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تاهبش هب  خساپ  یسانش و  دوعوم 

: هدنسیون

یناوضر رغصا  یلع 

: یپاچ رشان 

نارکمج سّدقم  دجسم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
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تسرهف
5تسرهف

تاهبش هب  خساپ  یسانش و  30دوعوم 

باتک 30تاصخشم 

30راتفگشیپ

ههبش 31کش و 

؟ تسا حیحص  يداقتعا  لئاسم  رد  ههبش  کش و  داجیا  31ایآ 

؟ دناسرب تقیقح  هب  ار  وج  تقیقح  صخش  هدرک  تنامض  دنوادخ  31ایآ 

؟ تسیچ تاهبش  ربارب  رد  ام  32هفیظو 

تیودهم زا  ثحب  32راثآ 

یناهج لدع  تموکح  33هفسلف 

؟ تسا نییبت  لباق  هنوگچ  ترطف  هار  زا  یناهج  لدع  تموکح  ییاپرب  33ترورض 

؟ تسا يرطف  یهاوختلادع  ایآ  - 133

؟ دناسر تابثا  هب  ار  یناهج  لدع  تموکح  ترورض  ناوتیم  یفسلف  نیهارب  هار  زا  34ایآ 

؟ درک نییبت  ناوتیم  هنوگچ  لماکت  هار  زا  ار  یناهج  لدع  تموکح  34ترورض 

؟ دومن تابثا  ار  یناهج  لدع  تموکح  لیکشت  ترورض  ناوتیم  یلقع  لیلد  اب  35ایآ 

؟ دناسر تابثا  هب  ار  یناهج  لدع  تموکح  لیکشت  ترورض  دناوتیم  یخیرات  ياهتّیعقاو  35ایآ 

؟ دراد یبیغ  دادما  هب  جایتحا  رشب  35ایآ 

؟ تسا هتفاین  ققحت  یناهج  لدع  تموکح  هتشذگ  يایبنا  رصع  رد  36ارچ 

؟ تسا ایند  نیا  رد  یناهج  لدع  تموکح  ققحت  رد  یترورض  37هچ 

؟ تسا ماما  هب  يزاین  هچ  هبرجت  لقع و  ملع و  هب  هجوت  38اب 

ندش 38یناهج 

؟ تسا ییانعم  هچ  هب  ندش  38یناهج 

؟ تسا ینامز  هچ  زا  ندش » یناهج   » یخیرات 38ياههشیر 
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؟ دننکیم لابند  ار  یفادها  هچ  ندش » یناهج   » زا 39اهیبرغ 

؟ دراد یفنم  ياههبنج  هچ  ندش » یناهج  »39

؟ تسا هدش  هراشا  ندش » یناهج   » هب ینید  عبانم  رد  39ایآ 

؟ دراد یتازایتما  هچ  دنکیم  یفرعم  مالسا  هک  يزاس » یناهج   » و ندش » یناهج  »40

یقیبطت یشخب  41تاجن 

؟ تسا فدهیب  خیرات  41ایآ 

؟ دنراد خیرات  نایاپ  هب  عجار  يرظن  هچ  42نویّدام 

؟ دسرب تداعس  هب  دیدج  کینکت  هار  زا  دناوتیم  رشب  42ایآ 

؟ تسا مسیلاربیل  اب  ناهج  ییاهن  هرطیس  42ایآ 

؟ تسیچ خیرات  نایاپ  هرابرد  امایوکوف »  » 42رظن

؟ تسیچ مسیلاربیل  هرطیس  زا  ناهول » کم  لاشرام   » 43لیلحت

؟ تسیچ خیرات  نایاپ  هرابرد  رلفات »  » 44رظن

؟ تسیچ خیرات  نایاپ  هب  عجار  نوتگنیتناه »  » 44هاگدید

؟ دنک نیمأت  ار  يرشب  لامک  دناوتیم  يرشب  هتفرشیپ  نیناوق  45ایآ 

؟ دشاب رشب  شخبتاجن  دناوتیم  ناهج  ندرک  یبطق  کت  45ایآ 

؟ دننکیم هیجوت  ياهویش  هچ  اب  ار  خیرات  لماکت  46اهتسیسکرام 

؟ تسیچ خیرات  لماکت  رد  يرطف  یناسنا -  47شنیب 

؟ دراد یتیّمها  هچ  یناهج  لدع  تموکح  رد  48يربهر 

؟ دشاب هتشاد  دیاب  یطیارش  هچ  یناهج  لدع  هدننک  48اپرب 

؟ تسا هنوگچ  نآرق  رظن  زا  خیرات  48لماکت 

؟ دراد یتاصخشم  هچ  ناشخرد  هدنیآ  مالسا ، هاگدید  48زا 

؟ دهدیم دیون  ار  یناشخرد  هدنیآ  اهناسنا  یلماکت  ریس  48ایآ 

؟ تسا يرشب  هعماج  يارب  ناشخرد  ياهدنیآ  شخبدیون  شنیرفآ ، ماظن  49ایآ 

؟ دهدیم ام  هب  ار  لماکتم  رتهب و  ياهعماج  دیون  لمعلاسکع ، نوناق  49ایآ 
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؟ دهدیم قوس  تلادع  حلص و  اب  هتخیمآ  یگدنز  هب  ار  هعماج  یعامتجا ، ياهترورض  اهمازلا و  ایآ  - 249

؟ يداینب بالقنا  ای  تسا  یجیردت  تاحالصا  هب  جایتحا  هعماج  رد  لّوحت  داجیا  يارب  50ایآ 

؟ تسا مزال  یناهج  لدع  تموکح  هب  ندیسر  يارب  یگدامآ  عون  50هچ 

جرف 51راظتنا 

؟ تسیچ راظتنا  51تقیقح 

؟ دراد یصاخ  ياهیگژیو  هچ  51راظتنا 

؟ تسیچ راظتنا  هدنهد  لیکشت  52رصانع 

؟ تسا حجار  يراظتنا  عون  52هچ 

؟ دراد یعامتجا  دعب  رد  يریثأت  هچ  53راظتنا ،

؟ دراد ریثأت  نارظتنم  یماظن  یگدامآ  رد  هنوگچ  راظتنا  53رصنع 

؟ تسا رّثؤم  رادقم  هچ  ات  راظتنا  قّقحت  رد  ربص  53رصنع 

؟ تسیچ جرف  راظتنا  54تقیقح 

؟ دننادیم یشزرا  يرما  ار  جرف  راظتنا  زین  یفسلف  بتاکم  54ایآ 

؟ تسا هدمآ  نایم  هب  جرف  راظتنا  زا  نخس  دوهی  سدقم  باتک  رد  54ایآ 

؟ تسیچ احیسم  راظتنا  زا  54دوصقم 

؟ تسیچ جرف  راظتنا  باب  رد  قلطم  تایاور  زا  55دوصقم 

؟ تسا دوجوم  یجنم  راظتنا  رد  يزایتما  56هچ 

؟ دوشیم بلق  تواسق  بجوم  جرف  رد  ریخأت  56ایآ 

؟ تسا روآتلالم  هدننک و  هتسخ  جرف ، ینالوط  راظتنا  57ایآ 

؟ تسا بّترتم  یجنم  راظتنا  رب  يراثآ  57هچ 

نایدا هاگدید  زا  یجنم  58روهظ 

؟ دراد دوجو  زین  رگید  للم  نایدا و  دزن  یجنم  روهظ  هب  نامیا  58ایآ 

؟ تسا هدش  میسرت  یناهج  دوعوم  زور  يارب  یّلک  طوطخ  ینامز  هچ  58زا 

؟ تسیک ودنه  نییآ  رد  59یجنم 
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؟ تسیک ادوب  نییآ  رد  59یجنم 

؟ تسیک نایتشدرز  هاگدید  زا  59دوعوم 

؟ تسا یسک  هچ  دوهی  دزن  60یجنم 

؟ تسا هدنام  هدنز  نونکات  مالسلا  هیلعحیسم  ترضح  60ارچ 

؟ تسیچ یناهج  تموکح  لیکشت  رد  مالسلا  هیلعحیسم  ترضح  تکراشم  61تمکح 

؟ ددرگیم زاب  نیمز  هب  مالسلا  هیلعیسیع  ترضح  61ایآ 

؟ دمآ دهاوخ  دورف  اجک  رد  مالسلا  هیلعیسیع  61ترضح 

؟ تسیک نایحیسم  دزن  62یجنم 

؟ تسا هدش  نیعم  یتقو  هچ  رد  لیجانا  رد  یجنم  62روهظ 

؟ تسا ردقچ  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  تموکح  62تعسو 

؟ تسیچ لیجانا  رد  یجنم  نارای  62فاصوا 

؟ تسا هدش  هراشا  یجنم  روهظ  مئالع  هب  لیجانا  رد  63ایآ 

؟ تسیچ فالتخا  نیا  ّلح  هار  دنادیم  دوخ  نید  زا  ار  یجنم  نایدا ، نابحاص  زا  کی  63ره 

؟ دوشیم داهشتسا  ود  نآ  هب  لیجنا  تاروت و  رد  فیرحت  دوجو  اب  64هنوگچ 

؟ دشن هدایپ  لمکا  وحن  هب  نیشیپ  ینامسآ  نایدا  نیناوق  64ارچ 

؟ تفاین ققحت  يدیحوت  یناهج  تموکح  هلآو  هیلع  هللا  یلصمرکا  ربمایپ  رصع  رد  64ارچ 

؟ دش میسرت  هنوگچ  دوعوم  زور  يارب  یّلک  طوطخ  مالسا  روهظ  زا  64دعب 

تیودهم زا  65عافد 

؟ دوب یسک  هچ  درک  کیکشت  تیودهم  هدیقع  رد  ناناملسم  زا  هک  یسک  65لوا 

؟ تسا هدش  تیودهم  ثیداحا  رکنم  تّنس ، لها  ياملع  زا  یسک  65ایآ 

؟ دناهدرکن رکذ  دوخ  حاحص  رد  ار  تیودهم  ثیداحا  ملسم  يراخب و  66ارچ 

؟ تسا ضراعتم  تیودهم  ثیداحا  67ایآ 

هدوب هعیش  قرط  زا  اهنت  تیودهم  ثیداحا  67ایآ 

؟ تسا تیودهم  هب  داقتعا  ءوس  راثآ  زا  تیودهم  نایعدم  ندمآ  دیدپ  68ایآ 
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؟ درادیم زاب  لمع  زا  ار  ناسنا  تیودهم  هب  داقتعا  68ایآ 

؟ تسا هدوب  یسایس  ياهراشف  هجیتن  یمالسا  هعماج  رد  تیودهم  هب  داقتعا  68ایآ 

؟ تسا یقرش  ياهدیقع  تیودهم  یجنم و  هب  هدیقع  69ایآ 

؟ تسا هدش  دراو  یمالسا  ریغ  لوصا  زا  رگید و  عماوج  زا  تیودهم  هب  هدیقع  69ایآ 

؟ تسا هدوب  مالسا  یناهج  تموکح  ندشن  هدایپ  زا  یشان  تیودهم  هب  هدیقع  70ایآ 

؟ تسا نیملسم  عامجا  دروم  تیودهم  هدیقع  70ایآ 

؟ تسا هدرک  تیودهم  ثیداحا  رد  رتاوت  ياعدا  تّنس  لها  ياملع  زا  یسک  70ایآ 

؟ دومن ادیپ  داقتعا  رتاوتم  ریغ  ثیدح  نومضم  هب  ناوتیم  71ایآ 

؟ دناهدش تیودهم  ثیداحا  تّحص  هب  لئاق  یناسک  71هچ 

؟ دناهدرک لقن  ار  تیودهم  ثیداحا  هباحص  زا  یناسک  72هچ 

؟ تسیچ تّنس  لها  دزن  رد  وا ، روهظ  مالسلا و  هیلعيدهم  ترضح  رکنم  72مکح 

؟ دناهدروآرد رعش  هب  ار  تیودهم  مالسا  خیرات  لوط  رد  یناسک  72هچ 

؟ تسا هدوب  ینامز  هچ  زا  تیودهم  هیضق  رد  72فیلأت 

؟ تسا هدوب  ییاهشور  هچ  اب  تیودهم  هرابرد  73تافیلأت 

؟ دراد تلالد  مالسلا  هیلعيدهم  روهظ  ندوب  یمتح  رب  تیودهم  نایعّدم  ندمآ  دیدپ  74ایآ 

؟ تسا هدش  تیودهم  ياعّدا  اهنآ  ّقح  رد  ای  هدرک  تیودهم  ياعدا  یناسک  74هچ 

؟ دنتسه مالسلا  هیلعيدهم  رکنم  هّیدیز  74ایآ 

؟ درادیم زاب  ریخ  لمع  زا  ار  مدرم  تیودهم  هب  داقتعا  75ایآ 

تیودهم هیضق  رد  یقافتا  75دراوم 

؟ دنراد رظن  قافتا  مالسلا  هیلعنامز  ماما  روهظ  لصا  رب  یمالسا  بهاذم  75ایآ 

؟ دنراد رظن  قافتا  مالسلا  هیلعيدهم  روهظ  هب  داقتعا  بوجو  رب  یمالسا  بهاذم  75ایآ 

؟ تسیچ مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  تموکح  هعسوت  هب  عجار  یمالسا  بهاذم  76هاگدید 

؟ تسیچ یجنم  بقل  هرابرد  یمالسا  بهاذم  76هاگدید 

؟ تسا یسک  هچ  هّیرذ  زا  مالسلا  هیلعدوعوم  76يدهم 
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؟ تسیچ مالسلا  هیلعیسیع  ترضح  لوزن  هرابرد  یمالسا  بهاذم  77هاگدید 

؟ ددرگیم مهارف  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  روهظ  تامدقم  یتّدم  هچ  77رد 

؟ تسیچ مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  رتسگلدع  تموکح  هرابرد  یمالسا  بهاذم  77هاگدید 

مالسلا هیلع  يدهم  ماما  78تدالو 

؟ تسا هدرک  فارتعا  مالسلا  هیلعيدهم  تدالو  هب  تّنس  لها  ياملع  زا  یسک  78ایآ 

؟ دنادیم رظتنم  یجنم  نامه  ار  يدهم )  ) مالسلا هیلعيرکسع  ماما  دنزرف  تّنس  لها  زا  یسک  78ایآ 

؟ تسا هدوب  هچ  تیودهم  رداصم  یثیدح  ناّفلؤم  79يانبم 

؟ تسا فیعض  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  تدالو  تایاور  80ایآ 

؟ تسا رثؤم  مالسلا  هیلعيدهم  ماما  تدالو  هب  نیقی  رتاوت و  لوصح  رد  یلماوع  80هچ 

؟ دراد دوجو  زین  دنسلا  حیحص  ثیدح  ترضح ، تدالو  ثیداحا  نیب  رد  81ایآ 

؟ تسا هدش  لقن  همیکح  قیرط  زا  اهنت  مالسلا  هیلعيدهم  ماما  تدالو  ربخ  82ایآ 

؟ تسا هداد  ربخ  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  تدالو  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  83ایآ 

؟ تسا هداد  ربخ  مالسلا  هیلعيدهم  ماما  تدالو  زا  مالسلا  هیلعیلع  ترضح  84ایآ 

؟ تسا هداد  ربخ  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  تدالو  زا  مالسلا  هیلعنسح  ماما  84ایآ 

؟ تسا هداد  ربخ  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  تدالو  زا  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  84ایآ 

؟ تسا هداد  ربخ  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  تدالو  زا  مالسلا  هیلعداجس  ماما  84ایآ 

؟ تسا هداد  ربخ  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  تدالو  زا  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  85ایآ 

؟ تسا هداد  ربخ  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  تدالو  زا  مالسلا  هیلعقداص  ماما  85ایآ 

؟ تسا هداد  ربخ  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  تدالو  زا  مالسلا  هیلعمظاک  ماما  85ایآ 

؟ تسا هداد  ربخ  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  تدالو  زا  مالسلا  هیلعاضر  ماما  86ایآ 

؟ تسا هداد  ربخ  مالسلا  هیلعيدهم  ماما  تدالو  زا  مالسلا  هیلعداوج  ماما  86ایآ 

؟ تسا هداد  ربخ  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  تدالو  زا  مالسلا  هیلعيداه  ماما  86ایآ 

؟ تسا هداد  ربخ  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  تدالو  زا  مالسلا  هیلعيرکسع  ماما  87ایآ 

؟ دناهدرکن نایب  ار  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  یصخش  تیوه  مالسلا ، مهیلعناماما  زا  کی  چیه  87ارچ 
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؟ تسا هدوب  هنوگچ  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  تدالوو  مالسلا  هیلعيرکسع  ماما  رصع  رد  یسایس  88تیعضو 

؟ دوشیم هیجوت  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  ناج  رب  فوخ  هلأسم  هنوگچ  یسابع ، تلود  فعض  دوجو  88اب 

؟ تسا هدوب  هنوگچ  مالسلا  هیلعيرکسع  ماما  تداهش  زا  دعب  یسایس  89عضو 

؟ تسا هدوب  یصخش  هچ  نوتاخ  سجرن  کلام  89نیلوا 

؟ تسا یّنظ  یفسلف و  ياهیضرف  وا  تدالو  مالسلا و  هیلعنامز  ماما  دوجو  هب  نامیا  89ایآ 

؟ دندش فّقوت  هب  لئاق  مالسلا  هیلعيرکسع  ماما  تداهش  زا  دعب  نایعیش  زا  یخرب  89ایآ 

؟ دومن تابثا  یفسلف  لیلد  اب  جراخ  رد  ار  یصخش  دوجو  تدالو و  هک  تسا  نکمم  90ایآ 

؟ تسا نامیا  تایرورض  زانامز  نیا  ات  وا  دوجو  مالسلا و  هیلعيدهم  ترضح  تدالو  هب  داقتعا  90ایآ 

؟ تسا هدرکن  هراشا  مالسلا  هیلعيدهم  ماما  دوجو  تدالو و  هلأسم  هب  یمسر  روط  هب  نآرق  90ارچ 

؟ دشاب هدمآ  ایند  هب  رترود  ياهدنیآ  يارب  رود  هتشذگ  رد  یناسنا  دراد  ترورض  90هچ 

؟ دومن تدالو  عوضوم  رد  عامجا  رتاوت و  ياعدا  ترضح ، تدالو  ندوب  يّرس  اب  تسا  نکمم  91ایآ 

؟ دوشیم نآرد  نهو  ببس  ترضح  تدالو  رما  رد  فالتخا  91ایآ 

؟ تسا هدوب  تریح  رصع  مالسلا  هیلعيرکسع  ماما  تافو  زا  دعب  91ایآ 

؟ دنداد ماجنا  ییاهراک  هچ  باحصا  املع و  یعیش ، هعماج  زا  تریح  عفر  92يارب 

باتک ترضح ع ) دوجو  تدالو و  رما  رد  تریح  عفر  تهج  رد  ، فلتخم ياهرصع  رد  92ایآ 

؟ دنشاب هدرک  لعج  ترضح  تدالو  عوضوم  رد  ار  يرابخا  یهورگ ، تسا  نکمم  93ایآ 

؟ داد رارق  عامجا  ار  ترضح  تدالو  لیلد  ناوتیم  درادن  لوبق  هعیش  هک  یعامجا  اب  93ایآ 

؟ تسا هدیچیپ  ضماغ و  مالسلا  هیلعيدهم  رابخا  93ایآ 

؟ دندش دقتعم  وا  ریغ  تیودهم  هب  ياهدع  ارچ  هدوب ، حضاو  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  تیودهم  عوضوم  93رگا 

؟ تسا هدرک  تّیصو  شردام  هبدوخ  تداهش  زا  لبق  مالسلا  هیلعيرکسع  ماما  94ایآ 

؟ تسا هدیسر  مالسلا  هیلعيرکسع  ماما  زا  مالسلا  هیلعنامز  ماما  تماما  رب  رتاوتم  ّصن  94ایآ 

؟ دنتشاد قافتا  ترضح  تدالو  رب  مالسلا  هیلعيرکسع  ماما  تافو  زا  دعب  هیماما  هفیاط  ناگرزب  95ایآ 

؟ دناهتفگ هچ  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  تدالو  خیرات  دروم  رد  هعیش  95ناخروم 

؟ تسیچ درادن  مالسلا  هیلعيدهم  ماما  تدالو  هب  نامیا  هک  یسک  95مکح 

زا 254تسرهف هحفص 11 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


؟ دناهدرک ترایز  ار  وا  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  تدالو  ماگنه  یناسک  95هچ 

؟ دناهدید ار  مالسلا  هیلعنامز  ماما  ، مالسلا هیلعيرکسع  ماما  تایحرخآ  لاس  جنپ  تدمرد  یناسک  95هچ 

؟ دناهدومن تاقالم  ار  ترضح  ارغص  تبیغ  رصع  رد  یناسک  96هچ 

؟ دناهدومن فارتعا  مالسلا  هیلعيرکسع  ماما  دنزرف  تدالو  هب  باسنا  ياملع  96ایآ 

؟ تسا هدوب  ناشیا  تدالو  رکنم  مالسلا  هیلعيدهم  ماما  يومع  رفعج  96ایآ 

؟ تسا هدش  فورعم  وگغورد »  » هب رفعج  96ارچ 

؟ تسا هدوب  هچ  رفعج  تسیاشان  97ياهراک 

؟ درک هیبشت  مالسلا  هیلعفسوی  ناردارب  هب  ار  رفعج  شیومع  مالسلا  هیلعنامز  ماما  97ارچ 

؟ دندش لهاان  ناماما  ای  ناربمایپ  زا  یخرب  نادنزرف  97ارچ 

؟ تسا زیاج  مالسلا  امهیلعنینسح  زا  دعب  ردارب  ود  هب  تماما  لاقتنا  97ایآ 

؟ دنتفگ تینهت  تیزعت و  رفعج  هب  مالسلا  هیلعيرکسع  ماما  تداهش  زا  دعب  نایعیش  98ایآ 

یکدوک نینس  رد  98تماما 

؟ دناهدرک کش  یکدوک  نینس  رد  تماما  رد  یناسک  98هچ 

؟ تسا كدوک  توبن  تماما و  دّیؤم  نآرق  99ایآ 

؟ تسا هتفای  مّسجت  كدوک  رد  تماما  خیرات ، رظنم  زا  100ایآ 

؟ دنکیم دییأت  ار  كدوک  تماما  لقع ، 100ایآ 

؟ دشاب هتشاد  یلقع  دشر  دناوتیم  یکدوک  نینس  رد  لفط  101ایآ 

؟ دنتشاد نانیمطا  یکدوک  نینس  رد  ناماما  تماما  هب  نایعیش  101ایآ 

؟ تسا هدوب  هعیش  ناگرزب  لیمحت  دیدهت و  اب  یکدوک  رد  ناماما  تیالو  تماما و  هب  داقتعا  101ایآ 

؟ دنتشاد ناعذا  یکدوک  نینس  رد  ناماما  تماما  رب  افلخ  101ایآ 

؟ تسا هدوب  كدوک  ناماما  تماما  رب  یّصن  لبق ، ناماما  زا  102ایآ 

؟ دشاب ماما  دناوتیم  هنوگچ  تسا  لاوما  رد  فرصت  زا  عونمم  هک  102یکدوک 

؟ تسا حیحص  ماما  هزانج  رب  شزامن  هنوگچ  هلاس  جنپ  103لفط 

؟ درادن فیلکت  هک  یلاح  رد  دشاب  ماما  دناوتیم  هنوگچ  103كدوک 
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؟ داد رارق  كدوک  رد  ار  تماما  دنوادخ  103ارچ 

؟ دراد يراگزاس  فطل  هدعاق  اب  كدوک  تماما  104ایآ 

؟ دندرب رس  هب  افتخا  رد  یکدوک  نامه  زا  مالسلا  هیلعنامز  ماما  104ارچ 

؟ تسا هدوب  اهنآ  يرکف  غوبن  زا  یشان  ناماما ، تامارک  لیاضف و  105ایآ 

؟ دناهداد ماجنا  یمادقا  كدوک  تماما  يارب  يزاسهنیمز  رد  مالسلا  مهیلعتیب  لها  105ایآ 

؟ دیشیدنا يریبادت  هچ  شدنزرف  تماما  تیبثت  يارب  مالسلا  هیلعيرکسع  105ماما 

؟ تسا هداد  ماجنا  یمادقا  یکدوک  رد  شتماما  تابثا  يارب  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  106ایآ 

مالسلا هیلع  يدهم  ماما  107تیالو 

؟ تسا ییانعم  هچ  هب  107تیالو 

؟ تسیچ ماما  ینیوکت  تیالو  107يانعم 

؟ تسا یجیاتن  هچ  ياراد  ینیوکت  107تیالو 

؟ دشاب هتشاد  ینیوکت  تیالو  دناوتیم  ماما  108ایآ 

؟ تسا ضیوفت  يانعم  هب  ینیوکت » تیالو   » 109ایآ

؟ تسا دنوادخ  هب  قلعتم  ینیوکت » تیالو   » 109ایآ

؟ دنکیمن هدافتسا  نآ  زا  يرورض  عقاوم  رد  ارچ  سپ  دراد  ینیوکت  تیالو  ماما  109رگا 

لقع هاگدید  زا  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  110دوجو 

؟ دراد تلالد  مالسلا  هیلعنامز  ماما  دوجو  رب  هنوگچ  فطل  110ناهرب 

بیاغ ماما  دوجو  110فاطلا 

؟ درادن دوجو  یماما  ياهقطنم  ره  رد  ارچ  تسا ، فطل  ماما  دوجو  110رگا 

؟ دراد تلالد  مالسلا  هیلعنامز  ماما  دوجو  رب  هنوگچ  تیانع  111ناهرب 

؟ دینکیم ریرقت  هنوگچ  ار  مالسلا  هیلعنامز  ماما  دوجو  رب  ترطف  111ناهرب 

؟ دراد تلالد  مالسلا  هیلعنامز  ماما  دوجو  رب  هنوگچ  ضیف  رد  هطساو  111ناهرب 

؟ دراد تلالد  مالسلا  هیلعنامز  ماما  دوجو  رب  هنوگچ  ییاغ  تلع  112ناهرب 

؟ دوشیم لالدتسا  مالسلا  هیلعنامز  ماما  دوجو  رب  هنوگچ  فرشا  ناکما  ناهرب  112اب 
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؟ دییامنیم ریرقت  هنوگچ  ار  مالسلا  هیلعنامز  ماما  دوجو  رب  عماج  رهظم  113ناهرب 

؟ دراد تلالد  مالسلا  هیلعنامز  ماما  دوجو  رب  هنوگچ  مظعا  یّلجت  113ناهرب 

؟ دراد تلالد  مالسلا  هیلعنامز  ماما  دوجو  رب  هنوگچ  نیبطق  لباقت  114ناهرب 

؟ دراد تلالد  مالسلا  هیلعنامز  ماما  دوجو  رب  هنوگچ  ضیف  رد  ضیعبت  مدع  114نوناق 

؟ دراد تلالد  مالسلا  هیلعنامز  ماما  دوجو  رب  هنوگچ  لعفلاب  لقع  موزل  114ناهرب 

؟ دناسر تابثا  هب  ار  مالسلا  هیلعنامز  ماما  دوجو  تالامتحا ، باسح  هار  زا  ناوتیم  114ایآ 

؟ دنکیم تابثا  ار  ینیعم  نامز  ماما  دوجو  یلقع ، هلدا  115ایآ 

؟ دنکیمن یهلا  ماکحا  يارجا  هدوبن و  تّلم  عرش و  ظفاح  هک  تسا  یماما  دوجو  رد  ياهدیاف  116هچ 

نآرق هاگدید  زا  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  116دوجو 

؟ دوشیم هدافتسا  مالسلا  هیلعنامز  ماما  دوجو  هنوگچ  ردق »  » هروس تایآ  116زا 

؟ دوشیم هدافتسا  مالسلا  هیلعنامز  ماما  دوجو  هنوگچ  ماما »  » هیآ 117زا 

؟ دراد تلالد  مالسلا  هیلعنامز  ماما  دوجو  رب  هنوگچ  راذنا »  » 117هیآ

؟ دراد تلالد  مالسلا  هیلعنامز  ماما  دوجو  رب  هنوگچ  تداهش »  » 118تایآ

؟ دشاب دیاب  یتافص  هچ  ياراد  نامز  ره  رد  قلخ  رب  119دهاش 

؟ دراد مالسلا  هیلعنامز  ماما  دوجو  رب  تلالد  هنوگچ  ریذن »  » 119هیآ

؟ دراد تلالد  مالسلا  هیلعنامز  ماما  دوجو  رب  هنوگچ  تیاده »  » 119هیآ

؟ دراد تلالد  مالسلا  هیلعنامز  ماما  دوجو  رب  هنوگچ  نیقداص »  » 119هیآ

؟ دراد تلالد  مالسلا  هیلعنامز  ماما  دوجو  رب  هنوگچ  رمالا » یلوا   » 120هیآ

هعیش تایاور  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  120دوجو 

؟ دیناسر تابثا  هب  ناوتیم  هنوگچ  هعیش  تایاور  زا  ار  مالسلا  هیلعيدهم  ماما  120دوجو 

؟ تسا مادک  دراد  مالسلا  هیلعيدهم  ماما  دوجو  رب  تلالد  هک  یثیدح  121باوبا 

نیقیرف تایاور  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  121دوجو 

؟ دراد مالسلا  هیلعنامز  ماما  دوجو  رب  تلالد  هنوگچ  نیلقث »  » 121ثیدح

؟ دراد تلالد  مالسلا  هیلعنامز  ماما  دوجو  رب  ماما  تفرعم  بوجو  ثیداحا  122هنوگچ 

زا 254تسرهف هحفص 14 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


؟ دراد تلالد  مالسلا  هیلعنامز  ماما  دوجو  رب  هنوگچ  ناما »  » 122ثیدح

؟ دراد تلالد  مالسلا  هیلعنامز  ماما  دوجو  رب  هنوگچ  هنیفس »  » 123ثیدح

؟ دراد تلالد  مالسلا  هیلعنامز  ماما  دوجو  رب  هنوگچ  یشرق ) ماما  زا  نامز  ولخ  مدع   ) 123ثیدح

« هفیلخ هدزاود   » ثیداحا رد  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  123دوجو 

؟ تسیچ هفیلخ  هدزاود  123ثیداحا 

؟ دنایناسک هچ  هفیلخ  هدزاود  زا  124دوصقم 

؟ تسا هدوبن  نینچ  عقاو  رد  هک  یتروص  رد  دراد ، موصعم  ناماما  يرهاظ  تموکح  رب  تلالد  هفیلخ  هدزاود  ثیداحا  124ایآ 

؟ تسا هدش  داریا  یناکم  هچ  رد  هفیلخ  هدزاود  124ثیداحا 

؟ تسا هدشن  لاؤس  اهنآ  یماسا  زا  هفیلخ  هدزاود  ثیداحا  رد  124ارچ 

؟ دینکیم هیجوت  هنوگچ  ار  نآ  دناهدش ، یفرعم  هفیلخ  هدزاود  ءزج  مهرمعو  رکبوبا  تّنس ، لها  تایاور  یخرب  125رد 

؟ تسا ربتعم  ریغ  دنسلا و  فیعض  هعیش  دزن  هفیلخ  هدزاود  ثیداحا  125ایآ 

؟ دراد تلالد  مالسلا  هیلعنامز  ماما  دوجو  رب  هنوگچ  هفیلخ ، هدزاود  126ثیداحا 

؟ تسا عمج  لباق  هنوگچ  ًاماع » نوثالث  يدعب  ۀفالخلا   » ثیدح اب  هفیلخ  هدزاود  126ثیداحا 

؟ تسا هیجوت  لباق  هنوگچ  ماما  هدزیس  126ثیداحا 

ارغص 127تبیغ 

؟ دیآیم باسح  هب  ینامز  هچ  زا  ارغص  تبیغ  127أدبم 

؟ تسا هدوب  هچ  اربک  تبیغ  زا  لبق  ارغص  تبیغ  127تمکح 

؟ تسیچ اربک  تبیغ  رب  ارغص  تبیغ  رصع  127زایتما 

؟ تسا هدرک  يزاسهنیمز  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  تماما  يارب  دنوادخ  127ایآ 

؟ تفرگ ماجنا  ناماما  بناج  زا  يزاسهنیمز  هچ  مالسلا  هیلعيدهم  ماما  تبیغ  128يارب 

؟ تسا هداد  مالسلا  هیلعنامز  ماما  تبیغ  زا  ربخ  هلآو  هیلع  هللا  یلصمرکا  لوسر  128ایآ 

؟ تسا هدرک  هراشا  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  تبیغ  هب  مالسلا  هیلعیلع  ماما  128ایآ 

؟ تسا هداد  ربخ  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  تبیغ  زا  مالسلا  هیلعنسح  ماما  128ایآ 

؟ تسا هداد  ربخ  مالسلا  هیلعيدهم  شدنزرف  تبیغ  زا  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  129ایآ 
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؟ تسا هداد  ربخ  مالسلا  هیلعيدهم  شدنزرف  تبیغ  زا  مالسلا  هیلعداجس  ماما  129ایآ 

؟ تسا هداد  ربخ  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  تبیغ  زا  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  130ایآ 

؟ تسا هداد  ربخ  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  تبیغ  زا  مالسلا  هیلعقداص  ماما  130ایآ 

؟ تسا هداد  ربخ  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  تبیغ  زا  مالسلا  هیلعمظاک  ماما  130ایآ 

؟ تسا هداد  ربخ  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  تبیغ  زا  مالسلا  هیلعاضر  ماما  130ایآ 

؟ تسا هداد  ربخ  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  تبیغ  زا  مالسلا  هیلعداوج  ماما  131ایآ 

؟ تسا هداد  ربخ  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  تبیغ  زا  مالسلا  هیلعيداه  ماما  131ایآ 

؟ تسا هدومن  يزاسهنیمز  مالسلا  هیلعيدهم  شدنزرف  تبیغ  يارب  مالسلا  هیلعيرکسع  ماما  131ایآ 

؟ دیشیدنا يریبادت  هچ  ارغص  تبیغ  رصع  رد  دوخ  دوجو  تابثا  يارب  مالسلا  هیلعيدهم  132ماما 

؟ تسا هتشاد  نانمشد  زا  دوخ  يافتخا  يارب  يریبادت  هچ  مالسلا  هیلعنامز  132ماما 

133ناریفس

؟ تسا هتشاد  یتیعقوم  هچ  هدوب و  یسک  هچ  مالسلا  هیلعيدهم  ماما  لوا  133ریفس 

؟ تسا هتشاد  یتیعقوم  هچ  هدوب و  یسک  هچ  مالسلا  هیلعنامز  ماما  مود  134ریفس 

؟ تسا هتشاد  یتیعقوم  هچ  هدوب و  یسک  هچ  مالسلا  هیلعنامز  ماما  موس  134ریفس 

؟ تسا هتشاد  یتیعقوم  هچ  هدوب و  یسک  هچ  مالسلا  هیلعنامز  ماما  مراهچ  135ریفس 

؟ ددرگیم تابثا  هنوگچ  مالسلا  هیلعترضح  ریفس  راهچ  135تباین 

؟ تسا هدوب  هنوگچ  نایعیش  اب  هعبرا  باّون  136طابترا 

؟ تسا هدوب  هچ  هعبرا  باّون  ياهتیلوئسم  136فیاظو و 

؟ تسا هدوب  هچ  هعبرا  باّون  باصتنا  رایعم  137كالم و 

؟ دنیامن ترضح  فرط  زا  نیغورد  ترافس  ياعدا  یخرب  دش  ثعاب  یلماوع  137هچ 

؟ دناهدوب یناسک  هچ  ترافس  نیغورد  138نایعدم 

؟ تسا هتشاد  زین  لیکو  ارفس ، زا  ریغ  مالسلا  هیلعنامز  ماما  138ایآ 

؟ تسا هدوب  هسدقم  هیحان  يالکو  دوجو  رد  یتحلصم  138هچ 

؟ تسا هتشاد  هدهعرب  ار  ییاهتیلوئسم  فیاظو و  هچ  تلاکو  138نامزاس 
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138تاعیقوت

؟ تسانعم هچ  هب  139عیقوت 

؟ تسا هدوب  هچ  تاعیقوت  رد  ریفس  139شقن 

؟ تسا هدشیم  رداص  ترضح  فرط  زا  عیقوت  ینامز  تدم  هچ  139رد 

؟ تسا هدوب  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  دوخ  ّطخ  هب  تاعیقوت  139ایآ 

؟ تسا هدش  رداص  هسدقم  هیحان  زا  عیقوت  رادقم  140هچ 

اربک 140تبیغ 

؟ دراد ياهژیو  تایصوصخ  هچ  اربک  تبیغ  140رصع 

؟ تسا یتیفیک  هچ  هب  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  141تبیغ 

؟ دنکیمن روهظ  ماما  ارچ  ملاع ، رد  داسف  ملظ و  يریگارف  هب  هجوت  141اب 

؟ دزاسیمن رهاظ  قوثو  دروم  نانمؤم  يارب  ار  دوخ  مالسلا  هیلعنامز  ماما  141ارچ 

؟ تسیچ اربک  تبیغ  رصع  رد  هّماع  تباین  زا  142دوصقم 

؟ دنوش بذج  مالسلا  هیلعنامز  ماما  يوس  هب  مدرم  ات  مینک  142هچ 

؟ تسیچ مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  ياقل  هب  ندیسر  143هار 

؟ میزیخیم رب  اج  زا  مئاق »  » مان ندینش  اب  143ارچ 

؟ تسیچ یصخش  یعون و  تیودهم  زا  143روظنم 

؟ تسا هدش  رداص  هسّدقم  هیحان  زا  ياهمان  زین  اربک  تبیغ  رصع  رد  143ایآ 

؟ تسا تابثا  لباق  هنوگچ  هللا  همحردیفم  خیش  رب  مالسلا  هیلعيدهم  ماما  زا  هدش  رداص  عیقوت  ود  144دنس 

؟ تسا هتشاد  هقباس  مه  ایبنا  نیب  رد  تبیغ  هنوگ  نیا  145ایآ 

؟ دوبیم رهاظ  مدرم  نیب  رد  مالسلا  هیلعنامز  ماما  رگا  تشاد  يروذحم  145هچ 

؟ دیامن ظفح  تبیغ  نودب  ار  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  تسناوتیمن  دنوادخ  146ایآ 

؟ دندرگ وا  میلست  نارگمتس  هک  دوبن  نکمم  مدرم  نیب  رد  مالسلا  هیلعنامز  ماما  روضح  اب  146ایآ 

؟ دشیم هچ  تسبیم ، ضّرعت  مدع  نامیپ  وهدرک  هحلاصم  دوخ  نامز  ناملاظ  اب  دوب و  رهاظ  ماما  146رگا 

؟ تسیچ مالسلا  هیلعنامز  ماما  تبیغ  146هفسلف 
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؟ تسیچ مالسلا  هیلعنامز  ماما  هرابرد  هّیخیش »  » هقرف 148رظن 

؟ تسا ییاهرهش  هچ  اسرُباج » اقلُباج و  »148

؟ تسیچ یئایلق » روه   » ندب زا  149دوصقم 

؟ دراد دوجو  تبیغ  رصع  رد  مالسلا  هیلعنامز  ماما  دوجو  تیفیک  هرابرد  هیخیش  داقتعا  هب  تبسن  یتالاکشا  149هچ 

؟ هچ ینعی  تسا ، مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  يوگلا  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  149هکنیا 

؟ دراد نایعیش  جرف  رد  يریثأت  هچ  جرف  لیجعت  يارب  150اعد 

؟ دراد يریثأت  هچ  الب  عفر  رد  مالسلا  هیلعنامز  ماما  150دوجو 

؟ تسیچ تسا  مالسلا  هیلعنامز  ماما  رکنم  هک  یسک  151مکح 

؟ تسیچ مالسلا  هیلعنامز  ماما  هب  تبسن  تبیغ  رصع  رد  ام  یلک  151هفیظو 

؟ دراد دوجو  مالسلا  هیلعنامز  ماما  تبیغ  ربا و  تشپ  دیشروخ  نیب  یبسانت  151هچ 

؟ میراد رارق  ترتف  رصع  رد  ام  151ایآ 

؟ دنهدیم ماجنا  ار  ییاهراک  هچ  تبیغ  رصع  رد  مالسلا  هیلعيدهم  152ترضح 

؟ دراد يراگزاس  مالسلا  هیلعماما  يرگتیاده  هفیظو  اب  تبیغ  عوضوم  152ایآ 

؟ تخانش ار  دوخ  نامزماما  ناوتیم  هنوگچ  مالسلا  هیلعنامز  ماما  تبیغ  153اب 

؟ تسا نامزلارخآ  نامز ، نیا  لیلد  هچ  153هب 

؟ میسانشن ار  وا  یلو  دشاب  ام  نایم  رد  ماما  هک  تسا  نکمم  154هنوگچ 

؟ دوش رتشیب  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  دوجو  هب  نامنامیا  هک  مینک  154هچ 

؟ دنکیم تیاده  ار  مدرم  تبیغ ، رصع  رد  هنوگچ  مالسلا  هیلعنامز  154ماما 

؟ دراد يراثآ  هچ  دالیم  155ياهنشج 

؟ دومن تابثا  ار  مالسلا  هیلعيدهم  ماما  اب  ناحلاص  رادید  ناوتیم  155هنوگچ 

؟ درک هدنز  مدرم  لد  رد  ار  مالسلا  هیلعنامز  ماما  هب  قشع  ناوتیم  155هنوگچ 

؟ دننزیم رس  ناهج  طاقن  مامت  هب  مالسلا  هیلعنامز  ماما  155ایآ 

؟ تسیچ تسا  ترضح  باقلا  زا  هک  هَّللا » ۀیقب   » 156يانعم

؟ دنسانشیمن ار  وا  ادتبا  زا  دننیبیم  ار  مالسلا  هیلعنامز  ماما  ياهّدع  یتقو  156ارچ 
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؟ تسا هدیدرگن  رّرقم  تبیغ  رگید ، ناماما  يارب  156ارچ 

؟ میسرب دوخ  ماما  تمدخ  میناوتیمن  ام  157ارچ 

؟ دوب مالسلا  هیلعنامز  ماما  یعقاو  قشاع  ناوتیم  یطیارش  هچ  157اب 

؟ تسیچ مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  جرف  ریخأت  157تلع 

؟ تسا همئا  ریاس  رب  مالسلا  هیلعنامز  ماما  يرترب  لیلد  یتایح » ماّیأ  هتمدخل  هتکردأ  ول   » ثیدح 158ایآ 

؟ میاهتفر ایند  زا  یلهاج  گرم  هب  میسانشن ، ار  دوخ  نامز  ماما  رگا  158ارچ 

؟ تسیچ روهظ  ندش  کیدزن  يارب  ام  158هفیظو 

؟ دوشیم روهظ  رد  ریخأت  ببس  نایعیش ، ناهانگ  158ایآ 

؟ دراد یمکح  هچ  مالسلا  هیلعنامز  ماما  یتمالس  تهج  هب  نداد  158هقدص 

؟ دننکیمن روهظ  ترضح  ناهج  رد  داسف  دوجو  اب  159ارچ 

؟ تسا حیحص  نداد  عالّطا  روهظ  تقو  زا  159ایآ 

؟ دراد يربتعم  كردم  مالسلا  هیلعنامز  ماما  هب  یسیون  هضیرع  159ایآ 

؟ تسا حیحص  تّجح  روهظ  زا  لبق  مایق  159ایآ 

سّدقم 160بادرس 

؟ تسا هدش  بیاغ  یفخم و  دوخ  هناخ  بادرس  رد  تبیغ ، رصع  رد  مالسلا  هیلعنامز  ماما  160ایآ 

؟ تسا اجک  اربک  تبیغ  رصع  رد  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  161ناکم 

؟ درک دهاوخ  روهظ  سدقم  بادرس  زا  مالسلا  هیلعنامز  ماما  161ایآ 

تبیغ رصع  162فیلاکت 

مالسلا هیلع  يدهم  ماما  بسن  163بسح و 

؟ دروآ رد  ترضح  تروص  هبار  شدوخ  دناوتیم  یسک  ایآ  تسیچ و  ترضح  يرهاظ  163تاصخشم 

؟ تسا زیاج  دّمحم )  ) ترضح مسا  ندرب  مان  163ایآ 

؟ تسا سابع  لسن  دالوا و  زا  مالسلا  هیلعيدهم  164ایآ 

؟ تسا میرم  نب  یسیع  نامه  يدهم ، 164ایآ 

؟ دییوگیم خساپ  هنوگچ  یبا » مسا  هیبا  مسا  یمسا و  همسا  : » ثیدح 165هب 
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؟ دییوگیم خساپ  هنوگچ  نسحلا » دلو  نم  يدهملا  : » ثیدح 165هب 

اربک تبیغ  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  اب  166تاقالم 

؟ تسا نکمم  اربک  تبیغ  رصع  رد  مالسلا  هیلعنامز  ماما  ياقل  هب  فرشت  166ایآ 

؟ دناهدوب فّرشت  ناکما  زاوج و  هب  لئاق  املع  زا  یناسک  166هچ 

؟ دراد تافانم  تبیغ  تمکح  اب  تبیغ  رصع  رد  مالسلا  هیلعترضح  تاقالم  تیؤر و  167ایآ 

؟ تسا ارغص  تبیغ  اب  تبیغ  نیا  نیب  یقرف  هچ  اربک ، تبیغ  رصع  رد  تیؤر  ناکما  تروص  167رد 

؟ تسا عونمم  ترضح  تاقالم  اربک  تبیغ  رصع  رد  ایآ  يرمس ، دمحم  نب  یلع  هب  مالسلا  هیلعنامز  ماما  عیقوت  167قباطم 

؟ دوشیمن یبیرفماوع  نیغورد و  نایعدم  جاور  ببس  تبیغ ، رصع  رد  تاقالم  ناکما  لوبق  167ایآ 

؟ تسناد غورد  ار  ترضح  اب  تاقالم  ياعدا  عیارذ ، ّدس  هدعاق  قبط  ناوتیم  168ایآ 

؟ تسین نکمم  تیؤر  ایآ  سپ  دوشیمن ، هتخانش  تبیغ  رصع  رد  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  تایاور ، زا  یخرب  168قباطم 

؟ درادن یتافانم  تاقالم  هب  لوق  اب  تبیغ  رصع  رد  مدرم  ناحتما  168ایآ 

؟ دناهدش فّرشم  اربک  تبیغ  رد  ترضح  تاقالم  هب  یناسک  168هچ 

؟ تسا هنوگچ  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  اب  مدرم  تاقالم  168تیفیک 

؟ دراد دوخ  ياهتاقالم  رد  یمومع  یّلک و  فادها  هچ  مالسلا  هیلعنامز  169ماما 

؟ تسا هتشاد  مدرم  اب  تاقالم  زا  یصاخ  فادها  هچ  مالسلا  هیلعنامز  169ماما 

؟ دسانشب ار  وا  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  اب  شتاقالم  رد  یسک  تسا  نکمم  169ایآ 

؟ تسیچ دنتیؤر  یبلاغ  ای  یمئاد  یعّدم  هک  یناسک  هب  تبسن  ام  170هفیظو 

؟ تسا بولطم  ترضح  اب  تاقالم  تهج  هب  حاحلا  رارصا و  170ایآ 

نارکمج سّدقم  170دجسم 

؟ تسیچ نارکمج  دجسم  نامتخاس  170دنتسم 

؟ تسیچ نارکمج  دجسم  رد  یبحتسم  ّصاخ  زامن  171كردم 

؟ تسا ربتعم  نارکمج  دجسم  يانب  هیضق  دنس  171ایآ 

؟ تسین نارکمج  هیضق  زا  يرثا  دراد  باب  جنپ  هک  مق » خیرات   » باتک رد  171ارچ 

؟ دومن تباث  ار  هیضق  ناوتیم  هنوگچ  اذل  تسین  قودص  زا  یفورعم  باتک  نیزحلا » سنوم   » باتک هک  اجنآ  171زا 
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؟ تسا هدش  هداد  تبسن  قودص  خیش  هب  نیزحلا  سنوم  باتک  172ارچ 

؟ تسا رادروخرب  ياهژیو  تّیمها  هچ  زا  نارکمج  172دجسم 

؟ دراد یکردم  تجاح  ياضق  يارب  نارکمج  هب  نتفر  راب  لهچ  172ایآ 

؟ دراد یکردم  نتفر  نارکمج  دجسم  هب  هبنشراهچ  بش  173ایآ 

؟ ددرگیم لیان  اقآ  ترایز  هب  دوش  فّرشم  نارکمج  هب  هبنشراهچ  بش  لهچ  یسک  رگا  173ایآ 

؟ میوریم نارکمج  هب  ارچ  سپ  دراد ، هطاحا  اج  همه  هب  مالسلا  هیلعنامز  ماما  173رگا 

؟ دراد مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  اب  یطابترا  هچ  هلهس  174دجسم 

؟ تسا هدش  یشرافس  هچ  هلهس  دجسم  رد  روضح  دروم  174رد 

؟ دراد دوجو  یکردم  هبنشراهچ  بش  رد  هلهس  دجسم  رد  روضح  دروم  رد  174ایآ 

مالسلا هیلع  يدهم  ماما  174جاودزا 

؟ تسا هدرک  جاودزا  مالسلا  هیلعنامز  ماما  هدعاق ، قبط  174ایآ 

؟ دراد تافانم  هلآو  هیلع  هللا  یلصيدمحم  تّنس  اب  ترضح  جاودزا  مدع  هب  لوق  175ایآ 

؟ دیهدیم خساپ  هنوگچ  رمع  نب  لّضفم  تیاور  هب  جاودزا ، مدع  هب  لوق  تروص  175رد 

؟ دراد تلالد  مالسلا  هیلعنامز  ماما  جاودزا  رب  يرابنا  ییحی  نب  دّمحم  نب  دمحا  تیاور  175ایآ 

؟ دراد ترضح  جاودزا  رب  تلالد  ارضخ  هریزج  هصق  175ایآ 

؟ دراد جاودزا  رب  تلالد  نیا  ایآ  هدش ، هراشا  ترضح  لایع  لها و  رب  تایاور  زا  یخرب  176رد 

؟ دراد ترضح  جاودزا  رب  تلالد  حلاصابا »  » هینک 176ایآ 

هبدن 176ياعد 

؟ تسا ربتعم  املع  دزن  هبدن  ياعد  176ایآ 

؟ تسیچ حیحص  ریغ  زا  حیحص  تیاور  صیخشت  177هار 

؟ تسیچ هبدن  ياعد  هرابرد  املع  ناگرزب  177رظن 

؟ دناهدرک لقن  ار  هبدن  ياعد  یناسک  177هچ 

؟ دنکیم لقن  ار  اعد  هنوگچ  هدوبن  ماما  رصاعم  هک  هبدن  ياعد  178يوار 

؟ تسا هدیسر  یقیثوت  يدهشم  نبا  هب  فورعم  يرفوزب  نایفس  نب  نیسح  نب  دّمحم  هرابرد  178ایآ 
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؟ تسا ماما  نیمادک  زا  هبدن  178ياعد 

؟ تسا هعیش  ياملع  زا  یخرب  ياشنا  هبدن  ياعد  179ایآ 

؟ تسا يوط  يذ  يوْضَر و  هوک  اب  مالسلا  هیلعنامز  ماما  نیب  یطابترا  179هچ 

؟ تسا هدشن  رکذ  اعد  نیا  رد  ناماما  مامت  یماسا  180ارچ 

؟ تسا ینامسج  جارعم  اب  فلاخم  هحورب » تجرع  و   » هلمج 180ایآ 

؟ تسا هدش  هتشون  هبدن  ياعد  هرابرد  یتافیلأت  180هچ 

؟ تسا بحتسم  ترضح  هرابرد  مالسلا  هیلعنامز  ماما  تبیغ  رصع  رد  ییاهاعد  181هچ 

؟ تسا هدش  مالسلا  هیلعنامز  ماما  يارب  اعد  شرافس  ییاهناکم  هچ  181رد 

؟ تسیچ مالسلا  هیلعنامز  ماما  هب  لّسوت  181هفسلف 

؟ دراد تافانم  روهظ  رد  هلجع  زا  یهن  اب  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  روهظ  يارب  اعد  182ایآ 

؟ دشاب يدب  ناسنا  هچرگ  دش  دهاوخ  مالسلا  هیلعيدهم  ماما  نارای  زا  دناوخب  دهع  ياعد  زور  لهچ  یسک  رگا  182ایآ 

رمع 182لوط 

؟ تسا هدش  عقاو  تّنس  لها  ضارتعا  دروم  مالسلا  هیلعنامز  ماما  رمع  لوط  هلأسم  182ایآ 

؟ دنک ینالوط  ّدح  نیا  هب  ار  یسک  رمع  دناوتیم  دنوادخ  183ایآ 

؟ دراد ناکما  یملع  ثیح  زا  دح ، نیا  هب  رمع  لوط  183ایآ 

؟ تسا هتشاد  یلمع  ناکما  رمع  لوط  184ایآ 

؟ تسا هدش  هراشا  صاخشا  رمع  لوط  هب  تّنس  لها  تایاور  رد  184ایآ 

؟ دناهتشاد ینالوط  رمع  نیشیپ  ياهتما  رد  یناسک  184ایآ 

؟ دراد یقطنم  یفسلف و  ناکما  رمع  لوط  184ایآ 

روهظ 185میالع 

؟ تسا روهظ  میالع  لقن  رد  يراثآ  185هچ 

؟ تسا روهظ  طیارش  روهظ و  میالع  نیب  یقرف  186هچ 

؟ دراد تافانم  تیقوت  یفن  ثیداحا  اب  روهظ  میالع  186ایآ 

؟ تسا یسایس  رارسا  زا  نانمشد  عالطا  ببس  روهظ  طیارش  میالع و  نالعا  186ایآ 
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؟ دوشیم عقاو  ادب  قّلعتم  روهظ  میالع  186ایآ 

؟ دینکیم داهنشیپ  روهظ  میالع  یسررب  رد  یحیحص  هار  187هچ 

؟ دراد ینتم  يدنس و  لاکشا  روهظ  میالع  تایاور  187ایآ 

؟ تسیک دش  دهاوخ  هتشک  روهظ  زا  لبق  هک  هیکز » سفن   » زا 187دوصقم 

؟ تسیک لاجد  188حیسم 

؟ تسیک 188ینایفس 

؟ تسیچ نوّدجمره  188هکرعم 

؟ تسیچ یتسینویهص  تّیحیسم  زا  189دوصقم 

؟ تسیچ تسا  روهظ  میالع  زا  هک  فوسک  فوسخ و  زا  189دوصقم 

؟ تسیچ روهظ  میالع  رد  ینامسآ  عزف  هحیص و  زا  190دوصقم 

؟ تسیچ روهظ  میالع  رد  ینامسآ  يادن  زا  190دوصقم 

؟ تسیچ هدمآ  باسح  هب  روهظ  میالع  زا  هک  لاجد  جورخ  زا  190دوصقم 

یناهج دوعوم  روهظ  191نآرق و 

؟ دراد تلالد  یناهج  دوعوم  روهظ  رب  هنوگچ  دعو »  » 191هیآ

؟ دراد تلالد  مالسلا  هیلعنامز  ماما  روهظ  رب  هنوگچ  لوسر » لاسرا   » 192هیآ

؟ دراد تلالد  مالسلا  هیلعنامز  ماما  روهظ  رب  هنوگچ  تثارو »  » 192هیآ

؟ دراد تلالد  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  روهظ  رب  هنوگچ  فاعضتسا »  » 193هیآ

؟ دراد تلالد  مالسلا  هیلعنامز  ماما  روهظ  رب  هنوگچ  دادترا »  » 193هیآ

؟ دراد تلالد  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  روهظ  رب  هنوگچ  لاتق »  » 193هیآ

روهظ 194يادتبا 

؟ دشاب هدرکن  روهظ  دوعوم  يدهم  هک  اجک  194زا 

؟ دباییم یهاگآ  دوخ  روهظ  بسانم  نامز  زا  هنوگچ  مالسلا  هیلعنامز  194ماما 

؟ تسیچ ترضح  روهظ  تقو  ندوبن  نیعم  195تمکح 

؟ تسا حیحص  روهظ  تقو  نییعت  196ایآ 
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؟ دراد تافانم  مدرم  ندوب  حلاص  اب  ًاروجو » ًاملظ  تئلم  امک   » هلمج 196ایآ 

؟ تسیچ مالسلا  هیلعنامز  ماما  روهظ  196يانعم 

؟ تسیچ ربکا  رغصا و  روهظ  زا  196دارم 

؟ تسا یناهج  دحاو  تموکح  زاسهنیمز  یلماوع  197هچ 

؟ تسیچ مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  روهظ  يارب  یّلک  197تیفرظ 

؟ دننکیم روهظ  یّنس  هچ  اب  رهاظ  رد  مالسلا  هیلعنامز  197ماما 

؟ تسا هنوگچ  روهظ  ماگنه  مالسلا  هیلعنامز  ماما  یمسج  198تایصوصخ 

؟ دراد تافانم  دنکیم  روهظ  یناهگان  روط  هب  ترضح  هکنیا  اب  روهظ ، يارب  بیرق  میالع  198ایآ 

؟ داد دهاوخ  ماجنا  روهظ  ماگنه  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  يزوریپ  تهج  هب  یتیانع  هچ  لاعتم  198دنوادخ 

؟ تساجک دنکیم  روهظ  اجنآ  رد  ترضح  هک  یناکم  199نیلوا 

؟ دنهدیم ماجنا  یلمع  هچ  روهظ  زا  دعب  مالسلا  هیلعيدهم  199ترضح 

؟ تسا یسک  هچ  دنکیم  تعیب  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  اب  هک  یسک  199لّوا 

؟ دوشن لزان  نیمز  رب  هک  هدرک  دهع  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  تافو  زا  دعب  لیئربج  200ایآ 

؟ تسیچ بش  کی  رد  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  رما  حالصا  زا  200دوصقم 

؟ تسا نکمم  هنوگچ  كدنا  نارای  اب  ناهج  رب  200هبلغ 

؟ تسا زاجعا  اب  هارمه  شتموکح  شرتسگ  نافلاخم و  رب  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  يزوریپ  201ایآ 

؟ درک دهاوخ  مایق  ریشمش  اب  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  201ایآ 

؟ دراد هراشا  یتقو  هچ  هب  هدش  هراشا  نآ  هب  تیودهم  تایاور  رد  هک  202يراتشک 

؟ تسا رادقم  هچ  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  مایق  ماگنه  رد  اهيزیرنوخ  اهراتشک و  203مجح 

؟ دوب دهاوخ  یتقو  هچ  رد  اهلتق  هعیش ، تایاور  203قباطم 

؟ دنکیم هدافتسا  ریشمش  زا  مالسلا  هیلعنامز  ماما  ارچ  یناسنا ، تیبرتو  یقالخا  توعد  هار  زارشب  تیاده  ناکما  204اب 

؟ دوب دهاوخ  هنوگچ  نانمشد  ناملاظ و  اب  مالسلا  هیلعنامز  ماما  راتفر  205هویش و 

؟ تسا ناناملسم  زا  دریگیم  ماجنا  ترضح  طسوت  هک  اهلتق  رتشیب  205ایآ 

؟ دزیخیمرب گنج  هب  بارعا  اب  روهظ  زا  دعب  مالسلا  هیلعنامز  ماما  206ایآ 
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؟ تسانعم هچ  هب  تسا  دیدش  برع  رب  روهظ  ماگنه  مالسلا  هیلعنامز  ماما  206هکنیا 

؟ دنکیم عورش  هعیش  نافرحنم  زا  نافرحنم ، اب  دوخ  هلباقم  رد  مالسلا  هیلعنامز  ماما  206ایآ 

؟ تسیچ نامسآ  زا  لوزن  زا  دعب  مالسلا  هیلعیسیع  ترضح  207فیاظو 

؟ دنکیم لمع  یتعیرش  هچ  هب  لوزن  زا  دعب  مالسلا  هیلعیسیع  207ترضح 

؟ تسیک یناهج  يدیحوت  لدع  تموکح  رد  ربهر  207یجنم و 

؟ تسا رادقم  هچ  لوزن  زا  دعب  مالسلا  هیلعیسیع  ترضح  208یناگدنز 

مالسلا هیلع  يدهم  ماما  208باحصا 

؟ تسا رفن  دنچ  روهظ  زا  دعب  مالسلا  هیلعنامز  ماما  صاخ  باحصا  208ددع 

؟ دنراد زین  يرگید  باحصا  رفن  زا 313  ریغ  مالسلا  هیلعنامز  ماما  209ایآ 

؟ دنوشیم هکم  دراو  هنوگچ  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  209باحصا 

؟ دنتسه ییاهروشک  هچ  زا  مالسلا  هیلعنامز  ماما  210باحصا 

؟ درادن دوجو  برع  مالسلا  هیلعنامز  ماما  باحصا  نایم  رد  210ایآ 

؟ دراد دوجو  زین  نز  مالسلا  هیلعنامز  ماما  باحصا  نایم  رد  210ایآ 

؟ دنرفن هلمج 313  زا  ترضح  نز  نارای  210ایآ 

؟ میهد رارق  وا  باحصا  زا  ار  دوخ  میناوتیم  ام  هنوگچ  هدش ، صخشم  ادتبا  زا  ترضح  باحصا  یماسا  211رگا 

؟ دوشیم تعیب  هارکا  يور  زا  مالسلا  هیلعنامز  ماما  اب  211ایآ 

؟ درک دنهاوخ  تعیب  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  اب  یناسک  211هچ 

؟ ددنبیم نامیپ  یلوصا  هچ  رس  رب  دوخ  باحصا  اب  مالسلا  هیلعنامز  211ماما 

؟ دناهنوگچ تعاجش  رد  مالسلا  هیلعنامز  ماما  212باحصا 

؟ دنتسه یصاخ  هقطنم  زا  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  باحصا  212ایآ 

؟ دنراد ییاهیگژیو  هچ  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  212باحصا 

؟ درک ریخست  ار  ایند  رفن  اب 313  ناوتیم  213هنوگچ 

؟ دنتسه يرشق  هچ  زا  ًابلاغ  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  تلود  213ناریزو 

؟ دش زوریپ  برغ  رب  ناوتیم  قرش  یگدنام  بقع  اب  هنوگچ  دنتسه ، قرش  زا  ترضح  نارای  213رتشیب 
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؟ دنتسه یناسک  هچ  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  تلود  213نارازگراک 

؟ درادن دوجو  ترضح  يارب  رای  رفن  هعیش 313  ناملسم و  همه  نیا  نایم  رد  214ایآ 

روهظ زا  دعب  214خیرات 

؟ تشاد دنهاوخ  مارم  هدیقع و  کی  همه  روهظ ، رصع  رد  214ایآ 

؟ دنکیم تموکح  ملاع  رب  نید  مادک  اب  مالسلا  هیلعيدهم  214ماما 

؟ دنامیمن یقاب  نیمز  يور  ناملسم  زج  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  تلود  رد  215ایآ 

؟ تسا مکاح  بهذم  نیمادک  روهظ  رصع  216رد 

؟ درک دهاوخ  دروخرب  هنوگچ  يرکف  تافارحنا  اب  روهظ  زا  دعب  مالسلا  هیلعيدهم  216ترضح 

؟ تسا يداژن  مالسلا  هیلعيدهم  ماما  تموکح  217ایآ 

؟ تسا اهتموکح  ریاس  دننامه  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  تموکح  عون  218ایآ 

؟ دنراد يراتفر  هنوگچ  یهلا  ماکحا  دودح و  يارجا  نارگمتس و  اب  هلباقم  رد  مالسلا  هیلعنامز  218ماما 

؟ دباییم ناماس  رشب  یگدنز  روهظ ، رصع  رد  218ایآ 

؟ تسیچ مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  ياههمانرب  219هحولرس 

؟ تسا راذگریثأت  لدع  شرتسگ  رد  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  تّیقفوم  رد  یلماوع  219هچ 

؟ تسا هنوگچ  روهظ  زا  دعب  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  یصخش  شور  یلمع و  220هریس 

؟ تسا هنوگچ  روهظ  رصع  رد  یعامتجا  تینما  220تیعضو 

؟ تسا هنوگچ  ناسنا  یملع  لماکت  یلقع و  دشر  روهظ ، رصع  220رد 

؟ تسا هنوگچ  یتیبرت  دشر  ثیح  زا  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  روهظ  221رصع 

؟ درک دهاوخ  راتفر  هنوگچ  لاوما  میسقت  رد  مالسلا  هیلعيدهم  221ترضح 

؟ تسا هنوگچ  يداصتقا  هافر  ثیح  زا  روهظ  رصع  رد  مدرم  221تیعضو 

؟ دوشیم لصاح  یهار  هچ  زا  روهظ  رصع  رد  لاوما  222ترثک 

؟ دوب دهاوخ  هنوگچ  دجاسم  عضو  روهظ  رصع  222رد 

؟ داد دهاوخ  رییغت  ار  یبنلا  دجسم  مارحلا و  دجسم  روهظ ، زا  دعب  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  223ایآ 

؟ تفرگ دهاوخ  ماقتنا  رمع  رکبوبا و  زا  روهظ ، زا  دعب  مالسلا  هیلعنامز  ماما  223ایآ 
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؟ دنکیم لمع  دوواد  مکح  هب  روهظ  زا  دعب  مالسلا  هیلعنامز  ماما  223ارچ 

؟ هچ ینعی  دیدج » نیدب  یتأی   » مالسلا هیلعنامز  224ماما 

؟ هچ ینعی  دیدج » ناطلسب  یتأی   » مالسلا هیلعنامز  225ماما 

؟ هچ ینعی  دنکیم  مایق  دیدج » رما   » هب مالسلا  هیلعنامز  225ماما 

؟ تسا دیدج  باتک  هب  هدننک  مایق  مالسلا  هیلعيدهم  ماما  226ایآ 

؟ تسیچ یناهج  لدع  تموکح  رد  حیسم  ترضح  تکراشم  226تمکح 

؟ تسا مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  يارب  یناهج  تموکح  تسایر  ارچ  تسا  ربمایپ  یسیع ع) ترضح  هک  يدوجو  226اب 

؟ درک دهاوخ  راتفر  هنوگچ  اراصن  دوهی و  اب  مالسلا  هیلعيدهم  227ترضح 

؟ تسا هلصاف  رادقم  هچ  تمایق  ییاپرب  مالسلا و  هیلعنامز  ماما  روهظ  227نیب 

؟ دسریم تداهش  هب  ارچ  سپ  تسا ، یناهج  لدع  تموکح  ترضح ، تموکح  227رگا 

؟ دش دنهاوخ  حالصا  مدرم  مامت  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  تموکح  رد  228ایآ 

؟ تساجک روهظ  زا  دعب  مالسلا  هیلعيدهم  ماما  تموکح  228ّرقم 

؟ دشابیم ماما  هب  یجایتحا  هچ  رگید  ددرگیم ، لماک  اهلقع  روهظ  رصع  رد  228رگا 

؟ تسیچ ترضح  روهظ  تاکرب  228راثآ و 

؟ دهدیم شرتسگ  ار  ینونک  يژولونکت  روهظ ، زا  دعب  مالسلا  هیلعنامز  ماما  229ایآ 

؟ داتفا دهاوخ  قافتا  ترضح  روهظ  رصع  رد  یتامالع  229هچ 

؟ ددرگ گرزب  رایسب  لّوحت  کی  رادهدهع  دناوتیم  درف  کی  229هنوگچ 

؟ داد دهاوخ  لسغ  یسک  هچ  ار  ترضح  دهد ، لسغ  رگید  ماما  ار  ماما  دیاب  229رگا 

يدیحوت یناهج  لدع  تموکح  230تّدم 

؟ تسیچ مالسلا  هیلعنامز  ماما  يدیحوت  لدع  تموکح  تدم  اب  هطبار  رد  یمومع  هدعاق  230ياضتقم 

؟ تسیچ مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  تموکح  تدم  دروم  رد  تایاور  230دافم 

؟ دینکیم هیجوت  هنوگچ  ار  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  تموکح  تدم  دروم  رد  فلتخم  231تایاور 

؟ تسا رادقم  هچ  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  تموکح  231تعسو 

؟ دشاب دیاب  يرادقم  هچ  روهظ  زا  دعب  تّیرشب  تایح  تدم  دعاوق ، 231قباطم 
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232تعجر

؟ دشابیم انعم  هچ  هب  232تعجر 

؟ تسا ینامز  هچ  زا  تعجر  هب  داقتعا  232هقباس 

؟ تسا عیشت  تایرورض  زا  تعجر  232ایآ 

؟ دننکیم حرطم  مالک  ملع  رد  ار  تعجر  زا  ثحب  نیملکتم  233ارچ 

؟ دراد دوجو  ییاههاگدید  هچ  تعجر  233هرابرد 

؟ دراد دوجو  تعجر  ترورض  رب  یلقع  لیلد  233ایآ 

؟ تسا هدومن  هراشا  ایند  نیا  هب  یناسک  تعجر  هب  نآرق  234ایآ 

؟ تسا بترتم  تعجر  هب  داقتعا  رب  يراثآ  235هچ 

؟ دراد يراگزاس  هفسلف  لقع و  اب  تعجر  235ایآ 

؟ تسا دوهی  زا  هتفرگرب  تعجر  هب  داقتعا  235ایآ 

؟ تسا هدش  دراو  هعیش  قرط  زا  تعجر  ثیداحا  مامت  235ایآ 

؟ تسا لطاب  خسانت  مزلتسم  تعجر  هب  لوق  236ایآ 

؟ تسا تعجر  هب  لوق  فلاخم  نآرق  236ایآ 

؟ تسا یناگمه  یمومع و  تعجر  236ایآ 

؟ دننکیم تعجر  زین  ناوناب  روهظ  رصع  رد  237ایآ 

ذخآم 237عبانم و 

لوا 237تمسق 

مود 238تمسق 

اه تشون  238یپ 

ات 130  1238

ات 266  131240

ات 403  267241

ات 540  404242
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ات 670  541244

ات 805  671245

ات 940  806246

ات 1075  941248

ات 1210  1076249

ات 1365  1211250

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  252هرابرد 
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تاهبش هب  خساپ  یسانش و  دوعوم 

باتک تاصخشم 

تاصخشم یناوضر . رغصایلع  فیلات  تاهبش /  هب  خساپ  یسانش و  دوعوم  روآدیدپ :  مان  ناونع و   1341 رغصایلع ، یناوضر  هسانشرس : 
: لایر  34000 لایر ج.2 978-964-973-052-3 ؛   55000 کباش :  ج  يرهاـظ :  تاصخـشم   13  - نارکمج سدقم  دجسم  مق : رـشن : 
 : تشاددای . 1386 مود ،  دلج  ساسا  رب  یسیونتسرهف  تشاددای :  يراپسنورب . یسیون :  تسرهف  تیعضو   4-052-973-964 لوا : پاچ 

 -- تیالو عوضوم :  ثیداحا  تماما --  عوضوم :  اهخساپ  اهشسرپ و  تماما --  عوضوم :  ثیدح  رد  تماما  ج.2 . تاجردنم :  همانباتک .
هرامش  297/45 ییوید :  يدـنب  هدر  584 1300ي  فلا BP223/ر6 هرگنک :  يدـنب  هدر  مق )  ) نارکمج دجـسم  هدوزفا :  هسانـش  ثیداـحا 

1041828 یلم :  یسانشباتک 

راتفگشیپ

اـقب و مالـسا و  تمظع  هدـنهد  ناـشن  هک  ثحب  نیا  تسا . يرـشعینثا  بهذـم  هژیو  هب  مالـسا ، رادهـشیر  ياـهثحب  زا  تیودـهم  ثـحب 
حرط رد  نایدا  یـساسا  لئاسم  زا  یجنم  تاجن و  هلئـسم  هدـش و  حرطم  نایدا  همه  رد  هک  مالـسا  رد  اهنت  هن  تسا ، نآ  ماکحا  یگنادواـج 

یجنم و یفرعم  اب  دوعوم ، ناونع  تحت  هلوقم  نیا  زین ، ینید  ریغ  بتاـکم  قرف و  یهلا و  ریغ  ناـیدا  رد  هتبلا  تسا . هدوب  ینید  ياـهنامرآ 
، تسا هدوب  رـشب  یگدنز  خیرات  لوط  رد  اهثحب  نیرترادهشیر  زا  دوعوم  ثحب  تسا . هدومن  خر  دوعوم  ینامرآ  هعماج  داعبا  نداد  ناشن 

رگا هکنیا  رتالاب  دناهداد و  تداهـش  نآ  تلاصا  رب  حوضو  هب  مالـسا  زا  دعب  لبق و  راثآ  زین  نایدا و  یبهذـم  سّدـقم و  بتک  هک  يروط  هب 
نایدا و یمامت  تسا . هدوب  فلتخم  عماوج  نیب  رد  هلئسم  نیا  خیسرت  هدنهد  ناشن  دوخ  هدش ، حرطم  نآ  نوماریپ  یتاهبش  خیرات ، لوط  رد 

تروص لماک  ثحب  دوعوم ، فلتخم  داعبا  حیـضوت  نایب و  رد  یلو  دـناهدومن ؛ هلئـسم  نیا  ياههصخاش  داعبا و  میـسرت  هب  مادـقا  بتاـکم ،
هک دراد  يدرمکین  روهظ  هب  تداهـش  اههاگدـید ، ماـمت  كرتشم  ردـق  نکیل  و  دناهتـسیرگن ؛ نآ  هب  یّـصاخ  هیواز  زا  کـی  ره  هتفرگن و 

هملک کی  رد  ناسحا و  لدع و  تفرعم و  ملع و  دیشروخ  ات  هدز  رانک  ار  تلاهج  ملظ و  ربا  دناوخیم و  هبیط  تایح  هب  ار  هدیـسوپ  هعماج 
لداعت و هب  نامز  نیمز و  دـنیآ و  لیان  راگدرورپ  ياقل  دـشر و  لداعت و  هب  نآ  نازورف  رون  وترپ  رد  مدرم  دوش و  راکـشآ  تقیقح  یماـمت 
دوعوم و زا  یعماج  فیرعت  مالـسلا  مهیلعنیموصعم  دـیواج  مالک  یحو و  لازیال  همـشچ  هب  تیاـنع  اـب  مالـسا  ياـملع  دـبای . تسد  ماوق 
، یلقع هاگ  یخیراـت و  یلقن ، دانـسا  هب  هجوت  اـب  هدرک و  هئارا  ناـکما ، ملاـع  بطق  نآ  لیامـش  فاـصوا و  ناـیب  دوعوم و  هعماـج  یجنم و 
تالاسر و بتک و  ریرحت  اـب  نونکاـت  هداد و  باوج  دوعوم  نوماریپ  یتـالاؤس  هب  خـیرات  لوط  رد  دـناهدرک و  نییبت  ار  تیودـهم  فراـعم 

نیا نیودت  يانبم  تلع و  هک  تسه  یلئاسم  لاح ، نیا  اب  دناهداد . ماجنا  ار  مزال  تامادـقا  مالـسا  تما  راکفا  ریونت  تهج  ددـعتم ، تالاقم 
هدـش و حرطم  تیودـهم  هرابرد  یفلتخم  تاهبـش  تالاؤس و  مالـسا  خـیرات  لوط  رد   - 1 دوشیم . هراـشا  نآ  هب  ریز  رد  هک  هدـش  باـتک 
. تسا هدوب  یخیرات  ای  یلقن  ًاتدمع  دشاب ، یلقع  هکنیا  زا  لبق  اهباوج  نکیل  دناهداد و  باوج  نآ  هب  فلتخم  ياهبلاق  رد  مالسا  ياملع 
هب ناوتیم  یثیدح  بتک  زا  هک  تسا  هدیدرگ  نیودت  تیودهم  قیاقح  نییبت  روظنم  هب  یخیرات  يدودح  ات  یثیدـح و  بتک  ساسا  نیا  رب 

مجن  » ردص و نیدـلا  ردـص  دیـس  يدـهملا »  » باتک هب  نیرخأتم  زا  قودـص و  خیـش  نیدـلا » لامک   » باتک یـسوط و  خیـش  هبیغلا »  » باتک
رصع رد  هک  اجنآ  زا   - 2 درک . هراشا  ردص  دّمحم  دیـس  يدهملا » مامالا  ۀعوسوم   » هب ناوتیم  یخیرات  بتک  زا  يرون و  ثدـحم  بقاثلا »

دشاب و هارمه  یلقع  لیالد  اب  ثحابم  هک  دبلطیم  اهنآ  هب  ِباوج  هک  تسا  یهیدب  دراد ، یمالک  هبنج  رتشیب  هدش  حرطم  تاهبـش  رـضاح ،
هب مادقا  تاهبـش ، لباقم  رد  ياهدـع  هتبلا   - 3 دوش . نایب  فافـش  تروص  هب  تیودـهم  هلأسم  یلقن  یخیرات و  لیالد  زا  هدافتـسا  اـب  سپس 

دقاف زین  اهباتک  نیا  یلو  دـنکیم ، رپ  يدـح  ات  ار  روکذـم  ألخ  هک  دـناهدومن  یمالک  عماـج و  یخـساپ  یمـالک و  یلقع و  باوج  نداد 
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دیس دیهش  گرزب  رکفتم  فیلأت  يدهملا » لوح  ثحب   » دنمشزرا باتک  هب  ناوتیم  هنیمز  نیا  رد  هک  دشابیم  رضاح  رصع  تاهبش  یمامت 
رد مالسا  نانمشد  هک  تسا  یهیدب   - 4 دراد . ربرد  ار  یبولطم  نقتم و  یمالک  ثحابم  راصتخا ، نیع  رد  هک  درک  هراشا  ردص  رقاب  دّمحم 

ياهزیرکاخ هک  دننزب  هبرض  ثحب  نیا  هب  ياهیحان  زا  دنراد  یعـس  تیودهم  ثحب  رد  دننکیم و  عورـش  فعـض  طاقن  زا  یگنهرف  مجاهت 
تیودهم ثحب  صخألاب  مالـسا  سّدـقم  تحاس  هب  نمـشد  تالمح  یمالـسا  بالقنا  زا  دـعب  هک  اجنآ  زا  تسین و  مکحم  هطقن  نآ  رد  ام 

رد ات  هداد  هعـسوت  رگید  نامز  ره  زا  شیب  ینید  ياههینب  تیوقت  تهج  رد  ار  دوخ  شالت  هک  تسا  ضرف  ملق  لها  املع و  رب  هدـش ، رتشیب 
ساسا نیارب  رـضاح  حرط  دنهدب . اهنآ  هب  ینکـش  نادند  باوج  یمالک  یلقع و  ياهثحب  قیرط  زا  دـنناوتب  نمـشد  یمالک  شروی  لباقم 

رارق یـسررب  دـقن و  دروم  یخیرات  یلقع و  یلقن ، لیالد  اب  ياهشیر  تروص  هب  تیودـهم  ثحابم  هک  هدـش  یعـس  نآ  رد  هتفرگ و  لـکش 
حرط یگژیو  دـیامن . شودـخم  دـنک ، فیعـضت  ار  ثحب  تیوه  هیحان ، نآ  زا  دراد  یعـس  هک  ار  نمـشد  تاهبـش  لیالد و  یمامت  دریگ و 

هب فلتخم  لیالد  اب  فافش  تروص  هب  ثحب  نیا  یـساسا  لوصا  هدش  یعـس  تسا و  یمالک  هاگدید  زا  تیودهم  لئاسم  یـسررب  رـضاح ،
تلوهـس يارب  هتبلا  دورب . نیب  زا  تیودـهم ، نوماریپ  تاهبـش  یمامت  هنیمز  هک  دوش  میـسرت  يروط  ثحب  ورملق  هئارا و  یلقع ، لـیلد  هژیو 

هک یناسک  يارب  ياهشوتهر  ات  هدـش  حرطم  خـساپ  لاؤس و  تروص  هب  ثحابم ، نیا  زا  مومع  ملع و  لـها  هدافتـسا  ثحاـبم و  هب  یـسرتسد 
يارب هتفرگ و  رارق  مالـسلا  هیلعناـمز  ماـما  هجوـت  دروـم  تکرح  نیا  تسا  دـیما  دـشاب . دـنتیودهم  هنیمز  رد  تـالاؤس  هب  خـساپ  ددـصرد 

ار راتـشون  نیا  بویع  دنیاشخبب و  نم  رب  ار  اهیتساک  ات  مهاوخیم  نادنمـشیدنا  املع و  همه  زا  دشاب . دنمدوس  تقیقح  قح و  ناگدنیوج 
ترضح ًاصوصخ  دناهدرک  يرای  ارم  باتک  نیا  ندش  هدامآ  رد  هتـشاد و  يراکمه  بناجنیا  اب  هک  یناسک  هیّلک  زا  نایاپ  رد  دنوش . رکذتم 

، دندوب بناجنیا  قوشم  فلتخم  لحارم  رد  هک  نارکمج  سدقم  دجـسم  تاراشتنا  لوؤسم  يدـمحا  نیـسح  نیملـسملاو  مالـسالا  ۀّـجح 
ناـضمر موس  تسیب و  بش  یناـشاک  یناوـضر  رغـصا  یلع  مراتـساوخ . لاـعتم  دـنوادخ  زا  ار  ناـنآ  همه  شاداـپ  مراد و  ار  رکـشت  لاـمک 

كرابملا 1425

ههبش کش و 

؟ تسا حیحص  يداقتعا  لئاسم  رد  ههبش  کش و  داجیا  ایآ 

هب ناسنا  هک  تسا  نیا  فده  اریز  تسا ؛ بلق  یهایس  هناشن  هدوب و  دب  نید ، رد  کش  هک  تسا  نیا  دسریم  رظن  هب  ادتبا  رد  هچنآ  ًامّلـسم 
دـشاب نیقی  نامیا و  هب  ندیـسر  يارب  یبوخ  ربعم  نالاد و  هک  ییاج  رد  ههبـش  کش و  یلو  دشاب . نیقی  اب  مأوت  یتسیاب  نامیا  دـسرب . نیقی 

ات اریز  درادن ، دوجو  ناسنا  رد  ادتبا  نامه  زا  نامیا  نیا  اّما  دنک ، ادیپ  یـسرتسد  نآ  هب  دـیاب  ناسنا  هک  تسا  يزیچ  نامیا  تسا . هدیدنـسپ 
: دیامرفیم اذل  دناسرب . نیقی  هب  ار  وا  ات  دنک  داجیا  کش  ناسنا  یتثارو  تاداقتعا  رد  هک  دهاوخیم  نآرق  دـسریمن . نیقی  هب  دـنکن  کش 
.« دـندوب نادان  لقعیب و  اهنآ  هک  یتروص  رد  دنـشاب  ناردـپ  عبات  اهنآ  تسیاب  اـیآ  ( » 1 (؛} َنوُدَتْهَیالَو ًاْئیَـش  َنُولِقْعَیال  ْمُهُؤآبآ  َناک  َْولَوَأ  }
هب ور  ناشینید  تلاح  نآ  مدرم  مک  مک  دوشن  دراو  رگا  تسا . رطخ  دوشن  هعماج  دراو  تاکیکشت  نیا  رگا  دیامرفیم ...« : يرهطم  دیهش 

دناـمب یتدـم  رگا  میهدیم و  رارق  ضوـح  رد  ار  نآ  هک  یفاـص  ًـالماک  بآ  لـثم  تسرد  دوریم . تنوـفع  هب  ور  هک  رّجحت  هـن  و  رّجحت ،
نآ زاتـشیپ  ماوع  تروص  نآ  رد  دروخن  کش  هنایزات  یبهذم  ینید و  تادقتعم  رب  دـشاب و  یـشمارآ  تلاح  کی  مدرم  رد  رگا  ددـنگیم .

دننام تسا ، يرامیب  یعون  اـهکش  یخرب  یلو  ( 2 ...«.) دنزاسیم يزیچ  ناشدوخ  زا  مئاد  دنوشب  زاتـشیپ  ماوع  یتقو  دنوشیم . تادـقتعم 
ضرم يرامیب و  یعون  اهههبـش  اهکش و  هنوگ  نیا  تساجن . تراهط و  تاداـبع و  ریاـس  وضو و  زاـمن ، رد  کـشلا  ریثک  کـش  هسوسو ،

. تسا يرامیب  یعون  ندرک  کش  دایز  تسا .

؟ دناسرب تقیقح  هب  ار  وج  تقیقح  صخش  هدرک  تنامض  دنوادخ  ایآ 
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، دنکیم ادیپ  یـساّسح  عضو  ناسنا  هک  تسا  اجنیا  دنوشیم ، نارحب  راچد  ههبـش  کش و  رظن  زا  ًالومعم  دوخ  یگدنز  نارود  رد  اهناسنا 
هجاوم نوگانوگ  ياههار  زا  تاغیلبت  اب  زین  یهاگ  دوخ و  طیحم  فلاخم  يارآ  دـیاقع و  راکفا و  زا  ياهعومجم  اب  هک  یماگنه  ًاصوصخم 

ْمُهَّنَیِدْهََنل انِیف  اوُدَهاج  َنیِذَّلاَو  : } دیامرفیم لاعتم  دنوادخ  درک . دهاوخ  ییامنهار  ار  وا  دـنوادخ  دـشاب  وج  تقیقح  ًاعقاو  رگا  اذـل  ددرگ .
تسین انعم  نادب  نیا  یلو  درک ». میهاوخ  تیاده  نامیاههار  هب  ار  اهنآ  ام  هتبلا  دننک  شـشوک  داهج و  ام  هار  رد  هک  یناسک  و  ( » 3 (؛} انَُلبُس

ییـالقع رگهیجوت  نکمم  وـحن  ره  هب  دـیاب  تسا و  ناـنآ  شود  رب  ینیگنـس  هفیظو  هکلب  دـنرادن ، ياهفیظو  چـیه  نادنمـشناد  اـملع و  هک 
. دنسرب نیقی  لزنم  رس  هب  ناوج  لسن  ًاصوصخ  مدرم  ات  دنشاب  اهههبش  اهکش و 

؟ تسیچ تاهبش  ربارب  رد  ام  هفیظو 

: هفیرش هیآ  هب  نانیا  دهد . ارف  شوگ  ینخس  ره  هب  دناوتیم  یطرـش  دیق و  چیه  یب  دشاب  هک  یتامولعم  ّنس و  ره  رد  ناسنا  دندقتعم  یخرب 
نادنمـشیدنا و دروـم  رد  هفیرـش  هیآ  هـک  یتروـص  رد  دـننکیم . کـسمت  ( 4 (؛} ُهَنَـسْحَأ َنوُِعبَّتَیَف  َلْوَـقلا  َنوُعِمَتْـسَی  َنیِذَّلا  ِداـبِع *  ْرِّشَبَف  }

دناوتیم تامولعم  زا  یحطس  لاس و  نس و  ره  رد  یـسک ، ره  هن  دنراد  ار  نسحا » لوق   » صیخـشت ناوت  تردق و  هک  تسا  ینارظنبحاص 
دنایناسک نانآ  ( » 5 (؛} ِباْبلَألا اُولوُأ  ْمُه  َِکئلُوأَو  ُهَّللا  ُمُهادَه  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  : } دیامرفیم هفیرـش  هیآ  همادا  رد  هک  نانچ  دشاب . نینچ  نیا 

ربتعم ّقثوم و  عبانم  زا  ار  شیاهداقتعا  ناسنا  هک  یتقو  ات  نیاربانب  دنالقع ». زغم و  نابحاص  نادنمدرخ و  نانآ  هدرک و  ناشتیاده  ادـخ  هک 
لاح و يارب  دشاب ، سانـش  نامز  دیاب  ناسنا  دراذگب . مدق  يداو  نیا  رد  دیابن  درادـن ، ار  تاهبـش  هب  ییوگخـساپ  تردـق  هدرکن و  مکحم 
، دتفیب ياهراچ  رکف  هب  دش  ورهبور  مومـسم  تاغیلبت  نک و  ناینب  تاهبـش  اب  هک  یماگنه  دنیـشنب و  هکنیا  هن  دـنک ؛ يزیر  همانرب  شاهدـنیآ 

یعالطا هدرشف  روط  هب  اهنآ  باوج  تاهبش و  حرط  اب  زین  ام  دننکیم  قیرزت  ناکدوک  هب  ضارما  يریگـشیپ  يارب  هک  ینـسکاو  دننام  هکلب 
: دومرف مالـسلا  هیلعقداص  ماما  میـشاب . هتـشاد  ار  ییوگباوج  ناوت  هتخابن و  ار  دوخ  نافلاخم  اب  ههجاوم  ماگنه  ات  میـشاب  هتـشاد  اـهنآ  زا 
: دومرف مالسلا  هیلعیلع  ماما  دروآ ». دهاوخن  موجه  وا  رب  تاهبش  تسا  سانش  نامز  هک  یسک  ( » 6 (؛» سباوللا هیلع  مجهت  هنامزب ال  ملاعلا  »

دهاوخن لفاغ  یگدامآ  زا  دـشاب  سانـش  نامز  هتخانـش و  ار  دوخ  راگزور  هک  یـسک  ره  ( » 7 (؛» دادعتـسالا نع  لفغی  مل  ماـّیألا  فرع  نم  »
.« دش

تیودهم زا  ثحب  راثآ 

نیا رد  تیودهم  عوضوم  یسررب  حرط و  هک  دنا  نامگ نیا  رب  یخرب  تسا ؟ ّبترتم  نامز  نیا  رد  تیودهم  زا  ثحب  رب  يدیاوف  راثآ و  هچ 
هچنآ اّما  مهبم ، لمجم و  تسا  يرما  نآ  تاقافتا  هدنیآ و  تسا و  تیرـشب  هدـنیآ  هب  طوبرم  عوضوم  نیا  اریز  تسا ، هدـیاف  یب يرما  نامز 

: خساپ ( . 8 ...) دبلط یم ار  دوخ  تایضتقم  ینامز  رصع و  ره  اریز  مینک ؛ لمع  دوخ  نامز  رـصع و  رد  دوخ  فیلاکت  هب  هکنیا  تسام  هفیظو 
هیلع يدهم بالقنا  مایق و  نامرآ   - 1 مینک : یم هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  دراد  يدیاوف  راثآ و  نامز  رـصع و  نیا  رد  تیودـهم  زا  ثحب 

هدـنیآ يوس  هب  ياشگ  هار هدـیا و  شخب  ماهلا  هکنیا  زا  هتـشذگ  گرزب  نامرآ  نیا  تسا . یمالـسا  یعامتجا ، گرزب  هفـسلف  کی  مالـسلا 
رـصانع ناکرا و  یمالـسا  یناهج و  یتموکح  ییاپرب  هب  دیون   - 2 ( 9 .) یمالسا ياه  نامرآ تخانش  يارب  تسا  یبسانم  رایـسب  هنیآ  تسا ،
یـسایس یخرب  تسا ، یتیبرت  یگنهرف و  یخرب  و  تسا ، یمالـسا  ینیب  ناهج  زا  یئزج  تسا و  یناـهج  یفـسلف و  یخرب  هک  دراد  یفلتخم 

زا يریذـپوگلا  اب  دـناوت  یم ناسنا  ( 10 .) دـشاب یم یعیبط  یناـسنا ، اـی  یناـسنا  یخرب  و  تسا . یعاـمتجا  یخرب  يداـصتقا و  یخرب  تسا و 
، ناهج حطـس  رد  خـیرات و  لوط  رد   - 3 دوش . کیدزن  مالـسا  یعقاو  ياه  نامرآ هب  روهظ  رـصع  رد  ترـضح  ریگارف  عماج و  ياه  هماـنرب

هدوبن قفوم  عورش  رد  ای  اه  بالقنا نیا  رثکا  یلو  تسا ، هتفرگ  تروص  یعامتجا و ...  یـسایس ، یگنهرف ، لیبق  زا  ینوگانوگ  ياه  بالقنا
تیودهم هب  هعیش  هک  يزبس  هاگن  اهنت  و  دروایب ... ماود  تسا  هتسناوتن  دوخ  نانمشد  اب  هلباقم  ناوارف و  تالکـشم  اب  ههجاوم  رد  هکنیا  ای  و 
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رب رظان  رـضاح و  هدنز و  ینامز  ماما  هب  دقتعم  هعیـش  دـناهرب . سأی  يدـیماان و  زا  ار  مدرم  هعماج ، رد  دـیما  هیحور  داجیا  اب  دـناوت  یم دراد 
نایعیش هیحور  رد  ار  یقیمع  راثآ  یسانش  ناور تهج  زا  داقتعا  نیا  دوب . دهاوخ  راک  کمک  ساسح  عقاوم  رد  ار  وا  هک  تسا  دوخ  لامعا 

روهظ نامز  دـناوت  یم هظحل  ره  تسین و  صخـشم  مالـسلا  هیلع  نامز ماما  تموکح  لیکـشت  تقو  هک  تهج  نآ  زا   - 4 تشاذگ . دهاوخ 
. مینادب ار  رصع  نآ  رد  دوخ  فیاظو  روهظ و  رـصع  تایـصوصخ  هدرک و  روهظ  تیودهم و  ثحابم  هب  يرظن  هک  میراد  هفیظو  اذل  دشاب ،

نآ زا  ددرگ ، یم لصاح  رشب  دوخ  تسد  هب  اهنآ  زا  یخرب  هک  دراد  یطیارـش  روهظ ، رـصع  رد  يدیحوت  یناهج  تموکح  هب  ندیـسر   - 5
رصع رد  یمالسا  لیـصا  ياه  نامرآ هک  تسام  رب  اذل  تسا . يرکف  یلاع  ياوتـسم  هب  ندیـسر  هبناج و  همه  لماکت  هب  رـشب  ندیـسر  هلمج 

اهنت تیودـهم  زا  ثحب   - 6 میـشاب . ترـضح  روهظ  زاس  هنیمز  هدوب و  میهـس  نآ  ندش  کیدزن  رد  رتهب  هچ  ره  میناوتب  ات  مینادـب  ار  روهظ 
ماما دیاب  ینامز  ره  رد  هکنیا  زا  ثحب  تسا ، تیودهم  تماما و  زا  ثحب  هکلب  دشاب ، تّیرـشب  هدـنیآ  هب  طوبرم  هک  تسین  يروما  زا  ثحب 

تایاور رد  اذـل  و  ددرگن . لطاب  دـنوادخ  تانیب  اـه و  تجح اـت  ناـهنپ  بیاـغ و  هاوخ  روهـشم و  رـضاح و  هاوخ  دـشاب ، دوجوم  یموصعم 
ياوشیپ دریمب و  سک  ره  ( » 11 (؛» ۀّیلهاج ۀتیم  تام  هنامز  مامإ  فرعی  ملو  تام  نم  : » میناوخ یم هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  یمالسا 

دوجو تاکرب  راثآ و  نآ و  هفـسلف  تبیغ و  زا  ثحب  تیودـهم ، زا  ثحب  تیلهاج ». نامز  ندرم  عون  زا  تسا  هدرم  دسانـشن  ار  دوخ  ناـمز 
. تسا تبیغ  رصع  رد  هعیش  فیلاکت  فیاظو و  زا  تیودهم  زا  ثحب  اذل  و  تسا . تبیغ  رصع  نیا  رد  ماما 

یناهج لدع  تموکح  هفسلف 

؟ تسا نییبت  لباق  هنوگچ  ترطف  هار  زا  یناهج  لدع  تموکح  ییاپرب  ترورض 

تشرس زا  هک  تسا  نیتم  يوق و  لوصا  هتشر  کی  رکف  نیا  أشنم  دراد ، دوجو  اهناسنا  مومع  رکف  رد  ملاع  یجنم  روهظ  تّیمتح  هب  نامیا 
وا تسا و  دوخ  هب  طوبرم  ياههنیمز  مامت  رد  لاـمک  هب  ندیـسر  بلاـط  ًاـترطف  رـشب  اریز  تسا ؛ هتفرگ  همـشچرس  یناـسنا  لیـصا  ترطف  و 

هیلعيدهم هب  داقتعا  : » دـیامرفیم هللا  همحرردـص  دیهـش  دـباییم . ققحت  يدـیحوت  لدـع  تموکح  هیاس  رد  اهنت  لامک ، نیا  هک  دـنادیم 
همه ياـهوزرآ  اههتـساوخ و  رب  تسا  یناونع  نآ ، رب  نوزفا  هکلب  تسین ، ینید  صاـخ  گـنر  اـب  یمالـسا  رواـب  کـی  هناـشن  اـهنت  مالـسلا 

دناهتفایرد بهذـم  هدـیقع و  رد  ناشیاهفالتخا  همه  اب  هک  تسا  مدرم  يرطف  ماهلا  هدزاب  زین  و  نوگانوگ ، بهاذـم  اهشیک و  اب  اهناسنا 
ینامـسآ ياهتلاسر  گرزب  دـصقم  ییاهن و  فدـه  نآ ، ندیـسرارف  اب  هک  دوب  دـهاوخ  يدوعوم  زور  نیمز ، يور  رد  تّیناسنا  يارب  هک 
تموکح هب  لیم  دوخ  نورد  رد  ناسنا  فلا . لوا  نایب  دومن : نییبت  ناوتیم  فلتخم  ياـهنایب  اـب  ار  ترطف  ناـهرب  ( 12 ...«.) دباییم ققحت 

تـسا هفاضالا  تاذ  روما  زا  ینورد  شـشک  لیم و  اریز  دوش ؛ دوجوم  دیاب  تموکح  نیا  ب . دنکیم . ساسحا  ار  يدـیحوت  یناهج  لدـع 
یناهج لدع  تموکح  هجیتن : تسا . مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  تموکح  نآ  لماک  قادصم  ج . تسین . ریذپناکما  هیلا  فاضم  نودب  هک 

نینچ دوجو  ب . دراد . رترب  یتموکح  هب  دیما  یعون  ساسحا  ناهج  دوجوم  تیعـضو  زا  دیما  عطق  اب  ناسنا  فلا . مود  نایب  دراد . ترورض 
رّفنتم ملظ  زا  ًاترطف  ناسنا  فلا . موس  نایب  دراد . ترورـض  یناهج  لدع  تموکح  هجیتن : دوب . دـهاوخ  ملاع  رد  نآ  ققحت  رب  لیلد  يدـیما 

: هجیتن تسین . لمع  نیا  رب  رداق  ییاهنت  هب  دوخ  رشب ، ج . دراد . شوخ  ار  نآ  يدوبان  ًاتعیبط  تسا  رّفنتم  وا  زا  هک  ار  هچنآ  ناسنا  ب . تسا .
. دراد ترورض  دشابن  ملظ  زا  يرثا  نآ  رد  هک  یتموکح  ییاپرب 

؟ تسا يرطف  یهاوختلادع  ایآ  - 1

ای دراد  دوجو  ناسنا  داهن  رد  تسا و  يرطف  ناسنا ، یـصخش  عفانم  زا  رظن  عطق  اب  تلادع  هب  لیم  ایآ  هک  تسا  ثحب  نارظنبحاص  نیب  رد 
هب دوش  تیبرت  بوخ  رشب  رگا  دنکن . نیمأت  زین  ار  شعفانم  هچرگ  دراد ، دوجو  یهاوخ  تلادع  رـشب  داهن  رد  هک  تسا  دقتعم  مالـسا  ریخ ؟
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لداـع و يدارفا  هک  مینک  هضرع  ار  يدراوم  میناوتیم  بلطم  نیا  تاـبثا  يارب  دوشیم . هاوخ  تلادـع  ًاـعقاو  شدوـخ  هک  دـسریم  ییاـج 
هکلب تسا ، هدوب  ناشیوزرآ  فدـه و  هدـیا و  تلادـع ، یلو  تسا  هدرکیمن  باـجیا  مه  ناـشعفانم  هک  یلاـح  رد  دـناهدوب  هاوخ  تلادـع 

هک دندقتعم  اپورا  نافوسلیف  رثکا  لباقم ، رد  دناهدرک . تلادع  هار  يادف  ار  ناشدوخ  دناهتـشاد و  تسود  بوبحم  کی  ّدح  رد  ار  تلادـع 
دندقتعم نانآ  دهدیم . هداد و  قوس  گنج  شتآ  هب  ار  ایند  هک  تسا  رکف  نیمه  و  درادـن ، دوجو  ًاساسا  ییورین  هوق و  نینچ  رـشب  داهن  رد 

اهنآ اـب  دنتـشادن  روز  نوچ  دـنتفرگ  رارق  يوق  دارفا  لـباقم  رد  یتقو  نوبز  فیعـض و  نادرم  اریز  تسا ؛ نوبز  نادرم  عارتـخا  تلادـع  هک 
صخـش نیمه  هک  تسا  نیا  مه  شلیلد  و  دشاب . لداع  دیاب  ناسنا  تسا و  بوخ  تلادع  هک  دندرک  عارتخا  ار  تلادـع  هملک  دـننک  زرابم 
یناملآ فورعم  فوسلیف  هچین ،» . » درکیم قباس  دنمروز  نآ  هک  درک  دهاوخ  ار  يراک  نامه  دوش  دنمروز  شدوخ  رگا  تلادـع  رادـفرط 
منیبیم منکیم  هاگن  دننزیم . یهاوخ  تلادع  تلادع و  زا  مد  افعُض  ماهدید  یتقو  ماهدیدنخ  نم  هک  هداتفا  قافتا  دایز  ردقچ  : » دسیونیم

نیا يدزیمن .» ار  یفرح  نینچ  زگره  یتشادیم  لاگنچ  رگا  وت  هراچیب ! يا  میوگیم : دنرادن . لاگنچ  نوچ  تلادع ، دـنیوگیم  هک  اهنیا 
توق و لابند  هب  دیاب  هکلب  تفر ، شلابند  هب  دـیابن  وزرآ  کی  ناونع  هب  ار  تلادـع  دـیوگیم : هتـسد  کی  دناهتـسد : ود  رب  زین  دوخ  هورگ 

یتاذ تیبولطم  تهج  زا  هن  تسا  نآ  رد  درف  عفانم  هک  تهج  نآ  زا  تفر  دیاب  تلادـع  لابند  هب  هک  دـندقتعم  رگید  یهورگ  و  تفر . ورین 
هک میباـییمرد  میدرگیم  زاـب  دوخ  ترطف  هب  هک  یماـگنه  میرذـگب  هک  لاوـقا  نیا  همه  زا  یلو  تسا . نینچ  شرکف  لـسار  دـنارترب  نآ .

يواک نورد   - 1 دیناسر : تابثا  هب  ناوتیم  هار  دنچ  زا  ار  یهاوختلادع  ندوب  يرطف  تسا . رـشب  يرطف  روما  زا  یهاوخ  تلادع  عوضوم 
عوجر  - 2 تسوا . یناور  ياههدـیدپ  زا  هتفرگ و  همـشچرس  ناسنا  ناج  حور و  داهن  زا  يرطف  ياهشیارگ  اریز  یناور ؛ تالاح  هعلاطم  و 

. دزادرپیم تسا  اهنآ  رادومن  هک  ییاهراتفر  یناور و  ياهتیلاعف  هب  هک  ناسانشناور  يارآ  هب 

؟ دناسر تابثا  هب  ار  یناهج  لدع  تموکح  ترورض  ناوتیم  یفسلف  نیهارب  هار  زا  ایآ 

هک تسا  نآ  مئاد » رـسق   » زا دوصقم  دـننادیم . یندـشن  يرما  لاـحم و  تعیبط  ملاـع  رد  ار  يرثکا » رـسق   » و مئاد » رـسق   » یمالـسا هفـسالف 
رد ای  دـشاب  هتـشادن  ترارح  هاگ  چـیه  شتآ  ًالثم  دـشاب . مورحم  دوخ  یعیبط  هتـساوخ  زا  شراـگزور  هرود  رد  یتسه  قیاـقح  زا  یتقیقح 

يرما نیا  دـنک . يریگولج  شتآ  ترارح  زا  دراد  دوجو  ناهج  رد  شتآ  هک  یماگنه  ات  شتآ  شیادـیپ  زاغآ  زا  هک  دـشاب  ییورین  ناـهج 
یتاذ ياضتقا  زا  شرمع  هرود  رثکا  رد  تعیبط  هک  تسا  نآ  يرثکا » رـسق   » زا دوصقم  تسا . هدیـسر  تابثا  هب  هفـسلف  رد  هک  تسا ، لاـحم 

دیوگیم ام  هب  تسا  يراج  یتسه  ناهج  رد  نوناق  لکش  هب  هک  یفسلف  هیرظن  نیا  دننادیم . لاحم  هفـسالف  مه  ار  نیا  دشاب . مورحم  دوخ 
رـسق دیوگیم : یفـسلف  هیرظن  نیا  دمآ . دهاوخ  داد  لدـع و  راگزور  نآ  ياج  هب  دـش و  دـهاوخ  يرپس  رـشب  رد  روج  ملظ و  راگزور  هک 

ّتیناسنا راگزور  هک  دـمآ  دـهاوخ  يراگزور  سپ  دوب . دـهاوخ  لاـحم  زین  وا  رمع  رتشیب  رد  هک  ناـنچ  تسا ، لاـحم  وا  رمع  رد  تیناـسنا 
دـنک و تسیز  اهناسنا  رهم  هیاس  رد  دـبای و  ییاـهر  ناتفـص  ناویح  یگدرب  تراـسا و  زا  رـشب  هک  دـمآ  دـهاوخ  يزور  نیقی  هب  و  دـشاب .

. دشاب هتشاد  یگدنز 

؟ درک نییبت  ناوتیم  هنوگچ  لماکت  هار  زا  ار  یناهج  لدع  تموکح  ترورض 

ییافوکش يارب  ینوریب  لماوع  هب  وا  جایتحا  دراد و  دوجو  وا  رد  لامک  هب  ندیـسر  يارب  ياهژیو  دادعتـسا  هک  تسا  لاهن  کی  دننام  ناسنا 
یعون هب  هتـساک و  یعامتجا  یعیبط و  طـیحم  هب  شایگتـسباو  زا  ًاجیردـت  شلماـکت ، ندوب  هبناـج  همه  رثا  رد  ناـسنا  تسا . دادعتـسا  نیا 

ینعی يونعم  لـماک  يدازآ  هب  هدـنیآ  رد  و  دوشیم ، هدوزفا  يژولوئدـیا  ناـمیا و  هدـیقع و  هب  یگتـسباو  اـب  تسا  يواـسم  هک  یگتـسراو 
تسوا ینورد  ّداضت  ناسنا ، ياهیگژیو  زا  شنیب  نیا  بسحرب  دیسر . دهاوخ  يژولوئدیا  کلـسم و  نامیا و  هدیقع و  هب  لماک  یگتـسباو 

دربن ینعی  دوشیم ، هدیـشک  اهناسنا  اههورگ و  نایم  دربن  هب  هاوخان  هاوخ  ناـسنا  ینورد  دربن  يونعم . ياـههبنج  يداـم و  ياـههبنج  ناـیم 
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هب ات  یهلا  يربهر  یبیغ و  ییورین  هب  دراد  جایتحا  رـشب  هکنیا : هجیتن  رگید . یفرط  زا  ّطحنم  ناسنا  فرط و  کی  زا  هتفای  لامک  ناسنا  نایم 
. دزاس دوبان  ار  فلاخم  ياهورین  هداد و  شرتسگ  یتیگ  رساترس  رد  ار  لامک  دیحوت و  لدع و  وا  کمک 

؟ دومن تابثا  ار  یناهج  لدع  تموکح  لیکشت  ترورض  ناوتیم  یلقع  لیلد  اب  ایآ 

هک هدش  هتفرگ  رظن  رد  وا  تقلخ  يارب  صاخ  یـضرغ  فدـه و  هکلب  تسا ، هدـشن  هدـیرفآ  هدوهیب  ثبع و  ناسنا  تایاور ، تایآ و  قباطم 
تابثا هب  مالک  ملع  رد  ددرگیم . لـصاح  هبناـج  همه  تیدوبع  نیقی و  هار  زا  هک  تسا  یهلا  ياـقل  ینعی  لاـمک  هب  ناـسنا  ندیـسر  ناـمه 

هدرک و داجیا  تسا  تقلخ  فادها  ياتسار  رد  هک  ار  يرما  ره  دنوادخ  دیاب  فطل  باب  زا  اذل  تسا . بجاو  دنوادخ  رب  فطل  هک  هدیـسر 
ققحت يرـشب  هعماج  ّلک  حطـس  رد  یمومع  فده  نیا  نونکات  هک  میربیم  یپ  هتـشذگ  خـیرات  هعجارم  اب  دزاس . فرطرب  زین  ار  نآ  عناوم 

نامه هک  صاـخ  يزاـس  هنیمز  اـب  دـنوادخ  تسا  مزـال  تقلخ  یّلک  فدـه  ققحت  تهج  هب  هک : میـسریم  هجیتن  نیا  هب  اذـل  تسا . هتفاـین 
. دهد يرای  یمومع  فده  نیا  ندرک  هدایپ  رد  ار  مدرم  تسا  يدیحوت  یناهج  لدع  تموکح  لیکشت 

؟ دناسر تابثا  هب  ار  یناهج  لدع  تموکح  لیکشت  ترورض  دناوتیم  یخیرات  ياهتّیعقاو  ایآ 

هدوب اهتراغ  لتق و  اهتواقـش و  اهباذع و  عاونا  راتفرگ  دوخ  خیرات  لوط  رد  رـشب  هک  میربیم  یپ  لاح  هتـشذگ و  خیرات  هب  هعجارم  اب 
رد میرک  نآرق  دناهدیرخ . ناج  هب  ار  اهباذع  عاونا  دیحوت ، تقیقح و  قح و  زا  يرادـساپ  مرج  هب  هک  دّـحوم  ياهناسنا  ًاصوصخ  تسا ،
نآ رد  ار  نادحوم  نانمؤم و  ات  دندروآ  مهارف  میظع  سب  یشتآ  نآ  رد  دندرک و  رفح  یگرزب  قدنخ  هک  دودُخا  باحصا  هیـضق  اب  هطبار 

باوخ رد  ییایؤر  ندید  درجم  هب  رـصم  نوعرف  میناوخیم  خیرات  زا  ياهحفـص  رد  ( 13 .) تسا هدروآ  نایم  هب  نخـس  دننازوسب  هدنز  هدنز 
یـصخش تایانج  خیرات  زا  رگید  ياهحفـص  رد  زاب  دنامب . ظوفحم  تاّیلب  دـنزگ  زا  شدوجو  ات  داد  ماجنا  دوخ  رمع  لوط  رد  یتایانج  هچ 

ماجنا ار  یکانلوه  تایانج  هچ  قارع ، رب  تموکح  لاس  تسیب  تّدم  رد  هک  مییامنیم  هدهاشم  ار  یفقس » فسوی  نب  جاجح   » مان هب  رگید 
هب گنج  نیا  ناگدش  هتـشک  دادـعت  اهنت  یمـسر  رامآ  ربانب  هک  دندیـسر  لتق  هب  یهانگیب  ياهناسنا  هچ  لّوا  یناهج  گنج  رد  ( 14 .) داد

داتفه ناماد  نآ  شتآ  فّسأت  لامک  اب  دـش و  رو  هلعـش  مود  یناهج  گنج  شتآ  یهاـتوک  تدـم  زا  سپ  دیـسر . رفن  نویلیم  ود  تسیب و 
تداهـش هب  اهيوسنارف  طـسوت  ناملـسم  نویلیم  ود  زا  شیب  ریازجلا  لاغـشا  ناـیرج  رد  درب . ورف  گرم  ماـک  هب  تفرگ و  ار  ناـسنا  نویلیم 
هدـهاشم هتـشذگ  نرق  مین  رد  و  دـندش . ماع  لتق  اـهییاکیرمآ  طـسوت  هاـنگیب  مدرم  زا  رفن  رازه  اهدـص  زین  ماـنتیو  گـنج  رد  دندیـسر .

لاح تسا . هتشاذگ  ياج  هب  دوخ  زا  هراوآ  یمخز و  هتشک و  رازه  اهدص  بصاغ  لیئارـسا  ياههمکچ  ریز  رد  نیطـسلف  تلم  هک  مینکیم 
راتـشک تاحیلـست  نتفرگ  رظن  رد  اب  ًاصوصخ  هدـمآ و  دـیدپ  فلتخم  ياهتّلم  نایم  هک  ییاهتموصخ  رـشب و  هدـنیآ  هب  تبـسن  یلّمأت  اب 

حرط اب  صخألاب  و  دـناشکب ، يدوبان  هب  ار  نیمز  هرک  راب  اههد  دـناوتیم  هک  دـناهدروآ  مهارف  رگیدـکی  يدوبان  يارب  اهروشک  هک  یعمج 
نارادمتسایـس زورما ، هدـش و  هداد  نوتگنیتناـه » لـئوماس   » نوـچمه ییاـکیرمآ  نارکفنـشور  زا  یخرب  يوـس  زا  هـک  اهندـمت  دروـخرب 

هدـنیآ هب  يدـیما  رـشب ، ایآ  لاح  دـنکیم . دـیدهت  ار  يرـشب  هعماج  یمیظع  رطخ  هچ  هک  میباـییم  رد  دـننکیم ، لاـبند  ار  نآ  ییاـکیرمآ 
رب ار  تداعس  حالص و  دشاب  هتشاد  زین  ییارجا  تنامض  هک  ياهمانرب  حرط  اب  دناوتیم  دوخ  رشب  ایآ  تسیچ ؟ لح  هار  دراد ؟ دوخ  یگدنز 

نینچ دناوتیمن  ییاهنت  هب  زین  اهدعب  دنکب و  يراک  نینچ  تسا  هتـسناوتن  نونکات  اذـل  تسین و  نینچ  نیا  ًاعطق  دزاس ؟ امرف  مکح  ملاع  ّلک 
هدرک و روهظ  رـشب  تاجن  تیاده و  يارب  لاعتم  دنوادخ  بناج  زا  یبیغ  یحلـصم  هک  دنکیم  اضتقا  ترورـض  اذل  دـهد . ماجنا  ار  يراک 

. تسین مالسلا  هیلعدوعوم  يدهم  زا  ریغ  یسک  وا  دشخب و  تاجن  اهالب  نیا  زا  ار  مدرم 

؟ دراد یبیغ  دادما  هب  جایتحا  رشب  ایآ 
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نیا باوج  یلو  درادن . یبیغ  ياهدادما  هب  جایتحا  هدرک  ادیپ  رهاظ  رد  هک  یندمت  کینکت و  یملع و  تفرـشیپ  اب  رـشب  هک  دندقتعم  یخرب 
أـشنم زین  يرگید  لماوع  هکلب  دوش ، فرطرب  تافارحنا  کینکت ، ملع و  تفرـشیپ  اب  ات  تسین  ینادان  اـهنت  رـشب  تاـفارحنا  أـشنم  هک : تسا 
راهم تالیامت  زیارغ و  زا : دـنترابع  لماوع  نیا  تسا . هدـش  زین  رتشیب  هکلب  هدـنام  یقاب  يزورما  رـشب  رد  اـهنت  هن  هک  تسا  رـشب  تاـفارحنا 

دوجوم زورما  رـشب  رد  اهنیا  همه  هک  یتسرپ  عفن  یتسرپ و  سفن  هرخالاب  یبلط و  تذـل  یبلطهاـج ، یبلطنوزفا ، بضغ ، توهـش و  هدـشن ،
هب یگتسب  نآ  زا  هدافتسا  یلو  تسا  ییانشور  غارچ  هچرگ  ملع  تسا . هدمآ  رد  رـشب  نمـشد  نیرتگرزب  تروص  هب  زورما  رد  ملع  تسا .

رگناوت نیـشام  رظن  زا  ام  : » دـیوگیم تنارود  لیو  فدـه . هدـنهد  صیخـشت  هن  تسا  فدـه  يارب  يرازبا  ملع  دراد . نآ  لامعتـسا  دراوم 
چیه تسا  شیوخ  توهش  مشخ و  هدنب  ریسا و  هکنیا  رد  رصع  نیا  لبق  ام  ناسنا  اب  ملع  رـصع  ناسنا  ( 15 «.) ریقف دصاقم  رظن  زا  میاهدش و 
ملع هکلب  دهد ، رییغت  ار  اهرلتیه  تیهام  تسا  هتـسناوتن  ملع  دـهدب . وا  هب  ار  سفن  ياوه  زا  يدازآ  تسا  هتـسناوتن  ملع  تسا . هدرکن  یقرف 
ّسح نآ  رد  هک  تسا  ینامز  رـضاح  ناـمز  : » دـیوگیم لـسار  تسا . هدرک  متا  بمب  هب  لیدـبت  ار  ریـشمش  هدرک و  رتزارد  ار  اـهنآ  تسد 

نآ ناـهاوخ  سک  چـیه  ًاـبیرقت  هک  میوریم  شیپ  یگنج  فرط  هب  مینیبیم  تسا . هـتفرگ  ارف  ار  هـمه  یناوتاـن  فعـض و  اـب  مأوـت  تریح 
يّدام و لـلع  ساـسا  رب  ناـسنا  رگا  ( 16 ...«.) داتـسرف دـهاوخ  یتـسین  راـید  هب  ار  رـشب  عون  مظعا  تمـسق  مینادیم  همه  هک  یگنج  تسین .

نیا هک  تسا  مزال  یبیغ  ياهدادـما  هب  نامیا  يونعم و  ناـمیا  کـی  طـقف  تساـجب ، اهینیبدـب  نیا  هک  دربیم  یپ  دـنک  تواـضق  يرهاـظ 
لدع و هب  نورقم  یناسنا و  یگدنز  وا ، لامک  هافر و  تیرـشب ، تداعـس  هک  دشاب  دقتعم  دنک و  ینیب  شوخ  هب  لیدبت  لیاز و  ار  اهینیبدـب 

تسین نکمم  دیوگیم : یهلا  بتکم  رد  هدش  تیبرت  صخش  يرآ  دشکیم . ار  رشب  راظتنا  تسا و  هدنیآ  رد  رشب  یـشوخ  نما و  يدازآ و 
دنوادـخ یلو  تسا ، هتفرگ  رارق  رطخ  چـیپ  رـس  رب  ناهج  هک  تسا  تسرد  دـیوگیم : وا  دوش . ناریو  هناوید  رفن  دـنچ  تسد  هب  ناهج  هک 

، بیغ نیتسآ  زا  هدرک و  يرای  ار  رشب  رطخ ، چیپ  رس  رب  هداد و  ناشن  ار  هزجعم  نیا  يرتمک -  عاعـش  رد  هتبلا  هتـشذگ -  رد  هک  روط  نامه 
هللا هـمحريرهطم  دیهـش  دور . ...  ورف  تریح  رد  اـهلقع  هـک  درک  دـهاوخ  ناـنچ  زین  طیارــش  نـیا  رد  تـسا ، هدـناسر  یجنم  حلــصم و 

خیرات و یلماکت  ریـس  تعیبط و  ماظن  یّلک  نایرج  هب  تبـسن  ینیب  شوخ  رـصنع  رب  لمتـشم  زیچ ، ره  زا  شیب  هشیدـنا ، نیا  دـیامرفیم ...« :
(17 ...«.) تسا تّیرشب  راک  نایاپ  هب  تبسن  ینیبدب  رصنع  درط  هدنیآ و  هب  نانیمطا 

؟ تسا هتفاین  ققحت  یناهج  لدع  تموکح  هتشذگ  يایبنا  رصع  رد  ارچ 

ایآ ددرگیم ؟ ارجا  نامزلارخآ  خـیرات و  نایاپ  رد  یناـهج  لدـع  تموکح  ارچ  هک  دوشیم  حرطم  زین  يرگید  قیرط  هب  یهاـگ  لاؤس  نیا 
لدـع تموکح  تلود و  زین  لماک و  عمتجم  داجیا  هجیتن  رد  درف و  لـماکت  مییوگیم : دراد ؟ یلیلد  هجو و  هکنیا  اـی  تسا  یقاـفتا  رما  نیا 

هک ار  یلامک  لدـع و  يانعم  هعماج ، دارفا  زا  درف  ره  هک  انعم  نیا  هب  یجراخ : لـماع   - 1 تسا : ریذپققحت  یـساسا  لماع  ود  اب  هعماج  رد 
رد رشب  اذل  تسا  روما  نیا  كرد  زا  رصاق  رشب  مهف  هک  اجنآ  زا  و  دبایب ، نآ  هب  ندیسر  يارب  ار  یهار  زین  دنادب و  تسوا  رد  تقلخ  فده 

ّتیلوئسم و نیا  هب  رشب  روعش  نامه  هک  یلخاد : لماع   - 2 تسا . هدوب  دوخ  فادها  هب  ندیسر  تیاده و  يارب  ایبنا  هب  جاتحم  خیرات  لوط 
ققحت ّتیلوئـسم  هب  روعـش  نیا  تسا . مزال  ناـسنا  دوجو  رد  یلخاد  لـماع  نیا  ققحت  فدـه ، هب  ندیـسر  يارب  اذـل  تسا . گرزب  فدـه 

ادخ تعاطا  هک  دنادب  ب . دـنک . كرد  ار  وا  هب  تبـسن  عوشخ  عوضخ و  دـنوادخ و  تعاطا  تّیمها  لقع ، فلا . هکنیا : هب  رگم  دـباییمن 
ار نآ  تاکرب  راثآ و  طسق و  لدع و  تقیقح  ج . دوب . دهاوخ  هعماج  رد  قلطم  لدـع  داجیا  هعماج و  دوخ و  تداعـس  يارب  یقیقح  نماض 

تروص هب  هعماـج  دارفا  رد  صـالخا  ناـمیا و  نیا  هکنیا   - 1 تسا : ندـش  هدایپ  لباق  قیرط  دـنچ  زا  شعاونا  اب  یلخاد  لـماع  نیا  دـنادب .
هجیتن و هب  ندیسر  يارب  هک  یلاح  رد  تسا ، يراصحنا  قیرط  هزجعم  اریز  دراد ، تافانم  تازجعم  نوناق  اب  لامتحا  نیا  دبای . ققحت  هزجعم 

رشب  - 2 دراد . تافانم  تسا -  نآ  ورگ  رد  وا  لامک  هک  ناسنا -  راـیتخا  اـب  زین  و  دراد . دوجو  هزجعم  قیرط  زا  ریغ  رگید  ياـههار  فدـه 
هظحالم اب  دنک . هدایپ  یهلا  يربهر  اب  ار  یلاع  فده  نآ  دناوتب  ات  دسرب  روعـش  مهف و  زا  یلاع  یحطـس  هب  داشرا  هبرجت و  اب  ربج و  نودـب 
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هدیـسرن لماک  فدـه  نیا  هب  ندیـسر  يارب  روعـش  مهف و  زا  یلاع  حطـس  نآ  هب  ناسنا  زونه  هک  میربیم  یپ  رـشب  تایـصوصخ  تـالاح و 
. لماک تروص  هب  لدع  تخانش  فلا . تسا : هتشادن  ار  لماک  لدع  قیبطت  طیارش  زا  یساسا  طرـش  ود  تقلخ ، يادتبا  زا  رـشب  اریز  تسا ،

زونه دشاب ، اراد  ار  لّوا  طرـش  رـشب  ضرف ، رب  رگا  نآ . تخانـش  زا  دعب  تلادع  ندرک  هدایپ  قیبطت و  هار  رد  يراکادـف  يارب  یگدامآ  ب .
نآ دـننادیم  رـصع  نیرتهب  ار  نآ  هک  مرکا  لوسر  هباحـص  رـصع  رد  یتح  اذـل  و  تسا . هدرکن  ادـیپ  ار  مّود  طرـش  يارب  لـماک  یگداـمآ 

هباحـص زا  یتعامج  هب  ضارتعا  رد  لاعتم  دـنوادخ  تسا . هتـشاد  مالـسا  هار  رد  نانآ  يراکادـف  هنیمز  رد  هباحـص  اـب  یتالکـشم  ترـضح 
ُعاتَم امَف  ِةَرِخآلا  َنِم  اْینُّدلا  ِةایَحلِاب  ُْمتیِـضَر  َأ  ِضْرَألا  َیلِإ  ُْمْتلَقّاثا  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اوُرِْفنا  ُمَُکل  َلِیق  اذِإ  ْمَُکل  ام  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  : } دـیامرفیم

هار رد  داهج  يوس  هب  دوشیم : هتفگ  امـش  هب  هک  یماگنه  ارچ  دـیاهدروآ ! نامیا  هک  یناـسک  يا  ( » 18 (؛} ٌلِیلَق ّالِإ  ِةَرِخآلا  ِیف  اْینُّدـلا  ِةایَحلا 
اب دیاهدش !؟ یـضار  ترخآ  ياج  هب  ایند  یگدـنز  هب  ایآ  دـیهدیم !؟] جرخ  هب  یتسـس  و   ] دـینکیم ینیگنـس  نیمز  رب  دـینک  تکرح  ادـخ 

لیکشت يارب  یساسا  طورش  هب  نونکات  رشب  هک  میسریم  هجیتن  نیا  هب  لاح  تسین ». یکدنا  زج  ترخآ ، ربارب  رد  ایند ، یگدنز  عاتم  هکنیا 
هک دیـسر  دهاوخ  يزور  : » دیوگیم هللا  همحرردـص  اضر  دیـس  تسا . هتخاسن  مهارف  روهظ  يارب  ار  هنیمز  هتفاین و  تسد  یناهج  تموکح 
زا تسا  ترابع  تموکح  نینچ  يارب  رـشب  ندرک  ادـیپ  تّیلباق  دـنک و  تموکح  وا  رب  انیب  اـناوت و  يرتسگداد  هک  دـنک  ادـیپ  تیلباـق  رـشب 

دوش لیمحت  وا  رب  روز  ربج و  اب  رگا  و  دریذـپیمن ، ار  نآ  درادـن و  ار  لدـع  تموکح  تقایل  یگتـسیاش و  هتفاین  لـماکت  رـشب  وا . لـماکت 
ره تسین ، لدع  دوش  رارقرب  ملظ  هلیـسو  هب  هک  یلدع  دوب . دـهاوخن  لدـع  نابدرن  ملظ  تسا و  ملظ  روز  ربج و  دوب . دـهاوخ  ضرغ  ضقن 

هیلعیلع ترـضح  دوش . رانکرب  وا  هک  درادیم  تسود  ددنـسپیمن و  ار  لدـع  مکاح  هتفاین  لماکت  رـشب  دـنراذگ . نآ  رب  لدـع  ماـن  دـنچ 
زا ارم  ایادخ  : » دومرف هدرک ، ینیرفن  اهنآ  ّقح  رد  سپس  متسه ،» لولم  اهنآ  زا  مه  نم  دناهدش و  لولم  نم  زا  مدرم  نیا  : » دیامرفیم مالـسلا 

راتـساوخ یتقو  رـشب  دـشاب . نآ  راتـساوخ  رـشب  هک  تسا  یتـقو  نآ  و  دوش ، رارقرب  قلخ  تیاـضر  اـب  یتسیاـب  لدـع  تموکح  ریگب .» اـهنیا 
هدـش هراـشا  رگید  یتهج  هب  زین  تاـیاور  رد  ( 19 «.) دریگ رارق  وا  یناـسنا  يوخ  ناـمرف  تحت  یناویح  يوخ  هک  دوـشیم  لدـع  تموـکح 
انکلم اذإ  انتریـس  اوأر  اذإ  اولوقی  اّلئل  انلبق  اوکلم  ّالإ  ۀلود  مهل  تیبلا  لهأ  یقبی  نلو  لودـلا  رخآ  انتلود  : » دومرف مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  تسا .

. تساـهتموکح اـهتلود و  نیرخآ  اـم  تموـکح  تلود و  ( » 20 (؛»} َنیِقَّتُْمِلل ُۀَِـبقاعلاَو  : } ّلجوّزع هَّللا  لوق  وهو  ءـآلؤه  ةریـس  لـثم  اـنرس 
ره هکنآ  تهج  هب  تسا ، هدناسر  تیاهن  هب  ار  نآ  هدیسر و  تموکح  هب  ام  زا  لبق  هکنیا  رگم  دنامیمن  یقاب  یتیب  لها  چیه  يارب  تموکح 

هراشا میدرکیم . تموکح  نینچ  نیا  میدوب  تموکح  رادهدهع  کلام و  زین  ام  رگا  دنیوگن : دندرک  هدهاشم  تموکح  رد  ار  ام  هریس  هاگ 
(.« تسا ناراگزیهرپ  يارب  تبقاع  و  : ) دیامرفیم هک  لاعتم  دنوادخ  لوق  تسانعم  نیا  هب 

؟ تسا ایند  نیا  رد  یناهج  لدع  تموکح  ققحت  رد  یترورض  هچ 

رد هدرتسگ  حطس  رد  تلادع  نیا  لیکشت  يارب  یترورض  هچ  دنیوگیم : یناهج  لدع  تموکح  لیکشت  ترورـض  هب  داقتعا  زا  دعب  یخرب 
تقلخ فده  ضرغ و  دوب -  دـهاوخ  نینچ  مه  ًامتح  هک  دوش -  هدایپ  هدرتسگ  حطـس  رد  تلادـع  نیا  ترخآ  ملاع  رد  رگا  تسایند ، نیا 
یفرعم دنوادخ  ياقل  نیقی و  هب  ندیـسر  تدابع و  تقلخ ، زا  فده  هک  اجنآ  زا   - 1 مییوگیم : لاکشا  نیا  خساپ  رد  دش ؟ دهاوخ  نیمأت 

. دوش هدایپ  نامز  زا  ياههرب  رد  تقلخ  ییاغ  فده  ات  دوش  هدایپ  ایند  ياضقنا  زا  لبق  نیمز و  يور  رد  تموکح  نیا  دیاب  اذل  تسا ، هدـش 
زا  - 3 ددرگ . مهارف  شتامدقم  اب  ملاع  نیا  رد  وا  يارب  دیاب  اذـل  دراد ، تموکح  عون  نیا  هب  يرطف  شیارگ  ایند  نیا  رد  قولخم  رـشب   - 2

هتفر و نیب  زا  يدـعت  ملظ و  هک  دـنیبب  دوخ  هب  ار  يزور  دـیاب  تعیبط  ملاع  نیا  رد  ناـسنا  اذـل  تسا ، لاـحم  يرثکا  مئاد و  رـسق  هک  اـجنآ 
، رگید یملاع  رد  هن  تسا  دنمشزرا  وا  يارب  ایند  نیا  رد  ناسنا  لماکت   - 4 تسا . هتفرگ  هدرتسگ  حطس  رد  ار  نآ  ياج  تیناسنا  تلادع و 

ملاع نیا  رد  هدرتسگ  حطـس  رد  وا  یلامک  ریـس  يارب  مزال  هنیمز  دـیاب  تسا  وج  لامک  هاوخ و  لامک  ًاترطف  ًاتعیبط و  ناـسنا  هک  اـجنآ  زا  و 
. دش دهاوخ  یلمع  هتساوخ  نیا  مالسلا  هیلعيدهم  روهظ  رصع  رد  هک  ددرگ ، مهارف 
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؟ تسا ماما  هب  يزاین  هچ  هبرجت  لقع و  ملع و  هب  هجوت  اب 

دوشیم رتلماک  رتلقتسم و  زور  هب  زور  ّتیرشب  دراد ؟ ماما  هب  يزاین  هچ  رشب  شناد ، ملع و  رصع  رد  هک  دننک  لایخ  يدارفا  تسا  نکمم 
رد هک  یتارطخ  ًاعطق  خساپ : دننکیم . ... رپ  ار  اهألخ  نیا  ًاجیردت  ملع  لقع و  ددرگیم ، رتمک  یبیغ  ياهکمک  هب  شايدـنمزاین  ًاعبط  و 

تافارحنا أشنم  مینک  لایخ  هک  تسا  هابتشا  تسا . رتشیب  نیشیپ  ياهرصع  ياهرطخ  زا  بتارم  هب  تسا  تّیرـشب  يارب  کینکت  ملع و  رـصع 
هیحان زا  تسا . بضغ  توهش و  هیحان  زا  تسا ، هدشن  راهم  تالیامت  زیارغ و  هیحان  زا  رتشیب  رشب  تافارحنا  تسا . هدوب  ینادان  هشیمه  رشب 

هدـش و حالـصا  اهنیا  همه  ملع  وترپ  رد  ایآ  تسا . یتسرپ  عفن  یتسرپ و  سفن  هرخالاب  یبلط و  تذـل  یبلط ، يرترب  یبلطهاج ، یبلطنوزفا ،
. تسا سکعرب  ًالماک  راک  ای  تسا ؟ هدش  نآ  نیزگیاج  یتسرد  یتسار و  فافع و  دوخ و  دح  دوخ و  ّقح  هب  اضر  اوقت و  تلادـع و  حور 

ییانـشور تسا ، غارچ  ملع  هک  تسا  نیا  شباوج  تسا ؟ هدش  نینچ  ارچ  تسا . هدمآرد  رـشب  نمـشد  نیرتگرزب  تروص  هب  هزورما  ملع 
يارب يرازبا  نوچمه  ملع  زا  رشب  درب . راک  هب  یفده  هچ  يارب  يدراوم و  هچ  رد  ار  غارچ  نیا  رشب  هک  دراد  یگتـسب  نآ  زا  هدافتـسا  تسا .

همه ملع ، تسا . نید  راک  نیا  تسین ! نآ  نایب  هب  رداق  ملع  دشاب ، دیاب  هچ  تسیچ و  رـشب  فده  اّما  دنکیم ، هدافتـسا  شیوخ  ياهفده 
نیـشام رظن  زا  ام  : » دـیوگیم نیـشام  رـصع  ناسنا  هرابرد  تنارود  لیو  ار . وا  زیارغ  ناسنا و  رگم  دـهدیم  رارق  دوخ  طّلـست  تحت  ار  زیچ 
توهـش مشخ و  هدنب  ریـسا و  هکنیا  رد  رـصع  نیا  لبق  ام  ناسنا  اب  شناد  ملع و  رـصع  ناسنا  ( 21 «.) ریقف دصاقم  رظن  زا  میاهدـش و  رگناوت 

... . تسا هتسناوتن  ملع  دهدب . وا  هب  ار  سفن  ياوه  زا  يدازآ  تسا  هتسناوتن  ملع  تسا . هدرکن  یقرف  چیه  تسا  شیوخ 

ندش یناهج 

؟ تسا ییانعم  هچ  هب  ندش  یناهج 

نیا ًالّوا : اریز  تسا . هدشن  هئارا  نآ  زا  یعماج  نشور و  فیرعت  نونکات  هدش ،  هئارا  ندـش  یناهج  زا  هک  یفیراعت  همه  اب  دـسریم  رظن  هب 
نیع رد  تسا . هدرک  وگزاب  ار  نآ  داعبا  زا  يدُعب  فیرعت ، ماقم  رد  یـسک  ره  ًایناث : تسا . هدیـسرن  دوخ  ییاهن  لماکت  ّدح  هب  زونه  هدـیدپ 

ییایفارغج ياهدنب  دیق و  نآ  رد  هک  دـننادیم  یعامتجا  يدـنیارف  ار  ندـش  یناهج  یخرب   - 1 مینکیم : هراشا  فیراعت  زا  یخرب  هب  لاـح 
طباور دـیدشت  يانعم  هب  ار  ندـش  یناـهج  رگید  یخرب   - 2 ( 22 .) دوریم نیب  زا  تسا  هدـنکفا  هیاـس  یگنهرف  یعاـمتجا و  طـباور  رب  هک 
تسا یثداوح  هداز  لحم ، ره  تاقافتا  هک  دزاسیم  طبترم  مه  هب  نانچ  ار  مه  زا  رود  ياهناکم  هک  دننادیم  ناهج  رـساترس  رد  یعامتجا 
شهاک ناکم و  نامز و  یگدرـشف  موهفم  ود  هدـنرادرب  رد  ار  ندـش  یناهج  يوراه ،  - 3 ( 23 .) ددـنویپیم عوقو  هب  رترود  اهرتمولیک  هک 

(24 .) دنکیم یّقلت  اههلصاف 

؟ تسا ینامز  هچ  زا  ندش » یناهج   » یخیرات ياههشیر 

رشب یگدنز  ناسانش ، ناتـساب  ناسانـشهعماج و  رظن  قبط  تسناد . طوبرم  رـشب  خیرات  قمع  هب  ناوتیم  ار  ندش  یناهج  یخیرات  ياههشیر 
ياهریـشع و ياهتّیعمج  هب  جـیردت  هب  هدـش و  عورـش  اههاگهانپ  اهراغ و  اهلگنج و  رد  يدارفنا  یگداوناخ و  دودـحم  ياهیگدـنز  زا 

سپس دناهدش و  کچوک  ياهدحاو  اهاتسور و  هب  لیدبت  ًادعب  هدش ، لیدبت  اههناخدور  اههمـشچ و  رانک  رد  دودحم  تاعامتجا  ياهلیبق و 
ندش یناهج  يوس  هب  رشب  یگدنز  عومجم ، رد  نیاربانب ، دناهدمآ . دیدپ  اهتلود  اهروشک و  جیردت  هب  اهرهـش  زا  هدش و  لیکـشت  اهرهش 
رتشیب تعرـس  ریخا  نورق  رد  تکرح  نیا  هتبلا  دوشیم . دایز  اهعمجت  مک و  اـههقرفت  میوریم  شیپ  هب  هک  هچ  ره  ینعی  تسا . تکرح  رد 

. تفرگ دهاوخ  يرتشیب  باتش  ندش  یناهج  يوس  هب  تکرح  یعمج  طابترا  دیدج  لیاسو  زا  يریگهرهب  اب  و  تسا ، هتفرگ  دوخ  هب 
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؟ دننکیم لابند  ار  یفادها  هچ  ندش » یناهج   » زا اهیبرغ 

« ندش یناهج   » ناونع هس  ره  هب  حـماست  ای  هابتـشا  هب  هک  میتسه  ورهبور  مه  زا  زیامتم  یهاگ  یـساسا و  مهم و  هجو  هس  اب  دـسریم  رظن  هب 
« ندـش یناهج  . » ییاکیرمآ يزاس  یناهج   - 3 یبرغ . يزاس  یناـهج   - 2 ندش . یناهج  یجیردت  یعیبط و  دـنیارف   - 1 ددرگیم : قالطا 

ییافوکـش یگدـنلاب و  زا  ییالاب  لـحارم  هب  دـیدج  رـصع  رد  هدرک و  یط  ار  یلماـکت  یعیبط و  یجیردـت ، تکرح  دـنور و  کـی  هچ  رگ 
يزادنا و تسد  دهاش  دوخ  یلماکت  دـشر و  هب  ور  تکرح  رد  یعیبط  دـنور  نیمه  یلو  تسا ، هتفای  تسد  يژولونکت  يداصتقا و  یملع ،
زا هک  تسا ، هتفرگ  رارق  اهنآ  لامآ  عفانم و  تمدخ  رد  دراوم  یـضعب  رد  هدوب و  گرزب  یـسایس  يداصتقا و  ياهتردـق  فّرـصت  لخد و 

يراجت يداصتقا و  گرزب  ياهتکرـش  نابحاص  یبرغ و  هتفرـشیپ  ياهتردـق  رتنشور  ترابع  هب  دوشیم . ریبعت  ندرک » یناـهج   » هب نآ 
نآ تکرح  ریـسم  رد  یتـح  هدرک و  لـیمحت  یعیبـط  دـنیارف  نیا  رب  ار  دوـخ  یعوـن  هب  هتفرگ و  دوـخ  عفاـنم  تمدـخ  رد  ار  دـنور  نیا  و ...

يوس زا  ناهج  ّلک  نداد  رارق  هطلـس  تحت  يزاس و  ییاکیرمآ  نامه  ًاقیقد  ییاکیرمآ  يزاـس » یناـهج   » هژورپ دـناهدرک . داـجیا  فارحنا 
اب یبرغ » ندرک  یناهج   » و یعیبط » ندش  یناهج   » نیب تقیقح  رد  سپ  تسا . ندـش » یناهج   » دـنور اب  زیامتم  ًالماک  يرما  تسا و  اکیرمآ 

هلدابم هطلس و  ماظن  تیمکاح  يرادهیامرس و  قیمع  لّوحت  لابند  هب  داصتقا » ندرک  یناهج  . » تسا یشحاف  قرف  ییاکیرمآ » يزاسیناهج  »
. تسا ناهج  رـسارس  رد  طرـش  دیقیب و  تباقر  ندش  مکاح  یناهج و  يرادهیامرـس  يزوریپ  جوا  هژورپ ، نیا  دریذپیم . تروص  نزاوتمان 

نالک ياهيژتارتسا  اهتسایـس و  زا  یـشان  هک  تسا  ياهژورپ  يداـصتقا  یّتح  یـسایس و  یماـظن ، هنیمز  رد  ییاـکیرمآ » يزاـس  یناـهج  »
. تسا يزاس  ییاکیرمآ  نامه  يزاس  یناهج  رگید  ترابع  هب  تسا . اکیرمآ  هدحتم  تالایا 

؟ دراد یفنم  ياههبنج  هچ  ندش » یناهج  »

زا ییـالاب  لـحارم  هب  دـیدج  رـصع  رد  هدرک و  ّیط  ار  یلماـکت  یعیبط و  یجیردـت ، تکرح  دـنور و  کـی  هکنآ  مغر  هب  ندـش » یناـهج  »
ناوتیم هک  تسا ، هتشاد  یپ  رد  زین  یفنم  راثآ  لاح  نیع  رد  یلو  تسا ، هتفای  تسد  يژولونکت  يداصتقا و  یملع ، ییافوکـش  یگدنلاب و 

جیورت  - 2 اهییوج . هزیتس  اهتباقر و  ینوزف  للملا و  نیب  هصرع  رد  راذـگریثأت  دـحاو و  يربهر  دوبن   - 1 درک : هراشا  اـهنآ  زا  یخرب  هب 
دوـجو هب   - 3 دـنیآرف . نیا  وترپ  رد  يونعم  یقالخا و  ياههزومآ  نتفر  نیب  زا  یبرغ و  طـحنم  گـنهرف  اـشحف و  يراـب ، دـنب و  یب  داـسف ،

یکیناکم يروآ و  ّنف  عیرـس  دـشر  تهج  هب  يراکیب  لـضعم  رب  ندـش  هدوزفا   - 4 اهروشک . زا  یخرب  رد  يداصتقا  ياـهيرباربان  ندـمآ 
عویش زین  و  ناکدوک و ... نانز و  قاچاق  رّدخم ، داوم  قاچاق  لیبق  زا  اهفالخ  میارج و  ندش  یناهج   - 5 یگدنز . روما  زا  يرایسب  ندش 

ياهّتلم یگنهرف  ّتیوه  ندرک  خسم  يارب  شالت  لکش  هب  اهگنهرف  رگید  رب  یبرغ  گنهرف  طّلست   - 6 زدیا و . ... لیبق  زا  ییاهيرامیب 
. نیزگیاج ناونع  هب  یبرغ  گنهرف  ندرک  حرطم  رگید و 

؟ تسا هدش  هراشا  ندش » یناهج   » هب ینید  عبانم  رد  ایآ 

زا مالـسا  هک  ار  یموهفم  انعم و  دنچ  ره  تسا ، هدش  هراشا  يزاس » یناهج  ندش و  یناهج   » عوضوم هب  یمالـسا  تایاور  میرک و  نآرق  رد 
تروص هب  ندـش » یناهج   » رگا لاـح  نیع  رد  یلو  تسا . تواـفتم  نآ  یمالـسا  ریغ  یبرغ و  موهفم  اـنعم و  اـب  دـهدیم  هئارا  هژاو  ود  نیا 

تاـیآ و زا  یخرب  هب  کـنیا  تسا . هدرک  یفرعم  ار  نآ  مالـسا  هک  دـشاب  یناـهج  تموکح  زاـس  هنیمز  دـناوتیم  دورب  شیپ  دوـخ  یعیبـط 
زا دعب  ام  و  ( » 25 (؛} َنوُِحلاّصلا َيِدابِع  اُهثِرَی  َضْرَْألا  َّنَأ  ِرْکِّذلا  ِدـَْعب  ْنِم  ِرُوبَّزلا  ِیف  اْنبَتَک  ْدََـقلَو   - } 1 مینکیم : هراشا  هراب  نیا  رد  تاـیاور 

َنیِذَّلا ُهَّللا  َدَعَو   - } 2 دش ». دنهاوخ  فرّـصتم  ثراو و  ار  نیمز  کلم  نم  راکوکین  ناگدـنب  ًامتح  هک  میتشون  مه  دوواد  روبز  رد  تاروت ،
ْمُهََّنلِّدَُبِیلَو ْمَُهل  یضَتْرا  يِذَّلا  ُمُهَنیِد  ْمَُهل  َّنَنِکَُمِیلَو  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َفَلْخَتْسا  اَمَک  ِضْرَألا  ِیف  ْمُهَّنَِفلْخَتْـسََیل  ِتاِحلاّصلا  اُولِمَعَو  ْمُْکنِم  اُونَمآ 
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نانآ ًاعطق  هک  دهدیم  هدعو  دناهداد  ماجنا  هتسیاش  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  امش  زا  یناسک  هب  دنوادخ  ( » 26 (؛}... ًاْنمَأ ْمِِهفْوَخ  ِدَْعب  ْنِم 
نانآ يارب  هک  ار  ینییآ  نید و  دیـشخب و  ار  نیمز  يور  تفـالخ  اـهنآ  ناینیـشیپ  هب  هک  هنوگ  ناـمه  درک  دـهاوخ  نیمز  يور  نارمکح  ار 

يدُـهلِاب َُهلوُسَر  َلَسْرَأ  يِذَّلا  َوَه   - } 3 دنکیم .»... لّدبم  شمارآ  تینما و  هب  ار  ناشـسرت  تخاس و  دـهاوخ  رادهشیر  اجرب و  اپ  هدیدنـسپ 
ار وا  ات  داتـسرف  قح  نید  تیاده و  اب  ار  دوخ  لوسر  هک  تسا  یـسک  وا  ( » 27 (؛} َنوُکِرْـشُملا َهِرَک  َْولَو  ِهِّلُک  ِنیِّدلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل  ِّقَحلا  ِنیِدَو 

هیآ نیا  توالت  ماگنه  مالسلا  هیلعیلع  ترضح  هک  هدمآ  تیاور  رد  دنـشاب ». هتـشاد  تهارک  ناکرـشم  دنچره  دزاس  بلاغ  نایدا  همه  رب 
، تسوا تسد  هب  مناج  هک  یسک  هب  دنگوس  هن ، : » دومرف ترضح  يرآ . دنتفگ : تسا ؟ هدش  لصاح  يزوریپ  نیا  ایآ  دیسرپ : دوخ  نارای  زا 

شوگ هب  نآ  زا  هَّللا  ّالا  هلا  گناب ال  ماش  حبـص و  هکنآ  رگم  دنامن  نیمز  يور  يدابآ  چـیه  هک  ینامز  رگم  دوشیمن  راکـشآ  يزوریپ  نیا 
هک نانچ  نآ  دوب ، دهاوخ  مالـسلا  مهیلعدّـمحم  لآ  زا  يدـهم  مایق  ماگنه  هب  يزوریپ  نیا  انامه  : » دومرف مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  ( 28 «.) دسر

«. درک دهاوخ  هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم  تلاسر  هب  رارقا  هکنآ  رگم  دنامیمن  یقاب  ناهج  رد  سک  چیه 

؟ دراد یتازایتما  هچ  دنکیم  یفرعم  مالسا  هک  يزاس » یناهج   » و ندش » یناهج  »

هدیشک و ریوصت  هب  نارگید  هچنآ  اب  دنکیم  یفرعم  مالـسا  هک  ندرک  یناهج  يزاس و  یناهج  ندش و  یناهج  دش ، هراشا  هک  هنوگ  نامه 
یخرب هب  هک  تسا  رادروخرب  یصاخ  تازایتما  زا  دنکیم  ریوصت  مالـسا  هک  ار  هچنآ  دراد . یـساسا  قرف  دنتـسه  نآ  ندرک  هدایپ  ددصرد 

هک ینید  هتـسجرب  ياهّتیـصخش  هتـسراو و  حـلاص و  دارفا  يربهر  تحت  یمالـسا ، یناهج  دـحاو  تموکح   - 1 مینکیم : هراشا  اـهنآ  زا 
يداهنـشیپ یناهج  دـحاو  تموکح  یلو  تسا ، مکاح  هعماج  نآ  رد  ادـخ  نوناق  و  دوشیم ، هرادا  دـنموصعم  ولت  یلاـت  اـطخ و  زا  موصعم 

ماکحا ادخ و  هعماج ، رد  روما  مامت  روحم  مالـسا ، دـید  زا   - 2 تسا . نارگمتـس  نارادمروز و  نادنمتردق و  فارـشا  رظن و  تحت  برغ ،
مالسلا هیلعيدهم  ماما  یناهج  تموکح   - 3 تسا . يرـشب  هعوضوم  نیناوق  روحم ، برغ ، يزاس  یناهج  ندش و  یناهج  رد  یلو  تسوا ،

 - 4 درادـن . یهاگیاج  چـیه  ّتیونعم  برغ ، یناهج  تموکح  رد  هک  یلاح  رد  تسا ، راوتـسا  یتّینما  یعامتجا ، یقالخا ، هعـسوت  روحم  رب 
شناد یبرغ ، ندـش  یناـهج  رـصع  رد  هک  یلاـح  رد  (، 29) تسا مالـسلا  هیلعيدـهم  ماما  یناهج  تموکح  ياـهیگژیو  زا  یملع  هعـسوت 

تموکح  - 5 دـننکیم . يریگولج  رگید  ياـهروشک  هب  نآ  لاـقتنا  زا  اـهروشک  نیا  هک  تسا  یـصاخ  ياـهروشک  راـصحنا  رد  هتفرـشیپ 
لـصاح دـمایپ و  ندـش ، یناهج  هک  یلاح  رد  ینید ، یتایح و  ياـههزومآ  رب  ینتبم  تسا  یتموکح  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  یناـهج 
تموکح  - 6 تسا . یبلطهطلـس  يرادهیامرـس و  ماظن  اب  طابترا  رد  يروآ ، نف  يداـصتقا ، یـسایس ، ياهتفرـشیپ  هناـهاگآان  هناـهاگآ و 

هک یلاح  رد  تسا ، شریذپ  دروم  زین  مدرم  هیحان  زا  هک  دراد  ادخ  زا  ار  دوخ  ّتیعورـشم  تسا و  ییالو  مالـسلا  هیلعيدهم  یناهج  دحاو 
راک هب  مدرم  يارآ  نتفرگ  رد  هک  يراکبیرف  نارازه  اب  مه  نآ  دـنادیم ، مدرم  هیحان  زا  ار  یناـهج  تموکح  تّیعورـشم  ندـش ، یناـهج 

هب روهظ  رـصع  رد  اهناسنا  لقع  اریز  تسا ، لقع  ّتیمکاح  يانبم  رب  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  یناهج  دـحاو  تموکح   - 7 دریگیم .
ماما زا  دریگیم . لکـش  یناویح  تالیامت  یناسفن و  ياهاوه  يانبم  رب  ندـش ، یناهج  ساسا  رب  تموکح ، هک  یلاـح  رد  دـسریم ، لاـمک 

(30 (؛» مهمالحا اهب  تلمک  مهلوقع و  اـهب  عمجف  داـبعلا  سوؤر  یلع  هدـی  عضو  اـنمئاق  ماـق  اذإ  : » دومرف هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلعرقاـب 
8 دنکیم ». لیمکت  هداد و  شرورپ  ار  ناشراکفا  لماک و  ار  اهنآ  لوقع  دراذگیم و  مدرم  رس  رب  ار  شتسد  دنک  مایق  ام  مئاق  هک  یماگنه  »

ياهتیفرظ یمامت  دوشیم ، ادیپ  رشب  لقع  شناد و  رد  هک  ياهعـسوت  رطاخ  هب  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  یناهج  دحاو  تموکح  رد  - 
(31 ...) دنکیم لمع  تسرد  زین  عیزوت  متـسیس  دریگیم و  رارق  مدرم  رایتخا  رد  روفو  دـح  هب  هیامرـس  دوشیم و  فشک  تعیبط  يداصتقا 

هیلعنینمؤملاریما مـالک  قبط   - 9 دراد . دوجو  یکانتـشحو  يداصتقا  ياهفاکـش  ناهج ، رب  مکاح  يداصتقا  ياـهماظن  رد  هک  یلاـح  رد 
نآ رد  رفاک  رجاف و  قساف و  دارفا  زا  دننکیم و  عامتجا  وا  رود  هب  نانمؤم  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  یناهج  دحاو  تموکح  رد  مالـسلا 

ار نادـنمتردق  نامکاح و  فارطا  دـنرادن و  یهاگیاج  یعقاو  نانمؤم  یبرغ ،  يزاس  یناهج  رد  هک  یلاح  رد  (، 32) تسین يرثا  تموکح 
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رفیک دب  نارازگراک  نایتوغاط و  نارگمتس و  مالسلا  هیلعيدهم  ترـضح  یناهج  تموکح  رد   - 10 دناهتفرگ . یلاباال  تسرپاوه و  دارفا 
هیضق تسرد  ندش » یناهج  يزاس و  یناهج   » رصع رد  یلو  دوشیم ، هرادا  طسق  لدع و  ساسا  رب  ترضح  تموکح  اریز  (، 33) دنوشیم

هب دـنچ  ره  یناهج ، هدـیدپ   - 11 دـنمانیم . تسیرورت »  » ار ناهاوخ  تلادـع  و  دـنهدیم ، حلـصم »  » بقل ناراکتیانج  هب  تسا ، سکع  هب 
ناژ تسا . هدـیچیپ  اسران و  مهبم ، يرما  لاـح  نیع  رد  یلو  تسا ، یناـهج  فلتخم  ياـههصرع  رد  يورـشیپ  شرتسگ و  لاـح  رد  تعرس 

تـسا هسیاقم  لباق  ییانیبان  صخـش  تیعـضو  اب  ندش ، یناهج  هبرجت  رد  یناسنا  تاعامتجا  تیعـضو  : » دیوگیم هراب  نیا  رد  ونیگ  يرام 
ریوصت هک  یلاح  رد  ( 34 ...«.) تسا روآ  رکس  ایند  ندش  یناهج  اب  درف  هطساو  یب  ییورایور  دروآیم ... تسد  هب  ار  شاییانیب  ناهگان  هک 
يرگن عماج  دمآراک و  راتخاس  اهیگژیو و  هدش و  نایب  ثیداحا  تایاور و  رد  ینـشور  هب  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  یناهج  تموکح 

يزاس یناهج   - 12 درادن . دوجو  نآ  رد  یتساک  ماهبا و  هنوگ  چیه  تسا و  هتـشگ  نییبت  میـسرت و  رتمامت ، هچ  ره  تّقد  اب  تموکح ، نیا 
هب هنامـصخ  ياهراتفر  ینماان و  دوخ  لابند  هب  تسا و  يداصتقا  یـسایس و  ياههصرع  رد  اکیرمآ  برغ و  طّلـست  ثعاب  تقیقح  رد  یبرغ 

شرتسگ مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  یلـصا  همانرب  ساسا و  هک  یلاح  رد  تسین ، نآ  شریذپ  هب  رـضاح  یتّلم  چیه  هک  يزیچ  دراد . هارمه 
سرت دیامرفیم ، نآرق  هک  هنوگ  نامه  تسا . ناهج  زا  يزیرنوخ  گنج و  متس ، ملظ و  ینک  هشیر  شیاسآ و  تّینما و  حلص و  يرارقرب  و 

، یعامتجا یگنهرف و  رظن  زا  ندـش  یناهج   - 13 ({. 35  ) ًاْنمَأ ْمِِهفْوَخ  ِدَْعب  ْنِم  ْمُهََّنلِدَُبَیلَو  : } دـش دـهاوخ  لّدـبم  شیاسآ  تّینما و  هب  مدرم 
دوجو هب  یگچراپکی  هدنیآ  ناهج  رد  یبرغ -  نایعدم  رظن  فالخ  رب  هک -  تسا  نشور  اّما  دراد ، ار  عماوج  اهگنهرف و  یکیدزن  ياعدا 

رد و  تخاس . دـنهاوخ  لوحتم  ار  ناهج  هرهچ  هدیـشکرب و  رـس  نیون  ییاهگنهرف  اهندـمت و  نیداینب ، یلباـقت  زا  سپ  و  دـمآ ، دـهاوخن 
ترـضح روهظ  رـصع  رد  هک  یلاح  رد  دـنکیم ، ینماان  شنت و  باهتلا ، نتـسبآ  ار  ناـهج  اـهگنهرف  اهندـمت و  ّداـضت  دروخرب و  هجیتن 

اب مدرم  و  دوب ، دهاوخن  اهگنهرف  اهنّدمت و  ییوجهطلس  یّتح  یـسایس و  یگنهرف و  شکمـشک  فالتخا و  زا  یناشن  مالـسلا  هیلعيدهم 
دنهاوخ یگدـنز  رطاخ  یگدوسآ  شمارآ و  اب  نآ  هیاس  رد  دـش و  دـنهاوخ  اریذـپ  ار  يدـحاو  گنهرف  نییآ و  دوخ ، باـختنا  شنیزگ و 

. درک

یقیبطت یشخب  تاجن 

؟ تسا فدهیب  خیرات  ایآ 

زا و  دـنکیم ، ضرف  ياهدـنز  دوجوم  نوچمه  ار  خـیرات  برغ ) ندـمت  طاطحنا   ) فورعم رثا  بحاص  یناـملآ و  رّکفتم  رلگنپـشا  دـلاوسا 
نآ نیزگیاـج  يدـعب  هرود  وا  موتحم  گرم  اـب  هک  تسا  لاـس  رازه  دودـح  یخیراـت  هرود  ره  يو  رظن  زا  دراد . يراودا  يریـسفت  خـیرات 
ّیط عولط و  زا  سپ  مادک  ره  هک  تساهندـمت  زا  ياهعومجم  خـیرات  هکلب  درادـن ، یلماکت  دـنور  خـیرات  ریـس  وا  رظن  قباطم  دوشیم . ...

همادا هراومه  لطاب  رود  نیا  و  دییارگ ، دهاوخ  بورغ  هب  نامز  یط  زا  سپ  عولط و  رگید  ینّدمت  هاگ  نآ  درک و  دـنهاوخ  بورغ  یلحارم 
لاؤس رلگنپشا  زا  ( 36 .) تساهندمت گرم  تایح و  ریذپان  نایاپ  تفرشیپ  نیوکت و  زا  يریوصت  ناهج  خیرات  وا  هاگدید  زا  عقاو  رد  دراد .
هرود لثم  رگا  رتلماک . ای  تسا و  رتطحنم  لبقام  زا  ای  و  ندـمت ، گنهرف و  رد  تسا  لبق  هرود  لـثم  اـیآ  خـیرات  زا  دـیدج  هرود  مینکیم :

عقاو فالخ  نیا  هک  تسا  رتطحنم  رگا  و  درادن . دوجو  يدیدج  هرود  تقیقح  رد  و  تسا ، لبق  هرود  نامه  همادا  دـیدج  هرود  تسا ، لبق 
هدوب لیخد  نآ  رد  یجراخ  لماوع  نوریب و  زا  ای  تسا و  هتـساخرب  وا  نورد  زا  لاـمک  نیا  هک  مینکیم  لاؤس  تسا  رتلـماک  رگا  و  تسا .

نیا تسا  هدیسر  لماکت  هب  جراخ  نورب و  زا  رگا  و  تسا . خیرات  لماکت  باب  رد  حیحـص  رظن  نامه  هک  هتـساخرب  نآ  نورد  زا  رگا  تسا .
يدام يونعم و  لماکت  رد  رـشب  عون  اریز  تسا ؛ یجراخ  تیعقاو  فالخ  رب  هیرظن  نیا  رگید  یفرط  زا  تسا . خـیرات  تیّداـم  هیرظن  ناـمه 

. دوریم ولج  هب  دیازفایم و  نآ  رب  هتفرگ و  هرهب  رگید  رصع  تایبرجت  زا  يرصع  ره  رد  تسا و 
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؟ دنراد خیرات  نایاپ  هب  عجار  يرظن  هچ  نویّدام 

رـشب تداعـس  هب  ندیـسر  فده  اب  مادک  ره  هک  تسا  هدیـسر  تیرـشب  خیرات  زا  ناشخرد  ياهدنیآ  هرابرد  هیرظن  حرط و  راهچ  نویّدام  زا 
زا ناشخرد  ياهدـنیآ  ریوصت   - 2 دـیدج . کینکت  ملع  هیواز  زا  يرـشب  هعماج  يارب  ناـشخرد  ياهدـنیآ  ریوصت   - 1 تسا : هدش  میـسرت 

«. یخیرات ّتیدام   » هیواز زا  ناشخرد  ياهدنیآ  ریوصت   - 4 ملاع . ندرک  یبطق  کت  اب  ناشخرد  ياهدنیآ  ریوصت   - 3 نوناق . لعج  هیواز 

؟ دسرب تداعس  هب  دیدج  کینکت  هار  زا  دناوتیم  رشب  ایآ 

رد هک  یتایبرجت  اب  رود  نادنچ  هن  ياهدنیآ  رد  اذل  تسا و  هافر  تداعس و  هب  هعماج  ندیسر  هار  اهنت  رـشب  يدام  ندمت  هک  دندقتعم  یخرب 
نیا یلو  تسین ، یّکش  رشب  کینکت  یتعنص و  تفرشیپ  رد  خساپ : دیسر . دهاوخ  دوخ  تداعـس  هلـضاف و  هنیدم  هب  هدرک  بسک  هنیمز  نیا 

تّیندم تیّدام و  هبنج  اهنت  کینکت  ملع و  ددرگ . داد  لدع و  داجیا  رـشب و  تداعـس  نماض  دـناوتیم  ییاهنت  هب  ملع  هک  تسین  انعم  نادـب 
رد ینادان  رشب  تافارحنا  أشنم  تسا . نیرفآ  تداعـس  دریگ  رارق  ملاس  نوناق  لداع و  ماظن  کی  رایتخا  رد  رگا  اذل  دنکیم . نیمأت  ار  ناسنا 

توهش و  - 2 هدشن . راهم  تالیامت  زیارغ و   - 1 لیبق : زا  دراد  رگید  لماوع  هکلب  دوش  فرطرب  کینکت  نّدـمت و  اب  ات  تسین  يدام  هنیمز 
زورما رشب  همه  هک  یتسرپ  عفن  یتسرپ و  سفن  هرخالاب  و   - 7 یبلط . تذل   - 6 یبلط . يرترب   - 5 یبلطهاج .  - 4 یبلطنوزفا .  - 3 بضغ .

ینـشور غارچ  ملع  تسا . هدمآرد  رـشب  نمـشد  نیرتگرزب  تروص  هب  هزورما  ملع ، اذل  ۀئیطخ .» ّلک  سأر  ایندـلا  ّبح  : » دـنیالتبم نآ  هب 
يارب تسا  يرازبا  ملع  تسا . لـقع  نآ  نغور  هک  تسا  یغارچ  دـننام  ملع  دراد . لامعتـسا  دراوـم  هـب  یگتـسب  نآ  زا  هدافتـسا  هـک  تـسا 

نیـشام رظن  زا  ام  : » دیوگیم نیـشام  رـصع  ناسنا  هرابرد  هفـسلف  تاّذل  باتک  همدقم  رد  تنارود  لیو  فده . هدنهد  صیخـشت  هن  فده ،
ياتسار رد   - 1 هلمج : نآ  زا  دراد  یمیخو  راثآ  دریگ  رارق  ملاظ  تموکح  رایتخا  رد  رگا  ملع  اذل  ریقف .» دصاقم  رظن  زا  میاهدـش و  رگناوت 

رـشب زا  يدعت  ملظ و  لاوز  نماض  تلادـع  نودـب  ملع   - 3 تسا . هّفرم  هقبط  هافر  داجیا  ددـصرد  اـهنت   - 2 درادیم . رب  ماگ  رـشب  يدوبان 
. تسین

؟ تسا مسیلاربیل  اب  ناهج  ییاهن  هرطیس  ایآ 

نیا رد  ار  تاجن  هار  اهنت  دننادیم و  رشب  هبناج  همه  يدازآ  ینعی  مسیلاربیل  رایتخا  رد  ار  ناهج  رب  هرطیس  هدنیآ  یبرغ ، نیرکفتم  زا  یخرب 
هب يدازآ  رد  اهنآ  رظن  هدـمع  یلو  يداصتقا  یـسایس و  یگنهرف ، لیبق  زا  دراد  یفلتخم  عاونا  هچرگ  مسیلاربیل  دـننکیم . هصـالخ  هیـضرف 

. دنزیم رود  لوا  يانعم 

؟ تسیچ خیرات  نایاپ  هرابرد  امایوکوف »  » رظن

وا تسا . لگه  خـیرات  یقیقح  نایرج  هیرظن  زا  هتفرگرب  خـیرات ، نایاپ  هرابرد  ییاـکیرمآ  لـصالا  ینپاژ  رـصاعم  هدنـسیون  اـمایوکوف ، رظن 
نایاپ هب  خـیرات  لامک ، ود  ره  ّیط  اـب  ج .  تسا . يداـم  مه  يونعم و  مه  لـماکت  نیا  ب .  تسا . لـماکت  ياراد  خـیرات  فلا .  دـیوگیم :

هک ینونک  هرود  هداتفا و  ریخأت  هب  خیرات  يدام  لامک  ه .  داتفا . قافتا  نوئلپان  تسکش  نامز  رد  لاس 1806  رد  يونعم  لامک  د .  دسریم .
ییارگداـینب هیرظن ، نـیا   - 1 خـساپ : ( 37 .) دـشابیم رـشب  تداعـس  هیاـم  هک  تسا  لـگه  خـیرات  ناـیاپ  هرود  ناـمه  تسا  مسیلاربیل  هرود 

هک تسا  رواب  نیا  ساسا  رب  یتسرپداژن  رکف  نیا   - 2 تسا . هدرک  روهظ  نامز  زا  ههرب  نیا  رد  هک  هتفرگ ، هدیدان  ار  یمالـسا  ياهتکرح 
هک دـهد  میمعت  ناهج  رـسارس  هب  ار  نآ  دـهاوخیم  تسا و  هدرک  بسک  ار  یتخبـشوخ  زار  زمر و  یلخاد  یجراخ و  تسایـس  رد  اکیرمآ 

اـسب هچ  اریز  تسا ؛ لطاب  یفرح  نیا  دنبلاغ و  هک  دـنایناسک  اهنیرتهب  هک  تسا  نیا  ساسا  رب  لالدتـسا  نیا   - 3 تسین . شیب  یلایخ  نیا 
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. دندش بلاغ  هک  ینیملاظ  خیرات  رد 

؟ تسیچ مسیلاربیل  هرطیس  زا  ناهول » کم  لاشرام   » لیلحت

نیمز هرک  دارفا  هک  هدش  ببـس  تاعالطا  تایلمع و  رد  بالقنا  فلا .  دیوگیم : مسیلاربیل  ییاهن  هرطیـس  ناهج و  هدـنیآ  ینیبشیپ  رد  وا 
گنهرف و ج .  دراد . ار  دحاو  یناهج  تموکح  کی  لیکـشت  ياضتقا  ًاتعیبط  رما  نیا  ب .  دنـشاب . هتـشاد  یـسرتسد  رگیدـکی  هب  یتحار  هب 

هضرع طسب و  تصرف  يرگید  رکف  ره  زا  شیب  مسیلاربیل  رکفت  د .  دنکیم . نیعم  ار  دوخ  تموکح  یناهج  هدکهد  نیا  یعامتجا  راتخاس 
: هجیتن دـش . دـنهاوخ  ّلح  بلاغ  گنهرف  لخاد  یعیبط  وحن  هب  فلتخم  تارکفت  اهگنهرف و  بلاغ ، رکفت  طـسب  اـب  ه .  تسا . هدرک  ادـیپ 

هتکن یلو  تسین ، یتاعالطا  میظع  بالقنا  رد  یکـش  خساپ : ( 38 .) تسا لاربیل  یـسارکومد  گنهرف  نامه  خیرات  نایاپ  رد  بلاغ  گنهرف 
ددعتم و ياههشیر  لیالد و  هکلب  دوشیمن ، لصاح  رگیدکی  هب  دارفا  یـسرتسد  ساسا  رب  عامتجا  تداعـس  مظن و  هک  تسانآ  رد  یـساسا 

عون نیا  رادمچرپ  یعاد  دناوتیمن  دـحاو ، یناهج  تموکح  یعقاو  ياهزاین  زا  یـضعب  نتـشادن  رطاخ  هب  زین  مسیلاربیل  دراد . يرگید  مهم 
هب جایتحا  زیچ  ره  زا  شیپ  دشاب  هتشاد  تیعماج  دهاوخب  یبتکم  کی  رگا  هک  دنراد  لوبق  ایند  نارکفتم  همه  ًابیرقت  ار  نیا  دشاب . تموکح 
دنک تکرح  یجراخ  قیاقح  اب  قبطنم  دشاب و  هتشاد  ماود  دهاوخب  رگا  و  دنک . میسرت  ار  ناسنا  ناهج و  تیعقاو  هک  دراد  ینیب  ناهج  کی 

دننامه مسیلاربیل  بتکم  لکشم  دشاب . هتشاد  نآ  زا  یتسرد  یبایزرا  دسانشب و  تسه  هک  يروج  نآ  ار  ناسنا  ناهج و  لوا ، هبترم  رد  دیاب 
دـناهتفرگ و هدـیدان  ار  ناـسنا  یـساسا  یلـصا و  شخب  هدوـبن ، راـگزاس  ناـسنا  ترطف  لـصا  اـب  بتکم  ود  نیا  هک  تسا  نـیا  مسیـسکرام 

رهاظم هکنیا  يارب  تسین ، یناسآ  راک  تسا  یعقاو  لاکـشا  راـچد  برغ  هکنیا  زا  ندرک  ثحب  زورما  دـننک . عورـش  طـسو  زا  دـنهاوخیم 
ظاحل زا  هک  دـشاب  اـکیرمآ  نـآلا  اـهتلم  نیرتقفوم  برغ  رد  دـیاش  تسا . هدرک  رپ  ار  مدرم  شوگ  مشچ و  اـهیبرغ  تفرـشیپ  تردـق و 

تالاکشا ياراد  یبرغ  هعماج  ًامومع  اکیرمآ و  هعماج  تسا ؟ لآهدیا  ًاعقاو  اکیرمآ  هعماج  ایآ  تسا ، رتهتفرشیپ  رگید  ياهروشک  زا  يدام 
نآ هب  اکیرمآ  یتح  یتسیلاربیل و  ياـهروشک  هک  ياهلأـسم  نیتسخن  ییارگ  چوپ   - 1 مینکیم : هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  تسا  يددـعتم 
نیا زا  میتسه ؟ هچ  لابند  هب  میوریم و  اجک  هب  اـم  دـننکیم : رکف  اـهنیا  ینعی  تسا ، اـکیرمآ  هعماـج  رد  یچوپ  هیحور  ساـسحا  دـنفرتعم 

ناـسنا و زا  حیحـص  یباـیزرا  مدـع  هعماـج و  ياـهتخاسریز  هب  یهجوـتیب  تهج  هب  نیا  و  دـش ؟ دـهاوخ  لـصاح  هچ  باوـخ  دروـخ و 
رکیپ لولـس  نیرتفیعـض  برغ  رد  دـشابیم ، یعامتجا  لولـس  نیتسخن  هک  هداوناـخ  هداوناـخ  نارحب   - 2 تسا . تاـیونعم  هب  یهجوـتیب 

رد لولـس  نیا  مادـهنا  اذـل  و  هداوناخ ، ات  دـننکیم  باسح  رتشیب  درف  يور  اهنآ  تسا ، موهفمیب  اهنآ  يارب  هداوناـخ  تسا . يرـشب  هعماـج 
رد یتیوهیب  یچوپ و  نامه  لیلد  هب  داـیتعا   - 3 تسا . روصت  لباق  ریغ  نآ  ماقرا  هدش و  عورـشمان  ياهدـنزرف  دایدزا  ثعاب  یبرغ  هعماج 

دایتعا نیرتدب  زا  هک  مینک  همیمـض  ار  یلکلا  تابورـشم  هب  دایتعا  رگا  تسا . هدش  يدیدش  رایـسب  دایتعا  راتفرگ  ناوج  لسن  یبرغ ، هعماج 
هن يراـب  دـنب و  یب  تنوشخ و  هیحور  تنوشخ   - 4 تسا . برغ  ندرک  نامناخیب  لاحرد  اـهدایتعا  دوشیم . روآماسرـس  مقر  نیا  تسا ،

اکیرمآ ًاصوصخ  عماوج  نآ  رد  زیمآ  تنوشخ  لامعا  زا  یکانتـشحو  ياهربخ  زورره  دـنکیم . دادـیب  مه  اههچب  رد  هکلب  ناناوج  رد  اهنت 
اکیرمآ رد  ًاصوصخ  ینماان  ینماان   - 5 درب . میهاوخ  یپ  اهنآ  لکـشم  قمع  هب  دوش  هداد  ناشن  ایند  هب  ثداوح  نآ  رگا  مینکیم ، هدـهاشم 

رـضاح اـهنابایخ  رد  دـنلئاق  تیـصخش  دوـخ  يارب  یمک  هک  ییاـهناسنا  بش ، لوا  زا  گرزب  ياهرهـش  رثـکا  رد  هک  تـسا  ياهنوـگ  هـب 
هایـس رانک  یـسک  رگا  تسا . ناوارف  رایـسب  يداژن  ضیعبت  رهاظم  اکیرمآ ، ًاصوصخ  برغ  رد  یعامتجا ، ظاحل  زا  ضیعبت   - 6 دنوشیمن .

هچ هک  دوشیم  هجوتم  دونشب ، ار  اهنآ  لد  درد  دنیشنب و  دناهتفر  اپورا  هب  فلتخم  ياهروشک  زا  هک  یناناملسم  و  ناتسوپ ، خرـس  ناتـسوپ ،
صوصخ رد  درادناتـسا ، حطـس  اهتمعن و  زا  يرادروخرب  حطـس  ظاحل  زا  رقف   - 7 دـناهدولآ . ردـقچ  هتفرگارف و  ار  اهروشک  نیا  ییالب 

هعماج 250 کی  رد  مقر  نیا  دننکیم . یگدنز  رقف  طخ  ریز  مدرم  دصرد  هدراهچ  ای  هدزیس  دنیوگیم  ناشدوخ  هک  نانچ  اکیرمآ  هعماج 
دنبیب  - 8 دشاب . لآهدیا  دناوتیم  هعماج  نیا  روطچ  لاح  دنتسه ، رقف  ّطخ  ریز  هک  دریگیم  رب  رد  ار  رفن  نویلیم  ات 40  دودح 30  ینویلیم 
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یب دوشیم ، هدـید  اکیرمآ  هعماج  ًاصوصخ  مدرم ، تیرثکا  رد  هک  يدـیماان  یچوپ و  تلاح  هداوناخ و  رد  لزلزت  لابند  هب  یـسنج  يراب  و 
رد اهیبرغ و  يارب  هدنـشک  هداعلا  قوف  یتفآ  هک  دروخیم  مشچ  هب  دایز  تسا ، عورـشمان  ياههچب  نآ ، لوصحم  هک  یـسنج  يراب  دـنب و 

رگید ياهروشک  هنافـسأتم  هک  تساهنآ  ياههناسر  برغ ، اکیرمآ و  يّدج  رایـسب  لکـشم  ياهناسر  لاذتبا   - 9 تسا . اکیرمآ  اـهنآ  سأر 
دـننکیم و ینماان  ساسحا  همه  هک  تسا  ياهنوگ  هب  تیعـضو  دنتـسه . راـب  دـنب و  یب  یبرغ  ياـههناسر  نـآلا  دـننکیم . دـیلقت  نآ  زا  زین 

هتسکش اهنآ  یصخش  میرح  ددرگ و  اشفا  یناور  ياهگنج  غورد و  هعیاش ، تروص  هب  ناشیـصخش  یـصوصخ و  لئاسم  هک  دنـسرتیم 
. تسا دمآراک  ان  یمتسیس  دننک  رداص  ناهج  همه  هب  ار  نآ  دنهاوخیم  هک  اهنآ  شزومآ  متسیس  دمآراک  ان  یشزومآ  متسیس   - 10 دوش .

ظاحل زا  رامیب  داصتقا   - 11 دنشکیم . راک  نیشام  دننام  اهنآ  زا  و  دنهدیم ، ماجنا  مک  دزم  اب  ینارجاهم  ار  اهنیا  مهم  ياهراک  زا  يرایسب 
هک دراد  یناوارف  یجراخ  یلخاد و  ياهیهدب  تسا . ایند  روشک  نیرت  ضورقم  اکیرمآ  تسایند . تشهب  برغ  هک  دوشیم  رکف  يداصتقا 

ياهرازاب هب  یگتسباو   - 12 دناشوپیم . ار  اهيراکهدـب  نیا  هک  دـنکیم  لمع  ياهنوگ  هب  اهنآ  متـسیس  اما  تسا ، روآ  ماسرـس  نآ  ماقرا 
یتیعضو نینچ  اب  لاح  دتسیایم . زاب  تکرح  زا  وا  عیانـص  دوش ، نماان  شیارب  ایند  رازاب  رگا  هک  تسا  ياهنوگ  هب  اکیرمآ  رد  تعنـص  ایند 

؟ تسناد ناهج  يارب  وگلا  ار  نآ  ناوتیم  هنوگچ  تسا  مسیلاربیل  رهظم  هک  اکیرمآ  رد  صوصخ  هب  برغ  رد 

؟ تسیچ خیرات  نایاپ  هرابرد  رلفات »  » رظن

: دـیوگیم مسیلاربیل  ییاهن  هرطیـس  خـیرات و  نایاپ  ینیبشیپ  اب  هطبار  رد  مّوس » جوم   » باتک بحاص  ییاکیرمآ  راگنهمانزور  رلفات  نیولآ 
، يرترب رایعم  متسیب  نرق  لوا  همین  مهدزون و  نرق  رد  ب . ملیف و . ... نیرتهب  ینعی  ملیف  نیرتهدننیب  رپ  تسا ، اهنیرت »  » راگزور زورما  فلا .

ناوت زین  هدـنیآ  رد  تسا و  زورما  تیعـضو  هک  هداد  يداصتقا  ناوت  هب  ار  دوخ  ياج  جـیردت  هب  هدوب و  یناهج  هنحـص  رد  یـسایس  تردـق 
شناد و رما  رد  ییالاب  ناوت  زا  هک  دوب  دنهاوخ  تردق  بحاص  یناهج  هنحـص  رد  ییاهروشک  هدنیآ  رد  اذل  و  دـهدیم ، شناد  هب  ار  دوخ 

هتشاد هک  یتالاکشا  همه  اب  لاربیل  یسارکومد  د . تسا . يرشب  شناد  کینکت و  تردق  هدمع  روحم  هدنیآ  رد  برغ  ج . دنراد . تاعالطا 
، تسین خیرات  نایاپ  هیرظن  نیا   - 1 خساپ : تسا . یبرغ  مسیلاربیل  نآ  زا  ناهج  هدـنیآ  هجیتن : تسا . یعامتجا  یگدـنز  مسر  هار و  نیرتهب 

لقن لقع و  مکح  كالم ، هک  یلاح  رد  دنادیم  ناسنا  تساوخ  ار  زیچ  ره  ندوب  رترب  كالم  لوا ، همدـقم  رد   - 2 تسا . دعب  خیرات  هکلب 
؛} ْمَُکل ٌّرَش  َوُهَو  ًاْئیَش  اوُّبُِحت  ْنَأ  یسَعَو  ْمَُکل  ٌْریَخ  َوُهَو  ًاْئیَش  اوُهَرْکَت  ْنَأ  یـسَع  : } دیامرفیم لاعتم  دنوادخ  رذگدوز . حلاصم  یّتح  هن  تسا ،

3 تسا ». ّرش  امش  يارب  هک  دیراد  تسود  ار  يزیچ  اسب  هچ  تسا و  نآ  رد  امـش  ریخ  هک  یلاح  رد  دیراد  تهارک  ار  يزیچ  اسب  هچ  ( » 39)
زا مدرم  رامعتسا  یسایس و  هطلـس  هک  یلاح  رد  دنادیم  یناهج  هنحـص  رد  یـسایس  تردق  رایعم  ار  یماظن  ناوت  دوخ  مود  همدقم  رد  وا  - 
ره هب  تردـق  هدـمع  روحم  هب  ندیـسر  ایآ   - 4 دروآیمن . ناـغمرا  هب  يزیچ  ملظ  دادبتـسا و  شرتـسگ  شاـشتغا و  زج  ییوگروز  قـیرط 

هکلب تسین ، خیرات  هدنیآ  يارب  ینزهنامگ  یـسایس  زادرپهیرظن  هفیظو   - 5 دراد ؟ يراگزاس  یناسنا  يرطف و  یلقع و  ياهرایعم  اـب  یتمیق ،
يارب يرادهیامرـس  ماظن  ایآ   - 6 دـهد . دـیون  ار  يرتهب  هدـنیآ  هدرک و  يزیرهمانرب  رـشب  يارب  هعماج  ّلک  حـلاصم  نتفرگ  رظن  رد  اب  دـیاب 

هک یتالکـشم  تسرهف  : » دـیوگیم رلفات  اذـل  و  تسا ؟ هدرک  داجیا  شحاـف  یتاـقبط  ماـظن  اـی  هدروآ ، ناـغمرا  هب  یتخبـشوخ  دوخ  عماوج 
(40 «.) درادن یمامت  تسا  هجاوم  نآ  اب  برغ )  ) ام هعماج 

؟ تسیچ خیرات  نایاپ  هب  عجار  نوتگنیتناه »  » هاگدید

، هدنیآ رد  اههورگ  اهتّلم و  نیب  هدمع  يریگرد  لباقت و  فلا .  دیوگیم : خیرات  نایاپ  اب  هطبار  رد  یبرغ  زادرپهیرظن  نوتگنیتناه  لئوماس 
، برغ ندـمت  تـسا : ندـمت  تـشه  ناـهج  هدـنز  ياهنّدــمت  ب .  داـصتقا . يژولوئدــیا و  هـن  تـسا  فـلتخم  ياهندــمت  اـهگنهرف و 
 . د ریذپان . رییغت  تسا و  یساسا  اهندمت  دروخرب  ج .  نیتال . ياکیرمآ  ندمت  سکدترا و  والسا ، ودنه ، یمالـسا ، ینپاژ ، یـسویسوفنک ،
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تموصخ 1400 و .  تسا . هدیدرگ  نارگید  ینّدمت  یهاگآدوخ  دشر  بجوم  برغ  راتفر  ه .  تسا . شیازفا  لاح  رد  ینّدمت  یهاگآدوخ 
مالسا و ندمت  ماجنارس  ز .  تسا . نینوخ  ثداوح  نتسبآ  برغ  مالـسا و  ندمت  نایم  طباور  هدوب و  شیازفا  لاح  رد  برغ  مالـسا و  هلاس 

ناهج يریگرد  لماکت  هلحرم  نیرخآ  اهندمت  يریگرد  هجیتن : تفرگ . دهاوخ  رارق  برغ  ندـمت  يور  رد  ور  مه  رانک  رد  یـسویسوفنک 
ناـیب اهندـمت  دروخرب  يارب  یلیلد   - 2 تسا . هدومنن  ندـمت  زا  يریـسفت  ناشیا   - 1 خساپ : ( 41 .) تسا برغ  ندـمت  بلاغ  ندـمت  هدوب ،
ینیع یملع و  هبنج  نّدـمت  دـنتوافتم . رگیدـکی  اب  ود  نیا  هک  یلاح  رد  تسا ، هدرک  طلخ  ندـمت  گنهرف و  نیب  ناـشیا   - 3 تسا . هدرکن 

، دنتـسه گنهرف  ورملق  رد  یبهذم  ریغ  یبهذم و  تاداقتعا  تایبدا و  تمکح ، هفـسلف و  رنه ، يونعم . ینهذ و  هبنج  رتشیب  گنهرف  دراد و 
. يدرف هبنج  گنهرف  دراد و  یعامتجا  هبنج  رتشیب  ندـمت  زین  و  عامتجا . رد  تسا  ناـسنا  يداـم  جـیاوح  حطـس  هب  رظاـن  رتشیب  ندـمت ، یلو 
. دـشاب يدرف  لماکت  هب  رظان  دـناوتیم  هبنج  نیا  زا  هتـشذگ  گنهرف ، یلو  تسا ، عامتجا  تئیه  رد  ناسنا  تفرـشیپ  هدـننک  نیمأـت  ندـمت ،
اب هچراـپ  کـی  یتـیدوجوم  ار  نآ  دـهد  هئارا  برغ  زا  ینـشور  فیرعت  هکنآ  یب  ناـشیا   - 4 مزالم . هن  دـنطبترم  مه  اب  گـنهرف  ندـمت و 

تردـق هدـننک  دـیدهت  لماع  ار  یبرغ  ماظن  ینورد  داسف  یکـسنیژرب ، تسا . عقاو  فالخ  هک  یلاح  رد  دـنکیم  روصت  اـکیرمآ  تیّروحم 
ربج زا  یـشان  یندـشن و  فرطرب  يوهام و  يداضت  ار  گنهرف  ود  نیب  داضت  ناـشیا   - 5 ار . اهندمت  دروخرب  هن  دـنادیم  اکیرمآ  یناهج 

دنتسه یمالـسا  ندمت  يایحا  ددصرد  هک  ییاهروشک  اب  فاصم  يارب  ار  برغ  ندش  هدامآ  کیژتارتسا  ترورـض  اذل  دنادیم و  یخیرات 
لیو یمالسا . یحیسم و  ندمت  هن  هتفرگ  همشچرس  یبرغ  ياهتلود  تسایـس  زا  نّدمت  ود  نیا  نیب  اهشنت  هک  یلاح  رد  دنکیم ، هیـصوت 

تسا و نیبشوخ  ناشیا  هب  تبسن  همه  نیا  اب  دنکیم ، حیبقت  ار  حیسم  نید  ناوریپ  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  دنچ  ره  : » دیوگیم تنارود 
هک یمکحم  هدیقع  اب  هک  دنتـسه  ناناملـسم  اهنت  : » دـیوگیم نوستبور  ( 42 «.) تسا شیوخ  ناوریپ  اهنآ و  نیب  هناتـسود  طابترا  راتـساوخ 

اهاسیلک و : » دیوگیم زتم  مادآ  ( 43 «.) دراد دوجو  اهنآ  رد  رگید  نایدا  اب  زین  یحماست  راگزاس و  حور  کـی  دـنراد ، دوخ  نید  هب  تبـسن 
یشخب دیسریم  رظن  هب  دنربیم و  رس  هب  یمالـسا  تموکح  زا  جراخ  ییوگ  هک  دندومنیم  نانچ  یمالـسا  تموکح  نارود  رد  اههعموص 

نآ اب  هنایم  ياههدس  رد  اپورا  هک  ددرگ  رارقرب  حماست  زا  ییاضف  نانچ  دـشیم  بجوم  دوخ  هبون  هب  نیا  هک  دنتـسه ، يرگید  نیمزرـس  زا 
(44 «.) تشادن ییانشآ 

؟ دنک نیمأت  ار  يرشب  لامک  دناوتیم  يرشب  هتفرشیپ  نیناوق  ایآ 

لعج هک  ياهتفرـشیپ  نیناوق  اب  هک  دـسرب  ياهطقن  هب  دـناوتیم  هدرک  بسک  هک  یتایبرجت  اب  دوخ  خـیرات  لوط  رد  رـشب  دـنیوگیم : یخرب 
هب دـناوتیم  دـنکیم  هئارا  اهنآ  يارب  هک  ییاهلح  هار  رد  هتخانـش و  یبوخ  هب  ار  تالکـشم  اریز  دـیامن ؛ نیمأت  ار  رـشب  تداعـس  دـنکیم 
رد دنک و  كرد  ار  دوخ  یقیقح  یعقاو و  حلاصم  دـناوتیمن  بیغ  ملاع  یحو و  زا  کمک  نودـب  رـشب   - 1 خساپ : دسرب . ییاهن  ّتیقفوم 

نوناق نیودت  عنام  عقاوم  زا  يرایـسب  رد  یـصخش  ای  یهورگ  حلاصم   - 2 دهد . هئارا  دوخ  يارب  ار  یمالـسا  ياهراکهار  دـناوتیمن  هجیتن 
اههقیلـس و فـالتخا  هـک  تـهج  نآ  زا   - 3 دنـشاب . رادروـخرب  تمـصع  ماـقم  زا  هک  دـیآیمرب  یناـسک  زا  اـهنت  راـک  نیا  تسا و  عماـج 

. تسین ریذپناکما  ینوناق  تدحو  هب  ندیسر  اذل  دراد ، دوجو  اهتشادرب 

؟ دشاب رشب  شخبتاجن  دناوتیم  ناهج  ندرک  یبطق  کت  ایآ 

یناهج نیون  مظن  حالطصا  هب  ناهج و  ندرک  یبطق  کت  تداعس ، هب  ندیسر  یتلادعیب و  ملظ و  زا  رشب  تاجن  هار  اهنت  دنیوگیم : یخرب 
: خـساپ دـننادیم . اهییاکیرمآ  هتخاس  اهنت  ار  راک  نیا  اکیرمآ  هبناـج  همه  راـیع و  ماـمت  رادـتقا  تهج  هب  نازادرپهیرظن  زا  یخرب  و  تسا .
350 ویز »  » ینانوی فوسلیف  تسا . هدوب  حرطم  ملاع  نادنمشناد  هفـسالف و  نیب  رود  رایـسب  ياههتـشذگ  زا  ناهج  ندرک  یبطق  کت  هیرظن 

اذـل دـنبای .» تاجن  تداعـس و  ات  دـننک  يوریپ  دـحاو  یناهج  ماظن  کی  زا  هک  تسا  ملاـع  مدرم  عیمج  رب  : » دـیوگیم دـالیم  زا  لـبق  لاـس 
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لاس دص  ینانوی  هدنـسیون  كاتُلب  دراذگ . ارجا  هب  ار  هیرظن  نیا  شیوخ  تردق  رب  اّکتا  اب  ات  دمآرب  ددـصرد  دوب  ویز  رـصاعم  هک  ردنکـسا 
نوناق زا  دـنهد و  لیکـشت  ار  يدـحاو  عمتجم  ات  هدومن  یعـس  هک  تسا  مدرم  رب  : » دـیوگیم یناهج  دـحاو  تموکح  حرط  اب  دالیم  زا  لبق 

یگدـنز یتـسود و  هـب  دـناوتیمن  رــشب  زگره  : » دـیوگیم ییاـکیرمآ  رخأـتم  ناـفوسلیف  زا  ( 1838  ) دـیول ماـیلو  دـننک .» يوریپ  يدـحاو 
ّلک ات  تسا  مزال  : » دیوگیم ییایلاتیا  روهـشم  بیدا  یتناد ، ( 45 «.) دیامن سیـسأت  یناهج  دحاو  تموکح  هکنآ  رگم  دسرب  زیمآتملاسم 

رد ملاع  : » دـیوگیم لسار  ( 46 «.) دـنکفا هیاس  ناهج  هب  حلـص  شمارآ و  ات  دنـشاب  عضاخ  مکاح  تموکح و  کـی  هب  تبـسن  نیمز  مدرم 
حلص زا  تسا  ترابع  نیون  مظن  : » دیوگیم ردپ  شوب  جروج  دروآرد .» راعش  مچرپ و  کی  تحت  ار  مدرم  مامت  هک  تسا  یحلصم  راظتنا 
اهنت ناهج  ياهتلم  نایم  رد  : » دیوگیم هرگنک  رد  دوخ  ینارنخس  رد  زین  وا  «. هدحتم تالایا  يربهر  تحت  ناهج  همه  يارب  یسارکومد  و 
دوـخ رد   - 1 لاکـشا : تسا .» رادروخرب  یناـهج  مظن  زا  یناـبیتشپ  يارب  مزـال  رازبا  زا  مه  یقـالخا و  ياـهشزرا  زا  مه  هک  تساـکیرمآ 

ياهنوگ هب  یکسنیژرب  دنرامـشیم . دودرم  ار  اکیرمآ  حرطم  رادتقا  هک  دنراد  دوجو  نارگید  رجنیـسیک و  لیبق  زا  ینازادرپ  هیرظن  اکیرمآ 
هیعاد دناوتیم  يروشک  رتمک  دراد و  یناهج  ژیتسرپ  هیعاد  رضاح  لاح  رد  اکیرمآ  دنچ  ره  : » دیوگیم هدرک و  میـسرت  ار  اکیرمآ  یناوتان 

2 تسا .» ریذپبیسآ  يدایز  ياههبنج  زا  یلخاد  یناهج و  هنحص  رد  اکیرمآ  تیعقوم  تردق و  رارمتـسا  اّما  دشاب ... هتـشاد  ار  وا  اب  تباقر 
دنلب نینچ  هزاجا  اکیرمآ  يداصتقا  زیمآ  هعجاف  رایـسب  تیعـضو  هکنآ  ًاصوصخ  تسا  مک  رایـسب  ناهج  ندرک  یبطق  کت  شریذپ  هنیمز  - 

لـصا ام  هچرگ  تفر . دـنهاوخن  ناگناگیب  هطلـس  راب  ریز  اـهتلم  زگره  هک  تسا  نآ  زا  لـفاغ  هیرظن  نیا   - 3 دـهدیمن . وا  هب  ار  يزاورپ 
یهلا و تادـییأت  اـب  ار  نآ  یلو  تسا  یناـهج  تموکح  تدـحو  هیاـس  رد  اـهتلم  تاـجن  هار  اـهنت  هک  میدـقتعم  مینکیمن و  ّدر  ار  هیرظن 

. مینادیم ریذپناکما  تسا  مالسلا  هیلعنامز  ماما  نامه  هک  موصعم  يربهر 

؟ دننکیم هیجوت  ياهویش  هچ  اب  ار  خیرات  لماکت  اهتسیسکرام 

هاگدـید هللا  همحريرّهطم  دیهـش  موحرم  دـننادیم . تعیبط  تشونرـس  هب  موکحم  هجیتن  رد  تعیبـط و  زا  یئزج  ار  خـیرات  اهتسیـسکرام 
ناسنا و تعیبط  ناسنا و  نایم  طابترا  کی  مئاد و  نایرج  کی  خـیرات  : » دـنکیم میـسرت  نینچ  خـیرات  لماکت  هنیمز  رد  ار  اهتسیـسکرام 

تیاهن رد  هک  تسا  یناسنا  لاوز  لاح  رد  ياههورگ  یناسنا و  دـشر  لاح  رد  ياههورگ  نایم  مئاد  لادـج  ییارآ و  فص  کی  عاـمتجا و 
هثداح ره  هراومه  هک  تسا  دادضا  يوپاکت  کی  هرخالاب  و  دباییم ، نایاپ  دـشر  لاح  رد  ياهورین  دوس  هب  یبالقنا  دـنت و  نایرج  کی  رما 

وا خیرات  هدنروآ  رد  تکرح  هب  روتوم  رـشب و  یگدنز  ساسا  دهدیم . خر  لماکت  ددرگیم و  لیدـبت  ّدـض  ّدـض  هب  وا  شدوخ و  ّدـض  هب 
هدنیآ هب  هتسباو  رکفنشور و  يرگید  هتشذگ و  هب  هتسباو  رکفلا و  دماج  یکی  هک  هورگ  ود  نایم  شکمـشک  عازن و  تسا . ... يدیلوت  راک 
تروص هب  یبالقنا  ماگ  کی  اب  هعماـج  دـسریم و  تسا  راـجفنا  هطقن  هک  دوخ  جوا  هب  اـت  دـباییم  تّدـش  دریگیم و  رد  تخـس  تسا ...

دوخ ّدـض  هب  لیدـبت  هنهک  ياهورین  لـماک  تسکـش  ون و  ياـهورین  يزوریپ  تروص  هب  دـیدج و  ماـظن  يرارقرب  نهک و  ماـظن  ینوگرگد 
زین هلحرم  نیا  دراد ...، یلبق  هلحرم  اب  هباشم  یتشونرس  دوخ  هبون  هب  زین  خیرات  زا  هلحرم  نیا  دوشیم . زاغآ  خیرات  زا  ياهلحرم  ددرگیم و 

هراومه تعیبط -  دوخ  دننام  خیرات -  روطنیمه  ددرگیم و  زاغآ  يرتدیدج  هلحرم  دـهدیم و  دوخ  هدـننک  یفن  ّدـض و  هب  ار  دوخ  ياج 
همه خـیرات  دروم  رد  نوچ  دوشیم و  هدـیمان  یکیتکلاید  رکفت  خـیرات ، تعیبط و  هراـبرد  رّکفت  زرط  نیا  دـنکیم . روبع  دادـضا  ناـیم  زا 

شنیب  » خـیرات دروم  رد  ار  شنیب  نیا  رّکفت و  زرط  نیا  ام  دـنادیم  دـیلوت  رازبا  هب  هتـسباو  عبات و  خـیرات  لوط  رد  ار  یعاـمتجا  ياـهشزرا 
یخیراـت تیّداـم  هـب  نآ  زا  هـک  تـسا  یخیراـت  تـالّوحت  هراـبرد  صاــخ  رکفت  زرط  يرازبا  شنیب  زا  ناــمدوصقم  و  میماــنیم . يرازبا »

زا یخرب  هب  هک  دراد  یتالاکـشا  یکیتکلاید  يرازبا و  هویـش  اب  خیرات  لماکت  هیجوت  خـساپ : ( 47 ...«.) دوشیم ریبعت  یخیرات ) مسیلایرتام  )
يرطف ّسح  لوـلعم  دوـخ  هبوـن  هـب  دـیلوت  رازبا  لـماکت  اریز  درک ، هیجوـت  ناوـتیمن  دـیلوت  رازبا  اـب  ار  لـماکت   - 1 مینکیم : هراـشا  اـهنآ 

یقالخا و یبهذم و  ياهتضهن  مامت  هک  يرازبا  هیرظن   - 2 تسا . ناسنا  راکتبا  زا  یشان  یهاوخ و  شرتسگ  یبلط و  عونت  ییوجلامک و 
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تایعقاو  - 3 دوشیم . یّقلت  تیناسنا  ماـقم  هب  تناـها  خـیرات و  يونعم  فیرحت  بلق و  یعون  دـنکیم ، یتاـقبط  هیجوت  ار  خـیرات  یناـسنا 
ار مسیلاتیپاک  هلحرم  هک  دـندیورگ  مسیلایـسوس  هب  ییاهروشک  هتـشذگ  نرق  کی  رد  اریز  دـنکیم ، نشور  ار  هیرظن  نیا  یچوپ  یخیرات ،

راک رد  يربج  سپ  دناهدنام ، یقاب  هلحرم  نامه  رد  دـناهدناسر  دوخ  جوا  هب  ار  مسیلاتیپاک  هک  ییاهروشک  سکعرب  و  دـندوب . هدرکن  یط 
رما نیا  هک  دـنکیم  زیوجت  ار  نارحب  تسبنب و  داجیا  روظنم  هب  اهبیرخت  اهیناماسبان و  داـجیا  کـیتکلاید ، يرازبا و  هیرظن   - 4 تسین .

تبسن ًاموزل  یخیرات  هلحرم  ره  رد  هعماج  ره  ینعی  تسا ، فّلختی  يربج و ال  خیرات  یلماکت  ریس  يرازبا ، هیرظن  قبط   - 5 تسا . عورشمان 
ناسنا تسا و  ناسنا  تکرح  نیا  یلـصا  لماع  هکنیا  هب  رظن  اریز  تسا ، لطاب  رظن  نیا  هک  یلاح  رد  تسا ، رتلماک  دوخ  زا  لـبق  هلحرم  هب 

... ددرگیمرب و بقع  هب  یهاگ  دوریم و  ولج  یهاگ  دراد ، تاناسون  دوخ  تکرح  رد  خـیرات  تسا ، رگباختنا  دازآ و  راـتخم و  دوجوم 
زا يدازآ  يوس  هب  تیّرـشب  یلماکت  ریـس   - 6 تسین . اهضارقنا  اهطاطحنا و  سپـس  اهمیلعت و  هلـسلس  کی  زج  يرـشب  ياهنّدمت  خـیرات 

دمحم دیـس  تسه . هدوب و  يژولوئدـیا  نامیا و  زا  رتشیب  تلاصا  تموکح و  ندوب و  یکلـسم  یفدـه و  يوس  هب  يدام و  تعیبط  تراـسا 
هب نهآ  لوحت  دننامه  تسا  ضقن  طوقـس و  هب  تکرح  یهاگ  هکلب  تسین ، لماکت  يوس  هب  ًامئاد  تکرح  دـیوگیم ...« : هللا  همحرردـص 

عماوج زا  یـضعب  ندـنام  یقاب  لثم  دوشیمن ، ّرجنم  ياهجیتن  چـیه  هب  تکرح  نیا  زین  یهاگ  و  تبوطر ... اـب  نآ  طاـبترا  هجیتن  رد  كاـخ 
(48 ...«.) دناهتشادن یتفرشیپ  عون  چیه  نونکات  هک  هیلوا 

؟ تسیچ خیرات  لماکت  رد  يرطف  یناسنا -  شنیب 

تلاـصا هعماـج  رد  هچ  درف و  رد  هچ  یناـسنا  ياـهشزرا  ناـسنا و  هب  شنیب  نیا  تسا ، يرازبا  شنیب  لـباقم  هطقن  يرطف ، یناـسنا -  شنیب 
زاین ریظن  نوریب  لماوع  هب  ناسنا  زاین  تسا و  هتفهن  وا  ناهن  رد  اهشیارگ  اهشنیب و  هلـسلس  کی  رذـب  هک  تسا  دـقتعم  رظن  نیا  دـهدیم .

دناسرب ّتیلعف  هب  تسا  هتفهن  وا  رد  هوقلاب  هک  ياهرمث  هار و  دصقم و  اهنآ  کمک  هب  هک  تسا  ترارح  رون و  بآ و  كاخ و  هب  لاهن  کی 
مکح هب  تعیبط  دوخ  دـننام  خـیرات  شنیب ، نیا  بسحرب  دوش . هتخاـس  هکنیا  هن  دوش  هداد  شرورپ  دـیاب  ناـسنا  هک  تسا  تّلع  نیمه  هب  و 

همه رثا  رد  ناسنا  تسا . خـیرات  هلمج  نآ  زا  تعیبط و  يازجا  تاذ  همزال  لامک ، يوس  هب  تکرح  تسا ، لـماکتم  لّوحتم و  دوخ  تشرس 
هب یگتسباو  اب  تسا  يواسم  هک  یگتسراو  یعون  هب  هتـساک و  یعامتجا  یعیبط و  طیحم  هب  شایگتـسباو  زا  ًاجیردت  شلماکت  ندوب  هبناج 

کلـسم و ناـمیا و  هدـیقع و  هب  لـماک  یگتـسباو  ینعی  يونعم  لـماک  يدازآ  هب  هدـنیآ  رد  تسا و  هدوزفا  يژولوئدـیا  ناـمیا و  هدـیقع و 
ياههبنج یکاخ و  ینیمز و  ياههبنج  نایم  تسا  يدرف  ینورد  داضت  ناسنا  ياهیگژیو  زا  شنیب  نیا  بسحرب  دیـسر . دهاوخ  يژولوئدیا 

هب لیامتم  زیارغ  و  درادن ، تقوم  دودحم و  يدرف و  رما  کی  زج  یفدـه  هک  نییاپ  هب  لیامتم  زیارغ  نایم  ینعی  ناسنا ، ییاروام  ینامـسآ و 
ینالقع یملع و  یبهذم و  یقالخا و  ياهتفارش  دهاوخیم  دریگرب و  رد  ار  رـشب  همه  دوش و  جراخ  تّیدرف  دودح  زا  دهاوخیم  هک  الاب 

زا ًاجیردت  ناسنا  هدرک و  ادیپ  کیژولوئدیا  هبنج  رتشیب  ًاجیردـت  ناسنا  ياهدربن  هدـنیآ ، هتـشذگ و  خـیرات  لوط  رد  دـهد . رارق  دـصقم  ار 
تیاهن رد  هک  اجنآ  ات  دوشیم  رتکیدزن  لآهدـیا  هعماج  لآهدـیا و  ناسنا  هلحرم  هب  ینعی  دوخ  لماک  لحارم  هب  یناسنا  ياهشزرا  ظاحل 

ریبعت مالـسلا ) هیلعيدـهم  تموکح   ) هب نآ  زا  یمالـسا  تاریبعت  رد  هک  یناسنا  ياهشزرا  لماک  تموکح  ینعی  تلادـع  تموکح و  رما 
نیاربانب دوب . دـهاوخن  يرثا  هنایارگدوخ  هناهاوخدوخ و  هنابآم و  ناویح  لطاب و  ياـهورین  تموکح  زا  دـش و  دـهاوخ  رقتـسم  تسا  هدـش 

تعیبـط و ربـج  زا  دازآ  نتـشیوخ و  رب  مکاـح  بلط ، قح  وج و  قح  یترطف  هب  زّهجم  یهلا ، تشرـس  ياراد  تسا  يدوجوم  ناـسنا  شنیب ،
چیه هک  دننادیم  یناسنا  تیـصخش  دقاف  دوخ  تاذ  رد  ار  ناسنا  هک  اهتسیـسکرام  شنیب  فالخرب  تشونرـس ، تشرـس و  ربج  و  طیحم ،

اهشیارگ تاساسحا و  هیحان  رد  ای  اهشنیب و  تاکاردا و  هیحان  رد  یتلاصا  چـیه  تسا و  هدـشن  هداهن  وا  تشرـس  رد  یناویح  ءارواـم  رما 
هک دـننادیم ، يداـصتقا  يداـم  طیارـش  تراـسا  رد  دـیلوت و  رازبا  ربـج ، هب  موکحم  يداـم و  يدوـجوم  ار  ناـسنا  اـهنآ  ور  نیا  زا  درادـن .

. تسین طیحم  یعامتجا  یعیبط و  طیارش  زا  ساکعنا  زج  شباختنا  شاهشیدنا ، تواضق و  شتالیامت ، شنادجو ،
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؟ دراد یتیّمها  هچ  یناهج  لدع  تموکح  رد  يربهر 

ماـیق و نآ  ورهلاـبند  اـهتنا  اـت  ادـتبا  زا  هدوب و  تکرح  نآ  رـالاس  هلفاـق  شیپاـشیپ ، رد  هک  دراد  يربهر  هب  جاـیتحا  یحالـصا  تموکح  ره 
زین درادـن و  تاـیح  همادا  دوجو و  ناـکما  وا  هیجوت  يربـهر و  نودـب  دـشاب  کـچوک  هچرگ  یتـکرح  ماـیق و  عون  ره  اریز  دـشاب ، تضهن 
ّلک حالصا  حطـس  رد  تسا  رارق  هک  یحالـصا  تکرح  هب  دسر  هچ  ات  دیامن  ظفح  هدنیآ  رد  هچ  لاح و  رد  هچ  ار  دوخ  حلاصم  دناوتیمن 

لدع و شرتسگ  نامه  هک  یهلا  گرزب  فده  ندومن  هدایپ  يارب  اهنآ  لرتنک  هرادا و  ّدعتسم و  ياهورین  هیجوت  تهج  هب  اذل  دشاب . هعماج 
وا دشاب و  هتشاد  ار  تموکح  نآ  نتفرگ  تسد  هب  يارب  تّیلباق  تاهج  همه  زا  هک  تسا  یصخش  هب  جایتحا  تسا  یتیگ  رـسارس  رد  دیحوت 

. تسین مالسلا  هیلعدوعوم  يدهم  زا  ریغ 

؟ دشاب هتشاد  دیاب  یطیارش  هچ  یناهج  لدع  هدننک  اپرب 

رد  - 1 ددرگ : دوخ  ریطخ  هفیظو  ماجنا  هب  ّقفوم  دناوتب  ات  دشاب  یتافـص  طیارـش و  ياراد  دـیاب  یناهج  لدـع  هدـننک  اپرب  دـیوگیم : لقع 
تمـصع ماقم  زا   - 4 دـشابن . یفعـض  هطقن  هنوگ  چـیه  ياراد   - 3 دـشاب . عماـج  حیحـص و  ياهشقن  ياراد   - 2 دشاب . وگتـسار  شتوعد 

ناسنا رب  رگا  : » دیوگیم روهـشم  يوسنارف  بیدا  رتلوف ، دشاب . راکادف  ینارای  ياراد   - 6 دشاب . دنوادخ  دییأت  دروم   - 5 دشاب . رادروخرب 
ینطو چیه  وا  ایوگ  دشاب  حلاص  ریغ  صخـش  ناسنا  رب  مکاح  رگا  یلو  تسا ، نطو  کی  ایوگ  وا  يارب  دنک  تموکح  حلاص  صخـش  کی 

هدـنز و تسا  یناسنا  وا  : » دـیوگیم رـشب  یجنم  يارب  مزال  تایـصوصخ  اـب  هطبار  رد  وش ) دراـنرب   ) روهـشم يدـنلریا  رکفتم  ( 49 «.) درادن
بذـج دوخ  يوس  هب  ار  مدرم  دـناوتیم  هک  رتیلاع  مدرم  همه  زا  هداعلا ، قراـخ  لـماک و  لـقع  ياراد  و  وا ، ندـب  رد  يوق  ییورین  ياراد 

(. 50  ...«) لاس دصیس  زا  رتشیب  هدوب ، ینالوط  وا  رمع  دنک .

؟ تسا هنوگچ  نآرق  رظن  زا  خیرات  لماکت 

زا میرک  نآرق  رظنم  زا  تسا . يرطف  یناسنا -  هویـش  هب  خـیرات  لماکت  ساسا  رب  نآ  هیجوت  هک  میربیم  یپ  میرک  نآرق  رد  لـمأت  رظن و  اـب 
میهاربا و زارط  زا  يدارفا  هزرابم  هب  هراشا  اب  نآرق  تسا . هدوب  اپ  رب  لطاب  ّقح و  هورگ  ناـیم  ناـمایب  ریگیپ و  يدربن  هراومه  ناـهج  زاـغآ 

وبا دوهی و  ناراـّبج  نوعرف و  دورمن و  زارط  زا  رگید  یهورگ  و  ییوس ، زا  اـهنآ  نمؤـم  ناوریپ  مالـسلا و  مهیلعدّـمحم  یـسیع و  یـسوم و 
، تسا هدـش  زوریپ  لطاب  یهاگ  ّقح و  یهاگ  اهزیتس  دربن و  نیا  رد  هک  هتـشاذگ  هّحـص  ًالمع  يرطف  یخیرات  لماکت  رب  مهلاـثما  ناـیفس و 

داهج نآرق ، رظن  زا  تسا . هتـشاد  یقـالخا  يداـصتقا و  یعاـمتجا و  لـماوع  هلـسلس  کـی  هب  یگتـسب  اهتسکـش  يزوریپ و  نیا  هتبلا  یلو 
. یتاقبط يّدام و  هن  دراد ، یناسنا  يونعم و  تّیهام  دراد  هتشاد و  دوجو  خیرات  رجف  زا  هک  ياهدنرب  شیپ  رّمتسم 

؟ دراد یتاصخشم  هچ  ناشخرد  هدنیآ  مالسا ، هاگدید  زا 

 - 3 تلادع . شرتسگ   - 2 تیرشب . هدنیآ  هب  ینیبشوخ   - 1 مینکیم : هراشا  اهنآ  هب  هک  دراد  ییاهیگژیو  ناشخرد  هدـنیآ  مالـسا  رظن  زا 
لاملا تیب  میسقت  یعیبط و  بهاوم  زا  يرادربهرهب   - 5 نوناق . هنیمز  رد  اهناسنا  نایم  لماک  تاواسم  يرارقرب   - 4 ناسنا . اب  ناسنا  هطبار 

هیاـس رد  يزیرنوخ  گـنج و  ندـش  فرطرب   - 8 ملاـع . حطــس  رد  يداـبآ  نارمع و   - 7 لـماک . يدـنمدرخ  هب  تّیرـشب  غولب   - 6 و . ...
. هعماج ّلک  رد  دیحوت  شرتسگ   - 10 دیدج . شور  نییآ و   - 9 یناهج . تموکح 

؟ دهدیم دیون  ار  یناشخرد  هدنیآ  اهناسنا  یلماکت  ریس  ایآ 
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ياهقفا رد  میرگنب  بوخ  رگا  یلو  دوریم ، شیپ  هعجاف  يوس  هب  ایند  هک  دـهدیم  یهاوگ  نئارق  ییادـتبا  رظن  کـی  رد  هک  تسین  یکش 
اب هکلب  هتشادن ، تخاونکی  یگدنز  هاگ  چیه  هتخانـش  ار  دوخ  ناسنا  هک  زور  نآ  زا  دروخیم . مشچ  هب  تاجن  لحاس  ياههناشن  تسدرود 

نانچمه تسـشن و  دـهاوخن  مارآ  گرزب  داهن  نیا  دـنارب . شیپ  هب  ار  شیوخ  هعماـج  دوخ و  هک  هتـشاد  شـشوک  ینورد ، هزیگنا  زا  ماـهلا 
ینونک یگدـنز  ياهيراجنهان  اهیناماسبان و  تالکـشم و  رب  هبلغ  يارب  ار  شیاهورین  و  دـناریم ، شیپ  هب  اـهلماکت  ریـسم  رد  ار  ناـسنا 

نآ رد  هک  ياهعماج  يوس  هب  دریگ . رارق  يدام  تالماکت  رانک  رد  یقالخا  تالماکت  هک  دوریم  شیپ  ياهعماج  يوس  هب  دنکیم . جیـسب 
و دشاب ، ناسنا  تاردقم  رب  مکاح  لدع  حلـص و  اهنت  هک  ياهعماج  يوس  هب  دشابن . يرثا  لماکت  ّدض  رگناریو و  ياهيزیرنوخ  گنج و  زا 

. دشاب هدرم  نآ  رد  تسوا  يونعم  يدام و  لماکت  هار  ّدس  نیرتمهم  هک  رامعتسا  یبلط و  زواجت  حور 

؟ تسا يرشب  هعماج  يارب  ناشخرد  ياهدنیآ  شخبدیون  شنیرفآ ، ماظن  ایآ 

یگچراپکی و رب  لیلد  تسامرف  مکح  ناهج  نیا  رـساترس  رد  هک  یمومع  مّظنم و  نیناوق  دوجو  تسا . اهماظن  زا  ياهعومجم  یتسه  ناهج 
. دوشیم بوسحم  ملاع  نیا  لئاسم  نیرتیساسا  زا  یکی  شنیرفآ  هنهپ  رد  باسح  نوناق و  مظن و  هلأسم  تسا . ماظن  نیا  یگتـسویپ  مه  هب 

یناسنا هعماج  ایآ  دیآرد ؟ یگنرمهان  هلصو  تروص  هب  دریگب و  دوخ  هب  ییانثتسا  عضو  کی  دناوتیم  تسا  ملاع  زا  یئزج  هک  یناسنا  ایآ 
اب نآ  رد  همه  هک  شنیرفآ  ناهج  میظع  هناخدور  ریـسم  زا  ار  دوخ  يراجنهان ، یناماسبان و  متـس ، ملظ و  جرم ، جره و  باختنا  اب  دناوتیم 

دیاب هاوخ  ان  هاوخ  زین  تّیرشب  هک  دزادنایمن  رکف  نیا  هب  ار  ام  ناهج ، یمومع  عضو  هدهاشم  ایآ  دشکب . رانک  دنوریم  شیپ  مظن  همانرب و 
!؟ دوش ماظن  نیا  گنرمه  ددرگ و  زاب  یلصا  ریـسم  هب  دریذپب و  ار  ياهنالداع  مظنم و  نیناوق  و  دروآ ، دورف  رـس  یتسه  ملاع  ماظن  ربارب  رد 

. دوب دهاوخ  تیناسنا  ناهج  رد  هدنیآ  رد  یعامتجا  حیحص  ماظن  کی  شریذپ  رب  يرگید  لیلد  شنیرفآ  ماظن  هجیتن :

؟ دهدیم ام  هب  ار  لماکتم  رتهب و  ياهعماج  دیون  لمعلاسکع ، نوناق  ایآ 

راوید هب  ینیعم  راشف  اب  یمـسج  ًالثم  رگا  هک  میتسه  ورهبور  لمعلا » سکع  نوناق   » مان هب  ینوناق  اب  ام  هک  تسین  یکیزیف  ثحاـبم  رد  اـهنت 
ياهنومزآ میباییم . رتسوسحم  ار  نوناـق  نیا  یعاـمتجا  لـئاسم  رد  هکلب  دوشیم ، هدـنار  بقع  هب  راـشف  ورین و  ناـمه  اـب  دـنک  دروخرب 

چیه دـیاش  و  تسا ، هدوب  یلبق  ياهراشف  میقتـسم  لمعلا  سکع  عیـسو ، ياهبالقنا  اهلوحت و  هراومه  هک  دـهدیم  ناشن  اـم  هب  یخیراـت 
ام هب  نوناق  نیا  تسا . هتـشاد  دوجو  فلاـخم  تهج  رد  يدـیدش  راـشف  نآ  زا  شیپ  هکنآ  رگم  هدادـن  خر  ناـهج  رد  ياهدرتسگ  بـالقنا 

یماـکان و اـب  مأوت  اهیتلادـعیب ، اـهضیعبت و  اهيرگدادـیب ، اـهگنج و  راـشف  تسا . بـالقنا  نتـسبآ  ناـهج ، ینونک  عـضو  دـیوگیم :
. تخاس دهاوخ  راکشآ  اهراشف  نیا  نتـساک  ای  ندرب  نیب  زا  يارب  ار  دوخ  دیدش  شنکاو  ماجنارـس  یلعف ، نیناوق  زا  اهناسنا  یگدروخرس 

هاگناهن زا  هک  دهدیم  لیکـشت  یعامتجا  هدقع  نانچ  اهتّلم ، نوزفازور  یهاگآ  وترپ  رد  یناسنا  هدز  سپاو  ياهتساوخ  نیا  ماجنارس ،
دـنزیریم و مه  رب  ار  یناسنا  عماوج  ینونک  ماظن  نامزاس  و  تخاس ، دـنهاوخ  رهاظ  ار  دوخ  اسآقرب  شهج  کـی  اـب  هعماـج  نطاـب  ریمض 

هتسخ ياهشکمـشک  همه  نیا  زا  هن  دشاب و  يربخ  یتاحیلـست  نکـشرمک  هقباسم  زا  هن  نآ  رد  هک  یحرط  دننکیم . داجیا  ار  ینیون  حرط 
یناهج هعماج  هک  ینـشور  هدنیآ  زا  تسا  يرگید  هقراب  نیا  و  ناقفخ . داسف و  ملظ و  دادبتـسا و  رامعتـسا و  نینوخ و  ياهراکیپ  هدـننک و 

. دراد ور  شیپ  رد 

؟ دهدیم قوس  تلادع  حلص و  اب  هتخیمآ  یگدنز  هب  ار  هعماج  یعامتجا ، ياهترورض  اهمازلا و  ایآ  - 2

هب ار  نآ  دنک و  یبلطم  هب  زاین  ساسحا  هک  دسرب  ياهلحرم  نانچ  هب  رشب  یعامتجا  یگدنز  عضو  هک  تسا  نآ  یعامتجا » مازلا   » زا دوصقم 
ای همه  ار  شندوب  ترورـض  هک  ددرگ  راکـشآ  ردـق  نآ  هعماـج  یعقاو  زاـین  کـی  هک  تسا  نآ  مهم  یلو  دریذـپب . ترورـض  کـی  ناونع 
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و دراد ، مدرم  یعامتجا  روعـش  یهاگآ و  حطـس  نتفر  الاب  هب  یگتـسب  لّوا ، هجرد  رد  نیا  و  دـنریذپب ، هعماـج  ناربهر  نارّکفتم و  لقاّدـح 
نورق رد  مدرم  زا  يرایسب  دیاش  دنکیم . ادیپ  طابترا  هار ، همادا  ناکما  مدع  هعماج و  دوجوم  عضو  بولطمان  جیاتن  ندش  راکشآ  اب  سپس 
رواـب یلو  دوـب ، نیرب  تشهب  کـی  میـسرت  دنتـشاد ، متـسیب  نرق  زا  هک  یمیـسرت  یتعنـص ، ریگمـشچ  ياهتفرـشیپ  هدـهاشم  اـب  و 18   17

هزات و ياهیناماسبان  يژولونکت ، تفرـشیپ  ياپ  هب  اپ  هکلب  تشاد ، دهاوخن  يرتهفرم  یگدـنز  ینیـشام ، یتعنـص و  ناسنا  هک  دـندرکیمن 
دنهاوخ تعنـص  نیـشام و  ياهنوناک  رب  ار  دوخ  كانتـشحو  هیاس  یناهج  ياهگنج  تیرفع  دمآ . دهاوخ  دـیدپ  يرتدـیدج  تالکـشم 
گرزب ياهيزوریپ  دوجوم و  عضو  ظفح  يارب  دنمهفیم  مکمک  تسا . هدش  كانرطخ  اهنآ  یگدـنز  ردـقچ  هک  دـنمهفیم  هزات  دـنکفا .

دحاو تموکح  دوجو  هک  دسریم  ارف  ینامز  داد . ياهزات  تاررقم  هب  نت  دیاب  و  دنتـسین ، یفاک  زگره  هتـشذگ  تاررقم  نّدـمت ، یتعنص و 
ایند ندز  رانک  گرزب و  ياهتردق  نوزفا  زور  ياهشکمشک  هب  نداد  نایاپ  یتاحیلـست و  نکـشرمک  هقباسم  هب  نداد  نایاپ  يارب  یناهج 

یگتخاس و ياهزرم  نیا  ماجنارـس  دـیاب  هک  ددرگیم  ساسحا  ریذـپانبانتجا  تیعقاو  ترورـض و  کی  ناونع  هب  گـنج ، هاـگترپ  بل  زا 
رثؤم لماع  یعامتجا » مازلا   » نوناق ربانب  دـننک . یگدـنز  نوناـق  کـی  اـب  مچرپ و  کـی  ریز  ناـهج  مدرم  همه  دوش و  هدـیچرب  زاسرـسدرد 
شیپ تلادـع  حلـص و  اب  هتخیمآ  یگدـنز  کی  يوس  هب  هاوخ  ان  هاوخ  ار  ناـهج  مدرم  دوخ ، دـنمورین  دربراـک  اـب  هک  دراد  دوجو  يرگید 

. دزاسیم مکحتسم  ياهزات  حرط  ساسارب  ار  یناهج  تموکح  کی  ياههیاپ  دربیم و 

؟ يداینب بالقنا  ای  تسا  یجیردت  تاحالصا  هب  جایتحا  هعماج  رد  لّوحت  داجیا  يارب  ایآ 

یجیردت تاحالـصا  رادفرط  یعمج  هکلب  درادن ، دوجو  يدحاو  هدیقع  دریذپ  ماجنا  هار  هچ  زا  دـیاب  یعامتجا  تاحالـصا  هکنیا  دروم  رد 
یناسنا عماوج  عضو  رد  ار  یـساسا  ینوگرگد  چیه  هک  دنتـسه  نویبالقنا »  » رگید یهورگ  و  دـنیوگیم . تسیمروفر »  » اهنآ هب  هک  دنتـسه 

ریگهمه و تروص  هب  داسف  هک  اجنآ  تسا ، توافتم  تاعامتجا  رد  داسف  هجرد  دنیوگیم : رگید  یخرب  دننادیمن و  نکمم  بالقنا  نودـب 
تفرگ ارف  ار  اج  همه  داسف  هک  اجنآ  اّما  دهد ، لیکشت  ار  یحالصا  ياههمانرب  ساسا  دناوتیم  یجیردت  تاحالـصا  هدماین ، رد  هبناج  همه 

دّیؤم يدایز  دـهاوش  تشگ . هریچ  اهیناماسبان  رب  ناوتیمن  يداینب  بالقنا  کی  اـب  زج  درک ، ذوفن  یعاـمتجا  ياـهنامزاس  رتشیب  رد  اـی  و 
غارس هب  دیاب  تروص  نیا  ریغ  رد  دوشیم و  انب  ملاس  ياهوگلا  طباوض و  اههدولاش و  رب  هشیمه  یجیردت  تاحالـصا   - 1 تسا : موس  رظن 

زیمآتملاسم قیرط  زا  ًابلاغ  یجیردت  تاحالـصا   - 2 داد . رارق  ینوگرگد  ریـسم  رد  ار  ییانبریز  لئاسم  تفر و  دـیدج  طباوض  اهوگلا و 
دوجو اههنیمز  نیا  هک  اجنآ  یلو  دشاب . هتـشاد  دوجو  یعامتجا  هنیمز  يرکف و  یگدامآ  هک  دراد  رثا  یتروص  رد  نیا  و  دریگیم ، تروص 

ّدض دنمتردق  رصانع  هدرک ، ذوفن  اههشیر  هب  داسف  هک  ياهعماج  رد   - 3 درک . هدافتسا  تسا  تردق  قطنم  هک  بالقنا  قطنم  زا  دیاب  درادن 
کی اب  هکنآ  رگم  دنزادنیب ، راک  زا  ار  یجیردت  حرط  ره  دـنناوتیم  یناسآ  هب  دـنراد و  تسد  رد  ار  عامتجا  ساّسح  زکارم  مامت  حالـصا ،
هاگن شوجرپ  ترارحرپ و  يدایز  تّدم  يارب  ناوتیمن  ًالومعم  ار  یبالقنا  یحالـصا و  میظع  ياهورین   - 4 دنوش . ریگلفاغ  یبالقنا  هلمح 

هب خیرات  هب  هعجارم  اب   - 5 دـنهدب . تسد  زا  ار  دوخ  ییآراک  نامز  تشذـگ  اب  تسا  نکمم  دوشن  هدافتـسا  اهنآ  زا  عقوم  هب  رگا  تشاد و 
هراومه بلطحالـصا  نادرم  ایلوا و  ایبنا و  ًاصوصخ  عماوج  نآ  نادـنمدرخ  هدـش ، يداینب  اهنآ  رد  داسف  هک  یتاـعامتجا  هک  دـیآیم  تسد 

انب ضیعبت  ملظ و  ساسا  رب  هک  ینونک  ماظن  ندش  هدـیچرب  ناهج و  یمومع  عضو  حالـصا  دروم  رد  دـناهتفرگ . شیپ  رد  ار  یبالقنا  شور 
یبالقنا دبلطیم ، ار  میظع  ینوگرگد  بالقنا و  کی  ندمآ  دیدپ  متح  روط  هب  تسا ، هنالداع  ماظن  کی  ندش  نیـشناج  هب  جایتحا  هدش و 

. اههنیمز همه  رد  عیسو و 

؟ تسا مزال  یناهج  لدع  تموکح  هب  ندیسر  يارب  یگدامآ  عون  هچ 

دنیآ و درگ  مچرپ  کی  ریز  اهناسنا  همه  نآ  رد  هک  خـیرات  زا  ياهلحرم  هب  ندیـسر  مینادـب  دـیاب  میـشاب ، راودـیما  نیبشوخ و  ردـق  ره  ام 
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اهلوحت تهج  هب  هچرگ  دراد ، یمومع  ياهیگدامآ  هب  جایتحا  دورب ، نیب  زا  يرگرامعتسا  یسایس و  كانرطخ  ياهيزاب  اهشکمشک و 
ار یتموکح  نانچ  ایند  هکنیا  يارب  لاح  ره  رد  یلو  مینادب ، رود  ار  نآ  دیابن  هدمآ  دـیدپ  ریخا  رـصع  رد  تعرـس  هب  هک  ییاهینوگرگد  و 

نانچ نآ  ناهج  مدرم  راکفا  حطس  ینعی  یگنهرف : يرکف و  یگدامآ   - 1 تسا : لیذ  دراوم  لیبق  زا  ییاهیگدامآ  هب  جایتحا  ددرگ  اریذپ 
یگدامآ  - 2 و . ... تسین ، رـشب  یگدـنز  رد  یهجوت  لباق  هلأسم  ییایفارغج » فلتخم  قطاـنم   » اـی داژن »  » هلأـسم ًـالثم  دـننادب  هک  دور  ـالاب 

: یطابترا يژولونکت و  ياـهیگدامآ   - 3 دـنیامن . بلط  لد  ناج و  زا  ار  تلادـع  هدـش و  هتـسخ  ملظ  زا  دـیاب  ناهج  مدرم  اریز  یعامتجا :
لاحم یفده  نینچ  لوصو  نآ ، نودب  دـیاش  هکلب  دوب ، دـهاوخن  یناهج  هنالداع  تموکح  کی  محازم  اهنت  هن  هتفرـشیپ  عیانـص  دوجو  اریز 

یلو دوب ، روصت  لباق  یتعنـص  هتفرـشیپ  لیاسو  نودب  یماظن  نینچ  دوجو  دریذپ ، تروص  هزجعم »  » اب اهراک  همه  دوب  انب  رگا  يرآ ، دـشاب .
کی تیناقح  تابثا  يارب  تعیبط  يراج  ماظن  رد  یقطنم  تسا  ییانثتـسا  هزجعم  تسا ؟ نکمم  هزجعم  اب  ناـهج  مدرم  یگدـنز  هرادا  رگم 

. دریگب تروص  یعیبط  نیناوق  روحم  رب  دیاب  اهنت  راک  نیا  اریز  هعماج ، ماظن  یگشیمه  هرادا  يارب  هن  ینامسآ ، رما 

جرف راظتنا 

؟ تسیچ راظتنا  تقیقح 

. تسا يدیماان  سأی و  نآ  ّدض  و  دنراد ، راظتنا  هچنآ  يارب  تسا  یگدامآ  تلاح  ندمآ  دوجو  هب  بجوم  هک  تسا  یحور  یتیفیک  راظتنا ،
وا ندیسر  نامز  هچ  ره  تسا ، وا  ندمآ  هار  هب  مشچ  هک  دشاب  هتـشاد  يرفاسم  ناسنا ، رگا  تسا . رتشیب  یگدامآ  دشاب  رتشیب  راظتنا  هچ  ره 

نانچ دریگیم ، مشچ  زا  ار  باوخ  هک  دسریم  ياهیاپ  هب  یهاگ  راظتنا ، تلاح  دـباییم . ینوزف  شندـمآ  يارب  یگدامآ  ددرگ  رتکیدزن 
قـشع هچ  ره  دراد . توافت  دراد  راظتنا  ار  هچنآ  هب  تبـسن  یتسود  ّبح و  رظن  زا  نینچمه  دـنکیم ، توافت  رظن  نیا  زا  راظتنا  تاجرد  هک 

هک اجنادب  ات  ددرگیم ، كاندرد  بوبحم  قارف  ندمآ و  رید  ددرگیم و  نوزفا  بوبحم  ندیسر  ارف  يارب  یگدامآ  دشاب  نوزفا  رظتنم »  » هب
. دنکیمن سح  بوبحم  هار  رد  ار  دوخ  تخس  تالکشم  روآدرد و  ياهیتخس  اهدرد و  دوشیم و  دوخیب  دوخ  زا  رظتنم  ناسنا 

؟ دراد یصاخ  ياهیگژیو  هچ  راظتنا 

هک ياهنوگ  هب  تسا  هدش  نیجع  هدنیآ  هب  دـیما  راظتنا و  اب  ناسنا  یگدـنز  تّیهام  تسا . یگدـنز  تایح و  هژیو  تسخن  هجرد  رد  راظتنا ،
شالت و ییایوپ ، فرظ  ینونک  رضاح و  تایح  تسین . راک  رد  نآ  موادت  يارب  مزال  طاشن  روش و  درادن و  یموهفم  یگدنز  راظتنا ، نودب 
اـقب و لوـقعم  لاـمتحا  اریز  تسین ؛ نکمم  راـظتنا »  » رـصنع نودـب  یتـکرح  ییاـیوپ و  نینچ  نیا  و  تساـهادرف ، ادرف و  يوـس  هب  تـکرح 

نیمأت ار  نآ  همادا  يارب  مزال  يورین  ییایوپ و  و  دـشخبیم ، موهفم  انعم و  ینونک  یگدـنز  هب  هک  تسا  تایح  موادـت  هب  دـیما  يرادـیاپ و 
موادت هب  شیوخ ، ياهراظتنا  رد  هک  ياهدنز  ناسنا  ره  دراد . ینتـسسگان  یگتـسویپ  راظتنا  اب  یگدنز  ّتیهام  هک  تسا  ور  نیا  زا  دنکیم .
موادـت اب  بسانتم  تهج  رد  راظتنا و  نیا  ياتـسار  رد  ار  دوخ  نوکـس  تکرح و  مامت  دراد ، راظتنا  ار  شیوخ  ياـقب  دـشیدنایم و  تاـیح 
یگژیو ینعی  تسا . هدـش  هدرمـش  ربمایپ  تما  لامعا  لضفا  زا  جرف  راـظتنا  هک  مینیبیم  یمالـسا  تاـیاور  رد  اذـل  و  دـهدیم . رارق  تاـیح 
مالسلا هیلعيدهم  ماما  ناوریپ  هک  تسا  هدوب  نیا  اهشزومآ  هنوگ  نیا  للع  زا  یکی  دیاش  تسا . تایح  هب  ندیـسر  هار  رد  لمع  رد  راظتنا 

دوخ روهظ  راظتنا  رد  زین  ماما  اریز  دنرب ، رس  هب  راظتنا  رد  ماما  اب  تما  دنشیدنیب و  وا  دننام  دننک و  کیدزن  ناشماما  هب  ار  دوخ  ات  دنـشوکب 
نآ حیحـص  يانعم  راظتنا و  زا  تلفغ  و  تسا ، هتفهن  ماما  اب  یلدـمه  ییوسمه و  دـنویپ و  هویـش  نیرتهب  راـظتنا ، تلاـح  رد  دربیم . رـس  هب 

ینعی جرف ، يارب  نیتسار  راظتنا  تبیغ ، نارود  رد  دـیاش  تسا . دوعوم  ماما  ياـهروش  اـهزوس و  هب  تبـسن  یـساسحایب  يربخیب و  ثعاـب 
شیپ ثداوح  اهنایرج و  نتم  رد  روضح  راظتنا  اریز  دـشاب ؛ دوعوم  ماما  اب  ینامیپمه  تعیب و  هار  نیتسخن  یناسنا ، هعماج  رد  ماما  روضح 
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ندوبن راظتنا  لاح  رد  و  تسا . یگشیمه  يرایـشوه  یهاگآ و  هنیمز  دوعوم و  ماما  ياهنامرآ  اهفده و  يروآدای  هیام  تسا و  روهظ  زا 
ياهثداح ره  رظتنم ، هعماج  تسا . روهظ  لصا  روهظ و  زا  شیپ  ثداوح  هب  تبسن  یتوافتیب  یـساسحایب و  يربخیب و  تلفغ و  يانعم  هب 

رد دنکیمن و  سویأم  راظتنا  دروم  ياهفدـه  ققحت  زا  ار  وا  نیرفآ ، سأی  هدـنرادزاب و  دـنچ  ره  یلماع  ره  و  رگناریو ، میظع و  دـنچ  ره 
ثداوح هدننکش و  تالکشم  ربارب  رد  هک  یماما  دنکیم . ادتقا  دوخ  ماما  هب  هراومه  و  دتـسیایمن ، زاب  شالت  ییایوپ و  زا  اهفده  نآ  هار 

هیلعيدـهم ترـضح  تسا . هدرکن  دـیدرت  دوخ  راک  هار و  تلاصا  رد  ياهرذ  تسا و  هداتـسیا  هوتـسن  راوتـسا و  اهرـصع  اهنرق و  هدـنبوک 
هب يزاین  تسا ، ام  اـب  ادـخ  نوچ  ( »... 51 (؛» اّنع دـعق  نم  انـشحوی  نلف  انعم  قحلاو  هریغ ، یلإ  انب  ۀـقاف  الو  انعم  هَّللا  ّنـأل  دومرف ...« : مالـسلا 
رد مالسلا  هیلعيدهم  ماما  يرآ ! دش ». دهاوخن  ام  تشحو  ببس  زگره  ام  زا  ياهدع  يریگهرانک  دشابیم و  ام  اب  تیناّقح  تسین ، يرگید 

تما و  رظتنم »  » هعماج تسا و  هداتسیا  ریذپان  لزلزت  راوتسا و  یگدنز ، يادلی  بش  نیا  رد  ینامیا  نینچ  اب  دربیم و  رـس  هب  يراظتنا  نینچ 
. دشاب راظتنا  رد  وا  دوخ  دننام  ناکما  ّدح  ات  و  دسانشب ، کین  شیوخ ، رظتنم »  » دوعوم و ماما  رد  ار  اهیگژیو  نیا  دیاب  زین  هار  هب  مشچ 

؟ تسیچ راظتنا  هدنهد  لیکشت  رصانع 

: یتدیقع رصنع   - 1 ددرگ : قّقحم  نآ  رد  یـساسا  رـصنع  هس  هک  یتروص  رد  رگم  ددـنویپیمن  تقیقح  هب  هاگ  چـیه  یجنم  روهظ  راـظتنا 
دیاب رظتنم  صخش  اریز  یناسفن : رصنع   - 2 دشاب . هتشاد  وا  یشخبتاجن  یجنم و  روهظ  ندوب  یمتح  هب  یخسار  نامیا  دیاب  رظتنم  صخش 

شراتفر كولـس و  رد  دوخ  تعاطتـسا  ردق  هب  دیاب  رظتنم  صخـش  یکولـس : یلمع و  رـصنع   - 3 دربب . رـس  هب  یمئاد  یگدامآ  تلاـح  رد 
. دنکیمن ادیپ  انعم  ًاتقیقح  راظتنا  یساسا ، رصنع  هس  نیا  زا  کی  ره  دوبن  اب  دیامن . مهارف  جنم روهظ  يارب  ار  يدرف  یعامتجا و  ياههنیمز 

؟ تسا حجار  يراظتنا  عون  هچ 

تادابع نیرتتلیضف  اب  هکلب  تدابع  تسا ، روآدّهعت  تسا ، شخب  كرّحت  تسا ، هدنزاس  هک  يراظتنا   - 1 تسا : هنوگ  ود  رب  جرف  راظتنا 
لها هزرابم  تاقلح  زا  تسا  ياهقلح  مالـسلا  هیلعدوعوم  يدـهم  روهظ  هک  دوشیم  هدافتـسا  یمالـسا  تایاور  تایآ و  هعومجم  زا  تسا .

درف نآ  هک  تسا  نیا  هب  فوقوم  تداعـس  نیا  رد  درف  کی  ندوب  میهـس  دوشیم . یهتنم  قح  لها  ییاهن  يزوریپ  هب  هک  لـطاب  لـها  قح و 
تـشادرب يور  راظتنا ، زا  بسانم  يریوصت  هئارا  اب  حیرـص  نشور و  روط  هب  یهلا  موصعم  ناربهر  ناماما و  دشاب . ّقح  لها  هورگ  رد  ًالمع 

: دیامرفیم هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  اذل  و  دناهدروآ ، باسح  هب  لمع  هلوقم  زا  ار  راظتنا  دناهتشاد و  هیکت  نآ  موهفم  زا  حیحـص  تسرد و 
مالـسلا هیلعقداـص  ماـما  زا  رگید  یتیاور  رد  زین  و  تسا ». جرف  راـظتنا  نم  تما  لاـمعا  لـضفا  ( » 52 (؛» جرفلا راظتنا  یتّمُأ  لامعأ  لـضفأ  »

ار يزاسهنیمز  یگدامآ و  تیمها  تسادـخ ». زا  جرف  راظتنا  لامعا  نیرتگرزب  ( » 53 (؛» هَّللا نم  جرفلا  راظتنا  لامعألا  لـضفأ  : » میناوخیم
يارب امـش  زا  مادکره  دیاب  ( » 54 (؛» ًامهـس ولو  مئآقلا  جورخل  مکدـحأ  ّندـعیل  : » دومرف هک  تفای  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  مایپ  رد  ناوتیم 

تسا و هدننک  جلف  تسا ، هدنرادزاب  تسا ، رگناریو  هک  يراظتنا   - 2 دشاب ». ریت  کی  ندرک  هیهت  اب  هچرگا  دنک  ادیپ  یگدامآ  مئاق  جورخ 
يراجفنا تیهام  ًافرـص  هک  تسا  نیا  مالـسلا  هیلعيدـهم  بالقنا  ماـیق و  تیودـهم و  زا  مدرم  يرـشق  تشادرب  تسا . يرگ  یحاـبا  یعون 

هطقن هب  حالص  هک  هاگ  نآ  دوشیم ، یشان  اهیـشک  قح  اهقانتخا و  اهضیعبت و  اهملظ و  جاور  هعاشا و  شرتسگ و  زا  طقف  طقف و  دراد .
اهداسف و تسا و  فلاخم  تاحالـصا  اب  هک  تهج  نآ  زا  تشادرب ، عون  نیا  دشاب . هتـشادن  يرادـفرط  چـیه  تقیقح  ّقح و  دـسرب و  رفص 

رکفت رد  هک  توافت  نیا  اب  دوش ، هدـناوخ  یکیتکلاید » هبـش   » دـیاب درامـشیم ، هّجوم  سّدـقم و  راجفنا  کی  همدـقم  ناونع  هب  ار  اهیهابت 
دوش و رتعیـسو  فاکـش  هک  دوشیم  هداد  تهج  نآ  زا  اهیناماسبان  دـیدشت  دوشیم و  تفلاخم  تهج  نآ  زا  تاحالـصا  اـب  یکیتکلاـید 
هب ّرجنم  دوخ  هب  دوخ  هک  دهدیم  اوتف  یهابت  داسف و  هب  طقف  تسا ، تّیزم  نیا  دقاف  هنایماع  رّکفت  نیا  یلو  ددرگ . رتغاد  رتریگیپ و  هزرابم 

دودـح و رد  لـیطعت  یعون  هب  ّرجنم  هک  جرف  راـظتنا  عون  نیا  و  دوعوم ، يدـهم  ماـیق  روهظ و  زا  تشادرب  عوـن  نیا  دوـشب . بوـلطم  هجیتـن 
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. دهدیمن قفو  ینآرق  یمالسا و  نیزاوم  اب  هجو  چیه  هب  دوش  هدرمش  دیاب  يرگیحابا  یعون  دوشیم و  یمالسا  تارّرقم 

؟ دراد یعامتجا  دعب  رد  يریثأت  هچ  راظتنا ،

یعامتجا و ياهّتیلوئـسم  اهدهعت و  دـعب  رد  نآ  يراذـگ  رثا  نیرتشیب  و  دراذـگیم ، فرژ  راثآ  یناسنا  تایح  نوگانوگ  داعبا  رد  راظتنا 
يدـنویپ رظتنم  ناـسنا  تسا . هتفهن  ییارگناـسنا  راـظتنا ، موـهفم  رد  هک  اریز  دـباییم ؛ تینیع  یتـسود  ناـسحا  یهاوـخ و  رگید  ساـسحا 

فادـها و نآ  يوسمه  ناسمه و  درادیم و  رب  ماگ  اتـسار  نآ  رد  دراد و  دوخ  دوعوم  رَظتنم و  ماما  ياهنامرآ  اهفدـه و  اب  ینتـسسگان 
راسگمغ دوعوم ، ماما  دریگیم . رارق  بوچراچ  نآ  رد  شیاـهشنیزگ  اـهشیارگ و  اـهيریگتهج و  همه  دـنکیم و  تکرح  اـهنامرآ 

راظتنا تلـصخ  ياراد  ياهناسنا  رظتنم و  هعماج  سپ  تسا . نافعـضتسم  یقیقح  یماح  نامولظم و  یعقاو  روای  رای و  ناگدزمغ و  نیتسار 
دنهن مهرم  ار  ناگدرزآ  لد  دنباتـشب و  مورحم  مولظم و  ياهناسنا  يرای  هب  دننک و  لمع  ناشماما  ياهفده  اهتساوخ و  هنیمز  رد  دـیاب 

، رظتنم هعماج  ورملق  رد  دش  نینچ  رگا  و  دنزاس . فرطرب  ناشماما  ياضر  هتساوخ و  قبط  ناوت ، ّدح  ات  ار  مدرم  تالکـشم  اهيراوشد و  و 
زا یخرب  یناعم  زا  یکی  دـیاش  دـنام . دـهاوخن  یقاب  راتفرگ  نیگهودـنا و  هدرـسفا و  گـنتلد و  ناـمرد و  یب  راـمیب  تسدـیهت و  مورحم و 

هناقداص نیتسار و  يراظتنا  رگا  رظتنم  هعماج  هک  دـشاب  انعم  نیمه  تسا » جرف  دوخ  جرف  راظتنا  : » دـناهتفگ هک  جرف  راظتنا  هرابرد  ثیداحا 
رد ار  دوعوم  ماما  ياهنامرآ  اههتساوخ و  دنکیم و  فرطرب  ار  مدرم  ياهیناماسبان  تالکـشم و  دوخ ، هزوح  رد  مک  تسد  دشاب  هتـشاد 

.« تسا جرف  ءزج  جرف  راظتنا  ( »... 55 (؛» جرفلا نم  جرفلا  راظتنا  دومرف ...« : مالسلا  هیلعاضر  ماما  اذل  دشخبیم ؛ ققحت  شیوخ  طیحم 

؟ دراد ریثأت  نارظتنم  یماظن  یگدامآ  رد  هنوگچ  راظتنا  رصنع 

هزوح زا  يرادـساپ  ینابزرم و  هب  رظتنم  ناسنا  ددرگیم و  راکـشآ  تینیع  لمع و  رد  سپـس  تسا و  هدـیقع  نامرآ و  کی  تسخن  راظتنا ،
هنارایشوه تسا و  ینابهدید  عضوم  رد  هراومه  دزادرپیم و  شیوخ  ناکلـسممه  ناشیکمه و  دوخ و  يژولوئدیا  یگنهرف و  ییایفارغج و 

رد دریگیم و  رظن  ریز  نمشد  ياههاگودرا  رد  ار  یلاقتنا  لقن و  لوحت و  كّرحت و  ره  درگنیم و  کیدزن  رود و  ياهقفا  هب  هنارگنزیت  و 
تسد زین  مجاهت  هب  هنیمز  ندوب  مهارف  تروص  رد  و  درادیم ، زاب  يورشیپ  زا  ار  نمـشد  ییایفارغج ، ینیمز و  یکیژولوئدیا و  عافد  رگنس 
هلوقم ره  زا  تردق  گنج و  رازبا  هیهت  تسا و  هدش  هدـناوخ  ارف  یعافد  یماظن و  یگدامآ  هب  هراومه  رظتنم  هعماج  هک  تسا  نیا  دزاییم .

هک اـنعم  نیا  هب  دـناهدرک ، رکذ  طاـبر »  » و هطبارم »  » ناونع تحت  ار  یثـحب  داـهج  باـتک  رد  اـهقف  تسا . هتـشگ  فـیلکت  تیفیک ، ره  اـب  و 
ار روشک  دـننک و  عافد  نمـشد ، یناهگان  مجاهت  هلمح و  ماگنه  رد  ات  دنـشاب  هتـشاد  لماک  یگدامآ  دـننیزگ و  تماقا  اـهزرم  رد  ناـنمؤم 

ندوب ماما  ياههتـساوخ  اهروتـسد و  نابزرم  نتـسیز و  ماما  تمدخ  رد  ماما و  اب  هطبار  دنویپ و  طابر ، هطبارم و  رگید  يانعم  دنهد . تاجن 
هب دنوش و  نامیپ  مه  وا  اب  دننز و  گنچ  ماما  تیالو  نامسیر  هب  دننک و  رارقرب  طابترا  شیوخ  ماما  اب  نانمؤم  هعماج  هک  انعم  نیا  هب  تسا .

تسا و نامیا  ياـههیاپ  زا  ياهیاـپ  و  تسین ، رادرب  تباـین  تسا ، ینیع  بجاو  درف  ره  رب  هطبارم »  » زا مسق  نیا  دـندرگ . دـهعتم  ماـما  يراـی 
َهَّللا اوُقَّتاَو  اوُِطبارَو  اوُِرباصَو  اوُِربْصا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  : } هیآ ریـسفت  رد  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  ( 56 .) دوشیمن هتفریذپ  نآ  نودب  یلمع 
ربارب رد  ( » 58 (؛» مالــسلا مهیلعۀّـمئألا  یلع  اوـطبارو  ضئآرفلا  یلع  اورباـصو  بئآـصملا  یلع  اوربـصا  : » دوـمرف ({، 57  ) َنوُِـحْلُفت ْمُکَّلََعل 
ماما زا  رگید  یتیاور  رد  و  دینک ». رارقرب  هطبار  ناماما  اب  و  دیشاب ، رادیاپ  اهتیلوئسم  اهفیلکت و  ماجنا  رد  دیزرو و  ییابیکش  تالکـشم 

(. 59) تسا ماما  دزن  روضح  يانعم  هب  اوطبار »  » هک تسا  هدمآ  مالسلا  هیلعقداص 

؟ تسا رّثؤم  رادقم  هچ  ات  راظتنا  قّقحت  رد  ربص  رصنع 

ییادـیپ نامز  ندیـسر  ارف  ات  دـیاب  تسا  ینامرآ  فدـه  نتفای  ققحت  رظتنم  هک  یـسک  تسا . ربص  تمواقم و  راظتنا ، یلـصا  رهوج  حور و 
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و دریذپب ، يرابدرب  اب  نآ  رد  ار  یمیالمان  ره  و  دهدن ، تسد  زا  ناوت  بات و  دنک و  ییابیکـش  يرادیاپ و  نامرآ ، نتفرگ  لکـش  فدـه و 
يرادیاپ هک  اریز  تسا ؛ هداد  تسد  زا  زین  راظتنا  داهن ، نیمز  رب  ناوت  بات و  دیدرگ و  بیکـشیب  داد و  تسد  زا  ار  يرادیاپ  ربص و  نوچ 

ام : » دومرف مالـسلا  هیلعاضر  ماما  دـناهتفگ . نخـس  ربص  اب  هارمه  جرف  راظتنا  زا  ثیداـحا  رد  اذـل  تسا . راـظتنا  رهوج  شخبققحت  ربص ، و 
ار نآ  عوقو  هراومه  تسا و  هدشن  نییعت  تقو  روهظ ، يارب  جرف ». راظتنا  ییابیکش و  تسا  وکین  هچ  ( » 60 (؛»... جرفلا راظتناو  ربصلا  نسحأ 

. دشاب هظحل  هب  هظحل  راظتنا  دیاب  اذل  دناهدرک و  فیصوت  یناهگان » يرما  »

؟ تسیچ جرف  راظتنا  تقیقح 

، یناسنا ياهشزرا  هبناـج  همه  لـماک و  رارقتـسا  ملظ ، زیتس و  لـطاب و  يورین  رب  تلادـع ، حلـص و  ّقح و  يورین  ییاـهن  يزوریپ  هشیدـنا 
تایاور رد  هک  ردقیلاع  سدقم و  یصخش  هلیسو  هب  یناسنا  یمومع و  هدیا  نیا  يارجا  هرخالاب  لآهدیا و  هعماج  هلـضاف و  هنیدم  لیکـشت 

نادب یتافالتخا -  اب  یمالسا -  بهاذم  قِرف و  همه  شیب  مک و  هک  تسا  ياهشیدنا  تسا ، هدش  هدرب  مان  يدهم »  » ناونع هب  وا  زا  یمالـسا 
خـیرات و لماکت  ریـس  تعیبط و  ماظن  یّلک  ناـیرج  هب  تبـسن  ینیبشوخ  رـصنع  رب  لمتـشم  زیچ  ره  زا  شیب  هشیدـنا  نیا  دـندقتعم . نمؤم و 

ماظن نایاپ  یمالسا ، ریغ  ياههیضرف  اههیرظن و  زا  يرایسب  قبط  هک   ) تسا رشب  راک  نایاپ  هب  تبسن  ینیبدب  رـصنع  درط  هدنیآ و  هب  نانیمطا 
هدش هدناوخ  جرف » راظتنا   » یمالـسا تایاور  نابز  رد  یناسنا ، یناهج  یّلک  دیون  نیا  ققحت  يوزرآ  دـیما و  تسا .) رتبا  کیرات و  تعیبط ،

. تسا

؟ دننادیم یشزرا  يرما  ار  جرف  راظتنا  زین  یفسلف  بتاکم  ایآ 

بتاکم هکلب  درادـن ، ینامـسآ  نایدا  یّتح  مالـسا و  هب  صاصتخا  دوجوم ، تیعـضو  زا  رـشب  تاجن  ناـمزلارخآ و  رد  یجنم  روهظ  راـظتنا 
نامزلا رخآ  رد  شخبتاجن  روهظ  هب  داقتعا  یجنم و  راظتنا  : » دیوگیم لسار  دنشابیم . هیرظن  نیا  هب  دقتعم  زین  يّدام  ینید و  ریغ  یفسلف 
هدـنهد شرتسگ  تّیرـشب و  هعماج  يارب  یجنم  روهظ  راظتنا  رد  زین  يّدام  ینید و  ریغ  بتاکم  هکلب  درادـن ، ینامـسآ  نایدا  هب  صاـصتخا 

«. دنربیم رس  هب  داد  لدع و 

؟ تسا هدمآ  نایم  هب  جرف  راظتنا  زا  نخس  دوهی  سدقم  باتک  رد  ایآ 

ریمازم رفـس  سدقم ، باتک  زا  میدق  دـهع  رد  دـنزیم . جوم  تیدوهی  بیـشن  زارفرپ و  خـیرات  رد  نامزلارخآ  دوعوم  راظتنا  باهتلا  روش و 
دـش و دـهاوخ  هدـیچرب  نیمز  يور  زا  نیملاظ  لـسن  اریز  وشم ؛ سویأـم  نیملاـظ  رارـشا و  دوجو  تهج  هب  : » میناوخیم رومزم 37  دوواد ،

حلاص ياهناسنا  و  داتفا . دهاوخ  هقرفت  ناشنیب  دندرگ  عقاو  یهلا  نعل  دروم  هک  یناسک  و  دش . دنهاوخ  نیمز  ناثراو  یهلا  لدـع  نیرظتنم 
زیمآزاجعا تلاخد  راظتنا  بات  بت و  ( 61 «.) درک دنهاوخ  یگدنز  نیمز  يور  رد  خیرات  نایاپ  ات  هدش و  نیمز  ناثراو  هک  دنتـسه  یناسک 

هبوت : » داد ادن  هدنهد  دیمعت  يایحی  هک  یماگنه  تّلع  نیمه  هب  و  دیسر ، دوخ  جوا  هب  نیطـسلف  رب  یمور  نایلاو  هرطیـس  نارود  رد  دنوادخ 
ياـهلد وا  روآناـجیه  تاـملک  دندینــش ، لد  ناـج و  اـب  ار  وا  ماـیپ  مدرم  ياــههدوت  ( 62 .«) تسا کـیدزن  نامـسآ  توکلم  اریز  دـینک ،

« ادخ هدـش  حـسم   » مایق يارب  راظتنا  قوش  شتآ  هراومه  هک  دوب  ییاونیب  هدیدمتـس و  ياههورگ  شخبماهلا  دادیم و  ناکت  ار  ناگدـنونش 
. دیشکیم هنابز  ناشبولق  رد 

؟ تسیچ احیسم  راظتنا  زا  دوصقم 

دیایب و احیسم »  » يزور هک  دناهدرک  راومه  دوخ  رب  دیما  نیا  هب  ار  هجنکش  يراوخ و  هنوگ  ره  دوخ  راب  تنحم  خیرات  رـسارس  رد  نایدوهی 
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رب هوـالع  نیطـسلف ، رگلاغـشا  ياهتسینویهـص  نوـنکا  مه  دـنادرگ . ناـهج  ياورناـمرف  هدـناهر ، جـنر  درد و  ّتلذ و  بادرگ  زا  ار  ناـنآ 
روپیش رد  ندیمد  زا  سپ  يربع ) راّیا  هام  مجنپ   ) بصاغ لیئارـسا  میژر  يراذگ  ناینب  درگلاس  مسارم  نایاپ  رد  موسرم  ییاحیـسم  ياهاعد 

احیـسم روص  خفن  میـشاب و  يدازآ  مدهدیپس  دهاش  وا  فطل  هب  هک  داب  نینچ  ام  يادـخ  دـنوادخ ، هدارا  : » دـننکیم اعد  هنوگ  نیا  تدابع ،
نیمه هب  دشاب . يرتهب  هدنیآ  راظتنا  رد  دوخ  رات  هریت و  هتشذگ  اب  لیئارساینب  موق  هک  تسا  یعیبط  رایـسب  ( 63 «.) دهد شزاون  ار  ام  شوگ 

رد نامرآ  نیا  دـندرکن . گنرد  وا  نتفریذـپ  رد  نانآ  تساخرب  ناشیا  ناـیم  یجنم  کـی  ناونع  هب  مالـسلا  هیلعیـسوم  ترـضح  هک  تلع 
ًالماک یجنم  کی  مایق  يارب  موق ، يوزرآ  هک  دوب  یهاشداپ  هب  دوواد  باختنا  اب  اهنت  و  دشن ، ادـج  ناشیا  زا  زگره  تفرگ و  اپ  التبا  نارود 

ار وا  مه  نامیکح  ایبنا و  زا  یخرب  عقاو ، رد  و  دیدرگ . احیسم  صخـش  ینادواج  يوگلا  يدوهی و  هاشداپ  کی  هنومن  دوواد  دش . هدروآرب 
دیما تسناد . دوهی  موـق  ناـهذا  رد  ییاحیـسم  ناـمرآ  ندـش  افوکـش  نارود  ناوـتیم  ار  نامیلـس  دوواد و  رـصع  ( 64 .) دنتسنادیم احیسم 
هگن نشور  اهلد  رد  ار  قوش  شتآ  اهنت  هن  ایبنا  دش . رتّيدج  نامیلـس  ترـضح  زا  سپ  لیئارـساینب  تموکح  ندـش  مین  ود  اب  ییاحیـسم 
هلیسو هب  ادخ  هک  احیسم  صخش  هک  دندوب  دقتعم  نانآ  دنتخادرپیم . ییاحیسم  نارود  احیسم و  موهفم  نداد  هعـسوت  هب  هکلب  دنتـشادیم ،
هدمآ حوضو  روط  هب  ایعَـشإ »  » ياهییوگـشیپ رد  ییاحیـسم  هشیدنا  دوب . رـضاح  ایبنا  رتشیب  ناهذا  رد  تخاس ، دهاوخ  كرابم  ار  ناهج  وا 

ياهنالداع ینامرآ  تموکح  وا  تسا . هدش  ریوصت  وا  ياهییوگشیپ  زا  یکی  رد  دوهی  موق  شخب  یّلست  نیرفآ و  شمارآ  ياحیـسم  تسا .
شرتسگ زا  سپ  نآ ، و  دناشوپیم » ار  ایرد  هک  ییاهبآ  لثم  دش  دهاوخ  رپ  دنوادخ  تفرعم  زا  ناهج   » نامز نآ  رد  هک  دـنکفایم  یپ  ار 

: میناوخیم زین  و  ( 65 .) دیبلط دنهاوخ  ار  نآ  اهتما  دش و  دهاوخ  اپرب  اهموق  مچرپ  نوچمه  هک  تسا  یتیگ  رـسارس  رد  لیئارـساینب  نید 
عیمج دیدرگ و  دهاوخ  هتـشارفارب  اهّلت  قوف  دش و  دـهاوخ  تباث  اههوک  هّلق  رب  دـنوادخ  هناخ  هوک  هک  دـش  دـهاوخ  عقاو  رخآ  ماّیا  رد  «و 

دید زا  دنرتلومش . ناهج  ایعشا  ياهییوگشیپ  زا  یتح  اینفَـص »  » ياهییوگـشیپ زا  یخرب  ( 66 ...«.) دش دـنهاوخ  ناور  نآ  يوس  هب  اهتما 
ار هَوْهَی  مسا  ناشیا  عیمج  ات  داد  دهاوخ  اهتما  هب  كاپ  نابز  نامز ، نآ  رد  هک  اریز  تسا ؛ ناهج  یّلک  حالـصا  نامز  ییاحیـسم  رـصع  وا 

نادـناخ زا  یلاهن  هک  ناـسنا  کـی  : » تسا ریز  رارق  هب  احیـسم  صخـش  نوماریپ  دوملَت  روصت  دـننک . تداـبع  ار  وا  لد  کـی  هب  دـنناوخب و 
تشگ و دنهاوخ  دوبان  وا  تسد  هب  كرشم  ياهّتما  دوب ، دهاوخ  يو  یعیبط  ياهتبهوم  ببس  هب  اهنت  وا  تسادق  تسا و  دوواد  یتنطلس 

(67 «.) تفرگ دهاوخ  تّوق  لیئارساینب 

؟ تسیچ جرف  راظتنا  باب  رد  قلطم  تایاور  زا  دوصقم 

جرف هب  دیقم  هکنآ  نودـب  تسا  هدـش  هراشا  جرف  راظتنا  هب  قلطم  تروص  هب  هدیـسر  تّنـس  لها  هعیـش و  قرط  زا  هک  یتایاور  زا  یخرب  رد 
؛» جرفلا راظتنا  ةدابعلا  لضفأ  : » میناوخیم هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  یثیدح  رد  دـشاب . هدـش  نآ  رد  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح 

و تسا ». تداـبع  جرف  راـظتنا  ( » 69 (؛» ةداـبع جرفلا  راـظتنا  : » میناوـخیم ترـضح  نآ  زا  زین  و  تسا ». جرف  راـظتنا  تداـبع ، نیرترب  ( » 68)
راظتنا نم  تّما  لامعا  لضفا  ( » 70 (؛» ّلجوّزع هَّللا  جرف  راظتنا  یتّما  لامعأ  لضفأ  : » میناوخیم ترضح  نآ  زا  يرگید  تیاور  رد  نینچمه 

، جرفلا راظتناو  ربصلا  نسحأ  ام  : » دومرف هک  دنکیم  لقن  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  زا  شدنـس  هب  قودص  خیـش  تسا ». ّلجوّزع  دـنوادخ  جرف 
اّمنإ ّهنإف  ربصلاـب  مکیلعف  ({ 72  ) َنیِرِظَْتنُملا َنِم  ْمُکَعَم  یِّنِإ  اوُرِظَْتناَـف  ({، } 71  ) ٌبِیقَر ْمُکَعَم  یِّنِإ  اُوبِقَتْراَو  : } ّلجوّزع هَّللا  لوق  تعمـس  اـمأ 

راـتفگ ياهدینـشن  اـیآ  جرف ، راـظتنا  ربص و  تسوکین  ردـقچ  ( » 73 (؛» مکنم ربـصأ  مکلبق  نم  نیذـلا  ناـک  دـقف  سأـیلا ، یلع  جرفلا  ءیجی 
سپ مشکیم ) راظتنا  امش  اب  مه  نم  دیشاب ، رظتنم  امـش  سپ   ) و مراظتنا ) رد  مه  نم  دیـشکب ، راظتنا  امـش  : ) دومرف هک  ار  ّلجوّزع  دنوادخ 

.« دندوب رتروبص  امش  زا  دندرکیم  یگدنز  امـش  زا  لبق  هک  یناسک  یتسار  هب  تسا . يدیماان  سأی و  زا  دعب  جرف  اریز  ربص ؛ هب  داب  امـش  رب 
(74 (؛» ربصلاب جرفلا  راظتناو  حالصلاو ... ۀّفعلاو  عرولا  ۀّمئألا  نید  نم  : » دومرف هک  دنکیم  لقن  مالسلا  هیلعقداص  ماما  زا  یـسلجم  موحرم 

لقن هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  شدنـس  هب  زین  يذمرت  تسا ». ربص  هب  جرف  راظتنا  و  يراگتـسر ... تّفع ، يراکزیهرپ ، همئا  نید  زا  »
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ناـمه جرف  راـظتنا  زا  دارم  رهاـظ  رد  تسا ». جرف  راـظتنا  تداـبع  نیرترب  و  ( »... 75 (؛» جرفلا راظتنا  ةداـبعلا  لـضفأو  دومرف ...« : هک  هدرک 
هدشن نایب  حوضو ، تهج  هب  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  ینعی  نآ  قلعتم  تایاور  نیا  رد  هک  تسا  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  جرف  راظتنا 

هللا همحرقودص  خیش  تسا . هدش  یفّرعم  یتلادعیب  ملظ و  زا  مدرم  هدنهد  تاجن  ناونع  هب  ترضح  نآ  نیقیرف  ثیداحا  رد  نوچ  تسا ؟
لاح هب  اـشوخ  ( » 76 (؛» هتبیغ یف  هروهظل  نیرظتنملا  انمئآق  ۀعیـشل  یبوط  : » دومرف هک  دـنکیم  لـقن  مالـسلا  هیلعقداـص  ماـما  زا  شدنـس  هب 
اریز دراد ؛ تقفاوم  زین  تّنـس  لها  رظن  اب  قلطم  تایاور  يارب  انعم  نیا  دنیوا ». تبیغ  رـصع  رد  وا  روهظ  رظتنم  هک  یناسک  ام ، مئاق  نایعیش 
دیاب هک  دننادیم  یتلادعیب  ملظ و  زا  ّتیرـشب  یجنم  ار  وا  یلو  دنرادن  يداقتعا  مالـسلا  هیلعدوعوم  يدهم  تدالو  هب  ًامومع  هچرگ  نانآ 

هیلعيدهم ترـضح  رب  هدرک و  صّخـشم  ار  قلطم  ثیداحا  قادصم  دـناوتیم  هک  ینئارق  هلمج  زا  زین  و  دنـشکب . ار  وا  راظتنا  نیفعـضتسم 
نیا ات  هدش و  هدرمشرب  مهم  ّدح  نیا  ات  هک  یجرف  راظتنا  اریز  تسا ؛ عوضوم  مکح و  نیب  بسانت  موزل  هلأسم  دهد  قیبطت  وا  مایق  مالـسلا و 

ترـصن هب  یهلا  هدـعو  زور  نآ  رد  هک  تهج  نآ  زا  تسا ، دوـعوم  زور  راـظتنا  ناـمه  متح  روـط  هب  تسا  هدـش  عـقاو  دـیکأت  دروـم  ّدـح 
راثآ و نآ  اب  راظتنا  تفاـی . دـهاوخ  شرتسگ  نیمز  هرک  يور  رد  يدـیحوت  لدـع  تموکح  دـباییم و  ققحت  ملاـع  رـساترس  رد  نیمولظم 
، دوش هدرمـش  نید  ساسا  زا  دـناوتیم  هک  تسا  يراظتنا  نینچ  زین  و  تسا . ندـش  هدایپ  لباق  یجرف  نینچ  راظتنا  رد  اهنت  دراد  هک  یتاکرب 

. دشاب ببس  ره  اب  یئزج و  ولو  يراتفرگ  ره  عفر  راظتنا  هن 

؟ تسا دوجوم  یجنم  راظتنا  رد  يزایتما  هچ 

زا رگید  یخرب  هیماما و  هعیش  یلو  دنرادن ، وا  تدالو  هب  داقتعا  یلو  دنراد ، لوبق  ار  مالسلا  هیلعيدهم  جرف  راظتنا  لصا  هچرگ  تّنس  لها 
راـتفر و لاـمعا و  رظاـن  تسا و  دوـجوم  وا  هـک  دناهتـسشن  یجنم  ناوـنع  هـب  یـصخش  روـهظ  راـظتنا  هـب  یمالـسا  ریغ  یمالـسا و  بهاذـم 

رتشیب دیما  حور و  داجیا  هعماج و  نتـشاد  هگن  هدنز  رد  يرتشیب  تارثا  متح ، عطق و  روط  هب  راظتنا  عون  نیا  تسا . ناناملـسم  ياهيراتفرگ 
دنک و ساسحا  ار  وا  دنیبب و  دوخ  رانک  رد  تایح و  دیق  رد  ار  هدنهد  تاجن  هکنآ  نودـب  تسا  جرف  لصا  هب  دـقتعم  هک  یـسک  اریز  دراد ؛
، تسا رظان  شلاوحا  مامت  رب  هدوب و  هدنز  وا  تسا  دقتعم  هک  یـسک  فالخ  رب  درادن ، وا  دوجو  رد  يریثأت  نادنچ  دنادب ، دوخ  لامعا  رظان 
رد ییازـس  هب  ریثأت  یـصخش  نینچ  راظتنا  یجنم و  نینچ  هب  داقتعا  متح  روط  هب  دیـسر . دـهاوخ  وا  دایرف  هب  دـیدش  ياهيراتفرگ  ماگنه  و 
رد هشیمه  يراظتنا  نینچ  نیا  هب  داقتعا  تهج  هب  هعیـش  اذـل  تسین . لّوا  عون  ریثأت  اـب  هسیاـقم  لـباق  هک  يریثأـت  دراد ، رظتنم  ناـسنا  هیحور 

ار شیوخ  هشیمه  هعیش  تسا . هدادن  تسد  زا  ار  دوخ  دیما  هدش  دراو  وا  رب  هک  اهراشف  همه  نیا  اب  هاگ  چیه  هدوب و  هدنز  دوخ  خیرات  لوط 
. دراد يرتشیب  ینامیا  یتیبرت و  راثآ  ساسحا  عون  نیا  دنکیم و  ساسحا  دوخ  حلصم  یجنم و  رانک  رد 

؟ دوشیم بلق  تواسق  بجوم  جرف  رد  ریخأت  ایآ 

نامـسیر هب  دیاب  هکلب  دـشابن ، دـیماان  یجنم  روهظ  جرف و  ریخأت  زا  هاگ  چـیه  هکنیا  تسا ، مزال  یناسنا  ره  رب  هکلب  ینمؤم  ره  رب  هک  هچنآ 
رّـسیم دـنکیمن ، فلُخ  وا  هکنیا  لاعتم و  دـنوادخ  هب  یبلق  نامیا  هار  زا  اهنت  نیا  و  دوش . نومنهر  دوصقم  لزنم  رـس  هب  ات  هدز  گـنچ  ربص 

رسی اهنآ  يارب  رمألا  رخآ  دنوادخ  دیدش ، يراتفرگ  رسع و  ره  زا  دعب  هنوگچ  هک  نیشیپ  ياهتما  تشذگرس  یسررب  ریس و  اب  زین  تسا و 
لیامتم تیرـشب  یجنم  روهظ  هب  هنوگچ  هک  دوخ  ینورد  لیم  ترطف و  هب  هعجارم  اب  نینچمه  و  دـیآیم . تسد  هب  دومن ، لـصاح  یجرف  و 
َباتِکلا اُوتوُأ  َنیِذَّلاَک  اُونوُکَیالَو   } هفیرش هیآ  لیذ  رد  دشاب . راودیما  یجنم  روهظ  هب  هدیناهر و  يدیماان  سأی و  زا  ار  دوخ  دناوتیم  تسا 

نامز لهأ  یف  ءاج  ۀیآلا  هذه  لیوأت  : » دومرف هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  ( 77 (؛} ْمُُهبُوُلق ْتَسَقَف  ُدَمَألا  ُمِْهیَلَع  َلاطَف  ُْلبَق  ْنِم 
یلخی یلاعت  هَّللا  ّنأ  اوّنظی  نأ  وأ  یلاعت ، هَّللا  ۀجح  یف  کشلا  نع  ۀعیـشلا  یهن  یلاعت  هَّللا  ّنإو  ۀـنمزألا  لهأ  نم  مهریغ  نود  اهماّیأو  ۀـبیغلا 

رگید ياهنامز  لها  ياهزور  زا  ریغ  تبیغ  نامز  ياهزور  و  تسا ، تبیغ  رـصع  مدرم  يارب  هیآ  نیا  لـیوأت  ( » 78 (؛» نیع ۀفرط  اهنم  هضرأ 
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ار نیمز  دـنوادخ  هک  دـننک  نامگ  هکنیا  زا  هدرک  یهن  زین  تسا و  هدرک  یهن  دوخ  تّجح  رد  کـش  زا  ار  نایعیـش  لاـعتم  دـنوادخ  تسا .
.« دنادرگیم یلاخ  تجح  زا  ندز  مهرب  مشچ  کی 

؟ تسا روآتلالم  هدننک و  هتسخ  جرف ، ینالوط  راظتنا  ایآ 

روآتلالم اهنت  هن  تسا  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  روهظ  يارب  رظتنم  لماک  یگدامآ  اـب  هارمه  هک  دـشاب  نآ  تبثم  مسق  زا  رگا  راـظتنا 
ندـمآ رکف  رد  ًاـمئاد  رظتنم  صخـش  درادیم . هگن  هدـنز  لاحرـس و  ار  وا  هدرک و  روهلعـش  ار  دـیما  هیحور  ناـسنا  رد  ًاـمئاد  هـکلب  تـسین 

ار زور  زور و  هب  ار  بش  دوخ  بوبحم  ندیـسر  قشع  هب  ًامئاد  وا  دـهدیم ، تسد  وا  هب  هک  تسا  یتلاـح  نیرتهب  نیا  تسا و  دوخ  بوبحم 
طابترا لسوت و  عون  کی  تقیقح  رد  مالـسلا  هیلعنامز  ماـما  ینعی  یقیقح  یجنم  راـظتنا  هک  اـجنآ  زا  رگید ، یفرط  زا  دـناسریم . بش  هب 

نوریب تلالم  یگتـسخ و  زا  ار  وا  هک  دـسریم  ناسنا  هب  ترـضح  نآ  هیحان  زا  یتاضویف  هظحل  ره  طابترا  نیا  اب  اذـل  تسه  زین  وا  اب  نطاب 
. مییامنیم هراشا  نآ  هب  دوخ  ياج  رد  هک  تسا  ّبترتم  رایسب  یتاکرب  راثآ و  یقیقح  دوعوم  راظتنا  رب  دروآیم .

؟ تسا بّترتم  یجنم  راظتنا  رب  يراثآ  هچ 

کی يارب  يزاسهنیمز  يزاسهدامآ و  هرود  راـظتنا ،  - 1 داد : رارق  یـسررب  دروم  فلتخم  يایاوز  زا  ناوتیم  ار  راـظتنا  ّتیمها  ترورض و 
راظتنا ّتیمها  رد   - 2 تسا . رمث  یب  صقان و  دشاب  هتشاذگن  رـس  تشپ  ار  هرود  نیا  هک  یتکرح  بالقنا و  ره  دیآیم و  رامـش  هب  تضهن 

، يرواب يدهم  رّکفت  اب  هزرابم  ثحب  رد  ریرب  رلک  رکوف ، لشیم  دناهدرمشرب . ناناملسم  رب  دوخ  ّطلست  عنام  ار  نآ  نانمـشد ، هک  سب  نیمه 
زین ویوآلت  سنارفنک  رد  دننکیم . یفرعم  هعیش  يرادیاپ  لماع  ود  ار  مالسلا  هیلعنامز  ماما  راظتنا  دعب  مالسلا و  هیلعنیسح  ماما  مایق  ادتبا 

هعیـش فیـصوت  رد  نانآ  دنتـشاد . ناوارف  هیکت  هتکن  نیا  رب  رمارک  نیترام  گربنورب و  رـشنج ، یجما ، لکیام  سییول ، درانرب  لـثم  يدارفا 
یناـملآ ققحم  نیبراـم ، ( 79 «.) دـنیامنیم ظفح  ار  ناـشمایق  ناـمز  ماـما  مسا  هب  دـننکیم و  ماـیق  نیـسح  ماـما  ماـن  هب  نایعیـش  : » دـناهتفگ

رـصع و تجح  دوجو  هب  داقتعا  دـشابیم ، هعیـش  يراگتـسر  يراودـیما و  بجوم  هک  یّمهم  رایـسب  یعامتجا  لئاسم  هلمج  زا  : » دـیوگیم
ندوب يدهم  هار  هب  مشچ  : » دسیونیم هنیمز  نیا  رد  قباس  يوروش  مولع  سانشناریا  نادخیرات و  یکـسفشورتپ ، ( 80 «.) تسا روهظ  راظتنا 

، راظتنا نارود   - 3 ( 81 «.) تسا هتـشاد  ار  يدنلب  ماقم  دنتـشاد ، اپ  رب  ناریا  رد  ار  مهدزیـس  نرق  ياهتضهن  هک  یمدرم  یمومع  دیاقع  رد 
یجنم دای  دـهدب ، رظتنم  هعیـش  هب  یحور  تردـق  یبلق و  شمارآ  دـناوتیم  هچنآ  تسا و  اهيراتفرگ  تالکـشم و  اـههنتف و  موجه  نارود 
مالسلا هیلعقداص  ماما  تسا . راظتنا  رگید  دیاوف  زا  وکین  قالخا  هب  دوخ  نتسارآ  دنسپان و  صیاصخ  زا  نتساریپ   - 4 تسا . رضاح  ّیح و 
ناراـی زا  هک  دراد  تـسود  سک  ره  ( »... 82 (؛» قالخألا نساحمو  عرولاب  لمعیلو  رظتنیلف  مئآـقلا  باحـصأ  نم  نوکی  نأ  ّرـس  نم  : » دومرف

، راظتنا جیاتن  زا   - 5 ددرگ ». لوغـشم  وکین  قالخا  يراکزیهرپ و  هب  لاح  نیع  رد  دشاب و  رظتنم  هک  دیاب  ددرگ  مالـسلا  هیلعمئاق  ترـضح 
راکفا رد  زین  ار  لزلزت  دـیدرت و  ههبـش و  دروآیم ، تلفغ  هکنآ  رب  هوالع  اههنتف  تسوا . یهاـگآ  تریـصب و  رظتنم و  نمؤم  يرکف  شـالت 

ماما دـیوگیم . خـساپ  تاهبـش  هب  تسا و  رادـیب  هدیـسر ، يرکف  يرایـشوه  هب  نوچ  هک  تسا  یعقاو  رظتنم  نیا  و  دـنکیم ، داجیا  هعماـج 
نامز رد  هک  یسک  لاح  هب  اشوخ  ( » 83 (؛»... ۀیادهلا دعب  هبلق  غزی  ملف  انمئآق  ۀبیغ  یف  انرمأب  کّسمت  نمل  یبوط  : » دومرف مالسلا  هیلعقداص 

ار ناسنا  هک  اجنآ  زا  راظتنا   - 6 دش ». دهاوخن  لیامتم  لطاب  فرط  هب  زگره  وا  بلق  هجیتن  رد  هک  دیوج  کسمت  ام  نامرف  هب  ام  مئاق  تبیغ 
يزاسهنیمز و هب  ار  رشب  تسامرف و  مکح  ییایوپ  كرّحت و  تسا ، مکاح  یهلا  یجنم  راظتنا  تلاح  هک  ياهعماج  رد  درادیم و  او  لمع  هب 

لمع كرّحم  هک  تـهج  نآ  زا  راـظتنا   - 7 تسا . تعیرـش  ياقب  ظفح و  يارب  دنمـشزرا  یلماـع  درادیم ، او  یعاـمتجا  يدرف و  حالـصا 
. دوب دهاوخ  تّیرشب  ملاع  یجنم  روهظ  زاسهنیمز  تسا ،
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نایدا هاگدید  زا  یجنم  روهظ 

؟ دراد دوجو  زین  رگید  للم  نایدا و  دزن  یجنم  روهظ  هب  نامیا  ایآ 

. دراد دوجو  ینید  تلم و  ره  رد  هدـیقع  نیا  اذـل  تسا و  رـشب  يرطف  داد ، لدـع و  هماقا  دوجوم و  عضو  زا  تیرـشب  یجنم  روهظ  هب  نامیا 
مدرم نهذ  رد  رـشب  خیرات  يادتبا  زا  دوجوم ، ّتیعـضو  زا  هعماج  حالـصا  هب  داقتعا  هک  تسین  یکـش  : » دیوگیم نیدـلا  نیز  نیما  دّـمحم 

یگمه هک  مینکیم  هدهاشم  مالسا  روهظ  زا  لبق  ینامسآ  نایدا  نیب  رد  اریز  تسین ، مالسا  نید  یصاصتخا  دیاقع  زا  تسا و  هتشاد  دوجو 
توعد يدهم و  ار  وا  مان  هچرگ  دناهدرک ، نایب  زین  ار  وا  یحالصا  ياهراکهار  حلصم و  تافـص  یتح  دناهداد و  تقیقح  نیا  عوقو  زا  ربخ 

هدرک تیارـس  زین  ینمهرب و ... یتشدرز و  لیبق  زا  رگید  نایدا  هب  یتح  رکف  هدـیقع و  نیا  دناهتـشاذگن ... تیودـهم  مان  هب  ار  وا  یحالـصا 
ساحنم ای  ریزع  تشگزاـب  هب  دوهی   - 1 درب : مان  اهنیا  زا  ناوتیم  اهتلم ، ینید و  هبـش  ياهنییآ  ینامـسآ و  ناـیدا  نیب  رد  ( 84 ...«.) تسا

4 هاش . مارهب  تشگزاب  هب  نامیا  اب  تشدرز   - 3 مالسلا . هیلعیسیع  تشگزاب  هب  نامیا  اب  تیحیسم   - 2 دراد .  داقتعا  نوراه  نب  رزاع  نب 
(85  ... .) و ادوب . روهظ  راظتنا  رد  اهییادوب   - 6 ردیشوأ . تشگزاب  هب  نامیا  اب  سوجم   - 5 اونشیف . تشگزاب  هب  نامیا  اب  اهودنه  - 

؟ تسا هدش  میسرت  یناهج  دوعوم  زور  يارب  یّلک  طوطخ  ینامز  هچ  زا 

يارب تسا . تقلخ  يارب  یـساسا  ضرغ  فدـه و  زور  نیا  اریز  ددرگیم ؛ زاـب  تقلخ  عورـش  هـب  دوـعوم  زور  يارب  یّلک  طوـطخ  میـسرت 
تخانش یکی  دراد : دوجو  یـساسا  طرـش  ود  یناهج  لدع  تموکح  ییاپرب  يارب   - 1 مینکیم : هراشا  دنچ  یتاکن  هب  بلطم  نیا  حیـضوت 
تخانـش ملع و  زا  دعب  ناهج ، حطـس  رد  تلادـع  ندرک  هدایپ  هار  رد  يراکادـف  يارب  یگدامآ  يرگید  شعیـسو و  يانعم  هب  لدـع  لماک 

يارب رـشب  تیبرت  ددصرد  هدش و  مهم  رما  ود  نیا  لّفکتم  ایبنا  هکلب  تسا ، هتـشادن  تقلخ  يادتبا  زا  ار  یـساسا  طرـش  ود  نیا  رـشب  لدع .
نییبت مدرم  يارب  شاهبناج  همه  عیـسو و  ياـنعم  هب  ار  لدـع  هدیـسر و  تّیقفوم  هب  لّوا  طرـش  رد  اـیبنا  هچرگ  دـناهدوب . ود  نآ  هب  ندیـسر 

نانآ هفیظو  ماجنا  رد  روصق  تهج  هب  هن  نیا  و  دنزاس ، ققحم  لماک  روط  هب  ار  مود  طرـش  دنتـسناوتن  دوخ  خیرات  لوط  رد  یلو  دـناهدومن 
زا یساسا  ضرغ  فده و  هب  ار  مدرم  دوخ  تثعب  خیرات  لوط  رد  ایبنا   - 2 تسا . هدوب  مدرم  بناج  زا  ریصقت  ای  روصق  رطاخ  هب  هکلب  هدوب ،

ِرُوبَّزلا ِیف  اْنبَتَک  ْدََقلَو  : } دیامرفیم لاعتم  دنوادخ  دناهدرکیم . دزـشوگ  تسا  يدیحوت  لدـع  تموکح  هب  ندیـسر  نامه  هک  رـشب  تقلخ 
تموکح  ] ثارو ماهتـسیاش  ناگدـنب  میتـشون  تاروت   ] رکذ زا  دـعب  روبز  رد  ( » 86 (؛} َنوُِحلاّصلا َيِدابِع  اُهثِرَی  َضْرَـألا  َّنَأ  ِرْکِّذـلا  ِدـَْعب  ْنِم 

ام ( » 87 (؛} َنِیثِراولا ُمُهَلَعَْجنَو  ًۀَِّمئَأ  ْمُهَلَعَْجنَو  ِضْرَـألا  ِیف  اوُفِعُْـضتْسا  َنیِذَّلا  یَلَع  َّنُمَن  ْنَأ  ُدـیُِرنَو  : } دـیامرفیم زین  و  دـش ». دـنهاوخ  نیمز 
َلَـسْرَأ يِذَّلا  َوُـه  : } دـیامرفیم زین  و  میهد ». رارق  نیمز  يور  ناـثراو  ناـیاوشیپ و  ار  ناـنآ  میهن و  تّنم  نـیمز  نافعـضتسم  رب  میهاوـخیم 

ّقح نید  تیاده و  اب  ار  دوخ  لوسر  هک  تسا  یـسک  وا  ( » 88 (؛} َنوُکِرْـشُملا َهِرَک  َْولَو  ِهِّلُک  ِنیِّدلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل  ِّقَحلا  ِنیِدَو  يدُهلِاب  َُهلوُسَر 
یمومع یساسا و  طیارش  ایبنا ، زا  کی  چیه  يارب   - 3 دنشاب ». هتشاد  تهارک  ناکرشم  دنچ  ره  دزاس  بلاغ  نایدا  همه  رب  ار  وا  ات  داتـسرف 

نینچ لیکـشت  يارب  یـساسا  طرـش  ود  اریز  دـشن ، مهارف  ناـهج  حطـس  رد  يدـیحوت  لدـع  تموکح  لیکـشت  رـشب و  ّلـک  تیادـه  يارب 
زا هجرد  نآ  هب  رشب  یلو  دندومن  میهفت  مدرم  يارب  ار  نآ  عیسو  يانعم  هب  لماک و  لدع  موهفم  هچرگ  ایبنا  فلا ) تشگن : مهارف  یتموکح 

، مالسلا هیلعیسوم  ترضح  رب  قباس  يایبنا  فده  اذل  دشاب . هدرب  یپ  شاهدرتسگ  حطس  رد  نآ  تقیقح  هب  ات  تسا  هدیـسرن  روعـش  مهف و 
تثعب رصع  ات  مالسلا  هیلعیسوم  ترضح  نامز  زا  هکنیا  ات  دناهتشادن ، يدایز  یعرف  یعرش  فیلاکت  و  هدوب ، مدرم  هدیقع  تیبثت  خیسرت و 

يّدح هب  یتّما  چیه  نونکات  ب ) تسا . هدش  نییبت  لیصفت  تروص  هب  عیارش  مالـسا  تعیرـش  رد  ًاصوصخ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  لوسر 
مالـسلا هیلعحون  ترـضح  دشاب . هتـشاد  مامت  مات و  يراکادف  یناهج  يدیحوت  لدع  تموکح  ندش  هدایپ  هار  رد  دناوتب  هک  تسا  هدیـسرن 

ياج هب  مالـسلا  هیلعمیهاربا  ترـضح  موق  دندرواین . نامیا  وا  هب  یکدـنا  زج  هب  یلو  درک  توعد  تقیقح  ّقح و  هب  ار  دوخ  موق  لاس   950
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در نیطـسلف  ملاظ  نامکاح  اب  هلباقم  يارب  ار  وا  تساوخرد  مالـسلا  هیلعیـسوم  ترـضح  موق  دـنتخادنا . شتآ  رد  ار  وا  شتوعد  شریذـپ 
.« میاهتـسشن اجنیا  ام  دـیگنجب  ناـنآ  اـب  دـیورب و  تیادـخ  وت و  ( » 89 (؛} َنوُدـِعاق انُهه  اـّنِإ  ـِالتاقَف  َکُّبَرَو  َْتنَأ  ْبَهْذاَـف  : } دـنتفگ هدرک و 
ْلَه َمَیْرَم  َْنبا  یَـسیِع  ای  : } دـنتفگ هدرک ، باطخ  یـسیع  هب  دـندومن و  کـش  دـنوادخ  تردـق  رد  مالـسلا  هیلعیـسیع  ترـضح  نویراوح 

زا اذـغ  ياهرفـس  ام  يارب  هک  دراد  تردـق  تراگدرورپ  ایآ  میرم ! نب  یـسیع  يا  ( » 90 (؛} ِءآمَّسلا َنِم  ًةَدـِئآم  اْنیَلَع  َلِّزَُنی  ْنَأ  َکُّبَر  ُعیِطَتْـسَی 
ققحت و طیارـش  زونه  یلو  تسا  هدش  میـسرت  تقلخ  يادـتبا  زا  دوعوم  زور  یـساسا  یّلک و  یطوطخ  هچرگ  هجیتن : دـنک ». لزان  نامـسآ 

. تسا هتشگن  مهارف  نآ  ندش  هدایپ 

؟ تسیک ودنه  نییآ  رد  یجنم 

هدـمآ اهودـنه  سدـقم  ياهباتک  زا  دـنهللام »  » باتک رد  دروخیم . مشچ  هب  زین  اهودـنه  سدـقم  ياهباتک  رد  یجنم  روهظ  هب  تراشب 
هداد و ماجنا  ار  گرزب  ياهتیـصعم  نانآ  دـنوشیم  رفاک  اهنآ  رثکا  هدـش و  هدیـشک  داـسف  هب  نیمز  لـها  مراـهچ  هرود  رخاوا  رد  : » تسا

نادرم نانهاک و  دننکیم . تراغ  دنردیم و  ار  رگیدـمه  هک  دـناهیبش  اهگرگ  هب  زور  نآ  رد  مدرم  دوب . دـهاوخ  تسپ  دارفا  اهنآ  مکاح 
عاجـش و يدرم  ینعی  الک » نمهرب   » نامز نآ  رد  دننکیم ... ریقحت  ار  دهاز  اوقتاب و  دارفا  دوشیم و  نادزد  اب  ّقح  دـنوشیم و  دـساف  نید 

دهاوـخ ظـفح  ار  رهاـط  كاـپ و  دارفا  هدرک و  كاـپ  اهيدـیلپ  نیدـسفم و  زا  شاهدـنرب  ریــشمش  اـب  ار  نـیمز  دـنکیم و  روـهظ  رادنـید 
گرزب نشک »  » نایملاع قیالخ  دّیـس  هیّرذ  زا  يدرم  تسد  هب  یناهج  تلود  تموکح و  : » تسا هدـمآ  ینومکاش »  » باتک رد  ( 91 «.) دومن

، دش دهاوخ  نید  کی  یهلا ، نایدا  مامت  و  درک ... دهاوخ  تموکح  ملاع  برغ  قرـش و  ياههوک  رب  هک  تسا  یـسک  وا  دش ، دهاوخ  متخ 
هدـمآ اهودـنه  ياهباتک  زا  كوج » نشو   » باتک رد  و  ( 92 «.) دومن دـهاوخ  ایحا  ار  ادـخ  نید  تسا ، هَّللاب  فراع  مئاق و  شمـسا  هک  وا 

وا مان  تسادخ . ناگدـنب  صاوخ  زا  وا  دراد و  تسود  ار  لاعتم  دـنوادخ  هک  داتفا  دـهاوخ  يدرم  تسد  هب  نیمز  نامزلا  رخآ  رد  و  : » تسا
یلداع مکاح  تموکح  هب  نامزلا  رخآ  هرود  : » تسا هدـمآ  اهودـنه  ياهباتک  زا  کـساب »  » باـتک رد  و  ( 93 .) تسا هتـسجخ » هدنخرف و  »

رد هچنآ  زاو  دنکیم  ادـیپ  هرطیـس  اههوک  یکـشخ و  ایرد و  رب  وا  تسوا .  اب  قح  تسا . سنا  ّنج و  هکئالم و  ربهر  هک  دـش  دـهاوخ  متخ 
رهظم نیا  : » تسا هدـمآ  داـشیناپوأ »  » باـتک رد  ( 94 «.) تسا هدـشن  دـلوتم  وا  زا  رتگرزب  یـسک  دـهدیم و  ربخ  تسا  نیمز  اهنامـسآ و 

رادهلابند هراتس  هدننام  هب  و  تسا ، هنهرب  يریشمش  وا  تسد  هب  راوس و  دیفس  یبسا  رب  هک  یلاح  رد  دنکیم  روهظ  نامزلارخآ  رد  ونـشیو ) )
(95 «.) دنادرگیم رب  ار  یکاپ  تراهط و  هدرک و  اپرب  ار  ینیون  یگدنز  دناسریم و  تکاله  هب  ار  تسپ  دارفا  همه  دشخردیم و 

؟ تسیک ادوب  نییآ  رد  یجنم 

ار وا  اهییادوب  دـش و  دـلوتم  لاپن  رد  هک  دوب  یـسک  وا  ادوب ،»  » هب فورعم  اـموتوج » اتراهدـس   » ماـن هب  تسا  یـصخش  ادوب  نییآ  سـسؤم 
نانآ داد . دـهاوخ  تاـجن  اـهيراتفرگ  دوجوم و  عضو  زا  ار  تّیرـشب  هدرک ، روهظ  ناـمزلا  رخآ  رد  هک  دـندقتعم  دـننادیم و  ادـخ  دـنزرف 
مدرم هب  ار  تکرب  حلـص و  ات  ددرگیم  زاب  نیمز  هب  رگید  راب  هتفر و  نامـسآ  هب  شدـسج  اب  دوخ  هفیظو  ندرک  لماک  اـب  ادوب  دـنیوگیم :

و دننادیم . دوخ  يادخ  ار  وا  هدرک  ولغ  يّدح  هب  ات  ادوب  قح  رد  هک  یلامش  بهذم  یکی  دنراد : گرزب  بهذم  ود  اهییادوب  دنادرگزاب .
. دننکاس یقرش  يایسآ  هقطنم  رد  ًاتدمع  و  تسا . رتمک  ادوب  ّقح  رد  ناشّولغ  هک  یبونج  بهذم  يرگید 

؟ تسیک نایتشدرز  هاگدید  زا  دوعوم 

: دیوگیم دروآیم ، نایم  هب  نانمیرها  نادزیا و  نیب  يدبا  هزرابم  هلباقم و  زا  نخس  هکنآ  زا  دعب  دنز »  » مان هب  نایتشدرز  فورعم  باتک  رد 
هب ملاع  نانمیرها  لسن  يدوبان  نادزیا و  يرای  ترـصن و  زا  دعب  دوشیم و  عقاو  نادزیا  هیحان  زا  ترـصن  يزوریپ و  حـتف و  ماگنه  نیا  رد  »
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زا همانبـساماج »  » باتک رد  بساـماج  ( 96 «.) تسـشن دنهاوخ  تکرب  تداعـس و  یـسرک  رب  مدآ  نادنزرف  دـسریم و  دوخ  یلـصا  تداعس 
، میظع یمـسج  اـب  رـس ، گرزب  يدرم  وا  ، درک دـهاوخ  جورخ  مشاـه  هیرذ  زا  ناـیزات  نیمزرـس  زا  يدرم  : » دومرف هک  هدرک  لـقن  تشدرز 

دهاوـخ داد  لدـع و  زا  رپ  ار  نآ  هدرک و  داـبآ  ار  نیمز  دوـمن ، دـهاوخ  ناریا  هب  ور  ناوارف  يرکـشل  اـب  شّدـج و  نید  رب  ینـالوط ، یقاـس 
هب هک  ربماـیپ  نآ  رتـخد  هیرذ  زا  و  : » دـیوگیم هلآو  هـیلع  هللا  یلـصمرکا  لوـسر  تّوـبن  هـب  تراـشب  زا  دـعب  باـتک  ناـمه  رد  ( 97 «.) دومن

نیرخآ وا  دومن ، دـهاوخ  مکح  نادزی  مکح  هب  ایند  رد  هک  دیـسر  دـهاوخ  تفالخ  هب  يدرم  تسا ، فورعم  نامز ) هاش  ملاع و  دیـشروخ  )
حرش نسی » نمهب  دنز   » باتک رد  ( 98 ...«.) تشاد دـهاوخ  ماود  تمایق  زور  ات  شتلود  و  تسا ، هکم  ینعی  ملاع  طسو  رد  ربمایپ  نآ  هفیلخ 

ینیدیب غورد ، هدعو ، فلخ  سنایشوس  روهظ  زا  لبق  : » دنکیم لقن  نینچ  نیا  تشدرز  شداتسا  لوق  زا  ار  بساماج  مالک  اتسوا »  » باتک
ار ملاع  لاوحا  روما ، نیا  دریگیم . ارف  ار  ملاع  داسف  ملظ و  هدـش و  رود  دـنوادخ  زا  مدرم  دـباییم ، شرتسگ  ملاـع  رد  يراـب  دـنب و  یب  و 

هثداح زا  تسا  ترابع  دـتفایم  قافتا  روهظ  ماـگنه  هک  یمئـالع  دروآیم و  مهارف  یناـهج  یجنم  روهظ  يارب  ار  هنیمز  هدرک و  نوگرگد 
هداتسرف وا  نذا  هب  برغم  قرشم و  فرط  زا  هکئالم  دراد . دزیا » رهشدرخ   » ندمآ رب  تلالد  هک  دوشیم  رهاظ  نامـسآ  رد  یبیرغ  بیجع و 

ملاع سنایشوس  نآ ، زا  دعب  و  میناوخیم ...« : نسی » نمهب  دنز   » باتک رد  زین  و  ( 99 ...«.) دنناسرب ملاع  هب  ار  اهنالعا  اهربخ و  ات  دنوشیم 
سنایـشوس : » تسا هدـمآ  سنایـشوس  هملک  ریـسفت  رد  باتک  نامه  رد  ( 100 «.) دـش دـهاوخ  اپرب  تمایق  هاگ  نآ  دومن ، دـهاوخ  كاـپ  ار 

(101 «.) داد دهاوخ  تاجن  ملاع  رد  ار  تشدرز  دیآیم و  هک  تسا  یسک  نیرخآ 

؟ تسا یسک  هچ  دوهی  دزن  یجنم 

هلمج زا  و  تسا . هدـش  یناـهج  دوعوم  هلأـسم  هب  یناوارف  تاحیرـصت  تاراـشا و  هک  میربیم  یپ  دوـهی  سدـقم  ياـهباتک  هب  هعجارم  اـب 
رد اذل  تسا . دوواد  روبز  یبن و  يایعشا  یبن ، يانیفـص  یبن ، یّجح  یبن ، لایناد  باتک  هدش : هراشا  عوضوم  نیا  هب  اهنآ  رد  هک  ییاهباتک 
زا دعب  روبز  رد  قیقحت  هب  و  ( » 102 (؛} َنوُِحلاّصلا َيِدابِع  اُهثِرَی  َضْرَألا  َّنَأ  ِرْکِّذلا  ِدَْعب  ْنِم  ِرُوبَّزلا  ِیف  اْنبَتَک  ْدََـقلَو  : } میناوخیم میرک  نآرق 
هب ار  دوخ  تموکح  ایادـخ ! راـب  : » میناوخیم دوواد  روبز  رد  درب ». دـنهاوخ  ثرا  هب  نم  حـلاص  ناگدـنب  ار  نیمز  اـنامه  هک  میتـشون  رکذ 
وا رب  ناهاشداپ  مامت  دهد ...  فاصنا  ناگداتفا  رب  هدرک و  مکح  مدرم  نیب  یکین  هب  ات  امرف  اطع  ِکلَم  دنزرف  هب  ار  تتلادع  شخبب و  کلم 

(103  ...«.) دندرگ وا  راذگتمدخ  اهتلم  همه  هدرک و  عوضخ 

؟ تسا هدنام  هدنز  نونکات  مالسلا  هیلعحیسم  ترضح  ارچ 

ترضح رد   - 1 تسا : يروما  دنکیم  كرد  ام  لوقع  هک  هچنآ  بسح  رب  نونکات  مالسلا  هیلعحیسم  ترـضح  ندنام  هدنز  اقب و  تمکح 
هب ناـگدرم ، ندرک  هدـنز  ردـپ ، نودـب  تدـالو  لـیبق  زا  تسا ، هدوبن  اـیبنا  ریاـس  رد  هک  دوـشیم  تفاـی  یتایـصوصخ  مالـسلا  هیلعیـسیع 

، دوب دهاوخ  مالـسلا  هیلعيدهم  ماما  تبیغ  رب  يدـهاش  لیلد و  ناهرب و  وا  ياقب  ندوب و  هدـنز   - 2 تایصوصخ . رگید  نتفر و  اهنامـسآ 
لاس رادقم  نیا  زا  رتمک  رد  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  تایح  دوجو و  ناکما  رب  یلیلد  لاس ، رازه  ود  زا  شیب  يرمع  اب  حیـسم  ياقب  اریز 
دنـس هب  نیدلا » لامک   » رد هللا  همحرقودص  خیـش  تسا . هدش  نایب  رـضخ  ترـضح  رمع  لوط  يارب  تایاور  رد  هک  یتمکح  نامه  تسا ،
رمع نم  رّدـقی  نأ  هملع  قباس  یف  ناـک  اّـمل  یلاـعتو  كراـبت  هَّللا  ّنإ  یلب ، دومرف ...« : هک  دـنکیم  لـقن  مالـسلا  هیلعقداـص  ماـما  زا  دوخ 

ریغ یف  حلاصلا  دبعلا  رمع  لّوط  لوطلا ، یف  رمعلا  کلذ  رادقمب  هدابع  راکنإ  نم  نوکی  ام  ملعو  رّدقی ، ام  هتبیغ  مایأ  یف  مالـسلا  هیلعمئاقلا 
؛» ۀجح هَّللا  یلع  سانلل  نوکی  ّالئل  نیدناعملا  ۀجح  کلذب  عطقیلو  مالـسلا  هیلعمئاقلا  رمع  یلع  هب  لالدتـسالا  ۀّلعل  ّالإ  کلذ  بجوی  ببس 

دـنادرگیم و ینالوط  شتبیغ  مایا  رد  ار  مالـسلا  هیلعمئاق  رمع  هک  دوب  هدـش  رّدـقم  دـنوادخ  قباس  ملع  رد  هک  اـجنآ  زا  يرآ ، ( »... 104)
رمع ندروآ  دهاش  لالدتـسا و  تهج  هب  اهنت  ار  شحلاص  هدنب  رمع  اذل  دننکیم ، راکنا  شناگدنب  ار  رمع  لوط  رادـقم  نیا  هک  تسنادیم 
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.« دشابن ادخ  رب  یلالدتسا  تجح و  مدرم  يارب  ددرگ و  عطق  نیدناعم  لیلد  تجح و  هکنیا  ات  و  درک ، ینالوط  مالسلا  هیلعمئاق 

؟ تسیچ یناهج  تموکح  لیکشت  رد  مالسلا  هیلعحیسم  ترضح  تکراشم  تمکح 

مهم رما  نیا  رد  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  تدعاسم  یناهج و  يدیحوت  لدع  تموکح  لیکشت  رد  مالسلا  هیلعحیـسم  ترـضح  تکرش 
اب اذل  دـنهدیم ، لیکـشت  ملاع  مدرم  زا  ار  يدایز  تعامج  نایحیـسم  هک  اجنآ  زا   - 1 مینکیم : هراشا  اـهنآ  زا  یخرب  هب  هک  دراد  یتاـهج 

، مالـسلا هیلعيدـهم  ترـضح  هب  وا  يادـتقا  يوریپ و  تهج  هـب  تـقیقح  رد  هدروآ و  ناـمیا  وا ، زا  هزجعم  هدـهاشم  نامـسآ و  زا  وا  لوزن 
، دش دهاوخ  رتناسآ  رتعیرس و  ملاع  رب  ترـضح  يزوریپ  حتف و  لّوا ، تهج  هجیتن  رد   - 2 دنوشیم . يدهم  ترضح  میلست  زین  نایحیسم 

رارق ترـضح  رایتخا  تحت  ملاع  زا  یمیظع  شخب  يزیرنوخ  گنج و  نودـب  مالـسلا  هیلعيدـهم  ماما  هب  نایحیـسم  نامیا  تهج  هب  اذـل  و 
. تفرگ دهاوخ 

؟ ددرگیم زاب  نیمز  هب  مالسلا  هیلعیسیع  ترضح  ایآ 

لیجنا رد  ددرگیم . زاب  نیمز  هب  خـیرات  نایاپ  رد  تفر و  اهنامـسآ  هب  مالـسلا  هیلعیـسیع  ترـضح  لـیجانا ، نآرق و  تاـیآ  ّصن  قباـطم 
لوزن هــب  زین  نآرق  رد  ( 105 «.) مدرگیم زاـب  امـش  يوـس  هب  هراـبود  موریم و  نم  متفگ : امـش  هب  هک  دیدینـش  نم  زا  : » میناوـخیم اـّنحوی 

رد یسیع   ] وا و  ( » 106 (؛} ًالْهَکَو ِدْهَملا  ِیف  َساّنلا  ُمِّلَُکیَو  : } دیامرفیم لاعتم  دـنوادخ   - 1 تسا : هدش  هراشا  مالسلا  هیلعیسیع  ترـضح 
سپ تفر ، اهنامسآ  هب  یگلاس  یـس  ماگنه  مالـسلا  هیلعیـسیع  ترـضح  هک  مینادیم  دیوگیم ». نخـس  مدرم  اب  يریپ  ماگنه  هراوهگ و 

ِِهب َّنَنِمُْؤَیل  ّالِإ  ِباتِکلا  ِلْهَأ  ْنِم  ْنِإَو  : } دیامرفیم دنوادخ  زین  و   - 2 تسا . نامزلا  رخآ  رد  نامسآ  زا  وا  لوزن  نامز  نامه  يریپ  هب  دوصقم 
نامیا حیـسم   ] وا هب  شگرم  زا  شیپ  هکنیا  رگم  تسین  باتک  لـها  زا  کـی  چـیه  و  ( » 107 (؛} ًادیِهَـش ْمِْهیَلَع  ُنوُکَی  ِۀَمایِقلا  َمْوَیَو  ِِهتْوَم  َْلبَق 

هب هیآ  نیا  زا  ددرگیم . زاـب  مالـسلا  هیلعیـسیع  ترـضح  هب  هتوم »  » و هب »  » رد ریمـض  دوب ». دـهاوخ  هاوگ  اـهنآ  رب  تماـیق  زور  دروآیم و 
زین و  . 3 ( 108 .) دروآ دـنهاوخ  ناـمیا  وا  هب  مدرم  هدرک و  لوزن  نامـسآ  زا  ناـمزلارخآ  رد  یـسیع  ترـضح  هک  دوشیم  هدافتـسا  یبوـخ 

هتـشادن کـش  نآ  رد  سپ  تـسا  تماـیق  يارب  ینـشور  هناـشن  یــسیع  اـنامه  و  ( » 109 (؛} اـِهب َّنُرَتْمَت  ـالَف  ِۀَـعاّسِلل  ٌْملَِعل  ُهَّنِإَو  : } دـیامرفیم
هیلع هللا  یلصادخ  لوسر  زا  دوخ  دنـس  هب  يراخب  تسا : هدرک  هراشا  یـسیع  ترـضح  لوزن  هب  یّنـس  هعیـش و  تایاور  زین  و  ( 110 .«) دیشاب

رد میرم  دنزرف  هک  یماگنه  دوشیم  هچ  ار  امش  ( » 111 (؛» مکنم مکماماو  مکیف  میرم  نبا  لزن  اذإ  متنا  فیک  : » دومرف هک  هدرک  لـقن  هلآو 
هک هدرک  لقن  یفقث  ملسم  نب  دّمحم  زا  شدنس  هب  هللا  همحرقودص  خیش  تسامـش ». نیب  زا  امـش  ماما  هک  یلاح  رد  هدمآ  دورف  امـش  نایم 
زا مئاق  ( » 112 (؛» هفلخ یّلصیف  میرم ، نب  یسیع  هَّللا  حور  لزنیو  بعرلاب ... روصنم  اّنم  مئآقلا  : » دومرفیم هک  مدینش  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  زا 
هب وا  رس  تشپ  هدمآ و  دورف  میرم  نب  یـسیع  هَّللا  حور  و  دش ...  دهاوخ  يرای  دتفایم ] مدرم  بولق  رد  هک   ] تشحو بعر و  اب  هک  تسام 

.« داتسیا دهاوخ  زامن 

؟ دمآ دهاوخ  دورف  اجک  رد  مالسلا  هیلعیسیع  ترضح 

یلصادخ لوسر  زا  دوخ  دنس  هب  یناربط  تسا . قشمد  نیمزرس  نامزلارخآ  رد  حیسم  ترضح  لوزن  ناکم  هک  دوشیم  هدافتسا  تایاور  زا 
رانک میرم  نب  یـسیع  ( » 113 (؛» قشمد یقرـش  ءاضیبلا  ةرانملا  دـنع  مالـسلا  هیلعمیرم  نب  یـسیع  لزنی  : » دومرف هک  هدرک  لقن  هلآو  هیلع  هللا 

زا حیـسم  هاگ  نآ  دنکیم ، جورخ  لاجد  حیـسم  : » دیوگیم ریثک  نبا  دمآ ». دـهاوخ  دورف  قشمد  نیمزرـس  رد  قرـش  تمـسق  دیفـس  هرانم 
(114 «.) تسا حبص  زامن  ماگنه  قشمد  رد  یقرش  دیفس  هرانم  رانک  وا  دورف  ّلحم  دیآیم و  دورف  نیمز  رب  نامسآ 
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؟ تسیک نایحیسم  دزن  یجنم 

و شوخ » ربخ   » يانعم هب  هدـش و  هتفرگ  ینانوی  تغل  زا  لیجنا »  » هملک دـهد . تراشب  ار  مدرم  ات  دـش  ثوعبم  مالـسلا  هیلعحیـسم  ترـضح 
رد يدـیحوت  تموکح  هب  نآ  زا  ناوتیم  يرگید  ریبعت  هب  ای  دـنوادخ و  توکلم  مایق  نامه  تراـشب  نیا  تسا . هدـمآ  ییاـهر  هب  تراـشب 

نیا يارب  مهد و  تراشب  ادخ  توکلم  هب  ار  اهرهـش  مامت  ات  تسا  بجاو  نم  رب  : » میناوخیم سدّقم  باتک  رد  دومن . دای  نیمز  هرک  حطس 
ار مدرم  اهنآ  عماجم  رد  درکیم و  ریس  تاهد  اهرهش و  عیمج  رد  یسیع  ترضح  : » تسا هدمآ  یّتم  لیجنا  رد  ( 115 «.) ماهدش هداتسرف  رما 

هدمآ یّتم  لیجنا  رد  دروخیم ، مشچ  هب  دایز  ناسنا » دنزرف   » هملک حیسم  ترـضح  تاملک  رد  ( 116 «.) دادیم تراشب  توکلم  هب  میلعت و 
هدـهاشم ار  ناسنا  دـنزرف  هکنیا  ات  دنـشچیمن  ار  گرم  هک  دنتـسه  یناسک  ناـکم  نیا  رد  نیرـضاح  ناـیم  زا  هک  میوگیم  ّقح  هب  : » تسا

ندـمآ دـنکیم  نشور  ار  همه  هدرک و  عولط  قرـشم  زا  قرب  هک  هنوگ  ناـمه  : » میناوـخیم زین  و  ( 117 «.) دـیآیم شتوکلم  رد  هک  هدومن 
دنزرف دیـشکیمن  ار  نآ  راظتنا  هک  یتعاس  رد  دیـشاب ، هداـمآ  تهج  نیمه  هب  : » میناوخیم زین  و  ( 118 «.) تسا نینچ  نیا  زین  ناسنا  دـنزرف 

زا یلو  دنزاس ، قبطنم  حیسم  ترضح  رب  هک  دنتـسه  نآ  ددصرد  نایحیـسم  تسیک ؟ ناسنا » دنزرف   » زا دوصقم  ( 119 «.) دمآ دهاوخ  ناسنا 
مالسلا هیلعيدهم  ترضح  نامه  هک  تسا  حیسم  زا  ریغ  یـصخش  ناسنا » دنزرف   » زا دوصقم  هک  دوشیم  هدافتـسا  دوجوم  دهاوش  نئارق و 

ار نآ  هک  تسا  یـسک  اـجنآ  رد  متـسین  دوخ  تمظع  دـجم و  بلاـط  نم  : » میناوخیم حیـسم  ترـضح  زا  اـنحوی  لـیجنا  رد  فـلا ) دـشاب :
تارابع نآ  رد  ناسنا » دـنزرف   » هک دوشیم  هدافتـسا  یبوخ  هب  هدـمآ  یّتم  لیجنا  رد  هک  یتارابع  زا  ب ) ( 120 «.) دنکیم مکح  دبلطیم و 

تعباتم و ار  وا  میرم  نب  یـسیع  هدرک و  روهظ  دـنوادخ  توکلم  ندرک  هداـیپ  تهج  هب  ناـمزلا  رخآ  رد  هک  تسا  حیـسم  ترـضح  زا  ریغ 
. دومن دهاوخ  تعیاشم 

؟ تسا هدش  نیعم  یتقو  هچ  رد  لیجانا  رد  یجنم  روهظ 

، تسا نیمز  يور  رد  يدیحوت  یناهج  لدـع  تموکح  نامه  هک  اهنامـسآ  توکلم  تقو  هک  دـیآیم  تسد  هب  لیجانا  تارابع  یخرب  زا 
زا ربخ  هک  تسا  دوز  و  : » دیوگیم دنوادخ  توکلم  ییاپرب  تامدقم  دروم  رد  مالسلا  هیلعیـسیع  ترـضح  تسا . هدش  نیعم  نامزلا  رخآ 

: دیامرفیم زین  و  ( 121 «.) دوب دهاوخن  ملاع  تیاهن  یلو  تسا ، یمتح  اهنآ  ثودح  اریز  دـینک ؛ عزف  هک  ادابم  دیونـشب ، تاعیاش  اهگنج و 
یلـصمرکا لوسر  زا  هک  تسا  یتاـیاور  قفاوم  بلطم  نیا  و  ( 122 «.) دباییم یـصالخ  هک  یـسک  تسوا  دنامیم  یقاب  تیاهن  ات  هکنآ  »... 

.« دومن دهاوخ  جورخ  نامزلارخآ  رد  يدهم  ( » 123 (؛» نامزلا رخآ  یف  جرخی  ّيدهملا  : » هکنیا هب  دراد  هراشا  هدیسر و  هلآو  هیلع  هللا 

؟ تسا ردقچ  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  تموکح  تعسو 

دنزرف يارب  دنوادخ  توکلم  ای  اهنامسآ  توکلم  هب  نآ  زا  هک  مالسلا  هیلعيدهم  ترـضح  تموکح  هک  دوشیم  هدافتـسا  دیدج  دهع  زا 
بونج لامش و  برغ و  قرـش و  زا  یمدرم  هدنیآ  رد  : » تسا هدمآ  اقول  لیجنا  رد  تفرگ ، دهاوخ  ارف  ار  نیمز  يور  مامت  هدش  ریبعت  ناسنا 

هب نآ  زا  لبق  هک  تسا  بجاو  و  : » میناوخیم سقرم  لیجنا  رد  و  ( 124 «.) تسشن دنهاوخ  دنوادخ  توکلم  رد  هرفس ، رس  رب  هدمآ و  نیمز 
مئاقلا : » دیامرفیم مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  تسا ، هدش  هراشا  عوضوم  نیا  هب  زین  یمالـسا  ثیداحا  رد  ( 125 «.) دوش هداد  تراشب  ملاع  عیمج 
شدنـس هب  دووادوبا  تفرگ ». دهاوخ  ارف  ار  ملاع  برغم  قرـشم و  وا  تموکح  ام ... زا  مئاق  ( » 126 (؛» برغملاو قرشملا  هناطلس  غلبی  اّنم ...

وا نامز  رد  دـنوادخ  ( » 127 (؛» مالـسإلا ّالإ  اهّلک  لـلملا  هناـمز  یف  هَّللا  کـلهیو  : » دومرف هک  هدرک  لـقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا 
.« دومن دهاوخ  كاله  ار  مالسا  زج  هب  اهتلم  همه  لها  مالسلا  هیلعيدهم  ]

؟ تسیچ لیجانا  رد  یجنم  نارای  فاصوا 
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سقرم لیجنا  رد  تعاـطا :  - 1 مینکیم : هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  هدـش  رکذ  تیرـشب  یجنم  نارای  يارب  یفاصوا  نایحیـسم  لـیجانا  رد 
لفط هب  لاثم  ( 128 «.) دش دهاوخن  لخاد  نآ  رد  دریذپن  ار  ادخ  توکلم  لفط ، دننامه  هک  سکره  میوگیم : امـش  هب  ّقح  هب  : » تسا هدمآ 
لخاد دیوگب  ّبر  ای  ّبر  ای  یـسک  ره  هک  تسین  هنوگ  نیا  : » تسا هدمآ  یّتم  لیجنا  رد  ماکحا : هب  لمع  . 2 تسا . قلطم  تعاطا  هب  هراشا 

اقول لیجنا  رد  فاعـضتسا : . 3 ( 129 «.) تساهنامـسآ رد  دـنک  لـمع  راـگدرورپ  تساوخ  هب  سک  ره  هکلب  دوش ، اهنامـسآ  توکلم  رد 
رد اریز  زورما ، رد  ناگنـسرگ  يا  امـش  لاح  هب  اشوخ  دـنوادخ . توکلم  تسامـش  يارب  اریز  ارقف ، يا  امـش  لاح  هب  اـشوخ  : » تسا هدـمآ 

دوخ ياج  رد  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دش . دیهاوخ  نادنخ  هدنیآ  رد  اریز  ناگدننک ، هیرگ  يا  امش  لاح  هب  اشوخ  دش . دیهاوخ  ریس  هدنیآ 
(130 «.) تسا هدش  قیبطت  روهظ  رصع  هب  نامسآ » توکلم  »

؟ تسا هدش  هراشا  یجنم  روهظ  مئالع  هب  لیجانا  رد  ایآ 

دندرک و تولخ  وا  اب  هدمآ و  وا  دزن  هب  شنادرگاش  دوب  هتـسشن  نوتیز  غاب  رد  یـسیع  هک  ماگنه  نآ  رد  و  تسا ...« : هدـمآ  یّتم  لیجنا  رد 
و ( 131 (»؟ تسیچ ملاع  نایاپ  وت و  ندـمآ  هناشن  تمالع و  تفای و  دـهاوخ  قّقحت  روما  نیا  ینامز  هچ  رد  وگب : ام  هب  دـندومن : لاؤس  وا  زا 

هدـمآ زین  و  ( 132 «.) تسا یمتح  اـهنآ  عوقو  اریز  دـینک  عزف  هک  اداـبم  دیونـشیم ... ییاـهگنج  زا  ربـخ  هک  تسا  دوز  و  : » میناوخیم زین 
شتمظع شرع  يور  رب  دـننکیم  یهارمه  ار  وا  هکئالم  هک  یلاح  رد  دـیآیم و  شتمظع  دـجم و  رد  ناسنا  دـنزرف  هک  یماگنه  و  : » تسا

ینامز هچ  دـندومن : لاؤس  وا  زا  نوّیـسیرف  : » تسا هدـمآ  اقول  لـیجنا  رد  ( 133 ...«.) دش دـنهاوخ  روشحم  وا  دزن  اهّتما  عیمج  دنیـشنیم و 
اهگنج زا  ربخ  هک  یماگنه  و  : » میناوخیم زین  و  ( 134 «.) دیآیم هبّقرتمریغ  ادخ  توکلم  دومرف : باوج  رد  وا  دیآیم ؟ دنوادخ  توکلم 

هک دـشاب  دوز  دومرف : نانآ  هب  هاگ  نآ  تسین . ملاع  نایاپ  نیا  یلو  دـبای  ققحت  ادـتبا  رد  دـیاب  روما  نیا  اریز  دـینکن  عزف  دیدینـش  اـههنتف  و 
دوز ددنویپ و  عوقو  هب  يدایز  ياهناکم  رد  اهیطحق  اهیگنـسرگ و  دیدش و  ياههلزلز  دـنک و  مایق  یتکلمم  رب  یتکلمم  یتما و  رب  یتما 

(135 «.) ددرگ ثداح  یگرزب  ياههناشن  كانفوخ و  روما  هک  تسا 

؟ تسیچ فالتخا  نیا  ّلح  هار  دنادیم  دوخ  نید  زا  ار  یجنم  نایدا ، نابحاص  زا  کی  ره 

تـضهن نیا  ربهر  ار  دوخ  نید  زا  یگرزب  یـسک  ره  تسا ، فالتخا  نایدا  نابحاص  دزن  خـیرات  نایاپ  رد  ملاع  یجنم  تّیوه  صیخـشت  رد 
ربخ هک  تهج  نآ  زا  ینامسآ  ياهتراشب  صوصن و   - 1 زا : دنترابع  فالتخا  بابـسا  ّمها  دنادیم . دوخ  نید  رگایحا  ار  وا  درادنپیم و 

ناـیدا و ياـملع   - 2 دـنکیم . لـمح  دوـخ  ینید  گرزب  ربـهر و  هب  ار  نآ  دراد  هک  ینید  بصعت  تـهج  هـب  یـسک  ره  اذـل  تـسا  یبـیغ 
لمح دوخ  ناربهر  رب  ار  یجنم  اذل  دنلهاج ، نامزلارخآ  دوعوم  يدهم  ّتیصخش  تیّوه و  هب  هک  تهج  نآ  زا  فلتخم  بتاکم  نادنمشناد 

رد هک  ياهصاـخ  صوصن  تاراـشب و  زییمت   - 1 دومن : یط  دـیاب  ار  یلحارم  تّیرـشب  یجنم  تّیوه  دـیدحت  لکـشم و  ّلح  يارب  دـندومن .
ياهباتک رد  یجنم  تایـصوصخ  تافـص و  یـسررب   - 2 تسا . هدـش  دراو  باتک  لها  ینامـسآ  سدـقم  ياهباتک  رد  یجنم  اـب  هطبار 

سدقم ياهباتک  رد  هک  یتایصوصخ  تافـص و  اب  نآ  هسیاقم  خیرات و  قیاقح  یـسررب   - 3 اهضرف . شیپ  زا  يریذپریثأت  نودب  سدـقم 
ات نارگید  هب  مالسلا  هیلعيدهم  ترـضح  یفرعم   - 4 دوش . نیعم  یجنم ، یـصخش  تّیوه  یعقاو و  قادـصم  ات  تسا  هدـمآ  یجنم  هرابرد 

یجنم حلصم و  تایصوصخ  تافص و  یسررب  اب  نایحیسم  زا  یهورگ  هک  مینکیم  هدهاشم  اذل  ددرگ . مهارف  زین  نانآ  يارب  قیبطت  تردق 
ار یمالـسا  تیودهم  دـندیورگ و  عیـشت  مالـسا و  هب  مالـسا ، رد  هدـش  میـسرت  یجنم  رب  اهنآ  قیبطت  دوخ و  سدـقم  ياهباتک  رد  یناهج 

حلصم نأش  رد  یبن  يایعـشا  تراشب  یـسررب  زا  دعب  وا  یحیـسم  یطاباس  یـضاق   - 1 مینکیم : هراشا  اـهنآ  زا  یخرب  هب  کـنیا  دـنتفریذپ ،
رد اریز  تسا ؛ یمالسا  دوعوم  يدهم  نامه  مالک  نیا  زا  دوصقم  هجیتن  رد  : » دیوگیم نآ  يارب  اراصن  دوهی و  ریسفت  رد  هشقانم  یناهج و 
زا تفـص  نیا  دنیوگیم : هک  دراد  يراگزاس  نیملـسم  عامجا  اب  نیا  و  دهدیمن . ازج  ندینـش ، دّرجم  هب  وا  دـیوگیم : یجنم  هرابرد  اجنآ 
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زا تفـص  نیا  دنیوگیم : هک  دراد  يراگزاس  نیملـسم  عامجا  اب  نیا  و  دهدیمن . ازج  ندینـش ، دّرجم  هب  وا  دـیوگیم : یجنم  هرابرد  اجنآ 
زا لاـس 255  رد  هک  تسا  يرکـسع  نسح  دـنزرف  یجنم ، هکنیا  رد  هیماـما  هدـیقع  : » دـیوگیم زین  و  تسا .» دوعوم  يدـهم  تایـصوصخ 

همالع  - 2 ( 136 «.) تسا رتکیدزن  عقاو  هب  دومن ، دهاوخ  روهظ  دنوادخ  نذا  هب  تشگ و  بیاغ  سپـس  دش و  دلوتم  سجرن  مان  هب  يردام 
سینا  » مان هب  یباتک  رد  تسا  هدش  یعیـش  ناملـسم  ناوارف  تاقیقحت  زا  سپ  هدوب و  یحیـسم  یـصخش  هک  وا  مالـسالا  رخف  قداص  دـمحم 

هدرک قبطنم  یمالـسا  دوعوم  يدـهم  ترـضح  رب  ار  یجنم  روهظ  هب  اهتراشب  مامت  اـجنآ  رد  هتـشون ، اراـصن  دوهی و  ّدر  رد  هک  مالـسالا »
لوقنم  » مان هب  دوخ  باـتک  رد  تسا  هدرک  باـختنا  ار  مالـسا  هدوب و  يدوهی  یـصخش  هک  زین  وا  ییاـضر  اـضر  دّـمحم  همـالع   - 3 تسا .

. تسا هدرک  قبطنم  دوعوم  يدهم  رب  ار  یجنم  رب  تاراشب  ییاضر »

؟ دوشیم داهشتسا  ود  نآ  هب  لیجنا  تاروت و  رد  فیرحت  دوجو  اب  هنوگچ 

تیودهم و هیضق  رد  هنوگچ  دیتسه  نآرق  زا  ریغ  بتک  رگید  لیجنا و  تاروت و  رد  فیرحت  دوجو  هب  لئاق  امـش  هک  دوشیم  لاؤس  یهاگ 
تابثا يارب  هک  دراد  دوجو  یناوارف  تایاور  تایآ و  ناـنچ  تیودـهم  عوضوم  رد   - 1 خساپ : دینکیم ؟ لالدتـسا  نآ  هب  تاعوضوم  ریاس 

دییأت باب  زا  نارگید  ینامسآ  ریغ  ینامسآ و  ياهباتک  تاراشب  هب  داهشتسا  دانتـسا و   - 2 دـشابن . نآرق  ریغ  رگید  یعبانم  هب  جایتحا  نآ 
مالـسا ینعی  قح  نید  هب  نایدا  لها  تیاده  نایدا و  نیب  نراقت  تهج  هب  نارگید  سدـقم  ياهباتک  زا  تاراشب  لقن   - 3 تابثا . هن  تسا 

تـسا مّلـسم  هچنآ  هکلب  تسا ، هدـش  فیرحت  هدـمآ  رگید  نایدا  سدـقم  ياهباتک  رد  هک  هچنآ  مامت  هک  هدرکن  اعدا  یـسک   - 4 تسا .
سب نیمه  دوشیم  داهـشتسا  اهنآ  هب  هک  يدراوم  رد  فیرحت  مدـع  تابثا  رد   - 5 تسا . هتفرگ  رارق  فیرحت  دروم  اهنآ  زا  یـشخب  هکنیا 

تایعقاو اب  رگید  ناـیدا  سدـقم  ياـهباتک  تاراـشب  زا  یخرب   - 6 تسا . هدـش  حیرـصت  هکلب  هراـشا  نآ  هب  زین  یمالـسا  رداـصم  رد  هک 
هک تسا  نانز  نیرتهب  لسن  زا  لیعامـسا و  هیرذ  زا  مهدزاود  ماما  ناـمه  یناـهج  حلـصم  هکنیا : لـیبق  زا  تسا ، هتـشاد  تقباـطم  یخیراـت 

ظوفحم روهظ  ماگنه  ات  ناملاظ  زا  ار  وا  دنوادخ  تهج  نیمه  هب  و  تسویپ ، دهاوخ  عوقو  هب  یـسایس  قانتخا  دیدش و  عضو  رد  وا  تدالو 
. تشاد دهاوخ 

؟ دشن هدایپ  لمکا  وحن  هب  نیشیپ  ینامسآ  نایدا  نیناوق  ارچ 

هیحاـن زا  یعاـمتجا  نیناوـق  میظنت  هـلحرم   - 1 دراد : هـلحرم  ود  نارذـگ  هـب  جاـیتحا  هعماـج  رد  یهلا  نیناوـق  داد و  لدـع و  ندــش  هداـیپ 
رذگ اب  هک  یهلا ، نیناوق  قیبطت  هلحرم   - 2 تفریذپ . ماجنا  بتک  لازنا  لسر و  لاسرا  اب  هلحرم  نیا  تسا . لداع  ملاع و  هک  يراذگنوناق 

نیناوق نآ  كرد  تعاطتسا  ات  يرکف ، لماکت  دشر و  هب  يرشب  هعماج  ندیسر  فلا . تسا : يرشب  هعماج  رد  ندش  هدایپ  لباق  طرـش  ود  زا 
ار نیناوق  نآ  دناوتب  ات  دشاب  موصعم  ردتقم و  ملاع ، نیناوق ، نآ  هدننک  هدایپ  هدـننک و  ذـیفنت  ب . دروآ . نامیا  نآ  هب  زین  دـشاب و  هتـشاد  ار 

. دیامن هدایپ  ملاع  حطس  رد 

؟ تفاین ققحت  يدیحوت  یناهج  تموکح  هلآو  هیلع  هللا  یلصمرکا  ربمایپ  رصع  رد  ارچ 

دناوتب ات  دراد  فلتخم  حوطـس  رد  یلمع  یملع و  جرادم  سرادم و  ّیط  هب  جایتحا  دوخ  یگدنز  يادتبا  رد  هک  تسا  یلفط  دننام  هب  رـشب 
، فده نآ  هب  ندیسر  يارب  یفاک  هنیمز  طیارش و  داجیا  نودب  یهلا  ناربهر  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دسرب . دوخ  ییاهن  لماکت  دشر و  هب 
. تسا لحم  تیلباق  ِدوبن  هیحان  زا  لکشم  هکلب  تسین ، اهنآ  صقن  تهج  هب  نیا  و  دنرادن ، ار  یناهج  لدع  تموکح  يارجا  يارب  یگدامآ 

؟ دش میسرت  هنوگچ  دوعوم  زور  يارب  یّلک  طوطخ  مالسا  روهظ  زا  دعب 

نایاپ رد  يدیحوت  یناهج  لدـع  تموکح  قیبطت  يارب  ار  حرط  نیرتلماک  مالـسا   - 1 داد : میهاوخ  یتامدقم  رکذ  اب  ار  لاؤس  نیا  خـساپ 
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هک اجنآ  زا  مالسا  زا  لبق  رشب  تسا . یناهج  مالسا  توعد  رگید  یفرط  زا  و  تسا . ینامسآ  تعیرش  نیرخآ  مالسا  اریز  تسا ؛ هداد  خیرات 
ربمایپ یعقوم  دش . راذگاو  مالـسا  روهظ  هرود  هب  اذل  دیامن  كرد  دمهفب و  ار  لماک  حرط  نیا  هک  دوب  هدیـسرن  ّدح  نیا  هب  شکرد  مهف و 

عماج حرط  نیا  ات  دوب  هدیسر  یگنهرف  یلقع و  حطس  نیا  هب  رشب  هک  تسا  هداد  ار  یناهج  لدع  تموکح  حرط  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمالسا 
رد هباحـص  زا  يرایـسب  وا و  زا  دعب  مالـسلا  مهیلعموصعم  ناماما  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصمالسا  ربمایپ   - 2 دـنک . كرد  هدرک و  ساسحا  ار 

یعس و مامت  ناراوگرزب  نیا  دنتسه . حرط  نیا  یلصا  نالماح  اهنآ  اریز  دناهتشاد ؛ ییازسب  مهس  مدرم  هب  نآ  تراشب  حرط و  نیا  زا  رابخا ،
ربخ فلا . لـیبق : زا  دـندومن ، تیبـثت  ار  مهم  عوضوم  نیا  فلتخم  ياـههار  زا  مدرم  ینهذ  یگداـمآ  يارب  هتفرگ و  راـک  هب  ار  دوخ  شـالت 
هیرذ زا  موصعم  یماما  تموکح  نیا  ربهر  هکنیا  رب  دیکأت  ب . یناهج . لدع  تموکح  ققحت  ماگنه  تقلخ  گرزب  فدـه  ققحت  زا  نداد 
ماما دوخ   - 3 تفای . دـهاوخ  شرتسگ  ملاـع  رد  روهظ  زا  لـبق  هک  يدادـیب  ملظ و  عوقو  زا  ربخ  ج . تسا . هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 

کیرـشت دوخ  زا  لبق  ناماما  ربمایپ و  اب  هتـشاد و  ییازـسب  مهـس  مهم  رما  نیا  شریذـپ  يارب  مدرم  يزاس  هدامآ  رد  زین  مالـسلا  هیلعيدـهم 
تبیغ و يارب  لماک  حرط  نایب  ب . مدرم . اب  اـهتاقالم  رارکت  اـب  شدوجو  تدـالو و  رب  لـیلد  هماـقا  فلا . لـیبق : زا  تسا ، هدرک  یعاـسم 

. شروهظ

تیودهم زا  عافد 

؟ دوب یسک  هچ  درک  کیکشت  تیودهم  هدیقع  رد  ناناملسم  زا  هک  یسک  لوا 

مئاق يدهم  یمـشاه و  یهاشداپ  دینکیم  نامگ  امـش  هکنیا  : » تفگ هدرک  باطخ  مشاهینب  زا  یتعامج  هب  هیواعم  تسا ، هدمآ  خیرات  رد 
میلـست وا  هب  ار  نآ  ات  تسا  ام  تسد  هب  تفـالخ  رما  تسا . میرم  نب  یـسیع  ناـمه  يدـهم  هکلب  تسا ، لـطاب  ياهدـیقع  تسا  امـش  نآ  زا 
هدـیقع اب  ندرک  يزاب  یخیرات و  فیرحت  نیا  لباقم  رد  وا  تشاد ، روضح  هسلج  نآ  رد  هک  دوب  یناسک  هلمج  زا  سابع  نبا  ( 137 «.) مینک

، تسا نآ  مکاح  يدـهم  هک  تسا  یتموکح  ام  يارب  هک  میراد  نامگ  ام  یتفگ  هکنیا  اّما  تفگ ...« : هیواـعم  هب  هداتـسیا ، تخـس  یمالـسا 
رد ({، 138  ) اُوثَْعُبی َْنل  ْنَأ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َمَعَز  : } دـیامرفیم لاعتم  دـنوادخ  هک  هنوگ  نامه  تسا  كرـش  ناـمگ ، هک  تسا  نیا  نآ  باوج 
ام زا  ار  یسک  لاعتم  دنوادخ  دشاب  یقاب  زور  کی  ایند  رمع  زا  رگا  تسا . یتموکح  کلم و  ام  يارب  هک  دنهدیم  تداهـش  همه  هک  یلاح 
نب یـسیع  نامه  يدهم  ییوگیم : هکنیا  اّما  و  دشاب . هدش  روج  ملظ و  زا  رپ  هک  هنوگ  نامه  دنک  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز  ات  دتـسرفیم 

یسک ام  زا  ماما  یلو  دوشیم ، دوبان  دنیبب  ار  وا  لاجد  هاگ  ره  و  دوشیم ، هداتسرف  لاّجد  اب  هلباقم  يارب  هک  تسا  یسک  یسیع  تسا ، میرم 
(139 ...«.) دناوخیم زامن  هدرک و  ادتقا  وا  هب  میرم  نب  یسیع  هک  تسا 

؟ تسا هدش  تیودهم  ثیداحا  رکنم  تّنس ، لها  ياملع  زا  یسک  ایآ 

نآ زا  هک  دـننک  ثول  هعماج  رد  ار  مهم  عوضوم  نیا  ات  هدـمآرب  تیودـهم  تایاور  هیجوت  راکنا و  ددـصرد  تّنـس  لـها  ياـملع  زا  یخرب 
اهنامز رذـگ  رد  مالـسا  لـها  هفاـک  نیب  روهـشم  ار  تیودـهم  عوضوم  هچرگ  وا  نودـلخ ؛ نبا   - 1 درب : ماـن  ریز  دارفا  زا  ناوـتیم  هـلمج 

دّمحم  - 2 ( 141 .) تسا هدمآرب  تیودهم  تایاور  لاطبا  ددصرد  ( 140 «) تسا لیدعت  رب  مدقم  حرج ،  » هدعاق هب  کسمت  اب  یلو  دـنادیم 
هدیقع نیا  اذل  و  دناهدرک ، هشدخ  ثیداحا  نیا  ياهدنس  رد  تّنس  لها  ياملع  دیوگیم : هداد و  همادا  ار  نودلخ  نبا  ّطخ  زین  وا  هرهزوبا ؛

هـتفر و تیودـهم  ثیداـحا  نیداّـقن  لاـبند  هـب  زین  وا  رهزا ؛ خویـش  زا  نـسح  دّـمحم  دعـس   - 3 ( 142 .) دـنادیمن تباث  تّنـس  لـها  دزن  ار 
ار تیودـهم  ثیداحا  ثیدـح ، ناـماما  زا  يرایـسب  : » دـیوگیم وا  يدـجو ؛ دـیرف  دّـمحم   - 4 ( 143 .) دـنکیم رارکت  ار  اهنآ  ياـهفرح 
زا زین  وا  ناهبج ؛ خیـش   - 6 ( 145 .) تسا هداد  تیاضر  نودلخ  نبا  مالک  هب  زین  وا  يرـصم ؛ نیما  دـمحا   - 5 ( 144 ...«.) دناهدومن فیعضت 
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تسا یناسک  هلمج  زا  زین  وا  ییایبیل ؛ حئاس  خیـش   - 7 ( 146 .) تسا لطاب  یگمه  تیودـهم  ثیداحا  هدرک  نامگ  هک  تسا  یناـسک  هلمج 
نبا تیودـهم ، ثیداحا  نیفلاخم  مومع  مـالک  هاـگهیکت  هک  اـجنآ  زا  یلاـمجا : خـساپ  ( 147 .) تسا هدرک  دـقن  ار  تیودـهم  ثیداـحا  هک 

ثیداحا دقن  ماگنه  نودلخ  نبا   - 1 مینکیم : هدنـسب  یلامجا  تروص  هب  نودلخ  نبا  مالک  ّدر  هب  اهنآ  تاملک  دقن  رد  اذل  تسا ، نودلخ 
رتکد اذـل  تسا . رادروخرب  دنـس  تحـص  زا  هک  دراد  دوجو  يرگید  تایاور  هک  یلاح  رد  دزادرپیم ، تایاور  زا  یخرب  هب  اهنت  تیودـهم 
هباحص زا  یخرب  یماسا  اهنت  وا   - 2 ( 148 .) تسا هدروآ  دوخ  باتک  رد  تیودهم  هنیمز  رد  نسح  ای  حیحص  دنـس  اب  ار  تیاور  يوتسب 46 

یماسا 26 دابعلا  دمح  نب  نسحملادبع  خیـش  اذل  و  تساهنیا ، زا  شیب  هک  یلاح  رد  دناهدرک ، لقن  ار  تیودـهم  ثیداحا  هک  هدرک  لقن  ار 
یلاجر و هن  تسا  خرّوم  یـصخش  نودلخ  نبا  : » دیوگیم ومه   - 3 ( 149 .) تسا هدرک  لقن  دنتیودهم  ثیداحا  لقان  هک  ار  هباحـص  زا  رفن 
؛ درادن تیمومع  ّتنـس  لها  دزن  دنادیم  لیدعت  رب  مدقم  ار  حرج  نودلخ  نبا  هکنیا   - 4 ( 150 ...«.) دوشیمن یهجوت  وا  تافیعضت  هب  اذل 
هک دناهدرک  طرـش  نف  ناصـصختم  اذل  دـننکیم ؛ حرج  ار  يوار  تهج  نیرتکچوک  اب  یخرب  تسا . فلتخم  نانآ  دزن  حرج  لماوع  اریز 

یـضاق ینالقـسع ، رجح  نبا  دـنرادن  لوبق  ار  هدـعاق  نیا  هک  یناـسک  هلمج  زا  تسا . هدوب  یتـهج  هچ  هب  هک  دوش  ریـسفت  دـیاب  حرج  تلع 
رد حرج  هک  یتروص  رد  یتح  : » دیوگیم يوتـسب  میکحلادبع  رتکد  تسا . يدنـس  یطویـس و  يواخـس ، يوون ، يدادغب ، بیطخ  یکبس ،

كرت مزلتـسم  هدوـب و  دـیدش  هک  تسا  اـهحرج  زا  یخرب  هکلب  دـنکیمن ، طـقاس  راـبتعا  زا  ار  تیاور  یحرج  ره  دـسرب ، تاـبثا  هـب  يوار 
شتیاور هدش و  تیوقت  دـنرابتعا  ياراد  هک  یناسک  زا  دوخ  ریغ  اب  حرج  هب  فصّتم  يوار  هکلب  تسین ، ّدـح  نیا  ات  یخرب  و  تسا . تیاور 
یـسررب هب  جایتحا  اذل  تسا و  هتـشذگ  رتاوت  ّدح  زا  هک  دنادیمن  هدرکن و  اصحا  ار  ثیداحا  نودلخ  نبا   - 5 ( 151 «.) تسا جاجتحا  لباق 

. درادن يدنس 

؟ دناهدرکن رکذ  دوخ  حاحص  رد  ار  تیودهم  ثیداحا  ملسم  يراخب و  ارچ 

هدرکن و تیودـهم  ثیداحا  هب  ياهراشا  ملـسم  يراخب و  هک  تسا  نآ  تّنـس  لها  يوس  زا  تیودـهم  هیـضق  رب  یخرب  تالاکـشا  هلمج  زا 
يرـصم نیما  دـمحا  دـشاب . ثیداـحا  نیا  فعـض  نهو و  ببـس  دـناوتیم  دوخ  هبون  هب  نیا  و  دـناهدرکن ، لـقن  دوـخ  حیحـص  رد  ار  اـهنآ 

ود نیا  ریغ  رد  هچرگ  تسا ، هدـشن  دراو  ود  نآ  رد  ثیداـحا  هنوگ  نیا  هک  تسا  نآ  ملـسم  يراـخب و  حیحـص  تاراـختفا  زا  : » دـیوگیم
لیبق زا  ّتنـس  لها  هدزبرغ  نیرکفتم  زا  رگید  یـصاخشا  هیحاـن  زا  لاکـشا  نیمه  ( 152 «.) تسا هدـش  دراو  ثیدـح  ياهباتک  زا  باتک 

نب خیـش  و  ( 156) اضر دیـشر  دمحم  دیـس  (، 155) یبرغم ییایبیل  حـئاس  نیـسح  (، 154) نسح دّمحم  دعـس  (، 153) هرهزوبا دمحم  خـیش 
« يوتسب رتکد  . » دناهتخادرپ هلباقم  هب  نآ  اب  ًادیدش  هدش و  عقاو  تّنـس  لها  هجوت  دروم  لاکـشا  نیا  خساپ : تسا . هدش  دراو  ( 157) دومحم

لطاب ینامگ  نیا  دناهدرکن . لقن  ناشدانسا  رد  فعض  تهج  هب  ار  تیودهم  ثیداحا  ملسم  يراخب و  هک  دننکیم  نامگ  نانیا  : » دیوگیم
رد هک  ار  هچنآ  : » دـیوگیم يراخب  ( 158 «.) دـناهدرکن ییاعدا  نینچ  زگره  هتـشادن و  هطاحا  حیحـص  ثیداحا  مامت  هب  ود  نیا  اریز  تسا ،

لقن مباتک  ندـش  ینالوط  تهج  هب  هک  يدنـسلا  حیحـص  ثیداحا  رایـسب  هچ  یلو  تسا  حیحـص  ماهدروآ  حیحـصلا » عماجلا   » دوخ باـتک 
هکلب ماهدرواـین ، حیحـص »  » باـتک نیا  رد  ار  دوخ  دزن  حیحـص  ثیداـحا  ماـمت  نم  : » دـیوگیم يریـشق  جاـجح  نب  ملـسم  ( 159 «.) مدرکن

مدع هب  مکح  ملـسم  يراخب و  : » دیوگیم يروباشین  مکاح  ( 160 «.) تسا یعامجا  هک  منک  رکذ  ار  یثیداحا  اهنت  هک  ماهدوب  نآ  ددـصرد 
رد نم  ار  یثیدح  ره  هک  تسا  هتفگ  يراخب  ایآ  : » دیوگیم هیزوج  میق  نبا  ( 161 «.) دناهدرکن هدماین  ناشباتک  ود  رد  هک  یثیداحا  تحص 

جاجتحا حیحـصلا » عماجلا   » باتک ریغ  رد  اهنآ  هب  يراخب  هک  یثیداحا  رایـسب  هچ  تسا ؟ فیعـض  تجح و  ریغ  لـطاب و  ماهدرواـین  مباـتک 
هدرواـین باـتک  نیا  رد  یلو  هدوـمن  حیحـصت  باـتک  نیا  ریغ  رد  هـک  یثیداـحا  رایـسب  هـچ  و  تـسا . هدرواـین  باـتک  نـیا  رد  یلو  هدوـمن 

زا ود  نیا  ریغ  رد  تسا  دوجوم  نیحیحـص  رد  هک  هنوگ  ناـمه  حیحـص  ثیدـح  : » دـیوگیم داـبعلا  دـمح  نب  نسحملادـبع  ( 162 «.) تسا
، دوواد یبا  ننس  يذمرت ، عماج  مکاح ، كردتسم  ناّبح ، نبا  حیحص  همیزخ ، نبا  حیحص  أطوم ، لثم : دراد ، دوجو  زین  یثیدح  ياهباتک 
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رگید ( 163 «.) تسا راکـشآ  حوضو و  تیاهن  رد  يرما  نیا  و  بتک ، رگید  یقهیب و  ننـس  ینطقراد ، ننـس  هجاـم ، نبا  ننـس  یئاـسن ، ننس 
نیا اریز  تسا ، لطاب  فرح  نیا  دناهتـشادن ؟ مومع  روط  هب  تیودهم  ثیداحا  هب  یهجوت  ملـسم  يراخب و  هک  هدرک  اعّدا  یـسک  هچ  هکنیا 

ًاـصوصخ يراخب و  لاجد  جورخ  ثیداحا  فلا ) لیبق : زا  دـناهدرک . هراشا  مالـسلا  هیلعيدـهم  جورخ  هب  طوبرم  ثیداـحا  زا  یخرب  هب  ود 
رد يّربآ  زا  یمالک  لـقن  اـب  ینالقـسع  رجح  نبا  ( 164 .) دـناهدرک لقن  فلتخم  قرط  زا  لاجد  جورخ  باب  رد  ار  يداـیز  ثیداـحا  ملـسم 
نب یسیع  لوزن  ثیداحا  ب ) ( 165 .) دهدیم طبر  مالسلا  هیلعيدهم  ترـضح  جورخ  هب  ار  لاجد  هصق  مالـسلا  هیلعيدهم  ثیداحا  رتاوت 

مکماـماو مکیف  میرم  نبا  لزن  اذإ  متنا  فـیک  : » دوـمرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  هدرک  لـقن  هریرهوـبا  زا  دوـخ  دنـس  هب  يراـخب  میرم 
.« تسامش نایم  زا  امـش  ماما  هک  یلاح  رد  دمآ  دهاوخ  دورف  امـش  نایم  رد  میرم  دنزرف  هک  ینامز  دش  دهاوخ  هچ  ار  امـش  ( » 166 (؛» مکنم

اذـل و  دوب ، دـهاوخن  مالـسلا  هیلعيدـهم  زج  یـسک  تایاور  نیا  رد  ماما  زا  دوصقم  ( 167 .) تسا هدرک  لـقن  ار  نومـضم  نیمه  زین  ملـسم 
ششخب ثیداحا  ج ) دناهدرک . یفرعم  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  ار  تیاور  نیا  رد  ماما »  » لوقلا قفتم  یگمه  يراخب  حیحـص  نیحراش 

ۀفیلخ یتّما  رخآ  یف  نوکی  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  هدرک  لقن  يراصنا  هَّللادـبع  نب  رباـج  زا  دوخ  دنـس  هب  ملـسم  لاـم 
عوجر اب  دنک ». هرامـش  هکنآ  نودب  دهدیم  ناوارف  لام  هک  دوب  دـهاوخ  ياهفیلخ  متما  نایاپ  رد  ( » 168 (؛» ًاددع هّدـعی  ًایثح ال  لاملا  یثحی 
لوسر زا  شدنـس  هب  هبیـش  یبا  نبا  تسا . مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  نامه  هفیلخ  نیا  زا  دوصقم  هک  درب  میهاوخ  یپ  رگید  تاـیاور  هب 

؛» ًایثح هؤاطع  نوکی  نتفلا  نم  روهظو  نامزلا  نم  عاطقنا  دـنع  یتیب  لهأ  نم  لـجر  جرخی  : » دومرف هک  هدرک  لـقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ 
فـسخ ثیداحا  د ) تسا ». نازیر  وا  ياطع  هک  درک  دـهاوخ  جورخ  اـههنتف  روهظ  ناـمز و  زا  ياهفقو  زا  دـعب  متیب  لـها  زا  يدرم  ( » 169)

اذإف ثعب  هیلإ  ثعبیف  تیبلاب  ذئاع  ذوعی  : » دومرف هک  هدرک  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  دوخ  دنـس  هب  حیحـص »  » رد ملـسم  ءادـیب 
نیمزرس هب  رکشل  نآ  دوشیم ، هداتسرف  وا  يوس  هب  يرکـشل  دربیم ، هانپ  هناخ  هب  یـصخش  ( » 170 (؛» مهب فسخ  ضرألا  نم  ءادـیبب  اوناک 

روـهظ مئـالع  زا  ءادـیب  نیمز  نتفر  ورف  هک  میربیم  یپ  تاـیاور  ریاـس  هب  هعجارم  اـب  دوریم ». ورف  نیمز  هب  اـجنآ  رد  دـسریم  هـک  ءادـیب 
(171 .) تسا مالسلا  هیلعيدهم  ترضح 

؟ تسا ضراعتم  تیودهم  ثیداحا  ایآ 

دیـس دناهدومن . ار  ثیداحا  نآ  ضراعت  ياعدا  تیودهم  ثیداحا  فیعـضت  کیکـشت و  تهج  هب  یبرغم  حئاس  داتـسا  اضر و  دیـشر  دیس 
رد فالتخا  هب  لاثم  باب  زا  هاگ  نآ  تسا . رتراوشد  اهنآ  نیب  عمج  رهظا و  يوقا و  يدـهم  ثیداحا  رد  ضراـعت  : » دـیوگیم اـضر  دیـشر 

ياضتقم فالتخا ، ًالّوا : خـساپ : ( 172 «.) دـنکیم هراشا  تاهج  رگید  يولع و  ای  تسا  یـسابع  ینیـسح ، اـی  تسا  ینـسح  هکنیا  وا و  مسا 
نیا ریغ  رد  و  تسین ، شیب  ياهطلاغم  نآ ، توبث  مدع  رب  هیضق  کی  لیصافت  فالتخا  هب  لالدتسا  اذل  تسا ، تباث  يایاضق  لیصفت  تعیبط 
دروم لئاسم  زا  کی  ره  رد  ًایناث : دـناهدش . عقاو  فالتخا  دروم  لئاسم ، مامت  اریز  دومن ، تابثا  ار  يداقتعا  هلأـسم  چـیه  ناوتیمن  تروص 

. درادن دوجو  دیدرت  ياهلأسم  چیه  رد  اذل  و  تسا ، هدیسر  تابثا  هب  قح  لوق  فالتخا ،

هدوب هعیش  قرط  زا  اهنت  تیودهم  ثیداحا  ایآ 

رد لقاال  ای  هدوب  هعیش  لعج  زا  ًامامت  تیودهم  ثیداحا  هک  دناهدرک  نامگ  تّنـس  لها  زا  یخرب  دراد ؟ دوجو  هعیـش  اهنآ  همه  دنـس  رد  و 
رد لاکشا  نیا  لقن  زا  دعب  يوتـسب  رتکد  تسا . هدشن  عقاو  اهنآ  لوبق  دروم  اذل  و  دنعّیـشت ، هب  مهتم  هک  دنراد  دوجو  یناسک  نآ ، ياهدنس 
زا هکنآ  رگم  تسیچ ، وا  هدیقع  هکنیا  زا  رظن  عطق  اب  تسوا  ندوب  طباض  تلادـع و  يوار  تیاور  لوبق  رد  رایعم  : » دـیوگیم نآ  هب  خـساپ 

لها تایاور  رگا  هک  دنکیم  لقن  ینیدم  نب  یلع  زا  هاگ  نآ  تسا . دیدج  میدق و  ياملع  زا  يرایسب  شور  نیا  دشاب . هدش  جراخ  مالـسا 
رد رادم  لاح  نیع  رد  : » دیوگیم نینچمه  وا  ( 173 «.) دیشاپ دهاوخ  مه  زا  بهذم  هدش و  عیاض  اهباتک  دوش  كرت  عیشت  تهج  هب  هفوک 
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نیا لاح  نیع  رد  یلو  دنرادن  عیشت  هب  تبسن  چیه  هک  یناسک  زا  رایسب  هچ  ینعی  تسین . دنعیـشت  هب  بوسنم  هک  یناسک  رب  يدهم  تایاور 
رد يدـهم  رما  رد  تباـث  تاـیاور  رتـشیب  هک  دـمآ  تسد  هب  اـجنیا  هـب  اـت  : » دـیوگیم دوـخ  ثـحب  رخآ  رد  وا  دـناهدرک . لـقن  ار  ثیداـحا 

لیاز تهج  نیا  زا  ههبـش  اذـل  دراد ، رگید  قرط  زا  يدـهاوش  ًاـبلاغ  تسا  نینچ  نیا  هک  یتاـیاور  و  درادـن ، دوجو  یعیـش  درف  شیاهدـنس 
(174 «.) ددرگیم

؟ تسا تیودهم  هب  داقتعا  ءوس  راثآ  زا  تیودهم  نایعدم  ندمآ  دیدپ  ایآ 

ای صخـش  يرـصع  ره  رد  تسا . ناناملـسم  خـیرات  لوط  رد  یپایپ  ياهبالقنا  تیودـهم ، هب  داقتعا  ءوس  راثآ  زا  : » دـیوگیم نیما  دـمحا 
، دناهتفریذپ ار  اهنآ  توعد  زین  یهورگ  هدومن و  توعد  دوخ  يوس  هب  ار  مدرم  رظتنم ، يدهم  مان  ندیـشک  كدی  اب  هدش و  ادیپ  یـصاخشا 

نیغورد نایعدم  هیحان  زا  یتالکشم  هک  تسین  یکـش  ًالّوا : خساپ : ( 175 ...«.) دناهدش یمالسا  هعماج  رد  تالکـشم  ثعاب  تهج  نیا  زا  و 
طیارش مئالع و  هدرکن و  فیرعت  ار  ترضح  تسرد  هک  هدوب  املع  هدهع  هب  نآ  هانگ  یلو  تسا ، هدمآ  دیدپ  یمالسا  هعماج  رد  تیودهم 
لـصا هنرگو  دـناهدروخ . ار  دارفا  هنوگ  نیا  بیرف  هیـضق ، لصا  زا  صحفت  نودـب  هک  تسا  مدرم  زا  هاـنگ  زین  و  دـناهدرکن . نیعم  ار  روهظ 

تهج هب  هنرگو  تسین ، مّلسم  ياهدیقع  راکنا  اهفارحنا ، هنوگ  نیا  اب  هلباقم  هار  ًایناث : تسا . رادروخرب  ینایاش  تاکرب  زا  تیودهم  هیضق 
بیرف ار  مدرم  هداد و  نالوج  يزور  دنچ  تیودهم  نایعدـم  هچرگ  ًاثلاث : درک . هلباقم  ایبنا  توبن  لصا  اب  دـیاب  زین  توبن  نایعدـم  اب  هلباقم 
هعماج زا  هدش و  المرب  اهنآ  هلیح  رکم و  املع ، ناوارف  شـشوک  مالـسلا و  هیلعيدهم  ترـضح  تایانع  دـنوادخ و  فطل  هب  یلو  دـناهداد ،

. دناهدش درط 

؟ درادیم زاب  لمع  زا  ار  ناسنا  تیودهم  هب  داقتعا  ایآ 

هب لیام  ار  مدرم  هک  تسا  نآ  یمالـسا  هعماج  رد  مالـسلا  هیلعيدـهم  روهظ  راظتنا  تیودـهم و  هب  داقتعا  ءوس  راثآ  زا  : » دـنیوگیم یخرب 
ناناملسم هک  تسین  نیا  مالـسلا  هیلعدوعوم  يدهم  راظتنا  حیحـص  يانعم  خساپ : درادیم .»... زاب  هزرابم  لمع و  زا  هدومن و  ادخ  هب  لکوت 

روهظ زاسهنیمز  هدرک و  لمع  دوخ  ینید  فیاظو  هب  هکنآ  نودب  دنرب ، رس  هب  مالسلا  هیلعيدهم  راظتنا  هب  هتشاذگ و  تسد  يور  رب  تسد 
دراد و یلمع  هبنج  راظتنا  هک  دوشیم  مولعم  تسا . هدـش  هدرمـشرب  لامعا  نیرتهب  زا  جرف » راـظتنا   » یمالـسا تاـیاور  رد  اذـل  و  دنـشاب . وا 

. دنادرگیم یجنم  روهظ  هدامآ  زین  لمع  ثیح  زا  ار  شدوخ  رظتنم  صخش 

؟ تسا هدوب  یسایس  ياهراشف  هجیتن  یمالسا  هعماج  رد  تیودهم  هب  داقتعا  ایآ 

یـسایس ياهراشف  هجیتن  رد  تیودهم  هب  داقتعا  هک  دندقتعم  یمالـسا  هدزبرغ  نارکفنـشور  زا  یخرب  اهنآ  عبت  هب  نیقرـشتسم و  زا  یخرب 
، ندیسر تموکح  هب  ماگنه  زا  نایسابع  تلود  متس  روج و  : » دیوگیم نتولف  ناف  تسا . هدش  دراو  یمالسا  هعماج  نیفعضتسم  رب  هک  هدوب 

راودـیما ار  دوخ  هک  تشاد  او  نیا  رب  ار  نیمولظم  نیفعـضتسم و  هک  دوب  يّدـح  هب  اهمتـس  روج و  نیا  تسا . هدوبن  نایوما  تلود  زا  رتمک 
دوخ یحور  تاـّملأت  تّدـش  زا  دـنناوتب  اـت  دـندنبب ، لد  شروهظ  راـظتنا  يدـهم و  هب  هدـیقع  هب  هک  دـندیدن  نیا  زج  ياهراـچ  اذـل  دـننک ،

فرط زا  یمالـسا  تکلمم  رد  هک  یـسایس  ياـهراشف  قاـنتخا و  هـک  تـسا  يّدـج  لاـمتحا  : » دـیوگیم نـس » دـلانود  ( » 176 ...«.) دنهاکب
لماع : » دیوگیم يرـصم  نیما  دمحا  ( 177 «.) تسا هدوب  نامزلارخآ  رد  تیودـهم  هیرظن  روهظ  بابـسا  زا  هدـمآ  دـیدپ  هّیما  ینب  نامکاح 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  تداهش  زا  دعب  هک  دوب  یبئاصم  یسایس و  ياهراشف  نآ ، رب  رارصا  هعیش و  دزن  تیودهم  هدیقع  شیادیپ  رد  یـساسا 
نب نیسح  تداهش  نآ  زا  سپ  مالسلا و  امهیلع  یلع  نب  نسح  اب  تعیب  اب  بئاصم  نیا  دندش . ورهبور  نآ  اب  هیواعم  ندیسر  تموکح  هب  و 

ات دـندمآرب  ددـصرد  اذـل  تفرگ . تدـش  نایوما  تموکح  نتفرگ  توق  يوما و  ّدـض  ياهتکرح  ندیـشاپ  مه  زا  مالـسلا و  امهیلع  یلع 
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(178 ...«.) دـنروآ يور  ملظ  ندرک  نکهشیر  يارب  يّرـس  توـعد  هب  هدرک ، رظن  فرـص  راکـشآ  توـعد  زا  هداد  رییغت  ار  دوـخ  کـیتکات 
هب نیا  و  درک . ادیپ  شرورپ  هدمآ و  دیدپ  ماما  تبیغ  عوقو  زا  لبق  يدهم  هب  هدیقع  هک  تسا  نآ  عقاو  : » دیوگیم موتع  میرکلادبع  دّـمحم 

يارب ار  هنیمز  هعیـش  يارب  راجنهبان  تّیعـضو  نیا  تسا . هدوب  يوما  تلود  طسوت  هعیـش  قّرفت  زا  دـعب  البرک و  هعقاو  زا  دـعب  قیقد  تروص 
یفنم يرثا  هک  دوب  یعیش  ییوزرآ  تیودهم  هجیتن  رد  دهد . تاجن  دوجوم  ّتیعضو  زا  ار  نانآ  ات  تخاس  مهارف  تیودهم  هدیقع  شریذپ 

نیفعـضتسم و خـیرات ، لوـط  رد  هچرگ   - 1 خساپ : ( 179 «.) داد تاـجن  دوجوم  تّیعـضو  زا  ار  ناـنآ  هچرگا  تشاد  نایعیـش  یگدـنز  رد 
اهراشف نیا  هک  تسین  انعم  نآ  هب  نیا  یلو  دناهدوب ، یـسایس  ياهراشف  تحت  هعیـش  ریغ  هعیـش و  ناملـسمریغ ، ناملـسم و  زا  معا  نامولظم 
هظحالم هک  یتمکح  تحلـصم و  قباطم  لاعتم  دنوادخ  هکلب  دـننک ، لعج  دوخ  زا  ار  يدـهم  یجنم و  هب  داقتعا  نافعـضتسم  ات  دـش  ثعاب 

 - 2 تسا . هدرک  حرطم  هدرتسگ  حطـس  رد  تلادع  لدـع و  هماقا  تهج  هب  ار  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  روهظ  یجنم و  عوضوم  هدرک 
روط هب  زین  تایاور  نآرق و  لقع ، هدوب و  رـشب  يرطف  تساوخ  ياضتقم  تیودـهم  عوضوم  میاهدرک  ثحب  دوخ  ياج  رد  هک  هنوگ  ناـمه 

 - 3 دـناهدش . تیودـهم  هب  دـقتعم  هدزبرغ  نارکفنـشور  زا  كدـنا  یخرب  زج  هـب  نیملـسم  عاـمجا  زین  دـناهدرک و  قاـفتا  نآ  رب  حـیرص 
راب هب  یفنم  راثآ  اهنت  هن  دوش  هتفرگ  رظن  رد  نآ  حیحص  موهفم  انعم و  هک  یتروص  رد  مالـسلا  هیلعدوعوم  يدهم  روهظ  راظتنا  تیودهم و 

هیلعيدـهم ترـضح  روهظ  يارب  بسانم  هنیمز  ندرک  مهارف  هعماج و  رد  دـیما  هیحور  داجیا  رد  هتـشاد ، یتبثم  راـثآ  هکلب  دروآ  دـهاوخن 
. دراد هتشاد و  ییازسب  ریثأت  مالسلا 

؟ تسا یقرش  ياهدیقع  تیودهم  یجنم و  هب  هدیقع  ایآ 

هدنیآ زا  یبیغ  ياههدرپ  فشک  هب  یناوارف  هقالع  نانآ  تسا . یبیغ  رابخا  ندرک  لابند  مومع ، روط  هب  یقرش  هیحور  : » دیوگیم نتولف  ناف 
لهج و ياهیکیرات  هجیتن  رد  نیا  و  دراد ، سنا  یقرـش  تعیبط  اب  ای ... ذقنم  اهنآ  ریبعت  هب  ای  شخبیـصالخ  هب  داقتعا  اذل  دـنراد ، لوهجم 
بتاکم و نایدا و  همه  نیب  رد  هکلب  تسین ، یقرـش  ياهناسنا  زا  اهنت  هدـیقع  نیا   - 1 خساپ : ( 180 «.) تسا هدمآ  دیدپ  هک  تسا  دادبتـسا 

هراشا هک  هنوگ  ناـمه   - 3 تسا . ناسکی  همه  رد  هک  تسا  نیجع  ناـسنا  ترطف  اـب  هدـیقع  نیا   - 2 دوشیم . تفای  ینید  هبـش  ياهنییآ 
فوسلیف تسا . یفـسلف  ریغ  یفـسلف و  بتاکم  نایدا و  همه  هکلب  نیملـسم ، عامجا  رتاوتم و  تایاور  نآرق و  تایآ  قباطم  هدیقع  نیا  دش ،

کی مچرپ و  کی  تحت  ار  نانآ  هدرک و  هچراپکی  ار  ملاع  مامت  هک  تسا  یحلـصم  راظتنا  رد  ملاع  : » دیوگیم لسار » دـنارترب   » یـسیلگنا
اب مدرم  دریگارف و  ار  ملاع  مامت  افـص  حلـص و  هک  يزور  : » دیوگیم ّتیبسن -  هیرظن  بحاص  نیاتـشنا - » روسفرپ  ( » 181 «.) دروآرد راعش 

(182 «.) تسین رود  نادنچ  دننک  یگدنز  رگیدکی  اب  يردارب  یتسود و 

؟ تسا هدش  دراو  یمالسا  ریغ  لوصا  زا  رگید و  عماوج  زا  تیودهم  هب  هدیقع  ایآ 

هب هدیقع  تشگزاب  : » دیوگیم رهیز  دلوج  تسا . هدش  یمالسا  هعماج  دراو  هک  دننادیم  یمالـسا  ریغ  ياهدیقع  ار  تیودهم  هدیقع  یخرب 
، نیـسح یلع  حئاس  ( 183 «.) تسا یعقاوریغ  روـما  زا  هروطـسا و  هدـیقع  نیا  تقیقح  رد  تسا و  یمالـسا  ریغ  یناـبم  لوـصا و  زا  يدـهم ،
زا یعیـش  رکف  يریذپرثأت  و  اراصن ، دوهی و  نیب  كرتشم  تسا  ياهدیقع  تشگزاب ، تبیغ و  هیرظن  هدـیقع و  : » دـیوگیم ییایبیل  هدنـسیون 

نیب رد  ار  يدـهم  هب  هدـیقع  هک  دوب  یـسک  راـبحالا  بعک  : » دـیوگیم يودـب  نمحرلادـبع  رتـکد  ( 184 ...«.) تسین دـیعب  ردـصم  ود  نیا 
دوعوم يدـهم  روهظ  هب  هدـیقع  هدـش ، دراو  یمالـسا  رتاوتم  تایاور  نآرق و  رد  هچنآ  قباـطم   - 1 خساپ : ( 185 «.) تخاس رشتنم  نیملسم 
دیاـقع زا  هروطـسا و  ار  نآ  ناوـتیمن  زگره  اذـل  تسا و  هدـش  هراـشا  نآ  هـب  زین  رگید  ناـیدا  رد  هـک  تـسا  یمالـسا  لیـصا و  ياهدـیقع 

هدوب و هدیقع  نیا  هب  دقتعم  يوبن  تایاور  نآرق و  تایآ  عبت  هب  هباحص  هکلب  درادن  هعیـش  هب  صاصتخا  هدیقع  نیا   - 2 داد . رارق  یگتخاس 
دوهی و نیب  هدـیقع  نیا  كارتـشا   - 3 دناهدوب . دقتعم  هدیقع  نیا  هب  یّنـس  یعیـش و  زا  معا  یمالـسا  ياملع  مومع  مالـسا  خـیرات  لوط  رد 
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یقیقح یجنم  راظتنا  عوضوم  هک  دراد  نآ  رب  تلالد  هکلب  دـناهتفرگ ، رگید  نایدا  زا  ناناملـسم  هک  تسین  نآ  رب  لـیلد  نیملـسم  اراـصن و 
رد ار  تیودهم  هب  هدـیقع  هک  هدوبن  رابحالا  بعک  نیا   - 4 تسا . هدش  هراشا  نآ  هب  ینییآ  نید و  ره  رد  اذـل  هدوب و  رـشب  ترطف  ياضتقم 

نیا شموصعم  تیب  لها  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصمالسا  ربمایپ  ًاـصوصخ  وا  نـالوسر  ادـخ و  هکلب  تسا  هتخاـس  رـشتنم  یمالـسا  هعماـج  نیب 
. دناهتخاس رشتنم  هعماج  رد  ار  هدیقع 

؟ تسا هدوب  مالسا  یناهج  تموکح  ندشن  هدایپ  زا  یشان  تیودهم  هب  هدیقع  ایآ 

نیملـسم خـیرات  رد  تیودـهم  هدـیقع  ندرک  ادـیپ  جاور  أـشنم  هراـبرد  ندرا -  هاگـشناد  رد  هفـسلف  شخب  سیئر  رودـب - » ناملـس   » رتکد
هداد ار  نآ  دیون  بتاکم  نایدا و  مالـسا و  هک  دوب  ياهلـضاف  هنیدم  مسجم  تروص  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمالسا  ربمایپ  تموکح  : » دیوگیم
وزرآ نیا  یلو  دنک ، ادیپ  شرتسگ  ملاع  رساترس  رد  هلـضاف  هنیدم  نیا  رـصع ، نامه  رد  هک  دوب  نیا  ناناملـسم  زا  يرایـسب  يوزرآ  دندوب .
لوسر رصع  رد  مالسا  هچرگ  خساپ : ( 186 «.) تفرن نوریب  یماما  هعیش  هعماج  ًاصوصخ  یمالسا  نیرّکفتم  نهذ  زا  زگره  اّما  تفاین ، ققحت 

دیـسر و یمالـسا  دالب  بلاغ  شوگ  هب  نآ  توعد  مالـسا و  ربخ  ًالوا : یلو ؛ درکن ، ادـیپ  شرتسگ  ملاـع  ماـمت  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا 
هلآو هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  صخـش  نآرق و  دوخ  ًایناث : دومن . توعد  مالـسا  هب  ار  ملاع  مدرم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  لوسر  صخش 

هدیقع نیا  هب  مالسا  يریگارف  زا  سأی  زا  دعب  ناناملسم  هکنیا  هن  تسا ، هداد  نیمز  يور  مامت  رد  هدرتسگ و  حطس  رد  مالـسا  ققحت  زا  ربخ 
ماّیالا و میدق  زا  تفرعم  ملع و  نایعدم  زا  یخرب  هکنیا  تسا  بجعت  ياج  هچنآ  : » دیوگیم هرارـش  رابجلادـبع  رتکد  دنـشاب . هدروآ  يور 
هب اهنت  نیا  و  دـناهدرک ، مهارف  ار  هعماج  راکفا  شیوشت  تابجوم  هدـمآرب و  یمالـسا  هعماـج  رد  کیکـشت  داـجیا  ددـصرد  ناـمز  نیا  رد 
هک دنراد  يرگید  ضارغا  بابـسا و  هکنیا  ای  و  تسا ، نآ  یلاع  دصاقم  و  تیودهم )  ) هدـیقع نیا  رارـسا  كرد  زا  نانآ  مهف  روصق  تهج 

کم «، » نتولف ناـف  «، » نزواـهلف «، » رهیز دـلوج  : » لـیبق زا  دـننانآ  نادرگاـش  نیقرـشتسم و  دارفا ، نیا  هلمج  زا  میرادـن . یهاـگآ  نآ  زا  اـم 
هکنآ دوجو  اب  دـناهدرک ، يوریپ  نیقرـشتسم  راکفا  زا  هک  یناسک  زا  نارگید  و  نوینیـسام » تاو و  «، » يرگتنوم «، » سیول درانرب  «، » دـلانود

زین و  دراد . تلالد  نانآ  ياعدم  فالخ  رب  لیلد  هکلب  دنرادن ، دوخ  ياعدم  رب  لیلد  هنوگ  چیه  هناتخبشوخ  و  دنراد . ندوب  ناملسم  ياعدا 
روهظ مالسلا  هیلعيدهم  نامزلارخآ ، رد  هک  هدش  تباث  رتاوتم  روط  هب  اریز  تسا ، مئاق  تیودهم  هدیقع  تحص  رب  یعطق  راکـشآ و  ناهرب 

(187 ...«.) دنراد دیکأت  نآ  رتاوت  رب  نارگید  یناکوش و  یجنزرب و  لیبق  زا  ّتنس  لها  زا  یتعامج  هک  هنوگ  نامه  درک ، دهاوخ 

؟ تسا نیملسم  عامجا  دروم  تیودهم  هدیقع  ایآ 

یـصاخ بهذـم  هب  زگره  و  دـنراد ، قاـفتا  نآ  رب  دـنراد  هک  یبهذـم  تاـفالتخا  اـب  ناناملـسم  هک  تسا  يدـیاقع  زا  تیودـهم  هب  هدـیقع 
هک دـنراد  رظن  قافتا  هلأسم  نیا  رب  نایباهو  اهیلبنح و  اهیعفاش ، اهیفنح ، اهیکلام ، هیدـیز ، هیماما ، هعیـش  عیمج  اریز  درادـن ، صاصتخا 

روج ملظ و  زا  رپ  هک  هنوگ  نآ  درک ، دـهاوخ  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز  هدرک و  ماـیق  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربماـیپ  ترتع  زا  یـصخش 
ّتنس لها  ياهقف  زا  یخرب  یتح  تسا و  نیملـسم  قافتا  دروم  هدیقع  نیا  هک  دناهدرک  حیرـصت  ّتنـس  لها  ياملع  زا  یتعامج  دشاب . هدش 
لها مّلـسم  دـیاقع  زا  ار  هدـیقع  نیا  یلو  تسا ، تیودـهم  لصا  رکنم  هکنآ  اب  يرـصم  نیما  دـمحا  دـناهداد . اوتف  نآ  رکنم  لتق  بوجو  هب 

(188 .) دنراد نامیا  نآ  هب  هک  درامشیم  ّتنس 

؟ تسا هدرک  تیودهم  ثیداحا  رد  رتاوت  ياعدا  تّنس  لها  ياملع  زا  یسک  ایآ 

نآ زا  هک  دناهدومن  تیودـهم  عوضوم  رد  ثیداحا  رتاوت  هب  حیرـصت  دـنراد  صّـصخت  ثیدـح  ملع  رد  هک  ّتنـس  لها  ياملع  زا  یهورگ 
نب نیسح  نب  دّمحم  نسحلاوبا   - 3 ( 190 .) یطویس نیدلا  لالج   - 2 ( 189 .) هیزوج مّیق  نبا   - 1 دومن : هراشا  ریز  دارفا  هب  ناوتیم  هلمج 
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رجح نـبا   - 7 ( 194 .) یناـکوش یـضاق   - 6 ( 193 .) ینالقـسع رجح  نـبا  ظـفاح   - 5 ( 192 .) يواـنم همـالع   - 4 ( 191 .) يرحس مصاع 
 - 12 ( 199 .) قیدص نب  دّمحم  نب  دمحا   - 11 ( 198 .) يروفک رابم   - 10 ( 197 .) یقشمد ینامرق   - 9 ( 196 .) ینازاتفت  - 8 ( 195 .) یمتیه

خیش  - 15 ( 202 .) يدابآ میظع  قحلا  سمـش  دّـمحم  بیطخلاوبا   - 14 ( 201 .) نسح قیدص  دّـمحم  دیـس   - 13 ( 200 .) یلبنح ینیرافس 
دمحا  - 19 ( 206 .) يدودوم یلعـالا  وبا   - 18 ( 205 .) نیسح رـضخ  دّمحم  خیـش   - 17 ( 204 .) یجنزرب  - 16 ( 203 .) يربآ نیسحلاوبا 

(209 .) ینابلا نیدلارصان  خیش   - 21 ( 208 .) فصان یلع  روصنم  خیش   - 20 ( 207 .) نالحد ینیز 

؟ دومن ادیپ  داقتعا  رتاوتم  ریغ  ثیدح  نومضم  هب  ناوتیم  ایآ 

هب هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  هک  دننادیم  ییاهربخ  هلمج  زا  ار  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  روهظ  عوضوم  هک  اجنآ  زا  ّتنـس ، لها 
رب هچ -  رگ  دننادیم ، بجاو  ار  نآ  هب  نامیا  داقتعا و  عوضوم ، نیا  رد  دنسلا  حیحص  تایاور  دوجو  تهج  هب  اذل  تسا ، هداد  تراشب  نآ 
هب هلآو  هیلع  هللا  یلصمرکا  ربمایپ  زا  حیحـص  قیرط  هب  هچ  ره  : » دیوگیم يرجیوت  هَّللادبع  نب  دومح  دشابن . رتاوت  ّدح  رد  تایاور  ضرف - 

يرجیوت هاگ  نآ  تسوا .»... تلاسر  هب  تداهش  فارتعا و  ياتسار  رد  اریز  تسا ، بجاو  یناملسم  ره  رب  نآ  هب  نامیا  هدش ، هداد  ربخ  نآ 
ياهربخ هب  نامیا  رد  : » دـیوگیم رگید  ياـج  رد  وا  ( 210 .) دنکیم لقن  ار  اعدا  نیمه  زین  یـسدقم  دّـمحموبا  قفوم  لبنح و  نب  دـمحا  زا 

، تسا بجاو  نآ  هب  نامیا  هدش  تباث  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  حیحص  دنس  هب  هک  یبیغ  ربخ  ره  هکلب  تسین ... طرـش  رتاوت  یبیغ 
هدرک کسمت  أـبن  هیآ  هب  دوخ  ياعدـم  يارب  هاـگ  نآ  تسا .»... تعاـمج  تّنـس و  لـها  لوق  نیا  و  دـحاو ، اـی  دـشاب  رتاوتم  ربخ  نآ  هاوخ 
نامیا هدیسر  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  حیحص  روط  هب  هک  یثیدح  ره  : » دیوگیم مّدقم  لیعامسا  دمحا  دمحم  رتکد  ( 211 .) تسا

(212 ...«.) تسا مالسا  ربمایپ  تلاسر  توبن و  هب  تداهش  مزاول  زا  نیا  و  تسا ، بجاو  یناملسم  ره  رب  نآ  هب 

؟ دناهدش تیودهم  ثیداحا  تّحص  هب  لئاق  یناسک  هچ 

. دـنراد فارتعا  نآ  رتاوت  هب  زین  یخرب  هدومن و  حیرـصت  مالـسلا  هیلعيدـهم  ثیداحا  نسح  ای  تحـص  هب  تّنـس  لـها  ياـملع  زا  یهورگ 
نیسح نب  دمحم   - 4 ( 215 .) يراهبرب  - 3 ( 214 .) یلیقع رفعجوبا   - 2 ( 213 .) يذمرت  - 1 مینکیم : هراشا  اهنآ  زا  یخرب  یماسا  هب  کنیا 

نبا  - 10 ( 221 .) یبـطرق  - 9 ( 220 .) ریثا نـبا   - 8 ( 219 .) يوـغب  - 7 ( 218 .) یقهیب  - 6 ( 217 .) يروباـشین مکاـح   - 5 ( 216 .) يربآ
نبا  - 15 ( 226 .) هیزوـج میق  نـبا   - 14 ( 225 .) یبـهذ  - 13 ( 224 .) يّزم نیدـلا  لاـمج   - 12 ( 223 .) هـیمیت نـبا   - 11 ( 222 .) روظنم

رکبیبا نـب  دـمحا   - 19 ( 230 .) یعفاـش يرزج  دـمحم  خیـش   - 18 ( 229 .) یمثیه نیدـلارون   - 17 ( 228 .) ینازاـتفت  - 16 ( 227 .) ریثک
رجح نــبا   - 23 ( 234 .) ینارعـش باهولادـبع  خیـش   - 22 ( 233 .) یطویـس  - 21 ( 232 .) ینالقــسع رجح  نـبا   - 20 ( 231 .) يرصیوب

(238 .) یجنزرب لوسرلادبع  نب  دّمحم   - 26 ( 237 .) یلبنح یسدقم  فسوی  نب  یعرم  خیش   - 25 ( 236 .) يدنه یقتم   - 24 ( 235 .) یمتیه
دیس  - 30 ( 241 .) یلبنح ینیرافـس  دمحا  نب  دّـمحم  خیـش   - 29 ( 240 .) یقارع ءـالعلاوبا   - 28 ( 239 .) یناقرز یقابلادـبع  دّـمحم   - 27

 - 34 ( 245 .) یناکوش  - 33 ( 244 .) يدیوس نیما  دّـمحم   - 32 ( 243 .) ناّبـص یلع  نب  دّمحم  خیـش   - 31 ( 242 .) يدیبز یضترم  دمحم 
یناوـلح لیعامـسا  نـب  دـمحا  نیدلاباهـش   - 36 ( 247 .) نـالحد ینیز  نـب  دــمحا   - 35 ( 246 .) یجنلبـش نمؤـم  نب  نسح  نـب  دّـمحم 

 - 40 ( 251 .) يداـبآمیظع بیطلاوبا   - 39 ( 250 .) یعفاش یـسبلب  دـمحم   - 38 ( 249 .) یفنح یـسولآ  تاـکربلاوبا   - 37 ( 248 .) یعفاش
44 ( 255 .) يدودوم یلعالا  وبا   - 43 ( 254 .) يرصم نیسح  رضخ  خیش   - 42 ( 253 .) فصان یلع  روصنم  خیش   - 41 ( 252 .) يروفکرابم

خیش  - 47 ( 258 .) يرجیوت هَّللادـبع  نب  دومح  خیـش   - 46 ( 257 .) دابعلا دمح  نب  نسحملادـبع  خیـش   - 45 ( 256 .) ینابلا نیدلارصان  - 
(259 .) زاب نب  هَّللادبع  نب  زیزعلادبع 
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؟ دناهدرک لقن  ار  تیودهم  ثیداحا  هباحص  زا  یناسک  هچ 

هماماوبا مالـسلا ، هیلعنینمؤملاریما  ماما  درک : هراشا  دارفا  نیا  هب  ناوتیم  هلمج  نآ  زا  هک  دنرایـسب  هباحـص  زا  تیودـهم  ثیداـحا  ناـیوار 
نب سنا  هریرهوبا ، لئاووبا ، یلیلوبا ، هلثاو ، نب  رماع  لیفطلاوبا  یملـسوبا ، يردخ ، دیعـسوبا  يراصنا ، بویاوبا  نالجع ، نب  ّيدص  یلهاب ،
نب نسح  ماما  یفدـص ، هَّللادـبع  نب  رباج  يراصنا ، هَّللادـبع  نب  رباج  هرمـس ، نب  رباج  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  یلوم  نابوث  کلام ،

، فوـع نب  نمحرلادـبع  بلطملادـبع ، نـب  ساـبع  هَّللادـیبع ، نـب  ۀـحلط  یـسراف ، ناملـس  مالـسلا ، هیلعنیـسح  ماـما  مالـسلا ، اـمهیلعیلع 
، نافع نب  نامثع  دوعـسم ، نب  هَّللادبع  صاع ، نب  ورمع  نب  هَّللادبع  باطخ ، نب  رمع  نب  هَّللادبع  سابع ، نب  هَّللادبع  ثرح ، نب  نمحرلادبع 

نب ورمع  صاع ، نب  ورمع  نیـصح ، نب  نارمع  باطخ ، نب  رمع  رـسای ، نب  رامع  یلالهلا ، یلع  هَّللادـبع ، نب  ۀـمقلع  صاعلایبا ، نب  نامثع 
، هملـس ّما  مالـسلا ، اهیلعارهز  همطاف  لبج ، نب  ذاعم  همقلع ، نب  بعک  ینزم ، سایا  نب  ةّرق  ناـمعن ، نب  ةداـتق  کـلام ، نب  فوع  ینهج ، هّرم 

. نارگید هبیبح و  ما  هشیاع ،

؟ تسیچ تّنس  لها  دزن  رد  وا ، روهظ  مالسلا و  هیلعيدهم  ترضح  رکنم  مکح 

باسح هب  رفاک  ار  نآ  رکنم  رگید  یخرب  هتـسناد و  بجاو  ار  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  جورخ  هب  نامیا  ّتنـس  لـها  ياـملع  زا  یخرب 
هللا یلـصربمایپ  قیدصت  تهج  هب  وا  روهظ  هب  داقتعا  و  بجاو ، يدهم  جورخ  هب  نامیا  : » دیوگیم قیدص  نب  دّمحم  نب  دـمحا  دـناهدروآ :
دمح نـب  نسحملادـبع  (، 262) ینابلا نیدلارـصان  (، 261) یلبنح ینیرافــس  زا  ریبـعت  نـیمه  ( 260 ...«.) تـسا تباـث  یمتح و  هـلآو  هـیلع 

، ددرگ ساسا  لصا و  زا  تنـس  راکنا  بجوم  رگا  يدـهم  راکنا  هک  هدرک  حیرـصت  رجح  نبا  یعفاـش  هیقف  تسا . هدیـسر  زین  (، 263) داّبعلا
، تنـس هن  تسا  مالـسا  همئا  اب  ینمـشد  دانع و  تهج  هب  اهنت  راکنا ، رگا  و  تسا . بجاو  شلتق  دـنک  نینچ  سک  ره  و  دوشیم ، رفک  ببس 
رد يرهزا  يرامغ  قیدص  نب  دمحم  نب  دـمحا  ( 264 ...«.) درادرب راک  نیا  زا  تسد  ات  دومن  تناـها  راکـشآ و  ریزعت  ار  وا  هک  تسا  مزـال 

(265 «.) دنیآیم باسح  هب  هارمگ  رازگتعدب و  اهنآ  نیرکنم  دنرتاوتم و  ثیداحا  نیا  : » دیوگیم تیودهم  ثیداحا  اب  هطبار 

؟ دناهدروآرد رعش  هب  ار  تیودهم  مالسا  خیرات  لوط  رد  یناسک  هچ 

هیـضق دـنروآ . رد  رعـش  هب  ار  عوضوم  نآ  ارعـش  هک  دـسر  ییاج  هب  راـک  هک  تسا  نآ  عوضوم  کـی  ندوب  یعطق  نئارق  مئـالع و  زا  یکی 
هراشا اهنآ  زا  یخرب  یماسا  هب  کنیا  دـناهدروآ . رد  رعـش  هب  ار  هیـضق  نیا  خـیرات  لوط  رد  یمالـسا  يارعـش  تسا . لیبق  نیا  زا  تیودـهم 

ماما  - 4 ( 268 .) مالسلا هیلعقداص  ماما   - 3 ( 267 .) مالسلا مهیلعنیسحلا  نب  یلع  نب  دیز   - 2 ( 266 .) مالسلا هیلعیلع  ماما   - 1 مینکیم :
نب نیدـــلا  ییحم   - 7 ( 271 .) یلزتـعم دــیدحلا  یبا  نـبا   - 6 ( 270 .) مالـسلا هیلعيرکــسع  نـسح  ماـما   - 5 ( 269 .) مالـسلا هیلعاضر 
نب لضف   - 11 ( 275 .) یماطسب نمحرلادبع  خیش   - 10 ( 274 .) يونوق نیدلاردص   - 9 ( 273 .) یعفاش هحلط  نب  دّـمحم   - 8 ( 272 .) یبرع

(278 .) يدسا دیز  نب  تیمک   - 13 ( 277 (.) ق م 953 ه .   ) نولوط نب  دّمحم   - 12 ( 276 .) ناهب زور 

؟ تسا هدوب  ینامز  هچ  زا  تیودهم  هیضق  رد  فیلأت 

ترـضح تدالو  زا  لبق  اـهنت  هن  هک  هدوب  نیداـینب  یتکرح  تیودـهم  هراـبرد  فیلأـت  هک  میربیم  یپ  لاـجر  مجارت و  بتک  هب  هعجارم  اـب 
هدوب هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  تافو  زا  دعب  یّنـس  هعیـش و  دزن  سّدقم  یتکرح  هکلب  هتـشاد ، جاور  هعیـش  نیب  رد  مالـسلا  هیلعيدهم 
هتفرگ رارق  نیملـسم  نیب  قافتا  دروم  هک  تسا  یمالـسا  لئاسم  تامّلـسم  زا  هیـضق  لـصا  هک  تسا  نآ  رب  لـیلد  دوخ  هبون  هب  نیا  و  تسا ،

مالسلا هیلعيرکسع  نسح  ماما  تداهش  زا  دعب  یعیش  هعماج  هک  دشاب  هدمآ  دیدپ  تریح  رصع  زا  دعب  هک  تسا  هدوبن  یلئاسم  زا  و  تسا ،

تاهبش هب  خساپ  یسانش و  زا 254دوعوم  هحفص 72 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


رد ثیدح  نیودـت  تکرح  روهظ  هب  تیودـهم  هیـضق  رد  فیلأت  تکرح  عورـش  هک  تفگ  ناوتیم  مزج  روط  هب  دـشاب . هدـش  التبم  نآ  هب 
هعماج رد  هنیمز  نیا  رد  فیلأت  عورش  هک  دوشیم  هدافتسا  لاجر  بتک  زا  اریز  ددرگیم ؛ زاب  يرجه  مّود  نرق  لیاوا  ینعی  یمالـسا  خیرات 

يدادغب یسوم  نب  نیطقی  نب  یلع  هک  دنکیم  لقن  تسرهفلا »  » باتک رد  یسوط  خیش  تسا . هدوب  مالسلا  هیلعقداص  ماما  رصع  رد  یعیش 
. تسا هدومن  فیلأت  محالم  رد  یباتک  لصالا ، یفوک  يدسا 

؟ تسا هدوب  ییاهشور  هچ  اب  تیودهم  هرابرد  تافیلأت 

اریز ییاور  شور   - 1 لیبق : زا  دناهدز  فینصت  فیلأت و  هب  تسد  نیقیرف  ياملع  یعونتم  نوگانوگ و  ياهشور  هب  تیودهم  عوضوم  رد 
: تسا رادروخرب  یتایـصوصخ  زا  دوخ  هبون  هب  شور  نیا  دـیآیم . باسح  هب  بیغ  هب  ناـمیا  زراـب  قیداـصم  زا  تیودـهم  هیـضق  تاـیئزج 

زین یخرب  دناهدوب . يریـسفت  تایاور  هدمآیم و  باسح  هب  نآرق  تایآ  ریـسفت  هک  دـناهدرک  لقن  تیودـهم  هرابرد  ار  یثیداحا  اهنت  یخرب 
ياهویـش هب  دوخ  هبون  هب  مادـک  ره  ّتنـس  لها  هعیـش و  دزن  مود  شور  دـناهدرک . يروآعمج  دوخ  باتک  رد  ار  تیودـهم  ثیداـحا  مومع 

زا هک  یثیداحا  هب  دانتسا  فلا . تسا : هدوب  هنوگ  هس  تیودهم  هرابرد  یعوضوم  فیلأت  هیماما  هعیـش  ياملع  دزن  تسا . هدش  نیودت  صاخ 
تایاور دییأت  تیوقت و  ب . راونألاراحب .»  » و مالـسلا » هیلعيدهملا  ۀفرعم  یف  يدتهملا  ۀیافک   » باتک دننامه  تسا . هدـش  لقن  هعیـش  قرط 

رد سوواط  نب  دیـس  و  همغلا » فشک   » رد یلبرا  یـسیع  نب  یلع  فیلأت  دـننامه  تساهدـش . لقن  تّنـس  لها  قرط  زا  هک  یتاـیاور  هب  هعیش 
هب هجوت  نودب  نانآ  هب  تیودهم  عوضوم  ندنالوبق  يارب  تّنس  لها  تایاور  هب  دانتسا  ج . ةادهلا .» تابثا   » رد یلماع  ّرح  خیش  و  فئارطلا » »

لها يرکـسع . نیدلامجن  زا  رظتنملا » دوعوملا  يدهملا   » باتک و  ردـص ، نیدـلاردص  دیـس  زا  يدـهملا »  » باتک دـننامه  یعیـش ، تایاور 
« يدهملا رابخا   » باتک دننامه  دوخ ، قرط  زا  ثیداحا  هب  افتکا  فلا . لیبق : زا  دناهتشاد  یثیدح  فلتخم  ياهشور  هنیمز  نیا  رد  زین  تّنس 

ریهز نب  دـمحا  همثیخ  یبا  نب  رکبیبا  ظفاح  زا  يدـهملا » یف  هدراولا  ثیداحالا  عمج   » باـتک و  م 250 ه )  ) ینجاور بوقعی  نب  داـبع  زا 
باتک و  م 228 ه )  ) دامح نب  میعن  زا  محالملا »  » باتک دـننامه  مالـسلا ، مهیلعتیب  لها  هعیـش و  رداـصم  زا  لـقن  ب . م 279 ه .)  ) یئاسن
تابثا ج . يدنه . یقتم  زا  نامزلارخآ » يدـهم  تامالع  یف  ناهربلا   » باتک یعفاش و  ییحی  نب  فسوی  زا  رظتنملا » رابخا  یف  رردـلا  دـقع  »

دئارف  » باتک و  يزودنق ، زا  هدوملا » عیبانی   » باتک دننامه  مالـسلا ، مهیلعتیب  لها  تایاور  هب  دانتـسا  اب  تیودـهم  هلأسم  رد  هیماما  هدـیقع 
تروـص هب  تیودـهم  ثحاـبم  ندرک  هضرع  ددـصرد  فـّلؤم  شور  نیا  رد  یمـالک  یناـهرب و  شور   - 2 یعفاـش . ینیوج  زا  نیطمـسلا »

هک يددـعتم  ياهباتک  تسا . عوضوم  نیا  رد  تاهبـش  عفد  تیودـهم و  هب  نامیا  تیبثت  ددـصرد  شور  نیا  تسا . یناـهرب  یلالدتـسا و 
« يدهملا لوح  ثحب   » یـضترم و دیـس  زا  ۀبیغلا » یف  عنقملا   » باتک زین  و  تسا . لیبق  نیا  زا  یگمه  هدرک  فیلأت  هنیمز  نیا  رد  دیفم  خـیش 

عوـضوم دروـم  رد  هک  یتاـفیلأت  هلمج  زا  ینراـقم  شور   - 3 دروآ . باسح  هب  لیبق  نیا  زا  ناوتیم  ار  ردـص  رقاـب  دّـمحم  دیـس  دیهـش  زا 
رد ار  ثحب  هنوگ  نیا  تسا . نیملـسم  فیاوط  رگید  یماما و  هعیـش  هدـیقع  نیب  ینراـقم  ثحب  شور  میتسه  هدوب و  نآ  دـهاش  تیودـهم 

نیا رد  لقتسم  ياهباتک  هلمج  زا  و  مینکیم . هدهاشم  یبوخ  هب  هللا  مهمحریسوط  خیش  یضترم و  دیس  دیفم و  خیـش  ياهباتک  يالبال 
متفه نرق  ياملع  زا  ینسح  یمساق  ییحی  نب  نادیمح  هَّللادبع  وبا  زا  لاوقألا » نم  يدهملا  رما  نم  یکح  امیف  لاکـشالا  نایب   » باتک هنیمز 
باـتک يوـالتف و  يدـهم  خیـش  زا  ینـسلا » یعیـشلا و  رکفلا  نیب  ۀـنراقم  ۀـیجهنم  ۀـسارد  یف  رظتنملا  يدـهملا  عـم   » باـتک زا  زین  و  تسا .

نیا رد  یخیرات  یلیلحت  شور   - 4 درب . مان  ناوتیم  يرکـسع  نیدلا  مجن  زا  ۀیمامالا » ۀنـسلا و  لها  ءاملع  دنع  رظتنملا  دوعوملا  يدهملا  »
هب فیلأت  عون  نیا  نیرتزراـب  زا  ناوتیم  هک  دنـشابیم  نآ  یخیراـت  نوگاـنوگ  داـعبا  زا  تیودـهم  هیـضق  میـسرت  ددـصرد  ناـفلؤم  شور 

ینراقم شور   - 5 درک . هراشا  روهظلا » دعب  ام  خیرات  يربکلا و  ۀبیغلا  خیرات  يرغصلا ، ۀبیغلا  خیرات  ، » ردص دّمحم  دیس  دیهـش  ياهباتک 
یهلا نایدا  هدودـحم  رد  ار  مهم  عوضوم  نیا  هدـمآرب و  رتعیـسو  یحطـس  رد  تیودـهم  عوضوم  هضرع  ددـصرد  رگید  یخرب  ناـیدا  نیب 
باتک و  یقداص ، رتکد  زا  نیدـهعلا » تاراشب   » باتک هب  ناوتیم  هلمج  نآ  زا  هک  دـناهداد ، رارق  یـسررب  ثحب و  دروم  ینید  هبـش  ینید و 
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هیواز زا  هنیمز  نیا  رد  تیودـهم  ناـّفلؤم  زا  رگید  یخرب  خـیرات  هفـسلف  لـیلحت  شور   - 6 درک . هراشا  بویا  دیعـس  زا  لاجدلا » حیـسملا  »
بالقنا مایق و   » باتک هب  هلمج  نآ  زا  هک  دناهتـسیرگن ، تیودـهم  عوضوم  هب  خـیرات  لماکت  هاگدـید  زا  رگید  ریبعت  هب  ای  خـیرات و  هفـسلف 

. درک هراشا  ناوتیم  هللا  همحريرّهطم  دیهش  رثا  خیرات » هفسلف  هاگدید  زا  يدهم 

؟ دراد تلالد  مالسلا  هیلعيدهم  روهظ  ندوب  یمتح  رب  تیودهم  نایعّدم  ندمآ  دیدپ  ایآ 

ياعدا هدرک و  هدافتـساءوس  مّلـسم  هدـیقع  نیا  زا  دارفا  یخرب  یّتح  هک  دوب  هدرک  خوسر  یمالـسا  هعماـج  رد  يّدـح  هب  تیودـهم  هدـیقع 
هدمآرب ددصرد  مالسالا » یف  ۀیدهملا   » باتک رد  يرصم  نیما  دمحا  دندش . حضتفم  نامز  تشذگ  اب  هناتخبـشوخ  یلو  دندومن ، تیودهم 

اریز تسا ؛ نآ  سکع  حیحـص  یلو  دروآ ، باسح  هب  نآ  تلاصا  تیودهم و  هدیقع  رب  نعط  بابـسا  لماوع و  زا  ار  تیودهم  نایعدم  هک 
حیحـص هیرظن  نیا  رگا  تسا . هعماج  نایم  رد  نآ  خوسر  هدـیقع و  نیا  لصا  تّیناقح  رب  لیلد  دارفا ، زا  خـیرات  لوط  رد  تیودـهم  ياـعدا 

هب هک  دـندش  ادـیپ  يدارفا  ایبنا  خـیرات  لوط  رد  اریز  مینک ؛ راکنا  زین  ار  ایبنا  تّوبن  دـیاب  تسا ، تقیقح  کی  نالطب  ببـس  اـعدا  هک  دـشاب 
. دندرک توبن  ياعدا  غورد 

؟ تسا هدش  تیودهم  ياعّدا  اهنآ  ّقح  رد  ای  هدرک  تیودهم  ياعدا  یناسک  هچ 

ياعدا وا  قح  رد  راـتخم  هک  هّیفنح ؛ نب  دّـمحم   - 1 زا : دنترابع  اهنآ  زا  یخرب  هک  دـناهدوب  رایـسب  مالـسا  خـیرات  لوط  رد  دارفا  هنوگ  نیا 
هک هیفنح ؛ نب  دّـمحم  نب  مشاهوبا   - 3 ( 280 .) دندرک تیودـهم  ياعدا  وا  قح  رد  مدرم  هک  هحلط ؛ نب  یـسوم   - 2 ( 279 .) درک تیودهم 
 - 6 ( 283 .) رفعج نب  هَّللادـبع  نب  ۀـیواعم  نب  هَّللادـبع   - 5 ( 282 .) زیزعلادـبع نب  رمع   - 4 ( 281 .) دندوب وا  تیودـهم  هب  دـقتعم  یهورگ 
نب هَّللادبع  نب  دّمحم   - 7 ( 284 .) دندش وا  تیودهم  هب  لئاق  هدرک و  راکنا  ار  وا  گرم  یهورگ  مالسلا ؛ هیلعقداص  ماما  دنزرف  لیعامـسا 

جرفلاوبا ( 285 .) دـندومنیم توعد  وا  اب  تعیب  هب  ار  مدرم  لازتعا  طخ  ناـگرزب  دومن . تیودـهم  ياـعدا  يرجه  دـص  لاـس  رد  وا  نسح ؛
يدهم  - 8 ( 286 «.) دندرک تعیب  وا  اب  زین  مشاهینب  زا  یهورگ  یّتح  و  تسا ، يدـهم  وا  هک  تشادـن  کش  یـسک  : » دـیوگیم یناهفـصا 
تعیب وا  اـب  تیودـهم  داـقتعا  هب  هدرک و  لاـفغا  قـیرط  نـیا  زا  ار  مدرم  اـت  تشاذـگ  يدـهم  ار  شدـنزرف  بـقل  یـسابع  روـصنم  یـسابع ؛

(287 .) دننک

؟ دنتسه مالسلا  هیلعيدهم  رکنم  هّیدیز  ایآ 

: خساپ ( 288 .) دننکیم راکنا  ار  مالسلا  هیلعيدهم  دیدش  روط  هب  هیدیز  هک  دنکیم  اعّدا  مالسالا » یحـض   » باتک رد  يرـصم  نیما  دمحا 
هب یمالـسا  قَِرف  ریاس  دـننام  مه  اهنآ  هک  میربیم  یپ  هّیدـیز  ياهباتک  هب  هعجارم  اـب  اریز  تسا ، لـطاب  متح  روط  هب  نیما  دـمحا  ياـعدا 

هّیدیز ياملع  ناگرزب  زا  يدّیؤم  ینـسح  روصنم  نب  دّمحم  نب  نیدلا  دجم  دنراد . لماک  داقتعا  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  مایق  روهظ و 
مالـسلا هیلعترـضح  نآ  هرابرد  يرایـسب  ثیداحا  هدرک و  نایب  يدـهملا » رابخا   » ناونع تحت  ار  یباب  راونالا » عماول   » باتک رد  هک  تسا 
ترـضح هب  داب  اهنآ  رب  لاعتم  دنوادخ  ياهدورد  هک  دّـمحم  لآ  زا  ناماما  : » دـیوگیم دوخ  تاملک  زا  یـشخب  رد  وا  ( 289 .) تسا هدروآ 

و دـندومنیم ، تیـصو  عوضوم  نیا  هب  ار  ناماما  رخآ  ناماما  لوا  دندیـشکیم . راظتنا  دـنوادخ  زا  ار  وا  جرف  دـندادیم و  تراـشب  يدـهم 
رابخا لقن  زا  دعب  زین  وا  ( 290 «.) دندومنیم غالبا  ار  مالسلا  هیلعيدهم  ترـضح  عوضوم  دندمآیم  اهنآ  زا  دعب  هک  یناسک  هب  نانآ  قباس 
رتاوـت ّدـح  هب  تسا  تیب  لـها  زا  وا  هکنیا  يدـهم و  هراـبرد  تاـیاور  : » دـیوگیم مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  هراـبرد  رایـسب  تاـیاور  و 

هک تسا  نآ  زا  شیب  يدـهم ...)  ) ناـماما همتاـخ  تّما و  ماـما  هب  يولع  ياـهتراشب  يوبن و  ياـهربخ  : » دـیوگیم زین  و  ( 291 «.) دشابیم
هَّللا تاولـص  یلع ) ماما   ) ّیـصو مالک  حرـش  رد  دیدحلا ) یبا  نبا   ) هغالبلا جهن  حراش  هک  تسا  يزیچ  نامه  وا  هرابرد  رما  و  دوش . هرامش 
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هک تسا  نیا  رب  ناناملـسم  ياههقرف  مامت  قاّفتا  قیقحت  هب  و  تسا . نیا  نآ  ّصن  هک  یمـالک  تسا . هتفگ  اـهتنج » ۀـمکحلل  سبل  دـق   » هیلع
هدرک لقن  یفاـشلا »  » باـتک رد  هزمح ، نبا  هّیدـیز ، ماـما  ار  نیماـضم  نیمه  ( 292 («.) وا روهظ   ) وا رب  رگم  دوشیمن  ماـمت  فـیلکت  اـیند و 

رد هـکنیا  هـن  دراد ، داـقتعا  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  تدـالو  هـب  یّتـح  وا  هـک  دوـشیم  هدافتـسا  هزمح  نـبا  تاراـبع  زا  ( 293 .) تسا
تیودهم هیضق  لصا  هب  لامآلا » حمطم   » باتک رد  هیدیز  ياملع  زا  الهم  رـصان  نب  نیـسح  یـضاق  زین  و  ( 294 .) دوشیم دلوتم  نامزلارخآ 

(295 «.) تسا هدیسر  رتاوت  دح  هب  هک  تسا  یثیداحا  يدهم  هرابرد  : » دیوگیم وا  تسا . هدرک  حیرصت 

؟ درادیم زاب  ریخ  لمع  زا  ار  مدرم  تیودهم  هب  داقتعا  ایآ 

هک دشاب  نآ  تیودـهم  هدـیقع  زا  دوصقم  رگا  درک . انعم  ار  مالـسلا  هیلعدوعوم  يدـهم  راظتنا  تیودـهم و  هب  هدـیقع  دـیاب  زیچ  ره  زا  لبق 
رد یشقن  چیه  ام  دنکیم و  حالصا  ار  روما  همه  ییاهنت  هب  شروهظ  اب  ملظ  ندش  ریگارف  ببس  هب  هک  دنیشنب  یـسک  روهظ  راظتنا  هب  ناسنا 

ار ناسنا  تیودهم  هب  داقتعا  هک  تفگ  ناوتیم  هاگدید  نیا  اب  مینک ، لیجعت  وا  روهظ  رد  ملظ  شرتسگ  اب  میناوتیم  هکلب  میرادن  وا  روهظ 
يارب يزاس  هنیمز  اب  میناوتیم  ام  هک  تسا  یـسک  روهظ  هب  هدـیقع  ș هم هب  داقتعا  زا  اـم  تشادرب  رگا  یلو  درادیم . زاـب  ریخ  لـمع  زا 
هکلب درادیمن  زاب  لمع  زا  ار  ناسنا  هدـیقع  نیا  اهنت  هن  تسا ، ام  یهاتوک  تهج  هب  هدـش  نآ  رد  ریخأت  رگا  مینک و  لیجعت  شروهظ  رد  وا 

زا جرف  راظتنا  یمالسا ، تایاور  رد  اذل  دنتسه . حلاص  يدارفا  دوخ  حلـصم ، نارظتنم  اریز  دومن ، دهاوخ  قیوشت  زین  ریخ  هب  ندرک  لمع  رد 
. تسا هدمآ  باسح  هب  یمالسا  تّما  لامعا  لضفا  زا  لمع و  هلوقم 

تیودهم هیضق  رد  یقافتا  دراوم 

؟ دنراد رظن  قافتا  مالسلا  هیلعنامز  ماما  روهظ  لصا  رب  یمالسا  بهاذم  ایآ 

همه دنراد . رظن  قافتا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  هّیرذ  زا  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  روهظ  هلئـسم  لصا  رب  یمالـسا  بهاذـم  مامت 
زا هک  هنوگ  نامه  درک ، دهاوخ  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  هدرک ، روهظ  مالـسلا  هیلعيدـهم  مان  هب  یـصخش  نامزلا  رخآ  رد  هک  دـندقتعم 
هب مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  هب  داقتعا  یتسار  هب  : » دـیامرفیم هللا  همحرردـص  دیهـش  هعیـش  ياملع  زا  فلا . تسا . هدـش  رپ  روج  ملظ و 

مهیلعتیب لها  تایاور  رد  مومع و  روط  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ثیداحا  رد  رتهب ، یناهج  هب  ناـهج  رییغت  يارب  رظتنم  ياوشیپ  ناونع 
(296 ...«.) دراذگیمن یقاب  ناسنا  يارب  ار  یکش  چیه  ياج  هک  هدش  دیکأت  هلئسم  نیا  هب  يدح  هب  تسا و  هدمآ  صوصخ  روط  هب  مالـسلا 

نیمز هکنیا  نامزلا و  رخآ  رد  مالسلا  اهیلعهمطاف  دالوا  زا  مالـسلا  هیلعيدهم  روهظ  هب  تراشب  هلئـسم  دیامرفیم « : رفظم  اضر  دمحم  خیش 
هلآو هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  رتاوتم  روط  هب  هک  تسا  یلئاسم  زا  دشاب ، هدـش  رپ  روج  ملظ و  زا  هکنآ  زا  دـعب  دـنکیم  رپ  داد  لدـع و  زا  ار 

: دیوگیم ینابلا  نیدلا  رصان  تّنس  لها  ياملع  زا  ب . ( 297 «.) دنا هدرک  لقن  ار  اهنآ  دوخ  ییاور  ياهباتک  رد  ناناملسم  تسا و  هدیسر 
دمح نب  نسحملادبع  خیش  ( 298 ...«.) تسا هدش  دراو  يرایسب  حیحص  ثیداحا  وا  جورخ  هرابرد  هک  دوش  هتسناد  دیاب  يدهم ، هلئـسم  اما  »

هک تسا  يدح  هب  تّنـس  لها  ياهباتک  رد  اهنآ  تابثا  اهنآ و  قرط  ددعت  مالـسلا و  هیلعيدـهم  ثیداحا  ترثک  انامه  : » دـیوگیم دابعلا 
ياهدنس رد  تقد  ای  دشاب ، لدج  لها  ای  هدوب  لهاج  یـسک  هکنیا  رگم  دنرادن ، یتقیقح  مییوگب  میناوتب  هک  دسریم  رظن  هب  راوشد  رایـسب 

هیلعيدهم رما  سپ  : » دیوگیم زاب  نب  هَّللادبع  نب  زیزعلادبع  خیـش  ( 299 ...«.) دشابن فقاو  ملع  لها  ناگرزب  مالک  رب  دـشاب و  هدرکن  اهنآ 
ار اـهنآ  رتاوـت  ياـعدا  ملع  لـها  زا  یتعاـمج  و  دـنرگیدکی ، هدـننک  تیوـقت  رتاوـتم و  هـکلب  ضیفتـسم  نآ  رد  ثیداـحا  موـلعم و  مالـسلا 

(300 ...«.) دناهدومن

؟ دنراد رظن  قافتا  مالسلا  هیلعيدهم  روهظ  هب  داقتعا  بوجو  رب  یمالسا  بهاذم  ایآ 
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داقتعا نآ  هب  دیاب  هک  تسا  یبیغ  روما  زا  نامزلا  رخآ  رد  مالـسلا  هیلعيدهم  جورخ  هک  دنراد  رظن  قافتا  رما  نیا  رب  یمالـسا  بهاذم  همه 
ترضح نآ  لاوحا  هب  ملع  نودب  مالسلا  هیلعنامز  ماما  هب  نمؤم  صخش  نامیا  : » دیامرفیم قودص  خیش  هعیـش  ياملع  زا  فلا . درک . ادیپ 

نآ نأش  هب  فراع  هک  یتروص  رد  رگم  دناسریمن  یعفن  وا  هب  دراد  داقتعا  تیودهم  هیـضق  هب  هک  یـسک  نامیا  اریز  دوب . دهاوخن  حیحص 
هیلعيدهم ترضح  جورخ  هب  هدیقع  انامه  : » دسیونیم ینابلا  نیدلارصان  تّنس  لها  ياملع  زا  ب . ( 301 «.) دشاب تبیغ  نامز  رد  ترضح 

تسا بیغ  روما  زا  هدیقع  نیا  اریز  تسا ، بجاو  نآ  هب  نامیا  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلصمرکا  ربمایپ  زا  رتاوتم  تباث و  تسا  ياهدیقع  مالـسلا 
قیدصت و : » دسیونیم دابعلا  دمح  نب  نسحملادـبع  ( 302 ...«.) تسا هدش  هدرمـش  ناراکزیهرپ  تافـص  زا  میرک  نآرق  رد  نآ  هب  نامیا  هک 

هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  هب  نامیا  راثآ  زا  اریز  تسا ، هلآو  هیلع  هللا  یلصمرکا  ربمایپ  تلاسر  هب  نامیا  رد  لخاد  تیودهم ، هیضق  هب  داقتعا 
نآ هب  نامیا  تهج  هب  ار  نینمؤم  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  یبیغ  هب  نامیا  رد  لخاد  زین  هداد و  ربخ  اهنآ  هب  هک  يروما  رد  تسا  وا  قیدـصت 

(303 ...«.) تسا هدرک  حدم 

؟ تسیچ مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  تموکح  هعسوت  هب  عجار  یمالسا  بهاذم  هاگدید 

دنوادـخ تسا . مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  تموکح  توعد و  ندوب  ریگارف  عوضوم  تیودـهم ، هیـضق  رد  داـقتعا  دراوم  زا  رگید  یکی 
امـش زا  هک  یناسک  هب  دـنوادخ  ( » 304 (؛}... ِضْرَألا ِیف  ْمُهَّنَِفلْخَتْـسََیل  ِتاِحلاّصلا  اُولِمَعَو  ْمُْکنِم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َدَـعَو  : } دـیامرفیم لاعتم 

یلصادخ لوسر  زا  شدنس  هب  لبنح  نب  دمحا  دهد ». تفالخ  نیمز  يور  رب  هک  تسا  هداد  هدعو  دندرگ  راکوکین  هدروآ و  نامیا  ناگدنب 
اطـسق ضرألا  ألمیف  اعـست  وأ  اعبـس  کـلمی  یترتع  نم  لـجر  جرخی  ّمث  ًاروجو  ًاـملظ  ضرـألا  ـألمت  : » دومرف هک  هدرک  لـقن  هلآو  هیلع  هللا 

ّلک کلام  زور  هن  ای  تفه  تدم  رد  دنکیم و  جورخ  مترتع  زا  یصخش  ماگنه  نیا  رد  دوشیم ، ملظ  متـس و  زا  رپ  نیمز  ( » 305 (؛» ًالدعو
ۀنـس ۀـئامثالث  مئاقلا  کلمی  : » دومرف مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  درک ». دـهاوخ  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز  ماگنه  نیا  رد  و  دـش ، دـهاوخ  نیمز 

؛» اهبرغو ضرألا  قرـش  هل  هَّللا  حتفیف  ًاروجو  ًاملظ  تئلم  امک  ًاطـسقو  ًالدع  ضرألا  ألمی  مهفهک ، یف  فهکلا  لهأ  ثبل  امک  ًاعـست  دادزیو 
گنرد ناشراغ  رد  فهک  لها  هک  رادقم  نامه  دنکیم ، تموکح  نآ  رد  دوشیم و  نیمز  کلام  لاس  مالسلا 309  هیلعمئاق  ماما  ( » 306)

حتف ار  ملاع  برغ  قرـش و  وا  يارب  دنوادخ  دشاب . هدش  روج  ملظ و  زا  رپ  هک  هنوگ  نآ  درک ، دـهاوخ  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز  دـندرک .
...«. دومن دهاوخ 

؟ تسیچ یجنم  بقل  هرابرد  یمالسا  بهاذم  هاگدید 

« يدهم  » یناهج یجنم  بقل  هک  دنراد  قافتا  نیا  رب  یگمه  هک  میربیم  یپ  هدیـسر ، ام  تسد  هب  ینـس  هعیـش و  زا  هک  یتایاور  هظحالم  اب 
؛» تیبلا لهأ  اّنم  ّيدهملا  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هک  هدرک  لقن  يردخ  دیعس  نبا  زا  دوخ  دنـس  هب  يروباشین  مکاح  تسا .

اذه يدانی  دانم  اهیف  ۀمامغ  هسأر  یلعو  يدهملا  جرخی  : » دـندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  تسا ». تیب  لها  ام  زا  يدـهم  ( » 307)
ادـن هک  تسا  یـسک  ربا  نآ  نایم  رد  تسا ، يربا  وا  رـس  يالاب  هک  یلاح  رد  دـنکیم  جورخ  يدـهم  ( » 308 (؛» هوعّبتاف هَّللا  ۀفیلخ  يدـهملا 

.« دینک يوریپ  ار  وا  تسا ، ادخ  هفیلخ  يدهم  نیا  دنکیم :

؟ تسا یسک  هچ  هّیرذ  زا  مالسلا  هیلعدوعوم  يدهم 

: دیوگیم ّبیسم  نب  دیعـس  تسا . هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  هیرذ  زا  مالـسلا  هیلعدوعوم  يدهم  هک  دنراد  رظن  قافتا  ناناملـسم  همه 
: دومرفیم هک  مدینش  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  دومرف : هملـس  ما  دمآ  نایم  هب  مالـسلا  هیلعيدهم  زا  نخـس  هک  مدوب  هملـس  ما  دزن 
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موقتال : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دیوگیم : يردخ  دیعسوبا  تسا ». همطاف  دالوا  زا  يدهم  ( » 309 (؛» ۀمطاف دلو  نم  يدهملا  »
ًاملظ تئلم  امک  ًالدـعو  ًاطـسق  اـهألمی  یتیب ) لـهأ  نم  وأ   ) یترتع نم  لـجر  جرخی  ّمث  لاـق : ًاناودـعو . ًاـملظ  ضرـألا  ئلتمت  یتح  ۀـعاسلا 

زا دیدرت   ] متیب لها  زا  ای  مترتع  زا  يدرم  سپس  دومرف : دشاب . هدش  روج  ملظ و  زا  رپ  نیمز  هکنیا  ات  دوشیمن  اپرب  تمایق  ( » 310 (؛» ًاناودعو
مالـسلا هیلعرقاب  ماما  تسا ». هدـش  روج  ملظ و  زا  رپ  هک  هنوگ  ناـمه  درک  دـهاوخ  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز  دـنکیم و  ماـیق  تسا  يوار 

.« تسا همطاف  دالوا  زا  يدرم  يدهم  ( » 311 (؛» همطاف دلو  نم  لجر  ّيدهملا  : » دومرف

؟ تسیچ مالسلا  هیلعیسیع  ترضح  لوزن  هرابرد  یمالسا  بهاذم  هاگدید 

رد هدمآ ، دورف  نامسآ  زا  مالسلا  هیلعیسیع  ترـضح  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  جورخ  ماگنه  هک  دوشیم  هدافتـسا  نیقیرف  تایاور  زا 
: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هک  دنکیم  لقن  هریرهوبا  زا  دوخ  دنـس  هب  يراخب  درک . دهاوخ  ادتقا  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  هب  زامن 

يدرف امش  رب  ماما  هک  یلاح  رد  دیآ  دورف  میرم  دنزرف  هک  ینامز  دیاهنوگچ  ( » 312 (؛» مکنم مکمامإو  مکیف  میرم  نبا  لزن  اذإ  متنأ  فیک  »
هناطلـس غلبیو  زونکلا ، هل  رهظتو  ضرألا  هل  يوطت  رـصنلاب ، دـّیؤم  بعرلاب  روصنم  مئاقلا  : » دومرف مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  تسا ». ناـتدوخ  زا 

نب یـسیع  هَّللا  حور  لزنیو  رمع ، ّـالإ  بارخ  ضرـألا  یف  یقبی  ـالف  نوکرـشملا . هرک  ولو  هنید  هب  ّلـجوّزع  هَّللا  رهظیو  برغملاو ، قرـشملا 
اهجـنگ دـیخرچ و  دـهاوخ  وا  يارب  نیمز  دوشیم . دـییأت  ترـصن  هب  يرای و  سرت  طسوت  مئاق  ( » 313 (؛» هفلخ یّلصیف  مالـسلا  امهیلعمیرم 

، دنکیم رهاظ  ار  شنید  وا  هطساو  هب  ّلجوّزع  دنوادخ  تفرگ . دهاوخ  ارف  ار  ملاع  برغم  قرـشم و  شتنطلـس  دش و  دهاوخ  رهاظ  وا  يارب 
نب یـسیع  هَّللاحور  دوش و  دابآ  هکنآ  زج  تسین  یبارخ  ياج  نیمز  رد  ماگنه  نآ  رد  دنـشاب . هتـشاد  تهارک  نآ  رب  ناکرـشم  هک  دنچ  ره 

.« درک دهاوخ  زامن  هماقا  وا  رس  تشپ  دیآیم و  دورف  میرم 

؟ ددرگیم مهارف  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  روهظ  تامدقم  یتّدم  هچ  رد 

. دش دهاوخ  اضما  شروهظ  هدش و  حالصا  دنوادخ  بناج  زا  هبش  کی  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  رما  هکنیا  رب  تسا  یمالـسا  تما  قافتا 
؛» ۀلیل یف  هَّللا  هحلـصی  تیبلا ، لهأ  اّنم  ّيدهملا  : » دومرف هک  دـنکیم  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  دوخ  دنـس  هب  لبنح  نب  دـمحا 

ماما زا  دوخ  دنـس  هب  قودـص  خیـش  درک ». دـهاوخ  حالـصا  بش  کـی  رد  ار  وا  جرف  رما  دـنوادخ  تسا . تیب  لـها  اـم  زا  يدـهم  ( » 314)
انمئآق وهو  مالسلا  امهیلعنارمع  نب  یـسوم  نم  ۀّنـسو  فسوی  نم  ۀّنـس  يدلو  نم  عساتلا  یف  : » دومرف هک  دنکیم  لقن  مالـسلا  هیلعنیـسح 

نب یسوم  زا  یتنس  فسوی و  زا  یتنـس  نم  دالوا  زا  دنزرف  نیمهن  رد  ( » 315 (؛» ةدحاو ۀلیل  یف  هرمأ  یلاعتو  كرابت  هَّللا  حلـصی  تیبلا ، لهأ 
.« درک دهاوخ  حالصا  بش  کی  رد  ار  وا  رما  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  تسا . تیب  لها  ام  مئاق  وا  تسا و  مالسلا  هیلعنارمع 

؟ تسیچ مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  رتسگلدع  تموکح  هرابرد  یمالسا  بهاذم  هاگدید 

ار نیمز  دوخ  روهظ  زا  دعب  مالسلا  هیلعنامز  ماما  هک  دنراد  قافتا  رما  نیا  رب  ینس  هعیش و  زا  معا  یمالسا  نوتم  رد  يدایز  رایـسب  ثیداحا 
تیاور هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  يردخ  دیعـسوبا  دشاب . هدش  رپ  روج  ملظ و  زا  هک  هنوگ  نامه  درک ، دـهاوخ  داد  لدـع و  زا  رپ 
ًاطـسق اهألمی  یتیب ) لهأ  نم  وأ   ) یترتع نم  لجر  جرخی  ّمث  لاق : ًاناودـعو . ًاـملظ  ضرـألا  ئلتمت  یتح  ۀـعاسلا  موقت  ـال  : » دومرف هک  هدرک 

زا یصخش  هاگ  نآ  دومرف : سپـس  ددرگ . متـس  ملظ و  زا  رپ  نیمز  هکنیا  ات  دوشیمن  اپرب  تمایق  ( » 316 (؛» ًاناودعو ًاملظ  تئلم  امک  ًالدعو 
.« دشاب هدش  رپ  متس  ملظ و  زا  هک  هنوگ  نامه  درک ، دهاوخ  رپ  لدع  زا  ار  نیمز  هدرک ، جورخ  تسا  يوار  زا  دیدرت   ] متیب لها  زا  ای  مترتع 
نب یسوم  یلإ  هدیب  أموأو  اذه -  بلص  نم  وهو  انبحاص  رهظی  : » دومرف هک  هدرک  لقن  مالسلا  هیلعقداص  ماما  زا  دوخ  دنس  هب  یسوط  خیش 

تسا صخـش  نیا  لسن  زا  هک  یلاح  رد  دنکیم ، روهظ  ام  بحاص  ( » 317 (؛» ًاملظو ًاروج  تئلم  امک  ًالدع  اهألمیو  مالـسلا -  امهیلعرفعج 
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هک هنوگ  نامه  دنکیم ، داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  هاگ  نآ  درک ) هراشا  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  هب  دوخ  كرابم  تسد  اب  ترـضح  )
.« دشاب هدش  رپ  روج  ملظ و  زا 

مالسلا هیلع  يدهم  ماما  تدالو 

؟ تسا هدرک  فارتعا  مالسلا  هیلعيدهم  تدالو  هب  تّنس  لها  ياملع  زا  یسک  ایآ 

کنیا دناهدومن . فارتعا  مالسلا  هیلعيدهم  مان  هب  مالسلا  هیلعيرکسع  نسح  ماما  يارب  يدنزرف  تدالو  هب  ّتنـس  لها  ياملع  زا  یهورگ 
نب لیلخ  نیدلا  حالـص  همالع   - 2 ( 318 .) یعفاش ناکلخ  نبا  یـضاق  نیدلاسمـش  همالع   - 1 مییامنیم : رکذ  ار  اـهنآ  زا  یخرب  یماـسا 

دیرف دّـمحم   - 6 ( 322 .) يدوعسم نیـسح  نب  یلع   - 5 ( 321 .) دـناوخریم همالع   - 4 ( 320 .) يرزج ریثا  نـبا   - 3 ( 319 .) يدفص کبیأ 
 - 10 ( 326 .) یعفاش هحلط  نب  دـمحم   - 9 ( 325 .) يزوج نب  طبـس   - 8 ( 324 .) یعفاش یلع  نب  لیعامـسا  ءادـفلاوبا   - 7 ( 323 .) يدجو

یمتیه رجح  نــب  دــمحا   - 12 ( 328 .) یعفاـش یـشخدب  متـسر  نـب  دّـمحم  ازریم   - 11 ( 327 .) یفنح نوـلوط  نب  دّـمحم  نیدـلاسمش 
نیدــلا ییحم   - 15 ( 331 .) یفنح ینارعـش  باهولادـبع  فراـع   - 14 ( 330 .) یعفاـش یجنگ  فـسوی  نـب  دّـمحم   - 13 ( 329 .) یعفاش

نابص یلع  نب  دّمحم  خیـش   - 18 ( 334 .) یفنح يزودنق  نامیلس  خیـش   - 17 ( 333 .) یعفاش یجنلبـش  نسح  نب  نمؤم   - 16 ( 332 .) یبرع
یلع نبدـمحا  ساـبعلاوبا   - 21 ( 337 .) يدرو نـب  رمع  نیدــلانیز   - 20 ( 336 .) يدادغب نمؤملادـبع  نیدلایفـص   - 19 ( 335 .) یعفاش
نبا  - 24 ( 340 .) يدـیوس هـب  فورعم  يدادـغب  نـیما  دّـمحم   - 23 ( 339 .) يوـمح توقاـی  هَّللادـبعوبا   - 22 ( 338 .) یعفاش يدنشقلق 

نیدـلارون  - 27 ( 343 .) یکلاـم غاّبـص  نـبا  نیدـلارون   - 26 ( 342 .) یناتـسرهش میرکلادـبع  نـب  دّـمحم  حـتفلاوبا   - 25 ( 341 .) نودلخ
نب دّمحم  نیدلا  لامج   - 30 ( 346 .) ناهبزور نب  لضف   - 29 ( 345 .) یّکم یفنح  يراق  یلع  ّالم   - 28 ( 344 .) یفنح یماج  نمحرلادبع 
 - 34 ( 350 .) يروباشین راـطع   - 33 ( 349 .) ینیومح نیدـلاردص   - 32 ( 348 .) يرـصم نیمادمحا   - 31 ( 347 .) یفنح يدـنرز  فسوی 
نب دـمحا   - 37 ( 353 .) یکلام يرکبراید  دّـمحم  نب  نیـسح   - 36 ( 352 .) يونوق نیدـلاردص   - 35 ( 351 .) یمور یخلب  نیدـلا  لالج 
نب هَّللادبع  خیش   - 40 ( 356 .) یعفاش يزار  رخف   - 39 ( 355 .) یعفاش یبهذ  نیدلا  سمـش   - 38 ( 354 .) یفنح ینامرق  سابعلاوبا  فسوی 
 - 43 ( 359 .) یعفاش یجنزرب  لوسرلادبع  نب  دّـمحم   - 42 ( 358 .) یلبنح یقـشمد  دامع  نبا   - 41 ( 357 .) یعفاش يرصم  يواربش  دّمحم 

. نارگید و  ( 360 .) یفنح یسولآ  دومحم  نب  نامعن  تاکربلاوبا 

؟ دنادیم رظتنم  یجنم  نامه  ار  يدهم )  ) مالسلا هیلعيرکسع  ماما  دنزرف  تّنس  لها  زا  یسک  ایآ 

ات وا  تایح  دناهدرک و  هراشا  مالسلا  هیلعيرکسع  نسح  ماما  زا  يدهم  مان  هب  يدنزرف  تدالو  هب  اهنت  تّنـس  لها  ياملع  زا  یخرب  هچ  رگ 
دوعوم و زین  نونکات و  وا  ندوب  هدـنز  هب  حیرـصت  نانآ  زا  یخرب  یلو  دـنهدیم ، تبـسن  هعیـش  هب  ار  وا  ندوب  دوعوم  یجنم و  ناـمز و  نیا 
ق) ياـفوتم 658ه   ) یعفاـش یجنگ  فسوی  نب  دّـمحم   - 1 دومن : هراـشا  لـیذ  دارفا  هب  اـهنآ  ناـیم  زا  ناوتیم  هک  دـنراد  وا  ندوـب  یجنم 
(361 «.) هیلع هَّللا  تاولص  تسا . رظتنم  ماما  نامه  هک  تشاذگ  ياج  هب  يدنزرف  دوخ  زا  مالسلا  هیلعيرکـسع  نسح  دّمحم  وبا  : » دیوگیم
. تسا مالسلا  هیلعيرکسع  نسح  ماما  دالوا  زا  وا  تسا . يدهم  جورخ  هب  دیما  نامزلا  رخآ  رد  : » دیوگیم یفنح  ینارعش  باهولادبع   - 2

نیا ات  شرمع  دنک . عامتجا  مالـسلا  هیلعیـسیع  ترـضح  اب  ات  تسا  هدنز  لاح  هب  ات  داتفا . قافتا  يرجه  لاس 255  نابعـش  همین  وا  تدالو 
خیرات نایب  زا  دعب  یفنح ؛ یماج  نمحرلادبع  نیدـلارون   - 3 ( 362 «.) داد ربخ  نم  هب  یقارع  نسح  خیـش  نینچ  نیا  تسا . لاـس  نامز 706 
لولهب یـضاق   - 4 ( 363 «.) درک دـهاوخ  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز  هک  تسا  یـسک  وا  : » دـیوگیم مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  تدالو 

ود وا  يارب  تسا . سجرن  شرداـم  مسا  دوـب و  يرجه  لاس 255  نابعـش  هام  مهدزناپ  رد  مهدزاود  ماما  تدالو  : » دیوگیم يدـنفا  تجهب 
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دهاوـخ داد  لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز  هاـگ  نآ  هدرک ، روـهظ  دـهد  نذا  وا  هـب  دـنوادخ  هاـگ  ره  اربـک . يرگید  ارغـص و  یکی  تـسا : تـبیغ 
نیمهدزاود انامه  : »... تسا هدمآ  هدرک  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  وا  هک  یثیدح  لیذ  رد  ینیومح ؛ نیدلا  ردـص   - 5 ( 364 «.) درک

رد وا  يروباشین ؛ راـطع  نیدـلادیرف  خیـش   - 6 ( 365 «.) دـهدیم جورخ  نذا  وا  هب  لاعتم  دـنوادخ  هکنیا  اـت  دـنکیم ... تبیغ  منادـنزرف  زا 
ددرگ لدـع  ناهج  ات  رآ  بیغ  زا  مايدـهم  یهلا  ای  نیقی  ار  يدـهم  دـنهاوخ  ادـخ  زا  نیمز  يور  ایلوا  نارازه  دـص  دـیوگیم : ياهدیـصق 
نادرم ردفص  يو  دننکیم  تمالس  ناتسم  یلع ! نادرم  رورـس  يا  دیوگیم : ياهدیـصق  رد  زین  وا  یمور : نیدلا  لالج   - 7 ( 366) راکشآ
ناتـسم وگب : يدهم  یلو  نآ  اب  وگب  يدهم  يرکـسع  اب  وگب  يداه  نید  ریم  اب  دسریم : اج  نیدب  هکنیا  ات  دـننکیم  تمالـس  نادرم  یلع !

ال  » رکذ راب  رازه  داتفه  دـیوگیم ...« : شنادرگاش  هب  دوخ  تّیـصو  رد  تافو  ماگنه  وا  يونوق ؛ نیدـلاردص   - 8 ( 367) دننکیم تمالس 
نب دمحا   - 9 ( 368 «.) دیناسرب مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  هب  زین  ارم  مالـس  دـییوگب و  بلق  روضح  اب  مگرم  لّوا  بش  رد  ار  هَّللا » الا  هلا 
نآ رد  دنوادخ  دوب . لاس  جنپ  شردپ  تافو  ماگنه  شرمع  حلاص ، فلخ  تّجح ، دّمحم  : » دـیوگیم وا  یفنح ؛ ینامرق  سابعلاوبا  فسوی 

يدـهم هکنیا  رب  دـنراد  قاـفتا  اـملع  تخومآ ... مالـسلا  هیلعییحی  ترـضح  هب  یکدوک  رد  هک  هنوگ  ناـمه  تخومآ ، تمکح  وا  هب  ّنس 
(369 ...«.) تسا نامزلارخآ  رد  مئاق  نامه 

؟ تسا هدوب  هچ  تیودهم  رداصم  یثیدح  نافّلؤم  يانبم 

دنس یـسررب  نودب  ار  تیودهم  عوضوم  هلمج  نآ  زا  یخیرات و  لئاسم  رد  یتیاور  ره  هک  هدوب  نینچ  امدق  دزن  فورعم  دنیوگیم : یخرب 
دیدپ نییلوصا  تکرح  هک  ینامز  ات  دش ، هداد  زییمت  تایاور  نیب  دمآ و  دیدپ  يدیدج  تکرح  رصع ، نآ  زا  دعب  یلو  دندرکیم . لقن  نآ 
لماـش تکرح  تفرـشیپ و  نیا  یلو  دـندومن ، میـسقت  فیعـض  يوـق و  نسح ، حیحـص ، لـیبق : زا  فـلتخم  ياههتـسد  هب  ار  راـبخا  دـمآ و 

نآ مینادیم  هیماما  نیثدحم  يامدق  زا  هچنآ   - 1 خساپ : ( 370 ...«.) دیدرگن تسا ، تیودهم  تایاور  هلمج  نآ  زا  هک  یخیرات  ياهتیاور 
همحرینیلک هلمج  نآ  زا  هک  دناهتشاد ، دوخ  بتک  رد  ثیداحا  لقن  عمج و  رد  ار  دوخ  طایتحا  شـشوک و  یعـس و  تیاهن  نانآ  هک  تسا 

خیــش لاـثما  یناـگرزب  هـک  مـینادیم  زین  و  تـسا . راـبخا  لـقن  رد  طاـیتحا  رظن و  تـقد  هـب  فورعم  ثیدــح ، نـف  لـها  دزن  وا  تـسا . هللا 
ار دوخ  خویش  ًاتداع  هللا  همحرقودص  خیـش  لثم  یـصخش  دناهتـشاد . دوخ  ییاور  خویـش  تخانـش  هب  يرفاو  مامتها  هچ  هللا  همحریـسوط 
2 تسا . هدرکیمن  لقن  تیاور  هتخانشیمن  ار  وا  هک  یسک  زا  و  تسا ، هتشاد  یهاگآ  تلادع  نامیا و  زا  نانآ  تالاح  زا  زین  هتخانشیم و 
ای و  دناهتشاد ، لماک  نانیمطا  هدش  دراو  تیودهم  تماما و  باب  رد  هک  تایاور  هنوگ  نیا  تحـص  هب  ناگرزب  نیا  هک  میراد  نانیمطا  ام  - 

لقن لماک  نانیمطا  اـب  ار  اـهنآ  هدـشیم ، اـهنآ  زا  یخرب  فعـض  ناربج  بجوم  هدوب و  اـهنآ  هارمه  هک  ربتعم  نئارق  یخرب  تهج  هب  ّلـقاال 
، اهنآ هب  لالدتسا  جاجتحا و  زا  ریغ  یفادها  هچ  نارگید  یسوط و  قودص و  خیـش  لاثما  هک  تسا  یقاب  لاؤس  نیا  ياج  هنرگو  دندرکیم .
ای ماـمت   - 3 تسا ؟ هتـشون  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  رما  رد  تریح  عفر  يارب  ار  شباتک  قودـص  خیـش  هک  تسین  نیا  رگم  دناهتـشاد .

دوخ زا  هدیسر و  ینامعن  یسوط و  قودص ، خیش  تسد  هب  هدش  هتشون  لّوا  نرق  هس  رد  هک  تیودهم  ثیداحا  یلـصا  عبانم  لوصا و  رتشیب 
تاحالطـصا زا  مسق  راـهچ  هب  ثیدـح  میـسقت  هچرگ   - 4 دـندومنیم . لالدتـسا  تایاور  نآ  هب  اذـل  و  دناهتـشاد ، دانتـسا  اهباتک  نآ  هب 

میسقت زا  دعب  ییاهب  خیش  دناهتشاد . ربخ  لوبق  رد  یصاخ  شور  هللا  همحریـسوط  خیـش  هلمج  نآ  زا  نیثدحم  يامدق  یلو  تسا  نیرخأتم 
قـالطا یثیدـح  هب  ار  حیحـص  ثیدـح  ناـنآ  هکلب  هدوـبن  فورعم  امدـق  دزن  حالطـصا  نیا  : » دـیوگیم فورعم ، مـسق  راـهچ  هـب  ثیدـح 

یثیدح هناگ  لوصا 400  رد  ثیدح  دوجو  فلا .  دراد : یعاونا  نئارق  نیا  و  دشاب . نانیمطا  قوثو و  دروم  نئارق  هب  نورقم  هک  دـندرکیم 
دوجو ج .  ربتعم . ددـعتم و  ياهدنـس  اب  لوصا  نیا  زا  رتشیب  ای  لصا  ود  ای  کی  رد  ثیدـح  رارکت  ب .  تسا . هدوب  روهـشم  نایوار  دزن  هک 

زا یکی  رد  ثیدح  دوجو  د .  تسا . هدوب  وا  قدص  رب  باحـصا  عامجا  تباث و  همئا  باحـصا  زا  یکی  هب  شباستنا  هک  یلـصا  رد  ثیدـح 
ماما رب  هک  یبلح  یلع  نب  هَّللادـیبع  باتک : لیبق  زا  دـندومن ، دـیجمت  ار  بتک  نآ  فّنـصم  تارـضح ، نآ  هدـش و  هضرع  همئا  رب  هک  یبتک 
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ياملع  - 5 ( 372 .) تسا هدوب  ناـنیمطا  قوثو و  دروـم  امدـق  دزن  هک  یبـتک  رد  ثیدـح  دوـجو  ه .  ( 371 .) دش هضرع  مالـسلا  هیلعقداص 
زا وا  تلاهج  هب  حیرـصت  هک  دوشیم  قالطا  یـسک  هب  نآ  و  یحالـصصا : لوهجم  فلا .  دـناهدرک : میـسقت  عون  ود  رب  ار  لوهجم  لاـجر ،
وا زا  لاجر  بتک  رد  اذل  تسین و  مولعم  وا  تیعـضو  هک  دوشیم  قالطا  یـسک  هب  نآ  و  يوغل : لوهجم  ب .  دـشاب . هدـش  نویلاجر  يوس 

دراد قیقد  یـسررب  هب  جایتحا  مود  دروم  رد  و  تسا ، يوار  فعـض  بجوم  هک  تسا  تلاهج  زا  لوا  مسق  اهنت  تسا . هدـماین  نایم  هب  يدای 
 - 6 ( 373 .) دـناهدرک توکـس  وا  هرابرد  شندوب  فورعم  تهج  هب  تسا  نکمم  هاگ  تسیچ ؟ لاجر  بتک  رد  وا  ندـشن  حرطم  ببـس  هک 

تـسا يوار  تلادع  قدص و  رب  یلوا  لصا  ینعی  دشاب . ۀـلادعلا » قدـصلا و  ۀـلاصا   » هب کسمت  رب  امدـق  يانب  هک  دراد  دوجو  زین  یلامتحا 
ام هک  تسا  تهج  نیمه  هب  تسا . قسف  مدـع  باحـصتسا  اـی  مدـع و  لـصا  ناـمه  نآ ، هب  دوصقم  و  دوـش . تباـث  نآ  فـالخ  هکنآ  رگم 
زا يرایـسب  عییـضت  روما و  لیطعت  مزلتـسم  نآ  زارحا  اریز  میرادـن ؛ رهاظ -  نسح  اـی  هکلم  ياـنعم  هب  هاوخ  تلادـع -  تاـبثا  هب  یجاـیتحا 

رابتعا تابثا  يارب   - 7 تسه . زین  القع  دییأت  دروم  بلطم  نیا  دیناسر . تابثا  هب  ار  وا  تلادع  ناوتب  هک  تسا  یـسک  رتمک  تسا . حـلاصم 
يانبم هک  تشاد  رظن  رد  درک و  هجوت  صخش  رابتعا  بابـسا  اههار و  همه  هب  دیاب  هکلب  تخاس ، حرطم  ار  يدنـس  رابتعا  اهنت  دیابن  تایاور 

نآ هب  فلتخم  قرط  زا  هک  يربـخ  ینعی  تسا ؛ هب  ٌقوـثوم  ربـخ  ّتیجح  ناـنآ ، قاـفتا  هب  بیرق  تیرثـکا  هکلب  هعیـش ، ناـملاع  زا  يرایـسب 
. دوش لصاح  قوثو  نانیمطا و 

؟ تسا فیعض  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  تدالو  تایاور  ایآ 

فعـض هب  دوخ  هک  یلاح  رد  دناهدرک  کسمت  یتیاور  ره  هب  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  تدالو  دروم  رد  ناّفلؤم  دنیوگیم ...« : یخرب 
ياهدنـس زا  یخرب  دوجو  تهج  هب  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  تدالو  هب  طوبرم  ثیداحا   - 1 خساپ : ( 374 ...«.) دناهدرب یپ  اهنآ  دـنس 

لوبق دروم  هک  تسا  یکلـسم  نیا  و  دنک ، تیوقت  دـنرادروخرب ، فعـض  زا  هک  رگید  تایاور  دنـس  هک  تسا  یفاک  اهنآ  نایم  رد  حـیحص 
دزن هک  تهج  نآ  زا  تسا  یمالک  يداقتعا و  مّلـسم  لئاسم  هرابرد  هک  یثیداـحا   - 2 ( 375 .) تسا هدش  عقاو  تّنس  لها  هعیـش و  نیثدحم 

نآ هب  یجایتحا  یلک  روط  هب  و  دناهتفرگن ، رارق  لیدعت  حرج و  دروم  نآ  نایوار  تسا ، هدیـسر  زین  لقع  یعطق  دییأت  هب  هدوب و  تباث  هعیش 
تلالد هب  هک  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  تدالو  ثیداحا   - 3 درک . هراـشا  تیودـهم  ثیداـحا  هب  ناوتیم  هلمج  نآ  زا  هک  تسا ، هدوبن 
تـسا نیقی  دـیفم  هکنآ  تهج  هب  اذـل  تسا ، هتفر  رتارف  رتاوت  مزال  ّدـح  زا  دراد  ترـضح  تدالو  رب  تلالد  یمازتلا  ای  ینمـضت  ای  یقباطم 
رتاوتم ربخ  رد  هک  مینادیم  و  تسا . لاحم  غورد ، رب  ناشقافتا  هک  تسا  يریثک  تعامج  لقن  رتاوتم ، ربخ  درادن . يدنس  یسررب  هب  جایتحا 
صخش  - 4 دیـسر . نیقی  هب  تالامتحا  مکارت  هار  زا  ناوتیم  هکلب  دنـشاب ، لودـع  تاقث و  زا  ثیدـح  نایوار  زا  کی  ره  هک  تسین  مزـال 
نایوار لاح  تلاهج  لماوع  زا  یکی  هک  دربیم  یپ  نآ  زا  دعب  لبق و  مالسلا و  هیلعيرکسع  ماما  رصع  یسایس  عضو  هظحالم  زا  دعب  عّبتتم 

، تسا هدش  دراو  نایعیش  رب  روج  ملظ و  نامکاح  قیرط  زا  هک  هدوب  یسایس  ياهراشف  نامه  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  تدالو  ثیداحا 
نایوار زا  یخرب  هکنیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  ًاصوصخ  دنوشن ، هتخانش  ات  دندرکیم  یفّرعم  راعتسم  یماسا  اب  ار  دوخ  نایوار ، زا  يرایـسب  اذل  و 

. دندومنیم لقن  نارگید  يارب  دندرکیم و  لاؤس  ترضح  دروم  رد  هدمآیم و  ارماس  هب  رود  قطانم  زا 

؟ تسا رثؤم  مالسلا  هیلعيدهم  ماما  تدالو  هب  نیقی  رتاوت و  لوصح  رد  یلماوع  هچ 

لوصح رد  دـنچ  یلماوع  مالـسلا  هیلعيدـهم  ماما  تدالو  عوضوم  دروم  رد  تسا ، نیقی  لوصح  تهج  هب  رتاوتم  ربخ  راـبتعا  هک  اـجنآ  زا 
ترضح نآ  هب  تراشب  مالسلا و  هیلعيدهم  ماما  تدالو  رب  یقباطم  تلالد  هب  هک  یثیداحا   - 1 تسا : هتشاد  تلاخد  عوضوم  نیا  هب  نیقی 

 - 3 ( 377 .) تسا هدیسر  ترـضح  تدالو  لاس  دروم  رد  هک  یتایاور   - 2 ( 376 .) دسریم ثیدح  هب 214  اهنآ  عومجم  هک  دراد . تلـالد 
ترـضح نآ  تماما  رب  ّصن  هک  یتایاور   - 4 ( 378 .) تسا هدـش  دراو  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  يدرف  تایـصوصخ  اب  هطبار  رد  هک  یتایاور 
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اهنآ زا  یتسرهف  دوخ  ياج  رد  و  دسریم ، عیقوت  اههد  هب  اهنآ  ددـع  هک  تسا  هدـش  رداص  هسدـقم  هیحان  زا  هک  یتاعیقوت   - 5 ( 379 .) دراد
7 دوب . هدش  هتشاذگ  ناشیا  لتق  ترضح و  اب  هلباقم  ههجاوم و  يارب  سابعلاینب  تموکح  هیحان  زا  هک  یسایس  تاقییضت   - 6 میاهدروآ . ار 
اـهروشک و رد  هک  هسّدـقم  هیحاـن  يـالکو   - 8 اـهنآ . قیرط  زا  ترـضح  اـب  مدرم  طاـبترا  ارغـص و  تبیغ  رـصع  رد  ریفـس  راـهچ  دوجو  - 
زا هک  یتازجعم   - 10 دناهدش . مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  تیؤر  اقل و  هب  فّرشم  هک  يدایز  هّدع   - 9 دناهتشاد . دوجو  فلتخم  ياهرهش 

هیلعيرکـسع ماما  دـنزرف  تدالو  هب  باسنا  ياملع  فارتعا   - 11 تسا . بوتکم  اهباتک  رد  هدش و  رداص  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح 
هیلعيدهم ترـضح  تدالو  رب  ناخروم  حیرـصت   - 13 مالـسلا . هیلعيدـهم  ماما  دوجو  تدـالو و  رب  هعیـش  یّنبت  عاـمجا و   - 12 مالسلا .

تدالو رب  مالـسلا  مهیلعنیموصعم  زا  کـی  ره  تداهـش   - 15 مالـسلا . هیلعنامز  ماما  فرط  زا  نیغورد  ترافـس  نایعّدـم   - 14 مالسلا .
. مالسلا هیلعيدهم  ترضح 

؟ دراد دوجو  زین  دنسلا  حیحص  ثیدح  ترضح ، تدالو  ثیداحا  نیب  رد  ایآ 

یّقثوم ای  نسح  ای  حیحـص  دنـس  زا  هک  میربیم  یتایاور  هب  یپ  دراد  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  تدالو  رب  تلالد  هک  یثیداـحا  نیب  رد 
زا ییحی  نب  دّمحم  هَّللادبع و  نب  دّـمحم  زا  یئالعا  حیحـص  دنـس  هب  ینیلک   - 1 مینکیم : هراشا  اـهنآ  زا  یخرب  هب  کـنیا  تسا . رادروخرب 
نب دـمحأ  ینزمغف  قاحـسإ  نب  دـمحأ  دـنع  هللا  همحر  ورمعوبأ  خیـشلاو  انأ  تعمتجا  : » دومرف هک  دـنکیم  لقن  يریمح  رفعج  نب  هَّللادـبع 
ّنإف هنع ، کلأسأ  نأ  دـیرأ  امیف  ٍّكآشب  انأ  اـمو  ءیـش  نع  کـلأسأ  نأ  دـیرأ  ّینإ  ورمعاـبأ ! اـی  هل : تلقف  فلخلا ، نع  هلأـسأ  نأ  قاحـسإ 

... ۀبوتلا باب  قلغأو  ۀّجحلا  تعفر  کلذ  ناک  اذإف  ًاموی  نیعبرأب  ۀمایقلا  موی  لبق  ناک  اذإ  ّالإ  ۀّـجح  نم  ولخت  ضرألا ال  ّنأ  ینیدو  يداقتعا 
هتبقرو هَّللاو  يأ  لاقف : مالسلا  هیلع  دّمحمیبأ  دعب  نم  فلخلا  تیأر  تنأ  هل : تلقف  کتجاح ؟ لس  لاق : ّمث  ًانیقی . دادزأ  نأ  تببحأ  یّنکلو 

نم هب  قاحسا  نب  دمحا  میدوب . قاحسا  نبا  دمحا  تمدخ  يرْمَع -  دیعس  نب  نامثع  ورمعوبا -  خیش  نم و  ( » 380 (؛»... هدیب أموأو  اذ ، لثم 
نآ هرابرد  هک  مسرپیم  یلاؤس  وت  زا  متفگ : ورمعوبا  هب  منک . لاؤس  مالـسلا  هیلعيرکـسع  ماما  نیـشناج  هرابرد  ورمعوبا  زا  ات  درک  هراشا 
زور نآ  نوچ  هک  تمایق ، ییاپرب  زا  لبق  زور  لهچ  رگم  دنامیمن  یلاخ  تجح  زا  هاگ  چیه  نیمز  هک  تسا  نیا  مداقتعا  اریز  مرادن ، کش 
لاؤس ار  تاهتساوخ  تفگ  سپس  دوش ... هدوزفا  منیقی  رب  هک  مراد  تسود  نم  یلو  دش ... دهاوخ  هتسب  هبوت  هار  هتشادرب و  تجح  دسر  ارف 

، دوب نینچ  وا  ندرگ  دنگوس ، ادخ  هب  يرآ  دومرف : ورمعوبا  ياهدید ؟ ار  مالسلا  هیلعيرکسع  ماما  نیـشناج  ایآ  هک : تسا  نیا  ملاؤس  نک ،
دنـس هـب  ینیلک  زین  و   - 2 ( 381 .) تسا هدرک  لقن  حیحـص  دنـس  اب  ار  ثیدـح  نیا  زین  هللا  همحرقودـص  خیـش  درک .»... هراشا  تسد  اـب  و 
ماما هب  ( » 382 (؛». ال لاق : مامإ ؟ اهیف  سیل  ضرألا  نوکت  مالـسلا : هیلعهَّللا  دبع  یبأل  تلق  : » تفگ هک  هدرک  لقن  الع  نب  نیـسح  زا  حـیحص 

نآ هک  رگید  يدنس  هب  زین  و   - 3 زگره ». دومرف : ترـضح  دشاب ؟ ماما  نودب  نیمز  هک  تسا  نکمم  ایآ  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلعقداص 
دوجو زا  زگره  نیمز  انامه  ( » 383 (؛» مامإ اهیفو  ّالإ  ولخت  ضرألا ال  ّنإ  : » دومرف هک  هدرک  لقن  مالسلا  هیلعقداص  ماما  زا  تسا  حیحص  مه 
یقبت له  : » مدرک لاؤس  مالسلا  هیلعاضر  ماما  زا  هک  دنکیم  لقن  ءاشو  یلع  نب  نسح  زا  حیحص  دنس  هب  زین  و   - 4 ددرگیمن ». یلاخ  ماما 

ایآ ( » 384 (؛» تخاسل اذإ  یقبت  ال  لاق : دابعلا . یلع  ّلجوّزع  هَّللا  طخـسی  نأ  ّالإ  یقبت  اـّهنأ ال  يورن  اـّنإ  تلق : ـال . لاـق : ماـمإ ؟ ریغب  ضرـألا 
رگم دنامیمن  یلاخ  تجح  زا  نیمز  هک  مینکیم  تیاور  نینچ  ام  مدرک : ضرع  زگره . دومرف : ترـضح  دـنامیم ؟ یقاب  ماما  نودـب  نیمز 

.« دوشیم برطضم  تروص  نیا  ریغ  رد  و  دنامیمن ، یقاب  تجح » نودب   » نیمز دومرف : ترضح  دنک ؟ بضغ  شناگدنب  رب  دنوادخ  هکنآ 
نذأتف کتلأسم  نم  ینعنمت  کتلالج  مالسلا : هیلعدّمحم  یبأل  تلق  : » تفگهک دنکیم  لقن  يرفعج  مشاهیبا  زا  حیحص  دنس  هب  زین  و   - 5

هب ( » 385 (؛» ۀنیدملاب لاقف : هنع . لاسأ  نیأف  ثدح  کب  نإف  تلقف : معن . لاقف : دلو ؟ کل  له  يدّیس ! ای  تلق : لس . لاقف : کلأسأ ؟ نأ  یل 
امـش زا  ات  دـیهدیم  هزاجا  ایآ  منک ، لاؤس  امـش  زا  ار  ياهلأسم  ات  هدـش  عناـم  ارم  امـش  تلـالج  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلعيرکـسع  ماـما 

ياهثداح رگا  مدرک : ضرع  يرآ . دومرف : تسه ؟ يدنزرف  امش  يارب  ایآ  نم ! ياقآ  يا  مدرک : ضرع  نک . لاؤس  دومرف : ترضح  مسرپب ؟
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هک هدرک  لقن  لـالب  نب  یلع  نب  دّـمحم  زا  حیحـص  دنـس  هب  زین  و   - 6 هنیدـم ». رد  دومرف : منک ؟ لاؤس  وا  زا  اجک  داتفا ، قاـفتا  امـش  يارب 
فلخلاب ینربخی  ماّیأ  ۀثالثب  هّیـضم  لبق  نم  ّیلإ  جرخ  ّمث  هدعب  نم  فلخلاب  ینربخی  نیتنـسب  هّیـضم  لبق  دّـمحمیبأ  نم  ّیلإ  جرخ  : » دومرف

نیشناج زا  ربخ  نآ  رد  هک  دیسر  متسد  هب  ترضح  زا  ياهمان  مالسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماما  تداهـش  زا  لبق  لاس  ود  ( » 386 (؛» هدعب نم 
هب زین  ینیلک   - 7 دنداد ». دوخ  زا  دعب  نیشناج  زا  ربخ  زاب  هک  دیسر  رگید  ياهمان  ناشتداهـش  زا  لبق  زور  هس  زین  و  دوب . هداد  ترـضح  نآ 

: لاق َِملو ؟ تلق : لاق  موقی . نأ  لبق  ۀبیغ  مالغلل  ّنإ  : » دومرف هک  مدینـش  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  هک  دـنکیم  لقن  هرارز  زا  حیحـص  دـنس 
مایق زا  لبق  كدوک  نآ  يارب  اـنامه  ( » 387 (؛» هتدالو یف  ّکشی  يذـّلا  وهو  رظتنملا  وهو  ةرارز ! ای  لاق : ّمث  هنطب ، یلإ  هدـیب  أـموأو  فاـخی 

ناـمه وا  و  هرارز ! يا  دومرف : هاـگ  نآ  درک . كراـبم  مکـش  هب  هراـشا  و  فوـخ ، تهج  هب  دوـمرف : هچ ؟ يارب  مدرک : ضرع  تسا . یتـبیغ 
هیلعيداه ماما  هک  هدرک  لـقن  يرفعج  مساـق  نب  دوواد  زا  ماـت  دنـس  هب  قودـص   - 8 دوـشیم .»... کـش  وا  تدـالو  رد  هک  تسا  يرظتنم 

نورت مّکنإ ال  لاقف : كادف ؟ هَّللا  ینلعج  َِملو  تلقف : فلخلا ؟ دعب  نم  فلخلاب  مکل  فیکف  نسحلا ، يدعب  نم  فلخلا  : » دومرفیم مالـسلا 
نم دعب  نیـشناج  ( » 388 (؛» مالـسلا مهیلعدّـمحم  لآ  نم  ۀّـجحلا  اولوق  لاقف : هرکذـن ؟ فیکف  تلقف : همـساب . هرکذ  مکل  ّلحی  ـالو  هصخش 
وت يادـف  ارم  دـنوادخ  هنوگچ ، مدرک : ضرع  نیـشناج ؟ نیا  دـعب  زا  نیـشناج  هب  تبـسن  ار  امـش  تسا  هنوـگچ  سپ  تسا . نسح  مدـنزرف 

ار وا  مان  هنوگچ  سپ  مدرک : ضرع  دـیربب . ار  وا  ماـن  هک  تسین  لـالح  امـش  يارب  و  دـینیبیمن ، ار  وا  صخـش  امـش  اریز  دومرف : دـنادرگ ؟
.« مالسلا مهیلعدّمحم  لآ  زا  تجح  دییوگب : دومرف : میربب ؟

؟ تسا هدش  لقن  همیکح  قیرط  زا  اهنت  مالسلا  هیلعيدهم  ماما  تدالو  ربخ  ایآ 

و دناهداد ، ربخ  مالسلا  هیلعنامز  ماما  تدالو  زا  نارگید  مالسلا و  هیلعيرکسع  ماما  باحصا  زا  يدایز  هّدع  هکلب  تسین ، نینچ  نیا  ریخ ،
يولع نسح  نب  نیسح  لضفلاوبا   - 1 مینکیم : هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  کنیا  دناهدید . اربک  ای  ارغص  تبیغ  رد  ار  ترـضح  نآ  زین  یخرب 

هیلعيرکـسع ماما  رب  ( » 389 (؛» مئآقلا هنبا  ةدالوب  هتّأنهف  يأر  نم  ّرـسب  مالـسلا  اـمهیلعیلع  نب  نسحلا  دـمحمیبأ  یلع  تلخد  : » دـیوگیم
: دیوگیم دّـمحم  نب  دـمحا   - 2 میوگب ». تینهت  ترـضح  نآ  هب  مالـسلا  هیلعنامزلابحاص  تدالو  رد  اـت  مدـش  دراو  ارماـس  رد  مالـسلا 

یل سیلو  ینلتقی  ّهنأ  معز  هئایلوأ  یف  یلاعتو  كرابت  هَّللا  یلع  يرتفا  نم  ءآزج  اذه  يریبزلا : لتق  نیح  مالـسلا  هیلعدـمحم  یبأ  نع  جرخ  »
زا ياهمان  يریبز  ندش  هتشک  زا  دعب  ( » 390 (؛» نیتأمو نیسمخ  ّتس و  ۀنس  هاّمسو م ح م د  هل  دلوو  ّلجوّزع . هَّللا  ةردق  يأر  فیکف  بقع ،

نامگ و  ددنبب ، ارتفا  شیایلوا  ادخ و  رب  هک  تسا  یسک  يازج  نیا  دوب : هدش  هتشون  نآ  رد  هک  دیـسر  متـسد  هب  مالـسلا  هیلعيرکـسع  ماما 
لاس رد  ترضح  نآ  يارب  يدنزرف  دیوگیم : هاگ  نآ  تسا . هدید  هنوگچ  ار  ادخ  تردق  و  دشکب ، ارم  نیـشناج ، نودب  دناوتیم  هک  دنک 

ینعنمت کتلالج  مالـسلا : هیلعدّمحم  یبأل  تلق  : » دیوگیم يرفعج  مشاه  وبا   - 3 تشاذگ ». دّمحم »  » ار ناشیا  مسا  هک  دش  هدـییاز   255
ضرع مالسلا  هیلعيرکسع  ماما  هب  ( » 391 (؛»... معن لاقف : دلو ؟ کل  له  يدّیـس ! ای  تلق : لس ! لاقف : کلأسأ . نأ  یل  نذأتف  کتلأسم ، نم 

ياقآ يا  مدرک : ضرع  نک . لاؤس  دومرف : ترضح  دیهدیم ؟ نم  هب  لاؤس  هزاجا  ایآ  تسا ، نم  ندرک  لاؤس  زا  عنام  امش  تلالج  : » مدرک
هیلع تلخد  دق  : » دنکیم لقن  مالسلا  هیلعيرکسع  ماما  مداخ  میـسن ، زا  قودص   - 4 يرآ .»... دومرف : تسا ؟ يدنزرف  امـش  يارب  ایآ  نم !

ای یلب  تلقف : ساطعلا !؟ یف  كرّـشبأ  الأ  یل : لاقف  کلذب ، تحرف  میـسن : تلاق  هَّللا ! کمحری  یل : لاقف  هدـنع  تسطعف  ۀـلیلب  هدـلوم  دـعب 
لخاد شتدالو  زا  بش  کی  تشذگ  زا  دعب  مالسلا  هیلعنامزلابحاص  ترضح  رب  ( » 392 (؛» ماّیأ ۀثالث  توملا  نم  نامأ  وه  لاقف : يالوم !

رد ار  وت  یهاوخیم  اـیآ  دومرف : هاـگ  نآ  مدـش . لاحـشوخ  هلمج  نیا  زا  نم  هَّللا . کـمحری  دومرف : ترـضح  مدرک ، هسطع  وا  دزن  مدـش ،
یسوط خیش   - 5 درادیم ». ناما  رد  گرم  زا  ار  ناسنا  زور  هس  ات  هسطع  دومرف : نم . يـالوم  يا  یلب  مدرک : ضرع  مهد ؟ تراـشب  هسطع 

وحن هتبابس  ًاعفار  هیتبکر ، یلع  ًایثاج  طقس  هّمأ  نطب  نم  مالسلا  هیلعنامزلا  بحاص  جرخ  اّمل  : » تسا هدرک  لقن  هیرام  میسن و  زا  شدنس  هب 
انل نذأ  ولو  ۀضحاد  هَّللا  ۀّجح  ّنأ  ۀملظلا  تمعز  ًادبع ... هلآ  دّـمحم و  یلع  هَّللا  یّلـصو  نیملاعلا  ّبر  هَّلل  دـمحلا  لاقف : سطع . ّمث  ءآمـسلا 
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، تفرگ رارق  دوخ  يوناز  ود  رب  دـمآ  نوریب  شرداـم  مکـش  زا  مالـسلا  هیلعناـمزلابحاص  هک  یماـگنه  ( » 393 (؛» ّکشلا لازل  مـالکلا  یف 
دّمحم و یلع  هَّللا  یّلـص  نیملاعلا و  ّبر  هَّلل  دمحلا  : » دومرف درک و  ياهسطع  سپـس  درک ، هراشا  نامـسآ  فرط  هب  ار  دوخ  هبابـس  تشگنا 

نذا ام  يارب  رگا  و  دش ، دهاوخ  لیاز  ادخ  تّجح  هک  دناهدرک  نامگ  ناملاظ  دومرف : هاگ  نآ  ربکتسمال .» فکنتسم و  ریغ  ًارخاد  ًادبع  هلآ 
تاقالم هصق  یندم و  میهاربا  نب  لماک  زا  ار  یتیاور  هللا  همحریسوط  خیش   - 6 دش ». دهاوخ  لیاز  کش  متح  روط  هب  دوش  هداد  مالک  رد 

نم رمق  ۀـقلف  ّهنأک  ًیتفب  انأ  اذإف  هفرط  تفـشکف  حـیرلا  تءاجف  : » تسا هدـمآ  نینچ  نآ  رد  هک  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلعيرکـسع  ماما  اـب  وا 
ّیلو یلإ  تئج  لاقف : يدیـس ! ای  کیبل  تلق : نأ  تمهلأو  کلذ  نم  تررعـشقاف  میهاربا ! نب  لماک  ای  یل : لاقف  اهلثم ، وأ  نینـس  عبرأ  ءآنبأ 
راـنک هدرپ  دز و  يداـب  ( »... 394 (؛» هَّللاو يا  تلقف : کتلاقمب ؟ لاقو  کتفرعم ؟ فرع  نم  ّالإ  ۀـّنجلا  لخدـی  لـه  هلأـست  هباـبو  هتّجحو  هَّللا 

! میهاربا نب  لماک  يا  دومرف : نم  هب  مدرک . هدهاشم  هزادنا  نیمه  ای  نس  لاس  راهچ  دودـح  اب  هام  هراپ  دـننام  هب  ار  یکدوک  ناهگان  تفر ،
ات ياهدمآ  وا  باب  تجح و  ادخ و  یلو  دزن  وت  دومرف : ترـضح  نم ! ياقآ  يا  کیبل  میوگب : هک  مدش  ماهلا  دیزرل و  باطخ  نیا  زا  مندـب 
 - 7 يرآ .»... مدرک : ضرع  دوشیم ؟ تشهب  لخاد  دیوگیم  وت  دننامه  هتشاد و  ار  وت  تفرعم  لثم  هک  یـسک  زج  هب  ایآ  ینک  لاؤس  وا  زا 
هب ار  دوخ  دنزرف  مالسلا  هیلعيرکسع  ماما  ( » 395 (؛» يدعب مکبحاص  اذه  لاقو  هنبا  مالسلا  هیلعدمحم  وبأ  ینارأ  : » دیوگیم يزاوها  ورمع 

لقن ناشیاهدنـس  هب  نارگید  ینیلک و  : » دـیوگیم هللا  همحریلماع  ّرح  خیـش  تسا ». نم  زا  دـعب  امـش  بحاص  نیا  دومرف : داد و  ناشن  نم 
نب لیعامسا  نب  دمحم  زا : دنترابع  هلمج  نآ  زا  هک  دندرک  تاقالم  شتدالو  زا  دعب  ار  مالسلا  هیلعنامز  ماما  يدایز  تعامج  هک  دناهدرک 

میهاربا حلاص ، نب  هَّللادبع  وبا  هدبع ، نب  میهاربا  مداخ  رهطم ، نب  یلعوبا  شردـپ ، يومع  ّیلع  نب  دّـمحم  رتخد  همیکح  رفعج ، نب  یـسوم 
نب دّمحم  میکح و  نب  ۀیواعم   - 8 ( 396 «.) نارگید ینئادم و  یسراف ، مداخ ، فیرظ  يزاوها ، ورمع  شیومع ، یلع  نب  رفعج  سیردا ، نب 

نیعبرأ اّنکو  هلزنم  یف  نحنو  مالـسلا  امهیلعیلع  نب  نسحلا  دمحموبأ  انیلع  ضرع  : » دـنیوگیم يرْمَع  نامثع  نب  دّـمحم  حون و  نب  بویا 
دوخ لزنم  رد  مالسلا  هیلعيرکـسع  ماما  ( » 397 (؛»... يدـعب نم  اوقّرفتت  الو  هوعیطأ  مکیلع  یتفیلخو  يدـعب  نم  مکمامإ  اذـه  لاقف : ًالجر .

دینک و تعاطا  ار  وا  تسامـش ، رب  نم  نیـشناج  نم و  زا  دعب  امـش  ماما  نیا  دومرف : تشاد و  هضرع  میدوب  رفن  لهچ  هک  ام  رب  ار  شدـنزرف 
...«. دیوشن قّرفتم  نم  زا  دعب 

؟ تسا هداد  ربخ  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  تدالو  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  ایآ 

لوسر زا  سابع  نبا  دوشیم . هدافتـسا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هیحان  زا  ترـضح  نآ  تدالو  هب  تداهـش  ثیدـح  زا 107  يرآ ، 
علطأ مث  ًاّیبن ، ینلعجف  اهنم  ینراـتخاف  هعـالطأ  ضرـألا  یلإ  علطأ  یلاـعتو  كراـبت  هَّللا  ّنإ  : » دومرف هک  هدرک  لـقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ 

وبأو یتنبا  جوز  وهو  ّیلع  نم  انأو  یّنم  ّیلعف  ًاریزوو ، ًۀفیلخو  ًاّیـصوو  ًاّیلوو  ًاخأ  هذـّختا  نأ  ینرمأ  مث  ًامامإ ، هلعجف  ًاّیلع  اهنم  راتخاف  ۀـیناثلا 
يرمأب نوموقی  ۀّـمئأ  نیـسحلا  بلـص  نم  لعجو  هدابع  یلع  ًاججح  مهاّیإو  ینلعج  یلاعتو  كرابت  هَّللا  ّنأو  ـالأ  نیـسحلاو . نسحلا  یطبس 
ةریحو ۀـلیوط  ۀـبیغ  دـعب  رهظی  هلاعفأو ، هلاوقأو  هلئامـش  یب  سانلا  هبـشأ  یتّمأ ، ّيدـهمو  یتیب  لهأ  مئآـق  مهنم  عساـتلا  یتّیـصو ، نوظفحیو 

درک و یهجوت  مود  راب  سپـس  داد  رارق  یبن  ار  نم  دومن و  باختنا  ارم  درک و  نیمز  رب  یهّجوت  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  ( » 398 (؛»... ۀّلضم
، مهد رارق  دوخ  ریزو  هفیلخ و  ّیـصو و  ّیلو و  ردارب و  ار  وا  هک  دومن  رما  ارم  داد و  رارق  ماـما  ار  وا  دومن و  باـختنا  نیمز  يور  زا  ار  یلع 

نم یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هک  دیـشاب ! هاگآ  تسا . نیـسح  نسح و  ماهون  ود  ردپ  نم و  رتخد  رهوش  وا  مایلع ، زا  نم  نم و  زا  یلع  سپ 
ظفح ارم  تیـصو  هدرک و  مایق  نم  رما  هب  هک  داد  رارق  یناـماما  نیـسح  بلـص  زا  و  تسا . هداد  رارق  شناگدـنب  رب  ییاـهتجح  ار  ناـنآ  و 

زا دعب  تسا . لاعفا  لاوقا و  لیامـش و  رد  نم  هب  مدرم  نیرتهیبش  تسا . نم  تّما  يدهم  نم و  تیب  لها  مئاق  اهنآ  زا  نیمهن  دومن . دـنهاوخ 
...«. دنکیم روهظ  هدننک  هارمگ  تریح  ینالوط و  تبیغ 
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؟ تسا هداد  ربخ  مالسلا  هیلعيدهم  ماما  تدالو  زا  مالسلا  هیلعیلع  ترضح  ایآ 

كارأ یل  اـم  نینمؤملا ! ریمأ  اـی  تلقف : ضرـألا ، یف  تکنی  ًارّکفتم  هتدـجوف  مالـسلا  هیلعنینمؤملا  ریمأ  تیتأ  : » دـیوگیم هتاـبن  نب  غبـصا 
نم نوکی  ٍدولوم  یف  ُترّکف  یّنکلو  ّطق ، ًاموی  ایندـلا  یف  الو  اهیف  ُتبغر  ام  هَّللاو  ال  لاقف : اهیف ؟ کـنم  ًۀـبغر  أ  ضرـألا ، یف  تکنت  ًارّکفتم 
اهیف ّلضی  ةریحو  ۀبیغ  هل  نوکت  ًاملظو ، ًاروج  تئلم  امک  ًاطـسقو  ًالدع  ضرألا  ألمی  يّذلا  ّيدـهملا  وهو  يدـلو ، نم  رـشع  يداحلا  يرهظ 
نیمز رب  یتسد  بوچ  اب  هتفر و  ورف  رکف  رد  هک  مدـید  مدیـسر ، مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  تمدـخ  ( » 399 (؛»... نورخآ اهیف  يدتهیو  ماوقأ 
ادـیپ یتـبغر  نآ  رد  اـیآ  دـیربیم ، ورف  نیمز  رد  بوـچ  منیبیم و  رکفتم  ار  امـش  هک  هدـش  هـچ  نینمؤـملاریما ! يا  مدرک : ضرع  دـنزیم .

زا هک  مدرکیم  رکف  يدولوم  رد  یلو  مدومنن ، تبغر  ایند  نیمز و  هب  زور  کی  یّتح  نم  دـنگوس ، ادـخ  هب  هن  دومرف : ترـضح  دـیاهدرک ؟
ملظ روج و  زا  هک  هنوگ  نآ  درک  دهاوخ  لدع  زا  رپ  ار  نیمز  هک  تسا  يايدـهم  وا  تسا . نم  دالوا  زا  درف  نیمهدزای  وا  تسا ، نم  تشپ 

...«. دنباییم تیاده  نآ  رد  زین  یهورگ  هارمگ و  نآ  رد  یماوقا  هک  تسا  یتبیغ  تریح و  وا  يارب  زا  دشاب . هدش  رپ 

؟ تسا هداد  ربخ  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  تدالو  زا  مالسلا  هیلعنسح  ماما  ایآ 

بلص نم  رشع  ینثا  هلآو  هیلع  هللا  یلصهَّللا  لوسر  دعب  ۀّمئألا  : » دومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلعیبتجم  نسح  ماما  زا  یثیدح  رد  يرآ ،
بلـص زا  نانآ ) زا  رفن  هن  ، ) دنرفن هدزاود  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  دـعب  ناماما  ( » 400 (؛» ۀّمألا هذه  ّيدهم  مهنمو  نیـسحلا  یخأ 

.« تسا تما  نیا  يدهم  نانآ  زا  و  تسا ، نیسح  مردارب 

؟ تسا هداد  ربخ  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  تدالو  زا  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  ایآ 

نب یسوم  نم  ۀّنسو  فسوی  نم  ۀّنـس  يدلو  نم  عساتلا  یف  : » دومرف هک  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  زا  شدنـس  هب  هللا  همحرقودص 
زا یتنس  فسوی و  زا  یتّنس  منادنزرف  زا  نیمهن  رد  ( » 401 (؛» ةدحاو ۀلیل  یف  هرمأ  یلاعتو  كرابت  هَّللا  حلـصی  تیبلا  لهأ  انمئآق  وهو  نارمع 
نآ زا  زین  و  دومن ». دهاوخ  حالـصا  بش  کی  رد  ار  وا  رما  لاعتم  دنوادخ  تسا . تیب  لها  ام  مئاق  وا  تسا . مالـسلا  هیلعنارمع  نب  یـسوم 

مئاق ( » 402 (؛» ّیح وهو  هثاریم  مسقی  يّذلا  وهو  ۀبیغلا  بحاص  وهو  يدلو  نم  عساتلا  وه  ۀّمألا  هذه  مئآق  : » دومرف هک  هدش  تیاور  ترضح 
میـسقت تسا  هدـنز  هک  یلاـح  رد  وا  ثاریم  هک  یـسک  تسوا  و  تبیغ . بحاـص  تسوا  و  تسا ، نم  نادـنزرف  زا  نیمهن  ناـمه  تـما  نـیا 

یبأ نب  ّیلع  نینمؤملا  ریمأ  مهلّوأ  ًاّیدهم ، رشع  ینثا  اّنمو  : » دومرف هک  هدرک  لقن  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  زا  طیلس  نب  نمحرلادبع  دوشیم ».
اهنآ لوا  هک  تسا  يدـهم  هدزاود  ام  زا  ( » 403 (؛»... اهتوم دـعب  ضرألا  هب  هَّللا  ییحی  ّقحلاب ، مئآقلا  وهو  يدـلو  نم  عساتلا  مهرخآو  بلاط 
دعب وا  هطساو  هب  ار  نیمز  دنوادخ  هک  قح  هب  مئاق  ماما  تسوا  و  دشابیم ، منادنزرف  زا  نیمهن  اهنآ  رخآ  بلاط و  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما 

...«. دینادرگ دهاوخ  هدنز  شتکاله  زا 

؟ تسا هداد  ربخ  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  تدالو  زا  مالسلا  هیلعداجس  ماما  ایآ 

ای لاق : مث  کلذ ... لبق  مّسبتی  هتیأر  امو  مّسبتف  لاق : رقابلا ؟ هتیّمس  َِملو  ۀبأ ! ای  : » درک لاؤس  ترضح  زا  مالسلا  هیلعنیدباعلانیز  ماما  دنزرف 
ندعم ۀّـمئألا ، وبأو  مامإلا  ّهنأو  ًاروجو  ًاملظ  تئلم  امک  ًالدـعو ، ًاطـسق  اهألمیف  مالـسلا  هیلع  انمئآق  موقی  نأ  یلإ  هدـلو  یف  ۀـمامإلا  ّنإ  ّینب !

ّيدهملا مهنمو  ۀعبـس  لاق : هدعب ؟ ۀّمئألا  مکف  تلقف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسرب  سانلا  هبـشأ  وهل  هَّللاو  ًارقب  هرقبی  ملعلا  عضومو  ملحلا 
هدیدن نینچ  نآ  زا  شیپ  نم  هک  دندومرف  یمسبت  ناشیا  يدیمان ؟ رقاب  ار  مردارب  ارچ  ردپ ! يا  ( » 404 (؛» نامزلا رخآ  یف  نیدلاب  موقی  يّذلا 

، دیامن داد  لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز  دـنک و  مایق  ام  مئاق  ات  دوب  دـهاوخ  وا  دالوا  رد  تماما  انامه  مدـنزرف ! يا  : » دومرف ترـضح  سپـس  مدوب 
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ادـخ هب  تفاکـش . دـهاوخ  ار  ملع  ملع ، عضوم  ملح و  ندـعم  ناماما ، ردـپ  ماـما ، تسوا  دـشاب و  هدـش  رپ  روج  ملظ و  زا  هک  هنوگ  ناـمه 
تفه : » دومرف دنرفن ؟ دـنچ  وا  زا  دـعب  ناماما  مدرک : ضرع  تسا . هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هب  مدرم  نیرتهیبش  وا  هنیآ  ره  دـنگوس !

.« درک دهاوخ  مایق  نید  هب  نامزلارخآ  رد  هک  تسا  يدهم  اهنآ  نایم  زا  هک  رفن 

؟ تسا هداد  ربخ  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  تدالو  زا  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  ایآ 

ماما نایلاوم  زا  یکی  زین  ام  اب  مدوب و  ریصبوبا  اب  نم  دومرف : هک  هدرک  لقن  هزمحیبا  نب  یلع  زا  دوخ  دنس  هب  ۀیصولا » تابثا   » رد يدوعـسم 
؛»... مئآقلا يدلو  نم  عباسلا  ًاثدحم ، رشع  ینثا  اّنم  : » دومرف هک  هدینش  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  هک  درک  لقن  ام  يارب  وا  دوب . مالـسلا  هیلعرقاب 

...«. تسا مئاق  نم  زا  دعب  نیمتفه  تسا ، ثّدحم  هدزاود  ام  زا  ( » 405)

؟ تسا هداد  ربخ  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  تدالو  زا  مالسلا  هیلعقداص  ماما  ایآ 

یناثلا وهو  يدلو  نم  سداسلاب  عقتـس  دومرف ...« : هک  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  یلّـصفم  ثیدح  رد  شدنـس  هب  قودص  يرآ ،
یف هَّللا  ۀّیقب  ّقحلاب  مئآقلا  مهرخآو  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  نینمؤملا  ریمأ  مهلّوأ  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  دـعب  ةادـهلا  ۀّـمئألا  نم  رـشع 

رگتیادـه ناماما  زا  رفن  نیمهدزاود  وا  و  دوش ، بیاغ  نم  دـنزرف  نیمـشش  هک  تسا  دوز  اـنامه  ( »... 406 (؛»...  نامزلا بحاصو  ضرألا 
نامزلابحاص نیمز و  يور  رد  هَّللا  ۀـیقب  ّقحب  مئاـق  اـهنآ  رخآ  نینمؤملاریما و  اـهنآ  لّوا  هک  تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  دـعب 

عیمجب ّرقأ  نمک  ناک  ّيدهملا  دحجو  ۀّمئألا  عیمجب  ّرقأ  نم  : » دومرف هک  هدرک  لقن  مالسلا  هیلعقداص  ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  زین  و  تسا .»...
بیغی عباسلا  دلو  نم  سماخلا  لاق : كدلو ؟ نم  ّيدهملا  نمف  هَّللا ! لوسر  نبای  هل : لیقف  هتّوبن . هلآو  هیلع  هللا  یلـصًادّمحم  دحجو  ءآیبنألا 

هب رارقا  هک  تسا  یـسک  لثم  دـنک  راکنا  ار  يدـهم  یلو  دـنک  رارقا  همئا  عیمج  هب  سک  ره  ( » 407 (؛» هتیمست مکل  ّلحی  الو  هصخـش  مکنع 
نادنزرف زا  یسک  هچ  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  دش : ضرع  ترضح  هب  تسا . هدرک  راکنا  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم  یلو  هدرک  ایبنا  عیمج 

زا یثیدح  رد  زین  و  تسین ». لالح  امش  رب  وا  ندرب  مان  دوشیم و  بیاغ  امش  زا  هک  یسک  متفه ، دالوا  زا  نیمجنپ  دومرف : تسا ؟ يدهم  وت 
سماخلا وه  ریصبابأ ! ای  لاقف : تیبلا ؟ لهأ  مکنم  مئآقلا  نمو  : » مدرک ضرع  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  هب  دومرف : هک  دنکیم  لقن  ریـصبیبا 

ضرألا قراشم  هدـی  یلع  حـتفیف  ّلجوّزع  هَّللا  هرهظی  ّمث  نولطبملا  اهیف  باـتری  ۀـبیغ  بیغی  ءآـمإلا  ةدّیـس  نبا  کـلذ  یـسوم  ینبا  دـلو  نم 
مدنزرف دالوا  زا  دنزرف  نیمجنپ  وا  ریصبابا ! يا  دومرف : ترضح  تسیک ؟ تیب  لها  امش  زا  مئاق  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  ( » 408 (؛»... اهبراغمو

رهاظ ار  وا  ّلجوّزع  دـنوادخ  هاگ  نآ  درک ، دـنهاوخ  کش  لطاب  لها  نآ  رد  هک  دراد  یتبیغ  تسا ، ناـنز  نیرتهب  دـنزرف  وا  تسا ، یـسوم 
...«. دومن دهاوخ  حتف  ار  نیمز  ياهبرغم  اهقرشم و  وا  تسد  هب  هدرک و 

؟ تسا هداد  ربخ  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  تدالو  زا  مالسلا  هیلعمظاک  ماما  ایآ 

مئآقلا تنأ  هَّللا ! لوسر  نبای  : » مدرک ضرع  مدـش و  دراو  مالـسلا  امهیلعرفعج  نب  یـسوم  ترـضح  رب  دـیوگیم : نمحرلادـبع  نب  سنوی 
نم سماخلا  وه  ًاروج ، تئلم  امک  ًاطـسقو  ًالدـع  اهألمیو  هَّللا  ءآدـعأ  نم  ضرألا  رّهطی  يذـّلا  مئآقلا  ّنکلو  ّقحلاب  مئاقلا  انأ  لاق : ّقحلاب !؟

هک یمئاق  یلو  مّقح ، هب  مئاق  نم  دومرف : ترـضح  دیّقح ؟ هب  مئاق  امـش  ایآ  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  ( » 409 (؛»... اهدمأ لوطی  ۀبیغ  هل  يدلو ،
نم دالوا  زا  رفن  نیمجنپ  دشاب ، هدش  رپ  روج  زا  هک  يروط  نآ  دیامنیم  رپ  داد  لدع و  زا  ار  نآ  دنکیم و  كاپ  ادخ  نانمـشد  زا  ار  نیمز 
لقن مالسلا  امهیلعرفعج  نب  یسوم  ترضح  زا  شدنـس  هب  قودص  زین  و  دوب .»... دهاوخ  ینالوط  نآ  تدم  هک  تسا  یتبیغ  وا  يارب  تسا ،
متفه ماما  نادـنزرف  زا  دـنزرف  نیمجنپ  هک  هاگ  ره  ( » 410 (؛»... مکنایدأ یف  هَّللا  هَّللاف  عباسلا  دـلو  نم  سماـخلا  دـقف  اذإ  : » دومرف هک  هدرک 

...«. ناتیاهنید رد  ار  ادخ  ار  ادخ  دش  بیاغ 
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؟ تسا هداد  ربخ  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  تدالو  زا  مالسلا  هیلعاضر  ماما  ایآ 

نبا يدلو  نم  عبارلا  لاق : تیبلا ؟ لهأ  مکنم  مئآقلا  نمو  دش ...« : ضرع  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  هب  دیوگیم : یثیدح  رد  دـلاخ  نب  نیـسح 
لبق ۀـبیغلا  بحاص  وهو  هتدالو  یف  سانلا  ّکـشی  يذـّلا  وهو  ملظ ، ّلـک  نم  اهـسّدقیو  روج ، ّلـک  نم  ضرـألا  هب  هَّللا  رّهطی  ءآـمإلا  ةدـّیس 

ار نیمز  وا  هطساو  هب  دنوادخ  نانز ، نیرتهب  دنزرف  مدالوا ، زا  نیمراهچ  : » دومرف ترضح  تسیک ؟ تیب  لها  امش  زا  مئاق  ( » 411 (؛» هجورخ
هک تسا  یـسک  وا  و  دـننک ، کش  وا  شتدالو  رد  مدرم  هک  یـسک  تسا  تسوا  و  درک . دـهاوخ  سدـقم  كاپ و  روج  ملظ و  هنوگ  ره  زا 

داشنا مالسلا  هیلعاضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  میالوم  يارب  ار  ياهدیـصق  دیوگیم : یعازخ  لبعد  دومن .»... دهاوخ  تبیغ  شجورخ  زا  لبق 
يزجی لطاب و  ّقح و  ّلک  انیف  زّیمی  تاکربلا  هَّللا و  مسا  یلع  موقی  عقاو  ۀـلاحم  ماـمإ ال  جورخ  مدیـسر : راعـشا  نیا  هب  هک  یماـگنه  مدرک .

قح و ره  ام  نیب  رد  درک . دـهاوخ  مایق  تاکرب  ادـخ و  مسا  رب  هک  وا  دـش . دـهاوخ  عقاو  متح  روط  هب  ماما  جورخ   » تامقنلا ءآمعّنلا و  یلع 
لاقف ّیلإ ، هسأر  عفر  ّمث  ًادیدش ، ًاءاکب  مالـسلا  هیلعاضرلا  یکب  .« » داد دهاوخ  ازج  اهتبیـصم  اهتمعن و  رب  و  داد . دـهاوخ  زییمت  ار  یلطاب 

تعمـس ّینأ  ّالإ  يالوم  ای  ال  تلقف : موقی ؟ یتمو  مامإلا  اذه  نم  يردت  لهف  نیتیبلا  نیذهب  کناسل  یلع  سدـقلا  حور  قطن  یعازخ ! ای  یل :
ّیلع دعبو  ّیلع ، هنبا  دمحم  دـعبو  ینبا ، دـمحم  يدـعب  مامإلا  لبعد ! ای  لاقف : ًالدـع . اهألمیو  داسفلا  نم  ضرألا  رّهطی  مکنم  مامإ  جورخب 

، درک يدیدش  هیرگ  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  ( » 412 (؛»... هروهظ یف  عاطملا  هتبیغ  یف  رظتنملا  مئآـقلا  ۀّـجحلا  هنبا  نسحلا  دـعبو  نسحلا ، هنبا 
ماـما نیا  هک  ینادیم  اـیآ  دـمآرد ، قطن  هب  وت  ناـبز  رب  سدـقلا  حور  یعازخ ! يا  دوـمرف : هاـگنآ  درک  دـنلب  نم  يوـس  هب  ار  شرـس  سپ 

زا ار  نیمز  درک و  دـهاوخ  جورخ  امـش  زا  یماما  هک  ماهدینـش  هکنآ  زج  نم  يـالوم  يا  ریخ ، مدرک : ضرع  دـنکیم  ماـیق  یک  و  تسیک ؟
دّمحم زا  دعب  و  تسا ، دّمحم  مدنزرف  نم  زا  دـعب  ماما  انامه  دومرف : ترـضح  دومن . دـهاوخ  داد  لدـع و  زا  رپ  دومن و  دـهاوخ  كاپ  داسف 

رد رظتنم و  شتبیغ  رد  هک  تسا  یـسک  وا  تسا ، مئاـق  تجح  شدـنزرف  نسح  زا  دـعب  و  نسح ، شدـنزرف  یلع  زا  دـعب  و  یلع ، شدـنزرف 
...«. دوب دهاوخ  عاطم  شروهظ  ماگنه 

؟ تسا هداد  ربخ  مالسلا  هیلعيدهم  ماما  تدالو  زا  مالسلا  هیلعداوج  ماما  ایآ 

زا شدنـس  هب  قودص  تسا . هدـش  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  تدالو  هب  هراشا  مالـسلا  هیلعداوج  ماما  زا  ثیدـح  دودـح 90  رد  يرآ ،
مهیلعبلاـط یبا  نب  یلع  نب  نیـسح  نب  یلع  نب  رفعج  نب  یـسوم  نب  یلع  نب  دّـمحم  رب  نم  دوـمرف : هـک  هدرک  لـقن  ینـسح  میظعلادـبع 

ّنإ مساقلاابأ ! ای  : » دومرف ادتبا  رد  ترضح  رگید ؟ صخش  ای  تسا  يدهم  وا  ایآ  هک  منک  لاؤس  مئاق  زا  ات  متساوخیم  مدش و  دراو  مالـسلا 
ام زا  مئاق  انامه  مساـقلاابا ! يا  ( » 413 (؛» يدـلو نم  ثلاثلا  وهو  هروهظ  یف  عاطیو  هتبیغ  یف  رظتنی  نأ  بجی  يذـّلا  ّيدـهملا  وه  اّنم  مئآـقلا 
.« تـسا نـم  دـالوا  زا  نیموـس  وا  و  دوـش . تعاـطا  شروـهظ  رد  دوـش و  هتـسشن  راـظتنا  هـب  وا  تـبیغ  رد  تـسا  بـجاو  هـک  تـسا  يدـهم 

، ّیلع ینبِا  يدعب  مامإلا  : » دومرفیم هک  مدینش  مالـسلا  هیلعداوج  ماما  زا  هک  هدرک  لقن  فلد  یبا  نب  رقـص  زا  شدنـس  هب  هللا  همحرقودص 
نبای هل : تلقف  تکس  ّمث  هیبأ . ۀعاط  هتعاطو  هیبأ  لوق  هلوقو  هیبأ  رمأ  هرمأ  نسحلا  هنبا  هدعب  مامإلاو  یتعاط ، هتعاطو  یلوق  هلوقو  يرمأ  هرمأ 
ماما ( » 414 (؛»... رظتنملا ّقحلا  مئآقلا  هنبا  نسحلا  دعب  نم  ّنإ  لاق : مث  ًادیدش ، ًءآکب  مالـسلا  هیلعیکبف  نسحلا ؟ دعب  مامإلا  نمف  هَّللا ! لوسر 

رما تسا . نسح  شدنزرف  وا  زا  دـعب  ماما  و  تسا . نم  تعاط  وا  تعاط  نم و  لوق  وا  لوق  نم و  رما  وا  رما  تسا ، یلع  مدـنزرف  نم  زا  دـعب 
ماما ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  مدرک : ضرع  دش . تکاس  هاگ  نآ  دشابیم . شردپ  تعاط  وا  تعاط  و  شردپ ، لوق  وا  لوق  و  شردپ ، رما  وا 

...«. تسا رظتنم  ّقح  هب  مئاق  شدنزرف  نسح  زا  دعب  انامه  دومرف : سپس  درک ، يدیدش  هیرگ  ماما  تسیک ؟ نسح  زا  دعب 

؟ تسا هداد  ربخ  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  تدالو  زا  مالسلا  هیلعيداه  ماما  ایآ 
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ألمی يّذلا  مئآقلا  هنبا  نسحلا  دـعبو  نسحلا  يدـعب  مامإلا  : » دومرفیم هک  مدینـش  مالـسلا  هیلعيداه  ماما  زا  دـیوگیم : فلد  یبا  نب  رقص 
زا رپ  ار  نیمز  هک  یـسک  تسا ، مئاق  شدنزرف  نسح  زا  دعب  نسح و  نم  زا  دعب  ماما  ( » 415 (؛» ًاملظو ًاروج  تئلم  امک  ًالدعو  ًاطسق  ضرألا 

هیلعيداه نسحلاوبا  ماـما  زا  دـیوگیم : يرفعج  مساـق  نب  دوواد  دـشاب ». هدـش  روج  ملظ و  زا  رپ  هک  هنوگ  نآ  درک  دـهاوخ  داد  لدـع و 
: لاقف كادـف ! هَّللا  ینلعج  َِملو ؟ تلقف : فلخلا ؟ دـعب  نم  فلخلاب  مکب  فیکف  نسحلا ، يدـعب  نم  فلخلا  : » دومرفیم هک  مدینـش  مالـسلا 

نیشناج هب  ار  امش  تسا  هنوگچ  سپ  تسا . نسح  مدنزرف  نم  زا  دعب  نیشناج  ( » 416 (؛»... همسا رکذ  مکل  ّلحی  الو  هصخش  نورت  مّکنإ ال 
لالح امش  رب  وا  مسا  ندرب  مان  دینیبیمن و  ار  وا  صخش  امش  اریز  دومرف : دنادرگ ! وت  يادف  ارم  دنوادخ  روطچ ؟ مدرک : ضرع  وا ؟ زا  دعب 

...«. تسین

؟ تسا هداد  ربخ  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  تدالو  زا  مالسلا  هیلعيرکسع  ماما  ایآ 

مالـسلا هیلعيرکـسع  ماما  زا  دـیوگیم : يدادـغب  بهو  نب  رفعج  نب  یـسوم  تسا : هدـش  هراشا  عوضوم  نیا  هب  يدایز  تایاور  رد  يرآ ،
ّرقأ نمک  يدـلول  رکنملا  هَّللا  لوسر  دـعب  ۀّـمئألاب  ّرقملا  ّنأ  اـمأ  یّنم ، فلخلا  یف  يدـعب  متفلتخا  دـقو  مکب  ّینأـک  : » دوـمرفیم هک  مدـینش 

نیشناج رد  نم  زا  دعب  هک  منیبیم  ار  امـش  ایوگ  ( » 417 (؛»... هلآو هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  دّمحم  ةّوبنب  رکنأ  مث  هلـسرو  هَّللا  ءآیبنأ  عیمجب 
یـسک دننامه  دشاب ، مدنزرف  رکنم  یلو  دنک  ادخ  لوسر  زا  دعب  ناماما  هب  رارقا  هک  یـسک  انامه  دیـشاب ! هاگآ  دومن . دیهاوخ  فالتخا  نم 
يرْمَع دیعـس  نب  نامثع  دنک .»... راکنا  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  توبن  یلو  دـشاب  هتـشاد  نالوسر  ایبنا و  عیمج  هب  رارقا  هک  تسا 

زا یلاخ  نیمز  هک  هدش  لقن  وا  ءابآ  زا  هک  یتیاور  هرابرد  مدوب  وا  دزن  نم  هک  یلاح  رد  دش  لاؤس  مالـسلا  هیلعيرکـسع  ماما  زا  دیوگیم :
ایند زا  تّیلهاج  گرم  هب  دشاب  هتخانـشن  ار  دوخ  نامز  ماما  دریمب و  هک  یـسک  انامه  و  دوب . دهاوخن  تمایق  زور  ات  شقلخ  رب  ادـخ  تجح 

دّمحم ینبا  لاقف : كدـعب ؟ مامإلاو  ۀّـجحلا  نمف  هَّللا ! لوسر  نبای  هل : لیقف  ّقح . راهنلا  ّنأ  امک  ّقح  اذـه  ّنإ  : » دومرف ترـضح  تسا ؟ هتفر 
ترـضح هب  تسا . قح  زور  هک  هنوگ  نامه  تسا ، قح  نیا  ( » 418 (؛»... ۀیلهاج ۀتیم  تام  هفرعی  ملو  تام  نم  يدعب ، ۀّـجحلاو  مامإلا  وهو 

سکره تسا . نم  زا  دعب  تّجح  ماما و  دّـمحم  مدـنزرف  دومرف : تسیک ؟ امـش  زا  دـعب  ماما  تجح و  ادـخ ! لوسر  دـنزرف  يا  دـش : ضرع 
هیلعيرکـسع نسح  ماما  زا  دیوگیم : قاحـسا  نب  دمحا  تسا »... هتفر  ایند  زا  تّیلهاج  گرم  هب  دـشاب  هتخانـشن  ار  وا  هک  یلاح  رد  دریمب 

هیلع هللا  یلصهَّللا  لوسرب  سانلا  هبشأ  يدعب  نم  فلخلا  ینارأ  یتح  ایندلا  نم  ینجرخی  مل  يذلا  هَّلل  دمحلا  : » دومرفیم هک  مدینـش  مالـسلا 
. داد ناشن  نم  هب  ارم  زا  دعب  نیشناج  هکنیا  ات  درکن  جراخ  ایند  زا  ارم  هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  شیاتس  ( » 419 (؛»... ًاقلُخو ًاقلَخ  هلآو 

...«. تسا قالخا  تقلخ و  ثیح  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هب  مدرم  نیرتهیبش  وا 

؟ دناهدرکن نایب  ار  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  یصخش  تیوه  مالسلا ، مهیلعناماما  زا  کی  چیه  ارچ 

هیلعيرکـسع ماما  ات  هتفرگ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  لوسر  ترـضح  زا  مالـسلا  مهیلعنیموصعم  زا  کی  ره  دوب  نکمم  هک  اجنآ  ات  ًالّوا :
نامه ًایناث : دش . هدافتسا  هدش  رکذ  تایاور  زا  هک  هنوگ  نامه  دناهدمآرب ، مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  ّتیوه  صیخـشت  ددصرد  مالـسلا 

اریز تسا ، هدوـب  ریطخ  رایـسب  یـسایس  تهج  زا  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  ّتیعقوـم  دوـشیم  هدافتـسا  تاـیاور  يرایـسب  زا  هک  هنوـگ 
دهاوخ داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  دنکیم و  هلباقم  هدرتسگ  حطس  رد  یتلادعیب  ملظ و  اب  وا  دنتـسنادیم  هک  اجنآ  زا  روج  ملظ و  نامکاح 

مامت طایتحا  اب  زین  مالسلا  مهیلعتراهط  تمصع و  تیب  لها  تهج ، نیمه  هب  دندوب . هدمآرب  وا  اب  دیدش  هلباقم  ددصرد  ادتبا  زا  اذل  درک ،
فرط زا  دنـشاب و  هدرک  نایب  ار  ترـضح  نآ  تدالو  داقتعا  يزاس  هنیمز  یفرط  زا  ات  دـندرکیم ، دروخرب  ترـضح  تدالو  هیـضق  رـشن  اب 

. دتفا رطخ  رد  ترضح  نآ  ناج  هک  دننکن  يراک  رگید 
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؟ تسا هدوب  هنوگچ  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  تدالوو  مالسلا  هیلعيرکسع  ماما  رصع  رد  یسایس  تیعضو 

ینعی سابع ؛ ینب  نامکاح  زا  رفن  هس  تموکح  اـب  رـصاعم  وا  دـش . دـلوتم  يرجه  لاس 232  لوالا  عیبر  هام  رد  مالـسلا  هیلعيرکـسع  ماما 
نیا وا  ياهراک  هلمج  زا  تشاد . مالسلا  مهیلعتیب  لها  هب  تبسن  یصاخ  هنیک  بّصعت و  یسابع  دمتعم  تسا . هدوب  دمتعم  يدتهم و  زتعم ،
نیا و  دوش ، هاگآ  ترضح  دنزرف  دوجو  زا  ات  هدرک ، شیتفت  ار  ترضح  هناخ  داد  روتسد  مالسلا  هیلعيرکسع  ماما  تداهش  زا  دعب  هک  دوب 

داد و نم  هب  ییاصع  مالـسلا  هیلعيرکـسع  ماما  دـیوگیم : دوسا  نب  دوواد  دوب . هدرک  مکاح  هاگتـسد  هب  رفعج  هک  دوب  یتیاعـس  تهج  هب 
مدیـسر هک  ماما  تمدخ  تسا . ياهمان  نآ  نایم  رد  هک  مدرک  هدهاشم  ناهگان  تسکـش ، اصع  هار  نیب  رد  ناسرب . يرْمَع  هب  ار  نیا  دومرف :

وأ انمتـشی  نم  بواجت  نأ  كاّیإو  اهب  ترمأ  یّتلا  کلیبسل  ضماف  ًاـمتاش  اـنل  تعمـس  اذإو  دومرف ...« : ترـضح  مدرک . وگزاـب  ار  ناـیرج 
هدهاشم هاگ  ره  ( » 420 (؛» کلذ ملعاف  انیلإ  درت  کلاوحأو  كرابخأ  ّنإف  کقیرط  یف  ضماو  ءوس  رـصمو  ءوس  دـلبب  اـنأف  تنأ ، نم  هفرعت 

وا هب  ار  تدوخ  ای  ییآرب  وا  خساپ  ددصرد  ادابم  و  ورب ، يدش  هداتـسرف  هک  یتیرومأم  لابند  هب  وت  دـهدیم  مانـشد  ار  ام  یـسک  هک  يدرک 
.« نادب یبوخ  هب  ار  نیا  دسریم ، ام  هب  وت  لاوحا  رابخا و  اریز  هدب ، همادا  تدوخ  هار  هب  وت  میراد ، رارق  يرهـش  دب  رد  ام  اریز  ینک ، یفرعم 
رد اریز  دیامنن ؛ هراشا  وا  هب  تسد  اب  دنکن و  مالس  وا  هب  سک  چیه  ات  دهدیم  روتـسد  دوخ  باحـصا  هب  ماما  هک  مینکیم  هدهاشم  یتح  و 

درکیم و نیعم  ار  یناـکم  دوـخ  نایعیـش  اـب  تاـقالم  يارب  مالـسلا  هیلعترـضح  ( 421 .) دوب دـهاوخن  ناـما  رد  شناـج  تروـص  نیا  ریغ 
رد ( » 422 (؛»... كانه ینودجت  مّکنإف  اذک ، ۀـلیل  یف  ۀـمتعلاو  ءاشعلا  نالف . نب  نالف  راد  یلإو  اذـکو  اذـک  عضوم  یلإ  اوریـص  : » دومرفیم

یماگنه حبـص  دیوگیم : یخلب  زیزعلادبع  نب  دّمحم  تفای ». دیهاوخ  اجنآ  رد  ارم  هک  دینک  هعجارم  ماگنه  بش  هناخ ، نالف  ناکم و  نالف 
هناخ يوس  هب  هدش و  جراخ  دوخ  لزنم  زا  مالسلا  هیلعيرکسع  ماما  مدرک  هدهاشم  ناهگان  هک  مدوب  هتـسشن  ناشورف  دنفـسوگ  نابایخ  رد 

یماگنه تشک ؟ دنهاوخ  ارم  دیسانشب  ار  وا  هک  داب  امـش  رب  تسادخ ، تجح  درم ، نیا  هک  منز  دایرف  رگا  متفگ : ملد  رد  دوریم . یمومع 
تاقالم ار  ترـضح  بش  نامه  شاب .! تکاـس  هک  دومرف  هراـشا  دوخ  ناـهد  رب  دوخ  هباّبـس  تشگنا  اـب  دـش  کـیدزن  نم  هب  ترـضح  هک 

تدوخ رب  دیـسر . یهاوخ  لتق  هب  هکنیا  ای  ینک و  نامتک  دیاب  ای  ( » 423 (؛» کسفن یلع  هَّللا  ِّقتاف  لتقلا  وأ  ناـمتکلا  وه  ّهنإ  : » دومرف مدرک ،
نـسح ماما  دوصقم  دـش ، لقن  لـجر »  » زا یثیدـح  هاـگره  : » دـیامرفیم یلیبدرا  سدـقم  موحرم  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  سرتب ». ادـخ  زا 

هیلعنامز ماما  تدالو  نامز  مالسلا و  هیلعيرکسع  ماما  رصع  یسایس  راوشد  سب  تیعـضو  ایاضق  نیا  ( 424 «.) تسا مالسلا  هیلعيرکسع 
هیلعيرکـسع ماما  نیب  نیا  رد  تفریذـپ . تروص  مات  يافتخا  رد  ترـضح  نآ  تدـالو  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  و  دـناسریم . ار  مالـسلا 

يروط هکنیا  رگید  تسا و  هدوب  شدنزرف  دوجو  تدالو و  تابثا  ددصرد  ترضح  هکنیا  یکی  تسا : هدرکیم  لابند  ار  هفیظو  ود  مالسلا 
. دتفین رطخ  رد  شناج  هک  دنک  یفرعم  ار  شدنزرف  دیاب 

؟ دوشیم هیجوت  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  ناج  رب  فوخ  هلأسم  هنوگچ  یسابع ، تلود  فعض  دوجو  اب 

هداتفا اهنآ  تسد  هب  اهبصن  لزع و  دندوب و  هدرک  ادیپ  هرطیس  تفالخ  نوؤش  رد  كارتا  هک  اجنآ  زا  یسابع  تلود  رد  دنیوگیم : یخرب 
یسایس ّتیعقوم  اذل  دنشاب ، هتشاد  تسد  هب  ار  تموکح  مامز  دنتسناوتیمن  دوب و  هدییارگ  یتسس  فعض و  هب  نایـسابع  تموکح  اذل  دوب ،

ار وا  مالـسلا  هیلعيرکـسع  ماما  ات  دوبن  ترـضح  نآ  رب  هّیقت  فوخ و  رگهیجوت  دـمآ  دوجو  هب  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  تبیغ  رـصع  رد  هک 
هسفن یف  یلو  دوبن  رادروخرب  ینانچ  نآ  توق  زا  نآ  سیسأت  لّوا  هب  تبسن  رصع  نآ  رد  یـسابع  تلود  هچ  رگا   - 1 خساپ : درادب . یفخم 
یلخاد نیضراعم  اب  یـسابع  تموکح  هچرگ  اذل  تسا ، دحاو  تلم  کی  یگمه  رفک  هک  اجنآ  زا   - 2 دمآیم . باسح  هب  يردتقم  تلود 

 - 3 دومن . هزرابم  هلباقم و  نییولع  مالـسلا و  مهیلعتیب  لها  اب  دـیاب  هک  دنتـشاد  قاـفتا  نیا  رب  یگمه  یلو  دـندوب  ریگرد  كارتا  لـیبق  زا 
تیب لها  اب  هزرابم  زا  زگره  دـش  هراشا  ًالبق  هک  هنوگ  نامه  یلو  تسا  هدوب  یلخاد  نیـضراعم  اب  هزرابم  لوغـشم  هچرگ  سابع  ینب  تلود 
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. دندوبن لفاغ 

؟ تسا هدوب  هنوگچ  مالسلا  هیلعيرکسع  ماما  تداهش  زا  دعب  یسایس  عضو 

زا روج  ملظ و  عفر  يارب  یهلا  هریخذ  دوعوم ، يدهم  مالـسلا  هیلعيرکـسع  ماما  دنزرف  هک  دندوب  هدینـش  روج  ملظ و  نامکاح  هک  اجنآ  زا 
ترـضح لـتق  رورت و  حرط  راـب  هس  دـنناسرب . لـتق  هب  هدرک و  ریگتـسد  ار  وا  نـکمم  وـحن  ره  هـب  اـت  دـندمآرب  ددـصرد  اذـل  تـسا ، ملاـع 

زا دعب  زور  دنچ  یـسابع ، دمتعم  طسوت  راب  کی  دندشن . قّفوم  موش  لمع  نیا  هب  نانآ  هبترم  چیه  رد  یلو  دـش  هتخیر  مالـسلا  هیلعيدـهم 
يافلخ و  دوب . هتفرگ  تسد  هب  ار  تموکح  دمتعم  زا  دـعب  هک  یـسابع  دـضتعم  طسوت  رگید  راب  ود  و  مالـسلا ، هیلعيرکـسع  ماما  تداهش 

نیا زا  یکی  هللا  همحریـسوط  خیـش  دندادن . ماجنا  وا  ّدـض  رب  یمادـقا  دـندش ، سویأم  ترـضح  رورت  يریگتـسد و  زا  هکنآ  زا  دـعب  رگید 
هک یـسک  ره  يریگتـسد  تهج  هب  ار  رگید  رفن  ود  نم و  یـسابع ، دضتعم  : » دیوگیم هک  هدرک  لقن  قیـشر  زا  ۀبیغلا »  » باتک رد  ار  دراوم 

فرصنم دوخ  میمصت  زا  اذل  مینک و  ریگتسد  ار  ترضح  میتسناوتن  ياهزجعم  ندید  اب  ام  داتسرف ، تسا  مالسلا  هیلعيرکـسع  ماما  هناخ  رد 
(425 ...«.) میدش

؟ تسا هدوب  یصخش  هچ  نوتاخ  سجرن  کلام  نیلوا 

دش و لخاد  مالسلا  هیلعيداه  ماما  کلم  رد  نوتاخ  سجرن  ترضح  هکنیا  لوا : هیضرف  دراد : دوجو  هیـضرف  هیرظن و  هس  عوضوم  نیا  رد 
: مود هیضرف  ( 426 .) تسا هدش  هراشا  نآ  هب  یتیاور  رد  هک  دروآرد  مالسلا  هیلعيرکسع  ماما  شدنزرف  جیوزت  هب  ار  وا  ترضح  نآ  سپس 

هدافتـسا رگید  تاـیاور  یخرب  رهاـظ  زا  هک  تسا ، هدوب  مالـسلا  هیلعيداـه  ماـما  رتـخد  همیکح  ماـما ، هداوناـخ  زا  وا  کـلام  هک  تسا  نآ 
هک تسا  نآ  موس : هیـضرف  تسرفب .»... مدنزرف  يوس  هب  ار  سجرن  : » دومرف شرهاوخ  هب  مالـسلا  هیلعيداه  ترـضح  اریز  ( 427 .) دوشیم

شرهاوخ هب  دـیرخ  زا  دـعب  و  درخب ، وا  يارب  اـت  هداتـسرف  ار  یـسک  مالـسلا  هیلعيداـه  ماـما  ادـتبا  رد  هکنیا  هب  دوش  عمج  لوق  ود  نیا  نیب 
. دراد حیجرت  تایاور  نیب  عمج  تهج  هب  لامتحا  نیا  و  تسا . هدیشخب 

؟ تسا یّنظ  یفسلف و  ياهیضرف  وا  تدالو  مالسلا و  هیلعنامز  ماما  دوجو  هب  نامیا  ایآ 

ینآرق و یلقن  ّهلدا  یلو  دراد ، یعطق  یفـسلف  یلقع و  هناوتـشپ  هچرگ  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  تدالو  دوجو و  هب  نامیا  هلأـسم  ریخ ،
زین دنـسلا  حیحـص  ثیداحا  هکلب  دراد ، تلالد  ترـضح  تدالو  رب  رتاوت  ّدـح  رد  یناوارف  تایاور  اهنت  هن  دراد . تلالد  نآ  رب  زین  یثیدـح 

هراشا اهنآ  هب  دوخ  عضوم  رد  هک  دراد  تلـالد  ترـضح  دوجو  رب  رتاوت  ّدـح  رد  یناوارف  یلقن  هلدا  زین  و  دـیامنیم . دـییأت  ار  عوضوم  نیا 
. درک میهاوخ 

؟ دندش فّقوت  هب  لئاق  مالسلا  هیلعيرکسع  ماما  تداهش  زا  دعب  نایعیش  زا  یخرب  ایآ 

نیب هک  هنوگ  نآ  دندش ، تماما  عاطقنا  فقوت و  هب  لئاق  نایعیـش  زا  یـضعب  هک  دناهدرک  لقن  نیخروم  زا  یخرب  : » دیوگیم بتاک  دـمحا 
تماما و دنوش ، عقاو  یهلا  بضغ  دروم  مدرم  هک  یتروص  رد  تسا  نکمم  هک  دوشیم  هدافتـسا  زین  تایاور  یخرب  زا  و  دوب . فقوت  لسر 

نآ رد  یعیش  هعماج  رثکا  دوشیم  هدافتسا  لحن  للم و  خیراوت و  بتک  زا  هک  هنوگ  نامه   - 1 خساپ : ددرگ .»... عطقنم  هدش و  عفترم  ماما 
زا دـعب  هچرگ  دـناهدرک ، هراشا  نارگید  هللا و  همحردـیفم  خیـش  هک  هنوگ  نآ   - 2 دندوب . مالـسلا  هیلعنامز  ماما  تدالو  هب  دـقتعم  نامز ،

، باحـصا املع و  تاداشرا  اب  هاتوک  یتدم  زا  دـعب  یلو  دـندش  قرفتم  هقرف  هدراهچ  هب  ادـتبا  رد  نایعیـش  مالـسلا  هیلعيرکـسع  ماما  تافو 
عاطقنا ترتف و  ققحت  رب  تلالد  هدرک  اعدا  هک  یتیاور  دروم  رد   - 3 ( 428 .) دندومن قافتا  دوخ  ماما  دوجو  تدالو و  هب  داقتعا  رب  یگمه 
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: دومرف هک  تسا  لقن  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  تیاور  نآ  رد  اریز  دوشیم ، هدافتـسا  هدـش  اعدا  هچنآ  فالخ  نآ ، رد  تقد  اب  دراد ، تماما 
زا ار  ام  دـنک  بضغ  شقلخ  رب  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  هاگ  ره  ( » 429 (؛» مهراوج نع  اناّحن  هقلخ  یلع  یلاعتو  كراـبت  هَّللا  بضغ  اذإ  »

، فـالتخا درجم  رگا   - 4 دراد . مالـسلا  هیلعنامز  ماما  تبیغ  دوجو و  رب  تلالد  یبوخ  هب  ثیدـح  نیا  دـنادرگ ». دـهاوخ  رود  ناـشراوج 
هک یلاح  رد  تسناد ، نآ  نالطب  رب  لیلد  زین  ار  توبن  تفالخ و  تماما و  لصا  هلمج  زا  يرما  ره  رد  فالتخا  دـیاب  تسا ، نالطب  رب  لیلد 
!؟ دش دنهاوخ  قرفتم  هقرف  هب 73  وا  زا  دعب  شتما  هک  هدادن  ربخ  هلآو  هیلع  هللا  یلصمرکا  ربمایپ  ایآ  تسا . هدرکن  ییاعدا  نینچ  سک  چیه 

؟ دومن تابثا  یفسلف  لیلد  اب  جراخ  رد  ار  یصخش  دوجو  تدالو و  هک  تسا  نکمم  ایآ 

دوجو تدالو و  رب  تلالد  هک  تسا  حیحـص  رتاوتم و  یلقن  هلدا  نامه  تقیقح  رد  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  دوجو  تدالو و  رب  لـیلد 
رب زین  هعیش  دندومن و  هدهاشم  ار  ترضح  نآ  زین  يرایسب  تعامج  هدش و  هدینش  هراب  نیا  رد  دنسلا  حیحـص  تایاور  اریز  دراد ، ترـضح 
هب یفـسلف  یلقع و  هلدا  هب  ترـضح  دوجو  تدالو و  رب  هلّدا ، نیا  هب  ًافاضم  نیرخأتم ، هعیـش و  زا  يامدـق  دنتـشاد . قاـفتا  یناـبت و  رما  نیا 
هچ لاح  دشاب . عوضوم  نیا  رد  تایاور  يارب  یعطق  ياهنیرق  دناوتیم  هلدا  نیا  هکنآ  ًاصوصخ  دناهدرک ، لالدتـسا  هلأسم  نیا  دییأت  تهج 

؟ دراد دوجو  لالدتسا  عون  نیا  رد  یلاکشا 

؟ تسا نامیا  تایرورض  زانامز  نیا  ات  وا  دوجو  مالسلا و  هیلعيدهم  ترضح  تدالو  هب  داقتعا  ایآ 

نامز ره  رد  تجح  دوجو  ترورـض  و  نامز ، ره  رد  تماما  هب  داقتعا  نامیا و  ساسا  رب  مالـسلا  هیلعيدهم  ماما  دوجو  تدالو و  هب  داقتعا 
دراد ياهدـیقع  نینچ  هک  یـسک  تسین ، تجح  زا  یلاـخ  یناـمز  چـیه  نیمز  تسا و  نید  لوصا  زا  تماـما  هک  تسا  دـقتعم  هعیـش  تسا .

هک دنرفن  هدزاود  ناشیا  زا  دعب  ناماما  هلآو  هیلع  هللا  یلصمرکا  ربمایپ  ّصن  قباطم  اریز  تسا . مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  تدالو  هب  دقتعم 
زین خیرات  ثیح  زا  و  دناهدومن . حیرـصت  ّصن و  دوخ  زا  دعب  ماما  رب  ناماما  زا  کی  ره  رگید  یفرط  زا  و  دوب . دـنهاوخ  تمایق  زور  ات  یپایپ 

دسانشب ار  دوخ  نامز  ماما  دراد  هفیظو  سک  ره  هک  مینادیم  رگید  یفرط  زا  دناهتفریذپ . ار  مالـسلا  هیلعيدهم  ماما  تماما  یعیـش ، هعماج 
هب هچرگ  تسا ، يرورض  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  نامز ، ماما  دوجو  تدالو و  هب  داقتعا  هجیتن  رد  دشاب . هتـشاد  ندرگ  رب  ار  وا  تعیب  و 

. دربیم رس  هب  تبیغ  رد  یعناوم  طیارش و  تهج 

؟ تسا هدرکن  هراشا  مالسلا  هیلعيدهم  ماما  دوجو  تدالو و  هلأسم  هب  یمسر  روط  هب  نآرق  ارچ 

لوصا هچرگ  تسا ، هدومن  راذـگاو  شربمایپ  هب  ار  نآ  نایب  هکلب  تسا ، هدرکن  هراشا  یلمع  یتدـیقع و  لـئاسم  زا  يرایـسب  هب  نآرق  ًـالوا :
ره رد  دیاب  هک  دوشیم  راهظتـسا  یّلک  یلو  حوضو  روط  هب  نآرق  تایآ  زا  یخرب  زا  ًایناث : تسا . دوجوم  میرک  نآرق  رد  ماکحا  فراعم و 

. درک میهاوخ  ثحب  دوخ  ياج  رد  تایآ  نیا  زا  کی  ره  هرابرد  هک  دشاب ، دوجوم  ادخ  تجح  مان  هب  یموصعم  لماک و  ناسنا  ینامز 

؟ دشاب هدمآ  ایند  هب  رترود  ياهدنیآ  يارب  رود  هتشذگ  رد  یناسنا  دراد  ترورض  هچ 

هب جایتحا  راک  نیا  و  دـنک ، داد  لدـع و  زا  رپ  ار  ناـهج  رـشب  خـیرات  ناـیاپ  رد  هک  هدرک  هدارا  لاـعتم  دـنوادخ  رگا  دوشیم  لاؤس  یهاـگ 
هب جایتحا  هک  نامز  نامه  رد  ار  وا  ارچ  دنک ؟ قلخ  یناهج  لدع  تموکح  لیکشت  زا  لبق  ار  وا  هک  تسا  یترورض  هچ  دراد ، یهلا  يربهر 
مه دشاب ، یلاخ  ادخ  ّیلو  تجح و  زا  دیابن  هاگ  چیه  نامز ، هک  دوشیم  هدافتـسا  یلقن  یلقع و  هلدا  زا   - 1 خساپ : دنکیمن ؟ قلخ  تسوا 

تابثا هب  انثتسا  نودب  ار  بلطم  نیا  دیدج  ملع   - 2 دیسر . دهاوخ  تابثا  هب  دوخ  ياج  رد  بلطم  نیا  نیوکت . مه  عیرشت و  ضیف  تهج  زا 
اب بلطم  نیا  هکنآ  نودب  دراد ، ار  دوخ  یجیردت  تکرح  يزیچ  ره  تسا . هدش  يراذگهیاپ  یجیردت  تکرح  ساسا  رب  ملاع  هک  هدـناسر 
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دنوادخ ایآ  هظحل . کی  رد  هن  دیرفآ  زور  شـش  تدم  رد  ار  نیمز  اهنامـسآ و  لاعتم  دنوادخ  اذـل  دـشاب . هتـشاد  یفانت  دـنوادخ  تردـق 
دنک ّیط  ار  دوخ  یعیبط  طیارش  دنامب و  ردام  مکـش  رد  هام  هن  ناسنا  هفطن  دیاب  ارچ  زگره . دنیرفایب ؟ ار  اهنآ  هظحل  کی  رد  هک  دوب  زجاع 

تموکح لیکـشت  دروم  رد  دیامن ؟ داجیا  هظحل  کی  رد  ار  ناسنا  هک  تسا  زجاع  دنوادخ  ایآ  ددرگ ؟ هقلخلا  يوتـسم  یناسنا  هب  لیدبت  ات 
تسا گنهامه  رتشیب  راظتنا  هفسلف  اب   - 3 دنیبیم . كرادت  شیپ  زا  ار  نامز  نآ  روما  دنوادخ  تسا ، يراج  مکح  نیمه  زین  یناهج  لدع 
دوجو یتـسه  هب  اـپ  هدـنیآ  رد  هدـشن و  قلخ  زونه  هک  یـسک  اـت  تسا  رثؤم  رتـشیب  تسا  بیاـغ  یلو  دراد  دوـجو  هک  یـسک  راـظتنا  ینعی 

. دراذگیم

؟ دومن تدالو  عوضوم  رد  عامجا  رتاوت و  ياعدا  ترضح ، تدالو  ندوب  يّرس  اب  تسا  نکمم  ایآ 

هیلعيدـهم ترـضح  يّرـس  تدالو  و  دـشاب . عنتمم  غورد  رب  اهنآ  قفاوت  هک  دـح  نآ  هب  اـت  يداـیز  هّدـع  نداد  ربخ  زا  تسا  تراـبع  رتاوت 
تدـالو رب  نارگید  مالـسلا و  هیلعيرکـسع  ماـما  زا  يداـیز  راـبخا  مه  اریز  دوش ، نآ  رب  رتاوتم  ربـخ  لوـصح  زا  عناـم  دـناوتیمن  مالـسلا 

دناوتیمن زگره  زین  نایعیش  زا  یخرب  فالتخا  دنیامن . تاقالم  ار  ترـضح  دنتـسناوت  هک  یناوارف  هدع  نینچمه  و  تشاد ، دوجو  ترـضح 
رد هک  یناسک  مامت  هکنآ  ًاصوصخ  تسا ، یعیبط  يرما  تدالو  ندوب  يّرس  تهج  هب  فالتخا  نیا  لصا  اریز  دناسرب ؛ يررض  رتاوت  نیا  هب 

عوضوم و قیقد  یـسررب  اب  زین  باحـصا و  املع و  تاداشرا  اب  هللا -  همحردـیفم  خیـش  ریبعت  هب  دـندوب -  فلاخم  ترـضح  تدـالو  هلأـسم 
(430 .) دنتفریذپ ار  وا  تدالو  ترضح ، فرط  زا  تازجعم  ندید 

؟ دوشیم نآرد  نهو  ببس  ترضح  تدالو  رما  رد  فالتخا  ایآ 

نآ زا  هدرک و  يرادرب  هرهب  دمآ  دیدپ  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  تدالو  هلأسم  رد  هک  یفالتخا  زا  هک  تسا  نآ  ددصرد  بتاک  دـمحا 
نآ دوبن  مزلتـسم  زگره  ياهیـضق  عوضوم و  رد  فالتخا  ًـالوا : خـساپ : دـیامن . هدافتـسا  ترـضح  تدـالو  هلأـسم  نداد  هولج  تسـس  يارب 
زا یعوضوم  هیـضق و  ره  رد  اریز  دـیناسر ؛ تاـبثا  هب  ناوتیمن  ار  ياهیـضق  چـیه  هنرگو  دراد ، تلـالد  نآ  دوجو  رب  هکلب  تسین ، عوضوم 

قّرفت قارتفا و  نیا  ایآ  دندشن ؟ میـسقت  هقرف  هب 73  ثیداحا ، قباطم  ربمایپ  زا  دـعب  یمالـسا  تما  ایآ  تسا . هدـش  فالتخا  فلتخم  تاهج 
نامز و نآ  یسایس  تیعـضو  زا  هک  هنوگ  نامه  ًایناث : مییامن ؟ کش  ینید  ياههرازگ  رد  هتفر و  لاؤس  ریز  مالـسا  لصا  هک  دوشیم  ثعاب 

همحردیفم خیش  لقن  قباطم  ًاثلاث : دسریم . رظن  هب  یعیبط  يرما  فالتخا  دوشیم ، هدافتسا  ّتیعضو  نآ  تهج  هب  تدالو  رما  ندوب  یفخم 
نیا زا  : » دیوگیم وا  دندیـسر . مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  تدالو  رما  رد  رظن  تدحو  هب  رود  نادنچ  هن  یتدم  زا  دـعب  یعیـش  هعماج  هللا 

، تسا مالـسلا  هیلعنسح  ماما  دـنزرف  تماما  هب  لئاق  هک  یماـما  هدزاود  هقرف  زج  هب  تسا  لاس 373  هک  نامز  نیا  رد  دـش  رکذ  هک  اـههقرف 
هدنامن و یفخم  مالسلا  مهیلعتیب  لها  دید  زا  مالسلا  هیلعيدهم  ماما  تدالو  رب  یخرب  راکنا  هکنیا ، هجوت  بلاج  ( 431 ...«.) درادن دوجو 
: دومرف هک  هدرک  لقن  مالسلا  امهیلعرفعج  نب  یسوم  ماما  زا  حیحص  دنس  هب  هللا  همحرقودص  خیـش  دناهدرک . هراشا  نآ  هب  یتایاور  رد  اذل 

دلوتم زونه  دـنیوگیم : مدرم  زا ] یـضعب   ] هک تسا  یـسک  رما  نیا  بحاـص  ( » 432 (؛» دـعب دـجوی  مل  سانلا  لوقی  نم  رمألا  اذـه  بحاص  »
.« تسا هدشن 

؟ تسا هدوب  تریح  رصع  مالسلا  هیلعيرکسع  ماما  تافو  زا  دعب  ایآ 

نآ زا  دـعب  تماما  رما  رد  هعیـش  هعماج  رد  دـیدرت  کش و  تریح و  مالـسلا  هیلعيرکـسع  ماـما  تاـفو  زا  دـعب  : » دـیوگیم بتاـک  دـمحا 
تدالو عوضوم  هک  دنک  تابثا  هدرک و  يرادربهرهب  عوضوم  نیا  زا  هک  تسا  نآ  ددـصرد  وا  دـمآ .» دـیدپ  وا  دـنزرف  تدالو  ترـضح و 

رظن هب  یعیبط  يرما  دـش  حیرـشت  هک  هنوگ  نامه  مدرم  ماوع  نیب  رد  دـیدرت  تریح و  هلأسم  ًـالوا : خـساپ : تسا . هدوبن  یعاـمجا  ترـضح 
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زا صاخ  ياهدع  اهنت  و  دـشاب ، روتـسم  ترـضح  تدالو  رما  هک  تشاد  اضتقا  ترـضح  لتق  لامتحا  یـسایس و  صاخ  ّوج  اریز  دیـسریم ،
رما رد  ضومغ  تریح و  دوجو  ًایناث : دوش . رـشتنم  عوضوم  نیا  اهنآ  طـسوت  و  دـندرگ ، علطم  نآ  زا  مالـسلا  هیلعيرکـسع  ماـما  باحـصا 

. درب ورف  تریح  رد  ار  ياهدع  دش ، عقاو  یفخم  هک  اجنآ  زا  یلو  هدوب  یتدالو  ینعی  نآ . مدـع  هن  تسوا  دوجو  رب  لیلد  ترـضح ، تدالو 
هن یتدم  زا  دـعب  یلو  دـندربیم ، رـس  هب  تریح  رد  مدرم  ماوع  زا  یخرب  تبیغ  يادـتبا  رد  هچرگ  دـش ، هراشا  ًارّرکم  هک  هنوگ  نامه  ًاثلاث :

هیلعيدـهم ترـضح  تماما  تدالو و  رما  رد  مدرم  مومع  نتخاس  نشور  رد  هیماما  ناگرزب  هک  یناوارف  شـشوک  هطـساو  هب  رود  نادـنچ 
. دندش دقتعم  ترضح  نآ  تماما  هب  یگمه  هدش و  جراخ  تریح  زا  یعیش  هعماج  مامت  دنتشاد ، مالسلا 

؟ دنداد ماجنا  ییاهراک  هچ  باحصا  املع و  یعیش ، هعماج  زا  تریح  عفر  يارب 

ماما نانآ  اریز  تفرگ ، ارف  مدرم  ماوع  حطـس  رد  ار  یعیـش  هعماج  کش  تریح و  مالـسلا  هیلعيدـهم  ماـما  تبیغ  زا  دـعب  هک  تسین  یکش 
تفرگ ماجنا  تدم  نیا  رد  هک  ییاهراک  هلمج  زا  دش . هتشادرب  تریح  نیا  باحـصا ، املع و  غیلبت  يراکادف و  اب  یلو  دندیدیمن ، ار  دوخ 
باتک  - 1 دومن : هراشا  اهباتک  نیا  هب  ناوتیم  هلمج  نآ  زا  هک  دوب ، تریح  عفر  تهج  رد  دوجوم  عضو  اب  بسانتم  ییاـهباتک  فیلأـت 

زا ةریحلا » نم  ةرـصبتلا  ۀـمامالا و   » باتک  - 2 تسا . هتفای  فیلأـت  يرجه  ات 342  لاس 333  نیب  هک  ینامعن  میهاربا  نب  دّـمحم  زا  ۀـبیغلا » »
زا ۀبیغلا »  » باتک  - 4 م 386ه .)  ) هیوباب نب  یلع  نب  دّـمحم  زا  ۀـمعنلا » مامتا  نیدـلا و  لامکا   » باتک  - 3 م 329ه .)  ) یمق هیوباـب  نب  یلع 

مدومن عمج  ار  يرابخا  باتک  نیا  رد  نم  دـیوگیم ...« : دوخ  باتک  دروم  رد  هیوباـب  نب  یلع  اـهباتک . رگید  و  م 460ه .)  ) یسوط خیش 
(433 ...«.) دزاس فرطرب  ار  تریح  دناوتیم  هک 

باتک ترضح ع ) دوجو  تدالو و  رما  رد  تریح  عفر  تهج  رد  ، فلتخم ياهرصع  رد  ایآ 

دوجو تدالو و  هب  مدرم  نامیا  تیبثت  نامه  هک  نانآ  فادها  ياتـسار  رد  ناینیـشیپ  زا  يوریپ  هب  هعیـش  هعماج  ناگرزب  تسا ؟ هدش  فیلأت 
هراشا تافیلأت  نیا  هب  ناوتیم  هلمج  نآ  زا  هک  دندز  هنیمز  نیا  رد  نوگانوگ  تافیلأت  هب  تسد  هتـشاذگ و  مدق  دوب  مالـسلا  هیلعنامز  ماما 

: يدـسا یفوک  یطامنألا  نب  میهاربا  قاحـسا  وبا   - 2 ( 434 «.) ۀبیغلا باتک  : » يدـنواهن يرمحا  قاحـسا  نب  میهاربا  قاحـسا  وبا   - 1 دومن :
ۀــبیغلا و نـع  هـعفد  ۀــیمامالا  موـصخ  مزلی  اـمیف  ۀــلدألا  بـیترت  : » یبآ ینارهم  هَّللادــبع  نیــسح  نـب  دــمحا   - 3 ( 435 «.) ۀـبیغلا باتک  »

نب نارمع  نب  دّمحم  نب  دـمحا  نسحلاوبا   - 5 ( 437 «.) ۀبیغلا نع  ءالجلا  ءافـشلا و  : » يزار یلع  نب  دـمحا  سابعلاوبا   - 4 ( 436 «.) بئاغلا
دّمحم وبا   - 7 ( 439 «.) ۀبیغلا : » ینیـسح يولع  یلُعلا  جلات  هب  فورعم  زعا  نب  فرـشا   - 6 ( 438 «.) ۀبیغلا : » يدنجلا نبا  هب  فورعم  یـسوم 

ۀبیغلا و باتک  : » رهاط یخا  نبا  هب  فورعم  ییحی  نب  دّـمحم  نب  نسح  دّـمحم  وبا   - 8 ( 440 «.) ۀـبیغلا : » يربط هب  فورعم  هزمح  نب  نسح 
: لیعامسا نب  دّمحم  نب  ۀمالس  نسحلاوبا   - 10 ( 442 «.) ۀبیغلا باتک  : » ینیوزق یمیمت  ایرکز  نب  ۀلظنح  نسحلاوبا   - 9 ( 441 «.) مئاقلا رکذ 

نب هَّللادبع  سابعلاوبا   - 12 ( 444 «.) ۀبیغلا باتک  : » يدسا يرـشان  ماشه  نب  سابع  لضفلاوبا   - 11 ( 443 «.) ةریحلا فشک  ۀبیغلا و  باتک  »
خیش  - 14 ( 446 «.) ۀبیغلا باتک  : » یئاردام باهولادبع  دّمحم  وبا   - 13 ( 445 «.) تاعیقوتلا ۀبیغلا و  باتک  : » یّمق يریمح  نیسح  نب  رفعج 

: لیبق زا  دراد  يددعتم  تافیلأت  ترضح  نآ  هب  طوبرم  تاعوضوم  مالـسلا و  هیلعنامز  ماما  هنیمز  رد  وا  نامعن : نب  دّمحم  نب  دّمحم  دیفم 
رد زین  و  ۀبیغلا .» یف  نییقرافلا  باوج  «، » ۀبیغلا یف  یحلطلا  یلع  ضقنلا  «، » ۀبیغلا یف  رـصتخم  «، » ۀبیغلا یف  ةرـشعلا  لئاسملا  «، » ۀبیغلا باتک  »

ۀفرعم یف  داشرإلا  «، » ۀـبیغلا ۀـمامالا و  یف  حاضیالا  : » لیبق زا  تسا  هدومن  تیودـهم  زا  یناوارف  ثحب  ینمـض  روط  هب  دوخ  بتک  زا  یخرب 
فورعم نیسح  نب  یلع  مساقلاوبا   - 15 مالـسلا .» هیلعيدهملا  مامالا  جورخ  یف  تاباوجلا  «، » نساحملا نویعلا و  «، » دابعلا یلع  هَّللا  ججح 

هَّللادبع وبا   - 17 ( 448 «.) ۀـبیغلا باتک  : » حاـیر نب  رمع  نب  یلع  نب  دـمحم  نب  یلع   - 16 ( 447 «.) ۀبیغلا یف  عنقملا  : » یضترم فیرـش  هب 
بولق نع  نارلا  ۀلازا  : » دینج نب  دمحا  نب  دّمحم  یفاکـسا  بتاک  یلعوبا   - 18 ( 449 «.) ۀبیغلا باتک  : » رفعج نب  میهاربا  نب  دّـمحم  بتاک 
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نب دیز  نب  دـمحم   - 20 ( 451 «.) ةریحلا فشک  ۀبیغلا و  باتک  : » یناوفـص دمحا  نب  دـمحم  هَّللادـبعوبا   - 19 ( 450 «.) ۀبیغلا یف  ناوخالا 
و ناـمزلابحاص » رمع  لوـط  یلع  ناـهربلا  : » یکجارک ناـمثع  نـب  یلع  نـب  دّـمحم  حـتفلاوبا   - 21 ( 452 «.) ۀـبیغلا باتک  : » یـسراف یلع 

رضنلاوبا  - 23 ( 454 «.) ۀبیغلا باتک  : » يدادغب مساق  نب  دّمحم  رکبوبا   - 22 ( 453 «.) فاصنإلا یف  ۀبیغلا  یف  درو  ام  رکذ  یف  فارطتـسالا  »
یماسا اهنیا  ( 456 «.) ۀـبیغلا باـتک  : » ینادـمه نیـسح  نب  یلع  نب  رّفظم  جرفلاوبا   - 24 ( 455 «.) ۀبیغلا باتک  : » یـشایع روصنم  نب  دّـمحم 

. تسا هدش  هتشون  لقتسم  روط  هب  تریح  عفر  هرابرد  يرجه  موس  نرق  رخآ  ات  هک  دوب  ییاهباتک 

؟ دنشاب هدرک  لعج  ترضح  تدالو  عوضوم  رد  ار  يرابخا  یهورگ ، تسا  نکمم  ایآ 

هدرک لعج  ار  تایاور  نیا  یتعامج  دیوگب : یـسک  تسا  نکمم  ترـضح  نآ  دوجو  تدالو و  مالـسلا و  هیلعيدـهم  ماما  تایاور  هرابرد 
تسا دراو  رتاوتم  رابخا  مامت  رد  لامتحا  نیا   - 1 خساپ : دناهتشادن . ملع  نآ  لعج  هب  هک  یلاح  رد  دناهدرک ، لقن  ار  اهنآ  نایعیـش  هاگ  نآ 
يارب نامز  لوط  رد  دیاب  دوب ، نینچ  رما  رگا   - 2 تسین . تابثا  لباق  يربخ  چیه  هدش و  لطاب  عیارش  همه  دوش ، زاب  رابخا  هب  هار  نیا  رگا  و 

اهنآ زا  ار  یموجه  نینچ  هک  یلاـح  رد  دـندادیم ، رارق  موـجه  دروـم  ار  هعیـش  قـیرط ، نیا  زا  اـهنآ  و  تشگیم ، راکـشآ  هعیـش  نانمـشد 
. مینکیمن هدهاشم 

؟ داد رارق  عامجا  ار  ترضح  تدالو  لیلد  ناوتیم  درادن  لوبق  هعیش  هک  یعامجا  اب  ایآ 

مه يدراوم  رد  یتح  دنادیم . طابنتسا  هلدا  زا  یکی  ار  نآ  و  دراد ، لوبق  دشاب  ربتعم  لیلد  زا  فشاک  هک  یتروص  رد  ار  عامجا  هعیش  ًالوا :
هعیش ًایناث : تسا . عامجا  لیبق  نیا  زا  دراد  دوجو  یعیـش  هعماج  رد  هک  یعامجا  دناسرب و  نیعمجم  ربخ  دافم  هب  نیقی  هب  ار  ناسنا  دناوتیم 

تایاور نآرق و  لقع ، لیبق  زا  رگید  ياهلدا  هب  هکلب  دـنکیمن ، لالدتـسا  عامجا  هب  اهنت  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  تدـالو  دوجو و  رب 
. دراد رظن  زین  دنسلا  حیحص 

؟ تسا هدیچیپ  ضماغ و  مالسلا  هیلعيدهم  رابخا  ایآ 

نّیعم و یـصخش  زا  تیاکح  یگمه  هدیـسر ، وا  تدالو  مالـسلا و  مهیلعيدهم  ترـضح  دروم  رد  مالـسلا  مهیلعتیب  لها  زا  هک  یتایاور 
ره هک  مینکیم  هدهاشم  اذل  درک . دهاوخ  روهظ  دربیم  رـس  هب  تبیغ  رد  هک  ینالوط  یتدم  زا  سپ  و  دش ، دهاوخ  دلوتم  هک  دراد  دودحم 

تدالو ندوب  یفخم  نآ و  عاونا  تبیغ و  عوضوم  هب  نانآ  تسا . ناشنادنزرف  زا  نیمدنچ  وا  هک  دناهدرک  هراشا  هتکن  نیا  هب  ناماما  زا  کی 
رـصع نآ  یـسایس  قانتخا  عضو  یعیبط  ياضتقم  تسا ، یئزج  هک  تاـماهبا  زا  یـشخب  هچرگ  دـناهدومن . هراـشا  زین  نآ  رد  مدرم  تریح  و 

؟ تسا هدوب  ضماغ  مالسلا  هیلعيدهم  ماما  عوضوم  هک  درک  اعدا  ناوتیم  عضو  نیا  اب  ایآ  تسا . هدوب 

؟ دندش دقتعم  وا  ریغ  تیودهم  هب  ياهدع  ارچ  هدوب ، حضاو  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  تیودهم  عوضوم  رگا 

یهورگ مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  تدالو  زا  لبق  ارچ  هدوب ، حضاو  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  تیودهم  رگا  : » دیوگیم بتاک  دمحا 
مالـسلا و هیلعمظاک  ماما  مالـسلا و  هیلعقداص  ماما  هّیکز و  سفن  هیفنح و  نب  دمحم  شدـنزرف  ای  مالـسلا  هیلعیلع  ماما  تیودـهم  هب  لئاق 
زا هـک  یثیداـحا  زا  یخرب  رد  هـچ  رگا   - 1 خساپ : دندش »؟ مالـسلا  هیلعيرکـسع  ماما  یتح  مالـسلا و  هیلعيداه  ماما  دنزرف  دّـمحم  دـّیس 

ماما دنزرف  ًاعطق  وا  هک  هدـش  حیرـصت  هدـش ، دراو  مالـسلا  هیلعيدـهم  جورخ  هرابرد  وا  تیب  لها  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  بناج 
تیادـه ار  تیب  لها  همه  یفرط  زا  دـندیدیم و  دایز  ار  زواجت  ملظ و  هک  یماگنه  یخرب  یلو  تسا ، مهدزای  ماـما  مالـسلا  هیلعيرکـسع 

وا قح  رد  تیودهم  ياعدا  دندمآیم و  وا  غارـس  هب  تسا  تما  يدهم  تیب ، لها  زا  یکی  هکنیا  دیما  هب  یهاگ  دنتـسنادیم ، يداه  هدش و 
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دراوم زا  یخرب  رد  و  دندوب ، لهاج  شیدـنا و  هداس  ياهناسنا  زا  ًابلاغ  دارفا  نیا  دندیـشکیم . دوخ  لابند  هب  زین  ار  یتعامج  دـندرکیم و 
یهاتوک تدم  زا  دعب  هدرواین و  ماود  زگره  دناهتـشاد  ییاعدا  نینچ  هک  یناسک   - 2 تسا . هتشاد  تلاخد  اعّدا  نیا  رد  زین  یـسایس  هلأسم 

و تسا . بهذم  نآ  ياملع  دارفا و  بلاغ  رظن  بهذـم ، کی  هدـیقع  رد  نازیم   - 3 دناهدش . ضرقنم  ای  هتسویپ و  نایعیـش  مومع  هگرج  هب 
باسح هب  نایعیـش  قافتا  هب  بیرق  هدیقع  مالـسلا  هیلعيرکـسع  ماما  دنزرف  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  تیودـهم  هب  هدـیقع  هک  مینادیم 

يارب هک  هدوب  ياههبش  تهج  هب  دندش  مالسلا  هیلعيدهم  ترـضح  زا  ریغ  تیودهم  هب  لئاق  یهورگ  هک  دراوم  زا  یخرب  رد   - 4 دیآیم .
یهاتوک تدم  زا  دعب  زین  تریح  نیا  هچرگ  تسا ، هتشاد  اضتقا  ار  يدیدرت  تریح و  نینچ  رصع  نآ  تّیعقوم  اریز  تسا ؛ هدمآ  دیدپ  اهنآ 

. تشگ فرطرب 

؟ تسا هدرک  تّیصو  شردام  هبدوخ  تداهش  زا  لبق  مالسلا  هیلعيرکسع  ماما  ایآ 

راکنا رب  لیلد  ار  تاقدص  فوقو و  رما  رد  شردام  هب  مالـسلا  هیلعيرکـسع  ماما  تّیـصو  عوضوم  یخرب  دیوگیم : هللا  همحردـیفم  خـیش 
روتـسم تدالو و  يافخا  تهج  هب  راک  نیا  اریز  درادن ؛ یتلالد  نینچ  زگره  هک  یلاح  رد  دـناهتفرگ  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  تدالو 

وا هب  تافوقوم  تاقدـص و  دـشیم و  رکذ  يدـهم  مان  ترـضح ، همان  ّتیـصو  رد  رگا  تسا . هدوب  مکاح  هاگتـسد  زا  ترـضح  رما  ندومن 
تداهـش هب  جایتحا  تّیـصو ، هکنآ  ًاصوصخ  تشاد . تافانم  شدـنزرف  تظفاـحم  زا  ترـضح  ضرغ  اـب  متح  روط  هب  دـشیم  هداد  تبـسن 

دوبن مالسلا  هیلعقداص  ماما  رصع  رد  رگم  دننک . اضما  نآ  رب  هداد و  یهاوگ  تّیـصو  لصا  رب  ات  دوب  سابعینب  تلود  صاوخ  زا  يدوهش 
رد وا  تیاصو  تماما و  هب  حیرصت  تموکح ، هاگتـسد  ضّرعت  زا  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  شدنزرف  ظفح  تهج  هب  ترـضح  نآ  هک 

شزینک تقو و  یـضاق  عیبر و  دـعب  یـسابع و  روصنم  اهنآ  لّوا  هک  دومن  ّتیـصو  رفن  جـنپ  هب  هکلب  درکن ، شاهمان  تیـصو  رد  ماـع و  ـألم 
رما هچرگ  دـنک ، ظفح  ار  شدـنزرف  ناج  دـناوتب  قیرط  نیا  زا  ات  درک ، رکذ  ار  رفعج  نب  یـسوم  شدـنزرف  ماـن  رخآ  رد  و  هیربرب ، هدـیمح 

(457 ...«.) دنزاس حضاو  نارگید  رب  نامز  رورم  اب  ات  دوب  هتخاس  نشور  دوخ  يایلوا  باحصا و  زا  صاوخ  يارب  ار  وا  تماما 

؟ تسا هدیسر  مالسلا  هیلعيرکسع  ماما  زا  مالسلا  هیلعنامز  ماما  تماما  رب  رتاوتم  ّصن  ایآ 

نیا دیـسر . هلأسم  نیا  رد  بولطم  یعطق و  هجیتن  هب  دـش و  دراو  ناوتیم  فلتخم  ياـههار  زا  مالـسلا  هیلعناـمز  ماـما  تماـما  تاـبثا  يارب 
يدـعتم صوصن  مالـسلا  هیلعيرکـسع  ماما  قیرط  زا  دـش  هراشا  هک  هنوگنامه   - 1 تسا . حرطم  ناـماما  همه  تماـما  اـب  هطبار  رد  ثحب 
جایتحا تسین  یلاخ  تجح  زا  زگره  نیمز  هکنیا  تماما و  لصا  باب  رد  هچ  رگا   - 2 تسا . هدیسر  شدنزرف  تماما  رما  رد  دنسلا  حیحص 
دنـسلا حیحـص  دـحاو  ربخ  تسا  یجراـخ  عوضوم  هک  تهج  نآ  زا  تسیک  يدـعب  ماـما  هکنیا  ثحب  رد  یلو  تسا  ینیقی  یعطق و  هلدا  هب 

مهیلعناماما زا  کی  ره  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  رتاوت  ّدح  رد  ناوارف و  صوصن  دش  هراشا  زین  ًالبق  هک  هنوگنامه   - 3 تسا . یفاک 
دروم رد  تسا  زاجعا  نآ ، هار  نیرتهدـمع  هکلب  توبن ، تابثا  ياههار  زا  یکی  هک  هنوگناـمه   - 4 تسا . هدش  دراو  هطبار  نیا  رد  مالـسلا 

، دـعب ماما  رب  لبق  ماما  بناج  زا  صاخ  ّصن  اریز  میناسرب ، تاـبثا  هب  ار  ناـماما  زا  کـی  ره  تماـما  میناوتیم  هار  نیا  زا  زین  تماـما  تاـبثا 
ربـخ همئا  زا  یخرب  هراـبرد  هدراو  صوـصن  هـکنیا  ضرف  رب   - 5 تسا . دـعب  ماما  تماـما  تاـبثا  يارب  یهار  ّصن ، هکلب  درادـن  تیعوضوم 
لابقا دننامه  دنناسریم ، اهنآ  دافم  هب  نانیمطا  عطق و  هب  ار  ام  دـنراد  هارمه  هب  تایاور  هنوگ  نیا  هک  یجراخ ، نئارق  اب  یلو  دنـشاب  دـحاو 

هک يدیدش  ياهراشف  یسایس و  صاخ  تیعضو  هک  هتکن  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  صاخ ، صخـش  تماما  رب  هیماما  باحـصا  عامجا  هعیش و 
اب  - 6 تسا . هتشاد  اضتقا  ار  یعضو  نینچ  دشیم ، دراو  اهنآ  ناعبات  تیب و  لها  ناوریپ  نایعیـش و  رب  سابع  ینب  هیما و  ینب  ماکح  هیحان  زا 

هدیسر و مالسلا  هیلعيدهم  ماما  شدنزرف  تماما  باب  رد  مالسلا  هیلعيرکـسع  ماما  زا  هک  یتایاور  زا  معا  عوضوم ، بناوج  مامت  یـسررب 
رداص مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  زا  هک  یتازجعم  زین  هدش و  دراو  ناماما  زا  کی  ره  هلآو و  هیلع  هللا  یلصربمایپ  بناج  زا  هک  یتایاور  زین 
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. تسا تابثا  لباق  رتاوت  هار  زا  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  تماما  هلأسم  هک  درب  میهاوخ  یپ  رگید ، یجراخ  نئارق  هدش و 

؟ دنتشاد قافتا  ترضح  تدالو  رب  مالسلا  هیلعيرکسع  ماما  تافو  زا  دعب  هیماما  هفیاط  ناگرزب  ایآ 

مالسلا هیلعنامز  ماما  تدالو  رب  اهنرق  لوط  رد  مالسلا  هیلعيرکسع  نسح  ماما  تافو  زا  دعب  هیماما  هعیش  هفیاط  مومع  باحـصا و  يرآ ،
زا دعب  یلو  دمآ ، دـیدپ  نایعیـش  زا  یهورگ  نیب  رد  ترـضح  نآ  تماما  تدالو و  رد  یکـش  تریح و  ادـتبا  رد  هچ  رگا  دناهتـشاد ، قافتا 

هیلعرـصع ماما  تماما  هب  هدـش و  تیادـه  میقتـسم  هار  هب  یگمه  هیماما ، ناگرزب  غیلبت  تیاـنع و  هب  ینـالوط و  نادـنچ  هن  ناـمز  تشذـگ 
نیا زا  : » دـیوگیم وا  تسا . هدرک  هراشا  نآ  هب  هراتخملا » لوصفلا   » باتک رد  دـیفم  خیـش  هک  هنوگ  ناـمه  دـندومن ، ادـیپ  داـقتعا  مالـسلا 

تماما هب  لئاق  هک  یماما  هدزاود  هعیـش  زج  تسا  هدنامن  یقاب  تسا  يرجه  لاس 373  هک  ام  نامز  رد  ياهقرف  چیه  دـش  رکذ  هک  ییاههقرف 
ات ترـضح  نآ  ياقب  هب  دقتعم  هتـشاد و  عطق  ناشیا  ندوب  هدنز  رب  یگمه  هدوب و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  مانمه  نسح  ماما  دـنزرف 

(458 ...«.) دنتسه دنک ، ریشمش  هب  مایق  هک  ینامز 

؟ دناهتفگ هچ  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  تدالو  خیرات  دروم  رد  هعیش  ناخروم 

یماسا هب  کنیا  دناهتسناد . يرجه  لاس 255  رد  ار  نآ  قافتا  روط  هب  مالسلا  هیلعيدهم  ترـضح  تدالو  خیرات  دروم  رد  هعیـش  ناخروم 
خیـش  - 4 ( 461 .) هللا هــمحریلبرا   - 3 ( 460 .) هللا همحردـیفم  خیـش   - 2 ( 459 .) هللا هــمحرینیلک   - 1 مـینکیم : هراـشا  اـهنآ  زا  یخرب 
خیـش  - 8 ( 465 .) هللا همحریـسلجم  همـالع   - 7 ( 464 .) هللا همحریــسربط   - 6 ( 463 .) هللا هــمحریمعفک   - 5 ( 462 .) هللا همحریسوط 

(466 .) هللا همحریئاهب 

؟ تسیچ درادن  مالسلا  هیلعيدهم  ماما  تدالو  هب  نامیا  هک  یسک  مکح 

باسح هب  بهذـم  ترورـض  يریبعت  هب  هدوب و  خـیرات  لوط  رد  هعیـش  ياـنبم  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  دوجو  تدـالو و  هک  اـجنآ  زا 
هیلعيدـهم ماما  دوجو  تدالو و  رکنم  هک  یـسک  تهج  نیدـب  تسا ، هدوب  نآ  رب  صاوخ  ماوع و  زا  هعیـش  عاـمجا  اذـل  تسا و  هدـمآیم 

لیلد نیرتهب  دوخ  يرورض ، رما  اریز  دنک ، رکذ  یمهو  ياهلدا  دوخ  يارب  هچرگ  دوشیم ، یجراخ  یعیش  هعماج  عیشت و  زا  تسا ، مالـسلا 
هک یـسک  دننادیم ، نید  لوصا  زا  ار  تماما  هک  هیماما  ياملع  زا  نیرخأتم  نیمدقتم و  يأر  قباطم  نیا ، زا  رتالاب  هکلب  تسا . نآ  تابثا  رب 

هنوگ نامه  دوشیم ، وا  مالسا  هب  مکح  رهاظ  رد  هچرگ  تسا ، جراخ  نید  زا  دشاب  نامز  زا  ياههرب  رد  موصعم  ماما  دوجو  تماما و  رکنم 
. تسا قداص  ّتنس  لها  هرابرد  یمکح  نینچ  هک 

؟ دناهدرک ترایز  ار  وا  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  تدالو  ماگنه  یناسک  هچ 

میسن و 3و4 -  ( 468 .) هلباق نز   - 2 ( 467 .) مالـسلا هیلعداوج  ماما  رتخد  همیکح   - 1 درب : ماـن  ناوتیم  دروم  نیا  رد  ار  رفن  جـنپ  یماـسا 
(470 .) مالسلا هیلعيرکسع  ماما  زینک   - 5 ( 469 .) هیرام

؟ دناهدید ار  مالسلا  هیلعنامز  ماما  ، مالسلا هیلعيرکسع  ماما  تایحرخآ  لاس  جنپ  تدمرد  یناسک  هچ 

 - 3 ( 472 .) نوراهوبا  - 2 ( 471 .) رفن لهچ  اب  يرْمَع  ناـمثع  نب  دّـمحم   - 1 درک : هراـشا  ياهدـع  یماـسا  هب  ناوتیم  لاؤس  نیا  دروم  رد 
یسوم نب  لیعامسا  نب  دّمحم   - 6 ( 475 .) مالسلا هیلعداوج  ماما  رتخد  همیکح   - 5 ( 474 .) يزاوها ورمع   - 4 ( 473 .) شوقنم نب  بوقعی 

10 ( 479 .) یتخبون یلع  نب  لیعامسا  مداخ و  دیقع   - 9 ( 478 .) رهطم نب  یلعوبا   - 8 ( 477 .) مداخ فیرظ  رصن  وبا   - 7 ( 476 .) رفعج نب 
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 - 13 ( 482 .) سراــف زا  يدرم   - 12 ( 481 .) مالسلا هیلعيرکـسع  ماما  باحـصا   - 11 ( 480 .) مالسلا هیلعيرکـسع  ماما  مداخ  میـسن ، - 
میهاربا نـب  لـماک   - 16 ( 485 .) ياردام بحاـص  قیـشر   - 15 ( 484 .) شمداـخ يروباـشین و  هدـبع  نـب  مـیهاربا   - 14 ( 483 .) ورمعوبا

(487 .) یّمق قاحسا  نب  دمحا   - 17 ( 486 .) یندم

؟ دناهدومن تاقالم  ار  ترضح  ارغص  تبیغ  رصع  رد  یناسک  هچ 

نب دمحم   - 1 مینکیم : هراشا  اهنآ  زا  یخرب  یماسا  هب  هک  دناهدش  بایفرش  ترضح  تاقالم  هب  ارغـص  تبیغ  رـصع  رد  يرایـسب  تعامج 
6 ( 492 .) حلاص نب  هَّللادبع  یبا   - 5 ( 491 .) سیردا نب  میهاربا   - 4 ( 490 .) يدزا  - 3 ( 489 .) رصنوبا فیرط و   - 2 ( 488 .) يرْمَع نامثع 

رفن یماسا 265  یتیاور  رد  یـسلجم  موحرم  نارگید . و  ( 494 .) رفعج نب  یسوم  نب  لیعامـسا  نب  دّمحم   - 7 ( 493 .) رایزهم نب  میهاربا  - 
(495 .) تسا هدرب  مان  ار  دناهدش  بایفرش  ترضح  تاقالم  هب  ارغص  تبیغ  رصع  رد  هک  یناسک  زا 

؟ دناهدومن فارتعا  مالسلا  هیلعيرکسع  ماما  دنزرف  تدالو  هب  باسنا  ياملع  ایآ 

دلوتم يدهم و ... تّجح و  باقلا : اب  دّمحم و  مان  هب  يدـنزرف  مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماما  يارب  هک  دـنفرتعم  نانآ  زا  یهورگ  يرآ ،
رصع رـصاعم  هک  يراخب ، نامیلـس  نب  دوواد  نب  هَّللادبع  نب  لهـس  هباّسن   - 1 مینکیم : هراشا  اهنآ  زا  یخرب  یماسا  هب  کـنیا  تسا . هدـش 
نرق هباّـسن  یعفاــش ، يزار  رخف   - 3 ( 497 .) يرجه مـجنپ  نرق  رد  روهـشم  هباّـسن  يرمع ، دّیـس   - 2 ( 496 .) تسا هتسیزیم  ارغـص  تبیغ 

نسحلاوبا هباّسن   - 6 ( 500 .) هبنع نبا  هب  فورعم  دمحا  نیدلالامج  هباّسن   - 5 ( 499 .) یناقروزا يزورم  مشش  نرق  هباّسن   - 4 ( 498 .) مجنپ
يردــیح سیو  دـّـمحم   - 8 ( 502 .) يدـیوس نـیما  دـّـمحم   - 7 ( 501 .) مهدزاـی نرق  هباّـسن  يدـیز ، یناعنـص  یناـمی  ینیــسح  دّـمحم 

رد ینسح  یبتک  سنا  فیرـش   - 10 ( 504 .) یندم يدنقرمس  ینیسح  هَّللادبع  نب  نیـسح  نب  دّمحم  دیـس  هباّسن  همالع   - 9 ( 503 .) يروس
هباّسن همـالع   - 12 ( 506 .) یفجن نیدـلا  دـیمح  نب  دـمحا  نب  دّـمحم  دیـس  هباّسن  همالع   - 11 ( 505 «.) بلاطملا ۀـفحت   » باـتک رب  هقیلعت 

(507 .) ینسح یُبتُک  سنا  فیرش 

؟ تسا هدوب  ناشیا  تدالو  رکنم  مالسلا  هیلعيدهم  ماما  يومع  رفعج  ایآ 

ترـضح تدالو  نقتم  هلدا  اب   - 1 دومن : هجوت  وا  راـکنا  هب  ناوتیمن  یتاـهج  زا  یلو  تسا ، هتـشاد  ار  یبلطم  نینچ  راـکنا  هچ  رگا  رفعج 
هک هدوب  يداع  مدرم  هلمج  زا  هکلب  تسا ، هدوبن  موصعم  رفعج  هک  تسا  نآ  رب  تما  قاـفتا   - 2 تسا . هدیسر  تابثا  هب  مالسلا  هیلعيدهم 

یخرب زا   - 3 دندش . هدیـشک  یهارمگ  هب  بوقعی  نادنزرف  زا  یخرب  هک  هنوگ  نامه  تساور . هابتـشا  وهـس و  ای  یهارمگ و  لامتحا  وا  رد 
هیلعيرکـسع ماما  يارب  دـنزرف  تدالو  مدـع  نیغورد  ياعدا  تشاد ، هک  یهارمگ  فارحنا و  ببـس  هب  رفعج  هک  دوشیم  هدافتـسا  راـبخا 

تدـالو ربـخ  لّـمحت  ّتیلباـق و  شـشک و  وا  هک  اـجنآ  زا  هکنیا : تفگ  ناوـتیم  طاـیتحا  يور  زا  هک  ار  يزیچ  تیاـهن   - 4 دومن . مالـسلا 
. تسا هدوب  عالطا  یب  نآ  زا  اذل  و  تسا . هدادن  ناشن  وا  هب  ار  شدنزرف  مالسلا  هیلعيرکسع  ماما  هتشادن ، ار  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح 

؟ تسا هدش  فورعم  وگغورد »  » هب رفعج  ارچ 

هَّللا یلع  يرتفملا  لطبملا  اذـه  یعّدا  دـقو  دـنیامرفیم ...« : هدرک ، رفعج  هب  هراـشا  ترـضح  دـش  رداـص  هسدـقم  هیحاـن  زا  هک  یعیقوت  رد 
نیب قرفی  الو  مارح  نم  الالح  فرعی  ام  هَّللاوف  هَّللا ؟ نید  یف  هقفبأ  هاوعد ، متی  نأ  ءاجر  هل  ییه  ۀـلاح  ۀـّیأب  يردأ  الف  هاـعدا ، اـمب  بذـکلا 

بذک غورد و  ياعدا  دـیوگیم  هچنآ  رد  تسا و  ادـخ  هب  هدـننز  تمهت  لطبم و  صخـش  نیا  متح  روط  هب  ( »... 508 (؛»... باوصو ءاطخ 
وا هک  دنگوس  ادخ  هب  ادـخ ؟ نید  رد  مهف  هب  ایآ  دـیامن ؟ مامت  ار  دوخ  ياعدا  هک  دراد  دـیما  تلاح  نیمادـک  هب  هک  منادیمن  تسا ، هدومن 
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بقل رفعج  هب  هک  یـسک  لوا  دوشیم  هدافتـسا  عیقوت  نیا  زا  دـهدیمن .»... صیخـشت  ار  حیحـص  هابتـشا و  دسانـشیمن و  مارح  زا  ار  لالح 
تهج هب  وگغورد  هب  ار  وا  فیـصوت  هجو  زین  یخرب  تفای . ترهـش  وا  رب  ناونع  نیا  نآ  زا  دـعب  تسا و  هدوب  ترـضح  دوخ  داد  وگغورد 

. دننادیم مالسلا  هیلعقداص  رفعج  ماما  وا و  نیب  زییمت 

؟ تسا هدوب  هچ  رفعج  تسیاشان  ياهراک 

وا نأش  رد  هک  دروآ  يور  یتامادقا  يرس  کی  هب  مالـسلا  هیلعيرکـسع  ماما  شردارب  تلحر  زا  سپ  مالـسلا  هیلعيداه  ماما  دنزرف  رفعج 
 - 2 ( 509 .) مالسلا هیلعيرکسع  ماما  شردارب  رّهطم  رکیپ  رب  ندناوخ  زامن  دصق   - 1 مینکیم : هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  کنیا  تسا . هدوبن 

تسیب غلبم  هنالاس  نم  دیهدب ، نم  هب  ار  مردارب  ماقم  : » تفگ ناقاخ  نب  ییحی  نب  هَّللادیبع  یسابع  ریزو  هب  وا  اریز  يربهر ، تماما و  ياعدا 
بحاصت ار  مالـسلا  هیلعماما  لاوما  اـت  دیـشوک  رگید  یمادـقا  رد  اریز  ثرا ، ياـعدا   - 3 ( 510 «.) مزادرپیم امـش  هب  نآ  تباب  راـنید  رازه 

لاوما رب  ات  داد  هزاجا  زین  تموکح  تسوا . ردارب  ثراو ، اـهنت  و  درادـن ، يدـنزرف  مالـسلا  هیلعدّـمحم  وبا  شردارب  هک  درک  اـعدا  دـیامن و 
. مالسلا هیلعيدهم  ماما  يریگتسد  يارب  تموکح  کیرحت   - 4 ( 511 .) دبای طلست  ردارب 

؟ درک هیبشت  مالسلا  هیلعفسوی  ناردارب  هب  ار  رفعج  شیومع  مالسلا  هیلعنامز  ماما  ارچ 

لیبسف هدلوو  رفعج  یّمع  لیبس  اّمأو  دومرف ...« : دش  رداص  هللا  همحريرْمَع  نامثع  نب  دّمحم  هب  هک  یعیقوت  لیذ  رد  مالسلا  هیلعنامز  ماما 
یهوجو هب  هیبـشت  هتکن  يارب  تسا .»... فسوی  ناردارب  هار  دـننامه  شدـالوا  رفعج و  میومع  هار  اـّما  ( » 512 (؛»... مالسلا هیلعفسوی  ةوِخا 

هرابرد دومن و  راذگاو  ناشدادجا  ءابآ و  هب  دیاب  ایبنا ، دالوا  دننامه  ار  مالسلا  هیلعنامز  ماما  يومع  رفعج  مکح   - 1 دومن : هراشا  ناوتیم 
ار وا  یخرب  اذل  و  تسا . هدومن  نینچ  زین  وا  دندرک ، هبوت  دوخ  تسیاشان  لمع  زا  فسوی  ناردارب  هک  هنوگ  نامه   - 2 تفگن . ینخس  اهنآ 

وفع نانآ  زا  بوقعی  تمارک  تهج  هب  لاعتم  دنوادخ  یلو  دندش ، بکترم  هانگ  هچرگ  بوقعی  نادنزرف   - 3 دناهداد . بقل  باّوت  رفعج  هب 
هانگ اطخ و  تابثا  هب  رظان  هیبشت ، هک  تسا  نکمم   - 4 دوب . ماما  يومع  و  ماما ، ردارب  ماما ، دنزرف  وا  اریز  رفعج ، دروم  رد  نینچمه  دومن .

دننامه ایـصوا  ایبنا و  دالوا  درک  اعدا  ناوتیمن  زگره  هک  انعم  نیدب  دندش ، هانگ  بکترم  بوقعی  دالوا  هک  هنوگ  نامه  دشاب ، رفعج  يارب 
. دوش هانگ  بکترم  تسا  نکمم  زین  ماما  دنزرف  دندش ، هانگ  بکترم  بوقعی  نادنزرف  هک  هنوگ  نامه  هکلب  دـنموصعم ، هانگ  زا  اهنآ  دوخ 

. تسا تهج  نیا  زا  داعبتسا  عفر  لیثمت  زا  ماما  فده  تقیقح ، رد 

؟ دندش لهاان  ناماما  ای  ناربمایپ  زا  یخرب  نادنزرف  ارچ 

بالـصا رد  دیاب  موصعم  ماما  هکنیا  تسا  مّلـسم  هچنآ  تسا . هدشن  هداد  تنامـض  ردام  هیحان  زا  یلو  تسا  ماما  دـنزرف  هچرگ  رفعج  ًالوا :
ایبنا و زا  یخرب  نادـنزرف  هک  مینکیم  هدـهاشم  اذـل  تسا و  هدـشن  ییاعدا  نینچ  اهنآ  دالوا  هب  تبـسن  یلو  دـشاب ، هرهطم  ماحرا  هخماش و 
مّهوت و یـسک  ات  دمآیم  دیدپ  ناماما  ایبنا و  زا  یخرب  یگدنز  رد  یتالکـشم  تاءالتبا و  یهاگ  ًایناث : دندمآرد . فرحنم  لهاان و  ایـصوا 

. دنکن ار  اهنآ  تّیبوبر  لایخ 

؟ تسا زیاج  مالسلا  امهیلعنینسح  زا  دعب  ردارب  ود  هب  تماما  لاقتنا  ایآ 

فیعـض باقعا ، رد  نآ  رارمتـسا  بوجو  نیـسح و  نسح و  زا  دعب  ردارب  ود  هب  تماما  لاقتنا  زاوج  مدع  هب  لوق  : » دیوگیم بتاک  دـمحا 
ماما تدـالو  زا  لـبق  ناـنآ  دزن  رتاوتم  هکلب  روهـشم  هیماـما و  هعیـش  روهمج  خـساپ : تسا .»... هدوبن  تقو  نآ  رد  نآ  رب  یعاـمجا  و  تسا ،
یلع نب  لیعامـسا  تسا . مالـسلا  امهیلعنیـسح  ماما  نسح و  ماما  زا  دعب  ردارب  ود  هب  تماما  لاقتنا  زاوج  مدع  هب  لوق  مالـسلا ، هیلعيدهم 
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ماما دالوا  رد  اهنت  مالـسلا  امهیلعنیـسح  نسح و  زا  دعب  تماما  هک  میدومن  ادیپ  ملع  قداص  ناماما  زا  رتاوتم  رابخا  زا  : » دیوگیم یتخبون 
یخرب زا  دناهتـشاد . ار  داـقتعا  نـیمه  زین  ( 515) یتـخبون نسح  نـب  یلع  و  ( 514) یمق يرعـشا  ( 513 «.) ماوقا اـی  ردارب  رد  هن  دوـب  دـهاوخ 
ۀمامإلا ُدوعت  ال  : » دومرف هک  هدرک  لقن  مالسلا  هیلعقداص  ماما  زا  حیحص  دنس  هب  ینیلک  دوشیم : هدافتسا  یبوخ  هب  بلاطم  نیا  زین  تایاور 

زا رگید  دنـس  هب  زین  و  دوب ». دهاوخن  ردارب  ود  رد  تماما  زگره  نیـسح  نسح و  زا  دـعب  ( » 516 (؛» ًادبأ نیـسحلاو  نسحلا  دعب  نیوخألا  یف 
باـقعأو باـقعألا  یف  یه  اـّمنإ  نیـسحلا  نسحلا و  دـعب  نیوخأ  یف  ۀـمامإلا  عمتجت  ـال  : » دوـمرف هک  هدرک  لـقن  مالـسلا  هیلعقداـص  ماـما 

زین و  تساهلسن ». ياهلسن  اهلسن و  رد  تماما  انامه  دش . دهاوخن  عمج  نیـسح  نسح و  زا  دـعب  ردارب  ود  رد  تماما  ( » 517 (؛». باقعألا
یفف ُتلقف : ال . لاقف : ٍلاخ ؟ وأ  ٍّمع  یف  ۀمامإلا  نوکت  أ  لئُـس : ّهنأ  : » دش لاؤس  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  زا  هک  هدـش  لقن  عیزب  نب  لیعامـسا  زا 

...«. ریخ دومرف : روطچ ؟ ردارب  ود  مدرک : ضرع  ریخ . دومرف : تفرگ ؟ دهاوخ  رارق  ییاد  ای  ومع  رد  تماما  ایآ  ( » 518 (؛»... ال لاق : ٍخأ ،

؟ دنتفگ تینهت  تیزعت و  رفعج  هب  مالسلا  هیلعيرکسع  ماما  تداهش  زا  دعب  نایعیش  ایآ 

ماـما گوس  رد  رفعج  هب  تشاد  دوجو  لوا  بیاـن  اـهنآ  نمـض  رد  هک  هعیـش  مومع  ناـیدألاوبا  ثیدـح  قباـطم  : » دـیوگیم بتاـک  دـمحا 
میربیم یپ  ( 519) نایدألاوبا ثیدح  هب  هعجارم  اب   - 1 خساپ : دنتفگ . تینهت  وا ، تماما  تهج  هب  زین  هتفگ و  تیزعت  مالسلا  هیلعيرکـسع 

انأ اذإو  دیوگیم ...« : نایدألاوبا  هک  تسا  نیا  هدمآ  ثیدـح  نآ  رد  هچنآ  هکلب  تسین . حیحـص  مومع  روط  هب  بتاک  دـمحا  تشادرب  هک 
رانک ار  مالـسلا  هیلعيرکـسع  ماما  ردارب  یلع  نب  رفعج  ناهگان  هنوئّنهیو ...« ؛»... هنوّزعی  هلوح  ۀعیـشلاو  رادـلا  باـبب  هیخأ  یلع  نب  رفعجب 

زا یخرب  هک  دوشیم  هدافتـسا  ریبعت  نیا  زا  دنتفگیم ». کیربت  تیزعت و  وا  هب  دـندوب  وا  رود  هک  ینایعیـش  هک  یلاح  رد  مدـید  هناخ  برد 
ددصرد تسا  ماما  وا  هکنیا  نامگ  هب  دوب  هدشن  نشور  تدالو  يافتخا  تهج  هب  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  تماما  رما  زونه  هک  نایعیش 

نیا و  درادـن . دوجو  دـیوگب  کیربت  تیزعت و  رفعج  هب  هک  دیعـس  نب  ناـمثع  لوا  بیاـن  زا  يرثا  تیاور  نیا  رد   - 2 دـندمآرب . وا  تینهت 
ياعدا رد  رفعج  هک  دوشیم  هدافتسا  نایدألاوبا  تیاور  هعومجم  هب  هعجارم  اب   - 3 تسا . هداد  لوا  بیان  هب  بتاک  هک  تسا  غورد  یتبسن 

مدقتف انّفکم  هشعن  یلع  هیلع  هَّللا  تاولـص  یلع  نب  نسحلاب  نحن  اذإ  رادلا  یف  انرـص  اّملف  : » دیوگیم نایدالاوبا  تسا . هدوب  وگغورد  دوخ 
: لاقو یلع  نب  رفعج  ءادرب  ذبجف  جیلفت ، هنانسأب  ططق ، هرعشب  ةرمس ، ههجوب  ّیبص  جرخ  ریبکتلاب  ّمه  اّملف  هیخأ ، یلع  یّلصیل  یلع  نب  رفعج 

امهیلع هیبأ  ربق  بناج  یلإ  نفدو  هیلع  یّلصو  یبصلا  مّدقتف  رفـصاو  ههجو  دبرا  دقو  رفعج ، رخأتف  یبأ ، یلع  ةالـصلاب  قحأ  انأف  ّمع  ای  رّخأت 
مدرک هدهاشم  مدیسر  ترضح  هناخ  هب  هک  یماگنه  ( »... 520 (؛» هیلإ اهتعفدف  کعم ، یتلا  بتکلا  تاباوج  تاه  يرصب  ای  لاق : ّمث  مالسلا 
زامن ریبکت  تساوخ  هک  نیمه  دراذگب ، زامن  شردارب  هزانج  رب  ات  دمآ  ولج  رفعج  تسا . چیپ  نفک  مالـسلا  امهیلعیلع  نب  نسح  شعن  هک 

: دومرف دیـشک و  ار  یلع  نب  رفعج  يادر  دمآ و  نوریب  هدرپ  تشپ  زا  زاب ، ییاهنادند  يرف ، ییاهوم  اب  نوگمدنگ ، یکدوک  دـیوگب ، تّیم 
نیا تفر . رانک  دوب  هدرک  رییغت  شتروص  گنر  هک  یلاح  رد  رفعج  مراذـگ .» زامن  مردـپ  رب  هک  مرتراوازـس  نم  اریز  ومع ، يا  ورب  راـنک  »

هاگ نآ  دش . هدرپس  كاخ  هب  مالـسلا  هیلعشردـپ  ربق  رانک  هزانج  درازگ و  زامن  مالـسلا  هیلعيرکـسع  ماما  هزانج  رب  دـمآ و  ولج  كدوک 
هک یماگنه  : » دیوگیم نایدالاوبا  زین  و  مداد .»... ترضح  هب  ار  اهنآ  مه  نم  هدب . نم  هب  تسوت  اب  هک  ییاههمان  باوج  يرصب ! يا  دومرف :
هک هنوـگ  نآ  ار  وا  نم  اریز  تسا ، هدـش  لـطاب  تماـما  تقیقح  رد  سپ  تـسا  ماـما  درم  نـیا  رگا  مـتفگ : دوـخ  اـب  مدـید  نـینچ  ار  رفعج 

(521 ...«.) دنکیم يزاب  روبنط  اب  هدرک و  رامق  قسوج  اب  زین  دنکیم و  رکسم )  ) ذیبن برش  هک  تسا  یصخش  مسانشیم 

یکدوک نینس  رد  تماما 

؟ دناهدرک کش  یکدوک  نینس  رد  تماما  رد  یناسک  هچ 
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تفالخ تماما و  ماقم  هب  یکدوک  نینـس  رد  دناوتیم  یـسک  ایآ  هک  تسا  نیا  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  دروم  رد  حرطم  ياهلاؤس  هلمج  زا 
حیحـص ریغـص  لفط  تیالو  هک  تسا  نیا  هدش  تباث  رّهطم  تعیرـش  رد  هچنآ  : » دـیوگیم تّنـس  لها  ياملع  زا  یمتیه  رجح  نبا  دـسرب ؟

لاس جنپ  زا  شیب  تماما ، هب  ندیـسر  ماگنه  وا  رمع  هک  دـنراد  یـسک  تماما  رب  نامگ  هداد و  هزاجا  دوخ  هب  نایعیـش  هنوگچ  سپ  تسین ،
(523 «.) دنک بوصنم  نیملسم  يربهر  هب  ار  يریغص  لفط  دنوادخ  هک  تسین  لوقعم  : » دسیونیم بتاک  دمحا  ( 522 «.) تسا هدوبن 

؟ تسا كدوک  توبن  تماما و  دّیؤم  نآرق  ایآ 

دنوادـخ فلا . تسا . هداد  ربخ  زین  نآ  عوقو  زا  هکلب  تسا  نکمم  يرما  اـهنت  هن  یکدوک  نینـس  رد  تیـالو  توبن و  تماـما ، نآرق  رظن  زا 
ار ام  ینامسآ  باتک  وت  ییحی ! يا  ( » 524 (؛} ًاِّیبَص َمْکُحلا  ُهاْنیَتآَو  ٍةَّوُِقب  َباتِکلا  ِذُخ  ییْحَی  ای  : } دیامرفیم ییحی  ترضح  هب  باطخ  لاعتم 
داد مالـسلا  هیلعییحی  ترـضح  هـب  دـنوادخ  هـک  یمکح  هراـبرد  يزار  رخف  مـیداد ». توـبن  ماـقم  یکدوـک  رد  وا  هـب  ریگارف و  توـق  هـب 
وا هب  درک و  لـماک  مکحم و  یکدوک  رد  ار  وا  لـقع  لاـعتم  دـنوادخ  اریز  تسا ؛ توبن  ناـمه  هفیرـش ، هیآ  رد  مکح  زا  دارم  : » دـیوگیم
هللا یلصدّمحم  یسوم و  ترضح  فالخرب  دیزگرب ، يربمایپ  هب  یکدوک  رد  ار  یـسیع  ییحی و  ترـضح  دنوادخ  هک  ارچ  داتـسرف ، یحو 

ْتَراشَأَف : } دیامرفیم مالسلا  هیلعیسیع  ترضح  دروم  رد  زین  و  ب . ( 525 «.) دومن ثوعبم  تلاسر  هب  یلاسگرزب  رد  ار  نانآ  هک  هلآو  هیلع 
هب نارگتمالم  خساپ  رد   ] میرم ( » 526 (؛} ًاِّیبَن ِینَلَعَجَو  َباتِکلا  َِیناتآ  ِهَّللا  ُدـْبَع  یِّنِإ  َلاق  ًاِّیبَص *  ِدـْهَملا  ِیف  َناک  ْنَم  ُمِّلَُکن  َْفیَک  اُولاق  ِْهَیلِإ 

ینامسآ و باتک  ارم  هک  میادخ  هدنب  نم  انامه  تفگ : لفط  نآ  مییوگ ؟ نخـس  ياهراوهگ  لفط  اب  هنوگچ  دنتفگ : اهنآ  درک . هراشا  لفط 
یلاعت كرابت و  دنوادخ  هک  دناهتفگ  : » دسیونیم مالـسلا  هیلعيدهم  ماما  تدالو  رکذ  زا  دعب  یفنح  يزودنق  دومرف .»... اطع  توبن  فرش 

ترـضح نأش  رد  هک  هنوگ  نامه  داد ، رارق  نایملاع  يارب  ياهناشن  ار  وا  و  دومن ، تیانع  باطخلا  لـصف  تمکح و  تّیلوفط  ّنس  رد  ار  وا 
اُولاق : } دومرف مالـسلا  هیلعیـسیع  ترـضح  نأش  رد  زین  و  ًاِّیبَص .} َمْکُحلا  ُهاْنیَتآَو  ٍةَّوُِقب  َباـتِکلا  ِذُـخ  ییْحَی  اـی  : } دومرف مالـسلا  هیلعییحی 

هب ار  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  رمع  دـنوادخ ، ًاِّیبَن .} ِینَلَعَجَو  َباتِکلا  َِیناتآ  ِهَّللا  ُدـْبَع  یِّنِإ  َلاق  ًاِّیبَص *  ِدـْهَملا  ِیف  َناک  ْنَم  ُمِّلَُکن  َْفیَک 
ترـضح زا  هک  دـناهدرک  لـقن  یـسانک  دـیزی  زا  دنـس  اـب  نارگید  يدـنوار و  بطق  ( 527 «.) دینادرگ ینالوط  رـضخ  ترـضح  رمع  دـننام 

ناک لاقف : هنامز ؟ لهأ  یلع  هَّلل  ۀـجح  دـهملا  یف  مّلکت  نیح  مالـسلا  هیلعمیرم  نبا  یـسیع  ناـکأ  : » مدرک لاؤس  مالـسلا  اـمهیلع  رفعجیبا 
ُْتنُک َو ام  َْنیَأ  ًاکَرابُم  ینَلَعَج  َو  اِیبَن *  ینَلَعَج  َو  َباتِْکلا  َِیناتآ  ِهَّللا  ُدـْبَع  یِّنِإ  : } لاق نیح  هلوقل  عمـست  امأ  لسرم  ریغ  هَّلل  ۀـجح  ًایبن  ذـئموی 

ناک لاقف : دـهملا ؟ یف  وهو  لاحلا  کلت  یف  اـیرکز  یلع  هَّلل  ۀـجح  ذـئموی  ناـکف  تلق : ({ 528  ) ایَح ُْتمُد  ام  ِةاکَّزلا  َو  ِةـالَّصلِاب  یناـصْوَأ 
مث لاحلا ، کلت  یف  همالک  عمـس  نم  یلع  ۀجح  ایبن  ناکو  اهنع  ربعف  ملکت  نیح  میرمل  هَّللا  نم  ۀمحرو  سانلل  ۀیآ  لاحلا  کلت  یف  یـسیع 
هنبا هثروف  ایرکز  تام  مث  نیتنسب  یسیع  تمص  دعب  سانلا  یلع  ّلجوّزع  هَّلل  ۀجحلا  ایرکز  ناکو  ناتنس  هل  تیـضم  یتح  ملکتی  ملف  تمص 
غلب اّملف  ({ 529  ) اِیبَص َمْکُْحلا  ُهاْنیَتآ  َو  ٍةَّوُِقب  َباتِْکلا  ِذُخ  ییْحَی  ای  : } لجوزع هلوقل  عمـست  امأ  ریغـص ، یبص  وهو  ۀـمکحلاو  باتکلا  ییحی 

نیعمجأ سانلا  یلعو  ییحی  یلع  ۀجحلا  یـسیع  ناکف  هیلإ ، یلاعت  هَّللا  یحوأ  نیح  ۀـلاسرلاو  ةوبنلاب  ملکت  نینـس  عبـس  مالـسلا  هیلعیـسیع 
مالسلا هیلعیسیع  ایآ  ( » 530 (؛»... مالـسلا هیلعمدآ  هَّللا  قلخ  موی  ذنم  سانلا  یلع  هَّلل  ۀجح  ریغب  ادحاو  اموی  دـلاخابا  ای  ضرألا  یقبت  سیلو 

لسرم ریغ  تّجح  ربمایپ و  زور  نآ  رد  یسیع  : » دومرف ترضح  دوب ؟ دوخ  نامز  لها  رب  ادخ  تّجح  تفگ  نخـس  هراوهگ  رد  هک  یماگنه 
و تسا . هداد  رارق  ربمایپ  ارم  هداد و  نم  هب  ینامـسآ   ] باتک وا  میادخ ، هدنب  نم  : » دومرف هک  یماگنه  ار  ادخ  لوق  ياهدینـشن  ایآ  دوب . ادخ 

سپ مدرک : ضرع  تسا ». هدرک  هیـصوت  تاکز  زامن و  هب  ارم  ماهدنز ، هک  ینامز  ات  هداد و  رارق  تکربرپ  يدوجو  مشاب -  هک  اج  ره  ارم - 
لاح نآ  رد  یـسیع  دومرف : ترـضح  دربیم ؟ رـس  هب  هراوهگ  رد  هک  یلاح  رد  دوب ، لاح  نآ  رد  اّیرکز  رب  ادخ  تّجح  یـسیع  زور  نآ  رد 
دوب تجح  ربمایپ و  زین ) و  . ) درک ریبعت  وا  زا  تفگ و  نخس  هک  یماگنه  نآ  دوب ، میرم  يارب  ادخ  بناج  زا  یتمحر  مدرم و  يارب  ياهناشن 

مالسلا هیلعایرکز  تّدم  نیا  رد  و  تفگن ، نخس  یسک  اب  لاس  ود  ات  دش و  تکاس  یسیع  سپـس  دینـش . لاح  نآ  رد  ار  وا  مالک  هک  ره  رب 
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دنوادـخ لوق  ياهدینـشن  اـیآ  دـش . تمکح  باـتک و  ثراو  یکدوـک  نینـس  رد  مالـسلا  هیلعییحی  وا  توـف  زا  سپ  دوـب . مدرم  رب  تّجح 
یتقو یـسیع  میداد ». وا  هب  یکدوک  رد  یفاک  لقع  و   ] تّوبن نامرف  ام  و  ریگب ! تّوق  اب  ار  ادـخ ]  ] باتک ییحی ! يا  : » دومرف هک  ار  ّلـجوّزع 

يا دـش . مدرم  مامت  ییحی و  رب  تّجح  وا  ماگنه  نیا  رد  داد . دوخ  توبن  زا  ربخ  دـش  لزان  وا  رب  هک  یحو  نیلّوا  اب  دیـسر  یگلاس  تفه  هب 
دروم رد  هک  دنکن  لاکـشا  یـسک  تسا .»... هدوبن  مدرم  رب  ادـخ  تّجح  زا  یلاخ  نیمز  زین  زور  کی  یّتح  مدآ ، تقلخ  ماگنه  زا  دـلاخابا !
باوـج رد  اریز  تسا . هدـنیآ  ناـمز  عراـضم و  ياـنعم  هب  تقیقح  رد  یلو  هدرب  راـک  هـب  ار  یـضام  ظـفل  نآرق  هـچ  رگا  یـسیع  ترـضح 

رد ياهنیرق  هک  یلاح  رد  دراد  هنیرق  لیلد و  هب  جایتحا  نآ  فالخ  رب  لمح  تسا و  یضام  ظفل  رهاظ  فالخ  لامتحا  نیا  ًالوا : مییوگیم :
رد یلفط  هک  تسا  نکمم  اذل  و  لوسر ، هن  هدمآ  یبن  ریبعت  یـسیع  ترـضح  هصق  دروم  رد  لوسر ، یبن و  نیب  تسا  قرف  ًایناث : تسین . نیب 

. تسا هدیسرن  تلاسر  ماقم  هب  زونه  تیلوفط  تهج  هب  هچ  رگ  دشاب  هدیسر  توبن  ماقم  هب  یکدوک  نینس 

؟ تسا هتفای  مّسجت  كدوک  رد  تماما  خیرات ، رظنم  زا  ایآ 

رب لیلد  نیرتيوق  دـنیوگیم : امکح  هفـسالف و  تسا و  هدـش  عقاو  كدوک ، يربهر  تماما و  هلأسم  هک  میربیم  یپ  خـیرات  هب  هعجارم  اـب 
{ َنِیبَْرقَألا َکَتَریِشَع  ْرِْذنَأَو   } هفیرش هیآ  لوزن  زا  دعب  ترجه ، مّوس  لاس  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  تسا . نآ  عوقو  ئـش ، ناکما 

ارف شوگ  ار  وا  نانخـس  هک  داد  روتـسد  دوخ  موق  هب  و  درک ، بوصنم  تیاصو  تفالخ و  هب  دوبن  شیب  یناوجون  هک  ار  بلاط  یبا  نب  یلع 
یلصادخ لوسر  هک  دنراد  قافتا  رما  نیا  رب  تنس  لها  هعیـش و  مومع  : » دسیونیم هللا  همحردیفم  خیـش  ( 531 .) دـننک تعاطا  وا  زا  هداد و 

رگید زا  و  دوـب ، مک  وا  ّنس  هـک  یلاـح  رد  درک ، تیاـصو  تفـالخ و  ترازو و  هـب  توـعد  ار  مالـسلا  هـیلعیلع  ترـضح  هـلآو  هـیلع  هللا 
(532 ...«.) درواین لمع  هب  توعد  ناکدوک 

؟ دنکیم دییأت  ار  كدوک  تماما  لقع ، ایآ 

یف هک  یتاذ : لاحم   - 1 تسا : مسق  هس  رب  لاحم  رما  مییوگیم : خساپ  رد  تسا . لاحم  ًالقع  یکدوک  نینـس  رد  تماما  دنیوگیم : یخرب 
لاحم نآ  عوقو  هک  یعوقو : لاحم   - 2 نیضیقن . عافترا  ای  نیـضیقن  عامتجا  لثم  رگید ، يرما  نتفرگ  رظن  رد  نودب  تسا  لاحم  هسفن  ّدح 
لاحم ًاتاذ  هن  یلو  تسا  لاـحم  تعیبط  هدـش  هتخانـش  نیناوق  قبط  نآ  عوقو  هک  يداـع : لاـحم   - 3 تلع . نودـب  لولعم  عوقو  لـثم  تسا ،

، هلأسم نیا  مییوگیم : یکدوک  نینـس  رد  تماما  دروم  رد  دنکیم . قدـص  هزجعم  نآ  رب  هک  ییاهراک  دـننامه  لاحم . مزلتـسم  هن  تسا و 
نیا ناسنا  لقع  دـهد . رارق  كدوک  رد  ار  تماما  تلاسر و  طیارـش  مامت  ات  تسا  رداق  لاعتم  دـنوادخ  اریز  تسین ، یعوقو  ای  یتاذ  لاـحم 
راّفص نسح  نب  دّمحم  تسا . اعدم  نیا  رب  قدص  دهاش  نیرتهب  مالسلا  امهیلعیـسیع  ییحی و  ترـضح  توبن  و  دنادیمن . دیعب  ار  بلاطم 
یلإو هسأر  یلإو  هیلإ  رظنلا  تددـحاف  ّیلع  جرخ  دـق  مالـسلا  هیلعرفعجاـبا  تیأر  : » تفگ هک  هدرک  لـقن  طابـسا  نب  یلع  زا  دوخ  دنـس  هب 

َمْکُحلا ُهاْنیَتآَو  : } یلاعت هَّللا  لاق  ةوبنلا . یف  ّجتحا  ام  لثم  ۀمامالا  یف  ّجتحا  هَّللا  ّنا  لاقف  ًادجاس . ّرخف  رـصمب ، انباحـصأل  هتماق  فصأل  هلجر 
نبا وهو  یتؤی  نا  زوجیو  ّیبـص  وهو  ۀـمکحلا  یتؤی  نا  زوـجی  دـقف  ( 534 {.) ًۀَنَـس َنیَِعبْرَأ  َغََلبَو  ُهَّدُـشَأ  َغََلب  اّمَلَف  : } هَّللا لاـقو  ({ 533  ) ًاِّیبَص

ات مدرک  هراظن  شکرابم  ياپ  رس و  هب  بوخ  مدرک . هدهاشم  دشیم  دراو  نم  رب  هک  یلاح  رد  ار  مالسلا  هیلعرفعجابا  ( » 535 (؛» ۀنس نیعبرا 
دنوادخ : » دومرف داتفا و  هدجس  هب  ترضح  هک  مدرک  هدهاشم  ناهگان  میامن . فیـصوت  ار  ترـضح  نآ  رـصم  رد  دوخ  باحـصا  رب  مناوتب 

َغََلب اّمَلَف  : } دیامرفیم زین  و  ًاِّیبَص } َمْکُحلا  ُهاْنیَتآَو  : } دیامرفیم و  تسا ، هدرک  جاجتحا  توبن  رما  رد  هچنآ  هب  تماما  رما  رد  هدومن  جاجتحا 
نامه تسین ، شیب  یکدوک  هک  یلاح  رد  دـنک  اـطع  تمکح  یـسک  هب  دـنوادخ  هک  تسا  نکمم  یهاـگ  سپ  ًۀَنَـس .} َنیَِعبْرَأ  َغََلبَو  ُهَّدُـشَأ 

.« دیامرف اطع  تمکح  یگلاس  لهچ  نینس  رد  رگید  یسک  هب  تسا  زیاج  هک  هنوگ 
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؟ دشاب هتشاد  یلقع  دشر  دناوتیم  یکدوک  نینس  رد  لفط  ایآ 

؛ تسین لاس  جنپ  زا  شیب  وا  نس  اّما  تسا  دیـشر  یـصخش  اسب  هچ  اریز  درادن ، دوجو  ینّیعم  ّنس  یلقع  دشر  يارب  دنیوگیم : نادنمـشناد 
مالـسلا هیلعماما  رد  ار  دشر  ّنس  لاعتم  دنوادخ  هک  دراد  یعنام  هچ  تسا . هدرک  دشر  یفاک  ّدح  هب  دـنوادخ  تردـق  هب  وا  هلقاع  هّوق  نوچ 

اذل تسا ، هتخیمآ  رد  نآ  هب  لیم  ردام و  ردپ و  تبحم  یتسود و  اب  ناکدوک  تعیبط  : » دیامرفیم یّلح  همالع  دهد ؟ رارق  یگلاس  جـنپ  ّنس 
رظن و اب  ناکدوک  تعیبط  : » دـسیونیم همادا  رد  وا  تسوا .» لامک  تّوق  رب  لیلد  لاعتم  دـنوادخ  هب  هجوت  ناـنآ و  زا  كدوک  يریگهراـنک 

عبط اب  راگزاسان  هک  يروما  اب  یکدوک  رگا  سپ  تسا ، بعل  وهل و  يزاب و  اب  بسانتم  راـگزاسان و  یهلا  فیلاـکت  یلقع و  روما  رد  لـّمأت 
هب مالـسلا  هیلعاضر  ماما  هک  یماگنه  دـیوگیم : ییحی  نب  ناوفـص  ( 536 «.) تسا لامک  هب  وا  ندیـسر  لـیلد  هتفرگ ، سنا  تسا  هناـکدوک 

ضرع ترضح  نآ  هب  درکیمن ، زواجت  لاس  هس  زا  وا  ّنس  هک  یلاح  رد  دومن  بوصنم  تماما  هب  ار  وا  درک و  هراشا  مالسلا  هیلعداوج  ماما 
ۀّجحلاب مالسلا  هیلعیسیع  ماق  دق  ءیش  کلذ  نم  هّرضی  امو  دومرف ...« : ترـضح  درادن ؟ رتشیب  لاس  هس  امـش  دنزرف  مدرگ ! تیادف  مدرک :

ماما هب  تشگ ». ادـخ  تجح  یگلاس  هس  نینـس  رد  زین  مالـسلا  هیلعیـسیع  هک  یلاح  رد  دراد  یلاکـشا  هچ  ( » 537 (؛» نینـس ۀثالث  نبا  وهو 
کلذ نم  نورکنی  امو  : » دومرف خساپ  ترضح  دننکیم . راکنا  ار  امش  تماما  امش  ّنس  یمک  تهج  هب  مدرم  دش : ضرع  مالـسلا  هیلعداوج 

ام هَّللاوف  ِینَعَبَّتا } ِنَمَو  اَنَأ  ٍةَریَِـصب  یلَع  ِهَّللا  َیلِإ  اوُعْدَأ  ِیلِیبَس  ِهِذـه  ُْلق  : } هلآو هیلع  هللا  یلـصهّیبنل  ّلجوّزع  هَّللا  لاق  دـقل  ّلجوّزع ؟ هَّللا  لوق 
يا دومرف : دوخ  ّیبن  هب  دـنوادخ  هک  یلاح  رد  دـننکیم ، راکنا  ارچ  ( » 538 (؛» نینس عست  نبا  انأو  نینـس  عست  هلو  مالـسلا  هیلعّیلع  ّالإ  هعبت 

! دنگوس ادخ  هب  سپ  مینک . توعد  ادخ  يوس  هب  تریصب  ییانیب و  اب  ار  قلخ  هک  تسا  نیمه  مناوریپ  نم و  هقیرط  وگب : ار  تما  ام ! لوسر 
.« متسه هلاس  هن  دنزرف  زین  نم  و  تشادن ، رتشیب  لاس  هن  هک  یلاح  رد  مالسلا  هیلعیلع  رگم  درکن  تعباتم  ار  وا  ماگنه  نآ  رد 

؟ دنتشاد نانیمطا  یکدوک  نینس  رد  ناماما  تماما  هب  نایعیش  ایآ 

رد دوخ  هدـیقع  تیبثت  هار  رد  ار  يدایز  ياهیناشفناج  يراکادـف و  خـیرات ، لوط  رد  مالـسلا  مهیلعتیب  لها  هسردـم  ناـگتخومآ  شناد 
رما نیا  دوب . تیب  لها  نارادتسود  اب  افلخ  هاگتسد  تموصخ  ینمشد و  أشنم  يرکف  هدیقع و  نینچ  نتـشاد  اریز  دناهتـشاد ؛ تماما  هلأسم 
نیا و  دنتـشکیم . زین  ار  یهورگ  ینادنز و  ار  يدایز  هّدع  اذـل  دوب ، اهنآ  نارای  مالـسلا و  مهیلعتیب  لها  اب  مکاح  ماظن  يریگرد  هب  ّرجنم 

ناج و زا  هک  دوب  هدش  مّلسم  نشور و  نانچ  اهنآ  يارب  یکدوک  نینس  رد  یتح  مالـسلا  مهیلعتیب  لها  تیالو  هب  داقتعا  هک  دهدیم  ناشن 
. دنتشاذگیم هیام  دوخ  لام 

؟ تسا هدوب  هعیش  ناگرزب  لیمحت  دیدهت و  اب  یکدوک  رد  ناماما  تیالو  تماما و  هب  داقتعا  ایآ 

نانآ هک  درک  رواب  ناوتیمن  هاگ  چیه  درادن . يراگزاس  هیماما  هفیاط  ناگرزب  تسادق  عرو و  اب  اریز  تسا ؛ لطاب  متح  روط  هب  هیـضرف  نیا 
رد مالـسلا  مهیلعتیب  لها  تماما  تدـم  لوط  رد  ناـنآ  هکنآ  هژیو  هب  دنـشاب . هدرک  توعد  ناـماما  تعاـطا  هب  ار  مدرم  روز  دـیدهت و  اـب 

ماقم يدام و  دوس  نانآ ، هب  توعد  تیب و  لـها  توعد  شریذـپ  دـندربیم . رـس  هب  اـهنآ -  توعد  شریذـپ  تهج  هب  عضو -  نیرتدـیدش 
هب هیماـما  ياـملع  هک  تسین  ینتفریذـپ  دنـشاب . هتـشاد  ار  یتوعد  نینچ  هک  دوش  ثعاـب  روما  نآ  هب  عـمط  مّهوـت  اـت  تسا  هتـشادن  يرهاـظ 

. دوب نانآ  يارب  اهّتیمورحم  عاونا  داجیا  ببس  راک  نیا  هک  یلاح  رد  دنشاب  هتشاد  قافتا  ینابت و  یکدوک  رد  یصخش  تماما  رب  یتسردان 
. تسا هدوب  یکدوک  نینس  رد  ناماما  تماما  هب  داقتعا  زا  یشان  اهنآ  توعد  هکنآ  رگم  تسین  نیا 

؟ دنتشاد ناعذا  یکدوک  نینس  رد  ناماما  تماما  رب  افلخ  ایآ 
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گنز ار  نآ  اذـل  دنتـشاد و  ناعذا  دـندوب  یکدوک  نس  رد  هک  یناـماما  یملع  يونعم و  تـالامک  یقـالخا و  لـیاضف  هب  رـصاعم ، ياـفلخ 
راک هب  ناشلیاضف  ناماما و  ندرب  نیب  زا  يارب  ار  دوخ  ناوت  مامت  ساسا ، نیا  رب  دنتسنادیم . شیوخ  هنابصاغ  تفالخ  دوخ و  يارب  يرطخ 

هدوب تباث  يرما  یکدوک -  نینـس  رد  دـنچ  ره  صخـش -  تماما  هلأـسم  هک  دوشیم  نشور  یبوخ  هب  بلطم  نیا  هب  هجوت  اـب  دـنتفرگیم .
. دندوب هدرب  یپ  ناشتالامک  لضف و  هب  هدرک ، ناحتما  ار  اهنآ  رّرکم  روط  هب  هکنآ  ًاصوصخ  تسا ؛

؟ تسا هدوب  كدوک  ناماما  تماما  رب  یّصن  لبق ، ناماما  زا  ایآ 

هراشا اهنآ  تماما  رب  ینمـض  حیرـص و  روط  هب  دوخ  لبق  ماما  زا  دناهدیـسر  تماما  هب  یکدوک  نینـس  رد  هک  ناـماما  زا  کـی  ره  دروم  رد 
؟ تسیک تبحاص  زا  دعب  ماما  تفگ : نم  هب  یشاجن  دنزرف  دیوگیم : رصن  یبا  نب  دمحم  مالـسلا  هیلعداوج  ماما  رب  ّصن  فلا . تسا . هدش 

ضرع ماما  هب  ار  یـشاجن  دنزرف  لاؤس  متفر و  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  دزن  دیوگیم : رـصن  یبا  نب  دّمحم  منادـب . ار  نآ  خـساپ  مراد  تسود 
لـالب نب  یلع  نـب  دّـمحم  مالـسلا  هیلعيدـهم  ماـما  رب  ّصن  ب . تـسا ». نـم  دـنزرف  ماـما ، ( » 539 (؛» ینبا ماـمإلا  : » دومرف ترـضح  مدرک .

و دوب ، هداد  دوخ  زا  دعب  نیشناج  زا  ربخ  نآ ، رد  هک  دیسر  متسد  هب  ياهمان  شتافو -  زا  لبق  لاس  ود  يرکسع -  ماما  هیحان  زا  : » دیوگیم
ماما دیوگیم : يزاوها  ورمع  ( 540 «.) داد ربخ  دوخ  زا  دعب  نیشناج  زا  نآ  رد  داتسرف و  نم  يارب  رگید  ياهمان  شتافو  زا  لبق  زور  هس  زین 

نم زا  دـعب  امـش  ماما  بحاص و  نیا  ( » 541 (؛» يدـعب نم  مکبحاص  اذـه  : » دومرف داد و  ناشن  نم  هب  ار  دوخ  دـنزرف  مالـسلا  هیلعيرکـسع 
یسک یلو  يرآ ، دومرف : دومن ؟ تلحر  ایند  زا  مالسلا  هیلعيرکـسع  ماما  ایآ  مدرک : ضرع  يرْمَع  هب  : » دیوگیم یـسنالق  نادمح  تسا ».

(542 «.) دومن دوخ  تسد  هب  هراشا  دوب . نیا  لثم  شندرگ  هک  داد  رارق  دوخ  ینیشناج  هب  ار 

؟ دشاب ماما  دناوتیم  هنوگچ  تسا  لاوما  رد  فرصت  زا  عونمم  هک  یکدوک 

َحاکِّنلا اوُغََلب  اذِإ  یّتَح  یماتَیلا  اُولَْتباَو  : } دیامرفیم دـنوادخ  هک  یلاح  رد  دـیراد  داقتعا  كدوک  تماما  هب  هنوگچ  امـش  دـنیوگیم : یخرب 
عنم شلاوما  رد  فّرـصت  زا  هدیـسرن  غولب  ّدح  هب  هک  ار  یـسک  دـنوادخ  رگا  لاح  ({ 543  ) ْمَُهلاْومأ ْمِْهَیلِإ  اوُعَفْداَف  ًادْـشُر  ْمُْهنِم  ُْمتْـسَنآ  ْنِإَف 
یلاو هک  تسین  حیحـص  و  تسا ، ایند  نید و  روما  مامت  رد  قلخ  رب  ّیلو  ماما ، اریز  دهد ؛ رارق  ماما  ار  وا  تسا  نکمم  هنوگچ  سپ  دـنکیم 

ار دوخ  لاوما  زا  یمهرد  رب  تیالو  هک  دشاب  یسک  ماکحا و ... تعیرـش و  رب  نیما  اهسمخ و  اههقدص و  لیبق  زا  لاوما  مامت  تسرپرـس  و 
دامتعا نآ  هب  باب  نیا  رد  نافلاخم  هک  ار  ياهیآ  اریز  درادن ؛ نید  رد  یتریصب  هک  دوشیم  رداص  یـسک  زا  لاکـشا  نیا  خساپ : درادن . مه 
هدومن تباث  ار  نانآ  تماما  یلقن ، لیلد  یلقع و  ناهرب  اب  دـنوادخ  هکنآ  تهج  هب  دوشیمن ، موصعم  ماما  لـماش  تسا و  صاـخ  دـناهدرک 

قوف هیآ  هک  تسین  تما  نیب  یفالتخا  چـیه  تسا . جراـخ  ماـتیا  هرمز  زا  دـشابیمن و  قوف  هیآ  بطاـخم  ماـما ، هک  دـناسریم  نیا  تسا و 
هچ رگا  درادن ، هدیـسر  لامک  ّدـح  هب  یهلا  تیانع  هب  ناشلقع  هک  نانآ  هب  یطبر  چـیه  تسا و  صقان  ناشلقع  هک  تسا  یناسک  هب  طوبرم 

ناونع هک : تسا  نیا  داد  ناوـتیم  هک  يرگید  خـساپ  ( 544 .) دوشیمن مالسلا  مهیلعتیب  لها  همئا  لماش  هفیرـش  هیآ  اذل  دنـشاب . كدوک 
، هدش رکذ  حاکن  دح  هب  هیآ  رد  غولب  هب  ریبعت  رگا  و  غولب ، هن  تسا  یلقع  دشر  نامیتی ، هب  لام  عفد  بوجو  هب  مکح  يارب  یلصا  یقیقح و 

رگا هکنیا : بلطم  نیا  دـهاش  دوشیم و  دیـشر  ناـسنا  هک  تسا  ماـگنه  نیا  رد  ًاـبلاغ  اریز  تسا ، ینـالقع  دـشر  هب  ریـشم  ناونع  تهج  هب 
مولعم اجنیا  زا  دنهدیمن . وا  هب  ار  شلاوما  دشاب  هدشن  دیـشر  یلو  دسرب  دوخ  رمع  زا  ییالاب  نینـس  هب  یتح  درذگب و  غولب  دـح  زا  یـسک 

زین رگید  ياهشـسرپ  خـساپ  اجنیا  زا  دراد . دوجو  یکدوک  نینـس  يادـتبا  زا  موصعم  ماما  رد  هک  تسا  ینالقع  دـشر  كالم  هک  دوشیم 
لفط دشاب ؟ تعامج  ماما  یّتح  دناوتیمن  هک  یلاح  رد  دشاب  ماما  دـناوتیم  هنوگچ  لفط  هکنیا  لثم  دوشیم ، هداد  كدوک  تماما  هرابرد 
لفط تسا ؟ لطاب  وا  دقع  هک  یلاح  رد  دشاب  ماما  دناوتیم  هنوگچ  لفط  تسین ؟ حیحـص  وا  اب  هلماعم  هکنآ  اب  دشاب  ماما  دـناوتیم  هنوگچ 

؟ تسین لوبق  دروم  صاخ  دراوم  رد  زج  وا  یهاوگ  هک  یلاح  رد  دشاب  ماما  دناوتیم  هنوگچ 
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؟ تسا حیحص  ماما  هزانج  رب  شزامن  هنوگچ  هلاس  جنپ  لفط 

دقتعم رگا  یلو  دنتسین . لئاق  صاخ  زایتما  وا  يارب  دناهدرک و  هسیاقم  نارگید  اب  ار  ماما  هک  تسا  نیا  هباشم  تالاکشا  لاکـشا و  نیا  أشنم 
هدیدرگ لماک  یهلا  تیانع  هب  شلقع  هدـش و  تباث  شتماما  ّصن ، هزجعم و  اب  هک  تسا  یـسک  دـشاب -  كدوک  هچ  رگا  ماما -  هک  میوش 

ینیوکت و تیادـه  یلفط  تسا  نکمم  هنوگچ  هک  دوشیم  هداد  لاؤس  نیا  خـساپ  زین  و  مینکیمن . هسیاقم  ماوع  مدرم  اب  ار  وا  رگید  تسا ،
خـساپ دراد ؟ صاخ  ياهتیلباق  هب  جایتحا  هک  تسا  ینیگنـس  رایـسب  هفیظو  اهنآ  زا  کی  ره  هک  یلاح  رد  دشاب ، هتـشاد  ینطاب  یعیرـشت و 

هب ار  وا  لقع  دنکیم و  تیانع  زین  ار  شتیلباق  دهدیم  تماما  تیاده و  ماقم  یـسک  هب  دـنوادخ  رگا  اریز  دـش ، هراشا  ًالبق  هک  تسا  نامه 
. تسا یهلا  تیانع  فطل و  هب  همه  یلو  تسا ، لیخد  لامک  هب  ندیسر  رد  زین  دوخ  رایتخا  هچ  رگا  دناسریم ، لامک  دشر و  يالعا  ّدح 

؟ درادن فیلکت  هک  یلاح  رد  دشاب  ماما  دناوتیم  هنوگچ  كدوک 

نوچ و  تسا ، هدیسرن  غولب  ّدح  هب  اریز  درادن ، فیلکت  هک  یلاح  رد  دشاب  ربهر  ماما و  دناوتیم  هنوگچ  كدوک  هک  دوشیم  لاؤس  یهاگ 
رد غولب -  خـساپ : درادـن . يراگزاس  تماما  نأش  ماقم و  اب  هک  دـنز  رـس  وا  زا  ییاهشزغل  تسا  نکمم  تسین  بترتم  تبوقع  شلامعا  رب 

ًابلاغ هک  تسا  نیا  يارب  دناهداد  رارق  لاس  هدزناپ  ار  غولب  ّنس  ناناوجون  يارب  هکنیا  تّلع  و  تسا ، ینالقع  دشر  ّدح  هب  ندیسر  تقیقح - 
هک دندیسر -  دشر  لامک و  يالعا  ّدح  هب  عطق  نیقی و  روط  هب  یکدوک  رد  يدارفا  رگا  یلو  دنـسریم . ینالقع  دشر  هب  اهنآ  ّنس  نیا  رد 

ماقم زا  هتـشاد و  یلماک  لقع  هک  اجنآ  زا  و  دنتـسه ، فیلکت  دروم  ًاعطق  دوب -  دهاوخ  انعم  یب  اهنآ  تماما  هنرگو  دنـشاب  هدیـسر  مه  دیاب 
مالـسا نامیا و  هرابرد  ّتنـس  لها  ياملع  زا  یخرب  لاکـشا  خساپ  اجنیا  زا  داد . دنهاوخن  ماجنا  تسیاشان  راک  زگره  دندنمهرهب ، تمـصع 

اذل و  دوب ، هدیـسرن  غولب  ّدح  هب  مالـسلا  هیلعبلاط  یبا  نب  یلع  دنیوگیم : نانآ  دوشیم ، هداد  زین  غولب  زا  لبق  مالـسلا  هیلعیلع  ترـضح 
نینس رد  رکبوبا  مالسا  هک  یلاح  رد  دراد ؟ ياهدیاف  هچ  دشاب  ینالقع  روعش  مهف و  لقعت و  نودب  هک  یمالسا  تشادن . یشزرا  شمالـسا 

هیلعیلع ماـما  هچرگا  خـساپ : تسا . یـصاخ  شزرا  ياراد  ور  نیا  زا  تسا و  هارمه  رکف  لـقعت و  اـب  ّنس  نیا  رد  مالـسا  تسا و  هدوب  ـالاب 
اب هارمه  ترـضح ، یکدوک  هرود  دوب . رادروخرب  یفاک  تینالقع  لامک و  زا  یکدوک  نامه  زا  وا  یلو  دروآ  مالـسا  غولب  زا  لـبق  مالـسلا 

نمؤم و نیلّوا  مالـسلا  هیلعیلع  ترـضح  ًاتقیقح  اذل  تفریذـپ . لماک  تریـصب  اب  ار  مالـسا  وا  دـش . يرپس  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
دارفا رایـسب  هچ  تسا ؟ رتشیب  زین  شلقع  تسا  رتشیب  شنـس  سک  ره  هک  دنک  اعدا  یّلک  مومع و  روط  هب  دناوتیم  یـسک  هچ  تسا . ملـسم 

مالسلا اهیلعارهز  ترـضح  هب  باطخ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  اذل  و  دنرادن . ار  كدوک  کی  دشر  لقع و  مهد  کی  هک  لاسگرزب 
سنا تسا ». هدروآ  نامیا  نم  هب  هک  مباحصا  زا  تسا  یسک  لّوا  مالسلا -  هیلعیلع  وا -  انامه  ( » 545 (؛» ًامالسا یباحصا  لّوأل  ّهنا  : » دومرف

ریثا نـبا  ( 546 «.) دوـب مالـسلا  هیلعبلاـط  یبا  نب  یلع  دروآ  مالـسا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هـب  هـک  یـسک  لّوا  : » دـیوگیم کـلام  نـب 
دّمحم خیـش  ( 547 «.) دروآ مالـسا  هبنـش  هس  زور  رد  مالـسلا  هیلعّیلع  دـش و  ثوـعبم  هبنـشود  زور  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  : » دـیوگیم

قح رد  میوگب  هچ  : » دیوگیم دیدحلایبا  نبا  ( 548 «.) تفریذپ ار  مالسا  توعد  هک  تسا  یسک  لّوا  مالسلا  هیلعّیلع  : » دیوگیم يرضخ 
ار گنـس  نیمز  يور  دارفا  مامت  هک  یلاح  رد  دومن  تدابع  ار  وا  هدروآ و  نامیا  ادخ  هب  تفرگ ، تقبـس  تیادـه  هب  نارگید  زا  هک  یـسک 

هیآ لوزن  زا  دـعب  تثعب  مّوس  لاـس  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  دوب  رطاـخ  نیمه  هب  و  ( 549 «.) دـندوب قلاخ  رکنم  هدرکیم و  تدابع 
داد روتسد  دوخ  موق  هب  دیزگرب و  تیاصو  تفالخ و  هب  دوب  ناوجون  هک  ار  مالسلا  هیلعیلع  ترضح  َنِیبَْرقَألا } َکَتَریِـشَع  ْرِْذنَأَو   } هفیرش

(550 .) دننک تعاطا  وا  زا  هداد و  ارف  شوگ  ار  وا  نانخس  هک 

؟ داد رارق  كدوک  رد  ار  تماما  دنوادخ  ارچ 
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؟ دریگیم رارق  ياهدـع  دـیدرت  کش و  دروم  هک  یلاـح  رد  دـشاب  ماـما  كدوک  هک  دراد  یترورـض  هچ  دـننک : لاؤس  تسا  نکمم  یخرب 
، رگید تاهج  هزجعم و  هار  زا  لفط  تماما  تابثا  اب  اریز  مدرم ؛ ناـحتما   - 1 دشاب : رثؤم  باختنا  نیا  رد  دنچ  یلماوع  تسا  نکمم  خساپ :

رارق ناحتما  دروم  ینـسح  میظعلادبع  ترـضح  هک  هنوگ  نامه  ددرگ ، میلـست  قح  ربارب  رد  هنوگچ  هک  دریگیم  رارق  ناحتما  دروم  ناسنا 
لیان تماما  ماقم  هب  یلاـسگرزب  رد  اـهنت  ناـماما  رگا  اریز  تسا ؛ دـنوادخ  بناـج  زا  صخـش  نیا  تماـما  هکنیا  تاـبثا  يارب   - 2 تفرگ .
نامگ نیا  هاگ  چیه  ریغـص  لفط  رد  یلو  تسا  یباستکا  یگمه  نانآ  تالامک  تاماقم و  هک  دـننک  نامگ  یناسک  دوب  نکمم  دـندشیم ،

ماـقم و هکنیا  تاـبثا  يارب   - 3 تسا . دـنوادخ  بناـج  زا  هک  تسین  یّکـش  تشاد  تماـما  ّدـح  رد  یلیاـضف  یلفط  رگا  و  دوـشیمن . هدرب 
رب هباحـص  زا  ياهدع  هک  یلاح  رد  دوب ، نینچ  دیز  نب  ۀماسا  یهدنامرف  نایرج  رد  هک  نانچ  ّنس ، یگرزب  هن  تسا  تقایل  ساسا  رب  تلزنم 

ماـما اـت  هک  اـجنآ  زا   - 4 تشاد . وا  یهدـنامرف  رب  رارـصا  يو ، تقاـیل  تهج  هب  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـصمرکا  ربماـیپ  دنتـشاد  رارـصا  وا  لزع 
مالـسلا هیلعداوج  ماما  زا  هک  تفرگ  رارق  نیا  رب  یهلا  تنـس  دـندناسریم ، تداهـش  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  ناـماما  مالـسلا  هیلعاـضر 

ماما هب  تبون  هکنیا  ات  دنـشکن ، ار  اهنآ  هدرکن و  رواـب  ار  ناـنآ  تماـما  ملظ  روج و  ناـمکاح  هکنیا  اـت  دریگ  رارق  نییاـپ  نینـس  رد  تماـما 
زین یکدوک  نینس  رد  تماما  هک  دندیمهف  نانمشد  دندوب ، هدمآ  نوریب  دنلبرـس  ناحتما  زا  نیـشیپ  ناماما  نوچ  دیـسر و  مالـسلا  هیلعنامز 
نیا رب  دنوادخ  تساوخ  اذل  دنناسرب ، لتق  هب  تدالو  يادـتبا  نامه  زا  ار  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  ات  دنتـشاد  دـصق  اذـل  تسا ، نکمم 

. دراد هگن  تبیغ  هدرپ  تشپ  رد  تدالو  ماگنه  زا  ار  وا  هک  تفرگ  ّقلعت 

؟ دراد يراگزاس  فطل  هدعاق  اب  كدوک  تماما  ایآ 

دنوادخ هک  تسا  نآ  بّرقم  ِفطل  اریز  درادن ؛ يراگزاس  فطل  هدعاق  اب  یکدوک ، نینس  رد  تماما  هک  دننک  لاکـشا  تسا  نکمم  یخرب 
اذل و  تسا ، تقلخ  ضرغ  ضقن  هنرگو  دهد  ماجنا  تسا  رثؤم  لامک ، هب  ناسنا  ندیسر  يارب  تقلخ  فادها  ياتـسار  رد  هک  ار  یلمع  ره 

، تفرگ دـهاوخ  رارق  دارفا  زا  یخرب  دـیدرت  کش و  دروم  هک  اجنآ  زا  كدوک  هب  تماما  ياطعا  ور  نیا  زا  تسا . مزـال  دـنوادخ  رب  فطل 
مه دـش  هراشا  هک  هنوگ  نامه  اریز  دـشاب ، یکدوک  نینـس  رد  تماما  هک  دـنکیم  اضتقا  فطل  یهاگ  خـساپ : تسا . فطل  هدـعاق  فالخ 

اب نس . هب  هن  تسا  تقایل  هب  تماما  هک  دنمهفیم  نمض  رد  و  دننکیم . ادیپ  نیقی  وا  تماما  هب  یهورگ  مه  دنوشیم و  ناحتما  نآ  اب  مدرم 
. دنامیمن یقاب  دیدرت  کش و  ياج  زگره  رگید  دنک ، قیقحت  هک  تسا  مزال  درف  ره  رب  هک  اجنآ  زا  تازایتما و  نیا  دوجو 

؟ دندرب رس  هب  افتخا  رد  یکدوک  نامه  زا  مالسلا  هیلعنامز  ماما  ارچ 

رد روضح  ماما ، هفیظو  هک  یلاح  رد  دندرب  رس  هب  افتخا  رد  یکدوک  يادتبا  نامه  زا  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  ارچ  هک  دننکیم  لاؤس  یخرب 
؟ تشاد یفخم  مدرم  زا  تدالو  ماگنه  زا  ار  دوخ  دنزرف  مالـسلا  هیلعيرکـسع  ماما  ارچ  رگید : ریبعت  هب  و  تسا ؟ نانآ  داشرا  مدرم و  نایم 

هیلعيدهم ترضح  شدنزرف  هب  یسرتسد  يارب  ترضح  نآ  لرتنک  مالسلا و  هیلعيرکـسع  ماما  رب  یـسایس  راشف  هک  تسین  یّکـش  خساپ :
وا هب  تسد  اب  ای  دنکن  مالس  وا  رب  ماع  ألم  رد  یسک  یتح  دوب  هدومن  شرافس  دوخ  باحـصا  نایعیـش و  هب  هک  دوب  دیدش  يّدح  هب  مالـسلا 
اب تاقالم  يارب  مالسلا  هیلعيرکـسع  ماما  هک  دوب  هدیـسر  ییاج  هب  راک  ( 551 .) دوب دـهاوخن  ناما  رد  تروص  نیا  رد  اریز  دـیامنن ؛ هراشا 
یف ۀمتعلاو  ءاشعلا  نالف  نب  نالف  راد  یلإو  اذکو ، اذک  عضوم  یلإ  اوریص  : » دومرفیم داتسرفیم و  اهنآ  غارـس  هب  ار  یـسک  دوخ  باحـصا 
اجنآ رد  ارم  هک  دـیوش  عمج  بش  نالف  رد  هناـخ ، نـالف  عضوم و  نـالف  رد  اـشع  تقو  زا  دـعب  ( » 552 (؛» كانه ینودجت  مّکناف  اذک  ۀـلیل 

یگدیـسر مدرم  ياهزاین  هب  دـناوتب  مه  ات  دومن  لابند  ار  تلاکو  ماظن  ترـضح  هک  دوب  یـسایس  ياهراشف  نیمه  دوجو  اب  دـید ». دـیهاوخ 
مالـسلا هیلعنامز  ماما  ساّسح ، تیعقوم  نیا  رد  دـهاکب . دـشیم ، لصاح  مدرم  يارب  اهتاقالم  هیحان  زا  هک  ییاهيراتفرگ  زا  مه  دـنک و 

هک دوب  دهاوخ  یماما  نیمهدزاود  وا  دوب . دـهاوخ  مالـسلا  هیلعيرکـسع  ماما  زا  دـعب  نیمز  يور  رد  ادـخ  تجح  هک  یـسک  دـش . دـّلوتم 
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هب هک  یـسک  درک . دهاوخ  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  نامزلارخآ  رد  شروهظ  اب  هک  هداد  ار  شدلوت  هدعو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
هب ماگنه  زا  یّتح  تدالو و  يادـتبا  زا  دـیابن  یماما  نینچ  ایآ  دـشاب . هتـشاد  ندرگ  رب  ار  یـسک  تعیب  دـناوتیمن  شاهبّقرتمریغ  مایق  تهج 

تسا و مدرم  نایم  رد  هک  دنچ  ره  دشاب ؟ یفخم  دندوب  وا  لتق  ددصرد  هک  روج  نیطالس  ًاصوصخ  مدرم و  مومع  دید  زا  ندیـسر ، تماما 
. دوب دهاوخ  ملاع  یّلک  حلاصم  فالخرب  هنرگو  دشاب  نینچ  نیا  دیاب  ًاعطق  دنکیم  یگدنز  نانآ  اب 

؟ تسا هدوب  اهنآ  يرکف  غوبن  زا  یشان  ناماما ، تامارک  لیاضف و  ایآ 

زا ياهّداعلاقراخ  روما  تازجعم و  هاگره  دننادیم ، رصحنم  هدام  بوچراهچ  رد  ار  یتسه  دنراد و  يّدام  ینیبناهج  هک  يدام  نادنمشناد 
نیا دنیآیمرب و  نآ  يدام  هیجوت  ددصرد  اهنآ ، راکفا  رب  يرگیدام  هبلغ  یملع و  رورغ  نامیا و  فعـض  رثا  رب  دـننکیم ، هدـهاشم  یـسک 

زا يرگطارفا  نیا  هک  یلاح  رد  دـنهدیمن  ییاهب  شزرا و  ملاع  نیا  یبیغ  طابترا  هب  زگره  دـنزاسیم و  طبترم  صاخـشا  هغباـن  هب  ار  روما 
یشخب  - 2 دنـشیدنایم . فرـص  ییارگيدام  هب  اهنت  دنوشیم و  بیغ  هب  داقتعا  رکنم  هیرظن  نیا  رد  دارفا   - 1 تسا : هشقانم  لباق  یتاهج 

اب یـسک  هدشن  هدید  هک  یلاح  رد  هدمآرد ، عقاو  اب  قباطم  هک  تسا  هدوب  یبیغ  ياهربخ  یکدوک  نینـس  رد  ناماما  تازجعم  تامارک و  زا 
يرکف غوبن  زا  ياهبترم  هب  هک  رادـقم  ره  هغبان  دارفا  دـهد . بیغ  زا  ربخ  دوخ  يرکف  غوبن  هب  ياـکتا  اـب  یکدوک  نینـس  رد  تماـما  ياـعدا 

تسا حیحص  اعدا  نیا  رگا   - 3 دنـشاب . كدوک  هکنیا  هب  دسر  هچ  ات  دنهد ، هدنیآ  ثداوح  زا  ربخ  نیقی  عطق و  روط  هب  دنناوتیمن  دنـسرب 
اهنت سکع  رب  هکلب  تسا ؟ هدادـن  تبـسن  دوـخ  يرکف  غوـبن  هـب  ار  یبـیغ و ... یملع و  تازجعم  تاـمارک و  ناـماما ، اـی  اـیبنا  زا  یکی  ارچ 
اهنآ یکریز  غوبن و  یکدوک ، نینـس  رد  ناماما  لیاضف  تامارک و  أشنم  رگا   - 4 میتسه . یهلا  ماهلا  یحو و  عبات  ام  هک  دوب  نآ  ناـشیاعدا 

. دندومن فارتعا  دوخ  یناوتان  زجع و  هب  دندنام و  زجاع  اهنآ  اب  هلباقم  زا  نارگید  ارچ  هدوب ،

؟ دناهداد ماجنا  یمادقا  كدوک  تماما  يارب  يزاسهنیمز  رد  مالسلا  مهیلعتیب  لها  ایآ 

مادـقا عون  چـیه  زا  كدوک ، تماما  يارب  يزاسهنیمز  ندرک و  راومه  يارب  مالـسلا  مهیلعتیب  لها  هک  میربیم  یپ  تایاور  هب  هعجارم  اـب 
دقع  » باتک رد  یعفاش  یـسدقم  تسا . یکدوک  نینـس  رد  تماما  ندرک  ادـیپ  ققحت  هب  رّکذـت  هلمج  نآ  زا  هک  دـندرکن  راذـگورف  نکمم 

دهاوخ یصاخشا  رد  تفالخ  تماما و  رما  ( » 553 (؛» اّنس انرغصا  یف  رمألا  اذه  نوکی  : » دومرف هک  هدرک  لقن  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  رردلا »
.« دنراد ام  نایم  رد  ار  ّنس  نیرتمک  هک  دوب 

؟ دیشیدنا يریبادت  هچ  شدنزرف  تماما  تیبثت  يارب  مالسلا  هیلعيرکسع  ماما 

نب رفعج  نب  یـسوم  تانایب  تاـمیلعت و   - 1 دومن : هدافتسا  فلتخم  ياههار  زا  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  تماما  تیبثت  يارب  ترـضح 
ّرقملا ّنإ  امأ  یّنم ، فلخلا  یف  يدعب  متفلتخا  دقو  مکب  ّینأک  : » دومرف هک  مدینـش  مالـسلا  هیلعيرکـسع  ماما  زا  دـیوگیم : يدادـغب  بهو 

(554 (؛»... هلآو هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  دّـمحم  ةّوبن  رکنأ  ّمث  هلـسرو  هَّللا  ءآیبنأ  عیمجب  ّرقأ  نمک  يدـلول  رکنملا  هَّللا  لوسر  دـعب  ۀّـمئألاب 
هیلع هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  دعب  ناماما  هب  سک  ره  دیـشاب ! هاگآ  درک . دـیهاوخ  فالتخا  نم  نیـشناج  ّقح  رد  هک  منیبیم  ار  امـش  ایوگ  »

لوسر دّمحم  توبن  یلو  هدرک  رارقا  وا  نالوسر  ادخ و  يایبنا  عیمج  هب  هک  تسا  نآ  دـننامه  دوش ، نم  دـنزرف  رکنم  یلو  دـنک  رارقا  هلآو 
هَّلل دمحلا  : » دومرف هک  مدینش  مالـسلا  هیلعيرکـسع  ماما  زا  دیوگیم : قاحـسا  نب  دمحا  تسا .»... هدرک  راکنا  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ 

تلحر ایند  زا  هکنآ  زا  لـبق  هک  تسازـس  ار  يدـنوادخ  شیاتـس  ( » 555 (؛»... يدـعب نم  فلخلا  ینارأ  یّتح  ایندـلا  نم  ینجرخی  مل  يذـّلا 
رب ار  وا  مالـسلا  هیلعيرکـسع  ماما  شردپ  مالـسلا ، هیلعيدهم  ترـضح  تدالو  موس  زور  رد  داد ». مناشن  ار  مدوخ  زا  دعب  نیـشناج  منک ،

(556 (؛»... راظتنالاب قانعألا  هیلإ  ّدتمت  يذـّلا  مئآقلا  وهو  مکیلع  یتفیلخو  يدـعب  نم  مکبحاص  اذـه  : » دومرف درک و  هضرع  دوخ  باحـصا 
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 - 2 درب .»... دنهاوخ  رـس  هب  وا  راظتنا  رد  مدرم  هک  تسا  یمئاق  وا  تسا . امـش  رب  نم  هفیلخ  نم و  زا  دعب  امـش  ماما  بحاص و  دـنزرف ، نیا  »
ترضح نآ  نیشناج  زا  ات  مدیسر  مالسلا  هیلعيرکسع  ماما  تمدخ  دیوگیم : يرعـشا  دعـس  نب  قاحـسا  نب  دمحا  صاوخ  هب  نداد  ناشن 
هیلعمدآ ترـضح  تقلخ  نامز  زا  ار  نیمز  زگره  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  قاحـسا ! نب  دـمحا  يا  دومرف : ادـتبا  رد  ترـضح  منک . لاؤس 

، دنکیم عفد  نیمز  لها  زا  ار  الب  هک  تسا  تّجح  طسوت  هب  تشاذگ . دهاوخن  هتشاذگن و  یلاخ  قلخ  رب  تجح  زا  تمایق ، زور  ات  مالـسلا 
هفیلخ ماما و  ادـخ ! لوسر  دـنزرف  يا  مدرک : ضرع  هاگ  نآ  دروآیم . نوریب  ار  نیمز  تاکرب  هدرک و  لزان  ناراـب  هک  تسوا  هطـساو  هب  و 

هناش رب  لاس  هس  دودح  اب  هراپ  هام  دننام  هب  یکدوک  هک  یلاح  رد  هتشگ ، قاتا  لخاد  دش و  دنلب  اج  زا  ًاروف  ترـضح  تسیک ؟ امـش  زا  دعب 
ینبا کیلع  تضرع  اـم  هججح ، یلعو  ّلـجوّزع  هَّللا  یلع  کـتمارک  ـالول  قاحـسإ ! نب  دـمحأ  اـی  : » دومرف دـش و  دراو  نم  رب  تشاد  دوخ 

هـضرع وت  رب  ار  دـنزرف  نیا  دوبن  دـنوادخ  ياهتجح  دزن  ّلجوّزع و  دـنوادخ  دزن  وت  تمارک  رگا  قاحـسا ! نب  دـمحا  يا  ( » 557 (؛»... اذه
موی هب  هباحصأ  یلع  هضرعف  ًادّمحم  هاّمسف  دلو  مالـسلا  هیلعدّمحم  یبأل  دلو  : » دنکیم لقن  مداخ  مناغیبا  زا  قودص  خیـش  مدرکیمن .»...

وا مان  هک  دومرف  تیانع  يدنزرف  مالسلا  هیلعيرکـسع  ماما  هب  دنوادخ  ( » 558 (؛»... مکیلع یتفیلخو  يدعب  نم  مکبحاص  اذه  لاقو : ثلاثلا 
نم زا  دـعب  هفیلخ  امـش و  ماـما  بحاـص و  نیا  دوـمرف : تشاد و  هـضرع  شباحـصا  هـب  ار  وا  شتدـالو  زا  مّوـس  زور  رد  داـهن . دـمحم »  » ار
نب نسحلا  دّـمحموبأ  اـنیلع  ضرع  : » دـنیوگیم يرْمَع  ناـمثع  نب  دّـمحم  حوـن و  نـب  بوـّیا  نـب  دّـمحم  مـیکح و  نـب  ۀـیواعم  تـسا .»...
یف يدـعب  نم  اوقّرفتت  الو  هوعیطأ  مکیلع . یتفیلخو  يدـعب  نم  مکمامإ  اذـه  لاقف : ًالجر  نیعبرأ  اـّنکو  هلزنم  یف  نحنو  مالـسلا  مهیلعیلع 

ترضح نآ  هک  میدوب  مالسلا  هیلعيرکسع  ماما  لزنم  رد  رفن  لهچ  اب  ام  ( » 559 (؛»... اذه مکموی  دعب  هنورت  مّکنإ ال  امأ  اوکلهتف . مکنایدأ 
قّرفتم دوخ  نایدا  رد  نم  زا  دعب  دینک و  تعاطا  ار  وا  تسا ، نم  زا  دعب  امـش  هفیلخ  ماما و  نیا  دومرف : هدرک و  هضرع  ام  رب  ار  دوخ  دنزرف 
تمدخ دیوگیم : شوقنم  نب  بوقعی  درک .»... دیهاوخن  هدهاشم  ار  وا  زگره  زور  نیا  زا  دعب  هک  دینادب  دش . دـیهاوخ  كاله  هک  دـیوشن 

! نم ياقآ  يا  مدرک : ضرع  دندوب . هتسشن  دوب  نازیوآ  ياهدرپ  نآ  برد  رب  هک  یقاتا  رانک  هک  یلاح  رد  مدیسر  مالسلا  هیلعيرکسع  ماما 
رب دش و  دراو  ام  رب  صاخ  یلیامش  اب  یکدوک  ناهگان  مدز ، رانک  نزب . رانک  ار  هدرپ  دومرف : تسیک ؟ امـش -  زا  دعب  تماما -  رما  بحاص 
زا دعب  امش  ماما  بحاص و  دنزرف  نیا  ( » 560 (؛»... يدعب مکمامإو  مکبحاص  وه  : » دومرف ترضح  تسشن . مالسلا  هیلعيرکسع  ماما  ناماد 

...«. تسا نم 

؟ تسا هداد  ماجنا  یمادقا  یکدوک  رد  شتماما  تابثا  يارب  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  ایآ 

تازجعم و هماقا   - 1 داد : ماجنا  ار  یتامادقا  یعیش  هعماج  هب  تبسن  دوخ  يربهر  تماما و  تیبثت  ياتسار  رد  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح 
زامن مالـسلا  هیلعيرکـسع  ترـضح  رب  دمآ و  ولج  كدوک  تسا ...« : هدـمآ  دـش -  هراشا  نآ  هب  ًالبق  هک  نایدالاوبا -  هیـضق  رد  تامارک 
باوج يرـصب ! يا  دومرف : نم  هب  مالـسلا -  هیلعيدـهم  ترـضح  كدوـک -  دـش . هدرپـس  كاـخ  هب  شردـپ  ربـق  راـنک  رد  دـعب  درازگ و 

نیا رد  هک  تسا  تماما  ياههناشن  زا  هناشن  ود  نیا  متفگ : ملد  رد  مدومن . میدقت  ترـضح  هب  ار  اهنآ  رآ . نم  دزن  تسا  وت  اب  هک  ییاههمان 
مداخ دـیوگیم : نایدالاوبا  دـهد . ... ربخ  تسا  نایمه  رد  هچنآ  زا  هکنیا  نآ  هناـشن و  کـی  دـنامیم  یقاـب  اـهنت  مدرک . هدـهاشم  كدوک 
هلمج نآ  زا  هک  دراد  دوجو  رانید  هد  رازه و  وا  نیجروخ  رد  و  تسا ، صخش  نالف  صخش و  نالف  ياههمان  امش  دزن  دومرف : دش و  جراخ 
ماما نامه  هداتـسرف  اهنیا  نتفرگ  يارب  ار  وت  هک  یـسک  دـنتفگ : هداد و  وا  هب  ار  لام  اـههمان و  زین  تعاـمج  نآ  تسا . بوکرز  ییاـهرانید 

نآ هب  هعبرا  باّون  طـسوت  هک  دوب  ییاـهلاؤس  هب  خـساپ  دوخ ، تماـما  تاـبثا  ياـههار  زا  رگید  یکی  لـئاسم  باوج   - 2 ( 561 ...«.) تسا
قاحـسا نب  دـمحا  لئاسم  هب  باوج  دـننامه : دنتـشادیم ، موقرم  عیقوت  تروص  هب  ار  اهنآ  باوج  زین  ترـضح  دـشیم و  لاسرا  ترـضح 

لئاسم هب  باوج  يرایزهم ، میهاربا  نب  دّمحم  لئاسم  هب  باوج  يریمح ، ياهلاؤس  باوج  بوقعی ، نب  قاحسا  لئاسم  هب  باوج  يرعـشا ،
. نارگید يدسا و  دّمحم  نب  نیسحلا  یبا 
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مالسلا هیلع  يدهم  ماما  تیالو 

؟ تسا ییانعم  هچ  هب  تیالو 

برقا رد  ( 562 «.) تسا یکیدزن  برق و  ياـنعم  هب  ْسلَف  لـثم  ْیلَو  : » دـیوگیم یموـیف  تسا . یکیدزن  برق و  ياـنعم  هب  تغل  رد  تیـالو 
یناهفصا بغار  ( 563  ...«.) هلصاف نودب  لوا  ئش  ای  درف  لابند  هب  مود  ئـش  ای  درف  نتفرگ  رارق  زا  تسا  ترابع  ْیلَو  : » تسا هدمآ  دراوملا 

زیچ اهنآ  دوخ  زا  ریغ  ود ، نآ  نیب  هک  دـنریگ  رارق  مه  راـنک  يروط  رتشیب  اـی  زیچ و  ود  هک  تسا  نآ  ياـنعم  هب  یلاوت  ءـالو و  : » دـیوگیم
یناعم نایب  يارب  زاغآ  رد  ار  تاملک  ًالومعم  هکنیا  ظافلا و  دربراک  رد  ناسنا  هیلوا  تالاح  هب  هّجوت  اـب  ( 564 «.) دشاب هدوبن  هلصاف  يرگید 

« یـسح برق   » تاسوسحم رد  صاخ  یکیدزن  برق و  يارب  زاغآ  رد  تیالو » هژاو «  تفگ : ناوتیم  دربیم ، راک  هب  تاسوسحم  هب  طوبرم 
دوریم راک  هب  يونعم  روما  رد  هژاو  نیا  هاگ  ره  ساسا ، نیا  رب  تسا . هدـش  هدروآ  هراعتـسا  يونعم  برق  يارب  هاگ  نآ  تسا ، هتفر  راک  هب 
يرگید هک  تسا  یّقح  ياراد  دراد  تلالد  نآ  رب  هچنآ  هب  تبسن  ّیلو  هک  تسا  نیا  نآ  همزال  دنکیم و  تلالد  تبارق  تبسن  زا  یعون  رب 

تیالو نیا  دنک . فرصت  وا  لاوما  رد  دناوتیم  تّیم  ّیلو  ًالثم  دناوتیمن . وا  نذا  هب  زج  يرگید  هک  دیامنب  ار  یتافّرـصت  دناوتیم  درادن و 
دراد ترـصن  تیـالو  هک  یـسک  و  دراد ، ار  يو  روـما  رد  فرـصت  قـح  دراد  تیـالو  ریغـص  رب  هک  یـسک  تسا . تثارو  قـح  زا  یـشان  وا 
روما ینعی  تسا  شیوخ  ناگدنب  رما  یلو  دنوادخ  دنک . فرـصت  تسا » راد  هدـهع  ار  شترـصن  هک  یـسک  نآ   » روصنم روما  رد  دـناوتیم 

همه رد  تیالو  يانعم  لصاح  نیاربانب ، دراد . صاخ  تیالو  اهنآ  رب  ینعی  تسا ، نانمؤم  ّیلو  وا  دنکیم و  ریبدـت  ار  اهنآ  يورخا  يویند و 
بارتقا و یعون  تیالو ، رگید : ترابع  هب  ( 565 .) تسا ریبدت  ندوب  کلام  فرصت و  أشنم  هک  تسا  تبارق  زا  ياهنوگ  نآ ، لامعتسا  دراوم 
یناسفن و ياهتضایر  اب  یـسک  رگا  لاـح  ( 566 .) دوشیم هتـشادرب  ناـیم  زا  اـهباجح  عناوم و  هک  ياهنوـگ  هب  تسا ، يزیچ  هب  یکیدزن 
، دوش لیان  یهلا  ّمات  برق  ماقم  هب  هتفرگ و  رارق  یهلا  فاـطلا  تاـیانع و  دروم  رگید  یفرط  زا  و  هدرک ، داـجیا  دوخ  يارب  هک  ییاـهتّیلباق 
، دراد تلالد  نآ  رب  هچنآ  هب  تبـسن  یلو  هک  تسا  نیا  نآ  همزال  هک  یتیالو  دراد ، تیالو  مدرم  رب  دـنوادخ  بناج  زا  یـصخش  نینچ  نیا 
هدارا و نذا و  هب  اهنیا  همه  و  دـناوتیمن . وا  نذا  هب  زج  يرگید  هک  دـیامنب  یتافّرـصت  دـناوتیم  وا  درادـن و  يرگید  هک  تسا  یّقح  ياراد 

. تسا دنوادخ  تّیشم 

؟ تسیچ ماما  ینیوکت  تیالو  يانعم 

نذا نامرف و  هب  هک  دـنک  ادـیپ  يونعم  لامک  برق و  ناـنچ  نآ  یگدـنب  هار  ندومیپ  رثا  رب  يدرف  هک  تسا  نآ  ینیوکت  تیـالو  زا  دوصقم 
نیناوق یهلا و  فیلاکت  هب  لمع  هیاس  رد  هک  تسا  يونعم  یحور و  لامک  کی  ینیوکت » تیالو  . » دـیامن فرـصت  ناـهج  رد  دـناوتب  یهلا 
تیـالو  » فـالخ رب  تیـالو  عون  نیا  ددرگیم . هداـعلاقراخ  ياـهراک  زا  ياهعوـمجم  همـشچرس  دـیآیم و  دـیدپ  ناـسنا  نورد  رد  عرش 
بتارم نیرتالاب  هب  دـناوتیم  ماما  و  تسا ، زاب  همه  يور  هب  نآ  بتارم  زا  یخرب  بسک  هار  و  یباـستکا ، تسا  یتیعقاو  لاـمک و  یعیرـشت »

، اههنیمز هلـسلس  کی  لیـصحت  زا  سپ  هک  تسا  يدنوادخ  تبهوم  همه  هدیدرگ ، نایب  یعیرـشت » تیالو   » رد هک  یتاماقم  یلو  دسرب . نآ 
. درادن تلاخد  نآ  رد  دنوادخ  تساوخ  زج  يزیچ 

؟ تسا یجیاتن  هچ  ياراد  ینیوکت  تیالو 

نآ هجیتن  هک  تسا  يرهوگ  ادـخ ، هب  برق  ندومیپ  یگدـنب و  ( » 567 (؛» ۀّیبوبرلا اههنک  ةرهوج  ۀّیدوبعلا  : » تسا هدمآ  هعیرشلا  حابـصم  رد 
رب ّطلست   - 1 مینکیم : هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  دراد  یناوارف  راثآ  یهلا  برق  تسا ». رتشیب  ییاـناوت  تردـق و  بسک  يراگدـنوادخ و 
 - 2 درادیم ». زاب  اهيدب  تارکنم و  زا  ار  ناسنا  زامن  ( » 568 (؛} ِرَْکنُملاَو ِءآشْحَفلا  ِنَع  یْهنَت  َةولَّصلا  َّنِإ  : } دیامرفیم لاعتم  دنوادخ  سفن 
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ار لطاب  قح و  نآ  اب  هک  دنکیم  ادیپ  یـصاخ  شنیب  لد ، ینـشور  افـص و  هیاس  رد  ناسنا  هک  تسا  نیا  یهلا  برق  يایازم  زا  صاخ  شنیب 
يا ( » 569 (؛} ًاناقُْرف ْمَُکل  ْلَعْجَی  َهَّللا  اوُقَّتَت  ْنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  : } دیامرفیم نآرق  دوشیمن . هارمگ  زگره  دهدیم و  صیخشت  ینشور  هب 

3 دیهدیم ». صیخشت  یبوخ  هب  ار  لطاب  قح و  نآ ، اب  هک  دشخبیم  ییورین  امش  هب  ادخ  دیـشاب  راکزیهرپ  رگا  دیدروآ ، نامیا  هک  یناسک 
طّلـسم دوخ  هدنکارپ  ياههشیدنا  مامت  رب  دنباییم ، یگدنب  هیاس  رد  هک  یتردق  لماکت و  هطـساو  هب  تیدوبع  هار  ناگدنیوپ  رطاوخ  یفن  - 

ادـخ لامک  لامج و  قرغ  دـنوشیم و  لفاغ  ادـخ  ریغ  زا  هک  دـنراد  بلق  روضح  يرکف و  زکرمت  نانچ  نآ  تداـبع  لاـح  رد  دـنوشیم و 
، ادخ رـضحم  رد  روضح  هب  تداع  رارکت و  رثا  رب  هک  تسا  يرکف  ياوق  يارب  شزرو  یعون  تدابع ، : » دیوگیم انیـس  یلعوبا  دـندرگیم .

يوج ادخ  ترطف  نطاب و  میلست  يرکف  ياوق  دناشکیم . یتوکلم  تاروصت  يوس  هب  هدام ، تعیبط و  هب  طوبرم  لئاسم  هب  هجوت  زا  ار  رکف 
یهاگ یلو  دنراد . رگیدکی  هب  يدـیدش  زاین  ندـب  حور و  تعیبط ، ناهج  رد  سفن  علَخ   - 4 ( 570 «.) دـنوشیم وا  عیطم  ددرگیم و  ناسنا 

. دیامن علخ  ندب  زا  ار  دوخ  دناوتیم  دوشیم و  زاینیب  ندب  مادختسا  زا  دنکیم  ادیپ  یهلا  برق  بناج  زا  هک  یتردق  لامک و  رثا  رب  حور ،
تعیبط ناهج  هکلب  دریگیم ، رارق  ناسنا  ناـمرف  تحت  ندـب  هزوح  اـهنت  هن  یهلا ، برق  تداـبع و  وترپ  رد  تعیبط  ناـهج  رد  فرـصت   - 5

دنکیم و فرـصت  تعیبط  رد  تسا  هدومن  بسک  ادـخ  هب  برقت  زا  هک  یتردـق  ورین و  وترپ  رد  راگدرورپ  نذا  هب  ددرگیم و  ناسنا  عیطم 
. دوشیم نیوکت  رب  طلست  فرصت و  رب  تردق  ياراد  تقیقح  رد  و  دوشیم ، تامارک  اههزجعم و  هلسلس  کی  أدبم 

؟ دشاب هتشاد  ینیوکت  تیالو  دناوتیم  ماما  ایآ 

نب فصآ  هرابرد  نآرق  فلا .  دـناسر : تابثا  هب  ناوتیم  همدـقم  دـنچ  اب  ار  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  نوچمه  موصعم  ماما  ینیوکت  تیـالو 
ِلْـضَف ْنِم  اذه  َلاق  ُهَْدنِع  ًاّرِقَتْـسُم  ُهآءَر  اّمَلَف  ُکفْرَط  َْکَیلِإ  َّدـَتْرَی  ْنَأ  َْلبَق  ِِهب  َکِیتآ  اَنَأ  ِباتِکلا  َنِم  ٌْملِع  ُهَدـْنِع  يِذَّلا  َلاق  : } دـیوگیم ایخرب 

و دروآ . مهاوـخ  وـت  دزن  ار  نآ  ینز ، مه  رب  مشچ  هکنآ  زا  شیپ  تفگ : تـشاد  ینامـسآ   ] باـتک زا  یـشناد  هـک  یـسک  ( » 571 (؛}... یِّبَر
رگید تایآ  یخرب  زا  ب .  تسا ». نم  راگدرورپ  لضف  زا  نیا  تفگ : دـید  اـجرباپ  تباـث و  دوخ  دزن  ار  تخت   ] نآ نامیلـس   ] هک یماـگنه 

ُْلق : } دیامرفیم لاعتم  دنوادخ  دنـشابیم . هاوگ  مدرم  ربمایپ و  نیب  دنباتک  ّلک  هب  ملاع  هک  رگید  یهورگ  دنوادخ و  هک  دوشیم  هدافتـسا 
نایم تسوا ، دزن  باتک  ملع  هک  یـسک  و  دنوادخ ، هک  تسا  یفاک  وگب : ( » 572 (؛} ِباتِکلا ُْملِع  ُهَْدنِع  ْنَمَو  ْمُکَْنَیبَو  ِیْنَیب  ًادیِهَـش  ِهَّللِاب  یفَک 

هار نآ  هب  هدرک و  سم  ار  ینآرق  فراعم  تقیقح  هک  دنتـسه  نورهطم  اـهنت  هک  تسا  هدـمآ  نآرق  رد  زین  و  ج .  دنـشاب ». هاوگ  امـش  نم و 
هدرک صخشم  دوخ  ار  نورهطم »  » میرک نآرق  د .  دنبای ». تسد  نآ  هب  دنناوتیمن  ناکاپ  زج  و  ( » 573 (؛} َنوُرَّهَطُملا اَّلِإ  ُهُّسَمَیال  . } دنباییم

امَّنِإ : } دـیامرفیم هک  اجنآ  تسا ، هدرک  یفرعم  تسه  زین  ترـضح  دوخ  لماش  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تیب  لـها  ار  نآ  قادـصم  و 
امـش زا  ار  يدیلپ  سجر و  ره  هک  دـهاوخیم  نینچ  ادـخ  انامه  ( » 574 (؛} ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطیَو  ِْتیَبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهْذـُِیل  ُهَّللا  ُدـیُِری 

تایاور هب  دـیاب  هیآ  نیا  رد  تیب  لها  قادـصم  صیخـشت  رد  ه .  دـنادرگ ». هزنم  كاـپ و  یبیع  ره  زا  ار  امـش  دزاـس و  رود  توبن  نادـناخ 
هچنآ تما  رب  ات  میداتسرف  ار  نآرق  وت  رب  و  ( » 575 (؛} ْمِْهَیلِإ َلُِّزن  ام  ِساّنِلل  َنِّیَُبِتل  َرْکِّذلا  َْکَیلِإ  اْنلَْزنَأَو  : } دیامرفیم نآرق  اریز  درک ، هعجارم 

ربماـیپ ریهطت ، هیآ  رد  تیب  لـها  زا  دوصقم  هک  میربیم  یپ  ینـس  هعیـش و  زا  نیقیرف  تاـیاور  هب  هعجارم  اـب  و .  ینک ». ناـیب  دـش  هداتـسرف 
لباـقم رد  تسا  یفاـضا  هیآ ، رد  رـصح  هچ  رگا  ( 576 .) دنـشابیم مالـسلا  مهیلعنیـسح  نسح و  همطاف ، یلع ، هلآو ، هیلع  هللا  یلـصمرکا 

مهیلعتیب لها  هیقب  لماش  ریهطت  هیآ  هجیتن  رد  دـندرگ . جراخ  هیآ  لومـش  زا  اهنآ  ات  هباحـص ، ریاس  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  نارـسمه 
: دیوگیم هیواعم  نب  هدیرب  دنرادروخرب . ینیوکت  تیالو  زا  تراهط  تمصع و  تیب  لها  هکنیا : هجیتن  دوشیم . زین  ماما  هدزاود  زا  مالسلا 

اناّیإ : » دومرف ترـضح  مدرک ؟ لاؤس  ِباتِکلا } ُْملِع  ُهَدـْنِع  ْنَمَو  ْمُکَْنَیبَو  ِیْنَیب  ًادیِهَـش  ِهَّللِاب  یفَک  ُْلق   } هیآ هراـبرد  مالـسلا  هیلعرقاـب  ماـما  زا 
لضفا و لوا و  مالـسلا  هیلعیلع  و  تسا ، هدرک  دـصق  ار  ام  اهنت  ( » 577 (؛» هلآو هیلع  هللا  یلـصّیبنلا  دعب  انریخو  انلـضفأو  انلّوأ  ّیلعو  ینع ،

.« تسا هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  دعب  ام  نیرتهب 

تاهبش هب  خساپ  یسانش و  زا 254دوعوم  هحفص 108 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


؟ تسا ضیوفت  يانعم  هب  ینیوکت » تیالو   » ایآ

یلاـعفا دـیحوت  هدـیقع  اـب  نیا  هک  تسا  ماـما  صخـش  هب  ملاـع  رما  ضیوفت  ياـنعم  هب  ماـما » ینیوکت  تیـالو   » هک دـناهدرک  ناـمگ  یخرب 
دیحوت  » هب داقتعا  نیب  عمج  يارب  ( 578 .) تسا هداد  رارق  شنزرـس  دروم  ًادیدش  هدیقع  نیا  تهج  هب  ار  دوهی  زین  نآرق  و  درادن . يراگزاس 

: تفگ دیاب  ماما  ینیوکت » تیالو   » هب داقتعا  دریگیمن و  ماجنا  دنوادخ  تیـشم  هدارا و  نودب  يراک  چـیه  دوجو  ملاع  رد  هکنیا  و  یلاعفا »
هدارا روما ، ریاس  دننامه  دنکیم  ینیوکت  فرصت  ماما  هک  زین  يروما  نآ  رد  ًایناث : تسا . هدشن  راذگاو  ماما  هب  ملاع  روما  مامت  زگره  ًالوا :

. تسا هتفرگ  قّلعت  نآ  رب  زین  یهلا  صاخ  ّتیشم  و 

؟ تسا دنوادخ  هب  قلعتم  ینیوکت » تیالو   » ایآ

ِِهنوُد ْنِم  اوُذَخَّتا  ِمَأ  : } دـیامرفیم میرک  نآرق  تسا . دـنوادخ  هب  قلعتم  اهنت  تیالو  هک  دوشیم  هدافتـسا  نآرق  تایآ  زا  دـنیوگیم  یخرب 
هک یلاح  رد  دـندیزگرب !؟ دوخ  ّیلو  ار  ادـخ  زا  ریغ  اهنآ  ایآ  ( » 579 (؛} ٌریِدَـق ٍْیَـش  ِّلُک  یلَع  َوُهَو  یتْوَملا  ِیُْحی  َوُهَو  ُِّیلَولا  َوُه  ُهَّللاَف  َءآِیلْوَأ 
امَو : } دیامرفیم رگید  ياج  رد  زین  و  تساناوت ». يزیچ  ره  رب  هک  تسوا  دنکیم و  هدنز  ار  ناگدرم  هک  تسوا  تسا و  دنوادخ  طقف  یلو 

تایآ تایآ و  نیا  نیب  عمج  زا  تسین ». ياهدـننک  يرای  یلو و  ادـخ ، زج  هب  امـش  يارب  و  ( » 580 (؛} ٍریِـصَن الَو  ٍِّیلَو  ْنِم  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  ْمَُکل 
دنمهرهب ماقم  نیا  زا  وا  نذا  هب  ادخ و  هب  برق  تهج  هب  نارگید  تسا و  لاعتم  دنوادخ  يارب  لصا  رد  تیالو »  » هک دوشیم  هدافتسا  رگید 

؛} َنوُعِکار ْمُهَو  َةوکَّزلا  َنُوتُْؤیَو  َةولِّصلا  َنوُمیُِقی  َنیِذَّلا  اُونَمآ  َنیِذَّلاَو  ُُهلوُسَرَو  ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ  : } میناوخیم هدئام  هروس  رد  اذـل  دـنوشیم .
عوکر لاح  رد  دنرادیم و  اپرب  ار  زامن  هک  اهنامه  دناهدروآ ، نامیا  هک  اهنآ  وا و  ربمایپ  تسادـخ و  اهنت  امـش  یلو  تسرپرـس و  ( » 581)
َِکلذ َدَْعب  ُۀَِکئآلَملاَو  َنِینِمْؤُملا  ُِحلاصَو  ُلیِْربِجَو  ُهالْوَم  َوُه  َهَّللا  َّنِإَف  ِْهیَلَع  ارَهاظَت  ْنِإَو  : } میناوخیم میرحت  هروس  رد  زین  و  دنهدیم ». تاکز 

تسوا و یلو  دنوادخ  اریز  درب ] دـیهاوخن  شیپ  زا  يراک   ] دـیهد مه  تسد  هب  تسد  مالـسلا  هیلعربمایپ   ] وا دـض  رب  رگا  و  ( » 582 (؛} ٌریِهَظ
.« دنیوا نابیتشپ  نانآ  زا  دعب  ناگتشرف  حلاص و  نانمؤم  لیئربج و  نینچمه 

؟ دنکیمن هدافتسا  نآ  زا  يرورض  عقاوم  رد  ارچ  سپ  دراد  ینیوکت  تیالو  ماما  رگا 

یهلا تاریدـقت  رد  ترورـض ، عقاوم  رد  ارچ  تسا ، نیوکت  ماـظن  رد  فرـصت  قح  ینیوـکت و  تیـالو  ياراد  ماـما  رگا  دـنیوگیم : یخرب 
: ًالوا خساپ : دـیامن ؟ بلج  دوخ  يارب  ار  تاناکما  مامت  دـنک و  نکهشیر  ار  دوخ  نانمـشد  هدرک ، رود  دوخ  زا  ار  الب  ات  دـنکیمن  فّرـصت 

ضحم ریخ  هک  یلاـح  رد  دراد  ررـض  اـم  يارب  مینکیم  ناـمگ  هک  ار  يروما  اـسب  هچ  هک  میـشاب  تفتلم  دـیاب  ار  هتکن  نیا  زیچ  ره  زا  لـبق 
هچ رگا  مینادیمن ، ار  نیا  ام  تسا . ضحم  رـش  هک  یلاح  رد  تسا  ریخ  ام  يارب  مینکیم  نامگ  هک  يروما  اـسب  هچ  سکع  هب  زین  و  تسا ،

تواضق رما  رهاظ  هب  دیابن  اذـل  دراد . عالطا  نآ  زا  تسا  هتخاس  علطم  بیغ  ملع  زا  ار  وا  هتـساوخ و  دـنوادخ  هک  ار  هک  ره  بویغلا و  مّالع 
ُلاتِقلا ْمُْکیَلَع  َِبتُک  : } دـیامرفیم نآرق  دومنن . لیـصحت  دوخ  يارب  ار  تعفنم  نیا  درکن و  رود  دوخ  زا  ار  تبیـصم  نیا  ماـما  ارچ  هک  درک 

، دش ررقم  امـش  رب  ادخ  هار  رد  داهج  ( » 583 (؛} ْمَُکل ٌّرَش  َوُهَو  ًاْئیَش  اوُّبُِحت  ْنَأ  یسَعَو  ْمَُکل  ٌْریَخ  َوُهَو  ًاْئیَـش  اوُهَرْکَت  ْنَأ  یـسَعَو  ْمَُکل  ٌهْرُک  َوُهَو 
تـسود ار  يزیچ  ای  تسا و  نآ  رد  امـش  ریخ  هکنآ  لاح  دیـشاب ، هتـشادن  شوخ  ار  يزیچ  اسب  هچ  تسا . دـنیاشوخان  ناتیارب  هک  یلاح  رد 

اسب هچ  ( » 584 (؛} ًاریثَک ًاْریَخ  ِهِیف  ُهَّللا  َلَعْجَیَو  ًاْئیَش  اوُهَرْکَت  ْنَأ  یسَعَف  : } دیامرفیم زین  و  تسا ». نآ  رد  امـش  ّرـش  هکنآ  لاح  دیـشاب ، هتـشاد 
يراک ره  رد  تسا  یهلا  تاریدقت  میلست  هک  اجنآ  زا  ماما  ًایناث : دهدیم ». رارق  نآ  رد  یناوارف  ریخ  دنوادخ  دشابن و  امش  دنیاشوخ  يزیچ 
یمتح هدارا  ًاثلاث : دهدیمن . ماجنا  یلمع  مادقا  هتشادن و  رب  ماگ  یهلا  تیشم  ریدقت و  هدارا و  فالخ  دنزیمن و  ینیوکت  فرصت  هب  تسد 

هزجعم و زا  ناکمالا  یتح  دریگیم و  ماجنا  رایتخا  يور  زا  یعیبط و  لاور  رب  يراک  ره  فیلکت  راد  نیا  رد  هک  تسا  نآ  رب  دنوادخ  یلوا 
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فالخ رب  یفّرـصت  مادـقا و  یـصخش  حـلاصم  تهج  هب  نیوکت  ماـظن  رد  موصعم  ناـسنا  زگره  ًاـعبار : دوشن . هدافتـسا  تعیبط  ماـظن  قرخ 
هدارا و قباطم  مه  نیا  هک  تسا  ملاع  رـشب و  یعون  حلاصم  تهج  هب  دـنک  یتیالو  لامعا  هزجعم و  رگا  و  دـهدیمن ، ماجنا  یهلا  تاردـقم 

. تسا يدنوادخ  تیشم  تساوخ و 

لقع هاگدید  زا  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  دوجو 

؟ دراد تلالد  مالسلا  هیلعنامز  ماما  دوجو  رب  هنوگچ  فطل  ناهرب 

میـسقت مسق  ود  هب  فـطل  تهج  کـی  هب   - 1 مینکیم : هراشا  یتامدـقم  هب  ادـتبا  مالـسلا  هیلعنامز  ماـما  دوجو  رب  فطل  ناـهرب  ریرقت  رد 
اب فلکم  هک  یفطل  بّرقم : فطل  ب . دـنیزگیم . رب  ار  تعاط  شیوخ  رایتخا  هب  فّلکم  نآ ، اـب  هک  یفطل  لّـصحم : فطل  فلا . دوشیم :

دنوادـخ رب  ار  فطل  هلزتعم ، هیماما و  زا  معا  هّیلدـع  ناملکتم   - 2 دوشیم . رود  تامرحم  باکترا  زا  رتکیدزن و  تاـبجاو  ماـجنا  هب  نآ ،
ماجنا دیاب  تسا  ّرثؤم  فده  هب  اهنآ  ندیسر  رد  هک  ار  هچ  ره  اذل  تسا ، هدیرفاین  هدوهیب  ثبع و  ار  دوخ  ناگدنب  وا  اریز  دننادیم ، بجاو 

زا ار  هعماج  هدوب و  ّقح  روحم  هک  دشاب  یماما  هعماج  نایم  رد  هک  دنکیم  باجیا  بّرقم  فطل  هدـعاق  تسا . فطل  هلمج  نآ  زا  هک  دـهد 
، دشاب مدرم  نایم  رد  یـسیئر  هک  دنکیم  اضتقا  فطل  هدعاق  تسا . تّجح  عامجا  مییوگیم : هک  تسا  ور  نیمه  زا  دراد . زاب  قلطم  ياطخ 
، تما هک  دراذـگن  دـنک و  تیادـه  ار  اهنآ  دـنتفر  ههاریب  هب  هعماج  همه  رگا  ات  دـشاب ، تواـفتیب  هعماـج  هب  تبـسن  دـناوتیمن  هک  یـسیئر 

كرتی نأ  نم  مظعأو  ّلجأ  ّزعو  ّلج  هَّللا  ّنإ  : » دومرف هک  هدرک  لقن  مالسلا  هیلعقداص  ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  راّفـص  دننک . لطاب  رب  عامتجا 
.« دنک اهر  ماما  نودب  ار  نیمز  هک  تسا  نآ  زا  رتمیظع  رتلیلج و  ّلجوّزع  دنوادخ  انامه  ( » 585 (؛» مامإ ریغب  ضرألا 

بیاغ ماما  دوجو  فاطلا 

و تسا ، فطل  تبیغ  نامز  رد  ماما  دوجو  متح  روط  هب  : » دیامرفیم ءاملعلا  فیرـش  موحرم  یّلک ؛ حطـس  رد  دنوادخ  نید  زا  تسارح   - 1
روصت فالخرب  دعتـسم ؛ سوفن  تیبرت   - 2 ( 586 «.) تسا قح  هب  مدرم  داشرا  لطاب و  رب  قاـفتا  یفن  تعیرـش و  ظـفح  نآ  فطل  هلمج  زا 

هکلب تسین  نینچ  نیا  هک  تسا  نیا  قح  یلو  دوشیم ، عطق  یّلک  روط  هب  تبیغ  ناـمز  رد  مدرم  اـب  ماـما  هطبار  دـناهدرک  ناـمگ  هک  یخرب 
ياقب ببـس  ماما ، دوجو   - 3 دـنوشیم . دـنمهرهب  ترـضح  نآ  دوجو  رون  زا  ّدعتـسم  سوفن  لباق و  دارفا  زا  یهورگ  تایاور  یخرب  قباطم 

ریغ ینید و  عماوج  رد  یقیمع  رثا  دناوتیم  بیاغ  دنچ  ره  ربهر  ماما و  دوجو  هب  داقتعا  هک  دندقتعم  ناواکناور  ناسانـشهعماج و  بهذـم ؛
؛ رشب تفرشیپ  رد  وگلا  دوجو  ریثأت   - 4 دندرک . رشتنم  ار  ربمایپ  لتق  هعیاش  مدرم  هیحور  فیعـضت  يارب  دحا  گنج  رد  دشاب . هتـشاد  ینید 
هب هجوت  اب  مدرم  ات  دننکیم  یفرعم  ییوگلا  نآ  يارب  ادتبا  رد  دنهدیم  يرما  هب  تراشب  رگا  هک  تسا  نآ  یهلا  نایدا  یساسا  تازایتما  زا 

. تسا هدنز  لماک و  يادتقم  ماما و  وگلا ، نیرتهب  هک  مینادیم  دننک و  کیدزن  قلطم  لامک  هب  ار  دوخ  وا ،

؟ درادن دوجو  یماما  ياهقطنم  ره  رد  ارچ  تسا ، فطل  ماما  دوجو  رگا 

ادـخ ددـعت  هک  هنوگ  نامه  اریز  دـشاب ، دـیابن  ماما  کی  زا  شیب  نامز  ره  رد  هک  دـناهدرک  تاـبثا  مـالک  ملع  ثحاـبم  رد  نیملکتم  ًـالّوا :
ّقح ماما  هکنیا  تهج  هب  تسا ، لاحم  زین  ماما  ددـعت  دـش  دـهاوخ  داـجیا  داـسف  نیوکت  ماـظن  رد  هدوب و  یلقع  لاـحم  هکلب  تسین  حـیحص 
ماما يارب  هک  یفطل  نآ  ًایناث : دش . دهاوخ  ملاع  داسف  هب  رجنم  ددعت  ضرف  اب  نیا  دنک و  فرـصت  هطلـس و  لامعا  دناوتیم  و  هتـشاد ، هطلس 

هب جایتحا  اذل  دش ، دهاوخ  لیصحت  موصعم  ماما  کی  دوجو  اب  میاهدرک  هراشا  نآ  هب  دوخ  ياج  رد  دناهتفرگ و  رظن  رد  مالـسلا  هیلعرـصع 
. تسا نید  هب  ملاع  دوجو  تسا  زاین  نآ  هب  هقطنم  ره  رد  هک  هچنآ  يرآ  تسین . ياهقطنم  ره  رد  ددعتم  دارفا 
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؟ دراد تلالد  مالسلا  هیلعنامز  ماما  دوجو  رب  هنوگچ  تیانع  ناهرب 

تسا و دصق  هدارا و  يانعم  هب  تغل  رد  تیانع  تسا . تیانع  ناهرب  دوشیم  لالدتسا  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  دوجو  رب  هک  ینیهارب  زا  یکی 
هب یلک و  ماظن  یگنوگچ  هب  یلاعت  قح  هطاحا  تیانع ، : » دیوگیم قارـشا  خیـش  تسا . هدش  نآ  يارب  ینوگانوگ  تافیرعت  حالطـصا ، رد 

یتلاح هچ  هب  ایشا  هکنیا  هب  دنوادخ  ملع  ینعی  تیانع ، : » دیوگیم يزار  رخف  ( 587 ...«.) دشابیم تسا  نآ  رب  هعومجم  نیا  مامت  هک  هچنآ 
ردصم دراد ، مان  تیانع  امکح  دزن  هک  لوقعم  ماظن  : » دیوگیم نیهلأتملا  ردص  ( 588 «.) دنوش عقاو  هجو  نیرتلماک  نیرتهب و  رب  ات  دنشاب 
ناهرب قیرط  زا  ار  ماـما  دوجو  بوجو  ( 589 «.) تسا نکمم  تلیـضف  ریخ و  تیاهن  رد  دوجوم ، ملاـع  نیا  سپ  تسا ، دوجوم  ماـظن  نیمه 

رد ماما  دوجو  موزل  راتفگ ، نیا  همزال  تسا . نکمم  ماظن  نیرتوکین  نیرتهب و  یتسه  شنیرفآ   - 1 درک : ریرقت  ناوتیم  نایب  ود  هب  تیانع 
زین ماما  رمتـسم  دوجو  دراد ، ترورـض  تثعب  فیلکت و  هک  یناهرب  لیلد و  نامه  هب  اذل  دوب . دهاوخن  نسحا  ماظن ، هنرگو  تسا ، شنیرفآ 

يرورضریغ يرورض و  رازبا  عون  همه  دریگیم  یتسه  گنر  ملاع  نیا  رد  هک  يدوجوم  ره  یبایلامک  يارب  دنوادخ   - 2 دراد . ترورض 
هدـش و انثتـسا  نوناق  نیا  زا  تسا  تعیبط  نیمه  ناماد  رد  هک  یناسنا  تسا  نکمم  هنوگچ  دـسرب ، لاـمک  هب  اـت  هتـشاذگ  شراـیتخا  رد  ار 

؟ دوش هتفرگ  هدیدان  وا  يونعم  ياقترا 

؟ دینکیم ریرقت  هنوگچ  ار  مالسلا  هیلعنامز  ماما  دوجو  رب  ترطف  ناهرب 

: دـناهدرک میـسقت  عون  هس  هب  ار  ناسنا  يرطف  يزیرغ و  تـالیامت  ناسانـشناور   - 1 دومن : میهاوخ  ریرقت  یتامدـقم  رکذ  اـب  ار  ناـهرب  نیا 
ییوجتقیقح و لیبق  زا  یلاع  تالیامت  ج . یتسود . عونمه  لیبق  زا  یعامتجا  تالیامت  ب . یتسود و . ... لیبق  زا  یصخش  تالیامت  فلا .
هک دراد  ياهطـساو  هب  جایتحا  یقیقح ، دوبعم  قلطم و  لامک  هب  ندیـسر  يارب   - 2 قلطم و . ... لامک  هب  ندیـسر  شتـسرپ و  ینید و  ّسح 

ششک لیامت و  رگا   - 3 دوشیم . ساسحا  ناسنا  دوجو  رد  زین  هطساو  نیا  هب  لیامت  دنک . يریگتسد  ار  ناسنا  دناوتب  ات  هدرک ، رفـس  دوخ 
، رگید تراـبع  هب  و  تسا . وغل  ناـسنا  رد  شدوجو  هنرگو  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  جراـخ  رد  زیچ  نآ  دـیاب  دراد ، دوجو  ناـسنا  رد  يزیچ  هب 

نیا قّقحت  و  تسا ، هفاضالاتاذ  روما  زا  تسا ، تقلخ  ملاع  رد  وا  هطساو  هک  موصعم  لماک  ناسنا  قلطم و  لماک  هب  ناسنا  قشع  ششک و 
رگا لاح  تسا . يرورض  قلطم  لامک  هب  لوصو  هطساو  ناونع  هب  ماما  دوجو  هکنیا  هجیتن  تسین . ریذپناکما  هیلافاضم  قّقحت  نودب  روما 

میدیـسر هجیتن  نیا  هب  رکف  لقع و  اب  هاگره  مییوگیم  باوج  رد  دیآیم ؟ دوجو  هب  ناسنا  رد  هنوگچ  شـشک  نیا  هک  دـنک  لاؤس  یـسک 
ادـیپ شیارگ  وا  هب  ًاترطف  ناسنا  تسا  يدـنچ  تاکرب  راثآ و  ياراد  شدوجو  هک  دـشاب  دوجوم  ضیف » هطـساو   » دـیاب دوجو ، ملاـع  رد  هک 

. دشاب هتشاد  یجراخ  دوجو  لماک ، ناسنا  نیا  هشیمه  دیاب  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دنکیم و 

؟ دراد تلالد  مالسلا  هیلعنامز  ماما  دوجو  رب  هنوگچ  ضیف  رد  هطساو  ناهرب 

دندقتعم هناگهد  لوقع  هب  نانآ  زین  و  تعیبط . ملاع  و  لاثم ، ملاع  لقع ، ملاع  یبوبر ، ملاع  دناهدرک : رکذ  هلحرم  راهچ  ملاع ، يارب  هفسالف 
، لاثم ملاع  رب  یلعاف  تلع  مهد ، لقع  تیاهن  رد  و  نینچمه ... لّوا و  لقع  لولعم  مّود  لقع  لوا و  لقع  بیرق  یلعاف و  تلع  دـنوادخ  هک 

هداهن انب  نآ  ساسا  رب  ار  ماظن  نیا  دـنوادخ  تسا و  تابّبـسم  بابـسا و  ملاع  ملاع ، اریز  تسا ، هدام  تعیبط و  ملاع  تلع  زین  لاثم  ملاـع  و 
هب مییوگیم  باوج  رد  تسا ؟ هدرکن  داجیا  ار  تعیبط  ملاع  هطساو ، نودب  ًامیقتـسم و  دنوادخ  ارچ  هک  دنک  لاؤس  یـسک  رگا  لاح  تسا .

یبوبر و ملاع  نیب  ّتیخنـس  يرارقرب  تهج  هب  ار  فلتخم  ملاوع  اذـل  درادـن و  دوجو  ّتیخنـس  هّدام  ملاـع  یبوبر و  ملاـع  نیب  هکنآ  تهج 
، لماک ّتیخنس  داجیا  يارب  و  دراد ، تّیخنس  لاثم  ملاع  اب  هک  تسا  ناسنا  اهنت  هّدام ، ملاع  تادوجوم  نایم  زا  دیرفآ . تعیبط ، هدام و  ملاع 

عیرـشت نیوکت و  ضیف  نیب  یقرف  هنیمز  نیا  رد  و  تسا . رگید  ياهناسنا  هعومجم  رب  ضیف  هطـساو  وا  اریز  تسا ، لماک  ناـسنا  هب  جاـیتحا 
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هک دنکیم  اضتقا  نیوکت  ملاع  رد  تاّببسم  بابسا و  ماظن  زین  لولعم و  تلع و  نیب  تّیخنس  نوناق  هک  هنوگ  نامه  رگید  ترابع  هب  تسین .
ضیف دروم  رد  دـسرب ، تعیبط  ملاع  هب  هدـش و  هزیلاناک  اهنآ  هار  زا  دوجو  ضیف  اـت  دـشاب  يرگید  ملاوع  تعیبط  ملاـع  یبوبر و  ملاـع  نیب 
ضیف هتبلا  تسا . لماک  موصعم  ماما  دوجو  نامه  هک  تفرگ  دـهاوخ  ماجنا  هطـساو  اب  زین  ناسنا  بولق  رد  وا  تافّرـصت  دـنوادخ و  يونعم 

کتقلخ امل  ّیلع  الولو  كالفألا  تقلخ  امل  كالول  : » ثیدـح ياـنعم  یبوخ  هب  ناـیب  نیا  زا  دـسریم . ناـسنا  هب  لاـناک  نیا  زا  زین  عیرـشت 
و مدرکیمن ، قلخ  ار  وت  زگره  دوبن  یلع  رگا  و  مدرکیمن ، قلخ  ار  كالفا  زگره  يدوبن  وت  رگا  ! [ ربمایپ يا  [« ؛» امکتقلخ امل  ۀمطاف  الولو 

یهلا ضیف  ببس  لماک ، تهج  همه  زا  ياهناسنا  نیا  دوجو  اریز  دوشیم ؛ نشور  مدرکیمن ». قلخ  ار  رفن  ود  امش  زگره  دوبن  همطاف  رگا 
. تسا لماک  ناسنا  تماما و  ملاع  اب  توبن  لقع و  ملاع  نیب  لصو  هقلح  زین  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  و  دنکالفا ، هدام و  ملاع  رب 

؟ دراد تلالد  مالسلا  هیلعنامز  ماما  دوجو  رب  هنوگچ  ییاغ  تلع  ناهرب 

یهلا ضرغ  فدـه و  یلو  تسا ، ضرغ  فدـه و  ياراد  دـنوادخ  لاعفا  هک  هدـش  هراشا  هتکن  نیا  هب  یهلا  لاعفا  ثحبم  رد  مالک  ملع  رد 
زا دهاوخب  ات  درادن  صقن  تسا و  قلطم  لماک  دنوادخ  تسین ، لامک  هب  ندیـسر  دـنوادخ  لاعفا  تیاغ  اریز  تسین ؛ ناسنا  فدـه  دـننامه 

لیلد تسا . تاقولخم  لامکتـسا  تهج  هب  ددرگیم و  زاـب  تاـقولخم  هب  یهلا  لاـعفا  تیاـغ  هکلب  دزاـس ، فرطرب  ار  نآ  دوخ  لـعف  قیرط 
میرک نآرق  دشابیم . حیبق  دنوادخ  زا  يراک  نینچ  ماجنا  تسا و  وغل  ثبع و  فده ، نودب  لعف  هک  تسا  نآ  دنوادخ  لاعفا  يدـنمتیاغ 

نیمز و اهنامـسآ و  و  ( » 590 (؛} َنِیبِعال امُهَْنَیب  امَو  َضْرَألاَو  ِتاومَّسلا  اَنْقَلَخ  امَو  : } دیامرفیم دـنوادخ  لاعفا  ندوب  دـنمفده  دـییأت  رد  زین 
هبترم ره  ضحم ، دوجو  ات  یلویه  زا  دوعـص  سوق  رد  : » دنیوگیم یهلا  هفـسالف  امکح و  میدـیرفاین ». يزاب  هب  تسا  ود  نآ  نایم  ار  هچنآ 

رد هاگ  ره  نیاربانب ، تسا . لعاف  تیلعاف  تلع  هجیتن ، هک  هدیـسر  تاـبثا  هب  زین  و  تسا . رتنییاـپ  یناد و  هبترم  يارب  هرمث  تیاـغ و  یلاـع ،
رد وـلو  ناـسنا  دارفا  زا  يدرف  ره  هک  مینادیم  رگید  یفرط  زا  تـسا و .»... وـغل  وا  دوـجو  ناوـیح و  تـقلخ  دـشابن  یناـسنا  تـقلخ ، ملاـع 

فالتخا رگیدـکی  اب  عقاو  رد  یلو  دـنیآیم ، باسح  هب  یقطنم  دـحاو  عون  دارفا  زا  یگمه  و  هدوب ، هیبش  اهناسنا  زا  رگید  دارفا  اب  تروص 
دننام هب  اهناسنا  رهوج  ( » 591 (؛» ۀّضفلاو بهذلا  نداعمک  نداعم  سانلا  : » میناوخیم هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  یتیاور  رد  اذل  و  دنراد .
یـسک وا  و  تسا ، لماک  ناسنا  دوجو  نآ  هویم  هک  تسا  یتخرد  دـننام  هب  ناسنا  نیا ، ربانب  تسا ». توافتم  رگیدـکی  اب  هرقن  الط و  نداعم 

رگا ( » 592 (؛» تخاـسل ماـمإ  ریغب  ضرـألا  تیقب  ول  میناوخیم ...« : تاـیاور  رد  اذـل  و  تسین . نیمز  يور  رد  ادـخ  موـصعم  تّجح  زا  ریغ 
هک تهج  نآ  زا  دوشیم -  ریبعت  ادـخ  تجح  هب  وا  زا  هک  لماک -  ناسنا  هکنیا  هصـالخ  دـش ». دـهاوخ  نوگرگد  دوش  ماـما  نودـب  نیمز 

. تسا يرورض  هشیمه  شدوجو  تسا ، ناسنا و ... دوجو  ییاغ  تلع 

؟ دوشیم لالدتسا  مالسلا  هیلعنامز  ماما  دوجو  رب  هنوگچ  فرشا  ناکما  ناهرب  اب 

هبترم رد  هکنآ  رگم  دسریمن  نییاپ  تادوجوم  رب  ضاّیف  أدبم  زا  تالامک  ریاس  تمحر و  تردق ، ملع ، تایح ، دوجو ، دـنیوگیم : امکح 
سپس دوشیم ، نشور  تسوا  هب  کیدزن  هک  یناکم  ادتبا  تسا ، نشور  ام  دزن  هک  یغارچ  دننامه  دشاب ، هدیـسر  فرـشا  دوجوم  رب  قباس ،
یهلا سدقا  تاذ  زا  هک  تالامک  مامت  تردق و  ملع و  تایح و  دوجو و  لیبق  زا  یّـسح  ریغ  روما  رد  دـنکیم و . ... هدافتـسا  نآ  زا  رترود 

تاّیهام ریاس  زا  مدـقا  فرـشا و  هبتر ، رد  هک  دـنوشیم  دـنمهرهب  یتاـّیهام  ادـتبا  رد  دـباییم ، یّلجت  یناـکما  تاـّیهام  رب  هدومن و  شوارت 
مدقا دوجو  بتارم  رد  دیاب  فرشا  نکمم  هک  تسا  نآ  فرـشا  ناکما  هدعاق  موهفم  انعم و  : » دیوگیم هللا  همحرییابطابط  همالع  دنتـسه .

: دیوگیم هدعاق  نیا  رب  لالدتـسا  رد  اردصالم  دشاب .»... دوجوم  وا  زا  لبق  تسوا  زا  فرـشا  هک  ینکمم  دیاب  اذـل  دـشاب ، ّسخا  نکمم  زا 
فرشا ینامز  مه  ققحت ، تروص  رد  هنرگو  دشاب  دوجوم  فرـشا  نکمم  وا  زا  لبق  دیاب  دش  دوجوم  دنوادخ  فرط  زا  ّسخا  نکمم  رگا  »

رد و  تسا . لاـحم  هک  دوـش ، رداـص  هتاذـل  بجاو  زا  تهج  کـی  زا  تاذ  کـی  يارب  هبترم  کـی  رد  زیچ  ود  هـک  دـیآیم  مزـال  ّسخا  و 

تاهبش هب  خساپ  یسانش و  زا 254دوعوم  هحفص 112 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


، دشاب وا  زا  مدقا  تلع و  زا  فرـشا  لولعم ، هک  دیآیم  مزال  دوش  دوجوم  هطـساو  هب  سخا و  دوجوم  زا  دـعب  فرـشا  دوجوم  هک  یتروص 
هایگ هایگ و  زا  فرشا  ناویح  و  ناویح ، زا  فرـشا  وا  اریز  تسا ، تاقولخم  فرـشا  ناسنا ، هک  مینادیم  ( 593 ...«.) تسا لاحم  زین  نیا  هک 

هب قباس ، هبتر  رد  هکنآ  زا  لبق  دسرب  دامج  هب  ضایف  أدبم  زا  دوجو  تسا  لاحم  فرـشا ، ناکما  هدـعاق  مکح  هب  و  تسا . دامج  زا  فرـشا 
، تایح دوجو ، هک  تسا  لاحم  زین  و  دشاب . هدیـسر  ناسنا  هب  قباس  هبتر  رد  هکنآ  زا  لبق  دسرب  ناویح  هب  نینچمه  و  دـشاب ، هدیـسر  ناویح 

يور ادـخ  تجح  هک  یلماک  ناسنا  هب  تالامک  نیا  هکنآ  زا  لبق  دـسرب  ناسنا  دارفا  رب  ضاّیف  أدـبم  زا  لالج و ... لامج و  تردـق و  ملع ،
وا زا  هک  لماک  ناسنا  مان  هب  يدرف  دیاب  تسا  دوجوم  جراخ  رد  رـشب  دارفا  زا  يدرف  هک  یمادام  هدعاق ، نیاربانب  دـشاب . هدیـسر  تسا  نیمز 

لبق ۀّـجحلا  : » دومرف هک  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلعقداص  ماـما  زا  شدنـس  هب  ینیلک  دـشاب . دوجوم  نیمز  يور  دوشیم  ریبعت  ادـخ  تجح  هب 
ضرألا یف  قبی  مل  ول  : » دیامرفیم زین  و  دوب ». دهاوخ  قلخ  زا  دعب  قلخ و  اب  قلخ و  زا  لبق  تجح ، ( » 594 (؛» قلخلا دعبو  قلخلا  عمو  قلخلا 

.« دوب دهاوخ  ماما  ود  نآ  زا  یکی  ًامتح  دشابن  یسک  رفن  ود  زج  نیمز  يور  رد  رگا  ( » 595 (؛» ۀّجحلا امهدحأ  ناکل  نانثا ، ّالإ 

؟ دییامنیم ریرقت  هنوگچ  ار  مالسلا  هیلعنامز  ماما  دوجو  رب  عماج  رهظم  ناهرب 

ام هک  تسا  هدرک  کّسمت  عماج » رهظم  ناهرب   » مان هب  یلیلد  هب  نامز ، ره  رد  ّیح  ماما  دوجو  ترورـض  رب  دـعاوقلا » دـیهمت   » رد هکرت  نبا 
زا يدوـجوم  چـیه  هک  تـسا  یماـقم  ياراد  لـماک  ناـسنا   - 1 مینکیم : ریرقت  هنوـگ  نـیا  یتامدـقم  نمـض  رد  هصـالخ  روـط  هـب  ار  نآ 

فصو قالطا ، اذل  دشابیمن ، دودحم  قالطا  فصو  یّتح  یفصو  چیه  هب  بجاو ، تاذ   - 2 تسین . نآ  نزو  مه  ناکما  ِناهج  تادوجوم 
ّتیدـحا تیدـحاو و  هرهچ  ود  ياراد  هک  تسا  یقیقح  تدـحو  نامه  وا  روهظ  نّیعت و  نیلّوا  اّما  و  دـشابیم . نآ  ناونع  هکلب  هدوبن  تاذ 

وحم هکلب  روـهقم  اـهنت  هن  ترثـک  اذـل  دراد ، هبلغ  نآ  رب  تدـحو  ماـکحا  روـهظ ، ماـقم  رد  نوـچ  دـنوادخ  هـقلطم  ّتیوـه   - 3 دشابیم .
هنوگ ره  تسا و  ترثـک  زا  ياهوـحن  لیـصفت  هک  اریز  تسین ، یلیـصفت  يامـسا  يارب  یلاـجم  یتاذ ، تدـحو  رد  نوـچ  هجیتـن : ددرگیم .

ماکحا دنوشیم ، هدرمش  ربکا  ملاع  يازجا  زا  دنوشیم و  رهاظ  جراخ  ملاع  رد  هک  يایلیصفت  رهاظم  رد  و  تسا ، روهقم  اجنآ  رد  یترثک 
یتروص یـضتقم  یهلا  ناـمرف  سپ  درادـن ، يروهظ  رهاـظم ، نیا  رد  یتاذ  تدـحو  ینعی  تسا ، نآ  ماـکحا  تدـحو و  رب  بلاـغ  ترثـک ،

تهج زا  يرهظم  قح ، يارب  دناوتب  هکنآ  ات  دشاب ، هتـشادن  هبلغ  رگیدـکی  رب  یناکما  ترثک  ای  یتاذ و  تدـحو ، نآ  رد  هک  تسا  یلادـتعا 
هک تسا  لماک  ناـسنا  ناـمه  تسا  رادروخرب  اربک  تلادـع  زا  هک  لادـتعا  تروص  نآ  و  دـشاب . نآ  هیقیقح  تدـحو  هیلیـصفت و  يامـسا 

طبترم تسا  نآ  قوف  تّیهولا و  ملاع  هریاد  رد  هک  ّتیدـحاو  هب  وس  کـی  زا  و  دراد ، ینوک  هدـّیقم  یتاذ و  هقلطم  بتارم  عیمج  رب  هطاـحا 
(596 .) تسا هتسباو  تعیبط  ملاع  هب  وس  رگید  زا  تسا و 

؟ دراد تلالد  مالسلا  هیلعنامز  ماما  دوجو  رب  هنوگچ  مظعا  یّلجت  ناهرب 

. فـلا تسا : نینچ  نآ  ریرقت  و  تسا . مظعا  یّلجت  ناـهرب  دـناهدرک  لالدتـسا  مالـسلا  هیلعناـمز  ماـما  دوـجو  رب  هـک  یلقع  هـّلدا  هـلمج  زا 
؛} ٍنْأَش ِیف  َوُه  ٍمْوَی  ُّلُک  : } دـیامرفیم دـنوادخ  هک  اجنآ  تسا ، هدـش  هراشا  نآ  هب  تاـیاور  نآرق و  رد  تسا  تاروهظ  ناـمه  هک  تاـّیلجت 
هب یگمه  هک  تسا  دوجولا  بجاو  تاذ  زا  تادوـجوم  راـطفنا  تاروـهظ ، تاـیلجت و  نیا  ب . تسا ». ینأـش  رد  دـنوادخ  زور  ره  ( » 597)

تّیعماج رابتعا  هب  امـسا  نیا  و  دنّقح ، سدقا  تاذ  یلالج  یلامج و  تافـص  فّرعم  یهلا  يامـسا  ج . دـنمئاق . وا  هب  لعاف  هب  لعف  مایق  وحن 
هک تسا  لـماک  ناـسنا  ناـمه  هک  دراد  مزـال  مظعا  یّلجت  دـنوادخ  مظعا  مسا  دوجو  د . دـنراد . يرترب  تلیـضف و  رگید ، یخرب  رب  یخرب 

مالـسلا هیلعيدهم  ترـضح  ایلوا  متاخ  نامز ، نیا  رد  یهلا  مظعا  مسا  رهظم  ّلک و  هبعک  ّمَتَا و  رهظم  نآ  و  تسین . رتهتـسیاش  وا  زا  يدرف 
، هیهلا يایلع  تافص  انسُح و  يامسا  هب  قّقحت  زا  ناشبیـصن  ّظح و  روخارف  هب  لّمک  ریغ  دارفا  داحآ و  لّمُک و  داتوا  لادبا و  رگید  و  تسا ،

. دنراد یناسنا  يونعم  برق  لامک ، هریاد  زکرم  نآ  هب 
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؟ دراد تلالد  مالسلا  هیلعنامز  ماما  دوجو  رب  هنوگچ  نیبطق  لباقت  ناهرب 

دوخ تافـص  تاّیلجت و  تّیهولا و  رد  و  دراد ، یلالج  یلامج و  تاّیلجت  لاعتم  دـنوادخ  فلا . مینکیم : نایب  همدـقم  ود  اـب  ار  ناـهرب  نیا 
مات و يالجم  یّلجتم و  تّیدوبع و  بطق  نیب  و  مات ، یّلجت  ّتیهولا و  بطق  نیب  تاذاحم  نیبطق و  نیب  لباقت  ياضتقم  هب  ب . تسا . لـماک 

نودـب ّمَتَا  یّلجت  اـت  دـشاب  دوجوم  یهلا  تاـیّلجتم  تّیدوبع و  رد  لـماک  ناـسنا  نیمز  يور  رد  هک  تسا  مزـال  ود ، نیا  نیب  ّتیخنـس  موزل 
هب وا  زا  نویقارـشا  هفـسلف  حالطـصا  رد  هک  تسین  وا  ّیلو  هفیلخ و  ادخ و  تجح  زا  ریغ  یـسک  لماک  ناسنا  نیا  و  دیاین . مزال  ّمَتَا  يالجم 

بسانم تدابع  عوضخ و  یگنوگچ  هک  تسوا  و  دوشیم . ریبعت  مهد » لقع   » هب وا  زا  نویئاّشم  هفسلف  رد  هدش و  ریبعت  هیهلا » هیـسدق  هملک  »
نامز نیا  رد  مالسلا  هیلعيدهملا  نسحلا  نب  ۀجح  ترضح  زج  یـسک  نینچ  و  دنکیم ، لمع  نآ  هب  دنادیم و  ار  دنوادخ  هبترم  نأش و  اب 

. تسین

؟ دراد تلالد  مالسلا  هیلعنامز  ماما  دوجو  رب  هنوگچ  ضیف  رد  ضیعبت  مدع  نوناق 

عطق توهال  ملاع  اب  رشب  طابترا  ضیف و  نیا  مالسلا  هیلعیسوم  ترـضح  گرم  اب  نایمیلک  هاگدید  زا  تسا . يونعم  ضیف  تماما  تّوبن و 
. دش عطق  توهال  ملاع  اب  رشب  طابترا  مالـسلا  هیلعحیـسم  ترـضح  ندش  هتخیوآ  راد  هب  اب  هک  دندقتعم  یحیـسم  ياهناتـستورپ  زین  و  دش .

هدش عطق  ضیف  نیا  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  توف  اب  هک  دندقتعم  هدرک و  مورحم  ضیف  نیا  زا  ار  دوخ  زین  یمالسا  ياههقرف  زا  ّتنس  لها 
زا رگم  دـشاب ؟ مورحم  ضیف  نیا  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمالسا  ربماـیپ  زا  دـعب  یمالـسا  تما  ارچ  هک  تسا  لاؤـس  نـیا  ياـج  لاـح  تـسا .

هدادـن اهنآ  هب  ار  تسا -  ماما  طسوت  یبوبر  ملاع  اب  طابترا  نامه  هک  یـضیف -  نینچ  لاـعتم  دـنوادخ  ارچ  تسا ؟ رتمک  نیـشیپ  ياـهتما 
هچ رگ  توبن  یحو و  قیرط  زا  ضیف  نیا  دیوگیم : هیماما  تسا . هداد  خساپ  لاؤس  نیا  هب  هدرک و  ّلح  ار  لکـشم  نیا  هیماما  هعیـش  دشاب ؟

مالسلا هیلعيدهم  ترضح  نینزان  دوجو  رد  هزورما  هک  تسا  رارقرب  لماک  ناسنا  قیرط  زا  یلو  دش  عطق  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  توف  اب 
هطبار هک  تسا  یبهذم  اهنت  عّیـشت  بهذم  نم  هدـیقع  هب  : » دـیوگیم سیراپ  نبروس  هاگـشناد  داتـسا  نبرک  يرناه  روسفورپ  تسا . رولبتم 
هاگن ّرمتـسم  تباث و  تمایق  ات  هدـنز  تروص  هب  ار  تیالو  هدومن و  ظـفح  موادـم  روط  هب  ار  دـنوادخ  تّیناـسنا و  ملاـع  نیب  یهلا  تیادـه 

(598 ...«.) تسا هتشاد 

؟ دراد تلالد  مالسلا  هیلعنامز  ماما  دوجو  رب  هنوگچ  لعفلاب  لقع  موزل  ناهرب 

ار هلـضاف  هنیدم  ياضعا  زا  يوضع  ره  : » دیوگیم وا  تسا . مالـسلا  هیلعنامز  ماما  دوجو  رب  قابطنا  لباق  هک  هدرک  هماقا  ار  یناهرب  یباراف 
زیچ ود  هب  تسایر  اریز  دشاب ، یـسک  ره  دناوتیمن  هلـضاف  هنیدم  سیئر  دریگ . هدهع  رب  ار  هلـضاف  هنیدم  تسایر  هک  تسین  نآ  ّتیحالص 

. دشاب هتشاد  ار  يراک  نانچ  يدارا  تئیه  هکلم و  هکنآ  رگید  دشاب . ماقم  نآ  هدامآ  تعیبط  تشرس و  ثیح  زا  صخـش  هکنآ  یکی  تسا :
(599 ...«.) ّربدم مه  دشرم و  مه  تسا و  مّلعم  مه  سیئر  نیا  لوقعم . ... مه  تسا و  لقع  مه  لعفلاب  هک  تسا  لماک  ناسنا  یناسنا ، نینچ 
رب ماما  دـیاب  هک  تسا  هعیـش  دـیاقع  زا  یکی  نیا  و  دـنادیم . يرورـض  تسا  ماما  نامه  هک  ار  مّلعم  دوجو  عاـمتجا ، ییاـپرب  يارب  یباراـف 

یعبط و یلقع ، تاناکما  همه  هک  یناسنا  ینعی  دـنادیم ، لعفلاب  لقع  ار  ماما  گرزب ، فوسلیف  نیا  دـشاب . هتـشاد  لماک  فارـشا  عاـمتجا ،
. تسا لاّعف  لقع  ياهنوگ  هب  دوخ  هکلب  تسا ، لاّعف  لقع  هب  لاصتالامئاد  هدیـسر و  ّتیلعف  هب  ییاهن  لامک و  هبترم  رد  وا  دوجو  رد  یبسک 

هنوگ نیا  وا  رظن  رد  دـشاب . سیئر  ماما و  ّیبرم و  مّلعم و  دریگ و  رارق  هعماج  سأر  رد  هک  دـنادیم  نآ  هتـسیاش  ار  یـصخش  نینچ  یباراف 
(600 .) ناسنا ندب  رد  تسا  بلق  هلزنم  هب  هعماج  رد  یسیئر 

؟ دناسر تابثا  هب  ار  مالسلا  هیلعنامز  ماما  دوجو  تالامتحا ، باسح  هار  زا  ناوتیم  ایآ 
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؟ دناسر تابثا  هب  ار  مالسلا  هیلعنامز  ماما  دوجو  تالامتحا ، باسح  هار  زا  ناوتیم  ایآ 

نآ اب  اهنرق  لوط  رد  یمالـسا  تما  هک  تسا  یتقیقح  مالـسلا  هیلعيدـهم  هّیـضق  : » دـیامرفیم هراب  نیا  رد  هللا  همحرردـص  دیهـش  موحرم 
نآ هب  مدرم  اب  ناشترـشاعم  لالخ  رد  مالـسلا  هیلعترـضح  صاخ  باّون  ارفُـس و  لاـس  داـتفه  لوط  رد  ًاـصوصخ  و  تسا ، هدومن  یگدـنز 

دناوتب یغورد  هک  دنک  رواب  دناوتیم  ناسنا  ایآ  تسا . هدینشن  اهنآ  زا  یفالخ  فرح  تدم  نیا  رد  سک  چیه  هک  یلاح  رد  دناهداد ، رّکذت 
نودب دنشاب  هتشاد  قافتا  وا  رب  مالسلا  هیلعترضح  نآ  بیان  ناونع  هب  رفن  راهچ  ای  و  دروآ ، ماود  اهنرق  هکلب  لاس  داتفه  تدم  رد  اهنت  هن 

ات دشاب  هتـشاد  دوجو  یـصاخ  هقالع  رتمک  بیان  راهچ  نآ  نیب  هکنآ  نودب  و  دیآ ، دـیدپ  یـسک  يارب  يدـیدرت  ّکش و  هنوگ  چـیه  هکنآ 
زا هک  دنکیم  تباث  یناگدنز  تایح و  قطنم  زین  و  تسا . هاتوک  غورد  نامسیر  هک  هدش  هتفگ  مایالا  میدق  زا  دوش . بذک  رب  قفاوت  زّوجم 

(601 «.) دیامن بلج  ار  تما  مامت  نانیمطا  هدروآ و  ماود  دناوتب  لکش  نیا  هب  یغورد  هک  تسا  لاحم  تالامتحا  باسح  هب  یملع و  تهج 

؟ دنکیم تابثا  ار  ینیعم  نامز  ماما  دوجو  یلقع ، هلدا  ایآ 

ناـمز ماـما  رب  و  دراد ، ناـکما  ملاـع  بطق  لـماک و  ماـما  دوجو  موزل  ترورـض و  رب  تلـالد  اـهنت  یلقع ، ّهلدا   - 1 تفگ : دیاب  خـساپ  رد 
لماک و ماما  دوجو  هب  داقتعا  رد  ار  هیماما  هعیـش  هیرظن  هلدا  نیا  یلو  درادـن ، یتلالد  تسا  مالـسلا  هیلعدوعوم  يدـهم  نامه  هک  یـصخش 
ود ماقم  نیا  رد  : » دیامرفیم یلمآ  هدازنسح  داتسا   - 2 دراد . قابطنا  هعیـش  رظن  رب  اهنت  هلدا  نیا  اذل  و  دهدیم ، رارق  دییأت  دروم  موصعم ،

روط هب  مئاـق  یتّـجح  دوجو  بوجو  رب  یلقع ، یعطق  نیهارب  هکنیا  یّلک  زا  دوصقم  یـصخش . يرگید  یّلک و  یکی  تسا : مزـال  ثحب  عون 
ثحب زا  دارم  و  مئاد .» هلـسن  مئاق و  هلـصا  مامالا   » هک دنمکاح  یهلا  ضیف  هطـساو  نینچ  موزل  زا  ناکما  ملاع  ّولخ  عانتما  هب  و  دنمئاق ، مئاد 

هک ناـنچ  تخانـش ، رگید  قـیرط  زا  ار  نآ  دـیاب  اذـل  بستکم . هن  تسا و  بساـک  هن  یئزج  هک  تسین  درف  فّرعم  ناـهرب  هـکنیا  یـصخش 
یمتح طیارـش  زا  یکی  یمالـسا  ياـفرع   - 3 ( 602 «.) دنترـضح نآ  صخـش  فرعم  یحو ، تمـصع و  لها  رتاوتم  هکلب  رفاـظتم  ثیداـحا 

صوصخ روط  هب  هک  تسا  نآ  ماع  داتسا  صاخ . داتـسا  ماع و  داتـسا  تسا : مسق  ود  رب  نآ  و  دننادیم ، داتـسا  خیـش و  نتـشاد  ار ، كولس 
صوصنم صوصخ  روط  هب  هک  تسا  نآ  صاخ  داتسا  اّما  و  دشاب . هدوب  هربخ  لها  هب  عوجر  باب  زا  وا  هب  عوجر  دشابن و  تیاده  هب  رومأم 

یتح بلطم  نیا  ( 603 .) تسین يزیرگ  صاخ  داتـسا  یهارمه  تقفارم و  زا  لاوحا  زا  یلاح  چیه  رد  ار  کلاس  تسا و  تیاده  داشرا و  هب 
هطساو نامه  هک  صاخ  يرگید  دشرم و  بطق و  هب  نآ  زا  هک  ماع  یکی  داتـسا  ود  هب  زین  اهنآ  اریز  تسا ، تباث  زین  ّتنـس  لها  يافرع  دزن 

ملاع دوجو  توبث و  اریز  دوشیم ، نوگرگد  ملاع  دشابن ، ملاع  رد  رگا  هک  دـننکیم . ریبعت  تسا ، یناکما  دوجو  ملاع  بطق  یهلا و  ضیف 
دوجو هب  دندارم  ریپ  دشرم و  ماع و  داتـسا  هب  دـقتعم  هکنآ  اب  تّنـس  لها  يافرع  زا  ياهدـع  مینیبیم  هک  تسا  ور  نیا  زا  تسوا . هب  هتـسباو 

فارتعا دسریم  قلطم  لامک  ماقم  هب  وا  هیئالو  هیرون  تقیقح  زا  نتشذگ  اب  ناسنا ، هک  ناکما  ملاع  بطق  ناونع  هب  مالسلا  هیلعيدهم  ماما 
5 ( 607 .) يروباشین راطع   - 4 ( 606 .) یفنح یماج   - 3 ( 605 .) یبرع نب  نیدلاییحم   - 2 ( 604 .) ینارعش باهولادبع   - 1 لیبق : زا  دنراد 
هب وا  زا  افرع  دزن  هک  تسا  یموصعم  ماـما  دوجو  ترورـض  رگناـیب  دـش  رکذ  هک  ياهلدا  رگید : ریبعت  هب  نارگید . و  ( 608 .) یمور يالم  - 

عیمج عماج  نوچ  و  تسا . لاحم  نیبطق  عاـمتجا  و  تسین ، شیب  یکی  ناـمز  ره  رد  ناـفرع  رد  بطق ، و  دوشیم . ریبعت  ناـکما  هریاد  بطق 
و نایـصع . هانگ و  هب  دسر  هچ  تساّربم  نایـسن  وهـس و  اطخ و  زا  دشابیم  نأش » نع  نأش  هلغـشیال  نم  ای   » فیرـش مسا  قادـصم  تآشن و 
هک تسا  رکذ  هب  مزـال  ( 609 .) دـننکیم سابتقا  وا  رون  تاکـشم  زا  يوسام  همه  هّیدـمحم ، تقیقح  هب  ققحتم  تسا و  برقا  باجح  نوچ 

هیلعنینمؤملاریما دـشاب ، تاحالطـصا  نیا  زا  یکی  دـناوتیم  بطق  هژاو  تسا . هدـش  هدافتـسا  تایاور  تاـیآ و  نوتم  زا  تاحالطـصا  نیا 
ّهنإو ۀفاحقیبأ  نبا  اهـصّمقت  دقل  هَّللاو  امأ  : » دـیامرفیم هک  اجنآ  تسا ، هدرب  راک  هب  ار  بطق »  » ریبعت دوخ  يارب  هّیقـشقش  هبطخ  رد  مالـسلا 

هک یلاح  رد  دیشوپ  ار  تفالخ  يادر  هفاحقیبا  رسپ  رکبوبا -  مسق -  ادخ  هب  ناه ! ( » 610 (؛» یحرلا نم  بطقلا  ّلحم  اهنم  یّلحم  ّنأ  ملعیل 
.« تسایسآ هب  ایسآ  گنس  روحم  نوچ  تفالخ  رد  نم  هاگیاج  تسنادیم 
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؟ دنکیمن یهلا  ماکحا  يارجا  هدوبن و  تّلم  عرش و  ظفاح  هک  تسا  یماما  دوجو  رد  ياهدیاف  هچ 

مکح ذـیفنت  ّدـح و  هماقا  یلوتم  زین  ددرگن و  رهاظ  یـسک  رب  دـشاب و  تبیغ  هدرپ  تشپ  رد  ماما  هک  تسا  رارق  رگا  دوشیم : لاؤس  یهاـگ 
ام هیحاـن  زا  یتهج  هب  ماـما  تبیغ   - 1 خـساپ : تسوا ؟ دوجو  رد  ياهدـیاف  هچ  دـنکن ، توعد  نمـشد  اب  داـهج  ّقح و  هب  ار  مدرم  ددرگن و 

داهج قح و  هب  توعد  ماکحا و  ذیفنت  یهلا و  دودح  زگره  تبیغ  رـصع  رد   - 2 تسا . لیخد  ام  درکلمع  زین  وا  روهظ  رد  اذل  و  دـشابیم ،
هچرگ ماما   - 3 تسا . هدش  راذگاو  اهقف  هب  روما  نیا  مالسلا  هیلعنامز  ماما  بناج  زا  ماع  لیکوت  ربانب  هکلب  ددرگیمن ، لیطعت  نانمـشد  اب 
فالخ رب  یعامجا  هک  یتروص  رد  اذـل  و  تسا . تعیرـش  هعومجم  ظفاح  هتـشاد و  یتراظن  هبنج  یّلک  ماکحا  هب  تبـسن  یلو  تسا  بیاـغ 

یهلا و ضیف  هطـساو  دـش  هتفگ  دوخ  ياج  رد  هک  هنوگ  نآ  ماـما  دوجو   - 4 دـیامنیم . فالخ  ياقلا  هدرک و  تلاخد  دوش  لیکـشت  قح 
مومع راظنا  زا  هچرگ  ماـما ،  - 5 دشابیم . زین  نیوکت  هطـساو  وا  اذل  و  دش ، دهاوخ  برطـضم  نیمز  وا  نودـب  و  تسا ، تقلخ  ییاغ  تلع 

ّقح و هب  ار  وا  نطاـب  هار  زا  دـنیبب  تیادـه  لـباق  هک  ار  یـسفن  ره  وا  دراد ، ینطاـب  تیادـه  لـباق  سوفن  هب  تبـسن  یلو  تسا  بیاـغ  مدرم 
. تخاس دهاوخ  نومنهر  تقیقح 

نآرق هاگدید  زا  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  دوجو 

؟ دوشیم هدافتسا  مالسلا  هیلعنامز  ماما  دوجو  هنوگچ  ردق »  » هروس تایآ  زا 

ِۀَْلَیل ِیف  ُهاْنلَْزنَأ  ّانِإ  . } دنیآیم دورف  نیمز  رب  يراک  ره  تهج  هب  لاس  ره  رد  ردق  بش  هکئالم ، هک  دوشیم  هدافتـسا  یبوخ  هب  ردق  هروس  زا 
َیِه ٌمالَـس  ٍْرمَأ *  ِّلُک  ْنِم  ْمِهِّبَر  ِنْذِِإب  اهِیف  ُحوُّرلاَو  ُۀَِکئآلَملا  ُلَّزَنَت  ٍرْهَـش *  ِْفلَأ  ْنِم  ٌْریَخ  ِرْدَقلا  ُۀَْـلَیل  ِرْدَـقلا *  ُۀَْـلَیل  ام  َکیرْدَأ  امَو  ِرْدَـقلا * 
هام رازه  زا  رتهب  ردـق  بش  تسیچ !؟ ردـق  بش  ینادیم  هچ  وت  و  میدرک . لزان  ردـق  بش  رد  ار  نآرق   ] نآ ام  ( » 611 (؛} ِرْجَفلا ِعَلْطَم  یّتَح 

و  ] تمالـس زا  راشرـس  تسا  یبش  دـنوشیم . لزاـن  يراـک  ره  ریدـقت ]  ] يارب ناـشراگدرورپ  نذا  هب  بش  نآ  رد  حور  ناگتـشرف و  تسا .
 * ِنِیبُملا ِباتِکلاَو  مح *  : } دـیامرفیم هک  اجنآ  تسا . هدـش  هراشا  عوضوم  نیا  هب  زین  ناخد  هروس  رد  هدـیپس ». عولط  ات  تمحر  تکرب و 
رد ار  نآ  ام  هک  رگنـشور . باتک  نیا  هب  دـنگوس  مح . ( » 612 (؛} ٍمیِکَح ٍْرمَأ  ُّلُک  ُقَْرُفی  اهِیف  َنیِرِذـْنُم *  اّنُک  ّانإ  ٍۀَـکَرابُم  ٍۀَْـلَیل  ِیف  ُهاْنلَْزنَأ  ّانِإ 
هام ددرگیم ». ادج  ریبدت و  یهلا   ] تمکح ساسا  رب  يرما  ره  بش  نآ  رد  میاهدوب . هدـننک  راذـنا  هراومه  ام  میدرک . لزان  تکرب  رپ  یبش 

بـش ره  رد  زین  حور  هکئالم و  لوزن  سپ  دراد . رارمتـسا  تمایق  زور  ات  زین  ردـقلا  ۀـلیل  هجیتن  رد  و  دوشیم ، رارکت  تمایق  زور  ات  ناضمر 
هیلع هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  دعب  دنیآیم ، دورف  نیمز  رب  ردق  بش  لاس ، ره  رد  هک  حور  هکئالم و  تسا : نیا  لاؤس  دوشیم . رارکت  ردـق 
ّلحم ات  دـشاب  هتـشاد  دوجو  موصعم  لماک و  یماما  دـیاب  نامز  ره  رد  هک  میربیم  یپ  تّقد  لمأت و  اب  دـنوشیم ؟ دراو  یـسک  هچ  رب  هلآو 

هَّللا ۀّـجحل  اّهنأ  هَّللاوف  اوجلفت ، ُهاْنلَْزنَأ } ّانِإ   } ةروسب اومـصاخ  ۀعیـشلا ! رـشعم  ای  : » دومرف مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  ددرگ . حور  هکئـالم و  لوزن 
 * مح اومصاخ ب{ ۀعیشلا ! رشعم  ای  انملع . ۀیاغل  اّهنأو  مکنید  ةدّیـسل  اّهنأو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  دعب  قلخلا  یلع  یلاعتو  كرابت 

هّجاحم هانلزنا » اـنا   » هروس هب  دوخ  مصخ  اـب  هعیـش ! تعاـمج  يا  ( » 613 (؛»... هَّللا لوسر  دـعب  ۀّـصاخ  رمألا  ةالول  اّهنإف  ِنِیبُملا }... ِباـتِکلاَو 
هروس نیا  تسا . لوسر  زا  دعب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  تجح  يارب  زا  هروس  نیا  هک  ادخ  هب  دنگوس  سپ  دش ، دـیهاوخ  زوریپ  هک  دـینک 
تاـیآ نیا  اریز  دـینک ؛ ثحب  نیبـملا »... باـتکلا  و  مح .  » هیآ اـب  هعیـش ! تعاـمج  يا  تسا . اـم  مـلع  تیاـهن  امـش و  نـید  كردـم  اـنامه 

هب ( » 614 (؛»... ۀّصاخ انل  اّهنأ  ملعیل  ردقلا ، ۀـلیلب  قّدـص  نم  ّنإ  هَّللا ! میأو  : » دومرف زین  و  دراد .»... ادـخ  لوسر  دـعب  رما  نایلاو  هب  صاصتخا 
هب مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  ماما  تسا .»... ام  يارب  زا  هک  دـنکیم  ادـیپ  ملع  ار ، ردـقلا  ۀـلیل  دـنک  قیدـصت  سک  ره  انامه  دـنگوس ، ادـخ 

هیلع هللا  یلـصهَّللا  لوسر  دعب  ةالو  رمألا  کلذل  ّنأو  ۀنـسلا  رمأ  ۀـلیللا  کلت  یف  لزنی  ّهنأو  ۀنـس ، ّلک  یف  ردـقلا  ۀـلیل  ّنإ  : » دومرف سابعنبا 
کی رما  بش  نآ  رد  تسا ، ردقلا  ۀلیل  لاس  ره  رد  انامه  ( » 615 (؛»... نوثّدحم ۀّمئأ  یبلص   ، نم رشع  دحأو  انأ  لاقف : مه ؟ نم  تلقف : هلآو 
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یناسک هچ  نانآ  مدرک : ضرع  دـیوگیم  سابع  نبا  هلآو . هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  دـعب  تسا  یناـیلاو  نآ  يارب  دوشیم . لزاـن  لاـس 
دوخ باحـصا  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دـنثدحم ». ماـما و  یگمه  هک  نم  بلـص  زا  رفن  هدزاـی  نم و  دوـمرف : ترـضح  دنتـسه ؟
يارب اریز  دیدروآ ؛ نامیا  ردقلا  ۀـلیل  هب  ( » 616 (؛» هدعب نم  رـشع  دحألا  هدلولو  بلاط  یبأ  نب  ّیلعل  نوکت  اّهنإ  ردقلا ، ۀـلیلب  اونمآ  : » دومرف

.« تسوا زا  دعب  دنزرف  هدزای  بلاط و  یبا  نب  یلع 

؟ دوشیم هدافتسا  مالسلا  هیلعنامز  ماما  دوجو  هنوگچ  ماما »  » هیآ زا 

َنوُمَلُْظیالَو ْمَُهباتِک  َنوُؤَْرقَی  َِکئلوُأَف  ِِهنیِمَِیب  َُهباتِک  َِیتوُأ  ْنَمَف  ْمِهِمامِِإب  ٍسانُأ  َّلُک  اوُعْدـَن  َمْوَی  : } دـیامرفیم ءارـسا  هروس  رد  لاعتم  دـنوادخ 
اب ار  نآ  دوش  هداد  ناشتـسار  تسد  هب  ناشلمع  همان  هک  یناسک  میناوخیم . ناـشماما  طـسوت  هب  ار  یهورگ  ره  هک  يزور  ( » 617 ( ؛} ًالِیتَف

زور رد  سک  ره  زا  هک  تسا  نیا  هیآ  دافم  دوشیمن ». متـس  نانآ  هب  ییامرخ  هتـسه  فاکـش  هتـشر  ردق  هب  دنناوخیم و  رورـس ] يداش و  ]
وا تسار  تسد  هب  ار  شلمع  هماـن  و  دـش ، دـهاوخ  راگتـسر  هدوب  نآ  هب  دـقتعم  فرتـعم و  رگا  دوـشیم ، لاؤـس  قـح  هب  ماـما  زا  تماـیق ،

يراگتـسر حالف و  وا  زا  تعباتم  تفرعم و  نودب  هک  یماما  دشاب ، هتـشاد  دوجو  ۀـعاطالا  بجاو  یماما  ینامز  ره  رد  دـیاب  اذـل  دـنهدیم .
همامإ فرعی  تام ال  نم  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  میناوخیم  تاـیاور  رد  اذـل  و  دوب . دـهاوخن  ناـسنا  يارب  تماـیق  رد  زگره 

ره هفیظو  هک  اجنآ  زا  تسا ». هتفر  ایند  زا  تیلهاج  گرم  هب  هتخانـشن ، ار  شماما  هک  یلاـح  رد  دریمب  سک  ره  ( » 618 (؛» ۀّیلهاج ۀتیم  تام 
هب ار  وا  رایتخا ، هدارا و  اب  مدرم  ات  دـشاب  دوجوم  تقیقح  قح و  هب  ماما  ینامز  ره  رد  دـیاب  سپ  تسا ، تقیقح  قح و  زا  تعباتم  یـصخش 
هب صاـصتخا  تسا و  یکی  ظوفحم » حول   » هک اـجنآ  زا  دـندرگ . نیمی  باحـصا  هلمج  زا  وا  زا  يوریپ  اـب  دـننیزگرب و  دوـخ  ربـهر  ناوـنع 

دوصقم هک  تسین  نکمم  زین  و  دومن . ظوفحم » حول   » رب لمح  ار  هیآ  رد  مهماما »  » ظفل ناوتیمن  اذل  درادـن  رگید  ياهفیاط  نود  ياهفیاط 
باتک نیلوا  هک  یلاح  رد  تسا ، تقلخ  رخآ  ات  تقلخ  لوا  زا  اهناسنا  همه  لماش  هیآ  اریز  دـشاب ، موق  ره  باتک  هیآ ، رد  ماـما »  » هملک هب 

هللا یلصادخ  لوسر  زا  شدنس  هب  یطویس  تسا . هدشن  لزان  مدرم  رب  نینچ  نیا  یباتک  وا  زا  لبق  و  تسا ، حون  باتک  تعیرـش ، رب  لمتـشم 
ماـما هب  یموق  ره  ( » 619 (؛» مهّیبن ۀّنـسو  مّهبر  باتکو  مهنامز  ماـمإب  موق  ّلـک  یعدـی  : » دومرف هک  هدرک  لـقن  قوف  هیآ  لـیذ  رد  هلآو  هیلع 
هفیرـش هیآ  رد  ماما  هب  دوصقم  هک  هدرک  لقن  سابع  نبا  زا  زین  و  دـش ». دـهاوخ  روشحم  شربمایپ  تنـس  شراگدرورپ و  باتک  شناـمز و 

َّلُک وُعْدَن  َمْوَی  : } ۀیآلا هذه  تلزن  اّمل  : » دومرف هک  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  ینیلک  ( 620 .) تسا تلالض  ماما  تیاده و  ماما  قوف 
هَّللا لوسر  انأ  هلآو : هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  لاقف  لاق : نیعمجأ ؟ مهّلک  سانلا  مامإ  تسلأ  هَّللا ! لوسر  ای  نوملـسملا : لاق  ْمِهِمامِِإب } ٍسانُأ 
هیآ هک  ینامز  ( » 621 (؛» نوبّذکیف سانلا  یف  نوموقی  یتیب ، لهأ  نم  هَّللا  نم  سانلا  یلع  ۀّمئأ  يدعب  نم  نوکیس  نکلو  نیعمجأ  سانلا  یلإ 
نم : » دومرف ترضح  یتسین ؟ مدرم  همه  ماما  امش  ایآ  ادخ ! لوسر  يا  دندرک : ضرع  ناناملـسم  دش ، لزان  مهمامإب ) ٍسانُا  ّلک  وعدن  موی  )
یلو دومن  دنهاوخ  مایق  مدرم  نیب  رد  نانآ  دنیایب ، متیب  لها  زا  یناماما  نم  زا  دـعب  هک  تسا  دوز  یلو  ممدرم ، همه  يوس  هب  ادـخ  هداتـسرف 
یلإ اعد  مامإ  : » دومرف ترـضح  درک ؟ لاؤس  وُعْدـَن }... َمْوَی   } هیآ هرابرد  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  بلاغ  نب  رـشب  دـنوشیم »... بیذـکت 
ِیف ٌقیِرَفَو  ِۀِّنَجلا  ِیف  ٌقیِرَف  : } ّلجوّزع هلوق  وهو  رانلا ، یف  ءآلؤهو  ۀـنجلا  یف  ءآلؤه  اـهیلإ ، اوباـجأف  ۀلالـض  یلإ  اـعد  ماـمإو  هوباـجأف ، ًيدـه 

هب ار  مدرم  هک  تسا  یماـما  و  دـناهدومن . تباـجا  ار  وا  زین  مدرم  و  هدرک ، توـعد  تیادـه  هب  ار  مدرم  هک  تـسا  یماـما  ( » 622 (؛»} ِریِعَّسلا
ۀّنجلا یف  ٌقیرف  : ) ّلجوّزع دنوادخ  لوق  تسا  نیا  و  دـنخزود . رد  نانیا  تشهب و  رد  نانآ  دـناهدومن . تباجا  ار  وا  هدرک و  توعد  تلالض 

(.« ریعّسلا یف  ٌقیرف  و 

؟ دراد تلالد  مالسلا  هیلعنامز  ماما  دوجو  رب  هنوگچ  راذنا »  » هیآ

یموق ره  يارب  ياهدـنهد و  میب  وت  انامه  ( » 623 (؛} ٍداه ٍمْوَق  ِّلُِکلَو  ٌرِْذنُم  َْتنَأ  امَّنِإ  : } دیامرفیم هدرک ، شربمایپ  هب  باطخ  لاعتم  دـنوادخ 
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ّقح و هب  تسا  ياهدننک  تیاده  نامز  رصع و  ره  رد  یموق  ره  يارب  هک  دوشیم  هدافتسا  حوضو  روط  هب  قوف  هیآ  زا  تسا ». يرگتیاده 
یبن هاوخ  ددرگیمن ، یلاخ  ّقح  هب  يداه  زا  هاگ  چـیه  نیمز  هک  دوشیم  هدافتـسا  زین  و  تسا . دـنوادخ  تیبوبر  ياـضتقم  نیا  و  تقیقح .

نآ هب  قوف  هفیرش  هیآ  لیذ  رد  يرشخمز  هک  هنوگ  نامه  دنکیم ، یفن  ار  ایبنا  رد  يداه  قادصم  رـصح  هیآ  قالطا  اریز  یبن ، ریغ  ای  دشاب 
يربط دشاب . هتشادن  دوجو  رشب  يداه  تّجح و  تسا  یلاخ  یبن  زا  هک  ییاهرصع  رد  دیآیم  مزال  تروص  نیا  ریغ  رد  تسا ، هدرک  هراشا 

هیلع هللا  یلصعضو  ٍداه } ٍمْوَق  ِّلُِکلَو  ٌرِْذنُم  َْتنَأ  امَّنِإ   } تلزن اّمل  : » هدرک لقن  حیحص  دنس  هب  سابع  نبا  زا  قوف  هیآ  لیذ  رد  دوخ  ریسفت  رد 
نودتهملا يدتهی  کب  ّیلع ، ای  يداهلا  تنأ  لاقف : ّیلع ، بکنم  یلإ  هدیب  أموأو  داه ، موق  لکلو  رذـنملا  انأ  لاقف : هردـص ، یلع  هدـی  هلآو 

تشاذگ و هنیس  رب  ار  دوخ  تسد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دش ، لزان  ٍداه } ٍمْوَق  ِّلُِکلَو  ٌرِْذنُم  َْتنَأ  امَّنِإ   } هیآ هک  یماگنه  ( » 624 (؛» يدعب
هک تسا  وت  هطـساو  هب  اـهنت  دومرف : دومن و  مالـسلا  هیلعیلع  هناـش  هب  هراـشا  هاـگ  نآ  تسا . يداـه  یموـق  ره  يارب  مرذـنم و  نم  دوـمرف :

هدرک لقن  قوف  هیآ  لیذ  رد  مالسلا  هیلعیلع  ماما  زا  حیحـص  دنـس  هب  يروباشین  مکاح  دندرگیم ». تیاده  نم  زا  دعب  ناگدنوش ، تیاده 
رد مالسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  حیحـص  دنـس  هب  ینیلک  مايداه ». نم  رذنم و  ادخ  لوسر  ( » 625 (؛» يداهلا انأ  رذـنملا و  هَّللا  لوسر  : » دومرف هک 

(626 (؛»... هَّللا ّیبن  هب  ءآج  ام  یلإ  مهیدهی  ٍداه  نامز  ّلکلو  رذـنملا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  : » دومرف هک  هدرک  لقن  قوف  هیآ  ریـسفت 
هدروآ هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربمایپ  هچنآ  هب  ار  مدرم  هک  تسا  يايداه  ماما و  ینامز  ره  يارب  رذـنم و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  »

ّیلعو رذـنملا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  : » دومرف قوف  هیآ  لیذ  رد  هک  هدرک  لـقن  مالـسلا  هیلعرقاـب  ماـما  زا  زین  و  دـنکیم .»... توعد 
هب شاب ! هاگآ  تسا . يداه  یلع  رذنم و  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  ( » 627 (؛» ۀعاسلا یلإ  انیف  تلاز  امو  اّنم  تبهذ  ام  هَّللاو  امأ  يداهلا ،

.« تمایق زور  ات  تسا  ام  نیب  رد  ًامئاد  تفر و  دهاوخن  نوریب  ام  زا  هیآ  هک  دنگوس  ادخ 

؟ دراد تلالد  مالسلا  هیلعنامز  ماما  دوجو  رب  هنوگچ  تداهش »  » تایآ

. دنک جاجتحا  اهنآ  رب  تمایق  زور  رد  ات  هداد  رارق  دهاش »  » ناونع هب  ار  یـسک  یتّما  ره  نایم  رد  دنوادخ  هک  هدش  هراشا  يرایـسب  تایآ  رد 
تسا هنوگچ  ( » 628 (؛} ًادیِهَش ِءآلُؤه  یلَع  َِکب  اْنئِجَو  ٍدیِهَِـشب  ٍۀَّمُأ  ِّلُک  ْنِم  اْنئِج  اذِإ  َْفیَکَف  ( } فلا مینکیم : هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  کنیا 

ِّلُک ْنِم  ُثَْعبَن  َمْوَیَو  ( } ب میهاوخ ». هاوگ  نانآ  رب  ربمایپ » يا   » ار وت  میروآ و  یهاوگ  ياهفیاـط  ره  زا  هک  هاـگ  نآ  رـشحم » زور  رد   » لاـح
نارفاک هب  هاـگ  نآ  میزیگنارب ، يدـهاش  یتّما  ره  زا  اـم  هک  ار  زور  نآ  و  ( » 629 (؛} َنُوبَتْعَتُْـسی ْمُه  الَو  اوُرَفَک  َنیِذَِّلل  ُنَذُْؤیال  َُّمث  ًادیِهَـش  ٍۀَّمُأ 

یلَع ًادیِهَش  َِکب  اْنئِجَو  ْمِهِـسُْفنَأ  ْنِم  ْمِْهیَلَع  ًادیِهَـش  ٍۀَّمُأ  ِّلُک  ِیف  ُثَْعبَن  َمْوَیَو  ( } ج ددرگن ». هتفریذپ  زین  نانآ  هبوت  دوشن و  هداد  نخـس  هزاجا 
زا میروآ ». هاوگ  تما  نیا  رب  دّـمحم » يا   » ار وت  میزیگنارب و  نانآ  رب  یهاوگ  ناشدوخ  نایم  زا  یتّما  ره  رد  اـم  هک  يزور  ( » 630 (؛} ِءآلُؤه
زور رد  ات  تسا  هداد  رارق  هابتشا  اطخ و  زا  موصعم  يدارفا  دنوادخ  یتّما  ره  يارب  نامز و  ره  رد  هک  دوشیم  هدافتـسا  یبوخ  هب  تایآ  نیا 

هطاحا دیاب  زین  و  دنک ، هابتـشا  شتداهـش  رد  دیابن  دـشاب  تّما  لامعا  رب  دـهاش  تسا  رارق  هک  یـسک  دـنهد . یهاوگ  نانآ  لامعا  هب  تمایق 
هیآ لیذ  رد  يزار  رخف  دـننیمز . يور  رد  ادـخ  تجح  رـشب  تیادـه  رما  رد  هک  دـنایناسک  نانیا  دـشاب . هتـشاد  تما  لاـمعا  همه  رب  یملع 

ره رد  هک  دنتـسه  ینادـهاش  ناـنآ  : » دـیوگیم مینیزگیم ». رب  یهاوگ  یتـما  ره  زا  زور ] نآ  رد  و[ ( » 631 (؛} ًادیِهَـش ٍۀَّمُأ  ِّلُک  ْنِم  انْعََزنَو  }
ار يزور  (» 633 (؛} ًادیِهَش ٍۀَّمُأ  ِّلُک  ِیف  ُثَْعبَن  َمْوَی   } هیآ لیذ  رد  زین  و  ( 632 «.) دنتسه ایبنا  اهنآ  هلمج  زا  هک  دنهدیم  تداهش  مدرم  رب  نامز 

دهاش ناونع  هب  یـسک  هک  تسا  مزال  دـیآیم  دوجو  هب  ایند  رد  هک  یعمج  ره  : » دـیوگیم میزیگنایمرب ». نانآ  رب  یهاوگ  یتّما  ره  زا  هک 
ًۀَّمُأ ْمُکاْنلَعَج  َِکلذَکَو  : } هیآ لیلد  هب  دوب  ترضح  دوخ  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  نامز  رد  دهاش  دشاب .» هتشاد  دوجو  اهنآ  نایم  رد 

رد يدـهاش  لوسر ، زا  دـعب  نامز  ره  رد  هک  تسا  مزـال  زین  و  ( 634 {،) ًادیِهَش ْمُْکیَلَع  ُلوُسَّرلا  َنوُکَیَو  ِساّنلا  یَلَع  َءآدَهُـش  اُونوُکَِتل  ًاطَـسَو 
، دشاب نوصم  اطخ  زا  دیاب  دیهـش  نآ  و  تسین ، تما  رب  دهاش  زا  یلاخ  يرـصع  ره  هک  دوشیم  نشور  یبوخ  هب  اجنیا  زا  دـشاب . تما  نایم 

(635 «.) تسا لطاب  نیا  هک  دش  دهاوخ  یهتنم  تیاهنیب  هب  هجیتن  رد  تسا و  يرگید  دهاش  هب  جایتحا  هنرگو 
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؟ دشاب دیاب  یتافص  هچ  ياراد  نامز  ره  رد  قلخ  رب  دهاش 

ْنِم ًادیِهَش  : } دشاب رشب  سنج  زا   - 1 دشاب : دنچ  یتافـص  ياراد  دیاب  موصعم » تجح   » تما رب  دهاش  هک  دوشیم  هدافتـسا  نآرق  تایآ  زا 
ملع ياراد   - 4 دشاب . یملع  هطاحا  ياراد   - 3 ًادیِهَش .} : } تسا هدش  هدافتسا  درفم  هغیص  زا  اریز  دشاب ، یکی  نامز  ره  رد   - 2 ْمِهِسُْفنَأ .}
ُْملِع ُهَدـْنِع  ْنَمَو  ْمُکَْنَیبَو  ِیْنَیب  ًادیِهَـش  ِهَّللاـِب  یفَک  ْلـُق  ًالَـسُْرم  َتَْـسل  اوُرَفَک  َنـیِذَّلا  ُلوـُقَیَو  : } دـیامرفیم لاـعتم  دـنوادخ  دـشاب : باـتک  هـب 
ملع ناشدزن  هک  یناسک  ادخ و  امـش  نم و  نیب  هاوگ  اهنت  وگب  یتسین  ادـخ  لوسر  وت  هک  دـننک  ضارتعا  وت  رب  نارفاک  و  ( » 636 (؛} ِباتِکلا

نآ هب  دوصقم  هک  مدرک  لاؤس  هیآ  نیا  هرابرد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  دـیوگیم : يردـخ  دیعـسوبا  دوب ». دـهاوخ  تسا  باتک 
(637 .) تسا بلاط  یبا  نب  یلع  مردارب  نآ  دومرف : تسیک ؟

؟ دراد مالسلا  هیلعنامز  ماما  دوجو  رب  تلالد  هنوگچ  ریذن »  » هیآ

هب قوف  هیآ  زا  تسا ». هتـشاد  ياهدننک  راذنا  هتـشذگ  رد  یتّما  ره  و  ( » 638 (؛} ٌریِذَن اهِیف  الَخ  ّالِإ  ٍۀَّمُأ  ْنِم  ْنِإَو  : } دیامرفیم لاعتم  دـنوادخ 
: دومرف مالسلا  هیلعرقاب  ماما  دشاب . دوجوم  قالطالا  یلع  يداه  ادخ و  تجح  مدرم  نایم  رد  دیاب  ینامز  ره  رد  هک  دوشیم  هدافتسا  یبوخ 
، تما نیا  رب  ریذن  رگم  رفعجابا ! يا  دش : ضرع  ٌریِذَن .} اهِیف  الَخ  ّالِإ  ٍۀَّمُأ  ْنِم  ْنِإَو  : } دیامرفیم یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  هعیـش ! هورگ  يا  »

ایآ ییوگیم ، تسار  يرآ  ( » 639 (؛»... ضرألا راطقأ  یف  ۀثعبلا  نم  ّیح  وهو  ریذن  ناک  لهف  تقدص  دومرف ...« : ترـضح  تسین ؟ دّـمحم 
: میناوخیم قوف  هیآ  لیذ  رد  میهاربا  نب  یلع  ریـسفت  رد  دوبن .»...؟ قطانم  همه  يارب  تثعب  نامز  زا  هدـننک  راذـنا  شتایح  نامز  رد  دّـمحم 

.« تسا یماما  ینامز  ره  يارب  و  ( »... 640 (؛»... مامإ نامز  ّلکل  »...

؟ دراد تلالد  مالسلا  هیلعنامز  ماما  دوجو  رب  هنوگچ  تیاده »  » هیآ

تیاده ّقح  هب  ياهقرف  میدیرفآ  هک  یناسک  هلمج  زا  و  ( » 641 (؛} َنُولِدْعَی ِِهبَو  ِّقَحلِاب  َنوُدْهَی  ٌۀَّمُأ  انْقَلَخ  ْنَّمِمَو  : } دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 
چیه هکنیا  رب  دراد  تلالد  هیآ  نیا  : » هک هدرک  لقن  یئابج  زا  شریـسفت  رد  قوف  هیآ  لیذ  رد  يزار  رخف  دندرگیم ». رب  قح  هب  دـنباییم و 

زنک  » ریسفت رد  يدهـشم  دّمحم  ازریم  ( 642 «.) تسین دـنک  تیادـه  نآ  هب  ار  مدرم  هدرک و  قح  هب  لمع  مایق و  هک  یـسک  زا  یلاخ  یناـمز 
نیلداع نیداه و  هک  تسا  نیا  نآ  داـفم  اریز  دراد ؛ دوجو  موصعم  رفن  کـی  ینرق  ره  رد  هکنیا  رب  دراد  تلـالد  هیآ  : » دـیوگیم قئاقدـلا »

ماما زا  دیوگیم  نانـس  نب  هَّللادـبع  ( 643 «.) تسین یّلک  لداـع  يداـه و  تسین  موصعم  هک  یـسک  ره  و  اـهنآ ، ماـمت  هن  دـنقلخ  زا  یـضعب 
.« تسا هّمئا  هیآ  زا  دوصقم  ( » 644 (؛» ۀمئألا مه  : » دومرف ترضح  مدرک ؟ لاؤس  ٌۀَّمُأ }... انْقَلَخ  ْنَّمِمَو   } هیآ هرابرد  مالسلا  هیلعقداص 

؟ دراد تلالد  مالسلا  هیلعنامز  ماما  دوجو  رب  هنوگچ  نیقداص »  » هیآ

نیقداص اب  هارمه  هدرک و  هشیپ  اوقت  نینمؤم ! يا  ( » 645 (؛} َنِیقِداّصلا َعَم  اُونوُکَو  َهَّللا  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  : } دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 
دوخ زا  دشاب ؟ هتـشاد  دـیاب  یتایـصوصخ  هچ  ضعب  نیا  لاح  نانآ ، عیمج  هن  تسا  نینمؤم  زا  یخرب  هیآ  رد  نیقداص »  » زا دوصقم  دیـشاب ».
هدش اهنآ  تعاطا  هب  رما  قالطالایلع  اذل  و  دنتـسه ، قالطالایلع  قداص  هک  دنتـسه  یناسک  نیقداص  هب  دوصقم  هک  دوشیم  هدافتـسا  هیآ 
یحو نالماح  نامه  هیآ  رد  نیقداص » : » هکنیا هجیتن  دنیآ . لیان  تداعس  تقیقح و  ّقح و  هب  اهنآ  زا  تیاده  ادتقا و  اب  عیطم  دارفا  ات  تسا ،

رود نانآ  زا  ار  يدیلپ  سجر و  دنوادخ  هک  یناسک  دـنتیاده ، ياهغارچ  تیادـه و  همئا  نید و  نایماح  عرـش و  نانیما  لوسر و  يافلخ  و 
لّوا هک  دنتسین ، مالسلا  مهیلعربمایپ  تراهط  تمصع و  تیب  لها  زا  ریغ  یناسک  نانیا  و  تسا . هدرک  ناشکاپ  یصقن  بیع و  ره  زا  هدرک و 

هدرک و تمـصع  هدافتـسا  قوف  هیآ  زا  يزار  رخف  تسا . مالـسلا  هیلعيدهم  اهنآ  رخآ  مالـسلا و  هیلعبلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  اهنآ 
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نب دیرب  زا  دوخ  دنـس  هب  ینیلک  ( 646 ...«.) دنـشاب دوجوم  موصعم  نیقداص  دـیاب  نامز  ره  رد  هک  دوشیم  هدافتـسا  هیآ  نیا  زا  : » دـیوگیم
اناّیإ : » دومرف ترـضح  مدرک ؟ لاؤس  { َنِیقِداّصلا َعَم  اُونوُکَو  َهَّللا  اوُقَِّتا   } هیآ هرابرد  مالـسلا  هیلعرقاـب  ماـما  زا  هک  هدرک  لـقن  یلجع  هیواـعم 

مه نوقداصلا  : » دومرف هک  هدرک  لقن  قوف  هیآ  لیذ  رد  مالسلا  هیلعاضر  ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  زین  و  تسا ». هدرک  دصق  ار  ام  ( » 647 (؛» ینع
هک هدرک  لقن  قوف  هیآ  ریـسفت  رد  رمع  نب  هَّللادـبع  زا  دوخ  دنـس  هب  یفنح  یناکـسح  مکاـح  دـناهمئا .»... ناـمه  نیقداـص  ( » 648 (؛» ۀّمئألا

تسا نیا  هیآ  زا  دوصقم  هک  هدرک  لقن  قوف  هیآ  ریسفت  رد  املع  لوق  زا  يزوج  نب  طبس  ( 649 .) تسوا تیب  لها  دّمحم و  نآ ، زا  دوصقم 
(650 .) دیشاب شتیب  لها  یلع و  اب  هک 

؟ دراد تلالد  مالسلا  هیلعنامز  ماما  دوجو  رب  هنوگچ  رمالا » یلوا   » هیآ

دوخ نایم  زا  هک  ار  يرما  نابحاص  لوسر و  ادـخ و  ( » 651 (؛} ْمُْکنِم ِْرمَألا  ِیلوُأَو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأَو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  : } دیامرفیم لاعتم  دـنوادخ 
ار وا  ات  دشاب  تایح  دیق  رد  یموصعم  ماما  دیاب  ینامز  رـصع و  ره  رد  هک  دوشیم  هدافتـسا  یبوخ  هب  قوف  هیآ  زا  دـینک ». تعاطا  تسامش 
، تسا یهن  رما و  نأش و  نابحاص  نامه  قوف ، هیآ  رد  رمالا » یلوا   » زا دوصقم  تسا . دـنوادخ  تعاطا  دـننامه  هک  یتعاطا  مییامن ، تعاطا 

روط هب  تعاطا  بوجو  رب  تلالد  هیآ  اریز  دنتـسین ، رگید  یناسک  نیموصعم  زا  ریغ  ناـنآ  تسا و  ناـنآ  راـیتخا  رد  مدرم  روما  هک  یناـسک 
ادخ و تعاطا  هکنآ  تهج  هب  دوشیم ، ضقانت  هب  ّرجنم  هنرگو  تسا ، نانآ  تمصع  مزلتسم  نیا  و  دراد ، یطرش  دیق و  چیه  نودب  قلطم و 

هتـشاد نایـسن  وهـس و  ای  هابتـشا  دراوم  زا  یخرب  رد  دنـشابن و  موصعم  رمالا  یلوا  رگا  لاح  تسا ، بجاو  یطرـش  دیق و  چیه  نودب  لوسر 
یلوا  » زا دوصقم  هکنیا  هجیتن  تسا . تعاطا  بوجو  رد  ضقانت  مزلتـسم  دـشاب ، بجاو  قلطم  روط  هب  اهنآ  تعاـطا  لاـح  نیع  رد  دنـشاب و 

هیلعنامز ماما  زج  یـسک  ناـمز  نیا  رد  و  ددرگ ، تعاـطا  اـت  دـشاب  اـهنآ  زا  يدرف  دـیاب  ناـمز  ره  رد  هک  تسا  نیموصعم  هیآ ، رد  رمـالا »
؛ تسا نیلقث »  » فورعم ثیدح  دنکیم ، دییأت  مالـسلا  مهیلعتیب  لها  رب  ار  قوف  هیآ  قابطنا  هک  يرتاوتم  تایاور  هلمج  زا  تسین . مالـسلا 
رد رمالا » اولوا   » نامه هک  هدرک  دوخ  موصعم  تیب  لها  ترتع و  باتک و  زا  تعاـطا  هب  رما  ثیدـح  نآ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  اریز 

ثیداحا و  ({، 652  ) ٍداه ٍمْوَق  ِّلُِکلَو  ٌرِذـْنُم  َْتنَأ  اـمَّنِإ   } هفیرـش هیآ  زین  و  تسا . هدرک  قلطم  تعاـطا  هب  رما  زین  نآ  رد  و  دنتـسه ، قوف  هیآ 
هیآ لوزن  هب  لئاق  زین  تّنـس  لها  ياـملع  زا  یخرب  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دراد . تلـالد  قوف  هیآ  زا  تشادرب  نیا  رب  زین  هفیلخ » هدزاود  »

یفـشک حلاص  دمحم   - 3 ( 654 .) يروباشین  - 2 ( 653 .) یـسلدنا نایح  نبا   - 1 لیبق : زا  دـناهدش  مالـسلا  مهیلعتیب  لها  نأـش  رد  قوف 
دهاجم زا  شدنس  هب  یناکسح  مکاح  ( 658 .) یناکسح مکاح   - 6 ( 657 .) یعفاش ینیومح   - 5 ( 656 .) یفنح يزودنق   - 4 ( 655 .) يذمرت
نیشناج ار  وا  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هک  یماگنه  دش  لزان  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  نأش  رد  هیآ  نیا  هک  هدرک  لقن  قوف  هیآ  ریـسفت  رد 

. داد رارق  هنیدم  رد  دوخ 

هعیش تایاور  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  دوجو 

؟ دیناسر تابثا  هب  ناوتیم  هنوگچ  هعیش  تایاور  زا  ار  مالسلا  هیلعيدهم  ماما  دوجو 

رتاوت هار  اهنآ ، زا  یکی  هک  دیناسر  تابثا  هب  ناوتیم  فلتخم  ياههار  زا  ار  ترضح  نآ  تدالو  دننامه  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  دوجو 
ریسفت یتیفیک  اب  ریثک  تعامج  ربخ  هب  رتاوتم  ربخ  ییوطـسرا  قطنم  رد  لّوا  همّدقم  میناسریم : تابثا  هب  یتامدقم  رکذ  اب  ار  هار  نیا  تسا .
رابخا  - 1 دراد : نکر  ود  رتاوتم  ربـخ  هک  دوشیم  هدافتـسا  فیرعت  نیا  زا  دنـشاب . هدرک  قـفاوت  غورد  بذـک و  رب  تسا  لاـحم  هک  هدـش 

هیلعيدهم ماما  دوجو  رب  تلالد  هک  یثیداحا  دروم  رد  دشاب . لاحم  بذک  رب  ناشعامتجا  هک  دشاب  يّدح  هب  تعامج   - 2 رایسب . تعامج 
دوجو رب  تلالد  هک  يرایـسب  راـبخا  دوخ  مشچ  هب  هدینـش و  دوخ  شوگ  هب  اریز  تسا ، تباـث  نادـجو  سح و  هب  لّوا  نکر  دراد ، مالـسلا 
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، رتاوتم ربخ  ییوطسرا  قطنم  رد  اذل  و  تسا ، هدش  نآ  رب  تهادب  ياعدا  زین  مود  نکر  دروم  رد  میاهدید . دراد  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح 
هیـضق رد  نیقی  ندمآ  دیدپ  ببـس  هک  تسا  دقتعم  هللا  همحرردص  دیهـش  موحرم  تسا . هدش  هدرمـش  یهیدب  هناگشـش  يایاضق  زا  یکی 

زا مظعا  لک   » دننامه هیلوا  تایهیدـب  زا  رتاوتم  هیـضق  هک  دـیوگیم ، ییوطـسرا  قطنم  هچنآ  هن  تسا ، تالامتحا  باسح  یبرجت ، رتاوتم و 
نآ رد  عقاو  اب  تقباطم  لامتحا  زا  يدصرد  دـهدیم  ربخ  نآ  زا  تسین  هدـش  هتخانـش  هک  یـصخش  نیلوا  ربخ  کی  دروم  رد  تسا . ءزج »

تفلاخم لامتحا  هک  دوشیم  يوق  يدح  هب  عقاو  اب  تقباطم  لامتحا  هک  دسریم  اهربخ  يدح  هب  ات  موس و ... مود و  رفن  روطنیمه  تسا و 
ره هک  تسین  مزال  رتاوتم  ربخ  دروم  رد  مود  همّدقم  دسریم . نیقی  هب  ربخ  نآ  دافم  رد  ناسنا  اذـل  ددرگیم و  مودـعم  ای  فیعـض  عقاو ، اب 
هب نیقی  ملع و  لوصح  رد  تسا  یفاک  دوشن  تباث  غورد  رب  اهنآ  دّمعت  بذک و  هک  نیمه  هکلب  دنـشاب  لداع  هقث و  ناگدـنهدربخ  زا  کی 

دننامه تسا . یـصاخ  ظفل  اـهربخ  ماـمت  رد  كرتشم  روحم  هک  یظفل : رتاوت   - 1 تسا : مسق  هس  رب  رتاوت  موس  همّدـقم  رتاوـت . هار  زا  ربـخ 
دودـحم يونعم و  ياهیـضق  اـهربخ  ماـمت  كرتشم  روحم  هک  يونعم : رتاوت   - 2 رانلا .» نم  هدـعقم  ءّوبتیلف  هیأرب  نآرقلا  رّـسف  نم  : » ثیدـح
تعاجش زا  ربخ  دننامه  تسا ، هیـضق  یمازتلا  همزال  اهربخ و  مامت  رد  كرتشم  روحم  هک  یلامجا : رتاوت   - 3 ءاسک . ثیدح  دننامه  تسا ،

ماــما تعاجــش  نآ  دنتــسه و  كرتــشم  همزــال  کــی  رد  یگمه  یلو  تـسا  فـلتخم  اــیاضق  هـچ  رگ  هـک  مالــسلا ، هیلعنینمؤـملاریما 
اذل و  میسرب . نیقی  هب  قیرط  نیا  زا  میناوتیم  زین  مالسلا  هیلعيدهم  ماما  تدالو  دوجو و  عوضوم  دروم  رد  تسا . مالسلا  هیلعنینمؤملاریما 

ناوتیم عوضوم  اب  بسانم  فلتخم  باوبا  هب  هعجارم  اب  اریز  دریگ ، رارق  يدنـس  یـسررب  دروم  عوضوم  نیا  تاـیاور  هک  تسین  نیا  ياـج 
كارتشا ربخ  کی  رد  یگمه  هکنیا  تهج  هب  درک ، ادیپ  تالامتحا  مکارت  باسح  هار  زا  مالـسلا  هیلعيدهم  ماما  دوجو  تدالو و  هب  نیقی 

. تسا مالسلا  هیلعيدهم  ماما  دوجو  تدالو و  نامه  هک  دنراد  رظن 

؟ تسا مادک  دراد  مالسلا  هیلعيدهم  ماما  دوجو  رب  تلالد  هک  یثیدح  باوبا 

دوجو تدالو و  رب  یمازتلا  ای  ینمض  ای  حیرـص  تلالد  مادک  ره  هک  ناوارف  تایاور  اب  دروخیم  مشچ  هب  یباوبا  هعیـش  یثیدح  رداصم  رد 
: مینکیم هراشا  راوتسرهف  تروص  هب  باوبا  نیا  هب  اهنت  کنیا  تسا . دنسلا  حیحص  اهنآ  زا  يدایز  دادعت  دراد و  مالـسلا  هیلعيدهم  ماما 

 - 2 ( 659 .) تسا حیحـص  اهدنـس  زا  یخرب  هک  دراد  دوجو  تایاور  اههد  باب  نیا  لیذ  رد  تسا . مئاق  ماما  طسوت  اهنت  قلخ  رب  تجح   - 1
تایح هیام  ماما   - 5 ( 662 .) دنیادخ رما  نایلاو  همئا   - 4 ( 661 .) تسا يرگتیادـه  ینامز  ره  يارب   - 3 ( 660 .) دنتسه نیمز  ناکرا  همئا 

زا يرایـسب  دادـعت  دراد و  تبیغ  لصا  رب  تلالد  هک  دراد  دوجو  یثیدـح  رداصم  رد  تیاور  اههد  تبیغ : ثیداحا   - 6 ( 663 .) تسا مدرم 
هدام : » دـیوگیم سراف  نبا  ( 664 .) دـناهدرک لقن  دوخ  یثیدـح  ياهباتک  رد  نارگید  ینیلک و  هک  یتاـیاور  تسا . دنـسلا  حیحـص  اـهنآ 
ندش رود  يانعم  هب  تبیغ  هدام  : » دـیوگیم یمویف  ( 665 «.) دراد اهمشچ  زا  ئش  ندوب  روتسم  رب  تلالد  هک  تسا  یحیحـص  لصا  بیغ ) )

هک یثیداحا   - 8 ثیدح .) هد   ) دراد مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  يارب  تبیغ  ود  دوجو  رب  تلالد  هک  یثیداحا   - 7 ( 666 ...«.) تسا ئش 
 - 10 ثیدـح .) تفه   ) دراد تبیغ  ّتلع  رب  تلالد  هک  یتاـیاور   - 9 ثیدـح .) کی  دون و   ) تسا ینالوط  وا  تبیغ  هکنیا  رب  دراد  تلـالد 

لوط رب  تلالد  هک  یتایاور   - 11 ثیدح .) تفه   ) دراد ترـضح  زا  تبیغ  رـصع  رد  مدرم  عافتنا  وا و  دوجو  دیاوف  رب  تلالد  هک  یتایاور 
 - 13 ثیدـح .) تشه   ) تسا یناوج  ّنس  رد  ًامئاد  وا  هکنیا  رب  دراد  تلـالد  هک  یتاـیاور   - 12 ثیدح .) هدجیه  دصیـس و   ) دراد وا  رمع 

(. ثیدح هس  تسیب و  . ) دراد تلالد  تبیغ  رصع  رد  ترضح  نآ  هب  نامیا  تلیضف  رب  هک  یتایاور 

نیقیرف تایاور  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  دوجو 

؟ دراد مالسلا  هیلعنامز  ماما  دوجو  رب  تلالد  هنوگچ  نیلقث »  » ثیدح
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ام وأ  ضرألاو  ءآمـسلا  نیب  ام  دودـمم  لبح  هَّللا  باتک  نیتفیلخ  مکیف  كرات  ّینإ  : » دومرف یثیدـح  قباطم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربماـیپ 
امـش نایم  رد  ار  نیـشناج  ود  نم  انامه  ( » 667 (؛» ضوحلا ّیلع  ادری  یّتح  اقرتفی  نل  امّهنإو  یتیب ، لـهأ  یترتعو  ضرـألا ، یلإ  ءآمـسلا  نیب 

زا ود  نیا  انامه  و  متیب ، لها  مترتع  و  نیمز ، ات  نامـسآ  نیبام  اـی  نیمز  نامـسآ و  نیباـم  دـش  هدیـشک  نامـسیر  ادـخ ، باـتک  مراذـگیم :
ترتع باتک و  : » دیامرفیم هلآو  هیلع  هللا  یلصمرکا  ربمایپ  ثیدح  نیا  رد  دنوش ». دراو  نم  رب  ضوح  رانک  رد  ات  دنوشیمن  ادج  رگیدکی 
دیآیم مزال  دشابن  نیمز  يور  رد  تسا  ترتع  نامه  هک  باتک  ِلدع  ینامز  رگا  راتفگ  نیا  قباطم  دنوشیمن ،» ادج  رگیدکی  زا  تمایق  ات 

هب شرافـس  هک  یثیداحا  رد  : » دیوگیم یّکم  رجح  نبا  تسا . فلاخم  ثیدـح  رهاظ  اب  نیا  و  دنـشاب ، هدـش  ادـج  رگیدـکی  زا  ود  نیا  هک 
هک هنوگ  نامه  دوب ، دهاوخن  دنراد  تیادـه  ّتیلها  هک  یتیب  لها  زا  یلاخ  نیمز  تمایق  زور  ات  هک  دراد  هراشا  هتکن  نیا  هب  هدـش  تیب  لها 

ياهتـسد موق و  ره  رد  : » تسا هدـمآ  تاـیاور  رد  زین  و  دـناهدش . یفرعم  نیمز  لـها  يارب  ناـمَا  تیب  لـها  اذـل  و  تسا . نینچ  زیزع  باـتک 
لها زا  يدرف  دیاب  نامز  ره  هک  دوشیم  هدافتسا  نیلقث »  » ثیدح نیا  زا  دیوگیم : يدوهمس  ظفاح  ( 668 «.) تسا نم  تیب  لها  زا  یلودع 
هنوگ نامه  دنک ، ادیپ  انعم  هدش  اهنآ  هب  تیاور  رد  هک  یکـسمت  هب  رما  ات  دشاب ، دوجوم  تمایق  زور  ات  تسوا  هب  کسمت  راوازـس  هک  تیب 

دهاوخ دوباـن  زین  نیمز  دـنورب  نیمز  يور  زا  هاـگ  ره  هک  دـناهدش  یفرعم  نیمز  لـها  ناـمَا  تیب  لـها  اذـل  و  تسا ، نینچ  زیزع  باـتک  هک 
قافتا دروم  هک  نیلقث  ثیدح  زا  هکنیا  هجیتن  ( 670 .) تسا هدیسر  یطویس  ریغصلا  عماج  حرـش  رد  يوانم  همالع  زا  انعم  نیمه  ( 669 «.) دش

هیلع هللا  یلصربمایپ  ترتع  زا  یموصعم  ماما  نامز ، ره  رد  هک  دوشیم  هدافتسا  یبوخ  هب  تسا  رتاوتم  ثیداحا  زا  هدوب و  ینس  هعیـش و  نیب 
قلطم تیاده  هب  دوخ  هک  یـسک  دشاب ، هتـشاد  ار  کسمت  ادـتقا و  يارب  ّتیلها  هک  یماما  دـشاب ، دوجوم  دـیاب  وا  موصعم  تیب  لها  هلآو و 

نینچ دنک . رود  یهارمگ  تلالض و  قلطم  زا  هدناسر و  قلطم  تیاده  هب  زین  ار  نارگید  دناوتیم  اذل  تسا و  رود  هب  تلالض  زا  هدیـسر و 
. تسین مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  زا  ریغ  نامز  نیا  رد  یصخش 

؟ دراد تلالد  مالسلا  هیلعنامز  ماما  دوجو  رب  ماما  تفرعم  بوجو  ثیداحا  هنوگچ 

سکره ( » 671 (؛» ۀّیلهاج ۀتیم  تام  هنامز  مامإ  فرعی  ملو  تام  نم  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  ینـس ، هعیـش و  تایاور  قباطم 
هب نآ  ریاظن  تیاور و  نیا  رد  لّمأت  نیرتمک  اب  تسا ». هتفر  ایند  زا  تیلهاج  گرم  هب  دشاب  هتخانـشن  ار  دوخ  نامز  ماما  هک  یلاح  رد  دریمب 
ایند زا  تیلهاـج  گرم  هب  ینکن  ادـیپ  تفرعم  وا  هب  رگا  هـک  تـسا  ماـما  نیمادـک  نـیا  درب . میهاوـخ  یپ  تـیاور  رد  ماـما  یعقاو  قادـصم 
ایآ تسا ؟ تیلهاج  گرم  ماما و  تفرعم  مدـع  نیب  یبساـنت  هچ  دـشاب ؟ بساـنت  عوضوم  مکح و  نیب  دـیاب  هک  تسا  نیا  هن  رگم  ياهتفر ؟

موصعم ماما  نامه  دارم  هکلب  تسین ، نینچ  ًاعطق  ماهتفر ؟ ایند  زا  تّیلهاج  گرم  هب  مسانـشن  ار  دوخ  نامز  رجاف  قساـف و  ِتوغاـط  نم  رگا 
ایند زا  تیلهاج  گرم  هب  میامنن  ار  وا  تعاطا  مسانـشن و  ار  وا  رگا  هک  تسا  هدـش  ریبعت  ماما »  » هب تیاور  رد  نآ  زا  هک  تسا  ناـمز  ره  رد 

. ماهتفر

؟ دراد تلالد  مالسلا  هیلعنامز  ماما  دوجو  رب  هنوگچ  ناما »  » ثیدح

هیلع هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  زا  رجح  نبا  دـناهدش . یفرعم  نیمز  لها  ناما  ناونع  هب  مالـسلا  مهیلعربماـیپ  تیب  لـها  نیقیرف ، تاـیاور  قباـطم 
دنوادـخ هچنآ  ار  نیمز  لها  دـنوش  كاله  متیب  لها  هاگره  سپ  دنتـسه ، نیمز  لها  يارب  ناما  نم  تیب  لها  : » دومرف هک  هدرک  لـقن  هلآو 

دنتـسه تما  ناما  هک  یتیب  لها  زا  دارم  هک  تسا  لمتحم  : » دیوگیم ثیدح  نیا  لقن  زا  دعب  يدوهمـس  ( 672 «.) دیسر دهاوخ  هداد  هدعو 
هب ثیدـح  نیا  ( 673 «.) دـنباییم تیادـه  ناگراتـس  هب  مدرم  هک  هنوگ  نآ  دـنیامنیم ، تیادـه  ار  مدرم  هک  دنـشاب  اهنآ  زا  ياملع  ناـمه 

دـشاب دوجوم  دراد  کسمت  يارب  تّیلها  هک  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  زا  يدرف  ینامز  ره  رد  دیاب  هک  دراد  هتکن  نیا  رب  تلالد  یبوخ 
نآ رد  هچنآ  نیمز و  هنرگو  دشاب  دوجوم  دیاب  سپ  تسین ، رگید  یـسک  دوعوم  يدـهم  زا  ریغ  نامز  نیا  رد  و  تسین . موصعم  زا  ریغ  وا  و 
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. دش دهاوخ  دوبان  تسا 

؟ دراد تلالد  مالسلا  هیلعنامز  ماما  دوجو  رب  هنوگچ  هنیفس »  » ثیدح

لوسر زا  یکم  رجح  نبا  تسا . هدرک  ریبـعت  حوـن  یتـشک  هب  دوـخ ، تیب  لـها  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربماـیپ  نیقیرف  تاـیاور  قباـطم 
یتشک دننامه  متیب  لها  لثم  انامه  ( » 674 (؛  یجن اهبکر  نم  حون ، ۀنیفـسک  یتیب  لهأ  لثم  : » دومرف هک  هدرک  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ 

هیلع هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  نوگانوگ  تاریبعت  فلتخم و  قرط  هب  ثیدح  نیا  تسا ». هتفای  تاجن  دوش  نآ  رب  راوس  سک  ره  تسا ، حون 
تیب لها  زا  یموصعم  ماما  تمایق  زور  ات  ینامز  ره  رد  تسا  مزال  هک  دوشیم  هدافتسا  یبوخ  هب  نآ  يانعم  رد  لمأت  اب  تسا . هدیسر  هلآو 

رد ندش  قرغ  زا  وا  تاجن  یتشک  رب  ندش  راوس  اب  هک  دشاب  هتـشاد  ناکما  یمالـسا  تما  يارب  ات  دـشاب  هتـشاد  دوجو  تراهط  تمـصع و 
. دنوش نومنهر  ناوضر  تشهب  تاجن و  لحاس  هب  هتفای و  تاجن  یهابت  داسف و  بالجنم 

؟ دراد تلالد  مالسلا  هیلعنامز  ماما  دوجو  رب  هنوگچ  یشرق ) ماما  زا  نامز  ولخ  مدع   ) ثیدح

ام شیرق  یف  رمألا  اذه  لازی  ال  : » دومرف هک  دـناهدرک  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  دوخ  ياهدنـس  هب  نارگید  ملـسم و  يراخب و 
زا ربـخ  ثیدـح  نیا  رد  دـشاب ». یقاـب  مدرم  زا  رفن  ود  هک  یماداـم  تسا  تباـث  شیرق  رد  تفـالخ  رما  نیا  ( » 675 (؛» نانثا ساـنلا  نم  یقب 

نامز ره  رد  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تفالخ  هک  تسا  نیملـسم  هفیظو  دبای و  ققحت  تسا  بجاو  هک  دهدیم  یجراخ  یتیعقاو 
هراشا نآ  هب  رمالا » یلوا   » هیآ رد  هک  تسا  يرما  نامه  تسیچ ؟ رمالا » اذـه   » زا دوصقم  دـنهد . رارق  شیرق  زا  هتـسیاش  رفن  کـی  تسد  هب 

نیا رد  رمالا » یلوا   » زا دوصقم  نارگید ، يزار و  رخف  نایب  قباـطم  ({. 676  ) ْمُْکنِم ِْرمَألا  ِیلوُأَو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأَو  َهَّللا  اوُعیِطَأ  : } تسا هدـش 
يور مدرم  زا  هدـماین و  رـس  هب  ایند  رمع  هک  یمادام  دـشاب  شیرق  زا  یموصعم  ماما  یناـمز  ره  رد  دـیاب  سپ  ( 677 .) دنتسه نیموصعم  هیآ 

تیاور رد  رمالا »  » زا دوصقم  رگید : نایب  هب  تسین . مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  زا  ریغ  نامز ، نیا  رد  وا  و  تسا ، هدنام  یقاب  رفن  ود  نیمز 
ياراد انعم  مامت  هب  هک  یـصخش  تسا ، تقیقح  قح و  هب  مدرم  قلطم  تیادـه  ینطاب و  يرهاـظ و  يربهر  تیـالو و  تماـعز و  رما  هیآ ، و 

ره رد  یصخش  نینچ  دهد ، همادا  یحو  زج  هب  تانوؤش  مامت  رد  ار  وا  ینیشناج  تفالخ و  رما  دناوتب  ات  تسا  ربمایپ  تایصوصخ  تافص و 
ندناوخ زامن  : » دـیوگیم ینالقـسع  رجح  نبا  تسین . مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  زج  یـسک  نامز  نیا  رد  و  دـشاب ، دوجوم  دـیاب  نامز 

نیمز هک : دراد  لوق  نیا  رب  حیحـص  تلالد  تمایق ، ییاپرب  هب  کـیدزن  ناـمزلارخآ و  رد  تما  نیا  زا  يدرم  رـس  تشپ  مالـسلا  هیلعیـسیع 
(678 «.) دوب دهاوخن  یلاخ  تسا  هَّللاب  مئاق  هک  یتجح  زا  هاگ  چیه 

« هفیلخ هدزاود   » ثیداحا رد  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  دوجو 

؟ تسیچ هفیلخ  هدزاود  ثیداحا 

ناماما و هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  یتایاور  تسا . هفیلخ  هدزاود  ثیداحا  ّتنـس  لها  هعیـش و  دزن  حیحـص  رتاوتم و  ثیداـحا  هلمج  زا 
لازی ال  : » دومرف هک  هدرک  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  هرمـس  نب  رباج  تسا . هدرک  نییعت  رفن  هدزاود  ار  دوخ  زا  دعب  نانیـشناج 
تسا زیزع  مالسا  ًامئاد  ( » 679 (؛» شیرق نم  مهّلک  لاقف : لاق ؟ ام  یبال  تلقف  اهمهفا . مل  ۀملک  لاق  ّمث  ۀفیلخ  رشع  ینثا  یلإ  ًازیزع  مالـسالا 

هچ هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  متفگ : مردپ  هب  مدیمهفن ، ار  نآ  نم  هک  تفگ  ياهملک  هاگ  نآ  ددرگ . مکاح  اهنآ  رب  هفیلخ  هدزاود  هکنیا  ات 
نب رباج  زا  تایاور  هدمع  یلو  دناهدرک ، لقن  هباحـص  زا  رفن  فلتخم 36  نیماضم  اب  ار  ثیدح  نیا  دنـشیرق ». زا  اهنآ  همه  تفگ : دومرف :

. دناهدروآ دوخ  بتک  رد  ار  اهنآ  ّتنس  لها  ياملع  زا  يرایسب  دادعت  زین  و  تسا . هدش  لقن  یئاوس  هرمس 
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؟ دنایناسک هچ  هفیلخ  هدزاود  زا  دوصقم 

ثیدح نیلقث و  ثیدح  نآ  رد  هک  یّجح  نامه  تسا . هدـش  داریا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  بناج  زا  عادولا  ۀـجح  رد  ثیداحا  نیا 
تایاور هتـسد  هس  نیا  نیب  عمج  اب  اذل  دننکیم . ریـسفت  ار  رگیدکی  نآرق  تایآ  دننامه  زین  تایاور  تسا . هدش  رکذ  ربمایپ  هیحان  زا  ریدغ 

ثیدح قباطم  ربمایپ  اریز  تسا . بلاط  یبا  نب  یلع  اهنآ  لوا  هدوب و  مالسلا  مهیلعربمایپ  تیب  لها  ترتع و  زا  ماما  هدزاود  هک  میربیم  یپ 
و مترتع .» ادخ و  باتک  دش : دیهاوخن  هارمگ  زگره  ود  نآ  هب  کسمت  اب  هک  مراذگیم  امش  نایم  رد  اهبنارگ  ئـش  ود  نم  : » دومرف نیلقث 

تاریبعت هفیلخ  هدزاود  تایاور  رد  زین  و  درک . ثوعبم  دوخ  زا  دـعب  تماما  تفالخ و  ماقم  هب  ار  بلاط  یبا  نب  یلع  زین  مخ  ریدـغ  زور  رد 
 - 2 تسا . زیزع  اهنآ  دوجو  هب  مالسا   - 1 هکنیا : لیبق  زا  دوب  دهاوخن  قبطنم  موصعم ، ناماما  ریغ  رب  هک  هتفر  راک  هب  اهنآ  هرابرد  یتافص  و 
زین و  درک . دنهاوخن  دراو  اهنآ  هب  يررـض  هنوگ  چـیه  دـنیآرب  اهنآ  ندرک  راوخ  ددـصرد  هک  یناسک   - 3 تسا . مئاق  اـهنآ  دوجو  هب  نید 

زا ماما  هدزاود  زا  کی  ره  یماسا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  دـناهدرک  لقن  یفنح  يزودـنق  ینیومح و  هک  تاـیاور  زا  یخرب  قباـطم 
. تسا هدرک  رکذ  ار  دوخ  هّیرذ 

؟ تسا هدوبن  نینچ  عقاو  رد  هک  یتروص  رد  دراد ، موصعم  ناماما  يرهاظ  تموکح  رب  تلالد  هفیلخ  هدزاود  ثیداحا  ایآ 

ناماما هک  یلاح  رد  دراد ، ربمایپ  زا  دـعب  هفیلخ  هدزاود  يرهاظ  تموکح  تفـالخ و  رب  تلـالد  هفیلخ  هدزاود  ثیداـحا  دـنیوگیم : یخرب 
رما و اشنا و  رب  تلالد  تقیقح ، رد  ثیداحا  نیا  خـساپ : دناهتـشادن . يرهاظ  تموکح  مالـسلا  امهیلعنسح  ماـما  یلع و  ماـما  زج  هب  هعیش 
هب دنوادخ  بناج  زا  اذل  دـنرادروخرب  ییالاب  يونعم  ياهصخاش  زا  هک  اجنآ  زا  رفن  هدزاود  نیا  ینعی  مالعا ، رابخا و  هن  دراد  یهلا  بصن 

نیب رد  رما  ياقب  هب  دوصقم  : » دیوگیم میکح  یقت  دمحم  دیـس  دنیامن . تعیب  اهنآ  اب  ات  دـنراد  هفیظو  مدرم  دـنبوصنم و  تفالخ  تیالو و 
يرهاظ تنطلـس  هب  مادـک  ره  هکنیا  هن  دنتـسه ، تفالخ  تماما و  قحتـسم  اـهنآ  ینعی  تسا . قاقحتـسا  هب  تفـالخ  تماـما و  ياـقب  اـهنآ ،

هن تسا  یعیرشت  تنطلس  دودح  رد  تنطلس  نیا  دریگیم و  دنوادخ  زا  ار  دوخ  تنطلـس  تیعورـشم  یعرـش ، هفیلخ  اریز  دیـسر ، دنهاوخ 
اهنآ و زا  يرهاظ  تنطلـس  بصغ  اب  انعم  نیا  و  تسا ، عّرـشم  ناونع  هب  ماـما  هفیظو  ياـضتقم  هک  تسا  تنطلـس  زا  عون  نیا  اریز  ینیوکت ،

(680 ...«.) درادن یتافانم  نارگید  طلست 

؟ تسا هدش  داریا  یناکم  هچ  رد  هفیلخ  هدزاود  ثیداحا 

و ( 681 .) دننادیم تافرع  رد  هفرع  زور  عادولا  ۀـجح  رد  ار  نآ  لقن  یخرب  دـنراد : فالتخا  تایاور  ثیداحا  نیا  داریا  ناکم  اب  هطبار  رد 
يدادعت و  تسا . هدوب  دجـسم  رد  هک  هدش  هراشا  زین  تایاور  یخرب  رد  ( 682 .) دناهدرک یفرعم  ینم  نیمزرـس  رد  ار  نآ  داریا  رگید  یخرب 

؟ ناکم دنچ  رد  ای  تسا و  هدرک  نایب  ار  ثیدح  نیا  ناکم  کی  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ایآ  دنتکاس . نآ  ناکم  رکذ  زا  زین  تایاور  زا 
هکنیا تسا  مّلسم  هچنآ  یلو  تسا . هدرک  هراشا  ثیدح  نیا  هب  فلتخم  ياهناکم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هک  تسا  نآ  يوق  لامتحا 
تافو ندـش  کیدزن  زا  ربخ  ربمایپ  نآ  رد  هک  یعادولا  ۀـجح  تسا ، هدـش  داریا  نآ  نتفرگ  نایاپ  زا  دـعب  ای  عادولا  ۀـجح  رد  ثیداحا  نیا 

. تسا هدومن  دوخ  زا  دعب  موصعم  يایصوا  هب  تیصو  ربمایپ  هکنیا  هجیتن  تسا . هداد  دوخ 

؟ تسا هدشن  لاؤس  اهنآ  یماسا  زا  هفیلخ  هدزاود  ثیداحا  رد  ارچ 

تیاور نیا  دندرکیم . لاؤس  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ترـضح  ینارنخـس  يانثا  رد  یتح  لئاسم  عون  همه  زا  هک  دوب  نیا  ناناملـسم  مسر 
لاؤس لاح  تسا . یمالـسا  هعماج  رد  مهم  رایـسب  لئاسم  زا  هک  یتفالخ  دـهدیم ، تسا  ربمایپ  زا  دـعب  يافلخ  نامه  هک  یّمهم  رما  زا  ربخ 
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ای عادولا  ۀجح  رد  ناناملـسم  زا  کی  چیه  هک  تسا  لوقعم  ایآ  تسا . هدرکن  یلاؤس  هفیلخ  هدزاود  نیا  یماسا  زا  یـسک  ارچ  هک  تسا  نیا 
. دندرکیم لاؤس  لئاسم  تایئزج  زا  هک  دوب  نیا  هباحـص  بأد  اریز  زگره ! دشاب ؟ هدرکن  لاؤس  اهنآ  یماسا  زا  هنیدم  هب  جـح  زا  تشگزاب 

نیا رب  تیب  لها  نیفلاخم  تسد  هک  تسا  نیا  دوشیم  هداد  هک  یلامتحا  تسا ؟ هدـشن  رکذ  اهنآ  یماسا  تایاور  نیا  رد  هنوگچ  ارچ و  اّما 
نیب عمج  اب  دش  نایب  ًالبق  هچنآ  قباطم  هچ  رگ  دسرب . مدرم  شوگ  هب  حیرـص  روط  هب  اهنآ  یماسا  هک  تسا  هتـشاذگن  هدش و  زارد  ثیداحا 
یبا نب  یلع  اهنآ  لّوا  زین  دـنربمایپ و  تیب  لها  ترتع و  زا  هفیلخ  هدزاود  نیا  هک  درب  یپ  ناوتیم  نیلقث  ریدـغ و  ثیداـحا  ثیداـحا و  نیا 

یماسا هدروآ  ةدوملا » عیبانی   » رد يزودنق  و  نیطمـسلا » دئارف   » رد ینیومح  هک  تایاور  یخرب  قباطم  لاح  نیا  اب  تسا . مالـسلا  هیلعبلاط 
(683 .) تسا هدش  رکذ  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هیحان  زا  زین  اهنآ 

؟ دینکیم هیجوت  هنوگچ  ار  نآ  دناهدش ، یفرعم  هفیلخ  هدزاود  ءزج  مهرمعو  رکبوبا  تّنس ، لها  تایاور  یخرب  رد 

هفیلخ هدزاود  نم  زا  دعب  : » دومرفیم هک  مدینش  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  دنکیم : لقن  ورمع  نب  هَّللادبع  زا  دوخ  دنـس  هب  یناربط 
(684 ...«.) باطخ نب  رمع  شاهناخ ... بایـسآ  بحاص  و  دنکیمن ، گنرد  مک  یتدم  زا  شیب  نم  زا  دعب  وا  قیدص ، رکبوبا  دمآ : دـهاوخ 

هتـسناد رکنم  ار  وا  ثیداحا  یبهذ  هک  تسا  حلاص » نب  هَّللادبع   » نآ لاجر  هلمج  زا  اریز  دراد ؛ لاکـشا  دنـس  ثیح  زا  ثیدـح   - 1 خساپ :
ثیدح لقن  رد  وا  نم  رظن  هب  دیوگیم : دمحم  نب  حـلاص  و  دـش . هدـیقعلا  دـساف  رمع  رخآ  رد  وا  دـیوگیم : لبنح  نب  دـمحا  زین  و  تسا .

دروم هک  تسا  دعـس  نب  ثیل  نآ  دنـس  رد  زین  و  دـنادیم . ... هقث  ریغ  ار  وا  یئاـسن  هتـسناد و  مهتم  ار  وا  حـلاص  نب  دـمحا  تسوـگغورد .
زا کی  ره  ثیدح  نیا  رد   - 2 تسا . هتشاد  رصم  رد  تیب  لها  يالو  فیعضت  رد  ناوارف  ششوک  یعـس و  هدوب و  یـسابع  روصنم  دامتعا 
یپ رگید  تایاور  هب  هعجارم  اب   - 3 درادن . يراگزاس  یجراخ  تاّیعقاو  اب  هک  دناهدش  هدوتـس  یتاریبعت  اب  نامثع  ًاصوصخ  هناگهس  يافلخ 

(685 .) دنشابیم هلآو  هیلع  هللا  یلصمرکا  ربمایپ  هیرذ  زا  رفن  هدزاود  ثیدح ، زا  دوصقم  هک  میربیم 

؟ تسا ربتعم  ریغ  دنسلا و  فیعض  هعیش  دزن  هفیلخ  هدزاود  ثیداحا  ایآ 

اهنآ یلیلد  تّجح و  چیه  تسا و  داحآ  رابخا  زا  یگمه  دننکیم  لقن  یماما  هدزاود  هیرظن  باحـصا  هک  یتایاور  : » دیوگیم بتاک  دمحا 
: خساپ ( 686 «.) دناهدش عقاو  نعط  دروم  زین  اهنآ  نایوار  لاح  نیع  رد  و  تسین . نکمم  زین  اهنآ  تحـص  هب  ملع  ياعدا  دنکیمن و  دییأت  ار 

ثیدح هک  مینادیم  و  تسا . هتفر  رتارف  رتاوت  ّدـح  زا  دراد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  دـعب  ماما  هدزاود  رب  تلالد  هک  یتایاور   - 1
لوبق دروم  ار  ثیداحا  نیا  یگمه  هعیش  لاجر  باحصا و   - 2 درادن . يدنس  یسررب  هب  یجایتحا  تسا و  نیقی  دیفم  هسفن  ّدح  یف  رتاوتم 

. تسا ماما  زا  اهنآ  رودـص  رب  باحـصا  دامتعا  تایاور و  نیا  تّحـص  رب  لـیلد  دوخ  نیا  و  دـناهدرک ، قاـفتا  اـهنآ  هب  لـمع  رب  هداد و  رارق 
زا ییالاب  هجرد  هب  ماما ، ظفح  تهج  هب  اهنآ  لقن  رد  ناماما  بناج  زا  طایتحا  ترثک  اـب  تاـیاور  نیا  : » دـیامرفیم هللا  همحرردـص  دـیهش 
رد ینئارق  ایازم و  نآ  رب  هفاضا  هکلب  تسین ، اهنآ  لوبق  يارب  ساسا  اـهنت  تاـیاور  نیا  رد  يددـع  ترثک  و  تسا . هدیـسر  راـشتنا  ترثک و 

مهیلعيرکـسع يداه و  داوج و  ماما  رـصاعم  هک  يراخب  مینکیم  هدـهاشم  دوب ... دـهاوخ  ثیداحا  تحـص  رب  لیلد  هک  دراد  دوجو  اـهنیا 
هدـش تباث  ربمایپ  زا  ثیدـح  نیا  هک  تسا  نآ  رب  لیلد  دوخ  نیا  تسا . یمهم  هتکن  نیا  و  تسا ، هدرک  لـقن  ار  ثیدـح  نیا  تسا  مالـسلا 

دادـعت هب  تایاور ، هعومجم  هظحـالم  اـب   - 3 ( 687 «.) دـسرب لاـمک  هب  ماـما  هدزاود  رکف  هتفاـی و  قّـقحت  نآ  نومـضم  هکنآ  زا  لـبق  تسا 
ینیلک هکنآ  ًاصوصخ  ( 688 .) تسا هضافتسا  دح  رد  لقاال  دشابن  رتاوت  ّدح  هب  رگا  هک  میروخیم  رب  دنسلا  حیحص  ثیداحا  زا  يرامـشیب 

زا اـهنآ  رودـص  هب  ناـنیمطا  اـی  عـطق  هک  هدرکیم  ذـخا  یتاـیاور  هب  وا  تـسا . هدرکیم  لاـبند  ار  یّـصاخ  شور  جـهنم  تاـیاور  لوـبق  رد 
و تسا ، هدرکیم  دییأت  ار  نآ  یجراخ  یلخاد و  نئارق  هک  هدوب  يربخ  امدق ، زا  نارگید  ینیلک و  دزن  حیحص  ربخ  تسا . هتشاد  نیموصعم 
وا دزن  نئارق  هلمج  زا  تسا . هدوب  وا  دزن  تیاور  رودص  تحـص  يارب  یهار  اهنت  تقاثو  هکلب  تسا ، هدوبن  صاخـشا  تقاثو  رب  اهنآ  دامتعا 
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ثیدح هکنآ  ای  و  تسا ، هدش  فیلأت  ناماما  رـصع  رد  هک  هدوب  یثیدح  هناگدصراهچ  لوصا  زا  يرایـسب  رد  ثیدـح  دوجو  ربخ ، لوبق  رب 
ییاهباتک رد  ثیدـح  دوجو  یجراخ ، نئارق  هلمج  زا  و  تسا . هتفرگ  رارق  باحـصا  زا  ناگرزب  دـییأت  دروم  هک  هدوب  یفورعم  باـتک  رد 

هیلعقداص ماما  دیجمت  دروم  هک  میلـس  باتک  دـننامه  دـناهدومن ، دـیجمت  ار  اهنآ  نیفلؤم  تارـضح  نآ  هدـش و  هضرع  ناماما  رب  هک  هدوب 
هدوب دامتعا  قوثو و  دروم  نیمدقتم  دزن  هک  هدش  ذخا  ییاهباتک  زا  ثیدـح  هک  تسا  نآ  نئارق  هلمج  زا  زین  و  تسا . هتفرگ  رارق  مالـسلا 
هجوت دـناهقث  شناـیوار  هک  یتاـیاور  هب  اـهنت  و  تسا ، هدرک  لوبق  هداد و  رارق  هجوـت  دروـم  مه  ار  تاـیاور  هنوـگ  نیا  ینیلک  خیـش  تسا ،

تافیعضت هب  تایاور  یخرب  فیعـضت  رد  بتاک   - 4 تسا . هداد  لیکشت  ار  وا  ثیداحا  زا  یـشخب  تایاور  زا  مسق  نیا  هکلب  تسا  هتـشادن 
ار یخرب  زین  و  تسا . هتفرگن  رارق  املع  لوبق  دروم  شتافیعـضت  زین  هدیـسرن و  تابثا  هب  شباتک  لصا  هکنآ  اب  هدرک ، دانتـسا  يرئاضغلا  نبا 

. دناهدش قیثوت  دوخ  ياج  رد  هک  هدرک  فیعضت  دایز  نب  لهس  میهاربا و  نب  یلع  نوچمه 

؟ دراد تلالد  مالسلا  هیلعنامز  ماما  دوجو  رب  هنوگچ  هفیلخ ، هدزاود  ثیداحا 

هتفر راک  هب  يدعب »  » هملک تایاور  زا  يرایسب  رد  ًالوا : اریز : دومن ؛ لالدتسا  مالسلا  هیلعنامز  ماما  دوجو  تابثا  رب  ثیداحا  نیا  اب  ناوتیم 
حیحص ثیدح  قباطم  ًایناث : دراد . هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  دعب  هلـصافالب  ماما  هدزاود  ندمآ  یپایپ  لاصتا و  رد  روهظ  هک  تسا ،

لاح تسا . زیزع  اهنآ  دوجو  هب  مالـسا  زین  و  دراد . یگتـسب  اهنآ  هب  نید  ماوق  مایق و  هک  دنتـسه  یناسک  رفن  هدزاود  نیا  نارگید ، ملـسم و 
. تسا تعیرش  نید و  ظفاح  هدنام و  یقاب  اهنآ  زا  یکی  هک  تسا ، ماما  هدزاود  نیا  دوجو  هب  تسا  زیزع  تساجرباپ و  نید  رگا 

؟ تسا عمج  لباق  هنوگچ  ًاماع » نوثالث  يدعب  ۀفالخلا   » ثیدح اب  هفیلخ  هدزاود  ثیداحا 

هاگ نآ  دوب ، دهاوخ  لاس  یس  تفالخ  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  هنیفـس  زا  دوخ  دنـسم  رد  لبنح  نب  دمحا 
اریز دناهتـسناد ، هفیلخ  هدزاود  ثیداحا  اب  ریاغم  ار  ثیدح  نیا  تّنـس  لها  ياملع  زا  یخرب  ( 689 «.) تسا یهاشداپ  تنطلـس و  نآ  زا  دعب 
هفیلخ هدزاود  يارب  هک  یفاـصوا  اریز  تسا ؛ قرف  تیاور  ود  نیا  نـیب   - 1 خساپ : تسا . هدوبن  لاس  یـس  تدـم  رد  هفیلخ  هدزاود  تفالخ 
ثیدح رد  یلو  دراد ، موصعم  ماما  هدزاود  ندمآ  رب  تلالد  اهریبعت ، رگید  اهنآ و  دوجو  هب  نید  مایق  ّقح ، هب  ماما  هدزاود  لاثما : هدش  رکذ 

دوجو موصعم  صخـش  اهنآ  نیب  رد  هچ  رگ  دراد ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  دـعب  لاس  یـس  ات  هفیلخ  يدادـعت  ندـمآ  هب  هراـشا  هنیفس ،
زا قح  هب  موصعم و  ماما  مالـسلا  هیلعنسح  ماما  نینمؤملاریما و  هچ  رگ  تسا ، نآ  يزاجم  يانعم  تفالخ ، هب  دوصقم  اذل  و  دشاب . هتـشادن 

هدرک فیعـضت  ۀنـسلا » جاهنم   » رد ار  نآ  هیمیت  نبا  هک  هنوگ  نامه  تسا ، روهـشم  ریغ  ربتعم و  ریغ  هنیفـس  ثیدح   - 2 دنرفن . هدزاود  نآ 
(691 .) تسا هدش  فیعضت  لاجر  ملع  رد  هک  تسا  ناهمج  نب  دیعس  هنیفس ، زا  ثیدح  يوار  ( 690 .) تسا

؟ تسا هیجوت  لباق  هنوگچ  ماما  هدزیس  ثیداحا 

 - 1 مییوگیم : تایاور  نیا  هیجوت  رد  دراد ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  دعب  هفیلخ  هدزیـس  ندـمآ  هب  هراشا  تایاور  زا  یخرب  رهاظ 
دیفم دـمحا  نب  هَّللا  ۀـبه  زج  دـنرفن ، هدزیـس  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  دـعب  ناماما  هک  هدرکن  ییاعدا  نینچ  هعیـش  ياملع  زا  کی  چـیه 
یباتک وا  يارب  هدوب و  يدیز  يولع  هبیـشیبا  نب  نیـسحلاوبا  اب  سلجم  مه  تبحـص و  مه  وا  : » دـنکیم لقن  وا  هرابرد  یـشاجن  هک  يرمع 

هب ناماما  ءزج  يدیز  هبیش  یبا  نبا  يدنیاشوخ  تهج  هب  ار  نیـسح  نب  یلع  نب  دیز  هدرمـش و  رفن  هدزیـس  ار  ناماما  وا  تسا . هدرک  فیلأت 
نایوار ریبعت  ءوس  تهج  هب  یخرب  دـناهدیمهف ، اهنآ  زا  ار  ماـما  هدزیـس  تماـما  اهمهفجـک  زا  یخرب  هک  یتاـیاور   - 2 تسا . هدروآ  راـمش 

زا رفن  هدزاود  وـت و  دوـمرف : مالـسلا  هیلعیلع  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  تسا  هدـمآ  میلـس  تیاور  رد  هـلمج  نآ  زا  تـسا . ثیدـح 
، تسا هدوب  لـخاد  زین  مالـسلا  هیلعنینمؤـملاریما  ترـضح  ماـما  هدزاود  هب  ریبـعت  رد  هک  تسا  موـلعم  دیـشابیم . قـح  رب  ناـماما  تدـالوا 
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زا دـعب  هفیلخ  هدزاود  ندـمآ  هب  حیرـصت  هکلب  هراـشا ، هتـشاد و  دوـجو  یّنـس  هعیـش و  بتک  رد  هک  يرتاوـتم  تاـیاور  هنیرق  هـب  ًاـصوصخ 
زا دعب  ماما  هدزاود  ندمآ  رب  تلالد  هک  تسا  ثیدح  تسیب  زا  شیب  یلاله  سیق  نب  میلـس  باتک  رد   - 3 دراد . هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 

ناـیعاد و زا  دـناهدروآ ، دوـخ  یثیدـح  بتک  رد  ار  تاـیاور  هنوـگ  نیا  هک  سیق  نب  میلـس  ینیلک و   - 4 دراد . هلآو  هـیلع  هللا  یلـصربمایپ 
لقن ار  ثیداحا  هنوگ  نیا  هک  یناسک  مامت  اذـل  و  دراد . ثیدـح  لقن  رد  خاّسن  هابتـشا  رب  تلالد  دوخ  نیا  و  دنتـسه . ماما  هدزاود  نادـیرم 

. دراد يدنس  فعض  دراد  ماما  هدزیس  رد  يودب  روهظ  هک  یثیداحا  همه   - 5 دناهدروآ . ماما  هدزاود  باب  رد  دناهدرک 

ارغص تبیغ 

؟ دیآیم باسح  هب  ینامز  هچ  زا  ارغص  تبیغ  أدبم 

رد ترضح  تدالو  اریز  هدوب ؛ مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  تدالو  نامز  زا  ارغص  تبیغ  هکنیا : لوا  هیرظن  دراد : دوجو  هیرظن  ود  اجنیا  رد 
ماـقم هب  ترـضح  ماـگنه  نآ  رد  تسا و  ماـما  تبیغ  رد  ثحب  اریز  هدـش ، عقاو  هشقاـنم  دروم  هیرظن  نیا  یلو  تسا . هدوب  یناـهنپ  اـفتخا و 

مالسلا هیلعيرکسع  ترضح  تداهش  زا  لبق  لاس  جنپ  نآ  رد  ار  ترضح  نایعیش ، زا  يدایز  تعامج  هکنآ  ًاصوصخ  دوب . هدیسرن  تماما 
قیقد روـط  هب  و  تسا . هدوـب  مالـسلا  هیلعيرکـسع  ماـما  شردـپ  تداهـش  ناـمز  زا  ترـضح  تبیغ  هکنیا : مود  هیرظن  دـناهدرک . هدـهاشم 

(692 .) دنکیم لقن  يرصب  نایدالاوبا  هک  ياهیضق  نآ  رد  شردپ ، هزانج  رب  ندناوخ  زامن  زا  دعب  هک  تفگ  ناوتیم 

؟ تسا هدوب  هچ  اربک  تبیغ  زا  لبق  ارغص  تبیغ  تمکح 

رود نادنچ  هن  یتدم  رد  ات  دومن  ریدقت  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا ، مالسلا  هیلعيدهم  ترـضح  تماما  زا  هلحرم  نیلوا  رگناشن  ارغـص  تبیغ 
نکمم تفرگ  رارق  اربک  تبیغ  زا  لبق  ارغـص  تبیغ  ارچ  هکنیا  اّما  دـهد . ماجنا  ارفـس  طـسوت  ار  هعیـش  روما  دـنامب و  یفخم  مدرم  مومع  زا 
هدیسر دوخ  ماما  تمدخ  دندرکیم  هدارا  نامز  ره  هک  هدوب  نیا  رب  تماما  رمع  لوط  رد  نایعیـش  تداع  هک  دشاب  نیا  نآ  تهج  هک  تسا 

ارغـص تبیغ  ادتبا  عوضوم  نیا  نداتفا  اج  يارب  اذل  دنتـشادن . سنا  زگره  مامت  مات و  یّلک و  تبیغ  اب  و  دندربیم ، هدافتـسا  وا  رـضحم  زا  و 
زا دعب  یلو  دنداتفا  رطاخ  شیوشت  دیدرت و  کش و  هب  ادتبا  رد  هچ  رگا  مدرم  و  دـش . عطق  طابترا  ياهزادـنا  ات  نآ  رد  هک  درک  ادـیپ  ققحت 

و دندرک . ادیپ  نیقی  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  دوجو  هب  یعطق ، لیالد  هدهاشم  اب  هدش و  لیاز  اهدـیدرت  کش و  رود  نادـنچ  هن  یتّدـم 
. دش عورش  اربک  تبیغ  ینالوط  نادنچ  هن  یتدم  زا  دعب 

؟ تسیچ اربک  تبیغ  رب  ارغص  تبیغ  رصع  زایتما 

تماما رما  ّیلوتم  مالسلا  هیلعماما  نامز  نامه  زا  هک  تسا ، هدوب  مالسلا  هیلعيرکسع  ماما  تداهش  نامز  زا  ارغص  تبیغ  عورش  یلوق  رب  انب 
تازایتما زا  ارغـص  تبیغ  رـصع  دندومن . زاغآ  نییّمق  تعامج  اب  هلباقم  ماگنه  شلّوا  لیکو  بصن  اب  ار  دوخ  تفالخ  ترـضح  دـنوشیم .

2 دش . تفالخ  تماما و  يدصتم  مالسلا  هیلعيدهم  ماما  رـصع  نیا  رد   - 1 مینکیم : هراشا  اـهنآ  زا  یخرب  هب  هک  تسا  رادروخرب  ياهژیو 
. دندرکیم رارقرب  تاقالم  شنارای  صاوخ  زا  یخرب  اب  یّلک  حلاصم  تهج  هب  هکلب  دنتشادن ، لماک  راتتسا  مالسلا  هیلعماما  رصع  نیا  رد  - 

نانآ نیب  طبار  هدوب و  مدرم  روما  یگدیسر  هب  رومأم  صوصخ  روط  هب  ترضح  فرط  زا  هک  تشاد  دوجو  ریفس  راهچ  رـصع  نیا  رد   - 3
. دندمآیم رامش  هب  ترضح  و 

؟ تسا هدرک  يزاسهنیمز  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  تماما  يارب  دنوادخ  ایآ 
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هیلعيدهم ترضح  تماما  زاسهنیمز  ناوتیم  ار  نآ  هک  داتفا  قافتا  مالسلا  هیلعيدهم  ماما  تدالو  زا  لبق  هک  یتاعوضوم  هلمج  زا  يرآ ،
،و یگلاس تفه  ای  یگلاس  تشه  رد  داوج  ماما  اریز  تسا ؛ مالـسلا  امهیلعيداه  ماـما  داوج و  ماـما  تدـالو  تسناد ، یکدوک  رد  مالـسلا 

زاسهنیمز هلأسم  نیا  دومن ، ادیپ  داقتعا  ماما  ود  نیا  تماما  هب  هعیش  هکنآ  زا  دعب  اذل  و  دندیسر . تماما  هب  یگلاس  شش  ّنس  رد  يداه  ماما 
. دش یگلاس  جنپ  نینس  رد  وا  تماما  زا  داعبتسا  عفر  مالسلا و  هیلعيدهم  ترضح  تماما  هب  داقتعا 

؟ تفرگ ماجنا  ناماما  بناج  زا  يزاسهنیمز  هچ  مالسلا  هیلعيدهم  ماما  تبیغ  يارب 

اذـل دوب ، هدـیدن  دوخ  مشچ  هب  یتّما  چـیه  زگره  تبیغ  زا  رادـقم  نیا  هب  هک  ياهبرجت  دوب ، تّما  يارب  يدـیدج  هبرجت  ماما  تبیغ  عوضوم 
لوـسر یتـح  مالـسلا و  مهیلعتیب  لـها  تهج  نیمه  هب  تشاد . نآ  هب  دورو  يارب  يزاـس  هـنیمز  هـب  مربـم  جاـیتحا  یعیـش  هعماـج  تـّما و 

زا لبق  ارغص  تبیغ  هک  هنوگ  نامه  دناهتشاد . حیرص  هراشا  مهدزاود  ماما  تبیغ  عوضوم  هب  رّرکم  روط  هب  یگمه  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ 
. تسا هدوب  اربک  تبیغ  هب  دورو  يارب  مدرم  نیب  رد  سنا  داجیا  يزاسهنیمز و  تهج  هب  زین  اربک  تبیغ  عورش 

؟ تسا هداد  مالسلا  هیلعنامز  ماما  تبیغ  زا  ربخ  هلآو  هیلع  هللا  یلصمرکا  لوسر  ایآ 

هک دنکیم  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  یثیدح  رد  سابع  نبا  تسا ؛ هدـش  هراشا  عوضوم  نیا  هب  تایاور  زا  يرایـسب  رد  يرآ ،
یب سانلا  هبـشأ  یتّمأ  ّيدهمو  یتیب  لهأ  مئآق  مهنم  عساتلا  یتّیـصو  نوظفحیو  يرمأب  نوموقی  ۀّمئأ  نیـسحلا  بلـص  نم  لعجو  دومرف ...« :

نیسح بلص  زا  و  ( »... 693 (؛»... ّزعو ّلج  هَّللا  نید  رهظیو  هَّللا  رمأ  نلعیف  ۀّلـضم  ةریحو  ۀلیوط  ۀبیغ  دعب  رهظی  هلاعفأو . هلاوقأو  هلئآمـش  یف 
وا تسا . نم  تما  يدهم  نم و  تیب  لها  مئاق  اهنآ  زا  نیمهن  دومن ، دنهاوخ  ظفح  ارم  تیـصو  هدرک و  مایق  نم  رما  هب  هک  داد  رارق  یناماما 
رما هاگ  نآ  درک ، دـهاوخ  روهظ  هدـننک  هارمگ  یتریح  ینالوط و  یتبیغ  زا  دـعب  تسا . لاـعفا  لاوقا و  لیامـش و  رد  نم  هب  مدرم  نیرتهیبش 

هک هدرک  تیاور  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  زین  مالـسلا  هیلعیلع  ماـما  دوـمن .»... دـهاوخ  رهاـظ  ار  وا  نید  هدرک و  نـالعا  ار  ادـخ 
ات اهنآ  نایم  زا  ناشماما  هاگ  نآ  ( »... 694 (؛»..  يرخألا نم  لوطأ  امهادـحإ  ناتبیغ  هل  نوکیو  هَّللا  ءآش  ام  مهمامإ  مهنع  بیغی  ّمث  : » دومرف
نب رباج  تسا .»... رتینالوط  يرگید  زا  ود  نآ  زا  یکی  هک  هدش  ررقم  تبیغ  ود  وا  يارب  و  دش . دهاوخ  بیاغ  دـهاوخب  ادـخ  هک  نامز  ره 
ُهَّللا َصِّحَُمَیلَو  : } ۀیآلا هذه  أرق  ّمث  ّیبرو . يإ  لاق : ۀبیغ ؟ كدلو  نم  مئآقللو  : » دیـسرپ هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  يراصنا  هَّللادـبع 

ار هیآ  نیا  هاگ  نآ  دنگوس . ادخ  هب  يرآ  دومرف : تسا ؟ تبیغ  وت  دالوا  زا  مئاق  يارب  ایآ  ( » 696 (؛»}) 695  ) َنیِِرفاکلا َقَحْمَیَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا 
{.« َنیِِرفاکلا َقَحْمَیَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َصِّحَُمَیلَو  : } دومن تئارق 

؟ تسا هدرک  هراشا  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  تبیغ  هب  مالسلا  هیلعیلع  ماما  ایآ 

هدرک لقن  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  زا  دوخ  دنـس  هب  یثیدح  رد  قودص  هلمج ؛ زا  تسا  هدومن  هراشا  نآ  هب  تایاور  زا  يرایـسب  رد  يرآ ،
مهنم تبث  نمف  الأ  هنودـجی  الف  یعرملا  نوبلطی  هتبیغ  یف  معنلا  نالوج  نولوجی  ۀعیـشلاب  ّینأک  لیوط  اهرمأ  ۀـبیغ  اـّنم  مئآـقلل  : » دومرف هک 
تّدم نامز و  هک  تسا  یتبیغ  ام  زا  مئاق  يارب  ( » 697 (؛»... ۀمایقلا موی  یتجرد  یف  یعم  وهف  همامإ  ۀبیغ  دمأ  لوطل  هبلق  سقی  ملو  هنید  یلع 

ار نآ  یلو  ددرگیم  هاـگارچ  لاـبند  هب  نادرگرـس  رّیحتم و  نادنفـسوگ  دـننام  هب  هـک  مـنیبیم  ار  هعیـش  اـیوگ  دوـب . دـهاوخ  ینـالوط  نآ 
، دوشن تخـس  تبیغ  تدم  ندش  ینالوط  تهج  هب  شبلق  دشاب و  مدق  تباث  دوخ  نید  رب  نامز  نآ  رد  هک  سکره  دیـشاب ! هاگآ  دباییمن .

.« دوب دهاوخ  تمایق  زور  رد  نم  هبترم  رد  نم و  اب  وا 

؟ تسا هداد  ربخ  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  تبیغ  زا  مالسلا  هیلعنسح  ماما  ایآ 
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یخرب ضارتعا  هیواعم و  اب  هحلاصم  زا  دعب  مالسلا  هیلعیبتجم  نسح  ماما  هک  دنکیم  لقن  یثیدح  رد  دوخ  دنس  هب  هللا  همحرقودص  خیش 
، تبرغ وأ  سمـشلا  هیلع  تعلط  امم  یتعیـشل  ریخ  تلمع  يّذلا  هَّللاو  تلمع ، ام  نوردـت  ام  مکحیو  : » دومرف تهج  نیا  رد  ترـضح  نآ  هب 
: لاق یلب . اولاق : ّیَلع ؟ هلآو  هیلع  هللا  یلصهَّللا  لوسر  ّصنب  ۀّنجلا  لهأ  بابش  يدّیس  دحأو  مکیلع  ۀعاطلا  ضرتفم  مکمامإ  ّینأ  نوملعت  الأ 

اذإ مالـسلا  امهیلع  نارمع  نب  یـسومل  ًاطخـس  کلذ  ناک  مالغلا  لتقو  رادـجلا  ماقأو  ۀنیفـسلا  قرخ  اّمل  مالـسلا  هیلعرـضخلا  ّنأ  متملع  امأ 
ۀعیب هقنع  یف  عقیو  ّالإ  دـحأ  اّنم  ام  ّهنأ  متملع  امأ  ًاباوصو . ۀـمکح  هرکذ  یلاعت  هَّللا  دـنع  کلذ  ناـکو  کـلذ  یف  ۀـمکحلا  هجو  هیلع  یفخ 

اّلئل هصخـش  بیغیو  هتدالو  یفخی  ّلجوّزع  هَّللا  ّنإف  هفلخ  مالـسلا  امهیلعمیرم  نب  یـسیع  هَّللا  حور  یّلـصی  يذـّلا  مئآقلا  اـّلإ  هناـمز  ۀـیغاطل 
یف هتردقب  هرهظی  ّمث  هتبیغ  یف  هرمع  هَّللا  لیطی  ءامإلا  ةدّیـس  نب  نیـسحلا  یخأ  دلو  نم  عساتلا  کلذ  جرخ  اذإ  ۀعیب . هقنع  یف  دـحأل  نوکی 
ادـخ هب  مدرک ؟ هچ  نم  هـک  دـینادیمن  امـش ! رب  ياو  ( » 698 (؛». ریدـق ءیـش  ّلک  یلع  هَّللا  ّنأ  ملعیل  کـلذ  ۀنـس  نیعبرأ  نود  ّبآـش  ةروص 
امـش ماما  نم  هک  دـینادیمن  ایآ  تسا . رتهب  هدرک  بورغ  عولط و  وا  رب  دیـشروخ  هچنآ  زا  منایعیـش  يارب  مداد  ماجنا  نم  ار  هچنآ  دـنگوس 

؟ متسین هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  حیرـصت  هب  تشهب  لها  ناناوج  ياقآ  ود  زا  یکی  نم  ایآ  تسا ؟ بجاو  امـش  رب  متعاطا  هک  متـسه 
بـضغ دروم  تشک ، ار  مالغ  اـپ و  رب  ار  راوید  خاروس و  ار  یتشک  هک  یماـگنه  مالـسلا  هیلعرـضخ  دـینادیمن  اـیآ  دومرف : يرآ . دـنتفگ :

. دوب باوص  تمکح و  قباطم  لاعتم  دنوادخ  دزن  رما  نیا  یلو  تسنادیمن ؟ ار  نآ  تمکح  هکنآ  تهج  هب  تفرگ ، رارق  نارمع  نب  یسوم 
رس تشپ  مالسلا  امهیلعمیرم  نب  یـسیع  هک  یمئاق  زج  میراد ، ار  دوخ  نامز  توغاط  تعیب  دوخ  ندرگ  رب  ام  زا  کی  ره  هک  دینادیمن  ایآ 

بناج زا  وا  ندرگ  رب  هکنآ  ات  درک  دهاوخ  بیاغ  ار  شـصخش  و  دومن ، دهاوخ  یفخم  ار  وا  تدالو  ّلجوّزع  دـنوادخ  درازگیم . زامن  وا 
شتبیغ رد  ار  وا  رمع  دـنوادخ  تسا . ناـنز  نیرتـهب  دـنزرف  نیـسح و  مردارب  دـالوا  زا  نـیمهن  وا  دـشابن . تـعیب  جورخ  ماـگنه  سک  چـیه 

هک دوش  هتـسناد  ات  دومن ، دـهاوخ  رهاظ  لاس  لهچ  زا  رتمک  یناوج  تروص  رد  دوخ  تردـق  هب  ار  وا  هاـگ  نآ  دـنادرگ ، دـهاوخ  ینـالوط 
.« تسا دنمتردق  يراک  ره  رب  دنوادخ 

؟ تسا هداد  ربخ  مالسلا  هیلعيدهم  شدنزرف  تبیغ  زا  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  ایآ 

نب یـسوم  نم  ۀّنـسو  فسوی  نم  ۀّنـس  يدـلو  نم  عساـتلا  یف  : » دوـمرف هک  هدرک  لـقن  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماـما  زا  دوـخ  دنـس  هب  قودـص 
زا یتنـس  منادـنزرف  زا  نیمهن  رد  ( » 699 (؛» ةدـحاو ۀـلیل  یف  هرمأ  یلاعتو  كرابت  هَّللا  حلـصی  تیبلا  لهأ  انمئآق  وهو  مالـسلا  اـمهیلعنارمع 

حالـصا بش  کی  رد  ار  وا  رما  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  هک  دـشابیم  تیب  لها  ام  مئاق  وا  و  تسا . نارمع  نب  یـسوم  زا  یتنـس  فسوی و 
(700 (؛» ۀبیغلا بحاص  وهو  يدلو  نم  عساتلا  وه  ۀـّمألا  هذـه  مئآق  : » دومرف هک  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  زا  زین  و  دومن ». دـهاوخ 

یلع تبثیو  ماوقأ  اهیف  ّدـتری  ۀـبیغ  هل  دومرف ...« : زین  و  دـشابیم .»... تبیغ  بحاص  وا  و  تسا ، نم  دالوا  زا  نیمهن  نامه  تما  نیا  مئاـق  »...
...«. دوب دنهاوخ  تباث  نید  رب  رگید  یهورگ  هدش و  دترم  نآ  رد  یماوقا  هک  تسا  یتبیغ  وا  يارب  ( »... 701 (؛»... نورخآ اهیف  نیدلا 

؟ تسا هداد  ربخ  مالسلا  هیلعيدهم  شدنزرف  تبیغ  زا  مالسلا  هیلعداجس  ماما  ایآ 

ءآیـصوأ نم  رـشع  یناثلا  هَّللا  ّیلوب  ۀبیغلا  ّدتمت  : » دومرف هک  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلعنیدباعلا  نیز  ماما  زا  شدنـس  هب  هللا  همحرقودص  خیش 
، نامز ّلک  لهأ  نم  لضفأ  هروهظل  نیرظتنملاو  هتمامإب  نیلئآقلا  هتبیغ  نامز  لهأ  ّنإ  دـلاخابأ ! اـی  مالـسلا . مهیلعهدـعب  ۀّـمئألا  هَّللا و  لوسر 
هب تبیغ  هاگ  نآ  ( » 702 (؛»... ةدهاشملا ۀلزنمب  مهدنع  ۀـبیغلا  هب  تراص  ام  ۀـفرعملاو  ماهفألاو  لوقعلا  نم  مهاطعأ  یلاعتو  كرابت  هَّللا  ّنأل 
هب هک  وا  تبیغ  نامز  لها  انامه  دلاخ ! ابا  يا  دباییم . دادتما  وا  زا  دعب  ناماما  ادخ و  لوسر  يایـصوا  زا  نیمهدزاود  ّلجوّزع  يادـخ  یلو 

مهف و لقع و  نانچ  اهنآ  هب  یلاعت  كراـبت و  دـنوادخ  اریز  دنتـسه ، ناـمز  ره  لـها  زا  لـضفا  دنـشابیم  وا  روهظ  رظتنم  دـنلئاق و  شتماـما 
...«. تسا هدهاشم  روضح و  هلزنم  هب  نانآ  دزن  تبیغ  هک  هداد  یتفرعم 
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؟ تسا هداد  ربخ  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  تبیغ  زا  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  ایآ 

یبوط ایف  مهمامإ . مهنع  بیغی  نامز  سانلا  یلع  یتأـی  : » دومرف هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلعرقاـب  ماـما  زا  دوخ  دنـس  هب  هللا  همحرقودـص 
يّرـسب متنمآ  یئامإو  يدابع  لوقیف  هلالج  ّلج  ئرابلا  مهیدانی  نأ  باوثلا  نم  مهل  نوکی  ام  یندأ  ّنإ  نامزلا . کلذ  یف  انرمأ  یلع  نیتباـثلل 
یناسک لاح  هب  اشوخ  سپ  ددرگ . بیاغ  اهنآ  زا  ناشماما  هک  دیایب  مدرم  رب  ینامز  ( » 703 (؛»... یّنم باوثلا  نسحب  اورشبأف  یبیغب ، متقدصو 

ّلج يراب  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  هدـش  هتفرگ  رظن  رد  اهنآ  يارب  هک  یباوث  نیرتمک  اـنامه  دنـشاب . مدـق  تباـث  ناـمز  نآ  رد  اـم  رما  رب  هک 
زا باوث  نسح  هب  ار  امـش  داب  تراشب  دیدرک ، قیدصت  ارم  بیغ  و  دیدروآ ، نامیا  نم  ّرـس  هب  نم ! نازینک  اههدـنب و  يا  دـیامرفیم : هلالج 

...«. نم بناج 

؟ تسا هداد  ربخ  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  تبیغ  زا  مالسلا  هیلعقداص  ماما  ایآ 

تسا یسک  نیمتفه ، دالوا  زا  نیمجنپ  ( » 704 (؛» هصخش مکنع  بیغی  عباسلا  دلو  نم  سماخلا  : » دومرف یثیدح  رد  مالـسلا  هیلعقداص  ماما 
دمحم لآ  یف  هَّلل  ام  مکنم  لهاجلا  لوقی  یتح  مکّیدـهم  مکنع  ّنبیغیل  هَّللاو  امأ  : » دومرف زین  و  دـش ». دـهاوخ  بیاغ  امـش  زا  شـصخش  هک 
دنوادخ دیوگیم : امـش  زا  لهاج  هکنیا  ات  دش  دهاوخ  بیاغ  امـش  نیب  زا  امـش  يدهم  هک  دـنگوس ! ادـخ  هب  دیـشاب ! هاگآ  ( » 705 (؛» ۀجاح

یلصهَّللا لوسر  دعب  ةادهلا  ۀّمئألا  نم  رشع  یناثلا  وهو  يدلو  نم  سداسلاب  عقتس  ۀبیغلا  ّنإ  : » دومرف زین  و  درادن .»... دّمحم  لآ  هب  یجایتحا 
نیمشش رد  تبیغ  انامه  ( »... 706 (؛»...  ضرألا یف  هَّللا  ۀّیقب  ّقحلاب  مئآقلا  مهرخآو  بلاط  یبأ  نب  ّیلع  نینمؤملا  ریمأ  مهلّوأ  هلآو ، هیلع  هللا 

و بلاط ، یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  اهنآ  لوا  هک  تسادخ  لوسر  زا  دعب  تیاده  ناماما  زا  نیمهدزاود  وا  و  دش . دهاوخ  عقاو  منادـنزرف  زا 
لبق یتبیغ  مئاق  يارب  انامه  ( » 707 (؛» موقی نأ  لبق  ۀـبیغ  مئآقلل  ّنإ  : » دومرف زین  و  تسا .»... نیمز  يور  رد  هَّللا  ۀـیقب  ّقح ، هب  مئاق  اهنآ  رخآ 

.« تسا مایق  زا 

؟ تسا هداد  ربخ  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  تبیغ  زا  مالسلا  هیلعمظاک  ماما  ایآ 

اذه بحاصل  ّدبال  ّهنإ  ّینب ! ای  اهنع ، دحأ  مکّنلیزی  مکنایدأ ال  یف  هَّللا  هَّللاف  عباسلا  دلو  نم  سماخلا  دقف  اذإ  : » دومرف مالسلا  هیلعمظاک  ماما 
ادج نآ  زا  ار  امـش  یـسک  ناتنایدا ، رد  ار  ادـخ  ار  ادـخ  سپ  دـش  دوقفم  نیمتفه  دالوا  زا  نیمجنپ  هک  یماگنه  ( » 708 (؛»... ۀبیغ نم  رمألا 
نب یـسوم  رب  نم  دـیوگیم : نمحرلادـبع  نب  سنوـی  تـسا .»... یتـبیغ  رما  نـیا  بحاـص  يارب  مـتح  روـط  هـب  اـنامه  مدـنزرف ! يا  دـنکن ،

ّنکلو ّقحلاب  مئآقلا  انأ  : » دومرف دیـشابیم ؟ قح  هب  مئاق  امـش  ایآ  ادـخ ! لوسر  دـنزرف  يا  مدرک : ضرع  مدـش و  دراو  مالـسلا  امهیلعرفعج 
اهدـمأ لوطی  ۀـبیغ  هل  يدـلو  نم  سماخلا  وه  ًاملظو  ًاروج  تئلم  امک  ًالدـع  اهألمیو  ّلجوّزع  هَّللا  ءآدـعأ  نم  ضرألا  رّهطی  يذـّلا  مئآقلا 
تلادـع زا  رپ  ار  نآ  هدرک و  كاپ  ّلـجوّزع  دـنوادخ  نانمـشد  زا  ار  نیمز  هک  یمئاـق  یلو  مّقح ، هب  مئاـق  نم  ( » 709 (؛»... هسفن یلع  ًافوخ 

وا ناج  رب  اریز  تسا  ینالوط  یتبیغ  وا  يارب  تسا . نم  دالوا  زا  رفن  نیمجنپ  نامه  دشاب  هدش  روج  ملظ و  زا  رپ  هک  هنوگ  نآ  دومن  دهاوخ 
رهاظلا مامإلا  ةرهاـظلا  ۀـمعنلا  : » دومرف ({ 710  ) ًۀَـنِطابَو ًةَرِهاـظ  ُهَمَِعن  ْمُْکیَلَع  َغَبْـسَأَو   } لاـعتم دـنوادخ  لوـق  ناـیب  رد  زین  و  تسا .»... رطخ 

نینمؤملا بولق  نع  بیغی  الو  هصخـش  سانلا  راصبأ  نع  بیغی  معن ، لاق : بیغی ؟ نم  ۀّـمئألا  یف  نوکیو  هل : تلقف  بئآغلا . مامإلا  ۀـنطابلاو 
: مدرک ضرع  ترـضح  هب  دیوگیم : يوار  تسا . بیاغ  ماما  نطاب  تمعن  رهاظ و  ماما  رهاظ  تمعن  ( » 711 (؛»... اّنم رشع  یناثلا  وهو  هرکذ 
، ددرگیمن بیاغ  نانمؤم  بولق  زا  یلو  ددرگیم ، بیاغ  مدرم  نامشچ  زا  شصخش  يرآ  دومرف : دوشیم ؟ بیاغ  یسک  همئا  نایم  رد  ایآ 

...«. دشابیم ام  زا  نیمهدزاود  وا  و 

؟ تسا هداد  ربخ  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  تبیغ  زا  مالسلا  هیلعاضر  ماما  ایآ 
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؟ تسا هداد  ربخ  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  تبیغ  زا  مالسلا  هیلعاضر  ماما  ایآ 

ّلک نم  ضرألا  هب  هَّللا  رّهطی  ءامإلا  ةدّیس  نبا  يدلو  نم  عبارلا  : » دومرف هک  هدرک  لقن  مالسلا  هیلعاضر  ماما  زا  شدنـس  هب  هللا  همحرقودص 
، نم دالوا  زا  نیمراـهچ  ( »... 712 (؛»... هجورخ لبق  ۀـبیغلا  بحاص  وهو  هتدالو  یف  سانلا  ّکشی  يذـّلا  وهو  ملظ ، ّلک  نم  اهـسّدقیو  روج 
رد مدرم  هک  تسا  یـسک  وا  و  دومن ، دـهاوخ  هتـساریپ  كاپ و  یملظ  ره  زا  ار  نیمز  وا  هطـساو  هب  دـنوادخ  تسا ، نانز  نیرتهب  دـنزرف  هک 

ینبا دمحم  يدـعب  مامإلا  لبعد ! ای  دومرف ...« : لبعد  هب  زین  و  شجورخ .»... زا  لبق  تبیغ  بحاص  تسوا  و  درک ، دـنهاوخ  کش  شتدالو 
دّمحم نم  زا  دـعب  ماما  لبعد ! يا  ( »... 713 (؛»... هتبیغ یف  رظتنملا  ۀّجحلا  هنبا  نسحلا  دعبو  نسحلا  هنبا  ّیلع  دـعبو  یلع  هنبا  دـمحم  دـعبو 

رد هک  یـسک  تسا . مئاق  تّجح  شدنزرف  نسح  زا  دعب  نسح و  شدنزرف  یلع ، زا  دعب  یلع و  شدنزرف  دّمحم ، زا  دعب  و  تسا . نم  دنزرف 
...«. دنیشنیم وا  راظتنا  هب  شتبیغ 

؟ تسا هداد  ربخ  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  تبیغ  زا  مالسلا  هیلعداوج  ماما  ایآ 

یبا نب  یلع  نب  نیسحلا  نب  یلع  نب  دّمحم  نب  رفعج  نب  یسوم  نب  یلع  نب  دّمحم  میاقآ  رب  نم  دیوگیم : مالـسلا  هیلعینـسح  میظعلادبع 
: »... دومرف ًائادتبا  ترـضح  يرگید ، ای  تسا  يدهم  وا  ایآ  هک  منک  لاؤس  مئاق  هرابرد  وا  زا  هکنیا  دصق  هب  مدـش  دراو  مالـسلا  مهیلعبلاط 

! مساقلاابا يا  ( » 714 (؛»... يدلو نم  ثلاثلا  وهو  هروهظ  یف  عاطیو  هتبیغ  یف  رظتنی  نأ  بجی  يذـّلا  ّيدـهملا  وه  اّنم  مئآقلا  ّنإ  مساقلاابأ ! ای 
زا نیموس  وا  و  دوش ، تعاطا  وا  زا  شروهظ  ماگنه  هدیـشک و  ار  وا  راظتنا  شتبیغ  رد  تسا  بجاو  هک  تسا  يدـهم  نامه  ام  زا  مئاق  انامه 
هل ّنأل  دومرف ...« : دـنناوخ ؟ رظتنم  ار  مئاق  ارچ  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلعداوج  ماـما  هب  دـیوگیم : فلدیبا  نب  رقـص  تسا .»... نم  دـالوا 

دایز و شیاـهزور  هک  تسا  یتبیغ  وا  يارب  اریز  ( » 715 (؛»... نوباترملا هرکنیو  نوصلخملا  هجورخ  رظتنیف  اهدمأ  لوطیو  اهماّیأ  رثکت  ۀـبیغ 
...«. درک دنهاوخ  راکنا  ار  وا  ناگدننککش ، و  درب ، دنهاوخ  رس  هب  وا  جورخ  راظتنا  رد  نیصلخم  دوب . دهاوخ  ینالوط  شتّدم 

؟ تسا هداد  ربخ  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  تبیغ  زا  مالسلا  هیلعيداه  ماما  ایآ 

هک مدینـش  مالـسلا ) هیلعيداه  ماما   ) نسحلاوبا زا  هک  دـنکیم  لـقن  يرفعج  مساـق  نب  دوواد  مشاـه  یبا  زا  شدنـس  هب  هللا  همحرقودـص 
هـصخش يری  ّهنأل ال  لاق : يالوم !؟ ای  كاذ  فیکو  تلقف : لاق : هدـعب ؟ نم  فلخلاب  ساّنلل  فیکف  ینبا  نسحلا  يدـعب  نمو  دومرفیم ...« :

ضرع فلخ ؟ زا  دـعب  فـلخ  هب  ار  امـش  تسا  هنوـگچ  سپ  تسا ، نسح  مدـنزرف  نم  زا  دـعب  نیـشناج  ( » 716 (؛»... همـساب هرکذ  ّلحی  الو 
...«. دوش هدرب  شمان  هک  تسین  لالح  دوشیمن و  هدید  شصخش  اریز  دومرف : ترضح  دنادرگ ؟ تیادف  ارم  دنوادخ  هنوگچ ، مدرک :

؟ تسا هدومن  يزاسهنیمز  مالسلا  هیلعيدهم  شدنزرف  تبیغ  يارب  مالسلا  هیلعيرکسع  ماما  ایآ 

هیلعيرکـسع ماما  تانایب  تاـمیلعت و   - 1 دومن : میـسقت  هتـسد  دـنچ  هب  ناوتیم  هنیمز  نیا  رد  ار  مالـسلا  هیلعيرکـسع  ماما  ياـهتیلاّعف 
لثم هلثمو  مالسلا  هیلعرـضخلا  لثم  ۀّمألا  هذه  یف  هلثم  قاحـسإ ! نب  دمحأ  ای  دومرف ...« : قاحـسا  نب  دمحا  هب  یطوسبم  ثیدح  رد  مالـسلا 
؛»... هجرف لیجعتب  ءآعدلا  اهیف  هقّفوو  هتمامإب ، لوقلا  یلع  ّلجوّزع  هَّللا  هتّبث  نم  ّالإ  ۀـکرحلا  نم  اهیف  وجنی  ۀـبیغ ال  ّنبیغیل  هَّللاو  نینرقلا ، يذ 
هنیآ ره  دـنگوس ! ادـخ  هب  تسا . نینرقلايذ  لثم  شلثم  مالـسلا و  هیلعرـضخ  لثَم  تّما  نیا  رد  وا  لـثَم  قاحـسا ! نب  دـمحا  يا  ( »... 717)

، هتخاس قفوم  شجرف  لـیجعت  رب  اـعد  هب  و  هدرک ، تباـث  وا  تماـما  هب  لوق  رب  ار  ناـنآ  دـنوادخ  هک  یناـسک  اـهنت  هک  دومن  دـهاوخ  یتبیغ 
انامه دیشاب ! هاگآ  ( »... 718 (؛» ّلجوّزع هَّللا  همصع  نم  ّالإ  ساّنلا  اهیف  باتری  ۀبیغ  يدلول  ّنأ  امأ  دومرف ...« : زین  و  دش .»... دنهاوخن  كاله 

مک  - 2 دشاب ». هدرک  ظفح  ار  اهنآ  ّلجوّزع  دنوادخ  هک  یناسک  زج  درک  دنهاوخ  کش  مدرم  نآ  رد  هک  دوب  دهاوخ  یتبیغ  مدنزرف  يارب 
هدرپ تشپ  زا  صاوخ  ریغ  دوخ و  صاوخ  اب  دیـسر  وا  هب  تماما  رما  هک  یماگنه  : » دـیوگیم يدوعـسم  نایعیـش  اـب  دوخ  تاـطابترا  ندرک 
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ات دنتسشنیم  هار  رد  وا  اب  تاقالم  يارب  ترضح  نایعیـش  اذل  ( 719 «.) دندربیم ناطلـس  هناخ  هب  ار  وا  هک  یتاقوا  رد  رگم  تفگیم ، نخس 
ماظن هب  هک  دوبن  یـسک  نیلوا  مالـسلا  هیلعيرکـسع  ماما  هچ  رگ  تلاکو  ماظن  ذاختا   - 3 ( 720 .) دننک تاقالم  ار  ترـضح  تاقوا  نآ  رد 
اتسار نیا  رد  اذل  و  داد . هعسوت  ار  نآ  مالسلا  هیلعيدهم  شدنزرف  تبیغ  يزاس  هنیمز  يارب  ترـضح  نآ  نامز  رد  یلو  دروآ ، ور  تلاکو 

يرْمَعلا دیعـس  نب  نامثع  ّنأ  یلع  اودهـشأو  دومرف ...« : یفرعم  دوخ  هقث  دامتعا و  دروم  لـیکو  ناونع  هب  ار  شدـنزرف  دیعـس و  نب  ناـمثع 
وا دنزرف  انامه  تسا و  نم  لیکو  يرْمَع  دیعس  نب  نامثع  هکنیا  رب  دیهد  تداهـش  و  ( » 721 (؛» مکّیدهم ینبا  لیکو  دمحم  هنبا  ّنأو  یلیکو 

ینابرق  - 4 ( 722 .) تسا لقیـص  نب  رفعج  رفعج و  نب  دمحا  نب  دّـمحم  وا  يالکو  زا  زین  و  تسامـش ». يدـهم  نم ، دـنزرف  لیکو  دـمحم 
( يرکـسع  ) دّـمحموبا دـش ، دـلوتم  اقآ  هک  یماگنه  دومرف : هک  هدرک  لـقن  يرْمَع  رفعجیبا  زا  شدنـس  هب  قودـص  شدـنزرف  يارب  ندرک 

: - لاق هبسحأ  هقّرفو -  ًامحل  لطر  فالآ  ةرشعو  ًازبخ  لطر  فالآ  ةرـشع  ِرتِشا  لاقف : هیلإ ، راصف  هیلإ  ثعبف  ورمع ، یبأ  یلإ  اوثعبا  : » دومرف
وا هب  ترضح  دمآ ، هک  یماگنه  دنداتسرف . ار  یسک  دیتسرفب . ورمعوبا  دزن  ار  یـسک  ( » 723 (؛» ةاش اذکو  اذـکب  هنع  ِّقعو  مشاه ، ینب  یلع 

دادـعت نالف  وا  فرط  زا  و  نک . میـسقت  مشاهینب  نیب  ار  نآ  دومرف  منامگ  هب  رخب و  تشوگ  هنامیپ  رازه  هد  نان و  هناـمیپ  رازه  هد  : » دومرف
هک دننک  دزشوگ  مدرم  هب  هدرک و  هقیقع  شدنزرف  فرط  زا  هک  داد  روتسد  مق  رد  دوخ  ّصاوخ  هب  ياهمان  رد  زین  و  نک ». هقیقع  دنفـسوگ 

نینچ زین  ارماس  دادـغب و  رد  دوخ  صاوخ  هب  زین  و  تسا . دّـمحم  مالـسلا  هیلعيرکـسع  ماما  دـیدج  دولوم  تدـالو  تبـسانم  هب  هقیقع  نیا 
تماما تدالو و  هب  تبسن  نایعیش  بولق  تیبثت  يارب  مالـسلا  هیلعيرکـسع  ماما  نایعیـش  زا  صاوخ  هب  دوخ  دنزرف  نداد  هئارا   - 5 تشون .

نیقی بجوم  هک  دندرک  هدهاشم  یتازجعم  دنزرف  نآ  زا  زین  اهنآ  داد . ناشن  شنارای  زا  يرایسب  دادعت  هب  ار  وا  مالسلا  هیلعيدهم  شدنزرف 
(724 .) دومن هراشا  يرعشا  قاحسا  نب  دمحا  هب  ناوتیم  هلمج  نآ  زا  هک  دش ، وا  تماما  هب 

؟ دیشیدنا يریبادت  هچ  ارغص  تبیغ  رصع  رد  دوخ  دوجو  تابثا  يارب  مالسلا  هیلعيدهم  ماما 

هب زین  دوخ  دنتـشاد ، وا  تبیغ  تماما و  تدالو و  هلأسم  تیبثت  يارب  لبق  ناماما  هک  ییاـهيزاسهنیمز  زا  رظن  عطق  اـب  مالـسلا  هیلعترـضح 
اههار نیا  زا  یخرب  هب  کنیا  دـندمآرب . دوخ  تماما  تدالو و  تابثا  ددـصرد  فلتخم  ياههار  زا  هدرک و  تلاـخد  هلأـسم  نیا  رد  هصخش 

يرورـض عقاوم  رد   - 2 دنوش . بایفرـش  شتاقالم  هب  دـنناوتب  هعیـش  ناگرزب  زا  یهورگ  هک  دـندرک  يراک  ترـضح   - 1 مینکیم : هراشا 
ماـجنا ترــضح  دوـخ  طّـسوت  زین  دراوـم  یخرب  رد  ارفــس و  طـسوت  ًاـضعب  تازجعم  نـیا  دوـمنیم . هزجعم  تـمارک و  ماــجنا  هـب  مادــقا 

رتشیب وا  هب  تبـسن  ناشنیقی  داقتعا و  ات  دمآیم  رب  مدرم  فلتخم  ياهلاؤس  هب  خساپ  ددصرد  ًاصخـش  ترـضح  نآ   - 3 ( 725 .) تفرگیم
نیا اریز  دـنک ؛ تلالد  مالـسلا  هیلعرـصع  ماما  دوجو  رب  تسناوتیم  هک  دوب  یلیالد  نئارق و  هلمج  زا  زین  ترـضح  ّصاخ  ّطخ   - 4 ددرگ .

هّیحان زا  تاعیقوت  ندیسر  اب  هک  دوب  ییاههار  هلمج  زا  اذل  و  تسا ، هدوب  سونأم  مدرم  نیب  مالسلا  هیلعيرکـسع  ماما  شردپ  نامز  رد  ّطخ 
. دندومنیم ادیپ  نانیمطا  نیقی و  دوخ  نامز  ماما  دوجو  هب  نایعیش  هسّدقم ،

؟ تسا هتشاد  نانمشد  زا  دوخ  يافتخا  يارب  يریبادت  هچ  مالسلا  هیلعنامز  ماما 

يریبادت ترـضح  اذل  دندوب ، ترـضح  يدوبان  ددصرد  زین  روج  ملظ و  نامکاح  مالـسلا ، هیلعيرکـسع  ماما  تداهـش  زا  دعب  هک  اجنآ  زا 
ییادـف صلخم و  هک  یناـسک  هب  زج  ار  دوـخ  ترـضح   - 1 مینکیم : هراـشا  اـهنآ  زا  یخرب  هب  کـنیا  تشاد . اـهنآ  زا  دوخ  ياـفتخا  يارب 

نامتک ار  رما  نیا  هک  دشیم  دایز  شرافـس  وا  هب  دشیم ، بایفرـش  ترـضح  روضح  هب  یـصخش  هکنآ  زا  دعب   - 2 دادیمن . ناشن  دندوب ،
ینعی مالـسلا  هیلعناـمز  ماـما  صوصخم  مسا  زا  ندرب  ماـن  میرحت   - 3 دـشاب . هتـشاد  ار  طایتحا  تیاهن  نایعیـش  هب  نداد  ربخ  رد  درادـب و 
بحاص هیحان ، تجح ، میرغ ، مئاق ، نوچمه : یتاریبعت  زا  مالسلا  هیلعماما  دروم  رد  رصع  نآ  رد  هک  مینکیم  هدهاشم  ور  نیا  زا  دّمحم .» »

رامش هب  ترضح  نآ  نایلاوم  زا  هک  سک  ره  تفالخ و  هاگتسد  زا  ندش  یفخم   - 4 ( 726 .) دشیم هدافتسا  مهبم  تاریبعت  رگید  نامزلا و 
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نآ هب  یـسک  زین  و  دـنکن ، بلج  دوخ  هب  ار  اهرظن  هک  يوحن  هب  رگید  ییاج  هب  ییاج  زا  ترـضح  هناخ  ناکم و  نداد  رییغت   - 5 دمآیمن .
تّیفیک  - 6 مینکیم . هیجوت  انعم  نیمه  هب  دنراد  فالتخا  ترضح  هناخ  ناکم و  نییعت  رد  هک  ار  یتایاور  اذل  و  دوشن . كوکشم  ترضح 

هب ار  دوخ  ترافـس  ای  تلاکو  ترـضح   - 7 درکیمن . ادـیپ  یعالّطا  نآ  زا  سک  چـیه  هک  دوب  هنایفخم  يردـق  هب  ریفـس  ای  لیکو  طاـبترا 
تایّصوصخ ترضح و  ناکم  زا  دوب  لاحم  هک  يّدح  هب  دنتـشاد ، ترـضح  هب  ار  يراکادف  صالخا و  تیاهن  هک  درکیم  راذگاو  یناسک 

: »... تفگ باوج  رد  امش ؟ هب  هن  دش  راذگاو  حور  نب  نیسح  هب  ترافس  ارچ  دنتفگ : یتخبون  لهسوبا  هب  هک  یماگنه  اذل  دنهد . عالطا  وا 
دهاوخن نینچ  زگره  درادرب  وا  يور  زا  ار  شیابع  اـت  دـننک  هعطق  هعطق  ار  شندـب  دـشاب و  شیاـبع  ریز  رد  تجح  رگا  هک  تسا  یـسک  وا 

(727 «.) درک

ناریفس

؟ تسا هتشاد  یتیعقوم  هچ  هدوب و  یسک  هچ  مالسلا  هیلعيدهم  ماما  لوا  ریفس 

. دروآ يور  یشورف  نغور  لغش  هب  ندشن ، هتخانش  تهج  هب  وا  تسا . يرْمَع  دیعـس  نب  نامثع  ورمعوبا  مالـسلا  هیلعيدهم  ماما  لوا  ریفس 
ماما صاخ  لیکو  ناونع  هب  راب  نیلوا  يارب  وا  مسا  اهنت  و  تسا ، هدـماین  ناـیم  هب  وا  تاـفو  تدـالو و  لاـس  زا  نخـس  یخیراـت  رداـصم  رد 

نآ دش . مالـسلا  هیلعيرکـسع  ماما  فرط  زا  صاخ  لیکو  مالـسلا  هیلعيداه  ماما  تداهـش  زا  دعب  وا  تسا . هدـش  هدرب  مالـسلا  هیلعيداه 
ۀقثلا ورمعوبأ  اذه  : » دومرف وا  قح  رد  هکنآ  هلمج  زا  دادیم . رارق  دوخ  شیاتس  حدم و  دروم  فلتخم  ياهتبـسانم  رد  ار  وا  زین  ترـضح 

هقث و ورمعوـبا  نیا  ( » 728 (؛» هیّدؤی یّنعف  مکیلإ  ّيدأ  امو  هلوقی ، یّنعف  مکل  هلاق  اـمف  تاـمملاو ، ییحملا  یف  یتقثو  یـضاملا  ۀـقث  نیمـألا ،
تسا نم  زا  دیوگیم  امش  يارب  هچنآ  ره  تسا ، نم  تایح  زا  دعب  تایح و  رد  نم  نانیمطا  دروم  ناگتـشذگ و  نانیمطا  دروم  تسا ، نیما 

ترـضح دندوب ، مالـسلا  هیلعيرکـسع  ماما  نایعیـش  زا  رفن  لهچ  اب  وا  هک  یـسلجم  رد  دشابیم ». نم  بناج  زا  دناسریم  امـش  هب  هچنآ  و 
( دیعـس نب   ) نامثع هچنآ  ره  : » دومرف وا  تلاـکو  هراـبرد  و  دومن ، حیرـصت  وا  تبیغ  تماـما و  رب  داد و  ناـشن  وا  هب  ار  يدـهم  دوخ  دـنزرف 

مامت دوب و  رضاح  ترـضح  لیـسغت  رد  يرجه ، لاس 260  رد  مالسلا  هیلعيرکـسع  ماما  تداهـش  ماگنه  ( 729 ...«.) دینک لوبق  دیوگیم 
ات هداد  ماجنا  ار  لیسغت  لمع  رهاظ ، رد  وا  هک  مییامن  هیجوت  هنوگ  نیا  ار  لمع  نیا  هک  تسا  نکمم  ( 730 .) تشاد هدهع  هب  ار  ناشیا  روما 
زا دـعب  دیعـس  نب  نامثع  تسا . ماما  هدـهع  رب  ماما  نیفکت  لیـسغت و  رما  تایاور ، یخرب  قباـطم  هنرگو  ددرگ  هبتـشم  ملظ  ناـمکاح  رب  رما 
نآ لّوا  ریفـس  اّرماس ، هب  اهیّمق  دورو  ماگنه  مالـسلا  هیلعيدهم  ماما  ّصن  ترـضح و  نآ  حیرـصت  هب  مالـسلا  هیلعيرکـسع  ماما  تداهش 

ّیلوتم نامثع  نب  دّـمحم  رفعجوبا  شدـنزرف  دیـسر . شتافو  تقو  هکنآ  ات  تخادرپ ، دوخ  فیاظو  ماـجنا  هب  عقوم  نآ  زا  و  دـش ، ترـضح 
دش و رداص  ياهمان  هسدـقم  هیحان  زا  دیعـس  نب  نامثع  تافو  زا  دـعب  ( 731 .) دش هدرپس  كاخ  هب  دادـغب  یبرغ  بناج  رد  دـش و  وا  زیهجت 

ترافس هب  حیرـصت  هک  یتیاور  ایآ  ( 732 .) دینادرگ بوصنم  دوخ  ترافـس  هب  ار  وا  دّمحم ، شدـنزرف  هب  تیلـست  اب  همان  نآ  رد  ترـضح 
رب مالـسلا  هیلعيرکـسع  ماما  مالعا  رد  حیرـص  ّصن  هک  یتیاور  دـیوگیم : بتاک  دـمحا  تسین ؟ دنـسلا  فیعـض  دراد ، دیعـس  نب  ناـمثع 
نب دّمحم  نب  رفعج  نآ ، دنـس  رد  اریز  دشابیم ؛ فیعـض  دنـس  ثیح  زا  تسا  مالـسلا  هیلعيدـهم  ماما  فرط  زا  دیعـس  نب  نامثع  ترافس 
هللا همحریسوط  خیش  ار  کلام  نب  دّمحم  نب  رفعج   - 1 خساپ : دناهدومن . بیذکت  ار  وا  يرئاضغلا  نبا  یشاجن و  هک  تسا  يزارف  کلام 
 - 2 تسا . هدیسرن  تابثا  هب  هیماما  ياملع  روهشم  دزن  باتک  نیا  هک  هدش  أشنم  يرئاضغلا  نبا  باتک  زا  وا  فیعـضت  و  تسا . هدومن  قیثوت 

ار شردپ  مود و  بیان  لیکوت  هلأسم  یّمق  قاحسا  نب  دمحا  زا  هفیاط  ناگرزب  زا  ییالعا  دنـس  هب  ۀبیغلا »  » باتک رد  هللا  همحریـسوط  خیش 
فرح ترافس ، رب  یصخش  ياعدا  دّرجم  هب  هدرب و  راک  هب  يدایز  تقد  ترافس  تماما و  هلأسم  رد  هعیـش   - 3 ( 733 .) تسا هدرک  تیاور 

مالسلا هیلعنامز  ماما  تبیغ  عوضوم  ایآ  تسا . هتخادرپ  هلباقم  هب  ًادیدش  ترافس  نیغورد  نایعّدم  اب  اذل  و  تسا ، هدرکیمن  قیدصت  ار  وا 
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دیعس نب  نامثع  ًاصوصخ  باحصا  زا  یخرب  هتخاس  مالسلا  هیلعنامز  ماما  تبیغ  عوضوم  دنیوگیم : یخرب  تسا ؟ دیعس  نب  نامثع  هتخاس 
یمارگ لوـسر  درک  هراـشا  مالـسلا  هیلعناـمز  ماـما  تبیغ  عوـضوم  هب  هک  یـسک  لّوا  خـساپ : تسا . مالـسلا ) هیلعناـمز  ماـما  لوا  بیاـن  )

هب ار  نآ  عوقو  هدرک و  ینیبشیپ  ار  وا  تبیغ  نانآ  تسا . هدوب  ناماما  ریاس  مالسلا و  هیلعنینمؤملاریما  سپـس  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصمالسا 
رب نم  نادنزرف  مئاق  تخیگنارب ، تراشب  يارب  ارم  هک  ییادخ  هب  دنگوس  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  دناهدرک . دزـشوگ  مدرم 
رد نارگید  درادن و  يزاین  دّمحم  لآ  هب  دنوادخ  تفگ : دنهاوخ  مدرم  رتشیب  هک  يروط  هب  دوشیم ، بیاغ  دسریم  وا  هب  هک  يدـهع  قبط 
زا هتاـبن  نب  غبـصا  ( 734 ...«.) دـنک يرادـهگن  ار  شنید  دـیاب  درک  كرد  ار  تـبیغ  ناـمز  سکره  سپ  دــننکیم ، کـش  وا  دــّلوت  لـصا 
ادخ تفگ : دهاوخ  نادان  صخش  هک  دوشیم  بیاغ  يروط  هب  بانج  نآ  هک  دیشاب  هاگآ  : » دومرف هک  هدرک  لقن  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما 
اذل ( 736 «.) دـینکن راکنا  دیدینـش  ار  دوخ  ماـما  تبیغ  ربخ  رگا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 735 «.) درادـن یجایتحا  دّـمحم  لآ  هب 
نآ هب  اهباتک  رد  ناـّفلؤم  ناشیاهرعـش و  رد  ارعـش  هک  دوب  جـیار  عیاـش و  نایعیـش  نیب  ناـنچ  نآ  مالـسلا  هیلعناـمز  ماـما  تبیغ  عوضوم 

دناهتـشاد فیلأت  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  تبیغ  دروم  رد  مالـسلا  هیلعناـمز  ماـما  تدـالو  زا  لـبق  هک  یناـسک  هلمج  زا  دـناهتخادرپ .
یفوک جرعا  رمع  نب  یلع   - 2 ( 737 .) مالسلا امهیلعرفعج  نب  یسوم  باحـصا  زا  يرطاط  یئاط  دّمحم  نب  نسح  نب  یلع   - 1 زا : دنترابع 

 - 4 ( 739 .) مالسلا امهیلعرفعج  نب  یسوم  ترضح  باحـصا  زا  حلاص  نب  میهاربا   - 3 ( 738 .) مالسلا امهیلعرفعج  نب  یسوم  باحـصا  زا 
هیلعاـضر ماـما  باحـصا  زا  يدـسا ، يرـشان  ماـشه  نب  ساـبع   - 5 ( 740 .) مالـسلا هیلعاـضر  ماـما  رـصاعم  هزمحیبا ، نب  یلع  نـب  نـسح 

زا يروباشین  ناذاش  نب  لـضف   - 7 ( 742 .) مالـسلا امهیلعيرکـسع  يداه و  ماما  باحـصا  زا  لاضف  نب  نسح  نب  یلع   - 6 ( 741 .) مالسلا
(743 .) مالسلا امهیلعماما  ود  نآ  باحصا 

؟ تسا هتشاد  یتیعقوم  هچ  هدوب و  یسک  هچ  مالسلا  هیلعنامز  ماما  مود  ریفس 

ماقم هب  دوب ، هدومن  حیرـصت  مالـسلا  هیلعيرکـسع  ماما  هک  هنوگ  نامه  شردپ  تافو  زا  دعب  يرْمَع  دیعـس  نب  نامثع  نب  دّـمحم  رفعجوبا 
ینبا لـیکو  دّـمحم  هنبا  ّنأو  یلیکو ، دیعـس  نب  ناـمثع  ّنأ  ّیلع  اودهـشا  : » دوـمرف اـهیمق  تعاـمج  هـب  ترـضح  نآ  دـش . لـیان  تراـفس 

زین و  تسامش ». يدهم  مدنزرف  لیکو  دّمحم  وا  دنزرف  زین  و  تسا . نم  لیکو  دیعس  نب  نامثع  هک  نم  رب  دیهد  تداهـش  ( » 744 (؛» مکّیدهم
چیه و  دوب . يراد  تناما  هب  فورعم  قوثو و  دروم  دوخ  رـصع  نایعیـش  دزن  وا  ( 745 .) دیسر اضما  هب  شردپ  حیرـصت  ّصن و  اب  وا  ترافس 

: دومرف شردـپ  وا و  قح  رد  مالـسلا  هیلعيرکـسع  ماما  هک  یلاح  رد  دـننک  کـش  هنوگچ  دنتـشادن . کـش  بلطم  نیا  رد  هیماـما  زا  کـی 
: دومرف داد و  رارق  دوخ  دییأت  دروم  ار  وا  مالـسلا  هیلعيدهم  ماما  زین  و  دنقوثو .»... دروم  شدـنزرف  يرْمَع و  ( » 746 (؛» ناتقث هنبإو  يرمعلا  »
هب لاس  هاجنپ  دودح  رد  يو  يدوب .»... ام  قوثو  دروم  ًامئاد  ردـپ  تایح  نامز  رد  وت  ( » 747 (؛» هنع هَّللا  یضر  بألا  ةایح  یف  انتقث  لزی  مل  »

(748 .) تسویپ يدزیا  تمحر  هب  يرجه  ای 304  لاس 305  یلوالا  يدامج  رد  هکنآ  اـت  داد  ماـجنا  یبوخ  هب  ار  دوخ  فیاـظو  نسحا  وحن 
يرکسع و ماما  زا  هک  هدرک  فیلأت  هقف  رد  ییاهباتک  تخادرپ . تمدخ  هب  ماقم  تسپ و  نیا  رد  ناریفس  رگید  زا  رتشیب  نامثع  نب  دمحم 

هیلعيدهم ماما  داشرا  هب  وا  ( 749 .) تسا هدومن  ذخا  مالسلا  هیلعيداه  ماما  زا  دیعس و  نب  نامثع  شردپ  مالسلا و  امهیلعيدهم  ترـضح 
كاخ هب  شردپ  ربق  رانک  رد  تافو  زا  دعب  ( 750 .) دوب هدومن  هدامآ  ار  يربق  دوخ  يارب  اذل  و  تسا ، هتشاد  عالطا  شگرم  نامز  زا  مالسلا 

. دش هدرپس 

؟ تسا هتشاد  یتیعقوم  هچ  هدوب و  یسک  هچ  مالسلا  هیلعنامز  ماما  موس  ریفس 

رب هک  دوب  يرْمَع  نامثع  نب  دّـمحم  رفعج  یبا  لیکو  رما  يادـتبا  رد  وا  تسا . یتخبون  حور  نب  نیـسح  مساقلاوبا  لـیلج  خیـش  موس ، ریفس 
یلام نایعیش ، زا  یخرب  ( 751 .) تشادن کش  رما  نیا  رد  سک  چیه  دش و  یهتنم  وا  هب  ّصن  اب  تّیـصو  هکنآ  ات  تشاد ، تراظن  وا  كالما 
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نب نیسح  هب  ار  نآ  ات  داد  روتسد  رفعجوبا  دناسرب ، مالسلا  هیلعنامز  ماما  هب  ات  دنداتسرف  رانید  دصراهچ  رادقم  هب  يرْمَع  رفعجوبا  يارب  ار 
هب ار  غلبم  نیا  هک  درک  دیکأت  رگید  راب  دید ، شترافـس  ندشن  تباث  تهج  هب  ار  صخـش  نآ  کش  دیدرت و  هک  یماگنه  وا  دـنهدب . حور 
زا یتعامج  دش  ینارحب  يرْمَع  رفعجوبا  یجازم  عضو  هکنآ  زا  دعب  تسا . مالسلا  هیلعنامز  ماما  روتسد  نیا  اریز  دناسرب ، حور  نب  نیـسح 

، یتـخبون یلع  نب  لیعامـسا  لهـسوبا  یناـطقاب ، هَّللادـبعوبا  بتاـک ، دّـمحم  نب  هَّللادـبعوبا  ماـمه ، نب  یلعوبا  هلمج  نآ  زا  هعیـش  ناـگرزب 
؟ دوب دهاوخ  امش  نیشناج  یسک  هچ  داتفا  یقافتا  امش  رب  رگا  هک  دندرک  ضرع  دندش و  دراو  وا  رب  ناگرزب ، رگید  ءانجو و  نب  هَّللادبعوبا 
هقث و لیکو و  وا  تسا . مالسلا  هیلعرما  بحاص  امـش و  نیب  ریفـس  نم و  ماقم  مئاق  حور ، نب  نیـسح  مساقلاوبا  نیا  دومرف : يرْمَع  رفعجوبا 

غالبا امـش  رب  ات  ماهدـش  رما  بلطم  نیا  هب  نم  اریز  دـییامن ، دامتعا  وا  رب  مهم  روما  رد  هدومن و  هعجارم  وا  هب  ناـتروما  رد  سپ  تسا ، نیما 
لاؤس وا  زا  مدوب و  هتـسشن  وا  رـس  يـالاب  نم  يرْمَع  ناـمثع  نب  دّـمحم  تاـفو  ماـگنه  دـیوگیم : لـیتم  دـمحا  نب  رفعجوـبا  ( 752 .) میامن

مـساقلا یبا  رب  ات  مدش  رما  نم  دومرف : هدومن و  نم  هب  يور  نامثع  نب  دّمحم  تشاد . رارق  وا  ياپ  نییاپ  رب  زین  حور  نب  نیـسح  مدرکیم و 
نامثع نب  دّمحم  رس  يالاب  رب  دوخ  ياج  هب  ار  حور  یلع  نب  نیسح  هدش ، دنلب  دوخ  ياج  زا  ربخ  نیا  ندینش  اب  نم  منک . ّتیصو  حور  نب 

رد ياهژیو  هاگیاج  نادـنچ  وا  هک  دوب  نیا  حور  نب  نیـسح  تیاصو  رب  نامثع  نب  دّـمحم  هیحان  زا  تادـیکأت  نیا  تهج  ( 753 .) مداد رارق 
ترافس ّرس  و  تسا . هدوب  نامثع  نب  دّمحم  صاخ  ناکیدزن  زا  هچ  رگا  تسا ، هتشادن  مالسلا  مهیلعناماما  اب  طابترا  تهج  هب  نایعیـش  نیب 

. تشاد هدهع  رب  ار  ترافس  لاس  تدم 21  هب  يرْمَع  رفعجوبا  تافو  زا  دعب  يو  تسا . هدوب  وا  يراکادـف  صالخا و  تهج  هب  وا ، هب  نداد 
دوخ هفیظو  هب  نامز  نآ  زا  ( 754 .) دوب وا  رب  ترضح  نآ  بناج  زا  ناوارف  دورد  رب  لمتـشم  درک  تفایرد  ترـضح  زا  هک  ار  ياهمان  نیلوا 
قیرط نیا  زا  ات  دومنیم  تّنـس  لها  بهذـم  هب  داقتعا  راهظا  هک  یثیح  هب  دوب ، فعاـضم  دـیدش و  هّیقت  هب  مازتلا  وا  شور  و  دـش . لوغـشم 

لاس رد  هکنآ  ات  دومنیم ، هزرابم  ترافس  یفارحنا  ياهاعدا  تافارحنا و  اب  ًادیدش  شترافس  ماّیا  رد  وا  دنک . لمع  دوخ  فیاظو  هب  دناوتب 
. دومن تلحر  يرجه   326

؟ تسا هتشاد  یتیعقوم  هچ  هدوب و  یسک  هچ  مالسلا  هیلعنامز  ماما  مراهچ  ریفس 

زا یکی  ناونع  هب  راب  نیلوا  يارب  یلو  تسین ، صخشم  وا  تدالو  خیرات  تسا . يرَمَس  دّمحم  نب  یلع  نسحلاوبا  لیلج  خیش  مراهچ ، ریفس 
مالـسلا هیلعنامز  ماـما  فرط  زا  حور  نب  نیـسح  هراـشا  اـب  دادـغب  رد  هک  ( 755 ،) تسا هدش  هتخانش  مالـسلا  هیلعيرکـسع  ماما  باحـصا 
نایعیـش نیب  رد  هک  یقافتا  ملاست و  اب  ناوتیم  ار  بلطم  نیا  اهنت  و  هدیـسرن ، ینّیعم  ربخ  وا  ترافـس  دروم  رد  دـش . ترافـس  رما  يّدـصتم 
مالـسلا هیلعنامز  ماما  فرط  زا  هک  تسناد  یغالبا  زا  فشاک  هجیتن ، رد  ناوتیم  ار  عوضوم  نیا  و  دومن ، فشک  هدوب  وا  ترافـس  هرابرد 

هچرگ يو  داد . همادا  لاس  هس  تّدم  هب  حور  نب  نیسح  تافو  ماگنه  زا  ترافس  رما  رد  ار  دوخ  فیاظو  وا  تسا . هدش  حور  نب  نیسح  هب 
؛ دسریمن رظن  هب  دیعب  رما  نیا  و  تسا . هتـشادن  ياهدرتسگ  ّتیلاّعف  ریفـس  هس  نآ  دننامه  یلو  دوب ، نانیمطا  قوثو و  دروم  نارگید  دننامه 
یگنهرف و ياـههمانرب  اـب  هک  يروـما  تسا ، هدوـب  اـهيریگرد  اـهيزیرنوخ و  روـج و  ملظ و  زا  رپ  یمالـسا  تکلمم  اـهلاس  نآ  رد  اریز 
عاطقنا و رب  مالسلا  هیلعماما  مزع  وا و  تافو  زا  دعب  ترافس  عاطقنا  رد  راذگریثأت  دناوتیم  ییاهنت  هب  دوخ  نیا  و  تشاد . تافانم  یعامتجا 
زا ربخ  نآ ، رد  ترـضح  هک  دـنکیم  تفایرد  مالـسلا  هیلعماما  زا  ار  یعیقوت  شتافو  زا  لبق  زور  دـنچ  اذـل  و  دـشاب . زین  اربک  تبیغ  عورش 

(756 .) دیامنیم عنم  شدوخ  زا  دعب  يارب  ترافـس  هب  ندرک  تّیـصو  زا  ار  وا  دهدیم و  وا  گرم  اب  ترافـس  دـهع  ارغـص و  تبیغ  ياهتنا 
وا هب  دوب . راضتحا  لاـح  رد  هک  یلاـح  رد  میدیـسر  دّـمحم  نب  یلع  تمدـخ  هب  عیقوت  نیا  رودـص  زا  زور  شـش  زا  دـعب  دـیوگیم : يوار 

. دومن تلحر  ایند  راد  زا  تفگ و  ار  نیا  تسا .» نآ  هدنناسر  وا  هک  تسا  يرما  ادخ  يارب  : » دومرف تسیک ؟ وت  ّیصو  دش : ضرع 

؟ ددرگیم تابثا  هنوگچ  مالسلا  هیلعترضح  ریفس  راهچ  تباین 
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حیرصت شبصنم  رب  زین  مالسلا  هیلعيدهم  ماما  هدوب و  مالسلا  هیلعيرکسع  ماما  قوثو  دروم  وا  مییوگیم : دیعـس  نب  نامثع  دروم  رد   - 1
ماـما قوثو  دروم  هکنآ  زا  ریغ  هدوب و  شردـپ  قـیرط  زا  بوـصنم  وا  مییوـگیم : زین  ناـمثع  نب  دّـمحم  شدـنزرف  دروـم  رد  تسا . هدوـمن 

هب نامثع  نب  دّمحم  فرط  زا  زین  حور  نب  نیسح  تسا . هتشاد  هّصاخ  تباین  رما  نیا  رب  زین  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  فرط  زا  هدوب ، يرکـسع 
راوگرزب راهچ  نیا  تباین  تابثا  يارب  مّود  هار   - 2 درک . بوصنم  ماقم  نیا  رب  ار  يرَمَس  دّمحم  نب  یلع  زین  وا  و  دش ، بوصنم  تمس  نیا 

ماـما شردـپ  ناـمز  رد  ترـضح  ّطـخ  دـندرکیم . وگزاـب  هداد ، ناـشن  نارگید  هـب  دوـب ، فورعم  هـک  ار  ماـما  ّطـخ  اـهنآ  هـک  تـسا  نـیا 
تـسناوتیم تفرگیم ، ماجنا  ناراوگرزب  نیا  كرابم  تسد  هب  هک  یناوارف  تاـمارک   - 3 دوب . فورعم  نایعیش  دزن  مالسلا  هیلعيرکـسع 

ماـما هب  بوـسنم  زین  رگید  یخرب  تفرگیم و  ماـجنا  اـهنآ  تسد  هـب  دراوـم  یخرب  رد  تاـمارک  نـیا  دـشاب . اـهنآ  ترافـس  هدـننک  تاـبثا 
(757 .) تسا هدیـسر  يدادغب  یلعوبا  زا  فورعم  هیـضق  رد  هک  هنوگ  نامه  دندناسریم ، نایعیـش  عالطا  هب  اهنآ  هک  دوب  مالـسلا  هیلعنامز 
رب مالـسلا  هیلعرـصع  ماما  فرط  زا  ياهزجعم  هک  یتروص  رد  رگم  تفریذپیمن  ار  باّون  راتفگ  زگره  هعیـش  : » دیوگیم ّربش  هَّللادبع  دیس 

(758 «.) تشاد اهنآ  تباین  تحص  راتفگ و  قدص  رب  تلالد  هک  تشگیم  رهاظ  اهنآ  تسد 

؟ تسا هدوب  هنوگچ  نایعیش  اب  هعبرا  باّون  طابترا 

، دوب ترافس  نامزاس  رد  لصا  کی  هطساو  اب  طابترا  میقتـسم  ریغ  هطـساو و  اب  طابترا   - 1 دنتـشاد : طابترا  عون  ود  هعبرا  باّون  اب  نایعیش 
ياههار زا  مدرم  اب  طاـبترا  رد  دـیاب  نیارباـنب  دـنک . تیلاـعف  هنادازآ  اراکـشآ و  تسناوتیمن  نایـسابع  ملظ  تهج  هب  ناـمزاس  نیا  هک  ارچ 

، تشادن دوجو  ارغص  تبیغ  هرود  رد  هعبرا ، باون  تیلاّعف  زاغآ  رد  طابترا  نیا  هطساویب  میقتـسم و  طابترا   - 2 تفرگیم . هرهب  يراتتسا 
هب نایعیـش  مک  مک  یلو  دـنهدن . ناشن  دوخ  زا  یـشنکاو  باتزاب و  روج  نامکاح  ات  دـنامب ، یفخم  هصاـخ  تباـین  هلأـسم  هک  دوب  اـنب  اریز 

نامز زا  ًاتدـمع  راک  نیا  دـنریگب . سامت  ًامیقتـسم  نانآ  اب  دنتـسناوت  دـنتفرگ و  صاوخ  الکو و  زا  ار  ریفـس  یناـشن  ماـن و  یناـهنپ  تروص 
يارفس دزن  دامتعا  دروم  دارفا  زا  ياهدع  : » دسیونیم طابترا  عون  نیا  هرابرد  یسوط  خیش  تفای . همادا  دش و  عورـش  ریفـس  نیمود  ترافس 
تفایرد ارفس  طسوت  هسدقم و  هیحان  زا  ار  نآ  خساپ  دوخ ، ياههتساوخ  نتـشاد  نایب  ای  همان و  نداد  اب  دنتفریم و  مالـسلا  هیلعيدهم  ماما 

(759 «.) دندرکیم

؟ تسا هدوب  هچ  هعبرا  باّون  ياهتیلوئسم  فیاظو و 

مالـسلا هیلعيدهم  ماما  دوجو  هرابرد  مدرم  تریح  کش و  ندودز   - 1 تسا : رارق  نیدـب  هعبرا  باون  ياهتیلاعف  یّلک  روحم  فیاظو و 
، دنک تباث  نایعیش  يارب  هک  دوب  نیا  تشاد  هدهع  رب  يرْمَع  دیعـس  نب  نامثع  ینعی  لوا  ریفـس  هژیو  هب  هعبرا  باون  هک  ياهفیظو  نیرتمهم 
زا مالسلا  هیلعيدهم  ماما  ظفح   - 2 دشابیم . ترضح  نآ  صاخ  بیان  وا  تسا و  ماما  نونکا  هک  دراد  يدنزرف  مالسلا  هیلعيرکسع  ماما 

رکذ زا  هک  تشاد  نایب  يرْمَع  دیعس  نب  نامثع  نب  دّمحم  هب  یعیقوت  رد  مالسلا  هیلعيدهم  ماما  ترضح  نآ  ناکم  مان و  نتـشاد  ناهنپ  هار 
باوج رد  یتخبون  لهسوبا  ( 760 .) دشوکب ترـضح  نآ  ناکم  مان و  نتـشاد  ناهنپ  تهج  رد  دـنک و  يراددوخ  ترـضح  نآ  ناشن  مان و 

یهدنامزاس  - 3 ( 761 «.) مشاب رادهگن  ّرس  حور  نب  نیسح  دننام  مناوتیمن  نم  : » دومرف يدشن ؟ هسدقم  هیحان  ریفس  وت  ارچ  هک  لاؤس  نیا 
هب نانآ  دنتـشاذگیم و  نایم  رد  الکو  اب  ار  دوخ  ینید  تاهبـش  اهشـسرپ و  نایعیـش  نامزاس ، نیا  قیرط  زا  تلاکو  نامزاس  یتسرپرـس  و 

لوئـسم هب  ار  نآ  الکو  دندادیم و  الکو  هب  ار  دوخ  یعرـش  هوجو  زین  و  دندناسریم ، نایعیـش  هب  ار  خساپ  هسدـقم  هیحان  زا  ریفـس  هطـساو 
هثدحتسم لئاسم  یهقف و  ياهشسرپ  یهاگ  نانآ  یتدیقع  تالکشم  یهقف و  ياهشـسرپ  هب  ییوگخساپ   - 4 دندادیم . لیوحت  نامزاس 

عیزوت ذخا و   - 5 ( 762 .) دندرکیم غالبا  نایعیـش  هب  تفایرد و  ار  نآ  خساپ  دندناسریم و  مالـسلا  هیلعيدـهم  ماما  ضرع  هب  ار  نایعیش 
، زور نامه  رد  ای  مالسلا و  هیلعيرکسع  نسح  ماما  تلحر  زا  دعب  زور  رد  مالسلا  هیلعيدهم  ماما  مالـسلا  هیلعيدهم  ماما  هب  قلعتم  لاوما 
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هب ار  ترضح  نآ  هب  قلعتم  لاوما  دعب ، هب  نیا  زا  هک  داد  روتـسد  اهیمق  تئیه  هب  مالـسلا  هیلعيرکـسع  ماما  يراپـس  كاخ  مسارم  زا  دعب 
رد تّیباب  تباین و  نیغورد  نایعدـم  تالغ و  اب  هزراـبم   - 6 ( 763 .) دنهد لیوحت  يرْمَع ) دیعـس  نب  نامثع  ورمعوبا ،  ) دادـغب رد  شلیکو 
اب نارگید ، یناغملش و  جالح ، لثم  دومن ، تلاکو  تّیباب و  ياعدا  غورد  هب  هک  یـسک  ره  هلاس  داتفه  هرود  نیا  رد  هفیظو ، نیمه  ياتـسار 

عون نیا  زا  هیماما  نایعیش  نانآ ، تّیهام  ندش  نشور  اب  و  دش ، رداص  نانآ  هطساو  هب  یتاعیقوت  هسدقم  هیحان  زا  دنتساخرب و  هزرابم  هب  نانآ 
الکو زا  یخرب  یهاگ  نئاخ  يالکو  اـب  هزراـبم   - 7 دـندومن . دامتعا  رتشیب  تلاکو  هعبرا و  باون  ترافـس  هب  دـندنام و  نوصم  تافارحنا 
دوجو هب  تلاـکو  یفخم  ناـمزاس  يارب  ار  یتالکـشم  تروص  نیا  رد  دـندرکیم . لودـع  دوـخ  یلـصا  فیاـظو  زا  دـندشیم و  فرحنم 

اب ات  دنتشاد  تیلوئسم  دوخ  هبون  هب  مادک  ره  هعبرا  باون  تروص  نیا  رد  دنتشادیم ، هگن  دوخ  دزن  ار  یعرـش  هوجو  یهاگ  و  دندروآیم ،
نب یلع  نسحلاوـبا  شود  رب  همه  زا  شیب  هفیظو  نیا  اربـک  تـبیغ  شریذـپ  يارب  مدرم  يزاـس  هداـمآ   - 8 دـننک . هزرابم  نئاخ  لـیکو  نآ 

درک و کمک  وا  هب  زاجعا  هار  زا  مالسلا  هیلعيدهم  ماما  ور  نیا  زا  تشاد . ینیگنس  مالـسلا  هیلعيدهم  ماما  ریفـس  نیرخآ  يرَمَـس  دّمحم 
، ناهذا دوش و  ماـمت  ناـگمه  رب  تجح  هکنیا  اـت  تشاد  ناـیب  ار  يو  تاـفو  قیقد  ناـمز  دومن و  رداـص  یعیقوت  شگرم  زا  لـبق  زور  شش 

. دشاب ترضح  نآ  تبیغ  زا  يرگید  هرود  شریذپ  هدامآ 

؟ تسا هدوب  هچ  هعبرا  باّون  باصتنا  رایعم  كالم و 

دنتـشاد رظن  دم  ار  ییاهكالم  اهرایعم و  يرـس  کی  اهبصن  رد  ًاعطق  دندرکیم و  راتفر  تمکح  ساسا  رب  مالـسلا  مهیلعموصعم  ناماما 
ياهیسرزاب زا  ار  دوخ  ات  دیـشوکیم  هیقت  تیاعر  يارب  دیعـس  نب  نامثع  ترـضح ، لّوا  ریفـس  الاب  ّدح  رد  يرادزار  هّیقت و   - 1 لیبق : زا 

نیسح ( 764 .) دشیمن ریگرد  راکشآ  تروص  هب  یسایس  ای  یبهذم  هلداجم  ثحب و  چیه  رد  روظنم  نیدب  وا  دراد . هگن  رود  یـسابع  میژر 
جارخا لزع و  دومن  نعل  ار  هیواـعم  هک  لـیلد  نیا  هب  اـهنت  ار  دوـخ  نارازگتمدـخ  زا  یکی  هیقت ، ظـفح  تیاـعر و  ياتـسار  رد  زین  حور  نب 

رد وا  يدشن ؟ ترضح  صاخ  بیان  وت  ارچ  دندیسرپ : یتخبون  لهـسوبا  زا  ياهدع  زاتمم  یلاع و  رایـسب  تماقتـسا  ربص و   - 2 ( 765 .) درک
نانمـشد اب  هک  متـسه  یمدآ  نم  تسا . ماقم  نیا  قیال  یـسک  هچ  هک  دـننادیم  همه  زا  رتهب  مالـسلا ) مهیلعناـماما   ) ناـنآ  : » تفگ باوج 

نم دـنادیم  مالـسلا  هیلعيدـهم  ماما  هراـبرد  حور  نب  نیـسح  مساـقلاوبا  هک  ار  هچنآ  رگا  منکیم . هرظاـنم  ناـنآ  اـب  مراد و  دـمآ  تفر و 
ماما دوجو  رب  ار  يداینب  لیالد  ات  مدیشوکیم  مدیدیم ، ار  نانآ  تجاجل  لادج و  هک  هاگ  نآ  نانمشد ، اب  میاهثحب  رد  دیاش  متسنادیم ،

و دشاب ، هتشاد  ناهنپ  دوخ  يابع  ریز  ار  ماما  حور ، نب  نیـسح  مساقلاوبا  رگا  اما  متخاسیم . المرب  ار  وا  تماقا  لحم  هجیتن  رد  مهد و  هئارا 
ناـشن ار  ماـما  دـنزیمن و  راـنک  ار  دوـخ  ياـبع  زگره  دـهد ، ناـشن  ار  مالـسلا  هیلعيدـهم  ماـما  اـت  دـننک  هعطق  هـعطق  یچیق  اـب  ار  شندـب 

4 ( 767 .) تسا هدرک  هراشا  نانآ  تیارد  مهف و  هب  ۀبیغلا »  » باتک رد  یسوط  خیش  ندوب  رتهدیمهف  نارگید  هب  تبسن   - 3 ( 766 «.) دهدیمن
رد هک  درکیم  هدافتـسا  يدارفا  زا  دوخ  صاـخ  ناـبیان  باـختنا  رد  مالـسلا  هیلعيدـهم  ماـما  ناـنآ  هب  تبـسن  تموکح  ندوـبن  ساّـسح  - 
زا کی  ره  اذل  و  مهم ؛ مهبم و  یفخم و  رایـسب  دوب  يراک  صاخ ، تباین  نوچ  دشابن ، یتیـساسح  اهنآ  هب  تبـسن  یـسابع  ناملاظ  هاگتـسد 

. دنوشن هتخانش  ات  دناهدرکیم  یبساک  هدوب ، لغش  ياراد  نانآ 

؟ دنیامن ترضح  فرط  زا  نیغورد  ترافس  ياعدا  یخرب  دش  ثعاب  یلماوع  هچ 

نانآ تشگ . ترافس  نیغورد  نایعدم  تبیصم  هب  التبم  سدقم  هاگتـسد  نیا  هک  دوب  هتـشذگن  هسدقم  هیحان  ترافـس  دهع  زا  یتّدم  زونه 
ددصرد اعدا  نیا  اب  دنتـشاد  یفیعـض  نامیا  هک  اجنآ  زا   - 1 زا : دوب  ترابع  هک  دـندومنیم  لابند  ار  یفادـها  دوخ  نیغورد  ياعدا  نیا  زا 

رد مالسلا  هیلعنامز  ماما  هک  اجنآ  زا  اریز  هیعرـش ، قوقح  مدرم و  لاوما  ندروآ  تسد  هب  عمط   - 2 دندوب . یعیش  هعماج  مدرم و  فارحنا 
دوخ باستنا  اعدا و  نیا  اب  اریز  هعماج ، رد  دوخ  تیعقوم  شرتسگ   - 3 دنیامن . فّرصت  لاوما  رد  دنتسناوتیم  اهنیا  دندربیم  رس  هب  تبیغ 
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. دندمآیمرب دوخ  ترهش  شرتسگ  ددصرد  مالسلا  هیلعيدهم  ماما  هب 

؟ دناهدوب یناسک  هچ  ترافس  نیغورد  نایعدم 

دوب فورعم  يردق  هب  دیعس  نب  نامثع  وا  ردپ  اریز  ددرگیم ؛ زاب  يرْمَع  نامثع  نب  دّمحم  مّود  ریفس  رصع  هب  ترافس  رما  رد  ریوزت  عورش 
وا زا  دـعب  و  ( 768 .) دوب یعیرـش  دّمحموبا  دومن  نیغورد  ترافـس  ياعدا  هک  یـسک  لوا  تشادـن . ار  وا  اب  هضراعم  تأرج  سک  چـیه  هک 

دمحا نب  دّمحم  رکبوبا  و  ( 771) یلالب لالب  نب  یلع  نب  دـمحم  رهاطوبا  و  ( 770) یخرک لاله  نب  دمحا  و  ( 769) يریمن ریصن  نبدمحم 
هب یلو  دـندوب  حـلاص  نادرم  زا  ادـتبا  رد  ناـنآ  زا  یخرب  (. 773) یناـطقاب هـب  فورعم  يدرم  و  ( 772) رمحا قاحـسا  يدادـغب و  نامثع  نب 

تاعیقوت و هسدـقم  هیحان  زا  زین  و  تخادرپ ، اهنآ  اـب  هلباـقم  هب  تردـق  ماـمت  اـب  مود  ریفـس  دـندومن . هشیپ  ار  فارحنا  هار  فلتخم  تاـهج 
 - حور نب  نیسح  ترافس  نامز  رد  تشاد . نانآ  نطاب  ءوس  ییوگغورد و  رب  تلالد  هک  دش  رداص  نانآ  زا  يربت  نعل و  رد  دیدش  تانایب 

ریثأت نیرتشیب  دومن و  ترافس  ياعدا  يرفازغ  یناغملش  یلع  نب  دّمحم  مان  هب  یصخش  اریز  دش ، رتشیب  هنیمز  نیا  رد  تبیصم  موس -  ریفس 
یلو دوب ، حور  نب  نیسح  لیکو  دیسریم و  رظن  هب  نمؤم  يدرم  رما ، يادتبا  رد  هچ  رگ  وا  ( 774 .) تشاذگ ياج  هب  هعماج  فارحنا  رد  ار 

زا دـعب  ات  دوخ  ياعدا  نیا  رب  هک  دوب  بتاک  فلدوبا  تشاد  ترافـس  نیغورد  ياعدا  هک  یـسک  نیرخآ  دـش . هدیـشک  فارحنا  هب  تبقاع 
. دوب یقاب  مراهچ -  ریفس  يرمس -  تافو 

؟ تسا هتشاد  زین  لیکو  ارفس ، زا  ریغ  مالسلا  هیلعنامز  ماما  ایآ 

کـلامم و فارطا  رد  هک  تسا  هتـشاد  زین  ییـالکو  فورعم ، ریفـس  راـهچ  زج  هب  مالـسلا  هیلعناـمز  ماـما  هک  دـیآیم  تسد  هب  خـیرات  زا 
ماما اب  ریفـس   - 1 تسا : هتـشاد  دوجو  یـساسا  قرف  ود  نالیکو  ناریفـس و  نیب  یلو  دـناهدوب . هفیظو  ماجنا  هب  لوغـشم  یمالـسا  ياـهرهش 

و دـناهدوبن ، نینچ  نیا  الکو  هک  یلاـح  رد  تسا ، هتخانـشیم  یـصخش  روط  هب  ار  وا  هتـشاد و  ههجاوم  میقتـسم  روط  هب  مالـسلا  هیلعناـمز 
تّیلوئسم یلو  دشیم ، نایعیش  مامت  لماش  دوب و  یمومع  ریفـس ، ّتیلوئـسم   - 2 تفرگیم . ماجنا  ناریفس  قیرط  زا  ترـضح  اب  ناشطابترا 

. دوب شدوخ  هقطنم  هدودحم  رد  لیکو 

؟ تسا هدوب  هسدقم  هیحان  يالکو  دوجو  رد  یتحلصم  هچ 

رب هک  هدوب  ياهدرتسگ  ياهراک  لیهست  رد  ندش  میهس  لیکو ، راک   - 1 درک : هراشا  ناوتیم  یساسا  تحلصم  ود  هب  قوف  لاؤس  دروم  رد 
اب طابترا  رد  نایعیـش  روما  ندرک  ناـمتک  ندوب و  يّرـس  رب  رارق  هک  بلطم  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اـب  ًاـصوصخ  دوب . هتفرگ  رارق  ریفـس  هدـهع 

. تسا هتشاد  ییازسب  ریثأت  وا  صخش  مسا و  نامتک  ریفس و  ندومن  یفخم  رد  اهنآ  درکلمع   - 2 دوب . ترضح 

؟ تسا هتشاد  هدهعرب  ار  ییاهتیلوئسم  فیاظو و  هچ  تلاکو  نامزاس 

هدوب اراد  ار  ینوگانوگ  ياهدرکراک  نآ ، تیلاعف  نایاپ  ات  زاغآ  زا  تلاکو  نامزاس  هک  دیآیم  تسد  هب  نینچ  یخیرات  دهاوش  یـسررب  اب 
داشرا ییامنهار و   - 3 فاقوا . هب  یگدیـسر   - 2 یعرـش . هوجو  عیزوت  لیوحت و  تفاـیرد ،  - 1 زا : تسا  تراـبع  هلمج  نآ  زا  هک  تـسا 

هب کـمک   - 6 تلاکو . ناـمزاس  یطاـبترا  شقن  ياـفیا   - 5 تلاکو . ناـمزاس  یـسایس  شقن  ياـفیا   - 4 نافلاخم . اب  هرظاـنم  ناـیعیش و 
. نایعیش تالکشم  ّلح  نادنمزاین و 

تاعیقوت
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؟ تسانعم هچ  هب  عیقوت 

، ناگرزب هک  هاتوک  تاملک  زا  تسا  ترابع  نآ  و  تسا ، هتفرگ  راک  هب  ار  نآ  فرع  هک  تسا  یموهفم  اب  قباطم  تاـیاور ، ناـسل  رد  عیقوت 
ترـضح تاـعیقوت  هجیتـن  رد  دـندومنیم . هدروآرب  ار  لـئاس  هتـساوخ  نآ  اـب  و  دنتـشادیم ، بوتکم  اـههضیرع  هدیـسر و  ياـههمان  لـیذ 

دنتـشادیم و موقرم  اههمان  لیذ  اههضیرع  اهلاؤس و  باوج  رد  دوخ  كرابم  ّطخ  هب  ترـضح  هک  دوب  یبلاطم  ناـمه  مالـسلا  هیلعيدـهم 
زا لاؤس  نآ  موهفم  انعم و  رد  عیقوت » ، » یحالطـصا يانعم  ظاحل  هب  هچ  رگا  دـندنادرگیم . زاب  اـههمان  ناـبحاص  هب  ارفـس  زا  یکی  طـسوت 
زین دوب -  هدشن  لاؤس  نآ  زا  هچ  رگا  دشیم -  رداص  ییادتبا  تروص  هب  هک  ترضح  تانایب  رب  دراوم  یخرب  رد  یلو  تسا  هتفهن  ياهلأسم 

. تسا هدش  قالطا  عیقوت 

؟ تسا هدوب  هچ  تاعیقوت  رد  ریفس  شقن 

ار همان  لیذ  هک  تسوا  اریز  تسا ، رادروخرب  ياهژیو  تیمها  زا  ترضح  هاگیاج  مالسلا  هیلعيدهم  ترـضح  تاعیقوت  رودص  رد  هچ  رگا 
لئاس زا  ار  همان  هک  تسا  ریفـس  نیا  تفرگ . هدیدان  نآ  ندمآ  دیدپ  رد  ار  ریفـس  شقن  ناوتیمن  یلو  تسا ، هدرک  نییزت  شکرابم  ّطخ  هب 
داجیا رد  هطساو  ریفس  يریبعت ، هب  هکلب  تسا ، هدناسر  لئاس  هب  ار  نآ  باوج  ینالوط  ای  كدنا  تدم  رد  هدناسر و  ماما  تسد  هب  هتفرگ و 

. دومرفیمن عیقوت  ار  هدیسر  همان  زگره  تشادیمن  ینیما  ریفس  نینچ  ماما  رگا  اریز  تسا ، هدوب  زین  عیقوت 

؟ تسا هدشیم  رداص  ترضح  فرط  زا  عیقوت  ینامز  تدم  هچ  رد 

يوار هک  هنوگ  نامه  تسا ، هدوب  زور  هس  ای  ود  ینیعم  لاؤس  باوج  رد  عیقوت  جورخ  نامز  تدـم  هک  دوشیم  هدافتـسا  تایاور  یخرب  زا 
رد ( 775 .) مسرپب اهلاؤس  باوج  زا  ات  مدرگزاب  رفعجوبا  يوس  هب  هک  تفگ  نم  بحاص  زور  دـنچ  زا  دـعب  دـیوگیم : تاـیاور  یخرب  رد 

هدوب یهافش  باوج ، زین  دراوم  یخرب  رد  ( 776 .) داد ربخ  ترضح  باوج  زا  ارم  زور ، هس  زا  دعب  ریفس  هاگ  نآ  تسا : هدمآ  رگید  یتیاور 
رما امـش  : » دـیوگیم ياهدـع  هب  یتخبون  حور  نب  نیـسح  هکنیا  لثم  تسا . هدروآیم  لئاس  يارب  هتفرگیم و  ترـضح  زا  ریفـس  هک  تسا 

يدروم رد  هنومن  باب  زا  دشیمن . هداد  یحلاصم  تهج  هب  هدننک  لاؤس  باوج  زین  دراوم  زا  یخرب  رد  و  ( 777 «.) دیور رئاح  هب  هک  دیدش 
یلاؤس یسک  هاگ  و  ( 778 .) دماین باوج  یحلاصم  تهج  هب  یلو  دهد ، يدنزرف  وا  هب  ادخ  هک  دنک  اعد  وا  يارب  هک  تساوخ  ماما  زا  لئاس 

زا یخرب  رد  هچرگ  ( 779 .) تسا هدمآرد  هطمارق  ءزج  هک  دش  هدهاشم  يزور  دنچ  زا  دعب  و  دـماین ، باوج  هک  داتـسرف  ترـضح  يارب  ار 
یلاح رد  دـمآ  باوج  هک  میناوخیم  تاـیاور  زا  رگید  یخرب  رد  و  ( 780 .) تسا هدـش  هداد  تعاس  دـنچ  فرظ  اهلاؤس  باوج  زین  دراوم 

صخـش نهذ  رد  لاؤس  روطخ  دّرجم  هب  هک  میناوخیم  تاـیاور  یخرب  رد  زین  و  ( 781) دوب هدشن  کشخ  ذـغاک  يور  رب  بکرم  زونه  هک 
. تسا هدوبن  دایز  دراوم  نیا  یلو  ( 782 ،) تسا هدوب  بوتکم  ذغاک  يور  رب  باوج 

؟ تسا هدوب  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  دوخ  ّطخ  هب  تاعیقوت  ایآ 

مالسلا هیلعماما  روتسد  اب  ارفس  ّطخ  هب  زین  یخرب  و  هدوب ، ترـضح  دوخ  ّطخ  هب  تاعیقوت  یخرب  هک  دوشیم  هدافتـسا  تایاور  هعومجم  زا 
هب ار  شباوج  مداتـسرف و  هسدقم  هیحان  هب  ار  یلکـشم  لئاسم  يرْمَع  نامثع  نب  دّمحم  طسوت  : » دـیوگیم بوقعی  نب  قاحـسا  تسا . هدوب 
دش رداص  یعیقوت  هسدقم  هیحان  زا  : » دیوگیم يرْمَع  نامثع  نب  دّمحم  ( 783 «.) متشاد تفایرد  مالسلا  هیلعنامز  ماما  كرابم  ّطخ  تسد 

رداص مردپ  يارب  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  ّطخ  هب  هک  یعیقوت  : » دیامرفیم هللا  همحرقودص  خیـش  ( 784 «.) متخانشیم بوخ  ار  شّطخ  هک 
یعوضوم رد  نایعیـش  زا  یتعامج  اـب  ینیوزق  مناـغیبا  نبا  : » دـیوگیم يرماـع  ورمعوبا  خیـش  ( 785 «.) تسا دوجوم  نم  دزن  نوـنکا  دـش 
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هب نانآ  همان  باوج  سپ  دـندناسر . ضرع  هب  ار  نایرج  هتـشون و  هسدـقم  هیحان  هب  ياهمان  عازن ، عفر  يارب  دـندومن و  هرجاـشم  فـالتخا و 
ای هتـشاد و  هارمه  هب  قدص  دـهاوش  نئارق و  تاعیقوت ، هک  دوشیم  مولعم  تایاور  نیا  زا  ( 786 «.) دش رداص  مالـسلا  هیلعماما  كرابم  ّطخ 
هک دراد  دوجو  یتایاور  لباقم ، رد  نکیل  تسا . هتفرگیم  رارق  نانآ  لوبق  دروم  اذـل  و  دنتخانـشیم ، ار  وا  طخ  تسد  ترـضح ، باحـصا 

تاعیقوت دیوگیم : هَّللا  ۀـبه  رـصن  وبا  تسا . هدـش  هتـشون  ترـضح  رما  هب  ناریفـس و  ّطخ  هب  هکلب  هدوبن  ترـضح  ّطخ  هب  تاعیقوت  یخرب 
دّمحم دیعس و  نب  نامثع  هلیـسو  هب  دشیم  رداص  مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماما  نامز  رد  هک  یّطخ  نامه  هب  مالـسلا  هیلعرمالا  بحاص 

(787 .) تشگیم رداص  نایعیش  يارب  نامثع  نب 

؟ تسا هدش  رداص  هسدقم  هیحان  زا  عیقوت  رادقم  هچ 

دّمحم نـب  یلع  هـب  عـیقوت   - 1 مینکیم : هراـشا  اـهنآ  زا  یخرب  هب  هک  تسا  دوجوم  تیودـهم  رداـصم  رد  رتـشیب  اـی  عـیقوت  داـتفه  دودـح 
قاحسا هب  عیقوت   - 4 ( 790 .) یمق هَّللادبع  نب  دعـس  هب  عیقوت   - 3 ( 789 .) شردـپ گوس  رد  يرْمَع  رفعج  یبا  هب  عیقوت   - 2 ( 788 .) يرَمَس
هراـبرد يریمح  هب  يرگید  عیقوت   - 6 ( 792 .) شلئاـسم باوج  رد  يریمح  رفعج  نب  هَّللادـبع  نب  دّـمحم  هب  عیقوت   - 5 ( 791 .) بوقعی نب 

 - 9 ( 795 .) یناـمی لـضف  نب  نسح  هب  عیقوت   - 8 ( 794 .) يدـنجخ حـلاص  یبا  نب  رـضخ  نب  دـمحا  هب  عیقوت   - 7 ( 793 .) ترضح ترایز 
رفعج ّدر  رد  عـــیقوت   - 11 ( 797 .) يراـیزهم میهاربا  نب  دّـمحم  هـب  عـیقوت   - 10 ( 796 .) دّـمحم رفعجوبا  شدـنزرف  ورمعوـبا و  هب  عـیقوت 
زجاح هب  عیقوت   - 14 ( 800 .) حور یبا  نب  دـمحا  هصق  هرابرد  عیقوت   - 13 ( 799 .) ییاردام نسح  نب  دـمحا  هب  عیقوت   - 12 ( 798 .) باّذک
باوج رد  عیقوت   - 17 ( 803 .) ییاتربع گرم  زا  دعب  حلاص  نب  دّـمحم  هب  عیقوت   - 16 ( 802 .) رفعج نب  دّـمحم  هب  عیقوت   - 15 ( 801 .) اشو

(806 .) يزورم نسح  نب  دّـمحم  همان  باوج  رد  عیقوت   - 19 ( 805 .) میناف لـها  زا  يدرم  لاؤس  باوج  رد  عیقوت   - 18 ( 804 .) يرَمَس همان 
ّدر رد  عیقوت   - 22 ( 808 .) يدسا رفعج  نب  دّمحم  ياهلاؤس  باوج  رد  عیقوت   - 21 ( 807 .) فسوی نب  دّمحم  همان  باوج  رد  عیقوت   - 20

(811 .) نزاخ نسح  نب  دمحا  يارب  عیقوت   - 24 ( 810 .) ناذاش نب  دّمحم  هب  عیقوت   - 23 ( 809 .) یخرک لاله  نب  یلع  نب  دّمحم  هب  تالغ 
رد عیقوت   - 27 ( 813 .) نامیلس نب  هَّللادیبع  ریمض  زا  نداد  ربخ  رد  عیقوت   - 26 ( 812 .) يرعشا قاحسا  نب  دّمحم  نب  یلع  يارب  عیقوت   - 25

يارب ناذاش  نب  دّـمحم  هچنآ  باوج  رد  عیقوت   - 29 ( 815 .) زاـمن میلعت  تیفیک  رد  عیقوت   - 28 ( 814 .) ینیوزق مناغ  یبا  نبا  هماـن  باوج 
 - 32 ( 818 .) ـالع نب  مساـق  تساوخ  باوج  رد  عیقوت   - 31 ( 817 .) ذادزی نب  دّـمحم  هماـن  باوج  رد  عیقوت   - 30 ( 816 .) داتسرف ترضح 
نب نسح  هب  عـیقوت   - 34 ( 820 .) دوب هدیـسر  مق  زا  هک  یلئاـس  باوج  رد  عـیقوت   - 33 ( 819 .) ضبر لـها  زا  يدرم  هماـن  باوج  رد  عیقوت 

(823 .) دّمحم نب  رـضخ  نسحلاوبا  لاؤس  باوج  رد  عیقوت   - 36 ( 822 .) یبرع رفعج  نب  دّـمحم  قیثوت  رد  عیقوت   - 35 ( 821 .) دیمحلادبع
نب یلع  هماـن  باوـج  رد  عـیقوت   - 39 ( 825 .) هللا همحردـیفم  خیـش  هب  مود  عـیقوت   - 38 ( 824 .) هللا همحردـیفم  خیـش  هب  لوا  عـیقوت   - 37

رد عیقوت   - 42 ( 828 .) نادـمح نب  رفعج  همان  باوج  رد  عیقوت   - 41 ( 827 .) رمـشک نب  دّمحم  همان  باوج  رد  عیقوت   - 40 ( 826 .) هیوباب
 - 45 ( 831 .) سیلح یبا  نب  مساـقلایبا  هب  عیقوت   - 44 ( 830 .) ءـالع نب  مساـق  نب  نسح  هب  عیقوت   - 43 ( 829 .) دایز نب  یلع  هماـن  باوج 

. تاعیقوت رگید  و  ( 834 .) ماّمه نب  دّمحم  هب  عیقوت   - 47 ( 833 .) نسح نب  دمحا  رب  عیقوت   - 46 ( 832 .) یخلب هعقر  باوج  رد  عیقوت 

اربک تبیغ 

؟ دراد ياهژیو  تایصوصخ  هچ  اربک  تبیغ  رصع 

لاس 329 رد  مالسلا  هیلعنامز  ماما  نالعا  طسوت  هک  ییاهتنا  تسا . هدش  عورـش  ارغـص  تبیغ  ياهتنا  اب  هک  تسا  ینامز  اربک  تبیغ  رـصع 
اربک تبیغ  رصع  داد . ربخ  اربک  تبیغ  عورش  ترافـس و  ياهتنا  زا  يرَمَـس  دّمحم  نب  یلع  هب  ياهمان  رد  ترـضح  تفرگ . تروص  يرجه 
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ادج دوخ  ماما  ربهر و  زا  رهاظ  رد  رـصع  نیا  رد  ناناملـسم   - 1 مینکیم : هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  تسا  یتایـصوصخ  طیارـش و  ياراد 
هب یخرب  تسا  نکمم  هچ  رگ  تسا ، نایعیش  مومع  يارب  یّلک  مکح  نیا  و  دنسانشیمن . ار  وا  دننیبیم  رگا  ای  دننیبیمن و  ار  وا  و  دناهدش ،

و تسا . اربک  تبیغ  رصع  ياهیگژیو  زا  زین  نیمز ، يور  رد  متـس  ملظ و  شرتسگ   - 2 دنوش . ترضح  ياقل  هب  فرشم  یحلاصم ، تهج 
دیکأت  - 3 دوشیم . هداد  زییمت  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  تایح  نامز  رد  یمالـسا  تموکح  رـصع  نامز و  نیا  نیب  یگژیو ، نیا  اـب 

. فلا لـیبق : زا  دوب  دـنهاوخ  ورهبور  يرتشیب  تالکـشم  اـب  مدرم  رـصع  نیا  رد  اریز  اربک ؛ تبیغ  رـصع  رد  یمالـسا  تّما  ناـحتما  رب  یهلا 

ج. تسا . نامیا  ّقح و  شریذـپ  هار  رد  هک  تالکـشم  یـسایس و  ياهراشف  عاونا  ب . ناهج . یمالـسا و  هعماج  رد  اشحف  داـسف و  شرتسگ 
نیا رب  یناوارف  دیکأت  مالسلا  مهیلعناماما  هک  مینکیم  هدهاشم  هجیتن  رد  مالسلا . هیلعنامز  ماما  دوجو  رد  تاهبـش  عاونا  اب  ناسنا  ههجاوم 
دلو نم  سماخلا  دـقف  اذإ  : » دومرف هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  امهیلعرفعج  نب  یـسوم  ترـضح  زا  هک  هنوگ  نامه  دناهتـشاد . مهم  عوضوم 

لوقی ناک  نم  رمألا  اذه  نع  عجری  یّتح  ۀبیغ  نم  رمألا  اذه  بحاصل  ّدـبال  ّهنإ  ّینب ! ای  دـحأ ، اهنع  مکلیزی  مکنایدأ ال  یف  هَّللا  هَّللاف  عباسلا ،
رد ار  ادخ  ار ، ادخ  سپ  دش ، دوقفم  نیمتفه  دالوا  زا  نیمجنپ  هاگ  ره  ( » 835 (؛»...  هقلخ اهب  هَّللا  نحتما  ّلجوّزع  هَّللا  نم  ۀنحم  یه  اّمنإ  هب ،
هک يّدـح  هب  تسا  یتبیغ  رما  نیا  بحاـص  يارب  متح  روط  هب  مدـنزرف ! يا  دـننکن ، لـیاز  ار  امـش  تادـقتعم  هک  دیـشاب  بظاوم  ناـتنایدا ،

...«. دنکیم ناحتما  ار  شقلخ  نآ  هطساو  هب  دنوادخ  هک  تسا  یتنحم  نیا  و  دننکیم ، عوجر  رما  نیا  زا  نآ ، هب  نادقتعم 

؟ تسا یتیفیک  هچ  هب  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  تبیغ 

. تسا یفخم  مدرم  دـید  زا  ترـضح  دوجو  هکنیا  ینعی  صخـش : ياـفخ  هیرظن   - 1 تسا : هیرظن  ود  ترـضح  تبیغ  تیفیک  اـب  هـطبار  رد 
(836 (؛»... همـسج يری  ال  : » دومرف مالـسلا  هیلعاضر  ماما  تسا . هدیـسر  مالـسلا  مهیلعتیب  لها  قرط  زا  هک  تسا  یتایاور  هیرظن  نیا  لیلد 
زا نیمجنپ  ( »... 837 (؛»... هصخش مکنع  بیغی  عباسلا  دلو  نم  سماخلا  دومرف ...« : مالـسلا  هیلعقداص  ماما  دوشیمن .»... هدید  وا  مسج  »... 

ناونع هب  زگره  یلو  دـننیبیم  ار  وا  مدرم  هک  انعم  نیا  هب  ناونع : يافخ  هیرظن   - 2 دش .»... دهاوخ  بیاغ  امش  زا  شصخش  نیمتفه ، دالوا 
بحاص ّنإ  هَّللاو  : » دومرف هک  تسا  يرْمَع  نامثع  نب  دّـمحم  تیاور  زین  هیرظن  نیا  رب  لیلد  دـننکیمن . ادـیپ  ییانـشآ  وا  هب  دوعوم  يدـهم 
مـسوم رد  رما  نیا  بحاص  انامه  دنگوس ! ادخ  هب  ( » 838 (؛» هنوفرعی الو  هنوریو  مهفرعیو  سانلا  يریف  ۀنـس  ّلک  مسوملا  رـضحیل  رمألا  اذه 

.« دنسانشیمن یلو  دننیبیم  ار  وا  مدرم  زین  و  دسانشیم ، زین  ار  اهنآ  دنیبیم و  ار  مدرم  دوشیم ، رضاح  لاس  ره  ّجح 

؟ دنکیمن روهظ  ماما  ارچ  ملاع ، رد  داسف  ملظ و  يریگارف  هب  هجوت  اب 

، ترـضح طسوت  هب  دـنوادخ  هک  تسا  وحن  نیا  هب  دراد  روهظ  زا  دـعب  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  درکلمع  هب  هراشا  هک  یثیداحا  بلاغ 
ینعی ّتیلع ، ّتیطرـش و  هن  تسا  هیبشت  تقیقح  رد  نیا  هک  دشاب  هدش  ملظ  زا  رپ  نیمز  هک  يروط  نامه  دنکیم  رپ  داد  لدع و  زا  ار  ملاع 

دننکیم رّوصت  یخرب  هچنآ  فالخ  رب  تسا . فدـه  یگدامآ ، هکلب  تسین ، فدـه  داسف ، رگید : ریبعت  هب  دـشاب . روهظ  تلع  داـسف  ملظ و 
. تسا مزال  یگنشت  یگدامآ و  کی  هکلب  تسین ، نیمز  رسارس  رد  داسف  ملظ و  دوجو  تسا ، مزال  یناهج  حلصم  روهظ  عیرست  يارب  هچنآ 
خلت و هرمث  ناهج  مدرم  هک  یماگنه  اریز  دوب ، دهاوخ  یگنشت  یگدامآ و  للع  زا  یکی  داسف  ملظ و  شیازفا  هک  درک  راکنا  ناوتیمن  هتبلا 

ماگ یناهج  حلـصم  کی  نتفای  حالـصا و  قیرط  کی  يوجوتسج  رد  دـنوشیم و  تحاراـن  دنـشچب ، ار  اهیتلادـعیب  اـهضیعبت و  موش 
هن تسا ، ایند  زورما  ناـماسبان  عضو  بقاوع  زا  یهاـگآ  یگداـمآ و  روهظ ، يارب  هنیمز  یلـصا  هتـسه  تفگ : دـیاب  هجیتن ، رد  دـنرادیمرب .

. دشاب یلصا  فده  داسف  ملظ و  دوجو  هکنیا 

؟ دزاسیمن رهاظ  قوثو  دروم  نانمؤم  يارب  ار  دوخ  مالسلا  هیلعنامز  ماما  ارچ 

تاهبش هب  خساپ  یسانش و  زا 254دوعوم  هحفص 141 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


تحـص رد  اـت  دـیامن  راـهظا  ياهزجعم  دوخ  یفرعم  يارب  تسیاـبیم  ریزگاـن  دوـش  رهاـظ  دـهاوخب  هک  سک  ره  يارب  ترـضح  نآ  ًـالوا :
دوخ و  دننکیم ، نینچ  وداج  رحـس و  هار  زا  مدرم  بیرف  يارب  دنوشیم و  ادیپ  رحاس  زابهّقح و  ياهدع  نایم  نیا  رد  دـننک . نیقی  شیاعدا 

ّدس تهج  هب  یلو  دندرکیم ، تیؤر  ياعدا  هدرک و  هدافتـسا  عوضوم  نیا  زا  رگهلیح  دارفا  ًایناث : دنیامنیم . دومناو  نامز  ماما  ناونع  هب  ار 
یئزج یّلک و  حلاصم  ربانب  بسانم و  ياهتیعقوم  رد  دارفا  زا  یّـصاوخ  هچ  رگ  دش ، عونمم  هدرتسگ  ّدح  رد  تاقالم  تافارحنا ، هنوگ  نیا 

. دنوشیم بایفرش  ترضح  تاقالم  هب 

؟ تسیچ اربک  تبیغ  رصع  رد  هّماع  تباین  زا  دوصقم 

زا هطباض  نآ  هک  یـصخاش  درف  رـصع ، ره  رد  ات  دـهدیم  تسد  هب  یّلک  ياهطباض  مالـسلا  هیلعماما  هک  تسا  نیا  هماع  تباـین  زا  دوصقم 
هرود رد  هک  یناسک  نیاربانب ، ددرگ . وا  هدـنیامن  هعماج ، رد  دوش و  هتخانـش  ماما  بیان  دـنکیم  قدـص  وا  رب  داعبا  همه  رد  تاـهج و  همه 
ماقم باب ، نیا  رد  هدراو  تایاور  ساسا  رب  دنوشیم . هدیمان  صاخ » بیان   » دندوب هدش  یفرعم  مسر  مسا و  اب  دنتشاد و  تباین  ارغص  تبیغ 

نآ زا  هک  تسا ، هدش  ضیوفت  طیارش  عماج  هیقف  هب  مالـسلا  هیلعتجح  ترـضح  هژیو  هب  مالـسلا  مهیلعناماما  دوخ  هلیـسو  هب  هماع  تباین 
تالکـشم و رد  رگا  هک  دـنکیم  لاؤـس  مالـسلا  هیلعقداـص  ماـما  زا  هلظنح  نـب  رمع   - 1 درک : هراـشا  تیاور  ود  نیا  هـب  ناوـتیم  هـلمج 

ایآ دننک ؟ هچ  داد  خر  هعیش  رفن  ود  نیب  دننکیم ، هعجارم  مکاح  فرط  زا  بوصنم  تاضق  هب  ای  مکاح  هب  اهنآ  يارب  ًالومعم  هک  یتاعزانم 
: دومرف خـساپ  رد  ترـضح  دـنیامن ؟ لح  ار  ناشلکـشم  دـنیامن و  هعجارم  نانآ  فرط  زا  بوصنم  تاـضق  اـی  تقو و  مکاـح  هب  دـنناوتیم 
وا تسا . هدرک  یهن  ار  توغاـط  هب  هعجارم  ناحبـس  يادـخ  تسا و  توغاـط  هب  عوـجر  اـهنآ  هب  عوـجر  اریز  تسا ، مارح  اـهنآ  هب  هعجارم 

دجاو ياملع  ییاـهرایعم  رکذ  اـب  ترـضح  دوشیم ؟ عیاـض  ناـشقح  هعجارم ، مدـع  تروص  رد  اریز  دـننک ، هچ  سپ  درک : لاؤس  هراـبود 
فرعو اـنمارحو  اـنلالح  یف  رظنو  انثیدـح  يور  دـق  نّمم  مکنم  ناـک  نـم  یلإ )  ) نارظنی : » دـیامرفیم هدرک ، یفرعم  اـهنآ  يارب  ار  طـیارش 
ّدآرلاو ّدر ، انیلعو  هَّللا  مکحب  ّفختـسا  اّمنإف  هنم  هلبقی  ملف  انمکحب  مکح  اذإف  ًامکاح ، مکیلع  هتلعج  دـق  ّینإف  ًاـمکح  هب  اوضریلف  اـنماکحأ 

ار ام  ثیدـح  هک  دـینک  باختنا  ار  یـسک  هعیـش  ياهقف  زا  ناـتدوخ  نیب  رد  ( » 839 (؛»... هَّللاب كرـشلا  ّدـح  یلع  وهو  هَّللا  یلع  ّدآرلا  اـنیلع 
فرط زا  نانآ  اریز  دییامن ، لح  وا  قیرط  زا  ار  دوخ  لکشم  تسا و  هتخانش  ار  ام  ماکحا  هدومن و  رظن  ام  مارح  لالح و  رد  هدرک و  تیاور 

ّدر ار  ام  دنریذپن ، ار  مکح  اوعد  نیفرط  مکح ، نایب  نانآ و  هب  هعجارم  زا  سپ  رگا  مداد . رارق  مکاح  امش  رب  ار  اهنآ  زین  نم  دنبوصنم و  نم 
.« دوب دهاوخ  ادخ  هب  كرشم  ّدح  رد  یصخش  نینچ  تسادخ و  رب  ّدر  تقیقح  رد  ام  رب  ّدر  و  دناهدرمـش ، کبـس  ار  ادخ  مکح  دناهدرک و 
نآ لیذ  رد  هک  یعیقوت  رد  ماما  دنکیم . بلط  ار  اهنآ  باوج  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  زا  یلئاسم  حرط  زا  دعب  بوقعی  نب  قاحـسا   - 2

ۀعقاولا ثداوحلا  اّمأ  هکنیا ...« : هدرک  هراشا  نآ  رد  هک  یلئاسم  هلمج  زا  دتسرفیم ، يرْمَع  نامثع  نب  دّمحم  دوخ  مود  بیان  هلیسو  هب  همان 
اریز دینک ، هعجارم  ام  ثیدح  نایوار  هب  دـیآیم  شیپ  هک  یثداوح  رد  اّما  ( » 840 (؛»... مکیلع یتّجح  مّهنإف  انثیدـح  ةاور  یلإ  اهیف  اوعجراف 

...«. دنیامش رب  نم  تجح  نانآ 

؟ دنوش بذج  مالسلا  هیلعنامز  ماما  يوس  هب  مدرم  ات  مینک  هچ 

شیارب هک  يزیچ  هب  سک  چـیه  اریز  تسا ، ترـضح  نآ  هب  اهنآ  تفرعم  رب  فّقوتم  مالـسلا  هیلعناـمز  ماـما  هب  اـهنآ  لـیم  مدرم و  بذـج 
هک میناسانـشب ، مدرم  مومع  هب  ار  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  هک  تسا  مزال  ام  رب  اذل  و  دنکیمن . ادـیپ  هجوت  درادـن  ملع  نآ  هب  هدوب و  لوهجم 
رد یتلادعیب  ملظ و  هنوگچ  و  دش ؟ دهاوخ  لیان  یتاکرب  هچ  هب  ترضح  نآ  روهظ  نامز  رد  ناسنا  و  تسیچ ؟ ناشیا  رـصع  تایـصوصخ 

رـصع رد  هچ  رگا  دیـسر . دـهاوخ  رون  هب  تاملظ  زا  رـشب  شروهظ  اب  هنوگچ  تسب و  دـهاوخ  تخر  ناشیا  روهظ  اب  هعماـج  حوطـس  ماـمت 
ماما هجوتم  لئاسم  نیا  ندینـش  اب  مدرم  اجک ؟ نآ  اجک و  نیا  یلو  میربیم  هرهب  ترـضح  نآ  زا  اهربا  تشپ  رد  دیـشروخ  دننام  زین  تبیغ 
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. دننکیم ادیپ  لیم  ترضح  هب  هدش و  مالسلا  هیلعنامز 

؟ تسیچ مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  ياقل  هب  ندیسر  هار 

لیاذر هار ، نـیا  زا  ناـسنا  اریز  یحور ؛ تــالامک  لیــصحت  هار  زا   - 1 دوش : بایفرـش  ترـضح  تاـقالم  هب  دـناوتیم  قیرط  ود  زا  ناـسنا 
ادیپ ار  ترضح  نآ  رـضحم  هب  ندش  بایفرـش  تیلباق  هک  دسریم  ياهجرد  هب  عرـش  تاروتـسد  هب  لمع  اب  هدرک ، رود  دوخ  زا  ار  یقالخا 
لهچ سک  ره  Ù هلمج  نآ  زا  تسا . هدش  هراشا  نآ  هب  تایاور  یخرب  رد  هک  هدراو  تاروتسد  زا  یخرب  هب  لمع  هار  زا   - 2 دنکیم .

هب دیامن  ار  ناشیا  تیؤر  بلط  دنوادخ  زا  هدرک ، ادیپ  هجوت  ترضح  هب  بلق  روضح  اب  دورب و  هلهـس  دجـسم  هب  هتفه  لهچ  لوط  رد  بش 
. دوشیم بایفرش  ترضح  نآ  تاقالم 

؟ میزیخیم رب  اج  زا  مئاق »  » مان ندینش  اب  ارچ 

كرابم مان  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  سلجم  رد  يزور  تسا : هدـش  لـقن  مالـسلا  هیلعقداـص  ماـما  زا  يربخ  رد  دـسیونیم : يرون  یجاـح 
هدـمآ تیاور  رد  زین  و  ( 841 .) تساخرب ياج  زا  مارتحا  میظعت و  تهج  هب  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  دش ، هدرب  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح 

ياـج زا  ترـضح  درک ، تئارق  مالـسلا  هیلعاـضر  ماـما  دزن  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  هب  عجار  یتاـیبا  هکنآ  زا  دـعب  یعازخ  لـبعد  هک 
، دش هدرب  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  سلجم  رد  مالـسلا  هیلعنسحلا  نب  ۀجح  ترـضح  مان  یتقو  دـیوگیم : يرون  يازریم  (. 842 ...) تساخرب

ماما زا  ( 843 «.) هجرخم لّهـسو  هجرف  لّجع  ّمهّللا  : » دومرف تشاذـگ و  رـس  يور  ار  شکرابم  تسد  ود  تساخرب و  ياـج  زا  ترـضح  نآ 
تبیغ نوچ  دومرف : ترـضح  میزیخیمرب ؟ دوخ  ياج  زا  مالـسلا  هیلعنامز  ماـما  ماـن  ندینـش  ماـگنه  ارچ  دـش : لاؤس  مالـسلا  هیلعقداـص 

وا هب  یهاگن  دـنک  دای  ار  وا  یـصخش  هک  یناـمز  ره  دراد  دوخ  ناتـسود  هب  هک  یتّبحم  تّدـش  زا  ماـما  و  تسا . ینـالوط  يدـهم  ترـضح 
رهم و رظن  هب  ار  وا  شیوخ  يالوم  هک  یماگنه  دزیخرب . دوخ  ياج  زا  میظعت ، مارتحا و  تهج  هب  هدـننک  دای  هک  تسا  راوازـس  دـیامنیم و 

(844 .) دهاوخب ار  ناشیا  جرف  لیجعت  یلاعت  كرابت و  يادخ  زا  دزیخرب و  دوخ  ياج  زا  سپ  دنکیم ، هاگن  تفوطع 

؟ تسیچ یصخش  یعون و  تیودهم  زا  روظنم 

هعیش دنراد و  لوبق  ار  یعون  تیودهم  تّنس  لها  دوشیم : هتفگ  ًالثم  دوشیم ، هدافتـسا  یعون  یـصخش و  تیودهم  زا  تاریبعت  رد  یهاگ 
يدـهم هکنیا  هب  تسا  دـقتعم  ینعی  تسا ؛ یـصخش  تیودـهم  هب  لـئاق  هعیـش  تسیچ ؟ ود  نیا  زا  دوـصقم  ار ، یـصخش  تیودـهم  یماـما 

ماما دنزرف  زج  یـسک  وا  و  درک ، دهاوخ  روهظ  هدنیآ  رد  تسا و  هدنز  نونکات  هدش و  دـلوتم  هک  نّیعم  تسا  یـصخش  مالـسلا  هیلعدوعوم 
هیرذ زا  یصخش  نامزلارخآ  رد  هک  تسا  دقتعم  ینعی  تسا ؛ یعون  تیودهم  هب  دقتعم  تّنس  لها  یلو  تسین . مالسلا  هیلعيرکـسع  نسح 
دومن دهاوخ  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  هک  یسک  تسوا  و  درک . دهاوخ  روهظ  و  هدش ، دلوتم  يدهم  مان  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصمرکا  ربمایپ 

هک دراد  زین  يرگید  دربراک  یـصخش  یعون و  يدهم  ریبعت  درادـن . یجراخ  دوجو  هچرگ  دـشاب ، هدـش  روج  ملظ و  زا  رپ  هک  هنوگ  نامه 
هاوخ دشاب  دوجوم  يدهم  کی  دیاب  ینامز  ره  رد  هکنیا  هب  دندقتعم  يولوم  نوچمه  ّتنـس  لها  يافرع  زا  یخرب  تسا . لوادـتم  افرع  دزن 
ماما دیاب  نامز  ره  رد  هک  تسا  لئاق  هعیش  یلو  تسا ، ناکما  ملاع  بطق  نامه  يدهم ، زا  نانآ  دوصقم  رمع . لسن  زا  هاوخ  یلع و  لسن  زا 

. دش دهاوخ  برطضم  نیمز  نآ  نودب  اریز  دشاب ، دوجوم  موصعم 

؟ تسا هدش  رداص  هسّدقم  هیحان  زا  ياهمان  زین  اربک  تبیغ  رصع  رد  ایآ 

هللا همحردیفم  خیـش  يارب  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  هسدـقم  هیحان  زا  هک  ار  ياهمان  ود  جاجتحالا »  » باتک رد  هللا  همحریـسربط  خـیش 
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هراشا زمر و  روط  هب  لئاسم  یخرب  زا  زین  هدـش و  یلاع  حیحـص و  بلاطم  یخرب  هب  هراشا  همان  ود  نیا  رد  تسا . هدرک  لـقن  هدـش  هداتـسرف 
. تسا هدیسر  وا  تسد  هب  هللا  همحردیفم  خیش  تافو  زا  لبق  لاس  هس  يرجه  لاس 410  رفص  هام  رخاوا  رد  لّوا  همان  ( 845 .) تسا هداد  ربخ 

داتـشه تشذگ  زا  دعب  تقیقح  رد  نیا  و  تسا . هدیـسر  وا  تسد  هب  خیـش  تافو  زا  لبق  لاس  کی  ینعی  يرجه  لاس 412  رد  مود  هماـن  و 
يرجه لاس 329  رد  اربک  تبیغ  عورـش  ارغـص و  تبیغ  ياهتنا  نامه  هک  تسا  مراهچ  ریفـس  يرمـس  دّـمحم  نب  یلع  خیـش  تافو  زا  لاس 

هک دوشیم  هدافتـسا  مالک  نیا  زا  و  تسا . هدروآ  تسا  زاجح  هب  لصتم  هک  ياهقطنم  زا  ار  هماـن  نیا  دـیوگیم : لّوا  هماـن  هدنتـسرف  تسا .
همان دناهداتـسرف . هللا  همحردیفم  خیـش  هب  صاوخ  زا  یخرب  طسوت  هب  ار  همان  نیا  و  تسا ، هدوب  نکاس  زاجح  یحاون  رد  ماگنه  نآ  رد  ماما 

تـسد هب  لاس  نامه  هجح  يذ  هام  هبنشجنپ 23  زور  رد  و  دش . هداتـسرف  خیـش  يارب  هسدقم  هیحان  زا  لاس 412  لاوش  هاـم  لوا  رد  زین  مود 
هیلعيدـهم ترـضح  يالما  هب  باطخ  ود  ره  تسا . هدوب  دـصاق  تسد  رد  هار  نیب  رد  مک  زور  تفه  هام و  هس  ینعی  تسا . هدیـسر  خـیش 

هدافتسا مود  هلاسر  ّصن  یلوا و  هلاسر  رهاظ  زا  هک  هنوگ  نامه  هدوب  مالسلا  هیلعنامز  ماما  دزن  نیدمتعم  تاقث و  زا  یخرب  ّطخ  مالـسلا و 
نآ رد  ماما  تسا . همان  تحـص  رب  یهاوگ  تداهـش و  هک  تسا  ماما  دوخ  ّطـخ  زا  مک  يرطـس  دـنچ  هب  نّیزم  هماـن  ود  ره  رخآ  و  دوشیم .
زا نیقثوـم  اـت  درادرب  ار  نآ  زا  ياهخـسن  یلو  درادـب ، یفخم  سک  ره  زا  ار  هلاـسر  نیا  اـت  دـنکیم  رما  هللا  همحردـیفم  خیـش  هـب  تاـملک 

(846 .) دناسرب اهنآ  عالطا  هب  ًاهافش  ای  هدش  عّلطم  نآ  رب  شباحصا 

؟ تسا تابثا  لباق  هنوگچ  هللا  همحردیفم  خیش  رب  مالسلا  هیلعيدهم  ماما  زا  هدش  رداص  عیقوت  ود  دنس 

نیا لقان  اهنت  هک  یسربط  خیش  هچ  رگ  دیشیدنا ، ياهراچ  نآ  رابتعا  يارب  هداد و  رارق  هجوت  دروم  ناوتیم  یتاهج  زا  ار  عیقوت  ود  نیا  دنس 
هبون هب  نیا  هک  هدروآ  باسح  هب  تامّلسم  زا  ار  تیاور  ود  نیا  یـسربط   - 1 تسا . هدرک  لقن  دنس  نودب  ًالسرم و  ار  اهنآ  تسا  عیقوت  ود 

ار اهنآ  دنـس  عیقوت ، ود  نیا  حوضو  ترهـش و  تهج  هب  یـسربط  هک  تسا  نکمم  و  دراد . وا  دزن  دنـس  تحـص  هب  داـقتعا  رب  تلـالد  دوخ 
زین تسا و  تیاور  ود  نیا  رد  هک  یلاع  نیماضم   - 2 تسا . هدرک  فذح  ار  تایاور  زا  يرایسب  دنـس  هک  هنوگ  نامه  تسا ، هدرک  فذح 

مالـسلا هیلعيدـهم  ترـضح  هب  باستنا  عیقوت و  ود  نیا  قدـص  دـهاوش  هلمج  زا  زین  هدـش  هراشا  اهنآ  هب  ود  نآ  رد  هک  یقداـص  ياـهربخ 
هیلعناـمز ماـما  هب  بوسنم  راعـشا  هکنآ  زا  دـعب  ینارحب  ثّدـحم  هکنیا  تسا  عیقوت  ود  نیا  هب  ناـنیمطا  داـیدزا  بجوـم  هک  يرما  و  تسا .

خیش هب  تبسن  مالسلا  هیلعنامز  ماما  زا  راعشا  نیا  : » دیامرفیم دوب ، هدش  هتـشون  وا  ربق  رب  هک  دنکیم  لقن  ار  دیفم  خیـش  ياثر  رد  مالـسلا 
میظعت رب  لمتشم  هک  یتاعیقوت  دش ، هداتسرف  خیش  يارب  مالسلا  هیلعترضح  هیحان  زا  یتاعیقوت  هکنآ  زا  دعب  تسین ، دیعب  مالـسلا  هیلعدیفم 

هب فورعم  مودـعملا  یفن  یلا  مولعلا  جـهن  هلاـسر  رد  یّلح  قـیرطب  نب  ییحی  خیـش  : » دـیوگیم هاـگ  نآ  تسا .»... هدوـب  یناوارف  لـالجا  و 
رد هک  يروط  نآ  مالسلا ، مهیلعنیرهاط  همئا  زا  وا  لقن  تحص  فلا ) تسا : هدرک  رکذ  دیفم  خیش  هیکزت  رد  قیرط  ود  بلح » لها  لاؤس  »

بحاص هک  تسا  هداد  رارق  لوبق  دروم  هدرک و  تیاور  هعیـش  مومع  هک  ار  هچنآ  ب ) تسا . هدـش  رکذ  بتک  رگید  هعنقم و  زا  وا  فیناصت 
يوس هب   » همان ناونع  و  همان ، کی  لاس  ره  رد  هک  وحن  نیا  هب  تسا  هتـشون  وا  هب  همان  ود  هئابآ -  یلعو  هیلع  همالـسو  هَّللا  تاولـص  رمـالا - 

نبا راتفگ  تسا . همئا  نیـشناج  تما و  ماما  راتفگ  رد  دـیفم  خیـش  ياـنث  هیکزت و  حدـم و  رد  ریبعت  نیرتـالاب  نیا  و  تسا ، دـیدس »... ردارب 
ود نیا  هک  دوشیم  هدافتـسا  جاجتحا »  » همدـقم رد  یـسربط  مالک  زا  زین  و  تسا . عاـمجا  دروم  عیقوت  ود  نیا  هکنیا  رب  دراد  تلـالد  قیرطب 
رد ءاملعلا » ملاعم   » رد بوشآ  رهـش  نبا  تسا . هدرکن  رکذ  ار  ود  نآ  دنـس  اذـل  هدوب و  املع  عامجا  دروم  هک  تسا  یثیداحا  مسق  زا  عیقوت 

عیقوت رد  هک  تسا  يزیچ  نامه  وا  دارم  ًارهاـظ  ( 847 ...«.) دیمان دیفم  خیش  ار  وا  مالـسلا  هیلعنامزلابحاص  : » دیوگیم دیفم  خیـش  همجرت 
« جاجتحا  » باتک همدقم  رد  یـسربط   - 3 دیفملا .»... خیشلا  دیـشرلا ، ّیلولاو  دیدسلا  خألل  : » دومرف هک  تسا  هدمآ  دیفم  خیـش  هب  ترـضح 

تهج هب  اـی  و  تسا ، تیاور  نآ  رب  عاـمجا  دوجو  تهج  هب  اـی  میروآیمن  ار  اـهنآ  دنـس  مینکیم  لـقن  هک  ار  یتاـیاور  رتـشیب  : » دـیوگیم
هـس نیا  زا  یکی  زا  زین  عـیقوت  ود  نیا  ( 848  ...«.) قفاوم فلاخم و  نیب  اهباتک  اههریـس و  رد  نآ  ترهـش  ای  لقع و  لـیلد  اـب  نآ  تقفاوم 
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یکی تسا . هتشاد  اربک  تبیغ  رصع  لیاوا  رد  ار  یتاعیقوت  اههمان و  نینچ  رودص  ياضتقا  زین  یمومع  تحلـصم   - 4 تسین . یلاخ  لامتحا 
حلاص ياملع  تسد  هب  اههمان  نیا  نداتسرف  اب  هکنیا  رگید  و  دناسرب . ار  مزال  تاروتسد  شنایعیش  تعامج  هب  اههمان  نیا  اب  ترضح  هکنیا 
هنوگ نامه  دـنک . قیوشت  اربک  تبیغ  رـصع  رد  وا  زا  تعاطا  هب  ار  مدرم  هدرک ، تیبثت  ار  وا  تماعز  تسایر و  هللا  همحردـیفم  خیـش  لاثما 

«. نسحلاابا ای  یخیش ! ای  : » دومرف وا  هب  باطخ  هیوباب  نبا  هب  دوخ  همان  رد  هک 

؟ تسا هتشاد  هقباس  مه  ایبنا  نیب  رد  تبیغ  هنوگ  نیا  ایآ 

هیلع هللا  یلـصمتاخ  ربمایپ  ّیـصو  نیرخآ  رد  مه  نآ  تّما  نیا  رد  هک  تسین  دیدج  هزات و  يرما  مدرم  نیب  زا  ادـخ  تّجح  يرود  تبیغ و 
هراـشا اـهنآ  زا  یخرب  یماـسا  هب  کـنیا  تسا . هدـش  ادـیپ  زین  اـیبنا  نیب  رد  یتـح  هک  هدوب  یهلا  یتنـس  هکلب  دـشاب ، هدرک  ادـیپ  ققحت  هلآو 

داجیا شنامز  ناراّبج  وا و  نیب  هک  ياهرجاشم  تهج  هب  ربمایپ  سیردا  تایاور ، یخرب  قباطم  مالـسلا  هیلعسیردا  ترـضح   - 1 مینکیم :
بورغ ماگنه  ات  دوب  هدومن  وا  رب  لّکوم  ار  یکلم  دنوادخ  دربیم . رـس  هب  اهراغ  اههوک و  رد  دش و  بیاغ  شتما  نایم  زا  لاس  تسیب  دـش ،

لقن مالسلا  هیلعقداص  ماما  زا  شدنـس  هب  هللا  همحرقودص  مالـسلا  هیلعحلاص  ترـضح   - 2 ( . 849 ...) دنک رـضاح  ار  وا  يراطفا  باتفآ 
؛»... هتروصب هوفرعی  مل  هموق  یلإ  عجر  اّملف  الهک ... مهنع  باغ  موی  ناکو  انامز ، هموق  نع  باغ  مالـسلا  هیلعاـحلاص  ّنإ  : » دومرف هک  هدرک 

هب ار  وا  یـسک  تشگزاب  شموق  هب  هک  یتقو  و  دوب ... يدرمریپ  تبیغ  ماگنه  دش . بیاغ  شموق  زا  یتدم  مالـسلا  هیلعحلاص  انامه  ( » 850)
ات تدالو  يادتبا  زا  یتّدـم  تایاور ، لقن  ربانب  زین  مالـسلا  هیلعمیهاربا  ترـضح  مالـسلا  هیلعمیهاربا  ترـضح   - 3 تخانشیمن .»... هرهچ 

ترضح  - 4 ( 851 .) دومن شتلاسر  غـالبا  هب  رومأـم  ار  وا  دـنوادخ  هکنآ  اـت  درکیم  ناـمتک  ار  دوخ  رما  دوب و  یفخم  يداـیز  ياـهلاس 
دزن يدایز  تّدم  اجنآ  رد  هدرک ، رارف  نیدم  هب  رصم  رهـش  زا  مالـسلا  هیلعیـسوم  ترـضح  دنکیم ...« : لقن  قودص  مالـسلا  هیلعیـسوم 
هدرک لقن  مالسلا  هیلعیلع  ماما  زا  شدنس  هب  یسلجم  مالسلا  هیلعبیعش  ترـضح   - 5 ( 852 ...«.) دومن تماقا  مالسلا  هیلعبیعش  ترضح 

؛» ّاباش مهیلإ  داع  ّمث  هَّللا ، ءاـش  اـم  مهنع  باـغ  ّمث  همظع ، ّقدو  هّنـس ، ربک  یتح  هَّللا  یلإ  هموق  اـعد  مالـسلا  هیلعیبنلا  ابیعـش  ّنإ  : » دومرف هک 
ادخ ِتساوخ  هک  یتّدم  ات  هاگ  نآ  دش . فیعـض  شیاهناوختـسا  دش و  ریپ  ات  درک  توعد  ادخ  يوس  هب  ار  شموق  ربمغیپ  بیعـش  ( » 853)

بطق مالسلا  هیلعسایلا  ترـضح   - 6 تشگزاب .»... اهنآ  يوس  هب  دوب  هدـش  ناوج  هک  یلاـح  رد  سپـس  دـش و  بیاـغ  مدرم  ناـیم  زا  دوب 
يراوتم اهنابایب  اهارحـص و  رد  تّدم  نآ  رد  دش ، بیاغ  لاس  تفه  شموق  نایم  زا  مالـسلا  هیلعسایلا  ترـضح  هک  دنکیم  لقن  يدنوار 

تـسد ریـسا  بیاغ و  شموق  نایم  زا  لاـس  یبن 90  لایناد  : » دـیوگیم هللا  همحرقودـص  مالـسلا  هیلعیبن  لایناد  ترـضح   - 7 ( 854 .) دوب
هیلعیسیع ترضح  مالسلا  هیلعیسیع  ترـضح   - 8 ( 855 «.) دندیـشکیم ار  شراظتنا  تّدم  نیا  رد  یگمه  شناوریپ  دوب و  رـصنلا  تخب 

راد هب  ار  وا  دنتـساوخ  هک  یماگنه  زا  رگید  رـصم و  ماش و  ياهنیمزرـس  رد  لاس  تّدم 12  رد  یکی  تسا : هتـشاد  تبیغ  عون  ود  مالـسلا 
مالـسلا هیلعيدهم  ترـضح  روهظ  ماگنه  يو  تسا . هدـنز  زونه  درذـگیم و  وا  رمع  زا  لاس  رازه  ود  زا  شیب  هک  نونکا  مه  ات  دـنزیوآ ،

. دومن دهاوخ  تدعاسم  ار  ناشیا  یناهج  لدع  تموکح  لیکشت  يارب 

؟ دوبیم رهاظ  مدرم  نیب  رد  مالسلا  هیلعنامز  ماما  رگا  تشاد  يروذحم  هچ 

عقوـم رد  زین  وا  دـندرکیم و  هدافتـسا  شدوـجو  زا  دوـب و  مدرم  نیب  رد  ترـضح  رگا  تشاد  یلاکـشا  هچ  دـنیوگب : تـسا  نـکمم  یخرب 
تسد هب  متس  ملظ و  هاگتسد  هک  دندوب  هدرک  دزشوگ  مدرم  هب  ًارارک  مالـسلا  مهیلعراهطا  همئا  مرکا و  ربمایپ  خساپ : دومنیم . مایق  بسانم 

نیمولظم و فلا . تفرگ : رارق  هتـسد  ود  هجوت  دروم  ترـضح ، دوـجو  تهج  نیا  زا  دـش . دـهاوخ  هدـیچرب  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح 
وا زا  دـندرکیم و  عامتجا  ماما  دوجو  رود  هب  تیاـمح ، دـیما  مّلظت و  راـهظا  دـصق  هب  ناـنآ  دوب . داـیز  ناشدادـعت  هک  ملاـع  ناگدـیدمتس 

یـساسا طیارـش  زونه  هک  یلاح  رد  دوب . هدش  هطاحا  يریثک  هورگ  ترـضح  فارطا  رد  هشیمه  اذل  و  دندومنیم ، عافد  تضهن و  ياضاقت 
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یـصخش عفاـنم  هب  ندیـسر  هار  رد  هتفاـی و  ّطلـست  مولظم  ياـهتّلم  رب  هک  يراوـخنوخ  ناراکمتـس  ناـیوگروز و  ب . تسا . هدـشن  مهارف 
نوچ هورگ  نیا  هجیتن  رد  دننک . دوخ  یصخش  عماطم  يادف  ار  مدرم  مامت  هک  دندوب  رضاح  دندرکیمن و  راذگ  ورف  یلمع  چیه  زا  شیوخ 

. دندمآیم رب  ترضح  يدوبان  ددصرد  دندیدیم  دوخ  هار  ّدس  عنام و  ار  ترضح  دوجو 

؟ دیامن ظفح  تبیغ  نودب  ار  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  تسناوتیمن  دنوادخ  ایآ 

ترـضح دروم  رد  دـنک و  اضتقا  یترورـض  هکنآ  رگم  تسا ، لصا  فالخ  نیوکت  تعیبط و  ماظن  رد  زاـجعا ، ًـالوا : مییوگیم : خـساپ  رد 
هب یهلا  تاریدقت  دسافم و  حلاصم و  ًایناث : دشاب . تبیغ  هار  زا  ترضح  تظفاحم  هک  هتفرگ  ّقلعت  نیا  رب  دنوادخ  هدارا  مالـسلا  هیلعيدهم 

یکی یلو  داتـسرف ، ناشتیادـه  تهج  هب  موصعم  ماما  هدزای  یمالـسا  تما  يارب  لاعتم  دـنوادخ  دـنکیم . ادـیپ  رییغت  یهلا  ياهتیعقاو  عبت 
ّقلعت نیا  رب  دنوادخ  ریدقت  دـنداد  ناشن  دوخ  زا  هک  یئوس  همانراک  دـب و  درکلمع  نیا  اب  دـندناسر و  تداهـش  هب  ار  نانآ  يرگید  زا  سپ 

ردق شترـضح  روهظ  اب  دننک و  ساسحا  ار  ماما  تبیغ  تّیمورحم  ات  دهد  رارق  تبیغ  هدرپ  تشپ  رد  یتّدـم  ات  ار  مهدزاود  ماما  هک  تفرگ 
نیا زا  زین  یمالـسا  تما  تساهتما . ناحتما  هلأسم  لاعتم  دـنوادخ  یمتح  ياهّتنـس  زا  یکی  تایاور ، تایآ و  قباطم  ًاثلاث : دـننادب . ار  وا 

ناـمز ماـما  تبیغ  هب  ناـمز  رـصع و  نیا  رد  یمالـسا  تما  ناـحتما  دـش . دـهاوخ  ناـحتما  يوـحن  هب  یتّـما  ره  و  تسین . ریذپانثتـسا  نوناـق 
؟ ریخ ای  دنراد  تماقتسا  دوخ  بهذم  نید و  رب  تلاح  نیا  اب  ایآ  هک  تساهنآ ،

؟ دندرگ وا  میلست  نارگمتس  هک  دوبن  نکمم  مدرم  نیب  رد  مالسلا  هیلعنامز  ماما  روضح  اب  ایآ 

دناهتشاد دوجو  رشب  نیب  رد  یهورگ  هشیمه  نونکات  ملاع  زاغآ  زا  هکلب  دنوشیمن ، میلست  تلادع  ّقح و  لباقم  رد  دارفا  همه  هک  مینادیم 
راذـگورف یلمع  چـیه  زا  نآ  ندرک  دوباـن  هار  رد  و  دناهدیـشوک ، اوق  ماـمت  اـب  نآ  ندرک  لاـمیاپ  يارب  هدوب و  تقیقح  ّقـح و  نمـشد  هک 

نوچ لطاب ، رب  قح  هبلغ  نآ  دندمآیم و  رب  ناشیا  يدوبان  ددصرد  ًاعطق  دـشیمن  بیاغ  رگا  زین  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  دـناهدرکن .
. تفرگیمن ماجنا  دوب  هدشن  مهارف  شطیارش 

؟ دشیم هچ  تسبیم ، ضّرعت  مدع  نامیپ  وهدرک  هحلاصم  دوخ  نامز  ناملاظ  اب  دوب و  رهاظ  ماما  رگا 

رومأم رگید  ناماما  دراد . یساسا  توافت  ناماما  ریاس  همانرب  اب  ترـضح  همانرب  هک  دننادیم  دنراد  ییانـشآ  تیودهم  هلأسم  اب  هک  یناسک 
نامیپ گنج و  هکراتم  تعیب و  عون  کی  اذل  دندوبن و  گنج  هب  رومأم  یلو  دـننک ، شـشوک  ناکما  ّدحرـس  ات  نید  جـیورت  رد  هک  دـندوب 
ناماما رگید  شور  اب  ادتبا  زا  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  هریس  یلو  دندوب . هتسب  دوخ ، رـصع  نامکاح  اب  نانآ  نیب  یحلـص  ضرعت و  مدع 

هب دـنکرب و  هعماج  زا  ار  یتلادـعیب  ملظ و  هدز و  ناملاظ  اب  هلباقم  هب  تسد  روهظ ، درجم  هب  ترـضح  هک  تسا  نیا  رب  رارق  دـنکیم . قرف 
هیلعقداص ماما  تسا . روهظ  لامتحا  هظحل  ره  اریز  دـشابن ، وا  هّمذ  رب  یـسک  چـیه  تعیب  دـیاب  اذـل  دـیامن . اپرب  ار  طسق  لدـع و  نآ  ياج 

یف هرمأ  ّلجوّزع  هَّللا  حلـصیو  جرخ ، اذإ  ۀعیب  هقنع  یف  دـحأل  نوکی  اّلئل  قلخلا  اذـه  نع  هتدالو  بیغت  رمألا  اذـه  بحاص  : » دومرف مالـسلا 
کی رد  ار  شرما  دنوادخ  دشابن . شندرگ  رب  سک  چیه  نامیپ  دـنک  روهظ  هک  یتقو  ات  دوشیم  یفخم  رمالابحاص  تدالو  ( » 856 (؛» ۀلیل

هب هدـید ، رطخ  رد  ار  دوخ  عفانم  اذـل  دـندادیم  ار  شمایق  لاـمتحا  هظحل  ره  رد  نوچ  ناراکمتـس  نیا ، رب  هوـالع  دـنکیم ». حالـصا  بش 
. دندیدیمن وا  نتشک  لتق و  زج  ياهراچ  دندشیمن و  نئمطم  ترضح  اب  دوخ  نامیپ 

؟ تسیچ مالسلا  هیلعنامز  ماما  تبیغ  هفسلف 

اب ام  ارچ  و  دش ، بیاغ  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  ارچ  هک  تسا  نیا  تسه  هدوب و  حرطم  تبیغ  رـصع  خیرات  لوط  رد  هک  ییاهلاؤس  زا  یکی 
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میهاوخ باوج  دـناسریم  یعطق  هجیتن  هب  ار  ام  اهنآ  دوخ  هک  یتامدـقم  نایب  اب  ار  رظن  دروم  لاؤس  خـساپ : میرادـن ؟ طاـبترا  ترـضح  نآ 
رد نایدا  عیمج  رب  مالـسا  نید  هبلغ  يزوریپ و  زا  ربخ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمالسا  ربماـیپ  زین  شمیرک و  نآرق  رد  لاـعتم  دـنوادخ   - 1 داد :
َهِرَک َْولَو  ِهِّلُک  ِنیِّدـلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل  ِّقَحلا  ِنیِدَو  يدُـهلِاب  َُهلوُـسَر  َلَـسْرَأ  يِذَّلا  َوُـه  : } دـیامرفیم دـنوادخ  تسا . هداد  تّیرـشب  خـیرات  ناـیاپ 

رگ دهد ، يرترب  طّلست و  ملاع  نایدا  همه  رب  ات  داتسرف  قلخ  تیاده  هب  قح  نید  اب  ار  دوخ  لوسر  هک  ییادخ  تسوا  ( » 857 (؛} َنوُکِرْشُملا
ناگدـنب و ریبدـت  رما  لاعتم  دـنوادخ  دوشیم . ّریغتم  اهنآ  تالاح  فالتخا  اـب  ناگدـنب  حـلاصم   - 2 دنشاب ». هتـشاد  تهارک  ناکرـشم  هچ 
هب قیرط  نیا  زا  ات  تسا  هدومن  راداو  حـلاص  لامعا  ماجنا  هب  ار  اـهنآ  هدرک و  لـماک  ار  ناـشلقع  تسا . هتفرگ  هدـهع  رب  ار  اـهنآ  تحلـصم 
اب دنک و  يرای  ار  اهنآ  هک  تسا  دنوادخ  رب  دـننک ، هفیظو  ماجنا  هدرک و  کسمت  دـنوادخ  ياهروتـسد  هب  مدرم  رگا  لاح  دنـسرب . تداعس 

دـننک و لمع  شیاهروتـسد  فلاخم  هک  یتروص  رد  یلو  دـیامن ، راومه  لیهـست و  اهنآ  رب  ار  هار  ناگدـنب ، رب  شیاهتیانع  ندرک  هفاضا 
زا ار  قیفوت  دنوادخ  درک ، دـهاوخ  رییغت  زین  ّتیعـضو  ّتیعقوم و  هجیتن ، رد  و  دـنکیم ، رییغت  ناگدـنب  تحلـصم  دـنوش ، ینامرفان  بکترم 

يوس هب  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  ناماما  لاعتم  دنوادخ  دنوشیم . شنزرـس  تمالم و  ّقحتـسم  ماگنه  نیا  رد  و  دومن ، دهاوخ  بلـس  نانآ 
قلعت نیا  رب  تحلـصم  دش و  سکعرب  هیـضق  دنتخیر ، ار  ناشنوخ  عیـسو  روط  هب  هدرک و  ینامرفان  ار  نانآ  هک  یماگنه  یلو  داتـسرف  مدرم 

طیارـش ندـش  هدامآ  هب  جایتحا  کچوک -  ای  گرزب  یعاـمتجا -  راـک  ره  کـش  یب   - 3 ددرگ . روتـسم  بیاغ و  مدرم ، ماـما  هک  تفرگ 
هب جایتحا  روهظ ، رصع  رد  بلاغ  نید  دیدرتیب ،  - 4 دریگ . تروص  یصاخ  یگدامآ  ریگارف  یناهج و  یمایق  يارب  دیاب  اذل  دراد . بسانم 

هعیش نیب  رتاوتم  تایاور  قباطم   - 5 دشاب . تمصع  عماج و  ملع  هداعلاقوف ، تردق  لیبق : زا  یطیارش  ياراد  هک  دراد  بلاغ  یماما  ربهر و 
(858 .) دمآ دنهاوخ  یپایپ  وا  زا  دعب  هک  تسا  هدرمشرب  رفن  هدزاود  ار  تمایق  زور  ات  دوخ  زا  دعب  ناماما  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  یّنـس  و 

يرورـض يرما  تمایق  زور  ات  نیمز  يور  رب  ادـخ  تّجح  موصعم و  ماما  ياقب  هک  دوشیم  هدافتـسا  یلقع  هلدا  تایاور و  هعومجم  زا   - 6
یقاب ماما  نودـب  نیمز  ایآ  مدرک : لاؤس  مالـسلا  هیلعقداص  ماـما  زا  هک  دـنکیم  لـقن  هزمح  یبا  زا  حیحـص  دنـس  هب  ینیلک  موحرم  تسا .

 - 7 دش ». دـهاوخ  نوگرگد  دـنامب  یقاب  ماما  نودـب  نیمز  رگا  ( » 859 (؛» تخاسل مامإ  ریغب  ضرـألا  تیقب  ول  : » دومرف ترـضح  دـنامیم ؟
هیلعيدهم ماما  تسا . هدوب  ناشعیارـش  رـشن  دیما  هب  ناج و  ظفح  تهج  هب  لتق  زا  فوخ  لسر ، ایبنا و  ندش  نیـشنهشوگ  بابـسا  زا  یکی 

. دندش مدرم  زا  يرود  تبیغ و  هب  رومأم  دنوادخ  رما  هب  ندش ، هتشک  زا  فوخ  شايرای و  ترصن و  يارب  يداع  بابسا  دوبن  اب  زین  مالسلا 
تسا یتبیغ  مئاق  يارب  ( » 860 (؛» حبذلا هسفن  یلع  فاخی  لاق : َِملو ؟ تلق : همایق . لبق  ۀبیغ  مئآقلل  : » دومرف هرارز  هب  مالـسلا  هیلعقداص  ماما 

بابـسا و زا  یکی   - 8 دـسرتیم ». دوخ  رب  لتق  زا  اریز  دومرف : تهج ؟ هچ  هب  مدرک : ضرع  ترـضح  هب  دـیوگیم : هرارز  شمایق . زا  لـبق 
خیـش تسا . دوخ  رـصع  نامکاح  اب  ترـضح  نآ  ندرکن  تعیب  هدـش ، هراشا  نآ  هب  تایاور  رد  هک  مالـسلا  هیلعناـمز  ماـما  تبیغ  لـماوع 

(861 (؛» ۀـعیب هقنع  یف  دـحأل  سیلو  مالـسلا  هیلعمئآـقلا  موقی  : » دوـمرف هک  دـنکیم  لـقن  مالـسلا  هیلعقداـص  ماـما  زا  شدنـس  هب  قودـص 
تیاده فلا . تسا : مسق  دـنچ  رب  تیادـه   - 9 دوب ». دـهاوخن  وا  ندرگ  رب  یـسک  تعیب  هک  یلاح  رد  درک  دـهاوخ  مایق  مالـسلا  هیلعمئاق  »

َِکلذ ِهَّللا  ِْقلَِخل  َلیِدـْبَت  اْهیَلَع ال  َساّنلا  َرَطَف  ِیتَّلا  ِهَّللا  َتَرِْطف  ًافِینَح  ِنیِّدـِلل  َکَـهْجَو  ِْمقَأَـف  . } تسا ترطف  هار  زا  تیادـه  ناـمه  هک  يرطف :
، دنوادخ هک  تسا  یترطف  نیا  نک . راگدرورپ  صلاخ  نییآ  هّجوتم  ار  دوخ  يور  سپ  ( » 862 (؛} َنوُمَْلعَیال ِساّنلا  َرَثْکَأ  َّنِکلَو  ُمِّیَقلا  ُنیِّدلا 
: یعیرشت تیاده  ب . دننادیمن ». مدرم  رثکا  یلو  راوتـسا ، نییآ  تسا  نیا  تسین ، یهلا  شنیرفآ  رد  ینوگرگد  هدیرفآ ، نآ  رب  ار  اهناسنا 

َنیِرِّشَبُم َنیِِّیبَّنلا  ُهَّللا  َثَعَبَف  ًةَدِـحاو  ًۀَّمُأ  ُساّنلا  َناک  . } دـنک ییامنهار  کیدزن  زا  ار  مدرم  ات  تسا  هعماج  نایم  رد  ماـما  روضح  رب  عّرفتم  هک 
رد يداضت  و  ، ] دـندوب هتـسد  کی  زاغآ ] رد   ] مدرم ( » 863 (؛}... ِهِیف اوُفَلَتْخا  اَمِیف  ِساّنلا  َْنَیب  َمُکْحَِیل  ِّقَحلِاب  َباـتِکلا  ُمُهَعَم  َلَْزنَأَو  َنیِرِذـْنُمَو 

، دنوادخ لاح  نیا  رد  دش ، ادیپ  اهنآ  نایم  رد  ییاهداضت  تافالتخا و  دمآ و  دیدپ  تاقبط  عماوج و  جـیردت  هب  تشادـن . دوجو  اهنآ  نایم 
نایم رد  ات  دومن ، لزان  اهنآ  اب  درکیم ، توعد  قح  يوس  هب  هک  ینامـسآ  باتک  دـنهد و  میب  تراشب و  ار  مدرم  ات  تخیگنارب  ار  ناربماـیپ 
يِذَّلا َلاق  . } تسا شنیرفآ  ماظن  رد  ریبدـت  فرـصت و  نامه  هک  ینیوکت : تیادـه  ج . دـنک .»... يرواد  دنتـشاد ، فالتخا  هچنآ  رد  مدرم ،
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ْمَأ ُرُکْـشَأ  َأ  ِینَُوْلبَِیل  یِّبَر  ِلْضَف  ْنِم  اذـه  َلاق  ُهَدـْنِع  ًاّرَقَتْـسُم  ُهآءَر  اّمَلَف  َُکفْرَط  َکـَْیلِإ  َّدـَتْرَی  ْنَأ  َلـْبَق  ِِهب  َکـِیتآ  اـَنَأ  ِباـتِکلا  َنِم  ٌْملِع  ُهَدـْنِع 
مهاوـخ وـت  دزن  ار  نآ  ینز ، مه  رب  مشچ  هکنآ  زا  شیپ  : " تـفگ تـشاد  ینامـسآ   ] باـتک زا  یـشناد  هـک  یـسک  اّـما ] ( »] 864 (؛}... ُرُفْکَأ

شیامزآ ارم  ات  تسا ، نم  راگدرورپ  لضف  زا  نیا  : " تفگ دـید  اـجرباپ  تباـث و  دوخ  دزن  ار  تخت   ] نآ نامیلـس   ] هک یماـگنه  "و  دروآ .
لاصیا يانعم  هب  ینیوکت و  تیالو  زا  تسا  ياهبعش  هک  ینطاب : تیاده  د . !؟ " منکیم .»... نارفک  ای  مروآیم  اجب  ار  وا  رکـش  ایآ  هک  دنک 

و ( » 865 (؛} َنیِدـِباع اَنل  اُوناکَو  ِةوکَّزلا  َءآتیِإَو  ِةولَّصلا  َماقِإَو  ِتاْریَخلا  َلِْعف  ْمِْهَیلِإ  اْنیَحْوَأَو  انِْرمَِأب  َنوُدـْهَی  ًۀَِّمئَأ  ْمُهاْنلَعَجَو  . } تسا بولطم  هب 
زامن و هماقا  صوصخ  تاریخ و  تادابع و  عاونا  زا   ] ار وکین  راک  ره  دـننک و  تیادـه  ام  رما  هب  ار  قلخ  ات  میتخاـس  مدرم  ياوشیپ  ار  ناـنآ 

میهاوخ هجیتن  نیا  هب  قوف  تامدـقم  عومجم  رد  لّمأت  رظن و  اب  دـنتخادرپ ». ام  تدابع  هب  مه  اهنآ  میدرک و  یحو  اـهنآ  هب  ار  تاـکز  يادا 
نآ رد  اـت  هدوب ، تبیغ  هدرپ  سپ  رد  دوعوم  زور  يارب  دـیاب  ماـما ، نیمهدزاود  ناونع  هب  مالـسلا  هیلعناـمز  ماـما  نینزاـن  دوجو  هک  دیـسر 

. دنک روهظ  رشب  تیاده  يارب  دنوادخ  نذا  هب  ماگنه 

؟ تسیچ مالسلا  هیلعنامز  ماما  هرابرد  هّیخیش »  » هقرف رظن 

اقلباج و  » رهـش رد  ندب  نیا  هک  تسا  ییایلقروه » ندب   » هب داقتعا  یئاسحا » دمحا  خیـش   » تسایر هب  هیخیـش  ياههشیدـنا  نیرتمهم  زا  یکی 
لوسر ینامـسج  جارعم  ینعی  تسا ؛ هدومن  لیلحت  ار  یفـسلف  قیمع  مهم و  هلئـسم  هس  هیرظن ، نیا  اب  دوخ ، نامگ  هب  وا  دراد . رارق  اسرباج »

هیلعنامز ماما  هک  تسا  دـقتعم  وا  نرق . هد  زا  شیب  لوط  رد  ار  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  تایح  ینامـسج و  داـعم  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصادخ 
ار مالسلا  هیلعنامز  ماما  یئاسحا ، دمحا  خیش  دنکیم . یگدنز  اسرباج  اقلباج و  رهـش  رد  ییایلقروه  اهنت  يرـصنع و  ریغ  یندب  اب  مالـسلا 
دراد و رارق  برغم  رد  هک  اسرباج  رهـش  ود  ياراد  هک  تسا  رخآ  کلم  ایلقروه  : » دیوگیم يو  ( 866 .) دنادیم ایلقروه »  » ملاع رد  هدنز و 

تروص هب  هک  تسا  ياهنوگ  هب  اما  تسین ، لاثم  ملاع  رد  ایند  رد  مالسلا  هیلعمئاق  ترضح  سپ  دشابیم . تسا  عقاو  قرـشم  رد  هک  اقلباج 
رد شحور  اب  سوفن و  رد  دوخ  سفن  اب  ماسجا و  رد  شمـسج  اب  داسجا و  رد  شدسج  اب  و  لاثم ، رد  شلاثم  اب  دـشابیم ، يرـصنع  لکیه 

میلاقا  » هب دـهاوخب  هاگ  ره  تسا و  ایلقروه  ملاع  رد  تبیغ  ماـگنه  رد  مالـسلا  هیلعناـمز  ماـما  : » دـیوگیم نینچمه  وا  ( 867 .) تسا حاورا 
فیطل ناشیا  ناکم  نامز و  مسج و  دسانشیمن . ار  وا  یسک  دشوپیم و  ار  میلاقا  نیا  لها  ياهتروص  زا  یتروص  دروایب ، فیرشت  هعبس »

(868 .) تسا لاثم  ملاع  زا  هدوب و  ماسجا  ملاع  زا  رت 

؟ تسا ییاهرهش  هچ  اسرُباج » اقلُباج و  »

ردارب قرـشم  هب  تسا  يرهـش  قلباج  و  تسین ، یناسنا  نآ  زا  دـعب  هک  برغم  هب  تسا  يرهـش  صلباج  : » دـیوگیم روپ  یفـص  میرکلادـبع 
، ناققحم داقتعا  هب  و  ُلثُم . ملاع  رد  تسا  يرهـش  ود  اسرباج  اقلباج و  دـناهتفگ : لاثم  ملاع  رد  : » دـیوگیم يزیربت  فلخ  ( 869 «.) صلباج

بطق ( 870 .) دشاب کلاس  لوا  لزنم  اقلباج  دیوگیم : سپس  و  طیحم . هب  زکرم  قالطا و  هب  دیق  لوصو  یعـس  رد  تسا  کلاس  رخآ  لزنم 
« لـثم رـصانع   » ملاـع ياهرهـش  زا  رهـش  ود  ماـن  اـقلباج » اـسرباج و  : » دـنکیم حرطم  نینچ  ار  اـسرباج  اـقلباج و  تواـفت  يزاریـش ، نیدـلا 

قح هب  قلخ  زا  رفس  هک  لوا  رفس  رد  اسرباج  اقلباج و  : » تسا هتفگ  یئاسحا  دمحا  خیش  درگاش  نیرتمهم  یتشر ، مظاک  دیـس  ( 871 .) تسا
زبس ناگدنرپ  لحم  و  سدقلا » هریظح   » نآ مهدزون  هلحم  هک  تسا  يددعتم  ياههلحم  ياراد  رهـش ) نیا  هکلب   ) رفـس نیا  دراد . رارق  تسا 

ره رانک  رد  تسا و  برد  رازه  داتفه  ياراد  اهنآ  زا  مادـک  ره  هک  دنـشابیم  رهـش  نیا  زا  هلحم  ود  اقلباج  اـسرباج و  تسا . هیلاـثم  روص  و 
یتهباـشم چـیه  رگید  ناـبز  اـب  یناـبز  ره  دـننکیم و  تبحـص  رگیدـکی  اـب  ناـبز  رازه  داـتفه  هب  هک  دراد  دوجو  تما  رازه  داـتفه  یبرد ،

(872 «.) درادن
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؟ تسیچ یئایلق » روه   » ندب زا  دوصقم 

هب میئنرق »  » راخب و سفنت و  مرگ ، ياوه  يانعم  هب  لبه »  » يربع هملک  زا  ًارهاظ  ایلقروه ،» : » تسا هدـمآ  عطاـق » ناـهرب   » باـتک یقرواـپ  رد 
« ییایلقروه  » هک تسا  دقتعم  یئاسحا  دـمحا  خیـش  ( 873 .) تسا راخب  عشعـشت  يانعم  هب  بکرم  هملک  و  تسا . عاعـش  شـشخرد و  يانعم 

ياهرهـش زا  رهـش  ود  مان  اسُرباج »  » و اقُلباج » : » دیوگیم يزاریـش  نیدلا  بطق  ( 874 .) تسا هدـش  هتفرگ  نیئباص  نابز  زا  ینایرـس و  یتغل 
دوشیم نشور  تشذـگ  هچنآ  هب  هجوت  اب  ( 875 .) تسا رتالاب  ایلقروه  سپ  تسا . ُلثُم » كالفا   » سنج زا  ایلقروه »  » و ُلثم » رـصانع   » ملاـع

ود ياراد  ملاع  نیا  دـناهتفگ : رخآ ، لوا و  تسا : مسق  ود  رب  لاثم » ملاع   » نوچ و  تسا ، لاثم  ملاـع  ناـمه  ییاـیلقروه »  » ملاـع زا  دارم  هک 
نافوسلیف نافراع و  هک  تسا  يزیچ  هدام ، ملاع  لوقع و  ملاع  نیب  خزرب  ملاع  ای  لصفنم ، لایخ  ای  لاثم ، ملاع  اسرباج . اقلباج و  تسا : رهش 

نیب هک  لوزن ، سوق  رد  لاثم   - 1 دننادیم : هلحرم  ود  ار  لاثم  ملاع  نایقارشا ، دناهتفریذپن . ار  نآ  ءاّشم  هفسالف  یلو  دندقتعم  نآ  هب  قارشا 
لاثم نیا  دننکیم . تابثا  فرشا  ناکما  هدعاق  هلیسو  هب  هک  دننادیم  ایند  زا  لبق  خزرب  ار  ملاع  نیا  دراد . رارق  قلطم  تداهش  قلطم و  بیغ 
ندـب نیا  زا  هقطاـن  سفن  بورغ  لوـفا و  زا  سپ  و  دراد ، رارق  ترخآ  اـیند و  نـیب  هـک  دوعـص ، سوـق  رد  لاـثم   - 2 دـنمانیم . اقلباج »  » ار

الم باوج  رد  یئاسحا  دمحا  خیـش  یلو  دنمانیم . اسرباج »  » ار لاثم  نیا  دوریم . اربک  تمایق  هب  اجنآ  زا  هدش و  خزرب  ملاع  دراو  یناملظ ،
نیب طسو  دـح  هک  تسا  رگید  کلم  يانعم  هب  ایلقروه » : » دـیوگیم نینچ  نیا  دوب ، هدرک  لاؤس  ایلقروه  ظفل  زا  هک  يرانا  نیـسح  دـمحم 

اقلباج اسرباج و  اهنآ  هب  هک  تسا  دوخ  هب  صوصخم  یبکاوک  كالفا و  ياراد  و  دراد . رارق  متـشه  میلقا  رد  هدوب و  توکلم  اـیند و  ملاـع 
(876 .) دنیوگیم

؟ دراد دوجو  تبیغ  رصع  رد  مالسلا  هیلعنامز  ماما  دوجو  تیفیک  هرابرد  هیخیش  داقتعا  هب  تبسن  یتالاکشا  هچ 

وا و ندب  تیفیک  تبیغ و  رصع  رد  مالسلا  هیلعنامز  ماما  دوجو  تیفیک  هرابرد  یئاسحا  دمحا  خیش  یگدرکرس  هب  هیخیـش »  » رظن هدیقع و 
هب داقتعا  ییاـیلقروه و  ندـب  نیا  لـیلحت   - 1 مینکیم : هراشا  اـهنآ  زا  یخرب  هب  کـنیا  تسا . رادروخرب  يرایـسب  تالاکـشا  زا  وا ، ناـکم 
نآ دارم  رگا  اریز  تسا ؛ نیمز  يور  رد  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  راکنا  يانعم  هب  عقاو  رد  ییایلقروه »  » ندـب اب  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  تایح 
زا نانآ  ار  ربق  هک  نانچ  نآ  ای  دنکیم ، یگدنز  مود  خزرب  ای  لوا  خزرب  هچ  خزرب ، لاثم و  ملاع  رد  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  هک  تسا 
اب نیا  و  تسا . خزرب  ملاع  رد  ناگدرم  تایح  لثم  وا  تایح  درادـن و  يرـصنع  ندـب  اب  تایح  ترـضح  نآ  سپ  دـننادیم ، اـیلقروه  ملاـع 

ماما دوجو  ترورـض  رب  دـش  هراشا  ًالبق  هک  یلقع  ّهلدا  اـب  داـقتعا  نیا   - 2 درادـن . يراگزاس  تجح » زا  نیمز  ّولخ  مدـع   » رتاوتم ثیداحا 
دنکیم یفرعم  توکلم  ایند و  نیب  طسو  دح  ار  ایلقروه  ملاع  یئاسحا ،» دمحا  خیـش   - » 3 درادن . تبسانم  ملاع ، نیا  رد  مالسلا  هیلعنامز 

، دنکیم یگدنز  ییایلقروه  ندب  اب  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  هک  نخـس  نیا   - 4 تسا . لاثم  ملاع  نامه  توکلم  ملاـع  هک  یلاـح  رد 
راـک هب  ییوگ و  فازگ  مهدزیـس ، نرق  رد   - 5 تسا . هدـشن  هماقا  نآ  رب  یلقن  یلقع و  لیلد  چـیه  تسا و  لیلد  نودـب  ياعدا  کی  ًاـفرص 

هک تسین  دـیعب  دنتـشادنپیم و  شناد  ملع و  هناشن  ار  اهنیا  مدرم  ماوع  یتح  دـش و  جـیار  رایـسب  لمهم ، ظافلا  سونأمان و  ياـههژاو  ندرب 
هجیتن دنـشاب . هدروآ  يور  تاملک  اـههژاو و  نیا  هب  ماوع  نـالهاج و  دـنیاشوخ  تهج  هب  یتشر  مظاـک  دیـس  زین  یئاـسحا و  دـمحا  خـیش 
نادیم نیا  و  هدوب ، يورسک  هلیسو  هب  كاپ  نییآ  مسا  هب  ینیدیب  ماجنارـس  تّیئاهب و  تّیباب و  ّهلاض  بهاذم  شیادیپ  دمحا ، خیـش  نانخس 

. تسا نانخس  نیا  یتسس  فعض و  رب  یبوخ  كالم  کحم و  دوخ  هیخیش ، نانخس  رابفسا  جیاتن  لمع و 

؟ هچ ینعی  تسا ، مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  يوگلا  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  هکنیا 

نیقی و حور  تساوخرد  اههنتف و  تلالـض و  زا  نایعیـش  تیفاع  يارب  اعد  زا  دـعب  دوخ ، كرابم  طخ  هب  یعیقوت  رد  مالـسلا  هیلعنامز  ماما 
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رتخد همطاف  ( » 877 (؛» ۀنـسح ةوسأ  یل  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  ۀنبا  یفو  : » دیامرفیم دـنچ  يروما  هب  رکذـت  اهنآ و  يریخ  هب  تبقاع 
ترضح راتفر  ای  راتفگ  مادک  مالسلا ، هیلعيدهم  ترـضح  هکنیا  رد  تسوکین ». ییوگلا  هوسا و  نم  يارب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 

1 مینکیم : هراشا  نآ  دروم  هس  هب  اج  نیا  رد  هک  تسا  هدش  نایب  یناوارف  تالامتحا  دناهداد ، رارق  شیوخ  قشمرـس  ار  مالـسلا  اهیلعهمطاف 
ناطلس چیه  تعیب  مه  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  درکن . تعیب  یملاظ  مکاح  چیه  اب  شفیرش  رمع  نایاپ  ات  مالـسلا  اهیلعارهز  ترـضح  - 
باوج رد  ترـضح  دنتفریذپن . ار  ناشیا  تماما  نایعیـش ، زا  یخرب  هک  تسا  نیا  همان  نیا  رودـص  نأش   - 2 درادـن . ندرگ  رب  ار  يرگمتس 

امش رب  یکش  چیه  هک  ياهنوگ  هب  ددرگ  راکشآ  امـش  رب  قح  هک  مدرکیم  نانچ  نآ  مدوب  زاجم  متـسناوتیم و  رگا  : » دومرف اهنآ  درکلمع 
چیه دش ، بلس  مالسلا  هیلعیلع  ترضح  زا  تموکح  قح  هکنیا  اب  ناشیا  تسا . مالـسلا  اهیلعارهز  ترـضح  نم  يادتقم  یلو  دنامن ، یقاب 

، نارود نیا  رد  مّقح  قاقحا  يارب  منکیم و  يوریپ  ناشیا  زا  زین  نم  درکن ، هدافتسا  يداع  ریغ  بابـسا  زا  تفالخ ، ندنادرگ  زاب  يارب  هاگ 
هب دوبن  امش  زا  يریگتسد  تیاده و  هب  ام  قایتشا  هقالع و  رگا  : » دناهدومرف همان  خساپ  رد  ترـضح   - 3 میامیپیمن .» ار  يداع  ریغ  ياههار 

: دیامرفب دهاوخیم  مالـسلا  اهیلعارهز  ترـضح  هب  هراشا  اب  ماما ، میدـشیم .» نادرگ  يور  نامدرم  امـش  زا  میاهدـید ، هک  ییاهملظ  ببس 
ببس مادک  چیه  دندرک ، هشیپ  ناناملسم  هک  یتوکس  دنتشاد و  اور  تیذا  رازآ و  مالسلا  اهیلعارهز  ترـضح  هب  نانمـشد  هک  يروط  نامه 

لمحت ار  اهراکنا  اهملظ و  نیا  زین  نم  دنتـشادیم ، مدـقم  دوخ  رب  ار  نارگید  هکلب  دنـشکب ، تسد  ناناملـسم  يارب  اعد  زا  ناشیا  هک  دـشن 
. مراذگیمن ورف  يزیچ  امش  يارب  ییامنهار و ...  اعد و  يزوس و  لد  زا  منکیم و 

؟ دراد نایعیش  جرف  رد  يریثأت  هچ  جرف  لیجعت  يارب  اعد 

(878 (؛» مکجرف کلذ  ّنإف  جرفلا ، لیجعتب  ءاعدـلا  اورثکأ  : » دـسیونیم بوقعی  نب  قاحـسا  ياـهلاؤس  باوج  رد  مالـسلا  هیلعناـمز  ماـما 
مامت زا  نایعیش  شیاشگ  جرف و  هک  مینادیم  تسا ». نآ  رد  امش  جرف  انامه  دینک ؛ اعد  رایـسب  لماک ، یقیقح و  شیاشگ  رد  باتـش  يارب  »
هعیش دربیم  رـس  هب  تبیغ  رد  ترـضح  هک  ینامز  ات  و  ددرگیم ، ققحم  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  روهظ  هیاس  رد  اههنتف  اهيراتفرگ و 
قلعتم مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  روهظ  نامز  هک  دوشیم  هدافتـسا  ثیدح  نیا  زا  تسا . روج  ملظ و  نامکاح  يّدعت  ملظ و  راشف و  تحت 

هک مینادیم  تسا . اعد  مالـسلا ، هیلعترـضح  نآ  جرف  رد  لیجعت  لماوع  زا  یکی  و  تسا ، ریخأت  میدقت و  لباق  ینعی  دوشیم  عقاو  ءادب » »
زاسهنیمز مه  لمع  رد  و  دبلطب ، بلق  نابز و  اب  دیاب  ناسنا  دوب . دـهاوخن  رثؤم  نآ ، ققحت  يارب  يزاس  هنیمز  یبلق و  تساوخرد  نودـب  اعد 

. دشاب دوخ  هتساوخ 

؟ دراد يریثأت  هچ  الب  عفر  رد  مالسلا  هیلعنامز  ماما  دوجو 

الولو مکرکذـل ، نیـسان  الو  مکتاعارمل ، نیلمهم  ریغ  ّانإ  : » دـیامرفیم هللا  همحردـیفم  خیـش  هب  دوخ  لوا  عیقوت  رد  مالـسلا  هیلعناـمز  ماـما 
رطاخ زا  ار  امش  دای  هدرکن و  لامها  یهاتوک و  امش  یتسرپرـس  یگدیـسر و  رد  ام  ( » 879 (؛» ءآدعألا مکملطصاو  ءآوألا  مکب  لزنل  کلذ 
تهج هب  هعیـش  دندومنیم ». نکهشیر  ار  امـش  نانمـشد ، دـمآیم و  دورف  امـش  رب  اهتبیـصم  اهيراوشد و  دوب ، نیا  زج  رگا  هک  میاهدربن 

اهیتخـس و رد  هک  دراد  زاین  یـسک  هب  اذـل  تسا ، هدوب  ناـفلاخم  نادـناعم و  روج و  ماّـکح  ضّرعت  دروم  ًاـمئاد  تقیقح ، قح و  زا  يوریپ 
، متبیغ دوجو  اب  هک  دـهدیم  ار  تراشب  نیا  شنایعیـش  هب  عیقوت  نیا  رد  ترـضح  دـهد . شتاجن  يدوبان  زا  دـنک و  يرای  ار  وا  اهيراتفرگ 

ثیدـح رد  و  دوش . دوبان  هعیـش  بهذـم  دنیـشن و  رمث  هب  تقیقح  قح و  نانمـشد  ياههشقن  مراذـگیمن  زگره  منکیم و  تیامح  ار  امش 
هب دنوادخ  میایصوا . متاخ  نم  ( » 880 (؛» یتعیشو یلهأ  نع  ءآلبلا  ّلجوّزع  هَّللا  عفدی  یبو  ءآیـصوألا ، متاخ  انأ  : » دیامرفیم ترـضح  رگید 

.« دنکیم عفد  منایعیش  لها و  زا  ار  الب  نم  ببس 
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؟ تسیچ تسا  مالسلا  هیلعنامز  ماما  رکنم  هک  یسک  مکح 

دحأ نیبو  ّلجوّزع  هَّللا  نیب  سیل  : » دـیامرفیم بوقعی  نب  قاحـسا  ياهشـسرپ  هب  دوخ  ياهباوج  زا  یـشخب  رد  مالـسلا  هیلعناـمز  ماـما 
سک ره  تسین ، يدنواشیوخ  تبارق و  سک  چیه  ّلجوّزع و  دـنوادخ  نیب  ( » 881 (؛» حون نبا  لیبس  هلیبسو  یّنم  سیلف  ینرکنأ  نمو  ۀبارق ،

، دـناهدروآ دوخ  ییاور  بتک  رد  ینـس  هعیـش و  هک  یتیاور  ار  ثیدـح  نیا  تسا ». حون  دـنزرف  هار  وا  ِهار  و  تسین ، نم  زا  دـنک  راـکنا  ارم 
تاجن دوش  نآ  رب  راوس  سک  ره  تسا ، حون  یتشک  لثم  نم ، تیب  لها  لثم  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هکنیا  نآ  و  دنکیم ؛ دییأت 

(882 «.) دش دهاوخ  قرغ  دنک  فلخت  نآ  زا  هک  یسک  دباییم و 

؟ تسیچ مالسلا  هیلعنامز  ماما  هب  تبسن  تبیغ  رصع  رد  ام  یلک  هفیظو 

نم هب  برقی  امب  مکنم  ءرما  ّلک  لمعیلف  : » دناهتشون هتشاد ، لاسرا  هللا  همحردیفم  خیـش  هب  هک  ياهمان  زا  یـشخب  رد  مالـسلا  هیلعنامز  ماما 
کیدزن ام  یتسود  تّبحم و  هب  ار  يو  هک  دـنک  يراک  دـیاب  امـش  زا  کیره  سپ  ( » 883 (؛» انطخـسو انتهارک  نم  هیندی  ام  ّبنجتیو  انتّبحم 
مالـسلا مهیلعتیب  لها  تّبحم  هک  تسا  نشور  دـنک ». يرود  دوشیم  ام  تهارک  مشخ و  ثعاـب  تسین و  اـم  دـنیاشوخ  هچنآ  زا  دزاـس و 

هب نابستنم  نایعیـش و  هک  دننک  هدهاشم  مالـسلا  مهیلعتیب  لها  هاگ  ره  اریز  تسا ؛ ییادخ  كالم  هب  هکلب  درادن ، يدرف  یـصخش و  هبنج 
باـنتجا تسا  دـنوادخ  بضغ  طخـس و  دروم  هک  ییاـهراک  زا  زین  و  تسا ، یهلا  تیاـضر  دروم  هک  دـنهدیم  ماـجنا  ار  ییاـهراک  ناـنآ 

زا يرود  مالـسلا و  هیلعنامز  ماما  اقآ  تّبحم  بلج  لابند  هب  رگا  هک  تسا  ام  رب  هجیتن  رد  دـنلابیم . نانآ  هب  هدـش و  لاحـشوخ  دـننکیم ،
نیا رب  ام  یعس  رگید ، فرط  زا  و  میدرگ . مورحم  شتایانع  زا  هدش و  رود  ناشیا  زا  هک  مینکن  يراک  میتسه ، ترضح  نآ  بضغ  طخس و 

. دنادرگ کیدزن  ناشیا  هب  ار  ام  رتشیب  هچ  ره  هک  میهد  ماجنا  ار  يراتفر  لامعا و  هک  دشاب 

؟ دراد دوجو  مالسلا  هیلعنامز  ماما  تبیغ  ربا و  تشپ  دیشروخ  نیب  یبسانت  هچ 

یتبیغ یف  یب  عافتنالا  هجو  اّمأو  تسا ...« : هدمآ  نینچ  بوقعی  نب  قاحـسا  ياهشـسرپ  هب  خـساپ  رد  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  زا  یتیاور  رد 
هب ندرب  عفن  دننام  هب  متبیغ  نامز  رد  نم  هلیسو  هب  ندرب  عفن  تیفیک  اما  و  ( »... 884 (؛» باحسلا راصبألا  نع  اهبّیغ  اذإ  سمشلاب  عافتنالاکف 

دیشروخ نیب  اهتهابش  زا  یهوجو  فیرش  ثیدح  نیا  زا  دنیامنیم ». روتـسم  ناگدید  زا  ار  وا  اهربا  هک  یماگنه  تسا  دیـشروخ  هطـساو 
ره مدرم ، هک  هنوگ  نامه   - 1 مینکیم : هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  دوشیم  هدافتسا  تبیغ  رصع  رد  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  ربا و  تشپ  رد 

ترـضح نآ  تبیغ  مایا  رد  دنربب ، هدافتـسا  شروهظ  دوجو و  زا  لماک  مامت و  ات  دنراد  ار  اهربا  سپ  زا  دیـشروخ  ندش  جراخ  راظتنا  نآ ،
دننامه تبیغ ، رصع  رد  مالـسلا  هیلعترـضح  دوجو  رکنم   - 2 دـندرگیمن . سویأـم  شروهظ  زا  دـنیوا و  جورخ  روهظ و  رظتنم  مدرم  زین 

دناشوپیمن و ار  دیشروخ  ًالماک  ربا  هک  هنوگ  نامه   - 3 ددرگ . ناهنپ  اههدید  زا  اهربا  تشپ  رد  هک  یماگنه  تسا  دیشروخ  دوجو  رکنم 
ترضح تبیغ ، نامز  رد  مدرم  تسین ، ترضح  یهدهرهب  يارب  یمامت  لماک و  عنام  مه  تبیغ  دسریم ، ناینامز  نیمز و  هب  دیـشروخ  رون 

اوه هک  یقطانم  رد  هک  هنوگ  ناـمه   - 4 تسا . ماما  نآ  زا  ندرب  هرهب  ياههار  زا  یکی  لسّوت  دـنربیم . هرهب  وا  دوجو  زا  اـّما  دـننیبیمن  ار 
زا ره  دهدیم ، ناشن  مدرم  زا  ياهّدع  هب  دروآیم و  نوریب  اهنآ  يالبال  زا  ار  دوخ  دفاکشیم و  ار  اهربا  دیـشروخ  یهاگ  تسا ، يربا  ًابلاغ 
نآ دوجو  هار  نیا  زا  دـنربیم و  هدافتـسا  شدوجو  زا  دـنوشیم و  بایفرـش  مالـسلا  هیلعناـمز  ماـما  رـضحم  هب  ياهدـع  زین ، یهاـگ  دـنچ 

ماما تبیغ  دـنیوا ، تیؤر  عناـم  اـهنت  دـننکیمن و  دوباـن  ار  دیـشروخ  اـهربا  هک  هنوگ  ناـمه   - 5 دـسریم . تاـبثا  هب  مدرم  يارب  ترـضح 
. تسا ناشیا  تیؤر  عنام  اهنت  مه  مالسلا  هیلعنامز 

؟ میراد رارق  ترتف  رصع  رد  ام  ایآ 
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ياعدا رد  دـناهدش و  ایبنا  نیب  ترتف  دـننامه  ترتف ، هب  لوق  تماما و  عاطقنا  فّقوت و  هب  لئاق  نایعیـش  زا  یخرب  : » دـیوگیم بتاـک  دـمحا 
نانآ دـنک . بضغ  شقلخ  رب  دـنوادخ  هک  یماگنه  ًاصوصخ  دراد ، تماما  عاطقنا  ناکما  رب  تلالد  هک  دـناهدرک  کّسمت  يرابخا  هب  دوخ 

ياههورگ هب  هکنآ  زا  دـعب  هراتخملا » لوصفلا   » رد هللا  همحردـیفم  خیـش  ًـالوا : خـساپ : ( 885 «.) تسا تقو  نامه  نآلا  اـم  دزن  : » دـنیوگیم
هدزاود هعیش  زج  هب  میراد  رارق  نآ  رد  ام  نآلا  هک  ینامز  رد  یلو  دیامرفیم : هدرک ، هراشا  مالسلا  هیلعيرکسع  نسح  ماما  زا  دعب  فلتخم 

راکنا رد  بتاکلا » دـمحا   » کسمتـسم هک  یتایاور  هب  هعجارم  اب  ًاـیناث : ( 886 .) دـناهدیورگ هتـسد  نیا  هب  ای  هدـش و  ضرقنم  یگمه  یماما 
دوجو و رب  هکلب  درادـن  تلالد  تدالو  مدـع  رب  اهنت  هن  تایاور  نآ  هک  میربیم  یپ  هدـش ، مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  دوجو  تدـالو و 

هیلعرفعجوبا ماما  دیوگیم : جرف  نب  دمحم  مینکیم : رورم  ار  تیاور  صن  کنیا  دراد . حیرص  یتلالد  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  تدالو 
كرابت و دنوادخ  هاگ  ره  ( » 887 (؛» مهراوج نع  اناّحن  هقلخ  یلع  یلاعتو  كرابت  هَّللا  بضغ  اذإ  : » تشون نینچ  نم  رب  ياهمان  رد  مالـسلا 

ترـضح دوجو  تدالو و  رب  تلالد  حیرـص  روط  هب  تیاور  نیا  درک ». دهاوخ  رود  اهنآ  يراوجمه  زا  ار  ام  دـنک  بضغ  شقلخ  رب  یلاعت 
فیعـض دنـس  ثیح  زا  تیاور  ًاثلاث : تسا . بیاغ  امـش  رظنم  زا  دوجو ، نیع  رد  هک  تسا  نیا  نآ  دافتـسم  نکل  دراد ، مالـسلا  هیلعيدـهم 

هدوب و رتاوتم  هک  تسا  يرگید  تایاور  فلاخم  تیاور  نیا  ًاـعبار : تسا . هدرک  هراـشا  نآ  هب  زین  یـسلجم  موحرم  هک  هنوگ  ناـمه  تسا ،
. دراد تّجح  زا  نیمز  ندوبن  یلاخ  رب  تلالد 

؟ دنهدیم ماجنا  ار  ییاهراک  هچ  تبیغ  رصع  رد  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح 

تموکح دی و  طسب  فرصت و  هچ  رگا  و  تسا ، ّمهم  ساّسح و  رایسب  مالسلا  هیلعيدهم  ترـضح  لغاشم  اهراک و  اربک ، تبیغ  رـصع  رد 
ناکما ّدح  رد  ار  تماعز  يربهر و  تماما و  نوؤش  دنیامنیم . یتافرـصت  هدوب و  عاضوا  رب  رظان  کلذ  عم  یلو  دنرادن ، عاضوا  رب  يرهاظ 

هچنآ ار ، یعامتجا  فیلاکت  درذگیم . ادـخ  تعاطا  هار  رد  ناشیا  رمع  دـنهدیم . ماجنا  نسحا  وحن  هب  ار  دوخ  فیاظو  هدـش و  يدـصتم 
تحیـصن و لکـشم ، لئاسم  ّلح  نیفلاخم ، رب  نینمؤم  نداد  يرای  صاخـشا ، تیادـه  دـننام  دـنهدیم ؛ ماجنا  دـشاب  تحلـصم  یـضتقم و 

یـسردایرف نادـنمزاین ، هب  یلاـم  کـمک  فراـعم ، میلعت  دـصقم ، هب  اـهنآ  ندـناسر  ناگدـشمگ و  تیادـه  ضارما ، يافـش  دارفا ، هظعوم 
خیرات لوط  رد  نآ  ياههزوح  یعیش و  هعماج  هب  نداد  ماظن  نیمه  ار  ترضح  یساسا  تافّرصت  زا  یکی  ناوتیم  هجیتن  رد  ناراتفرگ و . ...
. دراد دوخ  لرتنک  تحت  ار  نآ  هدوب و  نآ  ظفاح  ترضح  یبیغ  تسد  هک  مینکیم  هدهاشم  يرهاظ ، یهدنامزاس  مدع  اب  هک  تسناد 

؟ دراد يراگزاس  مالسلا  هیلعماما  يرگتیاده  هفیظو  اب  تبیغ  عوضوم  ایآ 

، فیرعت نیا  قباطم  یمالک : فیرعت   - 1 میربیم : یپ  تماما  رب  ریـسفت  ود  دوجو  هب  ینافرع  یفـسلف و  یمالک و  ياهباتک  هب  هعجارم  اب 
، فیرعت نیا  قباطم  یناـفرع : یفـسلف -  فیرعت   - 2 ( 888 .) ایند نید و  روما  رد  صاخـشا  زا  یکی  طسوت  مومع  رب  تسا  یتساـیر  تماـما 

تّوبن فیاظو  مامت  رارمتـسا  تماما  تسین . یحو  زج  یقرف  چیه  توبنو ) تماما   ) ود نیا  نیب  و  توبن ، دـننامه  یهلا  تسا  یبصنم  تماما 
، فیرعت نیا  قباطم  بولطم . لامک  هب  اهنآ  ندناسر  يارب  دارفا  سوفن  نطاب و  رد  تسا  فرـصت  یعون  زین  و  تسا ، یهلا  یحو  لّمحت  زج 
، تسا مزتلم  نآ  هب  یماما  هدزاود  هعیش  هک  تسا  ییانعم  نامه  نیا  و  تسانعم . نیا  هب  تماما  نوؤش  زا  ینأش  ایند ، نید و  روما  رد  تسایر 
: دـیامرفیم هللا  همحرییابطابط  همالع  دـنادیم . رتالاب  تّوبن  زا  ار  نآ  هدروآ و  باسح  هب  نید  لوصا  ءزج  تهج  نیمه  هب  ار  تماـما  اذـل 

مدرم نیب  تموکح  يانعم  هب  نیمز  يور  رد  ینیـشناج  تفالخ و  تیاصو و  ای  ایند  نید و  تسایر  ای  تعاطا  ماقم  يارو  یتقیقح  تماـما  »
تسا و نانآ  رادرک  مدرم و  رب  تیالو  نامه  هک  هدوب  ینطاب  تیادـه  تماما ، هک  تسا  نیا  هب  ناشیا  دزن  تماما  يانعم  قمع  ( 889 «.) تسا

هدـعاق لیبق : زا  ياّهلدا  هب  دـناهدرک  رکذ  تماما  يارب  هک  ییانعم  ترورـض  رب  نیملکتم  تسین . بولطم  هب  لاصیا  زج  ینطاـب  تیادـه  نیا 
رگا لاح  دوشیم . نیمأت  مدرم  نیب  رد  ماـما  روضح  اـب  ًاتدـمع  هک  دـناهدرک ، لالدتـسا  دـنوادخ  نید  نییبت  تعیرـش و  ظـفح  موزل  فطل ،
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رگا لاح  دوشیم . نیمأت  مدرم  نیب  رد  ماـما  روضح  اـب  ًاتدـمع  هک  دـناهدرک ، لالدتـسا  دـنوادخ  نید  نییبت  تعیرـش و  ظـفح  موزل  فطل ،
یّلک ظفاح  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  ًالوا : مییوگب : دـیاب  باوج  رد  دراد ؟ يراگزاس  ترـضح  تبیغ  اـب  هنوگچ  فطل  نیا  هک  دوش  لاکـشا 

فطل هک  هچنآ  محازت ، ماگنه  هک  دراد  یفلتخم  تاجرد  دـنوادخ  فاـطلا  ًاـیناث : دـنکیم . يریگولج  لـطاب  رب  قاـّفتا  زا  تسا و  تعیرش 
یلو دش ، دـنهاوخ  دـنمهرهب  وا  روضح  زا  دیـسر و  دـنهاوخ  یفاطلا  هب  مدرم  ماما ، روضح  اب  هچ  رگا  اذـل  و  ددرگیم . مّدـقم  دراد  يرتشیب 

ناـمه هک  تماـما  يارب  مود  ریـسفت  دروم  رد  میدرک . هراـشا  نآ  هب  تبیغ  هفـسلف  ثحب  رد  هک  هنوگ  ناـمه  تسا ، رتمهم  وا  تبیغ  فـطل 
تهج هب  ماما  هک  تسا  یتقیقح  تماما  فیرعت ، نآ  رب  انب  اریز  تسین ؛ ماـما  تبیغ  دروم  رد  یلاکـشا  عون  چـیه  ياـج  تسا ، اـفرع  ریـسفت 

اب تماما ، يارب  انعم  نیا  دـناسرب . دوصقم  لزنمرـس  هب  ار  اهنآ  هدرک و  فّرـصت  اهناسنا  سوفن  رد  دـناوتیم  هدرک ، ادـیپ  هک  ییاـهّتیلباق 
ییاهتیاده نینچ  تبیغ  رصع  لوط  رد  هک  دهد  ماجنا  دناوتیم  ار  تافّرصت  نیا  زین  تبیغ  رـصع  رد  ماما  و  دراد ، يراگزاس  زین  وا  تبیغ 

(890 .) تسا هتشاد  ناوارف  ار 

؟ تخانش ار  دوخ  نامزماما  ناوتیم  هنوگچ  مالسلا  هیلعنامز  ماما  تبیغ  اب 

؛» ۀـّیلهاج ۀـتیم  تام  هنامز  مامإ  فرعی  ملو  تام  نم  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  هدـمآ ، نیقیرف  بتک  رد  هک  یتایاور  قباـطم 
اب هک  تسا  یقاب  لاؤس  نیا  ياج  تسا ». هتفر  ایند  زا  تیلهاج  گرم  هب  هتخانـشن  ار  دوخ  ناـمز  ماـما  هک  یلاـح  رد  دریمب  سکره  ( » 891)

تخانش ترضح ، تفرعم  تخانش و  زا  دوصقم  مییوگیم : باوج  رد  تخانش ؟ ار  وا  ناوتیم  هنوگچ  مالسلا  هیلعنامز  ماما  تبیغ  دوجو 
دنوادخ دزن  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  هک  تسا  یهاگیاج  تلزنم و  ماقم و  هب  تفرعم  دوصقم  هکلب  تسین ، وا  لیامـش  لکـش و  مسج و 

هب هک  تسا  یسک  وا  تسا . یهلا  یعیرشت  ینیوکت و  ضیف  هطساو  تسا . تعیرش  یّلک  ظفاح  هک  تسا  یسک  وا  دراد . ملاع  نیا  رد  لاعتم 
نیلوا و مولع  عیمج  عماـج  هک  تسا  یـسک  وا  دـنکیم . نومنهر  تقیقح  ّقـح و  هب  هدرک و  فرـصت  لـباق » سوـفن   » رد یهلا  هدارا  نذا و 
لکـش و ندید  نودـب  تسا  ام  نامز  ماما  هک  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  هب  تبـسن  تفرعم  نیا  هک . ... تسا  یـسک  وا  و  تسا . نیرخآ 

. تسا لیصحت  لباق  مه  ناشیا  لیامش 

؟ تسا نامزلارخآ  نامز ، نیا  لیلد  هچ  هب 

نونکا مه  هک  میربیم  یپ  اههناشن ، میالع و  نیا  ققحت  اب  هک  هدـش  رکذ  ییاههناشن  میالع و  نامزلارخآ  هرود  يارب  یمالـسا  تاـیاور  رد 
هیلعرقاـب ماـما  ینمااـن  سرت و  شرتسگ   - 1 مینکیم : هراـشا  اـههناشن  میـالع و  نیا  زا  یخرب  هب  کـنیا  مـیراد . رارق  ناـمزلارخآ  هرود  رد 

میب و زا  رپ  ینارود  رد  رگم  دـنکیمن  مایق  مالـسلا  هیلعمئاق  ترـضح  ( » 892 (؛»... دیدش فوخ  یلع  ّالا  مئاقلا  موقیال  : » دـیامرفیم مالـسلا 
یهت  - 2 ( 893 «.) دـشاب ناراکمتـس  تسد  رد  هعماج  ياهراک  مامز  هک  دـنکیم  مایق  یماـگنه  مالـسلا  هیلعيدـهم  : » دومرف زین  و  ساره ».

نم بارخ  یهو  ةرماع  مهدجاسم  : » دیامرفیم نامزلارخآ  رد  دجاسم  ّتیعـضو  هرابرد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تیاده  زا  دجاسم  ندش 
لوسر یناسنا  فطاوع  يدرس   - 3 تسین ». يربخ  نآ  رد  داشرا  تیاده و  زا  یلو  تسابیز ، دابآ و  نامز  نآ  ياهدجـسم  ( » 894 (؛» يوهلا

هل هَّللا  نذأـی  ذـئنیح  و  فیعـضلا ، محری  يوقلا  ـالو  ریغـصلا  محری  ریبکلا  ـالف  : » دـیامرفیم هراـب  نیا  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمالسا  یمارگ 
نآ رد  دـیامنیمن . مّحرت  فیعـض  رب  يوق  دـننکیمن و  مّحرت  اهرتکچوک  ناتـسدریز و  هب  اـهرتگرزب  راـگزور ، نآ  رد  ( » 895 (؛» جورخلاب

هلآو هـیلع  هللا  یلــصادخلوسر  یقـالخا  داـسف  شرتـسگ   - 4 دـهدیم ». روـهظ  ماـیق و  نذا   [ مالـسلا هیلعيدـهم   ] وا هـب  دـنوادخ  ماـگنه 
سک چیه  دننکیم و  يدعت  وا  هب  هار  طسو  رد  هتفرگ ، راکشآ  روط  هب  نشور و  زور  رد  ار  ینز  هکنآ  ات  دوشیمن  اپرب  تمایق  : » دیامرفیم

هچ امـش  مئاق  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  هب  دـیوگیم : ملـسم  نب  دـمحم  دـنکیمن .» شهوکن  ار  راک  نیا 
(896 (؛» ءاسنلاب ءاسنلاو  لاجرلاب ، لاـجرلا  یفتکاو  لاـجرلاب ، ءاـسنلاو  ءاـسنلاب ، لاـجرلا  هّبـشت  اذإ  : » دومرف ماـما  درک ؟ دـهاوخ  روهظ  تقو 

افتکا نانز  هب  نانز  هدرک و  افتکا  نادرم  هب  نادرم  هک  هاگ  نآ  دـننک . نادرم  هیبش  ار  دوخ  نانز  ناـنز و  هیبش  ار  دوخ  اـهدرم  هک  یماـگنه  »
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دراد دـنزرف  جـنپ  یـسک  هک  هکنآ  ات  دوشیمن  اپ  رب  زیخاتـسر  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصمالسا  ربماـیپ  دـنزرف  یمک  يوزرآ   - 5 دننک ».
و دراد . دنزرف  ود  يوزرآ  دنزرف  هس  بحاص  و  متـشاد ، دنزرف  هس  شاک  دیوگیم : دراد  دنزرف  راهچ  هکنآ  و  دـنک . دـنزرف  راهچ  يوزرآ 

 - 6 ( 897 «.) تشادـن يدـنزرف  شاک  هک  دـنک  وزرآ  دراد  دـنزرف  کی  هک  یـسک  و  دـیامنب . دـنزرف  کـی  يوزرآ  دراد ، دـنزرف  ود  هکنآ 
لوسر يا  دـنتفگ : دوش . رهاظ  دیفـس  گرم  هکنیا  ات  ددرگیمن ، اپرب  تمایق  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  یناهگان  ياـهگرم 

ماـما روهظ  زا  شیپ  : » دوـمرف مالـسلا  هیلعاـضر  ماـما  راتـشک  گـنج و   - 7 ( 898 «.) یناـهگان گرم  دومرف : تسیچ ؟ دیفـس  گرم  ادـخ !
(899 «.) داد دهاوخ  خر  هفقویب  یپایپ و  ياهراتشک  مالسلا  هیلعنامز 

؟ میسانشن ار  وا  یلو  دشاب  ام  نایم  رد  ماما  هک  تسا  نکمم  هنوگچ 

(، صخش يافخ   ) تسا یفخم  ترضح  صخش  هکنیا  یکی  تسا : هیرظن  ود  اربک  تبیغ  رصع  رد  مالسلا  هیلعيدهم  يافخ  تیفیک  هرابرد 
رگید درادن . یـسرتسد  نآ  هب  سک  چیه  هک  دـننکیم  یگدـنز  یناکم  رد  هدوب و  رود  ام  زا  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  هک  انعم  نیا  هب 

نیا هب  ناونع ،) يافخ   ) تسا یفخم  ام  يارب  وا  ناونع  یلو  دربیم  رـس  هب  ام  نایم  رد  وا  هکلب  تسین ، یفخم  ام  زا  ترـضح  صخـش  هکنیا 
نامز ماما  نامه  میاهدـید  ار  وا  نونکاـت  اـم  هک  یـصخش  نیا  هک  مینک  قیبطت  میناوتیمن  میروآیمن و  اـج  هب  یلو  مینیبیم  ار  وا  هک  اـنعم 

ار یـسک  فاصوا  ناسنا  هک  تسا  نکمم  ناونع » يافخ   » رظن رب  انب  یلو  تسا ، مادک  ّقح  لوق  هک  میرادن  تهج  نیا  رد  ثحب  ًالعف  تسا .
زا زین  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  تبیغ  عوضوم  دـشاب . هدرکن  قیبطت  هدرواین و  اـج  هب  یلو  دـشاب ، هدرک  هدـهاشم  رّرکم  ار  وا  دـشاب و  هدـینش 

. تسا لیبق  نیمه 

؟ دوش رتشیب  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  دوجو  هب  نامنامیا  هک  مینک  هچ 

لقع و دناوتیم  هک  یلقع  ّهلدا  یـسررب   - 1 دومن : هدافتسا  ناوتیم  ییاههار  زا  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  دوجو  هب  نامیا  تیوقت  يارب 
دوشیم هدافتسا  اهنآ  زا  هک  یتایاور  ینآرق و  تایآ  یسررب   - 2 دیامن . تیوقت  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  دوجو  هب  تبسن  ار  ناسنا  رکف 

هل انحاورا  مظعالا -  هَّللا  ۀـّیقب  ترـضح  سّدـقم  رـضحم  هب  هک  یناـسک  لاوحا  هعلاـطم   - 3 دراد . دوجو  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  هک 
 - 4 دشاب . هتشاد  مالسلا  هیلعترضح  دوجو  هب  تبسن  ناسنا  بولق  تیوقت  رد  ییازس  هب  شقن  دناوتیم  نیا  هک  دناهدش ، فّرـشم  ءادفلا - 

دوـجو هب  ناـسنا  داـقتعا  رد  ییازـس  هـب  ریثأـت  دـناوتیم  هـک  دراد  اوـجن  وا  اـب  هدـش و  ترـضح  هـب  باـطخ  نآ ، رد  هـک  ییاـهاعد  تـئارق 
. دشاب هتشاد  مالسلا  هیلعترضح 

؟ دنکیم تیاده  ار  مدرم  تبیغ ، رصع  رد  هنوگچ  مالسلا  هیلعنامز  ماما 

مدرم نایم  رد  ماما  روضح  اـب  ًاـبلاغ  تیادـه  عون  نیا  تسا . مدرم  يارب  یهلا  فراـعم  عرـش و  ماـکحا  ناـیب  هب  هک  یعیرـشت : تیادـه   - 1
نآ زا  تیادـه  عون  نیا  تسا . نورد  هار  زا  ناسنا  تیادـه  نطاـب و  هار  زا  يریگتـسد  ناـمه  هک  ینطاـب : تیادـه   - 2 ددرگیم . لیصحت 

و تسا ، ریذپ  ناکما  زین  ترـضح  تبیغ  اب  هکلب  درادـن ، وا  اب  مدرم  تاقالم  ترـضح و  روضح  هب  جایتحا  تسا ، ینیوکت  یعون  هک  تهج 
زا هک  تسا  یتافّرـصت  اب  دـنوشیم  نومنهر  تقیقح  ّقح و  هب  نورد  هار  زا  دوشیم و  ادـیپ  ینوگرگد  لّوحت و  اهنآ  رد  هک  یناسک  ماـمت 

هیلعيدهم ترضح  هک  تسه  زین  اهتیاده  عاونا  زا  یخرب   - 3 دریذپیم . ماجنا  دنوادخ  ّتیشم  هدارا و  هب  مالسلا و  هیلعنامز  ماما  هیحان 
نارامیب يافـش  ناگدشمگ و  تیادـه  لثم  تسا ، یعطقم  ياهتاقالم  روضح و  رب  فّقوتم  هک  دـهدیم  ماجنا  شنایعیـش  ّقح  رد  مالـسلا 

... . و
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؟ دراد يراثآ  هچ  دالیم  ياهنشج 

نایعیش هلاس  ره   - 1 مینکیم : هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  دراد  یتاکرب  راثآ و  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  دالیم  دوبدای  مسارم و  ییاپرب 
هدـنز اهلد  رد  ار  وا  دای  ترـضح  هب  تبـسن  ناشتدارا  زاربا  اب  هدـش  عمج  مه  رود  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  داـی  هب  صاـخ  يزور  رد 

 - 3 درک . دهاوخ  تیبثت  ار  ترضح  روهظ  دوجو و  هب  داقتعا  هتشاذگ و  یـصاخ  رثا  ناسنا  ناور  حور و  رد  اهنشج  ییاپرب   - 2 دننکیم .
ترضح هب  یّسأت  اب  مدرم  هجیتن  رد  دوشیم و  هداد  حیضوت  حیرشت و  ترضح  نآ  لیاضف  تالامک و  ددرگیم  رازگرب  هک  ییاهنشج  رد 

دنـسریم و ماـعطا  باوث  هب  هدرک و  دونـشخ  ار  مدرم  لد  ینیریـش  شخپ  ماـعطا و  اـب  سلاـجم ، نآ  رد   - 4 دنوشیم . رتکیدزن  ادـخ  هب 
وا تاروتـسد  ادـخ و  هب  ار  مدرم  هک  تسا  یبسانم  تصرف  مسارم  نیا   - 5 دـنربیم . زین  يدام  هرهب  سلاجم  نیا  زا  افعـض  نیا  زا  یهورگ 

. مییامن توعد 

؟ دومن تابثا  ار  مالسلا  هیلعيدهم  ماما  اب  ناحلاص  رادید  ناوتیم  هنوگچ 

میاهدرک تاقالم  ار  ترضح  ام  دنیوگیم  هک  یناسک  ياعدا  ناوتیم  هنوگچ   - 1 تسا : هدش  لیکشت  ءزج  ود  زا  تقیقح  رد  قوف  لاؤس 
ره مییوگیم : لوا  لاؤس  دروم  رد  دـناهدید ؟ ار  ناشیا  دوخ  دناهتـشاد  ترـضح  اب  هک  یتاقالم  رد  مولعم  اجک  زا   - 2 دناسر ؟ تابثا  هب  ار 

یکی دـشاب . هتـشاد  دوجو  وا  لوق  قدـص  رب  ربتعم  نئارق  ام  يارب  هکنآ  رگم  میریذـپیمن  ار  وا  فرح  ام  تسا ، تاقالم  یعّدـم  هک  یـسک 
: هکنیا رگید  و  تسا . هدشن  هدینش  ای  هدید  وا  زا  یتلادعیب  عرش و  فالخ  لمع  غورد و  هنوگ  چیه  نونکات  هدوب و  قیّدص  يدرف  وا  هکنیا 
اب تاقالم  نیتسار  نایعّدم  مییوگیم : مود  لاؤس  دروم  رد  تسا . یبیغ  رابخا  اب  هارمه  هدوب و  عقاو  اب  قباطم  یگمه  دهدیم  هک  ییاهربخ 

هدوب و ترضح  دوجو  تابثا  ياعدا  اب  هارمه  هک  دناهدینـش  ار  یبیغ  ياهربخ  هزجعم و  دناهدرک و  رکذ  ار  ینئارق  دهاوش و  دوخ  ترـضح 
. دناهدرک لقن  ام  يارب  ار  دوخ  فّرشت  ربخ  هاگ  نآ  هدرک ، ادیپ  ترضح  اب  تاقالم  هب  نیقی  اذل 

؟ درک هدنز  مدرم  لد  رد  ار  مالسلا  هیلعنامز  ماما  هب  قشع  ناوتیم  هنوگچ 

رثؤم رایسب  وا  زا  يوریپ  ادتقا و  رد  هک  اهنآ  لد  رد  ترـضح  قشع  ندرک  هدنز  مالـسلا و  هیلعنامز  ماما  هب  ناناوج  ًاصوصخ  مدرم ، بذج 
سفن زین  و  مینک ، كاپ  لطاب  دیاقع  زا  دوش  ادخ  ّیلو  هب  قشع  تبحم و  فرظ  ناشلد  دنهاوخیم  هک  ار  ییاهنآ   - 1 دراد : ییاههار  تسا 

اذـل دـشاب . هتـشاد  ار  مظعالا  هَّللا  ّیلو  هب  تّبحم  قشع و  تّیفرظ  تّیلباق و  ات  دـهاوخیم  كاـپ  لد  اریز  مییادزب ، هلیذر  تافـص  زا  ار  اـهنآ 
یقالخا نساحم  هب  ار  دوخ  سپـس  دنک و  سفن  هیلخت  دیاب  لوا  هلحرم  رد  کلاس  هک  دـناهتفگ  یقالخا  كولـس  ثحب  رد  قالخا  ناگرزب 

تاماقم و دراد  شـشک  ّتیفرظ و  لباقم  فرط  دـیآیمرب و  اـم  هدـهع  زا  هک  يردـق  نآ  ناـکما و  ّدـح  اـت  مینک  یعـس   - 2 دزاس . ّقلختم 
. دراد دوجو  ملاع  رد  یهاگیاج  هچ  ترـضح  هک  مییوگب  وا  يارب  مینک ، وگزاب  وا  يارب  ار  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  اـقآ  لـیاضف  تـالامک و 

ًاتاذ ناسنا  دشابیم . دوخ  نایعیش  رکف  هب  هنوگچ  تسا . دنوادخ  تّینامحر  رهظم  هنوگچ  تسا . علّطم  ادخ  نذا  هب  مدرم  تالاح  زا  هنوگچ 
دـش ادـیپ  یـسک  هب  تبـسن  قشع  نیا  ناسنا  رد  رگا  یفرط  زا  دراد . لماک  ناسنا  لامک و  هب  یتاذ  شیارگ  تسا و  تسود  لامک  ًاـترطف  و 

رد ترضح  نآ  تّبحم  قشع و  داجیا  اب  اذل  دنکیم ، توعد  ادخ  هب  ار  مدرم  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  هک  تهج  نآ  زا  و  ددرگیم ، وا  عیطم 
قـشع داجیا  مالـسلا و  هیلعنامز  ماما  هب  مدرم  توعد  هک  تفگ  ناوتیم  دـنوشیم . نومنهر  ادـخ  يوس  هب  مدرم  تقیقح  رد  مدرم  بولق 

. تسا مدرم  بولق  رد  ادخ  هب  قشع  داجیا  ادخ و  يوس  هب  توعد  تقیقح  رد  اهنآ  بولق  رد  ترضح  نآ 

؟ دننزیم رس  ناهج  طاقن  مامت  هب  مالسلا  هیلعنامز  ماما  ایآ 
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ماما رگید  ترابع  هب  و  دراد . عالّطا  زیچ  همه  اج و  همه  زا  تسا  دـنوادخ  بیغ  ملع  رهظم  هک  تهج  نآ  زا  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  ًـالوصا 
. دراد یهاگآ  اهنآ  زا  هتـشاد و  عالطا  یجراخ  تاعوضوم  مامت  هب  و  تسا . رـضاح  وا  دزن  زیچ  همه  دهاوخب  هک  هاگ  ره  مالـسلا  هیلعنامز 
تاـقالم و هب  رومأـم  لاـعتم  دـنوادخ  فرط  زا  یهاـگ  تـسه  هـک  یماـع  صاـخ و  حـلاصم  قباـطم  مالـسلا  هیلعترـضح  رگید  یفرط  زا 

فرط رب  ار  وا  يراتفرگ  هتفر و  صخـش  نالف  دزن  ناکم و  نالف  هب  دیاب  هک  دننکیم  ساسحا  یهاگ  دـنوشیم . اهيراتفرگ  زا  يریگتـسد 
ره اذل  ددرگ . تیادـه  هدـش و  هیجوت  صخـش  یهاگ  و  ددرگ ، الب  عفد  نآ  یلاها  زا  ات  هدـش  رـضاح  نیمزرـس  نالف  رد  یهاگ  و  دـنزاس ،

. دننکیم رضاح  اجنآ  رد  ار  دوخ  دننیبب  تحلصم  هک  ینامز  ناکم و 

؟ تسیچ تسا  ترضح  باقلا  زا  هک  هَّللا » ۀیقب   » يانعم

نیمز يور  رد  هک  ادخ  هدنام  یقاب  ینعی  هَّللا » ۀیقب   » و تسا . هدمآ  ماود  تابث و  يانعم  هب  تغل  رد  تسا و  یتسین  انف و  دـض  ياقب  زا  هیقب » »
هرهاط ترتع  ریغ  زا  هک  ادخ  هدنام  یقاب  تساجک  « ؛» ۀیداهلا ةرتعلا  نم  ولخت  یتلا ال  هَّللا  ۀّیقب  نیأ  : » میناوخیم هبدن  ياعد  رد  تسا . تباث 

يور رد  ادـخ  تجح  هب  هراـشا  هدوب و  یّلک  ناونع  هَّللا » ۀـیقب   » زا دوـصقم  هکنیا   - 1 تسا : لاـمتحا  ود  هملک  نیا  زا  دوـصقم  رد  تسین ».
زا مالـسلا  هیلعنامز  ماما  رب  نآ  قابطنا  و  دـشاب . تباث  نآ  رد  دـیاب  ًامئاد  دوب و  دـهاوخن  هدوبن و  یلاخ  نآ  زا  نیمز  زگره  هک  تسا  نیمز 

رابتعا هب  دـشاب  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  يارب  یبقل  هَّللا » ۀـیقب   » زا دوصقم  هکنیا   - 2 تسا . نامز  نیا  رد  نآ  درف  کی  رب  یّلک  قاـبطنا  باـب 
ار یـسک  ناسنا  هک  دوشیم  هتفگ  ییاـج  رد  هلمج  نیا  : » دـیوگیم تیکـس » نبا  . » دراد يدوجو  ماود  هدوب و  تباـث  نیمز  يور  رد  هکنیا 
نآ زا  دنیوگیم  هَّللا » ۀیقب   » ار مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  انعم  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  ( 900 «.) تسا هتـسشن  وا  راظتنا  هب  هدرک و  تاعارم 

. دنشاب هتشاد  دوخ  ياهراک  رد  ار  وا  جرف  راظتنا  مدرم ، هک  هداد  ینأش  ماقم و  وا  هب  هدوب و  دنوادخ  تیاعر  تحت  هک  تهج 

؟ دنسانشیمن ار  وا  ادتبا  زا  دننیبیم  ار  مالسلا  هیلعنامز  ماما  ياهّدع  یتقو  ارچ 

ار ترـضح  ادـتبا  رد  دـناهدش  فّرـشم  ترـضح  تاـقالم  هب  هک  یناـسک  ماـمت  هک  تسین  روط  نیا  ًـالوا : مییوگیم : لاؤـس  نیا  خـساپ  رد 
... . یلیبدرا و سدقم  مولعلارحب و  دیس  دننامه  دناهتشاد ، سنا  وا  اب  هتخانـش و  ار  ترـضح  ادتبا  نامه  زا  هک  يدارفا  اسب  هچ  دناهتخانـشن ،

لـصاح تخانـش ، نودب  ولو  تاقالم  اب  فدـه  نیا  هک  تسا  نایعیـش  زا  يراتفرگ  عفر  هدـمع  روط  هب  اهتاقالم  زا  ترـضح  فدـه  ًایناث :
ار ترـضح  هک  هدوـب  لوا  ياـهتاقالم  رد  ًـالومعم  تـسا و  سنا  مدـع  تـهج  هـب  مالـسلا  هیلعترـضح  ندـشن  هتخانـش  ًاـثلاث : دوـشیم .
هک تسا  دوخ  راک  هب  دایز  هجوت  ای  یهّجوتیب و  ای  دایز و  قوش  تهج  هب  ناسنا  یهاگ  ًاعبار : دندوب . هدیدن  ار  وا  ًالبق  اریز  دنتخانـشیمن ،

ندشن هتخانـش  ًاسماخ : دوب . یـسک  هچ  صخـش  نیا  هک  دتفایم  رکف  هب  شتجاح  ندـش  هدروآرب  زا  دـعب  دوشیم و  لفاغ  دوخ  بطاخم  زا 
یحلاـصم تهج  هب  هک  تسا  رارق  و  تسا ، یّلک  ترـضح  تبیغ  اریز  تـسا ، یلّوا  لـصا  ياـضتقم  قـبط  اربـک  تـبیغ  رـصع  رد  ترـضح 

. دننامب هتخانشان  ترضح 

؟ تسا هدیدرگن  رّرقم  تبیغ  رگید ، ناماما  يارب  ارچ 

ماما اهنت  هک  دش  ثعاب  طیارـش  نیا  دوب ، هدـشن  رّرقم  رگید  ناماما  يارب  زگره  هک  دـش  ادـیپ  یـصاخ  طیارـش  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  يارب 
مالسلا هیلعيدهم  ترضح  فلا . زا : دنترابع  اهّتیفرظ  طیارش و  نآ  هلمج  زا  ناماما . رگید  هن  دنشاب  بیاغ  مدرم  دید  زا  مالسلا  هیلعنامز 

زا نیمز  دـیابن  زگره  هک  یناـماما  تسا . هداد  ربـخ  ناـنآ  ندـمآ  زا  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـصربمایپ  هـک  تـسا  یماـما  هدزاود  زا  ماـما  نـیرخآ 
اذـل دوش  مایق  جورخ و  هب  رومأـم  دـنوادخ  نذا  هب  تسا  نکمم  هظحل  ره  مالـسلا  هیلعترـضح  هک  اـجنآ  زا  ب . دـشاب . یلاـخ  ناـشدوجو 
روط هب  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  تبیغ  مدـع  تروص  رد  ج . دریگ . رارق  روج  ملظ و  نامکاح  زا  یکی  تعیب  تحت  دـشاب و  رهاظ  دـناوتیمن 
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نیا رب  یهلا  تحلـصم  هجیتن  رد  دوش . هتـشک  نانمـشد  فرط  زا  تمایق ، زور  ات  یهلا  ياهتجح  زا  هدنام  یقاب  اهنت  هک  دمآیم  مزال  متح 
. دننامب یقاب  ینّیعم  نامز  ات  تبیغ  هدرپ  تشپ  رد  ترضح  هک  تفرگ  ّقلعت 

؟ میسرب دوخ  ماما  تمدخ  میناوتیمن  ام  ارچ 

هچ هتفرگ  رارق  ام  تقلخ  زا  فدـه  هک  یلامک  هب  ندیـسر  يارب  تسیچ و  نامز  رـصع و  نیا  رد  ام  هفیظو  هک  مینک  هظحالم  دـیاب  ام  ًالوا :
يرگید زیچ  هدیسر  هدش و  غالبا  ام  هب  مالـسلا  مهیلعموصعم  ناماما  هیحان  زا  هک  یفیاظو  تاروتـسد و  هب  لمع  زج  ام  هفیظو  مینکب ؟ دیاب 

تبیغ مالـسلا و  هیلعترـضح  تاـقالم  زا  تّیمورحم  أـشنم  ًاـیناث : تسا . صاـخ  یفرـش  زین  دوخ  يروضح  تاـقالم  دّرجم  هچ  رگا  تسین .
رد یتّما ، ره  يارب  ًاثلاث : میـشاب . میهـس  اهتّیمورحم  نیا  عفر  رد  روهظ ، عناوم  نتـشادرب  اب  میناوتیم  زین  ام  دوخ  و  میاهدوب . ام  دوخ  ناشیا 

گرزب ناحتما  عون  کی  یعیش  هعماج  يارب  هرود  نیا  رد  مالسلا  هیلعنامز  ماما  تبیغ  هلأسم  و  تسا ، ناحتما  عون  کی  ینامز  رـصع و  ره 
، تسا رودقم  سک  ره  يارب  رما  نیا  میوش . فّرشم  مالسلا  هیلعنامز  ماما  اقآ  تمدخ  میناوتیمن  ام  هتفگن  یسک  ًاعبار : دوشیم . بوسحم 

جایتحا یّلک  روط  هب  و  درک . ادیپ  ار  ترضح  ياقل  ّتیلباق  ات  دودز  لد  مشچ و  زا  ار  راگنز  رابغ و  دیاب  دراد ، مزال  ّتیخنـس  يرادقم  یلو 
. دمآ دهاوخ  نامرادید  هب  دوخ  ترضح  نآ  مینک  حالصا  ار  دوخ  رگا  هکلب  تسین  ندیود  هب 

؟ دوب مالسلا  هیلعنامز  ماما  یعقاو  قشاع  ناوتیم  یطیارش  هچ  اب 

ار وا  دراد . یتهج  متح  روط  هب  میشاب  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  قشاع  میهاوخیم  هک  ام  و  دراد ، یتهج  دوشیم  یـسک  قشاع  هک  ناسنا 
... تسا و دنوادخ  يارب  ّتیدوبع  رهظم  وا  تسا . تلادـع  رهظم  وا  تساهیبوخ  همه  رهظم  وا  اریز  میزرویم ؛ قشع  وا  هب  میراد و  تسود 
هب لمع  رد  لماک  يدرف  ار  مالـسلا  هیلعيدـهم  ماما  میدنـسپیم و  زین  ار  اهنآ  هب  لـمع  میراد و  تسود  ار  اـهیبوخ  هک  تهج  نآ  زا  اـم  . 

قـشاع تساهیبوخ . مامت  یعقاو  قشاع  تقیقح  رد  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  یعقاو  قشاـع  سپ  میراد . تسود  ار  وا  اذـل  مینیبیم  اـهیبوخ 
مینیبیم ار  اهنآ  هب  لمع  اهیبوخ و  هب  قشع  نامدوخ  رد  رگا  لاح  تساهیبوخ . هب  لمع  قشاع  تقیقح  رد  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  یعقاو 

... . هنرگ میتسه و  مالسلا  هیلعنامز  ماما  قشاع  ام  تقیقح  رد  درادیم  او  اهیبوخ  هب  لمع  ماجنا  هب  ار  ام  قشع  نیا  و 

؟ تسیچ مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  جرف  ریخأت  تلع 

حطـس رد  يدیحوت  لدع و  تموکح  لیکـشت  اریز  ددرگیم ، زاب  اهناسنا  دوخ  هب  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  ام  يالوم  اقآ و  جرف  ریخأت  تلع 
هب  - 2 دننادب . ار  لدع  موهفم  مدرم   - 1 هکنیا : لیبق  زا  دراد ، مدرم  دوخ  فرط  زا  مزال  ياهیگدامآ  طیارـش و  هب  جایتحا  ًاتدـمع  ناهج ،
هچ رگ  دنسرب ، یگنهرف  يرکف و  روعش  يالاب  ّدح  هب  عرش  تاروتسد  هب  لمع  اب   - 3 دنشاب . لدع  ناهاوخ  لد  ناج و  زا  هک  دنسرب  يّدح 

مدرم دوخ  هیحان  زا  ار  ترـضح  تبیغ  دیرجت » حرـش   » رد یـسوط  نیدلاریـصن  هجاوخ  موحرم  اذل  و  دـشاب . مدرم  زا  یـشخب  هدودـحم  رد 
روهظ ریخأت  تلع  روهظ ، يارب  مزال  طیارـش  عومجم  ندشن  مهارف  عومجم  رد  و  کینکت . تعنـص و  هیحان  زا  رـشب  تفرـشیپ   - 4 دنادیم .

 - هتعاطل هَّللا  مهقّفو  انعایشأ -  ّنأ  ولو  : » دیامرفیم دتسرفیم  هللا  همحردیفم  خیش  هب  هک  یعیقوت  رد  مالسلا  هیلعنامز  ماما  تسا . ترـضح 
مهنم ۀفرعملا  ّقح  یلع  انتدهاشمب  ةداعـسلا  مهل  تلّجعتلو  انئآقلب ، نُمیلا  مهنع  رّخأت  امل  مهیلع ، دـهعلاب  ءآفولا  یف  بولقلا  نم  عامتجا  یلع 

هار رد  دهد -  ناشتعاط  قیفوت  دـنوادخ  هک  ام -  نایعیـش  رگا  ( » 901 (؛» مهنم هرثؤن  الو  ههرکن  اّمم  انب  لصّتی  ام  ّالإ  مهنع  انـسبحی  اـمف  اـنب ،
بیـصن رتدوز  ام  رادـید  تداعـس  و  داتفایمن ، ریخأت  هب  ناشیا  زا  ام  تاقالم  تنمیم  دـندشیم ، لدـمه  دـنراد ، شود  رب  هک  ینامیپ  يافیا 

هچنآ زج  تسین  يزیچ  اهنآ  زا  ام  ندش  یفخم  تلع  ام . هب  تبـسن  نانآ  زا  یتقادص  نیتسار و  یتخانـش  يانبم  رب  يرادـید  تشگیم ، اهنآ 
.« میرادن اهنآ  زا  ار  اهراک  نیا  ماجنا  عّقوت  ام  دسریم و  ام  هب  اهنآ  رادرک  زا  هک 
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؟ تسا همئا  ریاس  رب  مالسلا  هیلعنامز  ماما  يرترب  لیلد  یتایح » ماّیأ  هتمدخل  هتکردأ  ول   » ثیدح ایآ 

رد مدرکیم  كرد  ار  مالـسلا -  هیلعيدـهم  وا -  نامز  نم  رگا  دومرف ...« : ینانخـس  نمـض  رد  هک  تسا  لقن  مالـسلا  هیلعقداص  ماـما  زا 
خـساپ رد  دراد ؟ ناـماما  رگید  رب  مالـسلا  هیلعناـمز  ماـما  يرترب  رب  تلـالد  هـلمج  نـیا  اـیآ  مدرکیم .» تمدـخ  وا  هـب  مایناگدـنز  لوـط 

هک دنراد  هفیظو  یگمه  تسا و  مالـسلا  هیلعيدهم  ماما  ءاشیام  لاعف  لعفلاب و  ربهر  روهظ ، رـصع  رد  هک  اجنآ  زا  اریز  زگره ، مییوگیم :
. دناهدومرف ار  يریبعت  نینچ  مالسلا  هیلعقداص  ماما  اذل  دنهد ، يرای  ار  وا  ترضح  نآ  فادها  ياتسار  رد 

؟ میاهتفر ایند  زا  یلهاج  گرم  هب  میسانشن ، ار  دوخ  نامز  ماما  رگا  ارچ 

رتخـسار رتشیب و  ياهدـیقع  ای  یـسک  هب  ناسنا  تفرعم  هچ  ره  و  دراد ، ناسنا  درکلمع  رد  ییازـس  هب  ریثأت  تفرعم ، هک  تسین  یکـش  ًـالوا :
. دنک ادا  ار  بلطم  قح  لمع ، هیحان  رد  دناوتیمن  تفرعم  نودـب  ناسنا  یّلک  روط  هب  و  دوب . دـهاوخ  رتشیب  لمع  هیحان  رد  نآ  ریثأت  دـشاب ،

ادخ تجح  مالسلا  هیلعنامز  ماما  دناهدش . دنوادخ  تفرعم  بوجو  هب  لئاق  معنم  رکـش  موزل  كالم  هب  قیرط و  نیمه  زا  مالک  ياملع  اذل 
گرم اب  هنرگو  مینک ، لصاح  تفرعم  ناکما  ّدـح  رد  وا  هب  دـیاب  اذـل  تسا ، بجاو  وا  تعاـطا  تاـصوصن ، قباـطم  تسا و  نیمز  يور  رب 

رارق دوخ  يوگلا  ار  یـسک  هچ  میـشابن . یـسک  ره  ورهلابند  ات  میـسانشب  ار  دوخ  نامز  ماما  میراد  هفیظو  ام  ًاـیناث : میاهتفر . اـیند  زا  یلهاـج 
ماما وگلا و  ار  وا  هتفر ، شغارـس  هب  درک  هضرع  ار  نید  زا  یعاتم  هک  یـسک  ره  زا  ناوتیم  اـیآ  مینک ؟ ذـخا  یـسک  هچ  زا  ار  نید  میهد و 

نآ هتفر و  ناشیا  لابند  هب  هاگ  نآ  مینک ، صخـشم  ار  نآ  قادـصم  هتخانـش و  ار  ماـما  تایـصوصخ  لوا  هلحرم  رد  دـیاب  میهد ؟ رارق  دوخ 
. تشاد میهاوخ  تلاهج  اب  یگرم  گرم ، ماگنه  رد  هنرگو  دشاب  نینچ  دیاب  ًاعطق  میهد . رارق  دوخ  ربهر  ار  ترضح 

؟ تسیچ روهظ  ندش  کیدزن  يارب  ام  هفیظو 

؛ هک تسا  نیا  دوشیم  ترضح  نایعیش  هب  طوبرم  هک  هچنآ  یلو  تسا ، یصاخ  حلاصم  طیارـش و  هب  هتـسباو  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  روهظ 
يزاسهنیمز ترـضح  روهظ  يارب  هعماج ، رد  ًایناث : میهد . قفو  ترـضح  روهظ  رـصع  تموکح و  طیارـش  اب  هدومن و  حالـصا  ار  دوخ  ًالوا :

هدـش و فرطرب  یّلک  عناوم  ترـضح  ياناوت  تسد  هب  دوش و  مهارف  طیارـش  ات  مییآرب  دوخ  ناوت  ّدـح  رد  مدرم  حالـصا  ددـصرد  مینک و 
اعد و زگره  ًاثلاث : دـنحلاص .» يدارفا  دوخ  حلـصم  نارظتنم  : » دـناهدومرف اذـل  ددرگ . داجیا  یناـهج  لدـع  تموکح  يارب  یـساسا  طـیارش 

. دراد ییازس  هب  ریثأت  تایاور -  قباطم  ترضح -  روهظ  رد  هک  مینکن  شومارف  ار  یهلا  هاگرد  هب  هثاغتسا 

؟ دوشیم روهظ  رد  ریخأت  ببس  نایعیش ، ناهانگ  ایآ 

لدـع تموکح  دـناوتب  ات  دراد  تهج  ره  زا  صلاخ  كاپ و  يدارفا  هب  جایتحا  شروهظ  ماـگنه  رد  مالـسلا  هیلعترـضح  هک  تهج  نآ  زا 
. دشاب روهظ  یساسا  طیارش  زا  یکی  ندشن  مهارف  ترـضح و  روهظ  رد  ریخأت  ببـس  دناوتیم  ناهانگ  ًاتعیبط  دنک ، هدایپ  ار  دوخ  يدیحوت 

یگنهرف یلاع  ياوتسم  زا  مدرم  یعون ، یّلک و  حطس  رد  هک  درک  دهاوخ  روهظ  يرصع  رد  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  رگید  یفرط  زا  و 
. دباییم ققحت  عرش  تاروتسد  هب  لمع  هیاس  رد  فده  نیا  و  ددرگ ، لماک  اهلقع  شروهظ  اب  هک  دنشاب  رادروخرب 

؟ دراد یمکح  هچ  مالسلا  هیلعنامز  ماما  یتمالس  تهج  هب  نداد  هقدص 

هیلعنامز ماـما  فرط  زا  ناـسنا  رگا  و  دـنک . رود  ناـسنا  زا  ار  اـهالب  دـناوتیم  تسا و  يرایـسب  باوث  شزرا و  ياراد  نداد  هقدـص  لـصا 
اریز دراد ؛ ریثأت  ناسنا  يارب  ترضح . يارب  مه  تسا و  رثؤم  ناسنا  يارب  مه  دهد ، هقدص  مالسلا  هیلعترضح  نآ  زا  تلاکو  هب  مالـسلا و 
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وا هب  دـنوادخ  هک  دوشیم  بجوم  اریز  دراد ؛ ریثأـت  زین  ترـضح  يارب  دراد . باوـث  نیمز  يور  نمؤـم  نیرتـالاب  مه  نآ  نمؤـم ، هب  هیدـه 
ترـضح دوجو  زا  ـالب  عفد  بجوـم  زین  و  درادـن . يرـصح  ّدـح و  دـنوادخ  تاـیانع  اریز  دـیازفیب ، شتاـیانع  رب  دـهد و  يرتـشیب  تاـکرب 

ماما یتمالس  يارب  اعد  دروم  رد  دیامنیم . ظفح  تسا  نداد  هقدص  هلمج  نآ  زا  هک  ییاههار  زا  ار  ترضح  لاعتم  دنوادخ  اریز  ددرگیم ،
. داد میهاوخ  ار  باوج  نیمه  زین  مالسلا  هیلعنامز 

؟ دننکیمن روهظ  ترضح  ناهج  رد  داسف  دوجو  اب  ارچ 

لدع شرتسگ  ترضح  فادها  زا  یکی  تسین . ترضح  روهظ  يارب  هّمات  تلع  يرشب  هعماج  ّلک  حطس  رد  نآ  شرتسگ  ای  داسف و  دوجو 
هراشا نآ  هب  لامجا  روط  هب  دوخ  ياـج  رد  هک  تسا  یتامّدـقم  طیارـش و  ندـش  مهارف  هب  جاـیتحا  ترـضح  روهظ  يارب  یلو  تسا ، داد  و 
طابترا تاناکما  لیاسو و  شرتسگ  ب . هعماج . يرکف  حطـس  نتفر  الاب  فلا . درک : هراشا  دراوم  نیا  هب  ناوتیم  هلمج  نآ  زا  هک  میاهدرک 

. هعماج رد  دیحوت  لدع و  شرتسگ  رد  ترضح  اب  يراکمه  يارب  لماک  ییاهناسنا  صاخ و  يدارفا  ندش  مهارف  ج . کینکت . یعمج و 

؟ تسا حیحص  نداد  عالّطا  روهظ  تقو  زا  ایآ 

هک اجنآ  زا   - 2 تسا . هدـشن  هراـشا  روهظ  قیقد  ریغ  یتح  قیقد و  تقو  هب  یتیاور  چـیه  رد   - 1 داد : روهظ  تقو  زا  ربخ  دـیابن  یتاهج  هب 
اذل میـشاب ، هتـشادن  یعالطا  نآ  زا  ام  دوش و  عقاو  ءادـب »  » قلعتم يریبعت  هب  دـنک و  ادـیپ  رییغت  یطیارـش  تهج  هب  تسا  نکمم  روهظ  نامز 

اب یهاگ   - 3 دیامن . لصاح  ملع  ایاضق  زا  هدرپ  کی  هب  يداع  ریغ  ياههار  زا  تسا  نکمم  ناسنا  هچ  رگ  میهد ، ربخ  روهظ  نامز  زا  دـیابن 
یب نانآ  دید  زا  هعقاو  لصا  دـنوشیم و  نیبدـب  روهظ  لصا  هب  مدرم  تسا  هتفاین  ققحت  مه  جراخ  رد  هک  روهظ  هب  تبـسن  اهربخ  زا  یخرب 

. دناهدومن یهن  روهظ  تقو  ندرک  نیعم  تیقوت و  زا  تایاور ، زا  یخرب   - 4 ددرگیم . رابتعا 

؟ دراد يربتعم  كردم  مالسلا  هیلعنامز  ماما  هب  یسیون  هضیرع  ایآ 

عاوـنا زا  یـسیونهضیرع   - 1 درک : کـسمت  ياّهلدا  هب  ناوتیم  مالـسلا  هیلعناـمز  ماـما  هب  یـسیون  هضیرع  ناـحجر  هکلب  زاوـج  دروـم  رد 
باسح هب  ینید  رداصم  رد  مّلسم  تابحتسم  زا  نآ  لصا  هک  یلسوت  دیآیم ، رامش  هب  مالـسلا  هیلعرـصع  ماما  هب  ياههثاغتـسا  تالّـسوت و 

هدرب نآ  زا  يزیگناتفگش  تاکرب  راثآ و  هدوب و  نآ  رب  ناگرزب  هریس  لمع و  هک  تسا  یمّلـسم  ياهراک  زا  یـسیونهضیرع   - 2 دیآیم .
و حابـصملا »  » رد یمعفک   - 3 ( 902 .) دـنکیم لقن  هطبار  نیا  رد  ار  یبیجع  يایاضق  بقاثلا » مجن   » باـتک رد  يرون  ثّدـحم  تسا . هدـش 

رادروخرب تیعورـشم  زا  یـسیونهضیرع  هک  تسا  نآ  رب  لیلد  دوخ  نیا  هدرک و  لقن  ار  یـسیونهضیرع  یگنوگچ  ّتیفیک و  نیمألا » دلبلا  »
میلــست صاـخ  بیاـن  هـب  ار  هماـن  هـک  دــنک  لاـیخ  نـینچ  هـضیرع  نتخادــنا  ماــگنه  : » تـسا هدوـمرف  زین  یــسلجم  موـحرم  ( 903 .) تسا

لاـعتم دـنوادخ  يوـس  هب  ياهضیرع  : » دـیوگیم دّـجهتملا » حابـصم   » باـتک رد  هللا  همحریـسوط  رفعجوـبا  هفئاطلاخیـش  ( 904 «.) دنکیم
تّیفیک هاگ  نآ  (، 905 ...«) یسیونیم هادف  انحورا  هَّللا  ۀیقب  ترضح  يالاو  رضحم  هب  يرگید  هضیرع  سپس  یچیپیم ، ار  نآ  یسیونیم و 

. درادیم نایب  ار  اههضیرع  زا  کی  ره  نتشون 

؟ تسا حیحص  تّجح  روهظ  زا  لبق  مایق  ایآ 

رد یتایاور  هب  نانآ  تسا . مارح  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  روهظ  زا  لبق  نیدیب  ملاظ و  مکاح  ره  ّدـض  رب  بالقنا  مایق و  هک  دـندقتعم  یخرب 
هَّللا نود  نم  دبعی  توغاط  اهبحاصف  مئآقلا  مایق  لبق  عفرت  ۀیار  ّلک  : » دومرف مالسلا  هیلعقداص  ماما  هکنآ  لیبق  زا  دننکیم  دانتـسا  هراب  نیا 

رد دـنکیم ». تدابع  ار  لجوزع  دـنوادخ  ریغ  هدوب و  توغاط  نآ  بحاـص  دور  ـالاب  مئاـق  ماـیق  زا  لـبق  هک  یمچرپ  ره  ( » 906 (؛» ّلجوّزع
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زا یهن  فورعم و  هب  رما  هلدا  هلمج  زا  هک  نآ ، یعطق  یناـبم  تعیرـش و  یّلک  لوـصا  اـب  تاـیاور  نـیا   - 1 مییوگیم : تاـیاور  نیا  هیجوت 
لیبق زا  يدنـس  لکـشم  تایاور ، بلاغ   - 2 تسا . ماـیق  اـهنآ  زا  یکی  هک  دراد  یبـتارم  هس ، نیا  اریز  دراد ، تاـفانم  تـسا  داـهج  رکنم و 

هدافتـسا زین  تاـیاور  یخرب  زا   - 3 تسا . هتفرگ  رارق  فیعـضت  يدنـس و  ثحب  دروـم  دوـخ  ياـج  رد  هـک  دراد . يوار  فعـض  لاـسرا و 
هچ رگ  دـسریمن  ییاـهن  يزوریپ  هب  اـهبالقنا  هنوگ  نیا  دـیامرفیم : ماـما  هک  اـنعم  نیا  هب  تسا  بیغ  زا  ربخ  ددـصرد  ماـما  هک  دوشیم 

دیهـش و دـیز  مایق  دروم  رد  هک  هنوگ  نآ  دـشاب ، بالقنا  لصا  هئطخت  ددـصرد  ماما  هکنآ  هن  دوش ، بترتم  نآ  رب  یتبثم  راثآ  تسا  نکمم 
ندنادرگزاب ّقح و  نتشاد  اپرب  فده  هب  هک  قح  هب  توعد  یکی  تسا : هنوگ  ود  رب  هدننک  بالقنا  یبالقنا و  توعد   - 4 دندومرف . راتخم 

. تسا مالـسلا  مهیلعموصعم  ناـماما  دـییأت  دروـم  یتـموکح  نینچ  هتبلا  هک  تسا  مالـسلا  مهیلعتیب  لـها  تسد  هب  تموـکح  روـما  ماـمز 
هک ییاـهمایق  نیارباـنب  تسا . اـنعم  نیمه  اـیوگ  ۀـیار » لـک   » زا دوصقم  و  تسا . دوخ  ندرک  حرطم  تهج  هب  هک  لـطاب  هب  توعد  يرگید 

هرابرد هک  یماگنه  اذل  و  دشابیم . جراخ  تایاور  نیا  زا  ًاصصخت  تسا  مالسلا  مهیلعتیب  لها  تماما  تعیرـش و  میرح  زا  عافد  ددصرد 
، تیبلا لهأ  انل  بّصعت  ًاّیجنز  ًادبع  ّنأ  ول  : » دومرف ترضح  دش ، لاؤس  مالسلا  هیلعنیدباعلانیز  ماما  زا  راتخم  مایق  لباقم  رد  نایعیش  هفیظو 
رب درک -  مایق  هکنیا  زا  هیانک  تسب -  یناشیپ  هب  هب  دـنبیناشیپ  ام ، يرای  يارب  یگنز  ياهدرب  هاـگره  ( » 907 (؛» هترزاؤم سانلا  یلع  بجول 

یلإ وعدی  مهلک  مشاه  ینب  نم  رشع  انثا  جرخی  یتح  مئاقلا  جرخی  : » دومرف مالـسلا  هیلعقداص  ماما  تسا ». بجاو  وا  يرای  کمک و  مدرم 
توعد دوخ  هب  ار  مدرم  اهنآ  همه  دـننک و  جورخ  مشاـهینب  زا  رفن  هدزاود  نآ  زا  لـبق  هکنآ  اـت  درک  دـهاوخن  جورخ  مئاـق  ( » 908 (؛» هسفن

.« دننکیم

سّدقم بادرس 

؟ تسا هدش  بیاغ  یفخم و  دوخ  هناخ  بادرس  رد  تبیغ ، رصع  رد  مالسلا  هیلعنامز  ماما  ایآ 

تبیغ دش و  یفخم  یبادرس  رد  شّدلوت  زا  دعب  دوعوم  يدهم  هک  تسا  لئاق  هعیش  دنیوگیم : هعیـش  دیاقع  يازهتـسا  تهج  هب  تّنـس  لها 
ره نایعیش  اذل  و  دوب . دهاوخ  بادرس  نامه  زا  زین  شروهظ  و  دربیم ، رـس  هب  بادرـس  نآ  رد  زین  نونکات  هدرک و  عورـش  اجنآ  زا  ار  دوخ 
زا تسا  ترابع  بادرس  ًالوا : خساپ : ( 909 .) دنزیریم متام  کشا  دننیشنیم و  شروهظ  راظتنا  هب  بادرس  نآ  رد  بورغ  ات  حبـص  زا  زور 

ياههناخ بلاغ  رد  نامتخاس  عون  نیا  و  دنزاسیم ، دیدش  يامرگ  زا  تظافح  تهج  هب  ریسمرگ  قطانم  رد  هک  هناخ  نامتخاس  نییاپ  هقبط 
شتیب و لها  شیاـسآ  تهج  هب  دوخ  هناـخ  رد  مالـسلا  هیلعيداـه  ماـما  تسا . هدوبن  ینثتـسم  نآ  زا  زین  اّرماـس  و  دوشیم ، هدـهاشم  قارع 
، خیرات قباطم  دش . مالـسلا  هیلعيرکـسع  ماما  هب  لقتنم  ثرا ، هب  شتداهـش  زا  دعب  هک  دندوب  هتخاس  ار  یبادرـس  نینچ  امرگ ، زا  تظفاحم 

زامن وا  دسج  رب  شردـپ  تداهـش  زا  دـعب  و  دوب . یفخم  ماّکح  ًاصوصخ  مدرم  ناگدـید  زا  تدالو  نامز  زا  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح 
هدوب بادرـس  نآ  رد  هداوناخ  ياضعا  ریاـس  ترـضح و  تنوکـس  هک  اـجنآ  زا  و  دومن . زاـغآ  هناـخ  نآ  زا  ار  دوخ  تبیغ  ًامـسر  درازگ و 

سّدقم تهج  نآ  زا  مالسلا  مهیلعتیب  لها  نایعیش  يارب  بادرـس  نیا  دنهدیم . تبـسن  سّدقم  بادرـس  نآ  هب  ار  تبیغ  ناکم  اذل  تسا ،
ناکم نامه  زا  دناهدروآ و  ياج  هب  تدابع  هدرب و  رـس  هب  بادرـس  نآ  رد  مالـسلا  مهیلعشّدج  ردپ و  نامز و  ماما  هک  تسا  هدش  هدرمش 
تسا یناکم  ره  هناخ و  مامت  هب  تبیغ  تبسن  دننامه  بادرس  هب  ترضح  تبیغ  تبـسن  تسا . هدش  بیاغ  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  زین 

نانآ هک  دـهد  تبـسن  هعیـش  هب  یـسک  هک  تسا  ینادان  لـهج و  تیاـهن  نیا  و  تسا . هدرک  یگدـنز  هدـش و  هدـید  نآ  رد  ناـمز  ماـما  هک 
، ناوارف تایاور  قباطم  اریز  تسا !! یقاب  نآ  رد  جورخ  ماگنه  ات  هدش و  بیاغ  دوخ  هناخ  بادرـس  رد  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  هک  دندقتعم 
رد ترـضح  دـننکیم . شدرگ  فلتخم  قطاـنم  رد  دـنوشیم و  دراو  دوـخ  ناـیلاوم  رب  فـلتخم  ياهنیمزرـس  رد  مالـسلا  هیلعناـمز  ماـما 
هک يریبعت  نیرتهب  اذل  دوب . دنهاوخ  اههدرم  اههدنز و  رب  هاوگ  دنیامنیم و  ینید  رئاعش  هماقا  هدش و  رضاح  ّجح  نوچمه  ینید  ياهمسوم 
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ياهلحم رد  نایعیـش  اذل  دنرادن ، یّـصاخ  ناکم  ترـضح  هک  تسا  نیا  تشاد  اجنآ  زا  مدرم  ترایز  سدـقم و  بادرـس  هرابرد  ناوتیم 
وا زا  هدرک و  هبدن  ترضح  نآ  دای  هب  دنوشیم و  عمج  مه  رود  نارکمج و ... دجـسم  هلهـس و  دجـسم  نوچمه  ترـضح  نآ  یـصاصتخا 
رد هتـشاد ، يزمر  هبنج  هدوب  اـجنآ  زا  تبیغ  عورـش  هک  تهج  نآ  زا  سدـقم  بادرـس  تقیقح ، رد  و  دـنیامنیم . ار  شروهظ  تساوـخرد 

درادن داقتعا  هعیش  دیامرفیم ...« : هللا  همحرینیما  همالع  دنیامنیم . ار  وا  جورخ  بلط  دنوادخ  زا  دنوشیم و  عمج  مه  درگ  نایعیـش  اجنآ 
 - هعیش داقتعا  هکلب  درک ، دهاوخ  روهظ  زین  اج  نامه  زا  دناهدرک و  یفخم  بادرـس  رد  ار  وا  ناشدوخ  تسا و  بادرـس  رد  ماما  تبیغ  هک 

بادرـس هک  هدشن  لئاق  یـسک  زگره  درک . دـهاوخ  روهظ  ادـخ  هناخ  لباقم  همظعم ، هکم  زا  وا  هک  تسا  نآ  هدـش -  دـییأت  ثیداحا  اب  هک 
رد یناـگمه  ياهلأـسم  نیا  و  تسا . هدوـب  اّرماـس  رد  ناـماما  هناـخ  بادرـس ، نآ  هـکلب  تـسا . هدرک  یفخم  دوـخ  رد  ار  روـن  نآ  سّدـقم ،
هـس هب  هک  هدومن  ادیپ  فرـش  تهج  نآ  زا  صوصخ  روط  هب  بادرـس  نیا  دنزاسیم . امرگ  زا  تظافح  تهج  هب  هک  تسا  قارع  ياههناخ 

هدرب ادــخ  رکذ  مـسا و  نآ  رد  هتفاـی و  يوـنعم  عاـفترا  هـک  هداد  نذا  لاـعتم  دــنوادخ  هـک  ياهناـخ  تـسا ، بوـسنم  نـید  ناـماما  زا  رفن 
ياهباتک هب  هعجارم  اب  تفای . نید  ای  بهذـم  نآ  ياملع  ياهباتک  يالبال  زا  ناوتیم  ار  ینید  ای  بهذـم  ره  هدـیقع  ًایناث : ( 910 «.) دوش

نانآ زا  کی  چـیه  هک  درب  میهاوخ  یپ  تسا -  همه  سرتسد  رد  هک  نامز -  نیا  ات  مالـسلا  هیلعيدـهم  ماما  تدالو  زا  لبق  هعیـش ، ياملع 
. دنهدیم تبسن  اهنآ  هب  هعیش  نانمشد  هک  درادن  دوجو  يداقتعا  نینچ  اهنآ  زا  ماوع  دزن  یّتح 

؟ تسا اجک  اربک  تبیغ  رصع  رد  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  ناکم 

ماما درادن . ینّیعم  ناکم  چیه  هکلب  تسین  یفخم  سدقم  بادرس  رد  اهنت  هن  مالسلا  هیلعنامز  ماما  هک  دوشیم  هدافتسا  يرایسب  تایاور  زا 
منیزگ ینکس  رود  یفخم و  ياهنیمزرس  رد  هک  هدرک  ّتیصو  ارم  مردپ  : » دومرف رایزهم  نب  میهاربا  هب  دوخ  باطخ  رد  مالـسلا  هیلعنامز 

، شرافـس نیا  اذل  دنامب . ظوفحم  هارمگ  ياهّتما  ثداوح  زا  دادترا و  تلالـض و  لها  ياهدیک  زا  مّلحم  دنامب و  یفخم  مدرم  زا  مرما  ات 
زا صاوخ  اهنت  هک  دراد  دوجو  ترـضح  يارب  یـصاخ  ناکم  تاـیاور ، زا  یخرب  قباـطم  يرآ ، ( 911 «.) تسا هدناشک  دـنلب  ياههپت  هب  ارم 

ةریـصق امهادـحإ  ناتبیغ : مئآقلل  : » دومرف هک  دـنکیم  لقن  مالـسلا  هیلعقداص  ماـما  زا  راـمع  نب  قاحـسا  دـنراد . عـالطا  نآ  زا  شناـیعیش 
ود مئاق  يارب  ( » 912 (؛» هیلاوم ۀّصاخ  ّالإ  اهیف  هناکمب  ملعی  يرخألاو ال  هتعیش ، ۀّصاخ  ّالإ  اهیف  هناکمب  ملعی  یلوألا ال  ۀبیغلا  ۀلیوط ، يرخألاو 

تبیغ رد  و  دـنرادن . عالّطا  وا  ناکم  زا  شنایعیـش  زا  صاوخ  زا  ریغ  یـسک  هاتوک  تبیغ  رد  ینـالوط . يرگید  هاـتوک و  یکی  تسا : تبیغ 
.« دنهاگآ وا  ناکم  زا  شنارادتسود  زا  صاوخ  اهنت  زین  ینالوط 

؟ درک دهاوخ  روهظ  سدقم  بادرس  زا  مالسلا  هیلعنامز  ماما  ایآ 

اّرماس بادرـس  زا  نامزلارخآ  رد  مالـسلا  هیلعيدهم  ماما  دندقتعم  نانآ  هک  تسا  نیا  هدش  هداد  هعیـش  هب  هک  ییاوران  ياهتبـسن  هلمج  زا 
هعیش هکلب  تسا . غورد  بذک و  تبسن  نیا  هک  درب  میهاوخ  یپ  هعیش  یمالک  یثیدح و  ياهباتک  هب  هعجارم  اب  یلو  درک . دهاوخ  جورخ 
دنـس هب  ناذاش  نب  لضف  دومن . دنهاوخ  روهظ  همّرکم  هکم  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  شدج  دننامه  ترـضح  نآ  هک  تسا  دقتعم 

ای كدـلو  نم  عساـتلا  وه  : » دومرف هک  هدرک  لـقن  ینـالوط  یثیدـح  رد  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  زا  وا  مالـسلا و  هیلعقداـص  ماـما  زا  دوخ 
خیـش درک .»... دـهاوخ  روـهظ  ماـقم  نکر و  نیب  هک  نیـسح ! يا  تسوـت  نادـنزرف  زا  نـیمهن  وا  ( »... 913 (؛»... نینکرلا نیب  رهظی  نیـسح !
دنعف رـصنلاب ... دـّیؤم  بعرلاب ، روصنم  اّنم  مئآقلا  : » دومرف هک  دـنکیم  لقن  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  زین  هللا  همحرقودـص 

هب هک  تسا  یسک  ام  زا  مئاق  ( » 914 (؛»... ًالجر رشع  ۀثالثو  ۀئامثالث  هیلإ  عمتجاو  ۀبعکلا ، یلإ  هرهظ  دنـسأ  جرخ  اذإف  انمئآق ، جورخ  کلذ 
هیکت هبعک  رب  دـنک  جورخ  هک  یماگنه  سپ  ام . مئاق  جورخ  تسا  ماگنه  نآ  رد  دوشیم ... دـییأت  ترـصن ، هب  هدـش و  يرای  سرت  بعر و 

...«. دنوشیم عمج  وا  رود  رفن  هدزیس  دصیس و  ماگنه  نآ  رد  دنز ،

تاهبش هب  خساپ  یسانش و  زا 254دوعوم  هحفص 161 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


تبیغ رصع  فیلاکت 

نایعیش وا ، تیعقوم  مالسلا و  هیلعيدهم  ترضح  دروم  رد  دنراد ؟ مالـسلا  هیلعنامز  ماما  هب  تبـسن  تبیغ  رـصع  رد  یفیلاکت  هچ  نینمؤم 
جورخ ندوـب  یمتح  هـب  ناـمیا   - 1 مینکیم : هراـشا  اـهنآ  زا  یخرب  هب  کـنیا  دـنراد ، هدـهع  رب  ینیگنـس  فیاـظو  کـی  ره  ترـضح  نآ 

لزنأ امب  رفک  دقف  ّيدـهملا  جورخ  رکنأ  نم  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  میناوخیم  ّتنـس  لها  تایاور  رد  مالـسلا  هیلعيدـهم 
 - 2 تسا ». هدـیزرو  رفک  هدـش  لزاـن  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـصدّمحم  رب  هـچنآ  هـب  دوـش  يدـهم  جورخ  رکنم  سک  ره  ( » 915 (؛» دّمحم یلع 
دعب هبلق  غزی  ملف  انمئآق ، ۀـبیغ  یف  انرمأب  کّـسمت  نمل  یبوط  : » دومرف مالـسلا  هیلعقداـص  ماـما  اـههنتف  رد  قح  نید  هب  کّـسمت  يروبص و 

 - 3 دوشن .»... فرحنم  تیادـه  زا  دـعب  وا  بلق  هدـش و  ام  رما  هب  کسمتم  ام  مئاق  تبیغ  رد  هک  یـسک  لاـح  هب  اـشوخ  ( » 916 (؛»... ۀیادهلا
لهأ مئاق  كردأ  نمل  یبوط  : » دومرف هک  هدرک  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  بیاغ  ماما  تیالو  هب  کّسمت 

هب شمایق  زا  لبق  وا  تبیغ  رد  دنک و  كرد  ارم  تیب  لها  مئاق  هک  یسک  لاح  هب  اشوخ  ( » 917 (؛»... همایق و لبق  هتبیغ  یف  هب  ّمتأی  وهو  یتیب 
ماما هک  هدرک  لقن  ریصبوبا  زا  دوخ  دنس  هب  هللا  همحرینیلک  لاعتم  دنوادخ  زا  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  تفرعم  بلط   - 4 دنک و .»... ادتقا  وا 

ایآ ( » 918 (؛» ًاذإ کبـسح  لاـقف : ۀـفوکلا . نم  جرخأ  نأ  لـبق  هَّللاو ، يإ  تلق : لاـق : کـمامإ ؟ تفرع  لـه  : » دومرف نم  هب  مالـسلا  هیلعرقاـب 
 - 5 ماگنه ». نیا  رد  ار  وت  تسا  سب  دومرف : موش . جراخ  هفوک  زا  هکنآ  زا  لبق  دنگوس  ادخ  هب  يرآ  مدرک : ضرع  ياهتخانـش ؟ ار  تماما 
امو اذـه  یموی  ۀـحیبص  یف  هل  دّدـجأ  ّینإ  ّمهّللا  : » میناوخیم مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  دـهع  ياعد  رد  تعاطا  رب  تاـبث  تعیب و  دـیدجت 

(919 (؛»... هنع نّیباّذلاو  هناوعأو  هراصنأ  نم  ینلعجا  ّمهّللا  ًادبأ ، لوزأ  الو  اهنع  لوحأ  یقنع ال  یف  هل  ۀعیبو  ًادـقعو  ًادـهع  یماّیأ  یف  تشِع 
زا هک  یتعیب  منکیم ، دیدجت  مندرگ  رد  ار  یتعیب  نامیپ و  دهع و  مزور  نیا  رد  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح   ] وا يارب  نم  انامه  ایادخ ! راب  »
اعد نیا  رد  هدب .»... رارق  ترضح  نآ  زا  نیعفادم  ناراککمک و  نارای و  زا  ارم  ایادخ ! راب  مزاسیمن . لیاز  ار  نآ  زگره  هتـشگنزاب و  نآ 

مکاّیإ : » دومرف یثیدح  رد  مالسلا  هیلعقداص  ماما  تالاکشا  تاهبـش و  اب  هلباقم   - 6 تسا . زور  ره  رد  دوخ  ماما  اب  دهع  دـیدجت  زا  نخس 
زا ار  دوـخ  ( »... 920 (؛» مکداشرإو مکقیفوت  لئـسأ  هَّللا  نمو  اورذحاف ، مترّذح  دـقو  كوکـشلا ، مکـسوفن  نع  اوفنا  بایترالاو ، کّشلاو 

دنوادخ زا  ار  امـش  داشرا  قیفوت و  نم  و  دـینک ، رذـح  سپ  دـیدش  هداد  رذـح  رب  امـش  دـیزیهرپب ، اهکش  زا  دـینک و  رود  دـیدرت  کش و 
رب ار  رـصعلا »  » هروس رد  ِتاِحلاّصلا } اُولِمَعَو   } هلمج یثیدـح  رد  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  نمؤم  ناردارب  يرای  کـمک و   - 7 مراتساوخ ».

يارب یمیتی  لفکتم  سکره  : » تسا هدمآ  مالسلا  هیلعيرکسع  ماما  ریـسفت  رد  ( 921 .) دناهتخاس قبطنم  ینید  ناردارب  يرایمه  تاساوم و 
، دبای تیاده  هدش و  داشرا  هکنیا  ات  دنک  راشرس  ار  وا  هدیسر  شتسد  هب  هک  ام  مولع  زا  هدرک و  هدناماو  ار  وا  ام  راتتـسا  تنحم  هک  دوش  ام 

ّلک ددعب  نانجلا  یف  یتکئآلم  ای  هل  اولعجا  کنم ، مرکلاب  یلوأ  انأ  یـساوملا ! میرکلا  دبعلا  اهّیأ  ای  : » دـیامرفیم وا  ّقح  رد  لاعتم  دـنوادخ 
رد وا  يارب  نم  هکئـالم  يا  مرتیلوا ، مرک  نیا  رد  وا  زا  نم  ياهدـننک ! يراـی  هک  میرک  هدـنب  يا  ( » 922 (؛»... رـصق فلأ  فلأ  همّلع  فرح 

مالـسلا هیلعقداص  ماما  تیودهم  نیغورد  نایعدم  زا  ندروخن  بیرف   - 8 دیهد .»... رـصق  نویلم  کی  هداد  میلعت  هک  یفرح  ره  هب  تشهب 
دش دهاوخ  اپ  رب  هبتـشم  توعد  مچرپ و  هدزاود  متح  روط  هب  و  ( »... 923 (؛» ّيأ نم  ّيأ  يردی  ال  ۀهبتشم ، ۀیار  رشع  ینثا  ّنفرعتلو  : » دومرف

باوج رد  هک  یعیقوت  رد  مالسلا  هیلعيدهم  ترـضح  جرف  لیجعت  يارب  ندرک  اعد  دایز   - 9 دوشیمن .»... هداد  صیخشت  رگیدمه  زا  هک 
جرف لیجعت  يارب  دایز  ( »... 924 (؛» مکجرف کلذ  ّنإف  جرفلا ، لیجعتب  ءآعدلا  اورثکأ  : » دناهدومرف دنداتسرف  بوقعی  نب  قاحسا  ياهلاؤس 

: دومرف هک  هدرک  لقن  مالسلا  هیلعقداص  ماما  زا  شدنس  هب  هللا  همحرینیلک  عزج  زا  بانتجا   - 10 تسا ». نآ  رد  امش  جرف  اریز  دینک ؛ اعد 
هب مدرم  اـنامه  ( » 925 (؛»... اهیلإ یهتنی  ۀـیاغ  رمألا  اذـهل  ّنأ  دابعلا . ۀـلجعل  لجعی  هَّللا ال  ّنإ  رمألا ، اذـهل  مهلاجعتـسا  نم  سانلا  کله  اـّمنإ  »

...«. تسا یتیاهن  رما  نیا  يارب  اریز  درک ، دـهاوخن  هلجع  ناگدـنب  هلجع  رطاخ  هب  دـنوادخ  دـندش ، كاله  رما  نیا  رد  ندرک  هلجع  تهج 
نیعم تقو  تیب  لها  ام  اـنامه  ( »... 926 (؛» تّقون تیب ال  لهأ  اـّنإ  : » دومرف مالـسلا  هیلعقداـص  ماـما  روهظ  يارب  ندرکن  نیعم  تقو   - 11
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نآ زا  مالسلا و  مهیلعتراهط  تمصع و  تیب  لها  یتسود  هب  یناوارف  تایاور  رد  مالسلا  هیلعترضح  نتشاد  تسود   - 12 مینکیمن .»...
يوریپ مالسلا و  هیلعترضح  هب  مدرم  هجوت  بلج  رد  دناوتیم  دوخ  هبون  هب  نیا  و  تسا ، هدش  شرافس  مالسلا  هیلعيدهم  ترـضح  هلمج 

. دشاب هتشاد  ییازسب  ریثأت  ناماما  رگید  وا و  تاروتسد  زا 

مالسلا هیلع  يدهم  ماما  بسن  بسح و 

؟ دروآ رد  ترضح  تروص  هبار  شدوخ  دناوتیم  یسک  ایآ  تسیچ و  ترضح  يرهاظ  تاصخشم 

هک یلاح  رد  دندرک  هدـهاشم  ار  وا  مدرم  دـش  رـضاح  وا  هزانج  رب  زامن  يارب  هک  یماگنه  شردـپ  تداهـش  زا  دـعب  مالـسلا  هیلعنامز  ماما 
رد ار  ترضح  هک  یناسک  یخرب  زا  هللا  همحریسوط  خیش  ( 927 .) دوب زاب  وا  ولج  ياهنادند  نیب  يرف و  ياهوم  اب  دوب ، نوگمدنگ  یلفط 

: دـیوگیم يوار  دوب . میظع  یتبیه  و  رّطعم ، ییوب  اب  ورابیز ، یناوج  ترـضح  نآ  هک  دـنکیم  لـقن  دـندرک  هدـهاشم  ارغـص  تبیغ  لـالخ 
ترضح : » تفگ يوار  هک  میناوخیم  رگید  یتیاور  رد  ( 928 «.) مدیدن نتفگ  نخس  رد  وا  زا  رتهب  ار  یسک  تفگیم ، نخس  هک  یماگنه  »

هن وا  دق  : » تسا هدـمآ  رگید  یتیاور  رد  و  ( 929 «.) مدیدن تماق  لادتعا  ییابیز و  رد  وا  دننام  هب  ار  یـسک  زگره  دوب و  نوگمدنگ  یناوج 
فاص و وا  ياههنوگ  هدیـشک و  وا  ینیب  تسا . نهپ  شایناشیپ  درگ و  شکرابم  رـس  تسا . هماقلا  لدـتعم  هکلب  هاتوک ، هن  تسا و  ینالوط 

مالـسلا هیلعترـضح  لیامـش  لکـش و  هب  ار  شدوخ  دـناوتیم  یـسک  ایآ  هک  لاؤس  لیذ  دروم  رد  ( 930 «.) تسا یلاخ  شتـسار  هنوگ  رب 
یلو دروآرد ، دش  رکذ  هک  یفاصوا  رد  ترـضح  دننام  هب  ار  شدوخ  دناوتب  یـسک  يرهاظ  بسح  هب  هچ  رگا  مییوگیم : ریخ ؟ ای  دروآرد 

کـش وا  تماما  رد  یـسک  زگره  دـنهدیم  ناشن  دوخ  زا  ترـضح  هک  يزاجعا  اـب  زین  هدـش و  تباـث  دوخ  ياـج  رد  هک  روهظ  میـالع  اـب 
ترـضح دوجو  هک  درک  دهاوخ  يراک  متح  روط  هب  اذل  و  تسا ، بجاو  وا  رب  فطلو  تسا . دنوادخ  فطل  ياضتقم  نیا  و  درک . دـهاوخن 

. دش دهاوخن  هبتشم  یسک  هب  روهظ  رصع  رد 

؟ تسا زیاج  دّمحم )  ) ترضح مسا  ندرب  مان  ایآ 

میـسقت هتـسد  راهچ  هب  ار  اهنآ  ناوتیم  هک  دراد  دوجو  تیاور  دـص  زا  شیب  مالـسلا  هیلعترـضح  فیرـش  مسا  ندرب  ماـن  مکح  دروم  رد 
مان رکذ  زا  هک  یتایاور   - 2 ( 931 .) تسا هدرک  یهن  ترضح  مان  رکذ  زا  یطرـش  دیق و  چیه  نودب  قلطم و  روط  هب  هک  یتایاور   - 1 درک :

هیقت و فوخ و  ار  ترضح  نآ  فیرش  مان  رکذ  زا  یهن  تلع  هک  یتایاور   - 3 ( 932 .) تسا هدرک  یهن  روهظ  نامز  ات  ترضح  نآ  فیرش 
(934 .) تسا هدـش  حیرـصت  يوار  ای  ماما  يوس  زا  هچ  ترـضح  فیرـش  مسا  هب  اهنآ  رد  هک  یتایاور   - 4 ( 933 .) تسا هتـسناد  رگید  للع 

مارح روهظ  نامز  ات  ار  ترضح  فیرش  مان  رکذ  هداد و  اوتف  تمرح  هب  تایاور  نیا  دانتسا  اب  یخرب  تسانعم . کی  رگنایب  مود  لوا و  هتسد 
، يرون ثّدـحم  يریازج ، ثّدـحم  دامادریم ، یـسربط ، دـیفم ، خیـش  قودـص ، خیـش  یـسلجم ، همـالع  زا  ناوتیم  هلمج  نآ  زا  دناهتـسناد ،
هب دّیقم  ار  ترضح  نآ  فیرش  مان  رکذ  تمرح  زین  یخرب  و  درب . مان  مهیلع -  هَّللا  ناوضر  یناهفصا -  یقت  دّمحم  ازریم  يزاریش ، يازریم 

یناـشاک و ضیف  یـسوط و  نیدلاریـصن  هجاوخ  یلماـع ، ّرح  خیـش  یلبرا ، زا  ناوـتیم  هلمج  نآ  زا  هک  دناهتـسناد  هیقت  فوـخ و  تروـص 
لوق اب  قح  هک  دسریم  رظن  هب  دـناهداد . صاصتخا  ارغـص  تبیغ  رـصع  هب  ار  مکح  نیا  زین  یخرب  درب . مان  مهیلع -  هَّللا  ناوضر  نارگید - 

نیقلت : » تسا هدمآ  نینچ  یثیدح  رد  رضتحم  نیقلت  باب  رد   - 1 لیلد : هب  تسا  هیقت  فوخ و  تروص  هب  صتخم  تمرح  ینعی  دشاب ؛ مود 
مـسا هب  نیقلت  ماـگنه  هک  تسا  موـلعم  ( 935 «.) شتوف ماـگنه  اـت  ار  ناـماما  زا  کـی  ره  مسا  نیتداهـش و  جرف و  تاـملک  رـضتحم  هب  نک 

نآ زا  هک  نک ، نیقلت  ربب و  وا  رب  ار  ناماما  زا  کی  ره  مان  هک  هدمآ  روتـسد  نیمه  زین  تّیم  نیقلت  دروم  رد   - 2 دوشیم . حیرصت  ترضح 
ار شمسا  هک  یسک  يارب  مالسلا  هیلعيرکسع  ماما  دیوگیم : یفوک  میهاربا  نب  دّمحم   - 3 ( 936 .) تسا مالسلا  هیلعنامز  ماما  مان  هلمج 
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مالسلا هیلعدّمحم  مدنزرف  يارب  هقیقع  تهج  هب  نیا  : » دومرف دنک و  ینابرق  ترضح  فرط  زا  يدنفسوگ  ات  داتسرف  یلوپ  نم  طسوت  هب  درب 
مالسلا هیلعيدهم  ترضح  مسا  هب  حیرصت  هینک  نیا  رد  تسا و  دّمحموبا  مالسلا  هیلعيرکـسع  ترـضح  فورعم  هینک   - 4 ( 937 «.) تسا

لآ دّمحم و  رب  رایسب  و  دومرف ...« : ترضح  دش ، لاؤس  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  ربق  ترایز  دروم  رد  مالسلا  هیلعاضر  ماما  زا   - 5 دشابیم .
نم رظن  : » دیوگیم یلبرا  ققحم  ( 938 «.) يربیم هانپ  ناشنانمـشد  زا  ادـخ  يوس  هب  يربیم و  ار  اهنآ  زا  کیره  مان  یتسرفیم و  دورد  وا 

هدوب ناشیا  ّلحم  مان و  زا  لاؤس  ندوب و  بیقعت  تحت  فوخ و  نارود  رد  هیقت  تهج  هب  ترـضح  فیرـش  مان  رکذ  زا  عنم  هک  تسا  نینچ 
ماما هب  يراصنا  هَّللادبع  نب  رباج   - 6 ( 939 «.) درادن دوجو  شفیرش  مان  رکذ  زا  یتمرح  عنم و  تسین  ياهیقت  فوخ و  هک  نآلا  یلو  تسا ،

، میوگب تینهت  شترـضح  هب  مالـسلا  هیلعنسح  ماما  تدالو  رد  اـت  مدـش  مالـسلا  اـهیلعارهز  همطاـف  رب  دراو  : » دـیوگیم مالـسلا  هیلعرقاـب 
؟ تسیچ منیبیم  امـش  ناتـسد  رد  هک  هفیحـص  نیا  ملاع ! نانز  نیرتهب  يا  مدرک : لاؤس  متفای ، شکرابم  تسد  رد  دیفـس  ّرد  زا  ياهفیحص 

هفیحـص نآ  رد  ار  ناماما  زا  کی  ره  یماسا  مدرک و  هاگن  دـیوگیم : رباـج  تسه ... منادـنزرف  زا  ناـماما  یماـسا  نآ  رد  دومرف : ترـضح 
لوـسر ماـنمه  يدـهم  ترـضح  هک  هدـش  دراو  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـصمرکا  لوـسر  زا  يداـیز  ثیداـحا  رد   - 7 ( 940 ...«.) مدرک هدهاشم 

. تسا مالسلا  هیلعنامز  ماما  كرابم  مان  هب  ینمض  حیرصت  نیا  و  تسادخ ،

؟ تسا سابع  لسن  دالوا و  زا  مالسلا  هیلعيدهم  ایآ 

. دـناهدرک هدافتـسا  دوخ  عفن  هب  تیودـهم  رتاوتم  ثیداحا  زا  هدز و  ثیداـحا  لـعج  هب  تسد  دوخ  یـسایس  تیعقوم  تیبثت  يارب  نایـسابع 
: دومرف هک  هدرک  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  شدنـس  هب  لبنح  نب  دمحا   - 1 میزادرپیم : ثیداحا  نیا  زا  یخرب  دـقن  هب  کنیا 

يدـهم ادـخ  هفیلخ  اهنآ  نایم  رد  اریز  دـیوش ؛ قحلم  اهنآ  هب  دـیآیم  ناـسارخ  فرط  زا  هایـس  ياـهمچرپ  هک  دـیدومن  هدـهاشم  هاـگ  ره  »
دوجو دیز  نب  یلع  نآ  دنـس  رد  اریز  تسا ، هدرک  فیعـضت  فینملا » رانملا   » دوخ باتک  رد  هیزوج  میق  نبا  ار  ثیدـح  نیا  ( 941 «.) تسا

لقن زین  ار  نومضم  نیمه  شننُس  رد  هجام  نبا   - 2 ( 942 .) تسین جاجتحا  لباق  هدرک ، لقن  وا  اهنت  هک  یتاـیاور  ینعی  شتادرفنم  هک  دراد 
: دیوگیم هاگ  نآ  تسا . هدومن  فیعضت  نآ  دنـس  هلـسلس  رد  دایزیبا  نب  دیزی  دوجو  رطاخ  هب  ار  نآ  زین  مّیق  نبا  یلو  ( 943 .) تسا هدرک 

سابع دالوا  زا  يدهم  یناهج  تموکح  تنطلـس و  ّیلوتم  هک  دشاب  نیا  رب  لیلد  دناوتیمن  تّحـص  ضرف  رب  یلبق  ثیدـح  ثیدـح و  نیا  »
تعیب ماقم  نکر و  نیب  وا  اب  هدوبن و  نامزلارخآ  رد  یسابع  يدهم  هکنآ  ًاصوصخ  ( 944 ...«.) دومن دهاوخ  جورخ  نامزلارخآ  رد  هک  تسا 

رد هک  یتایـصوصخ  تسا ، هدماین  دورف  نامـسآ  زا  وا  تدعاسم  يارب  مالـسلا  هیلعیـسیع  ترـضح  زین  هتـشکن و  ار  لاجد  و  تسا ، هدشن 
هیلعدوعوم يدـهم  ترـضح  تایـصوصخ  میالع و  زا  کی  چـیه  رگید  ریبعت  هب  تسا . هدـمآ  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  يارب  تاـیاور 

يومع سابع  نادنزرف  زا  يدهم  : » دومرف هک  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلعادـخ  لوسر  زا  نافع  نب  نامثع   - 3 تسا . هدوبن  قداص  وا  رب  مالـسلا 
نآ رد  هک  یباتک  تسا ، هدروآ  تاعوضوملا »  » باتک رد  ار  نآ  اذـل  هدرب و  ثیدـح  نیا  عضو  هب  یپ  يزوجلا  نبا  ًـالوا : ( 945 «.) تسا نم 

لقن رمع  نب  هَّللادبع  ناّفع و  نب  نامثع  رابحالا ، بعک  هباحص : زا  رفن  هس  طسوت  ثیدح  نیا  ًایناث : تسا . هدش  يروآعمج  یلعج  ثیداحا 
دزن هک  تسا  لسرم  ثیدح  مکح  ثیدح ، عون  نیا  مکح  هدوب و  عطقنم  هدرک  لقن  ار  نآ  دامح  نبا  هک  بعک  ثیدـح  دنـس  تسا . هدـش 

رد هدرک  لـقن  يربط  نیدـلابحم  هک  ار  ناـفع  نب  ناـمثع  ثیدـح  و  صاـخ . دارفا  زا  یخرب  لیـسارم  رگم  درادـن  يراـبتعا  ینـس  هعیش و 
. تسا فیعض  زین  رمع  نب  هَّللادبع  تیاور  دنس  و  دناهدومن . فیعضت  ار  وا  لاجر  ياملع  هک  تسا  عقاو  دیلو  نب  دّمحم  شدنس 

؟ تسا میرم  نب  یسیع  نامه  يدهم ، ایآ 

زا شدنـس  هب  هک  تسا  هجام  نبا  ثیدح  نامزلا  رخآ  رد  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  روهظ  هب  داقتعا  تیودـهم و  نیرکنم  ّهلدا  هلمج  زا 
: خساپ تسین . میرم  نب  یسیع  زج  يدهم  و  ( 946 (؛» میرم نب  یسیع  ّالإ  ّيدهم  الو  : » دومرف هک  هدرک  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
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هللا یلـصادخ  لوسر  هیّرذ  زا  ار  ّيدهم  دناهدرک  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  ار  تیودهم  ثیداحا  هک  هباحـص  زا  يرایـسب   - 1
نبا دوخ   - 3 تسا . هدرکن  دانتسا  نآ  هب  یسک  چیه  هدوب و  نیمّلکتم  ثیدح و  ياملع  ضارعا  دروم  ثیدح  نیا   - 2 دننادیم . هلآو  هیلع 

رد ار  ثیدـح  نیا  هیزوـج  مّیق  نـبا   - 4 ( 947 .) تسا هدرک  لقن  زین  ار  ۀـمطاف » دـلو  نم  وهو  ّقح  ّيدـهملا   » ثیدـح دوخ  ننـس  رد  هجام 
زا هدرک  لقن  ار  ثیدـح  نیا  هک  زین  يروباشین  مکاـح  ( 948 .) تسا هدومن  فیعـضت  ار  نآ  طوسبم  روط  هب  هدرک و  لـقن  فینملا » راـنملا  »

يدهم و ال   ) ثیدح دیوگیم ...« : یبهذ  ( 949 .) دشاب هدرک  لقن  ار  نآ  نیخیش  طورـش  اب  شتقباطم  تهج  هب  هکنآ  هن  هدوب  بجعت  يور 
نب یسیع  ّالا  يدهم  و ال  ثیدح -  : » دیوگیم یبطرق  ( 950 «.) تسا هدرک  لقن  ار  نآ  هجام  نبا  هک  رکنم  تسا  يربخ  میرم ) نب  یسیع  ّالا 

مهیلعهمطاف دالوا  زا  ربمایپ و  ترتع  زا  يدهم  جورخ  رب  ّصن  هک  یثیداحا  دـیوگیم : هاگ  نآ  تسا . باب  نیا  ثیداحا  اب  ضراعم  میرم - 
ثیداـحا هن  تسا  همطاـف  دـالوا  زا  يدـهم  جورخ  ثیداـحا  قباـطم  مکح ، سپ  تسا ، ثیدـح  نیا  زا  ّحـصا  هدوـب و  تباـث  تـسا  مالـسلا 

( میرم نب  یـسیع  ّالا  يدهم  و ال   ) هلمج نآ  نتم  رد  یلو  هدرک  لقن  همامایبا  زا  دوخ  دنـس  اب  زین  یناربط  ار  ثیدح  نیا   - 5 ( 951 «.) رگید
هدع دش  هراشا  دوخ  ياج  رد  هک  هنوگ  نامه  و  تسا ، رتاوتم  مالسلا  مهیلعهمطاف  دالوا  زا  يدهم  جورخ  تایاور   - 6 ( 952 .) تسا هدماین 

ماگنه و  تسا ، دحاو  ربخ  دنـس ، تّحـص  ضرف  رب  میرم ) نب  یـسیع  ّالا  يدـهمال  و   ) ثیدـح یلو  دـناهدرک ، حیرـصت  نآ  رتاوت  هب  يدایز 
هیلع هللا  یلصادخ  لوسر  تیب  لها  زا  یصخش  روهظ  مالسا ، خیرات  لوط  رد  نیملـسم  نیب  روهـشم  زین  و  تسا . مدقم  رتاوتم  ربخ  ضراعت ،

ددصرد زین  يرامغ  ضیفلاوبا  دشاب . یمالـسا  تیودهم  ثیداحا  حّجرم  دناوتیم  ترهـش  نیا  تسا ، مالـسلا  مهیلعهمطاف  دالوا  زا  هلآو و 
(953 .) تسا هتفگ  خساپ  نآ  هب  لاکشا  تشه  اب  هدمآرب و  قوف  ثیدح  هب  خساپ 

؟ دییوگیم خساپ  هنوگچ  یبا » مسا  هیبا  مسا  یمسا و  همسا  : » ثیدح هب 

دووادوبا هک  تسا  یتیاور  تهج  هب  نیا  و  تسا ، هَّللادبع  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  ردپ  مان  هکنیا  رب  دندقتعم  تّنـس  لها  ياملع  بلاغ 
مان نم و  مانمه  يدهم  مان  ( » 954 (؛» یمسا هیبا  مساو  یمسا  همسا  : » دومرف هک  هدرک  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  دوخ  ننـس  رد 

دنزرف ار  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  نامز  ماما  نانآ  اریز  درادن ؛ يراگزاس  هیماما  ياملع  داقتعا  اب  نیا  و  تسا ». نم  ردپ  مانمه  شردـپ 
دروم رد  هک  میعنوبا  ياهباتک  هجامنبا و  ننس  يذمرت و  حیحص  رد  نومـضم  نیا   - 1 خساپ : دننادیم . مالسلا  هیلعيرکسع  نسح  ماما 

اهنآ رد  یبا ) مسا  هیبا  مسا  یمـسا و  همـسا   ) لیذ نیا  زگره  یلو  هدمآ  لبنح  نب  دمحا  دنـسم  رد  زین  هدش و  فیلأت  مالـسلا  هیلعنامز  ماما 
اب قوف  تیاور  هک  دوشیم  هداد  يداـیز  لاـمتحا   - 2 درادـن . دوجو  يریبعت  نینچ  مالـسلا  مهیلعتیب  لها  تایاور  رد  زین  و  درادـن . دوجو 
اب تعیب  هب  مدرم  قیوشت  دوخ و  تنطلس  دییأت  يارب  یسابع  تلود  هک  تسین  یکش  اریز  دشاب ، نایساّبع  تاعوضوم  تالوعجم و  زا  شلیذ 

لوسر هب  نآ  تبـسن  ثیدح و  لعج  هلمج  زا  يراک  ره  هب  تسد  یـسابع  تلود  هفیلخ  نیموس  یـسابع ، يدهم  هب  بّقلم  سابع  نب  دّمحم 
دومن و نییعت  دوخ  نیـشناج  هفیلخ و  ناونع  هب  ار  دّمحم  شدنزرف  تشاد  مان  هَّللادـبع  هک  یـسابع  روصنم  دـندز . هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ 
وا هکنیا  نامگ  هب  مدرم  ات  تشاذگ ، يدـهم  ار  شدـنزرف  بقل  راک  نیا  هب  مدرم  رتشیب  بیغرت  يارب  وا  درک . وا  اب  تعیب  هب  قیوشت  ار  مدرم 

مسا نآ  رد  هدرک و  لعج  یثیدح  ات  داد  روتـسد  دوب  هَّللادبع  شدوخ  مسا  هک  اجنآ  زا  یلو  دننک ، تعیب  وا  اب  تسا  دوعوم  رظتنم و  يدهم 
(955 .) دننک یفرعم  هَّللادبع  ار  تّما  يدهم  ردپ 

؟ دییوگیم خساپ  هنوگچ  نسحلا » دلو  نم  يدهملا  : » ثیدح هب 

نیا انامه  : » دومرف هدرک و  رظن  مالـسلا  هیلعنسح  شدـنزرف  هب  مالـسلا  هیلعیلع  هک  دـنکیم  لـقن  قاحـسا  یبا  زا  دوخ  ننـس  رد  دووادوبا 
(956 «.) تسامش ربمایپ  مان  مه  هک  دنک  جورخ  يدرم  وا  بلـص  زا  هک  تسا  دوز  و  دیمان ، اقآ  ار  وا  ربمایپ  هک  هنوگ  نامه  تساقآ  مدنزرف 

مالسلا هیلعنیـسح  ماما  لسن  دالوا و  زا  يدهم  هکنیا  رب  دراد  تلالد  هک  دراد  دوجو  رگید  تیاور  اههد  ثیدح  نیا  لباقم  رد   - 1 خساپ :
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نـسح ماـما  رتـخد  همطاـف  مالـسلا  هیلعرقاـب  ماـما  رداـم  اریز  تسه ، زین  مالـسلا  هیلعنسح  ماـما  هیرذ  زا  يدـهم  اـنعم  کـی  هب   - 2 تسا .
یثیدح رد  و  تسا . ینیسح  مه  ینسح و  مه  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  تایاور ، هتـسد  ود  نیب  عمج  اب  اذل  تسا و  مالـسلا  هیلعیبتجم 
ثیدح نیمه  رردلا » دقع   » باتک بحاص   - 3 ( 957 «.) تسا تما  يدهم  نیسح -  نسح و  ود -  نیا  زا  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 

ننـس يذـمرت و  حیحـص  رد  زین  و  درک ... رظن  مالـسلا  هیلعنیـسح  شدـنزرف  هب  مالـسلا  هیلعیلع  ماما  هک  هدـمآ  نآ  رد  یلو  هدرک  لقن  ار 
هجوت لباق  هتکن  نیا   - 4 دوشیم . هداد  زین  ییاجباج  فیحصت و  لامتحا  هک  ًاصوصخ  ( 958 .) تسا هدمآ  هنوگ  نیا  یقهیب  ننس  یئاسن و 

ثیداحا هنوگ  نیا  شیادیپ  رد  ریثأتیب  دش  تعیب  ءاوبا  هقطنم  رد  وا  اب  هک  ینـسح  هَّللادـبع  نب  دّـمحم  يربهر  هب  ینـسح  تاداس  هک  تسا 
زا اذل  دنتـشاد ، يونعم  هناوتـشپ  هب  جایتحا  دناهدوب  هیماینب  تلود  هیلع  رب  مایق  شروش و  ددـصرد  ینـسح  تاداس  هک  اجنآ  زا  و  دـناهدوبن .

لعج اب  نانآ  دندرک . قبطنم  نسح  نب  هَّللادبع  رب  ار  نآ  هدرک و  یـسایس  يرادربهرهب  هدـش ، دراو  رظتنم  يدـهم  روهظ  هرابرد  هک  یتایاور 
(959 .) دندرک یفرعم  مالسلا  هیلعیبتجم  نسح  ماما  لسن  زا  ار  يدهم  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هب  نآ  تبسن  یتیاور و 

اربک تبیغ  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  اب  تاقالم 

؟ تسا نکمم  اربک  تبیغ  رصع  رد  مالسلا  هیلعنامز  ماما  ياقل  هب  فرشت  ایآ 

تحلصم اربک  تبیغ  رصع  رد  هک  تسا  نیا  تیؤر  یضتقم  دوجو  اّما  فلا . تسا : دوقفم  هنیمز  نیا  رد  عنام  دوجوم و  یضتقم  اریز  يرآ ،
هب مدرم  ات  دهد  ناشن  تسا ، لوبق  دروم  ناشنخس  هک  یناگرزب  مدرم و  زا  یخرب  هب  ار  شدوخ  ترـضح  یتّدم  دنچ  زا  ره  هک  تسا  نآ  رب 

ماوع يارب  ًاصوصخ  ناهرب -  لیلد و  اهنت  اریز  ددرگن ، ترـضح  دوجو  راکنا  ببـس  تبیغ ، ندـش  ینالوط  هدرک و  ادـیپ  نانیمطا  وا  دوجو 
هب ناگرزب  ياهفرـشت  هصق  هک  دـنهدیم  روتـسد  ناگرزب  اذـل  و  تسین . مالـسلا  هیلعنامز  ماما  دوجو  هب  نیقی  نانیمطا و  بجوم  مدرم - 
رب و  دهدیم ، دیما  هیحور و  اهنآ  هب  هدرک و  مرگلد  ار  مدرم  دوخ  هبون  هب  نیا  هک  دینک  وگزاب  مدرم  يارب  ار  مالسلا  هیلعنامز  ماما  تمدخ 

عنام و چیه  عناوم ، هب  تبـسن  و  ب . تسا . نآ  عوقو  ئـش ، ناکما  رب  لیلد  نیرتيوق  اریز  دـیازفایم ، ترـضح  دوجو  هب  تبـسن  ناشداقتعا 
. میزادرپیم عناوم  یخرب  هب  دعب  ثحابم  رد  تسین . ترضح  تاقالم  هب  فّرشت  رد  یلقع  یعرش و  روذحم 

؟ دناهدوب فّرشت  ناکما  زاوج و  هب  لئاق  املع  زا  یناسک  هچ 

. دناهدوب اربک  تبیغ  رصع  رد  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  ياقل  هب  فرـشت  تیؤر و  ناکما  هب  لئاق  نیرخأتم  امدق و  زا  هعیـش  ياملع  مومع 
رـشب دسریمن و  ماما  هب  یـسک  تسد  هک  میرادـن  عطق  ام   » هللا همحریـضترم  دیـس   - 1 مینکیم : هراشا  اـهنآ  تاـملک  زا  یخرب  هب  کـنیا 
تلع هک  دوش  هتفگ  رگا  : » دـیوگیم هاـگ  نآ  تسین .» نآ  هب  عطق  رب  یهار  هک  تسا  مولعم  ریغ  يرما  نیا  دـنک ، تاـقالم  ار  وا  دـناوتیمن 

بجاو سپ  تسین ، شنایعیـش  اـیلوا و  ّقح  رد  تلع  نیا  مییوگیم : باوج  رد  تسا ، نیدـناعم  زا  هیقت  نیملاـظ و  زا  فوـخ  ماـما ، راتتـسا 
هب وا  تماما  هب  نیلئاق  ایلوا و  زا  يرایـسب  هک  مینکیم  زیوجت  اـم   » هللا همحریـسوط  خیـش   - 2 ( 960 ...«.) ددرگ رهاظ  اـهنآ  يارب  هک  تسا 
زاب تماما  يوس  هب  هار  : » دـیوگیم شدـنزرف  هب  باطخ  يو  هللا  همحرسوواـط  نب  دیـس   - 3 ( 961 «.) دنربب عفن  وا  زا  هدیـسر و  شتمدـخ 

: دـیوگیم رگید  ییاج  رد  زین  و  ( 962 «.) دـنک ناسحا  تیاهن  تیانع و  وا  هب  ات  هدرک  هدارا  هنأش -  ّلـج  دـنوادخ -  هک  یـسک  يارب  تسا 
راتفگ و زا  هدـش ، فّرـشم  ترـضح  تاقالم  هب  نانآ  زا  یتعامج  هک  تسین  عنتمم  یلو  تسا  بیاـغ  نایعیـش  عیمج  زا  نـآلا  ماـما  هچ  رگ  »

 : »... دـیوگیم عامجا  ثحبم  رد  وا  هللا  همحریناـسارخ  دـنوخآ   - 4 ( 963 ...«.) دنیامن نامتک  نارگید  زا  دـننک و  هدافتـسا  ناشیا  رادرک 
قّقحم  - 5 ( 964 «.) دنـسانشیم زین  ار  وا  ًاـنایحا  و  دوـشیم ، هداد  شتمدـخ ، هب  يدـحوا  حـلاص و  دارفا  زا  یخرب  فرـشت  لاـمتحا  هچرگ 

نامز رد  یهاگ  يرآ ، تسین . نکمم  ترـضح  تیؤر  ًاتداع  تبیغ ، ناـمز  رد  اـّما  و  : » دـیوگیم عاـمجا  ثحبم  رد  زین  وا  هللا  همحرینیئاـن 
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(965 «.) تسا ریذپناکما  ناشیا  زا  مکح  نتفرگ  ترضح و  تمدخ  هب  فّرشت  حلاص ، دارفا  يدحوا و  يارب  تبیغ 

؟ دراد تافانم  تبیغ  تمکح  اب  تبیغ  رصع  رد  مالسلا  هیلعترضح  تاقالم  تیؤر و  ایآ 

زا ضرغ  دراد . تافانم  تسا  یمومع  لکـش  هب  هطبار  عطق  هکنآ  ياضتقم  تبیغ و  تمکح  اب  تبیغ  رـصع  رد  تاـقالم  دـنیوگیم : یخرب 
ّلک هب  تبسن  تبیغ  یضتقم  تمکح و  خساپ : دشاب . هتشادن  عالطا  وا  زا  یسک  دشاب و  بیاغ  مدرم  مومع  زا  ترضح  هک  تسا  نیا  تبیغ 

یحلاصم تهج  هب  یخرب  هکنیا  اب  درادن  تافانم  نیا  و  دنوش ، بایفرـش  ترـضح  تمدخ  هب  دـنناوتب  همه  هک  تسین  رارق  ینعی  تسا  دارفا 
. دنوش روضح  بایفرش  دنناوتب  صاخ 

؟ تسا ارغص  تبیغ  اب  تبیغ  نیا  نیب  یقرف  هچ  اربک ، تبیغ  رصع  رد  تیؤر  ناکما  تروص  رد 

یهاگ و  هدوب ، سامت  رد  شّـصاخ  ناریفـس  الکو و  اب  هکلب  دوبن ، ناهنپ  اههدـید  زا  یّلک  هب  مالـسلا  هیلعنامز  ماـما  ارغـص  تبیغ  هرود  رد 
هب اهتاقالم  اربک  تبیغ  رـصع  رد  یلو  ( 966 .) دندادیم بیترت  مالـسلا  هیلعيدهم  ماما  اب  ار  دارفا  زا  یخرب  تاقالم  ترـضح  نآ  ناریفس 

. دنوشیم دنمهرهب  ترضح  دوجو  زا  هدمآ و  یخرب  رادید  هب  ترضح  دوخ  ترورض ، تروص  رد  هکلب  تسا ، هدشن  یهدنامزاس  وحن  نیا 

؟ تسا عونمم  ترضح  تاقالم  اربک  تبیغ  رصع  رد  ایآ  يرمس ، دمحم  نب  یلع  هب  مالسلا  هیلعنامز  ماما  عیقوت  قباطم 

دّمحم نب  یلع  هب  ترـضح  عیقوت  هب  تبیغ ، رـصع  رد  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  تاقالم  هب  فرـشت  ناکما  مدع  رب  لالدتـسا  رد  یخرب 
باّذـک وهف  ۀحیـصلاو  ینایفـسلا  جورخ  لـبق  ةدـهاشملا  یعّدا  نمف  ـالأ  : » تسا هدـمآ  نینچ  نآ  لـیذ  رد  اریز  دـناهدرک ، کّـسمت  يرمس 

هدننز تمهت  وگغورد و  رایسب  وا  سپ  دنک  هدهاشم  ياعدا  هحیص ، ینایفس و  جورخ  زا  لبق  سک  ره  سپ  شاب ! هاگآ  ( »... 967 (؛»... ٍرتفم
نارگید رب  ار  دوخ  فرشت  هیـضق  احلـص  املع و  زا  يرایـسب  تعامج  اذل  هدرکن و  لوبق  ار  تیاور  نیا  قالطا  یـسک   - 1 خساپ : تسا .»...

: مینادیم هک  یلاح  رد  (، 968) تخانـش اب  ندید  زا  تسا  ترابع  هدهاشم  هدش و  بیذـکت  هدـهاشم  ياعّدا  عیقوت ، رد   – 2 دناهدرک . لقن 
نایعدم دوجو  اب  ًاصوصخ  هدـهاشم  ياعدا  زا  دوصقم  هک  تسا  نکمم   - 3 تسا . هدوبن  هارمه  لّوا  هلحرم  رد  تخانـش  اب  اهرادید  بلاغ 

هک دشاب ، صاخ  بیان  ناونع  هب  ترـضح  اب  تاقالم  تیؤر و  هدهاشم و  ياعدا  تیاور ، نیا  رودـص  رـصع  رد  ترافـس  تباین و  نیغورد 
دوز و  : » تسا هدمآ  فیرـش  عیقوت  رد  هکنآ  هنیرق  هب  ًاصوصخ  دنکیم ، یفن  ار  صاخ  تباین  اربک  تبیغ  رـصع  رد  دـیکا  روط  هب  ترـضح 
هدرک لقن  ار  عیقوت  نیا  هکنآ  اب  هللا  همحریـسوط  خیـش   - 4 دنیامن .»... هدهاشم  ياعدا  هک  دنوش  ادـیپ  یناسک  منایعیـش  نایم  رد  هک  تسا 

، هدـهاشم زا  دارم  هک  تسا  نـکمم   - 5 تسا . تّما  حـلاص  دارفا  يارب  تیؤر  ناـکما  هب  لـئاق  هدرکن و  لـمع  نآ  موـمع  هب  شدوـخ  یلو 
ییاهنخـس اهتاقالم و  نیا  زا  ار  رثا  ّبترت  هک  تسا  نآ  ددصرد  ترـضح  تقیقح ، رد  و  ددرگ . بترتم  راثآ  نآ  رب  هک  دـشاب  يرادـید 

نآ یلو  دـندروخ ، یـسک  ّدـض  رب  مسق  وت  دزن  رفن  هاـجنپ  رگا  : » میناوخیم یتیاور  رد  هک  هنوگ  ناـمه  دـیامن . فرطرب  هدوب  اـهنآ  رد  هک 
. تسا رفن  هاجنپ  مسق  رب  رثا  ّبترت  مدع  يانعم  هب  نیا  نک » بیذـکت  ار  رفن  هاجنپ  نآ  هدرک و  قیدـصت  ار  وا  تفگ ، ار  نآ  فالخ  صخش 

 - 7 دناسریم . نیقی  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  يّدح  هب  تافرـشت  يایاضق  هک  یلاح  رد  تسا ، نظ  دیفم  دنـس ، تّحـص  ضرف  رب  تیاور ،  - 6
اربـک تبیغ  رـصع  رد  تیؤر  هک  اـنعم  نیا  هب  دـشاب ، يراـیتخا  هدـهاشم  ياـعدا  فیرـش ، عـیقوت  رد  هدـهاشم  زا  دوـصقم  هک  تسا  نکمم 

زا اذل  تسا و  لسرم  ربخ  عیقوت ،  - 8 میزاسیم . رختفم  دوخ  ياقل  فرش  هب  ار  وا  میتسناد  حالص  ام  هک  ار  سک  ره  هکلب  تسین ، يرایتخا 
. دشابیم فیعض  دنس  ثیح 

؟ دوشیمن یبیرفماوع  نیغورد و  نایعدم  جاور  ببس  تبیغ ، رصع  رد  تاقالم  ناکما  لوبق  ایآ 
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راکنا ار  نآ  دیآیم  دیدپ  دراوم  یخرب  رد  هک  یتالکـشم  تهج  هب  دناوتیمن  دراد ، دوجو  یعطق  هلدا  جراخ  رد  یعوضوم  ِناکما  رب  رگا 
دّرجم هب  ناوتیم  ایآ  دـنراد . رذـح  رب  بیرف  ماوع  رگهلیح و  دایـش و  دارفا  زا  هدرک ، داشرا  ار  مدرم  هک  تسا  اـملع  هفیظو  نیا  هکلب  درک ،

؟ دومن راکنا  ار  توبن  لصا  دناهدرک ، توبن  نیغورد  ياعّدا  ياهدع  هکنیا 

؟ تسناد غورد  ار  ترضح  اب  تاقالم  ياعدا  عیارذ ، ّدس  هدعاق  قبط  ناوتیم  ایآ 

روط هب  ًاقلطم و  مارح  همدقم  رگید ، ریبعت  هب  و  دومن . دودسم  قلطم  روط  هب  دیاب  ار  دوشیم  رجنم  مارح  هب  هک  ییاههار  دندقتعم  ّتنس  لها 
يارب هکلب  تسین ، مارح  هشیمه  مارح  همدقم  هک  هدیسر  تابثا  هب  دوخ  ياج  رد  یلو  دنیوگیم . عیارذ  ّدس  هدعاق  ار  نیا  تسا ، مارح  یّلک 

نیا ییاـج  رد  رگا  تاـقالم ، ياـعّدا  دروم  رد  ددرگ . مارح  هب  رجنم  يرما  عطق ، متح و  روط  هب  هک  تسا  مارح  يدراوم  رد  مارح و  یـسک 
هب مدرم  نامیا  تیوقت  ثعاب  اهنآ  لقن  هکلب  تسین ، نینچ  اهربخ  مومع  رد  یلو  تسا . مارح  نآ  لقن  ددرگ ، یخرب  فارحنا  هب  رجنم  اـعدا 
رد هک  تسا  اـملع  هفیظو  یلو  دـنیامن ، ییاـهاعدا  نینچ  سوه  هدرک و  هدافتـسا  ءوس  یخرب  تسا  نکمم  هچ  رگا  دـش ، دـهاوخ  ترـضح 

. دنزاس علطم  اهنآ  موش  دصاقم  زا  ار  مدرم  هداتسیا و  دارفا  هنوگ  نیا  لباقم 

؟ تسین نکمم  تیؤر  ایآ  سپ  دوشیمن ، هتخانش  تبیغ  رصع  رد  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  تایاور ، زا  یخرب  قباطم 

هدـمآ تیاور  رد  هکنآ  هلمج  زا  دـناهدرک  کسمت  یـصاخ  تایاور  هب  اربک  تبیغ  رـصع  رد  تیؤر  ناـکما  مدـع  رب  لالدتـسا  يارب  یخرب 
ار وا  مدرم  یلو  دنیبیم  ار  مدرم  وا  : » تسا هدمآ  یتیاور  رد  زین  و  دنسانشیمن .» ار  وا  نانآ  یلو  دسانـشیم  ار  مدرم  تجح  نکل  و  : » تسا

زاـتمم دارفا  زا  یخرب  تفرعم  تیؤر و  اـب  یتاـفانم  اذـل  تسا و  مدرم  موـمع  هب  تبـسن  تاـیاور  هنوـگ  نیا  رد  یفن   - 1 خساپ : دننیبیمن .»
هک هنوفرعی » ـال   » هنیرق هب  مود  تیاور  رد  تیؤر  مدـع  زا  دوصقم   - 3 درادن . تیمومع  اذل  تسا و  ّجـح  دروم  رد  مّود  تیاور   - 2 درادن .
هک تسا  هدش  هیبشت  فسوی  ترـضح  هب  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  تیاور ، رد  هکنآ  ًاصوصخ  تسا ، نتخانـشن  هدـمآ ، لّوا  تیاور  رد 

. دنتخانشیمن یلو  دندیدیم  ار  وا  مدرم 

؟ درادن یتافانم  تاقالم  هب  لوق  اب  تبیغ  رصع  رد  مدرم  ناحتما  ایآ 

تافانم رـصع  نیا  رد  تاقالم  ياعّدا  اب  نیا  دنوش و  ناحتما  ناشماما  ندـیدن  اب  تبیغ  رـصع  رد  نایعیـش  هک  تسا  رارق  دـنیوگیم : یخرب 
تهج هب  اوقت  لها  ناگرزب و  زا  یخرب  تاقالم  اـب  یتاـفانم  اذـل  تسا و  یعیـش  هعماـج  دارفا  مومع  ظاـحل  هب  هعیـش  ناـحتما  خـساپ : دراد .

. درادن صاخ  حلاصم 

؟ دناهدش فّرشم  اربک  تبیغ  رد  ترضح  تاقالم  هب  یناسک  هچ 

مه یناسک  هدنام و  هتخانشان  اهنآ  زا  یخرب  اریز  درک ، شرامش  ناوتیمن  ار  دناهدش  فرـشم  ترـضح  ياقل  هب  اربک  تبیغ  رد  هک  یناسک 
نب دیس   - 1 مینکیم : هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هنومن  باب  زا  یلو  تسا ، راوشد  اهنآ  شرامش  هک  دنتـسه  دایز  نادنچ  دناهدش  هتخانـش  هک 
یقت دّمحم   - 5 ( 972 .) هللا همحریلیبدرا  سدقم   - 4 ( 971 .) یفیطق خیش   - 3 ( 970 .) هللا همحریّلح  همالع   - 2 ( 969 .) هللا همحرسوواط 

(976 .) هللا همحريراصنا  خیش   - 8 ( 975 .) هللا همحردیفم  خیش   - 7 ( 974 .) هللا همحرمولعلارحب  يدهم  دیس   - 6 ( 973 .) هللا همحریسلجم 
(980 .) نارگید و  ( 979 .) یلقره لیعامسا   - 11 ( 978 .) هللا همحریلماع  ّرح  خیش   - 10 ( 977 .) هللا همحريزاریش  يازریم   - 9

؟ تسا هنوگچ  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  اب  مدرم  تاقالم  تیفیک 
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تاقالم هب  هک  یـسک   - 1 دراد : دوجو  یتالامتحا  ترورـض  تروص  رد  دارفا  اب  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  تاـقالم  تّیفیک  دروم  رد 
هعماج نآ  رد  زین  مالسلا  هیلعنامز  ماما  هک  تسا  هدرکیم  یگدنز  ياهعماج  نیب  رد  هکلب  هدوبن  رود  ترـضح  زا  هدش  بایفرـش  ترـضح 

راـتفرگ و یـسک  اـضق  زا  هدرکیم  روبع  یّلحم  زا  ترـضح  هک  تروص  نیا  هب  تسا ، هدوب  یقاـفتا  تروـص  هب  تاـقالم ،  - 2 تسا . هدوب 
یتجاح ای  تسا و  راتفرگ  یـصخش  هک  درکیم  هظحالم  هاگره  مالـسلا  هیلعماـما  هکنیا   - 3 تسا . هتـشاد  تاقالم  وا  اب  هدوب و  دـنمتجاح 

وا هب  ار  دوـخ  هدرک و  تکرح  یعیبـط  قـیرط  هب  دوـخ  ناـکم  زا  ًاصخـش  دیـسریم  رظن  هـب  يرورـض  وا  تجاـح  يراـتفرگ و  عـفر  دراد و 
ملظ و عفد  ای  هورگ ، ای  صخش  تیاده  ای  تجاح ، ياضق  يارب  اهتاقالم  هک  دراد  لامتحا   - 4 دنک . هدروآرب  ار  وا  تجاح  ات  هدناسریم 

نیا همه  دناسریم . دـصقم  هب  ار  دوخ  عیرـس  هدرک و  تکرح  دوخ  ناکم  زا  ضرألا  ّیط  اب  ترـضح  هکنیا  هب  دـشاب ، هزجعم  هار  زا  هریغ ،
. دنکیم هدافتسا  تاجاح  ندروآرب  يارب  اههار  همه  زا  ترضح  هک  انعم  نیا  هب  تسا ، رّوصتم  تالامتحا 

؟ دراد دوخ  ياهتاقالم  رد  یمومع  یّلک و  فادها  هچ  مالسلا  هیلعنامز  ماما 

زا هک  فرحنم ، نامکاح  زا  یخرب  ملظ  زا  ناناملـسم  تاجن   - 1 دومن : هراشا  ناوتیم  یـساسا  فده  دنچ  هب  اهتاقالم  فادها  دروم  رد 
نداد هجوت   - 3 ( 982 .) ناراکتیانج نادزد و  تسد  زا  ناناملـسم  تاجن   - 2 ( 981 .) درک هراشا  نیرحب  مدرم  تاـجن  هب  ناوتیم  هلمج  نآ 

یناـهج لدـع  تموـکح  رادهدـهع  دـناوتب  هک  هدیـسرن  یتّیلباـق  روعـش و  هـب  تـّما  هـکنیا  رب  دـیکأت  روـهظ و  طرـش  قـقحت  مدـع  هـب  مدرم 
(983 .) ددرگ

؟ تسا هتشاد  مدرم  اب  تاقالم  زا  یصاخ  فادها  هچ  مالسلا  هیلعنامز  ماما 

هار و رد  هدناماو  صخش  تیاده   - 1 دومن : هراشا  فادها  نیا  زا  یخرب  هب  ناوتیم  یلو  تسا ، ناوارف  اهتاقالم  يارب  یصوصخ  فادها 
 - 3 تسا . هدرک  اضتقا  هک  یتحلـصم  تهج  هب  هدوب  ّقح  قیرط  رب  هک  هثحابم  فرط  ود  زا  یکی  نداد  يراـی   - 2 هلفاق . هب  وا  ندرک  قحلم 

فّرـشم ترـضح  تمدـخ  راوشد  لئاسم  لـح  يارب  یلیبدرا  سّدـقم  هک  هنوگ  ناـمه  دوشیم ، راوشد  اـملع  رب  هک  لـئاسم  زا  یخرب  ّلـح 
ندرب الاب   - 5 نایعیـش . حلاصم  ظفح  تهج  هب  ددنویپب ، عوقو  هب  هکنآ  زا  لبق  نامز  مهم  یـسایس  لئاسم  یخرب  زا  نداد  ربخ   - 4 دشیم .
باوج ار  اهنآ  ناکشزپ  هدش و  ریگنیمز  هک  یناضیرم  يافش   - 7 راتفرگ . نایعیش  هب  یلام  تدعاسم   - 6 نایعیش . یتشیعم  یملع و  حطس 

عفر تـهج  هـب  هـیعدا  توــالت  رب  صیرحت   - 9 جرف . ياـعد  مـیلعت  دــننامه  مدرم ، زا  یتعاـمج  هـب  راـکذا  هـیعدا و  مـیلعت   - 8 دناهدرک .
. صاخ فادها  رگید  و  اهيراتفرگ .

؟ دسانشب ار  وا  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  اب  شتاقالم  رد  یسک  تسا  نکمم  ایآ 

دیاب دناسرن ، لتق  هب  ار  وا  یسک  ات  دشاب  ظوفحم  نانمشد  زا  تسا  رارق  هک  مالسلا  هیلعيدهم  ترـضح  تبیغ  دروم  رد  هّماع  دعاوق  قباطم 
زا یخرب  قباطم  هک  هنوگ  ناـمه  دـنیآیم ، رامـش  هب  ترـضح  نآ  ياـیلوا  زا  هک  مدرم  زا  زاـتمم  دارفا  زج  دـشابن  هدـش  هتخانـش  یـسک  رب 
هک دوـشیم  هدافتـسا  تاـیاور  یخرب  زا  نـینچمه  دـنربیم . رـس  هـب  ترـضح  اـب  هدوـب و  ترـضح  باـکر  رد  هـشیمه  رفن  یـس  تاـیاور ،

میناوخیم مالسلا  هیلعاضر  ماما  زا  یتیاور  رد  دسانشیمن . ار  وا  یسک  ندش  هدید  تروص  رد  ای  دنوشیمن و  هدید  ای  مالسلا  هیلعترضح 
نم سماخلا  : » دومرف هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  زین  و  دوشیمن ». هدـهاشم  وا  مسج  ( » 984 (؛» همـسج يری  ال  : » دومرف هک 

هک هدـش  تیاور  زین  و  ددرگیم ». بیاغ  امـش  زا  شـصخش  ماـما   ] نیمتفه دـالوا  زا  نیمجنپ  ( » 985 (؛»... هصخـش مکنع  بیغی  عباسلا  دلو 
جح  ] مسوم رد  وا  سپ  دـننکیم ، مگ  دوقفم و  ار  ناـشماما  مدرم  ( » 986 (؛» هنوریالو مهاریف  مسوملا  دهـشیف  مهماما ، سانلا  دقفی  : » دومرف
هَّللاو : » دومرف هک  میناوخیم  يرْمَع  نامثع  نب  دّمحم  ربخ  رد  زین  و  دننکیمن ». هدهاشم  ار  وا  نانآ  یلو  دنیبیم  ار  مدرم  دوشیم و  رـضاح 
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رما نیا  بحاص  انامه  دنگوس ! ادخ  هب  ( » 987 (؛» هنوفرعیال هنوری و  مهفرعی و  سانلا و  يری  ۀنس  ّلک  مسوملا  رـضحیل  رمألا  اذه  بحاص  ّنا 
ار وا  یلو  دـننیبیم  ار  مالـسلا  هیلعترـضح  زین  مدرم  دسانـشیم و  ار  نانآ  دـنیبیم و  ار  مدرم  دوشیم ، رـضاح  جـح   ] مسوم رد  لاـس  ره 

.« دنسانشیمن

؟ تسیچ دنتیؤر  یبلاغ  ای  یمئاد  یعّدم  هک  یناسک  هب  تبسن  ام  هفیظو 

وا يارب  دـنک  تاـقالم  هدارا  هک  هاـگ  ره  دـشاب و  ناـسنا  راـیتخا  هب  هک  تسین  روط  نیا  تیؤر  هلأـسم  ًـالوا : مییوگیم : قوف  لاؤس  هراـبرد 
مهارف ار  تاـقالم  تامّدـقم  ترـضح  دوـش  هداـمآ  رگا  هک  تسا  یّـصاخ  حـلاصم  طیارـش و  يرـس  کـی  هب  هتـسباو  هکلب  ددرگ ، لـصاح 

هاگ ره  دراد و  طابترا  ترـضح  اب  ًامئاد  هک  دـنکیم  دومناو  ار  دوخ  هنوگ  نیا  تسا و  یمئاد  تاقالم  یعّدـم  یـسک  رگا  ًایناث : دزاسیم .
يرمس دّمحم  نب  یلع  هب  ترضح  هک  یعیقوت  قباطم  وا  دشاب ، ناشیا  مدرم و  نیب  هطساو  دسرب و  ترضح  تمدخ  دناوتیم  دنک  هدارا  هک 
نیزاوم هب  لمع  ثیح  زا  ایآ  درک ، شیامزآ  ناحتما و  ار  تاقالم  یعّدم  دیاب  ًاثلاث : درک . بیذکت  ار  وا  دیاب  اذل  و  تسا . باّذک  دناهتـشاد 

ناسنا ادتبا  رد  دـیاب  نابوخ  تاقالم  يارب  اریز  و ؛ ... تسین ؟ هعماج  رد  فارحنا  مدرم و  بذـج  ایر و  شفدـه  ایآ  تسا ؟ دـنبیاپ  یمالـسا 
. دنک ادیپ  تّیخنس  نانآ  اب  دوخ 

؟ تسا بولطم  ترضح  اب  تاقالم  تهج  هب  حاحلا  رارصا و  ایآ 

، هدرک فرطرب  ار  ترـضح  روهظ  عناوم  ات  میـشوکب  هک  تسا  نیا  دـیآیم  باسح  هب  تبیغ  رـصع  رد  ام  هفیظو  تسا و  بولطم  هک  هچنآ 
هب تبـسن  يوـنعم  برق  هب  اـت  مینک  لـمع  دوـخ  فیاـظو  تاروتـسد و  هب  هک  میراد  هفیظو  زین  و  مییاـمن . مهارف  ار  ترـضح  روـهظ  هـنیمز 
وا صاخ  تیانع  دروم  وا و  دوجو  زا  يدـنمهرهب  تهج  هب  تبیغ  رـصع  رد  ترـضح  اب  تاقالم  تساوخرد  رگا  يرآ  مییآ . لیان  ترـضح 

تاقالم نیا  دوش ، کیدزن  تالامک  هب  ناسنا  دوشیم  ناشیا  بناج  زا  هک  یفّرصت  اب  هدیـسر و  بلق  نانیمطا  هب  ناسنا  ات  تسا  نتفرگ  رارق 
هچ ات  دـشاب ، بیاغ  مدرم  ناگدـید  زا  مالـسلا  هیلعنامز  ماـما  هک  تسا  رارق  تسا و  تبیغ  رـصع  نیا  هنرگو  تسا ، دـیفم  نآ  رب  رارـصا  و 
هک ساّسح  عقوم  نیا  رد  درک و  ربص  دیاب  اذل  دوش . لیان  ترـضح  تاقالم  هب  یـسک  هدرک و  روهظ  يدروم  رد  هک  دـنک  اضتقا  یتحلـصم 

ياضاقت هیعدا  زا  یخرب  رهاظ  زا  هچ  رگا  يرآ ، مییآ . نوریب  زارفارـس  ناحتما  زا  ات  مینک  لمع  بوخ  دوخ  فیاظو  هب  تسا  ناحتما  رـصع 
. درک روهظ  رصع  رد  تاقالم  رب  لمح  ار  نآ  ناوتیم  یلو  دیآیم  تسد  هب  ترضح  تاقالم 

نارکمج سّدقم  دجسم 

؟ تسیچ نارکمج  دجسم  نامتخاس  دنتسم 

ازریم زین  و  ۀبّیطلا » ۀـملکلا   » و يوأملا » ۀـّنج   » و بقاثلا » مجن   » باتک رد  يرون  یجاح  موحرم  هک  تسا  ياهیـضق  نارکمج  دجـسم  دنتـسم 
زا لقن  هب  یمق ، نسح  نب  دمحم  نب  نسح  فیلأت  مق » خیرات   » باتک زا  نارگید  و  نامیالاراد » خـیرات   » باتک رد  یمق  بابرا  یقت  دّـمحم 

هلثم نب  نـسح  زا  ياهّیـضق  رب  لمتـشم  لـقن  نـیا  دـناهدرک . لـقن  قودـص  خیـش  هـب  فورعم  هیوباـب  نـب  دّـمحم  نـیزحلا » سنوـم   » باـتک
. تسا هتشاد  مالسلا  هیلعنامز  ماما  اب  يرادیب  رد  يرجه  لاس 293  رد  وا  هک  هدـش  یتاقالم  هب  هراشا  نآ  رد  هک  تسا  هللا  همحرینارکمج 
وا کمک  اب  هدرک و  ادیپ  طابترا  مق  ياملع  زا  اضرلا  نسحلا  یبا  دیس  ردقلا  لیلج  ملاع  اب  هک  دهدیم  روتسد  وا  هب  ترضح  رادید  نیا  رد 

باتک زا  زین  وا  و  مق » خیرات   » باتک زا  نیعـشعشملا » راونا   » باتک هکنیا  هجوت  لباق  ( . 988 ...) دیامن انب  دوجوم  ناکم  نیا  رد  ار  يدجسم 
هدرک لقن  ار  نارکمج  دجـسم  زا  مالـسلا  هیلعناـمز  ماـما  مچرپ  ندـمآ  رد  زازتها  هب  هیـضق  مالـسلا ، هیلعنینمؤملاریما  زا  نیزحلا » سنوم  »
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. تسا

؟ تسیچ نارکمج  دجسم  رد  یبحتسم  ّصاخ  زامن  كردم 

نآ رد  نک و  تماقا  زور  تفه  ناکم  نیا  رد  دومرف ...« : ترـضح  تسا : هدـمآ  دـنکیم ، لـقن  ینارکمج  هلثم  نب  نسح  هک  ياهّیـضق  رد 
عوکر حیبست  و  صالخا ، هروس  راب  تفه  دمح و  هروس  راب  کی  تعکر  ره  رد  دجـسم ، ّتیحت  زامن  تعکر  ود  رازگ ، زامن  تعکر  راهچ 

و دـمح ، هروس  لّوا  تعکر  رد  روآ ، ياـج  هب  ناـمزلا  بحاـص  زاـمن  ّتین  هب  زاـمن  زین  تعکر  ود  و  نک . رارکت  راـب  تفه  زین  ار  دوجـس  و 
هروس راب  کی  دـمح ، هروس  لامکا  زا  دـعب  و  نک ، رارکت  رابدـص  ار  هلمج  نیا  يدیـسر  نیعتـسن » كاـّیا  دـبعن و  كاـّیا   » هب هک  یماـگنه 
رارکت ار  لـمع  نیمه  زین  مود  تـعکر  رد  و  ییوـگیم ، راـب  تـفه  مادـک  ره  ار  دوجـس  عوـکر و  رکذ  هاـگ  نآ  یناوـخیم ، ار  صـالخا 

رد تاولـص  راب  دـص  مالـسلا  اهیلعارهز  ترـضح  تاحیبست  زا  دـعب  ییوگیم و  هَّللا » ّالا  هلإ  ال   » رکذ راب  کی  زامن  مامتا  زا  دـعب  ینکیم .
دروآ ياج  هب  ار  زامن  نیا  دوش و  رـضاح  دجـسم  نآ  رد  سک  ره  زامن و  نیا  رب  تبظاوم  هب  داـب  وت  رب  دومرف : هاـگ  نآ  یتسرفیم . هدـجس 

«. تسا هدرازگ  زامن  ادخ ) هناخ   ) قیتعلا تیب  رد  هک  تسا  نآ  لثم 

؟ تسا ربتعم  نارکمج  دجسم  يانب  هیضق  دنس  ایآ 

حیحـص ثیداحا  قباطم  اریز  تسین ، هیـضق  نیا  دنـس  یـسررب  هب  جایتحا  نآ ، رد  زامن  ندناوخ  نارکمج و  سدـقم  دجـسم  يانب  دروم  رد 
رگ دوشیم  هداد  باوث  وا  هب  دهد  ماجنا  ار  یبحتسم  لمع  باوث ، هب  ندیسر  نامگ  هب  سکره  هدیسر  بحتسم  لامعا  دروم  رد  هک  دنـسلا 
رب باوث  زا  يزیچ  سک  ره  : » دومرف هک  هدرک  لقن  مالسلا  هیلعقداص  ماما  زا  حیحص  دنس  هب  ینیلک  دشاب . هتـشادن  تیعقاو  ثیدح  نآ  هچ 

ماما زا  دوخ  دنـس  هب  یقرب  دـشابن .» هدیـسر  وا  هب  هچنآ  قباطم  هچ  رگ  دـش  دـهاوخ  هداد  شاداپ  وا  هب  دـهد ، ماـجنا  ار  نآ  دونـشب و  یلمع 
شاداپ دنک ، لمع  نآ  قباطم  دسرب و  وا  هب  باوث  زا  يزیچ  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  سکره  : » دومرف هک  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلعقداص 

«. دشاب هدومرفن  ار  نآ  ربمایپ  هچ  رگ  دوشیم  هداد  وا  هب  نآ 

؟ تسین نارکمج  هیضق  زا  يرثا  دراد  باب  جنپ  هک  مق » خیرات   » باتک رد  ارچ 

باتک نیا  هدـمآ  باتک  رد  هچنآ  قباطم  اریز  دـشابیم ؛ باتک  لصا  مراهچ  کی  تسا  نیقّقحم  سرتسد  رد  نـآلا  هک  مق » خـیرات   » باـتک
نآ رد  نارکمج  هیضق  هک  تسا  يوق  لامتحا  اذل  و  تسا . هدش  پاچ  هدیسر و  تسد  هب  نآ  باب  جنپ  اهنت  هک  هدوب  باب  تسیب  رب  لمتشم 
وا اذل  و  دناهدرکن . ادیپ  یـسرتسد  باتک  لصا  رب  وا  خیاشم  يرون و  ثّدحم  موحرم  و  تسا . هدش  دوقفم  هک  هدوب  مق » خـیرات   » زا یـشخب 

. تسا هدوب  وا  سرتسد  رد  مق » خیرات   » هخسن لصا  هک  هدرک  لقن  يریازج  هَّللا  تمعن  دیس  زا  ار  هیضق  نیا 

؟ دومن تباث  ار  هیضق  ناوتیم  هنوگچ  اذل  تسین  قودص  زا  یفورعم  باتک  نیزحلا » سنوم   » باتک هک  اجنآ  زا 

یجراخ دوجو  نیزحلا » سنوم   » باتک هک  دوشیمن  لیلد  نیا ، یلو  مینادیم ، دیعب  هللا  همحرقودص  خیـش  هب  ار  باتک  نیا  باستنا  زین  ام 
دـهدیم و تبـسن  يروباـشین  لاـّتف  هب  ار  باـتک  نیا  بقاـنملا »  » رد بوـشآ  رهـش  نبا  تـسا . يرگید  صخـش  يارب  هـکلب  دـشاب ، هتـشادن 

ياهزجعم دنس  نیا  اب  هاگ  نآ  مالسلا ، ...  هیلعقداص  زا  نسح  نب  یسیع  زا  شدنس  هب  نیزحلا  سنوم  باتک  رد  يروباشین  لاّتف  دیوگیم :
رد هدرک و  لقن  بقانملا »  » باـتک زا  ار  هزجعم  نیا  زین  یـسلجم  همـالع  ( 989 .) دـنکیم لقن  ار  مالـسلا  هیلعیبتجم  نسح  ماما  تازجعم  زا 

باتک رد  ینیسح  بلاط  یبا  نب  دمحم  دیس  یـسلجم ، موحرم  زا  لبق  ( 990 .) تسا هدرکن  یـضارتعا  يروباشین  لاّتف  هب  باتک  نیا  باستنا 
هدرکن يدـیدرت  هنوگ  چـیه  وا  هب  باتک  باستنا  رد  هدرک و  لقن  ثیدـح  يروباـشین  لاـّتف  نیزحلا » سنوم   » باـتک زا  سلاـجملا » ۀیلـست  »
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. تسا

؟ تسا هدش  هداد  تبسن  قودص  خیش  هب  نیزحلا  سنوم  باتک  ارچ 

نتم لخاد  هیـشاح  زا  نامز  رورم  هب  سپـس  هدش و  هتـشون  باتک  نیا  هیـشاح  رد  مق  خیرات  اب  بسانت  تهج  هب  هیـضق  نیا  هک  دراد  لامتحا 
هک هدوب  مق  خیرات  باتک  هدنـسیون  زا  دـعب  نرق  ود  هدیـسر و  تداهـش  هب  لاس 508  رد  يروباشین  لاّتف  هک  اـجنآ  زا  و  تسا . هدـش  باـتک 

بحاص هک  تسا  هداتفا  قافتا  دایز  رایـسب  راک  نیا  تسا . هدش  هداد  تبـسن  قودص  خیـش  هب  باتک  نیا  اذل  تسا ، قودـص  خیـش  رـصاعم 
زامن ثیدـح  دروم  رد  هللا  همحردـیفم  خیـش  هعنقم »  » باتک رد  هکنیا  هلمج  نآ  زا  دـنکیم . لـقن  ار  نآ  زا  ییاـههنومن  لاـجرلا » سوماـق  »

سوواط نب  دیس  : » دیوگیم هعنقم »  » مالک لقن  زا  دعب  یسلجم  موحرم  یلو  ( 991 «.) ةذاش ۀیاورلا  هذه  و  . » تسا هدمآ  عاقرلاتاذ  هراختسا 
هذه و  : » هلمج نیا  نآ  رد  تسا و  دیفم  خیـش  رـصع  رب  قبطنم  نآ  خیرات  هک  تسا  هعنقم »  » باتک زا  یمیدـق  ياهخـسن  نم  دزن  دـیوگیم :
نتم رد  لخاد  نامز  رورم  هب  یلو  هتشون  باتک  هیشاح  رد  ار  نآ  ناسیون  هیشاح  زا  یخرب  هک  تسا  نکمم  اذل  درادن . دوجو  ةذاش » ۀیاورلا 

دـناهدرکیم و یـسیونور )  ) خاسنتـسا باتک  ره  يور  زا  هدوبن و  پاچ  میدـق  ناـمز  رد  هکنیا  بلطم  نیا  دـیؤم  ( 992 .) تسا هدش  باتک 
. دناهدوبن باتک  نآ  ثحابم  هب  ملاع  ناشدوخ  دنچ  ره  تسا  هدوب  یسیونور  اهنآ  هفرح  هک  دندوب  يدارفا 

؟ تسا رادروخرب  ياهژیو  تّیمها  هچ  زا  نارکمج  دجسم 

ماـما زا  ینارکمج  هلثم  نب  نسح  تـیاور  قباـطم  هـک  هدـش  اـنب  یناـکم  رد  دجـسم ،  - 1 تسا : رادروـخرب  صاـخ  ّتیمها  زا  دجـسم  نـیا 
ترـضح روتـسد  رما و  هب  دجـسم   - 2 تسا . هداد  رارق  هجوت  دروـم  لـبق  زا  لاـعتم  دـنوادخ  هک  تسا  ییاـهناکم  زا  مالـسلا ، هیلعناـمز 

دجسم نآ  رد  زامن  يارب  هک  یـصاخ  باوث   - 3 تسا . یفاک  نآ  تسادق  تفارـش و  رد  تهج  نیمه  و  تسا ، هدش  انب  مالـسلا  هیلعتجح 
ياج هب  زامن  قیتعلا  تیب  رد  هک  تسا  نآ  دننام  هب  دـناوخب  ناکم  نیا  رد  ار  زامن  ود  نآ  سک  ره  : » دومرف ترـضح  اریز  تسا ، هدـش  رکذ 

تسا و مالسلا  هیلعنامز  ماما  ًاصوصخ  مالسلا  مهیلعتیب  لها  نایلاوم  قاّشع و  عامتجا  ّلحم  نارکمج  سدقم  دجـسم   - 4 تسا .» هدروآ 
ناکم نیا  هب  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  قشع  هب  رود  ياههار  زا  هتفه  ره  هک  یناسک  اسب  هچ  دشابیم . رادروخرب  یّـصاخ  هبذاج  زا  اذـل 
ناکم نیا  رد  زین  نویلیم  کی  دودـح  ات  اـهبش  زا  یخرب  هدـش  هداد  هک  يراـمآ  قبط  دـنوشیم . دـنمهرهب  ترـضح  تاـضویف  زا  هدـمآ و 
هکلب جالعلا  بعص  نارامیب  ناراتفرگ و  زا  يرایـسب  هک  تسا  سدقم  نکاما  زا  ناکم  نیا   - 5 دناهدش . عمج  نامز  ماما  قاّشع  زا  سدـقم 

هک تسا  ییاهناکم  هلمج  زا  سّدقم  ناکم  نیا   - 6 دناهتفای . افش  سّدقم  ناکم  نیا  رد  دنوش  جالع  یعیبط  هار  زا  هدوب  لاحم  هک  یناسک 
هک تسا  رادروخرب  یمارتحا  تسادـق و  ناـنچ  زا  ناـکم  نیا   - 7 دناهدش . بایفرـش  ناشیا  ياقل  هب  ترـضح  نایلاوم  قاّشع و  زا  يرایـسب 

، کیدزن رود و  ياههار  زا  نآ ، رد  ندرازگ  زاـمن  ترـضح و  هب  لـسوت  يارب  هراوس  اـی  هداـیپ  ياـپ  اـب  نآ  خـیرات  لوط  رد  اـملع  ناـگرزب 
. دناهدش فّرشم 

؟ دراد یکردم  تجاح  ياضق  يارب  نارکمج  هب  نتفر  راب  لهچ  ایآ 

املع و زا  هعّرشتم  هریس   - 1 دیناسر : تابثا  هب  ار  نآ  تّیعورشم  ناوتیم  قیرط  هس  زا  هکلب  درادن  دوجو  یصاخ  لیلد  قوف  لاؤس  دروم  رد 
رد  - 2 دوشیم . ماجنا  زین  هلهس  دجـسم  رد  لمع  نیا  هک  هنوگ  نامه  تسا  نارکمج  دجـسم  هب  راب  لهچ  نتفر  تموادم  رب  ایقتا  احلص و 

شنابز رب  شبلق  زا  تمکح  ياههمـشچ  دنک  صلاخ  ادخ  يارب  ار  دوخ  زور  لهچ  سکره  هک  هدش  هراشا  بلطم  نیا  هب  يرایـسب  تایاور 
ییازسب ریثأت  يونعم  يّدام و  ياهّتیلباق  ییافوکـش  رد  لهچ  ددع  هک  دوشیم  هدافتـسا  تایاور  هعومجم  زا   - 3 ( 993 .) ددرگیم يراج 

هبوت یلوبق  زور - . لهچ  ات  زامن  یلوبق  مدع  رد  ندروخ  بارـش  ریثأت  محر - . رد  دـنزرف  دـشر  رد  لهچ  ددـع  ریثأت  هلمج - : نآ  زا  دراد ،
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هب مالـسلا  هیلعارهز  ترـضح  هفطن  داقعنا  تهج  هب  هجیدـخ  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  يریگهرانک  زور - . لـهچ  زا  دـعب  شاـّبن  لولهب 
هیلعنامز ماما  دـشاب - . مالـسلا  هیلعنامز  ماما  نارای  زا  ناسنا  هک  دوشیم  ثعاب  ندـناوخ  ار  دـهع  ياعد  زور  لهچ  زور - . لـهچ  تّدـم 

مالسلا هیلعیسوم  ترضح  دش - . ریمخ  زور  لهچ  رد  مالسلا  هیلعمدآ  ترضح  تنیط  دوب - . هکئالم  تیبرت  تحت  زور  لهچ  مه  مالسلا 
لقع دش - . ثوعبم  تّوبن  هب  یگلاس  لهچ  زا  دعب  هلآو  هیلع  هللا  یلصمرکا  ربمایپ  تشاد - . تاقالم  روط  هوک  رد  دنوادخ  اب  زور  لهچ  ات 

ثیدح لهچ  ظفح  دوشیم - . دنوادخ  بناج  زا  وا  ترفغم  بجوم  تّیم  رب  نمؤم  لهچ  تداهـش  تسا - . دشر  لباق  لاس  لهچ  ات  ناسنا 
نیا زا  دراوم . ریاس  و  تسا . هناخ  لهچ  ات  دجـسم  میرح  تسا - . هناخ  لهچ  ات  هیاسمه  ّدح  دـنکیم - . روشحم  هیقف  تمایق ، رد  ار  ناسنا 

ییازسب ریثأت  وا  ندش  افوکش  تالامک و  هب  ناسنا  ندناسر  ندیـشخب و  تیلباق  رد  لهچ  ددع  هک  دوشیم  هدافتـسا  رگید  دراوم  ثیداحا و 
دّیـس میهد . میمعت  ریخ  ياهراک  دراوم  مامت  رد  ار  يریگهّلچ  لهچ و  ددع  هدرک ، ّتیـصوصخ  ياغلا  دراوم  نیا  زا  میناوتیم  اذـل  و  دراد ،

رد یصوصخم  ریثأت  ّتیـصاخ و  لهچ »  » ددع زا  مقر  نیا  يارب  هک  میاهتـسناد  نایب  هب  میاهدرک و  هدهاشم  نایعلاب  ام  : » دیوگیم مولعلارحب 
(994 «.) تسا لحارم  ندومیپ  لزانم و  ّیط  رد  یناسنا  تاکلم  لیمکت  اهدادعتسا و  روهظ 

؟ دراد یکردم  نتفر  نارکمج  دجسم  هب  هبنشراهچ  بش  ایآ 

روتـسد وا  هب  ترـضح  تسا . هدوب  هبنـشهس  بش  رد  تاقالم  دش ، فّرـشم  ترـضح  تمدـخ  هک  ینارکمج ، هلثم  نب  نسح  تیاور  قباطم 
بـش  » هدـنیآ بش  رد  ار  نآ  يربب و  عضوم  نیا  رد  هدـیرخ و  ار  نآ  هک  تسا  وت  رب  تسا ، يزب  یناشاک  رفعج  هلگ  ناـیم  رد  هک  دـهدیم 
بـش دومرف : هک  مالـسلا  هیلعماما  روتـسد  ریبعت و  زا  ( . 995 ...) ییاـمن عیزوت  هبنـشراهچ  زور  رد  ار  نآ  تشوگ  ینک و  حـبذ  هبنـشراهچ »

رود كرابم  بش  نیا  رد  ترضح  نیصلخم  اذل  و  تسا ، رادروخرب  یّصاخ  شزرا  زا  بش  نیا  هک  هدش  هدافتسا  نک  حبذ  ار  زب  هبنشراهچ 
زا ار  دوخ  تاجاح  هدمآرب و  شیوخ  هراما  سفن  حبذ  ددصرد  ترضح  نآ  هب  لسوت  لاعتم و  دنوادخ  زا  دادمتسا  اب  دنوشیم و  عمج  مه 

. دننکیم بلط  ترضح  نآ 

؟ ددرگیم لیان  اقآ  ترایز  هب  دوش  فّرشم  نارکمج  هب  هبنشراهچ  بش  لهچ  یسک  رگا  ایآ 

ترـضح تراـیز  هب  دورب  نارکمج  دجـسم  هب  هبنـشراهچ  بش  لـهچ  یـسک  رگا  هـک  میرادـن  یّـصاخ  لـیلد  نارکمج  دجـسم  دروـم  رد 
تایاور زا  یخرب  قباـطم  هکنیا : نآ  و  دـیناسر ، تاـبثا  هب  يرگید  هار  زا  ناوتیم  ار  بلطم  نیا  یلو  دوشیم . فّرـشم  مالـسلا  هیلعيدـهم 
ترضح كرابم  رضحم  هب  فّرـشت  ّتین  هب  یـسک  رگا  لاح  دراد . اهنآ  ندیـسر  ّتیلعف  هب  اهدادعتـسا و  زورب  رد  ینیوکت  يرثا  لهچ  ددع 

نآ اب  تاقالم  يارب  ار  دوخ  رگید  فرط  زا  و  دـهاوخب . ار  تاقالم  ادـخ  زا  ًادـج  دوش و  بایفرـش  سّدـقم  ناکم  نیا  هب  مظعـالا  هَّللا  ۀـیقب 
، ددرگ بایفرـش  ترـضح  نآ  تاقالم  هب  هک  تسا  دیما  دیامن ، لیـصحت  هحلاص  لامعا  اب  زین  ار  تاقالم  تّیلباق  دنک و  هدامآ  لماک  ناسنا 

. دناهدیسر هجیتن  نیا  هب  يرایسب  دارفا  هک  هنوگ  نامه 

؟ میوریم نارکمج  هب  ارچ  سپ  دراد ، هطاحا  اج  همه  هب  مالسلا  هیلعنامز  ماما  رگا 

یگژیو زا  نارکمج  دجـسم  یلو  دوریم ، دـنیبب  تحلـصم  هک  اجک  ره  دراد و  یملع  هطاحا  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  هک  میدـقتعم  ام  يرآ 
هتخاس مالـسلا  هیلعنامز  ماما  كرابم  رما  هب  سدـقم  ناـکم  نیا  ینارکمج ، هلثم  نب  نسح  تیاور  قباـطم  ًـالوا : تسا : رادروخرب  یّـصاخ 
ناکم نیا  ًایناث : دـنناوخب . نآ  صوصخم  زرط  اب  زامن  تعکر  راهچ  هدـش و  رـضاح  ناکم  نیا  رد  ات  دناهتـساوخ  مدرم  زا  ترـضح  هدـش و 

ام اذل  و  دـنیآیم ، ناکم  نآ  هب  فلتخم  دالب  فارطا و  زا  هک  تسا  ترـضح  ناگتخوسلد  قاّشع و  عامتجا  ّلحم  اهنرق  لوط  رد  سدـقم 
تعامج اب  ادخ  تسد  هک  دناهتفگ  اذل  و  مییامن . هدافتـسا  زین  نارگید  سوفن  زا  هدش و  دنمهرهب  سدقم  ناکم  نآ  تاکرب  زا  میناوتیم  زین 
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رتشیب هّجوت  ثعاب  فرط  کی  زا  دراد . یبیجع  تاکرب  راثآ و  وا  هب  ندیـسر  يارب  رود  هار  زا  بوبحم  يوس  هب  تکرح  سفن  ًاـثلاث : تسا .
. دیامنیم بیغرت  ترضح  نآ  هب  رتشیب  هّجوت  رد  ار  ناسنا  رگید  فرط  زا  هدش و  ناسنا  هب  وا 

؟ دراد مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  اب  یطابترا  هچ  هلهس  دجسم 

دزن يزور   - 1 دوب . دهاوخ  روهظ  نارود  رد  هادف -  انحاورا  هَّللا -  ۀـیقب  ترـضح  یـصخش  هاگتماقا  دجـسم  نیا  تایاور  زا  یخرب  قباطم 
! دیشاب هاگآ  ( » 996 (؛» هلهأب ماق  اذا  انبحاص  لزنم  ّهنا  اما  : » دومرف ترـضح  دـمآ ، نایم  هب  هلهـس  دجـسم  زا  نخـس  مالـسلا  هیلعقداص  ماـما 
هب باطخ  هک  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلعترـضح  زا  زین  و   - 2 دـنک ». مایق  شلها  اب  هک  یماگنه  تسا ، ام  بحاص  هاگتماقا  ناـکم  نآ  اـنامه 

ندمآ دورف  ایوگ  دّمحمابا ! يا  ( » 997 (؛» هلایعو هلهأب  ۀلهسلا  دجسم  یف  مالـسلا  هیلعمئاقلا  لوزن  يرا  ّینأک  دّمحمابا ! ای  : » دومرف ریـصبوبا 
.« منیبیم دوخ  مشچ  اب  هلهس  دجسم  رد  شلایع  لها و  اب  ار  مالسلا  هیلعمئاق 

؟ تسا هدش  یشرافس  هچ  هلهس  دجسم  رد  روضح  دروم  رد 

مالسلا هیلعقداص  ماما   - 1 تسا : هدـش  رایـسب  شرافـس  نآ  رد  ندروآ  ياج  هب  زامن  دجـسم و  نیا  رد  روضح  تایاور ، زا  یخرب  قباطم 
« يرـش دجـسم   » ار نآ  ام  هدـیمان و  هلهـس » دجـسم   » ار نآ  امـش  هک  تسه  يدجـسم  امـش  یکیدزن  رد  : » دومرف نیزر  نب  ءالع  هب  باـطخ 

ترـضح هاگ  نآ  مناوخیم . زامن  اج  نآ  رد  نم  تیادـف ، هب  مناج  يرآ ، تفگ : ءالع  يروآیم ؟ اج  هب  زامن  دجـسم  نآ  رد  ایآ  میمانیم .
اج نآ  هب  یکانهودنا  زگره  اریز  ورب ؛ اج  نآ  ( » 998 (؛»... هتجاح هَّللا  یضق  لاق : وا  هتبرک -  هَّللا  جّرف  ّالا  بورکم  هتأی  مل  ّهناف  هتئا ، : » دومرف

هیلعقداص ترـضح  زا  زین  و   - 2 دـنکیم .»...-  هدروآرب  ار  شتجاح  دومرف : ای  دـیادزیم - . ار  شهودـنا  دـنوادخ  هک  نیا  زج  دوریمن 
؛» هبرک هَّللا  جّرف  ّالا  یلاعت  هَّللا  وعدی  نیئاشعلا و  نیب  نیتعکر  هیف  یّلصیف  ۀلهسلا  دجـسم  یتأی  بورکم  نم  ام  : » دومرف هک  هدش  لقن  مالـسلا 
زج دناوخب ، ار  ادخ  دروآ و  ياج  هب  ءاشع  برغم و  نیب  زامن  تعکر  ود  نآ  رد  دورب و  هلهس  دجـسم  هب  هک  تسین  ياهدزمغ  چیه  ( » 999)

کتجاح هَّللا  لأسا  هیف و  ّلصف  ۀلهسلا ، دجسم  تأف  هفوکلا ، تلخد  اذا  : » دومرف زین  و   - 3 دنادرگیم ». لیاز  ار  شیاهمغ  دنوادخ  هک  نآ 
يونعم يّدام و  ياهتجاح  هاگ  نآ  راذگب ، زامن  اج  نآ  رد  ورب و  هلهس  دجسم  هب  يدش  هفوک  دراو  هاگ  ره  ( » 1000 (؛» كانید کنیدل و 

.« نک بلط  دنوادخ  زا  ار  دوخ 

؟ دراد دوجو  یکردم  هبنشراهچ  بش  رد  هلهس  دجسم  رد  روضح  دروم  رد  ایآ 

دیس هک  نیا  زج  تسا ، هدیسرن  ام  تسد  هب  مالسلا  هیلعتیبلها  هیحان  زا  یکردم  هبنـشراهچ ، بش  رد  هلهـس  دجـسم  رد  روضح  دروم  رد 
رگید زا  تقو  نیا  هک  هدب  رارق  هبنشراهچ  بش  ياشع  برغم و  نایم  رد  ار  نآ  يورب ، هلهس  دجـسم  هب  یتساوخ  رگا  : » هدومرف سوواط  نب 
ناشیا دوصقم  ( 1002 «.) تسا تامومع  نامه  بش  لهچ  دنتـسم  اّما  : » دیوگیم دروم  نیا  رد  يرون  ثّدـحم  ( 1001 «.) تسا رترب  اهتقو 

. تسا هدرک  ّبترتم  راثآ  يریگهلچ  لمع  لهچ و  ددع  رب  هک  تسا  یتایاور  تامومع ، زا 

مالسلا هیلع  يدهم  ماما  جاودزا 

؟ تسا هدرک  جاودزا  مالسلا  هیلعنامز  ماما  هدعاق ، قبط  ایآ 

هب جایتحا  جاودزا  و  تسا ، یفخم  دارفا  همه  زا  وا  هیرظن  نیا  قبط  اریز  دـش ؛ جاودزا  مدـع  هب  مزتلم  دـیاب  صخـش ،» ياـفخ   » هیرظن قباـطم 
هب مزتلم  ناوتیم  ناونع ،» يافخ   » هیرظن قباطم  و  درادـن . يراـگزاس  تبیغ  هفـسلف  تمکح و  اـب  دوخ  هبون  هب  نیا  دراد و  مدرم  اـب  طاـبترا 
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تایاور  - 1 تهج : هب  تسا ، لوا  لوق  حیجرت  دسریم  رظن  هب  هچنآ  تسا . یمالسا  ّتنـس  اب  قباطم  هکنآ  ًاصوصخ  دش ، ترـضح  جاودزا 
، دنسانشیمن یلو  دننیبیم  جح  مسوم  رد  ار  ترضح  مدرم  هک  هدش  هراشا  يرْمَع  تیاور  رد  هچ  رگ   - 2 ( 1003 .) صخش يافخ  رب  رایسب 

 - 4 درب . رس  هب  مات  تبیغ  رد  ترـضح  هک  تسا  رارق   - 3 دراد . جح  مسوم  هب  صاصتخا  زین  هدـشن و  لقن  ماما  زا  تیاور  نیا  اّما  ( 1004)
زا يدوعسم   - 5 دندرکیم . هراشا  نآ  هب  هسّدقم  هیحان  يالکو  ارفـس و  هدـش  هک  مه  دروم  کی  رد  دـیاب  دوب  هتفرگ  تروص  جاودزا  رگا 

هکنآ ات  دوریمن  ایند  زا  ماما  هک  هدش  تیاور  ام  يارب  میدرک : ضرع  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  هب  ام  دومرف : هک  هدرک  لقن  هزمح  یبا  نب  یلع 
زج هب  مئآـقلا ؛» اـّلإ  : » هدـشن تیاور  امـش  يارب  ثیدـح  نیا  صوصخ  رد  اـیآ  : » دوـمرف وا  هب  مالـسلا  هیلعاـضر  ماـما  دـنیبب ؟ ار  دوـخ  لـسن 

(1005 .) مئاق

؟ دراد تافانم  هلآو  هیلع  هللا  یلصيدمحم  تّنس  اب  ترضح  جاودزا  مدع  هب  لوق  ایآ 

ّمهأ تحلصم  یهاگ  یلو  تسا ، هدش  هدرمش  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ّتنـس  زا  حاکن  يوبن  تایاور  قباطم  هچ  رگ  قوف  لاؤس  دروم  رد 
محازت دروم  رد  هک  مینادیم  دـنکن . ادـیپ  قّقحت  جاودزا  رما  هک  دراد  اضتقا  تسا  مدرم  مومع  زا  ترـضح  ّماـت  راتتـسا  تبیغ و  ناـمه  هک 

رد هک  تسا  نـیا  نآ  داـفم  هـک  دراد  دوـجو  یتاـیاور  هـکنآ  ًاـصوصخ  دریگیم . یـشیپ  ّمـهم  كـالم  رب  ّمـها  كـالم  هـشیمه  تاـکالم ،
. دراد حیجرت  نتفرگن  نز  تبوزع و  ناکما ، تروص  رد  نامزلارخآ 

؟ دیهدیم خساپ  هنوگچ  رمع  نب  لّضفم  تیاور  هب  جاودزا ، مدع  هب  لوق  تروص  رد 

: دومرف هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  وا  دـناهدرک . کّسمت  رمع  نب  لضفم  تیاور  هب  دنترـضح  جاودزا  هب  لئاق  هک  یناسک 
ار تیاور  نیا   - 1 خساپ : ( 1006 «.) تسوا رما  ّیلوتم  هک  ییالوم  رگم  دـباییمن  عالطا  شدالوا  ریغ  دالوا و  زا  کی  چـیه  وا  ناکم  زا  »... 

یلع علّطی  الو  : » لکـش نیا  هب  تسا ، هدروآ  یلو »  » هملک دلو »  » هملک ياج  هب  یلو  هدرک  لقن  ۀبیغلا »  » باتک رد  ینامعن  نومـضم  نیمه  هب 
ماما نألا  هک  هدـماین  تیاور  رد   - 2 دـباییمن ». عالطا  یلو  ریغ  یلو و  زا  یـسک  وا  عضوم  رب  و  ( » 1007 (؛» هریغ الو  ّیلو  نم  دحأ  هعضوم 

زا دعب  ای  روهظ  هناتسآ  رد  هک  دنشاب  ینادنزرف  دارم  هک  تسا  نکمم  دراد ، لامجا  تهج  نیا  زا  اذل  و  تسا ، دنزرف  رـسمه و  ياراد  نامز 
ترـضح هک  یتروص  رد  یتح  ینعی  دـشاب ، صخـش  يافخ  رد  هغلاـبم  باـب  زا  ریبعت  هنوگ  نیا  هک  تسا  نکمم   - 3 دـنیآیم . ایند  هب  نآ 

. تشادن عالّطا  وا  هاگیاج  زا  یسک  تشادیم  دنزرف 

؟ دراد تلالد  مالسلا  هیلعنامز  ماما  جاودزا  رب  يرابنا  ییحی  نب  دّمحم  نب  دمحا  تیاور  ایآ 

نیا رد  دـناهدرک . لالدتـسا  يرابنا  ییحی  نب  دـمحم  نب  دـمحا  تیاور  هب  وا  یمئاد  ناکم  ترـضح و  دـالوا  جاودزا و  تاـبثا  يارب  یخرب 
تیاور خساپ : ( 1008 .) تسا مالـسلا  هیلعنامز  ماما  لسن  نادـنزرف و  تماقا  لحم  هک  هدـش  رهـش  جـنپ  هب  هراشا  تسا  لّـصفم  هک  تیاور 
گرزب اقآ  . 1 درک : هراـشا  دارفا  نیا  هب  ناوـتیم  هلمج  نآ  زا  دـناهدرک ، ّدر  مزج  تروـص  هب  هدوـمن و  فیعـضت  يداـیز  هدـع  ار  يراـبنا 

نیا : » دـیوگیم ینارهت  گرزب  اـقآ  خیـش  ( 1011 .) يرتشوش یقت  دّـمحم  خیـش  . 3 ( 1010 .) يریازج هَّللا  تـمعن  دیـس  . 2 ( 1009 .) ینارهت
سلجم نآ  رد  یمرتحم  درم  وا  هکنآ  زج  میـسانشیمن  ار  هّصق  هدـننک  تیاکح  ام  هدیـسر و  ام  تسد  هب  تداـجو  قیرط  زا  اـهنت  تیاـکح 

لقن رد  املع  ضرغ  و  دومن ... راـکنا  ار  اـهنآ  ناوتیم  هک  تسا  بیرغ  بیجع و  روما  تاـضقانت و  رب  لمتـشم  نآ  نتم  دنـس و  تسا . هدوب 
(1012 ...«.) تسوا راثآ  ندینش  راید و  رکذ  بیبح و  دای  هب  نتفرگ  سنا  درجم  تایاکح  نیا 

؟ دراد ترضح  جاودزا  رب  تلالد  ارضخ  هریزج  هصق  ایآ 
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نآ رد  ترـضح  لسن  هک  دراد  ياهریزج  هب  هراشا  نآ  رد  هدرک و  لقن  لّصفم  یتیاور  لضاف  نب  یلع  زا  راونألاراحب »  » رد یـسلجم  موحرم 
رد نوچ  : » دیوگیم وا  تسا . هتشادن  وا  دزن  ینادنچ  رابتعا  تیاور  هک  دوشیم  هدافتـسا  یـسلجم  ترابع  زا   - 1 خساپ : دننکیم . یگدنز 

ار ناتساد  نیا  زین  ینارهت  گرزب  اقآ  خیـش   - 2 ( 1013 «.) مدروآ هناگادج  یلـصف  رد  ار  نآ  متفاین  تسد  ثیدـح  نیا  هب  ربتعم  ياهباتک 
نآ دنـس  رد   - 5 دوشیم . هدـهاشم  نآ  رد  ساـسا  یب  نانخـس   - 4 دراد . دوـجو  یتاـضقانت  نتم  رد   - 3 ( 1014 .) تسا هدرمشرب  یلیخت 

(1015 .) دراد دوجو  هتخانشان  يدارفا 

؟ دراد جاودزا  رب  تلالد  نیا  ایآ  هدش ، هراشا  ترضح  لایع  لها و  رب  تایاور  زا  یخرب  رد 

شلایع لها و  اـب  ار  هلهـس  دجـسم  رد  مئاـق  لوزن  اـیوگ  : » دومرف هک  هدرک  لـقن  مالـسلا  هیلعقداـص  ماـما  زا  رازم  رد  يدهـشم  نب  دّـمحم 
یضترم رفعج  دیـس  تسا . نآ  زا  دعب  ای  روهظ  ماگنه  ترـضح  دالوا  اب  عمج  لباق  تایاور  اهاعد و   - 1 خساپ : ( 1016 «.) منکیم هدهاشم 

(1017 .) دوشیم هدافتسا  تایاور  رثکا  رد  مالک  قایس  زا  هک  هنوگ  نآ  دشاب  روهظ  زا  دعب  ترـضح  دالوا  دارم ، اسب  هچ  : » دیوگیم یلماع 
. دراد يراگزاس  زین  ترضح  نآ  دادجا  ءابآ و  اب  هدش  دراو  هیعدا  زا  یخرب  رد  هک  مالسلا  هیلعنامز  ماما  تیب  لآ  هب  ریبعت  . 2

؟ دراد ترضح  جاودزا  رب  تلالد  حلاصابا »  » هینک ایآ 

، حلاص ردپ  ینعی  دننک  لالدتسا  حلاصابا »  » هینک هب  مالسلا  هیلعيدهم  ترـضح  ندوب  راد  دالوا  جاودزا و  تابثا  يارب  تسا  نکمم  یخرب 
نآ تهج  هب  هینک  نیا  هب  ترضح  یّنکت  هک  تسا  نکمم  ًالوا : خساپ : دراد . ترضح  يارب  حلاص  مان  هب  يدنزرف  دوجو  رب  تلالد  نیا ، هک 

حطس رد  ار  يرشب  هعماج  یهلا  هدارا  نذا و  هب  هک  تسا  یسک  اهنت  وا  تسا ، هعماج  حالصا  يرجم  ردپ و  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  هک  دشاب 
: دومرف مالـسلا  هیلعبلاط  یبا  نب  یلع  دوخ  هرابرد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  یتیاور  رد  هک  هنوگ  نامه  درک . دهاوخ  حالـصا  نیمز  هرک 
. تسا هدـمآ  زین  بحاـص »  » ياـنعم هب  هکلب  تسین  ردـپ  ياـنعم  هب  اـهنت  برع  تغل  رد  َبا »  » هملک ًاـیناث : میتـّما .» نیا  ردـپ  ود  یلع  نـم و  »

َّنَأ ِرْکِّذـلا  ِدـَْعب  ْنِم  ِرُوبَّزلا  ِیف  اْنبَتَک  ْدََـقلَو   } هیآ زا  هینک  نیا  هک  تسا  نکمم  ًاثلاث : دراد . راـیتخا  رد  ییاحلُـص  هک  یـسک  ینعی  حـلاصابا » »
. دشاب هدش  هتفرگ  ({ 1018  ) َنوُِحلاّصلا َيِدابِع  اُهثِرَی  َضْرَألا 

هبدن ياعد 

؟ تسا ربتعم  املع  دزن  هبدن  ياعد  ایآ 

مالـسا ياملع  یلو  دشاب . هدـش  لقن  روهـشم  ای  ربتعم  یخیرات  بتک  رد  هک  تسا  يربخ  ره  لوبق  یخیرات ، لئاسم  رد  القع  فرع و  شور 
قیقحت ثحب و  ددـصرد  هکلب  دـننکیمن ، افتکا  رادـقم  نیا  هب  تسا  ینید  فراعم  عرـش و  ماکحا  هب  طوبرم  هک  یتایاور  رابخا و  لوبق  رد 

ثیداحا هب  قوثو  لماک و  نانیمطا  هک  یمادام  و  دننکیم ، لماک  یـسررب  ثیدح  نایوار  تقاثو  تلادع و  ثیداحا و  دنـس  رد  هدـمآرب و 
، یمازلا فیلاکت  دروم  رد  موصعم  زا  ثیدح  رودص  هب  نانیمطا  لوصح  تهج  هب  قیقحت  تقد و  نیا  دنیامنیمن . لمع  نآ  هب  دـننکن  ادـیپ 

مـسق نیا  زا  هیعدا  دروم  تسین . یـسررب  هنوگ  نیا  هب  مربم  جایتحا  تابحتـسم  دروم  رد  یلو  دوشیم ، نادنچ  ود  تمرح  بوجو و  زا  معا 
و تسا ، یفاک  تّیبولطم  دیما  اجر و  هب  نآ  تئارق  هکلب  درادن ، يدنس  یسررب  هب  یمربم  جایتحا  نآ  تئارق  بابحتـسا  تهج  هب  اریز  تسا ،
. تسا هدـش  دراو  زین  ربتعم  تاـیاور  تاـیآ و  رد  نیماـضم  نیا  اریز  درب ؛ نآ  راـبتعا  هب  یپ  اـعد  نیماـضم  ظاـفلا و  نتم و  توق  زا  ناوتیم 

هّبحتسم هیعدا  دنس  یسررب  هب  ینادنچ  جایتحا  دراد ، تابحتسم  ننس و  هلدا  رد  حماست  رب  تلالد  هک  غلب » نم   » رابخا قباطم  هکنآ  ًاصوصخ 
. تسین
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؟ تسیچ حیحص  ریغ  زا  حیحص  تیاور  صیخشت  هار 

لها ربماـیپ و  هب  نآ  تبـسن  ثیدـح و  عـضو  لـعج و  ددـصرد  هلآو  هـیلع  هللا  یلـصمرکا  ربماـیپ  ناـمز  زا  نیباّذـک  زا  یخرب  هـک  اـجنآ  زا 
دنچ هب  هراب  نیا  رد  میهد . تسد  هب  حیحـصریغ  زا  حیحـص  ثیدح  نیب  زییمت  يارب  ار  ینازیم  هک  دراد  اج  اذل  دناهدوب ، مالـسلا  مهیلعتیب 
یلع ّنإ  : » دومرف هک  هدرک  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  مالسلا  هیلعقداص  ماما  نآرق  اب  تقفاوم   - 1 دومن : هراشا  ناوتیم  نازیم 

یتقیقح و یّقح  ره  رب  انامه  ( » 1019 (؛» هوعدف هَّللا  باتک  فلاخ  امو  هوذخف  هَّللا  باتک  قفاو  امف  ًارون ، باوص  ّلک  یلعو  ۀـقیقح  ّقح  ّلک 
ریاس اب  تقفاوم   - 2 دینک ». اهر  تسادخ  باتک  فلاخم  هچنآ  هدرک و  ذخا  تسادـخ  باتک  قفاوم  هچنآ  سپ  تسا ، يرون  یباوص  ره  رب 

ام هب  فلتخم  ثیداحا  امـش  بناج  زا  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  هب  دـیوگیم : مهج  نب  نسح  مالـسلا  مهیلعنیموصعم  تاـملک 
امههبـشی نکی  مل  نإو  اّنم ، وهف  امههبـشی  ناک  نإف  انثیداحأو ، ّلجوّزع  هَّللا  باتک  یلع  سِقف  اّنع  كءآج  اـم  : » دومرف ترـضح  دـسریم ؟

ام زا  تسا  ود  نآ  هیبش  رگا  دینک ، هسیاقم  ام  ثیداحا  ّلجوّزع و  دنوادخ  باتک  رب  دیـسر  امـش  هب  ام  بناج  زا  هچنآ  ( » 1020 (؛» اّنم سیلف 
تسا لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  یثیدح  رد  نآ  مکح  اب  تفلاخم  مدع  لقع و  اب  تقفاوم   - 3 تسین ». ام  زا  هنرگو  دشابیم ،

هدرک لوبق  دوب  ود  نیا  قفاوم  رگا  دیرادب ، هضرع  ناتلوقع  تجح  ادخ و  باتک  رب  ار  نآ  دیسر  امش  هب  یثیدح  نم  زا  هاگ  ره  : » دومرف هک 
(1021 «.) دینز راوید  رب  ار  نآ  هنرگو 

؟ تسیچ هبدن  ياعد  هرابرد  املع  ناگرزب  رظن 

دیعب دـیوگیم : مهطورـش » دـنع  نونمؤملا   » ثیدـح لیذ  رد  تارایخ  شخب  رد  بساکملا »  » باـتک رد  هللا  همحريراـصنا  یـضترم  خـیش 
نامه تسا ، دقع  عبات  تامازتلا  نامه  طرـش »  » زا یفرع  ردابتم  هکلب  تسین ، قداص  یئادـتبا  تامازتلا  رب  طرـش »  » ناونع مییوگب  هک  تسین 

تطرش نأ  دعب  : » دومرف اعد  يادتبا  رد  هک  اجنآ  دوشیم ، هدافتسا  هبدن  ياعد  رد  ماما  لوق  لثم  رد  هملک  نیا  لامعتـسا  دراوم  زا  هک  هنوگ 
اذل هتفرگ و  تحص  ثیح  زا  هنع  غورفم  رما  ار  اعد  نیا  ایوگ  هللا  همحريراصنا  خیش  ( 1022 «.) ۀّیندلا ایندلا  هذه  تاجرد  یف  دهزلا  مهیلع 
زین ار  نآ  دنـس  هدرکن و  یـضارتعا  چیه  هتکن  نیا  رد  وا  رب  خیـش  بساکم  نیّـشحم  تسا . هدرک  لالدتـسا  هیعرـش  ماکحا  لاجم  رد  نآ  هب 
نیا دوصقم  رب  اعد  زا  هلمج  نیا  تلالد  هجو  : » دیوگیم بساکم  رب  دوخ  هیـشاح  رد  یناقمام  هَّللادـبع  خیـش  دـناهدادن . رارق  هشاقنم  دروم 

وا هب  نم  دـنک  هشیپ  دـهز  اـیند  نیا  رد  سک  ره  دومرف : دوخ  ناگدـنب  هب  ّلـجوّزع  دـنوادخ  هک  ددرگیم  رب  نیا  هب  ماـما  مـالک  هک : تسا 
مازتلا نمـض  رد  هک  تسا  نیا  رابتعا  هب  هبدن  ياعد  رد  طرـش  قالطا  اّما  : » دیوگیم زین  یناوریا  ( 1023 ...«.) درک مهاوخ  اطع  میقم  تمعن 

(1024 ...«.) تسا هدمآ  " هدنع ... ام  لیزج  "

؟ دناهدرک لقن  ار  هبدن  ياعد  یناسک  هچ 

باتک زا  وا  هرق و  یبا  نب  دّمحم  زا  رازملا »  » رد يدهـشم  خیـش   - 1 هلمج : نآ  زا  دناهدرک  لقن  نیثدحم  املع و  زا  ياهدـع  ار  هبدـن  ياعد 
نب دیـس   - 2 ( 1025 .) تسا هداد  تبـسن  مالـسلا  هیلعنامز  ماـما  هب  ار  نآ  هدرک و  لـقن  يرفوزب  نایفـس  نب  نیـسحلا  نب  دـمحم  رفعج  یبا 
نب نیـسح  نب  دّـمحم  باتک  زا  لقن  هب  هّرق  یبا  نب  یلع  نب  دّـمحم  زا  ام  باحـصا  ضعب  زا  لامعالا » لابقا   » و رئازلا » حابـصم   » رد سوواط 

« داعملا داز   » باتک رد  هللا  همحریسلجم  همالع   - 3 ( 1026 .) تسا هداد  تبسن  مالسلا  هیلعنامز  ماما  هب  ار  نآ  هدرک و  لقن  يرفوزب  نایفس 
هیلعقداص رفعج  ماما  زا  ربتعم  دنـس  هب  تسا ، مالـسلا  هیلعمئاق  تبیغ  رب  فّسأت  هّقح و  دیاقع  رب  لمتـشم  هک  هبدن  ياعد  اّما  و  : » دـیوگیم

نب قاحسا  نب  بوقعی  نب  یلع  نب  دّمحم  جرفلاوبا  هقث  لیلج  خیش  ار  اعد  نیا  ناگرزب ، نیا  زا  لبق   - 4 ( 1027 ...«.) تسا هدش  لقن  مالسلا 
« رازملا  » باتک رد  يدهشم  نب  دّمحم  خیش  هک  یسک  تسا . هدرک  لقن  هدوب ، مجنپ  نرق  مالعا  زا  یشاجن و  خیش  رصاعم  هک  ینانق  هرق  یبا 
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هک وا  تسا . هدرک  لقن  ءاعدلا »  » باتک رد  يرفوزب  نایفس  نب  نیسح  نب  دّمحم  رفعجوبا  هقث  لیلج  خیش  زین  و   - 5 دنکیم . لقن  دایز  وا  زا 
زا ار  وا  كردتـسملا » ۀمتاخ   » رد يرون  یجاح  تسا . هتفرگ  رارق  وا  صاخ  دییأت  دروم  دیآیم  باسح  هب  هللا  همحردیفم  خیـش  خـیاشم  زا 

ياههار زا  یکی  : » دومرفیم يدرجورب  هَّللاتیآ  موحرم  تسا . هداد  تداهـش  وا  ردق  تلالج  تقاثو و  هب  هدرمـشرب و  دـیفم  خیـش  خـیاشم 
صخـش زا  هللا  همحردیفم  خیـش  نوچمه  یـصاخشا  هک  دش  هدهاشم  هاگ  ره  و  تسا . نانآ  نادرگاش  تیـصخش  تخانـش  لاجر ، تخانش 
نانیمطا قوثو و  دروم  صخش  نآ  هک  تسا  نیا  هناشن  دوخ  هبون  هب  نیا  درادن  وا  قح  رد  یتّمذم  زگره  دنکیم و  لقن  تیاور  دایز  ینیعم 

«. تسا

؟ دنکیم لقن  ار  اعد  هنوگچ  هدوبن  ماما  رصاعم  هک  هبدن  ياعد  يوار 

لقن ماما  زا  ار  یتیاور  هک  یـسکره  تسا  مزال  ایآ  و  تسا . هدرک  لقن  ماـما  زا  هطـساو  نودـب  ار  اـعد  نیا  يرفوزب  هک  هدرکن  اـعدا  یـسک 
لقن باتک  نآ  زا  هک  نارگید  یلو  هدش  تیاور  يرفوزب  باتک  رد  دنـس  اب  ای  اعد  نیا  هک  میراد  نانیمطا  ام  دشاب ؟ ماما  اب  رـصاعم  دـنکیم 
رکذ هب  یجایتحا  هدید  روهـشم  فورعم و  ار  اعد  هک  اجنآ  زا  يرفوزب  هکنیا  ای  و  دـناهدرک ، فذـح  ار  دنـس  نآ  هحماسم  باب  زا  دـناهدرک 
هکنآ ًاصوصخ  تسا . هدوب  نینچ  زین  هتشذگ  ياهرصع  رد  تسا ، روهـشم  فورعم و  نامز  نیا  رد  هک  هنوگ  نامه  اریز  تسا ؛ هدیدن  دنس 
تیآ تاملک  زا  تسیک ؟ هبدن  ياعد  هطـساو  اب  يوار  يدهـشم » نب  دّمحم  . » دراد مامت  يراگزاس  رگید  تایاور  نآرق و  تایآ  اب  نآ  نتم 

(1028 .) تسا رفعج  نب  یلع  نب  دّمحم  يدهـشم ، نب  دّمحم  زا  دارم  هک  دـیآیم  تسد  هب  یلماع  ّرح  خیـش  زا  لقن  هب  هللا  همحریئوخ  هَّللا 
رفعج نب  یلع  نب  رفعج  نب  دمحم  يدهشم ، نب  دّمحم  زا  دارم  : » دیوگیم هراب  نیا  رد  كردتـسم » همتاخ   » رد يرون  یجاح  موحرم  یلو 

وا تسا . یمق  لـیئربج  نب  ناذاـش  لـضفلا  یبا  ناـیوار  زا  یکی  ناـشیا  تسا . هدـش  داـی  زین  يرئاـح »  » ناونع هب  يو  زا  هک  تسا  يدهـشم 
لیلج قوثو و  دروم  دامتعا و  لباق  یـصخش  دشاب  هک  ره  وا  لاح  ره  هب  ( 1029 «.) دنکیم لقن  تیاور  دیفم  خیش  زا  هطساو  ود  اب  نینچمه 

زا وا  تسیک ؟ هبدـن  ياعد  رگید  يوار  هّرق » یبا  نب  یلع  نب  دّـمحم  . » تسا هدـمآ  لاجر  بتک  رد  يو  حدـم  فیـصوت و  هک  تسا  ردـقلا 
ياهباتک هدینـش و  یناوارف  تایاور  هدوب و  هقث  وا  دـیوگیم ...« : يو  هرابرد  یـشاجن  تسا . دامتعا  دروم  باتک و  بحاص  نایوار  هلمج 

ام اـب  سلاـجم  رد  هراومه  دـناوخیم و  هیماـما  باحـصا  يارب  قرو  هب  قرو  ار  اـهباتک  هک  دوب  یـسک  يو  تسا . هدرک  فیلأـت  يرایـسب 
موحرم هزاجا  خـیاشم  زا  ار  وا  ناوتیم  اذـل  تسا  هتـشاد  يو  زا  ار  هّرقیبا  نبا  ياـهباتک  لـقن  هزاـجا  یـشاجن  هک  اـجنآ  زا  ( 1030 «.) دوب
رصاعم يدهشم  رفعج  نب  دّمحم  هک  اجنآ  زا  تسا ؟ هدرک  لقن  هرق  یبأ  نب  دّمحم  زا  هنوگچ  ار  هبدن  ياعد  يدهشم  نبا  تسناد . یـشاجن 

كرد ار  هرقیبا  نب  دّمحم  اذل  هدوب و  رّمعم  يدهـشم  خیـش   - 1 درک : هیجوت  هنوگ  نیا  ار  نآ  ناوتیم  اذـل  تسا  هدوبن  هرقیبا  نب  دّـمحم 
زا ار  اعد  يدهشم  نبا   - 3 تسا . هتشاد  نیقی  هرقیبا  نب  دّمحم  زا  شلقن  هب  يدهـشم  نبا  یلو  دراد  لاسرا  ربخ  هچ  رگا   - 2 تسا . هدرک 

. تسا هتشاد  رازم »  » مان هب  یباتک  هرقیبا  نبا  ضایر  بحاص  لقن  قباطم  اریز  تسا ، هدرک  لقن  هرقیبا  نبا  رازم  باتک 

؟ تسا هدیسر  یقیثوت  يدهشم  نبا  هب  فورعم  يرفوزب  نایفس  نب  نیسح  نب  دّمحم  هرابرد  ایآ 

هدرک لـقن  تیاور  وا  زا  دـیفم  خیـش  هک  اـجنآ  زا  و  تسا . هدرک  لـقن  تیاور  وا  زا  هدـمآ و  رامـش  هـب  سیردا  نـب  دـمحا  نادرگاـش  زا  وا 
دراو یـصاخ  قیثوت  لاجر  بتک  رد  يرفوزب  نوماریپ  دنچ  ره  تفگ : دیاب  يو  تقاثو  هرابرد  تسناد . دیفم  خیـش  خیاشم  زا  ار  وا  ناوتیم 

، تسا هدرک  بلط  ار  دنوادخ  تمحر  اضر و  يو  يارب  يدایز  دراوم  رد  هدوب و  دیفم  خیش  ییاور  خیاشم  زا  هک  اجنآ  زا  یلو  تسا ، هدشن 
. ددرگیم يو  لاح  لماش  ماع ، قیثوت  دعاوق  تفگ : دیدرت  نودب  ناوتیم 

؟ تسا ماما  نیمادک  زا  هبدن  ياعد 
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تبـسن ترـضح  نآ  هب  یـسلجم  موحرم  هک  هنوگ  نامه  تسا ، هدـش  اشنا  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  بناج  زا  اـعد  نیا  هک  تسا  نیا  رهاـظ 
: هک مینک  هیجوت  هنوگ  نیا  تسا  نکمم  تسا ، نامزلا  بحاص  يارب  اعد  نیا  هک  هدمآ  هنوگ  نیا  رداصم  زا  یخرب  رد  هکنیا  اما  و  دهدیم .

هدـش اشنا  ترـضح  نآ  فرط  زا  اعد  نیا  هکنیا  هن  تسا  هدـش  اشنا  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  سدـقم  دوجو  يارب  هک  تسا  ییاعد  اـعد ، نیا 
هیلعقداص ماما  بناج  زا  نآ  رودـص  اب  اعد ، نیماضم  زا  یخرب  يراـگزاسان  رطاـخ  هب  ار  لوا  لاـمتحا  دناهتـساوخ  یخرب  دـنچ  ره  دـشاب .

رگید دراوم  رد  ینیماضم  نینچ  ریظن  اریز  تسا ، هیجوت  لباق  تالاکشا  نیا  هک  تسا  نشور  قیقحت  لها  يارب  یلو  دنزاس ، دودرم  مالـسلا 
یلع نب  نیسح  شردپ  زا  يرفوزب  هک  دراد  لامتحا  زین  و  ( 1031 .) تسا هدش  لقن  زین  مالسلا  مهیلعهمئا  رگید  مالسلا و  هیلعقداص  ماما  زا 

هار زا  هعبرا  باون  هلیسو  هب  مه  وا  هدرک و  لقن  هدوب  ارغص  تبیغ  نامز  رصع و  مه  هک  مراهچ  نرق  گرزب  نایوار  املع و  زا  هک  نایفس  نب 
يرفوزب رفعجوبا  شدنزرف  تسد  هب  سپس  هدروآ و  دوخ  باتک  رد  ار  اعد  نیا  هدوب و  طابترا  رد  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  اب  عیقوت  هبتاکم و 

. تسا هدیسر 

؟ تسا هعیش  ياملع  زا  یخرب  ياشنا  هبدن  ياعد  ایآ 

 - 1 تسا : لطاب  یتاـهج  زا  لاـمتحا  نیا  یلو  تسا . هدوب  هعیـش  ياـملع  زا  یخرب  ياـشنا  اـعد  نیا  هک  دـننک  لاکـشا  یخرب  تسا  نکمم 
زا اعد  نیا  هک  دـناسریم  هملک  نیا  رهاظ  ۀـعبرألا .» دایعألا  یف  هب  یعدـی  نأ  ّبحتـسیو  : » تسا هدروآ  نینچ  نیا  تیاور  همادا  رد  يرفوزب 

، بابحتـسا تمرح ، بوجو ،  ) هسمخ ماکحا  زا  کیره  هب  راکذا  لاعفا و  زا  کیره  ندرک  موکحم  اریز  تسا ، هدـش  رداص  موصعم  بناج 
اعد نیا  تئارق  يارب  هـکنیا   - 2 دریذـپ . تروص  دـنوادخ  موصعم  يایلوا  بناج  زا  دـیاب  طقف  هک  تسا  یفیقوت  روما  زا  هحاـبا ) تهارک و 

دناوتیمن تروص  نیا  ریغ  رد  اریز  تسا ؛ هدـش  رداص  موصعم  بناج  زا  هک  تسا  نآ  رب  لیلد  دوخ  هدـش  رکذ  هعبرا ) دایعا   ) صاخ ناـمز 
دندشیم رکذـتم  دـندرکیم  اشنا  دوخ  ار  یترایز  ای  اعد  هاگ  ره  هک  هدوب  نینچ  املع  مسر   - 3 دشاب . رادروخرب  یصاخ  یگژیو  نینچ  زا 

زا هک  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  يارب  ار  یترایز  هیقفلا » هرـضحیال  نم   » رد قودـص  خیـش  فلا . هنومن : باـب  زا  ددرگن ، هبتـشم  مدرم  رب  اـت 
یلو مدرک . تئارق  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  ربق  رانک  رد  هنیدم  رد  جـح  رفـس  رد  ار  نآ  نم  دـیوگیم : هدرک و  لقن  تسوا  دوخ  ياهاشنا 
رکذ ار  نآ  هچنآ  هرابرد  تسا  یلـصف  : » دـیوگیم لابقالا »  » رد سوواـط  نب  دیـس  ب . ( 1032 ...«.) متفاـین راـبخا  رد  تروص  نیا  هب  ار  نآ 

ماـگنه هچنآ  اـّما  و  : » دـیامرفیم زین  و  ج . ( 1033 «.) مینکیم رکذ  ماـعط  لواـنت  ماـگنه  ار  نآ  میدرک ، اـشنا  ار  نآ  هک  ییاـعد  زا  مینکیم 
يارب تیحالص  اعد  نیا  و  میدروآ ، میدرک  اشنا  هک  ییاعد  نمض  رد  رعـشلا » لمع   » باتک رد  ار  نآ  ام  دوشیم  هتفگ  لاّوش  لاله  تیؤر 

نبا  - 4 ( 1035 .) تسا هدروآ  یتاریبعت  نینچ  هدرک  اـشنا  دوخ  هک  ياهیعدا  دروم  رد  زین  رگید  دراوم  رد  و  ( 1034 ...«.) دراد ار  اههام  مامت 
دامتعا دروم  هقث و  نایوار  هطساو  هب  هک  مدرک  عمج  ار  يرابخا  تارایز ، نونف  زا  دوخ  باتک  نیا  رد  نم  : » دیوگیم رازملا »  » رد يدهـشم 
مینادب مالسلا  هیلعنامز  ماما  زا  اشنا  يانعم  هب  ار  رمالا » بحاصل  ءاعدلا  ّهنا   » هلمج هک  یتروص  رد   - 5 ( 1036 «.) دناهدش لصتم  تاداس  هب 

. مینادب يرفوزب  هب  ترضح  تاعیقوت  زا  ار  نآ  میناوتیم 

؟ تسا يوط  يذ  يوْضَر و  هوک  اب  مالسلا  هیلعنامز  ماما  نیب  یطابترا  هچ 

بادرـس رد  هن  يوط و  يذ  رد  هن  تسا و  یفخم  يوضر  هوک  رد  هن  درادـن ، یـصاخ  ناـکم  اربک  تبیغ  رـصع  رد  مالـسلا  هیلعناـمز  ماـما 
هچ سپ  تسا . یفخم  يوْضَر  هوک  رد  هیفنح  نب  دمحم  هک  دندوب  دـقتعم  دـناهدش  ضرقنم  هک  هیناسیک  ياههقرف  زا  یخرب  يرآ  سدـقم .

دیاب لاکشا  خساپ  زا  لبق  خساپ : تسا ؟ هدش  هراشا  نآ  هب  هبدن  ياعد  رد  هک  دراد  دوجو  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  هوک و  ود  نیا  اب  یطابترا 
زا و  دراد ، هلصاف  هکم  ات  خسرف  کی  دودح  هک  مرح  لخاد  تسا  یناکم  مسا  يوط  يذ  تسا ؛ یناکم  هچ  يوط  يذ  يوضر و  هک  مینادب 

هنیدم ات  هوک  نآ  نیب  هلـصاف  هک  ُعبنی ، یکیدزن  رد  تسا  هرّونم  هنیدم  ياههوک  زا  یهوک  يوْضَر  و  ( 1037 .) تسادیپ هکم  ياههناخ  اجنآ 
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هک میدـقتعم  اـم  يرآ  مییوـگیم : قوـف  لاؤـس  باوـج  رد  تـسا . هدـش  دراو  یتاـیاور  هوـک  نآ  تلیـضف  حدـم و  رد  تـسا . لـیم  لـهچ 
نآ يانعم  هب  هلمج  نیا  یلو  دـنکیم ، دـییأت  ار  بلطم  نیا  هیعدا  تاـیاور و  درادـن و  تبیغ  رـصع  رد  ینیعم  ناـکم  مالـسلا  هیلعترـضح 
چیه ترـضح  يارب  هک  اـنعم  نیا  هب  دراد  ییاـنک  ییاـنعم  هکلب  تسا ، یفخم  يوطيذ  هقطنم  رد  اـی  يوْضَر  هوـک  رد  ترـضح  هک  تسین 

اعد نیا  رد  صوصخ  روط  هب  ناکم  ود  نیا  ارچ  هکنیا  اّما  و  درادن . هیناسیک  هدـیقع  اب  یطابترا  چـیه  هلمج  نیا  اذـل  و  تسین ، ینیعم  ناکم 
و دناهتـشاد . دّدرت  دایز  ناکم  ود  نیا  رد  مالـسلا  هیلعترـضح  هک  هدش  تباث  و  تسا ، ناکم  ود  نیا  كّربت  سّدقت و  تهج  هب  هدش ، رکذ 

ماما فّرـصت  تحت  تسا  هیناسیک  ماـمتها  دروم  هک  عضوم  ود  نیا  یّتح  هک  دـشاب  هتکن  نیا  هب  هراـشا  هقطنم  نیا  رکذ  رد  هک  تسا  نکمم 
هنوگ نآ  دشاب ، هّرونم  هنیدم  يوْضَر  همّرکم و  هّکم  يوط  يذ  زا  دوصقم  هکنیا  ای  و  تسا . ترـضح  نآ  دّدرت  ّلحم  مالـسلا و  هیلعيدـهم 

. تسا هدش  هراشا  هّکم » رابخا   » باتک رد  هک 

؟ تسا هدشن  رکذ  اعد  نیا  رد  ناماما  مامت  یماسا  ارچ 

تّوق زا  ماما  هدزاود  ددع  یماسا و  هب  ندشن  حیرـصت  خـساپ : تسا ؟ هدـشن  رکذ  اعد  نیا  رد  ناماما  مامت  یماسا  ارچ  دوشیم  هتفگ  یهاگ 
هار رد  اهنآ  هک  یبئاصم  هب  یلامجا  یّلک و  روط  هب  یلو  هدـشن  اهنآ  زا  کی  ره  ماـن  هب  حیرـصت  هچ  رگ  لاـح  نیع  رد  دـهاکیمن . نآ  نتم 
دعب نیداـهلا  یف  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوـسر  رمأ  لـثتمی  مل  : » دـیوگیم هک  اـجنآ  تسا . هدرک  هراـشا  دـناهدش  لّـمحتم  قـلخ  تیادـه 

زا کی  ره  هک  دراد  یبئاصم  هب  هراشا  تارابع  نیا  یصقُأ .» نم  یـصقُأو  یبُس  نم  یبُسو  لتق  نم  لتقف  : » دیامرفیم هک  اجنآ  ای  نیداهلا »...
...«. نیسحلا ءآنبأ  نیأ  نیسحلا ، نیأ  نسحلا  نیأ  : » دیامرفیم رگید  ییاج  رد  زین  و  دناهدش . لّمحتم  قلخ  تیاده  هار  رد  ناماما 

؟ تسا ینامسج  جارعم  اب  فلاخم  هحورب » تجرع  و   » هلمج ایآ 

تلالد هک  تسا  یتایاور  تایآ و  عامجا و  اب  فلاخم  هدمآ  هبدـن  ياعد  رد  هک  کئآمـس » یلإ  هحورب  تجرعو   » هلمج دـنیوگیم : یخرب 
نیا رد  حیحـص  خساپ : دننک . دراو  هشدخ  ماما  هب  اعد  نیا  باستنا  رد  ات  دـناهدمآرب  ددـصرد  تهج  نیا  زا  اذـل  دراد ، ینامـسج  جارعم  رب 

ثّدحم  - 1 تسا : هنیرق  دنچ  بلطم  نیا  دهاش  درادن . یناحور  جارعم  رب  تلالد  اذل  و  هحورب »  » هن تسا  کئآمس » یلإ  هب  تجرع  : » هلمج
تبث کئآمـس » یلإ  هب  تجرع  : » مراد يدهـشم  نب  دّمحم  رازم  زا  نم  هک  ياهخـسن  رد  دیوگیم : رئازلا » ۀـّیحت   » باتک رد  هللا  همحريرون 

ار نآ  هدرک و  لقن  ار  يرون  یجاح  دوخ  داتـسا  ترابع  رئازلا » ۀـیده   » باـتک رد  زین  هللا  همحریمق  ساـبع  خیـش   - 2 ( 1038 .) تسا هدش 
تبث هب » تجرعو   » نآ رد  هک  تسا  دوجوم  يدهـشم  نب  دّـمحم  رازم  باتک  زا  سیفن  یّطخ و  ياهخـسن  زین  نـآلا   - 3 تسا . هدومن  دییأت 

5 قاربلا .» هل  ترّخس   » و کبراغمو » کقراشم  هتأطوأو  : » لیبق زا  تسا  ینامسج  جارعم  دّیؤم  زین  اعد  رد  رگید  ياههلمج   - 4 تسا . هدش 
ءزج و يارب  عوضوم  ظفل  مادختـسا  باب  زا  درادـن ، طقف  یناحور  داعم  رب  تلـالد  هلمج  نیا  هحورب » تجرعو   » هخـسن تّحـص  ضرف  رب  - 

لـضفلاوبا ازریم  جاح  موحرم  ءآدـفلا .» کل  یحور  : » دوشیم هتفگ  هکنیا  لیبق  زا  تسا . یناحور  ینامـسج و  جارعم  دوصقم  ّلـک ، هدارا 
هک تسبالم  هقالع  ای  ّلحم  ّلاح و  نیب  طابترا  تهج  هب  دـنربیم  راک  هب  حور  اب  مسج  يانعم  رد  ار  حور  هملک  یهاگ  : » دـیوگیم ینارهت 

(1039 ...«.) تسا ود  نآ  نیب 

؟ تسا هدش  هتشون  هبدن  ياعد  هرابرد  یتافیلأت  هچ 

هراشا اهنآ  زا  یخرب  هب  کنیا  دناهتشون . یشاوح  حورش و  نآ  رب  هداد و  رارق  دوخ  هجوت  دروم  ار  فیرش  ياعد  نیا  ناققحم  نادنمشناد و 
میحرلادبع ازریم  زا  نامزلابحاص » ۀبدنل  نامجلا  دقع   - » 2 يدزی . سردم  ینسح  دمحم  نیدلاردص  زا  هبدن » ياعد  حرش   - » 1 مینکیم :

ۀبخنلا  - » 5 يراوزبس . یتبرت  نسح  الم  زا  هبدن » ياعد  حرش   - » 4 یئوخ . یلع  خیش  زا  ۀبدنلا » ءاعد  حرش  یف  ۀبرقلا  ۀلیـسو   - » 3 يزیربت .
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ءاعد حرـش  یف  ۀـبرقلا  ملاعم   - » 7 یلباک . رادرـس  زا  هبدـن » ياعد  همجرت  ای  حرـش   - » 6 یـشعرم . دومحم  دیـس  زا  ۀبدنلا » ءاعد  حرـش  یف 
 - 10 يومرا . ثدحم  زا  ۀـبرکلا » فشک   - » 9 یناهفصا . بیدا  زا  ۀبدنلا » ءاعد  حرش  یف  ۀعیـشلا  فئاظو   - » 8 يومرا . ثدحم  زا  ۀبدنلا »

اضرلادبع زا  نیملسملا » ةرصن   - » 12 مالسالا . ّبحم  زا  هبدن » ياعد  همجرت  حرش و   - » 11 يدابآ . مرخ  يوسوم  زا  يزوریپ » دادماب  دیون  »
زا ۀبدنلا » ءاعد  لوح  ۀلاسر   - » 15 یناهفصا . یئاطع  زا  ۀبخنلا » تاملکلا   - » 14 یفاص . هَّللا  تیآ  زا  ۀیالولا » غورف   - » 13 یمیهاربا . ناخ 
 - 18 يوسوملا . نیسای  دیـس  زا  ۀبدنلا » ءاعد  دنـس   - » 17 یناهفـصا . یناهجریم  زا  ۀـبدنلا » ءاعد  لوح  ۀـلاسر   - » 16 يرتست . یقت  دّـمحم 

. هبدن ياعد  اب  هطبار  رد  اههلاسر  حورش و  رگید  و  یناقلاط . يولع  زا  هبدن » ياعد  رب  یحرش  »

؟ تسا بحتسم  ترضح  هرابرد  مالسلا  هیلعنامز  ماما  تبیغ  رصع  رد  ییاهاعد  هچ 

هیلعقداص ماما  زا  ییاـعد   - 1 دومن : هراشا  راوتسرهف  اهنآ  زا  یخرب  هب  ناوتیم  هک  تسا ، رایـسب  مالـسلا  هیلعناـمز  ماـما  هراـبرد  هیعدا 
ياـعد  - 5 ( 1042 .) ریغـص دـهع  ياعد   - 4 ناـضمر . هاـم  رد  هـضیرف  ره  زا  دـعب  ياـعد   - 3 ( 1041 .) قیرغ ياـعد   - 2 ( 1040 .) مالسلا

(1046 .) نابعش همین  بش  ياعد   - 8 ( 1045 .) رصع زامن  زا  دعب  اعد   - 7 ( 1044 .) رهظ زامن  زا  دعب  اعد   - 6 ( 1043 .) دهع

؟ تسا هدش  مالسلا  هیلعنامز  ماما  يارب  اعد  شرافس  ییاهناکم  هچ  رد 

 - 1 هلمج : نآ  زا  تسا ، هدـش  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  يارب  اعد  تهج  هب  صاخ  شرافـس  سدـقم  ياهناکم  زا  یخرب  رد  تایاور  قباـطم 
هعصعص و دجـسم  هلهـس ، دجـسم  هفوک ، دجـسم  لیبق  زا  ترـضح  هب  بوسنم  تاماقم   - 3 سدقم . بادرـس   - 2 ( 1047 .) مارحلا دجسم 
رد مالسلا  امهیلعنییرکسع  مرح   - 6 ( 1049 .) مالسلا هیلعاضر  ماما  مرح   - 5 ( 1048 .) مالسلا هیلعنیسح  ماما  مرح   - 4 نارکمج . دجسم 

(1052 .) فوقو لحم  رد  تافرع   - 8 ( 1051 .) مومع روط  هب  ناماما  زا  کیره  مرح   - 7 ( 1050 .) ارماس

؟ تسیچ مالسلا  هیلعنامز  ماما  هب  لّسوت  هفسلف 

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

ار شنیرفآ  ناهج  لاعتم  دنوادخ  اریز  تسا ؛ مزال  هلیسو  تروص  ود  ره  رد  درذگب . شهانگ  زا  ات  دهدیم  مسق  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
نیرتهب هب  ار  زیچ  همه  هک  ییادـخ  نآ  ( » 1053 (؛} ُهَْقلَخ ٍءْیَـش  َّلُک  َنَسْحَأ  يِذَّلَا  : } دیامرفیم هک  اجنآ  تسا ، هدـیرفآ  تروص  نیرتهب  هب 

تسا و هدش  هدیرفآ  اهناسنا  لماکت  دـشر و  تیادـه و  يارب  تاببـسم ، بابـسا و  لولعم و  تلع و  مظن  ساسا  رب  ناهج  دـیرفآ ». تروص 
زین شزرمآ  ترفغم و  تیاده ، نوچمه  دنوادخ  يونعم  تاضویف  ددرگیم . هدروآرب  يداع  بابسا  لماوع و  اب  رشب  یعیبط  ياهيدنمزاین 
للع صاخ و  بابـسا  قیرط  زا  روما  هک  هتفرگ  قّلعت  نیا  رب  دـنوادخ  هنامیکح  هدارا  دوشیم و  لزان  اـهناسنا  رب  صاـخ  یماـظن  ساـسا  رب 

هدرک و ینارون  دیشروخ  اب  ار  نیمز  لاعتم  دنوادخ  ارچ  دیـسرپ : ناوتیمن  هدام  ملاع  رد  هک  هنوگ  نامه  نیاربانب ، دسرب . اهناسنا  هب  نیعم 
يایلوا هطـساو  هب  ار  شیوخ  ترفغم  دـنوادخ  ارچ  تفگ : ناوتیمن  زین  انعم  ملاـع  رد  تسا ؟ هدزن  تسد  يراـک  نینچ  هب  هطـساو  یب  دوخ 

ماظن هب  دـهاوخب  یـسک  رگا  تسا . ماظن  ياراد  دـنوادخ  لـعف  : » دـیامرفیم هللا  همحريرهطم  دیهـش  دـنکیم . ناگدـنب  لاـح  لـماش  یهلا 
لوسر هناخ  ِرد  هک  تسا  هدومرف  داشرا  ار  ناراکهانگ  لاـعتم  يادـخ  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  تسا . هارمگ  دـشاب  هتـشادن  اـنتعا  شنیرفآ 

. دنک ترفغم  بلط  ناشیا  يارب  هک  دنهاوخب  راوگرزب  نآ  زا  دـننک ، ترفغم  بلط  دوخ  هکنیا  رب  هوالع  دـنورب و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا 
(1054 (؛} ًامیِحَر ًاباََّوت  َهَّللا  اوُدَـجََول  ُلوُسَّرلا  ُمَُهل  َرَفْغَتْـساَو  َهَّللا  اوُرَفْغَتْـساَف  َكوُؤآج  ْمُهَـسُْفنَأ  اوُمَلَظ  ْذِإ  ْمُهَّنَأ  َْولَو  : } دـیامرفیم میرک  نآرق 

ناشیا يارب  مه  ربمایپ  دنتساوخیم و  شزرمآ  ادخ  زا  دندمآیم و  وت  دزن  دندرک ، متـس  دوخ  هب  هانگ  باکترا  اب   ] هک یماگنه  ناشیا  رگا  »
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هلیسو و رب  یناوارف  دیکأت  تنس  نآرق و  رد  هک  مینیبیم  ور  نیمه  زا  ( 1055 .«) دنتفاییم نابرهم  ریذپ  هبوت  ار  ادخ  درکیم ، ترفغم  بلط 
دینک و هشیپ  اوقت  نینمؤم ! يا  ( » 1056 (؛} َۀَلیِـسَولا ِْهَیلِإ  اوُغَْتباَو  َهَّللا  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  : } دیامرفیم لاعتم  دنوادخ  تسا . هدش  لسوت 

مالسلا مهیلعتیب  لها  هسدقم  تاوذ  ًاصوصخ  یهلا  يایلوا  هب  لسوت  رد  هک  يرگید  هدیاف  رثا و  دییامن ». بلط  هلیـسو  وا  هب  ندیـسر  يارب 
، دـننکیم لصاح  نیقی  تماما  ای  توبن  زا  اهنآ  خـماش  ماقم  هب  اهنت  هن  نانآ ، هطـساو  هب  یهلا  تاضویف  تفایرد  تهج  هب  مدرم  هکنیا  تسا 

. دنوشیم تسا  دنوادخ  تاروتسد  نامه  هک  اهنآ  تاروتسد  رادرب  نامرف  ناسحالا » دیبع  ناسنالا   » هکنیا باب  زا  هکلب 

؟ دراد تافانم  روهظ  رد  هلجع  زا  یهن  اب  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  روهظ  يارب  اعد  ایآ 

ندرک هلجع  زا  رگید  تایاور  یخرب  رد  تسا و  هدش  هراشا  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  جرف  لیجعت  يارب  اعد  هلأسم  هب  ناوارف  تایاور  رد 
تایاور هتـسد  ود  نیا  نیب  ایآ  دـندش ». كاله  دـندرک  هلجع  هک  یناسک  « ؛» نولجعتـسملا کـله  : » هلمج زا  تسا . هدـش  یهن  لاجعتـسا  و 

دیهمت نودـب  ترـضح  جرف  رب  داـیز  رارـصا  روهظ ، رد  لاجعتـسا  ًـالوا : اریز : ریخ ؛ مییوگیم : باوج  رد  دراد ؟ دوـجو  یفاـنت  فـالتخا و 
رد جرف  لیجعت  يارب  اعد  سفن  ًایناث : تسا . طورش  تامدقم و  دیهمت  اب  ترضح ، روهظ  يارب  اعد  یلو  تساههنیمز ، طیارش و  تامدقم و 

هتـشاد ییازـس  هب  ریثأت  روهظ  عیرـست  رد  همات  تلع  ءزج  هلزنم  هب  دناوتیم  اعد  دوخ  هک  انعم  نیا  هب  دراد ، ییازـس  هب  ریثأت  ترـضح  روهظ 
. دشاب

؟ دشاب يدب  ناسنا  هچرگ  دش  دهاوخ  مالسلا  هیلعيدهم  ماما  نارای  زا  دناوخب  دهع  ياعد  زور  لهچ  یسک  رگا  ایآ 

ام مئاق »  » ناروای زا  دناوخب  ار  دهع  ياعد  حبـص  لهچ  سکره  هک « : تسا  هدـمآ  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  هک  یتیاور  قباطم 
دروم رد  ( 1057 ...«.) دشاب ترـضح  نآ  تمدخ  رد  ات  دروآ  نوریب  ربق  زا  ار  وا  دـنوادخ  دریمب  ترـضح  نآ  روهظ  زا  شیپ  رگا  و  دـشاب ،

اریز دشاب ، عرـش  نیزاوم  قباطم  تسرد و  زین  رگید  راتفر  لامعا و  هکنیا  هب  دشاب  دـّیقم  تسا  نکمم  راثآ  نیا  ًالوا : مییوگیم : قوف  لاؤس 
زا هچرگ  دهع  ياعد  ندناوخ  هک  تسا  نکمم  ًایناث : دنک . دهع  دوخ  يادخ  اب  دناوتب  ات  دـشاب  هتـشاد  سنا  اعد  نیا  تقیقح  اب  دـیاب  ناسنا 

زور و لهچ  رد  اعد  نیا  ندناوخ  اب  دنادرگیم و  لّوحتم  ار  وا  اعد  نیا  تکرب  هب  لاعتم  دنوادخ  یلو  تسا  يدب  ناسنا  هک  دشاب  یـصخش 
باحـصا زا  دناوتب  هک  دـسرب  تّیلباق  نیا  هب  هک  دوش  داجیا  وا  دوجو  رد  یـساسا  یلّوحت  نانچ  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  اب  یبلق  دـهع 

. دوش ترضح 

رمع لوط 

؟ تسا هدش  عقاو  تّنس  لها  ضارتعا  دروم  مالسلا  هیلعنامز  ماما  رمع  لوط  هلأسم  ایآ 

هک تسا  نآ  مزلتسم  داقتعا  نیا  تسا . نونکات  يرجه  لاس 255  زا  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  تماما  هب  دقتعم  یعطق ، هلدا  عبت  هب  هیماما  هعیش 
: دـنیوگیم تسا . هدـمآ  نارگ  تّنـس  لها  زا  یخرب  يارب  همزال  نیا  دـشاب . هدرک  رمع  لاـس  رازه  زا  شیب  یـصخش  دـشاب  هتـشاد  ناـکما 

لوبق ار  هعیـش  تیودهم  تماما و  هب  داقتعا  لصا  هک  تهج  نآ  زا  تقیقح  رد  نانیا  دـنک . رمع  رادـقم  نیا  یـصخش  تسا  نکمم  هنوگچ 
: دیوگیم یبرغم  نیـسح  یلع  حئاس  دنربب . لاؤس  ریز  ار  هعیـش  تیودهم  هب  هدیقع  لصا  ات  دناهداد  رارق  هناهب  ار  رمع  لوط  هلأسم  دـنرادن ،
و دناهداد ، رارق  داقتنا  دروم  ار  دهاوخب  ادـخ  هک  نامز  ره  ات  لاس  رازه  زا  شیب  مالـسلا  هیلعيدـهم  ندـنام  هدـنز  اقب و  هیرظن  ّتنـس  لها  »

رتکد هک  هنوگ  نامه  ( 1058 «.) درادن دوجو  نآ  رب  عرـش  زا  زین  یلیلد  هدوبن و  موسرم  رـشب  نیب  رد  زگره  رادقم  نیا  هب  يرمع  دنیوگیم :
هیلعيدـهم ترـضح  هب  هدـیقع  رب  هّجوتم  اهضارتعا  نیرتيوق  زا  ار  مالـسلا  هیلعناـمز  ماـما  رمع  لوط  هب  داـقتعا  یحبـص  دومحم  دـمحا 
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تسس بجوم  دوخ  نیا  و  دراد ، دیدرت  ياج  لاس  رازه  زا  شیب  يدهم  ندنام  هدنز  : » دیوگیم وا  تسا . هداد  رارق  یماما  هعیش  دزن  مالسلا 
(1059 «.) تسا ساسا  هشیر و  زا  تیودهم  هب  هدیقع  ندرک 

؟ دنک ینالوط  ّدح  نیا  هب  ار  یسک  رمع  دناوتیم  دنوادخ  ایآ 

قلعت تّیلباق  هک  يرما  ره  تسا . يزیچ  ره  هب  ملاـع  هک  هنوگ  ناـمه  تسا  يرما  ره  رب  رداـق  دـنوادخ  هک  هدیـسر  تاـبثا  هب  مـالک  ملع  رد 
تهج هب  دنوادخ  هک  تسین  لاحم  اذل  تسا . یمومع  تداع  فالخ  رب  هچرگ  دشابن ، یعوقو  یتاذ و  لاحم  دشاب و  هتشاد  ار  یهلا  تردق 

ترـضح يارب  دـنوادخ  یلو  تسا  ندـنازوس  شتآ ، تعیبط  دراد . هگن  ار  وا  گرم  تافآ  زا  هدرک و  ینالوط  ار  یـصخش  رمع  یحلاـصم 
ییابطابط همالع  تسا . هدـش  هراشا  نآ  هب  مـالک  ملع  رد  هک  تسا  يزاـجعا  ناـمه  نیا  و  دـینادرگ . تمالـس  درـس و  مالـسلا  هیلعمیهاربا 

، دشاب هدرک  هعلاطم  ار  بیاغ  ماما  صوصخ  رد  مالسلا  مهیلعتیب  لها  ناماما  مظعا و  لوسر  زا  هدش  دراو  تایاور  هک  یـسک  : » دیامرفیم
و تسین . لاحم  يرما  تداع  قرخ  هک  تسا  یعیبط  و  تسا . تداع  قرخ  هزجعم و  اـب  ترـضح  نآ  تاـیح  عون  هک  دـسریم  هجیتن  نیا  هب 

دید دودح  رد  رصحنم  زگره  دنراذگ  ریثأت  ملاع  رد  هک  یبابـسا  لماوع و  درک . یفن  قلطم  روط  هب  ملع  قیرط  زا  ار  تداع  قرخ  ناوتیمن 
ای درف  رد  یلماوع  هک  تسا  نکمم  اذـل  مینک ...  یفن  تعیبط  ءارواـم  زا  ار  رگید  لـماوع  میناوتیمن  اـم  تسین . اـم  يرهاـظ  تخانـش  اـم و 

. دـسرب لاس  نارازه  ای  رازه  هب  هاگ  هک  يّدـح  هب  دـنک  ینـالوط  رمع  زا  دـنمهرهب  ار  ناـسنا  دـناوتب  هک  دـشاب  هتـشاد  دوجو  رـشب  زا  يدارفا 
مینکیم ضرف  ام  دیوگیم ...« : هللا  همحرردص  دیهش  ( 1060 «.) تسا هدشن  علطم  ناسنا  رمع  لوط  زار  فشک  زا  زگره  ّبط  ملع  نیاربانب 

نرق دنچ  ات  ناسنا  رمع  ندش  ینالوط  دییوگب : هک  تسا  نیا  امش  دوصقم  تسیچ ؟ هجیتن  تسین ... نکمم  یملع  ثیح  زا  ینالوط  رمع  هک 
تلاح نیا  هک  میـسریم  هجیتن  نیا  هب  هزات  تسا . هدـناسر  تاـبثا  هب  هتفرـشیپ  یبرجت و  لـیاسو  اـب  ملع  هک  تسا  یعیبط  نیناوق  فـالخ  رب 

زا هک  یـسک  يارب  هزجعم  نیا  تسا . ... هدرک  قرخ  هتـشاذگ و  لّطعم  صاخ  یتاهج  هب  نیعم  یتلاح  رد  ار  یعیبط  نوناـق  هک  هدوب  هزجعم 
زا ترارح  لاقتنا  نوناق  ضقن  زا  رتبیجع  زین  و  تسین . یبیرغ  ای  هزات  زیچ  دنکیم ، هدافتـسا  هتـسج و  دادمتـسا  تّنـس  نآرق و  تاصوصن 

. دـنامب ظوـفحم  وا  ناـج  اـت  تسا  هدـش  ضقن  مالـسلا  هیلعمیهاربا  ترـضح  دروـم  رد  هک  تسین ، ترارح  مک  مسج  هب  ترارحرپ  مـسج 
هب تاداـع  قراوخ  تازجعم و  زا  ییاـههنومن  هاـگ  نآ  ( 1061 {.) َمیِهاْربِا یلَع  ًامالَـسَو  ًادَْرب  ِینوُک  ُران  ای  اْنُلق  : } دـیامرفیم لاعتم  دـنوادخ 
اذل ( 1062 ...«.) تسین رتمک  تیمها  رد  دـشابن  رتّمهم  زاـجعا  ّدـح  رد  رمع  لوط  هلأـسم  زا  رگا  هک  دـنزیم  لاـثم  ار  ّمها  یحلاـصم  تهج 

(1063 (؛} َنُوثَْعُبی ِمْوَی  یلِإ  ِِهنَْطب  ِیف  َِثبََلل  َنیِحِّبَـسُملا *  َنِم  َناک  ُهَّنَأ  الْوَلَف  : } دـیامرفیم نونلاوذ )  ) سنوی ترـضح  هرابرد  لاعتم  دـنوادخ 
زور ات  ینالوط  يرمع  یـسک  تسا  نکمم  سپ  دنامیم ». یقاب  تمایق  زور  ات  یهام  مکـش  رد  متح  روط  هب  دوبن  نایوگ  حـیبست  زا  وا  رگا  »

. دشاب هتشاد  زاجعا  قیرط  هب  تمایق 

؟ دراد ناکما  یملع  ثیح  زا  دح ، نیا  هب  رمع  لوط  ایآ 

نآ زورما  هتفرشیپ  نردم و  لیاسو  اب  ناوتیمن  هتـشادن و  یملع  ناکما  هک  روما  زا  یخرب  مینک  اعدا  هک  تسا  نآ  یملع  ناکما  زا  دوصقم 
رمع لوط  دروم  رد  درادـن . دوجو  دـشاب  نآ  ققحت  عوقو و  عنام  هک  ینوناق  هدـعاق و  هنوگ  چـیه  یملع  نیناوق  ظاحل  هب  تخاس ، یلمع  ار 

هک تسین  نکمم  ناسنا  رمع  هک  تسا  نآ  يژولویب  ياملع  مامت  دزن  تباث  یملع  لوصا  زا  : » دـیوگیم وش  دراـنرب  تسا . نینچ  زین  ناـسنا 
چیه : » دـیوگیم یناـملآ  فورعم  دنمـشناد  نمزیاو  ( 1064 «.) دریذـپیمن ّدـح  هک  تسا  ياهلأـسم  رمع  لوـط  دـشاب ، یتباـث  ّدـح  وا  يارب 
الاب نییاپ و  ماودـلا  یلع  دولخ  ات  هظحل  کی  نیب  هک  مینیبیم  يرمع  تعیبط ، ملاع  رد  ام  اریز  تسین ؛ یعیبط  نیناوق  گرم و  نیب  یمزـالت 

ار نآ  یسیلگنا  دنمـشناد  نکیپ  رجور  تسا .» لاس  ناسنا 600  رمع  یعیبط  ّدح  : » دیوگیم فورعم  نادـکیزیف  رکولف  ( 1065 ...«.) دوریم
لوط زا  عنام  هک  ار  يدودح  اهدیق و  دـناوتیم  ّبط  ملع  : » دـیوگیم ییاکیرمآ  زواهد  رولیک  رتکد  ( 1066 .) تسا هدناسر  لاس  هب 1000 
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يرمع لوط  نینچ  هب  نامدادـجا  ناردـپ و  رمع  فالخ  رب  هک  میراودـیما  زورما  ام  دربب . نیب  زا  هیذـغت  شناد  کمک  اـب  تسا  ناـسنا  رمع 
نادـنچ هن  ياهدـنیآ  رد  دروآ ، نامیا  ییاضف  ياهرفـس  هب  هک  هنوگ  نامه  دـیدج  لسن  : » دـیوگیم رگنیتا  روسفورپ  ( 1067 «.) میبای تسد 

مینکیم هدـهاشم  زورما  هک  يژولونکت  تفرـشیپ  اب  اریز  تسین ؛ يدـیعب  رما  يویند  تاـیح  رد  ناـسنا  دولخ  هک  دروآ  دـهاوخ  ناـمیا  رود 
مامت : » دیوگیم سنکبه  سنوج  هاگـشناد  دیتاسا  زا  لربو  دنمید  ( 1068 «.) دـناسر لاس  نارازه  هب  هدـنیآ  نرق  رد  ار  ناسنا  رمع  ناوتیم 

رادـقم نیا  زا  رتینالوط  يرمع  لباق  ّلقا  ّدـح  ای  و  تسا ، دولخ  لباق  هک  هدیـسر  تاـبثا  هب  ناـحتما  اـب  انثتـسا  نودـب  ناـسنا  یلـصا  يازجا 
(1069 ...«.) تسا

؟ تسا هتشاد  یلمع  ناکما  رمع  لوط  ایآ 

. تسا يراج  نوناق  نیمه  رمع  لوط  دروم  رد  تسا . جراخ  رد  نآ  عوقو  ئـش  ناـکما  رب  لـیلد  نیرتيوق  دـنیوگیم : نیملکتم  هفـسالف و 
هک دناهتـشاد  ینالوط  رایـسب  ياهرمع  خـیرات  لوط  رد  هک  يدارفا  رایـسب  هچ  تسا . هتـشذگ  خـیرات  هب  عوجر  نآ ، ناکما  رب  لیلد  نیرتهب 

اْنلَسْرَأ ْدََقلَو  : } دیامرفیم مالـسلا  هیلعحون  ترـضح  هرابرد  لاعتم  دنوادخ  تسا . اهنآ  زا  یکی  زین  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  رمع  لوط 
اهنآ ناـیم  رد  وا  سپ  میداتـسرف  شموق  يوس  هب  ار  حوـن  اـم  هنیآ  ره  و  ( » 1070 (؛} ًاماع َنیِـسْمَخ  ّالِإ  ٍۀَنَـس  َْفلَأ  ْمِهِیف  َِثبَلَف  ِهِمْوَق  یلِإ  ًاحُون 

نونکات مالـسلا  هیلعحیـسم  ترـضح  نایحیـسم ، ناناملـسم و  رظن  قباطم  درک ». گنرد  لاس  هاجنپ  دـصُهن و   ] لاس هاجنپ  زج  هب  لاـس  رازه 
دهاوخ ياج  هب  زامن  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  رـس  تشپ  یمالـسا  رظن  قباطم  و  دـمآ . دـهاوخ  دورف  نامـسآ  زا  نامزلارخآ  رد  هدوب و  هدـنز 

. دروآ

؟ تسا هدش  هراشا  صاخشا  رمع  لوط  هب  تّنس  لها  تایاور  رد  ایآ 

رد دـننکیمن ، لوبق  ترـضح  نآ  رمع  لوط  تهج  هب  ار  مالـسلا  هیلعيدـهم  ماما  دوجو  تدالو و  هب  داـقتعا  ّتنـس  لـها  هک  تسا  بجع 
رایـسب ياهرمع  هک  هدـش  هراشا  یـصاخشا  ایاضق و  هب  نآ  رد  هک  دـناهدروآ  ار  یتایاور  دوخ  یثیدـح  رداصم  نیرتحیحـص  رد  هک  یلاـح 

هدش دای  نآ  زا  لیـصفت  روط  هب  ملـسم » حیحـص   » رد هک  تسا  هساّسج  ثیدـح  هب  فورعم  ثیدـح  هلمج  نآ  زا  دـنراد . هتـشاد و  ینالوط 
رد مدرم  ناگدید  زا  بیاغ  ینالوط  رایسب  يرمع  اب  هک  هدش  لاّجد »  » مان هب  یصخش  دوجو  هب  هراشا  لیصفت  روط  هب  ثیدح  نآ  رد  تسا .

(1071 .) دز دهاوخ  تسد  لطاب  یتضهن  هب  نامز  زا  ياههرب  رد  دنکیم و  یگدنز  ایرد  زا  ياهریزج 

؟ دناهتشاد ینالوط  رمع  نیشیپ  ياهتما  رد  یناسک  ایآ 

رمع لاـس  نارازه  هک  یبـن  رـضخ   - 1 لـیبق : زا  دناهتـشاد  ینـالوط  رایـسب  ياـهرمع  یناـسک  هک  میربیم  یپ  خـیرات  هب  هعجارم  اـب  يرآ ،
ربانب ای  لاس  اب 4000  میکح  ناـمقل   - 3 ( 1073 .) تسا هتشاد  رمع  لاس  هک 3500  داع  نب  ناـمقل   - 2 تسا . هدـنز  زونه  و  ( 1072) هدرک

اب 930 مالسلا  هیلعمدآ  ترـضح   - 6 ( 1074 .) لاس اب 912  مدآ  دنزرف  ثیـش   - 5 لاس . اب 2500  ربماـیپ  حون   - 4 لاـس . رازه  رگید  یلقن 
و ( 1078 .) لاس اب 600  حون  رـسپ  ماس   - 9 ( 1077 .) لاس اب 712  یبن  نامیلـس   - 8 ( 1076 .) لاس اـب 862  یبـن  سیردا   - 7 ( 1075 .) لاس

. نارگید

؟ دراد یقطنم  یفسلف و  ناکما  رمع  لوط  ایآ 

رمع لوط  هیرظن  اب  فلاخم  هک  یفـسلف  یلقع و  لکـشم  هنوگ  چـیه  لقع  هب  هعجارم  اب  هک  تسا  نآ  یقطنم  اـی  یفـسلف  ناـکما  زا  دوصقم 
هنوگ چیه  تسا و  نکمم  یقطنم  یلقع و  هبنج  زا  لاس  نارازه  هب  ناسنا  رمع  ندش  ینالوط  هک  تسین  یکـش  دـشاب . هتـشادن  دوجو  دـشاب 
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يزار رخف  تسا . هدشن  هتفهن  عیرس  گرم  یگدنز ، تایح و  موهفم  رد  اریز  دش ، دهاوخن  ضقانت  مزلتسم  هاگ  چیه  درادن و  یلقع  لاکـشا 
: دنیوگ ابطا  زا  یخرب  : » دـیوگیم ({، 1079 ... ) ًاماع َنیِـسْمَخ  ّالِإ  ٍۀَنَـس  َْفلَأ  ْمِهِیف  َِثبَلَف  : } هفیرـش هیآ  لیذ  رد  ناسنا  رمع  لوط  هیجوت  رد 

یبیکرت رب  اقب  اریز  دنکیم ؛ دییأت  ار  نیا  زا  شیب  زین  لقع  هتشاد و  تلالد  نآ  فالخ  رب  هیآ  یلو  دوشیمن ، لاس  زا 120  شیب  ناسنا  رمع 
رگا ناـسنا  دوـجو  رد  ّرثؤـم  اریز  تسا ؛ نکمم  وا  رد  رثؤـم  ریثأـت  ماود  دـنامیمن . یقاـب  هـنرگو  تـسا  نـکمم  ًاـتاذ  تـسا  ناـسنا  رد  هـک 

هک ددرگیم  زاـب  دوجولابجاو  هب  هرخـالاب  و  تسا ، يّرثؤم  وا  يارب  دـشاب  دوجولابجاو  ریغ  رگا  و  دراد ، ماود  هک  تسا  دوـجولابجاو 
هب دـشاب  هتـشادن  اقب  هچنانچ  و  ددرگیم ، نکمم  ًاـتاذ  اـقب  هجیتن  رد  هک  دوش  یمئاد  دوجولابجاو  ریثأـت  هک  تسا  نکمم  اذـل  دراد . ماود 

تـسناوتیمن مه  رمع  رادـقم  نیمه  هب  دوب  بجاو  عنام  ضراع  دوجو  رگا  و  تسا . مدـعلا  نکمم  مه  ضراع  و  تسا ، ضراـع  رما  تهج 
یبتجم خیش  ( 1080 «.) تسا لطاب  دوریمن ، رتارف  لاـس  زا 120  ناسنا  رمع  دـناهتفگ : هک  اـبطا  زا  یخرب  فرح  هکنیا  هجیتن  دـنامب . یقاـب 

، یمَکِح یفسلف و  دعاوق  قبط  : » دیوگیم جراخ  رد  رمعلالیوط  صخش  دوجو  ترورض  رب  یفسلف  یلقع و  لالدتسا  رد  یناسارخ  ینیوزق 
بلاط یتعیبط  ره  اریز  ددرگ ؛ دوجوم  جراخ  رد  تعیبط  نآ  لماک  درف  دـیاب  تسا ، دوجو  ملاـع  رد  ناـصقن  هداـیز و  لـباق  هک  یتعیبط  ره 

نیب رد  لماک  درف  دوجو  اهنآ  هلمج  زا  هک  تسا  هدش  يراذـگهیاپ  یفـسلف  لئاسم  زا  يدادـعت  هدـعاق  نیا  قباطم  تسا . دوخ  ییاهن  لامک 
رد يددعتم  بتارم  ياراد  رتشیب  رمع  یگدنز و  ّتیلباق  هدیـسر  تابثا  هب  ناهرب  اب  هک  نوناق  نیا  قباطم  و  تسا . میکح  ای  یبن  مسا  هب  رـشب 

شیب هک  تسا  نکمم  هکلب  تسناد ؛ نیقی  روط  هب  یگدـنز  ناکما  هبترم  تیاهن  ناوتیمن  ار  لاـس  ای 2000  لاس  رمع 1000  تسا . جراخ 
(1081 ...«.) دشاب زین  رادقم  نیا  زا 

روهظ میالع 

؟ تسا روهظ  میالع  لقن  رد  يراثآ  هچ 

زا یخرب  هب  کنیا  درب . میهاوخ  هعماج  نایم  رد  اهنآ  رـشن  دیاوف  راثآ و  هب  یپ  نآ ، هبناج  همه  یـسررب  روهظ و  میالع  ِتایاور  رد  یلمأت  اب 
قح و ياهتوعد  روهظ  هب  تراـشب   - 2 هدـننک . هارمگ  لالـض و  ياهتوعد  اهمچرپ و  زا  تّما  یهاـگآ   - 1 درک : میهاوخ  هراشا  اـهنآ 

تماما توبن و  لیالد  ّمها  زا  تسا  تداع  قرخ  هک  تهج  نآ  زا  یبیغ  رابخا   - 3 دنیامنیم . توعد  ّقح  هب  ار  مدرم  نآ  رد  هک  ییاهمایق 
شریذپ يارب  راّفک  هک  تهج  نآ  زا   - 4 دش . دهاوخ  ناناملسم  بولق  رد  نیقی  ندش  دایز  ببس  اهنآ  ققحت  رشن و  اذل  و  دیآیم ، رامش  هب 

ره ققحت  زا  دعب   – 5 دوب . دهاوخ  اهنآ  يارب  یتّجح  اهنآ ، یعطق  قّقحت  زا  دعب  رابخا  هنوگ  نیا  دناهزجعم ، ناهرب و  لیلد و  لابند  هب  مالسا 
مزع هدـننک  سکعنم  جراخ ، رد  روهظ  میالع  کیاکی  ققحت   - 6 دـش . دـهاوخ  رتشیب  روهظ  لصا  هب  مدرم  نانیمطا  روهظ ، میالع  زا  کی 
هنیمز ندـش و  هدامآ  يارب  ار  ناناملـسم   - 7 تسا . نیمز  هرک  ّلک  حطـس  رد  راّفک  رب  نیملـسم  مالـسا و  ترـصن  رد  لاعتم  دنوادخ  يّدج 

زا  - 8 داد . دهاوخ  ار  ترضح  نآ  تموکح  رد  تکرش  يارب  يداهج  یـسایس و  یحور ، یگدامآ  اهنآ  هب  هدرک و  کیرحت  روهظ  يزاس 
هیحان زا  يرکف  تافارحنا  يولج  یمالـسا ، یعقاو و  رابخا  هنوگ  نیا  حرط  اب  دراد ، یبیغ  راـبخا  ندینـش  هب  لـیم  هزیرغ و  ناـسنا  هک  اـجنآ 

دیاب هک  دـیآیم  باـسح  هب  مالـسا  یـسایس  روما  زا  روهظ  میـالع  زا  یّمهم  شخب   - 9 دوشیم . هتفرگ  قـیرط  نیا  زا  ناـمجنم  ناـنهاک و 
يزیریپ اهنآ  ساسا  رب  نالک  حطـس  رد  ار  دوخ  ياههمانرب  هدومن و  هجوت  اهنآ  هب  دوخ  کیژتارتسا  لئاسم  یـسررب  رد  الاب  هدر  نیلوئـسم 

مک و ینییآ  نید و  ره  رد  هکلب  دـشاب ، هتـشاد  ناناملـسم  ای  هعیـش  هب  صاـصتخا  هک  تسین  یعوضوم  روهظ ، میـالع  زا  ثحب   - 10 دننک .
« تسایس ربخ و   » دوخ باتک  رد  لیـسلاه »  » یناملآ هدنـسیون  تسا . هدش  هتخادرپ  یمان  مسا و  ره  هب  تیرـشب ، یجنم  روهظ  میالع  هب  شیب 

دهاوخ نایاپ  هب  نوّدـجمره »  » مان هب  ياهکرعم  رد  رود  نادـنچ  هن  ياهدـنیآ  رد  تیرـشب  خـیرات  هک  میراد  نامیا  نایحیـسم  اـم  دـیوگیم :
(1082 «.) درک دهاوخ  تموکح  ناگدرم  اههدنز و  مامت  رب  هتشگزاب و  حیسم  نآ ، رد  هک  ياهکرعم  دیسر .
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؟ تسا روهظ  طیارش  روهظ و  میالع  نیب  یقرف  هچ 

زا یلو  تسا ، مالـسلا  هیلعيدهم  ماما  روهظ  زا  لبق  کی  ره  ققحت  نامه  هک  دـنراد  یکارتشا  هجو  روهظ ، طیارـش  اب  هچ  رگ  روهظ  میالع 
اهنآ رب  قیلعت  طیارـش و  هب  روهظ  ندـش  طونم   - 1 مینکیم : هراشا  تافالتخا  زا  یخرب  هب  کنیا  دـنراد . فالتخا  رگیدـکی  اب  زین  یتاـهج 

طونم فالخ  رب  تفای ، دـهاوخن  ققحت  جراخ  رد  تسا  روهظ  نامه  هک  طورـشم  دـشابن ، اـّیهم  طیارـش  رگا  هک  اـنعم  نیا  هب  تسا ، یعقاو 
یثداوح تامالع ،  - 2 دراد . تّیفـشاک  هبنج  روهظ ، هب  تبـسن  تامالع  اریز  تسین ؛ یعقاو  هک  اهنآ ، رب  قیلعت  تاـمالع و  هب  روهظ  ندـش 

لصّتم و تروص  هب  روهظ  تقو  ات  هک  طیارـش  فالخ  رب  تفرگ ، دهاوخ  ماجنا  هدنکارپ  تروص  هب  تبیغ  رـصع  لوط  رد  هک  دـناهدنکارپ 
. روهظ میالع  فالخ  رب  دراد  فیلکت  روهظ ، طیارش  هب  تبسن  ناسنا   - 3 دوب . دهاوخ  رمتسم 

؟ دراد تافانم  تیقوت  یفن  ثیداحا  اب  روهظ  میالع  ایآ 

ندرک نّیعم  تیقوت و  زا  یهن  ثیداحا  اب  هعماج  رد  روهظ  تاـمالع  طیارـش و  رـشن  هک  دـنک  روطخ  نینچ  یـسک  نهذ  هب  هک  تسا  نکمم 
یهن نآ  زا  تایاور  رد  هک  روهظ  تقو  نییعت  تیقوت و  خساپ : دیآیم ؟ نایم  هب  نخـس  اهنآ  زا  ارچ  سپ  دـشاب ، هتـشاد  تافانم  روهظ  تقو 
نّیعم روهظ  يارب  ار  یّـصاخ  تقو  قیقد ، روط  هب  هک  تسا  نآ  تیقوت  زا  دوـصقم  اریز  تسین ؛ روـهظ  طیارـش  میـالع و  لـقن  لـماش  هدـش 

زین يرگید  تالاکـشا  ياراد  تسا  یهن  رب  لمتـشم  هکنآ  زا  ریغ  روهظ  يارب  ندرک  نّیعم  تقو  تسا . هدرک  یهن  نآ  زا  تایاور  هک  مینک ،
و دمآ . دنهاوخرب  نآ  زا  يریگولج  هلباقم و  ددصرد  نانمـشد  دشاب  مولعم  روهظ  خیرات  رگا   - 2 تسا . لیلد  نودب  ییاعدا   - 1 دشابیم :

تایح دـیما و  هیحور  ندرکن ، نیعم  تقو  اب   - 3 دوب . دهاوخ  یناهگان  روط  هب  مالـسلا  هیلعترـضح  روهظ  هک  میناوخیم  تایاور  رد  اذل 
. دسر ارف  ترضح  روهظ  هک  دوشیم  هداد  لامتحا  هظحل  ره  رد  اریز  دش ، دهاوخ  هدیمد  هعماج  رد 

؟ تسا یسایس  رارسا  زا  نانمشد  عالطا  ببس  روهظ  طیارش  میالع و  نالعا  ایآ 

عالطا تهج  هب  مدرم  نیب  رد  اهنآ  رشن  دیآیم  باسح  هب  مالسا  یسایس  رارسا  زا  نآ  طیارـش  روهظ و  میالع  هک  اجنآ  زا  دنیوگیم  یخرب 
مالـسلا مهیلعناماما  ای  ربمایپ  نوچمه  موصعم  هیحان  زا  یبیغ  ربخ  رگا  خساپ : دوب . دهاوخن  نیملـسم  مالـسا و  حالـص  هب  اهنآ  رب  نانمـشد 

نیا رد  تسا ، هتفرگ  تروص  نآ  قّقحت  رب  یهلا  یمتح  هدارا  هک  دوشیم  مولعم  دنرادن ، اطخ  وهس و  هابتـشا و  زگره  نوچ  دریگ ، تروص 
. تشاد دهاوخن  نآ  قّقحت  زا  يریگولج  يارب  يریثأت  زگره  رفک  ههبج  هلباقم  تروص ،

؟ دوشیم عقاو  ادب  قّلعتم  روهظ  میالع  ایآ 

و دنوشیمن ، عقاو  رظن  دـیدجت  ادـب و  دروم  هک  دـنایمتح  یخرب  دنتـسه : مسق  ود  رب  روهظ  میالع  هک  دوشیم  هدافتـسا  تایاور  یخرب  زا 
ینورد هتـساوخ  ترطف و  باوج  نآ  رد  لاعتم  دـنوادخ  هک  تسا  یمتح  يرما  روهظ  لصا  یلو  دـندرگیم ، عقاو  ادـب  قلعتم  رگید  یخرب 

رفعج یبا  دزن  ام  : » دیوگیم مساقلایبا  نب  دوواد  دنکیمن . هدـعو  فلخ  زگره  دـنوادخ  تسا و  هداد  نآ  ققحت  هب  هدـعو  هداد و  ار  رـشب 
هب تسا . یمتح  وا  رما  هک  هدمآ  تیاور  رد  هکنیا  دمآ و  نایم  هب  ینایفـس  جورخ  زا  نخـس  هک  میدوب  مالـسلا  امهیلعاضرلا  یلع  نب  دّمحم 

مئاق رما  رد  هک  میسرتیم  ام  مدرک : ضرع  يرآ . دومرف : ترـضح  دش ؟ دهاوخ  یمتح  رما ، رد  ادب  ایآ  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلعرفعجوبا 
میالع ( 1083 «.) درک دهاوخن  فّلخت  دوخ  هدعو  رد  دنوادخ  هدش و  هداد  هدعو  هک  تسا  يروما  زا  مئاق  رما  دومرف : دوش ؟ لصاح  ادب  زین 

2 تایاور . رد  نآ  ندوب  یمتح  هب  حیرصت   - 1 مینکیم : هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  دراد  ییاههناشن  دوشیمن ، عقاو  ادـب  دروم  هک  یمتح 
«. فوس نیس و   » هب دیکأت   - 7 رارکت . هب  دیکأت   - 6 ّنا .»  » هب دیکأت   - 5 مال .»  » هب دیکأت   - 4 ّدبال .»  » هب دیکأت   - 3 مسق . هب  دیکأت  - 
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؟ دینکیم داهنشیپ  روهظ  میالع  یسررب  رد  یحیحص  هار  هچ 

. ربتعم لیلد  هب  تمالع  تابثا   - 1 دریگ : رارق  قیقد  یسررب  دروم  مادک  ره  دیاب  هک  دراد  دوجو  یساسا  لکـشم  هس  روهظ  میالع  دروم  رد 
تابثا يارب  جراخ . رد  تمالع  ققحت  یفن  اـی  تاـبثا  يارب  نیقی  دـعاوق  فشک   - 3 ماهبا . ضومغ و  بلاق  زا  تمـالع  ندرک  جراـخ   - 2

، تسا یفاک  موصعم  زا  تایاور  رودـص  هب  نانیمطا  هقث و  دارفا  رب  داـمتعا  یلعج ، تاـیاور  زا  اـهنآ  زییمت  روهظ و  میـالع  تاـیاور  تحص 
تادـّیؤم و یلو  تسا  دنـسلافیعض  هچرگ  رگید  یخرب  و  دـنربتعم ، حیحـص و  ای  ضیفتـسم  اـی  رتاوتم  یخرب  روهظ  میـالع  تاـیاور  اریز 

ریذپناکما عون  ود  هب  روهظ  تمالع  ندش  نشور  هار  و  تسا . هدش  دراو  حیحـص  دنـس  اب  هک  دراد  رگید  تایاور  رد  تحـص  رب  يدهاوش 
صوصخ هب  طوبرم  هک  یملع ، تامدـقم  ب . ددرگیم . عقاو  هدافتـسا  دروم  زین  یهقف  تاـیاور  دروـم  رد  هک  یملع ، لوـصا  فـلا . تسا :

فـشک يارب  و  تسا . روهظ  میالع  هب  طوبرم  تاحالطـصا  لمج و  باسح و  ملع  ایفارغج ، خـیرات ، اهنآ : نیرتمهم  تسا و  روهظ  میـالع 
هب ار  تمالع  نآ  فاصوا   - 1 درب : یپ  رما  تقیقح  هب  اهنآ  لامعا  اب  ات  تشاد  نایب  ار  يدـعاوق  ناوتیم  جراخ  رد  یتمالع  یفن  ای  تاـبثا 
 - 3 تسا . هتفاین  ققحت  جراخ  رد  قباس  نامز  تمالع  نآ  هک  دوش  تباث  لیلد  اب   - 2 دومن . قیبطت  جراخ  رب  هتفرگ و  رظن  رد  قیقد  تروص 

. دنک یفن  هدنیآ  نامز  رد  ار  نآ  ققحت  لامتحا 

؟ دراد ینتم  يدنس و  لاکشا  روهظ  میالع  تایاور  ایآ 

لوقعم زین  نومـضم  تهج  زا  و  هدوب ، فیعـض  دنـس  هیحان  زا  شتایاور  بلاغ  اریز  تسا ؛ هدیافیب  روهظ  میالع  زا  ثحب  دنیوگیم  یخرب 
دنسلا حیحص  روهظ  میالع  رابخا  زا  يرایـسب   - 1 خساپ : دراد . رگیدکی  اب  يدایز  هباشت  دـتفایم  قافتا  هک  يروما  هکنآ  ًاصوصخ  تسین ،

ّصن مکح  رد  هک  ياهجرد  هب  دـنراد  نشور  حـضاو و  ینومـضم  اهنآ  زا  يرامـشیب  دادـعت  هکنیا  ًافاضم  تسا . رتاوتم  اـی  ضیفتـسم  هکلب 
ثعاب هلأسم  نیا  دراد ، دوجو  فلتخم  ياهربخ  ینید و  تاعوضوم  مامت  رد  فیعـض  تاـیاور  دوجو   - 2 تسا . دوخ  عوضوم  رد  حـیرص 

3 دزادرپب . اهنآ  يدنس  یسررب  هب  حیحص  یشور  اب  هک  دراد  هفیظو  هکلب  درادرب ، نآ  یـسررب  ثحب و  زا  تسد  قّقحم  ناسنا  هک  دوشیمن 
هکلب میرادرب ، قیقحت  ثحب و  زا  تسد  هک  دوـشیمن  ثعاـب  رما  نیا  یلو  هتفرگ ، تروـص  یتاهابتـشا  روـهظ  میـالع  قیبـطت  رد  هچ  رگ  - 

. میبای تسد  جراخ  رد  میالع  حیحص  قیبطت  يارب  ربتعم  حیحص و  یقیرط  هب  ربتعم  یملع و  یشور  نتفرگ  راک  هب  اب  ات  میراد  هفیظو 

؟ تسیک دش  دهاوخ  هتشک  روهظ  زا  لبق  هک  هیکز » سفن   » زا دوصقم 

، تیانج نیا  زا  دعب  هک  تسا  هدش  هراشا  هیکز » سفن  لتق   » ناونع هب  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  روهظ  زا  لبق  یتمالع  هب  هعیش  تایاور  رد 
ّالإ ۀّیکزلا  سفنلا  لتق  نیبو  دّمحم  لآ  مئآق  مایق  نیب  سیل  : » دومرف هک  هدش  لقن  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  درک . دـنهاوخ  روهظ  ترـضح 

همحردیفم خیش  تسین ». هلصاف  زور  هنابش  هدزناپ  زا  شیب  هیکز  سفن  ندش  هتـشک  مالـسلا و  هیلعمئاق  مایق  نیب  ( » 1084 (؛» ۀلیل رشع  ۀسمخ 
، تایاور یخرب  زا  ( 1085 «.) تسا نیحلاص  زا  رفن  داتفه  اب  هفوک  تشپ  رد  هیکز  سفن  ندش  هتـشک  روهظ ، میالع  هلمج  زا  : » دـیوگیم هللا 

تداهـش هب  ماـقم  نکر و  نیب  هک  تسا  مالـسلا  هیلعناـمز  ماـما  فرط  زا  غیلبت  رومأـم  هک  دوشیم  هدافتـسا  زین  يرگید  هیکز  سفن  دوجو 
نب دـمحم  نامه  هدـش  هراشا  نآ  تداهـش  هب  تایاور  نیا  رد  هک  هیکز  سفن  هک  دـننک  ناـمگ  تسا  نکمم  یخرب  ( 1086 .) دیسر دهاوخ 

. دناتـسب ناملاظ  زا  ار  مالـسلا  مهیلعتیب  لها  قح  ات  درک  مایق  یـسابع  روصنم  نامز  رد  هک  تسا  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نسح  نب  هَّللادبع 
نکر و نیب  هیکز  سفن  ندـش  هتـشک  هب  هراشا  تایاور  یخرب  رد   - 1 دراد : تلالد  ار  لامتحا  نیا  فـالخرب  دوجوم  نئارق  دـهاوش و  یلو 

هتشک ترضح و  روهظ  نیب  تایاور  یخرب  قباطم   - 2 تسا . هدیسرن  تداهش  هب  هطقن  نآ  رد  نسحلا  نب  هَّللادبع  نب  دّمحم  هک  دراد ، ماقم 
هدوب مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  تدالو  زا  لبق  نسحلا  نب  هَّللادبع  نب  دمحم  ندش  هتشک   - 3 تسا . هلصاف  بش  هدزناپ  هیکز  سفن  ندش 
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لقن ربانب  اذل  و  تسا ، هتـشادن  دوخ  درکلمع  زا  صلاخ  ّتین  هَّللادبع  نب  دـمحم   - 4 تسناد . روهظ  میالع  زا  ار  نآ  ناوتیمن  اذـل  تسا و 
ناونع هب  سابعینب ، تلود  سیـسأت  زا  لبق  هیما و  ینب  تلود  لاوز  زا  دـعب  ار  وا  زین  شردـپ  دومن و  تیودـهم  ياـعدا  نییبلاـطلا » لـتاقم  »

رما بحاص  هیکز  سفن  ندش  هتشک  زا  دعب  : » دومرف هک  میناوخیم  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  یتیاور  رد   - 5 ( 1087 .) درک یفرعم  يدهم 
. دراد روهظ  کیدزن  ّتیدعب  رد  هک  ( 1088 «.) درک دهاوخ  روهظ 

؟ تسیک لاجد  حیسم 

هب یتقو  یلو  ددرگیم ، قـالطا  زین  لاـجد  رب  دوشیم ، قـالطا  مالـسلا  هیلعیـسیع  ترـضح  ادـخ  ربماـیپ  رب  هک  هنوگ  ناـمه  حیـسم  بقل 
. تسا فورعم  لاجد  نامه  لاجد  حیسم  رهاظ ، رد  تسا . دارم  مالسلا  هیلعیـسیع  ترـضح  نامه  دوش  هدروآ  دیق  نودب  قلطم و  تروص 

نیمز همه  وا  مایق   - 2 درک . دهاوخ  روهظ  تیحیـسم  مچرپ  اب  نوچ   - 1 تسا : هدش  هداد  یتالامتحا  حیسم  هب  لاجد  هیمـست  هجو  رد  یلو 
. تسا هدش  قالطا  حیسم  زین  وا  هب  دزادرپیم  هلباقم  هب  وا  اب  حیسم  ترضح  هک  اجنآ  زا   - 3 دنکیم . حسم  ار  نآ  ایوگ  دریگیم و  ارف  ار 

؟ تسیک ینایفس 

نایم هب  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  روهظ  یمتح  میالع  زا  یکی  ناونع  هب  ینایفـس  جورخ  زا  نخـس  مالـسلا  مهیلعتیب  لها  تایاور  رد 
روهظ یمتح  میالع  زا  ینایفـس  جورخ  : » دومرف هک  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  شدنـس  هب  هللا  همحریـسوط  خیـش  تسا : هدـمآ 

ماما اب  هلباقم  دصق  هب  هک  تسا  نیدناعم  زا  یصخش  ینایفس ، هک  دیآیم  تسد  هب  ّتنس  لها  هعیـش و  تایاور  هعومجم  زا  ( 1089 «.) تسا
زا دوخ  دنـس  هب  ملـسم  تفر . دنهاوخ  ورف  نیمز  هب  شنایرکـشل  اب  دنوادخ  رما  هب  ادیب  مان  هب  ینیمزرـس  رد  دزیخیمرب و  مالـسلا  هیلعنامز 

، دوشیم هداتـسرف  وا  يوس  هب  يرکـشل  هاگ  نآ  دربیم ، هانپ  ادخ  هناخ  هب  یـصخش  : » دومرف هک  هدرک  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
هک هدرک  لقن  مالـسلا  هیلعقداص  ماـما  زا  دوخ  دنـس  هب  زین  یناـمعن  ( 1090 «.) تفر دـنهاوخ  ورف  نیمز  هب  دندیـسر  ادـیب »  » هب هک  یماگنه 

روهظ میالع  هلمج  زا  رگید ، ییاج  رد  یناـمعن  ( 1091 «.) درامـشیم رب  ار  ادیب  فسخ  هلمج  نآ  زا  تسا ، تمالع  جـنپ  مئاق  يارب  : » دومرف
(1092 .) دنادیم ادیب  فسخ  ینایفس و  جورخ  ار 

؟ تسیچ نوّدجمره  هکرعم 

ریبعت هب  نوّدجمره و  مان  هب  ياهقطنم  رد  یگنج  هکرعم  عوقو  ار  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  روهظ  میالع  زا  یکی  نادنمـشناد ، زا  یخرب 
نیا اراصن  دوهی و  زا  باـتک  لـها  ( 1093 .) تسا هدـش  هراشا  نآ  هب  زین  باتک  لـها  بتک  رد  یّتح  هیـضق  نیا  دـننادیم . ایـسیقرق  تاـیاور 

« ْرَه  » زا قتـشم  تسا  ياهملک  نودجمره » . » داتفا دهاوخ  قافتا  رـشب  خیرات  نایاپ  رد  هک  دننادیم  كانرطخ  میظع و  سب  ار  یگنج  هکرعم 
هکرعم تحاسم  هک  تسا  نیا  رب  نامگ  ار  باتک  لها  تسا . نیطسلف  لامـش  رد  یکچوک  هوک  ای  يداو  مسا  هک  وّدجم »  » و هوک ، يانعم  هب 

دندقتعم نانآ  ( 1094 .) تسا لیم  تسیود  دودح  هک  دراد  دادتما  بونج  رد  مودیا »  » ات نیطـسلف  لامـش  رد  وّدـجم »  » هقطنم زا  گنج  نیا 
زاقفق نادوس و  یبیل ، ناریا ، قارع ، زا  هک  يرکـشل  ( 1095 .) تشاد دنهاوخ  تکرش  رفن  نویلم  دودح 400  اب  يرکـشل  گنج  نیا  رد  هک 

زا لبق  هک  تسا  یگرزب  هثداح  نامه  هثداح  نیا  دـیوگیم ...« : يدـیبز  میرکلادـبع  رتکد  ( 1096 .) تسا هدش  لیکشت  هیـسور  بونج  رد 
رکشل اهنویلیم  هعقاو  نآ  رد  تسا . هدش  دای  ایـسیقرق »  » هکرعم هب  نآ  زا  تایاور  رد  و  تفای ، دهاوخ  ققحت  مالـسلا  هیلعيدهم  ماما  روهظ 

نیطسلف و نانبل ، ندرا ، هیروس ، ینعی  ماش  ياهرهـش  زا  ینایرکـشل  و  یبرع ، برغم  ياهتلود  رـصم و  هیکرت ، هیـسور ، اپورا ، اکیرمآ ، زا 
ماگنه نیا  رد  ینایفس  و  تشاد ، دنهاوخ  ههجاوم  مه  اب  ماش  دالب  زا  ایسیقرق  مان  هب  ياهقطنم  رد  یگمه  تشاد . دنهاوخ  تکرـش  لیئارـسا 

امش و نیب  رادقم  هچ  رّسیم ! يا  دومرف : رّسیم  هب  هک  هدرک  لقن  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  دوخ  دنس  هب  ینیلک  ( 1097 ...«.) درک دهاوخ  جورخ 
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هَّللا قلخ  ذنم  اهلثم  نکی  مل  ۀعقو  اهب  نوکیـس  ّهنأ  امأ  : » دومرف ترـضح  تسا . تارفلا  ئطاش  کیدزن  درک : ضرع  تسا »؟ هلـصاف  ایـسیقرق 
؛»... ءآمسلا رویطو  ضرألا  عابس  اهنم  عبـشت  ریطلل  ۀبدأم  ضرالاو . تاومـسلا  تماد  ام  اهلثم  نوکی  الو  ضرألاو  تاومـسلا  یلاعتو  كرابت 

دنوادـخ بناج  زا  نیمز  اهنامـسآ و  تقلخ  ناـمز  زا  نآ  ریظن  هک  داـتفا  دـهاوخ  قاـفتا  ياهعقاو  ناـکم  نآ  رد  هک  شاـب  هاـگآ  ( » 1098)
نآ زا  نامسآ  ناگدنرپ  نیمز و  ناگدنرد  دوب . دهاوخ  ناگدنرپ  ییاریذپ  ّلحم  اجنآ  داتفا . دهاوخن  تسا و  هداتفین  قافتا  یلاعت  كرابت و 

بناج زا  گنج  نیا  یتایلمع  هدـنامرف  گنج  نیا  رد  هک  دوشیم  هدافتـسا  یبوخ  هب  باب  نیا  رد  تایاور  هعومجم  زا  دـش ». دـنهاوخ  ریس 
هتخادنا هقرفت  مدرم  نایم  رد  اکیرمآ  دوهی و  یسوساج  زکارم  کمک  هب  هک  تسا  یسک  وا  تسا . ینایفس  مان  هب  یصخش  مالسا ، نانمـشد 

دوخ نارای  زا  ياهدع  اب  هبعک  هب  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  ندرب  هانپ  زا  دعب  زین  و  درک ، دهاوخ  کیرحت  تیب  لها  نایعیـش  ّدـض  رب  ار  مدرم  و 
تـسا گنج  نیمه  رد  تفر . دنهاوخ  ورف  نیمز  هب  ادیب  مان  هب  ياهقطنم  رد  شنایرکـشل  اب  وا  دوخ  هک  هدمآرب  ترـضح  اب  هلباقم  ددـصرد 

هک هدرک  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  شدنس  هب  يراخب  دش . دنهاوخ  دوبان  اهنآ  زا  يرایسب  هدش و  هدیـشاپ  مه  زا  دوهی  هینب  هک 
کی هک  یگنـس  یّتح  هک  دش  دهاوخ  هتـشک  نانآ  زا  يّدح  هب  ماگنه  نآ  رد  دیگنجب ، دوهی  اب  امـش  هکنآ  ات  دوشیمن  اپرب  تمایق  : » دومرف

(1099 «.) ناسرب لتق  هب  ار  وا  هتفرگ ، هانپ  نم  رانک  رد  هک  تسا  يدوهی  نیا  ناملسم ! يا  دیوگیم : هتفرگ  هانپ  نآ  رد  يدوهی 

؟ تسیچ یتسینویهص  تّیحیسم  زا  دوصقم 

رخآ ياهییوگشیپ  رب  هیکت  اب  تردق و  مامت  اب  هزورما  هک  یماظن  یگنهرف و  يداصتقا ، یـسایس ، تسا  ینایرج  یتسینویهـص » تّیحیـسم  »
اب راکـشآ  یتموصخ  هنازوتهنیک و  یتایبدا  اـب  هورگ  نیا  دـناهدز . هیکت  یبرغ ) ياـهروشک  یخرب  اـکیرمآ و  رد   ) تردـق هکیرا  رب  ناـمزلا 

هیلع اوق  یمامت  جیسب  رد  یعـس  میلـشروا  رد  مالـسلا  هیلعحیـسم  ترـضح  روهظ  ندوب  عوقولا  بیرق  مالعا  اب  يودهم و  یعیـش و  گنهرف 
نایم زا  شیپاشیپ  ار  هار  نیب  عناوم  و  دزاس ، مهارف  ار  سدـقم  روهظ  يارب  مزال  ياـههنیمز  همه  دوخ  معز  هب  اـت  دراد  یمالـسا  ياـهروشک 

هیلعیسیع ترضح  روهظ  نایدوهی ، فَّرحم  بتک  ياهییوگـشیپ  هب  نامیا  یتاروت و  عبانم  هب  هعجارم  اب  یتسینویهـص » تیحیـسم  . » درادرب
« نودگامرآ هقطنم   » مه ار  زوسنامناخ  گنج  نیا  زکرم  دنـسانشیم و  ياهتـسه  ریگملاع و  گرزب ، یگنج  عوقو  هب  طورـشم  ار  مالـسلا 
گرزب و لیئارسا  لیکشت  هب  طورشم  مه  ار  نودگمرآ  گنج  عوقو  اهییوگشیپ  نیمه  بسح  و  دننکیم . مالعا  یلاغشا  نیطسلف  رد  عقاو 

یماـمت ناـنآ  هک  تسا  حـضاو  رپ  دـنکیم . یفرعم  قارع  هیروـس و  ینعی  نآ  زا  رتارف  یّتـح  نیطـسلف و  نیمزرـس  ّلـک  رب  ناـیدوهی  طلـست 
یمالـسا و ياهنیمزرـس  مادـهنا  ینعی  لیئارـسا  يورارف  عناوم  عفر  مه  ار  هقلح  نیرخآ  دـناهدرک و  لصتم  مه  هب  ار  ریجنز  نیا  ياـههقلح 

دراو هیـضرف  نیمه  بسح  هک  نانچ  دـننادیم . یمالـسا  ناریا  هژیو  هب  نایعیـش و  نیملـسم و  هناـهاوخ  تلادـع  تکرح  هنوگ  ره  بوکرس 
حالطـصا هب  تامدـقم  لیئارـسا  رایع  مامت  تیوقت  اب  و  دـننارورپیم ، رـس  رد  ار  ناریا  ناتـسبرع و  هیروس ، رب  هطلـس  هشیدـنا  هدـش و  قارع 

. دناهدروآ مهارف  ار  سدقم  گنج 

؟ تسیچ تسا  روهظ  میالع  زا  هک  فوسک  فوسخ و  زا  دوصقم 

تداـع فـالخرب  هاـم  لّوا  رد  فوـسخ  هاـم و  طــساوا  رد  فوـسک  روـهظ ، ياــههناشن  زا  یکی  هـک  هدــمآ  روـهظ  میــالع  تاــیاور  رد 
نامز زا  هک  تسا  هناشن  ود  ام  يدهم  يارب  انامه  : » دومرف هک  هدرک  لقن  مالسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  زا  شدنـس  هب  ینطقراد  ( 1100 .) تسا

هاـم همین  رد  دیـشروخ  فوـسک  يرگید  ناـضمر و  بش  Ġ ّوا رد  هاـم  فوـسخ  یکی  تسا ، هدوـبن  هنوـگ  نیا  نـیمز  اهنامـسآ و  تـقلخ 
اضف رد  هک  دشاب  یمرِج  طسوت  هب  ود  نیا  ثودح   - 1 تسا : لامتحا  دنچ  يداع  ریغ  هعقاو  ود  نیا  ثودـح  ّتیفیک  رد  ( 1101 «.) ناضمر

هلـصاف دیـشروخ  هام و  نیب  هاگ  هک  دوشیم ، دای  اوه  رد  نادرگرـس  مارجا  هب  اـهنآ  زا  هزورما  هک  یمارجا  دوشیم ، ادـیپ  یناـهگان  روط  هب 
؛ دوشیم ادـج  نیمز  زا  هک  دـشاب  یمرج  طـسوت  هب  فوسک  فوسخ و  قّقحت   - 2 ددرگیم . داجیا  فوسک  فوسخ و  اـهنآ  اـب  دوشیم و 
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قّلعم اوه  رد  ار  نآ  هتخاس و  ادج  ار  نیمز  هرک  زا  میظع  ییاههکت  دناوتب  دراد  هک  یکینکت  یملع و  تفرشیپ  اب  رشب  هک  تسا  نکمم  اریز 
. دشاب تعیبط  نوناق  قرخ  زاجعا و  وحن  هب  ود  نیا  ققحت   - 3 ددرگ . فوسک  فوسخ و  ثعاب  هجیتن  رد  دنادرگ و 

؟ تسیچ روهظ  میالع  رد  ینامسآ  عزف  هحیص و  زا  دوصقم 

لقن یثیدح  رد  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  تسا . هدش  یفرعم  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  روهظ  میالع  ناونع  هب  تایاور  رد  تمالع  ود  نیا 
رد ياهحیـص  ثودح  يدهم ... جورخ  میالع  زا  انامه  و  ( » 1102 (؛» ناضمر رهش  یف  ءامـسلا  نم  ۀحیـص  هجورخ ... مئالع  نم  ّنإو  : » هدش

، اهردخ نم  ةاتفلا  جرخت  ۀـیآ  یه  ناضمر ... رهـش  یف  ۀـعزفلاو  هدـش ...« : لقن  یثیدـح  رد  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  تسا ». ناضمر  هام 
نوریب اههدرپ  تشپ  زا  همیـسارس  ار  ناوج  نانز  هک  دـش  دـهاوخ  ثداح  ناـضمر  هاـم  رد  یعزف  و  ( » 1103 (؛» ناظقیلا عزفتو  مئانلا  ظـقوتو 

: دومرف يرَمَـس  دّمحم  نب  یلع  هب  دوخ  عیقوت  رد  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  درادیم ». او  عزف  هب  ار  رادـیب  رادـیب و  ار  باوخ  ناسنا  دروآیم و 
تایاور نیا  رد  ( 1104 «.) تسا هدننز  ارتفا  وگغورد و  وا  دنک  هدـهاشم  ياعدا  هحیـص ، ینایفـس و  جورخ  زا  لبق  سک  ره  شاب ، هاگآ  »... 

2 دزادنایم . عزف  هب  ار  همه  دوشیم و  دنلب  لیئربج  زا  هک  دشاب  ییادـن  نامه  عزف  هحیـص و  زا  دوصقم  هکنیا   - 1 دراد : دوجو  لامتحا  ود 
ترـضح روهظ  زا  لـبق  رـشب  طـسوت  هب  هک  دـشاب  یناـهج  ياـهگنج  يویند و  باذـع  ود  نآ  زا  دوـصقم  هک  تسا  نیا  رگید  لاـمتحا  - 

رد اهراجفنا  هنوگ  نیا  لصا  هک  وحن  نیا  هب  نامز ، کی  رد  ملاع  رـساترس  رد  یمتا  ياهراجفنا  دننام  دـباییم ، ققحت  مالـسلا  هیلعيدـهم 
اهنت دـنناما و  رد  نآ  زا  نیملـسم  یلو  درادیم ، او  عزف  عزج و  هب  ار  همه  هک  يوـحن  هب  دـباییم  قـقحت  نیچ  هیـسور و  اـکیرمآ و  اـپورا و 

. دسریم نانآ  شوگ  هب  شیادص 

؟ تسیچ روهظ  میالع  رد  ینامسآ  يادن  زا  دوصقم 

میالع زا  ادـن  نیا  هکنیا  و  دراد ، لاـمجا  تروص  هب  ادـن  دوجو  رب  تلـالد  هک  یتاـیاور   - 1 دراد : دوجو  تیاور  هتـسد  هس  دروـم  نیا  رد 
ّقح هب  يادن  یکی  دراد : ادن  هنوگ  ود  رب  تلالد  هک  تسا  یتایاور  مود  هتسد   - 2 ( 1105 .) تسا مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  روهظ  یمتح 

مسا هب  ادن  هک  هدش  هراشا  زین  تایاور  زا  یخرب  رد   - 3 ( 1106 .) تسا نآ  زا  دعب  هک  لطاب  هب  يادن  يرگید  و  دیآیم ، دیدپ  ادـتبا  رد  هک 
هراشا كرتشم  يانعم  کی  هب  اهنآ  مامت  هک  میربیم  یپ  ینامسآ » يادن  عزف و  هحیـص و   » ثیداحا عومجم  هب  يرظن  اب  ( 1107 .) تسا مئاق 

هداد تبسن  لیئربج  هب  ود  ره  ادن  هحیص و  فلا . دومن : هماقا  يدهاوش  ناوتیم  اعّدا  نیا  رب  دناهدمآ و  فلتخم  ياهریبعت  اب  هچ  رگ  دنراد ،
نایب ناسکی  ود  نیا  راثآ  ج . تسا . هدـش  نیعم  ناضمر  هاـم  موس  تسیب و  هعمج ، بش  ینعی  ناـمز  کـی  رد  ود  ره  تقو  ب . تسا . هدـش 

. تسا هدش 

؟ تسیچ هدمآ  باسح  هب  روهظ  میالع  زا  هک  لاجد  جورخ  زا  دوصقم 

هیلعيدـهم ماما  تموکح  ییاپرب  زا  لبق  نامزلارخآ و  رد  لاجد  جورخ  هرابرد  ّتنـس  لها  یثیدـح  رداـصم  رد  ًاتدـمع  يرایـسب  تاـیاور 
هکنیا ات  درک  دهاوخ  جورخ  لاجد  : » دومرف هک  هدرک  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  شدنـس  هب  يراخب  تسا . هدـش  دراو  مالـسلا 
تکرح یقفاـنم  رفاـک و  ره  وا  يوـس  هب  هاـگ  نآ  دـهدیم ، گـنج  شاـب  هداـمآ  نـالعا  راـب  هـس  و  دـیآیم ، دورف  هنیدـم  زا  ياهیحاـن  رد 

رمع  - 2 ( 1109 .) دـنکیم تیبوبر  ياعدا   - 1 لیبق : زا  تسا  هدـش  رکذ  یتافـص  لاـجد  يارب  تّنـس  لـها  رداـصم  رد  ( 1108 «.) دنکیم
هدنز ار  هدرم   - 5 ( 1112 .) دهدیم افش  ار  صرب  هدرک و  انیب  ار  روک   - 4 ( 1111 .) تسا شتآ  بآ و  وا  هارمه   - 3 ( 1110 .) دراد ینالوط 

زا يرهن  وا  اب   - 8 ( 1115 .) تسا شتآ  تشهب و  وا  اـب   - 7 ( 1114 .) دنکیم هدنز  ار  وا  هاگ  نآ  دشکیم ، ار  یـسک   - 6 ( 1113 .) دنکیم
: دراد دوجو  یتالامتحا  فاصوا  نیا  اب  لاجد  هرابرد  ( 1117 .) دوشیم هدروآرب  وا  هتساوخ   - 9 ( 1116 .) تسا شتآ  زا  يرهن  دیفس و  بآ 
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نامه لاجد  هب  دوصقم  ب . دـهدیم . ماجنا  وداج  رحـس و  بلاـق  رد  ار  ياهداـعلاقراخ  ياـهراک  هک  تسا  یقیقح  یـصخش  لاّـجد  فلا .
ناوارف دیکأت  نامزلارخآ  رد  وا  جورخ  هب  هعیش  تایاور  رد  هک  تسا  ینایفـس  نامه  لاجد  هک  دوریم  لامتحا  ج . تسا . ناطیـش )  ) سیلبا
دـشاب یتایلیئارـسا  هلمج  زا  لاجد  ثیداحا  هک  دسریم  رظن  هب  لامتحا  نیا  ادتبا  رد  تسا . لیئارـسا  نامه  لاجد  زا  دوصقم  د . تسا . هدش 

: ًایناث دروخیمن . مشچ  هب  مالسلا  مهیلعتیب  لها  تایاور  رد  ثیداحا  نیا  زا  يرثا  ًالوا : اریز : تسا ، هدش  دراو  تّنس  لها  ثیداحا  رد  هک 
نیا ًاثلاث : دسریم . رظن  هب  كوکشم  شلاوقا  لاعفا و  مامت  هک  یسک  تسا . هدیـسر  لصالا  يدوهی  رابحألا  بعک  زا  لاجد  ثیداحا  بلاغ 
نیا تّحـص  ضرف  رب  لاح  ره  رد  دوشیم . هدهاشم  دوهی  دیاقع  رد  دـناسریم  لتق  هب  ار  لاجد  دـنکیم و  جورخ  رظتنم  حیـسم  هک  داقتعا 

لاجد : » دیامرفیم هللا  همحرردص  دّمحم  دیس  تسا . دایز  اهنآ  نتشاد  کیلبمس  هبنج  ندوب و  يزمر  تایاور و  نیا  لیوأت  لامتحا  تایاور 
... تسا یناسنا  ره  ندیشک  هطلـس  هب  ددصرد  هک  ینّدمت  دراد . زیتس  نآ  ینابم  مالـسا و  اب  هک  برغ  کینکت  نّدمت و  جوا  زا  تسا  يزمر 

ادیپ ّطلست  ناناملسم  یّتح  عماوج ، مامت  رب  رصع  نیا  رد  ارگيدام  برغ  کینکت  ندمت و  هنوگچ  هک  مینکیم  هدهاشم  حوضو  روط  هب  ام 
ۀیاهن  » باتک رب  دوخ  هقیلعت  رد  هیبعوبا  میهف  دّمحم  خیش  يرـصم  هدنـسیون  و  ( 1119) ّیط دّمحم  داتـسا  تانایب  زا  ( 1118 ...«.) تسا هدرک 

. دیآیم تسد  هب  لامتحا  نیمه  زین  ( 1120 «) ۀیاهنلا ۀیادبلا و 

یناهج دوعوم  روهظ  نآرق و 

؟ دراد تلالد  یناهج  دوعوم  روهظ  رب  هنوگچ  دعو »  » هیآ

ْمِِهْلبَق ْنِم  َنیِذَّلا  َفَلْخَتْـسا  اَـمَک  ِضْرَـألا  ِیف  ْمُهَّنَِفلْخَتْـسََیل  ِتاـِحلاّصلا  اُولِمَعَو  ْمُْکنِم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َدَـعَو  : } دـیامرفیم لاـعتم  دـنوادخ 
ُمُه َِکئلوُأَف  َِکلذ  َدَْعب  َرَفَک  ْنَمَو  ًاْئیَـش  ِیب  َنوُکِرُْـشیال  ِینَنوُُدبْعَی  ًاْنمَأ  ْمُهَفْوَخ  ِدـَْعب  ْنِم  ْمُهََّنلِّدَُـبَیلَو  ْمَُهل  یـضَتْرا  يِذَّلا  ُمُهَنیِد  ْمَُهل  َّنَنِّکَُمَیلَو 

ار نانآ  ًاعطق  هک  دـهدیم  هدـعو  دـناهداد  ماجنا  هتـسیاش  ياـهراک  هدروآ و  ناـمیا  هک  امـش  زا  یناـسک  هب  دـنوادخ  ( » 1121 (؛} َنوُقِسافلا
ناـنآ يارب  هک  ار  ینییآ  نید و  دیـشخب و  ار  نیمز  يور  تفـالخ  اـهنآ  ناینیـشیپ  هب  هک  هنوـگ  ناـمه  درک ، دـهاوخ  نـیمز  يور  نارمکح 

ار يزیچ  دنتسرپ و  یم  ارم  اهنت  هک  نانچنآ  دنکیم ، لّدبم  شمارآ  تّینما و  هب  ار  ناشسرت  تخاس و  دهاوخ  رادهشیر  اجرباپ و  هدیدنـسپ ،
هیلعيدهم ترـضح  روهظ  نامز  هب  طوبرم  قوف  هیآ  دنناقـساف ». اهنآ  دنوش ، رفاک  نآ  زا  سپ  هک  یناسک  و  تخاس . دنهاوخن  نم  کیرش 

مالسا نید  هبلغ  رد  روهظ  هک  رگید  تایآ  اب   - 1 زا : تسا  ترابع  نآ  نئارق  دهاوش و  و  تسا . يدیحوت  یناهج  تموکح  رصع  مالسلا و 
رب ياهنیرق  نودـب  هدـمآ ، سنج  مـال  فلا و  اـب  هک  ضرـألا »  » هملک  - 2 دراد . تبـسانم  يراگزاس و  دراد  ناـیدا  ریاـس  رب  ناـمزلارخآ  رد 

ماجنا نونکات  لـماک  ّتینما  هب  فوخ  لیدـبت   - 3 ( 1122 .) دوشیم نیمز  يور  مامت  رب  لـمح  نیعم ، صاـخ و  نیمزرـس  هب  نآ  فارـصنا 
قوف هیآ  لـیذ  رد  هک  یتاـیاور  هب  هعجارم  اـب   - 4 دریگیم . ماـجنا  نیمز  يور  رب  نینمؤم  هدرتـسگ  تموـکح  اـب  اـهنت  نیا  تسا و  هتفرگن 
نیمز يور  رب  زور  نآ  رد  : » دومرف هک  هدرک  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  هیآ  لیذ  رد  یبطرق  ددرگیم . دییأت  انعم  نیا  هدیـسر ،
دروم رد  هیآ  هک  هدرک  لقن  سابع  نبا  زا  ّيدـس  ( 1123 «.) تخاس دهاوخ  دراو  نآ  رد  ار  مالـسا  هملک  دـنوادخ  هکنآ  زج  تسین  ياهناخ 

مالسلا هیلعمئاق  ترضح  نأش  رد  هیآ ، : » دومرف هک  هدش  لقن  مالـسلا  هیلعداجـس  ماما  زا  ( 1124 .) تسا هدش  لزان  مالسلا  مهیلعدّمحم  لآ 
تفالخ ناـمز  رد   - 5 ( 1126 «.) تسوا باحـصا  مئاق و  هرابرد  هیآ  : » دومرف هک  هدـش  لقن  زین  مالـسلا  هیلعقداص  ماـما  زا  ( 1125 «.) تسا
دیدـهت ار  مالـسا  مور ، ناریا و  دـنمتردق  نمـشد  ود  هـکنآ  ًاـصوصخ  دـماین ، دـیدپ  ناـهج  رــساترس  رد  لـماک  تـینما  زین  هـعبرا  ياـفلخ 

: مدرک ضرع  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  هب  دیوگیم ...« : لضف  تسویپ . عوقو  هب  يدایز  ياهگنج  لاس ، یـس  لوط  رد  اذـل  و  دـندرکیم ،
بولق دنوادخ  دومرف : ترـضح  تسا . هدش  لزان  مالـسلا  هیلعیلع  نامثع و  رمع و  رکبوبا و  نأش  رد  هیآ  هک  دـننکیم  نامگ  بصاون  نیا 

بولق و زا  کش  فوخ و  هتفای و  راشتنا  نآ  رما  تسا و  هدـش  تیبثت  لوسر  ادـخ و  ّیـضرم  نید  یناـمز  هچ  دـنکیمن ، تیادـه  ار  هبـصان 
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اهنآ مایا  رد  هک  ییاههنتف  هچ  تسا . هتفر  نوریب  مدرم  دادترا  اب  مالسلا  هیلعیلع  دهع  رد  هفیلخ و  هس  نآ  زا  یکی  دهع  رد  مدرم  ياههنیس 
(1127 «.) دش عقاو  رافک  نانآ و  نیب  هک  تسا  هدش  هداد  تبسن  اهنآ  هب  ییاهگنج  هچ  و  دش ، هتخیگنارب 

؟ دراد تلالد  مالسلا  هیلعنامز  ماما  روهظ  رب  هنوگچ  لوسر » لاسرا   » هیآ

یسک وا  ( » 1128 (؛} َنوُکِرْـشُملا َهِرَک  َْولَو  ِهِّلُک  ِنیِّدلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل  ِّقَحلا  ِنیِدَو  يدُهلِاب  َُهلوُسَر  َلَسْرَأ  يِذَّلا  َوُه  : } دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 
.« دنـشاب هتـشاد  تهارک  ناکرـشم  دـنچ  ره  دـنادرگ ، بلاغ  اـهنییآ  همه  رب  ار  وا  اـت  داتـسرف  ّقح  نید  تیادـه و  اـب  ار  شلوسر  هک  تسا 

و تسا . مالسا  نید  نامه  زین  قح » نید   » زا دارم  هدرک و  ثوعبم  نآ  رب  ار  دوخ  لوسر  هک  تسا  یهلا  تیاده  هیآ ، رد  تیاده  زا  دوصقم 
زین و  تسا . لوـسر  هملک  زا  رتکـیدزن  یعجرم  اریز  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  هـن  ددرگیمرب  مالـسا  نـید  هـب  هرهظیل »  » رد ریمض 

فرط زا  تراـشب  نیا  : » دـیوگیم يزار  رخف  دوشیم . رارقرب  تسا  رگید  ناـیدا  هک  بوـلغم  اـب  تسا  مالـسا  نید  هک  بلاـغ  نیب  بساـنت 
ققحم مالــسلا  هیلعيدـهم  ترــضح  یــسیع و  ترــضح  ناـمز  رد  تاـیاور  قـبط  دـبای و  قـقحت  هدــنیآ  رد  دــیاب  هـک  تـسا  دــنوادخ 

همه رب  مالـسا  نید  اهنت  هدش و  دوبان  لطاب و  نایدا  مامت  مالـسلا  هیلعیـسیع  ترـضح  لوزن  نامز  رد  : » دیوگیم يربط  ( 1129 «.) دوشیم
تسا مالـسلا  اهیلعهمطاف  دالوا  زا  مالـسلا  هیلعيدهم  هب  طوبرم  هیآ  هک  هدش  تیاور  ریبج  نب  دیعـس  زا  ( 1130 «.) دش دهاوخ  بلاغ  نایدا 

هک هدرک  تیاور  قوف  هیآ  ریـسفت  رد  مالـسلا  هیلعقداـص  ماـما  زا  ریـصبوبا  ( 1131 .) درک دـهاوخ  بلاـغ  ناـیدا  همه  رب  ار  وا  دـنوادخ  هک 
هب رفاک  درک  جورخ  هک  یماگنه  و  دـنک . جورخ  مئاق  هکنآ  اـت  تفاـی  دـهاوخن  هتفاـین و  ققحت  زونه  هیآ  لـیوأت  دـنگوس ، ادـخ  هب  : » دومرف

(1132 «.) دنامیمن یقاب  نیمز  يور  رد  میظع  يادخ 

؟ دراد تلالد  مالسلا  هیلعنامز  ماما  روهظ  رب  هنوگچ  تثارو »  » هیآ

رکذ زا  دعب  روبز  رد  ام  ( » 1133 (؛} َنوُِحلاّصلا َيِدابِع  اُهثِرَی  َضْرَألا  َّنَأ  ِرْکِّذلا  ِدَْعب  ْنِم  ِرُوبَّزلا  ِیف  اْنبَتَک  ْدََقلَو  : } دـیامرفیم لاعتم  دـنوادخ 
روبز رد  تسا . تاروت  رکذ »  » زا دارم  دوواد و  روبز  هیآ ، رد  روبز »  » زا دوصقم  دش ». دنهاوخ  نیمز  ثراو  نم  حـلاص  ناگدـنب  هک  میتشون 

تـسین ریرـش  هک  تسا  كدنا  لاح  و  دش ، دنهاوخ  نیمز  ثراو  دنوادخ  هب  نالکوتم  یلو  دـنوشیم  عطقنم  ناریرـش  هک  اریز  : » میناوخیم
دنهاوخ ذّذلتم  یتمالـس  ترثک  زا  هدش و  نیمز  ثراو  ناعـضاوتم  اّما  دـش ، دـهاوخ  دـیدپان  ییامن  راسفتـسا  ار  شناکم  دـنچ  ره  دوشیم ،

«. تشاد دنهاوخ  تنوکـس  دبا  ات  نآ  رد  دش و  دـنهاوخ  نیمز  ثراو  ناحلاص ، : » تسا هدـمآ  دوواد  رومزم  زا  هیآ 29  رد  و  ( 1134 «.) دش
هجو نودـب  اـیند  نـیمز  هـب  نآ  صیـصخت  اریز  تـسا ؛ تـشهب »  » ترخآ اـیند و  نـیمز  قـلطم  قوـف ، هـیآ  رد  ضرـالا »  » هـملک زا  دوـصقم 

لمکا قادصم  و  دش ، دـهاوخ  یموق  ره  ناکم و  نامز و  ره  لماش  هک  تسا  یماع  يانعم  نوحلاصلا » يدابع   » زا دوصقم  و  ( 1135 .) تسا
نآ رد  درک . دهاوخ  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  هدرک و  روهظ  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  هک  تسا  ینامز  تایاور -  قباطم  نآ -  متا  و 

هفیرـش هیآ  رد  دـنوادخ  : » دـیوگیم ریثک  نبا  تفرگ . دـهاوخ  رارق  دـنوادخ  حـلاص  ناگدـنب  راـیتخا  رد  نیمز  هرک  ماـمت  هک  تسا  ناـمز 
(1136 «.) دنادرگ تشهب  نیمز و  ثراو  ار  نانآ  هدرک و  دنمتداعـس  ار  نانآ  ترخآ  ایند و  رد  هک  دوخ  حلاص  ناگدنب  رب  دـهدیم  تراشب 

اذل و  ( 1137 «.) تسین یجایتحا  رگید  لاوقا  هب  تسا ، یسیع  لوزن  يدهم و  رـصع  هب  طوبرم  هیآ  نیا  هک  مییوگب  رگا  : » دیوگیم یـسولآ 
هللا یلـصادخ  لوسر  زا  نابوث  دراد . مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  روهظ  رـصع  رب  هیآ  قابطنا  رب  تلالد  هک  هدش  لقن  یتایاور  هیآ  لیذ  رد 
نم تما  مدرک و  هدهاشم  ار  نآ  ياهبرغم  اهقرـشم و  نم  سپ  دومن . عمج  ار  نیمز  نم  يارب  دنوادخ  : » دومرف هک  هدرک  لقن  هلآو  هیلع 

رد مالسلا  هیلعيدهم  باحصا  نوحلاصلا » يدابع   » زا دوصقم  : » دومرف مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  ( 1138 «.) دیسر دنهاوخ  نآ  هب  هک  تسا  دوز 
(1139 «.) تسا نامزلارخآ 
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؟ دراد تلالد  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  روهظ  رب  هنوگچ  فاعضتسا »  » هیآ

نیا رب  ام  هدارا  ( » 1140 (؛} َنِیثِراولا ُمُهَلَعَْجنَو  ًۀَِّمئَأ  ْمُهَلَعَْجنَو  ِضْرَألا  ِیف  اوُفِعُْضتْسا  َنیِذَّلا  یَلَع  َّنُمَن  ْنَأ  ُدیُِرنَو  : } دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 
نارسفم قوف ، هیآ  قایس  قباطم  میهد ». رارق ] نیمز  يور   ] نیثراو نایاوشیپ و  ار  اهنآ  میراذگب و  ّتنم  نیمز  نیفعضتسم  رب  هک  هتفرگ  رارق 

هدش هدیشک  فاعـضتسا  هب  نیمز  يور  هک  دندوب  نانآ  ( 1141 ،) دننادیم لیئارساینب  موق  هب  طوبرم  ار  هیآ  لوزن  نأش  هعیش ، تّنـس و  لها 
هب تبـسن  دـنوادخ  یگـشیمه  ّتیــشم  هدارا و  یّلک و  نوناـق  رب  تلـالد  هـیآ  رهاـظ  یلو  دـنادرگ ، زوریپ  ناـینوعرف  رب  ار  اـهنآ  دـنوادخ  و 
هک دنادرگ ، زوریپ  ملاع  نیربکتـسم  رب  ار  نیفعـضتسم  صاخ ، طیارـش  بسح  هب  هک  هدرک  هدارا  دنوادخ  دراد . تمایق  زور  ات  نیفعـضتسم 

ربماـیپ تموکح  نآ  رتلـماک  هنومن  دوب . ناـینوعرف  تموکح  لاوز  لیئارـساینب و  يزوریپ  هب  تبـسن  یهلا  تیـشم  ققحت  نآ ، زا  ياهنومن 
رد مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  تموکح  اهتموکح ، همه  زا  رتلماک  قادصم  یمالسا  تایاور  قباطم  و  تسا . مالسا  روهظ  زا  دعب  مالسا 

نیمز هرک  داد و  دهاوخ  شرتسگ  یتیگ  رساترس  رد  تسا  نیفعـضتسم  تموکح  نامه  هک  ار  وا  تموکح  دنوادخ  هک  تسا ، روهظ  رـصع 
هدمآ دیرن »  » عراضم هغیص  هب  هیآ  رد  دنوادخ  هدارا   - 1 دروآ : تسد  هب  ینئارق  زا  ناوتیم  ار  انعم  نیا  درک . دهاوخ  داد  لدـع و  زا  رپ  ار 

 - 3 دنرادن . ّتیصوصخ  لیئارساینب  نیفعضتسم  و  هدش ، دراو  نیفعـضتسم »  » ناونع رب  یهلا  یمتح  هدارا   - 2 دراد . رارمتسا  رب  تلالد  هک 
انامه : » دومرف مالسلا  هیلعقداص  ماما  دراد : یهلا  تنس  نیا  ّتیمومع  رب  تلالد  هدش  دراو  هیآ  لیذ  رد  ینـس  هعیـش و  قرط  زا  هک  یتایاور 
نیمز برغ  قرـش و  وا  درک ، دـهاوخ  دوبان  ار  ناینوعرف  ناراّبج و  هدرک و  روهظ  نامزلارخآ  رد  هک  تسا  يرما  بحاص  هب  صوصخم  هیآ 

ایند  : » دومرف مالسلا  هیلعیلع  ترضح  ( 1142 «.) دشاب هدش  ملظ  زا  رپ  هک  هنوگ  نامه  دنکیم  لدع  زا  رپ  ار  نیمز  سپ  دوشیم  کلام  ار 
نیا هاگ  نآ  دوشیم . مار  ام  ربارب  رد  دروآیم و  يور  ام  يوس  هب  درک  یشکرس  یشومچ و  قلخ  دب  رتش  نوچمه  ام  ربارب  رد  هکنآ  زا  دعب 

(1143 ...{.) َّنُمَن ْنَأ  ُدیُِرنَو  : } دومن توالت  ار  هیآ 

؟ دراد تلالد  مالسلا  هیلعنامز  ماما  روهظ  رب  هنوگچ  دادترا »  » هیآ

ٍةَّزِعَأ َنِینِمْؤُملا  یَلَع  ٍۀَّلِذَأ  ُهَنوُّبُِحیَو  ْمُهُّبُِحی  ٍمْوَِقب  ُهَّللا  ِیتْأَی  َفْوَسَف  ِِهنیِد  ْنَع  ْمُْکنِم  َّدَتْرَی  ْنَم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  : } دـیامرفیم لاعتم  دـنوادخ 
هک یناسک  يا  ( » 1144 (؛} ٌمِیلَع ٌعِساو  ُهَّللاَو  ُءآشَی  ْنَم  ِهِیتُْؤی  ِهَّللا  ُلْضَف  َِکلذ  ٍِمئآل  َۀَـمَْول  َنُوفاخَیالَو  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  َنوُدِـهاُجی  َنیِِرفاکلا  یَلَع 

تـسود ار  اهنآ  هک  دروآیم  ار  یتیعمج  دنوادخ   [ دـناسریمن ینایز  ادـخ  هب   ] ددرگزاب دوخ  نییآ  زا  امـش  زا  سک  ره  دـیاهدروآ ! نامیا 
دننکیم داهج  ادخ  هار  رد  اهنآ  دنمورین ، تخسرس و  نارفاک ، ربارب  رد  عضاوتم و  نانمؤم ، ربارب  رد  دنراد ، تسود  ار  وا  زین ]  ] نانآ دراد و 

عیـسو ادخ  لضف   ] و دهدیم ، دنیبب ] هتـسیاش  و   ] دهاوخب سک  ره  هب  هک  تسادخ  لضف  نیا ، دنـسارهیمن . يرگتمالم  چیه  شنزرـس  زا  و 
هب لبق  هعماج  هکنآ  تهج  هب  رگید  ياهعماج  هب  ياهعماج  لیدبت  ینعی  دراد ، لادبتسا  نوناق  هب  هراشا  قوف  هیآ  تساناد ». دنوادخ  و  تسا ،

هعماج رد  ادـخ  نید  قیبطت  رد  زین  و  تسا . هدومن  یهاتوک  داهج  رد  و  هدرک ، درط  ار  ادـخ  لوسر  هفیلخ  تسا . هدرکن  لمع  دوخ  فیاظو 
لیوأت مالـسلا  هیلعنامز  ماما  باحـصا  رب  ار  هیآ  مالـسلا  مهیلعتیب  لها  هک  میربیم  یپ  تایاور  هب  هعجارم  اب  تسا . هدومن  يراگنا  لهس 

. تسا ظوفحم  رما  بحاص  انامه  : » دومرف هک  مدینش  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  دیوگیم : یلجع  نوراه  نب  نامیلـس  هلمج ؛ زا  دناهدومن ،
اَهُّیَأ ای  : } دومرف ناشدروم  رد  دنوادخ  هک  دنتـسه  اهنآ  دنکیم . عمج  وا  درگ  ار  وا  باحـصا  لاعتم  دنوادخ  دـنورب  نیب  زا  مدرم  مامت  رگا 

(1145 ...{«.) ِِهنیِد ْنَع  ْمُْکنِم  َّدَتْرَی  ْنَم  اُونَمآ  َنیِذَّلا 

؟ دراد تلالد  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  روهظ  رب  هنوگچ  لاتق »  » هیآ

دوش و هدـیچرب  هنتف  ات  دـینک  راکیپ  نانآ  اب  ( » 1146 (؛}... ِِهَّلل ُهُّلُک  ُنیِّدلا  َنوُکَیَو  ٌۀَْنِتف  َنوُکَتال  یّتَح  ْمُهُوِلتاقَو  : } دـیامرفیم لاعتم  دـنوادخ 
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ادـخ صوصخم  شاهمه  نید  دوش و  نک  هشیر  رفک  كرـش و  دـیاب  هکنیا  رب  دراد  تلالد  قوف  هیآ  دـشاب ». ادـخ  صوصخم  شاهمه  نید 
رد تسا  هتفاین  ققحت  زونه  فده  نیا  دوش . مالـسا  نید  رد  لخاد  ای  هدـش  هتـشک  هکنآ  زج  دـنامن  نیمز  يور  رد  یکرـشم  چـیه  دـشاب و 

روهظ رـصع  رد  فده  نیا  تایاور ، قباطم  ددرگ . ادخ  يارب  ِصلاخ  نید  دوش و  هدیچرب  نیمز  يور  زا  هنتف  دـبای و  ققحت  دـیاب  هک  یلاح 
قوف هیآ  لیذ  رد  یـسولآ  دـش . هراـشا  نآ  هب  هبوت  هروس  زا  هیآ 33  رد  هک  هنوگ  نامه  تفای . دهاوخ  ققحت  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح 
تاهج سرت و  زا  ای  دـنوش و  كاله  هتفر و  نیب  زا  ناـیدا  لـها  اـی  ینعی  دورب ، نیب  زا  لـطاب  ناـیدا  همه  هک  تسا  نآ  دوصقم  : » دـیوگیم

روهظ ماگنه  رد  و  تسا ، هدـشن  ققحم  نونکات  هیآ  لـیوأت  هک  هدـش  هتفگ  : » دـیوگیم هاـگ  نآ  ( 1147 «.) دندرگزاب مالـسا  نید  هب  رگید 
ماما زا  ( 1148 «.) دنام دهاوخن  یقاب  نیمز  يور  رب  یکرـشم  چـیه  رـصع  نآ  رد  و  دـمآ ، دـهاوخ  نآ  لیوأت  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح 

ام هکردی  نم  يریس  دعب  انمئآق  ماق  دق  ولو  ۀیآلا  هذه  لیوأت  ءیجی  مل  : » دومرف ترـضح  دش ، لاؤس  قوف  هیآ  دروم  رد  مالـسلا  هیلعقداص 
(1149 (؛»... ضرألا رهظ  یلع  كرـشم  نوکی  ـال  یتح  لـیللا  غلب  اـم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  نید  ّنغلبیلو  ۀـیآلا  هذـه  لـیوأت  نم  نوکی 

نید هتبلا  دـننیبب . ار  هیآ  نیا  لیوأت  دـننکیم  كرد  ار  وا  هک  یناسک  تسا  دوز  دـنک  ماـیق  اـم  مئاـق  رگا  و  تسا . هدـماین  هیآ  لـیوأت  زونه  »
یتسرپتب كرش و  نیمز ، رـسارس  رد  هکنیا  ات  دیـسر  دهاوخ  دنکفایم  نآ  رب  ار  دوخ  شخبمارآ  شـشوپ  بش  هک  یطاقن  مامت  هب  دّمحم 

.« دنامن یقاب 

روهظ يادتبا 

؟ دشاب هدرکن  روهظ  دوعوم  يدهم  هک  اجک  زا 

مالسلا هیلعيدهم  مان  هب  یصخش  روهظ  هب  ینعی  یعون ، هن  میدقتعم  یصخش  دوعوم  يدهم  هب  ام  دش  هراشا  نآ  هب  ًالبق  هک  یثحابم  قباطم 
، درک میهاوخن  هابتشا  نآ  قیبطت  رد  هاگ  چیه  اذل  و  میراد ، داقتعا  ینطاب  يرهاظ و  تایصوصخ  اب  مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماما  دنزرف 

رکذ ار  وا  تایـصوصخ  مادـک  ره  زین  مالــسلا  مـهیلعتیب  لـها  زا  ناـماما  و  تـسا . وا  دوـجو  تـبثم  دـّیؤم و  زین  هزجعم  هـکنآ  ًاـصوصخ 
ییاههدافتسا ءوس  زین  تّوبن  ماقم  تّیبوبر و  عینم  ماقم  زا  هک  نانچ  میتسین ، تیودهم  یلاع  موهفم  زا  هدافتـسا  ءوس  رکنم  ام  هتبلا  دناهدومن .

ات میسانشب  مالـسلا  مهیلعناماما  ربمایپ و  فرط  زا  هدش  صّخـشم  فاصوا  مامت  اب  ار  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  هک  تسا  ام  هفیظو  تسا . هدش 
. میروخن ار  تیودهم  نیغورد  نایعّدم  بیرف 

؟ دباییم یهاگآ  دوخ  روهظ  بسانم  نامز  زا  هنوگچ  مالسلا  هیلعنامز  ماما 

زا لاؤس  هک  یتروص  رد  ددرگیم . حرطم  یماما  هعیـش  صخـش  زا  زین  هاگ  هتـشگ و  حرطم  یعیـش  ریغ  صخـش  هاگدید  زا  هاگ  لاؤس  نیا 
یـسررب یعامتجا  لئاسم  ریاس  دننامه  دیاب  ار  عوضوم  نیا  هکنیا  فلا . داد : خساپ  وا  هب  ناوتیم  هنوگ  ود  ددرگ  حرطم  یماما  ریغ  صخش 

روهظ مالسلا  هیلعنامز  ماما  متح  روط  هب  دشاب ، هتشاد  ار  ترضح  روهظ  ياضتقا  تّیرشب  مالـسا و  تحلـصم  هاگ  ره  هک  انعم  نیا  هب  درک ،
وا بناج  زا  ًامیقتـسم  ار  شروهظ  روتـسد  تسا  دییأت  دروم  لاعتم  دنوادخ  بناج  زا  هک  اجنآ  زا  مالـسلا  هیلعماما  هکنیا  ب . درک . دـهاوخ 
نآ هکنیا   - 1 تسا : هدـش  هداد  رظن  حرط و  دـنچ  وا  لاؤس  باوج  رد  تسا  یماـما  یـصخش  زا  لاؤس  هک  یتروـص  رد  و  تفرگ . دـهاوخ 

هدشن هراشا  نآ  هب  یلقن  هلدا  رد  لامتحا  نیا  دراد . یهاگآ  هدیسر  شدادجا  ءابآ و  زا  هک  یتایاور  تهج  هب  دوخ  روهظ  نامز  هب  ترـضح 
شروهظ تقو  ندیـسر  ماگنه  دـنوادخ  هک  وحن  نیا  هب  دراد  یهاگآ  شروهظ  نامز  زا  زاـجعا  روط  هب  مالـسلا  هیلعماـما  هکنیا   - 2 تسا .
لامتحا نیا  هب  هراشا  تایاور  رد  دنکیم . ادیپ  تافتلا  تسا  روهظ  نامه  هک  شاهفیظو  هب  ترـضح  نآ ، اب  درک و  دهاوخ  داجیا  ياهزجعم 

ناح اذإ  دومرف ...« : هک  هدرک  لقن  مالسلا  هیلعيدهم  ترـضح  هب  عجار  یثیدح  رد  مالـسلا  هیلعمظاک  ماما  زا  ًالـسرم  يدنوار  تسا : هدش 

تاهبش هب  خساپ  یسانش و  زا 254دوعوم  هحفص 194 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


تقو ناح  اذإ  دّمغم  فیـس  هلو  هَّللا ، ءآدعأ  لتقاف  هَّللا ! ّیلو  ای  جرخُأ  هادانف : ّلجوّزع  هَّللا  هقطنأو  هسفن ، نم  ملعلا  کلذ  رثتنا  هجورخ  تقو 
؛»...  هَّللا ءآدعأ  نع  دعقت  نأ  کل  ّلحی  الف  هَّللا ! ّیلو  ای  جرخُأ  فیـسلا : هادانف  ّلجوّزع  هَّللا  هقطنأو  هدمغ  نم  فیـسلا  کلذ  علتقا  هجورخ 

! ادـخ ّیلو  يا  هک  هداد  ادـن  ار  وا  ملع  نآ  دـش . دـهاوخ  رـشتنم  وا  سفن  رد  جورخ  هب  ملع  دیـسر  ترـضح  جورخ  تقو  هاگ  ره  ( » 1150)
دیآیم و نوریب  شفالغ  زا  دسر  ارف  وا  جورخ  تقو  هک  یماگنه  تسا ، يریشمش  وا  يارب  و  ناسرب . لتق  هب  ار  ادخ  نانمـشد  نک و  جورخ 
زا زین  قودص  ینک ». رظن  فرص  ادخ  نانمشد  زا  هک  تسین  لالح  وت  يارب  هک  نک ، جورخ  ادخ ! ّیلو  يا  دیوگیم : هداد ، ادن  ار  ترضح 

اذإف ًارتتـسم ، ًامامإ  اّنم  ّنإ  دومرف ...« : ترـضح  مدرک ؟ لاؤس  رباج  ریـسفت  هرابرد  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  هک  هدرک  لقن  رمع  نب  لّضفم 
هدارا دـنوادخ  هاگ  ره  ناهنپ ، تسا  یماما  ام  زا  انامه  ( » 1151 (؛» ّلجوّزع هَّللا  رمأب  رمأو  ۀتکن  هبلق  یف  تکن  هدـمأ  راهظإ  ّلجوّزع  هَّللا  دارأ 
ماـما زا  یثیدـح  رد  درک ». دـهاوخ  شرافـس  ادـخ  رما  هب  هاـگ  نآ  دـهنیم ، یتمـالع  وا  بلق  رد  دروآ ، رد  هب  تبیغ  هدرپ  زا  ار  وا  اـت  دـنک 

اّمأو فوقومف ، رباغلا  اّمأو  ریـسفتف ، یـضاملا  اّمأ  ثداـحو ، رباـغو  ٍضاـم  هجوأ : ۀـثالث  یلع  اـنملع  : » دومرف هک  هدیـسر  مالـسلا  هیلعناـمز 
هدنیآ و هتشذگ و  هب  ملع  تسا : عون  هس  رب  تیب  لها  ام  ملع  ( » 1152 (؛»... انملع لضفأ  وهو  عامسألا  یف  رقنو  بولقلا  یف  فذقف  ثداحلا 

شخب نیا  تساهشوگ . رد  همزمز  بولق و  رد  نتخادـنا  ثداح ، ملع  و  تسا . فوقوم  هدـنیآ ، ملع  تسا . ریـسفت  هتـشذگ ، ملع  ثداـح .
مّود لامتحا  دـبایرد . ار  روهظ  تقو  دراد  هک  یتّیِوَْربُخ  تواکذ و  نآ  اب  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  هکنیا   - 3 تساـم .»...  ملع  نیرتهب 

. تسا لقع  تایاور و  قباطم 

؟ تسیچ ترضح  روهظ  تقو  ندوبن  نیعم  تمکح 

: مییوگیم لاؤس  نیا  باوج  رد  تسا ؟ هدشن  نیعم  یمالسا  عبانم  رد  روهظ  تقو  ارچ  هک  دنکیم  روطخ  ناسنا  نهذ  رد  لاؤس  نیا  یهاگ 
هشیمه تسا ، هدامآ  هشیمه  تسا ، راظتنا  لاح  رد  هشیمه  دنادیمن  ار  وا  ندمآ  تقو  تسا و  ینتشادتسود  صخش  رظتنم  هک  یـسک   - 1
رایسب هک  دنادب  هکنآ  ًاصوصخ  دنادب  ار  وا  ندیسر  نامز  هک  یتروص  رد  یلو  تسا . عامتجا  دوخ و  رد  وا  تاروتسد  ندرک  هدایپ  ددصرد 

مدرم يارب  تسا  یناحتما  عون  کی  روهظ ، تقو  ندوبن  نیعم   - 2 دنکیمن . هدامآ  يدوز  نیا  هب  ار  دوخ  زگره  هدش و  سویأم  تسا ، رود 
ریخأت میدقت و  رد  تحلصم  هاگ   - 3 ریخ ؟ ای  دنهدیم  تسد  زا  ار  دوخ  هیحور  فلتخم ، ياهیتخس  همه  نیا  اب  مدرم  ایآ  ددرگ  مولعم  ات 
همادا تهج  هب  مالـسلا  هیلعیـسوم  ترـضح  هصق  رد  اذـل  و  درادـن . يراگزاس  روهظ  نامز  ندوب  نیعم  اب  اـنعم  نیا  هک  تسا  تبیغ  ناـمز 

نانمـشد روـهظ ، ندوـب  نیعم  تروـص  رد   - 4 دـندش . هدیـشک  فارحنا  هـب  ياهدـع  زور ، لـهچ  اـت  زور  یـس  زا  دـنوادخ  اـب  وا  تاـقالم 
رصنع زا  یمالسا  تایاور  رد  اذل  تساوخ . دنهاوخرب  هلباقم  هب  نامز  نامه  رد  ترضح  اب  هدمآرب و  كرادت  ددصرد  مالسلا  هیلعترضح 

يا : » دومرف نامعنلا  نبا  هب  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  تسا . هدـش  دای  ترـضح  يزوریپ  رد  یـساسا  رـصنع  ناونع  هب  روهظ » ندوب  یناهگان  »
رما رما -  نیا  راب  هس  دنگوس ! ادخ  هب  دینکن ، هلجع  سپ  دزاس ... هاگآ  ار  وت  دراد  عالطا  هچ  ره  هب  دـناوتیمن  ملاع  یتسار  هب  نامعن ! رـسپ 

تسین يّرس  امش  دزن  دنگوس ! ادخ  هب  تخادنا . ریخأت  هب  ار  نآ  دنوادخ  دیدرک  شاف  ار  نآ  امـش  هکنآ  تهج  هب  یلو  دش  کیدزن  جرف - 
رب یّـصاخ  عّرـضت  هجوت و  عاطقنا و  تلاح  روهظ ، تقو  نییعت  مدـع  تروص  رد   - 5 دنرتهاگآ .» امش  زا  نآ  هب  امـش  نانمـشد  هکنآ  رگم 

عطق روط  هب  روهظ  تقو  رگا  یلو  ددرگ . مالـسلا  هیلعنامز  ماما  جرف  رد  لیجعت  ببـس  رما  نیا  اسب  هچ  هک  دـش ، دـهاوخ  مکاـح  اـهناسنا 
اذـل دوشیم ، عقاو  ادـب »  » ّقلعتم روهظ ، میالع  دـننامه  روهظ  تقو  هک  اجنآ  زا   - 6 تسین . يربخ  يونعم  رثا  نیا  زا  رگید  دـشاب  صّخـشم 

زا  - 7 تسا . مالـسلا  هیلعنامز  ماما  روهظ  رد  ّرثؤم  هک  دنوش  قیوشت  ییاهراک  هب  مدرم  ات  دشاب  صخـشم  روهظ  تقو  قیقد  روط  هب  دـیابن 
ترضح روهظ  لامتحا  اب  دنشابن و  سویأم  مدرم  ات  تسا  هدشن  نیعم  نآ  تقو  اذل  دماجنا ، لوط  هب  ترـضح  روهظ  تسا  نکمم  هک  اجنآ 

. دنهدن تسد  زا  ار  تبثم  راظتنا  تلاح  هظحل  ره  رد 
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؟ تسا حیحص  روهظ  تقو  نییعت  ایآ 

یلیصفت قیقد و  روط  هب  ار  ترـضح  روهظ  تقو  خیرات و  هکنیا   - 1 تسا : روصتم  وحن  دنچ  هب  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  روهظ  خیرات  نییعت 
تـسا هدشن  هراشا  نآ  هب  یتیاور  چیه  رد  اریز  تسا ، لطاب  لامتحا  نیا  دوب . دهاوخ  زور  نالف  هام و  نالف  و  لاس ، نالف  رد  هک  مینک  نیعم 
نییعت لامجا  وحن  هب  روهظ  دعوم  هکنیا   - 2 تسا . هتفرگ  رارق  نعل  دروم  روهظ  تقو  هدننک  نییعت  ثیداحا  زا  یخرب  رد  هکنیا  هب  ًافاضم  و 
حیحص هتشادن و  یلاکـشا  متح  روط  هب  لامتحا  نیا  درک . دهاوخ  روهظ  ترـضح  نآ  دنک  هدارا  دنوادخ  هاگ  ره  مییوگب : هکنیا  هب  ددرگ ،

نیا میهد . ربخ  نآ  زا  هدرک و  ادیپ  ملع  ترضح  روهظ  نامز  هب  لیصفت  ای  لامجا  روط  هب  رفج ، باسح و  دعاوق  قیرط  زا  هکنیا   - 3 تسا .
نکمم روهظ ، خیرات  هکنآ  ًاصوصخ  تسین . رادروخرب  يربتعم  دنـس  زا  یلو  ( 1153) هدـش هراشا  نآ  هب  تایاور  یخرب  رد  هچ  رگ  لامتحا 

زا یسربط  ددرگ : هراشا  ترـضح  نآ  روهظ  نامز  هب  لامجا  یّلک و  روط  هب  تایاور  زا  یخرب  قباطم  هکنیا   - 4 دوش . عقاو  ادب  دروم  تسا 
(1154 (؛» عست وأ  عبس  وأ  سمخ  وأ  ثالث  وأ  يدحإ  ۀنس  نینـسلا ، نم  رتو  یف  ّالإ  مئآقلا  جرخی  ال  : » هک هدرک  لقن  مالـسلا  هیلعقداص  ماما 

لقن مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  زین  و  هن ». ای  تفه  ای  جـنپ  ای  هس  ای  کی  لاـس  درک ، دـهاوخ  روهظ  درف ]  ] رتو لاـس  رد  مئاـق  »
نب نیـسحلا  هیف  لتق  يذـّلا  وهو  ءآروشاع ، یف  موقیو  ناضمر  رهـش  نم  نیرـشعو  ثـالث  ۀـلیل  یف  مئآـقلا  مساـب  يداـنی  : » دومرف هک  هدرک 

، درک دهاوخ  مایق  اروشاع  زور  رد  دش و  دـهاوخ  هداد  ادـن  ناضمر  هام  مّوس  تسیب و  بش  رد  مئاق  مسا  هب  ( » 1155 (؛»... مالسلا امهیلعیلع 
.« دیسر تداهش  هب  زور  نآ  رد  یلع  نب  نیسح  هک  تسا  يزور  نآ  و 

؟ دراد تافانم  مدرم  ندوب  حلاص  اب  ًاروجو » ًاملظ  تئلم  امک   » هلمج ایآ 

هیبشت تقیقح  رد  هلمج  نیا  و  تئلم ،» ام  دعب   » هن هتفر  راک  هب  تئلم »... امک   » هلمج تایاور  رتشیب  رد  ًالوا : مییوگیم : قوف  لاؤس  دروم  رد 
زا رپ  ترـضح  تموکح  هک  هنوگ  ناـمه  دوشیم ، ملظ  زا  رپ  یتموکح  هنوگچ  ینعی  ملظ ، زا  رپ  یتـموکح  هب  تسا  لدـع  زا  رپ  تموکح 

ناونع هب  هکلب  تسا ، هدـشن  رکذ  تایاور  نیا  رد  روهظ  يارب  تیببـس  وحن  هب  زواـجت ، يدـعت و  ملظ و  شرتسگ  ًاـیناث : دوب . دـهاوخ  لدـع 
اب ات  دنک  ملظ  هب  قیوشت  ار  مدرم  هکنیا  هن  دـهدیم ، روهظ  ماگنه  یجراخ  یتیعقاو  زا  ربخ  تایاور  نیا  رد  ًاثلاث : تسا . روهظ  نراقم  طرش 
نآ تهج  هب  ترـضح  هک  میـشاب  يزیچ  نامه  ینعی  تلادـع ، هدـنهد  شرتسگ  میراد  هفیظو  ام  هکلب  دـنک ، روهظ  ترـضح  نآ ، شرتسگ 

. میوش میهس  گرزب  رما  نیا  رد  دنکیم و  روهظ 

؟ تسیچ مالسلا  هیلعنامز  ماما  روهظ  يانعم 

زورب و روهظ ، زا  دوـصقم  هکنیا   - 1 تسا : عمج  لباق  هک  هدـش  هداد  لامتحا  هس  تسیچ ، مالـسلا  هیلعنامز  ماـما  روهظ  ياـنعم  هکنیا  رد 
2 تسا . مالسلا  هیلعنامز  ماما  يارب  تبیغ  هب  دقتعم  هک  تسا  یعیش  مهف  صتخم  انعم  نیا  دشاب . راتتسا  ندوب و  بوجحم  زا  دعب  فاشکنا 
یماما و هاگدـید  اب  موهفم  نیا  دـشاب . لدـع  تموکح  هیاس  رد  بان و  مالـسا  ندرک  هدایپ  تهج  هب  مایق  بالقنا و  نالعا  دوصقم  هکنیا  - 
زا ترـضح  هک  دوشیم  لصاح  نآ  زا  دعب  انعم  نیا  تسا . ملاع  رب  هرطیـس  يزوریپ و  روهظ ، زا  دوصقم   - 3 دراد . يراگزاس  زین  نارگید 

. ددرگ ّبترم  وا  روما  هدمآ و  رد  هب  تبیغ  هدرپ 

؟ تسیچ ربکا  رغصا و  روهظ  زا  دارم 

يارب هنیمز  ات  درک  رّدقم  ار  ارغـص  تبیغ  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  يارب  لاعتم  دنوادخ  اربک ، تبیغ  نداتفا  اج  تیبثت و  يارب  هک  هنوگ  نامه 
روهظ نآ ، يارب  یگدامآ  داجیا  يارب  دـنوادخ  ربکا ، روهظ  زا  لـبق  هک  هدـش  هتفگ  زین  ترـضح  روهظ  دروم  رد  ددرگ ، مهارف  اربک  تبیغ 
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الاب هعماج  فلتخم  تاقبط  رد  ار  مدرم  یملع  حطـس  ربکا ، روهظ  زا  لبق  یتّدم  دنوادخ  هک  انعم  نیا  هب  تسا . هدرک  ینیبشیپ  ار  يرغـصا 
الاب  - 1 دوشیم : لصاح  قیرط  ود  زا  یگدامآ  نیا  دنیامن . ادیپ  ار  مزال  تیلباق  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  رـصع  كرد  يارب  ات  دربیم 
نینچ شریذـپ  يارب  مدرم  یملع  حطـس  ندرب  الاب   - 2 يدیحوت . یناهج  تموکح  نتـشاد  جایتحا  هب  تبـسن  مدرم  یهاگآ  روعـش و  ندرب 

. یتموکح

؟ تسا یناهج  دحاو  تموکح  زاسهنیمز  یلماوع  هچ 

لیکـشت رگیدـکی ، هب  تبـسن  اهنآ  يراگزاسان  اهتموکح و  عونت  بهاذـم و  فـالتخا  ارآ و  تّتـشت  هب  هجوت  اـب  دوش  هتفگ  تسا  نکمم 
اهنت هن  خـساپ : درک . عمج  يدـحاو  تموکح  تحت  ار  اـهتلیم  همه  ناوتیم  هنوـگچ  دـسریمن ؛ رظن  هب  نکمم  یناـهج  دـحاو  تموـکح 

يزاس هنیمز  رد  يدایز  لماوع  للع و  دسریم و  رظن  هب  مزال  یمتح و  يرما  هکلب  تسا ، روسیم  نکمم و  یناهج  دحاو  تموکح  لیکـشت 
اب اهنت  هدـنکفا ، هیاـس  یناـسنا  عماوج  رـس  رب  یکانتـشحو  سوباـک  دـننام  هراومه  هک  يزیرنوخ  گـنج و  رطخ   - 1 دنـشابیم : لیخد  نآ 

یلصا و هشیر  عفانم » داضت   » نادنمـشناد حیرـصت  هب   - 2 دوشیم . فرطرب  اهتما  همه  یگچراپکی  ناهج و  حطـس  رد  تموکح  تدـحو 
لدـع و ترـضح ، تموکح  راعـش  هک  مینادـب  رگا  لاح  تسا . رگیدـکی  اب  اهتموکح  نیگمهـس  ياهراکیپ  نینوخ و  ياهدروخرب  یلّوا 

لیکـشت لماوع  زا  رگید  یکی   - 3 دـنوشیم . هداد  قوس  یناهج  لدـع  تموکح  يوس  هب  یگمه  تسا ، يرـشب  هعماج  ّلک  يارب  فاصنا 
هیحان زا  مه  رشب  اریز  ددرگ ؛ یناهج  تموکح  زاسهنیمز  دناوتیم  دوخ  هبون  هب  هک  تسا  رشب  تاکاردا  لوقع و  لماکت  یناهج ، تموکح 
ییاهن لامک  هب  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  روهظ  ماگنه  رد  مه  تسا و  ینالقع  لماکت  یّقرت و  لاـمک و  يوس  هب  تکرح  هار  رد  دوخ 

مک هیحان  زا  اهمحازت  ضراعت و  همه  اریز  دنهد ، نت  یناهج  تموکح  هب  هدرک و  ّفلأت  رگیدکی  اب  دـنناوتیم  اذـل  و  ددرگیم ، لیان  دوخ 
. تسا يدرخمک  لهج و  یلقع و 

؟ تسیچ مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  روهظ  يارب  یّلک  تیفرظ 

هدـیدپ هک  يرـشب  لـک  یجنم  روـهظ  دروـم  رد  دراد . بساـنم  ياـهتیفرظ  ندرک  هداـمآ  هب  جاـیتحا  یعاـمتجا  راـک  ره  هک  تسین  یکش 
یصاخ هقبط  رد  ول  یمالسا و  تما  نایم  رد  ینید  تفرشیپ   - 1 تسا ؛ یصاخ  طیارش  تامدقم و  ققحت  هب  جایتحا  تسا  یمیظع  یعامتجا 

نید و زا  مدرم  ندـش  رود  هجیتن  رد  مومع و  حطـس  رد  داـسف  ملظ و  شرتسگ   - 3 مدرم . نیب  رد  یمومع  فارحنا  شرتـسگ   - 2 اهنآ . زا 
. وا يرای  ترصن و  يارب  ترضح  صاخ  نارای  ندش  هدامآ   - 5 يژولونکت . تعنص و  رد  رشب  تفرشیپ   - 4 سفن . ياوه  زا  تعباتم 

؟ دننکیم روهظ  یّنس  هچ  اب  رهاظ  رد  مالسلا  هیلعنامز  ماما 

کنیا درک . دنهاوخ  روهظ  تسا  یگلاس  لهچ  ّنس  هب  ناوج و  وا  رهاظ  هک  یلاح  رد  مالسلا  هیلعنامز  ماما  یّنـس ، هعیـش و  تایاور  قباطم 
: دومرف یثیدح  رد  هک  هدرک  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  شدنس  هب  یکلام  غابـص  نبا   - 1 مینکیم : هراشا  تایاور  زا  یخرب  هب 
: تفگ هک  دنکیم  لقن  يوره  تلصابا  زا  شدنس  هب  هللا  همحرقودص  خیـش   - 2 ( 1156 ...«.) تسا لاس  لهچ  نس  اب  نم  دالوا  زا  يدـهم  »

ثیح زا  وا  هک  تسا  نیا  وا  تمالع  : » دومرف ترـضح  دراد ؟ یتمالع  هچ  جورخ  ماگنه  امـش  مئاق  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلعاضر  ماـما  هب 
ای هلاس  یـس  وا  هک  دنکیم  نامگ  دنکفایم  رظن  وا  هب  یـسک  هاگ  ره  هک  يدـح  هب  دوشیم ، هداد  ناشن  ناوج  رهاظ  رد  یلو  تسا  ریپ  ّنس 
هب ینامعن  ( 1157 «.) دـسر ارف  وا  گرم  هکنآ  اـت  دوـشیمن  ریپ  اـهبش  ماـیا و  رورم  هب  هک  تسا  نآ  وا  تاـمالع  هلمج  زا  و  تـسا . رتـمک 

ناوج هک  یلاح  رد  اریز  درک ؛ دـنهاوخ  راکنا  ار  وا  مدرم  دـنک  مایق  مئاق  رگا  : » دومرف هک  هدرک  لـقن  مالـسلا  هیلعقداـص  ماـما  زا  شدـنس 
هک دـشاب  نآ  دوصقم  دراد  یگلاس  لـهچ  نس  هب  هراـشا  هک  یتاـیاور  تسا  نکمم  ( 1158 ...«.) ددرگیم زاب  اهنآ  يوس  هب  تسا  يدیـشر 
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ّنس 18 هب  زین  تایاور  یخرب  هچ  رگ  دـسریم . دوخ  دـشر  لامک  هب  یگلاـس  لـهچ  اـت  ندـب  اریز  تسا ؛ لاـمک  ّدـح  رد  وا  مسج  دـسج و 
تیاور و  مالـسلا . مهیلعنیموصعم  زا  یکی  زا  هن  هدـش  لقن  ریمح  نب  دّـمحم  زا  لّوا  تیاور  یلو  تسا  هدرک  هراشا  یگلاـس  یگلاس و 51 
تایاور اب  تیاور  ود  ره  هکنآ  ًاصوصخ  تسین ، رادروخرب  دنـس  تحـص  زا  یلو  هدش  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  زا  هچ  رگ  مّود 

. تسا فلاخم  دراد  یگلاس  لهچ  رهاظ  رب  تلالد  هک  یضیفتسم 

؟ تسا هنوگچ  روهظ  ماگنه  مالسلا  هیلعنامز  ماما  یمسج  تایصوصخ 

1 لیبق : زا  تسا  صاخ  یمسج  تایصوصخ  تافص و  ياراد  روهظ  ماگنه  مالسلا  هیلعنامز  ماما  یعیـش ، یّنـس و  تایاور  زا  یخرب  قباطم 
3 ( 1160 .) تسا گنت  نآ  خاروس  ود  یلو  هدمآرب  وا  ینیب  طسو  فنألا : ینقا   - 2 ( 1159 .) ضیرع عیسو و  یناشیپ  ینعی  ههبجلا : یلجأ  - 

مدــنگ ياهرهچ  اـب  یبرع : نوـل  نوـللا   - 4 ( 1161 .) تسا ناـشخرد  ياهراتـس  دـننامه  وا  تروـص  اـیوگ  يّرد : بکوـک  هـهجو  ّنأـک  - 
: ایانثلا قارب   - 7 ( 1164 .) تسا هایس  وا  ياههژم  نینیعلا : لحکا   - 6 ( 1163 .) تسا زاب  وا  ياهنادند  نیب  ام  ایانثلا : قرفا   - 5 ( 1162 .) نوگ

 - 10 ( 1167 .) طسوتم شتماق  ۀـماقلا : عوبرم   - 9 ( 1166 .) کیراب هدیـشک و  یناوربا  اب  نیبجاحلا : جزأ   - 8 ( 1165 .) دیفس ياهنادند  اب 
(1169 .) تسا هایس  یلاخ  وا  تسار  هنوگ  رب  دوسا : لاخ  نمیالا  هّدخ  یلع   - 11 ( 1168 .) تسا دنمونت  وا  مسج  یلیئارسا : مسج  مسجلا 

؟ دراد تافانم  دنکیم  روهظ  یناهگان  روط  هب  ترضح  هکنیا  اب  روهظ ، يارب  بیرق  میالع  ایآ 

نآ قح  رد  دـنوادخ  تایانع  زا  نیا  و  دوب ، دـهاوخ  یناهگان  روط  هب  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  مایق  روهظ و  تایاور ، زا  یخرب  قباـطم 
یسربط دنک . بلس  اهنآ  زا  ترضح  دض  رب  ار  یمادقا  هنوگ  ره  هتفرگ و  ار  اهنآ  ریبادت  ولج  هدرک و  ریگلفاغ  ار  نانمشد  ات  تسا  ترـضح 

ام تبحم  هک  دنک  يراک  دیاب  سک  ره  : » تسا هدمآ  نینچ  نآ  رخآ  رد  هک  هدرک  لقن  هللا  همحردیفم  خیـش  هب  هسدـقم  هیحان  زا  ار  یعیقوت 
یناهگان روط  هب  هعفد و  کی  ام  رما  انامه  سپ  دـنک . يرود  دزیگنایم  رب  ار  ام  طخـس  تهارک و  هک  يراـک  زا  هدرک و  بذـج  دوخ  هب  ار 

يادـن دـننامه  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  روهظ  يارب  بیرق  میـالع  مییوگیم : قوـف  لاکـشا  هیجوـت  رد  ( 1170 «.) داتفا دـهاوخ  قافتا 
و دنشاب ، هتشاد  یهاگآ  روهظ  برق  زا  ات  تسا ، نانمؤم  نیصلخم و  یهاگآ  يارب  میالع ، رگید  شلها و  اب  ادیب  نیمز  نتفر  ورف  ینامسآ و 

نیا زا  ات  تسا  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  نانمـشد  يارب  یناهگان  روهظ  قافتا و  رـصنع  يرآ  دوب . دهاوخن  یناهگان  اهنآ  يارب  روهظ  اذل 
تـسا داد  لدع و  شرتسگ  ناملاظ و  رب  هطلـس  نامه  هک  دوخ  یلاع  دصاقم  هب  دناوتب  ترـضح  دهدیم  رارق  اهنآ  رد  دـنوادخ  هک  یتلفغ 

. دسرب

؟ داد دهاوخ  ماجنا  روهظ  ماگنه  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  يزوریپ  تهج  هب  یتیانع  هچ  لاعتم  دنوادخ 

نآ زا  هک  داتـسرف  دهاوخ  ترـضح  نآ  کمک  هب  ار  یبیغ  ياهدادما  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  روهظ  ماگنه  لاعتم  دـنوادخ  تایاور ، قباطم 
. دنلفاغ وا  روهظ  زا  همه  نانمشد ، هک  دننکیم  روهظ  یماگنه  ترضح  تایاور ، قباطم  نانمشد  تلفغ  یناهگان و  رصنع   - 1 تسا : هلمج 

ماما دراد . ریثأـت  نمـشد  رب  يزوریپ  رد  موجه  یناـهگان  تلفغ و  رـصنع  ردـقچ  هک  تسا  نشور  یبوخ  هب  بلطم  نیا  یماـظن  شناد  رد  و 
داجیا  - 2 ( 1171 ...«.) تسا یناهگان  روط  هب  ام  رما  انامه  سپ  دومرف ...« : داتسرف  هللا  همحردیفم  خیش  هب  هک  یعیقوت  رد  مالـسلا  هیلعنامز 

بعر فوخ و  سرت و  داجیا  دوشیم  ناوارف  يریگهرهب  نآ  زا  یماظن  ملع  رد  هک  نمـشد  رب  ذوفن  ياههار  زا  رگید  یکی  تشحو  بعر و 
هَّللا رمأ  : » دومرف هک  هدرک  لـقن  مالـسلا  هیلعقداـص  ماـما  زا  دوخ  دنـس  هب  یناـمعن  دـندرگ . میلـست  هار  نیا  زا  اـت  تسا ، نمـشد  بوـلق  رد 

نآ هب  ات  دومن  رما  ّلجوّزع  دـنوادخ  ( » 1172 (؛» بعرلاو نینمؤملاو ، ۀکئالملا ، دانجأ :]  ] ۀثالثب هَّللا   ] هدیؤی یّتح  هب  لجعتـستال  نأ  ّلجوّزع 
یکی نیملسم  مامت  بذج   - 3 تشحو ». نینمؤم و  هکئالم ، دیامن : دییأت  رکـشل  هس  هب  ار  مالـسلا -  هیلعيدـهم  وا -  هکنیا  ات  ینکن  هلجع 
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ماـمت قاـفتا  دروم  هک  درک  دـهاوخ  عورـش  ار  دوخ  ماـیق  یهار  زا  یهلا  تیاـنع  هب  هک  تسا  نآ  ترـضح  ّقح  رد  یهلا  تادـییأت  زا  رگید 
ب. تسا . ناناملـسم  ماـمت  قاـفتا  دروم  هک  درک  دـهاوخ  عورـش  مارحلادجـسم  زا  ار  دوخ  روـهظ  فـلا . هکنآ : هلمج  زا  تسا . ناناملـسم 

نامه اب  ار  دوخ  مایق  ج . دراد . هراشا  ناناملـسم  نیب  یقافتا  كرتشم و  روما  هب  دـناوخیم  شروهظ  ماگنه  مارحلادجـسم  رد  هک  ياهباطخ 
زا هکئالم  بناج  زا  دـییأت   - 4 دنکیم . مالسلا  هیلعنیسح  ماما  نوخ  هبلاطم  د . دنکیم . عورـش  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ياهراعش 
ّدض رب  ترضح  هارمه  هب  لاتق  ترضح و  يرای  يارب  هکئالم  نداتسرف  کمک  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  هب  تبـسن  یهلا  تادییأت  هلمج 
هک هدرک  لقن  مالـسلا  هیلعيدـهم  اب  هطبار  رد  یثیدـح  رد  مالـسلا  هیلعبلاط  یبا  نب  یلع  زا  دوخ  دنـس  هب  یعفاـش  یجنگ  تسا . ناـملاظ 

هدرک لقن  نابص  نیبغارلا » فاعسا   » باتک زا  یفنح  يزودنق  ( 1173  ...«.) درک دهاوخ  يرای  هکئالم  زا  رازه  هس  اب  ار  وا  دنوادخ  : » دومرف
تعباتم و ار  وا  تسادخ  هفیلخ  نیا  : » دهدیم ادن  ياهتـشرف  وا  رـس  يالاب  رب  ترـضح  روهظ  ماگنه  هک  تسا  هدمآ  ناوارف  تایاور  رد  هک 

هیلعقداص ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  یناـمعن  ( 1174 ...«.) درک دـهاوخ  يرای  هتـشرف  رازه  هس  اب  ار  وا  لاعتم  دـنوادخ  اـنامه  و  دـینک ... يوریپ 
نیا ( 1175  ...«.) هکئالم اب  درک : دـهاوخ  يرای  رکـشل  هس  اب  ار  مالـسلا -  هیلعيدـهم  وا -  لاعتم  دـنوادخ  : » دومرف هک  هدرک  لقن  مالـسلا 

ترصن لومشم  ترضح  هک  دننک  هدهاشم  نافلاخم  هک  یماگنه  اریز  دراد ، ییازس  هب  شقن  ترضح  هب  مدرم  هجوت  رد  دوخ  هبون  هب  دییأت 
ار دوخ  ًاهرک  ای  ًاعوط  هجیتن  رد  درب و  دنهاوخ  مایق  نیا  ندوب  یهلا  هب  یپ  هتفرگ و  ارف  ار  اهنآ  دوجو  رسارس  سرت  تسا  دنوادخ  ناگتشرف 

(1176 .) دننکیم ترضح  میلست 

؟ تساجک دنکیم  روهظ  اجنآ  رد  ترضح  هک  یناکم  نیلوا 

لوسر زا  شدنس  هب  یطویس  تسا . ماقم  نکر و  نیب  دنکیم  روهظ  اجنآ  رد  ترضح  هک  یناکم  نیلوا  تّنـس  لها  هعیـش و  تایاور  قباطم 
دنک جورخ  ناشنایم  زا  هک  دنهاوخیم  وا  زا  مدرم  دنکیم ، جورخ  هکم  يوس  هب  هنیدم  زا  يدهم  : » دومرف هک  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلعادـخ 
لقن مالسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  شدنس  هب  یسوط  خیش  ( 1177 ...«.) دراد تهارک  هک  یلاح  رد  دـننکیم  تعیب  ماقم  نکر و  نیب  وا  اب  هاگ  نآ 
تهج هب  راـبخا  نیا  ( 1178 ...«.) منکیم هدـهاشم  ماقم  نکر و  نیب  هداتـسیا  هبنـش ، زور  اروشاع ، زور  رد  ار  مئاـق  اـیوگ  : » دومرف هک  هدرک 

. تسا یخیرات  تابثا  لباق  اهنآ  رفاظت  ترثک و 

؟ دنهدیم ماجنا  یلمع  هچ  روهظ  زا  دعب  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح 

شدنـس هب  ینامعن  دیامنیم : توعد  دوخ  اب  تعیب  هب  ار  مدرم  هاگ  نآ  هدـناوخ ، ياهبطخ  ماقم  نکر و  نیب  روهظ ، زا  دـعب  تایاور ، قباطم 
رب هیکت  تسا ، هکم  رد  زور  نآ  رد  مئاق  و  : » دومرف ینالوط  یثیدـح  رد  هک  هدرک  لـقن  مالـسلا  هیلعرقاـب  ماـما  زا  یفعج  دـیزی  نب  رباـج  زا 

لقن مالسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  شدنـس  هب  یـسلجم  ( 1179 !...«.) سانلا اهّیأ  ای  : » دـهدیم ادـن  هاـگ  نآ  دربیم . هاـنپ  نآ  هب  هداد و  مارحلاتیب 
راهچ میهاربا  ماقم  رانک  اجنآ  رد  دـیآیم و  رد  تکرح  هب  مارحلادجـسم  يوس  هب  مالـسلا -  هیلعنامز  ماـما  وا -  اـنامه  : » دومرف هک  هدرک 
دورد وا  رب  هدرک و  ربماـیپ  زا  زین  يداـی  هدروآ و  ياـج  هـب  ار  وا  ياـنث  ادـخ و  دــمح  دوسـألارجح  رب  هـیکت  اـب  درازگیم و  زاـمن  تـعکر 

هیلعرقاب ماما  زا  شدنس  هب  ینامعن  ( 1180  ...«.) تسا هتفگن  نخس  نینچ  یسک  زگره  هک  درک  دهاوخ  زاغآ  ار  ینخس  هاگ  نآ  دتـسرفیم .
(1181  ...«.) دننکیم تعیب  وا  اب  مدرم  ماقم  نکر و  نیب  هک  یلاح  رد  منکیم  رظن  وا  رب  ایوگ  : » دومرف یثیدح  رد  هک  هدرک  لقن  مالسلا 

؟ تسا یسک  هچ  دنکیم  تعیب  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  اب  هک  یسک  ّلوا 

لقن مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  بلغت  نب  نابا  تسا . لیئربج  دنکیم  تعیب  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  اب  هک  یـسک  لوا  تایاور ، قباطم 
هدرک لقن  مالسلا  هیلع  هَّللادبع  یبا  زا  یـسربط  تسا .»... لیئربج  دنکیم  تعیب  مالـسلا  هیلعمئاق  اب  هک  یـسک  لوا  انامه  : » دومرف هک  هدرک 
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توعد يزیچ  هچ  هب  دیوگیم : وا  هب  دنک ، لاؤس  هدمآ و  وا  دزن  ات  دتـسرفیم  ار  لیئربج  ّلجوّزع  دنوادخ  سپ  دومرف ...« : یثیدـح  رد  هک 
هاـگ نآ  منکیم . تعیب  وت  اـب  هک  متـسه  یـسک  لّوا  نم  سپ  دـیوگیم : لـیئربج  دـهدیم . ربـخ  توـعد  تیهاـم  زا  ار  وا  مئاـق  ینکیم ؟

لامتحا ود  تسا ، اـنعم  هچ  هب  لـیئربج  تعیب  هکنیا  رد  ( 1182 ...«.) دنکیم حسم  دوخ  تسد  رب  ار  نآ  و  هدـب ، ار  تتـسد  فک  دـیوگیم :
یهلا هدـنیامن  نیرتگرزب  لیئربج  اریز  تسا ، ترـضح  يارب  یهلا  دـییأت  نآ  زا  دوصقم  هک  اـنعم  نیا  هب  يزمر : ياـنعم   - 1 دراد : دوجو 
يانعم  - 2 تسین . نینچ  هک  یلاح  رد  دشابن ، نکمم  نآ  رهاظ  حیرص و  يانعم  رب  لمح  هک  تسا  حیحص  یتروص  رد  انعم  نیا  یلو  تسا .

زیچ ود  نآ  هدـیاف  و  دـنهدیم . ماجنا  نارگید  هفیلخ و  اب  مدرم  هک  تسا  نآ  جـیار  ياـنعم  ناـمه  تعیب  هب  دوصقم  هک  اـنعم  نیا  هب  جـیار :
. مالسلا هیلعنامز  ماما  مایق  تکرح و  دییأت  ب . ترضح . اب  تعیب  موزل  هب  مدرم  هجوت  فلا . تسا :

؟ دوشن لزان  نیمز  رب  هک  هدرک  دهع  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  تافو  زا  دعب  لیئربج  ایآ 

تدایع تهج  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دزن  لیئربج  : » دومرف هک  هدرک  لـقن  مالـسلا  هیلعقداـص  ماـما  زا  همغلا » فشک   » رد یلبرا 
مالسلا هیلعرقاب  ماما  زا  زین  و  ( 1183 «.) میآیم دورف  ایند  يوس  هب  هک  تسا  يزور  نیرخآ  نیا  دّمحم ! يا  وت  رب  مالـس  درک : ضرع  دمآ و 

نیا دّـمحم ! يا  تفگ : لیئربج  ماگنه  نآ  رد  دـش ... کیدزن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تاـفو  هک  یماـگنه  : » دومرف هک  هدرک  لـقن 
نیب رد  یتحلـصم  هک  یمادام  ات  هکنیا  نآ  تسا و  يدیق  هب  دـیقم  تایاور  نیا  همه  ًالوا : خـساپ : ( 1184 ...«.) دوب اـیند  هب  نم  لوزن  نیرخآ 

ناشیا تلحر  اب  تعیرـش  اریز  دوشیمن ، لزان  ربمایپ  تاـفو  زا  دـعب  رگید  یحو  لوزن  تهج  هب  هک  دوب  نآ  لـیئربج  دوصقم  ًاـیناث : دـشابن .
زا هدوب و  رتشیب  دادعت  ثیح  زا  مالسلا  هیلعنامز  ماما  اب  تعیب  لیئربج و  ترضح  لوزن  تایاور  ضراعت ، ضرف  رب  ًاثلاث : دش . دهاوخ  لماک 

. تسا رتحیحص  دنس  ثیح 

؟ تسیچ بش  کی  رد  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  رما  حالصا  زا  دوصقم 

ماما زا  ریـصبوبا  درک ؛ دـهاوخ  حالـصا  بش  کی  رد  ار  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  رما  لاعتم  دـنوادخ  یّنـس ، هعیـش و  تایاور  قباـطم 
مالسلا هیلعنیسح  ماما  زا  زین  و  دومن .» دهاوخ  حالصا  بش  کی  رد  ار  وا  رما  ّلجوّزع  دنوادخ  : » دومرف هک  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلعقداص 

هجام نبا  دومن .» دهاوخ  هدامآ  حالصا و  بش  کی  رد  ار  وا  رما  لاعتم  دنوادخ   [ هک تسا  یـسک   ] تیب لها  ام  مئاق  : » دومرف هک  تسا  لقن 
رد ار  وا  رما )  ) دـنوادخ هک  تسا  تیب  لها  ام  زا  يدـهم  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  هدرک  لـقن  مالـسلا  هیلعیلع  ماـما  زا 

ار يزوریپ  رصن و  تامدقم  هک  تسا  نآ  بش  کی  رد  ترضح  رما  حالـصا  هب  دوصقم  ( 1185 «.) دومن دهاوخ  هدامآ  حالصا و  بش  کی 
عاـمتجا دومن  دـهاوخ  وا  يارب  هک  یمادـقا  نیلوا  و  دومن . دـهاوخ  روـهظ  هب  رومأـم  ار  وا  هدرک و  مهارف  بش  کـی  رد  و  تقو ، عرـسا  رد 

رد دوشیم  هدامآ  حالـصا و  بش  کی  رد  ترـضح  رما  هنوگچ  هکنیا  دـنامیم  یقاب  هک  يزیچ  یلو  تسا . ترـضح  نآ  صاخ  باحـصا 
تـسا نکمم  ًالوا : خساپ : تخادرپ . دنهاوخ  وا  اب  هزرابم  هب  نارگید  لاجد و  ینایفـس و  شیج  دـننامه  یهورگ  تایاور ، قباطم  هک  یلاح 

زا دوصقم  تسا  نکمم  ًایناث : دـشاب . مالـسلا  هیلعنامز  ماـما  رما  حالـصا  تعرـس  زا  هیاـنک  هدـمآ  تاـیاور  رد  هک  بش » کـی   » زا دوصقم 
يارب يزاسهمدقم  اهنت  ترضح ، رما  حالصا  زا  دوصقم  تسا  نکمم  ًاثلاث : دشاب . بش  کی  رد  يزوریپ  مالـسلا  هیلعترـضح  رما  حالـصا 

، دریگیم ماجنا  زاجعا  اب  تعرـس و  هب  نافلاخم  اب  هضراعم  هک  اجنآ  زا  ًاعبار : دـماجنا . لوط  هب  ییاهن  يزوریپ  هچ  رگ  دـشاب ، روهظ  نالعا 
. تسا هدش  بش  کی  هب  ریبعت  اذل 

؟ تسا نکمم  هنوگچ  كدنا  نارای  اب  ناهج  رب  هبلغ 

ترـضح يربهر  هب  ناربکتـسم  رب  ناـنآ  يزوریپ  یلو  تسا ، هدـش  هراـشا  رفن  ینعی 313  ترـضح  دودـحم  ناراـی  هب  تاـیاور  رد  هچ  رگا 
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نودب هک  هدش  هراشا  زین  رفن  رازه  هد  دودـح  رد  يرگید  نارای  هب  تایاور  رد   - 1 اریز : تسین  راظتنا  زا  رود  یتاهج  زا  مالسلا  هیلعيدهم 
دنوادخ اریز  دشاب ، زاجعا  قیرط  زا  تسا  نکمم  ناهج  رب  ترـضح  هبلغ   - 2 درک . دهاوخن  روهظ  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  اهنآ  ققحت 

يداع و بابـسا  للع و  قیرط  زا   - 3 ( 1186 .) دنادرگ زوریپ  دایز  هورگ  رب  تماقتـسا  تروص  رد  ار  كدنا  هورگ  ات  هدرک  تنامـض  لاعتم 
عاـضوا و هک  درک  دـنهاوخ  روهظ  یعقوم  رد  ترـضح  اریز  دوب ، دـهاوخن  راـظتنا  زا  رود  يرما  يزوریپ  حـتف و  نینچ  لوصح  زین  يرهاـظ 
لتق و فلتخم و  ياهماظن  زا  یگدروخرـس  تهج  هب  لـلم  همه  عقوم  نآ  رد  دـشاب . دـعاسم  ًـالماک  یـسایس  یقـالخا و  یعاـمتجا ، لاوحا 
ترـضح و نآ  هب  روـهظ  ربـخ  ندینـش  دّرجم  هب  مدرم  و  دـنربیم ، رـس  هب  یتـموکح  نینچ  راـظتنا  رد  اذـل  و  دـناهدمآ ، گـنت  هب  اـهتراغ 

ياهدـکهد دـننام  هب  ناهج  هک  اجنآ  زا   - 4 دـش . دـنهاوخ  ریگرد  یـصاخ  هورگ  اب  اهنت  ناشیا  و  دـنهدیم ، ناشن  شوخ  يور  شتموکح 
زا تناعتـسا  اب  يدیلک و  ياههطقن  نتفرگ  تسد  هب  اب  اذل  دش ، دهاوخ  رتگنت  طابترا  نیا  درذگب  نآ  رمع  زا  هچ  ره  هدـمآرد و  کچوک 

. تفای دهاوخ  ققحت  ترضح  یناهج  تموکح  لاعتم ، دنوادخ 

؟ تسا زاجعا  اب  هارمه  شتموکح  شرتسگ  نافلاخم و  رب  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  يزوریپ  ایآ 

تردـق زاجعا و  اـب  ًاـمامت  یناـهج  تموکح  ندرک  هداـیپ  ترـضح و  ترـصن  هکنیا   - 1 دراد : دوجو  لاـمتحا  هس  قوـف  لاؤـس  دروـم  رد 
ترـضح دوب ، یهلا  توعد  يارب  یحیحـص  هار  زاجعا  رگا  فلا . تسا : هشقانم  لباق  یتاهج  زا  لامتحا  نیا  یلو  دـشاب . یهلا  هداـعلاقراخ 

ج. تسین . باحصا  زا  يدایز  دادعت  هب  جایتحا  زاجعا  اب  ب . دنک . هدافتسا  ملاع  رب  هرطیـس  يارب  نآ  زا  ارغـص  تبیغ  لالخ  رد  تسناوتیم 
نیا هب  جایتحا  مات ، زاجعا  تروص  رد  و  تفرگ ، دهاوخ  رد  يدیدش  يزیرنوخ  گنج و  شنیفلاخم  ترـضح و  نیب  تایاور  یخرب  قباطم 

هدـش و بلاغ  دوخ  نانمـشد  رب  يداع  تروص  هب  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  هک  هدرک  هدارا  لاـعتم  دـنوادخ  هکنیا   - 2 تسین . اـهراک 
زین لامتحا  نیا  دوشب . وا  فادـها  دربشیپ  رد  زاجعا  هار  زا  یکمک  نیرتکـچوک  هکنآ  نودـب  دـهد ، شرتسگ  ار  یناـهج  لدـع  تموکح 

. دوب دهاوخ  شروهظ  تهج  رد  یهلا  صاخ  دییأت  تیانع و  دروم  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  تایاور ، قباطم  اریز  تسین  لاکشا  زا  یلاخ 
اب هارمه  ترصن  نیا  هچ  رگ  دوب ، دهاوخ  يداع  یعیبط و  روط  هب  ترضح  ترصن  هک  میسریم  هجیتن  نیا  هب  نیـشیپ  لامتحا  ود  ّدر  اب   - 3
زا و  تسا ، ناوارف  متس  ملظ و  دروم  روهظ  رصع  رد  رشب  مینادیم  هک  هنوگ  نامه  اریز  تسا ، دنوادخ  بناج  زا  یّـصاخ  یئزج و  تادییأت 
هک ددرگیم  یهلا  يربهر  نینچ  لابند  هب  اذل  و  تسا ، هدیسر  دوخ  حطس  نیرتالاب  هب  رشب  مومع  ینالقع ، دشر  یگنهرف و  ثیح  زا  یفرط 

رگا دنتـسیاب . اهتلم  هدارا  لباقم  رد  دـنناوتیمن  دـنراد  هک  یتاناکما  همه  اب  اهتردـقربا  زگره  دـیامن . يوریپ  وا  زا  شتوعد  هب  کیبل  اب 
جوف مدرم  هنوگچ  مالسا  ردص  رد  هک  دوبن  رگم  دمآ . دنهاوخ  رد  وناز  هب  ناشنانمشد  دنروآرب ، دایرف  ادص  کی  هچراپکی و  یگمه  مدرم 
ماـیق ربخ  یعمج  طاـبترا  لـیاسو  زا  اـیند  مدرم  هک  یماـگنه  زین  روهظ  رـصع  رد  دـنتفریذپ ؟ ار  ربماـیپ  توعد  هدـش و  مالـسا  لـخاد  جوف 
هلباقم اهنآ  هدارا  اب  مدرم  لابقا  تروص  رد  دـناوتیمن  یـسک  و  درک ، دـنهاوخ  تیامح  وا  زا  هدـیورگ و  وا  هب  دنونـشب  ار  یناهج  یحلـصم 

تایاور رد  اذل  و  دومن . دهاوخ  تیامح  ترضح  زا  هدمآ و  وا  کمک  هب  لاعتم  دنوادخ  هدش  ادیپ  صاخ  یعنام  هک  اجک  ره  هچ  رگ  دنک .
تروص هب  هک  تسا  نکمم  نیا  دش . دهاوخ  تیامح  دتفایم  نانمشد  لد  رد  هک  یسرت  ترصن و  اب  مالسلا  هیلعنامز  ماما  هک  تسا  هدمآ 

تاناکما همه  هک  داتفا  دهاوخ  نانمـشد  لد  رد  یبعر  نانچ  تسا ، مدرم  لابقا  دنوادخ و  تیانع  هب  هک  مدرم  ترـصن  اب  اریز  دـشاب ؛ يداع 
مان دنکیم  روهظ  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  هک  یماگنه  : » دیامرفیم مالـسلا  هیلعیلع  نانمؤم  ریما  دومن . دنهاوخ  رارف  هدراذگ ، ار  دوخ 
نابز دای و  رد  یمان  چیه  وا  مان  زج  هک  ياهنوگ  هب  تسا ، يدـهم  هب  قشع  زا  راشرـس  مدرم  دوجو  و  دوب ، دـهاوخ  اهنابز  رـس  رب  شکرابم 

(1187 «.) دننکیم باریس  ار  دوخ  حور  وا  یتسود  اب  و  تسین ، نانآ 

؟ درک دهاوخ  مایق  ریشمش  اب  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  ایآ 
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قح و نافلاخم  اب  هلباقم  هب  نآ  اب  درک و  دـهاوخ  مایق  ریـشمش  اب  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  تاـیاور ، یخرب  قباـطم  هک  دـننکیم  لاؤس  یخرب 
تاحیلـست لباقم  رد  ریـشمش  اب  رفن  کی  تسا  نکمم  هنوگچ  اریز  تسین ، شریذـپ  لباق  هلأـسم  نیا  تخادرپ . دـهاوخ  ناـملاظ  تقیقح و 

تایاور رد  هلأسم  نیا  لصا  دنک ؟ هلباقم  هداتـسیا و  دنک  دوبان  راب  نیدنچ  ار  نیمز  هرک  ّلک  دناوتیم  هک  بّرخم  دـیدج و  یعمج  راتـشک 
هیلع هللا  یلـصیفطصملا  هّدج  نم  ههبـش  اّمأو  دومرف ...« : هک  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  ملـسم  نب  دمحم  تسا . هدش  هراشا  نآ  هب 
؛»... بعرلاو فیـسلاب  رـصنی  ّهنأو  تیغاوـطلاو ، نیراـّبجلاو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهلوسر  ءادـعأو  هَّللا  ءادـعأ  هلتقو  فیـسلاب  هـجورخف  هـلآو 

شلوسر و نانمشد  ادخ و  نانمـشد  نتـشک  ریـشمش و  اب  جورخ  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصیفطصم  شّدج  هب  يدهم  تهابـش  اّما  و  ( » 1188)
زا دوصقم  هک  تسا  نآ  رد  ثحب  یلو  دـش .»... دـهاوخ  يرای  ترـصن و  سرت  ریـشمش و  طسوت  هب  وا  انامه  و  تسا . اهتوغاط  ناراـّبج و 
اب یصخش  هک  دراد  یلاکشا  هچ  ًالوا : خساپ : تسا ؟ رگید  يزیچ  هب  هراشا  ای  دراد ، تّیصوصخ  تّیعوضوم و  ریشمش  ایآ  تسیچ ؟ ریشمش 
زا دوصقم  دایز  لامتحا  هب  ًایناث : دزادرپ ؟ هلباقم  هب  دوخ  نانمـشد  اب  دنکیم  تدـعاسم  ار  ترـضح  هک  یهلا  زاجعا  اب  هارمه  یلو  ریـشمش 

اهنآ نهذ  هب  زگره  هتشادن و  ریشمش  زج  هب  ياهحلـسا  لاس  رازه  زا  لبق  ینعی  رـصع  نآ  رد  ناناملـسم  اریز  تسا  هحلـسا  تّوق و  ریـشمش ،
هکنیا فلا . دراد : دوجو  لامتحا  ود  تروص  نیا  رد  تسا . هدش  ریبعت  ریشمش  هب  هحلسا »  » زا اذل  تسا ، هدرکیمن  روطخ  یتاحیلـست  نینچ 

ب. دنکیم . هدافتسا  ناملاظ  نافلاخم و  دض  رب  دوجوم  تاحیلست  رب  طلـست  هار  زا  ای  یهلا و  زاجعا  تردق و  هب  زین  مالـسلا  هیلعنامز  ماما 
ياههتسه اب  هک  اهنآ  یگنج  لیاسو  نتخادنا  راک  زا  يریگمیمصت و  زکارم  رب  طلـست  اب  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  هک  تسا  نآ  رگید  لامتحا 
باحـصا ياهریـشمش  تایاور ، یخرب  قباطم  ًاثلاث : دزادـنایم . راک  زا  يداع  قیرط  اـی  زاـجعا  هار  زا  ار  اـهنآ  ماـمت  دراد ، طاـبترا  يزکرم 

ریـشمش اب  نانآ  زا  یکی  رگا  هک  تسا  ياهنوگ  هب  هکلب  دراد ، رارق  ام  سرتسد  رد  هک  ییاهنهآ  نیا  لـثم  هن  یلو  تسا ، نهآ  زا  ترـضح 
رگراک اهنآ  رب  زگره  نمشد  هحلسا  هک  تسا  ياهنوگ  هب  نانآ  یعافد  هلیسو  رگید ، ریبعت  ربانب  و  دنکیم . مین  ود  ار  نآ  دنز ، هوک  رب  دوخ 

ياههاگتـسد همه  دـناوتب  هک  دـشاب  یلیاـسو  زا  دـنربیم  راـک  هب  شنارواـی  ترـضح و  هک  ار  ياهحلـسا  تسا  نکمم  اذـل  ( 1189 .) تسین
يایشا اههدنرپ و  باقشب  نامز ، نیا  رد  هک  هنوگ  نامه  دشابن ، رگراک  نآ  رب  یهاگتـسد  چیه  لباقم ، رد  یلو  دزادنیب  راک  زا  ار  نانمـشد 
یمدرم لابقا  هار  زا  ناهج  رب  ترضح  نآ  هرطیس  مالسلا و  هیلعنامز  ماما  هدمع  يزوریپ  ًاعبار : مینکیم . هدهاشم  ار  هدشن  هتخانـش  ینارون 

ار دوخ  تاحیلست  مامت  ات  دهدیم  رارق  ناملاظ  نافلاخم و  بولق  رد  دنوادخ  هک  تسا  یبعر  سرت و  هار  زا  رگید  و  تسا . ناشیا  يوس  هب 
دندرک هدهاشم  ار  ترضح  تازجعم  زا  يرادقم  یتقو  روهظ ، يادتبا  رد  هکنآ  ًاصوصخ  دنوشیم ، میلـست  ای  هدرک  رارف  هدراذگ ، نیمز  رب 

هب هک  زین  یکدـنا  هورگ  دـنوشیم و  ترـضح  میلـست  تهج  نیدـب  درک ، هلباـقم  یهلا  درم  اـب  ناوتیمن  تسا و  یهلا  وا  رما  هک  دـنمهفیم 
رد كانرطخ  هحلـسا  نیا  مالـسلا ، هیلعيدهم  ترـضح  روهظ  نامز  رد  هک  اجک  زا  ًاسماخ : دنوشیم . دوبان  دـنزادرپیم  هلباقم  تفلاخم و 

قافتا ترضح  نآ  روهظ  زا  شیپ  هک  یناهج  ياهگنج  اهبوشآ و  ثداوح و  رثا  رد  هک  تسا  نکمم  اریز  دشاب ؛ هدنام  یقاب  رشب  رایتخا 
رد رگا  لاح  تسا . رشب  يدرخ  یب  تلالض و  لهج و  هجیتن  هنامحریب ، ياهراتـشک  اهگنج و  ًاسداس : دوش . دوبان  اههحلـسا  نیا  دتفایم 

؛ دنریگیمن راک  هب  رگیدکی  ّدض  رب  ار  نآ  دنشاب  هتشاد  رایتخا  رد  كانرطخ  ياهحالس  هک  ضرف  رب  دوش ، لماک  مدرم  لقع  روهظ ، رصع 
دریگیم رارق  ناشلد  رد  هک  تشحو  بعر و  داجیا  اب  ای  هدرب و  ترـضح  تیناّقح  هب  یپ  دـنراد  رایتخا  رد  ار  اهحالـس  نآ  هک  ییاهورین  و 

. دننکیم يراددوخ  ترضح  ّدض  رب  نآ  ندرب  راک  هب  زا 

؟ دراد هراشا  یتقو  هچ  هب  هدش  هراشا  نآ  هب  تیودهم  تایاور  رد  هک  يراتشک 

لبق ياههنتف  محالم و  هب  طوبرم  اهنآ  زا  یتمسق  فلا . تسا : مسق  ود  رب  دناهدرک  حرطم  ار  یعیسو  مجح  رد  راتـشک  اهنآ ، رد  هک  يرابخا 
زا تایاور  نیا  رتشیب  تسا . روهظ  زا  شیپ  ناهج  ناماسبان  عاضوا  هب  رظان  اهنت  درادن و  روهظ  نارود  هب  یطابترا  هنوگ  چـیه  تسا و  روهظ 

عون نیا  تسا . مالسلا  هیلعنامز  ماما  تموکح  روهظ و  هماگنه  هب  طوبرم  تایاور  زا  رگید  ياهتـسد  ب . تسا . تنـس  لها  هسرم  تایاور 
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زا یـضعب  هک  يروط  هب  دراد ، يدنـس  لکـشم  اهنآ  رتشیب  تسا و  تاّیوبن  زا  هماع و  قیرط  زا  هک  یتایاور   - 1 دناهنوگ : ود  رب  زین  تایاور 
ربمایپ نامز  رد  هک  هدش  لقن  رابحالابعک  دننام  يدارفا  زا  هکلب  دوشیمن ، یهتنم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هب  رگید  یخرب  و  لسرم ، اهنآ 

ّتنس لها  زا  یملاع  دناهدش . ییاور  ياهباتک  دراو  یفلتخم  ضارغا  اب  هک  تسا  تایلیئارـسا  زا  تایاور  نیا  هدمع  تسا . هدوبن  ناملـسم 
اهریـسفت و دراو  هک  یغورد  رابخا  همه  نیا  زا  ار  ام  ادخ  : » دیوگیم دسریم  رابحالا  بعک  لاثما  تایاور  هب  هک  یماگنه  ریثکنبا ، دـننام 

هعیـش ياهباتک  رد  ای  هدش و  لقن  مالـسلا  مهیلعتیب  لها  قرط  زا  هک  یتایاور   - 2 ( 1190 ...«.) دنک زاینیب  هدـش ، ییاور و ... ياهباتک 
. دوشیمن یهتنم  ترضح  نآ  هب  هدش  لقن  هک  رگید  یخرب  مالسلا و  مهیلعتیب  لها  زا  لوقنم  رابخا  اهباتک ، نیا  رد  تسا . هدش  رکذ 

؟ تسا رادقم  هچ  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  مایق  ماگنه  رد  اهيزیرنوخ  اهراتشک و  مجح 

نودب میظع  هعقاو  نیا  ًامّلـسم  اریز  دهدیمن ؛ خر  يراتـشک  لتق و  هنوگ  چـیه  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  مایق  ماگنه  هک  مینک  اعدا  میناوتیمن 
رب مالسلا  مهیلعتیب  لها  هک  مینکیم  هدهاشم  تایاور  رد  اذل  و  دش . دهاوخن  رّسیم  ترضح  نآ  هار  رس  نانمشد  اهراخ و  ندرک  فرطرب 
هب مدش  دراو  هنیدم  هب  هک  یماگنه  دیوگیم : لاّبن  هکارا  یبا  نب  ریشب  دناهدرک . هراشا  ترضح  مایق  روهظ و  ماگنه  يزیرنوخ  لتق و  لصا 
وا يارب  اهراک  همه  دـهد  يور  مئاق  مایق  هک  یماگنه  دـنیوگیم : هئجرم  مدرک : ضرع  متفر ... مالـسلا  هیلعرقاب  ماـما  رفعجوبا  لزنم  فرط 

متنأو حسمن  یّتح  هدیب  یـسفن  يّذلاو  اّلک  دومرف ...« : ترـضح  دزیریمن . نوخ  مه  تماجح  فرظ  کی  هزادـنا  هب  دـش و  دـهاوخ  راومه 
قرع و امـش  ام و  هک  دـماجنایم  اـجنیا  هب  راـک  تسوا  تسد  هب  مناـج  هک  نآ  هب  دـنگوس  تسین ، نینچ  زگره  ( » 1191 (؛»... قلعلاو قرعلا 
هک دهدیم  یهاوگ  خیرات  رگید  یفرط  زا  یلو  تسا . هدیسر  زین  يرگید  تایاور  نومضم  نیا  هب  درک ». میهاوخ  كاپ  ار  هدش  هتسب  نوخ 

، دنهد ماجنا  نآ  یعیبط  ریسم  زا  يداع و  روط  هب  ار  روما  دناهتشاد  یعس  مالـسلا  مهیلعتیب  لها  ناماما  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصمالسا  ربمایپ 
تشک ياضتقا  هعماج  رد  لدع  شرتسگ  هکنآ  زج  تسا ، مدرم  تیاده  داشرا و  نانآ  فده  اریز  دنربن ، ریـشمش  هب  تسد  ناکمالایّتح  و 
هلأسم نیا  رد  زین  یطارفا  هشیدنا  یلو  دوش ، ّلح  هزجعم  قیرط  زا  روما  مامت  هک  تسین  رارق  و  دراد ، ار  دودحم  ّدح  رد  هچ  رگ  يراتـشک  و 
ياعدا قباطم  هکنآ  ًاصوصخ  درادن ، دوجو  عیسو  يّدح  رد  اهراتشک  یگدرتسگ  رب  یلقن  ییالقع و  یلقع و  یلیلد  زگره  تسین و  حیحص 

.! دنوشیم هتشک  رفن  جنپ  رفن  تفه  ره  زا  ای  رفن  تفه  رفن  هن  ره  زا  یخرب ،

؟ دوب دهاوخ  یتقو  هچ  رد  اهلتق  هعیش ، تایاور  قباطم 

اذل و  دوب . دـهاوخ  نینوخ  ياهگنج  دـهاش  روهظ  زا  لبق  یکدـنا  ناهج  هک  درب  میهاوخ  یپ  مالـسلا  مهیلعتیب  لها  ثیداحا  هب  هجوت  اب 
تیعقوم نیا  زا  زین  ترـضح  و  تفر ، دنهاوخ  یملاع  یحلـصم  لابقتـسا  هب  اهگنج  نیا  اب  ههجاوم  هدـهاشم و  اب  مدرم  هک  تفگ  ناوتیم 

ال : » دومرف مالـسلا  هیلعقداص  ماما  درک . دـهاوخ  حـتف  ار  ملاع  نیملاظ ، دوخ و  نیفلاخم  فرط  زا  یتماقتـسا  نیرتمک  اـب  هدرک و  هدافتـسا 
ثلثلا اونوکت  نأ  نوضرت  اـمأ  مالـسلا : هیلعلاـقف  یقبی ؟ اـمف  ساـنلا  ثلث  بهذ  اذإ  هل : لـیقف  ساـنلا . ثلث  بهذـی  یّتح  رمـألا  اذـه  نوکی 

ترضح هب  دیوگیم : يوار  دنورب . نیب  زا  مدرم  مّوس  ود  هکنیا  ات  دوشیمن  عقاو  مالسلا -  هیلعنامز  ماما  مایق  رما -  نیا  ( » 1192 (؛»؟ یقابلا
زا امـش  هک  دیوشیمن  دنـسرخ  یـضار و  ایآ   : » دومرف ترـضح  دنامیم ؟ یقاب  یـسک  هچ  دنورب ، نیب  زا  مدرم  مّوس  ود  رگا  مدرک : ضرع 
يإ : » دومرف دراد ؟ تقیقح  ینامـسآ  يادـن  ایآ  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  هب  دـیوگیم : هرارز  دیـشاب ». هدـنام  یقاب  موس  کی 
ادـخ هب  يرآ  ( » 1193 (؛» سانلا راشعأ  ۀعـست  بهذـی  یتح  رمألا  اذـه  نوکی  ـال  مالـسلا : هیلعلاـقو  مهناـسلب . موق  ّلـک  هعمـسی  یتح  هَّللاو 
مهد ُهن  هکنیا  اـت  دوشیمن  قّقحم  رما  نیا  : » دومرف ترـضح  نآ  دنونـشیم . ار  نآ  ناـشدوخ  ناـبز  اـب  یموق  ره  هک  تسا  ناـنچ  دـنگوس ،

رمحأ توم  ناتتوم : مئاقلا  مّدق  : » دومرفیم هک  مدینش  مالسلا  هیلعقداص  ماما  زا  دیوگیم : دلاخ  نب  نامیلـس  دنورب ». نایم  زا  مدرم  ( 910)
عون ود  مئاق  مایق  زا  لبق  ( » 1194 (؛» نوعاطلا ضیبألا : توملاو  فیسلا ، رمحألا ، توملا  ۀسمخ : ۀعبـس  ّلک  نم  بهذی  یتح  ضیبأ  تومو 
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اب دیپس  گرم  ریـشمش و  اب  خرـس  گرم  دورب . نیب  زا  رفن  جنپ  رفن  تفه  ره  زا  هکنیا  ات  دـیپس ، گرم  خرـس و  گرم  دـهدیم ، خر  گرم 
نارود هب  طوبرم  اهيزیرنوخ  اهراتـشک و  زا  یعیـسو  مجح  هک  درب  میهاوخ  یپ  رگید  ثیداحا  ثیداحا و  نیا  هظحالم  اب  تسا ». نوعاـط 

اب هدوب و  تایلیئارسا  تالوعجم و  زا  زین  تایاور  زا  یخرب  هچرگ  تسا . ینامسآ  يادن  زا  لبق  مالـسلا و  هیلعيدهم  ترـضح  مایق  زا  شیپ 
اهراتشک هیجوت  ای  مالـسلا و  هیلعيدهم  ترـضح  تموکح  یناهج و  تضهن  هرهچ  ندرک  رادهشدخ  دننام  یّـصاخ  ياههزیگنا  فادها و 

اهنآ زا  يرس  کی  زین  و  تسا . هداد  تبسن  مالسلا  هیلعنامز  ماما  هب  ار  يدایز  ياهراتـشک  هدش و  ییاور  ياهباتک  دراو  تاحوتف و ... رد 
هک دنکیم  لقن  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  ًاعوفرم  ناذاش  نب  لضف  هک  ار  یتیاور  دـننامه  دراد . يدنـس  لکـشم  تسا و  هعوفرم  لسرم و 
زا ردق  نآ  مالسلا  هیلعمئاق  ترضح  ( » 1195 (؛»... هیبأ دلو  نم  لجر  هل  لوقیف  قوسلا . غلبی  یّتح  مالسلا  هیلعمئآقلا  لتقی  : » دومرف ترـضح 

هتبلا دـنکیم .»... دـیدش  ضارتعا  وا  هب  شردـپ  نادـنزرف  زا  یـصخش  هکنآ  ات  دریگیم ، ارف  نوخ  ار  اپ  قاـس  اـت  هک  دـشکیم  ار  اـهناسنا 
هک تسا  نکمم  اریز  تسا ، مامتان  شتلالد  اوتحم و  یفرط  زا  و  دراد . يدنـس  لکـشم  هدوب و  هعوفرم  ثیدح  نیا  دـش  هراشا  هک  نانچمه 
زا نخـس  روکذم  ثیدح  رد  هکنآ  ًاصوصخ  دشاب . زاوهالا » قوس   » دـننامه یّلحم  ای  رهـش  مان  نآ  زا  دوصقم  هدـمآ  تیاور  رد  هک  قوس » »

تاـهج هب  تاـیاور  زا  یخرب  زین  و  دـشاب . صوصخم  ناـکم  لـحم و  قوس »  » هک دـسریم  رظن  هب  نینچ  اذـل  تسا . هدـماین  ناـیم  هب  نوـخ 
هک تشک  دـهاوخ  ار  ناملاظ  زا  يّدـح  هب  و  دومرف ...« : هک  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلعقداص  ماـما  زا  یتیاور  رد  دراد : دنـس  فعـض  يرگید 
نآ دنس  رد  اریز  تسا ؛ لاکشا  دروم  دنـس  ثیح  زا  تیاور  نیا  یلو  درکیم .» محرت  دوب  دّمحم  هّیرذ  زا  درم  نیا  رگا  دنیوگیم : نالهاج 
هب دنوادخ  : » دومرفیم هک  مدینش  مالسلا  هیلعیلع  زا  دیوگیم : شیبح  نب  ّرز  ( 1196 .) دشابیم لوهجم  هک  تسا  یمدآ  نامثع  نب  دمحا 

دراو ریـشمش  زج  نانآ  رب  دـنادرگیم و  لیلذ  راوخ و  ار  نارگهنتف -  نانآ -  دزاسیم و  فرطرب  ار  اهبوشآ  اههنتف و  ام  زا  يدرم  هطـساو 
، تسین همطاف  نادنزرف  زا  نیا  دنگوس  ادخ  هب  دنیوگیم : هکنیا  ات  دنکیم  هزرابم  تدش  هب  هام  تشه  هداهن و  شود  رب  ریـشمش  دـنکیمن .

ضرع مالسلا  امهیلعیلع  نب  نیسح  ماما  هب  هک  هدش  لقن  باشخ  نب  یـسیع  زا  و  ( 1197 «.) درکیم محر  ام  هب  دوب  همطاف  نادنزرف  زا  رگا 
یلع هفیـس  عضی  هّمعب ، یّنکملا  هیبأب  روتوملا  دیرـشلا  دـیرطلا  رمألا  بحاص  نکلو  ال ، : » دومرف دـیتسه ؟ رما  نیا  بحاـص  امـش  اـیآ  مدرک :

. دـشابیم شیوـمع  هـینک  ياراد  شردــپ و  هاوـخنوخ  هداـتفا ، رود  هدــش ، هدــنار  رما ، بحاـص  یلو  ریخ ، ( » 1198 (؛» رهـشأ ۀینامث  هقتاع 
عـضی : » دومرفیم مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  هک  مدینـش  دومرف : هک  هدـش  لـقن  ریـصبوبا  زا  و  دـهنیم ». دوخ  شود  رب  هاـم  تشه  ار  شریـشمش 

(1199 (؛»... ۀمحرلا هبلق  یف  هَّللا  یقلی  لاق : هَّللا ؟ یضر  ملعی  فیکف  تلقف : هَّللا . یضری  یّتح  ًاجره  ًاجره  رهـشأ  ۀینامث  هقتاع  یلع  فیـسلا 
تیاضر هنوگچ  مدرک : ضرع  دوش . یـضار  دنوادخ  هکنیا  ات  دنکیم  هزرابم  تّدش  هب  دـهنیم و  دوخ  شود  رب  هام  تشه  ار  ریـشمش  »... 

مود لوا و  دنس  رد  اریز  دنتسه ، فیعض  دنس  ثیح  زا  تایاور  نیا  دهدیم ». رارق  تمحر  ناشیا  لد  رد  دنوادخ  دومرف : دنادیم ؟ ار  ادخ 
دروم مه  وا  هک  هدـش  عقاو  هزمح  یبا  نبا  مّوس  تیاور  دنـس  رد  و  دـنلوعجم . ودره  هک  دـنراد  دوـجو  باـشخ  نب  یـسیع  سیق و  نب  رمع 

هک دشاب  ترضح  نایرکشل  یمجاهت  تایلمع  تّدم  ثیداحا ، نیا  زا  دوصقم  هک  تسا  نکمم  رگید  یفرط  زا  تسا . هتفرگ  رارق  فیعـضت 
شرتسگ نامه  ینعی  دـهدیم  ماجنا  ترـضح  هک  میظع  سب  يراک  هک  تسا  هجوت  لباق  زین  هتکن  نیا  دـباییم . همادا  هاـم  تشه  لوط  رد 
ترـضح مایق  اب  اریز  دراد ، ار  دودحم  يّدح  رد  هچ  رگ  يراتـشک  لتق و  نینچ  ياضتقا  نیمز  يور  هرک  حطـس  رد  یناهج  لدع  تموکح 

هجوت لباق  نادنچ  مینکیم  هظحالم  هک  رگید  ياهتضهن  اهمایق و  لباقم  رد  ار  اهراتشک  نیا  یلو  دوب ، دنهاوخن  تکاس  نارگمتس  زگره 
. تسین

؟ دنکیم هدافتسا  ریشمش  زا  مالسلا  هیلعنامز  ماما  ارچ  یناسنا ، تیبرتو  یقالخا  توعد  هار  زارشب  تیاده  ناکما  اب 

نینچ تسا  نکمم  گنج  هلأسم  رد  تسا . ماشآ  نوخ  ياهناسنا  مامت  اـب  راـیع  ماـمت  یگنج  مالـسلا  هیلعدوعوم  ماـما  یمتح  ياـهراک  زا 
يزیرنوخ و هب  يزاین  تسا و  ریذـپناکما  تسرد ، تیبرت  یقالخا و  توعد  اب  يرـشب  هعماج  نتخاـس  ناـسنا و  تیادـه  هک  دوش  هتـشاگنا 
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هک دزاسیم  راکـشآ  ار  تیعقاو  نیا  یبوخ  هب  تسا -  هدنام  ياج  رب  یخیرات  هک  يزور  زا  يرـشب -  خیرات  هعلاطم  خـساپ : تسین ؟ گنج 
ياهریثأت دنچ  ره  یتیبرت  لوصا  یقالخا و  میلاعت  و  دوشیمن ، هتشادرب  هار  رس  زا  يزیرنوخ  تردق و  اب  زج  ناسنا  لماکت  دشر و  هار  عناوم 

راداـیند و بـلط و  هطلـس  هـقبط  رد  و  تـسا ، هدوـب  یناـسنا  بـیجن  دارفا  زا  یخرب  رد  اـهریثأت  نـیا  نـکیل  تـسا  هتــشاد  هدرتـسگ  فرژ و 
نیرفآ لّوحت  نآ  ریثأت  ای  هتشادن و  يریثأت  چیه  ای  دنراد ، هتشاد و  تسد  رد  ار  اههعماج  یماظن  یـسایس و  يداصتقا ، عبانم  هک  رگرامثتـسا 

دـشر هار  دندرگن و  اهناسنا  هار  ّدس  ات  تسا  هتفریم  راک  هب  يرگید  لماع  دیاب  نانآ  تیادـه  تیبرت و  يارب  تسا . هدوبن  زاسنوگرگد  و 
هب ورین  دربراک  گنج و  هلأسم  ور  نیا  زا  دـنهد . همادا  شیوخ  دـشر  هار  هب  یعنام  هنوگ  چـیه  یب  دـنناوتب  ناگمه  ات  دـندنبن ، اههدوت  رب  ار 

ناونع هب  هن  ار  گنج  اهتیعقاو  نیمه  هب  هجوت  اـب  مالـسا ، ددرگیم . حرطم  یناـسنا  ياهفدـه  هب  یباـیتسد  يارب  ترورـض  کـی  ناونع 
یّتَـح ْمُهُوِلتاـقَو  : } تسا هدـمآ  میرک  نآرق  رد  تسا . هتفریذـپ  لدـع  دـیحوت و  ققحت  يارب  هلیـسو  هار و  ناونع  هب  هکلب  ناـمرآ  فدـه و 

ور نیا  زا  ددرگ .»... ادخ  يارب  شاهمه  نید ، دشابن و  ياهنتف  رگید  ات  دینک  دربن  نانآ  اب  ( » 1200 (؛}... ِِهَّلل ُهُّلُک  ُنیِّدلا  َنوُکَیَو  ٌۀَْنِتف  َنوُکَتال 
دیلاقم فویسلاو  فیسلا ، ّالإ  سانلا  میقی  الو  فیسلا ، ّلظ  تحتو  فیـسلا  یف  هّلک  ریخلا  : » دومرف تسا  نیملاعلل » ۀمحر   » هک مالـسا  ربمایپ 

اهریشمش و  دنکیمن . تسار  ریشمش  زج  ار  نامدرم  و  ریـشمش ، هیاس  ریز  رد  تسا و  ریـشمش  رد  ریخ  یکین و  مامت  ( » 1201 (؛» رانلاو ۀّنجلا 
نم ههبـش  اّمأو  لسرلا ... نم  ۀسمخ  نم  ًاهبـش  دّمحم  لآ  نم  مئاقلا  یف  ّنإ  دومرف ...« : مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  دنخزود ». تشهب و  ياهدـیلک 
مئاق ( » 1202 (؛»...  بعرلاو فیسلاب  رصنی  ّهنأو  تیغاوطلاو ، نیراّبجلاو  هلوسر  ءادعأو  هَّللا  ءادعأ  هلتقو  فیـسلاب  هجورخف  یفطـصملا  هّدج 

اب مایق  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  لوسر  دوخ  ّدـج  هب  وا  تهابـش  اّما  دراد ...  ناربمایپ  زا  نت  جـنپ  اب  ییاهتهابـش  مالـسلا  مهیلعدـمحم  لآ 
ددم  [ دوشیم هدنکفا  نارابج  لد  رد  هک   ] سرت ریـشمش و  اب  وا  ناشکرـس ، ناراّبج و  و  شربمایپ ، ادخ و  نانمـشد  نتـشک  تسا و  ریـشمش 

.« ددرگیم

؟ دوب دهاوخ  هنوگچ  نانمشد  ناملاظ و  اب  مالسلا  هیلعنامز  ماما  راتفر  هویش و 

یـشکرس دانع و  یلو  هدـش  مامت  نانآ  رب  تجح  هک  دـنریگیم  رارق  مالـسلا  هیلعرـصع  ماما  بضغ  دروم  یناسک  تایاور  زا  یخرب  قباطم 
ادخ تمقن  ببس  دنکیم و  روهظ  مالـسلا  هیلعمئاق  ماگنه  نیا  رد  دومرف ...« : مالـسلا  هیلعقداص  ماما  دنریذپیمن . ار  ادخ  تّجح  هدرک و 

«. دننک راکنا  ار  شتّجح  هکنآ  زا  دعب  رگم  دریگیمن  ماقتنا  شناگدنب  زا  دنوادخ  اریز  ددرگیم ؛ ناگدنب  رب  وا  بضغ  مشخ و  و 

؟ تسا ناناملسم  زا  دریگیم  ماجنا  ترضح  طسوت  هک  اهلتق  رتشیب  ایآ 

نیا لاؤس  داتفا ، دهاوخ  قافتا  ناناملسم  نیب  یمالـسا و  دالب  هدودحم  رد  اهلتق  رتشیب  هک  تسا  نآ  تایاور  زا  دافتـسم  دنیوگیم : یخرب 
ات دنرتراوازـس  ندش  هتـشک  هب  اهنآ  اذل  و  ناملـسم ، ات  دنرترود  ّقح  زا  رفاک  كرـشم و  مینادیم  هکنآ  اب  دش  دـهاوخ  نینچ  هنوگچ  تسا :
هب ار  رافک  زا  یسک  ترضح  تسا و  ناناملـسم  هدودحم  رد  طقف  اهلتق  اهراتـشک و  هکنیا  رب  درادن  تلالد  تایاور  ًالوا : خساپ : ناملـسم .

ترـضح تموکح  ییاپرب  زا  عنام  داجیا  ددـصرد  هک  يدـناعم  ره  لماش  هک  تسا  مومع  تاـیاور  زا  یخرب  رهاـظ  هکلب  دـناسریمن ، لـتق 
، تسا هدـش  رکذ  تایاور  رد  دنـسریم  لتق  هب  ناشباحـصا  ترـضح و  طسوت  هک  یتاعامج  زا  یخرب  یماسا  هچ  رگ  ًایناث : دوشیم . تسا ،

لتق هب  ار  یـسک  ناکرـشم  رافک و  زا  ترـضح  دـتفایمن و  قافتا  رگید  تاعامج  اههتـسد و  رد  راتـشک  لتق و  هک  درادـن  تلالد  نیا  یلو 
هکلب تسین ، هرظتنمریغ  يرما  نیا  دـشاب ، هتـشاد  نیملـسم  رد  اهلتق  ترثک  صاصتخا  رد  روهظ  تاـیاور ، هک  ضرف  رب  ًاـثلاث : دـناسریمن .

نیب رد  لتق  ترثک  و  دـش ، دـنهاوخ  ترـضح  میلـست  رفک  دـالب  زا  يرایـسب  تاـیاور ، زا  یخرب  قباـطم  اریز  تسا ؛ یّلک  دـعاوق  اـب  قباـطم 
تسا هدش  مامت  مدرم  يارب  بناوج  مامت  رد  تّجح  یمالسا  تما  نایم  رد  تسا . بولطمان  رـصانع  زا  نانآ  يزاسكاپ  تهج  هب  نیملـسم 

ورهبور نآ  اـب  مالـسلا  هیلعيدـهم  ماـما  هک  یتالکـشم  زا  یکی  هکنیا : بلطم  نیا  حیـضوت  دوشیمن . هتفریذـپ  يرذـع  سک  چـیه  زا  اذـل 
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یهلا ماکحا  عورف  لوصا و  ادـخ و  نید  ياـهشور  هار و  رد  هک  تسا  یتسرداـن  ياهریـسفت  اـهتشادرب و  اـهفارحنا و  لکـشم  دوشیم 
مالـسلا هیلعيدـهم  ماما  هار  رـس  رب  میظع  یعنام  عوضوم ، نیا  تسا . هدرک  خوسر  ذوفن و  یمالـسا  هعماج  نهذ  رد  اهنرق  هدـمآ و  دـیدپ 

هب ار  یّقح  داقتعا  یب  ناسنا  تسین و  زّهجم  یحالـس  هب  رفک  تسا . هداس  يرما  عنام  نیا  ربارب  رد  يداقتعایب  ینیدیب و  رفک و  عنام  تسا .
تسردان یفارحنا و  لکـش  هب  ار  يزیچ  و  تسا ، هدرکن  ریـسفت  تسردان  ار  یلوصا  ای  لصا  وا  يارب  و  تسا ، هتخوماین  هنوگژاو  مالـسا  مان 

یعّدـم ناملـسم و  اـب  یلو  تسا . هدرکن  ینعم  شیوـخ  هاوـخلد  هب  ار  یثیدـح  اـی  هیآ  و  تـسا ، هدادـن  ياـج  نـهذ  رد  ادـخ  نـید  ماـن  هـب 
هنوگژاو ار  ینآرق  تایآ  ثیداحا و  زا  يرایـسب  يانعم  هتخومآ و  یفارحنا  ياهنوگ  هب  ار  نآ  زا  ییاهشخب  ای  نید  میلاعت  هک  یـسانشادخ 

، تسا ناربمایپ  شور  هار و  ادخ و  نید  ّدض  تقیقح  رد  هک  تسا  دقتعم  دنبياپ و  ییاهشور  هار و  ینابم و  لوصا و  هب  و  تسا ، هدـیمهف 
نیا هب  دیاش  یمالسا  ياههعماج  رد  مالسلا  هیلعيدهم  ماما  ریگارف  هدرتسگ و  راتـشک  ياههمانرب  زا  یـشخب  دش ؟ ورهبور  ناوتیم  هنوگچ 

اب ریزگان  ماما  و  دـنزیخیم ، رب  ماما  اب  گنج  هب  تسا -  مالـسا  ّدـض  تقیقح  رد  هک  یفارحنا -  مالـسا  هبرح  اب  ناناملـسم  هک  دـشاب  تلع 
رب تسد  شیوخ  تسردان  ياههشیدـنا  راکفا و  زا  هک  یتروص  رد  هتبلا  دـنکیم ، هرـسکی  ار  نانآ  راک  دوشیم و  ورهبور  نانآ  اب  ّتیعطاق 
رد  ] مئاق نکیل  ( » 1203 (؛» هیلع هنولتاقیو  هَّللا  باتک  هیلع  نولّوأتیف  هیلع  نوجرخی  مئاقلا  ّنإو  دومرف ...« : مالـسلا  هیلعقداص  ماـما  دـنرادن .

لیوأت دوخ  رظن  هب  وا  ربارب  رد  ار  ادخ  باتک  ياههیآ  دنتـسیایم و  وا  يور  رد  ور  هک  دوشیم  ورهبور  یمدرم  اب  شیوخ  زیخاتـسر  ماگنه 
.« دنزیخیم رب  دربن  هب  وا  اب  اتسار  نیمه  رد  و  دننکیم ،

؟ دزیخیمرب گنج  هب  بارعا  اب  روهظ  زا  دعب  مالسلا  هیلعنامز  ماما  ایآ 

(1204 (؛» هقلح یلإ  هدیب  أموأو  حبذلا ، ّالإ  برعلا  نیبو  اننیب  یقب  ام  : » دومرف هک  هدرک  لقن  مالسلا  هیلعقداص  ماما  زا  دوخ  دنس  هب  یـسلجم 
 - 1 خـساپ : دـندومن ». هراشا  ناشقلح  هب  دوخ  كرابم  تسد  هب  ترـضح  هاگ  نآ  دـنامیمن . یقاب  حـبذ  زج  هب  يزیچ  برع  نیب  اـم و  نیب  »

ماـما هـکنیا  رگید  لاـمتحا   - 2 دـناسر . دـهاوخ  لـتق  هب  ار  مالـسلا  مهیلعتیب  لـها  همئا  زا  کـی  ره  برع  هـک  تـسا  نـیا  ثیدـح  رهاـظ 
ربمایپ هیرذ  مشاهینب و  هب  تبـسن  ترـضح  نآ  رـصع  رد  یـسابع  روصنم  هک  تسا  یحبذ  لتق و  تایانج و  هب  هراـشا  مالـسلا  هیلعقداـص 

. دیناسر لتق  هب  ار  اهنآ  زا  يدایز  دادعت  خیرات  قباطم  و  تسا . هتشاد  هلآو  هیلع  هللا  یلصمرکا 

؟ تسانعم هچ  هب  تسا  دیدش  برع  رب  روهظ  ماگنه  مالسلا  هیلعنامز  ماما  هکنیا 

مـشچ هب  ریبعت  نیا  هدـمآ  ناـیم  هب  دـیدج  باـتک  دـیدج و  رما  دـیدج ، تواـضق  دـیدج ، تنـس  زا  نخـس  نآ  رد  هک  یتاـیاور  بلاـغ  رد 
ترـضح هکنیا : یلاـعت -  هَّللا  دـنع  ملعلا  و  دـیآیم -  نهذ  هب  هچنآ  خـساپ : تسیچ ؟ هلمج  نـیا  ياـنعم  دـیدش ،» برعلا  یلع  : » دروـخیم

، هبناج همه  هعسوت  یحالصا و  ياهمانرب  اب  ترضح  درک . دهاوخ  عورـش  تسا  برع  نیمزرـس  هک  هکم  زا  ار  دوخ  مایق  مالـسلا  هیلعيدهم 
اب يریگرد  تسا ، هارمه  یناوارف  تالکـشم  اب  اههمانرب  نیا  ندرک  هداـیپ  هک  تسا  یعیبط  درب . دـهاوخ  شیپ  هب  ار  شیوخ  مارم  دـصقم و 

تـسا یعیبط  دوب . دهاوخ  هقطنم  نیمه  رد  تساخ ، دـنهاوخرب  هلباقم  هب  ترـضح  ياههمانرب  اب  هک  نافرحنم  رگید  اهلاّجد و  اهینایفس و 
ماما هچرگ  دیشک ، دهاوخ  نآ  زا  یناوارف  ياهیتخس  برع  اذل  دش . دهاوخ  هدایپ  یتخـس  رـصع  رد  ترـضح  همانرب  یطیارـش  نینچ  اب  هک 

برعلا یلع   » هلمج لیذ  تایاور  زا  یخرب  رد  هکنیا  انعم  نیا  دهاش  درب . دنهاوخ  هرهب  هدافتسا و  زین  يزاجعا  تاناکما  زا  مالسلا  هیلعنامز 
نکمم نیا  و  تسا . هدش  کیدزن  وا  رب  هک  يّرش  زا  برع  رب  ياو  ینعی  ( 1205 «) برتقا دق  ّرش  نم  برعلل  لیو  : » تسا هدمآ  نینچ  دیدش »

. دشاب اهنآ  رب  مّحرت  راهظا  تهج  هب  هک  تسا 

؟ دنکیم عورش  هعیش  نافرحنم  زا  نافرحنم ، اب  دوخ  هلباقم  رد  مالسلا  هیلعنامز  ماما  ایآ 
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اهنآ هدرک ، عورش  هعیش  نایوگغورد  زا  دنک  مایق  ام  مئاق  رگا  : » دومرفیم هک  مدینش  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  دیوگیم : رمع  نب  لضفم 
هملک هک  مینادیم  ثیدح ، دنس  فعـض  زا  یـشوپمشچ  زا  دعب  ًالوا : مییوگیم : ثیدح  نیا  هیجوت  رد  ( 1206 «.) دناسر دهاوخ  لتق  هب  ار 
هداد تبسن  عّیشت  هب  ار  دوخ  هک  یسک  رب  هک  هنوگ  نامه  دوشیم ، لماش  ار  یعیش  ياههقرف  رگید  هیدیز و  هیلیعامسا ، هیماما ، هقرف  هعیش » »
یبا نبا  ییاتربع ، لاله  نب  دمحا  دیعـس ، نب  ةریغم  باطخلاوبا ، ددرگیم . قالطا  تسا  هدش  فرحنم  تیب  لها  ّطخ  زا  یتّدم  زا  دعب  یلو 

یّـشک اذل  دناهتـسد . نیا  زا  دندوب  رازیب  اهنآ  زا  مالـسلا  مهیلعتیب  لها  هک  یلاح  رد  دنتـشاد ، عّیـشت  ياعدا  هک  نیفرحنم  رگید  رقازعلا و 
هدرک لقن  دوشیم ، هداد  تبسن  وا  هب  هیباطخ  هقرف  هک  باطخلاوبا  هب  فورعم  بنیز » یبا  نب  دّمحم  یف  يور  ام   » ناونع تحت  ار  قوف  ربخ 

ار ریشمش  ترارح  هک  دومن  بلط  دنوادخ  زا  دش و  رداص  وا  نیرفن  نعل و  دروم  رد  ماما  فرط  زا  يدایز  ثیداحا  هک  دوب  یسک  وا  تسا .
اوران ياهتبسن  اب  هک  دناهیماما  زا  ریغ  هعیـش ، رگید  ياههقرف  ای  دارفا و  نیمه  هعیـش ، نیباذک  زا  دوصقم  هجیتن : رد  ( 1207 .) دناشچب وا  هب 

و دناهتـسج . يّربـت  اـهنآ  زا  هدومن و  اـهنآ  رفک  هب  مکح  هدرک و  نعل  ار  اـهنآ  هعیـش  ناـماما  اذـل  دـناهدرک و  فرحنم  ار  یهورگ  غورد ، و 
ار مدرم  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  هک  تهج  نآ  زا  ًایناث : درک . دـهاوخ  دوبان  ار  اهنآ  ادـتبا  رد  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  زین  روهظ  ماگنه 

نیب زا  ار  لیـصا  هار  نیا  زا  نیفرحنم  لّوا  هبترم  رد  دیاب  دنکیم ، توعد  تسا  رولبتم  لیـصا  عّیـشت  رد  هک  يدّمحم  بان  مالـسا  هب  توعد 
نایدا و نابحاص  راّفک و  زا  رتراوشد  رتتخـس و  بتارم  هب  اـهنآ  اـب  هلباـقم  هک  یناـسک  دـنک . دراو  هار  نیا  هب  ار  نارگید  دـناوتب  اـت  هدرب ،
ار تیب  لها  مولع  هک  ییاهنآ  درادن ، مالـسلا  مهیلعتیب  لها  ثیدح  نایوار  هب  یطبر  زگره  قوف  ثیدح  هجیتن : رد  تسا . رگید  بهاذم 

دنتفرگ رارق  شیاتـس  حدم و  دروم  هعیـش  ناماما  قیرط  زا  هک  دندوب  یناسک  نانآ  دندناسر . ناگدنیآ  تسد  هب  مامت  تقد  اب  هدرک و  ذـخا 
. درب مان  ریصبوبا  یلجع ، دیرب  ملسم ، نب  دّمحم  هرارز ، زا  اهنآ  سأر  رد  ناوتیم  هک 

؟ تسیچ نامسآ  زا  لوزن  زا  دعب  مالسلا  هیلعیسیع  ترضح  فیاظو 

توعد تهج  هب  مدرم  اب  دیآیم ... دورف  نامـسآ  زا  وا  دومرف ...« : هک  دنکیم  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  یثیدح  رد  هریرهوبا 
زج هب  اهتلم  همه  وا  رـصع  رد  دنوادخ  دنکیم . عضو  هیزج  دشکیم و  ار  كوخ  هدرک و  درخ  ار  بیلـص  درک ، دهاوخ  گنج  مالـسا  هب 

، تافو زا  دـعب  دـنکیم و  گـنرد  لاـس  لـهچ  نیمز  يور  رد  دـناسریم . تکـاله  هب  زین  ار  لاـجد  حیـسم  دـنادرگیم و  دوباـن  ار  مالـسا 
رصع نآ  نایحیـسم  رب  نآ  ندروخ  میرحت  زا  هیانک  كوخ ، نتـشک  زا  دوصقم  هک  تسا  نکمم  ( 1208 «.) دنرازگیم زامن  وا  رب  ناناملسم 

(1209 .) تسا نایدا  عیمج  لاطبا  زا  هیانک  هیزج ، عضو  زا  دوصقم  و  دشاب .

؟ دنکیم لمع  یتعیرش  هچ  هب  لوزن  زا  دعب  مالسلا  هیلعیسیع  ترضح 

هب هن  دنکیم  لمع  مالسا  تعیرـش  هب  نامـسآ ، زا  ندمآ  دورف  زا  دعب  مالـسلا  هیلعیـسیع  ترـضح  هک  دوشیم  هدافتـسا  تایاور  یخرب  زا 
یلصدّمحم هب  هدننک  قیدصت  هک  یلاح  رد  میرم  نب  یسیع  : » دومرف هک  هدرک  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  هرمـس  دوخ . تعیرش 

لقن هریرهوبا  زا  دوخ  حیحص  رد  ناّبح  نبا  ( 1210 ...«.) دناسریم لتق  هب  ار  لاجد  هاگ  نآ  دنکیم ، لوزن  تسا  وا  تلم  رب  هلآو و  هیلع  هللا 
نمل هَّللا  عمـس   » درادیمرب عوـکر  زا  رـس  هک  یماـگنه  و  دوـمرفیم ...« : هک  مدینـش  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  زا  تـفگ : هـک  هدرک 

(1211 ...«.) دیوگیم هدمح »

؟ تسیک یناهج  يدیحوت  لدع  تموکح  رد  ربهر  یجنم و 

 - 2 تسوا . زین  يدـهم  زا  روظنم  و  تسا ، میرم  نب  یـسیع  نامه  یناهج  ربهر  یجنم و   - 1 دراد : دوجو  لاـمتحا  هس  قوف  لاؤس  دروم  رد 
ترضح هک  تسا  يدهم  ترضح  ربهر ، یجنم و   - 3 تساهدش . ریبعت  زین  حیسم  هب  وا  زا  هک  تسا ، یمالسا  دوعوم  يدهم  ربهر ، یجنم و 
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تسا یجنم  شخب و  تاجن  نآ ، زا  دوصقم  هک  حیـسم  ظفل  لوا 1 -  لامتحا  ّهلدا  دباتشیم . وا  تدعاسم  هب  دنوادخ  بناج  زا  زین  یـسیع 
هراشا نامزلارخآ  رد  حیسم  ترضح  رمع  لوط  هب  یمالـسا  تایاور  لیجانا و  زا  یخرب  رد   - 2 دشابیم . مالسلا  هیلعیسیع  ترضح  بقل 

: خساپ تسین ». میرم  نب  یـسیع  زج  هب  يدـهم  و  « ؛» میرم نب  یـسیع  ّالإ  ّيدـهم  الو  : » هدـمآ تایاور  زا  یخرب  رد   - 3 ( 1212 .) تسا هدش 
ار حیسم »  » مان اریز  درادن ؛ تلالد  یناهج  لدع  تموکح  ییاپرب  رد  وا  لالقتسا  رب  حیسم  هب  مالـسلا  هیلعیـسیع  ترـضح  يراذگمان  ًالوا :

رگید و  تسا . هدرک  قالطا  ترـضح  نآ  رب  نآ  ترهـش  تهج  هب  زین  نآرق  دـندومن و  قالطا  حیـسم  ترـضح  رب  لیجانا  نابتاک  زا  یخرب 
قفاوت ًایناث : دراد . تکراشم  یناهج  لدع  تموکح  سیسأت  رد  هکنآ  تهج  هب  حیسم  هب  یـسیع  ترـضح  نداد  بقل  رد  تسا  یفاک  هکنیا 

تموکح لیکشت  رد  ناشیا  لالقتسا  رب  تلالد  وا  رمع  لوط  نامزلارخآ و  رد  مالسلا  هیلعیسیع  ترضح  تشگزاب  رد  تیحیـسم  مالـسا و 
دوجو یتالاکـشا  هدرک  لقن  دوخ  ننـس  رد  ار  نآ  هجام  نبا  هک  میرم » نب  یـسیع  ّالإ  ّيدهم  الو   » ثیدـح دروم  رد  ًاثلاث : درادـن . يربهر  و 

ب. تسا . هدرک  یفرعم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هیرذ  زا  ار  يدـهم  هک  تسا  يرتاوتم  تایاور  اب  ضراعم  ثیدـح  نیا  فلا . دراد :
ریبعت هب  هک  تسا  یـسک  وا  هک  یلاح  رد  تسا  هدرک  لقن  ار  نآ  هک  تسوا  اهنت  تسا و  يدـنج  دـلاخ  نب  دّـمحم  تادرفنم  زا  تیاور  نیا 

اذل ( 1213 .) تسا بجعت  تهج  هب  شثیدـح  لـقن  هدوب و  لوـهجم  يروباـشین ، مکاـح  ریبـعت  هب  و  تسین . فورعم  ّتنـس  لـها  دزن  يربآ ،
مالسلا اهیلعهمطاف  دالوا  زا  هلآو و  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ترتع  زا  مالسلا  هیلعيدهم  جورخ  رب  تلالد  هک  يوبن  ثیداحا  : » دیوگیم یبطرق 

لیلد ( 1215 .) دنادیم بیرغ  ار  ثیدح  زین  یناهفصا  میعنوبا  ( 1214 «.) تسا ثیداحا  نآ  قباطم  مکح ، تسا و  ثیدح  نیا  زا  ّحصا  دراد 
هدش و حسم  دنوادخ  بناج  زا  هک  هتفرگ  رارق  یـسک  بقل  هملک  نیا  یلو  تسا  هدش  حسم  يانعم  هب  هچ  رگ  تغل  رد  حیـسم  مود  لامتحا 

نداد بقل  ًالوا : خـساپ : تسا . مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  يارب  اهنت  تّیلباق  نیا  تاـیاور  قباـطم  و  دراد ، ار  ملاـع  تاـجن  يارب  ّتیلباـق 
: ًایناث تسا . هدشن  هراشا  نآ  هب  تایاور  رد  یلو  تسا  یلوقعم  رما  هچ  رگ  هدش  رکذ  هک  ییانعم  هب  حیسم »  » هب مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح 
هب ار  یناهج  تموکح  رما  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  اب  یعاسم  کیرـشت  اب  حیـسم  ترـضح  هک  دوشیم  هدافتـسا  ثیداحا  هعومجم  زا 

مالسلا هیلعيدهم  ترضح  يربهر  اب  یناهج  تموکح  هک  دیآیم  تسد  هب  هلدا  نئارق و  هعومجم  زا  موس  لامتحا  ّهلدا  درب . دنهاوخ  شیپ 
لدـع تموکح  لماک  حرط  ثراو  مالـسلا  هیلعيدـهم  ماما   - 1 اریز : دش  دـهاوخ  اپ  رب  مالـسلا  هیلعیـسیع  ترـضح  یعاسم  کیرـشت  و 

رب تعامج  تماما  زا  یسیع  ترضح  هک  تسا  هدمآ  یمالـسا  تایاور  رد   - 2 تسا . هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  لوسر  زا  يدیحوت  یناهج 
یناهج تموکح  ربهر  هک  دنکیم  اضتقا  تمکح   - 3 دنکیم . یفرعم  تماما  ناونع  هب  ار  مالسلا  هیلعيدهم  ماما  هدرک و  عانتما  نیملـسم 

دورف نامـسآ  زا  ناسنا » دنزرف   » مان هب  یـصخش  کمک  هب  یـسیع  ترـضح  هک  تسا  هدـمآ  لیجانا  تارابع  رد   - 4 دشاب . مالـسا  تما  زا 
. دش دهاوخ  اپ  رب  تموکح  نیا  وا  تدعاسم  اب  هدمآ و 

؟ تسا رادقم  هچ  لوزن  زا  دعب  مالسلا  هیلعیسیع  ترضح  یناگدنز 

زا دعب  هدرک ، جاودزا  تدم  نیا  رد  دنکیم و  رمع  لاس  لهچ  نیمز  هب  لوزن  زا  دعب  یـسیع  ترـضح  دوشیم ، هدافتـسا  تایاور  یخرب  زا 
حیسم وا -  دومرف ...« : هک  هدرک  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  یثیدح  رد  هریرهوبا   - 1 دنرازگیم : زامن  وا  رب  ناناملسم  تلحر 
لوسر زا  رمع  نب  هَّللادبع  - 2 ( 1216 «.) دنرازگیم زامن  وا  رب  ناناملـسم  شتافو  زا  دعب  درک و  دهاوخ  ثکم  نیمز  يور  رد  لاس  لهچ  - 
(1217 «.) دوشیم راددنزرف  دنکیم و  جاودزا  دیآیم و  دورف  نیمز  هب  میرم  نب  یسیع  : » دومرف هک  هدرک  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ 

مالسلا هیلع  يدهم  ماما  باحصا 

؟ تسا رفن  دنچ  روهظ  زا  دعب  مالسلا  هیلعنامز  ماما  صاخ  باحصا  ددع 
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ردب هوزغ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصمرکا  ربمایپ  رکـشل  دادعت  هب  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  باحـصا  ددع  رتاوتم ، هکلب  ضیفتـسم  تایاور  قباطم 
هدرک لقن  مالـسلا  امهیلعقداص  ماما  رقاب و  ماما  زا  ٍةَدوُدْعَم } ٍۀَّمُأ  یلِإ  َباذَعلا  ُمُْهنَع  انْرَّخَأ  ِْنَئلَو   } هیآ ریـسفت  رد  يزودـنق  تسا . رفن   313

عامتجا تعاس  کی  رد  هک  ردب ، لها  ددـع  دـننامه  تسا  نامزلارخآ  رد  يدـهم  باحـصا  زا  رفن  هدودعم 313  تما  انامه  : » دـندومرف هک 
تعیب وا  اب  ادـخ  فرط  زا  هک  یـسک  لوا  سپ  : » دومرف هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلعرقاـب  ماـما  زا  ملـسم  نب  دّـمحم  ( 1218  ...«.) دننکیم

زا مئاق  : » دومرف هک  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  زین  و  درک .»...  دنهاوخ  تعیب  وا  اب  رفن  مدرم 313  زا  زین  و  تسا . لیئربج  دنکیم 
رفن و 313  دهدیم . هیکت  هبعک  رب  دنکیم  جورخ  هک  یماگنه  سپ  دومرف : هکنآ  ات  دش . دهاوخ  دییأت  ترـصن  اب  هدـش و  يرای  سرت  اب  ام 

(1219  ...«.) دنیآ درگ  وا  رود  هب 

؟ دنراد زین  يرگید  باحصا  رفن  زا 313  ریغ  مالسلا  هیلعنامز  ماما  ایآ 

هیلعرقاب ماما  زا  ملسم  نب  دّمحم  تسین . رتمک  رفن  رازه  هد  زا  روهظ  زا  دعب  مالسلا  هیلعنامز  ماما  باحصا  هک  دوشیم  هدافتـسا  تایاور  زا 
هب يدوبعم  نیمز  يور  رد  سپ  دش ، عمج  درم  رازه  هد  مالسلا -  هیلعيدهم  ترضح  وا  يارب  هاگ  ره  دومرف ...« : هک  دنکیم  لقن  مالـسلا 

تـسیچ هدرک  نیعم  رفن  ار 313  ترـضح  باحـصا  هک  یتایاور  تاـیاور و  نیا  زا  دوصقم  هکنیا  رد  ( 1220  ...«.) دنامیمن یقاب  ادـخ  زج 
زا رفن  هک 313  وحن  نیا  هب  تسا ، اهنآ  صالخا  تاجرد  رد  فالتخا  تهج  هب  ترضح  باحصا  ندرک  هتـسد  ود   - 1 تسا : لامتحا  دنچ 

تعرس رد  هتـسد  ود  فالتخا   - 2 دـنرتنییاپ . ياهبترم  رد  رگید  رفن  رازه  هد  ای  رفن  رازه  هد  ات  هیقب  و  دـناصالخا ، هجرد  لامک  رد  اـهنآ 
قحلم ترــضح  هـب  رتدوز  نارگید  زا  رفن  هک 313  وحن  نیا  هب  تسا ، مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  هب  نانآ  ندیـسر  اـهنآ و  ندـش  قحلم 

هک انعم  نیا  هب  دشاب  ترضح  زا  ندومن  عافد  رد  فالتخا   - 4 تسا . ترضح  اب  ندومن  تعیب  نامیا و  تعرس  رد  فالتخا   - 3 دنوشیم .
فالتخا تهج  هب  هک  تسا  ییاهراک  فیاظو و  ظاحل  هب  فالتخا   - 5 دومن . دنهاوخ  يرای  ار  ترضح  هک  تسا  ياهتسد  نیلوا  رفن   313

. دارفا هیقب  فالخ  رب  دنناسیئر ، ناهدنامرف و  زا  رفن  ًالثم 313  دش . دهاوخ  لّوحم  اهنآ  هب  باحصا  تاجرد 

؟ دنوشیم هکم  دراو  هنوگچ  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  باحصا 

قباطم لامتحا  نیا  دنوشیم . هکم  دراو  تعرس  اب  زاجعا و  روط  هب  تعامج  نیا  هکنیا   - 1 دراد : دوجو  لامتحا  دنچ  قوف  لاؤس  دروم  رد 
: دـننکیم عامتجا  ییاج  رد  تعاس  کی  رد  اهنآ  هک  هدـمآ  تایاور  یخرب  رد  تسا . رگید  تایاور  یخرب  حیرـص  تایاور و  یخرب  رهاـظ 

هدمآ غابـص  نبا  تیاور  رد  تسا . هدـش  نآ  ندوب  يزاجعا  هب  حیرـصت  تایاور  یخرب  رد  یلو  ( 1221 «.) ةدحاو ۀعاسیف  هَّللاو  نوعمتجی  »
رد دنـسریم  وا  تمدـخ  هب  نیمز  فارطا  زا  وا  راصنا  سپ  « ؛» هوعیابی یّتح  ًاّیط  مهل  يوطت  ضرألا  فارطأ  نم  هراـصنأ  هیلإ  ریـصیف  : » تسا

يوطت ضرألا  فارطأ  نم  هتعیش  ریـصتف  : » تسا هدمآ  یـسربط  ربخ  رد  و  دننک ». تعیب  وا  اب  هکنیا  ات  دخرچیم  اهنآ  يارب  نیمز  هک  یلاح 
تعیب وا  اب  هکنآ  ات  دـخرچیم ، اهنآ  يارب  نیمز  هک  یلاح  رد  دنـسریم  وا  تمدـخ  نیمز  فارطا  زا  نایعیـش  سپ  « ؛» هوعیابی یّتح  ًاّیط  مهل 
یخرب ب . دنوشیم . فّرشم  مالـسلا  هیلعماما  تمدخ  یعیبط  هار  زا  یخرب  فلا . دنوش : هتـسد  دنچ  مدرم  هکنیا  رگید  لامتحا   - 2 دننک ».
تمدـخ هب  زور  رد  راوـس  ربا  رب  زین  یخرب  ج . دـنباییم . هکم  رد  ار  دوـخ  ناـهگان  دـناهدیمرآ  دوـخ  باوـختخر  رد  هـک  ماـگنه  بـش  زین 

هنوگ نامه  اریز  دنوشیم ؛ فرـشم  ترـضح  تمدخ  هب  يداع  رفـس  اب  یگمه  هک  تسا  نآ  مّوس  لامتحا   - 3 دنوشیم . فرشم  ترضح 
رد تسا . مرحم  مهد  رد  زین  ترـضح  روهظ  و  دوشیم ، هداد  ادـن  ناضمر  هام  رد  مالـسلا  هیلعيدـهم  مسا  هب  هدـش  هراشا  تاـیاور  رد  هک 

نامز قباطم  هچرگ  اریز  دراد ؛ حیجرت  مّوس  لامتحا  تالامتحا ، نیا  نایم  زا  دنناسریم . ترـضح  هب  ار  دوخ  نیـصلخم ، تّدـم  نیا  هلـصاف 
هب اهتکرح  روهظ ، رـصع  هکلب  رـصع  نیا  رد  یلو  هدوب ، روصتم  زاجعا  اب  اهنت  رود  يدصقم  يوس  هب  عیرـس  تکرح  تایاور  نیا  رودص 
رد ریـس  زا  دوصقم  هک  تسا  نکمم  اذل  و  تسا . هتخاس  نکمم  تعاس  کی  رد  ملاع  فارطا  زا  ار  يدارفا  عامتجا  هک  هدـش  عیرـس  يّدـح 
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. دشاب ریسلا  عیرس  راطق  نیشام و  اب  رفس  نیمز ، ندش  هدیچیپ  و  امیپاوه ، اب  رفس  اهربا  باحس و 

؟ دنتسه ییاهروشک  هچ  زا  مالسلا  هیلعنامز  ماما  باحصا 

خیـش دـنوشیم : فّرـشم  ترـضح  تمدـخ  هک  دنتـسه  فلتخم  ياهرهـش  اهروشک و  زا  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  باحـصا  تایاور ، قباطم 
مئاق اب  ردب  لها  دادعت  هب  رفن  دنچ  دصیـس و  ماقم  نکر و  نیب  : » دومرف هک  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  شدنـس  هب  هللا  همحریـسوط 

زا زین  و  ( 1222 ...«.) تسا قارع  لها  زا  يرایخا  و  ماش ، لها  زا  ییاهتیصخش  و  رصم ، لها  زا  ینابیجن  اهنآ  نایم  رد  درک ، دنهاوخ  تعیب 
، تسین هرقن  الط و  زا  هک  تسا  ییاهجنگ  نآ  رد  دـنوادخ  يارب  انامه  سپ  ناقلاط ، رب  دورد  : » دومرف هک  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلعیلع  ماما 

سوواط نبا  زین  و  ( 1223 «. ) دنانامزلا رخآ  يدـهم  ناروای  نانآ  و  دراد ، اهنآ  هب  مامت  تخانـش  دـنوادخ  هک  تسا  ینادرم  نآ  رد  نکل  و 
. تسا هدرک  لقن  نانآ  ياهرهش  اب  ار  ماما  باحصا  زا  يرایسب  یماسا  ( 1224 «) نتفلا محالملا و   » باتک رد 

؟ درادن دوجو  برع  مالسلا  هیلعنامز  ماما  باحصا  نایم  رد  ایآ 

مئآقلا عم  جرخی  مل  ّهنأ  امأ  ءوس ، ربخ  مهل  ّنإف  برعلا  ِّقتا  : » دومرف هک  هدرک  لقن  مالسلا  هیلعقداص  ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  یـسلجم  موحرم 
دهاوخن جورخ  مئاق  اـب  برع  زا  سک  چـیه  هک  شاـب  هاـگآ  تسا . يراوگاـن  ربخ  اـهنآ  يارب  اریز  زیهرپب ، برع  زا  ( » 1225 (؛» دحاو مهنم 

رابآلایـسوم و دوجو  تهج  هب  نآ  دنـس  یلو  تسا . هدرک  لقن  یـسوط  خیـش  ۀبیغلا »  » باتک زا  ار  تیاور  نیا  یـسلجم   - 1 خساپ : درک ».
ثیداحا اب  ضراـعم  تیاور ، نیا  دنـس  زا  ضاـمغا  اـب   - 2 تسا . فیعـض  دـنرادن ، یقیثوت  چـیه  دـنلاحلا و  لوهجم  هک  ملاس  نب  طابـسا 

خیش هکنیا  تایاور  نآ  هلمج  زا  تسا . برع  زا  مالسلا  هیلعنامز  ماما  باحـصا  راصنا و  زا  یخرب  هکنیا  رب  دراد  تلالد  هک  تسا  يرگید 
لهأ ةّدع  فّینو  ۀئامثالث  ماقملاو  نکرلا  نیب  مئآقلا  عیابی  : » دومرف هک  هدرک  لقن  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  یفعج  رباج  زا  شدنس  هب  یـسوط 
ماقم نکر و  نیب  ( » 1226 (؛» میقی نأ  هَّللا  ءآش  ام  میقیف  قارعلا ، لهأ  نم  رایخألاو  ماشلا  لهأ  نم  لادبألاو  رصم  لهأ  نم  ءآبجنلا  مهیف  ردب ،
لها زا  يرایخا  و  ماش ، لها  زا  یلادبا  و  رـصم ، لها  زا  ینابیجن  اهنآ  نایم  رد  درک ، دنهاوخ  تعیب  مئاق  اب  ردب  لها  ددع  هب  يدنا  دـصیس و 

.« تشاد دهاوخ  اپرب  دهاوخب  دنوادخ  هک  يرادقم  ات  ار  نید  هاگ  نآ  دراد ، دوجو  قارع 

؟ دراد دوجو  زین  نز  مالسلا  هیلعنامز  ماما  باحصا  نایم  رد  ایآ 

هیلعرقاب ماما  زا  ینامعن  دراد : دوجو  زین  نز  يدادعت  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  باحـصا  نایم  رد  هک  دوشیم  هدافتـسا  تایاور  یخرب  زا 
نب لضفم  ( 1227 «.) تسا نانآ  نایم  رد  زین  نز  رفن  هاجنپ  دمآ و  دنهاوخ  يدنا  دصیـس و  دنگوس ! ادـخ  هب  : » دومرف هک  هدرک  لقن  مالـسلا 

یـشقن هچ  دـننکیم و  هچ  نانآ  مدرک : ضرع  دنتـسه . نز  هدزیـس  مئاق  ترـضح  هارمه  : » دومرف مالـسلا  هیلعقداص  ماـما  دـیوگیم : رمع 
هللا یلصادخ  لوسر  هارمه  هک  نانچمه  دنیامنیم ، يراتـسرپ  نارامیب  زا  دننکیم و  اوادم  ار  اهیمخز  : » دومرف ترـضح  تشاد ؟ دنهاوخ 

(1228 ...«.) دندوب هلآو  هیلع 

؟ دنرفن هلمج 313  زا  ترضح  نز  نارای  ایآ 

: دنترضح صاخ  نارای  رفن  نایم 313  زا  دنتـسه  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  باکر  رد  نانز  زا  هک  يرفن  هاجنپ  تایاور  زا  یخرب  قباطم 
هَّللاو ءیجیو  : » دومرف هک  هدرک  لقن  روهظ  ياههناشن  یخرب  نایب  رد  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  یلّـصفم  ثیدح  نمـض  یفعج  دیزی  نب  رباج 

هک دـنیآیم  رفن  هد  زا  رتالاب  دصیـس و  دـنگوس ! ادـخ  هب  ( » 1229 (؛»... ۀّکمب نوعمتجی  ةأرما  نوسمخ  مهیف  ًالاجر  رـشع  ۀعـضبو  ۀـئامثالث 
هک دوشیم  هدافتسا  هدمآ  تیاور  رد  هک  مهیف »  » هملک زا  دش .»... دنهاوخ  عمج  رگیدکی  رانک  هکم  رد  دنتسه و  نز  هدع  نیا  زا  رفن  هاجنپ 
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عمج يارب  هک  مک »  » ریمـض ریهطت  هیآ  رد  هک  هنوگ  ناـمه  تسا . بیلغت  تهج  هب  ًـالجر »  » هب ریبعت  و  دـنرفن . هلمج 313  زا  نز  هاـجنپ  نیا 
دوجو زا  مالسلا  هیلعماما  دوصقم  رگا  تسا و  هیآ  لومشم  زین  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  متح  روط  هب  هتفر و  راک  هب  تسا  رکذم  بطاخم 

ارچ سپ  هک : دوـش  لاکـشا  رگا  و  مهیف .»  » هن درکیم ، هدافتـسا  مهعم »  » ریبـعت زا  دـیاب  دوـب  رفن  نآ 313  اب  ناـنآ  یهارمه  نز ، هاـجنپ  نآ 
رکذ ار  ترضح  صاخ  نارای  یماسا  هک  یتایاور  هب  هعجارم  اب  مییوگ : باوج  رد  تسا ؟ هدماین  رفن  مان 313  نیب  رد  رفن  هاجنپ  نیا  یماسا 
هدرب نانآ  مان  یـصاخ  تهج  هب  هک  دنـشاب  نانز  زا  نانآ  هیقب  تسا  نکمم  اذل  تسا و  هدـماین  رفن  همه 313  مان  هک  میربیم  یپ  دـناهدرک 

. تسا هدشن 

؟ میهد رارق  وا  باحصا  زا  ار  دوخ  میناوتیم  ام  هنوگچ  هدش ، صخشم  ادتبا  زا  ترضح  باحصا  یماسا  رگا 

هکنیا زا  ناسنا  تسا ، هدـش  صخـشم  نانآ  ياهرهـش  ترـضح و  صاخ  باحـصا  یماسا  تاـیاور ، قباـطم  رگا  هک  دوشیم  لاؤس  یهاـگ 
دادـعت هک  یتایاور   - 1 خساپ : ددرگیم . سویأم  دوش  ترـضح  صاخ  باحـصا  زا  هک  دـسرب  هجرد  نیا  هب  ات  دـنک  یناسفن  داهج  دـناوتب 

تسا و دنسلا  فیعض  هدرک  لقن  ار  اهنآ  ياهرهش  یماسا و  هک  یتیاور  یلو  تسا  ضیفتسم  هچرگ  هدرک  صخـشم  ار  ترـضح  باحـصا 
. تسا هدرب  مان  ار  اهنآ  زا  رفن  دودح 240  هکلب  تسا ، هدماین  رفن  همه 313  یماسا  سوواط ، نبا  تیاور  قباطم   - 2 تسین . تابثا  لباق  اذل 

. دشاب رگید  تارفن  نیب  رد  ناسنا  هک  دوشیم  هداد  لامتحا  اذل  و 

؟ دوشیم تعیب  هارکا  يور  زا  مالسلا  هیلعنامز  ماما  اب  ایآ 

زا هداتق  دـننکیم . تعیب  وا  اب  هارکا  اب  مدرم  هکنیا  ای  دـنکیم و  تعیب  مدرم  اب  هارکا  اب  ترـضح  هک  هدـش  هراشا  نیقیرف  تایاور  یخرب  رد 
ناشنیب زا  هک  دنهاوخیم  وا  زا  مدرم  دنکیم ، جورخ  هکم  يوس  هب  هنیدم  زا  يدهم  : » دومرف هک  هدرک  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 

لقن مالـسلا  هیلعقداص  ماـما  زا  هرارز  ( 1230 ...«.) دـننکیم تعیب  دراد  تهارک  هک  یلاـح  رد  ماـقم  نکر و  نیب  وا  اـب  سپ  دـنک ، جورخ 
ادن وت  مسا  هب  قیقحت  هب  دوشیم : هتفگ  وا  هب  دریگیم . رارق  ماقم  تشپ  دیآیم و  وا  سپ  دوشیم ، هداد  ادـن  مئاق  مسا  هب  : » دومرف هک  هدرک 

هیلعمئاق هک  میدینشیم  ام  هَّلل ، دمحلا  دیوگیم : هرارز  دوشیم . تعیب  وا  اب  هدش ، هتفرگ  وا  تسد  یتسه ؟ يزیچ  هچ  رظتنم  دوشیم ، هداد 
نآرد یهاـنگ  هک  تسا  یهارکتـسا  نیا  میتـسناد  یلو  میتـسنادیمن ، ار  وا  هارکتـسا  هجو  و  دوـشیم )  ) دـنکیم تعیب  تهارک  اـب  مالـسلا 

نآ زا  نامولظم  هک  اجنآ  زا  هک  دـشاب  نیا  دـنراد  مدرم  تعیب  هب  تبـسن  ترـضح  هک  یهارکتـسا  هب  دوصقم  تسا  نکمم  ( 1231 «.) تسین
دیاب راک  نیا  هکنآ  ًاصوصخ  دنهدیم . ناشن  دوخ  زا  یهارکتسا  ادتبا  رد  عضاوت  يور  زا  ترضح  اذل  دننکیم  ملظ  عفر  ياضاقت  ترضح 

. دریذپ تروص  دنوادخ  ّتیشم  هدارا و  نذا و  هب 

؟ درک دنهاوخ  تعیب  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  اب  یناسک  هچ 

-3 ترـضح . صاخ  باحـصا  - 2 مالـسلا . هیلعنیما  لـیئربج  - 1 زا : دـناترابع  بیترت  هب  درک  دـنهاوخ  تعیب  ترـضح  اـب  هـک  یناـسک 
. دننکیم ادیپ  نانیمطا  دامتعا و  شتوعد  وا و  هب  هدوب و  رضاح  هکم  رد  هک  یناسک  - 4 ترضح . ماع  باحصا 

؟ ددنبیم نامیپ  یلوصا  هچ  رس  رب  دوخ  باحصا  اب  مالسلا  هیلعنامز  ماما 

لیکـشت زاغآ  زا  یمالـسا  هعماج  رد  تعیب  نامیپ و  تسا . شیوخ  نارای  زا  يریگنامیپ  مالـسلا  هیلعيدـهم  ماما  ياهشور  اـههمانرب و  زا 
نییآ اب  هلآو  هیلع  هللا  یلصمالسا  ربمایپ  كرابم  تسد  هب  یمالسا  تموکح  ّتیزکرم و  نیتسخن  يراذگهیاپ  و  دش ، مسر  مالسا  تیمکاح 
نانآ اب  دریگیم و  تعیب  شنارای  زا  شیوخ  ناکاین  نوچ  زین  مالـسلا  هیلعيدـهم  ماما  دوب . هارمه  مدرم  کیاکی  زا  نتفرگ  ناـمیپ  تعیب و 
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مالـسلا هیلعیلع  ماما  دنکیم . نییبت  تموکح  رد  ار  ماما  شور  هویـش و  مسر و  هار و  هک  تسا  یلوصا  رـس  رب  ماما  نامیپ  ددـنبیم . نامیپ 
هب دننکن ، کته  ار  یمیرح  دنهدن ... مانـشد  ار  یناملـسم  هک : دریگیم  تعیب  نانآ  زا  ددـنبیم و  نامیپ  شنارای  اب  مئاق  انامه  : » دـیامرفیم
... دنروخن ار  نامیتی  لام  دنزاسن . هتخودنا  وج  مدنگ و  نینچمه  دننکن ، جنگ  هرقن  الط و  دـننزن ، قحان  هب  ار  یـسک  دـنربن ، موجه  ياهناخ 

كاخ رب  تروص  دنـشوپب و  تشرد  سابل  دـننک ... هدنـسب  كدـنا  هب  شاعم  روما  رد  دـندنبن ... نیّرز  دـنبرمک  دنـشوپن . ریرح  ّزخ و  سابل 
و دورب ، دنوریم  نانآ  هک  یهار  نامه  زا  هک  دوشیم  دهعتم  زین  ماما )  ) دوخ دـنزای . تسد  هتـسیاش  يداهج  هب  ادـخ  هار  رد  و  دـنراذگب ...
اب ار  نیمز  و  دنک ، هدنـسب  كدنا  هب  دنتـسه . نانآ  هک  دشاب  نانچ  دوش و  راوس  نانآ  بوکرم  دننام  یبوکرم  رب  و  دشوپب ، سابل  نانآ  نوچ 

(1232 «.) درامگن ینابرد  بحاص و  و  دشاب ... هدش  رپ  متس  زا  هکنآ  زا  سپ  دنک  رپ  يرگداد  يادخ  يرای 

؟ دناهنوگچ تعاجش  رد  مالسلا  هیلعنامز  ماما  باحصا 

ترضح هرابرد  وا  زا  یصخش  هک  میدوب  مالـسلا  هیلعیلع  دزن  ام  تفگ : هک  دنکیم  لقن  هیفنح  نب  دّمحم  زا  شدنـس  هب  يروباشین  مکاح 
عزق ًاموق  هل  یلاعت  هَّللا  عمجیف  لتق ، هَّللا  هَّللا  لجرلا : لاق  اذإ  ناـمزلا ، رخآ  یف  جرخی  دومرف ...« : ترـضح  درک ؟ لاؤس  مالـسلا  هیلعيدـهم 

جورخ ناـمزلارخآ  رد  وا  ( » 1233 (؛»... مهیف لخدـی  دـحأب  نوحرفی  الو  دـحأ  یلإ  نوشحوتـسی  مهبولق ال  نیب  هَّللا  ّفلؤی  باحـسلا ، عزقک 
هک دنکیم  عمج  ار  یهورگ  وا  يارب  دنوادخ  ماگنه  نآ  رد  دوش . هتـشک  ار ! ادخ  ار  ادخ  دنک : نالعا  یـصخش  هک  یماگنه  درک ، دهاوخ 
رد لخاد  هک  یـسک  هب  هدرکن و  تشحو  ساسحا  یـسک  زا  دـیامنیم . گنهامه  ار  اهنآ  ياـهبلق  دـناقّرفتم ، هدـنکارپ  ياـهربا  دـننامه 

 ...«. ددرگیمن داش  دوش  اهنآ  تعامج 

؟ دنتسه یصاخ  هقطنم  زا  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  باحصا  ایآ 

رایسب یتقو  رد  لاعتم  دنوادخ  دنربیم و  رس  هب  ایند  رساترس  رد  هکلب  دنتسین  یّصاخ  هقطنم  زا  ترضح  باحـصا  تایاور ، زا  یخرب  قباطم 
ماما باحـصا  هراـبرد  مالـسلا  هیلعیلع  ماـما  زا  یثیدـح  رد  سوواـط  نب  دیـس  درک . دـهاوخ  عمج  مارحلا  هَّللا  تیب  راـنک  ار  اـهنآ  كدـنا 
هَّللا تیب  رانک  رد  ملاع  برغ  زا љ و  ار  اهنآ  دنوادخ  ردب ، باحصا  ددع  هب  دنرفن  اهنآ 313  : » دومرف هک  دنکیم  لقن  مالسلا  هیلعنامز 

(1234  ...«.) درک دهاوخ  عمج  مارحلا 

؟ دنراد ییاهیگژیو  هچ  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  باحصا 

ماـما یتیاور  رد  صـالخا   - 1 لیبق : زا  دـنرادروخرب  ییاهیگژیو  تافـص و  زا  مالـسلا  هیلعترـضح  باحـصا  تایاور ، زا  یخرب  قباـطم 
دـش عمج  صالخا  لـها  زا  رفن »  313  » دادـعت نیا  وا  يارب  هک  یماگنه  و  دومرف ...« : مالـسلا  هیلعینـسح  میظعلادـبع  هب  مالـسلا  هیلعداوج 
: »... دومرف هک  هدش  لقن  یثیدـح  رد  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  تماقتـسا  نیقی و   - 2 ( 1235  ...«.) درک دـهاوخ  رهاظ  ار  وا  رما  دـنوادخ 

(1236  ...«.) تسا گنس  زا  رتمکحم  درادن . دوجو  ادخ  هب  عجار  اهنآ  بولق  رد  یکـش  تسا ، نهآ  ياههّکت  دننام  هب  اهنآ  ياهبلق  ایوگ 
دمآ دنهاوخ  نمؤم  ینامدرم  ناقلاط  رد  نکلو  دومرف ...« : هک  تسا  لقن  یثیدح  نمض  رد  مالسلا  هیلعیلع  ماما  زا  یعقاو  سانـشادخ   - 3
ماـما زا  بش  نادـهاز  زور و  ناریـش   - 4 ( 1237 «.) دنـشابیم نامزلارخآ  رد  يدـهم  راصنا  ناـنآ  دـنراد و  یعقاو  تفرعم  دـنوادخ  هب  هک 

رد وا  باحـصا  مئاق و  هب  منکیم  رظن  نم  ایوگ  : » دومرف هک  تسا  لقن  مالـسلا  هیلعمئاق  باحـصا  هب  عجار  یثیدـح  رد  مالـسلا  هیلعقداص 
دییأت زا  يرادروخرب   - 5 ( 1238 ...«.) دنا بش  رد  نابهار  زور و  رد  ناریش  تسا ، هدراذگ  رثا  اهنآ  ياهیناشیپ  هب  اههدجس  هفوک ... فجن 

هب ار  وا  دنازیگنایمرب ... نامزلارخآ  رد  ار  يدرم  دنوادخ  هکنیا  ات  : » دومرف هک  هدرک  لقن  مالسلا  هیلعیلع  ماما  زا  یتیاور  رد  یسربط  یهلا 
(1239 «.) دومن دهاوخ  ظفح  ار  شراصنا  هدرک و  دییأت  شاهکئالم 

تاهبش هب  خساپ  یسانش و  زا 254دوعوم  هحفص 212 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


؟ درک ریخست  ار  ایند  رفن  اب 313  ناوتیم  هنوگچ 

هک 313 صاخلا  صاخ  نارای  یکی  دـنراد : روای  رای و  عون  ود  ترـضح  تاـیاور ، زا  یخرب  قباـطم  ًـالوا : مییوگیم : قوف  لاؤس  دروم  رد 
هک دنتـسه  یناـسک  هکلب  دـنیآیمن ، باـسح  هب  يداـع  ياـهناسنا  دارفا  نـیا  دنـشابیم . رفن  رازه  هد  هـک  صاـخ  ناراـی  يرگید  دـنرفن و 

ییاپرب شنارای و  اب  ترضح  هبلغ  ًایناث : دنـشابیم . مدق  خسار  هدوب ، مکحم  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  فادها  ياتـسار  رد  ناشیاهبلق 
بناج زا  یتادـییأت  اب  دـش  هراشا  ًالبق  هک  هنوگ  نامه  هکلب  دـسرب ، رظن  هب  دـیعب  ات  تسین  يداع  روما  قیرط  زا  اهنت  یناهج  لدـع  تموکح 

رب دنوادخ  یمتح  هدارا  ًاثلاث : دوب . دـهاوخ  هکئالم  زا  یتادـییأت  مالـسلا و  هیلعترـضح  نانمـشد  بولق  رد  بعر  داجیا  لیبق  زا  دـنوادخ ،
ٍۀَلِیلَق ٍۀَِـئف  ْنِم  ْمَک  : } میناوخیم میرک  نآرق  رد  اذـل  دـش . دـهاوخ  ققحم  نکمم  وحن  ره  هب  وا  هدارا  و  تسا ، هتفرگ  قّلعت  ترـضح  يزوریپ 

ظاحل زا  ًاعبار : دنباییم ». یگریچ  يرایـسب  هورگ  رب  دنوادخ ، نذا  هب  هک  یکدنا  هورگ  دنرایـسب  هچ  ( » 1240 (؛} ِهَّللا ِنْذِِإب  ًةَرِیثَک  ًۀَِئف  ْتَبَلَغ 
، دوب دهاوخ  یلمع  نکمم و  یهلا ، تموکح  لیکشت  هبلغ و  حتف و  نینچ  لوصح  مینک ، یسررب  ار  عوضوم  رگا  مه  يرهاظ  للع  بابسا و 

هعـسوت دشر و  ریظن  دشاب . دعاسم  ًالماک  یـسایس  یقالخا و  یعامتجا و  لاوحا  عاضوا و  هک  درک  دهاوخ  روهظ  یعقوم  رد  ترـضح  اریز 
شریذـپ یگدامآ  مدرم  هک  دوب  يّدـح  هب  اهروشک  يرادا  یعاـمتجا و  عاـضوا  داـسف  رـصع ، نآ  رد  اریز  تسا ، لّوا  نرق  رد  مالـسا  عیرس 

. دراد دوجو  زین  ترضح  روهظ  رصع  رد  تیعضو  نیا  دنتشاد . ار  یمالسا  تموکح 

؟ دنتسه يرشق  هچ  زا  ًابلاغ  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  تلود  ناریزو 

نایم رد  زین  نادرمریپ  زا  یلیلق  دادعت  هچرگ  دنتـسه ، ناوج  رـشق  زا  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  تلود  ناریزو  تایاور ، زا  یخرب  قباطم 
مهیف لوهک  بابش ال  مئآقلا  باحصأ  ّنإ  : » دومرفیم هک  مدینش  مالسلا  هیلعیلع  زا  دیوگیم : دیعـس  نب  میکح  ییحیوبا  دراد . دوجو  اهنآ 
دوجو درمریپ  اهنآ  نایم  رد  زگره  دناناوج و  مئاق  باحصا  انامه  ( » 1241 (؛» حلملا دازلا  ّلقأو  دازلا  یف  حلملاک  وأ  نیعلا ، یف  لحکلاک  ّالإ 

.« تسا کمن  هشوت  نیرتمک  و  هشوت ، رد  کمن  دننامه  ای  مشچ ، رد  همرس  دننام  هب  رگم  درادن 

؟ دش زوریپ  برغ  رب  ناوتیم  قرش  یگدنام  بقع  اب  هنوگچ  دنتسه ، قرش  زا  ترضح  نارای  رتشیب 

اذل تسا  قرش  رد  یمالسا  تما  هاگتسیز  کلامم و  هدمع  رگید  فرط  زا  دنـشاب و  ناملـسم  دارفا  زا  دیاب  ترـضح  نارای  یفرط  زا  ًالوا :
دهاوخ هدافتسا  اهناسنا  لماکت  هافر و  يارب  یتفرشیپ  عون  همه  زا  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  ًایناث : دنتسه . قرـش  زا  ترـضح  نارای  رتشیب 

قرـش یگداتفا  بقع  زا  دوصقم  ًاـثلاث : تفرگ . دـهاوخ  هرهب  یحور  یلاـعت  هب  ندیـسر  يارب  اـیند  زا  هکلب  یلالقتـسا ، دـید  هب  هن  یلو  درک 
بقع دوصقم  رگا  و  تسین . يّدام  لماکت  اهنت  ترضح  یلـصا  فده  هک  تسا  يویند  لئاسم  کینکت و  رد  رگا  تسیچ ؟ برغ  هب  تبـسن 
برغ هک  تسا  هتفگ  یسک  هچ  میرادن . لوبق  ام  ار  بلطم  نیا  هک  تسا  یگنهرف  تفرشیپ  روعش و  رکف و  لقع و  هیحان  رد  قرش  یگداتفا 

. تسا هتفرگ  یشیپ  قرش  رب  یگنهرف  یقالخا و  ظاحل  هب 

؟ دنتسه یناسک  هچ  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  تلود  نارازگراک 

ناکین ناگرزب و  زا  دیاب  زین  وا  تموکح  نالوؤسم  نارازگراک و  تسا ، مالسلا  هیلعيدهم  ترـضح  هدهع  هب  نآ  يربهر  هک  یتموکح  رد 
ناحلاص ناگـشیپاوقت و  نانآ ، نانیـشناج  ناربمایپ ، زا  ار  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  تلود  بیکرت  تایاور ، رد  ور  نیا  زا  دنـشاب . تما 

هب نم  انامه  : » دیوگیم مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  هب  مالـسلا  هیلعیـسیع  ترـضح  هک  میناوخیم  یتیاور  رد  دـنکیم . یفرعم  راگزور 
ترضح ریزو  مالـسلا  هیلعیـسیع  ترـضح  هک  تسا  هدمآ  یتیاور  رد  نینچمه  ( 1242 «.) اورنامرف ریما و  هن  ماهدـش  هداتـسرف  ریزو  ناونع 
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دیآیم و دورف  یـسیع  هاگ  نآ  تسا ...« : هدـمآ  رگید  یتیاور  رد  زین  و  ( 1243 .) تسا ترضح  نآ  نیشناج  رادهدرپ و  مالـسلا و  هیلعمئاق 
هیلعیلع ترضح  ( 1244 «.) دوب دنهاوخ  وا  رس  تشپ  رد  زین  فهک  باحـصا  دوشیم و  مالـسلا  هیلعمئاق  ترـضح  لاوما  تفایرد  لوئـسم 

و ( 1245 «.) دوب دنهاوخ  وا  ناریزو  نادْمَه  هلیبق  دنریگیم و  رارق  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  شیپاشیپ  رد  نایهاپس  دیامرفیم ...« : مالسلا 
يراـی ار  وا  دـناهتفگ و  خـساپ  وا  توـعد  هـب  هـک  ینادرم  دنتـسه ، هارمه  مالـسلا  هیلعيدـهم  اـب  یهلا  نادرم  : » میناوـخیم یتـیاور  رد  زین 

(1246 «.) دنراد شود  رب  ار  تموکح  ياهتیلوئسم  نیگنس  راب  هک  دنیوا  نادرمتلود  ناریزو و  نانآ  دننکیم .

؟ درادن دوجو  ترضح  يارب  رای  رفن  هعیش 313  ناملسم و  همه  نیا  نایم  رد  ایآ 

تایصوصخ تافص و  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  صاخ  باحصا  نارای و  يارب  فلتخم  تایاور  رد  ًالوا : مییوگیم : لاؤس  نیا  خساپ  رد 
دوخ ياج  رد  هک  هنوگ  نامه  ًایناث : میدرک . هراشا  ًالبق  تافص  نآ  زا  یخرب  هب  ام  و  دشاب ، دوجوم  رفن  رد 313  دیاب  هک  هدش  رکذ  ياهژیو 

هک 313 صاخ  ناروای  یکی  دنراد : روهظ  زا  دعب  روای  رای و  هتسد  ود  ترضح  هک  دوشیم  هدافتـسا  ثیداحا  هعومجم  زا  میاهدرک ، هراشا 
صاخ نارای  زا  رفن  ندش 313  مهارف  ًاثلاث : دوش . هدامآ  زین  تیعمج  دادعت  نیا  دیاب  دنرفن و  رازه  هد  هک  ماع  ناروای  رگید  هتـسد  دـنرفن و 

تموکح دارفا  دادـعت  نیا  کمک  اب  ترـضح  تسا ، روهظ  ققحت  طیارـش  زا  یکی  هکلب  تسین ، ترـضح  روهظ  يارب  هّمات  تلع  ترـضح 
لماوع و للع و  هکلب  ریخ ، تسا ؟ روهظ  هّمات  تلع  رفن  دادـعت  نیا  ندـش  مهارف  ایآ  هکنیا  اّما  درک ، دـهاوخ  هداـیپ  ار  یناـهج  رتسگ  لدـع 

. تسا مزال  زین  ترضح  تموکح  يارب  دعاسم  مزال و  هنیمز  ندش  مهارف  هلمج  زا  يرگید  طیارش 

روهظ زا  دعب  خیرات 

؟ تشاد دنهاوخ  مارم  هدیقع و  کی  همه  روهظ ، رصع  رد  ایآ 

روهظ و نارود  رد  تسا . دحاو  داقتعا  دحاو و  ینیبناهج  نآ  تسا و  يرورـض  عوضوم  کی  هدحاو ، تما  دـحاو و  هعماج  لیکـشت  يارب 
و تسا ، یکی  اههمانرب  شور و  هار و  ددرگیم و  مکاح  ناـهج  رب  يدـحاو  ینیبناـهج  مالـسلا  هیلعيودـهم  داـینب  لدـع  تلود  راـگزور 

تکرح حالـص  تداعـس و  يوس  هب  نابز  کی  لدکی و  همه  نامدرم  و  دیآیم ، دـیدپ  مارم  هدـیقع و  رد  یعقاو  یگناگی  یگچراپکی و 
ترطف اب  دراد و  رارقتسا  لدع  ّقح و  نادیواج  نوناق  هیاپ  رب  وا  شور  هار و  تسا و  یقیقح  یحلصم  هک  مالـسلا  هیلعيدهم  ماما  دننکیم .

همه دزیریم و  یپ  یمالـسا  يژولوئدـیا  دـیحوت و  لوصا  ساـسا  رب  ار  یعقاو  یتدـحو  تسا ، راـگزاس  گـنهامه و  اـهناسنا  تشرـس  و 
مایق ام  مئاق  نامز  نیا  رد  دومرف ...« : هزمح  نب  کلام  هب  مالسلا  هیلعیلع  ماما  دروآیم . درگ  دحاو  نید  هناگی و  راعش  ریز  رد  ار  اهناسنا 

نایدألاو للملا  نع  عفریل  لّضفم ! اـی  هَّللاوف  : » دومرف مالـسلا  هیلعقداـص  ماـما  ( 1247 «.) دروآ درگ  هدـیقع  مارم و  کـی  رب  ار  هـمه  دـنک و 
درادیمرب و ار  فالتخا  اهنییآ  اهّتلم و  نایم  زا  مئاق  ماما  ! ] لّضفم يا  دـنگوس  ادـخ  هب  ( »... 1248 (؛» هَّلل هّلک  نیدلا  نوکیو  فالتخالا 

.« ددرگیم مکاح  همه  رب  نید  کی 

؟ دنکیم تموکح  ملاع  رب  نید  مادک  اب  مالسلا  هیلعيدهم  ماما 

ار اعدم  نیا  تسا . مالسا  نید  دنکیم  تموکح  مدرم  رب  نآ  اب  روهظ  زا  دعب  تسا و  نیّدتم  نآ  هب  مالـسلا  هیلعيدهم  ماما  دوخ  هک  ینید 
روط هب  تسا  رارق  و  تسا ، مالسا  ربمایپ  يایصوا  متاخ  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  هک  اجنآ  زا   - 1 دناسر : تابثا  هب  ناوتیم  لیلد  دنچ  اب 

ترـضح تموـکح  هک  اـجنآ  زا   - 2 تسا . مالـسا  نید  ناـمز ، نآ  رد  مکاـح  نید  متح  روـط  هـب  اذـل  دـنک ، تموـکح  ملاـع  رب  وا  مـتح 
، تسا مالـسا  رد  رـصحنم  زین  لماک  لدع  و  تساههنیمز ، مامت  رد  لدع  تموکح  هحیحـص ، هرتاوتم و  تایاور  قباطم  مالـسلا  هیلعيدـهم 
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زا یخرب  قباـطم   - 3 دوب . دهاوخ  مالـسا  ماظن  درک ، دـهاوخ  تموکح  نآ  اب  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  هک  ار  یماظن  میریگیم  هجیتن 
یمالـسا وا  مکح  هک  دراد  تلالد  دوخ  هبون  هب  تایاور  نیا  درک ، دهاوخ  تموکح  یمالـسا  تما  رب  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  رابخا ،

هک هدرک  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلصمرکا  ربمایپ  زا  يردخ  دیعس  یبا  زا  نسح  دنس  هب  يذمرت  دوب . دهاوخ  یمالسا  وا  ییارجا  ماکحا  هدوب و 
رب دراد  تلالد  حیرص  روط  هب  زین  تایاور  زا  یخرب   - 4 ( 1249 ...«.) درک دهاوخ  جورخ  هک  تسا  يدهم  نم  تّما  نایم  رد  انامه  : » دومرف

یناربط تشاذگ : دهاوخ  ارجا  هب  روهظ  زا  دعب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  تنس  مالسا و  ماکحا  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  هکنیا 
هک مدینش  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  تفگ : هک  دناهدرک  لقن  يردخ  دیعـس  یبا  زا  یناهفـصا  میعنوبا  زین  و  طسوالا » مجعملا   » رد

لوـسر زا  رتاوـتم  روـط  هب  هک  یتاـیاور   - 5 ( 1250 ...«.) دـیامنیم ماـیق  نم  تنـس  هب  هک  دـنکیم  جورخ  مـتیب  لـها  زا  يدرم  دوـمرفیم :
و درک . دهاوخ  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز  مالـسلا  هیلعيدـهم  ماما  هک  هدـش  دراو  مالـسلا  مهیلعتیب  لها  همئا  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصادخ 

نامه تسا  روهظ  رصع  رد  مکاح  هک  ینید  هکنیا  هجیتن  تسا . مالسا  نید  نامه  هک  تسا  یّلجتم  لماک  متاخ و  نید  رد  اهنت  لماک  لدع 
. دشابیم مالسا  نید 

؟ دنامیمن یقاب  نیمز  يور  ناملسم  زج  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  تلود  رد  ایآ 

نبا دنامیمن . یقاب  نیمز  يور  يدـحا  ناملـسم  زج  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  تلود  رـصع  رد  هک  دوشیم  هدافتـسا  تایاور  یخرب  زا 
{ َنوُعَجُْری ِْهَیلِإَو  ًاهْرَکَو  ًاعْوَط  ِضْرَألاَو  ِتاومَّسلا  ِیف  ْنَم  َمَلْسَأ  َُهلَو   } هفیرش هیآ  ریـسفت  مالـسلا  هیلعنسحلاوبا  ترـضح  زا  دیوگیم : ریکب 

قرـش یف  راّفکلاو  ةّدرلا  لهأو  هقدانزلاو  نیئباصلاو  يراصنلاو  دوهیلا  یف  جرخ  اذإ  مالـسلا  هیلعمئآـقلا  یف  تلزنأ  : » دومرف مدرک ، لاؤس  ار 
برض ملسی  مل  نمو  هیلع ، هَّلل  بجیو  ملسملا  هب  رمؤی  امو  ةوکزلاو  ةولصلاب  هرمأ  ًاعوط  ملسأ  نمف  مالسإلا ، مهیلع  ضرعف  اهبرغو ، ضرألا 
رهاظ بانج  نآ  یتقو  تسا ، هدش  لزان  مئاق  نأش  رد  روکذم  هیآ  ( » 1251 (؛» هَّللا دّحو  ّالإ  دحأ  براغملاو  قراشملا  یف  یقبی  یّتح ال  هقنع 

هب ار  وا  دروایب  مالسا  رایتخا  لیم و  اب  سک  ره  سپ  درادیم ، هضرع  برغ  قرش و  رافک  نیئباص و  اراصن و  دوهی و  رب  ار  مالـسا  نید  دوش 
نیمز برغ  قرـش و  رد  هکنآ  ات  دنزیم ، ار  شندرگ  دـنز ، زابرـس  مالـسا  لوبق  زا  سک  ره  و  دـنکیم ، رما  تابجاو  ریاس  تاکز و  زامن و 
یقاب تمایق  زور  ات  اراصن  دوهی و  هک  درب  میهاوخ  یپ  رگید  تایاور  هب  هعجارم  اب  یلو  دنامیمن .»...  یقاب  یـسک  تسرپادخ  دـحوم و  زج 

؟ درک دهاوخ  هچ  اراصن  دوهی و  همذ ، لها  اب  رمالابحاص  هک  مدرک  ضرع  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  هب  دیوگیم : ریـصبوبا  دـنام : دـنهاوخ 
ربمایپ دـننام  ( » 1252 (؛»... نورغاـص مهو  دـی  نع  ۀـیزجلا  نوّدؤـیو  هلآو ، هـیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوـسر  مهملاـس  اـمک  مهملاـسی  دوـمرف ...« :

: دومرف مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  دـنهدیم ». هیزج  يراوخ  عضاوت و  لامک  اـب  مه  اـهنآ  دـنکیم ، هحلاـصم  ناـنآ  اـب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا 
دنکیم جراخ  هدش  عقاو  هیکاطنا  رد  هک  يراغ  زا  ار  ینامـسآ  ياهباتک  ریاس  تاروت و  هکنآ  تهج  هب  هدش  هدیمان  يدهم  رما ، بحاص  »

هک اجنآ  زا  ( 1253 «.) درک دـهاوخ  مکح  نآرق  هب  نآرق  لها  روبز و  هب  روبز  لها  لیجنا و  هب  لیجنا  لـها  تاروت و  هب  تاروت  لـها  نیب  و 
زا لوا  هفیاط  رب  ار  نآ  اذـل  تسا ، قباطم  نآرق  تایآ  رهاظ  اب  دراد  تمایق  زور  اـت  اراـصن  دوهی و  ياـقب  رب  تلـالد  هک  تاـیاور  هتـسد  نیا 

ُمُهَْنَیب اْنیَرْغَأَف  ِِهب  اوُرِّکُذ  اّمِم  ًاّظَح  اوُسَنَف  ْمُهَقاثیِم  انْذَـخَأ  يراصَن  ّانِإ  اُولاق  َنیِذَّلا  َنِمَو  : } دـیامرفیم لاعتم  دـنوادخ  میرادیم . مدـقم  تایاور 
ار ام  ياهدـنپ  زا  یتمـسق  سپ  میتفرگ ، نامیپ  دنتـشاد  تینارـصن  ياعدا  هک  یناسک  زا  ام  و  ( » 1254 (؛} ِۀَمایِقلا ِمْوَی  یلِإ  َءآضْغَبلاَو  َةَوادَـعلا 

َکُِعفارَو َکیِّفَوَتُم  یِّنِإ  یـسیِع  ای  ُهَّللا  َلاق  ْذِإ  : } دیامرفیم زین  و  میتخادنا ». ناشنیب  رد  تمایق  ات  ار  هنیک  ینمـشد و  مه  ام  دندومن ، شومارف 
دنوادـخ هک  ار  ینامز  روآداـی  ( » 1255 (؛} ِۀَـمایِقلا ِمْوَـی  یلِإ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َقْوَـف  َكوـُعَبَّتا  َنیِذَّلا  ُلِـعاجَو  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َنِم  َكُرِّهَطُمَو  ََّیلِإ 

رب طلـسم  تسدالاب و  تمایق  ات  ار  تناوریپ  میامن و  ترود  راّفک  زا  مرآرب و  شیوخ  يوس  هب  هتفرگ و  ار  وت  نم  اـنامه  یـسیع ! يا  دومرف :
رد تسا  نکمم  دنچ  ره  دنام ، دنهاوخ  یقاب  تمایق  زور  ات  اراصن  دوهی و  هک  دوشیم  هدافتسا  رگید  تایآ  تایآ و  نیا  زا  منادرگ ». رافک 
رد دشاب . ظوفحم  اهنآ  سومان  وربآ و  لام و  ناج و  یمالـسا  تلود  هانپ  رد  دندرگ ، رادتقا  رایتخا و  بحاص  هکنآ  نودـب  دنـشاب و  تیلقا 
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همـالع هک  هنوـگ  نآ  گرم  هن  تسا  ماـمت  توـق و  هب  ذـخا  هـیآ  رد  یّفوـت   » هـب دوـصقم  هـکنیا  - 1 تسا : هجوـت  لـباق  هـتکن  ود  ریخا  هـیآ 
دناهدش هداد  قوفت  رافک  رب  هک  مالسلا  هیلعیسیع  ترـضح  نیعباتم  زا  دوصقم  - 2 تسا . هدرک  لقن  تغل  لها  زا  هنع  هللا  یـضرییابطابط 
ترـضح ینعی  نآ  ربماـیپ  زا  مالـسا  روـهظ  زا  دـعب  هدوـب و  دـیحوت  طـخ  رد  ناـشیا  زا  دـعب  ترـضح و  نآ  ناـمز  رد  هک  دنتـسه  یناـسک 

. دناهدرک يوریپ  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم 

؟ تسا مکاح  بهذم  نیمادک  روهظ  رصع  رد 

ناونع هب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  لاعتم  دنوادخ  اذـل  تسا . لاعتم  دـنوادخ  بناج  زا  رـشب  نید  نیرخآ  مالـسا  هک  تسین  یکش 
تسا نیا  لاؤس  نکل  دوب . دهاوخن  رگید  يربمایپ  دوخ  زا  دعب  هک  هدومن  نیا  هب  حیرـصت  زین  ترـضح  نآ  هدرک ، فیـصوت  نییبنلا » متاخ  »
مکاح نید  ناوارف  تایاور  تایآ و  قباطم  خساپ : دمآ ؟ دهاوخ  رد  ارجا  هب  یمالسا  بهاذم  زا  بهذم  نیمادک  دوجوم  بهاذم  نیب  زا  هک 
روهظ رـصع  رد  جـیار  بهذـم  هک  میربیم  یپ  لامکا  هیآ  هب  تایآ  نیا  ندرک  همیمـض  اب  یلو  (، 1256) تسا مالسا  نید  روهظ  رـصع  رد 

؛} ًانیِد َمالْـسِإلا  ُمَُکل  ُتیِـضَرَو  ِیتَمِْعن  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأَو  ْمُکَنیِد  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَیلَا  : } دیامرفیم لاعتم  دنوادخ  تسا . عیـشت  بهذـم  نامه 
نآ رد  متفریذپ ». امش  نادواج   ] نییآ ناونع  هب  ار  مالسا  مدومن و  مامت  امـش  رب  ار  دوخ  تمعن  مدرک و  لماک  ار  امـش  نید  زورما  ( » 1257)

ار مالـسا  و  تسا ، هدومن  مامت  نانآ  رب  ار  تمعن  هدرک و  لماک  مدرم  رب  ار  دوخ  نید  نآ  ببـس  هب  دـنوادخ  هک  تسا  هداتفا  قافتا  هچ  زور 
اب تسا . هفیرـش  هیآ  رد  مویلا »  » هملک قادصم  ندش  نشور  هیآ و  لوزن  نأش  یـسررب  اهلاؤس  نیا  مهف  دـیلک  تسا ؟ هتفریذـپ  نآ  اب  هارمه 
يذ مهدجیه  زور  مخ ، ریدـغ  رد  هک  تسا  ياهیـضق  هیآ  لوزن  نأش  هک  میربیم  یپ  قوف  هیآ  لیذ  رد  نیرّـسفم  نایب  تایاور و  هب  هعجارم 

ماما و ناونع  هب  ار  وا  هدرک و  دنلب  ار  مالسلا  هیلعیلع  ترضح  تسد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  زور  نآ  رد  تسا . هداتفا  قافتا  هجح 
نامه دش ، دهاوخ  بلاغ  نایدا  همه  رب  هک  روهظ  رـصع  رد  دنوادخ  یـضرم  نید  سپ  تسا . هدرک  یفّرعم  دوخ  زا  دـعب  نیـشناج  هفیلخ و 

دنوادخ اذل  تسا . هدش  رولبتم  وا  نادنزرف  زا  موصعم  ماما  هدزای  مالـسلا و  هیلعیلع  ماما  زا  يوریپ  ینعی  عیـشت  بهذـم  رد  هک  تسا  ینید 
هدایپ تسا  هدیدنـسپ  اهنآ  يارب  هک  ار  ینید  و  ( » 1258 (؛}... ْمَُهل یـضَتْرا  يِذَّلا  ُمُهَنیِد  ْمَُهل  َّنَنِّکَُمَیلَو  دـیامرفیم ...{ : رون  هروس  رد  لاعتم 

. تسا مادتسم  تیالو  ّطخ  اب  مخ  ریدغ  زور  رد  هک  تسا  ینید  نامه  هدیدنسپ  نید  نیا  دومن ». دهاوخ 

؟ درک دهاوخ  دروخرب  هنوگچ  يرکف  تافارحنا  اب  روهظ  زا  دعب  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح 

رد هک  تسا  یتسردان  ياهریسفت  اهتشادرب و  اهفارحنا و  لکشم  دوشیم ، ورهبور  نآ  اب  مالسلا  هیلعيدهم  ماما  هک  یتالکشم  زا  یکی 
نیا تسا . هدرک  خوسر  ذوفن و  یمالـسا  هعماج  نهذ  رد  اهنرق  هدـمآ و  دـیدپ  یهلا  ماـکحا  عورف  لوصا و  ادـخ و  نید  ياـهشور  هار و 

هب ار  یّقح  داقتعایب ، ناسنا  تسین و  زّهجم  یحالـس  هب  رفاک  رفک و  اریز  تسا ؛ مالـسلا  هیلعيدهم  ماما  هار  رـس  رب  یمیظع  عنام  عوضوم ،
مان هب  تسردان  یفارحنا و  لکـش  هب  ار  يزیچ  هدرکن و  ریـسفت  تسردان  ار  یلوصا  ای  لصا  وا  يارب  تسا و  هتخوماـین  هنوگژاو  مالـسا  ماـن 

نکیل تسا ، یناسآ  راک  نیا  تسا ... هدرکن  ینعم  شیوخ  هاوخلد  يأر و  هب  ار  یثیدح  ای  هیآ  تسا و  هدادن  ياج  مدرم  نهذ  رد  ادخ  نید 
تایآ ثیداحا و  زا  يرایسب  يانعم  هتخومآ و  یفارحنا  ياهنوگ  هب  ار  نآ  زا  ییاهشخب  ای  نید  میلاعت  هک  یسانشادخ  یعّدم  ناملسم و  اب 

اههشیدنا و راکفا و  نیا  هک  دـنامهف  هقبط  نیا  هب  ناوتیم  ناس  هچ  و  دـش ؟ ورهبور  ناوتیم  هنوگچ  تسا و ... هدـیمهف  سکعرب  ار  ینآرق 
رارکت هتفگ و  اهنرق  هکلب  اهلاس  دـناهداد و  شزومآ  نید  مان  هب  ناشیا  یبهذـم  ناغّلبم  نایاوشیپ و  هعماج و  نانآ و  هک  اهلیوأت  ریـسفت و 

زا یکی  نایرج  نیا  درادـن ؟ دوجو  ناداقتعایب  نارفاـک و  دروم  رد  هک  دـهدیم  يور  یتالکـشم  اـج  نیا  رد  تسین ؟ ادـخ  نید  دـناهدرک 
نیلماع هکلب  تسین ، ور  رد  ور  هاگآان  ياههدوت  اب  اهنت  ماـما  ناـیرج  نیا  رد  اریز  تسا ، مالـسلا  هیلعيدـهم  ماـما  هار  رـس  رب  گرزب  عناوم 

. دنالوغـشم يرگهنتف  راکفا و  کیرحت  هب  هراومه  دـنراد و  رارق  نانآ  رـس  تشپ  زین  اهفیرحت  اهفارحنا و  اهلیوأت و  اههیجوت و  یلـصا 
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نارادهیامرس و  . 2 هتسباو . رادایند و  نایناحور   - 1 دنوشیم : لیکشت  نایرج  هس  زا  ثیدح  نآرق و  ندرک  ریسفت  سکعرب  یلصا  نالماع 
ياههعماج رد  مالسلا  هیلعيدهم  ماما  ریگارف  هدرتسگ و  راتـشک  ياههمانرب  زا  یـشخب  دیاش  یمالـسا . رهاظ  هب  ياهتموکح   . 3 فارشا .

اب گنج  هب  تسا -  مالسا  ّدض  تقیقح  رد  هک  یفارحنا -  مالسا  هبرح  اب  ناناملـسم  هک  دشاب  تلع  نیا  هب  دشاب و  طابترا  نیا  رد  یمالـسا 
تـسد شیوخ  تسردان  ياههشیدنا  راکفا و  زا  هک  یتروص  رد  هتبلا  دوشیم ، ورهبور  نانآ  اب  تّیعطاق  اب  ریزگان  ماما  و  دـنزیخیمرب ، ماما 

: تلق ۀّیلهاجلا . لاّهج  نم  هَّللا  لوسر  هلبقتسا  اّمم  ّدشأ  سانلا  ۀلهج  نم  لبقتسا  ماق  اذإ  انمئآق  ّنإ  : » دومرف مالسلا  هیلعقداص  ماما  دنرادنرب .
ّنأو ۀـتوحنملا ، بشخلاو  نادـیعلاو  روخـصلاو  ةراجحلا  نودـبعی  مهو  سانلا  یتأ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  ّنإ  لاق : کـلذ ؟ فیکو 

زا شیوـخ  زیخاتـسر  ماـگنه  هب  مئاـق  هک  يرازآ  ( » 1259 (؛»...  هب هیلع  ّجـتحیو  هَّللا  باـتک  هیلع  لّوأـتی  مـهّلکو  ساـنلا  یتأ  ماـق  اذإ  اـنمئآق 
متفگ دیوگیم : يوار  دید . ّتیلهاج  مدرم  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هک  رازآ  همه  نآ  زا  تسا  رتتخس  یسب  دنیب  نامزلارخآ  نالهاج 

ار هدیـشارت  ياـههتخت  بوچ و  هرخـص و  گنـس و  ناـشیا  هک  یلاـح  رد  دـمآ  مدرم  ناـیم  هب  ربماـیپ  دوـمرف : ماـما  دوـشیم ؟ هنوـگچ  نیا 
.« دننکیم هیجوت  لیوأت و  ار  نآرق  ياههیآ  دنروآیم و  لیلد  يو  يارب  ادخ  باتک  زا  همه  نامدرم  دـنک  مایق  هک  ام  مئاق  و  دـندیتسرپیم ،

میلاعت رد  هدرتسگ  ياهيزومآدب  راتفرگ  دوخ  رمع  نارود  رد  هک  تسا  ینادان  لهاج و  ياههدوت  لکشم  مالـسلا ، هیلعنامز  ماما  لکـشم 
کیرحت اـب  و  دنتـسیایم ، شیوـخ  یجنم  ماـما و  يور  رد  ور  لـهج  رـس  زا  اـمنملاع  نارگریوزت  ییاـمنهار  يربـهر و  هب  دـناهدوب و  نـید 

وا تلاسر  ماما و  شـشوک  دوب . دـهاوخ  نآرق  لیوأت  هبرح  اب  يریگرد  و  دـنزیخیمرب ، زیتس  هب  ّقح  رب  ماـما  اـب  نید  ملع  نیغورد  نایعدـم 
. تسا مالسا  ماکحا  یعقاو  ياهزرم  ّدح و  ندرک  صّخشم  يرشب و  تایح  لئاسم  رب  نآرق  میلاعت  قیقد  تسرد و  قیبطت 

؟ تسا يداژن  مالسلا  هیلعيدهم  ماما  تموکح  ایآ 

هک ياهلدا  قباطم  نکل  دنرگید ، یخرب  رب  اهناسنا  رـصانع و  یخرب  يرترب  هب  دـقتعم  ینید ، هبـش  ياهنییآ  فّرحم و  نایدا  یخرب  هچ  رگ 
ساسا رب  ترضح  توعد   - 1 درادن : یهاگیاج  یتسرپداژن  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  تلود  تموکح و  رد  درک  میهاوخ  هراشا  اهنآ  هب 

ْمُکانْقَلَخ ّانِإ  ُساّنلا  اَهُّیَأ  ای  : } دیامرفیم هک  اجنآ  دنکیم ، یفن  ار  یتسرپداژن  حیرـص  روط  هب  مالـسا  هک  مینادیم  و  تسا ، یمالـسا  ماکحا 
میدیرفآ نز  درم و  کی  زا  ار  امش  ام  مدرم ! يا  ( » 1260 (؛} ْمُکیْقتَأ ِهَّللا  َْدنِع  ْمُکَمَرْکَأ  َّنِإ  اُوفَراعَِتل  َِلئآبَقَو  ًابوُعُش  ْمُکاْنلَعَجَو  یْثنُأَو  ٍرَکَذ  ْنِم 

نید مالـسا  تسامـش ». نیرتاوقت  اب  دنوادخ  دزن  امـش  نیرتیمارگ  یلو   ] دیـسانشب ار  رگیدکی  ات  میداد  رارق  اههلیبق  اههریت و  زا  ار  امـش  و 
ًاریَِـشب ِساّنِلل  ًۀَّفآک  ّالِإ  َكاْنلَـسْرَأ  امَو  : } دیامرفیم دنوادخ  درادن . یّـصاخ  هتـسد  موق و  هب  صاصتخا  تسا و  روهظ  رـصع  رد  مدرم  مومع 

مدرم رتـشیب  یلو  یناـسرتب ، یهد و  تراـشب  اـت  میداتـسرفن  مدرم  همه  يارب  زج  ار  وت  اـم  ( » 1261 (؛} َنوُمَْلعَیال ِساّنلا  َرَثْکَأ  َّنِکلَو  ًاریِذـَنَو 
. فلا درادن : ّتیرـصنع  یتسرپداژن و  اب  یطابترا  چـیه  هک  تسا  هداد  رارق  ییوج  يرترب  يارب  ار  يدـیدج  ياهكالم  مالـسا  دـننادیمن ».
هک یناسک  اب  دـننادیم  هک  یناسک  ایآ  وگب  ( » 1262 (؛} ِباْبلَألا اُولوُأ  ُرَّکَذَـتَی  امَّنِإ  َنوُمَْلعَیال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْـسَی  ْلَه  ُْلق  : } ملع
دزن امـش  نیرتیمارگ  انامه  ( » 1263 (؛} ْمُکیْقتَأ ِهَّللا  َْدنِع  ْمُکَمَرْکَأ  َّنِإ  : } اوقت ب . دنوشیم ». رّکذتم  نادـنمدرخ  اهنت  دـنناسکی ؟ دـننادیمن 

ْمِِهلاْومَأـِب ِهَّللا  ِلـِیبَس  ِیف  َنیِدِـهاجُْملاَو  ِرَرَّضلا  ِیلوُأ  َْریَغ  َنِینِمْؤُملا  َنِم  َنوُدِـعاْقلا  يِوَتْـسَیال  : } داـهج ج . تسامـش ». نیرتاوـقت  اـب  دـنوادخ 
يراـمیب و نودـب  هـک  یناـمیا  اـب  دارفا  زگره ] ( »] 1264 (؛}... ًۀَـجَرَد َنیِدِـعاقلا  یَلَع  ْمِهِـسُْفنَأَو  ْمِِهلاْومَِأب  َنیِدِـهاجُملا  ُهَّللا  َلَّضَف  ْمِهِـسُْفنَأَو 
اب هک  ار  ینادهاجم  دنوادخ  دنتـسین . ناسکی  دندرک  داهج  دوخ  ناج  لام و  اب  ادخ  هار  رد  هک  ینادهاجم  اب  دنتـسشنزاب ، داهج  زا  یتحاران 

مالسلا و هیلعيدهم  ترـضح  توعد   - 2 هدیـشخب .»...  یّمهم  يرترب  داهج ] ناگدننکكرت   ] نادـعاق رب  دـندومن  داهج  دوخ  ناج  لام و 
هیلعيدـهم ترـضح  تلود  تایاور ، زا  یخرب  قباـطم   - 3 درادـن . يراـگزاس  یتـسرپداژن  اـب  توعد  عون  نیا  و  تسا ، یناـهج  وا  تلود 

دیدــش برع  رب  ترــضح  مـکح  هـکنیا  رب  دراد  تلـالد  هـک  یتاـیاور  فـلا . تـسا : یتـسرپ  داژن  اـب  فلاـخم  لداـعتم و  یتـلود  مالــسلا 
هکنیا رب  دراد  تلالد  هک  یتایاور  ب . دوب . دـهاوخ  انعمیب  هرفاضتم  تاـیاور  نیا  دـشاب  یتسرپداژن  تموکح  رب  رارق  رگا  و  ( 1265 .) تسا
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لقن مالسلا  هیلعقداص  ماما  زا  ریصبیبا  زا  یسوط  خیـش  دنتـسه . فلتخم  ياهروشک  زا  فلتخم و  ياهداژن  زا  ترـضح  صلاخ  باحـصا 
وا يوـس  هب  فـلتخم  ياـهناکم  زا  ردـب  لـها  ددـع  هـب  درم  رفن  هدزیـس  دصیـس و  : » دوـمرف مالـسلا  هیلعمئاـق  باحـصا  هراـبرد  هـک  هدرک 

هریس هک  مینادیم  و  دومن . دنهاوخ  لمع  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هریس  هب  ترضح  تایاور ، زا  یخرب  قباطم   - 4 ( 1266 «.) دنیآیم
. تسا هدوب  یتسرپداژن  هنوگ  ره  یفن  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 

؟ تسا اهتموکح  ریاس  دننامه  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  تموکح  عون  ایآ 

: اریز تسین  ایند  رد  دوجوم  ياهتموکح  زا  کی  چیه  هیبش  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  تموکح  عون  هک  درک  اعدا  مزج  روط  هب  ناوتیم 
و دـنک ، هدایپ  لداـع  یتموکح  هماـنرب  ناونع  هب  اـنعم  ماـمت  هب  ار  مالـسا  شروهظ  رـصع  رد  تسا  رارق  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  ًـالوا :

داـینب ساـسا و  ًاـیناث : درادـن . لـماک  تهباـشم  تقباـطم و  ناـهج  یتموکح  ياـهماظن  زا  کـی  چـیه  اـب  یمالـسا  ياـههمانرب  هک  مینادیم 
نآ رد  تسا ، راوتـسا  تّیرثکا  يأر  ساسا  رب  هک  یـسارکومد  تموکح  یّتح  تسا ، راوتـسا  يّدـعت  ملظ و  رب  ایند  رد  جـیار  ياهتموکح 

شتموکح یلـصا  فادـها  زا  یکی  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  هک  یلاـح  رد  تسا ، هتفریذـپن  ار  وا  تموکح  مکاـح و  هک  تسا  یتیلقا  هب  ملظ 
تیّدام و رب  ناهج  رد  دوجوم  نیناوق  اهماظن و  همه  ًاثلاث : تسا . هعماج  ّلک  حطـس  رد  داد  لدـع و  شرتسگ  یتلادـعیب و  ملظ و  ندـیچرب 

یتموکح ره  دننامه  ًانمض  ای  اهتسیسکرام  دننامه  دنـشاب  هدرک  حیرـصت  تحارـص  هب  هاوخ  تسا ، راوتـسا  روما  رد  یهلا  رـصنع  طاقـسا 
. تسا راوتسا  حور  مسج و  تیبرت  ادخ و  هب  ناسنا  طبر  تّیونعم و  هیاپ  رب  مالسلا  هیلعيدهم  ترـضح  یتموکح  ماظن  هک  یلاح  رد  رگید ،

ماـمت هک  تسا  یتـموکح  عون  مالـسلا  هیلعناـمز  ماـما  تموکح  ًاـعبار : دوب . دـهاوخ  یهلا  نیناوـق  ترـضح ، تموـکح  نیناوـق  ماـمت  اذـل 
زا ار  مدرم  و  درک . دهاوخ  نیمأت  تسا  هدشن  هدروآرب  نیـشیپ  ياهتموکح  لبق و  ياههرود  رد  هک  ار  رـشب  يونعم  يدام و  ياههتـساوخ 

نیرخآ ام  تلود  انامه  : » تسا هدمآ  تایاور  رد  اذل  و  دزاسیم . فرطرب  هدمآ  دیدپ  نیـشیپ  ياهتموکح  یماکان  زا  هک  يدیماان  سأی و 
دندید ار  ام  هریـس  هک  یتقو  هکنیا  ات  دش ، دـنهاوخ  تموکح  کلام  ام  زا  لبق  هکنآ  زج  تسین  یتلود  یتیب  لها  چـیه  يارب  تسا و  تلود 

(1267 {.) َنیِقَّتُْمِلل ُۀَِبقاعلاَو  : } لاعتم دنوادخ  راتفگ  تسا  نآ  و  میدرکیم . لمع  شور  نیمه  لثم  هب  میدوب  هدش  کلام  ام  رگا  دنیوگن :

؟ دنراد يراتفر  هنوگچ  یهلا  ماکحا  دودح و  يارجا  نارگمتس و  اب  هلباقم  رد  مالسلا  هیلعنامز  ماما 

یتیعطاق نارگمتـس  اب  هزرابم  یهلا و  ماـکحا  دودـح و  يارجا  رد  تسا و  ریذـپانشزاس  شیوخ  شور  هار و  رد  مالـسلا  هیلعيدـهم  ماـما 
، دسرتیمن یتردق  ماقم و  چیه  زا  دسارهیمن ، نارگتمالم  تمالم  زا  تسین . وا  شور  هار و  رد  ياهحماسم  یشوپ و  مشچ  دراد . ییادخ 

مالسلا هیلعيدهم  ماما  رد  تسا و  یهلا  نیتسار  ناربهر  همه  تلصخ  تیعطاق ، دهدیم . رفیک  ار  ناراکهبت  ياهظحالم  هنوگ  چیه  نودب  و 
مایق مئاـق  : » دومرف مالـسلا  هیلعرقاـب  ماـما  تسا . نیمه  يرـشب  تاـعامتجا  يزاـسكاپ  راـیعم  و  تسا . لاـمک  جوا و  ّدـح  رد  تلـصخ  نیا 
میب نارگتمــالم  تمــالم  زا  یهلا  ياــههمانرب  يارجا  هار  رد  هدوــب و  ریــشمش  وا  شور  هار و  تـسا و  ریگتخــس  بارعا  رب  دــنکیم ...

هب دنادرگیم و  ناسآ  ار  يراوشد  ره  ام  نادناخ  زا  ماما  نیمهدزاود  يارب  دـنوادخ  دومرف ...« : مالـسلا  هیلعمظاک  ماما  ( 1268 «.) دنکیمن
(1269 «.) ددرگیم كاله  یشکرس  ناطیش  ره  دوشیم و  دوبان  یتخسرس  راّبج  ره  وا  تسد 

؟ دباییم ناماس  رشب  یگدنز  روهظ ، رصع  رد  ایآ 

غورف وترپ  رد  ناسنا  تسرد  لیصا و  یگدنز  هب  هدیسر  روهظ  رصع  مالسلا و  هیلعيدهم  ترضح  هرابرد  هک  یتایاور  اههمان و  ترایز  رد 
عیبر یلع  مالسلا  میناوخیم ...« : مالسلا  هیلعيدهم  ترـضح  هرابرد  یترایز  رد  تسا . هتفر  هراشا  مالـسلا  هیلعيدهم  ماما  میلاعت  هنادواج 
رشع ینثا  اّنم  : » دومرف مالسلا  هیلعنیسح  ماما  ناراگزور .»...  توارط  نامدرم و  یگدنز  ناراهب  رب  مالـس  ( » 1270 (؛»... ماّیألا ةرضنو  مانألا 

تاهبش هب  خساپ  یسانش و  زا 254دوعوم  هحفص 218 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


يدـهم هدزاود  ام  نادـناخ  رد  ( » 1271 (؛»...  اهتوم دـعب  ضرـألا  هب  هَّللا  ییحی  ّقحلاـب ، مئآـقلا  وهو  يدـلو  نم  عساـتلا  مهرخآو  ًاّیدـهم ...
هیلعقداص ماـما  دـنک .»...  هدـنز  وا  تسد  هب  ار  هدرم  نیمز  دـنوادخ  و  دـنک ، ماـیق  ّقح  هب  هک  تسا  نم  دـنزرف  نیمهن  ناـنآ  رخآ  تسا ...

وا روهظ  زیخاتـسر  رد  مئاق  لدـع  اب  ار  نیمز  دـنوادخ  ینعی  : » دومرف اِهتْوَم }... َدـَْعب  َضْرَـألا  ِییُْحی  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَلِْعا   } هیآ ریـسفت  رد  مالـسلا 
(1272 ...«.) دشاب هدرم  تلالض  نایاورنامرف  متس  زا  هکنآ  زا  سپ  دنادرگیم ، هدنز 

؟ تسیچ مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  ياههمانرب  هحولرس 

میظع لّوحت  نآ  یساسا  ياهفده  زا  دراد و  رارق  مالسلا  هیلعيدهم  ماما  بالقنا  ياهنامرآ  سأر  رد  یتیگ  رسارس  رد  تلادع  شرتسگ 
، خـیرات هتـشذگ  رد  هک  تسا ، هدوـب  ناربماـیپ  همه  ياـههمانرب  نیرتیلـصا  اهفدـه و  نیتـسخن  زا  لـصا  نـیا  هـک  ناـنچ  تـسا ، یناـهج 
يریگرد و نیرتـشیب  تفگ  ناوتیم  دـنا . هدرک  ناوارف  ياهيراکادـف  نآ  قـقحت  هار  رد  دـناهدناوخ و  ارف  نادـب  ار  ناـمدرم  تاـعامتجا و 
هب دنهاوخب  هک  ینارکفنشور  ناملاع و  هاگآ و  تاقبط  ربارب  رد  مالسلا  هیلعنامز  ماما  تسا . ... هدوب  تلادع  يارجا  رس  رب  ناربمایپ  هزرابم 

دـصق میرک ، نآرق  تاـیآ  لـیوأت  ادـخ و  مـالک  هیجوت  اـب  هک  یناـسک  اـب  و  دـنکیم ، تمواـقم  دنتـسیاب  تلادـع  يارجا  ربارب  رد  ياهنوگ 
قوقح ّقح و  قیقد  تیاعر  يانعم  هب  لدع » . » درادیم رب  بالقنا  هار  ولج  زا  ار  نانآ  دوشیم و  ریگرد  دنراد  ار  وا  بالقنا  ینابم  فیعـضت 
قوقح قح و  نداهن  اپ  ریز  ملظ »  » هک نانچ  تسا ، شیوخ  لوقعم  عورـشم و  عفاـنم  قوقح و  زا  يرادروخرب  رد  اـهنآ  همه  يربارب  مدرم و 
تایح داعبا  همه  رد  هکلب  تسین ، هعماج  زا  ياهژیو  شخب  رد  اـهنت  یعاـمتجا  تاـیح  هنیمز  تلادـع ، تسا . ضیعبت  يربارباـن و  نارگید و 

تلادع یب  یگدنز  تسا و  یگدنز  تایح  لدـع  تسا . لدـع  تلادـع و  لصا  ناسنا ، یگدـنز  تایح و  یلـصا  لماع  یعامتجا ، يدرف و 
مویلا کلذ  ّلجوّزع  هَّللا  لّوطل  دحاو  موی  ّالإ  ایندلا  نم  قبی  مل  ول  : » دومرف مالسلا  هیلعنیسح  ماما  دوشیم . هتشادنپ  تایح  هک  تسا  یگرم 

ایند رمع  زا  رگا  ( » 1273 (؛» لوقی هَّللا  لوسر  تعمـس  کلذک  ًاملظو . ًاروج  تئلم  امک  ًاطـسقو  ًالدع  اهألمیف  يدـلُو  نم  لجر  جرخی  یّتح 
نآ دنکایب ، داد  لدع و  زا  ار  نیمز  دنک و  مایق  نم  نادنزرف  زا  يدرم  ات  دنادرگ  زارد  ار  زور  نآ  دنوادخ  دـشاب  هدـنام  یقاب  زور  کی  اهنت 

ناهد دلوت ، زا  سپ  نیتسخن  تاظحل  رد  نامز  ماما  مدینش ». هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  نینچ  نیا  دشاب . هدنکآ  دادیب  متـس و  زا  هک  هنوگ 
( » 1274 (؛» ًاطـسقو ًالدـع  یب  ضرألا  ألماو  یتأطو  ّتبثو  يرمأ  یل  ممتأو  ینتدـعو  ام  یل  زجنا  ّمهّللا  درک ...« : ضرع  دوشگ و  نخـس  هب 
زا هدنکآ  نم  تسد  هب  ار  نیمز  و  رادب ، راوتـسا  ارم  ياهماگ  و  ناسرب ، لامک  هب  ارم  رما  و  نک ، افو  يداد  هدعو  نم  رب  هچنآ  هب  ادـنوادخ !

ءوـسلا ةاـضق  مکنع  ّنعزنیل  دـیامرفیم ...« : مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  روـهظ  رـصع  هراـبرد  مالـسلا  هیلعیلع  ماـما  زاـس ». داد  لدـع و 
نایـضاق مالـسلا  هیلعيدهم  ماما  ( »... 1275 (؛» ٍشاـغ ّلـک  نم  ضرـألا  ّنرهطیلو  روـجلا  ءآرمُأ  مکنع  ّنلزعیلو  نیـضارملا  مکنع  نضبقیلو 

ره زا  ار  نیمز  و  دیامنیم ، لزع  ار  هشیپمتس  نانارمکح  دنکیم و  هاتوک  ناترـس  زا  ار  ناراکـشزاس  تسد  دراذگیم و  رانک  ار  راکتشز 
.« دزاسیم كاپ  ینئاخ  تسردان و 

؟ تسا راذگریثأت  لدع  شرتسگ  رد  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  تّیقفوم  رد  یلماوع  هچ 

رد هک  تفگ  ناوتیم  مینک  میسرت  رشب  یگدنز  هنهپ  رد  لدع  تموکح  ندرک  هدایپ  رد  ار  ترـضح  نآ  تیقّفوم  زمر  زار و  میهاوخب  رگا 
تلادـع ّقح و  يارجا  رادهدـهع  هک  تماما  ماظن  رد  اریز  تسا ؛ هدـش  لیمکت  لـحم ، تّیلباـق  مه  تسا و  ماـت  لـعاف  تّیلعاـف  مه  زور  نآ 
تامیلعت یمالـسا و  ياههمانرب  مامت  روهظ  مّسجت  یلمع و  شیامن  العا و  يوگلا  هنومن و  دراد  رارق  نآ  سأر  رد  هک  ماما  صخـش  تسا ،

لداعت نزاوت و  يرارقرب  ّقح و  لدع ، هب  تسا  لمع  ساسا  هک  ینیناوق  مه  ماظن ، نیا  رد  تسا . يرـشب  هعماج  شخبتداعـس  هخـسن  نآ و 
لماع دوشیمن . فرحنم  لدـع  قیرط  زا  دراد  هدـهع  رب  ار  نیناوق  نیا  يارجا  هک  ياهیرجم  هوق  تموکح و  ماظن  مکاح و  مه  و  دراد ، رظن 

لدع و اب  یناسک  تسا . رـصع  نآ  رد  رـشب  لوقع  لماکت  هعماج ، رد  لدع  شرتسگ  رد  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  تیقّفوم  يارب  رگید 
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، ثیداحا قبط  اریز  دنوریمن ؛ لدع  تموکح  راب  ریز  دنـشاب  فیعـض  لقع  ظاحل  زا  مدرم  یتقو  تسین و  لماک  ناشلقع  هک  دنریگرد  داد 
ماق اذإ  : » میناوخیم مالسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  یتیاور  رد  اذل  ( 1276 .) لهج نایرکشل  دونج و  زا  روج  دیآیم و  رامش  هب  لقع  دونج  زا  لدع 

دنوادـخ دـنک  مایق  ام  مئاق  هک  یماـگنه  ( » 1277 (؛» مهمـالحأ اـهب  تلمکو  مهلوقع  اـهب  عمجف  داـبعلا ، سوؤر  یلع  هدـی  هَّللا  عضو  اـنمئآق 
ترـضح رـصع  نیاربانب ، دـهدیم ». شرورپ  ار  ناشراکفا  لـماک و  اـهنآ  لوقع  هلیـسو  نیدـب  دراذـگیم و  شناگدـنب  رـس  رب  ار  شتـسد 

. دوب دنهاوخ  ترضح  نآ  تموکح  ياریذپ  مامت ، تعرس  هب  تماما ، ماظن  تمظع  زین  ناشلوقع و  لماکت  تهج  هب  مالسلا  هیلعيدهم 

؟ تسا هنوگچ  روهظ  زا  دعب  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  یصخش  شور  یلمع و  هریس 

اهبمک تشرد و  ياـهسابل  تسا ، تسیزهداـس  رایـسب  یهلا  هتـسیاش  نیتـسار و  ناربـهر  ناربماـیپ و  هـمه  دـننام  مالـسلا  هیلعيدـهم  ماـما 
رکف رد  دراد و  مزـال  زین  ار  یـشور  هریـس و  نینچ  یناـسنا  هعماـج  يربـهر  اریز  و ؛ ... دروـخیم ، راوگاـن  کـشخ و  كاروـخ  دـشوپیم ،

، مئآقلا جورخب  نولجعتست  ام  : » دومرف مالسلا  هیلعقداص  ماما  تسا . نآ  یلصا  طرـش  ندوساین ، نانآ  يارب  ياهظحل  ندوب و  قلخ  شیاسآ 
ياهماج وا  دـنگوس ! ادـخ  هب  دـیراد ؟ هلجع  مئاق  جورخ  هراـبرد  تهج  هچ  هب  ( » 1278 (؛» بشجلا ّالإ  هماعط  الو  ظیلغلا  ّالإ  هساـبل  اـم  هَّللاوف 

 ...«. دروخیم راوگان  کشخ و  كاروخ  و  دشوپیم ، تشرد 

؟ تسا هنوگچ  روهظ  رصع  رد  یعامتجا  تینما  تیعضو 

، یـسایس يداصتقا ، ياهشخب  رد  تینما  ینعی  دوشیم . لـماش  ار  یعاـمتجا  یگدـنز  نوگاـنوگ  ياـهشخب  رد  ّتینما  یعاـمتجا ، تینما 
هعماج درف و  لماکت  دـشر و  مزال  طرـش  یعاـمتجا و  دـیفم  تسرد و  ياـهتیلاعف  همه  هنیمز  یعاـمتجا  تینما  هریغ . یگنهرف و  یعاـفد ،
هدیدن ار  نآ  دننام  دوخ  خـیرات  نارود  مامت  رد  ّتیرـشب  هک  یتینما  تسا ، یعامتجا  ّتینما  هدـنروآ  دـیدپ  مالـسلا  هیلعيدـهم  ماما  تسا .

َفَلْخَتْـسا اَمَک  ِضْرَألا  ِیف  ْمُهَّنَِفلْخَتْـسََیل  ِتاـِحلاّصلا  اُولِمَعَو  ْمُْکنِم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َدَـعَو   } هیآ ریـسفت  رد  مالـسلا  هیلعقداـص  ماـما  تسا .
مئاـق و هراـبرد  هیآ  نیا  دومرف : ({، 1279 ... ) ًاـْنمَأ ْمِِهفْوَـخ  ِدـَْعب  ْنِم  ْمُهََّنلِّدَُـبَیلَو  ْمَُهل  یـضَتْرا  يِذَّلا  ُمُهَنیِد  ْمَُهل  َّنَنِّکَُمَیلَو  ْمِِهْلبَق  ْنـِم  َنـیِذَّلا 

. تسا هدش  لزان  شنارای 

؟ تسا هنوگچ  ناسنا  یملع  لماکت  یلقع و  دشر  روهظ ، رصع  رد 

رامـش هب  تخانـش  ییاـناد و  ياـههخاش  زا  ناـمیا  تسا و  میلعت  هبرجت و  شزومآ و  ییاـناد و  شرتسگ  رد  ناربماـیپ  توعد  یلـصا  شقن 
دشر و ناسنا ، تقلخ  زا  فده  نوچ  رگید  يوس  زا  دنتخومآیم . ار  نآ  هجیتن  فده و  یگدنز ، مسر  هار و  اهناسنا  هب  ناربمایپ  دوریم .
. دسر ارف  تالوهجم  رب  درخ  يزوریپ  نیتسار و  ياهشناد  راگزور  دبای و  ققحت  فده  نیا  يزور  دیاب  تسوا  تخانـش  تفرعم و  لماکت 

داعبا رد  و  دسریم ، ییاهن  لماکت  هب  ناسنا  تخانش  تسا ، یهلا  یناسنا و  ياهنامرآ  همه  ققحت  راگزور  هک  روهظ  نارود  رد  ور  نیا  زا 
لئاسم همه  مالـسلا ، هیلعنامز  ماما  نارود  رد  دـباییم . ار  مزال  جورع  یـسانشادخ ، یـسانشناسنا و  یـسانشناهج ، زا  ییاناد ، نوگانوگ 

هک دـباییم  هار  یملعم  داتـسا و  رـضحم  هب  شیوخ  نورق  راصعا و  شالت  رد  تّیرـشب  و  دـسریم ، ییاـهن  زرم  یلـصا و  فدـه  هب  يرـشب 
ناوت ناکما و  دحرس  ات  تسا و  تالوهجم  قیاقح و  زا  يرادربهدرپ  وا  فده  تسین و  هدیـشوپ  وا  نیبتقیقح  رگنفرژ و  دید  زا  ياهتکن 

زا و  تسا . مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  ياهمادقا  اههمانرب و  نیرتمهم  زا  عوضوم  نیا  دناسریم . یملع  لماکت  جوا  هب  ار  نانآ  اهناسنا ،
. ددرگیم راوتسا  یسانشادخ  ياههیاپ  تانئاک ، رارسا  فشک  تخانـش و  شرتسگ  اب   - 1 دریذپیم : ققحت  یساسا  روحم  ود  رذگهر  نیا 

: »... دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  دزاسیم . نکمم  ار  هّفرم  ناماسب و  یناسنا و  هعماج  لیکـشت  ییاـناد ، تخانـش و  شرتسگ   - 2
نانآ زا  نیمهن  ( » 1280 (؛»... اهلهج دعب  ًاملعو  اهروج ، دعب  ًالدـعو  اهتملظ ، دـعب  ًارون  ضرألا  هب  ّلجوّزع  هَّللا  ألمی  يذـلا  مهمئاق  مهعـسات 
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و ملظ ،  [ نارود  ] زا سپ  دنکآیم ، لدع  زا  و  دنکیم ، نشور  ینارون و  ار  یگدـنز   ] کیرات نیمزرـس  وا  تسد  هب  دـنوادخ  هک  تسا  مئاق 
سوؤر یلع  هدـی  عضو  انمئآق  ماق  اذإ  : » دومرف مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  ینادان .»... لـهج و  نارود   ] زا سپ  دزاـسیم  ریگارف  ار  ییاـناد  ملع و 

دـهد و زکرمت  ار  اههدوت  ینالقع  ياهورین  شیوخ  زیخاتـسر  ماـگنه  هب  اـم  مئاـق  ( » 1281 (؛» مهمالحا هب  لـمکأو  مهلوقع  هب  عمجف  داـبعلا 
.« دناسر لامک  هب  ار  قلخ  ياهتفایرد  اهدرخ و 

؟ تسا هنوگچ  یتیبرت  دشر  ثیح  زا  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  روهظ  رصع 

هطقن نیا  زا  ار  دوخ  هماـنرب  ترـضح  تسا . مالـسلا  هیلعيدـهم  ماـما  ماـیق  ّمهم  ياـههمانرب  هلمج  زا  ناـسنا  یحور  غولب  تیبرت و  لـماکت 
، یناماسب یگتسیاش ، حالص ، یلصا  لماوع  طیارـش و  اههنیمز و  و  دبای ، ماجنا  یگتـسیاش  هب  وا  رگید  ياههمانرب  ات  دنکیم  زاغآ  ییانبریز 

ماما ددرگ . رادـیدپ  اـههعماج  حطـس  رد  يراکادـف  راـثیا و  ّتبحم ، يزرو ، رهم  يریذـپدهعت ، یـسانش ، نوناـق  يرگداد ، تلادـع ، هاـفر ،
اهلد زا  اههنیک  دـنک ، مایق  اـم  مئاـق  نوچ  ( » 1282 (؛»... دابعلا بولق  نم  ءآنحـشلا  تبهذـل  انمئآق  ماـق  دـق  ولو  دومرف ...« : مالـسلا  هیلعیلع 

مئاق هک  یماگنه  ( » 1283 (؛» مهقالخأ هب  لمکأو  دابعلا ... سوؤر  یلع  هدـی  عضو  انمئاق  ماق  اذإ  : » دومرف مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  دور ». نوریب 
.« دشخب لماکت  ار  نانآ  قالخا  و  دراذگیم ... مدرم  رس  رب  ار  شتسد  دنک  زیخاتسر  ام 

؟ درک دهاوخ  راتفر  هنوگچ  لاوما  میسقت  رد  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح 

ناماما مرکا و  ربمایپ  ثیداحا  نآرق و  تایآ  رد  لصا  نیا  تسا . تاواسم  لـصا  يارجا  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  ياـههمانرب  هلمج  زا 
روهظ و نارود  هراـبرد  تسا . هتـشگ  نییبت  هدـش و  هتفاکـش  نآ  بناوج  داـعبا و  هتفرگ و  رارق  دـیکأت  دروم  ناوارف  مالـسلا ، مهیلعموصعم 

ناوتیم اـهنآ  ياوتحم  ناـیب و  زا  هک  تسا  هدیـسر  یثیداـحا  تاـعامتجا ، رـسارس  رد  يربارب  يردارب و  شرتسگ  تاواـسم و  لـصا  قّقحت 
نآ و یگنوگچ  دـیاش  هک  دـباییم  تینیع  یلاع  رایـسب  یحطـس  رد  یعامتجا  تاواسم  مالـسلا ، هیلعنامز  ماما  نارود  رد  هک  درک  فشک 
: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  دشابن . ینتفریذـپ  دوجوم -  ياهّتینهذ  اب  ام -  يارب  ناراگزور  نیا  رد  نآ  ذوفن  قمع  يریگارف و 
: لاق ًاحاحص ؟ امو  لجر : هل  لاقف  ًاحاحص . لاملا  مسقی  ضرألا  نکاسو  ءآمـسلا  نکاس  هنع  یـضری  یتّمأ ... یف  ثعبی  ّيدهملاب  مکّرـشبأ  »

دونشخ وا  زا  نیمز  نامـسآ و  نانکاس  دوشیم ... هتخیگنارب  نم  تما  نایم  زا  وا  مهدیم . ناتتراشب  يدهم  هب  ( » 1284 (؛» سانلا نیب  ۀیوستلا 
.« يواسم روط  هب  همه  نایم  دومرف : تسیچ ؟ تسرد  دیسرپ : يدرم  دنکیم . میسقت  تسرد  ار  لام  وا  دوب . دنهاوخ 

؟ تسا هنوگچ  يداصتقا  هافر  ثیح  زا  روهظ  رصع  رد  مدرم  تیعضو 

زا یّمهم  میظع و  شخب  تسا . يرـشب  هعماج  ّلک  حطـس  رد  يداصتقا  هافر  ندروآ  دیدپ  مالـسلا  هیلعيدهم  ماما  ياهمادـقا  اههمانرب و  زا 
يداصتقا ماـظن   - 1 دـنراد : طابترا  رگیدـکی  اب  هک  دراد  یگتـسب  لماع  ود  هب  ییاذـغ  داوم  دوبمک  یگتـسباو و  یگدـنام و  بقع  لـئاسم 

روهظ زیخاتـسر  رد  دنرادیم . رب  ماگ  دوخ  ياهتلم  نایز  هب  هراومه  هک  هعماج  رب  مکاح  یـسایس  ماظن   - 2 ناهج . رب  مکاح  رگرامعتسا 
یناهج و تسایس  داصتقا و  گنهرف و  رکف و  رب  هطلس  لماوع  و  دوشیم ، هتشادرب  هار  رس  زا  اهماد  اهدنب و  نیا  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح 
رب دـیکأت  نیرتشیب  هک  دـشاب  یلئاسم  هلمج  زا  دـیاش  تسا و  رایـسب  روهظ  نارود  يداصتقا  هافر  هرابرد  ثیداحا  ددرگیم . دوبان  اـهروشک 
اب ود  ره  نیا  و  دـیآیم . دـیدپ  اـههعماج  رد  نارود  نآ  رد  هک  دـشاب  یعوـضوم  نـیمود  تلادـع  لـصا  زا  سپ  دـیاش  و  تـسا ، هدـش  نآ 

ایوقا ات  تسا  لوکأم  لکآ و  هنابـصاغ  هناملاظ و  طباور  ندرب  نایم  زا  يارب  تلادع  يارجا  هک  اریز  دنراد ؛ ینتـسسگان  يدـنویپ  رگیدـکی 
طـسق ییاپرب  یعامتجا و  تلادـع  لصا  يارجا  اب  همه ، يارب  يداصتقا  هافر  نیاربانب ، دـنزاسن . مورحم  ار  نانآ  دـنروخن و  ار  نافیعـض  ّقح 

يرگداد و لوصا  هب  ندیـشخب  ققحت  اب  ماما  و  تسا ، لدـع  رواـنت  تخرد  ياـههویم  زا  يزاـینیب ، هاـفر و  هکلب  تسا ، ریذـپناکما  ینآرق 
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تقرـشأ ماق  اذإ  انمئاق  ّنإ  : » دیامرفیم مالـسلا  هیلعقداص  ماما  دناسریم . هتفای  نامزاس  تسرد و  یگدنز  هب  ار  ناگمه  یعامتجا ، تلادع 
هَّللا مهقزر  امب  سانلا  ینغتسا  کلذ . هنم  لبقی  دحأ  دجوی  هتاکز ال  نم  ذخأیو  هلامب  هلـصی  نم  مکنم  لجرلا  بلطیو  اّهبر ...، رونب  ضرألا 

ای لام  هک  دییآیم  رب  یـصاخشا  يوجوتسج  هب  امـش  و  دـشخردب ... ییادـخ  رون  اب  نیمز  ام ، مئاق  زیخاتـسر  ماگنه  ( » 1285 (؛» هلضف نم 
هیلع هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  دندرگیم ». زاینیب  یهلا  لضف  هب  همه  نامدرم  و  دنک ، لوبق  امـش  زا  هک  دیباییمن  ار  یـسک  و  دـنریگب ، تاکز 

رد دندوب . هتفاین  تسد  ياهرود  چیه  رد  نآ و  زا  شیپ  هک  دنبای  تسد  ییاهتمعن  هب  مالـسلا  هیلعيدـهم  نامز  رد  نم  تّما  : » دومرف هلآو 
هللا یلـصمرکا  ربمایپ  رگید  یثیدح  رد  ( 1286 «.) درادـن هاگن  دوخ  لد  رد  ار  یندـییور  نیمز  و  دـهد ، ناوارف  ناراب  نامـسآ  راگزور ، نآ 

: دومرف مالسلا  هیلعرقاب  ماما  ( 1287 ...«.) دزاسیم راکـشآ  ار  نیمز  نداعم  اهجنگ و  مالـسلا  هیلعمئاق  يارب  دـنوادخ  دومرف ...« : هلآو  هیلع 
نیمز رد  دوشیم و ... هدیچیپ  مه  رد  ام  مئاق  يارب  نیمز  ( »... 1288 (؛» ... رمع دـق  ّالإ  بارخ  ضرألا  یف  یقبی  الف  ضرألا ... هل  يوطت  »... 

راکـشآ اهجـنگ  ام  مئاق  يارب  ( »... 1289 (؛»... زونکلا هل  رهظتو  : » دومرف مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  نینچمه  دـنامیمن .»... یقاب  يداـبآان  ياـج 
 ...«. ددرگیم

؟ دوشیم لصاح  یهار  هچ  زا  روهظ  رصع  رد  لاوما  ترثک 

هیلعناـمز ماـما  دوجو  تکرب  هب  هزجعم و  هار  زا  مدرم  تسد  رد  لاوما  ترثـک  هکنیا   - 1 دراد : دوجو  لاـمتحا  دـنچ  قوف  لاؤس  دروم  رد 
هک تسین  رارق  اریز  تسا ، تازجعم  نوناق  فالخ  هیرظن  نیا  ًالوا : تسا : هشقانم  لباق  یتاهج  زا  لامتحا  نیا  دـشاب . مدرم  نایم  رد  مالـسلا 

دوخ لامک  هب  یعیبط  هار  زا  هک  تسا  نیا  رد  تسا  نآ  زاسهنیمز  روهظ  رـصع  هک  ناـسنا  تداعـس  دریذـپ . تروص  هزجعم  اـب  اـهراک  همه 
رفاو یفاک و  دمآرد  نآ  وترپ  رد  دناوتیم  رـشب  هک  دراد  هراشا  لداع  يداصتقا  یماظن  لیکـشت  هب  باب  نیا  رد  تایاور  قایـس  ًایناث : دسرب .

تراجت يزرواـشک و  تعارز و  شرتسگ  تهج  هب  اـهتمعن  لاـم و  روفو  هکنیا   - 2 درادن . يراگزاس  زاجعا  اب  انعم  نیا  و  دـشاب . هتـشاد 
رب هرطیـس  یـسرتسد و  تهج  هب  لام  ریفوت  هکنیا   - 3 تسا . رثؤم  اـهتمعن  هنوگ  نیا  ریفوت  رد  زین  لاـعتم  دـنوادخ  فاـطلا  هچ  رگ  تسا ،

لدع تموکح  اذل  تسا ، عورشمان  مارح و  یبصغ و  دناهتفهن ، اهنآ  رد  هک  یلاوما  رتشیب  هکنآ  تهج  هب  دشاب ، ملاع  رد  گرزب  ياهکناب 
. دنکیم میسقت  مدرم  نیب  تاواسم  روط  هب  ار  اهنآ  یناهج 

؟ دوب دهاوخ  هنوگچ  دجاسم  عضو  روهظ  رصع  رد 

یلاعت هافر و  تداعس و  هار  رد  یبهذم  تکرح  يریگتهج و  و  دوشیم ، تیاده  یلـصا  فده  يوس  هب  بهذم  نید و  روهظ ، نارود  رد 
. ددرگیم رود  تسا -  فرحنم  ای  لطاب  بهاذم  راک  هک  دیاز -  ییارگ  لّمجت  يرگنیحطـس و  يرگيرـشق و  زا  و  دریگیم ، رارق  ناسنا 

هژیو هب  اهیگدز  فرصم  اهییارگ و  لمجت  رهاظم  زا  اهيدابآ  شیاریپ و  هب  شیوخ  زیخاتسر  زاغآ  رد  مالسلا  هیلعيدهم  ماما  ور  نیا  زا 
ییاپرب ینعی  دـنکیم ؛ بهذـم  یلـصا  ياهفدـه  فرـص  ار  اهورین  تاناکما و  همه  ماما  دزادرپیم . یبهذـم  تاسـسؤم  اـهنامزاس و  رد 

دـباعم و نییزت  ترورـض ، هب  اهنامرآ  نیا  ققحت  يارب  تیمورحم . ملظ و  ینمیرها  لاگنچ  زا  اـهناسنا  تاـجن  یمومع و  هاـفر  تلادـع و 
دباعم هنوگ  نیا  رهاظم  همه  ددرگیم و  عونمم  نید  بهذـم و  مان  هب  لـیوط  ضیرع و  تالیکـشت  اوتحمیب و  ياـهيزاسرهاظ  دـجاسم و 

هیلعرقاـب ماـما  زا  عیمج  نب  رمع  دـیآیم . رد  لّـمجت  نییزت و  هنوـگ  ره  زا  رود  شیارآیب و  هداـس و  تروـص  هب  دـباعم  دوـشیم و  ناریو 
ماما تسا ؟ هنوگچ  دراد ) تانییزت  يراکیـشاک و  يراک ، هنییآ   ) دراد راگن  شقن و  هک  يدـجاسم  رد  ندرازگ  زاـمن  درک : لاؤس  مالـسلا 
نیا رد  و  مرادن ، شوخ  ار  راک  نیا  ( » 1290 (؛» کلذ یف  عنصی  فیک  متیأرل  لدعلا  ماق  دق  ولو  مویلا  مکّرضی  نکلو ال  کلذ  هرکأ  : » دومرف

.« دنکیم لمع  هنوگچ  روما  نیا  رد  هک  دید  دیهاوخ  ددرگ  مکاح  تلادع  رگا  نکیل  درادن ، امش  يارب  يررض  عوضوم  نیا  راگزور 
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؟ داد دهاوخ  رییغت  ار  یبنلا  دجسم  مارحلا و  دجسم  روهظ ، زا  دعب  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  ایآ 

تیبلا ّدر  ماق  اذإ  مالـسلا  هیلعمئاقلا  ّنإ  : » دومرف هک  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  زین  وا  ریـصبوبا و  زا  دوخ  دنـس  اب  دـیفم  ینیلک و 
دنادرگیم و زاب  دوخ  ساسا  هب  ار  مارحلا  دجسم  دنک  مایق  مئاق  هک  یماگنه  ( » 1291 (؛»...  هساسأ یلإ  لوسرلا  دجسمو  هساسأ  یلإ  مارحلا 
اب زین  ینیلک  هدرک و  لقن  ریصبیبا  زا  ًالـسرم  ار  تیاور  نیا  دیفم  خیـش   - 1 خساپ : دنادرگیم .»...  زاب  دوخ  ساسا  هب  ار  يوبن  دجـسم  زین 

مولعم و  ریصبیبا »... نع  صفح ، نب  بیهو  نع  نیسحلا ، نب  دّمحم  نع  هثّدح ، نّمع  دّمحم ، نب  دمحا  : » تسا هدومن  لقن  ار  نآ  دنس  نیا 
ثیدح ( 1292 «) ۀبیغلا  » باتک رد  زین  هللا  همحریسوط  خیش  تسین . صخـشم  نیـسح  نب  دّمحم  زا  يوار  اریز  دراد ؛ لاسرا  دنـس  هک  تسا 

هب مالـسلا  هیلعاضر  ماما  نانمـشد  زا  اـهیفقاو و  نارادمدرـس  زا  هک  تسا  ینئاـطب  هزمحیبا  نب  یلع  نآ  دنـس  رد  یلو  هدرک  لـقن  ار  قوف 
تسا یسک  مالسلا  هیلعيدهم  ترـضح   - 2 دشاب . جاجتحا  لباق  هک  درادن ، يربتعم  دنـس  چیه  تیاور  نیا  هکنیا : هجیتن  دـیآیم . باسح 

نیقیرف تایاور  قباطم  هک  تسا  یسک  وا  دنادیم . زین  موصعم  ار  وا  دامتعا ، رب  هوالع  هعیـش  و  تسا ، تّنـس  لها  هعیـش و  دامتعا  دروم  هک 
يدیدرت کش و  زگره  دراد  یفاصوا  نینچ  هک  یـسک  درک . دهاوخ  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  شروهظ  زا  دـعب  دراد و  هدیدنـسپ  ياهریس 

 - 3 دنادرگزاب . نآ  ساسا  هب  هدرک و  بارخ  یحلاصم  يارب  ار  یبنلا  دجسم  مارحلا و  دجسم  هک  یتروص  رد  دش ، دهاوخن  وا  درکلمع  رد 
هب روج  نیطالـس  طـسوت  هب  دجـسم  ود  نیا  یحاون  زا  یخرب  هک  اـجنآ  زا  دـشاب : نیا  نآ  هیجوت  هک  تسا  نکمم  تیاور  تحـص  ضرف  رب 
هب دنکیم و  بارخ  ار  اهنآ  دنامن  یقاب  نیملاظ  راثآ  هکنآ  يارب  تسا ، هدـش  هتخاس  یبصغ  مارح و  لام  اب  ای  فادـها و  رگید  ایر و  تهج 
ون زا  هدرک و  بارخ  ار  هبعک  هک  تشاد  دصق  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ملسم ، حیحص  تیاور  قباطم   - 4 دنادرگیم . زاب  نآ  یلصا  ياج 

هشیاع زا  ریبز  نب  هَّللادبع  زا  دوخ  حیحص  رد  ملـسم  درک . رظن  فرـص  راک  نیا  زا  دندوب  ناملـسم  هزات  مدرم  هکنآ  تهج  هب  یلو  دنک ، انب 
، ضرألاب اهتقزلاف  ۀبعکلا  ُتمدـهل  ٍكرـشب  دـهع  وثیدـح  کموق  ّنأ  الول  ۀـشئاع ! ای  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  هدرک  لقن 

ثیدح ( 1293 «.) ۀـبعکلا تنب  ثیح  اهترـصتقا  ًاشیرق  ّنإف  رجحلا ، نم  عرذأ  ۀّتـس  اـهیف  تدزو  ًاـیبرغ  ًاـبابو  ًایقرـش  ًاـباب  نیباـب : اـهل  تلعجو 
(1294 .) دندرک يزاسزاب  هرابود  و  هدرک ، بارخ  ار  هبعک  نیطالس  زا  یخرب  هک  تسا ، هدرک  لقن  باب  نیمه  رد  ملسم  زین  يرگید 

؟ تفرگ دهاوخ  ماقتنا  رمع  رکبوبا و  زا  روهظ ، زا  دعب  مالسلا  هیلعنامز  ماما  ایآ 

ال. تلق : مالسلا ؟ هیلعمئاقلا  هب  ءدبی  ام  لّوأ  يردت  له  : » دومرف هک  هدرک  لقن  مالسلا  هیلعقداص  ماما  زا  لاّبن  ریـشب  زا  شدنـس  هب  یـسلجم 
، ریخ تفگ : ریـشب  تسیچ ؟ دهدیم  ماجنا  مئاق  هک  يراک  نیلوا  هک  ینادیم  ایآ  ( » 1295 (؛»...  امهقّرحیف نیّضغ  نیبطر  نیذه  جرخی  لاق :

هللا همحریسلجم   - 1 خساپ : دز .»...  دهاوخ  شتآ  ار  ود  ره  هدرک و  جراخ  دنتسه  هزات  رت و  هک  یلاح  رد  ار  رفن  ود  نآ  دومرف : ترـضح 
و هدیسرن ، لاّبن  ریشب  يارب  لاجر  بتک  رد  یقیثوت  یلو  تسا . هدرک  لقن  لاّبن  ریشب  زا  شدنـس  هب  ناذاش  نب  لضف  باتک  زا  ار  ثیدح  نیا 

دـش هراـشا  هک  هنوگ  ناـمه  تیاور ، دنـس  تحـص  ضرف  رب   - 2 تسین . جاـجتحا  لـباق  هدوـب و  دنـسلا  فیعـض  تهج  نیا  زا  تیاور  اذـل 
حیرصت تیاور  رد   - 3 دیآیم . باسح  هب  نآ  زراب  قادصم  لمع  نیا  و  تسا ، لدـع  ّقح و  هماقا  مالـسلا  هیلعيدـهم  ماما  راک  نیرتمهم 

تروص رد   - 4 دنـشاب . ساـبع  ینب  اـی  هّیما  ینب  ياـفلخ  زا  یخرب  دوصقم  هک  تسا  نکمم  اذـل  تسیک ، رفن  ود  نآ  زا  دوصقم  هک  هدـشن 
هفیلخ ود  نیا  هب  تبسن  ّتنس  لها  دیاب  تسا  قح  لدع و  نیع  وا  لمع  هدوب و  موصعم  مالسلا  هیلعيدهم  ماما  هک  اجنآ  زا  ثیدح ، تحص 

هب هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هرجح  دـناهدش  نفد  نآ  رد  ود  نیا  هک  یناـکم   - 5 دننک . رظن  نانآ  هب  يرگید  دـید  اب  هدرک و  رظن  دـیدجت 
نآ زا  ار  ود  نآ  دسج  اذل  تسا ، لدع  هماقا  ترـضح  راک  هک  اجنآ  زا  و  دنوش ، نفد  نآ  رد  هک  دنتـشادن  یّقح  زگره  و  دـیآیم ، باسح 

. دروآیم نوریب  ناکم 

؟ دنکیم لمع  دوواد  مکح  هب  روهظ  زا  دعب  مالسلا  هیلعنامز  ماما  ارچ 
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مالـسلا هیلعدّـمحم  لآ  مئآق  ماق  اذإ  ةدـیبعابأ ! ای  دومرف ...« : هدـیبعابا  هب  باطخ  هک  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلعرقاب  ماـما  زا  شدنـس  هب  ینیلک 
دوواد و مکح  هب  دنک  مایق  مالسلا  مهیلعدمحم  لآ  مئاق  هک  هاگ  ره  هدیبعابا ! يا  ( »... 1296 (؛» هنّیبلا لأسی  نامیلسو ال  دوواد  مکحب  مکح 

نب رفعج  اـب  نم  تفگ : هک  هدرک  لـقن  بلغت  نب  ناـبا  زا  یناـمعن  دـنکیمن ». لاؤـس  دـهاش  لـیلد و  زا  اذـل  درک و  دـهاوخ  مکح  ناـمیلس 
ار درم  هدزیس  دصیس و  دنوادخ  هک  تسا  دوز  نابا ! يا  : » دومرف دوب و  هتفرگ  ارم  تسد  وا  هک  میدوب  هفوک  دجسم  رد  مالسلا  امهیلعدّمحم 

تواضق نامیلـس  دوواد و  مکح  هب  هک  تسا  يدهم  نیا  دهد : ادن  هک  دـنکیم  رما  يدانم  هب  هاگ  نآ  دـنک ... رـضاح  امـش  دجـسم  نیا  رد 
زا دـعب  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  هک  تسا  نآ  تاـیاور  رهاـظ   - 1 خساپ : ( 1297 «.) دـنکیمن لاؤس  هنّیب  زا  شتواـضق  رد  هک  دومن ؛ دـهاوخ 
هللا همحردیفم  خیـش  دـندادیم . ماجنا  وا  رب  قباس  ناماما  هک  هچنآ  فالخ  رب  هنّیب ، هب  هن  دـنکیم  مکح  ياهعقاو  ره  رد  دوخ  ملع  هب  روهظ 

نینچ دناوتیم  زین  اهتداهـش  رهاظ  هب  هک  يروط  نامه  دنک  مکح  دوخ  ملع  هب  دناوتیم  مالـسلا  هیلعماما  : » دـیوگیم لئاسملا  باتک  رد 
: دیامرفیم لوقعلا » ةآرم   » رد هللا  همحریسلجم  همالع  ( 1298  ...«.) درک دهاوخ  مکح  دوخ  ملع  رب  دنیبب  لطاب  ار  تداهـش  هاگ  ره  دنک و 
هب ای  هکلب  تسین ، یخـسن  ربمایپ  زا  دـعب  هک  دـنک  لاکـشا  یـسک  ات  تسین  خـسن  لیبق  زا  مالـسلا  مهیلعتیب  لها  هریـس  رد  فالتخا  نیا  «و 

ماـما هفیظو  هک  اـجنآ  زا   - 2 ( 1299  ...«.) تسا اـهنامز  رد  لاوحا  عاـضوا و  فـالتخا  تهج  هب  اـی  تسا و  دراوـم  یخرب  رد  هیقت  راـبتعا 
نابحاص هب  قوقح  هکنیا  ات  دیامن  مکح  عقاو  هب  هک  تسا  یعیبط  اذل  تسا ، داد  لدع و  زا  نیمز  ندرک  رپ  روهظ  زا  دـعب  مالـسلا  هیلعنامز 

نامه نیا  و  دـیامن ، مکح  هدـش  ماهلا  وا  هب  ادـخ  بناج  زا  هک  دوخ  ملع  هب  ترـضح  هک  تسا  نیا  نآ  ياـضتقم  و  ددرگ ، زاـب  شایلـصا 
ياملع زا  یخرب  هکلب  تسا  هعیـش  ياملع  قافتا  دروم  اهنت  هن  مسق ، هنّیب و  رب  اکتا  نودـب  شملع ، هب  مکاح  مکح   - 3 تسا . دوواد  مکح 

و تسا ، زیاج  شملع  هب  مکاح  مکح  هک  هدش  هدینـش  یلقن  ربانب  دمحا  زا  دیوگیم ...« : همادق  نبا  دناهدرمـش . زیاج  ار  نآ  زین  تّنـس  لها 
نودـب دـنکیم  رکذ  هک  يدروم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  اریز  تسا ، ینزم  رایتخا  یعفاـش و  مود  يأر  روثوبا و  فسویوبا و  لوق  نیا 

هبلغ تهج  هب  دـنکیم  مکح  هاوگ  ود  لوق  هب  هک  مکاح  دـیوگیم : هاگ  نآ  درک . رداص  مکح  یعدـم  راتفگ  هب  ملع  اب  اهنت  رارقا و  هنّیب و 
دوخ ملع  هب  دوهش  حرج  لیدعت و  رد  دناوتیم  مکاح  هکنیا  رگید  و  تسا . مکح  زاوج  هب  یلوا  عطق ، ملع و  دروم  رد  سپ  تسوا ، نظ  رب 

ترضح هک  درادن  يداعبتسا  چیه  هکنیا : هجیتن  ( 1300 «.) دیامن مکح  دوخ  ملع  هب  دناوتیم  یلوا  قیرط  هب  ّقح  توبث  رد  سپ  دـنک ، لمع 
. دیامن مکح  هدش  ماهلا  وا  هب  دنوادخ  بناج  زا  هک  یملع  هب  ایاضق  رد  مالسلا  هیلعيدهم 

؟ هچ ینعی  دیدج » نیدب  یتأی   » مالسلا هیلعنامز  ماما 

هـضرع ار  يدـیدج  نید  روهظ ، ماـگنه  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  هک  دوـشیم  حرطم  داـیز  بلطم  نیا  مدرم  زا  یخرب  نیب  رد  خـساپ :
یثیدح رداصم  هب  هعجارم  اب  تسا . نایدا  متاخ  زین  وا  نید  ایبنا و  متاخ  مالسا ، ربمایپ  نآرق ، ّصن  قباطم  مینادیم  ام  هک  یلاح  رد  دنکیم ،

نینچ اهنآ  هعومجم  زا  یـسک  تسا  نکمم  هک  مینیبیم  یتاریبعت  اهنت  درادن و  دوجو  یثیدح  عماجم  رد  يریبعت  نینچ  هک  درب  میهاوخ  یپ 
رارق یـسررب  دروم  ار  تاریبـعت  نیا  زا  کـی  ره  دوـخ  ياـج  رد  نکل  دروآیم ، ار  يدـیدج  نید  مالـسلا  هیلعترـضح  هک  دـنک  طابنتـسا 
يرما ندرک  هدایپ  ددـصرد  هدوب و  هتـشذگ  ياـههمانرب  رد  ندرک  رظن  دـیدجت  هچرگ  یبـالقنا ، ماـیق و  تضهن و  ره  تعیبط  داد . میهاوخ 

هتشادرب تسد  تعیرـش  یلّوا  لوصا  زا  هک  تسین  ینعم  نادب  نیا  یلو  دیآیم ، رامـش  هب  تضهن  ره  ناکرا  زا  يروآون  اریز  تسا ، دیدج 
بولـسا اـب  ار  نآ  تسا  نکمم  هچرگ  دـشابیم ، دوخ  ّدـج  تعیرـش  ناـمه  ياـیحا  ددـصرد  تسا و  هعیرـشلاییحم  ترـضح ، اریز  دوش ؛

زا یـشخب  تایاور ، یخرب  قباـطم   - 1 دوش : هجوت  ریز  تاـکن  هب  هک  دوشیم  نشور  رتشیب  یماـگنه  بلاـطم  نیا  دـیامن . هداـیپ  يدـیدج 
رد و  تسا ، هدنام  یقاب  مالسلا  مهیلعتیب  لها  دزن  شملع  اهنت  هدشن و  نایب  نیموصعم  رصع  رد  تایضتقم  طیارش و  دوبن  تهج  هب  ماکحا 
ام تسد  هب  هدـش و  فلت  ثیداـحا  اـهباتک و  ندـش  عیاـض  تهج  هب  ماـکحا  زا  یـشخب   - 2 دـش . دـهاوخ  نایب  ماکحا  نآ  روهظ ، رـصع 
رد  - 3 تشاذگ . دـهاوخ  ارجا  هب  هدرک و  نایب  ار  اهنآ  روهظ  رـصع  رد  تسا و  دوجوم  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  دزن  ًاعطق  هک  تسا  هدیـسرن 
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، هجیتن رد  تسا و  یّنظ  اهنآ  بلاغ  هک  دنتـسه  ياهلدا  زا  هفیظو  ذـخا  هب  رومأم  اهقف  املع و  موصعم ، ماـما  زا  يرود  تهج  هب  تبیغ  رـصع 
روهظ رصع  رد  یلو  میتسه ، اهنآ  هب  لمع  هب  رومأم  تبیغ  رصع  رد  هچ  رگ  یعقاو ، هن  تسا  يرهاظ  ماکحا  دوشیم  جارختسا  هک  یماکحا 
ًالصا ای  هدش و  لمع  اهنآ  هب  رتمک  ماکحا  زا  یخرب  مالسا  خیرات  لوط  رد   - 4 دوشیم . هضرع  یعقاو  ماکحا  مالسلا  هیلعنامز  ماما  طسوت 

ماکحا هنوگ  نیا  متح  روط  هب  هک  یمالـسا ، کلامم  رد  هّمذ  لها  زا  يراوخ  تّفخ و  اب  هیزج  نتفرگ  دـننامه  تسا  هدـشن  نایب  هعماـج  رد 
ییاهتیلباق یگدامآ و  هتفر و  الاب  رایسب  مدرم  لقعت  رکف و  حطس  هاگدید و  روهظ  رـصع  ات   - 5 دمآ . دهاوخ  رد  ارجا  هب  روهظ  رصع  رد 
. تسا اههتساوخ  نیا  هب  فلتخم  ياحنا  اب  ییوگخساپ  هب  جایتحا  هجیتن  رد  هک  تفای ، دهاوخ  ینید  فراعم  مهف  رد  هداعلاقوف 

؟ هچ ینعی  دیدج » ناطلسب  یتأی   » مالسلا هیلعنامز  ماما 

ناطلـس هب ... مدرم  اب  هک  ماقم  نکر و  نیب  يدـهم  هب  منکیم  رظن  ایوگ  دـنگوس ! ادـخ  هب  : » دومرف هک  هدـش  دراو  مالـسلا  هیلعرقاب  ماـما  زا 
بولـسا و دیدج ، ناطلـس  زا  دوصقم  هکنیا   - 1 دراد : دوجو  یتـالامتحا  ناونع  نیا  رد  خـساپ : ( 1301 «.) دنکیم تعیب  نامـسآ  زا  دیدج 
؛ تسا هدـیدن  اـهتلود  اـهتموکح و  زا  عون  چـیه  رد  ار  نآ  ریظن  تّیرـشب  هک  دـشاب  عاـمتجا  نوؤش  تموـکح و  هرادا  رد  دـیدج  شور 
هک تسا  یتنطلـس  دوصقم  هکنیا   - 2 يرـشب . تفرـشیپ  ندمت و  اب  قباطم  یمالـسا و  انعم  مامت  هب  يرـشب  هعماج  لک  حطـس  رد  یتموکح 

هلآو هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تنطلـس  تموکح و  هدننک  دیدجت  یلو  تسا ، دیدج  دوخ  رب  قباس  ياهتموکح  اهتنطلـس و  هب  تبـسن 
. دشابیم ناشتفالخ  رصع  رد 

؟ هچ ینعی  دنکیم  مایق  دیدج » رما   » هب مالسلا  هیلعنامز  ماما 

دنچ ناونع  نیا  هرابرد  ( 1302 «.) دومن دهاوخ  مایق  دیدج و ... رما  هب  دـنک  جورخ  يدـهم  هک  هاگ  ره  دـیامرفیم ...« : یتیاور  رد  رقاب  ماما 
زا ياهعومجم  ینعی  دوـشیم ، كرت  بلط  لـعف و  بلط  لـماش  هک  تسا  دـیدج  بلط  دـیدج » رما   » زا دوـصقم   - 1 دراد : دوجو  لاـمتحا 

« دیدج رما   » زا دوصقم   - 2 تسا . هدرک  مایق  دیدج  رما  هب  تقیقح  رد  اذل  دنکیم ، مکح  عقاو  هب  ترضح  هک  اجنآ  زا  ینعی  دیدج  ماکحا 
رما  » زا دوصقم   - 3 تسا . هدـش  هراشا  نآ  هب  تایاور  زا  یخرب  رد  هک  تسا  نیون  ياهشور  اب  دـیدج  یتدـیقع  يرکف و  هماـنرب  شور و 

تفالخ تراما و  هک  اجنآ  زا  و  تسا . هدـش  هراشا  نآ  هب  رمألا » یلوا   » هیآ رد  هک  هنوگ  نامه  دـشاب ، تماـما  تفـالخ و  تراـما ، دـیدج »
ءاضقب یتأی   » مالـسلا هیلعنامز  ماما  دـیآیم . باسح  هب  دـیدج  اهنآ  هب  تبـسن  اذـل  تسا  توافتم  اهتفالخ  ریاس  اب  مالـسلا  هیلعترـضح 

دیدج و تنـس  هب  دنک  جورخ  دّمحم  لآ  مئاق  هاگ  ره  دومرف ...« : هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  یتیاور  رد  هچ ؟ ینعی  دـیدج »
ود تسیچ  ترـضح  طسوت  هب  روهظ  رـصع  رد  دیدج  تواضق  زا  ترـضح  دوصقم  هکنیا  رد  ( 1303 «.) دومن دهاوخ  مایق  دـیدج  تواضق 

نتشاد دوصقم   - 2 تسا . روهظ  رصع  رد  رشب  يارب  هتفرشیپ  عونتم و  رایسب  ياههمانرب  اب  دیدج  طوطخ  دوصقم ،  - 1 دراد : دوجو  لامتحا 
دوواد مکح  هب  ترـضح  هک  هدش  هراشا  نآ  هب  تایاور  رد  هک  هنوگ  نامه  تسا ، مدرم  نیب  تموصخ  لصف  تواضق و  رد  دیدج  بولـسا 

ماما زا  یتیاور  رد  هچ ؟ ینعی  ةدیدج » ۀنسب  یتأی   » مالـسلا هیلعنامز  ماما  دنکیمن . لداع  دهاش  ود  هنّیب و  تساوخرد  دومن و  دهاوخ  لمع 
دهاوخ ماـیق  دـیدج ... تنـس  دـیدج و  باـتک  دـیدج و  رما  هب  دـنک  جورخ  يدـهم  هاـگ  ره  دوـمرف ...« : هک  میناوـخیم  مالـسلا  هیلعرقاـب 

رد ( 1305 «.) تسا نم  تنـس  دـننامه  يدـهم  تنـس  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  تایاور  یخرب  قباطم  هکنآ  اب  ( 1304 «.) درک
و تسا ، یملاع  هدرتسگ و  حطـس  رد  وا  تموکح  زین  و  دـنکیم ، مکح  عقاو  هب  یفرط  زا  ترـضح  نوچ  تفگ : ناوتیم  لاؤس  نیا  خـساپ 
رد وا  صاـخ  بولـسا  یتـموکح و  شور  اذـل  تـسا ، هدیـسر  ینـالقع  تفرـشیپ  يرکف و  یلاـع  ياوتــسم  هـب  روـهظ  رــصع  رد  زین  رــشب 

هیلع هللا  یلصادخ  لوسر  تنـس  اب  یمالـسا  ماکحا  بوچ  راهچ  لوصا و  هب  تبـسن  هچ  رگ  دنکیم ، قرف  اهشور  رگید  اب  يرادتموکح 
زا لبق  هک  یمدرم  ياهشور  هب  تبـسن  ترـضح  یتموکح  شور  تنـس و  هک  دشاب  نآ  دوصقم  تسا  نکمم  نینچمه  درادـن . یقرف  هلآو 
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. دیآیم باسح  هب  دیدج  دناهدوب  ترضح  تموکح 

؟ تسا دیدج  باتک  هب  هدننک  مایق  مالسلا  هیلعيدهم  ماما  ایآ 

دیدـج باتک  یلع  سانلا  عیابی  ماقملاو  نکرلا  نیب  هیلإ  رظنأ  ّینأکل  هَّللاو  دومرف ...« : هک  دـنکیم  لقن  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  ریـصبوبا 
نیا رد  دـنکیم .»...  تعیب  دـیدج  باتک  رب  مدرم  اب  هک  ماقم  نکر و  نیب  رد  يدـهم  هب  منکیم  رظن  ایوگ  دـنگوس ! ادـخ  هب  ( » 1306 (؛»...

دنراد قافتا  یمالـسا  تما  اریز  تسا ، لطاب  لامتحا  نیا  ًاعطق  هک  دشاب ، دـیدج  نآرق  ندروآ  دوصقم ،  - 1 دراد : دوجو  یتالامتحا  ریبعت 
رد هک  هنوگ  نآ  ار  نآرق  مالسلا  هیلعترـضح  هک  دشاب  نیا  دوصقم   - 2 دش . دهاوخن  هدـشن و  داجیا  یتدایز  ناصقن و  نآرق  رد  هکنیا  رب 

نآرق هکنیا  هب  لوق  اب  لامتحا  نیا  دروآیم ، تایآ  رد  ریخأت  میدقت و  اب  ار  نآ  ینعی  دروآیم . هدوب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  رـصع 
یبا نب  یلع  هک  دـشاب  ینآرق  ناـمه  دارم  هـک  تـسا  نـکمم   - 3 درادـن . يراـگزاس  هدـش  نیودـت  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  رما  هب 

خسان رکذ  تایآ ، یخرب  ریسفت  لوزن ، نأش  نایب  اب  یلو  تسا  دوجوم  نآرق  نیمه  شنتم  هک  ینآرق  تسا ، هدرک  نیودت  مالسلا  هیلعبلاط 
اذإ : » دومرف مالسلا  هیلعرقاب  ماما  تسا . رتکیدزن  عقاو  هب  لامتحا  نیا  رگید . تایصوصخ  یخرب  دّیقم و  قلطم و  صاخ ، ماع و  خوسنم ، و 

فلاخی ّهنأل  مویلا ، هظفح  نم  یلع  نوکی  ام  بعـصأف  ّلجوّزع  هَّللا  لزنأ  ام  یلع  نآرقلا  سانلا  ملعیو  طیطاسف  برـض  دّـمحم  لآ  مئآق  ماق 
لزان ّلجوّزع  دنوادخ  هک  هنوگ  نآ  ار  نآرق  مدرم  دوشیم و  اپرب  ییاههمیخ  دنک  مایق  دّمحم  لآ  مئاق  هک  یماگنه  ( » 1307 (؛» فیلأتلا هیف 

هتـشاد و تفلا  هک  هچنآ  اب  اریز  دوب ؛ دهاوخ  راوشد  رایـسب  دناهدرک  ظفح  زورما  ار  نآرق  هک  یناسک  يارب  رما  نیا  و  دـنریگیم ، ارف  هدرک 
تسا ییالاو  دنلب و  میهافم  فراعم و  دیدج » باتک   » زا دوصقم  هک  تسا  نکمم   - 4 دراد ». تریاغم  تفلاخم و  دناهدوب  سونأم  نآرق  زا 
هدروآ دیدج  یمیهافم  اب  یباتک  ایوگ  دراد و  یگزات  نانآ  يارب  هک  يایناعم  دنکیم ، هضرع  مدرم  هب  هدرک و  تشادرب  تایآ  زا  ماما  هک 

. تسا

؟ تسیچ یناهج  لدع  تموکح  رد  حیسم  ترضح  تکراشم  تمکح 

رگید یفرط  زا  دنراد و  داقتعا  حیـسم  ترـضح  هب  نایحیـسم  هک  اجنآ  زا   - 1 تشاد : ناـیب  ناوتیم  ار  ییاـهتمکح  قوف  لاؤس  دروم  رد 
هدش و وا  میلست  وا  هب  اهشیشک  پاپ و  ندرک  ادیپ  نیقی  حیسم و  ترـضح  هدهاشم  اب  اذل  دنهدیم ، لیکـشت  ناهج  رد  ار  يدایز  تّیعمج 

ْنِم ْنِإَو   } هیآ نارسفم  اذل  و  دش . دنهاوخ  ترضح  میلست  زین  نانآ  مومع  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  هب  تبـسن  حیـسم  ترـضح  میلـست  اب 
 - حیـسم ترـضح  وا -  هب  شگرم  زا  شیپ  هکنیا  رگم  تسین  باتک  لها  زا  کی  چـیه  و  ( » 1308 (؛} ِِهتْوَم َْلبَق  ِِهب  َّنَنِمُْؤَیل  ّالِإ  ِباتِکلا  ِلـْهَأ 

ترضح يزوریپ  هنیمز  هکنآ  تهج  هب   - 2 دننادیم . نامزلارخآ  رد  نامسآ  زا  حیسم  ترضح  لوزن  رـصع  هب  طوبرم  ار  دروآیم ». نامیا 
دوخ هبون  هب  مالسلا  هیلعحیسم  ترضح   - 3 تسا . لّوا  تمکح  راثآ  زا  نیا  و  ددرگ . مهارف  نآ  رد  عیرست  ناهج و  رب  مالـسلا  هیلعيدهم 

. ددرگ مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  یناهج  تموکح  رد  یتیلوئسم  لفکتم  دناوتیم 

؟ تسا مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  يارب  یناهج  تموکح  تسایر  ارچ  تسا  ربمایپ  یسیع ع) ترضح  هک  يدوجو  اب 

مالسا ربمایپ  هک  تسا  یلماک  حرط  یعرش  ثراو  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح   - 1 درک : رکذ  ار  باوج  دنچ  ناوتیم  قوف  لاؤس  خساپ  رد 
ربمایپ حیسم  ترضح   - 2 تسا . هلآو  هیلع  هللا  یلصنامزلارخآ  ربمایپ  يایـصوا  زا  یـصو  نیرخآ  وا  تسا و  هدراذگ  ياج  رب  تما  نیا  رد 

دـیدج و ربمایپ  مالـسا و  نید  زا  تعباتم  تمایق  زور  ات  مدرم  هفیظو  هدـش و  خـسن  شنید  هک  یتّما  تسا . یمالـسا  تما  زا  ریغ  رگید  یتّما 
. تسوا يایصوا 
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؟ درک دهاوخ  راتفر  هنوگچ  اراصن  دوهی و  اب  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح 

هب روبز  لها  نیب  ناشلیجنا و  هب  لیجنا  لها  نیب  ناـشتاروت و  هب  تاروت  لـها  نیب  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  تاـیاور ، زا  یخرب  قباـطم 
روهظ رـصع  رد  مدرم  مامت  نیب  مکح  ارچ  دنتـسه ، ناملـسم  ملاع  لها  همه  رگا  هک  تسا  نیا  لاؤس  لاـح  درک . دـهاوخ  مکح  ناـشروبز 

ترـضح اب  هلباقم  گنج و  زیتس و  ددصرد  هدوبن و  دناعم  باتک  لها  زا  هک  یناسک  مییوگیم : لوا  لاؤس  خساپ  رد  دوب ؟ دهاوخن  ناسکی 
دنچ مود  لاؤس  دروم  رد  و  دنهد . همادا  دوخ  یگدنز  هب  هیزج  ياطعا  اب  هدوب و  نیملسم  مالسا و  همذ  رد  دنناوتیم  دنیاینرب  وا  تموکح  و 

يروما تسا . هداد  ربمایپ  هب  نامیا  مالسا و  رد  لوخد  هب  نامرف  هک  تسا  یتمسق  نآ  رد  بتک  نیا  قیبطت  دوصقم   - 1 دراد : دوجو  لامتحا 
هکنیا  - 2 تسا . دوجوم  دنهدیم  ناشن  اهنآ  هب  مالسلا  هیلعیسیع  ترضح  ای  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  هک  لیجنا  زا  ییاههخـسن  رد  هک 
دهاوخ ارجا  هب  دنمالـسا  همذ  تحت  یلو  دـناهدرواین  مالـسا  هک  اـهنآ  هب  نادـقتعم  رب  ار  بتک  نیا  ماـکحا  ترـضح  هک  تسا  نآ  دوـصقم 

. تشاذگ

؟ تسا هلصاف  رادقم  هچ  تمایق  ییاپرب  مالسلا و  هیلعنامز  ماما  روهظ  نیب 

هک هدش  هراشا  تایاور  رد  هچنآ  رگم  دوب  دهاوخن  یتلود  سک  چیه  يارب  مالـسلا  هیلعمئاق  تلود  زا  دعب  : » دیامرفیم هللا  همحردیفم  خیش 
هیلعيدهم هک  دـنراد  تلالد  نیا  رب  تایاور  رثکا  و  تسین . نآ  رب  یتباث  یعطق و  لیلد  یلو  دـش ، دـنهاوخ  ناشیا  نیـشناج  ترـضح  دالوا 

تاوما جورخ  تمالع  دش و  دهاوخ  جرم  جره و  تّدم  نآ  رد  هک  تمایق  زا  لبق  زور  لهچ  رگم  دنکیمن  تلحر  ایند  زا  تما  نیا  مالسلا 
دیاش : » دسیونیم هللا  همحردیفم  خیش  مالک  حیضوت  حرش و  رد  هللا  همحریلماع  ّرح  خیـش  ( 1309 ...«.) تسا ازج  باسح و  تعاس  ماـیق  و 
رتمک ددع  اب  ار  مک  رادقم  داتفه و  هب  ار  دایز  رادقم  نوچ  دشاب ، شترضح  نارود  یمک  هب  هراشا  ددع  نیا  دشاب و  تعجر  ماّیا  زور  لهچ 
ِْفلَأَک َکِّبَر  َْدنِع  ًامْوَی  َّنِإَو  : } دـیامرفیم دـنوادخ  هک  نانچ  دـشاب . لاس  رازه  ربارب  زور  لهچ  نآ  زا  زور  ره  هکنیا  ای  و  دـننکیم . یفّرعم 

ارغـص تمایق  تمایق ، زا  دارم  دـیاش  و  دیرامـشیم ». امـش  هک  تسا  یلاس  رازه  لثم  راگدرورپ  دزن  زور  کـی  ( » 1310 (؛} َنوُّدُعَت اّمِم  ٍۀَنَس 
(1311 «.) دوشیم قالطا  ود  ره  رب  تمایق  اریز  درادن ، یعنام  تعجر  رب  تمایق  قالطا  هتبلا  و  دشاب ،

؟ دسریم تداهش  هب  ارچ  سپ  تسا ، یناهج  لدع  تموکح  ترضح ، تموکح  رگا 

لئاق هک  یناسک  يرآ ، تسین . تسد  رد  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  تداهـش  رب  يرتاوتم  ای  یعطق  لیلد  مییوگیم : قوف  لاؤس  دروم  رد 
یعیبط ریغ  گرم  هب  ناماما  مامت  هکنیا  رب  دراد  تلالد  هک  ماع  تایاور  فلا . دناهدرک : کّسمت  لیلد  ود  هب  دـناهدش  ترـضح  تداهـش  هب 
تسین ناماما  ام  زا  کی  چیه  ( » 1312 (؛» ٌلوتقم وأ  ٌمومسم  ّالإ  اّنم  ام  : » دومرف هک  هدش  لقن  مالـسلا  هیلعنسح  ماما  زا  تفر . دنهاوخ  ایند  زا 

هب ینز  یتیاور ، قباطم  هک  تسا ، مالـسلا  هیلعنامز  ماما  تداهـش  هب  طوبرم  هک  صاخ  تایاور  ب . دوشیم ». دیهـش  ای  مومـسم  هکنآ  زج 
، تسا روبع  لاح  رد  ترضح  هک  یماگنه  هب  ماب ، يالاب  زا  هک  وحن  نیا  هب  دناسریم ، تداهـش  هب  ار  ناشیا  میمت  ینب  هفیاط  زا  هدیعـس  مان 

تداهـش هلأسم  ًالوا : مییوگیم : خساپ  رد  یلو  ( 1313 .) دناسریم تداهـش  هب  ار  ترـضح  نآ ، اب  دنکیم و  باترپ  ناشیا  يوس  هب  یگنس 
هک ار  ماع  تیاور  ًایناث : درادن . يراگزاس  دراد  روهظ  رصع  رد  مدرم  مومع  حالـصا  رب  تلالد  هک  یتایاور  اب  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح 

تیاور ًاـثلاث : دز . صیـصخت  مالـسلا  هیلعيدـهم  ماـما  دروم  هب  ناوتیم  دراد ، مالـسلا  مهیلعتیب  لـها  مومع  یعیبط  ریغ  گرم  رب  تلـالد 
هیلعيدهم ترـضح  هک  دراد  دوجو  یتایاور  ًاعبار : تسین . مامت  دنـس  ثیح  زا  یمیمت  نز  تسد  هب  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  تداهش 

نوچ دومرف ...« : هک  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلعقداص  ماـما  زا  شدنـس  هب  هللا  همحرینیلک  دـننکیم : تلحر  اـیند  زا  یعیبط  گرم  هب  مالـسلا 
مالسلا هیلعنیسح  ماما  سپ  دسریم . ارف  مالسلا  هیلعتّجح  ترضح  گرم  تفای ، رارقتسا  مدرم  ياهلد  رد  شترضح  هب  نامیا  تفرعم و 
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یگدنز لاس  هدراهچ  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  : » دیوگیم يرهز  ( 1314 «.) دـش دـهاوخ  ناشیا  نفد  طونح و  نفک و  لـسغ و  ّیلوتم 
مالسلا هیلعيدهم  ترضح  هک  تسا  هدیسر  ربخ  نم  هب  : » دیوگیم هاطرا  ( 1315 «.) دنکیم تلحر  ایند  زا  یعیبط  گرم  هب  سپس  دنکیم 

(1316 «.) دریمیم دوخ  رتسب  رد  یعیبط  گرم  هب  سپس  دنکیم ، یگدنز  لاس  لهچ 

؟ دش دنهاوخ  حالصا  مدرم  مامت  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  تموکح  رد  ایآ 

نـسح ماما  زا  دش . دهاوخ  نیمز  يور  دارفا  همه  لماش  هدوب و  ریگارف  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  تاحالـصا  تایاور ، زا  یخرب  قباطم 
رگم دنامیمن  نادساف  نافرحنم و  زا  یـسک  هک  دنازیگنایمرب  ار  يدرم  نامزلارخآ  رد  دنوادخ  : » دومرف هک  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلعیبتجم 

ادخ ناگدنب  رـس  رب  ار  شتـسد  دـنک ، مایق  ام  مئاق  ترـضح  هک  یماگنه  : » دـیامرفیم مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  ( 1317 «.) ددرگ حالصا  هکنیا 
هللا یلصادخ  لوسر  ( 1318 «.) دنکیم لماک  ار  ناشقالخا  دهدیم ،) دـشر  دـشخبیم و  زکرمت   ) هدرک عمج  ار  ناشیاهدرخ  دراذـگیم و 

هک دزیگنایمرب  ار  یصخش  مالسلا ) امهیلعنیسح  نسح و   ) ود نیا  لسن  زا  دنوادخ  : » دیامرفیم مالسلا  اهیلعهمطاف  ترـضح  هب  هلآو  هیلع 
(1319 «.) دیامنیم ریخست  ار  هدروخ  لفق  هایس  ياهلد  دیاشگیم و  ار  یهارمگ  ياهژد 

؟ تساجک روهظ  زا  دعب  مالسلا  هیلعيدهم  ماما  تموکح  ّرقم 

. دوب دـهاوخ  هفوک  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  تموکح  تختیاپ  رگید  ریبعت  هب  تموکح و  ّرقم  هک  دوشیم  هدافتـسا  تایاور  یخرب  زا 
دورف هلهـس  دجـسم  رد  شاهداوناخ  اب  دّمحم  لآ  مئاق  هک  منیبیم  ایوگ  دّمحمابا ! يا  : » دومرف مالـسلا  هیلعقداص  ماما  دـیوگیم : ریـصبوبا 

: دومرف درک و  دای  هلهس  دجـسم  زا  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  ( 1320 ...«.) يرآ دومرف : تسا ؟ هلهـس  دجـسم  وا  هناخ  ایآ  متفگ : تسا . هدمآ 
مالسلا هیلعرقاب  ماما  ( 1321 «.) دنیزگ تنوکس  اجنآ  رد  شنادناخ  اب  هک  ینامز  تسا ، مالسلا ) هیلعيدهم  ترـضح   ) ام بحاص  هناخ  نآ  »

ترــضح نآ  زین  و  ( 1322 «.) دـهدیم رارق  اـجنآ  ار  شلزنم  دوریم و  هفوـک  يوـس  هـب  دـنکیم و  ماـیق  مالـسلا  هیلعيدـهم  : » دـیامرفیم
مالـسلا هیلعيدـهم  راـنک  رد  رهـش  نآ  رد  هکنآ  رگم  تسین  ینمؤم  چـیه  دورب ، هفوـک  هب  دـنک و  ماـیق  اـم  مئاـق  هک  یماـگنه  : » دـیامرفیم

اج نیا  هک  دـسر  ارف  يراگزور  : » دـیامرفیم هراب  نیا  رد  مالـسلا  هیلعیلع  ترـضح  ( 1323 «.) دیآیم رهـش  نآ  هب  ای  دـنیزگیم  تنوکس 
(1324 «.) ددرگ مالسلا  هیلعيدهم  يالصم  هاگزامن و  هفوک ) دجسم  )

؟ دشابیم ماما  هب  یجایتحا  هچ  رگید  ددرگیم ، لماک  اهلقع  روهظ  رصع  رد  رگا 

هک تسا  نآ  یعیبط  بابـسا  ظاحل  هب  هکلب  دـشاب ، ًاـنیوکت  ربج و  يور  زا  هک  تسین  روط  نیا  ددرگیم  لـماک  اـهلقع  روهظ  ماـگنه  رگا 
هب هدرک و  هدافتـسا  شتاکرب  زا  مدرم  هک  تسا  ترـضح  دوجو  اب  ینعی  تسا ؛ مدرم  نایم  رد  ترـضح  روضح  رـصع و  ماما  دوجو  ناـمه 

. درک دنهاوخ  تشگزاب  تیلهاج  هب  مدرم  ناشیا  دوبن  اب  هنرگو  دیسر ، دنهاوخ  یلقع  لامک 

؟ تسیچ ترضح  روهظ  تاکرب  راثآ و 

رـصع رد  ناسنا  ندوب  ربمایپ و  دوجو  زایتما  دـننامه  زایتما  عون  کـی   - 1 تسا : عون  دنچ  رب  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  روهظ  تازایتما 
راثآ و نآ  تسین ، نآلا  هک  دـشیم  بترتم  ام  رب  یتاـکرب  راـثآ و  هچ  میدوب  تارـضح  نآ  رـصع  رد  اـم  رگا  تسا . ناـماما  رگید  ناـشیا و 

ترـضح روهظ  رـصع  صوـصخم  هک  تسا  يرگید  تازاـیتما  يرـس  کـی   - 2 ددرگیم . بترتـم  زین  روـهظ  رـصع  رد  ِناـسنا  رب  تاـکرب 
هب ییالط  رصع  هتفای و  ققحت  نیمز  يور  رد  مدرم  يارب  یعقاو  تشهب  هک  تسا  يرـصع  ترـضح  روهظ  رـصع  تسا . مالـسلا  هیلعيدهم 

مهارف لآهدیا  یگدنز  کی  يارب  طیارش  تهج  همه  زا  دشن ، مهارف  زین  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  يارب  یتح  هک  يرـصع  دیآیم ، باسح 
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بسک دناوتیم  ناسنا  هک  تسا  یلاع  رایسب  رثا  زایتما و  نیا  و  دوب ... دهاوخن  يّدعت  ملظ و  ملاع  طاقن  زا  کی  چیه  رد  هک  يرـصع  تسا ،
. دنک

؟ دهدیم شرتسگ  ار  ینونک  يژولونکت  روهظ ، زا  دعب  مالسلا  هیلعنامز  ماما  ایآ 

مامت رد  تیدوبع  تاـیآ ، زا  یخرب  قباـطم  هک  تقلخ  زا  ییاـغ  فدـه   - 1 میریگب : رظن  رد  ار  هتکن  ود  دـیاب  لاؤـس  نیا  هب  خـساپ  زا  لـبق 
هّجوت وا  یحور  يدام و  ینعی  ناسنا ، هبنج  ود  ره  هب  مالسا   - 2 دباییم . ققحت  ترضح  روهظ  رصع  رد  لماک  روط  هب  اهنت و  تسا  حوطس 
همدقم ود  نیا  هب  هجوت  اب  تسین . یتلاصا  دید  هب  دنکیم  هجوت  وا  تایهافر  تاناکما و  هب  رگا  هداد و  رارق  وا  حور  اب  ار  تلاصا  یلو  دراد .
رادـقم هب  یلو  دـشوکیم  نآ  شرتسگ  رد  مه  دـنکیم و  هدافتـسا  زور  کینکت  زا  مه  مالـسلا  هیلعنامز  ماـما  هک  میـسریم  هجیتن  نیا  هب 

. تسا رشب  یگدنز  مامت  رد  هقلطم  تیدوبع  ندش  هدایپ  نامه  هک  رشب  تقلخ  فادها  ياتسار  رد  ترورض و 

؟ داتفا دهاوخ  قافتا  ترضح  روهظ  رصع  رد  یتامالع  هچ 

نیب ینامز  هلـصاف  ظاحل  هب  میـسقت  نیا  دناهدرک . میـسقت  بیرق  دیعب و  مسق  ود  رب  ار  روهظ  تامالع  تایاور ، عبت  هب  یمالـسا  نادنمـشناد 
. دباییم ققحت  ینالوط  ینامز  هلصاف  رد  روهظ  زا  لبق  هک  دنتـسه  یتامالع  رود  دیعب و  تامالع  تسا . دوعوم  زور  ققحت  تمالع و  عوقو 

لصتم هک  تسا  یتمالع  ره  کیدزن ، بیرق و  ياهتمالع  یلو  تسا . هدرک  ادیپ  ققحت  جراخ  رد  اهنآ  رثکا  و  دنرایسب ، تامالع  عون  نیا 
رد هک  بیرق  تامالع  زا  میـسانشیم . روهظ » رـصع  تامالع   » هب ار  اهتمالع  عون  نیا  دراد . روهظ  برق  رب  تلالد  هدوب و  روهظ  رـصع  هب 
. درک هراشا  هیکز و ... سفن  لتق  ینامسآ ، هحیص  ادیب ، نیمزرس  رد  ياهّدع  نتفر  ورف  هب  ناوتیم  دندنویپیم ، عوقو  هب  روهظ  لاس  رصع و 

؟ ددرگ گرزب  رایسب  لّوحت  کی  رادهدهع  دناوتیم  درف  کی  هنوگچ 

هتـشذگ نّدمت  دولوم  دوخ  تفرگ ، رارق  دیدج  نّدمت  زاغآرـس  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمالسا  ربمایپ  تفگ : دیاب  شـسرپ  نیا  هب  خـساپ  رد 
ملاع اب  ار  ناسنا  گنتاگنت  هتسویپ و  هطبار  هک  یماگنه  دنشابیمن . يدام  یخیرات و  طیارـش  دولوم  هشیمه  اهناسنا  نیا ، ربانب  تسا . هدوبن 

ياهتیعقاو زا  یـساکعنا  ار  اهناسنا  دشاب و  دیدج  ياهدنیآ  يوس  هب  ناسنا  هدنهد  تهج  دناوتیم  قیمع  هطبار  نیا  میریگب  رظن  رد  بیغ 
دهاوخ هلآو  هیلع  هللا  یلـصمالسا  نأـشلا  میظع  ربماـیپ  ردـقنارگ  هبرجت  اـب  ناـسمه  ياهبرجت  زین  نارظتنم  ِماـما  مینکن . یقلت  دوخ  نوـماریپ 
ریـسم رییغت  رد  یهلا  تیـصخش  کی  میظع  شقن  بیترت  نیدب  درک . دهاوخ  زاغآ  ار  دیدج  ینّدـمت  یناهج و  گرزب  حـتف  کی  و  تشاد ،

. دش دهاوخ  راکشآ  خیرات 

؟ داد دهاوخ  لسغ  یسک  هچ  ار  ترضح  دهد ، لسغ  رگید  ماما  ار  ماما  دیاب  رگا 

؛» مامإلا ّالإ  هلّـسغی  مامإلا ال  ّنإ  : » دومرف مالـسلا  هیلعاضر  ماما  هلمج  زا  دـهد ، لسغ  دـیاب  ماما  اهنت  ار  ماما  تاـیاور ، زا  یخرب  قباـطم  يرآ 
ار مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  دیاب  موصعم  ناماما  زا  یکی  هک  تسا  نآ  مّلـسم  ردق  نیاربانب ، دـهدیمن ». لسغ  ماما  زج  ار  ماما  ( » 1325)

دوشیم هدافتسا  تایاور  زا  دهدیم ؟ ماجنا  ار  يراپس  كاخ  لیـسغت و  مسارم  ناراوگرزب  نآ  زا  کی  مادک  اّما  دهد . لسغ  تلحر  زا  دعب 
ۀّجحلا ءآج  دومرف ...« : هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلعقداص  ماما  زا  دش . دهاوخ  رما  نیا  رادهدهع  تعجر ، زا  دعب  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  هک 

ارف تــجح  گرم  ( »... 1326 (؛» ّیـصولا ّالإ  ّیـصولا  یلی  ـالو  نیـسحلا  هترفح  هجـالیإو  هطونحو  هنفکو  هلـسغ  یلی  يذـلا  نوکیف  توملا 
و دوشیمن ». یصو  روما  ّیلوتم  یصو  زج  هب  یسک  تسا و  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  وا  نفد  طونح و  نفک و  لسغ و  ّیلوتم  سپ  دسریم 

هلسغی يذلا  نوکیف  توملا  ۀّجحلا  ءآج  مالسلا  هیلعنیسحلا  ّهنأ  نینمؤملا  بولق  یف  ۀفرعملا  تّرقتـسا  اذإف  : » دومرف رگید  یتیاور  قباطم  زین 
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ماما هب  نامیا  تفرعم و  نوچ  ( »... 1327 (؛» ّیصولا ّالإ  ّیصولا  یلی  الو  مالسلا  امهیلعیلع  نب  نیسحلا  هترفح  یف  هدحلیو  هطنحیو  هنفکیو 
لسغ و ّیلوتم  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  سپ  دسریم ، ارف  تّجح  ترـضح  گرم  تفای ، رارقتـسا  نینمؤم  ياهلد  رد  مالـسلا  هیلعنیـسح 

«. دنکیمن يراپس  كاخ  يارب  هدامآ  زیهجت و  ار  ّیصو  ّیصو ، زا  ریغ  زگره  و  دش ، دهاوخ  ناشیا  نفد  طونح و  نفک و 

يدیحوت یناهج  لدع  تموکح  تّدم 

؟ تسیچ مالسلا  هیلعنامز  ماما  يدیحوت  لدع  تموکح  تدم  اب  هطبار  رد  یمومع  هدعاق  ياضتقم 

دناوتب هک  دشاب  یعیـسو  تقو  دیاب  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  يدـیحوت  یناهج  لدـع  تموکح  يارب  مزال  نامز  ّدـح  یمومع ، دـعاوق  قباطم 
زا فدـه  فلا . مینکیم : ریرقت  هاتوک  یتامدـقم  اب  ار  بلطم  نیا  دـبای . ققحت  نامز  تّدـم  نآ  رد  ایند  نیا  رد  رـشب  تقلخ  یلاع  فادـها 

لاـعتم دـنوادخ  یلدـب . هن  یقارغتـسا  وحن  هب  شعیـسو  حطـس  رد  تیدوبع  تسا ، هعماـج  ّلـک  حطـس  رد  صلاـخ  ّتیدوـبع  داـجیا  تقلخ 
ترـضح ب . دـننک ». متدابع  هکنیا  يارب  زج  مدـیرفاین  ار  سنا  ّنج و  نم  ( » 1328 (؛} ِنوُُدبْعَِیل ّالِإ  َْسنِإلاَو  َّنِجلا  ُْتقَلَخ  امَو  : } دـیامرفیم

جایتحا میظع  فده  نیا  ندرک  هدایپ  ج . دراد . یمیظع  مهس  فده  نیا  ندومن  هدایپ  رد  شایناهج  تموکح  ییاپرب  اب  مالسلا  هیلعيدهم 
تقلخ یلاع  فدـه  قیبطت  يارب  یفاک  تدـم  رد  وا  تموکح  ماما و  ياقب  هجیتن : تسا . هزجعم  مدـع  رب  لـصا  اریز  دراد ، یفاـک  ناـمز  هب 

ماـع وحن  هب  دـیاب  تیاـهن  رد  هک  رـشب  هعومجم  يارب  یّلک : فدـه   - 1 تسا : عون  ود  رب  رـشب  تقلخ  فدـه  اریز  تسا ، يرورـض  ناـسنا 
يارب یلدـب  ماع  وحن  هب  نآ  تسا و  رّوصتم  یناـمز  ههرب  ره  رد  رـشب  يارب  هک  یعطقم : فدـه   - 2 دنسرب . لامک  هب  رشب  مامت  یقارغتـسا ،

. تسا هتفای  ققحت  رشب  دارفا  زا  یخرب 

؟ تسیچ مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  تموکح  تدم  دروم  رد  تایاور  دافم 

نیا تسا . رتمک  ای  لاس  هد  ترضح ، تموکح  ياقب  تدم  هکنیا  رب  دنراد  تلالد  هک  یتایاور  فلا . دناهتسد : ود  رب  هنیمز  نیا  رد  تایاور 
تدـم هکنیا  رب  دراد  تلالد  رگید  تایاور  یخرب  ب . دوشیم . تفای  تّنـس  لها  رداصم  رد  شتایاور  بلاغ  هدوب ، اـملع  نیب  روهـشم  لوق 

هیلع هللا  یلصادخ  لوسر  زا  يردخ  دیعـسوبا  زا  شدنـس  هب  دووادوبا  لوا 1 -  عون  زا  یتایاور  تسا . لاـس  هد  زا  شیب  ترـضح  تموکح 
دیعـسوبا زا  دوخ  دنـس  هب  يذمرت   - 2 ( 1329 «.) درک دـهاوخ  تموکح  لاـس  تفه  و  تسا ... نم  زا  يدـهم  : » دومرف هک  هدرک  لـقن  هلآو 

جنپ تدم  رد  درک و  دهاوخ  جورخ  هک  تسا  يدهم  متّما  نایم  رد  انامه  : » دومرف هک  هدرک  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  زا  يردخ 
لوسر هک  هدرک  لقن  نامی  نب  ۀـفیذح  زا  یفنح  يزودـنق  مود 1 -  عون  زا  یتاـیاور  ( 1330 «.) دومن دـهاوخ  تموکح  لاس  هن  ای  تفه  اـی 

زا شدنس  هب  یطویس   - 2 ( 1331 «.) دومن دهاوخ  تموکح  لاس  تسیب  تسا ... نم  دالوا  زا  يدرم  يدهم  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ 
هب یسوط  خیش   - 3 ( 1332 «.) دش دهاوخ  مدرم  رما  ّیلوتم  لاس  لهچ  ای  یس  تدم  رد  يدهم  : » دومرف هک  هدرک  لقن  مالسلا  هیلعیلع  ماما 

لوط ناهج  رد  ترـضح  مایق  تدـم  هچ  مدرک : ضرع  ترـضح  هب  هک  دـنکیم  لقن  یثیدـح  رد  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  رباج  زا  شدـنس 
مالـسلا هیلعقداـص  ماـما  هک  هدرک  لـقن  روفعی  یبا  نبا  زا  شدنـس  هب  زین  و   - 4 ( 1333 «.) لاس هدزون   : » دومرف ترـضح  دیـشک ؟ دهاوخ 

ماـما هب  هـک  دـنکیم  لـقن  یمعثخ  میرکلادـبع  زا  زین  و   - 5 ( 1334 «.) دوب دـهاوخ  هام  دـنچ  لاـس و  هدزون  اـم  زا  مئاـق  تموکح  : » دومرف
اهبش اهزور و  دنوادخ  لاس ، تفه  : » دومرف ترضح  تسا ؟ رادقم  هچ  مالسلا  هیلعمئاق  تموکح  تدم  مدرک : ضرع  مالسلا  هیلعقداص 

ترـضح نآ  تموکح  تدم  اذل  تسا . امـش  ياهلاس  زا  لاس  هد  رادقم  هب  وا  ياهلاس  زا  لاس  کی  هک  يّدح  هب  درک  دهاوخ  ینالوط  ار 
انامه : » دومرف هک  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  دوراـجلا  یبا  زا  شدنـس  هب  زین  و  ( 1335 «.) دوب دهاوخ  امـش  ياهلاس  زا  لاس  داتفه 
دهاوخ داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  دـندرک ، گنرد  ناشراغ  رد  فهک  لها  هک  هنوگ  نامه  دومن  دـهاوخ  تموکح  لاس  هن  دصیـس و  مئاق 
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(1336 «.) دشاب هدش  روج  ملظ و  زا  رپ  هک  هنوگ  نآ  درک ،

؟ دینکیم هیجوت  هنوگچ  ار  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  تموکح  تدم  دروم  رد  فلتخم  تایاور 

رد لاس  تفه  تایاور  حـیجرت   - 1 دراد : دوجو  لوق  هس  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  تموکح  تدـم  هرابرد  دوجوم  تایاور  هب  هجوت  اب 
لوق ربانب  تایاور  نیا  ب . تسا . رادروخرب  لمع  رد  ترهش  زا  نوچ  فلا . دراد : زین  یتادیؤم  دهاوش و  لوق  نیا  ترضح  تموکح  تدم 

نآ يارب  یتلیضف  لاس  تفه  تدم  رد  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  تموکح  مایق و  ج . ( 1337 .) تسا رتاوتم  ای  ضیفتسم  يّربآ  نیسحلاوبا 
نآ عومجم  هک  دـنادیم  لاس  هد  ربارب  ار  لاس  تفه  نآ  زا  لاس  ره  هک  دروخیم  دـییقت  یتیاور  هب  لاس  تفه  تاـیاور  د . تسا . ترـضح 

لمح ار  قوف  تیاور  هک  تسا  نکمم  زین  و  تسا . یناهج  لدـع  تموکح  ییاپرب  يارب  یلوقعم  تدـم  هجیتن  رد  هک  دوشیم ، لاس  داـتفه 
هلحرم هب  تایاور  لمح   - 2 دوریم . راک  هب  هغلابم  تهج  هب  داتفه  ددع  اریز  دومن ، ترـضح  تموکح  تدـم  ندوب  ینالوط  رد  هغلابم  رب 

دعب مالـسلا  هیلعنامز  ماما  تایح  هلحرم  فلا . مینک : لمح  هلحرم  ود  رب  ار  فلتخم  تایاور  هک  تسا  نآ  مود  لامتحا  تموکح  تایح و 
ًاـصوصخ دیماجنا . دهاوخ  لوط  هب  لاس  هد  زا  شیب  هک  يدیحوت ؛ یناهج  لدع  تموکح  هلحرم  ب . تسا . لاس  هد  زا  رتمک  هک  روهظ ؛ زا 

3 تفای . دهاوخ  همادا  يدیحوت  یناهج  لدع  تموکح  ترـضح ، روهظ  زا  دـعب  تمایق و  ییاپرب  زا  لبق  ناماما  زا  کی  ره  تعجر  اب  هکنآ 
ینیرافس دومن . لمح  فعض  توق و  لحارم  هب  ار  ترـضح  تموکح  رد  تدم  فالتخا  تسا  نکمم  فعـض  تّدش و  لحارم  رب  لمح  - 
توافتم توق  روهظ و  ثیح  زا  ترـضح  تموکح  هک  درک  لمح  هنوگ  نیا  ار  همه  ناوتیم  تاـیاور  ماـمت  تحـص  ضرف  رب  : » دـیوگیم

ّدح رب  ار  رتمک  نامز  تدـم  و  مینکیم . لمح  تموکح  رخآ  ات  تعیب  نامز  لوا  زا  تموکح  تدـم  ماـمت  رب  لـمح  ار  رتشیب  تدـم  تسا ،
ناشیا هک  تسا  نیا  ینیرافـس  مالک  هصـالخ  ( 1338 «.) مینکیم لمح  تّوق  روهظ و  طسو  ّدـح  رب  زین  ار  طـسو  ّدـح  تدـم  روهظ و  ّلـقا 

ّدح . ) دوشیم قتف  قتر و  روما  ناـمز ، نآ  رد  هک  تّوق  روهظ و  هلحرم  فلا . دـنکیم : میـسقت  شخب  هس  رب  ار  ترـضح  تموکح  لـحارم 
(. رثکا ّدح  : ) ترضح تموکح  تیاهن  و  ییاهن ، هلحرم  ج . طسو .) ّدح  . ) شمارآ تیبثت و  هلحرم  ب . لقا .)

؟ تسا رادقم  هچ  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  تموکح  تعسو 

، تاـیآ زا  یخرب  قباـطم  تقلخ ، زا  فدـه   - 1 اریز : تسا  نیمز  هرک  ّلـک  رب  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  تموکح  هلدا ، یخرب  قباـطم 
ارف ار  نیمز  هرک  مامت  ترضح  تموکح  هک  تسا  هدمآ  تایآ  زا  یخرب  رد   - 2 تساههنیمز . مامت  رد  لماک  تیدوبع  هب  رشب  ّلک  ندیسر 

دهاوخ دادو  لدـع  زا  رپ  ار  نیمز  مامت  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  هدیـسر ، رتاوت  ّدـح  هب  هک  تایاور  یخرب  قباطم   - 3 تفرگ . دهاوخ 
رد نینچمه   - 5 تسا . هدش  نآ  یگدرتسگ  رد  نینرقلاوذ  تموکح  هب  هیبشت  مالسلا  هیلعيدهم  تموکح  تایاور  زا  یخرب  رد   - 4 درک .
زا هک  هدرک  لقن  یلامث  هزمحیبا  زا  شدنـس  هب  ینامعن  درک . دهاوخ  حتف  ار  نیمز  يور  قطانم  مامت  ترـضح  تسا  هدـمآ  تایاور  یخرب 

دنه و دنـس و  ملید و  كرت و  نیچ و  مور و  مالـسلا -  مهیلعدّمحم  لآ  مئاق  وا -  يارب  دـنوادخ  دومرف ...« : مدینـش ، مالـسلا  هیلعرقاب  ماما 
دهاوخ دابآ  نیمز  هدـش و  دّـحوم  نیمز  يور  مدرم  همه  تایاور  یخرب  قباـطم   - 6 ( 1339 ...«.) درک دـهاوخ  حـتف  ار  رزخ ... هاش و  لباک 

(1340 .) دش

؟ دشاب دیاب  يرادقم  هچ  روهظ  زا  دعب  تّیرشب  تایح  تدم  دعاوق ، قباطم 

يارب ناـسنا  دـشر  يارب  يدـعاسم  هنیمز  روهظ  رـصع  و  تسا ، نآ  قیـال  هک  تسا  یلماـکت  هب  ندیـسر  ناـسنا  تقلخ  فدـه  هک  اـجنآ  زا 
لدع قیبطت  تهج  هب  یلاع  دیدج و  ياهجرد  قاقحتسا  روهظ  رصع  رد  لماکت  طیارش  عامتجا  زا  دعب  تّیرشب  اذل  تسا ، لامک  هب  ندیـسر 
رشب هک  دراذگیم  ار  دوخ  بولطم  رثا  دنیشنیم و  راب  هب  یماگنه  اهتّیلباق  طیارـش و  نیا  هکنآ  زج  دنکیم ، ادیپ  ار  نیمز  يور  رد  لماک 
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زگره هاتوک  يرمع  اب  و  دسرب ، یناسنا  لامک  تیاهن  هب  یهلا  رتسگ  لدع  تموکح  هیاس  رد  ات  دنک  یگدنز  یفاک  تدـم  روهظ  رـصع  رد 
لیکـشت ققحت و  اهنت  رـشب  تقلخ  زا  فدـه  ًالوا : هک : تسا  نیا  بلطم  نیا  لیلد  دـناشنب ، راب  هب  ار  دوخ  لاـمک  دـناوتیمن  یعیبط  روط  هب 

عون نیا  لیکـشت  زا  یلعا  مهم و  فده  هکلب  دـشاب ، هدـش  لصاح  دوصقم  نامز  زا  ياههرب  رد  ولو  نآ  دوجو  اب  ات  تسین  یملاع  تموکح 
ینالوط يرمع  ياضتقا  دوخ  هبون  هب  نیا  هک  تسا  هعماج  تانوؤش  مامت  رد  نآ  هدرتسگ  عیسو و  يانعم  هب  تیدوبع  ندش  هدایپ  تموکح ،

هچ هک  مینادیم  دشاب . نآ  تامدقم  نامز  زا  رتهاتوک  يریگهجیتن  نامز  هک  دسریم  رظن  هب  دیعب  ًایناث : دراد . ار  روهظ  رـصع  رد  رـشب  يارب 
ّتیرـشب رمع  يازارد  هب  ناوتیم  هک  ینامز  تدم  دربیم ، رـس  هب  نآ  راظتنا  هب  هدرک و  دوعوم  زور  هدامآ  ار  دوخ  رـشب  ینالوط  ياهنامز 

هب ار  ینـالوط  تامدـقم  همه  نیا  ّیط  ناوتیم  لاـح  تسا ، هتفر  راـک  هب  فدـه  نیا  قـقحت  يارب  هک  اهيراکادـف  هچ  دروآ و  باـسح  هب 
؟ تسناد يریگهجیتن  رد  هاتوک  یتّدم  هب  ندیسر  تهج 

تعجر

؟ دشابیم انعم  هچ  هب  تعجر 

زا یهورگ  ناهج ، رـساترس  رد  یهلا  لدـع  تموکح  لیکـشت  مالـسلا و  هیلعيدـهم  ترـضح  روهظ  زا  سپ  هک  تسا  دـقتعم  هیماما  هعیش 
. دـندرگیم زاب  ایند  هب  دـناهتفر ، ایند  زا  هک  یحو  نادـناخ  نانمـشد  نادـناعم و  زا  یخرب  و  تلاسر ، نادـناخ  ناراد  تسود  یهلا و  يایلوا 

حلاص لامعا  نامیا و  تارمث  زا  ییوترپ  زین  و  دنوشیم . نامداش  یتیگ  هرتسگ  رد  لدع  ّقح و  تیمکاح  ندـید  اب  ناحلاص  یهلا و  يایلوا 
ایند نیا  رد  ار  دوخ  تسیاشان  لامعا  يازج  زا  یـشخب  زین  مالـسلا  مهیلعتیب  لها  نانمـشد  نادناعم و  دنیامنیم . هدهاشم  ایند  رد  ار  دوخ 

. دیسر دنهاوخ  نآ  رفیک  هب  هدرک و  هدهاشم 

؟ تسا ینامز  هچ  زا  تعجر  هب  داقتعا  هقباس 

نیا لصا  هچ  رگ  تسا . مالـسلا  مهیلعتیب  لـها  بتکم  تایـصوصخ  زا  نآ  هب  داـقتعا  هک  تسا  يرادهشیر  ثحاـبم  زا  تعجر  هب  داـقتعا 
ياهباتک هب  هعجارم  اب  اذل  تسا . هدش  هراشا  نآ  هب  زین  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ثیداحا  رد  هتـشاد و  ینآرق  ياهمـشچرس  هدـیقع 

دوخ نافلاخم  اب  هک  هدش  هدهاشم  زین  ناماما  باحصا  نیب  رد  دننکیم . دای  داقتعا  نیا  اب  هیماما  زا  هک  مییامنیم  هدهاشم  ّتنس  لها  مجارت 
رد تهج  نیمه  هب  درک . هراشا  ناوتیم  هفینحوبا  اب  قاطلا  نمؤم  تاثحابم  هب  هلمج  نآ  زا  هک  دناهتشاد . يدایز  تاثحابم  هدیقع  نیا  رس  رب 

. دناهدرک فیلأت  باتک  هراب  نیا  رد  یخرب  هک  يّدح  هب  دناهتشاد  هدیقع  نیا  تیبثت  هار  رد  يدایز  یعس  هعیـش  ياملع  مالـسا ، خیرات  لوط 
هلآو هیلع  هللا  یلـصربمایپ  و  تسا ، هدوب  نیـشیپ  ياهتما  نایم  رد  تعجر  هک  تسا  نآ  حیحـص  لوق  : » دیامرفیم هللا  همحرقودـص  خـیش 

تعجر زین  تّما  نیا  رد  هک  تسا  بجاو  سپ  داتفا ، دـهاوخ  قاّفتا  زین  تّما  نیا  رد  هداتفا  قافتا  نیـشیپ  ياهتّما  نیب  رد  هچنآ  ره  دومرف :
زا لبق  ناشتافو و  زا  دعب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  تّما  زا  یهورگ  لاعتم  دـنوادخ  : » دـیامرفیم هللا  همحردـیفم  خیـش  ( 1341 «.) دشاب
دیس ( 1342 «.) دشابیم دهاش  نآ  رب  زین  نآرق  تسا و  مالـسلا  مهیلعدّمحم  لآ  هب  ّصتخم  هدیقع  نیا  و  دومن ، دهاوخ  روشحم  تمایق  زور 

زا هک  ار  نایعیـش  زا  یهورگ  مالـسلا ، هیلعيدهم  ماما  روهظ  ماگنه  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  نآ  هعیـش  تاداقتعا  زا  : » دـیامرفیم یـضترم 
نانمشد زا  یهورگ  نینچمه  دنیامن . هدهاشم  ار  وا  تلود  هدش و  لیان  ترضح  نآ  ترصن  يرای و  باوث  هب  ات  دنادرگیم  زاب  دناهتفر  ایند 

(1343 «.) دناتسب نانآ  زا  ار  شماقتنا  ات  دنادرگیم  زاب  ار 

؟ تسا عیشت  تایرورض  زا  تعجر  ایآ 
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انامه : » دیامرفیم یلماع  ّرح  خیـش  دیآیم ؛ باسح  هب  بهذم  تایرورـض  زا  هیماما  ياملع  زا  یهورگ  يأر  قباطم  تعجر  هب  داقتعا  لصا 
عوضوم نیا  زا  زین  هماع  یتح  و  دیآیم ، باسح  هب  هیماما  بهذم  تایرورض  زا  روهشم  نیفنصم  فورعم و  ياملع  همه  دزن  تعجر  توبث 

دنناـم هلأـسم  نیا  و  هدوب ، هعیـش  عاـمجا  دروم  اهرـصع  همه  رد  تعجر  هب  داـقتعا  اـنامه  : » دـیامرفیم یـسلجم  موـحرم  ( 1344 «.) دنربخاب
هب مالـسلا  مهیلعتیب  لها  قیرط  زا  تعجر  تایاور  : » دـیامرفیم هللا  همحرییابطابط  همالع  ( 1345 «.) تسا مولعم  زور  طسو  رد  دیـشروخ 

تلود تعجر  ياـنعم  هب  ار  نآ  یخرب  هدـش و  فـالتخا  اـملع  نیب  تعجر »  » ياـنعم رد  هـچرگ  ( 1346 «.) تسا هدیـسر  اـم  هب  يونعم  رتاوت 
، تسا روهظ  رـصع  رد  ایند  نیا  هب  تشگزاب  ناـمه  هک  نآ ، دوهعم  ياـنعم  هکلب  تسا ، قاـفتا  تعجر  هب  هدـیقع  لـصا  رد  اـّما  دـناهتفرگ ،

. تسا هعیش  ياملع  دزن  روهشم  يانعم 

؟ دننکیم حرطم  مالک  ملع  رد  ار  تعجر  زا  ثحب  نیملکتم  ارچ 

تـسا يداقتعا  روما  زا  تعجر   - 1 مینکیم : هراشا  اـهنآ  زا  یخرب  هب  هک  دراد  دوجو  مـالک  ملع  رد  تعجر  زا  ثحب  رد  یفلتخم  لـماوع 
هعیـش ناماما  هک  دراد  هراشا  هتکن  نیا  هب  اریز  دراد ؛ طابترا  تماما  هلأسم  اب  تعجر   - 2 تسا . هدش  هراشا  نآ  هب  يرایـسب  تایاور  رد  هک 

زا تعجر   - 3 درک . دنهاوخ  تموکح  هتشگزاب و  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  تموکح  رصع  رد  اذل  دناهتفرگ و  رارق  يدعت  ملظ و  دروم 
نامه اریز  تسا ، داعم  هب  داـقتعا  زاـسهنیمز  تعجر   - 4 دوشیم . ثحب  دـیاقع  رد  اذـل  تسا  داعم  هب  طوبرم  تمایق و  میالع  زا  هک  اـجنآ 

اربک تمایق  هدـننک  راومه  تسا  تعجر  نامه  هک  زین  ارغـص  تمایق  دوب ، نآ  هدـننک  راومه  اربک و  تبیغ  زاسهنیمز  ارغـص  تبیغ  هک  هنوگ 
رد هک  یناسک  يارب  باوث  باقع و  زا  تسا  ییاههناشن  نآ  رد  اریز  دراد ، طاـبترا  زین  باـقع  باوث و  هلأـسم  اـب  تعجر   - 5 دوب . دهاوخ 

. دناهدرب رس  هب  نامیا  ای  رفک و  لامک 

؟ دراد دوجو  ییاههاگدید  هچ  تعجر  هرابرد 

مهیلعتیب لـها  همئا  نینمؤم و  حاورا  يارب  تسا  یتـالّثمت  دـننامه  تعجر   - 1 دراد : دوجو  ییاههاگدـید  اـیند  نیا  رد  تعجر  دروم  رد 
هفسالف زا  یخرب  هب  هچ  رگ  ریسفت  نیا  دومن . دنهاوخ  ملاع  نیا  رد  یتافرـصت  هدرک ، روهظ  نانآ  حور  هرابود  دناهتفر و  ایند  زا  هک  مالـسلا 

هیلعنامز ماـما  روهظ  تعجر ، زا  دوصقم   - 2 درادن . يراگزاس  هلدا  رهاوظ  اب  یلو  هدـش  هداد  تبـسن  ینیوزق  یعیفر  يدابآهاش و  لیبق : زا 
فالخ نآ ، رب  تعجر  قالطا  یلو  تسا  حیحـص  هچرگ  انعم  نیا  لصا  تسا . لدـع  دـیحوت و  هماقا  تهج  هب  مدرم  هب  وا  عوجر  مالـسلا و 

ترـضح تموکح  رـصع  رد  صاـخ  یحلاـصم  تهج  هب  اـیند  نیا  هب  تاوما  زا  ياهدـع  عوجر  تعجر ، زا  دوـصقم   - 3 تسا . هلدا  رهاـظ 
. دشابیم هلدا  رهاوظ  قفاوم  روهشم و  يأر  لوق  نیا  تسا . مالسلا  هیلعيدهم 

؟ دراد دوجو  تعجر  ترورض  رب  یلقع  لیلد  ایآ 

رسق لوا : لیلد  مینکیم : هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  کنیا  دناهدرک . کسمت  یلقع  ياهلدا  هب  تعجر  ترورض  تابثا  يارب  ناگرزب  زا  یخرب 
نآ هجوت  گرم  زا  دعب  هاگ  ره  اذـل  دراد و  يرـصنع  ندـب  هب  مات  هقالع  هقطان ، سفن  حور و  فلا . لیلد : ریرقت  تسا  لاحم  يرثکا  ای  مئاد 

ياراد ماما  ربمایپ و  اذل  دراد ، يرثا  تّیـصاخ و  تقیقح ، ره  ب . تسا . نکمم  دیدج  یگدنز  دوش ، لصاح  لماک  وحن  هب  یعیبط  ندـب  هب 
ینعی تسا ، لاحم  يرثکا  ای  یمئاد  رسق  هک  هدیسر  تابثا  هب  تمکح  رد  ج . تمایق . زور  ات  تسا  رشب  عیمج  هب  تبـسن  میلعت  لیمکت و  هوق 

ربماـیپ و عوـجر  هکنیا  هجیتـن  ددرگ . مورحم  شتیـصاخ  زا  تاـقوا  رثـکا  رد  اـی  تـقو  چـیه  رد  هـک  تـسا  لاـحم  یتـقیقح ، تعیبـط و  ره 
: مود لـیلد  تسا . يرورـض  هدیـسرن ، تیلعف  هب  رـشب  مومع  میلعت  هب  تبـسن  ناـشتایح  ناـمز  رد  هک  اـجنآ  زا  اـیند  هب  مالـسلا  مهیلعناـماما 
هب جایتحا  تسا ، هعماج  حطس  رد  گرزب  یتضهن  ییاپرب  ددصرد  هک  یبالقنا  صخش  ره  فلا . لیلد : ریرقت  ناحلـصم  هار  موادت  ترورض 
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مهیلعماما هدزاود  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  دـعب  اذـل  و  دـنیامن ، قیبطت  نییبت و  ار  وا  هیحان  زا  هدـش  میـسرت  لوصا  هک  دراد  ینانیـشناج 
ماما ج . دنرفن . هدزاود  تمایق  زور  ات  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  دـعب  ناماما  یّنـس  هعیـش و  تایاور  قباطم  ب . دـندش . بوصنم  مالـسلا 
ناهج حطس  رد  يدیحوت  لدع  تموکح  ییاپرب  فده  اب  هک  تسا  یناهج  هدننک  مایق  نیرتگرزب  مالسلا  هیلعيدهم  ترـضح  مهدزاود ،

تایونم و قیبطت  نییبت و  هنیمز  رد  وا  هار  هدـنهد  همادا  هک  دراد  وا  زا  دـعب  یـصاخشا  ندـمآ  هب  زاین  مایق ، هنوگ  نیا  د . دومن . دـهاوخ  ماـیق 
يرطف موس : لیلد  مالـسلا . مهیلعتیب  لها  تعجر  ترورـض  هجیتن : دنرادروخرب . تمـصع  ماقم  زا  وا  دننامه  هک  دنـشاب  وا  تضهن  لوصا 

، دوب دهاوخ  يداع  روهظ  زا  دعب  ترـضح  رمع  ب . تسا . رـشب  يرطف  یملاع ، لدـع  تموکح  ترورـض  فلا . لیلد : ریرقت  تعجر  ندوب 
دنـشاب یناسک  دیاب  د . دوب . دهاوخ  ینالوط  يدیحوت  لدع  تموکح  تدم  تایاور ، هدـعاق و  قباطم  ج . تسا . زاجعا  مدـع  رد  لصا  اریز 
داقتعا هک  دراد  دوجو  يرگید  تاهج  یلقع ، ّهلدا  نیا  زا  ریغ  تعجر . ترورض  هجیتن : دنتـسه . وا  هار  هدنهد  همادا  هک  ترـضح  دوخ  لثم 

هب هراشا  هدروخ و  هرگ  تماما  هلأـسم  اـب  تعجر ،  - 2 تعجر . عوضوم  رد  ناوارف  تاـیاور  دوـجو   - 1 دزاسیم : يرورـض  ار  تعجر  هب 
 - 4 دزاسیم . راومه  اربک  تمایق  هب  ار  مدرم  داقتعا  تسا و  داعم  هب  داقتعا  زاسهنیمز  تعجر ،  - 3 دراد . مالسلا  مهیلعتیب  لها  تّیمولظم 

رایـسب ياهناسنا  نآ  رد  هک  تسا  نیمز  يور  تشهب  دننام  هب  روهظ  رـصع  هک  اجنآ  زا  اریز  دراد ، هعماج  رد  یبیترت  رثا  تعجر ، هب  هدیقع 
رد نیمز  تشهب  رد  یگدنز  ینعی  تلیـضف  نیا  هب  ات  تسا  بوخ  راک  رب  ناسنا  قّوشم  هدیقع  نیا  اذل  دننکیم ، تعجر  دب  رایـسب  بوخ و 

. دیآ لیان  تعجر  اب  روهظ  رصع 

؟ تسا هدومن  هراشا  ایند  نیا  هب  یناسک  تعجر  هب  نآرق  ایآ 

هراـشا نآ  ياـههنومن  زا  یخرب  هب  کـنیا  تسا . هدـش  هراـشا  يداـیز  دراوـم  رد  اـیند  نیا  هب  یـسک  عوـجر  ياـنعم  هب  تعجر  هب  نآرق  رد 
َُّمث اوـُتُوم  ُهَّللا  ُمَُهل  َلاـقَف  ِتْوَـملا  َرَذَـح  ٌفوـُلُأ  ْمُهَو  ْمِهِراـیِد  ْنِم  اوُـجَرَخ  َنیِذَّلا  َیلِإ  ََرتْمـَل  َأ  : } دـیامرفیم لاـعتم  دـنوادخ   - 1 مینکیم :

، دـیریمب دومرف : دـنوادخ  دـندوب ، نت  نارازه  هک  دـنتفر  نوریب  دوخ  راید  زا  گرم  سرت  زا  هک  ار  یناسک  دـیدیدن  ایآ  ( » 1347 (؛} ْمُهایْحَأ
2 ( 1348 «.) دندوب هتفر  ایند  زا  نوعاط  رثا  رب  هک  دراد  راوناخ  رازه  داتفه  ندش  هدنز  هب  هراشا  هیآ  درک ». هدنز  ار  نانآ  سپـس  دـندرم  همه 
هک میداد  روتسد  سپ  ( » 1349 (؛} َنُولِقْعَت ْمُکَّلََعل  ِِهتایآ  ْمُکیُِریَو  یتْوَملا  ُهَّللا  ِییُْحی  َِکلذَک  اهِـضْعَِبب  ُهُوبِرْـضا  اَْنلُقَف  : } دیامرفیم دنوادخ  - 

شیوخ لماک  تردق  دومن و  دهاوخ  هدنز  ار  ناگدرم  هنوگ  نیا  دنوادخ  هک  دینیبب  ات  دـینزب  هتـشک  ندـب  رب  ار  واگ  نآ  ياضعا  زا  ياهراپ 
3 ( 1350 .) دش هدنز  دنوادخ  تردق  هب  هک  تسا  لیئارساینب  هتشک  هب  طوبرم  هیآ  دییآرد ». درخ  هب  امش  دیاش  تخاس ، دهاوخ  راکـشآ  ار 

ِدَْعب ْنِم  ْمُکاْنثََعب  َُّمث  َنوُرُْظنَت *  ُْمْتنَأَو  ُۀَـقِعاّصلا  ُمُْکتَذَـخَأَف  ًةَرْهَج  َهَّللا  يََرن  یّتَح  ََکل  َنِمُْؤن  َْنل  یـسُوم  ای  ُْمْتُلق  ْذِإَو  : } دـیامرفیم دـنوادخ  - 
اراکـشآ ار  ادخ  هکنآ  رگم  میروآیمن  نامیا  وت  هب  ام  یـسوم ! يا  دیتفگ : هک  ار  یتقو  دیرآ  دای  هب  و  ( » 1351 (؛} َنوُرُکْشَت ْمُکَّلََعل  ْمُِکتْوَم 

هک دشاب  میتخیگنارب ، گرم  زا  دعب  ار  امـش  سپـس  دیدرک . هدهاشم  دوخ  مشچ  هب  ار  نآ  دمآ و  دورف  امـش  رب  نازوس  هقعاص  سپ  مینیبب ،
نیا هک  دندرک  ار  مشچ  هب  ادخ  تیؤر  ياضاقت  هک  تسا  مالسلا  هیلعیسوم  ترضح  موق  زا  یخرب  هب  طوبرم  هیآ  دیرازگ ». رکـش  ار  ادخ 

َّرَم يِذَّلاَک  َْوأ  : } دـیامرفیم زین  و   - 4 ( 1352 .) درک هدنز  ار  اهنآ  رگید  راب  دنوادخ  یلو  دـش  نانآ  گرم  باذـع و  لوزن  ببـس  هتـساوخ 
هب هک  یسک  نآ  دننام  هب  ای  ( » 1353 (؛} ُهَثََعب َُّمث  ٍماع  َۀَئاِم  ُهَّللا  ُهَتامَأَف  اِهتْوَم  َدَْعب  ُهَّللا  ِهِذه  ِییُْحی  ّینَأ  َلاق  اهِشوُرُع  یلَع  ٌۀَیِواخ  َیِهَو  ٍۀَیْرَق  یلَع 

سپ درک ، دهاوخ  هدنز  هرابود  ار  ناگدرم  نیا  هنوگچ  دنوادخ  هک  متریح  هب  تفگ : دوب ، هدش  ناریو  بارخ و  هک  درک  رذگ  ياهدـکهد 
هدـنز هرابود  لاـس  دـص  زا  سپ  هک  تسا  یهلا  ياـیبنا  زا  یکی  هب  طوبرم  هیآ  درک ». شاهدـنز  سپـس  دـناریم و  لاـس  دـص  ار  وا  دـنوادخ 

هب ار  هدرم  نم  ( » 1355 (؛} ِهَّللا ِنْذِِإب  یتْوَملا  ِییْحُأَو  : } دومرف هک  هدرک  تیاکح  مالسلا  هیلعیـسیع  ترـضح  زا  دنوادخ   - 5 ( 1354 .) دش
يوبن تایاور  قباطم  ( 1356 «.) درکیم هدنز  شیاعد  اب  ار  ناگدرم  مالسلا  هیلعیسیع  ترضح  : » دیوگیم يربط  منکیم ». هدنز  ادخ  نذا 
يرما زین  تما  نیا  رد  گرم  زا  دعب  ایند  هب  عوجر  هلأسم  دش ، دـهاوخ  عقاو  زین  تما  نیا  رد  هداتفا  قافتا  نیـشیپ  ياهتما  رد  هچنآ  ره  هک 
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. تسا یندش  عقاو 

؟ تسا بترتم  تعجر  هب  داقتعا  رب  يراثآ  هچ 

نیمز يور  تشهب  دـننام  هب  روـهظ  رـصع  هک  تـهج  نآ  زا   - 1 هلمج : نآ  زا  تسا  بترتم  يرایـسب  دـیاوف  راـثآ و  تعجر ، هب  داـقتعا  رد 
ار ناسنا  داقتعا ، نیا  اذل  تسا ، ایند  نیا  هب  دـب  رایـسب  بوخ و  رایـسب  ياهناسنا  صوصخم  تعجر  تایاور ، دافم  رگید  یفرط  زا  و  تسا ،

تلیضف نیا  هب  مالسلا  هیلعيدهم  ترـضح  تموکح  روهظ و  رـصع  رد  دناوتب  ات  ددرگ  بوخ  ناسنا  قادصم  دشوکب و  ات  دنکیم  قیوشت 
هبنج یتیبرت و  رثا  تعجر  زا  ثحب  اذـل  دـشاب  مالـسلا  هیلعيدـهم  روهظ  زاسهنیمز  دـیاب  روهظ  زا  لبق  ناـسنا  هک  اـجنآ  زا   - 2 دیآ . Ġ يان

. دراد یلمع 

؟ دراد يراگزاس  هفسلف  لقع و  اب  تعجر  ایآ 

هب ناراکتیـصعم  عوجر  دـیوگیم : يولهد  هَّللا  یلو  یلقع  لاکـشا   - 1 دراد : يراگزاسان  هفـسلف  لقع و  اـب  تعجر  هک  دـندقتعم  یخرب 
. دیآیم باسح  هب  ملظ  ایند  رد  نآ  رارکت  و  تسا ، ترخآ  رد  اهنآ  باذع  اریز  تسا ، ملظ  نیا  هک  باذـع ، تهج  هب  فلا . تسا : یتاهج 
هب اهنآ  تنایخ  راهظا  تهج  هب  ج . تسا . هدوهیب  ثبع و  تعجر  اب  هرابود  اذل  هتفای و  ققحت  ربق  رد  هک  تسوا ، رازآ  تیذا و  تهج  هب  ب .
هب هک  دیآیم  مزال  ناکین  تعجر  اب  د . دنریگب . تربع  رصع  نآ  مدرم  ات  تسا  رتراوازس  اهنآ  رصع  نامز و  رد  تهج  نیا  هک  تسا ، مدرم 

باسح هب  اهنآ  تاـبوقع  هلمج  زا  تعجر  زا  دـعب  ناراـکهانگ  نارفاـک و  باذـع  ًـالوا : خـساپ : ( 1357 .) دـنوش تیذا  ندرم  راـب  ود  تهج 
تناـیخ راـهظا  ًاـیناث : تسین . نیب  رد  یلقع  روـظحم  سپ  دریذـپ . تروـص  اـیند  نیا  رد  نآ  زا  یـشخب  هدرک  اـضتقا  تحلـصم  هک  دـیآیم 

نیا هب  تفرگن  تروص  باذع  تعجر و  نیا  اهنآ  رصع  رد  رگا  و  تسا ، رثؤم  زین  دناهدوبن  اهنآ  رصع  رد  هک  یمدرم  هب  تبـسن  ناراکهانگ 
ایـصوا ایبنا و  ًاصوصخ  یهلا  ياـیلوا  هب  تبـسن  حور  عزن  گرم و  تاـیاور ، قباـطم  ًاـثلاث : دـنتفین . ءاـجلا  راـبجا و  هب  مدرم  هک  تسا  تهج 

. دوشیمن لصاح  لعف  هب  هوق  زا  جورخ  تایح و  لامکتسا  نودب  گرم  دنیوگیم : یفسلف  لاکشا   - 2 تسا . شوخ  يوب  مامشتسا  دننامه 
نیا خساپ : تسا . هدیـسر  تابثا  هب  نآ  نالطب  هفـسلف  رد  هک  تسا  ّتیلعف  زا  دـعب  هّوق  هب  عوجر  تقیقح  رد  گرم  زا  دـعب  ایند  هب  عوجر  و 
هماـت تیلعف  هب  دراوم  نیا  رد  اـهنآ  تاـیح  هک  ضرم  لـتق و  لـیبق  زا  یمارتخا  ياـهگرم  هن  تسا  قداـص  یعیبط  ياـهگرم  رد  لاکـشا 

. تسا هدیسرن 

؟ تسا دوهی  زا  هتفرگرب  تعجر  هب  داقتعا  ایآ 

هک تسین  هنوگ  نیا   - 1 خساپ : ( 1358 «.) تسا هتشاد  ریثأت  زین  عّیشت  رد  تعجر  هب  داقتعا  لوق و  رد  دوهی  : » دیوگیم يرـصم  نیما  دمحا 
: دـیامرفیم ناـنآ  هب  باـطخ  نآرق  فیـصوت  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربماـیپ  اذـل  و  دـشاب ، فلاـخم  روما  همه  رد  تیدوهی  اـب  مالـسا 

امَک ُمایِّصلا  ُمُْکیَلَع  َِبتُک  : } دیامرفیم نآرق  زین  و  تسامـش ». اب  هک  تسا  يزیچ  هدننک  قیدـصت  نآرق  نیا  ( » 1359 (؛} ْمُکَعَم اِمل  ًاقِّدَصُم  }
 - 2 تسا ». هدش  ضرف  هتـشون و  نیـشیپ  ياهتما  رب  هک  هنوگ  نآ  دـش  بوتکم  امـش  رب  هزور  ( » 1360 (؛}... ْمُِکْلبَق ْنِم  َنیِذَّلا  یَلَع  َبـِتُک 

رتاوت ّدـح  قوف  هک  یتایاور  تسا ، هدیـسر  مالـسلا  مهیلعتراهط  تمـصع و  تیب  لها  قرط  زا  هک  تسا  یتایاور  عبت  هب  تعجر  هب  داقتعا 
. تسا

؟ تسا هدش  دراو  هعیش  قرط  زا  تعجر  ثیداحا  مامت  ایآ 

رد هعیش  تایاور   - 1 خساپ : درادن . يرابتعا  اذل  هدیـسر و  هعیـش  قرط  زا  اهنت  تعجر  ثیداحا  هک  دننکیم  لاکـشا  تّنـس  لها  زا  یخرب 
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داقتعا اذل  و  تسا ، رادروخرب  تمصع  زا  ناشمالک  ثیدح ، نآرق و  ّصن  هب  هک  تسا  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  قیرط  زا  تعجر  باب 
یّلجت تعجر »  » هک دشاب  تهج  نیا  هب  دیاش  تّنس  لها  بتک  رد  هلأسم  نیا  حرط  مدع  ّرس   - 2 تسا . بجاو  زین  تّنس  لها  رب  یتح  نآ  هب 

ایند هب  ار  اهنآ  هرابود  دـنوادخ  اذـل  هدـش ، بصغ  اـهنآ  ّقح  نوچ  هک  دراد  هتکن  نیا  هب  هراـشا  تقیقح  رد  و  تسا ، هعیـش  ناـماما  تماـما 
. دیناسر دهاوخ  لماک  تیالو  هب  هداد و  عاجرا 

؟ تسا لطاب  خسانت  مزلتسم  تعجر  هب  لوق  ایآ 

حور تعجر ، اب  اریز  تسا ، هدیـسر  تابثا  هب  نآ  نالطب  ءارآ  قاّفتا  هب  مالک  ملع  رد  هک  تسا  یخـسانت  ناـمه  تعجر  دـنیوگیم : یخرب 
حور لاقتنا  يانعم  هب  خسانت  تسا . خسانت  يانعم  قیقد  مهف  مدع  تشادرب و  ءوس  زا  یشان  لاکـشا  نیا  خساپ : ددرگیم . زاب  ندب  هب  ناسنا 
دروم هک  یلاح  رد  دـنک . ادـیپ  همادا  ایند  رمع  نایاپ  ات  لمع  نیا  تسا و  لوا  ندـب  اب  نیاـبم  هک  رگید  ندـب  هب  یندـب  زا  اـیند  نیا  رد  تسا 
لقتنم ناشمـسج  هب  اهنآ  حور  تقو  نآ  رد  داتفا و  دـهاوخ  قاـّفتا  تاوما  زا  یخرب  دروم  رد  هک  تسا  یّـصاخ  ناـمز  رـصع و  رد  تعجر 

. دوب دهاوخ  تمایق  رد  هک  هنوگ  نآ  دش ، دهاوخ 

؟ تسا تعجر  هب  لوق  فلاخم  نآرق  ایآ 

هک ار  یناسک  تساوخرد  لاعتم  دـنوادخ  اریز  تسین  ریذـپناکما  اـیند  نیا  هب  ناـسنا  تعجر  تاـیآ ، زا  یخرب  قباـطم  دـیوگیم : يولهد 
اهَّنِإ اّلَک  ُتْکَرَت  امِیف  ًاِحلاص  ُلَمْعَأ  یِّلََعل  ِنوُعِجْرا *  ِّبَر  َلاق  دـیامرفیم ...{ : هک  اجنآ  تسا  هدرک  ّدر  دـناهدومن  ار  ایند  هب  عوجر  ياضاقت 

و  ] مدرک كرت  هچنآ  رد  دیاش  دینادرگ . زاب  ارم  نم ! راگدرورپ  دیوگیم : ( » 1361 (؛} َنُوثَْعُبی ِمْوَی  یلِإ  ٌخَزَْرب  ْمِِهئآرَو  ْنِمَو  اُهِلئآق  َوُه  ٌۀَِملَک 
زاب رگا  و   ] دـیوگیم ناـبز  هب  وا  هک  تسا  ینخـس  نیا  تسین ! نینچ  دـنیوگیم ]: وا  هب  یلو  . ] مهد ماـجنا  یحلاـص  لـمع  مدرک  یهاـتوک 

تعجر ثحب ، دروم   - 1 خساپ : دـنوش ». هتخیگنارب  هک  يزور  ات  تسا  یخزرب  نانآ  رـس  تشپ  و  تسا ،  هتـشذگ  نوچمه  شراک  ددرگ ،
تعجر رتاوتم  راـبخا  هب  ار  نآ  قـالطا  ناوتیم  اذـل  دراد ، قـالطا  مومع و  هیآ  هک  یلاـح  رد  تسا  نیقـساف  نینمؤـم و  زا  صاـخ  یهورگ 

و گرم ، زا  دـعب  هن  تسا  توملا  کلم  ندـید  ماگنه  گرم و  زا  لبق  ایند  هب  عوجر  ياضاقت  رد  هیآ  روهظ   - 2 دز . دییقت  دارفا ، زا  یخرب 
ياهتما اب  هک  درادـن  تاـفانم  و  دراد ، رفاـک  بلط  اـب  اـیند  هب  تعجر  ققحت  مدـع  رد  روهظ  هیآ   - 3 تسا . گرم  زا  دـعب  تعجر  دروـم 

مدع رد  رظن  دروم  هیآ  روهظ  ضرف  رب  اذل  و  دراد ، ایند  نیا  رد  تعجر  ققحت  رد  صن  يرایسب  تایآ   - 4 تسا . هداتفا  یقاّفتا  نینچ  نیشیپ 
تعجر تساوخرد  هب  طوبرم  اریز  تسا ، یعّدـم  زا  ّصخا  هیآ   - 5 تسا . رهاظ  رب  مّدقم  ّصن  اریز  دومن ، لیوأت  ار  نآ  روهظ  دـیاب  عوجر 

. تسا معا  ثحب  دروم  هک  یلاح  رد  تسا ، راّفک  فرط  زا 

؟ تسا یناگمه  یمومع و  تعجر  ایآ 

داعم دـننامه  تعجر   - 1 هک : تسا  نیا  دوشیم  هدافتـسا  مالـسلا  مهیلعتیب  لها  تایاور  زا  هچنآ  تفگ : دـیاب  شـسرپ  نیا  هب  خـساپ  رد 
هیلعقداص ماما  دـنراد . صلاخ  ضحم و  رفک  اـی  صلاـخ  ضحم و  ناـمیا  هک  تسا  یناـسک  صوصخم  هکلب  تسین ، یناـگمه  یمومع و 

تعجر ( » 1362 (؛» ًاضحم كرـشلا  ضحم  وأ  ًاضحم  نامیإلا  ضحم  نم  ّالإ  عجری  ۀّصاخ ال  یهو  ۀّماعب  تسیل  ۀـعجرلا  ّنإ  : » دومرف مالـسلا 
هک یتایاور   - 2 دنراد ». صلاخ  كرـش  ای  صلاخ  نامیا  هک  دـننکیم  تشگزاب  یهورگ  اهنت  دراد . یـصوصخ  هبنج  هکلب  تسین  یمومع 

هتفاکش وا  يارب  نیمز  هک  یسک  نیتسخن  : » دومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلعقداص  ماما  زا  دراد . صوصخ  روط  هب  دارفا  تشگزاب  هب  هراشا 
هک یسک  نیتسخن  : » دومرف هک  هدش  لقن  ترضح  زا  زین  و  ( 1363 «.) تسا مالسلا  امهیلعیلع  نب  نیسح  ددرگیم ، زاب  نیمز  هب  دوشیم و 

شناگدید يور  شیاهوربا  ّنس ، ترثک  زا  هک  دنکیم  تموکح  يردق  هب  وا  تسا ، مالسلا  امهیلعیلع  نب  نیـسح  دنکیم  تعجر  ایند  هب 
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(1364 «.) دزیریم

؟ دننکیم تعجر  زین  ناوناب  روهظ  رصع  رد  ایآ 

ار اهنآ  مالسلا  هیلعنامز  ماما  روهظ  تکرب  هب  دنوادخ  هک  دنتسه  ینانز  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح  ناروای  زا  هورگ  کی  روهظ ، رصع  رد 
زا ناشن  مان و  اب  یخرب  تفرگ . دنهاوخ  رارق  مالسلا  هیلعيدهم  ترـضح  باکر  رد  هدومن و  تعجر  ایند  هب  رگید  راب  درک و  دهاوخ  هدنز 
دای نز  هدزیـس  مان  یمالـسا  ربتعم  عبانم  رد  تسا . هدـمآ  نایم  هب  نخـس  ناشندـمآ  زا  طـقف  رگید  یخرب  هدـش و  هداد  ربخ  ناشندـش  هدـنز 

ناحورجم ياوادـم  هب  مالـسلا  هیلعنامز  ماما  رکـشل  رد  دـش و  دـنهاوخ  هدـنز  مالـسلا  مهیلعدـمحم  لآ  مئاق  روهظ  ماگنه  هب  هک  دوشیم 
(1365 .) تخادرپ دنهاوخ  نارامیب  یتسرپرس  یگنج و 

ذخآم عبانم و 

لوا تمسق 

یشک لاجرلا ، ۀفرعم  رایتخا  یسربط  جاجتحا ، یلماع  ّرح  خیش  ةادهلا ، تابثا  يدوعسم  ۀیـصولا ، تابثا  یباراف  ۀلـضافلا ، ۀنیدملا  لها  ءارآ 
برقا سوواط  نبدّیس  لامعالا ، لابقا  یسربط  يرولا ، مالعا  بوقعی  نب  دمحم  ینیلک  یفاک ، لوصا  انیـس  نبا  تاراشا ، دیفم  خیـش  داشرا ،

، ۀنـسلا لها  دنع  يدهملا  مامالا  میکح  یقتدّـمحم  نراقملا ، هقفلل  ۀـماعلا  لوصالا  دـیفم  خیـش  داشرالا ، يرتست  ۀـلیخدلا ، رابخالا  دراوملا 
ۀمکحلا ننملاب  فیرـشتلا  یمعفک  نیمـالا ، دـلبلا  یلماـع  رّح  خیـش  ۀـعجهلا ، نم  ظاـقیالا  قودـص  دـلاو  ةرـصبتلا ، ۀـمامالا و  یناـمیا  هیقف 
یئابطابط همالع  ۀعیـشلا ، يدزی  يرئاح  یلع  خیـش  بصانلا ، مازلا  داـمادریم  حـشاورلا ، ینارهت  گرزب  اـغآ  ۀـعیرذلا ، اردـصالم  ۀـیلاعتملا ،

یلاللا یمق  سابع  خیـش  باقلالا ، ینکلا و  دیفم  خیـش  هراتخملا ، لوصفلا  یـسوط  خیـش  ۀبیغلا ، ینامعن  هبیغلا ، سوواط  نبدّیـس  فئارطلا ،
دیفم خیـش  ةرـشعلا ، لئاسملا  دیفم  خیـش  ۀیورـسلا ، لئاسملا  دـیفم  خیـش  رازملا ، ةاکـشملا  حرـشلا  یف  تاقرملا  ۀـنیمثلا  رردـلا  ۀـمظتنملا و 

یتم لیجنا  اقول  لیجنا  قودص  خیش  یلاما ، ردص  قداص  دّمحم  دّیس  دوعوملا ، مویلا  ییابطابط  همالع  نازیملا ، يرعـشا  قرفلا ، تالاقملا و 
ردـصرقاب دـمحم  دیهـش  يدـهملا ، لوح  ثحب  یـسلجم  یقت  دـمحم  راونالا ، راحب  يریازج  هَّللا  تمعندّیـس  ۀـینامعنلا ، راونا  سقرم  لیجنا 

، يربکلا ۀبیغلا  خیرات  ردص  قداص  دّمحم  دّیس  يرغصلا ، ۀبیغلا  خیرات  راّفـص  نسح  نبدّمحم  تاجردلا ، رئاصب  یقداص  نیدهعلا ، تراشب 
رکفلا روطت  رئازلا  هیّحت  ینارح  هبعـش  نبا  لوقعلا ، فحت  ردـص  قداـص  دّمحمدّیـس  روـهظلا ، دـعب  اـم  خـیرات  ردـص  قداـص  دّـمحم  دـّیس 

، ریـسفت يدهـشم  نبادّمحم  قیاقدلا ، زنک  ریـسفت  يزاررخف  ریـسفت ، یمق  میهاربا  نب  یلع  ریـسفت ، یفاص  ریـسفت ، بتاک  دـمحا  یـسایسلا ،
یلیبدرا ةاورلا ، عماج  قودص  خیـش  دیحوت ، یـضترمدّیس  ءایبنالا ، هیزنت  هکرت  نبا  دعاوقلا ، دـمهمت  مالـسلا  هیلعيرکـسع  ماما  هب  بوسنم 

، مالسلاراد يدنوار  حئارج ، جئارخ و  ینارحب  مشاه  دّیـس  راربالا ، ۀیلح  رّبش  نیقیلا ، قح  یـسربط  نایبلا ، عماج  يرون  یجاح  يوأملا ، ۀنج 
لاجر رفظم  نسح  دّمحم  خیـش  قدصلا ، لئالد  یـسربط  ۀمامالا ، لئالد  یلماع  یـضترم  رفعج  روهظلا ، تامالع  یف  ۀـسارد  یقارع  یمثیم 

یقتدّـمحم نیقتملا ، ۀـضور  یـسولآ  یناعملا ، حور  ینارهط  همالع  بابلالا ، بل  هلاسر  یـشاجن  لاجر ، یّلح  همالع  لاجر ، یـسوط  خـیش 
ةرایز حرش  یف  رودصلا  ءافـش  اردصالم  یفاک ، لوصا  حرـش  یبهذ  ءالبنلا ، ملاعا  ریـس  بهذلا  کئابـس  ینباکنت  ءاملعلا ، ضایر  یـسلجم 

ۀیاغ قودص  خیش  اضرلا ، رابخا  نویع  بلاطیبا  لآ  باسنایف  بلاطلا  ةدمع  ناّبح  نب  حیحـص ، یناکح  لیزنتلا ، دهاوش  ینارهط  روشاعلا ،
يدنوار يدناور ، صصق  یـسوط  تسرهف  یتخبون  هعیـشلا ، قرف  رکفلا  دئاوف  دئارف  نیما  دمحا  مالـسالا ، رجف  ینارحب  مشاه  دّیـس  مارملا ،

لامک یناث  دیهـش  نیققحملا ، تاملک  یناسارخ  دـنوخآ  لوصالا ، ۀـیافک  سوواط  نب  دّیـس  ۀـجحملا ، فشک  هیولوق  نبا  تارایزلا ، لماک 
حابـصم سوواط  نبدّیـس  رئازلا ، حابـصم  یـسربط  نایبلا ، عمجم  یحیرط  نیرحبلا ، عمجم  يرتست  نینمؤملا ، سلاجم  قودص  خیـش  نیدلا ،
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، تادرفم یمق  سابع  خیـش  نانجلا ، حیتافم  هغللا  سییاقم  مجعم  یلماع  ّرح  خیـش  ءاملعلا ، ملاعم  لوصولا  جراعم  یـسوط  خیـش  دـجهتملا ،
سوواط نبا  محالم ، یناهفصا  یقت  دّمحم  مراکملا ، لایکم  يرصیق  همدقم  یناهفصا  بغار 

مود تمسق 

دّیس تاوعدلا ، جهم  دنوخآریم  افصلا ، ۀضور  قودص  خیش  هیقفلا ، هرضحیال  نم  یفاص  هَّللا  فطل  رثالا ، بختنم  یناتـسرهش  لحن ، للم و 
، هیعـشلا لئاسو  یلمآ  هداز  نسح  هیالولا ، جهن  یّلح  همالع  نیدـشرتسملا ، جـهن  یـضردّیس  هغالبلا ، جـهن  يرون  بقاثلا ، مجن  سوواط  نب 

لوألا راثآ  لودـلا و  رابخا  يرجیوت  ۀـعامجلا ، فاحتا  نودـلخ  نبا  مـالک ، نم  نونکملا  مهولا  زاربا  ننـست  لـها  عباـنم  یلماـع  ّرح  خـیش 
رحبلا ۀعاسلا  طارشال  ۀعاشالا  ۀعاذالا  يدهملا  رکنا  نم  یلع  رثالاب  جاجتحالا  فارـشالا  بحب  فاحتالا  بلاطملا  ینـسا  نیبغارلا  فاعـسا 

، هرکذتلا فصان  لوصالا ، عماجلا  جاتلا  يدنه  یقتم  ، نامزلا رخآ  يدهم  تامالع  یف  ناهربلا  ریثا  نبا  ۀـیاهنلا ، ۀـیادبلا و  نایح  نبا  طیحم ،
رجح نبا  هقرحملا ، قعاوصلا  يزار  رخف  هیبلاطلا ، باسنا  یف  ۀکرابملا  ةرجشلا  یطویـس  يواتفلل ، يواحلا  یطویـس  ریغـصلا ، عماجلا  یبطرق 

لوصفلا یکلاـم  غابـص  نبا  ۀـمهملا ، لوصفلا  مزح  نبا  لـصفلا ، محـالملا  نتفلا و  يدروـلا  رطعلا  یبـهذ  ربـغ ، نم  ربـخ  یف  ربـعلا  یمتیه 
یناربط ریبکلا ، مجعملا  هبیش  یبا  نبا  فنـصملا ، ریثا  نبا  خیراتلا ، یف  لماکلا  رـصتخملا  لوقلا  يدهـشلا  رطقلا  یکلام  غابـص  نبا  ۀمهملا ،
بادع رتکد  رظتنملا ، يدـهملا  هیمیت  نبا  ۀنـسلا ، جاهنملا  فیعـضلاو  حیحـصلا  یف  فینملا  رانملا  يزوج  نبا  مظتنملا ، همادـق  نبا  ینغملا ،

نبا محالملا ، نتفلا و  یف  ۀیاهنلا  ۀیاهنلا  ۀـعاسلا  طارـشا  هقف  يدـهملا و  يوتـسب  ، ۀحیحـصلا ثیداحالایف  رظتنملا  يدـهملا  شحم  دومحم 
ۀمتت يربط  خـیرات  يرکب  راـید  سیمخلا ، خـیرات  نودـلخ  نبا  خـیرات  سورعلا  جاـت  ینارعـش  رهاوجلا ، تیقاویلا و  تاـیفولاب  یفاولا  ریثـک 

نبا سیلبا ، سیبلت  اضر  دیشر  رانملا ، ریسفت  ریثک  نبا  ریسفت ، يذوحالا  ۀفحت  يزوج  نب  طبس  صاوخلا ، ةرکذت  رشبلا  رابخا  یف  رـصتخملا 
، نیدقعلا رهاوج  یناهفصا  میعن  وبا  ءایلوالا ، ۀیلح  يّزم  لامکلا ، بیذهت  رجح  نبا  بیذهتلا ، بیذهت  یبهذ  كردتـسملا ، صیخلت  يزوج 
، ننس ینابلا  نیدلا  رصان  هحیحصلا ، ثداحالا  ۀلـسلس  بهذلا  کلئابـس  مّیق  نبا  داعملاداز ، يداصلا  ۀفـشر  یطویـس  روثنملارد ، يدوهمس 
، دصاقم حرـش  ۀیندللا  بهاوملا  حرـش  تیبلا  لآ  لئاضف  یف  تیملا  ءایحا  حرـش  ینطقراد  ننـس ، يذمرت  ننـس ، دوواد  یبا  ننـس  هجام  نبا 

نبا تاقبط  نیما  دمحا  مالسالا ، یحض  ملسم  حیحص ، يراخب  حیحص ، یقهیب  ةوبنلا ، دهاوش  دیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  ینازاتفت 
نوع ۀـعاسلا  تامالع  دابعلا  دـمح  نب  نسحملا  دـبع  رظتنملا ، يدـهملا  یف  رثالا  ۀنـسلا و  لها  ةدـیقع  یعفاـش  یـسدقم  ررّدـلادقع ، دـعس 
ضیف یملید  رابخا ، سودرف  ینیومح  نیطمـسملا ، دئارف  یبرع  نیدـلا  ییحم  ۀـیکملا ، تاحوتف  ینالقـسع  رجح  نبا  يرابلا ، حـتف  دوبعملا 

رجح نبا  دئاوزلا ، عمجم  راونالا  عماول  برعلا  ناسل  یلبرا  ۀمغلا ، فشک  يرـشخمز  فاشک ، یعفاش  یجنگ  بلاطلا ، ۀیافک  يوانم  ریدقلا ،
، رینملا حابـصم  ۀنـسلا  حیباصم  دمحا  دنـسم  مکاح  كردتـسم  يدوعـسم  بهذـلا ، جورم  عالطالا  دـصارم  یمثیه  دـئاوزلا ، عمجم  یمتیه 

رون راـصبالا  رون  رتاوتملا  ثیدـحلا  نم  رثاـنتملا  مظن  یناهفـصا  جرفلاوبا  نییبلاـطلا ، لـتاقم  يومح  نادـلبلا ، مجعم  لوؤسلا  بلطم  یمّویق 
يزودنق ةدوملا ، عیبانی  ناکلخ  نبا  نایعالا ، تایفو  برالا  ۀیاهن  یجنلبش  راصبالا ،

اه تشون  یپ 

ات 130  1

هروس ( 5 هیآ 17و18 . رمز ، هروس  ( 4 هیآ 69 . توبکنع ، هروس  ( 3 ص 34و35 . رفص ، هرامش  رّهطم ، همانلصف  ( 2 هیآ 170 . هرقب ، هروس  ( 1
ح 4 ص 23 ، یفاک ج 8 ، ( 7 ح 109 . ص 269 ، ج 75 ، راحب ، ص 356 ؛  لوقعلا ، فحت  ح 29 ؛  ص 27 ، ج 1 ، یفاک ، ( 6 هیآ 18 . رمز ،

يدهملا ( 8 ح 1 . ص 287 ، ج 74 ، راحب ، ص 98 ؛  لوقعلا ، فـحت  ح 27 ؛  ص 74 ، دـیحوت ، ح 9 ؛  ص 400 ، قودص ، خیـش  یلامأ ،  ؛
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(10 ص 57 . هللا ، همحريرهطم  دیهش  خیرات ، هفسلف  هاگدید  زا  يدهم  بالقنا  مایق و  ( 9 ص 214 . شحم ، دومحم  بادع  رتکد  رظتنملا ،
جورم ( 14 هیآ 8-1 . جورب ، هروـس  ( 13 ص 7و8 . مالـسلا ، هیلعيدـهملا  لوـح  ثحب  ( 12 ص 239 . ج 5 ، دـصاقم ، حرـش  ( 11 نامه .

ص 5- مالسلا ، هیلعيدهم  بالقنا  مایق و  ( 17 ص 2 . ون ، ياهدیما  ( 16 توعد . شخب  هفسلف ، تاذل  ( 15 ص 166و167 . ج 3 ، بهذلا ،
ح 58. ص 332 ، ج 52 ، راونألاراحب ، ص 472 ؛  یسوط ، ۀبیغلا ، ( 20 ص 54 . مالـسلا ، هیلعيدهم  هار  ( 19 هیآ 38 . هبوت ، هروس  ( 18 . 7

هرامش شجنس ، شهوژپ و  همانلـصف  ( 23 تراجت . یناهج  نامزاس  هعـسوت و  لاح  رد  ياـهروشک  ( 22 توعد . شخب  هفـسلف ، تاذل  ( 21
(28 هیآ 9 . فص ، هروـس  ( 27 هیآ 55 . رون ، هروـس  ( 26 هیآ 105 . ءاـیبنا ، هروس  ( 25 رصاعم . یسایس  یـسانشهعماج  ( 24 ص 123 . ، 25

لقعلا باتک  ج 1  یفاک ، لوصا  و  ح 47 . ص 328 ، ج 52 ، راونألاراحب ، ( 30 ص 336 . ج 52 ، راونألاراحب ، ( 29 هیآ . لیذ  نایبلا ، عمجم 
جهن ( 33 ص 342 . ج 52 ، راونـألاراحب ، ( 32 ح 83 . ص 338 ، ج 52 ، راونـألاراحب ، ص 482 ؛  رثـالا ، بختنم  ( 31 لـهجلا ح 21 . و 

(37 رلگنپـشا . دـلاوسا  برغ ، نّدـمت  طاطحنا  ر.ك : ( 36 هیآ 55 . روـن ، هروـس  ( 35 ص 17 . يدازآ ، هدــنیآ  ( 34 هبطخ 138 . هغـالبلا ،
نیولآ و دیدج ، ندمت  يوس  هب  ( 40 هیآ 216 . هرقب ، هروس  ( 39 ص 271 . نامه ، ( 38 ص 182 . یجراخ ، تسایس  رد  يرظن  ياهشواک 
، برغ مالسا و  ندمت  ( 43 ص 329 . ج 4 ، ندمت ، خیرات  ( 42 صیخلت . اب  ص 22و23 ، اهندمت ، دروخرب  ( 41 ص 96و97 . رلفات ، يدیاه 

هیلعيدهم بالقنا  مایق و  ( 47 نامه . ( 46 ص 210 . لقع ، مالسا و  ( 45 ص 68 . مالسا ، رد  يدازآ  یگنوگدنچ و  ( 44 ص 141 . ج 1 ،
، وش درانرب  ( 50 ص 210 . لقع ، مالـسا و  ( 49 ص 83 . دوعوملا ، موـیلا  ( 48 صیخلت . اب  ص 21-18 ، خیرات ، هفـسلف  هاگدید  زا  مالـسلا 
ص 178، ج 53 ، راونألاراحب ، ص 278 ؛  ج 2 ، جاجتحا ، ح 245 ؛  ص 285 ، یسوط ، ۀبیغلا ، ( 51 ص 124و125 . داقع ، دومحم  سابع 
(55 ح 146 . ص 366 ، ج 52 ، راونألاراحب ، ( 54 ح 77 . ص 208 ، ج 75 ، راونألاراحب ، ( 53 ح 3 . ص 644 ، نیدـلا ، لامک  ( 52 ح 9 .

نب یلع  ریـسفت  ( 58 هـیآ 200 . نارمع ، لآ  هروـس  ( 57 ص 425 . ج 2 ، مراـکملا ، لاـیکم  ( 56 ح 29 . ص 131 ، ج 52 ، راونـألاراحب ،
. دوواد ریمازم  رفس  سدقم ، باتک  ( 61 ح 23 . ص 129 ، ج 52 ، راونألاراحب ، ( 60 ص 199 . ینامعن ، ۀبیغلا ، ( 59 ص 129 . ج 1 ، میهاربا ،
؛  11/10 ایعَشإ ، ( 65 37/24و25 . لایقزح ، 30/9 ؛  ایمرإ ، 3/5 ؛  عشوه ، ( 64 ص 65 . دوهی ، نییآ  رد  احیـسم  راظتنا  ( 63 . 3/2 یّتم ، ( 62

، نیدلا لامک  ح 11 ؛  ص 125 ، ج 52 ، راونألاراحب ، ( 68 ص 65 . دوهی ، نییآ  رد  احیـسم  راظتنا  ( 67 . 4-2/2 اینَفَص ، ( 66 . 3/9 اینَفَص ،
(70 ح 6509 . لاــمعلازنک ، ح 2717 ؛  ص 416 ، ج 1 ، ریغـصلا ، عماـج  ح 3 ؛  ص 122 ، ج 52 ، راونـألاراحب ، ( 69 ح 6 . ص 287 ،
(74 ح 5 . ص 645 ، نیدـلا ، لامک  ( 73 هیآ 71 . فارعا ، هروـس  ( 72 هیآ 93 . دوه ، هروـس  ( 71 ح 2 . ص 122 ، ج 52 ، راونـألاراحب ،
، دیدح هروس  ( 77 ح 54 . ص 357 ، نیدلا ، لامک  ( 76 ح 3642 . ص 225 ، ج 5 ، يذمرت ، ننس  ( 75 ح 1 . ص 122 ، ج 52 ، راونألاراحب ،

رثا مالسا ، تسایس  ( 80 ص 193 . ، 80 دادرخ هشیدنا ، باتزاب  هلجم  ( 79 ص 219و220 . ۀجحملا ، ص 24 ؛  ینامعن ، ۀبیغلا ، ( 78 هیآ 16 .
ص 123، نامه ، ( 83 ح 50 . ص 140 ، ج 52 ، راونألاراحب ، ( 82 یکسفشورتپ . رثا  ناسارخ ، نارادبرس  تضهن  ( 81 ص 49و50 . نیبرام ،

ۀعیرشلا هدیقعلا و  ص 270و271 ؛  ۀمایقلا ، مایق  ۀمامالا و  ( 85 ص 11 . هّیدهملا ، يدهملا و  ثیدح  یف  نیما  دمحا  روتکدلا  عم  ( 84 ح6 .
(90 هیآ 24 . هدئام ، هروس  ( 89 هیآ 9 . فص ، هروس  ( 88 هیآ 5 . صصق ، هروس  ( 87 هیآ 105 . ءایبنا ، هروس  ( 86 ص 192 . مالسالا ، یف 
، روهظلا ةراشب  ص 272 ؛  نامه ، ( 93 ص 17 . روهظلا ، ةراشب  ص 242 ؛  نیدهعلا ، تراشب  ( 92 ص 321 . دنهللام ، ( 91 هیآ 112 . نامه ،
(97 ص 34 . روهظلا ، ةراـشب  ص 237و238 ؛  نیدـهعلا ، تاراشب  ( 96 ص 737 . داـشیناپوا ، ( 95 ص 18 . روهظلا ، ةراـشب  ( 94 ص 18 .

نمهب دنز  ( 100 ص 25 . همانبساماج ، ( 99 ص 20 . روهظلا ، ةراشب  ص 273 ؛  نیدهعلا ، تراشب  ( 98 ص 243و244 . نیدهعلا ، تراشب 
ص 1210- رومزم 72 ، ریمازم ، میدق ، دهع  سدـقم ، باتک  ( 103 هیآ 105 . ءاـیبنا ، هروس  ( 102 ص 150 . ناـمه ، ( 101 ص 19 . نسی ،

باتک ( 105 ص 222 . ج 51 ، راونألاراحب ، ح 129 ؛  ص 172 ، یسوط ، ۀبیغلا ، ح 53 ؛  ص 357 ، نیدلالامک ، ( 104 مقر 17-1 . ، 1212
ر.ك: ( 108 هیآ 159 . ءاسن ، هروس  ( 107 هیآ 46 . نارمع ، لآ  هروـس  ( 106 مقر 30-28 . ص 339 ، اّنحوی ، لیجنا  دیدج ، دهع  سدـقم ،
؛  ص 115 ج 25 ، نایبلا ، عماج  ( 110 هیآ 61 . فرخز ، هروس  ( 109 و . ... ص 241 ؛  ج 2 ، روثنملارد ، ص 143 ؛  ج 4 ، يراخب ، حیحص 
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ج 1، ریبکلا ، مجعملا  ( 113 ح 16 . ص 331 ، نیدلا ، لامک  ( 112 ص 143 . ج 4 ، يراخب ، حیحص  ( 111 ص 386 . ج 9 ، طیحملا ، رحبلا 
(117 . 9/62/35 یّتم ، لیجنا  ( 116 مقر 43 . ص 205 ، دیدج ، دهع  سدـقم ، باتک  ( 115 ص 172 . محـالملا ، نتفلا و  ( 114 ص 217 .
(120 . 24/105/44 نامه ، ( 119 مقر 27 . ص 104 ، نامه ، ( 118 مقر 28-13 . ص 84-82 ، یّتم ، لیجنا  دیدج ، دـهع  سدـقم ، باتک 
.24/103/13 نامه ، ( 122 مقر 6 . ص 102 ، یّتم ، لیجنا  دیدج ، دـهع  سدـقم ، باتک  ( 121 مقر 50 . ص 317 ، اّنحوی ، لیجنا  ناـمه ،
ص نیدـلا ، لامک  ( 126 . 13/166/10 سقرم ، لـیجنا  ( 125 . 13/242/29 اقول ، لـیجنا  ( 124 ص 178 . هللا ، همحریـسوط  ۀـبیغلا ، ( 123
مقر 15. ص 157 ، سقرم ، لیجنا  دیدج ، دـهع  سدـقم ، باتک  ( 128 ح 4324 . ص 319 ، ج 2 ، دووادیبا ، ننـس  ( 127 ح 16 . ، 330

مقر 20و21. ص 210 ، اقول ، لیجنا  نامه ، ( 130 . 7/56/21 یّتم ، لیجنا  نامه ، ( 129

ات 266  131

دهع سدقم ، باتک  ( 133 . 24/102/6 یّتم ، لیجنا  ( 132 مقر 3 . ص 102 ، حاحـصا 24 ، یّتم ، لیجنا  دیدج ، دهع  سدقم ، باتک  ( 131
(136 . 11-21/265/9 اقول ، لـیجنا  ( 135 . 17/252/20 اقول ، لـیجنا  ( 134 مـقر 34-31 . ص 107 ، حاحـصا 25 ، یّتم ، لیجنا  دـیدج ،

زگره هک  دناهتـشادنپ  نارفاـک  ، » هیآ 7 نباـغت ، هروـس  ( 138 ص 256 . ج 33 ، راونـألاراحب ، ( 137 ص 207و208 . ۀـیطاباسلا ، نیهاربلا 
قیثوت رب  مدقم  يوار  کی  فیعضت  هک  تسا  نیا  هدعاق  نیا  زا  دوصقم  ( 140 ص 257 . ج 33 ، راونألاراحب ، ( 139 دنوشیمن .» هتخیگنارب 

ص مالسالا ، یف  ۀیدهملا  ( 143 ص 239 . مالـسلا ، هیلعقداصلا  مامالا  ( 142 ص 322-311 . ج 1 ، نودلخ ، نبا  خـیرات  ( 141 تسا . نآ 
ص 479و480. مالظلا ، دـیدبت  ( 146 ص 108 . ۀیودهملا ، يدـهملا و  ( 145 ص 481 . ج 10 ، نیرـشع ، نرق  فراـعملا  ةرئاد  ( 144 . 69

يدـهملا یف  رثألا  ۀنـسلا و  لها  ةدـیقع  ( 149 ۀحیحـصلا . ثیداحالا  یف  رظتنملا  يدـهملا  ( 148 ص 187 . دـقنلا ، نیزاوم  اـنثارت و  ( 147
؛  ص 41 ۀیودهملا ، يدـهملا و  ( 152 ص 364و365 . ۀحیحـصلا ، ثیداحالا  یف  رظتنملا  يدهملا  ( 151 نامه . ( 150 ص 128 . رظتنملا ،

انثارت و ( 155 ص 69 . مالـسالا ، یف  ۀیدهملا  ( 154 ص 238و239 . مالـسلا ، هیلعقداصلا  مامالا  ( 153 ص 277 . ج 3 ، مالـسالا ، یحض 
یف رظتنملا  يدهملا  ( 158 ص 6 . لوسرلا ، دعب  رظتنی  ّيدهم  ال  ( 157 ص 499 . ج 9 ، رانملا ، ریسفت  ( 156 ص 187-185 . دقنلا ، نیزاوم 

(163 داعملا . داز  ( 162 ص 2 . ج 1 ، مکاح ، كردتسم  ( 161 نامه . ( 160 ص 21و22 . حالصلا ، نبا  همدقم  ( 159 ۀحیحصلا . ثیداحالا 
نع رکذ  ام  باب  ءایبنالا ، باـتک  ص 143 ، ج 4 ، يراخب ، حیحـص  ( 164 وا . زا  لـقن  هب  ص 445 ، ج 2 ، ۀنـسلا ، لها  دنع  يدـهملا  مامالا 

ص ج 4 ، يراخب ، حیحص  ( 166 ص 125 . ج 9 ، بیذهتلا ، بیذهت  ( 165 ص 58و85 . ج 18 ، يوون ، حرش  اب  ملسم  حیحص  لیئارساینب ؛ 
(170 ص 678 . ج 8 ، هبیش ، یبا  نبا  فّنـصملا ، ( 169 ص 185 . ج 8 ، ملسم ، حیحـص  ( 168 ص 94 . ج 1 ، ملسم ، حیحـص  ( 167 . 143

نیزاوم اـنثارت و  ص 499-501 ؛  ج 9 ، رانملا ، ریـسفت  ( 172 ص 520 . ج 4 ، مکاح ، كردتـسم  ( 171 ص 167 . ج 8 ، ملـسم ، حیحص 
(176 ص 244 . ج 3 ، مالسالا ، یحض  ( 175 نامه . ( 174 ص 380 . ۀحیحـصلا ، ثیداحالا  یف  رظتنملا  يدهملا  ( 173 ص 187 . دقنلا ،

ۀعیشلل ةرصاعملا  ۀیسایسلا  ۀیرظنلا  ( 179 ص 241 . ج 3 ، مالسالا ، یحض  ( 178 ص 231 . هعیشلا ، ةدیقع  ( 177 ص 132 . هیبرعلا ، ةدایسلا 
هدیقعلا و ( 183 ص 35 . تیبـسن ، موهفم  ( 182 ص 56 . عامتجا ، رب  ملع  ریثأـت  ( 181 ص 107 . هیبرعلا ، ةدایـسلا  ( 180 ص 86 . هیمامالا ،

یف قرفلا  نع  ۀـسارد  ( 186 ص 76و77 . ج 2 ، نییمالـسالا ، بهاذم  ( 185 ص 184 . دـقنلا ، نیزاوم  اـنثارت و  ( 184 ص 218 . هعیرشلا ،
(189 ص 110 . ۀیودهملا ، يدـهملا و  ( 188 ص 16و17 . يدـهملا ، لوح  ثحب  ( 187 ص 222 . یّلج ، دّمحم  دمحا  نیملـسملا ، خـیرات 
ج 6، ریدقلا ، ضیف  ( 192 نامه . ( 191 ص 128 . ج 2 ، يواتفلل ، يواحلا  ( 190 ص 141-135 . فیعضلا ، حیحـصلا و  یف  فینملا  رانملا 
(195 یناکوش . حیـضوتلا  هلاسر  زا  لقن  هب  ص 4 ، نونکملا ، مهوـلا  زاربا  ( 194 ص 362 . ج 5 ، يرابلا ، حـتف  ( 193 ح 9245 . ص 362 ،

ۀفحت ( 198 ص 463 . ج 1 ، لوألا ، راثآ  لودـلا و  رابخا  ( 197 ص 62 . ج 2 ، دصاقم ، حرـش  ( 196 ص 211 . ج 2 ، ۀـقرحملا ، قعاوصلا 
ص نامه ، ( 201 ص 146 . ۀعاذالا ، ( 200 ص 433 . نودـلخنبا ، مـالک  نم  نونکملا  مهولا  زاربا  ( 199 ثیدـح 2331 . لیذ  يذوحالا ،
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ص 139. ۀعاسلا ، طارشأل  ۀعاشإلا  ( 204 ص 225 . رتاوتملا ، ثیدحلا  نم  رثانتملا  مظن  ( 203 ص 243 . ج 11 ، دوبعملا ، نوع  ( 202 . 125
جاتلا ( 208 ص 299و300 . ۀیمالسالا ، تاحوتفلا  ( 207 ص 116 . تانّیبلا ، ( 206 هرامش 35و36 . ج 16 ، یمالـسالا ، ندمتلا  هلجم  ( 205

، نامه ( 211 ص 6 . ج 1 ، ۀعامجلا ، فاحتا  ( 210 ص 643 . هرامش 22 ، یمالسالا ، ندمتلا  هلجم  ( 209 ص 341 . ج 5 ، لوصالل ، عماجلا 
ص 380. ج 4 ، ریبکلا ، ءافعـضلا  ( 214 ص 343 . ج 3 ، يذمرت ، ننـس  ( 213 ص 23و24 . ۀعاسلا ، طارـشا  هقف  يدـهملا و  ( 212 ص 7 .

حیباصم ( 219 ص 130 . فینملا ، راـنملا  لـقن  هب  ( 218 ص 465 . ج 4 ، كردتـسملا ، ( 217 یعفاشلا . بقاـنم  ( 216 هنسلا . حرـش  ( 215
(223 ص 354 . ج 25 ، برعلا ، ناـسل  ( 222 ص 299 . ج 2 ، ةرکذـتلا ، ( 221 ص 220 . ج 5 ، ۀـیاهنلا ، ( 220 ص 493 . ج 3 ، ۀنـسلا ،

رانملا ( 226 ص 463 . ج 4 ، كردتــسملا ، صیخلت  ( 225 ص 150 . ج 25 ، لاـمکلا ، بیذـهت  ( 224 ص 211 . ج 4 ، ۀنـسلا ، جاهنملا 
ج دئاوزلا ، عمجم  ( 229 ص 312 . ج 5 ، دصاقم ، حرش  ( 228 ص 53-45 . محالملا ، نتفلا و  یف  ۀـیاهنلا  ( 227 ص 135-130 . فینملا ،
(233 ص 125 . ج 9 ، بیذهتلا ، بیذهت  ( 232 ص 263 . ج 3 ، هجاجزلا ، حابـصم  ( 231 ص 129 . بلاطملا ، ینـسا  ( 230 ص 314 . ، 7
، رصتخملا لوقلا  ص 163 ؛  ۀـقرحملا ، عاوصلا  ( 235 ص 561 . ج 2 ، رهاوجلا ، تیقاوـیلا و  ( 234 ص 522و553 . ج 2 ، ریغـصلا ، عماجلا 
ص 139. ۀعاسلا ، طارشأل  ۀعاشالا  ( 238 ص 68-60 . رکفلا ، دئاوف  دئارف  ( 237 نامزلارخآ . يدـهم  تامالع  یف  ناهربلا  ( 236 ص 26 .
(243 ص 332 . ج 2 ، سورعلا ، جاـت  ( 242 عماوللا . ( 241 تیبلالآ . لئاضف  یف  تیملا  ءاـیحا  حرـش  ( 240 ۀیندللا . بهاوملا  حرـش  ( 239
ص راصبالا ، رون  ( 246 ص 126 . ۀعاذالا ، رد  یجونق  زا  لقن  هب  ( 245 ص 78 . بهذلا ، کئابس  ( 244 ص 161-145 . نیبغارلا ، فاعسا 
ص 45. يدرولا ، رطعلا  ( 250 هعاسلا . تامالع  ( 249 ص 68 . يدهشلا ، رطقلا  ( 248 ص 290 . ج 2 ، ۀیمالسالا ، تاحوتفلا  ( 247 . 185

ندمتلا هلجم  ( 254 ص 341 . ج 5 ، لوصالل ، عماجلا  جاتلا  ( 253 ص 393 . ج 6 ، يذوحالا ، ۀفحت  ( 252 ص 225 . رثانتملا ، مظن  ( 251
جاجتحالا ( 258 رظتنملا . يدهملا  یف  رثالا  ۀنـسلا و  لها  ةدیقع  ( 257 یمالسالا . ندمتلا  هلجم  ( 256 ص 116 . تانیبلا ، ( 255 یمالسالا .

، نونکملا مهولا  زاربا  ( 260 وا . زا  لـقن  هب  ص 432 ، ج 2 ، ۀنـسلالها ، دنع  يدهملا  مامالا  ( 259 ص 70 . يدـهملا ، رکنا  نم  یلع  رثالاب 
(264 هرامش 3 . ۀیمالسالا ، ۀعامجلا  هلجم  ( 263 ص 643 . هرامش 22 ، یمالسالا ، ندمتلا  هلجم  ( 262 ص 146 . ۀعاذالا ، ( 261 ص 433 .

ص 275. ج 3 ، ةدوملا ، عیبانی  ( 266 ص 5 . رظتنملا ، يدهملا  ( 265 ص 178 . ناهربلا ،

ات 403  267

؛  ح 591 ص 337 ، ج 2 ، نیطمـسلا ، دئارف  ( 269 ح 3 . ص 143 ، ج 51 ، ناـمه ، ( 268 ح 77 . ص 202 ، ج 46 ، راونـألاراحب ، ( 267
، ةدوملا عیبانی  ( 272 ص 535 . ج 2 ، هغالبلا ، جهن  حرش  ( 271 ص 275 . ج 50 ، راونألاراحب ، ( 270 ح 9 . ص 239 ، ج 49 ، راونألاراحب ،
ص ج 3 ، ةدوملا ، عیبانی  ( 275 ص 95 . بصانلا ، مازلا  ص 340 ؛  ج 3 ، ةدوملا ، عیبانی  ( 274 ص 152 . لوؤسلا ، بلاطم  ( 273 ص 416 .
ص ج 1 ، یبرعلا ، بدالا  خـیرات  ( 278 ص 118 . رـشع ، ینثالا  ۀمئالا  ( 277 ص 79و80 . ۀنیمثلا ، رردـلا  ۀـمظتنملا و  یلآللا  ( 276 . 337
، ۀیاهنلا ۀیادبلا و  ( 282 ص 31 . هعیشلا ، قرف  ( 281 ص 162 . ج 5 ، دعس ، نبا  تاقبط  ( 280 ص 172 . ج 4 ، نایعالا ، تایفو  ( 279 . 697
(287 ص 158 . نییبلاطلا ، لـتاقم  ( 286 ح 1 . ص 23 ، ج 5 ، یفاک ، ( 285 نامه . ( 284 ص 36 . ج 4 ، لَصِفلا ، ( 283 ص 225 . ج 9 ،
(292 نامه . ( 291 ص 58 . نامه ، ( 290 ص 64-58 . ج 1 ، راونالا ، عماول  مالسالا ج 3 ص 243 289 ) یحض  ( 288 ص 162 . نامه ،
ص يدـهملا ، لوـح  ثحب  ص 185 296 ) لاـمآلا ، حـمطم  ( 295 ص 79 . ناـمه ، ( 294 ص 78 . ج 1 ، یفاـشلا ، باـتک  ( 293 نامه .

ةدیقع ( 299 لاس 1371ه . یمالـسالا ، ندمتلا  هلجم  ینابلا ، مالـسلا ، هیلعيدهملا  لوح  ( 298 ص 77 . هیمامالا ، دـئاقع  ( 297 103و104 .
هلجم ( 302 ص 19 . ج 1 ، نیدـلا ، لامک  ( 301 نامه . ( 300 هرامـش 3 . ۀیمالـسا ، ۀعماج  هلجم  رظتنملا ، يدـهملا  یف  رثألا  ۀنـسلا و  لها 

ص 28. ج 3 ، دمحا ، دنسم  ( 305 هیآ 55 . رون ، هروس  ( 304 زاجح . پاچ  هیمالسالا ، ۀعامجلا  هلجم  ( 303 قشمد . پاچ  یمالسا ، ندمت 
ننس ( 309 ص 81 . ج 51 ، راونألاراحب ، ( 308 ص 557 . ج 4 ، مکاح ، كردتـسم  ( 307 ح 212 . ص 390 ، ج 52 ، راونـألاراحب ، ( 306
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حیحص ( 312 ح 32 . ص 43 ، ج 51 ، راونـألاراحب ، ( 311 ص 36 . ج 3 ، دمحا ، دنـسم  ( 310 ح 4086 . ص 1368 ، ج 2 ، هجاـم ، نبا 
ص ج 1 ، نیدلا ، لامک  ( 315 ص 84 . ج 1 ، دمحا ، دنسم  ( 314 ح 24 . ص 191 ، ج 52 ، راونألاراحب ، ( 313 ص 143 . ج 4 ، يراخب ،

یفاولا ( 319 ص 176 . ج 4 ، ناـیعالا ، تاـیفو  ( 318 ص 42 . یـسوط ، ۀـبیغلا ، ( 317 ص 36 . ج 3 ، دـمحا ، دنـسم  ( 316 ح 1 . ، 317
ص ج 4 ، بهذلا ، جورم  ( 322 ص 59 . ج 3 ، افصلا ، ۀضور  ( 321 ص 454 . ج 4 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  ( 320 ص 336 . ج 3 ، تایفولاب ،
(326 ص 118 . سیلبا ، سیبـلت  ( 325 ص 361 . ج 1 ، رـشبلا ، رابخا  یف  رـصتخملا  ( 324 ص 439 . ج 6 ، فراـعملا ، ةرئاد  ( 323 . 112

قعاوص ( 329 ص 104 . اجنلا ، حاتفم  ( 328 ص 117 . هیبهذلا ، تارذشلا  ( 327 ص 152 . ج 2 ، لوسرلا ، لآ  بقانم  یف  لوؤسلا  بلاـطم 
(333 باب 366 . هیکم ، تاحوتف  ( 332 ص 127 . ج 2 ، رهاوجلا ، تیقاوـیلا و  ( 331 ص 312 . بلاطلا ، ۀیافک  ( 330 ص 208 . هقرحملا ،

دصارم ( 336 ص 154 . راـصبالا ، رون  هیـشاح  رد  نیبغارلا  فاعـسا  ( 335 ص 306 . ج 3 ، ةدوملا ، عیباـنی  ( 334 ص 341 . راـصبالارون ،
ج 3، نادلبلا ، مجعم  ( 339 ص 118 . برالا ، ۀیاهن  ( 338 ص 319 . ج 1 ، رشبلا ، رابخا  یف  رصتخملا  ۀمتت  ( 337 ص 685 . ج 2 ، عالطالا ،

لوصفلا ( 343 ص 198 . ج 1 ، لحن ، للم و  ( 342 ص 361 . ج 3 ، نودلخ ، نبا  خیرات  ( 341 ص 78 . بهذلا ، کئابس  ( 340 ص 173 .
ص ج 2 ، قدـصلا ، لئالد  ( 346 ص 336 . ج 10 ، ةاکشملا ، حرـش  یف  ةاقرملا  ( 345 ص 404 . ةوبنلا ، دـهاوش  ( 344 ص 273 . ۀمهملا ،
، ةدوملا عیبانی  زا  لقن  هب  ( 350 ص 132 . ج 2 ، نیطمسلا ، دئارف  ( 349 ص 210 . ج 3 ، مالسالا ، یحض  ( 348 لوصولا . جراعم  ( 347 . 370
ص 353. ج 1 ، لوألا ، راثآ  لودـلا و  راـبخا  ( 354 ص 288 . ج 2 ، سیمخلا ، خـیرات  ( 353 نامه . ( 352 نامه . ( 351 ص 350 . ج 3 ،
، فارشالا ّبحب  فاحتالا  ( 357 ص 78و79 . هیبلاطلا ، باسنا  یف  ۀکرابملا  ةرجـشلا  ( 356 ص 381 . ج 1 ، ربغ ، نم  ربخ  یف  ربـعلا  ( 355
ج ظعاولا ، ۀیلاغ  ( 360 ص 149 . ۀعاسلا ، طارشأل  ۀعاشإلا  ( 359 ص 265 . ج 3 ، بهذ ، نم  رابخا  یف  بهذلا  تارذـش  ( 358 ص 179 .

ۀمکاحملا ( 364 ص 404 . هوبنلا ، دهاوش  ( 363 ص 127 . ج 2 ، رهاوجلا ، تیقاوـیلا و  ( 362 ص 312 . بلاطلا ، ۀیافک  ( 361 ص 78 . ، 1
ص 350و351. ج 3 ، هدوملا ، عیباـنی  ( 366 ص 132 . ج 2 ، نیمطـسلا ، دئارف  ( 365 ص 246 . هلآو ، هیلع  هللا  یلـصدمّحم  لآ  خـیرات  یف 

رکفلا روـطت  ( 370 ص 353 . ج 1 ، لوـألا ، راـثآ  لودـلا و  راـبخا  ( 369 ص 340و341 . ناـمه ، ( 368 ص 351 . ج 3 ، ناــمه ، ( 367
ص 60و61. دامادریم ، حشاورلا ، ( 373 ص 197و198 . ج 30 ، هعیشلا ، لئاسو  ( 372 ص 230 . یشاجن ، لاجر  ( 371 ص 209 . یسایسلا ،
ص نیدلا ، لامک  ( 376 ص 358 . ج 4 ، ینابلا ، نیدلارصان  هحیحصلا ، ثیداحالا  ۀلـسلس  ( 375 ص 208 . یـسایسلا ، رکفلا  روطت  ( 374
ص یسوط ، ۀبیغلا ، ص 475 ؛  نیدلالامک ، ( 378 ص 4و15و17و22 . ج 51 ، راونألاراحب ، ( 377 407-408و424-426و430-433و . ...
ص نیدلالامک ، ( 381 صیخلت . اب  ص 329و330 ، ج 1 ، یفاک ، ( 380 ص 435 . نیدلا ، لامک  ( 379 253و255و263و266و271و298 .
، نامه ( 386 ح 2 . ص 328 ، نامه ، ( 385 ح 13 . ص 179 ، نامه ، ( 384 ح 2 . نامه ، ( 383 ح 1 . ص 178 ، ج 1 ، یفاک ، ( 382 . 441
ص ج 51 ، راونألاراحب ، ( 389 ح 13 . ص 328 ، ج 1 ، یفاک ، ح 5 ؛  ص 381 ، نیدلا ، لامک  ( 388 ح 5 . ص 337 ، نامه ، ( 387 ح 1 .
ص یسوط ، ۀبیغلا ، ( 393 ح 5 . ص 430 ، نیدلالامک ، ( 392 ح 2 . ص 328 ، ج 1 ، یفاک ، ( 391 ح 4 . ص 4 ، نامه ، ( 390 ح24 . ، 17
(398 ص 435 . نیدلا ، لامک  ( 397 ص 442 . ج 3 ، ةادهلا ، تابثا  ( 396 ص 348 . ج 2 ، داشرالا ، ( 395 ص 247 . نامه ، ( 394 . 245
(401 ح 1 . ص 383 ، ج 36 ، راونألاراحب ، ( 400 ص 289 . نیدـلا ، لامک  ح 7 ؛  ص 338 ، یفاک ج 1 ، ( 399 ص 257 . نیدـلا ، لامک 

. نامه ( 403 نامه . ( 402 ص 132و133 . ج 51 ، راونألاراحب ، ص 317 ؛  نیدلالامک ،

ات 540  404

، نیدلا لامک  ( 406 ح 11 . ص 395 ، ج 36 ، راونـألاراحب ، ص 283 ؛  ۀیـصولا ، تابثا  ( 405 ح 3 . ص 388 ، ج 36 ، راونـألاراحب ، ( 404
ج راونألاراحب ، ح 31 ؛  ص 345 ، نیدلا ، لامک  ( 408 ح 1 . ص 333 ، نیدلا ، لامک  ( 407 ح 8 . ص 79 ، ج 42 ، راونألاراحب ، ص 33 ؛ 
ح 29. ص 321 ، ج 52 ، راونألاراحب ، ( 411 ح 1 . ص 359 ، نیدلا ، لامک  ( 410 ص 433 . يرولا ، مالعا  ( 409 ح 14 . ص 146 ، ، 51
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ص ج 51 ، راونألاراحب ، ح 1 ؛  ص 377 ، نیدلا ، لامک  ( 413 ص 237 . ج 49 ، راونألاراحب ، ح 1 ؛  ص 309 ، ج 3 ، هدوملا ، عیبانی  ( 412
فشک ( 416 ح 3 . ص 239 ، ج 50 ، راونألاراحب ، ( 415 ح 5 . ص 157 ، ج 51 ، راونألاراحب ، ص 436 ؛  يرولا ، مالعا  ( 414 ح 1 . ، 156

ص نیدلالامک ، ( 419 ح 7 . ص 160 ، ج 51 ، راونألاراحب ، ( 418 ح 6 . ص 160 ، ج 51 ، راونـألاراحب ، ( 417 ص 406 . ج 2 ، ۀمغلا ،
ص نامه ، ( 422 ص 269 . نامه ، ( 421 ح 6 . ص 283 ، ج 50 ، راونألاراحب ، ( 420 ح 9 . ص 161 ، ج 51 ، راونـألاراحب ، ح 7 ؛  ، 408
(426 صیخلت . اـب  ص 248 ، یـسوط ، ۀـبیغلا ، ( 425 ص 462 . ج 2 ، ةاورلا ، عماــج  ( 424 ص 289 . ج 50 ، راونـألاراحب ، ( 423 . 304
ح 31. ص 343 ، ج 1 ، یفاک ، ( 429 ص 325 . هراتخملا ، لوصفلا  ر.ك : ( 428 ص 426و427 . نیدلا ، لامک  ( 427 ج 51 . راونألاراحب ،
راونألاراحب ج نیدلالامک ص360 ،  ( 432 ص 23 . ج 37 ، راونألاراحب ، ص 321 ؛  هراتخملا ، لوصفلا  ( 431 هراتخملا . لوصفلا  ( 430

ملاعم ( 436 مقر 13 . ص 15 ، نامه ، ( 435 مقر 21 . ص 19 ، یشاجن ، لاجر  ( 434 ص 9 . ةرـصبتلا ، ۀمامالا و  ( 433 51 ص 159 ح 3 .
ص 75، ج 16 ، ۀعیرذلا ، ( 439 مقر 206 . ص 85 ، نامه ، ( 438 مقر 240 . ص 97 ، یشاجن ، لاجر  ( 437 مقر 113 . ص 60 ، ءاملعلا ،
ص 192، نامه ، ( 443 مقر 380 . ص 147 ، نامه ، ( 442 مقر 149 . نامه ، ( 441 مقر 150 . ص 64 ، یشاجن ، لاجر  ( 440 مقر 375 .
ص نامه ، ( 447 مقر 652 . ص 247 ، ناـمه ، ( 446 مقر 573 . ص 219 ، ناـمه ، ( 445 مقر 741 . ص 380 ، ناـمه ، ( 444 مقر 514 .
مقر 1047. ص 385 ، نامه ، ( 450 مقر 1043 . ص 383 ، نامه ، ( 449 مقر 679 . ص 259و260 ، نامه ، ( 448 مقر 708 . 270و271 ،
ج 3، ۀعیرذلا ، ( 454 ص79و80 . ج 16 ، ۀعیرذلا ، ( 453 مقر 699 . ص 159 ، یسوط ، تسرهف  ( 452 مقر 1050 . ص 393 ، نامه ، ( 451
ص ج 16 ، ۀعیرذلا ، ( 456 مقر 944 . ص 353-350 ، یشاجن ، لاجر  ( 455 مقر 1035 . ص 381 ، یـشاجن ، لاجر  مقر 292 ؛  ص 92 ،
ج داشرالا ، ( 460 ص 514 . ج 1 ، یفاک ، ( 459 ص 321 . هراتخملا ، لوصفلا  ( 458 ص 72-69 . ةرشعلا ، لئاسملا  ( 457 مقر 406 . ، 82

مالعا ( 464 ص 187 . نیمالا ، دـلبلا  ( 463 ص 842 . دجهتملا ، حابـصم  ( 462 ص 445 . ج 2 ، همغلا ، فـشک  ( 461 ص 339و340 . ، 2
، ۀبیغلا ( 468 ص 424 . نیدـلا ، لامک  ( 467 ص 20و21 . دصاقملا ، حیـضوت  ( 466 ص 2 . ج 51 ، راونألاراحب ، ( 465 ص 418 . يرولا ،
ص ج 52 ، راونألاراحب ، ص 435 ؛  نیدلا ، لامک  ( 471 ص 431 . نامه ، ( 470 ص 430 . نیدلا ، لامک  ( 469 ص 242-240 . یسوط ،
ح 17. ص 25 ، راونألاراحب ج 52 ، ص 436 ؛  نامه ، ( 473 ح 18 . ص 25 ، ج 52 ، راونـألاراحب ، ص 434 ؛  نامه ، ( 472 ح 19 . ، 25
(478 ص 354 . ناـمه ، ( 477 نامه . ( 476 ص 351 . ج 2 ، داـشرالا ، ( 475 ص 332 . ج 1 ، یفاـک ، ص 353 ؛  ج 2 ، داـشرالا ، ( 474
، نیدلا لامک  ( 481 ص 441 . نیدلا ، لامک  ( 480 ص 16 . ج 52 ، راونألاراحب ، ص 271-273 ؛  یسوط ، ۀبیغلا ، ( 479 ص 352 . نامه ،
، ۀبیغلا ( 485 ح 6 . ص 331 ، نامه ، ( 484 ح 1 . نامه ، ( 483 ح 6 . ص 329 ، ج 1 ، یفاک ، ( 482 ص 5 . ج 51 ، راونألاراحب ، ص 431 ؛ 
ج 52، راونألاراحب ، ص 384 ؛  نیدلا ، لامک  ( 487 ص 246 . یسوط ، ۀبیغلا ، ( 486 ح 36 . ج 52 ، راونألاراحب ، ص 248-250 ؛  یسوط ،
، نامه ( 492 ص 324 . ج 3 ، ةدوملا ، عیبانی  ( 491 ص 444 . نامه ، ( 490 ص 441 . نامه ، ( 489 ص 440 . نیدلا ، لامک  ( 488 ص 23 .
، ۀیولعلا ۀلسلسلا  ّرـس  ( 496 ص 77-1 . ج 52 ، راونـألاراحب ، ( 495 ص 351 . ج 2 ، داـشرالا ، ( 494 ص 335 . ناـمه ، ( 493 ص 229 .

یف يرخفلا  ( 499 ص78و79 . ۀیبلاطلا ، باسنا  یف  ۀکرابملا  ةرجـشلا  ( 498 ص 130 . نییبلاطلا ، باسنا  یف  يدـجملا  ( 497 ص39و40 .
(502 ص 105 . باسنألا ، ۀفرعمل  بابلألا  ۀضور  ( 501 ص 199 . بلاط ، یبا  لآ  باسنا  یف  بلاطلا  ةدمع  ( 500 ص 8 . نییبلاطلا ، باسنا 

یلا بستنی  نم  ۀفرعمب  بلاطملا  ۀـفحت  ( 504 ص 73 . ۀّیـسیوالا ، ۀیردیحلا و  باسنالا  یف  ۀّیهبلا  رردـلا  ( 503 ص 78 . بهذـلا ، کئابس 
یف لوصالا  ( 507 ضایر . پاچ  ص 39 ، باـسنالا ، رحب  ( 506 ص 55 . نامه ، ( 505 ضایر . پاچ  ص 54و55 ، بلاط ، یبا  هَّللادـبع و 

ج نیدلا ، لامک  ( 509 ح 21 . ص 195 ، ج 53 ، راونألاراحب ، ص 288-290 ؛  یسوط ، ۀبیغلا ، ( 508 ص 100-97 . لوتبلا ، ۀعضبلا  ۀّیرذ 
، نیدلا لامک  ( 513 ح 10 . ص 180 ، ج 53 ، راونألاراحب ، ( 512 ص 505 . ج 1 ، یفاک ، ( 511 ص 379 . ج 2 ، نامه ، ( 510 ص 475 . ، 2
ح ص 286 ، نامه ، ( 517 ح 1 . ص 285 ، ج 1 ، یفاک ، ( 516 ص 110 . هعیشلا ، قرف  ( 515 ص 102 . قرفلا ، تالاقملا و  ( 514 ص 92 .
؛  ص 475و476 نیدـلا ، لامک  ( 520 ح 53 . ص 67 ، ج 52 ، راونـألاراحب ، ص 475و476 ؛  نیدـلا ، لامک  ( 519 ح 3 . ناـمه ، ( 518 . 4
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هروس ( 524 ص 102 . یسایسلا ، رکفلا  رّوطت  ( 523 ص 166 . هقرحملا ، قعاوص  ( 522 نامه . ( 521 ح 53 . ص 67 ، ج 52 ، راونألاراحب ،
هروس ( 528 ص 454 . ةدوملا ، عیباـنی  ( 527 هیآ 29و30 . میرم ، هروـس  ( 526 ص 192 . ج 11 ، يزار ، رخف  ریـسفت  ( 525 هیآ 12 . میرم ،
لماک ص 62و63 ؛  ج 2 ، يربط ، خیرات  ر.ك : ( 531 ح 1 . ص 382 ، ج 1 ، یفاک ، ( 530 هیآ 12 . میرم ، هروس  ( 529 هیآ 30و31 . میرم ،
رئاصب ( 535 هیآ 22 . فسوی ، هروس  ( 534 هیآ 12 . میرم ، هروس  ( 533 ص 316 . هراتخملا ، لوصفلا  ( 532 ص 40و41 . ج 2 ، ریثا ، نبا 

ح ص 384 ، ج 1 ، یفاک ، ( 538 ح 2 . ص 383 ، ج 1 ، یفاک ، ( 537 ص 388و389 . دارملا ، فشک  ( 536 ح 10 . ص 258 ، تاجردلا ،
ح 1. ص 328 ، ج 1 ، یفاک ، ( 540 ح 5 . ص 320 ، ج 1 ، یفاک ، ( 539 . 8

ات 670  541

هاگنآ دننک ، ادیپ  ییوشانز  تّیلباق  هک  یماگنه  ات  دییامزایب  ار  نامیتی  و  ، » هیآ 6 ءاسن ، هروس  ( 543 ح 4 . نامه ، ( 542 ح 3 . نامه ، ( 541
ج 5، دمحا ، دنسم  ( 545 ص 149و150 . هراتخملا ، لوصفلا  ر.ك : ( 544 دینادرگرب .» نانآ  هب  ار  ناشلاوما  دـیتفای  ینادراک  نانآ  رد  رگا 
ص 400. ج 1 ، هیمالسالا ، ممألا  خیرات  ( 548 ص 17 . ج 4 ، هباغلا ، دسا  ( 547 ص 118 . هقرحملا ، قعاوص  ( 546 ح 19796 . ص 662 ،
(551 و 41 . ص 40  ریثا ج 2  نـبا  لــماک  و 63 ،  ص 62  يربـط ج 2  خـیرات  ( 550 ص 260 . ج 3 ، دـیدحلایبا ، نـبا  حرـش  ( 549
، ینامعن ۀبیغلا ، باب 6 ؛  ص 188 ، رردلا ، دقع  ( 553 ح 80 . ص 304 ، ج 50 ، راونألاراحب ، ( 552 ح 34 . ص 269 ، ج 50 ، راونألاراحب ،
ج راونألاراحب ، ص 408 ؛  نیدلا ، لامک  ( 555 ح 6 . ص 160 ، ج 51 ، راونألاراحب ، ( 554 ح 15 . ص 38 ، ج 51 ، راونألاراحب ، ص 184 ؛ 
(559 ح 8 . ص 431 ، نیدلا ، لامک  ( 558 ح 1 . ص 384و385 ، نیدلا ، لامک  ( 557 ص 431 . نیدلا ، لامک  ( 556 ح 9 . ص 161 ، ، 51
، رینملا حابصم  ( 562 ح 24 . ص 502و503 ، ج 2 ، نیدلا ، لامک  ( 561 ح 5 . ص 436و437 ، نامه ، ( 560 ح 2 . ص 435 ، نیدلا ، لامک 
ص 368. ج 5 ، نازیملا ، ( 566 ص 12 . ج 6 ، نازیملا ، ( 565 ص 523 . بغار ، تادرفم  ( 564 یلو . هدام  دراوملا ، برقا  ( 563 یلو . هدام 

هروس ( 571 ص 370 . ج 3 ، تاراشا ، ( 570 هیآ 29 . لاـفنا ، هروس  ( 569 هیآ 45 . توبکنع ، هروـس  ( 568 ح 1 . هعیرشلا ، حابـصم  ( 567
(576 هیآ 44 . لـحن ، هروس  ( 575 هیآ 33 . بازحا ، هروـس  ( 574 هیآ 79 . هعقاو ، هروـس  ( 573 هیآ 43 . دـعر ، هروس  ( 572 هیآ 40 . لمن ،
، هدئام هروس  ( 578 ح 6 . ص 229 ، ج 1 ، یفاک ، ( 577 بقانملا . باتک  ص 656 ، ج 5 ، يذمرت ، حیحص  ص 130 ؛  ج 7 ، ملسم ، حیحص 

هروس ( 583 هیآ 4 . میرحت ، هروس  ( 582 هیآ 55 . هدئام ، هروس  ( 581 هیآ 31 . يروش ، هروس  ( 580 هیآ 9 . يروش ، هروس  ( 579 هیآ 64 .
(587 ص 148 . عاـنقلا ، فشک  ( 586 ح 3 . باب 10 ، ص 485 ، تاجردـلا ، رئاصب  ( 585 هیآ 19 . ءاـسن ، هروس  ( 584 هـیآ 216 . هرقب ،
، ناخد هروس  ( 590 ص 111 . ج 7 ، ۀیلاعتملا ، ۀمکحلا  ( 589 ص 516 . ج 2 ، ۀیقرشملا ، ثحابملا  ( 588 ص 166 . يدرورهس ، تاحمللا ،
(594 ص 319و320 . ۀمکحلا ، ۀـیاهن  ( 593 ح 10 . ص 179 ، ج 1 ، یفاک ، ( 592 ح 51 . ص 65 ، ج 61 ، راونـألاراحب ، ( 591 هیآ 38 .

يداوج هَّللا  تیآ  دعاوقلا ، دـیهمت  ریرحت  ص 172 ؛  دعاوقلا ، دیهمت  ( 596 ح 1 . ص 179 ، نامه ، ( 595 ح 4 . ص 177 ، ج 1 ، یفاک ،
ناهج رد  هفـسلف  خیرات  ( 599 ص 15 . هللا ، همحرییابطابط  همالع  ۀعیـشلا ، ( 598 هیآ 31 . نمحرلا ، هروـس  ( 597 ص 555-548 . یلمآ ،

(602 ص 109و110 . مالسلا ، هیلعيدهملا  لوح  ثحب  ( 601 ص 89 . یباراف ، ۀلضافلا ، ۀنیدملا  لها  ءارآ  ر.ك : ( 600 ص 438 . مالسا ،
(606 هیکم . تاحوتف  ( 605 ص 127 . ج 2 ، رهاوجلا ، تیقاویلا و  ( 604 ص 133و134 . بابللا ، بل  هلاسر  ( 603 ص 7و8 . هیالولا ، جهن 

ۀلاسر لصف 12 ، يرـصیق ، همدقم  ر.ك : ( 609 نامه . ( 608 ص 350و351 . ج 3 ، ةدوملا ، عیباـنی  ر.ك : ( 607 ص 404 . ةوبنلا ، دهاوش 
ج یفاک ، ( 613 هیآ 4-1 . ناخد ، هروس  ( 612 هیآ 5-1 . ردق ، هروس  ( 611 موس . هبطخ  هغالبلا ، جهن  ( 610 ۀیالولا . ةوبنلا و  دیحوتلا و  یف 
ح ص 280و281 ، ج 1 ، نیدلا ، لامک  ( 616 ص 2 . ص 247و248 ، ج 1 ، نامه ، ( 615 ح 9 . ص 252و253 ، نامه ، ( 614 ص 249 . ، 1
ص 215. ج 1 ، یفاک ، ( 621 نامه . ( 620 ص 194 . ج 4 ، روثنملارد ، ( 619 ص 19 . ج 2 ، یفاک ، ( 618 هیآ 71 . ءارسا ، هروس  ( 617 . 3
ص 142. ج 13 ، نایبلا ، عماج  ( 624 هیآ 7 . دعر ، هروس  ( 623 ص 569 . ج 5 ، قئاقدلازنک ، ریسفت  ص 313 ؛  ج 44 ، راونألاراحب ، ( 622
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هروس ( 629 هیآ 41 . ءاسن ، هروس  ( 628 ص 192 . نامه ، ( 627 ص 191 . ج 1 ، یفاک ، ( 626 ص 129 . ج 3 ، مکاح ، كردتسم  ( 625
هیآ لحن ، هروس  ( 633 ص 12و13 . ج 25 ، يزاررخف ، ریـسفت  ( 632 هیآ 75 . صـصق ، هروس  ( 631 هیآ 89 . لـحن ، ( 630 هیآ 84 . لحن ،

، لادتعا دح  رد   ) میداد رارق  ياهنایم  تما  زین ، ار  امش  تسا ) هنایم  هلبق  کی  امـش ، هلبق  هک   ) هنوگ نامه  ، » هیآ 143 هرقب ، هروس  ( 634 . 84
هیآ 43. دعر ، هروس  ( 636 ص 98 . ج 20 ، نامه ، ( 635 تسا .» هاوگ  امـش  رب  مه  ربمایپ  و  دیـشاب ، هاوگ  مدرم  رب  ات  طیرفت ) طارفا و  نایم 
ص ج 2 ، یمق ، میهاربا  نب  یلع  ریسفت  ( 640 ص 249 . ج 1 ، یفاک ، ( 639 هیآ 24 . رطاف ، هروس  ( 638 ص 388 . ج 11 ، نازیملا ، ( 637
ج یفاک ، ( 644 ص 657 . ج 3 ، قئاقدلا ، زنک  ریسفت  ( 643 ص 72 . ج 15 ، يزار ، رخف  ریسفت  ( 642 هیآ 181 . فارعا ، هروس  ( 641 . 209
(649 نامه . ( 648 ص 208 . ج 1 ، یفاک ، ( 647 ص 220 . ج 16 ، يزاررخف ، ریـسفت  ( 646 هیآ 119 . هبوت ، هروـس  ( 645 ص 414 . ، 1

رحبلا ( 653 هیآ 7 . دـعر ، هروس  ( 652 هیآ 59 . ءاـسن ، هروس  ( 651 ص 16 . صاوخلا ، ةرکذـت  ( 650 ص 345 . ج 1 ، لیزنتلا ، دـهاوش 
ص ةدوملا ، عیبانی  ( 656 ص 56 . يوضترملا ، بقانملا  ( 655 ص 208 . ج 5 ، يربط ، نایبلا  عماج  هیشاح  ( 654 ص 278 . ج 3 ، طیحملا ،

لامک ح 1و2و4و ؛ ... ص 177 ، ج 1 ، یفاک ، ( 659 ص 1200 . ج 3 ، لیزنتلا ، دهاوش  ( 658 ص 314 . ج 1 ، نیطمسلا ، دئارف  ( 657 . 134
ح 6. ص 193 ، نامه ، ( 662 ح 1و2و3 . ص 191و192 ، نامه ، ( 661 ح 2 . ص 197 ، ج 1 ، یفاک ، ( 660 و . ... ص 220 ؛  ج 1 ، نیدلا ،

مجعم ( 665 و . ... ص 480 ؛  ج 2 ، نیدـلا ، لامک  ح 4و8و10و15و18 ؛  ص 336 ، ج 1 ، یفاـک ، ( 664 ح 2 . ص 203 ، ناـمه ، ( 663
(669 ص 90 . هقرحملا ، قعاوص  ( 668 ص 181 . ج 5 ، دمحا ، دنسم  ( 667 بیغ . هدام  رینملا ، حابـصم  ( 666 بیغ . هدام  هغللا ، سییاقم 

ص 15. ج 3 ، ریدقلا ، ضیف  ( 670 نیدقعلا . رهاوج 

ات 805  671

ص هقرحملا ، قعاوص  ( 674 ص 78 . يداصلا ، ۀفـشر  ( 673 ص 150 . هقرحملا ، قـعاوص  ( 672 ص 239 . ج 5 ، دصاقملا ، حرـش  ( 671
هیآ 59. ءاسن ، هروس  ( 676 ص 29 . ج 2 ، دمحا ، دنـسم  ص 1452 ؛  ج 3 ، ملسم ، حیحـص  ص 78 ؛  ج 9 ، يراخب ، حیحـص  ( 675 . 234
، ملسم حیحص  ( 679 ص 385 . ج 6 ، يرابلا ، حتف  ( 678 ص 401-387 . ج 4 ، نازیملا ، ریسفت  ص 144 ؛  ج 10 ، يزار ، رخف  ریسفت  ( 677

دئارف ( 683 ص 99 . ناـمه ، ( 682 ص 93 . ج 5 ، دـمحا ، دنـسم  ( 681 ص 173 . نراـقملا ، هقفلل  ۀـماعلا  لوصـالا  ( 680 ص 3 . ج 6 ،
ج نیطمسلا ، دئارف  ( 685 ح 12 . ص 7 ، ج 1 ، ریبکلا ، مجعملا  ( 684 ص 281 . ج 3 ، ةدوملا ، عیبانی  ح 431 ؛  ص 132 ، ج 2 ، نیطمسلا ،

لوح ثحب  ( 687 تسا . هداتـسرف  نارکمج  تیاس  رب  هک  یلیمیا  زا  هتفرگرب  ( 686 ص 281 . ج 3 ، ةدوملا ، عیباـنی  ح 431 ؛  ص 133 ، ، 2
ص 223. ج 2 ، ۀنـسلا ، جاهنم  ( 690 ص 220 . ج 5 ، دمحا ، دنـسم  ( 689 یفاـک . لوصا  ر.ك : ( 688 ص65و66 . مالسلا ، هیلعيدهملا 
؛  ص 256 نیدلالامک ، ( 693 ص 332 . ج 50 ، راونألاراحب ، ص 474-476 ؛  نیدلالامک ، ( 692 ص 13 . ج 4 ، بیذهتلا ، بیذهت  ( 691

ص ج 51 ، نامه ، ( 696 هیآ 141 . نارمع ، لآ  هروـس  ( 695 ص 380 . ج 52 ، راونألاراحب ، ( 694 ح 3 . ص 227 ، ج 36 ، راونألاراحب ،
(698 ح 1 . ص 109 ، ج 51 ، راونألاراحب ، ص 426 ؛  يرولا ، مالعا  ص 303 ؛  نیدلا ، لامک  ( 697 ص 287 . نیدلالامک ، ح 18 ؛  ، 73
ح 2. ص 132و133 ، ج 51 ، راونألاراحب ، ص 316 ؛  نیدلا ، لامک  ( 699 ح 1 . ص 132 ، ج 51 ، راونألاراحب ، ص 315 ؛  نیدلا ، لامک 
ص 386. ج 36 ، راونألاراحب ، ص 319 ؛  نیدلا ، لامک  ( 702 ح 4 . راونالاراحب ، نامه ، ( 701 راونألاراحب ح 3 . ص 317 ؛  نامه ، ( 700
ح 4. ص 143 ، ج 51 ، راونألاراحب ، ص 338 ؛  نیدلا ، لامک  ( 704 ح 66 . ص 145 ، ج 52 ، راونألاراحب ، ص 330 ؛  نیدلا ، لامک  ( 703
ص ج 52 ، راونألاراحب ، ص 342 ؛  نامه ، ( 707 ح 13 . راونألاراحب ، نامه ، ( 706 ح 12 . ص 145 ، راونألاراحب ، ص 341 ، نامه ، ( 705
ص 151، ج 51 ، راونألاراحب ، ص 361 ؛  نامه ، ( 709 ح 2 . ص 336 ، ج 1 ، یفاک ، ص 359و360 ؛  نیدلا ، لامک  ( 708 ح 70 . ، 146
؛  ص 371 نیدلا ، لامک  ( 712 ح 2 . ص 151 ، ج 51 ، راونألاراحب ، ص 368 ؛  نیدلا ، لامک  ( 711 هیآ 20 . نامقل ، هروس  ( 710 ح 6 .
؛  ص 377 نیدـلا ، لامک  ( 714 ح 4 . ص 154 ، ج 51 ، راونـألاراحب ، ص 372 ؛  ناـمه ، ( 713 ح 29 . ص 321 ، ج 52 ، راونألاراحب ،
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؛  ص 379و380 نیدلا ، لامک  ( 716 ح 4 . ص 30 ، ج 51 ، راونـألاراحب ، ص 378 ؛  نامه ، ( 715 ح 1 . ص 156 ، ج 51 ، راونألاراحب ،
؛  ص 409 ناــمه ، ( 718 ح 16 . ص 23و24 ، ج 52 ، راونـــألاراحب ، ص 384 ؛  نیدــلالامک ، ( 717 ص 437و438 . يروـلا ، مـالعا 

ح 67. ص 293 ، و  ح 63  ص 290 ، ج 50 ، راونـألاراحب ، ( 720 ص 286 . ۀیـصولا ، تابثا  ( 719 ح 6 . ص 160 ، ج 51 ، راونألاراحب ،
ج 51، راونألاراحب ، ص 430 ؛  نیدلا ، لامک  ( 723 ح 9 . ص 309و310 ، ج 50 ، نامه ، ( 722 ح 1 . ص 344 ، ج 51 ، راونألاراحب ، ( 721
(726 ح 44 . ص 325 ، ج 51 ، راونألاراحب ، ( 725 ح 16 . ص 23و24 ، ج 52 ، راونألاراحب ، ص 384 ؛  نیدلا ، لامک  ( 724 ح 9 . ص 5 ،
ح 6. ص 358 ، ج 51 ، راونـألاراحب ، ص 391 ؛  یـسوط ، ۀبیغلا ، ( 727 ح 3 . ص 351 ، ج 51 ، راونـألاراحب ، ص 364 ؛  یـسوط ، ۀبیغلا ،
ص یـسوط ، ۀبیغلا ، ( 730 ح 1 . ص 346 ، ج 51 ، راونـألاراحب ، ( 729 ص 344 . ج 51 ، راونـألاراحب ، ص 354 ؛  یـسوط ، ۀبیغلا ، ( 728
ص 348. ج 51 ، راونألاراحب ، ص 510 ؛  نیدلا ، لامک  ص 361 ؛  یسوط ، ۀبیغلا ، ( 732 ح 3 . ص 350 ، ج 51 ، راونألاراحب ، ( 731 . 356

لاجر ( 737 ص 350 . نامه ، ( 736 ص 393 . ناـمه ، ( 735 ص 386 . ج 6 ، ةادـهلا ، ةابثا  ( 734 ص 359و360 . یـسوط ، ۀبیغلا ، ( 733
(743 ص 195 . ناـمه ، ( 742 ص 215 . ناـمه ، ( 741 نامه . ( 740 ص 28 . ناـمه ، ( 739 ص 194 . ناـمه ، ( 738 ص 193 . یشاجن ،
(747 ص 329 . ج 1 ، یفاــک ، ص 360 ؛  ناـمه ، ( 746 ص 359 . ناـمه ، ( 745 ص 355 . یـسوط ، ۀـبیغلا ، ( 744 ص 235 . ناـمه ،
ص 372. نامه ، ( 751 ص 365 . نامه ، ( 750 ص 363 . نامه ، ( 749 ص 366 . یـسوط ، ۀبیغلا ، ( 748 ص 349 . ج 51 ، راونألاراحب ،
ص نیدلا ، لامک  ( 756 ص 400 . یسوط ، خیـش  لاجر  ( 755 ص 372 . ناـمه ، ( 754 ص 370 . ناـمه ، ( 753 ص 371 . ناـمه ، ( 752
(760 ص 257 . یسوط ، ۀبیغلا ، ( 759 ص 242 . نیقیلا ، ّقح  ( 758 ص 502و518 . نیدلا ، لامک  ( 757 ص 445 . يرولا ، مـالعا  516 ؛ 

ماما تبیغ  یسایس  خیرات  ( 764 ص 478 . نیدلا ، لامک  ( 763 ص 452 . يرولا ، مالعا  ( 762 ص 240 . نامه ، ( 761 ص 222 . نامه ،
ص 359. ج 51 ، راونألاراحب ، ص 240 ؛  یسوط ، ۀبیغلا ، ( 766 ص 237 . یسوط ، ۀبیغلا ، ( 765 ص 149 . نیسح ، مساج  رتکد  مهدزاود ،
ص 369. ناـمه ، ( 771 ص 368 . ناـمه ، ( 770 ص 367 . ناـمه ، ( 769 ص 367 . ج 51 ، راونـألاراحب ، ( 768 ص 236 . ناـمه ، ( 767
، یسوط ۀبیغلا ، ( 776 ح 42 . ص 321 ، ج 51 ، راونالاراحب ، ( 775 ص 303 . یسوط ، ۀبیغلا ، ( 774 نامه . ( 773 ص 301 . نامه ، ( 772
(781 ص 316 . یـسوط ، ۀبیغلا ، ( 780 ص 359 . ج 2 ، دـیفم ، داشرا  ( 779 ص 320 . ناـمه ، ( 778 ص 309 . ناـمه ، ( 777 ص 320 .
ج هینامعنلا ، راونا  ( 785 ص 33 . نامه ، ( 784 ص 349 . ج 51 ، راونألاراحب ، ( 783 ص 183 . ج 53 ، راونألاراحب ، ( 782 ص 410 . نامه ،
ص نامه ، ( 789 ص 516 . نیدلا ، لامک  ( 788 ص 346 . ج 51 ، راونألاراحب ، ( 787 ص 178 . ج 53 ، راونألاراحب ، ( 786 ص 24 . ، 3
ح ص 81 ، ج 99 ، نامه ، ( 793 ص 170-151 . ج 53 ، راونألاراحب ، ( 792 ص 483 . نامه ، ( 791 ص 463-459 . نامه ، ( 790 . 510
، ۀبیغلا ( 798 ص 486 . ناـمه ، ( 797 ص 510 . نیدـلا ، لامک  ( 796 ص 520 . ج 1 ، یفاـک ، ( 795 ص 509 . نیدـلا ، لامک  ( 794 . 1
(802 ص 493 . نیدـلا ، لامک  ( 801 ص 295 . ج 51 ، ناـمه ، ( 800 ح 19 . ص 303 ، ج 51 ، راونـألاراحب ، ( 799 ص 287 . یسوط ،

ص 699. ج 3 ، ةادهلا ، تابثا  ( 805 ص 286 . ۀمامالا ، لئالد  ( 804 ص 328 . ج 51 ، راونألاراحب ، ( 803 ص 524 . ج 1 ، یفاک ،

ات 940  806

(810 ص 266 . ج 25 ، راونألاراحب ، ( 809 ص 520 . نیدلا ، لامک  ( 808 ص 519 . ج 1 ، یفاک ، ( 807 ص 415 . یسوط ، ۀبیغلا ، ( 806
، یسوط ۀبیغلا ، ( 814 ص 525 . ج 1 ، یفاک ، ( 813 ص 497 . نیدلا ، لامک  ( 812 ص 523 . ج 1 ، یفاک ، ( 811 ص 509 . نیدلا ، لامک 
ج 1، یفاک ، ( 818 ص 493 . نیدلا ، لامک  ( 817 ص 63 . ج 2 ، ةاورلا ، عماج  ( 816 ص 22-20 . ج 52 ، راونألاراحب ، ( 815 ص 285 .
ص 415. یسوط ، ۀبیغلا ، ( 822 ص 521 . ج 1 ، یفاک ، ( 821 ص 373 . یسوط ، ۀبیغلا ، ( 820 ص 494 . نیدلا ، لامک  ( 819 ص 519 .
(827 ص 94 . همالع ، لاجر  ( 826 ص 498 . ج 2 ، نامه ، ( 825 ص 497 . ج 2 ، جاجتحا ، ( 824 ص 197 . ج 53 ، راونألاراحب ، ( 823

لامک ( 831 ص 315 . یسوط ، ۀبیغلا ، ( 830 ص 524 . ج 1 ، یفاک ، ( 829 ص 186 . ج 53 ، راونألاراحب ، ( 828 ص 495 . نیدلا ، لامک 
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ص ج 1 ، یفاک ، ( 835 ص 184 . ج 53 ، نامه ، ( 834 ص 303 . ج 51 ، راونألاراحب ، ( 833 ص 488 . ناـمه ، ( 832 ص 493 . نیدلا ،
ج 1، یفاک ، لوصا  ( 839 ص 440 . نیدلا ، لامک  ( 838 ص 32 . ج 51 ، راونألاراحب ، ( 837 ص 370 . نیدلا ، لامک  ( 836 ح 2 . ، 336
ص 505. رثـألا ، بختنم  ( 842 ص 444 . بقاـثلا ، مجن  ( 841 ص 177 . یـسوط ، ۀبیغلا ، ص 484 ؛  نیدـلالامک ، ( 840 ح 10 . ص 67 ،
ص ءاملعلا ، ملاعم  ( 847 ص 140و141 . يربکلا ، ۀبیغلا  خـیرات  ( 846 ص 602-597 . ج 2 ، جاجتحا ، ( 845 نامه . ( 844 نامه . ( 843
، نیدلا لامک  ( 850 ص 125 . دوعسلا ، دعس  ح 1 ؛  ص 130 ، ج 1 ، نیدلا ، لامک  ( 849 ص 14 . جاجتحا ، همدقم  ( 848 مقر 765 . ، 113
ح 10. ص 385 ، ج 12 ، راونألاراحب ، ( 853 ص 145 . ج 1 ، نیدـلا ، لامک  ( 852 ص 138 . ج 1 ، نیدـلا ، لامک  ( 851 ص 136و137 .

هیآ هبوت ، هروس  ( 857 ص 96 . ج 52 ، راونألاراحب ، ( 856 ح 10 . ص 385 ، ج 1 ، نیدلا ، لامک  ( 855 ص 248 . يدنوار ، صصق  ( 854
ص ج 2 ، نیدلالامک ، ( 860 ح 10 . ص 179 ، ج 1 ، یفاک ، ( 859 ص 127 . ج 8 ، يراخب ، حیحـص  ( 858 هیآ 9 . فـص ، هروـس  33 ؛ 
(865 هیآ 40 . لـمن ، هروس  ( 864 هیآ 213 . هرقب ، هروـس  ( 863 هیآ 30 . مور ، هروـس  ( 862 ص 480 . نیدـلا ، لامک  ( 861 ح 10 . ، 481

هلاسر ملکلا ، عماوج  ( 868 مود . تمسق  هیقـشمد ، هلاسر  ملکلا ، عماوج  ( 867 ص 151 . ج 2 ، ماوعلا ، داشرا  ( 866 هیآ 73 . ءایبنا ، هروس 
، قارشالا ۀمکح  حرش  ( 871 ص 552 . ج 2 ، عطاق ، ناـهرب  ( 870 ص 156 . ج 1 ، برـالا ، یهتنم  ( 869 ص 100 . موس ، تمسق  هتیـشر ،
ص 1. هلاسر 9 ، موس ، تمـسق  ملکلا ، عماوج  ( 874 ص 2391 . ج 4 ، عطاق ، ناـهرب  ( 873 ص 5 . هدیصق ، حرـش  ( 872 ص 517و556 .

لامک ( 878 ح 245 . ص 286 ، یسوط ، ۀبیغلا ، ( 877 ص 1 . هلاسر 9 ، ملکلا ، عماوج  ( 876 ص 517و556 . قارشالا ، ۀمکح  حرش  ( 875
ص 484، نیدلا ، لامک  ( 881 ح 12 . ص 441 ، ج 2 ، نیدلا ، لامک  ( 880 ص 323 . ج 2 ، جاجتحا ، ( 879 ح 4 . ص 485 ، ج 2 ، نیدلا ،
(884 ص 323و324 . ج 2 ، جاــجتحا ، ( 883 ح 4 . ص 317 ، تاجردــلا ، رئاـصب  ص 151 ؛  ج 3 ، مکاـح ، كردتـسم  ( 882 ح 3 .
ص ج 1 ، یفاک ، ( 887 ص 259 . هراتخملا ، لوصفلا  ( 886 ص 123 . یسایسلا ، رکفلا  روطت  ( 885 ح 10 . ص 180 ، ج 53 ، راونألاراحب ،

حرش ( 891 ص 304 . ج 14 ، نازیملا ، ر.ك : ( 890 ص 271 . ج 1 ، نازیملا ، ( 889 ص 62 . نیدشرتسملا ، جـهن  ( 888 ح 32 . ، 343
(895 ص 190 . ج 2 ، راونألاراحب ، ( 894 ص 77 . سوواط ، نبا  محالم ، ( 893 ص 235 . ینامعن ، ۀبیغلا ، ( 892 ص 275 . ج 2 ، دصاقم ،
(899 ص 141 . ج 1 ، قئافلا ، ( 898 ص 227 . ج 5 ، رابخالا ، سودرف  ( 897 ص 331 . ج 1 ، نیدلا ، لامک  ( 896 ص 380 . ج 52 ، نامه ،

ۀّنج ص 421 ؛  بقاـثلا ، مجن  ( 902 ص 315 . ج 2 ، جاـجتحا ، ( 901 ص 128 . هغللا ، سییاـقم  مـجعم  ( 900 ص 271 . ینامعن ، ۀـبیغلا ،
ص 30. ج 94 ، راونألاراحب ، ( 904 ص 227 . نیمألا ، دـلبلا  ص 531 ؛  حابصملا ، ( 903 ص 264 . ج 2 ، مالسلاراد ، ص 248 ؛  يوأملا ،
(909 ص 437 . یسوط ، ۀبیغلا ، ( 908 ص 365 . ج 45 ، راونألاراحب ، ( 907 ح 452 . ص 295 ، ج 8 ، یفاک ، ( 906 ص 27 . نامه ، ( 905

نیب عارصلا  ص 129و130 ؛  مالسالا ، یف  ۀیّدهملا  لصف 27 ؛  ص 199 ، ج 1 ، نودلخ ، نبا  خیرات  ص 119 ؛  ج 13 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس 
ح 19. ص 340 ، ج 1 ، یفاک ، ( 912 ص 108 . ج 99 ، راونألاراحب ، ( 911 ص 308و309 . ج 3 ، ریدغلا ، ( 910 ص 42 . ۀینثولا ، مالسالا و 
ص ج 2 ، يرولا ، مالعا  ح 16 ؛  ص 331 ، نیدلا ، لامک  ( 914 ح 578 . ص 23 ، ج 3 ، مالسلا ، هیلعيدهملا  مامالا  ثیداحا  مجعم  ( 913
ج راونألاراحب ، ص 286 ؛  نیدلالامک ، ( 917 ص 358 . نیدلا ، لامک  ( 916 ح 585 و . ... ص 334 ، ج 2 ، نیطمسلا ، دئارف  ( 915 . 292
(920 ص 235 . رئازلا ، حابــصم  ص 111 ؛  ج 102 ، راونـألاراحب ، ( 919 ح 12 . ص 185 ، ج 1 ، یفاـک ، ( 918 ح 14 . ص 72 ، ، 51

ماما هب  بوسنم  ریسفت  ( 922 ح 1 . ص 214 ، ج 24 ، راونألاراحب ، ص 656 ؛  نیدلا ، لامک  ( 921 ح 17 . ص 146 ، ج 51 ، راونألاراحب ،
ح 9. ص 281 ، ج 52 ، راونـألاراحب ، ص 347 ؛  نیدلالامک ، ( 923 ح 5 . ص 4 ، ج 2 ، راونـألاراحب ، ص 342 ؛  مالسلا ، هیلعيرکـسع 
ص ج 52 ، راونألاراحب ، ( 926 ح 7 . ص 369 ، ج 1 ، یفاک ، ( 925 ح 10 . ص 180 ، ج 53 ، راونألاراحب ، ص 483 ؛  نیدلا ، لامک  ( 924
ص 156. ناـمه ، ( 930 ص 153 . ناـمه ، ( 929 ص 152 . یـسوط ، ۀبیغلا ، ( 928 ص 540 . يرغـصلا ، ۀبیغلا  خـیرات  ( 927 ح 48 . ، 119
ج یفاک ، ( 935 ص 500 . نامه ، ( 934 ص 31 . ج 51 ، راونألاراحب ، ( 933 ص 214 . نیدلا ، لامک  ( 932 ص 332 . ج 1 ، یفاک ، ( 931
ج ۀمغلا ، فشک  ( 939 ص 549 . ج 14 ، نامه ، ( 938 ص 448 . ج 21 ، نامه ، ( 937 ص 174 . ج 3 ، هعیشلا ، لئاسو  ( 936 ص 134 . ، 3
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ص 307. نیدلا ، لامک  ( 940 ص 310 . ، 3

ات 1075  941

ح 4082. ص 1366 ، ج 2 ، هجام ، نبا  ننس  ( 943 ثیدح 338 . لیذ  ص 137 ، فینملا ، رانملا  ( 942 ص 277 . ج 5 ، دمحا ، دنسم  ( 941

ح 4039. ص 1340 ، ج 2 ، هجام ، نبا  ننس  ( 946 ح 38663 . ص 264 ، ج 14 ، لامعلا ، زنک  ( 945 ص 137و138 . فینملا ، رانملا  ( 944
بیذهت ( 950 ص 441 . ج 4 ، مکاح ، كردتـسم  ( 949 ح 325 . ص 130 ، فینملا ، راـنملا  ( 948 ح 4086 . ص 1368 ، ناـمه ، ( 947

ج 8، ریبکلا ، مجعملا  ( 952 ص 701 . ج 2 ، یبطرق ، ةرکذتلا ، ( 951 يدنج . دلاخ  نب  دّمحم  همجرت  مقر 202 ، ص 125 ، ج 9 ، بیذهتلا ،
، راثآ هعومجم  ر.ك : ( 955 ح 4282 . ص 309 ، ج 2 ، دووادیبا ، ننس  ( 954 ص 538 . نونکملا ، مهولا  زاربا  ( 953 ح 7757 . ص 214 ،

عمجم ( 957 ح 4290 . ص 311 ، ج 2 ، دوواد ، نبا  ننس  ( 956 ص 81 . ج 12 ، یناغالا ، ص 173و174 ؛  ج 18 ، هللا ، همحريرهطم  دیهش 
ص 173. ج 18 ، هللا ، همحريرهطم  دیهـش  راـثآ ، هعوـمجم  ر.ك : ( 959 باب 1 . ص 45 ، رردلا ، دـقع  ( 958 ص 165 . ج 9 ، دئاوزلا ،
ص فئارطلا ، ( 963 ص 143و154 . ۀـجحملا ، فشک  ( 962 ص 533 . نیققحملا ، تاـملک  ( 961 ص 184-182 . ءاـیبنالا ، هیزنت  ( 960
(967 ص 216 . یــسوط ، ۀـبیغلا ، ( 966 عاـمجا . ثـحبم  ج 2 ، لوصـالا ، دــئارف  ( 965 ص 291 . ج 2 ، لوصـالا ، ۀــیافک  ( 964 . 185
ص 573 ج 1 ، نینمؤملا ، سلاجم  ( 970 ص 296 . تاوعدلا ، جهم  ( 969 ص 267 . بغار ، تادرفم  ( 968 ص 151 . ج 52 ، راونألاراحب ،
ج 3، باقلالا ، ینکلا و  ص 18 ؛  ج 1 ، ءاملعلا ، ضایر  ( 971 ءاملعلا ص 359 . صصق  ص 252 ؛  ج 53 ، راحب ، اب  عوبطم  يوأملا  ۀـنج   ؛
ج 14 ص ص 450 ؛  ج 5 ، نیقتملا ، ۀـضور  ( 973 ص 303 . ج 2 ، ۀـینامعنلا ، راونـالا  ( 972 ص 55 . ج 53 ، راونــألاراحب ، ص 61 ؛ 
؛  مالسلاراد ( 976 ص 399 . ءاملعلا ، صصق  ص 302 ؛  ج 53 ، راونألاراحب ، ( 975 ص 236و234 . ج 53 ، راونألاراحب ، ( 974 419و420 .

باب 33. ص 710 ، ج 3 ، ةادهلا ، تابثا  ( 978 ص 30 . يرئاح ، هَّللا  تیآ  تارکاذـم  ( 977 ص 106 . يراصنا ، خیش  تیـصخش  تایح و 

. بتک رگید  يرون و  یجاح  زا  بقاثلا » مجن   » و يوأملا » ۀنج  : » ر.ك ( 980 ص 234 . یلولا ، ةرصبت  ص 493 ؛  ج 2 ، همغلا ، فشک  ( 979
(985 ص 370 . نیدلا ، لامک  ( 984 ص 135و136 . يربکلا ، ۀبیغلا  خـیرات  ( 983 ص 370 . نامه ، ( 982 ص 367 . بقاـثلا ، مجن  ( 981
ص 230. ج 53 ، راونألاراحب ، ( 988 ص 440 . نیدـلا ، لامک  ( 987 ص 151 . ج 52 ، راونألاراحب ، ( 986 ص 32 . ج 51 ، راونألاراحب ،
(993 ص 288 . ج 88 ، راونألاراحب ، ( 992 ص 219 . ۀنعقملا ، ( 991 ص 327 . ج 33 ، راونألاراحب ، ( 990 ص 8 . ج 4 ، بقانملا ، ( 989
ص ج 53 ، راونألاراحب ، ( 995 ص 23 . كولـس ، ریـس و  هلاسر  ( 994 ص 258 . مالـسلا ، هیلعاضرلا  راـبخا  نویع  ص 16 ؛  ج 2 ، یفاک ،
، هعیشلا لئاسو  ( 999 ص 437 . ج 100 ، راونألاراحب ، ( 998 ص 436 . ج 100 ، راونألاراحب ، ( 997 ص 495 . دلج 3 ، یفاک ، ( 996 . 232

لامک ( 1003 ص 845 . بقاثلا ، مجنلا  ( 1002 ص 105 . رئازلا ، حابصم  ( 1001 ص 434 . ج 100 ، راونألاراحب ، ( 1000 ص 266 . ج 5 ،
ص 201. ۀیـصولا ، تابثا  ( 1005 ص 440 . نیدـلا ، لامک  ( 1004 ص 32 . ج 51 ، و  ص 151  ج 52 ، راونـألاراحب ، ص 370 ؛  نیدلا ،
ص ج 5 ، ۀعیرذلا ، ( 1009 ص 221-213 . ج 53 ، راونألاراحب ، ( 1008 ص 17 . ینامعن ، ۀبیغلا ، ( 1007 ص 102 . یسوط ، ۀبیغلا ، ( 1006
ج 5، ۀعیرذلا ، ( 1012 ص 152-146 . ج 1 ، ۀلیخدلا ، رابخألا  ( 1011 ص 64و65 . ج 2 ، هّینامعنلا ، راونألا  ( 1010 هیشاح . رد  107و108 

رفعج روهظلا ، تاـمالع  یف  ۀـسارد  ر.ك : ( 1015 ص 108 . ج 5 ، هعیرذـلا ، ( 1014 ص 159 . ج 52 ، راونـألاراحب ، ( 1013 ص 108 .
، یفاک ( 1019 هیآ 105 . ءایبنا ، هروس  ( 1018 ص 232 . روهظلا ، مئالع  یف  ۀسارد  ( 1017 ص 225 . بقاثلا ، مجن  ( 1016 یلماع . یضترم 

ریسفت ح 1 ؛  ص 343 ، ج 2 ، یفاک ، لوصا  حرـش  ( 1021 ح 33373 . ص 121 ، ج 27 ، هعیـشلا ، لئاسو  ( 1020 ح 1 . ص 69 ، ج 1 ،
(1024 ص 12 . تارایخ ، مسق  بساکم ، رب  یناقمام  هیـشاح  ( 1023 ص 21 . ج 5 ، بساکملا ، ( 1022 ص 392 . ج 3 ، يزار ، حوتفلاوبا 
ص لامعالا ، لاـبقا  ص 446 ؛  رئازلا ، حابـصم  ( 1026 ياعد 107 . ص 573 ، رازملا ، ( 1025 ص 5 . ج 2 ، بساـکم ، رب  یناوریا  هیـشاح 
ص 368. ج 3 ، لئاسولا ، كردتسم  ( 1029 ص 259 . ج 17 ، ثیدـحلا ، لاجر  مجعم  ( 1028 ص 488 . داعملا ، داز  ( 1027 . 299-295
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ج راونألاراحب ، ص 572-574 ؛  ج 2 ، هیقفلا ، هرـضحی  نم ال  ( 1032 ص 140 . رثالا ، بختنم  ( 1031 ص 283 . یـشاجن ، لاجر  ( 1030
ناما ص 302و336و348 ؛  تاوعدلا ، جـهم  ( 1035 ص 305 . ناـمه ، ( 1034 ص 115 . لامعالا ، لاـبقا  ( 1033 ح 13 . ص 196 ، ، 97
ةرایز حرش  یف  رودصلا  ءافش  ( 1039 ص 260 . رئازلا ، هیحت  ( 1038 نیرحبلا . عمجم  ( 1037 ص 16 . رازملا ، ( 1036 ص 17 . راطخألا ،

ح 23. ص 148 ، ج 52 ، راونألاراحب ، ( 1041 ح 70 . ص 146 ، ج 52 ، راونألاراحب ، ص 342 ؛  نیدلا ، لامک  ( 1040 ص 108 . روشاعلا ،

ح 18. ص 187 ، ج 53 ، راونـألاراحب ، ( 1045 ص 13 . ناـمه ، ( 1044 ص 82 . نیمالا ، دـلبلا  ( 1043 ص 61 . ج 86 ، ناـمه ، ( 1042

ص 331. نامه ، ( 1049 ح 17 . ص 230 ، تارایزلا ، لـماک  ( 1048 ص 440 . نیدـلا ، لامک  ( 1047 ص 166 . نانجلا ، حـیتافم  ( 1046
(1055 هیآ 64 . ءاسن ، هروس  ( 1054 هیآ 7 . هدجس ، هروس  ( 1053 داعملا . داز  ( 1052 ص 315 . نامه ، ( 1051 ص 313 . نامه ، ( 1050
(1059 ص 203 . دـقنلا ، نیزاوم  انثارت و  ( 1058 نانجلا . حیتافم  ( 1057 هیآ 35 . هدـئام ، هروس  ( 1056 ص 264 . ج 1 ، راـثآ ، هعومجم 

لوح ثحب  ( 1062 هیآ 69 . ءایبنا ، هروس  ( 1061 ص 198 . مالسا ، رد  هعیـش  ( 1060 ص 411 . ۀیرشع ، ینثإلا  ۀعیـشلا  يدل  ۀمامالا  ۀیرظن 
(1065 ص 6 . ناـیدألا ، مـلعلا و  نـیب  يدـهملا  رمع  ( 1064 ص 143و144 . تاـفاص ، هروـس  ( 1063 ص 80-77 . مالـسلا ، هیلعيدهملا 
، مشش لاس  دنمشناد ، هلجم  ( 1068 ص 14 . ون ، تایح  يوس  هب  یهار  ( 1067 ص 43 . هرامش 1 ، لاس 6 ، دنمشناد ، هلجم  ( 1066 نامه .
ص 203- ج 8 ،  ، ملسم حیحص  ( 1071 هیآ 14 . توبکنع ، هروـس  ( [ . 1070 لاـس 59 . زا  موس  ءزج  فـطتقملا ، هّلجم  ( 1069 هرامش 6 .

. نامه ( 1075 ص 19 . ج 1 ، ریثا ، نبا  لماک  ( 1074 لودلا . رابخا  ( 1073 ص 33 . ج 2 ، فرطتسملا ، ( 1072 لاجدلا . یف  باب  ، 205

ات 1210  1076

هیآ 14. توبکنع ، هروس  ( 1079 ص 54 . ج 1 ، ریثا ، نبا  لماک  ( 1078 ص 33 . ج 2 ، فرطتسملا ، ( 1077 ص 21 . ج 1 ، نامه ، ( 1076
، ۀبیغلا ( 1083 ص 63 . مالـسالا ، ۀّمأ  رمع  ( 1082 ص 11و12 . ج 5 ، نآرقلا ، ناـیب  ( 1081 ص 42 . ج 25 ، يزار ، رخف  ریــسفت  ( 1080
(1086 ص 368 . ج 2 ، داــشرا ، ( 1085 ص 649 . نیدــلالامک ، ( 1084 ص 250و251 . ج 52 ، راونـــألاراحب ، ص 303 ؛  یناـمعن ،
ص 435. یسوط ، ۀبیغلا ، ( 1089 ص 225 . ج 8 ، یفاک ، ( 1088 ص 171 . نییبلاطلا ، لتاقم  ( 1087 ح 81 . ص 307 ، ج 52 ، راونألاراحب ،
؛  16-16/13 اّنحوی ، يایؤر  ( 1093 ص 264 . نامه ، ( 1092 ص 252 . ینامعن ، ۀـبیغلا ، ( 1091 ص 167 . ج 8 ، ملسم ، حیحـص  ( 1090

، دـیدجلا رکفلا  هلجم  ( 1096 ص 2 . ناـمه ، ( 1095 ص 4 . تامولعم ، هکبـش  ( 1094 ص 843 . سدـقم ، باـتک  14/1-5 ؛  ایرکز ، رفس 
ص دیفم ، داشرا  ( 1100 ص 232 . ج 3 ، يراخب ، حیحص  ( 1099 ح 451 . ص 245 ، ج 8 ، یفاک ، ( 1098 نامه . ( 1097 هرامش 15و16 .
، ینامعن ۀبیغلا ، ( 1103 ح 7 . ص 328 ، نیدلا ، لامک  ( 1102 ص 51 . ج 2 ، ینطقراد ، ننس  ( 1101 ص 285 . ج 2 ، يرولا ، مالعا  368 ؛ 

لامک ( 1107 ص 254 . ینامعن ، ۀـبیغلا ، ( 1106 ص 649 . نیدـلا ، لامک  ( 1105 ص 297 . ج 2 ، یـسربط ، جاجتحا  ( 1104 ص 252 .
ج 8، ملسم ، حیحص  ( 1110 ص 1360 . ج 2 ، هجامنبا ، ننـس  ( 1109 ص 102 . ج 8 ، يراخب ، حیحـص  ( 1108 ح 7 . ص 328 ، نیدلا ،
ج 4، مکاح ، كردتسم  ( 1114 نامه . ( 1113 ص 13 . ج 5 ، دمحا ، دنسم  ( 1112 ص 103 . ج 8 ، يراخب ، حیحـص  ( 1111 ص 205 .
(1118 ص 197 . ج 8 ، ملسم ، حیحـص  ( 1117 ص 56 . ج 2 ، ریبـکلا ، مجعم  ( 1116 ص 435 . ج 5 ، دمحا ، دنـسم  ( 1115 ص 537 .
ج ۀیاهنلا ، ۀیادبلا و  ۀیاهن  ( 1120 ص 177 . يرـشبلا ، رکفلا  نیدلا و  نیب  رظتنملا  يدهملا  ( 1119 ص 141و142 . روهظلا ، دعب  ام  خـیرات 
ج 7، یبطرق ، ریسفت  ( 1123 هیآ . لیذ  نایبلا ، عماـج  ص 614 ؛  ج 2 ، ریثکنبا ، ریـسفت  ( 1122 هیآ 55 . رون ، هروـس  ( 1121 ص 118 . ، 1
، ینامعن ۀبیغلا ، ( 1126 ص 444 . ج 3 ، یفاص ، ریسفت  ( 1125 ص 413 . ج 1 ، لیزنتلا ، دهاوش  ( 1124 هیآ . لـیذ  روثنملارد ، ص 429 ؛ 
(1130 ص 104 . ج 12 ، يزاررخف ، ریـسفت  ( 1129 هیآ 33 . هبوت ، هروـس  ( 1128 ص 335 . ج 9 ، قئاقدلا ، زنک  ریـسفت  ( 1127 ص 126 .
هیآ 105. ءایبنا ، هروس  ( 1133 ص 407 . ج 3 ، ناهرب ، ریسفت  ( 1132 ص 300 . همهملا ، لوصفلا  ( 1131 ص 109 . ج 13 ، نایبلا ، عماج 
ص ج 17 ، یناعملا ، حور  ( 1137 ص 524 . ج 2 ، ریثک ، نبا  ریسفت  ( 1136 ص 493 . ج 14 ، نازیملا ، ( 1135 . 11-37/9 رومزم ، ( 1134
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ّرد ص 375 ؛  ج 8-7 ، ناـیبلا ، عمجم  ( 1141 هیآ 5 . صـصق ، هروس  ( 1140 ص 66 . ج 7 ، ناـیبلا ، عمجم  ( 1139 نامه . ( 1138 . 95
ص 437. ةدوملا ، عیبانی  ح 59 ؛  ص 438 ، ج 1 ، لیزنتلا ، دهاوش  ( 1143 ص 58 . ج 6 ، ناهرب ، ریسفت  ( 1142 ص 392 . ج 6 ، روثنملا ،
ص 174. ج 9 ، یناعملا ، حور  ( 1147 هیآ 39 . لافنا ، هروس  ( 1146 ص 473 . ج 2 ، ناهرب ، ریسفت  ( 1145 هیآ 54 . هدئام ، هروس  ( 1144
؛  ص 155 نیدـلا ، لاـمک  ح 64 ؛  ص 1167 ، ج 3 ، حـئارج ، جـئارخ و  ( 1150 ص 303 . ج 2 ، یفاـص ، ریـسفت  ( 1149 ناـمه . ( 1148

ص 343، ج 1 ، یفاک ، ح 49 ؛  ص 57 ، ج 51 ، راونألاراحب ، ح 42 ؛  ص 349 ، نیدلالامک ، ( 1151 ح 4 . ص 311 ، ج 52 ، راونألاراحب ،
؛  ص 286 ج 2 ، يرولا ، مالعا  ( 1154 ح 13 . ص 106 ، ج 52 ، راونألاراحب ، ( 1153 ح 495 . ص 524 ، همامالا ، لئالد  ( 1152 ح 30 .

(1158 ح 12 . ص 652 ، نیدلا ، لامک  ( 1157 ص 217 . ۀمّهملا ، لوصفلا  ( 1156 نامه . ( 1155 ح 36 . ص 291 ، ج 52 ، راونألاراحب ،
ص نایبلا ، ( 1162 ص 317 . ۀمهملا ، لوصفلا  ( 1161 نامه . ( 1160 ص 422 . ج 2 ، دوواد ، یبا  ننس  ( 1159 ص 188 . ینامعن ، ۀبیغلا ،
؛  ص 281 ینامعن ، ۀبیغلا ، ( 1167 ص 147 . ج 2 ، يواتفلل ، يواـحلا  ( 1166 نامه . ( 1165 نامه . ( 1164 ص 96 . ناـمه ، ( 1163 . 94

ج جاجتحا ، ( 1171 ص 324 . ج 2 ، جاجتحا ، ( 1170 ص 317 . ۀمهملا ، لوصفلا  ( 1169 ص 94 . نایبلا ، ( 1168 ص 342 . دیفم ، داشرا 
ص 128. ینامعن ، ۀبیغلا ، ( 1175 ص 563 . هدوملا ، عیبانی  ( 1174 ص 96 . نایبلا ، ( 1173 ص 198 . ینامعن ، ۀبیغلا ، ( 1172 ص 324 . ، 2
، راونألاراحب ( 1180 ص 150 . ینامعن ، ۀبیغلا ، ( 1179 ص 102 . نامه ، ( 1178 ص 152 . ج 2 ، يواتفلل ، يواحلا  ( 1177 نامه . ( 1176
. نامه ( 1184 ص 18و19 . ج 1 ، همغلا ، فشک  ( 1183 ص 431 . جاجتحا ، ( 1182 ص 139 . ینامعن ، ۀبیغلا ، ( 1181 ص 180 . ج 13 ،
ج راونألاراحب ، ( 1188 ص 68 . ج 2 ، يواتفلل ، يواحلا  ( 1187 هیآ 249 . هرقب ، هروس  ( 1186 ص 1376 . ج 2 ، هجام ، نبا  ننـس  ( 1185
، راونألاراحب ص 283 ؛  ینامعن ، ۀبیغلا ، ( 1191 ص 17 . ج 4 ، ریثکنبا ، ریسفت  ( 1190 ص 141 . تاجردلا ، رئاصب  ( 1189 ص 218 . ، 51
(1194 ح 54 . باب 14 ، ص 274 ، ینامعن ، ۀبیغلا ، ( 1193 ح 29 . باب 57 ، ص 655و656 ، ج 2 ، نیدلا ، لامک  ( 1192 ص 356 . ج 52 ،

لاجر ملع  كردتسم  ( 1196 ح 203 . باب 27 ، ص 387 ، ج 52 ، راونألاراحب ، ( 1195 ح 27 . باب 57 ، ص 655 ، ج 2 ، نیدـلا ، لامک 
، ۀبیغلا ( 1199 ح 5 . باب 30 ، ص 318 ، ج 1 ، نیدـلا ، لامک  ( 1198 ص 589 . ج 1 ، لاـمعلا ، زنک  ( 1197 ص 365 . ج 1 ، ثیدحلا ،
، ۀبیغلا ( 1203 ص 7 . ج 1 ، نیدلا ، لامک  ( 1202 ص 5 . ج 11 ، ۀعیشلا ، لئاسو  ( 1201 هیآ 193 . هرقب ، هروس  ( 1200 ص 164 . ینامعن ،
ج لاجرلا ، ۀفرعم  رایتخا  ( 1206 ح 42 . ص 294 ، ج 52 ، راونألاراحب ، ( 1205 ص 349 . ج 52 ، راونألاراحب ، ( 1204 ص 297 . ینامعن ،
ح 38843. ص 333 ، ج 14 ، لاـمعلازنک ، ح 4324 ؛  ص 319 ، ج 2 ، دووادیبا ، ننـس  ( 1208 ص 591 . ناـمه ، ( 1207 ص 589 . ، 2

ص 221. ج 7 ، ریبکلا ، مجعملا  ص 13 ؛  ج 5 ، دمحا ، دنسم  ( 1210 ص 240 . ملاعلا ، ۀیاهن  رظتنملا و  حیسملا  ( 1209

ات 1365  1211

ص ج 2 ، ةرکذتلا ، ( 1214 ص 129 . فینملا ، رانملا  ( 1213 . 20-28/19 یّتم ، لیجنا  ( 1212 ص 223 . ج 5 ، ناّبح ، نبا  حیحص  ( 1211
ج مظتنملا ، ( 1217 ص 319 . ج 2 ، دووادیبا ، ننس  ص 406 ؛  ج 2 ، دمحا ، دنسم  ( 1216 ص 161 . ج 9 ، ءایلوالا ، ۀیلح  ( 1215 . 299
ص ج 52 ، راونألاراحب ، ( 1221 نامه . ( 1220 ص 433 . يرولا ، مالعا  ( 1219 فجن . پاچ  ص 509 ، هدوملا ، عیبانی  ( 1218 ص 39 . ، 2
ص 589. ةدوملا ، عیباـنی  ص 69 ؛  یعفاـش ، یجنگ  ناـیبلا ، ص 161 ؛  ناـمه ، ( 1223 ص 284 . یـسوط ، ۀبیغلا ، ( 1222 باب 26 . ، 288
ص ج 52 ، راونـألاراحب ، ص 284 ؛  یـسوط ، ۀبیغلا ، ( 1226 ص 333 . ج 52 ، راونألاراحب ، ( 1225 ص 119 . نتفلا ، محـالملا و  ( 1224
ص ج 7 ، دئاوزلا ، عمجم  ( 1229 ص 75 . ج 3 ، ةادهلا ، تابثا  ص 259 ؛  همامالا ، لئالد  ( 1228 ص 279 . ینامعن ، ۀبیغلا ، ( 1227 . 334
ص 140. ینامعن ، ۀـبیغلا ، ( 1231 ص 152 . ج 2 ، يواتفلل ، يواـحلا  ( 1230 ص 500 . ج 1 ، مالـسلا ، هیلعيدـهم  ماـمإلا  مجعم  315 ؛ 

لامک ( 1235 ص294-288 . ننملاب ، فیرـشتلا  ( 1234 ص 554 . ج 4 ، مکاـح ، كردتـسم  ( 1233 ص 469 . رثـألا ، بـختنم  ( 1232
ج 52، نامه ، ( 1238 ح 83 . ص 87 ، ج 51 ، نامه ، ( 1237 ح 82 . ص 307 ، ج 52 ، راونألاراحب ، ( 1236 ص 377و378 . ج 2 ، نیدلا ،
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ص ینامعن ، ۀـبیغلا ، ص 284 ؛  یـسوط ، ۀبیغلا ، ( 1241 هیآ 249 . هرقب ، هروـس  ( 1240 ح 6 . ص 280 ، ج 52 ، نامه ، ( 1239 ص 386 .
ص 620. ج 2 ، راربالا ، ۀیلح  ص 697 ؛  مارملا ، ۀیاغ  ( 1243 ص 160 . داـمح ، نبا  نتفلا ، ص 83 ؛  سوواط ، نبا  محالم ، ( 1242 . 315
(1247 ص 187 . راـصبالارون ، هیکم ؛  تاـحوتف  زا  لـقن  هب  ص 114 ، ج 2 ، یفاو ، ( 1246 ص 97 . رردـلادقع ، ( 1245 ناـمه . ( 1244
(1251 ص 131 . نامه ، ( 1250 ص 126 . ج 2 ، يواتفلل ، يواحلا  ( 1249 ص 4 . ج 53 ، راونألاراحب ، ( 1248 ص 206 . ینامعن ، ۀبیغلا ،

هیآ هدئام ، هروس  ( 1254 ص 125 . ینامعن ، ۀـبیغلا ، ( 1253 ص 376و381 . ج 52 ، راونألاراحب ، ( 1252 ص 340 . ج 52 ، راونألاراحب ،
(1259 هیآ 55 . رون ، هروـس  ( 1258 هیآ 3 . هدـئام ، هروس  ( 1257 هیآ 33 . هبوت ، هروـس  ( 1256 هـیآ 55 . نارمع ، لآ  هروـس  ( 1255 . 14
هیآ 13. تارجح ، هروس  ( 1263 هیآ 9 . رمز ، هروس  ( 1262 هیآ 28 . ًابس ، هروس  ( 1261 . 13  / تارجح ( 1260 ص 297 . ینامعن ، ۀبیغلا ،
ص يرولا ، مالعا  ( 1267 ص 284 . یـسوط ، ۀبیغلا ، ( 1266 ص 60 . ج 9 ، يراخب ، حیحـص  ( 1265 تایآ 95و96 . ءاـسن ، هروس  ( 1264
ج نیدلا ، لامک  ( 1271 ص 531 . نانجلا ، حیتافم  ( 1270 ص 369 . ج 2 ، نیدلا ، لامک  ( 1269 ص 233 . ینامعن ، ۀبیغلا ، ( 1268 . 432
ج 51، راونألاراحب ، ص 428 ؛  ج 2 ، نامه ، ( 1274 ص 318 . ج 1 ، نیدلا ، لامک  ( 1273 ص 25 . ینامعن ، ۀبیغلا ، ( 1272 ص 317 . ، 1
ص 328. ج 52 ، راونألاراحب ، ( 1277 ح 14 . لهجلا ، لقعلا و  باتک  ج 1 ، یفاک ، ( 1276 ص 120 . ج 51 ، راونألاراحب ، ( 1275 ص 13 .
، نیدلا لامک  ( 1280 هیآ 55 . رون ، هروس  ( 1279 ص 233 . ینامعن ، ۀبیغلا ، ح 21 1278 ) لهجلا ، لقعلا و  باتک  ج 1 /  یفاک ، لوصا  و 
(1284 ص 336 . ج 52 ، راونألاراحب ، ( 1283 ص 474 . رثـالا ، بختنم  ( 1282 ص 336 . ج 52 ، راونـألاراحب ، ( 1281 ص 260 . ج 1 ،
ص 413. يرولا ، مـالعا  ( 1287 ص 82 . ج 51 ، ناـمه ، ( 1286 ص 337 . ج 52 ، راونـألاراحب ، ( 1285 ص 81 . ج 51 ، راونـألاراحب ،
ص ج 52 ، راونـألاراحب ، ص 368 ؛  ج 3 ، یفاـک ، ( 1290 ص 331 . نیدـلا ج 1 ، لامک  ( 1289 ص 331 . ج 1 ، نیدـلا ، لامک  ( 1288
. نامه ( 1294 ص 98 . ج 4 ، ملسم ، حیحص  ( 1293 ص 282 . ۀبیغلا ، ( 1292 ص 364 . داـشرالا ، ص543 ؛  ج 4 ، یفاک ، ( 1291 . 374
ص ج 26 ، راونألاراحب ، ( 1298 ص 169 . ینامعن ، ۀبیغلا ، ( 1297 ص 397 . ج 1 ، یفاک ، ( 1296 ص 386 . ج 52 ، راونألاراحب ، ( 1295
(1302 ح 96 . ص 230 ، ج 52 ، راونـألاراحب ، ( 1301 ص 401 . ج 11 ، ینغملا ، ( 1300 ص 301 . ج 4 ، لوـقعلا ، ةآرم  ( 1299 . 177
(1306 ح 19 . ص 73 ، ج 51 ، ناــمه ، ( 1305 ح 96 . ص 230 ، ج 52 ، ناــمه ، ( 1304 ح 99 . ص 348 ، ناــمه ، ( 1303 نامه .
ص 387. ج 2 ، دیفم ، داشرا  ( 1309 هیآ 159 . ءاسن ، هروس  ( 1308 ص 344 . دیفم ، داشرا  ( 1307 ح 42 . ص 294 ، ج 52 ، راونألاراحب ،
، بصانلا مازلا  ( 1313 ص 217 . ج 27 ، راونألاراحب ، ( 1312 ص 371-365 . ۀـعجهلا ، نم  ظاقیإلا  ( 1311 هیآ 47 . جـح ، هروس  ( 1310

یقتم ناهربلا ، ( 1316 ص 104 . داّـمح ، نبا  نتفلا ، ص 163 ؛  يدـنه ، یقتم  ناهربلا ، ( 1315 ص 206 . ج 8 ، یفاک ، ( 1314 ص 190 .
ص 25. ج 1 ، یفاک ، ( 1318 ص 524 . ج 3 ، ةادهلا ، تابثا  ( 1317 ص 147 . ررُدلادقع ، ص 99 ؛  داّمح ، نبا  نتفلا ، ص 157 ؛  يدنه ،
ج یفاک ، ( 1321 ص 30 . تارایزلا ، لماک  ص 495 ؛  ج 3 ، یفاک ، ( 1320 ص 448 . ج 3 ، ةادهلا ، تابثا  ص 152 ؛  رردلادقع ، ( 1319
ج ةادهلا ، تابثا  ( 1324 ص 385 . ج 52 ، نامه ، ( 1323 ص 225 . ج 52 ، راونألاراحب ، ( 1322 ص 252 . ج 3 ، بیذهتلا ، ص 495 ؛  ، 3
ج راونألاراحب ، ص 206 ؛  ج 8 ، یفاک ، ( 1327 ح 46 . ص 56 ، ج 51 ، راونألاراحب ، ( 1326 ص 384 . ج 1 ، یفاک ، ( 1325 ص 452 . ، 3
ص 343. ج 3 ، يذمرت ، حیحص  ( 1330 ص 422 . ج 2 ، دووادیبا ، ننس  ( 1329 هیآ 56 . تایراذ ، هروس  ( 1328 ح 103 . ص 94 ، ، 53
(1335 ص 181 . نامه ، ( 1334 ص 286 . یسوط ، ۀبیغلا ، ( 1333 ص 155 . يواتفلل ، يواحلا  ( 1332 ص 537 . ةدوملا ، عیباـنی  ( 1331
، ۀبیغلا ( 1339 ص 79 . ج 2 ، راونـالا ، حـئاول  ( 1338 ص 162 . هـقرحملا ، قـعاوص  ( 1337 ص 283 . ناـمه ، ( 1336 ص 432 . ناـمه ،
؛  ص 32 ۀیورـسلا ، لئاسملا  ( 1342 ص 41و42 . قودـص ، تاداقتعا  ( 1341 ص 508 . هدوملا ، عیباـنی  ( 1340 ص 122و123 . ینامعن ،

(1345 ص 60 . ۀــعجهلا ، نـم  ظاـقیالا  ( 1344 ص 25 . ج 1 ، یـضترملا ، فیرــشلا  لـئاسر  ( 1343 ص 136 . ج 53 ، راونـألاراحب ،
عماج ص 311 ؛  ج 1 ، روثنملارد ، ( 1348 هیآ 243 . هرقب ، هروس  ( 1347 ص 107 . ج 2 ، نازیملا ، ( 1346 ص 123 . ج 53 ، راونألاراحب ،

، هرقب هروس  ( 1351 ص 509 . ج 1 ، نایبلا ، عماج  ص 79 ؛  ج 1 ، روثنملا ، رد  ( 1350 هیآ 73 . هرقب ، هروس  ( 1349 ص 797 . ج 2 ، نایبلا ،
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ص 295 ج 1 ، فاشک ، ( 1354 هیآ 259 . هرقب ، هروس  ( 1353 ص 27 . ج 1 ، فاشک ، ص 70 ؛  ج 1 ، روثنملا ، ّرد  ( 1352 تایآ 55و56 .
(1357 ص 375 . ج 3 ، نایبلا ، عماج  ( 1356 هیآ 49 . نارمع ، لآ  هروس  ( 1355 ص 40 . ج 3 ، نایبلا ، عماج  ص 331 ؛  ج 1 ، روثنملارد ،  ؛
، نونموم هروس  ( 1361 هیآ 183 . هرقب ، ( 1360 هیآ 41 . هرقب ، هروس  ( 1359 ص 33 . مالسالا ، رجف  ( 1358 ص 484 . هیرشع ، ینثا  هفحت 
(1365 ص 46 . ج 53 ، راونألاراحب ، ( 1364 ص 360 . ج 2 ، بصانلا ، مازلا  ( 1363 ص 39 . ج 53 ، راونألاراحب ، ( 1362 تایآ 99و100 .

ص 314. يربط ، ۀمامإلا ، لئالد 

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 ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،

ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،
لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 
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