا  بّجعت  نسحلا  نبا  ای  تفگ : نمتؤملا  ماما  دیدنخ . روفلا  یف  دینـش  ع )  ) نسحلا وبأ 
لوسر نآ  لالّظلا  تحت  رد  یشم  دوب  مرحم  هک  ماگنه  رد  نکیل  دومن  دوخ  مارحا  رد  لالظ  فشک  مرکالا  ّیبن  ییامرفیم ؟ نآب  ءازهتسا  و 

نیا رد  دـنک  سایق  هک  ره  دومن ، ناوت  رگید  یـضعبب  سایق  ار  نآ  یـضعب  ات  تسین  یـسایق  ماّلع  دزیا  ماکحأ  دّـمحم  اـی  دومرف  لاـعتم  دزیا 
دیدرگ توهبم  تکاس و  نخـس  نیا  عامتـسا  زا  دعب  نسحلا  نب  دّمحم  لیبّسلا . ءاوس  زا  تسا  ّلضم  لهاج  نآ  ههبـشیب  هک  لیبس  قیرط و 

فسوی و وبأ  نایم  و  تشادرب . دوخ  هار  تساخرب و  سلجم  نآ  زا  هکلب  تشادن  باوج  لاؤسب و  عوجر  تردق  باب  چـیه  رد  هک  یعون  هب 
ترضح هک  دوب  نانچ  همّدقم  نآ  دیدرگ و  هفیلخ  يدهم  روضح  رد  يراج  حناس و  نخس  نیا  لثم  زین  مالّـسلا  هیلع  نسحلا  یبأ  ترـضح 

ار فسوی  وبأ  الصأ  هک  لئاسم  لاؤس  فسوی  ابأ  زا  يدهم  ياعدتسا  سامتلا و  رب  انب  مالّسلا  هیلع  مظاکلا  یسوم   29 ص : ج4 ، جاجتحالا ،
لصاح ملع  عالّطا و  مالّسلا  هیلع  مظاکلا  یـسوم  ترـضح  هلئـسا  زا  الـصأ  ار  فسوی  یبأ  هک  دید  نوچ  يدهم  دومن ، دوبن  عالّطا  اهنآ  رب 

نـسحلا ابأ  ای  تفگ : فسوی  وبأ  تقو  نآ  رد  سرپب . يزیچ  زین  مالّـسلا  هیلع  مظاـکلا  یـسوم  زا  وت  هک  دومن  تراـشا  فسوی  یباـب  تسین 
دای رد  هچنآ  لاؤس  زا  رایب  يراد  دای  رد  هچنآ  لاؤس  زا  رایب  هک : دومرف  ع )  ) ترضح نآ  تسامـش . زا  لئاسم  لاؤس - هدارا  ارم  ع )  ) یـسوم

زیاج و ایآ  مرحم  يارب  زا  هیاس  لیلظت  رد  یئوگیم  هچ  مظاـکلا  یـسوم  اـی  تفگ : فسوی  وبأ  يراـع  ملع  زا  وت  نوچ  متـسین  نم  هک  يراد 
نآ دوش ؟ نکاس  اجنآ  رد  دـنک و  اپرب  همیخ  دـناوتیم  ایآ  تفگ : فسوی  وبأ  تسین . زیاج  هک : دومرف  مظاکلا  یـسوم  ماـما  تسا ؟ تصخر 

ای تفگ : ع )  ) ماما ترضح  تسا ؟ نایع  و  رهاظ ، نآ  نیا و  نایم  قرف  ایآ  تفگ : تفرعمیب  فسوی  وبأ  تعاس  رد  معن  هک : دومرف  ترضح 
ءاضق تفگ : ماما  هن . هک  تفگ : فسوی  وبأ  هن ؟ ای  دـنکیم  اضق  ار  زامن  اقن  نوخ و  عطق  زا  دـعب  ایآ  ضئاح  نز  رد  یئوگیم  هچ  فسوی  ابأ 

فسوی وبأ  ارچ . دومرف  مالّسلا  هیلع  یـسوم  ماما   30 ص : ج4 ، جاجتحالا ، تسا . مزال  ضئاح  رب  موص  ءاـضق  معن  تفگ : دـیامنیم ؟ موص 
زین نیا  هک : دومرف  مالّسلا  هیلع  نسحلا  وبأ  نمتؤملا  ماما  ترضح  دمآ . نینچ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  ترضح  عرش  رد  تفگ :

اب تخاس و  یناوت  يراک  مظاکلا  یـسوم  اب  هملاکم  هثحابم و  رد  هک  منیبیمن  ارت  فسوی  ابأ  ای  تفگ : يدـهم  لاح  نآ  رد  تسا . نآ  لـثم 
. مدش تکاس  تخادنا  ۀّجح  لیلدب و  ارم  مظاکلا  یسوم  نینمؤملا  ریمأ  ای  تفگ : فسوی  وبأ  تخادرپ . لادجب  وا 

[ دومن هیقت  هک  يردارب  هب  نظ  رد  نمؤم  درم  رب  مظاک ع  یسوم  ماما  جاجتحا  ]

مالّـسلا هیلع  يرکـسعلا  نسحلا  دّـمحم  وبأ  ترـضح  زا  و  دومن ] هیقت  هک  يردارب  هب  نظ  رد  نمؤم  درم  رب  مظاک ع  یـسوم  ماما  جاـجتحا  ]
دیزرلیم یعونب  رارطضا و  لامک  اب  دش  رضاح  ع )  ) رفعج نب  یسوم  ترضح  سلجم  رد  هعیـش  ّصاوخ  زا  یـصخش  هک  تسیورم  لوقنم و 

وا لاوحأ  صّحفت  تخاس و  یلاخ  رایغأ  زا  سلجم  دید  مظتنمان  تیاغب  ار  مّرکم  نمؤم  نآ  لاح  مرکالا  ماما  نوچ  تسا  شعترم  ایوگ  هک 
رد نالف  نب  نالف  هکنآ  رد  دـنامن  هابتـشا  فوخ و  هنوگ  چـیه  ارم  ص )  ) هَّللا لوسر  نب  اـی  تفگ : دیـسرپ . شاـعترا  هجو  وا  زا  تخادرپ و 

. دـیدرگ نایع  رهاظ و  قداص  حبـص  دـننام  نم  رب  قفانم  یقـش  نآ  قاقـش  قافن  هک  اریز  تسا  بذاک  وت  تماـما  ّتیـصو و  داـقتعا  راـهظا 
هریت نآب  نم  زورما  دوبعم  دزیا  ّیلو  ای  تفگ : نمؤم  نآ  دوب ؟ هنوگچ  رمأ  نیا  تقیقح  هک : دومرف  یلاعت  هَّللا  تاولص  هیلع  یسوم  ترـضح 

بحاص  31 ص : ج4 ، جاجتحالا ، دوب  رـضاح  دادغب  لهأ  رباکأ  زا  یـصخش  درم  نآ  شیپ  رد  میتشگ و  نالف  سلجم  رـضاح  لخاد و  زور 
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ریرـس رب  مویلا  هکنیا  هن  تسناـج  سنا و  ياوشیپ  ناـقلخ و  ماـما  رفعج  نب  یـسوم  هک  تسنآ  وـت  معز  نـالف  اـی  تفگ : نم  قـیفرب  سلجم 
بحاص و نآ  تسنامیا . مالـسا و  لهأ  فالخ  رب  وت  نید  يأر و  نیا  نیقیب  تسناور  ذـفان و  برع  مجع و  رب  شمکح  نّکمتم و  تفـالخ 

رفعج نب  یسوم  هک  تسنآ  ممعز  میوگیم و  هکلب  میوگن  نخس  نیا  لثم  زگره  نم  تفگ  ّیقش  یبصان  نآ  باوج  رد  تعاس  رد  وت  هعیش 
ریاس نعل  نیملاعلا و  ّبر  تنعل  دنکن  وا  تماما  مدع  رب  داقتعا  هک  سک  نآ  رب  نم و  رب  دشابن  وا  تماما  مدع  رب  مداقتعا  رگا  تسین و  ماما 
هَّللا كازج  تفگ : دینـش  سکان  نآ  زا  نخـس  نیا  سک  نآ  هک  ناـمه  داـب . نیّدـلا  موی  یلا  یلاوتم  رتاوتم و  نیعمجأ  هکئـالم  نیقولخم و 

هن رمأ  نیا  تسنآ  رب  وت  نامگ  ّنظ و  هچنانچ  تفگ : رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  درک . نعل  دیامن  تاساوم  امـشب  هک  یـسکب  نآ  زا  اریخ و 
یـسوم نآ  وا  تسین  ماما  یـسوم  هک : دومرف  نمؤم  نآ  هکنیا  تسا  ّمهم  رمأ و  نیاب  ملعأ  هقفأ و  وت  زا  تبحاص  هک  تسردقنآ  تسنانچنآ 

یفن دومن و  نم  تماما  تابثا  لوق  نیمهب  نمؤم  نآ  تسماما  ماـگنه  نیا  رد  وا  تسا  یـسوم  نآ  ریغ  هکنآ  سپ  دوبن  ماـما  هک  دومن  هدارا 
زا یئامرف  دوخ  زا  لیاز و  نمؤم  نآ  زا  ّنظ  نیا  یئامن و  راتخم  رداق  ترضحب  رافغتسا  هبوت و  هک  یتقو  هَّللا  دبع  يا  دومرف . نم  ریغ  تماما 

بجوم قافن و  ببـس  ٌْمثِإ  ِّنَّظلا  َضَْعب  َّنِإ  نوحـشم  قدـص  نومـضمب  نمؤم  نآ  رب  وت  نمتؤمان  ّنظ  نیا  هک  اریز  یئآیم  نوریب  نیا  هدـهع 
نآ زا  مالک  نیا  نوچ  ّصاـخ  نمؤم  نآ   32 ص : ج4 ، جاجتحالا ، تسا . قاّلخ  نمیهم  ترضح  تمحر  زا  يرود  هلیـسو  قاقـش و  هانگ و 

نمؤم نآ  ات  تسین  يزیچ  ایند  لام  ارم  هَّللا  لوسر  نبا  ای  تفگ : دـیدرگ و  نیزح  نیگمغ و  تیاغب  دومن  عامتـسا  مالّـسلا  هیلع  نوچیب  ّیلو 
تیبلا و لهأ  امش  رب  تاولص  ّلج  ّزع و  ترضح  یگدنب  تدابع و  زا  لمع  باوث  زا  رطـش  نکیل  منادرگ  نامداش  یـضار و  دوخ  زا  نآب  ار 

راّفغلا کلملا  مالس  هیلع  یسوم  ترضح  مدومن . لد  قدصب  هبه  واب  لسّرلا  دّیـس  دافحأ  دالوأ و  امـش  يادعأ  رب  نم  تنعل  تشاداپ  ازج و 
يرکـسعلا نسحلا  دّمحم  وبأ  زا  زین  و  يدش . رایخأ  راربأ و  کلـس  رد  طرخنم  يدمآ و  نوریب  ران  زا  لاحلا  راکوکین  نمؤم  يا  هک : دومرف 

زا عطقنم  هک  ار  ام  ماتیأ  زا  میتی  هک  ام  ياهقف  زا  هیقف  کی  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  مظاکلا  یـسوم  ماما  ترـضح  هک  تسا  يورم  لوقنم و 
تسا ّدشأ  وا  دراد  هراکم  زا  هاگن  هیلا  جاتحی  ام  میلعت  هلیسوب  ار  وا  دشاب و  هدش  ام  هعفنملا  ۀجهبلا و  ریثک  تبحـص  زا  مورحم  ام و  هدهاشم 

اب وا  تّمه  هک  هیقف  فـالخب  سب  تسوا و  سفن  تنایـص  تیاـقو و  دـباع  تمهب  یماـمت  تّمه و  یگمه  هک  اریز  دـباع  رازه  زا  سیلبا  رب 
ناطیـش هدرم  یقاب  سیلبا و  تسد  زا  ار  ناحبـس  رداق  ناگدنب  یگمه  هک  تسا  سّدقت  یلاعت و  دزیا  ناگدـنب  عیمج  تاذ  دوخ  سفن  تاذ 
تیاور رد  و  دـباع . رازه  رازه  زا  هکلب  دـباع  رازه  زا  تسا  لضفأ  دـحاو  يادـخ  دزن  رد  نیا  دـشاب و  ناّنم  دزیا  ناما  ظفح و  رد  وا  یعـسب 

نآ يدـناوخ و  شوخ  رایـسب  رایـسب  ار  نآرق  دوب و  هوالّتلا  هئارقلا و  نسح  زاوآ و  شوخ  تیاغب  ع )  ) مظاـکلا یـسوم  ترـضح  هک  هدـمآ 
نآ هناخ  هک  هچوک  نآ  زا  یـصخش  دومنیم  نآرق  توالت  ع )  ) نیدـباعلا نیز  نیدـجاّسلا  دّیـس  ماـما  ترـضح  يزور  هک : دومرف  ترـضح 

نامز ماما  نآ  نآرق  توالت  زاوآ  دیـسر و  يرو  ماـما  نآ  يارـستلود  يذاـحمب  نوچ  دومنیم  روبع  دوب  ماـقم  نیا  رد  تیـالو  رهوگ  هناـگی 
ج4، جاجتحالا ، نسح  نایعأ  نآ  یمامت  هکلب  هّمئأ  رثکأ  مالّـسلا و  هیلع  ماما  نآ  توص  نسح  زا  دـیدرگ  شوهیب  دیـسر  نمؤم  نآ  شوگب 
رد نآ  ریغ  توّصلا و  نسح  زا  هچنآ  زا  يزیچ  ماما  رگا  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  مظاـکلا  یـسوم  ترـضح  هچناـنچ  دوب . توّصلا   33 ص :
هن تفگ : ترضح  نآب  یصخش  دش . دنناوتن  نآ  لّمحتم  نامگ  ههبشیب و  نادرم  زا  يدحأ  چیه  دنیامن  نآ  نایب  رهاظ و  تسا  ناشیا  شیپ 
اّما دوب  نینچ  یلب  دومرف : ترضح  نآ  دنادرگیم ؟ دنلب  نآرقب  كرابم  زاوآ  دراذگیم و  مدرمب  زامن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر 

34 ص : ج4 ، جاجتحالا ، دومنیم . ناشیا  تقاط  تردق و  ردقب  دندوب  همحّرلا  ّیبن  بقع  رد  هک  تعامج  نآ  لمح  دوبعم  لوسر 

رب بلاطم  نیا  ریغ  لدع و  دیحوت و  رد  ءانّثلا  ۀّیحّتلا و  هیلع  اضّرلا  یسوم  نب  ّیلع  نسحلا  یبأ  ایاربلا  ماما  ترـضح  جاجتحا  نایب  رد  رکذ 
براقأ بناجأ و  فلاؤم و  فلاخم و 

هراشا

رب بلاطم  نیا  ریغ  لدع و  دیحوت و  رد  ءانّثلا  ۀـّیّحتلا و  هیلع  اضّرلا  یـسوم  نب  ّیلع  نسحلا  یبأ  ایاربلا  ماما  ترـضح  جاجتحا  نایب  رد  رکذ 

( یناردنزام همجرت   ) زا 619جاجتحالا هحفص 500 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ّدعت و نأ  نم  دـیزأ  یـصحت و  نأ  نم  رثکأ  هّیربلا  دّیـس  هعـضب  نآ  زا  هّیـضرم  لامعأ  هّیـضر و  لاعفأ  براقأ  بناجأ و  فلاؤم و  فلاخم و 
جاجتحا زا  هک  دومن  مازتلا  باتک  نیا  رد  یلاعلا  سودرفلا  یف  یلاعت  هَّللا  هنکسأ  یـسربّطلا  یلع  وبأ  باتکلا  فّنـصم  نوچ  اّما  تسا ، یهنت 

. دیامن نایب  دمآرد  ناشیا  رظنب  هچنآ  نامّزلا  رخآ  لوسر  يایصوأ  ناحبس و  ریدق  يایلوا  هّمئأ  تارضح  زا  کی  ره 

[ ملاع ثودح  رد  يدرم  رب  اضرلا ع  یسوم  نب  یلع  ماما  جاجتحا  ]

نسحلا یبأ  ایاربلا  ماما  ترضح  ترضح  تمدخب  يدرم  هک  تسیورم  ملاع ] ثودح  رد  يدرم  رب  اضرلا ع  یـسوم  نب  یلع  ماما  جاجتحا  ]
دومرف ع )  ) ماما تسیچ ؟ ملاع  ثودح  رب  لیلد  ص )  ) هَّللا لوسر  نبا  ای  تفگ : دش و  رـضاح  ءاعّدلا  مالّـسلا و  هیلع  اضّرلا  یـسوم  نب  ّیلع 

دوخ هک  یتسناد  سپ  يدوجوم ، تاـیح و  يذ  لاـحلا   35 ص : ج4 ، جاجتحالا ، يدوبن و  رتشیپ  هچناـنچ  تست  دوجو  ثودـح  لـیلد  هک :
وت هک  اریز  دوب  دهاوخن  دوب  وت  لثم  هک  یسک  زا  وت  تنونیک  زین  و  تسین ، وت  سفن  زا  وت  داجیا  نیوکت و  يدشن و  دوخ  سفن  داجیا  ببس 

هینامث ملاوع  کلـس  رد  طرخنم  ناسنا  نوچ  دیدرگ  دنناوتن  يرگید  دوخ و  داجیا  تّلع  دیجاتحم ، كرتشم و  تّیناکما  رد  نوچ  وت  لثم  و 
دیدرگ نّیب  رهاظ و  زین  ملاع  ثودح  سپ  دش ، تباث  وا  ثودح  تسا و  فلأ  رشع 

[ وا تافص  دنوادخ و  دوجو  رد  قیدنز  رب  اضرلا ع  یسوم  نب  یلع  ماما  جاجتحا  ]

ع)  ) اضّرلا مداخ  یناسارخلا  هَّللا  دـبع  نب  دّـمحم  زا  و  وا ] تافـص  دـنوادخ و  دوجو  رد  قیدـنز  رب  اضرلا ع  یـسوم  نب  یلع  ماما  جاجتحا  ]
یعمج ترضح  نآ  رد  دش و  رضاح  مالّسلا  هیلع  اضّرلا  یسوم  نب  ّیلع  نسحلا  وبأ  ءایقتألا  ماما  تمدخب  یـصخش  هقدانز  زا  هک  تسیورم 

هچنآ دوبیم و  امـش  لوق  لوق  رگا  هک  ینیبیم  تفگ : هدروآ  رفاـک  قیدـنز  نآـب  كراـبم  يور  رورـس  نآ  رثأ  نآ  رد  دـندوب  رـضاح  ریثک 
یبقع رد  امـش  لامعأ  لاعفأ و  هچنانچ  میدوب و  یماجنا  کین  يواسم و  عرـش  رد  امـش  ام و  هن  ایآ  دوبیمن  ناـنچنآ  دـنیوگیم  رگید  یعمج 

ءادا هزور و  ام و  زامن  يارب  ررض  چیه  هکنآ  لاح  دوبیم و  رمتسم  ّرضم  جهن  نامهب  زین  ام  لامعأ  تسا  رقس  لوخد  هلیسو  ررض و  بجوم 
قیدـصت یلاعت و  بجاو  ترـضح  تاذ  یگناگیب  رارقا  زا  دـیدرگ و  حـناس  رداـص و  اـیند  راد  رد  اـم  زا  هک  تاّربم  لاـعفأ  یقاـب  تاوکز و 

و تکاس ، دینش  نمیهم  ترضح  ّیلو  نآ  زا  نخس  نیا  نوچ  قیدنز  دیسر . دهاوخن  دیـسرن و  امب  ناصقن  ررـض و  زین  ءایبنألا  دّیـس  تلاسر 
دش هتفگ  هک  تسا  یعونب  نآ  دشاب و  ام  لوق  ّقح  لوق  سپ  قیدنز  يا  هک : دومرف  ع )  ) اضّرلا یـسوم  نب  ّیلع  نسحلا  وبأ  دیدرگ . توهبم 
رد ربمغیپ  ترـضح  ربکأ و  دزیا  لوقب  نآ  عفن  رثأ  هکلب  تسین  رّوصتم  ررـض  عون  چـیه  اهنآ  تماقا  رد  هک  امهریغ  هزور و  زامن و  باـب  رد 

هتفای تابوقع  زا  تاجن  ام  دیتشگ و  كاله  دیدومنن  اهنآ  رب  مادقا  هک  امش  هن  ایآ   36 ص : ج4 ، جاجتحالا ، ددرگ . رهاظ  نّیب و  رشحلا  موی 
قلاخ امـش  داقتعاب  هک  یلاعت  يادخ  تاذ  دیدحت  ع )  ) ءاضّرلا نسحلا  ابأ  ای  هَّللا  کمحر  تفگ : قیدـنز  میدـش . تاّنج  رد  باوث  ّقحتـسم 

قیدنز يا  ینعی  کلیو  تفگ : ع )  ) ترضح تسا ؟ نیا  هچب  وا  هلماک  تاذ  تّیمک  ّتیفیک و  تسا و  هنوگچ  هک  یئامن  نایب  تسا  ءایـشألا 
باذـع و بجوم  طلغ و  یتفر  نآ  رب  وت  هک  داب ، وت  نطوم  نکـسم و  تسا  لیبس  باذـع و  ماقم  كرد و  تاکرد - لفـسأ  هک  لـیو  هاـچ 

فیک چـیه  و  دوـب ، وا  هکنآ  تهجب  تسا  فـیک  فـیک  وا  دوـبن و  نیأ  دوـب و  وا  تاذ  هکنآ  هطـساوب  تسا  نیأ  نیأ  وا  هک  اریز  تسطخس 
كردم و ّساوح  قیرطب  كرابت  یلاعت و  رداق  تاذ  دوشن و  تّینونیاب  روهشم  تخانش و  تّیفوفیکب و  دودحم  فورعم و  وا  دوبن و  دوجوم 

دننام هباشم و  هن  تسا  يزیچ  ینعی  تسایـشألاک ، ءیـش ال  یلاعت  يادـخ  هکنآ  هطـساو  هب  ددرگن  كّردـتم  ساـیقمیب  ءیـشب و  وا  ساـیق 
هیلع ءاضّرلا  نسحلا  وبأ  ترضح  دومن . دناوتن  نآ  رب  دوجو  تّیئیش و  ظفل  قالطا  ددرگن  ّساوحب  كردم  هچنآ  تفگ : قیدنز  درم  اهزیچ .

ّتیبوبر رکنم  ساّنلا  كالفألا و  قلاخ  كاردا  زا  وت  ساـسأیب  ّساوح  تسزجاـع  نوچ  قیدـنز  اـی  کـلیو  هک : دومرف  یلاـعت  هَّللا  تاولص 
رتهدایز ات  نیقیب  ددرگ  رـصاق  زجاع و  یلاعت  كرابت و  بجاو  تاذ  كاردا  زا  اـم  ّساوح  هک  یتقو  رد  اـّما  يدـش و  وا  تیدـحأ  ترـضح 
ترـضح تاذ  زا  هد  ربخ  ارم  نسحلا  ابأ  ای  تفگ : قیدـنز  ءایـشأ . فالخب  تسیزیچ  هک  نآب  دوجولا  بجاو  اب  راگدرورپ  دوجو  رد  ددرگ 
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دوب تقو  مادک  هک  هد  ربخ  ارم  وت  هک : دومرف  ءاضّرلا  ّیلع  ترـضح  دیدرگ . نّیب  رهاظ و  تقو   37 ص : ج4 ، جاجتحالا ، هچ  زا  هک  نمیهم 
ماّلع دزیا  تاذ  دوجو  رب  لیلد  تفگ : درم  نآ  دیدرگ . رهاظ  ادـیپ و  تقو  مادـک  زا  رداق  تاذ  هک  مهد  ربخ  ارت  نم  ات  دوبن  دوبعم  تاذ  هک 
نامگ ههبشیب و  ارم  هک  متـسناد  مدرک و  دوخ  رکیپ  و  دسج ، رد  رظن  نوچ  نم  هک : دومرف  ع )  ) ءاضّرلا نسحلا  یبأ  ترـضح  تسا . مادک 
ناینب نیا  هک  دش  نایع  حضاو و  نم  رب  تسین  نآب  دیاوف  تعفنم و  ریخ  ناکم و  عفر  لوط و  ضرع و  رد  ناصقن  و  یتدایز ، ناوت  تردق و 

تاکرح کلف و  نارود  زا  تارـصبم  زا  مدومن  نآ  هدهاشم  هچنآ  اب  مدرک  یناحبـس  دحاو  تاذـب  رارقا  سپ  یناب . هب  تسا  مامت  جایتحا  ار 
هک بئاجع  تایآ و  زا  اهنیا  ریغ  تادهاشم و  ریاس  موجن و  رمق و  سمش و  ءارجا  تایآ و  حایر و  فیرصت  تامالع و  باحـس و  ناشیا و 

دحاو تاذ  كاردا  رـصب  هّساح  ارچ  سپ  نسحلا  ابأ  ای  تفگ : قیدنز  درم  تسا . راک  رد  یـشنم  رّدقم و  ار  اهنآ  یمامت  هک  متـسناد  مدـید 
ددرگ نایع  رهاظ و  ربکأ  دزیا  تاذ  ناقلخ و  نایم  قرف  ات  تفگ : مالّـسلا  هیلع  ءاضّرلا  نسحلا  وبأ  نمتؤملا  ماـما  ترـضح  دـیامنیمن . ربکأ 

ّلجأ و نآ  هک  تاومّـسلا  ضرألا و  قلاخ  ترـضح  تاذ  فالخب  ددرگ  كردم  ناشیا  راصبا  هماجب  كرابت  یلاعت و  بجاو  قلخ  هک  اریز 
ای تفگ : قیدنز  ددرگ . لقاع  چیه  لقعب  طوبـضم  مّهوت و  طیحم  رـصنع و  یلویه و  يذ  رـصبب  كردم  هک  تسنآ  زا  مظعأ  عفرأ و  ّمتأ و 
نآ  38 ص : ج4 ، جاجتحالا ، تسین . ار  وا  ّدح  چیه  هک : دومرف  مالّسلا  هیلع  نسحلا  وبأ  يدرکن . نم  يارب  نمیهم  ترـضح  ّدح  نسحلا  ابأ 
هچ ره  و  تسا ، هدایز  لّمحتم  دراد  دـیدحت  لاـمتحا - هچ  ره  تسا و  یهاـنتم  دودـحم  ره  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  ماـما  ارچ ؟ تفگ : درم 

دودحم و ریغ  دوبعم  سپ  تسین  نایع  عقاو و  ناّنم  رداق  تافـص  رد  ناصقن  هدایز و  لامتحا  تسا و  صقن  لّمحتم  زین  دـشاب  هدایز  لّمحتم 
میظع يادـخ  هک  دـیئوگ  هچنآ  امـش  لوق  زا  مالّـسلا  هیلع  نسحلا  ابأ  ای  هد  ربخ  ارم  تفگ : قیدـنز  دوب . يّزجتم  صقاـنتم و  هن  دـیازتم و  هن 

لمعب و ّالا  تسین  فیطل  مشچب و  رگم  تسین  ریصب  نذاب و  ّالا  تسین  عیمـس - هکنآ  لاح  تسا و  میکح  میلع و  ریـصب و  عیمـس و  فیطل و 
زا فیطل  هک : دومرف  ءانّثلا  ۀّیحّتلا و  هیلع  ءاضّرلا  یـسوم  نب  ّیلع  نسحلا  وبأ  اکذ . لقع و  روفو  يور  زا  ءایـشأ  تعنـصب  رگم  تسین  میکح 
هچ هدومن  زیچ  نآ  ذخأ  رد  فاطلا  وا  سپ  دریگ  ارف  وکین  ار  يزیچ  یـصخش  هاگ  ره  ینیبیمن  ایآ  تسا . لعف  تعنـص  فیرعت  ّدج و  رب  ام 

ناحبـس قلاخ  ناوتن  فیکف  تسا  لدبیب  فیطل و  تیاغب  لمع  تعنـص  رد  ینالف  دـنیوگیم  تساجنیا و  زا  هتفرگ  ارف  وکین  بوخ و  ار  نآ 
ره داجیا  تقلخ و  ار و  ناشیا  حاورأ  تاناویح  رد  دومن  بیکرت  لیلج و  فیطل  قلخ  قلخ  رد  دـینادرگ  لخاد  هک  تفگ : لـیلج  فیطل  ار 
ره سپ  دنتسین ، رکیپ  یلویه و  هب  رگید  یضعبب  هباشم  نآ  زا  ضعب  هک  یعونب  تروص  تفـص و  رد  دینادرگ  رگید  سنج  نیابم  ار  سنج 

قلاـخ زا  فطل  ریقح  فیعـض و  يوق و  قلخ  ره  تروص  بیکرت  رد  هچ  دـنتفای  هناـگی  دزیا  ترـضح  زا  هناگادـج  فـطل  ناـقلخ  زا  کـی 
ج4، جاجتحالا ، هلوکأم  هبّیط  هچنآ  زا  میدومن  نآ  لمح  راجـشأ و  يوسب  رظن  ام  نآ  زا  دـعب  دـشاب . فیطل  سپ  هتفاـی  ریدـصت  ّزیح  فیطل 

ناقلخ فطل  لثم  هن  تسا  فیطل  یلاعت  بجاو  میتفگ  تسا ، فیطل  ام  قلاخ  هک  میتسناد  نآ  هلوکأم  ریغ  زا  راجـشأ و  زا  دنتـسه   39 ص :
رهاـظ و هکلب  یفخم  ریغ  وا  رب  يرّثـلا  تحت  اـت  ءـالعأ  شرع  زا  قیـالخ  تاوـصأ  هکنآ  هطـساوب  تسا  عیمـس  میتـفگ  ناـشیا و  تعنـص  رد 

نامگ ههبشیب و  هبتـشم  ورب  زین  ناشیا  تاغل  تسین و  ناهنپ  هدیـشوپ و  ّرب و  نابایب  یکـشخ  ایرد و  رد  نآ  زا  ربکأ  هچروم و  زا  تسادیوه 
رب کیرات  بش  رد  هک  ار  هچروم  رثأ  هک  اریز  رصبب  هن  اّما  تسا  ریصب  میتفگ  هکنیا  نذاب و  هن  اّما  تسا  عیمـس  هک  میتفگ  نآ  زا  سپ  تسین 

دنکیم و هظحالم  ار  اهنآ  عفانم  راضم و  دنیبیم و  هملظم  هنجد  بش  رد  ار  هلمن  بیبد  ءادوس و  هرخـص  رب  دنیبیم  دـشاب  هتـشذگ  ءامحس 
يوار قیالخ . تراصب  لثمب  هن  اّما  تسا  ریـصب  وا  هک  میتفگ  نیا  هطـساوب  سپ  دـنیبیم  ناکم  ماـقم و  ره  رد  ار  نآ  لـسن  خارف و  راـغش و 

ریغب ماقم  نیا  رد  دش و  ناملسم  هکنآ  ات  دشن  رود  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  تمدخ  زا  درم  نآ  هک : دیوگ  یناسارخلا  هَّللا  دبع  نب  دّمحم 
یّمسم یلاعت  كرابت و  هَّللا  ترضح  هک  تسا  رهتشم  يورم و  رشبلا  ّنجلا و  ماما  نآ  زا  رگید  ربخ  رد  و  تسا . مالک  دیدرگ  روکذم  هچنآ 

هب هک  تسا  هراعتـسا  راّفغ  دـحاو  ترـضحب  نآ  قالطا  ملع و  ظفل  هکلب  ددرگ  ءایـشأ  قیاقح  هب  اناد  نآب  هک  ثداح  ملاع  ریغب  ملاـعب  تسا 
ملاعب یّمسم  قلخ  اّما  ددرگ  دوجوم  قولخم و  انآف  انآ  دعب  هچنآ  رد  دناهتفرگ  تیراعب  نآ  رب  عالّطا  تیؤر و  هلبقتسم و  روما  ظفح  هطساو 

نآ زا  سپ  دیامن  تقرافم  ناشیا  زا  ءایـشأب  قیالخ  ملع  هک  دشاب  اسب  نآب و  دوب  لهاج  نآ  زا  لبق  هک  يزیچب  تسا  ملع  ثودـح  تهج  زا 
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، جاجتحالا لهج  هب  بلقنم  ناشیا  ملع  زگره  هک  تسنآ  هطـساوب  تسا  ملاعب  یّمـسم  ّلـج  ّزع و  ّقح  ترـضح  ددرگ و  لّدـبم  لـهجب  ملع 
يادخ هکنآ  رگید  و  دـنافلتخم . ینعم  نییعت  رد  نکیل  دنـشاب  كرتشم  عماج و  ملاع  مسا  رد  قولخم  قلاخ و  سپ  ددرگن ،  40 ص : ج4 ،
نمیهم دزیا  ترضح  نکیل  دنامیاوقب  میاق  ءایشأ  همه  هچنانچ  تسا ، قاسب  نداتـسیا  تسار  باصتنا و  ینعمب  هن  اّما  تسا  میاق  ملاع  یلاعت 

ّلج ّزع و  يادـخ  تسا و  ام  رمأب  میاق  نالف  دـنیوگیم  هچنانچ  تسنآ ، مارـصناب  یعاس  ظفاح و  رمأ و  نآ  زجب  تسمیاق  دومن  راـبخا  راـّبج 
هچنانچ هدـمآ  زین  یفاک  ینعم  هب  میاق  تسمانا و  همه  مالک  رب  میاق  ملاع  زیزع  زین  تسا و  سک  ره  بستکم  هچنآب  سفن  همه  رب  تسمیاـق 

زا میاق  اّما  دباین  هار  نآ  رب  لالتخا  دبای و  تیافک  وت  یعسب  لمع  نالف  لغش و  نالف  هک  دیاب  ینعی  اذک  اذک و  رمأب  مق  هک  صخـشب  یئوگ 
ریبخ اّما  و  میدومنن . ینعم  عمج  میدومن و  مسا  عمج  ام  سپ  قاّفتاب  دوب  میاوقب  بصتنم  قاسب و  میاق  دـنیوگ  ار  یـسک  یلاعت  هَّللا  قلخ  اـم 

تسین ءایشأب  رابتعا  هبرجت و  يارب  تربخ  دشابن و  وا  رب  وا  عالّطا  زا  تنوعم  هب  ناهنپ و  هدیشوپ و  وا  زا  ءیش  چیه  هک  دنیوگ  ار  یـسک  نآ 
اریز دـسرن  مهب  زین  ملع  نآ  دـسرن  رادـصا  زّیحب  هبرجت  رابتعا و  نآ  رگا  و  دـسر . مهب  راّبج  دزیا  تاذ  يارب  ملع  رابتعا  هبرجت و  زا  هکنآ  ات 

ّودـغلاب و ناشیا  لاوحأ  زا  ربختـسم  نامدرم و  زا  ریبخ  لازی  ـال  لزی و  مل  یلاـعت  هَّللا  دوب و  نّیعتب  لـهاج  نآ  دوب  نینچ  شراـک  ارک  ره  هک 
رداق دحاو  رب  نآ  قالطا  هک  رهاظ  اّما  و  میریبخ . ینعم  رد  فلتخم  نکیل  میریصب  عیمس و  تربخ  اب  ریبخ  مسا  عماج  ام  سپ  تسا ، لاصآلا 

رهق هطساوب  هکلب  ددرگ  ادیوه  رهاظ و  اهنآ  رب  دوعق  ءایشأ و  قوف  رب  بوکر  هلیسوب  ءایشأ  يالاب  رب  یلاعت  دزیا  هک  تسنآ  ینعمب  هن  دنیامن 
يدرم هکنآ  لثم  دـنیوگ  رهاظ  ار  وا  اهنآ  یگمه  رب   41 ص : ج4 ، جاجتحالا ، تردق  طّلـست  ءایـشأ و  رب  یلاعت  كرابت و  بجاو  ّتیبلغ  و 

رب ارم  مرک  فطل و  يور  زا  یلاعت  هَّللا  ترـضح  متفای و  نمـشد  رب  رفظ  ینعی : یمـصخ . یلع  ترهظأ  یئادـعأ و  یلع  ترهظ  هک : دـیوگ 
رهاظ ربکأ  دـحاو  هک  تسنآ  رهاظ  ینعم  رد  رگید  هجو  تسا و  ماجنا  ناـمهب  ءایـشأ  رب  یلاـعت  هَّللا  روهظ  دـینادرگ  مّرکم  رّفظم و  ممـصخ 

رد ناحبـس  دزیا  دوجو  رب  ناهرب  لـیلد و  ناـکمب  تسین  ناـهنپ  یفخم و  سک  نآ  رب  دـیامن و  وا  تاذ  تخانـش  هک - یـسک  يارب  زا  تسا 
ددرگ رصب  تیؤر و  بحاص  رصبم  یئرم و  هچنآ  زا  دینادرگ  نایع  رهاظ و  هلماش  تدارا  هلماک و  تردقب  نآ  تعنص  ریبدت و  هچنآ  عیمج 

هک اج  رهب  وا  هدارا  تعنـص و  رب  مّدـقم  وت  هک  اریز  دـشاب  هرکذ  ّلج  یلاعت  كرابت و  يادـخ  زا  رمأ  رهظأ  حـضوأ و  رهاظ  رمأ  مادـک  سپ 
يزیچ قیالخ  ام  دزن  رد  رهاظ  اّما  دینادرگ  ناقلخ  ریاس  زا  ینغتـسم  ارت  هک  تسنآ  دـیحوت  رد  ناّنم  قلخ  قلاخ  راثآ  زا  یتسین و  ینک  هّجوت 
ینعم رد  نکیل  میمسا  نیا  رد  كرتشم  عماج و  سّدقت  یلاعت و  ترضح  اب  سّبلت  ههبشیب  ام  سپ  دوب  سک  ره  دجمب  مولعم  سفنب و  زراب 
روتسم هکلب  روغم  رمأ  نآ  تسین  ءایشأ  رم  ناطبتسا  ینعم  نآ  تسا  زیاج  نمیهم  ترضح  زا  قالطا  هک  نطاب  اّما  و  میتسین . کیرش  عماج و 

مکح ریبدت و  ملع و  ظفح و  يور  زا  دوب  ناحبس  رداق  ترضح  زا  ناطبتـسا  نآ  هّتبلا  دوب  ءایـشأ  يارب  ناطبتـسا  رگا  نکیل  دوب  زیچ  نآ  رد 
رد رتتـسم  رباـغ و  رمأ  ناـقلخ  شیپ  رد  نطاـب  وا و  ّرـس  نونکمب  ملاـع  وا و  زا  مربخم  نم  ینعی  تسا  هتربخ  ینعمب  هتنطب  لـهاج  لوق  لـثم 
رد موسوم  ام  هچ  رگا  ءامـسأ  عیمج  تسا  نینچمه  و  میرک . دزیا  ترـضح  اب  میفلتخم  ینعم  رد  عماـج  مسا  رد  اـم  سپ  دـنیوگ ، ار  يزیچ 

42 ص : ج4 ، جاجتحالا ، میتسین . نآ  همه 

[ نومام روضح  رد  دوخ  تلیضف  رد  مشاه  ینب  رب  اضرلا ع  یسوم  نب  یلع  ماما  جاجتحا  ]

نومأم هک  ماگنه  رد  هک  تسیورم  لوقنم و  نوماـم ] روضح  رد  دوخ  تلیـضف  رد  مشاـه  ینب  رب  اـضرلا ع  یـسوم  نب  یلع  ماـما  جاـجتحا  ]
دنادرگ تّما  هفیلخ  تفالخ و  رمأ  ّیلوتم  دوخ  زا  دعب  ار  ءانّثلا  هّیّحتلا و  هیلع  ءاضّرلا  نسحلا  یبأ  ایاربلا  ماما  ترضح  هک  درک  هدارا  یساّبع 

هچنآ نومأـم  دنتـشگ  عمج  عـمجم  نآ  رد  مدرم  نآ  یگمه  نوـچ  دوـمن  ارـضحم و  رد  مشاـه  ینب  یماـمت  عـمجب  مکح  رمأ و  رثأ  نآ  رد 
وبأ ءایقتألا  ماما  ترـضح  هک  مراد  رطاخ  رد  نم  مشاه  ینب  يا  تفگ : تشادرب و  نآ  يور  زا  هدرپ  تشاد  نونکم  ریمـض  رد  دوخ  داقتعاب 

بجع دنتفگ  دنتـشاد  ع )  ) ماما نآ  رب  يدسح  مشاه  ینب  منادرگ . تّما  تفالخ  رمأ  يّدصتم  ّیلوتم و  دوخ  زا  دـعب  ار  ع )  ) ءاضّرلا نسحلا 
تیانع واب  تمرکم  ناسحا  يور  زا  تّما  تفالخ  نوچ  تسین  لصاح  عالّطا  تفالخ  رمأ  ریبدت  رد  ار  وا  الصأ  هک  لهاج  رم  امـش  زا  تسا 
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مهاوخ ار  وا  نم  تفگ : دینـش  مشاه  ینب  زا  مالک  نیا  نوچ  نومأم  راپـسم . واب  ریطخ  لغـش  نیا  رآ و  تّما  لاحب  محر  یئاـمرف  تمحرم  و 
نآ نوچ  اّما  دیامن . نایب  نایع  حضاو و  لیلد  نآ  رب  وا  دننک  لیلد  لاؤس  هچنآ  زا  تسیک  لهاج  هک  تسناد  دید و  دـیهاوخ  امـش  دـیبلط و 
هیلع اضّرلا  نسحلا  ابأ  ای  تفگ : داتفا  رشب  ّنج و  ماما  نآب  رظن  ار  مشاه  ونب  هک  نامه  دش  رضاح  نومأم  بلط  زا  دعب  رـضحم  نآ  رد  رورس 

هک يامن  ملع  نایب  باصتنا و  ام  يارب  زا  نادرگ و  رّونم  موزل  تداعس  مودق  رونب  ار  ربنم  نیا  هک  تسنآ  امش  زا  اعدتـسا  سامتلا و  مالّـسلا 
دوعـص زا  دعب  قیفـش  ماما  نآ  میرآ . ياجب  قیقحت  هجو  رب  قیلی  یغبنی و  امک  قیقح  ملع  نآب  یلاعت  كرابت و  بجاو  یگدـنب  تدابع و  ام 

داتـسیاب و تسار  تساخرب و  هاـگنآ  سپ   43 ص : ج4 ، جاجتحالا ، دومنن ، مّلکت  مدرم  زا  يدـحأ  چـیه  اب  تشاد و  شیپ  رـس  یتّدـم  ربنم 
ّیلو نآ  نآ  زا  دعب  دومرف  يّدؤم  تغالب  تحاصف و  لامک  اب  یفطـصملا  دّمحم  ءایبنألا  دّیـس  تّیحت  تعن و  یلاعت و  يادخ  يانث  دـمح و 

تفرعم لصأ  تسوا و  تفرعم  تخانـش و  ُهَّللا  اَّلِإ  َهلِإ  ترـضح ال  تعاط  یگدـنب و  نیـسحت  تدابع و  لّوأ  هَّللا  دابع  رـشعم  اـی  تفگ : هَّللا 
لقع هک  اریز  تستادوجوملا  قلاخ  تاذ  زا  تافـص  یفن  زا  ترابع  تاذـب  مظتنم  دـیحوت  ماظن  تسیراـب و  تاذ  یگناـگیب  رارقا  دـیحوت و 

دوبن و فوصوم  تفـص و  زا  هک  وا  قلاخ  رب  قولخم  ره  تداهـشب  تسقولخم و  فوصوم  تفـص و  ره  هکنآ  رب  تسا  لدـع  دـهاش  لماک 
ینعی ّتیل ، زا  عانتما  رب  ثودح  تداهشب  ثودحب و  نرتقم  ره  تداهشب  دنفوعشم و  نرقم و  رگیدکیب  فوصوم  تفـص  ره  هکنآ  تداهش 

تاذ هک  دیدرگ  نشور  حضاو و  نّیب و  رهاظ و  ثودح  زا  عنتمم  لزأ  تداهشب  و  تسیلزأ . دوجو  زا  عنتمم  ثداح  رمأ  ره  هکنآ  تداهـشب 
لاثم هک  ره  تفاین و  ار  وا  نامگ  ههبـشیب و  تفای  هنک  ناـیبب  یلاـعت  هناحبـسّقح و  ترـضح  هکنآ  ددرگن و  هیبشتب  فورعم  دـیجم  نمیهم 

دوجولا بجاو  ترضح  تاذب  قیدصت  زین  دیسرن و  لاعتم  تاذب  سک  نآ  لامتحا  ههبش و  سابتلایب  دنادرگ  تباث  وا  لاثمیب  تاذ  هطساوب 
وا يوس  هب  هراشا  دمح  ماگنه  رد  هک  ره  دومنن  قفاوم  ساپـس  قیال و  دـمحب  دـحأ  دزیا  تاذ  دـمح  دومن و  تقوب  یهتنم  ار  وا  هکنآ  دومن 

و صقن ، زا  ّللذـت  چـیه  ار  ّلج  ّزع و  ترـضح  دومن و  يزیچب  هیبشت  ار  وا  هکنآ  درکن . نیمحاّرلا  محرأ  تاذ  هدارا  نیقیب  ههبـشیب  دومن و 
عونـصم و دوخ  سفنب  روهـشم  فورعم و  ره  دومن و  مّهوت  وا  رد  هکنآ  دوـمنن  ملاـع  رداـق  تاذ  هدارا  تسین و  ضرع  رهوـجب و  تلثاـمم 

عارتـخا تاـنکمم و  عادـبا  تاعونـصم و  عنــصب  ّلـج  ّزع و  نـکیل  تـسا  لوـلعم  ملاـع  زیزع  تاذ  ياوـس  میاـق  ره  ّسحب و  تـسا  دودرم 
وا تّجح  تابثا  ترکفب  تّزعلا و  ّبر  تفرعمب  داقتعا  تربخ  لقعب و  وا و  تاذ  لوقب  دننک  لالدتـسا  تاقولخم   44 ص : ج4 ، جاجتحالا ،

دـهاش و دوجولا  بجاو  ترـضح  تادوجوم و  نیا  نایم  باجح  ات  دومن  قلخ  تقلخ  نیوکت و  قیـالخ و  داـجیا  قلاـخ  ترـضح  دـنیامن .
ترضح زا  ناقلخ  داجیا  عارتخا و  ءادتبا و  دوبن و  تّما  هّیربلا و  ّبر  نایم  تفلا  ات  دومن  ناقلخ  اب  تنیابم  تقرافم و  ناّنم  دزیا  دوب  دوهشم 

تسین و ءادتبا  هب  تّیدحأ  تاذ  صاصتخا  تابثا  یلاعت و  بجاو  زا  ریغ  ادتبم  ره  زجع  رب  تسا  نایع  حضاو و  ناهرب  لیلد و  ناحبـس  رداق 
نیمحاّرلا محرأ  ترـضحب  هدارا  زا  تاودأ  هکنآ  رب  تسا  نّیبم  حـضاو و  لـیلد  نیا  دـینادرگ  تاودا  ار  قیـالخ  تادوجوملا  قاـّلخ  هکنیا 

یلاعت هَّللا  ترضح  دنجاتحم و  دنتسه  ّداوم  يذ  هچ  ره  هکنآ  رب  دندوهـشم  اهنیا  نوچ  تستایّدام و  میمتت  تهج  زا  تاودأ  هک  اریز  تسین 
میهفت لالجلا  وذ  لاعفأ  رییغت و  وا  يامسأ  دشابن و  هار  ترضحب  ار  تاودأ  سپ  تسین ، تافـص  رد  تاذ و  رد  جاتحم  الـصأ  تسا و  ّینغ 

سپ تسا . وا  ياوس  ام  يارب  زا  دـیدحت  روفغ  میرک  رویغ  تسا و  تّزعلا  ّبر  وا و  هدـنب  نایم  تقراـفم  ببـس  شهنک  تقیقح و  شتاذ  و 
نایب زا  طّرفتم  يّدـعتم  نآ  دـنک  تفـص  لیثمت  ار  وا  هکنآ  تسا و  لهاج  سک  نآ  دـیامن  تاّیطعلا  بهاو  تاذ  تافـص  ناـیب  بلط  هکنآ 
دیوگ هکنآ  و  تسا . یـصاعم  لهأ  نایعأ  زا  یطاـخ  نآ  دـناد  هنکب  نیکم  ار  نمیهم  زیزع  هکنآ  تسا و  لـفاغ  ّلـج  ّزع و  تفـص  تقیقح 
لیلد دوـجولا  بجاو  دوـجو  رب  هک  تفگ : هکنآ  و  دوـمن . يزیچب  زیزعلا  ّبر  هیبـشت  سک  نآ  سپ  تسا  تّیفیک  هچب  یلاـعت  هَّللا  ترـضح 

یلاعت و بجاو  سدقأ  تاذ  هکنآ  لاح  دناد و  سّسؤم  ّتلع  زا  لولعم  ار  سّدقت  45 و  ص : ج4 ، جاجتحالا ، یلاعت  تاذ  سک  نآ  تسیچ 
دوجولا بجاو  لاحب  تفرعم  و  تخانش ، ار  دوحج  نآ  دوب  تقو  هچ  زا  دوبعم  تاذ  هک : دیوگ  هکنآ  و  تسا . سفن  ره  داجیا  تّلع  سّدقت 

: تفگ هکنآ  و  دومن . نیمـضت  وا  يارب  وا  دوب  هچ  يارب  زا  دوـجولا  بجاو  ترـضح  دـیوگ  هکنآ  دوـمن . ّتقوـم  تقوـب  ار  وا  تاذ  دوـبن و 
ات ماّلع  دزیا  تاذ  دـیوگ : هکنآ  و  دومن . ّلحم  تیاهنب  ناکمب و  یهتنم  ار  لفاک  ّینغ  تاذ  لـفاغ  نآ  دوب  تقو  هچ  زا  یلاـعت  هَّللا  ترـضح 
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بحاص ار  وا  سپ  دـناد  تیاغ  يذ  ار  وا  هکنآ  و  دومن . تباـث  هّیربلا  قلاـخ  هطـساوب  تیاـغ  تّدـم و  ّتیوریب  نآ  دوب  دـهاوخ  تقو  مادـک 
نآب ار  وا  تاذ  ههبـشیب  دـناد  ءازجأ  يذ  ار  وا  هک  ره  دـنادرگ و  اّزجم  ار  وا  سک  نآ  هّتبلا  دـناد  تایاغ  يذ - ار  وا  هک  ره  درامـش و  تیاغ 

دیدحت ار  وا  هک  ره  دومرف و  ّدحب  فیرعت  ار  سّدـقت  یلاعت و  تاذ  سک  نآ  سپ  دومن  فوصوم  تافـصب  ار  وا  هکنآ  دـنادرگ و  فصّتم 
دوشن دودحم  يدـحأ  دـیدحت  هب  هچنانچ  دوبعم  ترـضح  تاذ  دـیدرگ و  دـحلم  سّدـقت  یلاعت و  تاذ  رد  سک  نآ  هّتبلا  سپ  دومن  ّدـحب 

هن اّما  تسا ، یّلجتم  ترشابم  لیوأت  هب  هن  تسا  رهاظ  تّدع و  لیوأت  ریغب  تسا  دحأ  دزیا  ترـضح  و  ددرگن . رّیغتم  قولخم  رییغتب  نانچمه 
هن اّما  تسا  بیرق  نآ  يرود  تفاسم و  دـعبب  هن  اّما  ناقلخب  تسا  نیابم  تلیازم و  ناطبتـساب  هن  نکیل  تسا  نطاب  تیؤر  هدـهاشم و  بلطب 

رّدقم رایتخا ، هداراب و  هکلب  رارطـضاب ، هن  تسا  لعاف  مدـع ، دـعب  هن  نکیل  تسا  دوجوم  مّسجتب ، هن  اّما  تسا  فیطل  تّدـم ، دالب و  تبرقب 
و تدارا ، دصق و  دّرجمب  لب  تکرحب ، هن  اّما  تسا ، ّربدم   46 ص : ج4 ، جاجتحالا ، تردق . تّوق و  يور  زا  هکلب  ترکف ، لوحب و  هن  تسا 
، تراصب تاداب  هن  نکیل  تسا  ریـصب  تلآ ، هب  هن  تسا  عیمـس  تّسجمب ، هن  تسکردم  تّمهب ، هن  تسا  یئاش  و  تمامه ، هب  هن  تسا  دیرم 
رب تاقوأ  دـنادرگن و  دـّیقم  تاودأ  ار  وا  تاذیب  تلافک  نّمـضت و  واب  ار  هنکمأ  زا  ناکم  چـیه  تسین و  تبحاصم  واب  ار  تاـقوأ  زا  تقو 

مدق رب  شدوجلا  رفاو  دوجو  درادـن  هار  موّیق  ّیح  تاذ  رب  موسر  تافـص  مون و  تانـس و  دـناوتن  دـنادن و  یتسین  وا  تنونیک  تاذ و  یتسه 
ریقحت ّمذ و  رعاشم و  ریعـشت  نوچیب  ترـضح  نوچ  و  وا ، تّیدمرـس  ماود  شیاقب  تسوا و  تّیلزأ  وا  ءادتبا  دراد . میدقت  و  تقبـس ، تفص 

رهوج الصأ  هک  دیدرگ  رهاظ  فورعم و  رهاوج  ریهجتب  تسین و  روخرد  راوازس و  ربکأ  دزیا  تاذب  رعش  هک  دش  هتسناد  دومن  رعـش  بابرأ 
ار یلاعت  کلم  تاذ  هک  دش  ادـیوه  رهاظ و  اهنآ  نایم  رد  تفلا  مایتلا  ءایـشألا و  نیب  تّداضم  هلیـسوب  يرّرقم و  هطبار  رداق  ّینغ  تاذـب  ار 
و ین . نیمحاّرلا  محرأ  ترضح  هب  نیرق  هک  دش  روهـشم  فورعم و  دومن  رومالا  نیب  نارتقا  ناّنم  دزیا  هکنآ  هعیرذ  هب  تسین و  اتمه  ّدض و 

دومج تسناد و  مئال  قفاوم و  ناتسپ  زا  ریش  ندیشک  ینعی  تشاد  رّرقم  تهب  زا  هیلالج  دینادرگ و  رّونم  رونب  ار  تملظ  ربکأ  دزیا  ترضح 
دومن و هیداعتم  ءایـشأ  نیب  امیف  فیلأت  دومن  تفاـضا  ترارحب  ار  تّبحم  دیـشخب و  تراـضن  يرط و  توارتب  ار  یگتـسب  و  یکـشخ ، ینعی 
دومرف و رهاظ  ّفلؤم  رب  ار  اهنآ  یمامت  مایتلا  فیلأتب و  دومن و  اهنآ  قّرفتم  لیام  ار  زیچ  همه  ءایشأ  قیرفت  هلیـسوب  تانیادتم و  نایم  قیرفت 

نآ هک  دوش  مولعم  ات  دومن  دـعب  لبق و  یمامت  نایم  قیرفت  سپ  َنوُرَّکَذـَت . ْمُکَّلََعل  ِْنیَجْوَز  انْقَلَخ  ٍءْیَـش  ِّلُک  ْنِم  َو  نوچیب  لوق  تساـجنیا  زا 
هکنآ رب  تسا  لیلد  ءایـشأ  زیارغ  تدهاشم  تیؤر و  زا  وا و  يارب  زا  دعب  دعب  نآ  تسین و  وا  يارب  زا   47 ص : ج4 ، جاجتحالا ، لبق  ار  لبق 

تـسین تاذ  رد  توافت  ار  نآ  تّوفم  هکنآ  رب  تسا  رهاظ  ناهرب  زین  ءایـشأ  توافت  یتاذ و  تّزع  ياوس  اهنآ  زرغم  تهج  زا  تسین  يزیرغ 
رب تسقدـص  ناهرب  ّقح و  لیلد  اهنآ  قفاوم  ناوأ  قیال و  تقوب  ار  کی  ره  هّیدـبأ  هّیلزأ و  هدوجوم  ءایـشأ  زا  رارقتـسا  ّرقب و  ربخم  راـبخا  و 

لیلد رگید  یـضعب  زا  ءایـشأ  یـضعب  ءافخ  باجح و  دوب . دهاوخ  هدوب و  دـبأ  لزأ و  رد  وا  هک  اریز  تسین  اهنآ  ّتقوم  يارب  زا  تقو  هکنآ 
ینعم تسین . وا  ناگدنب  باقّرلا و  کلام  ترـضح  نایم  باجح  چـیه  هک  ددرگ  مولعم  يدـحأ  ره  رب  هکنآ  رب  تسا  رهاظ  ناهرب  نشور و 
هولأم هک  اریز  تسا  تّزعلا  ّبر  يارب  تباث  ّتیهلا  يراوازـس  تقیقح  دوبن و  يدحأ  چیه  بوبرم  وا  هچ  تسبابرألا  ّبر  تهج  زا  تّیبوبر 
قلاخ ینعم  هتشگن و  سک  چیه  مولعم  روهـشم و  سّدقت  یلاعت و  يادخ  تاذ  هچ  تسا ، ربکأ  دزیا  يارب  زا  رّرقم  ملاع  ینعم  هدوبن و  سک 
عیمـس لیوأت  و  تسین ، سک  قولخم  وا  هکنآ  تهجب  تسا  ینعم  نیا  ّقحتـسم  وا  هچ  تسا  قیالخ  دجوم  ینعی  ّقح  يادـخ  يارب  تباث  زین 
داجیا اـت  ّلـج  ّزع و  ترـضح  هک  تسنآ  لـلم  باحـصأ  زا  یـضعب  معز  نوچ  دوبن . سک  عومـسم  وا  هچ  تسوا  عیمـس  ترـضح  يارب  زا 

هک تسنآ  هن  دومرف  ایاربلا  ماما  نآ  اذهل  دوبن  يدهلا  ۀّمئأ  تارـضح  نسحتـسم  يار  نیا  دشن و  قاّزر  قلاخ و  دومنن  قلخ  قازترا  قیالخ و 
رگا هچ  دیدرگ  ّتیئراب  ینعم  قلاخ و  ینعم  ّقحتـسم  دومرف : ایارب  ثادـحا  دومن و  ناقلخ  داجیا  هک  نامز  نآ  زا  ناحبـس  نمیهم  ترـضح 

، جاجتحالا هّیظفل  تاراشا  زا  هک  ذم  ظفل  هکنآ  لاح  يدومن و  نایب  يدوب  نآ  دّیؤم  هک  هّیظفل  تاراشا - عاونأ  زا  عونب  یتسیاب  يدوب  نینچ 
ار نآ  زین  یتم  هملک  لمع و  نآ  تجاح  ّلعل  ظفل  دومرفن و  وا  يازج  تباب و  قاصلا  دق  ظفل  دومنن و  مالک  نآ  تناعا  تسا   48 ص : ج4 ،
نآ لصّتم  نراقم و  رب  دراد  لاّصتا  رب  تلالد  هک  عم  ظفل  اضیا  هتـشگن و  وا  نیئآ  لماش  نیح  نامز و  ظفل  زین  هدش و  ّلحم  تقوب و  ّتقوم 
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ذنم ظفل  دـشاب  ادـیوه  رهاظ و  نآ  لعاف  هک  یئایـشأ  رد  دـیامن و  ریاظنب  تراـشا  تـالآ  دناسانـش و  ار  دوخ  سفن  تاـقوأ  هک  اریز  هدـشن 
عوضوم هلمکت  ءالول  دیامن و  ءانف  لاوز و  زا  ایشأ  تماح  تّیلزأ  دق  تسا و  لامعتـسالا  عنتمم  ّلاحم  نآ  لاثمأ  رد  تمدق  يارب  زا  عوضوم 

رب تلالد  امهریغ  ذنم و  تاملک  دق و  ظافلأ  زا  کی  ره  سپ  دیامرف . ناصقن  هدایز و  الب  نآ  ینعم  لامکتـسا  نایحأ  نایب  لیمکت  تهج  زا 
دـنیارگ و تّحـصب  داسف  زا  ینعی  دـنیآ  تابرعمب  تاّینبم  زا  اهنآ  سپ  دراد  اهنآ  کی  ره  تنیابم  داجیا  نامزأ و  رد  ءایـشأ  قیاـقح  تفرعم 

شـسدقأ دوجو  اهنیا  تقیقح  ببـسب  لوقب و  یّلجتم  شعناص  تاذ  ءایـشأ  نیا  هلیـسوب  دـننادرگ  رهاظ  قیلی  یغبنی و  اـمک  ار  دوخ  قیاـقح 
رهاظ و یلاعت  بجاو  تاذ  ینعی  ریغ  تابثا  ءایشأ  زا  تسا و  مکاحتم  ءایـشأ  يوسب  ماهوأ  تسا . لوبق  ّزع و  بابرأ  دزنب  تیؤر  زا  بجتحم 

رارقا ناـبزب  ءایـشأ  نیاـب  تسا و  لـیلج  دزیا  تافـص  ياصقتـسا  لـیمج و  ّبر  یتسه  دوجو و  لـیلد  طاـسبنا  ءایـشأ  زا  هکلب  تسا  ادـیوه 
رگم تسین  تباث  تناید  دننک و  نایع  رهاظ و  ناحبس  دزیاب  نامیا  هملکب  رارقا  دابعلا و  ّبر  ترـضحب  داقتعا  قیدصت و  لوقعب  فورعمب و 
ّبر دادضأ  یفن  هک  اریز  تسین  حیحـص  هیبشت  اب  صالخا  صالخاب و  ّالا  ددرگن و  لصاح  تفرعم  تّزعلا و  ّبر  ترـضح  تفرعم  زا  دـعب 

رد تسا  نکمم  هچنآ  عیمج  دوبن و  دوجوم  قلاخ  رد  دوب  دوجوم  قلخ  رد  هچنآ  تسین  روخرد  راوازس و  هکلب  رّسیم  هیبشت  تافص  اب  دابعلا 
رب نوـچ  ارچ و  هبیاـشیب  نوکـس  تکرح و  تسا و  عوـضوم  عـنتمم و  عناـص  قلاـخ  زا  نآ  هـمه   49 ص : ج4 ، جاجتحالا ، عونـصم  قلخ 
نآ يارجا  دوبعم  رداق  هک  دوب  دناوت  نایع  زیاج و  زیزع  نمیهم  ترضح  رب  يزیچ  يارجا  هنوگچ  تسین ، يراس  يراج و  نوچیب  ترـضح 

دـیامرف و لّوأ  رد  زیچ  نآ  داجیا  رد  ءادـتبا  یلاعت  كرابت و  دزیا  هک  هچنآ  دـیامن  تاکربلا  ضیاف  تاذ  رد  هداعا  واب  دومن  ناـقلخ  هب  دوخ 
تهج زا  نوچ  اّما  ددرگ و  ّتیلزأ  ینعم  زا  عنتمم  و  دیآ . تکرح  رد  يراج  وا  هنک  توافتم و  وا  تاذ  هنیآ  ره  دشاب  لاونم  نیدب  لاح  رگا 

وزا تاّیهم  يامسأ  قیاقح  هک  دیاب  هنیآ  ره  دیسر  مهب  تقیقحب  ملاع  ماما  دوجوم و  ءوربم  يراب  ریغ  ینعم  یلاعت  هناحبس و  يراب  ترضح 
ثودح زا  عنتمم  ّلج  ّزع و  ترضح  ّلحم  ره  ددرگ و  مزال  هکلب  عقاو  ناّنم  نمیهم  ترضح  تاذ  رب  نایع  رهاظ و  ناصقن  هک  اریز  دیـسرپ 

لوبق عانتما  هکنآ  دوب  دـناوت  هنوگچ  ددرگن و  لزأ  ینعم  ّقحتـسم  لزی  مل  دزیا  ترـضح  ّلحم  تقو و  نیا  رد  سپ  دوبن . ّلحم  ناکم و  رد 
ره دوب  نینچ  ُهَّللا  اَّلِإ  َهلِإ  ترضح ال  لاح  هاگ  ره  دومن و  دناوت  سک  ره  قلخ  ءایشأ  ءاشنا  داجیا و  سک  نآ  دومن  دناوتن  دوخ  ریغ  ءاشنا  زا 

لاحم رد  ار  وا  لوق  هیلع  ءانب  دوش . لیلد  دوب  هیلع  لولدـم  هکنآ  زا  دـعب  ددرگ و  میاق  عونـصم  هیآ  نیملاعلا  ّبر  عناص  تاذ  رب  نیقیب  هنیآ 
هَّللا ینعم  رد  الـصأ  تسین و  رّـسیم  نکمم و  تقو  نآ  رد  باّهو  دزیا  ترـضح  زا  باوص  باوج  ار  هلأسم  دنامن و  تّجح  لامعأ  لاعفأ و 

تقیقح نایم  رد  ءادتبا  یلزأ و  عانتماب  رگم  داد  ناوتن  رابخا  وا  زا  دوب و  دهاوخن  میـض  ّقح  رمأ  زا  وا  يدـب  راکنا و  رد  میظعت و  عون  چـیه 
ص: ج4 ، جاجتحالا ، ّیلعلا  هَّللا  ّالا  هلا  دیامرف ال  ءادتبا  هدش  نآ  يارب  زا  ءدبم  دهاوخ  هک  يزیچ  نآ  ۀهج  زا  رگم  دـیامرفن  وا  تاذ  تافص 
زا دعب  دندومرف . يّدعت  طیرفت و  ّقح  رمأ  زا  دندومن و  یلاعت  هَّللا  ترـضح  زا  لودع  تعامج  نآ  هک  تسا  مسق  ملاع  يادـخب  میظعلا .  50
هلآ دّـمحم و  یلع  هَّللا  یّلـص  انیبم و  انارـسخ  اورـسخ  ادـیعب و  الالـض  اوّلـض  هَّللاب و  نولداعلا  بذـک  هک : دومرف  ّناجلا  سنـالا و  ماـما  نآ 

تردق و ار  راّضح  ریاس  نومأم و  دیناسر  ماقم  نیا  هب  ماّلع  دزیا  ترضح  تفرعم  باب  رد  مالک  مالّسلا  هیلع  ماما  ترـضح  نوچ  نیرهاّطلا .
ار قیالخ  لاح  تسین  نآ  رد  فالخ  اّقح  يدومرف  هچنآ  نسحلا  ابأ  ای  تفگ : نومأم  دـنامن . راک  نآ  رد  راـتخم  دزیا  ّیلو  نآ  راـکنا  تّوق 

تقو نآ  رد  ءانّثلا  ۀّیحّتلا و  هیلع  نسحلا  وبأ  نمتؤملا  ماما  ترضح  یئامرف  لالجا  لوزن  ربنم  زا  لابقا  تداعسب و  تسا  یفاک  تحیـصن  نیا 
. دومرف دوخ  يارستلودب  عوجر  دومن و  ربنم  زا  لوزن  لاهما  فّقوت و  ریغ  نم 

[ دنچ یلئاسم  رد  يزورم  نامیلس  رب  اضرلا ع  یسوم  نب  یلع  ماما  جاجتحا  ]

نوچ هک  تسیورم  لوقنم و  یلفوـّنلا  دّـمحم  نب  نسح  زا  دـنچ ] یلئاـسم  رد  يزورم  نامیلـس  رب  اـضرلا ع  یـسوم  نب  یلع  ماـما  جاـجتحا  ]
رامـشیب يایاطع  تالـص و  وا  هب  دومن و  رایـسب  وا  مارتحا  مارکا و  هفیلخ  دیـسر  یـساّبع  نومأم  تمدخب  ناسارخ  مّلکتم  يزورملا  نامیلس 

هدروآ نامیلسب  يور  نومأم  دنتـشاد . فیرـشت  ناسارخ  رد  ع )  ) اضّرلا نسحلا  وبأ  ایاربلا  ماما  ترـضح  نامز  نآ  رد  نوچ  دومرف و  ناسحا 
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ار نآ  باحصأ  مالک و  هدمآ و  زاجح  زا  اضّرلا  یسوم  ّیلع  مّمع  نبا  زاسراک  نمیهم  ترـضح  ناسحا  دیازم  زا  لاسما  نامیلـس  ای  تفگ :
تسا مارحلا  ۀّجحلا  يذ  متشه  هک  هیورت  زور  امش  هّتبلا  دناسریم . مارصنا  هب  مامت  یعس  هفیاط  نیا  مارتحا  زازعا و  رد  دراد و  تسود  تیاغب 
هکنآ زا  مهرکتسم  تیاغب  نم  نینمؤملا  ریما  ای  تفگ : نامیلـس   51 ص : ج4 ، جاجتحالا ، دوب . دیهاوخ  ام  ماقم  لزنمب و  وا  هرظانم  هطـساوب 

هچ میامرف  رهاظ  موق  دزن  رد  دوخ  تلزنم  ردـق و  صقن  میامن و  لاؤس  نخـس و  وا  لثم  زا  مشاه  ینب  تعامج  رـضحم  رد  امـش  سلجم  رد 
عطقنم ار  وا  هکنآ  ات  منامیمن  زاب  وا  زا  تسین و  نسحتسم  نخـس  مالک و  رد  یمک  وا  زا  ارم  ددرگ  مّلکتم  نم  اب  سلجم  رد  سک  نآ  رگا 

هک مدومن  امـشب  هّجوت  نآ  هطـساوب  نم  نامیلـس  ای  تفگ : میاـمرف . نومأـم  دوخ و  فیفخت  موق  دزن  رد  میاـمنن  وا  عاـطقنا  رگا  هچ  منادرگ 
وا هک  تسنآ  امش  زا  نم  مامت  دصقم  مارم و  بلطم و  مّلکت و  رد  امش  تّوق  تردق و  ملع و  رد  امش  لاحب  مفقاو  دهاش و  فراع و  ملاع و 

نوچ تفگ : نامیلـس  دـنکن . ّلاحم  لفحم و  ره  رد  لامک  لضف و  يوعد  وا  ات  ینادرگ  سفّنلا  عطقنم  تکاـس و  سب  تّجح و  کـی  زا  ار 
تایح رد  ات  هک  منادرگ  مزلم  تکاس و  ار  وا  یعونب  تسا  ّتنم  ناجب  ار  هدـنب  تسوا  مازلا  عاـطقنا و  هّجوتم  نینمؤملا  ریمأ  كراـبم  رطاـخ 

ار وا  یئامن و  عامتجا  ناشیا  نم و  نایم  نینمؤملا  ریمأ  ای  دنکن  لامک  لضف و  بابرأ  اب  ّلاحم  لفحم و  چیه  رد  لادج  مّلکت و  هدارا  دـشاب 
ای تفگ : هتـشگ  هّجوتم  مالّـسلا  هیلع  اضر  مامه  ماما  ترـضح  تمدخب  نومأم  رگید  يزور  يامرف . مّلکت  نم  اب  وا  تناعا  رد  راذگ و  نمب 

هدـمآ ام  دزن  تسمامت  ّدعتـسم و  تیاغب  باب  نآ  رد  هکلب  تسا  مالک  باحـصأ  لهأ و  زا  یکی  وا  هک  ناسارخ  لـهأ  زا  يدرم  نسحلا  اـبأ 
تداعـس لهأ  هلبق  نآ  تعاس  رد  دیراذگ ، ام  ناجب  تّنم  نآ  زا  دیرآ و  فیرـشت  ام  لزنمب  تداعـس  تمـشحب و  دشابن  نارگ  امـش  رب  رگا 

نوـچ دـش و  رـضاح  نومأـمان  نومأـم  سلجمب  دـیناسر و  میدـقتب  تّزعلا  ّبر  ترـضح  تداـبع - يارب  زا  ءوـضو  تساـخرب و  تداعــسب 
روهظ ینعمب  ادـب  رد  مالک  ع )  ) اضّرلا ّیلع  ماما  ترـضح  وا و  نایم  دوب  رـضاح  سلجم  نآ  رد  يزورم  نامیلـس   52 ص : ج4 ، جاجتحالا ،

لثم تسنایع  حیحـص و  نآ  هک  دروآ  نآ  رب  داهـشتسا  ناوارف  تایآ  نآرق  زا  ع )  ) ترـضح نآ  و  دیدرگ . حناس  يراج و  تحلـصم  رییغتب 
َو ال ٍرَّمَعُم  ْنِم  ُرَّمَُعی  ام  َو  ُِتْبُثی  َو  ُءاشَی  ام  ُهَّللا  اوُحْمَی  ُءاشَی و  ام  ِْقلَْخلا  ِیف  ُدـیِزَی  و  ُهُدـیُِعی ، َُّمث  َْقلَْخلا  اُؤَدـْبَی  ُهَّنِإ  اقَح  ِهَّللا  یلاـعت : يادـخ  لوق 

نم یلاعت  هَّللا  ءاش  نا  نینمؤملا  ریمأ  ای  تفگ : نامیلس  و  دومرف . نایب  رایسب  تایآ  نیا  لاثمأ  ِهَّللا و  ِْرمَِأل  َنْوَجُْرم  َنوُرَخآ  َو  ِهِرُمُع  ْنِم  ُصَْقُنی 
دوب نکمم  رهاظ و  ترطاخ  رد  هچنآ  ع )  ) نسحلا ابأ  زا  نامیلـس  ای  تفگ : نومأم  میامرفن . نآب  بیذکت  مدرگن و  ادـب  رکنم  زورما  زا  دـعب 
یسک نآ  ّقح  رد  یئوگیم  هچ  يدّیس  ای  تفگ : نامیلس  يامرف . عامتسا  ار  ناشیا  مالک  فاصنا  هویشب  عامتـسا و  نسحب  نکیل  يامن  لاؤس 

. دـناد یلاـعت  بجاو  يامـسأ  زا  دـنادرگ و  ربـکأ  دزیا  تفـص  مسا و  ار  نآ  ریدـق  ریـصب و  عیمـس و  ّیح و  دـننام  ار  هّزعلا  ّبر  تدارا  هـک 
قولخم دوجوم و  ءایـشأ  هک  دـیئوگیم  امـش  هن  نامیلـس  ای  دومرف  مالّـسلا  هیلع  ءاضّرلا  یـسوم  نب  ّیلع  نسحلا  یبأ  ءاـیقتألا  ماـما  ترـضح 

دزیا هکنآ  هطساوب  دش  دوجوم  ثداح و  ءایشأ  هک  دیئوگیمن  زگره  دومن و  اهنآ  داجیا  تدارا  ّتیـشم و  دوبعم  دزیا  هکنآ  تهج  زا  دیدرگ 
ای تفگ : نامیلـس  تسین . ریدـق  ریـصب و  عیمـس و  دـننام  لثم و  لیلج  ّبر  هدارا  هکنآ  رب  تسا  لیلد  نیا  سپ  تسا  ریـصب  عیمـس و  یلاـعت 

: هک دومرف  مالّسلا  هیلع  اضّرلا  نسحلا  وبأ   53 ص : ج4 ، جاجتحالا ، دوب ؟ دبأ  لزأ و  رد  دیرم  لزی  مل  لازی و  ّلج ال  ّزع و  ترـضح  يدّیس 
ناحبس نمیهم  ترـضح  يارب  نامیلـس  ای  هک : دومرف  ع )  ) اضر ماما  ترـضح  معن  تفگ : نامیلـس  دشاب ؟ وا  ریغ  وا  تدارا  سپ  نامیلـس  ای 

. مینادـیمن تباث  ار  وا  ام  تفگ : نامیلـس  تسمیدـق ؟ زین  نآ  دوب  میدـق  وا  تاذ  هچنانچ  ینعی  دوب ، وا  اـب  لزأ  رد  هک  يدومن  وا  ریغ  تاـبثا 
هیلع ءاضّرلا  نسحلا  وبأ  ترـضح  تسین . ثدـحم  نآ  تفگ : نامیلـس  تسا ؟ ثدـحم  نآ  ایآ  هک : تفگ  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح 

دهاوخ يدیدج  ثدحم  دشابن  یلزأ  میدق و  هچ  ره  هک  اریز  تسا  ثدحم  نآ  هّتبلا  نامیلس  ای  تفگ : دومن و  هداعا  وا  رب  ار  هلأسم  مالّـسلا 
عمس و لثم  ار  ءیش  وا  تدارا  تفگ : نامیلـس  تسین . نوریب  هجو  ود  نیا  زا  ءیـش  لاح  دشاب و  یلزأ  هنیآ  ره  دشابن  ثدحم  رگا  هچ  دوب 

سدقأ سفن  زا  ترابع  نآ  زا  وا  هدارا  سپ  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  اضّرلا  نسحلا  وبأ  ینعی : ءایقتألا  ماما  زیچ . نآ  هب  تسا  وا  ملع  رـصب و 
هچنآ هک  تسین  نیا  زج  تفگ : نامیلـس  دـشابن . ریـصب  عیمـس و  لـثم  دـیرم  سپ  دومرف : ع )  ) ماـما هن  تفگ : نامیلـس  دوـب ؟ یلاـعت  بجاو 

54 ص : ج4 ، جاجتحالا ، تسا . سّدقم  دوجولا  بجاو  ملع  سفن  نامه  سّدـقت  یلاعت و  هَّللا  ترـضح  تدارا  تسنآ  دـیدرگ  ام  عومـسم 
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هک تسنآ  سدقأ  دزیا  سفن  هدارا  وت  داقتعاب  ایآ  تسمادک . وا  سفن  تدارا  ینعم  نامیلس  ای  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  اضّرلا  ماما  ترـضح 
؟ دشاب ریصب  عیمس و  وا  هداراب  سپ  دومرف : ع )  ) ماما ترـضح  یلب  تفگ : نامیلـس  دشاب ؟ ریدق  ای  ریـصب  ای  عیمـس  ای  ّیح  هک  درک  هدارا  وا 

دشاب ریصب  عیمس و  هک  هدارا  هک : يدومرف  هچنآ  وت  موق  نیا  رب  انب  نامیلس  ای  هک : دومرف  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  هن  تفگ : نامیلس 
رد دوب . تّزعلا  ّبر  ترضح  تداراب  یلب  تفگ : نامیلس  دوبن . وا  هدارا  هلیسوب  یلاعت  دزیا  ندوب  ریصب  عیمس و  هک  اریز  دشابن  ینعم  ار  نآ 

ۀّیحّتلا و هیلع  اضّرلا  نسحلا  یبأ  ءایقتألا  ماما  ترـضح  و  دندمآ . رد  هدنخ  هب  دـندوب  رـضاح  سلجم  نآ  رد  هک  یعمج  نومأم و  نامز  نآ 
رد ایآ  تفگ : نامیلـس  سپ  دیئامن . ارادم  قفر و  ناسارخ  مّلکتمب  نارای  يا  تفگ : هدروآ  راّضحب  كرابم  يور  دندومرف و  مّسبت  زین  ءانّثلا 

ّلحم لاحب و  فصّتم  هک  ّلج  ّزع و  ترـضح  ریغب  هک  اریز  تسا  لهـس  زین  دشاب  نینچ  رگا  دـیدرگ  رگید  لاحب  ّریغتم  نم  لاح  امـش  شیپ 
زا لاجر  ءاسن و  دارفأ  زا  کی  ره  لاقتنا  هکلب  تسین  لصاح  تّمذ  تئارب  دنـسپان  تفـص  نیا  زا  ار  یناسنا  عون  ینب  دارفأ  یماـمت  ددرگن و 

تکاس عطقنم و  دـیناسر  ّلحم  ماقم و  نیاـب  مـالک  نوچ   55 ص : ج4 ، جاجتحالا ، ین . لاـحم  عنتمم و  لـقع  بسح  هب  رگید  لاـحب  لاـح 
لاؤس وت  زا  هک  مراد  هدارا  نامیلـس  ای  نم  تفگ : ناّنملا  کلملا - مالـس  هیلع  اضّرلا  نسحلا  یبأ  ّناجلا  سنالا و  ماـما  نآ  زا  دـعب  دـیدرگ .

وت هک  ارم  هد  ربخ  نامیلس  ای  هک : دومرف  مالّسلا  هیلع  ماما  ترضح  نک . لاؤس  مدرگ  وت  يادف  كادف ، تلعج  تفگ : نامیلس  میامن . هلأسم 
ساّنلا ریاسب  مّلکت  ای  دـیئامرفیم  دیـسانشیم  دـینادیم و  هک  يزیچب  مّلکت  ایآ  دـیئامنیم  مّلکت  نانخـس و  نامدرم  ریاس  اـب  هک  وت  باحـصأ  و 

فراع و هچنآب  رگم  دنیامنیمن  مّلکت  نخـس و  مدرم  هکلب  تفگ : نامیلـس  دـیئامنیم ؟ نایب  دـیتسین  نآ  تقیقحب  ملاع  فراع و  هک  يزیچب 
ریغ دـیرم  هک  دـنیوگیم  نامدرم  هکنیا  سپ  نامیلـس  ای  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  اضّرلا  نسحلا  یبأ  نیلقّثلا  ماما  ترـضح  دنـشاب . نآب  ملاـع 

زا لبق  لعاف  تسا و  اور  دشاب  هدومنن  زیچ  چـیه  هدارا  زونه  هکنآ  رب  دـیرم  ظفل  قالطا  ینعی : تسا . هدارا  زا  شیپ  دـیرم  هکلب  تسا  هدارا 
ار یـسک  دـیرم  هک  اریز  تسا  زیچ  کی  دـیرم  هدارا و  زیمت  شوه و  لهأ  دزن  هک  دـیئوگیم  هچنآ  زا  تسا  امـش  لوق  لطبم  نیا  تسا  لـعف 
فراع و نامدرم  هک  تسا  تباب  نآ  زا  هن  نیا  كادف  تلعج  تفگ : نامیلـس  دشابن . دیرم  دنکن  هدارا  ات  دـیامن و  يزیچ  هدارا  هک  دـنیوگ 
: هک دومرف  مالّـسلا  هیلع  اضّرلا  نسحلا  یبأ  ءایقتألا  ماما  ترـضح  دش . دنناوت  نآ  قیاقحب  ربخم  علّطم و  ناسآ  لهـسب و  دنـشاب و  نآب  ملاع 

دیدومرف دیدومن و   56 ص : ج4 ، جاجتحالا ، تفرعم  تهاقف و  نودـب  اهنیا  تقیقحب  ملع  يوعد  امـش  هک  مناسانـشب  میامنب و  ار  امـش  نم 
رد هک  دشاب  یعونب  امش  دزن  رد  هلآ  ترضحب  نآ  تبـسن  تدارا و  ینعم  هاگ  ره  هّزعلا و  ّبر  يارب  زا  تسا  رـصب  عمـس و  لثم  تدارا  هک :
نآ هّقفت  فّرعت و  نودـب  نوچ  امـش  سپ  دـندرگن  هاگآ  ربخم و  نادـب  رـشب  رثکأ  دوشن و  مسترم  لّقعتم و  مدرم  تفرعم  لّـقعت و  هلـصوح 
نآ زا  دـعب  دـنارن . نآ  باوج  يارجا  رب  نابز  دـنام و  ناریح  زجاع و  لاؤس  نیا  زا  نامیلـس  تسا . رـصب  عمـس و  لثم  هدارا  هک  دـیدومرفیم 

قیاقح هب  ملاع  ناحبس  رداق  ترضح  ایآ  نامیلس  ای  هک : دومرف  ناّنملا  کلملا  مالـس  هیلع  اضّرلا  نسحلا  یبأ  ّناجلا  سنالا و  ماما  ترـضح 
ّلج ّزع و  ترـضح  مولعم  هچ  ره  سپ  دومرف  ع )  ) اضر ماما  ترـضح  معن  تفگ : نامیلـس  هن ؟ ای  تسه  دوب  نارین  ناـنج و  رد  هچنآ  عیمج 

ماـما یلب  تفگ : نامیلـس  دوب ؟ وا  تاـمولعم  ریاـس  لـیبق  زا  ینعی  دوب  ربـخ  نیا  تباـب  زا  زین  نآ  دـشاب و  دوجوم  خزود  تشهب و  رد  دـشاب 
الصأ هک  نانچ  دوب  ماّلع  دزیا  مولعم  دشاب  مادتـسم  دوجوم  ران  ّتنج و  رد  هچنآ  یمامت  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  اضّرلا  نسحلا  یبأ  يدهلا 
طیحم نامگ  ههبشیب و  ناحبس  نمیهم  ملع  دوب و  ّلج  ّزع و  ترـضح  مولعم  دوجوم  نآ  هکنآ  رگم  دوبن  لّثمم  دوجوم و  ّلحم  ود  نآ  رد 

رد نایع  رّرقم و  نانج  نارین و  هنیکس  يارب  هچنآ  ناّنم  دزیا  ترضح  ایآ  نامیلـس  ای  هک : دومرف  ّناجلا  سنالا و  ماما  نآ  زا  دعب  نآ . رب  دوب 
دوجلا و يذ  ترـضح  هکلب  تفگ : نامیلـس  هن ؟ ای  دـنادرگ  ناـصقن  هداـیز و  نآ  رب   57 ص : ج4 ، جاـجتحالا ، يزیچ  دومن  ناـکم  ود  نآ 

اضّرلا نسحلا  یبأ  ایاربلا  ماما  ترـضح  دنادرگ . دیدپ  رهاظ و  ناکم  ود  نآ  هنکـسب  تبـسن  دیزم  ياطع  دیدج و  ناسحا  زور  ره  ناسحالا 
رد ایآ  دنادرگ . هدایز  ناسحا  اطعا و  ناکم  ود  نآ  هنکسب  نمحّرلا  میحر  ترـضح  یتفگ  هکنیا  نامیلـس  ای  هک : دومرف  ءانّثلا  ۀّیحّتلا و  هیلع 
قفو رب  زین  نارین  لهأ  تشاداپ  ازج و  نانج و  ناّکـس  هب  هدایز  ناسحا  زور  ره  هک  دوب  هتفرگ  ّقلعت  نآب  قباس  رد  قلاخ  رداـق  ترـضح  ملع 

ار دـیجم  دزیا  ترـضح  ناسحا  یتدایز  هک  اریز  هن ، كادـف  تلعج  تفگ : نامیلـس  هن ؟ ای  دـیناسر  مهاوخ  ناشیاب  هفیاط  نآ  لـمع  هداـیز 
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نوچیب رداق  ترضح  نوچ  امش  بهذم  هب  سپ  هک : دومرف  مالّـسلا  ةولّـصلا و  ۀّیّحتلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  تسین . دیدپ  تیاغ  تیاهن و 
هلآ ترـضح  ملع  هاگ  ره  دـشابن و  ران  تّنج و  تادوجومب  طیحم  وا  ملع  تسین  ددرگ  عقاو  ران  ّتنج و  رد  هک  اـهیتدایزب  ملاـع  فراـع و 

دهاوخن یلوأ  قیرطب  اهنآ  داجیا  زا  لبق  ءایـشأ  قیاقحب  ملاع  دابعلا  ّبر - ترـضح  ههبـشیب  دوبن  دوب  نارین  نانج و  رد  هچنآ  عیمجب  طیحم 
هطـساوب تسین  نآ  هب  ملاع  فراع و  ناّنم  نمیهم  ترـضح  هک  متفگ  هچنآ  الوم  اـی  تفگ : نامیلـس  اریبک . اّولع  کـلذ  نع  هَّللا  یلاـعت  دوب 

سدـقأ تاذ  ناسحا  دوج و  فصو  ّلج  ّزع و  ترـضح  هک  اریز  تسین  دـیدپ  تیاغ  ار  دـیجم  دزیا  ناسحا  اـطعا و  ياـیازم  بتارم  تسنآ 
تبسن نانتمایب   58 ص : ج4 ، جاجتحالا ، بهاو  دوج  نایب  هکنآ  زا  تسا  تهارک  تیاغب  ارم  دومن و  سّدـقم  ّلـحم  نآ  هنکـس  يارب  دوخ 

تدیزمب یلاعت  يراب  ملع  هطاحا  هک : دومرف  نایب  ناشن  زجعم  ناسل  زا  مالّسلا  هیلع  اضّرلا  نسحلا  یبأ  ایاربلا  ماما  میامن . ناکم  نآ  ناّکـسب 
قلاخ دزیا  ملع  قباس  رد  هک  اریز  ددرگن  نانج  نارین و  هنکـس  زا  نآ  عاطقنا  بجوم  يوأملا  ۀـّنج  ناکم  نارین و  ّلحم  رد  ءاـطعا  ناـسحا و 
نارین هنکـس  تشاداپ  ازج و  نانج و  لهأب  تبـسن  ناسحا  ءاطع و  ناشیا  يارب  انآف  انآ  اـتعاسف و  ۀـعاس  لـب  اـمویف  اـموی  هک  نآـب  دوب  ّقلعتم 

ملاع هچنآ  ناحبـس  دزیا  ترـضح  ناشیا  ّقحتـسم  ناکم  قیـال و  ّلـحمب  هورگ  ود  نیا  زا  کـی  ره  ود و  نآ  زا  دـعب  دومن . دـهاوخ  هفاـضا 
نایب ناعذالا  مزال  نآرق  رد  هچنانچ  دـینادرگ  نایع  رهاظ و  ناشیاب  تبـسن  دوب  نانج  نارین و  هنکـس  زا  کی  ره  هفاـضا  قاقحتـسا  قیاـقحب 
امَّلُک هک : دیامرفیم  نایب  نارین  لهأ  باقع  باذع و  یتدایز  نایب  رد  هچنانچ  دیامرف  ناشخرد  حضاو  نانج  نارین و  زا  کی  ره  هنکـس  لاح 

ّزع و ترضح  زین  و  ٍذوُذْجَم . َْریَغ  ًءاطَع  هک : دیامرفیم  نانج  لهأ  لاوحأ  نایب  رد  َباذَْعلا و  اُوقوُذَِیل  اهَْریَغ  ًادُولُج  ْمُهاْنلََّدب  ْمُهُدُولُج  ْتَجِضَن 
سپ ٍۀَـعُوفْرَم . ٍشُُرف  َو  ٍۀَـعُونْمَم  َو ال  ٍۀَـعوُطْقَم  ٍةَرِیثَک ال  ٍۀَـهِکاف  هک : دـیامرف  ّلحم  نآ  نادعـستسم  نانج و  لـهأ  هنکـس  لاـح  ناـیب  رد  ّلـج 
ّتنج لهأ  هچنآ  هک  ینیبیم  ایآ  دومنن . الصأ  ناسحا  ءاطع و  یتدایز  عطق  نانج  لهأ  زا  دوب و  نآ  قیاقحب  ملاع  یلاعت  كرابت و  ترضح 

نآ ضوع  ردـق  ءاضق و  نانکراک  دنتـشادرب  هچنآ  هکلب  دـنامن  یلاخ  هّتبلا  بورـشم  لوکأم و  ناکم  دـندومرف  نآ  برـش  ای  دـندومن  لـکأ 
فرـص هچ  ره  هک  اریز  هن  تفگ : نامیلـس  تسنانج ؟ لهأ  زا  میعن  عطق  نیا  اـیآ  نامیلـس  اـی   59 ص : ج4 ، جاجتحالا ، دنتـشاذگ . شیاجب 

دوجوم و ران  ّتنج و  رد  هچنآ  همهب  تسا  نینچمه  دومرف : مالّسلا  هیلع  اضّرلا  نسحلا  یبأ  ءایقتألا  ماما  ترضح  دیسر . نآ  ضوع  دیدرگ 
، دسر ناکم  نامهب  نآ  ضوع  دزیا  ترـضح  مکحب  تعاس  رد  دـنیامن  فرـص  نوچیب  رداق  ترـضح  يزیچ  معن  نآ  زا  نوچ  دـشاب  رارقرب 

تبسن تّزعلا  ّبر  ترضح  زا  تدایز  ناسحا  زگره  هک  اریز  ناشیا  زا  تسا  عطق  نآ  یلب  تفگ : نامیلس  دشابن . ناشیا  زا  عوطقم  نآ  سپ 
ناکم نآب  لوکأم  بورشم و  فرـص  زا  دعب  هچنآ  دوخ  داقتعاب  امـش  سپ  هک : دومرف  ع )  ) اضّرلا نسحلا  یبأ  ترـضح  دشن . تعامج  نآب 
ناکم نآ  ناّکـس  فّرـصت  هلیـسوب  روهـش  نینـس و  یلاوت  روهد و  نورق و  يدامت  اب  نانج  رد  هچنآ  عیمج  سپ  دـینادیمن  نآ  ضوع  دـسر 

وذ ترـضح  رگا  دنامن . نایع  رهاظ و  ناشن  الـصأ  نآ  زا  نایحأ  یّـضقت  زا  دعب  هک  یعونب  ددرگ  مک  ۀـعاسف  ۀـعاس  هتفای  ناصقن  عاطقنا و 
فالخ باوصان و  لعف  نآ  هکلب  تسا  دوبعم  دزیا  ترضح  دوعوم  دولخ  لاطبا  بجوم  نیا  هنیآ  ره  نامیلس  يا  دشاب  لاونم  نیدب  لالجلا 

ّلحم رد  و  ٌدـیِزَم . اْنیَدـَل  َو  اهِیف  َنُؤاشَی  ام  ْمَُهل  هک  دـیامرفیم : ّلحم  نآ  هنکـس  ّقح  رد  ّلج  ّزع و  ترـضح  هک  اریز  تسباقّرلا  کلام  باتک 
. ًاَدبَأ اهِیف  َنیِِدلاخ  هک : دیامرف  زین  و  َنیِجَرْخُِمب . اْهنِم  ْمُه  ام  َو  هک : دیامرفیم  رگید  عضوم  رد  اضیا  و  ٍذوُذْـجَم . َْریَغ  ًءاطَع  هک : دـیامرف  رگید 

نانخس نیا  عامتسا  زا  دعب  نامیلـس   60 ص : ج4 ، جاجتحالا ، ۀیآلا . ٍۀَـعُونْمَم  َو ال  ٍۀَـعوُطْقَم  ٍةَرِیثَک ال  ٍۀَـهِکاف  َو  هک : دـیامرف  زیزع  دزیا  زین  و 
اذهل تشادن  مالّـسلا  ةولّـصلا و  هیلع  مانألا  ماما  نآ  مالک  باوج  رب  ناسل  يارجا  تردـق  اعطق  الـصأ و  هک  هتـشگ  ناریح  تکاس و  یعونب 
ربخم ارم  ایآ  نامیلس  ای  هک : دومرف  ّناجلا  سنالا و  ماما  ترضح  نآ  زا  دعب  تشابنا . دوخ  تلالض  یمع و  هدید  رب  تلاهج  تلجخ  كاخ 

هیلع ماما  دشاب . تّزعلا  ّبر  تّیشم  نامه  هدارا  تفگ : نامیلس  دوب ؟ ّلج  ّزع و  ترـضح  اب  لزأ  رد  نآ  ایآ  ینادیمن ؟ ربکأ  دحاو  تدارا  زا 
هک دنیوگیم  ناشیا  هک  دیدومنیم  ماش  حبص و  رد  وا  باحصأ  رارض و  بیع  مالک  نیمه  رد  امش  نامیلـس  ای  هک : دومرف  مالّـسلا  ةولّـصلا و 

ریاس ّهباد و  هدرق و  ناسنا و  كوخ و  گس و  زا  دومن  داجیا  ّرب  رحب و  رد  نامـسآ و  نیمز و  ّلحم  ناکم و  ره  رد  ّلج  ّزع و  يادخ  هچ  ره 
دماشآیم و دروخیم و  دیآیم  دوریم و  دناریمیم و  دنادرگیم و  هدـنز  ناّنم  رداق  هدارا  نیمه  دوب و  ناحبـس  دزیا  هدارا  زا  اهنآ  همه  ناویح 
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وذ ترـضح  نآ  زا  دـعب  ددرگ . رفک  كرـش و  لثم  رکنم  لمع  شحاوف و  لـعف  بکترم  دـنکیم و  ملظ  دـباییم و  تّذـل  دـنکیم و  حاـکن 
نّیب و رـشب  دارفأ  رب  رکنم  شحاوف و  نآ  لماع  لمع و  نآب  تبـسن  ار  دوخ  توادـع  تهارک و  دـیامن و  تئارب  راهظا  لاعفأ  نآ  زا  لـالجلا 

يا هک : دومرف  ع )  ) اضّرلا نسحلا  یبأ  ءایقتألا  ماما  تسوا . ملع  رصب و  عمس و  لثم  ملاع  دزیا  ترضح  هدارا  تفگ : نامیلس  دنادرگ . رهاظ 
عونـصم وت  دزن  ملع  رـصب و  عمـس و  ایآ  هک  هد  ربخ  ارم  لاح  نیا  رد  سپ  يدومن  تعجر  زاسان  مالک  نامه  رـس  رب  زاب  هیناـث  ّةرک  ناـمیلس 

دعب ةّرم  دومنن و  هدارا  دوـبعم  دزیا  هک  دـیئوگیم   61 ص : ج4 ، جاجتحالا ، هبترم  کی  هچنانچ  دـیدومن  نآ  میـسقت  هنوگچ  سپ  دـینادیمن 
کی هک  تسام  لوق  قیرطب  زین  نیا  ع )  ) اضّرلا نسحلا  ابأ  ای  تفگ : نامیلس  دینادرگن . لومعم  لعف  زّیحب  اّما  دومن  هدارا  هک  دیئوگیم  يرخا 

ترضح تسین . رگید  زیچ  یضعبب  ملاع  ربخم و  ربکأ  دزیا  هک  میئوگ  رگید  هبترم  ءایشأ و  یضعبب  تسملاع  یلاعت  يادخ  هک  میئوگیم  راب 
ملع یفن  مزلتسم  مولعم  یفن  هک  اریز  دنتـسین  ناسکی  ملع  هدارا و  ینعی  تسین  يواسم  نآ  نیا و  هک : دومرف  ءانّثلا  ۀّیّحتلا و  هیلع  ایاربلا  ماما 

دشاب ادیپ  رهاظ و  ملع  هک  دوب  اسب  اّما  دوشن ، دارم  نآ  دنکن  هدارا  ار  يزیچ  ات  هکنآ  تهجب  تسا  هدارا  یفن  مزلتسم  دارم  یفن  نکیل  تسین 
ناینبیب نخـس  نامه  رـس  رب  زاب  دش  باتیب  زجاع و  باّهو  دزیا  ّیلو  باوج  زا  هکنآ  زا  دـعب  نامیلـس  دـشابن . ادـیوه  نّیب و  الـصأ  مولعم  و 
تـشادن باوج  لاؤس و  تردق  نامیلـس  نوچ  هکنآ  مالک  هصالخ  دینادرگیم . عطقنم  مزلم و  ار  وا  ترـضح  نآ  دومنیم و  تعجارم  هقباس 

رهاظ و وا  رب  ار  فاصنایب  نآ  فالخ  فاصنا  ملع و  يور  زا  ترـضح  نآ  دومنیم  هقباس  فازگ  فـالخ و  ناـمهب  تعجارم  هک  تقو  ره 
ره یناسارخ  مّلکتم - نامیلـس  نکیل  دومنیم  ص )  ) لوسر ترـضح  هعـضب  نآ  لوق  قیدصت  رارقا و  نامیلـس  هک  یعونب  دـینادرگیم  فاص 
نآ تعاس  ره  یتشگ و  رکنمب  ّرقم  هاگ  يدـش و  رارقا  رکنم  یهاگ  هچناـنچ  دـشیم ، رگید  لاـحب  لـقتنم  یناریح  تهب و  ترثک  زا  تعاـس 

زجع و دیـشک و  نایاش  لوطب  ّناجلا  سنا و  ماما  نآ  نامیلـس و  نایم  مالک  هکنآ  ات  درکیم  رهاظ  نّیب و  ضقن  وا  رب  تداعـس  و  لابقاب ، ماما 
سلجم نآ  راّـضح  هفیلخ و  رب  رامـشیب  تاّرم  رایـسب و  تاّرک  ناریح   62 ص : ج4 ، جاجتحالا ، ّرطـضم  نآ  مازلا  ماربا و  نامیلـس و  عاطقنا 

. مدومنن مارم  دـصقم و  نآ  لیـصفت  داریا  مالک  لوط  فوخب  نم  هک : دـیامرفیم  هیلع  هَّللا  ۀـمحر  باتک  فّنـصم  دـیدرگ . راکـشآ  رهاظ و 
ابأ ای  تفگ : دیدرگ  ّرطضم  زجاع و  مالّسلا  هیلع  اضّرلا  ّیلع  نسحلا  یبأ  ءایقتألا ، ماما  نانخس  باوج  زا  نامیلس  نوچ  هکنآ  مالک  صّخلم 

ناـفرع ملع و  يور  زا  امـش  نانخـس  نیا  نامیلـس  اـی  هک : دومرف  اـیاربلا  ماـما  تسوا . تردـق  زا  تراـبع  تّزعلا  ّبر  تدارا  اـضّرلا  نسحلا 
ناعذالا مزال  نآرق  رد  هچنانچ  دـنکن  نآ  دای  هکلب  هدارا  دابآلا  دـبأ  رد  زگره  هک  دراد  رمأ  رب  تردـق  دزیا  رداـق  ترـضح  هک  اریز  تسین ،

دزیا یتسیاب  دوب  تردق  نیع  نامه  نامیلس  ای  یتفگ  وت  هک  یعونب  تدارا  رگا  سپ  َْکَیلِإ  اْنیَحْوَأ  يِذَّلِاب  َّنَبَهْذََنل  اْنئِـش  ِْنَئل  َو  هک : دیامرفیم 
هدارا ناّنم  رداق  هک  تسناشخرد  حـیال  نایع و  حـضاو و  ناـنگمه  رب  هکنآ  لاـح  يدومن و  تشاد  نآ  رب  تردـق  هک  باـهذ  هدارا  باّـهو 

دعب هک  یعونب  دیدرگ  تکاس  عطقنم و  نامیلـس  دـیناسر  ماقم  ّلحم و  نیاب  مایتلا  قدـص  مالک  مانألا  ماما  نوچ  تفر . نوچ  دومنن و  نتفر 
دوخ لزنم  هب  فارصنا  تصخر  بلط  نومأم  زا  ّلحم  نامه  رد  هکلب  تشگن  ماقم  سلجم و  نآ  رد  نخس  نوماریپ  الصأ  مازلا  عاطقنا و  زا 

تساخرب سلجم  زا  زین  نومأم  رثأ  نامه  رد  دومرف ، دوخ  ماقم  هب  تدواعم  مالک  تریح ال  مامت و  تّمه  اب  تصخر  لیـصحت  زا  دعب  دومن 
. دیدرگ دوب  يوأملا  ّتنج  هنومن  هک  دوخ  يارستلود  هّجوتم  ایاربلا  ماما  ترضح  دندش و  قّرفتم  موق  و 

[ ادخ مالک  دیحوت و  رد  همربش  بحاص  ةرق  یبأ  رب  اضرلا ع  یسوم  نب  یلع  ماما  جاجتحا  ]

ةّرق وبأ  هک  تسیورم  ییحی  نب  ناوفـص  زا  ادـخ ] مالک  دـیحوت و  رد  همربش  بحاـص  ةرق  یبأ  رب  اـضرلا ع  یـسوم  نب  یلع  ماـما  جاـجتحا  ]
یبأ ّلج  ّزع و  ترـضح  ّیلو  لثم  ّتنج  لـفحم  لـخاد  ار  وا  هک  دومن  ساـمتلا   63 ص : ج4 ، جاجتحالا ، نم  زا  همربش  بحاص  ثّدـحملا 

. مدینادرگ مالّـسلا  راد  ماقم  نآ  رد  لخاد  ار  وا  ّناجلا  سنالا و  ماما  نآ  زا  ناذیتسا  زا  دـعب  نم  منادرگ  ءانّثلا  ۀـّیّحتلا و  هیلع  اضّرلا  نسحلا 
دزیا ّیلو  نآ  زا  دیدرگ  فّرشم  تّیحت  مالس و  فلأ  فلأ  هیلع  هّیوضر  هّیضر  هّیلع  هبتع  میثلت  هّینـس و  هّدس  لیبقت  فرـشب  هّرق  وبأ  نوچ  اّما 

ماهفتسا راصبتسا و  مانألا  دّیس  نید  مالـسا  عیارـش  بادآ  ماکحأ و  ضیارف و  زا  دومنیم و  لاؤس  مالعتـسا و  لالح  مارح و  قیاقح  زا  لاعتم 
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تلعج تفگ : ترـضح  نآب  هّرق  وبأ  دـیدرگ . ماّلع  دزیا  دـیحوت  لاؤسب  یهتنم  مانألا  ماما  اب  هّرق  وبأ  دینـش  تفگ و  مـالک  هکنآ  اـت  دومرفیم 
مالّسلا هیلع  مانألا  ماما  دوب ؟ نابز  مادکب  ناونع و  هچب  نآ  هک  ع )  ) ربمغیپ یسوم  ترضح  اب  ربکأ  دزیا  مالک  تقیقح  زا  هد  ربخ  ارم  كادف 

مّلکت میلسّتلا  و  ۀّیّحتلا ، هیلع  میلک  یسومب  هک  دوب  ناسل  تغل و  مادکب  نانخـس  نآ  هکنآ  هب  تسا  ملعأ  ناحبـس  رداق  ترـضح  هک : دومرف 
نآ اب  نانخس  رد  عورـش  شیوخ  نابزب  هّرق  وبأ  نامز  نآ  رد  یناربعب . ای  دوب  ینایرـس  هب  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  اب  یلاعت  دزیا  مالک  ایآ  دومن ،

مهاوخ لادـج  ثحب و  لاونم  نیدـب  لاقم و  ناـسل و  نیمه  زا  لاؤس  نخـس و  وت  اـب  نم  نسحلا  اـبأ  اـی  تفگ : دومن و  ّناـج  سنا و  رورس 
لثمب مالّسلا  ةولّصلا و  انّیبن  یلع  هیلع و  میلک  یـسوم  اب  ماّلعلا  کلم  ترـضح  مالک  ایآ  هَّللا  لوسر  نب  ای  تفگ : هّرق  وبأ  هاگنآ  سپ  دومرف .

یئوگیم وت  هچنآ  زا  سّدقت  یلاعت و  هَّللا  ترـضح  تسا  سّدـقم  هّزنم و  هَّللا  ناحبـس  دومرف : ع )  ) اضّرلا نسحلا  وبأ  دوب ؟ مانأ  ریاس  اب  مالک 
، ناقلخ ریاس  نآب  دندرگ  ملکتم  هچنآ  لثمب  ددرگ  مّلکتم  ای  دشاب  هتـشاد   64 ص : ج4 ، جاجتحالا ، ناقلخب  تهباشم  وا  هکنآ  زا  هَّللا  ذاـعم 
ّزع ترضح  لثم  لعاف  لباق و  درادن و  تادوجوم  زا  يدحأ  چیهب  تلثامم  تهباشم و  ٌءْیَـش  ِِهْلثِمَک  َْسَیل  نومـضمب  یلاعت  كرابت و  نکیل 

دزیا ترـضح  و  تسین ، قولخم  يارب  زا  قلاخ  مالک  هک : دومرف  ع )  ) اضّرلا نسحلا  وبأ  تسا ؟ هنوگچ  نیمه  تفگ : هّرق  وبأ  تسین . ّلـج  و 
ظـفل و نیا  ظّـفلت  دّرجمب  ینعی : ُنوُکَیَف . ْنُک  هک : دـیامرفیم  نکیل  ددرگن  ناـیب  قطن و  ناـسل و  مف و  ّقشب  ظّـفلتم  مـالک  ماـگنه  رد  ظـفاح 
اب هملاکم  هبطاخم و  سفن  رد  دّدرت  ریغب  یهن  رمأ و  زا  ع )  ) یسوم ترضح  اب  سدقأ  دزیا  هچنآ  سپ  ددرگ  رهاظ  زّیحب  زیچ  نآ  رمأ  ّتیـشم 

هبوتکم و  نامـسآ ، هلزنم  بتک  رد  یئوگیم  هچ  ص )  ) هَّللا لوـسر  نب  اـی  تفگ : هّرق  وـبأ  سب . دوـب و  عوـن  نیمه  دوـمن  سّدـقملا  ّیبـن  نآ 
لالجلا وذ  ترـضح  هک  باتک  یقاب  ناقرف و  روبز و  لـیجنا و  تاروت و  هک : دومرف  ع )  ) اـضّرلا نسحلا  وبأ  ترـضح  ناحبـس . دزیا  هموقرم 
تیادـه رون  نآ  داتـسرف و  نیقولخم  يارب  هک  تسا  نیملاعلا  ّبر  ترـضح  مالک  نآ  یمامت  یگمه و  دومن  لازنا  لاسرا و  لسر  ءاـیبنأب و 

ثداح همه  یلاعت  هَّللا  تاذ  ریغب  تسه  هچ  ره  تسا و  ادـخ  ریغ  مـالک  نآ  هک  اریز  تسا  ثدـحم  مـالک  نآ  یماـمت  تّیرب  يارب  زا  تسا 
ٍرْکِذ ْنِم  ْمِهِیتْأَی  ام  هک : دیامرف  رگید  ّلحم  رد  ّلج  ّزع و  اضیا  و  ًارْکِذ . ْمَُهل  ُثِدُْحی  َْوأ  هک : دیامرفیم  نآرق  ثودح  باب  رد  هک  نانچ  تسا 

ج4، جاجتحالا ، نمیهم  ترـضح  هک  ینامـسآ  بتک  یگمه  تسا  مسق  ملاع  يادـخب  هَّللا  و  َنُوبَْعلَی . ْمُه  َو  ُهوُعَمَتْـسا  اَّلِإ  ٍثَدُْـحم  ْمِهِّبَر  ْنِم 
دوبان و ینامـسآ  هلزنم  بتک  ایآ  ّناجلا  سنالا و  ماما  اـی  تفگ : هّرق  وبأ  تسناـیع . رهاـظ و  ثداـح  نآ  همه  دومن  لازنا  یناحبـس   65 ص :

انف ضرعم  رد  ءایشأ  عیمج  ناحبس  دزیا  تاذ  ياوس  هکنآ  رب  تسا  نیملسم  عامتجا  هک : دومرف  مالّسلا  هیلع  اضّرلا  نسحلا  وبأ  ددرگ ؟ یناف 
يادـخ ءایـشألا  قلاخ  ترـضح  زا  تادوجوم  همه  دوجو  ینعی : تسا . لزی  مل  لعف  مامّتلاب  ّلج  ّزع و  ترـضح  ياوس  ام  تسا و  ناصقن  و 

دنیوگیم هک  يدینـشن  نامدرم  زا  ایآ  هّرق  ابأ  ای  دـشاب . زیزعلا  ّبر  لعف  زا  زین  ناقرف  روبز و  لیجنا و  تاروت و  سپ  تسا ، یلاـعت  كراـبت و 
هنـشت ار  وا  زور  نم  هک  تسا  ینالف  نیا  بابرألا  ّبر  ای  هک : دـیوگ  باتکلا  ریاطت  ماگنه  باسح و  زور  رد  نآرق  نینچمه  نآرقلا و  ّبر 

ثدحم بتک  نیا  همه  روبز  لیجنا و  تاروت و  تسا  نینچمه  نادرگ و  وا  عیفش  ارم  سپ  متشاذگ  هنسرگ  باوخیب و  ار  وا  بش  متـشاد و 
ّدن هیبش و  هک  دحأ  دوجولا  بجاو  ترـضح  ینعی : نولقعی . موقل  يده  ءیـش  هلثمک  سیل  هکنآ  دومن  بتک  نیا  ثادحا  تسا و  بوبرم  و 

لقع و بحاص  هک  موق  تیادـه  و  داشرا ، هطـساوب  دـینادرگ  لسرم  لزنم و  لسر  ایبنا و  يارب  ار  ینامـسآ  بتک  نیا  درادـن  ّدـض  لثم و  و 
لهاج نآ  نامگ  ههبشیب و  یلزأ  دنامیدق و  ینامسآ  بتک  نیا  هک  دوب  نانچ  وا  معز  هک  سک  نآ  سپ  دنشاب . تنطف  كاردا و  ّتیور و 

مالک دوب و  ّلج  ّزع و  ترضح  اب  لزی  مل  ماّلع  دزیا  مالک  هک  دیوگیم  دنادیمن و  نانتمایب  دحاو  ناحبـس و  میدق  لّوأ  ار  ناّنم  يادخ  نادان 
66 ص : ج4 ، جاـجتحالا ، بتک  هک  میدرک  تیاور  لـقن و  باحـصأ  زا  تیاور  رد  نینچ  اـم  تـفگ : هّرق  وـبأ  تـسین  تیاـهن  تیادـب و  ار 

مئاق ماقم  نکسم و  نآ  رد  رامشیب  قلخ  رایسب و  فوفـص  اب  نیمز  کی  يور  رد  مانأ  یگمه  هک  ماگنه  رد  مایقلا  موی  رد  مامّتلاب  ینامـسآ 
زا یمامت  ینامسآ  بتک  نیا  هک  اریز  دنیامن  نآب  عوجر  هکنآ  ات  نیملاعلا  ّبر  ترـضح  تهج  زا  دندرگ  رـضاح  اجنآ  رد  دنـشاب  رارقرب  و 

هّیوامـس بتک  همه  تعجر  هرخالاب  دشاب و  ریـصب  عیمـس  يوسب  شریبعت  سپ  تسا ، ریدـق  دزیا  ءزج  بتک  نیا  دـنابهاو و  دزیا  ترـضح 
هچنانچ دنیوگیم  نیا  لثم  زین  مالّسلا  هیلع  حیسم  ّقح  رد  يراصن  هک : دومرف  مالّسلا  ةولّـصلا و  هیلع  نسحلا  وبأ  دوب . هّیربلا  قلاخ  ترـضحب 
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قلاخ تاذ  رد  ع )  ) یسیع تعجر  تسا و  یلاعت  بجاو  ءزج  هکلب  تسحّوبس  دزیا  ترـضح  حور  یـسیع  هک  تسنانچ  داقتعا  ار  هفیاط  نآ 
ای يّزجم  هکنآ  زا  تسا  یلاعتم  هّزنم و  اـم  يادـخ  راـگدرورپ  اـّنبر  هَّللا  یلاـعت  هک : دومرف  هَّللا  ّیلو  نآ  هاـگنآ  دـش . دـهاوخ  عقاو  تاـّیربلا 

دوجو رب  تلالد  هک  دـنقولخم  ود  ره  نیا  تسترثک و  تّلق و  مزلتـسم  هک  مّهوتم  يّزجتم  رد  ّالا  تسین  فالتئا  فالتخا و  ددرگ و  فلتخم 
هقث باحـصأ  لوق  زا  تیاور  اـم  هک  یتسردـب  تفگ : هّرق  وـبأ  دراد . هدوـمن  تادوـجوم  ریاـس  ترثـک و  تّلق و  داـجیا  تقلخ و  هک  قلاـخ 

مالّسلا هیلع  یسوم  ترضحب  مالک  هچنانچ  دومن  ع )  ) ماقمیلاع ربمغیپ  ود  نایم  مالک  تیؤر و  تمـسق  یلاعت  كرابت و  يادخ  هک  میدومن 
رماوأ و ماـکحأ  غّلبم  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  اـضّرلا  نسحلا  وبأ  تشاذـگ . ص )  ) دّـمحم همحّرلا  ّیبـن  يارب  تیؤر  ءاـقل و  تشاد و  رّرقم 

ُهُکِرُْدت هک ال  دسریم  امـشب  هک  تسا  سّدقملا  ّیبن  دّمحم  ترـضح  هن  تسا  مادک  ءایبنأ  زا  سنا  ّنج و  نیلقثب  سّدقت  یلاعت و  دزیا  یهاون 
هیلع نسحلا  وبأ  یلب  تفگ : هّرق  وبأ  ٌءْیَـش . ِِهْلثِمَک  َْسَیل  ًاـْملِع و  ِِهب  َنوُطیُِحی   67 ص : ج4 ، جاجتحالا ، َو ال  َراْصبَْألا ، ُكِرْدـُی  َوُه  َو  ُراْصبَْألا 

هک دیامن  مانأ  یمامت  مالعا  رابخا و  ددرگ و  لسرم  قیالخ  عیمج  تیاده  داشرا و  هطساوب  قلاخ  دزیا  زا  یسک  هنوگچ  سپ  دومرف : مالّسلا 
لاعفأب مناوخیم و  یهلآ  ترضح  یهاون  رماوأ و  تعباتم  تعاطاب و  ادخ  رمأب  ار  ناشیا  مدمآ و  مالعا  داشرا و  تهجب  ماّلع  دزیا  دزن  زا  نم 

رد رّرکم  رـشب  رثکأ  رـضحم  رد  ردـقلا  لیلج  ربمغیپ  نآ  منادرگ  هاگآ  فقاو و  دـشاب  باسحلا  موی  رد  باوث  رجأ و  بجوم  هک  لاـمعأ  و 
ملعأ هَّللا  تایآ و  ریـسفت  ٌءْیَـش  ِِهْلثِمَک  َْسَیل  ًاْملِع و  ِِهب  َنوُطیُِحی  َو ال  ُراْصبَْألا  ُهُکِرْدـُت  هک ال  دـیوگ : رداـق  دزیا  تاذ  سیدـقت  هیزنت و  باـب 

نآ دوبن  يزیچ  دننام  لثم و  دوشن و  طیحم  ملاع  چـیه  ملع  هطیح  رد  ددرگن و  تاقولخم  فیاوط  راصبأب  كردـم  راّفغ  يادـخ  هک  تسنآ 
ملعب و مدـید و  رـس  مشچب  ار  وا  نم  هک : دـیامرف  نایب  قدـص  ناسلب  ناعذالا  مزال  نآرق  تایآ  نیا  نایب  رارکت  زا  دـعب  ّناجلا  سنالا و  ّیبن 
عالّطا و زا  دـعب  هقدانز  هفیاط  هچنآ  ار  امـش  ایآ  مدروآرد . رظن  رد  رـشب  تروصب  ار  وا  مدـیدرگ و  ّلج  ّزع و  تاذ  تقیقحب  طـیحم  لـضف 

غیلبت ناشیا  ربمغیپ  هک  دنیوگ  هک  دیامنیمن  ماجرفان  دب و  دـنهد  ماقم  لفحم و  ره  رد  مانـشد  ّبس و  رگا  مالک  نیا  لاثمأ  قیاقحب  مالعتـسا 
لهأ شنزرـس  هلیـسو  نیدـب  دومرف  مکح  رمأ و  نآ  فالخب  ار  دوخ  تّما  رگید  هجو  زا  زاـب  دومن و  دوخ  ناـتّماب  ناحبـس  دـنوادخ  زا  رمأ 

رد هن  تفگ : هّرق  وبأ  مالـسا . نید و  تریغ  هن  تسمامت و  ملع  لقع و  هن  ار  امـش  دـنیامن  ّماع  ّصاخ و  روضح  رد  سلاجم  رثکأ  رد  مالـسا 
هیآ هیآ  نیا  زا  دـعب  هک : دومرف  ع )  ) اـضّرلا نسحلا  وبأ   68 ص : ج4 ، جاجتحالا ، يرْخُأ . ًۀـَلْزَن  ُهآَر  ْدََـقل  َو  هک : تسعقاو  یلاعت  کلم  مالک 
ّلج ّزع و  ترـضح  يأَر  ام  ُداؤُْفلا  َبَذَـک  ام  هک : دومرف  دوبعم  دزیا  هچنانچ  دـیدرگ ، رـصبم  یئرم و  هچنآ  رب  دراد  تلـالد  هک  تسا  رگید 

دومنن دروآرد  رظنب  رـس  هدیدب  ترـضح  نآ  هچنآ  بیذکت  مّلـس  هلآ و  هَّللا و  هیلع  یّلـص  دّمحم  دجمألا  ّیبن  لد  هک  دیامنیم  نایب  وا  يارب 
دید رـس  مشچب  نامّزلا  رخآ  لوسر  هچنآ  نآ  زا  دعب  دومرف  نآ  قیدصت  لد  هدید  دومن  هدـهاشم  رـس  مشچب  ینعی  رـصب  هدـیدب  هچنآ  هکلب 

تسا و یلاعت  هَّللا  تاذ  ریغ  یلاعت  كرابت و  دزیا  تایآ  سپ  يْربُْکلا . ِهِّبَر  ِتایآ  ْنِم  يأَر  ْدََـقل  هچناـنچ  دومن  نآ  قیاـقحب  راـبخا  ار  ناـتّما 
راتخم رداق  تاذ  كاردا  راصبأ  رگا  هک  اریز  دـشن  رهاـظ  بآـمتلاسر  ترـضح  زا  فـالخ  باـب  نآ  رد  ًاـْملِع و  ِِهب  َنوُطیُِحی  ـال  هک : دومرف 

ابأ ای  تفگ : هّرق  وبأ  يدـش . تباث  لصاح و  تاذ  تفرعم  يدوب و  طیحم  ملاـع  دزیا  تاذـب  ترـضح  نآ  ملع  ناـمگ  ههبـشیب و  يدومنیم 
تّزعلا ّبر  نآرق  تیآ  فلاخم  تیاور  هاگ  ره  دومرف  ءایقتألا  ماـما  ترـضح  دـیئامنیم  تیاور  بیذـکت  امـش  مالّـسلا  هیلع  اـضّرلا  نسحلا 

راصبأ و دومن و  دناوتن  ناحبـس  رداق  تاذ  هطاحا  ناسنا  ملع - هکنآ  رب  تسا  نیملـسم  عامتجا  هکنآ  لاح  تسا و  مزال  نآ  بیذـکت  دـشاب 
يرْـسَأ يِذَّلا  َناْحبُـس  لاعتم : دزیا  لوق  زا  لاؤس  نوچ  هّرق  وبأ  دوب . دـهاوخن  يزیچ  ّلج  ّزع و  ترـضح  لـثم  دومرف و  دـناوتیمن ، وا  كاردا 
ماقمیلاع لوسر  ماّلع  کلم  هکنآ  رب  دومن  مالعا  رابخا و  ار  وا  ع )  ) ترضح نآ  دومن ، یَْصقَْألا  ِدِجْسَْملا  َیلِإ  ِمارَْحلا  ِدِجْسَْملا  َنِم  اًْلَیل  ِهِْدبَِعب 

، جاجتحالا نآ  هک  دومن  جارعم  ببـس  نایب  مالّـسلا  هیلع  اضّرلا  نسحلا  وبأ  نآ  زا  دعب  دینادرگ . جاّتلا  ءاوّللا و  بحاص  درب  جارعمب  ار  دوخ 
تـسا یلاعت  هَّللا  تاذ  ریغ  هَّللا  تایآ  سپ  ُریِـصَْبلا  ُعیِمَّسلا  َوُه  ُهَّنِإ  اِنتایآ  ْنِم  ُهَیُِرِنل  هک : دومرف  هچنانچ  دوب  تایآ  ندومن  يارب   69 ص : ج4 ،

ِِهتاـیآ َو  ِهَّللا  َدـَْعب  ٍثیِدَـح  ِّيَأـِبَف  دومرف : هچناـنچ  تاـیآ  زا  دومن  ار  وا  هچنآ  دومن و  نینچ  وا  اـب  ارچ  هک  درک  ناـیب  دومن و  ترذـعم  یـسب 
یلاعت و يادـخ  تاذ  سپ  تفگ : هّرق  وبأ  تسا . وا  سّدـقم  تاذ  زا  ریغ  تاـیآ  ثیدـح و  هک  داد  ربخ  سّدـقت  یلاـعت و  هَّللا  سپ  َنُونِمُْؤی .
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دزیا دزنب  سک  چیه  تسبیاغ  زا  دـهاش  هلأسم  نیا  دـنیوگ و  ار  ناکم  اجک  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  اضّرلا  نسحلا  وبأ  تسا ؟ اجک  سّدـقت 
دوجوم ناکم  عیمج  رد  وا  دید و  ار  سک  همه  نمیهم  رداق  نکیل  هدیدن  هتفاین و  رد  رس  مشچب  رصب و  هدیدب  ار  وا  هتفرن و  سّدقت  یلاعت و 
يـالاب رد  یلاـعت  هَّللا  هن  نسحلا  اـبأ  اـی  تفگ : هّرق  وبأ  تسا . نیعمجأ  قیـالخ  قزار  نیمز و  اهنامـسآ و  کـسمم  ظـفاح و  عناـص  ریدـم 

ِیف ُهَّللا  َوُه  َو  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  اضّرلا  نسحلا  یبأ  ترـضح  تسین . سک  چیه  وا  ياتمهیب  تاذ  ياوس  هک  ياج  رد  تسا  اهنامـسآ 
ّلحم رد  و  ٌهلِإ . ِضْرَْألا  ِیف  َو  ٌهلِإ  ِءامَّسلا  ِیف  يِذَّلا  َوُه  َو  تسا  اهنیمز  رد  اهنامـسآ و  رد  هک  یئادـخ  تسوا  ینعی : ِضْرَْألا . ِیف  َو  ِتاوامَّسلا 

َو ِءامَّسلا  َیلِإ  يوَتْـسا  َُّمث  ُْمْتنُک و  ام  َْنیَأ  ْمُکَعَم  َوُه  َو  رگید : عضوم  رد  و  ُءاشَی . َْفیَک  ِماحْرَْألا  ِیف  ْمُکُرِّوَُصی  يِذَّلا  َوُه  و  هک : دـیامرف  رگید 
َْعبَـس َّنُهاَّوَسَف  ِءامَّسلا  َیلِإ  يوَتْـسا  َُّمث  ًاعیِمَج  ِضْرَْألا  ِیف  ام  ْمَُکل  َقَلَخ  يِذَّلا  َوُه  و  رگید : ّلـحم  رد  70 و  ص : ج4 ، جاجتحالا ، ٌناخُد . َیِه 
دوب وا  تاذ  هک  یتسردب  ِشْرَْعلا  یَلَع  يوَتْسا  َُّمث  ٍماَّیَأ  ِۀَّتِس  ِیف  َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  َقَلَخ  يِذَّلا  ُهَّللا  ُمُکَّبَر  َّنِإ  و  رگید : ياج  رد  و  ٍتاوامَس .

لقتنم هک  قیالخ  اب  ّلج  ّزع و  ترـضح  دوبن  قلخ  الـصأ  دوب و  قزار  قلاخ و  ملاع و  ینعی  دوب . تسه  هک  نانچمه  وا  دوبن و  قلخ  چـیه  و 
لازی یلاعتقح ال  تسا و  جاتحم  ثدـحم و  تفـص  نیا  هک  اریز  ددرگ  لـقتنم  رگید  لاـحب  لاـح  زا  اـت  دوبن  دـندرگ  رگید  لاـحب  لاـح  زا 

اهنامسآ يوسب  دوخ  ياهتسد  اعد  ماگنه  رد  ارچ  امـش  مالّـسلا  هیلع  اضّرلا  نسحلا  ابأ  ای  تفگ : هّرق  وبأ  تسا . لاوز  ثودح و  زا  ینغتـسم 
ءامـس يوسب  اعد  تقو  رد  يدایا  عفر  سپ  تسا  ادیپ  رـضاح و  يوأم  ناکم و  عیمج  رد  یلاعت  كرابت و  بجاو  امـش  لوقب  هن  دـیرادیمرب 
دنچب دوخ  ناگدـنب  زا  یگدنکفارـس  تعاط و  یگدـنب و  تدابع و  بلط  دوبعم  ترـضح  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  اضّرلا  نسحلا  وبأ  ارچ ؟

یگدنب بلط  وا  سدقأ  تاذ  سپ  تسا ، رایسب  تّزعلا  ّبر  يارب  تدابع  عزف و  ّلحم  ینعی  ذیعتسم  عزافم و  ار  دوجولا  بجاو  دومن و  عون 
زامن هّجوتب  تدابع  بلط  هچنانچ  دومن  ّلحم  ناکم و  یـضعب  رد  وا  یگدنب  هّجوت  لمع و  ملع و  لعف و  لوقب و  دوخ  ناگدـنب  زا  تعاط  و 

دومرف هسّدـقم  هبعک  يوسب  هّجوتب  هرمع  ّجـح و  کسانم  لاعفأ و  تماـقب  رمأ  دومن و  مارحلا  هَّللا  تیب  هبعک  يوسب  زاـینیب  دزیا  یگدـنب  و 
دومن ءامـس  يوسب  نآ  عفر  يدایا و  طسب  لاهتبا  عّرـضتب و  ءاعدب  تاجاح و  بلط  اعد و  تقو  رد  تدابع  بلط  یلاعت  هناحبـس  رداق  نامه 

نآب رمأ  دوب  نسحتـسم  وکین و  نمیهم  دزیا  دزن  رد  یگدنب  عون  نیا  نوچ  ّتیدوبع  ّلج و  ّزع و  يارب  زا  ّللذت  تمالع  تناکتـسا و  لاح  رب 
نسحلا وبأ  ترضح  نیمز ؟ يور  مما  ای  دناهکئالم  فانصأ  نیملاعلا  ّبر  ترـضحب  برقأ  تفگ : هّرق  وبأ   71 ص : ج4 ، جاجتحالا ، دومن .
دناباب کی  باّهو  ترضح  دزنب  یگمه  ءایـشأ  هک  یتسردب  یئوگیم  ربش  عارذ و  هب  ربکأ  دزیاب  برقأ  رگا  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  اضّرلا 

هک ییاج  زا  ددرگن  رگید  یـضعب  زا  لغتـشم  لفاغ و  یـضعب  هب  لاغتـشا  هلیـسوب  هچنانچ  دناّلج ، ّزع و  ترـضح  لعف  تادوجوم  یمامت  و 
تفلک دانع و  ریغب  تسرخآ  قلخ  ثیح  زا  لّوأ  قلخ  ریبدت  دیامرف و  یلفس  هنکـس  ریبدت  ناکم  نامه  زا  دیامن  ءالعأ  ءالم  تاقولخم  ریبدت 
ناـمگ بیر و  هبئاـشیب  نآ  سپ  یئوگ  تمحر  ببـس  تلیـسو و  رد  بهاو  دزیا  يوسب  برقأ  رگا  و  ترواـشم . يدـحأ و  تنوـئم  ریغب  و 

زا رتشیب  تّزعلا  ّبر  ترضحب  وا  تعاطا  یگدنب و  تبغر و  عوط و  ینعی  دوب  ناحبـس  دزیا  ترـضحب  عوطأ  هک  وا  ناگدنب  زا  تسا  یـسک 
هدنب هک  تسنآ  دنادرگ  رتکیدزن  یلاعت  كرابت و  دزیا  ترـضحب  ءایـشأ  ریاس  زا  ار  هدنب  هچنآ  هک  دـینکیم  تیاور  امـش  دـشاب و  رـشب  ریاس 

دندرک تاقالم  رگید  کی  اب  ناحبـس  زیزع  ناربمغیپ  زا  یکی  دزن  رد  ربکأ  دحاو  هکئالم  زا  رفن  راهچ  هک  دینکیم  تیاور  زین  و  دوب . دجاس 
ءالعأ قلخ  ناشیا  یکی  دنتشگ  رضاح  میلسّتلا  ۀّیحّتلا و  هیلع  انّیبن و  یلع  میلک  یسوم  ترضح  تمدخ  رد  هک  تفای  ریرحت  تمس  قباس  رد 

ریس هک  دندومن  لاؤس  رگید  یضعب  زا  ناشیا  زا  یضعب  دوب  برغ  قلخ  زا  ناشیا  عبار  قرش و  قلخ  زا  ناشیا  ثلاث  یلفس و  قلخ  يرگید  و 
لیلد نیا  رد  سپ  داتـسرف  نینچ  نینچ و  تمدخ  يارب  نیملاعلا  ّبر  ترـضح  ار  ام  هک  دـنتفگ  ناشیا  همه  دوب  هک  دزن  زا  امـش  كولـس  و 

اضّرلا نسحلا  یبأ  ای  تفگ : هّرق  وبأ   72 ص : ج4 ، جاجتحالا ، لیثمت . هیبشت و  هن  تسا  لـیلج  دزیا  تلزنم  رد  نیا  هک  تسا  نّیبم  حـضاو و 
لومحم ره  هک : دومرف  ع )  ) اضّرلا نسحلا  یبأ  ترـضح  تسا . لومحم  یلاـعت  كراـبت و  دزیا  هکنآ  رب  یئاـمنیم  رارقا  وت  اـیآ  مالّـسلا  هیلع 
نینچمه تسحودمم و  ظفل  رد  تسا و  لعاف  لماح  اّما  تسا  صقن  ظفل  رد  لومحم  سپ  نآب ، جاتحم  تسریغب و  فاضم  تسا و  لوعفم 

چیه رد  اِهب و  ُهوُعْداَف  ینْـسُْحلا  ُءامْـسَْألا  ِهَِّلل  َو  هک : دـیامرفیم  یلاعت  ترـضح  هکنآ  لاـح  لفـسأ و  یلعأ و  تحت و  قوف و  لـئاق  لوق  تسا 
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رد لماح  وا  دومرف : هکلب  تسا  لومحم  دوجولا  بجاو  ترضح  هک  دومرفن  یناحبس  دزیا  هموتخم  هموقرم  ینامـسآ و  هلزنم  بتک  زا  بتک 
يدحأ زا  میدینـشن  ام  و  تسا . لومحم  یلاعت  هَّللا  يوس  ام  رهق و  تردقب و  تسا  نیقولخم  ریاس  نیمز و  نامـسآ و  هدنراد  هاگن  ّرب  رحب و 
عّرـضت لاهتبا و  تناکتـسا و  تلاح  ءاعد و  رد  زگره  دـشاب  هدومن  وا  تلـالج  تمظع و  هب  رارقا  دـشاب و  هدروآ  ناـّنم  يادـخب  ناـمیا  هک 

هاگ ره  هکنآ  باب  رد  تسا  عقاو  هک  تیاورب  بیذکت  ایآ  مالّسلا  هیلع  نسحلا  ابأ  ای  تفگ : هرق  وبأ  لومحم . ای  دیوگ  لاعتم  دزیا  ترضحب 
زا دّدـجم  هک  ینارگ  لقث و  هلیـسوب  تّزعلا  ّبر  ترـضح  بضغب  تفرعم  ملع و  ار  دـیجم  شرع  هلمح  هکئالم  دـیآ  بضغب  هلآ  ترـضح 

بهاو دزیا  بضغ  هک  تقو  سپ  دنیامن ، دوخ  یگدنب  زجع و  راهظا  دنیآ و  رد  هدجـسب  تعاس  رد  دندرگ  علّطم  دـسر  ناشیدـب  نآ  لمح 
زا هد  ربخ  ارم  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  اضّرلا  نسحلا  وبأ  دـننک . تعجر  دوخ  فقومب  هکئـالم  نآ  دـسر  ناـشیا  رب  تّفخ  ددرگ و  فرطرب 

سیلبا رب   73 ص : ج4 ، جاجتحالا ، نانچمه  ناّنم  کلم  ایآ  تمایق  زور  ات  وت و  زورما  ات  سیلبا  تنعل  ناـمز  زا  یلاـعت  كراـبت و  هَّللا  هکنآ 
کـشیب معن  تفگ : هرق  وبأ  تسناشیا ؟ زا  یـضار  هکنآ  ای  تسا  نابـضغ  مشخ و  رب  نایـصع  لـهأ  سیئر  دّرمتم  نآ  ياـیلوا  رب  سیـسخ و 

نآ زا  سّدـقت  هَّللا  ترـضح  تقو - هچ  رد  سپ  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  اضّرلا  نسحلا  وبأ  ءایقتألا  ماـما  شناـعباتم . رب  وا و  رب  تسنابـضغ 
رداق ترـضح  هک  یئوگیم  وت  هکنآ  لاح  دندش و  نآ  لّمحتم  هک  هتـشگ  فیفخ  نآ  هلمح  رب  شرع  لقث  هک  دیدرگ  یـضار  ناقلخ  يواغ 

کحیو تفگ : ّناجلا  سنالا و  ماما  نآ  زا  دـعب  لاق . لیقیب و  شناعباتم  اب  هکلب  تسا  ّلاض  يواغ  نآ  رب  نابـضغ  لازی  لزی و ال  مل  لاعتم 
لاح زا  لاقتنا  لاوز و  رّیغت و  تفصب  ینادرگ  فصّتم  ار  دوخ  راگدرورپ  هکنآ  رد  یئامنیم  تردق  رادتقا  راهظا  تئارب و  هنوگچ  هرق  ابأ  ای 

ّقح تسا  سّدقم  هّزنم و  تسیراج  يراس و  نیقولخم  رب  هچنآ  یمامت  تسا  يراج  يراس و  يراب  دزیا  ترـضح  رب  یئوگیم  هکنیا  لاحب و 
. نآ رب  تسّقح  هنّیب  لداع و  دـهاش  لماک  لقع  دـبای و  نیّریغتم  اب  ّریغت  ددرگ و  نیلئاز  اب  لیاز  لزی  مل  هکنآ  زا  سّدـقت  یلاعت و  هناـحبس و 

باوج لاؤسب و  يراج  شنابز  الصأ  هک  دیدرگ  رّیحتم  یعون  هب  باّهو  دزیا  ّیلو  نآ  مالک  نیا  عامتـسا  زا  دعب  هّرق  وبأ  هک : دیوگ  ناوفص 
. تفر نوریب  تساخرب و  سلجم  زا  هیلع  ءانب  دیدرگن 

[ دنوادخ تیؤر  رد  يوره  مالسلا  دبع  رب  اضرلا ع  یسوم  نب  یلع  ماما  جاجتحا  ]

هک تسیورم  لوقنم و  يورهلا  حلاص  نب  مالّسلا  دبع  زا  دنوادخ ] تیؤر  رد  يوره  مالـسلا  دبع  رب  اضرلا ع  یـسوم  نب  یلع  ماما  جاجتحا  ]
یئوگیم هچ  هَّللا  لوسر  نبا  ای  هک  مدینادرگ  ضورعم  مالّسلا  هیلع  اضّرلا  یـسوم  نب  ّیلع  نسحلا  وبأ  ایاربلا  ماما  ضرع  فقومب  يزور  نم 

؟ دـنیامنیم ناحبـس  دزیا  دوخ  راگدرورپ  ترایز  نانچ  رد  دوخ  لزانم  رد  ناـنمؤم  هک  دـننکیم  تیاور  ثیدـح  لـهأ  هک  ثیدـح  باـب  رد 
هیلع یفطصم  دّمحم  ترضح  دوخ  ربمغیپ  یلاعت  كرابت و  هَّللا  تلص  ابأ  ای  هک : دومرف  مالّسلا  هیلع  ترـضح  نآ   74 ص : ج4 ، جاجتحالا ،

دوخ و تعاط  ار  ترـضح  نآ  تعاط  دـینادرگ و  لضفأ  ءامـس  ضرأ و  هکئالم  ءایبنأ و  لسر و  زا  دوخ  قلخ  عیمج  رب  یلاعت  هَّللا  تاولص 
َلوُسَّرلا ِعُِطی  ْنَم  هک : دومرف  ّلج  ّزع و  هچنانچ  دینادرگ  ترخآ  ایند و  رد  دوخ  ترایز  ار  همحّرلا  ّیبن  ترایز  دوخ و  تعباتم  ار  وا  تعباتم 

یف ینراز  نم  هک : دومرف  راتخم  دزیا  ّیبن  ترضح  و  َهَّللا . َنوُِعیاُبی  امَّنِإ  َکَنوُِعیاُبی  َنیِذَّلا  َّنِإ  هک : دیامرفیم  رگید  ّلحم  رد  و  َهَّللا . َعاطَأ  ْدَقَف 
سک نآ  هک  تسنانچ  نم - تافو  زا  دعب  هاوخ  تایح و  رد  هاوخ  دـنک  ترایز  ارم  هک  ره  ینعی : یلاعت . هَّللا  راز  دـقف  یتوم  دـعب  وا  یتایح 
سک نآ  سپ  تسا  ّلج  ّزع و  لسر  ءایبنأ و  تاجرد  عفرأ  تّنج  رد  همحّرلا  ّیبن  ترـضح  هجرد  دشاب  هدرک  سّدـقت  یلاعت و  دزیا  ترایز 

میدـقتب سّدـقت  یلاعت و  كرابت و  هَّللا  ترایز  هک  تسناـنچ  دـیامن  ترـضح  نآ  سّدـقم  لزنم  رد  وا  هجرد  رد  سدـقألا  ّیبن  تراـیز  هک 
یلاعت هَّللا  هجوب  رظن  نآ  لئاق  يارب  ُهَّللا  اَّلِإ  َهلِإ  باوث ال  هک  هدـمآ  تیاور  رد  هَّللا  لوسر  نبا  اـی  متفگ  نم  هک : دـیوگ  تلّـصلا  اـبأ  دـناسر .

زا هجوب  ربـکأ  دزیا  تاذ  فصو  هک  یـسک  نآ  تلّـصلا  اـبأ  اـی  هک : دومرف  ع )  ) اـضّرلا نسحلا  وبأ  ترـضح  تسیچ  مـالک  نیا  ینعم  تسا 
تلیـسوب و هک  تسا  ّلـج  ّزع و  ترـضح  جـجح  لـسر و  ءاـیبنأ و  نمیهم  يادـخ  هجو  نکیل ، تسا  رفاـک  رتبأ  نآ  ههبـشیب  دـیامن  هوجو 

دزیا ترـضح  و  دـندرگ . وا  نید  تفرعمب و  نیملاـعلا و  ّبر  ترـضحب  هّجوـتم  نمحّرلا  مـیحّرلا  هَّللا  تاولـص  مـهیلع  ناـیعأ  نآ  تطاـسو 
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: هک دیامرف  رگید  عضوم  رد  و  ِمارْکِْإلا . َو  ِلالَْجلا  ُوذ   75 ص : ج4 ، جاجتحالا ، َکِّبَر  ُهْجَو  یْقبَی  َو  ٍناف  اْهیَلَع  ْنَم  ُّلُک  هک : دیامرفیم  ناحبس 
يارب میظع  باوـث  ناـشیا  تاـجرد  رد  مالّـسلا  مهیلع  جـجح  یلاـعت و  هَّللا  لـسر  ءاـیبنأ و  يوـسب  رظن  سپ  ُهَهْجَو ، اَّلِإ  ٌکـِلاه  ٍءْیَـش  ُّلُـک 

وا نم  دشاب  هتـشاد  نم  ترتع  تیب و  لها  ام  ضغب  هک : ره  دومرف  همحّرلا  ّیبن  ترـضح  و  تیانع . ازج و  ماگنه  تمایق  زور  رد  تسنانمؤم 
نم تقرافم  زا  دعب  هک  دنتـسه  یعمج  امـش  نایم  رد  تلّـصلا  ابأ  ای  هک : دومرف  ترـضح  نآ  و  تمایق . زور  رد  دنیبیمن  ارم  وا  منیبیمن و  ار 

هک دیوگ  تلّصلا  ابأ  ددرگن . ماهوأ  راصبأ و  هب  كردم  ماقم و  ناکم و  هب  فوصوم  یلاعت  يادخ  تلّـصلا : ابأ  ای  دید . دنهاوخن  ارم  رگید 
قولخم و ود  ره  مویلا  هک  یئامن  نالعا  مالعا و  نارین  نانج و  تقیقح  زا  ارم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نبا  ای  متفگ : واب  نم 

ماقم ود  ره  نآ  هدهاشم  دومن  ءامس  جارعم  هک  ماگنه  رد  ص )  ) دومحملا ّیبن  دندوجوم و  ود  ره  معن  دومرف  ترضح  نآ  هن ؟ ای  دندوجوم 
تشهب و هک  تسنآ  لوق  يأر و  ار  رایسب  موق  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نبا  ای  متفگ : هک  دیوگ  تلّـصلا  ابأ  دومرف . يوأم  و 

قلخ رکنم  هک  یـسک  میتسین  هفیاط  نآ  زا  ام  ام و  زا  تعامج  نآ  هک : دومرف  ع )  ) اـضّرلا نسحلا  وبأ  دـنرّدقم . هکلب  دنتـسین  قولخم  خزود 
ام تیالو  زا  وا  تسا و  راّفغلا  کلملا  هَّللا  مالس  مهیلع  راربألا  ۀّمئأ  بّذکم  راتخملا و  ّیبن  ترضح  بیذکت  صخـش  نآ  تسا  ران  تّنج و 

نوچیب ترـضح  هک  تساـجنیا  زا  76 و  ص : ج4 ، جاجتحالا ، دوب . دـهاوخ  میقتـسم  يراوخ  ناـکم  نآ  میقم و  مّنهج  رد  دـّلخم  تسین و 
نامـسآب ارم  نوچ  هک : دومرف  ام  زیزع  لوسر  زین  و  ٍنآ . ٍمیِمَح  َْنَیب  َو  اهَْنَیب  َنُوفوُطَی  َنُومِرْجُْملا  اَِـهب  ُبِّذَُـکی  ِیتَّلا  ُمَّنَهَج  ِهِذـه  هک : دـیامرفیم 

ار نآ  نم  داد  نمب  هدـیچ  نانج  يامرخ  تخرد  زا  بطر  ددـع  دـنچ  دـینادرگ و  تّنج  لـخاد  هتفرگ  ارم  تسد  ع )  ) نیما لـیئربج  دـندرب 
هلماح هّیسنا  ءاروح  همطافب  وا  مدومن  هعقاوم  هجیدخ  اب  مدمآ و  دومرف  نیمزب  نوچ  دیدرگ و  نم  بلص  رد  هفطنب  لّوحتم  نآ  مدومن  لوانت 

ع)  ) اضّرلا نسحلا  یبأ  ءایقتألا  ماما  ترـضح  مدومنیم . ع )  ) همطاف مرتخد  هحئار  مامـشتسا  مدـشیم  نانج  هحئار  قاتـشم  نم  هاگ  ره  دـش و 
. ٌةَرِظان اهِّبَر  یلِإ  ٌةَرِضان  ٍِذئَمْوَی  ٌهوُجُو  ّلج  ّزع و  دزیا  لوق  هک  دومرف  رمأ  بصاون  زا  یضعب  رورـس و  نآ  ناّبحم  زا  یعمج  رـضحم  رد  يزور 

ترـضح نآ  زین  و  تسا . تّزعلا  ّبر  ناشیا  راگدرورپ  باوث  رظتنم  تئاضا  قارـشا و  لامک  اب  تاصرع  زور  رد  تاجن  لـهأ  هوجو  ینعی :
ای هک  دومرف  باطخ  نمب  یسدق  ثیدح  رد  هلالج  ّلج  یلاعت  هَّللا  هک  تفگ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هک : دومرف  (ع )
نم میقتسم  هّداج  میوق و  نید  رب  دیامرف و  هکنآ ؟؟؟؟؟ ارم  تخانـشن  دیامن و  دوخ  يأرب  نم  مالک  ریـسفت  هک  یـسک  درواین  دّمحم ؟؟؟؟؟

ّکشیب دیامن  نآ  مکحمب  نآرق  هباشتم  در  هک  یـسک  ره  هک : دومرف  ع )  ) اضّرلا نسحلا  یبأ  ترـضح  زین  و  منید ؟؟؟؟؟؟ رد  هکنآ  تسین 
زین ام  رابخأ  ثیداحأ و  رد  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  ّناجلا  سنالا و  ماـما  نآ  نآ  زا  دـعب  دـیدرگ  میقتـسم  قیرطب  يدـتهم  میلـس  هدـنب  نآ 

ّدر هک  دـیاب  تسناعذالا  مزال  نآرق  تامکحم  هچنانچ  تستامکحم  تسنآرق و  تاهباشتم  هچنانچ  تستاهباشتم   77 ص : ج4 ، جاجتحالا ،
هلآ تمحر  زا  رود  هارمگ و  دینک  نینچ  رگا  هک  دیدرگن  شتامکحم  نودـب  تاهباشتم  عبات  دـیئامن و  نآ  تامکحمب  ام  رابخأ  تاهباشتم 

قلخب قلاخ  دزیا  هیبشت  هک  یـسک  هک : دومرف  یلعألا  کلملا  نم  ةولّـصلا  هیلع  اضّرلا  نسحلا  یبأ  يدهلا  ماما  ترـضح  زین  و  دوب . دـیهاوخ 
یهن و رمأ  نآ  لثم  تبـسن  زا  ار  وا  هک  دهد  رمأ  تبـسن  ربکأ  دحاو  ترـضحب  هکنآ  تسا و  كرـشم  كردیب  لهاج  نآ  ههبـشیب  دـیامن 

. تسا رفاک  رتبأ  نآ  دشاب  هدرک  رجز 

[ ادخ رصب  عمس و  ملع و  مدآ و  قلخ  تروص  رد  يورم  دلاخ  نب  نیسح  رب  اضرلا ع  یسوم  نب  یلع  ماما  جاجتحا  ]

دلاخ نب  نیسح  زا  و  ادخ ] رصب  عمـس و  ملع و  مدآ و  قلخ  تروص  رد  يورم  دلاخ  نب  نیـسح  رب  اضرلا ع  یـسوم  نب  یلع  ماما  جاجتحا  ]
و میدق ، ّیح و  ریدق و  میلع و  لزی  مل  ّلج  ّزع و  ترضح  هک : دومرف  مدینـش  مالّـسلا  هیلع  اضّرلا  نسحلا  یبأ  زا  نم  هک  تسیورم  لوقنم و 

تـسا رداـق  و  ملعب ، تسا  ملاـع  ّلـج  ّزع و  دـنوادخ  هک  دـنیوگ  دـنرادنپ و  نینچ  یموق  هَّللا  لوسر  نبا  اـی  متفگ : نم  دوب . ریـصب  عـیمس و 
لباق هک  یسک  ره  هک : دومرف  مالّسلا  هیلع  ماما  مشچب . تسا  ریصب  شوگب و  تسا  عیمـس  مدقب و  تسا  میدق  ةایحب و  تسا  ّیح  تردقب و 

راوازـس دوخ  تهجب  ربکأ  دزیا  ياتمهیب  ياتکی  تاذ  ریغب  رگید  هلآ  نیدیب  نآ  هک  یتسردب  دنادرگ  دوخ  نیئآ  نید و  ار  نیا  ددرگ و  نیاب 
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نسحلا یبأ  ّناج  سنا و  يداه  نآ  نآ  زا  دعب  تسین . ام  تیالو  رد  زیچ  چیهب  الصأ  سک  نآ  هتفرگ و  یئادخب  ار  اهنآ  هتـسناد  روخ  رد  و 
تسا هتاذل  ریصب  عیمس و  میدق و  ّیح و  رداق و  میلع و  لزی  مل  ّلج  ّزع و  يادخ  هک  دومن  مایتلا  قدص  مالک  نآ  رارکت  مالّسلا  هیلع  اضّرلا 
بهاو ترضح  تاذب  تبسن  تاهّبشم  ناکرشم و  هچنآ   78 ص : ج4 ، جاجتحالا ، زا  تسا  سّدقت  تیاغ  رد  هکلب  هّزنم  سّدقت و  یلاعت و  و 

ياضتقا ضیف  يأر  ضورعم  يزور  نم  هک  تسلوقنم  يورم و  دـلاخ  نب  نیـسح  زا  زین  و  اریبک . اّولع  کلذ  نع  هَّللا  یلاـعت  دـنهد  ناـحبس 
دنیوگیم رایسب  موق  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نبا  ای  هک  مدینادرگ  یلاعت  هَّللا  نم  مالّـسلا  ةالّـصلا و  هیلع  اضّرلا  نسحلا  یبأ 
نـسحلا یبأ  ترـضح  دومن . دوخ  تروص  رب  مدآ  قلخ  یلاعت  يادـخ  هک : دومرف  راصنأ  رجاـهم و  روضح  رد  راـتخم  لوسر  ترـضح  هک 

لّوأ فذـح  هفیاط  نآ  هک  هَّللا  دانادرگ و  هرهبیب  تایح  عفن  زا  ار  دانع  باـبرأ  نآ  داـبعلا  ّبر  هَّللا  مهلتاـق  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  اـضّرلا 
ّبس و رگیدـکیب  هک  يدرم  ودـب  يزور  مالّـسلا  هیلع  ماّلعلا  کلم - لوسر  هک  تسنآ  لاـمجا  نیا  ناـیب  قیاـقح  هک  اریز  دـندومن  ثیدـح 

يور هباشم  هکنآ  يور  ار و  وت  يور  یلاعت  يادخ  هک  تفگیم  يرگیدب  هک  دومن  عامتـسا  نانچ  ناشیا  یکی  زا  تشذـگ  دـندادیم  مانـشد 
هک یتسردـب  يوگن  نینچ  تردارب  هب  هَّللا  دـبع  ای  هک  دومن  باطخ  باطتـسمان  مالک  نیا  لئاقب  بآمتلاسر  ترـضح  دانادرگ . حـیبق  تست 

اـضّرلا نسحلا  وبأ  ءایقتألا  ماما  ترـضحب  نم  هک  تسیورم  لوقنم و  دومحم  یبأ  نب  میهاربا  زا  هتروص . یلع  مدآ  قلخ  ّلـج  ّزع و  يادـخ 
ءالع ّزع و  ّقح  هدیزگرب  نآ  هک  دـننکیم  تیاور  نامّزلا  رخآ  لوسر  زا  نامدرم  هک  ثیدـح  نیا  باب  رد  امـش  هک  مدـینادرگ  ضورعم  (ع )

رب ملاـع  يادـخ  تنعل  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  نسحلا  وبأ  دـیامنیم . اـیند  نامـسآب  لوزن  یلعأ  شرع  زا  بش  ره  یلاـعت  کـلم  هک : دومرف 
ملاع يادخب  هَّللا  79 و  ص : ج4 ، جاجتحالا ، داب . نآ  ّلحم  عضوم و  فالخ  رب  نایب  ناکم  زا  نانخـس  نیلّدبم  نآ  عضاوم  زا  ملک  نیفّرحم 

دوبعم دزیا  ترضح  هک  دوب  نینچ  دومرف  نایب  نیلسرملا  دّیـس  هچنآ  هکلب  تفگن  نینچ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  هک  تسا  مسق 
ایآ هک  هجو  نیدب  دیامنیم  ادنب  رمأ  ار  وا  دتسرفیم و  ایند  نامسآب - هتـشرف  بش  رخآ  ات  بش  لّوأ  زا  هعمج  یلایل  رد  بش  رخآ  ثلث  ره  رد 

تعجر تمادـن و  هک  تسه  بئاـت  چـیه  اـیآ  مینادرگ و  زارفارـس  نآ  ياـطعاب  ار  وا  اـت  دـنک  لاؤس  دـهاوخ  هچنآ  هک  تسه  یلیاـس  چـیه 
تمحر ترفغم و  بلط  هک  تسه  يرفغتـسم  چیه  ایآ  میریگن  ایاطخ  رزو و  نآب  ار  وا  میریذپب و  ار  وا  هبوت  ات  دیامن  تّزعلا  ّبر  ترـضحب 

هکلب ررض  ناصقن و  بجوم  هک  نک  رتمک  یعـس  نآ  بلط  رد  ّرـش  بلاط  ياو  ارآ  وکین  لمعب  يور  ریخ  بلاط  يا  میزرمایب . ار  وا  ات  دنک 
ّلحم هب  تدواعم  رجف  عولط  زا  دعب  دنک و  عولط  رجف  هکنآ  ات  دننکیم  ادن  هتـسویپ  ناّنم  دزیا  هتـشرف  نآ  تسا  رقـس  نطوم  ینکـس و  ببس 

مّدج دنک و  تیاور  مرادقمیلاع  ّدج  زا  ثیدح  نیا  مراوگرزب  ردپ  نالف  يا  ياوأم . ناکم و  نآ  زا  ءامس و  توکلم  زا  دیامن  دوخ  ّرقتـسم 
ترضح زا  نم  هک  تسیورم  لوقنم و  نانس  نب  دّمحم  زا  و  مالّسلا . ةولّصلا و  مهیلع  ماّلع  دزیا  لوسر  زا  نایعأ  نآ  مماظع و  مارک  يابآ  زا 

دوب دوخ  سدقأ  سفن  قیاقحب  فراع  ملاع و  قیالخ  قلخ  داجیا و  زا  لبق  سّدـقت  یلاعت و  يادـخ  ایآ  هک  مدومن  لاؤس  اضّرلا  نسحلا  یبأ 
هک دوبن  یسک  اریز  دوبن  اهنآب  جاتحم  تفگ : مالّسلا  هیلع  مانألا  ماما  دیدیم ؟ دینشیم و  ایآ  متفگ : معن  هک : دومرف  ع )  ) ترـضح نآ  هن ؟ ای 

شتردـق وا  دوب و  وا  سفن   80 ص : ج4 ، جاجتحالا ، وا و  سفن  دوب و  وا  دـیامن  دوجولا  بجاو  زا  ءیـش  بلط  دوبعم و  ترـضح  زا  لاؤس 
نآب ار  وا  ات  دومن  دوخ  ریغ  تهج  زا  دوخ  سفن  هطـساوب  ءامـسأ  راـیتخا  دودولا  ّبر  نکیل  دوبن  سفن  هیمـستب  جاـتحم  دوب و  ناور  ذـفان و 
يارب سّدقت  یلاعت و  ّقح  هک  مسا  لّوا  سپ  يدشن  هتخانش  یلاعت  دزیا  الصأ  يدناوخن  یسک  مانب  ار  رواد  رداق  رگا  هک  اریز  دناوخن  ءامسأ 
تسا هَّللا  وا  يانعم  سپ  مامّتلاب  تسا  ءایشألا  یلعأ  یلاعت  بجاو  هکنآ  هطساوب  دوب و  میظعلا  ّیلعلا  مسا  نآ  دومن  رایتخا  دوخ  سدقأ  تاذ 

. تسا ءایشأ  همه  رب  ّیلع  وا  هک  اریز  تسا  یلاعت  کلم  ءامسأ  لّوأ  مسا  نیا  تسا و  میظعلا  ّیلعلا  شمسا  و 

[ فلتخم روما  رد  ددعتم  تالاؤس  رب  اضرلا ع  یسوم  نب  یلع  ماما  باوج  ]

كرابت و يادخ  لوق  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  و  فلتخم ] روما  رد  ددـعتم  تالاؤس  رب  اضرلا ع  یـسوم  نب  یلع  ماما  باوج  ]
بالصأ ناّنم و  رداق  هدجسب  یگمه  نانمؤم  ددرگ  فشکنم  باجح  نآ  هک  یتقو  تسا  رون  زا  باجح  قاس  ٍقاس  ْنَع  ُفَشُْکی  َمْوَی  یلاعت 
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تقیقح زا  مالّسلا  هیلع  اضّرلا  نسحلا  وبأ  زا  یصخش  هک  تسیورم  دنرادن . دوجس  تعاطتـسا  هک  ددرگ  یناملظ  کیرات و  یعونب  ناقفانم 
یلاعت هَّللا  هک : دومرف  مالّسلا  هیلع  ترـضح  نآ  دومن  لاؤس  نوچ  َنُوبوُجْحََمل  ٍِذئَمْوَی  ْمِهِّبَر  ْنَع  ْمُهَّنِإ  اَّلَک  نوچیب : ترـضح  مالک  هیآ  ینعم 

زا دارم  نکیل  دنام و  ناهنپ  هدیشوپ و  دابع  رظن  زا  ددرگ و  ناکم  نآ  رد  بوجحم  هلیسوب  ات  دیامنن  نآ  رد  لولح  ددرگن  ناکمب  فوصوم 
َءاـج َو  ّلـج : ّزع و  ترـضح  لوق  زا  ترـضح  نآ  زا  نوچ  و  تسا . ناحبـس  دزیا  تمحر  باوث و  زا  ناـقلخ  ندوب  عونمم  بوـجحم و  نآ 

ءیجمب و فصّتم  بایترا  ههبـشیب و  یلاـعت  ّقح  هک : دومرف  لـیاس  باوج  رد  باّـهو  دزیا  ّیلو  نآ  دـندومن  لاؤس  افَـص  ُکَـلَْملا  َو  َکُّبَر 
، جاجتحالا دـسر . ناشیاب  وت  راگدرورپ  رمأ  ینعی  دومن  دوخ  رمأ  نانیا  شهاوخ  هدارا  ماّلعلا  کلم  ترـضح  مالک  نیا  زا  ددرگن و  باـهذ 

ُۀَِکئالَْملا َو  ِمامَْغلا  َنِم  ٍلَلُظ  ِیف  ُهَّللا  ُمُهَِیتْأَی  ْنَأ  اَّلِإ  َنوُرُْظنَی  ْلَه  ّلـج  ّزع و  لوق  زا  نوچ  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  زا  لاؤس  81 و  ص : ج4 ،
زا ْمُْهنِم و  ُهَّللا  َرِخَـس  لاعتم : دزیا  لوق  زا  لاؤس  نوچ  و  دش . لزان  نینچ  نیا  تفگ : دنامامغ و  زا  للظ  رد  هکئالم  ینعی  هک : دومرف  دندومن 

ْمُهُعِداخ َوُه  َو  َهَّللا  َنوُعِداُخی  ملاع : دزیا  لوق  زا  و  ُهَّللا ، َرَکَم  َو  اوُرَکَم  َو  هلآ  دزیا  لوق  زا  و  ْمِِهب . ُئِزْهَتْـسَی  ُهَّللا  یلاـعت  بجاو  ترـضح  لوق 
رداق نکیل  دومنن  دوجوم  چیه  اب  بیرف  هعدخ و  بیر و  رکم و  ءازهتسا و  هّیرخـس و  دوجولا  بجاو  يادخ  هک : دومرف  مانألا  ماما  نآ  دش .
تّما نآ  فانـصأ  زا  کی  ره  لمع  لـعف و  هک  تعیدـخ  رکم و  ءازج  ءازهتـسا و  ءازج  هّیرخـس و  ءازج  هبقاـعلا  میخو - هفیاـط  نآـب  نمیهم 

َهَّللا اوُسَن  ّلج  ّزع و  لوق  زا  لاؤس  ترـضح  نآ  زا  نوچ  و  اریبک . اّولع  نوملاّظلا  لوقی  اّـمع  یلاـعت  هک : دومرف  هَّللا  ّیلو  نآ  هاـگنآ  دـیناسر .
تسا و نیقولخم  تافص  نایسن  وهس و  هک  اریز  دنکیمن  نایسن  وهس و  یلاعت  كرابت و  هَّللا  ترضح  هک  دومرف  رورـس  نآ  دندومن  ْمُهَیِـسَنَف 
ار نمیهم  دزیا  هک  ره  نکیل  تسین  وت  راگدرورپ  هویش  نایسن  ینعی  ایِسَن  َکُّبَر  َناک  ام  َو  هک : دیوگیم  ّلج  ّزع و  هک  يدینـشن  ایآ  نیثّدحم .

هچنانچ تفاـی ، دـهاوخ  تّزعلا  ّبر  ترـضح  زا  هدومن  شومارف  هک  یعونب  تماـیق  زور  تاـقالم  نایـسن  نایـسن و  يازج  وا  دـنک  شومارف 
هچنانچ دراذگیم و  ار  ناشیا  یلاعت  هناحبـس و  ّقح  ینعی : اذـه . ْمِهِمْوَی  َءاِقل  اوُسَن  امَک  ْمُهاْسنَن  َمْوَْیلاَف  ْمُهَـسُْفنَأ  ْمُهاْسنَأَف  َهَّللا  اوُسَن  هک : دومرف 

مل رداق  زا  لمع  نیا  يازج  دـندومن  تمایق  زور  ءاقل  دادعتـسا  كرت  دـندرک و  شومارف  ار  یلاـعت   82 ص : ج4 ، جاجتحالا ، يادـخ  ناشیا 
َو ِمالْسِْإِلل  ُهَرْدَص  ْحَرْـشَی  ُهَیِدْهَی  ْنَأ  ُهَّللا  ِدُِری  ْنَمَف  ّلج  ّزع و  لوق  زا  لاؤس  ترـضح  نآ  زا  زین  و  ددرگ . لصاو  هبقاعلا  میخو  هفیاط  نآب  لزی 

لاصیا هدارا  ایند و  رد  دیامن  نامیاب  وا  تیاده  هدارا  یلاعت  يادخ  ارک  ره  هک : دومرف  دندومن  ًاجَرَح  ًاقِّیَض  ُهَرْدَص  ْلَعْجَی  ُهَّلُِـضی  ْنَأ  ْدُِری  ْنَم 
دیامنیم و سّدقت  یلاعت و  بجاو  دوخ  رمأ  دایقنا  میلست و  هطـساوب  سک  نآ  هنیـس  حیرـشت  دیامرف  ترخآ  رد  دوخ  تمارک  راد  تّنج و  هب 
زا لالـضا و  هدارا  هک  ار  نآ  ددرگ و  ّنئمطم  عمج ، شرطاخ  هکنآ  ات  دـنادرگ  باوث  زا  دـینادرگ  دوعوم  ار  وا  هچنآب  ّقثوم  نکاـس و  ار  وا 

حرـشنم ار  وا  هنیـس  دیامرف  تسا  تّقـشم  تنحم و  نکـسم  هک  ایند  راد  رد  وا  تیـصعم  رفک و  هطـساوب  ترخآ  رد  شتمارک  راد  شتّنج و 
بلقنم ار  وا  دـنادرگ و  وا  داقتعا  رد  برطـضم  دـیامن و  وا  رفک  رد  ّکش  سک  نآ  هکنآ  ات  دـنادرگ  جرح  گنت و  تیاـغب  هکلب  دـنادرگن 
َِکلذَک دومن  هَّللا  مالک  هیآ  نیا  توالت  هَّللا  ّیلو  نآ  هاگنآ  دیامنیم . نامسآ  هب  جورع  دوعـص و  وا  ایئوگ  هک  یعونب  رگید  لاحب  دنادرگ 

. َنُونِمُْؤی َنیِذَّلا ال  یَلَع  َسْجِّرلا  ُهَّللا - ُلَعْجَی 

[ نومأم تالاؤس  زا  اضرلا ع  یسوم  نب  یلع  ماما  باوج  ]

اضر نسحلا  وبأ  ترضح  زا  دیـشّرلا  نومأم  نوچ  هک  تسیورم  تلّـصلا  وبأ  زا  و  نومأم ] تالاؤس  زا  اضرلا ع  یـسوم  نب  یلع  ماما  باوج  ]
ُنَـسْحَأ ْمُکُّیَأ  ْمُکَُوْلبَِیل  ِءاْملا  یَلَع  ُهُشْرَع  َناک  َو  ٍماَّیَأ  ِۀَّتِـس  ِیف  َضْرَأـْلا  َو  ِتاواـمَّسلا  َقَلَخ  يِذَّلا  َوُه  َو  ّلـج : ّزع و  لوق  زا  لاؤس  مالّـسلا  هیلع 

زا شیپ  مرکأ  بهاو  هکئالم  بآ و  مظعأ و  شرع  قلخ  داجیا و  یلاعت  هناحبـس و  دزیا  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  ایاربلا  ماما  نآ  دومن . اًـلَمَع 
83 ص : ج4 ، جاجتحالا ، زا  دعب  دندومن  ّلج  ّزع و  ترضحب  بآب  شرعب و  شیوخ و  سفن  دادبتسا  هکئالم  سپ  دومن ، اهنیمز  اهنامـسآ و 
هک دنتـسناد  هکئالم  نآ  زا  دعب  دومن . رهاظ  هکئالم  رب  ار  دوخ  تردق  دـینادرگ و  نّکمم  بآ  يورب  ار  شرع  باقّرلا  کلام  ترـضح  نآ 
رب ار  نآ  ياج  دومن و  لقن  عفر و  دوخ  تردقب  ار  شرع  تّزعلا  ّبر  نآ  زا  سپ  تسا  ریدق  ملاع و  ءایشأ  یمامت  رب  ریصب  عیمـس  ترـضح 
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شرع رب  یلوتسم  دوبعم  دزیا  تاذ  دومن و  اهنیمز  اهنامسآ و  قلخ  زور  شش  رد  هلآ  ترضح  هاگنآ  سپ  دومرف . رّرقم  متفه  نامـسآ  يالاب 
رد نیمز  نامـسآ و  قلخ  ماّلع  دزیا  نکل  دیامن  نیـضرأ  عبـس و  تاومـس  داجیا  نیعلا  ۀـفرط  کیب  هکنآ  رب  دوب  رداق  نیملاعلا  ّبر  دوب و  وا 

يرگید زا  دـعب  کی  ره  دنتـشگ  قولخم  اهنیزا  هچنآ  هک  دوش  رهاـظ  دوجولا  بجاو  ترـضح  هکئـالم  رب  اـت  دومن  نآ  هطـساوب  ماـّیا  ۀـّتس 
دنیامن و یلاعت  كرابت و  هَّللا  ترـضح  رب  يرخا  ةّرم  دعب  ةّرم  دـندش  ثداح  اهنیزا  هچنآ  ثودـحب  لالدتـسا  سپ  دـندش ، دـیدپ  ثداح و 
زا ّینغ  یلاعت  كرابت و  بجاو  تاذ  هک  اریز  دوبن ، نامگ  ههبشیب و  نآب  جایتحا  ترورض و  هطساوب  تّزعلا  ّبر  زا  شرع  تقلخ  داجیا و 

رهوج و ملاع  رداق  هطـساوب  ددرگن  نایع  فوصوم و  ناکم  نآ  رد  شرع و  رب  سولج  زا  سدقأ  تاذ  تسا و  تادوجوم  عیمج  زا  شرع و 
کلذ نع  هَّللا  یلاعت  تسا  ایارب  عیمج  تافـص  زا  سّدـقم  هّزنم و  یلاعت  كرابت و  هَّللا  دوب  ّرقم  ناـکمب و  رقتفم  و  جاـتحم ، اـت  تسین  مسج 

رب قیال و  ریدج و  عضو  رب  قیالخ  قلخ  هک  قالطالا  یلع  قاّلخ  ینعی  اًلَمَع  ُنَسْحَأ  ْمُکُّیَأ  ْمُکَُوْلبَِیل  ّلج  ّزع و  ترضح  لوق  اّما  و  اریبک . اّولع 
رگید رمأ  هبرجت  ناحتما و  لیبس  رب  تدابع  تعاط و  فیلکتب  ناشیا  ناحتما  رایتخا و  هطـساوب  دومن  قفاوم  قباطم و  رـصانع  ياـضاقت  قبط 

نسحلا ابأ  ای  تفگ : نومأم  لاح  نآ  رد  تسا .  84 ص : ج4 ، جاجتحالا ، ّلحم ، ناکم و  ره  رد  ءایشأ  همهب  ملاع  لزی  مل  ّلج  ّزع و  هک  اریز 
يور نومأم  هاگنآ  سپ  دانادرگ . حّرفم  بارطـضا  ملأ و  عیمج  زا  ارت  باوبألا  حـّتفم  ترـضح  يدـینادرگ  حّرفم  باب  نیا  رد  ارم  هچناـنچ 
ْمُهُّلُک ِضْرَْألا  ِیف  ْنَم  َنَمآـَل  َکُّبَر  َءاـش  َْول  َو  تاـّیربلا  قلاـخ  مـالک  تاـیآ  نیا  ینعم  ص )  ) هَّللا لوسر  نبا  اـی  تفگ : هدروآ  هَّللا  ّیلو  نآـب 

ع)  ) اضّرلا نسحلا  وبأ  ترـضح  تسیچ ؟ ِهَّللا  ِنْذِِإب  اَّلِإ  َنِمُْؤت  ْنَأ  ٍسْفَِنل  َناـک  اـم  َو  هیآ  َنِینِمْؤُم و  اُونوُکَی  یَّتَح  َساَّنلا  ُهِرُْکت  َْتنَأَـف  َأ  ًاـعیِمَج 
یلع و نب  دّمحم  شردپ  زا  ترـضح  نآ  دّمحم و  نب  رفعج  شردـپ  زا  رفعج  نب  یـسوم  مردـپ  میارب  درک  تیاکح  ثیدـح و  هک : دومرف 
زا یمـشاهلا  ّیبن  طبـس  نآ  نیـسحلا و  هَّللا  دبع  یبأ  ءادهّـشلا  دّیـس  شردپ  زا  ترـضح  نآ  نیـسحلا و  نب  ّیلع  شردپ  زا  ّیلع  نب  دّـمحم 

يزور ناناملـسم  هک  دومرف  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریمأ  ترـضح  هک  نیعمجأ  مهیلع  هَّللا  تاولـص  بلاط  یبأ  نبا  ّیلع  نینمؤملا  ریمأ  شردـپ 
ار امـش  هک  ناـمدرم  زا  یعمج  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  اـی  هک  دـندینادرگ  ضورعم  ص )  ) ناـمّزلا رخآ  لوـسر  ترـضحب 

نید يادعأ  رب  ام  رادتقا  تّوق و  دوش و  رایـسب  ام  ددع  ات  یئامن  ماّلع  دزیا  نید  تعاطا  مالـسا و  رب  رابجا  هارکا و  تسناشیا  رب  مامت  تردق 
هک تعدـب  ای  میامن  ّلج  ّزع و  يادـخ  هب  تاقالم  هک  دـیآیمن  شوخ  ارم  هک : دومرف  دومحملا  ّیبن  ترـضح  ددرگ . لـصاح  راـتخم  رهاـق 
رب ریخب  قیالخ  هک  ار  نیفّلکتم  تعامج  زا  نم  دشاب و  هدیـسرن  نمب  يربخ  ربکأ  دزیا  ترـضح  زا  رمأ  نآ  لثم  عارتخا  ثادحا و  زا  الـصأ 

دینادرگ لسرم  لزنم و  ترضح  نآب  هکرابم  هیآ  نیا  دینش  همحّرلا  ّیبن  تّما و  نیب  امیف  هملاکم  نیا  نوچ  دیجم  میرک  ترـضح  دنراد  رمأ 
باب رد  بابرألا  ّبر  ّتیشم  هدارا و  رگا  ینعی : ًاعیِمَج . ْمُهُّلُک  ِضْرَْألا  ِیف   85 ص : ج4 ، جاجتحالا ، ْنَم  َنَمَآل  َکُّبَر  َءاش  َْول  َو  دّمحم  ای  هک :
تیؤر ماگنه  رد  هچنانچ  دـندروآیم  نامیا  اهنآ  یمامت  هنیآ  ره  ایند  راد  رد  ددرگ  ّقلعتم  بارطـضا  ءاجلا و  لـیبس  رب  نیمز  هنکـس  ناـمیا 

هنیآ ره  منادرگ  دوخ - تعباتمب  اجلم  تعاطب و  روبجم  ار  قیالخ  مقلاخ  هک  نم  رگا  دـنیامنیم و  ناـمیا  راـهظا  ترخآ  رد  هنیاـعم  ساـن و 
فیاوط یگمه  هک  تسنآ  ناشیا  زا  منهیم  زیزع  نم  هدارا  نکیل  دندرگن  باب  چیه  رد  ص )  ) دّمحم ای  باوث  حدـم و  ّقحتـسم  نم  زا  قلخ 

دوبا دولخ و  ماود  تمارک و  یفلز و  ّقحتسم  نم  زا  هکنآ  ات  دنرآ  راّفغ  دزیا  ترضحب  نامیا  رابجا  هرک و  ریغ  نم  رایتخا  تلاح  رد  ناقلخ 
نمؤم ات  ینادرگیم  نآب  روبجم  ار  ناشیا  ینکیم و  نامیاب  نامدرم  هارکا  وت  ایآ  دـندرگ . تسا  تحارتسا  و  نمـألا ، راد  هک  دـلخلا  تّنج  رد 

لازنا و يرولا  دّیس  ترـضحب  تیآ  نیا  یلاعت  کلم  اذهل  تسا  رّذعتم  نکمم و  ریغ  هکلب  رّیغتم  تیاغب  وت  زا  رمأ  نیا  لوصح  ینعی  دندرگ 
رد نامیا  مالـسا و  رب  ّناجلا  سنالا و  ّیبنب  تّما  هارکا  هک  تسنآب  هراـشا  نیا  َنِینِمُْؤم و  اُونوُکَی  یَّتَح  َساَّنلا  ُهِرُْکت  َْتنَأَـف  َأ  هک  دومن  لاـسرا 
ّلج ّزع و  ترضح  لوق  اّما  و  تسا . راتخم  رداق  ترضح  ّتیشم  هداراب و  طوبرم  طونم و  نآ  هکلب  تسین  راتخملا  ّیبن  رادتقا  تردق و  ّزیح 

تسهجو نیدب  نآ  ینعم  هکلب  دشابن  نمحّرلا  میحر  نذا  نودب  نامیا  میرحت  لیبس  رب  هیآ  نیا  سپ  ِهَّللا  ِنْذِِإب  اَّلِإ  َنِمُْؤت  ْنَأ  ٍسْفَِنل  َناک  ام  َو 
رمأ زا  ترابع  ننملا  وذ  ترـضح  نذا  سّدقم و  دزیا  هدارا  نذاب و  رگم  سّدـقت  یلاعت و  يادـخ  ترـضحب  سفن  چـیه  درآیمن  نامیا  هک 

شهاوخ راـیتخا و   86 ص : ج4 ، جاـجتحالا ، هب  دـنیامن  وا  دـّبعت  هک  دـنک  نآـب  فیلکت  ار  ناـشیا  هک  یعونب  ناـمیاب  تسا  سوفن  باـبرأ 
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. دیامن هدارا  دهاوخ و  هچنآب  تسا  ناشیا  رارطـضا  ربج و  هکلب  تسا  دّبعت  و  فیلکت ، لاوز  زا  ترابع  نامیا  يوسب  سوفن  ءاجلا  شیوخ و 
جّرفم ارت  یلاعت  يادـخ  نسحلا  وبأ  ای  يدـینادرگ . مّعنتم  لاحـشوخ و  ارم  هچنانچ  کنع  هَّللا  جّرف  یّنع  تجّرف  نسحلا  ابأ  ای  تفگ : نومأم 

اُوناک ال َو  يِرْکِذ  ْنَع  ٍءاطِغ  ِیف  ْمُُهُنیْعَأ  َْتناک  َنیِذَّلا  هّیربلا : قلاخ  لوق  زا  ربخ  ارم  هّمالا  ماـما  اـی  درادرب  وت  زا  تاـهورکم  عیمج  دـنادرگ و 
هب رکذ  تسین و  رکذ  زا  عونمم  نیع  اطغ  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  ماـما  ترـضح  تسیچ ؟ همیرک  هیآ  نیا  ریـسفت  هک  هد  ًاعْمَـس  َنوُعیِطَتْـسَی 

میخو هفیاـط  نآ  دـندومن  هیلع  هَّللا  مالـس  بلاـط  یبأ  نب  ّیلع  تیـالوب  ریفکت  هک  ار  یعمج  ّلـج  ّزع و  ترـضح  نکیل  دوـشن  هدـید  مشچ 
دندرکیم لوبق  مالّـسلا  هیلع  یلع  ّقح  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  لوق  ناشیا  هک  اریز  دومن  ناروکب  هیبشت  ار  هبقاـعلا 

. کنع هَّللا  جّرف  یّنع  تجّرف  نسحلا  ابأ  ای  تفگ : نومأم  دندومنیمن . شوه  لضف و  عبنم  نآ  تیالو  تعاطا  شوگ  نکیل 

[ دومحم یبا  نب  میهاربا  تالاؤس  زا  اضرلا ع  یسوم  نب  یلع  ماما  جاجتحا  باوج  ]

زا هک  تسیورم  ینـسحلا  هَّللا  دبع  نب  میظعلا  دبع  زا  و  دومحم ] یبا  نب  میهاربا  تالاؤس  زا  اضرلا ع  یـسوم  نب  یلع  ماما  جاجتحا  باوج  ]
نوچیب يادخ  لوق  زا  مالّسلا  هیلع  اضر  نسحلا  وبأ  ترـضح  زا  نم  تفگ : میهاربا  هک  دنک  تیاور  هنع  هَّللا  یـضر  دومحم  یبأ  نب  میهاربا 

هب فوصوم  كراـبت  یلاـعت و  يادـخ  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  مدومن . لاؤس  َنوُرِْـصُبی - ـال  ٍتاـُملُظ  ِیف  ْمُهَکََرت  َو  هیآ  ینعم 
هفیاط نآ  لاوحأ  رب  ملاع  هک  یتقو  لاعتم  رداق  نکیل  هدشن و  شیوخ  قلخ  تافـصب  فصّتم  زگره  قلاخ  دزیا  هچنانچ  ددرگن  كرت  تفص 

، جاجتحالا ۀنواعم  عنم  لازی  مقتنم ال  راّبج  دنیامنیمن  لالجلا  وذ  بهاوب  لالض  رفک و  زا  تعجر  ّلاض  ّلضم  نآ  ياوغا  هلیـسوب  هک  ددرگ 
هَّللا یـضر  میهاربا  دراذـگیم . ناشیا  رایتخاب  ار  راسکاخ  تشم  نآ  دـیامنیم و  لآم  هریت  هرفک  نآ  زا  دوخ  تیاـغیب  فطل  87 و  ص : ج4 ،

نآ مدومن . لاؤس  هیآلا  ْمِهِعْمَس  یلَع  َو  ْمِِهبُوُلق  یلَع  ُهَّللا  َمَتَخ  ّلج  ّزع و  لوق  زا  لزی  مل  ترـضح  ّیلو  نآ  زا  نآ  زا  دعب  نم  هک : دیامرف  هنع 
ّلحم رد  ّلج  ّزع و  هچنانچ  ناشیا  رفک  تبوقع  يارب  زا  تسا  نارفاـک  بولق  رهم  عبط و  زا  تراـبع  متخ  هک : دومرف  ّناـجلا  سنـالا و  ماـما 
دزیا ایآ  هک  مدومن  لاؤس  رورـس  نآ  زا  زین  و  اًلِیلَق . اَّلِإ  َنُونِمُْؤی  الَف  ْمِهِْرفُِکب  اْهیَلَع  ُهَّللا  َعَبَط  َْلب  هک  دهدیم  لسّرلا  متاخ  ترـضحب  ربخ  رگید 
هیلع ترضح  نآ  دنامن  رایتخا  تردق و  الصأ  نآ  كرت  رد  ار  هدنب  هک  یعونب  دنادرگیم  ربجم  ّرطضم و  یـصاعم  رب  ار  دوخ  ناگدنب  ربکأ 

تّنمیب بهاوـب  تعجر  هبوـت و  اـت  دـهد  تلهم  دـنادرگ و  رّیخم  ار  هدـنب  تمحرم  ناـسحا و  يور  زا  تّزعلا  ّبر  هکلب  هـن  دوـمرف  مالّـسلا 
ّیلو نآ  دـیامنیم . قاطی  ام ال  رمأب  دوخ  قلخ  داـبع و  فیلکت  قاـّلخ  رداـق  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نبا  اـی  متفگ : دـنیامن .
دیمح مالک  رد  هک  ددرگ  دیدپ  رهاظ و  نوچ  دیدس  ریغ  رمأ  نیا  لاثمأ  دـیجم  دزیا  ترـضح  زا  هک : دومرف  قاقحتـسالاب  قئالخلا  قلاخلا و 

نم هطساوب  مراوگرزب  ردپ  درک  تیاکح  نالف  ای  هک : دومرف  ناج  سنا و  يداه  دشرم و  نآ  زا  دعب  ِدِیبَْعِلل . ٍماَّلَِظب  َکُّبَر  ام  َو  هک : دیامرفیم 
نامگ معز و  ار  یسک  رگا  هک : دومرف  رورس  نآ  هک  دومن  لقن  مالّـسلا  امهیلع  قداّصلا  دّمحم  نب  رفعج  شردپ  زا  رفعج  نب  یـسوم  ینعی 

وا لاوحأب  عالّطا  زا  دعب  امـش  دیامن  قاطی  امب ال  ناشیا  فیلکت  ّقاش و  رمأ  یـصاعم و  لعفب  دوخ  ناگدنب  ربج  ناحبـس  رداق  هک  دوب  نانچ 
وا هب  يزیچ  ةاـکز  زا  دـیراذگن و  وا  فلخ  رد  زاـمن  دـیئامرفیم و  لوبق  ار  وا  تداهـش   88 ص : ج4 ، جاجتحالا ، دـیئامنن و  وا  هحیبذ  لـکأ 

. دیهدم

[ ضیوفت ربج و ال  رد ال  یماش  هیواعم  نب  دیزی  تالاؤس  زا  اضرلا ع  یسوم  نب  یلع  ماما  جاجتحا  باوج  ]

یماّشلا هیواعم  نب  دـیزی  زا  و  ضیوفت ] ربج و ال  رد ال  یماش  هیواعم  نب  دـیزی  تالاؤس  زا  اضرلا ع  یـسوم  نب  یلع  ماـما  جاـجتحا  باوج  ]
هیلع اضّرلا  نسحلا  وبأ  نیئزت  مرا  نیرق  تشهب  سلجم  لخاد  مدیسر  ورمب  نوچ  ناسارخ  هب  نم  ترفاسم  ماّیأ  رد  هک  تسا  يورم  لوقنم و 
هَّللا تاولـص  قداّصلا  دّـمحم  نبا  رفعج  قئالخلا  ماما  زا  ناـمدرم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نبا  اـی  متفگ : مدـیدرگ  مالّـسلا 

، نیرمألا نیب  رمأ  لب  ضیوفت  ربج و ال  ال  هک : دومرف  نینچ  رّرکم  نیملـسم  زا  یعمج  روضح  رد  ترـضح  نآ  هک  دـننکیم  تیاور  اـمهیلع 

( یناردنزام همجرت   ) زا 619جاجتحالا هحفص 519 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


دـشاب نانچ  ماجنارـس  هریت  نآ  معز  هک  ار  یـسک  دومرف  ّماع  ّصاخ و  دشرم  نآ  تسمارـصنا ؟ ماجنا و  هچ  رب  مانألا  ماما  اب  مالک  نیا  ینعی 
یلاعت و يادخ  ربجب  لئاق  سک  نآ  دنادرگیم  بّذعم  نآب  ار  ام  نآ  زا  دعب  دناسریم و  مارـصنا  میدـقتب و  دوخ  ار  ام  لاعفأ  ماّلع  يادـخ  هک 

ینعی قلاخ  دزیا  ججحب  قیالخ  همه  يزور  قلخ و  رمأ  ضیوفت  ّلج  ّزع و  ترـضح  هک  دوب  نانچ  شمعز  هک  یـسک  نآ  و  تسا ، سّدـقت 
نبا ای  متفگ : تسکرـشم . ضیوفتب  لئاق  رفاک و  ربجب  لئاق  ههبـشیب  تسا و  ضیوفتب  لئاق  صخـش  نآ  دومن  لبّـسلا  ۀّـمئأ  لسر و  ءایبنأ و 

نایتا و يوسب  تسمیقتسم  قیرط  لیبس و  دوجو  زا  ترابع  نیرمأ  نیب  رمأ  دومرف  ترضح  نآ  تسا ؟ مادک  نیرمأ  نیب  رمأ  سپ  هَّللا  لوسر 
لـعف و رد  ینعی  یهن  رمأ و  رد  تدارا  ّتیـشم و  ار  ّلـج  ّزع و  ترـضح  اـیآ  هَّللا  لوسر  نبا  اـی  متفگ : هنع . یهنم  كرت  هب و  رومأـم  مادـقا 

نامگ  89 ص : ج4 ، جاجتحالا ، هبیاشیب  نآ  تاعاط  ایآ  هک  دومرف  هّیّحتلا  مالّـسلا و  هیلع  هّمـالا  ماـما  نآ  تسا . تیـصعم  كرت  تعاـط و 
تدارا و دـینادرگ و  نایع  رهاظ و  نآ  رب  تنواعم  نآ و  رد  دوخ  اضر  تاـعاطب و  رمأ  هکنآ  تهجب  تسا  ناـّنم  يادـخ  ّتیـشم  تداراـب و 
: متفگ نم  نآ . رب  تسا  نایـصاع  نالذخ  نارـسخ و  نآ و  رد  دوخ  طخـس  راهظا  تسنآ و  زا  وا  یهن  تیـصعم  رمأ  رد  تّزعلا  ّبر  ّتیـشم 

ملاع رداق  هک  دومرف  مالّـسلا  هیلع  اضّرلا  نسحلا  وبأ  ماما  ترـضح  دوب  مما  فانـصأ  رب  مکح  اضق و  باب  نآ  رد  ار  ّلج  ّزع و  يادـخ  سپ 
دزن رد  يزور  هک  تسا  تیاور  دیامن . ترخآ  ایند و  رد  باقع  باوث و  زا  دنشاب  نآ  ّقحتـسم  هچنآب  باب  ره  رد  قیالخب  مکح  بایترا  الب 

یصاع وا  زا  سک  هارکاب و  عیطم  زگره  هلآ  ّلج  ّزع و  هک : دومرف  ترـضح  نآ  دیدرگ  روکذم  ضیوفت  ربج و  اضّرلا  نسحلا  وبأ  ترـضح 
ناشیا هفیاط  نآ  رب  دوخ  یگبلغ  رهقب و  دومنن و  دوخ  عیطم  تهارک  ربجب و  ار  هدنب  چیه  یلاعت  كرابت و  هَّللا  ینعی  دشن . هابتشا  الب  هبلغ  هب 

رداق ار  قیالخ  یمامت  لسر  ایبنا و  لاسرأ  هب  هکلب  دوخ  کلم  رد  تشاذـگن  لمهم  ار  دوخ  ناگدـنب  دومرفن و  یـصاعم  رب  ربجب  یـصاع  ار 
راّفغ دزیا  رادتقا  هچنآ  رب  انب  دابع  رب  تسا  رداق  هدش و  نآب  ناقلخ  کلام  هچنآ  هطساوب  تسا  کلام  وا  و  دومن . تلالد  ّقح  قیرط  رب  قلاخ 

تعاط یگدنب و  نآ  زا  ناشیا  عنم  ّدص و  سّدقت  یلاعت و  هَّللا  ترـضح  دنیامن  وا  تعاط  دصق  وا  ناگدـنب  رگا  سپ  تسنآ . رب  ناگدـنب  رب 
لعف نآ  ناگدنب و  نایم  لئاح  دهاوخن  ناّنم  رداق  دزیا  رگا  سپ  دنیامن  دانع  تیصعم و  دصق  داحلا  دّرمت و  هلیـسوب  دابع  رگا  و  دیامنیمن .

تطاسو  90 ص : ج4 ، جاجتحالا ، هب  ناگدنب  ددرگن و  عقاو  دابعلا  ّبر  تیانعب  داسف  لعف  نآ  دابع و  نیب  امیف  لیاح  رگا  دـیامن و  نایـصع 
. دـینادرگ نایـصع  لعف و  نآ  رد  لخاد  ناحبـس  نمیهم  هک  تفگ  ناوتن  لاح  نیا  رد  دـندرگ  نایـصع  لـعف  نآ  بکترم  ناـیغط  دّرمت و  و 

فلاخم رب  بلاغ  مصخ  وا  سپ  دومن  مالعتسا  كرد و  لیبس  رب  مالک  نیا  دودح  طبض  هک  یسک  دومرف : هلآ  ترـضح  هَّللا  ّیلو  نآ  هاگنآ 
ای هک  متفگ : مالّـسلا  هیلع  اضّرلا  نسحلا  وبأ  ّنجلا  سنالا و  ماما  ترـضحب  نم  هک  تسا  يورم  دلاخ  نب  نیـسح  زا  دوب . دهاوخ  دوخ  مربم 
ربج هیبشت و  هب  دیلئاق  امش  هک  دنیوگیم  دننادرگیم و  هیبشت  ربج و  لوقب  بوسنم  ار  ام  نامدرم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نبا 
هیلع ترضح  نآ  راّفغلا . کلملا  هَّللا  مالس  مهیلع  راربألا  ۀّمئأ  امش  يابآ  زا  هّیورم  ثیداحأ  رابخأ و  هطـساوب  ربکأ  دحاو  ترـضحب  تبـسن 

رد ممارک  ماظع  يابآ  زا  تسا  يورم  هک  رابخأ  ثیداـحأ و  نآ  زا  هد  ربخ  ارم  دـلاخ  نبا  اـی  تفگ : تداعـس  لاـبقاب و  تعاـس  رد  مالّـسلا 
رابخأ و ای  تسا  رتشیب  دیدینـش  رـشب  ریاس  زا  رداـق  نمیهم  ترـضح  ربج  هیبشت و  باـب  رد  امـش  هک  تیاور  اـیآ  باّـهو . دزیا  هیبشت  باـب -

نبا ای  متفگ : مدرک ؟ تیاور  لقن و  امش  يارب  ربج  هیبشت و  مدع  باب  رد  ربکألا  کلملا  تاولـص  هیلع  ربمغیپ  ترـضح  زا  نم  هک  ثیداحأ 
مالّسلا هیلع  ترضح  نآ  تسا ؟ رتشیب  دیدومن  ردقلا  لیلج  ربمغیپ  نآ  زا  تیاور  امـش  هچنآ  هکلب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر 

هلآ هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نبا  ای  متفگ : نم  دوب . هیبشت  ربجب و  لئاق  یلاعت  كرابت و  يادخ  لوسر  هک  دیئوگب  امـش  سپ  هک : دومرف 
نیا زج  دومنن و  نایب  يزیچ  دوبعم  دزیا  هیبشت  ربج و  باب  رد  دومحملا  ّیبن  ترضح  هک   91 ص : ج4 ، جاجتحالا ، دنیوگیم  موق  نیا  مّلس  و 

نم يابآ  هک  دـنتفگیم  تسیاب  سپ  هک : دومرف  ءانّثلا  ۀـّیّحتلا و  هیلع  اضّرلا  نسحلا  وبأ  ایاربلا  ماـما  دـینک . ص )  ) لوسر زا  تیاور  هک  تسین 
سپ دـندرک . تیاور  نینچ  نامدرم  نایعأ  نآ  زا  اّما  دـندومرفن  يزیچ  باّهو  رداق  هیبشت  ربج و  باـب  رد  زین  مالّـسلا  مهیلع  ماـّلع  دزیا  هّمئأ 
ّکش ههبشیب و  ددرگ  كرابت  یلاعت و  يادخ  ربج  هیبشت و  لیاق  هک  یـسک  ره  هک : دومرف  هدروآ  نمب  يور  هلآ  ترـضح  ّیلو  نآ  هاگنآ 

رد راربألا  ۀّـمئأ  ام  زا  ثیداحأ  رابخأ و  عضو  دـلاخ  نبا  ای  ترخآ . ایند و  رد  میرازیب  تّیوریب  لـهاج  نآ  زا  اـم  تسا و  كرـشم  رفاـک  نآ 
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زا هعوضوم  رابخأ  ثیداحأ و  نآ  ام  رب  دندومرف و  دندومن  راّبج  يادخ  تمظع  ریغصت  هک  راکبان  فالخ  تعامج  راّبج  دزیا  هیبشت  ربج و 
تاداعم تسا و  ام  اب  تاداعم  ناشیا  اب  تالاوم  تسا و  ام  ّبحم  ناشیا  ضغبم  ام و  ضغبم  ناشیا  ّبحم  سپ  دناهتسب  ءارتفا  بذک و  يور 

ام اب  ندرک  یئوکین  اهنآ  اب  ندرک  افج  تسا و  ناشیا  اب  لصو  ام  زا  عطق  تسا و  ام  زا  عطق  ناشیاب  لـصو  تسا . اـم  اـب  تـالاوم  ناـشیا  اـب 
ناشتمرح مدـع  تناها و  تسا و  ام  تّزع  مدـع  تناها و  هفیاط  نآ  مارتحا  مارکا و  و  تسا ، ناشیا  ّقح  رد  افج  ام  ّقح  رد  یئوکین  تسا و 

ار دودرم  عمج  نآ  دومرف  لوبق  ار  ام  هکنآ  دومرف و  ّدر  ار  ام  دومن  لوبق  ار  هفیاـط  نآ  هک  یـسک  تسا . اـم  مارتحا  تّزع و  مارکا و  هلیـسو 
ج4، جاجتحالا ، دومرف . یئوکین  ام  اب  دومن  يدـب  هفیاط  نآب  هک  یـسک  درک و  يدـب  ام  اب  درک  یئوکین  تعاـمج  نآ  اـب  هک  ره  دومن و  ّدر 
اطع و زا  ار  ام  دـنیامن  هفیاط  نآب  ناسحا  ءاطعا و  هک  ره  تسا و  ناشیا  قّدـصم  ام  بّذـکم  تسا و  ام  بّذـکم  ناشیا  قّدـصم  92 و  ص :

تـسا ام  ناّبحم  هعیـش و  زا  هک  ره  دلاخ  نبا  ای  دیامن . اطع  ناسحا و  امب  دـنادرگ  مورحم  ار  تعامج  نآ  هک  ره  دـیامرف و  مورحم  ناسحا 
93 ص : ج4 ، جاجتحالا ، دریذپن . یتسود  تّدومب و  الصأ  ار  ناشیا  دریگن  ترصن  تیالوب و  ار  هفیاط  نآ  هک  دیاب 

لهأ يراصن و  سوجم و  دوهی و  فانصأ  زا  یلاعت  دزیا  باتک  لهأ  رب  ءامّسلا  ضرألا و  ّبر  تاولص  هیلع  اضّرلا  نسحلا  یبأ  جاجتحا  نایب  رکذ 
ناّنم دزیا  قیفوتب  تعامج  نیا  مازلا  ناشیا و  ریغ  یباص و  روبز و 

هراشا

يراصن سوجم و  دوهی و  فانصأ  زا  یلاعت  دزیا  باتک  لهأ  رب  ءامّـسلا  ضرألا و  ّبر  تاولـص  هیلع  اضّرلا  نسحلا  یبأ  جاجتحا  نایب  رکذ 
نوچ هک  تسا  يورم  لوقنم و  یلفوـّنلا  دّـمحم  نب  نسح  زا  ناـّنم  دزیا  قـیفوتب  تعاـمج  نیا  مازلا  ناـشیا و  ریغ  یباـص و  روـبز و  لـهأ  و 

دیـشّرلا نومأم  دورو  هتفه  نامه  رد  دـیدرگ  دراو  دیـشّرلا  نومأمب  ناسارخ  رد  مالّـسلا  هیلع  اـضّرلا  نسحلا  وبأ  نوچیب  دزیا  ّیلو  ترـضح 
تشدرز باحصأ  ربکأ و  ذبره  نیئباص و  ءاسؤر  قیلثاج و  تولاجلا و  سأر  لثم  تالاقم  باحصأ  عامتجا  هک  دومن  رمأ  لهـس  نب  لضفب 

ترضح مالک  نومأم  ات  دیامرف  رضاح  رـضحم  عمجکی و  رد  ار  فیاوط  نیا  یمامت  دیامن و  ّلحم  کی  رد  نیمّلکتم  یمورلا و  ساطـسن  و 
94 ص : ج4 ، جاجتحالا ، دیامن . عامتـسا  نایدأ  بهذـم و  باب  رد  ّناجلا  سنالا و  ماما  نآب  ناشیا  مالک  ناشیا و  اب  ع )  ) اضّرلا نسحلا  وبأ 
ار نومأـم  دومن و  عمج  ّلـحم  کـی  رد  لـضف  ار  تـالاقم  باحـصأ  نومأـم  مکحب  نوچ  هدومن و  لـمع  هدومرف  بجومب  لهـس  نب  لـضف 
نآ نومأم  رمألا  بسح  لهـس  نب  لـضف  نادرگ  رـضاح  نم  دزنب  ار  ناـشیا  تفگ : نومأـم  دومرف . مـالعا  ناـکم  کـی  رد  ناـشیا  عاـمتجاب 

مّمع نبا  میراد  تسود  میدرک و  عمج  ریخ  راک  يارب  ار  امـش  ام  هک  تفگ : نومأم  تقو  نآ  رد  دـینادرگ . رـضاح  وا  سلجمب  ار  تعامج 
امش زا  يدحأ  دیوش و  رـضاح  نم  دزن  رد  مامت  يدوزب  حابـص  هک  دیاب  دیئامن  هرظانم  وا  اب  امـش  هدمآ  ام  دزنب  تیالو  نیرد  هک  یندم  نیا 
نب نسح  دش . میهاوخ  رـضاح  نینمؤملا  ریمأ  ای  وت  تمدخب  مامت  دوز  حبـص  ام  ۀعاط  اعمـس و  دـنتفگ  یگلمج  دـیامنن . فّلخت  رمأ  نیا  زا 

رد مالّسلا  هیلع  ترـضح  نآ  اب  دوب و  مالّـسلا  هیلع  ءاضّرلا  نسحلا  وبأ  ترـضح  اب  تیاکح  ثیدح و  ار  ام  هک  دنک  تیاور  یلفوّنلا  دّمحم 
مالس مامت  قوش  يور  زا  امشب  دیـشّرلا  نومأم  ینعی  نینمؤملا  ریمأ  يدّیـس  ای  تفگ : دمآ و  رد  رد  زا  مداخلا  رـس  ای  هاگان  هک  میدوب  مّلکت 
عیمج زا  نیمّلکتم  هفلاختم و  يارآ  هفلتخم و  نایدأ  لهأ  تالاقم و  باحصأ  ددرگ  وت  يادف  ردارب  كوخأ  كادف  هک  دیوگیم : داتـسرف و 

تـسود ار  لاق  لیق و  هثحابم  لادج و  مّلکت و  ناشیا  اب  لابقا  تداعـسب و  امـش  رگا  دوب  دنهاوخ  رـضاح  ام  شیپ  دوز  حابـص  ّتلم  ره  لهأ 
یضار رگا  دیدرگن و  تّقـشم  رازآ و  لّمحتم  دیاب  دیـشاب  هرکتـسم  هارمگ  هفیاط  نآ  مّلکت  زا  رگا  دینادرگ و  فّرـشم  ار  ام  دیـشاب  هتـشاد 
ترضح  95 ص : ج4 ، جاجتحالا ، تسا . ناسآ  کبس و  تیاغب  ام  رب  نیا  میدرگ و  فّرشم  تمدخب  امـش  لزنمب  تعامج  نآ  اب  ام  دیـشاب 

ءاش نا  حابّصلا  یلع  میتسناد  ار  امش  بلطم  هدارا و  هک  دیئوگب  دیناسرب و  ناشیاب  ام  مالس  هک : دومرف  رس  ایب  مالّسلا  هیلع  اضّرلا  نسحلا  وبأ 
نآ تفر  ردب  سلجم  زا  رورس  نآ  مایپ  مالس و  غیلبت  هطساوب  رـس  ای  نوچ  هک  تسیورم  یلفّونلا  نب  نسح  زا  دوب . میهاوخ  امـش  دزن  هب  هَّللا 

مّمع نبا  تست  شیپ  رد  هچنآ  تسین  ظیلغ  الصأ  یقارع  ۀّقر  رتشیب  یقارع  لهأ  زا  وت  یلفون  ای  تفگ : دیدرگ و  تفتلم  ام  بناجب  ترـضح 
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مدرگ وت  يادـف  متفگ : نم  ار ؟ تعدـب  تالاقم و  باحـصأ  و  كرـش ، لهأ  ینعی  تسیچ ؟ يارب  دومن  عمج  اـم  رب  هچنآ  یماـمت  یگمه و 
امش تلاح  هک  دسانشب  دنادب و  هکنآ  رد  تسا  مّمصم  شرطاخ  رایسب  رایسب  دراد و  لامک  تفرعم و  لاح  لضف و  رد  امـش  ناحتما  هدارا و 

رایسب رایـسب  وا  ءانب  هک  تسا  مسق  ملاع  يادخب  تسناینبلا و  قیثو  ریغ  ساسأ  رب  وا  ءانب  هک  هَّللا  و  تفگ : ترـضح  نآ  تسا . هبترم  هچ  رد 
هک یتسردـب  هَّللا  لوسر  نب  اـی  متفگ : تسا ؟ مادـک  باـب  نیا  رد  وا  ءاـنب  یلفوـن  اـی  هک  دوـمرف : هَّللا  ّیلو  نآ  هاـگنآ  سپ  تسا . ناـینب  دـب 

مالک تالاقم و  باحصأ  ار و  رکنم  رمأ  ّالا  ددرگن  رکنم  ملاع  هک  تسنآ  هطساوب  نیا  دنعرـش و  لهأ  ءاملع  فالخ  عدب  مالک و  باحـصأ 
هک دـنیوگ  تسیکی  یلاـعت  يادـخ  هکنآ  رب  دـیرآ  تّجح  فیاوط  نآ  رب  رگا  هچناـنچ  دـنراکنا  باحـصأ  كرـش  لـهأ  نومّلکتم و  ینعی 

، جاجتحالا فیاوط  نآ  تسا  یلاعت  دزیا  هداتسرف  لوسر و  دّمحم  ترضح  هک  دنیوگ  رگا  و  دیئامن . تّیهولا  ترـضح  تّینادحو  حیحـصت 
دیامن ججل  یعمج  نآ  رب  ججح  لیالد و  نایب  هدارا  يدحأ  نوچ  دیئامرف و  ترـضح  نآ  تلاسر  تّوبن و  تابثا  هک  دـنیوگ   96 ص : ج4 ،

تعامج نیا  دنک  لطاب  دوخ  تّجح  اب  ار  ناشیا  لیلد  رگا  سک  نآ  دـنیوگ و  نانخـس  تلاهج  تهب و  يور  زا  لدـب  درم  نآ  رب  هفیاط  نآ 
، هدوب رذح  رب  تعامج  نیا  زا  امش  يالوم  يدّیـس و  ای  دیامن ، دوخ  لوق  كرت  ات  دنیامن  هطلاغم  نادنچ  دنیامنن و  وا  لیالد  عامتـسا  الـصأ 

ایآ یلفون  اـی  هک : دومرف  نآ  زا  دـعب  دومن  مّسبت  یلفوـن  مـالک  زا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  رورـس  نآ  دّیـس . اـی  ریخ  اـی  كادـف  تلعج 
چیه رد  نم  هَّللا  ال و  متفگ : هک  دیوگ  یلفون  دنیامن ؟ مامتا  عطق و  ام  رب  ار  دوخ  مامتان  تّجح  ماربا  تجاجل و  هلیسوب  مائل  نآ  هک  یسرتیم 

نآ رب  ار  امش  هک  مبّقرتم  یّجرتم و  ننملا  وذ  ترضح  زا  نم  هک  یتسردب  مدیسرتن  امش  تهج  زا  ملع  لضف و  هلداجم  هثحابم و  هطساوب  مد 
هک ینادب  یهاوخیم  ایآ  یلفون  ای  هک : دومرف  یلاعت  هَّللا  ّیلو  نآ  هاگنآ  سپ  یلاعت . هَّللا  ءاش  نا  دنادرگ  روصنم  رّفظم و  هبقاعلا  میخو  هفیاط 

. مّلـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نبا  ای  معن  متفگ : ددرگ ؟ مدان  نامیـشپ و  میالمان  تکرح  نیا  زا  نومأم  مد  هچ  تعاس و  هچ  رد 
لهأ دوهی و  رب  ام  جاجتحا  عامتسا  هک  دوب  دهاوخ  یماگنه  رد  نوزومان  تکرح  نیا  زا  ینامیشپ  نومأم و  تمادن  هک : دومرف  ترضح  نآ 

ّتیناربعب نیبئاص  هورگ  رب  تعامج و  نآ  روبزب  روبز  لهأ  رب  ناشیا و  لیجناب  لیجنا  لـهأب  دومحماـن و  تبقاـع  هفیاـط  نآ  تاروتب  تاروت 
مدرم نآـب  هک  دـیامن  فـیاوط  نآ  تاـغلب  تـالاقم  ره  لـهأ  رب  ناـشیا و  تـّیمورب  مور  لـهأ  رب  موـق و  نآ  ّتیـسراغب  هذـباره  رب  ناـشیا و 
کی هفیاط  نآ  تّجح  میئامن و  مائل  نآ  فنـص  ره  ماربا  تجاجل و  مالک و  عطق  هک  هاـگ  ره  سپ  میاـمن . مّلکت   97 ص : ج4 ، جاجتحالا ،

دنیامن نم  لوقب  تعجر  هتـشگرب  دوخ  تالاقم  زا  تالاقم  لهأ  فانـصأ - زا  کی  ره  هک  یعونب  مینادرگ  مزلم  عوطقم و  هتـسکش  ار  کی 
تمادن راهظا  تقو  نآ  رد  تسنآ  ّقحتسم  هن  وا  تسنآ  رد  كولـس  لیبس  هک  ناکم  عضوم و  نآ  هک  دنادیم  هتـشگ  مدان  نومأم  مد  نآ  رد 
دیشروخ درک  ردب  قرشم  زا  رس  قداص  حبـص  ربکأ  قلاخ  رمأب  رگید  زور  نوچ  میظعلا . ّیلعلا  هَّللاب  ّالا  ةّوق  لوح و ال  دیامن و ال  تلاجخ  و 

ّیلو نآ  تمدخب  لهس  نب  لضف  دیدرگ . ینارون  دوخ  هئاضتسا  تئاضا و  هب  هتخاس  يراع  تملظ  سابل  توسک  زا  ار  یناملظ  ناهج  رواخ 
تسا و امـش  موزل  تّرـسم  مودق  رظتنم  تّمع  نبا  كادـف  تلعج  تفگ : یگدـنب  وکین  تّیحت و  ضرع  زا  دـعب  هدـمآ  ّلج  ّزع و  ترـضح 

نسحلا یبأ  ایاربلا  ماما  ترضح  دیئامرفیم ؟ هچ  ّلاحم  نآ  ندروآ  فیرشت  رد  لابقا  تداعسب و  امش  دنرـضحم  عمجم و  نآ  رد  موق  یمامت 
ریاـس ّلـحم  نآـب  امـش  هیحاـنب  لـهم  یخارت و  ریغب  ّلـج  ّزع و  قـیفوتب  زین  نم  هک  شاـب  شیپ  رد  لـضف  اـی  هک : دوـمرف  مالّـسلا  هیلع  اـضّرلا 

ام هدومن و  قیرس  برش  ّناجلا  سنالا و  ماما  نآ  نآ  زا  دعب  هدرک  هلآ  ترضح  یگدنب  هطساوب  ءوضو  هَّللا  ّیلو  نآ  هاگنآ  سپ  میلجعتسم .
يادخ ّیلو  نآ  نوچ  میدش و  هناور  هدمآ  نوریب  زیزع  دزیا  ّیلو  نآ  اب  زین  ام  دـمآ  نوریب  دوخ  يارـس  تلود  زا  و  هدـیناروخ ، نآ  زا  زین  ار 
نکمم نآ  رد  يدـحأ  سولج  هچنانچ  نوزفا  قلخ  زا   98 ص : ج4 ، جاجتحالا ، نوحشم  ّولمم و  دید  لفحم  دیـسر  نومأم  سلجمب  نوچیب 
تعامج زا  رفعج  نب  دّمحم  دوب و  رّذعتم  هکلب  رّسعتم  تیاغب  ندب  رکیپ و  بابرأ  نّطوت  ياج  نمأم  نآ  رد  قیالخ  ترثک  زا  دوبن و  نکمم 
مالّسلا هیلع  اضّرلا  نسحلا  یبأ  ءایقتألا  ماما  ترـضح  نوچ  و  دندوب . رـضاح  داّوق  مشاه و  ینب  نایمـشاه  زا  ریثک  عمج  نایبلاط و  هلـسلس  و 
كرابم تسد  نومأم  دنداتـسیا ، دنتـساخرب و  ممالا  ماما  نآ  عضاوتب  مشاه  ینب  عیمج  رفعج و  نب  دّـمحم  نومأم و  دـش  سلجم  نآ  لخاد 

هکنآ ات  دـندوب  هداتـسیا  نانچمه  تعامج  نآ  اّما  دـینادرگ  نّکمم  دوخ  يولهپ  رد  ریرـس  رب  هتفرگ  ار  كرابت  یلاـعت و  ربکأ  دزیا  ّیلو  نآ 
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هیلع نسحلا  یبأ  ترضحب  نخس  يور  هشیمه  ار  نومأم  اّما  دنتسشن . موق  دومن  سولج  تصخر  ار  ناشیا  ع )  ) اضّرلا نسحلا  یبأ  ترـضح 
نیا قیلثاج  ای  تفگ : دیدرگ و  قیلثاج  يوس  هب  تفتلم  نآ  زا  سپ  دومنیم  تیاکح  ثیدـح و  ترـضح  نآ  اب  ۀـعاسف  ۀـعاس  دوب  مالّـسلا 

نب ّیلع  رسپ  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  یفطـصم  دّمحم  ام  ربمغیپ  رتخد  همطاف  دالوأ  زا  وا  تسا و  رفعج  نب  یـسوم  نب  ّیلع  مّمع  نبا 
ای تفگ : قیلثاج  یئامنن . جاجل  یئامن و  فاصنا  هب  جاجتحا  وا  رب  هتـشگ  مّلکتم  وا  اب  وت  هک  مهاوخیم  رایـسب  رایـسب  نم  تسا و  بلاط  یبأ 

ّلدتـسم لادج  وا  هثحابم  باب  رد  ای  مشاب  نآ  رکنم  نم  هک  دـیامن  باتکب  جاجتحا  نم  رب  هک  یـسک  اب  منک  هّجاحم  هنوگچ  نینمؤملا  ریمأ 
دینـش يراصن  ملعأ  نآ  زا  مالک  نیا  نوچ  ایاربلا  ماما  ترـضح  تسین . ناشیا  ّیبن  هب  صالخا  نامیا و  ارم  هک  يربمغیپ  لوقب  نم  رب  ددرگ 

؟ یئامن نآب  رارقا  میامن  تسا  امـش  تباتک  هک  یـسیع  لیجنا  رب  امـش  مازلا  تّجح و  نم  رگا  ینارـصن   99 ص : ج4 ، جاجتحالا ، اـی  تفگ :
يرآ دوب . تسا  لیلج  دزیا  همّرکم  هموتحم و  لـیمج و  ّبر  هلزنم  هموقرم  هک  لـیجنالا  هب  قطن  اـم  عفد  تردـق  هنوگچ  ارم  تفگ : قیلثاـج 

یهاوخ و هچ  ره  نک  لاؤس  تفگ : ماـما  میاـمنن  نآ  راـکنا  زگره  میاـمن  نآـب  رارقا  دوخ  فنا  مغر  رب  نم  تسا  مسق  یلاـعت  دزیا  يادـخب 
نیزا کی  چـیه  رکنم  ایآ  هدروآ  یلاعت  کلم  ترـضح  زا  هک  وا  باتک  یـسیع و  تّوبن  باب  رد  یئوگیم  هچ  تفگ : قیلثاج  ونـشب . باوج 

تّوبنب میّرقم  ام  هک : دومرف  یلاعت  هَّللا  مالـس  هیلع  اضّرلا  نسحلا  یبأ  ایاربلا  ماما  هن ؟ ای  دیـشابیم  ءانّثلا  هّیّحتلا و  هیلع  یـسیع  باتک و  اـت  ود 
تّوبنب میّرقم  ام  ینعی : دندومن . نآب  رارقا  نیّیراوح  نآب و  داد  تراشب  ار  دوخ  تّما  هَّللا  ّیبن  ترـضح  نآ  هچنآب  وا و  باتکب  و  ع )  ) یـسیع

هَّللا یّلص  دّمحم  تّوبنب  ّرقم  هک  یـسیع  همه  تّوبنب  میرکنم  رفاک  دندوب و  رـشبلا  دّیـس  تّوبن  زا  ربخم  ّرقم و  ود  ره  هک  وا  باتک  یـسیع و 
لـصف عطق و  هن  تفگ : قیلثاج  دـندادن . همحّرلا  ّیبن - نآ  تثعب  هب  تّماـب  تراـشب  دـندوبن و  بآـمتلاسر  نآ  باـتکب  مّلـس و  هلآ و  هیلع و 

هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  دوخ  ربمغیپ  يارب  تّوبن  یعّدم  امـش  هک  لاحلا  تسا  نیلدـع  دـهاش  ودـب  ماّلعلا  کلم  مکحب  عرـش  ماکحأ 
رکنم هّینارصن  هک  تعامج  نآ  زا  دوخ  يوعد  قبط  رب  دّمحم  تّوبن  رب  دوخ  ّتلم  لهأ  ریغ  زا  هاوگ  ود  هک  تسا  مزال  امش  رب  هن  دیشاب  مّلس 

ماما  100 ص : ج4 ، جاجتحالا ، یئامن . لاؤس  رب  نآ  لثم  اـم  تّلم  لـهأ  ریغ  زا  يدرک  اـم  اـب  هک  لاؤس  نیا  دـینارذگب و  دـشابن  هفیاـط  نآ 
ترضح نآ  تمدخ  رد  مالّسلا  هیلع  یسیع  نامز  رد  رتشیپ  هک  لداع  تداهـشب  لوبق  ایآ  ینارـصن  ای  هک : دومرف  اضّرلا  نسحلا  یبأ  ءایقتألا 

هچ هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  مانألا  ماما  ترـضح  تسیک . منادـب  ات  نادرگ  روکذـم  مانب  ار  لداع  نآ  تفگ : قیلثاـج  یئاـمنیم ؟ نم  زا  هدوب 
. يدومن ناّنملا  کلملا  مالـس  هیلع  حیـسم  دزن  رد  نامدرم  نیرتتسود  مان  رکذ  خـب  خـب  تفگ : قیلثاج  یملیّدـلا . اـّنحوی  ّقح  رد  یئوگیم 
هب تسا  قطان  لیجنا  ایآ  مهدیم  ملاع  راگدرورپ  تاذب  مسق  قیلثاج  يا  مسق ، ارت  نم  هک : دومرف  اضّرلا  نسحلا  یبأ  نمتؤملا  ماما  ترـضح 

هکنآ رب  داد  تراشب  ارم  داد و  رشبلا  دّیس  یبرعلا  دّمحم - نیدب  ربخ  ارم  مالّسلا  هیلع  حیـسم  ترـضح  هک  تفگ : درک  روکذم  اّنحوی  هکنآ 
زین ار  نیّیراوح  میرم  نب  یـسیع  ترـضح  دـش و  دـهاوخ  رهاظ  ادـیپ و  نمیهم  دزیا  مکحب  لاس  دـنچب  نم  زا  دـعب  ردـقلا  لیلج  ربمغیپ  نآ 

: تفگ قیلثاج  دـندروآ . نامّزلا  رخآ  لوسرب  نامیا  هفیاط  نآ  داد و  تراـشب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحم  مرکـالا  ّیبن  نآ  دوجوب 
صّخشم داد و  وا  ّیصو  تیب و  لهأب  يدرم و  تّوبن  تراشب  ترضح  نآ  هک  دومرف  رکذ  مالک  نیا  مالّسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  زا  اّنحوی 

رهاظ نامّزلا  رخآ  ّیبن  نآ  لاحب  تفرعم  ار  ام  ات  دندرکن  نایب  زین  موق  ار  وا  ناشن  مان و  دوب و  نامز  تقو و  هچ  رد  درم  نآ  تّوبن  هک  دومنن 
ییاج لیجنا  رد  وت  رب  ات  مرایب  دوب  لیجنا  يراق  هک  ار  یـسک  وت  يارب  نم  رگا  قیلثاج  يا  تفگ : مالّـسلا  هیلع  قئالخلا  ماما  ددرگ . نایع  و 

یهاوخ نامّزلا  رخآ  ّیبن  نآب  نامیا  وت  ایآ  دـنک  توالت  دوب  ترـضح  نآ   101 ص : ج4 ، جاجتحالا ، تّما  تیب و  لـهأ  دّـمحم و  رکذ  هک 
رفس ظفح  وت  تفگ : هدروآ  یموّرلا  ساطسن  هب  يور  ع )  ) اضّرلا نسحلا  یبأ  ایاربلا  ماما  ترضح  تسین . تخس  نیا  تفگ : قیلثاج  دروآ ؟

هتـشگ تفتلم  تولاجلا  سأر  فرطب  لاعتم  دزیا  ّیلو  نآ  لاح  نآ  رد  تسین . نادـنچ  لیجنا  ظفح  ارم  تفگ : هن ؟ ای  يدومن  لـیجنا  ثلاـث 
تیب لهأ  نامّزلا و  رخآ  لوسر  دّمحم  مسا  نآ  رد  رگا  ریگب  ار  نآ  ثلاث  رفس  تفگ : ترضح  نآ  یلب  تفگ : يدناوخ ؟ لیجنا  هک  دومرف 
سپ دیهدم . تداهش  دشابن  لیمج  لوسر  نآ  مان  لیجنا  ثلاث  رفس  رد  رگا  نادرگ و  نایع  نایب و  نآ  قبط  رب  ام  يارب  تداهش  دشاب  ناشیا 
تفگ دومن و  فّقوت  دیسر  دوب  ماّلعلا  کلم  لوسر  مارگ  مان  هک  ياج  هب  ات  هدومن  دیجم  دزیا  لیجنا  توالت  رد  عورـش  هَّللا  ّیلو  نآ  هاگنآ 
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ماما مد  نآ  رد  معن  تفگ : تولاجلا  سأر  ملیجناب ؟ ملاع  نم  هکنآ  رب  یعلّطم  ملاع و  ایآ  هک  تسا  مسق  شردام  حیـسمب و  ارت  ینارـصن  ای 
نآ زا  دـعب  دومرف . همحّرلا  ّیبن  نآ  تّما  تیب و  لها  یمارگ  یماسأ  اب  دوب  لیمجلا  ّیبن  ترـضح  رکذ  وا  رد  هک  لیجنا  هیآ  توـالت  ممـالا 

تسا قطان  نآ  رب  لیلج  ّبر  باتک  لیجنا  هچنآ  بیذکت  وت  رگا  تسا  میرم  نب  حیـسم  ترـضح  لوق  نیا  یئوگیم  هچ  ینارـصن  ای  تفگ :
دندوب رگید  ربمغیپ  نآ  قّدصم  ردقلا  لیلج  ربمغیپ  ود  نآ  زا  کی  ره  هچ  يدومن ، مالّسلا  امهیلع  یسیع  یـسوم و  بیذکت  وت  سپ  یئامن 

رد هک  مدرک  رکذ  دّمحم  تّوبن  باب  رد  نم  هچنآ  دندومن و  ربمغیپ  نآ  زا   102 ص : ج4 ، جاجتحالا ، کی  ره  قیدصتب  رمأ  ار  دوخ  مما  و 
میرم و نب  یـسیع  تربمغیپ  رداق و  دزیا  تراـگدرورپ  رفاـک  وت  هک  اریز  يدرگ  لـتقلا  بجاو  يوش  نآ  رکنم  رگا  تسا ، روکذـم  لـیجنا 

نآ نآب . مّرقم  دش و  مهاوخن  دـیدرگ  نشور  حـیال و  نّیب و  رهاظ و  نم  رب  لیجنا  زا  هچنآ  رکنم  نم  تفگ : قیلثاج  يدـش . لیجنا  تباتکب 
: تفگ قیلثاج  يراد . رطاخ  رد  هچنآ  زا  نک  لاؤس  قیلثاج  ای  تفگ : نآ  زا  دعب  دیوش . وا  رارقا  رب  هاوگ  راّضح  يا  تفگ : راتخم  رداق  ّیلو 

سک دنچ  هک  هبقاعلا  دومحم  هفیاط  نآ  هک  نادرگ  علّطم  لیجنا  ياملع  ددع  زا  دندوب و  رفن  دنچ  هک  هد  ربمغیپ  یـسیع  ّيراوح  زا  ربخ  ارم 
دندوب رفن  هدزاود  ربمغیپ  یسیع  نیّیراوح  هک  نادب  يدش  دراو  فراعم  ملاع  فراع و  ربخم  رب  هک : دومرف  ع )  ) اضر ماما  ترـضح  دندوب ؟
اّنحوی ایسیقرقب و  اّنحوی  یحای و  ربکا  اّنحوی  دندوب : رفن  هس  زین  ریس  وکین  عمج  نآ  يراصن  ياملع  اّما  دوب و  اقول  مدرم  نآ  ملعأ  لضفأ و  و 

تّما رّـشبم  هک  تسا  یـسک  وا  دوب و  وا  دزن  رد  رورـس  نآ  تیب  لهأ  رکذ  ام و  ردـقلا  لیلج  ربمغیپ  ترـضح  رکذ  هک  دوب  راخزب  یملیّدـلا 
رارقا نامیا و  ام  هک  هَّللا  ینارـصن و  اـی  هک : دومرف  هَّللا  ّیلو  نآ  هاـگنآ  دوب . همحّرلا  ّیبن  ترـضح  تثعب  تلاـسرب و  لیئارـسا  ینب  یـسیع و 

ّبر یگدنب  رد  ار  وا  فعـض  رگم  متـسین  امـش  ياسیع  زیچ  چـیه  رکنم  اّما  دوب . هدروآ  نامّزلا  رخآ  دّـمحمب  نامیا  وا  هک  یـسیع  هب  میراد 
ج4، جاجتحالا ، امـش  هک  هَّللا  و  تفگ : مانألا  ماما  نآ  زا  مالک  نیا  عامتـسا  زا  دعب  قیلثاج  تدابع . رد  ار  وا  ةالـص  مایـص و  ّتلق  تّزعلا و 

ناشیا لضفأ  مالـسا و  لـهأ  ملعأ  هک  دوب  ناـنچ  امـش  ّقح  رد  ناـمگ  ّنظ و  ارم  دـیدومن  دوخ  ّمهم  رمأ و  فعـض  ملع و  داـسفا   103 ص :
یـسیع یئوگیم  وت  هکنآ  زا  تفگ : قیلثاـج  دـشاب ؟ نینچ  هچ  يارب  نیا  هک : دومرف  مالّـسلا  ةولّـصلا و  هیلع  اـضّرلا  نسحلا  وبأ  دوب . یهاوخ 

دزیا تدابع  رد  یسیع  هکنآ  لاح  دوب و  ماوعأ  روهش و  ماّیأ  یلایل و  رد  مایّصلا  ةولّصلا و  لیلق  ماّلع و  دزیا  یگدنب  رد  فیعض  مالّسلا  هیلع 
تحارتسا باوخب و  دوجولا  بجاو  ّیبن  نآ  بش  چیه  رد  الصأ  دومنن و  راطفا  ار  هزور  زور  رد  زگره  هچنانچ  دوب  رادیاپ  مادتـسم و  راّفغ 

يارب هک : دومرف  مالّسلا  هیلع  اضّرلا  نسحلا  وبأ  ءایقتألا  ماما  ترضح  دوب . رهّدلا  مئاص  لیّللا و  مئاق  ربکأ  دزیا  ربمغیپ  نآ  هتـسویپ  دومرفن و 
لقعیب عطقنم  گنگ و  لال و  قیلثاج  تسا . دوبعم  امش  دساف  داقتعاب  وا  هک  دومنیم  مایق  مایص  تاولص و  تماقاب  مالّسلا  هیلع  یـسیع  هک 

مناد رگا  ینک  لاؤس  تفگ : قیلثاج  میامن . هلأسم  لاؤس  وت  زا  نم  ینارـصن  ای  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  اضّرلا  ترـضح  دـیدرگ . گنهرف  و 
ءایحا مالّـسلا  هیلع  یـسیع  هکنآ  زا  يرکنم  وت  قیلثاج  يا  هک  دومرف  یلاـعت  هَّللا  مالـس  اـضّرلا  نسحلا  یبأ  نمتؤملا  ماـما  میوگ . وت  باوج 

داز ردام  روک  یئرم  یتوم و  ییحم  یـسک  هک  مدوب  نآ  هطـساوب  رکنم  نم  رتشیپ  تفگ : قیلثاج  دومنیم . یلاعت  كرابت و  هَّللا  نذاب  یتوم 
ره تدابع  ّقحتسم  وا  هکلب  تسا  سّدقت  104 و  ص : ج4 ، جاجتحالا ، یلاعت  راگدرورپ  سک  نآ  هّتبلا  دـیامن  هجلاعم  ار  صوربم  دوب و  وا 

نـسحلا یبأ  ترـضح  متـشگرب . وا  ّتیدوبع  تعاطا و  زا  متـشگ  ردقلا  لیلج  هَّللا  حور  نآ  لاح  ۀقیقحب  ربخم  علّطم و  نوچ  تسا و  سک 
لمعب مالّـسلا  هیلع  یـسیع  هچنآ  ربمغیپ  عسیلا  هک  یتسردـب  يدـشیم  رگا  ّتیقلاخ  ای  ّتیهولا  ببـس  یتوم  ءاـیحا  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع 

ارف هلآ  ّبر و  ار  وا  هَّللا  ّیبن  تّما  درک و  صربأ  همکأ و  ءاربا  دومرف و  روبع  بآ  يور  رب  دومن و  یتوم  ءاـیحا  زین  وا  یتوم  ءاـیحا  زا  دروآ 
یسیع ترضح  هچنآ  ع )  ) یبّنلا لیقزح  ترضح  دندرکن و  ّلحم  تقو و  چیه  رد  یگدنب  شتسرپ و  ار  وا  ّلج  ّزع و  يادخ  ریغب  دنتفرگن و 
هفیاط نآ  توم  زا  دعب  سک  رازه  جنپ  یس و  ءایحا  دومن و  رهاظ  دوخ  تّوبن  مایأ  رد  تعنـص  نامه  لثم  زین  وا  دینادرگ  عونـصم  میرم  نب 

ّیلو نآ  نآ  زا  دعب  دومنن . ّتیدوبع  تعاطا و  ّتیدوبعمب  ار  وا  تّما  زا  يدحأ  چیه  دومرف و  لاعتم  قلاخ  مکحب  لاس  تصش  تّدم  ةاصعلا 
- ینب يراسا  زا  ار  تعامج  نیا  ایآ  سأر  ای  تفگ : دـیدرگ و  تولاجلا  سأر  بناج  هب  تفتلم  مالّـسلا  هیلع  اضّرلا  نسحلا  یبأ  دـیجم  دزیا 

فیّسلا ۀّیقب  لاقتنا  ناشیا و  رثکأ  لتق  سّدقملا و  تیب  یبارخ  ماگنه  رد  لیئارـسا  ینب  يایابـس  زا  رّـصنتخب  هک  یتفای  تاروت  رد  لیئارـسا 
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ترـضح نآ  داتـسرف و  نیمزرـس  نآب  ار  هَّللا  ّیبن  نآ  دابعلا  ّبر  ترـضح  دومرف . لقن  لباب  رهـشب  ار  تعامج  نیا  دومن و  رایتخا  هورگ  نآ 
رگم درادـن  ناکما  هکلب  رّـسیم  نادوهی  زا  نآ  عفد  تسرهظتـسم و  موقرم و  تاروت  رد  ربخ  تیاکح و  نیا  دومن و  ءایحا  ار  تّما  نآ  یتوم 

. مینادـیم میدینـش و  ماـّلع  دزیا  تاروـت  زا  مـالک  نیا  اـم  تفگ : تولاـجلا  سأر  دنـشابن . نارمع  نبا  یـسوم  نـید  رب  هـک  امـش  نارفاـک  زا 
سنالا ماما  نآ  نآ ، زا  دعب  یئوگیم . تسار - هک : دومرف  مالّسلا  هیلع  اضّرلا  نسحلا  یبأ  ءایقتألا  ماما  ترـضح   105 ص : ج4 ، جاجتحالا ،
توالت رد  عورـش  لالجلا  وذ  ترـضح  ّیلو  نآ  لاح  نآ  رد  دـیوگ  يوار  ونـشب . نم  زا  تاروت  رفـس  نیا  يدوهی  اـی  هک : دومرف  ّناـجلا  و 
تغالب تحاصف و  تیاغ  رد  تایآ  توالت  ترـضح  نآ  هک  دینـشیم  دومن  رورـس  نآب  يور  رّیحت  لامک  اـب  يدوهی  دومن ، تاروت  تاـیآ 

ای تفگ  هدروآ  ینارـصن  قیلثاجب  يور  مالّـسلا  هیلع  هّمالا  ماـما  نآ  نآ ، زا  دـعب  دومرفیم . بّجعت  دـیچیپیم و  دوخ  رب  يدوهی  نآ  دومنیم 
رب دوب  مدقأ  یسیع  ای  دندوب  مالّسلا  هیلع  یسیع  زا  شیپ  اهنآ  دیدرگ  نایع  روکذم و  ناشیا  یماس  یماسأ  هک  ءایبنأ  یعمج  نآ  ایآ  ینارصن 

صخشب هیلع  ءانب  هک : دومرف  مالّسلا  هیلع  اضّرلا  یسوم  نب  ّیلع  ماما  ترضح  دندوب . مّدقم  یسیع  رب  تعامج  نآ  تفگ : ینارـصن  ناشیا ؟
ترـضح نآ  صوصخم  لمع  نآ  دندومنیم  صربأ  همکأ و  ياربا  یتوم و  ءایحا  هک  دندوب  مالّـسلا  هیلع  یـسیع  زا  شیپ  یعمج  هک  دـنچ 

رهاظ نّیب و  ردـیح  نینمؤملا  ریمأ  ترـضح  زا  ردـقلا  لیلج  ربمغیپ  نآ  مکحب  رمأ  نیا  لثم  هیلع  هَّللا  تاولـص  ماـنألا  دّیـس  ناـمز  رد  دوبن و 
نامّزلا رخآ  لوسر  زا  هدـمآ  همحّرلا  ّیبن  تمدـخب  هدومن  عامتجا  شیوخ  داـفحأ  عیمج  اـب  شیرق  هک  تسناـنچ  ربخ  نیا  تقیقح  دـیدرگ 
مالّسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  نآ  سامتلا  بجومب  هّیربلا  دّیس  دنادرگ . هدنز  ار  تّما  نآ  یتوم  ترضح  نآ  هک  دندومن  اعدتـسا  لاؤس و 

هربقم هک  هناّبج   106 ص : ج4 ، جاجتحالا ، هب  ناشیا  هارمه  تقافرب و  هلآ  ترـضح  ّیلو  نآ  هک : دومرف  رّرقم  دـندومن و  هجاوم  ناـشیاب  ار 
دـندومن و لاؤس  سامتلا و  ترـضح  نآ  زا  طهر  موق و  نآ  هک  یتوم  تعامج  نآ  ءامـسأب  دـیامن  يداـنم  دـنلب  زاوآـب  هتفر  دوب  هفیاـط  نآ 
نکسم و زا  دیمح  بهاو  نذا  هب  هک  دیامرفیم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  دیجم  دزیا  لوسر  ترـضح  نالف  نالف و  ای  هک  دیوگب 

ّبر مکح  رمأب و  تعاـس  رد  دـیناسر  موق  نآـب  ادـخ  لوسر  ماـغیپ  نوچ  هدومن  لـمع  هدومرف  بجومب  نینمؤملا  ریمأ  دـیزیخرب  دوخ  ماـقم 
موق و روما  لاوحأ و  زا  کـی  ره  شیرق  لاـح  نآ  رد  دـنتخیریم  دوخ  يور  رـس و  زا  بارت  دنتـساخرب و  دوـخ  ياـج  زا  هورگ  نآ  تّزعلا 

نآ یمامت  یگمه و  دـندومن  نالعا  رابخا و  ناشیا  تلاسر  هَّللا و  یّلـص  دّـمحم  تعیب  ار  تعامج  نآ  نآ  زا  دـعب  دـندومن . لاؤس  شیوخ 
هدومن و همحرلا  ّیبن  نآ  تجهبلا  ریثک  تبحص  فرش  لیـصحت  ات  میئامن  تلاسر  نامز  كاردا  هک  میتساوخیم  رایـسب  رایـسب  ام  دنتفگ  موق 

نآ دـندومن و  تدواعم  کی  ره  دوخ  نفدـم  نکـسمب و  هدومن  عادو  ار  رگید  کی  نآ  زا  دـعب  میدروآیم . نامّزلا  رخآ  لوسر  نآب  نامیا 
دومرف روصحمان  نیطایـش  ّنج و  رویط و  میاهباب و  هملاکم  هدومن و  نیناجم  صربأ و  همکأ و  يارب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ترـضح 

دنتـسنادن و ّلحم  نامز و  چیه  رد  راگدرورپ  ار  يدحأ  چیه  ّلج  ّزع و  يادخ  ریغب  دنتفرگن و  ارف  ربکأ  يادخ  ّبر و  ار  وا  رورـس  نآ  تّما 
ارف راگدرورپ  ار  مالّـسلا  هیلع  یـسیع  صربأ  همکأ و  ياربا  یتوم و  ءایحا  هطـساوب  امـش  رگا  دـشن  لسّرلا  متاخ  نآ  لضف  رکنم  ام  زا  یکی 
لثم لـعف  ود  ره  ناـشیا  هک  اریز  دـیناد  راـگدرورپ  ود  ار  مالّـسلا  هیلع  لـیقزح  بوطخا و  نب  عسیلا  هک  تسا  زیاـج  ار  امـش  سپ  دـیریگیم 
ینب نایم  رد  یتقو  هک  تسنآ  ربخ  نیا  تقیقح  و  نآ . ریغ  یتوم و  ءایحا  زا  دـندرک  رهاظ  مالّـسلا  امهیلع  میرم  نب  یـسیع  لـمع  تعنص و 

هک دیـسر  رقحأ  مجرتم  رظنب  هربتعم  خـسن  زا  یـضعب  رد  دـش و  ادـیپ  میظع  نوعاط  میرک   107 ص : ج4 ، جاجتحالا ، دزیا  مکحب  لیئارـسا 
تایح هقبر  زا  رتشیب  هکلب  نز  درم و  زا  رفن  رازه  داتفه  زور  ره  هک  دوب  هدیـسر  يّدحب  نوچیب  ترـضح  تدارا  ّتیـشمب و  نوعاط  دادتـشا 

هظحـالم هدـهاشم و  نوزفا  دـیازت و  رد  زورب  زور  ار  نوعاـط  دادتـشا  لیئارـسا  ینب  نوچ  دنتـشگیم  طرخنم  تاومأ  کلـس  رد  هتفر  نوریب 
هجنپ رـس  زا  هک  لمتحی  دیامن  نوعاط  رثآم  ترـصن  رکاسع  زا  رارف  هک  ره  هدیدرگ  رّیحتم  هفیاط  نآ  مولعم  هقث  رابخاب  ای  هبرجتب  دندومن و 

دعب نوچ  دندومن و  رارف  نیمزرس  نآ  زا  هدرک  راید  ناطوأ و  كرت  یعامتجا  تئیهب  تعامج  نآ  اذهل  درب  نوریب  ناج  مین  نوعاط  تلوص 
يادن هک  دـندوب  هدیـسرن  لزنمب  رثکأ  هکلب  هدومنن  لاقتنا  لازنا و  ّباود  زا  مامّتلاب  لاقثأ  لامحأ و  زونه  دندیـسر  دـصقم  هب  لزانم  عطق  زا 
دنیوگ و  دندرپسیم . نآ  ضباق  هب  ناج  ناتسود  عادو  ّتیصو و  ریغب  دیسریم و  ناشیا  عماسم  هب  هّتس  تاهج  عبرأ و  بناوج  زا  اوتوم  اوتوم 

( یناردنزام همجرت   ) زا 619جاجتحالا هحفص 525 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


زا ناشیا  یمامت  دیـسریم  لزی  مل  دزیا  رمأ  مکح و  ناگدیزگرب  نآ  عمـس  هب  لفـسأ  زا  یکی  یلعأ و  زا  یکی  ّلج  ّزع و  کلم  ود  ءادـن  نآ 
نآ رد  یمدرم  تشذگ  نآ  رب  تّدـم  نوچ  تعاس و  کی  رد  دـنداد  ناج  یگمه  ناما  کیلامم  دـیبع و  ناوسن و  لاجر و  نالک  دروخ و 

دندیـشک و ناشیا  فارطأ  رب  ناطیح  راوید و  هدومن  عامتجا  تعامج  نآ  لاوحأ  تقیقح  رب  عالّطا  زا  دعب  دـندوب . نکاس  فارطأ  یلاوح و 
ینب يایبنأ  زا  ّیبن  دـیدرگ . میقتـسمان  ماسجا  میمر و  ماظع  دـش و  یـضقنم  تّدـعیب  تّدـم  نوچ  اّما  دـیدرگ  نالفاغ  نآ  هریظح  ناکم  نآ 
رداق ترضح  لاح  نآ  دومن  رایسب  بّجعت  ناشیا  هیلاب  ماظع  ترثک  زا  دومن  روبع  ناگتـشذگ  نآ  رب  لیقزح  یلوقب  ایمرا و  یلوقب  لیئارـسا 

ّلج ّزع و  نذأب  دیزیخ  رب  هنهک  هدیسوپ و  ياهناوختسا  يا  هک  داتـسرف  همیمر  ماظعب  ّیبن  نآ  ءاعدب  یحو   108 ص : ج4 ، جاجتحالا ، لاعتم 
ّینغ تدابعب  ّلحم  ناکم و  نامه  رد  لزی  مل  دزیا  ّیبن  نآ  قاّفتاب  نآ  زا  دعب  دنتخیر و  دوخ  يور  رـس و  زا  كاخ  دنتـساخرب و  تعاس  رد 

دومرف مالّسلا  هیلع  ترضح  نآ  نآ  زا  دعب  دندومن . تحارتسا  اهنآ  کی  ره  یّمسم  لجأ  هب  هلآ  مکح  هب  هاگنآ  سپ  دندوب . لغتـشم  لداع 
نآ یمامت  ماظع  موحل  هاگنآ  سپ  دومن . هعطق  هعطق  روفغ  رمأـب  ار  رویط  هک  ماـگنه  رد  هیلع  هَّللا  تاولـص  نمحّرلا  هَّللا  لـیلخ  میهاربا  هک :
هب هدومن  عضو  دوب  ّلحم  نآ  اب  بیرق  هک  لبج  ّلک  سؤر  رب  ار  نآ  دـش  لصاح  مامت  جازتما  ات  تفوک  هدرک  عمج  ماـقم  کـی  رد  ار  رویط 

لابقا و رد  هتفای  دـیدج  تاـیح  روکـش  رداـق  مکح  هب  رویط  نآ  تعاـس  رد  دومرف  ادـن  وا  مساـب  ار  ریط  نآ  کـی  ره  دوجولا  بجاو  مکح 
نآ زا  دعب  و  دنتشگ . فّرشم  همحّرلا  ّیبن  نآ  تبحـص  كاردا  فرـشب  دندیناسر و  روهظب  روفوم  یعـس  روکـشملا  ّیبن  نآ  تمدخب  هّجوت 
نآ هک  یتقو  هدرک  رایتخا  تاقیم  يارب  راتخم  رداق  رمأب  ردقلا  لیلج  ربمغیپ  نآ  هک  رفن  داتفه  وا  باحصأ  مالّسلا و  هیلع  نارمع  نب  یسوم 

نمأم و نیا  رد  ار  لزی  مل  رداق  ترـضح  وت  نوچ  هک  دـنتفگ : مالّـسلا  هیلع  یـسومب  دـنتفر  لبج  نآ  يالابب  ّلج  ّزع و  لوسر  نآ  اب  هفیاـط 
يا تفگ : مالّـسلا  هیلع  یـسوم  میدرگ . فّرـشم  تیؤر  ءاقل و  فرـشب  مه  ام  ینیبیم  ار  وا  وت  هچنانچ  يامنب  هّتبلا  زین  ار  ام  ینیبیم  ّلـحم 

هفیاط نآ  ددرگن  لهأ  زا  يدحأ  چیه  دـهاشم  یئرم و  ههبـش  ّکشیب و  ملاع  دزیا  مدـیدن و  رـس  مشچب  ار  نمیهم  ترـضح  نم  باحـصأ 
ََکل َنِمُْؤن  َْنل  یـسُوم  ای  ُْمْتُلق  ْذِإ  َو  اولاقف   109 ص : ج4 ، جاجتحالا ، دنتشادن . قّدصم  باب  نآ  رد  ار  هّیّحتلا  مالّـسلا و  هیلع  یـسوم  هّیوریب 

هب هلآ  ّیبن  نآ  تقافرب  هک  هَّللا  میلک  یسوم  باحـصأ  هک  تسنآ  ملعأ  هَّللا  هیآ و  ریـسفت  مهملظب . ُۀَقِعاَّصلا  ُمُْکتَذَخَأَف  ًةَرْهَج  َهَّللا  يََرن  یَّتَح 
نتفگ زا  دنچ  ره  مینیبن  اراکشآ  رهاظ و  ار  یلاعت  هناحبس و  ّقح  ترـضح  ات  میرآیمن  امـشب  نامیا  ام  هک : دنتفگیم  دندوب  هتفر  هاگتاقیم 
هملظ نآ  دید  ّرمتسم  ّرـصم و  ءایـشأ  نآ  لوق  رب  ار  هفیاط  نآ  رداق  نمیهم  ترـضح  نوچ  داتفین . دیفم  دومنیم  رجز  عنم و  رکنم  مالک  نآ 

لاح نوچ  دنام  یقاب  ادیحو  ادرف  مالّسلا  هیلع  یسوم  ترضح  تخاس . دوبان  هتخوس  مامّتلاب  ار  داتفه  نآ  دینادرگ و  قرتحم  ران  هقعاصب  ار 
مکح و بجومب  نم  ادحا  انمیهم  ادمص  اکلم  هک  دینادرگ  ضورعم  هلآ  ترـضح  هاگراب  فقومب  هتـشگ  ّریحتم  دومن  هدهاشم  لاونم  نادب 

نم رگا  لاحلا  مدروآ  هاگتاقیمب  امـش  ترـضح  رمأب  هراختـسا  زا  دعب  ار  تعامج  نآ  مدـیزگرب و  لیئارـسا  ینب  نایعأ  زا  رفن  داتفه  وت  رمأ 
دوب قّلعتم  ناشیا  تکـاله  رد  امـش  تّزعلا  ّبر  تّیـشم  تدارا و  رگا  دـنیامن و  نم  ربخب  قیدـصت  نوچ  مرب  لیئارـسا  ینب  هب  ربخ  نیا  اـهنت 

َْتئِـش َْول  همیرک  هقیثو  هچنانچ  دـنیوگ  هچ  ام  اـب  موق  نیا  ءاهفـس  تقو  نیا  رد  يدـینادرگیم  كـاله  ار  ناـشیا  اـم و  نآ  زا  رتشیپ  تسیاـب 
زا سامتلا  اعدتـسا و  نیا  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  نوچ  تسا . مالک  نیا  دـهاش  هیآلا  اَّنِم  ُءاهَفُّسلا  َلَعَف  اِمب  اـنُِکلُْهت  َأ  َياَّیِإ  َو  ُلـْبَق  ْنِم  ْمُهَتْکَلْهَأ 

سپ دـینادرگ . هدـنز  مامّتلاب  ار - هفیاط  نآ  نآ  زا  دـعب  ع )  ) یـسوم سامتلا  اعد و  بجومب  ّلج  ّزع و  دومن  ساّنلا  ّنجلا و  قلاـخ  ترـضح 
هک اریز  تسین  نامگ  ههبشیب و  نآ  عفد   110 ص : ج4 ، جاجتحالا ، تردق  ارت  مدرک  رکذ  نم  هچنآ  عیمج  هک : دومرف  هَّللا  ّیلو  نآ  هاگنآ 
هک یـسک  ره  رگا  سپ  نآ  رب  دناقطان  هَّللا  بیبح  دّمحم  ناقرف  هَّللا و  ّیبن  دواد  روبز  هَّللا و  حور  یـسیع  لیجنا  هَّللا و  میلک  یـسوم  تاروت 

. دیناد ادخ  ار  تعامج  نیا  همه  بابرألا  ّبر  ریغب  امش  هک  دیاب  دیناد  ادخ  ار  وا  امـش  دیامن  نیناجم  صربأ و  همکأ و  ياربا  یتوم و  ءایحا 
سأر بناجب  تفتلم  ناجلا  سنالا و  ماما  نآ  زا  دعب  هَّللا . ّالا  هلا  تست و ال  لوق  لوق  تفگ : قیلثاج  ینارصن ؟ ای  یئوگیم  هچ  تفگ : هاگنآ 

ایآ میامن . هتشگ  لزنم  مالّسلا  هیلع  یسوم  ترضحب  هک  هرشع  تایآ  لاؤس  وت  زا  ات  رآ  نمب  يور  يدوهی  ای  هک : دومرف  دیدرگ و  تولاجلا 
هریخأ تّما  دیایب  هاگ  ره  وا  تّما  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحم  ءابن  هک  دوب  موقرم  نومـضم  نیاب  هک  یتفای  هتـشون  تاروت  رد  وت 
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عزف لیئارـسا  ینب  هک  دیاب  سپ  دوب . شباتک  رد  دیدج  ندرک  حیبست  ادج  ادج  دنیامن  تّزعلا  ّبر  حـیبست  تعامج  نآ  ریعب  بکار  ناعباتم 
ریعب بکار  ناعباتم  تسد  رد  هک  اریز  ددرگ  ّنئمطم  هفیاط  نآ  ياهلد  هکنآ  اـت  دـنور  ناـشیا  کـلم  بناـجب  دـنرب و  ناـشیا  يوسب  هاـنپ  و 

بوتکم و عون  نیمهب  نارمع  نب  یـسوم  تاروت  رد  يدوهی  ای  دـننادرگیم  كاپ  ملاع  یـضارأ  راـطقأ  رد  ار  هرفاـک  مما  هک  تساهریـشمش 
فراع و ایعـش  باتکب  اـیآ  ینارـصن  اـی  تفگ : قیلثاـجب  نآ  زا  سپ  میتفاـی . تاروت  رد  نینچمه  اـم  معن  تفگ : تولاـجلا  سأر  تسناـیع .
ود ره  يوسب  يور  هَّللا  ّیلو  نآ  هاگنآ   111 ص : ج4 ، جاجتحالا ، مفراع . ملاع و  ار  باتک  نآ  فرحب  فرح  تفگ : قیلثاج  هن ؟ ای  یئاناد 
هک ار  رامحلا  بکار  منیب  نم  هک  یتسردـب  موق  ای  هک  تسا  نیملاعلا  ّبر  تاروت  تایآ  زا  نیا  هک  دـینادیم  امـش  هک  تفگ : هدروآ  ناـشیا 

ّیلو نآ  مایتلا  قدـص  قیدـصت  رفاک  ود  نآ  تسرمق . ءوض  لثم  وا  ءوض  هک  میامنیم  هدـهاشم  ار  ریعبلا  بکار  رون و  تاـبلجب  تسا  سبـال 
رد دیدرگ . مانأ  زا  یعمج  رضحم  رد  رّرکم  مالک  نیاب  مّلکتم  مالّسلا  هیلع  یبن  ایعش  ماهبا  بایترا و  ههبشیب  هک  دنتفگ  هدومن  ماّلعلا  کلم 

حور نآ  هک  ینادیم  مالّسلا  هیلع  یـسیع  لوق  زا  لیجنا  رد  ار  مالک  نیا  ایآ  ینارـصن  ای  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  مد  نآ 
داـشرا و اـت  دـیآیم  امـشب  یلاـعت  بجاو  دزن  زا  نم  زا  دـعب  اـطیلقراف  موریم و  دوخ  راـگدرورپ  امـش و  راـگدرورپ  دزنب  نم  هک  دومرف  هَّللا 
هک تسا  سّدقم  یبن  نآ  وا  مراد و  ترضح  نآ  تلاسر  رب  تداهش  نم  هچنانچ  دهد  نم  تّوبن  تقیقح  رب  تداهـش  دیامن و  امـش  تیاده 

ّیبن نآ  تسوا  دیامن و  اهنآ  همه  تاّیفخم  تالضعم و  نایب  ءایشأ و  تالکشم  ریـسفت  سک  همه  امـش و  يارب  سّدقت  یلاعت و  دزیا  مکحب 
ار رفک  دومع  هک  دزیا  رداق  ترـضح  ربمغیپ  تسوا  دنادرگیم و  نهربم  حضاو و  ملاع  لهأ  رب  ار  مدرم  حـیابق  مما و  حـیاضف  هک  ملاع  دزیا 

تقیقح مالک  دـیجم  رداـق  ّیلو  نآ  نوچ  دومن . دـهاوخ  دوخ  یهاون  رماوأ و  عیطم  دوبعم و  يادـخ  عباـت  ار  هفیاـط  نآ  رثکأ  دنکـشیم و 
نایب لقن و  زیزعلا  ّبر  لیجنا  زا  امـش  زیچ  چـیه  مالّـسلا  هیلع  اضّرلا  نسحلا  ابأ  ای  تفگ : قیلثاج  دـیناسر . ماقم  ّلحم و  نیاب  لـیجنا  ماـجنا 

لیاق و نانج  ناسلب و  نآب  میدید و  ناعذالا  مزال   112 ص : ج4 ، جاجتحالا ، باتک  نآ  رد  ناصقن  هدایز و  الب  ار  نآ  ام  هکنآ  اـّلا  يدومنن 
لیدبت رییغت و  ریغب  لیجنا  رد  ار  نآ  مدرک  لقن  امش  يارب  نم  هچنآ  قیلثاج  ای  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  اضّرلا  نسحلا  یبأ  ترـضح  میّرقم .
دومرف مالّـسلا  هیلع  اضّرلا  نسحلا  یبأ  ءایقتألا  ماما  معن  تفگ : قیلثاج  هن ؟ ای  تسا  نایع  تباث و  نانتمایب  بهاو  لـیجنا - رد  نآ  یتفاـی و 

نیا صخـش  مادک  دیتفای و  هک  دزن  رد  ار  نآ  هیناث  ّةرک  نادقف  زا  دعب  هک  دیهدیمن  دیدومن  دوقفم  هک  لیجنإ  زا  ربخ  ارم  ایآ  قیلثاج  ای  هک :
لیجنا رد  لیدـبت  رییغت و  الـصأ  دـشن و  دوقفم  ام  دزن  زا  لیمج  ّبر  لیجنا  زگره  تفگ : قیلثاج  دومن ؟ ءایحا  عضو و  امـش  يارب  ار  لیجنا 

. دـندروآ اـم  دزنب  هدومن  نآ  جارخا  اـّنحوی  یّتـم و  هک  هزاـت  رت و  میتفاـی  ار  نآ  رگید  زور  دوبن  اـم  شیپ  رد  نآ  هک  زور  کـی  رگم  تسین 
ّبر باتک  نآ  ءاملع  لاوحأ  قیاقحب  لیجنا و  ننسب  امش  تفرعم  قیقحت  هب  نیقیب و  قیلثاج  يا  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح 

بابرأ امش  فالتخا  شیاجنگ  يدوب  امـش  نامگ  معز و  قفاوم  نآ  نایب  لیجنا و  رمأ  تقیقح  عقاو  رد  رگا  تسا  لیلق  رایـسب  رایـسب  لیلج 
يارب تسا  رایـسب  تسا  امـش  تسد  رد  مویلا  هک  لیجنا  نیا  رد  فالتخا  نیا  يدوبن و  فاستعا  دانع و  يور  زا  لیجنا  رد  فازگ  فالخ و 

رد امش  دینادرگ  لزنم  میرم  نب  یسیع  رب  ّلج  ّزع و  ترضح  هک  يدوب  لّوأ  دهع  رب  لیجنا  رگا  سپ  تسایشا . یضعب  هفاضا  عضو و  نامه 
ریدـقت رب  هک  نادـب  قیلثاج  يا  نآب . منادرگ  فقاو  هکلب  فشکنم  هدومن  هدافا  وت  يارب  رمأ  نیا  تقیقح  نم  نکیل  يدـندرکن  فالتخا  نآ 

یسیع هک : دنتفگ  دنتـشگ و  عمتجم  ناشیا  ياملع  دزنب  يراصن   113 ص : ج4 ، جاجتحالا ، عیمج  دش  ادـیپان  دوقفم  لّوأ  لیجنا  ّلج  ّزع و 
دیاب سپ  دیئامن  اجرب  رکف  باب  نیا  رد  دیئاکذ  لضف و  بابرأ  ءاملع و  امـش  هدـش  ادـیپان  دوقفم و  ام  زا  لیجنا  دـیدرگ و  لوتقم  هَّللا  حور 

دندوب يراصن  ياملع  ملعأ  هک : سوناقرم  اقول و  دیئامن . نایب  ام  يارب  دشاب  باّهولا  کلم  باطتـسم  باتک  نآ  زا  امـش  شیپ  رد  هچنآ  هک 
طرشب میناسر  امـشب  هدومن  جارخا  دحأ  ره  رد  رفـس  ار  نآ  امـش  يارب  تسام و  ياههنیـس  رد  یلاعت  كرابت و  ماّلع  دزیا  لیجنا  هک  دنتفگ :

دحأ ره  امـش  رب  ام  هک  یتسردب  دیراذگن . یلاخ  ار  نآ  تسا  سّدـقت  یلاعت و  ّقح  دـبعم  هک  سئانک  دـیئامنن و  نآ  رد  تنایخ  امـش  هکنآ 
اـضّرلا نسحلا  وبأ  ّناجلا  سنالا و  ماما  ترـضح  نآ  زا  دـعب  میئامن . عمج  ار  نآ  یگمه  یمامت و  هکنآ  ات  میئامن  توالت  ار  نآ  رفـس  رفس 

لّوأ لیجنا  هکنآ  زا  دعب  لیجنا  نیا  عضو  يراصن  امش  يارب  یّتم  اّنحوی و  سوناقرم و  اقول و  هک  نادب  قیلثاج  يا  هک : دومرف  مالّـسلا - هیلع 
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؟ دـینادیم قیقحت  نیقیب و  همّدـقم  نیا  قیلثاج  يا  وت  ایآ  دـنانیلّوا ، نادرگاش  نادرگاـش  هیلّوأ  تعاـمج  نیا  دـندومرف و  دـیدومن  دوقفم  ار 
نیا تقیقح  هک  وت  لامک  لضف و  يایازم  زا  لاح و  ملع و  لضاوف  زا  لاـحلا  مدوبن  لاوحأ  نیرب  ربخم  علّطم و  لاـح  اـت  نم  تفگ : قیلثاـج 

كرابت یلاعت و  دوجولا  بجاو  لیجناب  امـش - ملع  يرایـسب  زا  نیا  دیدرگ و  نشور  حضاو و  يدـینادرگ  نهربم  نّیبم و  نم  رب  رمأ  لامک 
رب قیلی  یغبنی و  امک  ملع  الـصأ  نیقی  قیقحت و  هنوگ  چـیهب  ار  اـم  نیزا  لـبق  اـّلا  میتفرگ و  ارف  میدومن  عامتـسا  امـش  كراـبم  ناـسل  زا  هک 

قدـص مالک  نیا  دـهد و  نآ  تقیقح   114 ص : ج4 ، جاجتحالا ، رب  تداهـش  نم  لد  مدینـش  امـش  زا  هچنآ  لاحلا  نکیل  دوبن  نیا  قیاـقح 
: هک دومرف  هّیربلا  ماما  ترـضح  تسا . تدایز  مرطاخ  رد  نیا  رثأ  تعاسف  تعاس  هکلب  دیـسر  مهب  ام  ماهتـسم  رطاـخب  ماـمت  تفلا  ار  ماـیتلا 

ّصاخلا ّصاخ  ناگدـنب  لیجنا و  ءاملع  هفیاط  نیا  هک  اریز  تسعومـسم  زیاج و  تفگ : قیلثاج  تسعون ؟ هچب  وت  رب  تعامج  نیا  تداـهش 
كرابم يور  نوچیب  رداق  ّیلو  نآ  مد  نآ  رد  تسّقح . هّتبلا  دـنهد  نآ  رب  تداهـش  هک  يزیچ  رهب  هیبشتب  قیال  عمج  نیا  زا  دـنالیلج  ّبر 

رارقا هک  دـیوش  هاوگ  وا  رب  هک  هدومرف  هدروآ  مشاه  ینب  زا  ناشیا  ریغ  نومأم و  تیب  لهأ  زا  راثآ  ّتنج  سلجم  نآ  راّضح  یقاب  نومأمب و 
نیا زا  دعب  تفگ : نومأم  وا . رارقا  رب  میتسه  دهاش  عیمج  ام  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نب  ای  دـنتفگ : ناشیا  دومن . هجو  هچب 

: هک دومرف  قیلثاج  هب  مالّـسلا  هیلع  اضّرلا  نسحلا  یبأ  سنالا  ّنجلا و  ماما  نآ  زا  دعب  تسین  راوازـس  قیال و  هکلب  عومـسم  راکنا  وا  زا  رارقا 
هیلع حیـسم  هک  تفگ : يراصن  نایعأ  رـضحم  رد  امـش  داقتعاب  لیجنا  ءاـملع  زا  یّتم  هک  ینادـیم  اـیآ  هک  تسا  مسق  ارت  رداـم  رـسپ و  ّقحب 
ۀملک وا  هک : تفگ  مالّسلا  هیلع  یسیع  تبسن  رد  سوناقرم  دوب و  نورفخ  نبا  دوهی  نب  بوقعی  نب  قحسا  نب  میهاربا  نب  دواد  رسپ  مالّـسلا 

ود شردام  میرم و  نب  یـسیع  تفگ  دوب  اهنآ  داقتعاب  يراـصن  ملعأ  هک  اـقول  دـیدرگ و  ناـسنا  هدومن  یمدآ  دـسج  رد  لولح  هک  دوب  هَّللا 
سفن رب  مالّسلا  هیلع  یسیع  هک  تداهـش  هک  یئوگیم  وت  هکنآ  رگید  دیدرگ ، لخاد  نآ  رد  وا  سدقلا  حور  هک  مد  محل و  زا  دندوب  ناسنا 
دوعص ناکم و  نآب  جورع  هک  میوگیم  امشب  لیئارـسا  ینب  تّما  يا  تفگ : هچنانچ   115 ص : ج4 ، جاجتحالا ، تسا . ّقح  داد  دوخ  سدقأ 

هیلع یفطـصم  دّـمحم  راوس  رتش  ینعی  ءاـیبنألا  متاـخ  ریعبلا  بکار  اـّلا  دـیامن  نیمزب  نامـسآ  زا  لوزن  هک  یـسک  رگم  دـیامنیمن  نامـسآب 
وت ینارصن  ای  دیامن . اربغ  هب  اجنآ  زا  لوزن  ءامسب و  دوعص  ءایبنألا  دّیـس  نآ  هک  اریز  تسناربمغیپ  متاخ  هک  ءامّـسلا  ضرألا و  ّبر  تاولص 

: هک دومرف  مالّـسلا  هیلع  ماما  میتسین . نآ  رکنم  ام  تسا  میرم  نب  یـسیع  لوق  نیا  تفگ : قیلثاج  هن ؟ ای  تسا  ّقح  یئوگیم  هچ  لوق  نیا  رد 
ترضح نآ  هب  تبـسن  هچنآ  باب  رد  ءانّثلا  ۀّیّحتلا و  هیلع  انّیبن و  یلع  یـسیع  ّقح  رد  یّتم  سوناقرم و  اقول و  تداهـش  رد  یئوگیم  هچ  سپ 

موق ای  تفگ : هدروآ  موقب  يور  ربکأ  دزیا  ّیلو  رثأ  نآ  رد  دناهتسب  مالّسلا  هیلع  یـسیع  ترـضحب  ءارتفا  بذک و  هک  تفگ : قیلثاج  دنداد .
ّقح و ناشیا  لوق  لیجنا و  ءاملع  هفیاـط  نآ  هک  داد  یهاوگ  دوخ  دومن و  تداهـش  رد  تعاـمج  نآ  هیکزت  ّلاـض  ینارـصن ، نیا  لاـحلا  هن 
. ینادرگ ّوفعم  هتشاد  روذعم  هفیاط  نیا  رمأ  زا  نیملاعلا  ّبر  رطاخب  ارم  هک  مراد  تسود  نیملسملا  ملاع  ای  تفگ : قیلثاج  تسا ؟ لیدبتیب 

لاؤس نم  زا  یهاوخ  هچ  ره  لاحلا  میدرک  نانچ  وت  ءاعدتسا  سامتلا و  بجومب  مه  ام  دومرف  مالّسلا  هیلع  اضّرلا  یـسوم  نب  ّیلع  ترـضح 
ءاـملع ناـیم  رد  هک  دوبن  ناـنچ  ناـمگ  ّنظ و  ارم  هک  هَّللا  دومن و  دـناوت  لاؤـس  امـش  زا  هک  دـیاب  نم  ریغ  تفگ : قیلثاـج  ینارـصن . اـی  نک 
مالّسلا هیلع  ترـضح  نآ  نآ  زا  دعب  دیرادب . نم  زا  تسد  دیراذگب و  ارم  ناسحا  يور  زا  دشاب  نامز  نیا  رد  دوجوم  امـش  لثم  ناناملـسم 

تولاـجلا سأر  منک ؟ لاؤس  نم  اـی  ینکیم  لاؤس  وت  يدوهی  اـی   116 ص : ج4 ، جاـجتحالا ، هک  دومرف  دـیدرگ و  تولاـجلا  سأرب  تفتلم 
ای دواد  روبز  زا  ای  لیجنا  زا  ای  تاروت  زا  هکنآ  رگم  میامنیمن  لوبق  ار  امـش  لـیلد  تّجح و  نکیل  میاـمنیم  لاؤس  امـش  زا  نم  هکلب  تفگ :
هک دومرف  ءانّثلا  ۀّیحّتلا و  هیلع  اضّرلا  نسحلا  یبأ  ءایقتألا  ماما  ترـضح  دـشاب . یلاعت  هَّللا  مالـس  امهیلع  یـسوم  میهاربا و  فحـص  زا  هچنآ 

ترضح و نآ  ناسلب  دشاب  قطان  نآ  رب  مالّسلا  هیلع  یـسوم  تاروت  هچنآ  ینعی  تاروت ، زا  ّالا  ینکن  لیلد  تّجح و  عامتـسا  نم  زا  هک  دیاب 
امـش تفگ : تولاجلا  سأر  یئامن . لوبق  تّجحب  نم  زا  دوب  مالّـسلا  هیلع  دواد  ناـسلب  روبز  مالّـسلا و  هیلع  میرم  نب  یـسیع  ناـسلب  لـیجنا 

نآ تّوبن  دوهش  هک : دومرف  مالّسلا  هیلع  اضّرلا  نسحلا  یبأ  ترضح  یناسریم ؟ توبثب  اجک  زا  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  تّوبن 
سأر دندوب . نیمز  رد  یلاعت  بجاو  يافلخ  دواد  میرم و  نب  یسیع  نارمع و  نب  یسوم  دوبعم  دزیا  ترضح  نالوسر  مالعاب  دومحملا  ّیبن 
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اضّرلا نسحلا  یبأ  ایاربلا  ماما  دومن ؟ یناوتیم  تباث  نّیب و  ص )  ) دّمحم تّوبن  تلاسر و  تداهش  رب  نارمع  نب  یسوم  لوق  تفگ : تولاجلا 
دوز یتسردب  هک  تفگ  ناشیاب  هچنانچ  دومن  ترضح  نآ  تلاسر  يارب  تّیصو  ار  لیئارسا  ینب  یـسوم  يدوهی  ای  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع 
هچنآ دیئامن و  یلاعت  بجاو  ّیبن  نآ  قیدصت  هک  دیاب  سپ  دوب ، امش  ناردارب  زا  هک  یلاعت  کلم  ترـضح  لبق  زا  دیایب  امـشب  ربمغیپ  دشاب 
ملاع فراع و   117 ص : ج4 ، جاجتحالا ، وت  رگا  دوب  لیعامسا  دلو  اب  يردارب  ار  لیئارـسا  ینب  هک  ینادیم  يدوهی  ای  دیونـشب . وا  زا  دیوگ 
سأر يدوب . رهاظ  نّیب و  وت  رب  رمأ  نیا  تقیقح  مالّسلا  هیلع  میهاربا  فرط  زا  ناشیا  نایم  ببـس  لیعامـسا و  زا  لیئارـسا  یتبارقب  يدوبیم 

نسحلا یبأ  ایاربلا  ماما  ترضح  دومن . میناوتن  نآ  عفد  اّما  تسا  ناّنملا  کلملا - تاولص  هیلع  نارمع  نب  یـسوم  لوق  نیا  تفگ : تولاجلا 
يرآ معن  تفگ : تولاجلا  سأر  تسا ؟ عقاو  حیحـص و  امـش  دوهی  هفیاط  شیپ  رد  نخـس  نیا  اـیآ  هک : دومرف  ءاـنّثلا  ۀـّیّحتلا و  هیلع  اـضّرلا 

ایآ دومرف : اضّرلا  نسحلا  یبأ  ءایقتألا  ماما  ینادرگ . نایع  حیحص و  ام  رب  نارمع  نب  یـسوم  تاروت  زا  ار  رمأ  امـش  هک  مهاوخیم  نم  نکیل 
ءاضأ ءانیس و  لبق  نم  رّونلا  ءاج  هک : دیوگیم  هدومن  باطتـسم  باطخ  امـشب  تائیطخلا  رفاغ  ترـضح  هار  وت  رد  هکنآ  باب  رد  يرکنم  وت 

نیقیب و ارم  هک  دـیئامن  تاملک  نیا  فیرعت  ریـسفت و  امـش  تفگ : تولاجلا  سأر  ناراف . لبج  نم  انیلع  نلعتـسا  ریعاس و  لـبج  نم  ساـّنلل 
هک دومرف  قلاخلا  هَّللا  مالس  هیلع  اضّرلا  نسحلا  یبأ  قئالخلا  ماما  ترـضح  تسین . قیقحتب  تاملک  نیا  ریـسفت  رب  یغبنی  امک  عالّطا  قیقحت 

کلم یحو  زا  ترابع  نیا  َءاْنیَـس  ِروُط  ْنِم  رّونلا  ءاج  یلاعت  يادخ  لوق  اّما  منادرگ . علّطم  ربخم و  ارت  نآ  قیاقح  تاملک و  نیا  ریـسفت  نم 
هک تسا  یلبج  زا  ترابع  ریعاس  ریعاس  لبج  نم  ساّنلل  ءاضا  هلوق  اّما  و  تسا . انیـس  روط  لبج  رب  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  هب  یلاـعت 

نلعتسا یلاعت و  يادخ  لوق  اّما  و  يدوب . ناکم  نآ  رد  هَّللا  حور  دینادرگ و  لزنم  یحو  میرم  نب  یسیع  هب  ّلحم  نآ  رد  ّلج  ّزع و  ترضح 
نایب نیا  تسهار  هزور  کی  هّکم  لبج و  نآ  نایم  تفاسم  تسا و  هّکم   118 ص : ج4 ، جاجتحالا ، لابج  زا  لبج  نیا  ناراف  لبج  نم  انیلع 

دنابکار ود  هک  تفگیم : ص )  ) یبّنلا ایعـش  ترـضح  يزور  يدوهی  يا  اّما  تسا . لاعتم  دزیا  لوسر  ترـضح  لآملا  ریخ  لاوحأ  تقیقح 
رد وت  ار  ّیبن  ءایعـش  مالک  نیا  ریعب و  بکار  یکی  رامح و  بکار  یکی  ددرگ  نّیزم  نشور  تیاغب  ننملا  وذ  ّیبن  ود  نآ  هلیـسوب  نیمز  هک 
ارم تفگ : تولاجلا  سأر  تسا ؟ ریصب  عیمس  هدنب  مادک  ریعب  بکار  سک و  هچ  ریمح  بکار  سپ  دیدید  تباحـصا  یلاعت و  دزیا  تاروت 

. ینادرگ هاگآ  فراع و  هلا  هدـنب  ود  نآ  لاوحأب  ارم  هَّللا  میلک  یـسوم  رطاخب  امـش  هک  دـیاب  تسین  تّزعلا  ّبر  هدـنب  ود  نآ  لاحب  تفرعم 
نیا ایآ  تسه ، مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  لمج  بکار  میرم و  نب  یسیع  ترضح  رامح  بکار  يدوهی  يا  هک : دومرف  ایربلا  ماما 
یف سمّـشلاک  تاروت  رد  نخـس  نیا  هک  اریز  میتسین  نارکنم  زا  اـم  هن  تفگ : تولاـجلا  سأر  ینآ ؟ رکنم  اـی  ینادـیم  تاروت  زا  ار  مـالک 

ای تسه  هّیحّتلا  و  ع )  ) یبّنلا قوقیح  لاحب  تفرعم  ارت  اّما  يدوهی  ای  تفگ : ناّنم  دزیا  ّیلو  نآ  زا  دـعب  تسا . راکـشآ  نّیب و  ءامّـسلا  طـسو 
امش باطتـسم  باتک  هک : دومرف  هَّللا  ّیلو  نآ  هاگنآ  سپ  تسا . مرکالا  ّیبن  نآ  لاحب  مامت  تفرعم  ارم  معن  هک : دومرف  تولاجلا  سأر  هن ؟

دمحأ حـیبست  نم  تاومّـسلا  تألتما  ناراف و  لبج  نم  نایبلاب  یلاعت  هَّللا  نم  ءاج  هک : دومرف  یلاعت  دزیا  ّیبن  نآ  هکنآ  رب  تسقطاـن  تاروت 
رهاظ قیالخ  داشرا  هطساو  هب  نایب  حصفأب  نأشیلاع  ّیبن  ناراف  لبج  زا  هکنآ  مالک  ینعم  ریسفت و   119 ص : ج4 ، جاجتحالا ، هتّما . و  (ص )
تیب یبارخ  زا  دعب  دیدج  باتک  اب  ام  دزنب  دـنّرب و  رحب و  رد  نکاس  نآ  لیخ  دـشاب و  رتش  بکار  ردـقلا  لیلج  ربمغیپ  نآ  ددرگ و  نایع  و 
یتسه فراعملا  لضفلا و  بحاص  ّیبن  نآ  لاحب  فراع  ملاع و  وت  ایآ  دندرگ ، نایع  رهاظ و  نآرق  باتکب  ینعی  دـندرگ ، دـیدپ  سّدـقملا 

هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا - قوقیح  مالّـسلا  هیلع  اضّرلا  نسحلا  ابأ  ای  تفگ : تولاجلا  سأر  يدروآ ؟ نأشیلاع  ّیبن  نآ  هب  نامیا  هن و  ای 
: هک دومرف  مالّـسلا  هیلع  اضّرلا  نسحلا  یبأ  ءایقتألا  ماما  ترـضح  میتسین . رواد  دزیا  ّیبن  نآ  لوق  رکنم  ام  دیدرگ و  مّلکتم  مالک  نیاب  مّلس 

ایادخ راب  ینعی  هرتفلا ،  دعب  هّنّسلا  میقم  ثعبا  ّمهّللا  هک : يدومن  تئارق  توالت و  ار  نآ  وت  دومن و  روکذم  روبز  رد  مالّـسلا  هیلع  ّیبن  دواد 
ینادیم ار  ربمغیپ  چیه  یفطـصملا  دّمحم  همحّرلا  ّیبن  ترـضح  ریغب  ترتف  زا  دعب  وت  ایآ  نادرگ . ثوعبم  برق  ماّیا  زا  دعب  ار  تّنـس  مّتحتم 

نآ نکیل  تسا  مالّـسلا  هیلع  دواد  لوق  نیا  هک  اریز  میتسین  مالک  نیا  رکنم  ام  هک : دومرف  تولاجلا  سأر  دـشاب ؟ هدومن  تّنـسب  تماـقا  هک 
یبأ ترضح  دوب . ماجنارسیب  ماّیأ  ترتف و  ماّیأ  ترضح  نآ  ماّیأ  هچ  دومن  مالّـسلا  ةالـصلا و  هیلع  یـسیع  رایتخا  مالک  نیا  زا  مرکالا  ّیبن 
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هچ هدشن  دیدپ  دیدج  ّتنـس  مالّـسلا  هیلع  یـسیع  زا  هک  اریز  يربخیب  لهاج و  رمأ  نیا  تقیقحب  وت  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  اضّرلا  نسحلا 
میلک یسومب  تاروت  ّتنس   120 ص : ج4 ، جاجتحالا ، قفاوم  شتّنـس  هکلب  يدوب  نایع  یقاب و  نآ  ناشن  مان و  یتشاد  هدـحیلع  ّتنـس  رگا 
نبا هک  تسبوتکم  لیجنا  رد  ایآ  ینارصن ، ای  دومن . عفر  ار  وا  نامـسآ  يوسب  دوجولا  بجاو - ترـضح  هکنآ  ات  دوب  میلـسّتلا  ۀّیّحتلا و  هیلع 

عیارشب راصا  ترضح  نآ  دیآیم و  وا  زا  دعب  یلاعت  هَّللا  مالس  هیلع  یفطصملا  دّمحم  ینعی  اطیلقراف  دوریم  مالّسلا  هیلع  یـسیع  ینعی  هّیربلا 
دنادرگ و ادیوه  حـضاو و  هدومن  لیوأت  ریـسفت و  امـش  رب  ار  ءایـشأ  عیمج  دزاسن و  راوشد  و  دزاس ، فّفخم  قیالخ  رب  راگدرورپ  ماکحأ  و 

ریـسفت لیوأت و  رب  لابقا  ّیبن  نآ  مدمآ و  لاثمأب  امـشب  نم  مداد  یهانپ  تّوبن  نآ  تلاسر  رب  یهاوگ  نم  هچنانچ  دهد  نم  تّوبن  رب  تداهش 
يرآ تفگ : تولاجلا  سأر  دیراد ؟ رارقا  دیدروآ و  ناّنم  دزیا  لوسر  نآ  مالک  نیا  هب  نامیا  لیجنا  رد  ایآ  دیآ ، لالجلا  وذ  ترضح  عرش 

يدوهی میامن . لاؤس  وت  زا  نارمع  نب  یـسوم  وت  ّیبن  زا  نم  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  اضّرلا  نسحلا  یبأ  ءاـیقتألا  ماـما  میتسین . نآ  رکنم  اـم 
؟ تسمادـک ءانّثلا  ۀـّیحّتلا و  هیلع  یـسوم  تّوبن  رب  امـش  تّجح  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  اضّرلا  نسحلا  یبأ  ءایقتألا  ماـما  نک . لاؤس  تفگ :

لیئارسا ینب  رب  نایع  نشور و  تازجعم  تایآب و  ترضح  نآ  هک  تسنآ  نارمع  نب  یـسوم  تّوبن  رب  ناهرب  لیلد و  تفگ : تولاجلا  سأر 
ههبـشیب و ناقلخب  نمحّرلا  میحر  لبق  زا  ناشیا  زا  شیپ  ناشن  هیآ و  نآ  لثمب  نالوسر  ءاـیبنأ و  زا  يدـحأ  چـیه  هک  دـمآ  ناـقلخ  ریاـس  و 
؟ یئامن نآ  نایب  هدمآ   121 ص : ج4 ، جاجتحالا ، ناقلخب  ناشن  هزجعم و  مادک  لثمب  هک : دومرف  مالّسلا  هیلع  ماما  ترضح  دندماین . نامگ 

یلاـعت دزیا  ّیبـن  نآ  ياـصع  بلق  رگید  و  لیئارـسا ، ینب  روبع  هطـساوب  لـیمج  ّبر  رمأـب  لـین  رحب  نتفاکـش  لـثم  تفگ : تولاـجلا  سأر 
رـس زا  راونأ  لاعتـشا  اهتـسد و  ندروآ  نوریب  مراهچ  و  اهبآ ، رب  نوحـشم  نویع  راهظا  اصع و  برـضب  رجح  راجفنا  مّیـس  اهدژا و  تروصب 

. تسین اهنآ  لاثمأ  مادقأ  رب  تردق  ار  قیالخ  هک  دیدرگ  رهاظ  نّیب و  ردـقلا  لیلج  ربمغیپ  نآ  زا  رگید  تامالع  يرولا و  ّیبن  نآ  ناتـشگنا 
تّجح و نآ  یمامت  يدرک  رکذ  هچنآ  هکنآ  باب  رد  یتفگ  تسار  هک : دومرف  ءانّثلا  ۀّیّحتلا و  هیلع  اضّرلا  نسحلا  یبأ  يرولا  ماما  ترـضح 

يا دوبن . درک  رهاظ  تماما  يارب  تقو  نآ  رد  ترـضح  نآ  هچنآ  لـثم  ناـیتاب  تردـق  ار  قیـالخ  هک  دوب  نارمع  نب  یـسوم  تّوبن  ناـهرب 
ناقلخ زا  يدحأ  چیه  هک  دـنادرگ  نایع  نّیب و  نانچ  هزجعم  دوخ  يوعد  قبط  رب  دـنک و  تّوبن  يوعد  هک  یـسک  ره  هن  ایآ  تولاجلا  سأر 

ضورف زا  هکلب  مزال  بجاو و  سّدقت  یلاعت و  بجاو  مکحب  وا  توبث  رب  سک  نآ  قیدصت  امـش  رب  دشابن  نآ  لثم  نایتا  راهظا و  تردق  ار 
هیبش ریظن و  ار  میلـسّتلا  ۀّیحّتلا و  هیلع  میلک  یـسوم  هک  اریز  تسین  مزال  صخـش  نآ  قیدـصت  ام  رب  هن  تفگ : تولاجلا  سأر  تسا . مّتحتم 

ام رب  سپ  دوب ، دهاوخن  لماک  لوسر  نآ  لثم  يدحأ  چیه  دوبن و  ّلج  ّزع و  ترضحب  ّلحم  تّزع و  ناکم  برق و  هطساوب  لثم  لمع و  رد 
مالّـسلا هیلع  نارمع  نب  یـسوم  هک  ناـشن  تمـالع و  رب  یـسک  نآ  هکنآ  رگم  میئاـمن  تلاـسر  یعّدـم  ره  تّوبن  رب  رارقا  هک  تسین  بجاو 

دومرف ءانّثلا  ۀّیحّتلا و  هیلع  اضّرلا  نسحلا  یبأ   122 ص : ج4 ، جاجتحالا ، دـنادرگ . نایع  رهاظ و  نآ  زا  رتهب  اهنآ  لثمب  زین  وا  دروآ  ناقلخب 
ءایبنأ و نآ  زا  يدحأ  چیه  هکنآ  لاح  دیدومن و  دندوب  مالّسلا  هیلع  یسوم  زا  شیپ  هک  مالّسلا  مهیلع  ءایبنأ  هب  رارقا  هنوگچ  امـش  سپ  هک :

مالک نوچیب  ّیلو  نآ  نوچ  دـندومنن . رمهنم  بذـع  بآ  رب  نوحـشم  ّولمم و  رـشع  انثا  نویع  راهظا  رجح و  راجفنا  رحب و  قالغنا  نالوسر 
ناسل دنامن و  نادوهی  ملاع  نآ  اب  نایب  قطن و  تردق  الصأ  دنام و  ناریح  توهبم و  تولاجلا  سأر  دیناسر  ناکم  ماقم و  نیاب  مایتلا  قدص 

يا تفگ : مالّـسلا  هیلع  اضّرلا  نسحلا  یبأ  ترـضح  دـینادرگن . يراج  يراس و  ّناجلا  سنـالا و  ماـما  نآ  باوج  رب  ار  دوخ  ناـشن  بذـک 
جارخا زین  دشاب و  هدـشن  رداص  رهاظ و  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  تازجعم  لثم  هلآ  ترـضح  نالوسر  ءایبنأ و  زا  هاگ  ره  یئوگ  باوج  يدوهی 

سأر دـیتشگ ؟ اهنآ  تلاسرب  ّرقم  هنوگچ  امـش  نآ  هتـشگن  ادـیوه  رهاظ و  ءایبنأ  لسر و  نآ  زا  اهدژا  تروصب  اصع  بـالقنا  ءاـضیب و  دـی 
ناشن هیآ و  ناشیا  کی  ره  دوخ  تلاسر  تّوبن و  يوعد  قبط  رب  هلآ  ترـضح  ءایبنأ  نآ  هاـگ  ره  هک  مداد  ربخ  امـشب  نم  تفگ : تولاـجلا 

تامالع تایآ و  فالخ  ناشیا  تازجعم  هیآ و  هچ  رگا  دنـشابن  رداق  نآ  لثم  راهظا  ناـیتا و  زا  ناـقلخ  عیمج  هک  دـننادرگ  ناـیع  رهاـظ و 
ناسنا عون  ینب  دارفأ  یمامت  رب  لاح  ود  ره  نیا  رد  دنشاب  هدومن  نایتا  مادقا و  نارمع  نب  یسوم  هب  ءاج  ام  لثمب  ام  دشاب  نارمع  نب  یـسوم 
ترضح لاق . لیق و  ههبـشیب  تسا  بجاو  لالجلا  وذ  ترـضح  لسر  ایبنا و  نیا  لاعفأ  تعباتم  تعاطا و  لاقم و  قیدصت  لاجر  ءاسن و  زا 
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دیدرگ ءانّثلا  ۀّیحّتلا و  هیلع  میرم  نب  یسیع  قیدصت  زا  عنام  هچ  ار  امش  سپ  تولاجلا  سأر  يا  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  اضّرلا  نسحلا  یبأ 
یلاعت و دزیا  نذاب  لگ  زا  ریط  داجیا  صربأ و  همکأ و  ياربا  یتوم و  ءایحإ  یلاعت  کـلم  ّیبن  نآ   123 ص : ج4 ، جاجتحالا ، هکنآ  لاح  و 
دومن و تّوبن  توعد  نوچیب  لوسر  نآ  نوچ  يدمآ  زاورپب  ریط  نآ  زاسراک  دزیا  مکحب  يدیمد  نآ  رد  خفن  هکنآ  زا  دـعب  دومنیم  سّدـقت 

راکشآ رهاظ و  ابا  راکنتسا و  مالّسلا  هیلع  یـسیع  قیدصت  زا  ارچ  امـش  دوب  ربمغیپ  نآ  امـش  رارقا  رب  انب  هدومرف  رهاظ  هزجعم  يوعد  قبط  رب 
ناشن هیآ و  میرم  نب  یـسیع  زا  هک  دنیوگیم  نامدرم  هک  تفگ : تولاجلا  سأر  دیدومنن ؟ یلاعت  بجاو  رمأ  مکحب و  وا  تعاطا  دیدومن و 

تایآ و زا  چـیه  هک : دومرف  ایاربلا  ماما  ترـضح  دـیدرگن  ام  دـهاشم  یئرم و  تامالع  نآ  زا  زیچ  چـیه  الـصأ  نکیل  دـیدرگ  ناـیع  نّیب و 
زا هک  دیسر  امـشب  رابخأ  تاقث  زا  نیقیب  ههبـشیب  دیدرگ  وت  دهاشم  یئرم و  دحاولا  هَّللا  مالـس  هیلع  نارمع  نب  یـسوم  هب  ءاج  ام  تامالع 

نسحلا یبأ  تسا . نینچ  یلب  تفگ : تولاجلا  سأر  دیدرگ . نایع  رهاظ و  نانچ  نینچ و  تامالع  تایآ و  مالّـسلا  هیلع  نارمع  نب  یـسوم 
نآ زا  هک  دیسر  امشب  مالّسلا  هیلع  میرم  نب  یـسیع  ترـضح  زا  مدرم  هرتاوتم  رابخأ  زا  هچنآ  تسا  نینچمه  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  اضّرلا 
هیلع یسیع  قیدصت  دیدومن و  مالّسلا  هیلع  میلک  یـسوم  قیدصت  نوچ  سپ  دیـسر  روهظ  زّیحب  نینچ  هزجعم  ملاع  بهاو  مکحب  مّرکم  ّیبن 

. دینادرگن يراج  ّناجلا  سنالا و  ماما  نآ  باوج  رب  ناسل  الـصأ  دیدرگ و  توهبم  تکاس و  تولاجلا  سأر  دیدومرفن ؟ میلـسّتلا  ۀـّیحّتلا و 
یسیع و یسوم و  رمأ  لثم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  دّمحم  ترضح  رمأ  هک : دومرف  مالّسلا  هیلع  اضّرلا  نسحلا  یبأ  مامهلا  ماما  ترضح 

رشبلا دّیس  هصوصخم  تامالع  تایآ و  زا  رگید  مالسا و  عیارـش  ماکحأ  زا  هب  ءاج  ام  عیمج   124 ص : ج4 ، جاجتحالا ، اب  تسا  ءایبنأ  ریاس 
دومنن ملع  ّطخ و  میلعت  هطساوب  مّلعم  چیه  دزنب  دّدرت  باتک و  میلعت  دوب و  ریجأ  نابش و  ریقف و  ردپ و  ردامیب و  میتی  رورس  نآ  هک  تسنآ 

هکنآ رابخأ  رب  تسا  يوتحم  و  تسا ، دوهـشم  روکذـم و  فرحب  فرح  ناـیعأ  نآ  راـبخأ  ءاـیبنأ و  صـصق  وا  رد  هک  دوبعم  دزیا  نآرقب  و 
زا تعامج  نآ  رارـسأب  ربخم  ار  ناشیا  نآ  زا  دعب  هدمآ . ناج  سنا و  نیلقث  دوب و  دهاوخ  مادتـسم  یقاب و  مایقلا  موی  یلا  هکنآ  تشذـگ و 

يرولا دّیس  نآ  زا  یـصحت  ّدعت و ال  تامالع ال  تایآ و  دینادرگ و  دندومن  تیـصعم  دّرمت و  تعاط و  لمع و  زا  ناشیا  ياهناخ  رد  هچنآ 
دوهی ام  دزن  رد  مادک  چیه  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  ربخ  یـسیع و  ربخ  تفگ : توهبم  تولاجلا  سأر  دیدرگ . ادـیوه  رهاظ و 

نادهاش ایآ  تفگ : ع )  ) اضر ماما  تسین . مالّسلا  امهیلع  دّمحم  یسیع و  تّوبن  تلاسر و  تّوبن و  هب  رارقا  ار  ام  دیـسرن و  ماجنا  تّحـصب و 
نایبب الـصا  وا  نابز  دیدرگ و  تکاس  دومحمان  تبقاع  دوهی  نآ  دنروکـشم  لوبقمان و  ناهاوگ  روز و  نادهاش  دندومن  هماقا  تداهـش  هک 

هک ربکأ  ذبره  مالّـسلا  هیلع  اضّرلا  نسحلا  یبأ  مرکالا  ماما  ترـضح  دش  مزلم  تکاس و  مربم  دوهی  نآ  نوچ  دشن . يراج  يراس و  باوج 
زا هد  ربـخ  ارم  ربـکأ  ذـبره  يا  هک : دومرف  دـنار و  ناـیتشدرز  نیئآ  نید و  زا  نخـس  وا  اـب  دـناوخ و  دوـخ  دزنب  دوـب  تشدرز  ءاـملع  ملعأ 

تاـیآ و هک  تسنآ  وا  تّجح  تفگ : ذـبره  تسا ؟ هچ  تشدرز  تّوـبن  رب  امـش  تّجح  تسا  ربـمغیپ  وا  هک  تسنآ  وـت  معز  هـک  تـشدرز 
ص: ج4 ، جاجتحالا ، نآ  لثم  زگره  ام  دومنن و  نایع  رهاظ و  امب  نآ  لثم  زا و  شیپ  يدحأ  چـیه  هچنانچ  دومن  رهاظ  ام  هطـساوب  تامالع 

دینادرگ لالح  ام  رب  ّیبن  نآ  هک  دیسر  امب  اهنآ  زا  هک  تسام  فالسأ  رابخأ  نیا  هک  تسا  ردقنآ  اّما  میدینشن  میدیدن و  ناینیـشیپ  زا   125
هن ایآ  هک : دومرف  مالّسلا  هیلع  اضّرلا  نسحلا  یبأ  ترضح  میدش . وا  عبات  ام  سپ  دینادرگن  لالح  امب  ار  نآ  سک  چیه  وا  ریغ  هک  ار  يزیچ 

تسا نینچمه  هک : دومرف  مالّسلا  هیلع  اضّرلا  نسحلا  یبأ  ترضح  یلب  تفگ : ذبره  دیدش ؟ نآ  عبات  دیـسر  امـشب  تشدرز  رابخأ  زا  هچنآ 
ترـضح هچنآ  دـندومن و  لمع  نآ  هب  دیـسر  ناشیا  هب  رادـقم  یلاع  لسر  رادـتقالا و  وذ  يایبنأ  زا  هچنآب  رابخأ  هک  هفلاس  مما  ریاـس  لاـح 

رثکأ دندروآ و  ناقلخب  ناحبس  رداق  دزن  زا  ناّنملا  هَّللا  مالّسلا  مهیلع  هَّللا  دبع  نب  دّمحم  نارمع و  تنب  میرم  نب  یسیع  نارمع و  نب  یسوم 
ناشیا تعباتم  و  نأشیلاع ، ناربمغیپ  نیاب  رارقا  كرت  رد  امـش  رذـع  سوجم  امـش  ّالا  دـندومن  ملاع  نمیهم  لـسر  نآ  تعاـطا  مما  فیاوط 

امـش فالـسأ  رب  دوخ  نابز  تامالع  تایآب و  وا  هک  هدیـسر  امـشب  وا  زا  هک  هرتاوتم  رابخأب  رتشیپ  تشدرز  رب  ارچ  هک  دـیئامن  نایب  تسیچ 
يابآب دهعلا  بیرق  ءایبنأ و  لسر و  نید  دیدومن و  تشدرز  نید  لوبق  نآ  ندینـش  دّرجمب  امـش  دندومنن و  نآ  لثمب  نایتا  وا  ریغ  هک  هدمآ 

رد هدیدرگ  عطقنم  توهبم و  تشادن  رواد  دزیا  ّیلو  نآ  ضارتعا  رب  ربتعم  باوج  نوچ  ربکأ  ذبره  دیدومنن ؟ لوبق  دندوب  امـشب  هکلب  امش 
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تکاس مازلاب  ار  ربدم  رفاک  هس  نآ  نوچیب  رداق  ّیلو  نآ  نوچ  و  دنارن . نایب  قطن و  معن  فرح ال و  چیهب  الصأ  اذه  دعب  دنام و  دوخ  ناکم 
هکنآ فوخب  ملع   126 ص : ج4 ، جاجتحالا ، لضف و  نایعّدم  مما و  فیاوط  نامّلکتم و  زا  ناکم  سلجم و  نآ  راّضح  زا  دینادرگ  نوبز  و 
نادب ار  لاق  لیق و  بابرأ  نآ  لاح  نوچ  لابقا  تداعـس و  اب  ماما  نآ  دندومنن  مّلکت  هدارا  هکلب  تردـق  دـندرگ  مزلم  ترـضح  نآ  زا  ادابم 

دّیـس نید  ناعباتم  اب  مالک  فرح و  ار  وا  هک  مالـسا  لهأ  فلاخم  يدحأ  مانأ  فیاوط  امـش  نایم  رد  رگا  هک  دومرف  دنلب  زاوآب  دـید  لاونم 
نیمّلکتم نایعأ  زا  یکی  هک  یباّصلا  نارمع  لاح  نآ  رد  دنکن . لاؤس  رد  مّشجت  هکنآ  طرـشب  دیامن  لاؤس  هک  دیاب  دشاب  رـضاح  دوب  مانألا 

مدرکیمن و لاؤس  امـش  زا  نم  يدومن  توعد  امـش  زا  لاؤسب  ار  نامدرم  يوعدـب  امـش  هن  رگا  ساّنلا  ملاع  ای  تفگ : تساخ و  ياـپ  رب  دوب 
هفوک لثم  دالب  مظاعأ  لخاد  نم  هک  هَّللا  مدومنیمن و  مارم  دصقم و  چیه  مالعتسا  صّحفت و  مالک و  ملع  لیاسم  ندیـسرپ  رد  امـشب  مادقا 

يدحاو دوجو  تابثا  نم  رب  هک  مدیسرن  ءاملع  زا  یکیب  مدرک و  تاقالم  نیمّلکتم  رثکأ  ای  هتـشگ  مامّتلاب  دادغب  هریزج و  ماش و  هرـصب و  و 
مالس هیلع  اضّرلا  نسحلا  یبأ  ترضح  میامن . لاؤس  امش  زا  یهد  نذا  ارم  رگا  دیامن  دوبن  يرگید  وا  ریغب  هک  دوب  دوخ  تّینادحوب  میاق  هک 

مد نامه  رد  رورـس  نآ  هدینـشن  مدرم  ریاس  زا  وا و  زا  ار  وا  مان  زین  وا  مّلکت  تلاح  رد  دوب و  هدیدن  نآ  زا  لبق  ار  یباّصلا  نارمع  یلاعت  هَّللا 
ای دومرف  مالّسلا  هیلع  ترضح  نآ  منارمع . نم  یلب  تفگ : نارمع  دوب . یهاوخ  وت  دشاب  یباّصلا  نارمع  مدرم  نیا  نایم  رد  رگا  هک : دومرف 

یئالوم يدّیـس و  ای  هَّللا  و  تفگ : نارمع  یئامنن . فاکنتـسا  ءابا و  فاستعا و  دّرمت و  قیرط  زا  شاب و  فاـصنا  اـب  نکیل  نک  لاؤس  نارمع 
ج4، جاجتحالا ، و  تباث ، نم  يارب  ار  نآ  هک  تسنآ  امـش  زا  اعدتـسا  سامتلا و  نآب و  تسا  قّلعتم  مرطاـخ  هک  يرمأ  اـّلا  تسین  یبلطم  ارم 
رد مالک و  لاؤس  رد  عورـش  یباّصلا  نارمع  نک . لاؤس  دسر  ترطاخب  هچ  ره  هک : دومرف  يرولا  ماما  ترـضح  ینادرگ . ادیوه   127 ص :
هک دیـسر  يّدـحب  نامدرم  ترثک  ماحدزا و  ناشیا  هملاکم  ماگنه  رد  دومن  مالّـسلا  ةولّـصلا و  هیلع  مانألا  ماـما  نآـب  مارم  بلاـطم و  ضرع 
زا لبق  هک  لّوا  دوجوم  زا  ینعی  لّوأ  نئاک  زا  هد  ربخ  ارم  تفگ  یباّصلا  نارمع  تاملاکم  يانثأ  رد  و  دنداتفا . رگید  ضعب  يالاب  رب  یضعب 

مالس هیلع  ایاربلا  ماما  ترضح  نادرگ . علّطم  ربخم و  دنتشگ  دوجوم  قولخم و  هچنآ  زا  ارم  زین  دیدرگن و  دیدپ  دوجو  زّیحب  يدوجوم و  وا 
وا اب  رگید  يزیچ  هک  دوب  نئاک  دحاو و  لازی  وا ال  دوجوم  دحاو  اّما  مهفب  ونشب و  نآ  باوج  يدرک  لاؤس  نارمع  ای  هک : دومرف  یلاعت  هَّللا 

ضارعأب تادوجوم  عارتخا  داجیا و  تاقولخم و  عادبا  نآ  زا  دعب  دوب ، دهاوخ  زین  نیا  زا  دعب  هشیمه  تسا و  ضارعأ  دودـح و  الب  وا  دوبن 
چیه رد  فیطل  دحاو  فیرعت  ّدح و  درادن و  تماقتـسا  ناکم  چیه  تماقا و  زیچ  چـیه  رد  وا  سّدـقم  تاذ  دومن  هتوافتم  دودـح  هفلتخم و 

دوب و دهاوخن  دوبن و  دبأ  ات  لزأ  زا  ّدن  هباشم و  ّدـض و  لثم و  ار  وا  ینعی  دریگن ، تلثامم  تهباشم و  يزیچ  هب  وا  دریذـپن و  فیـصوت  زیچ 
هوفص ریغ  ار  یهورگ  تنیط و  كاپ  هوفص و  ار  یضعب  هچنانچ  دینادرگ  فلتخم  عون  دنچ  رب  داجیا  زا  دعب  قلاخ  دزیا  ترـضح  ار  قیالخ 

رد معط  قوذ و  ناولأ و  دـینادرگ و  فالتیا  قفو  رب  قفّتم و  ار  یفنـص  فالتخا و  تفـص  رب  رگید  کی  اب  ار  یعمج  فاصتایب و  بیبح  و 
الصأ تاعونـصم  عارتخا  تادوجوم و  داجیا  رد  ار  دوجولا  بجاو  ترـضح  دومن و  دیدپ  ملاع  رداق  تادوجوم  یقاب  رد  مدآ و  ینب  عاونأ 

قلخ رد  دشابن و  نکمم  رّـسیم و   128 ص : ج4 ، جاجتحالا ، وا  نودـب  نآب  لوصو  هک  دوبن  تلزنم  دـیزم  لضف و  يارب  زین  دوبن و  تجاـح 
امک نانخـس  نیا  لّقعت  نارمع  ای  دوبن  نامگ  هبئاشیب  ناصقن  تدایز و  تّیور  وا  سدـقأ  سفن - هطـساوب  ار  قلاخ  بهاو  ترـضح  قیالخ 
رگا نارمع  ای  هک : دومرف  هَّللا  ّیلو  نآ  هاگنآ  سپ  میامن . ماـمت  رکف  مارم  نیا  رد  يدّیـس  اـی  هَّللا  معن و  تفگ : نارمع  یئاـمن . قیلی  یغبنی و 
روما تجاح  يارب  ناشیا  زا  ۀناعتـسا  يارب  اـّلا  دوبن  قیـالخ  تقلخ  هنیآ  ره  دومنیم  قلخ  دوخ  تجاـح  هطـساو  هب  ار  قلاـخ  دزیا  ترـضح 

ناوعأ و هک  اریز  دومنیم  داجیا  قلخ  ام  فاعضأ  دوبعم  رداق  ترضح  هک  دوب  راوازس  قیال و  دوبیم  نینچ  هاگ  ره  نآ و  هیضتقم  هّیرورض 
ناشیا نیب  امیف  نآ  زا  دـعب  یتفگ . تسار  يدّیـس  ای  هک  تفگ : یباّـصلا  نارمع  دوب . دـهاوخ  رتیوق  ناـشیا  بحاـص  رتشیب  دـنچ  ره  راـصنأ 

یباّصلا نارمع  نایم  ءانّثلا و  ۀـّیّحتلا و  هیلع  اضّرلا  نسحلا  یبأ  ءاـیقتألا  ماـما  ناـیم  باوج  لاؤس و  نوچ  تشذـگ و  ناوارف  باوج  لاؤس و 
دیدرگ و لئاق  ّناجلا  سنالا و  ماما  نآ  لوقب  نارمع  لیاسم  رثکأ  رد  دینادرگ و  مزلم  ار  یباّصلا  مالّسلا  هیلع  ترضح  نآ  دیماجنا و  لوطب 
هک مهدـیم  یهاوگ  نم  نامدرم  ملعأ  يا  هک  تفگ : ّلاحم  ناکم و  نآ  رد  نارمع  هک  دیـسر  یئاجب  لادـج  عازن و  رد  لاـق  لـیق و  همّدـقم 
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: هک دومرف  ترضح  تسیقاب . هلأسم  کی  ارم  يدّیس  ای  نکیل  دیدومن  نایع  نایب و  امش  هک  تسا  تعنص  نامه  رب  ناحبـس  نمیهم  ترـضح 
هچ رب  زیچ و  هچ  رد  وا  هک  میاـمنیم  قـالطالا  یلع  میکح  زا  لاؤـس  ارت  نم  يدّیـس  اـی  هک  تفگ : یباّـصلا  نارمع  سرپـب . یهاوـخ  هچ  ره 

چیهب ار  تزعلا  ّبر  ایآ  ددرگیم و  لّوحتم  رگید  ءیـش  هب  ءیـش  زا  ّلـج  ّزع و  يادـخ  و  تسا ، زیزع  ترـضحب  طـیحم  چـیه  اـیآ  تسعون 
ربخ ارت  نم  نارمع  ای  دومرف  مالّـسلا  هیلع  اضّرلا  نسحلا  یبأ  ءایقتألا  ماما  ترـضح  هن ؟ اـی  تسه  تجاـح  زیچ   129 ص : ج4 ، جاجتحالا ،

تامّدـقم نیرتناـهنپ  همّدـقم  نیا  هک  اریز  یئاـمن  ناـفرع  ملع و  يور  زا  نآ  لّـقعت  يدوـمن  لاؤـس  هـچنآ  زا  هـک  دـیاب  نـکیل  مـهد ، نآـب 
دناوتن مّهفت  لّقعت و  دـشاب  لهج  ملحب و  بزاع  نکیل  دوب  لقعب  براقتم  هک  یـسک  ار  نیا  درک و  دراو  مدرم  لیاسم  رد  هک  تستاضومغم 

نامگ ههبـشیب و  نآ  مهف  كرد و  زا  زجاع  تعامج  نآ  دـشاب  ملحب  فصنم  هک  ملع  لـضف و  ناـیعاد  مهف و  لـقع و  ناـبحاص  اـّما  دومن 
يارب یلاعت  كرابت و  بجاو  ترضح  زا  ءایشأ  ریاس  قلخ و  داجیا  دوب و  لزی  مل  ءیـش  رد ال  تباث  ّلج  ّزع و  ترـضح  نارمع  يا  دنـشابن .

كرابت یلاعت و  يادخ  اّما  دندرک  نآ  زا  جراخ  رگید و  یضعب  رد  لخاد  ناشیا  ضعب  ضعب و  کسمم  یضعب  قلخ  هکنآ  ّالا  دوبن  تجاح 
زا نمیهم  ترضح  نکیل  دوشن  لخاد  ءیش  چیه  رد  لداع  بهاو  تسا  ءایشأ  یمامت  کسمم  ظفاح و  دوخ  هلماش  تدارا  هلماک و  تردقب 

تادوـجوم و عـیمج  هکلب  تـسین  نوـبز  زجاـع و  زیچ  چـیه  كاـسما  زا  وا  نوریب و  وا  تظفاـحم  زا  زیچ  چـیه  دوـبن و  جراـخ  ءیـش  چـیه 
ترـضح تسین و  قلاخ  دزیا  ریغب  نآ  قیاقحب  فراع  ملاع و  قیالخ  زا  يدحأ  اّما  تسا ، تاّیربلا  قلاخ  رادتقا  و  تردق ، ّزیح  رد  تانونکم 

دزیا ترـضح  ّرـس  لهأ  نیلـسرم و  ءایبنأ و  ریغب  نیملاعلا  ّبر  زا  دعب  دـینادرگ و  رمأ  نآ  تقیقحب  ربخم  علّطم و  ار  لسر  ءایبنأ و  ّلج  ّزع و 
رمأ نآ  رب  الـصأ  عالّطا  ار  رگید  یـسک  دـنانید  تعیرـشب و  ملاـع  هک  نیمحاّرلا  محرأ  ترـضح  نیمأ  ناـنزاخ  رمأ و  ناظفحتـسم  ربکأ و 

ص: ج4 ، جاجتحالا ، هک  اریز  تسا ، رّـسیم  نآ  زا  رـصب  مشچ  ندینادرگ  لثم  ینعی : ُبَْرقَأ . َوُه  َْوأ  ِرَـصَْبلا  ِحْـمَلَک  رداق  دـحاو  رمأ  تسین و 
رهاظ روهظ  هّصنم  رب  زیچ  نآ  تدارا  تّیشم و  دّرجم  هب  سپ  ُنوُکَیَف  ْنُک  َُهل  ُلوُقَی  امَّنِإَف  دیامن  ءیش  داجیا  هدارا  هلآ  ترـضح  هاگ  ره   130
دعب برق و  رد  ءایـشأ  یماـمت  هکلب  تـسین  رگید  زیچ  زا  رترود  زیچ  زین  رگید و  زیچ  زا  رتـکیدزن  زیزعلا  ّبر  ترـضحب  زیچ  چـیه  ددرگ و 

رب مهدیم  یهاوگ  مدیمهف و  يدّیس  ای  معن  تفگ : نارمع  يدیمهف ؟ متفگ ، هچنآ  تسا  ناسکی  يواسم و  نارمع  ای  یلاعت  کلم  ترـضحب 
مهدیم یهاوگ  دیدومن و  نایع  نایب و  ناشن  زجعم  ناسل  زا  وا  تدحو  تعنصب  امش  هک  تسا  ناشن  تعنـص و  نامه  رب  ناحبـس  رداق  هکنآ 

رـس هلبق  فرطب  مالـسا  زا  دعب  نارمع  تسا . ّقح  نیدب  تیادهب  قلاخ  دزیا  زا  تّما  یمامت  رب  ثوعبم  همحّرلا  ّیبن  دّمحم  ترـضح  هکنآ  رب 
دوخ نایم  رد  ار  یباّصلا  نارمع  نوچ  نیمّلکتم  تعامج  هک  تسیورم  لوقنم و  یلفونلا  دّمحم  نب  نسح  زا  تشاذگ . ماّلع  نمیهم  هدجسب 

وا هک  مد  نآ  رد  دیدرگن  لال  عطقنم و  زگره  لادج  ملع  هثحابم  رد  لاق و  لیق و  رد  وا  دنتـسنادیم و  مامت  لضاف و  لامک  ملع و  رد  تیاغب 
مّلـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  اضّرلا  نسحلا  یبأ  ملعأ  ماما  ترـضح  اب  مدرم  نآ  زا  کی  چیه  دندیـشک و  رد  مد  دـندید  مزلم  تکاس و  ار 
باـت نوچ  هکلب  دـندومنن ، ماـقم  لـفحم و  نآ  رد  مازلا  مهو  سرت و  زا  مهبم  ریغ  مهبم و  رمأ  چـیه  زا  لاؤـس  دـندماین و  رد  مّلکت  قـطنب و 

ریغب هدرمش  تمینغ  تصرف  هتسناد  دوخ  قفاوم  قباطم و  قاطی  امیف ال  نیلـسرملا  ننـس  نم  رارفلا  نومـضم  دوب  قاط  هفیاط  نآ  زا  تمواقم 
نـسحلا یبأ  دـیدرگ  دوخ  ماقم  هّجوتم  هتـساخرب  دیـشّرلا  نومأم  لاح  نآ  رد  دـنتفر . نوریب  لـفحم  نآ  زا  تعاـمج  رثکأ  نومأـم  تصخر 

ناکم ماقمب و  فرصنم  نامدرم   131 ص : ج4 ، جاجتحالا ، ریاس  دیدرگ و  دیشر  يارسنامهم  لخاد  نومأم  اب  زین  ءانّثلا  ۀّیّحتلا و  هیلع  اضّرلا 
دوخ دیبع  زا  یکی  بناجب  كرابم  يور  دوخ  لثم  ّتنج  لزنمب  تعجارم  تدواعم و  زا  دعب  نمیهم  دزیا  ّیلو  ترـضح  نکیل  دـندش . دوخ 

تیاور یلفّونلا  دّمحم  نب  نسح  تسا . راک  لغش و  وا  اب  ارم  هک  رآ  نم  شیپ  هب  ار  وا  هتفر  یباّصلا  نارمع  دزن  هب  مالغ  ای  هک  دومرف  هدروآ 
هیلع هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  نبا  ای  كادف  تلعج  هک : مدینادرگ  ضورعم  هّمالا  ماما  نآ  تمدخب  تّیحت  یگدنب و  ضرع  زا  دعب  نم  هک  دنک 

ام هعیـش  ناردارب  یـضعب  دزن  رد  وا  ممالـسالا  دـیدج  نمؤم  نآ  ماقم  نکـسم و  عضومب  فراع  ملاـع و  نم  مدرگ  وت  يادـف  مّلـس  هلآ و  و 
هتـشادرب ار  بسا  نیا  لاحلا  کیل  دیامن  نّطوت  دـهاوخ  هک  ماقم  ره  رد  تسین  كاب  چـیه  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  دـشابیم .

هّیّحتلا مالّـسلا و  هیلع  هّمالا  ماما  نآ  تمدخب  ار  یباّصلا  نارمع  مدومن و  مایق  تمدخ  نادب  نم  دینک  رـضاح  نم  شیپ  هب  ار  وا  هتفر  وا  دزنب 
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وا هدیبلط  دوخ  راثآ  ضیف  راک  رس  زا  رخاف  سابل  توسک و  نآ  زا  دعب  دومن  مالک  مارتحا ال  تّزع و  ار  وا  مالّسلا  هیلع  ترضح  نآ  مدروآ 
نیا نوچ  نم  هک : دـیوگ  یلفوّنلا  نسح  دـینادرگ . ّمضنم  هلـضف  اطعا  ناسحا و  نآ  هب  هتـشاد  بلط  زین  مهرد  رازه  هد  دـینادرگ و  عّلخم  ار 

تلعج متفگ : مدومن  هدهاشم  و  هظحالم ، نامیالا  مالسالا و  دیدج  نارمعب  تبـسن  ّناجلا  سنالا و  ماما  ترـضح  زا  ناسحا  قافـشا و  عون 
بجاو نینچ  نیا  هک : دومرف  مالّسلا  هیلع  ترـضح  نآ  يدروآ . لمعب  هیلع  هَّللا  مالـس  نینمؤملا  ریمأ  تراوگرزب  ّدج  لعف  تیاکح  كادف 

132 ص : ج4 ، جاجتحالا ، ام و  دوعوم  تقو  نوچ  درک  یهاوخ  ام  دزن  رد  اّشعت  ءاـشع  تقو  رد  هک  تفگ  اـمب  نارمعب و  نآ  زا  دـعب  تسا 
زا غراـف  هکنآ  اـت  دومن  سـالجا  دوخ  پچ  تسد  رد  ار  وا  تسار و  تسد  رد  ارم  میدـش  رـضاح  دوـبعم  دزیا  ّیلو  نآ  تمدـخ  رد  نارمع 

یبأ ءایقتألا  ماما  ترـضح  دـش  ناور  نارمع  نوچ  و  تشاد . ماظتنا  ماظن  نامهب  مامهلا  ماما  تمدـخ  رد  اـم  سولج  میدـش  مـالک  ماـعط و 
تقفاوم تقفارم  هقیرط  رد  كولـس  ریـس و  قیرط  رد  هدوب  بحاصم  رگید  کی  اـب  نسح  امـش و  هک : دومرف  نارمع  هب  ع )  ) اـضّرلا نسحلا 

ربکأ دزیا  ّیلو  نآ  رمألا  بسح  مینادرگ . هنیرق  ّتنج  هنیدم  ماعطب  موعطم  ار  امـش  ات  دیوش  رـضاح  ام  شیپ  قاّفتاب  حابّـصلا  یلع  دـیئامن و 
هک میدومن  لوانت  مامهلا  ماما  نآ  تمدخ  رد  ماعط  میدمآ و  ّناجلا  سنالا و  ماما  ّیبن  ّیصو  نآ  تمدخب  قاّفتاب  نارمع  ام و  حابّصلا  یلع 

دوـخ ناـکم  لزنمب و  نارمع  رگید  يزور  میدوـب . هدروـخن  ار  همعطأ  هبرـشأ و  زا  هنوـگ  چـیه  ماـعط  نآ  یگزمشوـخ  هـب  رمع  تّدـم  رد 
لیق هثحابم  لادج و  رد  عورش  وا  اب  هدومن  عامتجا  مهریغ  نیمّلکتم و  دیدرگ  رشتنم  تالاقم  باحـصأ  نایم  وا  ربخ  تقیقح  دومن  ناطیتسا 

نادان هلهج  نآ  هکنآ  ات  دینادرگیم  لّطعم  دـساف و  ار  هفیاط  نآ  رمأ  لطاب و  نانگمه  رظن  رد  ار  ناشیا  یمامت  لیالد  نارمع  دـندومن  لاق  و 
تواخس دوج و  رد  هک  لهس  نب  لضف  دومن و  مرک  ناسحا و  واب  هلـصب  مهرد  رازه  هد  دیـشّرلا  نومأم  دندش  نازیرگ  هدومن  بانتجا  وا  زا 

خلب و تاقدص  یباج  یلاو و  ار  وا  مالّـسلا  هیلع  اضّرلا  نسحلا  یبأ  ایاربلا  ماما  ترـضح  دومن و  راثیا  ناسحا و  واب  رایـسب  لام  دوب  لدـبیب 
. دیناسر بعت  تّقشم و  ریغب  مدرمب  بیاغر  وا  دینادرگ و  یلاوح  نآ  فارطأ 

[ یسابع هفیلخ  نومأم  رب  اضرلا ع  یسوم  نب  یلع  ماما  جاجتحا  ]

نومأم تمدـخ  رد  يزور  نم  هک  تسیورم  لوقنم و  مهجلا  نب  ّیلع  زا  یـسابع ] هفیلخ  نومأم  رب  اضرلا ع  یـسوم  نب  یلع  ماـما  جاـجتحا  ]
رد دودولا  کلملا  مالس  هیلع  اضّرلا  نسحلا  یبأ  مرکالا  ماما  ترضح  مدش . رضاح  رورض  رمأ  هطـساوب   133 ص : ج4 ، جاجتحالا ، دیشّرلا 

دومن و مالعتسا  نایصع  بونذ و  زا  ناشیا  تمـصع  ایبنا و  لاوحأ  زا  نوچیب  دزیا  ّیلو  نآ  زا  تعاس  نآ  رد  نومأم  دوب  رـضاح  سلجم  نآ 
دزیا تمصعب  ماثآ  رز و  عیمج و  زا  مالّسلا  مهیلع  لسر  ءایبنأ و  هک  دیئوگیم  امش  هن  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نبا  ای  تفگ :

يوَغَف ُهَّبَر  ُمَدآ  یـصَع  َو  یلاعت  کلم  ترـضح  لوق  ینعم  سپ  تفگ : نومأم  معن . هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  دـنموصعم ؟ ماّلع 
ْنُکْسا ُمَدآ  ای  هک : دومن  باطتسم  باطخ  مدآب  اّوح  مدآ و  تقلخ  داجیا و  زا  دعب  یلاعت  يادخ  هک : دومرف  ءایقتألا  ماما  ترـضح  تسیچ ؟

مدآ و نوچیب  رداق  ترـضح  نومأم  ای  َنیِِملاَّظلا . َنِم  انوُکَتَف  َةَرَجَّشلا  ِهِذـه  ابَْرقَت  َو ال  اُمْتئِـش  ُْثیَح  ًادَـغَر  اْهنِم  الُک  َو  َۀَّنَْجلا  َکُـجْوَز  َو  َْتنَأ 
ابَْرقَت َو ال  دومرف : هچنانچ  دومنن  رجز  عنم و  دـشاب  نآ  سنج  زا  هچنآ  لـکأ  زا  نآ و  لـکأ  زا  اـّما  درک  عونمم  تخرد  نآ  بّرقت  زا  ار  اّوح 
هرجش نآ  ریغ  زا  هکلب  دندومنن  لکأ  ۀیرقلا  هّیهنم  هرجش  نآ  زا  اّوح  مدآ و  اذه  عم  هرجّشلا  هذه  نم  لکأت  و ال  هک : دومرفن  َةَرَجَّشلا و  ِهِذه 

نآ یغاط و  يواـغ  نآ  هچ  دـندومن  لواـنت  دوب  تخرد  ناـمه  سنج  هک  هرجـش  زا  نایـصاع  سیئر  نآ  غورد  مسقب  ناطیـش و  هسوسو  هب 
برقب قّلعتم  یلاعت  دزیا  یهن  ینعی : اهب . سنالا  اهیلا و  بّرقّتلاب  ِةَرَجَّشلا  ِهِذه  ْنَع  امُکُّبَر  امُکاهَن  ام  هک  تفگ  مالّـسلا  هیلع  مدآب  یغای  یغاب 

134 ص : ج4 ، جاجتحالا ، رجش  نآ  سانجأ  ریاس  زا  یهن  مزلتسم  ّصاخ  هرجش  نآ  زا  یهن  نآ  هکنآ  رگید  نآ و  لکأب  هن  تسا  هرجش  نآ 
دوـمن بذـک  مسق  رد  عورـش  برق  نآ  زا  دـعب  َنیِدـِلاْخلا و  َنِم  اـنوُکَت  َْوأ  ِْنیَکَلَم  اـنوُکَت  ْنَأ  اَّلِإ  دوـمنن  تخرد  نآ  لـکأ  زا  یهن  تـسین و 

نوچ تفگ  اّوح  مدآب و  ناطیش  هکنآ  ماّلع  نمیهم  ترضح  مالک  ینعم  هصالخ  َنیِحِصاَّنلا . َنَِمل  امَُکل  یِّنِإ  امُهَمَـساق  َو  هک : دومرف  هچنانچ 
ّتنج رد  ار  امـش  دوبأ  دولخ و  دـحأ  رداق  ترـضح  دوب و  دـیهاوخ  ّتنج  رد  دـّلخم  ود  ره  ای  کـلم  ود  دـینک  لواـنت  تخرد  نیا  زا  اـمش 
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دومن دای  مسق  دوخ  نایب  لوق و  قدص  رب  ناطیـش  نآ  زا  دعب  دینادرگ ، رجزنم  عونمم و  دلخلا  ةرجـش  نیا  لکأ  زا  ار  امـش  اذهل  دهاوخیمن 
رب دهد و  ّقح  انب  یـسک  یهاوگ  هک  دندوب  هدـیدن  نآ  زا  رتشیپ  اّوح  مدآ و  نوچ  منیّدـلا . موی  هاوخ  ریخ  نیمأ و  حـصان  امـش  يارب  نم  هک 

مدآ و نیملاعلا  ّبرب  نیعل  ناطیش  نیمی  فلحب و  هدّکؤم  تلالد  هب  سپ  ٍروُرُِغب ، امُهاَّلَدَف  مّقحم  نم  هک  دنک  دای  مسق  دوخ  غورد  لوق  قبط 
دـندرک و لوانت  تخرد  نآ  زا  اْهنِم  الَکَأَف  دنتـشادرب  باسحب  ار  وا  تحیـصن  مسق و  هتـشادنپ و  قداص  لوق  نآ  رد  ار  وا  هتـشگ  ّقثوم  اّوح 
ّزع و هدیدنسپ  نآ  زا  لعف  نیا  دیدرگ و  رداص  حناس و  تّوبن  ردقلا  لیلج  هبترب  رورس  نآ  داعستسا  زا  لبق  رشبلا  وبأ  ترـضح  زا  لمع  نیا 
َو هک : دومرف  یلاعت  يادـخ  هچ  رگا  نومأم  ای  ددرگ . ران  لوخد  ّقحتـسم  هک  راّفغ  دزیا  هکیـالم  هل  دوجـسم  نآ  هک  دوبن  هریبک  هاـنگ  ّلـج 

ترـضح رگید  ّلحم  رد  يدَه و  َو  ِْهیَلَع  َباتَف  ُهُّبَر  ُهابَتْجا  َُّمث  هک : دومرف  نآ  زا  دـعب  دوجولا  بجاو  ترـضح  نکیل  يوَغَف ، ُهَّبَر  ُمَدآ  یـصَع 
فّنصم  135 ص : ج4 ، جاـجتحالا ، َنیَِملاـْعلا . یَلَع  َنارْمِع  َلآ  َو  َمـیِهاْربِإ  َلآ  َو  ًاـحُون  َو  َمَدآ  یفَطـْـصا  َهَّللا  َّنِإ  هـک : دـیامرفیم  ّلـج  ّزع و 

زا مالّسلا  هیلع  اضّرلا  نسحلا  یبأ  مانألا  ماما  ترضح  ماقم  نیا  رد  هک : دومرف  هتاّنج  ۀحوبحب  یلاعت  هَّللا  هنکسأ  یـسربّطلا  یلع  وبأ  باتکلا 
هن دشاب  هدومن  هدیـسر  مهب  هورکم  لعف  باکترا  بودـنم و  لعف  كرت  هلیـسوب  هک  هبوتب  هبوهوم  ریاغـص  بونذ  هدارا  رـشبلا  وبأ  بنذ  رکذ 
اریز دشاب  هریغـص  دوب  نآ  زا  مظعأ  هک  هانگب  هفاضالاب  قوف  امب  رظن  هریغـص  هانگ  نآ  ددرگ و  رّدصم  حـیبق  لعف  باکتراب  هک  ریغـص  بنذ 

فّنـصم تسا . لوق  نیا  یـضتقم  لقن  لقع و  لیالد  هچ  تسین  زیاج  هابتـشا  بایترا و  الب  هلا  ترـضح  ءایبنأ  زا  هانگ  نیا  لـثم  رودـص  هک 
باجم ار  نومأـم  لّوأ  لاؤس  زا  نوچیب  دزیا  ّیلو  نآ  نوچ  تسا . مزـال  تیاـکح  ثیدـح و  قایـسب  اـم  تعجر  هک : دومرف  هیلع  هَّللا  ۀـمحر 

.؟ تسیچ امُهاتآ  امِیف  َءاکَرُـش  َُهل  الَعَج  ًاِحلاص  امُهاتآ  اَّمَلَف  یلاعت : كراـبت و  بجاو  لوق  ینعم  هَّللا  لوسر  نبا  اـی  تفگ : نومأـم  دـینادرگ 
بجاو مکحب  یثنا  رکذ و  نطب  دـصناپ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مدآ  يارب  اّوح  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  اـضّرلا  نسحلا  یبأ  ترـضح 
یئامن نادنزرف  دالوأ و  باب  رد  ناسحا  امب  هچنآ  رگا  ایادخ  راب  هک  دنتفگ  هدرک  اعد  ّلج و  ّزع و  يادـخب  دـهع  اّوح  مدآ و  هدـیئاز  یلاعت 
بـسح یلاعت  يادـخ  ینادرگ . ملأ  رثکأ  زا  يریگنیمز و  تیاغ  زا  ملاس  حـلاص و  ار  ام  دالوأ  هک  تسنآ  امـش  زا  اـم  سمتلم  یعدتـسم و 
دنادرگ تهاع  تفآ و  زا  يرب  تقلخ و  رد  ّيوس  قلخ  ار  همه  دومن  ناسحا  ءاطعا و  ناشیا  هب  لسن  زا  هچنآ  یمامت  اّوح  مدآ و  ءاعدتـسالا 

یگدنب و هتفر  نورب  ردام  ردپ و  تعباتم  قیرط  زا  هورگ  ود  ره  نیا  نارکذ و  هورگ  ثانا و  هورگ  دـندوب  فنـص  ود  ناسنا  تعامج  نیا  و 
ص: ج4 ، جاجتحالا ، هطساو  هب  ءاکرـش  هکلب  دندرکن  رهاظ  يّدؤم و  ّلج  ّزع و  يارب  ردام  ردپ و  رکـش  ّتیدوبع و  جهن  رب  ربکأ  دزیا  رکش 

دومرف هچنانچ  دومن  قیالان  تفص  نآ  زا  دوخ  سّدقم  تاذ  هیزنت  سیدقت و  دوبعم  دزیا  ترـضح  نآ  زا  سپ  درک . ادیپ  یلاعت  بجاو   136
رسپ وت  هک  مهدیم  یهاوگ  نم  تفگ  نوچیب  ترضح  ّیلو  نآ  زا  نوزوم  باوج  نیا  عامتسا  زا  دعب  نومأم  َنوُکِرُْـشی . اَّمَع  ُهَّللا  َیلاعَتَف  هک :

دیامرفیم مالّـسلا  هیلع  میهاربا  نمحّرلا  لیلخ  ترـضح  ّقح  رد  هک  ّلج  ّزع و  يادخ  لوق  زا  ارم  هد  ربخ  سپ  اّقح  يرـشبلا  دّیـس  هَّللا  لوسر 
لیلخ میهاربا - هک : دومرف  ءانّثلا  ۀـّیحّتلا و  هیلع  اضّرلا  نسحلا  یبأ  ایاربلا  ماما  هیآلا ...  یِّبَر  اذـه  َلاـق  ًاـبَکْوَک  يأَر  ُلـْیَّللا  ِْهیَلَع  َّنَج  اَّمَلَف  هک :

زا یعمج  دـندرکیم و  رمق  شتـسرپ  ةّرک  دـندومنیم و  هرهز  تدابع  فنـص  دوب و  بکوک  هدـبع  فنـص  هس  رب  ماگنه  نآ  رد  مالّـسلا  هیلع 
دیدرگ و ناگراتسب  نّیزم  نامسآ  و  دش ، بش  نوچ  دمآ  نوریب  دوب  ناهنپ  ناکم  نآ  رد  هک  برـس  زا  وا  هک  ینیح  رد  دندوب  باتفآ  هدبع 

شیاجنگ رگا  موجن  هدبع  امـش  معزب  ینعی : ّیبر . اذه  تفگ : رابختـسا  راکنا و  لیبس  رب  تشگ  ترـضح  نآ  دـهاشم  یئرم و  هرهز  هراتس 
دومن لوفا  بورغ و  بکوک  نآ  نوچ  دـشاب  راگدرورپ  وا  ینـشور  تیاغ  رد  تسیاهراتـس  نآ  هرهز و  هک  دـیاب  دـشاب  شتـسرپ  تدابع و 

نیثدحم و تافـص  زا  لوفا  هک  اریز  مرادن  تسود  دیامن  بورغ  لوفا و  هک  ار  يزیچ  نم  َنِیِلفْآلا  ُّبِحُأ  ال  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  میهاربا 
: هک دومرف  راکنا  رابختسا و  لیبس  رب  ترـضح  نآ  زاب  دیدرگ  علاط  رمق  نوچ  و  نیملاعلا . ّبر  میدق  تافـص  زا  هن  تسا  نیجاتحم  تّوق  هب 
. َنیِّلاَّضلا ِمْوَْـقلا  َنِم  َّنَنوُکَأـَل  یِّبَر  ِینِدـْهَی  ْمـَل  ْنـَِئل  َلاـق  درک  بورغ  ربـکأ  دزیا  مـکحب  رمق  نوـچ  یِّبَر و  اذـه  َلاـق  ًاـغِزاب  َرَمَْقلا  َيأَر  اَّمَلَف 

نیملاظ هارمگ و  موق  نآ  زا  نم  هنیآ  ره  دـیامنن  داـشرا  قیرطب  داـشرا  تیادـه و  ار  اـم  راـگدرورپ  رگا  ینعی :  137 ص : ج4 ، جاجتحالا ،
نافرع تفرعم و  باحـصأ  هنیکیب  هنیـس  دننام  ار  کیرات  ناهج  هدـینادرگ  قتت  ار  قفا  ناماد  نابیرگ و  ینارون  حبـص  نوچ  و  دوب . مهاوخ 
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زا هتـشگ  رـصب  نیع  تّرق  ار  رـصب  هریت  ره  هدرک و  ردـب  قرـشم  زا  رـس  رواخ  ورـسخ  تخاس  رّونم  ناـقیا و  ملع و  رون  زا  ّولمم  نوحـشم و 
لیلج ربمغیپ  نآ  زا  رثأ  ایمیک  رظنب  رونأ  دیـشروخ  دـینادرگ و  رهاوج  ّرد و  زا  رپ  نابیرگ  ات  نماد  زا  هکلب  نارک  ات  نارک  زا  رز  دوقن  هضارق 
رایسب باتفآ  نیا  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ُرَبْکَأ  اذه  یِّبَر  اذه  َلاق  ًۀَغِزاب  َسْمَّشلا  َيأَر  اَّمَلَف  دیدرگ . رگ  هولج  مسترم و  ردقلا 

بابلألا ولوا  رب  هچنانچ  رارقا  رابخا و  لیبس  رب  هن  دوب  رابختـسا  راـکنا و  لـیبس  رب  ماـّلع  دزیا  ّیبن  زا  مـالک  نیا  تسا  هرهز  رمق و  زا  رتگرزب 
ای هک : دومرف  هدومن  رمق  سمش و  هرهز و  هدبع  زا  هثالث  فانصأب  باطخ  ترضح  نآ  َنِیِلفْآلا  ُّبِحُأ  َلاق ال  َلَفَأ  اَّمَلَف  تسا . راکشآ  رهاظ و 

میهاربا ترـضح  هکنیا  و  َنیِکِرْـشُْملا . َنِم  اَنَأ  ام  َو  ًافِینَح  َضْرَْألا  َو  ِتاواـمَّسلا  َرَطَف  يِذَِّلل  َیِهْجَو  ُتْهَّجَو  یِّنِإ  َنوُکِرُْـشت  اَّمِم  ٌءيَِرب  یِّنِإ  ِمْوَق 
رب مامّتلاب  هثالث  فانصأ  ینعی  هرفک  نآ  مالعا  مارکالا  ّیبن  نآ  مارم  بلطم و  هدومن  مائل  كرش و  بابرأ  زا  دوخ  تئارب  راهظا  مالّسلا  هیلع 

ّقحتـسم هکلب  دوبن  تدابع  ّقحتـسم  نآ  هّتبلا  دوب  هرهز  باـتهام و  و  باـتفآ ، تعنـصب  هچ  ره  هکنآ  رب  دوب  ناـشیا  ماـمتان  بهذـم  نـالطب 
دومن موش  موق  نآ  رب  نآب و  جاجتحا  ترـضح  نآ  هچنآ  و  دوب . تاومـس  ضرأ و  دجوم  تایآ و  نیا  لاثمأ  قلاخ  هک  تسا  یـسک  تدابع 
اُنتَّجُح َْکِلت  َو  هک : دومرف  ّلج  ّزع و  ترـضح  هچنانچ  دوب  لـیلج  ّبر  لـیلجت  دوبعم   138 ص : ج4 ، جاجتحالا ، ترـضح  تامهلم  زا  نآ 

رب مالّـسلا  هیلع  میهاربا  باطخ  لاؤس و  دومرف  مالّـسلا  هیلع  اضّرلا  نسحلا  یبأ  ءایقتألا  ماما  هکنآ  مالک  هصالخ  ِهِمْوَق . یلَع  َمیِهاْربِإ  اهاْنیَتآ 
نومأم دوب . ناشیا  مامت  مازلا  مامتان و  بهذم  نالطب  رب  ماثآ  فیاوط  نآ  مالعا  ماّلع  دزیا  ماهلاب  مالک  نآ  رب  موجن  هدبع  هثالث  فانصأ  نآ 

مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نبا  ای  كّرد  هَّلل  هک : دومرف  نوچیب  لوسر  دالوأ  هصالخ  نآ  زا  نوزوم  باوج  نآ  عامتـسا  زا  دعب 
نبا ای  تفگ : نومأم  دوش . رایـسب  هک  یتقو  تسا  نبّللا  ّرد  ینعمب  كّرد  تسا و  لمعتـسم  اعد  ّلحم  ناکم و  رد  برع  نایم  رد  مـالک  نیا 
متاخ ترضحب  وا  لاوحأ  زا  ّلج  ّزع و  هک  ّلحم  رد  میلـسّتلا  ۀّیّحتلا و  هیلع  میهاربا  لوق  زا  هد  ربخ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر 
هیلع اضّرلا  نسحلا  یبأ  مانألا  ماما  ِیْبلَق . َِّنئَمْطَِیل  ْنِکل  َو  یَلب  َلاق  ْنِمُْؤت  َْمل  َو  َأ  َلاـق  یتْوَْملا  ِیُْحت  َْفیَک  ِینِرَأ  ِّبَر  هک : دـهدیم  ربخ  لـسّرلا 

مریگ و ّتلخب  ار  یکی  دوخ  ناگدنب  زا  نم  هک  داتسرف  یحو  لیلخ  میهارباب  كرابت  یلاعت و  هَّللا  ترـضح  هک  یتسردب  هک  دومرف  مالّـسلا 
تباجا ّزعب  ار  وا  سامتلا  تمحرم  قافشا و  ترثک  يور  زا  نم  دیامن  یتوم  ءایحا  لاؤس  اعدتـسا و  ملیلخ  نآ  نم  زا  رگا  هک  نانچ  یتسود 

زا مایپ  نیا  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  نوچ  مزاونب . ببـس  نادـب  ار  وا  مزاس و  هدـنز  ملیلخ  لاؤس  هلیـسوب  ار  یتوم  ببـس  نآـب  منادرگ و  نورقم 
، جاجتحالا دیدرگ  مّمصم  سّدقت  یلاعت و  دزیا  هدیزگرب  نآ  سدقأ  رطاخ  سّدقم و  سفن  رد  دومن  مالعتـسا  عامتـسا و  ماّلعلا  کلم  یحو 

ْنِکل َو  یَلب  َلاـق  ْنِمُْؤت  َْمل  َو  َأ  َلاـق  یتْوَْملا  ِیُْحت  َفـْیَک  ِینِرَأ  ِّبَر  ُمیِهاْربِإ  َلاـق  ْذِإ  َو  تسا . لـیلج  کـلم  لـیلخ  نآ  وا  هک   139 ص : ج4 ،
ای تسوا  لیلخ  هک  دنادب  تساوخ  دومن  عامتـسا  ناّنم  دزیا  یحو  زا  هکنآ  زا  دعب  نمحّرلا  لیلخ  ترـضح  ینعی : ۀـّلخلا . یلع  ِیْبلَق  َِّنئَمْطَِیل 

تاومألا یحم  ترـضح  ییامنیم ؟ یتوم  ءایحا  هنوگچ  هک  نمب  امنب  مراگدرورپ  يا  یتْوَْملا ، ِیُْحت  َْفیَک  ِینِرَأ  ِّبَر  تفگ : اذـهلف  يرگید 
وت رب  لاوحأ  نیا  لاح  ات  يدرواین و  تامم  زا  دـعب  ناگدرم  داجیا  تاومأ و  ءاـیحا  رب  مرداـق  هکنآ  باـب  رد  نمب  ناـمیا  وت  اـیآ  هک : دومرف 

يراد تّیم  ره  تثعب  ءایحا و  رب  تردـق  هکنآ  رب  مّرقم  مدروآ و  نامیا  یلب  تفگ : لیلج  ّبر  باطخ  زا  دـعب  لیلخ  دـنام . ناـهنپ  یفخم و 
ءاـیحا هک  دـهاوخب  نم  زا  سک  نآ  رگا  مریذـپب  یتسودـب  ار  وا  مریگ و  تّلخب  نم  ارک  ره  هک  يدوـمرف  نوـچ  نکیل  ِیبـْلَق . َِّنئَمْطَِیل  نکیل 
تافتلا لامک  زا  رطاخ  رد  ارم  نوچ  لاحلا  تسا . نورقم  تباجا  ّزعب  وا  شهاوخ  ءاـعد و  نآ  میاـمن  وا  ساـمتلا  اعدتـسا و  هطـساوب  تاومأ 

باب رد  مرطاخ  ات  یئامن  تاومأ  ءایحا  هک  مدومن  یخاتـسگ  نیا  اذـهل  مشاب  نم  لیلج  نمیهم  لیلخ  نآ  دـیاش  هک  ربکأ  دزیا  رثاکتم  رتاوتم 
ِْریَّطلا َنِم  ًۀََـعبْرَأ  ْذُـخَف  َلاـق  مناـّنم . نمیهم  ترـضح  لـیلخ  نم  هک  منادرگ  ّنئمطم  ار  دوـخ  لد  ددرگ و  عـمج  نم  يارب  تّزعلا  ّبر  ّتلخ 

وت بلطم  نوچ  میهاربا  يا  هک : دومرف  دوـبعم  ترـضح  ًایْعَـس . َکَـنِیتْأَی  َّنُهُعْدا  َُّمث  ًاءْزُج  َّنُْهنِم  ٍلَـبَج  ِّلُـک  یلَع  ْلَـعْجا  َُّمث  َکـَْیلِإ  َّنُهْرُـصَف 
هعطق هعطق  ار  اهنآ  عیمج  یهاوخ و  هک  رویط  سنج  ره  زا  غرم  راهچ  ریگب  تسا  ّتلخ  باـب   140 ص : ج4 ، جاجتحالا ، رد  رطاخ  نانیمطا 
تـست ّلحم  لزنمب و  بیرق  هک  لابج  یمامت  رـس  رب  سپ  دبای  مامت  جازتما  رگید  کی  اب  اهنآ  ماظع  موحل و  ات  بوکب  دوخ  شیپ  رد  هدومن 

رب لاح  تقیقح  ات  ناوخب  دوخ  دزنب  ناشیا  مساب  ار  کی  ره  هتفرگ  تسدب  ار  رویط  نآ  ياهرـس  نآ  زا  دـعب  راذـگب  ار  اهنآ  هتفوک  تشوگ 
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عیمج سؤر  عطق  حـبذ و  زا  دـعب  ار  سورخ  سواط و  ّطب و  سکرک و  ناحبـس  رداق  رمأ  بجومب  نمحّرلا  لـیلخ  ددرگ . ناـیع  رهاـظ و  وت 
هک اههوک  رـس  رب  ار  جوزمم  تشوگ  نآ  نآ  زا  دعب  تخاس . رگیدـکیب  جوزمم  ار  ماظع  موحل و  همه  دـینادرگ و  ءاضعألا  عوطقم  ار  اهنآ 

ناشیا يامساب  ار  رویط  نآ  کی  ره  نآ  زا  سپ  هتفرگ  ناتشگنا  نایم  ار  اهنآ  راقنم  تشاذگ و  هدینادرگ  ءزج  هدوب  ترضح  نآ  یلاوح  رد 
رگید یضعب  بناجب  یـضعب  رویط  نآ  يازجأ  نمحّرلا  لیلخ  ترـضح  يادن  ماگنه  رد  دناوخ ، دوب  هتـشاذگ  هک  بآ  هنادب و  دوخ  دزن  رد 

عمج ندب  نامه  دزنب  نمیهم  رداق  مکحب  ندب  ره  هتـسکش  هتفوک و  ماظع  تشوگ و  دندیدرگ و  نادبأ  يواسم  هکنآ  ات  دـندومنیم  ناریط 
رویط تشادرب  ناغرم  نآ  راـقنم  زا  تسد  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  دـندیدرگ . دوخ  سأر  هبقرب و  ّمضنم  رویط  نآ  کـی  ره  نآ  زا  سپ  تشگ 

دنتخادرپ لغش  نآ  زا  هکنآ  زا  دعب  دندومن . هناد  طاقتلا  بآ و  برـش  رد  عورـش  هدیناسر  نمحّرلا  لیلخ  هناد  بآب و  ار  دوخ  هدمآ  ناریطب 
يدـینادرگ هدـنز  ار  ام  هَّللا  ّیبن  ای  دـنتفگ : نآ  زا  دـعب  هداشگ . ناّنم  نمیهم  يانث  دـمحب و  ناـبز  دـنتخاس و  ریـس  هناد  بآ و  زا  ار  دوخ  و 

هک دومن  یسک  امـش  ءایحا  هکلب  تفگ : مالّـسلا  هیلع  میهاربا  دراد . هدنز  هتـسویپ  ار  امـش   141 ص : ج4 ، جاجتحالا ، دابعلا  ّبر  ترـضح 
نومأم ٌریِدَق . ٍءْیَـش  ِّلُک  یلَع  َوُه  َو  ُتیُِمی  َو  ِییُْحی  وه  هک  دیامرف  دوخ  دناوتیم  دنک  ءیـش  داجیا  هدارا  رگا  دنادرگیم و  هدـنز  دـناریمیم و 

ّزع ترضح  لوق  زا  هد  ربخ  ارم  مالّسلا  هیلع  نسحلا  ابأ  ای  کیف  هَّللا  كراب  تفگ  دینـش  بآمتیالو  نآ  زا  باوص  باوج  نیا  نوچ  دیـشّرلا 
َلاق ِْهیَلَع  یضَقَف  یسُوم  ُهَزَکَوَف  هک : داد  ربخ  میلسّتلا  ۀّیحّتلا و  هیلع  میلک  یـسوم  لاوحأ  زا  لسّرلا  متاخ  ترـضحب  لزنم  مالک  رد  هک  ّلج  و 

مالّـسلا هیلع  یـسوم  نوچ  هک  دومرف  مالّـسلا  هیلع  اضّرلا  نسحلا  یبأ  ءایقتألا  ماما  ترـضح  ٌنِیبُم . ٌّلِضُم  ٌّوُدَـع  ُهَّنِإ  ِناْطیَّشلا  ِلَـمَع  ْنِم  اذـه 
نآ هک  دوب  اشع  برغم و  نیب  ام  نآ  دـیدرگ و  هنیدـم  نآ  لهأ  تلفغ  تقو  رد  نوچیب  رداق  ریدـقت  مکحب  نوعرف  نیادـم  زا  هنیدـم  لخاد 

. ِهِّوُدَع ْنِم  يِذَّلا  یَلَع  ِِهتَعیِش  ْنِم  يِذَّلا  ُهَثاغَتْساَف  ِهِّوُدَع  ْنِم  اذه  َو  ِِهتَعیِش  ْنِم  اذه  ِنالِتَتْقَی  ِْنیَلُجَر  اهِیف  َدَجَوَف  دیسر  رهـش  نآب  دیجم  دزیا  ّیبن 
هارب ّودع  نآ  مد  نامه  دیناسر  هعیـش  نمـشد  نآ  رب  تسد  دیجم  يادخ  مکحب  دومن  دوخ  هعیـش  ّودـع  رب  مکح  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  سپ 
رداص حناس و  یلیئارسا  یطبق و  نیا  نایم  هک  هلداجم  هلتاقم و  زا  ینعی  ِناْطیَّشلا  ِلَمَع  ْنِم  اذه  هک : دومرف  مالّسلا  هیلع  یسوم  تفاتش . مدع 

ردصم نآ  زا  لتق  لمع  لعف و  زجب  لسرم  ّیبن  یـسوم  ترـضح  هچنآ  هن  تسا  ناحبـس  رداق  نامرف  زا  شکرـس  ناطیـش و  لمع  زا  دیدرگ 
ج4، جاجتحالا ، تسا . نایع  روهظ و  يور  زا  ناسنا  هدـنزاس  هارمگ  نمـشد  نیبم  ّودـع  ناطیـش  هک  یتسردـب  نآ  دوب  نآب  هراشا  دـینادرگ 

نسحلا یبأ  ترـضح  تسیچ ؟ ِیل  ْرِفْغاَف  یِـسْفَن  ُتْمَلَظ  یِّنِإ  ِّبَر  دومرف : هک  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  لوق  ینعم  سپ  تفگ : نومأم   142 ص :
سفن هک  اریز  مدرک  دوخ  سفن  رب  ملظ  نم  راگدرورپ  يا  هک  دیوگیم : میلـسّتلا  ۀّیّحتلا و  هیلع  میلک  یـسوم  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  اضّرلا 
يادعأ نیا  رظن  زا  ارم  ینعی : ِیل ، ْرِفْغاَف  دنانوعلم . نوعرف  هعبت  مدرم  نیا  یمامت  هک  رهش  نیا  لوخد  هلیسوب  متـشاذگ  وا  عضوم  ریغ  رد  ار 

میحر ترـضح  ُمیِحَّرلا  ُروُفَْغلا  َوُه  ُهَّنِإ  َُهل  َرَفَغَف  دنناسر . لتقب  ارم  هتفای  رفظ  نم  رب  ادابم  هک  نادرگ  ناهنپ  بوجحم و  ناشوپب و  دوخ  نیدیب 
تمعن هچنآب  مراگدرورپ  يا  َّیَلَع  َتْمَْعنَأ  اِمب  ِّبَر  تفگ : یسوم  دینادرگ . روتسم  ناهنپ و  قیالخ  نآ  رظن  زا  ار  مالّسلا  هیلع  یـسوم  روفغ 
تـسد تطاـسوب  متـشک  ار  يدرم  هکنآ  اـت  يدومن  نمب  ّتیطع  مرک و  تمحرم و  ناـسحا و  يور  زا  هک  تردـق  تّوق و  ینعی  يداد  نمب 

رد دهاجم  هکلب  مشابن  ناراکهانگ  نامرجم و  ریـصن  ریهظ و  نم  هک  دـیاب  اراگدرورپ  َنیِمِرْجُْمِلل ، ًاریِهَظ  َنوُکَأ  ْنَلَف  تفگ : نآب و  ندـیناسر 
وت يادعأ  اب  داهج  نادنچ  يدرک و  تیانع  ناسحا و  نمب  تمحرم  تقفـش و  يور  زا  هک  تردق  تّوق و  نیاب  مشاب  دحاو  زیزع  يا  وت  هار 

دّصرتم رظتنم و  فیاخ و  ربکأ  دزیا  ّیبن  نآ  رهش  نآ  رد  ُبَّقَرَتَی  ًاِفئاخ  ِۀَنیِدَْملا  ِیف  َحَبْصَأَف  يدرگ . یضار  نم  زا  هک  میامن  دابعلا  قاّلخ  يا 
کین سپ  ُهُخِرْـصَتْسَی ، ِسْمَْألِاب  ُهَرَْـصنَتْسا  يِذَّلا  اَذِإَف  دمآ . ردب  نکـسم  زا  رجف  عولط  زا  دـعب  نوچ  دروآ و  زورب  رفک  لهأ  زا  رازآ  ّتیذا و 

ترـضح نآ  هک  دوب  لدـج  گنج و  رد  رفاک  نوعرف  هعبت  زا  یکی  اب  رتشیپ  زور  هک  قباس   143 ص : ج4 ، جاجتحالا ، صخش  نامه  هاگان 
لیلج ربمغیپ  نآ  لباقمب  نوچ  دوب  هتخیوآ  رد  رفک  كرش و  لهأ  زا  یکی  اب  زاب  دوب  هدرک  عفد  ّرطضم  یثاغتسم  نآ  رس  زا  ار  ربدم  نآ  رس 

مالّسلا هیلع  یسوم  ٌنِیبُم  ٌّيِوََغل  َکَّنِإ  دومن . ءانّثلا  ۀّیّحتلا و  هیلع  یسوم  ترضحب  هثاغتسا  تیاکش و  رفاک  نآ  تسد  زا  روفلا  یف  دمآ  ردقلا 
ارت نم  يراکیپ  لدـج و  رد  یکی  اب  زین  زورما  يدوب و  گـنج  رد  درم  کـی  اـب  زورید  هک  اریز  ینـشور  رهاـظ و  يواـغ  وت  هک  تفگ : واـب 
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نوچیب ّیبن  نآ  نوچ  سپ  امَُهل  ٌّوُدَـع  َوُه  يِذَّلِاب  َشِْطبَی  ْنَأ  َدارَأ  ْنَأ  اَّمَلَف  دراپـسب . تعامج  نآب  ار  وا  هک  دومن  هدارا  مهد و  ناـشیا  تسدـب 
ناوریپ زا  درم  نآ  هکنآ  لاح  دیامن و  دندوب  یثاغتسم  نآ  نمشد  یـسوم و  نمـشد  هک  هفیاط  نآ  هلاوح  ار  نوزحم  رّیحتم و  هک  درک  هدارا 

َأ یسوُم  ای  َلاق  يا  تفگ  تسوا و  رکف  رد  مالّسلا  هیلع  یـسوم  هک  دید  یثاغتـسم  نآ  نوچ  اّما  دوب . یلاعت  هَّللا  میلک  نآ  ناعیطم  یـسوم و 
یـسوم يا  ینعی : َنیِِحلْـصُْملا . َنِم  َنوُکَت  ْنَأ  ُدـیُِرت  ام  َو  ِضْرَْألا  ِیف  ًاراَّبَج  َنوُکَت  ْنَأ  اَّلِإ  ُدـیُِرت  ْنِإ  ِسْمَْألِاب  ًاسْفَن  َْتلَتَق  اـمَک  ِینَُلتْقَت  ْنَأ  ُدـیُِرت 

و یـشاب ، نیمز  يور  رد  ملاـظ  راـّبج و  هـک  یهاوـخیم  يراد و  نـم  لـتق  هدارا  زورما  يدروآ  لـتقب  ار  یکی  زورید  هچناـنچ  مالّـسلا  هـیلع 
دومن عامتـسا  بآمتیالو  نآ  زا  باوص  باوج  نیا  نوچ  نومأم  يدرگ . نیملاـعلا  ّبر  ناگدـنب  ياحلـص  ناراـکوکین و  زا  هک  یهاوخیمن 

هلآ ّیبّنلاب و  دانادرگ  لصاوتم  دیاع و  امشب  دوخ  ءایبنأ  زا  ریخ  يازج  يادخ  اریخ  هئایبنأ  نع  هَّللا  كازج  مالّـسلا  هیلع  نسحلا  ابأ  ای  تفگ :
هیلع یسوم  لوق   144 ص : ج4 ، جاجتحالا ، ینعم  زا  هد  ربخ  ارم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نبا  اـی  تفگ : نومأـم  داـجمألا .
نوچ هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  اضّرلا  نسحلا  یبأ  َنیِّلاَّضلا . َنِم  اَنَأ  َو  ًاذِإ  اُهْتلَعَف  هک  دومرف  نوعلم  نوعرفب  وا  هملاـکم  ماـگنه  رد  هک  مالّـسلا 

ریصن و زا  ّرفم  نوعرف  دزن  هب  تلاسر  غیلبت  هطساوب  بیجم  عیمس  مکحب  بیعـش  تمدخ  زا  تعجارم  زا  دعب  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح 
ّبر ریدـقتب  تّدـم  همحّرلا  ّیبن  هک  اریز  تخانـش  ار  ترـضح  نآ  نوعرف  دومن  ماّلع  رداق  مایپ  غیلبت  ماـکحأ و  عرـش و  بادآ  دـمآ و  نوع 
دینع دّرمتم  هک  نامه  تفر  نوریب  هدومن  رارف  رهش  نآ  زا  نوعرف  فوخ  زا  یطبق  لتق  زا  دعب  دوب و  تّیوریب  نوعرف  تیبرت  رجح  رد  تّزعلا 

یسوم يا  تفگ : نوعرف  َنیِِرفاْکلا . َنِم  َْتنَأ  َو  َْتلَعَف  ِیتَّلا  َکَتَْلعَف  َْتلَعَف  َو  تفگ : دید  ار  دیجم  دزیا  ّیبن  نآ  ترضح  نآ  تدواعم  زا  دعب 
نیئآ شیک و  هکنآ  ای  يدومن  ام  تمعن  نارفک  هکنآ  ینعمب  يدوب  نارفاـک  هلمج  زا  وت  تسا و  حـضاو  وت  رب  هک  يدرک  لـعف  ناـنچ  وت  هن 
رهاـظ روهظ  هّصنم  رب  نم  زا  لـعف  نآ  ینعم  َنیِّلاَّضلا  َنِم  اـَنَأ  َو  ًاذِإ  اـُهْتلَعَف  تفگ : مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  يدـیناشوپ . اـم  رب  ار  دوخ 

نم رب  يراب  ترـضح  زا  وت  يراّبج  دّرمت و  نوچ  مداـتفا و  امـش  نیادـم  زا  هنیدـم  رد  هک  مدوب  هدـش  مگ  هار  زا  نم  هکنآ  لاـح  دـیدرگ و 
نآ یتمدخ  رد  یتّدم  مدش  فّرشم  مالّسلا  هیلع  ّیبّنلا  بیعـش  تمدخب  نوچ  مدیـسرتیم و  وت  زا  هک  اریز  متخیرگ  وت  زا  دوب  حیال  حضاو و 

اضق مدیسر  انیس  روط  يذاحم  هب  نوچ  فولأم  نطوب  فارصنا  تصخر  ردقلا و  لیلج  ربمغیپ  نآ  تنب  جیوزت  زا  مدرب و  رـسب  ردقیلاع  ّیبن 
دنچ ره  ناکم  نآ  رد  دیـسر  مهب  شتآب  جایتحا  کیرات  تیاغب  یبش  رد  دـش  لمح  عضو  ار  ام  هقّلعتم  ّلج  ّزع و  ریدـقتب  ّلحم  نامه  رد  ار 

نآ یپ  رد  ّتس  تاـهج  عبرا و  بناوـج   145 ص : ج4 ، جاجتحالا ، زا  هراپ  متفاـی  رتمک  ناـشن  مدرک  شتآ  لیـصحت  هطـساوب  رتشیب  یعس 
زا دعب  مدیدرگ  بوص  نآ  هّجوتم  دیجم  دزیا  داشرا  قیفوتب  دیدرگ  ام  روظنم  شتآ  روط  هوک  رد  هرخألاب  میدیسرن  دوصقمب  الصأ  میتفاتش 

نمب ّیلعلا  ّبر  ترـضح  زا  يادن  انثأ  نآ  رد  مدنام . ّریحتم  دوبن  لبج  نآ  رد  شتآ  ناشن  الـصأ  مدـیناسر  نآب  ار  دوخ  هدـیعب  تفاسم  عطق 
هدینادرگ نیلسرم  يایبنأ  زا  ارم  دیشخب  تمکح  ملع و  نمب  دیجم  بهاو  ترضح  َنِیلَـسْرُْملا ، َنِم  ِینَلَعَج  َو  ًامْکُح ، یِّبَر  ِیل  َبَهَوَف  دیـسر 

هیلع یـسوم  بلطم  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  اضّرلا  نسحلا  یبأ  مامهلا  ماما  ترـضح  هکنآ  مالک  هصالخ  دومن . امـشب  تلاسر  غیلبت  هب  رمأ 
و تفرعم ، قیرط  زا  یهارمگ  تّلـض و  هب  دوب  وا  هدوصقم  تفاـسم  كولـس  ریـس و  هار  ندرک  مگ  َنیِّلاَّضلا  َنِم  اـَنَأ  َو  مـالک  نآ  زا  مالّـسلا 

هَّللا یّلـص  یفطـصملا  دّمحم  ءایبنألا  دّیـس  ترـضح  دوخ  ردقلا  لیلج  ربمغیپ  يارب  نوچیب  هلآ  ترـضح  نومأم  ای  یهلآ  ترـضح  تخانش 
اهنت ارت  نم  هن  دّمحم  ایآ  هک : دیامرفیم  یلاعت  هناحبـس و  يراب  يوآَف  ًامِیتَی  َكْدِـجَی  َْمل  َأ  هک : داتـسرف  هیآ  نیا  نآرق  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و 

یلاعت دزیا  ینعی : يدـهف ، دـنتفای . مگ  دّـمحم  ای  وت  موق  دزن  رد  ارت  ینعی : الاَض ، َكَدَـجَو  َو  مداد . يوأم  ناکم و  وت  يوسب  ناـمدرم  متفاـی 
مدینادرگ ینغ  ارت  متفای  رقف  هلیع و  بحاص  ارت  نوچ  دّمحم  ای  ینعی : ینْغَأَف ، اًِلئاع  َكَدَجَو  َو  دنتخانش  ار  امـش  ات  دومن  امـشب  موق  تیاده 

کیف هَّللا  كراب  تفگ : نومأم  تسا . اعّدم  بلاطم و  یگمه  لوصح  شیاجنگ  اعد  تباجتسا  رد  هچ  متخاس  باجتسم  ارت  ياعد  هکنآ  ات 
ۀّیّحتلا هیلع  یـسوم  ترـضح  ّقـح  رد  هک  ّلـج  ّزع و  يادـخ  لوـق  ینعم  زا  هد  ربـخ  ارم  مّلـس  هـلآ و  هـیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوـسر  نـبا  اـی 

ابأ ای  هیآلا ....  ِیناَرت  َْنل  َلاق  َْکَیلِإ  ْرُْظنَأ  ِینِرَأ  ِّبَر  َلاق  ُهُّبَر  ُهَمَّلَک  َو  اِنتاقیِِمل  یسُوم  َءاج  اََّمل  َو  دیامرفیم : ءانّثلا  146 و  ص : ج4 ، جاجتحالا ،
دشابن نآب  فراع  ملاع و  ناّنملا  کلملا  مالس  هیلع  نارمع  نب  یسوم  یلاعت  هَّللا  میلک  هک  دوب  تصخر  زیاج و  هنوگچ  مالّسلا  هیلع  نسحلا 
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دوب ملاع  هَّللا  میلک  یسوم  هک : دومرف  مالّسلا  هیلع  اضّرلا  ماما  ترـضح  دیامن ؟ نآ  زا  لاؤس  ات  تسین  نایع  زیاج و  ناحبـس  رداق  تیؤر  هک 
هدینادرگ بّرقم  ار  ترضح  نآ  ملاع  رداق  هک  یماگنه  رد  نکیل  ددرگن  ناگدیرفآ  چیه  راصبأب  دهاشم  یئرم و  راتخم  ّلج  ّزع و  هکنآ  رب 

دینادرگ هاگآ  وا  اب  هلآ  ترـضح  مّلکت  برق و  تاجانم و  تقیقحب  ار  موق  هاگتاقیم  زا  تعجارم  زا  دـعب  هَّللا  میلک  نآ  دومن  مّلکت  دـیزگرب 
امـش هچنانچ  ار  ماّلع  نمیهم  مالک  هکنآ  ات  میرآیمن  امـشب  نامیا  ام  یـسوم  ای  هَّللا . مالک  عمـسن  یَّتَح  ََکل  َنِمُْؤن  َْنل  دـنتفگ : راـبکیب  موق 
ینب فیاوط  نآ  زا  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  دندوب . سک  رازه  دـصتفه  سفن  دادـعت  ترثک  هب  تقو  نآ  رد  موق  نآ  میونـشب و  زین  ام  دـیدینش 

دـصتفه تعامج  نیا  زا  زاب  دیزگرب  رازه  تفه  ناشیا  نایم  رد  زاب  رایتخا  سّدـقت  یلاعت و  بجاو  تاقیم  يارب  سفن  رازه  داتفه  لیئارـسا 
ناّنم راگدرورپ  تاقیم  هطـساوب  دندوب  ناشیا  نیرتهب  لیئارـسا  ینب  قاّفتاب  هک  درم  داتفه  نارمع  نب  یـسوم  نآ  زا  سپ  دومن . رایتخا  سک 

نآ یمامت  ّلج  ّزع و  مکح  هب  لسرم  ّیبن  نآ  دندیـسر  ناکم  ّلحم و  نآب  نوچ  دـنتفر  انیـس  روطب  هتفر  نوریب  هفیاط  نآ  قاـّفتاب  هدـیزگرب 
وا اب  هک : دومرف  اعدتسا  لاؤس و  ّلج  ّزع و  ترضح  زا  دومن و  دعاصت  روط  هوک  يالابب  ادیحو  ادرف  هتشاذگ  لبج  نآ  نماد  رد  ار  تعامج 

ّلحم و نآ  هب  مارکالا  ّیبن  نآ  قاّفتاب  هک  مانأ  نآ  یمامت  یگمه و  رب  ماـّلع  دزیا  ار  دوخ  مـالک   147 ص : ج4 ، جاجتحالا ، دیامن و  مّلکت 
هک نامه  دومن و  نوحـشم  نورقم و  تباجا  ّزع  هب  ار  دوبعم  دزیا  ّیبن  نآ  لاؤس  اعدتـسا و  دوجولا  بجاو  ترـضح  دناونـشب . دـندمآ  ماقم 

لامش و نیمی و  تحت و  قوف و  زا  مالّسلا  مهیلع  هَّللا  میلک  ياقفر  یمامت  عومسم  مالک  نآ  دومرف  مّلکت  نارمع  نب  یسومب  ناحبس  نمیهم 
عمـسب ثعبنم  اجنآ  زا  مالک  نآ  زا  دعب  دومن . نوتیز  هرجـش  رد  مالک  ثادحا  ماّلع  رداق  ترـضح  هک  اریز  دـیدرگ  هفیاط  نآ  شیپ  سپ و 
یسوم ای  هک : دنتفگ  مالّسلا  هیلع  یسوم  ترضحب  ماگنه  نآ  رد  اذه  عم  دندینشیم  ّتس  تاهج  هوجو و  عیمج  زا  هچنانچ  دشیم  مانأ  ره 
كرابت يادخ  مالک  نیا  دسریم  امب  هک  ادص  نیا  هک  دشن  ادیوه  تباث و  ام  یمامت  رب  هک  اریز  میرآیمن  امشب  نامیا  مالک  ندینش  نیاب  ام 

زا یـشکرس  و  راکنتـسا ، رابکتـسا و  دـندنار و  ناسلب  گرزب  نخـس  نیا  موق  نآ  نوچ  ًةَرْهَج . َهَّللا  يََرن  یَّتَح  ََکل  َنِمُْؤن  َْنل  تسا  یلاـعت  و 
ُۀَقِعاَّصلا ُمُْکتَذَـخَأَف  هقیثو  هچنانچ  دـینادرگ  لزنم  تعامج  نآ  رب  هقعاص  راّهق  مقتنم  ترـضح  دـندرک  راکـشآ  رهاظ و  راـّبج  دزیا  ناـمرف 

: تفگ هدش  ّریحتم  رمأ  نآ  هدهاشم  زا  یسوم  دنتـشگ  راسکاخ  دوبان و  ران  هقعاصب  رابکیب  تعامج  نآ  نآب  تسا  یکحم  ربخم و  مهملظب 
ترضح هب  تاجانم  باب  رد  قداص  هکنآ  هطـساوب  دیدروآ  لتقب  ار  موق  دنیوگ  هک  ماگنه  رد  ار  لیئارـسا  ینب  تعجارم  زا  دعب  نم  ّبر  ای 

یسوم بوحصمب  هدومن  ایحا  ار  هفیاط  نآ  بآم  تّوبن  نآ  بارطضا  اعد و  رب  انب  باّهو  رداق  منادرگ ؟ باجم  هجو  هچب  دیدوبن  ّلج  ّزع و 
كرابت و هَّللا  زا  امش  رگا  یسوم  ای  دنتفگ : ءایحا  زا  دعب  موق  نآ  سپ   148 ص : ج4 ، جاجتحالا ، داتسرف . ناشیا  باحصأ  دزنب  مالّسلا  هیلع 

هدهاشم زا  دعب  امش  دومنیم و  امـش  لاؤس  تباجا  هنیآ  ره  لاعتم  دزیا  دیامنب  امـشب  ار  دوخ  هک  دیدومنیم  دوخ  يارب  تیؤر  لاؤس  یلاعت 
تفرعم قیلی  یغبنی و  امک  ار  ام  سپ  تسا  هنوگچ  هک  دـیدادیم  لالجلا  وذ  تاذ  تّیفیک  لاح و  تقیقح  زا  ربخ  ار  ام  تّزعلا  ّبر  تیؤر  و 

راصبأ دـهاشم  یئرم و  راّفغ  يادـخ  هک  قیقحت  یتسردـب و  موق  ای  تفگ : ع )  ) یـسوم ترـضح  یتشگ . لصاح  قیقحتب  ّقح  يور  زا  تاذ 
ات دنتفگ : موق  ددرگ . تامالع  مالعأب و  مولعم  تایآب و  تائیطخلا  رفاغ  و  تسین ، تّیفیک  الصأ  ار  هّیربلا  قلاخ  تاذ  ددرگن و  راصبألا  ولوا 

دزیا ترـضح  عمـسب  لیئارـسا  ینب  لاوقأ  ّبر  ای  تفگ : لاح  نآ  رد  یـسوم  تسا . لاحم  ههبـشیب  امـش  هب  ام  ناـمیا  یئاـمنن  تیؤر  لاؤس 
مالّـسلا هیلع  میلک  یـسومب  دوبعم  دـحاو  ترـضح  دوب . یهاوخ  مدرم  نآ  لاح  حالـص  هب  ماّلع  فراع و  ملاع  رداق  يا  وت  دـسریم و  لاعتم 

ارت نم  هک  یئامن  لاؤس  نم  زا  هک  دیاب  ینک  لاؤس  نم  زا  هک  دنیامن  اعدتسا  دننک و  لاؤس  امـش  زا  مؤل  ربج و  هب  موق  هچنآ  هک  دومن  یحو 
: هک دومرف  لاونم  نیدب  لاعتم  رداق  تیؤر  لاؤس  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  لاح  نآ  رد  سپ  میامنن  لاح  چیهب  لاّهج  نآ  لهج  لوقب و  هذخاؤم 

يا ّبر  ای  تفگ : مالّسلا  هیلع  یـسوم  ینعی : ِینارَت . َفْوَسَف  ُهَناکَم  َّرَقَتْـسا  ِنِإَف  ِلَبَْجلا  َیلِإ  ْرُْظنا  ِنِکل  َو  ِینارَت  َْنل  َلاق  َْکَیلِإ  ْرُْظنَأ  ِینِرَأ  ِّبَر 
ع)  ) یسوم ای  هک : دومرف  بآم  تّوبن  نآ  باوج  رد  باّهو  دزیا  ترـضح   149 ص : ج4 ، جاجتحالا ، یئامن . نم  هب  ار  دوخ  نم  راگدرورپ 

دومرف دندرگیمن  باجم  باوج  نیاب  یسوم  موق  هک  دوب  نوچیب  ترضح  مولعم  نوچ  یبقع . رد  هن  ایند و  رد  هن  دید  یهاوخن  ارم  زگره  وت 
اَّمَلَف دوش  رّسیم  نم  تیؤر  زین  ارت  ددرگ  نّکمم  نآ  زو  ّرقتسم  نم  تایآ  زا  هیآ  تیؤر  زا  دعب  لبج  رگا  نک  لبج  يوسب  رظن  یـسوم  ای  هک 
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نآ تلالج  تبیه و  زا  نآ  ًاقِعَـص  یـسُوم  َّرَخ  َو  اکَد  ُهَلَعَج  دـیدرگ . لبج  نآب  یّلجتم  دوخ  تایآ  زا  هیآب  ّلج  ّزع و  نوچ  ِلَبَْجِلل  ُهُّبَر  یَّلََجت 
ُْتُبت َکَناْحبُس  َلاق  َقافَأ  اَّمَلَف  نوحشم  قدص  نومضمب  هقافا  زا  دعب  دش و  شوهیب  یـسوم  تشگ و  فاکـش  فاکـش  هدمآ و  هوتـسب  تیآ 

دوخ لهأان  موق  لـهج  زا  وتب  دوخ  تفرعم  يوسب  تعجر  هبوت و  وت و  سدـقأ  تاذ  سّدـقم  هّزنم و  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  َکـَْیلِإ 
نومأم يدرگن . دـهاش  چـیه  رـصب  دـهاشم  یئرم و  هک  دـنرآ ، ناـمیا  وتب  هک  متعاـمج  نآ  ناـنمؤم  لّوأ  نم  َنِینِمْؤُْملا و  ُلَّوَأ  اـَنَأ  َو  مدومن .

اِهب َّمَه  ِِهب َو  ْتَّمَه  ْدََقل  َو  هک : دیامرفیم  ع )  ) فسوی تیاکح - رد  هک  ّلج  ّزع و  يادـخ  لوق  زا  هد  ربخ  ارم  نسحلا  وبأ  ای  كّرد  هَّلل  تفگ :
رگا دومن و  هدوارم  باـب  رد  ع )  ) فسوی دـصق  رـصم  زیزع  هأرما  هک  دومرف  ع )  ) اـضّرلا نسحلا  یبأ  ترـضح  ِهِّبَر ؟ َناـهُْرب  يأَر  ْنَأ  ـال  ْوـَل 

نوچیب ترـضح  ّیبن  نآ  نوچ  نکیل  دومن  دصق  هأرما  نآ  هچنانچ  دومنیم  دصق  زین  وا  هنیآ  ره  دیدیمن  دوخ  راگدرورپ  ناهرب  ع )  ) فسوی
نآ هب  نایتا  دومنن و  هاگ  چیه  رد  هانگ  دـصق  زین  ترـضح  نآ  اذـهلف  دـباین  هاریب  هار  نآب  زگره  دـنکن و  هانگ  دـصق  موصعم  دوب و  موصعم 
نآ هک  دومن  تیاکح  ثیدح و  قلاخلا  کلملا  مالـس  هیلع  قداص  رفعج  دوخ  ردپ  زا  مالّـسلا  هیلع  مظاکلا  یـسوم  مردپ  اضیا  دـندومرفن .
هَّلل تفگ : نومأم  دومرف . لـعف  مدـع  دـصق  مالّـسلا  هیلع  فسوی  150 و  ص : ج4 ، جاجتحالا ، دومن  لعف  دـصق  اـخیلز  هک  دومرف  ترـضح 
َْنل ْنَأ  َّنَظَف  ًابِـضاغُم  َبَهَذ  ْذِإ  ِنوُّنلا  اَذ  َو  هک : دـیامرفیم  ع )  ) ربمغیپ سنوی  ّقح  رد  هک  ّلـج  ّزع و  لوق  زا  هد  ربـخ  ارم  نسحلا  اـبأ  اـی  كّرد 

ناهنپ يور  دوخ  موق  زا  بضغ  يور  زا  هک  دوب  یتم  نب  سنوی  نوّنلا  اذ  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  اـضّرلا  نسحلا  یبأ  ترـضح  ِْهیَلَع . َرِدـْقَن 
زا تسا و  نقیتـسا  ینعمب  اـجنیا  ّنظ  ظـفل  دومرف  میهاوخن  قیـضم  دوـب  هک  ّلـحم  ناـکم و  ره  رد  ار  وا  قزر  اـم  هک  دوـب  وا  نیقی  دوـمن و 

ینعی ِتاُملُّظلا . ِیف  يدانَف  دـینادرگ  رتقم  ّقیـضم و  ار  وا  قزر  ینعی : ُهَقْزِر . ِْهیَلَع  َرَدَـقَف  ُهالَْتبا  اَم  اذِإ  اَّمَأ  َو  ّلج  ّزع و  يادـخ  لوق  تساـجنیا 
َْتنَأ اَّلِإ  َهلِإ  ـال  ْنَأ  یتـفگ : هدوـمن  یهلآ  ترـضحب  تاـجانم  اـج  هس  نیا  رد  یهاـم  مکـش  تملظ  رحب و  تملظ  بش و  تـملظ  رد  سنوـی 

یتسردب وت  سدقأ  تاذ  زجب  سدقت  كرابت و  ّقحب  يادخ  یئادخ  تسین  هک  يادـخ  سّدـقم  يا  ینعی : َنیِِملاَّظلا  َنِم  ُْتنُک  یِّنِإ  َکَناْحبُس 
. دوب نآ  رارکت  راکذـتب و  توـح  نطب  رد  نم  نیع  تّرق  هک  ناحبـس  رداـق  تداـبع  كرت  هطـساوب  مدوـخ  سفنب  ناـملاظ  هلمج  زا  نم  هک 
. َنُوثَْعُبی ِمْوَی  یلِإ  ِِهنَْطب  ِیف  َِثبََلل  َنیِحِّبَـسُْملا  َنِم  َناک  ُهَّنَأ  ْوَلَف ال  هک  دومرف  دومن و  ّلج  ّزع و  ّیبن  نآ  ياـعد  تباـجا  لزی  مل  رداـق  ترـضح 

تاوعّدلا بیجم  ترضحب  تاجانم  دومنیمن و  یلاعت  كرابت و  دزیا  ياعد  حیبست و  توح  نطب  رد  مالّـسلا  هیلع  یتم  نب  سنوی  رگا  ینعی :
اَذِإ یَّتَـح  ّلـج : ّزع و  لوق  زا  هد  ربـخ  ارم  نسحلا  اـبأ  اـی  كّرد  هَّلل  تفگ : نومأـم  دوبیم . نکاـس  ثعب  زور  اـت  توح  نطب  رد  دوـمرفیمن 

مالّـسلا هیلع  اضّرلا  نسحلا  یبأ  ءایقتألا  ماما  ترـضح   151 ص : ج4 ، جاجتحالا ، انُرْـصَن . ْمُهَءاج  اُوبِذُـک  ْدَـق  ْمُهَّنَأ  اوُّنَظ  َو  ُلُسُّرلا  َسَْأیَتْسا 
ّنظ و رب  ار  ناشیا  موق  دنتشگ و  دوخ  سوسفا  نوسفا و  رپ  موق  زا  سویأم  لسر  هک  ماگنه  ات  هک : دیامرفیم  ّلج  ّزع و  ترـضح  هک : دومرف 

ارم مالّـسلا  هیلع  نسحلا  ابأ  ای  كّرد  هَّلل  تفگ : نومأم  دیـسر . لسرب  ام  ترـصن  تقو  نآ  رد  دندرکیم  بیذکت  لسر  هک  دوب  نانچ  نامگ 
هیلع اضّرلا  نسحلا  یبأ  ربکأ  دزیا  ّیلو  ترـضح  َرَّخََأت . ام  َو  َِکْبنَذ  ْنِم  َمَّدَـقَت  اـم  ُهَّللا  َکـَل  َرِفْغَِیل  رداـق  ماـّلع  دزیا  ترـضح  لوق  زا  هد  ربخ 

هک اریز  تسباّهو  رداق  ترضح  زا  یلاعت  هَّللا  تاولص  هیلع  یفطصم  دّمحم  بآمتلاسر  ترضحب  باطتـسم  باطخ  نیا  هک : دومرف  مالّـسلا 
دوبن مد  نآ  رد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  مجعلا  برعلا و  ّیبن  زا  مظعأ  ربکأ و  مثا  رزو و  رد  يدحأ  چیه  هّکم  ناکرـشم  دزن  رد 

نوچیب قلاخ  لوسر  نآ  نوچ  دندومنیم . منص  تصش  دصیس و  شتسرپ  ملاع  رداق  یگدنب  ریغب  نامز  نآ  رد  هّکم  ناکرشم  هکنآ  هطـساوب 
رب همّدقم  نیا  دومرف ، ّصاخ  يادـخ  کیب  رارقاب  رمأ  دومن و  هَّللا  ّالا  هلا  صالخالا ال  ۀـملکب  توعد  ار  هفیاط  نآ  دـیدرگ  ثوعبم  تلاسرب 

یلَع اوُِربْصا  َو  اوُْشما  ِنَأ  ْمُْهنِم  ُأَلَْملا  َقَلَْطنا  َو  ٌباجُع  ٌءْیََـشل  اذـه  َّنِإ  ًادِـحاو  ًاهلِإ  َۀَِـهلْآلا  َلَعَج  َأ  اولاق  دومن . رایـسب  میظع و  تیاغب  راّفک  نآ 
زا ار  ام  دّمحم  ای  هک : دنتفگیم  هریغ  شیرق و  ناکرـشم  ٌقالِتْخا . اَّلِإ  اذه  ْنِإ  ِةَرِخْآلا  ِۀَّلِْملا  ِیف  اذِهب  انْعِمَـس  ام  ُداُری  ٌءْیََـشل  اذـه  َّنِإ  ْمُِکتَِهلآ 

تیاغب رمأ  نیا  دیامرف  نامسآ  نیمز و  يارب  هدیدان  يادخ  کی  تدابع  تعاطب و  رومأم  ار  ام  دیامن و  عنم  ام  نایادخ  شتسرپ - یگدنب و 
هک نیئآ  نامهب  یهورگ  دنتشادرب و  ّقح  قیرط  دنتشگ و   152 ص : ج4 ، جاجتحالا ، ادج  تعامج  نآ  زا  یعمج  تسا و  بیرغ  بیجع و 

ّتلم رد  نیا  هک  دـنتفگیم  دنتـشادن و  رب  هّیـضرمان  هویـش  نآ  زا  تسد  هدوب  مد  خـسار  مدـق و  تباث  هدّدـعتم  ههلآ  ةداـبع  رب  دنتـشاد  اـقباس 
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ًاْحتَف ََکل  انْحَتَف  اَّنِإ  همیرک  ربکأ  دزیا  دـینادرگ  حوتفم  ار  هّکم  لسّرلا  متاـخ  ترـضح  يارب  ّلـج  ّزع و  نوچ  سپ  تسین . هدیدنـسپ  ترخآ 
هطـساوب ناکرـشم  داقتعاب  هک  وت  هانگ  دّـمحم  ای  ینعی : دومرف . لزنم  ترـضح  نآ  رب  َرَّخَأَت  ام  َو  َِکْبنَذ  ْنِم  َمَّدَـقَت  اـم  ُهَّللا  َکـَل  َرِفْغَِیل  ًاـنِیبُم 
هطـساوب رّخأت  ام  روفغم و  تسا و  ّوفعم  رـسکی  رّخأت  مّدـقت و  ام  زا  تسا  لصاح  تباث و  ّلج  ّزع و  يادـخ  یگناگی  هب  نارفاک  نآ  توعد 

نامه رب  نکیل  هتفر  نوریب  ّلحم  نآ  زا  هّکم  حـتف  زا  دـعب  یـضعب  دنتـشگ و  ناملـسم  یـضعب  هّکم  ناکرـشم  هک  تسا  نایع  روکذـم و  نآ 
ناشیا نامدرم  هک  ماگنه  رد  دیحوت  راکنا  رب  رداق  هفیاط  نآ  دـندوب  ناهنپ  یقاب و  هّکم  رد  هک  ناشیا  زا  یعمج  دـندوب و  نایـصع  كرش و 

رداق یگناگی  دیحوت و  هکنآ  هطـساو  هب  تسا  روفغم  ّوفعم و  سّدقت  یلاعت و  دزیا  لوسر  نآ  هانگ  سپ  دندوبن . دندومنیم  توعد  نآ  رب  ار 
َِمل َْکنَع  ُهَّللا  اَفَع  ّلج : ّزع و  يادـخ  لوق  زا  هد  ربخ  ارم  نسحلا  ابأ  ای  كّرد . هَّلل  تفگ : نومأم  دـیدرگ . رهاـظ  نّیب و  هفیاـط  نآ  رب  دـیجم 
ارت نم  ینعی : تسا . هراج  ای  یعمسا  ینعأ و  كاّیإ  تباب  زا  هیآ  نیا  لوزن  هک : دومرف  مالّسلا  ةولّصلا و  هیلع  اضّرلا  نسحلا  یبأ  ْمَُهل . َْتنِذَأ 

. دومن ترـضح  نآ  تّما  هدارا  نکیل  دومرف و  همحّرلا  ّیبـن  ترـضحب  باطتـسم  باـقّرلا  کـلام  ترـضح  ونـشب  وت  هیاـسمه  اـی  میوگیم و 
زین و  َنیِرِـساْخلا . َنِم  َّنَنوُکََتل  َو  َُکلَمَع  َّنَطَبْحََیل  َتْکَرْـشَأ  ِْنَئل  ّلج : ّزع و  يادـخ  لوق  تسا  نینچمه  نومأم  ای   153 ص : ج4 ، جاجتحالا ،

تسا بآّمتوبن  ترـضحب  باطخ  دنچ  ره  عضوم  نیا  رد  اًلِیلَق ، ًاْئیَـش  ْمِْهَیلِإ  ُنَکَْرت  َتْدِک  ْدََقل  َكاْنتَّبَث  ْنَأ  َْول ال  َو  تّزعلا  ّبر  ترـضح  لوق 
هد ربخ  ارم  یتفگ  تسار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نبا  ای  تفگ : نومأم  تسوا . ناگدنب  داشرا  مالعا و  دابعلا  ّبر  دارم  اّما 

ِهیِْدبُم ُهَّللا  اَم  َکِسْفَن  ِیف  یِفُْخت  َو  َهَّللا  ِقَّتا  َو  َکَجْوَز  َْکیَلَع  ْکِْسمَأ  ِْهیَلَع  َتْمَْعنَأ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  َمَْعنَأ  يِذَِّلل  ُلوُقَت  ْذِإ  َو  یلاعت : يادـخ  لوق  زا 
ّمهم هطساوب  دوبعم  دزیا  لوسر  ترضح  يزور  هک : دومرف  مالّـسلا  ةولّـصلا و  هیلع  اضّرلا  ترـضح  ُهاشَْخت . ْنَأ  ُّقَحَأ  ُهَّللا  َو  َساَّنلا  یَـشَْخت  َو 
دید ار  وا  نز  دیسر  دیز  يارسب  نوچیب  لوسر  نآ  نوچ  دومن  درم  نآ  هناخ  هدارا  تشاد  یبلکلا  لیحارـش  نب  هثراح  نب  دیز  رب  هک  رورض 
نیا زا  سّدقملا  ّیبن  ترـضح  هدارا  کقلخ و  يّذلا  هَّللا  ناحبـس  هک : دومرف  هدومن  هأرما  نآب  هبطاخم  ص )  ) ترـضح نآ  درکیم  لسغ  هک 

ّزع و ترـضح  سپ  دومن . دننوچیب  رداق  دنوادخ  نارتخد  ناگتـشرف  هک  تسنانچ  وا  معز  هکنآ  لوق  زا  ناّنم  يادخ  سیدقت  هیزنت و  مالک 
ههبشیب ماهفتسا  نیا  ًامیِظَع  ًالْوَق  َنُولوُقََتل  ْمُکَّنِإ  ًاثانِإ  ِۀَِکئالَْملا  َنِم  َذَخَّتا  َو  َنِینَْبلِاب  ْمُکُّبَر  ْمُکافْصَأَف  َأ  دومرف : هدومن  هفیاط  نآ  لوق  عفد  ّلج 

یلاعت يادخ  لوضفلا  وب  لوق  نیاب  نیلئاق  تعامج  يا  ایآ  هک  دـیامرفیم  هچنانچ  تسمارم  دـصقم و  نآ  ماظعتـسا  راکنا و  لیبس  رب  ماربا  و 
امش زا   154 ص : ج4 ، جاجتحالا ، دّرجت  تعنص  رد  هک  هکئالم  دنادرگیم و  رـسپ  دنیزگیمرب و  ار  امـش  تسا  ناقلخ  یمامت  راگدرورپ  هک 

مالّسلا هیلع  اضّرلا  نسحلا  یبأ  ترـضح  تسا . گرزب  رایـسب  رایـسب  امـش  نخـس  نیا  دنادرگیم  رتخد  امـش  مامت  داقتعاب  ار  ناشیا  دنرتشیپ 
هنیآ ره  زین  وا  تفرگیم  دنزرف  رگا  درک  قلخ  ارت  هک  یـسک  نآ  هک : دومرف  دنکیم  لسغ  دیز  هئرما  هک  دید  دومحملا  ّیبن  نوچ  هک : دومرف 
دیز عومـسم  ناک  امک  رمأ  تقیقح  وا  هجوز  هناخب  دیز  تدواعم  رورـس و  نآ  تعجارم  زا  دعب  اّما  دیدرگیم . لاستغا  ریهطت و  نیاب  جاتحم 

رّیحتم تیاغب  رـشبلا  دّیـس  ثیدح  عامتـسا  زا  دعب  دیز  کقلخ . يّذلا  ناحبـس  هک : دومرف  وا  ّقح  رد  هک  ترـضح  نآ  مالک  یّتح  دـینادرگ 
لوسر هک  تفرگ  رارق  نآ  رب  دـیز  ّنظ  هرخـألاب  دوـب ؟ هچ  مـالک  نآ  زا  ماـنألا  دّیـس  مارم  بلطم و  هک  تسنادـیمن  هکنآ  باـب  رد  دـیدرگ 

تمدـخب اذـه  یلع  ءانب  دوب . لاـثملا  عیدـب  لاـمج  نسح و  رد  برع  ناـیم  رد  هأرما  نآ  هک  اریز  دـیدرگ  قشاـع  دـید و  ار  وا  هئرما  نوچیب 
امش تصخرب  ار  وا  مهاوخیم  تسا  قلخ  دب  تیاغب  نم  نز  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ای  تفگ : دمآ و  هّیربلا  دّیـس  ترـضح 

ار وا  يامن و  دوخ  هجوز  تظفاـحم  كاـسما  دـیز  يا  ینعی : َهَّللا » ِقَّتا  َو  َکَـجْوَز  َکـْیَلَع  ْکِْـسمَأ  : » هک دومرف  ص )  ) لوسر مهد . قـالط 
دوب و دوخ  جاوزا  ددـعب  فراع  ملاع و  ص )  ) ترـضح نوچ  يامنب  ّلحم  نیا  رد  وا  قالط  زا  ّلج  ّزع و  يادـخب  زیهرپب  يامرفم و  قـالط 
درکیمن و راـهظا  دـیزب  تشادـیم و  ناـهنپ  رمأ  نیا  نمیهم  ترـضح  ّیبـن  نکیل  دوـب  دـهاوخ  جاوزا  هلـسلس  لـخاد  زین  نآ  هـک  تسنادـیم 
وا نز  هّتبلا  دوـبیمن  دـیز  رگا  دـیوگیم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحم  هک   155 ص : ج4 ، جاجتحالا ، دـنیوگ  مدرم  هک  دیـسرتیم 

نیا ّلج  ّزع و  ترضح  سپ  دنیامن . مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  بیبح  لوسر  نآ  شنزرـس  بیع و  هلیـسو  نیاب  دوب و  دهاوخ  ارم  يدوزب 
یلاعت يادخ  هک  سک  نآب  تفگ : ماّلعلا  کلم  ّیبن  ماگنه  رد  ینعی : ِْهیَلَع . ُهَّللا  َمَْعنَأ  يِذَِّلل  ُلوُقَت  ْذِإ  َو  هک : دینادرگ  لزنم  لسّرلا  متاخب  هیآ 
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مارتحا ماـعنا و  واـب  زیزع  لوسر  يا  زین  وت  دومن  مارکا  ماـعنا و  واـب  مالـسا  تمعن  ینعی  دـینادرگ  مّعنم  دوخ  هرتاوتم  معن  زا  ار  وا  سّدـقت  و 
اّما ُهاشْخَت . ْنَأ  ُّقَحَأ  ُهَّللا  َو  َساَّنلا  یَـشْخَت  َو  ِهیِدـْبُم  ُهَّللا  اَم  َکِسْفَن  ِیف  یِفُْخت  َو  َهَّللا  ِقَّتا  َو  َکَجْوَز  َْکیَلَع  ْکِْسمَأ  یتفگ : هچناـنچ  يدومرف 

جیوزتب ار  وا  نمحّرلا  میحر  ترـضح  نآ  زا  دعب  تشادهاگن  دیز  زا  قالط  تّدع  نز  نآ  دینادرگ و  هقّلطم  ار  دوخ  هجوز  هثراح  نب  دـیز 
اْهنِم ٌدـْیَز  یـضَق  اَّمَلَف  هک : دومرف  ّلج  ّزع و  هچنانچ  دومرف  لازنا  نآرق  رد  ار  ربخ  نیا  تقیقح  لاـعتم  دـحاو  دروآ . رد  ناـمّزلا  رخآ  لوسر 

نوچیب يادـخ  نوچ  ًالوُعْفَم  ِهَّللا  ُْرمَأ  َناک  َو  ًارَطَو  َّنُْهنِم  اْوَضَق  اذِإ  ْمِِهئایِعْدَأ  ِجاوْزَأ  ِیف  ٌجَرَح  َنِینِمْؤُْملا  یَلَع  َنوُکَی  ْیَِکل ال  اـهَکانْجَّوَز  ًارَطَو 
هیآ نیا  لازنا  یلاـعت  كراـبت و  بجاو  اذـهل  دـنیامن . دـیجم  لوسر  شنزرـس  بیع و  دـیز  هجوز  جـیوزت  باـب  رد  ناـقفانم  هک  دوـب  ملاـع 

مجعلا و ّیبن  نآ  رب  بهاو  دزیا  ترـضح  هک  يربـخ  ینعی : ُهَّللا . َضَرَف  اـمِیف  ٍجَرَح  ْنِم  ِِّیبَّنلا  یَلَع  َناـک  اـم  هک  دومن  يرولا  ّیبـن  ترـضحب 
نومأم  156 ص : ج4 ، جاـجتحالا ، دوب  دـهاوخن  بعت  حرج و  هنوـگ  چـیه  رمأ  نآ  رد  ار  رـشبلا  دّیـس  نآ  دـینادرگ  بجاو  مزـال و  برعلا 

يداد و ءافـش  دوب  مهبم  رمأ  نآ  باب  رد  هک  ملأ  هودنا و  نآ  زا  ارم  هنیـس  هک  هَّللا  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نبا  ای  تفگ :
اریخ مالـسالا  نع  هئایبنأ و  نع  هَّللا  كازجف  يدینادرگ  ناشخرد  حـیال  نایع و  حـضاو و  دوب  مهبم  یفخم و  تیاغب  سبتلم و  نم  رب  هچنآ 

يارب نآ  زا  دعب  نومأم  دیوگ  مهجلا  نب  ّیلع  مالک  نیا  يوار  و  داهد . ریخ  يازج  داجمأ  يایبنأ  زا  مالسا و  زا  ارت  دابعلا  ّبر  ترضح  سپ 
دـنتفر و نوریب  هتفرگ  ار  وا  تسد  نومأم  دوب  رـضاح  سلجم  نآ  رد  نوچ  رفعج  نب  دّـمحم  تساخرب و  زاـینیب  ترـضح  تداـبع  زاـمن و 
؟ يدید نوچ  ار  تردارب  رـسپ  زورما  ّمع  ای  تفگ : رفعج  نب  دّمحمب  نومأم  هار  رد  دـندش  ماقم  لزنم و  هناور  رگید  کی  تعباتم  قاّفتاب و 
: تفگ نومأم  سپ  دیامن . ملع  يارب  مدرم  هناخ  رد  رد  دّدرت  ار  وا  مدیدن  هکنآ  اب  لماک  اناد و  دوب و  لضاف  ملاع و  تفگ : رفعج  نب  دّمحم 

الأ هک  دومرف  ناشیا  ّقح  رد  همحّرلا  ّیبن  ترـضح  هک  تعامج  نآ  زا  تسا  تلاسّرلا  ندعم  هّوبنلا و  تیب  لهأ  زا  تردارب  رـسپ  نیا  ّمع  يا 
يدـه و باب  نم  مکنوجرخی  مکنم ال  ملعأ  مّهنا  مهومّلعت  الف  ارابک  ساّنلا  ملعأ  اراغـص و  ساّنلا  ملحأ  یتمورا  بیاطأ  یترتع و  راربأ  ّنإ 

تّحـص ریدـقت  رب  ثیدـح  نیا  هک  تسا  نهربم  حـیال و  نشور و  حـضاو و  شنیب  شناد و  باحـصأ  رب  لالـض . باـب  یف  مکنولخدـی  ـال 
ملع و ار  هفیاـط  چـیه  هک  تسا  نیقی  تسا و  دوجوم  هفیاـط  نآ  رد  هلماـک  تافـص  نآ  هچ  تسا  ترـضح  نآ  تیّرذ  ترتع و  صوصخم 

ترضح دندش  ماقم  هّجوتم  هعبت  ریاس  نومأم و  نوچ  تسین . مهیلع  هَّللا  تاولـص  نیموصعم  هّمئأ  تارـضح  لامک  ردقب  مرک  دوجو و  ملح 
تمدخ هب  یعمج  دش  رگید  زور  نوچ  دیدرگ و  دوخ  لزنمب  فرصنم  زین  ع )  ) اضّرلا نسحلا   157 ص : ج4 ، جاجتحالا ، یبأ  فرشألا  ماما 
اـضّرلا نسحلا  یبأ  ءایقتألا  ماما  دندینادرگ . ربخم  علّطم و  رفعج  نب  دّمحم  وا  ّمع  باوج  نومأم و  لوق  زا  ار  ترـضح  نآ  هتفر  رورـس  نآ 

هک یتسردب  سپ  يدینش  وا  زا  هچنآب  يدرگن  رورغم  هک  دیاب  مهجلا  نبا  ای  تفگ : نآ  زا  دعب  دومن  مّسبت  هدمآ  رد  هدنخب  مالک  نآ  زا  (ع )
158 ص : ج4 ، جاجتحالا ، دیشک . دهاوخ  وا  زا  نم  ماقتنا  یلاعت  كرابت و  يادخ  اّما  تسنم  ّتیذأ  یپ  رد  نومأم 

تماما هب  تسا  قّلعتم  هچنآ  نایب  رد  ایارب  عیمج  رب  یلاعت  هَّللا  مالس  اضّرلا  نسحلا  یبأ  ءایقتألا  ماما  ترضح  جاجتحا  نایب  رکذ 

نایب تماما و  هب  تسا  قّلعتم  هچنآ  نایب  رد  ایارب  عیمج  رب  یلاعت  هَّللا  مالـس  اـضّرلا  نسحلا  یبأ  ءاـیقتألا  ماـما  ترـضح  جاـجتحا  ناـیب  رکذ 
هکنآ ّمذ  دوب و  تماما  تفص  رب  هک  یسک  نآ  قیرط  نایب  دندینادرگ و  تافـص  نیاب  صوصخم  ار - وا  یلاعت  يادخ  هک  سک  نآ  تافص 

تجاح ترورض و  تقو  رد  هّیقت  هیروتب و  هعیـش  رمأ  نایب  دیامن و  ّولغ  ماما  رد  هکنآ  تمالم  دنک و  تافـص  نآ  ریغب  تماما  رایتخا  زیوجت 
نبا ای  تفگ : مالّـسلا  هیلع  اضّرلا  نسحلا  یبأ  ایاربلا  ماـما  ترـضحب  تیّکّـسلا  نبا  هک  دـنک  تیاور  يدادـغبلا  بوقعی  وبأ  بّدأـت . نسح  و 
نب یسیع  دیدرگ و  یصع  رحس  تلآ  ءاضیب و  دیب  ثوعبم  ثعب  ماگنه  رد  نارمع  نب  یسوم  ارچ  مّلس ، هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر 

159 ص : ج4 ، جاجتحالا ، دیدرگ ؟ تبطخ  مالکب و  لسرم  ثوعبم و  دّمحم  لسّرلا  متاخ  ترضح  ّبط و  تلآب  ثوعبم  مالّسلا  هیلع  میرم 
لهأ نایم  رد  دومرف  لاسرا  تلاسرب  ار  یسوم  دوجولا  بجاو  هک  ماگنه  رد  هک : دومرف  ءانّثلا  هّیحّتلا و  هیلع  مالّـسلا و  هیلع  اضّرلا  ترـضح 

دزن زا  یلاعت  هللا  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  اذهل  دندوب ، نایب  رـصح و  ّدـح  زا  نوریب  ناهج  رد  هنهک  هرحـس و  بلاغ و  رحـس  ع )  ) یـسوم رـصع 

( یناردنزام همجرت   ) زا 619جاجتحالا هحفص 542 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


لطاب ار  رحاس  همه  ياهرحـس  نآب  دوبن و  نآ  لثم  نایتا  تعاـمج  نآ  تقاـط  عسو و  رد  هک  دـمآ  يزیچب  موق  نآـب  ّیلعلا  کـلم  ترـضح 
ار نامدرم  هک  يرامیب  عاونأ  يریگنیمز و  هک  ماّیأ  رد  مالّـسلا  هیلع  یـسیع  اّما  دومن . ناـشیا  رب  دوخ  تّجح  تاـبثا  نآ  هلیـسوب  دـینادرگ و 

دزن رد  هک  دمآ  تانامز  ضرم و  نآب  تاّیربلا  قلاخ  ترضح  دزن  زا  تازجعم  تایآ  اب  دیدرگ و  ثوعبم  دوب  رایسب  جلاعم  بیبطب و  جایتحا 
نذاب صربأ  ءاربا  داز و  ردام  روک  همکأ  ياربا  تاومأ و  ءایحا  نامز  نآ  لهأ  ناجلاعم  رب  هدایز  دوبن و  ناـمگ  ههبـشیب و  نآ  لـثم  ناـشیا 

هَّللا یّلص  دّمحم  ظفاحلا  ّیبن  ترـضح  اّما  دومرف . سک  رهب  تعامج و  نآ  رب  دوخ  تّجح  تابثا  هلیـسو  نآب  دومنیم و  سّدقت  یلاعت و  هَّللا 
نآ سپ  دوب ، بطخ  رعـش و  مالک و  بهاو  دزیا  لوسر  نآ  رـصع  لـهأ  رب  بلغأ  هک  دـیدرگ  ثوعبم  ناـمز  تقو و  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و 
نآب هدمآ و  دوب  مرکألا  ّیبن  نآ  ماّیأ  مائل  هرفک  لوق  نالطب  جتنم  ثروم و  هک  ماکحأ  ظعاوم و  اب  ماّلعلا  کلم  دزن  زا  مانألا  دّیـس  ترـضح 
ماما نآ  سلجم  رد  ات  تیّکّـسلا  نبا  هک : دیوگ  مالک  يوار  يدادغب  بوقعی  دومن . مانأ  نآ  رب  دوخ  تّجح  تّوبن و  تابثا  مالک  و  ظعاوم ،
نبا هاگنآ  مدیدن . يدحأ  چیه  ملع  لضف و  رد  امـش  لثم  مدرم  نایم  رد  زگره  نم  ممالا  ماما  ای  هَّللا  هک و  تفگیم : ماوّدـلا  یلع  دوب  مانألا 

قیالخ يداه  دشرم و  تسیچ و  ماّیا  نیا  رد  ماما   160 ص : ج4 ، جاجتحالا ، رب  تّجح  ماّلع  دزیا  لوسر  دالوأ  هصالخ  يا  تفگ : تیکّسلا 
تـسا لقع  ّلج  ّزع و  ترـضح  ناسحا  يایازم  زا  ّلحم  نیا  رد  دـشرم  تّجح و  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  اضّرلا  نسحلا  یبأ  تسیک ؟ مویلا 

رب بذـک  هکنآ  دـیامن و  وا  قیدـصت  لقع  هلیـسوب  سپ  هن ، ای  تسا  قداص  هک  ددرگ  مولعم  دـهد  قلاخ  رداـق  زا  ربخ  هکنآ  لـقعب  هک  اریز 
يا تفگ : تیّکّـسلا  نبا  هک  دیوگ : يوار  دیامن . مامتان  بّذکم  نآ  بیذـکت  عماس  ره  مامت  لقع  تطاسوب  دـهد  تبـسن  بهاو  ترـضح 
ماما ترضح  مالک  نیا  هک  تسا  دّیؤم  رهاظ و  لضف  باحصأ  ءاکذ و  لقع و  بابرأ  رب  تسا . باوج  نیمه  ارم  لاؤس  هک  هَّللا  باحصأ و 

زا نیمأ  قداص  زا  یلاخ  فیلکت  ماّیأ  نامز و  رد  ار  ملاع  نیا  ملاع  رداـق  ترـضح  هکنآ  رب  تسا  نّمـضتم  مالّـسلا  هیلع  نسحلا  یبأ  ماـنألا 
نافّلکم زا  يدحأ  رب  هچ  ره  تعیرـش  رمأ  رد  ینعی  ددرگ  واب  یجتلم  دوش  هبتـشم  فّلکم  ره  رب  هچ  ره  دراذگن و  نیملاعلا  ّبر  يادخ  لبق 

دیامن تّزعلا  ّبر  ترـضح  رب  وا  قدص  رب  تلالد  لقع  هک  داشرا  تلالد و  بحاص  نیمأ  قداص  نآب  عوجر  ددرگ  یفخم  ههبتـشم و  تّما 
لقع و تّیـشم  سپ  يدوبن  قداص  زا  بذاک  بذاک و  زا  قداص  ملاـع  فراـع و  فّلکم  زا  يدـحأ  چـیه  يدوبیمن  لـقع  رگا  هچ  دـیامرف ،

نـسحلا یبأ  يانکـس  ماّیأ  ردام  هک  تسا  يورم  لوقنم و  زیزعلا  دـبع  شردارب  زا  ملـسم  نب  مساق  زا  تسا . ّلـج  ّزع و  يادـخ  لّوأ  تّجح 
دجـسم نآ  رانک  هشوگ و  رد  رایـسب  قلخ  میدـمآرد  رهـش  نآ  عماج  دجـسم  رد  هعمج  زور  رد  میتشاد  تماقا  ورم  رد  مالّـسلا  هیلع  اـضّرلا 

فالتخا نایب  تماـما و   161 ص : ج4 ، جاجتحالا ، رمأ  رد  ماما  نآ  مالک  میدیـسر  نامدرم  نانخـس  مـالکب و  کـین  نوچ  میدـید  عمتجم 
يالوم دّیـس و  تمدخب  ار  دوخ  مامت  تعرـسب  مدومن  هدهاشم  لاونم  نادـب  لاح  نوچ  نم  دـنتفگیم  يزیچ  سک  ره  دوب و  نآ  رد  نامدرم 

رد يدحأ  ره  هک  مدومن  مالعا  دندومنیم  مالک  ضوخ ال  ماما  باب  رد  هک  مانأ  رمأ  تقیقح  هدـیناسر  مالّـسلا  هیلع  اضّرلا  نسحلا  یبأ  دوخ 
ّیلو نآ  هاگنآ  سپ  دومن ، مّسبت  مالّسلا  ةولّصلا و  هیلع  رورس  نآ  دندرکیم . روکذم  ماقم  نکـسم و  نآ  رد  ماظتنایب  تیاغب  مالک  مارم  نآ 

هک یتسردـب  دـندرک  رهاـظ  نیئآ  تّلم و  رد  بیر  ّکـش و  نید و  رد  بیرف  زیمتیب  لـهاج  موـق  نیا  زیزعلا  دـبع  اـی  هـک : دوـمرف  ع )  ) هَّللا
لازنا و  لاسرا ، دومن و  مامت  لماک و  ماکحأ  طیارشب و  ار  وا  نید  هک  یتقو  رگم  دومنن  يرولا  ّیبن  ترضح  حور  ضبق  یلاعت  هَّللا  ترضح 

هیلا جاتحی  ام  عیمج  ماکحأ و  دودـح و  مارح و  لالح و  نایب  مامّتلاب و  زیچ  ره  لیـصفت  وا  رد  هک : دومرف  ناـمّزلا  رخآ  لوسر  نآ  رب  نآرق 
یّلـص نیلـسرملا  دّیـس  عرـش  تابجاو  نیبم و  نید  تاّیرورـض  زا  زیچ  چیه  ماّلع  نمیهم  هکنآ  مالک  هصالخ  تسا . مامت  لامک و  ّدحب  مانأ 

ْنِم ِباتِْکلا  ِیف  انْطَّرَف  ام  هقودصم : هچنانچ  دومن  نایع  نایب  حضوأب  نآرق  رد  ار  نآ  دومنن و  تشاذگ  ورف  توف و  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا 
: همیرک تسا  مالّـسلا  ةولّـصلا و  هیلع  ردقلا  لیلج  ربمغیپ  نآ  رمع  رخآ  هک  عادولا  ۀّجح  رد  نآ و  رب  تسا  قدص  مالک  ّقح و  دـهاش  ٍءْیَش 
رب تمعن  لامکا  نید و  مامتا  زا  تماما  رمأ  سپ  دش  لزان  ًانیِد  َمالْسِْإلا  ُمَُکل  ُتیِـضَر  َو  ِیتَمِْعن  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأ  َو  ْمُکَنیِد  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا 

يارب هکلب  نیقی  لیبس  حاضیا  نید و  ملاعم  نایب  تّما  يارب  هکنآ  ات  دشن  هلآ  ترضح  هاگراب  هّجوتم  لوسر  ترضح  تسا . نیملسم  یمامت 
هیلع یلع  نینمؤملا  ریمأ  ترـضح  تشاذگ و  قلطم  رداق  تعاطا   162 ص : ج4 ، جاجتحالا ، ّقح و  دـصق  رب  ار  تّما  یگمه  دومن و  نیلقث 
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هیلا جاتحی  ام  زا  زیچ  چـیه  دوب و  مرکألا  ّیبن  زا  دـعب  ملاع  لـهأ  یماـمت  زا  لـضفأ  ملعأ و  هک : دومرف  تماـقا  ناـشیا  تماـما  هب  ار  مالّـسلا 
نآرق باتک و  ّدر  سک  نآ  دومنن  نید  لامکا  ناحبـس  نمیهم  هک  دوب  نانچ  شمعز  هک  ار  یـسک  نآ  سپ  دومن . نایب  هکنآ  ّالا  تشاذگن 

تماما و ردق  ناشیا  ایآ  زیزعلا  دبع  ای  تسا . رفاک  ربدـم  لهاج و  نآ  ههبـشیب  دومن  یلاعت  هَّللا  باتک  ّدر  هک  ره  دومن و  ّلج  ّزع و  يادـخ 
زیوجت تفرعم  زا  دعب  ات  دومرف  تمحرم  رّرقم و  تماما  تّما  زا  هفیاط  مادـک  يارب  یلاعت  يادـخ  هک  دـننادیم  تّما  زا  ار  نآ  ناکم  ّلحم و 

دزیا دزن  رد  وا  تعفر  ّولع  نأش و  هبترم و  تمظع و  ناکم و  ردق و  تلالج  هلیـسوب  تماما  هک  نادب  دـنیامن . تّما  تماما  رد  ناشیا  رایتخا 
ای دیسر  دنناوت  هّیلع  هبتر  نآب  ناشیا  هرـصاق  لوقعب  نامدرم  هکنآ  زا  تسا  بناجأ  براقأ و  ره  زا  وا  روغ  دعبب و  بناج و  تعناممب  ناّنم و 
هک تسا  لیلق  تیاغب  بصنم  تماما  هک  اریز  دنیامن  تماما  رب  تماقا  ناشیا  رایتخاب  ات  دیناسر  دنناوت  هیلاع  هبترم  نآب  ار  دوخ  هصقان  يارآب 

فرش تمارک و  تّزع و  هثلاث  هبترم  ار  نآ  تّلخ  تّوبن و  زا  دعب  دینادرگ و  لیلخ  میهاربا  صوصخم  قباس  رد  ار  نآ  لیمج  ّبر  ترـضح 
ّزع ترضح  نآ  تماما  رکذب  تراشا  دومرف و  مّرکم  زّزعم و  مارتحا  مارکا و  نآب  ار  ردقلا  عیفر  ربمغیپ  نآ  دومن و  ترـضح  نآ  تلیـضف  و 
زا دعب  نمحّرلا  لیلخ  ًامامِإ . ِساَّنِلل  َُکلِعاج  یِّنِإ  هک : دومرف  بآمتّلخ  ترضحب  باطخ  هچنانچ  دومن ، لسّرلا  متاخب  لزنم  باتک  رد  ّلج  و 

تفگ مالعتـسا  ماهفتـسا و  يور  زا  روفغ  ّبر  ترـضح  زا  رورـس  قوذ و  لامک  اب  هتـشگ  نامداش  جـهتبم و  ناـّنم  دزیا  دـیون  نیا  عامتـسا 
ایآ دوبعم  دنوادخ  يا  هک : دومرف  مالّسلا  هیلع  میهاربا  َنیِِملاَّظلا . يِدْهَع  ُلانَی  ّلج ال  ّزع و  هَّللا  َلاق  ِیتَّیِّرُذ  ْنِم  َو   163 ص : ج4 ، جاجتحالا ،

دومرف دوجولا  بجاو  دوب ؟ دـهاوخ  زین  منادـنزرف  تیّرذ و  يارب  ای  نمب  تسا  صوصخم  نانتما  تماما و  تمارک  ناسحا و  و  تیاـنع ، نیا 
زیزعلا دبع  يا  دریذپن . لوبق  ّزیح  رد  ار  رـشب  ره  ردقلا  لیلج  بصنم  نیا  يارب  دحاو  ّینغ  و  دریگن ، تّما  چیه  هملظب  قّلعت  تماما  دهع  هک :
ترضح ّتیّرذ  توفص  رد  ار  تماما  هلیلج  هبتر  نیا  تّزعلا  ّبر  هچ  دومن  تمایق  زور  ات  ملاظ  عیمج  تماما  لاطبا  تیاده  یفاو  تیآ  نیا 
ترـضح مارکا  ماعنا و  نآب  ربمغیپ  نآ  مارتحا  ناسحا و  نآ  هب  مالّـسلا  هیلع  میهاربا  مارکا  زا  دـعب  دومرف و  هّیّحتلا  مالّـسلا و  هیلع  هَّللا  لیلخ 

یلاعت و دزیا  سپ  دومرف . رّرقم  نّیعم و  مالّسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  ّتیّرذ  تراهط  توفص و  تیب  لهأ  رد  تثاروب  ار  تماما  نآ - دوبعم 
َو انِْرمَِأب  َنوُدـْهَی  ًۀَِّمئَأ  ْمُهاْنلَعَج  َو  َنیِِحلاص  اـْنلَعَج  الُک  َو  ًۀَِـلفان  َبوُقْعَی  َو  َقاحْـسِإ  َُهل  اـْنبَهَو  َو  هک : تفگ  سّدـقملا  ّیبن  نآ  ّقح  رد  سّدـقت 
رد هیلاع و  هلـسلس  زا  ار  تماما  هبتر  هتـسویپ  ّلج  ّزع و  سپ  َنیِدـِباع  اَنل  اُوناک  َو  ِةاکَّزلا  َءاتیِإ  َو  ِةالَّصلا  َماـقِإ  َو  ِتاْریَْخلا  َلـِْعف  ْمِْهَیلِإ  اـْنیَحْوَأ 

هلیـسوب تثاروب  ردـقلا  لـیلج  ربـمغیپ  نآ  رگید  هّیّرذ  ضعب  زا  ار  تماـما  وا  ّتیّرذ  زا  یـضعب  دـینادرگن و  لـیاز  ترـضح  نآ  هّیلع  ّتیّرذ 
نآ دیسر و  هّیربلا  دّیس  ترضحب  تثاروب  هعیفر  هبترم  نآ  هکنآ  ات  دندشیم  فّرـصتم  نرق  زا  دعب  نرق  قالطالا  یلع  رداق  مکحب  قاقحتـسا 

، جاجتحالا تثارو و  نایب  ناعذالا  مزال  نآرق  رد  هلالج  ّلج  لاعتم  دزیا  هچنانچ  دیدرگ . نآ  فّرصتم  قاقحتـساب  مه  ثراب و  همحّرلا  ّیبن 
ِساَّنلا َیلْوَأ  َّنِإ  هک : دومرف  هدومن  ناّنملا  کلملا  هَّللا  تاولـص  امهیلع  نمحّرلا  لیلخ  ترـضحب  ناـمّزلا  رخآ  لوسر  تبارق   164 ص : ج4 ،

هَّللا یّلـص  تّیربلا  دّیـس  ترـضح  يارب  زا  صوصخم  تماـما  سپ  َنِینِمْؤُْملا . ُِّیلَو  ُهَّللا  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  ُِّیبَّنلا  اَذـه  َو  ُهوُعَبَّتا  َنیِذََّلل  َمیِهاْربِإـِب 
بهاو ترضح  هچنآ  مسر  رب  تماما  رمأ  هدالق  دّلقتم  ار  مالّسلا  ةولّصلا و  هیلع  ّیلع  تّزعلا  ّبر  رمأب  ترضح  نآ  دوب و  مّلـس  هلآ و  هیلع و 

ملع و هک  تعامج  نآ  هّیحّتلا  مالّسلا و  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریمأ  ءایفصأ  ّتیّرذ  رد  تماما  اذهل  دینادرگ  دومن  مزال  بجاو و  ار  نآ  هّیطعلا 
اُوتوُأ َنیِذَّلا  َلاق  َو  هک : دیامن  نآ  نایب  ناعذالا  مزال  نآرق  رد  ّلج  ّزع و  هچنانچ  تسا  ناشیاب  لزنم  ناحبـس  نمیهم  ترـضح  مکحب  نامیا 

ات هّیحّتلا  مالّـسلا و  هیلع  یلع  ّتیّرذ  دالوأب و  تسا  صوصخم  تماـما  نیا  سپ  ِْثعَْبلا . ِمْوَی  یلِإ  ِهَّللا  ِباـتِک  ِیف  ُْمْتِثَبل  ْدََـقل  َناـمیِْإلا  َو  َْملِْعلا 
نیا اجک  زا  سپ  دومن . دهاوخن  ثوعبم  تمایق  زور  ات  تّما  يارب  ربمغیپ  هّزعلا  ّبر  ترضح  همحّرلا  ّیبن  دّمحم  زا  دعب  هک  اریز  تمایق  زور 

ّزع و يادخب  تفالخ  تماما و  هک  دنیوگیم  هدومن  نآ  رایتخا  تسءایفصا  تفـص  ءایـصوأ و  ثراب  ءایبنأ و  تلزنم  هک  تماما  لاّهج  هفیاط 
زا دعب  هکنآ  لاح  دندومن و  نآ  رد  فّرصت  قاقش  قافن و  لهأ  قاّفتاب  قاقحتسا  ریغب  تسا و  لسّرلا  متاخ  دّمحم  ترـضح  تفالخ  ّلج و 

. دـندوب مالّـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  ثاریم  مالّـسلا و  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریمأ  ترـضحب  قّلعتم  ماـقم  نکـسم و  نآ  ماـنألا  دّیـس  تاـفو 
یماس عرف  یمان و  مالسا  سأر  تماما  هکلب  تسنانمؤم  مارکا  تّزع  ناهج و  حالص  نیملـسم و  روما  ماظن  نید و  مامز  تماما  هک  یتسردب 
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لهأ يارب  تاقدـص  ءیف و  ریفوت  داـهج و  مارحلا و  هَّللا  تیب  ّجـح  ةاـکز و  مایـص و  165 و  ص : ج4 ، جاجتحالا ، ةالـص  ماـمتا  تسا و  وا 
ار وا  مارح  لالح و  ار  ماّلع  يادخ  لالح  ماما  تسا . ماماب  راصمأ  دالب و  فارطأ  روغث و  عنم  ماکحأ و  دودـح و  ياضما  ءارجا و  مالـسا و 

تظعوم تمکحب و  تّزعلا  ّبر  لیبسب  ار  ّتیرب  یمامت  ماما  دـیامن و  یلعلا  کلم  نید  زا  داسف  عنم  یلاعت و  يادـخ  دودـحب  تماـقا  مارح 
نآب يدـحأ  چـیه  راصبأ  يدایا و  هک  یتّیثیحب  قفا  رد  تسا  هدنـشخرد  باتفآ  لـثم  ملاـع  نیا  يارب  ماـما  و  دـناوخ . هغلاـب  تّجح  هنـسح و 
هنیفس راحب  جحل  رد  و  تسا . هدراهچ  بش  هام  رفک  تاملظ  رد  عمال  يداه  مجن  عطاس و  رون  رینتسم و  رهاز  جارـس  رینم و  ردب  ماما  دسرن .
یجنم مانأ و  تیاده  رب  لیلد  ماما  و  تسا . راوگشوخ  بذع و  تیاغب  بآ  مالسا  نامیا و  لهأ  ناگنـشت  رب  ماما  و  تسا . رارق  نوکـس و  رب 

دّرمت و عورـش  عاقب  نآ  تناصر  تطاسوب  وا  هک  یـسک  نآ  يارب  زا  هّراـح  عاـقب  هنکـس  رب  ماـما  و  تسا . ماـثآ  رزو و  بهاوغ  رد  يدر  زا 
رد دنک  تقرافم  نآ  زا  رگا  هک  کلاس  رب  تسا  لیلد  كرابت  یلاعت و  دزیا  مکحب  ماما  و  رارشأ . نآ  قارتحا  يارب  تسران  دنیامن  راکنتـسا 

. تسا هضور  ریدغ و  ریدغ و  همشچ  هدینارتسگ و  نیمز  رّونم و  باتفآ  رطاقتم و  لطاه  ثیغ  رطام و  باحـس  تسا  کلاه  کلاهملا  قیض 
مانأ يراـتفرگ  رارطـضا و  ماـّیأ  یگدـنامرد و  ّلـحم  رد  ناـشیا  هاـنپ  داـبع و  عزفم  تسا و  قیفـش  ردارب  قیفر و  دـلاو  قیثو و  نیمأ  ماـما  و 
یعاد دابعلا و  ّبر  ترـضح  دالب  رد  يادـخ  هفیلخ  قلاخ و  دزیا  ناگدـنب  رب  ّقح  تّجح  وا و  نیمز  رد  ماّلع  يادـخ  نیمأ  ماما  و  تسماما .

ملعب و صوصخم  بویع و  یماـمت  زا  اّربـم  بوـنذ و  زا  رّهطم  ماـما  تسا . هَّللا  میرح  زا  عناـم   166 ص : ج4 ، جاجتحالا ، یلاعت و  يادـخب 
ماما تسا . نیرفاک  راوب  ّلحم  نیقفانم و  مشخ  ثعاب  نیملسم و  تّزع  هلیـسو  نید و  روما  ماظن  مرک و  دوجب و  فوصوم  ملح و  هب  موسوم 
مانأ لدعب  لداع  چیه  دومرف و  دناوتن  ادیپ  وا  دننام  هباشم و  دومن و  دناوتن  دحأ  چیهب  وا  یفاکتم  ینادتم و  وا  نامز  رد  ایند  هک  تسا  دـحاو 

ّزع و مکحب  لداع  ماما  و  تسین . لمتحم  ّلحم  تقو و  چیه  رد  ّلج  ّزع و  ترضح  هدیدنـسپ  نآ  لدب  ریظن و  ندرک  ادیپ  وا و  لثم  نتفای  و 
و ماّلع ، دزیا  ار  وا  بلط  لاؤس و  ریغب  ماما  رد  هدیدنـسپ  توعن  هلماک و  تفـص  نیا  یمامت  یگمه و  تسا و  لـماک  لـقعب  صوصخم  ّلـج 

لاوحأ دیـسر و  دناوت  ماما  تفرعم  تقیقحب  هکنآ  تسیک  سپ  تفای . صاصتخا  ناشیاب  باّهو  لّضفتم  زا  مانأ  يالـضف  زا  باستکا  نودب 
القع لوقع  تاهیه  تاهیه ، تماما ، دوب  نآ  رایتخا  ناکما  ار  يدحأ  هکنآ  ای  تفای و  دـناوت  قیقحت  ملع و  يور  زا  قیلی  یغبنی و  امک  ار  وا 

نآ نأش  رد  راصبألا  ولوأ  نویع  رصاق و  ریاح و  باب  نآ  رد  بابلالا  ولوأ  بابلأ  نادرگرس  تریح  ءادیب  هیت  رد  الضف  مولع  ناریح و  مگ و 
نایب رکذ و  رد  ابطخ  هتسناد  رصاقتم  املح  رّیحتم و  اناد  ءامکح  رغاصتم و  نایعأ  نآ  یگرزب  دزن  رد  ءامظع  هکلب  رّسحتم  هلا و  باحـصأ و 
ءالقع نامّزلا  رخآ  لوسر  يایـصوأ  نآ  نأش  یلاع  نأش  زا  نأش  کی  فصو  زا  تسا  رـصاحتم  لال و  لاعتم  دزیا  ناگدـیزگرب  نآ  تافص 

. تسلال مکبأ و  ماما  لیاضف  زا  تلیـضف  کی  نایب  زا  ابرعلا  برع  ياغلب  لاقم و  زا  زجاع  ءافرع  ءابدا  لالک و  يذ  احـصف  يارعـش  لاّهج و 
رکذ و رد  مدق  هدومن  تراسج  تأرج و  ینادان  يور  زا  اغلب  ءابدا و  ءاحصف و  ءارعش و  ءالقع و  زا  یکی  رگا  167 و  ص : ج4 ، جاجتحالا ،
زا نایوگ  لوح  دنیامن و ال  دوخ  ریـصقت  زجعب و  رارقا  کی  ره  روفلا  یف  رکف  لقعب و  ّربدت  و  رظن ، قّمعت  زا  دعب  دراذـگ  شیپ  رمأ  نآ  نایب 

هدارا دنیامنن و  زجعب  رارقا  هنوگچ  هب و  اوّرقی  فیک ال  و  دنیامرف ، راّفغ  دزیا  ترضحب  رافغتـسا  هبوت و  راجنهیب  رادتقا  تارج و  نآ  لاثمأ 
دوب و مالّـسلا  هیلع  ماما  ماقم  میاق  هک  یـسک  ای  دیمهف  دنناوت  ماما  رمأ  زا  يزیچ  ای  دومن  دـنناوت  مالّـسلا  هیلع  ماما  هنکب  تعن  تفـص و  نایب 
زا رود  نیلوانتم  يدایا  زا  نامسآ  مجن  لثم  مالّسلا  هیلع  ماما  هک  اریز  تسا  نینچ  نیا  هن  درک  دنناوت  ادیپ  دنادرگ  ماما  زا  ینغتـسم  ار  مدرم 

تـساجک درادرب و  تماماب  دـهاوخ  ار  هک  ره  هک  نیا  زا  راـیتخا  ار  یـسک  تساـجک  سپ  تسا . روتـسم  نوزفا و  نیفـصاو  ناـیب  فصو و 
هطـساوب ای  دوخ  يارب  تماما  رایتخا  هک  تسین  راتخم  يدحأ  چـیه  ینعی  نیا  لثم  دوش  تفای  اجک  زا  دـش و  دـناوت  نیا  كردـم  هک  لوقع 

ترضح نآ  لثم  دومن و  دناوتن  مالّسلا  ةولّصلا و  هیلع  ماما  هنک  كاردا  سک  چیه  لقع  زین  دیامن و  ربمغیپ  ّصن  يادخ و  مکح  ریغب  رگید 
مهیلع نامّزلا  رخآ  لوسر  لآ  ریغ  رد  نآ  هک  نایـصع  ضغب و  بابرأ  ناـیغط و  توادـع و  باحـصأ - ناـمگ  ّنظ و  دومرف و  دـناوتن  ادـیپ 

لطاب و ّسم  دنتـسب و  دوخ  سفنب  غورد  هفیاط  نآ  هک  تسا  مسق  ارم  ملاـع  يادـخب  هَّللا  و  ناوت . ندرک  ادـیپ  ناـّنملا  کـلملا  هَّللا  تاولص 
هک دندش  تسین  رارق  تابث و  نآ  رب  ار  کلاس  ياپ  الصأ  هک  هدنزغل  راوشد  بعص  نابدرنب  یلعتسم  یقترم و  دنتشگ و  لّطعم  رمأ  بکترم 
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هّریحتم هریاب  لوقعب  مالّسلا  هیلع  ماما  تماقا  یمر  تّما  نیا  دنریگ  مارآ  نکسم و  رقس  ضیـضحب  ماقم  نآ  زا  مادقأ  رارقتـسا  مدع  هطـساوب 
ماما تعفنملا  ریثک  تّرسملا  مزال  تبحـص  كاردا  فارـشا  زا  اذهلف   168 ص : ج4 ، جاجتحالا ، دـندومن  هّمات  ریغ  هّلـضم  ياهیأر  هصقان و 

ماّلعلا کلملا  هَّللا  دنع  نم  صوصنملا  ماما  هیلاع  بتارم  كاردا  مانأ  رثکا  نوچ  ینعی : دنامادتـسم . سویأم  مورحم و  مالّـسلا  ۀّیحّتلا و  هیلع 
هلیلج هبتر  دنتشاذگ و  تشپ  سپ  ْمِهِروُهُظ  َءارَو  ُهوُذَبَنَف  نومضمب  هتشاگنا  اّیسنم  ایـسن  ار  نآ  هکلب  دندومنن  مامت  حیحـص  يأر  ّمات و  لقعب 

میقتسم جهنم  میوق و  قیرط  دنتشادرب و  دوخ  يارب  هفیلخ ، مکاح و  هتـسناد  تموکح  تفالخ و  لثم  نامز  لهأ  ساسأیب  سایقب  ار  تماما 
دنادرگ لوتقم  کفا  غورد و  هطـساو  هب  ار  هکرابمان  هفیاط  نآ  كرابت  یلاعت و  يادخ  َنوُکَفُْؤی  یَّنَأ  ُهَّللا  ُمُهََلتاق  دنتـشاذگب . ار  میرکلا  ّیبن 

هفیاط نآ  قیقحت  یتسردب و  سپ  ًادیَِعب . ًالالَـض  اوُّلَـض  ْدَق  دـنتخادنا  هبعـص  کلاهم  قیاضم  رد  ار  دوخ  دـنتخاس و  نینچ  غورفیب  غورد  هک 
تریصب يور  زا  رّکفت  رّوصت و  مدع  هطساوب  هک  اریز  دنداتفا  ترخآ  ایند و  تریح  تملظ  رد  هتشگ  هلآ  ترضح  تمحر  زا  رود  هارمگ و 

ماما زا  تیاوغ  ترثک  زا  تعامج  نیا  و  َنیِرِْـصبَتْسُم . اُوناک  َو  ِلِیبَّسلا  ِنَع  ْمُهَّدَـصَف  ْمَُهلامْعَأ  ُناْطیَّشلا  ُمَُهل  َنَّیَز  َو  دـندومن . تّما  ماما  كرت 
ماما دوخ  رایتخاب  هتشاذگ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یفطـصملا  دّمحم  ءایبنألا  دّیـس  راتخم  یلاعت و  هناحبـس و  ّقح  ترـضح  راتخم  هک 

ناـعذالا مزـال  نآرق  دنتـشادرب و  مدرم  يارب  دوخ و  يارب  مما و  فیاوط  يارب  مرکـالا  ّیبن  ملاـع و  رداـق  ترـضح  مکح  ریغب  هفیلخ  ینعی 
ام ُُقلْخَی  َکُّبَر  َو  هک : دیامرفیم  ّلج  ّزع و  هچنانچ  دیامنیم  ماّلعلا  کلم  مکح  ریغب  هفیلخ  ماما و  باب  رد  رایتخا  زاوج  مدـع  هب  ناشیا  يدانم 
ام َو  هک : دیامرف  زیزعلا  ّبر  ترضح  زین  169 و  ص : ج4 ، جاجتحالا ، َنوُکِرُْشی . اَّمَع  یلاعَت  َو  ِهَّللا  َناْحبُس  ُةَرَیِْخلا  ُمَُهل  َناک  ام  ُراتْخَی  َو  ُءاشَی 

َْفیَک ْمَُکل  اـم  هک : دوـمرف  لاـق  نم  ّزع  اـضیا  و  ْمِهِْرمَأ . ْنِم  ُةَرَیِْخلا  ُمَُهل  َنوُـکَی  ْنَأ  ًاْرمَأ  ُُهلوُـسَر  َو  ُهَّللا  یَـضَق  اذِإ  ٍۀَـنِمُْؤم  ـال  َو  ٍنِمْؤُِـمل  َناـک 
ْمُْهلَـس َنوُمُکَْحت  اَمل  ْمَُکل  َّنِإ  ِۀَـمایِْقلا  ِمْوَی  یلِإ  ٌۀَِـغلاب  اْنیَلَع  ٌناـْمیَأ  ْمَُکل  ْمَأ  َنوُرَّیَخَت  اـَمل  ِهِیف  ْمَُکل  َّنِإ  َنوُسُرْدـَت  ِهِیف  ٌباـتِک  ْمَُکل  ْمَأ  َنوُمُکَْحت 

ْمَأ َنآْرُْقلا  َنوُرَّبَدَتَی  الَف  َأ  هک : دـیامرفیم  الع  ّزع و  ترـضح  زین  و  َنِیقِداص . اُوناک  ْنِإ  ْمِِهئاکَرُِـشب  اُوتْأَْیلَف  ُءاکَرُـش  ْمَُهل  ْمَأ  ٌمیِعَز  َِکلذـِب  ْمُهُّیَأ 
َنیِذَّلا ال ُمُْکْبلا  ُّمُّصلا  ِهَّللا  َدـْنِع  ِّباَوَّدـلا  َّرَـش  َّنِإ  َنوُعَمْـسَی  ـال  ْمُه  َو  انْعِمَـس  اُولاـق  َنوُمَْلعَی  ـال  ْمُهَف  ْمِِهبُوُلق  یلَع  ُهَّللا  َعَبَط  اـُهلاْفقَأ  ٍبُوُلق  یلَع 

ُهَّللا َو  ُءاشَی  ْنَم  ِهِیتُْؤی  ِهَّللا  ُلْضَف  وه  لب  اْنیَصَع  َو  انْعِمَس  اُولاق  َنوُضِْرعُم  ْمُه  َو  اْوَّلَوََتل  ْمُهَعَمْسَأ  َْول  َو  ْمُهَعَمْـسََأل  ًاْریَخ  ْمِهِیف  ُهَّللا  َِملَع  َْول  َو  َنُولِقْعَی 
تسا یعار  لهاج  هن  تسا  ملاع  ماما  دوب و  زیاج  ماما  رایتخا  هنوگچ  تاکرب  اب  تایآ  نیاب  ار  مدرم  سپ  زیزعلا  دبع  يا  ِمیِظَْعلا . ِلْضَْفلا  ُوذ 
هّیّحتلا مالّـسلا و  هیلع  لوسر  توعدب  صوصخم  تدابع و  ملع و  نابهر و  کسن و  تراهط و  سدق و  ندعم  ماما  دـنکن . لوکن  زگره  هک 

زا دومن  دـناوتن  يربارب  وا  اب  بسح  رد  زین  تسین و  ماما  بسن  رد  زمغم  چـیه  تسا  لوسّرلا  تنب  همطاف  لوتب  هرّهطم  لـسن  زا  ماـما  و  تسا .
ملع رد  یمان  تسا  فانم  دـبع  عرف  فارـشألا و  فرـش  یلاعت  يادـخ  زا  یـضار  لوسر و  نآ  زا  ترتع  مشاه و  هدود  زا  شیرق و  هداوناخ 

یماح هَّللا  نید  ظفاح  هَّللا  دابع  حـصان  هّزعلا  ّبر  رمأب  میاق  هعاّـطلا  ضورفم  تسایـسب  ملاـع  تماـماب  صوصنم  بوصنم و  ملح  رد  لاـمک 
وا مکح  یلاـعت و  يادـخ  ملع  نوزخم  زا  ناـشیاب  دـنایلاعت و  هَّللا  قیفوتب  قـّفوم  هّمئا  ءاـیبنأ و   170 ص : ج4 ، جاـجتحالا ، تسا . هَّللا  قلخ 
رد هچنانچ  تسا  مامّتلاب  نامز  لهأ  ملع  زا  هدایز  مالّـسلا  مهیلع  هّمئأ  ایبنا و  ملع  سپ  دسرن  زگره  ار  نایعأ  نآ  ریغ  هک  دسریم  دنچ  يزیچ 

هلوق َنوُمُکَْحت و  َْفیَک  ْمَُکل  امَف  يدُْهی  ْنَأ  اَّلِإ  يِّدِهَی  ْنَّمَأ ال  َعَبَُّتی  ْنَأ  ُّقَحَأ  ِّقَْحلا  َیلِإ  يِدْهَی  ْنَمَف  َأ  هک : تسا  عقاو  ّلج  ّزع و  ترـضح  لوق 
ِیف ًۀَطَْـسب  َُهداز  َو  ْمُْکیَلَع  ُهافَطْـصا  َهَّللا  َّنِإ  تولاط  هّصق  رد  تسا  ّلج  ّزع و  لوق  اضیا  و  ًارِیثَک . ًاْریَخ  َِیتوُأ  ْدَـقَف  َۀَـمْکِْحلا  َتُْؤی  ْنَم  َو  یلاـعت 
َناک َو  هک : دومرف  باطتـسم  باطخ  لسّرلا  متاخ  ترـضحب  ّلـج  ّزع و  زین  و  ٌمِیلَع . ٌعِساو  ُهَّللا  َو  ُءاـشَی  ْنَم  ُهَْکُلم  ِیتُْؤی  ُهَّللا  َو  ِمْسِْجلا  َو  ِْملِْعلا 

نآ ّتیّرذ  ترتع و  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  تیب  لهأ  زا  لبّـسلا  ۀّـمئأ  ّقح  رد  ّلج  ّزع و  اـضیا  و  ًاـمیِظَع . َکـْیَلَع  ِهَّللا  ُلْـضَف 
َۀَمْکِْحلا َو  َباتِْکلا  َمیِهاْربِإ  َلآ  اْنیَتآ  ْدَقَف  ِِهلْضَف  ْنِم  ُهَّللا  ُمُهاتآ  ام  یلَع  َساَّنلا  َنوُدُسْحَی  ْمَأ  هک : دومرف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ترـضح 

زا یکی  هَّللا  میرک  ترـضح  هاگ  ره  هکنآ  رگید  و  ًاریِعَـس . َمَّنَهَِجب  یفَک  َو  ُْهنَع  َّدَـص  ْنَم  ْمُْهنِم  َو  ِِهب  َنَمآ  ْنَم  ْمُْهنِمَف  ًامیِظَع  ًاـْکُلم  ْمُهاـْنیَتآ  َو 
عدوم تمکح و  عبنم  ار  وا  لد  دنادرگ و  حرشنم  ار  وا  هنیس  هنیآ  ره  دنک  رایتخا  دوخ  ناگدنب  ریاس  هّیورخأ  روما  هطساوب  ار  دوخ  ناگدنب 

چیه لاؤس  باوج  رد  زجاع  ار  وا  ادبأ  اذـه  دـعب  دزاس و  لاق  لیق و  بابرأ  لاح  لضف و  زا  ینغتـسم  لامک و  ملعب و  مهلم  ار  وا  هتخاس  نآ 
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ترـضح زا  دّدـسم  ّقفوم و  دـّیؤم و  موصعم و  وا  هکلب  تسین  باب  چـیه  رد  باوص  زا  روبجم  باّهو  نمیهم  هدـیزگرب  نآ  دزاسن و  لـیاس 
مارتحا و نیاب  ماّلع  رداق  زا  ماما  صیـصخت  سپ  تسا . لـلخ  راـبغ و  171 و  ص : ج4 ، جاجتحالا ، لـلز  اـطخ و  زا  نمیا  ّلـج و  ّزع و  دزیا 

ِلْـضَْفلا ُوذ  ُهَّللا  َو  ُءاشَی  ْنَم  ِهِیتُْؤی  ِهَّللا  ُلْضَف  َِکلذ  تسا و  داـنّتلا  موی  وا  قلخ  رب  تداهـش  داـبع و  رب  وا  تّجح  ماـمتا  هطـساوب  ضحم  مارکا 
یـسک رگا  دنک و  رایتخا  تماماب  ار  وا  دوب  دوجوم  هتـشگ  روکذم  هک  اهزیچ  نیا  لثم  دوب  رداق  هک  یـسک  امـش  نایم  رد  رگا  سپ  ِمیِظَْعلا .

قیلأ و یلوأ و  ّقحأ و  تماما و  رد  مما  ریاس  رب  مّدـقم  ار  وا  سپ  دوب  تفـص  نیاـب  فصّتم  دـیدومن  راـیتخا  تماـما  يارب  زا  امـش و  زا  هک 
ّیبـن ترـضح  دومرف و  لاـسرا  و  لازنا ، ناـشیاب  دوخ  باـتک  رد  دوـبعم  ترـضح  دوـب  ّقـح  هچنآ  هک  هَّللا  و  دـیناد . تّما  یماـمت  زا  يرحأ 

يادـخ باتک  رد  َنوُمَْلعَی  ْمُهَّنَأَک ال  ْمِهِروُهُظ  َءارَو  ِهَّللا  َباتِک  اوذـبن  دومن  مولعم  قیقحت  مما  رب  قیلی  یغبنی و  اـمک  ار  نآ  قیاـقح  دومحملا 
ءاوهأ و عبات  دنتخادنا و  تشپ  سپ  ار  نآ  ماکحأ  ْمُهَءاوْهَأ  اوُعَبَّتا  َو  هوذبنف  تّما  نیا  نکیل  تسا  ّتیذا  ءالب و  ره  زا  ءافش  تیاده و  یلاعت 

دومرف هچنانچ  دومن . سوه  زآ و  هعبت  موق  نیا  یـسعت  تقم و  تّمذم و  سّدقت  یلاعت و  دوجولا  بجاو  ترـضح  سپ  دنتـشگ  دوخ  يارآ 
َّلَضَأ َو  ْمَُهل  ًاسْعَتَف  هک : دومرف  ّلج  ّزع و  ترضح  زین  و  َنیِِملاَّظلا . َمْوَْقلا  يِدْهَی  َهَّللا ال  َّنِإ  ِهَّللا  َنِم  ًيدُه  ِْریَِغب  ُهاوَه  َعَبَّتا  ِنَّمِم  ُّلَضَأ  ْنَم  َو  هک :

نب ّیلع  نب  نسح  ٍراَّبَج . ٍرِّبَکَتُم  ِْبلَق  ِّلُک  یلَع  ُهَّللا  ُعَبْطَی  َِکلذَـک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َدـْنِع  َو  ِهَّللا  َدـْنِع  ًاـتْقَم  َُربَک  هک : دـیامرفیم  اـضیا  و  ْمَُهلاـمْعَأ .
دومرف مالّسلا  ةولّصلا و  هیلع  ترضح  نآ  هک  دنک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  اضّرلا  یـسوم  نب  ّیلع  نسحلا  یبأ  ءایقتألا  ماما  ترـضح  زا  لاّضف 

زا ملحأ  ساـّنلا و  یقتأ  ناـشیا و  مکحأ  ناـمدرم و  عـیمج  ملعأ  هچناـنچ  تسا  هّصتخم  تاـمالع  ار  ماـما   172 ص : ج4 ، جاـجتحالا ، هک :
یئرم هیدی  نیب  يور و  شیپ  هچنانچ  ددرگ  ّدلوتم  ردام  زا  رّهطم  نوتخم و  تسا و  ناقلخ  همه  نیرتیخس  نامدرم و  عجشأ  مدرم و  یمامت 
هیاـس ار  وا  تسا و  علّطم  ربـخم و  دـنیبیم و  زین  بقع  زا  دـنیبیم  شیپ  زا  هچناـنچ  ینعی  تسا ، وا  دـهاشم  زین  وا  فـلخ  تسا  وا  رـصبم  و 
زاوآ مما  رورس  نآ  مد  نامه  رد  دیآ و  نیمزب  تسد  فک  ود  رهب  هّتبلا  دیآ  نیمزب  ردام  مکش  زا  ماما  ترـضح  نآ  هک  ماگنه  رد  تسین و 

ددرگن و ملتحم  زگره  دنادرگ و  دنلب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ادّمحم  ّنا  دهـشأ  هَّللا و  ّالا  هلا  نأ ال  دهـشأ  نیتداهـشب  دوخ 
ثّدـحم و ماـما  و  تسین . راّـفغ  دزیا  زا  تلفغ  ار  ترـضح  نآ  هک  اریز  تسا ، رادـیب  شلد  باوخ و  رد  شمـشچ  مون  تحارتسا  تقو  رد 

ماما مسج  قفاوم  يواسم و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ترـضح  عرد  تسا و  مانأ  ظعاوم  حیاصن و  رب  لمتـشم  مالک  بحاص 
ماما زا  هچنآ  تالـضف  زا  هک  دـینادرگ  لّکوم  ار  نیمز  ّلج  ّزع و  ترـضح  هک  اریز  ددرگن  مانأ  دـهاشم  یئرم و  ماما  طـیاغ  لوب و  تسا و 

ناشیاب و ناشیا  سفن  زا  مدرمب  نامدرم  یلوأ  و  تسا ، رفزا  کشم  هحیار  زا  نسحأ  بیطأ و  ماما  تالـضف  هحیار  دیامن و  عنم  دـیآ  نوریب 
ماّلع نمیهم  مانأ  ریاس  عضاوت  زا  دیزأ  ّدشأ و  هلآ  ترضحب  ماما  عضاوت  تسا و  ماما  رورس  نآ  ناعیطم  زا  رشب  رهب  ردام  ردپ و  زا  رتنابرهم 

باجتسم وا  ياعد  تسا  ناحبـس  رداق  هنع  ّیهنم  رد  ناقلخ  یمامت  زا  ّفکأ  نامدرم و  عیمج  زا  رتشیب  نمحّرلا  میحر  رمأ  ذخآ  ماما  تسا .
دوش و نانچ  هنیآ  ره  دوش  فصن  ود  هک  هرخـص  رب  دـنک  اـعد  ماـما  رگا  173 و  ص : ج4 ، جاجتحالا ، تسا . باّـهو  میرک  هدیدنـسپ  وا  و 

تسیا هفیحص  ماما  دزن  رد  تسا و  مالّسلا  هیلع  ماما  دزن  رد  راّرک  ردیح  راقفلا  وذ  مالّسلا و  هیلع  ترضح  نآ  فیـس  مانأ و  لوسر  حالس -
وا رد  هک  تسماما  دزن  رد  هفیحـص  اضیا  و  تسا . مامّتلاب  موقرم  هفیحـص  نآ  رد  دـندرگ  ادـیپ  مایقلا  موی  یلا  هک  وا  هعیـش  ءامـسأ  وا  رب  هک 

لوط هک  تسیا  هفیحص  نآ  تسماما و  دزن  رد  هعماج  تسا و  روطسم  دندرگ  اراکشآ  رهاظ و  تمایق  زور  ات  هک  ترضح  نآ  ءادعأ  ءامسأ 
شبک باها  نآ  رغصأ و  رفج  ربکأ و  رفج  تسنایع و  روکذم و  نامّزلا  رخآ  ات  مدآ  دالوأ  هیلا  جاتحی  ام  عیمج  نآ  رد  تسعارذ  داتفه  نآ 

روکذم هدلج  ثلث  هدـلج و  فصن  هدـلج و  ات  هریغ و  هجو و  شارخ  شرأ  یّتح  نید  يرورـض  ملع  صوصخ  مولع  عیمج  وا  رد  هک  تسا 
مجرتم رظنب  هربتعم  بتک  رثکأ  رد  ثیدح  نیا  و  تسا . مالّسلا  ةولّصلا و  هیلع  ماما  دزن  رد  مانألا  دّیس  تنب  همطاف  ترضح  فحصم  تسا و 

یبأ ترـضحب  نم  هک  تسیورم  لوقنم و  هنع  هَّللا  یـضر  یـسرافلا  مثیهلا  یبأ  نب  دلاخ  زا  هریغ . هیقفلا و  هرـضحی  نم ال  لثم  دیـسر  رقحأ 
مالّـسلا هیلع  اضّرلا  نسحلا  یبأ  ترـضح  دننایک ؟ لادـبأ  نآ  دـنالادبأ  نیمز - رد  هک  تسنانچ  نامگ  ار  نامدرم  متفگ  ع )  ) اضّرلا نسحلا 

نوچیب ترـضح  نوچ  هک  اریز  دـینادرگ  ایبنا  لادـبأ  ار  ناشیا  یلاعت  يادـخ  هک  دناایفـصا  ءایـصوأ  نآ  دـنیوگیم  تسار  ناشیا  هک : دومرف 
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ّیـصو ار  ّیبن  ره  دومن  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یفطـصم  دّـمحم  ترـضح  هب  ءایبنأ  متخ  درب و  نوریب  هتـشادرب  ناهج  نیا  زا  ار  ءایبنأ 
هیلع اـضّرلا  نسحلا  یبأ  ترـضح  زا  هضّوفم  تـالغ و  تّمذـم  رد   174 ص : ج4 ، جاجتحالا ، دـنالادبأ . تعاـمج  نآ  دوب  ءایـصوأ  هکلب 

بجاو و ناهارمگ  فیاوط  نیا  فانـصأ  زا  يرازیب  ناشیا و  زا  تئارب  دنهارمگ و  رفاک  هفیاط  ود  ره  نیا  هک  تسا  لوقنم  يورم و  مالّـسلا 
داقتعا تّلع  ببس و  هچنآ  نایب  ترضح  نآ  تسبجاو و  زین  دنشاب  تعامج  نیا  تّدوم  تالاوم و  هب  هک  یعمج  زا  يرازیب  هکلب  تسا  مزال 

يابآ زا  تهج  نیا  زا  و  دـیدرگ . روکذـم  نایع و  نآ  زا  فرط  رکذ  قباس  رد  هچنانچ  دومن  دوب  ناینبیب  بهذـم  نیاب  ناشیا  لطاب  هدـساف 
لاح تحاصف  رد  ناشیا  زا  تئارب  تعامج و  نآ  نعل  هب  رمأ  رد  ناشیا و  تّمذم  رد  مائل و  فیاوط  نآ  ّقح  رد  مارک  يانبأ  زا  ماظع و  هّمئأ 

هک دوب  نانچ  ناشیا  نامگ  دوب و  تافص  نیا  فلاخم  وا  هک  یـسکب  ات  دننکن  داقتعا  يدب و  راهظا  فاشکنا و  رد  ناهارمگ و  هلهج و  نآ 
هچنآ عیمج  سپ  دـیامن . نآب  لیم  دـنک و  نآب  داقتعا  هکنآ  زا  سک  نآ  زا  هَّللاب  ذوعن  دـنالطاب  بهذـم  دـساف و  داقتعا  نآ  رب  هعیـش  عیمج 

رد ام  هک  تسنامه  دومن  نایب  میقتسم  جهنم  میوق و  نید  زا  هفیاط  نآ  لالض  اطخ و  هجو  تّلع  زا  مالّسلا  هیلع  اضّرلا  نسحلا  یبأ  ترضح 
دومن لقن  مالّسلا  هیلع  ترضح  نآ  هک  دندرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  يرکـسعلا  نسحلا  یبأ  ترـضح  زا  مّدقتم  دانـساب  باتک  نیا  رد  قباس 

ردـق و هفیاط  نآ  هک  تسنآ  هجو  دـندرک  داقتعا  هچنآ  رب  هرفک  لالـض  لهأ  تعامج  نیا  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  اضّرلا  نسحلا  یبأ  هک :
نآ زا  هچنآ  تهج  نیا  زا  دنیامنیم . سایق  ناشیا  هلّطعم  سوفن  رادقم  هب  ردـق  رد  ار  ماظع  مارک  هفیاط  نیا  دـننادیمن و  ار  نید  هّمئأ  رادـقم 

ّتیربلا هّمئأ  میظعت  هطـساو  نآ  زا  دیامنیم و  بجع  تیاغب  تعامج  نآ  رظن  رد  ددرگ  ناشیا  دهاشم  ظوحلم و  ّتیدـحأ  ترـضح  نابّرقم 
دندومن دوخ  هرصاق  لوقع  رب   175 ص : ج4 ، جاجتحالا ، راصتقا  دندرک و  ادیپ  دوخ  زا  دنچ  يزیچ  هدساف  ءارآب  سپ  دنیامنیم  رایسب  رایسب 

ریقح ار  وا  رمأ  ریغـص و  ار  ربکأ  يادخ  ردق  هکنآ  ات  دناهتـشگرب  میقتـسم  تّلم  میوق و  نید  زا  هتـشگ  بجاو  قیرط  ریغ  کلاسم  کلاس  و 
هکنآ باب  رد  ماّلع  دزیا  ترضحب  مالسا  هفیاط  نآ  هک  اریز  دندومن  ناحبس  رداق  نأشیلاع  میظعّتلا  بجاو  نأش  میظعت  رد  نواهت  دنتـسناد و 
تاذ زا  دافتـسم  زین  وا  ءانغ  سک و  همه  زا  ّینغ  وا  سک و  چیه  زا  راعتـسم  شتردق  سّدقم و  تاذب  ّینغ  سفنب  رداق  سّدقت  یلاعت و  دزیا 

ارک ره  دیامن و  وا  تورث  ءانغ و  هدارا  هک  ار  نآ  دنادرگ  ّینغ  دهاوخ و  ارک  ره  دنادرگ  ریقف  هک  تسیدنوادخ  نانچنآ  وا  تسا . وا  سدقأ 
وا هک  وا  هدنب  يوسب  دندرک  رظن  نامدرم  سپ  دنادرگ  جاتحم  ریقف و  ینغ  زا  دعب  دهاوخ  هک  ار  نآ  دنادرگ و  زجاع  تردق  زا  دعب  دـهاوخ 
نآ زا  بهاو  دزیا  بلطم  دومنن و  تقفـش  ناسحا و  تیانع و  تردق و  نآ  لثم  ار  تّما  زا  يدحأ  چیه  هک  تردقب  دینادرگ  صوصخم  ار 

تمرح تمارک و  تهجب  هدنب  نآ  رایتخا  دوب و  تّزعلا  ّبر  دزن  رد  هدنب  نآ  تّزع  لضف و  نالعا  راهظا و  هطـساوب  تردق  ءاطعا  تقفش و 
باوث ار  نآ  دناسر  ناّنم  رداق  ناگدنب  هب  هدنب  نآ  هچنآ  هکنآ  تهج  زا  و  دـنادرگ . قّقحم  بجاو و  قلخ  رب  ار  وا  تّجح  ات  تسا  هدـنب  نآ 
بـصن رد  طلغ  زا  ار  نیملاعلا  ّبر  ترـضح  نیفّلکم  دابع - دزاونب و  هلیـسو  نآـب  ار  وا  دزاـس  وا  رمأ  عاـّبتا  ثعاـب  دـنادرگ و  وا  تعاـط  رب 

دناایند ياهاشداپ  زا  هاشداپ  نابلاط  دننام  تالغ  تعامج  نیا  سپ  دـنادرگ . ناقلخ  عیمج  يادـتقم  ار  وا  هتخاس  نومأم  ناشیا  رب  وا  تّجح 
فورعمب شعتنم  هک  دنشاب  یمـشح  يذ  هاشداپ  نآ  ّلظب  لالظتـسا  راودیما  دندرگ و  وا  معن  لیوا و  هب  یّجرتم  مرک و  لضف و  زا  عطقنم  ات 

نآ هک  طرشب  تعجر  دوخ  ناطوأ  لهأب و  هاشداپ  نآ  ياطعا  لیزج  هلیسوب  هتـشگ   176 ص : ج4 ، جاجتحالا ، نامز  هاشداپ  نآ  ناـسحا  و 
هاشداپ نآ  هاگرد  هّجوتم  اذهلف  دزاونب  هتشادهاگن  بلاطم  سیسخ  و  بساکم ، رد  ضّرعت  زا  دزاس و  ینغتـسم  ایند  بلط  زا  ار  ناشیا  کلم 

لیلد و ایاعر  زا  یـضعب  ار  اضق  دـنبایرد . وا  تمدـخ  فرـش  ات  دـنیامن  وا  باب  هبتع و  زا  لاؤس  کـلم  باـنج  قیرط  نیدّدرتم  زا  دـندرگ و 
يدحأ ره  زا  دشاب و  کلم  نآ  تیؤرب  طبترم  قّلعتم و  تعامج  نآ  ياهلد  دندیناسر  بآمیلاع  بانج  نآب  ار  ناشیا  هدش  هفیاط  نآ  دشرم 

کلم نآ  تعاـس  نیمه  هک  دـیوگ : ناـشیاب  یـصخش  دـنیامن . مالعتـسا  عالطتـسا و  ار  مرتحم  هاـشداپ  نآ  تاـقالم  ماـگنه  مشح  مدـخ و 
شزوپ میظعت و  شنروک و  میلست و  مامّتلاب  امش  نکیل  دمآ  دهاوخ  نوریب  بکار  نادرم  لیخ  اب  بکارم و  رکشل و  اب  تداعـس  لابقتـساب و 

یگدنب و راهظا  تکلممب و  رارقا  دیرادم و  اور  کلم  میظعت  میرکت و  رد  ریصقت  الصأ  دیرآ و  ياجب  دینک  تاقالم  ار  کلم  هک  یتقو  رد 
لثم میظعت  وا  روضح  رد  ار  وا  ریغ  دـینادرگم و  روکذـم  مساب  ار  هاشداپ  نآ  هک  راهنز  فلا  راـهنز و  دـیئامن . کـلم  تمدـخ  رد  ّتیدوبع 
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وا ّقح  تمـشح  زا  ار  کلم  امـش  سپ  ددرگ  ادیوه  حـناس و  ناشیا  روضح  رد  امـش  زا  لعف  نینچ  رگا  هچ  دـیناسرم  میدـقتب  کلم  میظعت 
تعامج نآ  دیدرگیم . کلم  میرکت  میظعت و  كرت  تّلعب  میظع  تبوقع  ّقحتـسم  هطـساو  نیاب  دیدینادرگ و  وا  زا  يور  هک  اریز  دیتخادنا 

نآ نوچ  درک  میهاوخن  وا  ّتیدوبع  تعاطا و  كرت  دوخ  تقاط  دـهج و  ردـقب  درک و  میهاوخ  نینچ  نیقی  هک : دـنیوگ  حـصان  نیمأ  نآـب 
دّیس و هک  هاشداپ  نآ  نامالغ  زا  یکی  هک  دنشاب  هدرکن  ثکم  ثبل و  زونه  دنسر  هاشداپ  نآ  هناخ   177 ص : ج4 ، جاجتحالا ، رد  هب  هفیاط 

نوریب هاشداپ  ماقم  علطم و  زا  هاگان  دشاب  زاتمم  دیبع  یـضعب  زا  مالغ  نآ  هیلع - ءانب  دومن  مارتحا  مارکا و  هلمجلا  یف  ار  مالغ  نآ  وا  یلوم 
بلط رد  هفیاط  نیا  هکنآ  اب  دـنبای  رختفم  شکلام  معنب  رخاـف و  ساـبلب  سّبلم  ار  وا  هک  ناـمه  دـنیامن  وا  رد  رظن  تعاـمج  نیا  نوچ  دـیآ 

دبع نآب  لیلج  هاشداپ  نآ  زا  هک  لیلق  تمعن  نآ  هطـساوب  مالغ  نآ  هدـهاشم  تیؤر و  دّرجم  هب  دنـشاب  هدومن  هار  نآ  تفاـسم  ّیط  هاـشداپ 
دنرآ و واب  يور  راب  کی  یمامت  یگمه و  دنریگ  ارف  مشتحم  هاشداپ  معنم و  ار  هیلع  معنم  دـنناد و  رایـسب  تعامج  نآ  ار  نآ  هدومرف  ماعنا 

میرک مرتحم  هاشداپ  نآ  هدنب  هطـساوب  هّیوریب  هفیاط  نآ  دنرآیم  ياجب  نأشیلاع  ناهاشداپ  كولم و  هطـساوب  هک  تّیدوبع  ضرع  تّیحت و 
کلام هک  تسه  رگید  کلم  هکنآ  رب  دـندرگ  رکنم  دـنناوخ و  ماقمیلاع  هاشداپ  نآ  مان  هب  ار  هدـنب  نآ  دـنناسر و  میدـقتب  مارتحا  لامک  اب 

معنم و مالغ  نآ  مد  نامه  رد  دنرآ  ياجب  واب  تبسن  هناهاشداپ  شزوپ  میظعت  دنرآ و  هیلع  معنم  دبع  نآب  يور  مدرم  نآ  نوچ  اّما  تسوا .
نآ زا  تئارب  راهظا  دـنیامن و  رمأ  نآ  لثم  باکترا  زا  رجز  یهن و  ار  اهنآ  دـنرآ و  مدرم  نآب  يور  مشتحم  کـلم  نآ  مشح  دونج و  ریاـس 

هاشداپ نآ  هک  دننادرگ  ربخم  شنزرـس  مؤل و  زا  دعب  ار  هفیاط  نآ  دنیامرف و  مّرکم  هاشداپ  نآ  مانب  معنم  دبع  نآ  هیمـست  هطـساوب  تعامج 
دوخ ناسحا  معنب و  ار  وا  تسا و  رایـسب  هدنب  نیا  لاثمأ  ار  کلم  نآ  تسا و  مشتحم  هاشداپ  نآ  هیلع  معنم  دـبع  نیا  هک  تسا  یـسک  ملاع 
امـش مارم  بلطم و  چیه  نیقیب  دسر  مارتحالا  يوذ  هاشداپ  نآ  فرـشأ  عمـسب  امـش  ماظنیب  مالک  نیا  رگا  دینادرگ و  مرتحم  صوصخم و 

بضغ و باذع و  طخـس و  هتـشگ  توف   178 ص : ج4 ، جاجتحالا ، دـیراد  وا  زا  هک  وزرآ  دـیما و  یمامت  دـسرن و  مارـصنا  ماجنا و  ّزیحب 
امـش هک : دنتفگ  هدروآ  هارمگ  موق  نآب  يور  هارکا  ربج و  يور  زا  هاشداپ  نآ  مشح  ریاس  معنم و  دبع  نآ  دنچ  ره  دـسرب . امـشب  وا  باقع 

دـندومنیم و مامّتلاب  کلم  باحـصأ  نآ  مـالک  ّدر  لوق و  بیذـکت  تعاـمج  نآ  دـیتفر  نوریب  باوص  قیرط  زا  هدرک  اـطخ  باـب  نیا  رد 
نآ دندیزگ و  تباجن  تدایـسب و  ار  وا  مالغ  تعامج  نآ  هک  دید  کلم  نآ  نوچ  دندوب و  میقتـسم  ّرـصم  میوق  ریغ  جهنم  نیمهب  هتـسویپ 

هدومرف بضغ  تعامج  نآ  رب  هاشداپ  دنتشاذگ  ار  وا  هدومن  وا  میرکت  میظعت و  ّقح  یضعب  دنتـشادرب و  وا  تکلمم  رد  يریما  هب  ار  وا  هدنب 
سپ دننادرگ . باقعلا  ءوس  باذعلا و  ّدشأب  بّذعم  ار  هفیاط  نآ  هک  دزاس  ناشیا  لّکوم  ار  یعمج  هتخاس و  دّلخم  سوبحم  ار  ناشیا  عیمج 
ریمأ مارتحا  مارکا و  ّلج  ّزع و  دنتفای و  ملاع  نمیهم  ترـضح  مّرکم  هدـنب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریمأ  تالغ  تعامج  نآ  نینچمه 

. دـناسر مارـصنا  تماقب و  ار  وا  تّجح  و  ماجناب ، نّیبم و  ماـنأ  یماـمت  رب  ار  وا  لـضف  اـت  هک  دومن  نآ  هطـساوب  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا 
ماّلع دزیا  هدـنب  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  دوش  نوچ  هک : دـنتفگ  هدومن  دوخ  دزن  رد  هّیربلا  قلاـخ  تاذ  ریغـصت  تفرعمیب  تعاـمج  نآ  تیاـهن 

لکـشم و رایـسب  رایـسب  تعامج  نآ  رب  رمأ  نیا  تسا و  یلج  رهاظ و  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریمأ  رد  یگمه  یهلآ  تافـص  هچ  دشاب 
. دندینادرگ وا  مسا  ریغب  یّمسم  ترـضح  نآ  دوب  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریمأ  ّبر  ّلج  ّزع و  ترـضح  هک  دوب  میظع  گرزب و  تیاغب 

هدومن عنم  لمع  عینـش و  لوق  نآ  زا  هفیاط  نآ  رجز  یهن و  ّتلم  لهأ  زا  ترـضح  نآ  عابتا  هعیـش و  مالّـسلا و  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریمأ  اّما 
مّرکم  179 ص : ج4 ، جاجتحالا ، دابع  هّمالا  ماما  نآ  دالوأ  یقاب  ینعی  هّمئأ  مالّسلا و  هیلع  یلع  هک  دینادب  تّیوریب  تعامج  يا  هک : دنتفگ 

ترضح هک  يزیچب  رگم  دنتسین  رمأ  زیچ و  چیهب  رداق  الـصأ  نیقی  هب  ههبـشیب  دنربکأ  ّینغ  ّربدم  قولخم و  ملاع و  رداق  مرتحم  ناگدنب  و 
نآ كرابت  یلاعت و  دزیا  ترضح  هچنآ  رگم  دنشابیمن  زیچ  چیه  کلام  دشاب و  هداد  راک  رمأ و  نآ  رب  رادتقا  تّوق و  ار  ناشیا  زیزعلا  ّبر 

طـسب روشن و  ضبق و  تایح و  توم و  کلام  مالّـسلا  هیلع  يادهلا  هّمئأ  الـصأ  اضیا  دنادرگ و  کلام  بحاص و  ناب  ار  دوخ  ناگدیزگرب 
نیقولخم تافص  زا  هّزنم  ناشیا  قلاخ  دهد  نآ  رب  تردق  تقاط و  ار  تعامج  نیا  تّزعلا  ّبر  هچنآ  ّالا  دنتـسین  نوکـس  تکرح و  روفوم و 

یکی ای  مالّسلا  مهیلع  هّمئأ  ترضح  تّما  زا  یسک  رگا  و  تسا . نیجاتحم  عضو  زا  سّدقم  نیفصاو و  توعن  زا  یلاعتم  ثودح و  زا  اّربم  و 
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. تسا ِلِیبَّسلا  َءاوَس  َّلَض  ْدَقَف  لیبو  باذع  ّقحتـسم  رفاک و  صخـش  نآ  هک  یتسردب  باّهو  يادخ  نودب  دناد  بابرأ  ار  هّمالا  نایعأ  نآ  زا 
نایب َنوُهَمْعَی  ْمِِهنایْغُط  ِیف  ْمُهُّدُمَی  َو  دندوب  ّرصم  ّدتشم و  تیاغ  هب  نایصع  نایغط و  رد  دندومن و  راکشآ  نّیب و  راکنتساب  وا  موق  رثکأ  سپ 

بلاطم لطاب و  ناحبـس  دزیا  مکحب  یناما  ار  نایغط  لهأ  دنـشاب  لیبس  تیاده  نآب  لّسوتم  هک  لیلق  رگم  تسا  نوبز  موق  نآ  لآم  ریت  لاح 
دش روکذم  قباس  هک  مّدقم  دانـساب  اضیا  ام  هک  دیوگیم : باتک  نیا  عماج  و  دنـشاب . لّطعم  یقاب و  باذع  رد  همه  لطاع و  بئاخ و  ناشیا 

: هک دومرف  مالّسلا  هیلع  اضّرلا  نسحلا  یبأ  ایاربلا  ماما  ترضح  هک  میدرک  تیاور  مالّسلا  ةولّصلا و  هیلع  يرکسعلا  نسحلا  یبأ  ترضح  زا 
هلمج زا  سّدقت  یلاعت و  دزیا  مکحب  سک  نآ  دیامن  وا  تّیبوبرب  داقتعا  درب و  نوریب  ّتیدوبع  زا  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریمأ  هک  ره 
هفیاط نآ  رب  یلاـعت  يادـخ  هک  تسا  تعاـمج  زا  180 و  ص : ج4 ، جاـجتحالا ، ناـهارمگ  زا  ینعی  ددرگ  نّیلاّـضلا  نم  مهیلع و  بوضغم 

ام دینارذگب و  ام  زا  ار  تّیدوبع  هک  دومن  نایع  نایب و  دوخ  ناشن  قدص  نابز  زا  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریمأ  ترضح  و  هدومن . بضغ 
دننام ّولغ  ام  ّقح  رد  دینکم و  رگید  عمجب  ام  فّفلت  هک  دیاب  دییوگب و  دیهاوخ  هچ  ره  نآ  زا  دعب  هتسناد  یلاعت  بجاو  ناگدنب  زا  یکی  ار 

ّیلو نآ  نوچ  متاصع . هفیاط  نآ  تـالغ و  زا  يرب  وا  زا  زین  نم  هک  یتسردـب  دـیئامنم  مالّـسلا  هیلع  هَّللا  حور  یـسیع  ّقح  رد  يراـصن  ّولغ 
ع)  ) نسحلا یبأ  دزنب  هدرک  تسا  ردق  لثم  تّنج  لفحم  زا  یـصخش  دـیناسر  ماقم  نیاب  مالک  مالّـسلا  هیلع  اضّرلا  نسحلا  یبأ  ینعی  نوچیب 

باب نیا  رد  هک  ره  نخـس  ام  هک  اریز  يامن  نایب  ام  يارب  ار  دوخ  راگدرورپ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نبا  ای  تفگ : دمآ و 
نیرت وکین  هب  سّدـقت  یلاعت و  بجاو  سّدـقم  تاذ  فصو  سدـقأ  دزیا  ّیلو  نآ  دـندرک . رهاظ  ام  رب  فـالتخا  مدرم  میدرک  لوبق  هدـینش 

یّمأ تنا و  یبأب  تفگ : درم  نآ  دومرف . دوبن  قیقح  قیال و  واب  هچنآ  زا  قیفـش  نمیهم  تاذ  دـیجمت  هیزنت و  دومن و  سک  نآ  يارب  فصو 
دراد و ّولغ  تیاغب  امـش  تالاوم  تّدوم و  رد  هک  تسا  قیفر  یـصخش  نم  اب  هک  یتسردـب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نبا  اـی 

هیلع یلع  نأشیلاع  نأش  رد  تافـص  نآ  یمامت  دـیوگیم  دـیدومرف  نایع  نایب و  لاعتم  دزیا  تاذ  هیزنت  رد  لاـجم  نیا  رد  لاـحلا  امـش  هچنآ 
قرع دیسر  مالّسلا  هیلع  اضّرلا  نسحلا  یبأ  مانألا  ماما  عمسب  نوچ  مالک  نیا  هک : دیوگ  يوار  تسا . نیملاعلا  ّبر  نیقیب  وا  تسا و  مالّسلا 

تداعـس لابقاب و  دـمآرد  هشعر  هزرلب و   181 ص : ج4 ، جاجتحالا ، شکرابم  ياضعا  هتـشگ و  رهاـظ  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  يور  رد 
نایب وا  ّقح  رد  نارفاک  ناملاظ  هچنآ  زا  سّدـقت  یلاـعت و  يادـخ  سّدـقم  هّزنم و  نورفاـکلا . نوملاّـظلا  لوقی  اّـمع  هَّللا  ناحبـس  هک : دومرف 
نایم رد  براش و  ناگدـنماشآ  ناـیم  رد  لـکأ و  ناگدـنروخ  ناـیم  رد  یلع  اـیآ  تفگ : هدروآ  نمب  يور  هَّللا  قلخ  يداـه  هاـگنآ  دـننک .
قلاف ترـضح  تعاط  یگدـنب و  زا  دـعب  ع )  ) ترـضح نآ  هکلب  هدوبن  ثّدـحم  ناگدـننکتیاکح  ناثّدـحم و  ناـیم  رد  حـکان و  ناـحکان 

عوشخ عّرـضت و  عوضخ و  ّتلذ و  لیلذ  تیاغب  ِهَّللا  ِيَدَی  َْنَیب  زاسراک  نمیهم  یگدنب  زامن و  اذه  عم  دشیم  حابم  رثکأب  بکترم  حابـصالا 
دشاب نیا  وا  لعف  لغش و  نینچ و  وا  تفـص  هک  یـسک  رگا  سپ  دومنیم . تّزعلا  ّبر  ترـضحب  تعجر  تبانا و  هشیمه  دروآیم و  ياجب 

ره دیاب  جایتحا  ثودح و  رب  ّهلاد  تافـص  نآ  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  اب  وا  تکراشم  هطـساوب  امـش  زا  يدحأ  ره  هیلع  ءانب  دوب  یلاعت  يادخ 
مّلـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نب  ای  تفگ : درم  نآ  دنـشاب . يادـخ  هنیآ  ره  دـشاب  نآب  توعنم  فوصوم و  هک  امـش  زا  يدـحأ 

زج هک  دومن  رهاظ  تازجعم  سک  تناعتـسا  ریغب  دوخ  سفن  لبق  زا  مالّـسلا  هیلع  یلع  نوچ  هک  تسنانچ  نامگ  معز و  ار  تالغ  تعامج 
نینمؤملا ریمأ  ّتیهولا  رب  یلج  نیبم  ناهرب  یلوأ  نّیب  لیلد  نامه  تسین  نآ  لثم  یـسرتسد  تردق و  ار  سک  چیه  سّدقت  یلاعت و  يادـخ 
نیثدـحم همزال  هک  جایتحا  ثودـح و  تافـص  ات  دـینادرگ  رهاظ  تعامج  نآ  رب  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  هکلب  تسا . مالّـسلا  هیلع  یلع 

ناقلخ ریاس  ناشیا و  ناوت  تردـق و  هزیح  رد  الـصأ   182 ص : ج4 ، جاجتحالا ، نآ  هک  تازجعم  تاـیآ و  تسا  روصق  زجع و  نیجاـتحم 
دوب تماما  تیالو و  هب  ترضح  نآ  تفرعم  هطساوب  تعامج  نآ  ناحتما  رایتخا و  نآ  راهظا  زا  مالّسلا  هیلع  یلع  ترـضح  بلطم  هدوبن و 

زا دـعب  هّیوریب  هفیاـط  نآ  نکیل  دـشاب  نآ  رد  تهارک  ربـج و  نودـب  ناـشیا و  سفن  تبغر  راـیتخاب و  تـّما  نآ  ناـمیا  هـکنآ  تـهج  زا  و 
مالّـسلا ةولّـصلا و  مهیلع  هّیربـلا  دّیـس  ّتلم  نید و  زا  هـّیحّتلا  مالّـسلا و  هـیلع  یلع  نینمؤـملا  ریمأ  ترـضح  زا  هزجعم  تـیؤر  و  تدـهاشم ،

ود ره  هک  هقافو  رقف  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریمأ  زا  نوچ  هک  دومرف  مالّسلا  هیلع  اضّرلا  ترضح  دنتشادرب . دساف  نیئآ  نیا  دناهتـشگرب ،
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سفن لعف  لبق  زا  نینچ  تازجعم  نیقیلا  ههادبلاب و  دـشاب  نیجاتحم  ءافعـض و  اب  کیرـش  نیا و  وا  تفـص  ارک  ره  هکنآ  رب  دـننکیم  تلالد 
وا هک  تسا  دیجم  رداق  لعف  زا  دیدرگ  رهاظ  نّیب و  تاّیربلا  ماما  نآ  دزن  زا  تازجعم  زا  هچنآ  هک  دش  مولعم  اجنیا  زا  سپ  دشابن . سک  نآ 

نّیب لقع  بابرأ  رب  هچنانچ  تسین  لمع  فعـض  رد  افعـض  كراشم  جاتحم  ثدحم  لعف  لثم  ّلج  ّزع و  لعف  دوبن و  نیقولخمب  تهباشم  ار 
نب ّیلع  نسحلا  یبأ  ترضح  اب  رهاظ  رد  هچ  رگا  دیمحلا  کلملا  نم  ّقحتسی  ام  هیلع  دیـشّرلا  نومأم  هک  تسیورم  لوقنم و  تسا . رهاظ  و 
دوب یعدتسم  یّجرتم و  تیاغب  ار  ترضح  نآ  تاهیدب  تاطقس و  نطاب  رد  نکیل  دومنیم  ناسحا  فطل و  عاونأ  مالّسلا  هیلع  اضّرلا  یـسوم 
هبلغ ترضح  نآ  رب  دوخ  رگا  دوش و  رهظتسم  بلاغ و  تّجحب  ّناجلا  سنالا و  ماما  نآب  ددرگ  رّسیم  هک  عون  رهب  تساوخیم  رایسب  رایسب  و 

. دـننادرگ مزلم  تکاـس و  ملع  ثحبب  ار  ملعأ  مرکأ  ماـما  نآ  مدرم  فانـصأ  زا  یلاـعت  هَّللا  قلخ  ریاـس  زا  دـشاب  هک  ره  يراـب  دومن  دـناوتن 
داتسرف یـسک  هیفخ  رد  ناشیا  هب  دنتـشگ  رـضاح  نوچ  دومن و  نامّلکتم  اهقف و  عیمج  راضحاب  مکح  هیلع  ءانب   183 ص : ج4 ، جاجتحالا ،

نآ اب  هکنآ  زا  دعب  دینادرگ . مزلم  تکاس و  ار  وا  دیناوت  هک  عون  رهب  دیئامن و  ترظانم  مالّـسلا  هیلع  اضّرلا  نسحلا  ابأ  اب  تماما  رد  دیاب  هک 
هب تفگ  تشاد و  لاسرا  مالّـسلا  هیلع  اضّرلا  نسحلا  یبأ  ترـضح  تمدـخب  ار  دوخ  نابّرقتم  زا  یکی  دومن  نینچ  شزاس  نیمّلکتم  اهقف و 

مامّتلاب ناسارخ  رد  مویلا  مجع  ءالـضف  نوچ  هک  دـیامنیم  مالعا  امـشب  مالـس  ّتیحت و  ضرع  زا  دـعب  تّمع  نبا  هک  دـنیوگب  ترـضح  نآ 
عیمجب ملاع  برغ  قرش و  لهأ  عمـسب  برعلا  مجعلا و  ّیبن  ترـضحب  امـش  بسن  لامک و  بسح و  لضف  لاح و  تقیقح  دندش و  رـضاح 

تاملاکم تاقالم و  يوزرآ  دنرضاح و  ّلج  ّزع و  يادخب  قثوتسم  دبع - نیا  لزنم  هناخ و  رد  ّلحم  نیرد  رثکأ  اذهل  هدیـسر  مما  فیاوط 
رد دـیناسر  نوچیب  ّیلو  نآ  تمدـخب  نومأم  ماغیپ  نوچ  دـنرآ . لمعب  دـنناد  باوص  قیال و  باطتـسم  يأرب  هچنآ  باب  نآ  رد  دـنراد  امش 

فیاوط زا  نوحـشم  ّولمم  دید  يرـضحم  عمجم  نآ  لوخد  زا  دـعب  دـیدرگ  نومأم  هناخ  هناور  تداعـس  لابقاب  هّمالا  ماما  نآ  اب  تقو  نامه 
مدرم و ریاس  هتـساخرب و  دوخ  ياج  زا  رایتخایب  دـید  ار  رورـس  نآ  نوچ  دیـشّرلا  نومأم  مشاه . ینب  نایعأ  رثکأ  نومأم و  ياـبرقأ  مدرم و 
هک نامه  دـندیناسر و  مارـصنا  میدـقتب و  مالّـسلا  ةولّـصلا و  هیلع  مامهلا  ماما  نآ  لابقتـسا  عضاوت و  مامّتلاب  ناشیوخ  ابرقأ و  ار  ناشیا  هعبت 

فّطلت تادّقفت و  عاونأ  دینادرگ و  نّکمتم  دوخ  يولهپ  رد  ریرس  رد  هتفرگ  ار  ترضح  نآ  كرابم  تسد  وا  دیسر  دیشّرلا  نومأم  کیدزن 
هک تسنآ  مدرم   184 ص : ج4 ، جاجتحالا ، نیا  يوزرآ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نب  ای  هک : دومرف  هاگنآ  سپ  دومن . رهاظ 

نکیل تسین  مما  فیاوط  نیا  اـب  ارم  مّلکت  هقیاـضم  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  اـضّرلا  نسحلا  یبأ  ترـضح  دـنیامن . مّلکت  هرظاـنم و  امـش  اـب 
دحاوب راصتقا  هک : دومرف  هدروآ  مدرم  نآب  يور  ممالا  ماما  تقو  نآ  رد  دـیامن  مّلکت  دوب  مدرم  نآ  ملعأ  هک  مدآ  کـی  مّلکتم  هک  طرـشب 

ددرگ لـعفنم  مزلم و  لدـج  ثحب و  رد  درم  نآ  هک  ناـمه  ینعی : دوب . وا  مازلا  هک  امـشب  مازلا  هک  دـنیامن  دـشاب  مدرم  یماـمت  زا  ملعأ  هک 
درم کیب  موق  همه  سپ  دندش  مدق  تباث  طرش  نیا  رب  مما  فیاوط  نآ  نوچ  دشابن . مدرم  یقاب  اب  ام  مّلکتم  جایتحا  دشاب و  دنـسپ  یفاک و 
یبأ ترضح  دوبن . یسک  نافرع  لضف و  رد  وا  لثم  ناسارخ  رد  هک  دنتشگ  یـضار  واب  دوب  يدنقرمّـسلا  كاحّـضلا  نب  ییحیب  فورعم  هک 

وا هک  دـیامن  یـسک  قیدـصت  هک  سک  نآ  زا  ارم  هد  ربـخ  ییحی  اـی  هک : دوـمرف  هدروآ  ییحیب  يور  مالّـسلا  ةولّـصلا و  هیلع  اـضّرلا  نسحلا 
ییحی تسا . بیثم  ریغ  لطبم  ئطخم  ای  بیـصم  ّقحم  سک  نآ  ایآ  دوخ  قیدصت  وا  هک  دیامن  یـسک  بیذکت  ای  دنک  دوخ  سفن  بیذـکت 
لفاغت هار  رد  يوگب و  مالّـسلا  هیلع  اـضّرلا  یـسوم  نب  ّیلع  نسحلا  یبأ  لاؤس  باوج و  ییحی  اـی  تفگ : دیـشّرلا  نومأـم  دـیدرگ . تکاـس 
نومأم دراد . روذعم  ّوفعم و  لاؤس  نیا  باوج  زا  ارم  ع )  ) اضّرلا نسحلا  یبأ  هک  دـیاب  نینمؤملا  ریمأ  ای  تفگ : كاّحّـضلا  نب  ییحی  يوپم .

زا ربخ  ار  ام  هک  دـیاب  ّدـب  ییحی ال  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ناسانـشب . امب  هلأسم  نیا  رد  ار  دوخ  ضرغ  نسحلا  ابأ  اـی  تفگ :
؟ دناهتفگ تسار  ای  دنتفگ  غورد  دنتسب و  دوخ  سفن  رب  بیذکت  دناهتفگ  هک  نانخس  ناشیا  هک  دهد   185 ص : ج4 ، جاجتحالا ، دوخ  هّمئأ 
و دوب . دنهاوخن  نید  هّمئأ  باّذک  نیقیب  ههبشیب  دندوب  نایوگ  غورد  نانخـس  رد  ناشیا  هک  دشاب  نانچ  افلخ  ّقح  رد  ییحی  معز  رگا  سپ 
راصنأ و رـضحم  رد  رـشبلا  دّیـس  ربنم  يـالاب  رد  رکب  وبأ  ینعی  اـفلخ  لّوأ  سپ  دنـشاب  لوق  رد  قداـص  هّمئأ  نآ  هک  دوب  ناـنچ  شمعز  رگا 
دـیراذگب و تیالو  تماما و  باب  رد  ارم  رجاهم  راصنأ و  رـشعم  يا  ینعی : مکیف . ّیلع  مکریخب و  تسل  مکتّیلو و  ینولیقا  تفگیم : رجاهم 

( یناردنزام همجرت   ) زا 619جاجتحالا هحفص 551 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


روضح رد  اضیا  ربنم  يالاب  رد  رمع  افلخ  مّود  و  متـسین . قیـال  تّما  تماـما  يارب  نم  مالّـسلا  هیلع  یلع  دوجو  اـب  هک  دـیرادب  نم  زا  تسد 
رکف و يور  زا  رکب  یباب  متعیب  ینعی : هولتقاف . اهلثمل  داع  نمف  ۀـتلف  رکب  یبأل  یتعیب  تناـک  هک  تفگیم : رّرکم  مـالک  نیا  رجاـهم  راـصنأ و 
ام هَّللا  وف  دیناد  لهاج  هیفـس  ار  وا  دیناسر و  لتقب  هّتبلا  ار  وا  دیامن  تعیب  نیا  لثمب  باکترا  هداعا  یـسک  سپ  دوبن  تریـصب  لقع  ّتیور و 

سپ هک  دومرف  رورس  نآ  هک  دش  عقاو  مالّسلا  هیلع  اضّرلا  نسحلا  یبأ  ءایقتألا  ماما  ترضح  زا  مسق  نیا  لتقب . ّالا  هلعف  لثم  لعف  نمل  یضر 
لتق ریغب  زیچ  چـیهب  وا  زا  لـمع  ریخب  رکب  یبأ  تعیب  رد  وا  لـعف  لـثم  هک  یـسک  ّقح  رد  رمع  هک  تسا  مسق  دـنگوس و  ارم  ملاـع  يادـخب 

هدیدنسپ و توعنب  ّالا  ددرگن  عقاو  تّیریخ  ددرگ و  یسک  وچمه  تماماب  یضار  هک  دشابن  نامدرم  تّیریخب  سک  نآ  سپ  دشیمن ، یـضار 
هک ار  نآ  دوبن و  دوجوم  الـصا  وا  رد  هک  لیاضف  ریاـس  تسا و  داـهج  هلمج  نآ  زا  هکلب  تسا  ملع  یکی  هلمج  نآ  زا  هک  هدـیمح  تاـفص 
وا دـهع  لوبق  هنوگچ  دـناد  لتقلا  بجاو  ددرگ  وا  لـعف  لـثم  بکترم  هک  یـسک  دوب و  هتلف  شتعیب  هک  یـسک   186 ص : ج4 ، جاجتحالا ،
اذا ینومّوقف و  یب  لاـم  اذاـف  ینیرتـعی  اناطیـش  یل  ّنأ  هک : دـیوگ  ربـنم  رب  نآ  زا  دـعب  و  دوب . تفـص  تروـص و  نیا  دـسر و  وا  ریغ  يوـسب 
ارم هاگ  ره  سپ  تسنم  يارتعا  اوغا و  یپ  رد  هک  تسیناطیـش  ارم  ناتـسود  يا  یتسردـب  هک  تسنآ  مالک  نیا  ینعم  ینودـشرأف . تأـطخأ 
رد دـینادرگ و  تسار  ار  ام  امـش  هک  دـیاب  تسا  نیلـسرملا  دّیـس  ّتلم  رد  جاجوعا  نید و  یجک  هلیـسو  هک  عرـش  فالخ  رمأـب  دـهد  لـیم 

مـالک نـیا و  ناـشیا  لوـق  هـک  ار  یعمج  دـینک . تیادـه  داـشرا و  ارم  ددرگ  ادـیوه  رهاـظ و  نـم  زا  اـطخ  هاـگ  ره  دـیراذگم و  جاـجوعا 
دوب باب  نیا  رد  ییحی  دزن  رد  هچنآ  سپ  بذاک  رگا  دنشاب و  قداص  رگا  دنتسین  هّمئأ  تعامج  نآ  هّتبلا  دشاب  نینچ  هفیاط  نآ  ماجنارسیب 

رد مویلا  مالّسلا  هیلع  اضّرلا  نسحلا  ابأ  ای  تفگ : دیدرگ و  نوزحم  هکلب  بّجعتم  تیاغب  نوچیب  ّیلو  نآ  مایتلا  قدص  مالک  زا  نومأم  دیاین .
ماما ترضح  زا  زین  و  دنادیمن . ار  همّدقم  نیا  امش  زا  ریغب  يدحأ  چیه  هکلب  دناد ، امش  زا  رتوکین  ار  مالک  نیا  هک  تسین  یسک  نیمز  يور 

تفرعم زا  دعب  ام  نایلاوتم  ناّبحم و  ياملع  زا  ملاع  هک  يزیچ  نیرتلـضاف  هک  تسا  يورم  لوقنم و  مالّـسلا  هیلع  اضّرلا  نسحلا  یبأ  ءایقتألا 
رد وا  تنکـسم  ّتلذ و  تقاف و  رقف و  هکنآ  ات  تسا  ناشیا  ماما  دـنرادیم  تعاـط  لـمع و  عیمج  رب  مّدـقم  ترخآ  هریخذ  يارب  تّزعلا  ّبر 

ج4، جاجتحالا ، تسد  زا  ار  وا  دـسر و  ام  نایلاوم  ناّبحم و  زا  جاتحم  نیکـسم  هثاغتـساب  ملاـع  نیا  رد  ملاـع  نآ  رگا  ددرگ  عفترم  ترخآ 
ربق بل  زا  هکئالم  ددرگ  ثوعبم  ربق  زا  يزور  دزاس  صالخ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  یلاعت و  يادخ  نمـشد  یبصان   187 ص :
دوخ هحنجأ  رب  ار  ملاع  نآ  ربق  جورخ  زا  دـعب  دـنرظتنم و  هدیـشک  فص  رد  فص  تاّیربلا  قلاخ  ترـضح  تاّنج  رد  وا  ناکم  ّلـحم و  اـت 
ياو راربأ  زا  هیذوم  بالک  عفاد  يا  کل  یبوط  دنیوگ  دندرگ و  نانج  رد  وا  لزنم  ناکم و  هناور  نایوگ  ابحرم  تینهت و  دـننادرگ و  راوس 
یبأ زا  رّرکم  روکذـم  دانـساب  دـننادرگ و  نانج  لـخاد  ناـسحا  مارتحا و  لاـمک  اـب  ار  ملاـع  نمؤم  نآ  راـیخأ و  هّمئأ  يارب  بّصعتم  ّبحم 

نب ّیلع  نسحلا  یبأ  نیلـسرملا  دّیـس  هعـضب  نیئزت  مرا  نیرق  تشهب  سلجم  رد  لـخاد  يدرم  هـک  تـسیورم  لوـقنم و  يرکـسعلا  نـسحلا 
مالّسلا هیلع  اضّرلا  نسحلا  یبأ  ترضح  مدید . بجع  ریخ  مویلا  ص )  ) هَّللا لوسر  نب  ای  تفگ : دش و  یلاعت  هَّللا  مالس  مهیلع  اضّرلا  یسوم 

دوب و قیفر  رـضحم  لفحم و  رثکأ  رد  رفـس و  رـضح و  رد  ام  اب  هتـسویپ  يدرم  ص )  ) هَّللا لوسر  نب  اـی  تفگ : درم  نآ  دوب ؟ هچ  نآ  دومرف 
هدینادرگ هرخاف  تعلخب  عّلخم  ار  وا  هک  مدید  مویلا  دومرفیم  امـش  يدـعأ  زا  اّربت  دومنیم و  يدـهلا  ۀّـمئأ  امـش  تالاوم  راهظا  ام  اب  هراومه 

ادـن وا  بـقع  يور و  شیپ  پـچ و  تـسار و  تـسد  زا  سک  دـنچ  دـندینادرگیم و  دادـغب  تاـّلحم  رهـش و  رد  ار  وا  دـندیناشوپ و  اـهماج 
نآ زا  دعب  دومن . ناّنم  دزیاب  تعجر  و  تبانا ، نایضفار  قیرط  زا  هنوگچ  هک  ار  یضفار  نیا  هبوت  دیونشب  ناناملسم  رشعم  يا  هک  دندومنیم 
نیا درم  نآ  هاگ  ره  سپ  تسا . رکب  ابأ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  زا  دعب  نامدرم  نیرتهب  تفگ : درم  نآ  يوگب . هک  دـنتفگ  واب 
رکب ابأ  لیضفت  هدش و  تباث  ناملسم  درم  نیا  هک  دنتفگیم  هتـشگ  ناداش   188 ص : ج4 ، جاجتحالا ، تعامج  نآ  يدـنار  نابز  رب  تاملک 

نم رب  ثیدـح  نیا  مشاب  تولخ  رد  نم  هاگ  ره  نالف  ای  هک : دومرف  ع )  ) اضّرلا نسحلا  یبأ  ترـضح  سپ  دومن . ع )  ) بلاط یبأ  نب  ّیلع  رب 
قلاخ دزیا  هدیدنسپ  نآ  تمدخ  رد  قباس  صخـش  نآ  لاح  تقیقح  درم  نآ  تفرگ  رارق  تولخ  رد  نوچیب  رداق  ّیلو  نآ  نوچ  نک . هداعا 

نآ هطساوب  سوحنم  موق  سوکنم و  قلخ  نآ  رضحم  رد  درم  نآ  مالک  ینعم  ریسفت  نم  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  دومن . هداعا 
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ار وا  هبقاعلا  میخو - هفیاط  نیا  ادابم  هک  میامن  تعامج  نآ  دزن  رد  درم  نآ  لاوحأ  تقیقح  لقن  هکنآ  زا  متـشاد  تّیهارک  هک  اریز  مدومنن 
مالّـسلا هیلع  یلع  رب  ار  وا  ای  تسا  رکب  ابأ  نامّزلا  رخآ  لوسر  زا  دعب  نامدرم  لضفأ  هک  تفگن  نآ  هک  نادب  دنیامن . وا  ياذـیا  دنـسانشب و 

رکب ابأ  مدرم  داقتعاب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  نامّزلا  رخآ  لوسر  زا  دعب  نامدرم  نیرتهب  هک  تفگ : درم  نآ  هکلب  دشاب  هدومن  لیـصفت 
وا یپ  رد  دـنرکب و  ابأ  وریپ  هک  ماوع  زا  یـضعب  هک  دوب  نآ  مالک  نیا  زا  درم  نآ  بلطم  تسا و  رکب  ابأ  يارب  زا  ادـن  مالک  نیا  سپ  تسا ،

يراوتم و ناشیا  رورش  زا  درم  نآ  ات  دندرگ  یضار  نمؤم  درم  نآ  زا  مالک  نیا  عامتسا  زا  دعب  ماجرفان  هلهج  تعامج  نآ  ضعب  زا  دنوریم 
رّرقم هفیاط  نآ  يارب  ار  هیروت  نیا  هک  دومن  ام  ناّبحم  هعیـشب و  محر  یلاعت  كرابت و  يادـخ  هک  یتسردـب  دـنام  نامأ  ظـفح و  رد  ناـهنپ 
ماما ترـضحب  دـهع  تیـالو  دیـشّرلا  نومأـم  نوچ  هک  تسیورم  لوقنم و  يرکـسعلا  ّیلع  نب  نسحلا  دّـمحم  یبأ  زا  دانـسا  نیمهب  دومرف .

189 ص : ج4 ، جاجتحالا ، یبأ  سلجم  لخاد  يزور  دـینادرگ  ضّوفم  یلاعت  هَّللا  مالـس  هیلع  اـضّرلا  یـسوم  نب  ّیلع  نسحلا  یبأ  ءاـیقتألا 
ریمأ هعیـش  اـم  هک  دـنیامنیم  امـش  زا  لوـخد  نذا  بلط  و  دنرـضاح ، امـش  هناـختلود  رد  موـق  تفگ : دـیدرگ و  مالّـسلا  هیلع  اـضّرلا  نسحلا 

. دینادرگب ار  تعامج  نآ  سپ  دـینادرگب . ار  ناشیا  میلوغـشم  ام  هک : دومرف  ترـضح  نآ  میناشیا . ناوریپ  زا  مالّـسلا و  هیلع  یلع  نینمؤملا 
ص)  ) لوسّرلا ۀعـضب  نآ  تمدـخ  فرـشب  لوخد  نذا  بلط  هدـمآ  ّناجلا  سنالا و  ماما  نآ  نأّشلا  عیفر  ناتـسآب  نامدرم  زور  ره  ناـنچمه 

تّدم هکنآ  ات  دندومنیم  تدواعم  هعجارم و  لولم  نوزحم و  لوخد  تصخر  مدع  هطـساوب  لومأم  دوصقم و  لیـصحت  ریغ  هب  دندومنیم و 
ماما نآ  اّلعم  بانج  الاو و  هبتع  لیبقت  كاردا  زا  سویأم  تعامج  نآ  دـش و  یـضقنم  لاونم  نیدـب  لاجر  نآ  لاـح  لاـّصتالا  یلع  هاـم  ود 

تاقالم يوزرآب  هدیعب  لزانم  زا  مالّسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نبا  ّیلع  وت  ردپ  هعیش  ام  هک  دنداتسرف  ماّلع  دزیا  ّیلو  نآب  ماغیپ  دنتـشگ و  ءایقتألا 
یمارگ یماس  تمزالم  كاردا  يوزرآب  زور  ره  هک  دش  یضقنم  فرصنم و  یلایّللا  ماّیألا و  یلاوتم  هام  ود  لاحلا  میدمآ و  رهش  نیاب  امش 

هکنآ زا  دنیامنیم  تتامش  امب  نانمشد  هک  دیـسر  یئاجب  راک  لاحلا  میئامنیم . تعجارم  سویأم  مورحم و  هدمآ و  نابـساپ  کیالم  ناتـسآب 
نیا رگا  میئامنیم  بآم  لزنمب و  تدواعم  امـش  باجتحا  دیـشروخ  ناتـسآ  زا  بارطـضا  نزح و  لامک  اب  ام  دـیئام و  زا  باـجح  رد  اـمش 

ّلحمب و هعجارم  ناشیا  ناتـسآ  زا  هک  نامه  ددرگن  رّـسیم  تاّیربلا  ماما  نآ  تاکربلا  ضیاـف  تاذ  تاـقالم  كاردا  ار  ناـمورحم  اـم  تّرک 
ادعأ تتامش  هلیسوب  دیدرگ  قحلم  امب  ترضح  نآ  ترجاهم  ملأ - صـصغ  لّمحت  زا  هک  يزجع  دیـسر و  امب  هک  تلاجخ  زا  میئامن  ماقم 

اریز درک  میهاوخ  رایتخا  رارق  رب  رارف  هدومن  دوخ  تیالو  ناطوأ و  لزانم و  كرت  اّبحأ   190 ص : ج4 ، جاجتحالا ، تیانع  ناسحا و  تّلق  و 
ماّلع دزیا  ناگدـیزگرب  نخـس  مایتلا  قدـص  مالک  نیلـسرملا  ننـس  نم  قاطی  اّمم ال  رارفلا  مالک  هدـش و  قاط  تقاط  ّقاع و  علاط  ار  ام  هک 

ات دـیهد  نذا  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  دیـسر  مالّـسلا  هیلع  اضّرلا  نسحلا  یبأ  فیرـش  عمـسب  تعامج  نآ  ماـغیپ  نوچ  تسا .
دومنن و مالس  ّدر  دندرک  ع )  ) ترضح نآب  مالـس  دندش و  مالّـسلا  هیلع  ماما  نآ  يارـس  تلود  لخاد  مامّتلاب  دنتفای  نذا  نوچ  دنوش  لخاد 
میظع و ياـفج  هچ  نیا  هَّللا  لوسر  نبا  اـی  دـنتفگ : دنداتـسیا و  ياـپ  رب  ناـنچمه  هک  دومرفن  رورـس  نآ  تمدـخ  رد  سولج  نذا  ار  ناـشیا 

ترجاهم تضایر  زا  دعب  اّما  ینادرگیم  رهاظ  امب  تبسن  بارطضا  قلق و  جتنم  بعص  باجح  عنم و  نآ  زا  دعب  هک  تسا  میسج  فافختـسا 
: هک دومرف  مالّـسلا  هیلع  اضّرلا  نسحلا  یبأ  ترـضح  تسا . یقاب  ام  يارب  رگید  يزیچ  زونه  تاـملاکم  تداعـس  تاـقالم و  فرـشأ  عنم  و 

ْمَُکباصَأ ام  هک : دومن  هَّللا  مالک  هیآ  نیا  توالت  هَّللا  ّیلو  نآ  هاگنآ  تسا . امش  يدایا  بسک  تبیصم  زا  دسریم  امشب  هچنآ  هک  دینک  رارقا 
ردـیح نینمؤملا  ریمأب  راتخم و  لوسرب  راّفغ و  دزیاب  ادـتقا  راک  نیا  رد  نم  هک : دومرف  ٍرِیثَک  ْنَع  اوُفْعَی  َو  ْمُکیِدـْیَأ  ْتَبَـسَک  اـِمبَف  ٍۀَبیِـصُم  ْنِم 
لوسر نب  ای  دنتفگ : تعامج  نآ  میامنیم . باقع  امشب  هدرک  نایعأ  نآب  ادتقا  مدومن و  راهطأ  هّمئأ  دوخ  يابآب  ترضح  نآ  زا  دعب  راّرک و 

نینمؤملا ریمأ  هعیش  ام  هک  دیدومن  يوعد  امش  هکنآ  هطـساوب  دومرف  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  تسا ؟ باب  هچ  هجو و  هچ  زا  ام  باتع  هَّللا 
دادقم و رذ و  وبأ  ناملس و  نیسح و  نسح و   191 ص : ج4 ، جاجتحالا ، مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریمأ  هعیش  مکحب  میناّبحم و  زا  یلع و 

ریمأ ترـضح  تعاطا  هّداج  زا  دندرکن و  وا  رماوأ  رد  ترـضح  نآب  تفلاخم  اعطق  الـصأ و  هک  دـنتعامج  نیا  رکب  یبأ  نب  دّـمحم  راّمع و 
زا رایسب  رد  رّصقم  لاعتم و  دزیا  ّیلو  نآ  لاوقأ  فلاخم  لامعأ  رثکأ  رد  امـش  دنتـشاذگن و  نورب  مدق  هّیحّتلا  مالّـسلا و  هیلع  یلع  نینمؤملا 
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هلآ هیلع و  هَّللا  یّلص  نیلسرملا  دّیس  عرش  بادآ  رثکأ  زا  دعاقتم  نینمؤم و  ناوخا  قوقح  میظعت  رد  نواهتم  لالجلا و  وذ  ترـضح  ضیارف 
تعیرـشب ّلج و  ّزع و  مکحب  هک  ّلحم  رد  دیئامنیم  هّیقت  كرت  تسین و  بجاو  نآ  رد  هّیقت  هک  ناکم  رد  دـینکیم  هّیقت  دیـشابیم و  مّلـس  و 

نمـشد نایعأ و  نآ  يایلوا  رادتـسود  ناّبحم و  ناشیا و  یلاوم  ام  هک  دـیئوگ  امـش  رگا  تسا . مزـال  بجاو و  هّیقت  لـسّرلا  متاـخ  ترـضح 
امـش لعفب  امـش  لوق  رگا  دیئامنیم  يوعد  ار  هبترم  نیا  امـش  نکیل  متـسین و  امـش  لوق  رکنم  نم  میناّنم  قلاخ  لوسر  يایـصوأ  نآ  يادـعأ 
ّبر ترـضح  لوبقم  امـش  تدابع  یگدنب و  تعاط و  لمع و  چیه  دوب و  دیهاوخ  تمایق  رد  اکله  هلـسلسب  طرخنم  دشابن  قّدصم  قفاوم و 
یّلص هَّللا  لوسر  نب  ای  دنتفگ : تعامج  نآ  دیئامن . رافغتسا  هک  دیاب  دیامرف  امش  كرادت  امش  راگدرورپ  تمحر  هکنآ  رگم  تسین  تّزعلا 

ار ام  هدومن و  میلعت  امب  یلوم  هچنآ  هکلب  میئامن  دوخ  لوق  زا  وا  يوسب  هبوت  یلاعت و  يادـخب  رافغتـسا  هجو  هچب  ام  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا 
. تسین هَّللا  ءایلوأ  امش  ریغب  هانپ  اجلم و  ار  ام  میئامش و  يادعأ  نمـشد  امـش و  يایلوا  ّبحم  امـش و  ّبحم  ام  هک  میئوگیم  هدومرف  رمأ  نآب 

دیدمآ شوخ  نم  ناتسود  ناردارب و  يا  مکب  ابحرم  هک : دومرف  مالّسلا  هیلع  اضّرلا  نسحلا  یبأ  ّناجلا  سنالا و  ماما  ترـضح  لاح  نآ  رد 
یکیدزنب رمأ  ار  ناشیا   192 ص : ج4 ، جاجتحالا ، نانچمه  دیئآ ، کیدزنب  الابب  دومرف : ترـضح  نآ  زاب  دندمآ  الابب  هفیاط  نآ  دیئآ . الابب 

: تفگ دوخ  بجاحب  نآ  زا  دعب  دومن  دوخ  سّدقم  تاذ  سدـقأ و  سفن  هب  قصتلم  ار  تعامج  نآ  هکنآ  ات  دـینادرگیم  عفترم  هدومن  دوخ 
هیلع مامهلا  ماما  ترضح  مدومن . ناشیا  عنم  هبترم  تصش  مکحلا  بسح  ترـضح  ای  تفگ : نابرد  دیدومن ؟ ناشیا  عنم  هبترم  دنچ  نالف  ای 

ناشیا ناهانگ  وحم  هک  یتسردب  ناسر  ناشیاب  زین  نم  مالـس  نک و  مالـس  هتفر  تعامج  نآ  دزنب  هیلاوتم  هبترم  تصـش  هک  دومرف : مالّـسلا 
لایع روما  ناشیا و  روما  دّقفت  هک  دیاب  دنتشگ  تمارک  ّقحتسم  ام  ّتبحم  تالاوم و  هلیسوب  هفیاط  نیا  هدش و  تعامج  نآ  هبوت  رافغتساب و 

، جاجتحالا یئازفیب . تعسو  رد  تعامج  نآ  تاّربم  ناسحا و  تالص و  تاقفن و  رد  هدومن  ناشیا  زا  تاّیذأ  تاّرعم و  عفد  و  یئامن ، ناشیا 
193 ص : ج4 ،

کلملا تاولص  هیلع  راتخملا  ّیبن  ترضح  هّینید  مولع  زا  رایـسب  عون  رد  مالّـسلا  امهیلع  یناّثلا  یلع  نب  دّمحم  رفعج  یبأ  جاجتحا  نایب  رکذ 
راّبجلا

هراشا

کلملا تاولص  هیلع  راتخملا  ّیبن  ترضح  هّینید  مولع  زا  رایسب  عون  رد  مالّـسلا  امهیلع  یناّثلا  یلع  نب  دّمحم  رفعج  یبأ  جاجتحا  نایب  رکذ 
ةولّـصلا و هیلع  یناـّثلا  رفعج  یبأ  نسحلا  یبأ  نبا  نمتؤملا  ماـما  ترـضحب  هک  دـنک  تیاور  يرفعجلا  مساـقلا  نب  دواد  مشاـه  وـبأ  راـّبجلا 
زج تسا  تینادحوب  هیلع  عمتجم  وا  هک  دومرف  مالّسلا  هیلع  ترضح  نآ  تسیچ ؟ دحأ  ینعم  ٌدَحَأ  ُهَّللا  َوُه  ُْلق  همیرک  هیآ  رد  متفگ  مالّـسلا 

نینچ هکنآ  اب  ُهَّللا  َُّنلوُقََیل  َرَمَْقلا  َو  َسْمَّشلا  َرَّخَس  َو  َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  َقَلَخ  ْنَم  ْمُهَْتلَأَس  ِْنَئل  َو  دیوگیم : ّلج  ّزع و  ترـضح  هک  تسین  نیا 
مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  نب  ای  متفگ  دیوگ  يوار  دننکیم . تباث  بهاو  دزیا  هطساوب  بحاص  کیرـش و  کلذ  دعب  دنیوگیم 
دنک روبع  روطخ و  اهلد  رد  هچنآ  ینعی  بولق  ماهوأ  مشاه  اب  ای  دومرف  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ُراْصبَْألا ؟ ُهُکِرُْدت  تسا ال  ملاع  رداق  لوق 

لاحم نآب  زگره  هک  هدهاشمب  نادلب  رثکأ  194 و  ص : ج4 ، جاجتحالا ، دنـس  دنه و  كاردا  وت  هک  اریز  تسنویع  راصبأ  زا  رتقیقر  تیاغب 
فیکف دوشن  كردـم  راّـفغ  دزیا  بولق  ماـهوا  هب  تسین و  رّـسیم  وت  رظنب  كاردا  ار  نآ  یئاـمنیم و  دوـخ  مهوـب  يدـیدن  يدـشن و  لـخاد 

يادخ هک  تفگ  ناوتیم  ایآ  هک  دندومن  لاؤس  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  زا  زین  و  ددرگ . رـصبم  كردـم و  فیطّللا  میحر  راصبأ  كارداب 
لاعتم دحاو  تاذ  فیرعت  دناد و  نوریب  هیبشت  ّدح  لاطبا و  ّدح  زا  طرـشب  ار  وا  هک  يرآ  معن ، هک : دومرف  ایاربلا  ماما  نآ  تسا ؟ زیچ  یلاعت 

. تسا روهشم  مالک  ملع  رد  هچنانچ  تسین  حیحص  لاطبا  هیبشت و  ّدحب 

[ نآرق زا  یتایآ  ریسفت  رد  يرفعج  مشاه  یبأ  رب  داوجلا ع  یقت  دمحم  ماما  جاجتحا  ]
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: تفگ هک  تسیورم  يرفعجلا  مشاه  یبأ  زا  زین  و  نآرق ] زا  یتایآ  ریـسفت  رد  يرفعج  مشاه  یبأ  رب  داوجلا ع  یقت  دـمحم  ماـما  جاـجتحا  ]
ارم هک  دومن  لاؤس  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  زا  يدرم  هک  مدوب  رـضاح  مالّـسلا  ةولّـصلا و  هیلع  یناّثلا  رفعج  یبأ  ترـضح  دزن  رد  نم  هک 

ضیاف تاذ  تافص  ءامسأ و  نآ  ایآ  تسا  روکذم  وا  باطتسم  باتک  رد  تافص  ءامـسأ و  ار  وا  هک  یلاعت  كرابت و  راگدرورپ  زا  هد  ربخ 
ینعمب تسادخ  تافـص  نیا  هک  یئوگیم  وت  رگا  هکنآ  لّوأ  تهج  ود  رب  ینبم  مالک  نیا  هک : دومرف  ترـضح  نآ  هن ؟ ای  تسا  وا  تاکربلا 

ّلج ّزع و  ترـضح  زا  تافـص  ءامـسأ و  نیا  هک  یئوگیم  رگا  هکنآ  مّود - اریبـک . اّولع  کـلذ  نع  هَّللا  یلاـعتف  تسترثـک  ددـع و  وذ  هکنآ 
تـسوا ملع  رد  وا  دزن  رد  لزی  مل  هک  یئوگیم  رگا  هکنآ  لّوا - تسا : ینعم  ود  لمتحم  تسا  لزی  مل  ام  هچنآ  یتسردب  ددرگن  لیاز  زگره 

تافص فورح  عیطقت  ياجه و  تروص و  هتـسویپ  تسا و  لزی  مل  هکنآ  یناث - تسا . نینچ  معن ، تسا  تافـص  نآ  ّقحتـسم  یلاعت  دزیا  و 
دـشاب وا  ریغ  نآ  هک  دوب  تاکربلا  ضیاف  تاذ  اب  يزیچ  هکنآ  زا  هَّللا  ذاعمف  ددرگن  لیاز  ّلج  ّزع و  ترـضح  زا   195 ص : ج4 ، جاجتحالا ،

دوب و یلاعت  کلم  قلخ  نایم  ادـخ و  نایم  هلیـسو  ات  دومن  اهنآ  قلخ  نآ  زا  سپ  دوبن  قلخ  چـیه  دوب و  یلاعت  كراـبت و  يادـخ  تاذ  هکلب 
هناحبس يادخ  تسا و  وا  رکذ  تفص  نیا  دنیامرف و  وا  یگدنب  تدابع و  نآب  دنیامن و  دابعلا  ّبرب  عّرـضت  قیالخ  تافـص  نآب  دوبن و  چیه 

ضرألا و قلاـخ  تاـقولخم  تافـص  ءامـسأ و  تسا و  لزی  مل  میدـق  یلاـعت  كراـبت و  يادـخ  رکذـب  روکذـم  دوبن و  رکذ  دوب و  یلاـعت  و 
تسین وا  تافص  هدیدنسپ  تاذ  قیال  فالتخا  هک  یئادخ  نانچنآ  تسا  یلاعت  يادخ  تاذ  تافص  نآب  ام  دصقم  ود  ارم  تسا و  تاومّسلا 

تسا تاذ  رد  میدق  یلاعت  دزیا  نکیل  دنیوگیمن  لیلق  ریثک و  ار  لیمج  ّینغ  تاذ  تسا و  يّزجتم  ددرگ  فلتخم  فلتؤم و  هچ  ره  هک  اریز 
مّهوتم يّزجتم و  همه  هچ  ددرگن  ترثک  ّتلقب و  مّهوتم  تسین و  يّزجتم  تسا و  دحاو  یلاعت  هَّللا  تسا و  يّزجتم  دـحاو  يوس  ام  هک  اریز 

رداق یلاعت  يادـخ  هک  یئوگیم  وت  هکنیا  سپ  دـشاب . هدومن  داجیا  ار  وا  هک  قلاـخ  دوجو  رب  دراد  تلـالد  هک  تسا  قولخم  ترثک  ّتلقب و 
یفن وت  هملک  نیاب  سپ  تسا ، يواسم  تانکمم  عیمج  رب  وا  تردـق  هکلب  دـینادرگ  دـناوتن  زجاع  ار  وا  زیچ  چـیه  هک  نآـب  يداد  ربخ  تسا 
يادخ هک  دیئوگیم  هک  امـش  لوق  زین  يدومرف و  رّرقم  هدـینادرگ  تباث  وا  ریغ  يارب  ار  زجع  يدومن و  َوُه  اَّلِإ  َهلِإ  ترـضح ال  تاذ  زا  زجع 

هاگ ره  سپ  يدومرف . تباث  لزی  مل  دزیا  ياوس  يارب  زا  لهج  هدومن  ّلج  ّزع و  ترـضح  تاذ  زا  لهج  یفن  هملک  نیاب  تسا  ملاـع  یلاـعت 
ءیـش نآ  تروص  سپ  دیئامن  تفـص  نآب  فصّتم  دـبأ  لزأ و  رد  دـحاو  ّینغ  تاذ  هکنآ  ینعمب  دـشاب  هدـش  یفن  تاذ  زا  ءایـشأ  زا  یئیش 

تسلزی مل  هک  ّلج  ّزع و  تاذ  اذه  یلع  ءانب  تسا  ناحبس  رداق  ترـضح  زا  یفنم  زین  نآ  عیطقت   196 ص : ج4 ، جاجتحالا ، اجه و  یفنم و 
عمـسب یّمـسم  یلاعت  بجاو  یماس  تاذ  هنوگچ  سپ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نب  ای  تفگ : درم  نآ  دـشاب . ملاـع  لازی  ـال 

تسا كردم  مولعم و  هچنآ  هکنآ  هطساوب  دومرف  مالّسلا  هیلع  یناّثلا  رفعج  یبأ  ترضح  میئوگیم . عیمس  ار  دوخ  راگدرورپ  ام  هک  دیدرگ 
زا نآ  عمسب  هک  اریز  میئامنیمن  تسارس  رد  هک  لقعب  عمـسب  یلاعت  يادخ  تفـص  ام  تسین و  ناهنپ  یفخم و  كرابت  یلاعت و  دزیا  تاذ  رب 

راصبأب كردـم  هچ  ره  هک  اریز  میمانیم  ریـصب  ار  نیملاعلا  ّبر  نینچمه  ناکم و  زا  تسا  هّزنم  وا  سّدـقم  تاذ  تسا و  تاـنکمم  تاـفص 
و میدومنن ، نیع  رـصبب و  فصّتم  ار  وا  ام  نیعلا  ۀـفرطکی  نآ و  ریغ  ای  صخـش  گنر و  زا  دـشابن  ناهنپ  یفخم و  راّـفغ  دزیا  تاذ  رب  دـشاب 

عمج ةوهـش و  لـسانت و  عضوم  دوب و  نآ  زا  یفخأ  هچنآ  هشپ و  لـثم  فیطل  ءیـشب  تسا  ملاـع  وا  هک  اریز  میدـیمان  فیطل  ار  وا  نینچمه 
رد اهنابایب  اههوک و  رد  ناشدالوا  يارب  بارـش  ماعط و  لقن  رگید و  ضعب  رب  هضوعب  نیا  ضعب  تماقا  هشپ و  نآ  دالوأ  رب  بدـح  ندـش و 

دهاش هکلب  فقاو  ملاع و  لاعتم  دزیا  لاوحأ  قیاقح  یمامت  رب  دوبن  هایگ  بآ و  هک  ّلحم  دوب و  هایگ  بآ و  هک  ییاـج  ینعی  راـفق  هیدوأ و 
نینچمه تسا . فّیکم  قوـلخم  يارب  زا  ّتیفیک  هک  اریز  تّیفیک  ـالب  تسا  فـیطل  اـم  قلاـخ  هک  میتـسناد  نیمهب  اـم  سپ  تسا . فراـع  و 
فورعم شطب  تّوق  لثم  یلاعت  يادخ  تّوق  رگا  هک  اریز  قلخ  زا  تسا  فورعم  هک  شطب  تّوق  نآ  هن  اّما  میمانیم  يوق  ار  دوخ  راگدرورپ 

زین ناحبس  رداق  تاذ   197 ص : ج4 ، جاجتحالا ، رد  ناصقن  هداـیز و  لاـمتحا  دـسر و  مهب  قلاـخ  قلخ و  ناـیم  هیبشت  هنیآ  ره  دوب  قلخ  زا 
عارتـخا تاـقولخم و  داـجیاب  وا  تردـق  هکنآ  لاـح  دـشاب و  زجاـع  دـشابن  میدـق  هچ  ره  دوـبن و  میدـق  دـشاب  صقاـن  هچ  ره  تسا و  مزـال 

دح تیاهن و  ّدن و  تّیفیک و  ّدض و  هیبش و  ار  سّدقت  یلاعت و  راگدرورپ  سّدقم  تاذ  سپ  دیدرگ . نّیبم  حیال و  نّیب و  رهاظ و  تاعونصم 
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ددرگن رّوصتم  لضف  بابرأ  زا  يدحأ  چیه  ریامـض  رد  لزی و  مل  تاذ  ّدح  لضاف  چـیه  مهو  ّلج و  ّزع و  لّمحتم  مرحم  چـیه  لد  تسین و 
. اریبک اّولع  کلذ  نع  یلاعت  تسا  وا  ّتیرب  تامس  وا و  قلخ  تاذ  زا  لمکأ  ّمتأ و  ّلجأ و  ّزعأ و  شتافص  هدیدنسپ  تاذ  هچ 

[ نایسابع نومأم و  روضح  رد  مثکأ  نب  ییحی  رب  داوج ع  ماما  جاجتحا  ]

هدارا یـساّبع  نومأم  نوچ  تسیورم  لوقنم و  بیبش  نب  ناّیر  زا  نایـسابع ] نومأم و  روضح  رد  مثکأ  نب  ییحی  رب  داوج ع  ماـما  جاـجتحا  ]
هک نامه  دیامن  جیوزت  مالّـسلا  امهیلع  ّیلع  نبا  دّمحم  رفعج  یبأ  مانألا  ماما  ماّلع و  دزیا  ّیلو  ترـضحب  ار  لضفلا  ّما  دوخ  رتخد  هک  دومن 
نآ رظن  رد  رکنتـسم  و  ظیلغ ، تیاـغب  همّدـقم  نیا  دـیدرگ و  نجـس  کـیرات و  هفیاـط  نآ  رظن  رد  نشور  ناـهج  دیـسر  نایـساّبعب  ربخ  نیا 

دندیـسرتیم هچ  دـنتفگیم  ناوارف  ناینبیب  نانخـس  وا  روضح  تبیغ و  رد  دنتـشگ و  نومأم  رکنم  یماـمت  یگمه و  دومن  رـصبیب  تعاـمج 
زا دـعب  دوب  هدـش  یهتنم  مالّـسلا  هیلع  اضّرلا  یـسوم  نب  ّیلع  نسحلا  یبأ  ترـضح  نآ  راوگرزب  ردـپب  قباس  رد  دـهع  تیالو  ریمأ  هچنانچ 

لهأ دندومن و  ضوخ  باب  نآ  رد  ددرگ و  مالّسلا  هیلع  یناّثلا  رفعج  یباب  یهتنم  رمأ  نآ  زاب  نومأملا  تنب  لضفلا  ّماب  ترـضح  نآ  جیوزت 
ای دنتفگ : دندمآ و  نومأم  دزنب  هدومن  قاّفتا  هفیاط  نآ  اب  زین  بصاون  زا - یعمج  هکلب  نایساّبع  رثکأ  ناشیوخ و  زا  نومأم  ناکیدزن  تیب و 

اـضّرلا نبا  جیوزت  زا  دیدرگ  مّمـصم  امـش  ریطخ  رطاخ  رد  هک  مزج  مزع  نیا  هکنآ  رب  میهدیم  ملاع  بهاو  تاذب  مسق  ارت  ام  نینمؤملا  ریمأ 
بعص و تیاغ  هب  ام  رب  امش  راک  نیا  هک  اریز  یئامنم  ءانهیب  رمأ  نیا  رب  مادقا  راهنز  فلا  198 و  ص : ج4 ، جاجتحالا ، راهنز  مالّسلا  هیلع 
زا دومرف  تیانع  هدومن  ام  کیلمت  ار  نآ  تّزعلا  ّبر  ترضح  هک  تموکح  تفالخ و  رمأ  هکنآ  زا  میسرتیم  ام  هکنآ  هطـساوب  تسا  راوشد 

دیدج میدق و  رد  موق  نیا  ام و  نایم  هچنآ  یئامن و  عازتنا  دیناشوپ  امب  ار  نآ  یلاعت  يادـخ  هک  تمارک  ّزع و  سابل  يرب و  نوریب  ام  تسد 
دندرکیم رود  ار  ناشیا  هتسویپ  نیدشار  ءافلخ  هک  دیعلّطم  تداعسب  دوخ  دیفقاو و  دهاش و  فراع و  ملاع و  دوخ  امش  تسا  دیدپ  رهاظ و 

اضّرلا ّیلع  اب  هک  امش  لمع  هطساوب  هشیمه  ام  دنتشادیم و  ریقح  ریغـص و  ار  هفیاط  نیا  مئاد  دندرگ و  کیدزن  تیالوب  هک  دنتـشاذگیمن  و 
ّمهم تاّمهملا  یفاک  ترضح  هکنآ  ات  ددرگ  یهتنم  اجکب  رمأ  نآ  هک  میدوب  تشحو  تریح و  رد  دهع  تیالو  ءاطعا  باب  رد  مالّسلا  هیلع 
مغیب صالخ و  مرک  فطل و  يور  زا  ملاع  نمیهم  ترضح  هک  مغ  نآب  ار  ام  زاب  هکنآ  سامتلا  اعدتسا و  هَّللا  هَّللا  دومن . تیافک  ام  زا  ار  وا 

ّرطـضم و ار  دوخ  ام و  ینادرگب و  مالّـسلا  هیلع  اـضّرلا  نبأ  زا  ار  دوخ  يأر  هّتبلا  و  نکم . ـالتبم  ـالب  نآـب  ار  اـم  يرخا  دـعب  ةّرک  هدـینادرگ 
ریغ ینادرگ و  ضّوفم  واب  رمأ  نیا  یناد  حالـص  هک  ره  دوخ  تیب  لهأ  زا  يراد و  یعرم  باب  نیا  رد  تلادع  هک  دیاب  ینادرگن  نادرگرس 
یبأ لآ  نایم  امـش و  نایم  هچنآ  اّما  دومرف : هدروآ  ناشیاب  يور  دومن  عامتـسا  نانخـس  نیا  نوچ  نومأـم  ینادرگن . لـخاد - رمأ  نیا  رد  ار 

اّما و  دنتیالو . تفالخ و  رمأب  یلوأ  امش  زا  هنیآ  ره  موق  نیا  دیرآ  شیپ  فاصنا  امـش  رگا  دینآ  ببـس  امـش  دسح  کشر و  زا  تسا  بلاط 
هانپ لاـحلا  مدومن و  محر  عطق  نآ  هلیـسو   199 ص : ج4 ، جاجتحالا ، هب  نم  هک  یتسردـب  سپ  ناـشیاب  دوب  نم  لـبق  زا  دـمآ  لـعفب  هچنآ 

زا رّرکم  نم  متسین و  نامیشپ  مدینادرگ  هفیلخ  ار  مالّسلا  هیلع  اضّرلا  ترـضح  هکنآ  زا  نم  هک  هَّللا  و  لعف . نآ  لثم  زا  مربیم  هلآ  ترـضحب 
سفن نم  هکنآ  اب  دومن  ابا  دومنن و  مارم  بلطم و  نیا  لوبق  مانألا  ماما  نآ  نکیل  دـیامن  مادـقا  ماـیق و  رمأ  نآـب  هک  مدومن  لاؤس  رورـس  نآ 

يا تفگ : نآ  زا  دعب  ًاروُدْقَم . ًارَدَق  ِهَّللا  ُْرمَأ  َناک  َو  هک  دومن  ماّلع  بهاو  مالک  نیا  توالت  نومأم  هاگنآ  مدوب . هدومن  عازتنا  نآ  زا  ار  دوخ 
لضفأ ملعأ و  لضف  ملع و  رد  لضف  لهأ  هّفاک  رب  ّنس  رغـص  اب  وا  هک  مدومن  نآ  هطـساو  هب  ع )  ) ّیلع نب  دّمحم  رفعج  وبأ  رایتخا  نم  نارای 

دوش یعون  دش  رهاظ  حضاو و  نم  رب  مالّـسلا  هیلع  رفعج  وبأ  باب  رد  هچنآ  هک  مراودـیما  نم  تسا و  ببـس  نیاب  وا  رد  نم  بّجعت  تسا و 
. بیـصنیب ّقح  زا  اطخ و  رد  هفیاط  نآ  مدوب و  بیـصم  دوخ  يأر  رد  نم  هک  دـننادب  سپ  دـندرگ  نآب  فراع  ملاـع و  ناـمدرم  عیمج  هک 
ای دنتفگ : دنتفای  دهاج  یعاس و  تیاغ  رد  مالّـسلا  هیلع  رفعج  یبأ  ترـضحب  لضفلا  ّما  جـیوزت  باب  رد  ار  نومأم  نوچ  تعامج  نآ  نکیل 

تفرعم و الـصأ  ار  وا  نکیل  تسا  تیاهن  ّدحیب و  واب  تبـسن  امـش  تفأر  تقفـش و  دنچ  ره  تسا  توبـص  ّنس  رد  رـسپ  نیا  نینمؤملا  ریمأ 
رد هچنآ  نآ  زا  دعب  دـیامن  تعیرـش  رمأ  رد  صوصخ  باب  ره  رد  تفرعم  بدأ و  لیـصحت  ات - دـیهد  تلهم  ار  وا  هک  دـیاب  تسین  تهاقف 
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تیب لهأ  نیا  یمامت  ملع  هک  منادـیم  منامدرم و  ریاس  امـش و  زا  فراع  ناوج  نیا  لاحب  نم  مکحی  و  تفگ : نومأم  یناد . حالـص  وا  باب 
زا هبئاشیب  هفیاط  نیا  مولع  ّداوم  تسا و  سّدقت  یلاعت و  هَّللا  ترضح   200 ص : ج4 ، جاجتحالا ، زا  مّلس ، هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسّرلا 

دیهاوخ رگا  دندوب و  لامک  ّدـح  رد  هکلب  هصقان  يایاعر  زا  ینغتـسم  بدأ  نید و  ملع  رد  وا  مارک  دادـجأ  ماظع و  يابآ  تسا و  مّویق  ّیح 
امش رب  مدرک  نایب  امش  يارب  زا  لامک  ملع و  لاح و  لضف و  زا  نم  هچنآ  ات  دیئامن  رفعج  ابأ  ناحتما  ددرگ  رهاظ  امش  رب  ام  لوق  قدص  هک 

ام ات  دیراذگب  ار  وا  ام و  امـش  هک  دـیاب  میئامن  وا  ناحتما  دوخ  سفنب  هک  مییـضار  نیاب  ام  نینمؤملا  ریمأ  ای  دـنتفگ : ددرگ . نّیب  رهاظ و  زین 
هجو رب  باوج  رگا  دیامن  لاؤس  هّیربلا  دّیس  تقیرط  ملع  تعیرش و  هقف  زا  وا  زا  امـش  ترـضح  رد  هک  مینادرگ  نّیعم  بوصنم و  ار  یـسک 

نینمؤملا ریمأ  يأر  دیدس  هّصاخ  هّماع و  رب  دوب و  دهاوخن  رورـس  نآ  رمأ  رد  ضارتعا  ار  ام  میئامن  عامتـسا  بآمتّوبن  هلالـس  نآ  زا  باوص 
مجع و دزن  رد  بطخ  ینعم  رد  ار  وا  ام  سپ  دیآ  زجاع  باوص  قفو  رب  باوج  زا  رگا  دش و  دهاوخ  حیال  حـضاو و  نیملـسم  هّفاک  رب  هکلب 
زا یعمج  نایـساّبع و  مامت  دیتسه  راتخم  دـیئامن  هدارا  هاگ  ره  تسا  رایتخا  ناحتما  رد  ار  امـش  تفگ : نومأم  میـشاب . هدومن  تیافک  برع 

نامز نآ  رد  هک  مثکأ  نب  ییحی  هک  دـندومن  نآ  رب  دوخ  ياهتنا  تلالـض  يارآ  قاـّفتا  عمج و  نومأـم  سلجم  زا  جورخ  زا  دـعب  ناـیبصان 
یـضاق دزنب  اهنآ  رثکأ  ياهیأر  قاّفتا  زا  دـعب  دـیامن و  لاؤس  هلأسم  وا  زا  دوب  نامز  یـضاق  زور  نآ  رد  مما و  فیاوط  ریاـس  زا  ملعأ  هقفأ و 

ار نآ  باوج  ترضح  نآ  هک  دیامن  مانألا  دّیس  نید  رد  هلأسم  لاؤس  مالّسلا  هیلع  رفعج  یبأ  زا  هک  دندومن  اعدتـسا  سامتلا و  هدمآ  ییحی 
يایاطع زیاوج و  رفاو و  لامب  دوعوم  رمأ  نیا  لوبق  هطـساوب  ار  وا  ددرگ و  ناشخرد  حیال و  نایع و  رهاظ و  ناقلخ  رظن  رد  وا  زجع  دنادن و 

لاؤس و وا  زا  دندومن و  نومأم  دزنب  تدواعم  تعجارم و  تعامج  نآ  ییحی  لّبقت  زا  دـعب   201 ص : ج4 ، جاجتحالا ، دندینادرگ . هرثاکتم 
رد دومن و  ناشیا  سامتلا  لوبق  نومأم  نوچ  دـیامن . رایتخا  ناشیا  تهج  هب  راک  نیا  عامتجا  هطـساوب  ار  يزور  کی  هک  دـندومرف  اعدتـسا 
نآ داقتعاب  ملع  رد  هک  ییحی  دـقعنم و  ناشیا  تّیعمج  رمألا  بسح  دومرف  قاقـش  قافن و  لـهأ  نآ  قاـّفتا  عاـمتجاب و  مکح  دوعوملا  موی 
نب دّمحم  رفعج  یبأ  ءایبنألا  دّیس - ترضح  هلالـس  سولج  هطـساوب  هک  دومرف  مکح  نومأم  تقو  نآ  رد  دش . رـضاح  زین  دوب  درفنم  هفیاط 

نیتروسم ناـیم  رد  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  دنتـشاذگ و  هروس  ود  دـندینارتسگ و  شلاـب  راـهچ  دنـسم  شرف و  مالّـسلا  هیلع  اـضّرلا  ّیلع 
تسشن و مالّسلا  هیلع  ترضح  نآ  لباقم  رد  مثکأ  ییحی  هام و  دنچ  دوب و  لاس  هن  ّنس  رد  تقو  نآ  رد  لاعتم  دزیا  هدیزگرب  نآ  تسشن و 

رارق دوب  نآب  لـصّتم  مالّـسلا و  هیلع  ترـضح  نآ  دنـسم  لـثم  هک  رگید  دنـسم  رب  نومأـم  دنداتـسیا و  ياـپ  رب  دوخ  لاـح  بتارم  رد  مدرم 
نذا و بلط  تفگ : نومأم  منک ؟ لاؤس  رفعج  یبأ  زا  هلأسم  هک  یهدیم  نذا  ارم  ایآ  نینمؤملا  ریمأ  ای  تفگ : مثکأ  نب  ییحی  مد  رد  تفرگ .

امـش زا  هلأسم  هک  یهدـیم  نذا  ارم  كادـف  تلعج  تفگ : هدروآ  مرکألا  ماـما  نآـب  يور  مثکأ  نب  ییحی  ياـمن . ترـضح  نآ  زا  تصخر 
لتق هک  مرحم  رد  هک  یئوگیم  هچ  كادـف  تلعج  تفگ : ییحی  نک . لاؤس  یهاوخیم  رگا  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  میامن ؟ لاؤس 

ای دوب  تمرحب  ملاع   202 ص : ج4 ، جاجتحالا ، مرتحم ؟ مرح  رد  ای  دومن  ّلح  رد  حبذ  مرحم  ار  دیص  نآ  هک  تفگ : رفعج  وبأ  دومن ؟ دیص 
دوب دیص  لتقب  يّدعتم  ریبک ؟ ای  دوب  ریغص  هدنب ؟ ای  دوب  دازآ  مرحم  داّیص  ایآ  اطخ ؟ يور  زا  ای  دومن  یگتـسناد  يور  زا  دیـص  لتق  لهاج ؟
ّرصم داّیص  مرحم  و  گرزب ؟ ای  دوب  کچوک  دیص  نآ ، ریغ  زا  ای  دوب  ریّطلا  تاوذ  زا  دیص  نآ  و  دوب ؟ هدرک  لمع  نآ  لثم  زین  نآ  زا  لبق  ای 

؟ ّجـحب مرحم  ای  دوب  هرمع  مارحاب  مرحم  دیـص  حـبذ  ماگنه  رد  مرحم  ایآ  زور ؟ رد  ای  دومن  دیـص  لتق  بش  رد  مداـن ؟ اـی  لـعف  نآ  رب  تسا 
تجاجل رد  عورـش  نآ  زا  دعب  دش . نایع  رهاظ و  نامدرم  عیمج  رب  وا  عاطقنا  زجع و  دـیدرگ و  مکبأ  هکلب  زجاع  باوج  زا  مثکأ  نب  ییحی 

نآ هظحالم  زا  دعب  نومأم  تعاس  رد  دنتسناد . ار  وا  لاح  سک  همه  سلجم  لهأ  هک  درک  تجاجل  باب  نآ  رد  ترضح  اب  نادنچ  دومن و 
نمب تمعن  ناسحا و  نینچ  هک  تسازـس  قیال و  ار  يادخ  رم  ساپـس  رکـش و  یل . قیفوّتلا  همعّنلا و  هذه  یلع  هَّلل  دـمحلا  هک : دومرف  تلاح 

تقیقح نـآلا  دومرف : هدروآ  دوخ  تیب  لـهأب  يور  هاـگنآ  سپ  مدرکن . طـلغ  دوخ  يأر  رد  هک : دومرف  تیاـنع  قیفوت  ارم  دوـمن و  تمارک 
امهیلع اضّرلا  ّیلع  نب  دّمحم  رفعج  ابأب  يور  نآ  زا  دـعب  دنتـسناد . دـیدوب  نآ  رکنم  هچنآ  دـیدرگ و  نایع  رهاظ و  امـش  رب  ناوج  نیا  لاح 

وتب ار  وا  نم  یئامنیم و  وت  يارب  زا  مایـضار  نم  هک  مرتخد  لضفلا  ّما  هبطخ  ایآ  كادـف  تلعج  رفعج  ابأ  ای  تفگ : هدروآ  ءاـنّثلا  ۀـّیّحتلا و 
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. معن دومرف : مالّـسلا  هیلع  رفعج  وبأ  دـننادرگ . لام  كاخ  نیمزب  ار  دوخ  ياهینیب  نم  راک  نیا  هطـساوب  رایـسب  موق  هچ  رگا  میامنیم  جـیوزت 
اـصالخا هَّللا  ّالا  هلا  هتمعنب و ال  ارارقا  هَّلل  دـمحلا  تفگ : هدومن  حاکن  هبطخ  رد  عورـش  هَّللا  ّیلو  نآ  هاگنآ  سپ   203 ص : ج4 ، جاجتحالا ،

- نع لالحلاب  مهانغأ  نأ  مانألا  یلع  هَّللا  لضف  نم  ناک  دقف  دعب  اّما  هترتع . نم  ءایفـصألا  هتّیرب و  دّیـس  دّمحم  یلع  هَّللا  یّلـص  هتّینادحوب و 
. ٌمِیلَع ٌعِساو  ُهَّللا  َو  ِِهلْـضَف  ْنِم  ُهَّللا  ُمِِهنُْغی  َءارَُقف  اُونوُکَی  ْنِإ  ْمُِکئامِإ  َو  ْمُکِدابِع  ْنِم  َنیِِحلاَّصلا  َو  ْمُْکنِم  یمایَْألا  اوُحِْکنَأ  َو  هناحبـس : لاقف  مارحلا 

امهیلع دّمحم  تنب  ۀمطاف  هتّدج  رهم  قادّصلا  نم  اهل  لذب  دق  نومأملا و  هَّللا  دبع  تنب  لضفلا  ّما  بطخی  یـسوم  نب  ّیلع  نب  دّمحم  ّنا  ّمث 
ای کتجّوز  يرآ  تفگ : نومأم  سپ  روکذملا ؟ قادّصلا - اذه  یلع  اهب  نینمؤملا  ریمأ  ای  هتجّوز  لهف  ادایج  مهرد  ۀئامـسمخ  وه  مالّـسلا و 

کلذ و تلبق  دـق  معن  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  رفعج  ابأ  ترـضح  حاکّنلا ؟ تلبق  لهف  روکذـملا  قادّـصلا  یلع  یتنبا  لضفلا  ّمأ  رفعج  اـبأ 
ناّیر دنتسشن . دوخ  ياجب  هّماع  هّصاخ و  زا  دوخ  لالج  تّزع و  لاح  بتارم  رب  لاجر  ریاس  ات  دومرف  مکح  نومأم  لاح  نآ  رد  هب . تیـضر 

ماگنه رد  دوخ  تارواـحم  رد  هکرحب  نیحاـّلم  زاوآ  هباـشم  زاوآ  ءاـنثا  نآ  رد  هک  دـشن  عقاو  نادـنچ  گـنرد  ثبل و  اـم  دـیوگ : بیبش  نب 
دندوب و هتخاس  هلاسوگ  تروص  رب  هرقن  زا  هک  یتشک  نومأم  مدخ  هک  میدید  هاگان  دیـسریم . ام  شوگب  دیامنیم  يدح  نآب  هنیفـس  يارجا 

مکح نومأم  دندروآ  سلجم  یشاوح  رد  ار  هیلاغ  زا  ّولمم  هنیفس  نوچ  دوب و  هیلاغ  زا  ّولمم  نآ  دندیشکیم و  هتـسب  مشیربا  ياهبانطب  ار  نآ 
ار یتشک  نآ  هّماـع  يارـسب  نآ  زا  دـعب  دـندرک . باـضخ  هیلاـغ  نآـب  ار  باحـصأ  ّصاوخ   204 ص : ج4 ، جاجتحالا ، نساـحم  اـت  دومرف 
زا نامدرم  عیمج  دنتشاذگ  هدئام  دندیشک و  هرفـس  هاگنآ  سپ  دندینادرگ . يوبـشخ  ّبیطم و  ار  لاحم  نآ  هنکـس  هیلاغ  نآ  زا  دندیـشک و 

بتارم ردقب  یلاعت  هَّللا  قلخب  ایاطع  زیاوج و  نآ  زا  دعب  دنتـشادرب و  نآ  زا  دنتـساوخ  هچ  ره  دندومن و  لوانت  ماعط  نآ  زا  ماوع  و  ّصاوخ ،
هک یـسک  ناشیا  هّصاخ  زا  دـندش و  قّرفتم  قیـالخ  دیـسر و  مدرم  همهب  مک  شیپ و  زا  مما  فیاوطب  هدـمآ  نوریب  نومأـم  هنازخ  زا  ناـشیا 

دـنیب و تقو  رگا  كادـف  تلعج  تفگ : مالّـسلا  هیلع  رفعج  یبأ  ترـضحب  نومأم  ماگنه  نآ  رد  دـنام . یقاب  دوب  لفحم  نآ  قیال  راوازس و 
قیاقحب هدومن  امش  زا  نآ  هدافتـسا  ات  یئامن  نایب  مرک  ناسحا و  يور  زا  مرحم  دیـص  لتق  هوجو  زا  هلّـصفم  روما  رد  هقف  رکذ  دنناد  حالص 

مرحم هاگ  ره  نینمؤملا  ریمأ  ای  معن  دومرف  مالک  نیا  عامتـسا  زا  دـعب  مالّـسلا  هیلع  رفعج  وبأ  میدرگ . ملاع  فقاو و  مرحم  دیـص  نآ  هوجو 
ازج وا  رب  دـنک  مرح  رد  راک  نیا  مرحم  رگا  و  تسا . مزال  دنفـسوگ  وا  رب  دوب  ریّطلا  تاوذ  رابک  زا  دیـص  نآ  دـیامن و  ّلـح  رد  دیـص  لـتق 
زا هک  هّرب  هراّفک  وا  رب  دیامن  نآ  لتق  مرحم  دوب و  هتشاذگ  ّلح  رد  مخت  دیص  رگا  و  تسا . مزال  دنفـسوگ  ود  ینعی : تستاش  نآ  فعاضم 

، جاجتحالا تسخرف . تمیق  هّرب و  مرحم  رب  هراّفک  دیامن  لتق  مرحم  دوب و  هتـشاذگ  مرح  رد  مخت  دیـص  رگا  و  تسا . مزال  دشاب  هدنام  ریش 
مرحم حوبذم  دیص  رگا  و  تسمزال . هرقب  نآ  هراّفک  وا  رب  دیامن  شحو  رامح  لتق  رگا  مرحم  سپ  دوب  یشحو  دیص  رگا  205 و  ص : ج4 ،

حبذ مرح  رد  ار  تاناویح  نیا  زا  يزیچ  مرحم  رگا  و  تسا . دنفسوگ  نآ  هراّفک  دشاب  وهآ  دیـص  رگا  و  تسا . رتش  نآ  هراّفک  دوب  غرمرتش 
ّجح مارحاب  مرحم  رگا  و  تسمزال . هبعک  ندیـسر  دعب  يده  نیا  ِۀَبْعَْکلا  َِغلاب  ًایْدَه  تسا  ّلح  دیـص  فعاضم  نآ  هراّفک  ازج و  دشاب  هدومن 

دنک و هّکمب  يده  رحن  دوب  هرمع  مارحاب  مرحم  رگا  و  دـیامن . ینمب  يدـه  رحن  هک  دـیاب  ددرگ  بجاو  وا  رب  يدـه  هک  دـیامن  دیـص  حـبذ 
رب دیـس  هراّفک  تسعوفرم و  و  عوضوم ، لتاق  زا  اطخ  رد  تسهانگ و  دـمع  لـتق  رد  اـّما  تسیواـسم  ملاـع  لـهاج و  هاوخ  مرحم  رب  هراّـفک 

ریبک دزیا  مکحب  ریغـص  مرحم  رب  و  تسا ، مزـال  بجاو و  وا  دّیـس  کـلام و  رب  مرحم  دـبع  هراّـفک  اـّما  تسا . مزـال  وا  سفن  رب  دازآ  مرحم 
مرح رد  هاوخ  ّلح و  رد  هاوخ  دیـص  لـتقب  مداـن  مرحم  و  تسبجاو ، بهاو  دزیا  رمأ  بجومب  هراّـفک  ریبک  مرحم  رب  و  تسین ، مزـال  هراّـفک 

باقع باذع و  ترخآ  رد  وا  رب  باقّرلا  کلام  ترضح  مکحب  دیص  لتق  رب  ّرصم  نکیل  تسا  مغیب  ملأ  زا  وا  عوفرم و  وا  زا  ترخآ  باذع 
هدروآ مالّسلا  هیلع  یقّتلا  دّمحم  ماما  ترضحب  يور  دومن  بآم  تیالو  نآ  زا  باوص  قدص و  هجو  رب  باوج  عامتـسا  نوچ  نومأم  تسا .
هلأسم ییحی  زا  دیناد  حالص  امش  رگا  دانک  یئوکین  یلاعت  كرابت و  يادخ  يدرک  وکین  راک  کیلا  هَّللا  نسحأ  رفعج  ابأ  ای  تنسحأ  دومرف 

يور ناّنملا  کلملا  مالس  هیلع  یقّتلا  دّمحم  رفعج  وبأ  لاح  نآ  رد   206 ص : ج4 ، جاجتحالا ، دومن . لاؤس  امش  زا  وا  هچنانچ  دینک  لاؤس 
تلعج تفگ : ییحی  میامن . لاؤس  يزیچ  وت  زا  ییحی  ای  تفگ : هدروآ  مثکأ  نب  ییحیب  كراـبت  یلاـعت و  دزیا  هدـیزگرب  نآ  دوخ  كراـبم 
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هدافتـسا امـش  زا  ّالا  مزاس و  ضورعم  تمدخب  مشاب  باوجب  فراع  علّطم و  رگا  دوبن  راکنا  ءابا و  ارم  دوب  امـش  راتخم  رگا  رمأ  نیا  كادـف 
نآ يوسب  درم  نآ  رظن  دومن  نزب  رظن  زور  لّوأ  رد  هک  يدرم  زا  هد  ربخ  ارم  ییحی  يا  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  رفعج  وبأ  ترـضح  میاـمن .

نوچ دـیدرگ و  مارح  وا  رب  نز  نآ  زاب  دـش  نیـشیپ  نوچ  دـش و  لالح  نز  نآ  رب  درم  نآ  رظن  دـیدرگ  دـنلب  زور  نوچ  دوب  مارح  وا  رب  نز 
لالح زاسراک  دزیا  مکحب  نز  نآ  زاب  دش  لخاد  ءاشع  تقو  نوچ  دیدرگ و  مارح  دمآ  برغم  تقو  نوچ  دیدرگ و  لالح  دش  رصع  تقو 

تسیچ و نز  نیا  لاح  دـش  لالح  زاب  ربکأ  بهاو  رمأـب  رجف  عولط  زا  دـعب  دـیدرگ و  مارح  وا  رب  نز  نآ  دـش  بش  فصن  نوچ  دـیدرگ و 
هوجو هب  الـصأ  متـشگن و  يدـتهم  هلأسم  نیاب  نم  هَّللا  ال و  تفگ : مثکأ  نب  ییحی  ددرگیم . مارح  وا  رب  دوشیم و  لـالح  وا  هب  ببـس  هچب 

مالّـسلا هیلع  رفعج  وبأ  ترـضح  تسا . ناسحا  نیع  یئامرف  هدافا  اـم  يارب  زا  یئاـمن و  تقفـش  رگا  متـسین  ربخم  علّطم و  لاؤس  نیا  باوج 
دش دنلب  زور  نوچ  و  دوب ، مارح  یبنجأ  نآ  رب  رظن  نیا  دومن  وا  يوسب  رظن  راهن  لّوأ  رد  یبنجأ  یصخش  هک  تسیدرم  زینک  نیا  هک : دومرف 

دیدرگ مارح  وا  رب  سپ  دینادرگ  دازآ  ار  وا  دیدج  کلام  دـش  رهظ  تقو  نوچ  دـش و  لالح  وا  رب  سپ  دومن  عایتبا  وا  یلوم  زا  ار  زینک  نآ 
راهظ ار  وا  برغم  تقو  رد  زاب  دش  لالح  وا  رب  سپ  تساوخب  ماود  دقعب  ار  هقتعم  نآ  دش  رـصع   207 ص : ج4 ، جاجتحالا ، تقو  نوچ  و 

قـالط کـیب  هقّلطم  ار  وا  دـش  بش  فصن  نوچ  دـیدرگ و  لـالح  وا  رب  داد  راـهظ  هراّـفک  دـمآ  ءاـشع  تقو  نوچ  دـش و  مارح  وا  رب  درک 
نآ رد  هک : دـیوگ  يوار  دـش . لالح  وا  رب  سپ  دومن  تعجر  دوب  یعجر  قـالط  نوچ  رجف  عولط  زا  دـعب  و  دـیدرگ ، مارح  وا  رب  دـینادرگ 
هک تسه  یـسک  امـش  نایم  رد  ایآ  تفگ : هدروآ  دـندوب  رـضاح  ناکم  نآ  رد  هک  ناشیوخ  و  دوخ ، تیب  لهأ  نارایب و  يور  نومأم  نامز 

لاؤس بیترت  نآب  دـشاب و  فراع  ملاع و  لوق  نآب  دـش  روکذـم  اقباس  هک  لاونم  نیاب  تفگ : دـناوت  باوص  باوج  نیا  لثمب  ار  هلأسم  نیا 
نیا مکحیو  تفگ : نومأم  تسا . مکحأ  ملعأ و  اـم  زا  يأر  رد  نینمؤملا  ریمأ  هک  تسا  مسق  ملاـع  يادـخب  هَّللا  ـال و  دـنتفگ : درک . دـناوت 
نیا رد  ّنس  رغص  دندیـسرن و  لامک  لضف و  لاح و  هبتر و  نآب  يدحأ  چیه  هک  قیالخ  ریاس  زا  دیدید  هک  لضفب  دنـصوصخم  تیبلا  لهأ 
ءاعد هب  توعد  حاتتفا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هک  دـینادیمن  ایآ  تسین . لامک  هجرد  لوصو  زا  ناشیا  عنام  تعامج 

مالّسلا هیلع  یلع  نینمؤملا  ریمأ  زا  ّنس  نآ  رد  مالسا  لوبق  دوب و  هلاس  هد  رسپ  یلع  دومن و  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  نینمؤملا  ریمأ 
دومنن و توعد  مالساب  ار  يدحأ  چیه  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریمأ  ریغ  یگلاس  هد  ّنس  رد  دومرف و  ّنس  رغـص  نآب  وا  مالـساب  مکح  و 

هلآ هیلع و  هَّللا  یّلص  ّیبن  ترضح  دندومن و  تعیب  یحطبألا  ّیبّنلا  یبرعلا  دّیـس  ترـضحب  یگلاس  شـش  ّنسب  غولب  زا  لبق  نیـسح  نسح و 
ود ره  ثیداحأ  نآرق و  هچنانچ  دومنیمن  ناـمّزلا  رخآ  لوسر  ناـیبص  توعد - زین  مالـساب  درکن  لوبق  ار  ّیبص  چـیه  تعیاـبم  ناـشیا  ریغب 

موق نیاب  تسا  صوصخم  هک  تسیزیچ  هفیاط  نیا  لضف  ملع و  هک  دـش  امـش  مولعم  لاحلا  ایآ  نآ .  208 ص : ج4 ، جاجتحالا ، هب  دناّولمم 
تعاـمج نیا  لّوأ  هطـساوب  هک  اـمک  لـضف و  زا  هچنآ  ضعب  زا  تسا  ناـسنا  ضعب  هّیّرذ  هعیفر  هلـسلس  نیا  ٍضَْعب و  ْنِم  اهُـضَْعب  ًۀَّیِّرُذ  مه  و 

ریمأ ای  یتفگ  تسار  دـنتفگ  یگمه  ناکم  نآ  راّضح  تسنایع . عقاو و  ناشیا  رخآ  تهجب  ناصقن  هدایز و  الب  نامه  دوب  يراـج  يراـس و 
ناهج يرواخ  ورسخ  رگید  زور  نوچ  دنتـشگ و  دوخ  لزانم  هّجوتم  فرـصنم و  موق  نآ  زا  دعب  تسین . نآ  رد  فالخ  هک  هَّللا  نینمؤملا و 

هصالخ هدبز و  دندش و  رضاح  قیالخ  نوچ  دومن  نامدرم  راضحاب  مکح  نومأم  دینادرگ . ینارون  دوخ  لامهیب  لامج  هّعشأ  زا  ار  یناملظ 
بلاط یبأ  نب  ّیلع  نب  نیـسحلا  نب  ّیلع  نب  دّمحم  نب  رفعج  نب  یـسوم  نب  ّیلع  نب  دّمحم  رفعج  وبأ  نیلقّثلا  ماما  نیلـسرملا و  دّیـس  دالوا 

. دـینادرگ نیرب  هضور  کـشر  هکلب  نیئآ  دـلخ  دوخ  موزل  تنمیم  تّرـسم و  مودـق  زا  ار  سلجم  نآ  زین  نیعمجأ  مهیلع  هیلع و  هَّللا  مـالس 
داد و ياج  ّصاخ  دنسم  رب  هتفرگ  ار  رورس  نآ  كرابم  تسد  تساخرب و  دوخ  ياج  زا  روفغ  ّبر  هدیدنـسپ  نآ  عضاوتب  روفلا  یف  نومأم 
لفحم و نآ  راّضح  زا  باحـصأ  یقاب  لاّمع و  هّصاخ و  باّـجح و  دّاوق و  رثأ  نآ  رد  تفرگ . رارق  راـگدرک  ّیلو  نآ  راوج  برقب  زین  دوخ 

کشم زا  هک  لامالام  قدانب  زا  هرقن  قبط  هس  لاح  نآ  رد  دندومن . باّهولا  کلملا  مالـس  هیلع  رفعج  یبأ  نومأم و  تینهت  رد  عورـش  بآم 
رد رایسب  تاعاطقا  دوب و  هّینـس  يایاطع  هلیزج و  لاومأب  بوتکم  هک  اههعقر  هدرک  یلاخ  ار  اهنآ  نایم  هتخاس  اهقدنب  هدرک  ریمخ  نارفعز  و 
هب قدانب  نآ  نوچ  دننادرگ و  روشنم  موق  ّصاوخ  رب  هک : دومرف  مکح  نومأم   209 ص : ج4 ، جاجتحالا ، دندوب . هتشاذگ  قدانب  نآ  فوج 
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رب هتفرگ  ار  غلبم  نآ  هدمآ  نوریب  دوب  اجنآ  رد  هک  هعقر  دنتفاکش  نوچ  دوب  هدمآ  رد  هقدنب  نآ  زا  هک  ره  تسدب  دیدرگ  رـشتنم  نومأم  رمأ 
يایاطع يدـحأ  ره  دنتـشاذگ  مدرم  دزن  رد  رز  ياههردـب  دوب  سک  ره  صوصخم  هک  تاعاطقا  ایاطع و  دـنادرگ و  رـشتنم  نآ  ریغ  داّوق و 

مودـق نمی  زا  دـندوب و  اـینغأ  سلجم  نآ  ياـیاطع  زیاوج و  زا  دـندومن  دوخ  ناـکم  لزاـنمب و  فرـصنم  ار  ناـمدرم  نوچ  دنتـشادرب  دوخ 
ناشیا مارتحا  مارکا و  ترـضح و  نآ  هلیـسوب  نومأـم  هک  اریز  دـندش  داـشلد  زیاوج  اـیاطع و  زا  زین  رهـش  قیـالخ  داوجلا  دّـمحم  ترـضح 

ات دومرفیم  رورـس  نآ  ردـق  میرکت  میظعت و  دومنیم و  مالّـسلا  هیلع  رفعج  یبأ  مارکا  هتـسویپ  و  دومن ، ناناملـسم  هّفاک  رب  ناوارف  تاقدـص 
تیاور رد  و  تشادـیم . دوخ  تیب  لهأ  عیمج  رب  دالوأ  رب  مّدـقم  مالّـسلا  هیلع  ماما  نآ  مادـم  دوب و  تایح  رد  تاـّیربلا  ماـما  نآ  هک  تّدـم 
سلجم رد  يزور  دومن  ّلج  ّزع و  هَّللا  مالس  هیلع  یقّتلا  دّمحم  رفعج  یبأ  ترـضحب  ار  لضفلا  ّما  دوخ  رتخد  نومأم  هکنآ  زا  دعب  هک  هدمآ 

یعمج مثکأ و  نب  ییحی  دوب و  رـضاح  لابقا  تداعـسب و  لفحم  نآ  رد  زین  مالّـسلا  هیلع  رفعج  یبأ  دوب و  نّکمتم  تفالخ  ریرـس  رب  ّصاخ 
هَّللا لوسر  نبا  اـی  تفگ : ّیلعلا  کـلملا  مالـس  هیلع  ّیقّتلا  دّـمحم  رفعج  یبأ  ترـضحب  مثکأ  نب  ییحی  دوـب . سلجم  رد  زین  مدرم  زا  ریثـک 

لوسر هب  دودولا  ّبر  کیپ  نآ  هک  مالّسلا  هیلع  لیئربج  زا  تسیورم  هک  ربخ  رد  یئوگیم  هچ  كادف  تلعج  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 
ایآ هک  یئامن  لاؤس  رکب  ابأ  زا  هک : دیوگیم  دناسریم و  مالس  امـشب  ّلج  ّزع و  يادخ  هک  یتسردب  دّمحم  ای  هک : دومرف  دومن و  لوزن  دوبعم 

، جاجتحالا بجاو  نکیل  متسین  رکب  یبأ  لضف  رکنم  نم  دومرف : مالّسلا  هیلع  ترـضح  میـضار . وا  زا  نم  هک  اریز  هن  ای  تسا  یـضار  نم  زا 
دیامن و دومن  نایب  عادولا  ۀّجح  رد  رشبلا  دّیس  ترضح  هک  يزیچ  لاثم  ذخأ  تسا  مزال  بجاو و  ربخ  نیا  بحاص  رب  تسا   210 ص : ج4 ،

اقباس ثیدح  نیا  ینعم  راّنلا . نم  هدعقم  أّوبتیلف  ّیلع  بذک  نمف  رثکتـس  هباّذـکلا و  ّیلع  ترثک  و  دومرف : هک  تسنیا  حیحـص  ثیدـح  نآ 
دناهتـسب مالّـسلا  ةولّـصلا و  هیلع  ماقمیلاع  ربمغیپ  نآ  رب  غورد  هک  تسا  مائل  بوذک  دیدهت  مانألا  دّیـس  مالک  هصالخ  تفای . ریرحت  تمس 

دـسر امـشب  ثیدح  هاگ  ره  هک : دومرف  راربألا  دّیـس  ترـضح  نآ  زا  دعب  ُرارَْقلا . َْسِئب  َو  اهَنْوَلْـصَی  َمَّنَهَج - ِراوَْبلا  َراد  نوکـس  ران و  لوخدب 
ار نآ  دوب  نم  ّتنس  قلاخ و  يادخ  باتک  قفاوم  ثیدح  نآ  رگا  دینک  ضرع  نم  ّتنـس  ّلج و  ّزع و  هَّللا  باتک  رب  ار  ثیدح  نآ  هک  دیاب 

دومرف مالّـسلا  هیلع  رفعج  یبأ  ترـضح  نآ  زا  دعب  دـیدرگن . نآ  نوماریپ  الـصأ  دوب  متّنـس  باّهو و  دزیا  باتک  فلاخم  هچنآ  دریگ و  ارف 
ام ُمَْلعَن  َو  َناْسنِْإلا  اَنْقَلَخ  ْدََـقل  َو  هک : دومرف  یلاعت  كرابت و  هَّللا  ترـضح  هک  اریز  تسین  ربکأ  يادـخ  باـتک  قفاوم  ههبـشیب  ربخ  نیا  هک :

سک ره  سفن  رب  هچنآ  دوب و  ندرگ  گر  زا  برقأ  هدـنب  هب  هلآ  ترـضح  هاـگ  ره  ِدـیِرَْولا  ِلـْبَح  ْنِم  ِْهَیلِإ  ُبَْرقَأ  ُنَْحن  َو  ُهُسْفَن  ِِهب  ُسِوْـسَُوت 
دزیا ترضح  رب  رمأ  نیا  تقیقح  دشابن و  وا  طخس  زا  رکب  یبأ  ءاضرب  ملاع  نوچیب  ترـضح  نوچ  سپ  دشاب . نآ  رب  ملاع  وا  دنک  هسوسو 
لاحم هکلب  عیدب  تیاغب  لاح  لقع و  بابرأ  دزن  رد  نیا  دیامن  دوخ  ّرـس  نونکم  زا  لاؤس  لاعتم  دحاو  هکنآ  ات  دشاب  رتتـسم  یفخم و  رواد 

هک تسا  يورم  لوقنم و  یحطبألا  ّیبن  ترضح  زا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  نبا  ای  تفگ : مثکأ  نب  ییحی  نآ  زا  سپ  تسا .
: هک دومرف  مالّسلا  هیلع  یقّتلا  دّمحم  رفعج  یبأ  ترضح  تسا . لیئاکیم  211 و  ص : ج4 ، جاجتحالا ، لیئربج  لثم  رمع  رکب و  ابأ  لثم  نآ 

دعاـقتم ّینغ  دزیا  یگدـنب  تعاـط و  زا  هظحل  دـشن و  هلآ  هاـگرد  یـصاع  زگره  هک  دـنابهاو  دزیا  بّرقم  کـلم  ود  لـیئاکیم  لـیئربج و 
اّما دندروآ  كرابت  یلاعت و  يادخب  نامیا  مالسا و  كرش  زا  دعب  هچ  رگا  دندروآ و  رداق  دحاو  ترضحب  كرش  رمع  رکب و  ابأ  دنتشگن و 

امهیلع لیئاکیم  لیئربجب و  رمع  رکب و  ابأ  هیبشت  لاعتم  ّیبن  هک  تسا  لاحم  سپ  دوب . ناشیا  نامیا  مالسا و  ماّیأ  زا  رثکأ  ناشیا  كرـش  ماّیأ 
رکب و ابأ  ّنا  هک : دومرف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ترـضح  هک  هدمآ  تیاور  رد  اضیا  تفگ : مثکأ  نب  ییحی  دیامن . مالّـسلا 

ههبشیب زین  ربخ  نیا  هک  دومرف  لاّعفلا  کلملا  مالـس  هیلع  یقّتلا  دّمحم  ایاربلا  ماما  یئوگیم ؟ هچ  باب  نآ  رد  هّنجلا  لهأ  لوهک  ادّیـس  رمع 
هفیاط نآ  لاـثمأ  تّنج  رد  دنـشاب  تلوهک  ّنسب  هک  یعمج  ینعی  لـهک  الـصأ  دنـشاب و  ناـناوج  ماـمّتلاب  تّنج  لـهأ  هک  اریز  تسا  لاـحم 
مالس امهیلع  نیسح  نسح و  ّقح  رد  هک  تسا  رشبلا  دّیس  ترضح  لوق  ّداضم  ربخ  هک  اریز  دندومن  عضو  هّیما  ونب  ار  ربخ  نیا  و  دنشابیمن ،

نب رمع  هک  تسیورم  لوـقنم و  یبرع  لوـسر  ترـضح  زا  تفگ : مثکأ  نب  ییحی  هّنجلا . لـهأ  بابـش  ادّیـس - اـمه  هک : دوـمرف  ربکـألا  هَّللا 
ّتنج رد  هک  یتسردب  تسا  لاحم  زین  نیا  ییحی  ای  هک : دومرف  لاعتملا  کلملا  مالـس  هیلع  رفعج  وبأ  ترـضح  هّنجلا . لهأ  جارـس  باّطخلا 
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راونأ زا  تّنج  دنانکاس  نیلسرم  ءایبنأ و  عیمج  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  مدآ و  ترـضح  نیبّرقم و  اهنآ  همه  هک  هَّللا  ۀکئالم 
ابأ ای  هک : دومرف  مثکأ  نب  ییحی  ددرگ . رّونم  رمع  رونب  نوچ  سپ  دـیدرگن  رینتـسم  ءیـضتسم و  تعاـمج  نیا   212 ص : ج4 ، جاجتحالا ،

دارم ار  ثیدح  نیا  عضاو  هک  لمتحی  تسا . رمع  ناسلب  قطان  هنیکـس  هک  تسیورم  ربکألا  کلملا  تاولـص  هیلع  ربمغیپ  ترـضح  زا  رفعج 
دسریمن الصأ  هک  غورد  یهز  عارصم : دندرگ : مّلکتم  رمع  ناسلب  مّلکت  ماگنه  رد  تشهب  هنکـس  هک  دشاب  نینچ  مایتلا  بذک  مالک  نیا  زا 

ربنم يالاب  رد  اذـه  عم  دوب  رتلـضاف  رمع  زا  رکب  ابأ  نکیل  متـسین ، رمع  لضف  رکنم  نم  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  رفعج  یبأ  ترـضح  غورفب .
هاگ ره  دیدرگ  روکذم  رتشیپ  رد  رکب  ابأ  ثیدـح  نیا  ینعم  ینودّدـسف . تلم  اذاف  ینیرتعی  اناطیـش  یل  ّنا  هک  تفگیم  ردـقلا  لیلج  ربمغیپ 

. دوب دهاوخ  رّرقم  نّیعم و  عون  هچب  رمع  لاح  هک  تسا  مولعم  سپ  دوب  ّرمتـسم  دتمم و  جهن  نادب  رمعب  تبـسن  لضف  دـیزم  اب  رکب  ابأ  لاح 
ره مدشیمن  ثوعبم  تلاسرب  نم  رگا  دومرف  هک  تسیورم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ترضح  زا  رفعج  ابأ  ای  هک  تفگ : ییحی 
هک یلاعت  هَّللا  باتک  هک  دومرف  دیسر  مالّسلا  هیلع  رفعج  یبأ  فیرـش  عمـسب  مالک  نیا  نوچ  تشگیم . ثوعبم  تلاسر  و  تّوبنب ، رمع  هنیآ 

َو ْمُهَقاثیِم ، َنیِِّیبَّنلا  َنِم  انْذَخَأ  ْذِإ  َو  دیامرفیم : یلاعت  كرابت و  هَّللا  هچنانچ  تسا ، ثیدح  نیا  زا  قدـصأ  تسا  يرولا  دّیـس  ترـضحب  لزنم 
لزأ رد  نامیپ  قاثیم و  ذـخأ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  زا  هلآ  ترـضح  هاگ  ره  ییحی  يا  هیآلا ....  ٍحُون  ْنِم  َو  َکـْنِم 

يدحأ چیه  اذه  عم  دوب  ّلج  ّزع و  ترضح  زا  لسّرلا  متاخ  قاثیم   213 ص : ج4 ، جاجتحالا ، لدب - تسا  نکمم  هنوگچ  سپ  دشاب  هدومن 
بالـصأ زا  یمامت  یگمه و  مانألا  دّیـس  مّدـج  ثیدـح  رب  انب  دـندرواین و  ماّلع  دزیا  ترـضحب  كرـش  نیعلا  ۀـفرط  مالّـسلا  مهیلع  ءایبنأ  زا 

يادخب كرش  اب  شتایح  ماّیأ  رثکأ  هک  یسک  كرشم و  فیکف  دندش  ثوعبم  تلاسر  تّوبن و  هب  هتفای  ّدلوت  حاکنب  هیکاز  ماحرأ  هرهاط و 
دزیا ّیبن  نم  هک  دومرف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ترـضح  هکنآ  رگید  و  ددرگ . ثوعبم  تّوبنب  دشاب  هدـش  یـضقنم  یلاعت 

هک تسا  يورم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نب  ای  تفگ : مثکأ  نب  ییحی  دوب . ّدتمم  ّرمتـسم و  دسج  حور و  نایم  مدآ  مدوب و 
باّطخلا رمع  رب  یحو  هّتبلا  هک  دوب  نانچ  ناـمگ  ارم  هک  نآ  اـّلا  دـشن  نم  رب  یحو  سبح  تقو  چـیه  هک : دومرف  لاـعتم  دزیا  ّیبن  ترـضح 
ترـضح هک  اریز  تسلاحم  زین  نیا  بایترا  ههبـشیب و  هک  دومرف  باّهولا  کلملا  مالـس  هیلع  یقّتلا  دّـمحم  ماما  رفعج  وبأ  ددرگیم . لزاـن 
ِۀَِکئالَْملا َنِم  یِفَطْصَی  ُهَّللا  هک : دیامرفیم  یلاعت  كرابت و  بجاو  هکنآ  هطساوب  تسین  روخرد  راوازـس و  تّوبن  رمأ  رد  ّکش  ار  رـشبلا  دّیس 

مل يادخب  كرـشم  هک  یـسک  هب  دوب  ّلج  ّزع و  ترـضح  هدیزگرب  هکنآ  زا  تّوبن  هک  دشاب  نکمم  هنوگچ  سپ  الـسر . ِساَّنلا  َنِم  َو  اًلُـسُر 
باذـعلا لزن  ول  هک  تسیورم  لوقنم و  یمـشاهلا  ّیبن  زا  مالّـسلا  هیلع  هَّللا  لوسر  نبا  ای  هک : تفگ  مثکأ  نب  ییحی  ددرگ ؟ لـقتنم  دوب  لزی 

ّیبن هب  باطتسم  باطخ  ملاع  رداق  ترضح  هک  اریز  تسلاحم  زین  نیا  هک : دومرف  مالّسلا  هیلع  یقّتلا  دّمحم  رفعج  یبأ  رمع . ّالا  هنم  اجن  امل 
ربمغیپ ترـضحب  ربکأ  دزیا  سپ  َنوُرِفْغَتْـسَی . ْمُه  َو  ْمَُهبِّذَعُم  ُهَّللا  َناک  ام  َو  ْمِهِیف  َْتنَأ  َو  ْمَُهبِّذَُـعِیل  ُهَّللا  َناک  ام  َو  هک : دـیوگیم  هدومن  مرکألا 

دشاب و هتشاد  تماقا  لابقا  تداعـسب و  تعامج  نآ  نایم  رد  ردقلا   214 ص : ج4 ، جاجتحالا ، لیلج  ترـضح  نآ  هک  یمادام  هک  داد  ربخ 
ینسحلا میظعلا  دبع  یکّزلا  دّیس  زا  و  دشابن . تّقشم  باذع و  تعامج  نآ  رب  دنیامن  تّزعلا  ّبرب  رافغتسا  تبانا و  هبوت و  تّما  هک  یمادام 

هَّللا لوسر  نبا  اـی  هک : متفگ  مالّـسلا  مهیلع  یـسوم  نب  ّیلع  نب  دّـمحم  ترـضحب  نم  هک  تسیورم  لوقنم و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 
ّولمم ار  نیمز  هک  میاق  نامه  هدوب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّمحم  تیب  لهأ  زا  مئاق  وت  هک  مراودیما  نم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 

زا يدـحأ  چـیه  تسین  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  دـشاب . هدـش  رپ  روج  ملظ و  زا  رتشیپ  هکنآ  زا  دـعب  لدـع  طسق و  زا  دـنادرگ 
رفک لهأ  زا  ار  نیمز  نمیهم  يادخ  مکحب  هک  میاق  نکیل  تسا  هَّللا  نیدب  قلخ  يداه  هلآ و  رمأب  میاق  وا  هکنآ  ّالا  ام  تیب  لهأ  هیّلع  هلسلس 
مان مه  تسناهنپ  یفخم و  ناشیا  تدالو  نامدرم  رب  هک  تسا  یسک  نانچنآ  وا  دزاس . لدع  طسق و  زا  ّولمم  ار  نآ  هدینادرگ  كاپ  راکنا  و 

رب ناهج  بعص  ره  تسوا و  موزل  تنمیم  تّرسم و  مودق  رظتنم  نیمز  هک  تسمئاق  نآ  تسا و  مالّـسلا  ةولّـصلا و  هیلع  ربمغیپ  تینک  مه  و 
. دسر دنرفن  هدزیس  دصیس و  نآ  هک  ردب  لهأ  ددعب  نوچ  وا  باحصأ  رورس  نآ  روهظ  جورخ و  ماگنه  ددرگ و  ناسآ  تیاغب  ترضح  نآ 
دندرگ و رضاح  دوب  مالّسلا  هیلع  ترـضح  نآ  هک  ناکم  رد  نیمز  دالب  یـصاقأ  زا  تعامج  نآ  ددرگ و  رهاظ  رـشبلا  ّنجلا و  ماما  نآ  هّتبلا 
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روکذم ددع  نیا  هاگ  ره  سپ  ٌریِدَق . ٍءْیَـش  ِّلُک  یلَع  َهَّللا  َّنِإ  ًاعیِمَج  ُهَّللا  ُمُِکب  ِتْأَی  اُونوُکَت  ام  َْنیَأ  یلاعت  كرابت و  يادـخ  لوق  تساجنیا  زا 
مکح هب  نوچ  دـنادرگ و  رهاـظ  قیـالخ  رب  ار  رـشبلا  دّیـس  دـالوأ  هصـالخ  نآ  رمأ  ربـکأ  دزیا  ترـضح  دـندرگ  عـمتجم  صـالخا  لـهأ  زا 
ماما نآ  تعاس  نامه  رد  دندرم  رازه  هد  نآ  دندرگ و  لماک  دقعب  صالخا  لهأ  تعامج  نآ  نوچیب  ترـضح   215 ص : ج4 ، جاجتحالا ،

هتسویپ ددرگ و  رهاظ  یلاعت  يادخ  نذاب  هدومن  تعدب  فالخ و  باحصأ  ریاس  تلالـض و  و  رفک ، لهأ  رب  جورخ  تداعـس  لابقاب و  هّمالا 
دبع و  ددرگ . یـضار  هرفک  نآ  لتق  زا  لسّرلا  دّیـس  دالوأ  هدـبز  نآ  زا  لزی  مل  ترـضح  هک  نادـنچ  دـیامن  ّلج  ّزع و  يادـخ  يادـعأ  لتق 
ماما تسا ؟ یضار  وا  زا  يراب  دزیا  هک  ددرگ  نوچیب  ترـضح  ّیلو  نآ  مولعم  نوچ  يدّیـس  ای  متفگ  نم  هک : دیوگ  هنع  هَّللا  یـضر  میظعلا 

ترـضح نآ  لد  رد  تّزعلا  ّبر  ترـضح  هک  ددرگ  رهاظ  عون  نیاب  مالّـسلا  هیلع  يرولا  ماما  نآ  زا  یلاعت  بجاو  ياضر  هک : دومرف  هّمالا 
. دـنازوسب هدروآ  نوریب  ار  يّزع  تال و  ددرگ  لخاد  هّیربلا  دّیـس  هنیدـمب  نوچ  دـیامرف و  تمحرم  تّما  يایاقب  رب  اـت  دـیامن  تمحر  ءاـقلا 

216 ص : ج4 ، جاجتحالا ،

فلاخم مما  فانصأ  رب  هّیویند  هّینید و  مولع  زا  نآ  ریغ  دیحوت و  زا  زیچ  رد  مالّسلا  هیلع  یقنلا  دّمحم  نب  ّیلع  نسحلا  یبأ  جاجتحا  نایب  رکذ 
فلاؤم زا  یضعب  و 

هراشا

مما فانـصأ  رب  هّیوـیند  هّینید و  موـلع  زا  نآ  ریغ  دـیحوت و  زا  زیچ  رد  مالّـسلا  هیلع  یقنلا  دّـمحم  نب  ّیلع  نسحلا  یبأ  جاـجتحا  ناـیب  رکذ 
مالعتسا لاؤس و  ماّلع  دزیا  دیحوت  زا  مالّـسلا  هیلع  یقّنلا  یلع  نسحلا  یبأ  ترـضح  زا  یـصخش  هک  تسیورم  فلاؤم  زا  یـضعب  فلاخم و 

زا سپ  دوبن  وا  اب  زیچ  چیه  دوب و  اهنت  لزأ  رد  دشن و  لیاز  یگناگی  زا  زگره  ّلج  ّزع و  يادـخ  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  نسحلا  وبأ  دومن .
میدق رد  میلع  دحاو  ترضح  اب  فورح  ءامسأ و  دومرف و  ءامسأ  رایتخا  دوخ  سّدقم  تاذ  سدقأ و  سفن  هطساوب  دومن و  ءایـشأ  قلخ  نآ 

نیوکت نآ  زا  دعب  تسا . لزی  مل  دوجوم  لزأ  رد  ّلج  ّزع و  يادخ  هک  هدش  هتـشون  هک  تساجنیا  زا  سپ  دندوبن  لیاز  وا  زا  زگره  دندوب و 
هوجولا نم  هجو  چـیهب  دـحاو  رداق  رمأ  اضق و  همکحل  بّقعم  هئاضقل و ال  ّدار  دومن ال  هدارا  دوب  دابعلا  قاّلخ  بلطم  دارم و  هچنآ  داـجیا  و 

تاذ رد  نیمّهوتم  ماهوأ   217 ص : ج4 ، جاجتحالا ، دـنامن . بّقعم  یخارت و  رد  رمأ  عوقو  هدارا  زا  دـعب  بهاو  ملاـع  مکح  ددرگن و  ّدر -
لاوقأ هباشتم و  یـشالتم و  نیمحاّرلا  محرأ  هلماک  تافـص  قیاقح  نیفـصاو  فاصوأ  و  هلاو ، رـصاق و  نیقراط  تارظن  هیات و  نیملاـعلا  ّبر 
عضوم رد  یهلآ  ترضح  ناحبس و  نمیهم  ناکم  ّولع  نأش و  بیجع  هطساوب  میظع  راگدرورپ  تاذ  كاردا  زا  هراکم  ّلحمـضم و  نیلطبم 

، تاهیه دومرف  ناوتن  نآ  رکذ  نایب  ترابعب و  دومن و  ناوتن  هوجولا  نم  هجو  چـیهب  نآب  هراشا  مشچب  هک  ناکمب  تسا و  یهانتی  ّلـحم ال  و 
نب ّیلع  نسحلا  یبأ  ترـضح  تمدخب  نم  هک  دنک  تیاکح  قاحـسا  نب  دـمحأ  دومن . دـنناوتن  نانخـس  نیا  كاردا  هک  یعمج  زا  تاهیه 

لاؤس دراد  ترهـش  تیاغب  تّما  نایم  هک  تّزعلا  ّبر  تیؤر  تقیقح  زا  متـشون و  زیچ  یلاعت  هَّللا  مالـس  هیلع  اـضّرلا  ّیلع  نب  یقّتلا  دّـمحم 
رـصبم رـصب  ذافن  هک  دوبن  یئاوه  یئرم  یئار و  نایم  هک  مادام  تسین  رّوصتم  زیاـج و  تیؤر  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  مدومن .

اریز دوبن  نکمم  حیحص و  تیؤر  هّتبلا  دوش  مودعم  ءایض  ددرگ و  عطقنم  اوه  هک  ياج  سپ  دناسر  یئرمب  رصب  عاعش  طیخ  طوطخ  دنک و 
هیلع ءانب  تسا . ّدن  ّدض و  هبش و  زا  هّزنم  یلاعت  هَّللا  ترضح  تسا و  بجاو  يروبص  هابشأ  یئرم و  یئار و  نایم  ءایض  لاّصتا  تیؤر  رد  هک 

و دوب . تابّبسمب  لصّتم  هک  تسا  ّدب  بابسأ ال  هک  اریز  دشابن  راوازس  زیاج و  راصبأب  تیؤر  یلاعت  هناحبس و  ّقح  ترضح  رب  هک  دش  تباث 
َو ِتاوامَّسلا  ُرُون  ُهَّللا  ّلج  ّزع و  يادخ  لوق  زا  لاؤس  مالّـسلا  هیلع  یقّنلا  یلع  نسحلا  یبأ  ترـضح  زا  نم  هک  تسیورم  لاله  نب  ساّبع  زا 
رد یعمج  يداه  اهنامـسآ و  رد  هک  یعمج  يداه - یلاـعت  كراـبت و  هَّللا  ترـضح  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  مدومن . ِضْرَأـْلا 

218 ص : ج4 ، جاجتحالا ، دیامن . ّلج  ّزع و  ترضح  لسر  توعد  تباجا  هک  تسا  یسک  يداه  اهنیمز و 
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[ ضیوفت ربج و  باوج  رد  زاوها  لها  رب  يداه ع  ماما  همان  ]

مالّسلا هیلع  یقّنلا  ّیلع  نسحلا  یبأ  ترـضح  هک  هدمآ  تایاور  زا  یـضعب  رد  ضیوفت ] ربج و  باوج  رد  زاوها  لها  رب  يداه ع  ماما  همان  ]
لاؤس مالعتـسا و  ضیوفت  ربج و  زا  لاـعتم  دزیا  ّیلو  نآ - زا  تعاـمج  نآ  هک  یماـگنه  رد  دومن  یملق  زاریـش  زاوهأ  لـهأب  هک  هلاـسر  رد 

دندومن عامتجا  ۀبطاق  تّما  عیمج  هک  دوب  موقرم  بوتکم و  نومضم  نیاب  دومرف  لاسرا  باب  نآ  رد  بآم  تیالو  نآ  هک  باوج  دندومن و 
رب ناشیا  تسین و  تّما  قرف  عیمج  داقتعاب  نآرق  رد  بیر  ّکـش و  چـیه  تسا و  ّقح  نآرق  هک  تسین  تّما  ناـیم  فـالتخا  الـصأ  هکنآ  رب 

نانچ تاضویف  كاردا  بیثم و  يدـتهم و  دومن  لازنا  لاسرا و  لاعتملا - ّیبن  هب  لالجلا  وذ  ترـضح  هچنآ  قیدـصتب  دنابیـصم و  عامتجا 
هچ ره  هک  داد  ربخ  رورس  نآ  سپ  ۀلالـض . یلع  یتّما  عمتجی  دومرف ال  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ترـضح  هچنانچ  دنابیـصن  اب  زیاف و 

هجو نیمه  ثیدـح  ینعم  سپ  تسنایع ، ّقح و  نآ  نامگ  ههبـشیب و  دـشابن  رگید  ضعب  فلاخم  نآ  ضعب  دـنیامن و  عامتجا  نآ  رب  تّما 
لیوأـت دوخ  تّیور  شهاوخ و  قـفو و  رب  تّلم  لـهأ  نادـناعم  تّما و  لاّـهج  هچنآ  دـندومن  ناـیب  روکذـم و  دوـبعم  دزیا  ّیلو  نآ  هک  دوـب 

هک هکلهم  هیدرم  ءاوهأ  هفرخزم و  تایاور  هرّوزم و  ثیداحأ  ماکحأ  عبات  هدومن  باقّرلا  کـلام  ترـضح  باـتک  مکح  لاـطبا  دـندومرف و 
زا لاؤس  ام  دندش و  دوب  بآمتلاسر  تامس  زجعم  ثیداحأ  تارّین و  باحصأ  تایآ و  قیقحت  فالخ  رب  باّهو و  دزیا  باتک  ّصن  فلاخم 

دعب بآم . عجرم و  رد  دوب  باوث  جتنم  هچنآب  دیامن  داشرا  تیاده و  و  باوصب ، دـنادرگ  قفاوم  ار  ام  هک  میئامنیم  لاعتم  دـحاو  ترـضح 
نآ قیقحت  ربخ و  قیدصتب  دهاش  باّهو  دزیا  ترضح  باتک  هاگ  ره  هک  دومرف  ناّنملا  کلملا  مالـس  هیلع  ّناجلا  سنالا و  ماما  نآ  نآ ، زا 

ار نآ  هتشگ   219 ص : ج4 ، جاجتحالا ، ماّلع  کلم  مالک  هیآ  مایتلا  قدص  ماکحأ  رکنم  تلالـض  لهج و  يور  زا  تّما  زا  هفیاط  و  دـشاب ،
لاّلض راّفک  رارـشأ  هفیاط  نآ  راّفغ  نمیهم  باتک  عفد  راکـشآ و  راکنا  نیا  هلیـسوب  سپ  دندومن . هروزم  ثیداحأ  نیا  زا  ثیدحب  هضراعم 

زا يورم  هیلع  عمجم  ثیداحأ  هلمج  زا  زین  نآ  ددرگ  نایع  مولعم و  نایب و  فورعم و  ناحبـس  دزیا  باتک  زا  نآ  قیقحت  هک  ربخ  دـیدرگ و 
هَّللا باـتک  نیتفیلخ  مکیف  فلختـسم  ّینا  هک : دومرف  ردـقلا  لـیلج  ربمغیپ  نآ  هچناـنچ  تسا . مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  یبّنلا  ترـضح 

زا رگید  ظفلب  رشبلا  دّیـس  ثیدح  نیا  و  ضوحلا . ّیلع  ادری  یّتح  اقرتفی  نل  امّهنا  يدعب و  اّولـضت  نل  امهب  متکـسّمت  نأ  ام  یترتع  یلاعت و 
مکیف كرات  ّینا  دـندومرف  هک  تسا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ّیبن  لوق  هنیعب  نیا  تسا و  رهتـشم  لقن و  ینعم  نیمه  رد  زین  رورـس  نآ 
هچنآ ام  نوچ  سپ  اوّلضت . نل  امهب  متکّسمت  نإ  مّکنأ  امأ  ضوحلا  ّیلع  ادری  یّتح  اقرتفی  نل  امّهنا  یتیب و  لهأ  یترتع  هَّللا و  باتک  نیلقّثلا 

َو ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ  یلاعت  يادخ  لوق  لثم  تسا  روکذم  دوجوم و  هک  میدـید  هَّللا  باتک  رد  تسا  ینعم  نیا  رب  ّصن  ثیدـح و  نیا  دـهاوش 
نأـش رد  هیآ  نیا  هک  تسا  قفّتم  ءاـملع  تاـیاور  رثـکأ  و  َنوُعِکار . ْمُه  َو  َةاـکَّزلا  َنوـُتُْؤی  َو  َةـالَّصلا  َنوُـمیُِقی  َنیِذَّلا  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  َو  ُُهلوُـسَر 

يرتشگنا قّدصت  مالّسلا  هیلع  ترضح  نآ  هچ  دیدرگ  نایع  لزان و  ناّنملا  کلملا  هَّللا  تاولص  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریمأ  ترـضح  نأشیلاع 
روکشم ار  ع )  ) ترـضح نآ  لعف  نیا  روفغ  ّبر  اذهل  دوب  عکار  عفار  دزیا  زامن  رد  عضاخ  عشاخ  هدنب  نآ  هک  یتلاح  رد  دومن  لئاسب  دوخ 
ترـضح هک  میتفای  نآ  زا  سپ  دومن . هّیحّتلا  مالّـسلا و  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریمأ  نأش  رد  هیاـپ  تلـالج  هیآ  نیا  لاـسرا  لازنا و  دـینادرگ و 

ّصاوخ ماوع و  رب  ّصاخ  ظفل  نیاب  ار  بآمتیالو  نآ  تیالو  ینعی   220 ص : ج4 ، جاجتحالا ، باحصأ  یمامت  رب  ار  همّدقم  نیا  بآمتلاسر 
هَّللا یّلـص  زیزع  لوسر  ترـضح  زین  و  هاداع . نم  داع  هالاو و  نم  لاو  ّمهّللا  هالوم  ّیلعف  هالوم  تنک  نم  هک : دیناسر  مارـصنا  نایب و  ماجناب 

رد تسا  نیلسرملا  دّیس  ترضح  لوق  نینچمه  و  يدعب . مکیلع  یتفیلخ  وه  يدعوم و  رجنی  ینید و  یضقی  ّیلع  دومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و 
هیلع یلع  نینمؤملا  ریمأ  ترـضح  تشاذـگب . تفـالخب  هنیدـم  رد  دوخ  تباـینب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریمأ  ترـضح  هک  یماـگنه 
نایبص ءاسناب و  ارم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ای  تفگ : تشادن  مالّسلا  ةولّصلا و  هیلع  مانألا  دّیس  تقرافم  بات  نوچ  مالّـسلا 

تاهیه تاهیه ، دیدرگیم . تلالض  رفک و  لهأ  داهج  هّجوتم  تداعس  لابقاب و  دوخ  يراذگیم و  ناثدحلا  بئاون  نع  هَّللا  اهسرح  هنیدم  رد 
هیلع یلع  نینمؤملا  ریمأ  هک  تسنادـیم  نوچیب  لوسر  نوچ  تسا . رازآ  تنحم و  تیاهنیب  راوشد و  بعـص و  تیاغب  اـم  رب  امـش  تقراـفم 

بارطـضا قلق و  رد  رایـسب  رایـسب  باتیب و  تّدش و  تیاغ  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ترـضح  نآ  قارف  رد  باّهولا  کلملا  مالس 
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یبأ ترضح  نوچ  دیوگ : يوار  يدعب . ّیبن  ّهنا ال  ّالا  مالّسلا  هیلع  یـسوم  نم  نوره  ۀلزنمب  یّنم  نوکت  نأ  یـضرت  امأ  ّیلع  ای  تفگ : تسا 
مکحب ام  رب  مینادـیم و  ام  هک : دومرف  دـیناسر  ماقم  نیاب  ماجنا  تقیقح  ماـظن  زجعم  مـالک  مالّـسلا  اـمهیلع - یقّتلا  دّـمحم  نب  ّیلع  نسحلا 
قّقحم دـهاوش  نیا  تسا و  رابخأ  نیا  قیدـصت  رب  دـهاش  باّهو  دزیا  باطتـسم  باتک  هک  دـیدرگ  ادـیوه  رهاظ و  یلاعت  كراـبت و  بجاو 

نآرق و قفاوم   221 ص : ج4 ، جاجتحالا ، ّناجلا  سنالا و  ّیبن  ثیداحأ  راـبخأ و  نیا  هک  اریز  تسا  مزـال  نآـب  رارقا  تّما  رب  سپ  دـیدرگ 
نیمه میتفای  رابخأ  نیا  قفاوم  ار  ادـخ  باتک  ادـخ و  باتک  قفاوم  ار  اـهزیچ  نیا  اـم  نوچ  تسا و  ناـمّزلا  رخآ  لوسر  راـبخأ  قفاوم  نآرق 
دّرمت لهأ  رگم  تسین  زیاج  نآ  زا  فاستعا  طیرفت و  فارحنا و  يّدعت و  تسا و  مزال  بجاو و  رابخأ  نیاب  ادتقا  ار  ام  هکنآ  رب  تسا  لیلد 

ره نایب  حرـش و  ضیوفت و  ربج و  رد  مالک  زا  ام  دصق  دارم و  هک : دومرف  ناحبـس  ّیلو  نآ  نآ  زا  دـعب  ار . داسف  ملظ و  باحـصأ  دانع و  و 
ام هچنآ  لیلد  دنشاب  قفّتم  ود  ره  هاگ  ره  هک  تسنآ  هطساوب  میدومن  نآرقب  رابخأ  قاّفتا  رابخأب و  نآرق  قاّفتا  نایب  ام  هکنیا  تسنآ و  کی 

ماما نآ  سپ  یلاعت . هَّللا  ءاش  نإ  دش  دهاوخ  نایع  رهاظ و  نیا  زا  میئامرف  نایب  ام  هچنآ  يارب  زا  تّوق  دوب و  دـهاوخ  میئامن  نآ  نایب  داریا و 
ضیوفت ربج و  زا  لاؤس  مالّـسلا  هیلع  قداّصلا  دّـمحم  نب  رفعج  قلاخلا  ّیلو  ترـضح  زا  هک  یماگنه  رد  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  قئـالخلا 

لاعتم دزیا  ّیلو  نآ  زا  یعمج  لاـح  نآ  رد  نیرمأ . نیب  نکل  رمأ  لـب  ضیوفت  ـال  ربج و  ـال  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  دـندومن 
لقع و تّحص  هک : دومرف  ع )  ) ترضح نآ  دشاب . هجو  هچب  رمأ  نآ  سپ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نب  ای  هک  دندومن  لاؤس 
لصاح و لعف  نآ  ات  زیچ  جـنپ  نیا  سپ  دـشاب . لـعف  رب  لـعاف  جـّیهم  هک  ببـس  و  هلحار ، لـبق  زا  داز  و  تقو ، رد  تلهم  و  برـس ، تیلخت 

امک لعف  نآ  دش و  دهاوخ  عقاو  بسحب  حرطم  هدنب  نآ  زا  لمع  هّتبلا  دـنک  مک  ار  هسمخ  تافـص  زا  يزیچ  هدـنب  هاگ  ره  ددرگ و  ردـصم 
نایم هک  تلزنم  ضیوفت و  ربج و  هک  هثالث  باوبأ  نیا  زا  کـی  ره  يارب  زا  نم  دـش و  دـهاوخن  ردـصم  قیقحت  عوقو و  ّزیحب  قیلی  یغبنی و 
لهس تیاغب  نآ  زا  ثحب  حرش و  وا  رب  دنادرگ و  کیدزن  ینعمب  ار  نآ  بلاط  هک  منزیم  لثم  تسا   222 ص : ج4 ، جاجتحالا ، نیتلزنم  نیا 
هَّللاب دوب و  باب  نآ  رد  باوص  دـهاش  بابلألا  ولوأ  دزن  رد  دوخ  تانّیب  قیدـصت  قیقحتب  تایآ و  مکحب  باّهو  دزیا  نآرق  دزاس و  ناسآ  و 

ربج اّما  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  یقّتلا  دّمحم  نب  ّیلع  نسحلا  یبأ  نآ  زا  دعب  قیقح . رمأ  ّلک  یف  قیقّحتلاب  ۀناعالا  هنم  قیفّوتلا و  ۀمـصعلا و 
ار ناشیا  ترخآ  رد  دیامن و  لصّتم  یـصاعم  لعف  رب  دوخ  ناگدنب  ربج  ّلج  ّزع و  يادخ  هک  دوب  نآ  شمعز  هک  تسا  یـسک  نآ  لوق  نآ 
یلاعت و هَّللا  تاذ  رب  ملظ  سک  نآ  ددرگ  لوقعمان  لوق  نیاب  لـیاق  هک  لوضفلا  وب  لـیاق  ره  دـیامرف و  تبوقع  باذـع و  تیـصعم  لـعف  رب 
هیزنت و رد  یلاعت  كرابت و  بجاو  هک  نانچ  دیامن  یلاعت  يادـخ  لوق  ّدر  دـنادرگ و  تباث  مزال و  سّدـقم  دـحاو  رب  زین  بذـک  سّدـقت و 

ٍماَّلَِظب َْسَیل  َهَّللا  َّنَأ  َو  َكادَـی  ْتَمَّدَـق  اِمب  هک : دـیامرفیم  رگید  ّلحم  رد  و  ًادَـحَأ . َکُّبَر  ُِملْظَی  َو ال  هک : دـیامرف  دوخ  سدـقأ  تاذ  سیدـقت 
یهانم یهالم و  رب  روهقم  یصاعم و  رب  روبجم  هدنب  هک  دشاب  نانچ  معز  ار  یـسک  سپ  تسا  رایـسب  ینعم  نیا  رد  تایآ  نیا  لثم  ِدِیبَْعِلل و 

ملاع يادخ  زا  ملظ  روج و  تیـصعم  لعف  زا  دـعب  ار  هدـنب  تبوقع  دـیامن و  ّلج  ّزع و  هلآ  رب  هانگ  هلاوح  لهج - يور  زا  یـصاع  نآ  تسا 
دزیا ترضح  رب  بذک  صخش  نآ  دیوگ  ملاظ  ار  دوخ  راگدرورپ  هک  یسک  لاحم و  لایخ  یهز  لطاب  رّوصت  یهز  عرـصم : دیامرف . سایق 

شوه و لقع و  باب  زا  دـیآ  مزـال  ردـب  نارفک  ربکـألا  کـلملا  تاولـص  ربمغیپ  تّما  عاـمتجاب  رّفنم  بذـک  نآ  زا  هک  هداد  تبـسن  بهاو 
لعف هطـساوب  ترخآ  رد  وا  باـقع  روـفغ و  ّبر  ترــضح  زا  روـبجم  هدـنب   223 ص : ج4 ، جاـجتحالا ، باـب  رد  لـضف  ملع و  باحـصأ 
دوخ ماجرفان  سفن  ریغب  مالغ  نآ  هک  دش  مالغ  کلام  يدرم  هک  دندز  لثم  نینچ  روشّنلا  موی  رد  روصحمان  باذعب  وا  بیذعت  روکشمان و 

دیامن رمأ  ار  وا  الوم  اذـه  عم  تسا  مامّتلاب  ارقف و  قیاقحب  ملاع  علّطم و  وا  يالوم  تسین و  ایند  مـالملا  راد  ضورع  زا  ضرع  چـیه  کـلام 
کلام دـشابن و  مالغ  نآ  اب  دومن  نآ  راضحاب  رمأ  ار  دـبع  هچنآ  تمیق  هکنآ  لاح  دـناسر و  مارـصنا  ماجناب و  ار  وا  تجاح  هتفر  رازابب  هک 

رّسیم نمثب  ار  وا  ياضر  یّلـست و  نودب  شکلام  بحاص و  زا  نآ  ذخأ  رد  يدحأ  چیه  هک  تسظوفحم  ياج  رد  وا  تجاح  هک  دشاب  ملاع 
تمکحب ار  دوخ  تاذ  هدینادرگ و  رهتـشم  فوصوم و  تّما  قرف  عیمج  دزن  رد  تلادعب  ار  دوخ  سفن  دبع  کلام  اذـه  عم  تسین  نکمم  و 

ام دزنب  تجاح  مارـصنا  مادـعاب  رازاب  زا  وت  رگا  هک  دـیامن  دـیعو  دـیدهت و  ار  دوخ  هدـنب  هداد  ترهـش  فاستعا  روج و  مدـع  فاصنا و  و 
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کلام تجاح  ذـخأ  نآ  هطـساوب  دور و  رازابب  ماربا  دـیعو و  زا  دـعب  دـبع  نآ  میامن و  وت  تقاط  ّدـح  زا  نورب  تبوقع  ارت  یئامن  تعجارم 
دناسر مامتاب  ار  نآ  دناوتن  دیامن  تمیق  نمث و  نودب  تجاح  نایتا  مارـصنا و  عنم و  ار  وا  هک  عنام  هطـساوب  نکیل  دناسر  ماجناب  مامت  یعس 

رب تعاس  نامه  رد  یلوم  دیامن  تعجارم  کلام  تمدـخب  تجاح  دـصقم و  لین  ریغب  بئاخ و  هرخالاب  دوبن  تجاح  تمیق  هب  رداق  دوخ  و 
ملاظ نآ  ههبـشیب  ددرگ  رمأ  نینچ  بکترم  هک  ره  نیقیب  يدومن  تعجارم  ام  تجاح  مارـصنا  ریغب  ارچ  هک  دیامرف  تبوقع  هدرک  بضغ  وا 

بکترم تبوقع  رگا  و  تفـصن . تمکحب و  تستوعنم  تلادع و  هب  تسا  فوصوم  وا  هکنآ  لاح  تسیّدعت و  طیرفت و  اب  لطبم  يّدـعتم و 
ار باّذک  یـصاع  نآ  هک  باقّرلا  کلام  ترـضح  رب  تسا  بجاو  هن  ایآ  دیامن  دوخ  سفن  بیذـکت  دـیآ  مزال  دـنکن  تئیطخ  تیـصعم و 

لوقی اّمع  هَّللا  یلاـعت  تسملاـع  دزیا  تمکح  لدـع و  یفاـنم  درم و  ملظ  بذـک و  دـیامرف و  باـقع  224 و  ص : ج4 ، جاجتحالا ، باذع 
رفعج ترـضح  هک  ضیوفت  اّما  دومرف و  لیوط  مالک  زا  دـعب  ۀـّیحّتلا  مالّـسلا و  هیلع  ملاـعلا  ماـما  ترـضح  نآ  زا  دـعب  اریبک . اّولع  هرّبجملا 

هب طانم  نآ  سپ  درمش  یصاع  یطاخ  ار  وا  دنادرگ و  دوخ  نیئآ  داقتعا و  نید و  ار  نآ  هک  یـسک  درک و  نآ  لاطبا  مالّـسلا  هیلع  قداّصلا 
رب لمهم و  ار  مانأ  یگمه  داد و  ناشیاب  یهن  رمأ و  رایتخا  دابع و  يوسب  دومن  رمأ  ضیوفت  ّلج  ّزع و  ترـضح  دـیوگ : هک  تسا  لیاق  لوق 

هّیربلا دّیـس  ترتع  زا  هیدـهملا  هّمئأ  ریغب  هک  تسا  قیقح  قینأ  قیـشر  قیقد  مالک  اـجنیا  رد  هک  دومرف  هَّللا  ّیلو  نآ  هاـگنآ  تشاذـگ . داـسف 
: هک دـندومرف  مالّـسلا  مهیلع  هّمئأ  نکیل  دـیدرگ و  دـنناوتیمن  مایتلا  قدـص  مالک  نآ  نوماریپ  هکلب  دیـسر  دـناوتن  نآ  تّقد  روغب و  يدـحأ 
لعف و رهب  دـشاب  یـضار  یلاعت  يراب  دزیا  ترـضح  هک  دـیآ  مزال  داسف  هنیآ  ره  دـیامن  لامها  تهج  رب  دابعب  رمأ  ضیوفت  لاعتم  ترـضح 
ار وا  تئیطخ  باکترا  رد  الـصأ  دـندرگ و  ّلج  ّزع و  زا  باوث  بجوتـسم  لمع  نآب  دـنیامن و  نآ  رایتخا  ناگدـنب  هک  لمع  راک و  لغش و 

بجوتسم هدنب  نآ  سپ  دشاب ، هدش  عقاو  لابقا  تداعسیب و  هدنب  نآب  تبسن  لاعتم  دحاو  ترضح  زا  لامها  هاگ  ره  دشابن و  تّقـشم  رازآ 
رب رهاظتم  یلوتـسم و  ناگدنب  هکنآ  لّوا  ینعم . ود  رب  ددرگ  فرـصنم  تّیور  لقع و  بسح  رب  تلاقم  نیا  ددرگن و  باّهو  زیزع  زا  باقع 

تردق نادنچ  ار  هدنب  هکنآ  ینعمب  دیامرف  ناقلخ  يأر  اب  ناشیا  رایتخا  لوبق  هک  دنیامن  ماّلع  دزیا  مازلا  سپ  دنـشاب  ناحبـس  رداق  ترـضح 
تسا نیقولخم  عیمج  نجهتـسم  هرکتـسم و  نیقیلا  ۀهادبلاب و  رمأ  نیا  دراذگ و  وا  رایتخا  يأرب و  ار  وا  هک  دنک  یلاعت  يادخ  مازلا  هک  دوب 

هک دناوتن  یلاعت  هناحبس و  ّقح  الـصأ  هک  دننادرگ  باجیا  هجو  رب  بجاو  باّهو  ترـضح  رب  ناگدنب  هکنآ   225 ص : ج4 ، جاجتحالا ، ای 
كرابت و دزیا  یتسس  زجع و  هک  یتسردب  سپ  دشاب  لاونم  نیدب  لاح  رگا  دنک  ناشیا  لمهم  يارب  لمع  رد  رایتخا  زا  عنم  ار  تعامج  نآ 
دـشاب و ناوتان  زجاع و  نآ  ریغ  یهن و  رمأب و  ناگدـنب  فیلکت  یگدـنب و  تدارا  زا  ّلج  ّزع و  ترـضح  هکنآ  مّود  ینعم  دـیآ . مزال  یلاعت 

تردقیب فیعـض و  هدنب  زا  تعاط  یگدنب و  تدارا  زا  یلاعت  دزیا  سپ  تشاذـگ  ناقلخ  تسدـب  نامیا  رفک و  رایتخا  نوچیب  نمیهم  نوچ 
یعـس کلام  تمدخ  رد  دشاب  تایح  رد  ات  ندیرخ  دعب  هک  هدـش  تمدـخ  هطـساوب  تمیقب  دـبع  کلام  هک  تسیدرم  لثم  نیا  لثم  و  دوب .

هب و رومأمب  مادقأ  ینعی  دیامن  فّقوت  وا  یهن  رمأ و  قفو  رب  دیامرف و  دوخ  کلام  تیالو  لضف  فیرعت  سلاجم  لفاحم و  رد  دیامن و  مامت 
دنک یهن  رمأ و  ار  دوخ  هدنب  تسا و  میکح  زیزع و  رهاق و  رداق  وا  هک  دنک  يوعد  دبع - کلام  دـیامرف و  کلام  هنع  ّیهنمب  مامت  بانتجا 

هدارا فلاخم  كرّدلا  لیلق  هدنب  نآ  دیامرف  میلأ  باقعب  وا  دبع  تیـصعم  باکترا  رب  دـیامن و  میظع  باوثب  دوعوم  رمأ  مادـقا  عاّبتا و  رب  و 
مادـک دومن و  کلام  رمأ  فالخ  رمأ  ار  ماجنارـس  هریت  هدـنب  نآ  رمأ  مادـک  سپ  هدومنن ، كرادـت  فّقوت و  وا  یهن  رمأ و  رب  هدومن  کـلام 

- تدارا عبات  هتـسویپ  هکلب  هدومرفن  تعباتم  هدـماین و  دوخ  تمعن  ّیلو  یلوم و  هدارا  رب  هک  هدومرف  شکلام  یهن  زا  یهن  ار  هدـنب  نآ  یهن 
لوصو زا  دعب  هک  دهد  رارق  وا  اب  دراد و  لاسرا  ياج  هب  جـئاوح  ضعب  مارـصنا  هطـساوب  ار  هدـنب  نآ  یلوم  رگا  هچنانچ  دـشاب . دوخ  سفن 

فـّلخت و هدوـمرف  زا  یئاـمنن و  مادـقا  نم  رمأ  فـالخ  رب  الـصأ  ینک و  نـینچ   226 ص : ج4 ، جاجتحالا ، نینچ و  هک  دـیاب  ّلـحم  نـالفب 
رارق فالخ  رب  ار  تجاح  نآ  دوخ  سوه  يوه و  ّتیعبت  هب  سفن و  شهاوخ  یعاود و  رب  دیـسر  دصقمب  نوچ  دـبع  نآ  یئامرفن . فارحنا 

دیامن و یلوم  تمدخ  هب  تدواعم  تعجارم و  نوچ  دنادرگ و  رهاظ  نانگمه  رب  ار  تمعن  ّیلو  تفلاخم  دناسر و  ساساب  یلوم  سّـسؤم و 
دـسرپ نوزومان  لمع  نآ  هجو  زا  نوچ  ّریحت  يور  زا  رظن  عامطا  زا  دعب  دومن ، نایتا  هب  رومأم  فالخ  رب  دبع  نآ  هک  دـنیب  دـنک  رظن  یلوم 
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عبات هدومن  نآ  رب  دامتعا  زین  نم  دیدینادرگ  رّرقم  نمب و  ضّوفم  رمألا  ّلک  نم  رمأ  ضیوفت  امـش  نوچ  یلوم  ای  هک  دیوگ  باوج  رد  هدـنب 
هکنآ هطـساوب  تسین  هیلع  روصحم  عونمم و  هیلا  ضّوفم  هک  اریز  مدینادرگ  لومعم  دوخ  سفن  شهاوخ  یعاود و  بجومب  سوه و  اوه و 
یلاعت يادخ  هک  دشاب  نانچ  نآ  معز  هک  ار  یسک  هدومرف  مالّسلا  هیلع  ترضح  نآ  نآ  زا  سپ  دندرگن . عمتجم  مه  اب  ریـصحت  ضیوفت و 

لمع همه  لوبق  ناّنم  رداق  ترـضح  رب  دیامن و  سّدـقت  یلاعت و  يادـخ  رب  زجع  تابثا  سک  نآ  دومن  دوخ  دابعب  یهن  رمأ و  لوبق  ضیوفت 
هلآ هیلع و  هَّللا  یّلص  ملاعلا  ماما  نآ  نآ  زا  دعب  دیامرف . لطاب  عیاض و  ار  ّلج  ّزع و  دزیا  یهن  رمأ و  دنادرگ و  بجاو  ّرـش  ریخ و  زا  ناگدنب 

تدابع هچنآ  دینادرگ  تردـق  و  تعاطتـسا ، کلام  ار  ناشیا  دومن و  دوخ  تردـقب  قیالخ  داجیا  قلخ و  قلاخ  يادـخ  هک : دومرف  مّلـس  و 
زا ناـشیا  یهن  دـیدرگ و  نآ  یـضار  ناـشیا  زا  دومن و  رمأ  عاـّبتا  لوبق  ناـقلخ  زا  دومرف و  ربـخم  علّطم و  یهن  رمأ و  زا  دوـمن  دـنناوت  نآـب 

هدارا هچنآ  تسا  قیالخ  یهن  رمأ و  رد  رایتخا  ار  راّفغ  يادخ  دومن و  نایصع  رب  تعامج  نآ  باقع  نایب  نایصاع و  ّمذ  دومرف و  تیـصعم 
یهن زا  دـناسر و  تبوـثم  رمأ  مادـقا  زا  دـیامن و  نآ  زا  یهن  دراد  ّتیهارک   227 ص : ج4 ، جاجتحالا ، هچ  ره  زا  دـیامرف و  نآب  رمأ  دـیامن 

دنیامن وا  یصاعم  باکترا  بانتجا و  دندرگ و  ربکأ  دزیا  رمأ  عباتم  ات  دومرف  تیانع  دوخ  ناگدنب  هب  تعاطتسا  نآ  هطساوب  دیامرف  تبوقع 
تـسا راّتّـسلا  میرک  ترـضح  هب  رایتخا  تسا و  راذنا  راذعاب و  تّجح  غلاب  وا  راّبج و  دزیا  زا  تموکح  فاصنا و  تسا و  لداع  وا  هک  اریز 

روما ضیوفت  رواد  دزیا  ترـضح  رگا  و  دـینادرگ . سنا  ّنج و  قیالخب  ثوعبم  ار  وا  هدـیزگرب  دـهاوخ  ارک  ره  دوخ  ترـضح  ناگدـنب  زا 
ود نیا  ناشیا  دوخ  داقتعاب  هچ  دنیامن  یفقّثلا  دوعـسم  یبأ  تلّـصلا و  یبأ  نب  ۀّیما  رایتخا  شیرق  هک  دـشاب  زیاج  هنیآ  ره  دـیامن  دابعب  دوخ 
ود نآ  مالک  نیا  زا  هفیاط  نآ  ٍمیِظَع  ِْنیَتَیْرَْقلا  َنِم  ٍلُجَر  یلَع  ُنآْرُْقلا  اَذه  َلُِّزن  َْول ال  هک : دنتفگیم  هچنانچ  دنتسنادیم  دّمحم  زا  لضفأ  ار  رفن 

نیقفانم رب  نیعمجأ  مهیلع  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  نیلسرملا  دّیـس  جاجتحا  نایب  رد  هیآ  نیا  ریـسفت  قیاقح  هچنانچ  دنتـساوخ  ار  سک 
هیلع ترـضح  نآ  دومن  تعاطتـسا  زا  لاؤس  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریمأ  ترـضح  زا  نوچ  یعبر  نب  ۀـیابع  هک  هدـمآ  ربخ  رد  و  تفاـی . ریرحت 

هّیطعلا و بهاو  ترضح  تمحرم  تقفشب  ای  دناتّزعلا  ّبر  نودب  تعاط  لاعفأب  رداق  تعاطتـسا و  کلام - قیالخ  ایآ  هک : دومرف  مالّـسلا 
. ۀیابع ای  يوگب  هک  دومرف  لاعتم  دزیا  ّیلو  نآ  لاح  نآ  رد  دیدرگ . تکاس  ۀیابع  دـنیامن ؟ تدابع  تعاط و  رب  مادـقا  وا  تنواعم  دادـماب و 

ریمأ ای  تسین  ماقم  ّلحم و  نیا  رد  مالک  يارای  ار  مدرم  ام  لاـثمأ  دیـشاب  رـضاح  لاـبقا  تداعـس و  هب  امـش  اـت  میوگ  هچ  نم  تفگ : ۀـیابع 
ّبر تمحرم  228 و  ص : ج4 ، جاجتحالا ، تیانع  هلیسوب  تعاطب  تعاطتسا  کلام  وت  هک  دومرف  مالّسلا  هیلع  ترضح  نآ  ّیلع . نینمؤملا 
هیلع ترـضح  نآ  هکنآ  مالک  هصالخ  دنادرگ . دوخ  تعاط  یگدنب و  هطـساو  هب  تعاطتـسا  کلام  زین  ارت  ریغ  هک  يادـخ  نانچنآ  یتّزعلا 

تعاطتسا بلس  رگا  تسوا و  ناسحا  ءاطعا و  زا  دنادرگ  تعاطتسا  کلام  ار  دوخ  ناگدنب  هّیطعلا  بهاو  ترـضح  رگا  هک  دومرف  مالّـسلا 
زین دومن و  امـش  کیلمت  هک  تسیزیچ  کـلام  كراـبت  یلاـعت و  هَّللا  تسوا  تّیهولا  ّتیراّـهق  دـالب  زا  نآ  دـیامن  ّتیرب  ریاـس  زا  تردـق  و 

هّیطعلا بهاو  زا  تّوق  لوح و  لاؤس  نامدرم  عیمج  هک  يدینـشن  ایآ  دومرف . رّرقم  رودقم و  امـش  فّرـصت  تحت  رد  هک  ار  نآ  تسا  کلام 
ترـضح نآ  ع ؟)  ) نینمؤملا ریمأ  ای  تسیچ  تاملک  نیا  ینعم  لیوأت  تفگ : هیابع  هَّللاب . ّالا  ةّوق  لوح و ال  ال  هک : دنیوگیم  هچنانچ  دـنیامن 

تعاط تّوق  ار  ام  هلآ و  ترـضح  تمـصع  هب  رگم  یلاعت  هَّللا  یـصاعم  زا  تسین ، امب  لوح  هک  تسنآ  مالک  ینعم  هک  دومرف  مالّـسلا  هیلع 
ماما نآ  ياپ  تسد و  ود  ره  تسجرب و  دینش  نخـس  نیا  هیابع  نوچ  تّزعلا . ّبر  ترـضح  تناعا  دادما و  تیانعب  ّالا  تسین  ایاطعلا  بهاو 
اَُوْلبَن َو  َنیِِرباَّصلا  َو  ْمُْکنِم  َنیِدِهاجُْملا  َمَْلعَن  یَّتَح  ْمُکَّنَُوْلبََنل  َو  یلاعت  يادخ  لوق  رد  هک : دومرف  ناحبس  دزیا  ّیلو  نآ  زا  دعب  دیـسوب . ار  هّمالا 
لوق و  َنُونَتُْفی . ْمُه ال  َو  اَّنَمآ  اُولوُقَی  ْنَأ  ربکأ  دزیا  لوق  رد  اضیأ  و  َنوُمَْلعَی . ُْثیَح ال  ْنِم  ْمُهُجِرْدَتْـسَنَس  ّلـج : ّزع و  لوق  رد  زین  و  ْمُکَراـبْخَأ .

. ُّيِِرماَّسلا ُمُهَّلَـضَأ  َو  َكِدـَْعب  ْنِم  َکَمْوَق  اَّنَتَف  ْدَـق  اَّنِإَـف  یلاـعت : بجاو  لوق  و  ًادَـسَج . ِهِّیِـسْرُک  یلَع  اـْنیَْقلَأ  َو  َناْمیَلُـس  اَّنَتَف  ْدََـقل  َو  یلاـعت : هَّللا 
ترـضح لوق  و  َُکتَْنِتف . اَّلِإ  َیِه  ْنِإ  هک : دیامرفیم  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  لاوحأ  نایب  رد  هک  یلاعت  يادخ  لوق  229 و  ص : ج4 ، جاجتحالا ،
َباحْـصَأ انْوََلب  امَک  ْمُهانْوََلب  اَّنِإ  میرک : يادـخ  لوق  و  ْمُکَِیلَْتبَِیل . ْمُْهنَع  ْمُکَفَرَـص  َُّمث  ناحبـس : رداق  لوق  و  ْمُکاتآ . ام  ِیف  ْمُکَُوْلبَِیل  ملاـع : دزیا 

رد و  هیلع . باتف  ٍتاِملَِکب  ُهُّبَر  َمیِهاْربِإ  یلَْتبا  ِذِإ  َو  دیامرف : ّلج  ّزع و  رگید  ّلحم  رد  و  اًلَمَع . ُنَسْحَأ  ْمُکُّیَأ  ْمُکَُوْلبَِیل  یلاعت : هَّللا  لوق  و  ِۀَّنَْجلا .
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نآ یمامت  یگمه و  هدـمآ  یلاعت  كرابت و  يادـخ  نآرق  رد  هک  اهنیا  عیمج  هیاـبع  يا  ٍضْعَِبب . ْمُکَـضَْعب  اَُوْلبَِیل  ْنِکل  َو  دـیوگ : رگید  ياـج 
هک دومرف  بهاولا  کلملا  هَّللا  مالـس  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  بلاغلا  هَّللا  دـسأ  براغملا  قراشملا و  ماما  نآ  زا  سپ  تسا . راـیتخا  ینعمب 
ام تسیچ ؟ دوب  افخ  هابتـشا و  رد  هیآ  نیا  هباشم  هچنآ  ُءاـشَی و  ْنَم  ُّلُِـضی  ُءاـشَی  ْنَم  يِدـْهَی  یلاـعت  يادـخ  لوق  رد  تّجح  هک  دـنیوگ  رگا 

تلالـض دـهاوخ و  هکنآ  تیادـه  رب  دـشاب و  تّزعلا  ّبر  تردـق  راـبخإ  هکنآ  لّوا - تسا . زاـجم  رب  یـضتقم  ینعم  ود  ار  هیآ  نیا  میئوگ 
بجوتسم تعاط  لعف  زا  ناقلخ  زا  يدحأ  چیه  دیامن  تلالـض  ای  تیاده  رب  ناگدنب  ربج  راّبج  دزیا  رگا  دیامن و  لالـضا  هدارا  هک  یـسک 

هّیطعلا بهاو  ترضح  زا  تیاده  هکنآ  مّود  ینعم  و  میدومن . نایب  حرش و  ام  هچنانچ  دیدرگن  تبوقع  ّقحتسم  تیـصعم  لمع  زا  تبوثم و 
اَّمَأ هک : دیامرف  نآرق  رد  هچنانچ  دشاب  تیـصعم  روطب  ناقلخ  مالعا  تعاط و  قیرطب  ناگدنب   230 ص : ج4 ، جاجتحالا ، ندینادرگ  اسانش 

تسبولطم و لصوم  زا  ترابع  تیاده  لّوأ  تسقالطا  ود  ار  تیادـه  هکنآ  مالک  هصالخ  يدُْـهلا . یَلَع  یمَْعلا  اوُّبَحَتْـساَف  ْمُهاْنیَدَـهَف  ُدوُمَث 
نینمؤملا ریمأ  ترـضح  و  تسا . یناث  ینعم  قالطا  رب  لمح  هیآ  نیا  رد  تسبولطم  لصوم  اـی  قیرط  تئارا  تراـبع  تیادـه  یناـث  قـالطا 

ناقلخ هک  تایآ  و  تسین . دشاب  نآ  دیلقت  ذـخأ و  رب  رمأ  هک  تایآ  مکح  رب  تّجح  نآرق  رد  ههّبـشم  هیآ  ره  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  یلع 
ُّمُأ َّنُه  ٌتامَکُْحم  ٌتایآ  ُْهنِم  َباتِْکلا  َْکیَلَع  َلَْزنَأ  يِذَّلا  َوُه  ّلج  ّزع و  لوق  رد  لثم  نآ  دـشاب  دـیلقت  ذـخأب و  روفغ  ّبر  ترـضح  زا  رومأم 

رداق نمیهم  رگید  عضوم  رد  و  ِِهلیِوَْأت . َءاِغْتبا  َو  ِۀَْـنتِْفلا  َءاـِغْتبا  ُْهنِم  ََهباـشَت  اـم  َنوُِعبَّتَیَف  ٌْغیَز  ْمِِهبُوُلق  ِیف  َنیِذَّلا  اَّمَأَـف  ٌتاـِهباشَتُم  ُرَخُأ  َو  ِباـتِْکلا 
ترـضح هاگنآ  ِباْبلَْألا . اُولوُأ  ْمُه  َِکئلوُأ  َو  ُهَّللا  ُمُهادَـه  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  ُهَنَـسْحَأ  َنوُِعبَّتَیَف  َلْوَْقلا  َنوُعِمَتْـسَی  َنیِذَّلا  ِداـبِع  ْرِّشَبَف  هک : دـیامرفیم 

مکل انل و  وه  امل  اناده  یفلّزلا و  ۀمارکلا  مکل  انل و  بّرقی  یضری و  ّبحی و  امل  مکاّیإ  هَّللا و  انقّفو  بابلالا  ولوا  ای  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع 
دیجملا داوجلا  میکحلا  دیری  امل  لاّعف  یقبأ  ریخ و  وه 

[ ۀیآ زا  ریثک  لام  رادقم  رد  ءاهقف  رب  يداه ع  ماما  جاجتحا  . ]

رهز ار  هَّللاب  لّکوتملا  نوچ  هک  تسیورم  لوقنم و  يدایّزلا  هَّللا  دبع  یبأ  زا  ۀـیآ ] زا  ریثک  لام  رادـقم  رد  ءاهقف  رب  يداه ع  ماما  جاجتحا  . ]
نآ زا  هکنآ  زا  دعب  دیامن . راّفغ  دزیا  هار  رد  رایـسب  لام  قّدصت  دشخب  ءافـش  ار  وا  قالطالا  یلع  یفاش  ترـضح  رگا  هک  درک  رذـن  دـنداد 

لاؤس دوب  هتفای  رارق  غلبم  نآ  رب  شرذن  هک  رایسب  لام  ّدح  زا  دومرف و  عمج  ار  اهقف  تفای  تّحص  ّتلع  نآ  زا  ملاس و  حیحـص و  ملؤم  ّمس 
ّدح رد  اهقف  ددرگ . لصاح  تّمذ  تئارب  لاعتم  دحاو  رذن  دهع و  هدـهع  زا  لام  زا  رادـقم  هچ  قّدـصت  زا  دومن   231 ص : ج4 ، جاجتحالا ،

یـضعب و  ددرگ . لصاح  تّمذ  تئارب  نیقیب  ار  نینمؤملا  ریمأ  مهرد  رازه  کی  قّدـصت  زا  هک  دـنتفگ  یـضعب  دـندومن ، فالتخا  ریثک  لام 
مامت هابتشا  ار  لّکوتم  اهقف  فالتخا  هطـساوب  دنتفگیم  مهرد  رازه  دص  یعمج  و  دومن . دیاب  قّدصت  نیّقحتـسمب  مهرد  رازه  هد  هک  دنتفگ :

ار ام  مرآ  امـش  دزنب  دـشاب  باوص  ّقح و  هچنآ  باوج  نم  رگا  نینمؤملا  ریمأ  ای  تفگ : بجاح  نسح  دوب . رّیحتم  رمأ  نآ  رد  دیـسر و  مهب 
. منز هنایزات  دـص  ّالا  مهد و  وتب  مهرد  رازه  هد  يرآ  باوج  قدـص  ّقحب  رگا  دومرف : لّکوتم  هن ؟ اـی  دوب  دـهاوخ  امـش  دزن  زا  هلـص  اـطع و 

دعب هک  دوب  ّنئمطم  عمج و  مالّسلا  هیلع  یقّنلا  ّیلع  نسحلا  یبأ  نمتؤم  ماما  ینعی  نمیهم  دزیا  ّیلو  ترـضح  زا  بجاح  نسح  رطاخ  نوچ 
نآ زا  دشاب  مالّسلا  ةولّـصلا و  هیلع  یفطـصملا  دّمحم  مارکالا  ّیبن  عرـش  قباطم  ماّلع و  دزیا  لوق  قفاوم  هچنآ  مانألا  ماما  نآ  زا  مالعتـسا  زا 
زا دعب  دیدرگ  طرش  هب  یضار  اذهلف  دومرف  دهاوخ  بیر  ههبشیب و  لّکوتم  زا  دوعوم  طورشم  هلص  ذخأ  دومن و  دهاوخ  عامتسا  ترـضح 

مالّسلا هیلع  ترضح  نآ  دومن . مالّـسلا  هیلع  ماما  نآ  دزنب  مارم  ضرع  هدمآ  بهاو  ّینغ  ّیلو  تمدخب  بجاح  نسح  دهع  طرـش و  هدقاعم 
روفلا یف  دیآ . نوریب  طرـش  رذن و  هدهع  زا  هّتبلا  ملاع  رداق  مکحب  دیامن  نیّقحتـسمب  مهرد  داتـشه  قّدصت  هک  يوگب  لّکوتمب  هک : دومرف 

هچ ره  دیناسر و  لّکوتمب  ار  دوخ  مامت  تعرس   232 ص : ج4 ، جاجتحالا ، هب  ع )  ) نسحلا یبأ  ترضح  زا  نخس  نیا  عامتسا  زا  دعب  نسح 
تمدخب نسح  يا  تفگ : دینـش  ربخ  نوچ  لّکوتم  دینادرگ . ضورعم  مامّتلاب  دوب  هدومن  عامتـسا  مالعتـسا  زا  دـعب  ماّلعلا  کلم  ّیلو  نآ  زا 

زا دعب  بجاح  نسح  نوچ  یئامرف . لاؤس  مالعتسا و  مالک  نیا  ّتلع  لاعتم  دزیا  هدیدنسپ  نآ  زا  یئامن و  تعجارم  نسحلا - یبأ  ترـضح 
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باطتـسم باطخ  ّلـج  ّزع و  يادـخ  هک  دومرف  لـسّرلا  دّیـس  هلالـس  نآ  دومن  لاؤس  نآ  هجو  زا  ع )  ) یلع نسحلا  یبأ  تمدـخب  تدواـعم 
لوسر ترصن  نطاوم  دادعت  ام  نوچ  نسح  يا  هیآلا .....  ٍْنیَنُح  َمْوَی  َو  ٍةَرِیثَک  َنِطاوَم  ِیف  ُهَّللا  ُمُکَرَـصَن  ْدََقل  هک : دومرف  بآمتلاسر  ترـضحب 

عامتسا رورس  نآ  زا  هچنآ  دومن و  لّکوتم  دزنب  تعجارم  تعاس  رد  بجاح  نسح  دوب . عضوم  داتـشه  نآ  میدومن  یلاعت  كرابت و  يادخ 
لیلد عامتـسا  زا  دـعب  اهقف  دومن و  اطع  بجاح  نسحب  دوعوم  مهرد  رازه  هد  دـیدرگ و  كانحرف  تیاغب  لّـکوتم  دـیناسر . ضرعب  هدومرف 

ٍضَْعب ْنِم  اهُضَْعب  ًۀَّیِّرُذ  هک  دنتفگ : هدومن  ّنج  سنا و  ماما  نآ  لاوقأ  قیدصت  مالّسلا  هیلع  یقّنلا  ّیلع  نسحلا  یبأ 

[ ینارصن لتق  رد  اهقف  ریاس  مثکا و  ییحی  رب  يداه ع  ماما  جاجتحا  ]

تفـالخ ماـّیأ  رد  هک  تسیرورم  لوـقنم و  هَّللا  قزر  نب  رفعج  زا  ینارـصن ] لـتق  رد  اـهقف  ریاـس  مثکا و  ییحی  رب  يداـه ع  ماـما  جاـجتحا  ]
لمهم لمع  نآ  هطـساوب  لّکوتم  هک  نامه  دـندرک ، رـضاح  وا  همکحم  رد  ار  وا  درک و  هملـسم  نزب  روجف  هک  ینارـصن  درم  هَّللاب  لّکوتملا 
دهشأ تداهـش - هبّیط  هملک  ضرع  ّینأت  لهم و  ریغب  ینارـصن  تعاس  رد  دومن  ّلضم  ینارـصن  نآ  رب  ّلج  ّزع و  يادخ  دودح  تماقا  هدارا 
مثکأ نب  ییحی  لاـح  نآ  رد  دومرف .  233 ص : ج4 ، جاجتحالا ، رایتخا  یناملـسم  هدومن  هَّللا  لوسر  ادّـمحم  ّنا  دهـشأ  هَّللا و  ّالا  هلآ  ـال  نأ 

ینارـصن رب  ّدح  هس  هک  دنتفگ : اهقف  زا  یـضعب  و  تسنادان . ینارـصن  نیا  نامیا  مده  نآ  كرت  دودح و  تماقا  رد  نینمؤملا  ریمأ  ای  تفگ :
نایم رد  فالتخا  هک  دید  لّکوتم  نوچ  درک . دیاب  نینچ  نینچ و  ینارصن  ای  دنتفگ : اهقف  زا  یضعب  و  تسا . مزال  ناندعلا  ّیبن  تعیرـش  رد 

تمدخب باتک  باب  نآ  رد  هک  دومن  رمأ  دوخ  ریبدب  لّکوتم  دیوگیم : يزیچ  یـسک  ره  دیـسر و  مه  هب  ینارـصن  ّدـح  تماقا  رد  تّلم  لهأ 
دـشاب مزـال  هک  یعرـش  ّدـح  زا  یناز  ینارـصن  نآ  رب  ّیمـشاهلا  ّیبن  عرـش  رد  هچنآ  زا  دـیامن و  یملق  مالّـسلا  هیلع  یقّنلا  ّیلع  نسحلا  یبأ 

هک دننز  یناز  ینارصن  رب  ردقنآ  هک  دومرف  مالّسلا  هیلع  ترضح  نآ  دیسر  ّلج  ّزع و  ّیلو  نآب  لّکوتم  باتک  هکنآ  زا  دعب  دیامرف  مالعتسا 
ملعألا مرکالا  ماـما  نآ  لوق  رکنم  دندینـش  مالّـسلا  هیلع  ماـنألا  ماـما  نآ  زا  يوتف  نیا  ملع  نایعّدـم  اـهقف  یقاـب  مثکأ و  ییحی  نوچ  دریمب .

مکح نیا  هک  دیامن  مالعتسا  لاؤس و  ّدح  نیا  تقیقح  زا  مالّسلا  هیلع  یقّتلا  دّمحم  نب  ّیلع  نسحلا  یبأ  زا  نینمؤملا  ریمأ  ای  دنتفگ : هتـشگ 
ماما نآ  تمدـخب  اهقف  ءاعدتـسالا  بسح  لّکوتم  تسین . قداـص  لوسر  تّنـس  قفاوم  قلاـخ و  دزیا  باـتک  قباـطم  تسا و  ّقح  فـالخ  وا 

رد هیآ  الصأ  هک  دنیوگیم  دنانینچ و  ياوتف  رکنم  نیملسم  ءاهقف  مالّـسلا  هیلع  نسحلا  ابأ  ای  هک : دومن  ءاشنا  ریرحت و  نومـضم  نیاب  ایاربلا 
نآ رب  اجک  زا  امـش  هدـماین  نینچ  مکح  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  نیلـسرملا  دّیـس  عرـش  رد  تسین و  نیا  رب  قطان  نیملاعلا  ّبر  باتک 
رد یناحبّسلا  کلملا  مالس  هیلع  یقّتلا  دّمحم  دالوأ  هصالخ  نآ  ینادرگیم ؟ بجاو  توم  برض  یناز   234 ص : ج4 ، جاجتحالا ، ینارصن 
ْمَلَف َنیِکِرْـشُم  ِِهب  اَّنُک  اِمب  انْرَفَک  َو  ُهَدْـحَو  ِهَّللِاب  اَّنَمآ  اُولاق  انَـسَْأب  اَْوأَر  اَّمَلَف  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  هک : دـینادرگ  بوتکم  هفیاـط  نآ  باوج 

شنزرـس خـیبوت و  زا  دـعب  دومن  باّهولا  هَّللا  مالـس  هیلع  یقّنلا  ّیلع  نسحلا  یبأ  باتک  هعلاطم  نوچ  لّکوتم  هیآلا ...  ْمُُهنامیِإ  ْمُهُعَْفنَی  ُکَی 
. درپس رفس  نکسمب  ار  دوخ  مسج  درم و  ات  دندزب  نادنچ  هک  دومرف  یناز  ینارصن  برـضب  رمأ  باب  نآ  رد  باحـصأ  نیرکنم  یقاب  اهقف و 

لهج دانع و  يور  زا  لّکوتم  ضرعب  رّرقم  هک  اریز  تفای  ّلـج  ّزع و  دزیا  ّیلو  نآ  زا  لـماک  مازلا  لّـکوتم  روضح  رد  نوچ  مثکأ  نب  ییحی 
رب نآرق  هک  ّقح  فالخ  مکح  هکنآ  هطـساوب  هدرک  طلغ  ینادان  يور  زا  مالّـسلا  هیلع  نسحلا  وبأ  یناز  ینارـصن  ّدـح  باب  رد  هک  تفگیم 

يوعد و نآ  رب  ماّلعلا  کلم  مالک  زا  دهاش  دنس و  مانألا  ماما  نآ  هکنآ  زا  دعب  دومن . تبث  قفاوم  قباطم و  قداص  لوسر  ّتنسب  قطان و  نآ 
لفحم و نآ  رد  ماجنارس  هریت  مثکأ  ییحی  دیناسر و  مارصنا  و  ماجناب ، مالّسلا  ةولّصلا و  هیلع  نیلسرملا  دّیس  ّتنـس  ماکحأ  دینارذگ و  مارم 

رطاخب داجمألا  ّیبن  دالوأ  ترتع و  اب  دانع  ّتیبصع و  يور  زا  ءانثأ  نآ  رد  دـیدرگ  ّماع  ّصاخ و  هدنمرـش  هک  نانچ  تفای  ماـمت  مازلا  ماـقم 
دشابن لسّرلا  دّیـس  عرـش  ماکحأ  زا  نآ  دشاب و  لکـشم  وا  رب  ّلح  هک  دیـسرپ  دیاب  وا  زا  ّلحم  نیا  رد  يزیچ  هک  دینارذگ  رثآم  تملظ  رتاف 

مان و هچ  ار  هعبـس  روحب  ِهَّللا  ُتاـِملَک  ْتَدـِفَن  اـم  ٍرُْحبَأ  ُۀَْعبَـس  نآرق  رد  یلاـعت  يادـخ  لوق  هک  دومن  لاؤس  لاـعتم  دـحاو  ّیلو  نآ  زا  اذـهل 
تیربک نیع  لّوأ  هعبس  روحب  زا  هک : دومرف  هّیّحتلا  مالّسلا و  هیلع  ملاعلا  ماما  ترضح  تسا ؟  235 ص : ج4 ، جاجتحالا ، مادک  هَّللا  تاملک 
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هَّللا تاـملک  و  ناورجاـم ، نیع  متفه  هّیقیرفا ، همج  مشـش  نادیـسام ، همج  مجنپ  هّیریّطلا  نیع  مراـهچ  توهربـلا  نیع  مّوس  نیمیلا  نیع  مّود 
یـصقتسم لیاضف و  مولع و  كردـم  امـش  هک  ّلج  ّزع و  ترـضح  يایلوا  لبـس و  نایداه  يرولا  ّیبن  يایـصوأ  يدـهلا  ۀّـمئأ  میئام  یلاـعت 

. دوب دیهاوخن  هدوبن و  ام  لثامأ  نایعأ و  لاوحأ 

[ یعیش درم  میرکت  رد  نییمشاه  نییولع و  رب  يداه ع  ماما  جاجتحا  ]

لوقنم و مالّسلا  هیلع  يرکسعلا  نسحلا  یبأ  ّیفولا  ماما  ترـضح  زا  یعیـش ] درم  میرکت  رد  نییمـشاه  نییولع و  رب  يداه ع  ماما  جاجتحا  ]
نید و نانخـس  ناشیا  هعیـش  ءاهقف  زا  يدرم  هک  دیـسر  ّیلعلا  کلملا  هَّللا  مالـس  هیلع  یقّنلا  ّیلع  نسحلا  یبأ  مراوگرزب  ردپب  هک  تسیورم 
رب یبصان  تحیـضف  هچنانچ  دومرف  هبقاعلا  میخو  هفیاط  نآ  جاـجتحا  مازلا و  دـندومن و  جاـجل  ثحب  يور  زا  هک  ناـیبصان  یـضعب  اـب  نیئآ 

ّیلع نسحلا  یبأ  مانألا  ماما  تمدـخب  مائل  یبصاـن  نآ  مازلا  زا  دـعب  نمؤم  نآ  زور  ناـمه  رد  دـیدرگ . ّیلج  نّیب و  ثحب  سلجم  نارـضاح 
دوب شنیرفآ  هصالخ  نآ  صوصخم  هک  شلاـب  راـهچ  دنـسم  شرف و  سنـالا  ّنجلا و  ماـما  نآ  سلجم  ردـص  رد  دـمآ  مالّـسلا  هیلع  یقّنلا 
ماما مشاه . ینب  نیّیولع و  زا  دوب  ناوارف  قلخ  ناـشیا  ترـضح  رد  دوب و  دنتـسم  یکّتم و  دنـسم  جراـخ  رب  ترـضح  نآ  دـندوب و  هدرتسگ 

كرابم يور  هدـینادرگ  نکاس  دوخ  ّصاخ  دنـسم  رب  ار  وا  هکنآ  ات  دـینادرگیم  ردـقلا  عوفرم  تعاس  ره  ار  ملاـع  لـضاف  نمؤم  نآ  ملاـعلا 
نآ فارشأ  رب  تقفش  نآ  دومن  نایبلا  فیرعت و  قوف  ام  ناسحا  قافشا و  راهظا  هدروآ  كرابت  یلاعت و  دزیا  ّصاخ  هدنب  نمؤم  نآ  بناجب 

باتع لیجعت  رد  عورش  ناشیا  خیش  نایمـشاه  نکیل  دندومن  لّجأت   236 ص : ج4 ، جاجتحالا ، باتعب  نیّیولع  اّما  دمآ  تخـس  تیاغب  تّما 
هک تسا  مهبم  عیدـب و  تیاغب  امـش  زا  ّمهم  لعف و  نینچ  نیا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نبا  ای  تفگ : هدومن  بآـمتیالو  نآ 
رب همّدقم  نیا  ینادرگ  رّخأتم  مدرم  نیا  لاثمأ  زا  ار  نایـساّبع  نایبلاط و  تعامج  يراد و  مّدقم  هدومن  رایتخا  مشاه  ینب  تاداس  رب  ار  یماع 
زا ناینبیب  نانخـس  نیا  نوچ  ناـّنملا  کـلملا  مالـس  هیلع  یقّنلا  ّیلع  نسحلا  یبأ  ترـضح  تسا . نارگ  بعـص و  تیاـهنیب  نایمـشاه  اـم 

ناشیا ّقح  رد  تّزعلا  ّبر  ترضح  هک  تّما  زا  یعمج  کلس  رد  ار  دوخ  امش  راهنز  نارای  يا  هک  دومرف  دومن  عامتـسا  نایولع  نایـساّبع و 
ایآ َنوُضِْرعُم . ْمُه  َو  ْمُْهنِم  ٌقیِرَف  یَّلَوَتَی  َُّمث  ْمُهَْنَیب  َمُکْحَِیل  ِهَّللا  ِباتِک  یلِإ  َنْوَعْدـُی  ِباتِْکلا  َنِم  ًابیِـصَن  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َیلِإ  ََرت  َْمل  َأ  هک : دـیامرفیم 
رد میرکاش . یـضار و  یلاعت  کلم  نامرف  مکح و  زا  ام  یلب  دنتفگ : هن ؟ ای  دـیتسه  وا  لزی  مل  مکح  ّلج و  ّزع و  يادـخ  لوقب  یـضار  امش 

اوُحَّسَفَت ْمَُکل  َلِیق  اذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  هک : دـیامرفیم  لابقالا  مزال - باتک  رد  لازی  ترـضح ال  هک : دومرف  لاعتم  دزیا  ّیلو  نآ  لاح  نآ 
امـش هاگ  ره  نامیا  لهأ  يا  هیادبلاب  تسا  نآ  ُمَلْعَأ  ُهَّللا  َو  هیآ  ینعم  ٍتاجَرَد  َْملِْعلا  اُوتوُأ  هلوق  یلا  ْمَُکل  ُهَّللا  ِحَـسْفَی  اوُحَْـسفاَف  ِِسلاجَْملا  ِیف 
مزال بجاو و  ار  تعامج  نآ  لوق  تعاطا  هک  دـیاب  دـینادرگم  گنت  رگید  نانمؤم  رب  ياج  لفاحم  و  سلاجم ، رد  هک  دـننادرگ  رومأـم  ار 

زا هک  تسا  مّتحتم  ضرف  مزال و  بجاو و  نمؤم  زا  يدـحأ  ره  رب  هیلع  ءانب  دریگن  گنت  امـش  رب  یلاـعت  هناحبـس و  ّقح  ترـضح  اـت  دـیناد 
زا ار  نمؤم  هچنانچ  دناد  مرکأ  فرـشأ و  ملاع  ریغ  نمؤم  زا  ار  وا  ار و  عیقوت  فرـش و  عیفر و  ردق  زج  ددرگن  یـضار  ملاع  نمؤم  ره  يارب 

ار نافرع  ملع و  لهأ  نامیا و  لهأ  ماّلع  دحاو  ترضح  هکنآ  مالک  هصالخ   237 ص : ج4 ، جاجتحالا ، دنادیم . مرکأ  فرشأ و  نمؤم  ریغ 
. ناشیا لاح  زا  هد  ربخ  ار  ام  دنتفگ : دینادرگ . ررقم  ار  هفیاط  ود  نیا  یلاعت  يادخ  هک  دومرف  هَّللا  ّیلو  نآ  هاگنآ  دـنادرگ . تاجرّدـلا  عیفر 

مزال نآرق  رد  ار  هفیاـط  ود  نیا  لاوحأ  دوبعم  دزیا  ترـضح  هک  دومرف  ءاـنّثلا  هّیحّتلا و  هیلع  یقّنلا  یلع  نسحلا  وبأ  ءاـیقتألا  ماـما  ترـضح 
تعامج نآ  هک  دومرف  مالّسلا  هیلع  نسحلا  وبأ  ترضح  ٍتاجَرَد . َْملِْعلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َو  ْمُْکنِم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  ِعَفْرَی  هک : دومن  نایب  ناعذالا 

هن دیامرف  تیانع  ار  ملع  ریغب  نانمؤم  هکنآ  زا  هدایز  دیامنیم  ناشیا  تاجرد  بسن و  فرـش  عفر  ملاع  دحاو  ترـضح  دـناملع  بحاص  هک 
ام رکنم  نوچ  امـش  سپ  َنوُمَْلعَی ، َنیِذَّلا ال  َو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْـسَی  ْلَه  ُْلق  هک : دـیامرفیم  لضف  ملع و  لهأ  نأش  رد  ّلـج  ّزع و  ترـضح 

رّسکتم ار  رکنم  یبصان  نالف  هکنآ  ات  دینادرگ  ردقلا  عیفر  ار  وا  ربکأ  دزیا  ترـضح  هک  ریـس  وکین  نمؤم  نیا  ردق  تعفر  باب  رد  دیوشیم 
زا هن  میتشاد  مرتحم  زّزعم و  ار  وا  ملع  نیمه  هطـساوب  زین  ام  هدرک  مرک  تیانع و  واب  ملاع  بهاو  هک  ملعب  تخاس  رداـق  يادـخ  ياـهتّجحب 
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ای تفگ : یساپسان  يور  زا  یساّبع  درم  نآ  میشاب . هدرک  ردق  رد  عضاوت  یبسح  یبسن و  فرـش  عیمج  رد  لضفأ  هطـساوب  ار  وا  هکنآ  يارب 
امب بسح  تّزع و  بسن و  فرـش و  رد  الـصأ  وا  هک  ار  یـسک  اـم  رب  دـیهدیم  لیـضفت  امـش  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نبا 

لوسر نآ  دـیدرگ  لّجـسم  نّیعم و  لسّرلا  متاخ  ترـضحب  تّوبن  هک  مالـسا  لّوأ  زور  زا  هشیمه  تسین و  ام  بسن  لثم  شبـسن  دـسریمن و 
ص: ج4 ، جاجتحالا ، و  دومنیم ، دوبیم  فرش  رد  نمؤم  نآ  زا  نودأ  وا  هک  یسک  نآ  رب  بسن  فرش  رد  لضفأ  میدقت  دیجم  نمیهم  دیمح 
ای هَّللا  ناحبس  هک : دومرف  دینش  یـساّبع  نآ  زا  نخـس  نیا  ع )  ) ترـضح نآ  نوچ  دش . ادیوه  رهاظ و  ام  رب  نآ  فالخ  امـش  زا  زورما   238

هَّللا دبع  درکیم و  باّطخلا  نب  رمع  تمدخ  ساّبع  نبا  هَّللا  دبع  هن  و  یمـشاه ، ساّبع  دوب و  یمیت  وا  درک و  رکب  یباب  تعیب  ساّبع  هن  نالف 
ساّبع هَّللا  دبع  و  دـینادرگ ، لخاد  يروش  رد  دـندوب  شیرق  نیرترود  هک  یعمج  ارچ  رمع  زین  و  يودـع ، رمع  دوب و  افلخلا  وبأ  یمـشاه و 

ار یـسک  رگا  ام  سپ  دومنن  لخاد  يروش  رد  دوب  ع )  ) ترـضح نآ  ّمع  نبا  و  ص )  ) هَّللا لوسر  شیوخ  شیرق و  ناـیعأ  زا  یمـشاه و  هک 
راکنا دومن و  رکب  یباب  تعیب  هک  ساّبع  هاگنآ  امش  رب  سپ  دوب ؟ رکنم  رمأ  نیا  میشاب  هدومن  یمشاه  رب  میدقت  ردق  رد  دشابن  یمـشاه  هک 

رمأ نیا  سپ  دوب  زیاج  رمأ  نآ  هک  دـنیوگ  رگا  تسا و  مزال  بجاو و  دوب  وا  مکح  رمأ و  علّطم  درکیم و  رمع  تمدـخ  هک  ساّبع  هَّللا  دـبع 
ع)  ) رـشبلا ّنجلا و  ماما  نآ  زا  مایتلا  قدص  مالک  نیا  رکنم  یـساّبع  نآ  نوچ  هک : دـیوگ  يوار  دـشاب . زّوجم  دـیدرگ  رّدـصم  زین  ام  زا  هک 
لوقنم و ع )  ) يرکسعلا نسح  زا  و  دیدرگ . ّرقتـسم  ربدم  نآ  ناهد  رب  رجح  زا  ماگل  هک  دوب  نانچ  هتـشگ  ّریحتم  توهبم و  دومن و  عامتـسا 

رضاح ناکم  نآ  رد  ترضح  نآ  تمدخ  رد  نایعیش  ناّبحم و  زا  یعمج  هک  یـسلجم  رد  ع )  ) دمحم نب  ّیلع  مراوگرزب  ردپ  هک  تسیورم 
يوسب ار  هعیش  ءافعض  دنیامن و  ترضح  نآ  رب  ناوریپ  تلالد  هک  ءاملع  زا  یسک  ص )  ) دّمحم لآ  میاق  تبیغ  زا  دعب  هن  رگا  دومرف  دندوب 

ماجنا ةراسخ  ماد  زا  ار  هَّللا  دابع  ریاس  لب  ار  هیجنم  هفیاـط  نیا  ءافعـض  دـنیامرف و  عنم  یلاـعت  يادـخ  جـجحب  ار  نید  نارکنم  دـنناوخ و  وا 
هورگ ود  نیا  زا  هاگن  هک  دشاب  ماجنارس  هریت  هفیاط  نآ  ماجنا  رسیب  يوعد  بصاون و  جاجف  زا  ماخ  تبقاع و  مائل  نادیرم  هارمگ و  سیلبا 

ّبر نید  زا  ّدترم  هکنآ  ّالا  دنامن  یقاب  مانأ  زا  يدحأ  چیه  هنیآ  ره  دراد  هلآ  ترضح   239 ص : ج4 ، جاجتحالا ، تمحر  زا  سویأم  هارمگ 
هّیدهملا ۀّمئأ  هعیـش  ءافعـض  ياهلد  مامذ  تظفاحم  كاسما و  هفیاط  نیا  ياملع  نکیل  دـیامن  نیلـسرملا  دّیـس  تعیرـش  تعجر  نیملاعلا و 

دندرگ تیـصعم  رحب  قیرغ  ادابم  هک  دـنراذگ  نوریب  هّوبّنلا  تیب  لهأ  هنیفـس  زا  ياـپ  هک  دـنراذگیمن  دـنیامنیم و  هیّحتلا - مالّـسلا و  مهیلع 
ملعأ و ّلج  ّزع و  يادخ  دزن  رد  لضف  ملع و  بحاص  ءاملع  نیا  دنیامن  ناکم  نآ  هنکس  تظفاحم  ناّکس  كاسماب  هنیفس  بحاص  هچنانچ 

240 ص : ج4 ، جاجتحالا ، دنالضف . ملع و  لهأ  ریاس  زا  لضفأ 

مانأ ضعب  رب  هّینید  مولع  زا  هقّرفتم  عاونأ  رد  مالّسلا  تاولّصلا و  هیلع  يرکسعلا  ّیلع  نب  نسحلا  دّمحم  یبأ  جاجتحا  نایب  رکذ 

هراشا

قباس دانساب  مانأ  ضعب  رب  هّینید  مولع  زا  هقّرفتم  عاونأ  رد  مالّسلا  تاولّصلا و  هیلع  يرکسعلا  ّیلع  نب  نسحلا  دّمحم  یبأ  جاجتحا  نایب  رکذ 
یلَع َو  ْمِِهبُوُلق  یلَع  ُهَّللا  َمَتَخ  دوبعم  ترـضح  لوق  رد  دومرف  هک  تسیورم  لوـقنم و  مالّـسلا  هیلع  يرکـسعلا  نسح  دّـمحم  یبأ  زا  روکذـم 
رظن هکئالم  زا  هک  ره  هچنانچ  دنیامنیم  ّملأتم  غاد  مما  نآ  رب  ملاع  دزیا  مکحب  ینعی : ٌمیِظَع . ٌباذَـع  ْمَُهل  َو  ٌةَواشِغ  ْمِهِراْصبَأ  یلَع  َو  ْمِهِعْمَس 
قلاخ ترـضحب  نامیا  هک  دـناهفیاط  نآ  هک  دـنادیم  تعامج  نآ  رب  رظن  دّرجمب  دسانـشب  هک  دـهاوخ  دـیامن و  هبقاـعلا  میخو  هفیاـط  نآ  رب 
هفیاط نآ  رظن  عنام  هک  دوب  هدرپ  ناشیا  ياهمـشچ  رب  دـشاب و  نایع  رهاظ و  ناشن  غاد و  ناشیا  ياهـشوگ  رب  دـناهدرواین و  ّناجلا  سنـالا و 

هدوـمن ضارعا  فـیطّللا  فؤر  ترـضح  فـیلکت  زا  دـعب  هفیاـط  نآ  هـک  تـسا  نآ  ربدـم  یعمج  نآ  رـصب  هواـشغ  هـجو  دوـش و  رـصبیب 
هفیاط نآ  زا  هچنآ  رد  دندومنن و  نآ  رب  مادقا  مایق و  تهجب  نآ  رد  رظن  دـندومن  نآب  فیلکت  ار  ناشیا  هچنآ  زا   241 ص : ج4 ، جاجتحالا ،

يورخا تابوثم  زا  دنتخاس و  لهاج  نآ  زا  ار  دوخ  دوب  نامیا  همزال  هچنآ  دندرکن و  نآب  مامتها  مادقا و  هدرک  نآ  رد  ریصقت  دندرک  هدارا 

( یناردنزام همجرت   ) زا 619جاجتحالا هحفص 570 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


مـشچ شیپ  رد  هچنآ  الـصأ  هک  دشاب  هدرپ  وا  مشچ  ود  ره  رب  هک  دشاب  یـسک  لثم  هفیاط  نیا  سپ  دنتخاس  مورحم  یناهج  نآ  تاضویف  و 
داسف و بیع و  زا  تسا  هّزنم  یلاعت  يادخ  هک  اریز  ّلج  ّزع و  ترضح  زا  هن  ای  دشاب  رـصبیب  نآ  لهج  ریـصقت و  زا  رمأ  نیا  دنیبن و  دوب  وا 

چیه رمأ  سّدـقت  یلاعت و  بجاو  ترـضح  سپ  تسا ، دانّتلا  موی  رد  هّیرورـض  روما  زا  ناشرهق  عنم و  دابع  هلیـسوب  دابع  هبلاطم  يوعد و  زا 
هبلغ رهقب و  عنام  ّدص و  ناشیا  زا  ار  نآ  هک  دـنک  يزیچ  يوس  هب  ریـصم  مادـقاب و  یـسک  رمأ  هن  دومنن  هلیح  رکمب و  هبلاغم و  ریخب و  سک 

رد تسا و  راوبلا  راد  رد  راّفک  يارب  زا  ّدعم  هک  دنک  باذع  ار  ناشیا  ترخآ  رد  ینعی : ٌمِیلَأ . ٌباذَع  ْمَُهل  َو  تفگ : نآ  زا  دعب  دـشاب . هدرک 
دوخ تعاطب  ار  وا  هکنآ  ات  دـیامن  لوزن  نآ  هطـساوب  هک  حالـصتسا  باذـع  زا  دـیامن  دوخ  سفن  حالـصتسا  هدارا  هکنآ  يارب  زین  اـیند  راد 

زا و  دیامرف . لیم  وا  ّتیدوبع  یگدنب و  هب  دیارگ و  تّزعلا  ّبر  تمکح  لدعب و  هدنب  نآ  ات  دراد  رود  مالطـضا  باذع  زا  دـنادرگ و  هاگآ 
رب متخب  دارم  هک  تسنآ  تیآ  نیا  لیوأت  رد  تسا  روکذم  هک  ینعم  لثم  زین  مالّسلا  ةولّصلا و  هیلع  يرکـسعلا  نسحلا  دّمحم  وبأ  ترـضح 

فوخب هک  مالک  نآ  نایب  رد  حرـش  تدایزب  نکیل  مالّـسلا  هیلع  قداّصلا  دّمحم  نب  رفعج  قئالخلا  ماما  تیاور  حرـش  هب  تسا  راّفک  بولق 
نسحلا دّمحم  یبأ  زا  ارّرکتم  مّدقم  دانساب  242 و  ص : ج4 ، جاجتحالا ، تسین . ماجنا  اب  نسحتـسم و  باتک  نیا  رد  نآ  رکذ  مارم  لیوطت 

هیآلا ًاشاِرف  َضْرَْألا  ُمَُکل  َلَعَج  يِذَّلا  یلاعت  يادخ  لوق  ریسفت  رد  مالّسلا  هیلع  ترضح  نآ  هک  تسا  رهتشم  لوقنم و  مالّسلا  هیلع  يرکسعلا 
نآ هچنانچ  دینادرگ  نیکم  نیا  هنکس  امـش  داسجأ  قفاوم  قولخم و  عیابط  میالم  ار  نیمز  تاعطق  نیملاعلا  ّبر  ترـضح  دومرف  ینعی : .... 

دمجنم و مد  دامجنا  هلیسوب  ار  امـش  ات  دینادرگن  هدوربلا  ةدیدش  زین  دزاس و  دوبان  هتخوس و  ار  امـش  ات  دومنن  یمحلا  و  هرارحلا ، ةدیدش  ار 
زین و  دیآ . لصاح  ناوارف  عادص  نآ  زا  دـیآ و  رد  نایمدآ  رـس  كرات  رب  نآ  يوب  ادابم  هک  دوبن  حـیّرلا  ّبیط  رایـسب  زین  دـنادرگ و  مدـعنم 
نآ رد  امش  ات  دومنن  بآ  لثم  مرن  رایسب  نیرق و  تّقـشم  بطع و  هب  ار  امـش  ات  دینادرگن  نتن  يوب و  دب  ار  نیمز  نیمحاّرلا  محرأ  ترـضح 

رادقم نآ  ار  نیمز  ّلج  ّزع و  نکل  دیامنن و  ّتیم  نفد  هینبأ و  ثرح و  زا  امش  عانتما  ات  دینادرگن  هبلص  تخس و  رایسب  زین  و  دیدرگن . قرغ 
رد زین  و  درک . دیناوت  نیمز  رد  نادبأ  ناینب و  کسامت  دومن و  دیناوتن  نآ  رد  کسامتم  دش و  دـیناوت  عفتنم  نآ  زا  امـش  هک  دـینادرگ  نیتم 

رایسب رایسب  راگدیرفآ  ترضح  نیمز  رد  امش  عفانم  امـش  روبق  ثرح و  يارب  تسا  داقنم  عیطم و  هک  دینادرگ  نّیلم  رادقم  نآ  ار  نآ  تنیل 
َءامَّسلا زیزعلا َو  ّبر  لوق  رد  زین  دینادرگ و  نیقولخم  امـش  نیکم  رارق و  يارب  زا  شارف  ار  نیمز  نیمحاّرلا  محرأ  نیمه  هطـساوب  سپ  تسا 

: هک دومرف  نآ  زا  دعب  دنریدم . امش  عفانم  هطـساوب  موجن  رمق و  سمـش و  نآ  رد  هک  تسا  ظوفحم  تیاغب  امـش  يالاب  زا  فقـس  ینعی  ًءاِنب 
لالت و لابج و  للقب  ناراب  نآ  هکنآ  ات  دتسرف  يالاب  زا  رطم  یلاعت  کلم  ترضح  ینعی : ًءام . ِءامَّسلا  َنِم  َلَْزنَأ  َو  دیامرفیم : دوبعم  ترضح 

للط لـطه و  لـیاو و  ذاذ و  رب  تخاـس  قّرفتم  ار  ناراـب  نآ  زا  دــعب   243 ص : ج4 ، جاجتحالا ، دـسر . دـنلب  تسپ و  راومهان  یـضارأ  رد 
تعارز و راجشأ و  نیمز و  درکیم  نینچ  رگا  هک  اریز  تخاسن  لزان  امش  رب  هدحاو  ۀعطق  رابکیب  ار  ناراب  امش و  ياهنیمز  فیشنت  هطـساوب 

نیمرکألا مرکأ  هچنآ  ینعی : ْمَُکل . ًاقْزِر  ِتارَمَّثلا  َنِم  ِِهب  َجَرْخَأَف  هک : دومرف  ناحبـس  رداق  نآ  زا  دعب  دنادرگیم  رادیاپان  دساف و  ار  امـش  رامث 
هک مانصأ  زا  ّلج  ّزع و  يارب  زا  لثم  هبـش و  ینعی  لاثمأ  هابـشأ و  امـش  هک  دیاب  دینادرگ  نیقولخم  امـش  يزور  ار  نآ  دروآ  نوریب  نیمز  زا 

ملع و تمکح و  لدع و  یگناگیب و  رارقا  زا  دعب  و  دـیئامنن . ادـیپ  ددرگن  لّقعتم  رّوصتم و  زگره  لقع و  تردـق و  رـصب و  عمـس و  ار  نآ 
مانصأ زا  تئارب  راهظا  دیرامش و  هّیبلس  فاصوأ  زا  هّزنم  سّدقم و  دیناد و  هّیتوبث  تافص  عیمجب  فصّتم  ار  وا  تافّصلا  لماک  تاذ  تردق 
دنرادن تردق  ءایـشأ  زا  ءیـش  چیه  رب  الـصأ  اهریغ  مانـصأ و  هک  دـیفقاو  دـهاش و  فراع و  اناد و  امـش  هک  اریز  دـیئامن  دادـنأ  هابـشأ و  و 

زا دش  روکذم  هک  قباس  دانساب  زین  و  دومن . هّیرب  یمامت  امشب  هّیطعلا  بهاو  ترضح  هک  همیسج  همیمع  ناسحا  هلیلج و  ماعنا  نیا  اصوصخ 
َباتِْکلا َنوُمَْلعَی  َنوُّیِّمُأ ال  ْمُْهنِم  َو  یلاعت  يادخ  لوق  ینعم  ریسفت و  باب  رد  تسیورم  لوقنم و  مالّسلا  هیلع  يرکسعلا  نسحلا  یبأ  ترضح 

هن دناد و  تئارق  هن  هک  دـشاب  هدـمآ  نوریب  ردام  مکـش  زا  هک  تسا  یـسک  نآ  لثم  وا  ینعی  دوخ  ردام  يوسب  تسا  بوسنم  یّما  هیآلا ..... 
زین نآ  بیذکت  دنتسین و  ّلج  ّزع و  ترضح  زا  لزنم  باتکب  علّطم  تعامج  نآ  ینعی : ءامّسلا . نم  لزنملا  باتکلا  نوملعی  دناوت ال  تباتک 
نآ دـناوخب و  ناشیا  رب  ار  باتک   244 ص : ج4 ، جاجتحالا ، نیا  یـسک  هکنآ  رگم  ینامأ  ّالا  دنیامنیمن  همّدـقم  نیا  نایم  زیمت  دـنیامنیمن و 
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تئارق و باّهو  دزیا  ترـضح  باتک  رثکأ  هچنانچ  تسا  یلاعت  کلم  ترـضح  مالک  ادـخ و  باتک  نیا  هکنآ  رب  دـنادرگ  هاـگآ  ار  هفیاـط 
هچنآ تعاـمج  نآ  ینعی  َنوُّنُظَی  اَّلِإ  ْمُه  ْنِإ  َو  تسین  نآ  تقیقح  رب  تفرعم  ار  هفیاـط  نآ  تسا  وا  رد  هچنآ  فـالخ  رب  دوش  هدرک  توـالت 

هیلع ترـضح  نآ  ترتع  دّیـس  تماما  بیذـکت  تّوبن و  رد  ص )  ) دّـمحم بیذـکت  نآ  هک  نامهب  دـنلیاق  دـنیامنیم  توالت  ناشیا  ياسؤر 
هکنآ اب  دنوریمن  نوریب  ناشیا  دیدباوص  حالص و  زا  دنیامنیم و  دوخ  ياسؤر  نامه  دیلقت  تسا  هّیحّتلا  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  مالّسلا 

. اًلِیلَق ًانَمَث  ِِهب  اوُرَتْشَِیل  ِهَّللا  ِدـْنِع  ْنِم  اذـه  َنُولوُقَی  َُّمث  ْمِهیِدـْیَِأب  َباـتِْکلا  َنُوُبتْکَی  َنیِذَِّلل  ٌلـْیَوَف  تسمارح  هفیاـط  نآ  رب  ناـشیا  ياـسؤر  دـیلقت 
دندوب هتشون  دوخ  شیپ  رد  تفص  اهنآ  هک  تسا  دوهی  زا  موق  يارب  زا  نیا  هک : دومرف  مالّسلا  هیلع  يرکـسعلا  نسحلا  دّمحم  یبأ  ترـضح 
لوسر ترـضح  تفـص  فالخ  نآ  هکنآ  لاح  تسا و  نامّزلا  رخآ  لوسر  ترـضح  تفـص  هّتبلا  نآ  هک  دوب  ناـنچ  هفیاـط - نآ  ناـمگ  و 
تروص ار  وا  تسا  نامّزلا  رخآ  لوسر  دّمحم  هک  دنتفگ : دوخ  نیفعضتسم  هفیاطب  دوبهبان  تبقاع  دوهی  دوب و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 
تماقلا لیوط  ترـضح  نآ  هک  دندوب  هتـشون  هچنانچ  دوبن  تانیاک  دّیـس  تاکربلا  ضیاف  تاذ  تفـص  نآ  تسا و  نانچ  نینچ و  تفـص  و 

هک دندوب  هتفگ  تعامج  نآ  زین  و  دوب . تفص  نیا  فالخ  رب  ترضح  نآ  تّما  قاّفتاب  دوب و  رعشلا  بهصأ  نطبلا و  میـسج  ندبلا و  میظع 
قرافم رب  تّما  داشرا  تیاده و  يارب  تمرکم  ناسحا و  لالظ  لابقا  تداعـسب و  لاس  دصناپ  زا  دـعب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحم 

دـنادرگ و باطتـسم  يدـتهم و  باوّصلا  داشّرلا و  لیبسب  تیادـه  داشرا و  هب  ار  یعمج  تخادـنا و  دـهاوخ  نامّزلا  رخآ  رد  نادـنمتداعس 
ماود رب  ناشیا  تسایر  تعامج  نآ  ءافعـض  رب  هک  دوب  نآ  غورفیب  غورد  نیا  زا  دومحماـن   245 ص : ج4 ، جاجتحالا ، تبقاع  دوهی  بلطم 

نآ زین  و  دنـشابن . بهاو  دزیا  لوسر  ترـضح  بهذـم  ّتیقح  قیقحت  یپ  رد  دنـشاب و  مادتـسم  یقاب و  ناشیا  نیئآ  نید و  رب  اـهنآ  دـنام و 
ترضح نآ  هّصاخ  لهأ  مالّسلا و  هیلع  یلع  تمزالم  زا  دنیامن و  ّتیربلا  دّیس  ترضح  تمدخ  هنوئم  زا  دوخ  سفن  تیافک  تّیوریب  دوهی 

لیو هاچ  ینعی  ْمِهیِْدیَأ  ْتَبَتَک  اَّمِم  ْمَُهل  ٌْلیَوَف  ّلج : ّزع و  يادـخ  لوق  تساجنیا  زا  سپ  دنـشاب . صلختـسم  زین  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 
مّلس و هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  تاّیربلا  دّیس  دّمحم  تفص  تافلاخم  تافّرحم  تافص  نآ  بتاک  اهنآ  هک  تسا  تعامج  نآ  نکسم  ماقم و 

باذع تّدش  ینعی : َنُوبِسْکَی . اَّمِم  ْمَُهل  ٌْلیَو  َو  تسا  رّرقم  باقع  لهأ  يارب  مّنهج  عاقب  ءوسأ  رد  باذع  تّدش  دنـشاب و  مالّـسلا  هیلع  یلع 
فیاوط زا  نآ  ذـخأ  هک  لاومأ  زا  دـندومن  نآ  بسک  ینعی  تسا  ناشیا  بسک  هطـساو  هب  یلّوا  باذـعب  ددرگ  فاـضم  هک  هیناـث  هبترم  رد 

هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلص  ترضح  نآ  ّیـصو  یلاعت و  يادخ  ّیبن  يو  راکنا  راتخملا و  ّیبن  ترـضح  اب  رفک  رب  رارقا  تابثا و  تهجب  نادوهی 
: هک دوـمرف  مالّـسلا  هیلع  يرکـسعلا  نسحلا  دّـمحم  یبأ  ترـضح  نآ  زا  دـعب  یلاـعت . هَّللا  مالـس  هیلع  بلاـط  یبأ  نبا  ّیلع  وا  ردارب  مّلس و 

دوهی موق  هاگ  ره  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نب  ای  تفگ : دمآ و  مالّـسلا  هیلع  قداّصلا  دّمحم  نب  رفعج  ترـضحب  یـصخش 
رگم دـننادن  ار  نآ  عیاقو  ماکحأ  دنـشابن و  باقّرلا  کلام  ترـضح  تاروت  باتک  قیاقحب  فقاو  دـهاش و  فراع و  ملاع و  دوبهبان  تبقاع 

يزیچب هار  دوبن و  ءاملع  نآ  دـسافم  تالاقم   246 ص : ج4 ، جاجتحالا ، ریغب  عالّطا  ار  هفیاط  نآ  الـصأ  دندینـشیم  ناشیا  ءاملع  زا  هچنآ 
ناناملـسم ماوع  لثم  زین  دوهی  ماوع  هک  اریز  دومن  دیابن  نادسفم  نآ  لوق  لوبق  ناشیا و  ءاملع  دیلقتب  نادوهی  تّمذم  سپ  دندربیمن  رگید 

زین ار  مالـسا  لهأ  ماوع  هک  دیاب  دشابن  اور  زیاج و  هفیاط  نآ  ءاملع  زا  دـیلقت  ار  دوهی  رگا  دـنیامنیم  ام  ءاملع  زا  دـیلقت  هک  دوب  دـنهاوخ  ام 
نیا عامتسا  زا  دعب  مالّسلا  هیلع  قداّصلا  دّمحم  نب  رفعج  قطاّنلا  ماما  ترـضح  دشابن . هفیاط  نیا  ءاملع  لوق  لوبق  دیلقت و  زاوج  تصخر و 

تـسا رگید  تهج  زا  هیوست  تهج و  زا  هقرفت  مالـسا  لهأ  ماوع  نایم  هفیاط و  نآ  ماخ  تبقاع و  ءاملع  مائل و  دوهی  نایم  هک : دومرف  مالک 
دومن ءاملع  دیدس  ریغ  لوق  لوبق  دیلقت و  هطـساوب  ام  ماوع  تّمذم  سّدـقت  یلاعت و  هَّللا  ترـضح  هک  تسنآ  نیقیرفلا  نیب  هیوست  تهج  اّما 
الصأ دناقّرفتم  هک  تّیثیح  تهج و  اّما  و  دومرف ، ناشیا  ماجنارـس  هریت  ءاملع  دیلقت  هطـساو  هب  مائل  بوذک  هفیاط  نآ  ماوع  تّمذم  هچنانچ 
نادرگ نّیب  حـضاو و  نم  يارب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نبا  ای  تفگ : درم  نآ  تسین . هفیاط  ود  نیا  نایم  هباشت  يواـست و 

تابجاو رییغتب  مارح و  اشرب و  لکأب  مامت و  بذـکب  ناشیا  نایوگغورد  ءاـملع  لاـحب  فقاو  فراـع و  علّطم و  ملاـع و  دوهی  ماوع  اـیآ  هک 
دندوب دوخ  لامعأ  تاعانص و  ایاعر و  یضعب  ای  املع  نآ  تایانع  ءاملع و  نآ  زا  یعمج  تاعافش  هلیسوب  مالّسلا  هیلع  یـسوم  نید  ماکحأ 
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نوریب ناشیا  نایدأ  زا  ار  هفیاط  نآ  نآ  تطاسوب  هک  یبّصعت  نانچ  نآ  دـنراد  ناناملـسم  هب  رایـسب  بّصعت  ناـشیا  ءاـملع  هک  دنتـسنادیم  و 
ار هفیاط  نآ  دوهی  ءاملع  هک  اریز  دنیامن  دوبعم  دزیا  مکح  رمأ  تعاطا  دومحملا و  ّیبن  نید  لوبق  دوهی  هفیاط  هک  دنتشاذگیمن  دندربیم و 

مالسا هنسحتسم   247 ص : ج4 ، جاجتحالا ، تافص  زا  ناناملسم  اب  بّصعت  نایدّمحم و  هرمز  اب  توادع  هک  دندوب  هدرک  نانچ  ناشن  رطاخ 
دنراد بّصعت  وا  رب  هکنآ  قوـقح  هلازا  هّتبلا  دـنیامن  یـسکب  یعمجب  بّصعت  هفیاـط  نآ  رگا  هچ  تسا  نادوـهی  نید  ماـمتا  ببـس  ناـشیا و 

ناسحا اطعا و  تسین  نآ  ّقحتـسم  هک  لام  ار  وا  تسا  مزال  ناملـسمب  بّصعت  هک  دـیامن  نادوهی  ناشن  رطاـخ  هک  یـسک  دومن و  دـنهاوخن 
هطساو زا  ناناملسم  ّقح  رد  ملظ  دیآ و  ناهرمگ  نآ  تسدب  هّیعرـش  ریغ  هوجو  زا  هجوب  ای  تقرـسب  هک  ناشیا  ریغ  لاومأ  زا  نکیل  دنیامنیم 

ار نادوهی  زین  و  دنراد . اور  دـندرک  ناشن  رطاخ  نادوهی  نید  مزاول  طورـش و  زا  مالـسا  لهأ  اب  تدابع  بّصعت و  باب  رد  هک  ءاملع  غورد 
زا بولق  فراعمب  ار  هفیاط  نآ  دیـشاب و  مالـسا  لهأ  فلاخم  قراـفم و  تاـمّرحم  رثکأ  رد  هک  تسا  مزـال  امـش  رب  هک  دـندینادرگ  اـسانش 

روهظ زورب و  ّزیحب  ناملـسم  هک  لمع  لعف و  دومحماـن  تبقاـع  دوهی  زا  یکی  رگا  هک  دـندرک  ناـشن  رطاـخ  ناـنچ  ناـشیا  بولـسم  مالـسا 
وا تسا و  دوتسان  قساف و  دودولا  کلملا  مالـس  هیلع  یـسوم  نید  رد  دوهی  نآ  ددرگ  نایع  رهاظ و  روهظ  هّصنم  رب  نآ  لثم  وا  زا  دنناسریم 

ناشیا هچ  دنمومذم  نادوهی  تهج  نیا  زا  تسین  اور  زیاج و  ءایبنأ  زا  قلاخ  يادـخ  نایم  قلخ و  نایم  طیاسوب  یلاعت و  يادـخب  قیدـصت  ار 
ءانّثلا و ۀّیّحتلا و  هیلع  یـسوم  تاروت  زا  ءاملع  هفیاط  نیا  هچنآ  ربخ  لوبق  املع و  لوق  دیلقت  ار  تعامج  نآ  هکنآ  رب  دـندوب  فراع  ملاع و 

ۀبطاق دوهی  رب  تسین و  تصخر  زیاج و  دنـشاب  هدیدن  ار  وا  نادوهی  هک  یـسک  زا  دناسر  ناشیا  هب  وا  هچنآب  لمع  تیاکح و  رد  وا  قیدصت 
تاولص هیلع  رشبلا  دّیس  لوسر  ترضح  رمأ  رد  رّکفت  ّربدت و  رکف و  رظن و  ناشیا  یمامت  یگمه و  هک  تسا  مّتحتم  ضرف  مزال و  بجاو و 

ماوع سپ  دنام  یفتخم  رهاظ و  ریغ  هک  تسنآ  زا  رهـشأ  افخ و  زا  حضوأ  تداعـس  بحاص  نآ  تّوبن  لیالد  هک  اریز  دنیامن  ربکألا  کلملا 
فراع و ملاع و  هک  یهاگ  ار  ام  تّما  ماوع  نینچمه  دـشابن .  248 ص : ج4 ، جاجتحالا ، اور  زیاج و  الـصأ  ناشیا  ءاملع  زا  دـیلقت  ار  دوهی 

هریت مارح  ماظنیب و  ماطح  رب  ار  دوخ  ءاهقف  بلاکت  دنناد و  ار  وا  ّتیبصع  تّدش  دنـشاب و  هدوب  رهاظ  هک  ناشیا  ءاملع  قسفب  فقاو  دهاش و 
لثم سک  نآ  دـنک  اهقف  نیا  دـیلقت  ام  ماوع  زا  هک  ره  سپ  دـنادرگ  كـاله  ار  وا  دـیامن  بّصعت  وا  رب  یـسک  رگا  هک  دـنناد  نآ  ماـجنارس 

زا یـسک  نآ  اّما  و  دیدس . باوص و  ریغ  لوق  لوبق  رد  لثم و  دیلقت  رد  دـنمومذم  ناشیا  ءاهقف  قسف  هطـساوب  هک  دـنانیدّلقم  نادوهی  نامه 
یلوم ترـضح  رمأ  عیطم  اوه و  زآ و  فلاخم  سّدـقت و  یلاعت و  دزیا  نید  ظفاح  سوه و  زآ و  زا  دوخ  سفن  ناـبهگن  هک  اـم  تّما  ءاـهقف 

حیابق و بکترم  ام  ءاهقف  زا  هک  ره  سپ  عیمج ، هن  دنتفص  نیاب  فصّتم  ام  ءاهقف  ضعب  تسا و  اور  زیاج و  وا  زا  دیلقت  ار  ام  ماوع  دوب  دوخ 
هچنآ دنیامنن و  ءاهقف  نیا  لاثمأ  لوق  لوبق  هک  دیاب  دندش  حیابق  حـیاضف و  لامعأ  بکترم  زین  هّماع  ءاهقف  هقـسف  هچنانچ  دـندرگ . شحاوف 

ار نآ  دنتـشگ  نآ  لّمحتم  دندینـش و  مالّـسلا  مهیلع  تیبلا  لهأ  اـم  زا  هچنآ  هک  اریز  دـنیامرفیم  عامتـسا  دـنیوگ  اـم  تمارک  ثیدـح و  زا 
دننادرگیم و لّدبم  فیرحت و  ار  نآ  همه  دوخ  لهجب  دندرگیم و  زیچ  لّمحتم  ام  زا  هقـسف  هکنآ  هطـساوب  دـندینادرگ  رگید  مالکب  طلتخم 
دّـمعت و يور  زا  هعینـش  هقـسف  نیا  زا  یعمج  و  دـنرادیم . رّرقم  نآ  عضوم  ریغ  رب  ار  ءایـشأ  رثـکأ  دوـخ  تفرعم  تّلق  تهجب  تعاـمج  نیا 

ماطح لیـصحت  ایند و  ضرع  ّرج  هطـساوب  دندنـسپ و  ام  رب  تسا  دـنمدرخ  لهأ  دنـسپان  هک  غورفیب  غورد  دـندنب و  ام  رب  بذـک  یگتـسناد 
ج4، جاجتحالا ، دـنیامن . مالک  مامتها ال  مامت و  یعـس  دـنادرگ  مّنهج  دـّلخم  رانب  لصاوتم  ملأ و  عاونأب  ّملأـتم  ار  وا  هچنآ  زا  نآ  ماـظتنایب 
ام هحیحـص  مولع  ضعب  میلعت  نکیل  دـندشن  نامّزلا  رخآ  لوسر  تیب  لهأ  ام  حدـق  رب  رداـق  هک  دـننایبصان  موق  نیا  زا  یـضعب  249 و  ص :
نآ زا  ای  دـنیازفا  نآ  رب  دوخ  تاعرتخم  تافّنـصم و  زا  يزیچ  دـندومن  عامتـسا  ام  زا  هچنآ  دـندرگیم و  ام  هعیـش  ضعب  هّجوتم  دـنریگیم و 

هکلب نآ  رب  هفاضا  دندینـش  ام  زا  هچنآ  دـننک و  اـم  عینـشت  دنـسر  باّـصن  لـهأ  زا  اـم  نانمـشد  دزنب  نوچ  دـنیامن و  لـقن  هدرک  مک  يزیچ 
هک ام  نایعیـش  زا  یعمج  دـنیامرف و  نایب  میئاهنآ  زا  رازیب  يرب و  اهنآ و  رب  عالّطا  ار  ام  الـصأ  هک  اهغورفیب  ياهغورد  زا  هفعاضم  فاعـضأ 

مهیلع نیلـسرملا  دّیـس  عرـش  يایـصوأ  امـش و  نید  هّمئأ  مولع  زا  نیا  هک  دـنیوگ  دنملـسم  داـقنم و  ملـستسم و  عـیطم و  ار  اـم  مکح  رمأ و 
دننادرگ و هارمگ  ار  ام  نایعیش  دنهارمگ و  دوخ  هقسف  نآ  دننادرگرب و  تدیقع  نآ  زا  ار  ام  هعیش  تسامّسلا و  ضرألا و  ّبر  هَّللا  تاولص 
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مالّـسلا و هیلع  یلع  نبا  نیـسح  ترـضح  رب  هیواعم  نب  دـیزی  رکـشل  زا  هداـیز  ندـیناسر  رازآ  ررـض و  رد  اـم  هعیـش  ءافعـض  رب  هفیاـط  نیا 
ءاملع دنیامنیم و  لاعتم  دزیا  يایلوا  نایعیـش  زا  لامعأ  حاورأ و  بلـس  قاّسف  هک  اریز  دـنراّفغلا  کلملا  مالـس  هیلع  ترـضح  نآ  باحـصأ 

امش و يایلوا  یلاوم  امش و  یلاوم  ام  هک  دنیوگیم  دنیامنیم و  ام  يایلوا  هب  هّبـشتم  ار  دوخ  دنبهاو  میرک  ترـضح  يایلوا  نانمـشد  بصاون 
نآ رد  ناشیا  لمتحی  هک  دنک  روطخ  ام  هعیـش  يافعـض  رطاخ  رد  هبـش  ّکش و  دنیوگ  نینچ  مائل  بوذک  نوچ  میئامـش و  يادعأ  نادناعم 
زا بیصم و  ّقح  دصق  زا  ناشیا  عنم  هتخاس  هارمگ  ار  نایعیـش  نیا  هّتبلا  دنیامن و  هبقاعلا  میخو  هفیاط  نآ  لوق  لوبق  دنـشاب و  قداص  يوعد 

ار هعیـش  تعامج  نیا  ماوع  هک  تسا  رهاظ  وا  رب  دناد  ار  یلاعت  يادـخ  هکنآ  مرج  ال  دـننادرگ . بیـصنیب  سویأم و  تّنج  لوخد  باوث و 
سّبلتم نآ  تسد  رد  ار  وا  هک  دیاب  نیسپاو   250 ص : ج4 ، جاجتحالا ، زور  باوث  هطساوب  وا  ّیلو  میظعت  نید و  تنایـص  رگم  تسین  هدارا 

نآ زا  دـعب  دراد . هاـگن  باوث  حالـص و  قیرط  رب  ار  وا  هک  دـیاب  تسا  نمؤم  نوچ  درآ و  نورب  رتبأ  یبصاـن  نآ  تسد  زا  دراذـگن و  رفاـک 
هکنآ دـیامن و  تفلا  عمج و  وا  يارب  ترخآ  ایند و  ریخ  دـنادرگ و  لوصوم  لومأـمب  ار  وا  لوبقب و  قفر  وزا  ار  نآ  ناـّنم  نمیهم  ترـضح 

ترخآ باذـع  اـیند و  نعل  عـمج  سک ، نآ  يارب  تّزعلا  ّبر  ترـضح  دـیدرگ  وا  یهایـسور  ّتلذ و  هلیـسو  یهارمگ و  و  تّلـض ، بـبس 
نآ اـم  تّما  ءاـملع  نیرتـنوبز  هک : دومرف  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ملاـع  يادـخ  لوسر  هک : دوـمرف  هَّللا  ّیلو  نآ  هاـگنآ  سپ  دـیامرف .

ام باقلأ  هب  بّقلم  ار  ام  دادنأ  ام و  ءامسأب  ار  ام  دادضأ  دنیامن و  ام  فرط  زا  مدرم  قیرط  عطق  دننک و  هارمگ  ام  زا  ار  نامدرم  هک  دناهفیاط 
تامارکب ام  هکنآ  لاح  دنیامنیم و  ام  نعل  اذـه  عم  دـنراتفرگ  باذـعب  راوازـس و  نعلب  تعامج  نآ  دـنزاس . هارمگ  ار  ناشیا  سپ  دـنیامرف 

نیا تّیحت  تاولص و  زا  میقیلا و  يرحا و  ّقحا و  راوازس و  نیبّرقم  هکئالم  ترفغم  بلط  نیملاعلا و  ّبر  تاولـصب  رومعم و  یلاعت  يادخ 
ای تفگ : مالّسلا  هیلع  ّیلع  نینمؤملا  ریمأب  یصخش  هک : دومرف  مالّسلا  هیلع  ترضح  نآ  نآ  زا  دعب  میجاتحم . ریغ  ینغتسم و  ام  رب  تعامج 

ربکأ دزیا  ّیلو  نآ  دنناسک ؟ هچ  یلاعت  هَّللا  مالـس  مهیلع  یجّدلا  حیباصم  حالفلا و  حـیتافم  يدـهلا و  ۀّـمئأ  زا  دـعب  هَّللا  قلخ  ریخ  هَّللا  ّیلو 
مالعتسا و رشبلا  ّنجلا و  ماما  نآ  زا  رگید  یصخش  دنـشاب . يراب  دزیا  تعاطا  حالف و  رب  يراگتـسر و  حالـص و  رب  هاگ  ره  دنااملع  دومرف 
251 ص : ج4 ، جاـجتحالا ، نیمـسّتم  هک  یعمج  نوعلم و  دورمن  نوعرف و  سیلبا و  زا  دـعب  نوچیب  يادـخ  قلخ  زا  ّرـش  هک  دومن  ماهفتـسا 

ناقلخ فانصأ  زا  تفص  مادک  دنشاب  نایصع  لهأ  ياسؤر  نآ  نکاما  هب  رّخأتم  ناکم و  ذخآ  ناقلخ و  نآ  باقلأب  بّقلتم  ناشیا و  ءامسأب 
دنشاب و داحلا  داسف و  تعنص - رب  هاگ  ره  دنااملع  هک  دومرف  ربکألا  کلملا  تاولص  هیلع  رورس  نآ  دوب ؟ دنهاوخ  نازیم  باسح و  زور  رد 

ُهَّللا ُمُُهنَْعلَی  َِکئلوُأ  هک : دیامرفیم  ّلج  ّزع و  ترـضح  ّلضم  هفیاط  نیا  ّقح  رد  هک  اریز  دنیامن  لیلد  ناهرب و  ّقح و  نامتک  لیطابأ و  راهظا 
 .... هیآلا اوُحَلْصَأ  َو  اُوبات  َنیِذَّلا  اَّلِإ  َنُونِعاَّللا  ُمُُهنَْعلَی  َو 

[ تورام توراه و  رما  رد  يدرم  رب  يرکسعلا ع  ّیلع  نب  نسحلا  دّمحم  یبأ  جاجتحا  نایب  رکذ  ]

یبأ زا  روکذم  مّدقم  دانـسا  نیمهب  زین  و  تورام ] توراه و  رما  رد  يدرم  رب  يرکـسعلا ع  ّیلع  نب  نسحلا  دّمحم  یبأ  جاجتحا  نایب  رکذ  ]
هیلع يرکسعلا  نب  نسح  ایاربلا  ماما  ترضح  زا  ام  هک  تسیورم  راّیس  نب  دّمحم  نب  ّیلع  نسحلا  یبأ  دایز و  نب  دّمحم  نب  فسوی  بوقعی 

توراه و هک  تسنانچ  ناشیا  معز  هک  دنتسه  مدرم  زا  یعمج  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  نبا  ای  هک  میدیسرپ  یلاعت  هَّللا  مالس 
نایمدآ رب  نعط  نابز  دندومن  مدآ  ینب  تیـصعم  هظحالم  تّزعلا  ّبر  هکئالم  نوچ  هک  دـنابهاو  دزیا  ترـضح  بّرقم  هتـشرف  ود  تورام 

هفیاط نیا  میراد و  لاغتشا  سّدقت  یلاعت و  دزیا  سّدقم  تاذ  سیدقت  حیبست و  رکذ  رد  هتـسویپ  هکئالم  فانـصأ  ام  هک  دنتفگ  دندوشگ و 
مّلکتم هکئالم  نوچ  دندرگیم . نآ  بکترم  تسا  مئال  ۀمول  هلیسو  هک  لامعأب  هتسویپ  هکلب  میالمان  لاعفأب  لغتـشم  میاد  هشیمه و  مدآ  ینب 

دندرگیم و دنسپان  لاعفأ  یضعب  بکترم  دندش  ینامسج  یناوهـش  سفنب  قولخم  مدآ  ینب  نوچ  هک  دیـسر  ناشیاب  ادن  دنتـشگ  مالک  نیاب 
تمـصع هانپ  رد  نوصم و  ظوفحم و  هّیلب  نآ  زا  اذـهلف  تسین . سّدـقت  یلاعت و  هناحبـس  ّقح  ترـضح  فاطلأ  دـیزم  زا  سفن  نیا  ار  اـمش 

252 ص : ج4 ، جاجتحالا ، هکئالم  زا  رفن  هس  ود  هک  دیاب  ددرگ  رهاظ  نّیب و  امش  رب  رمأ  نیا  تقیقح  هک  دیهاوخ  رگا  دینوچیب و  ترـضح 
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ینب تفـصن  تلادع و  تموکح و  تفالخب و  نیمزب  ات  دیئامرف  رایتخا  دـیئامن  اهنآ  یبوخ  رب  عامتجا  امـش  یمامت  هک  ماّلع  دزیا  ماظع  مارک 
امـش رب  لاح  تقیقح  اـت  دـیئامن  مادـقا  ماـیق و  ریطخ  رمأ  نآ  رب  ریبک  دزیا  مکحب  هتفر  یناـسنا  تفـصب  یکلم  تروص  لیدـبت  زا  دـعب  مدآ 

رد هک  رگید  کلم  تورام و  توراهب و  قاّفتا  يدانم  مالک  عامتـسا  زا  دـعب  هکئالم  ددرگ . لاوحأ  عیمج  رد  راکـشآ  نّیب و  لاق  لـیقیب و 
دندوب رهتشم  زاتمم و  كرابت  یلاعت و  يادخ  کلم  ریاس  زا  حابـصالا  قلاف  تدابع  حالـص و  يوقت و  رد  رداق  دزیا  کیالم  فانـصأ  نایم 

هس نآ  زا  یکی  دندیدرگ  ّرقتسم  نّکمتم و  مدآ  ینب  تموکحب  هدمآ  نیمزب  رـشب  تروصب  لیدبت  زا  دعب  رفن  هس  نآ  نوچ  دندومرف . رایتخا 
تّزعلا و ّبر  ترـضحب  تبانا  هبوت و  زا  دعب  دومن . دوخ  لاوحأ  لآم  رد  رکف  دوب  زاتمم  رگید  رفن  ود  نآ  زا  زیمت  لقع و  تقاذـحب  هک  رفن 

دندوب لغتـشم  مدآ  ینب  تموکحب  نیمز  رد  تورام  توراه و  اّما  دومرف . تدواعم  دوخ  یلّوا  ناکم  یلـصأ و  دبعم  هب  تعجارم  هبوت  لوبق 
قشاع و ود  ره  دوب  لاثملا  عیدب  لامج  نسح و  رد  نز  نوچ  دنتفر  ناشیا  دزنب  عمج  اب  همـصاخم  هعفارمب و  هک  یمان  هرهز  یتروع  هکنآ  ات 

دوعوم دوخ  تلـصاومب  ّصاـخ  تقو  رد  ار  ناـشیا  دـندومن  قّشعت  راـهظا  رگید  رب  یناـهنپ  هب  ناـشیا  کـی  ره  دـندش و  تروع  نآ  نوتفم 
نز نآ  دـندش  رـضاح  تروع  نآ  ناشیا  دزن  رد  ناـمز  کـی  رد  دـندوب  دوعوم  ناـمز  تقوکی و  ناـمه  رد  نوچ  ود  ره  ار  اـضق  دـینادرگ 

مسا میلعت  همّرحم و  سفن  لتق  رمخ و  برش  لثم  دینادرگ  ماجنارسیب  طیارش  زا  یضعب  باکترا  مارصناب و  فوقوم  ار  دوخ  ماک  تلصاوم 
هکنآ زا  دعب   253 ص : ج4 ، جاجتحالا ، دندومرف . مامتها  یعس و  نآ  مارصنا  ماجنا و  رد  دندومن و  مامّتلاب  طیارش  لوبق  ناشیا  نوچ  مظعأ 

هب ناشیا  نوچ  هدومن  نامـسآب  جورع  دوعـص و  هدـناوخ  ار  مظعأ  مسا  دـینادرگ و  تسم  ار  ناـشیا  تروع  نآ  دـندومن  نز  نآـب  اـنز  هدارا 
دزیا يدانم  لاح  نآ  رد  دندومن . ةّزعلا  ّبر  ةرـضحب  تعجر  هثاغتـسا و  دـندید  اوسر  حـضتفم و  ار  دوخ  دـندیدن و  ار  هرهز  دـندمآ  شوه 

باذع رب  ایند  باذع  رایتخا  دنتفگ  کلم  ود  نآ  میدـینادرگ  ترخآ  ایند و  باذـع  رایتخا  نایم  راتخم  ار  امـش  ام  هک  دیـسر  ناشیاب  لاعتم 
یلوتـسم ناشیا  رب  ترارح  دـینادرگ و  راتفرگ  لباب  هاـچب  ار  ود  ره  لداـع  دزیا  ترـضح  میدومن . تسین  تیاـهن  ّدـح و  ار  نآ  هک  ترخآ 

لیم زاب  بآ  نوچیب  مکحب  دـسریم  هتـشرف  ود  نآ  ناهد  بل و  هب  کیدزن  بآ  نوچ  دـیامنیم  ّولع  لیم  هاـچ  رعق  زا  بآ  هظحل  ره  دومرف و 
نآ خسم  یلاعت  يادخ  دنریگیم و  مّظعم  هتـشرف  ود  نآ  زا  رحـس  میلعت  مدرم  هک  دنیوگیم  دننامیم و  ناریح  هنـشت و  ناشیا  دنکیم و  لفـسب 

دساف داقتعا  نیا  زا  هَّللا ، ذاعم  دومرف : دومن  عامتسا  مالک  نیا  مانألا  ماما  نآ  نوچ  و  دینادرگ . هرهز  هب  رهتشم  بکوک  نیا  تروصب  تروع 
ترـضح فاطلأب  حـیاضف  ماثآ و  عیمج  زا  هکلب  حـیابق  رفک و  زا  ظوفحم  موصعم و  ماـّلع  نمیهم  هکئـالم  هک  اریز  دـعاسمان  لـطاب  لوق  و 

زیزعلا ّبر  ترـضح  زین  و  َنوُرَمْؤـُی . اـم  َنوـُلَعْفَی  َو  ْمُهَرَمَأ  اـم  َهَّللا  َنوُـصْعَی  ـال  تیادـه : یفاو  هیآ  نیا  هچناـنچ  فاـصنالا  لدـعلا و  قلاـخ 
َنوُرِـسْحَتْسَی َو ال  ِِهتَدابِع  ْنَع  َنوُِربْکَتْـسَی  ّتیدـحأ ال  ترـضح  هکئـالم  ینعی : ُهَدـْنِع . ْنَم  َو  ِضْرَأـْلا  َو  ِتاواـمَّسلا  ِیف  ْنَم  َُهل  َو  دـنیامرفیم :

َنُومَرْکُم ال ٌدابِع  َْلب  هک : دیامرفیم  دوخ  هکئالم  ّقح  رد  نوچیب  رداق  اضیأ  و  َنوُُرتْفَی . َراهَّنلا ال  َو  َْلیَّللا  َنوُحِّبَُسی   254 ص : ج4 ، جاجتحالا ،
رد دوخ  يافلخ  ار  نیبّرقم  هکئالم  نیا  هن  نیملاعلا  ّبر  ترـضح  و  نوقفـشم . یلاعت  هلوق  هیآ  رخآ  ات  َنُولَمْعَی  ِهِْرمَِأب  ْمُه  َو  ِلْوَْقلِاب  ُهَنوُِقبْـسَی 

ءادـهلا ۀّـمئأ  ءایبنأ و  ایآ  دنـشابیم  ءانّثلا  هّیحتلا و  مهیلع  يدـهلا  هّمئأ  ءاـیبنأ و  لـثم  اـیند  رد  یلاـعت  بجاو  هکئـالم  دـینادرگ و  نیمز  يور 
هک ینادـیم  وت  اـیآ  هک  دومرف  ناـّنم  بهاو  ّیلو  نآ  نآ  زا  دـعب  هَّللا . ـال و  هک  دومرف : درم  نآ  دـندرگیم . اـنز  همّرحم و  سفن  لـتق  بکترم 
اَّلِإ َِکْلبَق  ْنِم  اْنلَـسْرَأ  ام  َو  هک : دـیوگیم  یلاعت  يادـخ  هن  دـینادرگن  رـشب  زا  ّیلو  ّیبن و  زا  یلاخ  ار  نیمز  زگره  نیمحاّرلا  محرأ  ترـضح 

همّظعم هّکم  يرق  لهأ  زا  داتسرف  ناشیا  اب  یحو  هک  ءایبنأ  زا  لاجر  يرولا  ّیبن  يا  وت  زا  شیپ  ام  ینعی : يرُْقلا . ِلْهَأ  ْنِم  ْمِْهَیلِإ  یِحُون  ًالاجِر 
قلاخ ءایبنأ  دزنب  تلاسرب  ار  هکئالم  هکلب  داتـسرفن  نیلقث  تموکح  نیقولخم و  تماما  يارب  ار  هکئـالم  زگره  هک  داد  ربخ  دـندوب  اـهریغ  و 
نیا رب  انب  سپ  ایاربلا  ماما  ای  هک  دـندرک  لاؤس  لیاس  درم  ود  نآ  دیـسر  ماقم  نیاب  مالّـسلا  هیلع  ماما  مـالک  نوچ  دـینادرگیم . لـسرم  هّیربلا 

ایآ رگید  عمج  زا  هن  دوب  ّنج  هفیاط  زا  سیلبا  هک : دومرف  مالّسلا  هیلع  ترضح  نآ  دشابن ؟ نیمرکألا  مرکأ  ترـضح  کلم  زین  نیعل  سیلبا 
كرابت و دزیا  ِّنِْجلا . َنِم  َناک  َسِیْلبِإ  اَّلِإ  اوُدَجَسَف  َمَدِآل  اوُدُجْـسا  ِۀَِکئالَْمِلل  اْنُلق  ْذِإ  َو  هک : دیامرفیم  نوچیب  رداق  ترـضح  هک  دیدینـشن  امش 

ّقح رد  موّیق  ّیح  ترـضح  هک  دنتعامج  نآ  ّنج   255 ص : ج4 ، جاجتحالا ، و  کـلم ، زا  هن  دوب  ّنج  هفیاـط  زا  سیلبا  هک  داد  ربخ  یلاـعت 
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زا دنک  تیاور  مالّسلا  هیلع  يرکـسعلا  نسحلا  دّمحم  یبأ  ترـضح  تیاکح  ِموُمَّسلا . ِران  ْنِم  ُْلبَق  ْنِم  ُهانْقَلَخ  َّناَْجلا  َو  هک : دیامرفیم  ناشیا 
مالّسلا و هیلع  مظاکلا  یـسوم  دوخ  ردپ  زا  ماما  نآ  مالّـسلا و  هیلع  اضّرلا  نسحلا  وبأ  دوخ  رادقمیلاع  ّدج  زا  ترـضح  نآ  راوگرزب و  ردپ 

ربمغیپ ترضح  زا  رورس  نآ  مالّسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  ءایصوألا  دّیس  ترضح  زا  ناشیا  مالّسلا و  هیلع  مارک  ماظع  يابآ  زا  ترضح  نآ 
ار و ایبنا  رشاعم  ام  راگدیرفآ  ترضح  هک : دومرف  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ترـضح - نآ  هک  ربکألا  کلملا  تاولـص  هیلع  رـشبلا  دّیس 

نیا هکنآ  رب  دوب  ملاع  نوچیب  رداق  نوچ  تقو و  ره  تّما  تیادـه  يارب  دومن  رایتخا  ار  نیبّرقم  هکئالم  رایخأ  رـشاعم  دّـمحم و  لآ  رـشاعم 
قیرط زا  دـنیامنیمن و  دـشاب  تّزعلا  ّبر  تعاـطا  تیـالو و  زا  ناـشیا  جورخ  بجوم  هک  يراـک  لغـش و  راربأ  فـیاوط  راـیخأ و  فانـصأ 

رایتخا ار  هفیاط  نیا  اذهلف  دنوشیمن  دشاب  تمقن  ءاذیا و  راوازس  تبوقع و  باذع و  ّقحتسم  هک  عمجب  ّمضنم  دندرگیمن و  عطقنم  تمصع 
. دیزگرب هدومن 

[ ار نینمؤملا  ریما  تیالو  هکئالم  لوبق  رد  يرکسعلا ع  ّیلع  نب  نسحلا  دّمحم  یبأ  جاجتحا  نایب  ]

یبأ دّـمحم و  نب  فسوی  بوقعی  یبأ  ار ] نینمؤملا  ریما  تیالو  هکئالم  لوبق  رد  يرکـسعلا ع  ّیلع  نب  نسحلا  دّـمحم  یبأ  جاجتحا  ناـیب  ]
دّمحم یبأ  ربـکأ  بهاو  ّیلو  نآ  رتـسگضیف  روـنأ  يأر  ضورعم  ود  ره  اـم  هک : دـنیوگ  يوار  ود  نیا  راّیـس  نب  دّـمحم  نـب  ّیلع  نـسحلا 

بلاط یبأ  نب  ّیلع  همحّرلا  ّیبن  ترضح  نوچ  هک  تسا : تیاور  نینچ  ام  دزن  رد  هک : میدینادرگ  یلاعت  هَّللا  مالـس  هیلع  يرکـسعلا  نسحلا 
هورگ رب  ار  ترضح  نآ  تیالو  سّدقت  یلاعت و  هَّللا  ترـضح  دینادرگ  نّیعم  صوصنم و  تّما  تیالو  تماما و  رب  ار  هّیّحتلا  مالّـسلا و  هیلع 
زّزعم ار  سک  نآ  دوبعم  رداق  دومرف . تداعس  بحاص   256 ص : ج4 ، جاجتحالا ، ماما  نآ  تیالو  لوبق  هک  ره  دومن  ضرع  هکئـالم  هورگ 
دّمحم یبأ  هن ؟ ای  تسا  نینچ  ایآ  عدافـض  تفـصب  دـینادرگ  خـسم  یلاعت  بجاو  ار  اهنآ  دومن  تیالو  لوبق  زا  اـبا  هک  ره  دومن و  زاـتمم  و 

ّزع و هکئالم  دنهدیم  تبسن  عقاو  ریغ  ياهزیچ  ام  رب  هک  نایوگ  غورد  تعامج  نیا  زا  هَّللا  ذاعم  هک  دومرف  مالّـسلا  هیلع  يرکـسعلا  نسحلا 
تسا نکمم  رّسیم و  یلاعت  يادخب  رفک  ءایبنأ  زا  ایآ  دناثوعبم . قلخب  یلاعت  يادخ  ءایبنأ  ریاس  هچنانچ  دنالزی  مل  يادخ  لسر  ناشیا  ّلج 

. دنماجنا جهن و  نیمهب  زین  ماّلع  دزیا  مارک  ماظع  هکئالم  هک : دومرف  ع )  ) ترضح نآ  هن  متفگ : هن ؟ ای 

[ نید رد  هیقت  رما  رد  يرکسعلا  ّیلع  نب  نسحلا  دّمحم  یبأ  جاجتحا  نایب  ]

تـسیورم نسحلا  یبأ  بوقعی و  یبأ  زا  رّرکتم  مّدقم  دانـساب  و  نید ] رد  هیقت  رما  رد  يرکـسعلا  ّیلع  نب  نسحلا  دّمحم  یبأ  جاجتحا  نایب  ]
تمدخب رورس  نآ  باحصأ  زا  ضعب  ءانثأ  نآ  رد  میدش  رضاح  مهیلع  هَّللا  تاولـص  مئاقلا  یبأ  ّیلع  نب  نسح  ترـضح  دزنب  ود  ره  ام  هک 

ارم هک : دیوگیم  دمآ و  ام  دزن  هب  هعیـش  ام  ناردارب  زا  يدرم  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نبا  ای  هک : دنتفگ  دندش و  رـضاح  وا 
مرّیحتم رمأ  نآ  رد  نم  یـشابن  هعیـش  وت  هک  دنهدیم  مسق  ارم  دنیامنیم و  هّیربلا  هّمئأ  تماما  رد  نآ  شیتفت  بهذمب و  ناحتما  هّماع  لاّهج 

نالف یئوگب  هک  دـنیوگیم  تفگ : دـنیوگیم ؟ هچ  وتب  هفیاط  نآ  هک  ار  وا  متفگ : نم  مدرگ . صلختـسم  نآ  تسد  زا  هنوگچ  منک و  هچ  هک 
رگا معن و  هک  میوگ  اهنآ  باوج  رد  هک  تسا  راچان  ّدـب و  ارم ال  تسا و  ناتّما  یمامت  ياوشیپ  ناـقلخ و  ماـما  ناـمّزلا  رخآ  لوسر  زا  دـعب 

وگب و هک : دنیوگ  تعامج  نآ   257 ص : ج4 ، جاجتحالا ، معن  میوگ  نوچ  میاسرفب و  ناج  زا  هک  دننز  نادـنچ  ارم  میامنن  معنب  قیدـصت 
، هَّللا يوگب و  هک  دـنیوگ  هفیاط  نآ  هاگ  ره  هک  متفگ : واب  نم  مدومن . دنفـسوگ  واگ و  رتش و  ماعنأ  زا  معن  هدارا  هَّللا  معن و  متفگ : نم  هَّللا 
زا یئوگ  نینچ  هک  هاـگ  ره  تسین و  نادـنچ  يزیمت  ار  بصاوـن  هک  اریز  منک  نینچ  نینچ و  رمأ  راـیتخا  هک  تسارم  ینعی  یلو  يوـگب  وـت 

بصاون رگا  هک  تفگ : درم  نآ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  نبا  ای  ینامن . راتفرگ  هفیاط  نآ  تسدب  ینام و  ملاس  ءاذیا  ررض و 
نادرگ عوفرم  ار  اـه  هَّللا و  یئوگب و  متفگ : درک ؟ دـیاب  هچ  ارم  لاـح  نآ  رد  هَّللا  يوگب و  نادرگ و  نّیبم  قّقحم و  ار  هَّللا  ءاـه  هک  دـنیوگ 

ام دزنب  تعجر  هک  یتّدم  زا  دعب  تفر و  درم  نآ  ینادرگ . عمج  دوخ  رطاخ  هک  دیاب  تسین  مسق  نآ  ینادرگن  روسکم  ار  اه  نوچ  هک  اریز 
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لوـمعم مدوـب ، هتفرگ  میلعت  وـت  زا  جـهن  ناـمهب  نم  دـش و  عـقاو  رایـسب  يوـگتفگ  تعاـمج  نآ  اـب  يرخا  دـعب  ةّرک  ارم  هک  تـفگ : دوـمن 
هلسلس رد  لخاد  وت  هک : دومرف  مالّسلا  هیلع  يرکسعلا  نسح  ترضح  دندومرف . رایسب  نم  مارتحا  زازعا و  دندرک و  لوبق  نم  زا  مدینادرگ ،

هدرک هّیقت  هک  تبحاص  و  هلعافک . ریخلا  یلع  ّلاّدـلا  هک : دومرف  ناشیا  ّقح  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  ترـضح  هک  یتعامج 
لمع ناوید  رد  هنـسحکی  دندومن  هیقت  كرت  هک  هعیـش  ددعب  دندرک و  هّیقت  هک  ام  ناّبحم  نایلاوم و  زا  هعیـش  ره  ددـعب  یلاعت  يادـخ  تسا 
لمع نیاب  وا  تیاده  داشرا و  هطـساوب  زین  ارت  دنک و  هلاس  دص  هانگ  عطق  هنـسح  یندأ  هک  دـنادرگ  لّجـسم  بوتکم و  ّلج  ّزع و  هدـنب  نآ 

. دنک تیانع  ناسحا و  باوث  نیا  لثم  ّلج   258 ص : ج4 ، جاجتحالا ، ّزع و  ترضح 

[ نینمؤملا ریما  نامهم  هصق  لقن  عضاوت و  رد  يرکسعلا ع  ّیلع  نب  نسحلا  دّمحم  یبأ  جاجتحا  نایب  ]

ّنجلا و ماما  نآ  زا  رّرکم  دانـساب  و  نینمؤملا ] ریما  نامهم  هصق  لقن  عضاوت و  رد  يرکـسعلا ع  ّیلع  نب  نسحلا  دّـمحم  یبأ  جاجتحا  ناـیب  ]
نمؤم ناردارب  قوقحب  مدرم  ملعأ  فرعأ و  هک : دومرف  رورس  نآ  هک  تسا  لوقنم  يورم و  ربکألا  هَّللا  مالس - هیلع  يرکسعلا  نسحلا  رشبلا 
سّدقت یلاعت و  يادخ  دزن  رد  سک  نآ  درآ  ياجب  مامتها  یعس و  باب  نآ  رد  دنک و  ناشیا  جئاوح  ءاضق  هک  تسا  یسک  ایند  راد  نیا  رد 

ّبر ترـضح  دزن  رد  نیقیب  عضاوتم  نمؤم  نآ  دـنک  عضاوت  نمؤم  ردارب  يارب  ایند  رد  هک  یـسک  دوب و  دـهاوخ  ناکم  عفرأ  نأـش و  مظعأ 
يزور هک : دومرف  هَّللا  ّیلو  نآ  هاگنآ  سپ  اّقح . دوب  دهاوخ  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریمأ  ترضح  نایعیـش  زا  نیقی و  قدص  زا  نیملاعلا 

ع)  ) ترضح نآ  نمؤم  ردارب  ود  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریمأ  ترـضح  ینعی  یناما  لامآ و  هبعک  نآ  یلاعتم  لفحم  یلاع و  سلجم  رد 
دومن و ناشیا  مامت  مارتحا  مارکا و  تساخرب و  نمؤم  ود  نآ  عضاوت  هطساوب  هّمالا  ماما  نآ  تعاس  رد  دنتشگ  رضاح  دندوب  رسپ  ردپ و  هک 

ینابرهم قافشا و  يور  زا  ناشیا  اب  تسـشن و  نمؤم  ود  نآ  يور  شیپ  رد  لابقا  تداعـسب و  دوخ  دومرف و  سالجا  دوخ  سولج  دنـسم  رب 
هیلع ترضح  نآ  دینادرگ  رـضاح  ماعط  ربنق  نوچ  دومن  ماجنارـس  وکین  نانمؤم  نآ  تهجب  ماعط  راضحاب  رمأ  نآ  زا  دعب  تسویپ  رد  نخس 

نآ تسدب  بآ  ات  هدروآ  فیطل  لیدنم  نیبوچ و  قیربا  تشط و  ربنق  دندش  غراف  ماعط  لکأ  زا  نوچ  دومرف و  لوانت  ماعط  ناشیا  اب  مالّسلا 
نآ ّصاـخ  نمؤم  نآ  تسد  رب  بآ  هک  تساوـخ  تفرگ و  ربـنق  تسد  زا  قـیربا  تسجرب و  ياـج  زا  ممـالا  ماـما  نآ  مد  نآ  رد  دزیر  درم 

دنیب ارت  دحأ  دیجم  يادخ  هک  متـسین  یـضار  نم  مدرگ  وت  يادف  ع )  ) نینمؤملا ریمأ  ای  تفگ : دـیطلغ و  كاخ  رب  درم  نآ  دزیر  بآمتیالو 
ّیلو ترضح  مدیمح . ّیلو   259 ص : ج4 ، جاجتحالا ، يا  امش  دیرم  ّبحم و  نم  هک  اریز  هک  يزیر  نم  تسد  رب  بآ  تداعـسب  دوخ  هک 

نم هک  اریز  يوگم  نمیهم  ترـضح  نمؤم  يا  نخـس  فرح و  نم  عنم  باـب  رد  يوشب و  دوخ  تسد  نیـشنب و  تسار  هک : دوـمرف  دوـبعم 
لیسغت رد  هک  دنیب  درادن  وت  رب  یتدایز  لیضفت و  يوعد  هک  تسین  وت  زا  ّزیمتم  هک  ار  تردارب  ارت و  تّزعلا  ّبر  ترضح  هک  مراد  تسود 

یّجرتم و ّتنج  رد  راگدـیرفآ  ترـضح  تمدـخ  رد  راک  نیا  مارـصنا  ماجنا و  زا  دراد و  یلاعت  كرابت و  وا  ياـضر  لیـصحت  لـیم  وت  دـی 
باسح نیمهب  هفعاضم و  افاعضأ  تسایند  لهأ  ربارب  رد  ددع  باوث  زا  ترابع  نآ  هک  تسا  رامـش  باسح و  زور  رد  رایـسب  باوث  بّقرتم 
ماّلعلا کلم  ّیلو  نآ  نوچ  هفعاضم . افاعضأ  تسا  ّتنج  لهأ  ربارب  هد  ددع  باوث  دّصرتم  كرابت  یلاعت و  دزیا  ترضح  ّتنج  کلامم  رد 

ای تفگ : ع )  ) یلع نینمؤملا  ریمأ  لاح  نآ  رد  تسـشنب  تساخرب و  نمؤم  نآ  دـیناسر  ماقم  ّلحم و  نیاـب  ماـیتلا  قدـص  ماـجنا  ریخ  مـالک 
وت يارب  یلاعت  هَّللا  ۀبسح  نم  هک  عضاوتب  يدومن و  لوبق  و  یتخانش ، ار  نآ  وت  هک  نم  ردق  تمظع  تلالجب و  مهدیم  مسق  ارت  نم  نمؤم و 

رطاخ ناـنیمطا  هب  وت  تخیریم و  وت  تسدـب  بآ  ربنق  رگا  هچناـنچ  یئآ و  نم  کـیدزن  هکنآ  اـت  یتفاـی  نآ  زا  تازاـجم  وت  هکنآ  اـت  مدرک 
رمألا بسح  درم  نآ  منک . وت  تمدخ  باب  نیا  رد  نم  هکنآ  زا  دینادرگ  فّرشم  ارت  یناحبـس  دزیا  هک  اریز  ینادرگ  لوسغم  ار  دوخ  تسد 

بآ ترـضح  نآ  تشاد و  شیپ  تسد  نآ  زا  دـعب  دوـمن  تعاـطا  لد  ناـجب و  دوـمرف  وا  رب  مکح  رورـس  نآ  هچنآ  ردـیح  نینمؤـملا  ریمأ 
. دوس نامـسآ  رب  راگزور  يایبنأ  ریاس  زا  تاهابم  رخف و  رـس  ناسحا  قافـشا و  نآ  زا  دومن و  دوخ  يدیأ  لسغ  هکنآ  ات  تخیر  وا  تسدـب 
، جاجتحالا ای  هک  دومرف  داد و  هیفنحلا  نب  دّـمحم  تسدـب  قیربا  هَّللا  ّیلو  نآ  هاـگنآ  سپ  قیفوت . یهز  نید  اـیند و  تداعـس  یهز  عرـصم :
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ترـضح نکیل  متخیریم  وا  تسدب  بآ  نم  دشیم  رـضاح  نم  تمدخب  شردـپ  تقافر  ریغب  یئاهنتب  وا  رـسپ  نیا  رگا  ّینب   260 ص : ج4 ،
نوچ اّما  دراد ، مامت  راکنا  ابا و  دندرگ  عمتجم  ماقم  کی  رد  هاگ  ره  نآ  نیا و  نایم  مانأ  مارتحا  تّزع و  كولـس  تاواسم  زا  یلاعت  کلم 

نآ رسپ  تسدب  بآ  هّیربلا  ماما  نآ  رمألا  بسح  هّیفنحلا  نب  دّمحم  يزیر . شرـسپ  تسدب  بآ  وت  هک  دیاب  متخیر  شردپ  تسدب  بآ  نم 
کلملا مالس  امهیلع  يرکـسعلا  ّیلع  نب  نسحلا  ّناجلا  سنالا و  ماما  نآ  نآ  زا  دعب  دومن . دوخ  تسد  لسغ  ریهطت و  ات  تخیر  نمؤم  درم 

. تسا نایبلا  رـصحلا و  ّدـحلا و  قوف  ام  نانتما  الب  بهاو  ترـضح  دزن  رد  نانمؤم  تّزع  فرـش و  ناـمدرم  رـشعم  يا  هک : دومرف  ناحبّـسلا 
261 ص : ج4 ، جاجتحالا ،

یلع هیلع و  هَّللا  تاولص  جارّسلا  سمّشلا و  هنم  ءیـضتسملا  يدهملا  نسحلا  نبا  دّمحم  جاّتلا  ءاوّللا و  بحاص  رظتنم  میاق  جاجتحا  نایب  رکذ 
نید ملع  رد  نیملسم  فانصأ  رب  نیرهاّطلا  هئابآ 

هراشا

هیلع و هَّللا  تاولـص  جارّـسلا  سمّـشلا و  هنم  ءیـضتسملا  يدهملا  نسحلا  نبا  دّـمحم  جاّتلا  ءاّوللا و  بحاص  رظتنم  میاق  جاجتحا  نایب  رکذ 
هعزانم هّیلب  هب  نم  تفگ  هک  تسیورم  لوقنم و  يرعشألا  یّمقلا  هَّللا  دبع  نب  دعس  زا  نید  ملع  رد  نیملسم  فانصأ  رب  نیرهاّطلا  هئابآ  یلع 
ترضح هک  مراودیما  نم  تفگ : هک  دیسر  یئاجب  وا  نم و  نایم  هرظانم  يزور  کی  هچنانچ  متشگ  راتفرگ  بصاون  نیرتتخـس  هثحابم  و 

نیرجاهم و دـصق  امـش  هک  دـنادرگ  تاومأ  کلـس  رد  طرخنم  تایحلا و  عوطقم  ار  ضفاور  رـشاعم  امـش  هکلب  باحـصأ  وت و  ملاع  رداـق 
باحـصأ زا  کی  رهب  تبـسن  رـشبلا  دّیـس  ّبح  رکنم  دـیئامنیم و  دوخ  راقو  ملع و  مدـع  هطـساوب  ناشیارب  نعل  نعطب و  راربألا  دّیـس  راصنأ 

فرـش ملع و  رد  قیّدص  هن  دیوشیمن  تسعقاو  نایعأ  نآ  ّقح  رد  هک  ثیداحأب  ظعّتم  هّبنتم و  الـصأ  دیوشیم و  رورـس  نآ  راصنأ  رجاهم و 
رد راتخملا  ّیبن  ترـضح  هک  دننادیمن  ایآ   262 ص : ج4 ، جاجتحالا ، دوب . مالسا  رد  وا  تقبس  هطساوب  مانألا  دّیـس  هباحـص  عیمج  زا  رتالاب 

ار وا  دـینادرگن  رای  بحاصم و  بش  نآ  رد  ار  يدـحأ  چـیه  هکنآ  اب  دیـسریم  راـصنأ  رجاـهم و  نیرتهب  نآ  يارب  نوچ  راـغب  هّجوت  ماـگنه 
وا هک  تسنادیم  هکنآ  رگید  و  دیـسرتیم . زین  وا  تهجب  دیـسرتیم  دوخ  سفن  يارب  هچنانچ  هکنآ  هطـساوب  دـینادرگ  دوخ  راغ  رای  بحاص و 

سفن تظفاحم  نیمه  هچنانچ  دومن  وا  سفن  تنایـص  ظفح و  هدارا  نامه  هطـساوب  دوب  دهاوخ  وا  تّما  هفیلخ  همحّرلا  ّیبن  ترـضح  زا  دعب 
دوخ شارف  رد  نامه  تهجب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  ددرگن  ادـیپ  لازی  دزیا ال - نید  رد  لالتخا  ترـضح  نآ  زا  دـعب  اـت  دومرف  دوخ  سدـقأ 
هَّللا یّلـص  نوچیب  لوسر  نوچ  داتفا و  دهاوخن  ماظتنا  زا  مرکألا  ّیبن  نید  ددرگ  لوتقم  مالّـسلا  هیلع  یلع  رگا  هک  تسنادـیم  هک  تشاذـگ 
دوب دهاوخن  وا  ماقم  میاق  هباحـص  زا  يدحأ  چیه  زین  و  دوب . دهاوخ  مظتنم  وا  نید  رکب  وبأ  دوجوب  هک  تسنادـیم  نیقیب  مّلـس  هلآ و  هیلع و 
دعس تشادن . نید  هطساوب  فوخ  سرت و  هنوگ  چیه  مالّسلا  هیلع  یلع  لتق  زا  هک  تشاذگ  نامه  هطـساوب  ار  یلع  درب و  هارمه  ار  وا  اذهلف 

دـیدرگن و باجم  تکاس و  مدرک  راهظا  نایب و  راسکاخ  نآ  يارب  راجنهیب  مالک  نیدـب  رایـسب  باوج  نم  هک : دـیوگ  یّمقلا  هَّللا  دـبع  نب 
عوطب ناشیا  مالسا  ایآ  هک  دیهد  ربخ  ارم  دوب  مالّسلا  هیلع  ّیلع  مالسا  زا  دعب  یلّوا  هفیلخ  مالسا  هک  دیئوگیم  امش  ضفاور  هورگ  يا  تفگ 

هک متفگ : دوخ  سفن  اب  مدومن و  زارتحا  وا  باوج  زا  رثأ  نآ  رد  نم  دیسر  رادصا  ّزیحب  رابجا  هرک و  يور  زا  ناشیا  مالسا  ای  دوب  تبغر  و 
هک دوبن  نادـنچ  تّوق  ار  مالـسا  الـصأ  تقو  نآ  رد  هک  تفگ  دـنهاوخ  دوب  راـبجا  هرک و  يور  زا  ود  ره  مالـسا  هک  میوگ  وا  باوج  رگا 

نادب دوخ  لاح  نوچ  متفگن  وا  باوج  مدرک و  عاطقنا  رب  مصخ  نآ  زا  عوجر  نم  سپ   263 ص : ج4 ، جاجتحالا ، دنرآ  مالسا  هارکا  رهقب 
بوتکم اجنآ  رد  متـسنادیمن  ار  نآ  باوج  هک  هضماغ  لـئاسم  زا  هلأـسم  دـنچ  لـهچ و  کـی  مدرک و  تسرد  راـموط  ذـغاک  مدـید  لاونم 

مالّسلا هیلع  يرکسعلا  ّیلع  نب  نسحلا  دّمحم  یبأ  ینعی  نم  يالوم  بحاصم  تمدخب  مامّتلاب  ار  لیاسم  نیا  هک  متفگ  دوخ  اب  مدینادرگ و 
هّجوتم وا  مدرک  وا  بلط  متفر و  هناگی  نمؤم  نآ  هناخ  ردب  نوچ  مونـشب  وا  زا  باوص  قفو  رب  باوج  ات  مربیم  دوب  قاحـسا  نب  دمحأ  وا  هک 

وا تاقالم  كارداب  هار  رد  متـشگ و  ناور  وا  رثأ  رب  مدینـش  نخـس  نیا  نوچ  نم  دـیدرگ  دوب  يأر  نم  ّرـس  رد  هک  يدـهلا  ماـما  تمدـخب 
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یبأ اـیاربلا  ماـما  تمدـخب  يأر  نم  ّرـسب  نم  اـب  تفگ : نمیهم  دزیا  نمؤم  نآ  مدرک . ضرع  ماـمّتلاب  ار  دوخ  لاوـحأ  مدـیدرگ و  دعـستسم 
نمؤم نآ  تقافرب  زین  نم  میئامن  لاؤس  لداعلا  ماما  نآ  زا  لیاسم  نیا  قیاقح  ام  وش  رضاح  یلاعت  هَّللا  مالـس  هیلع  يرکـسعلا  نسحلا  دّمحم 
نمؤم نآ  ام و  مدیبلط  لوسر  هعضب  نآ  تمدخ  هب  لوخد  نذا  میدیسر  نوچیب  ّیلو  نآ  هناخ  ردب  نوچ  متـشگ و  يأر  نم  ّرـس  هناور  زیزع 

نب دّـمحم  مساقلا  وبأ  دوخ  دـنمجرا  دـنزرف  اب  ترـضح  نآ  میدـش  یلاعت  هَّللا  قلخ  ریخ  نآ  يارـس  تلود  لخاد  نوچ  اـّما  دـنداد . نذا  ار 
دص و کی  اجنآ  رد  دوب و  هدیناشوپ  يربط  ياسکب  ار  نآ  هک  دوب  نابنا  قحسا  نب  دمحأ  اب  دندوب و  هتسشن  مالّسلا  هیلع  يرکـسعلا  نسحلا 

دوب بوتکم  دندوب  هتـشاذگ  یـسک  ره  هسیک  نآ  رد  هک  غلبم  تّیمک  و  دوخ ، مان  لام  نابحاص  هک  يذغاک  دوب و  الط  رز  زا  هسیک  تصش 
، جاجتحالا دوب  يوأملا  تّنج  کشر  هک  یلاعت  دزیا  ّیلو  نآ  سلجم  لخاد  ام  نوچ  دـندوب . هداهن  نتـشیوخ  هسیک  رب  دوخ  رهم  یـسک  ره 

ماما نآ  نار  رب  میدید و  مهدراهچ  بش  هام  دننام  ار  وا  يور  داتفا  ایاربلا  ماما  نآ  يارآ  ناهج  لامج  رب  ام  مشچ  میدـش و   264 ص : ج4 ،
نیا شراونألا  ریثک  راهزأ  زا  نشور و  ملاع  وا  لاثملا  عیدب  لامج  رون  زا  هک  دمآ  رد  ام  رظنب  دیشروخ  يرظنم  لثم  يرـسپ  ّناجلا  سنالا و 
نتخ کشرب  نعط  هک  دوب  هتفات  يوسیگ  ود  كرابت  یلاعت و  دزیا  لوسر  يایـصوأ  هصالخ  نآ  كرابم  قرف  رب  دوب و  هتـشگ  نشلگ  ناهج 

زا یکی  دـندوب و  هدرک  رهوگ  ّرد و  هنیمث و  رهاوـج  ياـهنیگن  زا  عیـصرت  یّلجت و  هک  رمحأ  يـالط  زا  راـنأ  هّیربـلا  ماـما  نآ  دزن  رد  دزیم و 
نآب هک  دوب  ملق  ملعألا  ماما  نآ  تسد  رد  و  دوب . رـضاح  هدـینادرگ  لاسرا  هّیربلا  ۀـصالخ  نآ  تمدـخب  هیدـه  مسرب  ار  نآ  هرـصب  ياسؤر 

تباـتک زا  یتـفرگیم و  ار  وا  كراـبم  تـسد  رــسپ  نآ  درکیم  تباـتک  هدارا  هَّللا  ّیلو  نآ  هـک  هاـگ  ره  دوـمنیم و  یملق  يذـغاک  رب  يزیچ 
مالغ نآ  نوچ  رایب . دوزب  هک  يدرک  رـسپ  نآ  هب  هراشا  یتخادـنایم و  ار  ناـّمر  نآ  لازی  ـال  بهاو  هدـیزگرب  نآ  لاـح  نآ  رد  یتشادزاـب .
حتف قحسا  نب  دمحأ  نآ  زا  دعب  یتشون . یتساوخ  هچنآ  یتشگ و  تباتکب  لوغشم  ترضح  نآ  زاب  یتشادرب  ماّلعلا  کلم  ّیلو  نآ  زا  تسد 
رظن ربکـالا  کـلملا  مالـس  هیلع  يداـهلا  ترـضح  رـصع  نآ  رد  دومرف . عضو  وکین  دـب و  ره  يداـه  نآ  شیپ  رد  ار  ناـبنا  دوـمن و  ءاـسک 

رادرب و دندینادرگ  فحتم  امـشب  ار  اهنآ  هک  وت  یلاوم  هعیـش و  فحت  ایادـه و  زا  رهم  رـسپ  يا  هک : دومرف  دومن و  رـسپ  نآ  هب  رتسگضیف 
هسجن يایاده   265 ص : ج4 ، جاجتحالا ، هب  ّدتمم  هرهاط  يدایا  هک  تسروخرد  زیاج و  ایآ  يالوم  ای  تفگ : رسپ  نآ  رآ . رد  رظنب  ار  اهنآ 

هچنآ قحـسا  نب  ای  تفگ : هدروآ  مق  لیکو  قاحـسا  نب  دـمحأب  يور  مالّـسلا  هیلع  مئاقلا  رظتنملا  ماما  نآ  مد  نآ  رد  ددرگ ؟ هسجر  لاومأ 
بجومب قحـسا  نبا  ددرگ . مانألا  دّیـس  نید  ماـّلع و  دزیا  مکحب  مارح  زا  زّیمتم  نآ  لـالح  هکنآ  اـت  يرآ  نوریب  هک  دـیاب  يراد  باوج  رد 

نبا ای  هک : دومرف  رظتنم  میاق  ینعی  رـسپ  نآ  تشاذـگ . ترـضح  نآ  دزن  رد  دروآ و  نوریب  بارج  نآ  زا  هّرـص  قاـّلخ  دزیا  ّیلو  نآ  مکح 
رانید جـنپ  لهچ و  هلمج  نآ  زا  تسا  رانید  تصـش  تسیود و  هسیک  نیا  رد  تسا و  مق  نالف  هّلحم  زا  نالف  نبا  نالف  زا  هسیک  نیا  قحـسا 

ار نمث  هتخورف و  ار  نآ  هدیـسر  تشاد  لاسرا  ار  غلبم  نیا  هک  یـسک  نیاب  ردـپ  ثاریم  زا  هک  تسا  یکچوک  هناخ  تمیق  زا  هسیک  نیا  رد 
ترجا زا  تسا و  هسیک  نآ  رد  هدـش  عایتبا  رانید  هدراهچب  هک  بوث  تفه  تمیق  زا  هلمج  نآ  زا  و  داتـسرف . قحـسا  نب  اـی  وت  بوحـصم  هب 

درم نیا  یتفگ  تسار  نم  رـسپ  يا  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  يرکـسعلا  نسح  ام  يالوم  تقو  نآ  رد  تسا . اجنآ  رد  زین  رانید  هس  تیناوح 
ود هسیک  نیا  رد  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  رظتنملا  مئاقلا  ماما  ینعی  مـالغ  سپ  یئاـمن  داـشرا  تلـالد و  تسا  هسیک  نیرد  هچنآ  مارح  رب  ار 
رز هضارق  زا  هعطق  هس  اجنآ  رد  هدش و  فرط  رب  رهم  هّکس و  نآ  شقن  فصن  تسا و  نالف  هنـس  رد  نآ  خیرات  هک  هّکـسب  تسا  رانید  رازه 

رهـش رد  هّرـص  بحاـص  هک  تسنآ  تمرح  هجو  و  تسا . نیمه  تسمارح  هّرـص  نیا  رد  هچنآ  تسا  مین  گـناد و  کـی  نآ  نزو  هک  تسا 
نآ یتّدـم  تشاد  نامـسیر  عـبر  نمکی و  دوـب  وا  ناریج  هلمج  زا  هک  هدـنفاب   266 ص : ج4 ، جاجتحالا ، جاّسن  شیپ  رد  اذـک  هنـس  اذـک و 

کلام دومن  ضرع  واـب  لاـح  تقیقح  هتفر  نامـسیر  بحاـص  دزنب  جاّـسن  دـیدزد  ار  لزع  نآ  دزد  هکنآ  اـت  دوب  درم  نآ  دزن  رد  نامـسیر 
لزغ نآ  زا  بوث  جـسنب  رمأ  ار  جاّسن  نامه  نآ  زا  دـعب  دومرف . فصن  نمب و  دوب  نآ  زا  رتکیراب  هک  لزغب  تمارغ  ار  وا  هدومنن  وا  قیدـصت 

هچناـنچ دومن  هسیک  نآ  زا  رهم  دـقع و  ّلـح  نآ  زا  سپ  تسا . لزغ  نآ  زا  جوسنم  بوث  نیا  نمث  زا  هضارق  هعطق  هس  راـنید و  نیا  دومن و 
هّرص قحسا  نبا  نآ  زا  دعب  دمآ . ردب  هسیک  نآ  زا  رز  هضارق  هعطق  هس  رانید و  نآ  دوب  رادربخ  نآ  تقیقح  زا  رشبلا  دّیس  دالوا  هصالخ  نآ 
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هـسیک رد  نیع  تسا و  مق  هینالف  هّلحم  زا  نالف  نب  نـالف  زا  هرـص  نیا  هک : دومرف  رـسپ  ناـمه  دروآ  ردـب  يربط  ءاـسک  نآ  تحت  زا  رگید 
لوسر نب  ای  تفگ : درم  نآ  میئامن . زارد  نآ  رب  تسد  هک  تسین  زاساب  زیاج و  زاـینیب  نمیهم  دزیا  مکحب  ار  اـم  نکیل  تسا  راـنید  هاـجنپ 

زا ریناند  نیا  هک  تسنآ  هجو  دومرف  زاسراک  رداق  ّیلو  نآ  زاس . زاتمم  زارفرـس و  زاوج  مدـع  هجوب  ار  ام  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا 
دوخ بیصن  هّصح و  ذخأ  دوب  يوق  وا  فیعض و  کیرـش  نوچ  هدرک  تعارز  صخـش  يزابنا  تکرـشب و  نیا  کلام  هک  تسمدنگ  تمیق 
هیلع يرکـسعلا  ّیلع  نب  نسحلا  ام  يالوم  لاح  نآ  رد  دومرف . لدع  فالخب  صقان  لیک  زا  کیرـش  بیـصن  ياطعا  دومن و  لماک  لیک  زا 

نب ای  هک : دومرف  هَّللا  ّیلو  نآ  هاـگنآ  یتفگ . تسار  نم  كرـسپ  يا   267 ص : ج4 ، جاجتحالا ، ّینب .  ای  تقدـص  دومرف : یلاعت  هَّللا  مـالس 
لاومأ نیا  غیلبت  هب  ّتیـصو  هّتبلا  دوش  ادـیپ  تفوک  ار  امـش  رگا  ناسر و  اهنیا  كاّلم  باحـصأب و  ربب و  نک و  راـب  ار  اـههسیک  نیا  قاحـسا 

نب دـمحأ  رآ . نم  دزنب  ار  زوجع  نآ  هماج  هک : دومرف  رورـس  نآ  نآ ، زا  دـعب  تسین . لاومأ  نیاب  تجاح  ار  ام  هک  یئاـمن  لاـم  ناـبحاصب 
ار نآ  الـصأ  راتخملا  ّیبن  ءایـصوألا  متاخ  نآ  راهظا  بلط و  لاح  اـت  مدوب و  هتـشاذگ  نومأـم  ناـکم  رد  ار  هماـج  نآ  هک  تفگ : قاحـسا 

رثأ نآ  رد  دزاس  رـضاح  هّمالا  ماما  نیا  تمدخ  هب  هماج  نآ  هکنآ  ات  تفر  قاحـسا  نب  دـمحأ  نوچ  متـشاذگ . اجک  رد  هک  متـشادن  رطاخب 
وت يادـف  متفگ : دروآ ؟ بوص  نیاـب  زیچ  هچ  ارت  دعـس : اـی  هک : دومرف  درک و  رظن  نم  يوسب  مالّـسلا  هیلع  يداـهلا  دّـمحم  وبأ  نم  يـالوم 

ّلاحم نیاب  نآ  لاؤس  هطساوب  هک  لئاسم  نآ  هک : دومرف  مالّسلا  هیلع  ترضح  نآ  دینادرگ . یلوم  امش  قاتشم  قاحـسا  نب  دمحأ  ارم  مدرگ 
: هک دومرف  لاعتم  کلم  ّیلو  نآ  لاح  نآ  رد  تسه . دوخ  لاح  هب  لئاسم  نم  يالوم  دّیـس و  يا  يالوم ، يدّیـس و  متفگ : دش ؟ هچ  يدمآ 
هچ ره  زا  تفگ : روـفغ  ّبر  هدیدنـسپ  نآ  روـفلا  یف  دوـمن . دّـمحم  لآ  میاـق  ینعی  رـسپ  نآـب  ءاـمیا  نک و  لاؤـس  نم  نیع  تّرق  زا  ار  نآ 
نآ هک  دیسر   268 ص : ج4 ، جاجتحالا ، ام  هب  هّیربلا  دّیس  ترـضح  زا  تیاور  نم  يالوم  رـسپ  نم و  يالوم  يا  متفگ : نک . لاؤس  یهاوخ 

هـشیاع راوگرزب  نآ  تافو  زا  دعب  هچنانچ  دینادرگ . رّرقم  راّرک  ردیح  نینمؤملا  ریمأ  تسدـب  ار  دوخ  تارهاط  تاجوز  قالط  راتخملا  ّیبن 
راقو هشیاع  اب  راکیپ  برح و  زا  لبق  راگدـیرفآ  ترـضح  ّیلو  نآ  دـمآ ، راّرف  ریغ  راّرک  ردـیح  برح  هب  رایـسب  رکـشل  اب  لمج  گـنج  رد 

رد ار  مالـسا  لهأ  وت  هشیاع  يا  هک : داد  تفاـی  دادتـشا  وا  تکرحب  هک  داـسف  عفد  يارب  جـهن  نیاـب  ماـغیپ  تشاد و  لاـسرا  وا  دزنب  یلوسر 
رمأ نینچ  دوخ  ینادان و  تلاهجب و  يدینادرگ  نکاس  كاله  عضوم  رد  ار  دوخ  دالوأ  یتخاس و  ادیپ  هک  يرذع  ّشغب و  یتخادـنا  هکلهم 

یئامن هّزعلا  ّبر  ترضحب  تعجر  هبوت و  هتشگ  رجزنم  عنتمم و  عیقوتیب  لمع  عینش و  لعف  تکرح و  نیا  زا  هک  دیاب  يدیدنسپ  ار  دنـسپان 
ربخم و قالط  نیا  ینعم  زا  ارم  یلوم  ای  منک . جارخا  جارعملا  ءاوّللا و  بحاـص  ّیبن  تارهاـط  جاوزأ  هلـسلس  زا  مهد و  قـالط  ارت  نم  اـّلا  و 

نآ دـینادرگ ؟ ّناجلا  سنالا و  ماما  نآب  نآ  مکح  ضیوفت  ناّنم  دزیا  ضاـّیف  لوسر  نآ  هک  تسا  ناـیب  هچب  ناونع و  هچب  هک  نادرگ  علّطم 
تاـهّما فرـشب  مّرکم و  مّظعم و  ار  سّدـقملا  ّیبن  ءاـسن  نأـش  سّدـقت  یلاـعت و  يادـخ  هک : دومرف  راـتخملا  ّیبن  لآ  میاـق  ینعی  ترـضح 

يارب فرـش  نیا  نسحلا  ابأ  اـی  هک : هدومن  بآـمتیالو  ترـضحب  باطتـسم  باـطخ  يزور  دوب . هدـینادرگ  ملاـع  نیا  رد  ّصتخم  نینمؤملا 
رما یصاع  رگا  269 و  ص : ج4 ، جاجتحالا ، دنشاب . ماود  رب  تباث و  ماّلعلا  کلم  تعاط  رب  ناشیا  هک  یمادام  تسا  مادتـسم  یقاب و  ناوسن 

هلـسلس زا  هداد  قالط  ار  وا  دشاب  هک  ره  هنیآ  ره  دـنیآ  نوریب  دوخ  ياهناخ  زا  هدرک  جورخ  وت  رب  ینعی  دـندرگ  هَّللا  ّیلو  يا  وت  رکنم  هلا و 
ردیح نینمؤملا  ریمأ  ترـضح  دمآ  هرـصبب  رکـشل  اب  یعمج  ياوغاب  هشیاع  هک  یتقو  رد  دومن و  لوبق  ترـضح  نآ  نک . جارخا  نم  جاوزأ 

زا جارخا و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  همحّرلا  ّیبن  ترـضح  ّتیجوز  زا  هداد  قـالط  ار  وا  هشیاـع  رب  تّجح  ماـمتا  زا  دـعب  مالّـسلا  هیلع 
زا هد  ربـخ  ارم  هَّللا  لوسر  نب  اـی  متفگ : لاـح  نآ  رد  نم  هک : دـیوگ  هَّللا  دـبع  نب  دعـس  دومن . جارختـسا  طاقـسا و  نینمؤـملا  تیّما  فرش 

هصالخ و نآ  دیامن . جارخا  دوخ  هناخ  زا  هّدـع  ماّیأ  رد  ار  وا  هک  دـسریم  ار  شرهوش  ددرگ  حـناس  رداص و  نز  زا  رگا  نآ  هک  هنّیب  هشحاف 
هک تسنآ  زا  ترابع  قحس  تسا و  هقحاسم  هشحاف  نآ  هک : دومرف  ربکألا  کلملا  مالس  هیلع  رظتنملا  مئاقلا  مامالا  رـشبلا  دّیـس  دالوأ  هدبز 

دوش عقاو  ینز  زا  انز  رگا  هک  اریز  تسین  انز  نآ  دـیآ و  مزال  مجر  وا  رب  ددرگ  رداص  ینز  زا  لمع  نیا  نوچ  دـنوش و  عمج  مه  اـب  نز  ود 
نآ جیوزت  هدارا  یسک  ّدح  تماقا  زا  دعب  رگا  و  ددرگ . مزال  وا  رب  تسا  هنایزات  دص  زا  ترابع  هک  یعرش  ّدح  هکلب  دوشن  مجّرلا  بجاو  وا 
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راسگنس ددرگ و  بجاو  وا  رب  مجر  دشاب  هدرک  هقحاسم  نآ  رگا  نکیل  دسرن  ّدح  برض  هطـساوب  دقع  زا  وا  عنم  ار  يدحأ  دیامن  تروع 
چیه هیلع  ءانب  دومرف و  وا  يراخ  يزخب و  مکح  سپ  دومن  وا  راسگنـسب  رمأ  يراب  يادخ  هک  ار  یـسک  نآ  تسا و  يراوخ  يزخ و  ندرک 

كرابت يادخ  لوق  هک  مدومن  لاعتم  بهاو  هدیدنـسپ  نآ  زا  لاؤس  نآ  زا  دعب   270 ص : ج4 ، جاجتحالا ، دوبن . اور  واب  یکیدزن  ار  يدحأ 
ِسَّدَقُْملا ِداْولِاب  َکَّنِإ  َْکیَْلعَن  ْعَلْخاَف  هک : دومرف  باطتسم  باطخ  روط  لبجب  دوعص  ماگنه  رد  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  دوخ  ربمغیپ  هب  یلاعت  و 

نیلعن هک  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  هک : دـنیوگیم  نیفرط  ءاـملع  نیقیرف و  ءاـهقف  هک  یتسردـب  دوب  هچ  لـعن  علخ  زا  دارم  هک  هد  ربخ  ارم  ًيوُط .
لوق نیاب  لیاق  هک  یسک  ره  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  دوب . هتیم  تسوپ  نآ  دیدرگ  نیملاعلا  ّبر  ترـضح  زا  نآ  علخب  رومأم 

هک اریز  دوب  دهاوخ  بآمتلاسر  نآ  تّوبن  یسوم و  هبتر  زا  لهاج  بایترا  ههبشیب و  وا  دومن  مالّسلا  هیلع  یـسومب  يرتفا  سک  نآ  دیدرگ 
مالّسلا هیلع  یسوم  رگا  هن ؟ ای  دوب  زیاج  نیلعن  نآ  رد  ءانّثلا  ۀّیّحتلا و  هیلع  یسوم  ةالـص  ایآ  هکنآ  یلّوا ، تسین : هّیطخ  ود  زا  یلاخ  رمأ  نیا 

رهاط و نیقیب  نیلعن  نآ  هک  اریز  دشاب  زیاج  زین  سّدقم  يداو  نآ  رد  نیلعن  نآ  سبل  ار  ع )  ) یسوم سپ  دوب  نایع  زیاج و  نآ  رد  ةالـص  ار 
هیلع یسوم  هک  دیآ  مزال  دشاب  نآ  سّبلم  یسوم  اذه  عم  دشابن  زیاج  نآ  رد  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  زامن  رگا  هکنآ  هیناث ، هّیطخ  دوب . سّدقم 
زیاج تصخر و  نآ  رد  زامن  هچنآ  دشاب و  زاس  اب  زیاج و  نآ  رد  زاینیب  ترـضح  یگدـنب  زامن و  هچنآ  دسانـشن و  مارح  زا  لالح  مالّـسلا 

نآ قیاقح  زا  هک  نادرگ  علّطم  ربخم و  هیاپ  تلالج  هیآ  نیا  لیوأت  ریـسفت و  زا  ارم  هَّللا  لوسر  نب  ای  متفگ : تسا . رفک  نیا  دنادن و  دـشابن 
هیلع ّیبن  یـسوم  هک  دومرف : مالّـسلا  اـمهیلع  نسحلا  نب  ۀّـجحلا  مساـقلا  وبأ  ترـضح   271 ص : ج4 ، جاجتحالا ، مناداـن . رّیحتم و  تیاـغب 

. كاوس نّمع  یبلق  تلـسغ  ۀّبحملا و  کل  تصلخأ  ّینا  ّبر  ای  هک  دومن  تاوعّدلا  بیجم  ترـضحب  تاجانم  دمآ  سّدـقم  يداوب  مالّـسلا 
لهأ ّبح  ینعی  کیلعن  علخا  هک : دومرف  یلاعت  کلم  ترـضح  دوب  نوزفا  رـصح  ّدـح و  زا  وا  لهأب  تّبحم  ار  نوچیب  لوسر  نآ  نوچ  اـّمأ 

صالخا يوعد  اـم  تّبحم  رد  نوچ  یئاـمن  عزن  دوخ  لد  زا  ار  اـهنآ  تّدوم  نک و  نوریب  دوخ  رطاـخ  زا  يراد  ّتبحم - اـم  اـب  رگا  ار  دوخ 
ارم مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نب  ای  متفگ : نم  يدـش . لّطعم  لوغـشم و  ام  ياوس  امب  لیام و  ام  ریغ  ّتبحمب  لد  هک  ینکیم 

اّیرکز دوخ  هدنب  موّیقلا  ماّلع  ترضح  هک  تسبیغ  رابخأ  زا  فورح  نیا  هک : دومرف  مالّسلا  هیلع  ترـضح  نآ  و  هد . صعیهک  لیوأت  زا  ربخ 
هلآ هیلع و  هَّللا  تاولص  یفطصملا  دّمحم  ءایبنألا  دّیس  ترـضح  نآ  رب  هّصق  نآ  نآ  زا  دعب  دینادرگ . علّطم  بیغ  رمأ  نآ  رب  ار  مالّـسلا  هیلع 
ابع لآ  هدیدنسپ  توعن  هدیمح و  فاصوأ  مالّـسلا  هیلع  اّیرکز  نوچ  هک  تسا  رهتـشم  لوقنم و  جهن  نیدب  ربخ  نیا  تقیقح  درک و  دومناو 

نیمأ لاوزیب و  دزیا  دومن  هسمخ  ءامسأ  میلعت  لاؤس  دوبعم  ترضح  زا  دوبن . نایعأ  نآ  يامساب  علّطم  دوب و  هدینش  هدید و  هّیوامس  بتک  زا 
. دومرف مالعا  لالجلا  وذ  ترـضح  يایلوا  يامـساب  ار  وا  دومن و  لاسرا  لابقا  اـب  ربمغیپ  نآ  دزنب  ار  لاـعتملا  هَّللا  مالـس  هیلع  لـیئربج  یحو 

عاونأ زا  يدشیم و  مک  تیاغب  ملأ  برک و  مغ و  نزح و  ع )  ) نسح همطاف و  و  ع )  ) ّیلع دّمحم و  يامـسأ  رّکذـت  ماگنه  رد  ار  اّیرکز  سپ 
ترثک زا  يدـشیم و  قنتخم  يدیـسر  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  مساب  نوچ  و  یتشگ .  272 ص : ج4 ، جاجتحالا ، یّلـستم  یلجنم و  تاـهورکم 

هک دومن  یهلا  ترـضحب  تاـجانم  یهاـنپ  تّوبن  نآ  يزور  يدـش . گـنت  لد  یتشگ و  نیزح  ّملأـتم و  رایـسب  رایـسب  نیع  تعمد  تربع و 
نب نیـسح  یمان  مانب  رّکذتم  نوچ  مباییم و  یّلـست  مومه  عیمج  زا  مومغ و  عاونأ  زا  عبرأ  يامـسأ  رّکذت  تقو  رد  نم  هک  تسارچ  ایادـخ 

نیسح و هّصق  زا  ار  هَّللا  ّیبن  نآ  یلاعت  کلم  ترضح  دسریم ؟ مهب  رایسب  بارطضا  لد و  زوس  بآ و  رپ  ممـشچ  موشیم  مالّـسلا  هیلع  یلع 
هک دیزی  ای ، هرهاط و  ترتع  تکالهب  هراشا  ءاه  البرک و  مان  فاک  صعیهک  هک : دومرف  سپ  داد . ربخ  البرک  رد  ءادهّشلا  دّیس  نآ  تداهش 

لاوحأ نیا  مالّسلا  هیلع  اّیرکز  نوچ  تسا . ربکأ  دزیا  ّیلو  نآ  ربص  داص  باحصأ و  نیسح و  شطع  نیع  تسا و  مالّسلا  هیلع  نیسح  ملاظ 
تشاذگ زاینیب  هدجسب  زادگ  زوس و  لامک  اب  زاین  زجع و  رس  زور  هس  ات  دومن  عامتسا  ماّلعلا  کلم  ترـضح  زا  مالّـسلا  هیلع  مولظملا  ماما 

ترـضحب تاجانم  هیثرم و  يدوب و  انع  نزح و  ءاکب و  هیرگ و  رد  دادن و  هار  دوخ  دزنب  زور  هس  نیا  رد  ار  مدرم  تشادنرب و  رـس  الـصأ  و 
بایث همطاف  اّیلع و  سّبلتأ  یهلا  هئاـنفب . ۀـّیزرلا  هنه  يولب  لزنتأ  یهلا  هدـلوب . کـقلخ  عیمج  ریخ  عّجفتأ  یهلا  هک : دومن  تاوعّدـلا  بیجم 
غراـف تاوعّدـلا  بیجم  ترـضحب  تاـجانم  نیا  زا  نوچیب  ّیبـن  نآ  نوـچ  و  اـمهتحاسب . ۀبیـصملا  هذـه  ۀـبرک  ّلـحتأ  یهلا  ۀبیـصملا . هذـه 
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ّمث هّیحب  یّنتقاـف  هینتقزر  اذاـف  ربکلا  یلع  ینیع  هبّرقت  ادـلو  ینقزرا  یهلا  یتفگیم : دـنزرف  بلط  باـب  رد  يدـش   273 ص : ج4 ، جاجتحالا ،
دیدرگ نرتقم  تباجا  فدهب  نمیهم  ترضح  ّیبن  نآ  ياعد  زین  هدلوب . مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  کبیبح  ادّمحم  عّجفت  امک  هب  ینعجفأ 

َنیِِحلاَّصلا َنِم  اِیبَن  َو  ًاروُصَح  َو  ًادِّیَـس  َو  هک : دنادرگ  روکذم  نآرق  رد  ار  وا  هدیدنـسپ  تعن  روفغ  ّبر  هک  روصحم  ّیبن  ییحی  دیجم  دزیا  و 
تیاـغب دیـسر و  تّزعلا  ّبر  ّیبن  نآ  رب  تشحو  فوخ و  تیاـهن  دیـسر  زیمت  دـشر و  ّنسب  روصحم  ّیبن  ییحی  هکنآ  زا  دـعب  دیـشخب . واـب 
نوچیب ّیبن  نآ  نوچ  يدوب و  ّملأـتم  مئاـق و  ملأ  نزحب و  مئاد  يدوساـین و  هحمل  هکلب  هظحل  الـصأ  هک  دـیدرگ  یلوتـسم  رب و  ّتلذ  هودـنا 

لمح هک : دومرف  هَّللا  ۀّجح  نآ  هاگنآ  سپ  دـیدرگ . التبم  وا  تبیـصم  ود  رد  هب  مالّـسلا  هیلع  ّیبن  اّیرکز  ترـضح  دیـسر  تداهـش  هجردـب 
هک یتّلع  زا  ارم  هد  ربخ  یلوم  ای  متفگ : هک  دیوگ  دعس  دوب . نینچ  زین  مالّسلا  هیلع  نیسح  لمح  دوب و  هام  شـش  تّدم  مالّـسلا  هیلع  ییحی 

تسا دسفم  ماما  رب  موق  رایتخا  هک  دومرف  مالّسلا  هیلع  ترـضح  نآ  تسین . نایع  زیاج و  ناشیا  سفن  يارب  ماما  رایتخا  ار  موق  نآ  ببـس  زا 
هک اریز  دوش  عقاو  دسفم  ماما  رب  موق  رایتخا  القع  هک  تسا  زیاج  ایآ  هک  دومرف  رشب  ّنج و  ماما  نآ  رثأ  نآ  رد  حلـصمب . متفگ : حلـصم ؟ ای 

نیدـب لاح  رد  دارفا  ره  لاح  نوچ  و  تسین . ربخم  علّطم و  داحلا  حالف و  داسف و  حالـص و  زا  درذـگ و  وا  ریغ  رطاـخ  رد  هچنآ  سک  چـیه 
یلوم ای  یلب  متفگ : ددرگ . عقاو  لاّهج  داسف و  لهأ  زا  یکی  رب  موق  راـیتخا   274 ص : ج4 ، جاجتحالا ، هک  تسا  لـمتحم  سپ  تسا  لاونم 

لثم معن  متفگ : دـنک . نآ  لوبق  وت  لقع  ات  مدـینادرگ  یلقع  ناهربب  دـّیؤم  ار  نآ  نم  هک  تسا  ّتلع  نیمه  هک  دومرف  یلاـعت  دزیا  ّیلو  نآ 
هک نأشیلاع  نالوسر  زا  هد  ربخ  ارم  دعـس  اـی  تفگ : ناـج  سنا و  يداـه  نآ  نآ  زا  دـعب  تسناـشن . رطاـخ  نیـشنلد و  تیاـغب  ناـهرب  نیا 

ناشیا تمصع  یحوب و  نایعأ  نآ  دّیؤم  و  دومن . ناشیدب  بتک  لاسرا  و  لازنا ، ناقلخ و  عیمج  زا  ار  ناشیا  دیزگرب  ناحبس  رداق  ترـضح 
رایتخا توبث  رب  ار  ناشیا  نوچیب  رداق  نوچ  دـناملاع  دزیا  ترـضحب  قیالخ  تادـه  مما و  مالعأ  لسر  نآ  هچ  دومرف  تئیطخ  رزو و  ره  زا 
توبث رب  ار  ناشیا  ایآ  دـندوب  ءانّثلا  ۀـّیحّتلا و  امهیلع  یـسیع  یـسوم و  یلاعت  بجاو  لسر  ءایبنأ و  هلمج  زا  و  دـینادرگ . نوحـشم  تیادـهب 
قفانم رب  راوگرزب  ود  نآ  رایتخا  هک  دوب  دـناوتیم  دـندوب  راـتخم  راـیتخا  رد  ود  ره  هک  ملع  روعـش و  لاـمک  مهف و  لـقع و  روفو  اـب  راـیتخا 
دومرف سّدقم  دزیا  ّیلو  نآ  سپ  هن  متفگ : نم  دنشاب . هتشاد  نامیایب  قفانم  نآب  نامیا  ّنظ  ود  ره  ناشیا  هکنآ  لاح  ددرگ و  عقاو  راسکاخ 

رکسع و هوجو  زا  ملاع  رداق  زا  وا  رب  یحو  لوزن  ملع و  لامک  لقع و  روفو  اب  مالّـسلا  هیلع  هَّللا  میلک  یـسوم  نیا  هک  دشابن  زیاج  نوچ  هک 
تشادـن و ناشیا  نامیا  رد  نامگ  ّکش و  الـصأ  هک  تعامج  نآ  زا  رواد  راگدرورپ  تاـقیمب  رفن  داـتفه  راـیتخا  رـسکی  موق  نآ  ناـیعأ  زا 
اب مالّـسلا  هیلع  یـسوم  جورع  دوعـص و  زا  دـعب  ار  اضق  تشاد . نامگ  لامک  ّدـح  رد  هّیربلا  قلاخ  ترـضحب  تبـسن  ار  هفیاط  نآ  صـالخا 
رد ناقفانم  لاوحأ  نایب  ناّنم  دزیا  هچنانچ  نانمؤم . رب  هن  دش  عقاو  ناقفانم  رب  یسوم  رایتخا   275 ص : ج4 ، جاجتحالا ، هک  دش  رهاظ  ناشیا 

بجاو هک  یسک  نآ  رایتخا  هک  میدید  ام  نوچ  دعس  ای  هیآلا ...  اِنتاقیِِمل  اًلُجَر  َنیِْعبَس  ُهَمْوَق  یسُوم  َراتْخا  َو  هک : دیامنیم  ناعذالا  مزال  نآرق 
دزیا لوسر  نآ  ّنظ  هکنآ  لاح  حلـصأ و  رب  هن  دـیدرگ  عقاو  دـسفأ  رب  دـندومن  سک  ره  تّوبن  يارب  وا  يابتجا  افطـصا و  سّدـقت  یلاـعت و 

تاهورکم رودص و  تایـضتقمب  ملاع  هک  یـسک  نآ  رایتخا  هک  میتسناد  دسفأ  رب  هن  رایتخا  دش  عقاو  حلـصأ  رب  وا  ّنظ  هک  دوب  نانچ  لاعتم 
دعب دوب . دهاوخن  رایتخا  يارب  رطخ  چیه  ار  صخش  عون  نیا  ددرگ  رهاظ  فرـصنم و  ریارـس  وا  زا  دشابن و  روعـش  كرد و  يور  زا  ریامض 

نآ زا  دعب  دندومرفن . راک  نیا  زیوجت  دندومنن و  رایتخا  عون  نیا  هدارا  حالص  لهأ  اذهلف  داسف  باحـصأ  رب  دابعلا  ّبر  ءایبنأ  ةریح  عوقو  زا 
يوسب دوخ  سیفن  سفن  اب  دوب  تّما  نیا  راتخم  هکنآ  اب  راتخملا  ّیبن  ترضح  هک  دنکیم  يوعد  هک  وت  مصخ  دعـس  ای  هک  دومرف  ام  يالوم 

ترـضح نآ  زا  دعب  وا  هک  تسنادیم  هچ  دوب  فیاخ  دوخ  سدقأ  سفن  يارب  هچنانچ  دیـسرتیم . وا  سفن  يارب  هکنآ  هطـساو  هب  تفر  راغ 
نامّزلا رخآ  لوسر  نآ  اب  وا  هکنآ  رگم  دور  راغب  رکب  وبأ  ریغ  هب  همحّرلا  ّیبن  هک  دوبن  اـفتخا  مکح  زا  هک  اریز  دوب  دـهاوخ  تّما  نیا  هفیلخ 

هک للخ  نآ  ددرگ  لوتقم  مالّـسلا  هیلع  یلع  رگا  تسنادـیم  هک  تشاذـگ  دوخ  ماقم  هاگباوخ و  رد  نآ  يارب  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  دـشاب و 
بانم بیان  ماقم و  میاق  ار  مالّـسلا  هیلع  یلع  هک  اریز  دشیمن  لّصحم  رّوصتم و  ع )  ) یلع لتق  زا  زگره  دشیم  لصاح  عقاو و  رکب  یبأ  لتقب 

اریز يدماین   276 ص : ج4 ، جاجتحالا ، مزال  وت  مصخ  نآ  رب  صقن  هنوگ  چـیه  دومن  دـهاوخ  روفغ  ّبر  ّیلو  نآ  روما  رد  تماـقا  هک  دوب 
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رکب وبأ  رفن  راهچ  نآ  رمع  رب  تسا  فوقوم  نآ  ریغ  هنس و  نوثلث  يدعب  نم  ۀفالخلا  هک  دومرف  هّمالا  ّیبن  ترضح  هک  دیئوگیم  امـش  هن  هک 
نینچ داقتعا  ارت  مصخ  هچ  دنا  ص )  ) ربمغیپ ترضح  يافلخ  امش  بهذمب  رفن  راهچ  نیا  هک  یتسردب  مالّسلا . هیلع  یلع  نامثع و  رمع و  و 

هیلع هَّللا  یّلص  ربمغیپ  زا  دعب  هنوگچ  رکب  وبأ  سپ  دشاب  نینچ  رمأ  هاگ  ره  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نبا  ای  متفگ : نم  تسا .
هَّللا یّلص  لوسر  ترضح  ءافلخ  هثالث  نیا  هاگ  ره  معن  دومرف : مالّـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  دوب ؟ دهاوخ  تّما  هفیلخ  لصف  الب  مّلـس  هلآ و  و 
وبأ اب  اذه  عم  دشاب  هدرکن  نامثع  رمع و  رب  رکب  وبأ  میدـقت  نییعت  مّلـس ، هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ترـضح  نآ  دنـشاب و  مّلـس  هلآ و  هیلع و 
رفن هس  نیا  سپ  دنشاب . مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  هفیلخ  هس  ره  نیا  هاگ  ره  هچ  هتفرن  هفیلخ  هس  ره  اب  ارچ  هتفر  راغب  اهنت  رکب 

دشاب و يرولا  ّیبن  ترضح  زا  تمحرم  نآ  ّقحتسم  اهنت  رکب  وبأ  هن  دنور  راغ  هب  راتخملا  ّیبن  ترـضح  اب  هک  دندوب  نآ  روخ  رد  راوازس و 
دزیا ّیبن  ترـضح  هک  نآب  دـنک  داقتعا  هک  دـیاب  دـناد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  هفیلخ  ار  هس  ره  هکنآ  لوق  رب  انب  هک  اریز  سب 

ناشیا هک  اریز  دـنک ، نانچ  زین  نامثع  رمع و  هراب  رد  ناسحا  فطل و  زا  درآ  لمعب  رکب  یبأ  ّقح  رد  هچنآ  هک  تسا  بجاو  مزـال و  بهاو 
دومن رکب  وبأ  هراـب  رد  هکنآ  لـثمب  ناـمثع  رمع و  ّقح  رد  ناـسحا  نوچیب  رداـق  لوسر  نآ  نوـچ  و  دـندوب . ناـمّزلا  رخآ  لوـسر  هفیلخ  زین 

زا دـعب  دومرف ، سفن  ود  ره  نآ  رب  تقفـش  كرت  سک و  ود  نآ  ّقح  رد  نواـهت  سدـقألا  ّیبن  نآ  سپ   277 ص : ج4 ، جاجتحالا ، دومنن .
ناـشیا یکی  هب  ّصتخم  ارچ  دوـب  ناـیع  بجاو و  ناـشیا  تفـالخ  بیترت  رب  سّدـقم  لوـسر  ترـضح  رب  سک  هس  ره  نآ  رب  تقفـش  هکنآ 

علّطم و رورـس  نآ  هک  دوب  نآ  هطـساوب  هن  راغ  بناجب  راّفغ  دزیا  لوسر  ترـضح  اـب  رکب  وبأ  نتفر  هک  دـیدرگ  مولعم  هیلع  ءاـنب  دـینادرگ .
رکب وبأ  ردغ  قافن و  رب  علّطم  رشبلا  دّیس  نوچ  هکلب  دوب ، رشب  ّنج و  زا  وا  تّما  رب  ردقلا  لیلج  ربمغیپ  نآ  زا  دعب  رکب  یبأ  تفالخ  رب  ربخم 
دومن راگدرورپ  ترضح  مکحب  رارـشأ  ّرـش  زا  دوخ  سدقأ  سفن  ظفح  يارب  راغ  ماقم  يانکـس  هدارا  مرکالا  ّیبن  نآ  هک  ماگنه  رد  دوب و 
رابخاب هچ  دیناباوخ  دوخ  هاگباوخ  رد  مالّسلا  هیلع  لیئربج  یحولا  نیمأ  مالعاب  ماّلع  دزیا  رمأب  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریمأ  هک  نامه 

دهاوخن رواد  دزیا  ّیلو  نآب  ررض  اذیا و  هنوگ  چیه  هک  تسنادیم  تشاد و  عمج  ردیح  نینمؤملا  ریمأ  فرط  زا  رطاخ  مالّـسلا  هیلع  لیئربج 
ترـضح دـمآ  رد  رورـس  نآ  رظنب  ربعم  رد  رکب  وبأ  رثأ  نامه  رد  تشادرب . راـغ  هار  تشاذـگ و  نوریب  دوخ  يارـس  تلود  زا  ياـپ  دیـسر 

زا لبق  دینادرگ و  رای  راغ  هار  تقافر  هب  ار  وا  اذـهل  دوبن  رطاخ  ّنئمطم  رکب  وبأ  ردـغ  فرط  زا  نوچ  دـش  روکذـم  هک  یعونب  ص )  ) ربمغیپ
رای وا  اب  هک  رارـشأ  قافن و  لهأ  دـیامن و  تعجارم  ادابم  هکنآ  فوخب  دیـشک  وا  فارطأ  رب  لدـنم  داد و  رارق  ناکم  ار  وا  راغ  ردـب  لوصو 

تکاله فوخ  هک  دسر  وتب  رایـسب  رازآ  ّالا  یهنن و  ردب  لدنم  زا  ياپ  راهنز  رکب  وبأ  ای  تفگ : ربکأ  دزیا  لوسر  اذهلف  درآ . راغ  ردب  دندوب 
هتـشگ ربخم  علّطم و  رگید  عمج  اب  نم  شزاس  لاوحأ  رب  دّمحم  هّتبلا  هک   278 ص : ج4 ، جاجتحالا ، دیناسر  رطاخب  رکب  وبأ  اذه  عم  تست .

هیلع و هَّللا  یّلـص  دّمحم  تشادرب و  دوخ  هار  دیاب  ارم  تشادهاگن ، لدنم  رد  ناکم  نیا  رد  دربن و  راغ  نوردـناب  دوخ  اب  ارم  هچ  يارب  ّالا  و 
رایـسب رازآ  هّتبلا  يرآ  ردب  لدنم  زا  ياپ  رگا  هک : دومرف  رورـس  دّیـس و  نآ  نوچ  هک  دـیناسر  رطاخب  زاب  تشاذـگ  اجنیا  رد  ار  مّلـس  هلآ و 
نوریب لدـنم  زا  ياپ  هک  تشگ  رّرقم  جـهن  نآ  رب  رکب  وبأ  يأر  هرخالاب  دوب  ناریح  دّدرتم و  ناکم  نآ  زا  جورخ  ثکم و  رد  هّصقلا  یباـی .
رارقرب رارف  ّالا  دنام و  رارقرب  نکاس و  لدنم  رب  راتخملا  ّیبن  ندمآ  ات  ددرگ  راکـشآ  نّیب و  رازآ  رارـض و  وا  رادرک  لعف و  نآ  زا  دراذـگ و 

ّرقم نآ  رد  رکب  وبأ  هاگنآ  سپ  درک . وا  راک  رد  شین  راگدرورپ  ترـضح  مکحب  رام  تشاذگ  نوریب  لدنم  زا  ياپ  هک  نامه  دـنک  رایتخا 
هچنآ اّما  دعـس  ای  دوب . راجنه  هجو و  نیدب  راتخملا  ّیبن  اب  راغ  رای  نآ  تقیقح  دیـسر  واب  ربکأ  دزیا  ّیبن  ترـضح  هکنآ  ات  دـیدرگ  ّرقتـسم 

ارچ ماربا  هرک و  يور  زا  اـی  دوب  ماـمت  تبغر  عوط و  يور  زا  رمع  رکب و  اـبأ  ینعی  رفن  ود  نآ  مالـسا  اـیآ  هک  دوـمن  مالعتـسا  وـت  زا  مصخ 
تبقاـع دوهی  هفیاـط  دـندوب و  رفاـک  نادوهیب  طولخم  رفن  ود  نیا  هتـسویپ  هچ  دوب  سوه  عمط و  يارب  ضحم  سک  نآ  مالـسا  هک  یتـفگن 

ریاس تاروت و  بتک  زا  رگید  موق  برع و  رب  رورـس  نآ  يالیتسا  رـشبلا و  دّیـس  دّمحم  جورخ  هب  رمع  رکب و  یبأ  مالعإ  رابخإ و  دومحمان 
هَّللا یّلـص  دّـمحم  ینعی  مجع  برع و  لوسر  نآ  هّصق  محالم  زا  دـمآ و  ناحبـس  رداق  دزن  زا  ناربمغیپ  رب  نآ  زا  رتشیپ  هک  يوامـس  باـتک 

ج4، جاجتحالا ، تسا . لیئارـسا  ینب  رب  رـصّنلا  تخب  يالیتسا  لثم  برع  رب  دّمحم  يالیتسا  هک  دـنتفگیم  دـندومنیم و  مّلـس  هلآ و  هیلع و 
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رکب وبأ  نوچ  تسین . تّوبن  زا  ءیش  چیه  رب  عالّطا  الصأ  ار  وا  هکنآ  لاح  دنک و  تّوبن  يوعد  وا  هکنآ  دّمحم  فرط  زا  یتدایز   279 ص :
دعب دندوب  نآ  رظتنم  دش و  دهاوخ  رهاظ  رورس  نآ  هک  دندوب  هدینش  رگید  یعمج  دوهی و  زا  ربکألا  ّیبن  ترضح  جورخ  ربخ  رّرکم  رمع  و 

دندوشگ ِهَّللا  ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  هَّللا  ّالا  هلا  نأ ال  تداهش  هب  نابز  هدمآ  وا  تمدخب  ود  ره  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  رمأ  روهظ  زا 
زا رهـش  تموکح  تیالو و  مارم  هاوخلد و  هجو  رب  مانألا  دّیـس  نآ  لاوحأ  یبوخ  ماّلعلا و  کلم  لوسر  نآ  ماهم  ماظتنا  زا  دـعب  هکنآ  عمطب 
رفن ود  نآ  لالتخالا  ریثک  لاوحأ  قیاقح  نکیل  دیدرگ و  میقتـسم  شتیالو  میوق و  شتّوبن  و  دش ، رهاظ  نوچیب  ّیبن  نوچ  دـنبای  رورـس  نآ 

تیالو و باب  رد  ناشیاب  هّجوت  تفای  دهاوخ  ماجنا  ماظتنا و  مارصنا  تّیفیک و  هچب  هک  دوب  رهاظ  نّیب و  هوجولا  ّلک  نم  ربمغیپ  ترـضح  رب 
لاثمأ هک  هقـسف  ناکرـشم  ریاس  اب  هبقعلا  ۀـلیل  رد  دنتـشگ  ّناجلا  سنالا و  ّیبن  ترـضح  زا  سویأم  ناـشیا  نوچ  دومنن . ناـقلخ  رب  تساـیر 

هَّللا یّلص  دّمحم  هبقعلا  ۀلیل  رد  هک  دندومن  طرش  دهع و  هک  نیکرشم  یمامت  مّثلت  لثمب  دنتـشگ  مّثلتم  ود  ره  دندومن و  قاّفتا  دندوب  ناشیا 
هفیاط نآ  هکنآ  زا  دـعب  دـندوب . تعامج  نآ  زا  رفن  ود  نیا  هلمج  نآ  زا  دـنناسر  لتقب  دـننادرگ و  طـقاس  هوک  نآ  زا  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و 
بابرأ دیک  رکم و  زا  ار  لّمکم  ّیبن  نآ  لماک  تاذ  ّلج  ّزع و  ترـضح  دنتـشگ ، دعاصتم  لبج  نآب  هبقعلا  ۀلیل  رد  لسّرلا  متاخ  لتق  دصقب 

280 ص : ج4 ، جاجتحالا ، دوبن . زیزعلا  ّبر  لوسر  نآب  تبـسن  زیچ  چیه  تردق  ار  اهنآ  الـصأ  دومن و  تظفاحم  تنایـص و  لیح  هعدخ و 
دندمآ مالّسلا  هیلع  یلع  تمدخب  هک  ماگنه  رد  دوب  ریبز  هحلط و  لاح  لثم  دومحملا  ّیبن  ترضح  اب  مالـسا  تعیب  رد  رمع  رکب و  وبأ  لاح 
سویأم ود  ره  دیـسرن و  لوصو  زّیح  هب  ناشیا  لومأم  نوچ  دـندومن و  تعباتم  قارع  تایالو  زا  تیالو  تلاـیا  تیـالو و  عمطب  کـی  ره  و 

لئآ ناشیا  رمأ  کی  ره  هکنآ  ات  دندومرف  مالّسلا  هیلع  ترضح  نآ  رب  جورخ  دندومن و  رورس  نآ  تعاطا  دهع  صقن  تعیب و  ثکن  دندش 
دیـسر ماقم  نیاب  مالک  نوچ  ددرگ . لتخم  لئآ و  ّدـح  نآب  قاّفتا  قافو و  طورـش  ناثکان  قاثیم و  دوهع و  ناضقان  رمأ  هک  ّلـحمب  دـندرک 

راوگرزب ردـپ  اب  زین  رظتنم  مئاق  تساخرب و  زاینیب  ترـضح  تدابع  زاـمن و  يارب  اـمهیلع  هَّللا  مالـس  يرکـسعلا  ّیلع  نب  نسح  اـم  يـالوم 
مدید مدیبلط  دوب  قافنیب  رای  هک  قحـسا  نب  دـمحأ  مدومن . دوخ  ناکم  ماقمب و  تعجارم  ناشیا  تمدـخ  زا  زین  نم  دومن  مایق  رد  تقفاوم 

راضحا بلط  نم  يالوم  هک  تناما  هماـج  دعـس  اـی  تفگ : تسیچ ؟ هیرگ  هجو  يدرک و  رید  ارچ  متفگ : دروآ . نمب  يور  ناـنک  هیرگ  هک 
تیاـهن تسین  كاـب  چـیه  وت  رب  هک  متفگ : دومن . مناوتن  باـجم  باوص  هجو  چـیه  ار  رورـس  نآ  هک  مناریح  مدرک و  مگ  دومن  نم  زا  نآ 

دیدرگ بآمتیالو  نآ  بانج  میثلت  هّجوتم  لاح  رد  نادرگ . ربخم  علّطم و  هّقح  وه  امک  رمأ  تقیقحب  ار  رـشب  دّیـس  دالوأ  هصالخ  نآ  هکنآ 
، جاجتحالا هب  نادـنخ  لاحـشوخ و  ناج  سنا و  ماما  نآ  شیپ  زا  تعجر  تعاس  رد  دـش . یلاعت  کلم  ّیلو  نآ  يارـستلود  لـخاد  نوچ  و 

دعـس يا  تفگ : تسا ؟ ربخ  هچ  دمحأ  ای  متفگ : داتـسرفیم . وا  تیب  لهأ  دّـمحم و  رب  تاولـص  دومن و  دوخ  ناکم  لزنم و   281 ص : ج4 ،
دمحأ زا  نخـس  نیا  نوچ  دـیوگ : دعـس  دراذـگیم . زامن  نآ  يالاب  رب  رورـس  نآ  تسا و  شرف  ام  یلوم  مدـق  تحت  رد  متفای  ار  هماـج  نآ 

هرکذ ّلج  ساّنلا  ّنجلا و  قلاخ  ترضح  سایقیب  ّدحیب و  رکش  ساپس و  دمح و  مدیدرگ و  رورـسم  جهتبم و  رایـسب  رایـسب  مدینـش  قحـسا 
رـسپ نآ  رگید  نکیل  مدومنیم  مدوبیم  اجنآ  رد  هک  ماّیأ  رد  ءانّثلا  ۀّیّحتلا و  هیلع  ام  يالوم  لزنمب  دّدرت  زور  ره  نآ  زا  دعب  و  مدروآ . ياجب 

مان نالهک  ام  رهـش  لـهأ  زا  رگید  یـصخش  قحـسا و  نب  دـمحأ  نم و  عادو  زور  نوچ  مدـیدیمن . رورـس  نآ  شیپ  رد  ار  رظنم  دیـشروخ 
تنحم مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نب  ای  تفگ : داتـسیاب و  رورـس  يور  شیپ  رد  دمحأ  میدش . لخاد  مانألا  ماما  نآ  تمدخب 

یـضترملا یلع  كّدج و  یفطـصملا  یلع  یّلـصی  نأ  هک : تسنآ  راّفغ  دزیا  ترـضح  زا  نم  لاؤس  لاحلا  دـش . راکب  کیدزن  متلحر  نم و 
یّلـصی نأ  کئابآ و  امهدـعب  نم  نیرهاّطلا  ۀّـمئألا  یلع  کیبأ و  کّمع و  هّنجلا  بابـش  يدّیـس  یلع  کّما و  ءاـسّنلا  ةدّیـس  یلع  کـیبأ و 

زا اعدتـسا  ارم  ینعی : کئاقل . نم  اندهع  رخآ  اذه  هَّللا  لعج  كّودـع و ال  یفکی  کبعک و  یلعی  نأ  هیلا  بغرن  كدـلو و  یلع  و  کیلع ،
ۀمطاف ءاسّنلا  ةدّیـس  تردام  دورد  یـضترملا و  یلع  تاولـص  یفطـصم و  دّمحم  وت  ّدج  رب  تاولـص  نداتـسرف  تاوعّدـلا  بیجم  ترـضح 
تاولص تردپ و  ّمع و  نیسحلا  نسحلا و  نیلسرملا  دّیس  یطبس  هّنجلا  لهأ  بابـش  يدّیـس  رب  تّیحت  282 و  ص : ج4 ، جاجتحالا ، ءارهّزلا 

تاذ رب  تاولـص  یعدتـسم  يراب  ترـضح  زا  زین  تست و  مارک  دادـجأ  ماظع و  يابآ  هک  تشهب  ناناوج  نآ  زا  دـعب  نیرهاّطلا . هّمئأ  یقاـب 

( یناردنزام همجرت   ) زا 619جاجتحالا هحفص 584 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ار تنمـشد  دنلب و  تدنمجرا  دنزرف  عم  ارت  ردق  هک  تسنانچ  نمیهم  ترـضحب  نم  تبغر  سامتلا و  و  مشابیم ، تسّدقم  دلو  وت و  سدـقأ 
دمحأ نوچ  هک  دیوگ : دعس  دنادرگن . نم  دهع  ءاقل و  رخآ  ار  تجهبلا  ریثک - تبحـص  فرـش  ءاقل و  كاردا  نیا  دنادرگ و  دنرث  راوخ و 

، دـینادرگ بآ  رپ  مشچ  دیـسر  تایربلا  ماما  نآ  فیرـش  عمـسب  تاملک  نیا  دومن و  تاـجاحلا  یـضاق  ترـضحب  تاـجانم  نیا  قحـسا  نب 
فّلکت رایـسب  اعد  رد  قحـسا  نبا  اـی  هک : دومرف  نآ  زا  دـعب  دـیدرگ . رطاـقتم  رورـس  نآ  تامـس  رمق  تاـنج  رب و  تاربع  تارطق  هچناـنچ 

رضاح وت  هنیس  رد  نامز  نیا  رد  ایئوگ  هک  نانچ  تسا  کیدزن  تیاغب  تائیطخلا  رفاغ  ترضحب  وت  تاقالم  هک  نکم  قاّلخ  دزیا  ترـضحب 
ای تفگ : دـمآ  شوهب  نوچ  داتفا و  نیمز  رب  هتـشگ  شوهیب  ماع  ّصاخ و  يادـتقم  نآ  زا  مالک  ندینـش  زا  قاحـسا  نب  دـمحأ  تسناـیع . و 

ضیف راک  رس  زا  تقرخب  عّلخم  فّرشم و  ارم  هک  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  یفطـصملا  دّمحم  تّدج  تمرحب  و  یلاعت ، هَّللا  تّزعب  یلوم 
هّیلب و چیهب  امش  ناسحا  هلیـسوب  هکلب  منادرگ  ّنئمطم  نآ  هطغـض  روگ و  باذع  زا  رطاخ  مزاس و  دوخ  نفک  ار  نآ  هک  ینادرگ  دوخ  راثآ 
یلاعت و  283 ص : ج4 ، جاـجتحالا ، دزیا  ّیلو  نآ  رثأ  نآ  رد  دـید  ّرطـضم  ار  وا  نوچ  ءاعّدـلا  مالّـسلا و  هیلع  اـم  یلوم  مناـمنرد . باذـع 

مّرکم نمؤم  نآب  هدروآ  نوریب  مهرد  هدزیـس  هدرب و  دوب  نکاس  نآ  رب  لابقا  تداعـسب و  دوخ  هک  طاـسب  تحت  رد  كراـبم  تسد  كراـبت 
هّتبلا نآ  زا  يدوـمن  لاؤـس  هچنآ  و  ینکن . جرخ  دوـخ  سفن  يارب  رگید  يزیچ  مهرد  نـیا  ریغب  هـک  دـیاب  تـفگ : دوـمرف و  مرک  تیاـنع و 

نآ تشاداپ  هکلب  دنادرگن ، يوربآیب  ار  شبحاص  عیاض و  ار  وکین  لمع  رجأ  ّلج  ّزع و  ترضح  هک  اریز  دنام  یهاوخن  سویأم  مورحم و 
مالّـسلا هیلع  دوخ  يالوم  ترـضح  زا  فارـصنا  تصخر  زا  دعب  ام  هک  دیوگ : دعـس  دناسر . ردب  ُناسْحِْإلا  اَّلِإ  ِناسْحِْإلا  ُءازَج  ْلَه  هقیثوب  ار 
سویأم هچنانچ  دیدرگ  دیاع  واب  بعص  ملأ  بعت و  درد و  دیسر و  مهب  قرحم  بتار  قحسا  نب  دمحأ  میدیـسر  ناولح  یخـسرف  هس  نوچ 
يرهـش مه  هک  ار  يدرم  قحـسا  نب  دمحأ  میدمآ  زورف  هدلب  نآ  ياهارـس  ضعب  رد  میتشگ و  ناولح  رهـش  لخاد  نوچ  اّما  دـش ، تایح  زا 

دروآ و نارایب  يور  نآ  زا  دعب  تفگ . رایسب  نخـس  درم  نآ  اب  دناوخ و  دوخ  کیدزنب  ار  وا  تشاد  نّطوت  ناولح  رد  نکیل  دوب  هیلا  یحوم 
ایریب نمؤم  نآ  ءاعدتسا  بجومب  ام  دیراذگب . اجنیا  رد  اهنت  ارم  دیوش و  قّرفتم  ام  شیپ  زا  نارای  عیمج  هک  دیاب  بشما  نازیزع  يا  تفگ :
رکف ارم  دش  حبص  عولطب  بیرق  نوچ  و  میدومن . تدواعم  تعجر و  تحارتسا  عجضم  تحار و  دقرمب  سک  ره  هدش  فرـصنم  وا  شیپ  زا 

دـشاب هدـش  یقاب  ملاع  رفاسم  ای  دـشاب  یقاب  ایآ  دیـسر . اجکب  وا  لاح  ّبر  ای  هک  دـیدرگ  لـیام  وا  فرطب  رطاـخ  یگمه  دوبر و  نمؤم  نآ 
284 ص : ج4 ، جاجتحالا ، شیپ  رد  هدوب  مالّـسلا  هیلع  دّـمحم  یبأ  ام  يالوم  مداخ  هک  مداخلا  روفاک  هاگان  سپ  مدوشگ  مشچ  هک  ناـمه 

یبوخ ریخب و  ار  تبیـصم  نیا  دنادرگ و  وکین  ازعب  ار  امـش  ریخ  یلاعت  يادـخ  ینعی  مکازع  ریخلاب  هَّللا  نسحأ  هک : دومرف  وا  مدـید و  دوخ 
- نفک يارب  نم  يالوم  هک  بوث  ار  نمؤم  نآ  مدـش و  غراف  لاحلا  امـش  بحاـص  نفک  لـسغ و  زا  نم  دزاـس  بیاـصم  یماـمت  متخ  امـشب 

دزن رد  وا  هک  دیزاس  نوفدم  ار  وا  مدینادرگ و  وا  نفد  يارب  علّطم  زین  ار  امش  یلوم و  مکحب  مدیناشوپ  وا  رد  طونح  لسغ و  زا  دعب  داتسرف 
وا يدحأ  چیه  رگید  دیدرگ و  بیاغ  مدرم  یقاب  نم و  رظن  زا  مد  نامه  رد  مداخ  روفاک  تسا . امـش  عیمج  زا  رتیمارگ  امـش  يالوم  دّیس و 

ار وا  میدـش و  غراف  شرما  زا  ات  میدومن  لیوع  يراز و  هیرگب و  عامتجا  لیمج  ّبر  هدیدنـسپ  نمؤم  نآ  رـس  رب  ام  دـیدن . ناکم  نآ  رد  ار 
. تانمؤملا نینمؤملا و  عیمج  یلع  هیلع و  هَّللا  ۀمحر  میتفرگ ، دوخ  تیالو  رهش و  هار  یسک  ره  هدومن  عادو 

يرکسع ع] فلخ  رما  رد  شترضحب  نایعیش  همان  زا  يدهم ع  ماما  باوج  ]

لوقنم و هَّللا  همحر  يرمعلا  ورمع  یبأ  قوثوملا  خیـش  زا  يرکـسع ع ] فلخ  رما  رد  شترـضحب  نایعیـش  هماـن  زا  يدـهم ع  ماـما  باوـج  ]
رظتنملا مئاقلا  فلخ  ّقح  رد  هعزاـنم  ع )  ) یلع نینمؤملا  ریمأ  دـالوأ  هّمئأ  هعیـش  زا  تعاـمج  ینیوزقلا و  مناـغ  یبأ  نبا  ناـیم  هک  تسیورم 

نوچ اّما  دـنامن  وا  زا  يرـسپ  هتـشذگ و  مالّـسلا  هیلع  دّـمحم  یبأ  ترـضح  هک  دومنیم  رکذ  روکذـم  مناـغلا  یبأ  نبا  دـش . رداـص  حـناس و 
زا ار  ترـضح  نآ  دنـسیون  بآمتیالو  نآب  باب  نآ  رد  هک  دـندید  نآ  رد  دوخ  ترخآ  ایند و  حالـص  دندینـش  نخـس  نیا  هعیـش  تعامج 

دنداتـسرف و هیحانب  يدمتعم  بوحـصمب  ار  نآ  دندومن و  یملق  هّمالا  ماما  نآب  باتک  اذهلف  دننادرگ  ربخم  علّطم و  رمأ  نآ  هعزانم  تقیقح 
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نایعیـش تباتک  نوچیب  ّیلو  نآ  نوچ  285 و  ص : ج4 ، جاجتحالا ، دـندومن . ماهفا  مالعا و  وا  ّقح  رد  هعزانم  و  هرجاـشم ، زا  ار  رورـس  نآ 
هَّللا و انامح  میحّرلا  نمحّرلا  هَّللا  مسب  هک : دومرف  یملق  نوحـشم  قدـص  نومـضم  نیاب  دوخ  كرابم  ّطخ  هب  ار  ناشیا  باوج  دومن  هعلاطم 
ام نیّدـلا و  یف  مکنم  ۀـعامج  بایترا  ّیلا  یهنأ  ّهنا  بلقنملا  ءوس  نم  مکاـّیإ  اـنراجأ و  نیقیلا و  حور  مکل  اـنل و  بهو  نتفلا و  نم  مکاـّیإ 

نلف انعم  ّقحلا  هریغ و  یلا  انب  ۀقاف  الف  انعم  هَّللا  ّنال  انیف  مکیف ال  انءاس  انل و  مکل ال  کلذ  انّمغف  مهرمأ  ةالو  یف  ةریحلا  کّشلا و  نم  مهلخد 
ّنأ متعمس  اما  نوسکعنت  ةریحلا  یف  نودّدرتت و  بیّرلا  یف  مکل  ام  ءالؤه  ای  انعیانص . دعب  ّقحلا  اّنبر و  عیانـص  نحن  اّنع و  هدعق  نم  انـشحوی 

نوکی و اّمم  راثآلا  هب  ءاج  ام  متملع  ام  وا  ْمُْکنِم . ِْرمَْألا  ِیلوُأ  َو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ  َو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  لوقی : ّلج  ّزع و  یلاـعت  هَّللا 
نودتهت امالعأ  اهیلا و  نووأت  لقاعم  مکل  یلاعت  هَّللا  لعج  ام  فیک  متیأر  ام  وا  مالّـسلا . مهنم  نیقابلا  نیـضاملا و  یلع  مکتّمئأ  یف  ثدحی 

ّنأ متننظ  هیلا  هَّللا  هضبق  اّملف  مجن  علاط  مجن  لفأ  اذا  ملع و  ادـب  ملع  باغ  امّلک  ع )  ) یـضاملا رهظ  نأ  یلا  مالّـسلا  هیلع  مدآ  ندـل  نم  اهنم 
هیلع یضاملا  ّنأ  و  نوهراک . مه  هَّللا و  رما  رهظی  ۀعاّسلا و  موقی  یّتح  نوکی  ناک و ال  ام  اّلک  هقلخ  نیب  هنیب و  ببّسلا  عطق  هنید و  لطبأ  هَّللا 

انعزانی هّدسم و ال  ّدسی  نم  هفلخ و  هنم  هملع و  هّیصو و  انیف  لعّنلاب و  لعّنلا  وذح  مالّسلا  مهیلع  هئابآ  جاهنم  یلع  ادیقف  ادیعس  یضم  مالّسلا 
رفنت ام  انّقح  نم  مکل  رهظل  نلعی  رهظی و ال  هّرـس ال  بلغی و  هَّللا ال  رمأ  ول ال  رفاک و  دـحاج  ّالا  اننود  هیعّدـی  مثآ و ال  ملاظ  ّالا  هعـضوم  یف 
رمألا اّودر  انل و  اوملـسأ  هَّللا و  اوّقتاف  باتک  لجأ  ّلکل  ناک و  هَّللا  ءاـش   286 ص : ج4 ، جاجتحالا ، ام  هّنکل  مکوکـش  لیزی  مکلوقع و  هنم 

مکدصق اولعجا  راسیلا و  یلا  اولدعت  و  نیمیلا ، نع  اولیمت  مکنع و ال  یطغ  ام  فشک  اولواحت  داریإلا و ال  اّنم  ناک  امک  رادصإلا  انیلعف  انیلا 
قافشالا مکتمحر و  مکبحاص و  ۀّبحم  نم  اندنع  ام  ول ال  مکیلع و  ّیلع و  دهاش  هَّللا  و  مکل . تحصن  دق  هحضاولا  ۀّنّـسلا  یلع  ةّدوملاب  انیلا 

هل سیل  ام  یعّدـملا  ّهبرل  ّداضملا  هّیغ  یف  عباتتملا  لاّضلا  ّلـتعلا  ملاّـظلا  ۀـعزانم  نم  هب  اـنحتما  اّـمم  لغـش  یف  مکتبطاـخم  نع  اـّنکف  مکیلع 
ءادر لهاجلا  يّدرتیـس  هنـسح و  ةوسا  یلا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ۀنبا  یف  بصاغلا  ملاّظلا  هتعاط  ضرتفا  نم  ّقح  دـهاجلا 

کلذ و ّیلو  ّهناف  ۀـمحر  اهّلک  تاهاعلا  تافآلا و  ءاوسالا و  کـلاهملا و  نم  مکاـّیإ  هَّللا و  انمـصع  راّدـلا  یبقع  نم  رفاـکلا  ملعیـس  هلمع و 
دّمحم یلع  هَّللا  یّلص  هتاکرب و  هَّللا و  ۀمحر  نینمؤملا و  ءایلوألا و  عیمج  یلع  مالّسلا  اظفاح و  اّیلو و  مکل  انل و  ناک  ءاشی و  ام  یلع  رداقلا 

امیلست مّلس  هلآ و  یبّنلا و 

[ باذک رفعج  قاحسا و  نب  دمحا  همان  زا  يدهم ع  ماما  باوج  ]

- دعس نب  قحسا  نب  دمحأ  قودص  خیـش  زا  يرعـشألا  هَّللا  دبع  نب  دعـس  باذک ] رفعج  قاحـسا و  نب  دمحا  همان  زا  يدهم ع  ماما  باوج  ]
تباتک نمب  مالّـسلا  هیلع  یقّنلا  ّیلع  نب  رفعج  هک  تفگ  دش و  رـضاح  ام  دزنب  ام  باحـصأ  زا  يدرم  هک  دنک  تیاور  هَّللا  همحر  يرعـشألا 

نسح وا  ردارب  زا  دعب  هک  دنکیم  يوعد  دوخ و  ملع  راهظا  دوخ و  سفن  فیرعت  تسا و  مزال  نم  تعاطا  ارت  هک  دومن  یملق  نومضم  نیاب 
مولع زا  کلذ  ریغ  ساّنلا و  هیلا  جاتحی  ام  عیمجب  ملاع  هکلب  تسا  مارح  لالحب و  ملاع  لاعتم و  ّیبن  نید  رمأ  مّیق  وا  مالّسلا  هیلع  يرکـسعلا 

نآ زا  تباـتک  مدینـش  نخـس  نیا  نم  نوـچ  هک : دـیوگ  قحـسا  نب  دـمحأ  تسا . هسدـنه  لـمر و  موـجن و  ثیدـح و  هـقف و  لـثم  یگمه 
بحاص نآ  تمدـخ  هب  تعاس  ناـمه  رد  مدرک  تئارق  توـالت و  ار  تباـتک  نآ  رخآ  اـت  لّوأ  متفرگ و  نمؤم   287 ص : ج4 ، جاجتحالا ،

رد ار  مالّسلا  هیلع  ّیلع  نب  رفعج  باتک  متشون و  تباتک  نیرهاّطلا  هئابآ  یلع  هیلع و  هَّللا  تاولص  نامّزلا  بحاص  ترضح  تداعس  لابقا و 
میحّرلا نمحّرلا  هَّللا  مسب  نومضم  نیاب  دمآ  نوریب  نآ  باوج  هعلاطم  زا  دعب  دیسر  ترضح  نآب  متباتک  نوچ  مدرک  جرد  دوخ  تباتک  نآ 

هیف ءاطخلا  رّرکت  هظافلأ و  فالتخا  یلع  هنّمـضت  ام  عیمجب  یتفرعم  تطاحا  هجرد و  یف  تذفنا  يّذلا  باتکلا  هَّللا و  كاقبأ  کباتک  یناتأ 
ّقحلل ّلج  ّزع و  هَّللا  یلا  انیلع  هلـضف  انیلا و  هناسحا  یلعأ  یف  هل  کیرـش  ادمح ال  نیملاعلا  ّبر  هَّلل  دمحلا  و  هنم . هیلع  تفّقوت  هتّربدـت  ول  و 

هیف نحن  ام  نع  انلأسی  هیف و  بیر  يذـّلا ال  مویلا  انعمتجا  اذا  هلوقأ  امب  مکیلع  یلو  هرکذأ  امب  ّیلع  دـهاش  وه  اقوهز و  ّالا  لطابلل  اماقا و  اـّلا 
ۀـمزال و ۀـعاط  هضرتفم و ال  ۀـماما  اعیمج  قلخلا  نم  دـحأ  یلع  کیلع و ال  هیلا و ال  بوتکملا  باتکلا  بحاصل  لعجی  مل  ّهنا  و  نوفلتخم .
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هتردقب و مهقلخ  لب  يدس  مهلمهأ  اثبع و ال  قلخلا  قلخی  مل  یلاعت  هَّللا  ّنا  هَّللا  کمحری  اذه  ای  هَّللا . ءاش  نا  اهب  نوفتکت  ۀلمج  مکل  نّیبأس 
ۀیصعم نع  مهنوهنی  هتعاطب و  مهنورمأی  نیرذنم  نیرّشبم و  مالّسلا  مهیلع  نیّیبّنلا  مهیلا  ثعب  ّمث  ابابلأ . ابولق و  اراصبأ و  اعامسأ و  مهل  لعج 

- لـعفلاب مهیلا  مهثعب  نم  نیب  مهنیب و  نئاـب  ۀـکئالم و  مهیلا  ثعب  و  اـباتک . مهیلع  لزنأ  مهنید و  مهقلاـخ و  رمأ  نم  هولهج  اـم  مهنوفرعی  و 
لعج نم  مهنمف  ۀـبلاغلا  تایآلا  ةرهابلا و  نیهاربلا  ةرهاّظلا و  لئالّدـلا  نم  مهاـتآ  اـم  مهیلع و  مهل  هلعج  يذـّلا   288 ص : ج4 ، جاجتحالا ،

همکالا أربأ  هَّللا و  نذاب  یتوملا  ییحا  نم  مهنم  انیبم و  انابعث  هاصع  لعج  امیلکت و  همّلک  نم  مهنم  الیلخ و  هذّختا  امالس و  ادرب و  هیلع  راّنلا 
نیملاعلل ۀمحر  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادّمحم  ثعب  ّمث  اببس . ءیش  ّلک  نم  یتوأ  ریّطلا و  قطنم  همّلع  نم  مهنم  هَّللا و  نذاب  صربالا  و 

هَّللا یّلص  هضبق  ّمث  نّیب . ام  هتامالع  هتایآ و  نم  نّیب  رهظأ و  ام  هقدص  نم  رهظأ  ۀّفاک و  ساّنلا  یلا  هلسرأ  هءایبنأ و  هب  متخ  هتمعن و  هب  مّمت  و 
یلا مث  مالّـسلا . هیلع  بلاط  یبأ  نبا  یلع  هثراو  هّیـصو و  هّمع و  نبا  هیخأ و  یلا  هدـعب  نم  رمـألا  لـعج  ادیعـس و  ادـیقف  ادـیمح  هلآ  هیلع و 
يوذ نم  نیندألاف  نینذألا  مهّمع و  ینب  مهتوخا و  نیب  مهنیب و  لعج  هرون و  هب  ّمتأ  هنید و  مهب  ایحأ  دحاو  دعب  ادـحاو  هدـلو  نم  ءایـصوألا 

سنّدلا نم  مهرّهط  بویعلا و  نم  مهأرب  بونذ و  نم  مهمصع  نأب  مومأملا  نم  مامالا  جوجحملا و  نم  ۀّجحلا  هب  فرعی  انّیب . اقرف  مهماحرأ 
یعّدال ءاوس و  یلع  ساّنلا  ناکل  کلذ  ول ال  لئالّدلاب  مهدّیأ  هّرس و  عضوم  هتمکح و  عدوتسم  هملع و  ناّزخ  مهلعج  سبّللا و  نم  مههّزن  و 

امب بذـکلا  هَّللا  یلع  یعّدـملا  لطبملا  اذـه  یعّدا  دـق  و  لهجلا . نم  ملعلا  لطابلا و ال  نم  قحلا  فرع  امل  دـحأ و  ّلک  ّلـج  ّزع و  هَّللا  رمأ 
باوص ءاطخ و  نیب  قّرفی  مارح و ال  نم  الالح  فرعی  ام  هَّللا  وف  هَّللا  نید  یف  ههقفیأ  هاوعد  ّمتی  نأ  اجر  هل  یه  ۀـلاح  ۀـّیأب  يردأ  الف  هاعّدا 
نیعبرأ ضرفلا  ةولّصلا  هکرت  یلع  دیهش  هَّللا  عروی و  مأ  اهتقو  ةولّصلا و ال  ّدح  فرعی  هباشتم و ال  نم  امکحم  لطاب و ال  نم  اّقح  ملعی  و ال 

هَّللا هنایصع  راثآ  ۀبوصنم و  هرکنم   289 ص : ج4 ، جاجتحالا ، فورظ  مکیتاه  مکیلا و  يّدأت  هریخ  ّلعل  ةذوعشلا و  بلطل  کلذ  معزی  اموی 
میحّرلا نمحّرلا  هَّللا  مسب  هباتک : یف  ّلج  ّزع و  هَّللا  لاق  اهرکذیلف  ۀـلالدب  مأ  اهمقیلف  ۀّـجحب  مأ  اهب  تأیلف  ۀـیآب  مأ  ۀـمئاق  ةروهـشم  ّلج  ّزع و 
اوُرِذـْنُأ اَّمَع  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َو  یمَـسُم  ٍلَجَأ  َو  ِّقَْحلِاب  اَّلِإ  امُهَْنَیب  ام  َو  َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  اَنْقَلَخ  ام  ِمیِکَْحلا  ِزیِزَْعلا  ِهَّللا  َنِم  ِباتِْکلا  ُلـیِْزنَت  مح ،

َْوأ اذـه  ِْلبَق  ْنِم  ٍباتِِکب  ِینُوْتئا  ِتاوامَّسلا  ِیف  ٌكْرِـش  ْمَُهل  ْمَأ  ِضْرَْألا  َنِم  اوُقَلَخ  اذ  ام  ِینوُرَأ  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  َنوُعْدـَت  ام  ُْمْتیَأَر  َأ  ُْلق  َنوُضِْرعُم 
اذِإ َو  َنُوِلفاغ . ْمِِهئاعُد  ْنَع  ْمُه  َو  ِۀَمایِْقلا  ِمْوَی  یلِإ  َُهل  ُبیِجَتْـسَی  ْنَم ال  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  اوُعْدَـی  ْنَّمِم  ُّلَضَأ  ْنَم  َو  َنِیقِداص  ُْمْتنُک  ْنِإ  ٍْملِع  ْنِم  ٍةَراثَأ 
نع هلأسأ  هنحتما و  کل و  ترکذ  ام  ملاّظلا  اذـه  نم  کقیفوت  هَّللا  ّیلوت  سمتلاف  َنیِِرفاک  ْمِِهتَدابِِعب  اُوناک  َو  ًءادـْعَأ  ْمَُهل  اُوناک  ُساَّنلا  َرِـشُح 

. هبیسح هَّللا  هناصقن و  هراوع و  کل  رهظی  هرادقم و  هلاح و  ملعتل  اهیف  بجی  ام  اهدودح و  نّیبتی  ةالـص  نع  وأ  اهریـسفت  هَّللا  باتک  نم  ۀیآ 
مالّسلا و امهیلع  نیسحلا  نسحلا و  دعب  نیوخأ  یف  ۀنامألا  نوکت  نأ  ّلج  ّزع و  هَّللا  یبأ  دق  هّرقتـسم و  یف  هّرقأ  هلهأ و  یلع  ّقحلا  هَّللا  ظفح 

هَّللا انبسح  ۀیالولا . عنّصلا و  لیمج  ۀیافکلا و  یف  بغرأ  هَّللا  یلا  مکنع و  رـسحنا  لطابلا و  ّلحمـضا  ّقحلا و  رهظ  لوقلا  یف  انل  هَّللا  نذأ  اذا 
دّمحم لآ  دّمحم و  یلع  هَّللا  یّلص  لیکولا و  معن  و 

[ بوقعی نب  قاحسا  همان  باوج  زا  نامثع  نب  دمحمب  فیرش  عیقوت  ]

هک دنکیم  تیاور  بوقعی  نب  قحـسا  زا  ینیلکلا  بوقعی  نب  دّمحم  بوقعی ] نب  قاحـسا  همان  باوج  زا  نامثع  نب  دـمحمب  فیرـش  عیقوت  ]
نآ هک  دیاب  مدینادرگ  بوتکم  يذغاک  رب  ار  نآ  دوب  لکـشم  دنچ  لئاسم  ارم  هک  هَّللا  همحر  يرمعلا  نامثع  نب  دّمحم  زا  مدرک  لاؤس  نم 

ننملا وذ  ّیلو  نآ  تمدخب  نم  لئاسم  نآ  نوچ  نمؤم  نآ  یناتسب .  290 ص : ج4 ، جاجتحالا ، ام  يارب  نآ  باوج  یناسر و  ام  بحاصب  ار 
اّما هک : دیناسر  امب  نومـضم  نیدب  نیرهاّطلا  هئابآ  یلع  هیلع و  هَّللا  تاولـص  نامّزلا  بحاص  ام  يالوم  كرابم  طخب  عیقوت  باوج  دـیناسر 

دنیامنیمن نم  تیالوب  رارقا  هک  ام  مامعأ  ینب  زا  ام و  تیب  لـهأ  زا  نم  نیرکنم  رمأ  رد  کـتّبث  هَّللا و  كدـشرأ  يدرک  لاؤس  نآ  زا  هچنآ 
ار یناـسنا  دارفأ  عیمج  تسین و  قارف  يدـحأ  چـیه  ناـیم  ّلـج و  ّزع و  يادـخ  ناـیم  هک  نادـب  دـنیامرفیم . رهاـظ  راـک  نآ  رد  راـکنا  هکلب 

تسا حون  رسپ  لیبس  لثم  وا  كولـس  لیبس  تسین و  نم  زا  سک  نآ  سپ  ددرگ  نم  رکنم  هک  ره  تسا  یناحبـس  رداق  ترـضحب  تشگزاب 
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و تسا ، مارح  نآ  برش  عاّقف  اّما  و  تسا . مالّسلا  هیلع  فسوی  ناردارب  قیرط  نامه  ناشیا  لیبس  شرسپ  رفعج و  نم  ّمع  اّما  و  مالّسلا . هیلع 
قیرط دهاوخیم  هک  ره  سپ  دیوش  كاپ  امش  هکنآ  رگم  مینکیمن  لوبق  ام  ار  امش  لاومأ  اّما  و  تسین . باملش  برش  لکأ و  رد  كاب  چیه 

ٌْریَخ ُهَّللا  َِیناتآ  امَف  هک : دومن  هَّللا  مالک  هیآ  نیا  توالت  هَّللا  ّیلو  نآ  هاگنآ  ددرگ . عطقنم  ام  زا  دـهاوخن  هکنآ  دـنک و  رایتخا  ام  تلـصاوم 
رد هچنآ  اّما  و  دیئامن . نآب  مادقا  نایتا و  امش  هک  تسنآ  زا  رتهب  نآ  نیقی  یلاعت  يادخ  يارب  میئامن  نآب  نایتا  ام  هچ  ره  ینعی : ْمُکاتآ . اَّمِم 

دننادرگیم رّرقم  تقو  باـب  نآ  رد  هک  یعمج  291 و  ص : ج4 ، جاجتحالا ، تسا  ناّنم  يادـخ  دزن  رد  نآ  دـیدومن  یملق  جرف  روهظ  باب 
تسین و لوتقم  ع )  ) يرکسعلا ّیلع  نب  نسح  هک  دشاب  نانچ  شمعز  هک  یسک  نآ  لوق  اّما  و  دنتسه . باّذک  هفیاط  نآ  بایترا  ههبشیب و 
روما و هعقاو و  ثداوح  رد  اّما  و  تسا . لازی  دزیا ال  قیرط  زا  لالـض  بیذـکت و  رفک و  ضحم  نآ  دـشن  لوصوم  ّلـج  ّزع و  ّقح  تمحرب 

نم دناامـش و  رب  ام  تّجح  نایعأ  نآ  هک  اریز  دیئامن  باحـصأ  ام و  ثیدح  تاور  يوسب  باب  نآ  رد  عوجر  هک  دیاب  سپ  هحناس  يایاضق 
وا زا  هک  داب  یـضار  شردپ  زا  وا و  زا  یلاعت  يادخ  سپ  يرمعلا  نامثع  نب  دّـمحم  اّما  و  میایارب . عیمج  رب  یلاعت  كرابت و  يادـخ  تّجح 

ار وا  بلق  بهاو  دزیا  ترـضح  يزاوهألا  رایزهم  نب  ّیلع  نب  دّمحم  اّما  و  تسنم . باتک  وا  باتک  نم و  هقث  وا  هک  یتسردـب  دوب  شیپ  رد 
كاپ و هچنآ  رگم  مینکیمن  لوبق  ار  نآ  ام  دندیناسر  امب  امـش  زا  هچنآ  اّما  و  درادرب . مامّتلاب  هدینادرگ  لیاز  شلد  زا  ّکش  درآ و  حالـصب 

باّطخلا وبأ  اّما  و  تیب . لهأ  اـم  نایعیـش  زا  تسیدرم  وا  هک  یتسردـب  میعن  نب  ناذاـش  نب  دّـمحم  اـّما  و  تسمارح . هیّنغم  نمث  دوب و  ّبیط 
نیلسرملا و دّیـس  تعافـش  زا  مورحم  نیملاعلا و  ّبر  تمحر  زا  سویأم  نیعالم و  زین  شباحـصا  تسا و  نوعلم  عدجألا  بنیز  نب  دّمحم 
زا زین  ممارک  دادجأ  ماظع و  يابآ  مئیرب و  تعامج  نآ  زا  نم  هک  اریز  دـینکم  ناشیا  تالاقم  لهأ  اب  تسلاجم  راهنز  دـننیموصعملا . ۀّـمئأ 

سک نآ  سپ  دنتـشگ  ام  لاومأب  سّبلتم  هک  تعامج  نآ  اـّما  292 و  ص : ج4 ، جاجتحالا ، دـنرازیب  ءيرب و  هبقاعلا  میخو  هفیاط  نیا  لاثمأ 
ام هعیـش  رب  نآ  هک  یتسردـب  سمخ  اّما  و  تسنابات . خزود  رد  ناریّنلا و  لکأ  هک  یتسردـب  دـنک  لکأ  زیچ  نآ  زا  دـناد و  لالح  ار  ام  لاـم 

تمادـن اّما  نآ . تثابخ  مدـع  ناشیا و  تدالو  بیط  هطـساوب  دـندینادرگ  لالح  هعیـش  هفیاط  رب  ام  رمأ  روهظ  تقو  ات  ار  نآ  تسا و  لالح 
لوبق میدومن و  ناشیا  هلاقا  زین  ام  دـندومن  تعجر  تلاقا و  دندیـسر و  امب  دنتـشگرب و  نآ  زا  نوچ  دنتـشاد  یلاعت  يادـخ  نید  رد  هک  موق 

ّلج ّزع و  ترـضح  هک  یتسردـب  سپ  ددرگ  عقاو  هک  تبیغ  تّلع  اّما  و  نیرکاش . هلـصب  تسین  جایتحا  ار  اـم  میدومرف و  موق  هبوت  ّکـش و 
دوبن مارتحالا  يوذ  دادجأ  ماظع و  يابآ  زا  يدحأ  چـیه  ْمُکْؤُسَت  ْمَُکل  َدـُْبت  ْنِإ  َءایْـشَأ  ْنَع  اُولَئْـسَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  هک : دـیامرف  هرکذ 

نایغاط زا  چـیه  تعیب  هک  ینامز  تقو و  رد  میآیم  نوریب  نم  دوب و  وا  ندرگ  رد  هّیقت  ترـضح  نآ  نامز  یغاـب  یغاـط  تعیب  هکنآ  رگم 
زا نآ  تبیغ  ماـگنه  رد  تسا  باـتفآ  عاـفتنا  لـثم  نیمز  عاـطقأ  هنکـس  يارب  نم  بیغ  رد  ماـما  عاـفتنا  هجو  و  دوب . دـهاوخن  نم  ندرگ  رد 
هک ءایشأ  عیمجب  نآ  عفن  اّما  دیامنیمن  رهاظ  دنادرگ  ناهنپ  ار  وا  عاعش  دناشوپ و  ار  وا  باحس  هک  تقو  رد  باتفآ  هچ  رگا  باحـس  بایغنا 

نایعیـش و يا  دنانامـسآ  لهأ  نامأ  ناگراتـس  هچنانچ  مناما  نیمز  لهأ  يارب  نم  و  تسا . نّیب  رهاظ و  نیا  دـناسریم و  تسا  اـهیلا  جاـتحم 
ره جرف  لیجعتب  ءاعد  رد  نکیل  دنک  امش  تیافک  هک  ملعب  ّالا  دیدرگن  فّلکتم  دیدنب و  رد  ینعی  ام ال  زا  لاؤس  باوبأ  دعب  نم  امش  نایلاوم 

یلع بوقعی و   293 ص : ج4 ، جاجتحالا ، نب  قحسا  ای  مکیلع  مالّـسلا  تسنآ و  رد  امـش  یمامت  جرف  هک  اریز  تسا  رتهب  دینک  رتشیپ  دنچ 
. يدهلا عّبتا  نم 

[ ضیوفت رد  نایعیش  همان  باوج  زا  فیرش  عیقوت  ]

ناـیم فـالتخا  هک  تسیورم  لوقنم و  یّمقلا  لّالّدـلا  دـمحأ  نب  ّیلع  نسحلا  وبأ  زا  ضیوفت ] رد  نایعیـش  هماـن  باوـج  زا  فیرـش  عـیقوت  ]
هکنآ ات  هدومن  مالّسلا  مهیلع  نیموصعملا  ۀّمئأ  يوسب  رمأ  ضیوفت  دوجلا  ریخلا و  ضیفم  ترـضح  هکنآ  باب  رد  دش  عقاو  هعیـش  تعامج 
یلاعت بجاو  ترـضح  رب  تسا و  لاحم  نیا  هک  دـنتفگیم  هفیاط  نیمه  زا  موق  و  دـنناسر . ناشیا  اب  يزور  دـننک و  قیالخ  داجیا  نایعأ  نآ 

يدوجوم چـیه  زا  ّلـج  ّزع و  يادـخ  ریغ  وا  زا  تسین  رگید  مسج  قلخ  داـجیا و  رب  رداـق  مسج  هک  اریز  تسین  اور  زیاـج و  لـعف  نیا  لـثم 
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رداـق رمأ  نآ  رب  ار  لبّـسلا  ۀّـمئأ  ّلـج  ّزع و  يادـخ  هکلب  دـنتفگیم : رگید  موق  و  ددرگن . لّـقعتم  رّوصتم و  ءایـشأ  زا  ءیـش  تقلخ  داـجیا و 
رایـسب هعزانم  باب  نیا  رد  هعیـش  نایم  لصاحلا  دنناسرب . ناشیاب  يزور  دندرک  قیالخ  داجیا  هّمئأ  دومن و  ناشیاب  رمأ  ضیوفت  دـینادرگ و 

نیا تقیقح  لاؤس  وا  زا  دـییامنیمن و  نامثع  نب  دّـمحم  رفعج  یباب  عوجر  ارچ  باب  نیا  رد  امـش  تفگ : ناـشیاب  یلیاـق  هرخـالاب  دـش  عقاو 
بحاص ترـضحب  هار  نیقیب  ار  نمؤم  نآ  هک  اریز  ددرگ  نهربم  حـیال و  نشور و  حـضاو و  امـش  رب  دـشاب  ّقح  هچنآ  ات  دـینکیمن  لاوحأ 

رفعج یبأ  تهج  زا  دنداتسرف  وا  دزنب  دنتـشون و  هلأسم  دنتـشگ و  نامثع  نب  دّمحمب  یـضار  تعامج  نآ  همه  تسا  هَّللا  مالـس  هیلع  نامّزلا 
ماسجأ و قلخ  دوخ  سدقأ  تاذب  هک  تسیئادخ  نانچنآ  یلاعت  يادخ  یتسردب  هک : دوب  بوتکم  نآ  رد  هک  نوریب  دمآ  عیقوت  ناشیا  يارب 

َوُه َو  ٌءْیَش  ِِهْلثِمَک  َْسَیل  دنکیمن  مسج   294 ص : ج4 ، جاجتحالا ، رد  لولح  تسین و  مسج  ماّلع  رداق  ترضح  هک  اریز  دومن  قازرأ  تمسق 
ترضح زا  نایعأ  نآ  هک  تسنآ  لاّعفلا  کلملا  هَّللا  مالس  مهیلع  لاعتم  دزیا  يایلوا  ینعی  هّمئأ  لآم  ریخ  لاوحأ  تقیقح  اّما  ُریِصَْبلا . ُعیِمَّسلا 

تّزع و مارتحا و  ماظعا و  ناشیا و  تلأسم  باجیا و  هطساوب  ناحبـس  نمیهم  دنیامنیم  ناشیا  قازترا  لاؤس  ناقلخ و  داجیا  لاؤس  ناّنم  رداق 
. دنادرگ نورقم  تباجا  ّزع  هب  ار  ناشیا  ياعد  دناسر و  مارصناب  ار  نایعأ  نآ  دصاقم  مارم و  بلاطم و  ماجنا - مانأ  تاده  نآ  مارکا 

همئا ع] ءالتبا  رد  يدرم  لاؤس  زا  حور  نب  نیسح  باوج  ]

لـقن و هَّللا  همحر  یمقلا  هیوباـب  نب  نیـسحلا  نب  ّیلع  نب  دّـمحم  رفعج  وبأ  زا  همئا ع ] ءـالتبا  رد  يدرم  لاؤس  زا  حور  نب  نیـسح  باوـج  ]
حور نب  نیسح  مساقلا  یبأ  خیـش  دزن  رد  نم  هک  یناقلاّطلا  قاحـسا  نب  میهاربا  نب  دّمحم  دومن  تیاکح  ثیدح و  نم  يارب  هک  تسیورم 

رب سلجم  نآ  زا  مه  يدرم  هاگان  هک  دوب  يرـصقلا  یـسیع  نب  ّیلع  یکی  تعامج  نآ  زا  هک  مدوب  رـضاح  ریثک  یعمج  اـب  هنع  هَّللا  یـضر 
معن تفگ : خیـش  دوب . ماّلعلا  کلم  ّیلو  مالّـسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  ایآ  حور  نب  نیـسح  ای  تفگ : هدروآ  خیـشب  يور  تساخ و  ياپ 

هک دومرف : خیـش  هن ؟ ای  تسا  نوچیب  يادخ  نمـشد  نوعلم  نآ  ایآ  هک  هد  ربخ  هیلع  هَّللا  ۀنعل  مالّـسلا  هیلع  یلع  لتاق  زا  ارم  تفگ : درم  نآ 
مساقلا وبأ  خیش  دنادرگ . طّلسم  دوخ  ّیلو  رب  ار  دوخ  طرفم  نمـشد  ّلج  ّزع و  ترـضح  هک  تسا  زیاج  ایآ  هک  تفگ : درم  نآ  مد  رد  معن 

نایعلا و ةدهاشمب  نامدرم  باطخ  ناّید  دحاو   295 ص : ج4 ، جاجتحالا ، ترضح  هک  نادب  مهفب  ونـشب و  میوگیم  وتب  هچنآ  نم  زا  تفگ :
تمحرم تقفـش و  لامک  يور  زا  هتمظع  ّتلج  نمیهم  ترـضح  نکیل  دـیامنیمن  نانخـس  مالکب و  ناکرأ  حراوج و  هرواحم  ههفاـشمب و 

ریغ زا  لسر  رگا  هچ  دـنادرگ  لسرم  ثوعبم و  ناقلخ  داشرا  تیادـه و  يارب  دـشاب ، ناشیا  لـثم  هک  رـشب  فانـصأ  ساـنجأ و  زا  یـصخش 
نامگ ههبشیب و  ناوارف  ترفن  ناشیا  تفص  تروص و  ریغ  لسر  نآ  زا  ار  تّما  فیاوط  نیا  هنیآ  ره  دشاب  رگید  تروص  زا  رشب و  فنص 

زا ّلج  ّزع و  ترـضح  زا  لسر  ءاـیبنأ و  نوچ  سپ  دومن . دـنهاوخن  نـالوسر  ءاـیبنأ و  نآ  یهاون  رماوأ و  لوبق  ناـمدرم  نیا  دوب و  دـهاوخ 
مارصنا تاّیرورض و  ماجنا  هطساو  هب  قاوسأ  یـشم  ماش و  حبـص و  ره  رد  ماعط  لکأ  هک  دندمآ  ناشیا  تیاده  داشرا و  يارب  ناسنا  سنج 

هکنآ ات  میئامنیمن  تلاسر  تّوبن و  باب  رد  امـش  لوق  لوبق  ام  دیرـشب  لثم  زین  امـش  هک  دنتفگیم  نایعأ  نآب  ساّنلا  رـشعم  دندومنیم . ماهم 
زجاع و نآ  زا  هکلب  دشابن  نآ  لثمب  نایتا  تردق  ار  ام  هک  طرـش  هب  دینادرگ  ادیوه  رهاظ و  ام  رب  دوخ  يوعد  قبط  رب  تازجعم  تایآ  امش 
ار ام  هچ  ام  هن  دوب  میهاوخ  یلاعت  کـلم  ترـضح  زا  تلاـسر  تّوبن و  رب  امـش  صاـصتخا  رب  ملاـع  فراـع و  اـم  مد  نآ  رد  میـشاب  ناریح 
تازجعم و مالّـسلا  مهیلع  لسر  ءایبنأ و  يارب  زا  ّلـج  ّزع و  ّقح  سپ  تسین . هدیـسر  روهظ  زّیحب  امـش  زا  هچناـنچ  هزجعم  ناـیتا  رب  تردـق 
زا هچنانچ  تسا  رایـسب  لسر  ءایبنأ و  تایآ  تازجعم و  دـنناریح و  زجاع و  نآ  لثمب  رادـصا  باـکترا و  زا  دـینادرگ  نّیعم  رّرقم و  تاـیآ 

يارب نافوط  مزعلا  ولوا  نالوسر  ایبنا و  خیـش  نآ  ياعدب  ناحبـس  رداق  ناشیاب  ناقلخ  راذعا  ناقلخ و  راذـنا  زا  دـعب  هک  تسا  یـسک  ناشیا 
نارین نوگانوگ  باذـع  نابات و  خزود  رد  هتـشگ و  قرغ   296 ص : ج4 ، جاجتحالا ، دومن  نایغط  دّرمت و  هک  ره  اـت  داتـسرف  ناـیغاط  قرغ 

نأـشیلاع ربـمغیپ  نآ  رب  نارین  نآ  دـنتخادنا و  شتآ  رد  ار  وا  هک  تسا  یـسک  مزعلا  ولوا  لـسر  ءاـیبنأ و  هلمج  زا  و  تسنازادـگ . نازوس و 
زا هک  تسا  یسک  ءایبنأ  زا  یضعب  و  دیدرگ . نمحّرلا  میحر  دزیا  مکحب  مالس  درب و  وا  رب  هدش  ناحیر  لگ و  لبنس و  زا  رپ  ناتـسلگ  نوچ 
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ءایبنأ هلمج  زا  زین  و  دندوب . روهرهب  هقان  نآ  ریش  زا  رهش  لهأ  یمامت  دینادرگ و  نایع  رهاظ و  دوب  ریش  زا  رپ  نآ  ناتسپ  هک  هقان  اراخ  گنس 
رداق بهاو  ترضح  دیدرگ و  راکـشآ  رّجفتم و  راوگـشوخ  بآ  ياههمـشچ  دش و  هتفاکـش  وا  يارب  ربکأ  دزیا  مکحب  رحب  هک  دوب  یـسک 

دوب یـسک  مزعلا  ولوا  ءایبنأ  هلمج  زا  اضیا  و  دینادرگ . ناریو  ار  يادخ  لوسر  نآ  نابّذـکم  ات  دـینادرگ  اهدژا  وا  هزجعم  يارب  سبای  ءاصع 
لکأب و مدرم  رابخا  دومرفیم و  یلاـعت  هناحبـس و  ّقح  نذاـب  یتوم  ءاـیحإ  دومنیم و  صربأ  همکأ و  ياربا  دوجولا ، بجاو  مکح  رمأـب و  هک 

لیلج ربمغیپ  نآ  يارب  رمق  قاقـشنا  هک  تسا  یـسک  زین  ّلج  ّزع و  لـسر  هلمج  زا  و  دومنیم . دـندرکیم  شیوخ  ياـهناخ  رد  هچنآ  راـخّدا 
ّیبن ترضح  نآ  اب  رتش  گرگ و  لثم  اهریغ  هّیشحو و  میاهب  دیدرگ و  رهاظ  هّکم  ناکرشم  بلط  بجومب  رورس  نآ  هزجعم  هطساوب  ردقلا 

رد ناشیا  مما  زا  قیالخ  دندومن و  ناّنم  دزیا  مکحب  تازجعم  تایآ و  نآ  لثمب  نایتا  نالوسر  ءایبنأ و  نآ  نوچ  دندیدرگ و  مّلکتم  مرکألا 
یضعب دندشیم و  ناملسم  نالوسر  ءایبنأ و  نآ  مما  زا  یضعب  اذهلف  دندوب  دندومنیم  رهاظ  نامز  نآ  ناربمغیپ  هچنآ  نایتاب  زجاع  نامز  ره 
ترضح دابعب  لاوزیب  فطل  هلالج و  ّلج  ریدق  دزیا  ترـضح  ریدقت  زا  297 و  ص : ج4 ، جاجتحالا ، دندوب . یقاب  نایـصع  رفک و  نامه  رب 

بلقنم بولغم و  رگید  تقو  بلاغ و  ار  دوخ  لسر  ءایبنأ و  تازجعم  تایآ و  نیا  اب  یهاـگ  هک  تسنآ  وا  لازی  ـال  تمکح  لاـعتم و  رداـق 
بولغم و رگید  نامز  بلاغ و  هاگ  ءایبنأ  هکنیا  هجو  دندرگ و  روهقم  ءایبنأ  یهاگ  و  دزاس ، نیدّرمتم  فانصأ  رب  نیرهاق  یهاگ  و  دنادرگ .

رـشب ّنج و  دارفأ  یمامت  رب  رهاق  بلاغ و  ار  ءایبنأ  لاوحأ  عیمج  رد  لـالجلا  وذ  ترـضح  رگا  هک  تسا  نآ  دـنروهقم  هاـگ  ناراّـهق و  هاـگ 
ارف ههلآ  ار  لسر  ءایبنأ و  ّلج  ّزع و  يادـخ  ریغب  دـنرادرب و  یئادـخب  ار  ناشیا  نامدرم  دـنادرگن  نحم  ایالبب و  نحتمم  ار  ناشیا  دـنادرگ و 
وذ رداق  ترضح  دنادرگ و  نّیب  رهاظ و  ناشیا  مما  رب  نحم  ایالب و  دیادش  رد  ار  نالوسر  ءایبنأ و  ربص  یتدایز  لضف و  هکنآ  رگید  دنریگ .

رباص و تّیلب  تنحم و  تّدـش و  لاح  رد  هک  دـینادرگ  ناقلخ  زا  نایعأ  نآ  ریغ  لاوحأ  لثم  نحم  ایالب و  رد  ار  لسر  ءایبنأ و  لاوحأ  ننملا 
روفغ ّبر  روما  دایقنا  رد  عضاوتم و  لاوحأ  عیمج  رد  دنـشاب و  رکاش  ءاضعأ  حراوج و  تیفاع ، تّحـص و  ءادـعأ و  رب  راهظتـسا  ماگنه  رد 

ات تسا  قلاخ  ّربدم و  ار  ناشیا  هک  دننادب  زین  قیالخ  دـندرگ و  شّوشم  ّملأتم و  هن  شکرـس و  ّریحتم و  هکنآ  هن  دـناعشاخ  عضاخ و  تیاغب 
زا تّیبوبر  ياعّدا  دنتـشگ و  ۀعیرـش  ّدـح  زا  زواجتم  هک  تعامج  نآ  رب  تّزعلا  ّبر  تّجح  دـنیامن و  وا  لسر  تعاطا  ّلج و  ّزع و  تدابع 
ْنَم َِکلْهَِیل  ددرگ  رهاظ  دـندومرف  رهاظ  نالوسر  ءایبنأ و  تایآ  تازجعمب و  نایـصع  راکنا و  فالخ و  دانع  اب  دـندومن  لسر  ءایبنأ و  يارب 

ص: ج4 ، جاجتحالا ، زور  نم  هک : دیوگ  هنع  هَّللا  یـضر  یناقلاّطلا  قحـسا  نب  میهاربا  نب  دّمحم  ٍۀَنَِّیب . ْنَع  َّیَح  ْنَم  ییْحَی  َو  ٍۀَنَِّیب  ْنَع  َکَلَه 
لاؤس زا  ریغب  هک  دوش  نانچ  ایآ  هک  متفگیم  دوخ  سفن  اب  مدومن و  تدواعم  هنع  هَّللا  یضر  حور  نب  مساقلا  وبأ  خیـش  تمدخب  رگید   298
نایب روکذـم و  ناصقن  هدایز و  ـالب  ار  ناـمه  دوخ  شیپ  زا  زورما  دومن  ناـیب  رکذ و  زورید  هچنآ  ماـنألا  ۀّـمئأ  هعیـش  نآ  زا  نم  مالعتـسا  و 

َنِم َّرَخ  امَّنَأَکَف  میوگ  ّقح  فالخ  نم  رگا  میهاربا  نب  دّـمحم  ای  تفگ : دومرف و  نخـسب  ادـتبا  دوخ  دـید  ارم  هک  نامه  نمؤم  نآ  دـنادرگ 
رد هتشادرب  ارم  داب  ای  دردب  ارم  غرم  دتفا و  نم  رس  رب  نامسآ  رگا  هک  یتسردب  ٍقیِحَس . ٍناکَم  ِیف  ُحیِّرلا  ِِهب  يِوْهَت  َْوأ  ُْریَّطلا  ُهُفَطْخَتَف  ِءامَّسلا -

مهاوخ متفگ و  هچ  ره  هکلب  میوگ  يزیچ  دوخ  يارب  دـحأ  يادـخ  نید  رد  هکنآ  زا  تسا  رتسود  نم  شیپ  دزادـنا  کیرات  گنت و  ناـکم 
نآ زا  ار  يرثکا  مدینـش و  هیلع  هَّللا  تاولـص  ناـمّزلا  بحاـص  تّجح  ترـضح  زا  ار  نآ  میوگیم و  لـصأ  ّلـحم  زا  ماـمّتلاب  ار  همه  تفگ :

. تسا تیصعم  رفک و  هلیسو  ّتلذ و  رزو و  بجوم  نتسب  ءایبنأ  رب  بذک  هک  تسنایع  حضاو و  نم  رب  مدیسرپ و  رورس 

[ تالغ در  رد  یخرک  یلع  نب  دمحم  هب  فیرش  عیقوت  ]

باوج رد  هک  عیقوت  زا  مالّـسلا  هیلع  نامّزلا  بحاص  ترـضح  زا  هچنآ  هلمج  زا  و  تالغ ] در  رد  یخرک  یلع  نب  دمحم  هب  فیرـش  عیقوت  ]
نب دّمحم  ای  تسنیا . هدمآ  نوریب  تالغ  ّدر  رب  دنداتسرف  یخرک  لاله  نب  ّیلع  نب  دّمحم  هتشون  ترضح  نآب  نایعیش  زا  یضعب  هک  باتک 
ّلج ّزع و  هَّللا  یلاعت  دنهدیم  وا  سدقأ  تاذب  تبـسن  تالغ  هچنآ  زا  تسا  سّدقم  هّزنم و  سّدـقت  یلاعت و  بجاو  ترـضح  هک  نادـب  یلع 
رمأ رب  ملع  ار  يدحأ  بیجم  رداق  ترضح  ریغ  میتسین و  تردق  ملع و  رد  یلاعت  کلم  ترضح  ياکرش  ام  هدمحب  هناحبس و  نوفـصی  اّمع 
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ج4، جاجتحالا ، َْبیَْغلا  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  ْنَم  ُمَْلعَی  ُْلق ال  هک : دومن  باب  نآ  رد  هراشا  دوخ  باـتک  مکحم  رد  هچناـنچ  تسین . بیغ 
مهیلع نالوسر  ءایبنأ و  زا  ناـشیا  ریغ  یـسیع و  یـسوم و  میهاربا و  حون و  مدآ و  نیلّوأ  زا  مماـظع  ياـبآ  عیمج  نم و  ُهَّللا و  اَّلِإ   299 ص :
مهیلع هّمئأ  تعامج  زا  ناشیا  ریغ  مالّسلا و  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  دّمحم  نیرخآ  زا  مالّـسلا و 

لغتـشم میاد  لزی  مل  بهاو  تدابع  رد  ّلج و  ّزع و  يادـخ  ناگدـنب  هتـسویپ  نم  رـصع  ءاهتنا  نم و  ماّیأ  ندیـسر  ات  ناّنملا  کـلملا  مـالس 
َِمل ِّبَر  َلاـق  یمْعَأ  ِۀَـمایِْقلا  َمْوَـی  ُهُرُـشَْحن  َو  ًاْکنَـض  ًۀَـشیِعَم  َُهل  َّنِإَـف  يِرْکِذ  ْنَع  َضَرْعَأ  ْنَم  َو  دـیوگیم : یلاـعت  بجاو  ترـضح  هـچ  دـندوب .
نیا ياقمح  هعیش و  يالهج  یلع  نب  دّمحم  ای  یْسُنت . َمْوَْیلا  َِکلذَک  َو  اهَتیِسَنَف  اُنتایآ  َْکتَتَأ  َِکلذَک  َلاق  ًاریَِصب  ُْتنُک  ْدَق  َو  یمْعَأ  ِینَتْرَـشَح 

یهاوگ هک  دـیاب  دـننکیم  نم  ياذـیا  دـننک  هبلاطم  تعامج  نآ  زا  تّجح  رگا  دوب  هضوعب  حانج  هنزاومب  ناشیا  نید  هک  تعامج  هفیاط و 
ۀکئالم و مالّـسلا و  هیلع  هلوسر  ادّمحم  ادیهـش و  هَّللاب  یفک  هَّللا و  ّالا  هلآ  يّذلا ال  هَّللا  دهـشا  و  وا . ّالا  يادخ  تسین  هک  يادـخ  نآب  دـیهد 

هَّللا كراشن  بیغلا و  ملعن  ّانا  لوقی  نّمم  هلوسر  یلا  هَّللا و  یلا  يرب  ّینأ  اذـه  یمالک  عمـس  نم  ّلک  دهـشأ  كدهـشأ و  هئایلوأ و  هئایبنأ و 
و یباتک . ردـص  یف  ۀـنّیب  کل و  هترـسف  اّمع  انب  يّدـعتی  وا  هل  انقلخ  اـنل و  هَّللا  هیـضر  يذـّلا  ّلـحملا  يوس  اـّلحم  اـنلحی  وأ  هکلم  یف  یلاـعت 

یف ۀـنامأ  باتکلا  اذـه  یف  يذـّلا  عیقّوتلا  اذـه  تلعج  و  هئایلوأ . و  هلـسر ، هتکئالم و  هنم و  ئرب  هَّللا  ّناف  هنم  أربت  مل  نم  ّلـک  ّنا  مکدهـشأ 
ّلج ّزع و  هَّللا  ّلعل  یلاوملا  نم  ّلـکلا  عیقّوتلا  اذـه  یلع  رهظی  یّتح  یتعیـش  نم  ّیلاوم و  دـحأ  نم  همتکی  ـال  نأ  هعمـس  نم  قنع  کـقنع و 

یباتک مهف  نم  ّلکف  هاهتنم  غلب  هرمأ و ال  یهتنم  نوملعی  اّمع ال   300 ص : ج4 ، جاجتحالا ، نوهتنی  ّقحلا و  هَّللا  نید  یلا  نوعجریف  مهافالتی 
مهیلع هَّللا  ناوضر  ام  باحـصأ  و  نیحلاّصلا .- هدابع  نم  ترکذ  نّمم  هَّللا و  نم  ۀـنعّللا  هیلع  ّتلخ  دـق  هتیهن  هترمأ و  دـق  ام  یلا  عجری  مل  و 

دعب دوب  مالّسلا  ةولّصلا و  هیلع  دّمحم  نب  ّیلع  نسحلا  یبأ  ترضح  باحصأ  زا  لّوأ  رد  یعیرّـسلا  نسحلا - یبأ  هک  دننک  تیاور  نیعمجأ 
يوعد هک  تسا  سک  نآ  لّوأ  وا  دیدرگ و  طرخنم  مالّسلا  هیلع  يرکسع  نسحلا  دّمحم  یبأ  ترضح  باحصأ  کلس  رد  ترـضح  نآ  زا 
يادخ رب  بذک  دوب و  نامّزلا  بحاص  ترضح  لبق  زا  تباین  يوعد  نآ  و  دومنن . رّرقم  وا  يارب  ار  نآ  ماّلعلا  کلم  ترضح  هک  دومن  ماقم 

نآ و  دومرف . دوبن  تاکربلا  ضیاف  تاذ  قیال  هک  يزیچ  هب  بوسنم  ار  نایعأ  نآ  دومن و  تبـسن  مالّـسلا  مهیلع  وا  ججح  یلاعت و  كرابت و 
باحـصأ زا  هک  زین  يریمّنلا  ریـصن  نب  دّمحم  و  دـیدرگ . نایع  رهاظ و  داحلا  رفک و  نادان  ّدـترم  نآ  زا  دـعب  دـندوب  ءيرب  نآ  زا  تارـضح 

ّیلع نب  نسحلا  دّـمحم  یبأ  نوچ  و  دوب . هتخاس  دوخ  راعـش  ار  هّیـضرمان  هویـش  ناـمه  دوب  مالّـسلا  هیلع  يرکـسعلا  نسحلا  ماـما  ترـضح 
وا تّزعلا  ّبر  ترضح  دومن  هیلع  هَّللا  تاولص  نامّزلا  بحاص  تباین  يوعد  وا  دومن  ناکم  ماقم و  نانج  سیدارفب  مالّسلا  هیلع  يرکـسعلا 
هب شراک  هرخالاب  خـسانتب و  ندـش  لیاق  ّولغ و  داحلا و  زا  دـیدرگ  نایع  رهاظ و  ناداـن  لـهاج و  نآ  زا  هچنآ  هطـساوب  دومرف  تحیـضف  ار 

دومنیم و ّلج  ّزع و  هَّللا  مالس  امهیلع  دّمحم  نب  ّیلع  ترضح  فرط  زا  تلاسر  يوعد  دیسریم  وا  هک  ّلحم  ناکم و  ره  رد  هک  دسر  ییاج 
زا زین  و  دوب . تامّرحم  تحاب  اب  لیاق  داتسرف و  تّماب  دوخ  لبق  زا   301 ص : ج4 ، جاجتحالا ، تلاسر  تّوبنب و  ارم  تسا و  ادخ  وا  تفگیم 

طرخنم باّهولا  کلملا  مالس  هیلع  دّمحم  یبأ  بآمتیالو  ترضح  باحـصأ  ددع  رد  رتشیپ  وا  دوب و  یخرکلا  لاله  نب  دمحأ  ةالغ  هلمج 
ترـضح لبق  زا  وا  نعلب  عیقوت  تشگ  رفعج  یبأ  تباین  رکنم  تشگرب و  نآ  زا  دـعب  دوبیم . ناـمثع  نب  دّـمحم  رفعج  یبأ  ناـبئان  زا  دوب و 

و دومن . دومرف  اـهنآ  زا  اّربـت  نعل و  هک  هلمج  نآ  نمـض  رد  راـکبان  نآ  زا  تئارب  راـهظا  راـگدرورپ  ّیلو  نآ  دـمآ و  نورب  رمـألا  بحاـص 
رقازعلا یبا  نباب  فورعملا  یناغملّـشلا  ّیلع  نب  دّـمحم  جاـّلحلا و  روصنم  نب  نیـسحلا  لـاله و  نب  ّیلع  نب  دّـمحم  رهاـط  وبأ  دوب  نینچمه 

هَّللا مهنعل 

[ تالغ زا  ياهدع  رما  رد  حور  نب  نیسح  هب  فیرش  عیقوت  ]

تسد رب  اعیمج  تعامج  نآ  زا  تئارب  ناشیا و  نعلب  عیفّشلا  ماما  نآ  زا  عیقوت  تالغ ] زا  ياهدع  رما  رد  حور  نب  نیـسح  هب  فیرـش  عیقوت  ]
هّلک و ریخلا  کفّرع  كاقب و  هَّللا  لاطأ  فّرع  هک : دوب  نومضم  نباب  فورعم  نآ  هخسن  دمآ و  نوریب  هَّللا  یـضر  حور  نب  مساقلا  وبأ  خیش 
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هَّللا لّجع  یناغملّشلاب  فورعملا  ّیلع  نب  دّمحم  ّنأب  مهتداعـس  یلاعت  هَّللا  مادأ  انناوخا  نم  هتّین  یلا  نکـست  هنیدب و  قثت  نم  کلمع  هب  متخ 
ارزو ابذک و  يرتفا  یلاعت و  ّلج و  قلاخلا  یلا  هعم  رفک  ام  یعّدا  هَّللا و  نید  یف  دحلأ  هقراف و  مالـسالا و  نع  ّدترا  دق  هلهمأ  ۀمقنلا و ال  هل 

تاولص هلوسر  یلا  یلاعت و  هَّللا  یلا  انئرب  ّانا  و  انیبم . انارسخ  اورسخ  ادیعب و  الالض  اّولـض  هَّللاب و  نولداعلا  بذک  امیظع  امثا  اناتهب و  لاق  و 
لاح و ّلک  یلع  تقو و  ّلک  یف  رهجلا  ورّسلا  یف  نطابلا  اّنم و  رهاّظلا  یف  يرتت  هَّللا  نیاعل  هیلع  هاّنعل  هنم و  هتاکرب  هتمحر و  همالس و  هَّللا و 
یقوّتلا و یف  اّننا  هَّللا  كاـّلوت  مهملعأ  302 و  ص : ج4 ، جاجتحالا ، هدـعب . هتیلوت  یلع  ماقأف  اّنم  لوقلا  اذـه  هغلب  هعباـت و  هعیاـش و  نم  یلع 

هَّللا ةداع  مهریغ و  یناغملـشلا و  یلالبلا و  یلالهلا و  يریمّنلا و  یعیرّـسلا و  نم  هئارظن  نم  همّدـقت  اّمم  هیلع  اّنک  ام  لثم  یلع  هنم  ةرواحملا 
لیکولا معن  انروما و  ّلک  یف  انبسح  وه  نیعتسن و  هاّیإ  قثن و  هب  ۀلیمج و  اندنع  هدعب  هلبق و  کلذ  عم  هؤانث  ّلج 

[ دندوب هعبرا  باون  هب  فورعم  هک  ترضح  نآ  صاخ  باون  یماسا  . ]

نآ تبیغ  نامز  رد  دـنحودمم  هک  ءارفـس  نابئان و  باب  رد  اّما  و  دـندوب ] هعبرا  باون  هب  فورعم  هک  ترـضح  نآ  صاـخ  باون  یماـسا  . ]
وبأ ترـضح  لّوأ  رد  ار  وا  هک  دوب  هنع  هَّللا  یـضر  يرمعلا  دیعـس  نب  نامثع  رمع و  وبأ  ّقثوم  خیـش  ناشیا  لّوأ  سپ  مالّـسلا  هیلع  ترـضح 

يرکـسعلا ّیلع  نب  نسحلا  دّـمحم  وبأ  ترـضح  نآ  رـسپ  نآ  زا  دـعب  و  دـینادرگ . بوـصنم  مالّـسلا  هیلع  يداـهلا  دّـمحم  نب  ّیلع  نسحلا 
دعب دوبیم . ناشیا  روما  مارصنا  مایق و  ّیلوتم  نمیهم  دزیا  ّیلو  ود  نآ  تایح  ماّیأ  رد  نمؤم  نآ  اذهلف  تخاس  بوصنم  زین  مالّسلا  امهیلع -
ورمع وبأ  تسد  رب  ترـضح  نآ  زا  لئاسم  باوج  تاعیقوت و  درکیم و  هیلع  هَّللا  تاولـص  ناـمّزلا  بحاـص  ترـضح  رمأ  تماـقا  ناـشیا  زا 

میاق نامثع  نبا  دّمحم  رفعج  وبأ  وا  رـسپ  دیدرگ  صالخ  تایح  هقبر  زا  صلخم  نمؤم  نآ  نوچ  دمآیم . نوریب  روکذم  دیعـس  نب  نامثع 
مـساقلا وبأ  دومن  ترفاـسم  ترخآ  هارب  ناـمثع  نب  دّـمحم  نوچ  ع )  ) ترـضح نآ  روما  ماجنارـس  رد  دوب  دوخ  ردـپ  باـنم  بئاـن  ماـقم و 

. دومنیم مالّسلا  هیلع  ماما  نآ  روما  مارصنا  مامتها و  دوب  تخبون  ینب  زا  هک  حور  نب  نیسحلا 

[ هصاخ تباین  ياضقنا  يربک و  تبیغ  عوقو  رد  يرمسلا  دمحم  هب  فیرش  عیقوت  ]

ّیلع نسحلا  وبأ  تفای  تافو  زین  نمؤم  نآ  هکنآ  زا  دعب  هصاخ ] تباین  ياضقنا  يربک و  تبیغ  عوقو  رد  يرمسلا  دمحم  هب  فیرـش  عیقوت  ]
روماب تماقا  تعامج  نیا  زا  يدـحأ  چـیه  هکنآ  ماقم  نیا  رد  مـالک  هصـالخ  دومنیم . ع )  ) ترـضح نآ  روما  تماـقا  يرمّـسلا  دّـمحم  نب 
شیپ هک  وا  بحاص  تحیصن  و  نامّزلا ، بحاص  لبق  زا  نییعت  صیصنت و  نودب  ع )  ) ترضح نآ  کی  کی  ره   303 ص : ج4 ، جاجتحالا ،

هیآ و روهظ  زا  دعب  ّالا  دندومنیمن  نابئان  لوق  لوبق  زین  نایعیش  دندوب و  دهاج  یعاس و  مالّـسلا  هیلع  رورـس  نآ  ماهم  ماجنا  مایق و  رد  وا  زا 
قدـص رب  تلالد  هک  دـیدرگ  نایع  رهاظ و  تازجعم  تایآ و  کی  ره  تسد  رب  نامّزلا  بحاص  ترـضح  لبق  زا  هیلع  ءانب  ناشیا  زا  هزجعم 
بیرق شلجأ  اـیند و  زا  وا  نتفر  دـش و  کـیدزن  يرمّـسلا  نسحلا  یبأ  تلحر  نوچ  و  درکیم . ناـیعأ  نآ  تباـین  تّحـص  ناـشیا و  تلاـقم 
تباین تّیصو  هکب  نسحلا  ابأ  ای  هک  دنتفگ : دنتشگ  رضاح  وا  رس  رب  وکین  نمؤم  نآ  توملا  ضرم  ماّیأ  رد  نوچ  نایعیش  زا  یعمج  دیدرگ 

تـصخر باب  نیا  رد  ارم  تفگ : نمؤم  نآ  دوب ؟ دهاوخ  هک  امـش  زا  دعب  ترـضح  نآ  بئان  دش و  دـهاوخ  عقاو  نامّزلا  بحاص  ترـضح 
نآ درک و  دهاوخ  رمأ  نیا  رد  رـشب  ّنج و  ماما  نآ  هک  تسا  نیقی  منادرگ  بئان  ترـضح  نآ  نذا  نود  هب  ار  يدحأ  هک  مناوتیمن  تسین و 
دمآ نوریب  ترـضح  نآ  زا  هک  عیقوت  دنتـشون  يزیچ  نمؤملا  ماما  نآ  تمدـخب  نمؤم  نآ  هکنآ  زا  دـعب  دـش  دـهاوخ  رهاـظ  نّیب و  امـش  رب 
ماّیا ۀّتـس  نیب  کنیب و  ام  ّکناف  کـیف  کـناوخا  رجأ  هَّللا  مظعأ  يرمّـسلا  دّـمحم  نب  ّیلع  اـی  میحّرلا  نمحّرلا  هَّللا  مسب  دوب  نیا  شاهخـسن 
دعب کلذ  هرکذ و  یلاعت  هَّللا  نذاب  ّالا  روهظ  الف  هّماّتلا  ۀـبیغلا  تعقو  دـق  کتافو  دـعب  کماقم  موقیف  دـحأ  یلا  صوت  ـال  كرمأ و  عمجاـف 

جورخ لبق  ةدهاشملا  یعّدا  نم  الأ  هدهاشملا  یعّدی  نم  یتعیـش  یلا  یتأیـس  و  اروج . املظ و  ضرألا  ءالیتسا  بلقلا و  ةوسق  دـمألا و  لوط 
شیپ رد  هک  نایعیش  تعامج  نآ   304 ص : ج4 ، جاجتحالا ، میظعلا  ّیلعلا  هَّللاب  ّالا  ةّوق  لوح و ال  رتفم و ال  باّذک  وهف  هحیّصلا  ینایفّسلا و 
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رد وا  دنتفر  ملاع  نمؤم  نآ  تمدخب  مشش  زور  نوچ  دندمآ  نوریب  دنتشون و  ار  ترضح  نآ  عیقوت  دندوب  رضاح  يرمّـسلا  دّمحم  نب  ّیلع 
یلاعت كرابت و  يادخ  ترضح  هک : دومرف  و  تسیک ؟ وت  زا  دعب  وت  ّیصو  ّیلع  ای  دنتفگ : نارای  زا  ضعب  دوب . دوخ  سفن  ندینادرگ  وکین 

حور تفای و  مارصنا  یضق و  ماّلعلا  کلم  مکحب  شتایح  ماهم  مالک  نیا  مامتا  زا  دعب  دهاوخ  هک  رهب  تسا  دوخ  رمأ  غلاب  وا  رمآ و  رداق و 
هَّللا یضر  دوب  مالملا  راد  نیا  زا  نتفر  ماگنه  رد  مان  کین  نآ  مالک  رخآ  نآ  دومن  ماقم  نکسم و  يوأملا  تّنجب  ماجنارس  وکین  نمؤم  نآ 

305 ص : ج4 ، جاجتحالا ، هاضترم . دّمحمب  هاضرأ  هنع و 

رب رورس  نآ  تاعیقوت  رد  اهریغ  هّیهقف و  لئاسم  زا  دمآ  نوریب  هیلع  هَّللا  تاولص  نامّزلا  بحاص  ترضح  زا  زین  نآ  هچنآ  زا  فرط  نایب  رکذ 
یلاعت هَّللا  مهمحر  ناشیا  ریغ  هعبرأ و  باّون  تسد 

هراشا

رورس نآ  تاعیقوت  رد  اهریغ  هّیهقف و  لئاسم  زا  دمآ  نوریب  هیلع  هَّللا  تاولـص  نامّزلا  بحاص  ترـضح  زا  زین  نآ  هچنآ  زا  فرط  نایب  رکذ 
نیا رد  نم  هک  تسیورم  دومن  يرهز  زا  عوفرم  هک  ینیلکلا  بوـقعی  نب  دّـمحم  زا  یلاـعت  هَّللا  مهمحر  ناـشیا  ریغ  هعبرأ و  باّوـن  تسد  رب 

یعـس و وا  تامدـخ  ماجنارـس  رد  مدیـسر و  يرمع  تمدـخ  هب  هکنآ  ات  تفر  باب  نیا  رد  نم  حـلاص  لام  هکنآ  ات  مدرک  یفاـش  بلط  رمأ 
هک تفگ : يرمع  مدومرف . مالّـسلا  هیلع  نامّزلا  بحاص  لاصخ  هدـیمح  لاوحأ  زا  لاؤس  ماّیأ  تّدـم  ءاـضقنا  زا  دـعب  مدومن ، ماـمت  ماـمتها 
نم ددرگن . لوصحم  نکمم و  تسا  لومأم  لوئـسم و  عیمج  ینـسأ  بلطم  یـصقأ و  دصقم  هک  لوسر  دالوأ  هصالخ  نآ  تمدخب  لوصو 

بلطم نیا  لیصحت  باب  رد  نوچ  تفگ :  306 ص : ج4 ، جاجتحالا ، مدرک . راکشآ  رهاظ و  وا  تمدخ  رد  رامشیب  عوشخ  رایسب و  عوضخ 
لوبق نم  دوش . نانچ  دشاب  یهلآ  ترضح  ياضر  هچنآ  ات  یئآ  ام  دزنب  دیاب  باحصأ  رثکأ  زا  شیپ  دوز  حابـص  یئامنیم  بارطـضا  یعس و 

نمیهم ّیلو  نمؤم  نآ  باقلأ  بانج  یّلعم  بانج  میثلت  هّجوتم  دوخ  ماقم  زا  هک  نامه  مدومرف  افو  طرش  دهع و  رب  مدومن و  ریس  وکین  لوق 
رد ناشیا  بیطأ  يور و  رد  نامدرم  عیمج  زا  نسحأ  هکلب  لاثملا  عیدب  لامج  نسح و  رد  هک  ناوج  وا  اب  هدش و  نم  لبقتـسم  هار  رد  مدـش 

ناوج نآ  يوسب  نم  يامیا  تراشا و  وا  متفر  وا  کـیدزنب  مدروآ و  يرمعب  يور  داـتفا  ناـشیا  رب  هاـگن  نوچ  ارم  سپ  دوب . قیفر  دوب  يوب 
زا هچ  ره  زا  مدیناسر و  مارصناب  ناوج  نآ  تمدخ  رد  مالس  تّیحت و  مدروآ و  يوکین  ناوج  نآ  يوسب  يور  هتشگرب  يرمع  زا  نم  دومن 
هک تساوخ  تشذگ و  ام  زا  يرمع و  زا  نآ  زا  دعب  دینادرگ . باوص  هجو  رب  باجم  ارم  مدرک  ماهفتسا  مالعتسا و  هدارا  مدومن و  لاؤس  وا 

رگید هک  یئامن  لاجعتـسا  يراد  لـئاسم  لاؤس  هدارا  رگا  تفگ : يرمع  دومنیمن . نآـب  ثارتکا  هک  دوب  يرود  زا  نآ  ددرگ و  راد  لـخاد 
زا هدایز  مّلکت  نم  اب  دیدرگ و  يارـس  لخاد  دینـشن و  يزیچ  نم  زا  رورـس  نآ  منک  لاؤس  ات  متفر  شیپ  نم  دید . یهاوخن  ار  وا  نیا  زا  دعب 

نوعلم دـنیامن و  کّبـشت  رد  عورـش  ناگراتـس  هکنآ  اـت  دـیامن  ءاـشع  زاـمن  رد  ریخأـت  هک  یـسک  تسنوعلم  نوـعلم  تفگ : هک  دوـمنن  نیا 
307 ص : ج4 ، جاجتحالا ، دنوش . فرطرب  ناگراتس  هکنآ  ات  دیامن  حبص  زامن  رد  ریخأت  هکنآ  تسنوعلم 

[ يدسا رفعج  نب  دمحم  لئاسم  باوج  رد  هنع ) هللا  یضر   ) يرمعلا نامثع  نب  دمحم  هب  فیرش  عیقوت  ]

رفعج نب  دّمحم  نیـسحلا  یبأ  زا  يدسا ] رفعج  نب  دمحم  لئاسم  باوج  رد  هنع ) هللا  یـضر   ) يرمعلا نامثع  نب  دـمحم  هب  فیرـش  عیقوت  ]
لئاسم باوج  رد  هحور  هَّللا  سّدق  يرمعلا  نامثع  نب  دّـمحم  رفعج  یبأ  خیـش  زا  دـشیم  دراو  نمب  هچنآ  هک  تسیورم  لوقنم و  يدـسألا 

نیا مدومن  لاؤس  زامن  زا  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  زا  هچنآ  هلمج  نآ  زا  مدومنیم . لاؤس  مالّـسلا  هیلع  نامّزلا  بحاص  ترـضح  زا  هک  نم 
خاش ود  نایم  زا  عولط  ماگنه  رد  باتفآ  هک  دنیوگیم  نامدرم  هک  تسنانچ  ایآ  نآ  بورغ  دزن  سمـش و  عولط  دزن  رد  زامن  متفگ : هک  دوب 

رد ّلج  ّزع و  یگدنب  زامن و  زا  لضفأ  رتهب و  تقو  نآ  رد  ندیلام  نیمز  رب  ناطیش  ینیب  مغر  رب  زیچ  چیه  سپ  ددرگ . نایع  علاط و  ناطیش 
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ار نآ  هک  يدومن  ام  هیحان  فقو  زا  لاؤس  هچنآ  اّما  تسین و  ناطیّـشلا  فنأ  مغر  لعف  زا  لضفأ  لعف  چـیه  ایآ  داد  باوج  تسین . ّلحم  نآ 
: هک دندومرف  باوج  رد  دسر . فّرـصت  فقو  لام  نآ  رد  عون  چیه  ار  وا  ایآ  دش  نآب  جاتحم  نآ  زا  دعب  شبحاص  دینادرگ و  رّرقم  ام  يارب 

قاقحتسا لهأ  میلست  هچنآ  اّما  و  دیامن . دهاوخ  هک  یعرش  فّرصت  عون  رهب  تسا  رایتخا  ار  وا  دومنن  ناّقحتسمب  میلست  نآ  بحاص  هچ  ره 
لالح هک  سک  نآ  رمأ  زا  يدومن  لاؤس  هچنآ  اّما  و  ینغ . ای  دشاب  ریقف  دشابن  هاوخ  دشاب  هیلا  جاتحم  هاوخ  تسین  رایتخا  ار  شبحاص  دومن 
هکنآ باوج  دریگن  میلام  بحاص  هک  ام  زا  نذا  دنیامن و  دوخ  لام  رد  فّرـصت  نامدرم  هچنانچ  دیامن  نآ  رد  فّرـصت  ار و  ام  لاومأ  دناد 
یلاعت هَّللا  مالس  هیلع  ءایبنألا  دّیس  ترضح  هک : مدومن  لاؤس  تمایق . زور  رد  دوب  میهاوخ  وا  يامصخ  ام  تسنوعلم و  وا  دنک  نینچ  هک  ره 

داد باوج  ترضح  نآ   308 ص : ج4 ، جاجتحالا ، ّیبن . ّلک  ناسل  یناسل و  یلع  نوعلم  وهف  هَّللا  مّرح  ام  یترتع  نم  ّلحتـسملا  هک : دومرف 
هچنآ اّما  و  َنیِِملاَّظلا . یَلَع  ِهَّللا  ُۀَنَْعل  الَأ  هک : دومن  تنعل  وا  رب  تّزعلا  ّبر  يادـخ  تسام و  نیملاظ  هلمج  زا  وا  درک  ملظ  ام  رب  هک  ره  نیقیب 
دنداد باوج  ترـضح  نآ  هدومن . تعجر  یلّوا  تلاحب  هدیئور و  نآ  هفلغ  دندرک  هنتخ  ار  وا  هکنآ  زا  دعب  هک : مدومن  دولوم  رمأ  زا  لاؤس 
لاؤس هچنآ  اّما  و  درب . هلآ  ترضحب  هانپ  هآ  هلان و  اب  حابص  لهچ  ات  نوتخم  ریغ  لوب  زا  نیمز  هک  اریز  تسا  بجاو  وا  هنتخ  يرخا  دعب  ةّرک 

وذ ترـضح  لوبق  زیاج و  لاح  نآ  رد  زامن  ایآ  هک  دشاب  غارچ  ای  تروص  ای  هتخورفا  شتآ  وا  ربارب  رد  دراذـگ و  زامن  هک  یّلـصم  رمأ  رد 
زا یّلـصم  رگا  تسا  زیاج  هک : دـندومرف  باوج  رد  باّهو  دزیا  ّیلو  نآ  دـندرک . نآ  رد  فالتخا  امـش  زا  لبق  ناـمدرم  هچ  تسا  لـالجلا 

یّلصم رگا  نکیل  دشاب  وا  يور  شیپ  رد  جاّهو  جارس  تروص و  شتآ و  دراذگ و  زامن  هک  دشابن  نارین  ناگدنتسرپ  مانـصأ و  هدبع  دالوأ 
و دوبن . نامگ  ههبشیب و  نامّزلا  رخآ  ربمغیپ  تعیرش  رد  نایع  زیاج و  زامن  نارین  ناثوأ و  هلباقم  رد  ار  وا  دوب  نارین  ناثوأ و  هدبع  دالوأ  زا 

تاّیرورض جارخ  زا  دعب  دیامن و  ماقم  نآ  ترامعب  مایق  یسک  هک  تسا  زیاج  ایآ  دوب  ام  هیحان  رد  هک  عایـض  رمأ  رد  مدرک  لاؤس  هچنآ  اّما 
: هک دومرف  باوج  رد  امش . يوسب  بّرقت  يورخا و  رجأ  لیـصحت  هطـساو  هب  دنک  فرـص  هیحان  نامه  رد  ار  نآ  لخد  زا  دیآ  لضاف  هچنآ 

ناشیا تصخر  ریغب  نامدرم  لام  رد  ءیـش  ثادحا  فیکف  تسین  اور  زیاج و  لام  بحاص  نذا  نودب  ریغ  لام  رد  فّرـصت  ار  يدحأ  چـیه 
وا دـیامن  لام  کـلم و  رد  رمأ  ثادـحا  اـم  نذا  ریغب  رگا  سپ   309 ص : ج4 ، جاجتحالا ، دوب . سّدـقم  لوسر  سدـقأ  عرـش  قفاوم  زیاج و 

هنطب یف  لکأی  اّمنا  هک : ددرگ  ریعـس  ران  لوکأم  وا  مکـش  دنک  لوانت  ام  لام  زا  زیچ  هک  یـسک  وا و  رب  دوب  مارح  هچنآ  ام  زا  تسا  ّلحتـسم 
مّیق و هک  دومن  یـسک  میلـست  ار  ناکم  نآ  داد و  رارق  ام  هیحان  رد  هعیـض  هک  يدرم  رمأ  زا  مدرک  لاؤس  هچنآ  اّما  و  اریعـس . یلـصیس  اران و 

دایز نآ  تالوصحم  زا  هچنآ  دنک و  هعیـض  لصاح  لخد و  زا  تاّیرورـض  تنوئم  تاجارخا  دـیامن و  هعیـض  نآ  ریمعت  دـشاب و  نآ  ّیلوتم 
وا ریغ  دنادرگ و  نایع  رّرقم و  ناکم  نآ  يارب  مّیق  هک  ار  هعیـض  بحاص  تسزیاج  هک : دومرف  باوج  رد  دشاب . ام  هیحان  نامهب  ّقلعتم  دیآ 

لالح نآ  زا  لکأ  لوانت و  ایآ  هک  میدومن  دـنرذگ  نآ  رب  نامدرم  هک  ام  لاومأ  رامث  زا  لاؤس  هچنآ  اّما  و  تسین . زیاـج  نآ  رد  فّرـصت  ار 
هک تسیورم  لوقنم و  يدـسألا  نیـسحلا  یبأ  زا  زین  و  تسا . مارح  نآ  زا  لـمح  لـالح و  نآ  زا  لـکأ  هک : دومرف  نینچ  باوج  رد  تسه .

هخسن دوب و  هدشن  عقاو  لاوحأ  چیه  زا  لاؤس  وزا  ارم  دش و  دراو  نم  رب  هحور  هَّللا  سّدق  يرمعلا  نامثع  نب  دّمحم  رفعج  وبأ  خیش  زا  عیقوت 
يدسألا نیـسحلا  وبأ  امهرد  انلاومأ  نم  ّلحتـسا  نم  یلع  نیعمجا  ساّنلا  ۀـکئالملا و  هَّللا و  ۀـنعل  میحّرلا  نمحّرلا  هَّللا  مسب  هک : تسنیا  نآ 

لام زا  یـسک  هک  تسنآ  رب  لمتـشم  مالک  نیا  هّتبلا  هک  دیدرگ  عقاو  حناس و  يزیچ  سفن  رد  ارم  هعلاطم  زا  دعب  هک : دیوگ  هنع  هَّللا  یـضر 
متفگ دوخ  سفنب  زاب  دنادن  لالح  ار  نآ  فّرصت  دنک و  لکأ  نآ  زا  یـسک  هک  نادب  تسا . نانچ  وا  لاح  ددرگ  فّرـصتم  ار  يزیچ  هیحان 

هچ سپ  تسا  نوچیب  ترـضح  نوـعلم  سک  نآ  دـشاب  هک  ّلـحم  ره  زا  ددرگ  مّرحم  ّلحتـسم  یـسک  رگا  هک   310 ص : ج4 ، جاجتحالا ،
متشاد ضورعم  يرمعلا  نامثع  خیش  تمدخب  ار  همّدقم  نیا  نم  نوچ  و  دومن ، نآ  ریغ  رب  تّجح  مالّسلا  هیلع  ترضح  نآ  هکنیا  تسلـضف 
مدومن عیقوت  نآب  عوجر  مدینـش  وا  زا  نخـس  نیا  نوچ  نم  نک . عیقوت  رد  لّمأت  بوخ  تسا  نینچ  هن  رمأ  تقیقح  هک : دومرف  باوج  رد  وا 

عیقوت لاوحأ  لاسرا  زا  دعب  نوچ  نم  هک  دومن  قیالخ  ریذن  ریـشب و  ار  وا  ّقحب  دینادرگ و  ثوعبم  تلاسرب  ّقحب  ار  دّـمحم  هک  يادـخ  نآب 
میحّرلا نمحّرلا  هَّللا  مسب  هک : دوب  هدـش  بلقنم  عون  نامهب  دیـسریم  نم  رطاـخب  هک  یعونب  هخـسن  نآ  هک  مدـید  مدومن  نآ  رد  رظن  وا  دزنب 
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تسلوقنم تسا  هیوباب  رفعج  وبأ  خیـش  زا  يورم  هک  يربخ  رد  امارح . امهرد  انلام  نم  لکأ  نم  یلع  نیعمجأ  ساّنلا  ۀکئالملا و  هَّللا و  ۀنعل 
روکذـم خیـش  تسا . مزال  دـنیوگ  عمجلا  ةراّفک  ار  نآ  هک  ثلث  تاراّفک  وا  رب  دـنک  راطفا  ادـمع  ناـضمر  هاـم  زور  رد  هک  یـسک  رگا  هک 

نیا وا  رب  دـشاب  هدومن  مارح  ماعط  لکأب  راطفا  ای  مارح  عاـمجب  راـطفا  روکذـم  رطفم  هک  نآـب  مهدـیم  نیا  يوتف  نم  هک : دـیوگ  هَّللا  همحر 
. متفای هنع  هَّللا  یضر  يدسألا  نیسحلا  یبأ  تایاور  رد  نم  ار  دنس  نیا  ددرگ و  مزال  بجاو و  هثلث  تاراّفک 

[ وا دلاو  هیزعت  رد  هنع ) هللا  یضر   ) يرمعلا نامثع  نب  دمحم  هب  فیرش  عیقوت  ]

لوقنم و هنع  هَّللا  یـضر  يریمحلا  رفعج  نب  هَّللا  دبع  زا  و  وا ] دلاو  هیزعت  رد  هنع ) هللا  یـضر   ) يرمعلا نامثع  نب  دـمحم  هب  فیرـش  عیقوت  ]
نب ۀّجحلا  نامّزلا  بحاص  دزن  زا  شردپ  توف  زا  دعب  هحور  هَّللا  سّدق  يرمعلا  نامثع  نب  دّمحم  رفعج  یبأ  خیـش  يارب  عیقوت  هک  تسیورم 

امیلست َنوُعِجار  ِْهَیلِإ  اَّنِإ  َو  ِهَِّلل  اَّنِإ  هک : دوب  نیا  دمآ  نوریب  وا  ردپ  هیزعت   311 ص : ج4 ، جاجتحالا ، رد  هک  مالّسلا  امهیلع  يرکسعلا  نسحلا 
یف ادـهتجم  لزی  مل  ّهناف  مالّـسلا  مهیلع  هیلاوم  هئایلوأب و  هقحلأ  هَّللا و  همحرف  ادـیمح  تام  ادیعـس و  كوبأ  شاـع  هئاـضقب  ءاـضر  هرمـأل و 

تئزر و ءازعلا  نسحأ  باّوثلا و  کل  هَّللا  لزجأ  رخآ  لصف  یف  هترثع و  هلاقأ  ههجو و  هَّللا  رـصن  ّلج  ّزع و  هَّللا  یلا  هبّرقی  امیف  ایعاس  مهرمأ 
هرمأب و هماقم  موقی  هدعب و  نم  هفلخی  کلثم  ادـلو  هل  ّنأ  هتداعـس  لامک  نم  ناک  هلبقنم  یف  هَّللا  هرّـسف  انـشحوأ  هقارف و  کشحوأ  و  انیزر ،
كدـضع و كاّوق و  هَّللا و  کناعأ  كدـنع  کیف و  ّلج  ّزع و  هَّللا  هلعج  ام  کـناکمب و  ۀـبّیط  سفّنلا  ّناـف  هَّلل  دـمحلا  لوقأ  هیلع و  مّحرتی 

. ایفاک ایعار و  اظفاح و  اّیلو و  کل  ناک  کقّفو و 

[ هر يریمح  لئاسم  همان و  باوج  زا  فیرش  عیقوت  ]

هّیهقف لئاسم  باوج  رد  هیلع  هَّللا  تاولص  نامّزلا  بحاص  ترضح  زا  هچنآ  هلمج  زا  و  هر ] يریمح  لئاسم  همان و  باوج  زا  فیرـش  عیقوت  ]
کلملا مالس  هیلع  ترضح  نآ  هچنآ  رب  دوب و  هنع  هَّللا  یـضر  يریمح  رفعج  نب  هَّللا  دبع  نب  دّمحم  لئاسم  نآ  لئاس  تسنیا و  دمآ  نوریب 

کتمالـس و کتداعـس و  كدـییأت و  كّزع و  مادأ  كاقب و  هَّللا  لاطأ  میحّرلا : نمحّرلا  هَّللا  مسب  دوب : نیا  دومن  بوتکم  لاؤس  رد  دودولا 
نآ هکنآ  مالک  هصالخ  كادـف . ءوّسلا  نم  ینلعج  كدـنع و  هلـضف  کیدـل و  هبهاوم  لیمج  کیلا و  هناـسحا  یف  داز  کـیلع و  همعن  ّمتأ 

نینچ تشگ  رّرحم  هک  یعونب  رـشبلا  ّنجلا و  ماما  نآ  تمدخب  ّتیودـف  یگدـنب و  راهظا  ّتیحت و  ءاعد و  ضرع  زا  دـعب  ریـس  وکین  نمؤم 
ّولع تاجرد  رد  سفانتم   312 ص : ج4 ، جاجتحالا ، نأش  يذ  نامدرم  زا  یعمج  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  نبا  ای  هک : تشون 
ماما نآ  لوبقم  دـنیامن  لوبق  ناّبحم  نیا  ارک  ره  نیقیب  سپ  دـندروآ  فیرـشت  نأّشلا  عیفر - نامدود  نآ  يودـف  نیا  دزن  امـش  لبق  زا  نأـش 

سّدقت یلاعت و  يادخ  دزن  رد  عیاض  سک  نآ  نامگ  ههبـشیب و  دـننادرگ  عوفدـم  نایعأ  نیا  هک  ار  یـسک  دوب و  دـهاوخ  ّناجلا  سنالا و 
ذوعن هدـینادرگ  دودرم  عوضوم و  ار  وا  نانمؤم  نیا  هک  تسماجنارـس  هریت  لهاج  نآ  ماع  ّصاخ و  دزن  رد  مان  مک  لـماخ و  دوب و  دـهاوخ 
نایعأ زا  تعامج  ام  رهـش  نآ  رد  دـنادرگ  يّوقم  ار  امـش  یلاعت  يادـخ  تسهلا  بابرألا  ّبر  ترـضحب  هانپ  باب  نیا  رد  ار  ام  اهنم . هَّللاـب 

نآ روضح  رد  امـش  باطتـسم  باـتک  دنتـسه و  دـناتلزنم  رد  سفاـنتم  تبترم و  رد  رواـشتم  هک  هوکـش  و  تکوش ، نادـنوادخ  هوـجو و 
نیسحلا نب  دّمحم  نب  ّیلع  جارخا  تنواعم و  باب  رد  نآب  رومأم  ار  ناشیا  لابقا  تداعـسب و  امـش  هک  يرمأ  باب  رد  دیدرگ  دراو  تعامج 

هعلاطم ار  باتک  نیا  نوچ  روکذم  یلع  دیدومرف  ناشیا  نایم  زا  تسا  هیلع  هَّللا  ۀـمحر  داماد ص  وا  هک و  ود  اب  کلمب  فورعملا  کلم  نب 
جارخا باب  رد  دیسر  واب  هچنآ  یلاعت  هَّللا  مکدّیأ  دومن  لاؤس  نم  زا  دیدرگ . ّمتغم  رّیحتم و  رایـسب  رایـسب  ّملأتم و  نوزحم و  تیاغب  دندومن 

وا سپ  دـشاب ، مثا  بنذ و  ّملأتم  نمؤم  نآ  مغ  هودـنا و  نآ  رگا  هچنانچ  میامن . مـالعا  امـش  ترـضحب  رّیحت  مغ و  زا  ربخ  نآ  عامتـسا  وا و 
هتشگ رطاخ  ّنئمطم  وا  سفن  ات  دسانشب  ار  نآ  وا  دشابن  رزو  مثا و  رمأ  نآ  رگا  دیامن و  راّفغ  دزیا  ترضحب  رایتخایب  نزح  نآ  زا  رافغتسا 

313 ص : ج4 ، جاجتحالا ، رّرقم  هتـشون  ام  رب  ار  نآ  هچنآ  ّالا  میـسیونیمن  ام  هکنآ  باب  نیا  رد  باوج  عیقوت  یلاـعت  هَّللا  ءاـش  نإ  دـسارهن 
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ار ام  كّزع  هَّللا  مادأ  هک : دندومن  یملق  نینچ  زاینیب  هدیدنـسپ  نابز  اب  تشون  مکح  نینچ  ام  رب  هک  تسا  یـسک  نآ  دزن  زورما  دنتـشاد و 
رد دیراذگ  یقاب  هَّللا  مکّزعأ  میتشاد  امش  دزن  رد  هک  ام  رتشیپ  تداع  تأرج  رب  ار  ام  هک  تسنآ  دیراوازس  هک  امش  لّضفت  زا  تشادمـشچ 

هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلـص  ملاعلا  ماما  ترـضح  زا  تسیورم  لوقنم و  ام  دزن  رد  هچنانچ  يرورـض . ياهزیچ  لاؤس  زا  مینآب  جاتحم  هچنآ  باب 
مکحب توم  هثداح  زامن  يانثأ  رد  هدراذـگ و  موق  نآ  اب  زامن  ضعب  ماـما  نآ  هک  دـندومن  موق  ماـما  زا  لاؤس  ع )  ) ترـضح نآ  زا  هک  مّلس 

بقع رد  ار  وا  تفگ : وا  سپ  دـننکیم . هچ  دـنراذگیم  زامن  وا  بقع  رد  هک  تعامج  نآ  لاـح  نیا  رد  دـیدرگ  عقاو  وا  رب  زاـس  راـک  رداـق 
عیقوت درک . دیاب  لسغ  دومن  ّسم  ار  وا  هک  ره  دننک و  مامت  ار  زامن  دنراد و  مّدقم  دشاب  هتـشاد  تماما  ّتیحالـص  هک  ار  یکی  دنراذگیم و 

زامن عطق  وا  دشاب و  هدشن  عقاو  نینچ  هثداح  رگا  تسد و  نتسش  رگم  تسین ، مزال  يزیچ  هتفرگ  ار  وا  باوثأ  هک  یـسک  نآ  رب  هک  دوب  نآ 
ّتیم ّسم  یسک  رگا  هک  تسا  لوقنم  يورم و  مالّسلا  هیلع  ملاع  ترـضح  زا  زین  و  دناسر . مامتاب  ار  دوخ  زامن  موق  اب  هک  دیاب  دشاب  هدومن 
توف هک  نیا  ایآ  تسمزال . لسغ  وا  رب  دشاب  هدش  درس  وا  هک  تقو  رد  دنک  ّتیم  ّسم  رگا  دیوشب و  ار  دوخ  تسد  دنک  وا  ترارح  تلاح 

دناسرن وا  ندبب  تسد  یـسک  دشاب و  هدیچیپ  وا  هماجب  وا  هک  تسا  دیما  دهاوخ  ناونع  ّتیفیک و  هچ  رب  وا  لمع  وا  ترارح  تلاح  رد  هدش 
رد ینعی  دیامن  تلاح  نیا  رد  تّیم  ّسم  یـسک  هاگ  ره  عیقوت  دشاب . بجاو  ارچ  وا  رب  لسغ  دـناسر  ّتیم  بوث  رب  تسد  هک  سک  نآ  سپ 

بلاط یبأ  نب  رفعج  هولـص  زا  314 و  ص : ج4 ، جاجتحالا ، دـیوشب . ار  دوخ  تسد  اّما  تسین  مزـال  بجاو و  وا  رب  لـسغ  ترارح  تلاـح 
وا هدش  غراف  زامن  نآ  زا  هک  رگید  تلاح  رد  دنک  دوجس  ای  عوکر  ای  دوعق  ای  مایق  حیبست  رد  وهس  یـسک  هاگ  ره  دندیـسرپ  هنع  هَّللا  یـضر 

ددرگیمن و نآ  هّجوتم  درذـگیم و  ای  دـیامنیم  دـش  نآب  رّکذـتم  هک  تلاح  رد  دومن  توف  حـیبست  نیا  زا  هچنآ  هداـعا  اـیآ  دـسر . رطاـخب  ار 
تلاح رد  دنک  نآ  ءاضق  دسر  رطاخ  هب  رگید  تلاح  رد  ار  وا  دنک و  وهس  تلاح  رد  ار  يزیچ  یسک  هاگ  ره  عیقوت : تسا . حیحص  شزامن 
هزانج اب  تسا  زیاج  ار  وا  ایآ  ددرگ . یّفوتم  هک  شرهوش  هزاـنج  اـب  تسا  زیاـج  ار  وا  اـیآ  ددرگ  یّفوتم  شرهوش  هک  ینز  زا  لاؤس  و  رکذ .

ربق ترایزب  تّدـع  ماّیأ  رد  هک  دـسر  ار  اهجوز  اهنع  یّفوتم  تروع  ای  دوخ . جوز  هزانج  اب  دوریم  نوریب  عیقوت : هن ؟ ای  دور  نوریب  شرهوش 
هک تروع  تسا  زیاـج  اـیآ  دـنکن . هتوتیب  رگید  ّلـحم - رد  دوخ  هناـخ  زا  ریغب  بش  دوریم و  شرهوش  ربـق  تراـیزب  عـیقوت : دور  شرهوـش 
ّقح رگا  عیقوت : دـشاب ؟ تّدـع  رد  تروع  نآ  هکنآ  لاح  دور و  نوریب  هناخ  زا  تسا  مزال  وا  رب  هک  ّقح  ءاضق  هطـساوب  وا  هتـشک  شرهوش 

تجاح نآ  ماجنارـس  مارـصنا و  هک  دشابن  یـسک  دشاب و  هّیرورـض  تجاح  ار  وا  رگا  زین  دـنکیم و  ّقح  ءاضق  دوریم و  نوریب  دـشاب  هتـشاد 
رد و  دـنکن . هتوتیب  دوخ  لزنم  ریغ  رد  دـنک و  دوخ  تجاـح  ءاـضق  دور و  نوریب  دوخ  لزنم  زا  هک  تسا  اور  زیاـج و  ار  تروـع  نآ  دـیامن 
زا تسا  بجع  ارم  هک  دومرف  مالّسلا   315 ص : ج4 ، جاجتحالا ، هیلع  ملاع  ترـضح  هک  تسیورم  اهریغ  ضیارف و  رد  نآرق  توالت  باوث 
ُهَّللا َوُه  ُْلق  هک  يزامن  هک  تسیورم  و  ددرگ . لوبق  حیحـص و  وا  زامن  هنوگچ  دنکن  ِرْدَْقلا  ِۀَْلَیل  ِیف  ُهاْنلَْزنَأ  اَّنِإ  توالت  دوخ  زامن  رد  وا  هکنآ 

. ددرگ ءاطعا  واب  ایند  دیامن  هزمهلا  هروس  تئارق  هضیرف  رد  هک  ره  تسیرورم  زین  و  تسین . یّکزم  زامن  نآ  دوشن  هدرک  توالت  وا  رد  ٌدَحَأ 
ددرگن یّکزم  لوبقم و  زامن  هک  دـندرک  تیاور  هک  میدرک  رکذ  هک  هروس  نآ  دـنک و  توالت  ار  هزمهلا  هروس  یّلـصم  هک  تسا  زیاج  اـیآ 

رد هک  هروس  توـالت  كرت  رگا  دـندرک و  تیاور  هک  تسا  جـهن  رب  هروس  توـالت  رب  باوـث  عـیقوت : دـنک ؟ كرت  ار  نآ  نآ  تئارقب  رگم 
زا سّدقت  یلاعت و  يادخ  ناشیا  دـیزم  لضف  هطـساوب  ُهاْنلَْزنَأ  اَّنِإ  ای  دـنک ، ٌدَـحَأ  ُهَّللا  َوُه  ُْلق  توالت  دـیامن و  دـشاب  ناوارف  باوث  نآ  تئارق 

دیحّوتلا هروس  توالت  تهجب  نآ  تئارق  كرت  هک  هروس  باوث  دومن و  توالت  هک  ٌدَـحَأ  ُهَّللا  َوُه  ُْلق  هروس  باوث  سک  نآ  رب  دوخ  ناسحا 
یّلـصم نآ  زامن  دـناوخب و  رگید  هروس  ردـق  دـیحوت و  هروس  ود  نیا  ریغب  هضیرف  زامن  رد  هک  تسا  زیاج  و  دومرف . دـهاوخ  اطعا  واب  هدرک 

تـسا نآ  عادو  تقو  رد  فـالتخا  اـم  باحـصأ  ناـیم  هک  ناـضمر  هاـم  عادو  رد  و  تسا . رتمک  نآ  زا  زاـمن  نیا  ردـق  رد  نکیل  تسماـمت 
ناضمر هام  رخآ  زور  رد  هک  دنیوگیم  ضعب  و  دـیامنیم . ناضمر  هام  رخآ  بش  رد  عادو  ءاعد  توالت  هک  دـنیوگیم  ناشیا  یـضعب  هچنانچ 
روکذـم هاـم  بش  رخآ  رد  عادو  تسنآ  یلاـیل  رد  ناـضمر  هاـم  رد  لـمع  عیقوت : دوش . لـاله  تیؤر  زا  دـعب  اـّما  دـیامن  عادو  ءاـعد  تئارق 

لوق زا  و  دنک . توالت  عادو  ءاعد  رخآ  بش  ود  رد  دوش  مک  يزیچ  ناضمر  هام  زا  هک  دسرت  رگا  ددرگیم  عقاو   316 ص : ج4 ، جاجتحالا ،
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ِيذ َدـْنِع  ٍةَُّوق  ِيذ  تسا . مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  هب  ینعم  ایآ  هک  دـندومن  لاؤس  ٍمیِرَک ، ٍلوُسَر  ُلْوََقل  یلاعت  كراـبت و  يادـخ 
ار امـش  دماین  نوریب  لئاسم  نیا  باوج  تسا ؟ ماقم  ّلحم و  هچ  رد  مادک و  تعاط  نیا  ٍنیِمَأ  َّمَث  ٍعاطُم  تسمادـک . تّوق  نیا  ٍنیِکَم  ِشْرَْعلا 

نانتما ّتنم  نآب  ارم  یئامن و  دـشاب  امـش  اب  ّقثوم  هک  اهقف  زا  یـسک  نآ  دزنب  لـئاسم  نآ  مـالعاب  لیـضفت  نم  رب  هک  كّزع  هَّللا  مادأ  مدـید 
هَّللا یضر  نیـسحلا  نب  دّمحم  نب  ّیلع  رمأ  رد  دومن  نم  يارب  هک  نایب  حرـش و  نآب  هلأسم  ود  ره  نآ  زا  دنادرگ  باجم  ارم  وا  سپ  یئامرف 

هک وا  تمدخب  تشون  وا  و  تسا . شداماد  هک  هکوداب  کلمب  فورعم  روکذم  نیـسح  ردپ  کلم  نامه  ایئوگ  دـش  رکذ  هک  کلم  زا  هنع .
يور زا  متفگ  نم  سپ  ترخآ  ایند و  تهج  زا  مناردارب  يارب  نم و  يارب  دـشاب  عماج  هک  ءاعدـب  نم  رب  نک  لّضفت  يادـخ  تمعن  تعـسب 

مالّـسلا هیلع  رظتنملا  مئاقلا  ترـضح  زا  رگید  باتک  ةرخآلا . اینّدـلا و  ریخ  کتاوخال  کـل و  هَّللا  عمج  باوج  عیقوت : هَّللا . ءاـش  نإ  ناـنتما 
دومن بوتکم  رورـس  نآ  تمدخب  هَّللا  دبع  نب  دّمحم  تسا . قباس  باتک  لثم  زین  نآ  هَّللا  همحر  يریمحلا  هَّللا  دبع  نب  دّـمحم  باوج  يارب 

. ّیلع کتّنم  يدـنع و  کیدایأ  ریاس  یلا  هفیـضأل  کلذ  نم  دهـش  امب  لضفّتلا  یتعفر و  لـّمأت  یف  کـئاقب  كّزع و  هَّللا  مادأ  کـیأرف  هک :
يارب لّوأ  دّهـشت  زا  هک  یّلـصم  لاوحا  زا  لاؤس  نم  زا  اهقف  زا  یـضعب  هکنآ  زا  كّزع  هَّللا  مادأ  تجتحا  عیقوت :  317 ص : ج4 ، جاجتحالا ،

بجاو و مد  نآ  رد  وا و  رب  ریبکت  هک  دـنیوگیم : اهقف  ضعب  هک  یتسردـب  هن  ای  دـیوگب  ریبکت  هک  تسبجاو  وا  رب  ایآ  دزیخرب . هثلاـث  تعکر 
ره هک  تسنآ  یکی  تسا  عقاو  ثیدح  ود  باب  نیا  رد  باوج : دـعقأ . موقأ و  هتّوق  هَّللا و  لوحب  نتفگ  ریبکت  يارب  تسیزجم  تسین و  مزال 

سأر عفر  یـسک  هاگ  ره  هدمآ  تیاور  رد  هک  تسنآ  رخآ  ثیدح  و  تسمزال . ریبکت  وا  رب  رگید  تلاحب  دوش  لقتنم  تلاح  زا  یـسک  هاگ 
و تسین . بجاو  ریبکت  دوعق  زا  دـعب  ماـیق  رد  وا  رب  سپ  دزیخرب  هاـگنآ  سپ  دنیـشنب  نآ  زا  دـعب  دـیوگ : ریبـکت  سپ  دـیامن  مّود  هدجـس  زا 
رجأ و جتنم  هکلب  باوص  يریگارف  میلـست  تهج  زا  هک  ثیدـح  ود  نیا  زا  مادـک  رهب  تسنیا  يرجم  يراج  هک  لّوأ  دّهـشت  تسا  نینچمه 
. دـشاب یّلـصم  تشگنا  رد  یهاگ  تسا  زیاج  نآ  رد  زاـمن  اـیآ  دوب  نهآ  میر  ینعی  نهاـمخ  نآ  نیگن  هک  يرتشگنا  زا  لاؤس  تسا . باوث 

هطساوب يده  هک  يدرم  زا  لاؤس  تسا . تیهارک  رب  لمع  اّما  تسقلطم  یهن  باب  نیا  رد  ثیدح  هچ  رگا  تسهورکم  زامن  نآ  رد  باوج :
يده لیکو  نوچ  اّما  دیامرف . رحن  ینمب  ار  نآ  دیامن  عایتبا  وا  تهجب  يدـه  نوچ  هک  دوب  هدومن  سامتلا  وزا  درم  نآ  دـیرخ و  بیاغ  درم 

درم نآ  مسا  نآ  زا  دعب  درک . رحن  ینم  رد  وا  تین  هب  ار  يده  نکیل  هدرک  شومارف  ار  لّکوم  مان  دومن  رحن  هدارا  هک  ماگنه  رد  ینم  رد  ار 
لّکوم نایسن  رد  كاب  چیه  باوج : هن ؟ ای  تسه  لّکوم  درم   318 ص : ج4 ، جاجتحالا ، نآ  يارب  يزجم  يده  نآ  ایآ  دـسر  وا  رطاخب  زین 

لسغ دیامنیم و  هتیم  لکأ  هفیاط  نآ  هک  تسا  سوجم  فابرعش  ام  شیپ  رد  لاؤس : تسیزجم . دنک  رحن  يده  بحاص  دصقب  نوچ  تسین 
رد كاب  چیه  باوج : میراذـگ ؟ نآ  رد  زامن  بوث  نآ  لسغ  زا  شیپ  هک  تسا  زیاج  ارم  ایآ  دـنفابیم ، هماج  ام  يارب  دـنکیمن و  تبانج  زا 

هدجسب هک  یتقو  بش  تملظ  هطـساوب  دشاب و  بش  زامن  رد  وا  هک  یّلـصم  لاح  زا  لاؤس : تسین . نآ  رد  ندرازگ  زامن  بوث و  نآ  هب  رتس 
نامه هب  دامتعا  ایآ  دبای  ار  هداّجس  درادرب  هداّجس  زا  رس  نوچ  دراذگ و  حطن  رب  حبسم و  رب  ههبج  دراذگن و  هداّجـسب  رـس  هدرک  طلغ  دور 
مرحم لاح  زا  لاؤس : هرمخ . بلط  هطساوب  سأر  عفر  رد  تسین  مزال  وا  رب  زیچ  چیه  تسشنن  تسار  هک  مادام  باوج : هن ؟ ای  دنکیم  هدجس 

رب باوج : هن ؟ ای  درادـیم  رب  ار  نآ  نماد  ود  ره  دـنک و  هسینک  عفر  ای  دـنکیم  هیرامع  بشخ  عفر  اـیآ  دراد  هگن  وا  رـس  يـالاب  رب  هیاـس  هک 
ادابم هک  دـیامن  نآ  ریغ  ای  عیطنب  ناراـب  زا  هیاـس  بلط  هک  مرحم  لاـح  زا  لاؤس : هیراـمع . بشخ  عفر  كرت  رد  ددرگن  مزـال  يزیچ  مرحم 

دنک لمع  نینچ  ّجـح  هار  رد  لمحم  رد  مرحم  رگا  باوج : هن ؟ ای  تسا  زیاج  ایآ  ددرگ ، رت  تسا  ّلحم  رد  هک  هماـج  وا و  توخر  زا  هچنآ 
هنع بونم  مان  رکذ  مارحلا  تیب  ّجح  يارب  مارحا  دقع  تقو  رد  ایآ  دنک  ّجح  یصخش  تباینب  هک  یسک  لاح  زا  لاؤس : ددرگ  مزال  مد  وا  رب 
ایآ لاؤـس : تسا . بیاـن  دـصق  رد  وا  هچ  تسین  كاـب  چـیه  دـنکن  هنع  بوـنم  ماـن  رگا  باوـج :  319 ص : ج4 ، جاجتحالا ، هن ؟ اـی  دـنکب 

يده باوج : تسیزجم ؟ هنع  بونم  بئان و  دحاو  يارب  يده  ای  دراذگ  وا  يارب  ّجح  بئان  هکنآ  يارب  زا  هناگادج  يدـه  حـبذ  تسبجاو 
چیه باوج : هن ؟ ای  تسا  زیاج  زخ  ءاسک  رد  نتـسب  مارحا  ار  درم  ایآ  لاؤس : تسـسب . يزجم و  هنع  بونم  بئان و  سک  ود  ره  يارب  دحاو 

ياهیاپ رد  دراذگ و  زامن  هک  ار  يدرم  هک  تسا  زیاج  ایآ  لاؤس : دـندرک . راک  نیا  موق  ياحلـص  تسین و  زخ  ياسکب  درم  مارحا  رد  كاب 
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ّالا دناشوپب و  زین  ار  ياپ  قاس  هک  دیاب  دشوپ  ار  ياپ  تشپ  دراد  ياپ  رد  هچنآ  رگا  باوج : هن ؟ ای  دـناشوپن  ار  وا  نیبعک  هک  دـشاب  يزیچ  وا 
تاذ ات  مارحا  ریخأت  هک  تستـصخر  ار  وا  دنک  ّجح  خلـسم  قیقعلا و  نطب  قیرط  زا  یـسک  رگا  لاؤس : تسین . تصخر  زیاج و  نآ  رد  زامن 

زا مارحا  هکنآ  رگم  درذگب  اجنآ  زا  هک  تسین  زیاج  ار  وا  هکنآ  ای  دسرت  ةرهـش  زا  هک  یهاگ  ود  دـنب  مارحا  اقفر  اب  اجنآ  رد  دـیامن و  قرع 
نوچ دـیوگ و  ناـمدرم  نآ  ناـهنپ  دوـخ  سفن  رد  هیبـلت  دـیامن و  باـیث  سبل  نآ  زا  دـعب  ددـنب  هاـگتاقیم  زا  مارحا  باوـج : ددـنب ؟ خلـسم 

ام باحـصأ  یـضعب  هک  اریز  تسا  زیاج  ایآ  نوطعم  لعف  سبل  زا  لاؤس : دـیامن . ماقم  نیمه  رد  مارحا  راهظا  دـسر  تعامج  نآ  هاگتاقیمب 
320 ص : ج4 ، جاـجتحالا ، تسین . نآـب  كاـب  چـیه  تسا و  زیاـج  نوطعم  لـعف  سبل  باوج : تسیتهارک ؟ نآ  سبل  رد  هک  دـندرک  رکذ 

یـسک رگا  دنکن  فقو  لام  ذخأ  زا  تیاعر  دناد و  لالح  دـیآ  وا  تسد  رد  فقو  لام  زا  هچنآ  هک  فقو  يالکو  زا  يدرم  لاح  زا  لاؤس :
هّتبلا دیامنن  فیـضم  ماعط  لکأ  درم  نآ  رگا  دـناوخب  دوخ  ماعطب  ار  سک  نآ  سپ  دوش  رـضاح  وا  ماعط  ءانثأ  نآ  رد  ددرگ  وا  لزنم  لخاد 

دـیامن و درم  نآ  ماعط  لکأ  هک  تسا  زیاج  ایآ  دـیامنیمن . لکأ  دـنادیمن  لالح  نوچ  ارم  ماعط  ینـالف  دـیوگ  دـیامن و  توادـع  راـهظا  وا 
نآ تسا  هیده  لصاح  هک  لیکو  دتسرف  یصخش  يارب  هیده  یسک  رگا  لاؤس : داد ؟ دیاب  هقدص  رادقم  هچ  دنک  هقدصب  قّدصت  نآ  هراّفک 

هچنآ ذخأ  زا  تاعارم  لیکو  هک  نآب  دشاب  ملاع  ثلاث  یصخش  رادرب و  يزیچ  هیده  نیا  زا  هک : دیوگ  دنک و  رضاح  ثلاث  صخش  دزنب  ار 
نآ هکنآ  لّوأ  لاؤس  زا  باوج : هن ؟ ای  تسا  تصخر  زیاج و  دـنک  فّرـصت  يزیچ  نآ  زا  ثلاث  رگا  دـیامنیمن  تسا  وا  فّرـصت  تسد  رد 

نیملـسم لاعفأ  هک  اریز  تسا  زیاج  درم  نآ  ماعط  لکأ  دراد  فّرـصت  رد  هک  فقو  لام  نآ  ریغ  هب  دـشاب  شاعم  هیامرـس  لام و  رگا  ار  درم 
زیاج نآ  لکأ  دـشابن  هیامرـس  لام و  ار  وا  رگا  تسا و  فیـضم  لام  هّصاخ  زا  لومعم  ماـعط  نآ  هک  دـناد  ناـنچ  تسا  تّحـص  رب  لومحم 
مانأ همه  رد  وا  ماعنا  ناسحا و  لاومأ  لکأ  دشاب  رگید  لام  ار  هّیده  لیکو  رگا  تسلّوا  لاؤس  باوج و  هنیعب  یلات  لاؤس  زا  باوج : تسین .
دناد لالح  زیاج و  سّدقملا  ّیبن  ترضح  سدقأ  عرش  رد  ار  هعتم  دشاب و  ّقحب  لیاق  هک  يدرم  لاح  زا  لاؤس : الف . ّالا  مارح و  هن  تسلالح 

ص: ج4 ، جاجتحالا ، ياج  هک  دومن  دـهع  واب  تسوا  روما  عیمج  رد  قفاوم  هک  وکین  لهأ  هطـساوب  نکیل  دوب  تّلم  نیا  رد  تعجرب  لیاق  و 
لوق نیمه  رب  لاس  هدزون  دراین و  رگید  نز  شاهجوز  رـس  رب  هکنآ  هصالخ  درادن . هاگن  زین  زینک  دـنکن و  هعتم  ددرگن و  جّوزتم  رگید   321

وا سفن  ددرگن و  عّتمتم  زین  اـجنآ  رد  درذـگ و  وا  رب  تبیغ  رد  هاـم  دـنچ  ددرگ و  بیاـغ  دوخ  لـهأ  زا  نآ  زا  دـعب  دـنام و  یقاـب  طرـش  و 
روضح هطساوب  ام  ردارب  لیکو و  مالغ و  دنزرف و  زا  رفـس  نآ  رد  وا  اب  یعمج  تقافر  هطـساوب  هکنآ  ای  دیامنن  جیوزت  لیم  دنکن و  تکرح 

لیم دوخ و  لهأ  رب  ّتبحم  دـهع و  ای  رذـن  هطـساوب  وا  رب  دـشاب  بجاو  ددرگ و  مک  تعامج  نآ  رظن  رد  وا  رابتعا  تّزع و  هک  رگید  عمج 
رد ایآ  دـیامن  لمع  نآ  كرت  ّلـج  ّزع و  يادـخ  نیدـب  لـب  هعتم  میرحت  يارب  زا  هن  دوخ  سفن  يارب  زا  نز و  يارب  زا  تنایـص  وا و  يوسب 

لیاز ات  دـیامن  هعتم  رمأ  رد  تّزعلا  ّبر  ترـضح  تعاـطا  هک  درم  نآ  رب  تسا  ّبحتـسم  باوج : هن ؟ اـی  تسه  مثا  رزو و  ار  وا  هعتم  كرت 
. دشاب هبترم  کی  رمع  تّدم  رد  رگا  دوش  هعتم  بکترم  تسا و  تیصعم  رد  نآ  هک  فالخ  وا  زا  دوش 

[ هر يریمح  لئاسم  همان و  باوج  زا  رگید  عیقوت  اضیا  ]

ترـضح هب  هَّللا ، همحر  يریمحلا  هَّللا  دبع  نب  دّمحم  تهجب  هک  رگید  باتک  رد  و  هر ] يریمح  لئاسم  همان و  باوج  زا  رگید  عیقوت  اضیا  ]
ۀئامثالث عبـس و  هنـس  رد  وا  لـئاسم  باوج  رد  ترـضح  نآ  هچنآ  دومن  یملق  لـئاسم  قیقحت  باـب  رد  هیلع  هَّللا  تاولـص  ناـمّزلا  بحاـص 

ره درآ و  ردـب  دوخ  بقع  رب  دوخ  تشپ  یـسپ  زا  ار  دوخ  رزئم  هک  تسا  زیاج  ار  وا  ایآ  مرحم  زا  لاؤس  اّما  تسنیا . دومن  موقرم  بوتکم و 
نیب اـم  زا  رزئم  رخآ  فرط  ددـنب و  هب  دـنادرگ و  عمج  دوخ  هرـصاخب  ار  یفرط  دـنادرگ و  عوـفرم  دوـخ  يوـقح  يوـسب  ار  رزئم  فرط  ود 

دـنادرگ و مکحتـسم  مرحم  درم  دوخ  نیکروب  ار  رزئم  فرط  ود  ره  دـیامن و  دوخ  هرـصاخب  فرط  ود  ره  عفر  درآ و  نوریب  دوخ  ياـهیاپ 
رب نوچ  مدرکیم  نآب  رازا  رتشیپ  هک  رزئم  یتسردب  دـیامنیم   322 ص : ج4 ، جاجتحالا ، دشاب  هچنآ  رتس  لیوارـس  لثم  نیا  ددـنب و  مکحم 

هکنآ مالّسلا  هیلع  ماما  ترضح  زا  باوج : دنادرگیم . روتسم  دوش  عقاو  رگا  عون  نیا  دشیم و  رهاظ  دوب  اجنآ  رد  هچنآ  میدشیم  راوس  رتش 
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ار ییاج  ینعی  دوشن  ثادـحا  نزوس  ضارقمب و  يزیچ  رزئم  رد  هک  یطرـشب  اّما  دـهاوخ  هک  ناونع  رهب  ددرگ  رزّتم  ناـسنا  هک  تسا  زیاـج 
فان مرحم  رگا  سپ  ددنب  هن  شرگید  یـضعبب  ار  رزئم  نآ  زا  یـضعب  دنزن و  نآ  رب  اههرگ  دربن و  نوریب  رزئم  ّدح  زا  دزودن و  دنکن و  عطق 
یفالخ نآ  رد  تسا و  اهوناز  هرتس و  ندیـشوپ  تسا  ّتنـس  هیلع و  عمتجم  هچنآ  دنادرگ  دـنلب  ار  نآ  نماد  هک  دـیاب  دـناشوپب  ار  نیتبکر  و 
تعباتم زین  وا  دـنیامن  مادـقا  جـهن  نآ  رب  نامدرم  عیمج  هک  هفولأم  لیبس  رب  مارحا  مرحم  هک  تسنآ  ام  دزن  رد  لـضفأ  ّبحأ و  نکیل  تسین 

ّیبن ترـضح  فینح  ّتلم  فیرـش و  عرـش  جهنم  رب  هک  دیاب  مدرم  عیمج  مارحا  هک  نآب  تسا  ینتبم  مالّـسلا  هیلع  ماما  مالک  هصالخ  دنک .
يالاب رب  هک  تسا  زیاج  ار  مرحم  ایآ  لاؤس : دـنکن . طیرفت  یـضعب  لیمج  لوسر  قیرط  زا  دـشاب و  فلخ  نع  اـفلخ  همئأ  یقاـب  فرـشألا و 

: لاؤس اهریغ . هّکت و  زا  ددنب  رگید  يزیچ  هب  نآ  ریغب  ار  رزئم  تسین  اور  ار  مرحم  هک  دنداد  باوج  ترـضح  نآ  باوج : ددـنب ؟ هّکت  رزئم 
رکذ ام  باحـصأ  یـضعب  هک  اریز  دّـمحم  نید  میهاربا و  ۀـّلم  یلع  هک  دـیوگب  هک  تسا  زیاج  ار  یّلـصم  اـیآ  زاـمن  يارب  هّجوت  ماـگنه  رد 

ّالا میتفاین  ةولّـصلا  بتک  زا  اج  چیه  رد  ار  نیا  ام  هک  اریز  هدرک  تعدـب  وا  دّـمحم ، نید  یلع  هک : دـیوگ  زامن  هّجوتم  هاگ - ره  هک  دـندرک 
دّمحم نب  رفعج  قئـالخلا  ماـما  ترـضح  زا  درک  تیاور  دـشار  نب  نسح  زا  دوـخ  ّدـج  زا  هک  دّـمحم  نب  مـسقلا  باـتک  رد  ثیدـح  کـی 
هدروآ نسحب  كرابم  يور  نیئزت ، مرا  نیرق  تشهب  سلجم  رد  يزور  قلاخلا  کلملا  هَّللا  مالـس  هیلع   323 ص : ج4 ، جاجتحالا ، قداّصلا 

مالّـسلا هیلع  ماما  ترـضح  کیدعـس . کـیّبل و  میوگیم  هَّللا  لوسر  نب  اـی  تفگ : نسح  يدرگیم ؟ هّجوتم  زاـمنب  هنوگچ  نسح  اـی  تفگ :
عوـن هچب  ار  اـهرخآ  یلا  یهجو  تهّجو  هک  مدوـمن  لاوـنم  نیدـب  لاؤـس  نم  هکلب  مدوـمنن  نخـس  نیا  زا  لاؤـس  ارت  نم  نـسح  يا  تـفگ :

: تفگ دشار  نب  نسح  هرخآ . یلا  املسم  ًافِینَح  َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  َرَطَف  يِذَِّلل  َیِهْجَو  ُتْهَّجَو  یِّنِإ  میوگیم : نینچ  تفگ : نسح  یئوگیم ؟
زا دعب  ار  تاملک  نیا  هاگ  ره  تفگ : درم  نآب  قداّصلا  دّمحم  نب  رفعج  ترضح  متفگ : مدومن ، امش  زا  عامتسا  عون  نیمه  اقباس  نوچ  نم 

َرَطَف يِذَِّلل  َیِهْجَو  ُتْهَّجَو  یِّنِإ  هک : یئوگ  نینچ  تفگ : یهاوخ  میجّرلا  ناطیّـشلا  نم  میلعلا  عیمّـسلا  هَّللاـب  ذوعأ  زا  شیپ  مارحـالا و  ةریبکت 
 . نیکرشملا نم  انا  ام  املـسم و  افینح  دّمحم  لآب  مامتیالا  مالّـسلا و  هیلع  ّیلع  جاهنم  دّمحم و  نید  میهاربا و  ۀّلم  یلع  َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا 
نآ بابحتسا  رد  فالخ  تسا و  عامجا  نآ  رد  تسا و  هدّکؤم  تّنـس  هکلب  تسین  بجاو  همه  هّجوت  تفگ : نسحب  مالّـسلا  هیلع  ماما  سپ 

يده دّمحم و  نید  میهاربا و  ۀّلم  یلع  املـسم و  ًافِینَح  َضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  َرَطَف  يِذَِّلل  َیِهْجَو  ُتْهَّجَو  هک  تسا  نیا  هّجوت  بادآ  و  تسین .
اَنَأ َو  ُتِْرمُأ  َِکلذـِب  َو  َُهل  َکیِرَـش  َنیَِملاْعلا ال  ِّبَر  ِهَِّلل  ِیتامَم  َو  َيایْحَم  َو  یِکُُـسن  َو  ِیتالَـص  َّنِإ  ُْلق  َنیِکِرْـشُْملا . َنِم  اَنَأ  ام  َو  نینمؤملا  ریمأ 

نمحّرلا هَّللا  مسب  میحّرلا . ناطیّـشلا  نم  میلعلا  عیمّـسلا  هَّللاب  ذوعأ  نیملـسملا  نم  ینلعجا  ّمهّللا   324 ص : ج4 ، جاجتحالا ، َنیِِملْـسُْملا . ُلَّوَأ 
هیلع و هَّللا  یّلص  دّمحم  يارب  نید  هک : دومرف  دوبن  وا  لمع  ملع و  رد  ّکش  هک  هیقف  و  دیامن . هَّلل  دمحلا  توالت  رد  عورش  هاگنآ  میحّرلا ، 

مایقلا موی  یلا  مارکالا  ّیبن  تامم  زا  دعب  رورس و  نآ  تایح  رد  ءایبنألا  دّیس  يارب  نید  هک  اریز  تسا ، ع )  ) یلع يارب  تیاده  مّلس و  هلآ و 
نیلـسرملا و دّیـس  نیدب  نیدتهم  زا  سک  نآ  نیقی  ّکشیب و  دیوگ : نینچ  هّجوت  ماگنه  رد  هک  یّلـصم  ره  دوب و  دهاوخ  مادتـسم  یقاب و 
رب اـیآ  هضیرف  زاـمن  رد  تونق  زا  لاؤس : تسا  نیّدـلا  موی  رد  نید  ازج و  ار  وا  دـنک  ّکـش  نیا  رد  هکنآ  تسا و  نیموصعملا  ۀّـمئأ  جاـهنم 

لوقنم و ثیدح  هب  لمع  ات  درآ  زورف  دوخ  يور  رب  تونق  زا  دعب  ار  دوخ  ياهتـسد  دوش  غراف  تونق  زا  نوچ  هک  تسا  اور  مزال و  یّلـصم 
هتـشگ یجتلم  وا  هاگردـب  یجار  هدـنب  هک  تسنآ  زا  لمکأ  مظعأ و  ّلجأ و  عفرأ و  ّلج  ّزع و  ترـضح  تاذ  هچ  دـشاب  هدومن  تسا  يورم 

مارم بلطم و  هنیس  رب  ّدر  تسد  دنادرگ و  سویأم  مورحم و  ار  وا  هتشادرب  ایاطعلا  بهاو  ترضح  تمحر  دیما  ءاعد و  عّرضتب و  هک  تسد 
اور زامن  رد  لمع  نیا  هک  دندرک  رکذ  ام  باحصأ  یضعب  هکنآ  لاح  تسین و  زیاج  ای  دنک  ّدرتسم  ار  وا  ياعد  هتشاذگ  ماهتـسم  یعاد  نآ 
زا دعب  نآ  رارما  نیدی و  ّدر  هک  دـیدرگ  رّدـصم  نینچ  مالّـسلا  هیلع  ماما  ترـضح  زا  باوج : تسین . بوغرم  نآ  كرت  تسا و  لّجـسم  و 

عرـش رد  لوبقم  نسحتـسم و  هیلع و  لومعم  هچنآ  ضیارف  رد  تسین ، روـخ  رد  زیاـج و  ردـص  يور و  رـس  رب  زاـمن  توـنق  زا  یّلـصم  غارف 
ص: ج4 ، جاجتحالا ، مکـش  هک  دـیاب  ددرگ  غراف  هضیرف  زاـمن  تونق  زا  یّلـصم  نوچ  هک  تسنآ  تسا  هیلع  هَّللا  تاولـص  لوسر  ترـضح 

نیا دور و  عوکرب  هاگنآ  سپ  دـیوگب . عوکر  يارب  ریبکت  دراذـگب و  يور  ربارب  هنیـس  رب  ینامز  كدـنا  ار  دوخ  تسد  فک  ود  ره  325 و 
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ةدجـس زا  لاؤس : تسا . لضفأ  نسحأ و  ضیارف  يادأ  ماگنه  رد  نکیل  تسا  لمعتـسم  بش  زور و  لفاون  رد  لمع  نیا  تسحیحـص و  ربخ 
تعدب هّیربلا  دّیس  تعیرش  رد  رکش  هدجـس  هک  دندرک  رکذ  باحـصأ  یـضعب  هک  یتسردب  اهریغ  ضیارف و  تاولـص  هیدأت  زا  دعب  رکّـشلا 
هدجـس ایآ  زاوج  تصخر  زا  دعب  اضیأ  درآ و  ياجب  رکـش  هدجـس  ضیارف  يادأ  زا  دـعب  هک  تسین  زیاج  ار  هضیرف  یّلـصم  درم  ایآ  تسا .

رکـش هدجـس  باوج : مامّتلا . اـب  تسا ، برغم  هلفاـن  تعکر  راـهچ  هیدأـت  زا  دـعب  اـی  تسا . ماـش  هضیرف  ماـمتا  زا  دـعب  برغم  هضیرف  رکش 
تعدب هدارا  هکنآ  رگم  ددرگن  رکـش  هدجـس  تعدبب  لئاق  تسارف  لضف و  بابرأ  زا  يدحأ  چیه  تسا و  ننملا  وذ  لوسر  ننـس  نیرتمزال 

رد فالتخا  کیل  تسا  برغم  هضیرف  زا  دعب  رکـش  هدجـس  هکنآ  باب  رد  تسا  يورم  هک  يزیچ  اّما  دیامن . تّزعلا  ّبر  ترـضح  نید  رد 
یتسردب تسا  مامّتلاب  برغم  هلفان  تعکر  راهچ  زامن  هیدأت  زا  دعب  ای  تسا . ماش  هضیرف  تعکر  هئادا  زا  دعب  رکش  هدجـس  ایآ  هک  تسا  نآ 

و دنـشاب . ضرف  زا  دعب  هک  تسنآ  نسحأ  لضفأ و  سپ  هضیرف  ره  زا  دعب  تسا  حیبست  اعد و  لضف  باب  رد  فالتخا  لثم  فالتخا  نیا  هک 
. تسا زیاج  يرآ  ياجب  برغم   326 ص : ج4 ، جاجتحالا ، تاعکر  عبرأ  هلفان  مامتإ  زا  دعب  ار  حـیبست  ءاعد و  هدجـس و  یّلـصم  يا  وت  رگا 

هبارخ عایض  بنج  رد  هرومعم  تسا  هدیدج  هعیـض  ار  هفیاط  نآ  تسمانا  نآ  لاحب  مامت  تفرعم  ار  ام  هک  نمؤم  ناردارب  زا  یـضعب  لاؤس :
لاّمع هک  دـشاب  اسب  دـنهدیم و  تراجا  هیارکب و  ناعرازب  ار  ناشیا  هّصح  ناطلـس  يالکو  یهاگ  تسا و  عقاو  تسا  هّصح  نآ  رد  ناـطلس 
مدرم دـنهد  هراجاب  تعامجب  رگا  و  دـندرگ . عنام  دـنیامن  اهدودـحب  نآ  تعارز  هدارا  هک  ماگنه  رد  ار  هدـیدج  هعیـض  باحـصأ  ناـطلس 
عایـض نوچ  دننادرگ و  عورزم  ار  امـش  عرازم  هک  میراذـگیمن  ار  يدـحأ  ام  دوشن  عورزم  ناطلـس  هعیـض  ات  دـنیوگ  دـنراذگیمن و  ناطلس 
لاـس تسیب  هب  بیرق  هک  اریز  تسین  تمیق  ار  ّلـحم  نآ  تسا و  ناریو  و  بارخ ، هکنآ  هلیـسوب  تـشاد  ناـنمؤم  عایـض  بـنج  رد  ناـطلس 

فّرصت تحت  رد  لاحلا  هّصح  نیا  هک  دیوگیم  دیامنیم و  جّرحت  رومعم  ریغ  هعیض  نآ  يارـش  رد  ناطلـس  اذه  عم  هتـشگ  بارخ  هک  تسا ،
قّلعتم تسا  امش  ناوخا  فّرصت  رد  هک  عرازم  دودح  رثکأ  هکلب  تسا  امش  ناردارب  فّرـصت  رد  هک  تسا  هعیـض  نیمه  زا  تسا  ام  يالکو 

، ددرگن عورزم  تقو  ناطلس  طّلست  هطساوب  ناکم  نآ  هتفرگ و  امب  قّلعت  لاحلا  هتفرگ  فقوب  نامز  ماّکح  زا  قباس  رد  هک  تسا  ام  راک  رسب 
تسا زیاج  ایآ  دنیامن . لاقتنا  ناطلس  راکرـس  هب  ار  تالغ  نآ  یمامت  یگمه و  دننک  تعارز  هلمجلا  یف  دیدج  عایـض  بابرأ  انایحأ  رگا  و 

مهب همیدق  عایض  هدیدج و  هعیض  لاحب  حالص  دیآ  رد  ام  يارشب  ّلحم  نآ  رگا  هک  اریز  میئامن  ناطلـس  زا  هّصح  نآ  يارـش  عایتبا و  ام  هک 
بحاص زا  کلم  يارش  عیب و  هک  اریز  تسین  عایتبالا  زیاج  هعیض  نآ  باوج : دوش . وا  عایتبا  هلیسوب  عایض  ود  ره  ترامع  ثعاب  هکلب  دسر 
دنزرف ادابم  هکنآ  فوخب  دومن  دوخ  تروع  شاحم  ّنظ  لالحتـسا و  هک  يدرم  زا  لاؤس : تسا . مزال  کلام  327 و  ص : ج4 ، جاجتحالا ،

عـضومب تعارز  هک  اریز  دراد  واب  دلو  قاحلا  رد  ّکش  دنکن و  لوبق  ار  رـسپ  درم  نآ  دیئاز  رـسپ  تروع  نآ  دنچ  ینامز  زا  دـعب  دـسرمهب 
ار دنزرف  نآ  دراد  ّکش  نآ  رد  نوچ  دهد و  شردامب  تبسن  ار  دنزرف  نآ  هکلب  ددرگن  واب  قحلم  دلو  درکن  لبق  عضوم  رد  دومنن و  ثرح 

نادـنزرف ریاس  لثم  دـنادرگ و  طولخم  دـهد و  دوخب  تبـسن  ار  وا  هک  دـشاب  بجاو  درم  نآ  رب  رگا  سپ  دـنادرگیمن . طولخم  دوخ  سفنب 
زین درم  نآ  دنادرگ  ادـج  تسنآ  حیحـص  دـلو  بیـصن  هّصح و  زا  رتمک  دوخ  لام  زا  يزیچ  دوب  زیاج  رگا  دـنک و  نانچ  سپ  درامـش  دوخ 

زا باوج  سامتلا  رّرکم  لئاس  نوچ  تسلالح . زیاج و  ههبـشیب  لالح  زاوج و  هوجو  زا  دوخ  هارما  اـب  درم  لالحتـسا  باوج : دـنک . ناـنچ 
ءاقب و تهجب  اعد  لاؤس و  ایاطعلا  بهاو  ترـضح  زا  ددرگ و  لصاح  وا  يارب  دـلو  رمأ  رد  تفرعم  ات  دومن  حوضوب  لاؤس  نآ  زا  حورـشم 

لالح هطساوب  دش  بجاو  وا  رب  یلاعت  يادخ  ّدح  هکنآ  لاؤس : دومن . یلاعت  هَّللا  مالس  هیلع  ءایـصوأ  متاخ  نآ  تافـص  هتـسجخ  تاذ  ماود 
هطساوب وا  لاؤس  باوج و  ام  نکیل  دمآ  روهظب  عینـش  لعف  سک  نآ  زا  دنچ  ره  دوخ  لهأ  اب  ندومن  هعقاوم  هأرما و  شاحم  یط  نتـسناد و 

ام وا . تّین  یبوخ  زا  نید و  رمأ  تاّیرورـض  زا  تفرگ  میلعت  ام  زا  هچنآ  هلیـسوب  میدش  یـضار  وا  زا  میداد و  شردپ  همدـخلا  ّقح  تاعارم 
زا هک  يرما  زا  یلاعتیادخب  دنادرگ   328 ص : ج4 ، جاجتحالا ، کیدزن  ار  وا  هک  يزیچب  وا  لاؤس  تبطاخم و  هطساوب  میدش  وا  لاح  فقاو 

ۀّمئأ يایلوا  لسّرلا و  متاخ  ّیبن  ّلج و  ّزع و  ترضح  لمع  نآ  زا  هچ  هتشگرب  عینش  لمع  نآ  زا  مالعتسا  زا  دعب  وا  هتشگ و  عقاو  حناس و  وا 
زیچ ره  زا  دشاب  وا  لوئسم  لومأم و  هچنآ  زا  وا  بلاطم  لیاسم و  هک  میسمتلم  لیاس و  یلاعت  كرابت و  دزیا  زا  ام  دندومن و  یـضار  لبّـسلا 
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دشاب و وا  بوغرم  بوبحم و  هچنآ  زا  ار  وا  يایند  نید و  رمأ  دنادرگ و  لصاوتم  لصاو و  نآب  ار  لزی  مل  ترضح  هدنب  نآ  لجآ  لجاع و 
. ریدج قیقح  هباجالاب  ریدق و  ّیلو  ّهنا  دزاس  دنمهرهب  زیاف و  نآب  ار  وا  دناد  نآ  رد  دوخ  راک  حالص 

[ هر يریمح  لئاسم  همان و  باوج  زا  رگید  عیقوت  اضیا  ]

بوتکم هّیرجه  تشه  دصیـس و  هنـس  رد  هیلع  هَّللا  تاولـص  ترـضح  نآـب  زین  و  هر ] يریمح  لـئاسم  هماـن و  باوج  زا  رگید  عیقوت  اـضیا  ]
لاطأ ِمیِحَّرلا : ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  هک : دومن  لاونم  نیدـب  لاؤس  دوب  لکـشم  ریـس  وکین  نمؤم  نآ  رب  هک  رگید  قیاـقح  زا  و  دـینادرگ ، موقرم 
همسق لیزج  كدنع و  هلضف  کیدل و  هبهاوم  لیمج  کیلا و  هناسحا  یف - داز  کیلع و  هتمعن  ّمتأ  کتداعس و  كّزع و  مادأ  كاقب و  هَّللا 

تفرعم ار  ام  هک  زیاجع  خیاشم و  زا  یضعب  هَّللا  لوسر  نبا  ای  هک : دومن  لئاسم  نیا  لاؤس  نآ  زا  سپ  كادف ، هّلک  ءوّسلا  نم  ینلعج  کل و 
نابعـش هام  هزور  دنراذگیم و  یتّنـس  هّیموی  یبجاو و  زامن  هک  تسا  رتشیب  هکلب  لاس  یـس  تّدم  لاحلا  تسا  مارک  تعامج  نآ  لاحب  مامت 

. تسا تیصعم  امـش  موص  هک  نانمؤم  نآ  رب  دندرک  تیاور  ام  ثیدح  باحـصأ  زا  یـضعب  دنرادیم . ناضمر  هام  هزور  دنریگیم و  یتّنـسب 
عطق نآ  زا  دعب  درادـهاگن  زور   329 ص : ج4 ، جاجتحالا ، هدزناپ  ات  دـنچ  ماّیأ  نآ  رد  هزور  هک  دـیوگیم  هیقف  هک  داد  باوج  داـبعلا  ماـما 

وا هک  يدرم  لاوحأ  زا  لاؤس : بجر . ءاضقلا  رهـش  معن  نآ  ثیدح  رب  انب  دنادرگیم  لصّتم  ۀیناث  زور  هس  رب  ار  هزور  هکنآ  ّالا  دـنکیم  هزور 
هک دشاب  اسب  دناوتن و  فوخ  هطـساوب  دنک  رگید  ّلحمب  لقن  اجنآ  زا  دنهاوخ  رگا  دشاب و  رایـسب  فرب  اجنآ  رد  هک  دشاب  نکاس  یّلحم  رد 

فرب اب  سک  نآ  هک  تسا  لـمتحم  تسین  حطّـسلا  يواـسم  نیمز  نوچ  دتـسیاب  نآ  يـالاب  رد  یـسک  رگا  دوب  رایـسب  فرب  هک  یناـکم  رد 
هک دسرن  مهب  يواسم  ناکم  چیه  نآ  رد  دشاب و  لاوحأ  برطضم  ناریح و  لاح  نیمه  هطساوب  درم  نآ  دندرگ  طقاس  ناکم  نآ  زا  رابکیب 

هـضیرف زامن  هداتـسیا  نآ  يالاب  رد  هدومن  بوکدگل  دزادنا و  اجنآ  فرب  يالاب  رب  يدـمن  هک  نآب  سالپ  لثم  دـشاب  رایـسب  فرب  دـنچ  ره 
ار هضیرف  زامن  ّلـحم  نآ  رد  نکمأ  اـمهم  اـی  مینک  كرت  ّلـحم  نآ  رد  ار  هبجاو  هضیرف  زاـمن  هک  تسا  زیاـج  اـیآ  درآ . ياـجب  ار  هقیـضم 

باّهو دزیا  ّیلو  نآ  هن ؟ ای  تسا  مزال  زامن  نآ  هداعا  ام  رب  ایآ  میدرازگ ، اجنآ  رد  ار  زامن  میدرک و  راک  نیا  رایـسب  ماّیأ  رد  ام  میراذگب و 
تسا و حیحص  هتـشگ  يّدؤم  ناکم  نآ  رد  هک  زامن  اهَعْـسُو  اَّلِإ  ًاسْفَن  ُهَّللا  ُفِّلَُکی  هعیرذب ال  تّدش  ترورـض و  تقو  رد  هک  دومرف ، باوج 

نآ يارب  تعکر  نآ  ایآ  درآ  ياجب  عوکر  ماماب  هب  دوش و  قحلم  ماماب  عوکر  هیدأت  ماگنه  رد  هک  مومأم  لاح  زا  لاؤس : تسین . كاب  چـیه 
رگا هک : دندومرف  ام  باحصأ  زا  یـضعب  هن ؟ ای  تسمزال  زامن  نآ  همین  ماما  مومأم  رب  ایآ  زامن  زا  ماما  غارف  زا  دعب  ددرگ و  بوسحم  مومأم 
رگا باوج :  330 ص : ج4 ، جاجتحالا ، دـنکن . باسح  دـیامنن و  زامن  تعکر  نآب  دادـتعا  دامتعا و  دونـشب  ماما  زا  عوکّرلا  ةریبکت  مومأـم 

عوکّرلا ةریبکت  عامتـسا  دنچ  ره  دنک  تعکر  نآ  دادـتعا  دامتعا و  دـشاب  حـیبست - کی  هچ  رگا  ددرگ  قحلم  عوکر  حـیبست  تقو  رد  ماماب 
نآ رد  درآ  ياجب  زین  ار  رصع  هضیرف  تعکر  ود  دوش و  رـصع  زامن  لخاد  دنادرگ و  يّدؤم  ار  رهظ  زامن  هک  يدرم  لاح  زا  لاؤس : دیامنن .
وزا زامن  ود  نیا  نایم  رد  رگا  هکنآ  باوج : دنکیم ؟ هچ  تروص  نیا  رد  هدروآ  ياجب  ار  تعکر  ود  رهظ  هضیرف  هک  دـسر  شرطاخب  تقو 

دشاب هدشن  ثداح  ثدح  وا  زا  رگا  ّالا  دنک و  رصع  رهظ و  زامن  ود  ره  هداعا  یّلـصم  دوش  زامن  عطق  نآ  هب  هک  دشاب  هتـشگ  ثداح  ثدح 
زامن نآ  زا  دعب  دنک  باسح  هدش  كرت  وا  زا  نایـسنب  هک  دـنک  رهظ  هضیرف  تعکر  ود  هّمتت  ار  تعکر  ود  نیا  دـشاب  زامن  عطق  بجوم  هک 

مادختسا نیع و  روح  جیوزت  نانج و  لوخد  زا  دعب  ار  ناشن  تّرسم  ناکم  نآ  هنکـس  ایآ  تّنج  لهأ  لاح  زا  لاؤس : درآ . ياج  هب  ار  رـصع 
ّتنمب تیّمهأ  تیشمت و  باوج : ددرگ ؟ نایع  لصاح و  لسانت  دلاوتب و  نادنزرف  دالوأ و  ناشیا  زا  نامحر  میحر  ترـضح  مکحب  ناوضر 

هتسیاش و تّیلوفط  تّقشم  سافن و  ضیح و  نوخ  هچ  تسین  ندیئاز  قلط  تّقشم  تدالو و  لمح  ار  ّتنج  نامز  تّزعلا  ّبر  ءاضق  رمأ و  و 
نّیعم و سّدقت  یلاعت و  دزیا  مکحب  تسا  سک  ره  نیعأ  ذاذلتسا  لسغ و  یهشم  هچنآ  تّنج  رد  تسا و  ساّنخ  ناطیـش  سواسو  زا  سابتلا 

هاگ ره  سپ  ُُنیْعَْألا . ُّذََـلت  َو  ُسُْفنَْألا  ِهیِهَتْـشَت  ام  اهِیف  َو  نآ : رب  تسا  یکحم  ربخم و  ناـعذالا  مزـال  نآرق  هقودـصم  هچناـنچ  تسا . سّـسؤم 
نآ هک  تروص  نامهب  تدالو  لمح و  نودب   331 ص : ج4 ، جاجتحالا ، دلو  قلخ  نمیهم  دزیا  ترـضح  دنک  دلو  شهاوخ  هدارا و  نمؤم 
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دوخ تعنص  راهظا  تربع و  يارب  مالّسلا  هیلع  مدآ  تقلخ  هچنانچ  دنادرگ  دوجوم  دوبعم  قلاخ  روفلا  یف  دومن  تدارا  تریـس  وکین  نمؤم 
درم نآ  دشاب  یقاب  يزیچ  تّدم  زا  زونه  مولعم و  صّخـشم  تّدم  هب  ات  دـیامن  نّیعم  رهمب  تروع  جـیوزت  هک  يدرم  لاح  زا  لاؤس : دومرف .
نوچ لاح  نآ  رد  دشخب  واب  رهوش  ار  تّدم  هکنآ  زا  رتشیب  هک  ببـس  نیاب  دشاب  ضیح  رد  تروع  نآ  دـشخب و  تروع  نآب  ار  تّدـم  نآ 

غلبمب و رگید  درم  هک  تسا  زیاج  ایآ  ددرگ  كاپ  ضیح  زا  هکنآ  زا  دعب  هدیـشخب  وا  هب  تّدم  ضیح  يانثأ  رد  نوچ  دشاب  هدمآ  شـضیح 
ربص رگید  ضیح  لابقتـسا  ات  هلخاد  هضیح  ریغ  باوج : دنک ؟ ربص  رگید  ضیح  لابقتـسا  ات  هکنآ  ای  دنک  جیوزت  ار  نز  نآ  نیمولعم  تّدم 

ای دشاب  صوربم  هک  یـسک  زا  لاؤس : تسین . زیاج  وا  رب  دقع  نآ  زا  رتشیپ  تسا و  رهط  هّمات و  هضیح  کی  تّدع  تّدـم  ّلقأ  هک  اریز  دـنک 
تماما هفیاط  نیا  لاثمأ  هک  دندرک  تیاور  ام  دزن  رد  هک  یتسردـب  هن ؟ ای  ددرگ  لوبقم  تعامج  نیا  لاثمأ  تداهـش  ایآ  دوب  جـلاف  بحاص 

ماگنه رد  رگا  تسا و  نایع  زیاج و  ناشیا  تداهـش  دشاب  یـضراع  یثداح و  ناشیا  ضارمأ  رگا  باوج : دومن ؟ دـنناوتیمن  ءاّحـصأ  بابرأ 
هناخ رد  تروع  هّدج  ار  یسک  تسا  زیاج  ایآ  لاؤس : تسین . تصخر  زیاج و  تعامج  نآ  تداهـش  دنـشاب  نامأ  وت  ضارمأ  نآ  اب  تدالو 

- زا یهن  هک  داد  باوـج  هن  اـی  دـشاب  لـعف  نآ  زا  یهن  اـیآ  هک  تفگ  باوـج : هن ؟ اـی  دـنک  تروـع  نآ  رـسپ  رتـخد  هب  جـیوزت  وا  دـشاب  وا 
يدرم لاؤس : تسا . نایع  موقرم و  ناعذالا  مزال  نآرق  رد  نامّزلا و  رخآ  لوسر  ثیدـح  رد  لاکـشا  نآ  لاـثمأ   332 ص : ج4 ، جاجتحالا ،

هیلع یعّدم  نامهب  يوعد  یعّدم  درم  نامه  نآ  زا  دعب  دومرف . لودع  دوهش  هماقا  دوخ  يوعد  قبط  رب  دومن و  يدرم  رب  مهرد  رازه  يوعد 
رگید مهرد  دصیـس  يوعد  درم  نامه  اضیأ  دراد و  وا  هّمذ  رب  قباس  مهرد  رازه  ياوس  رگید  مهرد  دصناپ  هک  دزاس  رهاظ  وا  ناشن  رهمب و 
هچنآ درآ و  نوریب  قباس  هیلع  یعّدم  نامه  زا  رگید  کّسمت  رهمب و  مهرد  تسیود  يوعد  نآ  زا  دعب  دـنک  رهاظ  ناشن  رهمب و  کّسمت  و 

رد هک  دیناسأ  تاکّسمت و  نیا  تسنآ و  هیلع  یعّدم  معز  اّما  دشاب  يوعد  قبط  قفو و  رب  لودع  دوهش  ار  وا  دیامن  يوعد  هعفد  هس  نیا  رد 
دیـسر و نمب  ثلث  تاعفد  هب  وت  زا  مهرد  رازه  کـی  نیمه  هک  دـیوگ  تسا و  مهرد  رازه  کّـسمت  لّـصفم  لـخاد و  تسا  یعّدـم  تسد 
هنّیب و تماقا  یعّدـم  هچ  ره  هکنآ  ای  تسا  مزال  وا  معز  قفاومب  مهرد  رازه  کی  هیلع  یعّدـم  رب  اـیآ  دـشن . نم  لـصاو  يزیچ  نیزا  هداـیز 

هجو رب  یمامت  یگمه و  رهاظ  كوکص  دشابن و  ءانثتسا  الصأ  تاکّسمت  و  دانـسأ ، رد  ددرگ و  مزال  بجاو و  هیلع  یعّدم  رب  دیامن  دوهش 
مزال مهرد  رازه  کی  هیلع  یعّدم  رب  باوج : دـشاب . مزال  بجاو و  مامّتلاب  تاکّـسمت  هجو  باوج  تروص  نیا  رد  دـشاب  تّجح  تّحص و 

مهارد موزل  رب  لودـع  دوهـش  هکنآ  هطـساوب  تسین  مهرد  رازه  نیا  رد  ههبـش  هک  اریز  دـنیامنیم  ءاـفیتسا  و  ذـخأ ، وا  زا  هبترم  کـی  تـسا 
نّیب هچنانچ  دوب  موقرم  تاکّسمت  رد  هک  یعونب  لّصفم  مّود  هبترم  لمجم و  هبترم  کی  دنداد  یهاوگ  هیلع  یعّدم  رب  هبترم  ود  فلا  مهارد 
نآب هیلع  یعّدم  هّمذ  لاغتشا  رب   333 ص : ج4 ، جاجتحالا ، دندومن  تداهش  تماقا  هثلث  بتارمب  نآ  دوهـش  هک  رخآ  فلا  اّما  تسا  رهاظ  و 
سپ دیامن  یعّدـم  رب  مّود  مهرد  رازه  ود  نیمی  ّدر  هیلع  یعّدـم  اذـهل  دـشاب  یلوأ  فلا  لّصفم  هیناث  فلا  نیا  هک  لّمحت  لیـصفت  لیبس  رب 
ّتیم اب  هک  يربق  كاخ  زا  لاؤس : ددرگ . طقاس  وا  ّقح  دنک  لوکن  رگا  دـیامن و  دوخ  ّقح  يافیتسا  دـنک  دای  مسق  دوخ  يوعد  قبط  رب  رگا 

ءاش نا  دننادرگ  طولخم  طونح  اب  و  دنراذگ ، شربق  رد  ّتیم  اب  ار  كاخ  داد  باوج  هن ؟ ای  دنراذگب  هک  تسا  زیاج  ایآ  دـنراذگیم  ربق  رد 
قلاخلا ماما  ّیلو  نآ  هک  مالّسلا  هیلع  قداّصلا  دّمحم  نب  رفعج  قئالخلا  ماما  ترـضح  زا  لوقنم  تسا و  يورم  ام  دزن  رد  لاؤس : یلاعت . هَّللا 

هَّللا یّلـص  هَّللا  لوسر  ادّمحم  ّنا  دهـشن  هَّللا و  ّالا  هلآ  نأ ال  دهـشأ  هک : تشون  هیلع  هَّللا  ۀمحر  لیعامـسا  دوخ  دنزرف  نفک  رد  مالّـسلا  هیلع 
زیاج لعف  نیا  باوج  میـسیونب . نآ  ریغب  ای  ربق  نیطب  ار  دوخ  نافکأ  هدومن  ناشیاب  ءافتقا  ءادـتقا و  هک  تسا  زیاج  زین  ار  اـم  اـیآ  هلآ  هیلع و 

باوث رجأ و  ّلج  ّزع و  ترـضح  مکحب  لعف  ماّیأ  لعف  نآ  رد  دـیوگ و  نآ  ریغب  ای  ربق  كاخب  حـیبست  درم  هک  تسا  زیاج  ایآ  لاؤس : تسا .
زا و  تسین . رواد  دزیا  ّیلو  نآ  ربق  كاـخب  حـیبست  زا  لـضفأ  زیچ  چـیهب  حـیبست  هک  اریز  دـیوگ  ربـق  كاـخب  حـیبست  باوج : هن  اـی  تسا ؟

ترـضح رمأب  مارک  هکئالم  دنادرگب  تسد  رد  حیبست  ریغب  ار  هحبـس  ای  دنک و  نایـسن  حـیبست  رد  حّبـسم  رگا  هک  تسا  كاخ  نآ  تلیـضف 
نآ تبرت  رگا  دیسر  رقحأ  مجرتم  رظنب  ربتعم  خسن  ضعب  رد  و  دننادرگ . بوتکم  حیبست   334 ص : ج4 ، جاجتحالا ، وا - يارب  ماّلعلا  کلم 

و درگ . نشور  نیمز  هقبط  تفه  نیمحاّرلا  محرأ  ترضح  تّیشم  مکحب و  دنیامن  نآ  رب  هدجس  هتشاذگ  نیمز  يورب  ار  نیملاعلا  ّبر  ّیلو 
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نیمرکألا مرکأ  ترضح  دنک  شومارف  ار  زامن  لاعفأ  زا  یلعف  انایحا  رگا  دنک  زاونهدنب  ّیلو  نآ  كاخب  هدجـس  زامن  ماگنه  رد  یـسک  رگا 
كاخب هدجـس  رد  دینادرگ و  موقرم  بوتکم و  مامت  لماک و  ماهتـسم  نمؤم  نآ  يارب  ار  زامن  نآ  هک  دـنک  مکح  نیبتاکلا  مارک  یکلم  هب 

يورم و هّیّحتلا  مالّـسلا و  مهیلع  هّیربلا  ۀّـمئأ  ترـضح  زا  هّیورم  ثیداحأ  رد  هچناـنچ  تسا . حرـش  رـصح و  زا  نوریب  باوث  رورـس  نآ  ربق 
نایب ردـق  نیمه  ار  مجرتم  باب  نآ  رد  تسا  رامـشیب  ثیداحأ  رایـسب و  باوث  رـشب  ّنج و  يداهن  كاـخب  هدجـس  رد  نوچ  تسا و  لوقنم 

ربق كاخ  حول  رب  هدجس  باوج : هن ؟ ای  تسه  باوث  لضف و  چیه  كالفألا  قلاخ  ّیلو  نآ  كاخ  حول  رب  هدجس  رد  لاؤس : تسا . راصتخا 
وا ایآ  دـنک  روفغلا  کلملا  مالـس  مهیلع  هّمئأ  روبق  ترایز  هک  يدرم  زا  لاؤس : تسا . باسحیب  رجأ  لضف و  وا  رد  باوث و  تسا و  زیاـج 
دنک نید  هّمئأ  روبق  یکیدزن  رد  زامن  هک  یسک  ایآ  و  هن . ای  دنک  نیعمجأ  مهیلع  هَّللا  مالس  نید  يایلوا  نآ  ربق  رب  هدجـس  هک  تسا  زیاج  ار 

دنک و ربق  رب  مّدقت  یّلـصم  هک  تسا  زیاج  اّما  دیامن و  فّقوت  اپ  نیب  رد  ای  دتـسیا  ربق  رـس  يالاب  رب  ای  دـنک  هلبق  ار  ربق  هک  تسین  زیاج  ار  وا 
زیاج هلفان  هضیرف و  زامن  رد  ربق  رب  دوجـس  اـّما  باوج :  335 ص : ج4 ، جاجتحالا ، درآ ؟ ياجب  زاـمن  دراذـگب و  دوخ  رـس  بقع  رد  ار  ربق 

لاوحأ ضرع  دراذـگ و  ربق  رب  نمیأ  ّدـخ  هک  تسنآ  تسا  لاح  لضف و  باحـصأ  لامک و  ملع و  باـبرأ  لوبقم  لومعم و  هچنآ  تسین و 
زامن و رد  میدقت  رشبلا  ۀّمئأ  ربق  رب  دراذگ و  دوخ  شیپ  رد  ار  ربق  ربق و  بقع  رد  ار  هضیرف  زامن ، اّما  دیامن . لاعتم  کلم  ّیلو  نآ  تمدخب 
رد هلفان  زاـمن  هضیرف و  زاـمنب  وا  لاغتـشا  تقو  رد  هک  تسا  زیاـج  ار  درم  اـیآ  لاؤس : دتـسیاب . زین  ربق  ربارب  يواـست و  ربکأ و  دزیا  یگدـنب 

؟ دشاب لغتشم  ّلج  ّزع و  ترضح  تدابع  هب  زامنب و  وا  هکنآ  لاح  دنادرگب و  ار  هحبس  نآ  یّلصم  درم  لاح  نآ  رد  دشاب و  هحبس  وا  تسد 
: لاؤس تسین . اور  فوخ  مدع  تلاح  رد  هک  ددرگیم  دافتسم  بآم  تیالو  نآ  باوج  زا  دوب . طلغ  وهس و  فوخ  رگا  تسا  زیاج  باوج :

تفگ درک و  لاؤس  هَّلل . دمحلا  تسا و  زیاج  باوج : هن ؟ ای  دنادرگب  پچ  تسدـب  ار  هحبـس  حـیبست  تقو  رد  هک  تسا  زیاج  ار  حّبـسم  ایآ 
باقعأ يارب  ناشیا  زا  دـعب  دـشاب و  موق  رب  فقو  هک  یهاـگ  تسروفوم  رجأ  و  روثأـم ، ربخ  فقو  نتخورف  رد  هک  هیقف  زا  تسا  يورم  هک 

زا لاح  نیا  رد  نتـشادهاگن  زا  دـشاب  حلـصأ  نآ  عیب  نکیل  دنـشاب  هدرک  فقو  نآ  عیب  رب  عامتجا  لهأ  اّما  دـشاب . هدـش  رّرقم  تعاـمج  نآ 
رب عامتجا  نآ  ماهس  صصح و  بابرأ  فقو و  باحصأ  عیمج  ات  هکنآ  ای  تسا  زیاج  ندیرخ  ار  وا  مهـس  هّصح و  ایآ  فقو  بابرأ  یـضعب 

رگا باوج  تسین ؟ اور  دوـخ  هّصح  عـیب  رد  رگید   336 ص : ج4 ، جاجتحالا ، ضعب - ياضر  نودب  یـضعب  مهـس  ندیرخ  دنکن  نآ  عایتبا 
ار هفیاط  نآ  کی  ره  دشاب  ناناملسم  زا  فنص  کی  رب  ینعی  موق  رب  فقو  رگا  اّما  تسین  اور  زیاج و  نآ  عیب  دشاب  ناناملـسم  ماما  رب  فقو 

دنیامن دوخ  ماهس  صصح و  عیب  رب  عامتجا  هفیاط  نآ  همه  هاوخ  ینعی  قّرفتم  هاوخ  دنـشاب  عمتجم  هاوخ  دنـشورف  ار  دوخ  هّصح  هک  دسریم 
عمج نآ  هّصح  ندیرخ  دنایضار  هک  یعمج  زا  دنشابن  یضار  رگید  یضعب  دنشاب و  دوخ  هّصح  عیب  رب  یضار  یـضعب  هکنآ  ای  دنـشورف . و 

تساور ندرک  هناش  ار  مرحم  اضیا  و  دراذگن . ای  دراذگب  ار  لغب  هت  يوم  هک  تسا  زیاج  ار  مرحم  ایآ  لاؤس : یلاعت . هَّللا  ءاش  نا  تسا  زیاج 
ددرگ وا  ضراع  دمر  ضرم  هکنآ  زا  شیپ  دراد  مشچ  درد  هک  یضیرم  ینعی  ریرـض  رگا  لاؤس : قیفوّتلا . هَّللاب  تسا و  زیاج  باوج : هن ؟ ای 
الـصأ هک  یعونب  دوش  انیبان  فوفکم و  ریرـض  درم  نآ  نآ  زا  دعب  دیامن . یملق  ذغاک  نآ  رد  دوخ  ناشن  طخ و  ددرگ و  دـهاش  همّدـقم  رب 

هکنآ ای  هن ؟ ای  تسا  زیاج  وا  تداهـش  ایآ  دهد  همّدقم  نآ  رب  تداهـش  طخ  ناشن و  تفرعم  تیؤر و  زا  دـعب  ات  دـنیبن  ار  دوخ  ناشن  ّطخ و 
ار وا  ایآ  دیآ  شرطاخب  قفاوملا  ناک  امک  ار  نآ  قیاقح  تّدم  یّـضقت  زا  دعب  دـنک و  شومارف  ار  نآ  دوب  دـهاش  هک  همّدـقم  رب  ریرـض  درم 

تهبـشیب دنک  تداهـش  تقو  ظفح  درآ و  ظفحب  ار  تداهـش  رگا  باوج : هن ؟ ای  دـهد  قباس  تداهـش  رب  تداهـش  هک  تسا  قیال  زیاج و 
ار نّیعم  صخش  دنک و  دوخ  ّهباد  عایـض و  فقو  هک  يدرم  زا  لاؤس :  337 ص : ج4 ، جاجتحالا ، تسنایع . زیاج و  همّدقم  نآ  رب  شتداهش 

عون شدادس  حالـص و  لاح  رّیغتم و  وا  عضو  ای  ددرگ ، ّیلوتم  لیکو  نآ  زا  دـعب  دریگب  رمأ  نآ  رب  دـهاش  دـنادرگ و  فقو  ّیلوتم  لیکو و 
هدش لّوأ  لیکو  ماقم  میاق  لاحلا  هک  صخش  نیا  يارب  دوش  هاوگ  دهاش  نیمه  هک  تسا  زیاج  ایآ  ددرگ  وا  ریغ  فقو  ّیلوتم  دوش و  رگید 

زا هن  تسکلام  يارب  تداهـش  نیا  هک  اریز  تسین  زیاج  تداهـش  ریغب  باوج : تسین ؟ زیاج  ای  دـشاب  سک  کی  يارب  لصأ  هک  یهاـگ  دوب 
دیامرفیم ناعذالا  مزال  نآرق  رد  هک  نانچ  دومن  باوص  ّقح و  جهنم  رب  تداهـش  ياداب  رمأ  لاعتم  دزیا  ترـضح  هکنآ  لاح  لیکو و  يارب 
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کی یتعکر و  راهچ  هریخأ  تعکر  ود  رد  هک  یتعکر  هس  رخآ  اهیتعکر و  راـهچ  رخآ  تعکر  ود  زاـمن  زا  لاؤس : ِهَِّلل . َةَداـهَّشلا  اوُمِیقَأ  هک :
راهچ تعکر  ود  رخآ  رد  اـهنت  دـمحلا  یّلـصم  رگا  هک  دـندرک  تیاور  باحـصأ  زا  یـضعب  تسرایـسب . تاـیاور  یتعکر  هس  رخآ  تعکر 

هَّللا و ناحبـس  حـیبست  هک  دـندرک  تیاور  یـضعب  و  تسا . لضفأ  دـنک  توالت  ماش  یتعکر  هس  رخآ  تعکر  کی  رد  ضیارف و  ياهیتعکر 
: باوج میئامن ؟ لمع  نآ  هب  ام  اـت  مادـک  لـضفأ  تسا  فلتخم  تاـیاور  نوچ  تسا  لـضفأ  نتفگ  ربکا  هَّللا  هَّللا و  اـّلا  هلآ  ـال  هَّلل و  دـمحلا 

يداهلا ّیلع  ملاعلا  يداهلا  ماما  لوق  حیبست  تئارق  خسن  دومن و  یتعکر  راهچ  ياهزامن  رخآ  تعکر  ود  رد  باتکلا  ّما  تئارق  خسن  حـیبست 
دمحلا توالت  ینعی  دشابن  تئارق  وا  رد  هک  يزامن  ره  هک : دومرف  مالّـسلا  هیلع  ملعألا  ماما  نآ  هک  اریز  تسا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص 

هب دشاب و  تئارق  رد  وهّسلا  ریثک  ای  لیلع  یّلصم  هکنآ  رگم  تسا  نوریب  تعاط  زامن و   338 ص : ج4 ، جاجتحالا ، هویش  زا  نآ  دشابن  وا  رد 
لاؤس دنکن . دمحلا  توالت  هک  دسر  ار  وا  تروص  نیا  رد  دـسرت  نمحّرلا  میحر  ترـضح  تدابع  زامن و  نالطب  زا  هتـسویپ  نیمه  هطـساو 
ناـیم رد  هچنآ  نآ  لامعتـسا  قیرط  تسا و  عفاـن  زاوآ  یگتفرگ  قـلح و  عـجو  يارب  زا  زوـجلا  ّبر  هک  تسا  روهـشم  اـم  دزن  رد  هک  دوـمن 

دنرـشفایم و ار  نآ  بآ  دنبوکیم و  مرن  بوخ  دنریگیم و  ار  نآ  ددـنب  بوخ  هکنآ  زا  شیپ  ار  هزات  زوج  هک  تسنآ  دراد  راهتـشا  نامدرم 
هاگن زورهنابـش  کی  هدروآ  زورف  شتآ  يالاب  زا  نآ  زا  دعب  ددرگ ، خوبطم  بوخ  دیآ و  فصنب  هک  دنناشوجیم  نادـنچ  دـننکیم و  فاص 

رداشون دنریگیم و  ار  نآ  فک  دنهدیم و  شوج  مرن  شتآ  يالاب  رد  دنزادنایم و  لسع  لطر  کی  ار  نآ  لطر  شش  نآ  زا  دعب  دنرادیم ،
دنهد شوج  هتخادنا  نآ  رد  قوحـسم  نارفعز  مرد  کی  دنزادنایم و  نآ  رد  بآ  دـنیاسیم و  بوخ  لاقثم  مین  کی  ره  زا  ینامی  ّبش  و 
درـس دـنرآیم و  زورف  شتآ  زا  نآ  زا  سپ  ددرگ  نیخث  دـیآ و  ماوقب  لسع  لـثم  اـت  دـنزپب  دـنریگب و  ار  فک  نآ  زا  دـعب  دـیآ . فکب  اـت 

ّدح هب  ات  دنادرگ  رّیغتم  ار  ناسنا  جازم  نآ  رایـسب  رگا  هک  دومرف  باوج : هن ؟ ای  تسا  زیاج  نآ  برـش  ایآ  دـنماشآیم  نآ  زا  دـننادرگیم و 
دیآ و شیپ  تجاح  ار  يدرم  لاؤس : دشاب . لالح  نآ  برش  ههبشیب  دشابن  رکـسم  رگا  تسمارح و  نآ  ریثک  لیلق و  سپ  دناسر  نآ  رکس 

لعفا معن  هک  دسیونب  نآ  زا  یکی  رب  دریگب  متاخ  ود  نآ  زا  دعب  دنک  كرت  ای  دـنادرگ  لومعم  ار  نآ  هک  دوب  ّریحتم  شکرت  نآ و  لمع  رد 
هچ ره  ار و  یکی  دنیب  هب  نآ  زا  دـعب  دـنک   339 ص : ج4 ، جاجتحالا ، هراختـسا  عون  نیمهب  هبترم  دنچ  لعفت و  هک ال  دـسیون  يرگید  رب  و 

فیرش عرش  قفاوم  وا  هراختـسا  هک  تسا  ریختـسم  لثم  نآ  كرات  لماع و  تسا و  زیاج  لعف  نیا  ایآ  دنک  لمع  نادب  یهن  رمأ و  زا  دیآرب 
زامن زا  لاؤس  دوب . ةالص  عاقر  رب  هراختسا  نیمه  دوب  مالّسلا  هیلع  ملاعلا  ماما  تّنس  هچنآ  دومرف  باوج  تسین ؟ هراختسا  نآ  هکنآ  ای  تسا 

نآ رد  ایآ  تسا و  رتهب  مادک  دوش  هدناوخ  زامن  نآ  رد  هچنآ  تسا و  لضفأ  تقو  مادک  نآ  هک  دومن  هنع  هَّللا  یـضر  بلاط  یبأ  نب  رفعج 
هعمج زور  راهن  ردـص  لّوأ  زامن  نیا  يارب  تقو  لضفأ  باوج  تسا ؟ زامن  نیا  تعکر  مادـک  رد  دوب  تونق  رگا  هن و  ای  تسه  تونق  زامن 
امهنع هَّللا  یـضر  بلاط  یبأ  نب  رفعج  زامن - دهاوخ  هک  تاقوأ  زا  تقو  ره  رد  ماّیأ  زا  زور  ره  دشابن  رّـسیم  هعمج  زور  هکنآ  زا  دعب  تسا 
عوکر زا  شیپ  نآ  تونق  مّود  تعکر  رد  تسا  تونق  هبترم  ود  زاـمن  نیا  رد  تساور و  زاـمن  نیا  ندرازگ  زور  رد  هاوخ  بش و  رد  هاوـخ 

ناردارب زا  یکیب  ار  نآ  دـنک و  جارخا  دوخ  لاـم  زا  يزیچ  هک  دوـمن  تّین  هک  يدرم  زا  لاؤـس  عوـکر . زا  دـعب  مراـهچ  تعکر  رد  تسا و 
دومن ّتین  هدرک و  جارخا  وا  يارب  هک  نمؤم  نامهب  ار  لام  نآ  ایآ  دـبای  جاتحم  یـصخش  دوخ  ناشیوخ  نایم  رد  نآ  زا  دـعب  دـناسر  نمؤم 
برقأ هک  نآب  سک  ود  نیاب  فرـص  هک  داد  باوج  دیامن ؟ دوخ  جاتحم  يابرقأ  هلاوح  لامها  یخارت و  ریغ  نم  ار  لام  نآ  ای  دـنک  فرص 

لبقی دومرف ال  هک  تسا  لوقنم  يورم و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ملاعلا  ماما  ترـضح  زا  ثیدح  دیامن و  دشاب  بهذم  رد  واب  نودأ  و 
وذ ار   340 ص : ج4 ، جاجتحالا ، لام  بحاص  هک  تقو  رد  رگید  نمؤمب  نمؤم  درم  نآ  ندرک  هقدـص  ینعی : جاـتحم . محر  وذ  ۀـقدّصلا و 

ار دوخ  هبودـنم  هضورفم و  تاقدـص  هک  تسا  بجاو  مزال و  وا  رب  هکلب  تسین  ّلـج  ّزع و  ترـضح  لوبقم  وا  هقدـص  دـشاب  جاـتحم  محر 
نمؤم نآ  نایم  جاتحم و  محر  وذ  نایم  ار  لام  نآ  نمؤم  نآ  تسنآ  لاح  نیا  رد  لضفأ  اّما  دنادرگ . صوصخم  دوخ - يابرقأ  ناشیوخب و 

رد فالتخا  ار  ام  باحصأ  هک  نانز  رهم  زا  لاؤس  تسا . نیاب  لمع  لضفأ  بوصأ و  دنک و  تمسق  هدرک  جارخا  وا  ّتین  هب  ار  لام  نآ  هک 
رب رگا  هک  داد  باوج  دـنیوگیم ؟ نیا  فـالخ  یـضعب  تسا و  جوز  تّمذ  رب  ترخآ  اـیند و  رد  رهم  هک  دـنیوگیم  یـضعب  تسنآ ، بوجو 
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نآ رد  هک  دـشاب  باتک  جوز  رب  رگا  ترخآ و  ایند و  رد  تسمزـال  یعرـش و  نید  جوز  تّمذ  رب  رهم  نآ  دـشاب  دنـس  رهمب و  باـتک  جوز 
نآ رد  هک  تاقدص  نآ  هک  دوب  دناوتیم  هک  اریز  دشاب  هدش  عقاو  لوخد  دنچ  ره  تسا  طقاس  رهم  دشاب  هدش  رکذ  هجوز  مانب  تاقدص  رکذ 

یقاب تسا  طقاس  دشاب  هدش  عقاو  نآ  لوخد  رگا  سپ  دوبن  باتک  جوز  رب  رگا  دـشاب و  هداد  نز  نآ  اب  رهم  ضوع  رد  هتـشگ  موقرم  باتک 
هک هقدص  ردـق  نامهب  تروع  نآ  لمتحی  تسا  تّحـص  رب  لومحم  نیملـسم  لاعفأ  هک  اریز  دـشاب  هدـشن  تروع  نآ  میلـست  هک  تاقدـص 
نآ زا  هک  تسا  يورم  یسک  زا  مالّسلا  هیلع  يرکسع  باحصأ  زا  لاؤس  دشاب . هدش  لوخدب  یضار  هتسناد  دوخ  رهم  ار  نآ  هدش  وا  میلـست 
دمآ نوریب  عیقوت : هن ؟ ای  تسا  حیحـص  زامن  دنـشاب  هتفرگ  بنارأ  تسوپب  ار  نآ  هرانک  هک  زخ  تسوپ  رد  اـیآ  هک  دـندومن  لاؤس  ترـضح 

، جاجتحالا میئامن ؟ لمع  لوق  ود  نیزا  مادـکب  ام  سپ  تسین  زیاج  هک  دـندومن  لقن  ع )  ) ترـضح نآ  زا  رگید  تیاور  رد  و  تسین ، زیاـج 
یـضعب زا  لاؤس : تسا . لالح  نآ  تسین  نآ  رد  دـلج  الـصأ  هک  تسا  رابوأ  هچنآ  تسا  دولج  رابوأ و  نیا  هک  داد  باوج   341 ص : ج4 ،

نآ باوج : هیلی . يّذلا  بوّثلا  یف  بلعّثلا و ال  یف  یّلـصی  ال  دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  دّمحم  نب  رفعج  قئالخلا  ماما  لوق  ینعم  زا  ءاملع 
هماج ناهفـصا  رهـش  رد  هک  دـندومن  ترـضح  نآ  زا  لاؤس  نآ . ریغ  هن  دومن  دولج  هدارا  مالّـسلا  هیلع  ماما  ترـضح  هک  دـنتفگ  تعاـمج 

هک هماج  رد  ّالا  تسین  زیاج  زامن  هک  داد  باوج  هن ؟ ای  تسا  زیاج  زامن  باـیث  نآ  رد  اـیآ  دـنفابیم  مشیربا  ّزق و  زا  یـشو  لـمع  رب  یباـتع 
حـسم رابکیب  ار  اپ  ود  رهب  ای  دنکیم  حسم  يادتبا  تسار  ياپب  دیامنیم  مادکب  ءادتبا  ایآ  نیلجر  حسم  زا  لاؤس  ناتک  ای  دشاب  هبنپ  هب  جوزمم 
ءادتبا دیاب  دنک  نیلجر  زا  یکی  حسمب  ادتبا  رگا  باوج  دنکیم ؟ پچ  ياپ  حسم  پچ  تسد  هب  دنک و  تسار  ياپ  حسم  تسار  تسد  دنک 
تاولـص باوج  هن ؟ ای  ددرگ  يّدؤم  رفـس  رد  زامن  نآ  هک  تسا  زیاج  ایآ  مالّـسلا  هیلع  رفعج  ةالـص  زا  لاؤس : دـنک . تسار  ياـپ  حـسم  هب 

امهیلع ءارهّزلا  ۀمطاف  ترـضح  حـیبست  زا  لاؤس  تسا . روخرد  زیاج و  نآ  هیدأت  رـضح  رفـس و  رد  تسا  ّتنـس  زامن  هنع  هَّللا  یـضر  رفعج 
ای دنکیم  راب  شش  تصش و  هب  تعجارم  ار  وا  ایآ  دیوگ  راب  راهچ  یس و  زا  ریبکت  رد  هدایز  یشومارف  وهـس و  يور  زا  یـسک  رگا  مالّـسلا 
زا هکنآ  ات  دنک  وهـس  یـسک  ریبکت  رد  هاگ  ره  باوج :  342 ص : ج4 ، جاجتحالا ، دینک ؟ نایب  تسا  بجاو  هچنآ  دـیامنیم  ریبکت  فانیتسا 

تفه داتفه و  هکنآ  ات  دنک  وهـس  حیبست  رد  رگا  دراذگ و  انب  نآ  رد  دیامن و  راب  هس  یـس و  هب  عوجر  دوع و  درذگرد  راهچ  یـس و  ددـع 
يزیچ وا  رب  دنک ، رارکت  راب  دص  هکنآ  ات  دنک  دیمحت  رد  وهـس  رگا  دهن و  نیا  رب  انب  دنک  حیبست  شـش  تصـشب و  تدواعم  دیوگب  حیبست 

. دوبن مزال 

[ هر يریمح  لئاسم  همان  باوج  زا  رگید  عیقوت  اضیا  ]

عیقوت تسا  يورم  لوقنم و  هَّللا  همحر  يریمحلا  رفعج  نب  هَّللا  دـبع  نب  دّـمحم  زا  هر ] يریمح  لـئاسم  هماـن  باوـج  زا  رگید  عـیقوت  اـضیا  ]
ال میحّرلا : نمحّرلا  هَّللا  مسب  هک : دمآ  نوریب  هجو  نیدب  هروکذم  لئاسم  عیقوت  زا  دعب  هَّللا  اهـسرح  هسّدـقم  هیحان  زا  عیقوت  نآ  ياوس  رگید 
. نیحلاّصلا هَّللا  دابع  یلع  انیلع و  مالّـسلا  نونمؤی  موق ال  نع  رذـّنلا  تایالا و  ینغت  امف  ۀـغلاب  ۀـمکح  نولبقت  هئایلوأل  نولقعت و ال  هَّللا  رمـأل 

یلع مالـس  و  هک : دیامرفیم  نیملاعلا  ّبر  ترـضح  هچنانچ  دـیئوگب  سپ  دـیئامن  ام  يوسب  یلاعت و  يادـخب  هّجوت  هدارا  امـش  هاگ  ره  سپ 
ای کیلع  مالّـسلا  هنید . ناّید  هَّللا و  باب  ای  کیلع  مالّـسلا  هتیآ . یناّیر  هَّللا و  یعاد  ای  کیلع  مالّـسلا  هک : دـیئوگب  زین  امـش  ینعی : نیـسایلا 

ءانآ یف  کیلع  مالّـسلا  هنامجرت . هَّللا و  باتک  یلات  ای  کیلع  مالّـسلا  هتدارا . لیلد  هَّللا و  ۀّجح  ای  کیلع  مالّـسلا  هّقح . رـصان  هَّللا و  ۀفیلخ 
هذـخأ و يذـّلا  هَّللا  قاثیم  ای  کیلع  مالّـسلا   343 ص : ج4 ، جاجتحالا ، هضرأ . یف  هَّللا  ۀـیقب  ای  کیلع  مالّـسلا  كراـهن . فارطأ  کـلیل و 

مالّسلا بوذکم . ریغ  ادعو  ۀعساولا  ۀمحّرلا  ثوغلا و  بوصنملا و  ملعلا  اهّیأ  کیلع  مالّسلا  هنمض . يّذلا  هَّللا  دعو  ای  کیلع  مالّسلا  هدّکو .
نیح کیلع  مالّسلا  تنقت . یّلـصت و  نیح  کیلع  مالّـسلا  نیبت . أرقت و  نیح  کیلع  مالّـسلا  دعقت . نیح  کیلع  مالّـسلا  موقت . نیح  کیلع 

مالّـسلا حبـصت . یـسمت و  نیح  کیلع  مالّـسلا  رفغتـست . دمحت و  نیح  کیلع  مالّـسلا  ّربکت . لّلهت و  نیح  کیلع  مالّـسلا  دجـست . عکرت و 
مالّسلا لومأملا . مّدقملا  اهّیأ  کیلع  مالّسلا  نومأملا . اهّیأ  کیلع  مالّـسلا  یَّلَجَت . اذِإ  ِراهَّنلا  یف  کیلع  مالّـسلا  یـشْغَی . اذِإ  ِْلیَّللا  یف  کیلع 
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ّالا بیبح  هلوسر ال  هدبع و  ادّمحم  ّنأ  دهشأ  و  هل ، کیرش  هدحو ال  هَّللا  ّالا  هلا  نأ ال  دهشأ  ّینا  يالوم  ای  كدهشا  مالّسلا . عماوجب  کیلع 
هتّجح و ّیلع  نب  دّـمحم  هتّجح و  نیـسحلا  نب  ّیلع  هتّجح و  نیـسحلا  هتّجح و  نسحلا  هتّجح و  نینمؤملا  ریمأ  اّیلع  ّنأ  دهـشأ  و  هلهأ . وه و 

نب یلع  هتّجح و  ّیلع  نب  دّمحم  هتّجح و  یـسوم  نب  ّیلع  هتّجح و  رفعج  نبا   344 ص : ج4 ، جاجتحالا ، یـسوم  هتّجح و  دّمحم  نب  رفعج 
ًاـسْفَن ُعَْفنَی  موی ال  اهیف  ّکش  ّقح ال  کتعجر  ّنأ  رخآلا و  لّوألا و  متنأ  هَّللا و  ۀّجح  ّکنأ  دهـشأ  و  هتّجح . ّیلع  نب  نسحلا  هتّجح و  دّـمحم 

ّقح و ثعبلا  رـشّنلا و  ّنأ  دهـشأ  و  ّقح . اریکن  ارکان و  ّنأ  ّقح و  توملا  ّنأ  و  ًاْریَخ ، اِهنامیِإ  ِیف  ْتَبَـسَک  َْوأ  ُْلبَق  ْنِم  ْتَنَمآ  ْنُکَت  َْمل  اـُهنامیِإ 
دیعـس مکفلاخ و  نم  ّیقـش  يالوم  ای  ّقح  اهب  دیعولا  دـعولا و  راّنلا و  هّنجلا و  ّقح و  باسحلا  نازیملا و  ّنأ  ّقح و  داصرملا  طارّـصلا و  ّنا 

ام فورعملا  هومتطخـس و  ام  لطابلا  هومتیـضر و  ام  ّقحلاف  کئادـعأ  نم  ءيرب  کل و  ّیلو  انأ  کتدهـشأ و  ام  یلع  دهـشاف  مکعاطأ . نم 
مکب و  ع )  ) نینمؤملا ریمأب  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هلوسرب  هل و  کیرش  هدحو ال  هَّللاب  ۀنمؤم  یسفنف  هنع  متیهن  ام  رکنملا  هب و  مترمأ 

روکذـم لوـق  نیا  بقع  رد  رورـس  نآ  هک  ییاـج  نیمآ . نیمآ  مکل  ۀـصلاخ  یتّدوـم  مکل و  ةّدـعم  یترـصن  مکرخآ و  مـکلّوأ و  يوـم  اـی 
رون یبلق  ئلمت  نأ  كرون و  ۀملک  کتمحر و  ّیبن  دّمحم  یلع  یّلـصت  نأ  کلئـسأ  ّینا  ّمهّللا  میحّرلا : نمحّرلا  هَّللا  مسب  تسنیا : هدینادرگ 
رون يرـصب  كدـنع و  نم  رئاـصبلا  رون  ینید  لـمعلا و  رون  یتّوق  ملعلا و  رون  یمزع  ناـیبلا و  رون  يرکف  ناـمیالا و  رون  يردـص  نیقیلا و 
یّتـح مالّـسلا  مهیلع  هلآ  ةّدوم  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحمل  تـالاوملا  رون  یتّدوم  ناـمیالا و  رون  یمـسج  همحّرلا و  ءایّـضلا و 

یلع کتفیلخ  کضرأ و  یف  کتّجح  یلع  ّلـص  ّمهّللا  دـیمح . اـی  ّیلو  اـی  کـتمحر  ینعـستلف  کـقاثیم  كدـهعب و  تیفو  دـق  كاـقلأ و 
یلجم نیرفاکلا و  راوب  نینمؤملا و  ّیلو  كرمأـب  رئاـثلا  کطـسقب و  مئاـقلا  کـلیبس و   345 ص : ج4 ، جاجتحالا ، یلا  یعاّدـلا  كداـبع و 

ملع هاّجنلا و  ۀنیفـس  حصاّنلا  ّیلولا  فئاخلا و  بقترملا  کضرأ  یف  ۀـّماّتلا  کتملک  قدّـصلا و  ۀـمکحلاب و  عطاّسلا  ّقحلا و  رینم  ۀـملّظلا و 
َکَّنِإ املظ  اروج و  تئلم  امک  اطـسق  الدـع و  ضرألا  ألمی  يذـّلا  یمعل  یلجم  يدـترا و  صّمقت و  نم  ریخ  يرولا و  راصبأ  رون  يدـهلا و 

مهترّهط سجّرلا و  مهنع  تبهذ  مهّقح و  تبجوأ  مهتعاط و  تضرف  نیذـّلا  کـّیلو  نبا  کـّیلو و  یلع  ّلـص  ّمهّللا  ٌریِدَـق . ٍءْیَـش  ِّلُـک  یلَع 
غاب و ّلک  ّرـش  نم  هذعأ  ّمهّللا  مهنم . انلعجا  هراصنأ و  و  هتعیـش ، هئایلوأ و  کئایلوأ و  هب  رـصنا  کنیدل و  هب  رـصتنا  هرـصنا و  مهّللا  اریهطت .
ءوس و هیلا  لـصوی  نأ  نم  هعنمأ  هسرحا و  هلامـش و  نع  هنیمی و  نع  هفلخ و  نم  هیدـی و  نیب  نم  هظفحا  کـقلخ و  عـیمج  ّرـش  نم  غاـط و 
هب لتقا  ةرفکلا و  ةربابج  هب  مصقا  هیلذاخ و  لذخا  هیرـصان و  رـصنا  رـصّنلاب و  هدّیأ  لدـعلا و  هب  رهظأ  کلوسر و  لآ  کلوسر و  هیف  ظفحا 

نید هب  رهظأ  الدـع و  ضرألا  هب  ءالما  اهرحب و  اهّرب و  اََهبِراغَم  َو  ِضْرَْألا  َقِراشَم  یف  اوناـک  ثیح  نیدـحلملا  عیمج  نیقفاـنملا و  راّـفکلا و 
ام مهّودع  یف  نولمأی و  ام  دّـمحم  لآ  یف  ینرأ  هعایـشأ و  هعابتأ و  هناوعأ و  هراصنأ و  نم  ّمهّللا  ینلعجا . مالّـسلا و  ةولّـصلا و  هیلع  کّیبن 

نیمحاّرلا محرأ  ای  مارکالا و  لالجلا و  اذ  ای  نیمآ  ّقحلا  هلآ  نورذحی 

[ دیفملا نامعن  نب  نامثع  نب  دمحم  هب  فیرش  عیقوت  ]

دعب دش  دراو  تابکّنلا  نع  هَّللا  اهسرح  هسّدقم  هیحان  زا  هک  باتک  نایب و  رکذ و  رد  دیفملا ] نامعن  نب  نامثع  نب  دمحم  هب  فیرـش  عیقوت  ]
هیحان زا  لبقتسم  موی  دنچ  ءافیا  هّیربلا  ریخ  لوسر  هّیوبن  هّیرجه  ۀئامعبرأ  نینثا و  هنس  رفّظلا  ریخلاب و  متخ  رفص  رهـش  زا  موی  دنچ  ّیـضم  زا 

نآ لماع  دش   346 ص : ج4 ، جاجتحالا ، دراو  هحیرض  رّون  هحور و  هَّللا  سّدق  نامعّنلا  نب  دّمحم  هَّللا  دبع  یبأ  دیفم  خیش  رب  باتک  هسّدقم 
تمدـخب هک : زاجحب  لصّتم  تسا  یتیالو  هک  هیحان  زا  ار  باتک  نآ  نم  هک  هدرک  رکذ  باطتـسم  باطخ  نآ  لصوم  بآـمتیالو و  باـتک 

هک یسک  زا  دندینادرگ  یملق  هراصنأ  هزازعا و  هَّللا  مادأ  دیفملا  نامعّنلا  نب  دّمحم  هَّللا  دبع  یبأ  دیجملا  خیّـشلا  دیـشّرلا  ّیلو  دیدّسلا و  خأ 
موی یلا  هَّللا  تاولـص  مهیلع  دالوأ  يایـصوأ  داجمألا و  ّیبن  نیعباتم  زا  دابعلا  ّبر  ترـضح  ناگدنب  يارب  زا  قیثاوم  دوهع و  عدوتـسم  وا  زا 

نیقیلا اب - انیف  صوصخملا  نیّدـلا  یف  صلخملا  ّیلولا  اهّیأ  کیلع  مالـس  دـعب  اّما  میحّرلا : نمحّرلا  هَّللا  مسب  تسا : نیا  دـش  هتفرگ  داعیملا 
کقیفوت هَّللا  مادأ  کملعن  نیرهاّطلا و  هلآ  دّـمحم و  انّیبن  انالوم  اندّیـس و  یلع  ةولّـصلا  هلأسن  وه و  ّالا  هلا  ـال  يذـّلا  هَّللا  کـیلا  دـمحن  اـّناف 
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کلبق انیلاوم  یلا  اّنع  هیّدؤت  ام  کفیلکت  هبتاکملا و  کفیرـشت  یف  انل  نذا  دق  ّهنا  قدّصلاب  اّنع  کقطن  یلع  کتبوثم  لزجأ  ّقحلا و  ةرـصنل 
یف لمعا  هرکذت و  ام  یلع  هنید  نم  نیقراملا  هئادعأ  یلع  هنوعب  هَّللا  كدیأ  فقف  هتسارح  مهل و  هتیاعرب  ّمهلا  مهافک  هتعاطب و  هَّللا  مهّزعأ 
دوخ ناکم  رد  هچ  رگا  ام  تسا . نیمه  هنیعب  داتـسرف  خیـش  يارب  زا  هخـسن  نآ  یلاعت و  هَّللا  ءاش  نا  همـسرن  اـمب  هیلا  نکـست  اـم  یلا  هتیدأـت 
امب ار  ام  نانمؤم  هعیش  لاح و  حالص  یلاعت  هَّللا  ترضح  هک  تسنآ  رب  انب  نیا  اّما  میرود  ناملاظ  نکاسم  زا  میئآیمن و  نوریب  هدرک  نّطوت 

نیعم و ّتلق  هطـساوب  ام  دـنچ  ره  تسا  رارقرب  هملظ  تلود  هک  مادام  تسین و  ناهنپ  هدیـشوپ و  ام  رب  زیچ  چـیه  هک  یعونب  دومن  ءافتخا  رد 
رب رابخأ   347 ص : ج4 ، جاجتحالا ، زا  زیچ  چیه  رد  امش  لاوحأ  قیاقحب  تسا  طیحم  ام  ملع  نکیل  مینادرگیم  هعیش  زا  ناهنپ  ار  دوخ  رصان 

ریدغ ّمخ  زور  رد  هک  یتعامج  نآ  هک  تسنآ  ام  ءافتخا  ببـس  تسا و  رهاظ  ام  رب  دـسر  امـشب  باب  رد  هچنآ  تسین و  ناهنپ  هدیـشوپ و  ام 
یگمه و هتفرگ  ریبکلا  کلملا  هَّللا  مالـس  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریمأ  مّدـج  يارب  ریذـّنلا  ریـشبلا و  ّیبن  ترـضح  هفیاـط  نآ  زا  قاـثیم  دـهع و 
عالّطا و مد  چیه  تقو و  چیه  رد  ّمهم  نآب  الـصأ  ار  هفیاط  نآ  ایئوگ  هک  یعونب  دنتـشاگنا  اّیـسنم  ایـسن  تخادنا  تشپ  یـسپ  ار  نآ  یمامت 
نایسن و امش  ّقح  رد  رگا  هچ  مینادرگن . یسنم  وحم و  دوخ  رطاخ  زا  ار  امش  زگره  میراذگیمن و  لهم  ار  امـش  فرط  تاعارم  ام  دوبن  ملع 

زارد امـش  رب  متـس  طیرفت و  ملظ و  يّدعت و  تسد  نانمـشد  نامز  نآ  رد  دـسر  مهب  يرازآ  ار  امـش  هنیآ  ره  دوش  عقاو  ام  فرط  زا  لامها 
هک تسا  مدرم  کلهم  هنتف  هک  اریز  دیشاب  زرتحم  هنتف  زا  دیئامن و  يراب  ترضحب  يراگزیهرپ  يوقت و  ماگنه  نآ  رد  يرای  امش  سپ  دننک 

ام و رمأب  ربخم  ار  امـش  نم  تسام و  تکرح  روهظ و  ثعاب  هنتف  نیمه  دومرف و  شلما  كاردا  هک  تسنآ  یماح  و  دومن ، دوخ  لجأ  دـصق 
نامز رد  دینادرگ و  مکحتسم  هّیقت  لیذب  ام  تبیغ  ماصتعا  تسد  َنوُِرفاْکلا . َهِرَک  َْول  َو  ِهِرُون  ُِّمتُم  ُهَّللا  َو  منادرگیم  یلاعت  کلم  ترضح  یهن 

میب ال سرت و  نامز  لوه و  فوخ و  ناوأ  نآ  هک  قافن  باحـصأ  تّیبصع  رحب  جاومأ  دادتـشا  ماگنه  قافن و  بابرأ  ّتیلهاج  راـن  لاعتـشا 
قیرطب لیبس  نعط  هّیقت  نامز  رد  هکلب  دینکن  هّیفخ  نطاوم  دصق  تسنآ  نامز  نآ  رد  امش  تاجن  نامگ  ارم  تسا و  هّیدهم  هقرف  امـش  لوح 

رادیب باوخ  زا  هک  دیاب  ددرگ  لّجسم  ثداح و  يرمأ  ّلحم  نآ  رد  دنک  لوح  امش  رب  لاس  نیا  لوألا  يدامج  هام  تقو  رد  دیئامن  هّیـضرم 
حـضاو و یط  ناشن  هیآ و  نامـسآ  زا  348 و  ص : ج4 ، جاجتحالا ، دیئامن . دش  دهاوخ  راکـشآ  رهاظ و  امـش  رب  هچنآ  رابتعا  رظن  دـیوش و 

نآ هک  ددرگ  نشور  رهاظ و  نّیب  ثداح و  يرمأ  زین  قرشم  ضرأ  رد  دش و  دهاوخ  ادیپ  حیال و  هیوّسلاب  هیآ  نآ  لثم  زین  نیمز  زا  ادیوه و 
لامعأ و یتشز  لاعفأ و  يدـب  زا  دـنیآ و  بلاغ  قارع  لهأ  رب  مالـسا  لها  زا  هفیاط  نآ  زا  دـعب  دوش . ناـقلخ  همه  بارطـضا  نزح و  ببس 
هب رورـسم  هک  رارـشأ  توغاط  یبارخ  دعب  نم  دیدرگ و  قارع  لهأ  قازرأ  باوبأ  ّدس  هلیـسو  قارع  لهأ  ياذیا  رب  قاقـش  هفیاط  نآ  قاّفتا 

دـندومنیم و اذـیا  دـندوب  ناهج  فارطأ  فانکأ و  زا  ناّنملا  کلملا  هَّللا  تیب  فاوط  نادـصاق  نایجاح  قاّفتاب  هک  راـیخأ  ناـیقّتم  تکـاله 
تیاغب نایعأ  نآ  قافو  رابخاب و  ناشیا  ّجح  ریـسیت  رد  ار  ام  دندوسآ و  متـس  لهأ  ملأ  اذیا و  مغ و  هودنا و  ار  مدرم  دـندومرفیم  مامت  ریقوت 

رمأ نآ  رد  تیاغلا  تیاغب  هک  دشاب  ام  ناّبحم  بّرقت  ببس  هچنآ  امش  زا  سک  ره  سپ  ددرگ  رهاظ  ناسنا  لاوحأ  ماظن  رب  ایآ  هک  دوب  میظع 
. دیناد بجاو  مزال و  زارتحا  بانتجا و  سک  نآ  زا  هک  دیاب  دش  تّزعلا  ّبر  طخس  ّتیهارک و  برق و  هلیسو  هچنآ  دشاب و  دهاج  یعاس و 
زا دعب  درذگرد  نآ  نامز  نوچ  دشاب و  تباث  یقاب و  نآ  تقو  ات  دسراو  نآب  هک  تسا  بجاو  دسر  دحأ  ره  رب  هاگانب  ام  رمأ  هک  یتسردـب 

هناحبـس ّقح  ترـضح  تفای و  دهاوخ  تاصرع  رد  تابوقع  زا  تاجن  دهدن و  دوس  ّتلذ  زا  تمادـن  دـناسرن و  تعفنم  سک  نآب  هبوت  نآ 
. دیامن باوث  تمحر و  قیرطب  قیفوت  رد  امشب  فطل  باوص و  دشرب و  مهلم  ار  امش  یلاعت 

[ دیفملا نامعن  نب  دمحمب  رگید  عیقوت  اضیا  ]

خالا اهّیأ  کیلا  انباتک  اذه  ءاعّدلا . مالّـسلا و  اهبحاص  یلع  ایلعلا  ادبلاب  عیقوت  زا  رگید  هخـسن  دیفملا ] نامعن  نب  دمحمب  رگید  عیقوت  اضیا  ]
، جاجتحالا يذـّلا  انطخ  یلع  رهظت  هب و ال  ظفحاف  مانت  یّتلا ال  هنیعب  هَّللا  کـسرحأ  ّیفولا و  اـنل  رظاـنلا  یفّـصلا و  اـنّدو  یف  صلخملا  ّیلولا 

یلع هَّللا  یّلـص  هَّللا و  ءاش  نا  هیلع  لمعلاب  مهتعامج  صوأ  هیلا و  نکـست  نم  یلا  هیف  ام  ّدأ  ادـحأ و  هانّمـض  هل  امب  هانرطـس   349 ص : ج4 ،
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رد هّجحلا  يذ  هام  زا  مّیـس  تسیب و  هبنـشجنپ  زور  مالّـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  لبق  زا  رگید  باتک  اضیأ  و  نیرهاّطلا . نیعمجأ  هلآ  دّمحم و 
هک دوب  ناونع  نآ  رب  نآ  هخسن  دش  دراو  روکذم  ّیلولا  خیش  نآ  رب  ّیلعلا  کلملا  نم  تاولص  هیلع  يوبن  يرجه  هدزاود  دص و  راهچ  هنس 
ّاناف قدّصلا  ۀملکب  هیلا  یعاّدلا  حلاّصلا  دبعلا  اهّیأ  کیلع  مالـس  میحّرلا : نمحّرلا  هَّللا  مسب  اذه . هّیلو  ّقحلا و  مهلم  یف  طبرملا  هَّللا  دـبع  نم 
هتیب لهأ  یلع  نیّیبّنلا و  متاخ  دّـمحم  انالوم  اندّیـس و  یلع  ةولّـصلا  هلأسن  نیعمجأ و  قلخلا  هلآ  انهلا و  وه  ّالا  هلا  يذـّلا ال  هَّللا  کیلا  دـمحن 

زا ارت  هکنآ  ببسب  درادیم  هتشادهاگن و  ارت  یلاعت  يادخ  هک  مدید  تاجاحلا  یـضاق  ترـضحب  وت  تاجانم  رد  رظن  هک  یتسردب  نیرهاّطلا 
تمحر رب  ارت  هکنآ  دـحأ  دزیا  ترـضح  زا  بّقرت  ادـعأ و  دـیک  زا  ارت  درادـیم  سورحم  و  دومن ، تیانع  هبه و  یلاعت  يادـخ  ءایلوأ  فرط 

یموق سوه  عطق  رمأ  نآ  رد  هک  اریز  یئامن  میدومرف  وت  هب  هچنآ  لوبق  مانت  یّتلا ال  هنیعب  هَّللا  کسرح  وت  هک  دیابیم  دنادرگ و  ّقفوم  دوخ 
ناشن تسا و  نامرجم  هودنا  نزح و  هلیسو  نانمؤم و  ءامد  تظفاحم  ببس  نیا  دندومن و  نالطبم  بیرف  هطـساو  هب  لطاب  تعارز  هک  تسا 
نامیا لهأ  اب  دیک  دـمعب  هک  تسمّرحم  مد  ّلحتـسم  هک  ممذـم  سحن  قفانم  نآ  یموش  زا  مظعم  مرجب  دـش  ثداح  هثول  نیا  زا  ام  تکرح 

ظفح ناشیا  بقع  رد  ام  هک  اریز  دنادرگ  نایع  رهاظ و  ار  دوخ  نایغط  متـس و  ناودع و  ملظ و  ات  دسریمن  دوخ  مارم  بلطمب و  دیامنیم و 
ار ام  يایلوا   350 ص : ج4 ، جاجتحالا ، ياهلد  میئامنیم و  تسین  نامـسآ  نیمز و  هاشداپ  زا  ناهنپ  بوجحم و  هک  ياعد  هب  ناـنمؤم  تاوذ 

ناشیا تاعارم  دیئامن و  تّزعلا  ّبر  ترـضحب  تیاردیب  ملاظ  نآ  ّرـش  زا  اعد  تیافکب  يوقت  هک  دیاب  امـش  مینادرگ  اعدـب  نئمطم  يوق و 
نایـصع ّتلذ  زا  هنع و  یهنم  زا  بانتجا  ناشیا  هک  تسا  بوغرم  دومحم و  ناّنم  دزیا  ترـضح  عنـص  لیمجب  هفیاط  نآ  تیفاع  بوطخب و 

ًارْـصَن ُهَّللا  كدـّیأ  هدـعو و  رب  انب  نیملاعلا  ّبر  ترـضح  ات  هک  میئامنیم  دـهع  نامیپ و  وت  اب  دـهاجم  ّیلو  يا  ام  و  دـننادرگ . نایع  رهاظ و 
زارفرـس نآ  ياطعا  ترـصن و  دـیونب  تخاونب و  تایآ  نیا  لاثمأ  لاـسراب  ار  دوخ  يادـخ  ناـمیپ  دـینادرگ  دـّیؤم  دوخ  ترـصنب  ارت  ًازیِزَع 

دناسر نیّقحتسمب  تاوکز  زا  تسا  بجاو  وا  رب  هچنآ  دیامن و  یلاعت  کلم  ترـضحب  يوقت  نید  رد  امـش  ناردارب  زا  هک  یتسردب  تخاس 
واب تّزعلا  ّبر  ترـضح  هک  تمعن  زا  هچنآ  ياـطعا  رد  لـخب  هک  سک  نآ  دـنادرگ و  هملظم  هّلـضم  تنحم  همئاد و  هنتف  زا  نمیأ  ار  دوخ 
دنک لخب  صخـش  نآ  نوچ  سک  نآ  ياطع  هلـصب و  دنک  رمأ  سّدقت  یلاعت و  بجاو  هک  سک  ره  سپ  تیراعب  دومرف  تمارک  ناسحا و 

ام عابتأ  عایـشأ و  رگا  دـیامن و  وا  لاوحأ  تبقارم  لاح و  تاعارم  هنوگ  چـیه  هک  دـشابن  یلاو  ترخآ  ایند و  رد  ار  لیخب  نآ  هک  یتسردـب 
يازفا تّرسم  ياقل  زا  دندرکیم  دندومن  قلاخ  دزیا  لوسر  ترـضح  اب  قباس  هک  يدهع  يافو  رب  قاّفتا  عامتجا و  نید  رد  یلاعت  هَّللا  مهقّفو 

تفرعم و ّقح  ریاس  مدومنیم  تعامج  نآ  يارب  دوخ  تیؤر  هدواعم  تدـهاشم و  رد  لیجعت  هنیآ  ره  نم  يدـندشن و  مورحم  سویأم و  اـم 
دشیم و نآ  زا  تّیهارک  ار  ام  هچنآ  دشیمن  ناشیا  زا  سیئر  يرود  هلیـسو  زیچ  چیه  نامز  نآ  رد  سپ  دـندومرف  ام  هب  تبـسن  هک  قیدـصت 

ریذّنلا ریشبلا و  اندّیس  یلع  هتاولص  لیکولا و  معن  انبـسح و  وه  ناعتـسملا و  هَّللا  میدومنیمن و  دوخ  نایلاوم  ناّبحم و  زا  يرود  رایتخا  زگره 
يرجه هدزاود - دص و  راهچ  هنس  رد  لابقالا  ریخلاب و  متخ  لاّوش  رهـش  هّرغ  رد   351 ص : ج4 ، جاجتحالا ، مّلس . نیرهاّطلا و  هلآ  دّمحم و 

یلعلا ّقحملا  مهلملا  ّیلولا  اهّیأ  کیلا  انباتک  اذـه  دـینادرگ  رّرحم  طـمن  نیدـب  اـهبحاص  یلع  هَّللا  تاولـص  اـیلع  دـیب  عیقوت  هخـسن و  هّیوبن .
ءاش نا  انتکربب  یلاعت  هَّللا  مهمّلـس  انئایلوأ  نم  هتنمأ  نم  اهیلع  علّطت  ۀخـسن و  هل  لعجا  هوطا و  دـحأ و  ّلک  نع  هفخأف  انـسفن  طخ  و  انئالماب ،

352 ص : ج4 ، جاجتحالا ، نیرهاّطلا . هلآ  دّمحم و  اندّیس  یلع  ةولّصلا  هَّلل و  دمحلا  هَّللا و 

نایم هدید  باوخ  رد  هک  یسک  نآ  رب  هنع  هَّللا  یـضر  نامعّنلا  نب  دّمحم  نبا  دّمحم  دیفملا  هَّللا  دبع  یبأ  دیدّسلا  خیـش  جاجتحا  نایب  رکذ 
دیدرگ عقاو  دینش  تفگ و  ناشیا 

نایم هدید  باوخ  رد  هک  یـسک  نآ  رب  هنع  هَّللا  یـضر  نامعّنلا  نب  دّمحم  نبا  دّمحم  دیفملا  هَّللا  دبع  یبأ  دیدّسلا  خیـش  جاجتحا  نایب  رکذ 
دـص و راهچ  هنـس  لاّوش  هام  رد  هلمرب  هَّللا  همحر  یقّرلا  رّمعم  نب  نسحلا  یلع  وبأ  خیـش  درک  تیاکح  دـیدرگ  عقاو  دینـش  تفگ و  ناـشیا 
رد نینـس  زا  لاس  رد  نم  دومرف : هک  هنع  هَّللا  یـضر  نامعّنلا  نب  دّمحم  نب  دّمحم  دـیفملا  هَّللا  دـبع  یبأ  خیـش  زا  هّیوبن  هیرجه  هس  تسیب و 
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عامتجا هقلح  مدیـسر  ّلحمب  ّلج  ّزع و  ترـضح  مکحب  رثأ  نآ  رد  موریم . یهارب  هک  میامنیم  هظحالم  هدـهاشم و  نانچ  مانم  ایؤر و  ملاـع 
سلجم هریاد  هیـشاح  زا  هریاد  مدـید  قیالخ  عامتجا  مدـیناسر  هقلح  نآب  نوچ  مدـق  يدرمیاـپ  مد و  یعـسب  ار  دوخ  دـمآرد  نم  رظنب  مدرم 
عامتجا هچ  نیا  ترثک و  هچ  نیا  هک : مدیـسرپ  یـصخش  زا  نم  مد  نآ  رد  دـندوب  عمتجم  رـضاح و  اجنآ  رد  مدآ  سنج  ره  زا  هوبنا  یقلخ 

زا ار  باّطخلا  نب  رمع  مسا  هک  نامه  نم  دناعمتجم . باّطخلا  نب  رمع  رـس  رب  تعامج  نیا  تفگ :  353 ص : ج4 ، جاجتحالا ، تسا . مدرم 
مّلکت وگتفگ و  رد  مدرم  اب  هک  مدـید  ار  يدرم  مدـیناسر  هقلحب  هدـینادرگ  عمجم  نآ  لخاد  ار  دوخ  روفلا  یف  مدومن  عامتـسا  صخـش  نآ 

ربخم و ارم  خیّـشلا  اهّیأ  متفگ : مدـینادرگ و  عوطقم  ار  وا  مالک  متفر و  شیپ  روفلا  یف  مدرکیمن  نآ  لیـصحت  نم  هک  يدـنچ  تاملکب  دوب 
ِیف امُه  ْذِإ  ِْنیَْنثا  َِیناث  یلاعت  يادـخ  لوق  زا  دراد  هفاحق  یبأ  نب  قیتع  رکب  یبأ  وت  بحاصم  لامک  لضف و  رب  تلالد  هچنآ  رب  نادرگ  علّطم 

لسّرلا متاخ  رکذ  ّلج  ّزع و  ترضح  لّوأ ، تسا . ّلحم  و  عضوم ، شـش  رد  رکب  یبأ  لضف  رب  تیآ  نیا  زا  تلالد  هجو  تفگ : خیـش  ِراْغلا .
دنادرگ دوخ  ردـقلا  لـیلج  ربـمغیپ  نینثا  یناـث  ار  رکب  یبأ  دوبعم  ترـضح  سپ  دومن . لـصف  ـالب  رکب  یبأ  رکذ  لوسر  رکذ  زا  دـعب  دوـمن 

تفلا هطـساوب  دومن  ناکم  کی  رد  عامتجاب  ناشیا  تاذ  تعنـص  ناحبـس  رداق  هکنآ  مّود ، ِراْغلا . ِیف  امُه  ْذِإ  ِْنیَْنثا  َِیناث  هک  دومرف : هچنانچ 
ترضحب رکب  یبأ  هفاضا  تّزعلا  ّبر  ترضح  هکنآ  مّیـس ، ود . ره  ِراْغلا  ِیف  امُه  ْذِإ  هک  دومرف  هک  یعون  هب  دوب  رکب  یبأ  ربمغیپ و  نایم  هک 

ُلوُقَی ْذِإ  دومرف  هچناـنچ  دوب  ناـشیا  نأـش  تّیزم و  یـضتقم  هچنآ  رد  ناـشیا  ناـیم  دـنک  عمج  هکنآ  اـت  دومن  هبحّـصلا  رکذ  هب  همحّرلا  ّیبن 
ّلحم و نآ   354 ص : ج4 ، جاجتحالا ، اب  ربکأ  لوسر  اب  رکب  یبأ  تبحـص  تقو  رد  ّلج  ّزع و  يادـخ  هکنآ  مراـهچ ، ْنَزْحَت . ـال  ِِهبِحاـِصل 

رکب یباب  رشبلا  ریخ  لوسر  هکنآ  مجنپ ، و  نزحت . دومرف ال  هچنانچ  دوب  تّدوم  لامک  راهظا  اب  تفلا  عضوم  نآ  رد  ترضح  نآب  وا  تقافر 
زا هک  یعونب  تسا  نانعمه  قیفر و  نوکس  ریس و  ماگنه  رد  ناشیا  اب  يواست  ّدح  اب  رثأ  تّدوم  رفس  نآ  رد  ربکأ  دزیا  ترضح  هک  داد  ربخ 

دزیا دوبن و  رّوصتم  رگید  رب  یکی  یتدایز  هنوگ  چـیه  هک  تسا  دـهاش  فقاو و  لامجا  ریغ  نم  لیـصفّتلا  لیبس  یلع  ناشیا  لاوحأ  قیاـقح 
ترـضح هچنانچ  دوب  ربخم  علّطم و  نمأم  نآ  رد  رمأ  حـناوس  رب  راغ و  رای  ود  نآ  زا  ررـض  عفار  رفن و  ود  ره  زا  ّتیذأ  رـصان  ظفاح و  رداق 

هنیکـس نآ  دومن و  رکب  یبأ  رب  هنیکـس  لوزن  ربخ  رـشبلا  ریخ  ترـضح  هکنآ  مشـش ، و  انَعَم . َهَّللا  َّنِإ  تفگ  رکب  یبأ  رطاـخ  هطـساوب  ربمغیپ 
دوب رکب  وبأ  اب  هک  هنیکس  هچ  دوب  وا  اب  يوأم  نکسم و  یمامت  رد  ءاخر  تّدش و  ءاّرض و  ءاّرس و  رد  دوبن و  ّکفنم  رکب  یبأ  هنیس  زا  زگره 
ُهَّللا َلَْزنَأَف  هک : دومن  مالعا  رابخا و  مارتحالا  مزال  مالک  رد  مارکالا  ّیبن  رب  نآ  لازناب  ماـّلعلا  کـلم  ترـضح  هک  دوب  لوسر  هنیکـس  ناـمه 

ار وت  ریغ  ارت و  هک  تسا  راکـشآ  نّیب و  راربأ  ریاس  زا  رکب  یبأ  لضف  رب  تلالد  راغلا  هیآ  زا  عضوم  شـش  نیا  رد  سپ  ِِهلوُسَر  یلَع  ُهَتَنیِکَس 
نیا متفگ : نم  دـیناسر  بآم  ّلحم و  نیاب  باوخ  ملاع  رد  دوخ  مالک  باّطخلا  نب  رمع  نوچ  تسین . راغ  راـی  راـک  راـکنا  نعط و  تردـق 

دودرم و ارت  لیالد  عیمج  تّزعلا  ّبر  تناعا  دادـماب و  نم  يدومن و  کلم  مالک  زا  تبحاص  جاجتحا  رد  دوخ  مالک  یماـمت  ریـسفت  خـیش 
355 ص : ج4 ، جاجتحالا ، عامتـسا  زا  ار  دوخ  رطاخ  مزاس و  هدـنکارپ  رـصرص  داـبب  ار  شرتسکاـخ  هتخاـس  قورحم  ار  نآ  همه  هکلب  رتبأ 

ُحیِّرلا ِِهب  ْتَّدَتْـشا  ٍدامَرَک  هب  تیتآ  امّلک  لعجنـس  هک  مدومن  تیآ  نیا  توالت  وا  رب  هاگنآ  سپ  مزادرپ . دـهاج  بصاون و  لهأ  دـساف  لاوقا 
ترضح هک  یتفگ  هچنآ  وت  لوق  اّما  متفگ : نم  رایب . تسا  باوج  هّتس  لیالد  نیا  رب  ارت  رگا  هک : تفگ  باّطخلا  نب  رمع  ٍفِصاع . ٍمْوَی  ِیف 

نیا هک  نادـب  دـینادرگ  ربمغیپ  یناث  ار  وا  دومرف و  رکب  یبأ  مان  رکذ  نآ  زا  دـعب  دومن . یماس  لوسر  مسا  یمان و  مان  رکذ  نوچ  دابعلا  ّبر 
ام هک  اریز  تسین  لـضف  یتداـیز و  هنوـگ  چـیه  ّلـحم  نیا  رد  رکب  اـبأ  رکذ  رد  الـصأ  هک  تسا  مسق  دوـخ  رمعب  ارم  تسا  ّودـع  زا  راـبخا 
رب دامتعا  ددرگ  یئرم  ددـع  رکذ  رد  هچنآ  سپ  ددرگ ، روکذـم  يرگید  زا  دـعب  یکی  رکذ  ماگنه  رد  رفاک  نمؤم و  هک  مینادـیم  ترورض 

ناکمکی و رد  بآمتلاسر  رکب و  ابأ  عامتجا  فصو  بابرألا  ّبر  ترـضح  هک  یتفگ  هچنآ  اّما  و  درک . ناوتن  نامگ  ههبـشیب و  نآ  لـضف 
زا رایـسب  ددـع  هچنانچ  دـندرگ  عمتجم  نامیا  لهأ  زا  یکی  رفک و  لهأ  زا  یکی  ناـکم  کـی  رد  هک  اریز  تسلّوا  لـثم  زین  نیا  درک  بآـم 

ناقفانم و نانمؤم و  ناکم  رد  نآ  تسا و  رافنا  فرشأ  راتخملا  ّیبن  ترضح  هک  یتسردب  دندرگیم . عمج  ناکم  کی  رد  نارفاک  نانمؤم و 
زین و  َنیِزِع . ِلامِّشلا  ِنَع  َو  ِنیِمَْیلا  ِنَع  َنیِعِطْهُم  َکَلَِبق  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ِل  امَف  یلاعت  يادخ  لوق  تساجنیا  زا  و  دـندشیم . عمج  رارـشأ  نارفاک 
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رب تلالد  ناکم  دوب و  ناکم  ّلحم و  کی  رد  ناروناج  یقاـب  دوهی و  ناطیـش و  ربمغیپ و  رب  لمتـشم  مالّـسلا  هیلع  ّیبن  حون  ترـضح  هنیفس 
حـضاو و وت  رب  نآ  لیلد  داسف  نـالطب و  دـینادیم  مزـال  بجاو و  تبحاـص  يارب  ار  نآ  وت  هک   356 ص : ج4 ، جاجتحالا ، تلیـضف  بوجو 

یتفگ هچنآ  وت  لوق  اّما  دیدرگ . لطاب  دیدرکیم  تباث  لیلدب  رکب  یبأ  يارب  هک  هّتـس  لیاضف  هلمج  زا  تلیـضف  لیلد  ود  سپ  دیدرگ ، نایع 
تسملع لقع و  روط  فالخ  نیا  دراد  وا  تلیضف  رب  تلالد  نیا  دومن و  هَّللا  لوسر  تبحص  هب  رکب  یبأ  هفاضا  دوجولا  بجاو  ترضح  هک 

َتْرَفَک َأ  ُهُرِواُحی  َوُه  َو  ُُهبِحاص  َُهل  َلاق  تسا  یلاعت  يادخ  لوق  لیلد  تسا و  رهاظ  نّیب و  ریاد و  عقاو و  رفاک  نمؤم و  نایم  تبحص  مسا  هچ 
نیا رب  لیلد  دـننکیم و  قالطا  همیهب  نایم  لقاع و  نایم  ار  تبحـص  مسا  اضیأ  اًلُجَر و  َكاَّوَس  َُّمث  ٍۀَـفُْطن  ْنِم  َُّمث  ٍباُرت  ْنِم - َکَـقَلَخ  يِذَّلاـِب 

ْنِم اْنلَـسْرَأ  ام  َو  هک : دـیامرفیم  ّلج  ّزع و  ترـضح  هچنانچ  دـیدرگ . لزان  رهاظ و  ناشیا  نایبلا  حـصفأ  ناـسلب  نآرق  هک  تسا  برع  مـالک 
اب ار  دامج  زین  بحاّصلا و  سئب  وهف  کب  الخ  اذا  ۀّیطم و  رامحلا  ّنإ  دـندیمان : بحاص  ار  رامح  برع  هک  یتسردـب  ِهِمْوَق  ِناِسِلب  اَّلِإ  ٍلوُسَر 

بحاص ظفل  زا  ناسّللا  موتک  بحاص  یعم  نایتخا و  ریغ  كاذ  اذه و  ترز  اولاقف  دـندومرف : فیـس  ّقح  رد  نیا  و  دـناهتفگ ، بحاص  ّیح 
هب هک  دامج  ناویح و  نایم  تمیهب و  لقاع و  نایم  هکلب  تهبشیب  رفاک  نمؤم و  نایم  ددرگ  عقاو  تبحص  مسا  هاگ  ره  سپ  هتساوخ  فیس 

دشاب وا  تجرد  دیزم  هک  تلیضف  فرش  تّزع و  عون  هچ  تبحص  ظفل  زا  ارت  بحاص  سپ  تسا  ریاد  تبحص  مسا  تسین  تفلا  هجو  چیه 
دومن رکب  یباب  باطتسم  باطخ  باّهو  دزیا  لوسر  هکنآ  رد  وت  لوق  اّما  دسر . مهب  ظفل  نیا  لثمب  همحّرلا  ّیبن  ترـضح  باحـصأ  ریاس  زا 
يادـخ لوق  هک  اریز  تسا  وا  ياطخ  رب  لیلد  هّتبلا و  وا  رب  تسا  صقن  رکب و  یبأ  لاـبو  نزح  نیا  نزحت  ـال   357 ص : ج4 ، جاجتحالا ، هک 

رد ار  نزح  هک  دیاب  رکب  وبأ  يا  ینعی : تسا . لعفت  یهن ال  تروص  نزح و  زا  تسا  رتتسم  وا  رطاخ  رد  هچنآ  زا  تسا  یهن  نزحت  یلاعت ال 
وبا هب  هک  نزح  نآ  هک  تسین  نآ  زا  یلاخ  لاح  سپ  يرادـن ، رتتـسم  رمـضم و  ار  یفخم  رمأ  نآ  رطاـخ  رد  ینادرگن و  رتتـسم  دوخ  ریمض 

مانألا دّیـس  هکلب  يدومنن  رجز  یهن و  نآ  زا  ار  يدـحأ  زگره  همحّرلا  ّیبن  ترـضح  يدوب  تعاط  رگا  تیـصعم  ای  دوب و  تعاـط  دوب  رکب 
ار قیالخ  هشیمه  رشع  انثا  يایصوأ  ای  رورـس  نآ  هچنانچ  يدومن . ماّلعلا  کلم  تدابع  تعاطب و  مانأ  عیمج  رمأ  فیلکت و  مادم  هتـسویپ و 
نآ زا  ار  رکب  وبأ  سدقألا  ّیبن  ترضح  سپ  دوب  تیصعم  رکب  یبأ  نزح  رگا  و  دندینادرگیم . رومأم  یگدنب  تعاط و  هب  روفغ  ّبر  مکحب 
زا ناشیا  نایغط  دّرمت و  رکب و  یبأ  نایصع  رب  تسا  حیرص  ّصن  ناحبس  نمیهم  مالک  هیآ  نیا  سپ  دومرف  رجز  یهن و  دوتسان  نایصع  لعف 

هکنآ باب  رد  وت  لوق  اـّما  دومرف . نآ  زا  یهن  ار  وا  ناطلّـسلا  کـلملا  هَّللا  مالـس  هیلع  ناـمّزلا  رخآ  لوسر  اذـهل  نمحّرلا  میحر  مکح  رمأ و 
هک داد  ربخ  یلاعت  هَّللا  مالس  هیلع  ّینغ  دزیا  لوسر  هک  یتسار  یتسردب و  انَعَم ، َهَّللا  َّنِإ  هک  دومن  باطتسم  باطخ  واب  بآمتلاسر  ترـضح 

باب نیا  رد  و  دومرف . انَعَم  َهَّللا  َّنِإ  عمج  ظفلب  دوخ  سدقأ  سفن  زا  ریـشب  لوسر  ریبعت  تسا و  سّدقم  لوسر  نآ  اب  سّدقت  یلاعت و  يادخ 
لوسرب َنوُِظفاَحل  َُهل  اَّنِإ  َو  َرْکِّذـلا  اَْنلََّزن  ُنْحَن  اَّنِإ  نوّنلا  فاکلا و  قلاخ  هک  هیآ  نآ  رد  دومن  ماّلعلا  کلم  مـالکب  ءاـفتقا  ءادـتقا و  بآـمتلاسر 

هدژم هک  ناشن  زجعم  ناسل  هب  دومن  نزح  هظحالم  رکب  وبأ  زا  نمیهملا  ّیبن  نوچ  دومرف و  لاسرا  لازنا و   358 ص : ج4 ، جاجتحالا ، لاعتم 
ار وا  هک  مالّـسلا  ةالّـصلا و  هیلع  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  تردارب  يارب  نم  نزح  تفگ : رکب  وبأ  نزحت . هک ال  دندومرف  دـندوب  ناج  سنا و  هد 
. انَعَم َهَّللا  َّنِإ  ْنَزْحَت  ال  هک : دومرف  لاعتملا  لوسر  لاح  نآ  رد  دـننک  ناـشیا  دـصق  ناـقفانم  ناکرـشم و  اداـبم  يدـیناباوخ  دوخ  عجـضم  رد 

رکب یبأ  ترـضح  رب  هنیکـس  هک  یتفگ  هچنآ  اّما  تسا . ننملا  وذ  ّیلو  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  مردارب  اـب  نم و  اـب  نمیهم  دزیا  ترـضح  ینعی :
نآ تسا و  دونجب  دوجولا  بجاو  ترـضح  زا  دّیؤم  وا  هک  تسا  لزان  نآ  يارب  هنیکـس  عقاو  رد  اّما  تسا  رهاظ  رب  انب  وت  لوق  دیدرگ  لزان 

لزنم هکرابم  هیآ  نیا  لسّرلا  متاخ  نأشیلاع  نأش  رد  ّلج  ّزع و  هچنانچ  تسنآ . هنّیب  دهاش و  نآرق  رهاظ  هک  دوب  دومحملا  ّیبن  دونجب  دّیؤم 
دونج بحاص  هّتبلا  يدوب  هنیکس  بحاص  ههبشیب  رکب  وبأ  رگا  سپ  اهْوََرت . َْمل  ٍدُونُِجب  ُهَدَّیَأ  َو  ِْهیَلَع  ُهَتَنیِکَـس  ُهَّللا  َلَْزنَأَف  هک  دینادرگ  لسرم  و 

بجاو ترـضح  دزن  زا  دونج  بحاـص  ار  رکب  وبأ  یـسک  رگا  و  دـشابن . هنیکـس  بحاـص  هّتبلا  سپ  دوبن  دونج  بحاـص  نوـچ  دـشاب و  زین 
وت هکنآ  اـت  دـنادرگ  تلاـسر  و  تّوبن ، زا  دـجمألا  ّیبـن  ترـضح  جارخا  هک  دـیآ  مزـال  هّتبلا  دـنادرگ  ریمـض  عجرم  ار  وا  دـناد و  دوـجولا 

لازنا یلاـعت  كراـبت و  دوـجولا  بجاو  هک  اریز  تسا  رتـهب  وا  يارب  ینادرگن  عـضوم  نیا  لـخاد  ینادرگ و  ناـهنپ  ار  رکب  یبأ  تبحاـصم 
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قیفش لوسر  نآ  اب  دندوب و  نامّزلا  رخآ  لوسر  اب  ناکم  نآ  رد  نانمؤم  مامت  هک  دومن  ّیلّوأب  ناکم و  ود  رد  يرولا  ّیبن  ترضح  رب  هنیکس 
دیامرفیم یلاعت  كرابت و  دزیا  هک  ییاج  رد  عضوم  ود  نآ  زا  یکی  دـندوب .  359 ص : ج4 ، جاجتحالا ، قیقحتب  قیفر  کیرش و  هنیکـس  رد 

ُهَّللا َلَْزنَأَف  هک : دـیامرفیم  ربکأ  دزیا  رگید  عضوم  رد  و  هیآلا ...  يْوقَّتلا  َۀَِـملَک  ْمُهَمَْزلَأ  َو  َنِینِمْؤُْملا  یَلَع  َو  ِِهلوُسَر  یلَع  ُهَتَنیِکَـس  ُهَّللا  َلَْزنَأَف  هک 
دینادرگ هنیکس  صوصخم  ياهتنا  رد  ار  دومحملا  ّیبن  دومرف  نایب  عضوم  نیرد  یلاعت  يادخ  هچنآ  اهْوََرت و  َْمل  ٍدُونُِجب  ُهَدَّیَأ  َو  ِْهیَلَع  ُهَتَنیِکَس 

ننملا وذ  لوسر  نآ  اب  نمؤم  نآ  هّتبلا  يدوب  رگید  نمؤم  رگا  رورس  نآ  اب  سپ  هیلع . هنیکـس  هَّللا  لزناف  هک : دومرف  دوجولا  بجاو  هچنانچ 
قح ترـضح  دندوب . کیرـش  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  لوسر  اب  هنیکـس  رد  ناکم  ود  نآ  رد  نانمؤم  هچنانچ  يدوب  میهـس  کیرش و 
رد نیلـسرملا  ّیبن  اب  یـسک  نیقیب  سپ  دومنن . یبتجم  لوسر  ياوس  يدـحأ  رکذ  الـصأ  هیآ  نیا  رد  دومن و  نانمؤم  رکذ  یلاـعت  هناـحبس و 
هک یتسیاـب  يدوـب  رمأ  نآ  رد  کیرـش  رورـس  نآ  اـب  یـسک  رگا  هچ  دـشابن  میهـس  کیرـش و  نیملاـعلا  ّبر  ترـضح  هیآ  نیا  رد  هنیکس 

هنیکس رد  ّیبن  کیرش  هیآ  ود  نآ  رد  نانمؤم  هچنانچ  يدینادرگ . روکذم  ارمضم  وا  ارهظم  مانب  ههبشیب  ار  یسک  نآ  روفغ  ّبر  ترـضح 
هنیکـس زا  رکب  یبأ  جورخ  رب  انب  سپ  دـندومرف . نایب  نایع  حوضو و  لامک  رد  هکلب  نآ  اب  تراشا  كراـبت  یلاـعت و  دزیا  ترـضح  دـندوب 

نآ رد  باّـطخلا  نب  رمع  زا  ناـمز  نآ  رد  تسا . نآ  رب  هیآ  ینعم  رهاـظ  هک  یعوـنب  ناـمیا  زا  رکب  وـبأ  جورخ  رب  دـنک  تلـالد  هیآ  نیمهب 
قّرفتم رگید  کی  زا  بارطضا  تریح و  لامک  اب   360 ص : ج4 ، جاجتحالا ، دشن . ناکم  نآ  راّضح  عومسم  باوج  الصأ  بآم  نکـسم و 
361 ص : ج4 ، جاجتحالا ، مدروآ . متشاد  هک  یهار  هب  يور  و  مدش ، رادیب  باوخ  زا  رثأ  نآ  رد  نم  دندش  دوخ  لزانم  هّجوتم  هتشگ 

نآ زا  يّرعم  هچنآ  باوج  رد  يّرعملا  ءالعلا  یبأ  رب  هنع  هَّللا  یضر  ّیلع  مساقلا  یبأ  یـضترملا  يدهلا  ملع  ّلجألا  دّیـس  جاجتحا  نایب  رکذ 
زومرمب دومن  لاؤس  ملاع  دّیس 

نآ زا  يّرعم  هچنآ  باوج  رد  يّرعملا  ءالعلا  یبأ  رب  هنع  هَّللا  یضر  ّیلع  مساقلا  یبأ  یـضترملا  يدهلا  ملع  ّلجألا  دّیـس  جاجتحا  نایب  رکذ 
نوچ اّما  دوب  هدـش  فّرـشم  هحور  هَّللا  سّدـق  یـضترملا  دّیـس  تمدـخب  يّرعملا  ءالعلا  وبأ  هک  یماگنه  رد  زومرمب  دومن  لاؤس  ملاع  دـّیس 
هچنآ تفگ : دّیـس  تسیچ ؟ ّلک  رد  امـش  لوق  تفگ : هدروآ  ناشیا  اب  يور  دوبن  میهـس  يذ  کیرـش و  بهذم  رد  ملاع  دّیـس  نآ  اب  يّرعم 

امش لوق  تفگ : يّرعم  تسا . ریودت  رد  امش  لوق  هچنآ  تفگ : دّیس  تسیچ ؟ يرعش  رد  امـش  لوق  تفگ : يّرعم  تسا . ءزج  رد  امـش  لوق 
رد امش  لوق  تفگ : يّرعم   362 ص : ج4 ، جاجتحالا ، تسا . روعان  ّزیحت و  رد  امـش  لوق  هچنآ  دومرف : دّیـس  تسهجو ؟ هچب  اهتنا  مدع  رد 
امش لوق  هچنآ  تفگ : دّیس  تسیچ ؟ عبرأ  رد  امش  لوق  تفگ : يّرعم  تسا . عبس  رب  يرب  دیاز  رب  امش  لوق  هچنآ  تفگ : دّیس  تسیچ ؟ عبس 
امش لوق  تفگ : يّرعم  تسا . تاّرثؤم  رد  امـش  لوق  هچنآ  تفگ : دّیـس  تسیچ ؟ ّرثؤم  رد  امـش  لوق  تفگ : يّرعم  تسا . نینثا  دحاو و  رد 

تشگ و توهبم  هزوم  رم  هبوجأ  نیا  عامتسا  زا  دعب  يّرعملا  ءالعلا  وبأ  تسا . نیدعس  رد  امش  لوق  هچنآ  تفگ : دّیس  تسیچ ؟ نیتسخن  رد 
اهّیأ تفگ : يّرعملا  ءالعلا  وبأ  تسا . دهلم  دحلم  ره  نم  دزن  تفگ : دّیس  نآ  زا  دعب  تشادن . باب  چیه  رد  باوج  لاؤس و  رب  تردق  الصأ 

ماگنه رد  نامقل  هکرابم  هروس  همیرک  هیآ  ّلـج  ّزع و  يادـخ  باـتک  زا  هبوجأ  هلئـسا و  نیا  تفگ : دّیـس  اهتذـخأ . نیأ  نم  ّلـجألا  دّیـسلا 
نآ زا  یفاش  یفاک  ياهباوج  نیا  يّرعملا  ءالعلا  وبأ  نوچ  ٌمیِظَع . ٌْملَُظل  َكْرِّشلا  َّنِإ  ِهَّللِاب  ْكِرُْـشت  ـال  َّیَُنب  اـی  هک  دـیامرفیم  دـنزرف  تحیـصن 

هدروآ رـضحمب  يور  ربکأ  ّلجأ  دّیـس  نآ  رثأ  نآ  رد  تشادرب . دوخ  هار  هتـساخرب  یماس  سلجم  نآ  زا  دومن  عامتـسا  یمارگ  ملاـع  دـّیس 
تامّدقم نیا  تسا  یتّدم  وا  هک  اریز  دش  دهاوخن  رـضاح  اجنیا  رد  دعب  نم  دـش  رـضاح  ریغ  بیاغ و  ام  شیپ  زا  لاحلا  درم  نیا  هک  دومرف 

ارم هک  دوب  رختفم  رهظتـسم و  تاملک  نیاب  بصاون  لهأ  سلاجم  لفاحم و  رد  هتخاس  ریطخ  رطاـخ  داـهن  شیپ  ریمـض و  زوکرم  ار  زومرم 
تفگ و تشاد  رطاخ  رد  هچنآ  لاحلا  نوچ  تسا  هعینـش  هیعبـس  بابرأب  تسا  رامـشیب  هلداـجم  رایـسب و  ثحب   363 ص : ج4 ، جاجتحالا ،

یضر دّیس  دندومن . مالعتسا  ماهفتسا و  تازومرم  حرش  زا  دندوب  رـضاح  ّلحم  نآ  رد  ناّیقت  ءاملع  زا  یـضعب  نامز  نآ  رد  دینـش . شباوج 
نمب سپ  دنناوخ . ریبک  ار  نآ  هک  یملاعب  تسا  ریـشم  تسا و  میدق  وا  دزن  رد  ّلک  دومن  ّلک  زا  لاؤس  نم  زا  ءالعلا  وبأ  هک : دومرف  هنع  هَّللا 
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تـسا ءزج  رد  امـش  لوق  هچنآ  هک  مداد  هجو  نیدب  وا  لاؤس  باوج و  نم  هن ؟ ای  تسمیدق  ایآ  تسیچ  ریبک  ملاع  رد  امـش  لوق  هک  تفگ :
ارم و  ناشیا . شیپ  رد  تسا  ریغـص  ملاع  ءزج  نیا  ددرگ و  ریبک  ملاع  زا  ّدلوتم  ءزج  تسا و  ثدـحم  ناشیا  شیپ  رد  ءزج  هکنآ  هطـساو  هب 

دیدومن نآب  هراشا  هچنآ  امش  سپ  دیـسر  توبث  تّحـصب و  ریغـص  ملاع  ثودح  هچ  رگا  هک  دوب  نآ  ءالعلا  وبأ  باوج  رد  مالک  نیا  زا  مد 
بابرأ دزن  رد  دحاو  سنج  دحاو و  ءیـش  ناشیا و  معز  رب  تسا  ّلک  سنج  زا  ءزج  هک  اریز  هّتبلا  تسا  ثدحم  زین  نآ  دشاب  حیحـص  رگا 

رهاظ نایع و  هچنانچ  نامگ  ههبشیب و  دشاب  ثداح  یـضعب  میدق و  نآ  یـضعب  هک  تسین  زیاج  لامک  لضف و  باحـصأ  لاح و  تفرعم و 
سپ تسین  تاراّیس  بکاوک  زا  يرعش  هک  دنک  نایب  هک  تساوخ  هک  دوب  نآ  وا  هدارا  دومن  وا  لاوحأ  مالعتـسا  هدارا  هک  يرعـش  اما  تسا .

حدق و هنوگ  چیه  يرعـش  رد  نارود  ریودت و  رد  کلف  نایم  دوب  نآ  نم  هدارا  تسیچ  نارود  ریودت و  رد  امـش  لوق  اّما  هک  متفگ : واب  نم 
وا ددرگ   364 ص : ج4 ، جاجتحالا ، یهتنم  ملاع  هک  دنک  رکذ  دوب  ناشیا  هدارا  درک  رکذ  يّرعم  هک  ءاهتنا  مدع  اّما  درادـن . ام  لوق  رب  ررض 

تسحیحص و نم  دزن  رد  ریودت  زّیحت و  هک  مدومن  مالعا  ار  وا  نم  تسا  میدق  هکنآ  هطساوب  تسین  تیادب  ار  وا  هک  نانچ  تسین  تیاهن  ار 
تاوذ اهنآ  ناشیا  شیپ  رد  هک  دومن  تاراّیـس  هعبـس  موجن  هدارا  درک  نایب  يّرعم  هک  عبـس  اّما  و  دـنراد . ملاع  ءاـهتنا  رب  تلـالد  ود  ره  نیا 
لطاب امـش  مالک  هک  متفگ : نم  دندرک . رکذ  شیوخ  بتک  رد  موجن  بابرأ  هچنانچ  تسا  تاراّیـس  رب  یموجن  ماکحأ  طانم  دناماکحألا و 
هعبـس تاراّیـس  موجن  نیاب  تسا  طوبرم  طونم و  مکح  نیا  تسا و  مّکحت  وا  رد  هک  تسا  يرب  دیاز  رب  اهنیا  رادـم  هک  اریز  تسا  مامتان  و 

و تسا . روکذم  دوخ  ناکم  ّلحم و  رد  هچنانچ  تسین  تسا  هرهز  رمق و  سمش و  دراطع و  خیّرم و  يرتشم و  لحز و  ناشیا  شیپ  رد  هک 
ّهباد نآ  زا  هک  تسیچ  راـن  هدـحاو  تعیبـط  رد  وت  لوق  هک  متفگ  وا  باوج  رد  نم  دوـمن  عـبرأ  عیاـبط  هدارا  درک  رکذ  يّرعم  هک  عـبرأ  اـّما 

قرتحم نآ  ناموهز  سپ  دنزادنا  شتآ  رد  ار  دلج  نآ  نآ  زا  دعب  دـنادرگ  نتن  يوب و  دـب  ار  نامدرم  ياهتـسد  نآ  دـلج  هک  ددرگ  دـّلوتم 
راکیب قورحم و  ار  شتآ  شتآ  دـیرفآ و  شتآ  زا  ار  ّهباد  نآ  راگدـیرفآ  ترـضح  هک  اریز  دـنام  یقاب  ملاس  حیحـص و  دـلج  نآ  ددرگ و 

هکنآ هطـساوب  تسین  عیدب  بیجع و  راگدرک  دیرم  ترـضح  زا  رمأ  نیا  تسا و  راکـشآ  نّیب و  مکاح  راک  نیا  رد  لقع  هچنانچ  دـنادرگن 
ّلحم نآ  رد  هک  ایرد  رد  بآ  فالخب  تسا  تعیبط  کی  فازگیب  ار  فرب  دینادرگ و  راکـشآ  قلخ و  رایـسب  مرک  زین  فرب  زا  زیزع  رداق 

راکشآ ّدلوتم و  وا  زا  رایسب  ءاملا  تابن  فحالـس و  رام و  عدافـض و  یهام و  تسا  تعیبط  ود  اجنآ  رد  ار  بآ  ّلج  ّزع و  ترـضح  مکحب 
ص: ج4 ، جاجتحالا ، سپ  عبرأ ، عاـبّطلا  اـّلا  دوشن  دوجوم  لـصاح و  يرحب  يّرب و  تاـناویح  هک  تسنآ  وا  يأر  يّرعم و  بهذـم  ددرگ و 

تسیچ اهرـسأب  تاّرثؤم  رد  وت  لوق  متفگ  نم  دیـسرپ  نآ  زا  ارم  تسنوچ  لحز  وا  شیپ  هک  يّرثؤم  اّما  نآ  اب  تسا  ضقانتم  لوق  نیا   365
رمأ رد  دشاب  ّرثؤم  هنوگچ  میدق  ّرثؤم  سپ  میدق  هاوخ  ثداح و  هاوخ  دـناتاّرثؤم  همه  هک  دـیوگ  رگا  هک  دوب  نآ  نخـس  نیا  زا  نم  هدارا 

رد وت  لوـق  هک  متفگ  واـب  نم  تسیچ  نآ  مکح  ددرگ  دـّلوتم  دعـس  سحن  ود  نآ  هک  دوـب  نآ  وا  هدارا  نیتـسخن  زا  وا  لاؤـس  اـّما  ثداـح .
هک یـسک  نآ  ات  دینادرگ  لطاب  ّلج  ّزع و  يادـخ  هک  تسا  مکح  نیا  دـیآ  نوریب  ناشیا  نایم  نیدعـس  نیا  نارتقا  زا  رگا  تسیچ  نیدـعس 

هداراب و طونم  هکلب  تسین  تارّخـسملا  ّقلعتم  ماـّلع  دزیا  ریدـقتب  ماـکحأ  هک  ددرگ  رهاـظ  نّیب و  ورب  دـشاب  رداـق  نمیهم  تاعونـصم  رظاـن 
سنج ود  نیا  عامتجا  زا  دندرگ  عمتجم  رّکس  لسع و  هاگ  ره  هک : دهدیم  تداهش  ههبشیب  لقع  دهاش  هک  اریز  تسا  ماّلعلا  کلم  ّتیـشم 
دهلم دـحلم  ره  هک  متفگ  هچنآ  باب  رد  نم  لوق  اّما  تسا . ناشیا  مامتان  لوق  نالطب  رب  ّماـت  لـیلد  نیا  دوشن و  لـصاح  رکـش  سبد  مه  اـب 
قیرط زا  يدرم  هاگ  ره  برع  تغل  رد  هک  اریز  تسا  كرـشم  ملاظ  ره  هک  منک  نایب  هک  دوب  نآ  ماـیتلا  قدـص  مـالک  نیزا  نم  هدارا  تسا 

ار سک  نآ  تسا و  نیبم  نید  عیارش  زا  نوریب  نیقیب  نیدیب  نآ  دشاب  نیلسرملا  دّیـس  تعیرـش  رکنم  نیملاعلا و  ّبر  ترـضح  نیئآ  نید و 
دیوگ و دحلم  ار  وا  برع  دش  نوریب  نید  زا  یـصخش  نوچ  ینعی : نیّدلا . نم  لدعا  ذا  لجّرلا  دـحلأ  دـیوگ  برع  هچنانچ  دـنیوگ  دـحلم 
ملظ و اذا  لجّرلا  دهلأ  دیوگ : برع  هک  تسا  اجنیا  زا  دیوگ و  دهلم  ملاظ و  ار  وا  برع  دراد  اور  متـس  ینمؤم  رب  دنک و  ملظ  یـسک  نوچ 

ناـمدرم ناـیم  دـحلم  هچنآ  هک  اریز  تسا  ملاـظ  دـحلم  ره  هک  تـسا  ناـیع   366 ص : ج4 ، جاـجتحالا ، رهاـظ و  نادهـتکن  فراـع  ره  رب 
نآ ههبـشیب  دیامن  لودع  ۀعیرّـشلا  دّیـس  تقیرط  زا  لومخ  مان  مک  نآ  نوچ  دشاب و  ام  يوبن  نید  رکنم  هک  دنیوگ  ار  یـسک  تسلوادـتم 

( یناردنزام همجرت   ) زا 619جاجتحالا هحفص 612 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ارم هک  تسناد  نوچ  يّرعملا  ءالعلا  وبأ  سپ  نیملاظ . تعامج  سیئّرلا  ّسا  هکلب  دوب  دـهاوخ  لوهج  مولظ و  ناـیعأ  زا  لوسر  نید  يواـغ 
367 ص : ج4 ، جاجتحالا ، ٌمیِظَع . ٌْملَُظل  َكْرِّشلا  َّنِإ  ِهَّللِاب  ْكِرُْشت  َّیَُنب ال  ای  متفگ : تسیچ  بلطم 

، ایارب ریاس  رب  یلاعت  هَّللا  تاولص  مهیلع  ام  هّمئأ  سیدقت  میظعت و  رد  هحور  هَّللا  سّدق  یضترملا  دّیّسلا  جاجتحا  نایب  رکذ 

دّیس ترضح  ّالا  ایارب ، ریاس  رب  یلاعت  هَّللا  تاولص  مهیلع  ام  هّمئأ  سیدقت  میظعت و  رد  هحور  هَّللا  سّدق  یضترملا  دّیّـسلا  جاجتحا  نایب  رکذ 
رکذ ار  نآ  هتفاین و  نآ  نایب  رد  تقبس  دّحوم  دّیس  نآ  زا  دّجمم  قیرط  نآب  هار  يدحأ  چیه  هک  قیرطب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ءایبنألا 

زا هک : دومرف  هلاسر  نآ  رد  هچنانچ  هرهاط  ترتع  لآم  ریخ  لاوحأ  نایب  رد  هرهاب  هلاسرب  تسا  موسوم  هک  دوخ  تافّنصم  زا  هلاسر  رد  درک 
ام تلالد  مالعا و  نیملاعلا  ّبر  ترـضح  هک  تسنآ  دراد  نیقولخم  ریاس  رب  ناشیا  میظعت  نید و  هّمئأ  میدقت  رب  تلالد  زین  هک  هچنآ  هلمج 

مالسا نامیا و  تسا و  ماّلعلا  کلم  ترضحب  امش  تفرعم  لثم  مالّسلا  مهیلع  مانألا  هّمئاب  امـش  تفرعم  هک : دومرف  هچنانچ  ناشیا  تفرعم  رب 
تافّصلا لماک  تاذ  رد  ّکش  ناحبـس و  دزیا  ترـضحب  لهج  لثم  نایعأ  نیاب   368 ص : ج4 ، جاجتحالا ، لهج  مارکالا و  لالجلا و  وذـب 

هّمئأ يارب  تلزنم  نیا  تسا و  نامیا  مالسا و  هویش  زا  جورخ  هلیـسو  نایـصع و  رفک و  ببـس  نامگ  ههبـشیب و  نیا  تسا و  نمحّرلا  میحر 
ریمأ ترـضح  نآ  زا  دـعب  یلاـعت و  هَّللا  تاولـص  هیلع  اـم  ربـمغیپ  زا  ریغب  تسا و  رّرقم  نّیعم و  ربکـالا  کـلملا  هَّللا  مالـس  مهیلع  رـشع  اـنثا 

انثا هّمئأ  تفرعم  اذهلف  دش . دهاوخن  زین  دعب  نم  دـشن و  رّرقم  نّیعم و  رـشب  چـیه  يارب  رورـس  ود  نیا  دالوأ  زا  هّمئأ  و  ع )  ) ردـیح نینمؤملا 
ام هک  اریز  تسین  مزال  بجاو و  ام  رب  ناشیا  ریغ  تفرعم  دیدرگ و  مّتحتم  ضورف  زا  مزال و  بجاو و  ّناج  سنا و  زا  ناقلخ  عیمج  رب  رشع 

نیقباس يایبنأ  نتخانش  هکنآ  هطـساوب  تسین  مزال  بجاو و  ام  رب  الـصأ  میرم  نب  یـسیع  ات  یفـص  مدآ  زا  مّدقت  ام  يایبنأ  تّوبن  تفرعم  ار 
ام رب  نیقباس  ناربمغیپ  تفرعم  سپ  درادـن  نامیا  مالـسا و  رد  ام  فیلاکت  رد  لخد  رایـسب  ناشیا  تفرعم  تسین و  ام  نیئآ  نید و  رد  طرش 

مزال و نامگ  ههبـشیب و  مالّـسلا  مهیلع  نید  هّمئأ  تفرعم  ینعی  میدومن  ناهرب  لیلدـب و  نآ  ياعّدا  هچنآ  تاـبثا  اـم  رب  اـّما  دـشابن . بجاو 
عامجا نآ و  رب  تسا  هّیماما  هعیـش  عامجا  نآ  لیلد  تسا  نامیا  مالـسا و  هلمج  زا  ناـشیا  تفرعم  هک  میدرک  رکذ  اـم  هچنآ  و  تسا . ناـیع 

نآ هرمز  زا  ناـشیا و  هلمج  زا  دراد و  ناـمز  همه  رد  وا  دوجو  رب  تلـالد  لـقع  هک  موصعم  لوق  تّحـص  هقث و  رب  اـنب  تسا  تّجح  ناـشیا 
تاّیناّبت لیاسم  هبوجأ  رد  لیالد  نآ  يافیتسا  میدرک و  لقن  دوخ  بتک  زا  رامـشیب  عضاوم  رد  تقیرط  نیا  رایـسب  لیالد  اـم  تسا و  ناـیعأ 

ج4، جاجتحالا ، میدومن . ناک  امک  نآ  نایب  حرـش و  هصاخ  هّیقت  لئاسم  رد  هّیماما  هعیـش  تعامج  نآب  دـندرفنم  هچنآ  زا  ةرـصن  باـتک  رد 
مالّـسلا مهیلع  هّمئأ  تفرعم  بوجو  رب  لالدتـسا  رب  ام  هک  تسا  نکمم  لصأ  نیا  تّحـص  رب  ینبم  باتک  نیا  هک  یتسردـب  سپ   369 ص :

نآ رب  یعفاش  باحـصأ  عیمج  هک  اریز  مینادرگ . هّیماما  عامجا  رب  هفاضا  ار  نآ  میئامن و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  دّـمحم  تّما  عامجاب 
تاولص هب  لالخا  یّلـصم  رگا  تسا و  زامن  ناکرأ  نکر و  بجاو و  ریخأ  دّهـشت  رد  هیلع  هَّللا  تاولـص  ربمغیپ  لآ  رب  تاولـص  هک  دناهتفر 

موزل بوجو و  رد  ّیبن  لآ  رب  دّهـشت  نیا  رد  تاولـص  هک  دـنیوگیم  هّیعفاـش  رثکأ  تسین و  حیحـص  وا  زاـمن  دـنیامن  لاـعتم  دزیا  لوسر  لآ 
دناهتفر نآ  رب  ناشیا  ریغ  هّیعفاش و  زا  یقاب  تسا و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  ترـضح  رب  تاولـص  لثم  وا  رب  زامن  تّحـص  فّقوت 

درآ ياجب  زاس  راک  نمیهم  زاین  یگدنب و  دنک و  زامن  هک  رهب  لّوأ  لوق  رب  انب  سپ  بجاو  هن  تسا  ّتنس  لالجلا  وذ  لوسر  رب  تاولص  هک 
تاولص بابحتساب  هکنآ  تسا و  ناشیا  تفرعم  عرف  نایعأ  نآب  نداتسرف  تاولص  هچ  نامّزلا  رخآ  لوسر  لآ  نتخانـش  تسا  بجاو  وا  رب  و 
یضتقم نآ  رد  دّبعت  دشاب و  ّبحتسم  نونسم و  هچ  ره  تسا  تدابع  هلمج  زا  تاولص  نآ  سپ  هتفر . لازی  بهاو ال  ترضح  لوسر  لآ  رب 

دزیا لوسر  رب  زامن  دّهـشت  رد  تاولـص  بابحتـسا  رکنم  سک  چـیه  یعفاش  باحـصأ  ریغ  زا  و  تسا . لآ  تفرعم  زا  هب  ّالا  ّمتی  اـمب ال  دـّبعت 
نیموصعملا ۀّـمئأ  لامک  مامت  تفرعم  هکنآ  يارب  دـنامیمن  یقاب  ههبـش  چـیه  تسین  ناّنملا  کلملا  تاولـص  مهیلع  ناـشیا  لآ  رب  زاـینیب و 

ادـیوه رهاظ و  اناد  فراع  نآ  رب  تسا  ناشیا  ملعأ  ّلجأ و  ناـمدرم و  عیمج  زا  لـضفأ  ناـیعأ  نآ  هک  دـنادب  دـنک و  ادـیپ  مالّـسلا  مهیلع -
، جاجتحالا مرکأ  دـندوب و  ربکأ  دزیا  رکذ  رد  هتـسویپ  دـندوبن و  نیملاعلا  ّبر  ترـضح  رکذ  زا  یهاس  لـفاغ و  هظحل  نید  هّمئأ  هک  ددرگ 
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يافرع نید و  يالکو  نآ  اج  ره  هک  تساوخ  هک  دوب  قاتشم  نادنچ  ار  نیداه  يایصوأ  نیلسرملا و  دّیس  هشیمه  نیمرکالا   370 ص : ج4 ،
رورس نآ  يایصوأ  رکذ  مرکألا و  ّیبن  نآ  تلاسر  قدصب  تداهش  مدآ  ینب  مد  نامه  دنهد  وا  تّیدحأ  تاذ  یگناگی  رب  تداهش  نیقاتشم 

. دراد مادـقا  مایق و  بلاط  فاصوأ  رکذـب  ماش  حبـص و  تاعاس  رد  هتـسویپ  بولطم  بولطم و  رکذ  رکفب و  هشیمه  بلاط  هک  اریز  دـنیامن 
دنادرگن و روکذم  ار  وا  هنوگچ  تسا  یلاعت  كرابت و  دزیا  ترضح  يونعم  برقب  لاّصتا  نامز  هک  یگدنب  تدابع و  ماگنه  رد  هدنب  سپ 

عمج هّیماما و  هعیش  زا  تّما  رثکأ  دزن  رد  دشاب  مزال  بجاو و  نیملسم  قرف  رب  نیداه  هّمئأ  نیلسرملا و  دّیسب  تاولص  سپ  دتسرفن  وا  تیهت 
ربتعم تباث و  ناشیا  ریغب  ار  یقولخم  چـیه  تلیـضف  نیا  اّما  تسا و  لـطاب  ناـشیا  رکذ  كرت  هب  زاـمن  هک  تسنآ  هّیعفاـش  باحـصأ  زا  ریثک 
میظعت يارب  ناج  سنا و  سوفن  سرغ  یلاعت  يادخ  هک  تسنآ  ناشیا  تلیضف  هب  ار  نآ  لالدتسا  تسا  نکمم  دراد  تلالد  هچنآ  و  تسین .

رد دومن و  قیالخ  تاناید  يارآ  فالتخا  و  بهاذـم ، نیابتاب  ناشیا  بتارم  ردـقب  نایعأ  نآ  نأشیلاع  ردـق  لـالجا  تّزع و  ناـشیا و  نأـش 
رد نیابم  فلتخم  تعامج  نیا  عاـمجا  هچنآ  دومرف و  سّدـقت  یلاـعت و  دزیا  ياـیلوا  نآ  تّدوم  سرغ  سفن  ره  بولق  سک و  ره  ریاـمض 

میثلت و دـصقب  ناشیا و  روبق  تراـیزب  هفیاـط  نآ  یگمه  میدومن  نآ  رکذ  اـم  هک  هجو  رب  ءارآ  تابّعـشتم  ءاوهأ و  یگدـنکارپ  اـی  دـناتّلم 
لآ هک  عضاوم  رد  دـیامنیم و  نایعأ  نآ  دـهاشم  فوط  دـنیآیم و  رود  ياهرهـش  زا  باّهولا  کلم  يایلوا  نآ  بآم  کئالم  بانج  لیبقت 
زا هدعابتم و  دالب  زا  هدیعب و  تیالو  زا  دندرازگ  زامن  هنکمأ  نآ  رد  ات  دندرک  رایتخا  نکاسم  دناهدوسآ و  لاحم  نآ  رد  لاعتم  دزیا  لوسر 

ترایز ار  ناشیا  تاسّدـقم  تاـبتع  دـهاشم  تارازم و  دـنیآیم و  ناـشیا  تراـیز  دـصقب  زارد  رود و   371 ص : ج4 ، جاجتحالا ، راـصمأ 
ارم و  دـنیامرفیم . نینمؤم  ریخ  هوجو  رد  نآ  فرـص  نیکاسم و  ارقف و  رب  لاومأ  قافنا  دـنیامنیم و  نکاسم  رایتخا  ّلاحم  نآ  رد  دـننکیم و 

مدرم هّجحلا  وذ  بجر و  هفقو  ّلاحم  رد  یلاس  ره  هک  دنداد  ربخ  تسین  ناکما  رّـسیم و  تّدـع  ياصحا  نایعأ  نآ  ترثک  زا  هک  ریثک  عمج 
مجع و قارع  ناجیابرذآ و  ياصقأ  ات  تایالو  نیا  ياهیاپ  هوک  نالیگ و  ناتسربط و  ناجرج و  ناسارخ و  تایالو  زا  نآ  یلاوح  روباشین و 
سنالا و ماما  نآ  ترایزب  سوط  تیالوب  ّلاـحم  ره  زا  رایـسب  قلخ  نآ  تاـفاضم  قحاول و  عباوت و  اـب  ناـمرک  دزی و  ناهفـصا و  ناـشاک و 
رد ار  هفقو  ماّیأ  دنیآیم و  تیالو  ره  زا  رامشیب  ریاخذ  رایسب و  تالّمجت  اب  یلاعت ، هَّللا  مالس  هیلع  اضّرلا  یسوم  نب  ّیلع  نسحلا  یبأ  ّنجلا 

ياوأم ناکم و  چیه  رد  عامتجا  ترثک و  نیا  دـندرگ و  دوخ  تیالو  هناور  ددرگ  یـضقنم  هفقو  ماّیأ  نوچ  دـنراد و  لاغتـشا  ترایزب  اجنآ 
تـشپ تّلم و  تهج و  نآ  زا  ناسارخ  لهأ  فارحنا  اب  دنیامن و  جرخ  نیا  لثم  ماجنارـس  مارحلا  هَّللا  تیب  يارب  ّجح  رگم  درادـن  شیاجنگ 

نآ بناجب  تسا  رتتخس  رجح  زا  هک  تعامج  نآ  هیساق  بولق  ریخست  هّیطعلا  بهاو  ترضح  اذه  عم  تقیرط . بعش و  نآ  زا  ندینادرگ 
ریخـست و نیا  تسین  و  هدومرف . تّلم  بهذـم و  رد  نیابت  لامک  اب  تفیاط  نآ  ّماـع  ّصاـخ و  ناـیم  رد  تفلا  تفوطع و  هدومن و  ترـضح 

نینچ رگا  هک  اریز  تافولأم  روما  زا  جراـخ  تمارک  تاداـع و  قراـخ  تزجعم  لـثم  اـّلا  تّما  فیاوط  نآ  رب  تّزعلا  ّبر  ّیلو  نآ  زا  تفلا 
رباقم دـهاشم و  تیؤرب  يدوبن  نکمم  رّـسیم و  الـصأ  هلمج  نآ  زا  تعامج  نآ  تراـجت  اـب  لـمح  ّتیطع  هلحن و  نیاـب  ار  نیفلاـختم  دوبن 
اجنآ زا  رگا  ندوب و  لوغشم  ترایزب  هتـسویپ  ندومن و  ماقم  نآ  ترواجم   372 ص : ج4 ، جاجتحالا ، رایتخا  مامت  قایتشاب  نتفای و  تحار 

ره ناشیا  رّسیم  رگا  تایلاع  تابتع  تاسّدقم و  دهاشم  نآ  هب  تدواعم  يرخا  دعب  ةّرک  زاب  دنیامن  یّلبج  نطاوم  یلـصأ  نکامأ  هب  ترفاسم 
اهنیکـست زا  دـنباییم و  تافّرـشم  دـهاشم  نآ  زا  رایـسب  تاضویف  دـنیآیم و  ممالا  ماما  ترایزب  مّود  لاس  رد  اـّلا  دـنیآیم و  تراـیزب  هلاـس 

دـننکیم و تاّمهم  مارـصنا  بلط  تاجاح و  ياعدتـسا  تاوعّدـلا  بیجم  ترـضح  زا  ناکم  نآ  تاکرب  زا  دـنیامنیم و  تاـحوتف  ساـمتلا 
: دنیامرفیم ناکم  نآ  رد  قاّلخ  نمیهم  ترضح  زا  قازرأ  لذب  بلط  هتسویپ  دنیامنیم و  تاوعد  تباجا  ّناظم  رد  تاّیذأ  تاّیلب و  عافدتسا 

رگا هک  اریز  تسین  تاّیرب  زا  يدـحأ  رهب  تاـمارک  ضیفم  تازجعم و  راـهظا  بجوم  نآ  تسا و  راکـشآ  رهاـظ و  لاوحأ  نیا  دـنچ  ره  و 
سک نآ  هچ  دشاب  رتشیب  سک  نآب  هّمئأ  ناسحا  تسا  رّسیم  نایعأ  نآب  وا  رارقا  رتشیب و  هّمئاب  وا  داقتعا  هک  یسک  یتسیاب  هنیآ  ره  دوب  مزال 
لاعفأ نیا  نیقی  هار  تاده  نید و  هّمئأ  هکنآ  تسا  لاحم  لاح  بابرأ  دزن  رد  و  دناعم . هن  تسا  دـعاسم  فلاخم و  هن  تسا  قفاوم  ناشیا  اب 

يویند و ضارعأ  هطساوب  نآ  زا  یکی  نامگ  ههبشیب و  دیدرگ  نایع  رداص و  نایعأ  نآ  زا  هک  اهیئوکین  عاونأ  زا  هدوتس  لامعأ  هدیدنسپ و 
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مدع هطساوب  تسین  نایع  دوجوم و  نایعأ  نآ  دزن  رد  ارس  نیا  تاّذلتـسم  ایند و  تایهتـشم  هک  اریز  دیـسرن  روهظ  زّیحب  یناهج  نیا  یعاود 
نامدرم راک  حالـصتسا  هّیقت و  هطـساوب  مانأ  فیاوط  تراـیز  ناـسحا و  نآ  تسا و  ماجنارـسیب  مودـعم  ّماـت و  دوقفم  هکلب  ماود  تاـبث و 

هعیش تعامج   373 ص : ج4 ، جاجتحالا ، رب  ینعی  ناشیا  زا  هن  تسا  ناماما  رد  تسا  ناشیا  رد  تّما  هّیقت  ینعی : تسین . ناـمگ  هبئاـشیب و 
هدیـشوپ و نیمحاّرلا  محرأ  مکحب  نیدناعم  بصاون و  رب  ار  ناشیا  تیالو  تّدوم و  هک  تسا  مزال  هّیقت  ۀّیّحتلا  مالّـسلا و  مهیلع  هّیربلا  ۀّمئأ 
ار ّناجلا  سنالا و  قلاـخ  ترـضح  ناگدـیزگرب  نآ  هک : اریز  دنتـشادیم . ناـمدرم  زا  ناـهنپ  ار  هّیربلا  ۀّـمئأ  یماـسأ  یّتح  دـنرادیم  ناـهنپ 

نیدناعم هتسویپ  دندوب و  نآ  رد  ناریح  لوقعلا  يوذ  بابرأ  لوقع  هک  دوب  نانچ  ناّنم  دزیا  ترضحب  تفرعم  ملع و  لضف و  لامک  هطساوب 
نآ یمامت  هک  نانچ  دـندوب  ناشیا  لتق  یپ  رد  دنتـشاد و  نایعأ  نآب  ینمـشد  توادـع و  لامک  ناشیا  لاح  لضف و  لاـمک و  ملع و  تهجب 
رگا دنیب  ار  نآ  هکنآ  لاح  دناد و  یماع  لهاج و  ار  دوخ  ای  دشاب و  هّیربلا  ۀّمئأ  ّبترم  تبترم  نیا  لهاج  هکنآ  و  دندیسر . تداهشب  نایعأ 

ار نآ  هکلب  دینادیم  مّخفم  مّظعم و  رایـسب  رایـسب  ار  نآ  امـش  هک  تساهزیچ  نآ  هطـساوب  هن  ار  هّیربلا  ۀّمئأ  رم  هعیـش  هقرف  ریغ  میظعت  دیوگ 
رخآ ّیبـن  هرهاـط  ترتـع  نوـچیب و  لوـسر  موـق  نآ  نوـچ  هکلب  تـسا . ناـنچ  دیرامـشیم  تعیبـط  زا  جراـخ  تداـع و  زا  نورب  تازجعم 

مّظعم و ار  یلاعت  دزیا  لوسر  تیب  لهأ  ترتع و  سک  نآ  هک  تسا  راـچان  دـبال و  دـیامن  لـیلج  ّیبن  لـیجبت  میظعت و  هک  ره  دـنانامّزلا و 
تافـص نآب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  ترـضح  زا  وا  اب  هاگ  ره  و  مما . ریاس  زا  ار  تعامج  نآ  دناد  ملعأ  لضفأ و  مّرکم و 

تائّیس و یتدایز  هک  اریز  ددرگیم  هدایز  وا  مارکا  لالجا و  هنیآ  ره  دشاب  دوجوم  ملع و  تّفع و  ایند و  زا  ترجاهم  دهز و  تبارق و  هلماک 
374 ص : ج4 ، جاجتحالا ، رد  هّتبلا  مالّسلا  مهیلع  ام  هّمئأ  هک  تسنآ  هفیعض  ههبش  نیا  زا  باوج  و  تسا . لام  هاج و  یتدایز  هلیـسو  لاومأ 

هنسح تافص  هلیمج و  تامـس  هیداب و  ایند  رد  تداهز  هرهاظ و  تدابع  ار  نید  هّمئأ  نکیل  دنکیرـش  ناشیا  يابرقأ  ریاس  اب  بسن  بسح و 
رب مدرم  عامجا  ام  هک : اریز  هنع . هَّللا  یضر  بلّطملا  دبع  نب  ساّبع  دالوأ  زا  مالّسلا و  مهیلع  هیلع و  نامّزلا  رخآ  لوسر  ناشیا  ردپ  دالوأ  زا 

نایعأ نآ  نمایم  سودرف  قفارم  روّنلا و  ضیاف  روبق  ترایزب  راصمأ  تایالو و  زا  رایـسب  قلخ  هک  میدـید  میدومن و  هدـهاشم  ناـشیا  میظعت 
بئاون عافدتـسا  و  دنیامنیم . يونعم  يروص و  جـئاوحب  لوصو  يویند و  ضارغأ  لوصح  رد  تاسّدـقم  تاضور  نآب  عافـشتسا  دـنیآیم و 

و تاسمتلمب ، دنیامرفیم و  هثدحتسم  ضارمأ  تاّیذأ  هثداح و  ضارعأ  ضراوع  تامدص  زا  هعیفر  دهاشم  هّیلع و  هنکما  نآ  زا  هّیلب  بیاصم 
ترضح ترتع  دهاشم  اب  کیرش  قیالخ  بولق  ریخـست  رد  هک  میتفاین  رگید  نیاعم  دهاشم  اب  دندرگیم و  دنمهرهب  زیاف و  دوخ  تایعدتـسم 

ّتیّرذ فونـص  ترتع و  ریاس  زا  دهاشم  نآ  لالجا  میظعت و  طرف  زا  مدرم  عامجا  هک  یتسیاب  يدوب  نینچ  رگا  هک  اریز  دـشاب . هّیربلا  دـّیس 
ع)  ) مظاک قداص و  رقاب و  ترـضح  لاح  يزیچب  يراج  هک  یلاح  لثم  دشاب  یلاح  ار  ناشیا  ریغ  ترتع و  زا  ار  يدـحأ  ره  و  يدوب . رتشیب 

هفیاـط نآ  میظعت  تّما  زا  دنتـسه  یعمج  هقرف  نـیا  داّـهز  ترتـع و  ياحلـص  زا  مـیدرک  رکذ  اـم  هـک  ترتـع  نـیا  ریغ  زا  هـک  اریز  يدوـب .
دیامنیم وا  میدقت  میرکت و  میظعت و  تّیرب  ریاس  هک  تیّرذ  ترتع و  یقاب  زا  یـسک  و  دنیامرفیم . اهنآ  زا  ضارعا  يرگید  هقرف  دنیامنیم و 

هفیاط نآ  تمظع  تلالج و   375 ص : ج4 ، جاجتحالا ، بتارم  ردـقب  یهتنم  رظن  ره  رد  هبتر  ماظعا  ردـق و  لالجا  رد  ار  ترتع  هفیاط  نیا 
لاح لضف و  رگا  دـنناسریمن . تمارک  فرـش و  هبتر  نآب  دـننادرگیمن و  میدرک  رکذ  ار  تعامج  نآ  یماـس  یماـسأ  هک  ۀـبقاعلا  ةدومحم 

نافرع لضف و  باحـصأ  ظوحلم  مولعم و  میدومن  نمحّرلا  میحر  ياـیلوا  نآ  هب  تراـشا  اـم  هک  ناـیعأ  نآ  نأـشیلاع  ردـق  لـالجإ  نأـش و 
مدادـیم و حرـش  هنیآ  ره  نامّزلا  رخآ  لوسر  ترتع  دافحأ و  هصـالخ  نآ  لآـملا  ریخ  لاوحأ  قیاـقح  ناـیب  حرـش و  رد  نم  هنیآ  ره  يدوبن 

یعونب ام  بتک  زا  ار  نآ  رکذ  هکلب  مدـینادرگیم . روکذـم  الّـصفم  احورـشم و  ار  ناحبـس  دزیا  يایلوا  نآ  یمارگ  ياهمان  یماس و  یماـسأ 
حـضاف لطاب  نآ  يادع  ام  حضاو و  ّقح  مدرک  رکذ  نم  هچنآ  هک  دشیم  ناج  سنا و  زا  يدـحأ  ره  مولعم  نآ  تقیقح  هک  میدرکیم  رکذ 

رقاب و دّمحم  ترضح  هک  ددرگیم . یّلجتم  تعیبط  کلام  ّیلج و  عبط  بحاص  ره  يرورـض  موهفم  یهیدب و  مولعم  اذه  دعب  سپ و  تسا .
يوتف و  دـنروکذم ، تّما  نایم  روهـشم و  داقتعا  تناید و  رد  مالّـسلا  مهیلع  هّمئأ  دالوأ  ناـشیا و  ناـیلاوم  مالّـسلا و  اـمهیلع  قداـص  رفعج 
درکیم راهظا  ّکش  یـسک  رگا  و  دـناهتفر . نآ  رب  هّیماما  نیفلاخم  هچنآ  فالخ  رب  دـندومنیم  ّماع  ّصاخ و  يارب  نآ  نایب  مارح و  زا  لـالح 
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قرف بهذم  رب  عامتجا  ناشیا  هک  تسین  هدیـشوپ  یفخم و  فصنم  نّطفتم  چـیه  رب  دونـشیم و  رورـس  نآ  زا  باوج  دوب  هک  بهذـم  ره  رد 
ّکش هنوگچ  ددرگ و  یلاعت  يادخب  برق  ثعاب  ناشیا و  میظعت  هلیسو  قافنا  نآ  دنچ  ره  دندومنیمن  قفّتم  ریغ  نیئآ  تّلم و  رب  هفلتخم و 

376 ص : ج4 ، جاجتحالا ، نیملـسم  قرف  عیمج  مولعم  نیقیلا  ۀـهادبلاب و  میدومن و  نآ  رکذ  ام  هچنآ  باـب  رد  ناـیعأ  نآ  ضراـع  بیر  و 
نآ تسد  الب  رد  هتـسویپ  و  دوب . ناّنملا  کلملا  هَّللا  مالـس  امهیلع  قداص  رقاب و  هناطب  نامز  نآ  رد  ناشیا  فلـس  هّیماما و  خیاشم  هک  تسا 
نآب تعجر  هلکشم  روما  رد  هراومه  و  دندومنیم ، ناشیا  اب  تاداقتعا  حیحصت  و  دندوب . نایحأ  تاقوأ و  عیمج  رد  ناشیاب  کّسمتم  رورس 

ره رب  هک  دندومرفیم . نآ  فشک  یعون  هب  دیسریم  ناشیا  ضرع  هب  هکنآ  زا  دعب  دشیم  عقاو  یـسک  زا  ّکش  راهظا  رگا  و  دندومنیم . ترتع 
نیرّهطم ترتع و  نایعأ  نآب  کّسمتم  تّما  هفیاط  نآ  و  دنامیمن . نآ  رد  ههبش  ّکش و  دشیم و  رهاظ  فرح  نآ  تقیقح  فصنم  نّطفتم 

هفیاط نآ  تالطبم  تاحّحـصم و  تالحتنم و  تادقتعم و  عیمج  دنـشاب . ناکین  تعامج  نآ  لاعفأ  لاوقأب و  نیدقتعم  ناشیا و  هب  نیّرقم  و 
هّیعبت نآب  یـضار  نیعمجأ  هَّللا  مالـس  مهیلع  تعامج  نآ  رگا  و  تسا . لوقنم  ذوخأـم و  ناـیعأ  نآ  زا  تاـقلم و  هفیاـط  نآ  زا  هّیماـما  تّما 

ههبـشیب و  دندادیم . ناشیاب  تمادن  نیا  تبـسن  دندومنیم و  تعامج  نآ  راکنا  ابا و  هنیآ  ره  يدنتـشادن  رارقا  ناشیا  رب  يدندوبن و  هّیماما 
هچنآ و  دندرکیم . یلاخ  تّما  نآ  زا  نتـشیوخ  يولهپ  رازیب و  ءيرب و  هیدرم  هّیدر  هورگ  نآ  زا  هّیوریب و  هفیاط  نآ  زا  هّیماما  ترتع  نایعأ 

ةـالاوم تاـخاؤم و  تمزـالم و  تلـصاوم و  عفد  تسلاـجم و  عفر  تفلا و  بتارم  زا  يدـندومنیم . نآ  یفن  هنیآ  ره  يدوب  ناـشیا  نیب  اـم 
مول و ّمذـب و  نآ  لیدـبت  هنیآ  ره  هدومن  ءاـعد  ءارطا و  ءاـنث و  حدـم و  عطق  زا  ناـسل  تاـفاضم و  تسناؤم و  377 و  ص : ج4 ، جاجتحالا ،

یگمه ۀیحّتلا  مالّسلا و  مهیلع  نیلسرملا  دیس  ترـضح  ترتع  هک  يدوبن  يدرم  نایم  رهتـشم  روکذم و  رگید  زیچ  رگا  توادع و  تئارب و 
رد اناد و  لقاع و  لد  رد  هنوگچ  نآ  نایب  يارب  تسمامت  یفاک و  تلالد  نیمه  نامگ  ههبشیب و  دنایضار  دقتعم و  بهذم  نیاب  یمامت  و 

فـالخ رب  سک  نآ  هک  دـیامن  نید  رمأ  رد  یـسک  میرکت  میظعت و  یـصخش  هک  دـشاب  اور  زیاـج و  میقم و  غیاـس و  اـناوت  ّنـئمطم  رطاـخ 
ياصقأ تایاغ و  دعبأب  نآ  تامیرکت  و  تامیظعت ، رد  نآ  زا  دعب  درامـش و  لطاب  ار  نآ  ياوس  ام  دناد و  ّقح  ار  نآ  دـشاب و  وا  تادـقتعم 

نید لقع و  روط  فالخ  نیا  فالخ  هک  تسا  نیقی  هن  ای  تسیک  یضمم  يرجم و  تّنس  ای  يراج  تاداع  نیا  لاثمأ  رد  ایآ  دناسر  تایاهن 
دنیامرفیم هعداخم  دنیامنیم و  تفلاخم  ناشیا  هک  یئاهنآ  زا  تعامج  هب  دندرگیمن  تفتلم  هّیرـشع  انثا  تماما  هفیاط  هک  دنیبیمن  ایآ  تسا 

ناـیب هکنآ  ياـج  هچ  الـصأ  دـنیامنیمن  میظعت  حدـم و  رد  زیچ  چـیه  رد  تحامـس  يدرمناوج و  تیـالو و  رد  نآ  ّتبحم  رد  تناـید و  رد 
بـسانم اب  باکترا  هلیـسوب  سک  نآ  زا  دـیامن  توادـع  تیاهن  نآ و  زا  تئارب  لامک  راهظا  دـناسر  تیاهن  یـصقأ  تیاغب و  ار  نآ  یبوخ 

هطبار درادـن و  الـصأ  بسن  بسح و  هک  یـسک  يرجم  يراج  ار  وا  هچناـنچ  هدرب  نوریب  بهاولا  ّیبن  ترـضح  دـالوأ  ترتع و  زا  ار  دوخ 
قراخ تافـص  قلاخ  دزیا  ار  قیالخ  نآ  هک  دنادرگیم  هاگآ  هچنآ  تسنیا  درادـن  یبرعلا  ّیبن  ترـضح  هلـسلس  هب  یتبارق  هقالع  یـشیوخ و 

دّیـس ترـضح  زا - تازجعم  رودـص  ینعی  دومن  تاداـع  قراـخ  قلخ  هماـصع  نیا  رد  هّیطعلا  بهاو  ترـضح  ینعی  دومن  تیاـنع  تاداـع 
تعامج و نیا  لاح  نایب  ات  دومن  هفیاـط  نیا  زا  تلاـهج  عفر  رهاـظ و  نّیب و  دـنانیقی  هار  تادـه  نید و  هّمئأ  هک  وا  راـهطأ  لآ  تاـّیربلا و 
دراد و لیاضف  ریاس  رب  یتدایز  تلیضف  نیا  و  ددرگ . نشور  فئاوط  همه  رب  اهنآ  تبترم  میظع  378 و  ص : ج4 ، جاجتحالا ، هلزنم  فیرش 

باتک عطق  ام  تسا و  حجار  نازیم  حـیال و  ناهرب  نیمه  رـشع  انثا  هّمئأ  تالامک  لاوحأ  نایب  يارب  تسا و  قیاف  بقانم  صیاصخ  عیمج  رب 
جاّجللا عفد  یف  جاجتحالاب  یّمسملا  باتکلا  اذه  هتمحر  نم  غارفلا  عقو  میدومن . هحور  هَّللا  سّدق - يدهلا  ملع  یضترم  ریم  دّیس  مالک  رب 

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 
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	ذكر بيان احتجاج ام سلمه زوجه حضرت سيد البريه (ص) بر عايشه در هنگام كه او اراده خروج بر حضرت امير المؤمنين علي (ع) نموده بود، و منكر عايشه شدن بواسطه آن فعل نامحمود
	ذكر بيان احتجاج امير المؤمنين علي (ع) بعد از دخول بصره و انقضاي ايام چند بر اصحاب كه ميگفتند: آن حضرت قسمت غنايم بسويت عدل در ميان رعيت نمينمايد و بيان مسائل كه از آن حضرت سؤال نمودند در خطبه كه براي آن جماعت خطبه فرمود.
	ذكر بيان احتجاج امير المؤمنين (ع) در تحريص قوم بر مسافرت به جانب شام بواسطه قتال معويه عليه ما يستحق من الملك العلام بعد از اخذ بيعت از قوم و عهد ميثاق بر اطاعت امام و متابعت آن حضرت.
	ذكر بيان كلام در تظلّم حضرت امير المؤمنين علي (ع) كه جاري مجري احتجاج بر قوم و مشتمل بر توبيخ و تهديد و متضمن بر لؤم، و وعيد اصحاب از جهت سعي و تأخير ايشان بر قتل معويه است.
	ذكر بيان احتجاج امير المؤمنين علي (ع) بر معويه در جواب كتابت كه بآن حضرت نوشت در غير حرب و قتال،
	ذكر بيان احتجاج كتابت كه حضرت امير المؤمنين حيدر در مرتبه ديگر بسوي معويه مكتوب گردانيد.
	ذكر بيان كتابت كه حضرت امير المؤمنين علي (ع) در جواب كتابت، و نوشته معاويه ارقام نمود:
	ذكر بيان آنچه حضرت امير المؤمنين (ع) در اثناي كتابت كه معويه قلمي مينمود، بعمرو عاص مكتوب فرمود:
	ذكر بيان كتابت كه محمد بن ابي بكر از روي احتجاج به معويه لجاج مكتوب گردانيد
	ذكر بيان كتابت معويه لجاج كه از روي احتجاج در جواب محمد ابن ابي بكر مكتوب و مرسول نمود،
	ذكر بيان احتجاج امير المؤمنين (ع) بر خوارج در وقتي كه آن حضرت را بر تعين حكم ملجأ گردانيدند
	ذكر بيان احتجاج امير المؤمنين (ع) در اعتذار آنكه با جماعت سابقين كه دعوي امارت و خلافت كردند مقاتله و مجادله ننمود و با متأخرين از طوايف ناكثين و قاسطين و مارقين به جهت بغي و خروج ايشان قتال و جدال نمود.
	روايتست كه حضرت امير المؤمنين علي (ع) بعد از فتح بصره و انقضاي ايام چند روزي در اثناي خطبه كه براي مردم بيان و عيان مينمود از لسان معجز نشان حضرت رسالت حكايت ميفرمود كه:
	ذكر بيان احتجاج حضرت امير المؤمنين علي (ع) در خطب كه مؤدي فرمود از آنچه متعلق بتوحيد خداي مجيد و تنزيه او است، از آنكه لايق او نيست از صفات مصنوعين از جبر و تشبيه و رؤيت، و رفتن، و آمدن، از صنعت بغير زوال، و از انتقال از حال بحال.
	ذكر بيان احتجاج امير المؤمنين علي عليه السّلام بر بعضي از احبار يهود،
	بيان احتجاج حضرت ولي ايزد معبود امير المؤمنين علي عليه سلام الملك الودود بر بعضي يهود بر علوم چند باستعانت حضرت واجب الوجود
	ذكر بيان احتجاج حضرت امير المؤمنين علي عليه السّلام بر آن كسي كه قايل است بآن كه امراض بمعالجه اطبا صحّت يابد نه به شفاي حضرت ايزد تعالي و الزام آنكه قايل است باحكام منجمان و گويد كه: اعتماد بقول كاهنان و ساحران و غير ايشانست
	ذكر بيان احتجاج امير المؤمنين علي عليه السّلام بر زنديق كه بخدمت آن حضرت آمده با بعض آيات متشابهات قرآني كه محتاج بتأويل بود
	(در ذكر بيان احتجاج امير المؤمنين علي عليه السلام بر كسي كه قائل برأي و اختلاف در فتوي بود و در ميان مردمان متعرض حكم بغير استحقاق و اهليت آن ميشد و ذكر وجه اختلاف مردم در دين در روايت منقول از حضرت رسول زبده اولاد عبد المناف)

	جلد سوم
	جواب حضرت مجتبي فرزند عليّ مرتضي عليهما السّلام از مسائل خضر عليه السّلام كه در حضور پدر بزرگوارش سؤال نمود
	جواب حسن بن علي عليه السّلام از مسائلي كه أهل شام و روم فرستاده بودند كه جاري مجراي احتجاج بود در محضر مقدّس أمير المؤمنين عليه السّلام
	احتجاج امام مجتبي حسن بن عليّ بن أبي طالب عليه السّلام بر جماعتي از معاندين و منكرين فضلش و فضل پدر بزرگوارش در حضور معاويه عليه اللّعنة و الهاويه
	ذكر بيان مفاخرت حضرت امام حسن بن علي عليه السّلام بر معاويه و عتبه بن أبي سفيان و مروان بن الحكم و مغيرة ابن شعبه و بر وليد بن عقبه»
	اشاره
	[خطبه حسن بن علي ع در حضور معاوية و بزرگان اهل شام در بيان فضل اهل بيت]
	[خطبه حسن بن علي ع در حضور معاويه و عامه مردم در فضيلت امير المؤمنين ع]
	[خطبه حسن بن علي ع در مسجد كوفه در حضور معاويه و عامه مردم در بيان فضيلت اهل بيت]

	ذكر بيان احتجاج حضرت امام حسن عليه السّلام بر معاويه لجاج در باب اينكه بعد از نبي صلّي اللَّه عليه و آله و سلّم آنكه مستحقّ امامت بود و آنكه نبود
	ذكر بيان احتجاج أمير المؤمنين حسن عليه السّلام بر جميع أنام كه بعد از مصالحه او با معاويه بموجب رأي أنام و نسبت تقصير بآن حضرت در باب طلب حقّ ولايت و امامت نمودند
	ذكر بيان احتجاج امام الشّهيد الأمين أبي عبد اللَّه الحسين بن علي عليهما السّلام بر عمر بن الخطّاب در باب امّت و خلافت امّت
	ذكر بيان احتجاج حضرت امام حسين بن علي عليه السّلام بذكر مناقب حضرت أمير المؤمنين (ع) و اولاد كرام فخام او بر معاويه
	اشاره
	[علت كثرت احاديث موضوعه در زمان معاويه و كشتار شيعه به دست زياد]

	ذكر بيان احتجاج امام حسين عليه السّلام بر معاويه و توبيخ او بر قتل شيعه أمير المؤمنين علي عليه السّلام و بر مزاحمت بحال آن جمعي نيكو سرانجام»
	ذكر بيان احتجاج أمير المؤمنين حسين عليه السّلام به امامت خود بر معاويه و غير او و بيان طرف از مفاخرات و مشاجرات كه ميان او و معاويه روي نمود
	ذكر در بيان احتجاج امام الشّهيد أبي عبد اللَّه الحسين عليه الصّلوة و الثّناء از وصول بكربلاء با أهل كوفه بعد از آنكه آن سرور بوسيله مكتوبات و استدعاي آن قوم شوم بآن مرز و بوم آمده بود
	«ذكر در بيان احتجاج فاطمة الصّغري بر أهل كوفه بعد از شهادت امام حسين عليه السّلام و أصحاب آن حضرت در كربلا بوسيله غدر و دغاي كوفيان و كثرت عداوت و بغض شاميان عليهما ما يستحقّان من الملك المنّان»
	«ذكر در بيان احتجاج زينب بنت عليّ بن أبي طالب (ع) بر كوفيان بطريق خطبه در محضر رجال و نسوان ايشان»
	«ذكر در بيان احتجاج حضرت امام زين العابدين عليه السّلام بكوفه در هنگامي كه از خيمه بيرون آمده بود بر أهل كوفه توبيخ و سرزنش ايشان بر غدر و مكر آن طايفه و نكث عهد و پيمان نمود»
	ذكر در بيان احتجاج حضرت امام زين العابدين عليه السّلام بعد از وصول آن حضرت با أهل بيت النّبوه بنزد يزيد به شام بر بعض سكنه و اهالي لا ابالي آن مقام
	ذكر در بيان احتجاج زينب بنت أمير المؤمنين علي عليه السّلام بر يزيد در هنگام كه آن باغي ايزد تعالي چوب بر دندانهاي سيّد الشّهداء عليه سلام الملك العلي ميزد در محضر
	ذكر در بيان احتجاج عليّ بن الحسين (ع) بر يزيد در آن هنگام كه داخل دار الملام شام شد
	ذكر در بيان احتجاج حضرت امام زين العابدين (ع) بمحضر انام در علوم بسيار و بيان طرف از مواعظ بليغه آن امام الأبرار
	اشاره
	[احتجاج علي بن الحسين ع بر عموم بر حسن بصري در مني]
	[احتجاج علي بن الحسين ع بر مرد قرشي]
	[احتجاج علي بن الحسين ع بر شخصي در باره سكوت و تكلم]
	[احتجاج علي بن الحسين ع بر محمد بن الحنفيه در مورد امامت خويش]
	[احتجاج علي بن الحسين ع بر عدهاي و طلب باران او و باريدن ابر]
	[بيان امام زين العابدين در خالي نبودن زمين از حجت]
	[بيان امام سجاد ع در مورد هدايت و ايمان و قصاص]
	[احتجاج علي بن الحسين ع بر شهاب زهري]

	ذكر در بيان احتجاج أبي جعفر محمّد بن عليّ الباقر عليهما السّلام بر جمعي از خوارج و غيره
	اشاره
	[احتجاج امام باقر ع در معرفت خدا]
	[احتجاج امام باقر ع بر عمرو بن عبيد در رضا و غضب]
	[بيان امام ع در صورت آدم و خلقت او]
	[احتجاج امام ع بر سالم غلام هشام در احوال قيامت]
	[احتجاج امام باقر ع بر گروهي از خوارج]
	[احتجاج امام باقر ع بر منكرين حسنين بر رسول الله ص]
	[احتجاج امام باقر ع بر نافع عمر بن خطاب در مسائلي چند]
	[احتجاج امام باقر ع بر طاوس يماني]
	[احتجاج امام باقر ع بر عمرو بن عبيد در امور مختلفه]
	[احتجاج امام باقر ع بر حسن بصري]
	[احتجاج امام باقر ع بر سالم در امر امير المؤمنين ع]
	[احتجاج امام باقر ع بر طاوس يماني در مسائل متفرقه]
	[احتجاج امام باقر (ع) بر شخصي در امامت و فضيلت امير المؤمنين ع]

	ذكر در بيان احتجاج امام الخلائق أبي عبد اللَّه جعفر بن محمّد الصّادق عليه السّلام در أنواع علوم دينيّه بر أصناف بسيار از أهل ملل و ديانات از هر ديار
	اشاره
	[احتجاج امام صادق ع بر ابو شاكر ديصاني]
	[احتجاج امام صادق ع بر هشام بن الحكم در معني اسماء الله]
	[احتجاج امام صادق ع بر عبد الملك زنديق]
	[احتجاج امام صادق ع بر ابن ابي العوجاء]
	[احتجاج امام صادق ع بر زنديق]
	[احتجاج امام صادق ع بر سعد يماني]
	[احتجاج امام صادق ع بر ابن ابي ليلي]
	[احتجاج امام صادق ع بر ابن ابي العوجاء]
	[احتجاج امام صادق ع بر قوم در معني آيات قرآن]
	[احتجاج امام صادق ع بر عبد المؤمن انصاري در معني اختلاف امت]
	[بيان امام صادق ع اختلاف احاديث و اختلاف حكام را]
	[احتجاج امام صادق ع بر ابي حنيفه]
	[احتجاج امام ع بر عمرو بن عبيد در امر امامت]
	[احتجاج امام صادق ع بر شامي در امر خلافت و احتجاج اصحاب آن حضرت با او]
	[بيان مكالمه هشام با عمرو بن عبيد در پيشگاه امام صادق ع]
	[احتجاج امام صادق ع بر مرديكه ظاهرش فريبنده و باطنش خراب بود]
	[احتجاج امام صادق ع بر بعضي از اصحاب در مورد مرد مؤمن كه توريه كرد]
	[احتجاج امام صادق ع بر جماعت زيديه و بيان ودائع انبياء]
	[بيان امام صادق ع در مورد علم غابر و مزبور و جفر و جامعه و مصحف فاطمه]
	[احتجاج امام صادق ع بر زيد بن علي بن الحسين ع در امر امامت]

	ذكر در بيان احتجاج و الزام أبي حذره از أبي جعفر مؤمن الطّاقي و شهرت الزام او در أكناف و آفاق
	ذكر در بيان مقامات كه ميان أبي جعفر مؤمن الطّاق و ميان أبو حنيفه در آفاق كه بمطايبه دكّه بتفاق اتّفاق افتاد
	اشاره
	[احتجاج فضال بن حسن فضال بر ابي حنيفه]
	[احتجاج مرد شيعي بر ابي الهذيل العلاف در امامت]


	جلد چهارم
	ذكر در بيان احتجاج أبي ابراهيم موسي بن جعفر الكاظم صلوات اللَّه عليه و علي آبائه و سلّم بر مخالفان دين نبيّ المختار بر أشياء بسيار و غلبگي آن حضرت بر آن طوايف أشرار
	اشاره
	[احتجاج امام موسي كاظم عليه السلام بر ابو حنيفه]
	[حكايت حفر چاه در زمان مهدي و بيان امام كاظم ع قصه عاد و احقاف را]
	[احتجاج امام موسي كاظم ع بر هارون الرشيد در مسائلي]
	اشاره
	[بيان نمودن مامون علت تشيع خود را]

	[احتجاج امام موسي كاظم ع بر هارون الرشيد در روضه نبي اكرم ص]
	[احتجاج امام موسي كاظم ع بر محمد بن الحسن و بر ابي يوسف]
	[احتجاج امام موسي كاظم ع بر مرد مؤمن در ظن به برادري كه تقيه نمود]

	ذكر در بيان احتجاج حضرت امام البرايا أبي الحسن عليّ بن موسي الرّضا عليه التّحيّة و الثّناء در توحيد و عدل و غير اين مطالب بر مخالف و مؤالف و أجانب و أقارب
	اشاره
	[احتجاج امام علي بن موسي الرضا ع بر مردي در حدوث عالم]
	[احتجاج امام علي بن موسي الرضا ع بر زنديق در وجود خداوند و صفات او]
	[احتجاج امام علي بن موسي الرضا ع بر بني هاشم در فضيلت خود در حضور مامون]
	[احتجاج امام علي بن موسي الرضا ع بر سليمان مروزي در مسائلي چند]
	[احتجاج امام علي بن موسي الرضا ع بر أبي قرة صاحب شبرمه در توحيد و كلام خدا]
	[احتجاج امام علي بن موسي الرضا ع بر عبد السلام هروي در رؤيت خداوند]
	[احتجاج امام علي بن موسي الرضا ع بر حسين بن خالد مروي در صورت خلق آدم و علم و سمع و بصر خدا]
	[جواب امام علي بن موسي الرضا ع بر سؤالات متعدد در امور مختلف]
	[جواب امام علي بن موسي الرضا ع از سؤالات مأمون]
	[جواب احتجاج امام علي بن موسي الرضا ع از سؤالات ابراهيم بن ابي محمود]
	[جواب احتجاج امام علي بن موسي الرضا ع از سؤالات يزيد بن معاويه شامي در لا جبر و لا تفويض]

	ذكر بيان احتجاج أبي الحسن الرّضا عليه صلوات ربّ الأرض و السّماء بر أهل كتاب ايزد تعالي از أصناف يهود و مجوس و نصاري و أهل زبور و صابي و غير ايشان و الزام اين جماعت بتوفيق ايزد منّان
	اشاره
	[احتجاج امام علي بن موسي الرضا ع بر مأمون خليفه عباسي]

	ذكر بيان احتجاج حضرت امام الأتقياء أبي الحسن الرّضا سلام اللَّه تعالي بر جميع برايا در بيان آنچه متعلّق است به امامت
	ذكر بيان احتجاج أبي جعفر محمّد بن علي الثّاني عليهما السّلام در نوع بسيار از علوم دينيّه حضرت نبيّ المختار عليه صلوات الملك الجبّار
	اشاره
	[احتجاج امام محمد تقي الجواد ع بر أبي هاشم جعفري در تفسير آياتي از قرآن]
	[احتجاج امام جواد ع بر يحيي بن أكثم در حضور مأمون و عباسيان]

	ذكر بيان احتجاج أبي الحسن عليّ بن محمّد النقي عليه السّلام در چيز از توحيد و غير آن از علوم دينيّه و دنيويّه بر أصناف امم مخالف و بعضي از مؤالف
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