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فیرشلاهجرف یلاعت  هللالجع  نامز  ماما  هب  ناهج  یگتسباو 

باتک تاصخشم 

: رشن تاصخـشم   1297 یناگیاپلگیفاص ، هللافطل  : روآدـیدپ مان  فیرـشلاهجرف  یلاـعت  هللالـجع  ناـمز  ماـما  هب  ناـهج  یگتـسباو  ناونع :
لایر 70 کباش : ( 18 يدهملا مامالا  هسـسوم  : ) تسورف ص 65  يرهاظ : تاصخـشم   1362 يدـهملا ، مامالا  هسـسوم  تثعب ، داینب  نارهت :
ماـما جـع ،)  ) نسح نب  م ح م د) : ) عوضوم سیوـنریز  تروـص  هب  هماـنباتک  تشادداـی : یلبق  یـسیون  تسرهف  یـسیون : تسرهف  تیعـضو 

: یلم یسانشباتک  هرامش   297/462 ییوید : يدنب  هدر  BP224/4ص2و2  هرگنک : يدنب  هدر  راظتنا  تیودهم - عوضوم : 255ق  مهدزاود ،
م206-62

رشان همدقم 

هک ام -  يارب  مالسلا  هیلع  ماما -  دوجو  هب  ناهج  یگتسباو  موهفم  كرد  ینکردا  رصعلا  یلو  ای  کیلع  هللا  یلص  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
دوخ نیتسار  هاگیاج  یگتسباو ، نیا  فلتخم  تاهج  حیحص  مهف  نودب  کش  یب  تسا و  یتایح  سب  يرما  میناهج -  نیا  زا  یئزج  ره  رد 

هتـشون اهنت  میناد -  یم  ام  هک  اجنآ  ات  دـیراد -  يور  شیپ  هک  يا  هیام  رپ  هاتوک و  هلاسر  تفای . میهاوخن  شیوخ  نامز  ماـما  هب  تبـسن  ار 
رشن هب  مادقا  هسسوم  نیا  هک  تسا  اذل  تسا و  هتخادرپ  نآ  فارطا  رد  صحفت  روغ و  یگتـسباو و  نیا  تاهج  نییبت  هب  هک  تسا  یلقتـسم 
هتبلا تسا . هدیزرو  تردابم  هدش -  رشتنم  نابعش 1401 ، همین  رد  ناهنپ  دیشروخ  مان  هب  يا  هعومجم  رد  البق  هک  رثا -  نیا  ددجم  شخپ  و 

هعلاطم اب  میراودـیما  تسا . هدـش  هدوزفا  هلاسر  هب  هلظ -  ماد  مرتحم -  فلوم  يوس  زا  یهب  انتعم  بلاطم  پاچ ، نیا  رد  هک  دـنامن  هتفگاـن 
هادف انحاورا  مظعالا -  هللا  هیقب  ترضح  نامز ، ماما  اب  ار  شیوخ  تبسن  هتفای ، یهلا  يایلوا  ماقم  اب  يرت  قیمع  رتشیب و  ییانـشآ  هتـشون  نیا 

زین دوخ  دوب و  هنوگرگید  شـسدقا  تحاس  هب  نامرکذت  هجوت و  تسیک ، وا  میتسناد  یم  رگا  دـیدرت ، نودـب  يرآ ، میبایب . شیپ  زا  رتهب  - 
هحفص 7]  ] هام 360 نمهب  یناثلا 1402  عیبر  کله . هریغ  کلس  نم  يذلا  هللا  لیبس  یلع  مالسلا  و  نونکا . هک  میدوبن  هنوگ  نیا 

راتفگشیپ

، ار نآ  هباشم  لئاسم  نآ و  یگنوگچ  و  هیلع -  هللا  مالـس  ماما -  دوجو  هب  تانکمم  رئاس  یگتـسباو  لصا  هک  تشاد  هجوت  دیاب  راتفگـشیپ 
ملاع اب  هک  نانآ  ربخ  یحو و  هلیـسوب  هکنانچ  دـنا ، هدرک  تابثا  ینافرع  یفـسلف و  یلقع و  لئالد  اب  نافرع  تمکح و  ءاملع  نادنمـشناد و 

تیانع و هب  یلاعت و  هللا  نذاب  رگید ، کی  اب  تانکمم  یناهنپ  یناهن و  طباور  باتک و  ملع  ملاع و  بیغ  زا  دـنراد و  لاصتا  طابترا و  بیغ 
هچنآ هب  دـشابن ، مه  لقتـسم  یلع  لیلد  اضرف  دـنهد ، یم  امب  ناشیا  هک  یتاعالطا  نیمه  قبط  تسا و  تباـث  زین  دنـشاب  یم  علطم  وا ، فطل 

رت و نئمطم  یهار  نآ -  لیـصافت  صوصخ  هب  تاعوضوم -  هنوگ  نیا  قیقحت  يارب  اریز  هحفص 8 ] ، ] مینک یم  ادیپ  داقتعا  دنهد  یم  ربخ 
رد ناشتالخادـم  اه و  تیرومام  اهنآ و  فانـصا  هکئالم و  دوجو  هکنانچ  [ 1  ] تسین اهنآ  ءایـصوا  ءایبنا و  رابخا  یحو و  زا  رت  شخب  رواـب 

توبن و هب  سک  ره  تسا و  ملسم  تباث و  هفیرش  ثیداحا  دیجم و  نآرق  بسح  رب  دنراد ، ملاع  میظنت  اب  هک  یتاطابترا  تافرـصت و  ملاع و 
قدـص هب  نامیا  اریز  دراد ، نامیا  زین  نآ  هب  دـشاب ، نموم  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا -  لوسر  ترـضح  تلاـسر  دـیجم و  نآرق  یحو و 
نیقی دامتعا و  لامک  دانتسا و  دروم  تخانـش  هار  نیا  زین  عوضوم  نیا  رد  نیا  ربانب  تسین . ضیعبت  لباق  اهنآ ، رابخا  ءابنا و  یحو و  ءایبنا و 

القتـسم هک  یتایاور  نینچ  مه  هدـش و  دراو  دـیجم  نآرق  تایآ  زا  یـضعب  ریـسفت  رد  هک  یتاـیاور  بسح  رب  تسا . شخب  ناـنیمطا  روآ و 
ملاع نیا  زا  یضعب  یگتسباو  هب  تایاور  نیا  زا  یضعب  دنچ  ره  تسا و  تباث  مالسلا -  هیلع  ماما -  دوجو  هب  ناهج  یگتسباو  هدش ، تیاور 
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نیا هک  اهکالم  اهرایعم و  زا  یـضعب  هکنیا  افاضم  دراد . لک  یگتـسباو  رب  تلالد  رگید  یـضعب  اما  دشاب ، هتـشادن  تلالد  رتشیب  نیمز ، لثم 
یف هک  یثیداحا  زین  تنس  لها  قرط  زا  هک  دنامن  هتفگان  دنک . یم  تابثا  ار  ملاع  لک  یگتـسباو  تسا و  ماع  دیامن  یم  دییات  ار  یگتـسباو 

تـسا رادمان  روهـشم و  نیثدـحم  زا  هک  يربکع  هطب  نب  هللادـبع  هک  یتیاور  لثم  تسا ، هدـش  تیاور  دراد ، عوضوم  نیا  رب  تلالد  هلمجلا 
ظفل نیا  هب  [ 5  ] کلام نب  سنا  زا  [ 4  ] یشاقر دیزی  زا  [ 3  ] عشاجم یلوم  هیما  نب  هللادبع  زا  دوخ  دنـس  هب  هنابالا  باتک  هحفص 9 ]  ] رد [ 2]

و اهلهاب ، ضرالا  تخاس  اوضم  اذاف  رشع  ینثا  یلا  امئاق  نیدلا  اذه  لازی  ال  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  هللا ، لوسر  لاق  لاق : تسا : هدرک  تیاور 
، رفن هدزاود  ات  دوب  دهاوخ  اپ  رب  نید  نیا  هراومه  دومرف : هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ -  لوسر  تفگ : سنا  همجرت : [ 6  ] تجام هخسن  یف 
رد ار  دوخ  لـها  نیمز  تسا ) رگید  هخـسن  رد  هکناـنچ  و   ) درب دـهاوخ  ورف  ار  دوخ  لـها  نیمز  دنتـشذگرد  رفن  هدزاود  نآ  هک  یتقو  سپ 

دننام نانآ ، زا  يا  هتسجرب  دارفا  هباحص  رصع  لوا و  ردص  زا  دوش ، یم  هدافتسا  ثیداحا  یضعب  زا  هک  نانچ  و  تخادنا . دهاوخ  بارطضا 
، هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مظعا ، لوسر  ترـضح  داـشرا  ناـیب و  تیادـه و  هب  دانتـسا  هب  زج  ار  ناشتادـقتعم  ناوت  یمن  هک  رذوـبا -  ناـملس و 

نینموملاریما فیـصوت  ماقم  رد  رذوبا  ناملـس و  زا  هلمج  نم  دنتخومآ ، یم  نارگید  هب  هدرک و  وگزاب  ار  یگتـسباو  نیا  تسناد -  دنتـسم 
مترکنا ضرالا و  مترکنال  دقف  ول  و  اهیلا ، نکـسی  هیلا و  نکـست  يذـلا  ضرالا  رزل  هنا  هحفص 10 ] : ] تسا هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع 

ینعم دنا ، هتفگ  نآ  هب  ار  بلق  ماوق  تسا و  بلق  ریز  رد  هک  یناوختسا  هب  ار  رز  برعلا  ناسل  رد  روظنم  نبا  هیاهن و  رد  ریثا  نبا  [. 7  ] سانلا
نآ يوس  هب  دریگ و  یم  مارآ  وا  يوسب  نیمز  هک  تسا  نیمز  ماوـق  مالـسلا  هیلع  یلع  تسا : نیا  هلمج  نیا  همجرت  نیا  رباـنب  هک  دـنا  هدرک 

رگید و عـضو  هب  نوـگرگد و  رکنم و  ار  مدرم  ار و  نیمز  هنیآ  ره  دـشابن  وا ) نیـشناج  اـی   ) وا رگا  دوـش و  یم  لـصاح  شمارآ  نوـکس و 
، هریبک هعماج  لثم  ربتعم ، تارایز  تنـس و  لها  هعیـش و  ثیداحا  تایاور و  هب  یلامجا  هعجارم  اـب  هکنیا  لـصاح  دـید . دـیهاوخ  هتخانـشان 
هب اه  تمعن  تاضویف و  هضافا  یهلا و  ياه  تمحر  تاـکرب و  ناراـب و  لوزن  و  ملاـع ، هکلب  نیمز ، ءاـقب  تاـنکمم و  رئاـس  دوجو  طاـبترا 

نتخانـش یهارمگ ، زا  ناما  تاجن و  هار  هناگی  هک  تسین  یکـش  هکنانچ  [ 8  ] تسا ملـسم  تباث و  هلمجلا  یف  مالـسلا -  هیلع  ماما -  دوجو 
هک تنس  لها  هعیش و  نیب  روهشم  ثیدح  ناما ، هنیفس و  نیلقث و  هرتاوتم  ثیداحا  رب  هوالع  هک  تسا  وا  زا  يوریپ  وا و  تماما  لوبق  ماما و 

يدیمح تیاور  هب  ثیدح  نیا  نتم  دراد ، تلالد  نآ  رب  دیعوت  دیکات و  لامک  اب  تسا ، هدرک  تیاور  ار  نآ  نیحیحـص  عمج  رد  يدـیمح 
ماما دسانشن  دریمب و  سک  ره  ینعی  هحفص 11 ] [. ] 9  ] هیلهاجلا هتیم  تام  هنامز  ماما  فرعی  مل  تام و  نم  تسا : نیا  نیحیحص ) عمج  رد  )

نم دومرف : هک  تسا  هدرک  تیاور  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر -  ترـضح  زا  يزار  رخف  و  تیلهاـج . ندرم  تسا ، هدرم  ار  دوـخ  ناـمز 
رگا سپ  ار ، دوخ  ناـمز  ماـما  دـشاب  هتخانـشن  دریمب و  سک  ره  اینارـصن : ءاـش  نا  اـیدوهی و  ءاـش  نا  تمیلف  هناـمز  ماـما  فرعی  مل  تاـم و 

هیلع و هللا  یلص  مظعا -  لوسر  ترضح  شیامرف  زا  سابتقا  نایب و  نیا  هب  حیرصت  و  [ 10 . ] ینارصن تساوخ  رگا  دریمب و  يدوهی  تساوخ 
ترـضح نآ  زا  یـضر  دیـس  مالـسا  ءاـملع  رخفم  هک  مالـسلا -  هیلع  یلع -  ترـضح  نآ  یـصو  هفیلخ و  ماـظن  زجعم  مـالک  تسا ، هلآ - 

الا رانلا  لخدـی  هوفرع و ال  مهفرع و  نم  الا  هنجلا  لخدـی  هدابع و ال  یلع  هوافرع  هقلخ و  یلع  هللا  ماوق  همئـالا  اـمنا  و  تسا : هدومن  تیاور 
اپ رب  ادخ و  قلخ  رب  مئاق  ادخ  رما  هب  ادـخ و  يوس  زا  ناماما  هک  تسین  نیا  زج  تسا و  نیا  ینعی  هحفص 12 ] [. ] 11  ] هورکنا مهرکنا و  نم 
هک سک  نآ  رگم  دوش  یمن  تشهب  لخاد  دنـشاب ، یم  ادخ  ناگدنب  تسرپرـس  حلاصم و  نابهگن  روما و  ریدم  ربدم و  و  اهنآ ، ناگدـنراد 

مالسلا مهیلع  ناماما -  دنک و  راکنا  دسانشن و  ار  ناشیا  هک  یسک  رگم  دوش  یمن  شتآ  لخاد  دنسانشب و  ار  وا  ناشیا  ار و  ناشیا  دسانـشب 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  لثم  نا  الا  ترـضح : نآ  رگید  شیامرف  تسا  لئاسم  نیا  اب  هطبار  رد  و  دـنیامن . راکنا  دنـسانشن و  ار  وا  - 
ياه هراتس  لثم  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم -  لآ  لثم  قیقحت  هب  دیـشاب  هاگآ  ینعی  [. 12  ] مجن علط  مجن  يوخ  اذا  ءامـسلا  موجن  لثمک 

رت هدرتسگ  اهنآ  لولدم  هک  یثیداحا  ثیداحا و  هنوگ  نیا  دیامن . عولط  رگید  هراتس  بورغ ، هب  دنک  لیم  يا  هراتس  هاگ  ره  تسا ، نامـسآ 
اهنآ تلالد  رادقم  رد  قیقحت  ثیداحا و  نآ  هحفص 13 ]  ] ءاصحا اصقتسا و  هلاسر ، نیا  رد  رظن  دروم  تسا و  هتـشذگ  رتاوت  دح  زا  تسا ،
نیا رد  هچنآ  دراد . زاین  گرزب  لصفم و  یباتک  فیلات  داـیز و  تاـعلاطم  رایـسب و  شواـک  هب  ثیداـحا  نیا  یـسررب  ءاـصحا و  هک  تسین ،
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هک تسا  نآ  عوقو  تروص  ناکما و  نایب  یگتـسباو و  نیا  یقطنم  یملع و  یلقع و  ریـسفت  هیجوت و  تسا ، رظن  رد  رـصتخم  روط  هب  هلاسر 
دوجو لصا  طابترا  یکی  داد ، رارق  هنیمز  ود  رد  ناوت  یم  ار  یـسررب  ثحب و  هچ  رگا  و  دوش . یم  هیجوت  حیـضوت و  ناـیب  دـنچ  نمـض  رد 

، رارکت مدع  راصتخا و  هظحالم  هب  اما  مالسلا ، هیلع  ترضح ، نآ  دوجو  هب  اهنآ  ءاقب  طابترا  رگید  و  مالسلا ، هیلع  ماما ، دوجو  هب  تانکمم 
هللااب الا  یقیفوت  ام  و  درک . میهاوخ  نایب  لاعتم  دـنوادخ  يرای  هب  ار  تهج  ود  ره  ندوب  یقطنم  تیلوقعم و  هیجوت ، یـسررب و  دـنچ  یط  رد 

ریذـپان راکنا  يرما  هک  نآ ، تیعقاو  یگنوگچ و  و  تابیغم ، هب  ایلوا  ایبنا و  ملع  نوماریپ  [ 1  ] یقرواپ هحفص 15 ]  ] بینا هیلا  تلکوت و  هیلع 
، تسا هدش  يریگ  یپ  اهنآ  رد  ثحابم  نیا  یتبسانم  هب  ای  هدش ، هتشون  عوضوم  نیا  صوصخ  رد  ای  هک  یئاه  باتک  هب  دوش  هعجارم  تسا ،
وا همجرت  [ 2 . ] هبدن ياعد  رد  تیالو  غورف  مالـسلا و  هیلع  نیـسح ، تمظع  زا  يوترپ  ناما و  نما و  دـیون  لثم  ریقح  نیا  تافیلات  هلمج  زا 
ریغ ارهاظ  هک  تسا  هدرک  همجرت  ار  یشرق  هیما  نب  هللادبع  لیدعتلا  حرجلا و  رد  يزار  [ 3 . ] تسا روکذم  نازیملا  ناسل  دادغب و  خیرات  رد 
 - قداص ترضح  باحصا  زا  هک  تسا  هدرک  همجرت  ار  ینوکـس  هیما  نب  هللادبع  هاورلا  عماج  رد  و  تسا ، عشاجم  یلوم  هیما  نب  هللادبع  زا 

هباحـص زا  کـلام  نب  سنا  [ 5 . ] تسا روکذـم  رجح  نبا  بیذـهتلا  بیذـهت  رد  یـشاقر  ناـبا  نب  دـیزی  همجرت  [ 4 . ] تسا مالـسلا -  هـیلع 
[6 . ] تسا هدـمآ  اهریغ  هباغلادـسا و  هباصا و  باعیتسا و  لثم  مجارت  خـیرات و  ياه  باتک  رد  وا  تالاح  خـیرات  همجرت و  تسا و  فورعم 
تسا و رتاوتم  تنـس  لها  قرط  زا  مالـسلا -  مهیلع  رـشع -  ینثا  همئا  تماما  رب  لاد  ثیداحا  هک  دـنامن  هدیـشوپ  راتـسالا ص 99 ، فشک 

دقتعم هک  مالسلا -  مهیلع  تیب -  لها  هعیش  بهذم  تحص  رب  تایاور  نیا  دنا و  هدرک  تیاور  ار  ثیداحا  نیا  هباحص  زا  رفن  یس  زا  شیب 
دوخ رد  هک  اصوصخ  دنتسین ، قابطنا  لباق  نیملسم  قرف  رئاس  بهاذم  زا  کی  چیه  رب  دنراد و  تلالد  دنشاب ، یم  رشع  ینثا  همئا  تماما  هب 

یماسا هب  دوخ  نیعبرا  رد  سراوفلاوبا  نب  حـتفلاوبا  فورعم  ظفاح  تیاور  لـثم  یتاـیاور  رد  هدـش و  ریـسفت  هقلطم  تاـیاور  تاـیاور ، نیا 
دیفم خیش  یلاما  رد  هلمج  زا  هدش ، تیاور  زین  هعیـش  ربتعم  ياه  باتک  رد  ثیدح  نیا  هک  دنامن  یفخم  [ 7 . ] تسا هدش  حیرصت  زین  ناشیا 

ررد راحب و  یفاو و  یفاک و  لثم  ثیدـح  عماوج  اه و  باتک  هب  دوش  عوجر  [ 8 . ] تسا هدش  تیاور  ناملس  زا  سلجم 17  هرس -  سدق  - 
مان هب  يا  هعومجم  نمـض  رد  هک  رخف  زا  تسا  يا  هلاـسر  نوسمخلا ، لـئاسملا  [ 10 . ] ص 78 و 79 راتـسالا ، فشک  [ 9 . ] اهریغ راـحبلا و 
هدش لقن  باتک  نیا  هحفص 384  رد  ثیدح  نیا  هدش و  پاچ  يرمق  لاس 1328  رد  ناتسدرک ، هیملع  هعبم  رد  رصم  رد  لئاسرلا  هعومجم 

تفرعم عوضوم  رد  اروشاع  ترایز  حرـش  رد  هرـس -  سدق  ینارهت -  لضفلاوبا  ازریم  جاح  لیلج  ملاع  خ 150  هغالبلا ، جهن  [ 11 . ] تسا
نیا و  هقح ، وه  امک  تسا ، ناشیا  ماقم  هب  هطاحا  لوا : دراد : یبتارم  مالسلا -  هیلع  ماما -  تفرعم  دوش : یم  لقن  انیع  هک  دراد  یمالک  ماما 

هللا فرع  دقف  انفرع  نم  فیرـش  ثیدح  گندخ و  نوچ  نایاپ  داب  راوس  وا  گنل  ياهرخ  رب  تاکاردا  هلمج  تسین : ام  ماهفا  زیح  رد  هبترم 
 - هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ -  هک  هدرک  تیاور  همحرلا -  هیلع  قودص -  خیش  هک  فورعم  ثیدح  دشاب و  ینعم  نیا  هب  هراشا  دناوت  یم 

يارب نینموملاریما  ماکحا  توبث  مومع  ربانب  انا  هللا و  الا  کفرع  ـال  تنا و  هللا و  ـالا  ینفرع  ـال  تنا و  اـنا و  ـالا  هللا  فرع  یلع و  اـی  دومرف :
رب فوقو  ریارـس و  رارـسا و  رب  عالطا  هیناث : هبترم  دـشاب . یعدـم  نیا  قدـص  دـهاش  هدـش -  دراو  رابخا  رد  هچنانچ  مالـسلا -  مهیلع  همئا ،

نیصیصخ هجرد  نیا  تسا و  کیکشت  هب  لوقم  دراد و  یبتارم  مه  نیا  دنک ، اضتقا  رـشب  تقاط  هک  يدح  هب  تسا  ناشیا  رئامـض  نطاوب و 
نب سنوی  یلامث و  هزمحوبا  یـسراف و  ناملـس  هک  دوش  یم  مولعم  مالـسلا -  مهیلع  تیب -  لها  رابخا  زا  تسا و  ءایلوا  نیقیدص و  هعیش و 

هک تسنآ  رابخا  عومجم  زا  دافتسم  دنا و  هدیسر  ماقم  نیا  بتارم  زا  يا  هبترم  هب  کی  ره  رگید ، یتعامج  نیطقی و  لآ  یلوم  نمحرلادبع 
هفیاط نیا  زا  قیقحت  هب  ناشیا  هدش و  ناشیا  زا  لیزنت  هب  وا  هچ  تسین ، تیب  لها  رد  يراج  مکح  نیا  تسین و  ناملس  زا  لضفا  هباحـص  رد 
رهاظ ناشیا  هفیرـش  راثآ  تیب و  لها  رابخا  زا  هچنانچ  تسا  ناشیا  هیلاع  تاماقم  جرادـم  تالامک و  بتارم  رب  عالطا  هثلاث : هبترم  دنتـسه .

ضویف عیمج  رودص  رد  ناشیا  تطاسو  ناشیا و  هب  روما  رد  قلخ  عیمج  جایتحا  تحامس و  تعاجـش و  يوقت و  ملح و  ملع و  زا  دوش  یم 
سک ره  تسا و  افرع  امکح و  زا  نینموم  ءاهقف و  ءاملع و  ماقم  نیا  دنراد و  دوجولا  یف  ام  عیمج  رب  تماما  هکنیا  هینابر و  بهاوم  هیهلا و 

رت و مدق  تباث  هلحرم  نیا  رد  هدومن  فارتعا  ناشلئاضف  طیحم  رحب  زا  رتدایز  هدرک و  سابتقا  ناشیا  هسدقم  راونا  هوکـشم  زا  رتشیب  هچ  ره 
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زا بتارم  عیمج  تسا و  ماوع  ظح  نیا  و  الامجا ، تسا  تالامک  یئاراد  ناـشیا و  تماـما  هب  فارتعا  هعبار : هبترم  تسا . رت  هلزنم  بحاـص 
هغالبلا جهن  [ 12 . ] 213 ص 214 ، رودصلا ، ءافـش  خـلا . تسین . یلاخ  اهنآ ، باحـصا  دادعتـسا  فالتخا  بسح  هب  فالتخا ، کیکـشت و 

هبطخ 8.

هیجوت 01

، دنناوخ یم  ربکا  ریبک و  ملاع  ار  نآ  هک  تسا  ملاع  عومجم  ناهج و  لک  هنومن  دنیوگ ، یم  ریغـص  ملاع  ار  نآ  هک  ناسنا  ملاع  هیجوت 01 
هکلب ربکالا  ملاعلا  يوطنا  کیف  ریغص و  مرج  کنا  معزتا  تسا : هدمآ  مالسلا -  هیلع  نینموملاریما -  ترضح  هب  بوسنم  رعـش  رد  هکنانچ 
هطقن کی  ياراد  همه  هکناـنچ  دنتـسه و  ملاـع  عومجم  هنومن  همه  همه و  اـهناشکهک  اـه و  هموظنم  ملاـع  اـت  اـهمتا  ملاـع  زا  اـهملاع  همه 

لک ملاع و  عومجم  ینیب  نایم  رد  شیباتفآ  یفاکـشب  هک  ار  هرذ  ره  لد  هحفص 16 ] : ] تسا و طبترم  نآ  هب  ناشدوجو  هک  دنتـسه  يزکرم 
، تسا نامز  ره  بطق  رـصع و  یلو  دوجو  نطاب  رد  دـشاب ، هچ  ره  رهاظ  رد  يزکرم  هطقن  نیا  تسا . يزکرم  هطقن  نینچ  ياراد  زین  ناـهج 

یم نامگ  نیب  رهاظ  ناسنا  دـشاب . یم  وا  بلق  رگید  ریبعت  هب  ای  ناسنا  حور  نطاب  رد  اما  تسا  زغم  رهاـظ  رد  ناـسنا  يزکرم  هطقن  هکناـنچ 
و نطاب ، اب  رهاظ  ملاع  طابترا  زا  دوش و  یم  تفایرد  هبرجت  اب  ای  رهاـظ  ساوح  اـب  هک  تسا  یئاـهزیچ  نآ  رد  رـصحنم  تاـطابترا  هک  دـنک 
تسا و لـفاغ  تسا ، جراـخ  هبرجت  سرتـسد  زا  هچنآ  لوقعم و  اـب  سوـسحم  و  روتـس ، ءارواـم  بیغ و  ملاـع  اـب  روـضح  تداهـش و  ملاـع 

عون کی  هب  ار  اهناشکهک  متا و  ماظن  هک  اصوصخ  درادـنپ ، یم  ءایـشا  یتاذ  رثات  ریثات و  ساسا  رب  طـقف  ار  سوسحم  يرهاـظ و  تاـطابترا 
تسا و تباث  زکرم و  تاذلاب  ءزج  کی  هک  دنک  یم  نامگ  سپ  دنک ، یم  هدهاشم  لکـشلا  دـحتم  نایرج  همانرب و  کی  تحت  دـنیب و  یم 

ریدقت کلذ  هک  دناد  یمن  تسا و  لفاغ  نآ  رد  بیغ  ملاع  ریثات  زا  تسا و  كرحتم  رایـس و  رگید  ریثات  هب  ای  تاذـلاب  رگید  ءازجا  ای  ءزج 
ازسان هک  فصو  ره  ار  يدنوادخ  رم  تسا  ازس  شتاذ  وا  تسا ز  روز  هشپ  فیعض  ياپ  رد  وا  تسا ز  رونروم  گنت  هدید  رد  میلعلا  زیزعلا 

نیا هدش و  مکاح  اهنآ  رب  اه  ماظن  نیا  هنوگچ  و  تسیچ ؟ ءازجا  نیا  شخب  طابترا  هعماج و  تهج  هک  دـسرپ  یمن  وا و  زا  تسا  رود  تسا 
رگید کـی  اـب  رارق  نیا  يروعـش  لـقع و  مادـک  اـب  یلفحم و  سلجم و  هچ  رد  اـجک و  و  هدـمآ ؟ دوـجو  هـب  هحفص 17 ]  ] فلتخم رـصانع 
دوجو هب  ار  نوگاـنوگ  ياـه  تروـص  همه  نیا  اـهنآ  بیکرت  زا  و  دـننیرفایب ، ار  رـصانع  نیا  تواـفتم  ءازجا  تاـبیکرت و  اـب  هک  دـندراذگ 

، تسا نآ  رد  هک  یبسانت  نیناوق و  دعاوق و  زا  هک  هتخاس  بسانتم  طبترم و  مه  اب  نینچ  نیا  ار  ناهج  نیا  يا  هعماج  تهج  هچ  و  دـنروآ ؟
لاس اه  نویلیم  هلصاف  زا  و  دیامن ، دمآ  تفر و  فرصت و  نیرب ، ياه  ناهج  ناهیک و  رد  یتح  اهنآ ، زا  یتمسق  فشک  اب  تسا  هتسناوت  رشب 

رارسا هچ  اه و  یئابیز  هچ  و  اه ، هدیدپ  هچ  اه و  یتفگش  هچ  اهربخ و  هچ  ملاوع  همه  نیا  رد  هک  تسا  اناد  ادخ  دنک ؟ عالطا  بسک  يرون 
دفنل یبر  تاـمکل  ادادـم  رحبلا  ناـک  وـل  لـق  دـیامرف : یم  هک  همیرک  هیآ  نیا  تسا  راوتـسا  مکحم و  هچ  و  تسا ، هدرک  رارقرب  یطباور  و 

نم راگدرورپ  تایآ  تردق و  راثآ  تاملک و  نتـشون  يارب  ایرد  رگا  وگب  ینعی  [. 1  ] اددم هلثمب  انئج  ول  یبر و  تاملک  دفنت  نا  لبق  رحبلا 
هچ میروایب . ددم  نآ  دننام  هچ  رگا  دوش ، مامت  نم  راگدرورپ  تاملک  هکنیا  زا  شیپ  دوش  مامت  ایرد  هنیآ  ره  دشاب ، بکرم  وا  تاقولخم  و 

دنرذگ و یم  ناهج  نیا  زا  هتخانـشن  ار  ناهج  بحاص  ار و  ناهج  دنک و  یمن  ذوفن  نطاب  هب  رهاظ  زا  ناشمـشچ  هک  نانآ  دنـشاب  یم  لفاغ 
لفاغ ترخآ  ملاع  زا  یلو  دنهاگآ  ایند  یگدنز  يرهاظ  روما  هب  [. 2  ] نولفاغ مه  هرخالا  نع  مه  ایندلا و  هایحلا  نم  ارهاظ  نوملعی  قادصم 

هب رـشب  زونه  هچنآ  رتالاب و  اه و  ناشکهک  ات  متا  زا  تسا ، وا  تردـق  تسد  وا و  ماـظن  اـج  همه  يرآ  هحفص 18 ] . ] دنشاب یم  دنـشاب . یم 
يرادنپ وت  تسا  ینامسآ  نیمز و  هناگادج  تسا  یناهج  بکوک  ره  هک  متس  دینش  دنیوا . ياه  یناشن  تایآ و  همه  هدشن ، قفوم  شفـشک 

افرع ربهر  ایصوا و  فرشا  ایلوا و  رورس  نخـس  تسا  ازفا  تفرعم  وکین و  هچ  تسین  نیا  زا  ریغ  ینامـسآ  نیمز و  تسین  نیا  زا  ریغ  یناهج 
، کتردق بنج  یف  همظع  رغصا  ام  و  کقلخ ، نم  يرن  ام  مظعا  ام  کناحبس  کناش ، مظعا  ام  کناحبس  مالـسلا : هیلع  یلع ، نینموملاریما 

معن یف  اهرغـصا  ام  ایندـلا و  یف  کمعن  غبـسا  ام  و  کناطلـس ، نم  انع  باغ  امیف  کلذ  رقحا  اـم  و  کـتوکلم ، نم  يرن  اـم  لوها  وه  اـم  و 
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زا مینیب  یم  ار  هچنآ  تسا  گرزب  هچ  میوـگ ، یم  ار  وـت  حـیبست  وـت ، ناـش  تـسا  مـیظع  هـچ  میوـگ ، یم  ار  وـت  حـیبست  ینعی  [. 3  ] هرخالا
ریقح هچ  و  وت ، توکلم  زا  مینک  یم  هدهاشم  هچنآ  تسا  كانلوه  هچ  و  وت ، تردق  رانک  رد  نآ  یگرزب  تسا  کچوک  هچ  وت و  شنیرفآ 
تسا يدعاوق  نیناوق و  ياراد  یلزا ، هدارا  یهلا و  تمکح  هب  ناهج  هتبلا  و  و ... وت ، ناطلـس  زا  تسا  ناهنپ  ام  زا  هچنآ  بنج  رد  نیا  تسا 

يداـم و مولع  هک  تسا  یتلع  لولعم  یثداـح  هدـیدپ و  ره  تسا و  یتنـس  ياراد  میئوگب  میرک  نآرق  زا  ساـبتقا  اـب  هک  تسا  نیا  رتـهب  هک 
هک تسین  نانچ  اما  تسین . تـالولعم  لـلع و  هلـسلس  ننـس و  دـعاوق و  نیا  زا  يرـصتخم  شخب  رب  یهاـگآ  عـالطا و  زا  ریغ  يزیچ  یعیبط 

يرثات ریثات و  رد  بطق ، یلو و  دوجو  طابترا  و  يدام ، تادوجوم  ءاقب  ثودـح و  رد  نآ  ریثات  و  بیغ ، ملاـع  دوجو  لاـمتحا  هحفص 19 ] ]
، دشاب یمن  تابثا  لباق  یلو  دوجو  اب  ملاع  دوجو  طابترا  یفن  یلوا  قیرط  هب  و  دشاب ، راکنا  یفن و  لباق  تیلع  نوناق  اب  تسا ، ءایشا  رد  هک 

مامت دوجو  رد  ار  ءایشا  ضعب  ریثات  ای  یفن  دناوت  یم  تیلع  نوناق  اریز  تسین ، یقطنم  لوقعم و  ریذپ و  ناکما  یتابثا  یفن و  نینچ  زگره  و 
ای هدیدپ  کی  دوجو  هب  نآ  طابترا  تیلع و  هک  يدام  لماوع  زا  یضعب  فذح  اب  رگا  رگید  ترابع  هب  و  دنک ، تابثا  ءایـشا  ضعب  ای  ءایـشا 
نآ دوجو  هب  هدـیدپ  نآ  ءاقب  طابترا  مدـع  و  لماع ، نآ  تیلع  مدـع  میتفای ، دوجوم  یقاب و  نانچمه  ار  هدـیدپ  نآ  تسا ، لمتحم  نآ  ءاقب 

هدیدپ نآ  هک  نآ  ضرف  هب  دشاب ، لمتحم  هدیدپ  کی  هب  تبـسن  نآ  تیلع  هک  یلماع  فذـح  اب  اما  دوش ، یم  فاشکتـسا  یلامتحا ، لماع 
دوش یمن  مولعم  اریز  تسا ، هدیدپ  نآ  لقتـسم  تلع  تشاد ، یپ  رد  ار  هدیدپ  فذح  شفذح  هک  یلماع  دوش  یمن  تباث  دوش ، فذح  زین 
لباق ریغ  یبیغ و  رما  رگید و  زیچ  هکنیا  لامتحا  سپ  تلع ، ای  عنام  ای  عفار  ای  یـضتقم و  وحن  هب  ای  هدوب  طرـش  وحن  هب  لـماع  نآ  ریثاـت  هک 

ناسنا مسج  دنچ  ره  بلق ، ای  زغم  نتخادنا  راک  زا  اب  هکنانچ  دوش ، یمن  یفن  دشاب ، رثوم  طرش  ای  یضتقم  وحن  هب  نآ  دوجو  رد  مه  هبرجت 
ناسنا ءاضعا  مادنا و  لامعا  راک و  رد  بلق  زغم و  ریثات  دتسیا و  یم  زاب  تیلاعف  كرحت و  زا  وا  يدام  يرـصنع و  دوجو  دتفا و  یم  راک  زا 

ریثات حور و  اب  تحص  تمالس و  لاح  رد  ار  ندب  ءاضعا و  هطبار  دومن و  تباث  ار  حور  یفن  شیامزآ  نیا  اب  ناوت  یمن  اما  دوش ، یم  تباث 
بلق ای  زغم  هب  طبترم  طقف  دـشاب  وا  مادـنا  هک  ناسنا  يداـم  ءزج  تاـیح  میئوگب  هک  تسین  حیحـص  زگره  درک و  راـکنا  اـهنآ ، رد  ار  حور 

ءاضعا ای  ماما  دوجو  اب  ار  تانکمم  طابترا  نایب  نیا  اب  میهاوخ  یمن  دوشن ، هابتشا  هحفص 20 ] . ] درادن طابترا  بیغ  ملاع  حور و  هب  تسا و 
يدام و ياه  شیامزآ  تیلع و  نوناق  اب  هک  یلئاسم  زا  طابترا  نیا  هک  میئوگب  میهاوخ  یم  هکلب  میئامن ، تباث  وا  حور  اب  ار  ناسنا  مادـنا  و 

يارب هک  یلئالد  هب  دیاب  نآ  هب  نامیا  نامیا و  شریذـپ و  ماقم  رد  دـنچ  ره  تسین . دـشاب ، یفن  لباق  یملع ، یـضعب  حالطـصا  هب  یبرجت و 
، ناهج بطق  یلو و  دوجو  اب  تانکمم  رئاس  دوجو  طابترا  میئوگ  یم  هرخالاب  و  درک . دانتـسا  دوش ، یم  هماقا  تاعوضوم  هنوگ  نیا  تابثا 

نیا هچ  رگا  تسا ، تباـث  مالـسلا -  مهیلع  نیرهاـط -  همئا  و  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا -  ربمغیپ  ینعی  قدـصم ، قداـص  ربـخ  مکح  هب 
ملاع رد  هک  ینیوکت  طباور  رازه  نارازه  يزکرم و  هتـسه  اب  متا  ءازجا  سمـش و  اب  یـسمش  هموظنم  طابترا  لثم  دشاب ، يدارا  ریغ  طابترا 
نذاب ملاع -  نیا  ياه  هدـیدپ  دوجو  رد  بطق  دوجو  ریثات  یفن  و  تسا ، رارقرب  اهنآ  ءازجا  ءاضعا و  نیب  ناسنا و  ناویح و  تابن و  داـمج و 

نیا ربانب  و  دشاب . یمن  در  لباق  هجو  چیه  هب  نآ  ریثات  لامتحا  ناکما  تسین و  ریذـپ  ناکما  شیامزآ  هبرجت و  تیلع و  نوناق  اب  یلاعت -  هللا 
هنوگ نیا  ولغ و  كرـش و  بجوم  تسا و  یقطنم  یئالقع و  الماک  زین  تاـیاور  ثیداـحا و  هب  هجوت  اـب  یلقع  هلدا  رب  هوـالع  نآ  هب  ناـمیا 
نیا لصاح  و  دشاب . یمن  كرش  یلاعت -  هللا  ریدقت  هب  رگید -  یش ء  رد  یش ء  ره  ریثات  هب  نیقی  ای  ریثات  لامتحا  هکنانچ  دوب  دهاوخن  روما 
هدید يدام  ماظنلا  هب  ام  ءاقبلا و  هب  ام  طابترالا و  هب  ام  يزکرم و  هتـسه  دوجو  اهرثات ، ریثات و  تاطابترا و  رد  هکنانچ  هک  تسا  نیا  هیجوت 

و تافرـصت ، زا  يرایـسب  یتح  دراد و  یگتـسب  بلق  زغم و  دوجو  هب  ناسنا  دوجو  يدام  شخب  مادـنا و  ءاـضعا و  تاـیح  ـالثم  و  دوش ، یم 
هک دراد  ناـکما  دراد ، یگتـسب  ءاـضعا  نیا  هب  ملاـع ، نیا  رد  حور ) [ ) هحفـص 21  ] يداـع دارفا  دوجو  بیغ  تافرـصت  همه  اـی  رتشیب  هکلب 

ملاع نیا  اب  هکئالم  طاـبترا  تاـطابترا و  نآ  هک  هنوگ  ناـمه  و  دـشاب . ملاـع  نیا  عومجم  ینیوکت  طاـبترالا  هب  اـم  زین  ماـما  بطق و  دوجو 
هروس [ 1  ] یقرواپ هحفص 23 ] [. ] 4 . ] دوش یم  ریـسفت  هیجوت و  زین  هدـش  هماقا  نآ  رب  یلقن  یلقع و  لئالد  هک  طاـبترا  نیا  دوش ، یم  هیجوت 

هللا بیبح  ازریم  جاح  موحرم  زا  راعشا  نیا  تسا ، هیجوت  نیا  بسانم  [ 4 . ] 107 هغالبلا ، جهن  [ 3 . ] هیآ 7 مور ، هروس  [ 2 . ] هیآ 109 فهک ،
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نیمز دـش  وت  مزح  زا  ون  هم  وت  دنمـس  یلعن ز  هرجم  وت  دـنمک  يدـنب ز  وترپ  هتفرگ  هم  وت  يور  زا  وـن  تتعلط  هب  نهک  خرچ  يا  یناـسارخ :
رـصیق و وت  هگ  رد  رکاچ  يا  ور  نانچ  نآ  هک  کلف  هب  تمزع  شاب  نینچ  نیا  هک  نیمزب  تمزح  ور  کبـس  کلف  دش  وت  مزع  زا  رابنارگ و 
رد وت  هب  یتیگ  یک  ات  فالغ  رد  وت  ریـشمش  هدیـسر  ناوختـسا  هب  دراک  نیا  هدیـسر و  ناجب  بل  بل و  رب  ناج  ورـسخ  وت  هگ  رد  هدـنب  يا 
یک ات  فالتخا  تقرف و  نیا  دـنچ  ات  هنعط  تسود  نمـشد و  زا  یک  ات  فاستعا  تنحم و  نیا  دـنچ و  ات  راسکنا  تلذ و  نیا  یک  ات  فالخ 

. يرون نیع  هدید  مدرم  رد  يرود  هچ  زا  مدرم  هدید  زا  یک  ات  فارحنا  قح  هار  زا  دنچ  ات  فالخ  یبن  نید  رد 

هیجوت 02

تلع رگید  ترابع  هب  تسا و  تکرح  رد  فرشا  نکمم  دوجوم  يوس  هب  ناکما  ملاع  ءازجا  مامت  تسا ، ملـسم  تباث و  هکنانچ  هیجوت 02 
همدـقم نینج  ملاع  هکنانچ  تسا ، رتلماک  ملاع  دـعب و  ملاع  همدـقم  ملاع  ره  تسا . فرـشا  قولخم  دوجو  تاکرحتم ، ناکما و  ملاع  یئاغ 

يارب یلماک  ره  لماک و  يارب  یـصقان  ره  و  قوف ، ام  همدقم  ینود  ام  ره  یلک  روط  هب  و  تسا ، ترخآ  ملاع  همدقم  ایند  ملاع  و  ایند ، ملاع 
، دوخ صاخ  دادعتسا  ندیسر  تیلعف  هب  نیع  رد  ات  دننک ، یم  ریس  ناکما  ملاع  تایح و  ریـسم  رد  لمکا ، يوسب  لامک و  يوس  هب  لمکا و 

نکمم دوجوم  نودب  ناهج  هحفـص 24 ]  ] ریـس رگا  سپ  دندنویپب . وا  هب  دنزاس و  مهارف  ار  رت  لماک  دوجوم  لامک  دوخ ، یلامک  ریـسم  رد 
فدـه یب  رمث و  یب  رگا  ناهج ، تکرح  دوش و  یم  مورحم  دوخ  فرـشا  ینـسا و  فدـه  زا  ناهج  دـشابن ، نآ  هب  یهتنم  و  دـشاب ، لمکا 

دشاب و نآ  يوس  هب  لمکا و  دوجوم  يارب  دیاب  تسه ، ناکما  ملاع  رد  تکرح  ات  هشیمه و  اذل  دوب . دهاوخ  لمکا  هدئاف  نودب  القا  دشابن ،
تماما و توسک  رد  ای  و  دراد ، روهظ  توبن  بصنم  توسک و  رد  ای  هک  دوب  دـهاوخ  نامز  بطق  نارود و  یلو  ادـخ و  تجح  ماـما و  نآ 
رد لخب  مدع  ادخ و  تیـضایف  فرـشا و  دوجوم  ناکما  اب  تسا  یهیدب  دوب . دـهاوخ  ربمغیپ  یبن و  نیـشناج  ماقم و  مئاق  تیاصو  بوصنم 

نیملاعلا ءاسن  هدیس  مرکا و  لوسر  ترضح  دوجو  هک  تسا  نیا  نایب  نیا  هصالخ  و  دش . دهاوخن  فرـشا  ریغ  دوجوم  هب  افتکا  ضایف  ادبم 
، دوخ نود  ام  هب  تبـسن  هکنآ  رب  هوالع  نارگید ، و  [ 1 . ] دنشاب یم  تقلخ  یلصا  دصقم  نیعمجا -  مهیلع  هللا  تاولص  رـشع -  ینثا  همئا  و 
. تسا هربتعم  تایاور  زا  دافتسم  عوضوم  نیا  و  دنـشاب . یم  ناراوگرزب  نآ  دوجو  عرف  اهنآ و  دوجو  لیفط  دنتـسه ، ییاغ  تلع  رت و  لماک 

هیواعم هب  دوخ  یخیرات  ياه  همان  زا  یکی  نمض  رد  هک  تسا  تیاور  هغالبلا  جهن  رد  مالـسلا -  هیلع  نینموملاریما -  ترـضح  زا  هلمج  زا 
ام هتفاـی  تیبرت  نآ  زا  سپ  مدرم  میتسه و  ناـمراگدرورپ  ناـگتفای  تیبرت  اـم  [. 2 . ] انل عیانـص  دـعب  سانلا  انبر و  عئانـص  اناف  دومرف : موقرم 

نینموملاریما هب  هک  تسا  هدومن  تیاور  هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  مرکا -  لوسر  ترضح  زا  همحرلا -  هیلع  قودص -  و  هحفص 25 ] . ] دنتسه
ام رگا  یلع  يا  [. 3 . ] ضرالا ءامـسلا و ال  رانلا و ال  هنجلا و ال  ءاوح و ال  مدآ و ال  هللا  قلخ  ام  نحن  ـالول  یلع  اـی  دومرف : مالـسلا -  هیلع  - 

فورعم ءاـملع  زا  یکی  یعفار -  و  دـندش . یمن  قلخ  نیمز  نامـسآ و  منهج و  تشهب و  ار و  اوح  مدآ و  درک  یمن  قلخ  دـنوادخ  میدوـبن 
ینعی  ) ءالوه دومرف : مالـسلا -  هیلع  هلآ و  انیبن و  یلع  مدآ -  هب  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  هدرک  تیاور  ینالوط ، یثیدح  نمـض  رد  هماع - 

، یئامسا نم  امسا  هسمخ  مهل  تققـش  هسمخ  ءالوه  کتقلخ ، ام  مهالول  كدلو ، نم  هسمخ  نیـسحلا ) نسحلا و  همطاف و  ایلع و  ادمحم و 
: همجرت [. 4  ] نجلا سنالا و ال  هکئالملا و ال  ضرالا و ال  ءامـسلا و ال  یـسرکلا و ال  شرعلا و ال  رانلا و ال  ـال  هنجلا و  تقلخ  اـم  مهـالول 

یمن قلخ  ار  وت  ناشیا  دندوبن  رگا  دنتـسه ، وت  نادـنزرف  زا  نت  جـنپ  مهیلع ) هللا  تاولـص  نیـسح ، نسح و  همطاف و  یلع و  دـمحم و   ) نانیا
، شتآ هن  تشهب و  مدرک  یمن  قلخ  دندوبن  ناشیا ، رگا  مدرک . قتشم  مدوخ  ياه  مسا  زا  مسا  جنپ  ناشیا  يارب  هک  دنا  نت  جنپ  نانیا  مدرک .

شنیرفآ طابترا  تسا ، طابترا  نیا  ریظن  و  هحفص 26 ] . ] ار نج  هن  سنا و  هن  ناگتشرف و  هن  نیمز و  هن  نامسآ و  هن  یسرک و  هن  شرع و  و 
هیآ رد  و  [. 5 . ] اعیمج ضرـالا  یف  اـم  مکل  قلخ  دـیامرف : یم  دـیجم  نآرق  رد  هکناـنچ  مدآ ، ینب  مدآ و  شنیرفآ  اـب  تسا  نیمز  رد  هچنآ 

ضرالا مکل  لـعج  يذـلا  تسا : هدومرف  رگید  هیآ  رد  و  هدومرف . ررقم  قلخ  يارب  ار  نیمز  [. 6  ] مانالل اهعـضو  ضرالا  دیامرف و  یم  رگید 
ار نامسآ  درتسگ و  ار  نیمز  امـش  يارب  هک  یئادخ  نآ  [. 7 . ] مکل اقزر  تارمثلا  نم  هب  جرخاف  ءام  ءامـسلا  نم  لزنا  ءانب و  ءامـسلا  اشارف و 
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دنراد تلالد  هک  یتایآ  نینچمه  و  دومرف . امـش  يزور  نوگانوگ  یئاه  هویم  دروآ و  نوریب  نآ  ببـس  هب  هک  یبآ  نامـسآ  زا  تشارفارب و 
رد هرـس -  سدق  یفاص -  داوج  دمحم  الم  دنوخآ  هللا  تیآ  مردـپ  موحرم  هکنانچ  و  ناسنا . يارب  موجن  هام و  باتفآ و  نیمز و  ریخـست  رب 
الا سنالا  نجلا و  تقلخ  ام  لثم و  یتایآ  هدرک ، قیقحت  نافرعلا  سیافن  مان  هب  رگید  فیلات  ای  حالفلا  حابصم  مان  هب  دوخ  تافیلات  زا  یکی 

اب دـشاب ، تدابع  يارب  سنا  نج و  تقلخ  یتقو  اریز  دـنراد ، تلالد  زین  تداـبع . يارب  رگم  میدرکن  قلخ  ار  سنا  نج و  اـم  [. 8  ] نودبعیل
 - مالـسلا هیلع  ماما -  زا  هک  تسا  نامه  تسا  نکمم  دوجوم  يالعا  لامک  رولبت  شیامن و  هک  تعاطا  تداـبع و  هبترم  نیرت  یلاـع  هکنیا 

بیاعم و فارحنا و  كرـش و  زا  ات  دشاب  وا  زا  يوریپ  ماما و  تدابع  طخ  رد  دیاب  زین  نارگید  تادابع  هکنیا  هب  هجوت  اب  و  دوش ، یم  رداص 
موحرم و نآ  هک  هچنآ  تسا  قیقحت  نیا  ریظن  و  دوب . دـهاوخ  تقلخ  یئاـغ  تلع  یلـصا و  دـصقم  ماـما  سپ  دـنامب ، نوـصم  رگید  عـناوم 
هک تسا ، یبوبر  تردـق  روهظ  تردـق و  ملع و  لثم  یهلا  قالخا  هب  قلخت  تقلخ ، زا  ضرغ  هک  دـنا  هدومرف  گرزب  ناـققحم  زا  نارگید 

هیآ و تسه  هچ  ره  تسادـیوه و  رهاظ و  وا  تمکح  تردـق و  ملع و  راثآ  تاـنئاک  ماـمت  تقلخ  ءایـشا و  هحفـص 27 ]  ] مامت رد  هچ  رگا 
چیه هک  تسا  يا  هبترم  رد  یهلا ، قالخا  هب  دوخ  رایتخا  هب  ناسنا  قلخت  دادعتـسا و  ناسنا و  رد  وا  تردـق  ملع و  روهظ  اما  تسا ، وا  هملک 

و [ 9  ] ماما دوجو  نآ ، نیرترب  نیرب و  شیامن  هولج و  دادعتسا و  نیا  لامک  تیلعف  ققحت و  درادن و  ار  دادعتسا  نآ  ناسنا  زا  ریغ  يدوجوم 
یم نآ  يایلع  هجیتن  هصالخ و  تقلخ و  یلـصا  دصقم  ماما  مه  زاب  نیا  ربانب  تسا . وا  یلامک  ددـعتم  یحاون  تیعماج و  قالخا و  لاعفا و 

، دـیرفآ تسا ، نامزلا  بحاص  نارود و  بطق  رـصع و  ره  رما  یلو  هک  لماک  ناسنا  يارب  ار  رـشب  رـشب و  يارب  ار  ءایـشا  همه  ادـخ  دـشاب و 
تانق و ثادحا  بآ و  هیهت  لودج و  يوج و  ندنک  نتخاس و  نیمز و  ندرک  دابآ  غاب و  داجیا  هب  ناسنا  هویم ، ندـمآ  دـیدپ  يارب  هکنانچ 

یلوا یقیقح و  هتساوخ  تاذل و  اب  بولطم  هویم ، هحفص 28 ]  ] دهاوخ و یم  هویم  يارب  ار  همه  عقاو  رد  هک  دیامن  یم  مادقا  تخرد  سرغ 
نم اهیف  لعجت  ا  دـنتفگ : هکئالم  هکنیا  رـس  دوب  نیمه  دـیاش  تسا و  يوناـث  یعبت و  هتـساوخ  ضرعلاـب و  بولطم  اـهزیچ  رگید  تسا و  وا 

دـننک و داسف  هک  يرامگب  نیمز  رد  ار  یناسک  یهاوخ  یم  اـیآ  [. 10  ] کل سدقن  كدمحب و  حبـسن  نحن  ءامدلا و  کفـسی  اهیف و  دسفی 
هچنآ مناد  یم  نم  [. 11  ] نوملعت ام ال  ملعا  ینا  دومرف : هک  لاعتم  دنوادخ  خساپ  و  مینک . یم  حـیبست  ار  وت  ام  هکنآ  لاح  دـنزیرب و  اهنوخ 

نمضتم یهتنم و  ماظن  نیا  نوچ  اما  دش ، دهاوخ  ادیپ  رشب  نیب  رد  زیرنوخ  دسفم و  هچ  رگا  هک  دشاب  نیمه  هب  هراشا  دیناد . یم  امش  هک  ار 
رد هفیلخ  لعج  نیا  لوصحم  هک  دناد  یم  ادخ  دوش و  رارقرب  دـیاب  دـش ، دـهاوخ  یهلا  تفالخ  ماقم  ناگتـسیاش  حـلاص و  ناگدـنب  دوجو 

یلع ءایبنالا و  متاخ  دـمحم  یـسیع و  یـسوم و  میهاربا و  دـننام  و  دـشاب ، یم  نمـضتم  ار  یلماـک  تادوجوم  هچ  دوب و  دـهاوخ  هچ  نیمز 
ترـضح هکنیا  رب  همه  زین  تنـس  لها  ءاملع  نیققحم  هک  دنامن  یفخم  و  دـمآ . دـهاوخ  دوجو  هب  نآ  زا  ءایلوالا ، متاخ  يدـهم  یـضترم و 

دمحم تسا : راعـشا  نیا  ناشلاح  نابز  دـنراد و  قاـفتا  تسا  یماـقم  یتلزنم و  نینچ  ياراد  ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا -  لوسر 
ضرا ال و ال ناک  ام  هالول  لیلکا  محنلل  جات و ال  ردـبلل  ام  عیفرلا و  هایلع  جات  یبتجملا  لوبجم و  دـعب  نیط  مدال  ام  هتلبج و  ینعم  یبتجملا 

هوفص ای  راعـشا : نیا  و  هحفص 29 ] [. ] 12  ] لیزت یحولل  اهیراید  بهـش و ال  ادـهلل  اهیف  کسانم  لیج و ال  قلخ و ال  ـال  ناـمز و  ـال  قفا و 
کیلع یلـص  دـق  هللا  میمر  حیـسملا  حورلا  یلا  ضهنی  مل  با و  نانجلا  نکـسال  الک و  میلک  ماقملا  دـح  یلع  تبثی  مل  هالول  يذـلا  لسرلا 

راونا هک  یغارچ  تسب  شقن  وا  مان  شیارآ  هب  تسه  هچ  ره  دبا  ات  لزاک  دمحم  راعشا : نیا  و  [. 13  ] میلستلا هباد  كدجمل  دجم  يذ  لکف 
نم مولعلا  تاذ  کل  رعـش : نیا  حرـش  رد  هیزمهلا  حرـش  یف  هیکملا  حنملا  رد  رجح  نبا  تسا و  وا  زا  شنیرفآ  همه  غورف  تسا  ودب  شناد 
قلخ سپ  تسا ، هدوب  وا  بلـص  زا  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  ام -  ربمغیپ  قلخ  مدآ ، قلخ  زا  دوصقم  دـیوگ  یم  ءامـسالا  مدال  اـهنم  بیغلا و 
هدرک تیاور  یثیداحا  زین  تنس  لها  گرزب  نیثدحم  هک  دنامن  یفخم  و  [. 14 . ] هلیسو قیرط  هب  مدآ  قلخ  هدوب و  تاذ  قیرط  هب  ام ، ربمغیپ 

 - مدآ ترضح  لسوت  حرـش  نمـضتم  هک  یثیدح  لیذ  رد  هلمج  هحفص 30 ]  ] زا دوش ، یم  هدافتـسا  اهنآ  زا  تحارـص  هب  هجو  نیا  هک  دنا 
هیلع و هللا  یلص  ربمغیپ -  زا  ار  نآ  مکاح  دشاب و  یم  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا -  لوسر  ترـضح  هب  مالـسلا -  هیلع  هلآ و  انیبن و  یلع 

ینتلاس ذا  یلا و  قلخلا  بحـال  هنا  دومرف : مدآ  هب  باـطخ  ادـخ  هک  هدـمآ  نینچ  تسا ، هداد  یهاوگ  نآ  تحـص  هب  هدومن و  تیاور  هلآ - 
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نم يوس  هب  قلخ  نیرت  بوبحم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم ،  ) وا هک  یتسرد  هب  ینعی  کتقلخ  ام  دـمحم  الول  و  کل ، ترفغ  دـقف  هقحب 
مکاح رب  هوالع  ار  ثیدح  نیا  مدرک . یمن  قلخ  ار  وت  دوبن  دمحم  رگا  و  مدیزرمآ ، ار  وت  يدرک ، لاوس  نم  زا  وا  قح  هب  هک  لاح  و  تسا ،

نبا زا  رجح  نبا  هک  یثیدـح  نمـض  رد  زین  و  [. 15 . ] دـنا هدومن  تیاور  یناربـط  هوبنلا و  لـئالد  رد  یقهیب  مظنملا و  رهاوجلا  رد  رجح  نبا 
ای همالـس :-  هیلع و  اـنیبن و  یلع  هللا  تاولـص  یـسیع -  یلا  یلاـعت  هللا  یحوا  تسا : هدـمآ  هتـسناد ، حیحـص  ار  نآ  هدومن و  تیاور  ساـبع 
 - رانلا هنجلا و ال  تقلخ  ام  دـمحم  ـالول  و  مدآ ، تقلخ  اـم  دـمحم ، ـالولف  هب ، اونموی  نا  کـتما  نم  هکردا  نم  رم  دـمحمب و  نمآ  یـسیع 

كرد ار  وا  هک  وت  تما  زا  یناسک  نک  رما  دمحمب و  روآ  نامیا  یسیع  يا  یسیع : يوس  هب  یلاعت  يادخ  درک  یحو  ینعی : [. 16  ] ثیدحلا
هحفص . ] مدرک یمن  قلخ  ار  شتآ  تشهب و  دوبن ، دمحم  رگا  و  مدیرفآ ، یمن  ار  مدآ  دوبن  دمحم  رگا  سپ  دنروآ ، نامیا  وا  هب  دنیامن  یم 
تیاور ار  یـسدق  ثیدح  نیا  نینچمه  كالفالا و  تقلخ  امل  كالول  تسا : نارگید  هعیـش و  نیب  فورعم  یـسدق  ثیدـح  نیا  زین  و  [ 31

ریاـس شنیرفآ  رب  ترـضح  نآ  شنیرفآ  مدـقت  رد  هـکلب  و  ینعم ، نـیمه  رد  کـلجال و  ءایــشالا  تـقلخ  یلجـال و  کـتقلخ  دـنا : هدوـمن 
لثم یب  هناگی و  ار  وت  لوا  درک  رایتخا  ار  وت  تاذ  تانئاک  زا  درک  راکب  ار  کـلف  هاـگراک  وچ  دزیا  دـیوگ : یم  یباـیراف  ریهظ  تاـقولخم ،

یهیدب درک  راکـشآ  وت  تلود  موس  رد  زیاک  تشادن  ربخ  نون  زا  نک  فاک  زونه  ین  ین  درک  راهچ  رـصانع  تفه و  رهپـس  هگنآ  دیرفآ و 
یلقع و لئالد  بسح  رب  تسا ، هدـش  متخ  ءایبنالا  متاخ  ترـضح  هب  هک  يربماـغیپ  توبن و  زا  ریغب  تاـماقم  هنوگ  نیا  زا  یماـقم  ره  تسا 

مهافصا نم  موقلا  مه  تسا . ملسم  تباث و  دنـشاب ، یم  مالـسلا -  مهیلع  رـشع -  ینثا  همئا  هک  ترـضح  نآ  زا  دعب  يایلوا  يارب  ثیداحا ،
تـسا هتفگ  وکین  هچ  یلتت و  مهتایآ  يورت و  مهنـساحم  ابقانم  نیملاـعلا  اوقاـف  موقلا  مه  يوقـالا  ببـسلاب  هارخا  یف  کـسمت  اـصلخم  دولا 

یلعالا و الملا  متنا  رـشبلا و  اهیا  مکافطـصا  مکافـص و  هنقتاف  اـقلخ  يرب  اـمل  اـت هللا  مالـسلا : هیلع  اـضر ، ترـضح  هب  باـطخ  رد  ساونوبا 
نیح ایولع  نکی  مل  نم  اورکذ  امنیا  مهیلع  هالـصلا  یلتت  مهبویج  تاـیقن  نورهطم  هحفـص 32 ]  ] روسلا هب  تئاج  ام  باتکلا و  ملع  مکدنع 

گرب هخاـش و  یتـح  يوج و  بآ و  طاـبترا  هب  نآ  هب  امـش  هک  یطاـبترا  هنوگ  نیا  دوش  هتفگ  رگا  رختفم  رهدـلا  میدـق  نم  هل  اـمف  هبـسنت 
نآ یگتـسباو  هکلب  دراد ، یگتـسباو  غاـب  يوج و  بآ و  دوجو  هب  مه  هویم  ینعی  دراد ، دوجو  زین  سکع  هب  دـیدز ، لـثم  هویم ، اـب  تخرد 

ریذـپ ناـکما  تخرد  دوجو  هویم  نودـب  هک  یلاـح  رد  دوش ، یمن  لـصاح  هویم  تخرد  بآ و  دوجو  نودـب  اریز  تسا  رتدـکوم  رتـشیب و 
ره تسا ، هدوبن  هویم  ناشدوجو  زا  ضرغ  هویم ، یب  ياـه  تخرد  زا  دوش  یم  هدـید  جراـخ  رد  هچ  نآ  ـالوا : دوش : یم  هداد  خـساپ  تسا .

یقیقح ربدم  اما  تشاک . یمن  ار  نآ  زگره  دوب  ملاع  تهج  نیا  هب  وا  رگا  تسا و  هدوب  هویم  شدصق  تسا  هتشاک  ار  نآ  هک  یصخش  دنچ 
نیا زا  لاکـشا  نیا  تسا و  هدـش  لصاح  تسا ، هتـساوخ  انیوکت  ار  هچنآ  تخرد  نآ  دوجو  زا  تسا ، زیچ  همه  هب  ملاع  هک  یعقاو  لـعاف  و 

تسا میکح  ملاع  یقیقح  لعاف  نخـس  عوضوم  اجنیا  رد  دنا . هدراذگن  قرف  لهاج  يرهاظ  لعاف  اب  ملاع  یقیقح  لعاف  نیب  هک  هدش  یـشان 
نآ امش  ایآ  دیتشاک  نیمز  رد  هک  ار  یمخت  دیدیدن  ایآ  [. 17  ] نوعرازلا نحن  ما  هنوعرزت  متنا  نوثرحت ء  ام  متیارفا  تسا : هدومرف  دوخ  هک 
هک دیدیدن  ایآ  [. 18  ] نوقلاخلا نحن  ما  هنوقلخت  متنا  نونمت ء  ام  متیارف  ا  دـیامرف : یم  رگید  هیآ  رد  زین  و  میدـنایور ؟ اـم  اـی  دـیدنایور  ار 
ریغ دننام  ماما  يرـصنع  ندب  طابترا  ایناث : میدیرفآ .؟ ام  ای  دیدیرفآ ، ناسنا  تروص  هب  ار  هفطن  نآ  امـش  ایآ  دیدوب ؟ يا  هفطن  تسخن  امش 

یـصاخ درف  هک  ار  تیـصوصخ  نیا  اما  تسا ، ملـسم  مولعم و  هچ  رگا  رگید ، هبکرم  هطیـسب و  رـصانع  يدام و  هحفص 33 ]  ] ءایـشا اب  ماما ،
تاطابترا ملاع  رد  هکنانچ  تسین ، اراد  ماما  زا  ریغ  سک  چـیه  دـشاب ، هتـشاد  يونعم  یگتـسباو  وا  هب  ناـشدوجو  نارگید  هک  دـشاب  ناـنچ 

ردپ نودب  يدرف  هکنیا  تیـصوصخ  دراد و  اوح  مدآ و  هب  صاصتخا  دشاب ، هدش  قلخ  ردام  ردپ و  نودب  يدرف  هکنیا  تیـصوصخ  يرهاظ 
هک یتروص  رد  تسا  اهنآ  يدام  تهج  رد  دارفا ، رئاس  لثم  رـصانع ، داوم و  اب  ماما  دوجو  طابترا  اثلاث : و  دراد . حیـسم  هب  صاصتخا  دشاب ،

دوجو هچ  رگا  رگید  ترابع  هب  دـشاب و  یم  ناـشدوجو  نطاـب  رهاـظ و  حور و  مسج و  تهج  رد  ماـما  هب  اـهنآ  یگتـسباو  اـهنآ و  طاـبترا 
دوجو بیغ  ماما و  دوجو  هب  دارفا  صاخشا و  مامت  دوجو  بیغ  داوم و  رصانع و  نیا  سفن  اما  دراد  طابترا  رصانع  هدام و  هب  ماما  يرـصنع 
ربمغیپ راونا  ماما و  طقف  یلاعت  هللا  نذاب  هک  تسا  یتیصوصخ  نیا  دراد و  طابترا  تسا  وا  تاذ  لصا  وا و  دوجو  تقیقح  هک  ترـضح  نآ 
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تخرد و يوج و  دوجو  هب  هویم  طابترا  اعبار : و  دنشاب . یم  نآ  ياراد  مالسلا -  مهیلع  نیموصعم -  همئا  و  هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  مرکا - 
. دـشاب یم  نآ  یئاغ  تلع  هب  یـش ء  طابترا  لیبق  زا  هویم  اب  اهنآ  طابترا  و  تسا ، نآ  يدام  تلع  هب  یـش ء  طابترا  لـیبق  زا  بآ ، كاـخ و 

يدام تلع  اب  یـش ء  طابترا  ریظن  تاقولخم ، رئاس  باتفآ و  اوه و  رـصانع و  مامت  كاخ و  بآ و  اب  ماما  يرـصنع  دوجو  طابترا  نیا  رباـنب 
تلع زا  یـش ء  یئاغ  تلع  هک  تسا  عضاو  رپ  و  تسا . دوخ  یئاغ  تلع  اب  یـش ء  طابترا  ریظن  وا ، اب  نیرئاس  طابترا  اما  و  دـشاب ، یم  دوخ 
يدام يروص و  تلع  تسا و  لالقتـسا  هلاصالاب و  تاذـلاب و  دوصقم  یئاغ  تلع  هک  اریز  تسا  لضفا  نآ  يروص  تلع  نینچمه  يدام و 

ملـسم و لوبقم و  دش ، نایب  هک  يا  هنوگ  هب  ماما  دوجو  هب  تانکمم  دوجو  طابترا  اذـه  یلع  هحفـص 34 ] . ] تسا ضرعلاب  عبتلاب و  دوصقم 
هچنآ هک  دوش  یم  مولعم  بسانت  سومان  تقباطم و  نوناق  دـیجم و  نآرق  بسح  رب  هک  هنوگ  ناـمه  تسین ، يداعبتـسا  دروم  بیرغ و  رما 

هموداـب و ربا و  تسا و : یهلا  ملع  تردـق و  لـمکا  متا و  هوـلج  تقلخ و  نیا  لـصاح  رـشب  نیا  و  تسا ، رـشب  نیا  يارب  تـسا ، نـیمز  رد 
یهاوخ هک  يزیچ  ره  شیوخ  زا  وجب  یهلا  عنص  هخسن  وت ، یئوت  يروخن و : تلفغ  هب  يرآ و  فکب  ینانوت  ات  دنراک  رد  کلف  دیشروخ و 

رذـگهر زا  هک : تفگ  دـیاب  دنـشاب و  یم  ادـخ  تجح  ماما و  دوجو  لیفط  تسا و  طبترم  ماما  دوجو  هب  ناشدوجو  رین  اـهناسنا  روط  نیمه 
يرصب رب  تردکاخ  تنم  تسین  هک  تسین  يرظن  تیور  وترپ  زا  نشور  داتفا  رحـس  میـسن  تسد  رب  هک  هفان  ره  دوب  امـش  يوک  رـس  كاخ 

لوسر لامک  هب  تالامک  همه  تسین  هک  تسین  يرـس  چـیه  رد  وت  يوسیگ  يوب  کیل  دـننارظن و  بحاص  وت  يور  رظاـن  تسین  هک  تسین 
تیادـه و ردـصم  لامک و  نازیم  رایعم و  ددـنویپ و  یم  مالـسلا -  مهیلع  نیرهاط -  همئا  ءاسنلا و  هدیـس  و  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا - 
زا هکناـنچ  ناـمیالا . همکحلا و  عیباـنی  ناـفرعلا و  ملعلا و  نداـعم  ناـمحرلا و  نئازخ  حاـتفم  مهف  دـنیادخ : تجح  قلخ و  ناـهرب  داـشرا و 

روحبلا نحن  ناهرب  مویلا  نحن  هیربلا  یف  انب و  ءاضتـسی  اموجن  انک  لـصالا  یف  هحفص 35 ] : ] تسا يورم  مالسلا -  هیلع  قداص -  ترـضح 
توهربف انع  ذـش  نم  نازخ  سودرفلا  دـلخلل و  نحن  اهکلمن و  سودرفلا  دـلخلا و  نکاسم  ناجرم  توقای و  نیمث و  رد  اهـصئاغل  اهیف  یتلا 

هللا تیآ  موحرم  شناد  جنگ  باتک  زا  رعـش  ود  نیا  تسا  بسانم  هچ  [ 1  ] یقرواپ هحفص 37 ] [. ] 19  ] ناوضر تانجف و  اناتا  نم  هتناکم و 
نـسح ود  نیـسح و  ارهز  راچ و  دـمحم  راچ و  یلع  رهطم  صخـش  هدراچ  سب  ارم  رـشحم  زور  نوچ  نورب  میآ  ربق  ز  هرـس : سدـق  دـلاو ،

يا هرمز  مرج  يرابنارگ  دیما  هتشر  دلسگن  تسا : هتفگ  مالسلا -  مهیلع  تیب -  لها  نایارس  هحیدم  ءارعش و  زا  يرگید  رفعج و  یـسوم و 
دیس هدومرف  وکین  هچ  [ 2  .] همه دینک  یمن  تقیقح  نادکمن  نآ  تفای ز  نتکی  زا  ینـشاچ  امـش  نت ز  هدزیـس  همه  دینیتم  لبح  امـش  هک  ار 

مکیف تفرعا  له  دربلا  مکل و ال  بیـضقلا  سیل  اودر  دـمحم  ثارت  اودر  تسا : هداد  رارق  بطاـخم  ار  ساـبع  ینب  هک  يراعـشا  رد  یـضر 
اوفرـش دعب  وا  لبق  انیلع  مهب  اورخف  یلو  الا  فئالخلا و  نا  دل  عقاصم  ماصخلا  دنع  مهناب  مهراختفا  لج  دج  دـمحمک  مکل  له  ما  همطافک 

، تاقبعلا هصالخ  [ 4 . ] هیمالسالا بتکلا  راد  ط  ج 1 ، ص 254 ، ح 4 ، ب 23 ، نیدلا ، لامک  [ 3  .] اودع اذا  انعئانص  مهف  اوقلخ  اندجل  انب و 
مزال [ 9 . ] هیآ 56 تایراذلا ، هروس  [ 8 . ] هیآ 22 هرقبلا ، هروس  [ 7 . ] هیآ 10 نامحرلا ، هروس  [ 6 . ] هیآ 29 هرقبلا ، هروس  [ 5 . ] ص 59 ج 4 ،

ثحب نیا  رد  هک  ار  ینوئش  هک  دوشن  نامگ  میا ، هداد  رارق  نخـس  روحم  ار  ماما  هملک  دوخ  نانخـس  نمـض  رد  ام  هکنیا  زا  تسا ، رکذت  هب 
، تسا سکع  رب  بلطم  هکلب  میناد ، یمن  تباث  هللااب ، ذایعلا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مرکا ، لوسر  ترـضح  يارب  مینک ، یم  تاـبثا  ماـما  يارب 
زا مالسلا -  هیلع  نینموملاریما -  و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ ، دنا -  هدرک  تیاور  ینس  هعیش و  هک  رون -  هرتاوتم  تایاور  بسح  رب  الوا 

هبترم دنـشاب ، یم  اراد  مالـسلا -  مهیلع  همئا -  هک  یلاـمک  ره  یلقع  نیهارب  رگید و  تاـیاور  بسح  رب  اـیناث  دـنا و  هدـش  قلخ  دـحاو  رون 
هب تبسن  نانآ  تسا و  لضفا  اهنآ  همه  زا  هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ -  و  تساراد ، هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ -  ار  شیاوقا  لمکا و 

صخـش يارب  یلوا  قیرط  هب  مینک ، یم  ثحب  اـهنآ  زا  هک  ینوئـش  ماـمت  سپ  تسا . عوـبتم  عاـطم و  ترـضح  نآ  و  عـیطم ، عباـت و  ربـمغیپ 
نینموملاریما ياه  هبطخ  زا  حوضو  تحارص و  لامک  رد  بلطم  نیا  تسا ، تباث  هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  ءایبنالا -  متاخ  ترـضح  صیخش 

هلیل لثم  رد  ترـضح  نآ  هب  تبـسن  نینموملاریما  هک  یعـضاوم  زا  و  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ -  حدـم  فصو و  رد  مالـسلا -  هیلع  - 
 - ربمغیپ هب  تبسن  مالسلا -  هیلع  یلع -  زا  ار  يدحا  تما  مامت  نیب  رد  هصالخ  و  دوش . یم  هدافتسا  هتشاد ، بلاط  یبا  بعش  رد  تیبملا و 
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هباحص زا  يدحا  هک  تسا  مالسلا -  هیلع  یلع -  گرزب  لیاضف  زا  یکی  نیا  تفای و  میهاوخن  رت  میلـست  رت و  عیطم  هلآ -  هیلع و  هللا  یلص 
. تسا يرصم  هتابن  نبا  هدنیارـس  [ 12 . ] هیآ 30 هرقبلا  هروس  [ 11 . ] هیآ 30 هرقبلا  هروس  [ 10 . ] دشاب یمن  زارطمه  ترـضح ، نآ  اب  نآ  رد 

دیسب هثاغتسالا  یف  قحلا  دهاوش  هب  دوش  عوجر  [ 15 . ] ص 174 ج 4 ، تاقبعلا ، هصالخ  [ 14 . ] تسا هتابن  نبا  زین  تایبا  نیا  هدنیارس  [ 13]
هروس [ 18 . ] 63 هیآ 64 ، هعقاو ، هروـس  [ 17 . ] ص 139 قحلا ، دـهاوش  [ 16 . ] لوبناتسا 1396 عبط  یناهنب ص 137 و 156 ، فیلاـت  قلخلا 

زا ترـضح  نآ  زا  ار  تایبا  نیا  ص 159 -  هدـیقع ، ملع و  قداصلا  مامالا  ص 76 . ق 2 ، ج 4 ، هعیـشلا ، نایعا  [ 19 . ] 58 هیآ 59 ، هعقاو ،
نآ لحم  رضاح  لاح  رد  نوچ  و  متشون ، ما  هدرک  ظفح  هدید و  شیپ  اه  لاس  هک  ضیف  موحرم  ياه  باتک  زا  رگید  یکی  ای  یفاص  ریسفت 
ياج هب  هدرک و  لقن  ار  تیب  راهچ  ره  مود  باتک  لوا و  تیب  هس  لوا  باـتک  هک  متـشون  ردـصم  ناونع  هب  ار  باـتک  ود  نیا  دوبن  مرظن  رد 

. دنا هدرک  لقن  نادلو  ناوضر ، ياج  هب  مکصئاغل و  اهصئاغل ،

هیجوت 03

یئاه تیرومام  ماجنا  تاکرب و  یضعب  لوزن  هطـساو  هکئالم  زا  یـضعب  هکنانچ  هک  دشاب  نانچ  میکح  رداق  دنوادخ  ریدقت  رگا  هیجوت 03 
هب هک  تانکمم  رئاس  ءاقب  دوجو و  هاوخان  هاوخ  دشاب ، ضیف  يارجم  ماما  دسرب و  نیرئاس  هب  ماما  هطساو  هب  هصاخ  هماع و  ضویف  دنا ، هدش 
هچ رگا  و  دوب ، دنهاوخ  طبترم  دناسر  یم  اهنآ  هب  ضیف  ارجم  نآ  زا  وا  ریدـقت  هب  هک  وا  ضیف  يارجم  هب  دـنراد ، اقب  ثودـح و  یهلا  ضیف 

همه تانکمم  هک  تفگ  ناوت  یم  اما  تسا ، رارقرب  دشابن ، ضافم  رد  يروصق  رگا  ادخ  تیضایف  مه  زاب  ضیف  يراجم  نیا  مدع  ضرف  رد 
، تسا میقتسم  روط  هحفـص 38 ]  ] هب ضیف  بسک  زا  عنام  ناشدوخ  روصق  دنیامن و  ضیف  یقلت  هطـساو  نودـب  هک  دـنرادن  ار  دادعتـسا  نآ 

کی زا  دعب  دادعا  و  دوش ، یمن  دودعم  رتشیب  موس و  مود و  نآ  نودب  دوش و  یم  عورش  کی  زا  شرامـش  تادودعم  دادعت  رد  هکنیا  ریظن 
هکلب تسا ، هدننک  شرامش  تردق  صقن  يارب  هن  نیا  و  دنشاب . مهریغ  ناشدودعم  دنچ  ره  دنـشاب ، یم  کی  ددع  يواح  يا  هنوگ  هب  همه 

ندیسر نودب  یهلا  ضویف  نینچمه  درادن . دوجو  ناکما  لوا  مود و  دودعم  ناونع  نودب  الثم ، موس  دودعم  ناونع  هک  تسا  نیا  تهج  هب 
ضیف هکنآ  يارب  هکلب  تسا  يروصق  ضیف  رد  هکنیا  يارب  هن  تسین ، نود  اـم  قولخم  هب  نآ  لوصو  ناـکما  فرـشا ، لـمکا و  قوـلخم  هب 

، دشاب یم  تاکرب  لاصیا  هطـساو  تسا ، لماک  یقلخلا  یلی  یبرلا و  یلی  هبنج  رد  هک  مالـسلا -  هیلع  ماما -  اذـل  درادـن . دادعتـسا  هدـنریگ 
هب تخرد  ياه  گرب  اه و  هخاش  هکنانچ  و  دسر ، یم  ام  هب  طیاسو  هب  هکلب  هطساو و  هب  ملاع  نیا  رد  یهلا  ياه  تمعن  زا  يرایسب  هکنانچ 

دادعتسا مدرم  همه  هک  نانچ  و  دنیامن ، یم  هدافتسا  تسا ، هدش  ررقم  ناشیارب  هک  نیمز  داوم  بآ و  زا  تخرد  هشیر  تخرد و  هنت  هطـساو 
طیاسو اب  وحن  نیمه  هب  زین  رگید  ضویف  یضعب  ای  ضویف  مامت  هک  دراد  ناکما  دشاب ، ربمغیپ  یبن و  هطساو  هب  دیاب  دنرادن و  ار  یحو  یقلت 

ینیوکت هلئـسم  کی  هلئـسم  دوب و  دهاوخن  ماما  زا  ریغ  يا  هطـساو  نینچ  تسا  یهیدب  دسرب . نادعتـسم  نادـنمزاین و  هب  بسانم  یـضتقم و 
لاس 730، یفوتم  یعفاش  ینیوج  دمحم  نب  میهاربا  مانب  تنـس  لها  گرزب  نیثدحم  زا  یکی  تسا . لوقعمان  نآ  زا  فلخت  هک  دش  دهاوخ 

هیلع نیدباعلا -  نیز  ترضح  هب  یهتنم  دنس  هب  ار  یثیدح   ) ج 11 ص 45 -   ) تسا هدرک  موسوم  ار  نآ  نیطمسلا  دئارف  مانب  هک  یباتک  رد 
و هنذاب ، الا  ضرالا  یلع  عقت  نا  ءامسلا  هللا  کسمی  انب  نیذلا  نحن  و  دومرف : نآ  نمـض  رد  هک  تسا ، هحفص 39 ]  ] هدرک تیاور  مالسلا - 
: اهلهاب تخاسل  انم  ضرالا  یف  ام  الول  ضرالا و  تاکرب  جرخی  همحرلا و  رـشنی  و  ثیغلا ، لزنی  انب  اهلهاب و  دـیمت  نا  ضرـالا  کـسمی  اـنب 
هب هکنیا  زا  دراد  یم  هگن  ار  نیمز  اـم  هب  و  وا ، نذا  هب  رگم  دـتفا ، نیمز  رب  هکنیا  زا  ار  نامـسآ  ادـخ  دراد  یم  هاـگن  اـم  هب  هـک  میئاـم  ینعی 

نیمز ياه  تکرب  دیامن و  یم  تمحر  رشن  دنک و  یم  لزان  ناراب  ام ) دوجو  لیفط  هب  ام و  يارب  ای   ) ام هطساو  هب  ددرگ و  برطـضم  شلها 
حراش یمور ، نیدلاردب  [. 1  ] درب یم  ورف  ار  دوخ  لـها  نیمز  دوبن ، اـم ، زا  تسا  نیمز  رد  هک  سک ) نآ   ) هچنآ رگا  و  دروآ ، یم  نوریب  ار 
هرون نم  تلصتا  امناف  اهب  مارکلا  لسرلا  تتا  يآ  لک  و  تیب : نیا  حرش  رد  هدربلا  حرش  یف  هردلا  جات  مان  هب  دوخ  حرـش  رد  هدرب ، هدیـصق 

ملع و زا  ناـشراتفگ  یتـسار  لـضف و  لاـمک  رب  تلـالد  هک  یتاـیآ  ریاـس  دـندروآ و  ناربماـیپ  هک  یتازجعم  زا  هزجعم  ره  دـیوگ : یم  مهب 
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هک اریز  تسا . نآ  ادـبم  رون و  ره  لوا  هک  وا  رون  زا  رگم  دـشن ، ناشیا  هب  لصاو  ناشیا و  هب  لصتم  دراد ، ناـشیا  رد  هحفص 40 ]  ] تمکح
سپ تسا . ام  ربمغیپ  رون  نآ  دنـشاب و  یم  قولخم  دـحاو  رون  زا  همه  نـالوسر  ءاـیبنا و  هک  تسین  یکـش  يرون و  هللا  قلخ  اـم  لوا  دومرف :

یم هدرب  رب  شحرش  رد  ینیارفسا  ماصع  و  تسا . رامقالا  سمـش  راونالا و  رون  وا  دنرون و  نآ  عورف  رون و  نآ  زا  ییاه  هبعـش  ناشیا ، راونا 
و هام ، باتفآ و  رون  و  یـسرک ، شرع و  رون  تسا  دـمحم  رون  زا  سپ  تسا ، ترـضح  نآ  رون  راـثآ  زا  يرثا  ناربمغیپ  ریاـس  راونا  دـیوگ :

سانلل اهراونا  نارهظی  اهبکاوک  مه  لضف  سمش  هناف  يریـصوب : تیب  نیا  حرـش  رد  یمور  نیدلاردب  زین  و  [. 2  ] خلا ناربمغیپ . عیمج  راونا 
ادـخ و لضف  دیـشروخ  وا  هکنیا  تهج  هب  دیـسر ، هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ -  رون  زا  ایبنا  هب  نشور  تاـیآ  نیا  دـیوگ : یم  ملظلا  یف 

دوخ ياه  تیلباق  بتارم  تادادعتـسا و  تاجرد  بسح  هب  وا  رـس  نـالماح  وا و  رون  رهاـظم  ناربمغیپ  تسا و  مدرم  مومع  يارب  زا  تمحر 
دندرک یم  راهظا  وا  ندـمآ  هب  رارقا  وا و  قیدـصت  هب  اهنآ  توعد  هب  دوخ  ماوقا  يارب  ار  ترـضح  نآ  قیاقد  رارـسا  قیاـقح و  راونا  دـندوب ،

نیطمـسلا دئارف  باتک  رد  هک  دنامن  یفخم  [ 1  ] یقرواپ هحفص 41 ] [. ] 3 . ] دـنک یم  تیاکح  دـیامن و  یم  رهاظ  ار  باتفآ  رون  هام  هکنانچ 
یم باتک  هچابید  رد  ترـضح  نآ  حدـم  ماقم  رد  تسا و  هدرک  تیاور  ار  مالـسلا -  هیلع  يدـهم -  ترـضح  هب  هرـشبم  ثیداـحا  یـضعب 

هناحبـس نونلا ، هب  ثفن  ملقلا و  هب  يرج  ام  قئاقدب  املع  طیحملا  نونلا  فاکلا و  نم  ردـص  ام  قئاقحب  فراعلا  قحلاب  مئاقلا  هجحلا  دـیوگ :
همئـالاب هرزآ  و  یـضتنملا ، هللا  فیـس  یـضترملا  یلعب  اهاطـش  جرخاـف  هیـالولا  هبح  نیوکتلا  داـجیالا و  یـضارا  یف  عرز  ریبـخ  فیطل  نم 

یف نیدجملا  تافشاکملا  تادهاجملا و  يوذ  نیحلاصلا ، هللا  ءایلوا  داهتجا  نمایمب  ظلغتـساف  يوقتلا  هیادهلا و  لها  هتیرذ  نم  نیموصعملا 
همئا تماما  هب  دقتعم  هک  تسا  تنس  لها  ءاملع  زا  یکی  ینس  ملاع  نیا  هرخالاب  نیمالا و  نیکملا  يدهملاب  هقوس  یلع  يوتساف  يوهلا  عمق 

178 و 179. ص ، تاقبعلا ، هصالخ  [ 3 . ] 177 و 178 ص ، تاقبعلا ، هصالخ  [ 2 . ] تسا مالسلا -  مهیلع  رشع -  ینثا 

هیجوت 04

ور دنک  ره  و  دوش ، یم  هارمگ  الا  دوش و  هدنادرگرب  وا  يوس  هب  دیاب  ور  دـنت  ره  هک  تسا  تمالع  هوسا و  هنومن و  وگلا و  ماما  هیجوت 04 
هب نارگید  لامک  [ 1  ] تسا تنس  لها  هعیش و  قیرط  زا  رایسب  ثیداحا  نومضم  هکنانچ  ددرگ . یم  كاله  الا  دناسرب و  وا  هب  ار  دوخ  دیاب 
یم لیدعت  حیحصت و  لرتنک و  وا  ریـس  تکرح و  اب  طقف  میقتـسم  هار  رد  همه  هحفص 42 ]  ] ریس تکرح و  دوش و  یم  نیمات  نیمـضت و  وا 

هتـشاد نانیمطا  دوخ  ریـسم  یتسرد  هب  دـنناوت  یمن  لامک  هار  ناـکلاس  نآ  نودـب  هک  تسا  يا  هدـنزاس  شقن  ماـما  شقن  نیا  رباـنب  ددرگ .
لثم نم  تیب  لها  لثم  دیامرف : یم  هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ -  هک  هنیفـس  ثیداحا  دننام  يرتاوتم  ثیداحا  يانعم  تسا  نیا  و  دنـشاب ،

ماـما و هب  کـسمتم  سک  ره  سپ  دـش  كـاله  درک  فلخت  سک  ره  و  تفاـی ، تاـجن  دـش  راوـس  نآ  رب  سک  ره  هک  تسا  حوـن  یتـشک 
هک [ 2  ] نیلقث ثیداحا  يانعم  تسا  نیمه  دوش و  یم  كاله  دـنک  فلخت  سک  ره  دـبای و  یم  تاجن  دوش  ماما  هب  یـسات  ماما و  تیادـه 

لامک نیا  ربانب  تسا . هدومرف  یفرعم  تلالض  زا  ناما  هلیـسو  هناگی  ار  ترتع  نآرق و  هب  کسمت  اهنآ  رد  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ - 
و دـش ، دـهاوخ  صقان  دوب و  دـهاوخ  دوخ  هب  قیال  لامک  دـقاف  ملاع  ماما  دوجو  نودـب  تسا و  طونم  ماما  دوجو  هب  هللا ، يوس  اـم  ملاـع و 
وا دوجو  هب  همه  رـسک  دوش و  یم  ماـما  دوجو  لاـمک  هب  همه  صقن  اذـل  دوـش  یمن  روـصت  نآ  رد  صقن  تسا و  لـماک  ادـخ  ضیف  نوـچ 

مهیلا دیامرف : یم  مالسلا -  مهیلع  تیب -  لها  ناش  رد  مود ، هبطخ  نمض  رد  هغالبلا ، جهن  رد  [ 1  ] یقرواپ هحفص 43 ] . ] ددرگ یم  ناربج 
هب دـیاب  هدـنام  بقع  ددرگزاب و  مالـسلا -  مهیلع  دـمحم -  لآ  يوس  هب  دـیاب  هداتفا  شیپ  یلاغ و  ینعی  یلاـتلا  قلحی  مهب  یلاـغلا و  یفی ء 
هک هنایم  ياکتم  میئام  ینعی : یلاغلا  عجری  اهیلا  یلاتلا و  قحلی  اهب  یطسولا  هقرمنلا  نحن  دیامرف  یم  تمکح 109  رد  و  دوش . قحلم  ناشیا 

دافم هنیفـس و  ناما و  نیلقث و  ثیداحا  نتم  دنـس و  نوماریپ  [ 2 . ] دیامن یم  عوجر  نآ  هب  هدـننک  زواجت  ددرگ و  یم  قحلم  نآ  هب  هدـناماو 
. تسا هدش  هداد  لماک  تاحیضوت  هدنراگن ، فیلات  لالضلا  نم  همالا  ناما  باتک  رد  اهنآ 
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هیجوت 05

تاذ رب  تلالد  تسا و  مظعالا  همـسا  هعماجلا و  هتیآ  ینیوکتلا و  هباتک  يربکلا و  هللا  هملک  شنیرفآ  مامت  ملاع و  لـک  هکناـنچ  هیجوت 05 
مسا هملک و  یلاعت و  قح  هناشن  هیآ و  ادج ، ادج  کی  زه  زین  ملاع  نیا  ءاضعا  ءازجا و  عاونا و  دارفا و  دراد ، وا  لامک  تافـص  عیمج  عماج 

ره دهاش  هنیکـست  لک  یف  هکیرحت و  لک  یف  دحاو و هللا  هنا  یلع  لدت  هیآ  هل  ییـش ء  لک  یفف  دنتـسه : وا  ینیوکت  باتک  فرح  لعف و  و 
تـسا یلاعت  قح  باتک  ملاع  همه  تسا  یلجت  رد  شناـج  هکنآ  دزن  هب  هحفـص 44 ]  ] دیوگ هل  كرـش  هدحو ال  دیور  نیمز  زا  هک  یهایگ 

ملسا هل  و  دنتسه : وا  نامرف  میلـست  وا و  ملع  تردق و  روهظ  همه  تسا  فوقو  تایآ و  وچمه  رهاظم  تسا  فورح  رهوج  بارعا و  ضرع 
ام حبـسی هللا  دنـشاب . یم  صیاقن  مامت  زا  وا  هزنت  یکاب و  لامک و  رب  لیلد  و  [ 1  ] نوعجری هیلا  اهرک و  اعوط و  ضرالا  تاوامـسلا و  یف  نم 
ره رب  و  دوـخ ، يدوـجو  بتارم  لاـمک  بسح  هـب  يدوـجوم  ره  رب  [ 2 . ] میکحلا زیزعلا  سودـقلا  کلملا  ضرـالا  یف  اـم  تاومـسلا و  یف 

، دـشاب رتشیب  عون  درف و  لامک  هچ  ره  دـشاب  یم  قداص  وا  هملک  وا و  مسا  هیهلا  قالخا  هب  قلخت  تیناسنا و  بتارم  لامک  بسح  هب  یناسنا 
ترضح زا  تسا  هدش  دراو  [ 3  ] اهب هوعداف  ینسحلا  ءامسالا  و هللا  هفیرـش : هیآ  ریـسفت  رد  اذل  دش . دهاوخ  رتلماک  وا  رب  هملک  مسا و  قدص 

هب میئام  ینعی  [. 4  ] اهب هوعداف  لاق  انتفرعمب  الا  هعاط  دحا  نم  لبقی  يذلا ال  ینـسحلا  ءامـسالا  هللا  نحن و  مالـسلا : هیلع  قداص ، رفعج  ماما 
. اهنآ هب  ار  وا  دـیناوخب  سپ  ادـخ : دومرف  هک  اـم ، تفرعم  هب  رگم  دوش  یمن  هتفریذـپ  یتعاـط  يدـحا  زا  هک  ینـسح  ءامـسا  دـنگوس ، ادـخ 
زا هکناـنچ  تسا ، ینیوـکت  مظعا  مسا  اـیلع و  هملک  هماـت و  يربـک و  تیآ  یهلا  تاـملک  تاـیآ و  ماـمت  نیب  رد  ماـما  نوـچ  هحفص 45 ] ]

رداقلا ملاعلا و  لداعلا و  يداهلا و  مکاحلا و  یلولا و  ینیوکت  مسا  ماما  ینم  ربکا  هیآ  اـم هللا  تسا : هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما 
لوصح ناکما  شتیناکما ، دـح  رد  نکمم ، رد  هک  ار  یهلا  تافـص  ءامـسا و  زا  کـی  ره  هک  تسا  یـسک  ماـما  رگید  تراـبع  هب  و  تسا ،

لق دیامرف : یم  میرک  نآرق  رد  هک  دننانچ  ترثک  رد  دنتسه و  هیهلا  ءامـسا  تاملک و  تانکمم  همه  تسا  یهیدب  دشاب . اراد  دشاب ، هتـشاد 
ءامسا دننام  اما  دنتسه ، ادخ  تایآ  همه  [ 5  ] اددم هلثمب  انئج  ول  یبر و  تاملک  ذفنت  نا  لبق  رحبلا  ذـفنل  یبر  تامکل  ادادـم  رحبلا  ناک  ول 

الثم دنتوافتم ، زین  ینیوکت  ءامسا  دنتوافتم ، لعف  تاذ و  تفص  و  تفص ، تاذ و  روهظ و  تحارص و  رد  یمـسم  رب  اهنآ  تلالد  هک  یظفل 
کی دح  رد  ملعم  کی  ملع  تلالد  ملعم و  کی  دح  رد  یناتسبد  درگاش  کی  ملع  تلالد  اما  دراد ، ادخ  ملع  رب  تلالد  شملع  یملاع  ره 

ملع هدنع  نم  ملع  دح  رد  تسا  [ 6  ] باتکلا نم  ملع  هدنع  هک  یـسک  ملع  تلالد  تسین . دیلقت  عجرم  دهتجم و  فوسلیف و  کی  داتـسا و 
نینچ تسا  یهیدـب  سپ  هحفـص 46 ] . ] دـشاب یمن  تسا ، مالـسلا -  هیلع  ماما -  هک  یهلا . باـتک  ملع  تسوا  دزن  هک  یـسک  [. 7  ] باتکلا

دنتسه رگید  ءامسا  دافم  عماج  ءامسا ، زا  یضعب  یظفل  ءامسا  رد  هکنانچ  دشاب و  یم  دوخ  نود  ام  ءامـسا  تالامک  بتارم و  عماج  یمـسا 
عماج ملاعلا  مسا  ای  تسا ، رگید  هفیرـش  ياه  مسا  یفاشلا و  تیمملا و  ییحملا و  قزارلا و  قلاخلا و  مسا  داـفم  عماـج  رداـقلا  مسا  ـالثم  - 

ینیوکت و ءامـسا  رد  تسا -  همه  دافم  عماج  ءامـسا و  ماـمت  زا  یکاـح  هللا  هلـالج  مسا  هملک و  و  تسا ، ریبخلا  ریـصبلا و  عیمـسلا و  داـفم 
هب تسا و  رت  عماج  رترهاظ و  یمـسم  رب  ناـشتلالد  دنـشاب و  یم  رگید  ءامـسا  تـالامک  بتارم و  عماـج  ءامـسا  زا  یـضعب  زین  هللا  تاـملک 

. تسا تافـص  نآ  قادصم  هتیدـحا ، و  هتیادـحاو ، هب  تاذ  دـنرگید و  تافـص  تاولج  نوئـش و  زا  تافـص  یـضعب  هکنانچ  رگید ، ترابع 
هاگ هک  دنرگید  تایمسم  ءامسا  تاولج  زا  و  نوئش ، زا  دنشاب -  یم  هیتاذ  ای  هیلعف  تافص  هک  ناشتایمسم -  رابتعا  هب  زین  ءامـسا  زا  یـضعب 
 - موصعم هدراهچ  هسدـقم  تاوذ  تادوجو و  نیا  ربانب  دنـشاب . یم  تیهولا  هسدـقم  تاذ  ای  تاذ و  تافـص  ای  لعف  تافـص  تایمـسم  نآ 

هللا و مسا  هب  ءامسا  همه  رداقلا و  مسا  هب  لذملا  زعملا و  قلاخلا و  لثم  یئامسا  هک  روطنامه  دنتسه و  هیهلا  ینیوکت  ءامسا  مالسلا -  مهیلع 
هحفص 47]  ] ینیوکت مسا  تحت  همه  زین  ینیوکت  ءامـسا  دنراد ، رارق  مسا  نآ  تحت  دنا و  هتـسباو  نآ  هب  دندرگ و  یم  یهتنم  وه  الا  هلا  ال 
دنراد و رارق  اهنآ  تادوجو  ینعی  موصعم ، هدراهچ  ریاس  ءامـسا  تحت  دـعب  هجرد  رد  و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  دوجو  ینعی  دـمحم 

ینیوکت ربکا  مظعا و  مسا  هک  دنتسه  هیلامک  تافص  عیمج  عمجتسم  تاذ  نآ  تالامک  زا  یلامک  یتفص و  روهظ  ینیوکت  ءامسا  نآ  همه 
تایمسم هکنآ  رابتعا  هب  تسا ، هلالج  هملک  مظعا و  مسا  هب  هتسباو  ناشظفل  یظفل  یماسا  دنتسه . مسا  نآ  هب  هتسباو  و  دراد ، تلالد  نآ  رب 
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تایمسم هکنآ  رابتعا  هب  تسا ، هلالج  هملک  مظعا و  مسا  هب  هتسباو  ناشظفل  یظفل  یماسا  دنتسه . مسا  نآ  هب  هتسباو  و  دراد ، تلالد  نآ  رب 
نایب نیا  هب  کیدزن  تسا و  اهنآ  مامت  يواح  تافـص و  نآ  زا  یکاح  مظعا  مسا  نآ  تسا و  مظعا  مسا  هب  یمـسم  تافـص  نوئـش و  اـهنآ 
مامت يواح  دـص  ددـع  هک  روطنامه  تسا  ام  شیپ  مه  دون  دـمآ  دـص  هک  نوچ  تسا  ءایبنا  هلمج  مان  دـمحا  مان  روهـشم : رعـش  نیا  تسا ،

اهنآ تسا و  دوخ  نود  ام  تاقولخم  مامت  تالامک  عماج  ترـضح  نآ  تسا و  ءایبنا  مامت  مان  زین  دمحا  مسا  تسا ، دـص  ات  کی  زا  دادـعا 
هللا هلالج  مظعا و  مسا  هب  ءامـسا  همه  رداقلا و  مسا  اب  ردـتقملا  زیزعلا و  ملکتملا و  مسا  هک  یگتـسباو  ناـمه  دـنراد ، یگتـسباو  نآ  هب  زین 

هیلامک تافـص  همه  قادـصم  وا  و  تسوا ، تاذ  نیع  وا  تافـص  ملاع و ... تسا و  رداق  هک  تسا  تیهولا  تاذ  رگید  ترابع  هب  و  دـنراد .
نوچ دنراد ، تلالد  مه  هیلامک  تافص  عیمج  عماج  تاذ  رب  مازتلالاب  تسا و  قداص  همسا  زع  وا  رب  ینـسحلا  ءامـسا  همه  هچ  رگا  و  تسا .
مـسا رد  هکنانچ  یقباطم ، تلالد  هب  اما  تسین ، لامک  تافـص  عیمج  عماـج  تاذ  زج  تاذـلاب  قلطم و  قلاـخلا  ملاـعلا و  زیزعلا و  ریدـقلا و 

ریدق و یش ء  لک  یلع  هللا  لیلجلا و  وه  ریدقلا و  وه  ناشنومضم  رگید  هحفص 48 ]  ] ترابع هب  دنرادن و  وا  رب  تلالد  دنیامرف ، یم  هلالج 
كرد لباق  فوصوم  مسا  نودب  زین  تفص  مسا  تسین ، ریذپ  ناکما  فوصوم  نودب  تفص  كرد  هکنانچ  و  تسا . ییـش ء  لکب  ملاع  هللا 

نیا تلالد  نیا  ربانب  و  دوب . دـهاوخ  رتشیب  وا  مظعا  ربکا و  مسا  فوصوم و  مسا  دوجو  اب  نهذ  هب  نآ  زا  فوصوم  ردابت  لقا  ـال  اـی  تسین ،
، دوش هدرمـش  دیعب  دنچ  ره  یلامتحا  هب  دراد و  طابترا  اهنآ ، دافم  تخانـش  و  رگید ، ءامـسا  هب  يدـح  رد  اهنآ  تخانـش  ینعم و  رب  ءامـسا 

هللا هیآ  ایلعلا و  هللا  هملک  ماما  نوچ  دـشاب ، نیمه  هیلهاج  هتیم  تام  هنامز ، ماما  فرعی  مل  تام و  نم  فورعم  ثیدـح  داـفم  تسا  لـمتحم 
ار یهلا  يانـسحلا  ءامـسا  یـسک  رگا  هکناـنچ  تسا ، هتخانـشن  ار  ادـخ  دسانـشن ، ار  مسا  نیا  هک  یـسک  تسا ، یهلا  ربـکا  مـسا  یمظعلا و 
[4 . ] هیآ 180 فارعا ، هروس  [ 3 . ] هیآ 1 هعمج ، هروس  [ 2 . ] هیآ 180 فارعا ، هروس  [ 1  ] یقرواپ هحفص 49 ] . ] تسا هتخانشن  ار  وا  دسانشن ،

هیآ دعر ، هروس  [ 7 . ] هیآ 131 لمن ، هروس  [ 6 . ] دش هتفگ  نیا  زا  شیپ  هفیرـش  هیآ  همجرت  [ 5 . ] ح 4 رداونلا ، باب  دـیحوتلا ، باتک  یفاک ،
زا یملع  وا  دزن  هک  یسک  دش ، لاوس  مالسلا -  هیلع  قداص -  ترضح  زا  هک  تسا  هدش  تیاور  یفاص  ریسفت  رد  هیآ  نیا  ریـسفت  رد   - 43
هک یسک  نآ  دوبن  دندومرف : ترضح  تسا ، باتکلا ) ملع   ) باتک ملع  وا  دزن  هک  یسک  نآ  ای  تسا  رتاناد  تسا  باتکلا ) نم  ملع   ) باتک

نینموملاریما و  دریگ . یم  ایرد  بآ  زا  سگم  لاب  هک  يرادقم  هب  رگم  تسا  باتک  ملع  وا  دزن  هکنآ  ربارب  رد  تسا  باتک  زا  یملع  وا  دزن 
تلیضف نا  هب  هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  ءایبنالا -  متاخ  ترـضح  ات  ناربمایپ  عیمج  هچنآ  دروآ و  نیمز  هب  مدآ  هک  یملع  دومرف : مالـسلا  هیلع 

. تسا هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  نییبنلا -  متاخ  ترتع  رد  دندش ، هداد 

رگید ینخس 

موهفمان بلطم  ملق ، شزغل  كدنا  اب  تسا و  دایز  نآ  تفاطل  تفارظ و  نوچ  یلو  تسا ، هلاطا  لباق  نیا  زا  شیب  ثحب  نیا  زیزع ، هدنناوخ 
نیا ات  دناسرن . تسا ، نآ  قح  هکنانچ  ار  بلطم  دشابن و  اسر  مظافلا  تارابع و  هک  مکانمیب  نآ  زا  دوش ، هضرع  هابتشا  تسا  نکمم  هکلب  و 

و يوتحم : نومضم  اب  رعش  نیا  هب  داهشتسا  اب  مهاوخ و  یم  ترذعم  تسین ، نایب  روصق  زا  یلاخ  یفاک و  نوچ  مداد ، حیـضوت  هک  مه  دح 
دیزم بجوم  ثحب و  بیقعت  هک  يرگید  هنوگ  هب  ار  نخـس  هحفص 50 ]  ] رصاق هیلاعم  نع  افرح  نیرشع  هعـست و  جسن  نم  طیخ  اصیمق  نا 

تسا و رتـشیب  همه  زا  شلاـمک  یقرت و  دادعتـسا  هنکمم ، تادوجوم  عاونا  ماـمت  نیب  رد  ناـسنا  میهد : یم  همادا  دوـش ، تریـصب  تفرعم و 
يذلا باتکلا  یه  و  هقلخ ، یلع  هللا  ججح  ربکا  یه  هیناسنالا  هروصلا  تسا : هدش  تیاور  مالسلا -  هیلع  قداص -  ترضح  زا  هک  تسنانچ 

: ینعی [. 1  ] ظوفحملا حوللا  یف  ملعلا  نم  رـصتخملا  یه  نیملاـعلا و  روـص  عوـمجم  یه  و  هتمکحب ، هاـنب  يذـلا  لـکیهلا  یه  هدـیب و  هبتک 
نآ هتـشون و  ار  نآ  دوخ  یئاـناوت  تسد  اـب  ادـخ  هک  تسا  یباـتک  نآ  تسا و  وا  قلخ  رب  ادـخ  ياـه  تجح  نیرتـگرزب  تیناـسنا  تروص 

حول رد  هک  تسا  یمولع  رـصتخم  نآ  تسا و  ملاوع  اـهناهج و  تروص  عومجم  نآ  هدرک و  اـنب  ار  نآ  دوـخ  تمکح  هب  هک  تسا  یلکیه 
همه زا  یبوبر  ضیف  تمحر و  ناراب  شراـب  یهلا و  تیبرت  هب  شزاـین  ناـسنا  دادعتـسا ، ناـش و  تفارـش و  نیمه  ساـسا  رب  تسا . ظوفحم 
هزور کی  تمـسق  دجنگ  دنچ  يا  هزوک  رد  ار  رحب  يزیرب  رگ  هتفگ : رعاش  هک  تسا  رادـقم  نامه  هب  بآ  هب  هزوک  کی  زاین  تسا . رتشیب 
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، تسا جاتحم  رت  یلاعتم  تیبرت  هب  رتدایز ، ملع  هب  رتشیب ، تمحر  هب  ناسنا  تسا . اهنآ  تیفرظ  رادقم  هب  هناخدور  رهن و  يوج و  زاین  اما  يا 
تـسپ ـالاب و  زا  تبآ  دـشوجب  اـت  تسدـب  روآ  یگنـشت  وـج  مـک  بآ  هحفـص 51 ] : ] دـنراد زاـین  رتشیب  بآ  هب  اـیرد  هناـخدور و  هکناـنچ 

زا دنـشاب ، هتـشاد  دوخ  تجاـح  رقف و  هعـس  هب  هک  یکرد  هعـس  بسح  رب  و  دـنراد ، تـالامک  يارب  هک  یتادادعتـسا  بسح  رب  تادوـجوم 
لوبق تیلباق  ینعی  تسا ، رتشیب  دامج  رقف  زا  تیبرت ، هب  تابن  رقف  تسا  یهیدـب  دـش . دـنهاوخ  دـنم  هرهب  یبیر  تاـیانع ال  یبیغ و  یـضویف 

، تسا رت  عیسو  رتدایز و  تانکمم  لک  زا  ناسنا  تجاح  رقف و  هکنانچ  رتشیب ، تابن  زا  مه  ناویح  زاین  رقف و  و  تسا ، رتدایز  نآ  رد  تیبرت 
. دنک یم  توافت  ناشلمع  لهج و  بسح  هب  و  تسا ، توافتم  يرایتخا  ریغ  روما  ضراوع و  یـضعب  تاذ و  بسح  هب  زین  ناسنا  دارفا  رقف  و 

دنچ نتفرگ  دای  اب  هبلط ، کی  ای  وجـشناد  کی  دنک  یمن  ساسحا  دـنک  یم  رقف  ساسحا  ملاع  هکنانچ  نآ  دراد ، یملع  رقف  هچ  رگا  لهاج 
یم رتدایز  شملع  هچ  ره  فوسلیف  ملاع و  هیقف و  رفن  کی  هک  یلاـح  رد  تسا ، هتفرگ  داـی  ار  مولع  همه  هک  دـنک  ناـمگ  اـسب  حالطـصا ،
ملع ربارب  رد  ار  دوخ  و  دوش ، یم  رتدایز  شینتورف  عضاوت و  و  دنک ، یم  كرد  رتشیب  ادخ  هب  ار  دوخ  قلعت  یگتـسباو و  زاین و  رقف و  دوش ،

دیکچ يربا  ناراب ز  هرطق  یکی  دـش : دـهاوخ  رعـش  نیا  شلاح  نابز  و  دـبای ، یم  رت  هیاـمرف  رتمک و  نآ  زا  اـیرد و  زا  يا  هرطق  نوچ  یهلا 
ام ناسنا  ماما  هک  تسا  تهج  نیا  زا  متسین  نم  هک  اقح  تسه  وا  رو  متـسیک  نم  تسا  ایرد  هک  یئاج  هک  دیدب  ایرد  يانهپ  وچ  دش  لجخ 

زاین ساسحا  رقف و  شتیوه  هحفـص 52 ]  ] مامت ینعی  تسا  رقف  سیئر  تسا  نکمم ) قوف  ام  هن   ) قوف ام  نکمم  و  ناسنا ) قوف  اـم  هن   ) قوف
تاـیانع و نیرتشیب  بسک  هب  اذـل  تسا و  اراد  ادـخ  هب  ار  اـهزاین  نیرتـشیب  دراد ، ار  اهدادعتـسا  نیرتـشیب  نوچ  تسا و  زاـین  یب  يادـخ  هب 
زا تسا و  هدش  تیاور  مالـسلا -  مهیلع  ناماما -  زا  هک  یئاهاعد  زا  تسا . لیان  تایلبالا  ردـقب  تایطعلا  مکح  هب  هیهلا  تافاضا  تایطع و 

، نارگید زا  هدش ، رهاظ  ادخ  هاگرد  رد  نانآ  زا  هک  یتنکسم  رقف و  ضرع  نانچ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تدابع ، اعد و  ماگنه  رد  ناشتالاح 
ناراوگرزب نآ  رد  ندرمـشن  يزیچ  ندـیدن و  ار  دوخ  زاین و  رقف و  هب  روعـش  نیا  و  تسا . هدـشن  هدـید  یهلا -  هفـسالف  نیرتگرزب  یتح  - 

تـسا هدوب  ناشیا  تاجرد  نیرت  یلاعتم  نیرتگرزب و  زا  وا  مرک  فطل و  ادخ و  هب  تجاح  ساسحا  هک  تسا  هتـشاد  خوسر  تدش و  نانچ 
نوکا نا  ازع  یل  یفک  یهلا  دنتشاد : یم  هضرع  تاجانم  ماقم  رد  هک  دنتـسناد  یم  وا  یگدنب  شتـسرپ و  تیدوبع و  هب  ار  دوخ  تزع  نانآ 

یهلا هک : دـندیبلط  یم  تجاح  ادـخ  زا  نآ  هب  و  دـنداد ، یم  رارق  دوخ  رقف  ار  دوخ  تجح  ابر و  یل  نوکت  نا  ارخف  یل  یفک  ادـبع و  کل 
نیا هب  ندـش  کیدزن  يارب  ماقم و  نیا  هب  لوصو  يارب  تیناسنا  ناوراک  تانکمم و  هلفاق  ریـس  دـیاب  اقح  یتقاف  یتلیـسو  یتجاح و  یتجح 

هک هنوگ  نآ  هب  ملاع  دش و  دهاوخ  هدوهیب  چوپ و  وغل و  نانآ  ریـسم  دشابن  نیا  رگا  هک  دـشاب ، ماقم  نیا  نابحاص  هب  نتفای  تهابـش  ماقم و 
رتهب نامه  و  تشاد ، دهاوخن  یهیجوت  ریـسفت و  هجو  چیه  دندقتعم ، رگید  نادحلم  اه و  تسیـسکرام  اهرتراس و  اه و  تسیلایـسناتسیزگا 

یماکان اه و  شکمـشک  اه و  گنج  اه و  ترارم  نیا  هب  ،و  دـننک دوبان  ناریو و  ار  نآ  هرابکی  هحفـص 53 ]  ] هدننک ناریو  ياه  بمب  اب  هک 
هب رـشب  رگا  اما  دنزاس . صالخ  هدـک  تشحو  هناخ و  کیرات  نیا  زا  ار  ناگدـنیآ  ار و  همه  و  دـنهد ، نایاپ  اه  تکالف  اه و  یتحاران  اه و 

راودیما دبای و  یم  یهاگآ  تخانش ، ار  ناسنا  لامک  لماک و  ناسنا  تماما و  ماظن  و  دش ، هاگآ  ناسنا  ریـسم  ناهج و  ریـسم  یعقاو  ياهتنم 
هب ار  تقیقح  لامج  هک  یئانعم  دسانـش ، یم  اوتحم  اب  ینعم و  اب  ار  ملاـع  و  ددرگ ، یم  دـنمقالع  یقرت  لاـمک و  یگدـنز و  هب  و  دوش ، یم 
هب هک  ناهج  تکرح  تسا  تقیقح  اب  هچ  ابیز و  هچ  دـیامن . یم  یفرعم  فدـه  اب  حور و  اـب  ناتـسلگ و  ار  ملاـع  دـهد و  یم  ناـشن  ناـسنا 

رامع دادقم و  رذوبا و  ناملس و  دننام  يدارفا  و  دور ، یم  نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  دمحم و  میهاربا و  دننام  یئاه  تیـصخش  يوس 
نب ورمع  يدع و  نب  رجح  نوچ  نارگمتس  ناگدنبوک  و  البرک ، نادیهـش  نوچ  یناراکادف  نازابکاپ و  رفعج و  هزمح و  نوچ  ینادیهـش  و 

ینیلک و یمق و  مدآ  نب  ایرکز  ریمع و  یبا  نبا  ملـسم و  نب  دـمحم  هرارز و  دـننام  یئاملع  نادنمـشناد و  و  يرجه ، دیـشر  مثیم و  قمح و 
هللا تیآ  يزاریش و  يازریم  يراصنا و  خیش  نیدیهـش و  یلح و  همالع  یـسوط و  خیـش  یـضر و  یـضترم و  دیـس  دیفم و  خیـش  قودص و 

ناهج ریس  یتسیلایسوس ، ماظن  کی  رظن  زا  دهد . یم  لیوحت  ایند  هب  یناسنا ، لامک  زا  هتـشر  ره  رد  لیبق  نیا  زا  دارفا  اهرازه  و  يدرجورب ،
نآ رد  نیلاتـسا  لثم  يدرف  هک  يا  هعماج  يوس  هب  ریـس  تایونعم ، یناـسنا و  ياـه  كرد  ياـهنم  تسا  يا  هعماـج  يوس  هب  ناـسنا  ریـس  و 

19 وابستگى جهان به امام زمان عجل اهللا تعالى فرجه الشریف

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


رد هک  ار  فیعض  يروشک  هک  دشاب  رادمامز  فنژرب  لثم  رگید  نوعرف  ای  دشاب ، یئادخ  یعدم  عزانم  یب  المع و  و  اورنامرف ، روتاتکید و 
مدرم ياه  هناخ  ندرک  ناریو  مدرم و  راتـشک  هب  اوه  نیمز و  زا  دـهد و  رارق  هنایـشحو  موجه  دروم  هحفـص 54 ] ، ] دراد رارق  وا  یگیاسمه 

نویلیم کی  زا  شیب  درب و  راکب  هدازآ  تلم  کی  نتفرگ  غوی  ریز  يارب  ار  اـه  هحلـسا  نیرت  نردـم  دزادرپب و  اهرهـش  اهاتـسور و  دنمتـسم 
زونه هک  مه  زونه  و  دزاس ، هراوآ  هناشاک  هناخ و  زا  ار  رفن  نویلیم  کـی  زا  شیب  ماـع و  لـتق  ار  درم  نز و  گرزب و  کـچوک و  زا  ناـسنا 

میمصت دشاب ، مدرم  مامت  ناج  تمیق  هب  هچ  رگا  دنکن ، فرـصت  ار  ناشروشک  ات  هک  دهد  ناشن  نانچ  درادن و  رب  اهنآ  رـس  زا  تسد  تسا ،
اب ناشدوخ  نیب  رد  مه  رگا  تیناسنا ، فرـش  هب  نامیا  یب  راوخنوخ و  ناربهر  نینچ  اب  يا  هعماج  نینچ  تسکـش . دـهاوخن  ار  دوخ  هناعبس 
هاک زا  رپ  هدامآ و  يراد  ماد  کی  زا  دننک ، مهارف  ار  يدام  هافر  لئاسو  رئاس  نکسم و  كاروخ و  نافعضتسم  تراغ  نارگید و  فاعضتسا 
مه يراد  هیامرس  ماظن  رظن  زا  اما  و  دوب . دهاوخن  رتشیب  دشاب ، هرخسم  ینعم و  یب  چوپ و  ناسنا  یلاعتم  ياهشزرا  همه  نآ  رد  هک  فلع ، و 

هقبط دودحمان و  ملاس و  ریغ  ياه  يدازآ  تاوهـش و  تیناویح و  اه و  یگماک  دوخ  يوس  هب  ریـس  نآ ، ریـس  فدـه  هک  تسین  نیا  زا  رتهب 
نوچ يا  هشیپ  رنه  رتراک و  ناماد و  هدولآ  نارتوهش و  ياه  يدنک  تموکح  و  تالمجت ، نآ  دیفـس و  خاک  رامثتـسا و  ضیعبت و  يدنب و 

، دننادب هچ  ره  ار  ناهج  دصقم  و  دنیوگب ، هچ  ره  ار  ناهج  فده  امتح  تسا . ماشآ  نوخ  ناراد  هیامرس  مسینویهص و  ياهرکون  ناگیر و 
کی يوسب  سرت  تهج  زا  زج  هک  دراد  رارق  هدنرد  یشحو  رفن  ود  رایتخا  رد  تیرشب  تشونرس  اهنآ  رد  هک  اهماظن -  نیا  اه و  هعماج  نیا 

یگنج و تازیهجت  فرـص  ار  اـهناسنا  شـالت  تمحز و  لوصحم  هدـمع  شخب  هک  اـه  میژر  نیا  و  دـشاب ، یمن  دـننک -  یمن  هلمح  رگید 
هک  ) دشاب فده  نیا  رگا  و  تسین . دنیامن ، یم  دوخ  يالعتسا  رابکتسا و  همادا  يارب  كانتـشحو  برخم و  اه  حالـس  هحفص 55 ]  ] نتخاس
هب تماما  یهلا  ماظن  [. 2  ] ءامدلا کفـسی  اهیف و  دسفی  نم  اهیف  لعجتا  دنیوگب : دنوش و  نابز  مه  ناگتـشرف  اب  همه  دراد  اج  تسین ) زگره 

اهالعتسا و اهرابکتسا و  اه و  نیشن  خاک  همه  رب  و  درب ، یم  نایم  زا  ار  تاداریا  نیا  همه  ماما  دوجو  دهد و  یم  خساپ  اه  شـسرپ  نیا  همه 
میژر يوروـش و  دـحلم  مسیـسکرام و  تموـکح  اـهنآ  نیرتوـج  يرترب  نیرتراکمتـس و  نیرتـگرزب و  اـم  رـصع  رد  هک  اـهناسنا ، دابعتـسا 
تدـش هب  شا ، هولج  نیرتمک  رد  یتـح  ار ، یئوج  يرترب  ولع و  دـشک و  یم  نـالطب  طـخ  تسا ، اـکیرما  رورپ  مسینویهـص  رگرامعتـسا و 
هرخالا رادـلا  کلت  دـناد : یم  هیآ  نیا  فیعـض ، اـب  ار  يدـنمورین  يوق و  ره  مدرم و  اـب  ار  دوخ  هطبار  داـینب  راعـش و  دزاـس و  یم  موکحم 

داسف ولع و  هدارا  نیمز  رد  هکنانآ  يارب  ار  ترخآ  راد  نیا  اـم  [. 3  ] نیقتملل هبقاعلا  اداسف و  ضرالا و ال  یف  اولع  نودیری  نیذـلل ال  اهلعجن 
رب یئوج  يرترب  یهاوخ و  ولع  يا  هرذ  اـجک  ره  سپ  تسا . ناراـکزیهرپ  صوـصخم  کـین  تبقاـع  میهد و  یم  رارق  دـنرادن  یـشکرس  و 

ادخدک کی  زا  هناخ و  کی  هد و  کی  رد  یتح  دادبتسا -  روز و  يروتاتکید و  نایغط و  تسین . رقتـسم  تماما  ماظن  اجنآ  تسا ، نارگید 
بوخ نایاپ  کین و  تبقاع  دنمورحم و  ادـخ  تشهب  زا  نانیا  و  تسا ، موکحم  لکـش  ره  هب  تروص و  ره  هب  هداوناخ -  تسرپرـس  کی  و 

یم زیهرپ  نارگید  ندرمش  کچوک  فاعضتسا و  یشورف و  رابتعا  رخف و  ینیزگرب و  دوخ  یـشکندرگ و  رهاظم  زا  هک  تسا  یناسک  يارب 
نیا رد  مالـسلا . امهیلع  يدـهم ، یلع و  تموکح  یلع و  شور  يوس  هب  یلع و  يارب  همه  تکرح  ینعی  تماما  ماـظن  هحفص 56 ] . ] دنیامن

تموکح و هتـسیاش  دـهاوخب ، فدـه  کی  ناونع  هب  ار  نآ  مه  سک  ره  تسین و  دوصقم  فدـه  کی  ناونع  هب  تموکح  هک  تسا  ماـظن 
یعقاو یقرت  ماکحا و  ءارجا  قوقح و  قاقحا  متـس و  لطاب و  عفد  لدـع و  هماـقا  هلیـسو  تموکح  هکلب  تسین ، ماـظن  نیا  رد  یبصنم  چـیه 

هوکزلا و اوتآ  هالـصلا و  اوماقا  ضرالا  یف  مهانکم  نا  نیذـلا  تسا : ناگمه  يدازآ  تینما و  هافر و  نیماـت  افعـض و  هب  کـمک  اـهناسنا و 
رد ار  اهنآ  رگا  دیامرف : یم  ادـخ  هک  دنتـسه  يدارفا  تماما ، ماظن  نیا  ناربهر  [. 4  ] رومالا هبقاـع  رکنملا و هللا  نع  اوهن  فورعملاـب و  اورما 

ناـیاپ دـنیامن و  یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دـنهد و  یم  ار  ةوـکز  هتـشاد و  اـپ  رب  ار  زاـمن  مینادرگ ، ورین  بحاـص  نکمتم و  نیمز 
ششوک و ریـس و  نآ  يارب  دنک و  یم  ادیپ  ینعم  دبای ، یم  هحفـص 57 ]  ] تلاصا یگدنز  هک  تسا  ماظن  نیا  وترپ  رد  تسا . ادخ  اب  اهراک 
نژوردیئ و متا و  ياه  بمب  يوس  هب  دور ؟ یم  اجک  و  دور ؟ یم  اجک  رـشب  الا  و  دش . دـهاوخ  ینالقع  شزرا و  اب  شالت  راک و  تکرح و 
اه و یتسرپ  لمجت  اه و  یشایع  اهراشف و  اه و  یتخبدب  همه  نیا  هک  یندمت  و  یتعنـص ، يدام و  يایند  يوس  هب  ای  زوسناهج ؟ ياه  گنج 
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رایتخالا بولسم  ینیـشام و  یناویح و  هعماج  يوس  هب  ای  اکیرمآ ؟ رامعتـسا  یتسرپ و  داژن  يوس  هب  ای  تسا ؟ هدروآ  دوجو  هب  ار  تاضیعبت 
یم اه  نامزاس  اه و  ماـظن  نیا  زا  کـی  مادـک  تسین ؟ كرد  لـباق  شیلاـعتم  یقیقح و  یناـعم  هب  تیناـسنا  يدازآ و  نآ  رد  هک  مسینومک 
نیب ياه  نامزاس  نیا  تفاین . نآ  رد  ار  دوخ  هدشمگ  دیـسر ، مادک  ره  هب  رـشب  دشاب ؟ رـشب  عیـسو  حور  يوگخـساپ  یئاهن و  فده  دـناوت 

تملاسم یتسیزمه  مان  هب  و  ملظ ، لدـع ، مسا  هب  و  لطاب ، قح ، مسا  هب  دـنراد و  رارق  تردـق  ربا  کی  ذوفن  ریز  مادـک  ره  هک  تسا  یللملا 
یمن نادرگ  يور  یناسنا  دعاوق  فالخ  لمع  هنوگ  چیه  زا  و  دـنیامن ، یم  هیاسمه ، هب  زواجت  تنایخ و  هئطوت و  يراوجمه ، نسح  زیمآ و 
عفانم ظفح  هک  نآ -  ثیبخ  ساسا  ناشن  نیرتزراب  تسا ، دراو  نآ  هب  هک  داریا  کی  رازه و  رب  هوالع  هک  تسا  لـلم  ناـمزاس  نیا  دنـشاب .

یگدنام بقع  ایند و  داسف  هدمع  لماع  راوخ و  ناهج  ربکتسم و  تموکح  جنپ  هک  تسا  وت  قح و  تسا -  نارگ  فاعـضتسا  نادنمروز و 
یمیمـصت ره  ءارجا  زا  دزاس  یم  طلـسم  ار  تموکح  جنپ  نیا  تلادع ، فالخ  یعرـش و  ریغ  قح  نیا  دنراد . نامزاس  نیا  رد  نافعـضتسم ،

اهنآ يارب  قح  نیا  ارچ  هک  تسین  حرطم  نیا  هحفـص 58 ]  ] رگید دننک ، وت  ار و  نآ  دنیامن و  يریگولج  دشاب ، ناشدوخ  عفانم  فلاخم  هک 
؟ تسین قح  نیا  ياراد  يروشک  کی  اقیرفا  مامت  رد  ارچ  و  دنشاب ؟ هتـشاد  دیابن  ار  قح  نیا  کچوک  رگید و  ياه  تموکح  ارچ  و  دشاب ؟

یم ناونع  نارگید  روما  رد  هلخادم  يارب  نتخاس  هناهب  نتشاد و  هناهب  ای  ماوع  بیرف  يارب  نارگمتس  ربا  هک  یئاه  هشقن  نانخس و  نیا  همه 
هب باطخ  دـندرک ، یم  تیوضع  لوبق  نآ  رد  اهتلود  دـش و  لیکـشت  للم  نامزاس  هک  یتقو  هکناـنچ  تسا ، شزرا  تقیقح و  دـقاف  دـننک ،

تقیقح شتسین  نوچ  تسا  فرح  للم  نامزاس  روشنم  ما : هدرک  ضرع  يراعشا  نمض  رد  هجرف -  یلاعت  هلا  لجع  رصع -  یلو  ترـضح 
اعقاو یئاقآ  تموکح و  نانزهر  نیا  دنراد  رـشب  لام  ناج و  هب  یک  ات  یئامـسم  تسین  چیه  تسا و  مسا  يدازآ  تلادـع و  هزاوآ  یئانبم  و 

رد يا  هقطنم  يروشک و  ياه  هدودحم  رد  تماما  ماظن  ندش  رارقرب  و  مالـسلا -  هیلع  يدـهم  یناهج -  تموکح  هب  ندیـسر  هب  دـیما  رگا 
وا ياه  شالت  یعـس و  مامت  دنام و  دهاوخن  یقاب  رـشب  يارب  يدیما  هنوگ  چـیه  دـشابن ، لداع  ءاهقف  ترـضح  نآ  ماع  باون  تیالو  تحت 

ار نآ  دروآ ، یم  يور  یمیژر  ره  هب  هک  نیا  هدرک و  نوگانوگ  ياه  میژر  زا  رشب  هک  یئاه  شیامزآ  نیا  دش . دهاوخ  هجیتن  یب  هدوهیب و 
هللا مالس  يدهم -  یناهج  تموکح  هب  ار  مدرم  ینامسآ  يدانم  یتقو  هک  دوش  یم  بجوم  دنیب ، یمن  دوخ  یعقاو  ياه  هتـساوخ  هدروآ  رب 
نیا مامت  ياج  هب  ار  یهلا  تموکح  و  دنیامن ، لابقتسا  نآ  زا  ناهج  همه  رد  فعضتسم  ياه  هورگ  مورحم و  ياه  تیعمج  دناوخب  هیلع - 

یماگنه هک  تسا  هدـش  تیاور  نومـضم  نیا  هب  بیرق  تایاور  رد  هک  ناـنچ  هحفـص 59 ] . ] دـنریذپب لد  ناج و  زا  نوگانوگ  ياهتموکح 
اه و یناوتاـن  و  دـشاب ، هدرک  ناـحتما  رـشب  ار  اـهمیژر  اـهتموکح و  ماـمت  هک  دوش  یم  رارقرب  مـالعا و  مالـسلا -  هیلع  يدـهم -  تموکح 

نتم دشاب . هدنامن  یقاب  رتشیب  دیما  کی  هار و  کی  شیارب  تقیقح  رد  هک  دشاب  هدـیمهف  هتـسناد و  ار  اهنآ  بیاعم  دـسافم و  اه و  یئاسران 
نینچ رد  تسا  یهیدب  [. 5  ] ءالوه لثم  انلدـعل  انیلو  ول  انا  دـحا و  لوقی  یتح ال  انلبق  اول  الا و  هلود  مهل  تیب  لها  قبی  نل  تسا : نیا  تیاور 

یم لد  ناج و  زا  ار  مالـسلا -  هیلع  يدـهم -  یهلا  توعد  دـندش ، سویام  نوگانوگ  ياهبتکم  اه و  میژر  يزاسراک  زا  همه  هک  یعـضو 
هنحص زا  ار  ناربکتسم  دنزیخ و  یم  رب  تسا  ادخ  رـصن  هب  دیوم  بعر و  هب  روصنم  هک  ترـضح  نآ  يرای  هب  ناهج  نافعـضتسم  دنریذپ و 
رظتنم هار و  هب  مشچ  همه  هدش و  فاعـضتسا  رابکتـسا و  زا  رپ  هک  یناهج  نانچ  رد  و  دـنیامن . یم  رانک  رب  يرـشب  عماوج  روما  رد  هلخادـم 

دوش یم  ققحم  یهلا  هدعو  ناهگان  دنشاب ، ناربمغیپ  دوعوم  ناهج و  حلصم  نیتسآ  زا  یبیغ  تسد  ندمآ  نوریب  تضهن و  تکرح و  کی 
داد لدع و  زا  رپ  ار  ملاع  دیامرف و  یم  روهظ  تسا  هدش  نایب  ثیدح  اهدـص  رد  شتایـصوصخ  اه و  یناشن  مئالع و  هک  دوعوم  يدـهم  و 

میناسر و یم  نایاپ  هب  هلاسر  نیا  رد  ار  نخس  اجنیا  رد  [. 6  ] اروج املظ و  تئلم  ام  دعب  الدع  اطسق و  ضرالا  المیف  هحفص 60 ] : ] دنک یم 
مهیلع هللا  تاولص  دمحم -  لآ  فراعم  تنس و  باتک و  هب  ناهاگآ  املع و  نیققحم  ياه  باتک  هب  ار  وج  تفرعم  رگشواک و  ناگدنناوخ 

یم باوج  هلاسر  نیا  همتاخ  رد  دیایب  شیپ  هتشذگ  بلاطم  اب  هطبار  رد  یضعب  يارب  تسا  نکمم  هک  یشسرپ  هب  طقف  میهد ، یم  عاجرا  - 
ماـما و هک  تسا  حیحـص  یتروص  رد  مالـسلا -  هیلع  ماـما -  دوـجو  هب  ناـهج  یگتـسباو  زا  دـش  هتفگ  هچنآ  هک  تسا  نیا  شـسرپ  میهد :
هب هیهلا  جـجح  هلـسلس  هک  یتروص  رد  اما  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  اوح ، مدآ و  تقلخ  زا  لـبق  یتح  هراومه و  ملاـع ، دوجو  اـب  هارمه  تجح 
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اهنآ دوجو  هب  یگتـسباو  هچ  جـجح ، تقلخ  زا  لـبق  ملاـع ، ءازجا  رئاـس  ددرگ ، زاـغآ  وا  زا  رگید  تراـبع  هب  اـی  دوـش ، یهتنم  مدآ  دوـجو 
رگا یتح  میدش ، روآ  دای  هک  تاهیجوت  زا  یضعب  بسح  رب  الوا  هکنیا : خساپ  تسا ؟ هیجوت  لباق  یگتـسباو  نیا  هنوگچ  تشاد و  دنهاوخ 

ءزج و کی  تروص  هب  ملاع و  تقلخ  زا  دعب  تسا  وا  هب  هتـسباو  ناهج  دوجو  تسا و  تانیاک  فرـشا  لمکا و  هک  یـصخش  هحفص 61 ] ]
، وا دوجو  نامه  یناقاخ  لوق  هب  دوب و  دهاوخن  راکنا  لباق  وا  دوجو  هب  نیرئاس  یگتسباو  دوش ، دوجوم  هدیرفآ و  ملاع  ءازجا  زا  دحاو  کی 
رب وا  رخآ  دوجو  دروآ  شدوجو  رد  همه  دـعب  هچ  رگا  دـیوگ : یناقاخ  تسا ، وا  لامک  رب  لیلد  درک ، یط  ار  یلحارم  ناهج  هکنیا  زا  دـعب 

تـسا تروص  بیکرت  سپ  ار  حور  هن  ادیپ  دوش  یمه  امـسا  سپ  زا  ینعم  هن  موقرم  دوش  یمه  دـجبا  سپ  زا  هروس  هن  اوگ  تسا  وا  لامک 
مهیلع هللا  تاولـص  نیرهاط -  همئا  مرکا و  ربمغیپ  راونا  هربتعم ، رابخا  بسح  رب  ایناث  ءایـض و  تسا  قداص  حبـص  یپ  زا  ار  سمـش  هن  لوزن 

 - نینموملاریما یلوم  ترـضح  زا  و  دنا ، هدوب  ناراوگرزب  نآ  هللا ، قلخ  ام  لوا  و  هحفص 62 ] [. ] 7  ] دنا هدـش  قلخ  همه  زا  شیپ  نیعمجا - 
رد هک  یتایاور  [. 8  ] ارهج هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  دمحم -  عم  تنک  امک  ارـس ، ءایبنالا  عم  تنک  دومرف : هک  تسا  هدش  لقن  مالـسلا -  هیلع 

هتعیش نم  نا  لثم و  یتایآ  ریسافت  رد  هک  یثیداحا  یضعب  نینچمه  هدش و  دراو  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر -  ترـضح  جارعم  شرازگ 
یلجت روهظ و  زا  شیپ  مالـسلا -  مهیلع  نیموصعم -  همئا  رئاـس  هبیط و  هسمخ  راونا  هک  دـنراد  تلـالد  نیا  رب  زین  هدـش  دراو  [ 9  ] میهاربال

راونا نآ  ترایز  رادید و  هب  مالسلا -  مهیلع  هللا -  لیلخ  میهاربا  ترضح  دننام  ناربمایپ ، زا  یضعب  و  دنا ، هدش  هدیرفآ  ناهج  نیا  رد  اهنآ 
هکنیا رارـسا  اه و  هتکن  زا  یکی  و  دنا ، هدناوخ  اهنآ  قح  هب  ار  ادخ  هدش و  لسوتم  دیادش  مهم و  جئاوح  رد  ناراوگرزب  نآ  هب  هدش و  لیان 
تیاور هعیش  ینس و  قیرط  زا  هک  هرتاوتم  رابخا  بسح  رب  یهللا ، حور  یهللا و  هملک  ماقم  نآ  اب  مالسلا -  هیلع  هلآ و  انیبن و  یلع  یـسیع - 

دیاب هک  تسا  ترضح  نآ  لامک  هبتر و  ولع  دنلب و  عضوم  نیمه  دنک ، یم  ادتقا  زامن  رد  هادف -  انحاورا  يدهم -  ترضح  هب  تسا ، هدش 
تـسا هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا -  لوسر  زا  فورعم  ثیدح  بلطم  نیا  دیوم  و  دیامن . ادتقا  نایناهج  يادـتقم  نآ  هب  یـسیع  لثم  یتح 

هدـش هدورـس  وکین  هچ  یئاول و  تحت  هنود  نم  هحفـص 63 ]  ] مدآ و ثیدح  و  [ 10  ] یعابتا الا  هعـسو  امل  ایح  یـسوم  ناـک  ول  دومرف : هک 
تسا یلاهن  دنمک  رد  نایصاع  رس  درآ  رد  دنلب  تفالخ  ياول  دزاس  وچ  وا  يوسیگ  يرات ز  ردق  بش  وا  يور  هعمل  زا  نشور  ناهج  تسا :

روخ ز هام و  ثلاث  شتیار  هم  شلد  یندل  مولع  طیحم  شلگ  تمارک  بآ  هب  هتشرس  افص  قدص و  باحـصا  شخب  رمث  افطـصا  نشلگ  زا 
نخـس طسب  میهاوخب  رگا  عوضوم  نیا  رد  نوچ  ادتقا و  ودب  میرم  روپ  دـنک  ادـتقم  نیا  بارحم  هب  ددرگ  وچ  رپ  قافآ  هلمج  دوش  شلدـع 

هک يراصتخا  عضو  زا  میئوگب ، نخـس  دـنا ، هدومرف  قیقحت  لها  ءاملع  هک  یبلاطم  فئاطل و  تاقیقحت و  تایاور و  نیا  نوماریپ  میهدـب و 
بحاص هللا ، هیقب  ترضح  يربک ، تماما  یمظع و  تیالو  ماقم  بحاص  هب  دورد  میدقت  اب  دش ، میهاوخ  جراخ  تسا  روظنم  هلاسر  نیا  رد 

یلو ربهر و  هناگی  نآ  روهظ  نارظتنم  و  ترضح ، نآ  تیالو  هب  نانموم  نایعیش و  هیلک  و  يرکسعلا ، نسحلا  نب  هجح  رمالا ، یلو  رصعلا و 
یلو نآ  نابساپ  هتشرف  ناتسآ  هب  باطخ  رعش ، تیب  هس  نیا  اب  تنکسم ، تعارـض و  ضرع  نمـض  و  ءادفلا -  هل  نیملاعلا  حاورا  لک  رما - 

هن ترجه ، غیت  هب  یشک  هن  دش  نوخ  وت  تبحم  ز  قشاع ، دنمدرد  لد  هحفص 64 ] : ] میهد یم  نایاپ  ار  هلاسر  هدومن ، نامز  بطق  نارود و 
نآ متـسه  هچ  ره  مین  چـیه  هچ  را  نم  رگید  رد  زا  میآ  رد  نیا  زا  مدـینک  نورب  رگید  روشک  هب  امـش  راید  مور ز  یمن  یناـسر  یم  لـصوب 

هجاوخ فورعم  راعـشا  نیمـضت  هک  دلاو ، هللا  تیآ  موحرم  راعـشا  زا  زین  ار  تیب  دـنچ  نیا  ماوت و  ناتـسآ  رب  رـس  یگـس  هک  نارم  ارم  ماوت 
يا دنچ ، تبیغ  هدرپ  رد  یئاناد  رتفد  رس  سنا ، نج و  هقلح  رس  یئابیز  هعومجم  ملاع ، هد  بیز  يا  منک : یم  هفاضا  تسا ، يزاریـش  ظفاح 

بهذـم رد  ضرف ، لوا  وت  قشع  يا  یئآ  زاب  هک  تسا  تقو  دـمآ ، ناجب  وت  یب  لد  یئاهنت  مغ  زا  داد  نابوخ ، هشداـپ  يا  یئاـپ  ناـهج  رهم 
دای ياو  یماکان  رتسب  رد  نامرد ، ماوت  درد  يا  یماگ  هنب  رهم  زا  ار ، یلجت  يارحـص  یماغیپ  وت  درآ ز  داـب ، رگ  تمهد  یم  ناـج  یمالـسا 
یب وت ، قارف  هک  زاـب آ  درک  مناـهج  ود  ره  زا  غراـف ، ارم  وت  قشع  درک  مناوج  تسود  يا  وت ، لاـصو  دـیما  یئاـهنت  هشوگ  رد  سنوم ، ماوت 

هجرف و لجع  مهللا  هحفـص 65 ]  ] یئابیکـش نایاپ  دش ، دـهاوخب  تسد  زک  درک  منانچ  وت  زا  رود  يروجهم ، یقاتـشم و  درک  مناوت  بات و 
رخآ و  نیرهاطلا . هئابآ  یلع  هیلع و  لص  هیدی و  نیب  نیدـهاجملا  هناوعا و  هراصنا و  نم  انلعجا  هئاقب و  لوطب  ضرالا  نیز  هجرخم و  لهس 
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رد نتم  نیا  هب  نآ  ردص  تسا و  فورعم  ثیدـح  [ 1  ] یقرواپ یفاص  هللا  فطل  دولوملا 1401  عیبر  نیملاعلا 23  بر  دمحلا هللا  نا  اناوعد 
هللا هبتک  يذـلا  باتکلا  یه  هقلخ و  یلع  هللا  هجح  ربکا  یه  هیناـسنالا  هروصلا  تسا : هدـش  لـقن  هرقب  هروس  هیآ 2  ریسفت  رد  یفاص  ریـسفت 

تنـس لها  گرزب  ءاملع  زا  هک  یناکـسح ، مکاح  هیآ 41 ، جـح ، هروس  [ 4 . ] هیآ 83 صـصق ، هروس  [ 3 . ] هیآ 30 هرقب ، هروـس  [ 2 . ] هدیب
رد نآ  رد  تسا و  هدـش  پاچ  قیلعت  قیقحت و  اب  صلخم  شـالت و  رپ  ءاـملع  زا  یکی  تمه  هب  اریخا  هک  لـیزنتلا  دـهاوش  باـتک  رد  تسا ،
هـس هیآ  نیا  ریـسفت  رد  هدش ، يروآ  عمج  ثیدح  دـیجم و 1163  نآرق  تاـیآ  زا  هیآ   210 مالـسلا -  مهیلع  تیب -  لها  لئاضف  اـب  هطبار 
رقاب ترضح  زا  ادنسم  فورعم  رسفم  تارف  زا  دشاب ، یم  باتک  ثیدح 555  هک  ثیدح ، هس  نیا  زا  یکی  رد  تسا ، هدرک  تیاور  ثیدح 

هیآ نیا  خـساپ  رد  ترـضح  میـسانشب ؟ ار  رمالا  بحاص  هنوگچ  درک : شـسرپ  ءاذـح  هدـیبع  یبا  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا -  هیلع  - 
نیا هک  ار  يا  همانرب  هک  يدید  ار  ام  زا  يدرم  یتقو  ینعی : هبحاص  وه  هناف  هعبتاف  انم  لجرلا  اذه  تیار  ذا  دومرف : دومرف و  تئارق  ار  هفیرش 
دیز بان  زا  ادنسم  تارف  نامه  زا  ثیدح 556  رد  و  تسا . رمالا  بحاص  نامه  هک  نک  يوریپ  ار  وا  دیامن ، یم  ارجا  دـنک  یم  مالعا  هیآ 

مکدعو يذلا  نحن  سانلا  اهیا  ای  لوقی : دمحم  لآ  نم  مئاقلا  ماق  اذا  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا -  مهیلع  نیسحلا -  نب  یلع  نب 
میئام مدرم  يا  دیامرف : یم  دیامن  یم  مایق  مالسلا -  مهیلع  دمحم -  لآ  مئاق  یتقو  ینعی : هیالا  ضرالا  یف  مهانکم  نا  نیذلا  هباتک : یف  هللا 
مرادن رظن  رد  ار  فیرش  ثیدح  نیا  ردصم  نونکا  [ 5 . ] ضرالا یف  مهانکم  نا  نیذلا  تسا . هداد  هدعو  شباتک  رد  ار  امـش  ادخ  هک  نانآ 

باتک رد  ما و  هدومن  لقن  دیفم  خیـش  داشرا  زا  رثالا ص 308 -  بختنم  رد  هک  ار  يرگید  ثیدح  اذـل  تسا  دـیدج  هعجارم  هب  جاتحم  و 
تیاور زین  ص 282 ) دیدج ، عبط  ج 52 ،  ) یسلجم همالع  راونالا  راحب  و  فرـشا ) فجن  نامعن  هعبطم  عبط  ص 282 ،  ) یسوط خیش  تبیغ 

قبی مل  لودلا و  رخآ  انتلود  تسنیا : مالسلا ، هیلع  رقاب  ترـضح  زا  یـسوط ، خیـش  تبیغ  تیاور  هب  ثیدح  نتم  میئامن  یم  لقن  تسا  هدش 
. نیقتملل هبقاعلا  و  لج : زع و  هللا  لوق  وه  ءالوه و  هریـس  لثم  انرـس  انکلم  اذا  انتریـس : اوار  اذا  اولوقی  الئل  انلبق  اوکلم  الا  هلود  مهل  تیب  لـها 

ربارب رد  مه  رانک  رد  طسق  لدع و  اجک  ره  ما  هدومن  بناج  نیا  هک  یتاعلاطم  قیقحت و  بسح  رب  ملظ  روج و  طسق و  لدع و  هب  عجار  [ 6]
لباق امکح  ای  اتقیقح  هچنآ  رد  تسا ، لدع  هب  مهس  بیـصن و  ریغ و  قح  کلم و  هب  ندرکن  زواجت  طسق  زا  دارم  دوش ، هدروآ  ملظ  روج و 

ملظ زا  دارم  تسا و  مکح  رد  روج  روج  زا  دارم  هکنانچ  تسا  مکاح  لدع  صوصخ  ای  نآ  زا  معا  لدـع  زا  دارم  دـشاب و  عیزوت  میـسقت و 
هک یتروص  رد  و  تسا . اه  تنایخ  عاونا  نارگید و  کلم  قوقح و  هب  زواجت  مهس و  بیصن و  رد  تلادع  كرت  صوصخ  ای  نآ  زا  معا  ای 
اذل يور و  هنایم  كرت  یتلادع و  یب  قلطم  رب  نآ  تلالد  زا  تسا  رهظا  مکح  رد  روج  رب  روج  تلالد  دـنوش ، هدروآ  یمالک  رد  یئاهنت  هب 
مهس بیصن و  صوصخ  رد  طسق  قالطا  هکنانچ  رئاج ، زا  تسا  بلغا  غلبا و  ریغ  سومان  لام و  سفن و  هب  زواجتم  نئاخ و  هب  ملاظ  قالطا 

رد دـیاب  هک  دوش  یم  تواـفتم  تاـملک  نیا  روهظ  تابـسانم  نئارق و  هظحـالم  هب  دـنچ  ره  تسا ، لدـع  زا  رهظا  قوـقح  هماـقا  لدـع و  هب 
اصوصخ ار -  ثیداحا  نیا  [ 7 . ] تفرگ رظن  رد  هدنیوگ  دوصقم  مهف  رد  ار  هیلاقم  هیلاح و  نئارق  دنوش  یم  روکذـم  یئاهنت  هب  هک  يدراوم 

یناربط و زازب و  دعـس و  نبا  هیودرم و  نبا  دـننام  تنـس  لـها  مالـسلا -  هیلع  نینموملاریما ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا ، ربمغیپ  دروم  رد 
نبا بیطخ و  ربلادبع و  نبا  دمحا و  نب  هللادبع  یملید و  متاح و  یبا  نبا  ریرج و  نبا  هبیـش و  یبا  نبا  یقهیب و  مکاح و  يراخب و  دمحا و 
هیآ ریـسفت  هب  دوش  هعجارم  هنومن  يارب  دـنا . هدرک  تیاور  زین  رگید  یتعامج  يربط و  بحم  یعفار و  رجح و  نبا  رکاسع و  نبا  یلزاغم و 

هب زین  یـسولآ و  یناـعملا  حور  یطویـس و  روثنملا  ردـلا  ریـسفت  رد  حون ... نم  کـنم و  مهقاـثیم و  نییبنلا  نم  انذـخا  ذا  بازحا و  هروس   7
نازیم و  ص 315 ، ب 87 ، بلاطلا ، هیاـفک  و 186 و  ح 185  ص 151 ، مالـسلا -  هیلع  نینموـملاریما -  هـمجرت  رکاسع ج 1  نبا  خـیرات 

ص 41 و ح 6 و ح 5 ، ح 1 و ب 2 ، ص 36 ، ب 10 ، ج 1 ، نیطمسلا ، دئارف  ص 130 و  یلزاغم ، نبا  بقانم  ص 235 و  ج 1 ، لادتعالا ،
يرابخا رتاوت  رب  دهاوخب  یسک  رگا  و  يروفص . دیدحلا و  یبا  نبا  یطویس و  لثم  نارگید  ياه  باتک  ص 44 و  ص 42 و 43 و ح 8 ، ، 7

هـصاخ هماع و  ربتعم  ياه  باتک  بسح  رب  مالـسلا -  هیلع  نینموملاریما -  و  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ -  تقلخ  تقبـس  رب  تلالد  هک 
هماع بتک  رد  و  [ 8 . ] دیامن هعجارم  تسا ، رون  ثیدح  هب  طوبرم  هک  نآ -  هصالخ  دلج 4  تاقبع و  باتک  هب  دوش ، علطم  ینس ) هعیش و  )
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رد وت  ینعی : ارهج  یعم  ارس و  ءایبنالا  عم  تنک  دومرف : مالسلا -  هیلع  نینموملاریما -  هب  هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  لوسر -  ترضح  هک  تسا 
هیآ 83. تاـفاص ، هروس  [ 9 . ] ص 91 ج 4 ، تاقبعلا ، هصالخ  راکـشآ  رهاظ و  رد  یتسه  نم  اب  و  يدوب ، هتـشذگ  ناربمیپ  اـب  ناـهنپ  رس و 
اب مدیسر و  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  هللا -  لوسر  تمدخ  تفگ : باطخلا  نب  رمع  هک  تسا  هدرک  لقن  هوبنلا  لئالد  رد  میعنوبا  ظفاح  [ 10]
ایح ناک  یسوم  نا  ول  هدیب  یسفن  يذلا  و  دومرف ، هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ -  مدوب ، هتفرگ  باتک  لها  زا  یضعب  زا  هک  دوب  یباتک  نم 

دیامن ارم  تعباتم  هکنیا  زج  دوب ، هدـنز  زورما  یـسوم  رگا  تسا ، وا  تسد  هب  مناج  هک  نآ  هب  دـنگوس  ینعی : ینعبتی  نا  الا  هعـسو  اـم  مویلا 
. توباب دهاش  ینعم  هیف  یلف  هروص  مدآ  نبا  تنک  نا  ینا و  و  رعش : نیا  تسا  وکین  هچ  و  تشادن . هفیظو 
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