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( کسفن ینفرع  ياعد  لماک  حرش   ) راظتنا گنهرف 

باتک تاصخشم 

یگنهرف و هسسوم  نارهت : رشن : تاصخـشم   1325 این - ،) یمطاف  هب : روهـشم   ) یمطاف هللادبع  دیـس  روآدـیدپ : مان  راظتنا  گنهرف  ناونع :
ساسارب یـسیونتسرهف  تشاددای : یلبق  یـسیونتسرهف  یـسیون : تسرهف  تیعـضو  ص 79  يرهاـظ : تاصخـشم   1375 لئاسر ، یتاراـشتنا 

راـظتنا تیودـهم -  عوضوم : اـهاعد  عوضوم : سیوـنریز  تروـصهب  هماـنباتک  تشادداـی : راـشتنا ) زا  شیپ  یـسیونتسرهف   ) اـپیف تاـعالطا 
297/772 ییوـید : يدـنب  هدر  BP267/8/ف24ف4  هرگنک : يدــنب  هدر  255ق  مهدزاود ، ماـما  جـع ،) ) نـسح نـب  م ح م د ) : ) عوـضوم

م5819-75 یلم : یسانشباتک  هرامش 

همدقم

نیکلاسلا و لامج  گرزب ، همالع  تسا . جراخ  ام  لوقع  زا  نآ  رارـسا  هک  تسا  يردقلا  میظع  ءاعد  میا ، هتخادرپ  نآ  حرـش  هب  هک  ییاعد 
مظاعا زا  هک  يافوتم 664 ه ق ) سواط -  نبا  هب  روهشم   ) ینیسحلا ینـسحلا  سواط  نب  رفعج  نب  یـسوم  نب  یلع  نیدلا  یـضر  نیفراعلا ،

نا كایا  تسا ...: هدومرف  اـعد  نیا  هراـبرد  هحفـص 521 ) یگنـس  عبط   ) عوبـسالا لامج  باتک  رد  تسا ، هعیـش  ءافرع  نیثدـحم و  ءاهقف و 
اعد نیا  ندناوخ  هکنیا  زا  شاب  رذح  رب  همجرت : هیلع . دمتعاف  هب ، انـصخ  يذـلا  هلالج  لج  هللا  لضف  نم  کلذ  انفرع  انناف  هب  ءاعدـلا  لمهت 

رب نک  دامتعا  سپ  هداد ، صاصتخا  نادب  ار  ام  هک  هلالج -  لج  ادخ -  لضف  زا  میتخانش  ار  نآ  تیمها )  ) یتسار هب  ام  يراذگب ، لمهم  ار 
ناگرزب هک  یتروص  رد  دشابن  دوهش  لها  هنوگچ  راوگرزب  نیا  و  تسا ، دوهـش  فشک و  هب  رعـشم  دوش ، نآ  رد  تقد  رگا  ریبعت ، نیا  نآ .
يرایسب رارـسا  دیـس  تسا . هدوب  زاب  وا  يور  هب  نیرهاطلا -  هئابآ  یلع  هیلع و  هللا  تاولـص  رمالا -  بحاص  ترـضح  رادید  باب  دنا : هتفگ 

هحفـص 8]  ] بلاطم یخرب  هجحملا ، فشک  فیرـش  باتک  اصوصخم  تراهط ) اوقت و  ملع ، اب  هارمه  هتبلا   ) وا بتک  هعلاطم  اـب  هک  هتـشاد ،
کی راظتنا ، هب  طوبرم  فئارظ  تاکن و  زا  تسا  تراـبع  تسا ، جردـنم  اـعد  نیا  رد  هک  مهم  لـئاسم  دـئاوف و  زا  یکی  ددرگ . یم  فشک 

نتم رد  قمعت  اب  نازیزع  تسا  دیما  دهد ، قیبطت  اعد  نیا  نیماضم  اب  ارکف  العف و  الوق و  ار  دوخ  هک  دـیآ  یم  باسح  هب  رظتنم  یتقو  رظتنم ،
. دنیامرفن شومارف  اعد  زا  ار  ریقف  نیا  و  دنبایرد . دوخ  ار  فئارظ  نیا  اعد 

اعد دنس 

يورمع دیعس  نب  نامثع  ورمعوبا  خیش  نیرهاطلا -  هئابآ  یلع  هیلع و  هللا  تاولـص  نامز -  ماما  ملاع . يالوم  لوا  بئان  زا  قیرط  ود  زا  اعد 
امهیلع هللا  تاولص  يرکسع -  نسح  ماما  ترضح  یقنلا و  یلع  ماما  ترضح  تمدخ  گرزب ، درم  نیا  هدش ، تیاور  هحور -  هللا  سدق  - 

ار وا  موصعم  ماما  هس  هک  سب  نامه  يو  تمظع  رد  تسا ، هدوب  برقم  رایسب  زیزع  ماما  ود  نآ  دزن  دیعس  نب  نامثع  هدرک . كرد  زین  ار  - 
حابـصم باـتک  رد  هیلع -  یلاـعت  هللا  ناوضر  یـسوط -  خیـش  هفئاـطلا ، خیـش  لوا : قـیرط  دـنا . هداد  رارق  دوـخ  زار  ناـمرحم  ناـبرقم و  زا 

یـسوم نب  نوراه  دمحموبا  زا  نانآ  و  هدرک ، هحفـص 9 ]  ] تیاور ثیدـح  هاور  زا  یتعامج  زا  ار  اعد  هحفص 289 ) یگنس  عبط   ) دجهتملا
دمحم خیش  هحور . هللا  سدق  يورمع -  دیعس  نب  نامثع  رمعوبا و  خیش  زا  وا  و  [، 2  ] مامه نب  دمحم  یلعوبا  خیش  زا  وا  و  [، 1  ] يربکعلتلا

: تسا نینچ  یسوط  خیش  ترابع  نآ . ندناوخ  هب  ارم  درک  رما  دومرف و  ءالما  نم  رب  ار  اعد  نیا  دیعس  نب  نامثع  خیش  دیوگ : یم  نامه  نب 
ورمع ابا  خیـشلا  نا  رکذ  ءاعدـلا و  اذـهب  هربخا  مامه  نب  دـمحم  یلع  ابا  نا  يربکعلتلا  یـسوم  نب  نوراـه  دـمحم  یبا  نع  هعاـمج  اـنربخا 
قیرط مالـسلا .-  مهیلع  هیلع و  دمحم -  لآ  نم  مئاقلا  هبیغ  یف  ءاعدـلا  وه  و  هب ، وعدـی  نا  هرما  هیلع و  هالما  هحور -  هللا  سدـق  يرمعلا - 
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نامه اب  یسوط  خیش  قیرط  زا  ار  اعد  هکنآ  زا  سپ  عوبسالا  لامج  باتک  رد  هحیرـض -  هللا  رون  سواط -  نب  دیـس  نیکلاسلا ، لامج  مود :
دننک یم  تیاور  هحفص 10 ]  ] هک یناسک  زا  دنک  یم  تیاور  دیس  تسا : نینچ  نآ  هدومن و  لقن  مه  يرگید  دانسا  اب  هدرک ، تیاور  دانسا 

وا و  هحور -  هللا  سدق  قودص -  خیش  لجا ، خیش  زا  دنک  یم  تیاور  وا  و  حون ، نب  سابعلا  نب  دمحم  نب  یلع  [ 3  ] نب دمحا  سابعلاوبا  زا 
خیش زا  دنک  یم  تیاور  وا  و  مامه ، نب  دمحم  یلعوبا  زا  دنک  یم  تیاور  وا  و  بتکملا ، دمحا  نب  [ 4  ] نسح دمحموبا  زا  دنک  یم  تیاور 

يربکعلتلا یـسوم  نب  نوراه  دـمحموبا  [ 1  ] یقرواـپ هحفـص 11 ]  ] همدـقم نایاپ  هیلع . یلاـعت  هللا  ناوضر  يورمع -  دیعـس  ناـمثع  لـجا ،
هتفای تاـفو  ق  لاس 385 ه . هب  يو  تسا ، ءاملع  هیلع  قفتم  وا  تلادـع  تمظع و  تسا ، هیماـما  هاور  نادنمـشناد و  ناـگرزب و  زا  ینابیـشلا 

مان هب  دراد  يردقلا  میظع  فیلات  تسا . هعیش  نیزربم  ناگرزب و  زا  يدادغب  یفاکـسا  مامه  نب  دمحم  یلعوبا  مدقا ، لجا  خیـش  [ 2 . ] تسا
نب دـمحم  . ) تسا هدرک  یقیقحت  تباتک  نیا  هرابرد  هیاردـلا  ناونع  مان  هب  دراد  يزیچان  رثا  ریقف  نیا  ، ) راـهطالا همئـالا  خـیرات  یف  راونـالا 
نب دمحا  هتفگ : وا  هرابرد  یشاجن  هک  دشاب  نامه  راوگرزب  نیا  هک  دسر  یم  رـصاق  رظن  هب  [ 3 . ] تسا هتفای  تافو  ق  لاس 336 ه . هب  مامه 
وه و  هیاورلا ، ثیدـحلاب و  اریـصب  اهیقف  هیوری ، امل  اـنقتم  هثیدـح  یف  هقث  ناـک  هرـصبلا ، لـیزن  یفاریـسلا  حون  نب  ساـبعلا  نب  یلع  نب  حون 

، ماما لکل  مالسلا  مهیلع  همئالا  نع  يور  نم  رکذ  یف  حیباصملا  باتک  اهنم : فرعا  هریثک  بتک  هل  و  هنم ، اندفتسا  نم  و  انخیش ، انذاتـسا و 
حون و نب  دمحم  نب  دمحا  یلع ، نب  حون  نب  دمحا  ناونع : هب  لاجر  بتک  رد  گرزب  درم  نیا  نیفلتخملا ... نیثیدحلا  نیب  یـضاقلا  باتک 

نب دیـس  دانـسا  لوا  رد  هک  تسا  نامه  وا  تسا و  صخـش  کی  هب  طوبرم  نیوانع  نیا  همه  ارهاظ  هدـش و  داـی  حون ، نب  ساـبع  نب  دـمحا 
. تسا قودص  خیش  نیثدحملا ، سیئر  خیاشم  زا  [ 4 . ] دش رکذ  سواط 

... کسفن ینفرع  مهللا 

فرعا مل  کـلوسر  ینفرعت  مل  نا  کـناف  کـلوسر  ینفرع  مهللا  کـلوسر  فرعا  مل  کـسفن  ینفرعت  مل  نا  کـناف  کـسفن  ینفرع  مهللا 
هب ار  دوخ  رگا  اریز  ناسانشب ، نم  هب  ار  دوخ  ایادخ  همجرت : ینید  نع  تللض  کتجح  ینفرعت  مل  نا  کناف  کتجح  ینفرع  مهللا  کتجح 

ایادخ مسانشن . ار  تتجح  یناسانشن  نم  هب  ار  تربمایپ  رگا  اریز  ناسانشب ، نم  هب  ار  تربمایپ  ایادخ  مسانشن . ار  تربمایپ  نم  یناسانشن  نم 
یم ناگدـنب  هب  هنوـگچ  ار  دوـخ  ادـخ  مدرگ . هارمگ  فرحنم و  دوـخ  نید  زا  مسانـشن ، ار  تتجح  رگا  اریز  ناسانـشب ، نم  هـب  ار  تـتجح 

ترظان ینا  مدرک : ضرع  ترـضح  نآ  هب  دـیوگ  تسا ، مالـسلا -  هیلع  قداص -  ترـضح  نارای  زا  یکی  هک  مزاح ، هب  روصنم  دـناسانش ؟
هرظانم یهورگ  اـب  نم  همجرت : [. 1  ] هللا کمحر  لاقف : هللااب . نوفرعی  داـبعلا  لـب  هقلخب ، فرعی  نا  نم  مرکا  لـجا و  هللا  نا  مهل : تلقف  اـموق 

 - ماما دنوش . هتخانـش  ادخ  هب  ناگدنب  هکلب  دوش ، هتخانـش  شیاه  هدیرفآ  هب  هک  تسا  نیا  زا  رتزیزع  رتگرزب و  ادخ  متفگ : نانآ  هب  مدرک ،
رحس ءاعد  رد  امهیلع -  هللا  تاولص  نیسحلا -  نب  یلع  نیدجاسلا  دیس  ترضح  هحفص 12 ] . ] دنک تمحر  تیادخ  دومرف : مالسلا -  هیلع 

تدوخ هب  ادخ ) يا   ) ار وت  نم  همجرت : تنا . ام  ردا  مل  تنا  الول  و  کیلا ، ینتوعد  کیلع و  ینتللد  تنا  کتفرع و  کب  دـیوگ : یم  نینچ 
؟ یتـسیچ وت  متـسناد  یمن  دوبن ) وت  تیاـنع   ) يدوبن وت  رگا  و  يدـناوخ ، دوخ  يوس  هب  و  يدـش ، اـمنهار  دوخ  يوس  هب  ارم  وت  و  متخاـنش ،
رد هیلع -  هللا  تاولـص  قداص -  ترـضح  دیـسانشب . ادخ  هب  ار  ادـخ  [ 2  ] هللااـب هللا  اوفرعا  دـیامرف : یم  هیلع -  هللا  تاولـص  نینموـملاریما - 
هب ثیدح  نیا  همجرت  زا  شیپ  هللااب . هفرع  نم  هللا  فرع  امنا  و  هریغب ، هفرع  هنا  معز  نم  هدـحوی  فیک  دـیامرف : یم  لصفم  نایب  کی  نمض 

هیلع نینموملاریما -  ثیدح  رد  هللااب  رد  ار  ءاب ) ، ) نادنمشناد زا  رگید  یضعب  و  هرـس -  سدق  ینیلک -  خیـش  مینک : هجوت  یملع  هتکن  کی 
هب ار  ادخ  دوش : یم  ریسفت  نینچ  هللااب  هللا  اوفرعا  ناگرزب ، نآ  يار  هب  سپ  دنا ، هتفرگن  تناعتسا  ای  تیببـس  ءاب )  ) يدعب ثیدح  و  مالـسلا - 

، نایب نیا  اب  تسا . نیفرحنم  همـسجم و  ههبـشم و  رب  در  دوصقم  هک  دیـسانشب . یئادـخ  هب  ار  ادـخ  دیـسانشب ، ییادـخ  هتـسیاش  ناش  ماقم و 
هیلع هحفـص 13 ]  - ] قداص ترـضح  ثیدح  رد  ار  ءاب ) ، ) نادنمـشناد ناگرزب و  زا  رگید  یخرب  دیآ . یم  تسد  هب  يدعب  ثیدح  ریـسفت 
هداد رارق  ثیداحا  لیبق  نیا  ریسفت  هوجو  زا  هجو  کی  ار  تناعتسا  ای  تیببس  رگید  یـضعب  دنا . هتفرگ  تناعتـسا  ای  تیببـس  ءاب )  - ) مالـسلا
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ای تیببـس  يوس  هب  يا  هراشا  ءاب ) : ) دنا هتفگ  دنا  هتفرگن  تناعتـسا  ای  تیببـس  عطاق  سرـض  هب  ار  ءاب )  ) هک نادنمـشناد  زا  هتـسد  نآ  و  دنا ،
دیـس ترـضح  ءاعد  زا  هک  يزارف  مزاح و  نب  روصنم  ثیدـح  زا  ناگرزب ، نآ  نانخـس  زا  رظن  عطق  اب  دـشاب ، هک  هنوگ  ره  دراد . تناعتـسا 
نوچ و  دوش ، یم  هتخانـش  شدوخ  هب  ادـخ  هک  دـش  تباـث  ثیداـحا  نآرق و  زا  لـیلد  اهدـص  میدروآ و  هیلع -  هللا  تاولـص  نیدـجاسلا - 
میکح قئالخلا . سافنا  ددـعب  هللا  یلا  قرطلا  دناسانـش  یم  شا  هدـنب  هب  ار  دوخ  هار  نارازه  زا  دراد ، نارک  یب  تمحر  ناـیاپ و  یب  تردـق 

لـقع و هب  شدسانـشک  هنر  سانـشب و  ارم  رم  تفگ  شمرک  تسناد  ناوـت  ودـب  مه  وا  تاذ  تسناوـتن  تخانـش  سک  شدوـخ  هـب  ییاـنس :
ملع رد  وت  نوچ  زگره  ار  يادخ  یسانش  یک  زجاع  دوخ  تخانـش  زا  هدش  يا  وا  رب  درب  ارت  رم  وا  لضف  وا  رد  ات  کیل  ربهر و  لقع  ساوح 
تقو هب  وا  فصو  رد  تسه  شفال  دـنز  یم  هزره  اهمهف  شفاصوا  تسا ز  رـصاق  اهمهو  یـشاب  نوچ  راـگدرک  فراـع  یـشاب  نوبز  دوخ 

تـسوا یتسه  يامنهر  ام  لقع  تسوا  کلاس  دـیرم و  ياهتنم  تسوا  کلام  دارم و  ار  ناـج  لـقع و  لـیطعت  یـشماخ  هیبشت و  قطن  لـیلد 
كاردا هر  هدربـن  ار  وا  تاذ  نوچ  هنوـگچ و  زا  رترب  وا  تاذ  نورب  نورد و  زا  جراـخ  وا  لـعف  هحفص 14 ]  ] تسوا یتسه  ياپ  ریز  اهتـسه 

، دـنا هداد  دای  ام  هب  هک  اعد  نیا  رد  نونکا  [. 3  ] وا ییادـخ  زا  هدوب  ربخ  یب  وا  یئانـشآ  لحک  یب  لقع  كاچ  هر  نآ  رد  لد  ناج و  لقع و 
مهللا نتفگ  اب  هدـننک  اـعد  مینیبب  مینک  تقد  دـیاب  دـنا ، هدومن  ناوارف  دـیکات  نآ  رب  تموادـم  رب  دوهـش  فشک و  باـبرا  میناوخب و  ار  نآ 
ناوـنع هب  نکل  تسا ، جراـخ  نم  لاـثما  نم و  هدـهع  زا  نآ  ریـسفت  تسا و  ییاـیرد  هلمج  نـیا  دـهاوخ . یم  هـچ  ادـخ  زا  کـسفن  ینفرع 

ياه قادـصم  ناگدـنب ، هب  ار  دوخ  ادـخ  ندناسانـش  دـناسر : یم  نارظن  بحاص  ضرع  هب  هدیـسر  رـصاق  رظن  هب  هک  يزیچ  نادان  یکدوک 
سفنا قافآ و  تایآ  رد  قح ، ترـضح  بیجع  عنـص  تردق و  رهاظم  رد  دناوتب  ات  دزاس  دنمورین  ار  يا  هدـنب  لقع  ادـخ  رگا  دراد : ددـعتم 
مالسلا هالصلا و  هیلع  قداص -  ترضح  نامیالوم  لوق  هب  هک  تسا  نیا  نآ ، زا  رتالاب  دوب . دهاوخ  تقیقح  زا  قادصم  کی  نیا  دنک ، ریس 

هب تیدوبع  رون  هب  ات  دهد  رارق  تیدوبع  نابدرن  ار  مهف  نآ  دـمهفب و  ار  ثیدـح  نآرق و  فئارظ  ات  دـنادرگ  رون  هب  دـیوم  ار  هدـنب  لقع  - 
تیفشاک هبنج  اهنت  تدابع  دسر ، هک  اجنیا  هب  راک  دیآ . بلاغ  هدنب  نآ  نطاب  رب  قح  ترضح  تبحم  تروص  نیا  رد  دسرب . هیبوبرلا  هفرعم 

نیب یلماعت  سپس  دوش ، هدنب  شوگ  مشچ و  قح  ترضح  ربتعم ، تایاور  بسح  رب  سپ  تسا ، تبحم  نامه  هنع ، فوشکم  هک  دنک . ادیپ 
ابلق هیادهلا  تلح  ذا  و  يریصوب : نیدلا  فرش  لوق  هب  تسا و  هحفص 15 ]  ] نورب ام  لوقع  زا  لماعت  نیا  ریـس  دیآ ، دوجو  هب  تدابع  رون و 
هللا تلماع  نا  و  دـیامرف : یم  شدـنزرف  هب  هحور -  هللا  سدـق  سواط -  نب  دیـس  گرزب  همالع  نیکلاسلا  لامج  ءاـضعالا  هداـبعلل  تطـشن 

قیقحت قدـص و  هار  زا  رگا  همجرت : قیقر . رتس  ءارو  نم  مولعلا  نم  هلالج  لج  هدـیری  ام  اـهب  رظنت  هآرم  کـبلق  لـعج  قیقحتلا  قدـصلاب و 
یم وا  هک  ار  یـشناد  ره  ینیب  یم  ینک و  یم  هاـگن  نآ  اـب  هک  دـهد  یم  رارق  يا  هنیئآ  ار  تبلق  ینک ، هلماـعم  ادـخ  اـب  تقیقح ) یتـسار و  )

نایعدم اسب  يا  دوب . دـهاوخن  شخب  تاجن  دـنمدوس و  يرـشب  ماهوا  اب  هتخیمآ  صقان و  یـسانشادخ  كزان . هدرپ  کی  تشپ  زا  دـهاوخ ،
مکنال لاق : انل ، باجتسی  الف  وعدن  دندرک : ضرع  هیلع -  هللا  تاولص  قداص -  ترضح  هب  یهورگ  دسانـش . یمن  ار  ادخ  هک  یـسانشادخ 
یمن ار  وا  هک  دیناوخ  یم  ار  یسک  اریز  دندومرف : مالسلا  هیلع  ماما  دوش . یمن  باجتسم  مینک  یم  اعد  همجرت : [. 4 . ] هنوفرعت نم ال  نوعدت 

انب یتقو  دوشن ، هتخانـش  ربمایپ  ماهوا  اب  هتخیمآ  صقان و  یـسانشادخ  اب  رازآ  يادـخ  وت  نایادـخ  يو  زیگنا  يوه  وت  ياهاوه  يا  دیـسانش .
: دیوگ یم  ندناوخ  نآرق  نمض  رد  مه  ادخ  نآ  ربمایپ  ددرگ ، شومارف  یش ء  هلثمک  سیل  موهفم  دشاب و  هتشاد  يرشب  تافـص  ادخ  دشاب 
. دوب دهاوخ  راوشد  مه  یسانش  ماما  دش ، صقان  هک  یـسانش  ربمایپ  نایـصعلا -  رفکلا و  نم  هللااب  ذوعن  هحفـص 16 ]  - ] یلعلا قینارغلا  کلت 

ضحم اجنیا  رد  تشاد ؟ دـهاوخ  تماما  نتفریذـپ  رد  یگنرد  دـنک ، رواب  ار  یحوی  یحو  ـالا  وه  نا  يوهلا ، نع  قطنی  اـم  یـسک  رگا  اـیآ 
زا هطـساو  کی  هب  جراعم ، هکرابم  هروس  ریـسفت  رد  نایبلا  عمجم  ردـقنارگ  ریـسفت  بحاص  مینک : یم  رکذ  خـیرات  زا  لاثم  کی  اهنت  هنومن 

نینچ مالـسلا -  هیلع  قداص -  ماـما  ترـضح  زا  دوخ  قرط  زا  وا  هک  هدرک  تیاور  تسا ، یفنح  ءاـملع  ناـگرزب  زا  هک  یناکـسح  مکاـح 
راط هالوم . یلعف  هالوم  تنک  نم  لاق : مخ و  ریدـغ  موی  مالـسلا  هیلع  اـیلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  بصن  اـمل  تسا : هدومن  تیاور 

کنا هللا و  الا  هلا  نا ال  دهـشن  نا  هللا  نع  انترما  لاقف : يرهفلا  ثرحلا  نب  نامعنلا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  یلع  مدـقف  دـالبلا  یف  کـلذ 
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یلعف هالوم  تنک  نم  تلقف : مالغلا  اذه  تبصن  یتح  ضرت  مل  مث  اهانلبقف  هاکزلا  هالـصلا و  موصلا و  جحلا و  داهجلاب و  انترما  هللا و  لوسر 
نا مهللا  لوقی : وه  ثرحلا و  نامعنلا  یلوف  هللا . نم  اذـه  نا  وه  الا  هلا  يذـلا ال  هللا  و  لاقف : هللا ؟ دـنع  نم  رما  وا  کنم  یـش ء  اذـهف  هـالوم 

. عقاو باذعب  لئاس  لاس  یلاعت  هللا  لزنا  و  هلتقف . هسار  یلع  رجحب  هللا  هامرف  ءامـسلا . نم  هراجح  انیلع  رطماف  كدنع  نم  قحلا  وه  اذه  ناک 
ار هک  ره  نم  تفگ : دومرف و  بصن  تماما  هب  مخ  ریدغ  زور  ار  مالسلا -  هیلع  یلع -  هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  مرکا -  لوسر  نوچ  همجرت :

رضحم هب  رود  هحفـص 17 ]  ] هار زا  ثراح  نب  نامعن  مان  هب  یـصخش  دـش . هدـنکارپ  اهرهـش  رد  ربخ  نیا  تسوا ، يالوم  یلع  متـسه  الوم 
و یتسه ، ادخ  ربمایپ  وت  تسین و  ادخ  زج  یقح  رب  دوبعم  هکنیا  رب  میهد  یهاوگ  هک  ادخ  بناج  زا  يدرک  رما  ار  ام  تفگ : دیـسر و  ربمایپ 

ناوج نیا  الاح  يدشن و  دنـسرخ  همه  نیا  هب  وت  سپـس  میتفریذپ ، ار  همه  ام  تاکز و  زامن و  هزور و  جـح و  داهج و  هب  يداد  نامرف  ار  ام 
دزن زا  تسا  ینامرف  ای  تسا  وت  بناج  زا  يزیچ  بصن ، نیا  سپ  هالوم ، یلعف  هـالوم  تنک  نم  یتفگ : يدومن و  بصن  دوخ  تفـالخ  هب  ار 

تـشپ نخـس  نیا  ندینـش  اب  نامعن  تسا . ادخ  بناج  زا  رما  نیا  تسین  یقح  رب  دوبعم  وا  زج  هک  ییادـخ  هب  دـنگوس  دومرف : ربمایپ  ادـخ ؟
نارابب ام  رب  نامسآ  زا  گنس  تسوت  بناج  زا  تسا و  قح  یلع  تفالخ  هلاسم  نیا  رگا  ایادخ  تفگ : یم  هک  یلاح  رد  داتفا  هار  هب  درک و 

مکاح ار  ثیدح  نیا  هک  دنامن  هتفگان  داتسرف . ورف  ار  عقاو  باذعب  لئاس  لاس  هیآ  و  دومن ، كاله  ار  وا  دز و  وا  رس  رب  یگنس  ادخ  سپ  - 
هبتکم قودـص ط  دـیحوت  [ 1  ] یقرواپ دـننک . عوجر  نآ  هب  لیـصفت  ناـبلاط  هدروآ  لـیزنتلا  دـهاوش  باـتک  رد  ددـعتم  قرط  زا  یناکـسح 
قودص ص 289. دیحوت  [ 4 . ] 63 يوضر ص 64 ، سردم  ط  ییانس ، هقیدح  [ 3 . ] قودص ص 286 دیحوت  [ 2 . ] قودصلا ص 285

ۀیلهاج ۀتیم  ینتمت  مهللا ال 

ره هکنیا  رب  لاد  هدش  دراو  رایـسب  تایاور  حرـش  هحفـص 18 ] . ] ناریمن تیلهاج  گرم  هب  ارم  ایادـخ  همجرت : هیلهاج . هتیم  ینتمت  ـال  مهللا 
راوگرزب دـج  زا  هیلع -  هللا  تاولـص  قداص -  ترـضح  تسا . هتفر  ایند  زا  تیلهاج  گرم  هب  دسانـشن  ار  شیوخ  نامز  ماما  دریمب و  سک 

هک ره  همجرت : [. 1  ] هیلهاج هتیم  تاـم  هماـما  فرعی  ـال  تاـم  نم  دـندومرف : هک  هدرک  تیاور  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا -  لوسر  دوخ 
ثیدح و نیا  رد  تیلهاج  گرم  هب  ندرم  زا  دوصقم  حیضوت : تسا . هدرم  تیلهاج  گرم  هب  دسانش  یمن  ار  دوخ  ماما  هک  یلاح  رد  دریمب 

نآ زا  زین  دنتـشادن . مالـسا  زا  يا  هرهب  تیلهاج  لها  هک  هنوگ  نامه  درادـن ، مالـسا  زا  يا  هرهب  سانـشن  ماما  هک  تسا  نیا  رگید  ثیداحا 
[1  ] یقرواپ هیلهاج  هتیم  تام  هنامز  ماما  فرعی  تام ال  نم  دومرف : هک  دش  تیاور  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا -  لوسر  لوق  زا  ترـضح 

دیدج ص 130. ینامعن ط  تبیغ 

ینتیده ذا  دعب  یبلق  غزت  و ال 

. يا هدومرف  هحفص 19 ]  ] متیاده هک  نآ  زا  سپ  نادرگم  لیام  فرحنم و  قح  زا  ار  منطاب )  ) مبلق و  همجرت : ینتیده .  ذا  دعب  یبلق  غزت  و ال 
ملظ و تیـصعم و  هانگ و  رثا  رد  یلو  دـنک ، هارمگ  ءادـتبا  تلع و  نودـب  ار  يا  هدـنب  هک  تسا  نیا  زا  مرکا  لجا و  نابرهم  دـنوادخ  حرش 
. تسا رفیک  کی  نیا  و  دمآ . دهاوخ  نآ  لابند  هب  یهارمگ  دش  عطق  تیاده  یتقو  دنک . یم  عطق  هدنب  نطاب  زا  ار  تیادـه  رون  ادـخ  روج ،

دق یننوذوت و  مل  موق  اـی  هموقل  یـسوم  لاـق  ذا  و  میناوخ : یم  هیلع -  هللا  مالـس  یـسوم -  ترـضح  موق  دروم  رد  فص  هکراـبم  هروس  رد 
يا دوخ  موق  هب  تفگ  یسوم  نوچ  و  همجرت : [. 1  ] نیقسافلا موقلا  يدهی  هللا ال  مهبولق و  هللا  غازا  اوغاز  املف  مکیلا  هللا  لوسر  ینا  نوملعت 
لد ادـخ  دنتـشگ  فرحنم  هک  ینامز  سپ  میامـش . يوس  هب  ادـخ  هداتـسرف  نم  دـیناد  یم  هک  نآ  لاح  ارم و  دـیهد  یم  رازآ  ارچ  نم ، موق 

هتخانـش ار  ادخ  دوب ، هداد  دادعتـسا  شوه و  لقع و  نانآ  هب  ادخ  دنکن . ییامنهار  ار  هشیپ  قسف  هورگ  ادـخ  و  تخاس ، فرحنم  ار  ناشیاه 
یمدرم نینچ  اـیآ  دـندرزآ . یم  دنتـشاد  وا  يربماـیپ  هب  ملع  هک  ار  یـسک  بهاوـم ، همه  نیا  زا  سپ  دـندوب ، هتخانـش  ار  شربماـیپ  دـندوب ،

هالصلا و مهیلع  هحفـص 20 ]  - ] تیب لها  هقیرط  زا  ات  دهد  شقیفوت  هک  دـهاوخ  یم  ادـخ  زا  اجنیا  رد  دنتـسین ؟ یهلا  ضیف  عطق  قحتـسم 

( کسفن ینفرع  ياعد  لماک  حرش   ) راظتنا زا 31گنهرف  هحفص 10 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


.5 فص : [ 1  ] یقرواپ ددرگن . فرحنم  مالسلا - 

... ۀیالول ینتیده  امکف  مهللا 

ریما كرما  هالو  تیلاو  یتح  هلآ  هیلع و  کتاولـص  کلوسر  دعب  كرما  هالو  هیالو  نم  هتعاط  یلع  تضرف  نم  هیالول  ینتیدـه  امکف  مهللا 
مئاقلا هجحلا  نسحلا و  ایلع و  ادـمحم و  اـیلع و  یـسوم و  ارفعج و  ادـمحم و  اـیلع و  نیـسحلا و  نسحلا و  بلاـط و  یبا  نب  یلع  نینموملا 

هب يدرک و  تیاده  ارم  هک  هنوگ  نامه  ایادخ  همجرت : کتعاطب . ینلمعتسا  کنید و  یلع  ینتبثف  مهللا  نیعمجا  مهیلع  کتاولـص  يدهملا 
رب تتمحر  دورد و  تلوسر -  زا  سپ  تسوت  رما  نایلاو  تیالو  تیالو ، نآ  هک  يا  هدومرف  بجاو  نم  رب  ار  ناشتعاط  هک  یناسک  تیـالو 

یسوم رفعج و  دمحم و  یلع و  نیـسح و  نسح و  بلاط و  یبا  نب  یلع  نینموملاریما  ترما  نایلاو  تیالو  متفریذپ  ات  داب -  شنادناخ  وا و 
رادب و راوتـسا  تباث و  تنید  رب  ارم  سپ  داب -  ناگرزب  نآ  یگمه  رب  تتاولـص  ار -  يدهم  مئاق  تجح  نسح و  یلع و  دمحم و  یلع و  و 

یعقاو مالسا  فلا -  دوش : یم  هدیمهف  یساسا  بلطم  ود  ءاعد ، زا  شخب  نیا  زا  حرش  هحفص 21 ] . ] امرف تمحرم  نم  هب  ار  تتعاط  قیفوت 
هعاطلا ضرتفم  ماما و  ار  همه  و  دریذپب ، ار  ماما  هدزاود  همه  تیالو  تماما و  فلکم ، درف  هک  دبای  یم  ققحت  یتقو  تسا  عیـشت  نامه  هک 

یباتک انایحا  دنک و  ادـیپ  یتدارا  دزروب و  یقـشع  ناهج  ناگرزب  نیا  زا  یخرب  هب  رگا  و  دـنادب ، هللا  دـنع  نم  بوصنم  بیغ و  هب  لصتم  و 
[: 1  ] مینک هجوت  هتکن  رپ  ثیدح  نیا  هب  تسا . صقان  وا  عیشت  یعقاو و  مالـسا  دشاب ، هتـشادن  راک  رگید  یخرب  اب  دراگنب و  شا  هرابرد  مه 

؟ انیلاوم نم  ا  لاقف : هعافشلا ، یل  نمضا  کل : لوقی  مالسلا و  کئرقی  انالف  نا  مالسلا -  هیلع  هللا -  دبع  یبال  تلق  لاق : مامت  نب  دمحم  نع 
همئالاب رقا  تلق  لاض ، لاـق : ءایـصوالا ، نم  هدـعب  نم  فرعی  مل  اـیلع و  یلاوی  لـجر  هنا  تلق : لاـق : کـلذ ، نم  عفرا  هرما  لاـق : معن ، تلق :

نم هللااب  ذوعن  یـسیعب ، دحج  دمحمب و  رقا  وا  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحمب -  دـحج  یـسیعب و  رقا  نمک  وه  لاق : رخالا ، دـحج  اعیمج و 
یم دناسر و  یم  تمالس  ینالف  مدرک : ضرع  مالسلا -  هیلع  قداص -  ترضح  هب  تفگ : مامت  نب  دمحم  همجرت : هججح . نم  هجح  دحج 

زا رتالاب  وا  راک  دندومرف : یلب . مدرک : ضرع  تسا ؟ ام  تیالو  هب  نیدقتعم  زا  وا  دندومرف : ماما  نک . تعافـش  تنامـض  میارب  وت : هب  دیوگ 
تسا دقتعم  مالـسلا -  هیلع  یلع -  تیالو  هب  هک  تسا  هحفـص 22 ]  ] يدرم وا  متفگ : تسا .) درم  نآ  یهارمگ  هب  هراشا  ارهاـظ   ) تسا نآ 

هدـش رکنم  ار  يرخآ  دومن ، ناـشتماما ) ینعی   ) همئا همه  هب  رارقا  متفگ : تسا . هارمگ  وا  دومرف : ماـما  هتخانـشن ، ار  وا  زا  سپ  ءایـصوا  نکل 
یلص دمحم -  هب  رارقا  ای  تسا ، هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم -  رکنم  هدروآ و  یـسیع  توبن  هب  رارقا  هک  دنام  یـسک  هب  وا  دومرف : تسا .

هک تشاد  هجوت  دیاب  و  وا . ياهتجح  زا  تجح  کی  راکنا  زا  ادخ  هب  میرب  یم  هانپ  تسا ، هدـیدرگ  یـسیع  رکنم  هدروآ و  هلآ -  هیلع و  هللا 
زا نخس  هکنیا  زا  سپ  ب -  تسا . مالـسلا -  مهیلع  همئا -  تماما  هب  داقتعا  یعقاو  نید  هک  دوش  یم  مولعم  کنید ) یلع  ینتبثف   ) هلمج زا 

، درادب راوتـسا  قیرط  نیا  رب  ار  وا  هک  دهاوخ  یم  ادخ  زا  هدننک  اعد  دـیآ و  یم  نایم  هب  مهیلع -  هللا  تاولـص  همئا -  همه  تماما  تیالو و 
نامرف زا  يوریپ  ادخ و  تعاط  هک  دوش  یم  مولعم  دـهاوخ ، یم  ادـخ  زا  ار  ادـخ  تعاط  قیفوت  کتعاطب ) ینلمعتـسا  و  : ) دـیوگ یم  سپس 

ناهج لاهج  زا  هک  يرهاوظ  زج  تفای  دهاوخن  ققحت  یتعاط  هن  رگ  و  دشاب ، همئا  عیطم  ناسنا  هک  دبای  یم  ققحت  یتقو  قح  ترـضح  ياه 
دیدج ص 112. ینامعن ط  تبیغ  [ 1  ] یقرواپ هللا . یصع  دقف  مکاصع  نم  و  هللا ، عاطا  دقف  مکعاطا  نم  دنک . يربلد 

كرما یلول  یبلق  نیل  و 

ار ملد  هک  دـشاب  نیا  دوصقم  دـیاش  حرـش  نادرگ . نابرهم  مرن و  ترما  یلو  يارب  ار  ملد  و  همجرت : كرما . یلول  یبلق  نیل  و  هحفص 23 ] ]
تسین دیعب  و  روایب ، دوجو  هب  منطاب  رد  ار  مالسلا -  هیلع  نامز -  ماما  هب  نامیا  ینعی  هد . رارق  مالسلا -  هالصلا و  هیلع  نامز -  ماما  ياریذپ 

یم تساوـخرد  تبحم  رهم و  قاـیتشا و  اـب  هارمه  مالـسلا -  هیلع  ماـما -  دوـجو  هب  ناـمیا  هکنیا  نآ  دـشاب و  هتفهن  يا  هتکن  نیل  هملک  رد 
هب نامیا  یـسانش و  نامز  ماما  هک  تسا  نیا  مالک  بل  و  دوش . یم  ادیپ  اهلد  زا  یـضعب  رد  راثآ  دقاف  کشخ و  نامیا  کی  هن  رگ  و  ددرگ ،
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نمـض رد  یلباک  دلاخوبا  مینک : هجوت  رارـسا  رپ  بیجع و  ثیدـح  کی  هب  تسا . تیانع  یعون  دـهاوخ و  یم  یـصاخ  لقع  ترـضح  نآ 
 - نامز ماما  نارظتنم  فصو  رد  یمهم  هتکن  امهیلع -  هللا  تاولـص  نیـسحلا -  نب  یلع  نیدجاسلا  دیـس  ترـضح  زا  لصفم  ثیدـح  کی 
نم لضفا  هروهظل ، نیرظتنملا  هتماماب و  نیلئاقلا  هتبیغ  نامز  لها  نا  دـلاخ  ابا  ای  دـنک : یم  لقن  نیرهاـطلا -  هئاـبآ  یلع  هیلع و  هللا  تاولص 

مهلعج و  هدـهاشملا ، هلزنمب  مهدـنع  هبیغلا  هب  تراص  ام  هفرعملا  ماهفالا و  لوقعلا و  نم  مهاطعا  یلاعت  كرابت و  هللا  نال  نامز ، لـک  لـها 
هاعدلا و  اقدص ، انتعیش  اقح و  نوصلخملا  کئلوا  فیـسلاب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  يدی  نیب  نیدهاجملا  هلزنمب  نامزلا  کلذ  یف 
تماما هب  لئاق  هک  مهدزاود  ماما  تبیغ  نامز  لها  یتسار  هب  دـلاخابا ، يا  همجرت : هحفص 24 ] [. ] 1 (. ] ارهج ارـس و  لج  زع و  هللا  نید  یلا 

اطع نانآ  هب  تفرعم  مهف و  لقع و  یعون  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  اریز  دـنرت ، تلیـضف  اب  ینامز  ره  لـها  زا  دنتـسه ، شروهظ  رظتنم  وا و 
نامز نآ  رد  ار  نانآ  دـنوادخ  و  تسا . هدـیدرگ  تیور  هدـهاشم و  هلزنم  هب  نانآ  دزن  تبیغ  صاخ ، مهف  لـقع و  نآ  هلیـسو  هب  هک  هدومرف 

یتـسار هب  دـنناصلخم و  قح  هب  ناـنآ  هداد ، رارق  دـندز  یم  ریـشمش  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ -  لوسر  باـکر  رد  هک  یمدرم  دـننامه 
رد نم ) : ) مینک تقد  ثیدح  نیماضم  رد  دنناوخ . یم  ادـخ  نید  يوس  هب  اراکـشآ  یناهن و  ار  مدرم  هک  دنتـسه  اهنآ  و  دنتـسه . ام  نایعیش 

ماما رگا  دـش . لئاق  نآ  يارب  يرگید  يانعم  ضیعبت  زا  ریغ  ناوت  یمن  و  تسا ، ضیعبت  يارب  هفرعملا  ماهفالا و  لوقعلا و  نم  مهاطعا  هلمج 
اه مهف  اه و  لقع  نانآ  هب  دنوادخ  ینعی  هدهاشملا  هلزنمب  مهدنع  اهب  هبیغلا  تراصف  ماهفالا  لوقعلا و  مهاطعا  دومرف : یم  مالسلا -  هیلع  - 
یم نآ  زا  يا  هدافتـسا  هچ  دوب  یم  نینچ  ریبعت  رگا  هدش ، تیور  دننام  نانآ  دزن  تبیغ  اه  مهف  اه و  لقع  نآ  هلیـسو  هب  سپ  هتـشاد  ینازرا 

نامز ماما  هلیـسو  ار  مهف  لقع و  قلطم  یـضرف ، ریبعت  هک  تسا  نیا  زج  ایآ  تشاد ؟ یقرف  هچ  میدرک  لقن  هک  ماما  یقیقح  ریبعت  اب  و  دـش ؟
سانـش نامز  ماما  دیاب  يرکف ) ینهذ و  ياه  ناوتان  ای  فعـضتسم ، یتشم  زج   ) ناهج سوفن  همه  تروص  نیا  رد  سپ  دـناد ؟ یم  یـسانش 

یمن ار  ترـضح  نآ  مه  اه  ناملـسم  هحفـص 25 ]  ] همه هکلب  دنتـسین  سانـش  نامز  ماما  ناهج  سوفن  همه  اهنت  هن  هک  یتروص  رد  دنـشاب ،
لقع ره  سپ  دنرادن ، دیاب -  دیاش و  هک  هنوگ  نآ  ترضح -  نآ  هب  یتفرعم  مه  عبتت  لها  ءاملع و  زا  یضعب  یتح  نیا ، زا  رتالاب  دنـسانش .

یم دوس  ایرد  کی  ضیعبت ) نم   ) نآ زا  و  مالـسلا -  هیلع  ماما -  یقیقح  ریبعت  هب  میدرگ  یم  رب  تسین . یـسانش  نامز  ماما  هلیـسو  یمهف  و 
ياو تسا ، یهلا  تیانع  یـسانش  نامز  ماما  و  تسا ، یـصاخ  لقع  یـسانش  نامز  ماما  لقع  هک  میمهف  یم  میتفگ ، هک  هنوگ  نامه  و  میرب ،

نیدـلا ط لامک  [ 1  ] یقرواپ لـیبسلا . يدـهی  وه  قحلا و  لوقی  هللا  و  تسا . جراـخ  قاروا  نیا  هدـهع  زا  هک  دـشاب  يرارـسا  اـجنیا  رد  اـسب 
.320:1 يدنوخآ .

کقلخ هب  تنحتما  امم  ینفاع  و 

اناد ادخ  ارهاظ -  هلمج  نیا  حرـش  يا . هدومزآ  نادب  ار  تناگدـیرفآ  هچنآ  زا  رادـب  فاعم  ارم  و  همجرت : کقلخ . هب  تنحتما  امم  ینفاع  و 
 - تیب لها  تماما  تیالو و  هلاسم  لک  هب  مدرم  ندومزآ  زا  تسا  ترابع  ماع  شیامزآ  دراد : هراشا  صاخ  ماع و  شیاـمزآ  ود  هب  تسا - 
هب رظان  ثیداحا  نآ  رد  تیب  لها  رب  نآ  قالطا  و  هطح ) باب   ) ناونع و  هدش ، دراو  ثیداحا  هراب  نیا  رد  هکنانچ  مالسلا -  هالصلا و  مهیلع 
هب مدرم  ملسم  روط  هب  سانلا ، هحفـص 26 ]  ] هب یلتبملا  بابلا  و  میناوخ : یم  هریبک  هعماج  رارـسا  رپ  رون و  رپ  ترایز  رد  و  تسا ، اـنعم  نیا 

ترـضح صوصخ  رد  صاخ ، شیامزآ  دـندماین . نوریب  دیفـس  يور  اـب  ناـحتما  نیا  زا  رثکا ، و  دـندش ، هدومزآ  تماـما  تیـالو و  هلاـسم 
دندرگ و یم  رب  مدرم  زا  یهورگ  ترـضح  نآ  تبیغ  نامز  رد  هک  دـشاب  یم  نیرهاطلا -  هئابآ  یلع  هیلع و  هللا  تاولـص  نامزلا -  بحاص 

خیش نیثدحملا  سیئر  سنالا . نجلا و  نیطایش  رش  نم  انسفنا و  رورـش  نم  هللااب  ذوعن  دنوش - ، یم  رکنم  انایحا  هدوشگ و  ضارتعا  هب  نابز 
ریما مهلوا  ایدـهم ، رـشع  انثا  انم  هدرک : تیاور  نینچ  هیلع -  هللا  تاولـص  نیـسح -  ماـما  ترـضح  زا  هیلع -  یلاـعت  هللا  ناوضر  قودـص - 
نید هب  رهظی  و  اهتوم ، دـعب  ضرالا  هب  هللا  ییحی  قحلاـب ، مئاـقلا  ماـمالا  وه  و  يدـلو ، نم  عساـتلا  مهرخآ  و  بلاـط ، یبا  نب  یلع  نینموملا 

دعولا اذه  یتم  مهل : لاقی  نوذویف و  نورخآ ، نیدلا  یلع  اهیف  تبثی  ماوقا و  اهیف  دتری  هبیغ  هل  نوکرـشملا ، هرک  ول  هلک و  نیدلا  یلع  قحلا 
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[. 1 . ] هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  يدی  نیب  فیـسلاب  دهاجملا  هلزنمب  بیذکتلا  يذالا و  یلع  هتبیغ  یف  رباصلا  نا  اما  نیقداص ، متنک  نا 
هب مئاق  ماما  وا  نم و  نادنزرف  زا  نیمهن  ناشرخآ  و  بلاط ، یبا  نب  یلع  نینموملاریما  ناشلوا  تسا ، نادـناخ  ام  زا  يدـهم  هدزاود  همجرت :
هچ رگا  نایدا  همه  رب  دنک  یم  بلاغ  ار  قح  نید  وا  هلیسو  هب  دشاب و  هدرم  هک  نآ  زا  سپ  دنک  هدنز  ار  نیمز  وا  هطساو  هب  ادخ  تسا . قح 

، دننام راوتـسا  نید  رب  یئاههورگ  هتـشگ و  دـترم  یماوقا  تبیغ  نآ  رد  هک  تسا  یتبیغ  هحفص 27 ]  ] ار وا  دنشاب ، هتشاد  تهارک  ناکرـشم 
یم تسار  رگا  دـسر  یم  یک  هدـعو  نیا  دوـش : یم  هتفگ  اـهنآ  هب  دـنوش و  هداد  رازآ  دـننام ،) راوتـسا  نید  رب  هـک  هتـسد  نآ   ) ناـنآ سپ 

باکر رد  هک  تسا  یسک  تلزنم  هب  وا  دشاب ، ابیکش  بیذکت  رازآ و  ربارب  رد  وا  تبیغ  رد  هک  یسک  یتسار  هب  دیـشاب ) شوه  هب  ( ؟ دیئوگ
يدنوخآ 317:1. نیدلا ط  لامک  [ 1  ] یقرواپ دنز . یم  ریشمش  هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  مرکا -  لوسر 

... كرما یلو  ۀعاط  یلع  ینتبث  و 

يذلا تقولاب  ملعملا  ریغ  ملاعلا  تنا  رظتنی و  كرما  کتیرب و  نع  باغ  کنذاب  کقلخ و  نع  هترتس  يذلا  كرما  یلو  هعاط  یلع  ینتبث  و 
تلجع و ام  ریخات  ترخا و ال  ام  لیجعت  بحا  یتح ال  کلذ  یلع  ینربصف  هرتس  فشک  هرما و  راهظاب  هل  نذالا  یف  کیلو  رما  حالـص  هیف 

تالتما دـق  رهظی و  رمالا ال  یلو  لاب  ام  فیک و  مل و  لوقا  كریبدـت و ال  یف  کعزانا  تمتک و ال  امع  ثحبلا  ـال  ترتس و  اـم  فشک  ـال 
هب وا  و  تقلخ ، زا  يا  هتـشاد  ناهنپ  ار  وا  هک  ترما  یلو  تعاط  رب  راد  تباث  ارم  و  همجرت : کیلا . اهلک  يروما  ضوفا  روجلا و  نم  ضرالا 

، تسا نآ  رد  ترما  یلو  حالص  هک  یتقو  هب  یتسه  ملعم  نودب  ياناد  وت  و  تسا ، وت  رما  راظتنا  رد  هتـشگ و  بیاغ  تناگدیرفآ  زا  وت  نذا 
مـشاب هتـشادن  تسود  ات  زاسابیکـش  نآ  ربارب  رد  ارم  سپ  شدوخ ، زا  نتفرگ  رب  هدرپ  شرما و  راـهظا  رد  هحفـص 28 ]  ] وا هب  نداد  نذا  رد 

وت هچنآ  زا  يرادرب  هدرپ  مهاوخن  و  يدومرف ، لـیجعت  نآ  رد  وت  هک  ار  يزیچ  ریخاـت  یتخادـنا و  ریخاـت  هب  ار  نآ  وـت  هک  ار  يزیچ  لـیجعت 
هچ و  هنوگچ ، و  هچ ، يارب  میوگن : مزیتـسن و  تریبدـت  رد  وت  اـب  يا و  هتـشاد  موتکم  ار  نآ  وت  هک  ار  يزیچ  منکن  شواـک  يا و  هدـیناشوپ 

حرش مراپـس . یم  وت  هب  ار  میاهراک  همه  و  تسا ؟ هدش  متـس  روج و  زا  رپ  نیمز  هک  یلاح  رد  ددرگ ، یمن  رهاظ  هک  ار  رما  یلو  تسا  هدش 
هللا تاولص  نیرهاط -  همئا  ادخ و  لوسر  تعاط  رب  ندنام  تباث  هیلع -  هللا  تاولص  رما -  یلو  ترـضح  تعاط  رب  ندنام  تباث  زا  دوصقم 

هب لمع  تبیغ  نامز  رد  هک  يا  هعیش  ره  و  دیامرف . یهن  ای  رما  هک  تسین  رهاظ  رد  مالسلا -  هیلع  نامز -  ماما  اریز  تسا ، نیعمجا -  مهیلع 
هچ دریگ ، یم  رارق  هیلع -  هللا  تاولـص  نامز -  ماما  صاخ  فارـشا  دروم  دوخ  شـشوک  تبـسن  هب  دزادرپب ، سفن  ریهطت  هب  دـنک و  هفیظو 

هعیش ره  يوزرآ  نیرتالاب  متفگ : ما  هتـشاد  ناتـسود  يارب  هک  یـسورد  ثحابم و  رد  اهراب  ریقف  نیا  دمهفن . ای  دمهفب  ار  فارـشا  نآ  دوخ 
نیا رد  یکـش  و  تسا ، نیرهاطلا -  هئاـبآ  یلع  هیلع و  هللا  تاولـص  رـصع -  یلو  نینزاـن  تعلط  ینعی  هللا  هجو  تراـیز  یـصلاخ ، كاـپ و 

نیرتالاب و  تسا ، ام  زا  ملاع  يـالوم  نآ  هحفـص 29 ]  ] ندوب یـضار  ترـضح ، ترایز  زا  رت  مهم  هکنیا  هب  تشاد  هجوت  دیاب  نکل  تسین .
، میراپـسب ناشدوخ  هب  دـیاب  میراد  نادـب  تبـسن  هک  يروش  قشع و  همه  اب  ار  فرـشت  ترایز و  هلاسم  تسا . نامه  هعیـش  کی  يارب  ماقم 

سدق دلاو -  موحرم  کیلا . اهلک  يروما  ضوفا  و  میدـناوخ : میراد  لاغتـشا  نآ  حرـش  هب  نونکا  هک  یئاهزارف  رد  ءاعد  نیمه  رد  هکنانچ 
میارب تشاد ) یلـصفم  ناتـساد  دوب و  هدرک  هبوت  هک  یـسک   ) ار بئات  کی  تشذگرـس  دوب ، ءاملع  ءایلوا و  راـبک  زا  هک  هیکزلا -  هسفن  هللا 

یم هبوت  ددرگ و  یم  هبنتم  تسایر  بح  یـصاعم و  هب  باکترا  يرمع  زا  سپ  نایعیـش  زا  يدرف  دوب : نیا  لیـصفت  نآ  لامجا  دومرف . لـقن 
یلع هیلع و  هللا  تاولص  نییهلالا -  ءارفسلا  متاخ  ترضح  تمدخ  هب  ینادرگرس ، رصتخم  زا  سپ  و  هدوب ، یتقیقح  هبوت  وا  هبوت  هتبلا  دنک ،

هب ار  نامز  نآ  ینابر  ءاملع  زا  یکی  یناشن  مالسلا -  هیلع  ماما -  دسانشب . ار  شترـضح  هکنیا  نودب  ددرگ  یم  بایفرـش  نیرهاطلا -  هئابآ 
رـشن و رـشح و  زور  دنچ  زا  سپ  دنک و  یم  ادیپ  ار  ملاع  نآ  بئات  صخـش  دزاس . یم  ملاع  نآ  هناخ  هناور  ار  وا  دیامرف و  یم  تمحرم  وا 
: دیوگ یم  دهد ، یمن  وا  هب  یحیـضوت  مالـسلا ،-  هیلع  نامز -  ماما  هداتـسرف  درگاش  نیا  هک  دبای  یم  رد  نئارق  زا  ملاع  نآ  دـمآ ، تفر و 

بایفرش امش  تمدخ  هب  مناوت  یم  نم  تفگ : دناسر و  مالس  مداتـسا  وگب  يدرک  تاقالم  هداد ) وت  هب  ارم  یناشن  هک  یئاقآ   ) ار اقآ  نآ  رگا 

( کسفن ینفرع  ياعد  لماک  حرش   ) راظتنا زا 31گنهرف  هحفص 13 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ار داتسا  مایپ  و  دسانشب ، هکنیا  نودب  هتبلا  دنیب ، یم  ار  مالـسلا -  هیلع  ماما -  درگاش ، دایز ، ای  مک  هلـصاف  اب  وگ  تفگ و  نآ  زا  سپ  موش ؟
، میتسه یـضار  وت  زا  ام  وگب  وا  هب  دـنیامرف : یم  نیماضم  نیا  هب  بیرق  مالـسلا -  هیلع  ماـما -  هحفـص 30 ] ، ] دناسر یم  كرابم  ضرع  هب 
باسح و یگمه  یلو  هداتفا  قافتا  رفن  نارازه  يارب  يربک  تبیغ  لوط  رد  ترـضح  ترایز  هلاـسم  ینیبب . ارم  وت  تسین  حالـص  ـالعف  یلو 

رما یلو  ترـضح  تعاط  رب  ندوب  تباث  نامه  لصا  میهدب . رظن  نآ  يور  هک  تسین  ام  ایند  هرمزور  ياهراک  دننام  هتـشاد و  یقیقد  باتک 
فارـشا دـش ، هراشا  رتشیپ  هک  هنوگ  نامه  و  كرما . یلو  هعاط  یلع  ینتبث  میدـناوخ و  اهزارف  نیا  لوا  رد  هک  تسا  هیلع -  هللا  تاولـص  - 

یم لصاح  مهیلع -  هللا  تاولـص  نیموصعم -  همئا  مرکا و  لوسر  ياهروتـسد  زا  تعاطا  اب  طقف  هیلع -  هللا  تاولـص  نامز -  ماـما  صاـخ 
قزر یـشاب  هدیـسر  دـیاش  رگنب  کین  هک  اتفگ  يزور  دیـسر  مهاوخ  تلـصو  ماک  هب  متفگ  میمهفن : ای  میمهفب  ار  فارـشا  نیا  هچ  ددرگ ،
دننک یم  اهنآ  هب  هوفت  یـضعب  هک  دـئاز  نانخـس  يا  هراپ  هک  دوش  یم  مولعم  اهزارف  نیا  رد  تقد  اب  مهفاف . تسا . اج  ناـمه  رد  مه  يونعم 
رگم دنک ؟ یمن  روهظ  ارچ  مالـسلا -  هیلع  نامز -  ماما  هکنیا : دننام  دشاب . تبحم  يور  زا  دنچ  ره  تسا ، هدـیدرگ  مالعا  نغدـق  عونمم و 
هیلع نامز -  ماما  ایآ  دنک ؟ یم  یگدنز  هقطنم  مادک  رد  نامز  ماما  دنک ؟ یم  روهظ  شترـضح  دش  روج  ملظ و  زا  رپ  یتقو  نیمز  دـنتفگن :
ادخ هک  يزیچ  هحفص 31 ] ، ] دنک بانتجا  دروم  یب  هدئاف و  یب  نانخـس  لیبق  نیا  زا  دیاب  رظتنم  هعیـش  دراد ؟ نادنزرف  رـسمه و  مالـسلا - 

تمتک امع  ثحبلا  و ال  دنیوگ ، ینخـس  نآ  دروم  رد  ناگدنب  تسا  تیدوبع  عوضخ  فالخ  هدیـشک ، نآ  رب  هدرپ  هتـشاد و  موتکم  ار  نآ 
مهیلع نیموصعم -  دوخ  زا  هک  ییاهاعد  هب  دنک ، اعد  ار  مالسلا -  هیلع  ماما -  دیاب  نانخـس ، لیبق  نیا  ضوع  رظتنم ، تسا . نامه  هب  هراشا 

یقالخا هتکن  اهدص  تیالو و  زومر  دیحوت و  رارسا  تسا ، رون  يایرد  کی  مادک  ره  مالسلا  هیلع  ماما  تبیغ  هیعدا  هدیسر . ام  هب  مالسلا - 
رد قمعت  اب  دبای ، هرهب  هیعدا  نیا  زا  دیاب  یعقاو  رظتنم  کی  هعیش و  تسا ، جردنم  رتتسم و  اهاعد  نیا  رد  كولس  ریس و  لوصا  ینافرع و  و 
 - هللااب ذوعن  دیهد -  ماجنا  لمع  نالف  دیناوخب ، ار  اعد  نیا  هدش ، هداد  ام  هب  تبیغ  نامز  رد  هک  روتسد  همه  نیا  رخآ  درگنب ، اهنآ  نیماضم 

. تسا جراخ  نم  لاثما  نم و  لقع  زا  رارسا  نیا  دسرب . اهروتسد  نیا  رارسا  هب  يوقت  یکاپ و  اب  دیاب  رظتنم  تسین ، تمکح  یب  تهج و  یب 
و مالـسلا -  هیلع  نامز -  ماما  لئاسم  رد  هناملاع  ریغ  ياـه  تلاـخد  دـیامن . لـمع  دـنک و  لوبق  ادـبعت  دیـسرن  رگا  و  یلاـعت -  هللا  اـنقزر  - 
، میزاس حرطم  ار  اهنآ  همه  میناوت  یمن  اجنیا  رد  میراد و  رایـسب  لد  درد  هراب  نیا  رد  ام  تسا . مارح  اهنآ  ندومن  لذتبم  نتخاس و  هناماوع 

مالـسلا هیلع  نامز -  ماما  رفن  نارازه  يربک ، تبیغ  لوط  رد  میدرک ، هراشا  مه  نیا  زا  شیپ  هک  هنوگ  نامه  مینک : یم  ضرع  الامجا  طقف 
، میریذپب ار  ییاعدا  بحاص  هحفص 32 ]  ] ره نخس  ام  هک  نیا  رب  دوش  یمن  لیلد  نیا  نکل  تسین ، نیا  رد  یکـش  دنا و  هدومن  تیور  ار  - 
وا دنیوگ : یم  ناسآ  یلیخ  يدرف ، دروم  رد  هک  دوش  یم  هدینـش  یهاگ  مینک ، دادـملق  رکیپ  رد و  یب  ار  ندـید  نامز  ماما  هللااب -  ذوعن  و - 

يور هک  مریگ  یم  هاوگ  دهاش و  ار  ادخ  دنوش . یم  حرطم  يا  هدع  دوش و  یم  زاب  اه  ناکد  هک  تسا  اجنیا  و  دراد -  اقآ  اب  میقتسم  هطبار 
هک یناسک  نآ  هب  مهد  یم  رادشه  رادقم  یب  هبلط  کی  زوسلد و  ردارب  کی  ناونع  هب  نم  مرادن . یصاخ  هورگ  ای  صاخ  صخـش  اب  نخس 

املاع و یسک  رگا  هکنیا  هب  مراد  نیقی  یهلا  لضف  هب  دننک ، یم  هدافتـسا  ءوس  هادف -  یحور  نامز -  ماما  هسدقم  تحاس  هب  مدرم  قشع  زا 
تقیقح زا  یئوب  هک  یلئاسم  رد  دنز و  دوخ  ناهد  زا  رتگرزب  ياهفرح  و  دنک ، هدافتـسا  ءوس  مالـسلا -  هیلع  ماما -  هب  مدرم  قشع  زا  ادماع 

تولخ دوخ  اب  یتاظحل  رادشه  نیا  زا  سپ  نونکا  تسا . یضاران  وا  زا  شترضح  هدوب و  هایـس  ور  نامز  ماما  دزن  دنک ، تلاخد  هتفاین  اهنآ 
هچ ات  دراد ؟ يدوس  دشاب ، یـضاران  ام  زا  مالـسلا -  هیلع  نامز -  ماما  یلو  دـشاب  ام  نآ  زا  ملاع  تنطلـس  ایآ  دیـسرپب : ناتدوخ  زا  دـینک و 

کی لیبسلا . يدهی  وه  قحلا و  لوقی  هللا  و  تسا . یفاک  یتراشا  ار  لقاع  رذـگ ، دوز  رادـیاپان و  یعفانم  ای  نسحا  نیرفآ و  دـنچ  هب  دیـسر 
( واو  ) تروص نیا  رد  هدش . هتـشون  عوفرم  ضوفا )  ) هدش حیحـصت  خسن  رد  کیلا  اهلک  يروما  ضوفا  و  دـیوگ : یم  اجنآ  رد  يوحن  هتکن 
( ضوفا  ) دشاب و هحفـص 33 ]  ] فطع واو  واو ، هک  تسین  دـیعب  دـنک : یم  ضرع  ریقف  ددرگ . بوسحم  فاـنیتسا  واو  دـیاب  ضوـفا ) و   ) رد

. دوش یم  هدناوخ  بوصنم  ضوفا )  ) تروص نیا  رد  و  دوش ، بحا ) ال   ) هب فطع 

... كرما یلو  ینیرت  نا  کلئسا  ینا  مهللا 
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... كرما یلو  ینیرت  نا  کلئسا  ینا  مهللا 

لوحلا و هیـشملا و  هجحلا و  ناهربلا و  هردقلا و  ناطلـسلا و  کل  ناب  یملع  عم  رمالا  ذفان  ارهاظ  كرم  یلو ا  ینیرت  نا  کلئـسا  ینا  مهللا 
ایفاش هلالـضلا  نم  ایداه  هلالدلا  حـضاو  هلاقملا  رهاظ  هیلع  کتاولـص  كرما  یلو  یلا  رظنن  یتح  نینموملا  عیمجب  یب و  کلذ  لعفاف  هوقلا 

. هترمز یف  انرـشحا  هتلم و  یلع  انفوت  هتمدـخب و  انمقا  هتیورب و  هنیع  رقت  نمم  اـنلعجا  هدـعاوق و  تبث  هتدـهاشم و  بر  اـی  زربا  هلاـهجلا  نم 
تردق طلـست و  مناد  یم  هکنیا  اب  تسا ، ذفان  شرما  هک  یلاح  رد  اراکـشآ ، ینایامنب  نم  هب  ار  ترما  یلو  مهاوخ  یم  وت  زا  ایادخ  همجرت :

یلو اـت  نادرگب ، ناـنموم  همه  نم و  بیـصن  ار  رادـید  نیا  سپ  تسا . وت  صوـصخم  ورین  تکرح و  هدارا و  و  لـیلد )  ) تجح ناـهرب و  و 
یهارمگ و زا  هدـننک  تیادـه  هک  یلاـح  رد  مینیبـب ، نشور  حـضاو و  ییاـمنهار  راکـشآ و  راـتفگ  اـب  داـب -  وا  رب  وت  تاولـص  ار -  ترما 
ار ام  و  نک ، راوتسا  ار  شراک  تموکح و  ياه  هیاپ  و  نادرگ ، ینلع  راکشآ و  ار  وا  هدهاشم  نم  راگدرورپ  يا  تسا . ینادان  زا  شخبافش 
و ناریمب ، وا  شیک  رب  ار  ام  و  امرف ، رادیاپ  شتمدخ  هب  ار  ام  و  ددرگ ، نشور  وا  رادید  هب  ناشمـشچ  هک  هحفص 34 ]  ] دهد رارق  یناسک  زا 

شترضح روهظ  هکلب  دهاوخ ، یمن  ادخ  زا  ار  مالسلا -  هیلع  ماما -  یصوصخ  رادید  هدننک  اعد  اجنیا  رد  حرش  رادب . روشحم  وا  هورگ  رد 
هک اجنآ  اما  و  دنناسر . یم  ار  موهفم  نیا  هدعاوق ) تبث  هتدـهاشم و  بر  ای  زربا   ) و رمالا ) ذـفان  ارهاظ  : ) ياه هلمج  و  دراد ، یم  تلاسم  ار 
رد ناوارف  رارسا  کیراب و  رایسب  تاکن  هوقلا ) لوحلا و  هیشملا و  هجحلا و  ناهربلا و  هردقلا و  ناطلـسلا و  کل  ناب  یملع  عم  : ) دیوگ یم 

هدیسر رتاف  رطاخ  هب  هلمج  نیا  ریسفت  رد  هجو  ود  یهایسور  نیع  رد  میرادن . رارسا  نآ  زا  یبیـصن  نم  لاثما  نم و  هتبلا  هک  تسه  تالمج 
هیلع هللا  تاولـص  ماما -  روهظ  نم  ایادخ  ینعی  دشاب : ندرک  اعد  نامز  نامه  هب  طوبرم  اه  هلمج  نیا  هکنیا  فلا -  دسر : یم  ضرع  هب  هک 
ءاشی ام  لاعف  رداق و  يادـخ  ار  وت  هک  تسا  رطاخ  نیا  هب  مراد ، یم  تلاـسم  تهاـگرد  زا  یگرزب  نیا  هب  تجاـح  مهاوخ و  یم  وت  زا  ار  - 
تسد رد  ار  روما  همه  مامز  یتسه و  رایتخا  وت  و  دریگن ، تروص  وت  هدارا  یب  ملاع  رد  يرما  یتکرح و  یلوحت ، چیه  مناد  یم  و  مناد ، یم 
ایادخ دیوگب : یـسک  هکنیا  دننام  دوشن . لصاح  وت  تیـشم  یب  نآ  تسا و  ترـضح  نآ  روهظ  ملاع ، روما  زا  یکی  يراد ، دوخ  تردـق  رپ 

هب طوبرم  اعد  زا  تمـسق  نیا  هکنیا  ب -  یتسه . میحر  نامحر و  یناـبرهم و  وت  هحفـص 35 ]  ] مناد یم  نوچ  مبلط  یم  شزرمآ  وت  زا  نم 
 - ماما نم  هک  یماگنه  نآ  ایادـخ ، ینعی  دـشاب : ادـخ  زیزع  نآ  تیور  نامز  و  هیلع -  هللا  تاولـص  رمالا -  بحاص  ترـضح  روهظ  ماگنه 

رگید زا  ارم  مراد ، نم  هک  يرـشب  فعـض  رطاخ  هب  ترـضح ، نآ  رون  هک  اـمرف  تمحرم  قیفوت  نم  هب  منک ، یم  تراـیز  ار  مالـسلا -  هیلع 
ملد ماشم  مه  راگن  شقن و  رپ  وت  ملایخ ز  ناتـسلگ  مه  لمات : مهفاف و  دزاسن . لفاغ  تسین ) شترـضح  رون  زا  ادـج  زین  راونا  نآ  هک   ) راونا

هچ رگ  بلط  نابایب  رد  شوخ  وت  يانمت  هب  ار  دوخ  رطاخ  ما  هدرک  راذگ  تسین  الب  لیس  زا  هک  قشع  هر  رد  شوخ  وت  ياس  نمـس  فلز  زا 
شوخ وت  يالوت  هب  لد  یب  ظفاح  دور  یم  تسیرطخ  وس  ره  ز 

... عیمج رش  نم  هذعا  مهللا 

هلامـش و نع  هنیمی و  نع  هفلخ و  نم  هیدـی و  نیب  نم  هظفحا  تروص و  تاشنا و  تارب و  تارذ و  تقلخ و  اـم  عیمج  رـش  نم  هذـعا  مهللا 
هحفـص 36]  ] مالـسلا هلآ  هیلع و  کلوسر  یـصو  کـلوسر و  هیف  ظـفحا  هب و  هتظفح  نم  عیـضی  ـال  يذـلا  کـظفحب  هتحت  نم  هقوف و  نم 

تروص يا و  هدروآ  دـیدپ  و  يا ) هدرک  داجیا   ) و يا ) هتخاس  رـشتنم  دایز و  يا و  هدـیرفآ  هک  زیچ  ره  رـش  زا  هد  هانپ  ار  وا  ایادـخ  همجرت :
، ینک ظفح  نآ  اب  ار  سک  ره  هک  تظفح  نآ  اب  شیاهمدـق ، ریز  پچ و  تسار و  رـس و  تشپ  ور و  شیپ  زا  راد  هاگن  ار  وا  و  يا ، هتخاـس 

یـصو کـلوسر و  هیف  ظـفحا  حرـش و  شنادـناخ . وا و  رب  مالـس  ار -  تلوسر  یـصو  تلوـسر و  وا  هراـبرد  نک  ظـفح  و  ددرگن . عیاـض 
کی دـشاب ، هتـشاد  يدایز  میهافم  دـیاش  و  تسا ، یـصاخ  ریبعت  ریبعت ، نیا  ار ، تلوسر  یـصو  تلوسر و  وا  هراـبرد  نک  ظـفح  کـلوسر 

ترضح نآ  هبلغ  نیمز و  يور  رد  شتموکح  و  مالـسلا -  هیلع  ماما -  روهظ  اب  ینعی  دشاب : نینچ  دیاش  دسر  یم  رـصاق  رظن  هب  هک  موهفم 
 - رمالا بحاص  ترـضح  هرابرد  امهلآ –  امهیلع و  هللا  تاولـص  نینموملاریما -  مرکا و  لوسر  ياه  هتفگ  راگزور ، ناراـبج  ناـملاظ و  رب 
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، هدـش دراو  شتموکح  و  مالـسلا -  هیلع  ماما -  هرابرد  هک  ثیداـحا  راـبخا و  همه  نآ  و  دـنک . یم  ادـیپ  قادـصم  روهظ و  مالـسلا -  هیلع 
ای راـفک  نانمـشد و  زا  هتــسد  نآ  و  ددرگ ، یم  ظـفح  ناـیناهج  رظن  رد  نینموـملاریما  مرکا و  لوـسر  هـهجو  هجیتـن  رد  دـبای ، یم  تـینیع 

متنک نا  دعولا  اذه  یتم  دنتفگ : یم  دـندرک و  یم  ار  نارظتنم  تتامـش  هتـسویپ  هک  مهیلع -  هللا  تاولـص  تیب -  لها  زا  هدـیرب  ناناملـسم 
هحفص 37] . ] تسا هدوبن  قح  قدص و  زج  اهراتفگ  نیا  یگمه  هک  دننیب  یم  نیقداص 

... هرمع یف  دم  مهللا و 

رهاطلا يدتهملا و  مئاقلا  يدهملا و  يداهلا  هناف  هل  کتمارک  یف  دز  هتیعرتسا و  هتیلو و  ام  یلع  هنعا  هلجا و  یف  دز  هرمع و  یف  دم  مهللا و 
انسنت انع و ال  هربخ  عاطقنا  هتبیغ و  یف  دمالا  لوطل  نیقیلا  انبلست  مهللا و ال  دهتجملا  روکشلا  رباصلا  یـضرملا  یـضرلا  یقنلا  یکزلا  یقتلا 

یف اننیقی  نوکی  همایق و  نم  هتبیغ  لوط  اـنطنقی  ـال  یتح  هیلع  هولـصلا  هل و  ءاعدـلا  هروهظ و  یف  نیقیلا  هوق  هب و  ناـمیالا  هراـظتنا و  هرکذ و 
یلع انب  کلـست  یتح  هب  نامیالا  یلع  انبولق  وقف  کلیزنت  کیحو و  نم  هب  ءاج  ام  هلآ و  هیلع و  کتاولـص  کلوسر  مایق  یف  اننیقیک  کـلذ 

هراصنا و هناوعا و  هبزح و  یف  انلعجا  هتعباتم و  یلع  انتبث  هتعاط و  یلع  انوق  یطـسولا و  هقیرطلا  یمظعلا و  هجحملا  يدـهلا و  جاـهنم  هیدـی 
نیباترم و ال نیثکان و ال  نیکاش و ال  کـلذ ال  یلع  نحن  اـنافوتت و  یتح  اـنتافو  دـنع  ـال  اـنتویح و  یف  کـلذ  نبلـست  ـال  هلعفب و  نیـضارلا 

تحت يا و  هداد  وا  هـب  ار  شتیـالو  هـچنآ  رب  هد  يراـی  ار  وا  و  ازفیب ، شتدـم  رد  و  نادرگ ، ینـالوط  ار  شرمع  ایادـخ  هـمجرت : نیبذـکم .
يوقت و اب  كاـپ و  تیادـه و  رب  راوتـسا  مئاـق و  باـیهر و  ربهار و  تسوا  اریز  اـمرف ، نوزفا  شیارب  ار  تتمارک  و  يا ، هتـشاذگ  شتیاـعر 
رد تدـم  لوط  هطـساو  هب  ریگم  ام  زا  ار  نامنیقی  هحفص 38 ]  ] ایادخ اشوک ، رکاش و  ابیکـش و  هدیدنـسپ و  رادتـسود و  صلاخ و  هزیکاپ و 

اعد و شروهظ و  هب  نیقی  توق  ار و  شترـضح  هب  نامیا  وا و  راظتنا  و  ار ، شدای  نادرگم  نامـشومارف  و  اـم ، زا  شربخ  عاـطقنا  وا و  تبیغ 
دـشاب نامنیقی  دـننامه  نآ  هرابرد  نامنیقی  و  دـنادرگن ، دـیمون  شمایق  زا  ار  ام  وا  تبیغ  ندوب  ینـالوط  اـت  شیارب ، ار  ناـمدورد  تمحر و 

ام ياه  لد  سپ  تسا ، هدروآ  ادخ  بناج  زا  لیزنت  یحو و  زا  هچنآ  و  داب -  شنادـناخ  وا و  رب  وت  دورد  تمحر و  تربمایپ -  مایق  هرابرد 
ام و  نید ، نایم  هقیرط  قح و  هارهاش  تیاده و  راکـشآ  قیرط  رب  وا  تسد  هب  يرب  نامهار  ات  نادرگ ، دنمورین  شترـضح  هب  نامیا  يارب  ار 

، هد رارق  وا  راک  هب  نادونـشوخ  شراصنا و  نارای و  هورگ و  رد  ار  ام  و  رادب ، نامرادیاپ  وا  زا  يوریپ  رب  و  امرف ، دـنمورین  وا  تعاطا  يارب  ار 
هدننک و کش  هک  یلاح  رد  یناریمب ، هدیقع  نیا  رب  ار  ام  ات  نامگرم ، ماگنه  هب  هن  ام و  یگدنز  رد  هن  ریگم ، ام  زا  ار  هدیقع  قیفوت و  نیا  و 
: دنا هتفگ  نویوحن  رخآ ، ات  يدهلا  جاهنم  هیدی  یلع  انب  کلـست  یتح  دیوگ : یم  اجنآ  حرـش  میتسین . بیذکت  بیر و  لها  نکـش و  نامیپ 

 - ماما راظتنا  رکذ و  ینعی  فلا -  دومن : روصت  یتح  يارب  يونعم  یـسح و  تیاغ  ود  ناوت  یم  اجنیا  رد  تسا . تیاـغ  ءاـهتنا  يارب  یتح ) )
هحفص  ] ات نادرگ  دنمورین  ترضح  نآ  هب  ار  ام  نامیا  و  امرف ، تمحرم  ام  هب  ار  شترـضح  مایق  هب  نیقی  و  ربم ، نامدای  زا  ار  مالـسلا -  هیلع 

. تسا یـسح  تیاغ  نامه  نیا  و  یهد ، رارق  تیاده  هارهاش  رد  ار  ام  وا  كرابم  تسد  هب  ادـخ  يا  وت  دـنک و  روهظ  ماما  هک  یماگنه  [ 39
ام رد  ار  مالـسلا -  هیلع  ماما -  هب  نامیا  نک و  تمحرم  ام  هب  دـش ) هتفگ  ـالاب  رد  هک   ) ار بهاوم  نیا  هک  دـشاب  نیا  دوصقم  دـیاش  و  ب - 

يونعم تیاغ  يانعم  تسا  نیا  مینک ، ادیپ  ار  ترـضح  نآ  هار  نتفر  قاقحتـسا  تقایل و  نیقی ، نامیا و  هقباس  نیا  رثا  رد  ات  نادرگ  دنمورین 
. ینطاب و 

... رصنلاب هدیا  هجرف و  لجع  مهللا 

روجلا و هب  تما  قحلا و  هب  رهظا  هب و  بذک  هل و  بصن  نم  یلع  مدمد  هیلذاخ و  ذخا  هیرـصان و  رـصنا  رـصنلاب و  هدیا  هجرف و  لجع  مهللا 
نیرفاکلا و نیرابجلا و  هب  للذ  هلالضلا و  سور  هب  مصقا  رفکلا و  هربابج  هب  لتقا  دالبلا و  هب  شعنا  لذلا و  نم  نینموملا  كدابع  هب  ذقنتسا 

عدـت یتح ال  اهلبج  اهلهـس و  اهرحب و  اهرب و  اهبراغم و  ضرالا و  قراشم  یف  نیدـحلملا  نیفلاخملا و  عیمج  نیثکانلا و  نیقفانملا و  هب  ربا 
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دوخ يرای  هب  ار  وا  و  امرف ، لیجعت  شجرف  رد  ایادخ  همجرت : كدابع . رودص  مهنم  فشا  كدالب و  مهنم  رهط  اراثا  یقبت  اراید و ال  مهنم 
دزرو و ینمشد  وا  اب  هحفص 40 ]  ] هک ار  سک  ره  نک  كاله  و  ار ، شناراذگاو  راذگاو  و  ار ، شناگدننک  يرای  نک  يرای  و  رادب ، دیوم 
وا هلیسو  هب  ار  تنموم  ناگدنب  شخب  ییاهر  و  ار ، دادیب  متس و  وا  اب  ناریمب  و  ار ، قح  وا  هلیسو  هب  نادرگ  راکـشآ  و  دیامن ، بیذکت  ار  وا 
اب نادرگ  راوخ  و  ار ، یهارمگ  نارـس  وا  تسد  هب  نادرگ  دوبان  و  ار ، رفک  نارابج  وا  تسد  هب  شکب  و  ار ، دالب  وا  اب  نک  هدنز  يراوخ ، زا 

شبراغم نیمز و  قراشم  رد  ار  نادـحلم  نافلاخم و  همه  نانکـش و  نامیپ  ناقفانم و  وا  تسد  هب  نادرگ  كاله  و  ار ، نارفاک  نارابج و  وا 
ار تدالب  یهنن ، ياج  رب  اهنآ  زا  يراثآ  و  یناهرن ) دوخ  ءالب  زا   ) يراذگن نانآ  زا  يراید  ات  شناتسهوک  تشد و  ایرد و  یکـشخ و  رد  و 

يروما هب  هراشا  تسا ، ءاعد  هکنیا  نیع  رد  اه  هلمج  نیا  مامت  حرش  هد . افش  اهنآ  تباب  زا  ار  تناگدنب  ياه  هنیـس  و  نادرگ ، كاپ  نانآ  زا 
 - ماما دروم  رد  دبای ، یم  ققحت  نیمز  يور  هب  نیرهاطلا -  هئابآ  یلع  هیلع و  هللا  تاولص  رمالا -  بحاص  ترـضح  روهظ  اب  اهنت  هک  تسا 

نآرق هک  اجنآ  ای  اروج  املظ و  تئلم  امک  الدع  اطسق و  ضرالا  هب  هللا  المی  دنتسه : نمـضتم  ار  نومـضم  نیا  ناوارف  رابخا  مالـسلا -  هیلع 
ار دوخ  ربمایپ  هک  تسوا  ینعی : [ 1  ] نوکرـشملا هرک  ول  هلک و  نیدلا  یلع  هرهظیل  قحلا  نید  يدهلاب و  هلوسر  لسرا  يذلا  وه  دیامرف : یم 
هب زج  میظع  رما  نیا  دنـشاب . هتـشاد  تهارک  ناکرـشم  هچ  رگ  دنادرگ  زوریپ  بلاغ و  اهنید  همه  رب  ار  نآ  ات  داتـسرف  قح  نید  تیاده و  اب 
وه هفیرش  هیآ  ریـسفت  مالـسلا -  هیلع  قداص -  ترـضح  زا  دیوگ : ریـصبوبا  دباین . ققحت  زگره  هحفـص 41 ]  ] ناشلا میظع  ماـما  نآ  روهظ 

: متفگ هدشن ، لزان  هیآ  نیا  لیوات  ادخ  هب  دنگوس  دومرف : ترـضح  نآ  مدیـسرپ ، ار  رخآ -  ات  قحلا -  نید  يدهلاب و  هلوسر  لسرا  يذـلا 
هتکن کی  [. 2 . ] دهاوخب یلاعت  دـنوادخ  رگا  دـنک  مایق  مالـسلا -  هیلع  مئاق -  هک  یتقو  دومرف : ددرگ ؟ لزان  نآ  لیوات  یک  مدرگ  تنابرق 

دجسم میارب  نیمز  ینعی  اروهط  ادجسم و  ضرالا  یل  تلعج  دومرف : هک  هدش  لقن  هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  مرکا -  لوسر  زا  یثیدح  فیطل 
دیعب دنا ، هدرب  نآ  زا  یهقف  هدافتـسا  مهتملک -  هللا  یلعا  ماظع -  ءاهقف  تسا و  روهـشم  ثیدح  نیا  تسا ، هدـش  هداد  رارق  هدـننک  كاپ  و 

 - رمالا بحاص  ترـضح  روهظ  اب  ینعی  دشاب ، هلک  نیدلا  یلع  هرهظیل  هفیرـش  هیآ  يانعم  هب  يا  هراشا  ماظن  زجعم  مالک  نیا  رد  هک  تسین 
نیمز طیـسب  زا  يرگدادـیب  دانع و  رفک و  و  ددرگ ، یهلا  تمحر  لدـع و  روهظ  لحم  هاگتدابع و  دجـسم و  نیمز  همه  هیلع -  هللا  تاولص 

فیلات هیلع -  هللا  تاولـص  هجحلا  مئاقلا  یف  لزن  ام  یف  هجحملا  باتک  رد  ثیدـح  [ 2 . ] 9 فص : [ 1  ] یقرواپ هحفص 42 ] . ] ددنبرب تخر 
دشاب نیا  دوصقم  دیاش  هدشن ، لزان  هیآ  نیا  لیوات  ادخ  هب  دنگوس  دیامرف : یم  هکنیا  و  هدمآ ، ینارحب ص 226  مشاه  دیس  گرزب  همالع 

. هتفاین ققحت  ای  هدیسرن  لیوات  تقو  هک 

... یحتما ام  هب  ددج  و 

هراشا

احیحص ادیدج  اضغ  هیدی  یلع  هب و  کنید  دوعی  یتح  کتنس  نم  ریغ  کمکح و  نم  لدب  ام  هب  حلـصا  کنید و  نم  یحتما  ام  هب  ددج  و 
هتیفطـصا کنید و  رـصنل  هتیـضترا  کسفنل و  هتـصلختسا  يذلا  كدبع  هناف  نیرفاکلا  نارین  هلدعب  یفطت  یتح  هعم  هعدـب  هیف و ال  جوع  ال 

مهللا سندـلا  نم  هتیقن  سجرلا و  نم  هترهط  هیلع و  تمعنا  بویغلا و  یلع  هتعلطا  بوـیعلا و  نم  هتارب  بونذـلا و  نم  هتمـصع  کـملعب و 
کش و لک  نم  اصلاخ  انم  کلذ  لعجا  نولمای و  ام  مهلاما  نم  مهغلب  نیبجتنملا و  هتعیـش  یلع  نیرهاطلا و  همئالا  هئابآ  یلع  هیلع و  لـصف 
زا ار  یشخب  نآ  مالسلا ) هیلع  ماما   ) وا هلیسوب  نک  هزات  و  همجرت : کهجو . الا  هب  بلطن  كریغ و ال  هب  دیرن  یتح ال  هعمـس  ءایر و  ههبش و 
وا تسد  هب  هلیسو و  هب  تنید  ات  تتنـس ، زا  هتفای  رییغت  تمکح و  زا  هدش  لیدبت  هک  ار  هچنآ  وا  اب  امرف  حالـصا  و  هدیدرگ ، وحم  هک  تنید 

ياـه شتآ  وا  لدـع  هب  ینک  شوماـخ  اـت  دـنامب ، نآ  هارمه  یتعدـب  هن  دـشاب و  نآ  رد  یجک  هن  هک  ددرگ  دـیدج  حیحـص و  هزاـت و  رت و 
، يدیزگرب ار  وا  تملع  هب  و  يدیدنـسپ ، تنید  يرای  يارب  ار  وا  و  يدومرف ، دوخ  صاخ  ار  وا  هک  يا  هدنب  تسوت  هدنب  وا  اریز  ار ، نارفاک 
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اه یتشز  زا  و  يدومرف ، ماعنا  وا  رب  و  یتخاـس ، هاـگآ  اـهبیغ  اـهناهن و  رب  ار  وا  و  یتشاد ، شرود  اـهبیع  زا  و  يدرک ، شهاـنگ  زا  موصعم  و 
رب و  دنکاپ ، ناماما  هک  شناردپ  وا و  رب  تسرف  تمحر  سپ  ایادـخ ، یتشاد ، شهاگن  هحفص 43 ]  ] يدیلپ یگدولآ و  زا  يدومن و  شکاپ 

دوخ ای  هدش ، ام  ندرک  ادا  ثعاب  هک  ار  هدیقع  نآ   ) ام زا  ار  نآ  نادرگ  صلاخ  و  ناسرب ، شیاهوزرآ  هب  ار  نانآ  و  شا ، هدـیزگرب  نایعیش 
نیا رد  حرـش  ار . وت  زج  نادـب  میهاوخن  و  ار ، وت  ریغ  نآ  اب  مینکن  هدارا  ات  رهاظت  هعمـس و  ایر و  ههبـش و  کش و  ره  زا  ار ) اـم  ندرک  اـعد 
میرک نآرق  رد  یتخاس ، هاگآ  اه  بیغ  رب  ار  مالـسلا -  هیلع  نامز -  ماما  وت  ایادـخ  ینعی  بویغلا  یلع  هتعلطا  و  میناوخ : یم  اـعد  زا  شخب 

ملـسم و لـصا  کـی  نیا  دـیامن ، یم  بلـس  وا  ریغ  زا  هدرک و  هتمظع -  تلج  قـح -  ترـضح  صوـصخم  ار  بیغ  مـلع  يددـعتم  تاـیآ 
رب دومج  نآرق و  رد  یمهف  جک  تسا ، تایآ  نآ  حیحـص  مهف  رد  تبحـص  نکل  درادـن ، کش  نآ  رد  یناملـسم  چـیه  هک  تسا  یحیحص 

اه و هلمج  نیا  لاثما  اب  تایآ  نیا  ایآ  دید  دیاب  نونکا  تسا ، ترخآ  ایند و  نارسخ  ثعاب  هیهلا  فراعم  مهف  رد  یگنت  رظن  و  تایآ ، رهاظ 
بلطم دـنچ  اجنیا  رد  دراد ؟ تاـفانم  اـهنیا  دـننام  هدـمآ و  ریبک  هعماـج  تراـیز  رد  هک  هبیغل  مکاـضترا  هلمج و  اـب  اـی  بویغلا  یلع  هتعلطا 
یهورگ هک  یتایآ  ب : دنک . یم  ادخ  ریغ  زا  بیغ  ملع  یفن  هک  یتایآ  زا  هنومن  دنچ  فلا : دهد : یم  لیکـشت  ار  ثحب  نیا  ناکرا  یـساسا 

همئا دنوادخ  ایآ  ه : تسیچ ؟ دنوادخ  هب  بیغ  ملع  صاصتخا  يانعم  نیرسفم د : لاوقا  ج : هحفص 44 ] . ] هدومن ءانثتسا  بیغ  ملع  یفن  زا  ار 
هدنع و  دـنک 1 -  یم  دـنوادخ  ریغ  زا  بیغ  ملع  یفن  هک  یتایآ  زا  هنومن  دـنچ  دزاـس ؟ یم  علطم  بیغ  رب  ناربماـیپ  دـننام  مه  ار  نیرهاـط 

یف نم  ملعی  لق ال   - 2 درادن . اهنآ  هب  ملع  یسک  وا  زج  هک  بیغ  ياه  جنگ  تسوا  دزن  همجرت : [ 59 ماعنا : . ] وه الا  اهملعی  بیغلا ال  حتافم 
یفن زا  ار  یهورگ  هک  یتایآ  دناد . یمن  ادخ  زج  ار  بیغ  نیمز  اهنامسآ و  رد  وگب  همجرت : [ 65 لمن : . ] هللا الا  بیغلا  ضرالا  تاوامسلا و 

ادخ همجرت : [ 179 نارمع : لآ   ] ءاشی نم  هلـسر  نم  یبتجی  هللا  نکل  بیغلا و  یلع  مکعلطیل  هللا  ناـک  اـم  و  دنک 1 -  یم  ءانثتـسا  بیغ  ملع 
الا ادحا  هبیغ  یلع  رهظی  الف  بیغلا  ملاع   - 2 دهاوخب . هک  ار  هک  ره  شناگداتسرف  زا  دنیزگ  یم  رب  نکل  دزاس ، یمن  علطم  بیغ  رب  ار  امش 

يارب هک  ار  يربمایپ  رگم  دزاسن  علطم  دوخ  بیغ  رب  ار  یسک  سپ  تسا ، بیغ  ياناد  ادخ  همجرت : 26 و 27 ] نج :  ] لوسر نم  یضترا  نم 
الف بیغلا  ملاع   ) هیآ نیا  هک  تفگ  ناوتب  دیاش  بیغ  هب  طوبرم  تایآ  نایم  رد  نیرسفم : لاوقا  هحفص 45 ] . ] ددنسپب بیغ  زا  ندومن  هاگآ 

هدومن اپ  رب  ینـس  هعیـش و  زا  نیرـسفم  نیب  رد  ار  یملع  ثحب  هکرعم  نیرتگرزب  ای  ثحب  نیرتشیب  نآ  يدـعب  هیآ  و  ادـحا ) هبیغ  یلع  رهظی 
ءایلوا اوناک  نا  مهیلا و  فاضت  نیذلا  نال  تامارکلا ، لاطبا  اذه  یف  و  دیوگ : یم  هفیرش  هیآ  ریسفت  رد  يرشخمز  يرـشخمز  راتفگ  تسا .

یم لطاب  ار  تاـمارک  لـیلد ، نیا  و  همجرت : [. 1 . ] بیغلا یلع  عالطالاب  نیـضترملا  نیب  نم  لسرلا  هللا  صخ  دـق  و  لـسرب ، اوسیلف  نیـضترم 
اهنآ زا  هدیدنـسپ و  ار  اهنآ  ادـخ  هک  یئایلوا   ) نیـضترم ءاـیلوا  هچ  رگا  دوش  یم  هداد  تبـسن  اـهنآ  هب  تاـمارک  هک  یناـسک  اریز  دـنادرگ ،

رب ضارتعا  تسا . هداد  رارق  بیغ  رب  عالطا  صوصخم  نیضترم  نایم  زا  ار  ناربمایپ  اهنت  ادخ  و  دنتـسین ، ربمایپ  نکل  دنتـسه  تسا ) یـضار 
یعدا هتفگ : لازتعالا ) نم  فاشکلا  هنمضت  امیف  فاصتنالا   ) باتک رد  یکلام  يردنکسا  رینم  نب  دمحا  نیدلارصان  هدش ، رایسب  نخس  نیا 

هحفـص 46] . ] هصاخ بیغلا  یلع  یلولا  لاطبا  هیالاب  هیلع  لولدـملا  و  اهعاونا ، عیمجب  تامارکلا  لاـطبا  هاوعد  ناـف  اـصاخ ، لدتـسا  اـماع و 
هک تمارک  تسا ، هتفرگ  اه  تمارک  همه  لاطبا  لیلد  ار  نآ  يرـشخمز  تسا ، یـصاخ  بلطم  هب  رظان  هیآ  هک  تسا  نیا  ضارتعا  نومـضم 
زا دوخ  يرـشخمز  هک  هلزتعم  رثکا  اریز  تسا  هدرک  یط  خرن  اوعد  نایم  رد  يرـشخمز  هک  تسناد  دیاب  هتبلا  تسین . بیغ  ملع  رد  رـصحنم 

و [، 2  ] ءایلوالا همارک  زاوج  یلا  نیملـسملا  روهمج  بهذ  و  هتفگ : دصاقم  حرـش  رد  ینازاتفت  دنتـسه ، تامارک  نالطب  هب  لئاق  تسا ، اهنآ 
یـسولآ دنا . هتـسناد  عنتمم  ار  نآ  هلزتعم  رتشیب  و  دنراد ، ءایلوا  زا  تمارک  رودص  زاوج  رب  هدـیقع  ناناملـسم  همه  ینعی  هلزتعملا  رثکا  هعنم 

نبا دبای . [ 3  ] یهاگآ بیغ  زا  تمارک ، هب  یلو ، هک  دنتسه  هدیقع  نیا  رب  تنس  لها  رثکا  دیوگ : یم  تسا  تنـس  لها  ءاملع  ریهاشم  زا  هک 
ءاطع نبا  زا  خلا  هب  عمـسی  يذلا  هعمـس  تنکف  هتببحا  یتح  لفاونلاب  یلا  برقتی  يدـبع  لاز  ام  روهـشم  ثیدـح  حرـش  رد  ینالقـسع  رجح 

تابیغملا یلع  یلولا  عالطا  زاوج  یلع  هلالد  هیف  و  هتفگ : وا  هک  دـنک  یم  لقن  تسا  تنـس  لها  ءافرع  ءاـملع و  ناـگرزب  زا  هک  يردـنکس 
عنمی هناف ال  لوسر ) نم  یـضترا  نم  الا  ادـحا  هبیغ  یلع  رهظی  الف  بیغلا  ملاع   ) یلاعت هلوق  رهاظ  کلذ  نم  عنمی  و ال  هل ، یلاعت  هللا  عالطاب 
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ضعب هعم  لـخد  هنا  مولعملا  نم  و  ریزولا ، ـالا  موـیلا  کـلملا  هحفـص 47 ]  ] یلع لخد  ام  انلوق : قدـصل  هیعبتلاـب ، هعم  هعاـبتا  ضعب  لوخد 
رهاظ اب  تافانم  نیا  و  لاعتم ، دـنوادخ  نذا  يرای و  هب  بیغ ، زا  یلو  ندـش  علطم  ناکما  رب  دراد  تلـالد  ثیدـح  نیا  همجرت : [. 4 . ] همدخ

رد میا ، هتفگ  تسار  دیـسرن ، هاش  روضح  هب  یـسک  ریزو  زج  زورما  میئوگب ، رگا  ام  اریز  درادـن ، خـلا ) بیغلا  ملاع   ) یلاعت يادـخ  راـتفگ 
يزار رخف  يزار  رخف  راتفگ  دـنا . هدوب  شهارمه  هاش  روضح  هب  يو  ندـش  دراو  ماـگنه  هب  ریزو  ناـمداخ  زا  یخرب  میناد  یم  هک  یتروص 
یلبق هیآ  نخـس  نیا  دیوم  و  دـشاب ، تمایق  زور  نآ  هک  تسا  بیغ  کی  هبیغ ) یلع  رهظی  الف   ) هفیرـش هیآ  رد  بیغ  زا  دوصقم  دـیوگ : یم 

نم دـبال  هنا  ملع  و  دـیوگ : یم  سپـس  دـننادن ، ار  یبیغ  چـیه  لسر  ریغ  هکنیا  رب  دـنک  یمن  تلالد  هیآ  و  تسا ، تمایق  دروم  رد  هک  تسا 
تبث هنا  اهدـحا : هوجو : هیلع  لدـی  يذـلا  و  لسرلا ، الا  تابیغملا  نم  یـش ء  یلع  ادـحا  علطی  نا ال  هیالا  هذـه  نم  هللا  دارم  سیل  هناب  عطقلا 

، هروهظ نامز  لبق  ملس -  و  هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلص  دمحم -  انیبن  روهظب  ناربخی  نینهاک  اناک  احیطـس  اقـش و  نا  رتاوتلا  نم  هبیرقلا  رابخالاب 
و هلآ ] و   ] هیلع هللا  یلـص  دـمحم -  انلوسر  رابخا  فرعت  یف  يرـسک  امهیلا  عجر  یتح  ملعلا ، نم  عونلا  اذـهب  نیروهـشم  برعلا  یف  اـناک  و 

یلع نوقبطم  نایدالا  للملا و  بابرا  عیمج  نا  اهیناث : و  بیغلا . نم  یـش ء  یلع  لسرلا  ریغ  هحفـص 48 ]  ] علطی دق  یلاعت  هللا  نا  تبثف  ملس ،
اهلقن یتلا  هیدادغبلا  هنهاکلا  نا  اهثلاث : و  هیف . اقداص  نوکی  لبقتـسملا و  یف  هیتالا  عئاقولا  عوقو  نع  ربخی  دـق  ربعملا  نا  ریبعتلا و  ملع  هحص 

قفو یلع  تعقو  اهنا  مث  ءایـشا  ترکذـف  لبقتـسملا ، یف  هیتالا  لاوحالا  نع  اهلاس  ناسارخ و  یلا  دادـغب  نم  هاش  کلم  نب  رجنـس  ناطلـسلا 
نع تربخا  اهنا  اهنع  اوکح  همکحلا  مالکلا و  مولع  یف  نیققحم  اسانا  تیار  دـق  انا  و  ینـسحلاب : هل  هللا  متخ  باتکلا  فنـصم  لاق  اهمالک .

: لاق و  اهلاح ، حرش  یف  ربتعملا  باتک  یف  تاکربلا  وبا  غلاب  و  اهربخ ، قفو  یلع  عئاقولا  کلت  تءاج  لیـصفتلا و  لیبس  یلع  ارابخا  ءایـشالا 
تاماهلالا باحـصا  یف  دهاشن  انا  اهعبار : و  اقباطم . ارابخا  تابیغملا  نع  ربخت  اهنا  تنقیت  یتح  هنـس  نیثالث  هدـم  اهلاح  نع  تصحفت  دـقل 

یلع بیغلا  مهـس  نوکی  يذلا  ناسنالا  يرن  و  کلذـک ، نوکی  نم  اضیا  هرحـسلا  یف  دـجوی  دـق  لب  ءایلوالاب  اصتخم  اذـه  سیل  هقداصلا و 
نوکت دـق  هیموجنلا  ماکحالا  يرن  و  رابخالا ، کلت  رثکا  یف  اضیا  بذـکی  دـق  ناک  نا  و  هرابخا ، نم  ریثک  یف  کلذـک  نوکی  هعلاط  هجرد 

امم هفالخ  یلع  لدی  نآرقلا  ناب  لوقلاف  اسوسحم  ادهاشم  کلذ  ناک  اذا  و  اهنم ، ریثک  یف  نوبذـکی  دـق  اوناک  نا  و  رومالل ، هقفاوم  هقباطم 
عطق دیاب  تسا  نیا  تقیقح  نادب  همجرت ، هحفص 49 ] [. ] 5 . ] هانرکذ ام  حیحـصلا  لیواتلا  نا  انملعف  لطاب ، کلذ  نآرقلا و  یلا  نعطلا  رجی 

رب هجو  نیدـنچ  و  دزاس ، یمن  علطم  بیغ  زا  يزیچ  چـیه  رب  ناربماـیپ  زج  ار  يدـحا  هک  تسین  نیا  هیآ  نیا  زا  ادـخ  دوصقم  هکنیا  هب  درک 
ترـضح ام  ربمایپ  روهظ  زا  و  دندوب ، نهاک  ود  حیطـس  قش و  هدـش  تباث  رتاوتم  هب  کیدزن  رابخا  اب  هکنیا  لوا : دراد : تلالد  ام  هتفگ  نیا 

نایم رد  رفن  ود  نیا  و  دشاب ، هدیـسر  ارف  ترـضح  نآ  روهظ  نامز  هک  نآ  زا  شیپ  دنداد  یم  ربخ  ملـس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم - 
هللا یلص  دمحم -  ترضح  نامربمایپ  رابخا  ندروآ  تسد  هب  تخانش و  رد  يرسک  هک  یئاج  ات  دندوب ، روهشم  شناد  زا  عون  نیا  هب  برع 

: مود دنادرگ . یم  علطم  بیغ  زا  يزیچ  رب  زین  ار  ناربمایپ  ریغ  یلاعت  يادخ  هک  دش  تباث  سپ  درک ، هعجارم  ود  نآ  هب  ملس -  هلآ و  هیلع و 
شراـتفگ قدـص  دـهد و  یم  ربخ  هدـنیآ  رد  یثداوح  عوقو  زا  یهاـگ  ربعم  و  دـنناد ، یم  حیحـص  ار  ریبعت  ملع  یگمه  ناـیدا  همه  ناوریپ 

هدنیآ ثداوح  لاوحا و  زا  درب و  ناسارخ  هب  دوخ  اب  هاش  کلم  نب  رجنـس  ناطلـس  هک  ار  يدادغب  هنهاک  نز  هکنیا  موس : دوش . یم  راکـشآ 
تبقاع ادخ  هک  باتک -  نیا  فنـصم  تسویپ . عوقو  هب  وا  هتفگ  قفو  رب  اهنآ  سپـس  داد ، ربخ  یثداوح  لئاسم و  زا  نز  نآ  دیـسرپ ، يو  زا 

لیـصفت هب  یئاهزیچ  زا  يدادغب  نز  نآ  دنتفگ : هک  مدید  ار  تمکح  مالک و  مولع  رد  ققحم  نامدرم  نم  دیوگ : یم  دنادرگ -  وکین  ار  وا 
باتک رد  نز  نآ  لاـح  حرـش  رد  [ 6  ] تاکربلاوبا هحفـص 50 ]  ] و دـش ، عقاو  شمـالک  قفو  رب  دوـب  هدرک  رکذ  هک  ار  یعیاـقو  داد و  ربـخ 

عقاو اب  قباطم  هنوگ  هب  وا  هکنیا  هب  مدرک  نیقی  ات  مدومن  صحفت  وا  لاح  زا  لاس  یـس  نم  هتفگ ، هحفص 51 ]  ] و هتفگ ، رایسب  نخس  ربتعملا 
عقاو اب  قباطم  حیحـص و  ياه  هتفگ  هک  مینیب  یم  ار  یناسک  نیتسار  تاماهلا  نابحاص  ناـیم  رد  اـم  هکنیا  مراـهچ : دـهد . یم  ربخ  بیغ  زا 

هحفـص 52]  ] و دنراد ، يا  هقداص  رابخا  هک  دنوش  یم  ادـیپ  یناسک  زین  [ 7  ] نارحاس نایم  رد  هکلب  تسین  ءاـیلوا  صوصخم  نیا  و  دـنراد ،
رد هچ  رگا  دوخ ، رابخا  زا  يرایسب  رد  تسا  هحفص 53 ]  ] هنوگ نامه  دشاب  یم  شعلاط ، هجرد  رب  [ 8  ] بیغلا مهس  هک  ار  یناسنا  مینیب  یم 
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، دنیوگ یم  غورد  اهنآ  زا  يرایسب  رد  هچ  رگا  تسا ، روما  قباطم  یهاگ  هک  ار  یموجن  رابخا  مینیب  یم  و  دیوگ ، یم  غورد  رابخا  نآ  رثکا 
نعط هب  رجنم  راتفگ  نیا  دنک ، یم  تلالد  اهنیا  فالخ  رب  نآرق  میئوگب  رگا  دنشاب ، سوسحم  هدش و  هدهاشم  اه  هنومن  همه  نیا  هک  یتقو 

ریهاشم زا  هک  يواضیب  نیدلارـصان  یـضاق  يواضیب  راتفگ  میتفگ . ام  هک  تسا  نامه  حیحـص  لـیوات  میتسناد  سپ  دوب ، دـهاوخ  نآرق  رد 
لوسرلا صیصخت  هباوج  و  تامارکلا ، لاطبا  یلع  هب  لدتسا  و  تسا : هتفگ  نینچ  هفیرش  هیآ  ریـسفت  رد  تسا  تنـس  لها  نیملکتم  ءاملع و 

هرخالا لاوحا  یلع  انعالطاک  هکئالملا ، نع  ایقلت  نوکت  امنا  تابیغملا  یلع  ءایلوالا  تامارک  و  طسو ، ریغب  نوکی  اـمب  راـهظالا  کـلملاب و 
هک تسا  نیا  نآ  باوج  و  تسا ، يرـشخمز  راتفگ  هب  هراشا   ) تامارک نـالطب  رب  هدـش  لالدتـسا  هیآ  نیا  اـب  همجرت : [. 9 . ] ءایبنالا طسوتب 

تامارک تسا ، هطـساو  نودـب  نتخاس  هاگآ  بیغ ، زا  نتخاـس  هاـگآ  زا  دوصقم  و  تسا ، هتـشرف  اـهنت  لوسر  زا  دوصقم  اـجنیا  رد  میئوگب :
طـسوت هب  هک  ترخآ  لاوحا  زا  ام  نتفاـی  یهاـگآ  دـننام  تسا ، ناگتـشرف  زا  ندومن  تفاـیرد  اـب  بیغ  زا  اـهنآ ) نتفاـی  یهاـگآ  و   ) ءاـیلوا

هتشرف لوسر  زا  دوصقم  دیوگب  هک  تسا  یتفگش  هیام  يواضیب  دننام  هب  يدنمشناد  زا  نخس  نیا  هحفص 54 ] . ] ددرگ یم  لصاح  ناربمایپ 
بیغ زا  ار  لوسر  ادـخ  هتفگ : هتفرگ و  يرـشب  ربماـیپ  ياـنعم  هب  ار  لوسر  ثحبم  نیمه  یلبق  ياهرطـس  رد  وا  دوخ  هک  یتروص  رد  تسا ،
نخـس دراد ، يواضیب  ریـسفت  رب  یطوسبم  هیـشاح  حرـش و  هک  هداز  خیـش  نیدـلا  ییحم  دـشاب . وا  يربمایپ  رب  یهاوگ  هک  دزاـس  یم  هاـگآ 

نا ءانثتـسالا  نم  مزاللاف  هطـساو ، ریغب  نوکی  ام  راهظالاب  و  کـلملا ، لوسرلاـب  دارملا  نا  باوجلا  ریرقت  و  هدومن . حرـش  نینچ  ار  يواـضیب 
هیف و  هقداصلا ، مهتاماهلا  هکئالملا  نم  ایقلت  بویغلا  نم  ضعب  یلع  ءایلوالا  عالطا  یفانی  کلذ ال  و  کلملاب ، هطـساو  ریغب  راهظالا  صتخی 

نوکی الف  کلملا ، هطـساوب  بیغلا  یلع  لوسرلا  ءایلوالا و  نم  دـحاو  لک  عالطا  نوکی  نا  مزلتـسی  کلملاب  لوسرلا  صیـصخت  نال  ثحب ،
هیالاب مهتوبن  یلع  لدتـسیل  بیغلا  نم  ءاشی  ام  یلع  هلـسر  علطی  یلاعت  هنا  ءاملعلا  نیب  رهتـشا  دق  و  مهل ، هزجعم  تابیغملا  نع  ءایبنالا  رابخا 

یلولا ال و  تاذـلاب ، کلملا  نم  یقلتی  رـشبلا  نم  لوسرلا  لاقی : نا  باوجلا  یف  رهظالا  و  هب ، وه  ام  یلع  بیغلا  نع  رابخالا  یه  هزجعملا و 
هب صوصخملا  بیغلا  یلع  علطی  هیالا ال  ینعم  نال  کلملاب ، لوسرلا  صیصخت  یلا  هجاح  الف  یبنلاب ، هقیدصت  هطـساوب  لب  تاذلاب ، یقلتی 

کلملا نم  هاقلتی  ناب  هیلع  یلولا  علطی  و ال  تاذـلاب ، کلملا و  نم  هاقلتی  نا  هطـساوب  هیلع  هعلطی  یلاـعت  هناـف  رـشبلا ، نم  لوسرلا  ـالا  هملع 
یقلتی نا  زوجی  هحفص 55 ]  ] هنا عم  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلاب -  هقیدصت  هطـساوب  کلملا  نم  هاقلتی  نا  یفانی  کلذ ال  و  تاذلاب ،

نا لاق : ایحو ) الا  هللا  هملکی  نا  رشبل  ناک  ام  و  : ) قسعمح رخآ  یلاعت  هلوق  یف  فنصملا  هب  حرص  امک  کلملا ، هطساو  ریغ  نم  بیغلا  یبنلا 
تابیغملا ضعب  یلع  یبنلا  رهظا  دق  یلاعت  هنا  یلع  لدـی  هناف  ءارـسالا ، جارعملا و  ثیدـح  یف  يور  امک  هب ، هفاشملا  معی  ام  یحولاب  دارملا 

ملسم روط  هب  هک  يزیچ  تسا : نینچ  يواضیب  باوج  حرش  ریرقت و  همجرت : [. 10 [ .؟ کلملاب لوسرلا  صیصخت  زوجی  فیکف  هطساو ، الب 
، ددرگ هتشرف  صوصخم  هطساو ، نودب  بیغ  زا  نتخاس  هاگآ  هک  تسا  نیا  دوش  یم  هدیمهف  لوسر ) نم  یضترا  نم  الا  ینعی   ) ءانثتـسا زا 

ثحب ياج  نخـس  نیا  یلو  درادـن ، ناگتـشرف  زا  هقداص  تاماهلا  ندومن  تفایرد  اب  بیغ  زا  یـضعب  رب  ءایلوا  ندـش  علطم  اب  تافانم  نیا  و 
زا مادک  ره  نتفای  یهاگآ  هک  تسا  نیا  مزلتسم  تسا ) هتشرف  اهنت  لوسر  زا  دوصقم  میئوگب  ینعی   ) هتشرف هب  لوسر  صیـصخت  اریز  تسا ،
لاح ددرگ ، یمن  باسح  ناشیارب  هزجعم  اه  بیغ  زا  ناربمایپ  رابخا  تروص  نیا  رد  سپ  دشاب ، هتشرف  هطـساو  هب  بیغ  زا  ناربمایپ  ءایلوا و 

رب دنک  لالدتسا  ات  دهاوخب  هک  یبیغ  زیچ  ره  زا  ار  شناربمایپ  دزاس  یم  هاگآ  یلاعت  يادخ  تسا : نیا  نادنمشناد  نایم  رد  روهشم  هک  نآ 
: دوش هتفگ  هک  تسا  نیا  باوـج  رد  رهظا  و  دوـخ ، یقیقح  ياـنعم  هب  بیغ  زا  راـبخا  زا  تسا  تراـبع  نآ  هزجعم و  تیآ  نآ  اـب  ناـشتوبن 

هطـساو هب  هکلب  تاذلاب ، هتـشرف ، زا  دنک  یمن  تفایرد  یلو  نکل  تاذلاب ، هتـشرف ، زا  ار  بیغ  دریگ  یم  دـنک و  یم  تفایرد  يرـشب  لوسر 
: تسا نینچ  هیآ  يانعم  اریز  هتـشرف ، هب  لوسر  ریـسفت  صیـصخت و  هب  تسین  يزاین  سپ  ربمایپ ، هب  تبـسن  شنامیا  و  هحفص 56 ]  ] قیدصت
، تاذلاب هتشرف ، زا  دبایرد  هکنیا  هب  بیغ  رب  دزاس  علطم  ار  وا  سپ  ار ، يرـشب  لوسر  زج  شدوخ  صوصخم  بیغ  زا  دزاس  یمن  هاگآ  ادخ 
زا دریگب  دـبایرد و  ار  بیغ  یلو  هکنیا  اب  درادـن  تاـفانم  نآ  و  تاذـلاب ، هتـشرف ، زا  دـبایرد  هکنیا  هب  نآ  رب  دزاـس  یمن  علطم  ار  یلو  نکل 
ریغ ربمایپ  تسا  زیاج  باوج ، نیا  رب  نوزفا  هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ -  هب  تبسن  شنامیا  قیدصت و  هطساو  هب  هکلب  تاذلاب ) هن   ) هتشرف
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: هتفگ و  ایحو ) الا  هللا  هملکی  نا  رشبل  ناک  ام  و   ) هفیرش هیآ  ریسفت  رد  هدومن  نادب  حیرصت  فنصم  هکنانچ  دبایرد ، هتشرف  هطساو  نودب  ار 
تلالد نیا  سپ  تسا ، هدـش  تیاور  ءارـسا  جارعم و  ثیدـح  رد  هکنانچ  دریگرب ، رد  زین  ار  ههفاشم  اب  اـتفگ  هک  تسا  يزیچ  یحو  زا  دارم 

هب لوسر  ریسفت  صیـصخت و  حیـضوت ، نیا  اب  تسا ، هتخاس  علطم  هطـساو  نودب  تابیغم  زا  یـضعب  رب  ار  ربمایپ  یلاعت  يادخ  هکنیا  رب  دراد 
هک دراد  زین  یفیطل  دـئاوف  یلو  تسین ، نیمـس  ثغ و  زا  یلاخ  هچ  رگا  هداز  خیـش  مـالک  زیزع ، هدـنناوخ  ددرگ . یم  زیاـج  هنوگچ  هتـشرف 

نآرقلا ایازم  یلا  میلـسلا  لقعلا  داشرا   ) دوخ ریـسفت  رد  يدامعلا  دمحم  نب  دـمحم  دوعـسلاوبا  دوعـسلاوبا  مالک  تسا . تقد  لمات و  نایاش 
هقلعتملا ءاـیلوالا  تاـمارک  یلع  لدــی  اـم  هـیف  سیل  و  هحفـص 57 ] : ] هتفگ هفیرـش  هیآ  ریـسفت  رد  دوعـسلاوبا ، ریـسفت  هب  روهـشم  مـیرکلا )

و الصا ، مهریغل  بتارملا  کلت  نم  ام  هبترم  لوصح  مدع  مزلتـسی  لسرلاب ال  فشکلا  بتارم  نم  هیـصاقلا  هیاغلا  صاصتخا  ناف  فشکلاب ،
نیا رد  همجرت : [. 11 . ] حیرـصلا یحولاب  لصاحلا  لماکلا  فشکلا  نم  مالـسلا  مهیلع  لسرلا  هبتر  یف  ام  ءایلوالا  نم  دحال  دـحا  یعدـی  ال 

، ناربمایپ هب  فشک  بتارم  زا  یئاهن  هبترم  صاـصتخا  اریز  دـنک ، ءاـیلوا  زا  فشک  هب  قلعتم  تاـمارک  یفن  رب  تلـالد  هک  تسین  يزیچ  هیآ 
یمن اعدا  ءایلوا  زا  مادک  چیه  يارب  سک  چیه  و  ددرگن ، لصاح  الـصا  نانآ  ریغ  يارب  بتارم  نآ  زا  يا  هبترم  چیه  هک  تسین  نیا  مزلتـسم 

. دنراد حیرص  یحو  اب  هدش  لصاح  لماک  فشک  رد  ناربمایپ  هک  ار  يا  هبترم  نآ  دنک 

يوسورب یقح  نخس 

یم انعم ، رپ  هاتوک و  هلمج  کی  هوالع  هب  هدومن ، رارکت  فرح  هب  فرح  ار  دوعسلاوبا  نخس  دوخ  ریسفت  رد  يوسورب  یقح  لیعامسا  خیش 
. ددرگ یم  هاـگآ  بـیغ  زا  یلاـعت  هللا  نذا  هـب  ینعی  تـسوا ، مـکح  رد  لـخاد  ربماـیپ  ثراو  ینعی  [ 12  ] هثراو لوسرلا  یف  لخدـیف  دـیوگ :
هک تسا  نیا  هیآ  يانعم  دیامرف : یم  هفیرش  هیآ  ریـسفت  رد  راوگرزب  همالع  هحور  هللا  سدق  یئابطابط  همالع  ترـضح  راتفگ  هحفص 58 ] ]

تـسوا دوخ  صتخم  هک  بیغ  رب  ار  یـسک  سپ  تسوا ، دوخ  صوصخم  هک  یملع  هب  تسا ، اه  بیغ  همه  ینعی  بیغ  لـک  هب  ملاـع  ادـخ 
ناشیا دوصقم  ارهاظ  دنراد ، ندوب  یئزج  بلس  رب  رارصا  نادنمشناد  زا  یـضعب  هچ  رگا  تسا ، یلک  بلـس  نآ  دافم  و  دنادرگ ، یمن  علطم 

ملاع وه  ینعملا  و  تسا . یئزج  بلس  دنا : هتفگ  دوخ  ریسفت  رد  یمود  و  دصاقم ، حرش  رد  یلوا  اریز  دشاب ، یسولآ  ینازاتفت و  یضعب ، زا 
ابلـس هنوک  یلع  مهـضعب  رـصا  نا  یلک و  بلـس  دافملاف  سانلا ، نم  ادحا  هب  صنحم  وه  بیغلا و  یلع  علطی  الف  هب ، صتخی  املع  بیغ  لک 

صیـصخت لوسر  نم  یـضترا  نم  الا  هلمج  اب  هک  تسا  یماع  ادـحا  هبیغ  یلع  رهظی  ـالف  هلمج  دـیامرف : یم  همـالع  ترـضح  [ 13 . ] ایئزج
الا : ) هلوقب صـصخ  امل  ادحا ) هبیغ  یلع  رهظی  الف  : ) هلوق مومع  دـنک . یمن  عنم  دوخ  زا  ار  يرگید  صیـصخت  صـصخم ، ماع  نیا  و  هتفای ،
رکذ ار  رگید  ياه  صـصخم  گرزب ، همالع  سپـس  [ 14 . ] رخآ صصخمب  اصیـصخت  یبای  اصـصخم ال  اماع  داع  لوسر ) نم  یـضترا  نم 

نازیملا ریسفت  هب  لیصفت  هحفص 59 ]  ] نیبلاط تسا ، هدومن  داریا  هفیرـش  هیآ  ریـسفت  رد  یطوسبم  فیرـش و  ثحب  یلک  روط  هب  و  هدومرف ،
طقف یلاـعت -  هللا  نذاـب  ار -  بیغ  زا  ندـش  هاـگآ  مالـسا  نادنمـشناد  نارـسفم و  بلاـغ  هک  مدـیدید  میمع : هعفن  میمتت  دـنیامرف . هعجارم 

یتاراشا رتشیپ  هک  هنوگ  نامه  نایم -  نیا  رد  دـمآ ، تسد  هب  ثحابم  لاوقا و  لقن  زا  هک  یلیـصفت  نآ  اب  دـنناد ، یمن  ناربماـیپ  صوصخم 
ریسفت دراو  ءایشا  کنع  تعاض  ائیش و  تظفح  قادصم  هب  صقان  ملع  کی  اب  تایآ و  رهاوظ  رب  دومج  کی  اب  هک  دنتسه  یهورگ  تفر - 

و دـنناد ، یم  قیقحت  کلف  بطق  ار  دوخ  ینامـسآ ، فراعم  رد  مهف  ءوس  یگنت و  رظن  ملع و  رد  صقن  همه  نیا  اب  و  دـنوش ، یم  هللا  باتک 
هک یناسک  زا  هنومن  دنچ  اهراتفگ ، همه  نیا  رب  نوزفا  دهد ، یمن  رارق  یسک  رایتخا  رد  اقلطم  ار  بیغ  ادخ  ناربمایپ ، زج  الصا  دنیوگ : یم 

تیاده تمعن و  نیا  رب  ار  نیمرکالا  مرکا  يادخ  و  متفای ، نآرق  دوخ  زا  دنا ، هدوبن  مه  ربمایپ  ودنا  هدـش  علطم  بیغ  رب  یلاعت -  هللا  نذاب  - 
هیلع هلآ و  انیبن و  یلع  یـسوم -  ترـضح  ردام  هنومن  کی  هللا . اناده  نا  الول  يدـتهنل  انک  ام  اذـهل و  انادـه  يذـلا  دـمحلا هللا  مرازگرکش 

یفاخت و ال ـال  و  میلا ، یف  هیقلاـف  هیلع  تفخ  اذاـف  هیعـضرا ، نا  یـسوم  ما  یلا  اـنیحوا  و  دـیامرف : یم  نآرق  رد  تسا ، مالـسلا -  هالـصلا و 
رب هاگ  ره  سپ  هد ، ریش  ار  وا  هک  میدرک  یحو  یسوم  ردام  هب  همجرت : هحفص 60 ] [. ] 15 . ] نیلسرملا نم  هولعاج  کیلا و  هودار  انا  ینزحت 
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نیا زا  دـیاب  نونکا  میهد . رارق  شناربمایپ  زا  میرآ و  زاـب  وت  هب  ار  وا  اـم  روخم ، مغ  سرتم و  و  نکفیب ، اـیرد  رد  ار  وا  يدـش  كاـنمیب  يو 
دزاس یم  علطم  نآ  رب  تسین  ربمایپ  هک  ار  یسوم  ترضح  ردام  و  دهد ، یم  ربخ  نآ  زا  ادخ  هک  كدوک  نیا  تشونرس  ایآ  دیسرپ : نایاقآ 
یحو دوـصقم  هکلب  تسا : صخـالا  ینعملاـب  یحو  یـسوم  ما  یلا  اـنیحوا  رد و  یحو  زا  دوـصقم  میئوـگ  یمن  اـم  تسین ؟ بـیغ  قادـصم 

هک هنوگ  نامه  هللا -  نذاب  تسا -  بیغ  رب  ربمایپ  ریغ  ندش  علطم  ام  دهاش  لحم  میرادـن ، یثحب  صوصخ  نیا  رد  و  تسا ، معالا  ینعملاب 
كرشبی هللا  نا  میرم  ای  هکئالملا  تلاق  ذا  میناوخ : یم  نآرق  رد  تسا ، اهیلع -  همالس  هللا و  تاولـص  میرم -  ترـضح  رگید  هنومن  میتفگ .

ناگتـشرف هک  ار  یماگنه  روآداـی  هب  همجرت : [. 16 . ] نیبرقملا نم  هرخالا و  ایندـلا و  یف  اهیجو  میرم  نب  یـسیع  حیـسملا  همـسا  هنم  هملکب 
و دنموربآ ، ترخآ  ایند و  رد  تسا ، میرم  رسپ  یسیع  حیـسم  نآ  مان  هک  شدوخ  زا  يا  هملک  هب  دهد  یم  هدژم  ار  وت  ادخ  میرم  يا  دنتفگ :
، دوش یم  هداد  دیون  ردام  هب  تدالو  زا  شیپ  هک  شراوگرزب  زیزع و  دـنزرف  تشونرـس  ای  هدوب ، ربمایپ  میرم  ترـضح  ایآ  تسا . نابرقم  زا 

هحفص 61] [ ؟ تسین بیغ  قادصم 

ادخ هب  بیغ  ملع  صاصتخا  يانعم 

لق [، 17  ] وه الا  اهملعی  بیغلا ال  حتافم  هدنع  و  دـننام : تسا ، ادـخ  صوصخم  بیغ  ملع  هکنیا  رب  دـنراد  تلالد  يرایـسب  تایآ  نآرق  رد 
بیغ رگا  میناد ، یمن  بیغ  ام  دنتفگ : یم  هک  دـنک  یم  لقن  ناربمایپ  لوق  زا  ای  [، 19  ] ضرالا تاوامسلا و  بیغ  و هللا  [، 18  ] بیغلا هللا امنا 
باوج نیرتهب  دـناد  یم  ریقف  نیا  هک  اجنآ  ات  تسیچ ؟ اه  هیآ  نیا  زا  دوصقم  اهنیا ، لاثما  و  میدروآ ، یم  تسد  هب  ناوارف  ریخ  میتسناد  یم 

: هلوق نم  ءانثتسا  لوسر ) نم  یضترا  نم  الا  : ) یلاعت هلوق  دیامرف : یم  همالع  تسا ، هدومرف  نایب  یئابطابط  همالع  دروم ، نیا  رد  ار  نخس  و 
یلا تمـضنا  اذا  هیالاف  صتخملا  بیغلا  نم  ءاش  ام  یلع  هلـسر  رهظی  یلاعت  هللا  نا  دـیفیف  یـضترا ) نم  : ) هلوقل نایب  لوسر ) نم   ) و ادـحا ) )

: هلوق و  ضرالا ) تاوامـسلا و  بیغ  و هللا  : ) هلوق و  وه ) الا  اهملعی  بیغلا ال  حتافم  هدنع  و  : ) هلوقک یلاعت  هب  بیغلا  ملع  صخت  یتلا  تایالا 
میلعتب هملعی  هریغ  و  هتاذل ، بیغلا  ملعی  یلاعت  وهف  هیعبتلا  هلاصالا و  ینعم  کلذ  افا  هللا ) الا  بیغلا  ضرالا  تاوامسلا و  یف  نم  ملعی  لق ال  )

زا سپ  تسا ، یـضترا  نم  نایب  لوسر  نم  ادحا و  زا  تسا  ءانثتـسا  لوسر  نم  یـضترا  نم  الا  یلاعت  يادـخ  راتفگ  همجرت : [. 20 . ] هللا نم 
، دـهاوخب هک  دوخ  هب  صوصخم  بیغ  زا  مسق  مه  رب  دزاس  یم  علطم  ار  شناربماـیپ  یلاـعت  يادـخ  هک  هحفص 62 ]  ] دوش یم  هدافتـسا  هیآ 
تلاصا و يانعم  دش :) رکذ  هک  یتایآ   ) تایآ نیا  دننام  دنهد  یم  صاصتخا  ادخ  هب  ار  بیغ  ملع  هک  یتایآ  هب  ددرگ  همیمض  رگا  هیآ  نیا 
هب هیعبتلاب و  ار  بیغ  ادـخ  ریغ  دـناد ، یم  تاذـلاب  هلاصالاب و  ار  بیغ  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  هک  انعم  نیا  هب  دـیآ ، یم  تسد  هب  تیعبت 
یف یکح  ام  نا  رهظی  هب  و  دیوگ : یم  هدرک و  ناشن  رطاخ  ار  تلاصا  هلاسم  هرابود  مالک  زا  يا  هلـصاف  زا  سپ  همالع  دناد . یم  ادخ  میلعت 
نآ يانعم  ددرگ  یم  راکـشآ  حـضاو و  نایب  نیا  اـب  همجرت : [. 21 . ] لالقتـسالا هلاصالا و  یفن  هب  دـیرا  بیغلا  مهراکنا  نم  یلاـعت  همـالک 

ام ینعی  تسا ، هدوب  لالقتـسا  تلاصا و  یفن  ناشدوصقم  میناد ، یمن  بیغ  ام  دنتفگ  یم  هک  هدـمآ  ادـخ  مالک  رد  هک  ناربمایپ  ياهراتفگ 
ماـقم دزاـس ؟ یم  عـلطم  بیغ  رب  ناربماـیپ  دـننام  مه  ار  نیرهاـط  همئا  دـنوادخ  اـیآ  میناد . یمن  بیغ  قـح  ترـضح  هدارا  مـیلعت و  نودـب 

وا هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زج  ناربمایپ -  همه  زا  نیعمجا -  مهیلع  همالـس  هللا و  تاولـص  وا -  دـنزرف  هدزاـی  نینموملاریما و 
ملع [، 22  ] تسا هنع  غورفم  لئاسم  هلمج  زا  هیماما و  ءاملع  عاـمجا  دروم  هلاـسم  نیا  و  تسا ، رتـالاب  هوجو  عیمج  زا  تسا -  قلخ  فرـشا 

نیرخآ نیلوا و  زا  قلخ  ملعا  فرشا و  ناثراو  مهیلع -  هللا  تاولـص  نیرهاط -  هحفـص 63 ]  ] همئا اریز  تسا ، هوجو  نآ  زا  یکی  مه  بیغ 
وا رب  هدـش  لزان  باتک  دراد و  تادوجوم  مامت  رب  هطیح  لسر  متخ  دـشاب ، هتـشاد  تهباشم  وا  اب  ظاـحل  ره  زا  دـیاب  ربماـیپ  ثراو  دنتـسه ،

ثراو سپ  تسام  شیپ  مه  دون  دیآ  دص  هک  نوچ  تسا  ءایبنا  هلمج  مان  دـمحا  مان  [. 23 : ] تسا نطاب  رهاظ و  ره  هب  طیحم  مولع و  عماـج 
ثیدح کی  رد  میزادرپ : یم  ثیدح  دنچ  رکذ  هب  هنومن  ضحم  رتشیب و  حاضیا  يارب  دشاب . هتـشاد  هنوک  ملاع  رب  فرـشا  هطیح و  دـیاب  وا 

، دـشاب یم  مهیلع -  هللا  تاولـص  نیرهاـط -  همئا  مرکا و  لوسر  فصو  نآ  زا  یـشخب  هک  هیلع -  هللا  تاولـص  نینموملاریما -  زا  ینـالوط 
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ءـالوه نم  لـئاسلا : لاـق  ادـحا ) هبیغ  یلع  رهظی  ـالف  بیغلا  ملاـع  : ) هلوـقب بیغلا  ملع  یلع  مهرادـتقا  قـلخلا  فرع  و  هدـش : تیاور  نـینچ 
هک هدینامهف  مدرم  هب  و  همجرت : هحفص 64 ] [. ] 24 . ] هللا ءایفصا  نم  هلحم  لح  نم  و  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  هللا -  لوسر  مه  لاق : ججحلا ؟
 - ادخ لوسر  زا  دـنترابع  اهنآ  دومرف : دـننایک ؟ اه  تجح  نآ  تفگ : لئاس  هفیرـش ) هیآ  : ) دوخ راتفگ  اب  دـنراد  بیغ  رب  ملع  یئاناوت  نانآ 
 - اضر ترضح  دروم  رد  ار  يا  هیضق  یمشاه  لضف  نب  دمحم  ادخ . ناگدیزگرب  زا  دننیـشنب  وا  ياج  هک  یناسک  و  هلآ -  هیلع و  هللا  یلص 
دوخ هب  طوبرم  هک  داد ، بیغ  زا  يربخ  باذه  نبا  دزن  مالـسلا -  هیلع  ماما -  تسا : نینچ  نآ  لمجم  هک  دنک  یم  لقن  هیلع -  هللا  تاولص 
یلع رهظی  الف  بیغلا  ملاع  : ) لوقی هنا  سیل  وا  دومرف : ماـما  دـناد ، یمن  بیغ  ادـخ  زج  اریز  منک ، یمن  قیدـصت  تفگ : وا  دوب ، باذـه  نبا 
یلع هللا  هعلطا  يذلا  لوسرلا  کلذ  هثرو  نحن  و  یـضترم ، هللا  دنع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسرف  لوسر ) نم  یـضترا  نم  الا  ادحا : هبیغ 

هللا یلص  ادخ -  لوسر  بیغلا )... ملاع  : ) دیوگ یمن  ادخ  رگم  همجرت : [. 25 . ] همایقلا موی  یلا  نوکی  ام  ناک و  ام  انملعف  هبیغ ، نم  ءاشی  ام 
علطم هتساوخ  هک  شبیغ  زا  مسق  ره  رب  ار  وا  ادخ  هک  میتسه  ربمایپ  نآ  ناثراو  ام  و  تسا ) هدیدنـسپ  ینعی   ) یـضترم ادخ  دزن  هلآ -  هیلع و 

هک مالسلا -  هیلع  رقاب -  ترضح  زا  دنک  یم  تیاور  ریـصبوبا  تمایق . زور  ات  دوش  یم  عقاو  هچنآ  هدش و  عقاو  هچنآ  میتسناد  سپ  هتخاس ،
. هملعن نحنف  هلسر  هتکئالم و  هملع  امف  مالـسلا ، مهیلع  هلـسر  هتکئالم و  هملع  ملع  و  وه ، الا  هملعی  ملع ال  نیملع ، لج  زع و  نا هللا  دومرف :
ناگتـشرف و هب  ار  نآ  هک  یملع  و  وا ، دوـخ  زج  ار  نآ  دـنادن  هک  یملع  تسا ، مـلع  ود  ار  لـج  زع و  يادـخ  هـمجرت : هحفص 65 ] [. ] 26]

هیلع قداص -  ترـضح  زا  یماـش  عیبروبا  میناد . یم  ار  نآ  اـم  هدومرف  میلعت  شناربماـیپ  ناگتـشرف و  رب  ار  هچنآ  هداد ، داـی  دوخ  ناربماـیپ 
یم ریـصبوبا  دناد . یم  دنادب ، يزیچ  دـهاوخب  هاگ  ره  ماما  همجرت : [. 27 . ] ملع ملعی  نا  ءاش  اذا  ماـمالا  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالـسلا - 

[. 28 . ] هقلخ یلع  هللا  هجحب  کلذ  سیلف  ریـصی ، اـم  یلا  هبیـصی و  اـم  ملعی  ـال  ماـما  يا  دومرف : مالـسلا -  هیلع  قداـص -  ترـضح  دـیوگ :
زا ینئادـم  دیعـس  نب  ورمع  تسین . شقلخ  رب  ادـخ  تجح  وا  تسیچ ، شماجنارـس  دـسر و  یم  هچ  وا  هب  دـناد  یمن  هک  یماما  ره  همجرت :

ماما همجرت : [. 29 . ] کلذ هللا  هملعا  ائیش  ملعی  نا  مامالا  دارا  اذا  دومرف : ترضح  نآ  هک  دنک  یم  تیاور  مالسلا -  هیلع  قداص -  ترـضح 
نآ زا  دنیوگ : یم  مالـسلا -  هیلع  قداص -  ترـضح  نارای  زا  یهورگ  دنک . یم  مالعا  وا  هب  ار  نآ  ادخ  دـنادب  ار  يزیچ  دـهاوخب  هاگ  ره 

ثکم مث  لاق : رانلا ، یف  ام  ملعا  هنجلا و  یف  ام  ملعا  ضرالا و  یف  اـم  تاومـسلا و  یف  اـم  ملعـال  ینا  دـندومرف : یم  هک  میدینـش  ترـضح 
نایبت هیف  لوقی : لج  زع و  هللا  نا  لج ، زع و  هللا  باتک  نم  کلذ  تملع  لاـقف : هنم ، هحفص 66 ]  ] هعمس نم  یلع  ربک  کلذ  نا  يارف  هئینه 

تـشهب رد  هچنآ  مناد  یم  و  تسا ، نیمز  رد  هچنآ  مناد  یم  تسا و  اهنامـسآ  رد  هچنآ  مناد  یم  نم  یتـسار  هب  همجرت : [. 30 . ] یش ء لک 
دینـش هک  ره  رب  نخـس  نیا  دید  درک  ربص  یکدنا  سپـس  دشاب ، یم  هچنآ  دوب و  هچنآ  مناد  یم  و  تسا ، خزود  رد  هچنآ  مناد  یم  تسا و 

ثیداحا هرـصبت  یـش ء  لک  نایبت  هیف  دیامرف : یم  لج  زع و  ادخ  متـسناد ، لج  زع و  يادخ  باتک  زا  ار  نیا  نم  دندومرف  سپ  دمآ ، نارگ 
اب یثیداحا  ثیداحا ، نایم  رد  هدـش ، لقن  رایـسب  نیعمجا -  مهیلع  هللا  تاولـص  نیرهاط -  همئا  هسدـقم  تحاس  زا  میهافم  یناعم و  نیا  رد 

یئابطابط همالع  زا  هک  تسا  یلـصا  نآ  اب  ثیداحا  هتـسد  ود  نیا  نیب  عمج  هدش ، دراو  میناد  یمن  بیغ  ام  دندومرف : همئا  هک  نیماضم  نیا 
ام دراذگن  ام  رایتخا  رد  ار  بیغ  ادـخ  رگا  دـنیامرف : یم  همئا  تسا ، هلاصالاب  بیغ  نتـسناد  هب  رظان  اهراکنا  اه و  یفن  نیا  هک  میدرک  لقن 
هک دناد  یم  يدحوم  ره  و  تسا ، نشور  حضاو و  دشاب  هتشاد  ثیدح  نآرق و  رد  یعبتت  رصتخم  هک  یسک  رب  انعم  نیا  و  میناد . یمن  بیغ 

نایم رد  یتح  ام  تسا ، جراخ  ام  لوقع  زا  ناشماقم  راهطا  همئا  تسا . قح  ترضح  هدارا  نذا و  هب  یتسه  ملاع  رد  روما  مامت  هحفص 67 ] ]
: دننک یم  باطخ  نینچ  لاح  نابز  اب  ار  تمصع  تیب  لها  هتسویپ  و  دنا ، هدومن  سابتقا  تیالو  هاکشم  زا  يرون  رصتخم  هک  اهنآ  نادرگاش 
هب بیغ -  رب  ناشعالطا  هک  دنراد  دنتـشاد و  دوجو  یناسک  داتفا  رحـس  میـسن  تسد  رد  هک  هفان  ره  دوب  امـش  يوک  رـس  كاخ  رذگهر  زا 
 - ینیدـلا ءاهب  هللا  هیآ  ترـضح  دـننام : یناگرزب  ام  نامز  برق  ای  ام  نامز  نیمه  رد  تسا ، هدـش  تباث  تارم  هب  لاـعتم -  راـگدرورپ  نذا 

یکلم اقآ  داوج  ازریم  اقآ  ءاملعلا  داهزلا و  هلبق  يزیربت ، یضاق  یلع  دیس  نیفراعلا  ءاملعلا  دیـس  فیرـشلا -  هرمع  هللا  لاطا  هتاکرب و  تماد 
جاح موحرم  ءایفصالا  ناهرب  یناگیاپلگ ، لامج  اقآ  جاح  ءایفصالا  نیدهتجملا  متاخ  يراهب ، دمحم  خیش  ءاملعلا  ءافرعلا و  متاخ  يزیربت ،
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نم انیلع  ضافا  مهرارسا و  هللا  سدق  طایخ -  یلع  بجر  خیش  موحرم  حئاوللا  فئاطللا و  لها  هدبز  یناهفصا ، یکدوخن  یلع  نسح  خیش 
 - دـنا هدـش  ربخ  اب  بیغ  زا  تارم  هب  هکنیا  ناشتامارک و  دـنا و  هدـمآ  راصعا  نورق و  لوط  رد  هک  ناگرزب  نیا  لاثما  اـه  هد  و  مهتاـکرب - 

ءاـیبنالا و ثراو  نییهلـالا و  ءارفـسلا  متاـخ  ترـضح  روـن  رپ  دوـجو  هجیتـن  تسا . هتـشذگ  رـصح  دـح و  زا  یلاـعت -  هناحبـس و  هللا  نذاـب 
بحاـص اـنالوم  نیـضرالا  یف  هللا  هیقب  نیرطـضملا  فهک  لوتبلا ، ءارهزلا  هجهم  نم  ذـلتفملا  لوسرلا و  داوف  هرمث  هحفص 68 ] ، ] نیلسرملا

رب فارـشا  تسا و  ربخ  اب  نوک  سیماون  رارـسا و  مامت  زا  یلاعت  هللا  نذاـب  نیرهاـطلا -  هئاـبآ  یلع  هیلع و  همالـس  هللا و  تاولـص  ناـمزلا - 
ینس ریسافت  ثیداحا و  زا  ناوارف  لئالد  ام  دیدومرف  هظحالم  هک  هنوگ  نامه  بویغلا  یلع  هتعلطا  يانعم و  تسا  نیا  و  دراد ، یتسه  ملاوع 

همتاخ رد  یلو  تسا ، یفاک  همیلـس  لوقع  بابرا  شناد و  لها  میهفت  نتخاس و  عناـق  يارب  اـهنیا  میدروآ و  بیغ  هلاـسم  دروم  رد  هعیـش  و 
یب هک  دراد  يرارـسا  تیالو  ددرگ ، یم  نشور  تیمرحم  اب  بلاـطم  لـیبق  نیا  قمع  دوب ، لـفاغ  تیمرحم  هلاـسم  زا  دـیابن  منک  یم  ضرع 

هعبطم هرهاق  فاـشک ط  ریـسفت  [ 1  ] یقرواـپ میرک . داوـج  هنا  هبترملا  کـلت  مکاـیا  یلاـعت و  هللا  اـنقزر  دیـسر -  اـهنآ  هب  ناوـتن  تیمرحم 
يزار رخف  ریسفت  [ 5 . ] توریب 291:11 يرابلا ط  حتف  [ 4 . ] یناعملا 97:27 حور  [ 3 . ] هیکرت 203:2 دصاقم ط  حرش  [ 2 . ] هماقتسالا 506:4

رد هدوب و  ءابطا  هفـسالف و  ناگرزب  زا  نامزلادحوا  هب  بقلم  تاکربلاوبا و  هب  ینکم  يدلبلا  اکلم  نب  یلع  نب  هللا  هبه  [ 6 . ] رصم 233:8 ط 
مالـسا شرمع  زا  يا  ههرب  رد  هدوب و  يدوهی  تاکربلاوبا  هدـناوخ ، نیقارعلا  فوسلیف  ار  وا  یقهیب  نیدـلاریهظ  هدرک ، یم  تنوکـس  دادـغب 

، تسا مک  رایـسب  نآ  خسن  هدش و  پاچ  دنه  رد  دلج  رد 3  وا  ربتعملا  باتک  دـنا  هتفگ  یضعب 560 ه ق . ار 547 و  شتافو  خیرات  هدروآ 
نیا زا  هک  یئاه  لقن  رد  دندوب و  هدـیدن  ار  باتک  هک  دـهد  یم  ناشن  نیا  دـنا و  هتـشون  ریبعتلا  باتک  ربتعملا ، ياج  هب  نیفلوم  زا  یهورگ 

و هتفگ : دنه  ربتعملا ط  باتک  هحفص 433 و 434  دلج 2  رد  دندروآ - . دوجو  هب  ار  فیحـصت  نیا  نیفلوم  دوخ  ای  خاسن  هدش  یم  باتک 
اهتیور و اهتدارا و  فعـضت  یتح  هعبتی  ام  ندبلا و  لغـش  یف  اهل  هفرعم  سفنلل ، هرهاق  هبلاغ  لیق  ام  یلع  نوکت  دق  نادـبالاب  سوفنلا  قئالع 

یف عابطلا  یلع  هیورلا  هدارالا و  یلوتست  یتح  اهعـسو  نم  لیلقلا  الا  سفنلا  نم  کلمتت  هفیعـض ال  هقالعلا  نوکت  دق  و  اهعابط ، اهتدارا  عبتت 
، اهفعض هیورلا و  مدع  یف  همیهبلاک  هسفن  یه  يذلا  ناسنالا  راص  اهتقالع  یف  اهقرغ  عم  عسولا  هقیـض  هفیعـض  یلوالا  هوق  تناک  اذاف  اهلثم ،

نم يرن  امک  هتیور ، یـضتقم  هتدارا و  بسحب  هتردـق  هتوق و  یف  کلملاک  هسفن  یه  يذـلا  ناسنالا  ناک  هعـساو  هیوق  هیناـثلا  تناـک  اذا  و 
رما یلا  تبذج  یتم  و  اهیلا ، الا  بذـجنت  اهیف و ال  ذـفنت  ال  هیعاود ، هندـب و  لاوحا  یلا  هفرـصنم  تیوق -  نا  و  هراکفا -  هتیور و  نم  سانلا 

اهعابط و اهتیور و  کلمت  سفن  سوفنلا  نم  نوکت  نا  سایقلا  اذه  نم  ندعبتست  الف  اهیعاود ، رسیاب  تنثنا  هنع و  تبن  يرظن  رکفت  یلقع و 
يرخا ماسجا  یف  لعفتف  هیورلاب ، ءاشت  امیف  اهعابط  فرـصت  اهتدارا و  یلا  اهعـسوب  هجوتت  اهتیور و  یلا  اهتئیـشمب  یـشنت  یتح  هیلع  مکحتت 

نویع و ریجفت  یـضارا و  قش  نم  يرخا  ماسجا  یف  نیعلا  هباصا  لعفت  امک  اداسف ، وا  احالـص  اهب  صوصخملا  ندبلا  یف  اهلعف  براقی  العف 
هداظنا و صلخت  هماکحا و  هب  قدصت  ام  هیزیزعلا  همکحلا  نم  هترطفب  هلام  سوفنلا  نم  نا  يرت  الا  اهلاثما ، یکحت  امم  راوسا  لابج و  مدـه 
؟ ریحتت لضت و ال  الف  رظنت ، ام  ردقب  يدتهت  لب  لهم ، هفلک و ال  ریغب  کلذ  یف  ذفنت  فیک  و  هملعم ، هملع  ام  یلا  هل  هبسن  ام ال  یلا  يدتهت 
، نالا یلا  کلذ  یلع  یه  هنـس و  نیثالث  براقی  ام  اهردق  هدیدم  هدم  ذم  اهل  انتدـهاشم  تررکت  دادـغب و  یف  اهانیار  یتلا  ءایمعلا  هارملا  و 

نم لاوئسلا  رثا  یلع  بیجت  اهلیلج ، اهقیقد و  اهفولام ، اهبیرغ و  اهدادعا ، اهریداقم و  اهلاکشا و  اهعاوناب و  اهیلع  لدتف  ایابخلا  اهیلع  ضرعت 
نود تاقوالا  ضعب  یف  هعمـسی  وا  اهوبا ، هنع  لاسی  يذـلا  يری  نا  سمتلت  تناک  اهنا  يوس  ءایـشالا ، نم  یـشب ء  هفاعتـسا  ـال  فقوت و  ریغ 
هملک نیرـشع  یلع  دیزی  ام  هرثکلا  نم  هلوقت  يذلاب  ناک  و  اهیبا ، نم  هراشاب  هلوقت  يذلا  نا  ءامهدلا  روصتتف  موق ، نود  موق  دـنع  و  ضعب ،

هفلتخم هریثک  ءایـشا  نم  هاری  ام  يار  اذا  لوقی  ناک  امبر  وه  و  هراشالا ، نم  هدابعلا  یف  رـصخالا  قیرطلا  اوه  يذـلا  مالکلا  حیرـصب  لیق  اذا 
: لوقیف يرت ، عمـست و  ام  لک  عم  لوق  لک  یف  اهررکت  یتلا  یه  و  نیتملک ، هاصقا  و  هدحاو ، هملک  هدـحاو  هرم  یف  اعم  لاکـشالا  عاونالا و 

هظفل لاقف  ءایـشا  هدـع  هتیرا  هتبلا و  لوقی  نا ال  یف  هتققاح  اموی و  هتدـناع  دـقل  و  هریغـصاب ، یلوق  وا  هل ، یلوق  وا  كربخت ، اهلـس  وا  اـهلس ،
هلک اذه  یلا  ترـشا  یننا  نظی  کلثم  و  لاق ، هئیبخب و  حابف  هسفن ، کلمی  نا  نع  هشیط  دتحا  ضاتغاف و  کلما ، طرـشلا  هل : تلقف  هدحاو ،
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اذک اذه  اذک و  اذه  لوقت : یه  و  هملکلا ، کلت  لوقی  یش ء و  یلا  هعبصاب  ریشی  ذخا  اهیلا و  تفتلا  مث  نالا ، عمساف  هدحاولا ؟ هظفللا  هذهب 
دتـشا انرجـض و  یتح  هدـحاو  هئیه  دـحاو و  نحلب  هدـحاولا  هظفللا  کلت  یه  هلوقی و  ام  کـلت  لوقی  وه  و  فقوت ، ریغ  نم  لاـصتالا  یلع 
اهوبا هیف  طلغی  ام  ناکف  کلذ  عم  و  ءایمعلا ، هلوقت  ام  لک  نم  بجعا  تناکل  ءایشالا  هذه  نمـضتت  تناک  ول  هراشالا  هذه  نا  انیار  انبجعت و 

اهتایاکح و  اهیبا . سفن  ام  یلع  هیلع  علطت  ام  عم  علطت  تناکف  هئیبخلا ، یف  هئیبخ  نم  اـهوبا  هملعی  ـال  اـم  لوقت  مث  اـهیبا ، دـقتعم  یلع  هلوقت 
اباوج صخـش  صخـش و  لکل  لاصتالا  یلع  کلذ  نم  لوقت  تناک  اهنال  رخالا ، دـنع  سیل  ام  اـهنم  دـحاو  لـک  دـنع  و  دـعت ، نا  نم  رثکا 

وا دوصقم  دـهد ، رارق  هبترم  کی  رد  ار  نارحاـس  ءاـیلوا و  تسین  نیا  يزار  رخف  دوصقم  هکنیا  هب  تشاد  هجوت  دـیاب  [ 7 . ] لاوئسلا بسحب 
حرـش و برقت و  هار  زا  تابیقم  زا  ءایلوا  ندش  هاگآ  دنبای ، یم  یهاگآ  يوحن  هب  بیغ  زا  هک  یناسک  زا  تسا  هنومن  قادصم و  رکذ  افرص 

یمن دربن  ناطیـش  زا  نامرف  اه  هد  ات  رحاس  تسا ، ناطیـش  تملظ و  رفک و  هار  زا  بیغ  زا  نارحاس  نتفای  یهاگآ  و  تسا ، تینارون  ردص و 
دوخ و یعرـش  ریغ  تاضایر  بابرا  زا  یـضعب  دوش ، یم  ناطیـش  تسد  هچیزاب  یهاگ  زین  رحاس  ریغ  یتح  دـهد ، ماجنا  لمع  کـی  دـناوت 
زا گنسرف  اهدص  هکنیا  زا  لفاغ  دنک  یم  توکلم  رد  ریس  دنک  یم  لایخ  درگاش  هراچ  یب  دنهد ، یم  رارق  ناطیـش  همعط  ار  ناشنادرگاش 

مهم بلطم  دراد . مزـال  یلقتـسم  هلاـسر  دوـخ  تسا و  رایـسب  هراـب  نیا  رد  بلطم  هداـتفا ، رود  مهیلع -  هللا  تاولـص  تیب -  لـها  فراـعم 
رگا یلاعت -  هللا  نذاب  تسا -  بیغ  نتـسناد  فشک و  رد  اوتحم  هلاسم  نآ  و  دریگ ، رارق  هجوت  دروم  دـیاب  ءاـیلوا  فشک  دروم  رد  يرگید 

، اهنیا لاثما  ددرگ و  یم  ادیپ  هدـش  مگ  دوش ، یم  بوخ  ضیرم  ای  دـیآ ، یم  رفـس  زا  زور  نالف  ینالف  دـیوگ : یم  ءایلوا  زا  یکی  مینیب  یم 
ایناث و  میـشاب ، هتخانـش  تیالو  هب  بوخ  ار  یلو  هک  یتروص  رد  هتبلا  دـننک ، یم  برقت  زا  فشک  دـنراد ، تیفـشاک  دـعب  الوا  اـهربخ ، نیا 
يارب اهاوتحم  نیا  هن  رگ  و  دوش ، یم  باسح  ناگرزب  نآ  كولس  ءزج  دوخ  هک  تسا  مدرم  جئاوح  ءاضق  ای  یصخش ، تیاده  يارب  یهاگ 
بیغلا مهس  [ 8 . ] دننک راهظا  دنناوتن  ام  لاثما  يارب  هک  دشاب  هتـشاد  یئاهاوتحم  ناگرزب  ياهفـشک  اسب  يا  تسین ، مهم  برقم  یلو و  کی 

و تسا ... رایـسب  ماهـس  موجن  ملع  هدعاق  هب  هتفگ : ونهکل ، هحفص 482 ط   2 دلج . جاردننآ  گنهرف  رد  تسا ، موجن  ملع  تاحالطـصا  زا 
جورب یلاوت  رب  علاط  هجرد  زا  وا  زا  دعب  هک  جوربلا  کلف  زا  تسا  یلماح  هداعسلا  مهس  تسا ، بیغلا  مهس  هداعسلا و  مهـس  همه  زا  رتوکین 

هداعسلا مهس  علاط  ازوج ، لوا  رد  دشاب و  روث  لوا  رد  رمق  لمح و  لوا  رد  باتفآ  هاگ  ره  الثم  یلاوتلا ، یلع  سمـش  زا  دشاب  رمق  دعب  لثم 
یس و هجرد و  جنپ  تسیب و  دشاب ، لمح  هقیقد  راهچ  تسیب و  هجرد و  جنپ  تسیب و  رد  رمق  لمح و  لوا  رد  سمش  و  تسا ، ناطرـس  لوا 

مهس لثم  زین  نآ  بیغلا و  مهـس  هتفگ : نئازخ  رد  هرـس -  سدق  یقارن -  دمحا  الم  جاح  موحرم  تسا . بیغلا  مهـس  نازیم  زا  هقیقد  تشه 
[9 . ] تسا هداعـسلا  مهـس  سکع  رب  هام ، ات  باتفآ  زا  بش  هب  دـنریگ و  باتفآ  ات  هام  زا  زور  هب  بیغلا  مهـس  رد  هکنیا  رگم  تسا ، هداعـسلا 

ریسفت [ 11 . ] رکب 561:4 راید  يواضیب ط  ریسفت  رب  هداز  خیـش  هیـشاح  [ 10 . ] ینورزاک 156:5 هیشاح  هب  یشحم  رصم  يواضیب ط  ریـسفت 
.45 نارمع : لآ  [ 16 . ] 7 صصق : [ 15 . ] نازیملا 56:20 [ 14 . ] نازیملا 53:20 [ 13 . ] نایبلا 201:10 حور  ریـسفت  [ 12 . ] دوعسلاوبا 47:9

تبث دق  دیامرف : یم  نیهلاتملا  ردـص  [ 22 . ] نازیملا 55:20 [ 21 . ] نازیملا 53:20 [ 20 . ] 77 لحن : [ 19 . ] 2 سنوی : [ 18 . ] 59 ماعنا : [ 17]
ثداوحلا و نم  اهیزاوی  ام  اهقباطی و  اـم  هیدادـتمالا و  اـهتای  وه  هیناـمزلا و  هیلاـصتالا  هیمکلا  نا  هریـصبلا ، لـها  دـهاوش  هرینلا و  نیهاربلاـب 

اهلک و  هنم ، برقلا  لها  همـسا و  لـج  يراـبلا  دـنع  هرـضاح  اـهلک  صاخـشالا  روصلا و  ضارعـالا و  رهاوجلا و  نم  اـهعم  اـم  تاـینامزلا و 
نیلقثلا رون  ریسفت  [ 24 . ] لوا رتفد  يونثم  [ 23 . ] هیـصبلا لهال  الا  فشکی  امم ال  اذه  و  هیدی ... نیب  لوثملا  هقفاوتم  هیدل ، روضحلا  هیواستم 

رون [ 29 . ] نیلقثلا 443:5 روـن  [ 28 . ] نیلقثلا 442:5 روـن  [ 27 . ] نیلقثلا 442:5 رون  ریـسفت  [ 26 . ] نیلقثلا 444:5 رون  ریـسفت  [ 25 . ] 444:5
انلزن نآرق و  رد  هن  رگ  و  دشاب ؟ انعم  هب  لقن  دیاش  یش ء ) لک  نایبت  : ) هدومرف یـسلجم  همالع  لوقعلا 130:3 -  هآرم  [ 30 . ] نیلقثلا 443:5

. تسا هدوب  ثیدح  ياور  هیحان  زا  دیاش  انعم  هب  لقن  دیوگ : یم  قاروا  نیا  دوسم  تسا . یش ء  لکل  انایبت  باتکلا  کیلع 

... انیبن دقف  کیلا  وکشن  انا  مهللا 
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مهللا انددع  هلق  انودع و  هرثک  انیلع و  ءادـعالا  رهاظت  انب و  نتفلا  عوقو  انیلع و  نامزلا  هدـش  انماما و  هبیغ  انیبن و  دـقف  کیلا  وکـشن  انا  مهللا 
راهظا یف  کیلول  نذات  نا  کلئـسن  انا  مهللا  نیمآ  قحلا  هلا  هرهظت  لدـع  ماما  هزعت و  کنم  رـصن  هلجعت و  کـنم  حـتفب  اـنع  کـلذ  جرفاـف 

اهتنهوا و ال الا  هوق  اهتینفا و ال  الا  هیقب  اهتمـصق و ال  الا  هماعد  بر  ای  روجلل  عدت  یتح ال  كدالب  یف  کئادعا  لتق  كدابع و  یف  کلدع 
هتلذـخ و الا  اشیج  هتلتق و ال  الا  اعاجـش  اهتـسکن و ال  هحفـص 69 ]  ] الا هیار  هتللکا و ال  الا  احالـس  هتللف و ال  الا  ادـح  هتمدـه و ال  الا  اـنکر 
کیلو و ءادعا  کئادعا و  بذع  نیمرجملا و  موقلا  نع  هدرت  يذلا ال  کساب  عطاقلا و  کفیسب  مهبرـضا  عمدلا و  كرجحب  بر  ای  مهمرا 

دیک هودع و  لوه  کضرا  یف  کتجح  کیلو و  فکا  مهللا  نینموملا  كدابع  يدیا  کیلو و  دیب  هلآ  هیلع و  کتاولـص  کلوسر  ءادـعا 
مهذخ مهمادـقا و  لزلز  مهبولق و  هل  بعرا  مهتدام و  هنع  عطقا  ءوس و  هب  دارا  نم  یلع  ءوسلا  هرئاد  لعجا  هب و  رکم  نمب  رکما  هدارا و  نم 

کباذـع و دـشا  مهب  طحا  كران و  لفـسا  مهنکـسا  كدـالب و  یف  مهنعلا  كداـبع و  یف  مهزخا  کباذـع و  مهیلع  ددـش  هتغب و  هرهج و 
كدالب اوبرخا  كدابع و  اولـضا  تاوهـشلا و  اوعبتا  هولـصلا و  اوعاضا  مهناف  كران  رح  مهلـصا  اران و  مهاـتوم  روبق  شحا  اراـن و  مهلـصا 
هفلتخملا ءاوهالا  هب  عمجا  هرغولا و  رودصلا  هب  فشا  هتیملا و  بولقلا  هب  یحا  هیف و  لیل  ادمرس ال  هرون  انرا  نآرقلا و  کیلوب  یحا  مهللا و 

هیوقم هناوعا و  نم  بر  ای  انلعجا  رهز و  الا  لدـع  رهظ و ال  الا  قح  یقبی  یتح ال  هلمهملا  ماـکحالا  هلطعملا و  دودـحلا  هب  مقا  قحلا و  یلع 
فشکت يذلا  بر  ای  تنا  کقلخ و  نم  هیقتلا  یلا  هب  هجاح  نمم ال  هماکحال و  نیملـسملا  هلعفب و  نیـضارلا  هرمال و  نیرمتوملا  هناطلس و 

مهللا هل  تنمض  امک  کضرا  یف  هفیلخ  هلعجا  کیلو و  نع  رضلا  فشکاف  میظعلا  برکلا  نم  یجنت  كاعد و  اذا  رطضملا  بیجت  رضلا و 
قنحلا لها  نم  ینلعجت  مالسلا و ال  هحفص 70 ]  ] مهیلع دمحم  لآ  ءادعا  نم  ینلعجت  مالسلا و ال  مهیلع  دمحم  لآ  ءامصخ  نم  ینلعجت  ال 

دمحم و لآ  دمحم و  یلع  لص  مهللا  ینرجاف  کب  ریجتـسا  ینذـعاف و  کلذ  نم  کب  ذوعا  یناف  مالـسلا  مهیلع  دـمحم  لآ  یلع  ظیغلا  و 
زا مینک  یم  تیاکـش  تهاگـشیپ  هب  ام  ایادـخ  همجرت : نیملاعلا . بر  نیمآ  نیبرقملا  نم  هرخالا و  ایندـلا و  یف  كدـنع  ازئاـف  مهب  ینلعجا 

و ام ، هیلع  نانمـشد  یتسدـمه  و  ام ) رب  اهبوشآ  موجه   ) ام هب  اـهبوشآ  عوقو  و  اـم ، رب  هناـمز  یتخـس  و  ناـمماما ، تبیغ  ناـمربمایپ و  ندوبن 
لیجعت نآ  رد  هک  تدوخ  زا  یحتف  هب  ام  زا  ار  يراـتفرگ ) هورگ   ) نیا اـشگب  ایادـخ  ناـم ، هرامـش  ندوب  كدـنا  ناـم و  نانمـشد  يرایـسب 

وت زا  ام  ایادخ  نیمآ . قح ، دوبعم  يا  يزاس ، راکشآ  ار  وا  هک  یلدع  ماما  و  يراد ، دنمجرا  يوق و  ار  نآ  هک  تبناج  زا  یترصن  و  یئامرف ،
راگدرورپ يا  يراذگن  ات  تدالب ، رد  تنانمـشد  نتـشک  و  تناگدنب ، نایم  رد  تلدـع  ندومن  راکـشآ  رد  یهد  نذا  تیلو  هب  میهاوخ  یم 

ینکر هن  و  ینک ، تسس  ار  نآ  هکنیا  زج  ییورین  هن  و  يزاس ، دوبان  ار  نآ  هکنیا  زج  يا  هیقب  هن  و  ینکشب ، هکنیا  زج  ینوتس  متس  يارب  نم 
یمچرپ هن  و  يزادنا ، راک  زا  ار  نآ  هکنیا  زج  یحالس  هن  و  يزاس ، دنک  ار  نآ  هکنیا  زج  يریشمش  مد  هن  و  ییامن ، ناریو  ار  نآ  هکنیا  زج 

ناشترـصن يراـی و  يرب   ) یـشاپب مه  زا  هکنیا  زج  يرگـشل  هن  و  یـشکب ، ار  نآ  هکنیا  زج  یناولهپ  هن  و  ینک ، نوـگن  رـس  ار  نآ  هکنیا  زج 
هدنرب ریشمش  اب  ار  اهنآ  نزب  و  تا ، هدنبوک  هحفص 71 ]  ] گنس اب  نم  راگدرورپ  يا  ار  نانآ  نزب  دنوش ،) هدیشاپ  مه  زا  هجیتن  رد  يراذگب 

 - ار تلوسر  نانمـشد  تیلو و  نانمـشد  ار و  تنانمـشد  نک  باذع  وت  ینادرگن ، رب  نامرجم  هورگ  زا  ار  نآ  هک  ترهق  یتخـس و  اب  تا و 
ساره نیمز ، يور  رد  ار  تبحم  تیلو و  نک  تیاـفک  ایادـخ  تنموم ، ناگدـنب  ناتـسد  تیلو و  تسد  هب  شنادـناخ -  وا و  رب  وت  تاولص 
يرازآ وا  هب  هک  دشاب  وا  یپ  رد  ینعی   ) دشاب ترضح  نآ  یپ  رد  هک  ار  یسک  ره  گنرین  و  امرف ،) ظفح  نمشد  رش  زا  ار  وا  ، ) ار شنمـشد 

زا ربب  و  دهاوخب ، ار  يدب  وا  قح  رد  هک  زاس  یـسک  نیرق  ار  هدنریگرب  رد  دب  هثداح  دنک ، رکم  وا  هب  هک  یـسک  ره  هب  نک  رکم  و  دناسر ،)
و زادـنیب ) نانمـشد  بوـلق  رد  بعر  ینعی   ) زادـنا ساره  هـب  ترـضح  نآ  يارب  ار  ناـشاهلد  و  ار ) نانمـشد  هداـم  ینعی   ) ار ناـنآ  هداـم  وا 
و تناگدنب ، نایم  رد  نک  ناشراوخ  و  نادرگ ، تخـس  اهنآ  رب  ار  تباذع  و  یناهگان ، اراکـشآ و  نک  ذـخا  ار  نانآ  و  نازرلب ، ار  ناشیاهاپ 
، هد ياج  شتآ  رد  ار  نانآ  و  امرف ، ناشریگارف  ار  تباذع  نیرت  تخس  و  تشتآ ، ياج  نیرت  نیئاپ  رد  نک  ناشنکاس  و  تدالب ، رد  ناشنعل 
رد و  دـندومن ، لامیاپ  ار  زامن  ناـنآ  اریز  رادـهگن ،) و   ) نک دراو  تنازوس  شتآ  رد  ار  اـهنآ  و  نک ، شتآ  رپ  ار  ناـشناگدرم  ياـهروگ  و 

ار شرون  ار ، نآرق  تیلو  هب  نک  هدنز  ایادخ  دندرک ، ناریو  ار  تدالب  ار و  تناگدنب  دندرک  هارمگ  و  دنتفر ، اهینارسوه  اه و  توهش  سپ 
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قفتم قح  رب  وا  هلیسو  هب  ار  فلتخم  ءارآ  و  ار ، راد  هنیک  ياه  هنیس  وا  هلیـسو  هب  شخب  افـش  و  دشابن ، نآ  رد  یبش  هک  هتـسویپ  هد  نامناشن 
هکنیا زج  یلدع  هن  و  ددرگ ، راکـشآ  هکنیا  زج  یقح  دنامن  ات  ار ، هتـشاذگاو  ماکحا  هدش و  لیطعت  دودـح  وا  تسد  هب  راداپ  هب  و  نادرگ ،

نادونـشخ زا  شرما و  ربارب  رد  ناردارب  نامرف  وا و  تموکح  ناگدننک  تیوقت  نارای و  زا  ار  ام  نم  راگدرورپ  هحفص 72 ]  ] يا دشخردب ،
يا وت  و  دـشابن ، تقلخ  زا  هیقت  هب  يزاین  وا  دوجو  اـب  هک  هد  رارق  یناـسک  زا  ار  اـم  و  هد ، رارق  شماـکحا  هب  ناگدـنوش  میلـست  شلعف و  هب 

یناهر یم  و  دناوخب ، ار  وت  هک  هاگنآ  یهد  باوج  ار  هراچ  یب  و  يزاس ، فرطرب  ار  یلاحدب  يراتفرگ و  هک  یتسه  یئادخ  نم  راگدرورپ 
شیارب هکنانچ  هد  رارق  تنیمز  رد  دوخ  هفیلخ  ار  وا  و  نادرگ ، فرطرب  تیلو  زا  ار  یلاحدـب  يراـتفرگ و  سپ  گرزب ، یتخـس  هودـنا و  زا 

رارق مالـسلا -  مهیلع  دمحم -  لآ  نانمـشد  زا  رم  و  هدم ، رارق  مالـسلا -  مهیلع  دمحم -  لآ  نامـصخ  زا  ارم  ایادـخ  يا ، هدومرف  تنامض 
راهنیز و  هد ، مهانپ  سپ  نآ ، زا  وت  هب  مرب  یم  هاـنپ  نم  هدـم ، رارق  مالـسلا -  مهیلع  دـمحم -  لآ  رب  مشخ  هنیک و  ناـبحاص  زا  ارم  و  هدـم ،
ترخآ ایند و  رد  ناشمارتحا ) هب  ای   ) نانآ هلیـسو  هب  ارم  دمحم و  نادناخ  دمحم و  رب  تسرف  تمحر  ایادخ  هد ، مراهنیز  سپ  وت  زا  مهاوخ 
حابـصم خسن  رد  مهتدام  هنع  عطقا  و  دیامرف : یم  هک  اجنآ  حرـش  نایناهج . راگدرورپ  يا  نیمآ  هد ، رارق  نابرقم  زا  راگتـسر و  تدوخ  دزن 

اب مهنع  عطقا  عوبـسالا و  عامج  لوا  پاچ  رد  یلو  هدمآ ، نینچ  نانجلا  حـیتافم  هدـش  حیحـصت  ياه  هخـسن  راونالا و  راحب  رد  دـجهتملا و 
درفم ریمض  اب  فلا -  هحفص 73 ] : ] درک روصت  ناوت  یم  تروص  هس  هلمج  ریسفت  همجرت و  ظاحل  زا  سپ  تسا ، هدش  هتـشون  عمج  ریمض 

هک هنوگ  نامه  میریگب ، تسا ، مئاق  نادـب  هتقای و  بیکرت  نآ  زا  یئیـش  هچنآ  هشیر و  يانعم  هب  ار  هداـم )  ) مهتداـم و هنع  عطقا  و  میناوخب :
نانمشد ینعی  نک ، عطق  مالسلا -  هیلع  نامز -  ماما  زا  ار  نمشد  هورگ  داینب  هشیر و  مینک : انعم  نینچ  و  دنمان ، یم  رهن  هدام  ار  همشچ  عبنم 
میناوخب درفم  ریمض  اب  ب -  ددرگ . هدیرب  دوش و  رود  مالسلا -  هیلع  ماما -  هسدقم  تحاس  طیحم و  زا  یلک  هب  ناشدوجو  ات  نک  دوبان  ار 

ریسفت یگنج  [ 2  ] هدـع هدـع و  يانعم  هب  ای  میربب ، راک  هب  یلبق  يانعم  ناـمه  رد  ار  هداـم )  ) و [، 1  ] میریگب تناعتـسا  ياـنعم  هب  ار  نع )  ) و
ار نمشد  هدع  هدع و  ترضح  نآ  تسد  هب  ای  نک ، رب  ار  نمشد  داینب  هشیر و  مالسلا -  مهیلع  ماما -  تسد  هب  دوش : یم  نینچ  انعم  مینک ،

رای یب  ات  نک ، عطق  نانآ  زا  ار  نمشد  یگنج  رئاخذ  اه و  يرای  ایادخ  ینعی  مهتدام  هنع  عطقا  و  میناوخب : عمج  ریمض  اب  ج -  نکش . مهرد 
، مالسا نارادزرم  يارب  دوخ  ياعد  رد  هیلع -  همالس  هللا و  تاولص  نیدجاسلا -  دیس  ترضح  هکنانچ  دنـشاپب ، مه  زا  دندرگ و  نابیتشپ  و 
زا و  نک ، عطق  اهنآ  زا  ار  ینابیتشپ  يراـی و  ینعی  [ 3  ] ددعلا مهنم  صقنا  و  ددملا ، مهنع  عطقا  و  دنک : یم  نیرفن  نینچ  ار  مالـسا  نانمـشد 

ایلو و هعاس  لک  یف  هعاـسلا و  هذـه  یف  هئاـبآ  یلع  هیلع و  کتاولـص  نسحلا  نب  هجحلا  کـیلول  نک  مهللا  هحفـص 74 ] . ] هاکب ناشدادعت 
لیلق ریقف  هدنب  تسد  هب  قاروا  نیا  دیوست  دش  مامت  الیوط . اهیف  هعتمت  ًاعوط و  کضرا  هنکست  یتح  انیع  الیلد و  ارـصان و  ادئاق و  اظفاح و 
هرشح یناهفصالا  لیعامسا  دیس  جاحلا  ۀجحلا  مَلَعلا  هللااب  فراعلا  نبا  این ) یمطافب  ّوعدملا   ) یمطافلا هللادبع  دیسلا  هعاضالا  ریثک  هعاضبلا ،
ناسل ناک  و  هکرابملا ، هفیرشلا  هتایح  هلیط  هیلع -  هللا  تاولص  رظتنملا -  هجحلاب  هناحبس  هللا  یلا  السوتم  ناک  يذلا  هئایفصا ، عم  یلاعت  هللا 

و هتمحر ، هنمب و  هلاحلا  هذـه  هناحبـس  هللا  انقزر  دالبلا  نم  تنک  ثیح  کفیـض  یباکر و  تهجتا  ام  ثیح  کلیزن  تیبلا : اذـه  امئاد  هلاح 
نیقیدصلا و ءادهشلا و  نیبرقملا و  هکئالملا  نیلـسرملا و  ءایبنالا و  عیمج  یلع  نیموصعملا و  نیرهاطلا  هلآ  دمحم و  اندیـس  یلع  هللا  یلص 
مارحلا 1416 هدعق  يذ  اب 21  قباطم  نیدرورف 1375  هبنشراهچ 22  زور  رصع  نیملاعلا . بر  دمحلا هللا  نا  اناوعد  رخآ  اریثک و  امیلست  ملس 

برعلا ناسل  [ 2 . ] تسا تناعتسا  اهنآ  زا  یکی  هک  هدرک  رکذ  نع )  ) يارب يانعم  هد  ( 384:9  ) سورعلا جات  [ 1  ] یقرواپ هحفص 75 ] . ] ق ه .
ءاعد 27. هیداجس  هفیحص  [ 3 . ] مهل هدام  وهف  هریغ  وا  برح  یف  اموق  هب  تنعا  ام  لک  و  هتفگ : ( 398:3)

اعد لصا 

فرعا مل  کـلوسر  ینفرعت  مل  نا  کـناف  کـلوسر  ینفرع  مهللا  کـلوسر  فرعا  مل  کـسفن  ینفرعت  مل  نا  کـناف  کـسفن  ینفرع  مهللا 
ینتیدـه زا  دـعب  یبلق  غزت  هیلهاج و ال  هتیم  ینتمت  مهللا ال  ینید  نع  تللـض  کتجح  ینفرعت  مل  نا  کناف  کتجح  ینفرع  مهللا  کتجح 
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ریما كرما  هالو  تیلاو  یتح  هلا  هیلع و  کتاولـص  کلوسر  دـعب  كرما  هالو  هیالو  نم  هتعاط  یلع  تضرف  نم  هیالول  ینتیدـه  امکف  مهللا 
مئاقلا هجحلا  نسحلا و  ایلع و  ادـمحم و  اـیلع و  یـسوم و  ارفعج و  ادـمحم و  اـیلع و  نیـسحلا و  نسحلا و  بلاـط و  یبا  نب  یلع  نینموملا 

هب تنحتما  اـمم  ینفاـع  كرما و  یلوـل  یبـلق  نیل  کـتعاطب و  ینلمعتـسا  کـنید و  یلع  ینتبثف  مهللا  نیعمجا  مـهیلع  کتاولـص  يدـهملا 
ملعملا ریغ  ملاـعلا  تنا  رظتنی و  كرما  کـتیرب و  نع  باـغ  کـنذاب  کـقلخ و  نع  هترتس  يذـلا  كرما  یلو  هعاـط  یلع  ینتبث  کـقلخ و 

ترخا و ال ام  لیجعت  بحا  ـال  یتح  کـلذ  یلع  ینربصف  هرتس  فشک  هرما و  راـهظاب  هل  نذـالا  یف  کـیلو  رما  حالـص  هیف  يذـلا  تقولاـب 
لاب ام  فیک و  هحفـص 76 ]  ] مل و لوقا  كریبدـت و ال  یف  کعزانا  تمتک و ال  امع  ثحبلا  ترتس و ال  ام  فشک  ـال  تلجع و  اـم  ریخاـت 

رمالا ذفان  ارهاظ  كرما  یلو  ینیرت  نا  کلئـسا  ینا  مهللا  کیلا  اهلک  يروما  ضوفا  روجلا و  نم  ضرالا  تالتما  دـق  رهظی و  رمالا ال  یلو 
یلا رظنن  یتح  نینموملا  عیمجب  یب و  کلذ  لعفاف  هوقلا  لوحلا و  هیـشملا و  هجحلا و  ناـهربلا و  هردـقلا و  ناطلـسلا و  کـل  ناـب  یملع  عم 

انلعجا هدعاوق و  تبث  هتدهاشم و  بر  ای  زربا  هلاهجلا  نم  ایفاش  هلالضلا  نم  ایداه  هلالدلا  حضاو  هلاقملا  رهاظ  هیلع  کتاولـص  كرما  یلو 
تاشنا و تارب و  تارذ و  تقلخ و  ام  عیمج  رش  نم  هذعا  مهللا  هترمز  یف  انرشحا  هتلم و  یلع  انفوت  هتمدخب و  انمقا  هتیورب و  هنیع  رقت  نمم 
هب و هتظفح  نم  عیـضی  ـال  يذـلا  کـظفحب  هتحت  نم  هقوـف و  نم  هلامـش و  نع  هنیمی و  نع  هفلخ و  نم  هیدـی و  نیب  نم  هظفحا  تروـص و 

یف دز  هتیعرتسا و  هتیلو و  اـم  یلع  هنعا  هلجا و  یف  دز  هرمع و  یف  دـم  مهللا و  مالـسلا  هلا  هیلع و  کـلوسر  یـصو  کـلوسر و  هیف  ظـفحا 
مهللا و ال دـهتجملا  روکـشلا  رباصلا  یـضرملا  یـضرلا  یقنلا  یکزلا  یقتلا  رهاطلا  يدـتهملا و  مئاقلا  يدـهملا و  يداهلا  هناف  هل  کـتمارک 
هل و ءاعدـلا  هروهظ و  یف  نیقیلا  هوق  هب و  ناـمیالا  هراـظتنا و  هرکذ و  انـسنت  ـال  اـنع و  هربخ  عاـطقنا  هتبیغ و  یف  دـمالا  لوطل  نیقیلا  انبلـست 

نم هب  ءاج  ام  هلا و  هیلع و  کتاولـص  کلوسر  مایق  یف  اننیقیک  کلذ  یف  اننیقی  نوکی  همایق و  نم  هتبیغ  لوط  اـنطنقی  ـال  یتح  هیلع  هولـصلا 
یطسولا هقیرطلا  یمظعلا و  هجحملا  يدهلا و  جاهنم  هیدی  یلع  انب  کلست  هحفص 77 ]  ] یتح هب  نامیالا  یلع  انبولق  وقف  کلیزنت  کیحو و 

انتافو دـنع  انتویح و ال  یف  کلذ  انبلـست  هلعفب و ال  نیـضارلا  هراصنا و  هناوعا و  هبزح و  یف  انلعجا  هتعباتم و  یلع  انتبث  هتعاط و  یلع  اـنوق  و 
لذخا هیرصان و  رصنا  رـصنلاب و  هدیا  هجرف و  لجع  مهللا  نیبذکم  نیباترم و ال  نیثکان و ال  نیکاش و ال  کلذ ال  یلع  نحن  انافوتت و  یتح 
دالبلا هب  شعنا  لذلا و  نم  نینموملا  كدابع  هب  ذقنتـسا  روجلا و  هب  تما  قحلا و  هب  رهظا  هب و  بذک  هل و  بصن  نم  یلع  مدـمد  هیلذاخ و 

نیفلاـخملا و عـیمج  نیثکاـنلا و  نیقفاـنملا و  هب  ربا  نیرفاـکلا و  نیراـبجلا و  هب  لـلذ  هلالـضلا و  سور  هب  مصقا  رفکلا و  هرباـبج  هب  لـقا  و 
كدالب و مهنم  رهط  اراثا  یقبت  اراید و ال  مهنم  عدـت  یتح ال  اهلبج  اهلهـس و  اهرحب و  اهرب و  اهبراغم و  ضرالا و  قراـشم  یف  نیدـحلملا 
هب و کنید  دوعی  یتح  کتنـس  نم  ریغ  کمکح و  نم  لدـب  ام  هب  حلـصا  کنید و  نم  یحتما  ام  هب  ددـج  كداـبع و  رودـص  مهنم  فشا 
کسفنل و هتـصلختسا  يذلا  كدبع  هناف  نیرفاکلا  نارین  هلدعب  یفطت ء  یتح  هعم  هعدب  هیف و ال  جوع  احیحـص ال  ادـیدج  اصغ  هیدـی  یلع 

نم هترهط  هیلع و  تمعنا  بویغلا و  یلع  هتعلطا  بویعلا و  نم  هتارب  بونذـلا و  نم  هتمـصع  کملعب و  هتیفطـصا  کـنید و  رـصنل  هتیـضترا 
هحفـص 78]  ] ام مهلاما  نم  مهغلب  نیبجتنملا و  هتعیـش  یلع  نیرهاطلا و  همئـالا  هئاـبآ  یلع  هیلع و  لـصف  مهللا  سندـلا  نم  هتیقن  سجرلا و 

وکـشن انا  مهللا  کهجو  الا  هب  بلطن  كریغ و ال  هب  دـیرن  یتح ال  هعمـس  ءایر و  ههبـش و  رـش و  لک  نم  اصلاخ  انم  کلذ  لعجا  نولمای و 
انع کلذ  جرفاف  مهللا  انددع  هلق  انودع و  هرثک  انیلع و  ءادعالا  رهاظت  انب و  نتفلا  عوقو  انیلع و  نامزلا  هدـش  انماما و  هبیغ  انیبن و  دـقف  کیلا 

كدابع و یف  کلدع  راهظا  یف  کیلول  نذات  نا  کلئسن  انا  مهللا  نیما  قحلا  هلا  هرهظت  لدع  ماما  هزعت و  کنم  رـصن  هلجعت و  کنم  حتفب 
هتمدـه و ال الا  انکر  اهتنهوا و ال  الا  هوق  اهتینفا و ال  الا  هیقب  اهتمـصق و ال  الا  هماعد  بر  ای  روجلل  عدـت  یتح ال  كدالب  یف  کئادـعا  لتق 
عمدـلا و كرجحب  بر  ای  مهمرا  هتلذـخ و  الا  اشیج  هتلتق و ال  الا  اعاجـش  اهتـسکن و ال  الا  هیار  هتللکا و ال  ـالا  احالـس  ـال  هتللف و  ـالا  ادـح 
هیلع و کتاولص  کلوسر  ءادعا  کیلو و  ءادعا  کئادعا و  بذع  نیمرجملا و  موقلا  نع  هدرت  يذلا ال  کساب  عطاقلا و  کفیسب  مهبرضا 
هب و رکم  نمب  رکما  هدارا و  نم  دـیک  هودـع و  لوه  کضرا  یف  کتجح  کیلو و  فکا  مهللا  نینموملا  كدابع  يدـیا  کـیلو و  دـیب  هلا 

مهیلع ددـش  هتغب و  هرهج و  مهذـخ  مهمادـقا و  لزلز  مهبولق و  هل  بعرا  مهتداـم و  هنع  عطقا  ءوـس و  هب  دارا  نم  یلع  ءوـسلا  هرئاد  لـعجا 

( کسفن ینفرع  ياعد  لماک  حرش   ) راظتنا زا 31گنهرف  هحفص 28 
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مهاتوم روبق  شحاو  اران  مهلصا  کباذع و  دشا  مهب  طحا  كران و  لفسا  مهنکـسا  كدالب و  یف  مهنعلا  كدابع و  یف  مهزخا  کباذع و 
کیلوب یحا  مهللا و  كدالب  اوبرخا  كداـبع و  اولـضا  تاوهـشلا و  اوعبتا  و  هحفص 79 ]  ] هولـصلا اوعاضا  مهناف  كران  رح  مهلـصا  اران و 

هب مقا  قحلا و  یلع  هفلتخملا  ءاوهالا  هب  عمجا  هزغولا و  رودـصلا  هب  فشا  هتیملا و  بولقلا  هب  یحا  هیف و  لیل  ادمرـس ال  هرون  انرا  نآرقلا و 
نیرمتوملا هناطلـس و  هیوقم  هناوعا و  نم  بر  ای  انلعجا  رهز و  الا  لدع  رهظ و ال  الا  قح  یقبی  یتح ال  هلمهملا  ماکحالا  هلطعملا و  دودحلا 

بیجت رـضلا و  فـشکت  يذـلا  بر  اـی  تنا  کـقلخ و  نم  هیقتلا  یلا  هب  هجاـح  ـال  نمم  هماـکحال و  نیملـسملا  هلعفب و  نیـضارلا  هرمـال و 
نم ینلعجت  مهللا ال  هل  تنمض  امک  کضرا  یف  هفیلخ  هلعجا  کیلو و  نع  رضلا  فشکاف  میظعلا  برکلا  نم  یجنت  كاعد و  اذا  رطضملا 

دمحم لا  یلع  ظیغلا  قنحلا و  لها  نم  ینلعجت  مالـسلا و ال  مهیلع  دـمحم  لآ  ءادـعا  نم  ینلعجت  مالـسلا و ال  مهیلع  دـمحم  لآ  ءامـصخ 
كدنع ازئاف  مهب  ینلعجا  دمحم و  لآ  دمحم و  یلع  لص  مهللا  ینرجاف  کب  ریجتـسا  ینذـعاف و  کلذ  نم  کب  ذوعا  یناف  مالـسلا  مهیلع 

. نیملاعلا بر  نیما  نیبرقملا  نم  هرخالا و  ایندلا و  یف 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

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

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

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

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
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