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روهظ رصع 
: هدنسیون

یناروک یلع 

: یپاچ رشان 

یمالسا تاغیلبت  نامزاس 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

روهظ 12رصع 

باتک 12تاصخشم 

روهظ نارود  یلک  12يامیس 

لوا 12تمسق 

مود 15تمسق 

ناناملسم هیلع  برغ  قرش و  يرگ  18بوشآ 

لوا 19تمسق 

مود 21تمسق 

روهظ نامز  رد  نانآ  شقن  24نایمور و 

روهظ نارود  رد  نانآ  شقن  27ناکرت و 

روهظ نارود  رد  نانآ  شقن  29نایدوهی و 

30همدقم

نایدوهی يدوبان  هب  تبسن  یهلا  30هدعو 

نایدوهی رب  یگریچ  طلست و  هب  تبسن  دنوادخ  32هدعو 

نایدوهی گنج  شتآ  ندانشنورف  رد  دنوادخ  33هدعو 

نایدوهی خیرات  35هصالخ 

35همدقم

مالسلااهیلع عشوی  یسوم و  ترضح  36نارود 

نانآ رب  یلحم  نایاورنامرف  هطلس  یناشیرپ و  هرود  نارواد ،  ندمآ  راک  36يور 

مالسلااهیلع نامیلس  دواد و  37هرود 

یلخاد شکمشک  عازن و  هیزجت و  37نارود 

نایروشآ يالیتسا  38هرود 
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نایلباب طلست  39نارود 

نایناریا يالیتسا  39نارود 

اه ینانوی  يالیتسا  40نارود 

نایمور يالیتسا  40هرود 

روهظ نارود  رد  نانآ  شقن  42بارعا و 

42همدقم

ینایفس شبنج  ماش و  43نیمزرس 

ینایفس جورخ  زا  شیپ  ماش  44ثداوح 

ماش نیمزرس  هنتف  یناگمه و  44هنتف 

نآ فارطا  قشمد و  رد  يا  هزرل  46نیمز 

ماش نیمزرس  هب  برغم  ناریا و  هاپس  47دورو 

عقبا بهصا و  نیب  تردق  رس  رب  48شکمشک 

ینایفس 50شبنج 

ینایفس 50شبنج 

ینایفس 50یفارگویب 

ینایفس یشکرس  51يدیلپ و 

ینایفس یسایس  شیارگ  51گنهرف و 

دوخ شبنج  نداد  هولج  یبهذم  يارب  ینایفس  52شالت 

نایعیش تیب و  لها  هب  تبسن  ینایفس  52هنیک 

ینایفس خرس  53شفرد 

نت دنچ  ای  تسا  یکی  ینایفس  53ایآ 

نآ لحارم  ینایفس و  شبنج  54زاغآ 

قشمد ات  کشخ )  هرد   ) سبای يداو  55زا 

ایسیقرق گرزب  56دربن 
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ینایفس طسوت  قارع  58لاغشا 

( دور یم  ورف  نیمز  رد  هک  يرکشل   ) زاجح يوس  هب  ینایفس  رکشل  63يورشیپ 

 . ینایفس ینیشن  بقع  تشگزاب و  66زاغآ 

زاوها 66دربن 

سدق حتف  دربن  رد  68ینایفس 

روهظ نارود  رد  نآ  شقن  69نمی و 

روهظ نارود  رد  نآ  شقن  69نمی و 

قارع رد  زاس  هنیمز  ياه  ینمی  70شقن 

روهظ نارود  رد  نآ  ثداوح  72رصم و 

روهظ نارود  ثداوح  برغم و  یمالسا  74نیمزرس 

روهظ نارود  رد  نآ  شقن  75قارع و 

روهظ نارود  رد  نآ  شقن  75قارع و 

لوا 75هلحرم 

مود 75هلحرم 

موس 76هلحرم 

مراهچ 76هلحرم 

مود لوا و  76هلحرم 

یملس فوع  ینابصیش و  81ینسح و 

هرصب ندش  بارخ  ینایفس و  یشکرکشل  موس :  82هلحرم 

مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  تسد  هب  قارع  ندش  دازآ  مراهچ :  86هلحرم 

روهظ نارود  رد  یناهج  91گنج 

روهظ نارود  رد  نانآ  شقن  93نایناریا و 

93همدقم

نایناریا شیاتس  رد  رابخا  94تایآ و 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 187زکرم  هحفص 7 

http://www.ghaemiyeh.com


مکریغ اموق  لدبتسی  اولوتت  نا  و  ناحبس :  يادخ  لوق  ریسفت  94رد 

مهباوقحلی امل  مهنم  نیرخآ  و  ناحبس :  يادخ  هتفگ  ریسفت  95رد 

دیدش سءاب  یلوا  انل  ادابع  مکیلع  انثعب  گرزب :  يادخ  مالک  ریسفت  96رد 

مالسا هب  تشگزاب  يارب  بارعا ،  اب  هزرابم  هب  طوبرم  96تیاور 

رارف یب  ناریش  98تیاور : 

دیفس هایس و  نادنفسوگ  98تیاور : 

تیبلها نارادفرط  نایناریا ،  98تیاور : 

ربمایپ دامتعا  دروم  مجع ،  98تیاور : 

؟  دنا نایمور  نایسراف و  زج  یناسک  مدرم ،  ایآ  98تیاور : 

دنتسه یناریا  ود  ره  حلاص  نب  بیعش  وا  روای  99یناسارخ و 

ناریا زا  مالسلا  هیلع  يدهم  تموکح  زاغآ  101تیاور : 

تیب لهازا  يدرم  تموکح  و  هلآ )  هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم تما  101تیاور : 

رهش نیا  دوعوم  درم  و  مق ،  هب  طوبرم  102تایاور 

هایس ياهمچرپ  قرشم و  لها  107تیاور : 

سدق ات  ناسارخ  ياهمچرپ  111تیاور : 

ناقلاط 113تیاور 

؟  دراد تلالد  روهظ  نارود  زاغآ  رب  نارگایهم ،  هب  طوبرم  تایاور  114ایآ 

ناریا رد  بیعش  یناسارخ و  ندش  117رهاظ 

سدقم روهظ  121تضهن 

هام هدراهچ  تدم  رد  يدهم  ترضح  تضهن  ندش  121لماک 

لوا 121تمسق 

مود 124تمسق 

زاجح رد  تموکح  128نارحب 

هنیدم زا  ینارگن  بارطضا و  اب  ع )   ) ماما ندش  130جراخ 
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نارای يروآ  133درگ 

هیکز سفن  ندش  هتشک  شیامزآ  136تکرح 

دش دوبان  لطاب  دمآ و  قح  ربمایپ ) يا  )137

زاجح هرونم و  هنیدم  يزاس  142دازآ 

قارع ناریا و  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  144ترضح 

سدق يوس  هب  146يورشیپ 

نامسآ زا  ع )   ) حیسم ندمآ  150دورف 

نایبرغ و  ع )   ) ماما نیب  سب  شتآ  حلص و  151دادرارق 

دنورگ یم  مالسا  هب  153نایبرغ 

 ( ع  ) يدهم ماما  یناهج  تموکح  154يامیس 

154همدقم

ناراکمتس متس و  دوجو  زا  نیمز  154يزاسکاپ 

نآ یلومش  ناهج  مالسا و  هرابود  156ءایحا 

 . هافر داجیا  يدام و  یگدنز  158ینوگرگد 

نیمز يدابآ  نارمع و  اه و  تمعن  زا  یمالسا )   ) ناملسم تما  159يرادروخرب 

یگدنزلئاسو یعیبط و  مولع  160ینوگرگد 

نینرقلاوذ نامیلس و  تنطلس  زا  رتگرزب  161یتموکح 

الاب ناهج  هب  نتفای  161هار 

تشهب ترخآ و  ناهج  هب  نتفای  162هار 

هعیش هاگدید  زا  مالسلا  هیلع  يدهم  163ترضح 

عیشت بهذم  یساسا  ياه  هیاپ  زا  تماما  هب  163داقتعا 

راگدرورپ هاگشیپ  رد  ع )   ) يدهم ترضح  165ماقم 

راگدرورپ هاگشیپ  رد  ع )   ) يدهم ترضح  165ماقم 

 ( ع  ) يدهم ترضح  هرابرد  ناماما  166نانخس 
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ترضح نآ  ترایز  اهاعد و  زا  ییاه  167هنومن 

تنس لها  هاگدید  زا  مالسلا )  هیلع   ) رظتنم 169يدهم 

تنس لهاو  هعیش  هاگدید  زا  رظتنم  يدهم  هب  داقتعا  169یناسکی 

يدهم هرابرد  تنس  لها  باتک  نیرت  170نهک 

يدهم هدیقع  هرابرد  یعیش  رثا  نیرت  170یمیدق 

يدهم هب  هدیقع  رد  ناگدننک  دیدرت  هب  تنس  لها  مکحم  ياه  170خساپ 

يدهم هب  هدیقع  رد  ناگدننک  دیدرت  هب  تنس  لها  مکحم  ياه  170خساپ 

يزوج میق  173نبا 

یمثیه رجح  173نبا 

ریثک نبا  174ءادفوبا 

یطویس نیدلا  174لالج 

یلزتعم دیدحلا  یبا  175نبا 

ریدقلا ضیف  بحاص  يوانم  175همالع 

یسولآ نیدلاریخ  176همالع 

رهزءالا هاگشناد  داتسا  دایسح  رضخ  دمحم  176خیش 

ینابلءا نیدلارصان  177خیش 

یکلام 178یناتک 

يرصم 178يودع 

ینازاتفت نیدلا  178دعس 

یقشمد 179ینامرق 

یبرع نیدلا  179یحم 

یگنزرب 180فیرش 

اهتشون 180یپ 

1-130180
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131-280181

281-410183

411-496184

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  185هرابرد 
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روهظ رصع 

باتک تاصخشم 

فیلات روهظ /  رصع  روآدیدپ :  مان  ناونع و  یسراف . . روهظلا رصع  يدادرارق :  ناونع   Kurani,Ali م . یلع 1944 -  یناروک  هسانشرس : 
 : يرهاظ تاصخـشم  یگنهرف 1369 . تنواعم  یمالـسا  تاغیلبت  نامزاس  نارهت  رـشن :  تاصخـشم  یلـالج  ساـبع  همجرت  یناروک ؛  یلع 

ماما مهدزاود 255ق ،-  ماما  جـع ،)  ) نسح نبدـمحم  عوضوم :  سیونریز  تروصهب  همانباتک  تشاددای :  لاـیر  1200 کباش :  412ص .
 : هدوزفا هسانـش  تیودـهم  عوضوم :  راـظتنا  تیودـهم --  عوضوم :   Muhammad ibn Hasan, Imam عوـضوم :  مهدزاود 

BP224/ك9ع6041 هرگنک :  يدـنب  هدر  یگنهرف  تنواعم  یمالـسا . تاغیلبت  ناـمزاس  هدوزفا :  هسانـش  مجرتم  سابع 1334 ، -  یلالج 
م1426-69 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/462 ییوید :  يدنب  هدر   1369

روهظ نارود  یلک  يامیس 

لوا تمسق 

هزجعم هلمج  زا  فصو  نیا  اب  دراد . . . .  یگزات  یلـسن  ناـمز و  ره  رد  تسا و  ص )   ) مالـسا ربماـیپ  دـیواج  هزجعم  میرک  نآرق  هکنآ  اـب 
تشگزاب نامز  ندیسر  ارف  ات  مالـسا ،  ریـس  طخ  اهناسنا و  یگدنز  هدنیآ  زا  ترـضح  نآ  طسوت  هک  تسا  ییاهربخ  يو  هزات  هشیمه  ياه 

نارفاک ناکرـشم و  تساوخ  فالخرب  ناهج  بتاکم  نایدا و  مامترب  ار  دوخ  نید  دـنوادخ  هک  يرـصع  تسا  هدـش  نایب  دوعوم )  ) مالـسا
یتوافت چیه  تسا و  ع )   ) يدهم ترضح  روهظ  رـصع  نامه  تسا  باتک  نیا  عوضوم  هک  مالـسا  روهظ  رـصع  نیا  و  دنادرگ .  یم  زوریپ 
هعومجم حاحـص و  ناگدنـسیون  نیعبات و  هباحـص و  قیرط  زا  هک  یتایاور  و  ص )   ) ربمایپ هدنهد  تراشب  تیاور  اهدـص  رد  ود ،  نیا  نیب 

رب ار  ع )   ) تیب لها  ناماما  تایاور  رگا  و  دنا .  هتشاد  شور  فالتخا  هکنآ  اب  درادن ،  دوجو  هدیسر  رصع  ود  نیا  هرابرد  هک  یتیاور  ياه 
اهراب نکل  دنا ،  هدادن  تبـسن  ص )   ) ربمایپ هب  ار  دوخ  ثیداحا  هراومه  ع )   ) همئا هچ  رگا  دوش ،  یم  تیاور  رازهکی  زا  شیب  میئازفیب  اهنآ 

نیا هک  ار  یئامیـس  دـشاب .  یم  ص )   ) مرکا ربمایپ  ناشراوگرزب  دـج  زا  كاپ و  ناردـپ  زا  دـنا  هدومن  ناـیب  هچنآ  هک  دـنا  هدومرف  دـیکءات 
ماش قارع ،  ناریا ،  زاجح ،  نمی ،  دننام :  ترضح .  نآ  روهظ  هقطنم  زا  هژیو  هب  دنک  یم  میـسرت  روهظ  نامز  رد  ناهج  عاضوا  زا  تایاور 

نکاما صاخشا و  ياهمان  کچوک و  گرزب و  ثداوح  زا  يرایسب  هک  لماک  تسا  یئامیـس  شکارم . . . . )   ) برغم رـصم و  نیطـسلف ،  ، 
حضاو و یلکـش  هب  نکمم  دح  ات  منیزگرب و  هدومن و  جارختـسا  ناوارف ،  ثیداحا  نایم  زا  ار  تایاور  نیا  ما  هدیـشوک  دریگ .  یمرب  رد  ار 
ار اهنآ  زا  يا  هصالخ  تایاور ،  نآ  حورـشم  هب  نتخادرپ  زا  لـبق  شخب ،  نیا  رد  مهد .  رارق  ناناملـسم  مومع  سرتسد  رد  قیقد  هتـسویپ و 

يدهم ترـضح  روهظ  تکرح  بالقنا و  هک  تسا  نیا  زا  یکاح  هفیرـش  تایاور  دشاب .  روهظ  رـصع  زا  یلک  یئامیـس  ات  مراد  یم  هضرع 
رد تایاور ،  نایب  قبط  و  ددرگ . . .  یم  زاغآ  هکم  زا  یناهج  يا و  هقطنم  ياـهیگدامآ  تامدـقم و  ندـش  مهارف  زا  دـعب  هادـف )  اـنحاورا  )
هب هکیئاج  ات  دیآ ،  یم  دوجوب  دنشاب  اهسور  ارهاظ  هک  اهنآ  ناراداوه  ای  ناکرت و  نیب  و  اهیبرغ )  ) نایمور نیب  تخـس  يدربن  یناهج  حطس 
دش دهاوخ  لیکشت  نمی  ناریا و  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  راداوه  تموکح  ود  هقطنم  حطس  رد  اما  ددرگ .  یم  رجنم  یناهج  گنج 
هک دـنوش  یم  ینـالوط  یگنج  ریگرد  هدومن و  سیـسءات  ار  شیوخ  تموکح  روـهظ ،  زا  لـبق  یتدـم  ترـضح  نآ  یناریا  ناراـی  هک  . . . 
 ، یناسارخ دیـس  ناونع  اب  تیـصخش ،  ود  نایناریا  نیب  رد  راوگرزب  نآ  روهظ  زا  شیپ  ینامز  كدنا  و  دندرگ .  یم  زوریپ  نآ  رد  ماجنارس 
نآ روهظ  تکرح  رد  ار  یمهم  شقن  نت ،  ود  نیا  يربهر  تحت  نایناریا  هدـش و  رهاـظ  یماـظن  ربهر  حـلاص ،  نب  بیعـش  یـسایس و  ربهر 

ناماس رد  ناشیا  ارهاظ  هدوب و  ترـضح  روهظ  زا  شیپ  هام  دـنچ  نانآ  بالقنا  مایق و  يو ،  ینمی  نارای  اما  دومن .  دـنهاوخ  ءافیا  ترـضح 
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هک تسا  نیا  زاجح  یسایس  ءالخ  نیا  ندمآ  دوجوب  تلع  دنیامن .  یم  يراکمه  دیآ  یم  دوجوب  زاجح  رد  هک  یسایس  ءالخ  هب  ندیـشخب 
يا هنوگ  هب  دیآ  یم  دوجوب  فالتخا  وا  ینیشناج  رس  رب  هدش و  هتشک  دشاب  یم  زاجح  هاشداپ  نیرخآ  هک  نالف !  نادناخ  زا  يدرخبان  هاش 

سکچیه هب  تبـسن  وا  ینیـشناج  رد  مدرم  دسر ،  ارف  هللا  دبع  گرم  هک  هاگنآ  تفای .  دهاوخ  همادا  ع )   ) يدهم روهظ  ات  فالتخا  نیا  هک 
 ، هدمآ رـسب  هلاس  نیدنچ  ياه  تنطلـس  رمع  دبای ،  یم  همادا  نانچمه  رمالا  بحاص  ترـضح  روهظ  ات  نایرج  نیا  دنـسر و  یمن  قفاوت  هب 
 : دومرف دـماجنا ؟  یم  لوط  هب  عضو  نیا  ایآ  مدیـسرپ :  دـیوگ :  یم  ریـصبوبا  دـسر .  یم  ارف  هزور  نیدـنچ  ههام و  دـنچ  یهاـشداپ  تبون 

ياه هناشن  هلمج  زا  دوش .  یم  زاجح  ياه  هلیبق  نیب  شکمـشک  هب  رجنم  هللادبع )   ) هاشداپ نیا  ندش  هتـشک  زا  دعب  يریگرد  نیا  و  زگره . 
بـصعت دومرف :  دـتفا ؟  یم  قافتا  يا  هثداح  هچ  مدرک :  ضرع  دـهد .  یم  خر  هنیدـم )  هکم و   ) مرح ود  نیب  هک  تسا  يا  هثداح  روهظ ، 
نادـنزرف زا  ای  فلاخم و  هلیبق  ياهتیـصخش  نارـس و  زا  نت  هدزناپ  نـالف !  نادـنزرف  زا  یـصخش  هدـمآ و  دوجو  هب  مرح  ود  ناـیم  يا  هلیبق 

يادـن نآ ،  هناشن  نیرتگرزب  دـیاش  هدـش و  راکـشآ  ع )   ) يدـهم ترـضح  روهظ  ياه  هناشن  ماگنه  نیا  رد  دـشک .  یم  ار  دوخ  ناـفلاخم 
همدقم نودـب  يو  مدوب  روصنم  رفعجوبا  دزن  تفگ :  هریمع  نب  فیـس  دوش .  یم  هدینـش  ناضمر  هام  رد 23  وا  مان  هب  هک  تسا ،  ینامـسآ 

يا موش  تیادف  متفگ :  دناوخ .  یم  ار  بلاطوبا  نادنزرف  زا  يدرم  مان  نامسآ  زا  يا  هدننک  ادن  دیدرت  نودب  هریمع  نب  فیـس  نیا  تفگ : 
 . مدینش دوخ  شوگ  اب  ار  نآ  تسوا  تسد  رد  مناج  هک  سک  نآ  هب  دنگوس  يرآ  تفگ :  دینک ؟  یم  تیاور  ار  نخس  نیا  نانم ،  ؤمریما 

عقاو رما  نآ  هکینامز  تسا ،  قح  نخس  نیا  فیس ،  يا  تفگ :  ما !  هدینشن  یـسک  زا  یثیدح  نینچ  نونکات  نم  نانم ،  ؤم  ریما  يا  متفگ : 
 : متفگ دـناوخ ؟  یم  ار  ام  ناگدازومع  زا  يدرم  ادـن ،  نآ  هک  تسا  نیا  هن  رگم  میتسه ،  ام  دـیامن  تباجا  هک  یـسک  نیتسخن  دوش ،  یم 

هدینشن رقاب  ماما  یلع  نب  دمحم  رفعجوبا  زا  ار  تیاور  نیا  هچنانچ  فیـس ،  نیا  يرآ  تفگ :  تسا ؟  س )   ) همطاف نادنزرف  زا  درم  نآ  ایآ 
نیا زا  سپ  تایاور  قبط  تسا .  ع )   ) رقاب ماما   ) یلع نب  دمحم  وا  اما  متفریذـپ ،  یمن  دـنتفگ  یم  میارب  نیمز  يور  مدرم  مامت  رگا  مدوب ، 

 ، راوگرزب نآ  هرابرد  دیامن .  یم  رارقرب  طابترا  دوخ  ناراداوه  نارای و  زا  یخرب  اب  يرـس  روط  هب  ع )   ) يدهم ترـضح  ینامـسآ ،  يادـن 
روهظ زا  يو  نانمشد  دریگ .  یم  ياج  اهلد  رد  شتبحم  و  هتشگ ،  ناگمه  دزنابز  يو  مان  و  هدمآ ،  نایم  هب  رایسب  نخس  یتیگ  رـسارس  رد 

یم عیاش  مدرم  نایم  رد  دـنزادرپ . . .  یم  شـشوک  شالت و  هب  وا  هب  نتفای  تسد  يارب  ور  نیا  زا  و  هدـش ،  كاـنمیب  تخـس  ترـضح  نآ 
و زاجح ،  یلخاد  عاضوا  لرتنک  تهج  یجراخ  ياـهورین  اـی  زاـجح  تموکح  و  هدـیزگ ،  تماـقا  هرونم  هنیدـم  رد  ترـضح  نآ  هک  دوش 
ره هب  هتشگ و  هنیدم  دراو  هاپس  نیا  دنبلط .  یم  يرای  هب  هیروس  زا  ار  ینایفس  نایرکـشل  تقو  تموکح  اب  لئابق  شکمـشک  هب  نداد  نایاپ 
 ، ینایفـس دننکفا .  یم  نادنزب  ار  هیقب  هتـشک و  ار  اهنآ  نایعیـش  نانآ و  زا  يرایـسب  دننک .  یم  ریگتـسد  ار  وا  دنبای  تسد  هک  یمـشاه  درم 

و دنزیرگ ،  یم  اجنآ  زا  روصنم  يدهم و  دنناسر و  یم  لتقب  اجنآ  رد  ار  يدرم  اهنآ  دنک و  یم  هنیدم  هناور  ار  دوخ  ياهورین  زا  يا  هتـسد 
 ، ددرگ یم  ینادنز  ریگتسد و  هکنیا  زج  دنام  یمن  سکچیه  هک  يا  هنوگ  هب  هدش  ریگتسد  نانآ  گرزب  کچوک و  ص )   ) ربمایپ دالوا  زا 

كانمیب و مالسلا ،  هیلع  یسوم  ترضح  دننامه  ع )   ) يدهم ترـضح  دنیآ و  یم  نوریب  رهـش  زا  درم  ود  نآ  بیقعت  رد  ینایفـس  ياهورین 
ات دریگ . . . .  یم  سامت  دوخ  نارای  زا  یضعب  اب  هکم  رهش  رد  ترضح  نآ  سپس  ددرگ .  یم  هکم  راپـسهر  هدش و  جراخ  اجنآ  زا  نارگن 

نیتـسخن هاـگنآ  دـنک  یم  زاـغآ  یکم  فیرـش  مرح  زا  ءاـشع  زاـمن  زا  دـعب  مرحم  مهد  بش  رد  ار  شیوـخ  سدـقم  تکرح  ماـیق و  هکنیا 
رد اب  ترـضح  نآ  نارای  اما  دـنراد ،  ترـضح  نآ  رورت  رد  یعـس  يو  نانمـشد  هک  دـیامرف ،  یم  داریا  هکم  مدرم  يارب  ار  دوخ  ینارنخس 
زور حبص  رد  و  دنبای .  یم  طلست  هکم  رب  سپس  مارحلا و  دجسم  رب  تسخن  و  هتخاس ،  قرفتم  رود و  ار  نانمشد  راوگرزب  نآ  نتفرگ  نایم 

شیوخ يرای  هب  ار  ایند  للم  دـنک و  یم  غالبا  ناهج  ماـمت  هب  فلتخم  ياـهنابز  هب  ار  دوخ  ماـیپ  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  مرحم  مهد 
 ، هدومرف هدعو  ص )   ) یفطصم ترضح  شا  یمارگ  دج  هک  يا  هزجعم  ات  دنام ،  دهاوخ  یقاب  هکم  رد  هک  دراد  یم  مالعا  هدرک ،  توعد 
اما ددنویپ .  عوقو  هب  دنوش ،  یم  هکم  یهار  ترضح  نآ  تکرح  نتسکش  مهرد  يارب  هک  تسا  نیمزب  ینایفـس  نایرکـشل  نتفر  ورف  نآ  و 
هاپس  ) نوچ دتفا .  یم  قافتا  هدمآ  رد  تکرح  هب  هکم  ریسم  رد  هک  ینایفس  هاپس  دروم  رد  هدش  نداد  هدعو  هزجعم  ینامز ،  كدنا  زا  سپ 
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و  : )) دومرف هک  تسا  گرزب  يادـخ  هدومرف  قادـصم  نیا  و  درب ،  یم  ورف  نیمز  رد  ار  اهنآ  دـنوادخ  دـسر  یم  هنیدـم  نابایب  هب  ینایفس ) 
زا دوشن و  راذگورف  نانآ  باذـع  زا  چـیه  هتـشگ و  ناساره  ناسرت و  هک  هاگنآ  ینک  هدـهاشم  ار  ناراکهبت  لاح  یتخـس  ربمایپ  يا  وت  رگا 
ات دـندرگ  یم  زاب  دـنا  هتفر  شیپاشیپ  هک  یناسک  دـنور و  یم  ورف  نیمز  هب  دنـسر  یم  نابایب  هب  هکنیمه   )) دـنوش راتفرگ  کـیدزن  یناـکم 
هک دندنویپ  یم  اهنآ  هب  هدیـسر و  هار  زا  زین  ناگدنام  بقع  دـنوش و  یم  راچد  نانآ  تشونرـس  هب  زین  دوخ  هک  دـندرک  هچ  موق  نآ  دـننیبب 
هک دوخ  هاپس  اب  نیمز ،  رد  نانمشد  نتفر  ورف  هزجعم  نیا  زا  سپ  ترـضح  نآ  دنوش .  یم  راتفرگ  الب  نیمه  هب  دنوش ،  نانآ  لاح  يایوج 

ار هنیدم  اجنآ ،  رد  رقتسم  نمشد  ياهورین  اب  يدربن  زا  سپ  و  ددرگ ،  یم  هنیدم  راپسهر  هکم  زا  هک  تسا  نت  رازه  يدنا  هد و  زا  لکشتم 
یم ناشن  رطاخ  تایاور  زا  یخرب  دبای .  یم  همتاخ  هقطنم  رب  طلـست  زاجح و  حتف  هنیدم  هکم و  مرح  ود  يزاسدازآ  اب  هاگنآ  هتخاس ،  دازآ 

هب ناماس  نآ  مدرم  ياه  هدوت  ناریا و  هاپـس  اب  اجنآ  رد  دوش و  یم  ناریا  بونج  یهار  زاـجح  رب  يزوریپ  زا  سپ  ترـضح ،  نآ  هک  دزاـس 
یم راکیپ  هب  هرـصب  رد  نمـشد  ياوق  اب  رگیدکی  یمزرمه  اب  هدرک و  تعیب  يو  اب  نانآ  دروخ  یمرب  حلاص  نب  بیعـش  یناسارخ و  يربهر 

ار اجنآ  یلخاد  عاضوا  هدـیدرگ و  قارع  دراو  ع )   ) ماـما سپـس  دـنبای .  یم  تسد  يراکـشآ  گرزب و  يزوریپ  هب  ماجنارـس  هک  دـنزادرپ 
 . دناسر یم  لتق  هب  هداد و  تسکـش  ار  اهنآ  یـشروش  ددعتم  ياهکهورگ  ینایفـس و  ياهورین  يایاقب  اب  يریگرد  اب  دـنک و  یم  يزاسکاپ 

جیلخ ياهروشک  و  قارع ،  ناریا ،  زاجح ،  نمی ،  ناس ،  نیدب  و  دـهد ،  یم  رارق  دوخ  تختیاپ  ار  هفوک  تموکح و  زکرم  ار  قارع  هاگنآ 
 ( ع  ) يدهم ترضح  هک  ار  یگنج  نیتسخن  هک  تسانعم  نیا  روآدای  تایور  دیآ .  یم  رد  ترـضح  نآ  یئاورنامرف  تحت  هچراپکی  سراف 
هک یهاپـس  نیتسخن  مهمزهیف ))  كرتلا  یلا  هثعبی  هدقعی  ءاول  لوا   : )) تسا ناکرت  اب  گنج  دومن  دـهاوخ  مادـقا  نآ  هب  قارع  حـتف  زا  سپ 
زا دوصقم  ارهاظ  و  دهد .  یم  تسکش  ار  اهنآ  هتشاد و  لیـسگ  اهکرت  يوس  هب  هک  تسا  يرکـشل  دهد  یم  لیکـشت  ع )   ) يدهم ترـضح 

هاپـس زیهجت ،  زا  سپ  ع )   ) ماما و  دـنوش .  یم  ناوتان  فیعـض و  اهیبرغ  ینعی  نایمور  اب  یناهج  گنج  زا  دـعب  هک  تسا  اه  سور  ناکرت ، 
ترضح نایرکشل  هکنیا  ات  دنک  یم  ینیشن  بقع  ترضح  نآ  ربارب  رد  ینایفس  ماگنه  نیا  رد  دنادرگ ،  یم  سدق  یهار  ار  شموق  گرزب 

اما دریذپ ،  یم  ماجنا  ینایفـس  راوگرزب و  نآ  نایم  یتارکاذم  وگتفگ و  و  دنیآ ،  یم  دورف  قشمد  کیدزن  ءارذع )) جم   )) رد ع )   ) يدـهم
هنوگ هب  دننک .  یم  ادیپ  شیارگ  ترضح  نآ  هب  یمدرم  هدرتسگ  جوم  هک  صوصخب  تسا  فیعض  ترضح  نآ  لباقم  رد  ینایفس  عضوم 

ار وا  شنارایتسد  يو و  یمور  يدوهی و  ناـیماح  اـما  دراذـگاو ،  وا  هب  ار  تردـق  دـهاوخ  یم  ینایفـس  دـهد ،  یم  ناـشن  تاـیاور  هک  يا 
یلحاس ياهروحم  هک  يدربن  دنوش ،  یم  گرزب  يدربن  ریگرد  يو  هاپـس  و  ع )   ) ماما اب  دوخ  ياهورین  جیـسب  اب  اهنآ  دـننک .  یم  شنزرس 

مشخ ماگنه  نیا  رد  دریگ . . .  یم  ارف  ار  سدق  قشمد و  ات  ( 1  ) هیربط زا  لخاد  رد  هیکرت و  رد  هیکاطنا  ات  هتفرگ  نیطسلف  رد  اکع  زا  نآ ، 
رد نانآ  زا  یکی  رگا  هک  يا  هنوگ  هب  دـنوش ،  یم  هتـشک  ناناملـسم  تسد  هب  هدـمآ و  دورف  یمور  يدوهی و  ینایفـس و  ياـهورین  رب  یهلا 

نیا رد  نک .  كاله  ار  وا  هدـش  یفخم  يدوهی  يدرف  اجنیا  رد  ناملـسم ،  يا  دروآرب :  گناب  هرخـص  نآ  دوش ،  ناـهنپ  يا  هرخـص  تشپ 
روط هب  یحیسم  نایبرغ  دندرگ .  یم  سدق  دراو  هنادنمزوریپ  هدمآ  ناغمرا  هب  ناناملـسم  و  ع )   ) يدهم ماما  رب  دنوادخ  يرای  رفظ و  هظحل 
نانآ مشخ  شتآ  ور  نیا  زا  دـنوش ،  یم  ترـضح  نآ  تیافک  اب  تسد  هب  اهنآ  نابیتشپ  ياهورین  ناـیدوهی و  تسکـش  اـب  هجاوم  یناـهگان 

اب هدمآ و  دورف  سدـق  هب  نامـسآ  زا  مالـسلا  هیلع  حیـسم  ترـضح  هاگان  یلو  دـنهد .  یم  گنج  نالعا  ع )   ) ماما هیلع  هدـش و  هتخورفارب 
تمالع و نایناهج  يارب  ع )   ) حیـسم ترـضح  ندـمآ  دورف  دـهد .  یم  رارق  باطخ  دروم  ار  نایحیـسم  هژیوب  ناـیناهج و  شیوخ  ناـنخس 

ترضح نایم  ع )   ) حیـسم ترـضح  هک  دسر  یم  رظن  هب  دیدرگ .  دهاوخ  یحیـسم  ياهتلم  ناناملـسم و  يداش  بجوم  هک  تسا  يا  هناشن 
راهچ نایمور  امـش و  نیب  دوش .  یم  هتـسب  فرط  ود  نیب  لاس  تفه  تدـم  هب  یحلـص  دادرارق  هدومن ،  تطاـسو  اـه  یبرغ  و  ع )   ) يدـهم

 . دماجنا یم  لوط  هب  لاس  تفه  دریذپ و  یم  ماجنا  لقره ،  نادـناخ )   ) زا يدرم  تسد  هب  اهنآ  نیمراهچ  هک  دوش  یم  رارقرب  حلـص  نامیپ 
 : دومرف دوب ؟  دـهاوخ  یـسک  هچ  زور  نآ  رد  مدرم  ياوشیپ  ادـخ  ربمایپ  نیا  دیـسرپ :  نالیغ ))  نب  روتـسم   )) ماـن هب  سیقلادـبع  زا  يدرم 

دوجو یلاخ  وا  تسار  هنوگرب  دـشخرد ،  یم  نابات  هراتـس  نوچ  شا  هرهچ  دـسر ،  یم  رظنب  هلاس  لـهچ  يدرم  هک  منادـنزرف ،  زا  يدـهم 
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جارختسا ار  نیمز  ياه  هنیجنگ  يو  دنک ،  یم  هولج  لیئارـسا  ینب  نادرم  نوچمه  دراد  نت  هب  ( 2  ) یناوطق يابق  ود  هک  یلاح  رد  و  دراد ، 
دننکش یم  ار  حلص  نامیپ  لاس  ود  زا  سپ  اه  یبرغ  هدمآ  تایاور  یضعب  رد  هک  هنوگنآ  دزاس .  یم  دازآ  ار  دولآ  كرش  يرهش  هدومن و 
ياهتلم نیب  رد  یمدرم  یگتـسبمه  جوم  داجیا  رثا  رد  ع )   ) حیـسم ترـضح  هک  تسا  یتشحو  سرت و  ینکـش ،  نامیپ  نیا  هزیگنا  دـیاش  . 

یم رارق  شیوخ  دـییءات  تیامح و  دروم  ار  ع )   ) يدـهم ترـضح  هدـیورگ و  مالـسا  نیئآ  هب  اهیبرغ  زا  يرایـسب  دروآ .  یم  دوجوب  نانآ 
اب هاگنآ   . )) دنروآ یم  شروی  نیطـسلف  ماش و  نیمزرـس  هب  زابرـس  نویلیم  کی  هب  کیدزن  اب  یناهگان  موجه  کی  رد  نایمور  اذـل  دـنهد . 

ياهورین و  دنوش )) یم  لیسگ  امش  يوس  هب  زابرس  رازه  هدزاود  رکشل  ره  رکشل و  داتشه  زا  لکشتم  یشترا  اب  هدومن و  ینکش  نامیپ  امش 
رد يو  رـس  تشپ  هتـشاد و  مالعا  ع )   ) يدـهم ترـضح  اب  گنهامه  ار  دوخ  عضوم  حیـسم  ترـضح  هتفرگ و  رارق  نانآ  يورایور  مالـسا 

جرم سدق و  ات  قشمد  زا  و  هیکاطنا ،  ات  اکع  زا  سدق ،  يدازآ  دربن  ياهروحم  نامه  رد  اهیبرغ )  ) نایمور اب  دربن  درازگ .  یم  زامن  سدـق 
نیا زا  سپ  ددرگ .  یم  ناناملـسم  بیـصن  يراکـشآ  گرزب و  يزوریپ  نایمور و  هجوتم  تخـس  یتسکـش  هک  داد  دهاوخ  يور  ( 3  ) قباد

زا يرایسب  ارهاظ  و  دوش . . .  یم  هدوشگ  ترـضح  نآ  يور  هب  تیحیـسم ،  برغ  اپورا و  ندومن  حتف  تهج  يزوریپ  ياه  هزاورد  رازراک 
حیـسم يدـهم و  ترـضح  فلاخم  هک  ار  دوخ  ياهتموکح  اهتلم  هک  ارچ  ددرگ ،  یم  حـتف  ناشدوخ  ياـهتلم  بـالقنا  هلیـسو  هب  اـهروشک 

ندمآ رد  و  ع )   ) ماما طسوت  برغ  حتف  زا  دعب  دنراد .  یم  اپرب  ار  ترضح  نآ  رادفرط  ياهتموکح  هتخاس و  نوگنرس  تسا  مالسلاامهیلع 
يدهم ترضح  هدومن و  تلحر  مالسلا  هیلع  حیسم  ترضح  ناماس ،  نآ  مدرم  رتشیب  ندروآ  مالسا  و  ترضح ،  نآ  یئاورنامرف  تحت  نآ 

يو ندب  رب  ندناوخ  زامن  نفد و  مسارم  مالسلا  هیلع  ماما  دیوگ ،  یم  تایاور  هک  روطنآ  و  دنرازگ ،  یم  زامن  وا  رکیپرب  ناناملـسم  و  (ع ) 
هک يا  هچراپ  اب  ار  وا  كاپ  رکیپ  سپس  دنیوگن ،  اوران  نخـس  وا  هرابرد  لوا  راب  نوچمه  ات  دهد ،  یم  ماجنا  مدرم  روضح  رد  اراکـشآ  ار 

حتف زا  سپ  دراپـس .  یم  كاخ  هب  سدـق  رد  فیرـش  رازم  راوج  رد  هدومن و  نفک  تسا  مالـس  امهیلع  هقیدـص  میرم  شردام  تفاب  تسد 
هب ندیشخب  ققحت  تهج  ع )   ) ماما یمالسا . . .  تموکح  کی  تروص  هب  ناهج  ياهتلود  مامت  یگچراپکی  ترـضح و  نآ  طسوت  ناهج 

ققحت يدام و  یگدنز  یئافوکـش  ندیـشخب و  یلاعت  يارب  و  دـنک ،  یم  مادـقا  ناهج  ياهتلم  نایم  رد  نوگانوگ و  داعبا  رد  یهلا  فادـها 
 . . . دشوک یم  مدرم  ییایند  ینید و  یهاگآ  حطس  ندرب  الاب  و  شناد ،  گنهرف و  شرتسگ  تهج  هدومن و  مایق  ناگمه  هافر  يرگناوت و 

مود تمسق 

رب 2 هفاضا  ینعی  تسا ،  هب 2  تبسن 25  هب  دنک ،  یم  هفاضا  مدرم  شناد  رب  ترضح  نآ  هک  ار  یشناد  شیازفا  نازیم  تایاور ،  یخرب  قبط 
رد هکنانچ  مه  دش .  دـهاوخ  ءزج  رـشب 27  شناد  یلک  روـط  هب  هدوزفا و  نآ  رب  ار  رگید  ءزج  دـنا 25  هدوب  اراد  البق " هک  ار  ملع  زا  ءزج 

يور هب  تبیغ  ملاع  ياهرد  ندـش  هدوشگ  هلحرم  هکلب  دوش  یم  هدوشگ  تارک  نانکاس  يوس  هب  نیمز  ناـنکاس  ياـپ  ترـضح  نآ  ناـمز 
و دوب .  دهاوخ  هداعلا  قراخ  روآ و  زاجعا  مدرم  يارب  هک  دنیآ  یم  نیمز  هب  تشهب  زا  یئاهناسنا  هک  ددرگ ،  یم  زاغآ  ام  يدام  ناهج  نیا 

قح هدارا  هک  نامز  ره  ات  تشگ و  دنهاوخ  زاب  نیمز  هب  مالسلا  مهیلع  ناماما  ناربمایپ و  زا  يرامش  نآ  زا  دعب  ترـضح و  نآ  راگزور  رد 
لاجد شبنج  هک  دسر  یم  رظن  هب  دـشاب .  یم  نآ  تامدـقم  زیخاتـسر و  ياه  هناشن  زا  رما  نیا  و  دومن .  دـنهاوخ  ییاورنامرف  دـشاب  یلاعت 

يرـشب هعماج  ع )   ) ماما نامز  رد  هک  دشاب  یهافر  تلاح  مولع و  تفرـشیپ  زا  يریگ  هرهب  یفارحنا  تکرح  کی  وا  بوشآ  هنتف و  نوعلم و 
لیکشت ار  وا  ناوریپ  رتشیب  هک  نانز  رتخد و  رسپ و  ناناوج  بیرف  يارب  يدنبمشچ ،  هتفرشیپ  ياهـشور  زا  لاجد  ات ،  دبای  یم  تسد  نآ  هب 

اما دننک ،  یم  رواب  ار  وا  ياه  يراکبیرف  هک  دروآ  یم  دوجوب  بوشآ  هنتف و  زا  یجوم  ناهج  رد  ور  نیا  زا  دنک .  یم  هدافتسا  دنهد ،  یم 
زا یلک  یئامنرود  دوب  نیا  دـشخب .  یم  همتاخ  شناراداوه  وا و  یگدـنز  هب  هتخاس و  راکـشآ  ار  يو  ياه  گـنرین  ع )   ) يدـهم ترـضح 

اه و هناشن  نیرتراکـشآ  دهد ،  یم  خر  نآ  رد  ثداوح  نیا  هک  يراگزور  اما  (ع . . . )  دوعوم يدهم  ترـضح  یناهج  بالقنا  تکرح و 
نیرخآ و ار  نآ  تاـیاور ،  دـیآ و  یم  شیپ  یمالـسا  تما  رب  هک  تسا  يا  هنتف  تـسخن  تـسا :  نـینچ  تاـیاور  ناـبز  زا  نآ  ياهدادـیور 
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هک تسا  نیا  هجوت  لباق  هتکن  ددرگ .  یم  فرطرب  ع )   ) ماما روهظ  اب  و  هدـش ،  دراو  ناـنآ  رب  هک  دـنک  یم  فیـصوت  اـه  هنتف  نیرت  تخس 
قیبطت نرق ،  نیا  زاغآ  رد  نآ  اب  نامیپ  مه  یقرـش  ياهروشک  زین  اه و  یبرغ  هطلـس  هنتف و  اب  بوشآ  نیا  حورـشم  یلک و  ياهیگژیو  ماـمت 

نیا رگم  درادـن ،  دوجو  يا  هناخ  دریگ .  یم  ربرد  ار  نانآ  ياه  هداوناخ  مامت  یمالـسا و  کلامم  رـسارس  بوشآ  نیا  هکنیا  هچ  دـنک  یم 
ياـهروشکرب رفاـک  ياـه  تلم  دوـش .  یم  عـقاو  نآ  بیـسآ  دروـم  هکنیا  رگم  دـنام  یمن  یناملـسم  چـیه  هدـش و  نآ  لـخاد  هنتف  نآ  هـک 

یهورگ بوشآ  هنتف و  نآ  ماگنه  هب  دننک .  یم  هلمح  نیگنر  برچ و  هرفسرب  دنمزآ  ناگنسرگ  هک  هنوگنآ  دنروآ ،  یم  موجه  ناناملسم 
يرگ هطلـس  اـم  نانمـشد  هک  ینیمزرـس  ماـش ،  نیمزرـس  زا  هنتف  نـیا  دـننک .  ینارمکح  نـم  تـمارب  هدـمآ و  قرـش  زا  یهورگ  برغ و  زا 

یم اپ  هب  یبوشآ  هجیتن  رد  دوش  یم  عورـش  دنمان  یم  ندمت  نکفا  وترپ  نوناک  ار  نآ  و  هدومن ،  زاغآ  اجنآ  زا  ار  شیوخ  هایـس  يرامعتـسا 
مه هب  کشم  نورد  بآ  نوچ  مه  نآ ،  رثا  رد  ماش  روشک  هک  یبوشآ  هدـش ،  دای  نآ  زا  نیطـسلف ))  هنتف   )) هب تاـیاور  ناـبز  رد  هک  دوش 

هاگنآ و  کشم ،  رد  بآ  ندروخ  مهب  دـننام  ددرگ ،  یناماسبان  یگتفـشآ و  راچد  ماش  هقطنم  دوش  اپرب  نیطـسلف  هنتف  نوچ   . )) دروخ یم 
هنوگ نیدـب  ار  ناملـسم  نادـنزرف  اه و  لسن  تایاور ،  دـیوش )) .  یم  نامیـشپ  امـش  زا  یکدـنا  هتفای و  نایاپ  دـسر  ارف  شناـیاپ  ناـمز  هک 

 . دننام یم  عالطا  یب  اه  گنهرف  رگید  زا  هک  يا  هنوگ  هب  دننک  یم  امن  وشن و  بوشآ  هنتف و  نیا  گنهرف  اب  نانآ  هک  دنک :  یم  فیـصوت 
دنهد یم  هجنکش  یعضو  نیرتدب  اب  ار  نانآ  هدومن و  ینارمکح  ناناملسم  رب  سوه  اوه و  رفک و  ماکحا  اب  هک  يرگمتس  نایاورنامرف  و  . . 

و هدرب ،  مان  دنـشاب ،  اهـسور )  ) نانآ زا  دارم  ارهاظ  هک  ناکرت  و  اهیبرغ )  ) نایمور ار  بوشآ  نیا  ناگدنروآ  دوجو  هب  فیرـش ،  ثیداحا  . 
رد هیکاطنا  رد  نیطـسلف و  هلمر  رد  ار  دوخ  ياهورین  نانآ  دهد ،  یم  خر  ع )   ) يدـهم ترـضح  روهظ  لاس  رد  یگرزب  ثداوح  هک  هاگنآ 
 ( برغ هیـسور و   ) كرت مور و  هکینامز  دـنزاس .  یم  رقتـسم  هیکرت ،  قارع  هیروس  ياـهزرم  رد  عقاو  هزیزج ،  رد  هیروس و  هیکرت  لـحاس 
 ، دور یم  شیازفا  هب  ور  ناهج  رد  اـه  يریگرد  گـنج و  دـنیامن و  یم  شکمـشک  تفلاـخم و  زین  رگیدـکی  اـب  و  شروش . . .  امـش  هیلع 

تایاور رد  نینچ  مه  دـنیآ  یم  رد  تکرح  هب  هلمر  رد  ندـمآ  دورف  هزیگنا  هب  مور  جراوخ  هریزج و  رد  رارقتـسا  تهج  ناکرت ،  ناراداوه 
ینایفـس دسر ،  ارف  ماگنه  نآ  نوچ  تسا و  قرـشم  يوس  زا  وا  روهظ  زاغآ  هطقن  دوب .  دهاوخ  ناریا  زا  راوگرزب  نآ  روهظ  زاغآ  هک  هدمآ 

ماجنا هایـس  ياه  شفرد  نارای  یـسراف ،  ناملـس  نارادفرط  تسدـب  ترـضح  نآ  روهظ  هنیمز  تامدـقم و  زاغآ  ینعی ،  دـنک .  یم  جورخ 
یهورگ دـیامن .  یم  توعد  قح  هب  ار  مدرم  هدومن و  مایق  مق  زا  يدرم  دـیآ .  یم  دوجو  هب  مق  زا  يدرم  تسد  هب  نانآ  تضهن  هتفریذـپ و 

رازراک ياهنافوط  اهداب و  دنت  زا  هک  دنا  هوتسن  نانچنآ  تسا و  راوتسا  مکحم و  نهآ  يا  هراپ  نوچ  ناشاهلد  دنوش ،  یم  عمج  وا  درگ  هک 
ماجرف تسا و  دنوادخ  هب  اهنآ  ءاکتا  لکوت و  هراومه  و  دنهد ،  یمن  هار  لد  هب  یتشحو  هدشن و  هدرسفا  هتسخ و  دربن  زا  و  دنـساره ،  یمن 

هک دنهاوخ  یم  اهتردقربا )  ) دوخ نانمشد  زا  ناشبالقنا  ندروآ  دوجو  هب  نتساخاپب و  زا  سپ  نانآ  دوب .  دهاوخ  ناگـشیپاوقت  نآ  زا  وکین 
هدرپس نانآ  هب  دـنیوج ،  یم  ار  قح  دـنراد .  رارـصا  رما  نیا  رب  نانآ  اما  دـننکن ،  تلاخد  اهنآ  روما  رد  هدومن و  اهر  دوخ  لاـح  هب  ار  اـهنآ 
هزرابم هب  و  هتفرگ ،  شود  رب  حالـس  عضو  نیا  هدهاشم  اب  ددرگ .  یمن  هدرپس  زین  راب  رگید  دـنوش  یم  نآ  راتـساوخ  رگید  راب  دوش ،  یمن 

هب ار  تضهن  مچرپ  و  هدومن . . . .  مایق  هکنیا  ات  دـنریذپ ،  یمن  ناـنیا  راـب  نیا  یلو  دـنیامن  یم  یلمع  ار  اـهنآ  هتـساوخ  اـت  دـنهد  یم  همادا 
ماجنارس اهنآ  تایاور  هتفگ  هب  دنتسه و  قح  هار  نادیهش  نانآ  ياه  هتشک  و  دنراپس ،  یم  ع )   ) يدهم ترضح   ) ینعی امش  بحاص  تسد 

هیقف و ناونعب  یناسارخ  یکی  هک  دنوش .  یم  رهاظ  نانآ  نیب  رد  هدش  هداد  هدعو  هک  یتیصخش  ود  هتـشگ و  زوریپ  دوخ  ینالوط  گنج  رد 
ناونع هب  دـشاب  یم  ير ،  یلاـها  زا  تشپ  مک  شیر  اـب  نوگ ،  مدـنگ  یناوج  هک  حـلاص  نب  بیعـش  يرگید  و  یـسایس ،  ربهر  اـی  عجرم ، 

ترضح نآ  تضهن  رد  دوخ  ياهورین  اب  ع ، )   ) يدهم ترضح  هب  ار  مالسا  مچرپ  تیـصخش  ود  نیا  ندرپس  اب  دشاب .  یم  یماظن  هدنامرف 
زا تاـیاور  نینچ  مه  ددرگ .  یم  لـئان  ع )   ) يدـهم ترـضح  ياوق  لـک  یهدـنامرف  تمـس  هب  حـلاص  نب  بیعـش  و  دـنیامن .  یم  تکرش 

هیروس يو  هدش و  اپرب  تسا  دوهی  اب  نامیپ  مه  نایمور و  ناراداوه  زا  هک  ینایفـس ))  نامثع   )) طسوت هیروس  رد  هک  دـنک  یم  دای  یتکرح 
هب هام  هدزناپ  نآ  ماجنا  ات  زاغآ  زا  هک  تسا  یمتح  يرما  ینایفس  جورخ  دروآ .  یم  رد  شیوخ  تموکح  ورملق  رد  هچراپ  کی  ار  ندرا  و 
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قطاـنم نآ  رب  لـماک  هاـم  هن  هقطنم ،  جـنپ  ندروآ  رد  فرـصت  هب  اـب  هتخادرپ و  راتـشک  گـنج و  هـب  ار  نآ  هاـم  شـش  دـماجنا .  یم  لوـط 
تدحو نیا  دریگ .  یم  رب  رد  زین  ار  نانبل  الامتحا  ندرا ،  هیروس و  رب  هوالع  هناگجنپ  قطانم  نآ  تایاور  هتفگ  قبط  دـنک .  یم  یئاورنامرف 

و لیئارـسا ،  زا  یبرع )   ) یعافد طخ  کی  داجیا  نآ  فده  هک  اریز  دیآ ،  یم  دوجو  هب  ماش  روشک  رد  ینایفـس  طسوت  هک  تسا  ینومیمان 
فرصت لاغشا و  هب  مادقا  ینایفس  ور  نیا  زا  دشاب .  یم  ع )   ) يدهم ترضح  تموکح  نازاس  هنیمز  نایناریا و  اب  یئورایور  يارب  یهاگیاپ 

مانب یلحم  رد  اهنآ  دیامن و  یم  مازعا  هفوک  هب  ار  ورین  رازه  یـس  دصکی و  دادعت  وا  دـندرگ .  یم  قارع  دراو  يو  ياهورین  هدومن و  قارع 
هلیخن رد  ع )   ) دوه ترضح  هربقم  لحم  رد  هدش و  هفوک  هناور  نانآ  زا  نت  رازه  تصـش  هاگنآ  دنیآ ،  یم  دورف  قوراف ))   )) و ءاحور )) ))
تماقا لحر  امـش  زبسرـس  روانهپ و  ياـهنیمز  رد  هفوک و  رد  هک  منیب  یم  ار  وا ) راـی  هارمه و  اـی  و   ) ینایفـس نم  اـیوگ  و  دـننک ،  یم  لزنم 

هک تسا  ماـگنه  نیا  رد  دوش ،  یم  هداد  وا  هب  مهرد  رازه  درواـیب  ار  یلع  هعیـش  رـس  يدرف  ره  هک  دروآ  یمرب  گـناب  وا  يداـنم  دـنکفا و 
رد هک  یـسایس  ءالخ  ندرکرپ  هب  ار  ینایفـس  هاگنآ  تسا .  نانآ  هرمز  زا  صخـش  نیا  دیوگ  یم  هدـش و  رو  هلمح  شا  هیاسمه  هب  هیاسمه 
زا ار  نآ  زاغآ  راظتنا  هدوب و  مدرم  دزنابز  هک  ع )   ) يدهم ترضح  تموکح  يدوبان  هزرابم و  يارب  دنیامن و  یم  راداو  دمآ  دوجوب  زاجح 
هب دورو  اب  شیاهورین  هتـشاد و  لیـسگ  زاجح  هب  ار  دوخ  هاپـس  ینایفـس  ور  نیا  زا  دنیامن .  یم  تیوقت  ار  ینایفـس  تموکح  دـنراد ،  هکم 

ناکم نآ  زا  ار  شیوخ  تضهن  ع )   ) يدهم ترضح  هک  یئاج  دنیامن ،  یم  هکم  گنهآ  سپس  هدز و  داسف  هب  تسد  اجنآ  رد  هنیدم  رهش 
نتفر ورف  ینعی  تسا ،  هاد  هدعو  هکم  هب  ندیسر  زا  لبق  ینایفس  هاپس  دروم  رد  ص )   ) ربمایپ هک  يا  هزجعم  نآ  زا  سپ  تسا .  هدومن  زاغآ 
هنیدم نابایب  هب  هک  نیمه  دوش ،  یم  هداتسرف  وا  يوس  هب  یهاپـس  هاگنآ  درب ،  یم  هانپ  ادخ  هناخ  هب  يا  هدنهانپ  داد .  دهاوخ  خر  نیمز ،  هب 

هب زاجح  رد  هک  یتسکـش  و  قارع ،  رد  اـه  ینمی  ناـیناریا و  زا  تسکـش  زا  دـعب  ینایفـس  نآ  زا  سپ  دـنور .  یم  ورف  نیمز  رد  دنـسر  یم 
اب یئوراـیور  تهج  دـنک و  یم  ینیـشن  بقع  ددرگ ،  یم  وا  بیـصن  نیمز  رد  نـتفر  ورف  هزجعم  هطـساو  هـب  ع )   ) يدـهم ترـضح  تـسد 
ماش روشک  لخاد  رد  دوخ  ياهورین  يزاسزاب  يروآ و  عمج  هب  دـشاب ،  یم  سدـق  قشمد و  یهار  شیوخ  هاپـس  اب  هک  ع )   ) ماما يورـشیپ 

قشمد زا  هقطنم ،  لخاد  رد  و  ایرد ،  لحاس  رد  هیکاطنا  روص و  ات  اکع  زا  هک  هتـسناد  گرزب  يا  هسامح  ار  دربن  نیا  تایاور  دزادرپ .  یم 
هدمآ و دورف  يو  یبرغ )   ) یمور يدوهی و  ناتـسدمه  ینایفـس و  رب  دـنوادخ  مشخ  رادوریگ  نیا  رد  دـبای .  یم  دادـتما  سدـق  هیربط و  ات 

ناناملـسم یهارمه  هب  ع )   ) يدهم ترـضح  هاگنآ  دوش ،  یم  هتـشک  هدمآ و  رد  تراسا  هب  ینایفـس  هدنبوک ،  تخـس و  یتسکـش  زا  سپ 
دای دیآ ،  یم  دیدپ  نمی  رد  هدوب و  ترـضح  نآ  تموکح  زاس  هنیمز  هک  ار  يرگید  تضهن  تایاور  هکنانچ  مه  ددرگ .  یم  سدـق  دراو 

زا یمچرپ  چـیه  اهمچرپ  نیب  رد  درامـش :  یم  بجاو  اهناملـسم  رب  ار  يو  ندومن  يراـی  هدوتـس و  ار  ینمی ))   )) تضهن نآ  ربهر  هدومن و 
باتـشب وا  يرای  هب  دـنک و  جورخ  نوچ  تسا و  مارح  مدرم  هب  حالـس  شورف  ینمی  جورخ  زا  سپ  تسین  رت  هدـننک  تیادـه  ینمی  شفرد 

 ، دوب دهاوخ  شتآ  لها  دنک  نینچ  رگا  هک  دیامن  یچیپرـس  نآ  زا  یناملـسم  چـیه  تسین  زیاج  تسا .  تیادـه  شفرد  وا  شفرد  هک  اریز 
رد نایناریا  يراـی  تهج  قارع  هب  ینمی  ياـهورین  دورو  زا  تاـیاور ،  هکناـنچ  دـناوخ .  یم  ارف  تسار  هار  قح و  هب  ار  مدرم  ینمی  هک  ارچ 
یم افیا  ار  یمهم  شقن  زاجح  رد  ع )   ) يدهم ترـضح  ندومن  يرای  رد  شنایهاپـس  يو و  ارهاظ  دـهد و  یم  ربخ  ینایفـس  ياهورین  ربارب 

و رـصم ،  شترا  هدنامرف  هب  ار  رگید  یـشبنج  هدـمآ و  نایم  هب  ینایفـس  ینامی و  جورخ  زا  لبق  يرـصم  يدرم  تضهن  زا  نینچ  مه  دـننک . 
ار ینایفس  جورخ  نآ  لابند  هب  و  رـصم ،  هب  ار  یبرغم  ای  یبرغ  ياهورین  دورو  هاگنآ  دهد .  یم  تبـسن  رـصم  فارطا  نایطبق  هب  ار  یتکرح 
رد یـصاخ  یغیلبت  تیعقوم  رـصم  يارب  ع )   ) يدهم ترـضح  هک  دیآ  یم  رب  نینچ  تایاور  زا  زین  و  دزاس .  یم  ناشنرطاخ  ماش  روشک  رد 

ناشنارای ترضح و  نآ  دورو  تیفیک  سپـس  دیامرف و  یم  باختنا  شیوخ  ینارنخـس  ربنم  ناونع  هب  ار  اجنآ  دهد و  یم  رارق  ناهج  حطس 
مدرم اب  دریگ و  یم  رارق  نآ  ربنم  زارف  رب  ترـضح  هدـش و  رـصم  دراو  ناشنارای )  و  ع )   ) يدـهم  ) نانآ هاگنآ  دـیامن :  یم  نایرـصم  هب  ار 

ناتخرد دراب ،  یم  ورف  ار  دوخ  تمحر  ناراب  نامسآ  و  هتفرگ ،  دوخ  هب  يا  هزات  طاشن  قنور و  داد  لدع و  رثا  رب  نیمز  دیوگ :  یم  نخس 
شمارآ و رد  يا  هنوگ  هب  یـشحو  تاـناویح  ددرگ ،  یم  دوخ  ناـنکاس  شخب  تنیز  دـنایور و  یم  ار  دوخ  ناـهایگ  نیمز  هدـش و  روراـب 
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یم نیزگ  ياج  نانچ  نآ  نانم  ؤم  لد  رد  شناد  دنرچب .  هدوسآ  اج  همه  رد  دنناوت  یم  یلها  تاناویح  نوچمه  هک  دندرب  یم  رـسب  تینما 
هتعس نم  الک  هللا  ینغی   )) هفیرـش هیآ  نیا  قادصم  زور ،  نآ  دنک .  یمن  ادیپ  زاین  شا  ینید  ردارب  هب  یملع  ظاحل  زا  ینم  ؤم  چیه  هک  دوش 

هب انب  برغم ،  یمالـسا  ياهروشک  دروم  رد  اما  ددرگ .  یم  راکـشآ  دزاس ) یم  رگناوت  شیوخ  نارک  یب  يانغ  زا  ار  ناگمه  دـنوادخ  (( )
و دـنوش . . . .  یم  قارع  لـخاد  اـهنآ  زا  یخرب  و  هدـیدرگ ،  رــصم  اـسب  هـچ  ماـش و  نیمزرــس  دراو  اـجنآ  زا  ییاـهورین  تاـیاور ،  هـتفگ 

نیا دوب .  دـهاوخن  ناناملـسم  مالـسا و  عفن  هب  هک  تسا  یللملا  نیب  ای  برع و  هدـنرادزاب  ياهورین  تیرومءام  نوچمه  نانآ  ياهتیرومءام 
 . دـنزادرپ یم  دروخ  دز و  هب  رگیدـکی  اب  هدـش و  يورایور  ع )   ) يدـهم ترـضح  تلود  نازاس  هیمز  یناریا و  ياهورین  اب  ماش  رد  اهورین 
هب سپـس  و  دندنویپ .  یم  وا  هب  ای  هتـسشن و  بقع  ینایفـس  جورخ  زا  دعب  نآ  هدـنامیقاب  و  هدومن ،  ینیـشن  بقع  ندرا  يوس  هب  نآ  زا  سپ 
ماش رد  ینایفـس  تکرح  جورخ و  زا  لبق  یکدنا  هک  یبرغ  ياهورین  يرای  هب  ای  و  هدش ،  وربور  دوخ  مدرم  مایق  اب  هک  رـصم  تلود  کمک 

رد نایدوهی  هک  دزاس  یم  ناشنرطاخ  ع )   ) ترـضح روهظ  ناـمز  رـصع و  هب  طوبرم  تیاور  دنباتـش .  یم  دـنا  هدـش  رـصم  نیمزرـس  دراو 
نآرق رد  دـنوادخ  هک  هنوگنآ  دـندرگ .  یم  ینیب  گرزب  دوخ  يزروربکت و  راتفرگ  هدومن و  هنتف  داسف و  داجیا  نیمز  يور  رد  نامزلارخآ 

چیه هک  ارچ  ددرگ .  یم  دوبان  دـنیامن  یم  جورخ  ناسارخ  زا  هک  ینارادـمچرپ  تسد  هب  یئوج  يرترب  يوخ  نیا  هدومن ،  فصو  ار  ناـنآ 
هک دنتسه  یموق  نایناریا  و  دنروآ .  رد  زازتها  هب  سدق  رد  ار  دوخ  ياه  شفرد  هکنآ  ات  دنادرگرب  دوخ  میمصت  زا  ار  نانآ  دناوت  یمن  زیچ 
 ، تایاور میناروش  یم  رب  امـش  هیلع  ار  دوخ  زا  يدنمورین  ناگدنب  ام  تخیگنا .  دـهاوخرب  نایدوهی  هیلع  ار  نانآ  لاعتم  دـنوادخ  يدوز  هب 

صخـشم دـتفا ،  یم  قافتا  نآ  زا  دـعب  و  ع )   ) ترـضح روهظ  زا  شیپ  هلهو  نیدـنچ  ای  هلهو و  کـی  رد  هک  ار  ناـیدوهی  دوعوم  تکـاله 
دنتسه یناریا  اهنآ  رتشیب  هک  يو  نایهاپس  و  ع )   ) يدهم ترضح  ياناوت  تسد  هب  هک  دیامن  یم  فصو  ار  نآ  هلحرم  نیرخآ  اما  هدومنن ، 

نایدوهی رانک  رد  ماش  نیمزرس  مکاح  ینایفس  ینامثع  نآ  رد  هک  تسا  گرزب  يرازراک  تروص  هب  دادیور  نیا  و  دنسر .  یم  تکاله  هب 
رد يراغ  نورد  زا  ار  تاروت  یلـصا  ياه  هخـسن  ع )   ) يدـهم ماما  تایاور ،  لقن  هب  انب  داد .  رارق  نانآ  یعافد  مدـقم  طخ  رد  اهیمور و  و 

تازجعم اهتمالع و  هناشن و  هدومن و  موکحم  ار  نایدوهی  نآ  هب  دانتسا  اب  هدروآ و  نوریب  هیربط  هچایرد  زا  نیطسلف و  رد  یهوک  هیکاطنا و 
هدـش و راوگرزب  نآ  میلـست  دـنا  هدرب  ردـب  ملاس  ناج  سدـق  يدازآ  دربن  زا  دـعب  هک  نایدوهی  زا  یخرب  دزاس .  یم  راکـشآ  نانآ  يارب  ار 

روهظ زا  لبق  یکدـنا  دوش ،  یم  هدافتـسا  تایاور  زا  هک  روطنآ  دـندرگ .  یم  جارخا  یبرع  ياـهروشک  زا  دـنوش  یمن  میلـست  هک  یناـسک 
يا هراپ  زا  تسا و  قرشم  هیحان  زا  نآ  زاغآ  ببس  هک  دهد  یم  خر  هیسور  اهیبرغ و  ینعی  ناکرت  نایمور و  نیب  یناهج  یگنج  ترـضح ، 

 ( ع  ) ترـضح نآ  روـهظ  لاـس  رد  دوـب .  دـهاوخ  يا  هقطنم  ياـهگنج  تروـص  هب  روـبزم  گـنج  هک  دـیآ  یمرب  نـینچ  تاـیاور  زا  رگید 
برغم رد  گنج  شتآ  ددرگ (( .  یم  اپورا  اکیرمآ و  هجوتم  نآ  ياـهتراسخ  هک  دـندنویپ  یم  عوقو  هب  نیمز  يور  رد  يداـیز  ياـهگنج 

دوش یم  فالتخا  داجیا  ناناملسم  یتح  برغ و  قرش و  مدرم  نیب  ددرگ ،  یم  هتخورفارب  رایسب  مزیه  شتآ  ندش  رو  هلعـش  نوچمه  نیمز 
ياهنایز هک  دهد  یم  ربخ  تایاور  نینچ  مه  دش )) دنهاوخ  وربور  یتخـس  يراتفرگ  جنر و  اب  دنراد  هک  یتشحو  ساره و  رثا  رد  مدرم  و  ، 

یم نیمز  نانکاس  موس  ود  هب  دـنک ،  یم  ادـیپ  عویـش  نآ  زا  سپ  گنج و  زا  شیپ  هک  نوعاط  يرامیب  هوالعب  گنج  نیا  تاـفلت  یناـج و 
مدرم موس  ود  هکنیا  رگم  دهد  یمن  خر  هثداح  نیا   . )) میقتـسم ریغ  تروص  هب  رگم  ددرگ  یمن  دراو  ناناملـسم  هب  اهتراسخ  نیا  و  دسر ، 

ءزج دیهاوخ  یمن  امـش  ایآ  دومرف :  دنام ؟  دهاوخ  یقاب  یـسک  هچ  دنورب  نیب  زا  مدرم  موس  ود  یتقو  مدیـسرپ :  دـنور ،  یم  نیب  زا  ناهج 
نآ هلحرم  نیرخآ  و  دریذپ ،  یم  ماجنا  هلحرم  دنچ  رد  دربن  نیا  هکنیا  هب  دراد  هراشا  تایاور ،  يا  هراپ  دیـشاب )) ؟  هدـنام  یقاب  موس  کی 

زاجح ندومن  دازآ  هتبلا  دوب .  دـهاوخ  قارع  هب  وا  دورو  راوگرزب و  نآ  طسوت  زاجح  يزاـس  دازآ  و  ع )   ) يدـهم ترـضح  روهظ  زا  دـعب 
 . دمآ دهاوخ  يدعب  ياهلصف  رد  نآ  حورشم  هک  تساج  نآ  رد  تموکح  نارحب  یسایس و  ءالخ  یناماسبان و  هب  طوبرم 

ناناملسم هیلع  برغ  قرش و  يرگ  بوشآ 
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لوا تمسق 

ناسنا يارب  هک  یشیامزآ  ناحتما و  ره  زا  تسا  ترابع  ماع  ینعم  هدمآ ،  صاخ  ماع و  يانعم  ود  هب  تنس  میرک و  نآرق  رد  هنتف ))   )) هژاو
زا دیآ و  نوریب  دیفسور  بایماک و  ناحتما ،  زا  هاوخ  مدرم و  يوس  زا  ای  ناطیـش و  هیحان  زا  ای  دشاب  ناسنا  دوخ  هیحان  زا  هاوخ  دیآ ،  شیپ 

ناحتما هتوب  رد  ار  ناناملـسم  هک  تسا  ییاهدماشیپ  ثداوح و  زا  ترابع  صاخ :  ینعم  و  دیامن .  طوقـس  نآ  رد  ای  دهرب و  بوشآ  هنتف و 
نیمه هداد  رادـشه  ص )   ) ربمایپ هک  یجراخ  یلخاد و  ياـهبوشآ  زا  دوصقم  و  دزاـس .  یم  فرحنم  جراـخ و  تناـید  زرم  زا  هداد و  رارق 

ياهبوشآ هنتف و  زا  ار  مدرم  ص )   ) مرکا ربمایپ  هک  دنا  هدومن  لقن  ار  يددعتم  تایاور  ناشءارآ  توافت  اب  نیعبات  هباحص و  هتبلا  تسانعم . 
رد يو  اریز  هدوب ،  فورعم  اه  هنتف  تایاور  هب  یهاگآ  ملع و  رد  نامی  نب  ۀفیذح  هباحـص ،  نایم  رد  و  تسا .  هتـشاد  رذحرب  دوخ  زا  دـعب 

ار اه  هنتف  هب  طوبرم  تایور  زا  يرایسب  ور  نیا  زا  دیزرو .  یم  مامتها  تایاور  نآ  ظفح  اهبوشآ و  هرابرد  ص )   ) ربمایپ زا  ندومن  شتسرپ 
نارای زا  هفیذـح  اریز  هدـش ،  لقن  ع )   ) یلع نانم  ؤمریما  زا  ای  و  ص )   ) ربمایپ زا  هفیذـح  هب  تبـسن  دنـس و  رکذ  اب  هک  میبای  یم  یعبانم  رد 

نت دصیـس  هب  ناشدادعت  هک  تسین  یئوج  هنتف  چیه   : )) تفگ یم  هک  دنا  هدرک  تیاور  وا  زا  هکنانچ  تسا .  هدوب  زین  ترـضح  نآ  صاخ 
یمارگ لوسر  ار  اهنآ  مامت  اریز  مناوت ،  یم  موش  روآدای  تمایق  زور  ات  ار  شتنوکـس  لحم  ردپ و  وا و  مان  مهاوخب  رگا  هکنیا  رگم  دـسرب 

هدادـن و تلهم  بش  اـت  ارم  مدرک ،  یم  وگزاـب  امـش  يارب  مناد  یم  هک  ار  هچنآ  ماـمت  رگا   : )) دومرف یم  و  تسا ))  هتخومآ  نم  هب  (ص ) 
يدهم ترـضح  رابخا  هب  نانآ  زا  یـضعب  دزن  رد  هک  دوب  يدح  هب  اهبوشآ ،  هنتف و  تایاور  هب  ناناملـسم  هجوت  ( 4  . (( ) دیتشک یم  يروف 

نتف  )) ناونع تحت  ار  ییاهلـصف  اه و  باب  ییاور ،  ياه  هعومجم  ناگدنروآ  درگ  ور  نیا  زا  دومن ،  ادـیپ  هبلغ  راوگرزب  نآ  روهظ  و  (ع ) 
تسا یمهم  ياهدادیور  اهگنج و  ینعم  هب  محالم  هملک  و  دنا .  هدومن  نیودت  اهبوشآ ) اهدمآ و  شیپ   (( ) نتف محالم و   )) ای اهبوشآ ) (( )

نتفلا و  )) مان هب  یـصاخ  ياهباتک  یمالـسا  نادنمـشناد  ناـیوار و  زا  يا  هدـع  اذـل  تسا .  هداد  ربخ  ار  اـهنآ  عوقو  ص )   ) مرکا ربماـیپ  هک 
 ، تسا مهم  اج  نیا  رد  هچنآ  دنا .  هدروآ  درگ  اهباتک  نآ  رد  ار  هنیمز  نیا  رد  هدش  دراو  تایاور  هدومن و  فیلءات  نآ  دننام  و  محالملا )) 

رظن قافتا  یگلمج  هک  تسا  يا  هنتف  نیرخآ  تخانـش  مهم ،  هکلب  تسین  ناناملـسم  خـیرات  اب  اهنآ  قابطنا  زاغآ و  اه و  هنتف  ددـع  یـسررب 
رد نآ  رثا  هک  تسا  برغ  هنتف  رب  قبطنم  نآ  ياهیگژیو  هک  يا  هنتف  نامه  تفر ،  دهاوخ  نیب  زا  ع )   ) يدـهم ترـضح  روهظ  اب  هک  دـنراد 
ام اب  نام  نیمزرس  لخاد  رد  نایبرغ  هک  ارچ  تسا  هتشاد  لابند  هب  ار  يرایسب  ياهیراوشد  هتشگ و  راکـشآ  ناملـسم  للم  رب  نرق  نیا  هعیلط 

نیمزرس زا  یشخب  هدومن و  يراکمه  نانآ  اب  ام  یقرش  نانمشد  رما  نیا  رد  دندرگ .  یم  طلسم  ام  روما  تشونرس و  اهتورث و  رب  هدیگنج و 
هنومن کنیا  و  دـنروآ .  یم  رد  دوخ  ییاورنامرف  ورملق  رد  ار  اـجنآ  نآ ،  راـثآ  مالـسا و  تیدوجوم  وحم  اـب  هدروآرد و  فرـصت  هب  ار  اـم 

رد يزیر و  نوخ  لوا ،  هنتف  رد  هک  هدـش  دراو  نم  تما  رب  بوشآ  هنتف و  راـهچ   : )) دومرف ص )   ) مرکا ربماـیپ  هفیرـش :  تاـیاور  زا  ییاـه 
ریگ همه  رک و  روک و  بوشآ ،  هنتف و  نیمراهچ  دوش .  یم  هدرمـش  لالح  نانز  لاوما و  اهنوخ و  موس ،  هنتف  رد  لاوما و  اهنوخ و  یمود ، 
ماش زا  هنتف  نآ  دـنبای .  یمن  یهاگهانپ  مدرم  زا  کـی  چـیه  هک  يا  هنوگ  هب  دوب ،  دـهاوخ  مطـالتم  ياـیرد  رد  یتشک  تکرح  نوچ  مه  و 
غابد تسوپ  دـننام  ار  مدرم  يراتفرگ ،  الب و  و  هدـیبوک ،  تدـش  هب  دوخ  ياپ  تسد و  ریز  ار  هریزج )   ) دریگ یم  ارف  ار  قارع  هتـساخرب و 

هیحان زا  دنزاس  فرطرب  يا  هیحان  زا  ار  نآ  رگا  دیرادهگن ! تسد  دینک و  سب  دـیوگب :  تسین  رداق  سک  چـیه  دـهد  یم  لامـشوگ  هناخ 
رب نوچمه  ماش  عضو  دـهد ،  خر  نیطـسلف  هنتف  هک  ینامز   : )) تسا هدـمآ  یتیاور  رد  و  ( 5  . (( ) ددرگ یم  رهاظ  هدروآربرـس و  رگید  يا 
 . دش دیهاوخ  نامیشپ  امـش  زا  یکدنا  هورگ  هتفریذپ و  نایاپ  دسر ،  ارف  شنایاپ  تقو  نوچ  دوش و  یم  هتفـشآ  کشم  رد  بآ  ندروخ  مه 
رد و  ( 7  . (( ) دـبوک یم  مهرد  ار  هریزج  و  دـناشوپ ،  یم  ار  قارع  هدرک و  هطاـحا  ار  ماـش  بوـشآ ،  هـنتف و  نآ   : )) یتـیاور رد  و  ( 6 (( )
هک يا  هنوگ  هب  هتفای ،  همادا  نانچمه  دوش ،  نآ  نایاپ  زا  تبحـص  ناـمز  ره  دـیآ  یم  دـیدپ  يا  هنتف  هاـگنآ   : )) هدـمآ نینچ  رگید  یتیاور 
زا يدرم  هکنآ  ات  دـشاب  هدرکن  سمل  دوخ  تروص  رب  ار  نآ  یلیـس  هک  تسین  یناملـسم  و  هدـشن ،  نآ  لخاد  هنتف  نآ  هک  تسین  يا  هناـخ 

هدهاشم یناوارف  تافـص  بوشآ ،  هنتف و  نیا  نوماریپ  نآ ،  دـننام  تایاور  زا  يرایـسب  تیاور و  نیا  رد  ( 8  . (( ) دیامن روهظ  نم  نادـناخ 
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تایاور  - 1 زا :  دنترابع  اهیگژیو  نیا  و  دـشاب .  یم  هنتف  نیرخآ  تایاور ،  لک  هتفگ  هب  هنتف و  نیمراهچ  تیاور ،  نیا  قبط  هک  مینک ،  یم 
ینعم کی  هب  ار  نآ  ددعتم ،  نایوار  اما  دـنتوافتم ،  ظافلا  رظن  زا  دـنچ  ره  ینعی  تسا ،  یلامجا  رتاوت  دـح  رد  ینـس  هعیـش و  عبانم  رد  نآ 
تیب لها  و  ص )   ) ربمایپ هیحان  زا  رابخا  نیا  نومـضم  هک  دوش  یم  لصاح  نیقی  شیارب  دنک  تقد  یـسک  رگا  هکیروطب  دـنا ،  هدومن  لقن 

ناناملـسم يداصتقا  یگنهرف و  یتینما ،  لاوحا  عاضوا و  همه  لماش  و  راد ،  هنماد  تسا  یبوشآ  هنتف ،  نیا   2 تسا .  هدش  رداص  ع )   ) يو
فیـصوت روک  ءایمع ))  )) رک و ءامـص ))  )) رگید تیاور  رد  ای  و  دوش .  یم  هدرمـش  لالح  مارح ،  ياهزیچ  مامت  هکنیا ،  دـننام  دوش .  یم 

 . دراذگب قرف  نآ  نیا و  نیب  هک  دنیب  یمن  تسانیبان و  و  درک ،  رود  ار  وا  وگتفگ  اب  ناوتب  ات  دونـش  یمن  نخـس  تسا و  رک  ینعی :  هدـش ، 
و دزاس ،  یم  دراو  بیـسآ  هبرـض و  یناملـسم  ره  تیـصخش  رب  هدش و  يا  هناخ  ره  دراو  تسا ،  قبطنم  اهنآ  رب  و  هدـش ،  همه  لماش  هکلب 
رد یسک  چیه  دیامن .  یم  یگتفشآ  راچد  دریگ ،  رارق  ناشورخ  يایرد  جوم  رب  هک  یتشک ،  ناکت  تکرح و  نوچمه  ار  ناناملسم  هعماج 

یتسرپرـس هک  نانآ  یبرغ  یقرـش و  نارایتسد  هشیپ و  متـس  ناـیاورنامرف  روج  زا  شا و  هداوناـخ  دوخ و  نید  هب  تبـسن  هنتف  نیا  رطخ  ربارب 
قرـش و زا  یهورگ  ماگنه  نآ  رد   : )) تسا هدمآ  تیاور  نیا  رد  هکنانچ  دـبای ،  یمن  یهانپ  دـنریگ ،  یم  هدـهع  رب  ار  یمالـسا  تما  روما 

ریطت  )) دوب دهاوخ  ماش  نیمزرـس  زا  تکرح  نآ  عورـش  هطقن  يراتفرگ و  رـش و  - 3 دـننک )) .  یم  یئاورناـمرف  نم  تما  رب  هدـمآ و  برغ 
نتشاک رگا  نیاربانب  دنمان ،  یم  ندمت ))  باتفآ   )) نیمزرـس ار  اجنآ  ام  نانمـشد  تهج  نیمه  هب  ددرگ ،  یم  زاغآ  ماش  زا  ینعی  ماشلاب )) 

ماش بوشآ  هنتف و  نآ  ینعی  هدـمآ  ماشلاب ))  فیطت   )) هلمج یتیاور  رد  و  دوب .  دـهاوخ  هنوگچ  میئازفیب  نآ  رب  ماش  روشک  رد  ار  لیئارـسا 
نآ رب  ار  نیطسلف ))  هنتف   )) مان یتیاور  هکلب  دوش ،  یم  هدیـشک  ناملـسم  یبرع و  ياهنیمزرـس  رگید  هب  اجنآ  زا  هاگنآ  و  هدومن ،  هطاحا  ار 

بوشآ نیا  هدـشن و  عقاو  دـنمدوس  اهلح  هار   - 4 دوب .  دـهاوخ  زکرمتم  نارگید  زا  شیب  ماش  روشک  نانکاس  رب  نآ  ياـهیراوشد  هداـهن و 
جوم رگید  یفرط  زا  دوش  یئوج  هراچ  حالصا ،  میمرت و  قیرط  زا  هک  تسا  نآ  زا  رت  قیمع  ندمت ،  هنتف  اریز  دبای  یم  همادا  ینالوط  تدم 

رد يا  هیحان  زا   : )) هدـمآ تیاور  رد  هکنانچ  ددرگ .  یم  اهلح  هار  ندیـسرن  رمث  هب  ثعاب  نانمـشد  رد  ینمـشد  جوم  تما و  رد  تمواـقم 
ترـضح تموکح  زاس  هنیمز  مایق  اـب  اـهنت  نآ  لـح  هار  اریز  دوش )) .  یم  راکـشآ  رگید  يوس  زا  هکنیا  رگم  دـیئآ  یمنرب  نآ  عفر  ددـص 

تایاور زا  يدایز  دادـعت  نینچ  مه  دوب .  دـهاوخ  ریذـپ  ناکما  هادـف  اـنحاورا  ترـضح  نآ  روهظ  اـب  سپـس  و  تما ،  نیب  رد  ع )   ) يدـهم
قلطم تروص  هب  هچرگا  تایاور  زا  یخرب  رد  و  دشاب .  یم  راوگرزب  نآ  روهظ  هب  لصتم  بوشآ و  نیرخآ  هنتف  نآ  هک  دـنک  یم  حیرـصت 

 . تسا هدومن  فیـصوت  اهیگژیو  نامه  اب  و  هنتف ،  نیرخآ  ار  نآ  اما  هدرکن ،  رکذ  ترـضح  روهظ  زا  شیپ  هنتف  ار  نآ  حضاو  روطب  هدمآ و 
نیا یلـصا  ياهیگژیو  زا  یخرب  هتبلا  ( 9  . ) دومن لمح  دـیقم ))  )) رب ار  قلطم ))   )) دـیاب ریزگان  تسا  بوشآ  هنتف و  ناـمه  دوصقم  نوچ  و 

ای یلخاد  هنتف  چـیه  اـب  ناوت  یمن  ار  اـهیگژیو  نیا  هک  ارچ  دروآ ،  میهاوـخ  هدـمآ  رگید  ثیداـحا  رد  هک  ار  نآ  تایـصوصخ  رگید  هنتف و 
ردـص یلخاد  ياه  هنتف  اب  بوشآ  نیا  اریز  برغ .  بوشآ  هنتف و  زج  هب  تسناد  ربارب  هدیـسر  نونک  ات  زاغآ  زا  مالـسا  تما  رب  هک  یجراخ 

نآ یخیرات  ياه  هلمح  لحارم  هک  یبیلص  ياه  گنج  اب  اه و  لوغم  تراغ  راتشک و  يرگ و  بوشآ  یتح  نآ و  زا  دعب  ياهنامز  مالسا و 
اهیبرغ هک  گنج  نآ  هلحرم  نیرخآ  رب  يرآ  دـنتوافتم .  رگیدـکی  اـب  یفلتخم  تاـهج  زا  تسین و  قبطنم  دـش ،  زاـغآ  لـبق  لاـس  رد 900 

ندناشک يدوبان  طوقس و  هب  اب  یمالسا و  ياهنیمزرس  هیلک  هب  اهنآ  شترا  دورو  و  یمالسا ،  تما  هب  دوخ  هچراپ  کی  موجه  اب  دنتسناوت . 
 ( ص  ) مالـسا یمارگ  ربمایپ  زا  دشاب .  یم  قیبطت ))   )) لباق دنراکب  یمالـسا  ياهروشک  بلق  رد  ار  دوخ  يدوهی  نانامیپ  مه  هاگیاپ  اهنآ ، 
ار اهنآ  دنروآرب  مد  رگا  هک  دننک  ییاورنامرف  یموق  نم  تما  رب  تسوا ،  تسد  رد  مناج  هک  سک  نآ  هب  دنگوس   : )) دومرف هک  هدـش  لقن 
 ، اهنآ سیماون  نتشاذگ  اپ  ریز  اب  هدنادرگ و  دوخ  نآ  زا  ار  نانآ  لاوما  دنرمـش ،  یم  حابم  ار  اهنآ  زیچ  همه  دنیامن  توکـس  رگا  هتـشک و 
رد ینیب  یم  كانمیب  ناشیرپ و  ناساره و  هتـسویپ  ار  نانآ  دـننادرگ ،  یم  تشحو  هنیک و  زا  لامالام  ار  ناشاهلد  و  هتخیر ،  ار  ناـنآ  نوخ 
نآ تسد  زا  نم  تما  نافیعض  لاح  هب  ياو  سپ  دننک ،  یئاورنامرف  نم  تما  رب  هدمآ و  برغم  زا  یعمج  قرـشم و  زا  یهورگ  ماگنه  نیا 
یم هاـگن  ار  ریپ  گرزب و  تمرح  هن  و  هدوـمن ،  محر  کـچوک  هب  هن  اـهنآ  هک  ارچ  یهلا ،  باذـع  زا  نارگمتـس  رب  ياو  و  ناگـشیپ ،  متس 
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تیاور نـیا  ( 10  . (( ) تسا نیطایـش  ياـهلد  ناـشیاهلد  اـما  ناـیمدآ ،  مادـنا  ناشمادـنا  دنتـسین .  نادرگ  يور  يراـک  چـیه  زا  و  دـنراد ، 
ار یمالسا  تما  رب  برغ  قرش و  رافک  هطلس  تلع  هتشادرب و  هدرپ  یجراخ  رامعتسا  یلخاد و  دادبتسا  نیب  هبناج  ود  طابترا  زا  دنمـشزرا ، 

راتفر هنوگ  نیا  اریز  دـناد .  یم  نانآ  ياهیدازآ  بلـس  قانتخا و  وج  دوجو  رد  ناملـسم  ياـهتلم  رب  یلخاد  ماـکح  زواـجت  متـس و  راـشف  ، 
 ، هتشادزاب یجراخ  نمشد  عفد  زا  ار  اهنآ  یلخاد  يریگرد  نیمه  دزیگنا و  یمرب  دوخ  نامکاح  زا  یئوجماقتنا  ددص  رد  ار  مدرم  هناملاظ ، 

یمالـسا ياهروشک  تراغ  گنج و  هب  هشیپ ،  روج  نایاورنامرف  گنچ  زا  نانآ  ییاـهر  هناـهب  هب  ناـنآ و  رامثتـسا  اـب  نمـشد ،  هجیتن  رد  و 
يارب يا  همان  دـش  کیدزن  رـصم  لـحاس  هب  شیاـه  یتشک  یتقو  وا  دـیدرگ ،  رو  هلمح  رـصم  هب  نوئلپاـن  هک  هنوگناـمه  دـنک .  یم  مادـقا 

نایرصم یصالخ  تاجن و  ار  دوخ  ندمآ  هزیگنا  درک و  یتسود  هقالع و  راهظا  نآ  هب  تبسن  هدوتس و  ار  مالسا  نآ  رد  داتسرف و  نایرـصم 
لها سابل  ندیشوپ  اب  هکیئاج  ات  داد ،  همادا  نانچمه  زین  رصم  لاغـشا  زا  دعب  ار  هنارگ  هلیح  تسایـس  نیا  دومن .  دادملق  ناگدرب !  متـس  زا 
هویـش زین  هیـسور  اکیرمآ و  هسنارف ،  سیلگنا ،  هاگنآ ،  تفرگ !  نشج  ار  ص )   ) ربمایپ دـالیم  دـیع  هداد و  هولج  ناملـسم  ار  دوخ  رـصم ، 
تهج هتـسویپ  دـنا و  هدـمآ  نانآ  نیمزرـس  هب  ناملـسم  ياهتلم  ندرک  دازآ  روظنم  هب  اهنت  هک  دـندرک  اعدا  هتفرگ و  راکب  ار  یهباشم  ياه 

ار یتایصوصخ  هک  تسا  هجوت  لباق  دنرب .  یم  راکب  ار  دنفرت  نیا  اهناملسم  روما  رد  تلاخد  یمالـسا و  ياهنیمزرـس  رد  دوخ  هطلـس  همادا 
 ، دنا هتخاس  هدامآ  برغ  قرـش و  هطلـس  يارب  ار  هنیمز  هک  تسا  قبطنم  نایاورنامرف  زا  يا  هتـسد  رب  اقیقد  هتـشاد  نایب  فیرـش  ثیدـح  هک 
وج  1 زا :  دـنترابع  تایـصوصخ  نیا  و  تسا .  قابطنا  لباق  زین  دنتـسه  يا  هطلـس  نینچ  همادا  زاس  هنیمز  هک  زورما  نارادـمامز  رب  هکناـنچ 
 ، دنرمـش یم  حابم  ار  نانآ  زیچ  همه  دننک  توکـس  رگا   2 نتفگ .  نخـس  کی  تهج  هب  ندش  هتـشک  و  هشیدـنا ،  يدازآ  ربارب  رد  قانتخا 
هب تبسن  يدعت  زواجت و  زا  تسد  مه  زاب  دنشاب ،  تکاس  دنیوگن و  نانآ  هرابرد  مه  يزیچ  رگا  هک  تسا  روحم  نیا  رب  اهنآ  تسایـس  اریز 
هک يوحن  هب  هدوب و  زواجتم  نارادمامز  تسایس  ياه  هیاپ  زا  یمالسا  ياهنیمزرـس  ياهتورث  لواپچ  تراغ و   3 تشاد .  دنهاوخن  رب  مدرم 

تمرح ندومن  لاـمیاپ   4 تسا .  ناـنآ  يراـبرد  قلمتم و  ناـقفانم  دوخ و  ياـه  هداوناـخ  اـهنآ و  یثوروم  کـلم  ناناملـسم  لاوما  ییوـگ 
نتخیر  5 ددرگ .  یم  اهنآ  سیماون  تیثیح و  وربآ و  کته  لاوما و  اهیدازآ و  یناسنا و  ياهشزرا  اهنوخ و  هب  زواجت  لماش  هک  ناناملـسم 
هدنکآ ار  ناناملسم  ياهلد   6 تسا )) .  هللا  ام  راگدرورپ   )) دـنیوگ یم  هک  ار ،  نانآ  ریغ  دـنیوگ و  یم  نخـس  نانآ  هیلع  هک  یناسک  نوخ 

ناناملسم ناج  رد  ار  يزوت  هنیک  نینچ  متس ،  روج و  هکنیا  ای  هشیپ و  متس  رادمامز  هب  تبسن  يزرو  هنیک  ینعی  هدومن ،  تشحو  هنیک و  زا 
 . دننارورپ یم  ناشدوخ  زا  یخرب  هب  تبسن 

مود تمسق 

تما رب  هدمآ و  برغم  زا  یعمج  قرـشم و  زا  یهورگ  ماگنه  نآ  رد   : )) دومرف اهنآ  هرابرد  ص )   ) ربمایپ هک  ییاه  یبرغ  یقرـش و  نآ  اما 
دروم ار  ناناملـسم  ياهنیمزرـس  روج ،  نایاورنامرف  متـس  زا  یبلط  تصرف  اب  هک  اـه  یبرغ  اهـسور و  رب  زج  دـننک )) .  یم  یئاورناـمرف  نم 

دارم تسا  نکمم  دوش ،  یم  هتفگ  یهاگ  ددرگ .  یمن  قبطنم  دنریگ ،  یم  تسد  هب  نانچمه  ار  اهنآ  روما  مامز  و  هداد ،  رارق  زات  تخات و 
برغ زا  هک  اه  یمطاف  تکرح  دندمآ و  یمالسا  تلود  قرش  زا  هک  دشاب  نایسابع  تکرح  دنیآ ،  یم  برغم  قرـشم و  زا  هک  یهورگ  زا 

نالوغم موجه  نانآ ،  زا  دوصقم  دراد  لاـمتحا  دوش  یم  هتفگ  هکنیا  اـی  و  تسا .  هدوب  يوما  ناـیاورنامرف  متـس  یپ  رد  نیا  و  دـندمآ ،  نآ 
رهاظ زا  اما  تسا .  هدمآ  دوجوب  برغ  زا  نایسابع  متس  روج و  هجیتن  رد  هک  یبیلـص  گنج  ای  هتـسویپ و  عوقو  هب  قرـش  هیحان  زا  هک  دشاب 

قبطنم نایمطاف  نایـسابع و  رب  ور  نیا  زا  دنوش  یم  طلـسم  ناناملـسم  روما  رب  هک  دنناملـسمریغ  یهورگ  اهنآ  هک  دـیآ  یم  رب  نینچ  تیاور 
نیا ببس  هب  ناناملسم  رب  اه  یبرغ  طلـست  اریز  تسین .  قابطنا  لباق  زین  هتـشذگ  یبیلـص  ياهگنج  نالوغم و  هلمح  رب  هکنانچ  ددرگ ،  یمن 

لوغم ماوقا  و  دـنرب .  یم  رـسب  اجنآ  رد  هدومن و  سیـسءات  ماش  نیمزرـس  لحاوس  رد  ار  یکچوک  ياهتموکح  اـهنآ  هکلب  هدوبن  تاـمجاهت 
بوذ مضه و  یمالـسا  تما  رد  هدروآ و  مالـسا  اـم  نیمزرـس  رد  ناـنآ  هدـنامیقاب  سپـس  هدوـمن ،  ینارمکح  ناناملـسم  رب  هاـتوک  یتدـم 
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 ، دیدرگن یهتنم  مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  روهظ  هب  یبیلـص  یخیرات  ياه  گنج  و  لوغم ،  يالیتسا  هکنیا  نآ  زا  رت  مهم  و  دندیدرگ . 
قابطنا نیاربانب  دریذـپ .  یم  نایاپ  ترـضح  نآ  روهظ  اب  تایاور  رگید  قبط  اهنآ  بوشآ  هنتف و  اـه و  یبرغ  طلـست  یگریچ و  هکیلاـح  رد 

هب هجوت  اب  اصوصخ  دـنا ،  نایئاکیرمآ  اـهیئاپورا و  اهـسور و  زا  تراـبع  هک  تسا  زورما  ياـه  یبرغ  اـه و  یقرـش  رب  ارـصحنم  ناـنآ  راـک 
و نالوغم ،  یقرـش  ناثراو  نانآ  لاح  ره  هب  تسا .  هدیدرگ  رکذ  نانآ  ياهتـسایس  اهتیـصخش و  زا  ثیدـح  نایاپ  رد  هک  یقیقد  ياهیگژیو 
هب هک  دنشاب  یم  نایمور  نامه  نایبرغ  هدش و  اهکرت  هب  ریبعت  اهسور  زا  تایاور ،  رد  رت ،  هدیدنـسپ  لوق  ربانب  اریز  دنا ،  یبرغ  ياه  یبیلص 
رد ینادنزرف  هکنیا  ات  دبای  یم  همادا  نانچمه  امـش  رما  نایرج   : )) دندومرف هک  هدش  لقن  ص )   ) ربمایپ زا  دش .  میهاوخ  انـشآ  نآ  اب  يدوز 

درادن تءارج  سک  چیه  هک  دوش  دادیب  متس و  زا  هدنکآ  نانچ  نیمز  و  دنـسانشن ،  يزیچ  بوشآ  زج  هک  دنوش  دلوتم  متـس  هنتف و  نارود 
ملظ و زا  هک  هنوگنآ  دزاسرپ ،  داد  لدـع و  زا  ار  نیمز  ات  دزیگنا ،  یمرب  نم  ترتع  هیرذ و  زا  ار  يدرم  دـنوادخ  هاگنآ  دـناوخب ،  ار  ادـخ 

نادنزرف زا  یلسن  ات  دبای ،  یم  همادا  اهلـسن  رد  ریخءا  بوشآ  هنتف و  هک  تسا  نیا  رگناشن  فیرـش  ثیدح  نیا  ( 11  (( ) تسا هدش  رپ  متس 
ریبعت نیا  و  دنرادن .  متـس  روج و  تسایـس  زج  یتسایـس  چیه  نید و  زا  فرحنم  هشیدنا  زج  يا  هشیدـنا  چـیه  هک  ددرگ  دـلوتم  ناناملـسم 

نآ موش  هیاس  رد  ناملسم  كدوک  هک  ام ،  ياهنیمزرس  رب  اهنآ  رگ  هطلـس  ياه  تموکح  تسایـس  یبرغ و  گنهرف  ياضف  زا  تسا  یقیقد 
تیادـه و هلیـسو  دـنوادخ  هک  ار  یـسک  رگم  تسا .  عالطا  یب  نآ  تلادـع  گنهرف و  یمالـسا و  ياضف  زا  و  هدرک ،  امن  وشن و  گنهرف 

یسک هک  دوش  هدنکآ  روج  متس و  زا  نانچ  نآ  نیمز   : )) دومرف هک  ص )   ) ربمایپ نخـس  ینعم  و  دزاس .  مهارف  ار  فارحنا  زا  وا  يرادهگن 
ار یگدنز  يایاوز  طاقن و  مامت  ناگـشیپروج ،  نارگمتـس و  ياهتـسایس  هناملاظ و  نیناوق  هک  تسا  نیا  دـشابن )) .  هللا ))   )) نتفگ رب  رداق 

عطاقم زا  یخرب  رد  نانآ  يالیتسا  زا  لبق  اریز  هدـمآ ،  دوجوب  ناـیبرغ  هطلـس  موجه و  زا  دـعب  هک  تسا  ییارجاـم  نیا  و  دریگ .  یم  رب  رد 
هطلـس برغ و  بوشآ  ندش  هریچ  هلمح و  زا  دـعب  اما  تشادـن ،  دوجو  ناناملـسم  یگدـنز  رد  دادـیب  روج و  قطانم ،  یـضعب  رد  ینامز و 

يا هنوگ  هب  دنکفا .  هیاس  زکارم  اهنیمزرس و  مامت  رب  اهنآ  هناملاظ  تسایس  هتفر  هتفر  هدیـسر ،  نارود  هب  هزات  هشیپ  متـس  نایاورنامرف  يرگ 
ای تسادخ و  ام  راگدرورپ  دیوگب :  هدومن و  زاربا  ار  دوخ  یناملسم  تسناوت  یمن  یسک  هک  دندرک  هفخ  اه  هنیس  رد  ار  ناناملـسم  يادص 

مایق نآ  هیلع  هدومن و  زیهرپ  دادیب  متـس و  زا  هک  دهد  یم  روتـسد  ام  هب  دـنوادخ  و  میتسه ،  مالـسا  ماکحا  ندومن  هدایپ  راتـساوخ  ام  هکنیا 
دیوگب ای  و  ددرگ ،  رانک  رب  راک  زا  ای  دوش و  هتـشک  دیاب  هک  تسا  هنوگنیا  اورنامرف  نیا  هرابرد  دـنوادخ  مکح  دـیوگب  هکنیا  ای  و  میئامن ، 

یمن یـسک  هک  تسین  نیا  هتفگ  نیا  ینعم  تخاس .  نوگرگد  ارنآ  داتـسیا و  نآ  ربارب  رد  دیاب  هک  تسا  نیا  نوناق  نیا  هرابرد  ادـخ  مکح 
یتح نارابج و  نارگمتـس و  رافک و  هک  يزیچ  اریز  دنا ،  هدومن  روصت  نینچ  یخرب  هکنانچ  دروآ ،  نابز  رب  ار  ادخ  مان  یلک  روط  هب  دناوت 

كاکطـصا نانآ  هطلـس  یگـشیپ و  متـس  رفک و  اب  هکیماگنه  تسا  دـنوادخ  مان  دای و  انامه  دروآ  یم  مشخ  هب  هتخیگنارب و  ار  اه  نید  یب 
نیا هتفگ  نیا  زا  دارم  هک  تسا  حضاو  رپ  دیوگب )) .  هللا  الا  هلاال  دناوت  یمن  یـسک  هک  يروط  هب   : )) تسا هدمآ  یتیاور  رد  و  دیامن .  ادیپ 

يادـخ نوناق  هب  هک  ار  نارگمتـس  نارفاـک و  ندرک  تموکح  هدومن و  نـالعا  ار  ادـخ  یئاورناـمرف  یئاـتکی و  دـناوت  یمن  یـسک  هک  تسا 
ياراد هک  امـش  ربماـیپ  تیب  لـها  تموکح   : )) دومرف هک  هدـش  لـقن  ع )   ) ناـنم ؤـمریما  زا  دـیامن .  در  دـننک ،  یمن  یئاورناـمرف  لـجوزع 

و دـنناروشب ،  امـش  هیلع  ار  نارگید  ناکرت ،  نایمور و  هکینامز  هلمج  زا  دـیآ . . .  یم  دـیدپ  نامزلارخآ  رد  تسا  ییاه  هناـشن  تاـمالع و 
نشور ( 12  . (( ) دـبای شیازفا  نیمز  يور  رد  يریگرد  گنج و  و  هتـساخرب ،  تفلاخم  هب  نایمور  اب  اـهکرت  و  دـندرگ . . .  جیـسب  اـهورین 

ياه هناشن  زا  ام  یمالـسا  ياهنیمزرـس  هیلع  شروی  رد  نانآ  تکرح  اهکرت و  ناـیمور و  بوشآ  هنتف و  هراـبرد  ع )   ) ماـما نخـس  هک  تسا 
رامثتسا نتفای و  هطلس  روظنم  هب  نانآ  ینعی  قیقد ،  تسا  يریبعت  تیاور  نتم  رد  تراثئتسا ))   )) ترابع و  دشاب .  یم  ع )   ) يدهم ترـضح 

اهکرت و  (( )) مورلاو كرتلا  فاختی   )) تداـبع نینچمه  تساـهنآ .  يوخ  هک  دـننز  یم  یتاـکرحت  هب  تسد  اـم ،  یمالـسا  ياـه  نیمزرس 
هطلـس میـسقت و  رـس  رب  دنا ،  هدوب  نامیپ  مه  رگیدکی  اب  هکنآ  اب  اهنآ ،  فالتخا  شکمـشک و  نیا  دننک )) یم  ادیپ  فالتخا  مه  اب  نایمور 
اهورین زیهجت  ام و  هیلع  مدرم  ندـناروش  رد  هتـشگ و  دـحتم  ام  اب  ینمـشد  رد  لاح ،  ناـمه  رد  اـما  دـشاب .  یم  ناـشذوفن  ورملق  رد  نتفاـی 
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نیمز رد  يریگرد  گنج و   (( )) ضرالا یف  بورحلا  رثکت  و   . )) دـنیامن یم  يراکمه  رگیدـکی  اب  دـهد ،  یم  ناشن  رما  تیعقاو  هکناـنچ 
گنج هکنیا  رگم  دـبای ،  یمن  شمارآ  یگنج  چـیه  و  تسین ،  اـهزیتس  گـنج و  زا  یلاـخ  يا  هراـق  مـینیب  یم  هکناـنچ  دـبای )) یم  ینوزف 

يدوهی نانابیتشپ  و  تسا ،  رگیدـکی  اب  نانآ  تفلاخم  ناکرت و  نایمور و  ياه  یئوج  ماقتنا  ببـس  هب  اهنیا  همه  ددرگ ،  یم  زاغآ  يرگید 
ترضح زا  دش .  دهاوخ  نایب  كرت  مور و  زا  دارم  يدوز  هب  و  دنـشاب .  یم  اه  گنج  زورفا  شتآ  دنناوتب  هک  اجک  ره  نامز و  ره  هک  نانآ 
ینوارف شناد  هک  اریز  دیهدب  تسد  زا  ارم  هکنآ  زا  شیپ  دیـسرپب ،  نم  زا  دـیهاوخ  یم  هچنآ  مدرم  يا   : )) دومرف هک  هدـش  لقن  ع )   ) یلع

رب دریگ و  رارق  وا  مس  ریز  شراـهم  ندرک  مر  رثا  رد  هک  يرتـش  دـننام  داـسف  هنتف و  هکنآ  زا  شیپ  نم  زا  دـیئامن  لا  ؤس  و  مراد ،  هنیـس  رد 
یشتآ ای  دنارتسگب و  نآ  رب  ار  دوخ  موش  هیاس  هدومن و  لامیاپ  شتایح  گرم و  زا  دعب  ار  امش  نیمزرس  دوش ،  هدوزفا  شبارطـضا  سرت و 

خرچ شدرگ  یتقو  یئوجماقتنا .  یهاوخنوخ و  زا  وا  رب  ياو  دروآرب .  گناب  دـنلب  دایرف  اب  دـتفا ،  هوبنا  کـشخ و  یمزیه  رد  هک  یبرغ  زا 
ینعم هک  تسا  ماگنه  نیا  رد  هتفر ،  اجک  هب  سپ  تسا ، )  هدنز  رگا  و   ، ) هدیسر تکاله  هب  ای  هدرم و  دیئوگ  یم  دوش ،  ینالوط  راگزور 
سپـس  . (( )) اریفن رثکا  مکانلعج  نینب و  لاومءاب و  مکاند  دما  مهیلع و  ةرکلا  مکلان  ددر  مث   . )) دنک یم  ادیپ  قادـصم  اه  هیآ  نیا  یقیقح 
ياراد نیا  و  میدیشخب )) .  ینوزف  نانآ  زا  ار  امش  دادعت  هدومن و  يرای  ار  امـش  نادنزرف  لام و  اب  مینادرگرب و  امـش  هب  ار  نانآ  رب  يزوریپ 

مزیه رد   ) تراـبع اـب  برغ  هدرتـسگ  يدوباـن  تکـاله و  زا  تیاور  نیا  رد  ع )   ) ریما ترـضح  ( 13  . (( ) دـشاب یم  ییاه  هناـشن  مئـالع و 
ای و  دیآ ،  یم  دیدپ  قرش  هقطنم  رد  هک  تسا  يا  هنتف  دربن  نیا  ببس  دنا ،  هدروآ  نایم  هب  نخس  لاعتـشا  لباق  رایـسب  و  ناوارف )  کشخ و 

گنج تایاور  هرمز  رد  نآ  هب  طوبرم  تیاور  ناـیب  يدوز  هب  تسا  ناـیمور  هیلع  اهـسور ،  ینعی  یقرـش ،  ناـکرت  يزورفا  گـنج  تلع  هب 
 ( ص  ) ربمایپ زا  زین  و  دـمآ .  دـهاوخ  دـشاب ،  یم  ع )   ) يدـهم ترـضح  روهظ  لاس  رد  ام  رظن  ثیداحا و  هتفگ  هقبط  نآ  عوقو  هک  یناهج 

هدینـش رت  تخـس  يراتفرگ  الب و  نآ  زا  هک  دسرب  نانآ  ناطلـس  هیحان  زا  یتخـس  يالب  نم  تما  رب  نامزلارخآ  رد   : )) دومرف هک  هدـش  لقن 
زا ندرب  هانپ  تهج  نم  ؤم  هک  دوش  روج  متـس و  زا  هدـنکآ  نیمز  يا  هزادـنا  هب  و  دـیآ ،  گنت  نانآ  رب  روانهپ  نیمز  هک  يا  هنوگب  هدـشن ، 

ملظ و زا  هک  هنوگنآ  لدـع ،  طسق و  زا  ار  نیمز  دزیگنا و  رب  ارم  نادـناخ  زا  يدرم  دـنوادخ  هکنیا  ات  دـبای .  یمن  یهاگیاج  متـس ،  ملظ و 
زا نامسآ  دروآ و  یمرب  ار  دوخ  رئاخذ  نیمز  هدیدرگ و  دونشخ  يو  زا  نیمز  نامسآ و  نانکاس  دنادرگ .  راشرـس  هدوب ،  هدیدرگ  رپ  متس 

تـسد زا  تما  نـیا  رب  ياو   : )) دـیوگ یم  ص )   ) ربماـیپ ناـمی ،  نـب  ۀـفیذح  زا  لـقن  هـب  ( 14 (( ) دزرو یمن  غـیرد  تـمحر  ناراـب  شزیر 
رد دهد  رد  نت  اهنآ  تعاطا  هب  هک  یسک  رگم  دننادرگ  یم  هراوآ  ناشراید  هناخ و  زا  ار  اهنآ  هتشک و  ار  اهناملسم  هک  رگ  متـس  ناهاشداپ 

ار مالـسا  تزع  دـیامرف  هدارا  لاعتم  دـنوادخ  نوچ  و  تسا .  نازیرگ  نانآ  زا  لد  هب  راگزاس و  نانآ  اب  نابز  هب  يوقت  اـب  نم  ؤم  ناـمز  نآ 
ار یمالـسا  تما  عضو  هک  تسوا  مه  تساناوت ،  دهاوخب  يراک ك  ره  رب  وا  و  دنکـش ،  یم  ار  وج  هزیتس  رگ  متـس  ره  تشپ  دنادرگزاب ، 
نآ دنوادخ  دشاب ،  هدنامن  یقاب  زور  کی  زا  شیب  ایند  رمع  زا  رگا  هفیذح :  يا  دنک ،  یم  حالصا  هدیـشخب و  ناماس  رـس و  یهابت  زا  سپ 

فلخ ادـخ  و  دزاس ،  راکـشآ  ار  مالـسا  دـنک و  ییاورنامرف  ناهج  رب  دـیایب و  نم  نادـناخ  زا  يدرم  هک  دـنادرگ  ینالوط  ردـق  نآ  ار  زور 
ارف ار  رگیدـکی  امـش  هیلع  اهتما  تسا  کیدزن   : )) دومرف هک  تسا  راوگرزب  نآ  زا  و  ( 15  (( ) تساناوت يزیچ  ره  رب  وا  دنک و  یمن  هدـعو 

 ، دیشاب یم  لیس  يور  رب  كاشاخ  نوچمه  اما  دیرایسب ،  ددع  رظن  زا  امش  دنچ  ره  هرفـس .  رـس  رب  ناگدنروخ  ندناوخارف  ناسب  دنناوخ ، 
لد هب  ار  یتسس  فعض و  گرم ،  زا  يرازیب  ایند و  هب  يدنم  هقالع  رثا  رد  و  هتـشادرب ،  ناتنانمـشد  لد  زا  ار  امـش  هوکـش  تبیه و  دنوادخ 

اب یمالـسا  تما  لاوحا  عاـضوا و  رگناـشن  هدـیبات و  اـهنآ  رب  توبن  روـن  هک  دوـب  اـسر  نشور و  یتاـیاور  اـهنیا  ( 16  . (( ) دـنکفا یم  اـمش 
هدش لقن  وا  زا  زین  و  دنهد .  یم  هدژم  ار  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  روهظ  جرف  تسا و  نانآ  رگ  هطلـس  نانمـشد  اب  رگمتـس و  نارادمامز 

يداب تسا و  هدـننکدوبان  نآ  شزو  هک  يداب  اهلاب ، ؟  نآ  تسیچ  اهلاب ،  تسا ،  کیدزن  اهنآ  هب  هک  يرـش  زا  برع  رب  ياو   : )) دومرف هک 
یگنـسرگ و  ینآ ،  گرم  عیرـس و  راتـشک  زا  اـهنآ  رب  ياو  تسا ،  روآ  یتسـس  نآ  شزو  هـک  يداـب  تـسا و  هدـننازیگنارب  نآ  شزو  هـک 

عیرـس و داب  نوچمه  هک  دشاب  امیپاوه  اهلاب )  ) زا دارم  تسا  نکمم  ( 17  (( ) ینتخیر ورف  دزیر  ورف  نانآ  رـس  رب  يراتفرگ  الب و  كاندرد ، 
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فیعـض يوق و  ياه  بمب  جوم  زا  هک  تسا  يداب  هکنیا  ای  ددرگ و  یم  ینآ  ریم  گرم و  ثعاـب  و  داـیز ،  راتـشک  ببـس  دـیآ و  یم  مارآ 
اب ع )   ) يدهم ترـضح  رازراک  هب  طوبرم  تیاور  رد  نآ  نایب  هک  تسا  نامه  اهلاب )  ) نیا هک  دراد  لامتحا  هکنانچ  مه  ددرگ .  یم  یـشان 

هاگنآ  : )) هدمآ نینچ  دامح  نبا  یطخ  هخـسن  رد  هکنیا  هچ  هدمآ ،  سدق  يدازآ  هکرعم  رد  نایمور  نایدوهی و  رادـفرط  بارعا  ینایفس و 
هک دـننز  یم  هبرـض  ناـنچنآ  ناـنآ  ياـه  هنوـگ  رب  دوـخ  ياـهلاب  اـب  هـک  دـنادرگ ،  یم  طلـسم  ناـیمور  رب  ار  یناگدـنرپ  داـب و  دـنوادخ ، 

یقیقح ناگدـنرپ  ياـهلاب  تسا  نکمم  زین  و  ( 18  . (( ) درب یم  ورف  دوخ  رد  ار  اـهنآ  هدـش و  هتفاکـش  نیمز  هتـشگ و  اـنیبان  ناشیاهمـشچ 
رد نآ  نایب  يدور  هب  و  درب ،  یم  راکب  ار  اهنآ  ع )   ) يدهم ترضح  هک  امیپاوه  دننام  ییاهرازفا  گنج  ای  دشاب و  وتسرپ )  ) لیبابا نوچمه 

ناناملـسم ناکرـشم ،   : )) دومرف هک  هدش  لقن  ص )   ) مرکا ربمایپ  زا  دمآ .  دهاوخ  روهظ  تکرح  شخب  رد  سدق و  گرزب  هاگمزر  ثحب 
نیا درادن .  یئاورپ  لمع  نیا  زا  يراکدب  راکوکین و  چـیه  و  دـنناسر ،  یم  شورف  هب  اهرهـش  رد  ار  نانآ  هدرامگ و  شیوخ  تمدـخ  هب  ار 

رب یـشیاشگ  هک  دـننک  روصت  هدـش و  نیبدـب  سویءام و  دـیماان و  همه  هک  دوش  راگزور  نآ  مدرم  ریگ  نابیرگ  نانچ  نآ  يراتفرگ  ـالب و 
هک هزیکاپ  هتـسجخ و  لداع ،  يدرم  دزیگنارب ،  ما  هیرذ  ناکاین  زا  نم و  ترتع  ناکاپ  زا  يدرم  دـنوادخ  ماـگنه  نیا  رد  هک  تسین ،  ناـنآ 

هدیشخب يدنلبرس  تزع و  وا  هلیسوب  ار  ناناملسم  مالسا و  نآرق ،  نید و  دنوادخ  دنک و  یمن  راذگورف  ار  مالسا )  تاروتـسد  زا   ) يا هرذ 
دنواشیوخ بیرف  دنوادخ  مکح  يارجا  رد  تسادخ و  زا  اورپ  تلاح  رد  هتـسویپ  يو  دنادرگ ،  یم  نوبز  لیلذ و  ار  نیکرـشم  كرـش و  و 

دنزن هنایزات  یسک  رب  دوخ  ییاورنامرف  نامز  رد  دنک ،  یمن  انب  شیوخ  يارب  یترامع  و  هتشاذگن ،  گنـس  يور  رب  گنـس  دروخ ،  یمن  ار 
ره رد  درب و  یم  نیب  زا  ار  اه  هنتف  مامت  هتخاس و  دوبان  وحم و  وا  هلیسوب  ار  اه  تعدب  مامت  لاعتم  دنوادخ  یعرـش ،  دح  يارجا  تهج  رگم 

ناشراید هب  وا  طسوت  دنرب  رسب  هک  اجک  ره  ار  دنبرد  ناناملسم  دنوادخ  ددنب و  یم  ار  لطاب  ياهرد  دوش و  یم  هدوشگ  وا  هلیـسو  هب  یقح 
رد ار  ناشتراسا  نانآ و  شورف  دـیرخ و  و  ناناملـسم ،  ندیـشک  فعـض  هب  كاندرد  تلاح  هک  تسا  یتیاور  نیا  ( 19 (( ) دنادرگ یم  زاب 
دنا ناکرـشم  نارازگتمدـخ  نانکراک و  تراقح  اب  هک  یناناملـسم  ام و  نامز  هب  اهنت  تلاح  نیا  و  دـیامن ،  یم  میـسرت  اـه  نیمزرـس  رگید 

طسوت نانآ  ندمآرد  تراسا  هب  ناشیاه و  نیمزرس  زا  اهنآ  ندنار  نوریب  ناملسم و  ياهتلم  رس  رب  هلماعم  لماش  هکلب  ددرگ ،  یمن  رصحنم 
ترضح تیرـشب  ملاع  یجنم  هاگان  یگدنامرد ،  سءای و  تلاح  رد  هک  دزاس  یم  ناشن  رطاخ  تیاور  نیا  سپـس  دوش .  یم  زین  ناکرـشم 

 . دنک یم  روهظ  هادف  انحاورا  يدهم 

روهظ نامز  رد  نانآ  شقن  نایمور و 

اکیرما رد  نانآ  شرتسگ  ریخا ،  ياهنرق  یئاپورا و  للم  ع ، )   ) يدـهم ترـضح  روهظ  نامزلا و  رخآ  هب  طوبرم  تایاور  رد  مور  زا  روظنم 
يا هروس  لاعتم  دنوادخ  هک  ینایمور  دوش :  یم  هتفگ  یهاگ  دنتـسه .  نایمور  یخیرات  يروطارپما  ناثراو  مور و  نادنزرف  هک  دشاب ،  یم 

هک دندوب  اه  سنازیب  نانآ  اریز  دنتـسه .  نانیا  زا  ریغ  دندومن ،  راکیپ  نانآ  اب  اهدعب  ناناملـسم  و  ص )   ) ربمایپ هدومرف و  لزان  نانآ  هرابرد 
هدومن و حـتف  ار  نآ  شیپ  لاس  دودح 500  ناناملسم  هکنیا  ات  دیدرگ  هینطنطسق  رهش  سپـس  ایلاتیا و  رد  مر ))   )) رهـش ادتبا  نانآ  تختیاپ 

رودص مور و  هکرابم  هروس  لوزن  ماگنه  نایمور  هک  تسا  حیحص  خساپ :  دندومن .  ظفلت  لوبناتسا  ار  نآ  مدرم  دندیمان و  لوبمالـسا ))  ))
هکلب دنتسین ،  اهنآ  ریغ  يدارفا  زورما  ياه  یبرغ  ماما  دندوب .  فورعم )   ) سنازیب ای  مور  يروطارپما  نارادفرط  زا  هک  نانآ  هرابرد  تایاور 

زا نآ ،  ریغ  ناملآ و  ایناتیرب و  هسنارف و  ياهتلم  و  دـنوش . .  یم  هدرمـش  نانآ  زا  یـشخب  دـمآ و  باـسح  هب  اـهنآ  ندـمت  تسایـس و  همادا 
مور و ذوفن  تحت  قطاـنم  ناـمز  نآ  رد  اـهنآ  هک  نیا  و  دنـشاب .  یم  مور  يروطارپما  یقیقح  ناـکرا  نید ،  تسایـس و  گـنهرف و  ظاـحل 

تختیاپ لاس  رازه  تدم 2  هب  دوخ  یمور  سنازیب  نارادرـس  هکلب  دنک .  یمن  یفن  ار  تقیقح  نیا  دـندش ،  یم  هدـیمان  نآ )  تارمعتـسم  )
دندوب یئاپورا  ددعتم  ياهداژن  هشیر و  زا  هکلب  دندوبن ،  يدحاو  هشیر  یئایلاتیا و  داژن  زا  نانآ  همه  هک  یلاح  رد  دوب  هینطنطسق  مر و  ناش 

لیلد نیمه  هب  دـیاش  و  دـندروخ .  یم  مشچب  زین  ناینانوی  نانآ  نایم  رد  یهاگ  دـیدرگ ،  مور  يروطارپما  زا  یئزج  ناـنوی  هکنآ  زا  دـعب  و 
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ياهتلم زا  یئایرد  هرصاحم  رد  دیدرگ و  دودحم  نآ  نوماریپ  هینطنطسق و  رد  دیئارگ و  فعـض  هب  مور  يدیلقت  يروطارپما  یتقو  هک  دشاب 
( رازـس  ) رـصیق ار ،  نآ  ریغ  ناملآ و  روشک  نارـس  زا  يا  هدـعو  هتـساخ ،  اپ  هب  يراوخ  ثاریم  ياعدا  هب  ناـیئاپورا  تفرگ ،  رارق  ناملـسم 

یتلم زا  رگید و  روشک  هب  يروشک  زا  تموکح  هک  ارچ  تسا ،  یعیبط  يرما  اهتلود  اه و  يروطارپما  رد  لوحت  رییغت و  عون  نیا  دـندیمان . 
زا هک  يا  هفیرـش  تایاور  نیاربانب ،  درادن .  تافانم  نآ  یلـصا  ياهتیـصوصخ  مان و  ندـنام  یقاب  اب  نیا  و  دـبای ،  یم  لاقتنا  رگید  تلم  هب 

هلیبق للمیاهنم و  یئایلاتیا ،  سنازیب  نایمور  طقف  ناشدارم  دهد ،  یم  ربخ  ناتسوپ )  درز  رفصا ()) ینب   )) اه برع  ریبعت  هب  ای  نایمور  هدنیآ 
اهیگنرف یهاگ  نایمور و  هب  اهنآ  زا  دوخ  یخیرات  ياهباتک  رد  ناناملـسم  لیلد  نیمه  هب  تسین .  اهنآ  هب  هتـسباو  لیابق  ریاس  یگنرف و  ياه 

زا هچنآ  نآ ،  رب  هوـالع  دـندنب .  یم  عمج  ماورءا ))   )) تروص هب  ار  نآ  و  هتفگ ،  یمور  اـهنآ  همه  هب  لاـح  نیع  رد  ماـما  دـننک  یم  ریبعت 
بازحا و لاعتم و  دنوادخ  هب  تبسن  نانآ  كرش  هرابرد  نآ  ریغ  ياه 12 و 21 و  هیآ  فهک  هروس  تایآ 31 و 32 و  مور ،  هکرابم  هروس 
و دنـشاب .  یم  مالـسلا  هیلع  حیـسم  ترـضح  زا  يوریپ  یعدـم  بازحا  اـهتلم و  ناـنآ  زا  دارم  هک  تسا  نیا  دوش  یم  هدافتـسا  اـهنآ  ناوریپ 
رد مور  مان  دنا .  هدرب  ثرا  هب  نانآ  زا  اهیبرغ  سپس  هدوب  هینطنطـسق  یئایلاتیا و  نایمور  تسد  هب  یحیـسم  ياهتلم  يربهر  هک  تسا  نشور 

تایاور و  تشذگ .  البق  هک  ناناملسم ،  رب  نانآ  طلست  بوشآ و  هنتف و  هب  طوبرم  تایاور  هلمج  زا  هدمآ  روهظ  نامز  تایاور  زا  يرایـسب 
 ، مالـسلا هیلع  يدـهم  ترـضح  روهظ  زا  شیپ  یکدـنا  یبرع ،  ياه  نیمزرـس  لحاوس  هب  اهنآ  یگنج  ياهناگوان  تکرح  هراـبرد  يرگید 

گرم سپ  يدومن ،  هدـهاشم  ار  ییاولب  ماش  نیمزرـس  رد  هک  یتقو   : )) دـندومرف هک  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  دراد .  دوجو 
و ( 20  . (( ) داد دـهاوخ  خر  نانآ  نیب  یثداوح  هک  دـندرگ .  یبرع  ياهنیمزرـس  هناور  هدـمآ و  كرحت  هب  نایبرغ  هکنآ  ات  ندرم ،  تسا و 
رب بناجا  يالیتسا  بوشآ و  زا  دـعب  ماش  نیمزرـس  رد  هک  یئاهـشکمشک  هلحرم  هب  روهظ  نامز  هب  طوبرم  تایاور  رد  ماـش  بوشآ  هنتف و 
یم یماظن  میقتسم  تلاخد  زا  ریزگان  ار  دوخ  اهیبرغ )) (( )) رفصا ینب   )) هک ینعم  نیا  هب  ددرگ . .  یم  قالطا  دوش  یم  عقاو  یمالـسا  تما 

نیطـسلف نوماریپ  هقطنم  رب  طلـست  زا  نآ ،  ریگرد  دوجوم و  یـسایس  جاوما  ناماس و  نآ  مدرم  يرادـیاپ  هطـساو  هب  هک  نآ  زا  دـعب  دـننیب ، 
مالـسلا هیلع  نانم  ؤم  ریما  زا  دـش .  دـهاوخ  هجاوم  یبرع  ياهروشک  ناناملـسم  تمواقم  اب  هدـنیآ  رد  اهنآ  یماظن  تلاخد  هتـشگ و  ناوتان 

مهدرگ نامیا  لها  يا  هک :  دروآ  یمرب  گناب  يا  هدنهد  ادن  قرـشم  هیحان  زا  حبـص  ماگنه  هب  ناضمر  هام  رد   : )) دومرف هک  هدـش  تیاور 
هب نایمور  و  دیوش . . .  عمج  مه  درگ  لطاب  لها  يا  دهد :  رـس  ادن  يا  هدـننک  ادـن  قفـش ،  ندـش  دـیدپان  زا  سپ  برغم  هیحان  زا  دـییآ و 
ود نانآ  نیب  رد  دزیگنا ،  یمرب  ناشراغ  زا  ناش  گس  اب  ار  ناناوج  نآ  دـنوادخ  هدروآ و  يور  فهک  باحـصا  راغ  کیدزن  ایرد  لـحاس 

همادا یماظن  شبنج  نیا  دیاش  و  ( 21  . (( ) دوب دنهاوخ  مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح  رماوا  میلست  ود  نیا  هک  هدوب  اهالمخ  و  اخیلم ،  مانب  درم 
هک دوب  دهاوخ  ترضح  نآ  روهظ  تکرح  کیدزن  نایرج  نآ  هک  تسا  نیا  يایوگ  تیاور  و  دشاب ،  تکرح  نامه  ای  هتشذگ و  تکرح 
رد راوگرزب  نآ  روهظ  و  دبای ،  یم  همادا  مرحم  ات  هدمآ و  دوجوب  ناضمر  هام  رد  ینامـسآ  يادـن  لابند  هب  یپ و  رد  یپ  ثداوح ،  هک  ارچ 
ماش نیمزرس  گنهآ  یبرغ  ياهورین  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نینچ  تایاور  یخرب  زا  ددنویپ .  یم  عوقو  هب  مرحم  هام  مهد  زور  مهد و  بش 
یم دورف  هیکرت ،  هیروس  لحاس  هیحان  زا  هیکاـطنا  رد  ینعی  فهک ،  باحـصا  راـغ  کـیدزن  تیاور  نیا  قبط  و  روص ،  اـکع و  رد  هدرک و 

تمالع مدرم  يارب  ات  دیامن  یم  رهاظ  نامزلارخآ  رد  ار  نانآ  لاعتم  دنوادخ  هک  هدش  دراو  یتایاور  فهک  باحصا  ناناوج  هرابرد  دنیآ . 
 . درک میهاوخ  دای  ترـضح  نآ  نارای  نوماریپ ،  ثحب  رد  ار  نآ  ام  دنـشاب و  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  نارای  زا  و  هدوب ،  يا  هناـشن  و 

نایحیـسم يارب  اصوصخ  يا  هزجعم  هک  تسا  نیا  ساسح ،  ههرب  نآ  رد  یبرغ  ياهورین  ندـمآ  دورف  ماگنه  هب  ناـنآ  ندـش  رهاـظ  هفـسلف 
هب هدروآ و  نوریب  هیکاطنا  راغ  زا  ار  لیجنا  تاروت و  یلصا  ياه  هخسن  مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  نارای  تایاور  لقن  قبط  اریز  دنـشاب ، 
راغ ای  فهک و  باحـصا  فورعم  راغ  نامه  راغ ،  نیا  دراد  لامتحا  دـنزادرپ ،  یم  وگتفگ  ثحب و  هب  نایدوهی  اه و  یمور  اـب  نآ  هلیـسو 
یم دورف  هلمر  رد  هدروآ و  يور  يدوزب  مور  نایـشروش   : )) دـندومرف هک  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  یفعج ،  رباـج  زا  لـقن  هب  دـشاب .  يرگید 

نارگشروش نیا  تسا  نکمم  هتبلا  ( 22  . (( ) دراد دوجو  ناوارف  فالتخا  برغ  هیحان  زا  نیمز  رـسارس  رد  لاس ،  نآ  رد  رباج :  يا  دنیآ ، 
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روکذم فالتخا  زا  دارم  ارهاظ  و  دـنیآ ،  یم  دورف  نیطـسلف  هلمر  رد  روظنم  نیمه  هب  هک  دنـشاب  دوهی  اب  دربن  نابلطواد  یبرغ ،  نارودزم  ، 
هثداح نیلوا  هک  دنک  یم  نایب  نآ  زا  دعب  هک  ارچ  دـشاب ،  یمالـسا  ياهنیمزرـس  برغ  نامه  برغ ،  ای  نیمز و  برغم  هیحان  زا  تیاور  رد 
هجوت لباق  هنیمز  نیا  رد  هک  ار  هچنآ  و  دـشاب .  اه  یبرغ  ببـس  هب  اجنآ  یبارخ  الامتحا  تسا و  نآ  ندـش  بارخ  دـسر  می  ماـش  هب  هک  يا 

فلا  ) فورح نیا  هب  دنگوس   . )) تسا هدش  دراو  مور  هکرابم  هروس  لئاوا  ریسفت  رد  مالسلا ،  مهیلع  تیب  لها  زا  هک  تسا  یبلاطم  تسا ، 
كدنا رد  دندرگ ،  یم  بلاغ  يدوز  هب  ندـش  بولغم  زا  دـعب  نانیا  نیمزرـس و  نیرت  کیدزن  رد  دـندیدرگ ،  بلاغ  نایمور  میم )  مال ،  ، 

ره هک  تسوا  مه  دـندرگ  یم  داش  نینچ  ادـخ  يراـی  هب  ناگدـنروآ  ناـمیا  زور  نآ  هدـنیآ و  شیپ و  زا  تسا  دـنوادخ  نآ  زا  رمءا  یلاـس 
يرای  )) ترـضح نآ  هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  زا  ( 23  (( ) نابرهم بلاـغ و  تسوا  و  دـیامرف ،  يراـی  دـهاوخ  هک  ار  یـسک 

ار ترضح  نآ  دنوادخ  ایوگ  و  دنا ،  هدومن  ریسفت  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  روهظ  هب  هفیرش ،  هیآ  رد  نینم ))  ؤم  هب  تبـسن  ار  دنوادخ 
مالسلا و هیلع  یسیع  ترـضح  ندمآ  دورف  هب  طوبرم  تایاور  هنیمز ،  نیا  رد  رگید  تایاور  هلمج  زا  ( 24  . ) دنادرگ یم  زوریپ  نایمور  رب 

یم نشور  ار  دنوادخ  هدومرف  نیا  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  زا  يوریپ  مالـسا و  هب  ار  نایحیـسم  ترـضح  نآ  ندومن  توعد 
یم نامیا  وا  هب  شندرم  زا  لـبق  باـتک  لـها  همه  ( )) 25  (( ) تمایق ياهتمالع  زا  تسا  يا  هناشن  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح   : )) دزاـس

هب ار  وا  دنوادخ  هک  یماگنه  هدوب و  زیخاتسر  مئالع  زا  یکی  راوگرزب  نآ  ینعی  ( 26  (( ) تساهنآ رب  هاوگ  زیخاتسر  زور  رد  وا  و  دنروآ ، 
رد و  دـننیب .  یم  دـنک ،  تلحر  ایند  زا  هکنآ  زا  لبق  ار  شیاه  هزجعم  دوخ و  هدروآ و  نامیا  وا  هب  دوهی  يراصن و  ماـمت  دروآ ،  دورف  اـیند 

ثحب نایمور  اب  هداهن  وا  رایتخا  رد  دنوادخ  هک  یتازجعم  مالسلا و  هیلع  يدهم  ترضح  هلیسوب  مالسلا  هیلع  یسیع  هک  تسا  هدمآ  تیاور 
یبرغ ياهتلم  ندیناروش  یسایس و  عاضوا  ینوگرگد  رد  نامسآ ،  زا  شندمآ  دورف  هزجعم  زا  سپ  ترضح  نآ  ( 27  . ) دنک یم  هرظانم  و 

زا تخادرپ .  میهاوخ  نآ  نایب  هب  راوگرزب  نآ  ندمآ  دورف  نایرج  رد  هک  تشاد ،  دـهاوخ  یـساسا  مهم و  شقن  ناشنایاورنامرف ،  دـض  رب 
اب ار  زواجت  مدـع  دادرارق  ترـضح ،  هک  دـشاب  یم  نایمور  ناناملـسم و  نایم  سب  شتآ  هب  طوبرم  ثیداـحا  ثحب ،  دروم  تاـیاور  هلمج 

ترـضح و نآ  هاپـس  نیب  هیکاطنا  سدـق  اکع  ثلثم  رد  هک  تسا  سدـق  گرزب  دربن  زا  دـعب  نامیپ  نیا  ارهاظ  دومن ،  دـهاوخ  ءاضما  نانآ 
ترضح ندمآ  دورف  سدق و  هب  شدورو  يدهم و  ترضح  يزوریپ  زا  دعب  دهد و  یم  خر  نایمور  دوهی و  ینابیتشپ  اب  ینایفـس  نایرکـشل 

يرگ یجنایم  تطاسو و  شقن  دربن  يریگرد و  نیا  رد  مالسلا  هیلع  حیسم  ترضح  هک  دسر  یم  رظن  هب  دوب .  دهاوخ  مالـسلا  هیلع  یـسیع 
شیپ فوع !  يا   : )) دومرف هک  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  تفگ ،  میهاوخ  نخـس  نآ  هرابرد  هک  تشاد ،  دهاوخ  هدهع  رب  ار 

امـش و نایم  دوب ،  دهاوخن  هنتف  نآ  زا  یلاخ  برع  زا  يا  هناخ  هک  ار  یبوشآ  هنتف و  هلمج  زا  شاب . . .  رکذتم  ار  هثداح  شـش  زیخاتـسر  زا 
رازه زا 12  لکشتم  کی  ره  هک  رکـشل  داتـشه  اب  و  هدومن ،  ینکـش  نامیپ  امـش  اب  سپـس  ددرگ ،  یم  رارقرب  یحلـص  اهیبرغ )  ) رفـصا ینب 
راهچ نایمور  امـش و  نیب   : )) دندومرف هک  هدـش  تیاور  ترـضح  نآ  زا  نینچمه  ( 28  . (( ) دـنوش یم  رو  هلمح  امـش  هب  دـشاب  یم  زابرس 

رد تفای ،  دهاوخ  ماود  لاس )  ود   ) لاس دنچ  هک  تسا  لقره  نادـناخ  زا  يدرم  تسد  هب  اهنآ  نیمراهچ  هک  دوش ،  یم  هتـسب  حلـص  نامیپ 
 . منادنزرف زا  يدهم  دومرف :  ترضح  تسیک ؟  مدرم  ياوشیپ  زور  نآ  رد  دیسرپ :  نالیغ  نبدد  ؤس  مان  هب  سیقلادبع  زا  يدرم  ماگنه  نیا 

نامیپ هدومن و  ینکشدهع  لاس  ود  زا  سپ  اهنت  اه  یبرغ  اما  هدش ،  رکذ  لاس  تفه  حلـص  همان  نامیپ  تدم  تایاور  زا  یخرب  رد  ( 29 (( )
نیطسلف و لحاوس  رد  مچرپ  لمح 80  اب  دشاب  یم  زابرس  نویلیم  کی  هب  بیرق  زا  لکشتم  هک  یهاپس  اب  هدز و  مه  رب  ناناملـسم  اب  ار  دوخ 

مالسا ریغ  ناهج  اپورا و  يدازآ  حتف و  راپسهر  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  نآ ،  یپ  رد  و  دنوش .  یم  ریگرد  ناناملسم  اب  ماش ،  نیمزرس 
زا سپ  يو  ناراداوه  رارف  نایمور و  اب  ینایفـس  طابترا  تایاور  رگید  دـمآ .  دـهاوخ  ترـضح  نآ  روهظ  تکرح  ثحب  رد  هک  ددرگ  یم 

ماما زا  دنک ،  یم  نایب  ار  اهنآ  ندنادرگزاب  مالـسلا و  هیلع  يدهم  ترـضح  نارای  طسوت  نانآ  بیقعت  و  مور ،  روشک  فرط  هب  وا  تسکش 
 ( ناینایفس  ) هیما ینب  يوس  هب  ار  شیوخ  هاپس  دیامن ،  مایق  مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح  هک  ینامز   : )) دندومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب 

نایمور هتفریذپ و  اهنآ  داد ،  میهاوخن  هار  ار  امـش  دیئاین  رد  ام  شیک  هب  ات  دـنیوگ  یم  نانآ  هب  دـنزیرگب ،  مور  يوس  هب  اهنآ  دراد  لیـسگ 
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دنیامن یم  ناما  حلص و  ياضاقت  اهنآ  دنوش ،  یم  هجاوم  نایمور  اب  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  نارای  هک  هاگنآ  دننک و  یم  دراو  ار  نانآ 
نارای هب  هدومن و  دازآ  ار  اهنآ  سپس  داد ،  میهاوخن  ناما  امش  هب  دینکن  دازآ  ار  ام  ناشیک  مه  ات  هک  دنهد  یم  خساپ  ترضح  نآ  ناوریپ  ، 

یم رسب  مور  روشک  رد  يو  هدوب ،  یبرغ  یگنهرف  ياراد  ینایفـس  هک  تسا  نیا  رگناشن  يرگید  تایاور  ( 30  . ) دننادرگ یم  زاب  ترضح 
باتک رد  تخادرپ ،  میهاوخ  نآ  نایب  هب  هکناـنچ  دـنک ،  یم  زاـغآ  اـجنآ  زا  ار  دوخ  تکرح  ددرگ و  یم  ماـش  هقطنم  یهار  سپـس  درب و 

نایحیـسم نوچ  هک  یلاح  رد  هدمآ  رد  تکرح  هب  مور  روشک  زا  تسا  موق  هدرک  رـس  هک  ینایفـس   : )) هک تسا  هدمآ  هر )   ) یـسوط تبیغ 
ندروآ مالـسا  مالـسلا و  هیلع  يدهم  ترـضح  طسوت  مور  نیمزرـس  يدازآ  ثیداحا  تایاور ،  هلمج  زا  ( 31  . (( ) دراد ندرگ  هب  بـیلص 

نیطـسلف و لحاس  هب  نانآ  یماظن  هلمح  حلـص و  نامیپ  نتـسکش  لابند  هب  رما  نیا  دراد  لامتحا  هتبلا  تسا ،  ترـضح  نآ  تسدـب  ناـیمور 
مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  اب  مور  ياهدربن  نیرت  تخس  يریگرد  نیا  تسا  نکمم  هکنانچ  دشاب ،  اهنآ  ندروخ  تسکش  ماش و  نیمزرس 

 ، ریبکت اب   : )) هک تسا  هدمآ  تایاور ،  زا  یخرب  رد  و  دوش .  یم  ادیپ  مالسا  هب  تبـسن  نانآ  ياهتلم  نیب  رد  یـشیارگ  نآ  یپ  رد  هک  دشاب 
ریبکت اه و  یبرغ  تارهاظت  اب  یبرغ  تختیاـپ  نیا  طوقـس  هک  تسین  دـیعب  ( 32  . (( ) دـنیامن یم  حـتف  ار  مور  ناناملـسم  زا  نت  رازه  داتفه 

هدش تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دوش .  ماجنا  دننک ،  یم  یهارمه  ار  نانآ  شنارای  مالـسلا و  هیلع  يدهم  ترـضح  هک  یلاح  رد  نانآ 
سپس دنک  یم  انب  ار  يدجسم  نانآ  يارب  ترضح  هدروآ و  مالسا  مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  تسدب  مور  لها  هاگ  نآ   : )) دندومرف هک 

ياهتلم ینوگرگد  رد  مالسلا  هیلع  حیـسم  ترـضح  ارهاظ  ( 33 (( ) ددرگ یم  زاب  دوخ  اـجنآ ،  رد  شناراـی  زا  یکی  نداد  رارق  نیـشناج  اـب 
و تسا ،  رارقرب  حلـص  ناـمیپ  ناـیبرغ  مالـسلا و  هیلع  ماـما  نیب  هک  تسا  یلاـس  هس  ود  لـالخ  رد  رما  نـیا  و  هتـشاد ،  یـساسا  شقن  برغ 

 . دوب دهاوخ  برغ  رد  وا  روضح  رتشیب  ای  هدرب و  رسب  برغ  رد  ههرب ،  نیا  رد  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  الامتحا 

روهظ نارود  رد  نانآ  شقن  ناکرت و 

نانآ دنتسه ،  یقرش  ياپورا  ياهتلم  زا  نانآ  نایفارطا  اه و  سور  ترـضح ،  روهظ  هتـسجخ  شبنج  تایاور  رد  اهکرت  زا  روظنم  ام  رظن  هب 
و هدش ،  اهنآ  تثارو  یعدم  هک  یئاج  ات  دنور ،  یم  رامشب  مور  يروطارپما  هرمعتـسم  ياهتلم  زا  دنا و  یحیـسم  یخیرات  ظاحل  زا  هچ  رگ 

اپورا ایـسآ  قرـش  هقطنم  نوگانوگ  ياه  هلیبق  زا  الوا :  نانآ  نکیل  دنا  هدیمان  رازـس )  ) رـصیق اهنآ ،  ریغ  اه و  یناملآ  دـننام  ار  دوخ  ناهاش 
 ، ناریا هیکرت و  ياهکرت  رب  هوالع  مان  نیا  و  دـنا ،  هدـش  هدـیمان  كرت ))  ياهتلم  اه و  هلیبق   )) هب خـیرات ،  تاـیاور و  ناـبز  رد  هک  دنتـسه 

هدومن و تیارس  اهنآ  هب  اریخا  تیحیـسم ،  هک :  نیا  مود  ددرگ .  یم  زین  نانآ  ریغ  هیـسور و  ناتـسراغلب و  لوغم و  راتات و  ياه  هلیبق  لماش 
دوجو یبرغ  ياپورا  ياهتلم  نایم  رد  نانآ ،  عضو  زا  رتدب  و  هدمآ ،  رد  یحطـس  رـشق  کی  تروصب  هکلب  هدوبن  جئار  نانآ  نیب  رد  ۀـلاصا 

يداحلا ارگ و  يدام  مسینومک  هیرظن  میلست  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  دیاش  و  هتشگ ،  هریچ  نانآ  زیمآ  كرـش  یئارگ  يدام  هک  ارچ  دراد ، 
رب اهنآ  زا  يا  هراپ  هچ  رگا  ناناملـسم ،  هیلع  ناکرت  شبنج  هب  طوبرم  تایاور  هکنیا  موس :  دـندرکن .  تمواقم  نآ ،  ذوفن  ربارب  رد  هدـش و 

ياه تکرح  تایاور ،  نآ  زا  یخرب  اما  ددرگ .  یم  قبطنم  يرجه  متفه  نرق  رد  ام  نیمزرس  هب  اهنآ  زات  تخات و  لوغم و  ياهکرت  شروی 
ناش فالتخا  ام و  هیلع  نایمور  اب  اهنآ  يراکمه  نینچمه  و  ددرگ ،  یم  لصتم  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  روهظ  ثداوح  هب  هک  ار  نانآ 

رب دوش ،  هدیـشک  ازارد  هب  هیـضق  رگا  هکنیا  ای  و  هتـشگن ،  قبطنم  اهـسور  رب  زج  ارجام  نیا  دـنک و  یم  نایب  ار  نامز  نامه  رد  رگیدـکی  اب 
هک یتایاور  زا  ییاه  هنومن  کنیا  تسا .  قبطنم  یقرـش ،  ياپورا  هیـسور و  رد  دنراد  یکرت  رابت  هشیر و  هک  یماوقا  زا  اهنآ  تلود  ناثراو 
یم عقاو  ناناملـسم  رب  نایمور  اهنآ و  تسدب  هک  تسا  يریخا  بوشآ  هنتف و  تایاور  هلمج ،  نآ  زا  تسا :  هدش  نایب  اهنآ  رد  نانآ ،  شقن 

 ، دومن ریسفت  ناوت  یمن  نرق ،  نیا  لیاوا  رد  ناناملـسم  ياه  نیمزرـس  هب  اهـسور  نایبرغ و  موجه  هب  زج  ارنآ  هک  تشذگ ،  البق  هک  دوش ، 
روهظ اب  سپـس  و  تما ،  رد  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  زاس  هنیمز  تکرح  اب  ار  نآ  دـنوادخ  هکنیا  اـت  هتـشاد  همادا  هتـسویپ  هکناـمه ، 

الامتحا تسا و  تایاور  نیمه  هلمج  زا  زین  اه  كرت  اب  ینایفـس  گنج  هب  طوبرم  تایاور  و  دزاس .  یم  فرط  رب  هادـف  انحاورا  وا  كراـبم 
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هقطنم رد  وا  تکرح  هک  تسا  هدـمآ  رابخءا  رد  و  هدوب ،  دوهی  مور و  نامیپ  مه  ینایفـس  هکنآ  هچ  دنتـسه ،  اهـسور  نامه  ناکرت  زا  دارم 
هاتوک هطلـس  نآ  تدم  دـشاب ،  حیحـص  نآ  هب  طوبرم  تیاور  هچنانچ  و  دـیآ .  یم  دـیدپ  هیروس  رب  ناکرت  هطلـس  لابند  هب  ندرا  هیروس و 

تختیاپ و  دیامن ،  مایق  بهصا  جلع  هک  ینامز   . )) دیآ یم  دیدپ  بهـصءا )  جلع   ) شروش تسکـش  زا  سپ  طلـست  نآ  اریز  دوب ،  دهاوخ 
تساجنیا و  دزیخ ،  یمرب  يو  یهاوخنوخ  هب  لحکءا )   ) هاگنآ دش ،  دهاوخ  هتشک  یکدنازا  سپ  ددرگ ،  نارحب  یتخس و  راچد  تموکح 

ربـهر ود  عقبءا ،  بهـصءا و  روـهظ ،  هب  طوـبرم  تاـیاور  رد  ( 34  . (( ) دوش یم  هدـنادرگزاب  لدـب )  هخـسن  كرت   ) كرـش هب  روـشکهک 
رب تلالد  هک  ار  یتایاور  نم  و  دـبای .  یم  طلـست  هقطنم  رب  و  هدـش ،  زوریپ  ود  نآ  رب  ینایفـس  هک  دـنا  هدـش  دای  ینایفـس  تکرح  فلاـخم 

(35  ) یلامجا رتاوتم  تروص  هب  يرایـسب  تایاور  اما  متفاـین ،  دـیامنب ،  نآ  فارطا  هموح و  اـی  قشمد و  رد  اـه ،  كرت  اـب  ینایفـس  گـنج 
ياه گنج  زا  دربن  نیا  دشاب ،  یم  هیکرت  قارع  هیروس  زرم  رد  عقاو  ایـسیقرق ،  رد  نانآ  اب  ینایفـس  گرزب  يریگرد  زا  یکاح  هک  هدیـسر 

کیدزن ای  تارف و  رهن  يارجم  رد  هک  تسا  یجنگ  رس  رب  شکمشک  يریگرد و  نآ  هزیگنا  و  هدش ،  هداد  هدعو  شیپ  زا  هک  تسا  یگرزب 
اب گـنج  رد  هیـسور  تسا  نکمم  اهـسور ،  هن  دنـشاب  هیکرت  ياـهکرت  دربن  نیا  رد  كارتا ،  زا  دارم  دـیاش  هوـالعب ،  دوش .  یم  فشک  نآ 

ثداوح نمـض  رد  ایـسیقرق ،  گنج  زا  يدای  يدوزب  ادـخ  تساوخ  هب  و  دـیامن .  یم  ینابیتشپ  وا  زا  هدوب و  ینایفـس  اب  یناهن  روطب  اـهکرت 
زا دشاب ،  یم  ناکرت  اب  ییورایور  رد  هک  ناجیابرذآ  بالقنا  هب  طوبرم  تایاور  هلمج ،  زا  و  دمآ .  دهاوخ  ینایفـس  تکرح  ماش و  روشک 

بالقنا نوچ  درادـن و  تمواقم  يارای  نآ  لباقم  رد  يزیچ  تسا ،  مزال  ام  يارب  ناجیابرذآ   : )) دومرف هک  هدـش  تیاور  ع )   ) قداص ماـما 
هک ع )   ) ماـما لوق  زا  تسا  نکمم  ( 36  . (( ) دـشاب فرب  يور  رب  اپ  تسد و  راهچ  اب  نتفر  هچ  رگا  دیباتـشب ،  وا  يوس  هب  دـنک  مایق  ام  رگ 
رگ تیاده  تسا  یشبنج  نآ  هک  دوش  هدافتـسا  نینچ  دنک )) یمن  یگداتـسیا  نآ  لباقم  رد  يزیچ  هدوب و  ناجیابرذآ  زا  ریزگان   : )) دومرف

کیدزن ياه  هناشن  ات  هدومن ،  گنرد  راظتنا و  نآ ،  زا  دعب  تسا  مزال  هک  هدـمآ  دوجوب  ناماس  نآ  یلاها  هیحان  زا  ای  ناجیابرذآ و  رد  هک 
يارب جورخ  ود  (( ؛ دـشاب اهـسور  اب  ییوراـیور  رد  ارجاـم  نیا  تسا  نکمم  دوش  یم  هدـیمهف  ریز  تیاور  زا  هکناـنچ  و  ددرگ ،  زاـغآ  نآ 
نیشن هلجح  ناسورع  هک  دنز  یم  رس  هریزج  رد  يرگید  جورخ  رد  هتـشگ و  ناریو  ناجیابرذآ  اهنآ  زا  یکی  رد  هک  دهد ،  یم  خر  ناکرت 

نانآ نایم  رد  دـنوادخ  گرزب  ینابرق  و  هدومن ،  يرواـی  ار  ناناملـسم  لاـعتم  دـنوادخ  هک  تسا  ماـگنه  نیا  رد  دزادـنا  یم  تشحو  هب  ار 
ناکرت و موجه  هب  طوبرم  تایاور  هلمج  زا  ـالامتحا  میهد ،  یم  رارق  یـسررب  دروم  ار  تیاور  نیا  ییاـهنت  هب  یتقو  ( 37  . (( ) دراد دوجو 

یم تارف  هب  سپس  و  دنزاس ،  یم  ناریو  ار  نآ  هدیسر  ناجیابرذآ  هب  هک  يا  هلحرم  نیتسخن  رد  هک  دشاب ،  یمالـسا  ياهنیمزرـس  هب  لوغم 
عمج رگا  اما  دراد .  دوجو  نانآ  نیب  رد  یگرزب  ینابرق  نآ ،  ریغ  تولاج و  همـشچ  رد  هک  دندرگ .  یم  زوریپ  نانآ  رب  ناناملـسم  دنـسر و 

زا لـبق  اـهنآ  جورخ  نیتـسخن  و  دنـشاب .  اهـسور  نآ ،  رد  ناـکرت  زا  روظنم  هک  دراد  لاـمتحا  مییاـمن .  نیـشیپ  تیاور  و  تیاور ،  نیا  نیب 
هب جورخ  نیمود  و  دوب .  دـهاوخ  نانآ  طسوت  ناجیابرذآ  لاغـشا  روهظ و  کیدزن  ياه  هناشن  زا  لبق  نآ و  زا  دـعب  مود و  یناـهج  گـنج 

هقطنم نآ  هب  ناـنآ  جورخ  و  هدوب ،  ایـسیقرق  هقطنم  کـیدزن  هیروـس  قارع و  نیب  لـصاف  دـح  رد  یناـکم  ماـن  هک  تسا  هریزج ))   )) فرط
ندیـسر تکاله  هب  اب  هک  تسا  یمیقتـسم  ریغ  يزوریپ  يریگرد  نآ  رد  ناناملـسم  ندـش  زوریپ  موهفم  و  تسا .  ینایفـس  اـب  دربن  روظنمب 

ای درادن  دوجو  يرگ  تیاده  مچرپ  شفرد و  ایـسیقرق  يریگرد  هقطنم  رد  تشاد  دیهاوخ  هکنانچ  و  دوب ،  دـهاوخ  نانآ  رگمتـس  نانمـشد 
تهج نیدب  نآ ،  هب  تبـسن  مالـسلا  مهیلع  ناماما  ربمایپ و  نداد  تراشب  انامه  دـشاب و  هتـشاد  هارمه  هب  ار  ناناملـسم  يزوریپ  هک  یمچرپ 
دورف هب  طوبرم  تایاور  رگید  دنـسر .  یم  تکاله  هب  ناشدوخ  ناراداوه  زا  یخرب  ياهریـشمش  اـب  نارگمتـس  رازراـک ،  نیا  رد  هک  تسا 
دورف اب  نامزمه  اهنآ  ندـمآ  دورف  اریز  تساه ،  سور  ناکرت  زا  دارم  الامتحا  هک  تسا  تارف ))   )) و هریزج ))   )) هقطنم رد  ناـکرت  ندـمآ 
تسا هریزج ))   )) یکیدزن رد  يا  هقطنم  ایسیقرق  هک  میدرک  هراشا  البق  و  دشاب .  یم  نآ  لحاوس  نیطـسلف و  هلمر  هقطنم  رد  نایمور  ندمآ 

 ، تسا هطقن  نیمه  هدش ،  نایب  یخیرات  بتک  رد  مومع  روط  هب  هک  هریزج )   ) هملک موهفم  و  تسا ،  موسوم  هعیبر  هریزج  رکبراید و  هب  هک 
هچ درادن ،  يرجه  متفه  نرق  رد  تارف  هریزج و  رد  لوغم  ناکرت  ندمآ  دورف  اب  یتافانم  رما  نیا  و  رگید .  يا  هریزج  ای  برعلا و  ةریزج  هن 
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 ، روهظ کیدزن  ياه  هناشن  زا  هکنآ  لاـح  دـنا ،  هدروآ  باـسح  هب  ترـضح  روهظ  هب  کـیدزن  ياـه  هناـشن  هلمج  زا  ار  نآ  یخرب ،  هکنیا 
موجه لوغم و  ناکرت  يرگ  بوشآ  تایاور  تبسانم ،  نیمه  هب  دوب .  دهاوخ  ایسیقرق  هقطنم  رد  ینایفس  اب  نانآ  دربن  سپـس  ندمآ و  دورف 

اهنآ ناناملـسم  هک  تسا  ص )   ) مرکا یبن  تازجعم  اهدمآ و  شیپ  ثداوح و  هب  طوبرم  تایاور  هرمز  رد  یمالـسا  ياه  نیمزرـس  هب  نانآ 
تایاور لیبق  نیا  نآ ،  زا  دعب  نالوغم و  هلمح  نامز  رد  سپس  دنا ،  هدرک  یم  لقن  هنیس  هب  هنیس  ار  اهنآ  مالسا  ردص  رد  و  هتـسناد ،  یم  ار 

 ، هتخاس ناشن  رطاخ  ار  ناناملـسم  يزوریپ  نانآ و  بوشآ  نتـسشن  ورف  تایاور  هنوگ  نیا  لاـح  نیع  رد  هدـیدرگ ،  جـئار  رتشیب  رتداـیز و 
نآ نایب  یپ  رد  هک  ناکرت  هب  طوبرم  تایاور  رد  هکنانچمه  دشاب ،  هتشاد  ع )   ) يدهم ترضح  روهظ  هب  يا  هراشا  نآ  یپ  رد  هکنآ  نودب 

 ، ایوگ  : )) دومرف هک  هدش  لقن  ع )   ) یلع ترـضح  زا  نالوغم :  هلمح  هب  طوبرم  تایاور  زا  ییاه  هنومن  کنیا  و  تسا .  هدـمآ  میتسه ،  اه 
ار لیصا  ياهبسا  هدیـشوپ و  ابید  ریرح و  ياهـسابل  تسا ،  رگ  هولج  هدروخ  شکچ  ياهرپس  نوچمه  ناشیاه  هرهچ  هک  منیب  یم  ار  یموق 

دادعت راز  راک  نآ  رد  و  دـننک ،  یم  روبع  ناگتـشک  ندـب  يور  زا  ناحورجم  هک  تسا  دایز  راتـشک  نانچنآ  اجنآ  رد  دنـشک ،  یم  كدـی 
درم نآ  هب  دیدنخ و  ترـضح  دـیهاگآ .  بیغ  ملع  هب  امـش  نانم !  ؤمریما  يا  درک :  ضرع  نارای  زا  یکی  تسا .  رتمک  ناریـسا  زا  نایرارف 
هللا لوسر   )) یـشناد بحاص  زا  هک  تسا  یهاگآ  عون  کـی  نیا  هکلب  تسین ،  بیغ  ملع  نیا  یبلک  ردارب  يا  دومرف :  دوب  بلک  ینب  زا  هک 

هب هک  تسا  دنوادخ  نیا   )) دشاب یم  تسا ،  هدرمـش  رب  هیآ  نیا  رد  دنوادخ  هک  ار  هچنآ  زیختـسر و  ملع  اهنت  بیغ  ملع  اریز  ما  هتخومآ  (( 
هک دـناد  یمن  سک  چـیه  دراد و  ربخ  تساه  محر  نورد  هچنآ  زا  و  هداتـسرف ،  ورف  ار  ناراب  هک  تسوا  مه  تسهاـگآ و  زیخاتـسر  ناـمز 
 ، ابیز اـی  تشز  رتخد ،  اـی  رـسپ  تسا ،  محر  نورد  هچنآ  زا  هک  تسا  ناحبـس  يادـخ  دـش )) . . .  دـهاوخ  زیربل  اـجک  رد  شرمع  هناـمیپ 

یهاگآ تسا ،  ناربمایپ  نیشنمه  تشهب ،  رد  یسک  هچ  خزود و  شتآ  مزیه  یـسک  هچ  هدوب و  تخبدب  ای  تخب  کین  لیخب ،  ای  هدنـشخب 
هب دنوادخ  هک  تسا  یملع  دـش ،  هتفگ  هک  هچنآ  زا  ریغ  و  تسا ،  نیمه  تسین  هاگآ  نآ  زا  یـسک  ادـخ  زج  هک  یبیغ  ملع  نیاربانب  دراد ، 
نآ زا  ار  منورد  نیزگیاج و  نم  لد  رد  ار  نآ  دـنوادخ  ات  دومرف ،  اعد  نم  قح  رد  تخاـس و  هاـگآ  نآ  رب  ارم  ربماـیپ  هتخومآ ،  شربماـیپ 

ع  ) قداص ماما  زا  دشاب ،  یم  ناکرت  اب  ع )   ) يدهم ترضح  گنج  هب  طوبرم  تایاور  هتشذگ ،  تایاور  هلسلس  زا  ( 38  . (( ) دزاس راشرس 
تـسکش زا  سپ  دراد و  یم  لیـسگ  ناکرت  يوس  هب  دنیب  یم  كرادت  يدـهم  ترـضح  هک  یهاپـس  نیتسخن   : )) دومرف هک  هدـش  تیاور  ( 

هک ینعم  نیا  هب  ( 39  . (( ) دنیامن یم  حـتف  ار  اجنآ  هدـیدرگ و  ماش  یهار  ناشلاوما  نتفرگ  تمینغ  هب  اهنآ و  ندروآرد  تراسا  هب  نانآ و 
تاـیاور زا  یخرب  رد  درادـن و  تکرـش  نآ  رد  راوگرزب  نآ  دوخ  دـنک و  یم  مازعا  زهجم و  ار  نآ  ترـضح  هک  تسا  يرکـشل  نیلوا  نیا 

يزاس دازآ  تهج  دربن ،  نیدنچ  یپ  رد  قارع و  هب  يو  دورو  زا  دعب  راوگرزب  نآ  طسوت  ع )   ) يدهم ترضح  هاپـس  مازعا  هک  تسا  هدمآ 
هک دنتـسه  اهـسور  رت  يوق  لامتحا  هب  اما  دـشاب  هیکرت  ياـه  كرت  اـجنیا  رد  ناـکرت  زا  دارم  تسا  نکمم  و  دوب .  دـهاوخ  قارع  زاـجح و 

نانآ يدوبان  دـیوگ ،  یم  تایاور  هکنانچ  دـبای و  یمن  هبلغ  يرگید  رب  کیچیه  دـنک و  یم  رازراـک  ناـنآ  اـب  ایـسیقرق  دربن  رد  یناـیفس ، 
هک تسا  یتایاور  ثیداحا ،  نیا  زا  رگید  يا  هتـسد  ددرگ .  یم  ناریو  هقعاص  رثا  رب  اـهنآ  نیمزرـس  هدوب و  ع )   ) يدـهم ترـضح  طـسوت 

ناریو هک  دنـشاب  اه  کشوم  دـننام  ییاهرازفا  گـنج  روظنم  تسا  نکمم  دـناد و  یم  هلزلز  هقعاـص و  رثا  رد  ار  ناـکرت  نیمزرـس  یناریو 
رد یناریو  هدوب و  ع )   ) يدهم ترـضح  اب  نانآ  دربن  یپ  رد  هثداح ،  نیا  هک  دسر  یم  رظن  هب  و  تسا .  هلزلز  ای  هقعاص و  دننام  اهنآ  يرگ 
زا يدای  نآ ،  زا  سپ  هکنیا  هچ  دـماجنا ،  یم  نانآ  تکوش  تردـق و  وحم  يدوبان و  هب  هک  هنوگ  نآ  دـشاب ،  یم  يا  هدرتسگ  رایـسب  دـح 

رگید هثداح ،  نآ  زا  سپ  اهدـعب )) كرت  الف   )) هدـمآ ترابع  نیا  نانآ  جورخ  نیمود  زا  دـعب  طقف  هدـشن ،  دراو  روهظ  تایاور  رد  ناـنآ 
رد يا  هتفگ  نینچ  روهظ  هب  طوبرم  تایاور  رد  اریز  دنشاب ،  اهـسور  نامه  نانآ  هک  دراد  لامتحا  ور  نیا  زا  تشاد ،  دهاوخن  دوجو  كرت 

 . تسا هدماین  یناملسم  تلم  چیه  دروم 

روهظ نارود  رد  نانآ  شقن  نایدوهی و 
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همدقم

رد يزیچ  لیئارـسا  ینب  هروس  نیتـسخن  ياـه  هیآ  زج  ع ، )   ) يدـهم ترـضح  روهظ  رـصع  ناـمزلارخآ و  رد  ناـیدوهی  شقن  نوماریپ  رگا 
خیرات زا  يا  همش  ایوگ ،  اسر و  يا  هنوگ  هب  هدوب و  یهلا  یحو  ندوب ،  هصالخ  نیع  رد  تایآ  نیا  اریز  دوب ،  یفاک  نامه  دوبن ،  ام  رایتخا 

 ، رگید تایآ  اه و  هیآ  نیا  رب  هوالع  دزاس .  یم  نشور  ار  اهنآ  هدـنیآ  تقد ،  اب  اسآ و  هزجعم  وحن  هب  هدرک و  نایب  ار  اـهنآ  تشذگرـس  و 
روهظ و رـصع  رد  ناـیدوهی  عضو  نوماریپ  رگید  یخرب  و  تاـیآ ،  ریـسفت  هب  طوـبرم  اـهنآ  زا  يا  هراـپ  هک  دراد  دوـجو  تاـیاور  يدادـعت 

 . میزادرپ یم  اهنآ  نایب  هب  تایآ  ریسفت  زا  سپ  هک  دشاب ،  یم  ع )   ) يدهم ترضح  بالقنا 

نایدوهی يدوبان  هب  تبسن  یهلا  هدعو 

تکرب  ) مینادرگ كرابم  هک  یـصقا  دجـسم  هب  مارحلا  دجـسم  زا  درب  هنابـش  رفـس  هب  ار  شا  هدـنب  بش ،  کـی  هکنآ  تسا  كاـپ  هزنم و  ))
تیاده ار  وا  هداد و  ار  تاروت  یـسوم  هب  و  تسانیب .  اونـش و  وا  هک  یتسردب  میهد  ناشن  وا  هب  دوخ  ياه  هناشن  زا  ات  ار  شنوماریپ  میداد ) 

هک میدومن ،  لمح  حون  اب  هک  ار  یسک  نادنزرف  دنریذپن .  ار  یتسرپرـس  نم  زا  ریغ  هک  میدینادرگ ،  لیئارـسا )  ینب   ) بوقعی نادنزرف  رگ 
داسف راـب  ود  نیمز  رد  لیئارـسا )  ینب   ) امـش اریز  میدومن  لیئارـسا  ینب  ضارقنا  رد  مکح  تاروت  رد  اـم   . (( )) دوب رازگرکـش  يا  هدـنب  وا 

اهنآ ضارقنا  هب  یعطق  مکح  میداتـسرف  ورف  نانآ  رب  هک  یتاروت  رد  اـم  ینعی  دومن )) .  دـیهاوخ  رایـسب  یگرزب  رخف و  رگید  رب  دـیدومن و 
يرترب رخف و  نارگید  رب  يدوزب  هکنیا  هچ  دـینک ،  یم  يراـکهبت  هعماـج  رد  هراـبود  هدـش و  فرحنم  تـسار  هار  زا  يدوزب  امـش  مـیدرک 

تهج دنـشاب  یم  ربتـس  دنمناوت و  هک  دوخ  هیحان  زا  ار  یناگدـنب  دـسر  ارف  داسف  نیلوا  رفیک  ماگنه  هک  یتقو   . )) دـیئامن یم  رایـسب  یئوج 
تازاجم تقو  هکینامز  دوب )) .  یعطق  يا  هدعو  نیا  دـنتخادرپ و  هناخ  هب  هناخ  يوجتـسج  هب  اه  هناخ  نایم  رد  میداتـسرف ،  امـش  یبوکرس 

ار امـش  ات  میداتـسرف  ناـت  يوسب  دنـشاب  یم  تبالـص  ياراد  هک  دوخ  فارطا  زا  ار  یناگدـنب  دیـسر  ناـتدوخ  يراـکهبت  نیتسخن  رب  اـمش 
يارب ار  يزوریپ  هاگنآ   . )) تسا یمتح  يا  هدعو  نیا  دنتخادرپ و  هناخ  هب  هناخ  يوجتسج  هب  اه  هناخ  نایم  نانآ  دنهدب  تخس  یلامـشوگ 
يارب ار  يزوریپ  سپس  میداد )) .  رارق  نانآ  زا  شیب  ار  امش  دادعت  میدومن و  يرای  نارـسپ  اهتورث و  اب  ار  امـش  میدنادرگ و  نانآ  رب  امش ، 

يرتشیب ناروای  زا  ار  امـش  میدرک و  اطع  ار  ینادنزرف  اه و  تورث  امـش  هب  میدنادرگرب و  میتخیگنارب  امـش  هیلع  ار  اهنآ  هک  یناسک  رب  امش 
دوخ هب  دیدرک  يدـب  رگا  دـیا و  هدومن  دوخ  هب  یبوخ  دـیدرک ،  یبوخ  رگا   . )) دـنزیتسب نانآ  هیلع  امـش  کمک  هب  هک  میدومن  رادروخرب 

نیتسخن هک  هنوگنامه  دندرگ  یصقا  دجسم  دراو  دنراد و  شوخان  ار  امـش  ياه  هرهچ  دیایب  مود  راب  هدعو  هک  یماگنه  دیا و  هدومن  يدب 
هبوت هچنانچ  هتـشاد و  همادا  هنوگ  نیدب  یتدم  امـش  عضو  هاگنآ  و  یندرک )) .  دوبان  دننک  دوبان  هدمآ  رترب  هک  ار  هچنآ  دندش و  لخاد  راب 

نایغط و يدب و  هب  رگا  هدوب و  ناتدوخ  دوس  هب  دیدومن  لمع  کین  میدیـشخب ،  امـش  هب  دالوا  اهتورث و  زا  هک  ییاهتمعن  هطـساوب  هدومن و 
دب لامعا  هب  هکلب  هدومنن  کین  لمع  اهنت  هن  يدوزب  امـش  اما  دوب ،  دهاوخ  ناتدوخ  هب  طوبرم  نآ ،  دب  ماجرف  دـیتخادرپ  ینیب  گرزب  دوخ 

ار یناگداتسرف  هاگنآ  دسر ،  ارف  ناتداسف  نیمود  رب  امش  رفیک  تازاجم و  تقو  هک  ینامز  ات  میهد  یم  تلهم  ار  امش  ام  دیزای ،  یم  تسد 
امش ناغمرا  هب  دیراد  شوخان  هک  ار  يراتفرگ  الب و  میتسرف  یم  دنیامن ،  یم  راتفر  لوا  هلحرم  زا  رت  تخـس  بتارمب  هک  نامدوخ  هیحان  زا 
لوا هلحرم  رد  امش  لزانم  رد  نمشد  يوجتسج  بیقعت و  نامز  رد  هک  ناس  نامه  هب  هدیدرگ  یصقا  دجسم  دراو  هناحتاف  سپس  دنروایب و 

دیدرگ زاب  رگا  هدومن و  محر  امش  رب  امش  راگدرورپ  دیاش   . )) دندناشک يدوبان  هب  ار  امش  یئارگ  داسف  ییوج و  يرترب  هدیدرگ و  دراو  ، 
شیوخ تمحر  اب  رفیک  نیمود  زا  دعب  ار  امـش  ناتراگدرورپ  دیاش  ( 40  . (( ) میداد رارق  نارفاک  يارب  یئانگنت  ار  خزود  ام  میدرگ و  زاـب 
يانگنت رد  ار  امش  تفرگ و  میهاوخ  رـس  زا  ار  امـش  تازاجم  زین  ام  دیدومن ،  فارحنا  هب  تشگزاب  مود ،  رفیک  زا  دعب  هچنانچ  دیاشخبب و 
هدافتـسا میرک  نآرق  تایآ  زا  هک  يا  هجیتن  نیتسخن  داد .  میهاوخ  رارق  امـش  رب  يراصح  نادنز و  ار  خزود  ترخآ  رد  هداد و  رارق  يویند 
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داسف هعماج  رد  اهنآ  هک  دوش  یم  هصالخ  تروص  نیدب  اهنآ  یناگدـنز  نایاپ  ات  یـسوم  زا  دـعب  نایدوهی  خـیرات  هک :  تسا  نیا  دوش  یم 
سپـس دـش  دـنهاوخ  هریچ  نانآ  رب  هک  دزیگنا  یمرب  دوخ  هیحاـن  زا  ار  يدارفا  دـنوادخ  و  دـسر ،  ارف  ناـش  تازاـجم  ماـگنه  نآ  اـت  هدومن 

ناهج رد  ار  ناشنارادـفرط  و  هدومن ،  اطع  اهنآ  هب  دالوا  لاوما و  دـنادرگ و  یم  زوریپ  نانآ  رب  ار  نایدوهی  ییاـه  تحلـصم  رباـنب  دـنوادخ 
رد مود  راب  هدومن و  هدافتـسا  ءوس  هکلب  دـنیامن ،  یمن  حیحـص  يرادرب  هرهب  نارای  لاوما و  نیا  زا  دوهی  اما  دـنادرگ ،  یم  موق  نآ  زا  شیب 

رتهب و رایـسب  ار  شیوخ  هدـش و  یبلط  يرترب  ربکت و  يوخ  يراتفرگ  داسف ،  رب  هوالع  راـب  نیا  هتبلا  دـنروآ ،  یم  راـب  هب  داـسف  نیمز  يور 
و هتخاـس ،  هریچ  ناـنآ  رب  ار  موـق  نآ  رگید  راـب  دـنوادخ  دـسر  یم  ارف  ناـشرفیک  تـقو  هـک  یناـمز  و  دــنرادنپ .  یم  مدرم  ریاـس  زا  رترب 
رب لوا  راب  دنوادخ  هک  ار  یموق  هک ،  تسا  نیا  هجیتن :  نیمود  دزاس .  یم  دراو  نانآ  رب  لوا  راب  زا  رت  تخـس  هلحرم  هس  رد  ار  یلامـشوگ 

یـصقا دجـسم  لخاد  هاگ  نآ  دنزادرپ ،  یم  هناخ  هب  هناخ  يوجتـسج  هب  و  دندرگ ،  یم  هریچ  نانآ  رب  یناسآ  هب  دزیگنا ،  یم  رب  نانآ  دض 
يدایز اهنآ و  رب  نایدوهی  هبلغ  فالخ  رب  دتـسرف و  یم  ار  اهنآ  مود  راب  دنوادخ  هاگنآ  دننک  یم  یـشالتم  ار  نانآ  یماظن  ياهورین  هدش و 
راکشآ ار  نانآ  دیلپ  ياه  هرهچ  تبون ،  نیلوا  رد  هک  دنزاس ،  یم  دراو  اهنآ  رب  تبون  هس  رد  ار  يرتدیدش  تابرض  ناشناراداوه ،  نارای و 
يرترب ربکت و  يوخ  سپس  و  دندرگ .  یم  دجسم  دراو  هناحتاف  دندش ،  یـصقا  دجـسم  دراو  راب  نیتسخن  هکنانچ  هتخاس و  اوسر  ار  اهنآ  و 

یکی هک  داسف  عون  ود  نیا  اـیآ  هک  تسا  نیا  دـننک  یم  حرطم  نارـسفم  هک  یـساسا  لا  ؤس  دـننک .  یم  لاـمیاپ  ار ،  اـهتلم  رب  ناـنآ  یئوج 
هدیقع نیا  رب  نارسفم  زا  یخرب  ریخ ؟  ای  تسا  هدش  عقاو  نانآ  رب  هدش  هداد  هدعو  رفیک  ود  نآ  ای  هتفای و  نایاپ  تسا  یبلط  يرترب  اب  هارمه 

داسف و هلحرم  نیمود  تازاجم  و  رصنلا ) تخب   ) رـصن ذخونب  نیتسخن  داسف  هنتف و  رفیک  هک  بیترت  نیدب  هدش  ماجنا  دروم ،  ود  ره  هک  دنا 
تـسرد هیرظن  اما  تسا .  هدادن  خر  رفیک  ود  نآ  زونه  هک  دندقتعم  رگید  یـضعب  تسا و  هتفریذـپ  ماجنا  یمور  سوتیت )   ) تسد هب  یهابت 
مالـسا زا  ناناملـسم  هک  هاگنآ  و  هتفریذپ ،  ماجنا  ناناملـسم  تسدـب  مالـسا  ردـص  رد  داسف ،  نیتسخن  ربارب  رد  رفیک  نیلوا  هک :  تسا  نیا 

داجیا نیمز  رد  نایدوهی  راب ،  نیمود  يارب  زین  هلحرم  نیا  رد  و  تخاس ،  هریچ  ناـنآ  رب  ار  ناـیدوهی  دـنوادخ  دـندش  رود  هتفرگ و  هلـصاف 
دهاوخ ماجنا  ناناملسم  تسد  هب  هدیسر و  ارف  مود  رفیک  نامز  دنروآ  يور  مالسا  هب  هرابود  ناناملسم  هک  هاگره  دندومن و  نایغط  داسف و 

هیلع مود  هلحرم  رد  دـنوادخ  هک  ار  یموق  نآ  هکنآ ،  هلمج  زا  هدیـسر ،  یتایاور  مالـسلا  مهیلع  ناماما  زا  ریـسفت  نیمه  ساسا  رب  و  دـش . 
ترضح روهظ  زا  لبق  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  نانآ  مه  دنشاب و  یم  مق  لها  هک  دنا  يو  نارای  و  ع )   ) يدهم ترضح  دزیگنا ،  یمرب  نایدوهی 

انل ادابع  مکیلع  انثعب   )) هفیرـش هیآ  هک  نآ  زا  دعب  ترـضح  هک  هدـش  تیاور  ع )   ) رقاب ماما  زا  یـشایع  ریـسفت  رد  دزیگنا ،  یمرب  ع )   ) مئاق
یم تبالـص  ياراد  دـنمورین و  هک  تسوا  ناراـی  و  ع )   ) مئاـق ترـضح  هیآ  نیا  زا  دارم   : )) دومرف دومن ،  تئارق  ار  دـیدش )) سءاـب  یلوا 
قوف هفیرش  هیآ  ریـسفت  رد  ترـضح  نآ  هک  هدش  لقن  ع )   ) قداص ماما  زا  یفاک  هضور  باتک  زا  نیلقثلا ،  رون  ریـسفت  رد  زین  و  دنـشاب )) . 
هکنیا رگم  هدومنن ،  اهر  ار  ص )   ) دمحم لآ  نانمـشد  زا  ینمـشد  هک  دزیگنارب  ار  یموق  مئاق ،  ترـضح  جورخ  زا  لبق  دنوادخ   : )) دومرف
ضرع دومرف ،  تئارق  ار  هیآ  نیا  یتقو  هک  هدـش  تیاور  ع )   ) قداص ماما  زا  راونالاراحب ،  باـتک  رد  و  دـنناسر )) .  یم  تکـاله  هب  ار  وا 

نانآ مق ،  لها  دنگوس  ادخب  نانآ  مق ،  لها  دنگوس  ادخ  هب  نانآ  دومرف :  راب  هس  ماما  دنتـسه ؟  یناسک  هچ  اهنآ  میدرگ  تیادـف   )) میدرک
اهنآ نیب  یفالتخا  هنوگ  چیه  هدوب و  گنهامه  ناسکی و  دوصقم  دارم و  رظن  زا  تیاور  هس  نیا  ( 41  . (( ) دنشاب یم  مق  لها  دنگوس  ادخب 

نآ روهظ  يزاس  هنیمز  يارب  ار  نانآ  دنوادخ  هک  دنتـسه  ع )   ) يدهم ترـضح  نارای  نامه  ناریا ،  لها  ینعی  مق  لها  اریز  درادـن ،  دوجو 
دنراد دوجو  اهنآ  نیب  رد  ناشیا  صاخ  باحصا  زا  يدادعت  روهظ  ماگنه  هب  دراد ،  تلالد  تایاور  هک  يروط  هب  دزیگنا و  یم  رب  راوگرزب 

ترـضح هکنآ  ات  دریگ ،  یم  ماجنا  تبون  دـنچ  رد  نانآ  ناراداوه  ناناملـسم  مدرم و  نیا  لـباقم  رد  ناـیدوهی  تمواـقم  هکنیا  رب  هوـالع  . 
هک یبلاطم  زا  و  دوب .  دهاوخ  هادف  انحاورا  وا ،  تیافک  اب  تسدـب  يو و  يربهر  هب  ار  نایدوهی  یئاهن  يدوبان  هک  دـنک  روهظ  ع )   ) يدـهم
هک ار  یموق  نآ  هک  تسا  نیا  تفرگ ،  دـهاوخ  ماجنا  ناناملـسم  تسدـب  نایدوهی  هدـش  هداد  هدـعو  رفیک  نیمود  هکنیا ،  رب  دراد  تلـالد 
اب نانآ  گنج  ياهیگژیو  هدش و  دای  نانآ  يارب  هک  یتافـص  هدوب و  تما  کی  دزیگنا ،  یمرب  نایدوهی  هیلع  رابود  دومرف ،  هدعو  دـنوادخ 
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اب دنتفای  طلست  نایدوهی  رب  هک  نارگید  مور و  ناریا و  نانوی و  لباب و  رـصم و  ناهاشداپ  اریز  دنک .  یمن  قیبطت  ناناملـسم  رب  زج  نایدوهی 
نانآ رب  نایدوهی  هک  هدـماین  شیپ  يا  هثداح  لوا  رفیک  زا  دـعب  تایآ  نایب  قبط  یهگنآو  دنتـسین  راگزاس  ام ) ناگدـنب  (( ) انلادابع  )) تفص

ار اهنآ  دنوادخ  و  دندومن ،  ادیپ  هبلغ  ام  رب  نانآ  مالـسا ،  ردص  رد  ام  تسدب  نایدوهی ،  لوا  تازاجم  زا  سپ  هک  یلاح  رد  دندرگ ،  هریچ 
ربا ینابیتشپ  اب  هتـشگ و  ناناملـسم  نارادـفرط  زا  شیب  ناهج  رد  اـهنآ  ناراداوه  شیازفا  هک  يا  هنوگ  هب  داد ،  يراـی  نادـنزرف  لاوما و  اـب 
نیا دننک و  یم  رخفو  یبلط  يرترب  مورحم ،  ياهتلم  ام و  رب  و  هدومن ،  داسف  نیمز  رد  هک  دنتـسه  نانآ  مه  و  دندومن .  مایق  ام  هیلع  اهتردق 

تلالد ینعم  نیا  رب  هچنآ  زین  دـنزاس .  یم  دراو  اـهنآ  هیرک  هرهچ  رکیپ و  رب  ار  دوخ  تابرـض  هک  دنتـسه  مالـسا  نازیتسرفک  نادـهاجم و 
دوهی لاح  و  هتـشذگ ،  نامز  رد  داسف  هک  تسا  نیا  ددرگ ،  یم  نشور  ع )   ) یـسوم ترـضح  زا  دـعب  نایدوهی  خـیرات  یـسررب  اـب  دراد و 
هدعو رفیک  نیمود  نآ  یپ  رد  هک  تساهنآ  هبلغ  نیمه  تسا و  هدمآ  دوجوب  ام  نامز  رد  اهنت  اهنآ  هدش  هداد  هدعو  يرترب  اما  هتفای ،  ققحت 

دای نآ  زا  يدوز  هب  هک  ار ،  نایدوهی  خـیرات  يرـصتخم  هک  یناسک  يارب  بلطم  نیا  و  دزاس .  یم  دوباـن  ار  اـهنآ  هدیـسر و  ارف  هدـش  هداد 
 . تسا نشور  يرمءا  دنهد ،  رارق  هعلاطم  دروم  دومن ،  میهاوخ 

نایدوهی رب  یگریچ  طلست و  هب  تبسن  دنوادخ  هدعو 

 ، تمایق زور  ات  هک  درک  دـهاوخ  هریچ  نایدوهی  رب  ار  یناسک  دراد ،  یم  مالعا  وت  راگدرورپ   : )) دـیامرفیم میرک  نارق  رد  لاـعتم  دـنوادخ 
تازاجم هلمج  زا  و  هدنـشخب ،  راگزرمآ و  تسوا  مه  هدومن و  تازاجم  دوز  هک  تسادـخ  دومن و  دـنهاوخ  هجنکـش  تازاجم و  ار  ناـنآ 

یبوخ و اب  ار  نانآ  دنراکبان و  یخرب  راکوکین و  نانآ  زا  یضعب  هداد  رارق  نیمز  رد  هورگ  هورگ  هدنکارپ و  ار  نانآ  هک  تسا  نیا  دنوادخ 
دنوادخ هک :  تسا  نیا  هفیرـش  هیآ  ود  نیا  ینعم  ( 42  . (( ) دندرگ زاب  تیاده  قح و  هار  هب  هدومن و  هبوت  دـیاش  میدرک ،  شیامزآ  يدـب 

وا دـهد ،  هجنکـش  تازاجم و  ار  نانآ  زیخاتـسر  زور  ات  هک  دـنادرگ  یم  طلـسم  نایدوهی  رب  ار  یـسک  يدوزب  هک  هدومرف  ردـقم  نـالعا و 
رد ار  اهنآ  هک  تسا  نیا  نایدوهی  هرابرد  دنوادخ  ياهتازاجم  هلمج  زا  نابرهم ،  هدنزرمآ  تسوا  مه  هدومن و  تازاجم  تعرـسب  يادخ )  )

شیامزآ يدب  یبوخ و  هلیسو  هب  ار  اهنآ  دنراکدب و  یهورگ  راکوکین و  نانآ  زا  یهورگ  دنادرگ ،  یم  هتسد  هتسد  هدنکارپ و  نیمز  يور 
هب نانآ  یخیراـت  ياـهنارود  ماـمت  رد  ناـیدوهی ،  رفیک  رد  ار  یهلا  هدـعو  نیا  يارجا  اـم  دـندرگ .  تیادـه  هدومن و  هبوت  دـیاش  دـنک  یم 

ياهتلم ماوقا و  دـنوادخ  مینک و  یم  هدـهاشم  مالـسلا  مهیلع  نامیلـس  دواد و  عشوی و  یـسوم و  نوچ  یناربماـیپ  تموکح  نارود  يانثتـسا 
رـصم و ناهاشداپ  يرآ ،  دوش :  یم  ناونع  یهاگ  دندومن .  كاندرد  یتازاجم  هجنکـش و  ار  نانآ  هک  دینادرگ  طلـسم  اهنآ  رب  ار  یفلتخم 

يراتفر نانچ  ناناملسم  اما  دندناشچ  یتخس  تازاجم  ار  نانآ  هتفای و  طلست  نایدوهی  رب  هک  دندوب  نارگید  مور و  سراف و  نانوی و  لباب و 
اب هک  دـنتفریذپ ،  نانآ  زا  ار  یمالـسا  تلود  هیاس  رد  یگدـنز  سپـس  دنتـشگ و  زوریپ  اهنآ  یماظن  ياهورین  رب  اهنت  هکلب  هدومنن ،  اهنآ  اـب 

نیا هب  دندیناشچ ،  باذع  نیرتدـب  ار  اهنآ  هکنیا  خـساپ :  اما  دـنزادرپب .  هیزج  یمالـسا ،  نیناوق  رد  دوخ  قوقح  يدازآ و  زا  يرادروخرب 
طلـست نانآ  رب  مالـسا  زا  شیپ  هک  ییاهتموکح  رتشیب  هکنانچ  نآ  دـندومن ،  ینادـنز  هراوآ و  ای  هتـشک و  ار  اـهنآ  هتـسویپ  هک  تسین  ینعم 
دنوادخ هک  دندیدرگ  یتموکح  نآ  میلـست  یـسایس ،  یماظن ،  ظاحل  زا  اهنآ  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  هکلب  دندرک ،  لمع  هنوگ  نیا  دنتفای ، 

رفیک و  نایدوهی ،  رب  طلست  قادصم  اما  دندوب ،  رت  میالم  نارگید  زا  نایدوهی ،  رفیک  رازآ و  رد  ناناملسم  هچ  رگا  تخاس  طلـسم  نانآ  رب 
رد یلو  دـهد  یم  یهاوگ  اهنآ  رب  ار  ادـخ  هدـعو  نیا  قیبطت  نایدوهی  خـیرات  یلب  دوش :  یم  هتفگ  زین  یهاـگ  و  دنـشاب .  یم  ناـنآ  ندومن 

نانآ هکلب  هدشن ،  طلسم  نانآ  رب  دهد  رفیک  تازاجم و  ار  نانآ  هک  یسک  هتفگ ،  يرپس  اهنآرب  نرق  مین  لقادح  ای  کی و  هک  رضاح  رصع 
ار هیضق  نیا  دنراد ! یم  اور  ناناملسم  هب  قطانم  رگید  نیطسلف و  رد  ار  اه  هجنکـش  نیرتدب  لاس 1936 م .  زا  ینعی  تسا  نرق  مین  زا  شیب 

هرود نامه  نیا  اریز  دیآ ،  یم  باسح  هب  ادج  نایدوهی  یگدنز  خیرات  زا  هرود  نیا  هک :  تسا  نیا  خساپ  دومن ؟  لیلحت  ناوت  یم  هنوگچ 
هیلع ار  نانآ  هک  یناسک  رب  ار  امش  يزوریپ  سپس  (( ؛  تسا هدومرف  هدعو  نانآ  هب  ءارـسا  هروس  رد  دنوادخ  هک  تساهنآ  تردق  تشگزاب 
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اب ات  میدومن  رادروخرب  نانآ  دادـعت  زا  شیب  ینارای  زا  ار  امـش  و  هدرک ،  اطع  ار  ینادـنزرف  لاوما و  امـش  هب  هدـنادرگرب و  متخیگنارب  اـمش 
مود تازاجم  رفیک و  تقو  هکنیا  ات  تساهنآ  رب  طلـست  یلک  هدعو  زا  جراخ  هرود  نیا  نیاربانب ،  دنزیتسب )) .  اهنآ  دـض  رب  امـش  يراکمه 

ماجنا ناناملسم  تسدب  زین  یهلا  هدعو  نیا  هک  هدیـسر  مالـسلا  مهیلع  ناماما  زا  يدایز  تایاور  هنیمز  نیا  رد  دسر .  ارف  ناناملـسم  تسدب 
هدومرف هدرک و  نایب  ینعم  نیا  رب  ار  نارـسفم  رظن  قافتا  هدش ،  دای  هیآ  ریـسفت  رد  نایبلا ،  عمجم  بحاص  صوصخ  نیمه  رد  دریذـپ ،  یم 

نب یلع  و  هدش ،  لقن  ع )   ) رقاب ماما  زا  ینعم  نیمه  و  دشاب ،  یم  ص )   ) دمحم ترضح  مالسا  ربمایپ  تما  نیرسفم ،  مامت  دزن  نآ  زا  دارم 
 . تسا هدومن  لقن  ع )   ) رقاب ماما  زا  دوراجلا ،  یبا  زا  ار  نآ  دوخ  ریسفت  رد  یمق ،  میهاربا 

نایدوهی گنج  شتآ  ندانشنورف  رد  دنوادخ  هدعو 

زا هتفگ  نیا  ببـس  هب  و  داب ،  هتـسب  نانآ  تسد  تسا ،  هتـسب  ادـخ  تسد  دـنتفگ  ناـیدوهی   : )) دـیامرف یم  دـیجم  نآرق  رد  لاـعتم  يادـخ 
راگدرورپ هیحان  زا  هک  هچنآ  دنک . . . . (( )) یم  قافنا  دهاوخب  هنوگ  ره  تسا و  هدوشگ  ادخ  ياهتـسد  هکلب  دندش .  رود  يادخ  تمحر 

یگنج شتآ  تقو  ره  و  میتخادنا ،  ینمـشد  هنیک و  زیختـسر ،  زور  ات  نانآ  نایم  دیازفا و  یم  نانآ  رفک  یـشکرس و  رب  هدمآ ،  دورف  وت  رب 
یمن تسود  ار  ناگدننک  داسف  دنوادخ  دنراد و  نیمز  رد  داسف  داجیا  رد  یعـس  نانآ  دینادرگ ،  شوماخ  ار  نآ  دـنوادخ  دـنتخورفارب ،  ار 
يوخ نانآ  دوخ  امیقتـسم  هاوخ  دـنزورفا ،  یمرب  نایدوهی  هک  ییاـه  گـنج  شتآ  ندـناشن  ورف  هب  تسادـخ ،  هدـعو  نیا  ( 43  . (( ) دراد
املک  )) ظفل اب  اریز  دوب ،  دهاوخ  ءانثتسا  نودب  یهلا  هدعو  نیا  دننک و  کیرحت  لمع  نیا  هب  ار  نارگید  هکنیا  ای  و  هتشاد ،  يزورفا  گنج 

یپ رد  هراومه  اهنآ  هک  دهد  یم  یهاوگ  نانآ  لاح  هتـشذگ و  خـیرات  تسا .  هدـمآ  هدـنیامن ))  يزورفا  شتآ  تقو  ره   )) ینعی اودـقوا ))
شیوخ تیانع  اب  تیرـشب  ناناملـسم و  هب  تبـسن  ار  دوخ  هدعو  لاعتم  دنوادخ  اما  دـنا ،  هدوب  اهگنج  بوشآ و  زا  يرایـسب  يزورفا  شتآ 

نیرتگرزب دیاش  و  تسا .  هدناشنورف  ار  نانآ  گنج  شتآ  هدرک و  یثنخ  ار  ناشیاه  هشقن  لطاب و  ار  دوهی  هلیح  رکم و  و  هدیـشخب ،  ققحت 
قرـش و نآ ،  هب  ندز  نماد  تهج  هک  دـشاب  یلعف  دربن  نیمه  دـنا ،  هتخورفارب  نایناهج  اهناملـسم و  هیلع  نانآ  هک  یبوشآ  گـنج و  شتآ 
و دنـشاب ،  یم  ریگرد  فرط  میقتـسمریغ  روطب  ناهج  ياهروشک  رثکا  رد  و  امیقتـسم ،  نیطـسلف  رد  ناشدوخ  و  هدومن ،  کیرحت  ار  برغ 
ینمـشد و هک  دوش  یم  هدافتـسا  نینچ  هدش  دای  هفیرـش  هیآ  زا  دـبای و  ققحت  گنج  نیا  ندـناشنورف  اب  دـنوادخ  هدـعو  هک  هدـنامن  يزیچ 

هلمج رکذ  لیلد  هب  دوب ،  دـهاوخ  اهنآ  گنج  شتآ  ندـناشنورف  يارب  دـنوادخ ،  فطل  ياه  هار  زا  یکی  دوخ  اهنآ ،  یلخاد  ياـهیریگرد 
داجیا رب  عرف  نانآ ،  يزورفا  شتآ  ندومن  شوماخ  هک  ایئوگ  هفیرـش ،  هیآ  رد  یلخاد  ياهیریگرد  ینمـشد و  حرط  زا  دعب  رانلا )) ءافطا  ))

 ، دـنزورفارب ار  یگنج  شتآ  هاـگره  میدـنکفا و  يزوت  هنیک  ینمـشد و  تماـیق  زور  اـت  ناـنآ  ناـیم  اـم  و   . )) دـشاب یم  اـهنآ  نیب  رد  هنیک 
نایدوهی هرابرد  ادخ  هناگ  هس  ياه  هدعو  هک  ییاه  هیآ  ریسفت  هب  ام  و  دوب ،  نانآ  خیرات  زا  يا  همش  نیا  دناشن )) .  یم  ورف  ار  نآ  دنوادخ 

زا یخرب  ماما  میا .  هتخادرپ  ع )   ) يدهم ترـضح  روهظ  نازاس  هنیمز   (( ) يدهملل نودهمملا   )) باتک رد  حرـش  یکدنا  اب  درادرب ،  رد  ار 
هک تسا  اهنآ  هدـننک  دوبان  گـنج  زا  لـبق  نیطـسلف  رد  اـهنآ  ندـمآ  درگ  هب  طوبرم  روهظ ،  ناـمز  رد  ناـیدوهی  شقن  هب  طوبرم  تاـیاور 

ار امش  دیسر  ارف  تمایق  زور  هک  ینامز  دیوش و  نکاس  ار  نیمز  میتفگ  لیئارسا  ینب  هب  وا  زا  دعب  و   : )) تسا هفیرش  هیآ  نیا  يارب  يریـسفت 
نیلقثلارون ریـسفت  رد  هکنانچ  میدروآ ،  درگ  ار  امـش  یگمه  ای  يا و  هیحان  ره  زا  ار  امـش  ینعی  ( 44  . (( ) میروآ یم  رگیدـکی  اب  هتخیمآ 

هک هدـش  تیاور  ص )   ) ربمایپ زا  دوش ،  یم  هدافتـسا  اکع  رد  ناشرازراک  ناـنآ و  ندـمآ  هراـبرد  فیرـش  ثیدـح  نیا  زا  و  تسا .  هدـمآ 
هکنآ رگم  دوش  یمن  اپ  هب  تمایق  دومرف :  يرآ ،  دندرک  ضرع  تسایرد ؟  نورد  نآ  زا  یشخب  هک  ار  يرهش  مان  دیا  هدینش  ایآ   : )) دومرف

انب ار  يربـنم  رـصم  رد   : )) دومرف هک  تسا  ع )   ) ناـنم ؤم  ریما  زا  و  ( 45  . (( ) دنرب یم  شروی  رهـش  هب  قاحـسا  نادنزرف  زا  نت  رازه  داتفه 
 ، دـنار مهاوخ  ار  بارعا  بوچ  نیمه  اب  منار و  یم  نوریب  یبرع  ياهرهـش  زا  ار  ناـیدوهی  درک و  مهاوخ  بیرخت  اـعطق  ار  قشمد  هدومن و 

هدـنز ندرم  زا  سپ  نیقی  هب  هک  دـیهد  یم  ربخ  يا  هنوگ  هب  امـش  ناـنم ،  ؤمریما  يا  مدیـسرپ  دـیوگ :  يدـسا )  هیاـبع   ) ثیدـح نیا  يوار 
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ار اهراک  نیا  ع )   ) يدهم ترـضح  ینعی   ) نم رابت  زا  يدرم  يدرک .  تبحـص  ام  شور  ریغ  یـشور  هب  هیابع ،  يا  دومرف :  دش ؟  دـیهاوخ 
نوماریپ ام  دنراد و  رث  ؤم  روضح  ای  طلست و  برع  ياهرهش  زا  يرایـسب  رد  نایدوهی  هک  دراد ،  تلالد  تیاور  نیا  ( 46  . ) دهد یم  ماجنا 

زا و  تفگ .  میهاوخ  نخس  روهظ ،  تکرح  ثداوح  و  ماش ،  نیمزرس  ثداوح  نایب  رد  نایدوهی ،  ینایفـس و  اب  ع )   ) يدهم ترـضح  دربن 
ارهاظ هک  هدمآ ،  روهظ  ياه  هناشن  رامـش  رد  دبعم )  (( ) لکیه فشک   )) هلمج و  تساهنآ ،  طسوت  دـبعم  فشک  ثیدـح  تایاور ،  هلمج 

یتامالع اه و  هناشن  ترـضح  نآ  روهظ   : )) دندومرف هک  هدش  لقن  ع )   ) نانم ؤمریما  زا  دش ،  دهاوخ  فشک  ع )   ) نامیلـس ترـضح  دـبعم 
هب دجاسم  لیطعت  هفوک ،  ياه  هچوک  يایاوز  رد  هنخر  فاکش و  داجیا  و  گنس ،  باترپ  ندرک و  نیمک  اب  هفوک  هرصاحم  تسخن  دراد : 
ود ره  هدش  هتشک  هدنشک و  مارحلا )  دجـسم   ) گرزب دجـسم  درگادرگ  یئاهمچرپ  ندمآ  رد  زازتها  هب  دبعم و  فشک  بش ،  لهچ  تدم 
 ، يو روهظ  زا  لبق  یکدنا  ع )   ) يدهم ترـضح  روهظ  نازاس  هنیمز  هیحان  زا  دـبعم  فشک  هک  دراد  لامتحا  یلو  ( 47  . (( ) دنا شتآ  رد 

يراـثآ دـبعم ،  نآ  تسا  نکمم  هکناـنچمه  دـیامن  یم  فشک  ار  نآ  یـسک  هچ  هک  دـنک  یمن  ناـشنرطاخ  تیاور  اریز  دریذـپ ،  تروص 
دای قلطم  روطب  دبعم )) فشک   )) هلمج ترابع و  نوچ  دشاب ،  سدق  زا  ریغ  يرگید  لحم  رد  ای  نامیلس و  ترضح  دبعم  زا  ریغ  یخیرات و 

اج نیا  رد  اما  هدش ،  دای  قارع  هب  نآ  زا  تایاور ،  رد  هک  تسا  هفوک  رد  گنج  تلاح  رگ  ناشن  تیاور  نیا  لوا  ياه  شخب  تسا .  هدـش 
اما دـشاب ،  یم  رهـش  نآ  ياهنابایخ  يایاوز  هشوگ و  رد  یعافد  عناوم  داجیا  نآ و  ناراب  گنـس  هرـصاحم و  هفوک و  رهـش  ناـمه  ینعم  هب 

یکدـنا هک  تسا  زاجح  يزکرم  تموکح  اب  اه  هلیبق  شکمـشک  يریگرد و  هب  هراـشا  مارحلادجـسم ،  فارطا  رد  نوگاـنوگ  ياـه  مچرپ 
 ، ثیداحا زا  يرگید  هتـسد  تسا .  هدـش  دراو  یناورف  تاـیاور  هنیمز  نیا  رد  دـمآ و  دـهاوخ  دـیدپ  ع )   ) يدـهم ترـضح  روهظ  زا  شیپ 
یم نیعم  صخـشم و  دنادرگ ،  یم  طلـسم  نانآرب  نایدوهی  یبلط  يرترب  ینیرفآ و  داسف  زا  دـعب  دـنوادخ  هک  ار  يدارفا  هک  تسا  یتایاور 

تسا روهظ  نامز  رد  یناریا  ياهتیصخش  ناریا و  هرابرد  رگید  یخرب  و  تشذگ ،  دیجم  نآرق  تایآ  ریـسفت  رد  اهنآ  زا  يا  هراپ  هک  دنک ، 
دوش یم  جراخ  ناسارخ  زا  هایـس ،  ییاه  شفرد   . )) نآ ریغ  هدش و  دراو  یلامجا  رتاوت  روط  هب  هک  هایـس ))  ياه  شفرد   )) تیاور دننام  ، 

ندروآ نوریب  هب  طوبرم  تایاور  و  دوش )) .  یم  هتـشارفارب  سدـق  رد  ماجنارـس  هکنآ  ات  تسین ،  اهنآ  ندـنادرگ  زاب  رب  رداق  زیچ  چـیه  هک 
رب ترضح  نآ  لالدتـسا  و  ع )   ) يدهم ترـضح  طسوت  هیربط ،  هچایرد  نیطـسلف و  رد  ماش و  رد  یهوک  هیکاطنا و  راغ  زا  یلـصا  تاروت 
زا ار  لـیجنا  تاروت و   : )) دومرف هک  هدـش  تیاور  ص )   ) مالـسا ربماـیپ  زا  تسا .  تاـیاور  نیمه  هلمج  زا  زین  تاروـت  هلیـسوب  ناـیدوهی ، 
زا ار  سدقم )  قودنص   : ))) دندومرف هک  هدش  لقن  راوگرزب  نآ  زا  زین  و  ( 48  . (( ) دروآ یم  نوریب  دوش  یم  هدیمان  هیکاطنا  هک  ینیمزرس 

دزادرپ و یم  لالدتـسا  هب  نایدوهی  اب  باتک  نآ  هلیـسو  هب  هدروآ و  نوریب  ماـش  رد  یهوک  زا  ار  تاروت  ياـه  شخب  هیکاـطنا و  رد  يراـغ 
يو تسد  هب  هیربط  هچایرد  زا  سدـقم  قودنـص   : )) دومرف ص )   ) ربمایپ نینچ  مه  ( 49  . (( ) دنروآ یم  مالسا  اهنآ  زا  يرایـسب  ماجنارس 

زج هب  دـنیامن ،  یم  هدـهاشم  ار  نآ  نایدوهی  نوچ  دـنهد و  یم  رارق  سدـقملا  تیب  رد  وا  هاگـشیپ  رد  هدروآ و  ار  نآ  دوش و  یم  راکـشآ 
 : تسا هدمآ  لاعتم  يادخ  هدومرف  رد  هک  تسا  نامه  سدقم )  قودنص   ، ) هنیکس توبات  و  ( 50  . (( ) دنروآ یم  نامیا  نانآ  هیقب  یکدنا 

هیحان زا  یـشمارآ  هنیکـس و  نآ  رد  هک  دـیآ ،  یم  امـش  يوس  هب  یتوبات  هک  تسا  نیا  وا  یهاشداپ  رب  هناشن  لـیلد و  تفگ :  ناـشربمایپ  ))
هب دوش ،  یم  لمح  ناگتشرف  هلیسوب  توبات  نآ  و  دنا ،  هتشاذگ  یقاب  نوراه  لآ  یسوم و  لآ  هک  ار  هچنآ  زا  دراد و  دوجو  ناتراگدرورپ 
هک سدقم  قودنص  نیا  هک  تسا  هدمآ  قوف  هیآ  ریـسفت  رد  ( 51  . (( ) دیشاب نم  ؤم  هکنانچ  تسامـش  يارب  لیلد  هزجعم و  نآ  رد  یتسار 

یگتـسیاش یـسک  هـچ  هـکنیا  رب  ینبم  لیئارـسا  ینب  يارب  تـسا  يا  هناـشن  لـیلد و  دراد ،  دوـجو  مالــسلا  مـهیلع  ناربماـیپ  ثاریم  نآ  رد 
 ( ع  ) تولاط يور  شیپ  رد  هاـگنآ  هداد و  روبع  لیئارـسا  ینب  تیعمج  ناـیم  زا  هدروآ و  ار  نآ  ناگتـشرف  ور  نیا  زا  دراد ،  ار  یئاورناـمرف 

لیئارسا ینب  و  دنک ،  یم  میلست  ایخرب  نب  فصآ  دوخ  یصو  هب  وا  نامیلـس و  هب  وا  دوواد و  هب  ار  نآ  ع )   ) تولاط سپـس  دنهد ،  یم  رارق 
یم تسد  زا  ار  قودنـص  نآ  دـننک  یم  تعاطا  ار  يرگید  هدومنن و  يرادرب  ناـمرف  وا  زا  هکنیا  تلع  هب  نامیلـس  ترـضح  یـصو  زا  دـعب 

زا یکدـنا  زج  هب   (( ) مهنم الیلق  الا  تملـسا   )) ای و  دـندروآ ) یم  نامیا  ناـنآ  زا  يرایـسب   (( ) مهنم ریثک  ملـسیف   )) هلمج زا  دارم  و  دـنهد . 
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هلیـسوب ع )   ) يدـهم ترـضح  هک  یناسک  ای  دـننیب و  یم  ار  سدـقم  قودنـص  هک  دنـشاب  یناسک  تسا  نکمم  دـندروآ ) نامیا  هیقب  ناـنآ 
یم یقاب  اج  نآ  رد  نانآ  تسکش  نیطسلف و  يزاس  دازآ  زا  سپ  ار  نانآ  ترـضح  نآ  هک  يدارفا  ای  دیامن و  یم  لالدتـسا  نانآ  اب  تاروت 

كدنا نانآ  تیعمج  لک  هب  تبسن  مقر  نیا  هک  دنروآ  یم  نامیا  يو  هب  يدوهی  رفن  رازه  یـس  دادعت  هک  هدمآ  رگید  یتیاور  رد  دراذگ . 
نآ طـسوت  ناـنآ  ندـنار  نوریب  هب  عجار  دوهی و  اـب  ع )   ) يدـهم ترـضح  روهظ  نازاـس  هنیمز  ياـهدربن  هب  طوبرم  تاـیاور  رگید  تسا . 

نانآ ندنار  نوریب  اهنآ و  رب  يزوریپ  اب  رگم  تسین  ریذپ  ناکما  لمع  نیا  و  تشذگ ،  هک  یتیاور  دننام  تسا ،  برعلا  هریزج  زا  ترـضح 
ینایفـس و امیقتـسم  دربـن  نیا  رد  ریگرد  فرط  هک  تسا  ع )   ) يدـهم ترـضح  گرزب  دربـن  هـب  طوـبرم  تاـیاور  نـینچمه  نیطـسلف ،  زا 

نیطـسلف نانبل  هیروس  لحاس  لوط  رد  ینعی  اکع ،  ات  هیکاطنا  زا  گـنج  نیا  رد  يریگرد  طـخ  دنتـسه و  ناـیمور  يو و  يدوهی  ناـنابیتشپ 
دبای یم  ققحت  اجنآ  رد  نانآ  هدش  هداد  هدعو  گرزب و  تسکـش  دـبای .  یم  همادا  سدـق  قشمد و  ناتـسربط و  هب  سپـس  هدـش و  هدیـشک 
نیا امن و  كاله  ار  وا  دشاب  یم  يدوهی  تسا  نم  هانپ  رد  هک  صخش  نیا  ناناملسم !  يا  هک  دروآ  یم  رب  تخرد  گنـس و  هک  يا  هنوگب 
اکع جرم  دربن  تایاور  هتـشذگ ،  ثیداحا  هرمز  رد  دـمآ .  دـهاوخ  هادـف  انحاورا  ع )   ) يدـهم ترـضح  روهظ  تکرح  ثداوح  رد  بلطم 

اهیبرغ اب  ع )   ) يدهم ترضح  دربن  نیمود  زا  یئزج  نآ ،  هک  تسا  نیا  رتشیب  لامتحا  اما  تسا ،  نیـشیپ  گرزب  گنج  زا  یئزج  هک  تسا 
هب ددنویپ .  یم  عوقو  هب  اه  یبرغ  نایدوهی و  تسکش  نیطسلف و  يدازآ  زا  لاس  هس  ود  تشذگ  زا  سپ  هک  تساهنآ ،  يدوهی  نانابیتشپ  و 
یم رظن  هب  دزاس .  یم  دقعنم  نایمور  اب  لاس  تدم 7  هب  ار  يزواجت  مدع  حلص و  نامیپ  نآ ،  زا  سپ  ع )   ) يدهم ترضح  تایاور ،  هتفگ 

هک رکشل  داتشه  اب  و  هدومن ،  ینکـش  نامیپ  لاس  ود  زا  سپ  نانآ  اما  دشاب ،  همان  نامیپ  نآ  هطـساو  یجنایم و  ع )   ) یـسیع ترـضح  دسر 
نانمـشد زا  يرایـسب  دادعت  هک  دوب  دهاوخ  يدربن  نیرتگرزب  نیا  دـنزیخ و  یم  رب  رازراک  هب  دـشاب ،  یم  نت  رازه  زا 12  لکـشتم  کی  ره 

هک يا  هرفـس  ینعی  دننک ،  یم  فیـصوت  اکع  جرم  هرفـس  گرزب و  هسامح  هب  ار  دربن  نیا  هک  یئاج  ات  دش .  دـنهاوخ  هتـشک  نآ  رد  ادـخ 
ار مر  رهش   : )) دومرف هک  هدش  لقن  ع )   ) قداص ماما  زا  دننک .  یم  هدافتسا  نارگمتس  ندب  تشوگ  زا  نامـسآ  ناگدنرپ  نیمز و  ناگدنرد 

متس متس و  هک  دوب  دنهاوخ  اکع  جرم  رد  ادخ  هدرتسگ  ناوخ  گرزب و  هسامح  دهاش  هک  یلاح  رد  دیاشگ  یم  ناملسم  رازه  ریبکت 70  اب 
 ( ع  ) يدـهم ترـضح  نامز  رد  اکع  رهـش  یماظن  تیعقوم  هب  طوبرم  ثیداـحا  اـهتیاور ،  هلمج  زا  ( 52  . (( ) درک دـنهاوخ  دوباـن  ار  نارگ 

راهچ دادعت  ترـضح  نآ   : )) هک تسا  هدمآ  تایاور  رد  داد .  دهاوخ  رارق  اپورا  حـتف  يارب  یئایرد  هاگیاپ  ار  اجنآ  ترـضح  نآ  هک  تسا 
هب و  ( 53  . (( ) دیامن یم  حتف  ار  اجنآ  هدروآ و  يور  نایمور  نیمزرـس  هب  شیوخ  نارای  اب  هدید و  كرادت  اکع  لحاس  رد  ار  یتشک  دـص 

 . تفگ میهاوخ  نخس  نآ  نوماریپ  ع ، )   ) يدهم ترضح  روهظ  تضهن  ياهدماشیپ  نایب  نمض  رد  يدوز 

نایدوهی خیرات  هصالخ 

همدقم

یم لماش  ص )   ) دمحم ترضح  ام  یمارگ  ربمایپ  نامز  ات  ع )   ) یسوم ترـضح  نارود  زا  ار  نایدوهی  یلک  تسایـس  عضو  رـصتخم ،  نیا 
زا دوهی  خیرات   )) باتک و  کیدزن ))  رواخ  ياهاسیلک  هعماج   )) تاراشتنا زا  سدـقم ))  باتک  سوماق   )) باتک ساسا  رب  ار  نآ  ام  دوش و 

هرود  1 دوش :  یم  میـسقت  هرود  هد  هب  تدـم  نیا  رد  نایدوهی  خـیرات  میا .  هدروآ  هزو ،  رد  تزع  دـمحم  موحرم  فیلءاـت  ناـنآ ))  بتک 
نامیلس دواد و  ترضح  هرود  م 3  م 1025 ق .  نارواد 1130 ق .  هرود  م 2  م 1130 ق .  مالسلااهیلع 1270 ق .  عشوی  یسوم و  ترضح 

 . نایروشآ 859 ق طلست  نارود  م 5  م 859 ق .  یلخاد 931 ق .  ياه  شکمشک  هیزجت و  هرود  م 4  م 931 ق .  مالسلااهیلع 1025 ق . 
اهینانوی 331 ق هطلس  نارود  م 8  م 331 ق .  نایناریا 539 ق .  هطلس  نارود  م 7  م 539 ق .  اهیلباب 597 ق .  هطلس  نارود  م 6  م 611 ق . 

 . 1925 م مالسا 638 م .  طلست  نارود   10 م 638 م .  نایمور 64 ق .  طلست  نارود  م 9  م 64 ق .  . 
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مالسلااهیلع عشوی  یسوم و  ترضح  نارود 

نوعرف خاک  رد  ار  دوخ  فیرش  رمع  ناوا  زا  لاس  یـس  هب  بیرق  درک ،  یگدنز  لاس  تسیب  دص و  کی  ادخ ،  ربمایپ  مالـسلا  هیلع  یـسوم 
هرد کیدزن  نیطـسلف  تمـس  زا  انیـس  ياهتنا  رد  عقاو  عینرب ))  شداق   )) رد مالـسلا  هیلع  ربماـیپ  بیعـش  دزن  لاـس  هد  هب  کـیدزن  و  رـصم ، 

هارمه هک  ار  ینایلیئارـسا  دادعت   36 باب 33 :  ددـع ،  باتک  37 و  باـب 12 :  جورخ  باـتک  رد  دوجوم ،  تاروت  درک .  يرپـس  هبرع ))  ))
دادعت یبرغ  نارگـشهوژپ  زا  یخرب  دنک .  یم  دای  نادرم ،  زا  هدایپ  رازه  دصـشش  ناشنادـنزرف  زج  هب  دـندش ،  جراخ  مالـسلا  هیلع  یـسوم 

زا لبق  مهدزیـس  نرق  لئاوا  رد  رـصم  زا  ندش  جراخ  هک  دـنهد  یم  رتشیب  لامتحا  نیخروم ،  و  دـننز .  یم  نیمخت  رفن  رازه  شـش  ار  نانآ 
 (( شداق  )) کیدزن هوک  رد  مالسلا  هیلع  یسوم  ترـضح  تسا .  هداد  خر  حاتفنم ))   )) نوعرف نامز  رد  م  دودح 1230 ق .  ینعی  دالیم ، 

تیذا و عاونا  مالسلا  هیلع  یسوم  تخاس ،  ناهنپ  ار  شربق  درک و  نفد  اجنآ  رد  ار  يو  مالسلا  هیلع  نون  نی  عشوی  وا  یـصو  تشذگ و  رد 
 : دـیوگ یم  مالـسلاامهیلع  نوراه  وا و  هراـبرد  اـهنآ ،  تاروت  دومن .  لـمحت  شگرم  زا  سپ  تاـیح و  ناـمز  رد  لیئارـسا  ینب  زا  ار  رازآ 

تناـیخ نم  هب  نت  ود  امـش  نوچ  داد .  ناـج  روه  هوک  رد  نوراـه  تردارب  هک  هنوگ  ناـمه  ریمب  هوک  نیا  رد  تفگ :  ار  یـسوم  ادـخ ،  ))
يرگن یم  نآ  لباقم  زا  ار  نیمز  وت  یتسار  هب  سپ  دیدرکن .  سیدقت  انیـس  نیمز  رد  شداق  نیمزرـس  بآ  لحم  رد  ارم  هکنوچ  دیدیزرو ، 

اجنآ هب  نون  نب  عشوی   : )) دـیوگ یم  و  ( 54  . (( ) يوش یمن  لخاد  ما  هدرک  ءاطعا  لیئارـسا  ینب  هب  نم  هک  ینیمزرـس  هب  اجنآدـب ،  وت  اـما 
هنارک هب  ار  اهنآ  هتفرگ و  هدهع  رب  ربمایپ  عشوی  وا  یـصو  مالـسلا  هیلع  یـسوم  زا  سپ  ار  لیئارـسا  ینب  يربهر  ( 55  . (( ) دش دـهاوخ  دراو 

اهنآ زا  کـی  ره  هک  ار  کـچوک  تکلمم ))   )) رهـش 31 نآ  هفاـضا  هب  هک  دومن ،  زاـغآ  اـحیرا ))  )) رهـش زا  داد و  چوک  ندرا  دور  یبرغ 
نآ هاگ ،  نآ  دنا .  هدوب  یناعنک  ناتـسرپ  تب  اجنآ  نینکاس  هک  دومن  حـتف  يزرواشک  ياهاتـسور  ياراد  هدوب  یکرهـش  ای  رهـش  زا  ترابع 

 ، عشوی باـتک  زا  ات 19  ياه 15  باب  دومن و  میـسقت  دـندیزرو .  یم  تداـسح  رگیدـکی  هب  تبـسن  هک  بوقعی  نادـنزرف  ناـیم  ار  هقطنم 
م لاس 1130 ق .  بیرق  مالـسلا  هیلع  عشوی  درب .  یم  ماـن  دـشاب ،  یم  هچراـپ  دوخ 216  دروآرب  قـبط  هک  ار  هقطنم  ياهکرهـش  اـهرهش و 

 . تفگ تایح  دوردب  یگلاس  هد  دص و  کی  کیدزن 

نانآ رب  یلحم  نایاورنامرف  هطلس  یناشیرپ و  هرود  نارواد ،  ندمآ  راک  يور 

ود ياراد  نانیا  نارود  دندیـسر ،  یئاورنامرف  هب  نانآ  زا  نت  هدزناپ  دـش و  لـقتنم  نارواد  هب  مالـسلا  هیلع  عشوی  زا  سپ  نایلیئارـسا  يربهر 
يرگید مالسلااهیلع و  ناربمایپ  طخ  زا  نانآ  فارحنا  یکی  میئامن .  هدهاشم  لیئارسا  ینب  اب  هتـسویپ  ار  ود  نآ  میناوت  یم  هک  تسا  یگژیو 

رد نارواد  باتک  تسا .  هدـش  دای  نآ  زا  نآرق  رد  هک  دـنناشچب ،  نانآ  هب  ار  یکاندرد  باذـع  هک  ار  یناسک  دـنوادخ  ندـینادرگ  طلـسم 
اه و یثیح  نایناعنک و  نایم  رد   : )) تسا هدروآ  نایم  هب  نخس  نینچ  مالـسلا  هیلع  عشوی  زا  دعب  لیئارـسا  ینب  فارحنا  زا  مجنپ  موس و  باب 
هداد و اهنآ  نارسپ  هب  ار  دوخ  نارتخد  هداد و  رارق  دوخ  نارسمه  ار  نانآ  نارتخد  هدش و  نکاس  نایسوبی ،  اه و  يویح  اهیزرف و  اهیروما و 

تحت لاس  تشه  تدم  هب  ار  اهنآ  تفای و  هطلـس  اهنآ  رب  هک  یـسک  نیتسخن  دیوگ :  یم   8 باب 3 :  رد  و  دندیتسرپ )) .  ار  اهنآ  نایادـخ 
ءالیتسا احیرا  رهش  رب  هدرب و  موجه  اهنآ  رب  هقلامع  نومع و  ینب  هاگ  نآ   . )) دوب نیرهنلا  مارآ  ياورنامرف  ماعتـشر )  ) دروآ رد  دوخ  نامرف 

نوـمع و ینب  نآ  زا  دـعب  ( )) 57  (( ) تفای طلـست  نانآ  رب  روصاـح  رد  لاـس  تدـم 10  هب  ناعنک  ياورنامرف  نیبای  سپـس  ( )) 56 (( ) دنتفای
رب لاس  لهچ  تدـم  هدومن و  رفیک  ار  اهنآ  اه  ینیطـسلف  نآ  زا  سپ  و  ( )) 58  . (() دـندروآ رد  دوخ  یگدرب  هب  ار  نانآ  لاس  ناینیطسلف 18 

نامه تفای ،  همادا  مالـسلا  هیلع  ربمایپ  لیئومـص  نامز  اـت  مالـسلا  هیلع  عشوی  زا  سپ  نارواد  یئاورناـمرف  و  ( 59  . (( ) دنتشگ طلـسم  نانآ 
زا یـسوم  تافو  زا  سپ  هک  ار  لیئارـسا  ینب  هورگ  نآ  يدـیدن  ایآ   : )) تسا هدومن  دای  نینچ  ار  يو  نآرق  رد  لاعتم  دـنوادخ  هک  يربمایپ 

رگا ایآ   : )) تفگ ناشربمایپ  مینک  داهج  ادـخ  هار  رد  وا ) یگدرکرـسب   ) ات زیگنارب  ام  يارب  یئاورنامرف  هک  دـندرک  تساوخرد  دوخ  ربمایپ 
ار نامنادنزرف  ام و  هک  یلاح  رد  مینکن  هزرابم  ادخ  هار  رد  ام  هک  دوش  یم  هنوگچ  دنتفگ :  دینک ؟  یم  ینامرفان  دوش  ضرف  امـش  رب  داهج 
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ار نامنادنزرف  ام و  هک  یلاح  رد  مینکن  هزرابم  ادخ  هار  رد  ام  هک  دوش  یم  هنوگچ  دنتفگ :  دینک ؟  یم  ینامرفان  دوش  ضرف  امـش  رب  داهج 
هاگآ ناملاظ  رادرک  زا  دنوادخ  دندینادرگ و  يور  همه  یکدنا  زجب  دیدرگ  ررقم  نانآ  رب  داهج  نوچ  سپ  دـنا .  هدـنار  نوریب  نامراید  زا 
دنناد یم  م  مالسلا 1025 ق .  هیلع  دواد  تولاط و  نارود  ات  م  زا 1130 ق .  نرق  کی  دودح  ار  هرود  نیا  ناسیون  خیرات  ( 60  . (( ) تسا

 . دوش یم  هدافتسا  نیا  زا  شیب  نامز  نیا  تدم  تاروت  رد  نارواد  باتک  زا  هک  یلاح  رد  ، 

مالسلااهیلع نامیلس  دواد و  هرود 

رد دوب  یئاورنامرف  اما  دوبن  ربماـیپ  هچرگ  وا  اریز  میداد ،  رارق  مالـسلا  هیلع  نامیلـس  دواد و  نارود  زا  یـشخب  ار  لواـش )   ) تولاـط نارود 
دواد و وا  زا  سپ  و  دـنا .  هدوـمن  رکذ  دـالیم  زا  لـبق  ات 1010  لاس 1025  زا  لاس  هدزناپ  ار  يو  یئاورنامرف  تدـم  نیخروم  ءاـیبنا ،  طـخ 

یم هظحالم  هک  يروط  هب  دندرک .  یئاورنامرف  نامیلس  ترـضح  تافو  لاس  ینعی  م  ات 931 ق .  م  لاس 1010 ق .  زا  مالسلا  هیلع  نامیلس 
 ، یقالخا گرزب  ياهتمهت  هتشاد و  اور  رایسب  ءارتفا  متس و  مالسلا  مهیلع  نامیلس  دواد و  یـسوم و  هب  تبـسن  دوجوم  تاروت  نافل  ؤم  دوش 

ياه هتفگرب  ار  یبلاطم  هکلب  هدومن  يوریپ  نانآ  زا  اهنت  هن  یحیـسم ،  یبرغ  ناسیون  خیرات  رتشیب  و  دنا .  هتـسب  نانآ  رب  یتدـیقع  یـسایس و 
مالـس دورد و  دنا .  هدومن  تیعبت  هتـسد  نیا  زا  زین  دنا  هداهن  دوخ  رب  یناملـسم  مان  هک  برغ  گنهرف  نارادـفرط  هاگنآ  دـنا .  هدوزفا  نانآ 

یم يرازیب  دـننز  یم  ناتهب  هدـیزرو و  رفک  ناراوگرزب  نآ  هب  تبـسن  هک  یناسک  زا  دـنوادخ  هاگـشیپ  هب  ام  وا و  ناروآ  مایپ  مامت  رب  ادـخ 
قطاـنم هب  يو  یهلا  تلود  ذوفن  دیـشخب و  تاـجن  ناتـسرپ  تب  هطلـس  زا  یتـسرپ و  تب  هطرو  زا  ار  نایلیئارـسا  مالـسلا  هیلع  دواد  میئوج . 

رد لاعتم  دنوادخ  هک  يا  هنوگب  دومن ،  راتفر  كولـس  نسح  اب  دندوب  هدـمآ  رد  وا  یئاورنامرف  تحت  هک  ییاهتلم  اب  دـش و  هدیـشک  رواجم 
ترـضح شدـج  تدابع  لـحم  رد  تساوخ  مالـسلا  هیلع  دواد  هدومن ،  فصو  ص )   ) دـمحم ترـضح  شربماـیپ  ناـبز  زا  دوخ و  باـتک 

(( انورا  )) مان هب  اهسوبی  زا  سدق  نانکاس  زا  یکی  هاگنمرخ  اجنآ  اما  دنک  انب  يدجسم  ایرم ))  )) هوک يالاب  رب  سدق  رد  مالسلا  هیلع  میهاربا 
يدجـسم اـجنآ  رد   : )) دوجوم تاروت  هتفگ  قـبط  دـیرخ و  درم  نآ  زا  هرقن  لـقاش  هاـجنپ  هب  ار  نیمز  هعطق  نآ  مالـسلا  هیلع  دواد  هک  دوـب 

تنطلس و ثراو  نامیلـس  ترـضح  ( 61  . (( ) دـندرک یم  یناـبرق  دــنوادخ  يارب  نآ  زا  یتمــسق  رد  درک و  زاـمن  هماـقا  نآ  رد  هتخاـس و 
 ( ص  ) دوخ لوسر  تنـس  نآرق و  رد  دنوادخ  هک  دیـسر  هیاپ  نامه  هب  وا  تلود  دیدرگ و  مالـسلا  هیلع  دواد  شراوگرزب  ردـپ  یئاورنامرف 

مالسلا هیلع  نامیلـس  دبعم  مان  هب  هتخاس و  هوکـش  اب  ون و  یئانب  ار  میهاربا  دوخ  يالعا  دج  دواد و  شردپ  دجـسم  يو  هک  تسا  هدومن  دای 
هنومن دنوادخ  هک  تسا  مالسلا  مهیلع  ءایبنا  خیرات  رد  یئانثتسا  يا  هورد  مالسلا  هیلع  نامیلس  ترـضح  ییاورنامرف  هرود  تشگ !  فورعم 

ادخ و ناربمایپ  يربهر  هب  ار  شیوخ  یـسایس  تیدوجوم  اهتلم  رگا  هک  تخاس ،  راکـشآ  نآ  رد  ار  عونتم  روآ و  تفگـش  تاناکما  زا  يا 
هب ار  اهتمعن  نیا  دنوادخ  دنتفرگ ،  یمن  راکب  ناشدوخ  زا  یخرب  هیلع  نایغط  یشکرس و  رد  ار  تاناکما  نآ  هدومن و  اپ  هب  نانآ  نانیـشناج 

نیمز رد  اـهنآ  دوب ،  هداد  رارق  ناوارف  مدرم  يارب  ار  يزور  دـنوادخ  رگا   : )) دـیامرف یم  نآرق  رد  دـنوادخ  تشاد ،  یم  ینازرا  زین  ناـنآ 
ترضح ( 62  (( ) تسانیب هاـگآ و  شناگدـنب  هب  تبـسن  وا  و  دتـسرف ،  یم  ورف  دـهاوخ ،  هک  يرادـقم  هب  دـنوادخ  اـما  دـندومن ،  یم  متس 

 . لاس 931 ق هب  ار  يو  تافو  نیخروم  هک  دومن ،  میلست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  دوب  هتسشن  دوخ  تخت  رب  هک  یلاح  رد  مالـسلا  هیلع  نامیلس 
رب ار  یـسک  دنوادخ  تشگ و  رادیاپ  اهنآ  تلود  رد  هیزجت  لیئارـسا و  ینب  رد  فارحنا  ترـضح  نآ  تافو  درجم  هب  دنا .  هدش  روآ  دای  م 

مالسلا هیلع  نامیلـس  رب  نایاورنامرف ،  لوا  باتک  رد  هکنآ  زا  دعب  یلعف  تاروت  دناشچب .  كاندرد  یباذع  ار  نانآ  هک  تخاس  طلـسم  نانآ 
دزن راک  نیا  تلع  تفگ :  نامیلـس  هب  و   : )) دیوگ یم  تخادرپ ،  اهتب  شتـسرپ  هب  هتـشادرب و  ادخ  یگدنب  زا  تسد  وا  هک  ددـنب  یم  ءارتفا 
 . (( منادرگ یم  ءزج  ءزج  هتفرگ و  وت  تسد  زا  ار  روشک  زین  نم  یتشادن  ساپ  مدومن  شرافس  وت  هب  هک  ارم  تابجاو  نامیپ و  وت  تسوت و 

(63)

یلخاد شکمشک  عازن و  هیزجت و  نارود 
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کمک لباب  روشآ و  رـصم و  هنعارف  زا  دوخ و  نوماریپ  هدـنام  یقاب  تسرپ  تب  ياهورین  زا  رگیدـکی ،  هیلع  هک  دیـسر  اجنآدـب  اـهنآ  راـک 
نب ماعبری   )) اب اهنآ  تیرثکا  هدـمآ و  درگ  سلباـن )   ) میکـش رد  مالـسلا  هیلع  نامیلـس  ترـضح  تشذـگ  رد  زا  سپ  ناـیدوهی  دنتـساوخ . 

اب هدومن و  تعیب  تخیرگ ،  رصم  نوعرف  شوغآ  هب  ترضح  نآ  تسد  زا  دوب و  شتایح  نامز  رد  نامیلس  ترضح  نانمشد  زا  هک  طابن ))
ار نآ  تخیاـپ  درک و  سیـسءات  لیئارـسا  ماـن  هب  یتلود  ندرا  دور  یبرغ  لـحاس  رد  وا  هتفگ و  دـمآ  شوخ  وا  هب  ناـیدوهی  يو  تشگزاـب 

دنداد رارق  سدق  ار  دوخ  تختیاپ  هدومن و  تعیب  نامیلس  ترضح  رـسپ  ماعبحر ))   )) اب نانآ  زا  یکدنا  دادعت  و  داد .  رارق  هرماس  ای  میکش 
نیا اب  نآرق  رد  ار  وا  دنوادخ  هک  دـنوادخ  هک  نامیلـس  ترـضح  یـصو  ایخرب  نب  فصآ  اما  دـیدرگ .  فورعم  ادوهی  مان  هب  تلود  نیا  و 

يرگید زیچ  نداد  يو  هب  غورد  تبسن  زج  لیئارسا  ینب  زا  هدومن ،  فصو  دوب ) باتک  زا  یشناد  وا  دزن   (( ) باتکلا نم  ملع  هدنع   )) هلمج
زا یکی  هتخاس  الط  زا  هلاسوگ  ود  وا  دوب و  يراکـشآ  رما  ماعبری ))   )) ناوریپ نایم  رد  یتسرپ  تب  رفک و   : )) دیوگ یم  تاروت  دربن .  هرهب 
زا هک  تسامش  نایادخ  نیا  تفگ :  اهنآ  هب  داد و  رارق  یهاگنابرق  کی  ره  رانک  رد  داد و  رارق  ناد ))   )) رد ار  يرگید  سدق و  رد  ار  اهنآ 

ار وا  هتساوخ  تلم  و  دیورن ،  میلشروا  فرط  هب  دینک و  ینابرق  اهنآ  هاگـشیپ  رد  نیاربانب  تخاس ،  هناور  میکـش )   ) يوس هب  ار  امـش  رـصم 
اهینودیـص و يادـخ  تورتشع ))   )) هلمج زا  ینایادـخ  رگید  شتـسرپ  هب  ار  نانآ  ماـعبری  هلاـسوگ ،  شتـسرپ  راـنک  رد  ( 64  (( ) تفریذـپ

دعب نیتسخن ،  نایاورنامرف  ياهربخ  باتک  هتفگ  قبط  ( 65  . ) داد نامرف  اه ،  ینومع  يادخ  مولکم ))   )) اه و یبآوم  يادـخ  شومک ))  ))
ار تصرف  نیا  رـصم  نوعرف  قشیـش ))  ( )) 66  . ) دـنتخادرپ ناتب  شتـسرپ  هب  هدـش و  راتفرگ  تشونرـس  نیمه  هب  ادوهی  روشک  لاـس  هس  زا 
و نامیلـس ))  ترـضح  رـسپ  ماعبحر   ، )) ادوهی تلود  هب  نداد  نایاپ  ماعبری و  زا  ینابیتشپ  روظنم  هب  م  لاس 926 ق .  رد  هدرمـش و  تمینغ 

ترـضح هک  ار  ینیرز  ياهرپس  یتح  اورنامرف و  رقم  ادـخ و  هناخ  ياه  هنیزخ  و   )) دومن لاغـشا  ار  سدـق  یموجه  یط  يو ،  ناراد  فرط 
مه ای  دوخ  رمتسم  هطلـس  ات  درکن  يرای  ار  وا  رـصم  نوعرف  طئارـش  دسر  یم  رظنب  ( 67  . (( ) درب دوخ  اب  دوب  هتخاس  مالـسلا  هیلع  ناـمیلس 

و تفای .  زاب  ار  دوخ  تیدوجوم  زا  یکدنا  کچوک  روشک  نیا  قشیش ))   )) ینیـشن بقع  زا  سپ  نیاربانب  دنک .  لیمحت  ار  ماعبری  شنامیپ 
هب زا  سپ  ادوهی  روشک  هب  موجه  اب  هدومن و  هدافتـسا  تلود  ود  فعـض  زا  اه  یمارآ  هکنانچ  تشاد ،  همادا  نانچمه  ماعبری  اب  اـهدربن  نیا 

نامز رد  ارجام  نیا  و  دنتـشاد ،  ررقم  هیزج  نانآ  يارب  هدروآ و  قشمد  دوخ  تختیاـپ  يوس  هب  ار  ناـنآ  اـهنآ ،  نارـس  ندروآ  رد  تراـسا 
ياهلاس رد  يرموع ))  نب  باخآ   )) یهاشداپ نامز  رد  هاـگنآ  ( 68  . ) تفریذپ ماجنا  م )  لاس 879 843 ق .   ) دوه نب  یمارآ  ییاورنامرف 

راـن رد  بارعا  اـب  اهینیطــسلف  دربـن  تاروـت ،  نـینچمه  دـندومن .  ررقم  ماـعبری  روـشک  رب  ار  تیاـمح  هـیزج و  م  853 ق .  م -  ق .   874
دوجوم لاوما  رب  هدومن و  لاغشا  ار  سدق  نانآ  هک ،  دوش  یم  روآدای  ماروهی ))   )) یئاورنامرف نامز  رد  ار  ادوهی  روشک  اب  نییـسشوک ))  ))

هب سدقملا  تیب  رد  یمارآ  رکشل  دیوگ :  یم  زین  و  ( 69  . ) دنروآ رد  تراسا  هب  ار  يو  نادنزرف  نانز و  هتفای و  ءالیتسا  اورنامرف  رـصق  رد 
مه ( 70  . ) دومن میدـقت  اه  یمارآ  هاشداپ  لیئازح  هب  هتفرگ و  رب  ار  اه  هنیجنگ  ماـمت  درک و  كـاله  ار  اـجنآ  نارـس  ماـمت  هتخادرپ و  دربن 
رد دوجوم  فورظ  میـس و  رز و  مامت  تخاس و  ناریو  ار  رهـش  راـصح  هدروآ و  شروی  ادوهی  روشک  رب  لیئارـسا  ياورناـمرف  شآوی  نینچ 

لاغشا نامز  ات  نانآ  رب  رواجم  ياهروشک  طلست  نانآ و  نایم  شکمشک  تلاح  نیا  ( 71  . ) درب امغی  هب  ار  ناطلس  ياه  هنیزخ  ادخ و  هناخ 
 . تشاد همادا  نایروشآ ،  يرگ 

نایروشآ يالیتسا  هرود 

اـه و یمارآ  روـشک  هب  م  اـت 824 ق .  م  ياهلاس 859 ق .  زا  نایروشآ  ياورنامرف  موس  رـصنملش  موجه  اب  ناـیدوهی ،  رب  اـهیروشآ  هطلس 
دسر یم  رظن  هب  و  دمآ .  رد  يو  زا  سپ  يروشآ  نایاورنامرف  وا و  نامرف  تحت  هقطنم ،  مامت  هک  يا  هنوگ  هب  دیدرگ  زاغآ  لیئارـسا  ورملق 

 ، ماثوی نبزاحآ  اجنآ ،  ياورنامرف  تاروت :  لقن  هب  اریز  دوب .  نایروشآ  تعاطا  نامرف و  تحت  لیئارسا  روشک  سکعرب  ادوهی ،  روشک  هک 
ار يو  ریخا  تساوخ  رد  وا  دـنزب و  اه  یمارآ  لیئارـسا و  روشک  هلیع  يا  هلمح  هب  تسد  وا  هک  تساوخ  رـسالف  ثلغت  روشآ  ياورنامرف  زا 
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میکش هرصاحم  نیح  رد  اما  درک ،  لابند  ار  وا  راک  زین  مجنپ  رـصنملش  وا  نیـشناج  و  دومن .  هلمح  هب  مادقا  م  لاس 732 ق .  رد  هتفریذپ و 
ار تکلمم  نیا  تفای و  طلـست  نآ  رب  درب و  نایاپ  هب  ار  هرماس  لاغـشا  مود  نوجرـس  يو  نیـشناج  تشذگ و  رد  اجنآ ،  تختیاپ  سلبان )  )

ثلغت داد و  يرای  ار  نایروشآ  دـنروآرد ،  ارجا  هب  نایدوهی  اب  هک  نطو  هک  ندـنار  هشقن  لیئارـسا  هیلع  هلمح  زا  درب و  نیب  زا  لـماک  روطب 
نآ مامتا  هب  حقف  ناطلـس  وا  زا  سپ  ( 72  . ) دومن اهنآ  نیزگیاج  ار  اهیروشآ  درب و  دوخ  نیمزرـس  هب  تراسا  ناونع  هب  ار  ناـیدوهی  رـسالف 

يوس هب  ار  نت  رازه  یـس  هب  کیدزن  مود ،  نوجرـس  و  ( 73  . ) تفرگ تراـسا  هب  ار  وا  ریغ  یـسنم و  ياـه  هداون  زا  یمین  تخادرپ و  هشقن 
یم ارهاظ  هک  ایقزح  یئاورناـمرف  نارود  رد  ( 74  . ) دومن نانآ  نیزگیاج  ار  اه  یمارآ  و  داد ،  نطو  يـالج  ایدـیم  روباـخ و  هنارک  نارح و 
يو رب  روشآ  ياورنامرف  بیراجنـس  هک  دـیدرگ ،  جراـخ  اـهیروشآ  تعاـطا  زا  دوهی  روشک  دـیامن ،  رارق  رب  طاـبترا  نایرـصم  اـب  دیـشوک 

نامرف تحت  ار  هقطنم  یئاـیروشآ  موجه  نیرخآ  اـب  و  ادوهی ،  روشک  ندروآ  رد  تعاـطا  هب  يارب  م  لاس 701 ق .  بیرق  دش و  نیگمشخ 
يو هب  ار  اورنامرف  رـصق  ياه  هنیزخ  ادـخ و  هناخ  رد  دوجوم  ياه  هرقن  ماـمت  اـیقزح   )) و تشگ ،  فرـصتم  ار  سدـق  هدروآ و  رد  شیوخ 
دای اهنآ  ياورناـمرف  نیرخآ  لاـبینابروشآ  و  نودحرـسا ،  زا  تشذـگ ،  هک  روشآ  نیطالـس  رب  هوـالع  یلعف  تاروت  ( 75  . (( ) درک میلـست 

(76  . ) دنداد ناکسا  هرماس  رد  هدناچوک و  روشآ  زا  ار  یماوقا  ود ،  نیا  دیوگ :  یم  هدرک و 

نایلباب طلست  نارود 

قارع و دندومن ،  میسقت  دوخ  نیب  ار  اجنآ  درک و  طوقس  اهینادلک )  ) نایلباب اهدام و  تسدب  م  لاس 612 ق .  رد  نایروشآ ،  تختیاپ  اونین 
نیمزرس ندروآ  رد  تعاطا  هب  يارب  يو  هک  دیدرگ ،  رصنلا  تخب  نانآ ،  ياورنامرف  نیرتروهشم  نایلباب و  مهـس  نیطـسلف  ماش و  نیمزرس 

حتف هرـصاحم و  ار  سدـق  موجه  نیتـسخن  رد  دز ،  هلمح  هب  تسد  م .  لاس 586 ق .  هب  سپـس  لاس 597 و  تسخن  رابود  نیطـسلف  ماش و 
هب ار  وا  ناعفادـم  نیک و  اـی  وهی  ناطلـس  هلمج  زا  ناـیدوهی  زا  يداـیز  رامـش  و  دومن ،  دوخ  نآ  زا  ار  اورناـمرف  رـصق  ياـه  هنیزخ  هدرک و 

لباب رد  روباخ  دور  کیدزن  روبین  هقطنم  رد  ار  ناریـسا  تشامگرب و  ناـیدوهی  هیقب  رب  ار  نیکاـی  وهی  يومع  ایقدـص  و  دروآ ،  رد  تراـسا 
هب نوعرف  هک  يروط  هب  دـمآ  دوجو  هب  ارفوـخ  رـصم  نوـعرف  رـصنلا و  تخب  ناـیم  ذوـفن ،  شکمـشک  رثا  رد  مود ،  هلمح  و  داد .  ناکـسا 

نانآ هک  تخاس  نامیپ  مه  دوخ  اب  نایلباب ،  هیلعار  يو  هتخادرپ و  سدق  ياورنامرف  ایقدص  هلمج  زا  نیطـسلف ،  ماش و  نایاورنامرف  کیرحت 
نایرصم و تسکش  هب  رجنم  هک  دز  رگید  یموجه  هب  تسد  تعرس  اب  رـصنلا  تخب  اما  درک ،  هقطنم  هجوتم  ار  دوخ  هلمح  وا  هتفریذپ و  زین 

ياه هناخ  اـب  و  دـندرب ،  تراـغ  هب  ار  نآ  ياـه  هنیزخ  هدیـشک و  شتآ  هب  ار  نآ  دـبعم  ندومن  ناریو  اـب  و  دـیدرگ ،  هقطنم  ماـمت  فرـصت 
هدیرب و رـس  يو  يور  شیپ  ار  ایقدـص  نادـنزرف  دـنتفرگ ،  تراسا  هب  ار  نانآ  زا  نت  رازه  هب 50  بیرق  هدرک و  نینچ  زین  يدوهی  ناـگرزب 

ضرقنم ار  ادوهی  روشک  هنوگ  نیدـب  و  دـندرب ،  ناریـسا  اب  هارمه  هدیـشک  دـنب  رد  ار  وا  دـندروآ و  نوریب  هقدـح  زا  ار  شیاهمـشچ  سپس 
(77  . ) تخاس

نایناریا يالیتسا  نارود 

نیمزرـس هب  هلمح  اب  تخاس و  ضرقنم  ار  اـج  نآ  تموکح  م  لاس 539 ق .  رد  درک و  لاغـشا  ار  لباب  نیمزرـس  ناریا  ياورنامرف  شروک 
داد و ار  سدـق  هب  تشگزاب  هزاجا  دـندرب  یم  رـسب  لباب  رد  هک  ینایدوهی  رـصنلا و  تخب  يارـسا  هب  دومن و  حـتف  ار  اجنآ  نیطـسلف  ماـش و 
 . دیزگرب نانآرب  اورنامرف  ناونعب  ار  لبابرز ))   )) هدومن و يزاسزاب  ار  دبعم  هک  داد  هزاجا  دینادرگرب و  ناشیا  هب  ار  نامیلس  دبعم  ياهجنگ 

هیجوبمک هب  هداتفا و  ساره  هب  لمع  نیا  زا  رواجم  مدرم  اما  دومن ،  زاغآ  ار  دـبعم  نتخاس  شروک  هدـناشن  تسد  يدوهی  ياورناـمرف  ( 78)
داد و نتخاس  هزاجا  نانآ  هب  لوا ،  ياراد  هاگنآ  درک ،  رداص  ار  دبعم  نتخاس  زا  يریگولج  روتسد  يو  دندرب .  تیاکـش  شروک  نیـشناج 
تفای و همادا  ات 331  م  لاس 539 ق .  زا  نایدوهی  رب  اهیناریا  يالیتسا  ( 79  . ) دندناسر مامتا  هب  م  لاس 515 ق .  هب  ار  دبعم  نامتخاس  اهنآ 
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سپ هدرک و  یئاورنامرف  مالـسلا  هیلع  ربمایپ  زیزع  رـصاعم  ریـشدرا  اشرایاشخ و  و  اراد )  ) لوا شویراد  هیجوبمک و  شروک و  تدم  نیا  رد 
ياورنامرف نیرخآ  موس  شویراد  دـندومن ،  یئاورنامرف  موس  مود و  ریـشدرا  مود و  شویراد  هلمج  زا  یناریا  نیطالـس  زا  يدادـعت  نانآ  زا 

 . تسا هدمآ  نایم  هب  نخس  نایاورنامرف  نیا  رتشیب  نوماریپ  یلعف  تاروت  رد  دمآ .  رد  ياپ  زا  ینودقم  ردنکسا  تسدب  هک  دوب  یناریا 

اه ینانوی  يالیتسا  نارود 

ار یلحم  ياهتردق  یناریا و  ناراداوه  دومن و  حتف  ار  قطانم  نآ  درک و  یشکرکشل  نیطسلف  ماش و  نیمزرـس  رـصم و  هب  ینودقم  ردنکـسا 
هب ردنکسا  هاگنآ  دروآ ،  رد  دوخ  نامرف  تحت  الماک  ار  اجنآ  دیدرگ و  سدق  دراو  تسکش و  مه  رد  دندوب  هداتـسیا  يو  يور  ردور  هک 

ناریا و دوخ ،  يورشیپ  همادا  اب  دیـشخب و  نایاپ  داد  خر  قارع  لامـش  لیبدرا  رد  هک  یتخـس  دربن  رد  وا  هاپـس  موس و  شویراد  یئاورنامرف 
زا دعب  دـندمآ .  رد  نانوی  هطلـس  ریز  م  لاس 331 ق .  هب  نایدوهی  هنوگ  نیدـب  و  دروآ .  رد  شیوخ  فرـصت  لاغـشا و  هب  ار  رگید  قطانم 
هک یعازن  زا  سپ  و  داد ،  يور  وا  گرزب  يروطارپـما  رـس  رب  يو  شترا  ناهدـنامرف  ناـیم  يریگرد  شکمـشک و  ردنکـسا ،  تشذـگرد 

بوسنم  ) اهیکولـس دنتفای و  الیتسا  تموکح ،  ياه  شخب  رثکا  رب  رـصم  رد  سویملطب )  هب  بوسنم   ) هسلاطب دیماجنا ،  لوط  هب  لاس  تسیب 
 ، دمآ رد  نایسویملطب  هطلـس  ریز  م  لاس 312 ق .  رد  سدق  ناسنیدب ،  و  دندیدرگ .  طلسم  رگید  ياهتمـسق  رب  هیروس  رد  سوکولـس )  هب 

دندرک هبلغ  سدق  رب  رگید  راب  هسلاطب  سپس  دومن ،  جراخ  نانآ  فرـصت  زا  ار  سدق  م  لاس 198 ق .  رد  موس ،  یکولس  سوکویتنا ،  اما 
دای رخآ  ات  مود . . .  لوا و  سویملطب  مان  هب  ار  هسلاطب  زا  نت  شـش  یلعف  تاروت  دـندنام .  یقاـب  اـجنآ  رد  م  لاس 64 ق .  مور ،  حـتف  ات  و 

لیسگ رصم  هب  درک و  ریگتسد  ار  نایدوهی  زا  يرامش  دیدرگ و  میلـشروا  لخاد  هبنـش  زور  نانآ  زا  درف  نیتسخن  دیوگ :  یم  تسا و  هدرک 
نیمراهچ هک :  دیوگ  یم  تسا و  هدومن  دای  رخآ ،  ات  مود . . .  لوا و  سوکویتنا ))   )) مان هب  ار  اهیکولس  زا  نت  جنپ  نینچمه  ( 80  . ) تشاد

یگرزب هبرض  لاس  ود  زا  سپ  درب و  تراغ  هب  ار  دبعم  ياهبنارگ  ءایشا  مامت  درک و  یشکرکشل  سدق  هب  م ،  ات 163 ق .  لاس 175  هب  اهنآ 
دروآ و رد  تراسا  هب  ار  ناکدوک  نانز و  درک و  ناریو  ار  نآ  ياـهراوید  اـه و  هناـخ  درب و  اـمغی  هب  تشاد  هچنآ  هدومن و  دراو  سدـق  هب 
ار وا  توعد  اهنآ  زا  يرایـسب  هک  دناوخ ،  ارف  نآ  شتـسرپ  هب  ار  نایدوهی  دومن و  بصن  دـبعم  رد  ار  سوئز )   ) سفز دوخ  دوبعم  همـسجم 

اهراغ اههاگ و  یفخم  هب  نانآ  زا  یخرب  هب  ناـنآ  زا  یخرب  م ،  لاس 168 ق .  رد  یباکم ،  نایدوهی  شبنج  رثا  رد  هکیلاح  رد  دـنتفریذپ . . 
نیدقتعم هک  دراد  ییاه  هتسد  اههورگ و  گنج  هب  يدایز  تهابش  دننک ،  یم  راختفا  نآ  هب  نایدوهی  هک  ار  یبالقنا  ( 81  . ) دندش هدنهانپ 

هطلـس ات  نیا  دـندروآ و  تسدـب  ار  يدودـحم  ياهیزوریپ  فلتخم  ياـهنامز  رد  دـندرک و  اـپ  رب  تسرپ  تب  ناـینانوی  هیلع  دوهی ،  نیئآ  هب 
 . تفای همادا  نانچمه  نایمور 

نایمور يالیتسا  هرود 

فرصت هب  ار  سدق  مود ،  لاس  رد  تخاس و  قحلم  مور  يروطارپما  هب  ار  نآ  هیروس ،  لاغشا  اب  م  لاس 64 ق .  رد  مور  ياورنامرف  یبموب ، 
 ، مور رــصیق  م  لاـس 39 ق .  رد  هک :  تسا  هدـمآ  یتـم  لـیجنا  رد  داد ،  رارق  هیروـس  یمور  ياورناـمرف  عباـت  ار  نآ  دروآ و  رد  شیوـخ 
 . لاس 4 ق هب  درک و  داینب  دبعم  رب  ار  ابیز  عیـسو و  ون  یئانب  وا  دیزگرب و  نایدوهی  ياورنامرف  ناونع  هب  ار  یمودا ))  سیدوریه  تسوگا  ))
 ، م لاـس 39 ق .  اـت  م  لاس 4 ق .  زا  هک  تسا  یـسک  مود ،  سیدوریه  يو  رـسپ  دـنا :  هدروآ  اه  لـیجنا  هکناـنچ  ( 82  . ) تشذـگ رد  م 

لتق هب  ار  مالسلااهیلع  ایرکز  نب  ییحی  هک  دوب  وا  مه  دوشگ و  ناهج  هب  هدید  وا  نامز  رد  مالسلا  هیلع  حیـسم  ترـضح  درک و  یئاورنامرف 
زا ناسیون ،  خیرات  اه و  لیجنا  ( 83  . ) داتسرف هیده  لیئارسا  ینب  هراک  دب  رصانع  زا  یکی  همولاس  دزن  نیرز ،  یقبط  رب  ار  يو  رس  دناسر و 

ناـیم هک  ییاـهارجام  تسویپ و  عوقو  هب  نیطـسلف  سدـق و  رد  م 68 م .  ياهلاس 54  هب  نورن  دـهع  رد  هک  ییاـه  بوشآ  اـه و  یگتفـشآ 
ياورنامرف ناونع  هب  ار  سطیت  دوخ  دـنزرف  مور  رـصیق  نایـسبسف  هک  دـننک ،  یم  دای  داتفا  قافتا  اهیدوهی  دوخ  نایم  اه و  یمور  نایدوهی و 
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هدـش مامت  ناـنآ  هقوذآ  هکنآ  اـت  دنتـشگ  نصحتم  اـجنآ  رد  ناـیدوهی  درب و  شروی  سدـق  هب  يو  درک  بوصنم  لاـس 70 م .  رد  هقطنم ، 
ار اهنآ  ياه  هناخ  يدوهی ،  نارازه  نتشک  اب  دروآ و  رد  شیوخ  لاغتشا  هب  ار  نآ  درک و  بارخ  ار  رهش  راوید  سوتیت  دندیدرگ ،  فیعض 

یقاب ناگدـنز  دـنتفاین و  ار  نآ  ياج  مدرم  هک  درب  نیب  زا  ار  نآ  يا  هنوگ  هب  دیـشک و  شتآ  هب  دـیبوک و  مه  رد  ار  دـبعم  تخاس و  ناریو 
ناـیدوهی و زا  هلمح  نیا  رد  ناگتـشک  رامـش  دـیوگ :  یم  فارـشالا )  هیبـنتلا و   ) دوـخ باـتک  رد  يدوعـسم  داد .  قوـس  مور  هب  ار  هدـنام 

تدـش اهیدوهی  اـب  ناـیمور  ثداوح ،  نیا  زا  سپ  تسا  زیمآ  هغلاـبم  مقر  نیا  ارهاـظ  هک  دیـسر  نت  نویلیم  هس  ینعی  رازه  هس  هب  نایحیـسم 
هداهن تیحیسم  هب  داقتعا  هیاپ  رب  ار  دوخ  نیئآ  يو ،  زا  دعب  ياهرصیق  نیتناتسنک و  هک  دوب  یماگنه  نآ  جوا  هک  دنداد  ناشن  يرتشیب  لمع 
ربمایپ ناـمز  رد  لاس 620 م ،  رد  هک  زیورپ  ورـسخ  گنج  هب  تبـسن  نایدوهی  ور  نیا  زا  دـنداد ،  رارق  هجنکـش  رازآ  تحت  ار  ناـیدوهی  و 
تبسن زین  زاجح  نایدوهی  هکنانچمه  دندوب ،  لاحشوخ  نایمور  رب  وا  يزوریپ  زا  دمآ و  شیپ  نیطسلف  ماش و  نیمزرس  مدرم  اب  ص )   ) مرکا

 ، مال فلا ،   : )) تشگ لزان  هفیرـش  ياه  هیآ  نیا  هک  دندرک ،  یم  وزرآ  ناناملـسم  هب  ار  اهنآ  يزوریپ  دندومن و  یم  ینامداش  دربن  نیا  هب 
دندرگ یم  بلاغ  يدوزب  ناشندش  بولغم  زا  سپ  نانآ  نیمزرـس و  نیرت  کیدزن  رد  دیدرگ .  بولغم  مور  فورح  نیا  هب  دنگوس  میم )) 

ار یـسک  ره  وا  و  ادخ ،  يرای  هب  دندرگ  یم  داش  ناگدنروآ  نامیا  زورنآ  تسادخ و  نآ  زا  رما  هدـنیآ  رد  شیپ و  زا  یلاس ،  كدـنا  رد  ، 
غلاب هک  ار  یحیسم  ناریسا  زا  يدایز  رامـش  نایدوهی ،  ناخروم ،  هتفگ  هب  ( 84  . (( ) نابرهم بلاغ و  تسوا  دنک و  یم  يرای  دـهاوخب  هک 

هک لاس  نیدـنچ  زا  سپ  دـندیرب .  رـس  ار  اهنآ  هدرک و  يرادـیرخ  نایمور  رب  ناـنآ  يزوریپ  ماـگنه  ناـیناریا ،  زا  دـش  یم  نت  رازه  رب 90 
دزن رهش  نیا  دنار و  نوریب  دوب  هدنام  یقاب  سدق  رد  نانآ  زا  ار  هک  ره  هدومن و  تازاجم  ار  نایدوهی  تشگ ،  زوریپ  نایناریا  رب  سویلکاره 

هتساوخ هب  وا  دنکن و  تماقا  نآ  رد  يدوهی  چیه  هک  دندرک  طرـش  باطخ  نبرمع  هفیلخ  اب  ور  نیا  زا  تشگ ،  میرحت  نایدوهی  رب  يراصن 
 ، دوب يرجه  لاس 17  ینعی  لاس 638 م ،  رد  رما  نیا  و  ( 85  ) تشون حلـص  هماندهع  رد  نانآ  يارب  ار  بلطم  نیا  داد و  تبثم  خساپ  نانآ 

تسدب ینامثع  تفالخ  طوقـس  خیرات  ینعی  1925 م ،  لاس 1343 ه ق ،  ات  دیدرگ و  بوسحم  یمالسا  تلود  ءزج  نیطـسلف  سدق و  هک 
ءارسا هروس  سدقم  تایآ  ریسفت  هملج  هک  دزاس  یم  نشور  ام  رب  ار  يددعتم  روما  نایدوهی ،  خیرات  زا  رـصتخم  نیا  تشاد .  همادا  نایبرغ 

دینک یم  داسف  نیمز  رد  رابود  امش   : )) دومرف هک  ناحبس  يادخ  راتفگ  زا  دوصقم  نآ و  ریـسفت  هجیتن  و  نایدوهی . . .  نوماریپ  نآ ،  ریغ  و 
تـساهنآ دایز  يراکهبت  هرابرد  بسانم ،  يدنب  میـسقت  اهنت  نیا  نآ و  زا  دـعب  راب ،  رگید  و  (ص )  ربمایپ تثعب  زا  شیپ  راب  کی  ینعی  . (( 

امش هیلع  دنتسه  تبالص  رپ  هک  ار  دوخ  هیحان  زا  یناگدنب   : )) هک دنوادخ  هدومرف  نیا  زا  دارم  و  دشاب .  یم  نآ  زا  ولمم  دوهی ،  خیرات  هک 
هب اهنآ  ياه  هناخ  نورد  ام  ناینیشیپ  تخاس و  طلسم  نانآ  رب  ار  ام  مالـسا  ردص  رد  دنادخ  هکنیا  هچ  دنـشاب ،  یم  ناناملـسم  میزیگنارب )) 

اهنآ هب  ام  هیلع  ار  دوهی  تردق  دنوادخ  میتفرگ ،  هلصاف  مالسا  زا  ام  هک  یماگنه  دندش و  یـصقا  دجـسم  دراو  سپـس  هتخادرپ و  وجتـسج 
رد مود  راب  هاگنآ  داد ،  ارق  ام  زا  شیب  ناهج  رد  ار  اهنآ  تیعمج  ثیح  زا  دناسر و  يرای  نادـنزرف  لاوما و  هلیـسوب  ار  نانآ  دـنادرگ و  زاب 

تخاس دهاوخ  طلسم  اهنآ  رب  ار  ناناملسم  ام  دنوادخ ،  راوگرزب ،  نآ  روهظ  تکرح  و  ع )   ) يدهم ترـضح  تموکح  زاس  هنیمز  تضهن 
زاب اهنآ  هیلع  ار  دوهی  تردـق  سپـس  هتخاـس و  هریچ  دوهی  رب  ار  اـهنآ  دـنوادخ  هک  مینیب  یمن  ار  یموق  ناناملـسم  زا  ریغ  خـیرات ،  رد  اـم  و 

نـسح نیا  دوب و  دـهاوخن  راب  ود  تسا ،  راب  کی  اهنت  مدرم ،  ریاس  اهتلم و  رب  نایوهی  هدـش  هداد  هدـعو  یبلط  يرترب  اما  دـشاب .  هدـنادرگ 
دعب زج  هب  نایدوهی  خـیرات  زا  يا  هرود  چـیه  رد  ار  یبلط  يرترب  نیا  ام  و  تسا . . .  نآ  هجیتن  ای  مود و  يراکهبت  اب  نامزمه  یئوج  يرترب 

هطلـس زاغآ  رد  ام  دـنرب و  یم  رـسب  یگرزب  یئوج  يرترب  يراـکهبت و  مود  هلحرم  رد  ناـیدوهی  زورما  مینیب .  یمن  مود  یناـهج  گـنج  زا 
زا لبق  ام  هدرک و  تیانع  يزوریپ  حـتف و  دـنوادخ  هک  ینامز  ات  میتسه . . .  ناـنآ  هیرک  هرهچ  ندـش  اوسر  هلحرم  ناـنآ و  رب  شیوخ  یهلا 

هویش دندش و  نآ  لخاد  ام  ناکاین  راب  نیتسخن  هک  نانچ  نآ  میدرگ ،  یصقا  دجسم  دراو  ترـضح  نآ  هارمه  ای  و  ع )   ) يدهم ماما  روهظ 
یم زاب  دـینک  هبوت  دـیدرگ و  زاب  رگا   : )) دومرف هک  دـنوادخ  نخـس  نیا  اما  میزادـنارب .  هدـیبوک و  مهرد  ناهج  رد  ار  اـهنآ  یگرزب  دوخ 

یقاب ناهج  رد  لیئارسا  يدوبان  زا  دعب  نایدوهی  زا  يرایسب  هکنیا  رب  دراد  تلالد  میداد )) .  رارق  نادنز  نارفاک  يارب  ار  منهج  ام  میدرگ و 
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تایاور هتفگ  هب  انب  دنوش و  یم  هدنار  یبرع  ياه  نیمزرـس  زا  ع )   ) يدهم ترـضح  تسد  هب  دنروآ  یمن  مالـسا  هک  یناسک  دـننام و  یم 
هب ناناملسم  و  ع )   ) يدهم ترضح  هک  دوب ،  دهاوخ  مشچ  کی  لاجد  تکرح  ماگنه  رما  نیا  دننز و  یم  يراکهبت  هب  تسد  هرابود  اهنآ 
اب ناناملـسم ،  دـهد و  یم  رارق  نادـنز  دـنوش  یم  هتـشک  اهنآ  زا  هک  یناـسک  يارب  ار  خزود  دـنوادخ  دـنهد و  یم  همتاـخ  ناـنآ  یگدـنز 

 . دننک یم  يریگولج  اهنآ  يراکهبت  تکرح و  زا  نانآ  هدنامیقاب  ندومن  ینادنز  تشادزاب و 

روهظ نارود  رد  نانآ  شقن  بارعا و 

همدقم

تسا هدمآ  ع )   ) يدهم ترضح  روهظ  تضهن  روهظ و  نامز  رد  ناشنایاورنامرف  اهنآ و  لاوحا  عاضوا و  بارعا و  هرابرد  يرایسب  تایاور 
تسا هدش  دراو  نآ  شیاتس  حدم و  رد  تایاور  مومع ،  روطب  هک  نمی  رد  ترـضح  نآ  زاس  هنیمز  تموکح  هب  طوبرم  تایاور  هلمج  زا  . 

فیرعت حدـم و  تایاور ،  نآ  زا  هک  تسا  نایرـصم  شبنج  تایاور  هلمج ،  نآ  زا  و  درک .  میهاوخ  يرای  ار  اهنآ  هناگادـج  هللا  ءاشنا  ام  و 
یم رـصم  زا  ترـضح  نآ  هدـیزگرب  نانواعم  و  ع )   ) يدـهم ماما  نارای  زا  یخرب  دـیوگ ،  یم  هک  یتایاور  هژیوب  دوش ،  یم  هدافتـسا  نانآ 

دهاوخ مالسا  ناهج  تاغیلبت  هشیدنا و  هاگیاپ  ینعی  ع )   ) يدهم ترـضح  ربنم  ناونعب  رـصم  دراد  تلالد  هک  يرگید  تایاور  زین  دنـشاب و 
رد نایرـصم  شبنج  تسا  نکمم  ور  نیا  زا  دشاب  یم  نآ  ربنم  زارفرب  نخـس  داریا  رـصم و  هب  ترـضح  دورو  هب  طوبرم  هک  یتایاور  دوب و 
 . دـمآ دـهاوخ  هناگادـج  نآ  رکذ  هک  دـیآ ،  باسحب  ترـضح  نآ  روهظ  تضهن  رد  تکرـش  يو و  روهظ  زاـس  هنیمز  ياـهتکرح  راـمش 

ترضح نارای  هرمز  رد  نانآ  رکذ  هک  دشاب  یم  اجنآ )) یقیقح  نانم  ؤم   )) و قارع ))  رد  دوجوم  ياههورگ   )) هب طوبرم  تایاور  نینچمه 
رد برغم  شترا  ياهورین  ددعتم  شقن  يافیا  زا  هک  تساه  یبرغم  هب  طوبرم  تایاور  ثیداحا ،  نآ  هلمج  زا  و  دمآ .  دهاوخ  ع )   ) يدهم

نیا يوق  لاـمتحا  هب  دوش و  یم  هدافتـسا  تاـیاور  هتـسد  نیا  زا  اـهورین  نیا  شهوکن  دـیوگ ،  یم  نخـس  قارع  ندرا و  هیروس و  رـصم و 
هتفرگ راک  هب  یبرع  ياه  نیمزرس  رد  یمالسا  شبنج  دض  و  ع )   ) يدهم ترـضح  نازاس  هنیمز  دض  رب  مالـسا ،  نانمـشد  يوس  زا  اهورین 

مه درک .  میهاوخ  نایب  ار  نآ  يدوزب  هک  تسا  تیبرع  زا  عافد  ياهورین  ای  یللملا و  نیب  رگ  یجنایم  ياهورین  هب  تهابـش  هک  دـنوش ،  یم 
تیاور نیا  هلمج  نآ  زا  هـک  تـسا  هدـمآ  یلک  وـحن  هـب  برع  ناـیاورنامرف  شهوـکن  رد  یتاـیاور  تنـس ،  لـها  هعیـش و  عباـنم  رد  نـینچ 

 ( ع  ) نانم ؤمریما  زا  دش )) .  داوخ  نانآ  ریگ  نابیرگ  يدوزب  هک  يرـش  زا  برع )  نایغاط  رب  ای  و   ) بارعا رب  ياو   : )) تسا ( 86  ) ضیفتسم
یم تعیب  نیون  یباتک  اب  وا و  اب  مدرم  هک  منیب  یم  ماـقم  نکر و  نیب  ار  وا  هکنیا  لـثم  دـنگوس ،  ادـخ  هب   : )) دومرف هک  تسا  هدـش  تیاور 
 . (( دش دهاوخ  نانآ  ریگنماد  يدوزب  هک  يرـش  زا  برع  ناشکرـس  رب  ياو  تسا ،  راوشد  تخـس و  برع  رب  رما  نیا  هک  یلاح  رد  دننک ، 
نآرق نیون :  باتک  زا  دارم  ( 88  . (( ) دـسر یم  اهنآ  هب  يدوزب  هک  يرـش  زا  بارعا  رب  ياو   : )) تسا نینچ  مکاح  كردتـسم  رد  و  ( 87)

هدش لقن  زین  ع )   ) قداص ماما  زا  دشخب .  یم  هزات  تایح  دزیگنا و  یم  رب  ار  نآ  ون  زا  ع )   ) يدهم ترضح  ددرگ و  یم  كورتم  هک  تسا 
زا مدرم  مومع  تسا و  هدنام  كورتم  هک  يرما  هب  ار  نانآ  دنک و  یم  توعد  مالـسا  هب  ون  زا  ار  مدرم  دیامن ،  مایق  مئاق  نوچ   : )) دومرف هک 

هدش مگ  يرما  يوسب  ار  مدرم  هک  تسا  هدش  هدیمان  يدـهم  تهج  نیا  زا  وا  دـنک و  یم  یئامنهار  دـنا  هتفر  یهارمگ  هب  هدـش و  ادـج  نآ 
مدرم زا  يرایسب  نایاورنامرف و  رب  مالسا  هکنیا  تلع  و  ( 89  . (( ) دنک یم  قح  هب  مایق  هک  ارچ  تسا  هدش  هدناوخ  مئاق  و  دنک .  یم  تیاده 

نیتسار مالـسا  نآرق و  هب  تشگزاب  ور  نیا  زا  دنا ،  هدرک  تداع  نآ  زا  یئادج  يرود و  هب  اهنآ  هک  تسا  نیا  دشاب ،  یم  راوگان  تخس و 
 ، نیون دیدج و  باتک  زا  روظنم  تسا  نکمم  تسا .  راوشد  تخس و  نانآ  يارب  مالسا  ماکحا  هب  لمع  و  ع )   ) يدهم ترـضح  اب  تعیب  و 

ربمایپ زا  هدنامزاب  ءایشا  اب  هدش  دای  نآرق  هخسن  هک  تسا  هدمآ  تیاور  رد  و  دشاب .  شتایآ  واه  هروس  دیدج  بیترت  مظن و  اب  نآرق  نیمه 
رد هک  ینآرق  اب  فالتخا  هنوگ  چـیه  نآرق  نآ  دـشاب و  یم  ظوفحم  ع )   ) يدـهم ترـضح  دزن  ع )   ) یهلا ناربمایپ  ریاـس  و  ص )   ) مالـسا
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لوسر ءالما  اب  هک  تسا  تایآ  اه و  هروس  بیترت  رد  نآ  توافت  اهنت  فرح .  کی  یتساک  یتدایز و  نودب  یتح  درادـن ،  تسام  سرتسد 
هک نآرق  تاروتـسد  يارجا  تایآ -  اه و  هروس  بیترت   ) ینعم ود  ره  ظاحل  هب  نآرق  هک  درادـن  یعنام  تسا .  ع )   ) یلع طخ  و  ص )   ) هللا
رب ياو   : )) دوـمرف یم  هک  مدینـش  ع )   ) قداـص ماـما  زا  تفگ  هـک  هدـش  لـقن  روـفعی  یبا  نـب  هللادـبع  زا  دـشاب .  دـیدج  هدـش )  شوـمارف 
؟  دوب دـنهاوخ  مئاق  ترـضح  اب  برع  زا  يدادـعت  هچ  موش :  تیادـف  متفگ  دریگارف  ار  اهنآ  تسا  کیدزن  هک  يرـش  زا  برع  ناشکندرگ 

دیاب مدرم  هتبلا  دومرف :  دنرایـسب ،  نانآ  زا  دـننک  یم  فیـصوت  ار  رما  نیا  هک  یناسک  دـنگوس  ادـخ  هب  متفگ :  كدـنا ،  يدادـعت  دومرف : 
 ، هـلمج نآ  زا  و  ( 90  . (( ) دـندرگ یم  جراخ  ناحتما  لابرغ  زا  يدایز  دارفا  دـنوش و  لاـبرغ  هدـش و  ادـج  رگیدـکی  زا  دـنوش و  ناـحتما 

هدـش لقن  (ع )  رقاب ماما  زا  دوش .  یم  نانآ  زا  یخرب  نایم  دربن  هب  رجنم  هک  روهظ  نامز  رد  بارعا  نایم  تاـفالتخا  نوماریپ  تسا  یتاـیاور 
نوعاط راتفرگ  نآ  زا  لبق  دسرارف و  مدرم  رب  یئالب  هنتف و  دـیدش و  یـسرت  هک  یلاح  رد  رگم  دـنک  یمن  مایق  مئاق  ترـضح   : )) دومرف هک 

نانآ لاح  رد  ینوگرگد  نید و  رد  یگدـنکارپ  مدرم و  نایم  فالتخا  دوش و  یم  مکاح  بارعا  ناـیم  هدـنرب  ریـشمش  هاـگنآ  دـنوش ،  یم 
 ، دراد دوجو  رگید  ضعب  هب  تبسن  مدرم  زا  یخرب  نایم  رد  هک  یئوخ  هدنرد  هدهاشم  رثا  رد  یـسک  ره  هک  يا  هنوگ  هب  دیآ و  یم  دوجوب 

زاربا دوخ و  ياهشزرا  دیاقع و  زا  بارعا  نتفرگ  هلصاف  هب  هک  تسا  یتایاور  نیا ،  دننام  و  ( 91  . (( ) دنک یم  گرم  يوزرآ  ماش  حبص و 
نیمه هرمز  زا  زین  و  دوش .  یم  طوبرم  نآ ،  يوس  هب  نارگید  ندرک  توعد  دوخ و  هشیدنا  هب  تبـسن  يا  هشیدنا  بحاص  ره  ندومن  يءار 
روهظ ات  يریگرد  نیا  هک  تسا  برع  ناریا و  نایاورنامرف  نیب  ای  نایناریا ،  ینعی  مجع  برع و  نایم  فالتخا  هب  طوبرم  ثیداحا  تایاور ، 

ندروآ يور  هایـس و  ياه  شفرد  نارای  نازاس ،  هنیمز  تکرح  هب  طوبرم  تایاور  ام ،  یتقو  دبای  یم  همادا  نانچمه  ع )   ) يدهم ترـضح 
رد هک  میریگ  یم  هجیتن  مینک ،  هظحالم  ددنبب  اهنآ  رب  هار  دهاوخ  یم  هک  ار  ینایفس  هنامـصخ  تکرح  زین  سدق و  يوس  هب  اهنآ  ياهورین 

تموکح زاس  هنیمز  هک  ینمی  شبنج  رگم  دوب ،  دـهاوخ  هایـس  ياه  شفرد  نارای  دـض  رب  یمومع  وج  برع ،  ماکح  ناـیاورنامرف و  ناـیم 
 . دنشاب یم  يو  دوخ  نارای  ترضح و  نآ  روهظ  نازاس  هنیمز  ناسر  يرای  هک  یمالسا  ياه  تکرح  زا  ریغ  تسا و  ع )   ) يدهم ترـضح 

كدـنا اب  تسا  ترـضح  نآ  رازراک  نوماریپ  یتایاور  زین  بارعا و  اـب  ع )   ) يدـهم ترـضح  دربن  تاـیاور  ثیداـحا ،  زا  رگید  يا  هتـسد 
دازآ ماگنه  اسب  هچ  هرونم و  هنیدـم  يدازآ  زا  سپ  دـیدش  يدربن  رد  هک  همرکم  هکم  يزاـس  دازآ  زا  دـعب  زاـجح ،  میژر  ياـه  هدـنامیقاب 

نیطسلف رد  ینایفس  اب  ع )   ) ماما گرزب  گنج  قارع و  رد  ینایفس  اب  ترضح  نآ  ددعتم  ياهدربن  سپس  و  دریگ . . .  یم  ماجنا  نآ  يزاس 
هلیبق داتفه  نوخ  دنک و  یم  هزرابم  قارع  رد  دوخ  فلاخم  جراوخ  اب  ترـضح  نآ  هک  تسا  هدمآ  تایاور  نآ  زا  یخرب  رد  و  دـشاب .  یم 

هدیـسر ع )   ) قاص ماما  زا  ور  نیا  زا  دمآ ) دـهاوخ  ماش  نیمزرـس  قارع و  ثداوح  رد  تانایرج  نیا  نوماریپ  وگتفگ   ) درامـش یم  حابم  ار 
تایاور هلمج  زا  و  ( 92  . (( ) دوب دهاوخن  مکاح ))   )) ریـشمش زج  يزیچ  شیرق  بارعا و  وا و  نایم  دیامن ،  روهظ  مئاق  هک  یتقو   : )) تسا

رد شتآ  ندـش  رادـیدپ  هرـصب و  لباب و  دادـغب و  رد  ماش و  رد  برعلا و  ةریزج  رد  اـه  هزرل  نیمز  نیمز و  نتفر  ورف  هب  طوبرم  ثیداـحا  ، 
 . دنیآ یم  باسحب  روهظ  ياه  هناشن  هلمج  زا  دراد و  همادا  زور  تفه  ای  هس  هک  تسا  زاجح  قرش  رد  ای  زاجح 

ینایفس شبنج  ماش و  نیمزرس 

زین نانبل  ناتـسهوک  ماش و  نابایب  هک  نانبل  یلعف و  هیروس  هقطنم  لماش  ثیدح  مالـسا و  خـیرات  عبانم  رد  تاماش ،  ماش و  نیمزرـس  ماش و 
قالطا نیطسلف  ماش و  نیمزرس  هقطنم  نیا  مامت  هب  ابلاغ  دنچ  ره  ددرگ  یم  زین  نیطـسلف  اسب  هچ  ندرا و  لماش  نینچ  مه  دوش و  یم  هدیمان 

رد نآ  ياه  تیـصخش  ثداوح  ماش و  نیمزرـس  هب  طوبرم  تایاور  دوب .  ماش  نیمزرـس  تختیاپ  قشمد  مان  عقوم  نامه  ماش  و  دوش . .  یم 
هچراپکی روطب  ار  نآ  هتفای و  ءـالیتسا  ماـش  نیمزرـس  رب  هک  تسا  ینایفـس  شبنج  تاـیاور  نآ  یـساسا  روحم  تسا و  ناوارف  روهظ  ناـمز 

 ، دـنراد ییازـسب  شقن  يو  روهظ  تضهن  و  ع )   ) يدـهم ترـضح  روهظ  کیدزن  ینایفـس ،  نایرکـشل  دروآ ،  یم  رد  دوخ  ناـمرف  تحت 
و دـنز .  یم  ایـسیقرق  گرزب  رازراک  رد  اهـسور )  ) ناکرت اب  دربن  هب  تسد  ماـش ،  رد  دوخ  نانمـشد  هیفـصت  زا  سپ  ینایفـس  هک  يا  هنوگب 
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دشوک یم  هتـشاد و  شقن  زین  زاجح  رد  يو  هکنانچ  دوش ،  یم  ترـضح  تموکح  زاس  هنیمز  نایناریا  اب  ییاهدربن  ریگرد  قارع  رد  هاگنآ 
ورف  ) هدـش هداد  هدـعو  هزجعم  اما  دروآ  رد  زاجح  یئاورنامرف  يرای  هب  ار  دوخ  ياهورین  ع )   ) يدـهم ترـضح  مایق  ندرب  نیب  زا  روظنم  هب 

اب گنج  نیطـسلف و  حـتف  گرزب  دربن  ینایفـس ،  ياه  گنج  نیرتگرزب  یلک  روط  هب  ددـنویپ .  عوقو ي  هب  هکم  کـیدزن  نیمز )  رد  نتفر 
ینایفس و ندش  هتشک  تسکش و  اب  هلئاغ  دننک و  یم  ینابیتشپ  ار  ینایفس  دربن ،  نیا  رد  اه  یمور  نایدوهی و  تسا و  ع )   ) يدهم ترضح 

ثداوح نیا  ام  و  دریذپ . . .  یم  نایاپ  سدق  هب  شدورو  ترـضح و  نآ  طسوت  نیطـسلف  يدازآ  هادف و  انحاورا  يدـهم  ترـضح  يزوریپ 
 . مینک یم  دای  كدنا  یحرش  ابار 

ینایفس جورخ  زا  شیپ  ماش  ثداوح 

اتبـسن راک  روهظ ،  هب  طوبرم  ثیداحا  زا  سدـق  يدازآ  دربن  رد  وا  تسکـش  نایاپ  ات  زاغآ  زا  ینایفـس  شبنج  ثداوح  زا  يراون  جارختـسا 
نایب راصتخا  هب  ابلاغ  نآ ،  ثیداحا  اریز  دشاب ،  یم  يراوشد  راک  تسا  ینایفـس  زا  لبق  هک  یثداوح  ندومن  ادج  سکع ،  رب  تسا  یناسآ 

يا هنتف  ندمآ  دیدپ   1 تسا :  بیترت  نیدب  اهنآ  همه  هجیتن  اما  تسا .  هتفر  راکب  ثداوح  بیترت  رد  يریخءات  میدقت و  تایاور  رد  هدش و 
ثعاب هک  ماش  نیمزرس  رد  يا  هژیو  هنتف  ندمآ  دوجوب   2 نانآرب .  اهسور ) اهیبرغ و  ینعی   ) كرت مور و  يالیتسا  ناناملـسم و  همه  ریگارف 

4 ماش .  رد  دـنمتردق ،  یلـصا  هورگ  ود  نیب  يریگرد  شکمـشک و   3 ددرگ .  یم  نانآ  نایم  رد  یلام  ياـهانگنت  فعـض و  تاـفالتخا و 
یناریا و ياهورین  دورو   5 دوش .  یم  ناریو  نآ  یحاون  یخرب  رهش و  نآ  دجسم  یبرغ  تمـس  نآ  رثا  رب  هک  قشمد  رد  هلزلز  ندش  رادیدپ 
رب ینایفس  ندش  هریچ  و  ینایفس ،  بهصا و  عقبا و  ماش :  نیمزرس  رد  تردق  رس  رب  نارـس ،  زا  نت  هس  يریگرد   6 ماش .  نیمزرس  هب  یبرغ 
زا شیپ  ار  يرگید  ثداوـح  تاـیاور ،  نینچمه  وا .  ناـمرف  تحت  رد  هقطنم  یگچراـپکی  ندرا و  هیروـس و  رب  يو  يـالیتسا  رفن و  ود  نآ 

اهیبرغ و ینعی   ) كرت مور و  يریگرد  دـننام  دـمآ ،  دـهاوخ  نآ  هژیو  ياهلـصف  رد  ای  تشذـگ و  البق  هک  دـنک  یم  نایب  ینایفـس  تکرح 
شروش رصم و  هب  یبرغ  ياهورین  دورو  رـصم و  رد  يرـصم  رگبالقنا  جورخ  و  هقطنم . . .  يوس  هب  اهنآ  ياهورین  يروآ  يور  و  اهـسور )

رهاظ هب  کیدزن  اـی  ینایفـس  جورخ  اـب  ناـمزمه  وا  هک  هدـمآ  تیاور  رد  دوعوم ،  ینمی  ندـش  رهاـظ  اـما  نآ .  ریغ  قارع و  رد  ینابـصیش 
ینایفس تکرح  زا  لبق  یتدم  هک  دنور ،  یم  رامشب  نازاس  هنیمز  نیتسخن  دنشاب  یم  نایناریا  هک  هایـس  ياه  شفرد  نارای  اما  دش ،  دهاوخ 

یناسارخ دیـس  اهنآ  ربهر  دمآ ،  دهاوخ  هکنانچ  دنبای  یم  روضح  ماش  نیمزرـس  رد  يو  تکرح  زا  شیپ  نانآ  ياهورین  دنوش و  یم  رهاظ 
رهاظ دیوگ  یم  تایاور  یخرب  دندرگ و  یم  رهاظ  دنـشاب  یم  دنا ) هدش  هداد  هدعو   ) ود ره  هک  حـلاص  نب  بیعـش  ناشیاهورین  هدـنامرف  و 

هک دوب  دهاوخ  ینایفـس  زا  لبق  لاس  جنپ  زا  شیب  ود  نآ  ندـش  رهاظ  دـنیوگ  یم  یـضعب  تسا و  ینایفـس  جورخ  کیدزن  ود ،  نآ  ندـش 
 . دمآ دهاوخ  دوخ  ياج  رد  ادخ  تساوخب 

ماش نیمزرس  هنتف  یناگمه و  هنتف 

یقرش یبرغ و  هنتف  زا  ریغ  هنتف  نیا  و  دش .  دهاوخ  عقاو  ینایفس  جورخ  زا  لبق  هک  دنک  یم  دای  ماش  نیمزرـس  رد  ار  يا  هژیو  هنتف  تایاور ، 
ای یناگمه و  هنتف  هب  لصتم  هدش  دای  هنتف  رت ،  يوق  لامتحا  هب  میتفگ .  نخـس  شا  هرابرد  البق  دنوش و  یم  نآ  راتفرگ  ناناملـسم  هک  تسا 
رد هک  يزیچ  نیرتزراب  دوش .  یم  طولخم  مه  اب  هنتف  ود  نیا  هرابرد  نایوار  تالاح  اهنآ و  هب  طوبرم  تایاور  یهاـگ  هک  تسا .  نآ  هرمث 

نانمـشد ربارب  رد  نایماش  تمواقم  مدـع  تموکح و  فعـض  ببـس  هک  تسا  ییاه  يریگرد  تافالتخا و  دراد ،  دوجو  ماش  نیمزرـس  هنتف 
دای نآ  زا  نآرق  رد  هک  بازحا  فالتخا  هنتف  ار  نآ  ع )   ) ناـنم ؤم  ریما  و  دـنوش .  یم  ناوتاـن  روشک  هرادا  زا  هک  ییاـج  اـت  ددرگ  یم  دوخ 

هرابرد  ) دوخ شیپ  زا  مدرم  فئاوط   : )) دـش لا  ؤس  ترـضح  نآ  زا  ناحبـس  يادـخ  هتفگ  نیا  هراـبرد  هکنیا  هچ  دـمان ،  یم  تسا ،  هدـش 
هتـشاد جرف  راظتنا  هناـشن ،  هس  زا   : )) دومرف ( 93  ( . (( ) تمایق  ) گرزب زور  نآ  ماگنه  رفاک  مدرم  نیا  رب  ياو  دـندرک  فـالتخا  حیـسم ) 
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هحیـص ناسارخ ،  زا  هایـس  ياه  شفرد  ناشدوخ  نیب  رد  ماش  لـها  فـالتخا  دومرف :  دـنمادک ؟  اـهنآ  ناـنم  ؤمریما  يا  دندیـسرپ  دیـشاب ، 
میهاوخب رگا   )) نآرق رد  ار  دنوادخ  هتفگ  دیا  هدینشن  ایآ  تسیچ ؟  ناضمر  هام  رد  ینامسآ  هحیـص  دش  لا  ؤس  ناضمر .  هام  رد  ینامـسآ 

ار ناوج  رتخد  هک  يا  هناشن  ( 94  . (( ) دنروآ دورف  میلست  رس  نآ  ربارب  رد  همه  هک  يا  هنوگ  هب  میتسرف  ورف  اهنآ  رب  ار  يا  هناشن  نامسآ  زا 
ققحت روهظ  ياه  هناشن  زا  هناشن  ود  هتبلا  ( 95  . (( ) دزادنا یم  تشحو  هب  ار  رادیب  دنک و  یم  رادیب  ار  هتفخ  دروآ و  یم  نورب  هدرپارـس  زا 

اما دـیدرگ ،  راکـشآ  ناسارخ  زا  هایـس  ياهمچرپ  هکینامز  يرگید  دـمآ و  دوجوب  فالتخا  ماش  لـها  ناـیم  هک  هاـگنآ  یکی  تسا ،  هتفاـی 
نکمم تسا و  هدومرفن  نیعم  ار  ناضمر  هام  هحیـص  ات  هایـس  ياه  شفرد  ندـش  رهاظ  ماش و  لها  فالتخا  عورـش  نامز  ع )   ) نانم ؤمریما 

سپ هک  دهد  یم  خر  روهظ  لاس  رد  ینامـسآ  گناب  ای  ادن و  ای  دایرف  هک  تسا  هدمآ  تیاور  رد  و  دماجنا .  لوط  هب  يزارد  ياهلاس  تسا 
يدهم ترضح  روهظ  زا  لبق   : )) دومرف هک  هدش  تیاور  (ص )  ربمایپ زا  دوش .  یم  عقاو  ع )   ) يدهم ترضح  روهظ  مرحم ،  هام  رد  نآ  زا 

زا یقیقح  نانم  ؤم  اریز  دیهد  مانـشد  ار  ماش  لها  ادابم  سپ  دهد ،  یم  رارق  هرـصاحم  رد  تخـس  ار  مدرم  هک  دیآ  یم  دـیدپ  يا  هنتف  (ع ) 
دزاس هدنکارپ  ار  اهنآ  ات  دتـسرف  یم  نامـسآ  زا  يردق  اضق و  يدوزب  دنوادخ  دـینک و  نیرفن  ار  اهنآ  نارگمتـس  هکلب  دنتـسه ،  ناماس  نآ 

هدزاود نایم  رد  لقادح  ار  ع )   ) يدهم ترـضح  دنوادخ  هاگنآ  دندرگ ،  یم  زوریپ  نانآ  رب  دنزیوآرد ،  اهنآ  اب  ناهبور  رگا  هک  يا  هنوگب 
هک دنتـسه  رادـمچرپ  هورگ  هس  تسا  ناریمب ))   (( )) ناریمب  )) هملک اهنآ  هناـشن  دزیگنا و  یم  رب  نت  رازه  هدزناـپ  نیب  رد  رثکادـح  رازه و 

يدهم ترضح  هاگنآ  دراد  تسایر  تموکح و  عمط  هکنیا  رگم  تسین  يرادمچرپ  چیه  دننک  یم  هزرابم  نانآ  اب  شفرد  تفه  نارادفرط 
دنوادخ  : )) تسا هدمآ  یتیاور  رد  ( 96  . (( ) دنادرگ یم  زاب  نانآ  هب  ار  ناناملسم  ياهتمعن  یتسود و  ینابرهم و  دیامرف و  یم  روهظ  (ع ) 

رد دنوش ،  یم  هریچ  نانآ  رب  دنوش  ریگرد  اهنآ  اب  ناهبور  رگا  یتح  دزاس  یم  هدنکارپ  ار  اهنآ  تیعمج  هک  دتسرف  یم  نایماش  رب  ار  یسک 
تیاور رد  هک  لادـبا ))   )) هملک ینعم  و  ( 97  (( ) ثیدح رخآ  ات  دـنک  یم  روهظ  رادـمچرپ  هورگ  هس  اب  نم  نادـناخ  زا  يدرم  ماگنه  نیا 

و دمآ .  دهاوخ  ع )   ) يدهم ترضح  باحصا  رکذ  رد  نآ  ینعم  حرش  و  یعقاو ))  نیتسار و  نانم  ؤم  ینعی   )) هدمآ (ص )  ربمایپ زا  لوقنم 
هدنکارپ ار  اهنآ  تیعمج  هک  دتـسرف  یم  نایماش  رب  ار  یـسک  دنوادخ  هکنیا  ینعم  تسا و  هدمآ  ببـس  ردق )) اضق و   )) ياج هب  یتیاور  رد 

 (( ناریمب  )) ياه هلمج  و  دوش .  یم  اهنآ  نایم  شکمشک  اهنآ و  تیعمج  هقرفت  ببـس  هک  دزیگنا  یم  رب  اهنآ  رب  ار  یمدرم  ینعی  دزاس  یم 
هس  )) ترابع و  دشاب .  یم  ع )   ) يدهم نارای  زا  یخرب  نایم  رد  یماظن  راعش  ناریمب ))  ادخ ،  هیحان  زا  هدش  يرای  يا   ، )) ای و  ناریمب ))  ))

و ع )   ) يدهم ترضح  اب  رازراک  تهج  رادمامز ،  تفه  ناراداوه  هک  دنتسه  هقرف  هس  ع )   ) يدهم ترضح  نارای  ینعی  رادمچرپ )) هورگ 
دوجوب فالتخا  نانآ  نیب  دزرو  یم  عمط  تسایر  یهاشداپ و  هب  اهنآ  زا  کی  ره  هک  اج  نآ  زا  دـنوش و  یم  دـحتم  رگیدـکی  اب  شناراـی ، 

زاـجح و قارع و  هب  یماـظن  تـالمح  رثا  رد  اریز  دـشاب ،  ینایفـس  اـهنآ  همه  هدـنامرف  هـک  تـسین  نآ  عناـم  فـالتخا  نـیا  اـما  دـیآ ،  یم 
راکعمط و نارای  يارب  ار  یبسانم  تصرف  هک  تسا  ییاـهزیچ  زا  نیا  دوش و  یم  فیعـض  تعرـسب  يو  تموکح  وا  نایرکـشل  ياهتـسکش 
 ، رگید تایاور  دنـشاب .  یم  ع )   ) يدهم ترـضح  اب  رازراک  ریگرد  نانآ  هکیلاح  رد  دزاس  یم  ایهم  تردق  هب  ندیـسر  رد  يو ،  نیفلاخم 

هکنآ نودب  دـنوش ،  یم  راتفرگ  نادـب  مدرم  هک  تسا  یطحق  قازرا و  نارحب  ماش و  نیمزرـس  دروم  رد  برغ  يداصتقا  هرـصاحم  نوماریپ 
تحت يارب  برغ  تسد  رد  تسا  يرازبا  تسا و  یلخاد  یجراخ و  هنتف  اب  هارمه  نارحب  نیا  هک  تسا  یعیبط  ددرگ و  صخـشم  نآ  تدم 

(ص ربمایپ زا  دسر ،  یم  دوخ  جوا  هب  روهظ  لاس  رد  یگنشت  یگنسرگ و  رما  دیوگ :  یم  تایاور  زا  یخرب  ناناملسم . . .  نداد  رارق  راشف 
زا رما  نیا  میدیـسرپ  دوش ،  یمن  تفاـی  ناـشدزن  يا  هناـمیپ  راـنید و  ماـش ،  مدرم  هک  دـیاپ  یمن  يرید   : )) دومرف هک  تسا  هدـش  تیاور  ( 

لاوما مدرم  هب  هک  دـیآ  یم  يا  هفیلخ  نامزلارخآ  رد  دومرف :  سپـس  درک  توکـس  یکدـنا  هاگنآ  نایمور .  بناج  زا  دومرف :  تساـجک ؟ 
زا دنتسه .  اه  یبرغ  ینعی  نایمور  یئاذغ ،  داوم  یلام و  يداصتقا و  راشف  نیا  ثعاب  ( 98  . (( ) دروآ یمن  شرامش  هب  ار  نآ  هداد و  یمک 

نوچ مه  ییاهزیچ  اب  ار  امش  ام  یتسارب   : )) مدرک لا  ؤس  ناحبس  يادخ  هتفگ  نیا  هرابرد  (ع )  رقاب ماما  زا  هک  تسا  هدش  لقن  یفعج  رباج 
رد صاخ  یگنـسرگ  اما  صاخ  ماع و  تسا  هنوگ  ود  رب  یگنـسرگ  دومرف :  ترـضح  میهد ))  یم  رارق  شیامزآ  دروم  یگنـسرگ  سرت و 
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دوب و دهاوخ  ماش  رد  ماع  یگنسرگ  اما  دزاس ،  یم  كاله  ار  نانآ  دنادرگ و  یم  دمحم  لآ  نانمشد  هژیو  ار  نآ  دنوادخ  هک  تسا  هفوک 
تشحو و مئاق و  ترـضح  مایق  زا  لـبق  یگنـسرگ ،  نکل ،  دـنا  هدـشن  راـتفرگ  نادـب  زگره  ناـمز  نآ  اـت  هک  تسا  یگنـسرگ  سرت و  نآ 

متح روطب  مئاق ،  روهظ  زا  شیپ   : )) دومرف هک  هدـش  لقن  ع )   ) قداـص ماـما  زا  ( 99  . (( ) دوب دهاوخ  ترـضح  نآ  مایق  زا  دعب  بارطـضا ، 
(( دندرگ یم  تارمث  اه و  ناج  لاوما و  دوبمک  ندش و  هتـشک  زا  يدیدش  سرت  راتفرگ  یطحق  راچد  نآ  رد  مدرم  هک  دـسر  یم  ارف  یلاس 

سرت و نوچمه  ییاهزیچ  اـب  ار  امـش  اـم  یتسارب   : )) دومرف توـالت  ار  هیآ  نیا  هاـگنآ  دوش ،  یم  هدـید  ینـشور  هب  نآرق  رد  بلطم  نیا  و 
انگنت راشف و  نیا  نامز  ( 100  . (( ) هدـب تراشب  ار  ناگـشیپ  ربص  میهد و  یم  رارق  شیامزآ  دروم  رمث  ناج و  لام و  شهاک  یگنـسرگ و 

زا رتدـیدش  روهظ  لاـس  رد  سپـس  هتـشاد و  دوجو  روهظ  زا  لـبق  یتدـم  عضو  نیا  هک  تسین  نآ  عناـم  تیاور ،  نیا  قبط  روـهظ  لاـس  رد 
یم تقو  ره  دنک ،  یم  دای  ینالوط  ماش ،  نیمزرـس  رد  ار  هنتف  نیا  تدـم  تایاور  اما  ددـنویپ .  عوقوب  روهظ  هاگنآ  دـیآ ،  دوجوب  هتـشذگ 
هنتف فاصوا  نامه  اب  ار  هنتف  نیا  تاـیاور  و  ( 101 (( ) دنبای یمن  اما  دـنیوج  یم  رارف  هار  نآ  زا  و   . )) ددرگ یم  ینالوط  دـش  مامت  دـنیوگ 

یئوس زا  ار  نآ  هاگره   )) هکنیا دـش و  دـهاوخ  ناناملـسم  اهبرع و  ياه  هناخ  زا  يا  هناخ  ره  لخاد  هک  دـنک  یم  فیـصوت  یقرـش  یبرغ و 
 ، تسا هنتف  نیا  یعیبط  ياهیگژیو  اـهنیا  ( 102  . (( ) دزیخرب بوشآ  رگید  بناج  زا  ای  دوش و  یم  هتخیـسگ  رگید  يوس  زا  دـننک  حالـصا 
 ، دـمان یم  نیطـسلف ))  هنتف   )) ار نآ  حیرـص  روطب  تایاور  زا  يا  هراپ  هکلب  دـشاب . .  یجراـخ  گرزب  هنتف  تارمث  زا  يا  هدرمث  هکیماداـم 

تسا نکمم  تسا و  هدرک  نییعت  لاس  ار 12 و 18  نآ  تدم  ثیداحا  زا  یخرب  تشذگ .  دامح ص 63  نبا  یطخ  هخـسن  زا  البق  هکنانچ 
 . . . دشاب نانبل  یلخاد  گنج  هلحرم  نامز  نیرخآ  نیا  میراودیما  ام  و  نآ . .  تدم  مامت  هن  دـشاب  نآ  ینایاپ  هلحرم  هب  طوبرم  تدـم  نیا 
سپ تسا و  ناکدوک  يزاب  نوچمه  نآ  يادتبا  هک  دیآ  یم  دیدپ  ماش  نیمزرس  رد  يا  هنتف   : )) تفگ هک  هدش  تیاور  بیسم  نب  دیعس  زا 

هب داب ،  امـش  رب  دهدرـس ،  دایرف  نامـسآ  زا  يا  هدـننک  ادـن  هکنآ  ات  تشاد  دـنهاوخن  ییورین  رگید  دریذـپن و  ناماس  ناشراک  رگید  نآ  زا 
نینچمه دناوخ  یم  ار  ع )   ) يدهم مان  هدش  دای  ینامسآ  گناب  و  ( 103  . (( ) دنک هراشا  دیآ و  رب  یتسد  لاحنآ  رد  دیروآ و  يور  ینالف 

 : دومرف هک  تسا  هدیـسر  (ص )  ربمایپ زا  رگید  یتیاور  رد  تسا .  هدـمآ  روهظ  ياه  هناشن  ءزج  زین  دـنک  یم  هراـشا  نامـسآ  زا  هک  یتسد 
نآ رب  هنوگ  هب  مدرم  دیآ و  یم  نوریب  الط  زا  یهوک  زا  تارف  رهن  دریذپ و  یم  نایاپ  دوخ  ماگنهب  دشک و  یم  لوط  لاس  مراهچ 18  هنتف  ))

تارف جنگ  رس  رب  ایسیقرق  يریگرد  نوماریپ  وگتفگ  يدوزب  و  ( 104  . (( ) دنـسر یم  تکالهب  رفن  تفه  رفن  هن  ره  زا  هک  دروآ  یم  موجه 
 . (( دمآ دهاوخ 

نآ فارطا  قشمد و  رد  يا  هزرل  نیمز 

زا شیپ  ار  نآ  تقو  یتح  نآ و  ياـهتراسخ  اـهناکم و  زا  یخرب  هک  يا  هنوگ  هب  دراد  دوجو  هلزلز  نیا  هراـبرد  ینـشور  ناوارف و  تاـیاور 
رسب قشمد  رد  هلزلز  عوقو  ماگنهب  برغ  هاپـس  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تایاور  یـضعب  زا  هچرگ  دزاس .  یم  صخـشم  یبرغ  نایهاپـس  دورو 
دننام دـمان ،  یم  شزرل )  نتفر ،  ورف  دـیدش ،  ناکت   (( ) هلزلزلا و  فسخلاو ،  ۀـفجرلا ،   )) ار هزرل  نیمز  نیا  ثیداحا ،  نینچمه  درب .  یم 

يا هناشن  دننک ،  فالتخا  یماظن  هورگ  ود  ماش  رد  یتقو   : )) دومرف هک  تسا .  هدش  لقن  ع ))   ) نانم ؤمریما  زا   ( ) (ع رقاب ماما  زا  هک  یتیاور 
دص هک  دهد  یم  خر  ماش  رد  يا  هزرل  نیمز  دومرف :  تسیچ ؟  هناشن  نآ  نانم  ؤمریما  يا  دندیسرپ :  دوش ،  یم  راکشآ  یهلا  ياه  هناشن  زا 
ارف ماگنه  نآ  یتقو  دـهد .  یم  رارق  نارفاک  يارب  یباذـع  نانم و  ؤم  يارب  یتمحر  دـنوادخ  ار  نیا  دـندرگ و  یم  كـاله  نآ  رثا  رد  رازه 

دنوش و یم  ماش  دراو  ات  دنروآ  یم  يور  برغم  زا  هک  دیـشاب  گنر ،  درز  ياهـشفرد  دیفـس و  ياهبـسا  ياراد  یناراوس  رگ  هراظن  دسر ، 
يدابآ نتفر  ورف  دیرگنب  سپ  دـمآ  شیپ  عضو  نآ  یتقو  دـسر .  یم  ارف  خرـس  گرم  گرزب و  یبات  یب  دایرف و  هک  تسا  تاظحل  نآ  رد 

زا ینایفس )   ) راوخرگج دنه  دنزرف  ماگنه  نیا  رد  دنیوگ ،  یم  لدب )  هخسن  اتسرمرم  اشیرخ   ) اشرح نآ  هب  هک  ار  قشمد  ياهاتسور  زا  يا 
یم لامتحا  و  ( 105  . (( ) دیشاب ع )   ) يدهم ترـضح  روهظ  راظتنا  رد  هحوبحب  نیا  رد  دریگ  یم  رارق  قشمد  ربنم  رب  هدرک و  جورخ  نابایب 

روهظ www.Ghaemiyeh.comرصع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 187زکرم  هحفص 46 

http://www.ghaemiyeh.com


 ، نتفر ورف  ود  نآ  نیب  تسا  نکمم  دـشاب و  نآ  فارطا  قـشمد و  نـتفر  ورف  زا  ریغ  رگید  تاـیاور  تـیاور و  نـیا  رد  روکذـم  هـلزلز  دور 
تـسا نکمم  دوب ؟  دهاوخ  باذـع  نارفاک  يارب  تمحر و  نانم  ؤم  يارب  هلزلز  نآ  ارچ  هکنیا  اما  دـشاب .  هلـصاف  هاتوک  ای  ینالوط  یتدـم 

هلزلز و نآ  ببس  هب  هکنیا  ای  و  فعـضتسم ،  نانم  ؤم  رب  هن  دوش ،  یم  دراو  نایز  ناشناوریپ  نارفاک و  ياه  هناخ  هب  هک  دشاب  نیا  نآ  تلع 
اهنآ رد  هک  تسا  هتخاس  صخـشم  ار  ناـکم  ود  رگید  تاـیاور  رد  و  دریگ .  یم  تروص  ناـنم ،  ؤم  عفنب  یـسایس  یتارییغت  نآ  زا  سپ  اـی 

تیاور رد  هکنانچ  تسا  هدش  رکذ  هابتـشا  تیاور  نیا  رد  اتـسرح  هملک  هک  دـسر  یم  رظن  هب  و  هیباج ،  اتـسرح و  مانب :  دور  یم  ورف  نیمز 
قلبا ياهبسا  دیفس : )) ياهبسا   )) ترابع زا  روظنم  دوش .  یم  بارخ  قشمد  دجسم  یبرغ  راوید  و  دمآ ،  دهاوخ  برغ  نایرکشل  هب  طوبرم 
اریز نایفسوبا ،  نز  دنه  دنزرف  ینعی  راوخرگج :  رسپ  زا  دوصقم  و  دنیاهنآ .  يراوس  هلیسو  هدش و  هدیرب  اهنآ  ياهشوگ  هک  تساه  یبرغ 

هک هدمآ  کشخ )  نابایب   (( ) سبای يداو   )) زا ینایفـس  جورخ  لحم  یتیاور  رد  دمآ و  دـهاوخ  هکنانچ  تسا  هیواعم  نادـنزرف  زا  ینایفس 
 . دراد رارق  ندرا  هیروس و  زرم  رد  اعرد )  ) تاعرذا کیدزن  ناروح  هقطنم  رد 

ماش نیمزرس  هب  برغم  ناریا و  هاپس  دورو 

 ، دـشاب یم  هورگ  ود  نایم  گنج  ای  دـنت و  يریگرد  دروخرب و  یپ  رد  هک  تسا  نشور  ماش  هب  یبرغم  ياـهورین  دورو  هب  طوبرم  تاـیاور 
 ، دوش یم  راکـشآ  یهلا  ياـه  هناـشن  زا  يا  هناـشن  دـننک ،  فـالتخا  یماـظن  هورگ  ود  ماـش  رد  یتقو   : )) تشذـگ ـالبق  هک  یتیاور  دـننام 
یم كـاله  نآ  رثا  رد  رفن  رازه  دـص  هک  دـهد  یم  خر  ماـش  رد  يا  هزرل  نیمز  دومرف :  تسیچ ؟  هناـشن  نآ  ناـنم  ؤـمریما  يا  دندیـسرپ : 

یناراوس رگ  هراظن  دـسر ،  ارف  ماگنه  نآ  یتقو  دـهد .  یم  رارق  نارفاـک  يارب  یباذـع  ناـنم و  ؤم  يارب  یتمحر  دـنوادخ  ار  نیا  دـندرگ و 
باحـسوبا زا  دامح  نبا  دنوش )) .  یم  ماش  دراو  ات  دـنروآ  یم  يور  برغم  زا  هک  دیـشاب  گنردرز  ییاهـشفرد  دیفـس و  ییاهبـسا  ياراد 

سپ دنیایب ،  امـش  دزن  اهیبرغم  هکنآ  رگم  دینیب  یمن  ار  ینایفـس   : )) تفگ کلملادـبع )  رـسپ   ) ماشه نامز  رد  يو  هک  تسا  هدرک  تیاور 
نیا یتایاور  و  ( 106  . (( ) ینیب یم  ار  برغم  لها  هک  درذگ  یمن  یکدنا  تفرگ ،  رارق  قشمد  ربنم  رب  دومن و  جورخ  وا  هک  دیدید  هاگره 

و دوب .  دـهاوخ  ینایفـس  جورخ  زا  لبق  ماش  هب  یبرغم  ياهورین  دورو  هک  تسا  نیا  نیعبات ،  ناـیوار  دزن  فورعم  هک  دراد  تلـالد  نینچ ، 
برغم رئازجلا و  سنوت و  یبیل و  هدـنریگرب  رد  هک  تسا  یمالـسا  تلود  برغم  تاـیاور ،  نیا  رد  یبرغم ))   )) و برغم ))  لـها   )) زا دارم 

هچنآ و  تسین . . .  دوش  یم  هتفگ  شکارم  نآ  اب  هک  برغم  تلود  ای  یبرغ و  ياهتلود  ياـهورین  روظنم ،  دـشاب و  یم  ینونک  شکارم )  )
تیاور و  تسا .  هدـش  هدـیمان  ربرب  ربرب و  رکـشل  تاـیاور ،  زا  یخرب  رد  یبرغم  ياـهورین  هک  تسا  نیا  دـنک  یم  دـییءات  ار  هتفگ  نیا  هک 

هیفنح دـمحم  زا  دامح  نبا  دوب .  دـهاوخ  نیمز  نتفر  ورف  هزرل و  نیمز  اب  نامزمه  هک  دـنک  یم  نیعم  ار  اهورین  نآ  ندیـسر  زاـغآ  رگید ، 
یندـید ياشامت  لوغـشم  هکیلاح  رد  دـنوش و  یم  قشمد  دجـسم  دراو  یبرغم  نایرکـشل  ياههورگ  نیتسخن   : )) دورف هک  تسا  هدرک  لقن 

نیا رد  دور ،  یم  ورف  اتـسرح  مان  هب  يا  يدابآ  قشمد و  دجـسم  یبرغ  شخب  هتفر و  ورف  نیمز  ناـهگان  دنتـسه ،  نآ  زیگنا  تفگـش  ياـه 
مدرم يرای  تهج  دور ،  یم  لامتحا  تسیچ ؟  اهنآ  شقن  دـنیآ و  یم  هچ  يارب  اهورین  نیا  اما  ( 107  . (( ) دنک یم  جورخ  ینایفس  ماگنه 

ماش لخاد  رد  ریگرد  ياهفرط  زا  یضعب  هب  ندناسر  کمک  روظنم  هب  ای  اه و  یمور  نایدوهی و  ینعی  اهنآ ،  یجراخ  نانمـشد  دض  رب  ماش 
دنا هدیدرگ  ماش  لخاد  هک  زاس  هیمز  یناسارخ  ياهورین  اب  یئورایور  يارب  اهنآ  هک  دیآ  یم  رب  تایاور  یخرب  زا  اما  دننک . .  ادـیپ  روضح 

یبرغم ياوق  ندـمآ  ریزگان  دـشاب ،  یم  سدـق  تاـیاور ،  همه  قبط  هایـس ،  ياهـشفرد  نارادـفرط  فدـه  هک  اـجنآ  زا  دـنوش . .  یم  دراو 
رد هورگ  ود  نآ  نیب  دربن  زا  هک  یتیاور  هظحالم  اب  هژیوب  دوب ،  دـهاوخ  دوخ  فدـه  هب  نتفای  تسد  زا  اهنآ  نتـشادزاب  يارب  اهنآ  فلاـخم 
هک تسا  هدرک  لقن  يرهز  زا  دامح  نبا  دشاب .  یم  هیروس  ینونک  هدش  لاغـشا  رهـش  نیمه  هرطینق  هک  تسادیپ  دیوگ ،  یم  نخـس  هرطینق 

هدومن و دروخرب  رگیدکی  اب  هرطینق  لحم  رد  اه ) یبرغم  ینعی   ) گنردرز ياه  شفرد  ناگدـنراد  هایـس و  ياه  شفرد  نارای   : )) تفگ وا 
نیمز برغم  مدرم  یتقو  دنک  یم  جورخ  قرـشم  لها  رب  ینایفـس  ماگنه  نیا  رد  دندرگ  یم  نیطـسلف  دراو  هکنیا  ات  دنزادرپ  یم  رازراک  هب 
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هتسد دندرگ و  یم  زاب  دوخ  هاگیاج  هب  يا  هتسد  دنوش :  یم  لیدبت  هورگ  هس  هب  اهنآ  دریم و  یم  نانآ  هدرکرـس  دنیآ ،  یم  دورف  ندرا  رد 
رد وا  تعاطا  هب  نانآ  دهد و  یم  تسکش  ار  اهنآ  هتخادرپ و  دربن  هب  اهنآ  اب  ینایفـس  دننام .  یم  یقاب  يا  هتـسد  دنهد و  یم  ماجنا  جح  يا 
رد یلخاد  ياـهیریگرد  هنتف و  هکنیا  رب  دراد  تلـالد  هک  هدـش  لـقن  نیعباـت  زا  یکی  زا  ( ، 109  ) لـسرم تیاور  نیا  ( 108  . (( ) دـنیآ یم 
 ، نایمور ریغ  ای  نایمور و  اما  دـنیامن  تلاخد  هقطنم ،  رد  نایدوهی ،  اب  هزرابم  يارب  هک  دـهد  یم  هزاـجا  یناریا  ياـهورین  هب  ماـش  نیمزرس 

نیطـسلف رد  اهیناریا  هکنیا  ات  دـناد ،  یم  هرطینق  رد  ار  دربن  نیا  لحم  دـننک و  یم  کـیرحت  اـهنآ  اـب  یئوراـیور  تهج  ار  یبرغم  ياـهورین 
نامز نیمه  رد  دنزاس  یم  مدهنم  دنوش ،  یم  رقتـسم  ندرا  رد  تسکـش  زا  دعب  یکدـنا  هک  ار  یبرغم  ياهورین  دـنیامن و  یم  ادـیپ  روضح 

 ، دـیارگ یم  فعـض  هب  ناشراک  هجیتن  رد  دور و  یم  ایند  زا  تسا  یبرغم  ياهورین  نابزیم  هک  ندرا  مکاـح  اـی  برغم و  رد  اـهنآ  هدرکرس 
جورخ زا  سپ  یناریا  ياهورین  دـنک  یم  هراـشا  تاـیاور  زا  یخرب  هکیروطب  و  دروآ ،  یم  رد  دوخ  تعاـطا  تحت  ار  هیقب  ینایفـس  هاـگنآ 

هب طوـبرم  تاـیاور  هکنیا  هب  مینک  یم  بلج  ار  هنیمز  نیا  رد  رگـشهوژپ  هدـنناوخ و  هجوـت  اـم  دـننک .  یم  ینیـشن  بـقع  ماـش  زا  یناـیفس 
نایـسابع هایـس  ياه  شفرد  شبنج  یبرغم و  نویمطاف  شبنج  اب  دراوم ،  رگید  دروم و  نیا  رد  هایـس  ياه  شفرد  نارای  برغم و  ناـیهاپس 

هار تسا و  هدـش  هتخیمآ  نانآ  ریخا  رک  روک و  ياولب  یبیلـص و  تالمح  اب  ناـیمور  هب  طوبرم  تاـیاور  هکناـنچمه  تسا .  هتخیمآ  مه  رد 
نیا دـنویپ  حیرـص ،  روطب  تایاور ،  رد  هک  تسا  نیا  نامز  نآ  هب  لصتم  ياـه  شبنج  روهظ و  ناـمز  زا  لـبق  ياـه  تکرح  نیب  تخاـنش 
ياه هناشن  ای  میدومن و  داهشتسا  نآ  هب  ام  هک  یتایاور  رد  هکنانچمه  تسا ،  هدمآ  ع )   ) يدهم ترضح  روهظ  ینایفس و  جورخ  هب  هثداح 
نیب تاـیاور ،  زا  يداـیز  رامـش  ور  نیا  زا  تسا .  هدـمآ  زین  نآ  رد  رث  ؤم  ياـهورین  شبنج  نآ و  ثداوـح  روـهظ و  ناـمزب  طوـبرم  رگید 

یبیلص ياه  یمور  ياه  تکرح  ای  دنا و  هایس  ياه  شفرد  ياراد  هک  نایسابع  ای  یبرغم  ياه  یمطاف  ياهشبنج  هب  تبسن  روهظ ،  ثیداحا 
نآ هک  تسین  حیحـص  تسا ،  دوجوم  روهظ  نامز  رد  اهتکرح  هنوگ  نیا  دوجو  رب  يا  هنیرق  ای  تیاور و  اـت  دراد و  دوجو  نارگرامعتـسا  و 

 . دیآ باسحبروهظ  نامز  رد  نانآ  ياه  شبنج  یفن  رب  یلیلد  ثیدح 

عقبا بهصا و  نیب  تردق  رس  رب  شکمشک 

ینیمز نیتسخن  دوب  دهاوخ  رایسب  فالتخا  برغم  هیحان  ياه  نیمزرـس  مامت  رد  لاس  نآ  رد   : )) دومرف هک  تسا  هدش  لقن  (ع )  رقاب ماما  زا 
فالتخا رگیدکی  اب  ینایفس ،  هاپـس  عقبا و  نایرکـشل  بهـصا ،  نارادفرط  هناگ  هس  ياه  شفرد  ناراداوه  تسا ،  ماش  دوش  یم  ناریو  هک 

شبیقر زا  ماش  یئاورنامرف  رد  دراد ) هرهچ  رد  دیفس  هایس و  هطقن  هک  یـسک  ینعی   ، ) اورنامرف عقبا  هک  دسر  یم  رظنب  ( 110  . (( ) دننک یم 
یم دوجوب  زکرم  ای  تختیاپ  جراخ  زا  بهـصا  مایق  هک  دزاس  یم  ناشنرطاخ  تایاور  اریز  تسا ،  رتراد  هقباس  هرهچ )  درز   ) ینعی بهـصا 

زوریپ يا  هزادنا  ات  هک  تسا  يرگ  بالقنا  ای  یلـصا و  دنمتردق  عقبا  هکیلاح  رد  دروخ . .  یم  تسکـش  نآ  رب  يالیتسا  رـس  رب  يو  دیآ و 
يزوریپ يرگید  رب  دـنناوت  یمن  مادـکچیه  اما  دوش  یم  رو  هلمح  وا  رب  تختیاپ  جراـخ  زا  هتـساخرب و  وا  اـب  تباـقر  هب  بهـصا  دوش و  یم 

اهنآ يود  ره  دنز و  یم  شروی  هب  تسد  تختیاپ  جراخ  زا  هدومن و  هدافتـسا  تصرف  نیا  زا  ینایفـس  ور  نیا  زا  دنروآ ،  تسدـب  ار  یعطق 
تـسا رافک  فصو  الومعم  هک  جـلع ))   )) تفـص اب  ار  وا  تایاور  زا  یخرب  اریز  تسا  ناملـسم  ریغ  بهـصا  ـالمتحا  دـنک  یم  راـمورات  ار 

نامه تسا  هدـش  دای  وا  زا  ینامعن  تبیغ  باتک  نوچمه  لوا  هجرد  عبانم  رد  هک  یناورم ،  دـسر ،  یم  رظنب  هکنانچ  تسا .  هدومن  فیرعت 
ار ود  نآ  هک  یتاـیاور  زا  بهـصا ،  عـقبا و  یـسایس  شیارگ  اـما  ددرگ .  یمن  بوـسحم  ینایفـس  بیقر  ناوـنعب  يرادـمامز  تـسا و  عـقبا 

تیاور زا  دنـشاب و  یم  رافک  مالـسا و  نانمـشد  ناراداوه  رادـفرط  مالـسا و  نمـشد  فلاخم و  اهنآ  هک  دـیآ  یم  رب  تسا  هدومن  شهوکن 
زکرم ای  تختیاپ  رد  تماقا  دنک و  مایق  بهصا  رفاک ،  نآ  یتقو   . )) دشاب یم  ناکرت )   ) سور راداوه  بهـصا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  يدعب 

نیا هچنانچ  ( 111  . (( ) دـندرگ یم  تموکح  نآ  ياورنامرف  ناـکرت  هاـگنآ  دوش و  یم  هتـشک  وا  هک  دـشک  یمن  یلوط  دوش  راوشد  وا  رب 
دـش دنهاوخ  هریچ  نانآ  رب  دوخ  ذوفن  اب  اه  سور  یتدم  كدنا  رد  تسا ،  برغ  رادـفرط  هک  عقبا  فعـض  هطـساوب  دـشاب  حیحـص  تیاور 
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هک دننک ،  یم  يزیر  همانرب  دوخ  نامیپ  مه  ینایفـس  شبنج  يارب  اهنیمزرـس  ریاس  رب  شیوخ  هطلـس  هداعا  يارب  نایدوهی  اه و  یبرغ  هاگنآ 
ود فالتخا  تسا  هدـمآ  تایاور  رد  هک  ماـش  نیمزرـس  رد  یماـظن  هورگ  ود  يریگرد  فـالتخا و  ياـنعم  نیارباـنب ،  درک .  میهاوخ  ناـیب 

دوجوب هقطنم  يرادمامز  رـس  رب  يدیدش  تباقر  يریگرد و  اهنآ  نیب  هک  تساه  سور  اهیبرغ و  ینعی  اهکرت  نایمور و  هدنیامن  رادمامز و 
هدمآ (ع )  رقاب ماما  زا  نیشیپ  تیاور  نامه  رد  دوش .  یم  گنج  هب  رجنم  هتـشاد و  لیـسگ  اجنآدب  ار  دوخ  ياهورین  هک  يا  هنوگب  دیآ  یم 

دهاشم منک  یم  نایب  وت  يارب  هک  ار  ییاهتمالع  ات  نابنجم  ياپ  تسد و  شاـب و  دوخ  ياـج  رب  هتـسویپ   : )) دومرف یفعج  رباـج  هب  هک  تسا 
دوش و یم  هدینـش  قشمد  هیحان  زا  ادص  نیا  دهد و  یم  مایپ  نامـسآ  زا  هک  يا  هدننک  ادن  شیادیپ  نالف و  نادناخ  نیب  رد  فالتخا  ینک : 
رد ات  هدروآ  يور  اهکرت  ناراداوه  دـنمان و  هیباج  ار  نآ  هک  ماش  زا  يا  يدابآ  نتفر  ورف  دـهد و  یم  ار  ع )   ) يدـهم ترـضح  روهظ  هدژم 

يریگرد فالتخا و  برغ  هیحان  زا  نیمز  زا  يا  هطقن  ره  رد  لاـس  نآ  رد  دـش  دـنهاوخ  رقتـسم  هلمر  رد  مور  جراوخ  دـنیآ و  دورف  هریزج 
دارم دوش )) .  یم  داجیا  فالتخا  ینایفس  عقبا و  بهصا و  رکـشل  هس  نایم  تسا و  ماش  دوش  یم  دوبان  هک  ینیمزرـس  نیتسخن  دراد  دوجو 

ءاضعا نیب  شکمـشک  فالتخا و  دـش ،  دـیهاوخ  هاگآ  نآ  زا  روهظ  تکرح  ثحبم  رد  هکناـنچ  نـالف ،  نادـناخ  نیب  فـالتخا  عازن و  زا 
تـسا ینامـسآ  مایپ  نامه  دیآ  یم  قشمد  هیحان  زا  هک  ییادص  و  دشاب .  یم  ع )   ) يدهم ترـضح  روهظ  زا  لبق  زاجح  رب  مکاح  نادـناخ 

نآ يوگتفگ  اریز  دـنک .  یم  هوـلج  هنوـگنیا  قارع  مدرم  يارب  هکنیا  اـی  و  دـیآ .  یم  برغ  اـی  ماـش  بناـج  زا  دـننک  یم  روـصت  مدرم  هک 
یم شوگ  هب  قشمد  بناج  زا  ینامسآ )  مایپ   ) ادص نآ   : )) تسا نینچ  نآ  ترابع  تسا و  یفوک  یفعج  رباج  اب  ع )  () رقاب ماما   ) ترـضح

ریسفت هک  تسا  یمور ))  ناگتـشگرب  نید  زا   )) و كرت ))  نایماح  ناردارب   )) ترابع ندروآ  تیاور  نیا  رد  هظحالم  لباق  هتکن  دسر )) . 
دنک یم  جورخ  ناکرت  بناج  زا  يا  هدننک  شروش  هورگ   : )) تسا هدمآ  نینچ  رگید  یتیاور  رد  دـنک .  یم  دـییءات  اه  سور  هب  ار  ناکرت 

تسا نشور  یلیخ  تسا .  هدرک  نایب  ناکرت  بناج  زا  ار  جراوخ  زا  هتسد  نیا  جورخ  هک  ( 112  . . (( ) دهد یم  خر  مور  هتف  نآ  یپ  رد  و 
ود و نآ  نیب  زین  ههرب و  نیا  رد  ندیـسر  تردـق  هب  رـس  رب  بهـصا و  عقبا و  نیب  عازن  شکمـشک و  هب  طوـبرم  تاـیاور  رد  یـسک  ره  هک 

یگتـسویپ طاـبترا و  ثداوح  نیا  ماـمت  هک  دـبای  یم  رد  دـنک . .  هعلاـطم  ماـش  نیمزرـس  رد  یناریا  یبرغم و  ياـهورین  روـضح  یناـیفس و 
هراشا یتیاور  هب  کنیا  دراد .  اهنآ  ربارب  رد  تما  یگداتسیا  نانآ و  هدناشن  تسد  ماکح  اهنآ و  تافالتخا  اهتردقربا و  تکرح  اب  یمکحم 

نایرکـشل زا :  دـنترابع  اههورگ  نآ  هک  تسا  هدـش  دراو  دـننک  یم  ادـیپ  فالتخا  رگیدـکی  اب  ماش  رد  هک  هورگ  هس  هرابرد  هک  مینک  یم 
نینچ ع )   ) قداص ماما  زا  راحب  رد  تیاور  نیا  دـهد ،  یم  تسکـش  ار  اهنآ  دوخ  ندـمآ  اب  ینایفـس  و  سیق .  ياـهورین  يوما و  ینـسح و 
سپ زور ،  بش و  نوچمه  نیزگ  شمارآ  نآ و  هدـش  شرف  میلگ  نوـچمه  شاـب ،  هناـخ  رد  هراوـمه  ریدـس : ! يا   : )) تسا هدـش  تیاور 

اب یلب و  دومرف :  تسه ؟  يزیچ  نآ  زا  شیپ  ایآ  موش  تیادـف  متفگ :  هدایپ .  ياپ  اب  ولو  نک  چوک  ام  يوسب  درک  جورخ  ینایفـس  هکنیمه 
اب هکیلاح  رد  دـنوش  یم  عمج  سیق  يوما و  ینـسح ،  رکـشل )  ) شفرد هس  ماش  رد  دومرف :  دومن و  هراشا  ماـش  هب  دوخ  تسد  تشگنا  هس 

 . (( ما هدیدن  ار  نیا  ریظن  زگره  نم  دنک و  یم  ورد  رازتشک  نوچمه  ار  اهنآ  دنک و  یم  جورخ  ینایفـس  هاگان  دـنراد ،  فالتخا  رگیدـکی 
بهـصا و عقبا و  هب  طوبرم  ار  اهنآ  دـنک و  یم  نییعت  ار  هناگ  هس  ياههورگ  هک  يدایز  تاـیاور  اـب  اریز  تسا ،  لکـشم  تیاور  نیا  لوبق 

هدرک لقن  هدایپ ))  ياپ  اب  ولو   )) ات طقف  ار  تیاور  نیا  ص 264  یفاک ج 8 ،  رد  ینیلک  موحرم  هوالعب  تسا  ضراعت  رد  دناد  یم  ینایفس 
 . رخآ ات  تسا . . .  هتخیمآ  رد  تیاور  لصا  اب  هک  دشاب  نایوار  یضعب  زا  يریـسفت  ای  هفاضا و  رخآ  تمـسق  نیا  دور  یم  لامتحا  و  تسا . 

تسا و هایس  ياه  شفرد  ناروای  نایناسارخ و  شفرد  نامه  هک  دشاب  هدش  هابتشا  ینیسح  اب  ینـسح  شفرد  دیاب  نآ ،  تحـص  ضرف  رب  و 
نامه سیق  شفرد  تسا و  بهـصا  شفرد  نامه  يوما  شفرد  دوب و  دـنهاوخ  ماش  رد  یبرغم  ياوق  اب  اهنآ  ياهورین  میتفگ  اقباس  هکنانچ 

تکرح يو  هک  تسا  نیا  رگناشن  تایاور  نآ  زا  یخرب  هکلب  دـنک .  یم  نایب  رـصم  اـب  ار  وا  طاـبترا  تاـیاور  زا  يدادـعت  هک  عقبا  شفرد 
ناشن رطاخ  هک  دراد  دوجو  یتایاور  هک  هنوگنامه  دشاب . .  یم  سیق  هلیبق  زا  رـصم و  یلاها  زا  هکنیا  ای  دـنک و  یم  زاغآ  رـصم  زا  ار  دوخ 
مـشاه ینب  زا  يدرم   : )) دـیوگ یم  هک  تسا  يرگید  تیاور  نینچمه  ملاعلا .  هللا  و  دـنک . .  یم  ینارمکح  رـصم  رب  ینایفـس  دزاـس ،  یم 
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 ، دـشک یمن  ار  ناشیا  ریغ  دراذـگ و  یمن  یقاب  ار  اهنآ  زا  یکدـنا  زج  هک  يا  هنوگب  دـناسر  یم  لـتقب  ار  هیما  ینب  دـنک و  یم  یئاورناـمرف 
رد دراذگ  یمن  یقاب  ار  یـسک  نانز  زج  هک  يروط  هب  دشک  یم  ار  درم  ود  يدرم  ره  ربارب  رد  دـنک و  یم  جورخ  هیما  ینب  زا  يدرم  هاگنآ 

تـسا ینایفـس  زا  لبق  ار  یمـشاه  درم  نیا  تموکح  ورملق  تیاور  نیا  اـما  ( 113  . (( ) دـنک یم  روهظ  ع )   ) يدـهم ترـضح  ماـگنه  نیا 
 ، دشاب عقبا  زا  شیپ  دیاب  دـناد  یم  ماش  نیمزرـس  ار  تموکح  ورملق  تایاور ،  رگا  و  قارع . .  ای  تسا  زاجح  ایآ  هک  دزاس  یمن  صخـشم 
زا ار  ود  نآ  ثیداـحا  دـناسر و  یم  لـتقب  ار  ود  نآ  دـنک و  یم  ماـیق  بهـصا  يو و  هیلع  ینایفـس  هکنیا  رب  دنناتـسادمه  تاـیاور  هک  ارچ 

 . دنک یم  فیصوت  ناشیا  نایعیش  تیب و  لها  نانمشد 

ینایفس شبنج 

ینایفس شبنج 

 ، دشاب یم  ترضح  نآ  يورایور  تخسرس و  نمـشد  وا  تسا .  مالـسلا )  هیلع   ) يدهم ترـضح  تضهن  رد  زراب  ياهتیـصخش  زا  ینایفس 
 . دش دیهاوخ  انـشآ  هکنانچ  تسوربر ،  دننک  یم  ینابیتشپ  ینایفـس  زا  هک  يرفاک  ياهورین  اب  تقیقح  رد  مالـسلا )  هیلع   ) ماما هک  دنچ  ره 

هدش تیاور  مالـسلا )  هیلع   ) نیدباعلا نیز  ماما  زا  تسا ،  دنوادخ  یمتح  ياه  هدـعو  زا  ینایفـس  جورخ  هک  تسا  هدرک  حیرـصت  تایاور 
دنک یمن  روهظ  مئاق  دـشاب و  یم  یعطق  دـنوادخ  بناج  زا  زین  ینایفـس  رما  تسا و  یمتح  دـنوادخ  يوس  زا  مئاـق  رما   : )) دومرف هک  تسا 

(116  ) تسا یظفل  رتاوتم  اهنآ  زا  يا  هراپ  و  ( 115  ) تسا یلامجا  رتاوتم  ینایفس  هب  طوبرم  تایاور  ( 114  (( ) ینایفس ندمآ  زا  سپ  رگم 
لقن تایاور  هک  روطنآ  هتـسویپ ،  روطب  نآ  رابخا  هئارا  هب  سپـس  هدرک  رکذ  ار  وا  شبنج  تیـصخش و  یگنوگچ  زا  يا  همـش  اـم  کـنیا  و 

 . میزادرپ یم  دنا  هدرک 

ینایفس یفارگویب 

رابت زا  يو  هک  ارچ  تسا ،  نایفـسوبا  اب  نتـشاد  تبـسن  رطاخ  هب  ینایفـس  هب  وا  هیمـست  هجو  هک  تسا  رظن  قاـفتا  یمالـسا  نادنمـشناد  نیب 
رد هک  نایفـسوبا  نز  دنه  شا  هدج  اب  يو  تبـسن  تلع  هب  دـشاب  یم  زین  راوخرگج  نز  دـنزرف  هک  هنوگنامه  دـیآ ،  یم  رامـشب  نایفـسوبا 

یلع نانم  ؤمریما  زا  دشکب .  نادندب  هنیک  طرف  زا  ار  هزمح  رگج  ات  دیـشوک  دنه  دیـسر  تداهـش  هب  ءادهـشلادیس  هزمح  یتقو  دـحا  گنج 
تـسا يدرم  وا  دـنک .  یم  جورخ  کـشخ )  هرد   ) سباـی يداو  زا  راوخرگج  دـنه  دـنزرف   : )) دومرف هک  تسا  هدـش  لـقن  مالـسلا )  هیلع  )
شماـن دراد ،  مشچ  کـی  هک  يرادـنپ  ینیب  یم  ار  وا  یتقو  تسادـیپ  هلبآ  رثا  وا  تروص  رب  گرزب ،  يرـس  ياراد  هفایقدـب ،  هناـشراهچ و 

دوش یم  اراوگ ) یبآ  شمارآ و  اب   ) نیعم رارق و  نیمزرس  دراو  تسا  نایفـسوبا  نادنزرف  زا  وا  لدب )  هخـسن  هسبنع   ) هنییع شردپ  نامثع و 
نآ ور  نیا  زا  دیاش  تسا و  نایفسوبا  رسپ  هسبنع  دالوا  زا  وا  هک  تسا  فورعم  هعیش  نایم  ( 117  . (( ) دریگ یم  رارق  اجنآ  ربنم  يالاب  رب  و 

تسا هدرک  تیاور  ار  نآ  یسوط  خیش  هک  رگید  یتیاور  رد  و  تسا .  هدش  هابتـشا  هسبنع  اب  تیاور  رد  هنییع  هملک  هک  دنا  هتـسناد  هنییع  ار 
یلو هلظنح .  هسبنع و  دیزی ،  هیواعم ،  هبتع ،  دنرفن :  جنپ  نایفسوبا  نادنزرف  و  ( 118  . ) دنک یم  دای  نایفسوبا  رسپ  هبتع  نادنزرف  زا  ار  يو 

هیواعم يا   . )) تسا هیواعم  نادنزرف  زا  ینایفس  هک  تسا  هدمآ  حیرص  روطب  هیواعم ،  هب  مالـسلا )  هیلع   ) نانم ؤمریما  ياه  همان  زا  یکی  رد 
ار رهم  تمحر و  دنوادخ  تسا .  ینابصع  ریگتخس و  لد و  نوگژاو  راکمتس و  زغم و  کبس  نوعلم و  يوخدب و  وت ،  نادنزرف  زا  يدرم  ، 

یم مان  ار  وا  متـساوخ  یم  رگا  منیب  یم  ار  وا  کنیا  مه  نم ،  اـیئوگ  دـنا .  ماـشآ  نوخ  گـس  نوچمه  وا  ياـه  یئاد  تسا  هدرب  وا  بلق  زا 
زا شیب  دنوش و  یم  هنیدم  دراو  اهنآ  دراد .  یم  لیسگ  هنیدم  يوس  هب  يرکشل  تسا ،  هلاس  دنچ  يرسپ  وا  هک  مدرک  یم  فیصوت  مدرب و 
داد لدع و  زا  ار  نیمز  هک  یـسک  دنک ،  یم  رارف  اهنآ  زا  راکزیهرپ  كاپ و  يدرم  لاح  نیا  رد  دننز  یم  ءاشحف  راتـشک و  هب  تسد  هزادنا 
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دراد و لاس  دنچ  زور  نآ  رد  هک  مناد  یم  مناد و  یم  ار  وا  مان  نم  تسا و  هدش  زیربل  متس  ملظ و  زا  هک  هنوگنامه  تخاس  دهاوخ  راشرس 
 (( تسا نایفـسوبا  رـسپ  دیزی  رـسپ  دـلاخ  نادـنزرف  زا  وا   : )) دومرف هک  تسا  هدـش  لقن  مالـسلا )  هیلع   ) رقاب ماما  زا  تسیچ )) .  شا  هناشن 
یم فرطرب  هابتـشا ،  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  نایفـسوبا  رـسپ  هیواعم  لسن  زا  دیزی  ای  هنییع  ای  هبتع  ای  هسبنع  شدج  تسا  نکمم  و  ( 119)

تسا و دیزی  رسپ  هللادبع  شمان  دامح ص 74  نبا  یطخ  هخسن  رد  تسا و  هللادبع  يو  مان  هک  تسا  نیا  تنس  ياملع  دزن  روهشم  و  دوش . 
 . تسا نامثع  وا  مان  هک  تسا  نیا  روهشم  میتفگ ،  هکنانچمه  یلو  ( 120  ) تسا هدمآ  هللادبع  وا  مان  ام  عبانم  زا  یتیاور  رد  زین 

ینایفس یشکرس  يدیلپ و 

قافتا مالسلا )  هیلع   ) يدهم ترضح  ملسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  شربمایپ  ادخ و  اب  وا  ینمشد  یتشرـسدب و  قافن و  رد  ثیدح ،  نایوار 
نیا زا  هکنانچ  تسا ،  مهب  کیدزن  ابیرقت  ای  ناسکی  دنا  هدرک  لقن  وا  رادرک  تیـصخش و  هرابرد  ینـس  هعیـش و  هک  یتایاور  دـنراد و  رظن 
اهنآ زا  دزاس و  یم  دوبان  دـشک و  یم  ار  لضف  لها  نادنمـشناد و  تساورنامرف ،  نیرتدـب  ینایفـس   : )) تفگ هک  تسا  هدـش  تیاور  لـیبق 
لقن ةاطرا  زا  رگید  یئاـج  رد  و  ( 121  . (( ) دناسر یم  لتق  هب  ار  وا  دنز  زاب  رـس  سکره  دهاوخ  یم  يرای  دوخ  دـصاقم  هب  ندیـسر  يارب 

اهگید رد  درب و  یم  رس  ار  اهنآ  هرا  اب  دشک و  یم  دننک  يو  ینامرفان  هک  ار  یناسک  هام  شـش  تدم  رد  ینایفـس   : )) تفگ هک  تسا  هدش 
نانز مکش  یتح  دنز  یم  راتشک  هب  تسد  دنک و  یم  جورخ  ینایفـس   : )) تفگ هک  تسا  هدش  تیاور  سابع  نبا  زا  و  ( 122  . (( ) دزپ یم 
رگا  : )) دومرف هک  تسا  دـش  تیاور  مالـسلا )  هیلع   ) رقاـب ماـما  زا  ( 123  . (( ) دــناشوج یم  گرزب  ياـهگید  رد  ار  لاـفطا  درد و  یم  ار 

ادخ یگدنب  هب  رـس  زگره  تسا ،  دوبک  خرـس و  روب و  یگنر  ياراد  يو  يا .  هدید  ار  مدرم  نیرتدیلپ  عقاو  رد  ینک ،  هدـهاشم  ار  ینایفس 
(124  . (( ) تسا شتآ  اب  نم  ماقتنا  اراگدرورپ  دیوگ :  یم  تسا  هدیدن  ار  هنیدم  هکم و  هدرواین  ورف 

ینایفس یسایس  شیارگ  گنهرف و 

تبیغ باتک  رد  دـشاب .  هدرک  امن  وشن و  اجنامه  رد  اسب  هچ  دراد و  یبرغ  شزومآ  گنهرف و  ینایفـس  هک  تسانعم  نیا  رگناشن  تایاور ، 
دنناـم دراد  هدـهعب  ار  یهورگ  يربـهر  هکیلاـح  رد  ینایفـس   : )) تفگ هک  تسا  هدـش  تیاور  لـسرم  تروصب  بلاـغ  نب  رـشب  زا  یـسوط 

دیاب لصا  رد  اما  هدمآ  رـصتنم  هملک  تیاور  رد  ( 125  . (( ) دروآ یم  يور  نایمور  نیمزرس  زا  دراد و  ندرگرب  بیلـص  ینارـصن  صخش 
(( دیآ یم  نایمور  نیمزرس  زا   )) هلمج و  هدش .  یحیسم  ناملسم  ینعی ،  تسا ،  هدمآ  راحب ج 52 ص 217  رد  هکنانچ  دشاب ،  رصنتم )) ))

يربهر وا  هک  تسا  نیا  رگناشن  زین  و  دنز .  یم  مایق  شبنج و  هب  تسد  هاگنآ  دیآ و  یم  ماش  هب  برغ )   ) مور نیمزرس  زا  هک  یـسک  ینعی 
اب دزادرپ و  یم  دربن  هب  تساهیبرغ  ینعی  مور  نمشد  هک  مالسلا )  هیلع   ) يدهم ترضح  اب  دراد و  هدهع  رب  ار  نایدوهی  اه و  یبرغ  یسایس 
رد روهظ و  نامز  ثداوح  رد  ار  دوخ  تختیاپ  ینایفـس  و  دوش .  یم  گنج  دراو  دنتـسه  اهـسور  اـم  رظنب  هک  اـهکرت  ناراداوه  اـی  ناـکرت 

نایشروش تیاور ،  قبط  هک  یئاجنامه  دزاس  یم  لقتنم  نیطـسلف  هلمر  هب  قشمد  زا  مالـسلا )  هیلع   ) يدهم ترـضح  یـشکرکشل  شیپاشیپ 
ترـضح اب  راکیپ  دراو  اه  یمور  نایدوهی و  عفنب  یعافد  مدـقم  طخ  ناونعب  تسادـیپ ،  هکیروط  هب  هکلب  دـنیآ .  یم  دورف  اجنآ  رد  یمور 

دـش دـهاوخ  یهتنم  نایدوهی  تسکـش  هب  هک  وا  تسکـش  هرابرد  تسناد  دـیهاوخ  هکیروطب  تایاور ،  دوش و  یم  مالـسلا )  هیلع   ) يدـهم
هب شیاهورین  هدنامیقاب  وا  ندش  هتشک  تسکـش و  زا  سپ  هک  تسا  نیا  اه  یبرغ  هب  يو  شیارگرب  رگید  لیلد  نینچمه  دیوگ .  یم  نخس 

تیاور يدزا ،  لیلخ  نبا  زا  دنناسر .  یم  لتقب  هدـنادرگزاب و  ار  اهنآ  مالـسلا )  هیلع   ) يدـهم ماما  نارای  هاگنآ  دـنزیرگ ،  یم  برغ  يوس 
ساسحا ار  ام  باذع  مشخ و  نانآ  یتقو   )) هفیرش هیآ  نیا  هرابرد  هک  مدینش  مالـسلا )  هیلع  ( ) رقاب ماما   ) رفعجوبا زا  تفگ :  هک  تسا  هدش 

 . (( دوش لاوئـس  امـش  زا  دیاش  ناتیاه .  هناخ  دیدرک و  یم  فارـسا  هچنآ  يوس  هب  دیدرگ  زاب  دینکن و  رارف  دنزیرگ  یم  راید  نآ  زا  دـننک 
دنیوگ اهنآ  هب  نایمور  دنزیرگب  برغ )   ) مور يوس  هب  نانآ  دراد  لیـسگ  ماش  هب  هیما  ینب  يوسب  یهاپـس  دـنک و  مایق  مئاق  یتقو   : )) دومرف
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هب ار  نانآ  نایمور  دنزیوآ و  دوخ  ندرگ  هب  بیلص  هاگنآ  دیئآرد ،  تیحیـسم  نیئآ  هب  هکنیا  رگم  میهدن  هار  دوخ  نیمزرـس  رد  ار  امـش  ام 
تـساوخرد اهنآ  زا  نایمور  دنیآ ،  دورف  نانآ  يورایور  نایمور ،  اب  دربن  دصق  هب  مالـسلا )  هیلع   ) مئاق نارای  یتقو  دنهد  هار  دوخ  نیمزرس 

نایمور سپـس  دینادرگرب  ام  هب  تسامـش  دزن  ام  زا  هک  ار  يدارفا  هکنآ  ات  میهد  یمن  ناما  دـنیوگ :  یم  مئاق  نارای  اما  دـننک  حلـص  ناما و 
فارسا هچنآ  يوس  هب  دیدرگزاب  دینکن و  رارف   : )) دنوادخ هدومرف  ینعم  تسا  نیا  دننادرگ و  یم  زاب  مالسلا )  هیلع   ) مئاق نارای  هب  ار  اهنآ 

زا رتهب  وا  هکیلاح  رد  دنک .  یم  لاوئس  اهجنگ  هرابرد  اهنآ  زا  وا  دومرف :  سپس  دیوش )) عقاو  لاوئس  دروم  دیاش  ناتیاه  هناخ  دیدرک و  یم 
نآ ات  دوب  ناشنابزرب  زیمآ  ترسح  راتفگ :  نیا  هتـسویپ  میدوب  راکمتـس  تخـس  هک  امرب  ياو  دنیوگ  یم  اهنآ  تسا  هاگآ  اهنآ  زا  سک  ره 
یم رارق  نانآ  يورایور  مئاق  نارای  هکیماـگنه   )) هک هلمج  نیا  ینعم  و  ( 126  . (( ) میتخاس تکاله  گرم و  ریـشمش  همعط  ار  همه  ام  هک 
یم دیدهت  ار  نانآ  هتشاد و  لیسگ  نایمور  لباقم  رد  ار  دوخ  ياهورین  هوبنا  ترـضح ،  نارای  هک  تسا  نیا  دنبلط )) یم  ناما  اهنآ  دنریگ ، 
اهنآ هک  دسر  یم  رظنب  تسا .  هدش  حیرـصت  نادـب  زین  تایاور  رگید  رد  هک  تسا  ینایفـس  نارای  تیاور  نیا  رد  هیما  ینب  زا  دارم  دـننک و 

هک دوش  یم  هدیشک  اجنادب  ات  نانآ  يارجام  ور  نیا  زا  دنشاب  یم  يا  هدمع  یـسایس  تیعقوم  ياراد  هک  دنیوا  هاپـس  ناهدنامرف  نارواشم و 
 . دنیامن یم  رازراک  هب  دیدهت  دارفا ،  نیا  ندرکن  میلست  تروص  رد  ار ،  نایمور  شنارای  و  مالسلا )  هیلع   ) يدهم ترضح  ، 

دوخ شبنج  نداد  هولج  یبهذم  يارب  ینایفس  شالت 

ربارب رد  ینایفس  شبنج  هکنیا  هب  هجوت  اب  و  مالسلا )  هیلع   ) يدهم ترـضح  روهظ  ات  نآ  نتفای  تمظع  مالـسا و  نیئآ  شرتسگ  هب  هجوت  اب 
ار ینایفس  هب  طوبرم  تایاور  هک  يرگـشهوژپ  تسا ،  يدوهی  یبرغ  حرط  کی  تقیقح  رد  مالـسا ،  شرتسگ  هایـس و  ياه  شفرد  ناروای 

دامح نبا  یطخ  هخـسن  رد  هک  تسا  یترابع  اهربخ  نآ  هلمج  زا  دـبای  یم  ینعم  نیارب  ار  يو  شالت  ياه  هناشن  اـهلیلد و  دـیامن ،  یـسررب 
رهاظ هب  ار  دوخ  وا  هک  دیآ  یمرب  نینچ  ترابع  نیا  زا  دسر )) یم  رظنب  گنردرز  رایسب  تدابع  رثا  رد :  ینایفس   )) هک تسا  هدمآ  ص 75 

نیدـت و تلاح  نیب  عمج  هب  یهاگ  دوش .  یم  هدـید  وا  رما  زاغآ  رد  اـهنت  يرگید  تیاور  قبط  تلاـح  نیا  هتبلا  دـهد و  یم  ناـشن  نیدـتم 
ياـهتلاح زا  هک  ار  هچنآ  اـم  یلو  دوش ،  یم  لاکـشا  دـیآ ،  یم  برغ  نیمزرـس  زا  دراد و  ندرگ  هب  بیلـص  هکیلاـح  رد  وا  ندوب  ینارـصن 

هک دننک  یم  یگدنز  نایحیسم  اب  يا  هنوگ  هب  اهنآ  زا  یخرب  یتح  دزاس ،  یم  فرطرب  ار  لاکشا  میراد  غارـس  برغ  رودزم  نارادمتـسایس 
هب دـنزیوآ و  یم  دوخ  ندرگ  هب  ای  تعاس و  هب  نیرز  بیلـص  هک  دـندرگ  یم  کیدزن  نانآ  هب  نانچنآ  دراذـگ ،  قرف  اـهنآ  نیب  ناوت  یمن 

ناناملـسم ياورنامرف  تناـید ،  زاـمن و  هب  رهاـظت  تهج  هب  ار  وا  هکنیآ  اـت  دـنبای . .  یم  روضح  اـهنآ  ياـهاسیلک  رد  مسارم  ماـجنا  ماـگنه 
یم ار  شناد  لضف و  لها   )) هک لبق  تیاور  ترابع  هکلب  دـهد ،  بیرف  تساـهنآ  دوخ  زا  يو  هک  دـنفرت  نیا  اـب  ار  ناناملـسم  اـت  دـننادرگ 

(127 (( ) دناسر یم  لتق  هب  ار  وا  دنز  زاب  رـس  سک  ره  دـهاوخ و  یم  يرای  اهنآ  زا  دوخ ،  دـصاقم  هب  لین  يارب  دزاس و  یم  دوبان  دـشک و 
ءاملع ور  نیا  زا  دهدب .  یعرش  یمالسا و  گنر  دوخ  تموکح  شبنج و  هب  هک  تسا  نیا  راتـساوخ  تدش  هب  يو  هک  تسا  نیا  زا  یکاح 

 . دشاب هدش  رکذ  هابتشا  دیامزآ )) یم  ار  نانآ   )) هملک ياجب  دزاس )) یم  دوبان  ار  نانآ   )) هملک دیاش  دزاس و  یم  دراو  رما  نآ  رب  ار 

نایعیش تیب و  لها  هب  تبسن  ینایفس  هنیک 

هک دیآ  یمرب  نینچ  تایاور  نآ  زا  هکلب  دـنک  یم  دای  نآ  زا  وا  هب  طوبرم  تایاور  هک  تسا  ینایفـس  ياهیگژیو  نیرتزراب  زا  يزوت ،  هنیک 
هکیلاح رد  تسا . . .  تنس  لها  يرای  راعش  تحت  نایعیـش  هیلع  ننـست  کیرحت  ناناملـسم و  نایم  رد  یبهذم  هنتف  داجیا  وا  یـسایس  شقن 

ام  : )) دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  زا  تساهنآ ،  رودزم  نایدوهی و  یبرغ و  هشیپ  رفک  نارادـمامز  راداوه  يو 
دنوادخ دنتفگ  اهنآ  تفگ و  تسار  دنوادخ  میتفگ  ام  میراد . .  ینمـشد  رگیدکی  اب  ادخ  رطاخب  هک  میتسه  نادناخ  ود  نایفـسوبا  دالوا  و 

هب هیواعم  رـسپ  دیزی  تفر و  بلاط  یبا  نب  یلع  گنج  هب  نایفـسوبا  دنزرف  هیواعم  تساخرب و  ربمایپ  گنج  هب  نایفـسوبا  تفگ . . .  غورد 
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ماما زا  نینچمه  ( 128  . (( ) دزیخ یمرب  مالسلا )  هیلع   ) مئاق ترضح  فاصم  هب  ینایفس  تخادرپ و  مالسلا )  هیلع   ) یلع نب  نیـسح  اب  دربن 
تماقا هفوک  رد  امش  زبسرـس  ياهنیمز  رد  هک  منیب  یم  ار  وا ) قیفر  ای   ) ینایفـس نم  ایوگ   : )) دومرف هک  تسا  هدش  لقن  مالـسلا )  هیلع   ) رقاب

رب هیاسمه  ماگنه  نیا  رد  تسوا ،  شاداپ  مهرد  رازه  دروایب  ار  یلع  نایعیـش  زا  نت  کی  رـس  سک  ره  دـهد ،  یم  ادـنوا  يدانم  هدـیزگ و 
نآ رد  هک  دیـشاب  هاگآ  دریگ ،  یم  هزیاج  مهرد  رازه  دـنز و  یم  ار  وا  ندرگ  تساهنآ ،  زا  صخـش  نیا  دـیوگ  یم  هدرب و  هلمح  هیاسمه 

رادباقن صخش  مدیسرپ :  منیب .  یم  ار  رادباقن )) صخش   )) کنیا مه  ایوگ  و  دوب . . .  دهاوخ  ناگدازمارح  تسدب  امـش  یئاورنامرف  زور ، 
امش اما  دسانش  یم  هدروآ و  درگ  ار  امش  دشوپ ،  یم  باقن  دیوگ ،  یم  نخس  امش  هتـساوخ  هب  هک  امـش  زا  تسا  يدرم  دومرف :  تسیک ؟ 

ام هتبلا  ( 129  . (( ) تسین يا  هدازانز  زج  وا  هک  دیـشاب  هاگآ  دنک ،  یم  ماندب  یئوج  بیع  اب  کیاکی  ار  امـش  نادرم  دیـسانش و  یمن  ار  وا 
ذوفن تحت  قطانم  هب  مهاـب  هک  میا  هدـید  دنتـسه  نارگید  اـهژنالاف و  دوهی و  نارودزم  زا  هک  ار  اهرادـباقن  نیا  زا  ییاـه  هنومن  ناـنبل ،  رد 

ار نانم  ؤم  دـنا  هتخاس  یفخم  رگید  ياهگنر  ای  گنر  هایـس  ياهکـسام  ریز  ار  دوخ  هایـس  ياه  هرهچ  هکیلاـح  رد  هدـش و  دراو  ناناملـسم 
دنناسر یم  لتق  هب  ای  دننک و  یم  ینادنز  ریگتسد و  هرصاحم و  ار  یبالقنا  ناناملسم  اهنآ  دننک و  یم  یفرعم  دوخ  ناتسدمه  هب  یئاسانش و 

هک دراد  دوجو  زین  يرگید  تیاور  دنتـسه .  هورگ  نیا  نارادباقن  عون  زا  يو  نارادـباقن  تسا و  نانمـشد  نیا  نازومآ  تسد  زا  ینایفـس  و 
دنشک یم  هفوک  رد  ار  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  لآ  نایعیش  دنیآ و  یم  ناسارخ  لها  يوجتسج  هب  ینایفـس  ناراوس   : )) دیوگ یم 

اب ماش ،  نیمزرـس  رد  ار  ینایفـس  تسایـس  ام  و  دنیآ )) .  یم  نوریب  مالـسلا )  هیلع   ) يدـهم ترـضح  يوجتـسج  رد  ناسارخ  لها  هاگنآ  ، 
 . درک میهاوخ  نایب  کشخ )  هرد   (( ) سبای يداو   )) زا يو  شبنج  زاغآ  هب  طوبرم  تیاور  رد  نایعیش 

ینایفس خرس  شفرد 

لقن ینالوط  یتیاور  نمـض  مالـسلا )  هیلع   ) نانم ؤمریما  زا  راـحب  رد  هک  یتیاور  دـننام  تسا ،  هدومن  داـی  ار  بلطم  نیا  تاـیاور  زا  یخرب 
بلک ینب  هلیبق  زا  يدرم  نآ  هدنامرف  تسا و  هارمه  خرـس  شفرد  اب  ینایفـس  جورخ  تسا و  ییاهتمالع  اه و  هناشن  ار  نآ  و   : )) تسا هدش 

 . دشاب یم  يو  یماشآ  نوخ  تسایس  یئوج و  يرترب  زمر  خرس  مچرپ  نیا  ( 130  . (( ) تسا

نت دنچ  ای  تسا  یکی  ینایفس  ایآ 

تایاور زا  یخرب  رد  اـما  تسا  رفن  کـی  دراد ،  نآ  رب  ینـس  هعیـش و  عباـنم  رد  دوجوم  تاـیاور  هک  هدـش  هداد  هدـعو  ینایفـس  دـیدرت  یب 
یـضعب زا  یهاگ  مود و  ینایفـس  لوا و  ینایفـس  تسا ،  هدـمآ  ناـیم  هب  ینایفـس  ود  زا  نخـس  نآ  ریغ  داـمح و  نبا  یطخ  هخـسن  نوچمه 

 ، دنز یم  ینانچنآ  ياهراک  ترارش و  هب  تسد  هتفرگ و  رارق  شهوکن  دروم  هکنآ  اما  دنتسه .  نت  هس  اهنآ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تایاور 
نایناریا و هاپـس  ربارب  رد  قارع  گنج  رد  ایـسیقرق ،  گنج  ماش و  نیمزرـس  رب  الیتسا  زا  سپ  لوا  ینایفـس  اریز  تسا ،  مود  ینایفـس  نامه 
دـسر و یم  تکـاله  هب  ماـش  هب  تشگزاـب  هار  رد  دوش  یم  دراو  وا  رب  هک  یمخز  رثا  رد  دروخ و  یم  تسکـش  هایـس  ياـه  شفرد  ناراـی 
 ، لوا ینایفـس  دـشاب ،  حیحـص  تایاور  نیا  هچناـنچ  دـهد .  همادا  ار  وا  مهم  تیرومءاـم  اـت  دـهد  یم  رارق  دوخ  نیـشناج  ار  مود  یناـیفس 

هایس ياه  شفرد  نارای  اه  یناسارخ  ینمی و  هک  نانچمه  تسا ،  هدش  هداد  هدعو  یلصا  ینایفـس  زاس  هنیمز  هک  تسا  يراکبان  ياورنامرف 
ینب گنج  هب  دروآ و  یم  يور  ینایفـس   : )) تفگ دیلو  دیوگ  دامح  نبا  دنـشاب .  یم  مالـسلا )  هیلع   ) يدـهم ترـضح  تضهن  زاس  هنیمز 
هناور هاگنآ  دوش .  یم  هریچ  اهنآ  همه  رب  دزادرپ و  یم  دزیتسب ،  وا  اب  هک  ناـنآ  ریغ  هناـگ و  هس  ياـه  شفرد  نارواـی  زا  سکره  مشاـه و 
دسر یم  تکاله  هب  ماش  یکیدزن  رد  هفوک  زا  تشگزاب  رد  ینایفس  سپـس  دننک ،  یم  ترجاهم  قارع  يوسب  مشاه  ینب  دوش و  یم  هفوک 

 ، رظن دروم  ینایفـس  و  دوـش . .  یم  هریچ  مدرم  رب  تسوا و  اـب  هبلغ  هک  دزاـس  یم  دوـخ  نیـشناج  ار  نایفـسوبا  نادـنزرف  زا  يرگید  درم  و 
 . تسا هدرک  تیاور  نآ  ریغ  تاحفص 60 و 74 و  رد  ینایفس ،  ندوب  ددعتم  رد  ار  تیاور  نیا  هیبش  ( 131  (( ) تسا نیمه 
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نآ لحارم  ینایفس و  شبنج  زاغآ 

یشبنج زورما  یـسایس  ریبعت  هب  ای  دنک  یم  فیـصوت  عیرـس  نشخ و  رایـسب  ار  ینایفـس  شبنج  تایاور ،  رد  هدش  میـسرت  عاضوا  طیارش و 
و ددرگ .  یم  دربن  هب  رجنم  هک  دوش  یم  میخو  يا  هزادنا  هب  اهتردقربا  نیب  شکمشک  یناهج و  عاضوا  اریز  دشاب  یم  نینوخ  کیتامارد و 

ندش هیزجت  یناوتان و  فعض و  زا  و  کشم ))  رد  بآ  ندروخ  مهب  نوچمه   )) دنز یم  مه  رب  ار  نآ  نیطسلف  هنتف  هک  ماش  نیمزرس  عضو 
ياهزرم هب  نایناریا  ياوق  مالـسا و  ياـهورین  ندیـسر  ناـیدوهی  اـه و  یبرغ  رظن  زا  نآ ،  زا  رتمهم  و  تسا . .  یگدرـسفا  جـنر و  راـتفرگ  ، 

هب مادقا  اهنآ  ور  نیا  زا  دبای .  یم  شیازفا  مالسا  ناهج  ماش و  نیمزرس  رد  اهـسور  ذوفن  سپـس  دشاب ،  یم  سدق  ياه  هزاورد  نیطـسلف و 
تـساج نیا  زا  دروآ و  نامرف  ریز  الماک  لیئارـسا  هطلـس  يارب  ار  لیئارـسا  نوماریپ  هقطنم  دناوتب  ات  دنیامن .  یم  ردتقم  يرادمامز  باختنا 

قارع و گنج  رد  ار  وا  تسد  اهنآ  هکلب  دـنک ،  یم  ارجا  تسا  برغ  لیئارـسا و  زا  یبرع )   ) عافد طـخ  اـهنت  هک  ار  دوخ  مهم  شقن  وا  هک 
هب ندناسر  يرایرد  ار  ینایفس  تسد  هکنانچمه  دنراذگ .  یم  زاب  هایس  ياه  شفرد  نارای  نایناریا و  رطخ  زا  يریگولج  تهج  نآ  لاغـشا 

همرکم هکم  رد  مالسلا )  هیلع   ) يدهم ماما  تضهن  دناوت  یمن  هک  ینیون  یساسا و  شبنج  نتسکش  مهرد  يارب  زاجح و  فیعض  تموکح 
ياهیگژیو زا  هک  یتدش  تعرس و  ندیمهف  هب  دنک ،  یم  دای  هراشا  هب  ای  اراکشآ  تایاور ،  هک  ار  ییاه  هبنج  دنراذگ .  یم  زاب  دیآ  رامشب 

هک تسا  هدش  تیاور  مالسلا )  هیلع   ) قداص ماما  زا  دنک .  یم  کمک  دیوگ ،  یم  نخس  اهنآ  هرابرد  تایاور  دشاب و  یم  ینایفـس  شبنج 
یم رازراک  هام  شـش  يو  دماجنا ،  یم  لوطب  هام  هدزناپ  ماجنا  ات  زاغآ  زا  وا  جورخ  تسا و  روهظ  یمتح  ياه  هناشن  زا  ینایفـس   : )) دومرف

 : زا دنترابع  رهش  جنپ  نآ  ( 132 (( ) دوش هدوزفا  نآرب  يزور  هکنآ  یب  دنک  یم  یئاورنامرف  هام  هن  تفای  تسد  رهـش  جنپ  رب  هکنیمه  دنک ، 
رد ندرا  ندوب  رب  تاـیاور  و  دـشاب .  یم  ناـنبل  ندرا و  هیروس ،  هقطنم ،  یئاورناـمرف  زکارم  هک  نیرـسنق  بلح و  صمح ،  ندرا ،  قشمد ، 

ینایفس تموکح  ورملق  رد  هک  تسین  دیعب  دیآ ،  یم  باسحب  رهش  جنپ  عبات  ماش و  نیمزرس  زا  یئزج  هک  نانبل  اما  دنک ،  یم  حیرصت  اهنآ 
دنوادخ هک  قح  ناگدنراد  ياپب  زا :  دنترابع  هک  دننک  یم  ادج  ینایفس  یئاورنامرف  زا  ار  ییاههورگ  تایاور ،  زا  یخرب  یلو  دریگ .  رارق 

نیعم ار  يو  شبنج  نامز  تایاور  دنـشاب .  یم  هتـسد  نآ  زا  نانبل  مدرم  دش و  دـهاوخ  نایب  هک  دـنک  یم  ظفح  وا  اب  جورخ  ّرـش  زا  ار  اهنآ 
یمتح ياه  هناـشن  زا   : )) دومرف هک  تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا )  هیلع   ) قداـص ماـما  زا  دـناد ،  یم  بجر  هاـم  رد  ار  نآ  عوقو  دـنک و  یم 

هیلع  ) يدـهم ترـضح  روهظ  زا  لبق  هاـم  شـش  ینایفـس  جورخ  ینعی  رما ،  نیا  و  ( 133  . (( ) تسا بجر  هاـم  رد  ینایفـس  جورخ  روـهظ 
ماش هقطنم  رب  ینایفس  طلـست  دنک و  یم  روهظ  هکم  رد  لاس  نامه  مرحم  مهد  زور  ای  مهد  بش  رد  ترـضح  اریز  دوب ،  دهاوخ  مالـسلا ) 

ترضح نآ  تضهن  و  مالسلا )  هیلع   ) يدهم ماما  نارای  رب  يزوریپ  روصت  هب  زاجح ،  هب  سپس  قارع و  هب  یـشکرکشل  زا  تسا  ترابع  هک 
تیبثت هلحرم  تسخن :  دوش ،  یم  ماجنا  هلحرم  هس  رد  ینایفـس  شبنج  نیارباـنب  دریذـپ .  یم  ماـجنا  راوگرزب  نآ  روهظ  زا  لـبق  دـشاب  یم 

قارع رد  یبلط  هعـسوت  زا  يو  تشگزاب  موس :  هلحرم  زاجح ،  قارع و  رد  وا  راکیپ  موجه و  مود :  هلحرم  لوا .  ههام  شـش  رد  يو  هطلس 
لیئارسا و ماش و  نیمزرس  زا  شا  هدنامیقاب  تافرصتم  ظفح  تهج  مالسلا ، )  هیلع   ) يدهم ترضح  هاپس  كرحت  ربارب  رد  عافد  زاجح و  و 

اهیریگرد نیا  دنک و  یم  میـسرت  راصتخا  هب  ار  يو  لوا  ههام  شـش  ياه  گنج  ینایفـس  هب  طوبرم  تایاور  هک ،  تسا  تقد  لباق  سدق . 
وا يالیتسا  هکنیا  ات  تسا  دوخ  فلاـخم  یمالـساریغ  یمالـسا و  ياـهورین  اـب  سپـس  عقبءا و  بهـصءا و  اـب  وا  یلخاد  ياـه  گـنج  ادـتبا 

یماظن مکارتم  ياه  تایلمع  زا  رپ  رسارس  هام ،  شـش  نیا  هک  تسا  یعیبط  وا ،  شبنج  هب  هجوت  اب  یلو  ددرگ .  یم  لماک  ماش  نیمزرـسرب 
زیهجت هدنیآ  هام  هن  رد  هدرتسگ  ياهدربن  يارب  ار  يدایز  ياهورین  دناوتب  هک  دشخب  یم  میکحت  ار  دوخ  هطلـس  يا  هنوگب  يو  دوب  دـهاوخ 

ندرا و نایاورنامرف  اب  بهـصءا  عقبءا و  رب  هوالع  دوخ ،  لوا  ههام  شـش  ياهگنج  رانک  رد  ینایفـس  تسا  نکمم  و  دـیامن .  يروآدرگ  و 
نیمه دنک و  یم  هراشا  بهـصا  عقبا و  اب  ینایفـس  ياه  گنج  تدش  هب  یتیاور ،  دـشاب .  هتـشاد  يریگرد  فلاخم  ياهورین  رگید  نانبل و 

نتفر ورف  روهظ ،  ياه  هناشن  زا   : )) دومرف هک  تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا )  هیلع   ) رقاب ماما  زا  ددرگ .  یم  ماش  يدوباـن  بجوم  اـه  گـنج 
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ماگنه نیا  رد  يدایز  ياهیریگرد  تسا ،  هلمر  رد  اهیمور  هریزج و  رد  ناکرت  ندـمآ  دورف  ماش و  ياهاتـسور  زا  هیباج  مان  هب  يدابآ  کـی 
تسا ماش  دوش  یم  ناریو  هک  ینیمزرس  نیتسخن  تسا ،  هدمآ  یتیاور  رد  و   )) ددرگ یم  ناریو  ماش  هکنیا  ات  دهد  یم  خر  نیمز  رسارس  رد 
یبارخ اما  ( 134  . (( ) ینایفس رکشل  عقبا و  رکشل  بهـصا ،  ياهورین  تساجنآ ،  رد  ورین )  ) شفرد هس  عامتجا  نآ  ندش  ناریو  تلع  و  (( 
نادناخ زا  يدرم  ار  لمع  نیا  درک . . .  مهاوخ  بیرخت  اعطق  ار  قشمد   : )) دومرف هک  مالـسلا )  هیلع   ) نانم ؤمریما  نخـس  هب  هجوت  اب  قشمد 
ینایفـس اب  مالـسلا )  هیلع   ) يدهم ماما  طسوت  هک  سدق  يزاسدازآ  گرزب  دربن  رد  هک  تسا  يا  یناریو  نامه  ارهاظ  دهد )) یم  ماجنا  نم 
نیرتمهم هک  دـنز  یم  یگرزب  ياهدربن  هب  تسد  دوخ ،  تموکح  ینایاپ  ههام  هن  رد  ینایفـس  اما  دـتفا .  یم  قافتا  اـه  یمور  ناـیدوهی و  ، 

هک ینمی  و  روهظ ،  نازاس  هنیمز  نایناریا  اب  قارع  رد  وا  ياهدربن  سپـس  تسا ،  ایـسیقرق  رد  اهنآ  ناراداوه  و  اهـسور ) ؟   ) ناـکرت اـب  اـهنآ 
تموکح ياهورین  رانک  رد  هک  دشاب  ییاهورین  ياراد  هرونم  هنیدـم  رد  ینایفـس  تسا  نکمم  و  دـشاب .  یم  نانآ  اب  تایاور  زا  یخرب  قبط 

 . دـنوش راکیپ  دراو  دریذـپ  یم  ماـجنا  هنیدـم  يدازآ  يارب  مالـسلا )  هیلع   ) يدـهم ترـضح  طـسوت  ـالامتحا  هک  يدربن  ربارب  رد  زاـجح ، 
ینعی مالسلا )  هیلع   ) يدهم ترضح  رازراک  نیرتگرزب  رد  ات  ددرگ  یم  زاب  نیطسلف  ماش و  هب  زاجح  قارع و  رد  تسکـش  زا  سپ  ینایفس 

 . دزادرپب فاصم  هب  سدق  حتف  گرزب  دربن 

قشمد ات  کشخ )  هرد   ) سبای يداو  زا 

ابیرقت تاـیاور  دـنک ،  یم  زاـغآ  ندرا  هیروـس  زرم  رد  اـعرد  اـی  ناروـح  هـقطنم  زا  قـشمد  جراـخ  زا  ار  دوـخ  شبنج  ینایفــس  هـکنیا  رد 
 ( مالسلا هیلع   ) نانم ؤم  ریما  زا  دنمان .  یم  هایـس )  کشخ و  هرد   ) دوسءا سبای و  يداو  ار  يو  جورخ  هقطنم  تایاور ،  هتبلا  دنناتـسادمه ، 
اب هناـشراهچ ،  تسا  يدرم  وا  دـنک و  یم  جورخ  کـشخ )  هرد   ) سباـی يداو  زا  راوخرگج  دـنه  رـسپ   : )) دوـمرف هک  تسا  هدـش  تیاور 

نامثع شمان  دسر ،  یم  رظنب  مشچ  کی  يرگنب ،  هک  شا  هفایق  هب  تسادیپ  هلبآ  رثا  شا  هرهچ  رد  هک  گرزب  يرس  كانـسرت و  يا  هرهچ 
 ، دـسر یم  اراوگ ) یبآ  ياراد  مارآ و   ) نیعم رارق و  ینیمزرـس  هب  هکنیا  ات  تسا .  نایفـسوبا  نادـنزرف  زا  و  هنییع )   ) هبـسنع شردـپ  ماـن  و 
هب تسا  هدـمآ  نآرق  رد  هک  اراوـگ ) یبآ  شمارآ و  ياراد   ) نیعم رارق  تاذ  نیمز  هـتبلا  ( 135  . (( ) دریگ یم  رارق  اـج  نآ  ربنم  رب  هاـگنآ 

دلاخ نادنزرف  زا  ینایفـس   : )) تفگ هک  تسا  هدش  لقن  یلع  نب  رفعج  نب  دمحم  زا  دامح  نبا  یطخ  هخـسن  رد  تسا .  هدش  ریـسفت  قشمد 
زا يا  هیحان  زا  وا  تسادیپ  دیفس  يا  هطقن  شمـشچ  رد  نوگ ،  هلبآ  يا  هرهچ  تشرد و  يرـس  اب  تسا  يدرم  نایفـسوبا ،  رـسپ  دیزی  رـسپ 
 . دنک یم  جورخ  دراد ،  دوخ  اب  هدیچیپ  یشفرد  اهنآ  زا  یکی  هک  رفن  تفه  اب  دوش  یم  هدیمان  کشخ )  هرد   ) سبای يداو  هک  قشمد  رهش 

یم رفن  هارمه 7  اردنءا  مان  هب  ماش  برغ  رد  يا  هیرق  زا   )) ینایفـس تکرح  زاغآ  هک  تسا  هدـمآ  هخـسن  نیمه  هحفص 74  رد  و  ( 136 (( )
هکیلاـح رد  ناـسیب  قرـش  رد  نوردـنم  زا  نوعلم  امیـسدب و  يدرم   : )) تفگ هک  تسا  هدـمآ  رذـنم  نب  ةاـطرا  زا  هحفـص 79  رد  و  دشاب ))

هب ار  اهنآ  هک  تسا  هدروآ  نیعبات  زا  يددـعتم  تایاور  دامح ،  نبا  دـنک )) .  یم  جورخ  تسا ،  هداهن  رـسرب  یجات  راوس و  خرـس  يرتشرب 
نایب یبلاطم  وا  شبنج  زاغآ  ینایفس و  هرابرد  تایاور  نیا  دنا ،  هدادن  تبسن  مالسلا )  هیلع   ) تیب لها  ای  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

هـس يو  نک  مایق  زیخرب و  دـنیوگ  یم  وا  هب  دوش  یم  هدـید  باوخ  ملاـع  رد  وا   )) هکنیا لـثم  دراد . . .  تهابـش  رتشیب  هناـسفا  هب  هک  هدرک 
رگنایب زیمآ و  هغلابم  تایاور  زا  رظن  فرـص  یلو  ( 137  . (( ) تسا یمتح  وا  گرم  دـنزبار  اـهنآ  هک  سک  ره  هب  دراد  تسد  رد  ین  بوچ 

يرما هعیش  نایوار  دزن  يو  شروی  تدش  دراد و  تیاکح  ینایفـس  دیدش  عیرـس و  شبنج  زا  هک  تسه  يرگید  تایاور  يداع ،  ریغ  روما 
مالسلا هیلع   ) قداص ماما  زا  دننکب ،  دیاب  هچ  ینایفـس  جورخ  ماگنه  نایعیـش  هکنیا  هرابرد  نایوار ،  زا  یکی  هکیروطب  تسا ،  هدش  هتخانش 

 (( مالـسلا هیلع   ) قداص ماما   ) هللادـبعوبا زا   : )) تفگ هک  تسا  هدـش  تیاور  نینچ  یمرـضح  ءالعلا  یبا  نب  نیـسح  زا  دـنک .  یم  لا  ؤس  ( 
نادـنزرف نز و  هب  دـنناشوپب و  وا  زا  ار  دوخ  هرهچ  نادرم  دومرف :  ترـضح  مینکب ؟  هچ  نایعیـش  اـم  دـنک  جورخ  ینایفـس  یتقو  مدیـسرپ : 

 (( مالـسلا هیلع   ) يدهم ترـضح   ) دوخ بحاص  يوس  هب  امـش  دش ،  طلـسم  ماش  ياهرهـش  ینعی  رهـش ،  جنپرب  نوچ  دسر و  یمن  یبیـسآ 
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نبا تیاور  رد  ناورم  ینب  زا  دارم  هک  دنـشاب  یم  شناراداوه  عـقبا و  ینایفـس  نیرت  تخـسرس  هک  دـسر  یم  رظنب  ( 138  . (( ) دـینک چوک 
راتـشک هام  هس  ار  ناورم  ینب  سپـس  دناسر  یم  لتقب  ار  وا  هدش و  هریچ  یناورمرب  وا   : )) دیوگ یم  هک  اجنآ  دنـشاب  یم  اه  نیمه  زین  دامح 

ینعم نیا  رگناشن  تاـیاور ،  یخرب  ( 139 (( ) دوش یم  هفوک  دراو  هک  نیا  ات  دروآ  یم  نایناریا )   ) قرـشم لـها  هب  يور  هاـگنآ  دـنک ،  یم 
دنتسه بهصءا  عقبءا و  نارادفرط  هکلب  دنوش ،  یمن  هدرمش  يو  هدمع  نانمـشد  زا  ینایفـس ،  جورخ  ماگنه  ماش  هقطنم  نایعیـش  هک  تسا 
ماقتنا يارب  ینایفس ،   : )) دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا )  هیلع   ) رقاب ماما  زا  دنوش ،  یم  بوسحم  ود  ره  ینایفس  هعیش و  نانمشد  هک 

هام ود  یکی  امـش  درک  یم  جورخ  رگا  قساف  نآ  هکنآ ،  اب  تساه  هناشن  زا  امـش  يارب  وا  تسا و  یفاک  امـش  عفن  هب  ناتنانمـشد  زا  نتفرگ 
زا یـضعب  دناسرب .  لتقب  امـش  زا  لبق  ار  يدایز  تیعمج  هکنآ  ات  دیـسر  یمن  يررـض  امـش  هب  وا  هیحان  زا  دـیدنام و  یم  وا  جورخ  زا  دـعب 
وا زا  ار  دوـخ  امـش  نادرم  دوـمرف :  ماـما  تسیچ ؟  نامدـنزرف  نز و  هب  تبـسن  اـم  هـفیظو  تـقو  نآ  رد  دندیـسرپ :  ترـضح  نآ  زا  ناراـی 

دنورب اجک  نادرم  دندیسرپ :  دسر .  یمن  يررض  اهنآ  هب  هللااش  نا  نانز  اما  تسام ،  نایعیـشرب  هتبلا  وا  ترارـش  ساره و  هک  اریز  دنناشوپب 
هب دیاب  امش  یلو  دورب . .  رگید  رهش  ای  هکم و  ای  هنیدم  هب  دزیرگب  اهنآ  رش  زا  دهاوخ  یم  سک  ره  دومرف :  ماما  دنزیرگب ؟  اجک  هب  وا  زا  و 
نآ زا  شیب  ادخ  تساوخب  دشک و  یم  لوط  نز  يرادراب  تدـم  هب  هام  هن  هنتف  نیا  و  تسامـش .  عامتجا  لحم  اجنآ  هک  دـیروآ  يور  هکم 
يو جورخ  زا  سپ  ناـضمر  هاـم  رد  ماـش ،  رد  نایعیـشرب ،  ینایفـس  موـجه  هک  تسا  نیا  زا  یکاـح  تیاور  نـیا  ( 140  . (( ) دش دـهاوخن 

یلخاد تالکـشم  مامترب  هک  يا  هنوگب  تسا  قلطم  هنادنمتردق و  هقطنم  رب  وا  هطلـس  هک  دنوش  یم  روآدای  تایاور  نینچمه  دوب .  دهاوخ 
يو هارمه  جورخ  ّرـش  زا  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  قح  ناگدـنیوپ  زا  ییاه  هتـسد  زجب  دـننک .  یم  تعاطا  وا  زا  ماش  مدرم   . )) ددرگ یم  زوریپ 

ینایفس تموکح  ورملق  رد  ماش  نیمزرس  نانبل و  نایعیش  هک  دنمهف  یم  هنوگنیا  تیاور  نیا  زا  نایوار ،  زا  یخرب  ( 141 (( ) دنک یم  ظفح 
لها زا  ییاههورگ  ندـش  ادـج  نآ ،  رب  لیلد  نیرتمک  تسا و  ریذـپ  ناکما  رما  نیا  هتبلا  درک .  دـنهاوخن  تعاطا  وا  زا  دـنریگ و  یمن  رارق 

زا دـنرادروخرب  یهلا  تینوصم  زا  هک  نایعیـش  ریغ  نایعیـش و  زا  هاگآ ،  ياـه  تیعمج  هکنیا  هچ  تسوا .  ناـمرف  هب  نداـهن  ندرگ  زا  ماـش 
یـسایس عضو  ياراد  اهنآ  هک  تسین  دـیعب  و  دـننک .  یم  یچیپرـس  زاجح  قارع و  رد  يو  یماظن  تایلمع  ینایفـس و  شبنج  رد  تکراشم 

نانبل ریظن  دـشاب  هتخاس  لقتـسم  هزادـنا  نیا  ات  ار  اهنآ  دـشاب و  توافتم  ینایفـس  تلود  رد  يداـع  ناـنطومه  رگید  اـب  هک  دنـشاب  يا  هژیو 
دوخ يزرم  نورب  مهم  تایلمع  دوش ،  یم  رطاخ  هدوسآ  هقطنم  رب  دوخ  يالیتسا  زا  ینایفـس  یتقو  لاـح ،  ره  هب  هیروس .  هب  تبـسن  ینونک 

شـشوک شالت و  ینایفـس   . )) دـنک یم  هدامآ  زاس ،  هنیمز  نایناریا  اب  ییورایور  تهج  ار  دوخ  گرزب  هاپـس  هلمج  زا  دـنک ،  یم  زاـغآ  ار 
(142  . (( ) دزادرپ یم  رازراک  هب  اجنآ  رد  دوش و  یم  ایسیقرق  دراو  يو  هاپس  دنک و  یم  قارع  هجوتم  افرص  ار  دوخ 

ایسیقرق گرزب  دربن 

یعیبط لاور  زا  جراخ  يا  هثداح  ددـنویپ  یم  عوقوب  هیکرت  قارع  هیروس  ياهزرم  رد  هک  ایـسیقرق  گـنج  ینایفـس ،  هب  طوبرم  تاـیاور  رد 
داجیا روشک و  نآرب  نتفای  هطلس  قارع  گنج  زا  ینایفس  یلصا  فده  ور  نیا  زا  دسر . .  یم  رظنب  روهظ  نامز  ثداوح  ینایفـس و  شبنج 

 . دوب دهاوخ  دنور  یم  شیپ  سدق  هیروس و  يوس  هب  قارع  ریسم  زا  هک  ترضح ،  روهظ  نازاس  هنیمز  یناریا و  ياهورین  ربارب  رد  تمواقم 
يارجم کیدزن  ای  تارف و  يارجم  رد  یجنگ  ندش  ادیپ  هثداح  نآ  دهد و  یم  خر  ایسیقرق  گنج  یبیجع  هثداح  رثا  رد  قارع  هار  رد  یلو 

یم رو  هلعـش  اهنآ  نیب  گنج  شتآ  دـننز و  یم  شالت  هب  تسد  نآ ،  هب  نتفاـی  تسد  يارب  مدرم  زا  يا  هدـع  هکیروطب  تسا .  تارف  دور 
هکلب دـنبای .  یمن  تسد  جـنگ  نآ  هب  دنـسر و  یمن  یعطق  يزوریپ  هب  کـیچیه  دـنوش و  یم  هتـشک  اـهنآ  زا  نترازهدـص  زا  شیب  دوـش و 

یکچوک رهـش  هدمآ ،  نادلبلا  مجعم  رد  هک  يروطب  ایـسیقرق  هقطنم  دـنوش .  یم  لوغـشم  رگید  لئاسم  هب  هدـش و  فرـصنم  نآ  زا  یگمه 
کیدزن دراد و  رارق  هیروـس  روزرید ))  )) رهــش کـیدزن  نآ  ياـه  هـبارخ  زورما  تارف و  دور  رد  روباــخ  رهن  لخدــم  یکیدزن  رد  تـسا 

دربن بناوج  زا  یخرب  ماهبا  یگدـیچیپ و  دوجو  اب  دـشاب .  یم  کیدزن  اتبـسن  زین  هیروس  هیکرت  ياـهزرم  هب  تسا و  قارع  هیروس  ياـهزرم 
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نایب تیعطاق  تحارص و  هب  ار  نآ  عوقو  تایاور ،  نآ . .  نایاپ  ینایفس و  زا  ریغ  نآ  ریگرد  ياهفرط  نآ و  داجیا  هزیگنا  نوچمه  ایسیقرق ، 
دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  زا  هک  لیذ  تیاور  دننام  دیامن .  یم  فصو  ار  نآ  یگرزب  فاصوا  اب  دنک و  یم 

نامسآ و ناگدنرپ  يا  دنک  یم  ادن  دهد و  یم  ربخ  نآ  زا  ینامـسآ  شورـس  هک  دراد  یماعط  زا  رپ  هرفـس  ایـسیقرق  رد  دنوادخ ،  انامه  : ))
فیصوت یهلا  هرفس  ناوخ و  هب  ایسیقرق  دربن  هنحص  هکنیا  ( 143  (( ) نارگمتس نت  تشوگ  زا  ندش  ریس  يارب  دیباتـشب  نیمز  ناگدنرد  يا 

هب هک  تسا  لاـعتم  دـنوادخ  تاریدـقت  زا  رگیدـکی  ياـهورین  ندرک  فیعـض  مه و  اـب  نارگمتـس  يریگرد  هک  تسا  تهج  نـیا  زا  هدـش 
رد دوش  یم  قارع  دراو  گنج  نیا  زا  دـعب  ینایفـس  ور  نیا  زا  دـنک .  یم  کمک  مالـسلا )  هیلع   ) يدـهم ترـضح  تسدـب  اـهنآ  تسکش 

هیلع  ) يدـهم ترـضح  هاگنآ  دـنهد . .  یم  تسکـش  ار  وا  زاس ،  هنیمز  نایناریا  تسا ،  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  ياهورین  زا  یـشخب  هکیلاح 
هکنانچ دوش .  یم  دربن  دراو  دـنا .  هدوب  راز  راک  نآ  رد  ریگرد  فرط  ایـسیقرق  دربن  رد  ناینایفـس  تسکـش  زا  سپ  هک  ناکرت  اـب  مالـسلا ) 

هب رداق  ای  دـننک و  یمن  نفد  ار  دوخ  ناگتـشک  داسجا  اهنآ  تسا و  هایگ  بآ و  یب  کشخ و  نابایب  دربن ،  هضرع  دـنک ،  یم  هراشا  تیاور 
هکنیا دـننک و  یم  ریـس  ار  دوخ  مکـش  اـهنآ  ياـه  هشـال  تشوگ  زا  ینیمز  ناگدـنرد  نامـسآ و  ناگدـنرپ  ور  نیا  زا  دنتـسین ،  اـهنآ  نفد 

زا يدایز  رامـش  اهنآ  نایم  رد  هکنیا  ای  دنـشاب .  یم  ناگـشیپ  متـس  نارابج و  نازابرـس  اـهنآ  هک  اریز  دنرگمتـس  زین  هدـش  هتـشک  نازاـبرس 
وربور عقبا  اب  ینایفس  سپس   : )) دومرف هک  هدش  لقن  مالـسلا )  هیلع   ) رقاب ماما  زا  دراد .  دوجو  فرط  ود  زا  راکمتـس  ناهدنامرف  نارـسفا و 

هب هلمح  زج  یمیمـصت  چیه  هاگنآ  دناسر .  یم  لتق  هب  ار  بهـصءا  شناهارمه و  وا و  ینایفـس  دننک ،  یم  رازراک  رگیدـکی  اب  دوش و  یم 
و دوش . . .  یم  هتـشک  رگمتـس  رازهدص  يریگرد  نیا  رد  دوش ،  یم  دربن  دراو  اجنآ  رد  هدـناسر و  ایـسیقرق  هب  ار  دوخ  هاپـس  درادـن  قارع 
دصکی و ار  ناگتـشک  دادـعت  تایاور ،  یخرب  ( 144  . (( ) دراد یم  لیـسگ  هفوک  يوس  هب  ار  رفن  رازه  داـتفه  دادـعت  هب  يرکـشل  یناـیفس 
زا هیقب  دیوگ و  یم  تیاور  نیا  هک  هنوگنامه  دنشاب  نارگمتس  زا  نت  رازه  دص  اسب  هچ  دننک ،  یم  دای  نآ  زا  شیب  یـضعب  رازه و  تصش 

اهنآ نیرت  نشور  هک  تسا  هدمآ  هراب  نیا  رد  دنچ  یتایاور  عازن ،  دروم  جنگ  اما  دنـشاب .  مورحم  مدرم  ریاس  نارودزم و  يداع و  نازابرس 
دراد و یمرب  هدرپ  هرقن  الط و  زا  یهوک  زا  تارف ،  دور   : )) دومرف هک  تسا  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  دامح  نبا  یطخ  هخسن  رد 

هاگره سپ  دـنوش .  یم  هتـشک  نت  تفه  نت  هن  ره  زا  هکیا  هنوگب  دـیآ  یم  دوجوب  يریگرد  گنج و  نآ  رـس  رب  دزاس  یم  راکـشآ  ار  نآ 
یم لوطب  لاس  هدـجیه  مراـهچ  هنتف   : )) تسا هدـمآ  هخـسن  نیمه  رد  زین  و  ( 145  . (( ) دـیوشن کیدزن  نآ  هب  دـیدرک  كرد  ار  نآ  اـمش 

هب نآ  هب  ندیسر  يارب  مدرم  دراد و  یمرب  هدرپ  الط  زا  یهوک  زا  تارف  رهن  اقیقحت  دریذپ و  یم  نایاپ  دیاب  هک  ماگنهنآ  رد  سپس  دماجنا ، 
برغ و يالیتسا  هطلـس و  رگا  تیاور ،  نیا  رد  مراهچ  هنتف  زا  دارم  دنوش )) .  یم  هتـشک  نت  تفه  نت  هن  ره  زا  دنتفا و  یم  رگیدـکی  ناج 

نآ رب  نرق  کی  دودح  کنیا  و  دوب .  دهاوخ  ینالوط  هنتف  نآ  دـنک ،  یم  حیرـصت  نآ  هب  تایاور  هکنانچ  دـشاب ،  ناناملـسمرب  اهتلم  رگید 
نکمم تهج  نیا  رد  هک  تسا ،  نیطـسلف  هنتف  ینعی  مراهچ ،  هنتف  زا  یـشان  هک  دشاب  ماش  نیمزرـس  یلخاد  هنتف  روظنم  رگا  و  درذـگ .  یم 

اجنآ رد  هک  دـشاب  يا  هرقن  الط و  نداعم  هدـش ،  دای  جـنگ  نآ  دراد  لامتحا  و  دـشاب .  لاس  هدـجیه  نیا  زاغآ  نانبل ،  یلخاد  گـنج  تسا 
 . . دـشاب رگید  نداعم  ای  تفن و  جـنگ ،  نآ  هکنیا  ای  ددرگ ،  یم  عقاو  اهنآ  نایماح  تلود و  هس  نیب  فالتخا  دروم  دـش و  دـهاوخ  فشک 
لاح رد  نآ ،  رد  تاقیقحت  يرافح و  تایلمع  دـشاب و  یم  ینغ  مویناروا  یتح  نداعم  رگید  تفن و  ظاحل  زا  ایـسیقرق  هقطنم  ما  هدینـش  نم 

لباـقم فرط  اـما  تسوا .  تسد  رد  زیچ  ره  تیکلاـم  رادـقم و  هک  ییادـخ  تسا  هزنم  تسا . .  رادروـخرب  یتـبثم  جـیاتن  زا  هدوـب و  ءارجا 
تعیبط هب  دـسر و  یم  رظن  هب  هچنآ  تسیچ ؟  اجنیا  رد  ناکرت  زا  روظنم  یلو  دنتـسه .  ناکرت  تاـیاور  رثکا  رظن  زا  دربن :  نیا  رد  یناـیفس 

ياهزرم کـیدزن  هک  تسا  يا  یئاراد  رـس  رب  عازن  يریگرد و  هک  ارچ  دنتـسه ،  ناـبز  كرت  نایهاپـس  اـهنآ  هکنیا  تسا  رت  کـیدزن  روما 
هتـسد دـشاب ،  یم  نآ  رد  یگتـسد  ود  دوجو  دوخ و  یلخاد  عاضوا  ریگرد  تسا  قارع  رد  هک  موس  فرط  اما  دراد  دوجو  هیکرت  هیروس و 

هک دراد  دوجو  يدایز  ياه  هنیرق  اما  دنـشاب .  یم  ینایفـس  ناراداوه  یهورگ  ترـضح  روهظ  زاس  هنیمز  نایناریا  اه و  ینمی  نارادفرط  يا 
جورخ زا  لبق  اهنآ  دزاس  یم  ناشنرطاخ  هک  یتایاور  هژیوب  دـنک .  یم  دـییءات  ار  دـشاب  اهـسور  اـجنیا  رد  ناـکرت  زا  دارم  هک  لاـمتحا  نیا 
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دزادرپ و یم  دربن  هب  ناکرت  اب  ینایفـس  دـیوگ  یم  هک  یتایاور  و  دـنیآ .  یم  دورف  ایـسیقرق  کیدزن  رکب  راید  ای  هعیبر  هریزج  رد  ینایفس ، 
لیـسگ ناکرت  اب  گنج  يارب  ترـضح  نآ  هک  ار  يرکـشل  نیتسخن  دنوش و  یم  نک  هشیر  مالـسلا )  هیلع   ) يدهم ترـضح  تسدب  سپس 
ینایفس زا  لبق  نابز  كرت  ياهورین  تسا و  هدش  دای  ددعتم  تایاور  رد  هک  هریزج  زا  روظنم  ارهاظ  دنهد و  یم  تسکـش  ار  اهنآ  دراد  یم 

 ، رگید مسا  هب  نآ  ندشن  هفاضا  ندوب و  قلطم  هب  هجوت  اب  هدـش و  هدـیمان  مسا  نیا  هب  هک  تسا  يا  هقطنم  نامه  دـنیآ ،  یم  دورف  اجنآ  رد 
هلمر نامه  دوش ،  یم  هدافتـسا  تایاور  زا  هکنانچ  هلمر  رد  یمور  ياهورین  ندمآ  دورف  زا  دارم  هکنانچ  تسین ،  نآ  دننام  برعلا و  ةریزج 
رسرب عازن  رد  تکرش  زا  ار  ناناملسم  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هکنیا  جنگ و  هب  طوبرم  هتـشذگ  تایاور  زا  يرآ  تسا .  نیطـسلف 
رـسرب ریگرد  ياهفرط  هک  دوش  یم  هدافتـسا  دـنتفا )) یم  رگیدـکی  ناج  هب  نآ  هب  ندیـسر  يارب  مدرم   )) ترابع زا  دومرف و  یهن  جـنگ  نآ 
ناکرت ناراداوه  ای  یسور و  ناکرت  دشابن و  ریگرد  فرط  هیکرت  تلود  هک  تسین  نآ  زا  عنام  بلطم  نیا  یلو  دنشاب  یم  ناناملسم  جنگ ، 

اما تسا .  هدـش  دراو  هریزج  رد  ناـنآ  ياـهورین  ندـمآ  ورف  تاـیاور  رد  ناـنآ ،  هراـبرد  ریبعت  نیا  هکناـنچ  دـننکن ،  يراـی  ار  تلود  نآ  ، 
فیعض كدنا و  اه  هناشن  نآ  اما  دنتـسه  ایـسیقرق  گنج  رد  ریگرد  ياهفرط  زا  تسا ،  هدمآ  تایاور  زا  یخرب  رد  هک  اه  یبرغم  نایمور و 
ناروای ناراداوه و  ینایفس و  نانمـشد  یلـصا و  ياهورین  اما  دشاب .  نارگید  ای  ینایفـس  هب  کمک  يارب  نانآ  دورو  تسا  نکمم  و  تسا . 

اهنآ نانمشد  نایم  گنج  نآ  هک  ارچ  دننک  یمن  تلاخد  ایسیقرق  دربن  رد  هک  دنتسه  نایناریا  اه و  ینمی  مالـسلا ، )  هیلع   ) يدهم ترـضح 
داـجیا طاـبترا و  يارب  شـالت  زاـجح و  رد  روهظ  ثداوح  هب  ناـنآ  لاغتـشا  تاـیاور ،  رهاوظ  هب  هجوـت  اـب  رتـمهم  هزیگنا  یلو  تسا  رارقرب 

تلع تسا  نکمم  هتبلا  دشاب .  یم  هکم  رد  ترضح  نآ  روهظ  تضهن  زاغآ  هک  تسا  مالسلا )  هیلع   ) يدهم ماما  يورین  اب  اهورین  تدحو 
نخس هراب  نیا  رد  هک   . ) ددنویپب عوقوب  هلحرم  نیا  رد  نآ  زا  یشخب  میهد  یم  رتشیب  لامتحا  هک  دشاب  یناهج  گنج  ندش  رو  هلعـش  نآ ، 

تکرحب هفوک  يوس  هب  ینایفس  ناراوس  یتقو   : )) دومرف ترضح  هک  دنک  یم  تیاور  مالـسلا )  هیلع   ) یلع زا  دامح  نبا  تفگ ) .  میهاوخ 
 . دنیآ یم  نوریب  مالسلا )  هیلع   ) يدهم ترـضح  بلط  هب  ناسارخ  لها  هکیلاح  رد  دتـسرف  یم  ناسارخ  لها  یپ  رد  ار  یهورگ  وا  دنیآرد 

(146 (( )

ینایفس طسوت  قارع  لاغشا 

 ، دزادرپب ایـسیقرق  گنج  هب  هک  دوش  یم  ریزگان  یلو  تسا .  يروف  کـیژتارتسا و  یفدـه  ینایفـس  يارب  قارع  لاغـشا  تاـیاور ،  هتفگ  هب 
يو ربارب  رد  هقطنم  ياهتلود  زا  ای  یناهج و  یفلاخم  فرط  قارع ،  هب  هلمح  رد  و  دهد .  همادا  ار  دوخ  هشقن  يارجا  دربن  نآ  زا  سپ  هاگنآ 

تسا و ایـسیقرق  جـنگ  تورث و  ندروآ  تسدـب  ناشفدـه  دوش  یم  دربن  دراو  اهنآ  اب  ایـسیقرق  رد  ینایفـس  هک  ناـکرت  یتح  درادـن .  دوجو 
نیا دنشاب ،  یم  مالسلا )  هیلع   ) يدهم ترضح  نارای  ینعی  نایناسارخ ،  اه و  ینمی  وا  فلاخم  يورین  اهنت  دنرادن .  قارع  لئاسم  هب  يراک 

اما يو .  نارادفرط  و  مالـسلا )  هیلع   ) يدهم ترـضح  دـض  رب  تسا  یتکرح  اساسا  قارع ،  رد  ینایفـس  گنج  هک  تسا  نیا  رگنـشور  رما 
نارادـفرط ترـضح و  روهظ  نازاس  هنیمز  ناـنابیتشپ  دـنوش ،  یم  میـسقت  هورگ  هس  اـی  ود  هب  دـیوگ  یم  تاـیاور  هک  روطنآ  قارع ،  مدرم 

هیلع  ) رقاب ماما   ) رفعجوبا زا  تفگ :  هک  تسا  هدـش  لقن  یفعج  رباج  زا  دراد .  هدـهعب  ار  اهنآ  يربهر  ینابـصیش  هک  موس  هورگ  یناـیفس و 
قارع نیمزرس  رد  ینابـصیش  وا  زا  لبق  هکنآ  رگم  دنک  یمن  جورخ  ینایفـس   : )) دومرف ترـضح  مدرک  لاوئـس  ینایفـس  هرابرد  مالـسلا )) 

ینایفس و جورخ  راظتنا  رد  نآ  زا  دعب  دناسر .  یم  لتقب  ار  امش  ناگداتسرف  دشوج و  یم  نیمز  زا  بآ  ندیـشوج  نوچمه  وا  دنک  جورخ 
تیب لها  نمـشد  يدرم  ای  سابع و  ینب  زا  يدرم  مالـسلا )  هیلع   ) تیب لـها  تاـیاور  رد  ینابـصیش  زا  دارم  ( 147  . (( ) دیـشاب مئاق  روهظ 

یمانمگ ای  رادرک  دـب  يدرم  مان  نآ  دـندرک و  یم  ریبعت  نابـصیش  ینب  هب  ار  ساـبع  ینب  مالـسلا )  هیلع   ) ناـماما اریز  تسا  مالـسلا )  هیلع  )
تردـق هکنآ  زا  سپ  تسا .  سیلبا  ياهمان  زا  یمان  تغل  رد  نابـصیش  دـنا و  هدرب  راکب  هملک  نیا  اب  هیانک  روطب  ار  دوخ  نمـشد  هک  تسا 

هب ار  اهنآ  دورو  تایاور  هکنیا  هب  هجوت  اب  دـنک  یم  جورخ  قارع  رد  ینابـصیش  تساهنآ ،  نارادـفرط  یناسارخ و  نازاـس  هنیمز  تسد  رد 
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گـنهآمه و ینایفـس  ياـهورین  دورو  اـب  هک  تسا  يا  هنوگب  قارع  یلخاد  عضو  لاـح ،  ره  هب  دراد .  یم  ناـیب  لـبق ،  يا  هلحرم  رد  قارع 
ياوق دنتسه و  زاجح  رد  روهظ  ثداوح  مرگرـس  نایناسارخ  اه و  ینمی  و  دنک .  یمن  دروخرب  یمهم  تمواقم  هنوگ  چیه  اب  تسا و  قفاوم 
کـش نودـب   : )) دومرف هک  تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا )  هیلع   ) رقاب ماما  زا  دـنوش .  یم  قارع  دراو  نانآ  ياهورین  زا  لبق  یکدـنا  یناـیفس 

ناشراک دـشاپ و  یم  مه  زا  ناـشتموکح  دـننک و  یم  ادـیپ  فـالتخا  دندیـسر  یئاورناـمرف  هب  نوچ  دـننک و  یم  ینارمکح  نـالف  نادـناخ 
رد ناروتـس  نوچمه  برغم ،  زا  يرگید  قرـشم و  زا  یکی  دـننک ،  یم  جورخ  اهنآ  رب  ینایفـس  یناـسارخ و  هکنیا  اـت  دوش ،  یم  هدـنکارپ 
ود نیا  و  دوب .  دهاوخ  ود  نیا  تسدب  نالف  نادـناخ  تکاله  هکنیا  ات  اجنیا ،  زا  يرگید  اجنآ و  زا  وا  دنباتـش .  یم  هفوک  يوس  هب  هقباسم 
ای قارع و  مکاح  ینابـصیش  نادـناخ  تسا  نکمم  اجنیا  رد  نـالف  نادـنزرف  زا  دارم  و  ( 148  . (( ) دـنراذگ یمن  یقاب  ار  اـهنآ  زا  یکی  رفن 
یم ار ) وا  قیفر   ) ای ینایفـس  نم  ایوگ   : )) دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  زا  دنـشاب .  يرگید  نابـصیش  نادـنزرف 

مهرد رازه  دروایب  ار  یلع  هعیش  رس  سک  ره  هک  دنز  یم  گناب  وا  يدانم  هدیزگ و  تماقا  هفوک  رد  امش  زبسرـس  ياهنیمزرـس  رد  هک  منیب 
رازه دـنز و  یم  ار  شدرگ  تساـهنآ .  زا  صخـش  نیا  دـیوگ  یم  دوش و  یم  رو  هلمح  هیاـسمه  هب  هیاـسمه  ماـگنه  نیا  رد  دراد .  هزیاـج 

یم ار  يرادباقن  صخش  نم  ایوگ  و  راکدب . . .  نانز  نادنزرف  رگم  دننک  یمن  یئاورنامرف  امش  رب  يزور  نانچ  رد  اما  دریگ .  یم  ار  مهرد 
دنز و یم  هرهچ  رب  باقن  دیوگ ،  یم  نخس  امش  دننام  هک  تسامش  زا  يدرم  دومرف :  ماما  تسیک ؟  رادباقن  صخـش  نآ  مدیـسرپ :  منیب ، 

دنک یم  ماندب  یئوج  بیع  اب  ار  امش  نادرم  کیاکی  وا  دیسانش  یمن  ار  امـش  هکیلاح  رد  دسانـش  یم  ار  امـش  دنک  یم  ادیپ  هطاحا  امـش  رب 
لیس یناملظ و  بش  نوچمه  ینایفس  ناراوس   : )) تسا هدمآ  دامح  نبا  یطخ  هخـسن  رد  زین  و  ( 149  . (( ) تسین هدازانز  يدرف  زج  وا  اـما 

هللا یلـص  ربمایپ  لآ  ناوریپ  دنوش و  یم  هفوک  دراو  هکنآ  ات  دننک  یم  دوبان  كاله و  ارنآ  دنـسرب  هک  زیچ  ره  هب  دنروآ  یم  يور  رگناریو 
بلط هب  ناسارخ  لها  هکیلاح  رد  دـنزادرپ  یم  ناسارخ  لـها  يوجتـسج  هب  بناـج  همه  زا  هاـگنآ  دـنناسر  یم  لـتقب  ار  ملـسو  هلآ  هیلع و 
قارع گنج  رد  ینایفـس  شترا  هک  ار  یعیاجف  تایاور  نیا  ( 150  . (( ) دنباتـش یم  وا  يرای  هب  دنناوخ و  یم  ار  وا  دنزیخ و  یمرب  يدـهم 
تارف دور  زا  ینایفس  نوچ   : )) دیوگ دوعـسم  نبا  زا  لقن  هب  دامح  نبا  دنک ،  یم  نایب  لیـصفت  هب  دوش  یم  بکترم  نایعیـش  قح  رد  هژیوب 

دوخ هب  ار  اهریـشمش  هکیلاح  رد  نترازه ،  داتفه  اب  هاگنآ  دنادرگ ،  وحم  وا  زا  ار  نامیا  دنوادخ  دسرب ،  افوقرقاح  مانب  یلحم  هب  درذـگب و 
نیرز هناخرب  هک  دـنراد  دوجو  اهنیا  زا  شیب  يرگید  دارفا  دروآ  يور  دـنیوگ  کـچوک )  هلجد   ) لـیجد نآ  هب  هک  يدور  هب  دـنا  هتخیوآ 

زا یهورگ  دنشاب ،  هتشاد  رسپ  دنزرف  اهنآ  دیاش  هکنیا  نامگ  هب  دنفاکشب  ار  رادراب  نانز  مکش  دنـشکب و  ار  نازرابم  دنوش .  بلاغ  رـصق ) )
نانآ ناشیوخ  دزن  هدومن و  راوس  ناشدوخ  اب  ار  اهنآ  هک  دننک  یم  تساوخرد  یتشک  نارفاسم  نارباع و  زا  هلجد  رهن  رانک  رد  شیرق  نانز 

دوخب ییاهریـشمش  هکیلاح  رد   )) هلمج يانعم  ( 151  . (( ) دـنرب یمن  دوخ  اب  ار  اهنآ  دـنراد  مشاه  ینب  اب  هک  يا  هنیک  زا  اهنآ  اـما  دـنناسرب 
دنوش یم  بلاغ  نآ  رب  هک  هدـش  دای  نیرز ))  هناخ   )) دـنراد و توافت  هحلـسا  عون  رد  نازابرـس  رگید  اب  اهنآ  هک  تسا  نیا  دـنا )) هتخیوآ 
ياهنز شیرق  نانز  زا  روظنم  هتفرگ و  رارق  کچوک )  هلجد   ) لیجد ای  هلجد  دور  رانک  رد  هک  دشاب  يرـصق  ای  جنگ و  لحم  دسر  یم  رظنب 

دراو ینایفـس  شترا   : )) دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  مالـسلا )  هیلع   ) نانم ؤمریما  زا  دنـشاب .  یم  مالـسلا )  هیلع   ) تیب لها  هیرذ  زا  هیولع 
رهوگ هب  اهنآ  زا  يدرم  یتقو  هک  دنراد )) یـشکمدآ  يوخ  نانچنآ   )) دشک یم  ار  وا  هکنآ  رگم  دنک  یمن  اهر  ار  یـسک  دوش و  یم  هفوک 

 . دناسر یم  لتقب  هدرک و  ریگتـسد  ار  وا  دنیبب  ار  یلاسدرخ  كدوک  رگا  یلو  دنک .  یمن  یهجوت  نآ  هب  دیامن  دروخرب  یمیظع  اهبنارگ و 
هک احور  و  قوراف ،  تارـص ،  رابنا ،  دادـغب ) ینعی   ) ءاروز دـننام  تشذـگ  هک  ییاهاج  زجب  ار  اهناکم  زا  يدادـعت  مان  تاـیاور  ( 152 (( )

ار نترازه  یس  دصکی و  وا   : )) دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا )  هیلع   ) قداص ماما  زا  دننک .  یم  ادیپ  زکرمت  اهنآ  رد  ینایفـس  شترا 
لحم هفوک  رد  ات  دننک  یم  تکرح  اجنآ  زا  نانآ  زا  نترازه  تصـش  دنیآ و  یم  دورف  قوراف  احور و  رد  اهنآ  دراد و  یم  لیـسگ  هفوک  هب 
هدمآ ینایفس  هرابرد  یلبنح  ینیرافـس  رثا  هیهبلا ))  راونالا  حئاول   )) باتک رد  ( 153  . (( ) دنیآ یم  دورف  هیلخن  رد  مالـسلا )  هیلع   ) دوه ربق 

ار نانآ  زا  یعمج  هدش  دادغب  دراو  دیامن و  یم  يراکهبت  نیمز  رد  هاگنآ  دوش .  یم  زوریپ  اهنآ  رب  دـنک و  یم  راکیپ  ناکرت  اب  وا   : )) تسا
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فدـه هب  يدایز  دـح  ات  تسا و  رگناریو  دولآ و  مشخ  يا  هلمح  قارع  هب  ینایفـس  موجه  هکنیا  نخـس  هاتوک  دـنارذگ )) .  یم  غیت  مد  زا 
ددرگ یمن  ورب  ور  تموکح  يوس  زا  یمهم  مواقم  يورین  اب  يو  دوش .  یم  قفوم  مالسلا )  هیلع   ) يدهم ترضح  نایعیش  راتـشک  رد  دوخ 

ریغ كدنا و  هورگ  اب  وا  هک  تسا  هدمآ  برع )  ریغ   ) مجع زا  يدرم  هرابرد  هکنآ  زجب  تسا  هدـشن  رکذ  زین  هعیـش  هیحان  زا  یتمواقم  یتح 
فیعض یهورگ  اب  هفوک  لها  زا  مجع و  زا  يدرم  هاگنآ   : )) دنناسر یم  لتقب  ار  يو  اهنآ  دتسیا و  یم  ینایفس  شترا  ربارب  رد  دوخ  حلسم 

هک ار  داـمح  نـبا  تـیاور  يدوزب  ( 154  . (( ) دـناسر یم  لـتق  هـب  هفوـک  هریح و  نـیب  ار  يو  ینایفــس  شترا  هدـنامرف  دــنک و  یم  جورخ 
تیبثت هک  ار  وا  مود  فده  دناوت  یمن  ینایفـس  موجه  یلو  دروآ  میهاوخ  دشاب ،  یم  حلـسم  ریغ  یکدنا ،  زجب  اهنآ  دـیوگ  یم  تحارـصب 

یناسارخ و نازاس  هنیمز  ياـهورین  تکرح  ربخ  هک  درذـگ  یمن  وا  ياـهورین  رب  يا  هتفه  دـنچ  هکلب  دـشخب .  ققحت  تسا  قارع  رد  هطلس 
ینیـشن بقع  اهنآ  ربارب  رد  ینایفـس  ياهورین  دـنوش و  یم  ساره  تشحو و  راچد  دـسر  یم  اـهنآ  هب  دنباتـش  یم  قارع  يوس  هب  هک  ینمی 

هب دـنروخ .  یم  تسکـش  اهنآ  رد  دـندرگ و  یم  يا  هدـنکارپ  ياهدربن  ریگرد  هک  هطقن  دـنچ  رد  رگم  دـنوش  یمن  ریگرد  اهنآ  اب  هدومن و 
شقن يافیا  يارب  اهنآ  زا  یمیظع  شخب  ای  اهنآ  هب  هک  دـنار  یم  بقع  هب  قارع  زا  ار  دوخ  ياـهورین  ور  نیا  زا  ینایفـس  رت ،  يوق  لاـمتحا 
هکنیا هچ  دهد .  نایاپ  هکم  رد  مالسلا )  هیلع   ) يدهم ترضح  مایق  تضهن و  هب  دوخ  نامگب  ات  دراد  جایتحا  تخس  زاجح  رد  دوخ  دیدج 

دراد یم  لیسگ  زاجح  هب  مالسلا )  هیلع   ) يدهم تضهن  هب  نداد  نایاپ  يارب  ینایفـس  هک  ار  يرکـشل  دزاس  یم  ناشن  رطاخ  تایاور  یخرب 
رقاب ماما  زا  دشاب .  قارع  زا  يرگید  شخب  ماش و  زا  نآ  زا  یشخب  تسا  نکمم  هتبلا  دنک  یم  مازعا  ماش  زا  دنیوگ  یم  یضعب  قارع و  زا  ، 
لها دتسرف و  یم  هفوک  هب  دسر  یم  رفن  رازه  داتفه  هب  نانآ  رامش  هک  ار  یهاپس  ینایفس ،   : )) دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا )  هیلع  )

ناسارخ يوس  زا  هایس  ياه  شفرد  ناروای  لاح  نیا  رد  دزاس .  یم  تبیصم  راچد  نتفرگ  تراسا  نتخیوآ و  راد  نتشک و  اب  ار  ناماس  نآ 
ترـضح نارای  زا  يدادعت  اهنآ ) نایم  رد   ) اهنآ اب  دنراذگ و  یم  رـس  تشپ  تعرـسب  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  لزانم  هدمآرد و  تکرح  هب 

هب اجنآ  رد  زور  هس  دوش و  یم  هفوک  دراو  ینایفـس   : )) تسا هدـمآ  دامح  نبا  یطخ  هخـسن  رد  ( 155 (( ) دراد دوجو  مالـسلا )  هیلع   ) مئاق
هایس ياه  شفرد  ناروای  هاگنآ  دنام . . .  یم  اجنآ  رد  بش  هدجیه  سپس  دشک  یم  ار  اجنآ  یلاها  زا  رفن  رازه  تصـش  دزادرپ  یم  تراغ 

دنراذـگ یم  رارف  هب  اپ  دنونـش  یم  ار  اهنآ  دورف  ربخ  هکنیا  ضحم  هب  ینایفـس  ناراـی  دـننک .  یم  لزنم  بآ  راـنک  رد  اـت  دـنروآ  یم  يور 
 . . دنا هرصب  لها  نانآ  زا  یخرب  دنشاب و  یمن  حلسم  اهنآ  زا  یمک  دادعت  زج  هکیلاح  رد  دننک ،  یم  جورخ  هفوک  ياهناتـسلخن  زا  یهورگ 

تعیب تهج  ار  يدارفا  هایـس  ياه  شفرد  نارای  دنزاس و  یم  دازآ  اهنآ  تسد  زا  ار  هفوک  يارـسا  دننک و  یم  ادیپ  تسد  ینایفـس  نارای  هب 
رکـشل طـسوت  قارع  لاغـشا  زا  يا  هشوگ  تسا  نینم  ؤملاریما  زا  هک  يدـعب  تیاور  ( 156 (( ) دنتـسرف یم  مالـسلا )  هیلع   ) يدهم ماما  دزن 

دتـسرف و یم  هفوک  هب  ار  نترازه  یـسودصکی  وا   : )) دـنک یم  فیـصوت  ار  ینمی  یناسارخ و  زاس  هنیمز  ياهورین  دورو  سپـس  یناـیفس و 
یم دورف  هیلخن  رد  دوه  ربق  لحم  رد  هکنیا  ات  دـندرگ  یم  هفوک  یهار  اهنآ  زا  نت  رازه  تصـش  دـنیآ  یم  دورف  قوراـف  ءاـحور و  رد  اـهنآ 

 ، دنیوگ یم  رحاس  نهاک و  وا  هب  هک  تسا  زوت  هنیک  رگ و  متـس  یـصخش  مدرم  ياورنامرف  دـنروآ و  یم  موجه  اهنآ  هب  دـیع  زور  دـنیآ و 
لتقب رهـش  نآ  لپ  يور  رب  ار  رفن  رازه  داتفه  دنک ،  یم  جورخ  اهنآ  يوس  هب  دادغب  رهـش  زا  نهاک  رازه  جنپ  اب  هدنامرف  ناونع  هب  یـصخش 

ار هزیـشود  رازه  داتفه  دننک و  یم  زیهرپ  تارف  هب  ندش  کیدزن  زا  داسجا  نفعت  نوخ و  رثا  رد  زور  هس  مدرم  هک  يا  هنوگ  هب  دنناسر  یم 
دنرب یم  فجن  رد  یهاگیاج  يوس  هب  هدومن  راوس  ییاـهلمحم  رد  ار  ناـنآ  دـنریگ و  یم  تراـسا  هب  هدـشن  هدـید  ناـشتروص  تسد و  هک 
نامه اجنآ  دریگ و  یمن  ار  اهنآ  يولج  عنام  چیه  دـنوش و  یم  قشمد  دراو  ات  دـنیآ  یم  نوریب  قفانم  كرـشم و  رازه  دـص  هفوک  زا  هاگنآ 
بوچ يالاب  هک  دروآ  یم  يور  قرـشم  زا  تسین  مشیربا  ناتک و  هبنپ و  زا  هک  یناشن  یب  ياه  شفرد  دشاب .  یم  عیفر  ياهانب  ياراد  مرا ، 
يوب دوش و  یم  رهاظ  قرـشم  زا  دروآ ،  یم  رد  تکرح  هب  ار  اه  شفرد  نآ  ترـضح  نآ  دالوا  زا  يدرم  دراد .  دوجو  یتمالع  اهنآ  ياـه 

هب هکنیا  اـت  دـبای  یم  هار  نانمـشد  لدـب  اـهنآ  شیپاـشیپ  هاـمکی  تشحو  سرت و  دوش  یم  مامـشتسا  برغم  رد  ربـنع  کـشم  نوـچمه  نآ 
کتزیت دولآرابغ و  وم و  ناشیرپ  ناروتس  نوچمه  یناسارخ  ینمی و  ناراوس  لاح  نیا  رد  دنوش .  یم  هفوک  دراو  دوخ  ناردپ  یهاوخنوخ 
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ریخ و زورما  زا  سپ  دـیوگ :  یم  درگن  یم  دوخ  ياپ  نیئاـپ  هب  ناـنآ  زا  یکی  یتقو  دنباتـش  یم  هفوک  يوسب  کـیراب  ناـیم  نابـسا  داژن  زا 
زا نانآ  لاثما  نانآ و  دنوادخ  دنتـسه و  ناراد  نید  نیرتهب  نانآ  هکیلاح  رد  میا  هدـننک  هبوت  ام  ایادـخ  راب  تسین ،  ام  نتـسشن  رد  یتداعس 
یم تسود  ار  ناتریـس  كاپ  ناگدننک و  هبوت  دنوادخ  هکیتسردـب   )) تسا هدرک  فیـصوت  نینچ  دوخ  ردـقنارگ  باتک  رد  ار  ربمایپ  دالوا 

دبعم دـنک و  یم  تباجا  هک  تسا  ینارـصن  نیتسخن  وا  دـیوگ  یم  کـیبل  ار  ماـما  توعد  دـنک و  یم  جورخ  نارجن  لـها  زا  يدرم  دراد ))
یم هلیخن  راپسهر  تیاده  ياه  شفرد  اب  دنک و  یم  جورخ  فیعض  نادرم  ناگدرب و  اب  دنکـش و  یم  ار  شبیلـص  هتخاس و  ناریو  ار  دوخ 
یم هتشک  رفن  نویلیم  هس  برغم  قرشم و  نیب  زور  نآ  رد  و  دوب .  دهاوخ  قوراف  رد  نیمز  همه  رد  مدرم  هیلک  ندمآ  درگ  لحم  دندرگ . . 
دوب اهنآ  ياعدا  نآ  هتسویپ   )) دوش یم  راکشآ  هیآ  نیا  لیوءات  يزور  نینچ  رد  دنناسر  یم  لتقب  ار  رگید  یخرب  اهنآ  زا  یـضعب  هک  دنوش 

 ، دراد دوجو  یهابتشا  للخ و  اه  هخسن  رد  تیاور  نیا  هب  تبـسن  ( 157  . (( ) میداد رارق  شومخ  هدش و  ورد  ریـشمش ) اب   ) ار اهنآ  هکنیا  ات 
شیپ دینک  لاوئـس  نم  زا  مدرم ،  يا   : )) دومرف هک  تسا  هدـش  لقن  ع )   ) نانم ؤمریما  زا  راحب  رد  دـسر  یم  رظنب  رت  قیقد  هک  رگید  یتیاور 
برغم زا  شتآ  ای  دـنارتسگب و  نآ  رب  ار  دوخ  موش  هیاس  دـنک و  لاـمیاپ  شتاـیح  گرم و  زا  سپ  ار  امـش  نیمزرـس  داـسف  هنتف و  هکنآ  زا 

شندرگ یتقو  نآ ،  دـننام  یهاوخنوخ و  یئوج و  ماقتنا  زا  وا  رب  ياو  دروآرب ،  گناب  دـنلب  دایرف  اب  دـتفا و  هوبنا  کـشخ و  مزیه  رد  نیمز 
ماگنه نیا  رد  درب ) یم  رـسب  اجک  رد  سپ  تسا  هدنز  رگا   ) هدش كاله  ای  تسا ،  هدرم  وا  دیئوگ  یم  امـش  دوش  ینالوط  راگزور  خرچ و 

میداد و يرای  رـسپ  نادـنزرف  یئاراد و  اب  ار  امـش  میدـنادرگرب و  امـش  يارب  ار  يزوریپ  سپـس   )) دـنک یم  ادـیپ  قادـصم  هیآ ،  نیا  ینعم 
ندرک و نیمک  اب  هفوک  هرـصاحم  تسخن  دراد :  ییاهتمالع  اه و  هناـشن  ترـضح  نآ  روهظ  میداد ))  رارق  ناـنآ  زا  شیب  ار  امـش  تیعمج 

يایاوز رد  هنخر  فاکش و  داجیا  گنس و  باترپ  ندرک و  نیمک  اب  هفوک ،  ياه  هچوک  يایاوز  رد  هنخر  فاکش و  داجیا  گنس و  باترپ 
هک گرزب  دجـسم  درگادرگ  ییاهـشفرد  ندـمآ  رد  زازتـها  هب  دـبعم و  فشک  بش ،  لـهچ  تدـمب  دـجاسم  لـیطعت  هفوک ،  ياـه  هچوک 

ندش هتـشک  و  عیرـس ،  گرم  دایز ،  راتـشک  دوب ،  دنهاوخ  شتآ  رد  ود  ره  هدش  هتـشک  هدنـشک و  دنراد ،  تیادـه  ياهـشفرد  هب  تهابش 
دادعت اب  هناختب  رد  رفظم )) غبـسا   )) ندـش هتـشک  دوش و  یم  حـبذ  ماقم  نکر و  نیب  هک  نابوخ  زا  نت  داتفه  اب  هارمه  فجن  رد  هیکز  سفن 
تسا بلک  هلیبق  زا  يدرم  نآ  هدنامرف  تسا ،  نیرز  یبیلص  و  خرس )   ) زبس شفرد  اب  ینایفس  جورخ  تفـص و  ناطیـش  ياهناسنا  زا  يدایز 

یم همیزخ  وا  هب  هک  تسا  هیما  ینب  زا  يدرف  هورگ  نآ  هدنامرف  دـننک  یم  یهارمه  هنیدـم  هکم و  يوسب  ار  ینایفـس  راوس ،  رازه  هدزاود  و 
ددرگ یمنرب  وا  زا  يرادمچرپ  چیه  دراد ،  ایند  هب  لیامت  دراد ،  دوجو  نوخ  يا  هطقن  شرگید  مشچ  رد  تسانیبان و  وا  پچ  مشچ  دنیوگ 

نآ هب  هک  هنیدـم  رد  يا  هناخ  رد  ار  اهنآ  دروآ و  یم  مه  درگ  ار  (ص )  ربماـیپ لآ  زا  یناـنز  نادرم و  دـیآ ،  یم  دورف  هنیدـم  رد  هکنیا  اـت 
ینادرم هک  دتـسرف  یم  ص )   ) ربمایپ نادناخ  زا  يدرم  يوجتـسج  رد  ار  یناراوس  وا  دنک ،  یم  ینادـنز  دـنیوگ  یم  يوما  نسحلاوبا  هناخ 

رد نابایب  رد  دیفـس  نهپ و  ياهگنـس  نایم  رد  هکنیا  ات  تسا .  نافطغ  زا  يدرم  اهنآ  سیئر  هک  دنا  هدش  عمج  وا  درگ  هکم  رد  فعـضتسم 
دنادرگ یم  تشپ  هب  ار  وا  تروص  دنوادخ  هک  درم  کی  رگم  دنک  یمن  ادیپ  تاجن  اهنآ  زا  کیچیه  دنور ،  یم  ورف  نیمز  رد  دـنیآ و  یم 

دندش و ناساره  هک  يا  هظحل  نآ  يدید  یم  رگا  و   )) هیآ نیا  لیوءات  زور  نآ  رد  دشاب  ناگدنیآ  يارب  یتربع  هناشن  دـناسرتب و  ار  اهنآ  ات 
قوراف و ءاحور و  رد  اهنآ  دتسرف و  یم  هفوک  هب  نت  رازه  یس  دص و  ینایفس  دوش ،  یم  راکـشآ  کیدزن ))  یهاگیاج  زا  دندش  ریگتـسد 

هلیخن رد  ع )   ) دوه ربق  لحم  رد  هدش و  هفوک  راپسهر  ناشیا  زا  نت  رازه  داتـشه  دنیآ و  یم  دورف  هیـسداق  رد  ع )   ) یـسیع میرم و  هاگیاج 
دنیوگ یم  رحاس  نهاک  وا  هب  هک  تسا  هشیپ  متـس  يرابج  مدرم  ربهر  دنروآ و  یم  موجه  وا  هب  یناغارچ  دیع و  زور  رد  دـنیآ و  یم  دورف 

يروطب دشک  یم  ار  رفن  رازه  داتفه  رهـش  نآ  لپ  رـس  رب  دنک و  یم  جورخ  نهاک  رازه  جنپ  اب  دنیوگ  دادغب )  ) ءاروز نآ  هب  هک  يرهـش  زا 
تسد و هک  ار  یناگزیـشود  دـننک .  یم  يراددوخ  تارف  هب  ندـش  کـیدزن  زا  اهدـسج  نفعت  هدـش و  هتخیر  ياـهنوخ  تهج  هب  مدرم  هک 

دص هاگنآ  دنرب .  یم  فجن  رد  یهاگیاج  هب  هدومن  راوس  اهلمحم  رب  دنریگ و  یم  تراسا  هب  هفوک  زا  هدشن  هدید  باجح  یب  اهنآ  تروص 
یم عیفر  ياهانب  ياراد  مرا  نآ  دنوش و  یم  قشمد  دراو  دوش  اهنآ  عنام  یسک  هکنآ  یب  دننک و  یم  جورخ  هفوک  زا  قفانم  كرـشم و  رازه 
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دراد و ییاهتمالع  اهنآ  ياهبوچ  يالاب  هکیلاح  رد  دروآ  یم  يور  تسین  ریرح  ناتک و  هبنپ و  زا  هک  نیمز  قرـشم  زا  ییاه  شفرد  دـشاب . 
برغم رد  ربنع  کشم  نوچمه  وا  شوخ  يوب  دوش  یم  رهاظ  قرـشم  رد  هک  يزور  دـنار ،  یم  شیپ  هب  ار  اهنآ  ص )   ) ربمایپ لآ  زا  يدرم 
ناردـپ یهاوخنوخ  هب  هفوک  رد  دعـس ،  نارـسپ  دـبای .  یم  هار  نانمـشد  لد  هب  اهنآ  شیپاشیپ  هام  کی  ساره  سرت و  دـسر ،  یم  ماشم  هب 

ییاه یناشیپ  دولآ و  رابغ  وم و  هدیلوژ  هقباسم  نابـسا  ناسب  نیـسح  ناراوس  هک  نیا  ات  دنتـسه  ناقـساف  نادنزرف  اهنآ  دنزیخ و  یمرب  دوخ 
دنز یم  نیمزب  ار  دوخ  ياپ  دنزیر  یم  کشا  هک  یلاح  رد  اهنآ  زا  یکی  هاگان  دنروآ  یم  موجه  نانآ  رب  دنراد  رابکـشا  یناگدید  دیفس و 

وت یبوبر  هاگشیپ  رد  میناگتسکشلد و  ناگدننک و  هبوت  ام  اراگدرورپ  تسین ،  نتسشن  رد  یتداعـس  ریخ و  رگید  زورما  زا  دعب  دیوگ  یم  و 
فیـصوت نینچ  ار  اهنآ  دـیجم  نآرق  رد  گرزب  دـنوادخ  هک  دنتـسه  یناگرزب  اهنآ  میئاـس .  یم  كاـخ  رب  یناـشیپ  میروآ و  یم  دورف  رس 

نارجن زا  يدرم  دـنربمایپ .  لآ  زا  هک  ناتریـس  كاپ  رگید  و  دراد )) یم  تسود  ار  ناگ  هزیکاـپ  ناگدـننک و  هبوت  دـنوادخ   )) تسا هدومن 
دنک و یم  ناریو  ار  دوخ  دبعم  دهد ،  یم  تبثم  خساپ  هک  تسا  ینارـصن  نیتسخن  وا  دیامن و  یم  تباجا  ار  ماما  توعد  دنک و  یم  جورخ 
 . ددرگ یم  هلیخن  راپـسهر  تیاده  ياه  شفرد  اب  دـنک و  یم  جورخ  ناراوس  فیعـض و  نامدرم  ناگدرب و  اب  دنکـش و  یم  ار  نآ  بیلص 
 ، دراد رارق  تارف  سرب و  نیب  هک  تسا  نانم  ؤمریما  نتفر  جـح  ریـسم  هاگیاج  نآ  تسا و  قوراف  رد  نیمز ،  مدرم  مامت  ندـمآ  درگ  لـحم 

لیوءات زور  نآ  رد  دنشک .  یم  ار  رگید  ضعب  یخرب  دنوش و  یم  هتشک  ینارصن  يدوهی و  رازه  هس  برغم  قرشم و  نیب  زور  نآ  رد  سپ 
ریشمش هلیسوب  میداد ))  رارق  شومخ  ناگدید  رد  نوچمه  ار  اهنآ  هکنیا  ات  دوب  اهنآ  ياعدا  نآ ،  هتسویپ   )) دنک یم  ادیپ  قادصم  هیآ  نیا 

نآ یناریو  يدوباـن و  هـک  دزاـس  یم  ناـشنرطاخ  ار  ریگناـهج  گـنج  کـی  تـیاور ،  نـیا  رخآ  لوا و  تمـسق  ریــشمش )) .  هیاـس  ریز  و 
و درک .  میهاوخ  نایب  دوخ  ياج  رد  ار  نآ  ام  دـنوش و  یم  هتـشک  رفن  نویلیم  هس  ینعی  رازه  رازه  هس  نآ  رد  دوش و  یم  برغ  ریگناـبیرگ 

ینایفـس هلمح  ربارب  رد  ینابایخ  گنج  هاگهانپ  رگنـس و  نتخاس  هفوک ))  ياه  هچوک  يایاوز  رد  هنخر  فاکـش و  داـجیا   )) ياـنعم دـیاش 
يریگرد شکمـشک و  هب  هجوت  اب  روهظ ،  تضهن  رد  زاجح  هکم و  رد  مارحلادجـسم  نوماریپ  هناگ  هس  ياهـشفرد  هرابرد  يدوزب  دشاب و 

اب فجن  رد  تشرس  كاپ  یناسنا  ندش  هتشک  و   )) دش دهاوخ  نایب  ع )   ) يدهم ترضح  روهظ  زا  لبق  یکدنا  تردق  نتفرگ  تسدب  يارب 
قافتاب وا  اریز  دشاب  هرـس  سدق  ردص  ياقآ  راوگرزب  دیهـش  اب  قابطنا  لباق  تسین  دیعب  ناگتـسیاش ))  زا  رفن  داتفه  یتیاور  رد  نت و  داتفه 

روهظ زا  لبق  یکدنا  هک  يا  هزیکاپ  رهطم و  دوجو  و  تسا .  فرـشا  فجن  نامه  هفوک  تشپ  و  دیـسر .  تداهـش  هب  ناحلاص  زا  رفن  داتفه 
مان و دنچ  تیاور  نیا  رد  تسا .  هکم  مدرم  يوس  هب  ترضح  نآ  هداتـسرف  دسر ،  یم  تداهـش  هب  ماقم  نکر و  نیب  ع )   ) يدهم ترـضح 

ناطیـش ياهناسنا  زا  يرایـسب  اب  دسر  یم  لتقب  هناختب  رد  هک  رفظم  غبـسا  دـننام  تسین  صخـشم  نآ  دوصقم  ینعم و  هک  دراد  دوجو  هژاو 
قارع زا  مالسلاامهیلع  یسیع  میرم و  ترضح  دنراد ،  هراشا  هک  دراد  دوجو  تایاور  یخرب  نآ .  ریغ  اقـس و  دعـس  نارـسپ  دننام  تفص و 

دوه ربق  هاگیاج  اما  ملاعلا .  هللاو  دنا .  هدنام  یقاب  دادغب  کیدزن  اثارب  دجـسم  لحم  رد  یتدم  دنا و  هدرک  لزنم  هیـسداق  رد  هدومن و  ندید 
دیاش تسا ،  يرحاس  نهاک و  صخش  مدرم  هدنامرف  دشاب و  یم  مالسلا  يداو  رد  فرشا  فجن  یکیدزن  رد  تسا  فورعم  هلیخن  رد  (ع ) 
ياه شفرد  نامه  نیمز ،  قرـشم  ياه  شفرد  دنک و  یم  جورخ  قارع  رد  ینایفـس  زا  لبق  هدمآ و  تیاور  رد  هک  دـشاب  ینابـصیش  نامه 
تسا یمالسا  يروهمج  مرآ  هک  دشاب  هللا )   ) راعش تسا  نکمم  اه  شفرد  زارف  رب  تمالع  رهم و  زا  روظنم  تسا و  یناسارخ  نازاس  هنیمز 

رد هک  دشاب  نایوار  زا  یکی  زا  يریـسفت  هیـشاح و  دیاب  مود  تیاور  رد  قوراف  تسا و  هدیزگرب  ار  نآ  بالقنا  ریبک  ربهر  ینیمخ  ماما  هک 
انعم نیا  هب  اجنآ  رد  مدرم  عمجت  لحم  تسا  نکمم  دشاب و  ع )   ) نانم ؤمریما  نانخـس  زا  هک  تسین  نکمم  تسا و  هدش  هدراو  تیاور  نتم 
یم دوجوب  ناناملـسم  ریغ  نایم  هدش  دای  یناهج  گنج  هاگنآ  دنیآ و  یم  مهدرگ  ناکم  نآ  رد  ع )   ) يدـهم ترـضح  ياهورین  هک  دـشاب 

هبطخ نیا  زا  يرایسب  ارهاظ  دراد و  نآ  ظافلا  دنس و  رد  قیقحت  هب  زاین  نآ  لاثما  نانم و  ؤمریما  تایاور  نیا  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  دیآ . 
تایاور زا  يدادـعت  هک  تسا  یئاملع  نایوار و  زا  یتالاقم  اه و  هبطخ  ترـضح  نآ  تضهن  روهظ و  ياه  هناشن  زا  ینالوط  تاـیاور  اـه و 
نیاربانب دـنا .  هداد  تبـسن  ع )   ) ناماما هب  ار  اهنآ  هاگنآ  دـنا  هدومن  میظنت  اهنآ  نایم  رد  ار  مالـسلا  مهیلع  ناماما  ناـنم و  ؤمریما  زا  هدیـسر 
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هب نانآ  هدوب و  ام  زا  شیب  تایاور  زا  اهنآ  تخانـش  یهاگآ و  هک  تسا  یئاملع  ناـیوار و  زا  نخـس  هک  تسا  يدـح  رد  نآ  یملع  شزرا 
 . تسین نآ  حرش  لاجم  اجنیا  رد  و  دنا . .  هدوب  رتکیدزن  تایاور  رودص  نامز 

( دور یم  ورف  نیمز  رد  هک  يرکشل   ) زاجح يوس  هب  ینایفس  رکشل  يورشیپ 

رد یسایس  شکمشک  یـسررب  هب  زین  تفگ و  میهاوخ  نخـس  ع )   ) يدهم ترـضح  سدقم  روهظ  تضهن  هرابرد  يدوزب  ادخ  تساوخ  هب 
يریگرد وا و  زا  دعب  یئاورنامرف  رـس  رب  فالتخا  زاجح و  مکاح  هللادبع  ندش ،  هتـشک  لابندب  تایاور ،  لقن  هب  انب  هک  میزادرپ  یم  زاجح 
ترـضح هک  دـنادرگ  یم  فیعـض  نانچ  ار  زاجح  تموکح  اهـشکمشک  نیا  و  دـیآ . .  یم  دوجوب  تموکح ،  رـس  رب  يزاجح  لـیابق  نیب 

 . دنک یم  تیبثت  اجنآ  رب  ار  دوخ  تیمکاح  دازآ و  نارگدادیب  هطلس  زا  ار  رهـش  زاغآ و  هکم  رد  یناسآ  هب  ار  شیوخ  تضهن  ع )   ) يدهم
ای تموکح و  نیا  دنیب  یم  فیعـض  زجاع و  ع )   ) يدهم ترـضح  تضهن  نداد  تسکـش  زا  ار  دوخ  زاجح ،  تموکح  یتقو  ههرب  نیا  رد 
هب سپـس  هرونم و  هنیدم  هب  تسخن  ار  دوخ  ياهورین  يو  دنزب ،  مهم  رما  نیا  هب  تسد  هک  دـنزاس  یم  راداو  ار  ینایفـس  گرزب ،  ياهتلود 

هزجعم عوقو  راظتنا  رد  هک  دراد  یم  مالعا  ناهج  هب  ناناملـسم و  هب  ع )   ) يدـهم ترـضح  ماگنه  نیا  رد  دراد . .  یم  لیـسگ  همرکم  هکم 
نآ هزجعم  نیا  زا  سپ  تسا ،  هکم  کـیدزن  ناـبایب  رد  ینایفـس  هاپـس  نتفر  ورف  نآ  تسا و  هدـش  هداد  هدـعو  ربماـیپ ،  ناـبز  هب  هک  تسیا 
نآ و  تسا .  هدمآ  تایاور  یخرب  رد  هک  بلطم  نیا  حـیجرت  تسین ،  دـیعب  هکلب  داد .  دـهاوخ  همادا  ار  شیوخ  سدـقم  تضهن  ترـضح 

ینایفـس هاپـس  دتفا و  یم  قافتا  ع )   ) يدهم روهظ  تضهن  عورـش  زا  لبق  هنیدم  هکم و  هژیوب  زاجح  هب  ینایفـس  ياهورین  ندناوخارف  هکنیا 
نامز نیا  رد  دنز .  یم  تسد  یتایانج  باکترا  هب  اجنآ  رد  هدیدرگ و  هرونم  هنیدـم  دراو  شنارای  و  ع )   ) يدـهم ترـضح  يوجتـسج  رد 
سپس دوش ،  یم  هکم  راپـسهر  هدیدرگ و  جراخ  هنیدم  زا  بارطـضا  اب  ع )   ) یـسوم شور  دننام  هاگنآ  درب ،  یم  رـسب  هنیدم  رد  ترـضح 

هب ماش  قارع و  هیحان  زا  ار  ینایفس  رکشل  دورو  ینس ،  هعیـش و  عبانم  رد  تایاور  دهد .  یم  ترـضح  نآ  هب  روهظ  هزاجا  لاعتم ،  دنوادخ 
ع  ) يدهم نارای  اب  وا  و  دبای .  یمن  دوخ  ربارب  رد  یتمواقم  چیه  يو  هکیروطب  دنک ،  یم  فیصوت  رگناریو  تخـس و  یموجه  هرونم  هنیدم 
زا هکلب  دـنک ! یم  لمع  درک  لمع  قارع  رد  هک  هنوگنامه  کچوک  گرزب و  درم  نز و  يدوبان  راتـشک و  رد  ع )   ) تیب لـها  نایعیـش  و  ( 
 : هک تسا  لقن  باهـش  نبا  زا  دامح  نبا  یطخ  هخـسن  رد  دوب ،  دهاوخ  رت  تخـس  هنیدم  رد  ینایفـس  هلمح  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تایاور 
وا دسیون و  یم  دنک ،  یم  لامیاپ  تخـس  ار  اجنآ  هکنآ  زا  دعب  دوش ،  یم  هفوک  دراو  دوخ  ناراوس  اب  هک  یهدـنامرف  هب  باطخ  ینایفـس  ))

نانآ و زا  درم  دص  راهچ  دنز ،  یم  شیرق  راتـشک  هب  تسد  دوش و  یم  ناماس  نآ  هناور  وا  دزاس ،  یم  زاجح  يوسب  تکرح  هب  رومءام  ار 
درم و کی  هتـشک و  ار  شیرق  زا  ردارب  ود  دـناسر و  یم  لتقب  ار  نادـنزرف  درد و  یم  ار  نانز  ياهمکـش  دـشک و  یم  ار  يدـهم  ناراـی  زا 

شرهاوخ درم و  نیا  دنیوگ :  یم  يرگید  تایاور  ( 158  . (( ) دزیوآ یم  راد  هب  هنیدم  دجـسم  هاگرد  رب  ار  همطاف  دمحم و  مانب  شرهاوخ 
رد ترـضح  نآ  روهظ  زا  لـبق  بش  هدزناـپ  ار  وا  هک  دتـسرف  یم  هکم  هب  ار  يو  ع )   ) يدـهم ماـما  هک  دنتـسه  هیکز  سفن  ناـگدازومع  زا 

نیا اب  قارع  زا  هک  یسوساج  دنزیرگ و  یم  قارع  زا  ینایفس  نایرکشل  تسد  زا  رهاوخ  ردارب و  ود  نیا  و  دنناسر .  یم  لتقب  مارحلادجسم 
مشاه و ینب  دروم  ار  دوخ  ماع  لتق  ینایفـس  هک  تسا  نیا  ياـیوگ  لـیذ ،  تیاور  دـنک .  یم  یفرعم  نانمـشد  هب  ار  ود  نآ  هدوب  هارمه  ود 
هب تسد  یناسارخ  ياهورین  تسدب  قارع  رد  وا  نایهاپـس  ندش  هتـشک  ماقتنا  هب  يو  هک  دنک  یم  هیجوت  هنوگنیا  هب  هنیدـم  رد  اهنآ  نایعیش 
هب دتسرف و  یم  هنیدم  هب  ار  دوخ  هاپس  ینایفس ،   : )) تفگ هک  تسا  هدش  لقن  لیبق  یبا  زا  دامح ،  نبا  یطخ  هخسن  رد  دنز .  یم  لمع  نیا 

یـصخش درکلمع  ربارب  رد  راتـشک  نیا  و  دنـشکب ! ار  رادراب  نانز  یتح  تساـجنآ ،  رد  مشاـه  ینب  زا  هک  سک  ره  دـهد  یم  روتـسد  اـهنآ 
هیحان زا  طقف  نم  نارای  ندش  هتشک  اهالب و  نیا  مامت  دیوگ :  یم  ینایفس  تسا ،  هدرک  جورخ  قرـشم  زا  دوخ  نارای  اب  هک  تسا  یمـشاه 

ناشنانز یتح  نانآ و  دوش ،  یمن  هتخانـش  هنیدم  رد  اهنآ  زا  یـسک  رگید  هکیروطب  دهد  یم  نانآ  راتـشک  هب  نامرف  سپ  تسا .  مشاه  ینب 
دراد یم  هگن  تسد  سپس  دنز  یم  اهنآ  راتـشک  هب  تسد  يزور  دنچ  دنزیرگ . .  یم  هکم  يوس  هب  دنارذگ و  یم  اههوک  اهنابایب و  هب  رس 
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نآ درگ  هدـمآ  اجنآ  هب  هک  سک  ره  دوش و  راکـشآ  هکم  رد  يدـهم  تضهن  هکنیا  اـت  تسا  هدز  تشحو  دوش  تفاـی  ناـنآ  زا  سک  ره  و 
مغ چیه  وا  دنوش و  یم  رهاظ  يو  ناهارمه  ینایفـس و   : )) دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  ع )   ) رقاب ماما  زا  ( 159 (( ) دوش یم  عمج  ترضح 
لآ نایعیش  زا  یهورگ  اب  اهنآ  دتسرف و  یم  هفوک  هب  ار  يا  هتسد  ور  نیا  زا  درادن  اهنآ  ناوریپ  و  ص )   ) ربمایپ لآ  رب  هبلغ  زج  يا  هشیدنا  و 
یم هلجد  هزوح  دراو  نآ  ات  دروآ  یم  يور  ناسارخ  زا  یهاپس  دنوش و  یم  هتخیوآ  راد  هب  ای  هتـشک و  هک  دننک  یم  دروخرب  ص )   ) ربمایپ

راپـسهر ار  یهورگ  ینایفـس  دوش و  یم  فجن  رد  يریگرد  راـتفرگ  هک  دـنک  یم  جورخ  دوخ  ناوریپ  اـب  مجع  زا  فیعـض  يدرم  ددرگ و 
کچوک و زا  ص )   ) ربمایپ لآ  دـنزیرگ و  یم  اجنآ  زا  روصنم  يدـهم و  دـنناسر و  یم  لـتقب  اـجنآ  رد  ار  يدرم  اـهنآ  دـنک و  یم  هنیدـم 

دزادرپ یم  درم  ود  نآ  يوجتسج  هب  يو  هاپس  دوش ،  یم  ینادنز  ریگتسد و  هکنیا  رگم  دنام  یمن  یقاب  یسک  دنوش .  یم  ریگتـسد  گرزب 
راحب هحفص 252  رد  ( 160 (( ) دوش یم  هکم  دراو  هکنآ  ات  دـیآ  یم  نوریب  بارطـضا  اب  نارگن و  ع )   ) یـسوم شور  هب  انب  ع )   ) يدـهم و 

هک  )) تسا هدمآ  مکاح ج 4 ص 442  كردتسم  رد  و  دوش )) یم  هنیدم  دراو  هوبنا  یهاپس  اب  ینایفس   )) تسا هدمآ  نینچ  ینایفس  هرابرد 
ترـضح اب  هک  تیاور ،  رد  هدـش  دای  روصنم  هک  دـسر  یم  رظنب  نینچ  دـنوش )) یم  جراخ  رهـش  زا  ینایفـس  هلمح  شیپاـشیپ  هنیدـم  لـها 

هب ار  وا  ترـضح  تسا و  ع )   ) يدـهم ترـضح  نارواـی  زا  هک  دـشاب  هـیکز  سفن  دـمحم  ناـمه  دوـش  یم  جراـخ  هنیدـم  زا  ع )   ) يدـهم
نارای زا  رگید  یکی  دراد  لامتحا  دنناسر و  یم  لتقب  ار  وا  اما  دـناسرب  نایناهج  شوگ  هب  ار  راوگرزب  نآ  مایپ  ات  دتـسرف  یم  مارحلادجـسم 
دروم رد  تایاور ،  دوب ،  اجنآ  رد  يو  ياهیراکهبت  هنیدم و  رد  ینایفس  دربن  تایاور  زا  ییاه  هنومن  اهنیا  دشاب .  هیکز  سفن  زا  ریغ  يدهم 

 . . دروآ یمن  نایمب  ینخس  هکم  هب  دورو  يارب  شالت  سپس  هنیدم و  زا  ریغ  دنوش  دراو  نآ  رد  ینایفـس  ياهورین  هک  زاجح  رگید  ياهاج 
هزجعم هک  دتـسرف  یم  هکم  هب  ارنآ  هدمع  شخب  ای  هاپـس  مامت  هکنآ  ات  دشک  یمن  لوط  نادنچ  هنیدـم  رهـش  لاغـشا  تدـم  هک  تسادـیپ  و 

نایرکـشل ندـنام  یقاب  تایاور ،  زا  یخرب  رد  و  دـنور .  یم  ورف  نیمز  رد  هکم  یکیدزن  رد  اـهنآ  ماـمت  دـهد و  یم  خر  هدـش  هداد  هدـعو 
رد يو  تسیاشان  ياهراک  هنیدـم و  هب  ینایفـس  دورو  تدـم  نآ  زا  دارم  ارهاظ  یلو  دـنک ،  یم  رکذ  زور  دـنچ  اهنت  ار  هنیدـم  رد  یناـیفس 

عبانم رد  ینایفـس  نایهاپـس  نتفر  ورف  نیمزب  دروم  رد  تاـیاور  نآ .  کـیدزن  اـی  هنیدـم  رد  ینایفـس  ياـهورین  تماـقا  ناـمز  هن  تساـجنآ 
 : تفگ هک  هدش  تیاور  هملـس  ما  زا  هک  دـشاب  یتیاور  تنـس ،  لها  عبانم  رد  اهنآ  نیرتروهـشم  دـیاش  تسا و  رتاوتم  رایـسب و  ناناملـسم ، 

یم هنیدم  نابایب  هب  هکنآ  ات  دوش  یم  هداتسرف  وا  يوس  هب  يرکشل  هاگنآ  درب  یم  هانپ  ادخ  هناخ  هب  يا  هدنهانپ  دومرف :  ص )   ) ادخ ربمایپ  ))
دندش ناساره  هک  ار  يا  هظحل  نآ  يدید  یم  رگا  و   )) هیآ نیا  ریـسفت  رد  فاشک  بحاص  ( 161 (( ) دنور یم  ورف  نیمز  رد  اجنآ  دنسر و 
نابایب رد  نتفر  ورف  دروم  رد  قوف  هیآ  هک  هدش  تیاور  سابع  نبا  زا   : )) هک تسا  هدروآ  ( 162  (( ) کیدزن یهاگیاج  زا  دندش  ریگتسد  و 

نآ هک  مدینش  ع )   ) یلع نب  نسح  نیـسح و  نب  یلع  زا  تفگ :  هزمحوبا   : )) دیوگ یم  نایبلا  عمجم  بحاص  و  تسا )) .  هدش  لزان  ءادیب 
ورف دوخ  ماک  رد  ار  اهنآ  نیمز   ) دنوش یم  راتفرگ  ناشیاپ  ریز  زا  هک  تسا  نابایب  رکـشل  هدش ،  دای  هیآ  زا  دارم  دندومرف :  یم  راوگرزب  ود 

هدومن دای  دش  دهاوخ  عقاو  برغم  قرـشم و  نیب  هک  يا  هنتف  زا  ص )   ) ربمایپ  : )) تسا هدش  تیاور  ینامی  هفیذح  زا  و  ( 163  . (( ) درب یم 
هب هکنآ  ات  دـنک ،  یم  جورخ  اهنآ  رب  کشخ )  نابایب   ) سب ای  يداو  زا  ینایفـس  دنتـسه ،  يا  هنتف  نانچ  راتفرگ  اـهنآ  هکیلاـح  رد  دومرف  و 

نیرفن رهـش  لباب و  نیمز  هب  هکنیا  ات  دنک  یم  هناور  هنیدم  يوس  هب  یکی  قرـشم و  يوس  هب  یکی  رکـشل ،  ود  هاگنآ  دـیآ  یم  دورف  قشمد 
اجنآ زا  سپـس  دـننک ،  یم  بحاصت  روز  هب  ار  نز  دـصکی  رب  غلاـب  دنـشک و  یم  ار  نت  رازه  هس  زا  شیب  دـنیآ و  یم  دورف  دادـغب )  ) هدـش

یم غیت  مد  زا  ار  اهنآ  دـسر و  یم  رکـشل  نآ  هب  هدرک و  جورخ  تیادـه  رکـشل  ماگنه  نیا  رد  دـنروآ ،  یم  ور  ماش  يوس  هب  هدـمآ  نوریب 
سپ زاب  نانآ  زا  تساهنآ  تسد  رد  هک  اهتمینغ  ناریسا و  زا  هچنآ  و  دنام .  یمن  یقاب  دربب  ار  هیقب  گرم  ربخ  هک  مه  رفن  کی  هک  دنارذگ 
هکم يوس  هب  هدـمآ و  نوریب  هاگنآ  دزادرپ  یم  اجنآ  لواپچ  تراغ و  هب  زور  هنابـش  هس  هدـش و  هنیدـم  دراو  مود  رکـشل  اـما  دـنریگ و  یم 

ار ناشیا  ورب و  لیئربج  دـیامرف :  یم  دزیگنا و  یم  رب  ار  لیئربج  ماگنه  نیا  رد  دـنوادخ  دنـسر و  یم  نابایب  هب  هکنیا  اـت  دـندرگ  یم  هناور 
تاجن اهنآ  زا  سک  چـیه  و  درب ،  یم  ورف  دوخ  رد  ار  اهنآ  نیمز  دـنز و  یم  نیمز  نآ  هب  یتبرـض  دوخ  ياپ  اب  لیئربج  سپ  نادرگ ،  دوبان 
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ییاهوم اب  تسا  هدـنروآ  يور  يدـهم   : )) دومرف هک  تسا  هدـش  لـقن  ع )   ) ناـنم ؤم  ریما  زا  ( 164  . (( ) هـنیهج زا  درم  ود  رگم  دـبای  یمن 
دنک یم  جورخ  ینایفـس  تفای  ققحت  رما  نآ  نوچ  دشاب و  یم  قرـشم  بناج  زا  وا  تضهن  زاغآ  دراد ،  دوخ  هنوگ  رب  هک  یلاخ  هدیچیپ و 
قح ياه  هلیبق  زجب  دنوش  وا  عیطم  ماش  لها  دنک و  یم  جورخ  ماش  رد  يو  دـنک ،  یم  یئاورنامرف  هام  هن  ینعی  نز  کی  يرادراب  تدـمب  و 

ماجنارس هکنیا  ات  دوش  یم  هنیدم  دراو  هوبنا  يرکشل  اب  وا  دنک .  یم  ظفح  ینایفـس  اب  جورخ  زا  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  اجنآ  رد  دوجوم  بلط 
يدید یم  رگا  و   : )) گرزب دنوادخ  هدومرف  يانعم  تسا  نیا  و  درب .  یم  ورف  نیمز  هب  اجنآ  رد  ار  وا  دنوادخ  دسر و  یم  هنیدـم  نابایب  هب 

يور  )) هک ع )   ) ناـنم ؤم  ریما  هدوـمرف  ياـنعم  ( 165  . (( ) کـیدزن یهاـگیاج  زا  دـندش  ریگتـسد  دـندش و  ناـساره  هک  ار  يا  هظحل  نآ 
 (( تسا رواخ  زا  وا  تضهن  زاغآ   )) هکنیا يانعم  و  دروآ .  یم  يور  دوجو  مادـنا و  مامت  اب  هکنیا  لثم  دور  یم  هار  یتقو  ینعی  هدـنروآ )) 
دوش یم  راکشآ  ای  زاغآ  وا  رما  یتقو  ینعی  تفای ))  ققحت  رما  نآ  هکیتقو   )) يانعم تسا و  یناریا  نازاس  هنیمز  تلود  اب  وا  رما  زاغآ  ینعی 
مایق زا  دعب  هلصاف  نودب  ایآ  هک  هدشن  نییعت  ینایفـس  جورخ  نامز  تیاور  نیا  رد  دنک .  یم  جورخ  ینایفـس  ددرگ  یم  اپ  رب  اهنآ  تلود  و 

بیترت و یعون  رب  تلالد  ترابع  قایـس  یلو  ینالوط . .  ياهلاس  زا  سپ  هکنیا  ای  دوب و  دهاوخ  ع )   ) يدـهم ترـضح  نازاس  هنیمز  تلود 
تیاور لـئاوا  رد  هکناـنچ  تسا ،  ناـیناریا  دـض  رب  هدـش  باـسح  یلمع  يو  جورخ  دراد و  ینایفـس  جورخ  ناـیناریا و  تلود  نیب  طاـبترا 

نتفر ورف  هرابرد  ع )   ( ) قداص ماما   ) هللادبعوبا زا   : )) تفگ هک  تسا  هدش  لقن  ریدـس  نب  نانح  زا  میدرک .  تبحـص  وا  شبنج  هب  طوبرم 
شیجلا تاذ  تسا )) .  عقاو  شیجلا )  تاذ   ) لحم رد  نآ  یلیم  هدزاود  رد  هک  دیرب  هار  رس  رب  ارهص )) امءا   : )) دومرف مدرک  لاوئـس  نابایب 

ع ( ) رقاب ماما   ) یلع نبدمحم  زا  دامح  نبا  یطخ  هخسن  رد  هقطنم .  نامه  رد  تسا  یلحم  ارهـص  امءا  هنیدم و  هکم و  نایم  تسا  يا  هقطنم 
اجنآ هب  سیق  زا  يدرم  ناـمرف  تحت  زابرـس  رازه  داـتفه  دـمآ ،  دـهاوخ  هکم  هب  يا  هدـنهانپ  يدوزب   : )) دوـمرف هک  تـسا  هدـش  تـیاور  ( 
هاگنآ دوش ،  یمن  جراخ  اجنآ  ار  نانآ  رفن  نیلوا  هدـش و  دراو  اهنآ  درف  نیرخآ  دنـسر ،  یم  هینث  لحم  هب  اـهنآ  هکنیمه  دوش  یم  هداتـسرف 

رد يریخ  هک  ار  اهنآ  ریگب  نابایب )  يا   ( ) نابایب يا   ) دسر یم  ناهج  برغ  قرـش و  هب  ادـص  نیا  هک  يا  هنوگب  دـهد  یم  رـس  ادـن  لیئربج 
زا دـنک و  یم  هراظن  تکـاله  نیح  رد  ار  اـهنآ  هک  ناتـسهوک  رد  یناـپوچ  رگم  دوش  یمن  هاـگآ  اـهنآ  تکـاله  رب  سکچیه  تسین  اـهنآ 

یبا زا  باـتک  نیمه  رد  و  ( 166  . (( ) دور یم  نوریب  دونـش  یم  ار  اهنآ  ناتـساد  هبعک  هب  هدـنهانپ  یتقو  سپ  دـهد .  یم  ربخ  اهنآ  يارجام 
يدهم دزن  هدنهد  تراشب  اما  يا ،  هدنهد  میب  هدنهد و  تراشب  کی  رگم  دنام  یمن  یقاب  یکی  اهنآ  زا   : )) تفگ هک  تسا  هدـش  لقن  لیبق 

ار وا  تروص  دنوادخ  ینعی  تسادیپ ،  شا  هرهچ  رد  هنحص ،  هاوگ  دهد و  یم  ربخ  هداتفا  قافتا  هچنآ  زا  دیآ و  یم  شنارای  مالسلا و  هیلع 
دنوش یم  هاگآ  دننک و  یم  قیدصت  ار  وا  نخس  رس ،  تشپ  هب  وا  هرهچ  نتـشگرب  هدهاشم  اب  بیترت  نیدب  دنادرگ و  یمرب  وا  رـس  تشپ  هب 

رب هچنآ  دیآ و  یم  ینایفـس  دزن  دنادرگ ،  یمرب  بقع  هب  ار  شا  هرهچ  دنوادخ  یلوا ،  دننامه  یمود  دـنا و  هتفر  ورف  نیمز  رد  موق  نآ  هک 
اب قباطم  ار  نآ  دنک و  یم  رواب  ار  يو  هتفگ  دنیب  یم  وا  رد  هک  یتمالع  تهج  هب  زین  ینایفـس  دنک  یم  وگزاب  يو  يارب  هدمآ  وا  نارای  رس 

ادخ ربمایپ  زا   : )) تفگ هک  تسا  هدش  لقن  هصفح  زا  هخـسن  نیمه  رد  ( 167  . (( ) دنتـسه بلک  هلیبق  زا  ینادرم  ود  نیا  و  دناد .  یم  عقاو 
رد ار  نآ  نیمز  دـسر و  یم  نابایب  هب  هکنآ  ات  دـهاوخ ،  یم  ار  هبعک )   ) هناخ نیا  دـیآ و  یم  برغم  بناج  زا  يرکـشل  دومرف :  هک  مدـینش 

تبیـصم نامه  هب  مه  اهنآ  هک  تسا  هدمآ  موق  نآ  رـس  رب  هچ  دننیبب  ات  دـندرگ  یم  زاب  دنتـسه  نآ  شیپاشیپ  هک  یناسک  درب  یم  ورف  دوخ 
رکـشل رد  تکرـش  هب  روبجم  هک  یـسک  ینعی  ( 168  . (( ) دزیگنا یم  رب  وا  تـین  قـبط  رب  ار  سک  ره  دـنوادخ  هاـگنآ  دــنوش  یم  راـتفرگ 

یم ورف  نیمزب  زین  وا  اما  تسین  هدرک  تکرـش  دوخ  هدارا  لیم و  اب  هک  یـسک  بلطواد و  صخـش  دـننام  ترخآ  رد  هچ  رگا  هدوب  یناـیفس 
اما دنوش  یم  هتشک  ای  دنریم  یم  اج  کی  رد  هک  یموق  زا  متفگش  رد   : )) دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  ص )   ) ربمایپ زا  رگید  یتیاور  دور . 

روبجم و دارفا  اهنآ  نایم  رد  هکنیا  يارب  دومرف :  تسا ؟  هنوگچ  نیا  ادخ  لوسر  يا  دندیـسرپ :  تسا ،  نوگانوگ  توافتم و  اهنآ  هاگیاج 
اه و تین  بسانت  هب  دـنوادخ  دـنور  یم  ایند  زا  نامز  کی  رد  لحم و  کی  رد  هک  یناسک  ینعی  دراد  دوجو  قفاوم  ریغ  لیم و  یب  راچان و 

تهجب سرت  یلیم و  یب  تهارک و  يور  زا  اهنآ  زا  یخرب  اریز  دـنک  یم  هذـخا  ؤم  یـسر و  باسح  ار  اهنآ  تمایق  زور  رد  ناـشیاه  هزیگنا 
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هدمآ یتیاور  رد  و  دننک .  یم  تکرـش  نآ  رد  تبغر  اب  هنابلطواد و  رگید  يا  هراپ  رابجا و  هب  رگید  یـضعب  نآ و  دـننام  نادـنزرف و  نز و 
دیوگ یم  رگید  یتیاور  رد  و  نت .  رازه  داـتفه  هن  تسا  رفن  رازه  هدزاود  دـنور  یم  ورف  نیمزب  هک  ینایفـس  رکـشل  تارفن  رامـش  هک  تسا 

 . دننام یم  ملاس  هدنامیقاب  موس  کی  ددرگ و  یم  رب  رـس  تشپ  هب  ناشیاه  هرهچ  رگید  موس  کی  دـنور و  یم  ورف  نیمز  هب  اهنآ  موس  کی 
(169 (( )

 . ینایفس ینیشن  بقع  تشگزاب و  زاغآ 

هکیلاح رد  دراذگ ،  یم  لوفا  هب  ور  ینایفس  تخب  هراتس  هکم ،  هار  رد  ینایفس  رکـشل  دروم  رد  نیمز ،  رد  نتفر  ورف  هزجعم  عوقو  زا  سپ 
شقن ینایفس ،  نایرکشل  نتفر  ورف  هثداح  عوقو  زا  دعب  تایاور ،  دهن .  یم  یگدنشخرد  جوا و  هب  ور  ع )   ) يدهم ترضح  تداعـس  رتخا 

لامتحا اما  دوب .  دهاوخ  زاجح  رد  وا  شقن  شخب  نایاپ  ارجام  نیا  هکنیا  هب  هجوت  اب  دـنک .  یمن  رکذ  زاجح  رد  وا  يارب  ار  يرگید  یماظن 
هک دزاس  یم  ناشنرطاخ  تایاور  دـنک و  راز  راک  نالف )  نادـناخ   ) تموکح ياوق  اـب  هک  دـنامب  یقاـب  هنیدـم  رد  وا  يارب  ییاـهورین  دراد 

يزاس دازآ  يارب  تسا  هدنمزر  رفن  رازه  هد  دنچ  زا  لکشم  هک  دوخ  هاپس  اب  نمشد ،  ياوق  نتفر  ورف  هزجعم  زا  سپ  ع )   ) يدهم ترـضح 
دازآ و ار  زاجح  حتف و  ار  هنیدم  ع )   ) يدـهم ترـضح  لاح  ره  هب  دوش .  یم  ریگرد  اجنآ  رد  دوخ  نانمـشد  اب  هدـش و  اجنآ  یهار  هنیدـم 

 . . دروخ یم  تسکش  ماش ،  قارع و  ات  زاجح  زا  دشاب ،  وا  يورایور  هک  اجک  ره  ینایفس  رکـشل  دزاس و  یم  بوکنم  ار  نمـشد  ياهورین 
هیحان زا  يو  یناسارخ  نارای  و  ع )   ) يدهم نایهاپس  یفرط و  زا  ینایفس  رکشل  نیب  قارع  رد  هک  دنک  یم  دای  ار  رتشیب  ای  دربن  کی  تایاور 

 . دتفا یم  قافتا  رگید 

زاوها دربن 

 ( ع  ) يدهم ترضح  تموکح  ورملق  تحت  قارع  هک  تسا  یعیبط  ینمی ،  یناریا و  نازاس  هنیمز  تسدب  ینایفس  ياهورین  تسکش  زا  سپ 
 ( ع  ) يدهم ناروای  تردق  تیبثت  رد  يا  هدننک  کمک  لماع  زاجح  رد  ینایفـس  ددجم  ياسآ  هزجعم  تسکـش  دیآ و  یم  رد  يو  نارای  و 
یم رقتسم  قارع  رد  ینایفس ،  ياوق  تسکش  زا  سپ  نازاس ،  هنیمز  ياهورین  هک  دزاس  یم  ناشنرطاخ  تایاور  هژیوب  ددرگ .  یم  قارع  رد 

دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  ع )   ) رقاب ماما  زا  دنتسرف .  یم  ترضح  نآ  دزن  زاجح  هب  ار  یهورگ  ع )   ) يدهم ماما  اب  تعیب  تهج  دنوش و 
ار یهورگ  دنک  یم  روهظ  ع )   ) يدهم نوچ  دنیآ و  یم  ورف  اجنآ  رد  دنیآ  یم  هفوک  يوس  هب  ناسارخ  زا  هک  هایـس  ياه  شفرد  نارای  : ))

هایس ياه  شفرد  نارای   : )) هدرک تیاور  دوخ  یطخ  هخـسن  رد  دامح  نبا  ار  تیاور  نیمه  ( 170  . (( ) دنتـسرف یم  وا  يوسب  تعیب  تهج 
(171  . (( ) دنتـسرف یم  يو  دزن  تعیب  تهج  ار  یهورگ  دیامن ،  روهظ  هکم  رد  ع )   ) يدهم نوچ  دـنروآ و  یم  يور  هفوک  هب  ناسارخ  زا 

ندـش ریگرد  زا  هک  دراد  دوجو  یتاـیاور  دروخب ،  تسکـش  یلک  روـطب  قارع  رد  ینایفـس  دـنک  یم  باـجیا  هک  یلماوـع  دوـجو  اـب  یلو 
 ، ترـضح نآ  هکیلاح  رد  دوش  یم  ریگرد  ع )   ) يدـهم ماما  يورین  اهنت  اـب  ینایفـس  راـب  نیا  دـیوگ و  یم  نخـس  قارع  رد  يو  ياـهورین 

ریاـس زا  ینمی و  یناریا و  ناـنآ  زا  یمیظع  شخب  هک  دوـخ  ياـهورین  لـک  یهدـنامرف  هب  ار  یناریا  ياـهورین  هدـنامرف  حـلاص ،  نب  بـیعش 
یگنج ناونع  هب  ار  نآ  دنک و  یم  دای  رختسا  هزاورد  دربن  زا  اهنت  تایاور  زا  یخرب  دنک .  یم  باختنا  دنـشاب ،  یم  یمالـسا  ياه  نیمزرس 
هقطنم رد  ناریا  بونج  رد  یمیدق  يرهـش  رختـسا  و  دنک .  یم  فیـصوت  ع )   ) يدهم ترـضح  ینایهاپـس  ینایفـس و  ياهورین  نیب  گرزب 

لقن هکلب  دوش .  یم  هدید  زونه  نامیلس ))  دجسم   )) زیخ تفن  رهش  کیدزن  نآ  راثآ  تسا و  هدوب  دابآ  مالـسا ،  ردص  رد  هک  تسا  زاوها 
دجـسم ایوگ  تسا و  هتـشاد  ینارمکح  اجنآ  رد  ناتـسمز  لصف  رد  دومن و  انب  ع )   ) ربمایپ نامیلـس  ترـضح  ار  رختـسا  رهـش  هک  دننک  یم 

یناریا ياهورین  ندمآ  درگ  لحم  هک  دراد  دوجو  تیاور  ود  تسا .  هتخاس  ارنآ  ع )   ) نامیلس ترـضح  هک  تسا  هدوب  يدجـسم  نامیلس ، 
دجسم کیدزن  ياهیدنلب  نامه  هک  دسر  یم  رظنب  رختسا و  رهـش  رد  یگنر  دیفـس  هقطنم  ینعی  دنک  یم  نیعم  رختـسا )) ءاضیب   )) هقطنم ار 
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زا ع )   ) يدهم ماما  هک  یماگنه  هک  دزاس  یم  ناشنرطاخ  تیاور ،  هس  ای  ود  نینچمه  تسا .  فورعم  دیفـس )) هوک   )) هب هک  دشاب  نامیلس 
هب دـنیامن و  یم  تـعیب  ترـضح  نآ  اـب  اـهیناریا  دـیآ و  یم  دورف  رختـسا  ءاـضیب  رد  تـسخن  دـیامرف  یم  تـمیزع  قارع  هـب  هروـنم  هنیدـم 

دربن نیا  یپ  رد  دـنهد . .  یم  تسکـش  ار  وا  هدـش و  ینایفـس  نایرکـشل  اب  تخـس  يرازراک  دراو  اـجنآ  رد  ع )   ) يدـهم ماـما  یهدـنامرف 
ام و  تساهنآ ))  زا  کیمادـک  رد  يو  هک  دـنناد  یمن  مدرم  هک  ددرگ  یم  قارع  دراو  رون  زا  رون  هواجک  تفه  اب   ( )) ع  ) يدـهم ترـضح 

ناراوس یتقو   : )) دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  ع )   ) یلع زا  دامح  نبا  یطخ  هخسن  رد  درک .  میهاوخ  نایب  روهظ  تضهن  ثحبم  رد  ار  نآ 
یم نوریب  يدهم  بلط  هب  ناسارخ  لها  لاح  نیا  رد  دتـسرف و  یم  ناسارخ  لها  يوجتـسج  رد  ار  یهورگ  دنتفر ،  هفوک  يوس  هب  ینایفس 
دنک یم  تاقالم  يدهم  ماما  اب  دنک  یم  تکرح  اهنآ  شیپاشیپ  رد  حلاص  نب  بیعش  هکیلاح  رد  هایـس  ياه  شفرد  اب  یمـشاه  هاگنآ  دنیآ 
نیا رد  دـهد .  یم  خر  گرزب  يدربن  اهنآ  نیب  دـننک و  یم  دروخرب  ینایفـس  ناراـی  اـب  رختـسا  هزاورد  لـحم  رد  ترـضح  نآ  نینچمه  و 

ار ع )   ) يدهم رادید  يوزرآ  مدرم  هحوبحب  نیا  رد  دنراذگ )) یم  رارف  هب  اپ  ینایفس  ناراوس  دوش و  یم  راکشآ  هایس  ياه  شفرد  ماگنه 
یناسارخ یمـشاه  و  ع )   ) يدـهم ترـضح  ینعی  دـنک )) یم  تاقالم  وا  اب  یمـشاه   )) هلمج يانعم  ( 172  . (( ) دـنیوج یم  ار  وا  هتـشاد و 

رد یناریا  ياههورگ  ینعی  دراد ،  تلالد  نآ  رب  احیرـص  يدـعب  تیاور  هکنانچ  دـننک ،  یم  تاقالم  ار  رگیدـکی  یناریا  ياهورین  هدـنامرف 
ور نیا  زا  دـنزادرپب .  دربن  هب  نانمـشد  هیلع  ترـضح ،  نآ  رانک  رد  هدومن و  تعیب  وا  اب  اـت  دـنیآ  یم  نوریب  ع )   ) يدـهم ماـما  يوجتـسج 

یمـشاه اـهنآ  هدـنامرف  هک  تسا  ماـگنه  نیا  رد  دـندرگ ،  یم  هرـصب  هیحاـن  زا  زاـجح ،  یکـشخ  ياـهزرم  کـیدزن  ناریا  بونج  هجوـتم 
تکرح زاجح و  ندرک  دازآ  زا  سپ  هادف ،  انحاورا  يدهم  ماما  هک  ینعم  نیا  هب  دننک ،  یم  تاقالم  ترـضح  اب  يو  نایهاپـس  یناسارخ و 

دراو اهنآ  هکنیا  هب  دنک  یم  هراشا  تیاور  هک  ینایفس  ياهورین  اب  هدش  دای  دربن  هاگنآ  دنک ،  یم  تاقالم  نانآ  اب  ناریا ،  بونج  تمـس  هب 
سراف و جـیلخ  قیرط  زا  یبرغ  ياهورین  اب  ار  دوخ  ياهورین  اهنآ  راب  نیا  دـیاش  و  ددـنویپ . .  یم  عوقوب  دـنوش ،  یم  قارع  ناریا و  بونج 

دوخ گنج  رد  ینایفس   : )) دیوگ یم  دامح ص 86  نبا  یطخ  هخسن  رد  رگید  یتیاور  دمآ .  دهاوخ  هکنانچ  دننک ،  یم  دربن  دراو  هرـصب 
قارع و رد  يو  ياهورین  یگدـنکارپ  یگدرتسگ و  رگناشن  هتکن  نیا  و  دـنک )) .  یم  شخپ  ناـهج  رـسارس  رد  ار  شنایرکـشل  قارع ،  رد 
 . دنک یم  دـییءات  سراف  جـیلخ  رد  ار  يو  یبرغ  نانامیپ  مه  ینایفـس و  یئایرد  يورین  روضح  ضرف  هک  دـشاب  یم  قارع  ناریا و  ياهزرم 

یلو دـنک .  یم  فیـصوت  ار  دیفـس  هوک  ای  رختـسا  هزاورد  گنج  زین  نایب و  ار  ناریا  بونج  هب  ع )   ) يدـهم ترـضح  ندـمآ  لیذ  تیاور 
رشتنم ایند  رسارس  رد  دادغب  هفوک و  هب  دورو  زا  سپ  ار  دوخ  نایرکشل  ینایفس   : )) دراد دوجو  یگتفشآ  یعون  تیاور ،  نتم  رد  هنافسءاتم 
موجه ینایفس  نایرکشل  هب   ) قرـشم نایهاپـس  هاگنآ  دسر ،  یم  وا  هب  یتشحو  سرت و  ناسارخ ،  لها  زا  رهنلاءاروام ،  هیحان  زا  دزاس و  یم 

ینایفـس و  ) ناـمز نیا  رد  دتـسرف و  یم  رختـسا  هب  نارگ  یهاپـس  دـسر  یم  وا  هب  ربخ  نیا  یتقو  دـنناسر ) یم  لـتقب  ار  اـهنآ  دـنروآ و  یم 
یم عوقوب  گرزب  نانچ  يرازراک  اهنآ  نیب  اجنآ  رد  دننک و  یم  دروخرب  دیفـس  هوک  رد  یمـشاه  و  ع )   ) يدـهم ترـضح  و  شیاهورین ) 

ياهورین تسکش  رثا  رد  هک  ار  یفرگـش  ریثءات  نیتسخن  تیاور  دنناسر )) .  یم  دوخ  نابـسا  ياپ  ياهقاس  هب  ار  نوخ  ناراوس ،  هک  ددنویپ 
دنک یم  اپ  رب  یجوم  ناملسم  ياهتلم  نایم  رد  ع )   ) يدهم ترضح  ناراداوه  رد  هک  دنک  یم  دای  دیآ ،  یم  دوجوب  زاوها  دربن  رد  ینایفس 

رادـید يوزرآ  مدرم  ماـگنه  نیا  رد   . )) دـننز یم  شبنج  تکرح و  هـب  تـسد  يو  اـب  تـعیب  ترـضح و  نآ  هـب  نتـسویپ  يارب  هکیروـطب 
نتفر ورف  زا  دعب  قارع  رد  ینایفـس  ياه  گنج  هب  عجار  تایاور  لاح ،  ره  هب  دنیامن )) یم  وجتـسج  ار  وا  دننک و  یم  ار  يدـهم  ترـضح 
بقع هلحرم  دراو  هثداـح ،  نیا  زا  دـعب  هک  تسا  نیا  تسین  يدـیدرت  نآ  رد  هک  هچنآ  دـشاب ،  هک  هنوگ  ره  زاـجح ،  هقطنم  رد  وا  رکـشل 

نیرخآ تیوقت  زین  ماش و  نیمزرس  ینعی  دوخ  تموکح  ورملق  يرادهگن  ظفح و  فرـص  وا  یعـس  مامت  و  ددرگ .  یم  تسکـش  ینیـشن و 
اب ینایفس  ياهگنج  دروم  رد  تایاور ،  دوش .  یم  ع )   ) يدهم ترـضح  ياهورین  هلمح  ربارب  رد  یگدامآ  سدق و  نیطـسلف و  یعافد  طخ 

دهاوخ يو  ینایاپ  گنج  هک  دزادرپ  یم  نیطـسلف  يدازآ  سدقم و  حتف  گرزب ،  حتف  دربن  رکذ  هب  اهنت  شنارای ،  و  ع )   ) يدهم ترـضح 
 . دماجنا یم  يو  یبرغ  يدوهی و  نانامیپ  مه  تسکش  هب  دوب و 
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سدق حتف  دربن  رد  ینایفس 

هاگیاپ رد  فعض  تسخن  دوش ،  یم  وربور  يدایز  تالکشم  اب  هناتخبشوخ  ینایفس ،  هک  دیآ  یمرب  گرزب  دربن  نیا  هب  طوبرم  تایاور  زا 
نانآ و  دنناملـسم . . .  ماش  هطخ  مدرم  زاب  دشاب  وا  عفن  هب  هزادـنا  ره  وا  یئاورنامرف  تیعقوم  تردـق و  اریز  ماش . .  نیمزرـس  رد  وا  یمدرم 

ناناملـسم نانمـشد  عفن  هب  ار  وا  يرکون  و  ینایفـس ،  شیوخ ،  نامز  رگمتـس  ياه  تسکـش  و  ع )   ) يدـهم ترـضح  تامارک  تازجعم و 
یگدنکارپ يرازیب و  دریگ و  یم  توق  ترضح  نآ  هب  شیارگ  یتسود و  يدهم و  ترضح  هب  قشع  جوم  ور  نیا  زا  دننک . .  یم  هدهاشم 

هبناـج و همه  هدرتـسگ  تضهن  هک  تسا  نیا  نم  هدـیقع  هب  رتـشیب  لاـمتحا  هکلب  ددرگ .  یم  رتـشیب  يو  ياهتـسایس  ینایفـس و  هب  تبـسن  ، 
يدهم هک  دزاس  یم  ناشنرطاخ  تایاور  اریز  دوش .  یم  اپ  رب  نیطـسلف  نانبل و  ندرا ،  هیروس ،  رد  ع )   ) يدهم ترـضح  ناراداوه  یمدرم 

نیا دنز .  یم  ودرا  قشمد  يرتمولیک  یسرد  يا  هیحان  ءارذع )) جرم   )) رد دنک و  یم  یـشکرکشل  ماش  نیمزرـس  يوسب  دوخ  هاپـس  اب  (ع ) 
زجاع ع )   ) يدهم ترضح  هاپس  يورشیپ  ربارب  رد  یگداتسیا  زا  دوخ و  ياهزرم  يرادهگن  زا  ینایفس  هکنیا  رب  دراد  تلالد  مک  تسد  رما 

ّرقم ای  تختیاپ و  ددرگ و  یم  زاب  نیطـسلف  لخاد  هب  دـنک و  یم  هیلخت  ار  دوخ  تختیاپ  قشمد ،  ینایفـس  دـیوگ  یم  تایاور  یتح  تسا و 
نینچمه دنک .  یم  باختنا  دنیآ ،  یم  دورف  نآ  رد  یمور  نایشروش  ای  نایمور  ياهورین  هک  ییاج  هلمر ))  هقطنم   )) رد ار  دوخ  یهدنامرف 

ؤم ناگرزب و  ات  دنام  یم  قشمد  هموح  رد  یتدم  دنک و  یم  گنرد  دربن  ندومن  عورـش  رد  ع )   ) يدهم ترـضح  هک  دـیوگ :  یم  تایاور 
وگتفگ تهج  هک  دهاوخ  یم  ینایفس  زا  ترضح  سپس  و  دنوش .  قحلم  وا  هب  دنا  هتسویپن  ترضح  نآ  هب  زونه  هک  ییاهنآ  ماش  لها  نانم 

یم رارق  ع )   ) يدـهم ترـضح  تیـصخش  ریثءات  تحت  يو  دـننک .  یم  تاقالم  ار  رگیدـکی  هاگنآ  دـنک .  تاقالم  راوگرزب  نآ  اب  اصخش 
ناکیدزن و اـما  دـیامن  ع )   ) ماـما میلـست  ار  هقطنم  درادرب و  گـنج  زا  تسد  دریگ  یم  میمـصت  دـنک و  یم  تعیب  ترـضح  نآ  اـب  دریگ و 
اـه و هدـیدپ  نـیا  دـنزاس ! یم  فرـصنم  دوـخ  میمـصت  زا  ار  وا  دـننک و  یم  شهوـکن  شنزرــس و  نآ  زا  سپ  ار  يو  ینایفــس  ناـنابیتشپ 

یم ع )   ) يدهم ترضح  هب  طوبرم  تایاور  رد  ارنآ  ام  دهد و  یم  خر  نیطـسلف  يدازآ  سدق و  حتف  زا  لبق  یکدنا  هک  تسا  یئاهدادیور 
جوم دوجو  ماـش و  نیمزرـس  رد  ینایفـس  یمدرم  هاـگیاپ  فعـض  رگم  درادـن  یـسایس  یعیبط و  ياـهرایعم  اـب  يریـسفت  هنوگچیه  میهاوخ 

نآ هب  هدومن و  تعیب  ع )   ) يدهم ترـضح  اب  ینایفـس  ياهورین  زا  یـشخب  تایاور ،  زا  یخرب  هتفگ  هب  هکلب  ع . )   ) يدهم رادفرط  یمدرم 
رد دیآ و  یم  هفوک  هب  ع )   ( ) يدهم ترـضح  ینعی   ) يو هاگنآ   : )) دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  ع )   ) رقاب ماما  زا  دندنویپ .  یم  ترـضح 
زا يرایـسب  هکیلاح  رد  دنیآ  یم  ءارذع  جرم  هب  شناهارمه  وا و  سپـس  دیامن  روهظ  هکنآ  ات  دنام  یم  دهاوخب  ادخ  هک  نامز  ره  ات  اجنآ ، 
نآ دننک و  یم  تاقالم  ار  رگیدکی  اهنآ  هکنیا  ات  درب .  یم  رسب  هلمر  هقطنم  رد  ینایفس  ماگنه  نیا  رد  و  دنا ،  هتسویپ  ترضح  نآ  هب  مدرم 
لآ اب  هک  مدرم  زا  يا  هدع  دنـشک و  یم  تسد  ربمایپ  لآ  يوریپ  زا  دنتـسه  ینایفـس  اب  هک  یمدرم  تسا  یعقاو  نانم  ؤم  تخانـش  زور  زور 

يوسب زورنآ  رد  سکره  دـندنویپب  يو  نارادـفرط  هب  اـت  دـنور  یم  هدوب  وا  ناوریپ  زا  اـهنآ  دـنورگ ،  یم  ینایفـس  يوس  هب  دنتـسه  ربماـیپ 
 ( ع  ) یلع زا  دامح  نبا  یطخ  هخسن  رد  و  ( 173  . (( ) دشاب یم  زاتمم  یعقاو و  نانم  ؤم  تخانش  زور  زور  نآ  و  دباتش . .  یم  دوخ  شفرد 

لها هب  ربخ  نیا  دنسر و  یم  تکاله  هب  ءادیب  نابایب  رد  دتسرف  یم  يدهم  يوس  هب  يرکشل  ینایفس  یتقو   : )) دومرف هک  تسا  هدش  تیاور 
میشک یم  ار  وت  هنرگ  يآ و  رد  يو  تعاطا  هب  نک و  تعیب  وا  اب  تسا  هدومن  روهظ  يدهم  دنیوگ  یم  دوخ  هفیلخ  هب  اهنآ  دسر ،  یم  ماش 

 . (( دیآ دورف  سدقملا  تیب  رد  ات  دـنک  یم  تکرح  رگید  يوس  زا  يدـهم  و  دتـسرف .  یم  ترـضح  نآ  دزن  تعیب  تهج  ار  يا  هدـع  وا  ، 
نیمه رد  دـهد و  یم  ناشن  ار  ینایفـس  نافلاخم  و  ع )   ) يدـهم ترـضح  نارادتـسود  یمدرم و  تکرح  جوا  هک  تسا  یتیاور  نیا  ( 174)

وا هب  هدمآ و  ترضح  دزن  وا  سپ  میوگ  نخس  يو  اب  ات  دیروآ  نم  دزن  ارم  يومع  رـسپ  دیوگ  یم  يدهم  ترـضح   : )) تسا هدمآ  هخـسن 
ار وا  بلک  هلیبق  ددرگ  یم  زاب  دوخ  نارای  دزن  ینایفس  نوچ  و  دنک ! یم  تعیب  وا  اب  میلـست و  ع )   ) ماما هب  ار  رما  مامز  يو  دنک  یم  وگتفگ 

هاگنآ دـنک .  یم  خـسف  ار  يو  تعیب  زین  ماما  دـنک  یم  نامیپ  خـسف  ياـضاقت  ددرگ و  یمرب  وا  تهج  نیمه  هب  دـننک  یم  نامیـشپ  مداـن و 
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نآ تسدب  زین  ار  نایمور  دنوادخ  دهد و  یم  تسکـش  ار  وا  ع )   ) ماما یلو  دنک  یم  جیـسب  ماما  اب  گنج  يارب  ار  دوخ  نایرکـشل  ینایفس 
ع  ) يدهم ترضح  اب  تعیب  هب  تبسن  ار  وا  ینعی  دنک )) یم  نامیشپ  ار  وا  بلک  هلیبق   )) ترابع ینعم  ( 175  . (( ) دزاس یم  مدهنم  ترضح 
وا تموکح  نامیشپ و  ار  ینایفس  تقیقح  رد  هک  یناسک  و  تساهنآ . .  هریـشع  مان  ینایفـس و  ياه  ییاد  مان  بلک  دیامن و  یم  نامیـشپ  ( 

يدوهی نانابیتشپ  دنزاس ،  یم  ترـضح  نآ  اب  راکیپ  هب  راداو  وا  دننک و  یم  ظفح  ماما  رادفرط  یمدرم  تکرح  ربارب  رد  ندـش  طقاس  زا  ار 
 . درک میهاوخ  نایب  ار  نآ  سدق  حتف  دربن  ثحبم  رد  ام  تسانعم و  نیا  رگناشن  نآ  ریغ  نیـشیپ و  تایاور  هکنانچ  دنـشاب  یم  يو  یمور  و 

دنک هدافتسا  دهد  یم  يو  هب  ع )   ) يدهم ماما  هک  یتصرف  نآ  زا  ددنبرب و  یفرط  یمدرم  وج  نیا  زا  دوش  یمن  قفوم  ینایفـس  لاح ،  ره  هب 
ياهورین شنانامیپ  مه  يو و  ور  نیا  زا  دـنوش  یمن  وا  شترا  ینایفـس و  تموکح  ندومن  طـقاس  هب  قفوم  مه  ماـش  نیمزرـس  ناناملـسم  و 

لحاس رد  هیکاطنا  ات  اجنآ  زا  روص  اـت  اّـکع  زا  تاـیاور  هتفگ  هب  نآ  ياـهروحم  هک  یگنج  دـننک  یم  هداـمآ  گرزب  یگنج  يارب  ار  دوخ 
ینایفس رب  شنایهاپس  و  ع )   ) يدهم مشخ  دنوادخ و  بضغ  ماگنه  نیا  رد  دبای .  یم  شرتسگ  سدق  لخاد  ات  هیربط و  ات  قشمد  زا  ایرد و 

ینایفـس و هب  يزور  هریت  یتخـس و  و  دوش .  یم  راکـشآ  ع )   ) يدـهم تسدـب  یهلا  تازجعم  اه و  هناشن  دراب ،  یم  ورف  يو  نانامیپ  مه  و 
ماما نایهاپس  زا  یکی  تسدب  ینایفس  ماجنارس ،  و  دنروخ . .  یم  تسکش  لکـش  نیرتدب  هب  دروآ و  یم  يور  وا  یمور  يدوهی و  نایماح 

 . دنناسر یم  لتقب  سدق  يدورو  هیحان  رد  ای  هیربط و  هچایرد  رانک  رد  ار  يو  دیوگ  یم  تایاور  هکنانچ  دوش و  یم  ریگتـسد  ع )   ) يدهم
دنناوت یمن  ینالوط  ياهلاس  رد  نارگید  هک  هدز  یتایانج  هب  تسد  هام  هدزناپ  تدـم  رد  هک  یتوغاط  راـب  تیاـنج  یگدـنز  هب  هنوگ  نیدـب 

 . دنهد یم  نایاپ  دنوش ،  نآ  بکترم 

روهظ نارود  رد  نآ  شقن  نمی و 

روهظ نارود  رد  نآ  شقن  نمی و 

تـسا هدش  دراو  نمی  رد  ع )   ) يدهم ترـضح  روهظ  زاس  هنیمز  یمالـسا و  بالقنا  هرابرد  مالـسلا ،  مهیلع  تیب  لها  زا  يددعتم  تایاور 
تیادـه و شفرد  ار  نآ  دـنک و  یم  حیرـصت  ار  بـالقنا  نیا  عوقو  ندوب  یمتح  هک  دـشاب ،  یم  ( 176  ) دنـسلا حیحـص  اهنآ  زا  یخرب  هک 

نامز رد  ار  نمی  یمالسا  بالقنا  تایاور  زا  یخرب  یتح  دنک . .  یم  فیصوت  ترضح  نآ  هدننک  يرای  يدهم و  ترـضح  مایق  زاس  هنیمز 
هک دنک  یم  دیکءات  هنوگنامه  نآ ،  هب  ندناسر  يرای  بوجو  رد  دروآ و  یم  باسحب  قلطم  روطب  اه  شفرد  نیرت  شخب  تیاده  روهظ ، 
هام دنچ  ینعی  بجر  هام  رد  ینایفس  جورخ  اب  نامزمه  ار  نآ  تقو  دیامن و  یم  دیکءات  نآ  زا  شیب  هکلب  یناریا ،  قرـشم  شفرد  يرای  رد 

دشاب و یم  ینمی  هب  فورعم  تایاور ،  رد  نآ ،  ربهر  مان  اما  دنک .  یم  یفرعم  اعنـص  ار  نآ  تختیاپ  و  ع )   ) يدهم ترـضح  روهظ  زا  لبق 
لباق دنس  نتم و  رظن  زا  تیاور  نیا  یلو  دنک  یم  دای  مالسلا  امهیلع  یلع  نبدیز  لسن  زا  و  نیـسح ))   )) ای و  نسح ))   )) ار يو  مان  یتیاور 
مئاق مایق  زا  لبق   : )) دومرف هک  تسا  هدـش  تیاور  ع )   ) قداص ماـما  زا  ینمی :  بـالقنا  هب  طوبرم  تاـیاور  نیرت  مهم  کـنیا  تسا .  ثحب 

دومرف زین  و  ( 177  . (( ) نابایب رد  نتفر  ورف  هیکز و  سفن  ندش  هتشک  ینامسآ ،  هحیص  ینایفس ،  ینمی ،  تسا :  یمتح  تمالع  جنپ  عوقو 
دهاوخ مهرـس  تشپ  اه  هرهم  هتـشر  نوچمه  اهنآ  بیترت  زور و  کی  هام و  کی  لاس و  کـی  رد  یناـسارخ  ینمی و  ینایفـس و  جورخ  : ))

هدننک تیاده  اه ،  شفرد  نایم  رد  دنک ،  ینمشد  تفلاخم و  اهنآ  اب  هک  یـسک  رب  يا  دیآ و  یم  دیدپ  وس  ره  زا  یتخـس  یناشیرپ و  دوب . 
شورف دنک  مایق  ینمی  یتقو  دـنک .  یم  توعد  نات  بحاص  يوسب  ار  امـش  تسا و  قح  شفرد  هک  ارچ  درادـن ،  دوجو  نیمی  شفرد  زا  رت 

رـس یناملـسم ،  چـیه  رب  و  تسا .  تیادـه  شفرد  وا  شفرد  هک  باتـشب  وا  يوسب  دـنک  جورخ  هک  هاگنآ  و  تسا .  مارح  مدرم  هب  هحلـسا 
دنک یم  توعد  میقتسم  هار  هب  قح و  هب  ار  مدرم  وا  هک  اریز  دوب ،  دهاوخ  شتآ  لها  زا  دنک  نینچ  یـسک  رگا  و  تسین .  زیاج  وا  زا  یچیپ 

هنوگچ سپ  تسا  حلاص  نب  بیعـش  یناورم و  ینایفـس و  رمءا ،  نیا  زا  لبق   : )) دومرف هک  تسا  هدـش  تیاور  (ع )  اضر ماما  زا  ( 178 . (( )
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نم مئاق  دیوگ  یم  دنک  یم  جورخ  هک  يرگید  ای  میهاربا  نب  دـمحم  هنوگچ  ینعی   : )) دـیوگ هر  یـسلجم  ( 179  (( ) نآ نیا و  دـیوگ  یم 
هخـسن يوس  زا  هک  دـشاب  یناسارخ  وا  لصا  هکنآ  اـی  هدوب و  عقبءا  هک  دراد  لاـمتحا  تیاور ،  رد  هدـش  داـی  یناورم  زا  روظنم  و  متـسه )) 

رد ینمی  ینایفس و  یناسارخ ،  نت ،  هس  نیا  جورخ   : )) دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  ع )   ) قداص ماما  زا  دشاب .  هداد  خر  یهابتشا  ناردارب 
 . (( دـنک یم  قح  هب  توعد  هک  اریز  تسا  رتدـننک  تیادـه  همه  زا  ینمی  شفرد  و  دـتفا .  یم  قافتا  زور  کی  هاـم و  کـی  لاـس و  کـی 

ایآ  : )) دـش هتفگ  ع ))   ) قداص ماما   ) هللادـبعوبا هب  درک  جورخ  قح  بلاط  نوچ  تفگ :  هک  تسا  هدـش  لـقن  مکح  نب  ماـشه  زا  و  ( 180)
(( دیوج یم  يرازیب  ترضح  نآ  زا  صخش  نیا  تسا و  یلع  رادتسود  ینمی  ریخ ،  دومرف :  ترضح  دشاب ؟  ینمی  صخـش  نیا  دیراودیما 

تقبس يرگید  زا  هک  دشوک  یم  کی  ره  دنتسه و  هقباسم  بسا  ود  نوچمه  ینایفس  ینمی و   )) هک تسا  هدمآ  تیاور  نیمه  رد  و  ( 181)
 . دنک یم  جورخ  هعرک  مان  هب  يا  يدابآ  نمی و  زا  وا   : )) تسا هدش  دراو  ع )   ) يدهم ترضح  هرابرد  تایاور  زا  يا  هراپ  رد  و  دیوج . ))

تباث و تایاور  رد  هچنآ  اریز  دـنک ،  یم  زاغآ  هقطنم  نیا  زا  ار  دوخ  مایق  هک  دـشاب  ینمی  نامه  صخـش  نیا  زا  روظنم  هک  تسین  دـیعب  (( 
 ، هاـگنآ  : )) تسا هدـمآ  مالـسالا  ةراـشب  باـتک  رد  دـنک .  یم  ماـیق  مارحلادجـسم  هکم و  زا  ع )   ) يدـهم هـک  تـسا  نـیا  تـسا .  رتاوـتم 

وترپ رد  دوش و  یم  رهاظ  كاپ  هتسجخ و  دور ،  یم  نایم  زا  اه  هنتف  وا  مایق  اب  دنک و  یم  مایق  نسح ،  ای  نیـسح  مانب  ءاعنـص  زا  یئاورنامرف 
بالقنا و هرابرد  دنچ  ییاهیسررب  کنیا ،  و  ( 182  . (( ) ددرگ یم  راکشآ  وا  هلیسوب  ندش ،  ناهنپ  زا  دعب  قح  دور و  یم  نیب  زا  تملظ  وا 

تدـعاسم رد  يا  هدـمع  شقن  مهـس و  هک  نمی  رد  ع )   ) يدـهم ترـضح  زاـس  هنیمز  بـالقنا  یعیبط ،  روطب  نآ .  شقن  اـما  ینمی :  ماـیق 
هکلب دـنک .  یمن  یفن  ار  نآ  دوجو  تایاور ،  رد  شقن  نیا  ندـشن  دای  و  دراد . .  زاجح  بالقنا  هب  ندـناسر  يرای  ترـضح و  نآ  تضهن 

یناسنا يورین  هک  تفگ  میهاوخ  ترـضح  نآ  تضهن  ثحبم  رد  يدوزب  ام  دـشاب و  نآ  هب  ندیـسرن  نایز  ظـفح و  تهج  هب  تسا  نکمم 
ینمی يزاجح و  ناروای  زا  یساسا  هدمع و  روطب  تسا ،  ع )   ) يدهم ترضح  هاپـس  هدنهد  لیکـشت  دنک  یم  مایق  زاجح  هکم و  رد  هک  يا 

 . دوب دنهاوخ  يو 

قارع رد  زاس  هنیمز  ياه  ینمی  شقن 

دراو ینایفـس  اب  ییوراـیور  تهج  یناریا  ینمی و  ياـهورین  دوش .  یم  قارع  دراو  يو  اـب  ینایفـس  دربن  یپ  رد  ینمی  دـیوگ :  یم  تاـیاور 
اریز تسا ،  یناریا  ياهورین  زا  ینابیتشپ  شقن  ینایفـس  دربن  رد  نمی  ياهورین  شقن  هک  دوش  یم  رهاظ  نینچ  تایاور  زا  دنوش و  یم  لمع 
ایوگ و  دنتـسه .  بیعـش  یناسارخ و  نارای  ینعی  نیمز  قرـشم  مدرم  ینایفـس ،  اب  ریگرد  فرط  هک  دوش  یم  هدیمهف  نینچ  رابخءا  نحل  زا 

دنهاوخ یـساسا  شقن  اه  ینمی  زاجح ،  رب  هوالع  جـیلخ ،  هقطنم  رد  اما  دـندرگ .  یم  زاب  نمی  هب  نانآ  هب  ندـناسر  يرای  زا  سپ  اه  ینمی 
یتسیاب هقطنم ،  ياـیفارغج  روهظ و  ثداوح  دـنور  هب  هجوت  اـب  یعیبط  روطب  یلو  دـنا  هتخاـسن  ناـشنرطاخ  ارنآ  تاـیاور ،  هچ  رگ  تشاد ، 
نوماریپ ثحب  اما  دریگ .  رارق  ع )   ) يدـهم ترـضح  وریپ  نمی ،  ياهورین  تسد  رد  جـیلخ  هزوح  ياهروشک  زاـجح و  نمی و  یئاورناـمرف 

روطب قرـشم  لها  ياـه  شفرد  یناـسارخ و  شفرد  هک  یلاـح  رد  تسا ؟  رت  شخب  تیادـه  یناـسارخ  شفرد  زا  ینمی  شفرد  ارچ  هکنیا 
یم يرای  نانآ  هلیـسوب  ار  دوخ  نید  دنوادخ  دنوش و  یم  بوسحم  دیهـش  اهنآ  ناگدش  هتـشک  هدش و  فیـصوت  تیاده ،  شفرد  هب  یلک 
هلمج زا  هک  دوب ،  دـنهاوخ  وا  صاخ  نارای  و  ع )   ) يدـهم ترـضح  نارواشم  ناریزو و  نایناریا  زا  يدایز  اتبـسن  دادـعت  هکنآ  اب  دـیامن . . 

اب دنیزگ و  یم  رب  دوخ  شترا  لک  یهدنامرف  تمـسب  ار  يو  ع )   ) يدهم ماما  هک  تسا  حلاص  نب  بیعـش  یناریا ،  ياهورین  هدـنامرف  نانآ 
مایق و اب  نانآ  یهگنآو  تسا  یلاعف  عیـسو و  شقن  اه ،  حطـس  مامت  رد  ع )   ) يدـهم ترـضح  مایق  يزاس  هنیمز  رد  ناـیناریا ،  شقن  هکنآ 

شقن رد  ار  نآ  ام  دنراد و  یـصاخ  يرترب  دوب ،  دـهاوخ  نانآ  مایق  هلیـسوب  ع ، )   ) يدـهم ترـضح  تضهن  زاغآ  هک  دوخ ،  ياهیراکادـف 
؟  تساهنآ شفرد  ناـیناریا و  زا  رت  شخب  تیادـه  يو  شفرد  ینمی و  بـالقنا  ارچ  نیارباـنب  درک .  میهاوخ  ناـیب  روهظ  نارود  رد  ناـنآ 

ظاـحل زا  رت و  حیحـص  درب  یم  راـکب  نمی  هرادا  یـسایس و  يربـهر  رد  ینمی  هک  يرادا  متـسیس  هک  دـشاب  نـیا  نآ ،  لـیلد  تـسا  نـکمم 
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رب ییاه  هبئاش  يراک و  هرابود  یگدـیچیپ و  زا  نایناریا  تلود  هکیلاح  رد  دـشاب .  رت  کـیدزن  مالـسا  يرادا  شور  هب  تیعطاـق  یگداـس و 
بیکرت ندـمت و  تثارو  تعیبط  نمی و  هعماج  يا  هلیبق  یگداس و  تعیبط  هب  یئاورنامرف  هبرجت  ود  نیا  نیب  تواقت  نیاربانب  تسین ،  راـنک 

عطاق نآ  یئارجا  هاگتسد  تسایس و  هک  دیآ  رامـشب  رت  شخب  تیاده  ور  نیا  زا  ینمی  بالقنا  تسا  نکمم  و  ددرگ .  یمرب  یناریا  هعماج 
یلمعلاروتـسد نامه  نیا  هتبلا  دنک ،  اهنآ  هب  تبـسن  دیدش  یگدیـسر  هتـسویپ  دشاب و  هتـشاد  رایتخا  رد  عیطم  صلخم و  ياهورین  و  دشاب . 

کلام هب  ع )   ) نانم ؤمریما  روشنم  رد  هکنانچ  دـنیامن  لمع  دوخ  نارازگراک  نادـنمراک و  اب  هک  دـهد  یم  روما  ءاـیلوا  هب  مالـسا  هک  تسا 
نارازگراک و هب  تبسن   )) هک تسا  هدمآ  ع )   ) يدهم ترضح  تافص  رد  هک  روطنامه  مینیب و  یم  رـصم  رد  ماما  هدنیامن  رادناتـسا و  رتشا 

لوئـسم دننک ،  یمن  لمع  یتسایـس  نینچ  ساسا  رب  نایناریا  هکیلاح  رد  دشاب )) یم  نابرهم  نایاونیب  هب  تبـسن  ریگتخـس و  دوخ  نادـنمراک 
لمع نیا  دنـسرت  یم  اریز  دـننک .  یمن  تازاجم  نیریاس  تربع  تهج  ماع ،  الم  رد  ار  ناناملـسم  حـلاصم  هب  تبـسن  راکتنایخ  ای  رـصقم ، 

رت هدننک  تیادـه  تهج  نیا  زا  ینمی  شفرد  دراد ،  لامتحا  و  ددرگ .  تسا  مالـسا  تیدوجوم  رهظم  هک  یمالـسا  تلود  فیعـضت  ثعاب 
دنک یمن  ار  یللملا )  نیب  تاررقم  و   ) ینونک میهافم  اه و  یبایزرا  ناوارف و  يوناث  نیوانع  تیاعر  مالـسا  یناهج  حرط  هئارا  رد  هک  دشاب 

هک تسا  نیا  تسا  هدیدنـسپ  یـساسا ،  لیلد  ناونعب  هچنآ  اما  تساـهنآ .  تیاـعر  هب  مزلم  دـقتعم و  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  هکیلاـح  رد  . 
ددرگ و یم  رادروخرب  ع )   ) يدهم ترضح  ياهدومنهر  زا  امیقتسم  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  دراد  يرتشیب  يرگ  تیاده  رگا  ینمی  بالقنا 
تخانـش و بسک  دوش و  یم  لئان  شترـضح  رادـیدب  ینمی  نینچمه  دوش ،  یم  هدرمـش  ترـضح  نآ  تضهن  حرط  ورملق و  کفنیال  زج 

نیا اب  دیاتس و  یم  ار  ینمی  صخش  ینعی  نمی  بالقنا  ربهر  هک  تساه  ینمی  بالقنا  هب  طوبرم  تایاور  رما  نیا  دی  ؤم  دنک .  یم  دومنهر 
یناملـسم چیه  يارب   )) هکنیا و  دناوخ )) یم  ناتبحاص  يوسب  ار  امـش   )) و دنک )) یم  تیادـه  قح  يوسب   : )) دـیامن یم  فیـصوت  تارابع 

زا شیب  نآ  تایاور  رد  نایناریا  زاس  هنیمز  بالقنا  اما  دوب . . . )) دـهاوخ  شتآ  لها  دـنک  نینچ  هک  یـسک  تسین و  زیاج  نآ  زا  یچیپرس 
نب بیعش  زجب ،  قرشم  زا  یموق  قرـشم و  لها  هایـس و  ياه  شفرد  ناروای  دننام  تسا ،  هدیدرگ  مومع  زا  شیاتـس  نآ ،  ناربهر  شیاتس 

یناسارخ و دیس  نآ  زا  سپ  دراد و  يا  هژیو  يرترب  زایتما و  هایـس ،  ياه  شفرد  ناهدنامرف  هیقب  هب  تبـسن  تایاور ،  هب  هجوت  اب  هک  حلاص 
رتکیدزن ع )   ) ماـما روهظ  تضهن  هب  ینمی  بـالقنا  هک  تساـنعم  نیا  دـی  ؤم  راـبخءا  تسا .  هتفرگ  رارق  شیاتـس  دروم  مق  زا  يدرم  سپس 

ینمی زاس  هنیمز  يرگید  ینمی  هکنآ  ای  دـنک  یم  مایق  ینایفـس  زا  لـبق  ینمی  مینک  ضرف  رگا  یتح  ناـیناریا ،  زاـس  هنیمز  بـالقنا  اـت  تسا 
هک دشاب  یم  ع )   ) يدهم ترضح  مایق  تضهن و  زاغآرس  هک  مق  زا  يدرم  تسدب  نایناریا  بالقنا  هکیلاح  رد  دشاب .  یم  هدش  هداد  هدعو 
 ، دنک هدارا  ادخ  هچنآ  ای  لاس و  هاچنپ  ای  تسیب  بیعش  یناسارخ و  نیب  اهنآ و  بالقنا  عورش  نیب  هلـصاف  و  تسا ))  قرـشم  زا  نآ  راغآ  ))

صلاخ كاپ و  یتیعقوم  زا  دراد و  رارق  نانآ  یـسایس  ناگدـنیامن  اهقف و  داـهتجا و  هیاـپ  رب  یبـالقنا  نینچ  زاـغآ  و  دـماجنا . . .  یم  لوطب 
نکمم هکنیا  هرابرد  رگید ،  هتکن  تسین .  دـنم  هرهب  هتفاـی ،  دومنهر  ع )   ) يدـهم ماـما  هیحاـن  زا  میقتـسم  روطب  ینمی  بـالقنا  هک  هنوگنآ 
نامزمه تحارص  اب  ار  دوعوم  ینمی  جورخ  هتـشذگ  تایاور  دشاب .  رظن  دروم  هدش و  هداد  هدعو  ینمی  یمود ،  هدوب و  ددعتم  ینمی  تسا 

 ( ع  ) قداص ماما  زا  حیحـص  دنـس  اب  يرگید  تایاور  و  تسا .  هدرک  نایب  ع )   ) يدهم ترـضح  روهظ  لاس  ینعی  ینایفـس ،  ندش  رهاظ  اب 
لوا ینمی  صخش  نیا  یتسیاب  تیاور ،  نیا  هب  انب  ( 183  . (( ) دننک یم  مایق  ینایفس  زا  لبق  ینمی  يرـصم و   : )) دیوگ یم  هک  دراد  دوجو 

ره هک  بیعش  یناسارخ و  زاس  هنیمز  قرشم ،  لها  زا  وا  ریغ  و  مق ))  زا  يدرم   )) هکنانچمه دوب ،  دهاوخ  دوعوم  ینمی  زاس  هنیمز  هک  دشاب 
نکمم هتبلا  دنک .  یم  نییعت  ینایفـس  زا  شیپ  تیاور ،  نیا  اهنت  ار  لوا  ینمی  جورخ  ماگنه  اما  دوب .  دـنهاوخ  دـنا ،  هدـش  هداد  هدـعو  ود 

ارنآ ةرارز  نبدیبع  هک  تسا  ءاعنص )) رد  هنیع  رـساک   )) ربخ رگید ،  بلطم  ملاعلا  هللاو  دشاب .  ینالوط  ياهلاس  ای  وا و  زا  لبق  یکدنا  تسا 
دومرف دش .  هتفگ  نخس  ینایفس  دروم  رد  ع ))   ) قداص ماما   ) هللادبع وبا  دزن   : )) تفگ هک  تسا ،  هدومن  تیاور  نینچ  ع )   ) قداص ماما  زا 
هجوت لباق  تایاور  زا  ربخ  نیا  ( 185  . (( ) تسا هدرکن  جورخ  زونه  ءاعنص  رد  ( 184  ) هنیع رساک  هکیلاح  رد  دنک  یم  جورخ  هنوگچ  وا  : 
ینایفس زا  لبق  هک  يدرم  دراد  لامتحا  دشاب و  حیحص  نآ  دنـس  دیاش  هدمآ و  ینامعن  تبیغ  باتک  نوچمه  لوا  هجرد  عبانم  رد  هک  تسا 
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ریـسفت رد  لامتحا  دـنچ  تسا  نکمم  میدرک و  رکذ  هکنانچ  تسا  هدـش  هداد  هدـعو  ینمی  زاس  هنیمز  هک  دـشاب  لوا  ینمی  دوش  یم  رهاـظ 
تقو رد  زج  نآ  يانعم  هک  دشاب  ع )   ) قداص ماما  هیحان  زا  يزمر  نایب  کی  دناوت  یم  اهنآ  نیرتهب  هک  دشاب  هتشاد  دوجو  هنیع ))  رـساک  ))

 . ددرگ یمن  راکشآ  دوخ 

روهظ نارود  رد  نآ  ثداوح  رصم و 

حتف تهج  ناناملـسم  هب  ص )   ) ربمایپ هدنهد  تراشب  تایاور  تسخن  تسا . .  ددـعتم  هدـش  دراو  رـصم  نوماریپ  هک  ییاهدـماشیپ  تایاور 
روهظ نامز  ثداوح  هرخالاب  نایمطاف و  بالقنا  ثداوح  رد  رصم  رب  اه  یبرغم  يالیتسا  هب  طوبرم  تایاور  هب  دسرب  ات  نانآ ،  تسدب  رصم 

مه رد  اهدـماشیپ  نایب  عبانم  رد  یمطاف  تلود  سیـسءات  ثداوح  اب  روهظ  نامز  ياهدـماشیپ  اـما  دوش .  یم  ناـیب  ع ، )   ) يدـهم ترـضح 
 ، نآ صیخـشت  هار  و  دوش . .  یم  هدید  زین  رـصم  هب  یبرغم  هاپـس  دورو  ع ، )   ) يدـهم ترـضح  هب  طوبرم  تایاور  رد  اریز  تسا .  هتخیمآ 

دننام ترـضح ،  روهظ  نامز  ياه  هثداح  هب  ینیعم  هثداح  هب  نتـسویپ  ای  روهظ و  ناـمز  هب  نآ  نتـسویپ  رب  تلـالد  هک  تسا  یتیاور  دوجو 
ناونع رصم  رد  ار  ییاهدماشیپ  هک  دنام  یم  ام  تسد  رد  یتایاور  هلـسلس  طقف  قیقد ،  هظحالم  اب  دشاب .  هتـشاد  نآ  ریغ  ینایفـس و  جورخ 

زا تساهنآ .  زا  يوق  لامتحا  هب  ای  هدوب و  ع )   ) يدـهم ترـضح  روهظ  نامز  ياهدـماشیپ  هلمج  زا  ثداوح  نآ  دـیدرت  نودـب  تسا  هدرک 
ةراـشب باـتک  رد  هکیروطب  تیاور  نیا  هک  تسا  روشک  نآ  مدرم  تسدـب  رـصم  ياورناـمرف  ندـش  هتـشک  هب  طوـبرم  تاـیاور  هلمج ،  نآ 

دوجو يرگید  ریبعت  تسا .  هدمآ  ع )   ) يدهم روهظ  ياه  هناشن  زا  یکی  ناونعب  دوش ،  یم  هدـید  دـیفم  داشرا  زا  لقن  هب  مالسالا ص 175 
روشک رب  ناگدرب  يالیتسا   )) و دنـشک )) یم  ار  دوخ  تاداس  رـصم  لها   : )) دیوگ یم  هکنیا  نآ  تسا و  مدرم  دزنابز  ام  نامز  رد  هک  دراد 

ءاس ؤر  يانعم  هب  تایاور ،  نیا  رد  تاداس  اریز  تسا  هابتـشا  نیا  هک  دـنهد  یم  قیبطت  تاداس ))  رونا   )) لتق رب  ارنآ  هک  ( 186  (( ) تاداس
هثداح نآ  یپ  رد  دـشاب  یم  ع )   ) يدـهم ترـضح  روهظ  ياه  هناشن  زا  يو  لـتق  هک  يا  يرـصم  ياورناـمرف  تسین و  صاـخ  مسا  تسا و 

ای یبرغ و  هاپـس  نآ  تسا  نکمم  دزاس و  یم  ناشن  رطاـخ  رـصم  هب  ار  رتشیب  اـی  هاپـس  کـی  دورو  تیاور ،  نیا  هکناـنچ  دـیآ .  یم  دوجوب 
مکاح ندش  هتشک  اب  نامزمه  رصم  ياورنامرف  ندش  هتشک  دیوگ :  یم  تایاور  زا  یخرب  درک ،  میهاوخ  نایب  ارنآ  يدوزب  هک  دشاب  یبرغم 

رجح نیا  هتشون  رصتخملا )) لوقلا   )) باتک زا  لقن  هب  مالـسالا ص 185  ةراشب  باتک  رد  نینچمه  دهد ،  یم  خر  ماش ،  مدرم  تسدب  ماش 
لتق رگنایب  تیاور  نیب  زین  و  دـنوش )) .  یم  هتـشک  رـصم  مکاح  ماش و  ياورنامرف  يو  زا  لبق   : )) مهدزناش راـتفگ  تسا :  هتفگ  هک  هدـمآ 

رد دراد .  دوجو  يا  هطبار  ابیرقت  دـنک ،  یم  جورخ  ینایفـس  زا  لبق  رـصم ،  زا  یبـالقنا  يدرم  دـیوگ  یم  هک  یتیاور  اـب  رـصم  ياورناـمرف 
تسا نکمم  يرـصم  صخـش  نیا  و  ( 187  . (( ) دـننک یم  ماـیق  جورخ  ینمی  يرـصم و  ینایفــس ،  زا  شیپ   . )) تـسا هدـمآ  راونـالاراحب 

 . دنک یم  گنج  نالعا  هدومن و  داجیا  رصم  رد  یشبنج  وا  دیوگ  یم  تایاور  یخرب  هک  دشاب  یهاپس  هدنامرف  ینعی  ناهدنامرف ،  هدرکرس 
 . دـنک یم  توعد  ص )   ) ربماـیپ لآ  يوسب  ار  مدرم  یبرغ ،  ياـهورین  دورو  زا  لـبق  يو  هکنیا  هب  هدـش  داـی  بلطم ،  نیا  رگید  یتیاور  رد 

مدرم یصخش  نآ  زا  لبق  و  دوش ،  یم  رارقرب  ینایفـس  یئاورنامرف  دنوش ،  یم  دراو  هکنیمه  دنروآ  یم  موجه  رـصم  يوس  هب  برغ  لها  ))
توعد ار  مدرم  هک  يدرم  ناهدنامرف و  هدرکرس  يرصم و  درم  دراد ،  لامتحا  و  ( 188  . (( ) دیامن یم  توعد  ص )   ) ربمایپ لآ  يوسب  ار 

رصم رد  شبنج  مایق و  رگناشن  هتفر  مه  يور  تایاور  نیا  لاح  ره  هب  صخش .  کی  هن  دنـشاب  رفن  هس  دیامن  یم  ص )   ) ربمایپ تیب  لها  هب 
يدنمورین يوق و  یمالسا  وج  دوجو  رب  لقادح  ای  دشاب .  یم  اجنآ  رد  ع )   ) يدهم ترضح  روهظ  زاس  هنیمز  هک  تسا  یمالـسا  یبالقنا  و 

طوبرم تایاور  زا  و  دراد .  طابترا  یناهج  یجراخ و  حلـص  گنج و  اب  هک  دهد  یم  خر  یلخاد  بالقنا  لوحت و  رـصم  رد  دراد و  تلالد 
 ( ع  ) يدهم روهظ  ياه  هناشن  هرابرد  ع )   ) نانم ؤمریما  زا  هکنانچ  تسا ،  رـصم  یحاون  فارطا و  رب  نایطبق  هبلغ  اهدـماشیپ ،  ثداوح و  هب 
نآ دامح  نبا  هک  دـشاب  نیا  نآ ،  زا  روظنم  تسا  نکمم  و  ( 189 (( ) رـصم فارطا  رب  نایطبق  نتفای  الیتسا   : )) دومرف هک  تسا  هدش  تیاور 
نآ رد  متفگ :  رذوبا  هب  دیوگ  یم  هجراخ  ددنب .  یم  رب  تخر  رصم  زا  تینما   : )) دنک یم  تیاور  هر )   ) رذوبا زا  دوخ  یطخ  هخـسن  رد  ار 
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(( دوـش یم  هدیـشاپ  مه  زا  نآ  ماـظن  هکلب  ریخ ،  تفگ :  دروآ .  مهارف  ار  نآ  هک  تسین  ییاوـشیپ  دور ،  یم  تـسد  زا  تـینما  هـک  ماـگنه 
ياـه یطبق  هکنیا ،  هصـالخ  دـشاپ )) .  یم  مه  زا  رتـش  نیگرـس  نوـچ  رـصم   )) هک تسا  نیا  هدرک  تیاور  زین  بعک  زا  ار  هچنآ  و  ( 190)

رما نیمه  دنبای ،  یم  هطلس  یحاون  یخرب  دننک و  یم  یچیپ  رس  نآ  تموکح  زا  دننز و  یم  رهش  نآ  رد  بوشآ  شروش و  هب  تسد  رـصم 
جراخ زا  ناناملسم  نانمشد  کیرحتب  یشکرس  نایغط و  نیا  یعیبط  روطب  و  ددرگ . .  یم  رصم  داصتقا  تینما و  رد  فعـض  شیادیپ  ببس 
يرایب هکنیا  رگم  دنـشاب  هدز  ناناملـسم  هیلع  یمهم  كرحت  هب  تسد  دوخ  خـیرات  رد  نایطبق  هک  درادـن  هقباس  هک  ارچ  دوش .  یم  یحارط 
هراشا نآ  تقو  هب  هدـش  دای  تیاور  اما  تسا .  هداتفا  قافتا  زین  ینونک  رـصع  رد  یبیلـص و  ياه  گنج  رد  هکناـنچ  هدوب  یجراـخ  یتردـق 

ارهاظ و  ( 191  (( ) تسا ناما  رد  یناریو  زا  هرـصب  ندش  بارخ  ات  رـصم ،   : )) دیوگ یم  هفیذح  زا  لقن  هب  يرگید  تایاور  یلو  دنک  یمن 
رد ینایفـس  طسوت  قارع  لاغـشا  زا  دعب  ای  نایناریا  زاس  هنیمز  تموکح  مایق  زا  دعب  روهظ ،  نامز  رد  هرـصب  هدش  هداد  هدـعو  ندـش  بارخ 
 ، ناگدنـسیون هک  تسا  رـصم  هب  یبرغم  ياهورین  دورو  ثیدـح  تایاور ،  هلمج  زا  دـش .  دـهاوخ  عقاو  ع )   ) يدـهم ترـضح  روهظ  لاس 

ياهنیمزرـس برغم  رگید ،  تایاور  تیاور و  نیا  رد  برغم  زا  دارم  دـنا و  هدرمـش  ع )   ) يدـهم روهظ  ياهتمالع  زا  ار  هناشن  نیا  ـالومعم 
تقد یسررب و  ار  هطوبرم  تایاور  نم ،  هک  اجنآ  ات  یلو  ددرگ .  یم  سنوت  یبیل و  رئازجلا و  برغم و  تموکح  لماش  هک  تسا  یمالـسا 

اه یمطاف  بالقنا  ماگنهب  اه  یبرغم  ياهورین  دورو  رب  ار  اهنآ  زا  يدادعت  هکلب  دـنک ،  تلالد  نآ  رب  نشور  روطب  هک  متفاین  یتیاور  مدومن 
لها اـجنآ  رد  تسا .  عباـنم  نیرتربتعم  نیرتمیدـق و  زا  هک  مدروخرب  یـسوط ص 278  تبیغ  رد  یتیاور  هب  اـما  ما .  هدـید  قبطنم  رـصم  هب 

هابتـشا هب  نارگید  رفن ،  ود  نیا  ریغ  اما  دنا .  هدومن  لقن  وا  زا  مالـسالا  ةراشب  راونالاراحب و  بحاص  برغم و  لها  هن  تسا  هدـش  دای  برغ 
دنک یم  صخشم  قشمد  رد  ینایفس  جورخ  زا  لبق  یکدنا  رـصم  هب  ار  برغ  لها  دورو  ماگنه  تیاور ،  نیا  و  دنا .  هدرک  لقن  برغم ))  ))
دوش یم  رارقرب  نامزلارخآ  رد  ناتربمایپ  تیب  لها  تلود   : )) دـیوگ یم  هک  تسا  هر )   ) رـسای رامع  زا  ینالوط  یتیاور  زا  هرقف  کی  نآ  و 

رارقرب ینایفـس  تموکح  دنوش  یم  رـصم  لخاد  هک  نیمه  دـننک و  یم  جورخ  رـصم  يوس  هب  برغ  لها  تسا . . .  ییاه  هناشن  ياراد  هک 
دنا و هدرک  لقن  وا  زا  دعب  نایوار  هک  دـشاب  یتیاور  عبنم  لصا و  لاس 460 ) يافوتم   ( ) هر  ) یـسوط تیاور  هک  تسین  دیعب  ددرگ )) .  یم 
رد هک  تسا  يا  هثداح  یپ  رد  یبرغم ،  ای  یبرغ  ياـهورین  دورو  هک  میهد  یم  حـیجرت  اـم  هتبلا  دـشاب .  هدـش  هابتـشا  برغم  هب  برغ  هملک 
یم یعس  هک  دنتـسه  اهیرـصم  فلاخم  مالـسا و  دض  اهورین  نآ  هک  دسر  یم  رظنب  ددرگ و  یم  نآ  كرحت  بجوم  دهد و  یم  خر  رـصم 

دهاوخ ماش  نیمزرس  رب  وا  طلـست  قشمد و  رد  ینایفـس  جورخ  هناشن  دندرگ  دراو  رـصم  هب  دنوش  قفوم  هچنانچ  دنوش و  رـصم  لخاد  دننک 
ای روهظ و  لاس  رد  اـهورین  نیا  ندـمآ  دـنک ،  یم  جورخ  ع )   ) يدـهم ترـضح  روهظ  زا  لـبق  هاـم  دـنچ  ینایفـس  هکنیا  هب  هجوت  اـب  دوب . 

تـسد هام  راهچ  ددرگ و  یم  اجنآ  دراو  دوش و  یم  ریگرد  رـصم  لها  اب  ینایفـس  دیوگ :  یم  تایاور  زا  یخرب  دشاب .  یم  نآ  هب  کیدزن 
هراشا کی  هجرد  عبانم  رد  اریز  تسا .  ینایفـس  دروم  رد  زیمآ  هغلابم  ثیداحا  زا  تیاور  نیا  هکنآ  رت  يوق  لامتحا  دـنز و  یم  تیاـنج  هب 

هک تسا  عقبءا  دناسر  یم  لتقب  قشمد  رد  ار  وا  ینایفـس  هک  یـسک  نآ  دـیوگ ،  یم  تایاور  زا  یـضعب  هکیروطب  تسا و  هدـشن  نآ  هب  يا 
هاگیاپ  ) ربنم ار  رـصم  ع )   ) يدـهم دـیوگ :  یم  هنیمز  نیا  رد  يرگید  تیاور  ملاعلا .  هللاو  دراد ،  يا  هطبار  رـصم  اب  ای  تسا و  رـصم  لـها 

رد ع )   ) ناـنم ؤمریما  مدینـش   : )) تسا هدـش  دراو  نینچ  ع )   ) یلع زا  يدـسا  هیاـبع  تیاور  رد  بلطم  نیا  دـهد و  یم  رارق  دوـخ  یغیلبت ) 
يراصن دوهی و  مزاس و  ناریو  ار  قشمد  منک و  انب  يربنم  رصم  رد  دومرف :  مدوب  هداتسیا  نم  و  هیکت )  لاح  رد   ) درک یم  هیئاوکـش  هکیلاح 

هک یهد  یم  ربخ  يا  هنوگب  متفگ :  دـیوگ :  یم  هیابع  منار .  یم  ار  اـه  برع  بوچ  نیا  اـب  منک و  یم  نوریب  یبرع  ياهرهـش  ماـمت  زا  ار 
زا زین  و  ( 192  . (( ) دنک یم  نینچ  نم  رابت  زا  يدرم  یتفر !  اطخ  هب  هیابع ،  يا  تسا  دـیعب  دومرف :  يوش ؟  یم  هدـنز  گرم  زا  سپ  ایوگ 

دنوش یم  راپسهر  رصم  يوس  هب  شنارای )  يدهم و   ) هاگنآ  . )) تسا هدش  دراو  نینچ  شنارای  و  ع )   ) يدهم ترضح  دروم  رد  ع )   ) یلع
یم مرخ  داش و  تلادـع  رثا  رد  نیمز  دـیوگ :  یم  نخـس  اهنآ  يارب  هداد و  رارق  بطاخم  ار  مدرم  دور و  یم  الاب  اـجنآ  ربنم  رب  ترـضح  و 

اب ار  شیوخ  هرهچ  هداد و  نوریب  ار  دوخ  ناهایگ  نیمز  دنوش و  یم  روراب  ناتخرد  دراب و  یم  ورف  ار  دوخ  تمحر  ناراب  نامـسآ  ددرگ و 
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نایاپ راهچ  دننام  نیمز  يور  ياههار  رد  هکیروطب  دنرب  یم  رـسب  ناما  نما و  رد  یـشحو  تاناویح  دیارآ  یم  نیمز  لها  يارب  هایگ  لگ و 
دنمـشناد ردارب  هب  یملع ،  زاین  ینم  ؤم  چـیه  هک  يا  هنوگب  دوش ،  یم  هدـنکفا  ناـنم  ؤم  ياـهلد  رد  شناد  رون  دـنزادرپ ،  یم  ارچ  هب  یلها 

تیاور ود  نیا  زا  ( 193  . (( ) دنک یم  ادیپ  قادصم  دوخ )) شیاشگ  زا  ار  مادک  ره  دنک  زاین  یب  دنوادخ  و   )) هیآ زور  نآ  رد  درادن  دوخ 
رد يا  هدش  هتخانـش  یغیلبت  یملع و  هاگیاپ  ع )   ) يدهم ترـضح  تسدب  مالـسا ،  یناهج  تموکح  رد  رـصم  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نینچ 

ربنم رب  وا  دـنوش و  یم  هناور  رـصم  يوسب  هاگنآ   )) و درک )) مهاوخ  انب  يربنم  رـصم  رد   )) ترابع هب  هجوت  اب  هژیوب  دـش . .  دـهاوخ  ناهج 
رد ترـضح  تموکح  تیبثت  ای  اجنآ  حـتف  يارب  هن  اما  دـنوش  یم  رـصم  یهار  شنارای  و  ع )   ) يدـهم ترـضح  ینعی  دور )) یم  الاب  اجنآ 

هباطخ یسرک  ربنم و  ناونع  هب  ار  اجنآ  ور  نیا  زا  دنک  یم  لابقتسا  مهادف )  انحاورا   ) شنارای ماما و  زا  رـصم  هک  تهج  نیدب  هکلب  اجنآ ، 
لها هب  اجنآ  زا  ار  دوخ  مایپ  هکنیا  يارب  زین  تسا و  هداد  هدـعو  نادـب  ع )   ) نانم ؤمریما  شراوگرزب  دـج  هکنانچ  هدومن ،  باختنا  شیوخ 
حطس اب  یتافانم  هنوگچیه  دشاب ،  یم  ناهج  هب  ترضح  نآ  مایپ  لاسرا  هاگیاپ  ملع و  یسرک  رـصم  هکنیا  و  دیامن .  هجوتم  ناهج  رـصم و 
هرمز زا  تسا .  یبسن  يرما  شناد  اریز  دراد ،  تلالد  نآ  رب  تیاور  نیا  دنبای و  یم  تسد  نادـب  نامز  نآ  رد  هک  درادـن  ناناملـسم  یملع 

هک دراد ،  نآ  ریغ  شناد و  زا  يرئاـخذ  اـه و  هنیجنگ  رـصم  مارها  زا  مره  ود  رد  ع )   ) يدـهم ترـضح  هک  تسا  ربـخ  نیا  تاـیاور ،  نیا 
نب دمحا  زا  یتیاور  رد  تسا .  هدـمآ  ص 5 564  هر )   ) قودـص نیدـلا  لامک  باتک  دـننام  لوا ،  هجرد  عبانم  رد  نآ ،  هب  طوبرم  تیاور 

رگراک رازه  نولوط ،  نبدمحا  رسپ  هک  تسا  هدمآ  يرـصم  مساق  نبدمحم  زا  دشاب  یم  هر )   ) رـسای رامع  نادنزرف  زا  هک  ینارعـش  دمحم 
دوب یترامع  نآ  تشپ  رد  هک  دندروخرب  نیرمرم  یگنس  هب  نانآ  ماجنارـس  دنبایب ،  ار  مره  رد  هدومن و  شواک  ات  تشامگ  راکب  لاسکی  ار 

نم  : )) دناوخ دوب  رصم  هنعارف  زا  یکی  نابزب  هک  ار  گنـس  هتـشون  هشبح ،  زا  یحیـسم  یـشیشک  نکل  دننک ،  بارخ  ار  نآ  دنتـسناوتن  هک 
يزیچ نیا   : )) تفگ نولوط  نبا  مداهن ))  تعیدو  هب  نآ  رد  ار  دوخ  رئاخذ  اهجنگ و  مدرک و  انب  ار  مره  ود  نیا  متخاس و  ار  ینارب  مارها و 

رد دش )) هدراذگ  نآ  لوا  ياج  هب  گنـس  هتخت  نآ  سپـس  دناد ،  یمن  ار  نآ  هراچ  هار و  ص )   ) دمحم لآ  مئاق  زج  سک  چـیه  هک  تسا 
مـشچب نآ  رد  زین  یهجوت  لباق  توق  طاقن  لاح ،  نیع  رد  اما  دشاب  نایوار  یخرب  هدوزفا  دـیاش  هک  دراد  دوجو  یفعـض  طاقن  تیاور  نیا 

لقن هب  ص 200   ) ناهرب باتک  رد  ارنآ  لامعلازنک  هدنـسیون  هک  تسا  رـصم )) سنخءا   )) تیاور هلمج ،  نآ  زا  و  ملاعلا .  هللاو  دروخ .  یم 
يوانم ج ریدقلا  ضیف  باتک  رد  و   ) سنخءا مانب  شیرق  زا  يدرم   : )) دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  ص )   ) ربمایپ زا  رکاسع ) نبا  خیرات  زا 
دوش و یم  هتفرگ  وا  زا  تردق  ای  دنوش و  یم  زوریپ  وا  رب  هاگنآ  دسر ،  یم  تردق  هب  هک  دراد  دوجو  رـصم  رد  هیما )  ینب  زا  4 ص 131 : 
زا روظنم  تسا و  هثداح  نیتسخن  نیا  دزادرپ و  یم  دربن  هب  ناناملسم  اب  اجنآ  رد  دروآ و  یم  هیردنکـسا  هب  ار  نایمور  دزیرگ و  یم  مور  هب 

 . (( دشاب یم  اهنآ  یشم  طخ و  هیما ،  ینب  زا  دارم  و  ع )   ) يدهم ترضح  روهظ  ثداوح  اه ،  هثداح 

روهظ نارود  ثداوح  برغم و  یمالسا  نیمزرس 

شبنج تایاور  اب  دش ،  نایب  هک  هنوگنامه  اما  تسا .  هدـمآ  ع )   ) يدـهم ترـضح  روهظ  نامز  ددـعتم  تایاور  نمـض  رد  اه  یبرغم  رکذ 
ثداوح و هب  طوبرم  تایاور  هلمج  زا  و  تسا .  هدـیدرگ  طولخم  دـننک ،  یم  لقن  نآ  عوقو  زا  لبق  ار  نآ  تایاور  ناناملـسم  هک  نایمطاف 
دراد و تحارـص  ترـضح ،  روهظ  نامز  رد  اه  یبرغم  شبنج  هرابرد  تایاور  زا  یخرب  یلو  دور .  یم  رامـشب  ص )   ) ربمایپ توبن  لـئالد 

نامز رد  شبنج  نیا  هکنیا  رب  ینبم  تسا  تسد  رد  نآ  ریغ  رد  نآ و  رد  يدـهاوش  یتح  درادـن .  اه  یمطاف  شبنج  اـب  يا  هطبار  هنوگچیه 
زا لـبق  یکدـنا  هک  تـسا  ندرا  هیروـس و  هـب  یبرغم  شترا  دورو  تاـیاور  اـهنآ ،  نیرتزراـب  زا  دـتفا . .  یم  قاـفتا  (ع )  دهم ماـما  روهظ 
ای برغم ،  لـها  اـی  یبرغم ،  ياـهورین  يارب  ثیداـحا ،  میدرک .  هراـشا  نآ  هب  دوخ  ياـج  رد  هکنیا  هچ  دوش ،  یم  عـقاو  ینایفـس  تکرح 

روشک هیکرت و  قارع و  ياهزرم  رد  ایـسیقرق  دربن  ماش و  نیمزرـس  رـسارس  رد  گنر ،  درز  ياه  شفرد  اـی  یبرغم و  اـی  برغم  زا  یناراوس 
درز و ياه  شفرد  یتقو   : )) تسا هدروآ  دوخ  یطخ  هخسن  رد  ار  نآ  دامح  نبا  هک  یتیاور  دننام  دنک . . .  یم  دای  ار  ییاه  شقن  قارع ، 
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ياو بلاغ و  هاپس  زا  ماش  رب  ياو  سپ  هدروخ ،  تسکـش  هاپـس  زا  اجنآ ،  نانکاس  رب  ياو  دننک .  یم  دروخرب  رگیدکی  اب  ماش  لد  رد  هایس 
 : تسا هدمآ  هخـسن  نیمه  رد  و  تسا .  ینایفـس  هژیو  ياه  تفـص  زا  نوعلم  يامیـس  دب  درم  ( 194  (( ) نوعلم يامیـس  دـب  درم  زا  اهنآ  رب 
ات دنزادرپ  یم  راتشک  گنج و  هب  دننک و  یم  دروخرب  رگیدکی  اب  هرطینق  رهش  رد  درز  ياه  شفرد  نارادفرط  هایس و  ياه  شفرد  نارای  ))
 ، دنیآ یم  دورف  ندرا  رد  برغم  ياهورین  نوچ  دنک و  یم  جورخ  قرشم  لها  رب  ینایفس  ماگنه  نیا  رد  دندرگ ،  یم  نیطـسلف  دراو  هکنیا 

دندرگ و یم  رب  دنا  هدمآ  هک  اج  نامه  هب  يا  هتـسد  دنوش ،  یم  ادج  رگیدکی  زا  هقرف  هس  تروص  هب  اهنآ  دور و  یم  ایند  زا  اهنآ  هدـنامرف 
و ( 195 (( ) دنیآ یم  رد  يو  تعاطا  هب  ار  نانآ  دهد و  یم  تسکـش  ار  اهنآ  هتخادرپ و  دربن  هب  اهنآ  اب  ینایفـس  دننام و  یم  یقاب  يا  هتـسد 

ياه شفرد  نارادـفرط  اب  یئورایور  تهج  ماش  زکرم  رد  هعاضق  ناورم و  ینب  نایبرغم و  هدـنامرف  اـنامه   : )) تسا هدـمآ  هخـسن  نیمه  رد 
تـسدب روهظ  نامز  رد  یبرغم  ياهورین  تاکرحت  هب  طوبرم  تایاور  عومجم  زا  هچنآ  ( 196 (( ) دنهد یم  رگیدکی  هب  داحتا  تسد  هایس ، 

روهظ نازاس  هنیمز  بالقنا  مایق و  هیلع  هک  تسا  یناهج  ای  یبرع و  هدنرادزاب  ياهورین  هب  هیبش  رایـسب  اهنآ  تکرح  هک  تسا  نیا  دـیآ  یم 
ربارب رد  دنوش و  یم  گنج  دراو  زاس  هنیمز  نایناریا  ینعی  قرشم  ياه  شفرد  اب  ماش  نیمزرس  رد  اهنآ  دنوش .  یم  هتفرگ  راکب  ترـضح ، 

یخرب هتفگ  هب  میتفگ و  نخـس  باب  نیا  رد  ماش  ثداوح  رد  هکنانچ  دـننک  یم  ینیـشن  بقع  ندرا  يوس  هب  دـنروخ و  یم  تسکـش  اـهنآ 
ندوب هصالخ  نیع  رد  ایـسیقرق ،  دربن  رد  یبرغم  ياهورین  تکرـش  هب  طوبرم  تایاور  اما  تشاد .  دنهاوخ  شقن  زین  قارع  رد  اهنآ  تایاور 

ینایفـس راداوه  هچ  ینایفـس و  ربارب  رد  ناکرت  رادـفرط  ار  اهنآ  هچ  درادـن ،  مالـسا  تحلـصم  دوس و  هب  نانآ  شقن  رب  یتلـالد  هنوگچیه  ، 
اهورین نیا  شقن  طقف  دنا .  هدیدرگ  فیصوت  رگمتس  هدش و  عقاو  شهوکن  دروم  ایسیقرق  دربن  رد  ریگرد  ياهفرط  مامت  اریز  مینک ،  روصت 

رتهب هکلب  دشاب ،  رصم  تلم  مالسا و  تحلـصم  هب  اهنآ  شقن  هک  تسین  تسد  رد  یلیلد  دنام و  یم  یقاب  رـصم  رد  نآ ،  تحـص  ضرف  رب 
یم زجاع  دوهی  هیلع  رـصم  شترا  تلم و  مایق  هنارگ و  راثیا  تاـیلمع  عنم  زا  رـصم  تلود  هک  یماـگنه  اـهنآ  شقن  نیرتمهم  میئوگب  تسا 

رد ناناملـسم  شنکاو  لمعلا و  سکع  ربارب  رد  نایطبق  زا  يرادساپ  اهنآ  هدمع  شقن  هکنآ  ای  دوب .  دهاوخ  لیئارـسا  ياهزرم  ظفح  دوش ، 
لحارم زا  یخرب  رد  رـصم  تموکح  هک  دـنوش  یم  هدرمـش  برع  هدـنرادزاب  ياهورین  ناونعب  ای  تساهنآ و  هدـش  داـی  ياـه  تکرح  ربارب 
ترـضح رادـفرط  یمالـسا  تکرح  يریگ  جوا  ربارب  رد  شیوخ  حلـسم  ياـهورین  هدـش  داـی  ینارگن  شیوشت و  دوخ و  یناوتاـن  فعض و 

 . ملعا هللاو  دناوخ . . .  یم  ارف  ار  اهنآ  ع ، )   ) يدهم

روهظ نارود  رد  نآ  شقن  قارع و 

روهظ نارود  رد  نآ  شقن  قارع و 

نادیم قارع ،  هک  دیآ  یمرب  نینچ  تایاور  نآ  زا  تسا ،  هدـش  دراو  يدایز  تایاور  روهظ ،  نارود  رد  قارع ،  ثداوح  عاضوا و  نوماریپ 
 : دراذگ یم  رس  تشپ  ار  هلحرم  راهچ  تقیقح  رد  روشک  نیا  و  دشاب .  یم  ددعتم  ياهورین  نایم  یندشن  مارآ  یشکمشک 

لوا هلحرم 

سرت راتشک و  ناماس ،  نآ  رد  دنشاب ،  یم  طلسم  قارع  هب  ینالوط  تدم  ناراکمتس  هک  تسا  ع )   ) يدهم ترضح  روهظ  زا  لبق  راگزور 
ناراـی روهظ ،  نازاـس  هنیمز  ار  روشک  نآ  هک  یناـمز  اـت  دـنهد .  یم  تسد  زا  ار  دوخ  شمارآ  مدرم  هک  دـیآ  یم  شیپ  ریگارف  یتشحو  و 

 . دننک یم  دازآ  هایس  ياه  شفرد 

مود هلحرم 
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رادـفرط حانج  زاس و  هنیمز  ياهیناسارخ  رادـفرط  حانج  نیب  نآ ،  رد  ذوفن  يارب  شکمـشک  دوجو  روشک و  نآ  رد  یمالـسا  ماـظن  یئاـپرب 
 . تاماش ياورنامرف  ینایفس 

موس هلحرم 

 ، روشک نیا  هب  روهظ  زاس  هنیمز  نایناریا  اه و  ینمی  نایهاپس  دورو  سپس  وا و  هلیـسوب  مدرم  تیذا  رازآ و  ینایفـس و  طسوت  قارع  لاغـشا 
 . دننار یم  نوریب  قارع  زا  ار  نانآ  هداد و  تسکش  ار  ینایفس  ياهورین  هک 

مراهچ هلحرم 

نداد رارق  نانآ و  ریغ  یـشروش و  ياهکهورگ  ناینایفـس و  دوجو  ثول  زا  نآ  ندومن  كاپ  و  ع )   ) يدـهم ماما  طـسوت  قارع  ندـش  دازآ 
راـهچ نیا  لـالخ  رد  هک  یثداوح  نوماریپ  زین  يرگید  تاـیاور  ترـضح .  نآ  طـسوت  یئاورناـمرف ،  زکرم  رارقتـسا و  لـحم  ناونعب  اـجنآ 

و تسا .  ینایفـس  زا  لبق  ع )   ) يدـهم ترـضح  نیفلاـخم  هلمج  زا  هک  ینابـصیش  جورخ  دـننام :  تسا  هدـش  دراو  دـیآ  یم  دوجوب  هلحرم 
تیرکت و ای  هریزج و  زا  یملس  فوع  جورخ  و  فجن )   ) هفوک تشپ  رد  احلص  زا  رگید  نت  داتفه  اب  هارمه  هیکز  سفن  ندیـسر  تداهـشب 
 ( ع  ) يدهم ترضح  روهظ  زا  شیپ  یکدنا  نآ  ندش  بارخ  هرصب و  رهش  نتفر  ورف  لاس و  هس  تدم  هب  جح  هب  نتفر  زا  اهیقارع  تیعونمم 

تهج كدـنا  یهورگ  اب  هتـسیاش  راکوکین و  يدرف  مایق  قارع و  هب  یبرغ  ای  یبرغم  ياـهورین  دورو  هلح و  دادـغب و  رد  رگید  ینتفر  ورف  و 
یشروش هورگ  نیرت  كانرطخ  دیاش  هک  ترضح  نآ  دض  رب  ینس  هعیش و  جراوخ  زا  ییاهکهورگ  شروش  ینایفـس و  رکـشل  اب  يورایور 

نیا حیضوت  هب  يرادقم  کنیا  و  قارع .  رد  ( ، 197  ) یلاید ناتسا  رد  نابرهش  کیدزن  تسا  يا  هقطنم  هک  دشاب  هرکـسد ))  هلیمر  هورگ  ))
 : میزادرپ یم  لحارم 

مود لوا و  هلحرم 

هب تبـسن  قارع  روشک  رگمتـس  نایاورنامرف  هیحان  زا  يدیدش  يراتفرگ  دروخ ،  یم  مشچب  هلحرم  نیا  تایاور  رد  هک  یبلطم  نیرت  نشور 
هدش لقن  هر )   ) يراصنا هللادبع  نبرباج  زا  دوب ،  دهاوخ  هایـس  ياه  شفرد  نارای  نایناریا ،  اب  نایاورنامرف  نیا  فالتخا  روشک و  نآ  مدرم 
عنام هک  مجع  هیحان  زا  دومرف :  يا ؟  هیحان  هچ  زا  متفگ  دـسرن ،  یمهرد  هلغ و  يا  هنامیپ  قارع ،  مدرم  هب  هک  تسا  کیدزن   : )) تفگ هک 

هب دـنراد  اهنآ  اب  نایناریا  هک  یگنج  هطـساوب  یلام  ياهکمک  ییاذـغ و  داوم  هک  دوش  یم  نیا  انعم  نیارباـنب ،  ( 198 (( ) دـنوش یم  رما  نیا 
هک تسا  هدش  دراو  نآ  صوصخ  رد  یفعج  رباج  تیاور  هک  تسا  یـسرت  یگنـسرگ و  يداصتقا و  نارحب  نامه  نیا  و  دـسر .  یمن  نانآ 

سرت و رباج  يا  دومرف :  ترضح  مدرک ،  لا  ؤس  عوجلا ))  فوخلا و  نم  یشب  مکنولبنلو   )) هفیرـش هیآ  هرابرد  ع )   ) رقاب ماما  زا   : )) تفگ
ربمایپ لآ  نانمـشد  هژیو  ار  نآ  ناحبـس  دنوادخ  هک  تسا .  هفوک  رهـش  رد  صاخ  یطحق  اما  دراد ،  یمومع  یـصوصخ و  هبنج  ود  یطحق 

ماش رد  هک  تسا  یتشحو  یطحق و  دراد  یمومع  هبنج  هک  ار  هچنآ  اما  دـنادرگ و  یم  كاله  ار  نانآ  هلیـسونیدب  تسا و  هداد  رارق  (ص ) 
دعب سرت  تشحو و  ندیسر  ارف  مئاق و  ترضح  مایق  زا  شیپ  یطحق  نیا  نامز  دنا ،  هتشادن  دای  هب  زگره  ار  نآ  دننام  هک  دسر  یم  نانآ  هب 

 ( مالـسلا هیلع   ) تیب لها  نانمـشد  صوصخم  هدمآ  تیاور  رد  هک  یطحق  هلئـسم  نوماریپ  هتبلا  ( 199 (( ) دوب دهاوخ  ترـضح  نآ  مایق  زا 
تخـس نآ  زا  هدوب و  نآ  راتفرگ  قارع  رد  نارگمتـس  تموکح  هک  دـشاب  يداصتقا  ینارحب ،  تروصب  هکنیا  رگم  متفاین ،  ار  یلیلد  دـشاب 

لبق نآ  دوجو  اب  یتافانم  دریگ ،  یم  ارف  ار  ماش  نیمزرس  مالسلا )  هیلع   ) يدهم ترضح  روهظ  زا  دعب  هک  یسرت  تشحو و  دنرب .  یم  جنر 
 ( مالـسلا هیلع   ) يدهم ترـضح  روهظ  زا  شیپ  تشحو  بارطظا و  نیا  هک  دراد  تحارـص  يدـعب  تیاور  درادـن و  راوگرزب  نآ  روهظ  زا 
زا هک  یـشتآ  هلیـسوب  ناشناهانگ  رثا  رد  مدرم  مئاق ،  مایق  زا  شیپ   : )) دومرف هک  هدش  تیاور  مالـسلا )  هیلع   ) رقاب ماما  زا  دبای .  یم  ینوزف 
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رد نیمز  نتفر  ورف  دناشوپ و  یم  ار  نامـسآ  هک  یماف  خرـس  هناشن  دنرب و  یم  جنر  هدوب و  باذـع  رد  دوش ،  یم  راکـشآ  اهنآ  رب  نامـسآ 
ناماس نآ  یلاـها  نیب  رد  هک  یتکـاله  ددرگ و  یم  بارخ  هک  ییاـه  هناـخ  دوش و  یم  هتخیر  اـجنآ  رد  هک  ییاـه  نوخ  هرـصب و  دادـغب و 

(200  . (( ) ددرگ یم  اهنآ  شمارآ  بلـس  بجوم  هک  يا  هنوگب  دریگ  یم  ارف  ار  قارع  لها  هک  یبارطـضا  نانچ  دوجو  دـیآ و  یم  دوجوب 
بارطضا و هکلب  دوش ،  ققحم  مه  رس  تشپ  يا و  هریجنز  روطب  هدمآ  تیاور  رد  هک  يا  هنوگب  اه ،  هناشن  تامالع و  نیا  تسین  مزال  هتبلا 

الثم هن  دشاب  یم  یهلا  هناشن  نآ ،  یخرس  شتآ و  زا  دارم  ارهاظ  دوب و  دهاوخ  ینامـسآ  ياه  هناشن  زا  شیپ  نیمز ،  نتفر ،  ورف  تشحو و 
قارع و رد  هک  ار  ییاهدـماشیپ  ثداوح و  زا  یخرب  دوش ،  یم  لقن  مالـسلا )  هیلع   ) نینم ؤملاریما  زا  هک  يدـعب  تیاور  اهراجفنا .  شتآ  ، 

سنا زا  دیامن ،  یم  نایب  دوش ،  یم  عقاو  مالـسلا )  هیلع   ) يدهم ترـضح  روهظ  زا  لبق  ینایفـس و  زا  شیپ  ناراکمتـس  تیمکاح  نامز  رد 
رد تشگ  یمرب  ناورهن  گـنج  زا  مالـسلا )  هیلع   ) بلاـط یلا  نب  یلع  ناـنم  ؤمریما  هک  یناـمز   : )) تفگ هک  تسا  هدـش  لـقن  کـلام  نب 

ار نایرکـشل  يوهایه  هکنیمه  درب ،  یم  رـسب  شیوخ  هعموص  رد  بابح  مانب  یبهار  هقطنم ،  نآ  رد  دـمآ  دورف  اـثارب ))  )) ماـن هب  يا  هقطنم 
هدمآ و نوریب  همیـسارس  عضو  نیا  هدهاشم  اب  يو  دش  نانم  ؤمریما  نایهاپـس  رگ  هراظن  تسیرگن و  نوریب  هب  دوخ  هژیو  هاگیاج  زا  دـینش ، 

ناورهن گنج  زا  هک  تسا  مالسلا )  هیلع   ) نانم ؤمریما  دنتفگ :  تسا ؟  یسک  هچ  رکـشل  نیا  هدنامرف  و  تسیک ؟  صخـش  نیا  درک  لا  ؤس 
يا وت  رب  دورد  تشاد ،  هضرع  دومن و  نخـس  زاغآ  داتـسیا و  يو  روضح  رد  هدناسر و  ترـضح  هب  ار  دوخ  باتـش  اب  بابح  ددرگ  یم  رب 

؟  متسه قح  رب  نیتسار و  نانم  ؤملاریما  نم  هک  یتسناد  هنوگچ  دومرف :  ترضح  یتسه .  نانم  ؤملاریما  قحب  هک  نانم !  ؤم  نیتسار  ياوشیپ 
هک دوب  تاـظحل  نیا  رد  تخومآ  ارم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  نم  بیبح  دومرف :  ترـضح  یناد ! ؟  یم  ارم  ماـن  هنوگچ  درک :  ضرع 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تسین و  اتکی  يادخ  زج  ییادخ  هک  مهد  یم  تداهش  نم  هدب  ار  تتـسد  درک :  ضرع  ترـضح  نآ  هب  بابح 
اجک دومرف :  لا  ؤس  يو  زا  مالـسلا )  هیلع   ) نانم ؤملاریما  یتسه ،  وا  نیـشناج  یـصو و  بلاـط  یبا  نب  یلع  وت  تسوا و  هداتـسرف  لوسر و 

انب يدجـسم  اجنیا  رد  اما  نکم ،  تنوکـس  نآ  رد  دـعب  هب  زورما  زا  دومرف :  ودـب  ترـضح  شیوخ  هعموص  رد  تفگ  ینک ؟  یم  یگدـنز 
مان اثارب  نآ  یناب  مان  هب  دومن و  انب  اجنآ  رد  ار  يدجـسم  بیترت  نیدب   ، ) نک يراذگمان  هقطنم  نیا  بحاص  یناب و  مان  هب  ار  نآ  راذـگب و 

یهاچ همـشچ و  ارچ  دومرف :  هلجد ،  زا  اج  نیمه  درک :  ضرع  یـشون ؟  یم  بآ  اجک  زا  ابح  يا  دومرف :  ترـضح  سپـس  درک ) يراذگ 
هراـشا ترـضح  دوب ،  اراوگریغ  روش  نآ  بآ  میدومن  ترداـبم  هاـچ  رفح  هب  تقو  ره  ناـنم  ؤملاریما  يا  درک :  ضرع  ینک ، ؟  یمن  رفح 

گنس ترضح  نآ  دندوبن ،  نآ  ندنک  ياج  زا  رب  رداق  هک  دندروخرب  تخس  یگنـس  هب  ات  درک  رفح  وا  نکب و  یهاچ  اجنیا  رد  دندومرف : 
بآ بابح  يا  دومرف :  وا  هب  ترـضح  دوب .  هرک  زا  رتذـیذل  لسع و  زا  رت  نیریـش  هک  دیـشوج  یبآ  همـشچ  نآ  زا  هک  هدـنکرب  ياج  زا  ار 

الب و نوزفا و  نآ  رد  نارگمتس  هک  دش ،  دهاوخ  انب  يرهـش  وت ،  دجـسم  نیا  ترواجم  رد  يدوزب  اما  تسا ،  همـشچ  نیا  زا  وت  یندیماشآ 
ـالب و هک  یتـقو  دوش  یم  ماـجنا  تفع  یفاـنم  لـمع  رازه  داـتفه  هعمج  بش  ره  رد  هکیئاـج  اـت  دـمآ  دـهاوخ  دوـجوب  یگرزب  ياهتبیـصم 

یندرک انب  نک  انب  اددجم  ار  نآ  وت  هاگنآ  دـنزاس  یم  مدـهنم  ار  نآ  دـنروآ و  یم  موجه  وت  دجـسم  هب  دروآ  یم  ور  نانآ  هب  اه  يراتفرگ 
هـس تدـم  دـندیزای ،  یلمع  نینچ  هب  تسد  هکینامز  نک ،  انب  يا  هناخ  ار  اجنآ  هاگنآ  دـنک ،  یمن  مدـهنم  رفاک  زج  نآ  هک  امن  انب  هراـبود 

ار نانیشن  هوک  زا  يدرم  ناحبس  دنوادخ  ددرگ و  یم  قیرح  شوختـسد  نانآ  يزواشک  تالوصحم  دندرگ ،  یم  عنم  جح  هب  نتفر  زا  لاس 
هب زین  راب  رگید  دـناسر و  یم  تکالهب  ار  اجنآ  یلاها  دـنک و  یم  دوباـن  ار  نآ  دوش  یم  هک  يرهـش  ره  دراو  دـنادرگ  یم  طلـسم  ناـنآ  رب 
رب دـنک و  یمن  اهر  ار  اهنآ  زین  رگید  راب  ددرگ  یم  یئاسرف  تقاط  ینارگ  یطحق و  لاـس  راچد 3  نآ  زا  سپ  ددرگ و  یم  زاب  ناـنآ  يوس 

درب و یم  نیب  زا  مشخ  اـب  ار  همه  ناـسنا  هچ  تراـمع و  تخرد و  هچ  دـشاب  اپرـس  هچ  ره  دوش و  یم  هفوـک  دراو  نآ  زا  دـعب  ددرگ ،  یم 
ماگنه نیا  رد  هک  دوش  انب  یعماج  دجسم  نآ  رد  ددرگ و  دابآ  هرـصب  هک  تسا  ینامز  ثداوح  نیا  همه  دنک  یم  ماع  لتق  ار  اج  نآ  مدرم 

اهاج ریاس  دننام  زین  رهش  نیا  رد  تسا  هدش  انب  جاجح  طسوت  هک  طساو  مانب  دوش  یم  يرهش  لخاد  سپس  دوب  دهاوخ  هرصب  يدوبان  نامز 
هانپ هفوک  رهـش  هب  مدرم  نآ  زا  سپ  ددرگ  یم  رهـش  نآ  دراو  تشذگ  وفع و  اب  دوش و  یم  دادغب  هجوتم  نآ  زا  دعب  دومن و  دـهاوخ  لمع 
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تهج تسا  هدومن  دادغب  دراو  ار  يو  هک  یصخش  اب  درم  نیا  هاگنآ  دشاب ،  هدیـشوپ  نآ  رب  ارجام  هک  تسین  هفوک  زا  يا  هقطنم  دنرب ،  یم 
هب ار  یهاپس  دناسر و  یم  لتقب  ار  نانآ  تخس  یتسکش  زا  سپ  هدش و  وربور  اهنآ  اب  ینایفس  هک  دش  دنهاوخ  جراخ  رهـش  زا  نم  ربق  شبن 
رد ار  نانآ  هدیـسر و  هفوک  زا  يدرم  ماـگنه  نیا  رد  دـنریگ ،  یم  یگدرب  هب  ار  اـجنآ  یلاـها  زا  يا  هدـع  هک  دراد  یم  لیـسگ  هفوک  يوس 

سک ره  هتشگ  هفوک  رهش  دراو  ینایفس  نایرکـشل  دنام .  یم  نوصم  دروآ  هانپ  ناکم  نادب  یـسک  ره  هک  دهد  یم  هانپ  ياج و  يراصح ، 
 ، دـشاب هداـتفا  نیمز  يور  هک  گرزب  يرهوـگ  هعطق  راـنک  زا  نایرکـشل  نیا  زا  یـصخش  رگا  هک  يا  هنوـگب  دنـشک ،  یم  دـنناوخب  هک  ار 
زا دعب  ماگنه  نیا  رد  بابح  يا  دنـشک ،  یم  ار  وا  هدومن و  لابند  دننیبب  ار  یلاسدرخ  كدوک  رگا  اما  دش ،  دهاوخن  نآ  ضرعتم  درذگب ، 
هب هچنآ  بابح  نیا  دوب ،  کیرات  بش  هراپ  دـننام  ییاهبوشآ  هنتف و  مهم و  گرزب و  لئاسم  راظتنا  رد  دـیاب  تسا !  رود  هچ  اهارجام ،  نیا 

لقن زا  دعب  مه  یـسلجم  موحرم  دـسر و  یم  رظنب  یگتفـشآ  يرادـقم  تیاور  نیا  ياهترابع  رد  هتبلا  ( 201 (( ) راپـسب رطاخب  میوگ  یم  وت 
نیا نتم  دنس و  ور  نیا  زا  مدومن ))  لقن  متفای  هک  روطنآ  ار  ربخ  نم  تسا و  شودخم  تیاور  هخـسن  هکنادب   : )) تسا هدومرف  تیاور  نیا 

ییاهیراوشد دوجو  زا  یکاح  ربخ  نیا  دوش ،  هتفگ  هچ  ره  ثیدـح  نیا  تحـص  نوماریپ  لاح  رهب  اما  تسا ،  هشقانم  ثحب و  لـباق  تیاور 
دنـس هک  يرگید  تایاور  رد  هک  دـنرب  یم  جـنر  هدومن و  لمحت  نانآ  متـس  روج و  دوخرب و  مکاح  رباج  ياهماظن  زا  قارع  لها  هک  تسا 

عوقوب تسا ،  هدمآ  تایاور  رد  هک  ییاهدماشیپ  ثداوح و  زا  یخرب  تسا  هدمآ  ینومضم  نینچ  هب  بیرق  زین  تسا  حیحص  اهنآ  زا  یضعب 
نتفرگ تسدب  نتفای و  طلـست  ای  دادغب و  رد  یهابت  داسف و  ترثک  اثارب و  دجـسم  ندش  بارخ  دـننام  تسا  هتـشذگ  نآ  نامز  ای  هتـسویپ و 

 ، ثداوح عون  نیا  زا  رگید  یخرب  و  نآ . . . .  ریغ  ناریا و  ای  ناتسدرک و  نیـشن  هوک  زکارم  زا  دادغب  هب  یماظن  ناهدنامرف  طسوت  تردق ، 
مئاق ترـضح  مایق  ياه  هناشن   : )) هدومرف دـیفم  خیـش  موحرم  تسا .  هتـسویپن  عوقوب  زونه  وا  هب  طوبرم  ثداوح  ینایفـس و  ناـیرج  دـننام 
ندـش هتـشک  ینایفـس و  جورخ  هلمج  زا  تسا  هدـمآ  تایاور  رد  دـیآ  یم  دوجوب  راوگرزب  نآ  مایق  زا  لبق  هک  یثداوح  و  مالـسلا )  هیلع  )

هام نآ  رخاوا  رد  هام  نتفرگ  ناضمر و  هام  همین  رد  یگتفرگ  دیـشروخ  يویند و  ياهماقم  تسپ و  هنیمز  رد  سابع  ینب  فالتخا  ینـسح و 
کیدزن ات  رهظ  زا  دیـشروخ  ندـش  فقوتم  برغم و  قرـشم و  رد  رگید  ینتفر  ورف  ءادـیب و  ناـبایب  رد  نیمز  نتفرورف  لومعم و  فـالخرب 

زا يدرم  ندش  حـبذ  ءاحلـص و  زا  رگید  نت  داتفه  هارمه  فجن )   ) هفوک تشپ  رد  هیکز  سفن  ندـش  هتـشک  برغم و  زا  نآ  غولط  رـصع و 
ناـسارخ و هیحاـن  زا  هایـس  ياـه  شفرد  ندروآ  يور  هفوک و  دجـسم  راوید  ندـش  بارخ  ماـقم و  نکر و  نیب  هبعک  راـنک  رد  مشاـه  ینب 

نایمور ندمآ  دورف  هریزج و  رد  ناکرت  ندمآ  دورف  يو و  طسوت  تاماش  ندمآ  رد  فرصتب  رصم و  رد  یبرغم  ندش  رهاظ  ینمی و  جورخ 
هب نآ  فرط  ود  هک  دوـش  یم  مخ  يا  هنوـگ  هب  سپـس  هدرک و  یناـشفارون  هاـم  دـننام  هک  قرـشم  زا  يا  هراتـس  ندوـمن  عوـلط  هـلمر و  رد 

فرط زا  هک  یـشتآ  ددرگ و  یم  شخپ  نآ  طاقن  مامت  رد  سپـس  راکـشآ و  نامـسآ  رد  هک  یخرـس  هلاـه  دوش و  یم  کـیدزن  رگیدـکی 
ياهنیمزرس ندروآ  رد  فرصت  هب  اه و  برع  نتسسگ  نانع  دنام و  یم  یقاب  اوه  رد  زور  تفه  ای  هس  هدش و  دنلب  نامسآ  فرط  هب  قرشم 

نیب فـالتخا  دوجو  ماـش و  ندـش  بارخ  ار و  شیوخ  ياورناـمرف  رـصم  لـها  نتـشک  مجع و  هطلـس  تحت  زا  نآ  ندومن  جراـخ  دوـخ و 
دورو ناسارخ و  رهـش  هب  هدـنک  ياـه  شفرد  رـصم و  هب  بارعا  سیق و  ياـه  شفرد  دورو  ماـش و  رد  هناـگ  هس  ياـه  شفرد  نارادـفرط 

رد یفاکش  داجیا  هیحان و  نیمه  هب  قرشم  زا  هایـس  ياه  شفرد  ندروآ  يور  دنوش و  یم  رقتـسم  هفوک  یکیدزن  رد  هک  برغ  زا  یناراوس 
دننک یم  توبن  ياعدا  غورد ،  هب  مادک  ره  هک  رفن  تصش  جورخ  تفرگ و  دهاوخ  ارف  ار  هفوک  رهش  ياه  هچوک  بآ  هک  يا  هنوگب  تارف 

ار سابع  ینب  زا  یتمظع  اب  درم  ندـنازوس  دـنیامن و  یم  تماما  ياعدا  کی  ره  هک  بلاطوبا  دـالوا  زا  رگید  رفن  هدزاود  جورخ  نینچ  مه  . 
لئاوا رد  هک  هقطنم  نآ  رد  هایـس  يداب  نتـساخرب  دوش و  یم  لصو  مالـس  رهـش  هب  خرک  زا  هک  یلپ  داجیا  نیقناخ و  و  ( 202  ) ءالولج نیب 

لها هک  يا  هدـنیازف  تشحو  سرت و  دور و  یم  ورف  هقطنم  زا  یگرزب  شخب  نآ  رثا  رد  هک  يا  هلزلز  دـندنویپ و  یم  عوقوب  زور  نآ  حـبص 
و تالوصحم ،  اهناج و  لاوما و  رد  یتساک  دوبمک و  نانآ و  نیب  رد  یعمج  هتـسد  گرم  ندـمآ  دوجوب  دریگ و  یم  ارف  ار  دادـغب  قارع و 
هک مجع  زا  هورگ  ود  فالتخا  يزرواشک و  تالوصحم  دوبمک  هجیتن  رد  هدروآ و  ور  اهرازتشک  هب  هک  اه  خـلم  هاگیب  هاگ و  ندـش  رهاـظ 
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زا يا  هدع  ندش  خسم  شیوخ و  نابابرا  نتشک  دوخ و  نابحاص  زا  ناگدرب  ینامرفان  دش و  دهاوخ  نانآ  نیب  رد  يرایـسب  يزیرنوخ  ثعاب 
هب سک  ره  نیمز و  لها  همه  هک  ینامسآ  هحیـص  نابابرا و  کلامم  رب  ناگدرب  ندش  هریچ  كوخ و  نومیم و  تروص  هب  ناراذگ  تعدب 
هک یناگدرم  ندـش  هدـنز  دوش و  یم  رهاـظ  مدرم  يارب  دیـشروخ  صرق  رد  هک  يا  هنیـس  تروص و  ریوصت  دونـش و  یم  ار  نآ  دوخ  تغل 

تسیب و ندـیراب  اب  دـش  هتفگ  هک  هچنآ  مامت  دـنیامن .  یم  تاقالم  هتخانـش و  ار  رگیدـکی  هک  دریگ  یم  تروص  ایند ،  هب  تشگرب  تهج 
ره ارجام  نیا  زا  دـعب  ددرگ و  یم  ادـیوه  شتاکرب  هدـنز و  اهناراب  نیا  هطـساوب  هدرم  نیمز  هک  دـبای  یم  همتاخ  مهرـس  تشپ  ناراب  راهچ 
رد تایاور  هتفگ  قبط  ددنب و  یم  رب  تخر  مالـسلا )  هیلع   ) يدهم ترـضح  نیتسار  ناوریپ  قح و  ناگدنیوپ  زا  یمـسج  ضرم  یتحاران و 

ترضح نآ  هجوتم  يو  يرای  تهج  هدش و  هاگآ  هکم ،  رهش  زا  راوگرزب  نآ  روهظ  يارجام  زا  ترـضح  نآ  نارای  هک  تسا  هحوبحب  نیا 
رت هاگآ  اهنآ  یگنوگچ  هب  ناحبـس  يادخ  تسا و  یطئارـش  ياراد  رگید  یخرب  یمتح و  دـش  رکذ  هک  ثداوح  نیا  زا  یخرب  دـنوش .  یم 

(203  . (( ) میبلط یم  يرای  گرزب  يادـخ  زا  میدومن و  رکذ  هدوب  تاـیاور  خـیرات و  بتک  رد  هک  يا  هنوگ  هب  ار  ثداوح  نیا  اـم  تسا و 
نداتفا قافتا  رد  وا  دوصقم  تسا و  روهظ  کیدزن  رود و  تامالع  اه و  هناشن  زا  يا  هصالخ  هدومرف ،  رکذ  دیفم  خیش  موحرم  هک  ار  هچنآ 

هیکز و سفن  ندش  هتشک  دننام  اهدماشیپ  نیا  زا  یخرب  نوچ  تسین ،  دنا  هدرمشرب  هکیوحن  هب  يا  هریجنز  روطب  مهرس  تشپ  ثداوح  نیا 
روهظ تضهن  زا  یئزج  تقیقح  رد  هکلب  درادن  ترـضح  روهظ  اب  هتفه  ود  زا  شیب  يا  هلـصاف  ماقم ،  نکر و  نیب  یمـشاه  درم  ندیرب  رس 
روهظ اب  يدایز  ياهنرق  اه  هناشن  زا  رگید  یـضعب  دـشاب  یم  مالـسلا )  هیلع   ) يدـهم ترـضح  هداتـسرف  يو  هکنیا  هچ  تسا ،  راوگرزب  نآ 
شبنج تکرح و  رد  تاماش  ندروآ  رد  فرـصتب  یبرغم و  ندـش  رهاظ  ناشدوخ و  نیب  سابع  ینب  فالتخا  دـننام  دراد  هلـصاف  ترـضح 

نیا اهنآ  زا  رگید  يا  هتـسد  ندوب  طورـشم  هدـش و  هدرمـش  ياهدـماشیپ  ثداوح و  یخرب  ندوب  یمتح  زا  دـیفم  موحرم  دارم  و  نایمطاف . 
یمتح هب  حیرصت  رابخا ،  رد  تامالع ،  نیا  زا  یضعب  صوصخ  رد  هکنانچمه  ددنویپ ،  یم  عوقوب  امتح  اه  هناشن  نیا  زا  یـشخب  هک  تسا 

و نآ . . . .  ریغ  ینایفـس و  رکـشل  نتفر  ورف  ینامـسآ و  هحیـص  هیکز و  سفن  ندش  هتـشک  ینمی و  ینایفـس و  دننام  تسا  هدش  اهنآ  ندوب 
هتشذگ و هب  هک  تسوا  مه  هک  اریز  تسوا  ریدقت  ناحبس و  يادخ  ملع  رد  يرگید  ياهدماشیپ  هب  طورشم  ثداوح  نیا  زا  يرگید  شخب 

روهظ کیدزن  هک  یناوج  ای  تسا و  هکم  رد  هیکز  سفن  ینـسح ،  زا  روظنم  ارهاظ  تساـناد .  نآ ،  ریغ  ثداوح و  نیا  هب  تبـسن  هدـنیآ و 
ربهر ینسح و  يدیس  وا  دراد  لامتحا  هچرگ  دش  دهاوخ  هتشک  ینایفس  نایرکشل  تسد  هب  هنیدم  رهش  رد  مالسلا )  هیلع   ) يدهم ترـضح 
سفن ندـش  هتـشک  اما  تسا .  هدـش  دراو  ینـسحلا ))  كرحت  و   )) ترابع مه  تاـیاور  یخرب  رد  هکنیا  هچ  دـشاب  قارع  یمالـسا  تکرح 
ياملع زا  یهورگ  و  هرـس )  سدق   ) دـص رقاب  دـمحم  دیـس  هللا  ۀـیآ  ماقمیلاع  دیهـش  رب  هک  تسین  دـیعب  ءاحلـص ،  زا  نت  داتفه  هارمه  هیکز 

هک هفوک  تشپ  زا  دوصقم  و  دوش .  قبطنم  دسر ،  یم  رفن  داتفه  هب  نانآ  دادعت  دنا و  هدیـسر  تداهـش  هب  ناشیا  اب  هک  ینینم  ؤم  هتـسجرب و 
تسا هدش  هدیمان  رهـش  نآ  ياههوک  تاعافترا و  ینعی  هفوک  فجن  ناونع  اب  زین  تایاور  رد  هک  دشاب  یم  فجن  هدمآ  ثیدح  ترابع  رد 

هدومن و انب  اجنآ  رد  هریح  هاشداپ  رذنم  نب  نامعن  هک  تسا  يدوبدای  نوتـس  ود  مان  نیا  هک  دـنمان  یم  نییرغ  ای  يرغ و  ار  نآ  ور  نیا  زا  و 
لـصا دیاش  دتفیب و  قافتا  هفوک  تشپ  رد  اقیقد  هک  تسین  مزال  اهنآ  ندیـسر  تداهـش  هب  هتبلا  دـنا .  هدومن  یـشاقن  دیفـس  گنر  اب  ار  اهنآ 

اب هک  يرفن  داتفه  اما  تساـجنآ ،  نکاـس  فجن و  یلاـها  زا  هیکز )  سفن   ) وا ینعی  هفوک ))  تشپ  رد  هیکز  سفن  ندـش  هتـشک  و   )) هلمج
اهنآ هکلب  دنشاب ،  فجن  لها  زین  نانآ  هک  درادن  تلالد  دیفم  خیش  موحرم  مالک  هن  نانآ و  هب  طوبرم  ثیدح  هن  دنـسر  یم  تداهـشب  يو 
هفوک یکیدزن  رد  هک  یبرغم  ناراوس  نوماریپ  هک  يرگید  تاـیاور  دنـسر .  یم  تداهـش  هب  تسا  فجن  لـها  وا  هک  هیکز  سفن  هارمه  هب 

رد هک  هچنآ  اما  دـش .  دـهاوخ  عقاو  نآ  کیدزن  ای  ینایفـس و  نامز  رد  ارجام  نیا  هک  تسانعم  نیا  رگنایب  هدـش ،  دراو  دـنوش  یم  رقتـسم 
تـسا نیا  دشاب  یم  هجوت  لباق  دنوش )) رقتـسم  هفوک  یکیدزن  رد  ات  هک  برغ  هیحان  زا  یناراوس  ندش  دراو  و   )) دیفم خیـش  موحرم  مالک 

هک تسا  لامتحا  نیا  رگنایب  برغم و  ای  تسا  برغ  تیاور  ظفل  ایآ  هک  تسا  تیاور  رد  رظن  ناعما  تقد و  ياشگهار  مالک  نیا  دوخ  هک 
ینایفس زا  لبق  ای  هدش و  قارع  دراو  هایس  ياه  شفرد  ناروای  اب  یئورایور  ینایفـس و  ندومن  يرای  تهج  هک  دنتـسه  یبرغ  ياهورین  اهنآ 
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اب هکنیا  هچ  دوش  یسررب  قیقحت و  تسا  هدمآ  برغم  لها  برغم و  رکـشل  مان  هک  یتایاور  رد  تسا  هتـسیاش  هکلب  دنرب  یم  رـسب  اجنآ  رد 
شفرد نیمز  قرشم  ياه  شفرد  زا  دارم  تسا و  برغ  لها  برغ و  رکشل  نامه  یلـصا  هملک  ثیدح  بتک  یطخ  ياه  هخـسن  هب  هعجارم 

دراو هدومن  یـشکرکشل  اجنآدب  هک  ینایفـس  ياهورین  یبوکرـس  هلباقم و  تهج  ینمی  ياهورین  تیعم  رد  هک  تسا  نایناسارخ  هاپـس  ياه 
رد هک  هنوگنآ  دـتفا  یم  قافتا  روهظ  لاس  نامه  رد  هفوک  رهـش  رد  نآ  ندـش  يراـج  تارف و  رهن  ندـش  هتفاکـش  ماـما  دـنوش .  یم  قارع 

دوش یم  هتفاکش  تارف  يزوریپ  حتف و  لاس   : )) دندومرف ترضح  هک  هدش  دراو  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  رد  هلمج  زا  ثیداحا و 
هناشن نیا  هک  انعم  نیا  رب  دیفم  خیش  موحرم  مالک  یهاوگ  یفرط  زا  ( 204 (( ) ددرگ یم  هفوک  رهش  ياه  هچوک  دراو  بآ  هک  يا  هنوگ  هب 
تفگ ناوت  یم  هکلب  دـشخب ،  یم  تایاور  زا  هتـسد  نیا  هب  ار  ییالاو  تیمها  شزرا و  تسا  هدـش  تباث  تایاور  لوصا  رد  تامالع  اـه و 

نیعبات و نارود  تایاور  عبانم  هب  تبسن  هکنیا  وا و  هتسجرب  ماقم  تقد و  لیلد  هب  تسین  یکش  نآ  تحص  رد  دنادب  حیحص  وا  هک  ار  هچنآ 
اپب رب  تلالد  هک  یتایاور  اـما  تسا .  هدومن  تلحر  يرجه  لاس 413  رد  راوگرزب  نآ  هکنیا  هچ  تسا ،  هدوب  رتکیدزن  مالـسلا  هیلع  ناماما 

دربن رد  روهظ  تامدقم  رگایهم  نایناریا  يزوریپ  رب  لاد  هک  تسا  یتایاور  اهنآ  هدمع  دراد ،  ینایفس  زا  لبق  قارع  رد  یمالـسا  ماظن  ندش 
یهورگ منیب  یم  ایئوگ   : )) دومرف هک  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هک  یتیاور  دننام  دشاب ،  یم  قارع  هشیپ  متـس  نایاورنامرف  اب  نانآ 

مه زاب  دنیامن  یم  قح  بلط  راب  رگید  دننک  یمن  ءادا  ار  نانآ  قوقح  اما  دنیوج  یم  نافلاخم  زا  ار  دوخ  قح  هدومن  جورخ  نیمز  قرشم  زا 
هتساوخ نیفلاخم  هیحان  زا  عضو  نیا  هدهاشم  اب  دنتسیا  یم  مواقم  هداهن و  شود  رب  ریـشمش  هلحرم  نیا  رد  هک  دوش  یمن  ءافیتسا  ناشقوقح 
بحاص هب  زج  ار  تیاده  شفرد  نانآ  دنیامن و  مایق  ات  دـنریذپ  یمن  ناشدوخ  راب  نیا  هک  دریگ  یم  رارق  لمع  هناتـسآ  رد  نانآ  یلبق  ياه 

یم هگن  رما  نآ  بحاص  يرای  يارب  ار  شیوخ  مدرک  یم  كرد  ار  ناـمز  نآ  نم  رگا  دندیهـش و  ناـنآ  ياـه  هتـشک  دنراپـس ،  یمن  اـمش 
ندنادرگرب تسکـش و  رب  رداق  زیچ  چـیه  هک  دـیآ  یم  نورب  ناسارخ  زا  هایـس  ییاه  شفرد   : )) هک تیاور  نیا  نینچمه  ( 205  (( ) متشاد

نابحاص یضعب  ینس و  هعیش و  قیرط  زا  هک  ( 207  ) یضیفتسم تیاور  و  ( 206 (( ) دنیآ رد  زازتها  هب  سدقملا  تیب  رد  هکنیا  ات  تسین  اهنآ 
تموکح و تامدـقم  هک  دـنیامن  یم  جورخ  نیمز  قرـشم  زا  یمدرم   : )) دومرف هک  تسا  هدـش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  حاحص 

ندـش اپب  رب  تلالد  احیرـص  هچ  رگا  نآ  لاثما  تیاور و  نیا  لاح  رهب  ( 208 (( ) دنیامن یم  مهارف  ار  مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  تنطلس 
 ، تفگ میهاوخ  شدوخ  ياج  رد  هکنانچ  نایناریا  يا  هلحرم  ود  يزوریپ  رب  ماما  درادن  ترضح  روهظ  زا  لبق  قارع  رد  یمالـسا  تموکح 

تموکح داجیا  قارع و  رد  نارابج  تموکح  ندناشک  طوقـس  هب  رد  نایناریا  فدـه  هک  تسا  نیا  دـسر  یم  رظنب  رتهب  هچنآ  دراد  تلالد 
نیقناخ و قیرط  زا  نآ  گرزب  ياهرهش  قارع و  هب  نایناریا  دورو  هیـضق  زین  يرگید  هقرفتم  تایاور  رد  دبای .  یم  ققحت  اجنآ  رد  یمالـسا 

دننام تسا  ( 210  ) فیعـض اهنآ  دنـس  ای  تسا و  ( 209  ) هلـسرم ای  تایاور  نآ  اما  تسا  هدـمآ  اجنآ  رد  نارگمتـس  تموکح  عنم  هرـصب و 
راتـشک و ریم و  گرم و  زا  ير  لها  زا  دادغب  رب  ياو  دیـشاب  هاگآ   : )) دیوگ یم  هک  نایبلا  ۀـبطخ  تیاور  تشذـگ و  البق  هک  اثارب  تیاور 
 . دوش یم  هتشک  تسادخ  هدارا  هک  ردق  نآ  دوش  هدراذگ  نانآ  نیب  رد  ریـشمش  هک  ینامز  دریگ  یم  ارف  ار  قارع  لها  هک  یتشحو  سرت و 

ماـما زا  یحوـلریم  تیاور  نینچ  مه  ( 211 (( ) دـنروآ یم  رد  دوـخ  فرـصتب  ار  هرـصب  هدوـمن و  جورخ  برع  رب  مجع  ماـگنه  نـیا  رد  و  . 
دیآ یم  شیپ  فالتخا  ینمشد و  مجع  برع و  شترا  نارس  نیب  سپس   : )) دومرف هک  دراد  یلبق  تیاور  اب  طابترا  زین  مالـسلا  هیلع  قداص 
 (( ینسحلا كرحت   )) تیاور ( 212 (( ) دـسر یم  نایفـسوبا  هیرذ  زا  يدرمب  یئاورنامرف  تراما و  ات  هتـشاد  همادا  نانچمه  تافالتخا  نیا  و 

هتـشک ندیـسر  تموکح  هب  زا  دـعب  هدرب و  رـسب  قارع  رد  يو  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نآ  زا  نینچ  اه  هنیرق  دـهاوش و  اـب  هک  هدـش  دراو  زین 
یم رب  اهنآ  زا  هک  تسا  تایاور  زا  يرگید  هتسد  دوش  یم  هدافتـسا  یمالـسا  تموکح  یئاپ  رب  اهنآ  زا  هک  یتایاور  لباقم  رد  دش .  دهاوخ 
لقن مالسلا  هیلع  قدص  ماما  زا  اریز  تشاد  دهاوخ  همادا  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  روهظ  ات  نانچمه  قارع  رد  نارگمتـس  تموکح  دیآ 

ناـیاپ ناـمز  نآ  دوش  یم  بارخ  دـسر  یم  دوعـسم  نب  هللادـبع  هناـخ  هب  هک  هفوک  دجـسم  بقع  راوـید  هک  یناـمز   : )) دـندومرف هک  هدـش 
یسوط تبیغ  باتک  رد  هک  یتیاور  و  ( 213 (( ) دیامرف یم  روهظ  مالسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  نآ  زا  دعب  هک  تسا  نالف )  نادناخ   ) تنطلس
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ای تسا  هدومن  بارخ  ار  دجـسم  راوید  هک  یـسک  هک  تسانعم  نیا  هب  ( 214 (( ) دنک یمن  میمرت  ار  نآ  راوید  هدـننک  بارخ   )) تسا هدـمآ 
یماظن هبنج  افرـص  دجـسم  راوید  بیرخت  نایرج  هتبلا  دور  یم  اجنآ  زا  دزادرپب  نآ  تمرم  يزاسون و  هب  هکنیا  زا  لبق  ای  دوش و  یم  هتـشک 

ار نآ  دـنوش ،  یم  نصحتم  هدرب و  هانپ  دجـسم  هب  زرابم ،  نافلاخم  هک  یـضراعم  تکرح  یبوکرـس  يارب  رهـش  نآ  ياورنامرف  هک  هتـشاد 
یم هدافتـسا  زین  دتفا  یم  قافتا  هفوک  دجـسم  رانک  رد  هک  يا  هنایـشحو  راتـشک  هب  طوبرم  تیاور  زا  انعم  نیمه  یهاگ  دـنک .  یم  بیرخت 

دجسم ینعی   ) امش دجسم  رانک  نالف  نادنزرف  يارب   : )) دومرف ترضح  هک  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ار  نآ  ریـصبوبا  هک  دوش 
رازه راهچ  هفوک )  رد  يا  هلحم   ) نوباص باحصا  ات  لیف  هزاورد  زا  يریگرد ،  نآ  رد  هک  دهد  یم  خر  يا  هکرعم  نیعم  يزور  رد  هفوک ) 
هعمج زور  ار  مدرم  ات  تفر  دهاوخن  نیب  زا  نانآ  تنطلـس  کلم و   : )) هک تسا  هدـمآ  رگید  یتیاور  رد  و  ( 215 (( ) دش دهاوخ  هتشک  رفن 

(216 (( ) دوش یم  ادـج  ندـب  زا  هک  منیب  یم  ار  ییاهرـس  نوباـص  باحـصا  دجـسم و  نیب  لـصاف  دـح  اـیئوگ  دـنیامن  ماـع  لـتق  هفوـک  رد 
رد هک  دوش  یم  هدافتسا  زین  تسا  هدش  دراو  قارع  هب  ینایفس  یشکرکشل  صوصخ  رد  هک  یتایاور  زا  نومضم  نیمه  هب  بیرق  هکنانچمه 
یم مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  نمشد  مالسا و  فلاخم  هکلب  یمالسا  ریغ  هک  یفیعض  تموکح  اب  ینایفس  هکنیا  هب  هدش  هراشا  اهنآ  از  یخرب 

رد مدرم  ياورنامرف  و   : )) تسا هدـمآ  میدرک  لقن  ینایفـس  تکرح  هنیمز  رد  راحب  زا  هک  مه  یتیاور  رد  هکنانچ  دـنک ،  یم  هزرابم  دـشاب 
اب يرابخا  نینچ  تایاور  نیا  تحـص  ضرف  رب  اما  ( 217 (( ) دوش یم  هدیمان  رگوداج  نهاک و  هک  تسا  جوجل  يرگمتـس  رابج و  زور  نآ 

نیا اریز  درادن  یتافانم  دوب  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  روهظ  زا  لبق  قارع  رد  یمالـسا  تموکح  ندـش  هدایپ  رب  لاد  هک  یلوا  ثیداحا 
هب لصتم  هک  تسا  یهاتوک  رایـسب  هلحرم  ای  هدوبن و  مولعم  ترـضح  نآ  روهظ  هب  نآ  دـنویپ  هک  دـیوگ  یم  نخـس  يا  هلحرم  زا  تاـیاور 

دنوادـخ هدارا  هکینامز  ات  دوش و  یم  داجیا  یمالـسا  ماظن  تموکح و  روهظ  نازاس  هنیمز  يزوریپ  زا  دـعب  بیترت  رهب  تسا ،  ناشیا  روهظ 
نارابج ماک  هب  تموکح  روهظ  زا  لبق  یکدـنا  ای  روهظ و  لاس  نامه  رد  نآ  زا  فارحنا  رثا  رد  سپـس  تشاد ،  دـهاوخ  همادا  دریگب  قلعت 

 . ملاعلا هللا  دنوش و  یم  هریچ  راب  رگید  هتشگ و 

یملس فوع  ینابصیش و  ینسح و 

زاین تایاور  نیا  اما  دیامن  یم  زاغآ  قارع  رد  ار  یتکرح  يو  دراد ،  هراشا  هک  تسا  هدمآ  نایم  هب  ینسح  زا  نخس  تایاور  زا  يدادعت  رد 
ینیـسح نینچمه  دـنک ،  یم  نایب  ار  قارع  ینـسح  هکم و  ینـسح  هنیدـم ،  ینـسح  رفن ،  هس  مان  ثیداـحا  نیا  هک  ارچ  دراد  رتشیب  تقد  هب 

روهظ لاس  رد  هک  تسوا  مه  تسا و  هدـش  هدـیمان  ینـسح ))   )) هعیـش يربخ  عباـنم  یخرب  تنـس و  لـها  ثیدـح  عباـنم  رد  هک  یناـسارخ 
قارع رد  ینسح  شبنج  هب  طوبرم  تایاور  زا  دارم  دراد  لامتحا  نیاربانب  ددرگ  یم  قارع  دراو  شنایهاپس  اب  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح 

صخـش نیا  دروم  رد  ینابـصیش ،  ماما  دراد .  دوجو  زین  دـشاب  وا  زا  لبق  يرگید  ینـسح  هکنیا  لاـمتحا  دـشاب و  شتکرح  ماـیق و  نیمه  ، 
رقاب ماما  زا  تفگ :  هک  تسا  هدـش  لقن  یفعج  دـیزی  نبرباج  زا  دـشاب  یم  ثیدـح  لوا  هجرد  عبانم  زا  هک  ینامعن  تبیغ  باتک  زا  یتیاور 

رد ینابـصیش  وا  زا  لـبق  هکنیا  اـت  دـینک  یمن  ادـیپ  ینایفـس  هب  یـسرتسد   : )) دومرف ترـضح  مدرک  لا  ؤس  ینایفـس  دروم  رد  مالـسلا  هیلع 
دعب دناسر و  یم  لتقب  ار  امـش  ناگدنیامن  وا  دیامن ،  یم  جورخ  دوش و  یم  رهاظ  ناهگان  دشوجب ،  نیمز  زا  هک  یبآ  دننام  قارع  نیمزرس 

اما متفاـین  يو  نوـماریپ  ار  يرگید  تیاور  نم  هچ  رگ  ( 218 (( ) دنک یم  جورخ  زین  مئاق  ترـضح  هک  دیـشاب  ینایفـس  راظتنا  رد  ارجام  زا 
نابصیش هب  تبسن  هک  تسا  هدش  فیصوت  ینابصیش  هب  وا  فلا  هلمج :  نآ  زا  دشاب  یم  صخش  نیا  هرابرد  هتکن  دنچ  ياراد  تیاور  نیمه 

تسا هدمآ  يریبز  سوماق  حرش  رد  هک  يا  هنوگب  دنیامن ،  یم  رارشا  اهتوغاط و  هب  ریبعت  نآ  زا  مالـسلا  هیلع  ناماما  هک  یتفـص  نآ  دراد و 
هک دوش  یم  تشادرب  نینچ  تیاور  زا  دنک ،  یم  جورخ  ینایفس  زا  لبق  وا  هکنیا  ب  دشاب .  یم  رن  هچروم  سیلبا و  مان  لصا  رد  نابصیش  ، 

مالسلا هیلع  رقاب  ماما  مالک  دافم  لیلدب  درک ،  دهاوخ  جورخ  ینایفس  وا  زا  دعب  هلصافالب  هکنیا  ای  تسین و  ینادنچ  هلصاف  ینایفس  وا و  نیب 
رد هکنیا  ای  دوش و  یم  هتفگ  زین  نافوک  نیمز  نآ  هب  هک  تسا  قارع  يو  جورخ  لحم  ج  دیـشاب )) ینایفـس  رظتنم  وا  زا  دـعب   : )) دومرف هک 
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(( دشوج یم  نیمز  زا  هک  بآ  دننام   )) تسا هرظتنم  ریغ  یناهگان و  وا  تموکح  ای  بالقنا و  ای  جورخ و  لاح  ره  هب  تسا  هفوک  رهش  دوخ 
مالک رد  دـشک )) یم  ار  امـش  ناگدـنیامن  و   )) هلمج يانعم  ارهاظ  دـناسر و  یم  لتق  هب  ار  نانم  ؤم  هک  زیرنوخ  رگنایغط و  تسا  یناسنا  وا 

تداهـشب دنراد  روضح  یگدـنیامن  تئیه  ردـص  رد  شیپاشیپ و  الومعم  هک  ار  يا  هبتر  یلاع  نینم  ؤم  هک  تسا  نیا  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
ماقم و هاج و  نابحاص  یناـعمب  رهـش  ناگدـنیامن  هنیدـم -  دـف  اـی و  هلیبق و  ناگدـنیامن  هلیبق  دـف  دوش و  یم  هتفگ  هکنیا  هچ  دـناسر .  یم 
 ، دنراد ار  نآ  لاثما  مارحلا و  هللا  تیب  ترایز  دصق  هک  ار  ییاهتئیه  هک  دشاب  هنوگ  نیا  انعم  دراد  مه  لامتحا  هتبلا  تسا  نانآ  ياهتیصخش 
زا شیپ  قارع  رد  ینابصیش  تیمکاح  هک  میداد ،  حیجرت  قارع  هب  يو  یشکرکشل  ینایفـس و  شبنج  تکرح و  رد  ام  دناسر .  یم  لتق  هب 
اب یـصخش  نینچ  یخرب  هاگدید  زا  هتبلا  دوب  دهاوخ  ناشناوریپ  روهظ و  تامدـقم  نارگ  ایهم  تموکح  يرارقرب  زا  دـعب  ینایفـس و  جورخ 
ماش رد  وا  زا  دعب  ینایفس  رگا  نیاربانب  دراد ،  دوجو  وا  رد  تافـص  نیا  همه  نوچ  دراد .  قابطنا  قارع  یلعف  مکاح  مادص  رب  فاصوا  نیا 
نیا دروم  رد  یملـس  فوع  اما  تسا .  هدش  دراو  تیاور  رد  هک  تسا  قارع  ینابـصیش  نامه  مادـص  هک  درک  اعدا  ناوت  یم  دـیامن  جورخ 

زا ریـشب  نب  ملذح  تسا .  هدـش  دراو  دور  یم  رامـشب  ثیدـح  لوا  هجرد  عبانم  زا  مه  نآ  هک  یـسوط  تبیغ  باتک  رد  یتیاور  زین  صخش 
يدهم ترـضح  جورخ  تیفیک  مدرک ،  ضرع  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  هب   : )) تفگ هک  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما 

فوع مانب  يدرم  وا  روهظ  زا  لبق  دومرف :  ترضح  ناسانشب  نم  هب  ار  شروهظ  ياه  هناشن  لئالد و  هدومن و  فیصوت  میارب  ار  مالسلا  هیلع 
حلاص نب  بیعش  نآ  زا  دعب  دشاب و  یم  قشمد  دجسم  يو  لتق  لحم  تیرکت و  وا  هاگیاج  هک  دیامن  یم  جورخ  هریزج  نیمزرس  رد  یملس 
جورخ کشخ )  نابایب   ) سب ای  يداو  هقطنم  زا  تسا  نایفسوبا  رـسپ  هبتع  هیرذ  زا  هک  نوعلم  ینایفـس  هاگنآ  دنک و  یم  جورخ  دنقرمـس  زا 

نیا نوماریپ  هتبلا  ( 219 (( ) دیامن یم  جورخ  نآ  زا  سپ  تسا و  یفخم  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  وا  جورخ  ماگنه  رد  هک  دـیامن  یم 
تسا دنقرمس  لها  يو  هک  هدمآ  حلاص  نب  بیعـش  هرابرد  تیاور  نیمه  نتم  رد  هک  هچنآ  اما  متفاین .  ار  يرگید  تیاور  فوع )   ) صخش

لها ۀـلاصا  يو  میئوگب  هکنیا  رگم  دـشاب ،  یم  ير  یلاها  زا  وا  هک  تسا  روهـشم  هعیـش  یتیاور  رداصم  رد  هک  تسا  یبلاـطم  اـب  فلاـخم 
تموکح هیلع  یملـس  فوع  ارهاظ  میدومن .  رکذ  شدوخ  ياج  رد  هک  ار  ینایفـس  زا  لبق  ناشیا  جورخ  تیفیک  نینچمه  تسا و  دنقرمس 

يا هقطنم  مان  تسوا  مایق  شبنج و  زکرم  هک  هریزج  ماما  درب .  یم  رـسب  ینایفـس  زا  لبق  یهاـتوک  تدـم  قارع و  هن  دـنک  یم  ماـیق  هیروس 
خیرات بتک  رد  هک  هنوگنآ  دوش  یم  هدافتـسا  نآ  زا  انعم  نیمه  دوش  رکذ  هفاضا  نودب  هریزج  ظفل  هاگره  هیروس و  قارع و  زرم  رد  تسا 

یمن هریزج  ظفل  زا  نیارباـنب  دوش  یم  هدـیمان  زین  رکب  راـید  هریزج  هعیبر و  هریزج  ماـن  هب  هریزج  نیا  هتبلا  تسا  هدـمآ  نینچ  زین  ثیدـح  و 
يو هاـگیاج  و   )) هلمج ياـنعم  ارهاـظ  هملک و  نیا  ندـش  هفاـضا  تروص  رد  رگم  دومن  ظاـحل  ار  يرگید  هریزج  اـی  برعلا و  ةریزج  ناوت 

هک دوب  دـهاوخ  تیرکت  رهـش  شرارف  وا و  تسکـش  زا  دـعب  نینچمه  شتکرح و  مایق و  زا  لبق  وا  هاـگیاج  هک  تسا  نیا  تسا ))  تیرکت 
وا تکرح  هقطنم  کیدزن  تیرکت  هک  تسا  نیا  دنک  یم  دـییءات  ار  بلطم  نیا  هک  هچنآ  تسا و  قارع  فورعم  ياهرهـش  زا  یکی  هزورما 
رثا رد  تسا  هدـمآ  تیوکب ))  اـی  تیرکب و  يو  هاـگیاج   )) اـه هخـسن  زا  یخرب  رد  هک  يرگید  تاراـبع  و  تسا .  هدـش  عقاو  هریزج  ینعی 

تسا هدمآ  تیرکت  طقف  یسوط  تبیغ  راحب و  رد  هک  تسا  نیا  ینعم  نیا  دی  ؤم  تسا و  هدش  لقن  تیرکت  ياجب  هک  تساه  هخسن  هابتشا 
هکنیا ای  دسر و  یم  لتقب  رورت  هلیسوب  اجنآ  رد  ینعی  دوش  یم  هتشک  قشمد  دجسم  رد  یملـس  فوع  وا  هک  دراد  انعم  نیا  هب  هراشا  تیاور 

قارع ثداوح  اب  هک  تسا  ماش  نیمزرس  ياهدماشیپ  ثداوح و  هلمج  زا  وا  جورخ  هیـضق  نیاربانب  دوش  یم  هتـشک  ریگتـسد و  لحم  نآ  رد 
 . تسین طابترا  یب  زین 

هرصب ندش  بارخ  ینایفس و  یشکرکشل  موس :  هلحرم 

نآ مدرم  تیذا  رازآ و  وا و  طسوت  روشک  نآ  لاغشا  قارع و  هب  ینایفس  یشکرکشل  یگنوگچ  تسا  هدش  دراو  هنیمز  نیا  رد  هک  یتایاور 
شبنج شخب  رد  هک  دـنک  یم  فیـصوت  يو  هلیـسوب  ار  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  مالـسلا و  هیلع  يدـهم  ترـضح  ناوریپ  اصوصخم  ناـماس 
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فیعض و يا  هزادنا  هب  نامز  نآ  رد  قارع  تقو  تموکح  هک  دوش  یم  هدافتسا  نینچ  تایاور  هعومجم  زا  نکل  میدرک  دای  نآ  زا  ینایفس 
ياـهورین يریگولج  نآ  زا  سپ  تسین و  ینایفـس  موجه  عفد  رب  رداـق  یمدرم  يورین  رب  هیکت  اـب  هن  یماـظن و  ياوق  اـب  هن  هک  تسا  ناوتاـن 

دورو تلع  دراد  لامتحا  هکناـنچ  دـشاب  یم  زجاـع  زین  دـندرگ  یم  قارع  دراو  ینایفـس  نایرکـشل  اـب  یئوراـیور  تهج  هک  یناریا  ینمی و 
لیجد رد  ینایفـس  نایرکـشل  هک  يدربن  زا  تایاور  هکنیا  دـشاب و  روشک  نآ  فیعـض  تموکح  ندومن  توعد  قارع  هب  ینایفـس  ياهورین 

دوخ هیلع  یـشروش  ياهکهورگ  اب  ای  يریگرد و  گنج و  روظنم  تسا ،  هدرک  دای  دـنوش  یم  نآ  ریگرد  رگید  ياهاج  دادـغب و  و  ( 220)
فعـضتسم مدرم  دنرادروخرب و  قارع  تلم  یمدرم  ینابیتشپ  زا  ینمی  ناریا و  ياهورین  هک  تسا  نیا  تایاور  موهفم  هکنیا  هچ  دشاب .  یم 

بارخ هب  طوبرم  تایاور  اما  دنیامن .  یم  يرای  تدعاسم و  ینایفـس  ياوق  یبوکرـس  بیقعت و  تهج  ار  اهورین  نیا  ینامداش  اب  ناماس  نآ 
رد ج  ناتسوپ )  هایس   ) نایگنز بالقنا  شبنج و  هطساوب  ب و  بآ .  رد  قرغ  هطساوب  نآ  ندش  بارخ  فلا  تسا :  هتـسد  هس  هرـصب  ندش 

دراو نآ  ریغ  هغالبلا و  جهن  ياه  هبطخ  رد  هک  مالسلا  هیلع  نانم  ؤمریما  تاملک  رتشیب  نومضم  و  ود .  ره  ندش  قرغ  نیمز و  نتفر  ورف  رثا 
دوصقم دنا و  هدرک  رکذ  ار  نآ  ناخروم  همه  هکنانچمه  تسا  هتسویپ  عوقوب  نایـسابع  نامز  رد  هک  تسا  یلوا  یبارخ  ود  دارم  تسا  هدش 
ترضح روهظ  ياه  هناشن  اهتمالع و  هلمج  زا  هک  تسا  نیمز  نتفر  ورف  هطساوب  موس  عون  یبارخ  ترضح ،  نآ  تاشیامرف  زا  رگید  یشخب 

امش  : )) دیامرف یم  هرصب  لها  هب  باطخ  هغالبلا  جهن  ياه  هبطخ  زا  یکی  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دوب .  دهاوخ  مالـسلا  هیلع  يدهم 
دـش یپ  هک  ینامز  دـیدرک و  تباجا  دز  دایرف  ناویح  نآ  یتقو  هشیاع )  رتش   ) ناویح نآ  نارادـفرط  دـیتسه و  هشیاع )   ) نز نآ  نایرکـشل 

یندیماشآ بآ  تسا و  قافن  امش  نیئآ  تسا ،  ینکـش  نامیپ  دهع و  ضقن  امـش  نامیپ  دهع و  دیوش و  یم  رطاخ  هدیجنر  دوز  دیتخیرگ . 
كرت ار  امـش  هک  سکنآ  هدمآ و  راتفرگ  شناهانگ  ورگ  رد  دنیزگ  نکـسم  امـش  نیب  رد  هک  یـسک  هدافتـسا  لباق  ریغ  خـلت و  رایـسب  نات 
دنوادخ هتسشن  بآ  رب  یتشک  هنیـس  دننام  هرـصب )  دجـسم   ) ار امـش  دجـسم  منیب  یم  ایئوگ  تسا  هدش  يو  لاح  لماش  ادخ  تمحر  دیوگ 
نوماریپ دیدحلا  یبا  نبا  ( 221  . (( ) دش دـهاوخ  قرغ  دـشاب  نآ  نورد  هک  سکنآ  ره  تسا و  هداتـسرف  ورف  نآ  نیئاپ  الاب و  زا  ار  باذـع 

نآ عماج  دجسم  زا  ریغ  هک  هداد  ربخ  هرصب  ندش  قرغ  زا  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  هکنیا   : )) تسا هتفگ  هبطخ  نیا  رد  ترـضح  تاملک 
هک دراد  ینعم  نیا  رب  تلالد  دروخ  یم  مشچب  هدنیآ  ثداوح  ياهباتک  رد  هچنآ  دـندقتعم  هک  ار  یناسک  مدـید  دریگ  یم  ارف  بآ  ار  همه 

ندـش قرغ  زا  رهـش  نآ  دجـسم  اهنت  ددرگ  یم  قرغ  هدـش و  كاله  دـشوج  یم  نیمز  زا  هک  يا  هریت  بآ  هلیـسوب  نآ  لها  هرـصب و  رهش 
راب ود  هرصب  رهش  اریز  هتسویپ  عوقوب  تسا  هدش  هداد  ربخ  نآ  هب  ار  هچ  ره  هک  تسا  نیا  دسر  یم  رظنب  حیحـص  هچنآ  و  دنام .  یم  نوصم 
بآ يور  هدنرپ  هنیس  هیبش  هک  نآ  عماج  دجـسم  زا  یـشخب  زج  هب  تسا  هدش  قرغ  لماک  روطب  هللا  رماب  مئاق  یـسابع  هفیلخ  نامز  رد  یکی 

زا سراف  يایرد  زا  بآ  هک  تسا  هداد  ربخ  ار  نآ  تیفیک  مالـسلا  هیلع  ناـنم  ؤمریما  هک  روطناـمه  تسا  هدـنامن  یقاـب  يزیچ  هدوب  ادـیوه 
سک ره  رهـش و  هناخ  هک  تفرگ  ارف  ار  نآ  مانـس  هوک  مانب  یفورعم  هوک  هیحان  زا  تسا و  یـسراف  هریزج  هب  فورعم  هزورما  هک  يا  هیحاـن 

فورعم هرـصب  لها  دزن  قرغ ،  هثداح  ود  نیا  زا  یکی  دندش و  كاله  اجنآ  لها  زا  یهوبنا  تیعمج  دش و  قرغ  درب  یم  رـسب  اهنآ  رد  هک 
مراهچ نرق  همین  رد  تسا  هداتفا  قافتا  نایگنز  بالقنا  هطساوب  هک  یبارخ  نآ  هثداح  اما  دننک .  یم  لقن  دوخ  ناینیـشیپ  زا  ار  نآ  هک  تسا 
فنحا يا   : )) هدومرف نآ  رد  ترـضح  هک  يا  هبطخ  هلمج  زا  هداد ،  ربـخ  نآ  زا  ررکم  مالـسلا  هیلع  ناـنم  ؤمریما  دوب .  نایـسابع  ناـمز  رد 

اه و بکرم  راسفا  کچاکچ  يادـص  هن  نارواگنج و  همهمه  هن  تسا و  رابغ  ياراد  هن  هک  دـتفا  یم  هار  يرکـشل  اب  منیب  یم  ار  يو  ایئوگ 
نآ  )) هک تسا  هتشاد  نایب  یضر  دیـس  موحرم  ( 222 (( ) دنیامن یم  رایـش  ار  نیمز  غرم  رتش  ماگ  هیبش  ییاهماگ  اب  نابـسا  ههیـش  يادص  هن 
ياه هناخ  رب  امـش و  دابآ  ياههار  رب  ياو   : )) داد همادا  ترـضح  سپـس  تسا .  هدومرف  هراشا  نایگنز  هدـنامرف  هب  تارابع  نیا  اب  ترـضح 
یمن يراز  ناشیاه  هتشک  رب  هک  یناسک  فرط  زا  دنراد  لیف  موطرخ  نوچ  ییاه  یناشیپ  سکرک و  ياهلاب  نوچ  ییاه  نکلاب  هک  ناتیابیز 
نانم ؤمریما  هک  ار  یتیعـضو  ره  تسا و  روهـشم  خـیرات  بتک  رد  یطمرق  يربهر  هب  نایگنز  بالقنا  اـما  دنتـسین )) دوقفم  ناـشبیاغ  دوش و 

متس و ملظ و  لمعلا  سکع  تقیقح  رد  تضهن  بالقنا و  نیا  تسا و  قبطنم  اهنآ  رب  قیقد  روطب  تسا  هدومرف  رکذ  نانآ  يارب  مالسلا  هیلع 

روهظ www.Ghaemiyeh.comرصع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 187زکرم  هحفص 83 

http://www.ghaemiyeh.com


هدوب و هدایپ  هک  دنـشاب  یم  یهایـس  ناگدرب  زا  همه  وا  نایرکـشل  ور  نیا  زا  تسا .  نافعـضتسم  ناگدرب و  اب  يرگدادـیب  ینارذگـشوخ و 
تایاور زا  يرایسب  رد  تسا  مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  روهظ  ياه  هناشن  زا  هک  هرـصب  یبارخ  هثداح  اما  دنتـشادن .  رایتخا  رد  ار  یبکرم 

ورف اب  هک  ییاهرهـش  ینعی  تسا  هدمآ  دیجم  نآرق  رد  هک  تسا )  هدـش  روریز و   ) هکفت ؤم  ياهرهـش  هلمج  زا  هرـصب  هک  تسا  هدـش  دراو 
هلحرم و  هدـش )  روریز و   ) هلحرم هس  هک  تسا  هرـصب  رهـش  ناـنآ  هلمج  زا  هک  تسا  هدـش  نوـگرگد  یهلا  باذـع  رثا  رد  نیمز  رد  نـتفر 

زا مالـسلا  هیلع  نانم  ؤمریما  هک  ینامز   : )) تفگ هک  تسا  هدـمآ  ینارحب  مثیم  نبا  هغالبلا  جـهن  حرـش  رد  تسا .  هدـشن  عقاو  زونه  مراهچ 
نودـب سکچیه  دـنوش و  رـضاح  اهزامن  رد  زور  هس  تدـم  هب  ادرف  زا  مدرم  دراد  مالعا  هک  درک  رمءا  ار  يدانم  دـش ،  غراف  لمج  گـنج 
دندومن عامتجا  مدرم  دیـسر  ارف  نیعم  زور  نوچ  دوش ! دروخرب  امـش  اب  هک  دـینکن  يراک  درادـن و  ار  نآ  زا  فلخت  یچیپرـس و  قح  رذـع 
ترـضح زامن ،  نایاپ  زا  دـعب  دراذـگ  تعامج  هب  مدرم  اب  عماج  دجـسم  رد  ار  حبـص  زامن  تفای و  روضح  ناـکم  نآ  رد  ترـضح  هاـگنآ 

 ، ادخ شیاتس  دمح و  زا  دعب  داد  رارق  بطاخم  ار  مدرم  دوب  هدز  هیکت  الـصم  تسار  تمـس  راوید  هب  هلبق  هب  تشپ  هک  یلاح  رد  داتـسیا و 
زاغآ نینچ  ناملـسم  نم و  ؤم  نانز  نادرم و  يارب  شزرمآ  بلط  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  دورد  تسوا و  ماقم  هتـسیاش  هک  روطنآ 

هلحرم لاعتم  دنوادخ  تسا  هداتـسرف  گرم  ماک  هب  ار  دوخ  لها  هلحرم  هس  نونکات  هک  يرهـش  یلاها  يا  هرـصب  مدرم  يا   : )) دومرف نخس 
دز دایرف  نوچ  هک  هشئاع )  رتش   ) بکرم نآ  نارادـفرط  يا  و  هشئاع )   ) نز نایرکـشل  يا  دـیامن  یم  لماک  هتخاـس و  ققحم  زین  ار  مراـهچ 

خلت و نات  یندیماشآ  بآ  تسا و  قافن  امـش  نیئآ  دیجنر ،  یم  دوز  دیتخیرگ ) و   ) دیدروخ تسکـش  دش  یپ  هک  ینامز  دیدرک و  تباجا 
رش تبسن  رهش  نیا  رد  يدنوادخ  تمحر  زا  اهنآ  نیرترود  تسادخ و  ياههرهش  ياهکاخ  نیرتوبدب  امش  رهـش  كاخ  هدافتـسا  لباق  ریغ 
زا هک  سکنآ  تسوا و  هانگ  رثا  رد  دنامب  رهش  نآ  رد  هک  یسک  دنتسه ) رورـش  راکهبت و  رفن  هن  رفن  هد  ره  زا  ینعی   ) تسا مهد  هن  يدب  و 
زا ریغ  هک  يا  هنوگ  هب  تسا  هدـناشوپ  بآ  هرـصب  ار  امـش  رهـش  منیب  یم  ایئوگ  تسا  هدـش  لـماش  ار  يو  يادـخ  تمحر  دوش  جراـخ  نآ 

سیق نب  فنحا  ماگنه  نیا  رد  دوش  یمن  هدـید  يرگید  زیچ  تسا  راکـشآ  ایرد  طسو  رد  يا  هدـنرپ  هنیـس  دـننام  هک  دجـسم  ياه  هرگنک 
كرد زگره  ار  ناـمز  نآ  وت  رحباـبا ،  يا  دومرف :  ترـضح  دـتفا ؟  یم  قاـفتا  یناـمز  هچ  اـهنیا  ناـنم ،  ؤمریما  يا  درک :  ضرع  داتـسیا و 

اریز دـنناسرب  دوخ  ینید  ناردارب  هب  زین  اهنآ  نیبئاغ و  هب  امـش  نیرـضاح  دـیاب  نکل  تساه  نرق  نامز  نآ  وت و  نیب  هلـصاف  درک ،  یهاوخن 
امش يارب  يا  هرصب  رگید  زور  نآ  رد  هک  رارف  رارف ،  سپ  تسا ،  هدش  اهـشارخنامسآ  اه و  هناخ  هب  لیدبت  نآ  ياهرازین  دندید  هک  ینامز 

 : درک ضرع  دوراج  نبرذنم  تسا ؟  هلبا  امش و  نیب  هلصاف  ردقچ  دومرف :  دش و  دوخ  تسار  تمـس  هجوتم  ترـضح  دنام .  دهاوخن  یقاب 
هیلع و هللا  یلص  دمحم  ترضح  مالسا  ربمایپ  هک  ییادخ  هب  یتفگ .  تسار  دومرف :  ودب  ترـضح  خسرف .  راهچ  داب  وت  يادف  مردام  ردپ و 
رد ناباتـش  ار  شحور  غرم  دـینادرگ و  يو  صوصخم  ار  تلاسر  دیـشخب و  تمارک  توبن ،  ماقم  هب  ار  وا  تخیگنا و  رب  يربمایپ  هب  ار  هلآ 
یم اـیآ  یلع  يا  دومرف :  هک  دیونـش  یم  نم  زا  نونکا  مه  امـش  هک  هنوگ  نیا  مدینـش  راوگرزب  نآ  زا  دومرف ،  نیزگیاـج  نادواـج  تشهب 

لحم هقطنم  نیا  يدوز  هب  تسا و  خـسرف  راـهچ  دـنمان  یم  هلبا  ار  نآ  هک  يا  هقطنم  نیب  دراد و  ماـن  هرـصب  هـک  یناـکم  نـیب  هلـصاف  یناد 
 . دنشاب یم  ردب  گنج  يادهش  هلزنم  هب  هک  دش  دنهاوخ  دیهش  نم  تما  زا  رفن  رازه  داتفه  ناکم  نآ  رد  دش  دهاوخ  ناریگ  جارخ  رارقتسا 

هلیـسوب نانآ  دومرف :  ترـضح  دـشک ؟  یم  ار  نانآ  یـسک  هچ  تناـبرقب  مرداـم  ردـپ و  مالـسلا  هیلع  ناـنم  ؤمریما  يا  درک :  ضرع  رذـنم 
رد یکدـنا  دوس  اهتراغ  رد  اما  تسا  دایز  نانآ  عمط  صرح و  دـنوش  یم  هتـشک  دنتـسه  وبدـب  هرهچ و  هایـس  نیطایـش  دـننام  هک  یناردارب 
دزن هک  دـنوش  یم  مدقـشیپ  یهورگ  نانآ  اب  هزراـبم  يارب  دوش  هتـشک  ناـنیا  تسد  هب  هک  یـسک  لاـحب  شوخ  دـنراد  یکدـنا  وس  اـهتراغ 

 ، دـنیرگ یم  نآ  رب  تساهنآ  رد  هچنآ  نیمز و  نامـسآ و  دـنفورعم ،  نامـسآ  رد  سانـشان و  نیمز  رد  دنتـسه  راوخ  نامز  نآ  نیربکتـسم 
راب رگید  رذنم  رابغ .  درگ و  هن  دراد و  ادص  هن  هک  يرکشل  زا  هرصب  يا  وت  رب  ياو  دومرف :  دیدرگ و  کشا  زا  رپ  ترضح  نامشچ  سپس 

 ( ياو  ) ظفل نیا  دومرف :  ترـضح  تسا ؟  مادک  دیآ  یم  شیپ  هرـصب )  لها   ) نانآ يارب  قرغ  هیحان  زا  هک  دیدومرف  هچنآ  تشاد :  هضرع 
ضعب ناـنآ  زا  یهورگ  هـک  گرزب  یناـهاوخنوخ  دوراـج  رـسپ  يا  يرآ  باذـع ،  رد  يرگید  تـمحر و  رد  یکی  تـسا  برد  ود  ياراد 
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تشاد و دـهاوخ  لابند  هب  ار  لاوما  تراغ  اهرهـش و  اه و  هناخ  بیرخت  هک  تسا  یبوشآ  هنتف و  هلمج  نآ  زا  دـنناسر و  یم  لـتقب  ار  رگید 
هناشن نآ  هلمج  زا  و  تسا !  بیجع  نانآ  تشذگرس  هزادنا  هچ  ات  هک  ياو .  يا  دنوش  یم  هدیرب  رس  يدب  رایسب  عضو  اب  هک  ینانز  تراسا 

دوش یم  هدید  هدش  هدیوج  تشوگ  دننام  يزیچ  شرگید  مشچ  رد  تسا و  ادیپان  وا  تسار  مشچ  هک  تسا  مشچ  کی  گرزب  لاجد  اه ، 
مدرم زا  یهورگ  تسا ،  هدـمآ  نوریب  هقدـح  زا  دـشاب  شدرگ  رد  بآ  يور  هک  يروگنا  هناد  دـننام  يو  مشچ  تسا ،  نوـخب  هتخیمآ  هک 

یم هتـشک  يا  هدع  نامز  نآ  رد  دننک  یم  يوریپ  وا  زا  دـنراد  لیامح  اه  لیجنا  دـسر و  یم  هلبا  يادهـش  هزادـنا  هب  ناشدادـعت  هک  هرـصب 
هفاـیق ندـمآ  رد  رگید  تروـص  هب  و  نتفر ،  ورف  ندـش ،  باـترپ  فارطا  هب  نـیمز  شزرل  نآ ،  زا  سپ  دـننک و  یم  رارف  يا  هدـع  دـنوش و 

 ، ینامسآ بتک  رد  هرصب  رهش  رذنم :  يا  دشاب .  یم  ندش  قرغ  ینعی  خرـس  گرم  نآ  زا  دعب  یطحق و  رثا  رد  یگنـسرگ  هاگنآ  تساه ، 
تسا هکفت  ؤم  رمدت و  هبیرخ ،  هلمج ،  نآ  زا  دناد  یمن  یسک  ار  اهنآ  ءاملع  نادنمشناد و  زج  هک  تسا  هرـصب  زا  ریغ  رگید  مان  هس  ياراد 

ار امش  داد و  رارق  امش  رد  ار  تمارک  فرش و  هبترم  نیرترب  ناناملسم ،  ياهرهش  همه  نایم  زا  دنوادخ  هرـصب ،  لها  يا  دومرف :  هکنیا  ات  ، 
تسا ییاج  نآ  دشاب و  یم  میهاربا  ماقم  يوربور  امش  هلبق  هکنیا  هچ  دیراد ،  يرترب  نارگید  رب  هلبق  هیحان  زا  دیـشخب ،  یتدایز  نارگید  رب 

امـش ناگدننک  تدابع  مدرم ،  نیرتاسراپ  امـش ،  ناراکزیهرپ  دننایراق و  نیرتهب  امـش  نآرق  نایراق  دتـسیا ،  یم  هکم  رد  تعامج  ماما  هک 
نیا زا  امـش  ناگدنهد  هقدـص  دنتـسه ،  تراجت  هلماعم و  رد  اهنآ  نیرتوگتـسار  نارجات و  نیرتهب  امـش  راجت  ناگدـننک و  تدابع  نیرتهب 

زا وکین  قلخ  ثیح  زا  امش  هتسیاش  دارفا  دنیاهناسنا  نیرت  عضاوتم  نیرت و  هدنشخب  امـش ،  نادنمتورث  و  دنتـسه ،  مدرم  نیرت  یمارگ  تهج 
هب امش  تبغر  دیزادنا ،  یمن  تمحز  هب  تسین  امش  هب  طوبرم  هک  ار  هچنآ  هب  تبسن  دیمدرم و  ناگدنهد  هانپ  نیرتهب  امش  دنرت و  الاب  همه 

امـش نادـنزرف  لاوـما و  نیرتـشیب  امـش  لاوـما  اـه و  هوـیم  نیرتـهب  امــش  ياـه  هوـیم  تـسا ،  نارگید  زا  شیب  تعاـمج  زاـمن  رد  تـکرش 
حبص و ات  هداد  رارق  ناترایتخا  رد  ار  بآ  ناحبس  دنوادخ  تسا .  نانز  نیرترادرهوش  نیرت و  فیفع  امش  ياهنز  نادنزرف و  نیرترایـشوه 

دیشاب تماقتسا  ربص و  لها  هچنانچ  تسا و  هداد  رارق  امش  لاوما  شیازفا  ببس  ار  ایرد  دینک و  هدافتـسا  نآ  زا  دوخ ،  تشیعم  يارب  رـصع 
فالخ سکچیه  دوب و  یهاوخ  يراج  وا  ءاضق  هتفرگ و  قلعت  نینچ  دنوادخ  هدارا  هکنیا  الا  تسامـش ،  ناب  هیاس  هاگیاج و  یبوط  تخرد 

چیه  : )) دیامرف یم  ناحبـس  يادخ  دیامن  یم  هبـساحم  ار  شناگدنب  تعرـسب  هک  تسوا  مه  و  دهد .  ماجنا  يراک  دـناوت  یمن  وا  تمکح 
 . . (( تسا هدـش  هتـشون  نآرق  رد  تقیقح ،  نیا  و  مینک .  یم  باذـع  ای  كاله و  ار  نآ  لها  تماـیق  زا  لـبق  هکنیا  رگم  تسین  يا  هقطنم 

دوبن ترضح  نآ  اب  نم  زا  ریغ  یسک  دومرف و  نم  هب  ار  یبلطم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  اهزور  زا  یکی   : )) دومرف هکنیا  ات  ( 223)
هب ار  نآ  ياهدیلک  منیبب  دراد  دوجو  نآ  يور  رب  هک  ار  هچنآ  نیمز و  ات  دومن  لمح  شتـسار  هناش  رب  ارم  نیمالا  حور  لیئربج  هک  دومرف : 
 ، دوبن راوـشد  میارب  رما  نیا  یهاـگآ  ییانـشآ و  دوـمن ،  هاـگآ  ارم  دوـب  دـهاوخ  تماـیق  زور  اـت  دوـب و  نیمز  رد  هک  هچنآ  هب  درپـس و  نم 
ار يرهـش  ایرد  رانک  رد  نم  هاگنآ  دنتـسنادن .  ار  اهنآ  هکئالم  اما  تخومآ  يو  هب  ار  اهمان  همه  دماین  تخـس  مدآ  مردپ  رب  هک  يروطنامه 
نآ بآ ،  هب  اهرهـش  نیرتـکیدزن  دوب و  نامـسآ  هب  تبـسن  نیمز  تمـسق  نیرترود  رهـش  نآ  دـش ،  یم  هدـیمان  هرـصب  هک  مدومن  هدـهاشم 

هتـشذگ نورق  رد  هک  دوب  دـهاوخ  اهباذـع  نیرتدـیدش  كاخ و  نیرت  بوغرمان  ياراد  ددرگ و  یم  بارخ  رتدوز  اـهاج  ریاـس  زا  نیمزرس 
ارف ار  اجنآ  بآ  هک  يزور  نآ  فارطا !  ياهاتسور  يا  و  هرصب :  لها  يا  دش ،  دهاوخ  نینچ  زین  راب  رگید  هتفر و  ورف  نیمز  هب  راب  نیدنچ 
مناد یم  ار  هرصب )   ) امش رهش  رد  بآ  ششوج  ناروف و  لحم  نم  دوب  دهاوخ  یگرزب  سب  زور  تبیـصم  الب و  رظن  زا  امـش ،  رب  دریگ  یم 

هک یـسک  میهاگآ ،  نآ  هب  ام  نکل  تسا  ناهنپ  امـش  ناگدـید  زا  هک  دروآ  یم  يور  امـش  هب  هرظتنم  ریغ  گرزب و  یثداوح  نآ  زا  لـبق  و 
رد دنامب  یقاب  هجوت  نودب  نآ  رد  هک  یـسک  تسا و  هدش  لماش  ار  وا  يادخ  تمحر  دیوگ  كرت  ار  نآ  رهـش ،  نآ  ندـش  قرغ  کیدزن 
رد ةداعـسلا  جـهن  باتک  زا  يا  هرقف  ثیدـح  نیا  رب  ام  ( 224 (( ) دنک یمن  متـس  شناگدـنب  هب  تبـسن  دـنوادخ  تسا و  شیوخ  هانگ  ورگ 

هدش تیاور  يرـصب  نسح  زا  هبیتق  نبا  هتـشون  اضرلارابخا  نویع  باتک  زا  هبطخ ،  نیا  زا  يرگید  هرقف  میدوزفا و  هغالبلا  جـهن  كردتـسم 
یم هدیمان  هرصب  هک  دش  دهاوخ  حتف  ینیمز  دومرف  یم  هک  مدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  هکنآ  زج   : )) تسا هدمآ  نآ  رد  هک 
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نادـباع و نیرتـهب  نآ  ناگدـننک  تداـبع  و  ناـیراق ،  نیرتـهب  زا  رهـش  نآ  ناـیراق  تساـه  نیمز  تمـسق  نیرت  تاـبثاب  هلبق  ثیح  زا  دوش 
يا هقطنم  ات  رهش  نیا  زا  دنشاب ،  یم  نارجات  نیرتگرزب  نآ  راجت  ناگدنهد و  هقدص  نادنمشیدنا و  نیرتاناد  راید  نآ  ءاملع  نادنمشناد و 
نانآ دیهش  هک  دنسر  یم  تداهش  هب  رفن  رازه  لهچ  دادعت  رهش ،  نیا  عماج  دجسم  ناتـسآ  رد  تسا  هلـصاف  خسرف  راهچ  دراد  مان  هلبا  هک 

ؤمریما هبطخ  هک  تسا  نیا  دوش  یم  هدافتـسا  یخیرات  عبانم  زا  هچنآ  تسا ))  هتـشاد  روضح  ردب  گنج  رد  نم  اب  هک  تسا  يدیهـش  دننام 
هب طوبرم  تایاور  نکل  تسا  هدوب  روهـشم  یمتح و  اهدماشیپ ،  ثداوح و  زا  نآ  رد  ترـضح  نآ  نانخـس  هرـصب و  رد  مالـسلا  هیلع  نانم 

هرصب ندش  بارخ  یئاهنت  هب  میدرک  لقن  هک  یتیاور  ود  دنراد .  فالتخا  مه  اب  یکدنا  نومضم  ثیح  زا  ندوب و  هاتوک  ینالوط و  رد  نآ 
قافتا نایگنز  بالقنا  رد  اـی  یلبق و  قرغ  هلحرم  ود  رد  هک  تسا  یناـیرج  نیا  دـنک و  یم  ناـیب  نتفر  ورف  زا  دـعب  ندـش  قرغ  هطـساوب  ار 
روـهظ ياـه  هناـشن  زا  یکی  ناوـنع  هب  مالـسلا  هیلع  ناـماما  زا  يرگید  تاـیاور  رد  هک  تسا  ینتفر  ورف  ناـمه  نیا  ارهاـظ  تسا و  هداـتفین 

نایاورنامرف اب  هایـس  ياـه  شفرد  ناراـی  دربن  ناـمز  رد  ـالامتحا  هک  تسا  ینتفر  ورف  اـی  تسا و  هدـش  رکذ  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح 
رد تیاور  ود  نیا  اهنت  هکنانچ  دریگ و  یم  تروص  نآ  لاغـشا  زا  دعب  ای  ینایفـس و  طسوت  نآ  ندـمآ  رد  لاغـشا  هب  زا  لبق  قارع  راکمتس 

ؤمریما نتـسیرگ  نانآ و  ندوب  ردب  يادهـش  هبترم  ماقم و  رد  دنـشاب و  یم  نت  رازه  لهچ  ای  داتفه و  هک  هرـصب  يادهـش  دادـعت  نایب  هنیمز 
لحم لوا  تیاور  تسا  هدش  دراو  زین  نانآ  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ندومن  هیرگ  رگید  یتیاور  رد  دیوگ  یم  نخس  مالسلا  هیلع  نانم 

رد تسا  هدـش  عقاو  راطق  هاگتـسیا  کـیدزن  هک  هرـصب  رد  تسا  يا  هلحم  هزورما  هک  تسا  هدومن  رکذ  هلبا  هرـصب و  نیب  ار  ناـنآ  تداـهش 
ریزگان نیاربانب  تسا .  هدرک  نایب  تسا  هرصب  دجسم  نآ  زا  دارم  ارهاظ  هک  عماج  دجسم  رانک  ار  نانآ  تداهش  هبیتق  نبا  تیاور  هک  یلاح 

دوجو یملاظ  رگمتـس و  چیه  راوگرزب  نآ  روهظ  زا  دعب  اریز  دشاب  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  روهظ  زا  لبق  نانآ  تداهـش  نایرج  دیاب 
نییعت هب  يا  هراشا  نکل  دش ،  یم  تشادرب  نینچ  تیاور ،  زا  هکنانچ  دنشاب  راوخ  لیلذ و  ناربکتسم  نآ  هاگشیپ  رد  ءادهش  هکنیا  ات  درادن 

ناردارب  )) هملک دـیاش  دـنوش و  یم  هتـشک  یناسک  هچ  تسد  هب  اهنآ  هک  هدومنن  نایب  ینـشور  هب  تیاور  نینچمه  تسا  هدـشن  اهنآ  ناـمز 
ياراد دـمآ و  دـهاوخ  ناـنآ  زا  دـعب  تسا ،  هدـش  رکذ  وا  ماـن  هک  لاـجد ،  و  دـشاب .  هدـش  هتـشون  رگید  هملک  ياـجب  اهابتـشا  ناـیماح )) 

زا دـعب  هک  دـشاب  يدوعوم  لاجد  زا  ریغ  وا  هک  تسین  دـیعب  دنـشاب .  یم  اه  لیجنا  ناوریپ  يراـصن  زا  نت  رازه  داـتفه  رب  غلاـب  ینارادـفرط 
هب لاجد  زا  یمان  هدومن و  ءافتکا  هلبا  يادهـش  نایب  هب  هبیتق  نبا  تیاور  هکنیا  لیلد  هب  دوش .  یم  رهاظ  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  روهظ 
هللا و  دراد .  رتشیب  یـسررب  قیقحت و  هب  زاین  دوخ  نیا  هک  تسا  هدـشن  رکذـتم  ار  تیاور  نیا  عبنم  مثیم  نبا  یفرط  زا  تسا و  هدرواـین  ناـیم 

هک یناسک  نوعرف و  دمآ  و  هئطاخلاب ))  تاکفت  ؤملاو  هلبق  نم  نوعرف و  ءاج  و   )) هفیرش هیآ  نیا  ریسفت  رد  نیلقثلارون ،  ریسفت  رد  ملاعلا . 
نینچمه تسا ،  هرـصب  رهـش  اه ،  هدش  روریز و  زا  دادرم  هک  تسا  هدمآ  ( 225  (( ) هانگ رثا  رد  هدش  وروریز  ياهرهـش  دندوب و  وا  زا  لبق 

تسا هرصب  لها  دارم   : )) دومرف هک  تسا  هدش  لقن  ع )   ) قداص ماما  زا  ( 226 (( ) دنکفءا ورف  ار  اه  هدش  وروریز  و   )) هفیرش هیآ  ریسفت  رد 
نیدم باحـصا  میهاربا و  ناوریپ  و   : )) دومرف هک  ناحبـس  يادخ  هدومرف  ریـسفت  رد  زین  و  تسا ))  هدـش  وروریز  هک  تسا  رهـش  نآ  مه  و 

نانآ  : )) دندومرف هک  تسا  هدش  دراو  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ( 227  (( ) هدش وروریز  ياهرهش  و  بیعش )  ترضح  ناوریپ  رهـش  )
زا هیقفلا ))  هرـضحیال  نم   )) باـتک زا  لـقن  هب  یبـلطم  ریـسفت  نیمه  رد  و  تسا )) .  هدـش  نوگرگد  وروریز و  ناشرهـش  هک  دـناطول  موق 
هک دوب  رصع  زامن  تقو  میتشگ ،  یم  رب  جراوخ  اب  گنج  زا  مالسلا  هیلع  نانم  ؤمریما  اب   : )) تفگ هک  تسا  هدمآ  يدبع  رهسم  نب  ۀیریوج 

تسا نوعلم  نیمز  نیا  مدرم  يا  دومرف :  مدرم ،  هب  ور  ماما  سپس  دمآ ،  دورف  هقطنم  نآ  رد  مدرم ،  اب  ترضح  میدیسر ،  لباب  نیمزرس  هب 
نیا دـشاب و  یم  نآ  هلحرم  نیموس  راظتنا  رد  و  هبترم )  ود  رگید  یتیاور  رد   ) تسا هدـش  یهلا  باذـع  راتفرگ  هبترم  هس  ناـمز  لوط  رد  و 

 (( تسا هدش  وروریز  قطانم  زا  یکی  نیمزرس 

مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  تسد  هب  قارع  ندش  دازآ  مراهچ :  هلحرم 
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جراوخ و ددعتم  ياهکهورگ  ینایفـس و  ياهورین  هدـنامیقاب  زا  نآ  نتخاس  دازآ  قارع و  هب  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  دورو  هنیمز  رد 
دورو قیقد  ناـمز  صوصخ  رد  و  دراد .  دوجو  یناوارف  تاـیاور  شیوخ ،  تموکح  زکرم  تلود و  هاـگیاپ  ناونع  هب  روشک  نآ  نتفریذـپ 

يدازآ زا  سپ  روهظ و  زا  دـعب  هام  دـنچ  هک  دـمآ  دـهاوخ  ترـضح  نآ  روهظ  تکرح  ثحب  رد  اما  متفاـین ،  ار  یبلطم  قارع  هب  ترـضح 
شحاف تسکش  هب  فلاخم ،  ياهورین  اب  زاوها  یکیدزن  رد  دیفس ) هوک   ) رختسا ءاضیب  هقطنم  رد  وا  نارای  تخس  يریگرد  زاجح و  يزاس 

مالک زا  هکنیا  هچ  دوش ،  یم  قارع  دراو  امیپاوه ،  نارداکـسا  کی  اب  اوه  قیرط  زا  ترـضح  نآ  سپـس  دـیماجنا ،  دـهاوخ  ینایفـس  ياوق 
نیمز نامسآ و  یحاون  فارطا و  زا  دیتسه ،  روبع  هب  رداق  رگا  اهناسنا  ناینج و  تعامج  يا   )) هفیرش هیآ  ریـسفت  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 

شزرل زور  رد  مئاـق  دومرف :  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نینچ  ( 228  (( ) یهلا طلـست  تردق و  اب  رگم  دیرذگب  دیناوت  یمن  هک  دـیرذگب ،  سپ 
هکنیا ات  تساهنآ ،  زا  کی  مادک  رد  ترـضح  هک  دوش  یمن  هجوتم  سکچیه  هک  يا  هنوگ  هب  دـیآ  یم  دورف  رون  زا  هواجک  تفه  اب  نیمز 
يارب یتینما  طئارـش  هک  دراد  تلالد  بلطم  نیا  رب  زاجعا ،  هبنج  رب  هوالع  دـشاب  حیحـص  تیاور  نیا  رگا  دـیآ )) یم  دورف  هفوک  رهـش  رد 
تسا راوگرزب  نآ  هیلع  یناهج ،  هنازوت  هنیک  عاضوا  هک  يدوجو  اب  دراد و  ار  یطایتحا  نینچ  ياضتقا  ترـضح ،  نآ  كرابم  دوجو  ظفح 

ات  )) يدعب هلمج  و  دـیآ )) یم  دورف   )) هملک دافم  زا  تسا و  هدـشن  يزاسکاپ  دـیاب  هک  روط  نآ  قارع  روشک  یلخاد  هنحـص  لاح  نیع  در 
یخرب تلالد  قبط  هکلب  دوش  یمن  فجن  ای  هفوک و  دراو  امیقتسم  ترضح  نآ  هک  دوش  یم  هدافتسا  نینچ  دیآ )) یم  دورف  هفوک  رد  هکنیا 
اهتیلاعف زا  یمیظع  شخب  تایاور ،  دمآ .  دهاوخ  دورف  البرک  رد  ای  یماظن و  هاگیاپ  رد  ای  و  تختیاپ )   ) تموکح زکرم  رد  ءادتبا  تایاور 

ار دراوم  یضعب  اجنیا  رد  تخادرپ و  میهاوخ  نآ  نایب  هب  روهظ  تکرح  ثحبم  رد  هک  دنک  یم  نایب  قارع  رد  ار  ترـضح  نآ  تازجعم  و 
هدـع ندومن  یـشالتم  یلخاد و  عاضوا  ندومن  راومه  اـهنآ  نیرت  مهم  هک  مینک  یم  رکذ  تسا  قارع  روشک  یمومع  عاـضوا  هب  قلعتم  هک 

ریگرد و دوـش ،  یم  قارع  ینعی  هفوـک  رهـش  دراو  ترــضح  هـک  یناـمز  دـیوگ :  یم  نـینچ  تاـیاور ،  اریز  تـسا  ناـفلاخم  زا  يرایــسب 
هب هتـسباو  موس  هتـسد  ینایفـس و  ناوریپ  مود  هورگ  ترـضح و  نآ  نارادـفرط  لوا  حانج  ارهاظ  هک  دراد  دوجو  حانج  هس  نیب  شکمـشک 
 ، درک دای  ار  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  مالـسلا  هیلع  مما  دیوگ :  یم  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  لقن  هب  رمـش  نبورمع  تسا ،  نایـشروش 

دورو يارب  هنیمز  نآ  زا  سپ  دنا و  هدومن  هتفشآ  ار  رهـش  اه ،  شفرد  ياراد  حانج  هس  هک  یلاح  رد  دوش  یم  هفوک  دراو   : )) دومرف هاگنآ 
هک يوحنب  دنک ،  یم  نخس  زاغآ  ربنم ،  زارف  رب  نتفرگ  رارق  اب  هدش و  دراو  ترضح  نآ  تسوا  شریذپ  هدمآ  الماک  رهش  ایهم و  ترـضح 
 ، تسا قارع  زا  ریبعت  هفوک  هملک  نآ ،  هباـشم  فیرـش و  ثیدـح  نیا  رد  ( 229  . (( ) دـنوش یمن  يو  راتفگ  هجوتم  هیرگ  تدـش  زا  مدرم 
 ، دراد روشک  نآ  رد  ینایفـس  تسکـش  زا  دـعب  نایناریا  یماـظن  طلـست  رب  هک  یتاـیاور  اـب  قارع ،  رد  رادـمچرپ  هورگ  هس  دوجو  نیارباـنب 

ماما زا  مالسلا و  هیلع  نانم  ؤمریما  زا  ضیفتسم ،  وحن  هب  ینس  هعیـش و  یئاور  عبانم  رد  تیاور  نیا  هک  يدعب  ثیدح  دننام  درادن .  یتافانم 
هک ینامز  دـیآ و  یم  دورف  هفوک  رد  دوش  یم  جراخ  ناسارخ  زا  هک  یهایـس  ياه  شفرد   )) دومرف هک  تسا  هدـش  لـقن  مالـسلا  هیلع  رقاـب 
هب قارع  رد  یماظن  يرترب  نیارباـنب  ( 230 (( ) دوش یم  بایفرـش  راوگرزب  نآ  روضح  ددجم ،  تعیب  تهج  دش  رهاظ  مالـسلا  هیلع  يدـهم 

ياه شکمشک  شوختـسد  میتفگ  هکنانچ  روشک  نآ  یمدرم  یلخاد و  عاضوا  نکل  دشاب ،  یم  روهظ  نازاس  هنیمز  یناریا  ياهورین  تسد 
ترـضح نآ  طسوت  یـشروش  تاج  هتـسد  دناعم و  ياهکهورگ  يدوبان  دروم  رد  هک  یتایاور  زا  دوب .  دهاوخ  اجنآ  رد  دوجوم  حانج  هس 

ینایفس و نارادفرط  ای  جراوخ و  تیعمج  زا  هاوخ  تسا  رایـسب  ترـضح ،  نآ  فلاخم  ياهتکرح  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تسا ،  هدش  دراو 
ار سک  ره  نتشک  لمع و  تدش  تسایـس  دراد ،  ص )   ) ادخ لوسر  شدج  زا  هک  ینامیپ  دهع و  يارجا  تهج  راوگرزب ،  نآ  نانآ .  ریغ 

لوسر شور  دروخرب و   : )) دومرف هک  تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دـیامن ،  یم  لامعا  دـنک ،  تمواـقم  يو  لـباقم  رد  هک 
نیا تسا ،  ناهاوخدـب  نیفلاخم و  راتـشک  مئاق  یـشم  اـما  دومن ،  یم  راـتفر  تفلا  اـب  مدرم  اـب  هدوب و  میـالم  شتما  ناـیم  رد  ص )   ) ادـخ

یـسک زا  دورب و  شیپ  هب  قیرط  نیا  زا  هک  تسا  هدـش  هدرپس  وا  هب  دراد  هارمهب  ص )   ) مالـسا ربمایپ  زا  هک  يا  هتـشون  هلیـسوب  تیرومءاـم 
ءالما هب  تسا  يا  هماندـهع  تسا ،  ترـضح  نآ  اـب  هک  يا  هتـشون  ( 231 (( ) دـنک يو  رما  تفلاـخم  هک  یـسک  رب  ياو  دـیامنن  هب  وت  بلط 
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هبوت بلط  شکب و  مه  زاب  ناسرب و  لتقب  ار  نانآ   : )) تسا هدمآ  نینچ  نآ  رد  هک  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  طخب  و  ص )   ) ربمایپ شدج 
یم مایق  دـیدج ،  تواضق  دـیدج و  تیرومءام  اب  مالـسلا  هیلع  مئاق   : )) دومرف هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  نکم ))  یـسک  زا 

زا ادـخ  هار  رد  دـنک و  یمن  هبوـت  بلط  يدـحءا  زا  وا  تسین  ریـشمش  زج  يزیچ  شراـک  دـیامن و  یم  دروـخرب  تدـشب  بارعا  اـب  دـنک ، 
طـسوت هک  تسا  مالـسا  نآ  زا  دارم  تسا  هدـمآ  ثیدـح  تراـبع  رد  هک  دـیدج ،  رما  ( 232 (( ) درادـن كاب  يرگ  تمالم  چـیه  شنزرس 

یم زاب  ار  دوخ  تایح  راب  رگید  ترضح ،  نآ  هلیسوب  نآرق  مالسا و  دنا ،  هتفرگ  هلـصاف  نآ  زا  ناناملـسم  تسا و  هدیدرگ  وحم  نارگمتس 
رب زیتس  ینمشد و  هب  ترضح  نآ  اب  اذل  دیآ ،  یم  راوشد  دنا ،  هدومن  تعاطا  دوخ  شکرس  نامکاح  زا  هک  یبارعا  يارب  هلئسم  نیا  دبای و 
هک دش  دـهاوخ  وربور  یلئاسم  اب  دوخ  دربن  نایرج  رد  مالـسلا  هیلع  مئاق   : )) دومرف هک  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دـنزیخ .  یم 

هدیـشارت بوچ  گنـس و  نانآ  دیدرگ ،  ثوعبم  مدرم  نیب  رد  ص )   ) ربمایپ هک  ینامز  نوچ  تسا  هدـشن  هجاوم  نآ  اب  ص )   ) ادـخ لوسر 
دننک و یم  ریسفت  لیوءات و  ترضح  نآ  يارب  ار  ادخ  باتک  دنروش و  یم  وا  رب  مدرم  مئاق ،  ترضح  نامز  رد  اما  دندیتسرپ  یم  ار  تب )  )
رد ار  ادخ  تایآ  نانآ ،  يرابرد  ءوس و  نادنمشناد  ءاملع و  نایاورنامرف و  هنوگچ  هک  میدید  و  ( 233 (( ) دنگنج یم  وا  اب  تهج  نیمه  هب 
هب دنتـساخرب .  نآ  اب  هزرابم  هب  دـندومن و  ریـسفت  لیوات و  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  روهظ  نازاس  هنیمز  تموکح  اب  ینمـشد  اب  هطبار 
یم هگن  یفخم  ار  دوخ  مالـسا  شـشوپ  رد  هک  یناسک  نیقفانم ،  لماش  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  دـیدش  هلح  تاـیاور ،  یخرب  هتفگ 

هک یتمکح  رون و  اب  راوگرزب  نآ  اریز  دوش ،  یم  زین ،  دنشاب  هدزاج  ترضح  نآ  نایفارطا  نیب  رد  ار  دوخ  نانآ  زا  یضعب  اسب  هچ  دنراد و 
ینامز  : )) دومرف هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دنک .  یم  یئاسانش  ار  نانآ  تسا  هدرک  نیزگیاج  وا  بلق  رد  ناحبـس  يادخ 
هاگنآ دننادرگ ،  یم  رب  ار  وا  سپ  دینادرگرب  ار  وا  دیوگ  یم  ترضح  دنک ،  یم  یهن  رما و  ار  وا  دتـسیا و  یم  مئاق  رـس  يالاب  درم  نآ  هک 

لدب تشحو  سرت و  راوگرزب  نآ  زا  هکنیا  رگم  دنام  یمن  یقاب  يزیچ  ناهج  برغ  قرش و  رد  دیامن و  یم  وا  ندرگ  ندز  هب  رما  ترضح 
لماک روطب  ار ،  فلاخم  هورگ  هک  دـسر  یم  یئاجب  نانمـشد  يدوبان  راک  یهاگ  هک  دراد  تلالد  نینچ  تاـیاور  زا  یخرب  ( 234 (( ) دراد

یتیعمج دـنک ،  یم  تکرح  هفوک  فرط  هب  دـنک  یم  مایق  مئاق  ینامز   : )) دومرف هک  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  زا  دـنک .  یم  دوباـن 
نامه زا  دنیوگ  یم  ودب  دنریگ و  یم  ترضح  نآ  رب  ار  هار  رـس  هدش و  جراخ  رهـش  زا  دنوش  یم  هدیمان  هیرتب  هک  رفن  رازه  هدزاود  دودح 

هدنز ار  نانآ  زا  رفن  کی  هتـشاذگ و  نانآ  نیب  رد  ریـشمش  ترـضح  سپـس  تسین ،  همطاف  دالوا  هب  يزاین  ار  ام  درگ ،  رب  يا  هدمآ  هک  هار 
تیاضر تاـبجوم  اـت  دـنارذگ  یم  غیت  مد  زا  ار  اـجنآ  ناـیوجگنج  كاکـش و  نیقفاـنم  همه  دـش و  یم  هفوک  دراو  هاـگنآ  دراذـگ ،  یمن 

هک ار  ءوس  نادنمـشناد  ءاملع و  زا  رفن  داتفه  ترـضح  نآ  هک  تسا :  هدـمآ  زین  يدـعب  تیاور  رد  ( 235 (( ) دیامن مهارف  ار  قح  ترـضح 
ؤمریما تفگ .  هک  هدـش  لقن  هرمـض  نب  کلام  زا  دـناسر ،  یم  لتق  هب  دنتـسه  هعیـش  نایم  رد  فالتخا  بوشآ و  هنتف و  یهارمگ و  لـماع 

؟  دنشاب هتشاد  فالتخا  رگیدکی  اب  نینچ  نیا  نایعیش  هک ،  ینامز  دوب  یهاوخ  هنوگچ  هرمض ،  نب  کلام  يا   : )) دومرف مالـسلا  هیلع  نانم 
هلئـسم هچ  ماگنه  نآ  رد  نانم  ؤمریما  يا  مدرک :  ضرع  دومن ،  رگیدـکی  لخاد  کبـشم  روطب  ار  دوخ  كرابم  ناتـشگنا  ترـضح  هاـگنآ 
دادـعت دـنک و  یم  مایق  ام  مئاق  نامز  نآ  رد  کلام :  يا  تسا ،  ماـگنه  نآ  رد  ریخ  ماـمت  دومرف :  ترـضح  دـمآ ؟  دـهاوخ  دوجوب  يریخ 

یگچراپکی هب  ار  همه  دنوادخ  سپس  دناسر ،  یم  لتق  هب  ار  نانآ  هدیشک و  شیپ  دنا  هتفگ  غورد  ادخ  لوسر  ادخ و  هب  هک  ار ،  درم  داتفه 
رد شنایرکشل  نتفر  ورف  هناشن  دوجو  اب  قارع  روشک  رد  ینایفس  ياهورین  ياقب  رب  يدعب ،  تیاور  هکنانچ  ( 236 (( ) دناسر یم  تدحو  و 
یم تکرح  سپـس   : )) دومرف هک  تسا  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  زا  دراد ،  تلالد  قارع  رد  وا  تسکـش  زاجح و  هقطنم 

(( دنا هدرک  تعیب  ینایفس  اب  هدومن و  عامتجا  هفوک  رد  مدرم  هک  یلاح  رد  دسر ،  یم  هیـسداق  هب  هکنیا  ات  يدهم )  ترـضح  ینعی   ، ) دیامن
داتفه نوخ  و  دـیآ ،  یم  دورف  اجنآ  رد  دوش و  یم  هفوک  هجوتم  سپـس   : )) دومرف هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  و  ( 237)

ترـضح نآ  رب  ناگدـننک  جورخ  نانمـشد و  هب  لیابق  نیا  زا  هک  ار  یناسک  نوخ  ینعی  ( 238 (( ) درامـش یم  حابم  ار  برع  لیابق  زا  هلیبق 
ام زا  تسا  یمئاق  نیلوا  يو   : )) دومرف ودب  ترـضح  هک  هدرک ،  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  روفعی  یبا  نبا  دناد .  یم  ره  دنا  هتـسویپ 
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دیگنج یم  وا  اب  دینک و  یم  جورخ  وا  رب  هرکسد  هلیمر  رد  دیرادن و  ار  نآ  لمحت  هک  دیوگ  یم  ینخس  امش  اب  دنک  یم  مایق  هک  تیب  لها 
لقن مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  و  ( 239  (( ) تسا هدننک  جورخ  هورگ  نیرخآ  نیا  دناسر و  یم  لتق  هب  ار  امش  همه  دزیتس و  یم  امش  اب  زین  وا 

نوریب دجـسم  زا  یهورگ  دیوگب  نخـس  دـنک و  مکح  تنـس  ماکحا و  زا  یـضعب  هب  رما ،  نیا  بحاص  هک  یتقو   : )) دومرف هک  تسا  هدـش 
هلحم رد  ار  دوخ  هدـمآ و  رد  شبنج  هب  اهنآ  دـینک و  تکرح  دـهد  یم  روتـسد  شناراـی  هب  يو  دـنراد ،  ار  وا  رب  جورخ  گـنهآ  هدـمآ و 

رـس ار  نانآ  ترـضح  نآ  رما  هب  هاگنآ  دنروآ  یم  رد  شیوخ  تراسا  هب  ار  اهنآ  دـنناسر و  یم  نانآ  هب  هفوک  رد  ناشورف )  امرخ   ) نیرامت
 ، تیاور ود  نیا  نیب  عمج  اب  ( 240 (( ) دیامن یم  جورخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  مئاق  رب  هک  تسا  یهورگ  نیرخآ  نیا  دنرب و  یم 

هتسد نیرخآ  هفوک  دجسم  جراوخ  دنک و  یم  جورخ  هک  تسا  یحلـسم  هورگ  نیرخآ  هرکـسد  هلیمر  جراوخ  هک  میـسر  یم  هجیتن  نیا  هب 
رب یشروش  هورگ  نیرتکانرطخ  هرکسد  هلیمر  جراوخ  هک  دراد  تلالد  تایاور  دراد و  ار  ترـضح  نآ  هیلع  جورخ  رد  یعـس  هک  تسا  يا 

فقوت سپـس   : )) تفگ هک  هدـش  لقن  ریـصبوبا  زا  تسا .  سیلبا  نوعرف و  ناسب  اـهنآ  هدـنامرف  هک  دنتـسه  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح 
 ، ناشراعـش رفن و  رازه  هد  اهنآ  دادعت  هک  دننک  یم  جورخ  وا  رب  برع  ریغ  زا  ینایـشروش  هرکـسد  هلیمر  رد  هکنیا  ات  دیامن ،  یم  یهاتوک 

هدومن تعامج  نآ  گنهآ  وا  دراپس و  یم  ودب  ار  شریـشمش  هدناوخ و  ارف  ار  مجع  زا  يدرم  ترـضح  هاگآ  تسا .  نامثع  يا  نامثع  يا 
هرکسد ناوع  هب  ار  هرکسد  هلیمر  یلبق ،  تیاور  ( 241 (( ) دراذگ یمن  یقاب  مه  نت  کی  هک  يا  هنوگ  هب  دـناسر  یم  لتق  هب  ار  اهنآ  همه  و 
کیدزن تسا  هیرق  نآ  هک  تسا  هدـمآ  نادـلبلا ،  مجعم  باتک  رد  تسا و  هدومن  صخـشم  ناهاشداپ )  شون  شیع و  لحم  خاک   ) هاـشداپ

 ، دنا هدش  هدش  رکذ  برع  ریغ  جراوخ  مانب  تیاور ،  رد  دارفا ،  نیا  هکنیا  اما  قارع .  رد  یلاید  ناتسا  رد  هبوقع  هب  ياهاتسور  زا  نابا  رهش 
زا يرگید  عون  تایاور ،  زا  رگید  یخرب  دوب .  دـهاوخ  برع  ریغ  زا  ناـنآ  هدـنامرف  هکنیا  اـی  دنتـسین و  برع  ناـنآ  هک  تسا  تهج  نیدـب 

همه هب  هدیبلط ،  ار  دوخ  برع  ریغ  برع و  نایهاپس  زا  رفن  رازه  هدزاود  ترضح  نآ  هک  دنک  یم  نایب  نینچ  ار  گرزب  يزاسکاپ  تایلمع 
هب دشابن  سابل  عون  نآ  ياراد  هک  ار  سک  ره  هکنیا  ات  دنک  یم  رهش  هب  دورو  هب  رما  ار  نانآ  سپس  دناشوپ و  یم  هژیو  سابل  عون  هک  نانآ 

ترضح نآ  فلاخم  ناقفانم  نارفاک و  زا  رپ  دیاب  يرهش  نینچ  هک  دسر  یم  رظن  هب  دننک .  یم  تعاطا  ار  يو  يرما  نانآ  و  دنناسرب ،  لتق 
یم علطم  دنراد  دوجو  رهش  رد  هک  ار  ینم  ؤم  دارفا  البق  رگید ،  يا  هنوگ  هب  هکنیا  ای  دیامن و  یم  نآ  نادرم  راتـشک  هب  رما  نینچ  هک  دشاب 
هژیو ساـبل  عون  ناـمه  زا  ناـنآ ،  ندـنام  نوصم  يارب  هکنیا  اـی  دـنوشن و  جراـخ  دوخ  ياـه  هناـخ  زا  هلمح  موجه و  ماـگنه  هب  هک  دزاـس 

داجیا ناهج  ریاس  قارع و  رد  ار  دیدرت  بعر و  تشحو و  زا  یجوم  عیسو ،  ياهیزاسکاپ  نینچ  هتبلا  دتـسرف .  یم  ناشیارب  دوخ ،  نایهاپس 
هب تبـسن  ار  ترـضح  نآ  دایز  يزیرنوخ  راتـشک و  نیا  هک  ینامز  مدرم  از  یخرب  هک  تسا  هدـمآ  تاـیاور  زا  یـضعب  رد  اریز  دـنک ،  یم 

تسا ثیدح  رد  هکلب  درک  یم  محرت  مدرم  رب  دوب  رگا  تسین ،  س )   ) همطاف هیرذ  زا  صخش  نیا  دنیوگ  یم  دوخ  اب  دننیب  یم  شنانمـشد 
ات دنوش  یم  يدرت  کش و  راچد  ترضح ،  نآ  طسوت  نیفلاخم  عیسو  راتشک  هدهاشم  رثا  رد  ترـضح  نآ  صاخ  باحـصا  زا  یـضعب  هک 

ماما زا  دـیاشگ .  یم  ضارتعا  نابز  ترـضح  نآ  هب  تبـسن  تسا ،  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  باـصعا  رعاـشم و  هک  ناـنآ  زا  یکی  هک  یئاـج 
وا هب  شردپ  هیرذ  زا  يدرم  دـسر ،  یم  رازاب  هب  ات  دروآ  یم  يور  مالـسلا  هیلع  مئاق   : )) دومرف هک  تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص 
؟  رگید زیچ  ای  يراد و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  يا  هماندهع  ایآ  دیناسرت .  یم  نادنفسوگ  همر  دننام  ار  مدرم  امـش  دیوگ :  یم 

تکاس هک  دنز  یم  گناب  صخـش  نآ  رب  مجع  زا  يدرم  هظحل  نیا  رد  درادن ،  دوجو  رتدنمورین  درم  نآ  زا  یـسک  مدرم  نایم  رد  دومرف : 
و ( 242 (( ) دروآ یم  نوریب  ص )   ) لوسر ترـضح  زا  ار  يا  همان  نامیپ  مالـسلا  هیلع  مئاق  ماگنه  نیا  رد  هک  منز  یم  ار  تندرگ  ـالاو  وش 

تسا نیا  دسر  یم  رازاب  هب  هکنیا  ات  هلمج  يانعم  تسا و  يولع  شبسن  ضرتعم ،  درم  نآ  ینعی  تسوا  راوگرزب  ردپ  هیرذ  زا  هلمج  يانعم 
هب نیفلاخم  راتـشک  اب  ترـضح  نآ  هک  دـشاب  نیا  دارم  هک  دراد  لامتحا  تسا و  رازاـب )  (( ) قوس  )) نآ ماـن  هک  دـسر  یم  يا  هلحم  هب  هک 

یناریا دنک  یم  توکـس  هب  رما  ار  ضرتعم  صخـش  نآ  يدرم  هک  تسا  هدمآ  يرگید  تیاور  رد  دیـسر .  دهاوخ  زین  رازاب  لها  زا  یـضعب 
هک هدش  لقن  ع )   ) رقاب ماما  زا  دراد .  هدهع  هب  ار  ع )   ) يدـهم ترـضح  يارب  مدرم  زا  نتفرگ  تعیب  تیلوئـسم  هک  تسوا  مه  دـشاب و  یم 
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رما نیا  بحاص  زا  ریغ  تسا ،  رتعاجش  رتدنمورین و  همه  زا  هک  شردپ  هیرذ  زا  یصخش  دسر ،  یم  ( 243  ) هیبلعث هب  وا  هکینامز   : )) دومرف
نتفرگ تعیب  لوئـسم  هک  یناریا  درم  یهد ؟  یم  ماجنا  وت  هک  تسا  يراک  هچ  نیا  نالف :  دـیوگ  یم  هداتـسیا و  ترـضح  لباقم  رد  يو  ، 

 : شاب تکاس  ینالف  دـیوگ  یم  ودـب  ع )   ) مئاق ترـضح  هاگنآ  منز !  یم  ار  تندرگ  الا  وش و  تکاـس  مسق  ادـخب  دـنز  یم  داـیرف  تسا ، 
دهد و یم  ( 244  ) هجیلفنز ای  ۀـبیع و  ندروآ  هب  روتـسد  سپـس  مراد ،  هارمه  ص )   ) ادـخ لوسر  زا  نامیپ  دـهع و  دـنگوس ،  ادـخب  يرآ 
ار تکرابم  رـس  تنابرقب :  مناج  دراد  یم  هضرع  هدـننک  ضارتعا  صخـش  ماـگنه  نآ  رد  دـناوخ ،  یم  يو  يارب  ار  ادـخ  لوسر  هماندـهع 

تعیب ام  زا  موش :  تیادف  دنک  یم  هضرع  سپـس  دسوب و  یم  ار  راوگرزب  نآ  مشچ  ود  نیب  وا  دـنک و  یم  تباجا  ترـضح  مسوبب  ات  روایب 
هب ار  نانآ  ع )   ) يدهم ترـضح  هک  یناسک  دروم  رد  هاتوک ،  نایب  نیا  اب  ( 245 (( ) دنک یم  تعیب  دیدجت  نانآ  اب  ترـضح  ریگب و  دیدج 

ءوس و ءاملع  لیبق  زا  يو  نیفلاخم  ینافیـس و  نارادفرط  زا  ینـس و  هعیـش و  زا  يرایـسب  ياههورگ  اهنآ  هک  دوش  یم  رهاظ  دناسر  یم  لتق 
اما دراد .  دوجو  زین  یقرش  یبرغ و  رودزم  ياههورگ  نانآ  نیب  رد  هک  تسا  یعیبط  دنشاب و  یم  مدرم  راشقا  یضعب  بازحا و  اهکهورگ و 

ناونعب شا  یناهج  زکرم  رد  دـشک و  یم  یتحار  سفن  ع )   ) يدـهم ترـضح  تموکح  هیاس  رد  قارع  روشک  اـهارجام ،  همه  نیا  زا  دـعب 
هتـسجرب ناگداتـسرف  دصقم  ناهج و  ناناملـسم  هدید  لد و  هاگ  هلبق  دوش و  یم  يدـیدج  تایح  دراو  ترـضح ،  نآ  یئاورنامرف  تختیاپ 

لد و رد  نآ  مان  هک  دنهد  یم  لیکـشت  ار  رهـش  کی  ياه  هلحم  البرک  فجن و  هریح و  هلهـس و  هفوک و  نامز ،  نآ  رد  دوب .  دهاوخ  نانآ 
تهج رتدوز  هچ  ره  ات  دـننک  یم  راید  نآ  گنهآ  هعمج  بش  رد  ناـهج  طاـقن  نیرترود  زا  مدرم  دراد ،  رارق  ناـهج  ياـه  تلم  ناـبز  رب 

اب دنناسرب و  اجنآ  هب  ار  دوخ  دـشاب  یم  رد  رازه  کی  ياراد  هک  يو  یناهج  دجـسم  رد  ع )   ) يدـهم ترـضح  تماما  هب  هعمج  زامن  هماقا 
ماما زا  دوب . . .  دهاوخن  رـسیم  تعامج  فص  رد  رفن  کی  ياج  ندومن  ادیپ  دـنا ،  هدومن  اجنآ  گنهآ  هک  رفن  اه  نویلیم  نیب  رد  همه  نیا 
لحم لاـملا و  تیب  رهـش و  نآ  عماـج  دجـسم  وا  تواـضق  سلجم  و  هفوک ،  وا  يرادـمامز  لـحم   : )) دومرف هک  تسا  لوقنم  ع )   ) قداـص

یم ( 246  ) نییرغ دیفس  ياه  هپت  رد  شیوخ  قلاخ  اب  وا  هاگ  تولخ  تحارتسا و  هاگیاج  هلهس و  دجـسم  ناناملـسم ،  ياه  تمینغ  میـسقت 
یم يوسنآ  هب  ای  و   ) رگید یتیاور  رد  درب و  یم  رسب  اجنآ  فارطا  اجنآ و  رد  هکنیا  رگم  دنام  یمن  یقاب  ینم  ؤم  چیه  دنگوس  ادخب  دشاب ، 

دسر و یم  لیم  جنپ  لهچ و  هب  هفوک  رهش  تحاسم  تسا .  رت  حیحص  ترابع  نیمه  هک  دنباتش ) یم  نآ  يوسب  يدعب ،  تیاور  رد  دنیآ و 
ؤم هکئالم و  دـمآ  تفر و  هاگیاج  هاگهانپ و  ار  البرک  ناحبـس ،  دـنوادخ  دوش و  یم  رترب  البرک  ياهترامع  زا  رهـش  نآ  ياهـشارخنامسآ 
نیب تواضق  مدرم و  تاعجارم  لـحم  ینعی  وا )) تواـضق  سلجم  ( )) 247  . (( ) تشاد دـهاوخ  مهم  سب  یتیعقوم  هک  دـهد  یم  رارق  نانم 
لحم ینعی  دیفـس )) ياـه  هپت  وا  هاـگتولخ  و   )) دـیامن یم  اـنب  ترـضح  نآ  هک  یگرزب  هعمج  دجـسم  اـی  و  هفوک .  یلعف  دجـسم  رد  ناـنآ 

 ، هفوک یلیم  چـنپ  لهچ و  تحاسم  دـشاب و  یم  دراد ،  رارق  فجن  کیدزن  هک  يدیفـس  ياه  هپت  ترواجم  رد  تدابع  يارب  يو  فاـکتعا 
هفوک تشپ  رد   : )) دومرف هک  تسا  هدش  لقن  ع )   ) قداص ماما  زا  دسر .  یم  رتمولیک  دصکی  دودـح  هب  نآ  لوط  ای  هفوک و  تحاسم  ینعی 
هکیا هنوگب  ددرگ ،  یم  لصتم  هریح  البرک و  رهن  ود  رانک  رد  هفوک  ياه  هناخ  هب  دجـسم  نآ  رد ،  رازه  اب  دـهن  یم  انب  يدجـسم  فجن )  )

بکرم نآ  اب  دنچ  ره  ینعی  ( 248 (( ) درک دهاوخن  كرد  ار  نآ  دیامن ،  هعمج  زامن  گنهآ  هدش و  راوس  دوخ  وردنت  رتسءا  رب  يدرم  رگا 
رد تایاور  هتبلا  دـبای  یمن  زامن  هماقا  يارب  یلحم  یلاخ و  ياج  اریز  دـنک ،  یمن  كرد  ار  هعمج  زاـمن  دـیامن  تکرح  تعرـسب  وردـنت و 
لاح رهب  تسین .  اهنآ  رکذ  لاجم  اجنیا  رد  هک  تسا  ناوارف  راوگرزب ،  نآ  تموکح  زکرم  قارع ،  رد  يدام  يونعم و  ياه  تفرشیپ  دروم 

تموکح یئاورنامرف و  هنماد  نآ ،  هب  ندیشخب  تیزکرم  شیوخ و  تموکح  ورملق  هب  نآ  ندومن  همیمض  قارع  يزاسکاپ  اب  ترـضح  نآ 
زا هدوسآ  يرطاخ  اب  ع )   ) يدهم ترـضح  بیترت  نیدب  دش و  دهاوخ  جیلخ  ياهروشک  هفاضا  هب  قارع  ناریا و  زاجح ،  نمی ،  لماش  يو 

لیـسگ اجنآ  هب  ار  يرکـشل  هدش و  ریگرد  اه ) سور   ) ناکرت اب  ادتبا  هک  دزادرپ .  یم  دوخ  یجراخ  نانمـشد  اب  گنج  هب  یلخاد ،  عاضوا 
جرم  ) مان هب  يا  هقطنم  رد  دوش و  یم  ماـش  گـنهآ  یهاپـس  سءار  رد  ترـضح  نآ  دوخ  سپـس  دـهد ،  یم  تسکـش  ار  اـهنآ  دراد و  یم 

 ، ددرگ یم  سدـق  يزاسدازآ  يارب  ناـیمور  دوهی و  ینایفـس و  اـب  گرزب  يدربن  ياـیهم  دـیآ و  یم  دورف  قشمد  کـیدزن  ( 249 ( ) ءارذع
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 . درک میهاوخ  هراشا  نآ  هب  ترضح  نآ  روهظ  تضهن  ياهدماشیپ  ثداوح و  ثحبم  رد  هکنانچ 

روهظ نارود  رد  یناهج  گنج 

هک تسا  دیعب  و  دراد ،  تلالد  ع )   ) يدهم ترـضح  روهظ  کیدزن  یناهج ،  گنج  عوقو  رب  ( 250  ) یلامجا رتاوت  دح  رد  رایسب  تایاور 
رد گنج  نیا  يارب  هک  یتافص  اریز  دومن ،  قیبطت  تسا  هداتفا  قافتا  ام  رصع  رد  هک  هتشذگ  مود  لوا و  یناهج  گنج  ود  رب  ار  نآ  ناوتب 

روهظ هب  کیدزن  هک  شنامز  گنج و  نیا  ناینابرق  دادـعت  رد  اصوصخم  دراد ،  توافت  گنج  ود  نآ  فاصوا  اب  تسا  هدـش  رکذ  تایاور 
تـضهن زاغآ  زا  دـعب  ای  روهظ و  لاـس  ناـمه  رد  دربن ،  نیا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تاـیاور  زا  یخرب  زا  هکلب  دوب ،  دـهاوخ  ع )   ) ترـضح
کیدزن  : )) دومرف هک  تسا  لوقنم  ع )   ) نانم ؤم  ریما  زا  تایاور :  نیا  زا  ییاه  هنومن  کنیا  و  ددـنویپ .  یم  عوقوب  راوگرزب ،  نآ  سدـقم 

دنوش یم  راکشآ  هاگیب  هاگ و  هدوب و  نوخ  گنرب  هک  ییاه  خلم  دیفس و  گرم  خرس و  گرم  دراد  دوجو  گرم  عون  ود  ع )   ) مئاق نامز 
گرم گنج و  نیا  هک  دراد  تلالد  مئاق ))  نامز  کیدزن   )) تراـبع ( 251  (( ) تسا نوعاط  دیفس  گرم  ریشمش و  ینعی  خرـس  گرم  اما 

 ( ع  ) رقاب ماما  زا  تسا و  هدرکن  نییعت  ار  نآ  عوقو  لحم  تیاور ،  اما  دتفا ،  یم  قافتا  ع )   ) يدهم ترـضح  روهظ  هب  کیدزن  یلیخ  خرس 
نآ راتفرگ  مدرم  هک  ییاهالب  بوشآ و  هنتف و  اه و  هلزلز  تشحو و  سرت و  یپ  رد  رگم  دـنک  یمن  ماـیق  مئاـق   : )) دومرف هک  هدـش  تیاور 
ناش نید  رد  یگدنکارپ  مدرم و  نیب  فالتخا  داجیا  بارعا و  نیب  يزیرنوخ  گنج و  نآ ،  زا  دعب  نوعاط و  راتفرگ  نآ  زا  شیپ  هک  دنوش 

 ، ماـش حبـص و  رد  سک  ره  ندروخ ،  ار  رگیدـکی  مدرم و  نداـتفا  مه  ناـجب  هدـهاشم  رثا  رد  هک  هکیا  هنوگب  ناـنآ ،  لاوحا  ینوگرگد  و 
گنج يریگرد و  نامه  زا  ترابع  هک  يدیدش  سرت  زا  لبق  نوعاط  ضرم  هک  دراد  تلالد  بلطم  نیا  ( 252 (( ) دیامن یم  گرم  يوزرآ 

لکـشم دشاب ،  هدادـن  ماجنا  ترابع  رد  يریخءات  میدـقت و  يوار  صخـش  میـشاب  نئمطم  هکنیا  ضرف  اب  اما  دوب .  دـهاوخ  تسا ،  یمومع 
 (( مث  )) هملک اـب  هک  بارعا ))  نیب  يزیرنوـخ  گـنج و  و   )) هلمج نوـچ  مینادـب  مه  رـس  تشپ  يا و  هریجنز  ار  ثداوـح  عوـقو  هک  تـسا 

زا دـعب  بارعا ،  نیب  فالتخا  نیاربانب  تسا ،  حیحـص  دوش  فطع  نآ ))  زا  لبق  ینوعاط  و   )) هضرتعم هلمج  رب  هچنانچ  تسا  هدـش  فطع 
تروص نیا  رد  هک  تسا  حیحـص  زین  دـنوش )) یم  نآ  راتفرگ  مدرم  هک  یئـالب  و   )) هلمج رب  نآ  فطع  نینچمه  دـشاب  یم  نوعاـط  دوجو 

برع يارب  هک  دوش  یم  هدیمهف  بلطم ،  نیا  زا  هتبلا  تسا . . .  لامجا  اهدماشیپ  نیا  رد  هوالعب  تسا . . .  نوعاط  زا  لبق  فالتخا ،  داجیا 
رد هک  یطحق  یگنـسرگ و  لاس  زا  دارم  تسا  نکمم  و  دوب .  دهاوخ  يداصتقا  یـسایس و  ینمیا و  ظاحل  زا  تخـس  يا  هرود  مدرم ،  اه و 
هک دوب  دـهاوخ  یلاس  مئاق ،  مایق  زا  لبق  ریزگان   : )) دومرف هک  اجنآ  دـشاب ،  لاس  نیمه  دوش  یم  لقن  ع )   ) قداـص ماـما  زا  يدـعب  تیاور 

تلالد يدعب  تیاور  ( 253 (( ) دریگ یم  ارف  ار  نانآ  راتـشک  رثا  رد  تخـس  یتشحو  سرت و  دنرب و  یم  جـنر  یگنـسرگ  زا  نآ ،  رد  مدرم 
همادا دـشاب  یم  ع )   ) يدـهم ترـضح  روهظ  کیدزن  ناضمر  هام  رد  هک  ینامـسآ  هحیـص  نامز  ات  گـنج  تلاـح  دربن و  تدـش  هک  دراد 

زین هلیبق  لها  يرآ و  دـننک ،  یم  ادـیپ  فالتخا  رگیدـکی  اب  برغ  قرـش و  لها   : )) دومرف هک  هدـش  لقن  ع )   ) رقاب ماما  زا  تفاـی .  دـهاوخ 
ادن نامـسآ  زا  يدانم  هک  ینامز  ات  هدرب  رـسب  لاح  نامه  هب  دـش و  دـنهاوخ  وربور  یئاسرف  تقاط  تشحو  سرت و  اب  مدرم  و  ناناملـسم )  )

رب یساسا  روط  هب  گنج  نیا  ياهتراسخ  هک  دراد  تلالد  زین  تیاور  نیا  ( 254  (( ) چوک دینک ،  چوک  سپ  دز  گناب  هک  ینامز  دهد . . . 
هک تسا  یقیقد  ترابع  دننک )) یم  ادیپ  فالتخا  مه  اب  هلیبق  لها  يرآ  برغ و  قرش و  لها   )) هلمج دوش و  یم  دراو  ناملـسمریغ  ياهتلم 

قرـش و تافالتخا  عبات  ای  هجیتن و  فالتخا  نیا  دـسر  یم  رظن  هب  هک  تسا  برغ  قرـش و  فالتخا  زا  دـعب  اهناملـسم ،  فالتخا  زا  یکاح 
گرزب و ياـهروشک  تموـکح  زکارم  گـنج ،  نآ  فادـها  اریز  تـسا ،  یعیبـط  هدـنیآ  یناـهج  گـنج  رد  رما  نـیا  هـتبلا  تـسا ،  برغ 

بلطم نیا  هب  زین  تاـیاور ،  زا  یخرب  هکناـنچمه  دـنک  یم  تیارـس  زین  ناناملـسم  هب  میقتـسمریغ  روطب  هدوـب و  ناـنآ  یماـظن  ياـههاگیاپ 
مدرم موس  ود  ات  دوب  دهاوخن  رما  نیا   : )) دومرف یم  هک  مدینش  ع )   ) قداص ماما  زا  تفگ  هک  هدش  لقن  ریـصبوبا  زا  تسا .  هدومن  حیرـصت 
کی رد  هک  دیرادن  تسود  ایآ  دومرف :  ترضح  دنام ؟  یم  یقاب  یسک  هچ  سپ  دنتفر  نیب  زا  مدرم  موس  ود  میدرک  لا  ؤس  دنورب .  نیب  زا 
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 ، دزاس یم  صخـشم  ار  گنج  نیا  لـماع  تقو و  رگید ،  نتم  زا  شیپ  ناـنم ،  ؤم  ریما  هبطخ  دـیاش  و  ( 255 ( )) ؟  دیـشاب هدنام  یقاب  موس 
هبطخ نآ  رد  و  دنک .  یم  رکذ  نآ  رد  ار  وا  تکرح  ثداوح  یخرب  و  ع )   ) يدهم روهظ  ياه  هناشن  زا  يدادعت  ترضح  نآ  هک  يا  هبطخ 

هنتف و هکنآ  زا  شیپ  دیسرپب  نم  زا  مدرم :  يا  دیـشاب  هاگآ   : )) دومرف ترـضح  هک  دراد  یناهج  گنج  اب  طابترا  هک  تسا  هرقف  ود  هفیرش 
لاـمیاپ ار  امـش  نیمزرـس  دوش ،  هدوزفا  شبارطـضا  سرت و  رب  دریگ و  رارق  وا  مس  ریز  شراـهم  ندرک ،  مر  رثا  رد  هک  يرتش  دـننام  داـسف 

دنز یم  گناب  دنلب  دایرف  اب  هک  یلاح  رد  دنز ،  یم  نماد  لاعتـشا  لباق  يداوم  اب  ار  یگرزب  گنج  شتآ  نیمز  برغم  رد  هکنیا  ای  دیامن و 
نیلوا وا  دـنک  یم  تباجا  ار  ع )   ) ماما هدـش و  جراخ  نارجن  لها  زا  يدرم  هاگنآ  نآ . . .  دـننام  یهاوخنوخ و  ییوجماقتنا و  زا  وا  رب  ياو 
قافتا هب  دنکـش و  یم  ار  شبیلـص  دـنک و  یم  بارخ  ار  دوخ  هعموص  دـیوگ ،  یم  کـیبل  ار  ترـضح  نآ  توعد  هک  تسا  ینارـصن  درم 

زا مدرم  عمجت  لحم  دـننک .  یم  تکرح  ( 256  ( ) هلیخن  ) فرطب تیادـه  ياه  شفرد  اب  بکرم و  رب  راوس  فعـضتسم ،  مدرم  اه و  مجع 
سرب نیب  ع )   ) نانم ؤم  ریما  نتفر  جح  هار  رـس  رد  هک  تسا  يا  هقطنم  نآ  دراد و  رارق  قوراف  مان  هب  يا  هقطنم  رد  نیمز ،  يور  ياج  همه 

هب ار  رگید  یخرب  اهنآ  زا  یـضعب  هک  دش  دنهاوخ  هتـشک  ینارـصن  يدوهی و  رازه )  ) رازه هس  دادعت  زور  نآ  رد  تسا .  هدش  عقاو  تارف  و 
(( ریشمش ریز  ای  ریـشمش و  اب   )) ار نانآ  هکنیا  ات  دوب  ناشیادن  نیا  هتـسویپ   : )) تسا هفیرـش  هیآ  نیا  لیوءات  زور  نآ  هعقاو  دنناسر  یم  لتق 

نیا زاغآ  هک  دراد  تلالد  دـنک )) داجیا  قرـش  رد  يا  هنتف  شیاپ  اـب  هکنیا  زا  لـبق   )) هک ع )   ) ماـما هلمج  نیا  اـما  ( 257  . (( ) مـیدرک ورد 
تکرح ثحبم  رد  يدوزب  دـشاب و  یم  قرـش  هقطنم  رد  يریگرد  هرجاشم و  زا  یکاح  ای  دوب و  دـهاوخ  هیـسور  زا  ینعی  قرـش  زا  گنج ، 

نیا ندمآ  دوجوب  ببس  زاجح  رد  هدش  هداد  هدعو  یـسایس  نارحب  ءالخ و  هک  دمآ  دهاوخ  ع )   ) رقاب ماما  زا  یتیاور  ترـضح ،  نآ  روهظ 
تلالد دوزفا )) یم  برغ  رد  لاعتـشا ،  لباق  داوم  اب  ار  یگرزب  گنج  شتآ  ای  و   )) ترابع و  دـش .  دـهاوخ  برغ  قرـش و  نیب  شکمـشک 

ياه و تختیاپ  یماـظن و  ياـههاگیاپ  نآ ،  لاعتـشا  لـباق  داوم  ترثک  زا  دارم  تسا و  یبرغ  ياـهروشک  يدوباـن ،  یلـصا  زکرم  هک  دراد 
هک تسا  نیا  تسا ))  قوراف  نیمز  يور  مدرم  عمجت  لـحم   : )) دومرف هک  ترـضح  مـالک  ياـنعم  ارهاـظ  تساـهروشک و  نآ  مهم  زکارم 

نیب وا  هاگیاپ  رقم و  دنوش و  یم  عمج  مه  درگ  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  هب  نتـسویپ  تهج  ناهج  رانک  هشوگ و  زا  زور  نآ  رد  مدرم 
دـسر یم  رظن  هب  دنـسر و  یم  ناشیا  روضحب  هیحان  نامه  زا  نیفعـضتسم ،  زا  یناگدنیامن  اب  ینارجن  بهار  هکنیا  هچ  تسا ،  هلح  هفوک و 
رادرب هخـسن  ای  يوار و  دوخ  زا  يا  هیـشاح  تسا ))  تارف  سرب و  نیب  ع )   ) نانم ؤم  ریما  جح  ریـسم  هار و  رـس  هقطنم  اجنآ  و   )) ترابع هک 

نامز رد  جح ،  ياهناوراک  عامتجا  لحم  تسا  هدمآ  ترابع  رد  هک  ۀـجحملا  يانعم  دـیاش  تسا و  هدـش  ترابع  لصا  رد  لخاد  هک  تسا 
نآ اب  تاقالم  ای  يو و  هاگودرا  هب  دورو  يارب  ناگدـنیامن ،  اه و  تئیه  ياه  شفرد  اجنآ  رد  هک  دـشاب  یلحم  مان  ای  و  ع )   ) ناـنم ؤم  ریما 

هکنیا رفن و  نویلیم  هس  ینعی  دـنوش )) یم  هتـشک  رازه  رازه  هس  برغ  قرـش و  نیب  زور  نآ  رد   )) تراـبع و  دـننک .  یم  عاـمتجا  ترـضح 
و دوب ،  هدـش  دراو  راـحب ج 52 ص 274  رد  يرگید  تیاور  رد  هملک ،  نآ  هک  تسا  تهج  نیدـب  میدراذـگ  زتـنارپ  نیب  ار  رازه )  ) هملک

نیا هکلب  دوب ،  دهاوخ  رفن  نویلیم  هس  یناهج  گنج  ناینابرق  هک  تسین  ینعم  نیدب  نیا  هتبلا  دـشاب ،  هداتفا  تیاور  زا  هملک  نآ  مه  دـیاش 
هک دـش  رکذ  البق  تساهنآ و  نیرخآ  گنج و  لحارم  زا  هلحرم  کی  نیا  دوب و  دـهاوخ  يرگید  عطقم  ای  زور و  نآ  ياه  هتـشک  دادـعت ، 
 . ددرگ یم  غلاب  ناهج  نانکاس  موس  ود  هب  دنک  یم  ادـیپ  عویـش  گنج ،  نآ  زا  لبق  هک  نوعاط  ضرم  گنج و  یناج  ياهتراسخ  عومجم 

گرم عون  ود  مئاق  شیپاشیپ   : )) دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  ع )   ) قداص ماما  زا  هکنانچ  ناهج ،  تیعمج  متفه  جـنپ  رگید  یتیاور  رد  و 
مهد هن  تایاور ،  زا  یخرب  رد  و  ( 258 (( ) دنورب نیب  زا  رفن  رفن 5  تفه  ره  زا  ات  دیفس ،  گرم  يرگید  خرـس و  گرم  یکی  دراد  دوجو 
نیا رد  ناناملسم  ياهتراسخ  لاح  رهب  اما  تسا  يرگید  للع  ای  اه و  هقطنم  توافت  تلعب  تایاور ،  فالتخا  یهاگ  هتبلا  هدمآ ، . . .  مدرم 

زا لبق  یکدنا  تشحو ،  سرت و  هک  دنراد  تلالد  هفیرـش  تایاور  هکنیا :  مالک  هصالخ  تسا .  هدوبن  رکذ  لباق  ای  هدوب و  كدنا  گنج ، 
ریغ رب  یلک  روطب  مدرم و  رب  يا  هدـننک  دروخ  نیگنـس و  ياـهتراسخ  دریگ و  یم  ارف  ار  ناـهج  ترـضح ،  نآ  روهظ  لاـس  رد  اـی  روهظ و 
همه تشحو  سرت و  ثعاب  هک  نآ ،  هدـننک  دوبان  هتفرـشیپ و  لـئاسو  یمومع و  گـنج  هب  ناوت  یم  ار  نیا  دـش و  دـهاوخ  دراو  اهناملـسم 
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هک هزادـنا  نیا  هب  نآ  تشحو  بعر و  دوب ،  کیـسالک  وـحن  هب  گـنج  نیا  شور  رگا  نوـچ  دوـمن ،  ریـسفت  لـیوءات و  دوـش ،  یم  مدرم 
سرت و نیا  لومـشم  هک  تشاد  دوجو  يرتشیب  ياـه  هقطنم  اـی  تمـسق و  کـی  مک  تسد  اـی  دوبن و  ریگارف  دـنا  هدرک  فیـصوت  تاـیاور 

حیجرت يا  هقطنم  ياه  گنج  زا  یجوم  هب  ار  نآ  ریـسفت  هک  دراد  دوجو  ییاه  هنیرق  تایاور و  اما  دیدرگ .  یمن  راتـشک  لتق و  تشحو و 
یم دایز  نیمز  رد  اهگنج  و   : )) دومرف هک  تسا  هدـش  دراو  روهظ  دروم  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هک  يریبعت  اـب  اـصوصخم  دـهد ،  یم 

رگنایب هک  ییاهتیاور  تیاور و  نیا  نیب  عمج  نیاربانب  دنتسه ،  لاس  نامه  رد  يددعتم  ياه  گنج  اهنآ  هک  دنک  یم  حیرصت  نیا  و  دوش ))
دوش و یم  داجیا  نانآ  نیب  يا  هقطنم  ياهگنج  تروصب  اهدربن  نیا  هک  تسا  نیا  دـشاب ،  یم  برغ  قرـش و  لـها  نیب  گـنج  فـالتخا و 

نآ ناـمز  هک  تسا  نآ  دوش  یم  هدافتـسا  تاـیاور  زا  هک  هچنآ  گـنج ،  نیا  ناـمز  اـما  دـشاب .  یم  برغ  رد  زکرمتم  نآ  يرگناریو  هبنج 
گنج و نیا  هک  یتیاور  نیب  میهاوخب  رگا  و  دوب . . .  دـهاوخ  روهظ  لاس  ناـمه  رد  ـالثم  ع )   ) يدـهم ترـضح  روهظ  هب  کـیدزن  رایـسب 

روهظ زا  لبق  یکدنا  گنج  نیا  اریز  دش ،  دهاوخ  هلحرم  دـنچ  یط  گنج ،  میئوگب  تسا  رتهب  مینک  عمج  تسا  هدرک  نایب  ار  نآ  تافص 
نآ ءانثا  رد  ترضح ،  نآ  تسدب  زاجح  يزاسدازآ  و  دوب .  دهاوخ  راوگرزب  نآ  تضهن  زا  دعب  نآ  لحارم  هیقب  سپس  و  زاغآ ،  ترضح 

گنج زا  دـعب  اهنآ  يایاقب  اب  ای  اه و  سور  اب  ترـضح  دربن  و  دریذـپ .  یم  نایاپ  قارع  حـتف  زا  دـعب  گنج  نآ  سپـس  دـشاب ،  یم  گنج 
مازعا اهـسور )  ) ناکرت اب  دربن  هب  دـنیب  یم  كرادـت  ترـضح  هک  ار  ییورین  نیتسخن  هک  دوب  هدـمآ  تیاور  رد  اریز  دوب ،  دـهاوخ  یناـهج 

مینک ریـسفت  يا  هدرتسگ  يا  هتـسه  گنج  هب  تسا  هدش  دراو  گنج  نیا  دروم  رد  هک  ار  یتایاور  رگا  اما  دنک .  یم  دوبان  ار  اهنآ  هدومن و 
هاتوک و رایسب  گنج  نیا  تدم  هک  مییوگب  دیاب  مینک ،  هجوت  دننک  یم  یئاسرفملق  یگنج ،  نینچ  هرابرد  اه  هناسر  هزورما  هک  هچنآ  هب  و 

 . ملاعلا هللاو  دماجناین .  لوط  هب  هامکی  زا  شیب  دیاش  دنیوگ  یم  هک  روط  نآ 

روهظ نارود  رد  نانآ  شقن  نایناریا و 

همدقم

هب مالسا  ناهج  بلق  رد  يوروش و  زرم  رد  مهنآ  یتایح ،  یهاگیاپ  اهیبرغ  رّوصت  رد  ناریا  روشک  ناریا ،  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  لبق 
رب لیئارسا  نامیپ  مه  برغ و  هدرپسرس  هاش ))   )) هک تفر  یم  رامش  هب  لیصا  یمالسا و  يروشک  اهناملـسم  هاگدید  زا  دمآ و  یم  باسح 
رب هوالع  دوب .  هداد  رارق  ناـنآ  تمدـخ  راـیتخا و  رد  تسبرد  ار  شروشک  شناـبابرا ،  هب  یتمدـخ  شدوخ  يارب  درک و  یم  تموکح  نآ 

هیملع هزوح  و  ع )   ) اضر ماما  رهطم  دقرم  نآ  رد  هک  دوب  يروشک  نم ،  دننام  هعیـش  درف  کی  نهذ  رد  دوب ،  نارگید  ریوصت  رد  هک  هچنآ 
هب هکینامز  اهبنارگ ،  تافیلءات  هعیـش و  نادنمـشیدنا  ءاملع و  عیـشت و  رد  راد  هشیر  لیـصا و  یخیراـت  ياراد  يروشک  تشاد و  دوجو  مق 

تایاور نیا  میئوگ :  یم  رگیدـکی  هب  مینک .  یم  یـسررب  ار  اـهنآ  میروخ و  یمرب  ناـیناریا  شیاتـس  حدـم و  صوصخ  رد  هدراو  تاـیاور 
شیاتس حدم و  هک  یتیاور  ره  ور  نیا  زا  دیامن .  یم  ار  هعازخ  ینب  ای  و  نمی ،  لها  تّمذم  ای  شیاتس و  حدم و  هک  تسا  ییاهتیاور  دننام 

یم تسرد  حیحص و  تایاور  نیا  هچرگ  دشاب .  لاکشا  نودب  دناوت  یمن  درادربرد ،  ار  اهروشک  یضعب  اه و  هلیبق  اههورگ و  تّمذم  ای  و 
 ، هک دوب  ام  نیب  جئار  رکف  زرط  نیا  تسا .  نآ  هیلوا  ياهنرق  مالسا و  ردص  ياهتلم  فلتخم  لاوحا  هتشذگ و  خیرات  هب  طوبرم  اما  دنـشاب ، 

و درادـن ،  يرترب  يرگید  رب  کیچیه  اهتلم  نیب  رد  تسوا ،  نارکون  یناهج و  رفک  هطلـس  رادربنامرف  هنالهاج و  یتلاـح  رد  یمالـسا  تما 
یلم ياه  یئوج  يرترب  زیمآرفک و  یندمت  نارادفرط  نانآ  هکنیا  لیلدب  دنا ،  هدوب  اهتلم  ریاس  زا  رتدـب  ثحب ،  دروم  نایناریا  نیمه  اسب  هچ 
نیمه رب  ناریا ،  مدرم  تیبرت  يرکف و  زرط  زت و  نینچ  داـجیا  يارب  شا  یبرغ  ناـبابرا  هاـش و  نوـچ  یناگدرپسرـس  هک  دـنا  هدوـب  يداژن  و 

ياـهبلق درک و  ریگلفاـغ  ناـهج  حطـس  رد  ار  ناناملـسم  ناریا ،  رد  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  هکنیا  اـت  دـندرک . . . .  یم  يراـشفاپ  شور 
نینچ روصت  نانآ  رتـالاب ،  هکلب  دوب ،  هقباـس  یب  هتـشذگ  ياـه  نرق  رد  هک  دومن  راشرـس  يداـش  یلاحـشوخ و  زا  ناـنچ  ار  ناـنآ  نیگمغ 
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نیا مدرم ،  یلاحـشوخ  رهاظم  هلمج  زا  تفرگرب ،  رد  ار  ناملـسم  ياهتلم  اهروشک و  همه  یلاحـشوخ  رورـس و  نیا  دنتـشادن .  ار  يزوریپ 
برغ و هک  یناونع  اهدـص  زا  یکی  لاثم ،  روط  هب  دوب ،  یـسراف  ناملـس  نارادـفرط  نایناریا و  يرترب  لضف و  زا  تبحـص  اج  همه  هک  دوب 
ار نایناریا  ص )   ) ربماـیپ  : )) دوب هدـمآ  نآ  رد  هک  دوب  تخانـش )   ) یـسنوت هلجم  رتیت  ناونع و  دـش ،  شخپ  رـشتنم و  مالـسا  ناـهج  قرش 

ربمایپ زا  هک  یتایاور  میتفایرد  درک و  دـیدجت  نایناریا  هرابرد  ار  ام  تارطاخ  اه ،  هتـشون  نیا  دـنیزگ )) یمرب  یمالـسا  تما  يربهر  تهج 
عبانم هب  هعجارم  اب  ام  دراد . . .  زین  هدنیآ  هب  طابترا  هکلب  هدوبن ،  اهنآ  هتـشذگ  خـیرات  هب  طوبرم  اهنت  تسا  هدـش  دراو  نانآ  هرابرد  (ص ) 

هتشذگ هب  طوبرم  هکنآ  زا  شیب  رابخءا  تایاور و  نیا  هک  میدیـسر  هجیتن  نیا  هب  نایناریا ،  هب  طوبرم  تایاور  یـسررب  ریـسفت و  ثیدح و 
 ، درک ناوت  یم  هچ  دراد .  دوجو  هعیش  زا  رتشیب  تنس  لها  ثیدح  عبانم  رد  تایاور  هنوگنیا  هکنیا  بلاج  تسا و  هدنیآ  هب  طوبرم  دشاب ، 

هدوب یئازسب  مهـس  ياراد  اه  ینمی  نایناریا و  راوگرزب ،  نآ  تموکح  يزاس  هنیمز  و  ع )   ) يدهم ترـضح  هب  طوبرم  تایاور  رد  هکینامز 
دارفا نینچمه  و  دـنوش . .  یم  لئان  يو  تضهن  رد  تکرـش  ترـضح و  نآ  روهظ  يارب  بسانم  هنیمز  داجیا  ماقم  هب  هک  دنتـسه  یناسک  و 

نارادتسود ریاس  روطنیمه  دنوش و  یم  دنم  هرهب  ضیف  نیا  زین  قارع . . .  زا  ییاههورگ  ماش و  زا  یقیقح  ینانم  ؤم  رـصم و  زا  يا  هتـسیاش 
ءارزو هژیو و  نارای  زا  نانآ  هکلب  دنوش ،  یم  رادروخرب  تبهوم  نیا  زا  دنتسه ،  هدنکارپ  مالـسا  ناهج  رانک  هشوگ و  رد  هک  ترـضح  نآ 

یسررب دروم  تسا  هدش  دراو  مومع  روط  هب  نایناریا  نوماریپ  هک  ار  یتایاور  کنیا ،  ام  دنـشاب .  یم  هادفانحاورا  ترـضح  نآ  نیرواشم  و 
 . میزادرپ یم  روهظ  نامز  رد  نآ  شقن  هب  سپس  و  هداد ،  رارق 

نایناریا شیاتس  رد  رابخا  تایآ و 

فلا  : )) تسا هدـمآ  ناونع  هن  نیا  تحت  تسا ،  هدـش  دراو  هدـش  ناـیناریا  هب  ریـسفت  هک  یتاـیآ  نوـماریپ  ناـیناریا و  هراـبرد  هک  یتاـیاور 
نادنزرف ز  نایور .  خرس  و  نایسراف .  ه  هایـس .  ياه  شفرد  نارای  د  ناسارخ .  لها  ج  نیمز .  قرـشم  لها  ب  یـسراف .  ناملـس  نارادفرط 

دوجو زین  يرگید  رابخا  تسا ،  یکی  نیوانع  نیا  زا  دارم  ابلاغ  هک  هک  دـید  دـیهاوخ  هتبلا  ناـقلاط ))  لـها  ط  مق .  لـها  ح  ناـیور .  خرس 
 . تسا هدرک  دای  نانآ  زا  يرگید  ترابع  اب  هک  دراد 

مکریغ اموق  لدبتسی  اولوتت  نا  و  ناحبس :  يادخ  لوق  ریسفت  رد 

لخب قافنا  رد  امـش  زا  یخرب  دینک ،  قافنا  ادخ  هار  رد  ات  دیوش  یم  هدناوخ  ارف  هک  دیتسه  یناسک  امـش  کنیا   : )) دومرف لجوزع  يادـخ 
دنوادـخ دـیوش  نادرگور  رگا  دـیدنمزاین و  امـش  تسا و  زاین  یب  دـنوادخ  دـنک و  یم  لخب  شیوخ  هب  دـنک  لخب  هک  یـسک  دزرو و  یم 

هرابرد ص )   ) ربمایپ زا  هک  هدرک  لقن  فاـشک  بحاـص  ( 259 (( ) دنتـسین امـش  لثم  نانآ  دیامن و  یم  ناتنیزگیاج  امـش  زا  ریغ  ار  یهورگ 
كرابم تسد  اب  ترضح  نآ  دوب  هتـسشن  ص )   ) ربمایپ کیدزن  یـسراف  ناملـس  دش .  لاوئـس  تسا  هدمآ  هفیرـش  هیآ  رد  هک  موق )   ) هملک

دـشاب هتـشاد  یگتـسب  اهناشکهک  هب  نامیا  رگا  تسوا ،  تردـق  تسد  رد  نم  ناج  هک  ییادـخب   : )) دومرف دز و  ناملـس  ياپ  نار  هب  دوخ 
 ، بارعا يا   : )) دومرف هک  هدـش  تیاور  ع )   ) رقاب ماما  زا  نایبلا  عمجم  بحاـص  لـقن  هب  ( 260 (( ) دـنبای یم  تسد  نآ  هب  سراف  زا  ینادرم 
 ، روثنملاّرذ هک  هدروآ  نازیملا  بحاص  و  نایناریا ))  ینعی  دنادرگ ،  یم  امـش  نیزگیاج  ار  يرگید  هورگ  دنوادخ  دـینادرگرب ،  يور  رگا 
زا لئالد . .  باتک  رد  یقهیب  طسوءا و و  باتک  رد  یناربط  متاح و  یبا  نبا  ریرج و  نبا  يذمرت و  دیمح و  نبدبع  قازرلادبع و  ار  یتیاور 

تئارق مکلاثما ))  اونوکی  مث ال  مکریغ ،  اـموق  لدبتـسی  اولوتت  نا  و   )) ار هیآ  نیا  ص )   ) ربماـیپ تفگ :  يو  هک  تسا  هدرک  لـقن  هریرهوبا 
ص  ) مالسا ربمایپ  دنوش ؟  یم  ام  نیزگیاج  میوش  نادرگ  يور  ام  رگا  هک  دنتسه  یناسک  هچ  اهنیا  هّللا !  لوسر  ای  دندرک :  ضرع  دومرف ، 

نامیا رگا  تسوا  تردق  تسد  رد  مناج  هک  ییادخب  وا ،  نارادفرط  وا و   : )) دومرف سپـس  دز و  سراف  ناملـس  هناش  هب  كرابم  تسد  اب  ( 
زا يرگید  قرط  هب  تیاور  نـیا  دـننام  ( 261 (( ) دـنبای یم  تسد  نآ  هب  نایناریا )   ) سراـف زا  ینادرم  دـشاب  هتـشاد  اـهناشکهک  هب  یگتـسب 
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دراد دوجو  دنراد ،  قافتا  نآ  رب  همه  هک  انعم  ود  تیاور  نیا  رد  تسا .  هدـش  لقن  هّللادـبع  نبرباج  زا  هیودرم  نبا  زا  نینچمه  هریرهوبا و 
 ، هکنیا لیلدب  دنشاب .  یم  مالسا  مچرپ  ندیشک  شود  هب  يارب  بارعا ،  زا  دعب  یمود  حانج  طخ و  سرف )   ) نایناریا هکنیا  زا :  دنترابع  هک 

ثحب لباق  بلطم  هس  تیاور  نیمه  رد  هکنانچ  دـشاب .  راوشد  نآ  هب  یـسرتسد  رود و  نانآ  زا  دـنچ  ره  دـنبای  یم  تسرد  ناـمیا  هب  ناـنآ 
نامز رد  هیآ  لوزن  نامز  صوصخم  ایآ  تسا ،  هدومن  نایناریا  سرف )   ) ینیزگیاج هب  دیدهت  ار  بارعا  لاعتم  دـنوادخ  هکنیا  الوا :  تسا : 

مالسا زا  نادرگ  يور  بارعا )   ) امش رگا  دشاب :  ینعم  نیا  ياراد  هک  يا  هنوگب  تساهلسن ،  همه  هب  طوبرم  هکنیا  ای  تسا و  ص )   ) ربمایپ
یمن صـصخم  دروم ،   ) هدعاق مکح  هب  هک  تسا  نیا  ینعم  رهاظ  دنادرگ ؟  یم  امـش  نیزگیاج  ار  سرف )   ) دشاب هک  یلـسن  ره  رد  دـیوش 
دنراد ار  هام  دیـشروخ و  شقن  یلـسن ،  هقبط و  ره  رد  نآرق  هکراـبم  تاـیآ  دراد و  رارمتـسا  زین  يدـعب  ياهلـسن  همه  رد  هتکن  نیا  دـشاب )

یم فیرش  ثیدح  ایناث :  دنراد .  رظن  قافتا  نآ  رب  زین  نارسفم  هدمآ و  تایاور  رد  بلطم  نیا  هکنیا  هچ  دنا ) ناسکی  یناشفارون  رد  ینعی  )
زا يا  هغبان  دارفا  هب  تبسن  تسا  یشیاتس  دوخ ،  نیا  هک  تسا  یهیدب  نانآ ،  همه  هن  تفای  دنهاوخ  تسد  نامیا  هب  سراف  زا  ینادرم  دیوگ 

نایم رد  نوچ  دـنیامن ،  یم  سرف  زا  شیاتـس  ماع  روط  هب  ود ،  ره  هک  تسا  نیا  تیاور  فیرـش و  هیآ  رهاظ  اما  اهنآ . .  عیمج  هن  اهنآ  نیب 
زا دـعب  هک  تسا  یهورگ  زا  تبحـص  هکنیا  هظحالم  اب  هژیوب  دنـسر .  یم  ملع  ای  نامیا و  هب  یباـیتسد  هجرد  هب  هک  دنتـسه  یناـسک  ناـنآ 

يارب یبسانم  هنیمز  اهنآ  هک  تسا  تهج  نیدب  هدمآ  رامش  هب  نانآ  يارب  هک  یشیاتس  حدم و  نیاربانب  دنتـسه .  مالـسا  نیئآ  لماح  بارعا 
نیزگیاج مالسا و  زا  بارعا  ینادرگ  يور  نونکات  ایآ  اثلاث :  دننک .  یم  يوریپ  تعاطا و  نانآ  زا  دنشاب و  یم  دوخ  غباون  ندمآ  دوجو  هب 

زا معا  زورما ،  ناناملـسم  هک  تسین  هدیـشوپ  ملع ،  شناد و  لـها  رب  باوج :  ربـخ ؟  اـی  تسا  هتفرگ  تروص  ناـنآ  ياـجب  سرف )   ) ندـش
( اولوتت نا   ) هفیرـش هیآ  رد  طرـش ،  لعف  هنافـسءاتم  بیترت  نیدب  دنا .  هدش  نادرگ  يور  هدومن  ضارعا  یعقاو  مالـسا  زا  برعریغ  برع و 

مه هنیمز  نیا  رد  تسا ،  هدنام  یقاب  نانآ  ياج  هب  سرف  ندش  نیزگیاج  ینعی  طرش ،  باوج  اهنت  هتفای و  ققحت  دیوش ) نادرگ  يور  رگا  )
تـسا هدـمآ  نیلقثلارون  ریـسفت  رد  هک  يدـعب  تیاور  هکلب ،  تسا .  ققحت  هناتـسآ  رد  یهلا ،  هدـعو  هک  تفگ  ناوت  یم  هنافـصنم  یتقد  اب 

يزودـنا لام  بصانم و  زکارم و  هجوتم  اهبرع  هک  ینامز  نوچ  تسا ،  هدـش  لصاح  هیما  ینب  نامز  رد  ینیزگیاـج ،  نیا  هک  دراد  تلـالد 
دق  : )) دومرف هک  تسا  لوقنم  ع )   ) قداص ماما  زا  دنتفرگ  تقبس  نانآ  زا  هدروآ و  يور  یمالـسا  مولع  بسک  هب  نایناریا )   ) سرف دندش ، 
نآ رد  یلاوم  هب  ریبـعت  هچ  رگ  ار )) مجع  ینعی  دومرف ،  نیزگیاـج  ار  نآ  زا  رتـهب  هک  ادـخب  دـنگوس   (( )) یلاوملا مهنم ،  اریخ  لدـبا  هّللاو 
هب سرف )   ) تسا ملـسم  هچنآ  اما  تسا  هدـش  یم  زین  دـندوب  هدروآ  مالـسا  هک  اـه  یمور  ناـکرت و  ینعی  ناـیناریا )   ) سرف ریغ  لـماش  زور 
 ( ص  ) ربمایپ هک  يریسفت  هب  تبسن  ع )   ) قداص ماما  تخانش  هب  هجوت  اب  هژیوب  دنا .  هداد  یم  لیکشت  ار  نانآ  تیرثکا  لقث ،  زکارم  ناونع 

 . تسا هدومرف  سرف )   ) هرابرد هفیرش  هیآ  زا 

مهباوقحلی امل  مهنم  نیرخآ  و  ناحبس :  يادخ  هتفگ  ریسفت  رد 

دناوخ یم  نانآ  رب  ار  ادخ  تایآ  هک  ناشدوخ  زا  ار  یلوسر  اه  هدناوخن  سرد  نیب  رد  تخیگنارب  هکنآ  تسوا   : )) دومرف ّلجوزع  يادـخ 
هب هک  Ơ يا زا  رگید دارفا  دندوب و  يراکـشآ  یهارمگ  رد  البق  هچ  رگا  دزومآ  یم  ناش  تمکح  باتک و  دزاس و  یم  كاپ  ار  نانآ  و 

روضح اـم   : )) تفگ هک  هدرک  تیاور  هریرهوبا  زا  دوخ  حیحـص  رد  ملـسم ،  ( 262  (( ) میکح زیزع و  يادخ  تسوا  دـنا و  هتـسویپن  نانآ 
مهب اوقحلی  امل  مهنم  نیرخآ  و   )) هیآ هب  دیـسر  ات  دومرف  توالت  ار  نآ  ترـضح  دـش و  لزان  هعمج  هکرابم  هروس  هک  میدوب  ص )   ) ربمایپ
تفگ هریرهوبا  دومرفن :  خساپ  ترضح  دنا ؟  هتسویپن  ام  هب  زونه  هک  دنتـسه  یناسک  هچ  نانیا  هّللا :  لوسر  ای  درک ،  لا  ؤس  وا  زا  يدرم  (( 

تسوا تردق  تسد  رد  مناج  هک  ییادخب  دومرف :  داهن و  ناملس  رب  ار  ناشکرابم  تسد  ص )   ) ربمایپ دوب  ام  نیب  رد  زین  یـسراف  ناملـس  : 
نب یلع  ریـسفت  رد  تفای . ))  دـنهاوخ  تسد  نآ  هب  ناملـس )  نارادـفرط   ) اهنیا زا  ینادرم  دـشاب  هتـشاد  اهناشکهک  هب  یگتـسب  ناـمیا  رگا 
دعب هک  یناسک  ینعی  دنا )) هتـسویپن  اهنآ  هب  هک  يرگید  دارفا  و   : )) هک تسا  هدمآ  مهب ))  اوقحلی  امل  مهنم  نیرخآ  و   )) هیآ لیذ  میهاربا ، 

روهظ www.Ghaemiyeh.comرصع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 187زکرم  هحفص 95 

http://www.ghaemiyeh.com


هک تسا  هتفگ  سپس  تمایق ،  زور  ات  دنتسه  باحصا  زا  دعب  دارفا  همه  نانآ   )) هدروآ نایبلا  عمجم  بحاص  و  دنا .  هدروآ  مالـسا  نانآ  زا 
هدرک و هدهاشم  ار  يو  هک  یـسک  ره  يوس  هب  ص )   ) ربمایپ نوچ  دنـشاب  یم  دـننز  یمن  فرح  یبرع  تغل  هب  هک  یناسک  اه و  مجع  نانآ 

قلطم ع . )   ) رقاب ماما  زا  زین  ریبج و  نب  دیعـس  زا  لقن  هب  تسا  هدش  ثوعبم  هتخیگنارب و  مجع  برع و  زا  معا  دـنیآ ،  یم  ادـعب  هک  یناسک 
 ، دوش یم  برعریغ  برع و  زا  ص )   ) ربمایپ نامز  زا  يدعب  ياهلسن  تاقبط و  همه  لماش  هک  دراد  اضتقا  مهنم ))  نیرخآ  و   )) هملک ندوب 
یم مالـسا  هک  برعریغ  زا  يدارفا  نیرخآ )   ) زا بارعا و  نّییّما )   ) زا دارم  میئوگب  هک  تسا  رتهب  نیرخآ )   ) و نّییّما )   ) هملک هسیاقم  اب  اما 

نیاربانب تسا .  هتفریذپ  ار  انبم  نیمه  زین  فاشک  بحاص  تسا و  بلطم  نیا  يایوگ  ع )   ) تیب لها  تایاور  یضعب  هکنانچ  دشاب ،  دنروآ 
مهم اـی  و  نیرخآ )   ) هملک يارب  یمهم  قادـصم  رب  قبطنم  تقیقح  رد  تسا ،  هدومن  ریـسفت  سرف )   ) هب ار  هفیرـش  هیآ  هک  ص )   ) ربماـیپ ، 

 ( ص  ) ربمایپ نوچ  اما  ددرگ ،  یمن  رتشیب  يرترب  لـضف و  ثعاـب  قیبطت ،  فرـص  هچرگ  دـشاب ،  یم  نآ  قیداـصم  نیب  زا  قادـصم ،  نیرت 
رد ص )   ) ادخ لوسر  یفرط  زا  دش و  دنهاوخ  لئان  دنشاب  لکشم  رود و  دنچ  ره  مالسا  ای  ملع و  نامیا و  هب  نانآ  هکنیا  هب  هدوتـس  ار  نانآ 

یعدم نیا  رب  ینـشور  لیلد  یـسراف ،  ناملـس  هناش  رب  ترـضح  نآ  ندز  دننک و  یم  رارکت  ار  دوخ  هتفگ  نیع  ادـمع ،  هیآ  ود  ره  ریـسفت 
 . تسا

دیدش سءاب  یلوا  انل  ادابع  مکیلع  انثعب  گرزب :  يادخ  مالک  ریسفت  رد 

هدـعو نوچ  سپ  درک ،  دـیهاوخ  یگرزب  یـشکرس  داسف و  نیمز  رد  راب  ود  هک  تاروت ))   ، )) باتک رد  میدومن  مـالعا  لیئارـسا  ینب  هب  ))
اج همه  رد  ات  میتسرف  یم  امـش  فرط  هب  دنتـسه  یفرگـش  يدنمورین  توق و  ياراد  هک  ار  دوخ  زا  یناگدـنب  دـسرب .  داسف )  ) اهنآ زا  یکی 

مینک يرای  نادنزرف  لاوما و  اب  ار  امش  مینادرگرب و  امش  يارب  اددجم  ار  يزوریپ  سپـس  تسا ،  هدش  ماجنا  يا  هدعو  نیا  دننک و  وجتـسج 
ناتدوخ ریگنابیرگ  دیدومن  يدب  رگا  ناتدوخ و  يارب  دیدومن ،  یکین  رگا  میدـینادرگ .  رت  يوق  رتشیب و  ناتنانمـشد )   ) نانآ زا  ار  امـش  و 

هبترم نیتسخن  هک  هنوگنامه  دنوش  دجسم  لخاد  هکنیا  ات  دنهد  هولج  دب  ار  امـش  ياهیور  دیآ  داسف )  ) نآ هدعو  رگید  هکینامز  دوش و  یم 
نوماریپ یفاک  هضور  زا  نیلقثلارون  ریسفت  رد  ( 263  (( ) یندرک هابت  دنتفای  هبلغ  نآ  رب  هک  ار  هچنآ  دننک  هابت  دوبان و  هکنیا  ات  دنوش و  دراو 

هک دنتـسه  یناسک  نانآ   : )) دومرف هک  تسا  هدش  لقن  ع )   ) قداص ماما  زا  دیدش )) سءاب  یلوا  انل  ادابع  مکیلع  انثعب   )) هفیرـش هیآ  ریـسفت 
هکنیا رگم  دنناوخ  یمن  ارف  ار  ص )   ) ربمایپ لآ  زا  ینمـشد  نانآ  دزیگنا و  یمنرب  ار  اهنآ  ع )   ) مئاق روهظ  زا  لبق  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ 
یلوا انل  ادابع  میکلع  انثعب   )) هفیرـش هیآ  ترـضح  هک  هدرک  تیاور  ع )   ) رقاب ماما  زا  دوخ  ریـسفت  رد  یـشایع  و  دنناسر )) یم  لتق  هب  ار  وا 

رد و  دنـشاب )) .  یم  دایز  يورین  توق و  ياراد  هک  دنیوا  نارای  و  ع )   ) مئاق وا   : )) دندومرف سپـس  دـندرک ،  یم  تئارق  ار  دـیدش )) سءاب 
هچ اهنیا  میوش  تیادف  میدرک  ضرع  دندرک . . .  تئارق  ار  قوف  هفیرـش  هیآ  ترـضح   : )) هک تسا  لوقنم  ع )   ) قداص ماما  زا  راونالاراحب 

مسق ادخب  دنتسه ،  مق  لها  نانآ  دنگوس  ادخ  هب  دنتـسه ،  مق  لها  نانآ  دنگوس  ادخب  دندومرف :  هبترم  ترضح 3  سپس  دنتسه ؟  یناسک 
تیاده شفرد  ندیشک  شودب  رد  نانآ  شقن  نایناریا و  شیاتس  رد  ینس  هعیـش و  قیرط  زا  هک  یتایاور  اما  ( 264 (( ) دنتسه مق  لها  نانآ 

 : هلمج نآ  زا  تسا ،  رایسب  هدش ،  دراو  مالسا 

مالسا هب  تشگزاب  يارب  بارعا ،  اب  هزرابم  هب  طوبرم  تیاور 

ناـیم زا  دـمآ و  ع )   ) ناـنم ؤم  ریما  دزن  سیق  نب  ثعـشا  يزور   : )) هک تسا  هدرک  لـقن  هغـالبلا  جـهن  حرـش  رد  یلزتـعم  دـیدحلا  یبا  نبا 
خرـس نیا  نانم  ؤمریما  يا  تفگ :  هدرک و  راوگرزب  نآ  هب  ور  دـعب  دـناسر ،  ترـضح  یکیدزن  هب  ار  دوخ  اـت  تشذـگ  تعاـمج  فوفص 

توکـس الماک  ترـضح  هک  هظحل  نیا  رد  دنا .  هدش  هریچ  ام  رب  دـنا  هتـسشن  امـش  کیدزن  هتفرگ و  ار  امـش  فارطا  هک  نایناریا )   ) نایور
زا یکی  هک  ناحوص  نب  ۀعصعص  ناهگان  یتفگ )  هچ  ثعشا  ینعی   ) دیبوک یم  ربنم  هب  مارآ  دوخ  ياپ  اب  هدنکفا و  ریزب  ار  شرس  هدومرف و 
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رب هشیمه  هک  دیامرف  یم  ار  یبلطم  بارعا  هرابرد  مالسلا  هیلع  نانم  ؤمریما  زورما  راکچ ! ثعشا  اب  ار  ام  تفگ :  دوب  ترضح  يافواب  نارای 
نیا زا  کیمادـک  دومرف :  هتفرگ و  الاب  ار  رـس  كدـنا ،  یگنرد  زا  سپ  ترـضح  سپـس  ددرگ ،  یمن  شومارف  دـنام و  دـهاوخ  اهنابز  رس 
دطلغ یم  دوخ  باوختخر  رد  غالا  دننام  اهنآ  زا  یخرب  هک  دنک ،  یم  فاصنا  هب  مکح  دراد و  یم  روذعم  ارم  تیصخش  یب  ناتسرپ  مکش 

رد نوچ  درک .  مهاوخن  درط  زگره  منک ،  درط  ار  نایناریا )   ) نانآ ینک  یم  رمءا  ارم  ایآ  دزاـس ! یم  مورحم  نتخومآ  دـنپ  زا  ار  نارگید  و 
تـشگرب يارب  ار  امـش  امتح  دیرفآ  ار  شناگدنب  تفاکـش و  ار  هناد  هک  ییادـخ  هب  دـنگوس  اما  دوب  مهاوخ  نالهاج  هرمز  زا  تروص  نیا 

(265 (( ) دیدومن بوکرس  نیئآ  نآ  شریذپ  يارب  زاغآ ،  رد  ار  نایناریا )   ) نانآ امش  هک  هنوگنامه  دننک  یم  بوکرس  نات  نیئآ  هب  ددجم 
رتخد تشاد و  تکرش  ع )   ) نانم ؤمریما  لتق  رد  هک  هدوب  یناسک  هلمج  زا  نیقفانم و  نارس  زا  هدنک و  گرزب  هلیبق  سیئر  سیق  نب  ثعشا 
هدوب يدارفا  هلمج  زا  ثعشا  نب  دمحم  شرسپ  دومن و  مومسم  رهز  هلیسو  هب  ار  ترضح  نآ  هک  دوب  ع )   ) یبتجم ماما  رـسمه  زین  هدعج  وا 

رخآ فـص  رد  ثعـشا  تیاور ،  هتفگ  هب  تسا .  هدوـب  میهـس  ع )   ) یلع نـب  نیـسح  ترـضح  ءادهـشلادیس  ندـناسر  تداهـش  هـب  رد  هـک 
دز فرط  نآ  فرط و  نیا  ار  نارازگزامن  ياهندرگ  تفاکش و  ار  اه  فص  هکلب  تسـشنن ،  تساهناملـسم  بادآ  هک  هنوگنآ  نارازگزامن 
درگ ع )   ) ناـنم ؤم  ریما  ربنم  فارطا  هک  دـید  ار  ناـیناریا  زا  یهوبنا  هورگ  دیـسر  ولج  تمـسق  هب  هکنیمه  درازگب ،  زاـمن  لوا  فص  رد  اـت 
خرس نیا  نانم  ؤمریما  يا  تخاس :  بطاخم  ار  راوگرزب  نآ  دنلب ،  يادص  اب  ترضح ،  ینارنخس  هبطخ و  ندرک  عطق  اب  ثعـشا  دنا .  هدمآ 
دنیوگ یم  هایـس  دشاب  دایز  رگا  ار  زبس  گنر  برع  هک  تسا  نیا  هدرک  نایور  خرـس  هب  ریبعت  هکنیا  ّرـس  هتبلا  دنا ،  هدش  هریچ  ام  رب  نایور 

زا ور  نیا  زا  دنمان .  یم  هایس )  نیمزرس   ) ینعی داوس ) ضرا   ) ار روشک  نآ  قارع ،  رد  امرخ  لخن  يرایسب  يزبسرس و  رثا  رد  تهج  نیمهب 
نایور خرـس  نادنزرف  ای  نایور و  خرـس  دنتـسه ،  تسوپ  دیفـس  نوچ  ار  نایناریا )   ) مجع تهج  نیدب  دننک .  یم  خرـس  هب  ریبعت  زین  دیفس 

زا دـعب  و  ییوگ ؟  یم  هچ  دومرف :  یم  ثعـشا  هب  راک  نیا  اب  دز ،  ربنم  هب  شکرابم  ياپ  اب  ررکم  ع )   ) نانم ؤمریما  هکنیا  اـما  دـنیوگ .  یم 
 . دوب ترـضح  نآ  هدـیزگرب  نارای  زا  هک  يدـبع  ناحوص  نب  ۀعـصعص  اما  دـمآرب .  يو  باوج  رکف  هب  دومرف و  توکـس  ع )   ) ماـما نآ ، 

نانآ لاثما  بارعا و  هژیو  دیاب  تسا و  يویند  ياهشزرا  زا  هک  تساهناملسم  تفالخ  حرط  ثعشا  روظنم  هک  درک  كرد  ار  هیـضق  تیمها 
راوگرزب نآ  هب  ثعـشا  زا  دنـشاب و  هدـش  عمج  ترـضح  فارطا  نایناریا )   ) تسوپ دیفـس  دـیدج و  ياهناملـسم  تسین  راوازـس  و  دـشاب . 

نیا هب  هجوت  اـب  تسا .  مزتـلم  اـهنآ  هب  ع )   ) ناـنم ؤم  ریما  هک  دوب  یمالـسا  نیزاوـم  نآ  هب  فراـع  ۀعـصعص  یهگناو  دنـشاب .  رت  کـیدزن 
وا راکچ )) ثعشا  اب  ار  ام   )) هلمج اب  هعصعص  ور  نیا  زا  دوب .  دهاوخ  هدنبوک  ثعشا  هب  ع )   ) ماما باوج  هک  تسناد  یم  ۀعصعص  تخانش 
رب و  نایناریا )   ) نانآ عفن  هب  درک ،  راداو  ار  ع )   ) ماما هک  دادرس .  نایناریا  دض  ار  یتسرپداژن  يا و  هریشع  هرعن  نینچ  هک  درک  شنزرـس  ار 

ار شباوج  دنک و  هاگن  ثعشا  هب  هکنیا  هن  اما  تفرگ  الاب  ار  شرـس  ینالوط  یتوکـس  زا  سپ  ع )   ) ماما سپـس  دنک ،  ینارنخـس  برع  دض 
مکح فاصناب  یـسک  هچ  دراد ؟  یم  روذعم  ارم  یـسک  هچ  هک :  داد  رارق  باطخ  دروم  ار  ناناملـسم  هدـینادرگ و  يور  وا  زا  هکلب  دـهدب 

باوخرپ و ندوک و  یناسنا  هکلب  فده  هن  تسا و  هشیدنا  ياراد  هن  هک  نانآ  زا  یکی  هک  تیصخش  یب  دارفا  نیا  زا  نم ،  هرابرد  دنک  یم 
دوخ یلبنت  ندوب و  لسک  یتیـصخش و  یب  هب  ناویح ،  دـننام  یگراب  مکـش  يروخرپ و  تمعن  زان و  زا  باوختخر  رد  ندـیلول  اب  نارتوهش 
بلق نایناریا )   ) نانآ اریز  دهد  یم  رارق  هنعط  دروم  ار  نانآ  و  دنک .  مورحم  نید  فراعم  نتخومآ  زا  زین  ار  نارگید  هکلب  هدومنن ،  ءافتکا 
نانآ هک  ینک  یم  رما  ارم  ایآ  ثعـشا  يا  دنیآ .  یم  درگ  يو  ربنم  دوخ و  ياوشیپ  ماما و  فارطا  هدوب و  شناد  لها  ملع و  هجوتم  ناشیاه 

يدارفا  : )) دنتفگ نینچ  ودب  دندومن و  وا  زا  ار  یتساوخرد  نینچ  ع )   ) حون ترـضح  نارادـفرط  زا  هفرم  یهورگ  هک  هنوگنآ  منک  درط  ار 
خساپ نامه  وت  هب  نم  خساپ  ثعشا  يا  هکلب  دنتسین ، )) اه  هشیدنا  یب  شابوا و  لذارا و  زج  دننک  یم  يوریپ  وت  زا  هتفرگ  ار  وت  فارطا  هک 

رد نوچ  درک  مهاوخن  درط  ار  نانآ  نم   : )) دومرف هک  دشاب  یم  شدوخ  موق  تیصخش  یب  تسپ و  دارفا  هب  ع )   ) حون ترـضح  ادخ  ربمایپ 
هک یناسک  هدـنیآ  زا  ص )   ) مالـسا ربمایپ  هک  ییاهدـنگوس  اب  ع )   ) نایقتم يـالوم  سپـس  دوب )) .  مهاوخ  نـالهاج  هلمج  زا  تروص  نیا 
هب دـنگوس   : )) دومرف هک  هتـشذگ  هبطخ  زا  يا  هرقف  دـننام  درب  ناـیاپ  هب  ار  دوخ  راـتفگ  شنارادـفرط ،  دـندوب و  هدز  هقلح  وا  ربنم  فارطا 
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دنک یم  بوکرس  دیدرگرب  مالسا  نیئآ  هب  هکنیا  يارب  ار  بارعا )   ) امش وا  هتبلا  دیرفآ ،  ار  هدنز  تادوجوم  تفاکش و  ار  هناد  هک  ییادخ 
رد يدوزب  یهلا  هدعو  هک  دراد  تلالد  بلطم  نیا  دنوش )) مالسا  نید  رد  لخاد  ات  دیدز  یم  نایناریا )   ) نانآ لئاوا ،  رد  امـش  هک  هنوگنآ 

نانآ دـننام  هک  دـیامن  یم  اهنآ  نیزگیاج  ار  نایناریا )   ) سرف دـنوادخ  دـننادرگ و  یم  ربور  نید  زا  ار  نانآ  دوش و  یم  ققحم  بارعا  نیب 
يارب همدقم  دبای و  یم  همادا  سدق  فرط  هب  هدش و  زاغآ  ناریا  زا  هلحرم  نیا  رد  مالسا  يزوریپ  هک  دراد  تلالد  و  دنتسین . . .  نابز  برع 

 . تسا ع )   ) يدهم ترضح  روهظ 

رارف یب  ناریش  تیاور : 

زا ار  امش  فارطا  لاعتم ،  دنوادخ  هک  تسا  کیدزن   : )) دومرف ترـضح  نآ  هک  هدرک  لقن  ص )   ) ربمایپ زا  لبنح  نب  دمحا  ار  تیاور  نیا 
امـش ياه  تمینغ  زا  دنـشک و  یم  ار  امـش  نانمـشد  ریگرد و  ياهفرط  دنتـسین  رارف  لها  هک  دنتـسه  یناریـش  نوچ  ناـنآ  دـیامن ،  رپ  مجع 
رمع نب  هللادبع  بدنج و  نب  ةرمـس  هفیذح و  زا  قیرط  دنچ  هب  شدوخ  باتک  رد  میعنوبا  زین  ار  تیاور  نیا  ( 266  . (( ) دننک یمن  هدافتسا 

(267  . ) تسا هدروآ  دننک ) یم  هدافتسا  ( ) دننک یمن  هدافتسا  امش  مئانغ  زا   ) ترابع ياجب  وا  هکنیا  الا  تسا ،  هدرک  لقن 

دیفس هایس و  نادنفسوگ  تیاور : 

ریبج و نب  معطم  ریـشب و  نب  نامعن  زا  هباحـص و  زا  يدرم  زا  هریرهوبا و  زا  قیرط  دـنچ  هب  دوخ  باتک  رد  میعنوبا  ظفاح  زین  ار  تیاور  نیا 
یلـص ربمایپ   : )) دشاب یم  هفیذح  زا  ثیدح ،  ترابع  هک  تسا  هدرک  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  ینامی  هفیذـح  یلعیوبا  رکبوبا و 

 ، دنتـسویپ اهنآ  هب  يدیفـس  نادنفـسوگ  سپـس  دـنتکرح ،  رد  مرـس  تشپ  هایـس  ینادنفـسوگ  مدـید  باوخ  بشما  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا 
نادنفسوگ دننک و  یم  يوریپ  امش  زا  هک  دنتسه  بارعا  هایس  نادنفسوگ  نیا  تفگ :  رکبوبا  مدیدن ،  ار  هایس  نادنفـسوگ  رگید  هکیروطب 

 ، دنیآ یمن  رامشب  هدشن و  هدید  اهنآ  نیب  رد  اهبرع  هک  دوش  یم  دایز  نانآ  دادعت  ردقنآ  دننک و  یم  يوریپ  امش  زا  هک  دنتسه  مجع  دیفس 
ینوگانوگ تارابع  میعنوبا  تیاور  رد  ( 268  (( ) تسا هدرک  ریبعت  نینچ  مه  یحو  هتشرف  تسا  تسرد  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
نادنفسوگ هک  دید  باوخ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  تسا  هدمآ  تایاور  نآ  زا  یخرب  رد  تسین و  اهنآ  رد  رکبوبا  ریبعت  هک  تسا 

 . رخآ ات  دندروآ . . .  يور  ناشیا  فرطب  زین  يرایسب  دیفس  نادنفسوگ  هک  دهد  یم  بآ  ار  یهایس 

تیبلها نارادفرط  نایناریا ،  تیاور : 

زا تبحـص  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دزن   : )) تسا هتفگ  هدرک و  لـقن  ساـبع  نبا  زا  هدـش  داـی  باـتک  رد  ار  تیاور  نیا  میعنوبا  ظـفاح 
(269 (( ) دنتسه تیب  لها  ام  نارادتسود  نارادفرط و  نایناریا )   ) سراف دومرف :  ترضح  دمآ ،  نایم  هب  سراف 

ربمایپ دامتعا  دروم  مجع ،  تیاور : 

یلاوم و زا  نخـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دزن   : )) تفگ هک  هدرک  تیاور  هریرهوـبا  زا  شیوـخ  باـتک  رد  میعنوـبا  زین  ار  تیاور  نیا 
بیرق ( 270  (( ) مراد دامتعا  اهنآ  هب  امش ) زا  یضعب  زا  رتشیب  ای  و   ) امـش زا  شیب  نم  ادخب  دنگوس  دومرف :  ترـضح  دمآ ،  نایمب  اه  مجع 

برع ریغ  لماش  تسا و  یناریا )   ) مجع زا  معا  اجنیا  رد  اـه  مجع  ظـفل  هتبلا  ( ، 271  ) هدروآ دوخ  باتک  رد  يذمرت  ار  نومـضم  نیمه  هب 
 . دوش یم  زین  اهنآ  ریغ  ناکرت و  دننام  مجع  زا 

؟  دنا نایمور  نایسراف و  زج  یناسک  مدرم ،  ایآ  تیاور : 
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هتـشذگ ياهتما  ار  هچنآ  نم  تما   : )) دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  هدرک  لقن  هریرهوبا  زا  ار  تیاور  نیا  دوخ ،  باتک  رد  میعنوبا 
مور سراف و  هک  هنوگنامه  هللا  لوسر  ای  دـش :  هتفگ  تفرگ .  دـنهاوخ  رتم  هب  رتم  بجو و  هب  بجو  دـنا  هتفرگ  نانآ  زا  لبق  ياـه  لـسن  و 

دراد و هراشا  ندمت  خیرات  زا  یتقیقح  هب  تیاور ،  نیا  ( 272  (( ) نایمور اه و  سراف  زا  ریغ  دنمادک  مدرم  دومرف :  ترضح  دنداد ؟  ماجنا 
میدهاش دوخ  نامز  رد  ام  دنهد و  یم  لیکـشت  خـیرات  رد  ار  تیرـشب  ندـمت  لقث  زکرم  اه  یبرغ  ینعی  نایمور  و  مجع )   ) سرف هکنیا  نآ 
ترـضح روهظ  يارب  يزاس  هنیمز  زاغآ  نایناریا و  تسین .  اهیبرغ  اب  ریگرد ،  فرط  ندـمت ،  رـس  رب  نایناریا )   ) سرف دـننام  یتلم  چـیه  هک 

مالسلا هیلع  يدهم 

دنتسه یناریا  ود  ره  حلاص  نب  بیعش  وا  روای  یناسارخ و 

هک یتامدقم  یتضهن  زا  دـعب  راوگرزب  نآ  هک  دـنراد  رظن  قافتا  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  نوماریپ  ینـس ،  هعیـش و  ییاور  عبانم  هیلک 
هدننک هدامآ  ترـضح و  نآ  تموکح  زاس  هنیمز  هک  دنا  یناریا  هایـس ،  ياه  شفرد  نارای  و  دنک . . .  یم  روهظ  دیآ ،  یم  دوجوب  شیارب 

یمـشاه ای  یناسارخ و  دیـس  هدـش ،  هداد  هدـعو  تیـصخش  ود  هک  تسا  قاـفتا  تاـیاور ،  نیا  رد  دنـشاب .  یم  يو  یئاورناـمرف  تامدـقم 
اما تسا .  هدمآ  ینس  هعیش و  عبانم  رد  نانآ  هب  طوبرم  هک  یتایاور  نایاپ  ات  دنتسه . . .  یناریا  ود  ره  حلاص  نب  بیعش  وا  روای  یناسارخ و 

هدومن رکذ  اه  ینمی  مانب  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  روهظ  نازاس  هنیمز  ناونعب  ار  يرگید  دارفا  نایناریا ،  رب  هوالع  هعیـش  ثیدـح  عبانم 
ای تموکح و  ترـضح ،  نآ  روهظ  زا  لبق  هک  دراد  تلالد  مومع  روطب  هک  دراد  دوجو  هعیـش  عبانم  رد  يرامـشیب  تاـیاور  هکناـنچ  تسا 

يریـشمش دنوادخ ،  يارب  دیآ و  یم  وا   : )) دیوگ یم  هک  یتیاور  نیا  دننام  دش . . .  دهاوخ  اپ  رب  هدـنریگ  ماقتنا  زرابم و  یتضهن  ای  ورین و 
جنپ رکذ  اب  ار  نآ  صالخلا ))  موی   )) باتک بحاص  هکنیا  هچ  دـشاب .  هتـشاد  دوجو  یتیاور  نینچ  رگا  هتبلا  هدـش ))  هدیـشک  ماین  زا  تسا 

هدومن رکذ  ار  یعبانم  مه  اهنآ  يارب  هک  يرگید  ددـعتم  دراوم  نینچمه  متفاین ،  عبانم  نیا  رد  ار  تیاور  نیا  نم  هک  تسا  هدرک  لـقن  عبنم 
هک مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  بلغت  نب  نابا  تیاور  دـننام  و  دـیامرف . . .  تیانع  ار  تایاور  لقن  رد  تناما  تقد و  ام  هب  دـنوادخ  تسا ! 
ایآ دـننک ! یم  نیرفن  نعل و  ار  اـه  یبرغ  اـه و  یقرـش  ددرگیم  هتـشارفارب  قح  شفرد  هکیماـگنه   : )) دوـمرف یم  ترـضح  مدینـش ،  تفگ 

روهظ زا  شیپ  ترـضح  نآ  نادـنزرف  تیب و  لها  زا  دـنوشیم  وربور  نآ  اب  مدرم  هک  ار  هچنآ  يارب  ریخ .  مدرک  ضرع  هچ ؟  يارب  ینادـیم 
تحاران نیگمشخ و  ار  قرش  برغ و  يو ،  ناوریپ  دنا و  مشاه  ینب  زا  ترضح ،  نآ  تیب  لها  هک  دراد  تلالد  تیاور  نیا  ( 273  (( ) يو

تسا گرزب  سب  یتبیـصم  نانآ  يارب  دنوشیم  وربور  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  روهظ  تضهن  اب  هکینامز  نانمـشد )   ) اهنآ دنا ،  هدرک 
سءاب یلوا  انل  ادابع  مکیلع  انثعب   )) هفیرش هیآ  ریسفت  رد  یفاک  هضور  زا  البق  هک  یتیاور  دنهد و  یم  تسد  زا  ار  ناشباصعا  نآ  رثا  رد  هک 
ینمشد چیه  دزیگنا ،  یمرب  مئاق  روهظ  زا  شیپ  دنوادخ  هک  ار  یهورگ   : )) دندومرف ترضح  دش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیدش ))

ندـش ایهم  دراد ،  تلالد  هک  یتایاور  ریاس  و  دـنناسر )) یم  لـتقب  ار  وا  هکنیا  رگم  دـنناوخ  یمن  ارف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  لآ  زا  ار 
يا هنوگب  تسا  هدـمآ  تایاور  یخرب  رد  هکنانچ  تسا و  یناهج  یتاـغیلبت  یماـظن و  يورین  اـب  ترـضح ،  نآ  روهظ  يارب  هنیمز  همدـقم و 

طوبرم تایاور  فلا  دوش :  یم  میـسقت  هتـسد  هس  هب  روهظ ،  تامدقم  هب  طوبرم  تایاور  نیاربانب  تساهنابز . ))  رـس  رب  وا  مان   )) هک تسا 
عبانم رد  طقف  هک  ینمی  تموکح  هب  طوبرم  تایاور  ب  دنراد .  قافتا  نآ  رب  ینـس  هعیـش و  هک  هایـس  ياهـشفرد  نارای  ندمآ  راک  يور  هب 
روهظ زا  سپ  ینمی  ندـش  رهاظ  رب  ینبم  تسا  تنـس  لـها  عباـنم  زا  یخرب  رد  یثیداـحا  تاـیاور ،  نیا  هیبش  هتبلا  تسا ،  هدـش  دراو  هعیش 
هکنآ یب  تسا ،  راوگرزب  نآ  روهظ  نازاس  هنیمز  ندمآ  راک  يور  ندش و  رهاظ  زا  یکاح  هک  یتایاور  ج  مالـسلا .  هیلع  يدـهم  ترـضح 

هک دراد  ترـضح  نآ  ینمی  نارای و  رب  تلالد  مومع  روطب  تایاور  نیا  هک  دـش  دـیهاوخ  هجوتم  يدوزب  اما  دـیامن . . .  صخـشم  ار  اـهنآ 
روهظ لاس  نامه  رد  هک  تسا  هدومن  صخشم  ار  اه  ینمی  تموکح  ندمآ  راک  يور  نامز  تایاور ،  اما  دنتسه .  يو  تموکح  زاس  هنیمز 

 . دـشاب یم  تسا ،  ترـضح  فلاخم  نمـشد و  هک  ینایفـس  جورخ  کیدزن  ای  ماش و  نیمزرـس  زا  ینایفـس  جورخ  اب  ناـمزمه  ترـضح و 
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نانآ تضهن  زاغآ  لوا ،  هلحرم  دوش :  یم  میـسقت  صخـشم  هلحرم  ود  هب  یناریا ،  نازاـس  هنیمز  تموکح  اـما  تسناد .  دـیهاوخ  هکناـنچ 
هک تسا  نیا  يایوگ  تایاور  هکنیا  هچ  تسا ،  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  روهظ  رمءا  زاغآرس  شتکرح  هک  یسک  مق ،  زا  يدرم  هلیسوب 

دیـس ماـن  هب  اـهنآ  نیب  رد  رظن ،  دروـم  تیـصخش  ود  ندـش  رهاـظ  مود ،  هلحرم  تسا . ))  قرـشم  هیحاـن  زا  ترـضح  نآ  تضهن  زاـغآ  ))
یم هکنانچ  تسا .  هدش  طبض  حلاص  نب  بیعـش  تایاور ،  رد  يو  مان  هک  ینوگمدنگ  ناوج  ترـضح و  نآ  ياهورین  هدنامرف  یناسارخ و 
نآ تضهن  زاغآ  زا  لوا :  هلحرم  تسا .  هدـمآ  رابخا  رد  اهنآ  رکذ  هک  یثداوح  اهدـماشیپ و  هب  هجوت  اب  ار  زاس  هنیمز  نایناریا  شقن  ناوت ، 

نمـشد رب  ار  شیوخ  ياه  هتـساوخ  هکنیا  ات  ینالوط ،  یگنج  رد  ندـش  لخاد  مود :  هلحرم  گنج .  رد  ناشدورو  ات  مق  زا  يدرم  طـسوت 
هلحرم نانآ .  هبناج  همه  مایق  ندـش  اـپب  دـندوب و  هدرک  مـالعا  هک  دوخ  نیتسخن  ياـه  هتـساوخ  ندرک  در  موس :  هلحرم  دـننکیم .  لـیمحت 

رد ترـضح .  نآ  سدقم  تضهن  رد  اهنآ  نتـسج  تکرـش  مالـسلا و  هیلع  يدهم  ترـضح  ياناوت  تسدـب  مالـسا  مچرپ  ندرپس  مراهچ : 
هجوت اب  اهنآ  هک  يا  هنوگب  ددنویپ ،  یم  عوقوب  نایناریا  گنج  يانثا  رد  بیعش  یناسارخ و  ندش  رهاظ  هک  تسا  هدمآ  تایاور ،  زا  یخرب 

هچ رگ  دننیزگ  یمرب  دوخ  یـسایس  یعامتجا و  روما  یتسرپرـس  ناونعب  ار  یناسارخ  دیـس  ناشدوخ  نمـشد ،  اب  ناشدربن  ندش  ینالوط  هب 
هب ار  حلاص  نب  بیعش  یناسارخ ،  دیس  سپس  دنهد ،  یم  رارق  دوخ  تسرپرـس  ار  وا  اهنآ  اما  تسین ،  دنـسرخ  بصنم  نیا  نتفریذپ  زا  يو 

روهظ هب  لصتم  هک  نانآ  يزاس  هنیمز  هلحرم  نیرخآ  نامز  تاـیاور ،  زا  يدادـعت  رد  دـنیزگ .  یمرب  شیوخ  حلـسم  ياـهورین  یهدـنامرف 
دمحم زا  تسا ،  یناسارخ  بیعش و  هلحرم  ههرب ،  نیا  دوب .  دهاوخ  لاس  شـش  هک  هدیدرگ  صخـشم  تسا  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح 

دننک یم  جورخ  ناسارخ  زا  يرگید  هایس  ياهشفرد  نآ  زا  سپ  سابع و  ینب  زا  یهایس  ياهشفرد   : )) دومرف هک  تسا  هدش  لقن  هفینح  نب 
یم حلاص  نب  بیعش  ای  بیعش  نب  حلاص  ار  يو  هک  تسا  يدرم  نانآ  شیپاشیپ  دنراد ،  نت  رب  دیفـس  سابل  هایـس و  هالک  اهنآ  نالماح  هک 

ترـضح تموکح  همدقم  ات  دنیآ  یم  دورف  سدقملا  تیب  رد  هداد و  تسکـش  ار  ینایفـس  ياهورین  نانآ  تسا  منمی  ینب  هلیبق  زا  وا  دـنمان 
ترضح هب  ار  روما  مامز  میدقت  ات  وا  جورخ  هلصاف  ددنویپ ،  یم  وا  هب  ماش  زا  رگید  نت  دصیس  دادعت  دنروآ ،  مهارف  ار  مالسلا  هیلع  يدهم 

ندـش رهاـظ  دـیوگ ،  یم  هک  تسا  يرگید  تاـیاور  ثیداـحا ،  نیا  لـباقم  رد  ( 274  . (( ) دـشابیم هام  ود  داـتفه و  مالـسلا  هیلع  يدـهم 
 : دومرف هک  تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تسا  ینایفـس  ینمی و  ندـش  رهاظ  ناـمزمه ،  نراـقم و  بیعـش ،  یناـسارخ و 

همه زا  اـهمچرپ  نیا  نـیب  رد  ینمی  شفرد  دوـشیم ،  عـقاو  زور  کـی  هاـم و  کـی  لاـس و  کـی  رد  ینمی  ینایفـس و  یناـسارخ و  جورخ  ))
جورخ  : )) دومرف هک  تسا  لوـقنم  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  و  ( 275  . (( ) دـنک یم  توـعد  قـح  هب  ار  مدرم  يو  اریز  تـسا ،  رگتیادـه 

يرگید زا  دـعب  یکی  هک  حـیبست  ياه  هناد  بیترت  مظن و  دـننام  تسا  زور  کی  هام و  کی  لاـس و  کـی  رد  ینمی  یناـسارخ و  یناـیفس و 
رترگ تیادـه  ینمی  مچرپ  اهـشفرد ،  نآ  نایم  رد  دنتـسیاب  نانآ  لباقم  رد  هک  یناسک  رب  ياو  دروآ .  یم  يور  فرط  ره  زا  گـنج  تسا 

هس نیا  جورخ  زا  دارم  ارهاظ ،  ( 276  . (( ) دنک یم  توعد  مالسلا )  هیلع  يدهم   ) ناتبحاص يوسب  ار  امش  تسا و  قح  شفرد  نآ  تسا ، 
طابترا رگیدـکی  اب  اهنآ  جورخ  ياه  هزیگنا  هک  تسا  نیا  دوش  یم  عقاو  زور  کـی  رد  هکنیا  اـب  حـیبست ،  ياـه  هناد  دـننام  بیترت ،  هب  رفن 

یکی حـیبست ،  ياه  هرهم  دـننام  ناشروما  ماکحتـسا  نانآ و  شبنج  بیترت  اما  تسا ،  زور  کی  رد  نانآ  جورخ  زاغآ  هتبلا  دراد .  یـسایس 
لقن هفینح  نبدـمحم  زا  يدایز  قرط  هب  نوچ  تسا .  لوبق  لـباق  هچ  رگا  هاـم  ود  داـتفه و  تیاور  هوـالعب  دوش .  یم  عقاو  يرگید  زا  سپ 

ار نآ  ترضح  هک  هدوب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  شراوگرزب  ردپ  زا  يا  هتـشون  ياراد  يو  هک  تسا  نیا  يایوگ  تایاور ،  تسا و  هدش 
نآ رد  تایاور ،  یخرب  هتفگب  انب  هکلب  هدوب ،  هدـنیآ  ياهدـمآ  شیپ  ثداوح و  نآ  رد  دوب و  هتـشون  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  راتفگ  زا 
مان هدرب و  ثرا  هب  يو  زا  مشاهوبا  شدـنزرف  ارنآ  هدوب و  هدـش  رکذ  تمایق  زور  ات  ناناملـسم ،  رب  مکاـح  ناـیاورنامرف  ماـمت  ماـن  هتـشون ، 

یناسارخ و هلئـسم  رد  هک  هچنآ  همه ،  نیا  اب  اـما  تسا . . . .  هدـناسر  ناـنآ  عـالطا  هب  درک  دـنهاوخ  تموکح  نایـسابع  زا  هک  ار  یناـسک 
نیا نوچ  تسا ،  ینمی  ینایفـس و  جورخ  نامزمه  بیعـش  یناـسارخ و  جورخ  دـیوگ  یم  هک  تسا  یتاـیاور  دـسر ،  یم  رظنب  رتهب  بیعش 
دننام زین  يدنسلا  ( 277  ) حیحص ثیداحا  تایاور  نیا  رد  هکلب  تسا ،  رتمکحم  شدنس  دشابیم و  مالسلا  هیلع  ناماما  هب  بستنم  تایاور ، 
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ام هچنانچ  ترـضح ،  تلود  نازاس  هنیمز  تموکح  زا  هلحرم  نیا  تروص ،  ره  رد  دراد .  دوجو  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ریـصبوبا  تیاور 
هچنآ اما  تساهنآ ،  تموکح  هلحرم  نیرخآ  لاح  ره  رد  دشاب و  لاس  شش  هکنیا  لامتحا  ای  يو و  روهظ  زا  لبق  لاس  میداد ،  حیجرت  مه 
ناـنآ تموـکح  زاـغآ  نیب  هلـصاف  هکنیا  تسا و  نآ  هلحرم  نیرخآ  زا  لـبق  اـهنآ  تلود  رگید  لـحارم  تخانـش  دـسر ،  یم  رظنب  لکـشم 

هب طوبرم  تایاور  هلسلس  زا  دوقفم  یـشخب  تقیقح  رد  نیا  تسا . . . ؟  ردقچ  بیعـش  یناسارخ و  دیـس  جورخ  نیب  مق  زا  يدرم  هطـساوب 
هک دراد  دوجو  هنیمز  نیا  رد  ییاه  هراشا  تایاور ،  زا  یخرب  رد  يرآ  تسا . . .  هدوب  هزادنا  هچ  مدـیدن  تایاور  رد  نم  هک  تسا  نایناریا 

 . دمآ دهاوخ  نانآ ،  تموکح  هب  طوبرم  تایاور  نیرت  مهم  نایب  زا  دعب 

ناریا زا  مالسلا  هیلع  يدهم  تموکح  زاغآ  تیاور : 

ؤمریما زا  دوب  دهاوخ  قرشم  هیحان  زا  مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  تضهن  زاغآ  دراد ،  تحارـص  هک  تسا  یثیدح  تایاور ،  نآ  هلمج  زا 
(( دنک یم  جورخ  ینایفـس  دمآ ،  شیپ  رمءا  نیا  هکینامز  تسا ،  قرـشم  زا  وا  روهظ  زاغآ   : )) دومرف هک  تسا  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  نانم 
زا ترـضح  نآ  روهظ  هک  تسا  نیا  هدـش  دراو  ( 279  ) رتاوت وحن  هب  تایاور  رد  دـنراد و  قاـفتا  نآ  رب  اـملع  هک  هچنآ  یفرط  زا  و  ( 278)

زاـغآ ینعی  تسا ))  قرـشم  هیحاـن  زا  وا  تضهن  زاـغآ   : )) دوـمرف هک  مالـسلا  هیلع  ناـنم  ؤـمریما  هتفگ  زا  دارم  دـیاب  نیارباـنب  تسا ،  هکم 
هدوب و ینایفس  جورخ  زا  لبق  ترضح ،  نآ  تضهن  زاغآ  هک  دراد  تلالد  نینچمه  و  تسا .  ناریا  ینعی  قرـشم ،  زا  يو  تضهن  عورـشو 
اب ینایفـس  جورخ  رب  ترـضح  تضهن  تیاور ،  رد  اریز  تسا .  ینالوط  هن  هاتوک و  هن  یتدـم  ینایفـس ،  جورخ  وا و  رما  زاـغآ  نیب  هلـصاف 

یعون هب  هراـشا  تیاور ،  نیا  تفگ  ناوت  یم  هکلب  دـشاب ،  هتـشاد  هلـصاف  رب  تلـالد  هک  مث ))   )) و ءاـف ))  )) هن تسا  هدـش  فـطع  واو )) ))
هجوت دراد ،  ینایفس  جورخ  نیب  ناریا و  نیمزرس  زا  مالسلا )  هیلع   ) يدهم ترضح  تلود  يارب  يزاس  هنیمز  رمءا  زاغآ  نیب  یببـس  طابترا 

ترضح نآ  مایق  همدقم  زاس  هنیمز  هک  یمالسا  تضهن  هدنیازف  جوم  اب  یئورایور  تهج  تسا  یشنکاو  افرـص  ینایفـس  شبنج  هک  دیتشاد 
 . دشاب یم 

تیب لهازا  يدرم  تموکح  و  هلآ )  هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم تما  تیاور : 

ریصبوبا يا   : )) دومرف ترضح  تسا ،  هنیمز  نیا  رد  تایاور  هلمج  زا  زین  هدرک  لقن  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  زا  ریـصبوبا  هک  ار  یتیاور 
هکنآ اـت  دیـسر  دـنهاوخن  یـشیاشگ  هب  هاـگچیه  دنتـسه  مکح  دنـسم  رب  نـالف  نادـناخ  هکیناـمز  اـت  هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ تـما 

يوقت و ساسا  رب  وا  شور  هک  دراد  یم  ینازرا  تیب  لها  زا  يدرم  هب  ار  نآ  دـنوادخ  نآ ،  ندـش  مامت  اب  دوش ،  ضرقنم  نانآ  یئاورنامرف 
یم ار  شردپ  وا و  مان  وا و  نم  دـنگوس  ادـخب  تسین .  هوشر  لها  مدرم ،  رب  مکح  تواضق و  ماقم  رد  تسا .  مدرم  رگ  تیادـه  يو  لمع 

وا دـیآ ،  یم  دراد  ندـب  تسوـپ  رب  رگید  هناـشن  ود  تروـص و  رب  لاـخ  تمـالع  ياراد  هک  مادـنا  هاـتوک  دـنمونت و  درم  نآ  هاـگنآ ،  مناد 
دنیامن یم  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  ایند  دـشاب ،  یم  تسا  هدـش  هتـشاذگ  هعیدو  وا  دزن  هک  هچنآ  ناـبهاگن  ظـفاح و  هک  تسا  لداـع  ییاوشیپ 
صقان نآ  ینایاپ  شخب  هنافـسءاتم  یلو  تسا  یهجوت  لباق  تیاور  نیا  ( 280 (( ) دنا هدرک  روج  ملظ و  زا  رپ  ار  نآ  ناراکدـب  هک  هنوگنآ 

نایب شباتک ص 599  رد  لابقا  بحاص  هک  تسا  هدرک  لقن  سوواـط  نب  دیـس  لاـبقا ))   )) باـتک زا  راـحب  بحاـص  ار  تیاور  نیا  تسا ، 
مامتان اما  هدرک  لقن  ار  تیاور  نیا  باتک  نآ  زا  تسا و  هدـید  ینئاطب  محالم ))   )) باتک رد  لاس 326  رد  ار  تیاور  نیا  هک  تسا  هتشاد 

ماما نارای  زا  ینئاطب  تسا ،  هدرکن  لقن  لماک  هکنآ  لاح  تسا ))  هدرک  لقن  ار  تیاور  مامت  سپـس   )) تسا هتفگ  شراـتفگ  ناـیاپ  رد  و  ، 
یمالسا ياهروشک  فانکا  فارطا و  رد  هتخانشان  یطخ  ياهباتک  رد  تسا  نکمم  هتبلا  تسا  بایان  يو  باتک  هخـسن  هدوب و  ع )   ) قداص

 ( ع  ) مئاق ترضح  روهظ  زا  شیپ  ع )   ) تیب لها  هّیرذ  زا  يراوگرزب  دیـس  هک  دراد  تلالد  تیاور  دشاب .  هتـشاد  دوجو  اه  هناخباتک  رد  ام 
مالسا ماکحا  قبط  دیامن و  یم  يراکزیهرپ  اوقت و  هجوتم  ار  مدرم  دیامن ،  یم  مهارف  ار  ترضح  نآ  تلود  تامدقم  دنک و  یم  تموکح 
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دشاب ینیمخ  ماما  وا  زا  دارم  دراد  لامتحا  هدمآ  تیاور  رد  نآ  رکذ  هک  دّیس  نیا  تسین ،  يریگ  هوشر  شزاس و  لها  يو  دنک ،  یم  لمع 
دنشاب سابع  ینب  اهنآ  زا  دارم  هک  درادن  همزالم  دنـشاب )) راک  رـس  رب  نالف  نادناخ  هکینامز  ات   : )) دومرف ماما  هک  نالف  نادناخ  هلمج  اما  . 
هدومن نالف  لآ  نالف و  هب  ریبعت  اهنآ  رد  مالسلا )  هیلع   ) ناماما هک  یتایاور  ریاس  رد  روطنیمه  تسا ،  هدیمهف  سوواط  نب  دیس  هک  هنوگنآ 

هیلع  ) يدهم ترضح  روهظ  زا  لبق  هک  تسا  ییاهنادناخ  یهاگ  سابع و  ینب  ریبعت ،  نیا  زا  مالسلا )  هیلع   ) ناماما روظنم  یهاگ  هتبلا  دنا ، 
تـسا زاجح  ماکح  زا  نالف ،  لآ  نالف و  نادناخ  نیب  فالتخا  هدـننک  وگزاب  هک  يددـعتم  تایاور  الثم  دـننک ،  یم  یئاورنامرف  مالـسلا ) 
هاـگنآ دوش ،  یم  فـالتخا  داـجیا  اـه  هلیبق  نیب  دـننک و  یمن  ادـیپ  رظن  قاـفتا  ناـشدوخ  زا  یئاورناـمرف  صخـش  رب  ناـنآ  هک  دراد  دوجو 
مهدن ربخ  ایآ   : )) دومرف ترضح  هک  تسا  هدش  تیاور  ع )   ) یلع نانم  ؤمریما  زا  هک  یتیاور  دننام  دنک و  یم  روهظ  ع )   ) يدهم ترضح 

هلیبق زا  مرح  نیمزرـس  رد  یهانگ  یب  ندش  هتـشک  دومرف :  نانم ،  ؤمریما  يا  يرآ  میدرک  ضرع  نالف ؟  نادناخ  تنطلـس  نایاپ  هب  ار  امش 
(( دوب دهاوخن  ناشیارب  یتنطلس  رگید ،  بش  هدزناپ  زا  دعب  دیـشخب  یتسه  ار  تادوجوم  تفاکـش و  ار  هناد  هک  ییادخ  هب  دنگوس  شیرق ، 
ار نانآ  زا  یملاظ  ياورنامرف  ندیـسر  تکاله  هب  اـی  نـالف و  ینب  نیب  فـالتخا  هک  يرگید  ددـعتم  تاـیاور  تیاور ،  نیا  زا  ریغ  و  ( 281)

رگنایب هکنیا  ای  ددـنویپ و  یم  عوقوب  ع )   ) يدـهم ترـضح  روهظ  اـی  درک و  دـهاوخ  جورخ  ینایفـس  نآ  زا  سپ  هکنیا  تسا و  هدرک  ناـیب 
اریز دومن  ریـسفت  سابع  ینب  ریغ  هب  ار  تیاور  نیا  دـیاب  نیاربانب  تسا . . .  ترـضح  نآ  روهظ  کیدزن  ياهدـماشیپ  اـه و  هناـشن  زا  یخرب 
دیاب امتح  تسا ،  هدرب  مان  سابع  ینب  زا  تحارص  هب  هک  یتایاور  هکلب  تسا .  هدش  يرپس  اهنآ  یئاورنامرف  تموکح و  شیپ ،  لاس  اهدص 
هدـش دراو  نالف ))  نادـناخ   )) و نالف ))  نادـنزرف   )) ترابع اـب  ع )   ) ناـماما زا  تاـیاور  نیا  هکنیا  هچ  دریگ .  رارق  تقد  یـسررب و  دروم 
سابع ینب  نالف ، ))  نادـنزرف   )) زا ع )   ) ماما هتفگ  زا  دارم  هک  داقتعا  نیا  هب  هدرک  تیاور  سابع  ینب  ظـفلب  ار  نآ  يوار  صخـش  تسا و 
لباقم هطقن  رد  هک  تسا  نانآ  شور  اهنآ ،  مان  رکذ  زا  دارم  اریز  تسا  حیحص  سابع  ینب  هب  ریـسفت  روهظ ،  تایاور  رد  یهاگ  دشاب .  یم 

مینک یم  ادیپ  يریسفت  نینچ  هب  زاین  تردنب  هتبلا  دشاب . . .  نانآ  هّیرذ  ای  نادنزرف و  اهنآ و  صخش  دارم  هکنیا  هن  تسا ،  هدوب  ع )   ) ناماما
هک ثحب  دروم  تیاور  رد  نـالف  نادـناخ  زا  روظنم  لاـح ،  ره  هب  تسا .  هدـش  نـالف  نادـناخ  نادـنزرف و  هب  ریبعت  تاـیاور  بلغا  رد  اریز 
رب ار  نآ  دنوادخ  نآ  ندـش  مامت  اب  دوش ،  ضرقنم  نانآ  یئاورنامرف  هکنیا  ات  دنـشاب ،  مکح  دنـسم  رب  نالف  نادـناخ  هکینامز  ات   : )) دومرف

لبق دوش و  یم  رهاظ  نانآ  زا  دعب  دوعوم ،  دّیس  هک  تسا  سابع  ینب  زا  ریغ  هشیپ ،  متـس  ملاظ و  ماّکح  دهد )) یم  رارق  تیب  لها  زا  يدرم 
تامالع ياراد  هک  مادنا  هاتوک  دنمونت  درم  نآ  هاگنآ ،   )) ظفل اما  دنک .  یم  ینارمکح  تلادع  اب  مالسلا )  هیلع   ) يدهم ترضح  روهظ  زا 

دمآ دهاوخ  یسک  دّیس  نآ  زا  دعب  دراد ،  نیا  زا  تیاکح  لداع ))  تسا  ییاوشیپ  دراد ،  ندب  تسوپ  رب  رگید  هناشن  ود  تروص و  رب  لاخ 
رد هکناـنچ  تساـه ،  هناـشن  نیا  ياراد  هک  تسوا  مه  تسا و  مالـسلا )  هیلع   ) يدـهم ترـضح  صخـش  نآ  هک  تسا  نیا  نآ  موهفم  هک 
نآ تایاور ،  هعومجم  رد  اریز  دـنک .  یمن  قیبطت  ترـضح  نآ  رب  دـق )) هاتوک  دـنمونت  درم   )) تفـص اما  تسا .  هدـمآ  ترـضح  فاصوا 

ای سواط و  نب  دیـس  لقن  رثا  رد  تیاور ،  نیا  زا  رتشیب  ای  شخب و  کی  هک  تسین  دـیعب  تسا ،  هدـش  داـی  نوزوم  تماـق و  دـنلب  ترـضح 
تیاور زا  شرگید  تافص  زا  یخرب  دیآ و  یم  رظن  دروم  دّیـس  زا  دعب  مادنا ،  هاتوک  دنمونت و  درم  نیا  و  دشاب .  هداتفا  نایوار ،  زا  يرگید 

هدافتـسا تیاور  نیا  زا  ع ، )   ) يدـهم ترـضح  روهظ  نامز  هب  ار  رظن  دروم  دّیـس  نیا  نامز  لاّصتا  میناوت ،  یمن  ناس  نیدـب  تسا ،  هداتفا 
 . مینک

رهش نیا  دوعوم  درم  و  مق ،  هب  طوبرم  تایاور 

مق زا  يدرم   : )) دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  ع )   ) مظاک ماما  زا  دشاب ،  یم  يو  نارای  مق و  زا  يدرم  نتـساخ  اپب  روهظ ،  تایاور  هرمز  زا 
ياهداب هک  تسا  ربتس  نهآ  ياه  هراپ  نوچمه  ناشیاه  بلق  هک  دنوش  یم  عمج  وا  درگ  يدارفا  دنک ،  یم  توعد  ادخ  يوس  هب  ار  مدرم  ، 

تسا ناراکزیهرپ  نآ  زا  راک  ماجنارس  تسادخ و  رب  نانآ  دامتعا  دنسرت  یمن  هدشن و  هتسخ  گنج  زا  دنازغل ،  یمن  ار  نانآ  ثداوح ،  دنت 
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زا يدرم   )) هب ریبعت  تیاور ،  رد  ع )   ) ماما هک ،  تسا  نیا  هجوت  لـباق  هتکن  تسا .  مق  هب  طوبرم  نآ  زا  دـعب  بلاـطم  نینچمه  و  ( 282 (( )
یم مق  نکاس  نیمخ و  لها  ناشیا  هکنیا  هچ  داد .  قیبطت  ینیمخ  ماـما  رب  ار  هلمج  نیا  ناوت  یم  مق ،  لـها  زا  تسا  هدومرفن  هدومن و  مق )) 

يزوت هنیک  دنت  ياهداب  هکنیا  هب  و  ار .  نیمز  قرشم  لها  ای  مق و  لها  طقف  هن  دنک )) یم  توعد  ادخ  يوس  هب  ار  مدرم   )) وا هکنیا  دنشاب و 
یلزلزت چیه  دننک و  یم  هزرابم  دنتسیا و  یم  مواقم  نانچمه  دیآ ،  یم  شیپ  شنارادفرط  يو و  يارب  هک  اهیریگرد  گنج و  ای  نانمشد و 

مق و خـیرات  رد  اّما  تسا  هدرکن  صّخـشم  تسا  هدـش  هداد  تراـشب  نآ  هب  هک  ار  درم  نیا  دوجو  ناـمز  تیاور ،  دـنهد .  یمن  هار  دوخ  هب 
لامتحا هتبلا  تسا . . .  هدوب  هقباس  یب  شنارادـفرط  ینیمخ و  ماما  زا  لـبق  هتـسجرب ،  تافـص  نیا  ياراد  یناراـی  تیـصخش و  نینچ  ناریا 

زا راونالاراحب ،  بحاـص  ار  تیاور  نیمه  دـنا ،  هدومرف  ار  نآ  ماـما  یتبـسانم ،  هب  هکنیا  اـی  دراد و  دوجو  دـشاب  صقاـن  تیاور  نیا  هکنیا 
هخـسن هنافـسءاتم  هک  هدرک  لقن  تسا  هدومن  فیلءات  ار  نآ  شیپ  لاس  رازه  هک  یمق  نسحلا  نب  دمحم  نب  نسح  هتـشون  مق  خیرات  باتک 

اب ار  يا  هدش  هداد  هدعو  درم  نینچ  ندـش  رهاظ  ناریا  مق و  خـیرات  رد  هک  تسا  تسرد  دوش :  یم  هتفگ  هاگ  دوش .  یمن  تفای  باتک  نآ 
نارادفرط ینیمخ و  ماما  رب  قبطنم  تیاور ،  نیا  هک  میرادن  مه  یلیلد  اما  تسا . . .  هتشادن  غارـس  یـسک  هتـسجرب ،  تافـص  ياراد  ینارای 

ینالوط و یتدم  زا  دعب  هکنیا  ای  دش و  دنهاوخ  رهاظ  ام  نامز  رـصع و  رد  هک  دشاب  يرگید  نارای  رگید و  درم  روظنم  دیاش  دشاب  یم  يو 
هدشن نشور  صخـشم و  دماشیپ  نیا  نامز  میدرک  نایب  هک  هنوگنآ  تیاور ،  رد  هک  تسا  تسرد  يرآ  خساپ :  دمآ . . .  دنهاوخ  هاتوک  ای 

بجوم تسا  هدش  دراو  ناریا  مق و  نوماریپ  رگید ،  ددعتم  تایاور  رد  هک  هچنآ  هوالعب  هدـمآ ،  تیاور  رد  هک  یتافـص  هعومجم  اما  تسا 
و هلآ )  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ رگا  نیاربانب  دنـشاب . . .  یم  يو  نارای  ینیمخ و  ماما  هدش ،  دای  تافـص  زا  دارم  هک  تسانعم  نیا  نانیمطا 
رب ار  نآ  هدومن و  یـشوپ  مشچ  نآ  زا  هک  تسین  لوقعم  دشاب ،  دوجوم  عضو  رب  قبطنم  هک  دـنداد  ربخ  يدـماشیپ  هثداح و  هب  ع )   ) ناماما
زا میئامن .  لمح  دوش ،  قبطنم  نآ  رب  وا  تیب  لها  و  هلآ )  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ هدعو  هک  رت ،  حضاو  ای  نآ و  هباشم  يا  هثداح  هیـضق و 
زا ناراوگرزب  نآ  دزن  رهـش  نیا  هک  تسا  نشور  یبوخ  هب  تسا  هدـش  لقن  ع )   ) تیب لها  زا  نآ  هدـنیآ  يرترب و  مق و  هرابرد  هک  یتایاور 
رد ناریا  بلق  رد  نآ  داـجیا  حرط و  رهـش و  نیا  راذـگناینب  سـس و  ؤم  تفگ  ناوـت  یم  هکلب  تسا ،  رادروـخرب  يا  هژیو  تیمها  شزرا و 
اب نانآ  و  دـنا .  هتـشاد  یـصاخ  تیانع  رهـش  نیا  هب  تبـسن  نآ  زا  دـعب  هک  تسا  هدوب  ع )   ) رقاب ماما  تیافک  اـب  تسدـب  يرجه ،  لاس 73 

دش و دهاوخ  رادروخرب  الاو  یهاگیاج  زا  سدـقم  رهـش  نیا  هدـنیآ ،  رد  هک  دـنا  هداد  ربخ  دـنا ،  هتـشاد  ناشراوگرزب  دـج  زا  هک  یـشناد 
يراذگمان هفـسلف  هکنیا  هب  دراد  حیرـصت  تایاور ،  یخرب  دوب .  دنهاوخ  هادف  انحاورا  يدـهم  ترـضح  يافواب  نارای  زا  رهـش ،  نیا  یلاها 

هقطنم مق و  لها  نتـساخ  اپب  مایق و  اـب  بساـنم  دـشاب و  یم  تسا  قحب  مئاـق  هک  يدـهم  ترـضح  ماـن  اـب  بساـنم  مق  هب  سدـقم  رهـش  نیا 
نامز رد  رهـش  نیا  یکیدزن  رد  يداـبآ ،  کـی  دوجو  یفرط  زا  تسا  ترـضح  نآ  ندومن  يراـی  يزاـس و  هنیمز  رد  رهـش  نآ  ییاـیفارغج 

زج تسا  هدـشن  هظحالم  هملک  نیا  ندوب  یبرع  مق ))   )) هب يراذـگمان  رد  هک  تسین  ینعم  نیا  هب  دـمک ،  ای  نادـنمک و  مانب  نآ  سیـسءات 
نیا سیـسءات  هک  ینامز  هژیو  هب  تسا  هدمآ  دوجوب  نآ  یـسراف  مان  رد  ینوگرگد  رییغت و  ای  هدش و  هتـشاذگ  مق  نآ  مان  هک  تبـسانم  نیا 

زا يرـصب  ناّفع  تسا . . .  هدوب  راوگرزب  ود  نآ  رظن  ریز  و  ع )   ) قداص رقاب و  ماما  زا  ثیدـح ،  ناگدـننک  تیاور  ءاملع و  هیحاـن  زا  رهش 
 : مدرک ضرع  دـنمان ؟  یم  مق  ار  رهـش  نیا  ور  هچ  زا  یناد  یم  ایآ  دومرف :  نم  هب  ع )   ) ماما  : )) تفگ هک  هدرک  تیاور  ع )   ) قداـص ماـما 

دنیامن و یم  مایق  يو  اب  هدمآ و  درگ  ع )   ) مئاق فارطا  مق  لها  هکنیا  يارب  هدش  يراذگمان  مق  انامه  دومرف :  دـنرتهاگآ  شلوسر  ادـخ و 
رهـش سیـسءات  زاغآ  هکنیا  رب  دنتـسه  ییاه  هنیرق  نآ  لاثما  و  تیاور ،  نیا  ( 283 (( ) دننک یم  يرای  ار  وا  هدـنام و  مدـق  تباث  وا  رانک  رد 

نایوار و  ع )   ) رقاب ماما  صاخ  نارای  زا  یگمه  هک  نانآ  ناراداوه  صوحءا و  شردارب  يرعـشا و  کلام  رـسپ  هللادـبع  طـسوت  مق  سدـقم 
نآ ار  مان  نیا  تسا و  هدوب  ع )   ) رقاب ماما  رما  هب  رهش  نیا  سیـسءات  هک  تسا  نانیمطا  نیا  بجوم  اهنیا  همه  دنا  هدوب  راوگرزب  نآ  ثیدح 

( رهش  ( ) ةدلب  ) ثن ؤم  قیرطب  و  نیمزرس )  ( ) دلب  ) ینعم هب  رکذم  هغیص  هب  تایاور  رد  مق  مان  دنا ،  هدومرف  باختنا  رهش  نیا  يارب  ترضح 
هک تسا  نیا  تایاور  یخرب  رهاظ  دور .  یم  راک  هب  فرصنمریغ  تروصب  مه  تسا و  ندرک  فرص  لباق  مه  مق )   ) هملک نیا  تسا  هدمآ 
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 ، دنا هدیشخب  رهش  نیا  هب  نآ ،  عباوت  رهش و  کی  زا  رت  عیسو  رترب و  ار  یموهفم  دنا و  هتشاد  یصاخ  تیانع  مق  رهش  هب  تبسن  ع )   ) ناماما
هیلع هللا  یلص   ) ربمایپ لآ  يدهم  اب  نانآ  مایق  و  ع )   ) تیب لها  تیالو  هب  تبسن  مق ،  بولـسا  شور و  طخ و  يانعم  هب  ار  رهـش  نیا  مان  اذل 
ير لها  زا  ام  دندرک :  ضرع   : )) دندیـسر و ع )   ) قداص ماما  روضح  هک  دنا  هدرک  لقن  ير  ناگرزب  زا  يا  هدع  دـنا .  هدرب  راکب  هلآ )  و 

ترـضح میتسه ،  ير  لها  ام  دـندرک  ضرع  سپـس  ام ،  یمق  ناردارب  دـندمآ  شوخ  دومرف :  ترـضح  میا ،  هدیـسر  تمدـخ  هک  میتسه 
دنتفگ نانآ  درک ،  رارکت  ار  دوخ  لوا  مالک  زین  ماما  میتسه ،  ير  یلاها  ام  دندرک :  ضرع  اددجم  ام  یمق  ناردارب  دـندمآ  شوخ  دومرف : 

زا تسا  ترابع  هک  تسا  یمرح  ياراد  دنوادخ  دومرف :  نینچ  داد و  خـساپ  ار  نانآ  لوا  دـننام  زین  ماما  دـندش ،  روآدای  راب  دـنچ  ار  دوخ 
تیب لها  ام  تسا و  هفوک  هک  تسا  یمرح  ياراد  ع )   ) نینم ؤملاریما  تسا و  هرونم  هنیدـم  نآ  تسا و  یمرح  ياراد  ربمایپ  همرکم و  هکم 

نآ هک  یـسک  دـش  دـهاوخ  نفد  رهـش  نیا  رد  همطاـف  ماـنب  نم  هلالـس  زا  یئوناـب  يدوزب  تسا ،  مق  رهـش  نآ  هک  میتسه  یمرح  ياراد  زین 
مظاک ترضح  زونه  هک  دومرف  ینامز  ع )   ) قداص ماما  ار  نخـس  نیا  تفگ  يوار  دشاب )) یم  تشهب  لها  دنک  ترایز  مق  رد  ار  راوگرزب 

نآ يرای  تیالو و  زکرم  و  ع )   ) يدـهم ترـضح  نامز  اـت  تیب ،  لـها  زا  ع )   ) ناـماما مرح  مق ،  ینعی  ( 284 (( ) دندوب هدشن  دـلوتم  (ع ) 
ع  ) تیب لها  هب  تبـسن  مق  لها  شور  طخ و  وریپ  زین  نانآ  اریز  دنوش  یم  بوسحم  مق  لها  زین  نآ  ریغ  ير و  لها  دشاب و  یم  ناراوگرزب 

همه دنـشاب ،  یم  ع )   ) يدـهم ترـضح  ناروای  نانآ  هکنیا  هدـمآ و  تایاور  رد  هک  مق  لها  زا  دارم  هک  تسین  دـیعب  ور  نیا  زا  دنتـسه .  ( 
يانعم و  دوشب .  زین  یناریاریغ  ناناملـسم  لماش  هکلب  دنتـسه ،  ع )   ) ناماما وریپ  داهج  گنج و  یتسود و  تیالو و  رد  هک  دنـشاب  ینایناریا 

هک قداص  ماما  هتفگ  نیا  ینعی  دوب )) هدشن  دلوتم  مظاک  ترضح  زونه  هک  دومرف  ینامز  ار  مالک  نیا  ترـضح   : )) تفگ هک  يوار  مالک 
 ( ع  ) رفعج نب  یـسوم  رتخد  هموصعم  همطاف  شیوخ  هون  تدالو  زا  ترـضح  نآ  هک  تسا  نیا  هب  رعـشم  هدوب  مظاک  ماما  تدـالو  زا  لـبق 

دهاوخ نفد  مق  رد  راوگرزب  يوناـب  نآ  هکنیا  تسا و  هداد  ربـخ  يرمق ،  يرجه  لاس 128  زا  لبق  ینعی  شراوگرزب  ردـپ  تدالو  زا  شیپ 
ع  ) اضرلا یسوم  نب  یلع  نومءام ،  هک  ینامز  دنا  هدرک  لقن  مق  ناگرزب   . . . )) تسا هدرک  ادیپ  ققحت  دعب ،  لاس  داتفه  هیضق  نیا  و  دش ، 

هموصعم همطاف  ترضح  وا  یمارگ  رهاوخ  يرجه  لاس 201  رد  داتـسرف  ورم ،  فرط  هب  درک و  جراخ  هنیدم  زا  يرجه  لاس 200  رد  ار  ( 
نیب هلصاف  ردقچ  درک  لاوئس  دش ،  رامیب  اجنآ  رد  دیسر  هواس  رهش  هب  ات  درک  تکرح  ناریا  تمـس  هب  دش و  جراخ  هنیدم  زا  ردارب  یپ  رد 

مه اب  یگمه  دیسر  يرعشا  کلام  رـسپ  دعـس  ینعی  دعـس  دالوا  هب  ربخ  نیا  هکینامز  خسرف . . . (( )) .  هد  دندرک  ضرع  تسا ؟  مق  نم و 
زا جرزخ  رسپ  یسوم  دندیـسر ،  وا  روضح  نوچ  دنامب  اجنآ  رد  هدمآ و  رهـش  هب  هک  دننک  اضاقت  ترـضح  نآ  زا  ات  دندومن  هواس  گنهآ 

شیوخ لزنم  رد  ار  راوگرزب  نآ  درک و  یهارمه  مق  ات  هتفرگ و  ار  ناشیا  رتش  راهم  هتفر و  ترـضح  فرطب  دـش و  جراخ  تیعمج  نآ  نیب 
توکلم هب  شکاپ  حور  هتـسویپ و  یهلا  ناوضر  تمحر و  هب  یلبق  يراـمیب  رثا  رد  مق ،  رهـش  رد  زور  ای 17  تماقا 16  زا  سپ  داد ،  ياـج 

مه دوب و  شدوخ  هب  قلعتم  هک  ینیمز  رد  ار  شفیرش  ندب  ترضح ،  نآ  نفک  لسغ و  مسارم  زا  سپ  جرزخ  رسپ  یسوم  دوشگ .  رپ  یلعا 
طـسوت هک  ینامز  ات  دومن ،  اپرـس  ترـضح  نآ  ربق  رب  ریـصح  ایروب و  زا  یفقـس  درپس و  كاخب  تساـجنآ ،  رد  شرهطم  دـقرم  زین  نونکا 

 ، دیآ یم  رب  نینچ  تایاور  نیا  زا  دندومن )) .  انب  یهاگراب  دـبنگ و  راوگرزب  نآ  رهطم  ربق  رب  مالـسلا )  هیلع   ) داوج ترـضح  رتخد  بنیز 
نیع رد  راوگرزب  نآ  س ، )   ) ارهز همطاف  ترـضح  شردام  دـننامه  دوب ،  يراوگرزب  دـهز و  تدابع و  لها  رایـسب  هموصعم ،  همطاـف  هک 

تلزنم ماقم و  نیا  هکنیا  هچ  تشاد  ییالاو  تیمها  شزرا و  صاخ و  یماقم  مالسلا )  هیلع   ) تیب لها  دوب ،  رادروخرب  یمک  نس  زا  هکنیا 
هب هدرک و  تکرح  هواـس  فرط  هب  مق  زا  وناـب  نآ  ماـقمب  نداـهن  جرا  يارب  اریز  تسا  هدوب  زرحم  زین  مق  ناـگرزب  ءاـملع و  دزن  ترـضح ، 

هاگترایز ار  اجنآ  دندرک و  انب  يدبنگ  سپس  هتخاس  شرازم  رب  يا  هداس  اتبـسن  نامتخاس  وناب ،  نآ  تلحر  زا  سپ  دنتفاتـش و  يو  لابقتـسا 
تایاور رد  دنوش .  هدرپس  كاخ  هب  شترـضح  راوج  رد  هک  ندرک  تیـصو  ناگرزب  نآ  زا  يا  هدع  دنا و  هداد  رارق  تیب  لها  نارادتـسود 

همطاف  )) ار ترضح  نآ  اهیناریا  هکنیا  تلع  دیاش  و  تسا ،  هدوب  لاس  تسیب  زا  رتمک  س )   ) هموصعم ترضح  كرابم  نس  هک  تسا  هدمآ 
یم هانگ  یب  يانعم  هب  یسراف  تغل  رد  موصعم  اریز  دشاب ،  راوگرزب  نآ  نس  یمک  رطاخ  هب  دنمان و  یم  مق ))  هموصعم   )) ای و  هموصعم )) 
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نآ تمـصع  ینمادکاپ و  تراهط و  تهج  هب  مه  دیاش  دـنیوگ و  یم  موصعم  تسا  هانگ  یب  هک  زین  لاسدرخ  لفط  هب  ور  نیمه  زا  دـیآ و 
دوجو مالسلا )  هیلع   ) ناماما رد  تسا  بجاو  هک  یتمصع  کی  تسا :  عون  ود  رب  تمصع  هعیش  بهذم  رد  نوچ  دشاب ،  هانگ  زا  ترـضح 
ءایلوا ناگرزب و  يارب  نآ  تسا و  زیاج  هک  یتمـصع  رگید  تسا و  تباـث  مالـسلا )  هیلع   ) موصعم هدراـهچ  دروم  رد  نیا ،  دـشاب و  هتـشاد 

رهاظ تسا ،  هدش  لقن  مالـسلا )  هیلع   ) اضر ماما  زا  هک  يدعب  تیاور  زا  دنیاهیگدولآ .  ناهانگ و  زا  كاپ  سدـقم و  هک  تسا  تباث  ادـخ 
رامشب مالسلا )  هیلع   ) يدهم ترضح  نارای  ناونع  هب  ار  رهـش  نیا  مدرم  مق ،  رهـش  سیـسءات  ودب  زا  مالـسلا ، )  هیلع   ) ناماما هک  دوش  یم 

نب ناوفص  زا  تسا  هدوب  فورعم  ترـضح  نآ  تدالو  زا  لبق  يدهم ،  ترـضح  هب  تبـسن  رهـش  نیا  مدرم  تبحم  یتسود و  دنا و  هدروآ 
ترـضح هب  تبـسن  نانآ  هقالع  مق و  لها  زا  نخـس  مدوب ،  مالـسلا )  هیلع   ) اضر ماما  تمدـخ  يزور   : )) تفگ هک  تسا  هدـش  لـقن  اـیحی 

 : دومرف هاگنآ  دشاب ،  دونشخ  نانآ  زا  دنوادخ  دومرف :  درک و  شزرمآ  بلط  نانآ  يارب  ترضح  نآ  دمآ ،  نایم  هب  مالسلا )  هیلع   ) يدهم
ناهج نایعیـش  نیب  زا  ام  ناوریپ  نیرتهب  مق )  لـها   ) ناـنآ دـشاب ،  یم  مق  لـها  صوصخم  اـهنآ  زا  یکی  هک  تسا  رد  تشه  ياراد  تشهب 

هب تشهب  ياهرد  هک  تسا  هدـمآ  تیاور  رد  ( 285  (( ) تسا هداد  رارق  نانآ  تشرـس  رد  ار  ام  یتسود  تبحم و  ناحبـس  دنوادخ  دنتـسه 
 ( تسا مق  لها  هژیو  رد ،  کی   ) هک هلمج  نیا  ینعم  هک  تسین  دـیعب  ور  نیا  زا  تسا ،  هدـش  يدـنب  میـسقت  نانآ  نیب  مدرم  لامعا  بساـنت 

اهنآ تافـص  رد  هکنانچ  ناگتـسیاش  صوصخم  رد  زا  ای  و  مالـسلا )  هیلع   ) ناماما هارمه  نیدهاجم  نیزرابم و  رد  زا  ار  نانآ  هک  دشاب  نیا 
تلیضف هب  تلالد  دنتسه )) ناهج  نایعیـش  نیب  زا  ام  ناوریپ  نیرتهب  اهنآ   )) هک ترـضح  هتفگ  دنوش و  یم  تشهب  لخاد  تسا ،  هدش  دراو 
نانچمه نونکات  مالـسلا )  هیلع   ) يدـهم ترـضح  هب  تبـسن  مق  لها  تبحم  هک  تسا  هجوت  لباق  دراد .  نایعیـش  ریاس  رب  مق  لها  يرترب  و 

رد ار  تقیقح  نیا  تسا و  هدیـسر  لامک  دح  رـس  هب  قشع  نیا  ناریا ،  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  اب  هکلب  تسا  هدـنام  یقاب  هدـنز  روشرپ و 
هک يا  هنوگ  هب  ترـضح ،  نآ  مانب  دوخ  تاسـس  ؤم  دـجاسم و  نادـنزرف و  يراذـگمان  رد  یتح  نانآ  یگدـنز  رهاوظ  درکلمع و  نامیا و 

تسا و رود  مق  لها  زا  يراتفرگ  الب و  هک ،  دراد  تلالد  تایاور  یخرب  دومن .  هدهاشم  ناوت  یم  تسین ،  یلاخ  مان  نیا  زا  يا  هناخ  چـیه 
 : دنتفگ هک  هدش  تیاور  بان  نب  دامح  نامثع و  نب  نابا  زا  دنادرگ .  یم  دوبان  دنـشاب ،  رهـش  نیا  هاوخدب  هک  ار  یناسک  ناحبـس  دنوادخ 
اب ترضح  درک .  لوئـسم  وا  زا  دیـسر و  ماما  تمدخ  دش ،  دراو  یمق  هللادبع  رـسپ  نارمع  هک  مدوب  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  تمدخ  ))

همه نـیا  وا  اـب  هـک  صخـش  نـیا  مدرک ؛  لاوئـس  مالـسلا )  هـیلع   ) ماـما زا  درم  نآ  نـتفر  زا  سپ  درک ،  دروـخرب  تفطـالم  اـب  رایـسب  يو 
ءوس تین  نانآ  هرابرد  يرگمتـس  چـیه  دوب  مق  لها  ینعی :  ناراوگرزب ،  هداوناـخ  زا  وا  دومرف :  ترـضح  دوب ؟  هک  يدومرف  يراتفرـشوخ 
 (( تسا هدـش  عـفد  مق  زا  ءـالب   )) هک تسا  هدـمآ  يرگید  تیاور  رد  ( 286  (( ) دنکـش یم  مهرد  ار  وا  دـنوادخ  هـکنیا  رگم  دـنک ،  یمن 

دـشاب هتـشاد  ءوس  هدارا  نانآ  هرابرد  هک  يرگمتـس  ره  متـسه ،  نانآ  زا  ام  ام و  زا  مق  لها   : )) هک تسا  هدـش  لقن  رگید  ياـج  رد  ( 287)
هدولآ هک  ینامز  اما  دنهدن ) شور  رییغت  هک  ینامز  ات  رگید :  هخـسن  رد  و   ) دننکن تنایخ  رگیدـکی  هب  هکینامز  ات  دـسر ،  یم  ارف  وا  گرم 

ناگدـننک وگزاب  مئاق و  نارای  مق )  لها   ) نانآ یلو  دـنک ،  یم  مکاح  نانآ  رب  ار  نارگمتـس  ناحبـس ،  دـنوادخ  دـندش ،  یلامعا  نینچ  هب 
زا رادهگن و  يا  هنتف  ره  رش  زا  ار  نانآ  ادنوادخ  تفگ :  درک و  نامـسآ  هب  ور  هاگنآ  دنتـسه ،  ام  قوقح  ناگدننک  تیاعر  ام و  تیمولظم 

تسا هدش  رود  نآ  لها  مق و  زا  اهالب   : )) دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا )  هیلع   ) قداص ماما  زا  ( 288  (( ) شخبب تاجن  يدنزگ  ره 
رگا دشاب ،  یم  يو  روهظ  ام و  مئاق ،  تبیغ  نامز  رد  نیا  دوب و  دنهاوخ  مدرم  رب  تجح  نآ  لها  مق و  هک  دیسر ،  دهاوخ  ینامز  يدوزب  ، 

قح رد  هک  يرگمتس  ره  دننک  یم  عفد  نآ  لها  رهـش و  نیا  زا  ار  اهالب  یهلا  ياه  هتـشرف  درب ،  یم  ورف  ار  شدوخ  لها  نیمز  دشابن  نینچ 
التبم ینمشد ،  ای  تبیصم و  يراتفرگ و  هب  ای  دنکش و  یم  مهرد  ار  وا  ناگشیپ ،  متس  هدنبوک  مه  رد  دنوادخ  دشاب ،  هتشاد  دب  هدارا  نانآ 

شومارف ار  ادخ  دای  ناملاظ  هک  هنوگنآ  درب  یم  نانآ  دای  زا  نارگمتس  یئاورنامرف  نامز  رد  ار  شلها  مق و  ناحبس ،  دنوادخ  دنادرگ ،  یم 
دراو نانآ  رب  تالکـشم  یخرب  تسا  نکمم  هکلب  دسر ،  یمن  يدـب  الـصا  مق  لها  هب  هک  تسین  انعم  نیدـب  نیا  هتبلا ،  ( 289  . (( ) دندرک

هک دیامرف ،  یم  يرای  ار  اهنآ  شیوخ  نوگانوگ  فاطلا  اب  هتـشاد و  هگن  رود  نانآ  زا  ار  الب  يراوشد و  نانآ  گرزب ،  يادـخ  یلو  دوش ، 
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روطب هتخادرپن و  مق  لها  هب  هک ،  تسا  ییاهیراتفرگ  هب  نانآ  ندومن  لوغـشم  نیزواـجتم و  ناشکرـس و  ندرک  دوباـن  اـهنآ ،  نیرتزراـب  زا 
شقن مق و  رهش  هدنیآ  هدننک  نایب  هک  مالـسلا )  هیلع   ) قداص ماما  زا  ار ،  تیاور  ود  راونالاراحب  بحاص  دننک .  یمن  مه  دای  اهنآ  زا  یلک 

رهـش هلیـسوب  دـنوادخ   : )) دراد یم  نایب  لوا  تیاور  تسا .  هدروآ  دـشاب  یم  مالـسلا )  هیلع   ) يدـهم ترـضح  روهظ  زا  شیپ  نآ  یبتکم 
رب مق  لها  هطساوب  اهرهش و  ریاس  رب  مق  رهش  هب  نینم و  ؤم  ریاس  رب  رهش  نآ  نانم  ؤم  هب  نینچمه  دنک ،  یم  لالدتسا  اهرهـش  ریاس  رب  هفوک 

تـسا هدرک  دـییءات  قفوم و  ار  نانآ  هراومه  هکلب  هدادـن  رارق  يرکف  فعـضتسم  ار  مق  لها  لاعتم  دـنوادخ  ناسنا ،  نج و  زا  معا  نایناهج 
اجنآ دنروآ و  یم  يور  اجنآ  هب  تعرـس  هب  مدرم  دشاب  نیا  ریغ  رگا  دنـشاب  یم  یگدنز  هقیـضم  رد  رهـش  نیا  رد  نارادنید  دومرف :  سپس 

اجنیدب مق  تیعقوم  هکینامز  دشاب ،  تجح  اه  نیمزرـس  ریاس  رب  دناوت  یمن  دـیاب  هک  هنوگنآ  دـنوش و  یم  هابت  نآ  لها  ددرگ و  یم  بارخ 
 ، تسا هدـیدرگ  عفد  نآ  لها  مق و  زا  يراتفرگ  الب و  دـننام و  یمن  یقاب  يا  هظحل  اهنآ  نانکاس  درادـن و  شمارآ  نیمز  نامـسآ و  دـسرب 

رگا دـشاب .  یم  يو  روهظ  ام و  مئاق  تبیغ  نامز  رد  نیا  دوب و  دـنهاوخ  مدرم  رب  تجح  نآ  لـها  مق و  هک  دیـسر  دـهاوخ  یناـمز  يدوزب 
ره دنـشاب  یم  نآ  لـها  رهـش و  نیا  زا  اـهالب  ندوـمن  رود  رومءاـم  یهلا  ياـه  هتـشرف  درب ،  یم  ورف  ار  شدوـخ  لـها  نـیمز  دـشابن  نـینچ 

يراتفرگ و هب  اـی  دنکـش و  یم  مهرد  ار  وا  ناگـشیپ ،  متـس  هدـنبوک  مهرد  دـنوادخ  دـشاب ،  هتـشاد  دـب  هدارا  ناـنآ  هراـبرد  هک  يرگمتس 
هنوگنآ درب  یم  نانآ  دای  زا  نارگمتـس  یئاورنامرف  نامز  رد  ار  شلها  مق و  مان  لاعتم  دنوادخ  دـنادرگ ،  یم  التبم  ینمـشد ،  ای  تبیـصم و 

رد رام  هکیا  هنوگب  ددرگ و  یم  یلاخ  نانم  ؤم  زا  هفوک  رهش  يدوزب   : )) دیوگ یم  مود  تیاور  و  دندرک )) .  شومارف  ار  ادخ  دای  اهنآ  هک 
لضف و ندعم  ناماس  نآ  دوش و  یم  راکـشآ  مق  مانب  يرهـش  زا  ددنب و  یمرب  تخر  هفوک  زا  نینچ  نیا  زین  ملع  دور  یم  ورف  دوخ  هاگیاج 

ایاـضق نیا  و  شیوخ .  هاـگ  هلجح  رد  ناـسورعون  یتـح  درب  یمن  رـسب  يرکف  فاعـضتسا  رد  یـسک  نیمز  رد  هکیوـحنب  ددرگ  یم  شناد 
یم تجح  ترـضح  ماقم  مئاق  مالـسا ،  مایپ  ندناسر  يارب  ار  شلها  مق و  ناحبـس ،  دنوادخ  ددـنویپ ،  یم  عوقو  هب  ام  مئاق  روهظ  کیدزن 

ناهج برغ  قرش و  هب  رهـش  نیا  زا  شناد  دنام ،  یمن  یقاب  یتجح  نیمز  رد  درب و  یم  ورف  ار  شدوخ  لها  نیمز  دوشن  نینچ  رگا  دنادرگ 
مئاق هاگنآ  دـشاب  هدیـسرن  يو  هب  شناد  نید و  هک  دـنام  یمن  یقاب  یکی  دوش و  یم  تجح  مامتا  مدرم  رب  ناـس  نیدـب  ددرگ ،  یم  رـشتنم 
یمن ماقتنا  شناگدنب  زا  دـنوادخ  اریز  دوش .  یم  ناگدـنب  رب  دـنوادخ  بضغ  مشخ و  ثعاب  يو  روهظ  دـنک و  یم  روهظ  مالـسلا )  هیلع  )
فلا دوـش :  یم  نشور  رما  دـنچ  تیاور ،  ود  نیا  زا  ( 290  . (( ) دنیامن راکنا  ار  تجح  ترـضح  سدـقم  دوجو  هکنآ  زا  دـعب  رگم  دریگ 

تیاور ود  نیا  هک  ییانعم  تسا  مهم  هک  هچنآ  اما  تسا  ریخءات  میدقت و  یکدنا  اهنآ  رد  هوالعب  دنا ،  هدـش  ینعم  هب  لقن  تیاور  ود  هکنیا 
یـشقن مالـسلا )  هیلع   ) تیب لها  زا  يوریپ  شناد و  رد  هفوک  رهـش  یبهذـم  شقن  هک  دوش ،  یم  هدافتـسا  اهتیاور  نیا  زا  ب  دـنراد .  رب  رد 

زین فجن  لماش  هفوک  هتبلا  دور ،  یم  نیب  زا  هدش و  لحمـضم  مالـسلا )  هیلع   ) يدهم ترـضح  روهظ  هناتـسآ  رد  اما  هدوب ،  گرزب  مهم و 
نایب شدوخ  ياج  رد  ام  هکنانچ  تسا  هدـش  ناونع  قارع  هفوک  زا  دارم  یهاـگ  هکلب  تسا  هدوب  هفوک  فجن  نآ  یلـصا  ماـن  اریز  دوش  یم 

ود هکنانچ  ددرگ ،  یم  رادروخرب  يرتشیب  تمظع  زا  ترـضح  روهظ  کیدزن  و  دراد .  همادا  نانچمه  مق  رهـش  یبهذـم  شقن  اما  میدرک ، 
روهظ کیدزن  ایاضق  نیا  و   )) و دـشاب )) یم  يو  روهظ  ام و  مئاق  تبیغ  نامز  رد  همه ،  نیا  و   : )) دراد هراـشا  ینعم  نیا  هب  تیاور  زا  هرقف 
تسین اهنت  نایعیش  ای  ناریا و  صوصخم  نامز  نآ  رد  مق ،  سدقم  رهش  یکیژولوئدیا  يداقتعا و  هتسجرب  شقن  ج  دوب )) .  دهاوخ  ام  مئاق 

مدرم رب  تجح  شلها  مق و  هک  دیـسر  دهاوخ  ینامز  يدوزب  و   )) دریگ یم  رب  رد  زین  ار  ناملـسم  ریغ  یتح  هک  یناهج  تسا  یـشقن  هکلب  . 
هب رهش  نیا  زا  بهذم ،  شناد و  هک  تسین  انعم  نادب  نیا  دشاب )) هدیسرن  يو  هب  شناد  نید و  هک  دنام  یمن  یقاب  یکی  و  (( )) دوب دنهاوخ 

یـسک رگا  هک  دـسر  یم  نایناهج  هب  يروط  نآ ،  ندـش  حرطم  مالـسا و  يادـن  هک  تسانعم  نیدـب  هکلب  دـسر ،  یم  ناهج  مدرم  درف  درف 
یمهم یتاغیلبت  شقن  نینچ  هتبلا  دوب .  دهاوخ  ریذـپ  ناکما  يو  يارب  دـشاب ،  هتـشاد  مالـسا  تاروتـسد  تاررقم و  هب  یبای  تسد  رد  یعس 

رابکتـسا تهج  ناشکرـس  اب  تازرابم  رب  فقوتم  هکلب  هتـشاد ،  یتاغیلبت  ياههاگتـسد  ياراد  یتموکح  یئاپرب  هب  یگتـسب  مق ،  رهـش  يارب 
يزوت هنیک  ببس  مق ،  رهش  يارب  یگنهرف  گرزب  شقن  نیا  د  دوش .  یم  نایناهج  هب  مق  زا  مالسا  يادص  ندیسر  ثعاب  دوخ  نیا  هک  دراد 
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تلع مالسا  اب  ینمشد  نیا  رهـش ،  نیا  زا  مالـسا  ندش  حرطم  هب  تبـسن  ینعی  ددرگ ،  یم  رهـش  نیا  هب  تبـسن  یناهج  رابکتـسا  ینمـشد  و 
مدرم رب  تجح  ینمـشد  نیا  اب  هک  ارچ  دوش ،  یم  مالـسلا )  هیلع   ) يدهم ترـضح  ياناوت  تسدـب  ناربکتـسم ،  زا  دـنوادخ  نتفرگ  ماقتنا 

افرص نانآ ،  تموصخ  ینمـشد و  هکلب  تسین ،  مالـسا  هب  تبـسن  نانآ  لهج  هبنج  زا  نانمـشد ،  طسوت  يراتفرگ  داجیا  تسا و  هدش  مامت 
تسا و هدش  ققحم  قارع  هفوک و  رد  هدش  هتفگ  تیاور  ود  نیا  رد  هک  هچنآ  تسا  هجوت  لباق  دشاب .  یم  مالسا  اب  تفلاخم  يزوت و  هنیک 

لئاق رگا  یتح  دنتـسه .  تجح  ناهج  لـلم  ریاـس  ناملـسم و  ياـهتلم  رب  ناریا  مق و  تقیقح  رد  تسا و  ققحت  هناتـسآ  رد  ناریا ،  مق و  رد 
یتسکـش مه  زاب  دـماجنا ،  لوطب  لاس  اه  هد  ناـهج ،  ياـهتلم  نیب  رد  تسا  هدـمآ  تیاور  ود  نیا  رد  هک  یهاـگآ  نینچ  داـجیا  هک  میوش 

نیب هک  تسا  نیا  رب  لیلد  تسا ،  ام )) مئاق  روهظ  کیدزن   )) هک ثیدـح  ترابع  اما  تسا .  هدـش  زاـغآ  تامدـقم  نآ  زا  یخرب  هک  تسین 
 . تسین ینادنچ  هلصاف  مالسلا )  هیلع   ) يدهم ترضح  روهظ  نیب  مق و  رهش  يارب  یناهج  تیعقوم  نینچ  ققحت 

هایس ياهمچرپ  قرشم و  لها  تیاور : 

لها هک  ار  هچنآ  تیاور  قرشم و  لها  تیاور  هایس و  ياه  شفرد  تیاور  ناونع  هب  تسا و  هدش  دراو  ینـس  هعیـش و  عبانم  رد  ثیدح  نیا 
زا يا  هدع  زا  نوگانوگ  عبانم  ار  نآ  یفرط  زا  تسا  هدش  هتخانـش  دـنوش ،  یم  وربور  نانآ  اب  يو  زا  دـعب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تیب 

هدرک و تیاور  ار  نآ  زا  ییاه  شخب  تاـیاور  زا  رگید  یخرب  دـنا .  هدرک  لـقن  نآ  تارقف  ظاـفلا و  نیب  رد  تواـفت ،  یکدـنا  اـب  هباـحص 
ای تیاور و  نیا  هک  تنس  لها  ثیدح  عبانم  نیرت  یمیدق  دنتسه .  هقث  همه ،  ربخ  نیا  نایوار  هک  دنا  هدومن  حیرـصت  عبانم  نآ  زا  يدادعت 

كردتسم ج 4 ص 464 و 553 رد  مکاح  دوخ ج 2 ص 518 و 269 و  ننس  رد  هجام  نبا  زا :  دنترابع  دنا ،  هدرک  لقن  زا  نآ  زا  یـشخب 
دوخ ص 93 ننس  رد  یمراد  دوخ ج 15 ص 235 و  فنصم  رد  هبیش  یبا  نبا  ص 84 و 85 و  نتف ))   )) دوخ یطخ  هخسن  رد  دامح  نبا  و 

نبدمحا هجام و  نبا  دننام  حاحـص ،  نابحاص  زا  يا  هدع  هک  ار  یتیاور  دـیاش  و  دـنا .  هدرک  لقن  نانآ  زا  ار  تیاور  نیا  اهنآ  نیرخءاتم  و 
یم مهارف  ار  يدـهم  ترـضح  تموـکح  تامدـقم  دـننک و  یم  جورخ  نـیمز  قرـشم  زا  یهورگ   )) هـک دـنا  هدرک  لـقن  نارگید  لـبنح و 

تسا هدش  لقن  دوعـسم  نب  هللادبع  زا   : )) مکاح كردتـسم  زا  لقن  هب  ثیدح  ترابع  نیع  کنیا  دشاب .  تیاور  نیمه  زا  یـشخب  دنیامن ))
ترضح زا  هک  ار  هچنآ  دش ،  وربور  ام  اب  يداش  رورس و  زا  قرغ  هداشگ و  ییور  اب  ترـضح  میدیـسر ،  ص )   ) ربمایپ روضح  تفگ :  هک 

مـشاه ینب  ناناوج  زا  یهورگ  هکنیا  ات  دومن  یم  نخـس  هب  عورـش  ترـضح  نآ  میدـش  یم  تکاس  اـم  رگا  دـنداد ،  خـساپ  میدرک  لاوئس 
ود داتفا و  نانآ  یپ  رد  داتفا ،  اهنآ  هب  ترـضح  مشچ  ات  دـندوب ،  نانآ  نیب  رد  ع )   ) نیـسح ماما  نسح و  ماـما  داـتفا و  اـجنآ  زا  ناشراذـگ 
یم تحاران  ار  ام  هک  منیب  یم  تا  هرهچ  رد  يزیچ  هراومه  ادخ ،  لوسر  يا  میدرک :  ضرع  دیدرگ . .  کشا  زا  رپ  ترضح  نآ  نامـشچ 

 ، نم زا  دعب  يدوزب  تسا ،  هدومرف  رایتخا  ام  يارب  ایند ،  رب  ار  ترخآ  ناحبس  يادخ  هک  میتسه  يا  هداوناخ  ام   : )) دومرف ترضح  دزاس ، 
ار قح  هک  دیآ  رد  زازتها  هب  نیمز  قرشم  زا  هایس  یئاه  شفرد  هکنیا  ات  دش ،  دنهاوخ  هراوآ  هدنکارپ و  اه  نیمزرس  اهرهـش و  رد  متیب  لها 
هب دننک ،  یم  تساوخرد  راب  رگید  دوش  یمن  تباجا  اما  دنراد ،  یمنرب  قح  زا  تسد  نانآ  دـننک ،  یمن  ءادا  ار  ناشقوقح  اما  دـنبلط ،  یم 
نآ امـش  هیرذ  ای  امـش و  زا  یـسک  هاگره  دـنبای ،  یم  تسد  يزوریپ  هب  هدز و  هزرابم  هب  تسد  تروص ،  نیا  رد  دوش ،  یمن  ءاـنتعا  ناـنآ 

دنتیاده ياه  شفرد  اهنآ  دورب ،  زیخ  هنیس  فرب  يور  رب  يراوشد ،  اب  هچ  رگا  ددنویپب  نم  تیبلها  زا  ياوشیپ  هب  دیاب  درک  كرد  ار  نامز 
ددرگ نیمز  کلام  وا  دشاب ،  یم  مردپ  مان  شردپ  مان  نم و  مان  دننام  يو  مان  هک  دنراپـس ،  یم  نم  تیب  لها  زا  يدرم  تسدب  ار  اهنآ  هک 

سوواط نب  دیـس  ار  ثیدح  نیا  ام ،  یتیاور  عبانم  رد  اما  تسا ))  هدش  رپ  متـس  روج و  زا  هک  هنوگنآ  دنک  یم  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  نآ  و 
هب طوبرم  متفه ،  تسیب و  تیاور  میعنوـبا ،  ظـفاح  نیعبرا  زا  راحب ج 51 ص 83  ار  یـسلجم  نتف ص 30 و 117 و  محالم و  باـتک  رد 
 : دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  ع )   ) رقاـب ماـما  زا  راحب ج 52 ص 243  رد  ار  نیا  هباشم  قرـشم و  هیحان  زا  ع )   ) يدهم ترـضح  ندـمآ 

ناشاه هتـساوخ  رب  اددـجم  دـننک ،  یمن  تباجا  ار  اهنآ  اما  دـنا  قح  بلاط  دـنیامن و  یم  جورخ  نیمز  قرـشم  زا  یهورگ  منیب  یم  ایئوگ  ))
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یم نمـشد  لباقم  رد  هدیـشک  شودب  ار  اهریـشمش  دـننک  یم  هدـهاشم  ار  یعـضو  نینچ  یتقو  دـنریذپ  یمن  نافلاخم  اما  دـنراد ،  دـیکءات 
ار تیاده  شفرد  و  دننک . . .  یم  مایق  یگمه  هکنیا  ات  دنریذپ  یمن  ناشدوخ  راب ،  نیا  اما  دـنریگ  یم  تبثم  خـساپ  هک  تساجنیا  دنتـسیا 

رگا اما  دنوش  یم  بوسحم  دیهش  نانآ  ياه  هتشک  دنرپس ،  یمن  رگید  یسک  هب  ع ))   ) يدهم ترضح   ) امـش بحاص  ياناوت  تسد  هب  زج 
دنچ نآ  فلتخم  تاریبعت  اب  تیاور ،  نیا  زا  متشاد ))  یم  هگن  رمءا  نیا  بحاص  يرای  يارب  ار  نتشیوخ  مدرک  یم  كرد  ار  نامز  نآ  نم 
دهد یم  لیکشت  ار  نآ  هدمع  نومضم  تیاور  نیا  رد  هچنآ  تسا ،  ( 291  ) یلامجا رتاوتم  تیاور  نیا  هکنیا  لوا :  دوش :  یم  هدافتسا  رما 

یناسک دـننک  یم  ءافیتسا  ار  نانآ  قح  هک  یتما  اـهنت  تسا و  ناـشدوخ  زا  دـعب  شتیب  لـها  تیمولظم  هب  ص )   ) مالـسا ربماـیپ  نداد  ربخ  ، 
تردق هب  یپ  رد  دـنیامن ،  یم  ایهم  ار  ع )   ) يدـهم ترـضح  دوخ  ياوشیپ  یناهج  تموکح  همدـقم  هتـساخ و  اپ  هب  قرـشم  زا  هک  دنتـسه 

دوجو هلیـسوب  دـنوادخ  دـنیامن ،  یم  ترـضح  نآ  میلـست  ار  دوخ  شفرد  نانآ  دـنک و  یم  روهظ  ع )   ) ماما هک  تسا  دارفا  نیمه  ندیـسر 
جورخ قرشم  زا  یهورگ  هکنیا  زا  دارم  مود :  دنک .  یم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  وا  دنک ،  یم  یفرعم  نایناهج  هب  ار  مالسا  يو ،  سدقم 

هدرک لقن  ار  نآ  ریغ  تیاور و  نیا  هک  هباحـص  همه  قافتا  دروم  هلئـسم  نیا  دنـشاب  یم  نایناریا  دنا .  هایـس  ياه  شفرد  ياراد  دنک و  یم 
لالخ رد  نانآ  زا  دـعب  نافل  ؤم  هیلک  رظن  قافتا  دروم  نینچمه  دـشاب و  یم  دـنا  هدومن  تفایرد  هباحـص  زا  ار  تیاور  هک  نیعبات  دزن  دـنا و 

زا تسا .  هدوب  تباث  نشور و  ـالماک  يرمءا  ناـمز  نآ  رد  دارفا ،  نیا  ندـمآ  جورخ و  يارجاـم  هک  يا  هنوگب  تسا ،  هدوب  هتـشذگ  نورق 
 . دـشاب ناریا  زا  ریغ  يرگید  ياهاج  ای  دـنه و  ای  هیکرت و  لها  الثم  هورگ  نیا  زا  دارم  هکنیا ،  هدرکن و  هراشا  نانآ  زا  مه  رفن  کی  ور  نیا 

ییاه ترابع  تارقف و  زا  يدادعت  رد  اهیناسارخ  مان  یتح  دنتـسه  نایناریا  نانآ  هک  دـنا  هدرک  حیرـصت  نافل  ؤم  نایوار و  زا  يا  هدـع  هکلب 
نانآ مایق  تضهن و  موس :  دمآ .  دهاوخ  ناسارخ  ياه  شفرد  هب  طوبرم  تیاور  رد  هکنانچ  تسا ،  هدش  دراو  هدـش  لقن  ثیدـح ،  زا  هک 

 . دـنک یم  روهظ  ع )   ) يدـهم ترـضح  نآ  زا  دـعب  دـش و  دـهاوخ  وربور  دـنوش ،  یم  زوریپ  نآ  رد  هک  يدربن  نایناهج و  ینمـشد  اب  هک 
یتح دنرب  رسب  يراوشد  طیارـش  رد  هک  دنچ  ره  دنزیخرب  نانآ  يرای  هب  هک  تسا  بجاو  نانآ  رـصاعم  لسن  ناملـسم و  درف  ره  رب  مراهچ : 

 : ینعی تسا  تیادـه  مچرپ  نانآ  شفرد  هکنیا  مجنپ :  دـیامن .  تکرح  هتفر و  هار  فرب  خـی و  يور  نانآ  يراـی  يارب  هک  دـشاب  رارق  رگا 
نآ سدـقم  فادـها  مالـسا و  ماکحا  اب  دـننک  یم  لابند  هک  یفادـها  درکلمع و  دراد ،  حیحـص  ینید و  یتیهاـم  ناـنآ  تلود  تموکح و 

 : مشش تسا .  طقاس  وا  زا  فیلکت  دومن و  لمع  دوخ  یعرـش  هفیظو  هب  دنک  يراکمه  نآ  اب  یناملـسم  رگا  هک  يا  هنوگب  تسا  گنهامه 
نآ ار  هچنآ  هک  لیلد  نیا  هب  دشاب .  یم  ص )   ) مرکا یبن  توبن  رب  لاد  ياه  هزجعم  زا  یکی  دـهد و  یم  ربخ  بیغ  هدـنیآ و  زا  تیاور  نیا 

نورق لوط  رد  تسا  هداد  عـالطا  ناـهج  هشوگ  راـهچ  رد  ناـنآ  یگدـنکارپ  یگراوآ و  و  ع )   ) شتیب لـها  تیموـلظم  هب  عـجار  راوـگرزب 
و ص )   ) ربمایپ تیب  لها  دننام  هک  میرادن  غارـس  ناهج  حطـس  رد  خیرات و  لوط  رد  ار  ینادناخ  ام  هک  ییاج  ات  تسا  هدش  ققحم  هتـشذگ 

تیاور رد  دوجوم  ياه  ترابع  بلطم ،  نیا  نایب  اب  دنـشاب .  هدش  هجاوم  یگراوآ  دیعبت و  اب  س )   ) همطاف و  ع )   ) یلع ترـضح  نادـنزرف 
یم رارق  یبایزرا  دروم  ار  نآ  تارقف  زا  یخرب  ور  نیا  زا  دراد ،  رب  رد  ار  نانآ  ماـیق  تضهن و  زا  یقیقد  فاـصوا  ع ، )   ) رقاـب ماـما  زا  یلبق 

هباشم ای  هتشاد و  قلعت  دش ،  لقن  ص )   ) ربمایپ زا  البق  هک  یثیدح  هب  تیاور  نیا  هک  تسا  نیا  دراد  حیجرت  نم  رظن  هب  هک  هچنآ  میهد . . . 
هک ار  هچنآ  دـنا  هدومرف  ع )   ) ناماما ریاس  ترـضح و  نآ  دوخ  اما  دـنا  هدومرفن  حیرـصت  عوضوم  نیا  هب  ع )   ) رقاب ماـما  هچرگ  تسا .  نآ 
(( دنا هدومن  جورخ  نیمز  قرـشم  زا  یهورگ  منیب  یم  ایئوگ   . )) تسا ص )   ) ربمایپ ناشدج  زا  شیوخ و  راوگرزب  ناردپ  زا  دننک  یم  لقن 

ناماما ای  ص )   ) ربمایپ نآ  رد  هک  يا  هلمج  ره  ناس  نیمه  هب  تسا و  لاعتم  دـنوادخ  یمتح  ياه  هدـعو  زا  مدرم  مایق  نیا  هک  دراد  تلالد 
هلئـسم نآ  ندوب  نهربم  نشور و  ندوب و  یمتح  رب  تلالد  دنیامن  یم  هدش ))  ققحم  هلئـسم  نآ  ای  منیب و  یم  ار  نآ  ایئوگ   )) هب ریبعت  (ع ) 

ندید رب  تلالد  تفگ  ناوت  یم  هکلب  دننیب ،  یم  ار  ارجام  نآ  هک  دـنام  یم  نیا  لثم  دراد ،  نآ ،  هب  نتـشاد  نیقی  نانآ و  فیرـش  نهذ  رد 
 . دراد تسا ،  ترضح  نآ  تیب  لها  ماقم  و  ص )   ) ربمایپ ماقم  اب  بسانتم  هدیـشخب و  زایتما  ار  نانآ  دنوادخ  هک  يا  هژیو  تریـصب  اب  نانآ 

ترابع تسا و  نیمه  زین  دـننک )) یم  مایق  اـقیقحت   )) تراـبع موهفم  اریز  تسا ،  بـالقنا  قیرط  زا  ناـیناریا  تضهن  هکنیا  رب  تلـالد  زین  و 
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هتـساوخ رب  اددجم  دننک ،  یمن  تباجا  ار  اهنآ  اما  دنا  قح  بلاط  دنیامن و  یم  جورخ  نیمز  قرـشم  زا  یهورگ  منیب  یم  ایئوگ   )) هک يدعب 
نمشد لباقم  رد  هدیـشک  شودب  ار  اهریـشمش  دننک .  یم  هدهاشم  ار  یعـضو  نینچ  یتقو  دنریذپ  یمن  نافلاخم  اما  دنراد ،  دیکات  ناشیاه 
تکرح نیا  دـننک )) یم  مایق  یگمه  هکنیا  اـت  دـنریذپ  یمن  ناـشدوخ  راـب  نیا  یلو  دـنریگ  یم  تبثم  خـساپ  هک  تساـجنیا  دنتـسیا ،  یم 

نیا راتساوخ  مدرم  اریز  دومن ،  لیوءات  ریـسفت و  لبق  لاس  داتـشه  رد  هطورـشم  بالقنا  رد  نانآ  شبنج  هب  ناوت  یم  ار  نایناریا  يا  هریجنز 
مالـسا تاروتـسد  اب  قبطنم  هک  ار  هچنآ  و  دنـشاب ،  هتـشاد  تراظن  يروشک  نیناوق  رب  یمالـسا  نادنمـشیدنا  ءاملع و  زا  يا  هدع  هک  دندوب 

رد سپـس  دندوب  هتفریذـپن  عقاو  رد  اما  تفریذـپ  يدالیم  یـساسا 1906  ینوناق  رد  ار  نآ  رهاـظ  رد  مکاـح ،  ماـظن  دـنیامن ،  ضقن  تسین 
هک دوب  هلحرم  نیا  رد  دشن و  یئانتعا  نانآ  هب  دـندش  انعم  نیا  راتـساوخ  رگید  راب  کی  لاس 1951  رد  قدصم  یناشاک و  هللا  ۀـیآ  تضهن 
اب مدرم  دـنادرگ ،  زاـب  ناریا  هب  راـب  رگید  دوب ،  هدرک  رارف  ناریا  زا  اـهزورنآ  هک  ار  هاـش  مدرم ،  بـالقنا  تسکـش  اـب  دـش  قـفوم  اـکیرمآ 

تمواقم نمـشد  لباقم  رد  ینویلیم  تارهاظت  اـب  هدـش و  يرگراـثیا  هداـمآ  ینیمخ  ماـما  تضهن  رد  هتفرگرب و  حالـس  عضو  نیا  هدـهاشم 
يارجا هک  دـش  هتفگ  نانآ  هب  هک  هنوگ  نیدـب  دنتـشاد  نانآ  ياه  هتـساوخ  ندروآرب  رد  یعـس  شنابابرا  هاش و  زین  عطقم  نیا  رد  دـندرک ، 

 . تفریذـپ دـنهاوخ  هدومن ،  ناونع  روشک  نیناوق  رب  ار  مالـسا  ياـهقف  زا  رفن  شـش  تراـظن  رب  ینبم ،  یـساسا 1906  نوناق  هک  ار  يداوم 
هدوت ینیمخ و  ماما  اما  دش ،  هتفریذپ  حرط  نیا  ءاملع  زا  یخرب  هیحان  زا  هتبلا  دنامب ،  یقاب  تردق  دنـسم  رب  نانچمه  هاش  هکنیا  هب  طورـشم 
روشک رد  ار  یمالـسا  ماظن  دنتفای و  تسد  یناهج  رابکتـسا  رب  يزوریپ  هب  یمالـسا  سدقم  تضهن  همادا  اب  هتفریذپن و  ناریا  مدرم  ینویلیم 
ریـسفت اما  درپس .  دنهاوخ  يو  هب  ع )   ) يدهم ترـضح  روهظ  نامز  رد  ار  تیاده  شفرد  مچرپ و  نیا  نانآ  انئمطم  دـندومن .  مکاح  دوخ 

هدومنن و تلاخد  نانآ  یگدنز  نوئـش  رد  هکنیا  هب  تساهتردـقربا  هک  ناشنانمـشد ،  زا  دنـشاب )) یم  قح  بلاط   )) نانآ هک  تسا  نیا  رتهب 
لالقتسا ياراد  هدوب و  اهر  اهنآ  هطلس  زا  دننک و  هدایپ  ناشروشک  رد  ار  مالـسا  شخب  حور  نیناوق  دنراذگب  دنرادرب و  مدرم  نیا  زا  تسد 
شکمشک نیا  رد  اهناملسم  هک  دیامن  نانآ  اب  گنج  رد  حالـس ،  نتفرگرب  هب  روبجم  ار  اهنآ  هکنآ  ات  دوش ،  یمن  انتعا  نانآ  هب  اما  دنـشاب . 

 ، ناریا رد  هکنیا ،  هب  طورشم  اما  دنهدب  ار  اهنآ  هیلوا  هتساوخ  دنهاوخ  یم  عضو  نیا  هدهاشم  اب  نانمـشد  دنـسر ،  یم  يزوریپ  هب  اهدربن  و 
یمن انعم  نیا  راب  ریز  نایناریا  هتـشگ و  نوگرگد  طئارـش  هدش و  رید  رگید  اما  دننزن ،  بالقنا  رودص  هب  تسد  دـنزاس و  مکاح  ار  مالـسا 
ناونع هب  هک  ار  هچنآ  ندومن  در  يانعم  هب  بالقنا  نیا  و  دـننک )) مایق  هکنیا  اـت   )) دـمآ دوجوب  مدرم  دـیدج  بـالقنا  نآ ،  زا  سپ  دـنور . 

زا دعب  و  دوش . .  یم  یقلت  ناریا  زا  رت  عیسو  بتارم  هب  يا  هعماج  رد  مالـسا  تیمکاح  همادا  رب  دیکات  نینچمه  دندوب و  هداد  اهنآ  هب  زایتما 
رتهب يا  هنوگب  مود  ریسفت  رد  هچنآ  دنراپس . .  یم  يو  تسدب  ار  هزرابم  مچرپ  دیآ و  یم  دوجو  هب  ع )   ) يدهم ترـضح  روهظ  عیاقو  نیا 

 ، هدوبن قدصم  یناشاک و  هللا  ۀیآ  بالقنا  ای  هطورشم و  بالقنا  ياه  هتساوخ  دننام  ینیمخ  ماما  تضهن  ياه  هتـساوخ  هک  تسا  نیا  هدمآ 
شود رب  ار  ریـشمش  ود   )) تراـبع اـما  تسا .  مالـسا  ءاـملع  يربهر  هب  یمالـسا  عورـشم  تموکح  ياـه  هتـساوخ  ساـسا  هشیر و  زا  هکلب 

نیا هک  دـسر  یم  رظن  هب  دـیعب  دـشاب .  گنج  يارب  لماک  یگدامآ  ای  و  یلعف ،  گـنج  زا  ریبعت  هک  دـسر  یم  کـیدزن  رظن  هب  دندیـشک ))
نآ رد  مدرم  اریز  درک ،  قیبطت  ناوتب  هاش  هدیسوپ  ماظن  لباقم  رد  نانآ ،  یبلط  تداهش  ینویلیم و  تارهاظت  اب  مدرم ،  تمواقم  رب  ار  هلمج 

یلاخ و تسد  اب  زیمآ و  تملاسم  ناـنآ  بـالقنا  تضهن و  هکلب  دـنیامن ،  ماـیق  هدیـشک و  شودـب  هک  دنتـشادن  تسد  رد  يا  هحلـسا  ههرب 
نآ هب  مدرم  طسوت  زین  ار  هحلـسا  ندروآ  تسدب  هاش و  ياهناگداپ  اه و  هناخزابرـس  طوقـس  هکنیا  ضرف  رب  و  دوب .  هدرک  هرگ  ياه  تشم 
هژیو دراگ  اب  مدرم  هک  يرصتخم  دروخ  دز و  هب  هجوت  اب  تشادن و  یماظن  تایلمع  رب  هیکت  بالقنا  نیا  ندمآ  دوجوب  مه  زاب  مینک  هفاضا 
تسا دصرد  جنپ  زا  رتمک  یبالقنا  ياهتیلاعف  ریاس  هب  تبسن  یمالسا  بالقنا  ندیسر  رمث  هب  رد  یماظن  تایلمع  شقن  تبسن  دنتـشاد ،  هاش 
دریذپ یم  ماجنا  مهرس  تشپ  تضهن و  کی  رد  اهنآ  ياه  هتساوخ  حرط  جورخ و  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نینچ  تیاور  قایـس  زا  هوالعب  . . 

رگید تاـیاور  تیاور و  نیا  لـماک  ياـهترابع  بلغا  نیا ،  رب  هوـالع  دـتفایب .  قاـفتا  لاـس  دـص  لوط  رد  يداـیز و  لـحارم  یط  هکنیا  هن 
هک تسا  ربارب  ان  یگنج  رد  نانآ  ندش  دراو  زا  دعب  ناشدوخ ،  تسخن  ياه  هتـساوخ  ربارب  رد  نایناریا  لمعلا  سکع  هک  دنک  یم  حیرـصت 
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سپـس دنوش ،  یم  زوریپ  دنزیخ و  یمرب  هزرابم  هب  دنبای  یمن  تسد  نآ  هب  دنیامن  یم  قح  هبلاطم   )) هرقف نیا  دننام  دنوش  یم  زوریپ  نآ  رد 
هلمج زا  هکنیا  لوا :  هتکن  دـنام :  یم  یقاب  هتکن  ود  ریـسفت ،  نیاربانب  يرآ ،  ( 292 (( ) رخآ ات  دنریذپ . .  یمن  اما  دـنریگ  یم  تبثم  خـساپ 

ود نآ  دوش .  یم  ناونع  هلحرم  ود  رد  ناـنآ  ياـه  هتـساوخ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  دنونـش )) یمن  تبثم  خـساپ  اـما  دـنیوج  یم  ار  قح  و  ))
هک تسا  بلطم  نیا  هدـننک  ناـیب  تراـبع ،  رارکت  هکنیا  فـلا  داد :  خـساپ  ناوـت  یم  قـیرط  هس  هـب  ار  هـلحرم  ود  نـیا  دـنمادک ؟  هـلحرم 

تقد ع )   ) ناماما و  ص )   ) ربمایپ زا  هدیـسر  تایاور  رد  یـسک  رگا  اما  دننک  یم  يراشفاپ  ناشنانمـشد  زا  دوخ ،  عورـشم  ياه  هتـساوخرب 
نیا دشاب  اهنآ  نیرت  يوق  دیاش  هک  خساپ  نیا  ب  دناد .  یم  دیعب  ثحب ،  دروم  تیاور  رد  هژیوب  ناراوگرزب  نآ  زا  ار  يداع  رارکت  دیامن ، 
یمن عقاو  لوبق  دروم  هک  دـننک  یم  حرطم  ار  دوخ  ياـه  هتـساوخ  گـنج ،  زا  لـبق  یکی  دوـخ ،  بـالقنا  زا  هلحرم  ود  رد  ناـنآ  هک  تسا 

نمـشد اـب  دوـخ  گـنج  زا  هلحرم  ود  ره  رد  هکنیا  ج  دـنریذپ .  یمن  ناـشدوخ  راـب  نیا  هک  گـنج ،  رد  يزوریپ  زا  دـعب  يرگید  ددرگ و 
اهنآ یلبق  ياه  هتـساوخ  هلحرم  نیا  رد  دـنهد ،  یم  همادا  يزوریپ  ات  ار  گـنج  ریزگاـن  دوش  یمن  اـنتعا  ناـنآ  هب  دـنیامن و  یم  قح  هبلاـطم 

ترضح نآ ،  یپ  رد  و  دننک )) مایق  هکنیا  ات   )) ددنویپ یم  عوقو  هب  نانآ  هدرتسگ  بالقنا  ناس  نیدب  دنریذپ  یمن  نانآ  اما  دوش  یم  یلمع 
تـضهن زا  جورخ و  هب  ریبعت  نانآ  بالقنا  زا  هک  دـننک )) مایق  هکنیا  ات   ( )) ع  ) ماما هتفگ  يانعم  مود :  هتکن  دـنک .  یم  روهظ  ع )   ) يدـهم

تمظع اب  رترب و  بتارم  هب  مایق  نیا  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  تسا ،  هدومرف  مایق  هب  ریبعت  دش ،  یم  یلمع  هک  ییاه  هتـساوخ  در  زا  دـعب  نانآ 
هک دـشاب  یم  بالقنا  نیا  لماکت  نتفرگ و  اپ  هلحرم  نیا  هک  تسه  زین  بلطم  نیا  يایوگ  نینچمه  تساـهنآ . . .  بـالقنا  جورخ و  زا  رت 

هقطنم رد  یبالقنا  شور  همادا  و  لاعتم .  دنوادخ  يارب  نتساخ  اپب  داهج و  روتـسد  اوتف و  یناگمه و  مایق  هلحرم  هب  بالقنا  نیا  رد  نایناریا 
مایق سپ   )) هن دننک )) مایق  هکنیا  ات   )) ریبعت زا  مه  یهاگ  دشاب .  یم  ع )   ) يدـهم ترـضح  كرابم  روهظ  همدـقم  دوخ  هک  دـنوش  یم  لئان 
نانآ گرزب  مایق  نیب  يزوریپ و  زا  دـعب  ناشیاه  هتـساوخ  هب  تبـسن  نمـشد  زا  نتفرگ  زاـیتما  نیب  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نینچ  دـننک )) یم 
تهج هب  هک  دـیآ  یم  دوـجو  هب  ناـنآ  نیب  رد  دـیدرت  کـش و  زا  يا  هلحرم  هک  تسا  نیا  رب  لاد  یهاـگ  هـکلب  دراد . .  دوـجو  يا  هلـصاف 

نانآ رب  هک  یجراخ  طئارـش  ببـس  هب  دیدرت  نیا  ای  و  دنـشاب .  یم  قفاوم  زایتما  نتفرگ  اب  طقف  هک  ناشدوخ  نیب  رد  يرکف  یطخ  شیادـیپ 
همدقم تضهن  نیا  هک  دنیامن  یم  مایق  هتـساخ و  اپب  اددجم  هدومن و  ادـیپ  هبلغ  ههرب  نیا  رد  رگید  حانج  اما  دـیآ  یم  دوجو  هب  دراد  هطاحا 

رد هک  یناسک  يارب  ع )   ) رقاب ماما  زا  تسا  یگرزب  یهاوگ  نیا  دندیهش )) نانآ  ياه  هتشک   ( . )) ع  ) يدهم ترضح  روهظ  يارب  تسا  يا 
رد نانآ . .  گرزب  مایق  نیرخآ  ای  نمـشد و  اب  نانآ  يریگرد  نامز  ای  ناشجورخ و  نامز  رد  هاوخ  دـنوش  یم  هتـشک  ناـنآ  ماـیق  تضهن و 

نانآ یـسایس  یمالـسا و  طخ  عورـشم و  اهنآ  يربهر  هتـشاد و  تسدـب  ار  قح  شفرد  مچرپ و  اـهنآ  هکنیا  دوجو  رب  لـیلد  ماـما  هتفگ  نیا 
یمن دنوش  هتـشک  ناهارمگ  مچرپ  ریز  یعرـش و  ریغ  يربهر  تحت  هک  یناسک  اریز  دراد ،  دوجو  زین  تسا ،  شودـخم  ریغ  ملاس و  الماک 
دهد یم  یهاوگ  مدرم ،  رب  دنا و  هتـشک  ار  وا  هک  یناسک  رب  وا ،  هک  دنیوگ  یم  دیهـش  تهج  نیدب  ار  دیهـش  دیمان و  دیهـش  ار  نانآ  ناوت 

تداهش و يرآ ،  هک  دیوگب  یـسک  رگا  دندناوخ .  یم  ارف  یهارمگ  رفک و  هب  ار  يو  نانآ  اما  درک  یم  توعد  مالـسا  هب  ار  مدرم  وا  نوچ 
ریغ تیمولظم  رب  ای  نانآ و  تین  یکاپ  ناگدنمزر و  لمع  تحص  رب  تلالد  دنتسه ) دیهش  ناشیاه  هتـشک   ) هکنیا رب  ع )   ) رقاب ماما  یهاوگ 

 . دوش یمن  نانآ  يرکف  طخ  نانآ و  يامنهار  ربهر و  تین  یکاپ  تحص و  رب  لیلد  نیا ،  اما  دراد  دنوش ،  یم  هتشک  مدرم  زا  هک  ینایماظن 
ریسفت نینچ  میدرگ ،  جراخ  زین  وا  تین  ناملسم و  لمع  تحص  یمومع  هدعاق  زا  میوشب و  مه  انعم  نیا  میلست  لدج  يور  زا  ام  رگا  اضرف 
يراـی يارب  ار  مدوـخ  مدرک  یم  كرد  ار  ناـمز  نآ  رگا   )) هلمج اـما  درادـن .  یـشقن  ناـسنا  فـیلکت  عـفر  عـضوم و  رییغت  رد  یهیجوـت  و 

اهنآ ياه  هتـشک  هچرگ  دنک ،  كرد  ار  نانآ  تضهن  رگا  هک  دنهد  یم  ربخ  ناشدوخ  زا  ترـضح  هک  مدرک ))  یم  ایهم  رمءا  نآ  بحاص 
ترـضح تمظعاب  ماقم  رب  ترابع  نیا  دـنک .  ظـفح  تارطخ  زا  ار  دوخ  ع )   ) يدـهم ترـضح  روهظ  كرد  يارب  تسا ،  دیهـش  هلزنم  هب 

ترابع نینچ  یفرط  زا  دنـشاب و  راوگرزب  نآ  اب  هک  دنروخ  یم  هطبغ  ع )   ) رقاب ماما  هک  يا  هنوگب  دراد ،  تلالد  يو  نارای  و  ع )   ) يدـهم
زین نیا  يایوگ  ترابع  نیا  و  دـشاب .  یم  ع )   ) يدـهم ترـضح  شدـنزرف  هب  تبـسن  ینتورف  عضاوت و  لامک  ع )   ) رقاب ترـضح  زا  ییاـه 
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نیا ع )   ) رقاب ماما  هتفگ  رهاظ  نوچ  دوب  دـهاوخن  رتشیب  ناسنا  کی  رمع  تدـم  زا  ترـضح  نآ  روهظ  ات  نایناریا  تضهن  هلـصاف  هک  تسه 
یمهم رایـسب  لیلد  نیمه  هزجعم و  ببـس  هب  هن  تسا  یعیبط  روطب  نیا  دیامن و  ظفح  ار  شیوخ  دـنک  كرد  ار  اهنآ  تضهن  رگا  هک  تسا 

نامز هب  نآ  دنویپ  نایناریا و  تضهن  ندوب  کیدزن  نینچ  مه  میا و  هدش  ترضح  نآ  روهظ  نارود  دراو  رـضاح  لاح  رد  ام  هکنیا  رب  تسا 
رد روضح  مدع  تارطخ و  ناج  ظفح  يارب  تسا  یغیلبت  هک  ترابع  نیا  هب  تبـسن  اهبلط  تحار  زا  یخرب  هیجوت  اما  ترـضح .  نآ  روهظ 

شدوخ زا  (ع )  رقاب ماما  اریز  هابتشا .  الماک  تسا  يریـسفت  اهنآ . .  ياهدربن  تضهن و  رد  نایناریا  تکرـش  مدع  نینچمه  تداهـش  نادیم 
هلمج زا  هکنیا  هب  ترـضح  نآ  دیدش  هقالع  تسا و  ع )   ) يدهم ترـضح  روهظ  کیدزن  نانآ  تضهن  هک  هتـشاد  نایب  نآ  رد  هداد و  ربخ 
ندش هتـشک  زا  ندناسرت  اب  ار  مدرم  هک  تسا  نیا  ماما  دارم  هک  درک  روصت  ناوت  یم  هنوگچ  تسا ،  هدش  نایب  زین  دـشاب ،  ع )   ) ماما نارای 

ارف دنتسه ،  دیهش  ناشیاه  هتشک  هکنیا  هب  تسا  هدومن  شیاتـس  ار  اهنآ  هداد و  تراشب  نانآ  تضهن  هب  دوخ ،  هک  یناسک  ندرکن  يرای  هب 
اب هکلب  تسا ،  هدـمآ  تیاور  نآ  فلتخم  ياه  ترابع  رد  ناملـسم ،  درف  ره  رب  نانآ  يرای  بوجو  هکنیا  هظحالم  اب  هژیو  هب  دـناوخ ! . . . 

دارفا هنوگ  نیا  ریـسفت  مه  زاب  نارگید ،  هن  دـنا  هدوب  ترـضح  دوخ  دوصقم ،  هکنیا  لاـمتحا  فرـص  و  ع )   ) ماـما روظنم  رد  کـش  دوجو 
يارب دـنناوتن  نارگید  هک  دوـش  یم  ثعاـب  تسا ،  ناـشیا  دوـخ  صوـصخم  هلئـسم  هکنیا  لاـمتحا  درجم  اریز  تسا  هیاـپ  یب  بلط  تـحار 

 : دومرف هک  ص )   ) ربماـیپ هتفگ  نیمز و  قرـشم  ياـه  شفرد  تیاور  هیـشاح  رد  نم  هک  ییاـه  هفیطل  زا  دـننک .  کـسمت  نآ  هب  ناـشدوخ 
خیش  ) سنوت گرزب  ياملع  زا  یکی  هک  تسا  یناتساد  ما  هدینـش  خی ))  يور  نتفر  هار  ندیزخ و  هب  دنچ  ره  دباتـشب  نانآ  يرای  هب  دیاب  ))
نیمز هب  خی  يور  دروخ و  رـس  شیاپ  لته  نوریب  يزور  تشاد  ناریا  هب  یترفاسم  نادنب  خـی  ناتـسمز و  لصف  رد  هک  رفین ) حـلاص  دـمحم 

یم نک . .  ربص  هدن .  ماجنا  ار  راک  نیا  تفگ :  نم  هب  منک  دنلب  ار  ناشیا  متساوخ  تفگ :  دوب  يو  هارمه  هک  شناتـسود  زا  یکی  دروخ ، 
ار تیاور  نیا  ام  تقو  ره  تفگ :  دعب  داتـسیا ،  اپ  رـس  دش و  دنلب  اج  زا  يدـنک  اب  شیاهتـسد  کمک  اب  سپـس  موش .  دـنلب  مدوخ  مهاوخ 

یم دوخ  زا  میدیسر ،  یم  دباتشب )) نانآ  يرایب  دیاب   )) هک ص )   ) ربمایپ هلمج  نیا  هب  میدناوخ  یم  شنارای  و  ع )   ) يدهم ترضح  هرابرد 
هدومرف رما  ار  ام  ریبعت  نیا  اب  ربمایپ  هک  درادـن  دوجو  خـی  فرب و  اـجنآ  رد  دـنک و  یم  روهظ  هکم  زا  ع )   ) يدـهم ترـضح  هک  میدیـسرپ 

مدوخ هدومن و  سمل  دوخ  تسد  اب  ار  خی  فرب و  هک  مدرک  یعـس  ور  نیا  زا  متـسناد ،  ار  ص )   ) ربمایپ هتفگ  يانعم  نونکا  مه  اما  تسا ، 
قیدصت وا و  ياوقت  زا  یکاح  هک  هتشون  ییاه  هیشاح  ص )   ) ربمایپ تایاور  نوماریپ  هک  مدینـش  ردقلا  لیلج  صخـش  نیمه  زا  موش ،  دنلب 

 . تسا هتسویپ  عوقو  هب  هک  تسا  ترضح  نآ  یبیغ  ياهربخ  ربارب  رد  عضاوت  مالسا و  نءاشلا  میظع  ربمایپ 

سدق ات  ناسارخ  ياهمچرپ  تیاور : 

دنزاس لصتم  ات  ار  الب  ریت  ره  دنداشگب  شوغآ  دنتفرگ  دهشم ))  )) و مق ))   )) زا تداهـش  سرد  دنتفرگ  دد  وید و  هب  هر  نوخ ،  اب  هک  نانآ 
رد لبنح  نبدمحا  دوخ ج 3 ص 362 و  ننس  رد  يذمرت  دننام  تنـس ،  لها  ءاملع و  زا  يا  هدع  ار  تیاور  نیا  ار  البرک ))  )) و سوط ))  ))
رب دوخ  باتک  رد  یمرضح  دنا و  هدرک  لقن  نانآ . . .  ریغ  لئالد و  مانب  دوخ  باتک  رد  یقهیب  دوخ و  هیاهن  باتک  رد  ریثک  نبا  شدنسم و 
زا هایـس  ییاه  شفرد   : )) تسا نیا  ثیدح  ترابع  نیع  تسا )  هقثوم  تیاور  هک  هدرک  قیدـصت   ) هتـسناد حیحـص  ارنآ  نودـلخ ،  نبا  در 

عبانم رد  تیاور  نیا  هیبش  دـنیآرد )) زازتها  هب  ءایلیا  رد  هکنیا  ات  تسین  اهنآ  ندـنادرگرب  هب  رداـق  زیچ  چـیه  هک  دـنک  یم  جورخ  ناـسارخ 
دشاب یلبق  تیاور  زا  یئزج  تیاور  نیا  هک  دراد  لامتحا  تسا و  هدش  تیاور  سوواط ص 43 و 58  نبا  نتف  محالم و  باتک  دننام  هعیش 
هدیمان زین  ءایلیا  لیا و  تیب  هک  تسا  سدق  يوس  هب  ناریا  زا  اهورین  يورشیپ  یماظن و  كرحت  زا  یکاح  اریز  تسا ،  نشور  نآ  يانعم  و  . 
ءامـسا زا  یمان  ینایرـس ،  ای  يربع و  ناـبزب  ءاـی ، )  ) نوکـس و  فلا )   ) رـسک هب  لـیا   )) هک تسا  هتفگ  نیرحبلا  عمجم  بحاـص  دوش ،  یم 

اهنیا دننام  و  ادخ ) هدنب   ) هللا متی  هللادبع و  يانعم  هب  لیفارـسا ،  لیئاکیم و  لیئربج و  تاملک  برع ،  حالطـصا  رد  تسا و  گرزب  دنوادخ 
یناربع تغل  هب  لیا  هملک  نوچ  دشاب  یم  ادـخ  هناخ  يانعم  هب  لیا  تیب  هدـش  هتفگ  و  تسا .  سدـقلا  تیب  يانعم  هب  مه  لیا  و  دـشاب .  یم 

روهظ www.Ghaemiyeh.comرصع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 187زکرم  هحفص 111 

http://www.ghaemiyeh.com


هدناوخ دیدشت  اب  ود  ره  رد  و  روصقم ) دودمم و   ) دم ریغ  دم و  اب  هرسک ،  اب  ایلیا  هملک   )) هک تسا  هتفگ  سوماق  حرـش  رد  و  ادخ )) ینعی 
ياه مچرپ  هدش ،  هداد  هدعو  ياه  شفرد  نیا  زا  دارم  هک  دنا  هدرک  حیرـصت  ناثدـحم  تسا . ))  سدـقلا  تیب  رهـش  مان  هک  دوش . . .  یم 

ملـسموبا هلیـسوب  هک  تسین  یئاهنآ  اه  شفرد  نیا   )) هک هدرک  لقن  تیاور  نیا  رب  ار  يا  هیـشاح  دوخ  هیاهن  رد  ریثک  نبا  تسین ،  نایـسابع 
 ( ع  ) يدهم ترضح  یهارمه  يارب  هک  تسا  يرگید  هایس  ياه  شفرد  دارم  هکلب  تخادنارب ،  ار  هیما  ینب  تموکح  هتشارفارب و  یناسارخ 

نیب هدوب و  قشمد  اهنآ  فده  ریـسم و  هک  نایـسابع  ياه  شفرد  نیب  هدـش ،  لقن  ص )   ) ربمایپ زا  هک  یتایاور  زا  یخرب  هکلب  دـیآ . )) یم 
نآ دامح  نبا  هک  تسا  یتیاور  هلمج  نآ  زا  تسا . . .  هتـشاذگ  قرف  تسا ،  سدق  اهنآ  فده  هک  ع )   ) يدـهم ترـضح  نارای  ياهمچرپ 

جورخ قرشم  هیحان  زا  سابع  ینب  زا  ییاه  شفرد  (( ؟  دومرف ص )   ) ربمایپ تفگ :  هک  هدرک  لقن  بیسم  نب  دیعس  هیفنح و  نبدمحم  زا  ار 
جورخ قرـشم  هیحان  زا  نانآ  یپ  رد  یکچوک  هایـس  ياه  شفرد  هاگنآ  دنک . .  یم  فقوت  دریگ  قلعت  دنوادخ  هدارا  هک  ینامز  دنک و  یم 

یم ع )   ) يدهم ترضح  زا  يرادربنامرف  تعاطا و  نادنم  هقالع  هک  دنک  یم  هزرابم  شنایرکـشل  نایفـسوبا و  لسن  زا  يدرم  اب  دنک و  یم 
هب دننک و  انعم  هیما  ینب  دض  رب  ناشتـضهن  رد  دوخ  دوس  هب  ار  هایـس  ياه  شفرد  هب  طوبرم  تایاور  هک  دندرک  یعـس  سابع  ینب  دنـشاب ))
هب ص )   ) ربمایپ زا  هلوقنم  تایاور  رد  هک  تسا  يزیچ  نامه  نانآ  هتـشارفا  رب  ياه  شفرد  تموکح و  ناـنآ و  شبنج  هک  دـننالوبقب  مدرم 

يدهم ار  شرسپ  یـسابع  روصنم  رفعج  وبا  ور  نیمه  زا  تساهنآ  نادناخ  زا  ع )   ) يدهم ترـضح  هکنیا  هب  تسا و  هدش  هداد  تراشب  نآ 
شرسپ رب  تسا  هدش  لقن  ص )   ) ربمایپ زا  هک  يدهم  ترـضح  فاصوا  هک  دنهد  یهاوگ  نایوار  تاضق و  هک  دومن  یعـس  تشاذگ و  مان 

طبض خیرات  بتک  رد  اهنآ  ندومن  باختنا  هایس  ياهـسابل  مچرپ و  تیودهم و  ياعدا  رد  نایـسابع  تشذگرـس  رخآ .  ات  تسا . . .  قبطنم 
نایوار نادنمشناد و  طسوت  يرگ  هلیح  هدنبیرف و  کسام  نیا  تعرسب  اما  دش ،  مامت  اهنآ  دوس  هب  يرادقم  لئاوا ،  رد  راک  نیا  تسا  هدش 

 ( ع  ) يدهم ترضح  تافص  ياراد  نانآ  زا  کیچیه  هکنیا  هچ  دیدرگ .  نشور  بلطم  تقیقح  هاگنآ  دش و  فشک  ع )   ) ناماما ثیدح و 
یـسابع يافلخ  نیرخآ  تایاور ،  یخرب  هتفگ  هب  هکلب  تفاـی .  ققحت  يو  تسدـب  دوب  هدومرف  هدـعو  ص )   ) ربماـیپ هک  ار  هچنآ  دـندوبن و 
تهابش تیودهم  ياعدا  هیضق  ارهاظ  تسا .  هدوب  غورد  یلعج و  ساسا  هشیر و  زا  اهنآ  ناردپ  تیودهم  ياعدا  هلئـسم  هک  دندوب  فرتعم 

دندش لمحتم  ار  يدایز  ياه  یتخس  هیما  ینب  هطلس  ریز  ناناملسم  هک  دراد  داتفا ،  قافتا  يرجه  لوا  نرق  رخاوا  رد  هک  یتکرح  هب  يدایز 
وا و تیب  لـها  تیموـلظم  رب  ینبم  ص )   ) ربماـیپ زا  یتاـیاور  لـقن  تهج  نیمه  هب  دـندومن  سمل  ار  ع )   ) تیب لـها  تیموـلظم  ـالمع  هـک 

هدـع ندومن  تیودـهم  ياـعدا  يارب  یبساـنم  هنیمز  نیمه  هک  تشگ . . .  لوادـتم  ناـنآ  نیب  رد  ع )   ) يدـهم ترـضح  دوجو  هب  تراـشب 
يدارفا نیرت  تسدربز  زا  ینثم  نسح  نب  هللادبع  ارهاظ  دیدرگ و  هللادیبع ،  نب  ۀحلط  نب  یسوم  دننام  زین ،  اهنآ  ریغ  مشاه و  ینب  زا  يدایز 

مان دومن و  قیقد  يزیر  همانرب  وا ،  دلوت  تیلوفط و  نامز  زا  شدنزرف  يارب  يو  دومن ،  تیودـهم  ياعدا  دـمحم  دوخ  دـنزرف  يارب  هک  دوب 
وا داد و  رارق  هژیو  تبقارم  تیبرت و  تحت  ار  وا  سپس  تسا و  ص )   ) ربمایپ مان  مه  ع )   ) يدهم ترضح  هک  ارچ  تشاذگ ،  دمحم  ار  يو 

لتاقم باتک  رد  درک  یفرعم  دوعوم  يدـهم  نامه  ار  وا  شدـنزرف  نوماریپ  اه  هناسفا  هعاـشا  اـب  تشاد و  یم  هگن  ناـهنپ  مدرم  مشچ  زا  ار 
غیلبت و يارب  ار  مدرم  يو  دـندومن .  یم  ناـهنپ  مدرم  راـظنا  زا  یکدوـک  زا  ار  ینثم  نسح  هللادـبع   : )) هک تسا  هدروآ  ص 239  نییبلاطلا 

یم دـمحم  ار  وا  ماوـع  مدرم   : )) تسا هتفگ  رد ص 244  و  دـش )) یم  هدـیمان  يدـهم  مسا  هب  داتـسرف و  یم  رگید  ياهاج  هب  دوخ  یفرعم 
جیورت ار  اعدا  نیمه  دنروشب  دوخ  ینسح  نانامیپ  مه  دض  رب  هکنیا  زا  لبق  زین  نایـسابع  هکلب  تفای . ))  ترهـش  يدهم  هب  ادعب  هک  دنتفگ 

هک یتـقو  مدـید ،  ار  روـصنم  رفعج  وـبا  يزور   : )) تفگ هک  تسا  هدـش  تـیاور  یمعثخ  لـضف  نـب  ریمع  زا  رد ص 239  دــندرک و  یم 
راظتنا رفعجوبا  دوب  هداتـسیا  رد  مد  شبـسا  اب  يو  هایـس  مـالغ  دوش  یم  جراـخ  هکنیمه  شردـپ  لزنم  زا  ینثم  نسح  نب  هللادـبع  نبدـمحم 

نیز يور  ار  وا  سابل  سپـس  دش ،  راوس  ات  تفرگ  ار  وا  يادر  داتـسیا و  دش و  دـنلب  رفعجوبا  دـش  جراخ  وا  هکنیمه  دیـشک  یم  ار  دـمحم 
نیا مدرک :  لاوئـس  وا  زا  متخانـش  یمن  ار  دـمحم  متخانـش و  یم  ار  يو  هکیلاـح  رد  نم  تفر  نوریب  اـجنآ  زا  دـمحم  دومن و  بترم  بسا 

؟  یسانش یمن  ار  وا  ایآ  تفگ  نمب  يدومن .  بترم  ار  وا  سابل  هتفرگ و  ار  شباکر  يدرک و  مارکا  ار  يو  همه  نیا  هک  دوب ؟  یک  صخش 
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ار تیودـهم  ياعدا  يوق  لاـمتحا  هب  تسا ))  تیب  لـها  اـم  يدـهم  نسح ،  نب  نسح  نب  هللادـبع  نبدـمحم  صخـش  نیا  تفگ  هن ،  متفگ 
دزن لاح  رهب  تسین .  نآ  ثحب  لـحم  اـجنیا  رد  هک  دـنتخومآ  هیما  ینب  هیلع  شروش  رد  دوخ  ینـسح  ءاکرـش  ناـنامیپ و  مه  زا  نایـسابع ، 
ایهم ياهمچرپ  تسا ،  هدـش  هداد  هدـعو  نآ  ریغ  تیاور و  نیا  رد  هک  هایـس  ياـه  شفرد  هک  تسین  یکـش  خـیرات ،  رب  نیعلطم  ناـیوار و 
هدرک ناونع  ار  سابع  ینب  ياهمچرپ  هک  یتایاور  تحـص  هب  لئاق  دـنچ  ره  دـشاب .  یم  ع )   ) يدـهم ترـضح  روهظ  تامدـقم  ناگدـننک 
روـهظ هک  تسا  نینچ  زین  رما  تیعقاو  تشاذـگ و  قرف  ار  نارادـمچرپ  هورگ  ود  نـیب  تاـیاور ،  هـک  دـیتشاد  هجوـت  نوـچ  میوـشب  تـسا 

ریسم قشمد و  نایسابع  ياه  شفرد  فده  ریسم و  هک  میدومن  هراشا  یفرط  زا  تسین و  نانآ  ریغ  نایـسابع و  نیب  زا  ع )   ) يدهم ترـضح 
اما تسا  هدروآ  رصتخم  ار  هایس  ياه  شفرد  يارجام  تیاور ،  هچرگ  دشاب .  یم  فیرش  سدق  ع )   ) يدهم ترـضح  نارای  نارادمچرپ و 
نیا نامز  تسا .  هداد  دشاب ،  سدق  هب  اهنآ  ندیسر  هار  رد  اهیراوشد  اهیراوگان و  هک  دنچ  ره  ار ،  فده  هب  ندیسر  تراشب  لاح  نیع  رد 

زا تسا .  دوعوم  بیعش  نب  حلاص  هدهعب  اه  شفرد  نیا  يربهر  دیوگ :  یم  رگید  تایاور  زا  یخرب  اما  تسا  هدشن  رکذ  تیاور  رد  هعقاو 
نالماح يرگید  هباشم  ياهمچرپ  سپـس  دـنک ،  یم  جورخ  سابع  ینب  زا  یهایـس  ياه  شفرد   : )) دومرف هک  هدـش  لقن  هیفنح  نب  دـمحم 

ار ینایفـس  نارادـفرط  میمت ،  ینب  هلیبق  زا  حـلاص  مانب  تسا  يدرم  نانآ  شیپاشیپ  دـنراد ،  نت  رب  دیفـس  ياهـسابل  هایـس و  ياه  هالک  اـهنآ 
دوش یم  هدافتـسا  تیاور  نیا  زا  دیامن )) یم  ایهم  ار  ع )   ) يدهم روهظ  هنیمز  هدمآ و  دورف  سدقملا  تیب  رد  هکنیا  ات  دـهد .  یم  تسکش 

هک درادن  یعنام  اما  تسا ،  سدق  نیطـسلف و  يدازآ  يارب  ع )   ) يدهم ترـضح  هلمح  موجه و  سدـق ،  فرط  هب  تکرح  نیا  زا  دارم  هک 
یناریا ياهورین  هک  میدرک  نایب  ماش  نیمزرـس  ياهدماشیپ  رد  هکنانچ  دنیامن  تکرح  سدق  فرطب  بیعـش  نب  حـلاص  زا  لبق  اهمچرپ  نیا 

 . دنراد دوجو  ماش  رد  ینایفس  زا  رتولج 

ناقلاط تیاور 

دنوادـخ ناقلاط ،  لاحب  شوخ   : )) دومرف هک  تسا  هدـش  لقن  ع )   ) یلع ترـضح  زا  تنـس ،  لها  عباـنم  زا  یثیدـح  تیاور ،  نیا  نوماریپ 
هتـسیاش هک  روطنآ  ار  ادخ  هک  دنراد  دوجو  ینادرم  هطخ  نآ  رد  اما  هرقن  زا  هن  تسالط و  زا  هن  هک  تساجنآ  رد  ییاه  جـنگ  ياراد  لاعتم 

 (( ناقلاط رب  داب  كرابم  داب  كراـبم   : )) یتیاور رد  و  ( 293 (( ) دنشاب یم  نامزلارخآ  رد  يدهم  نارای  نانآ ،  دنا و  هتخانـش  تسا  تفرعم 
نب یلع  هتـشون  نامیا ))  لها  رورـس   )) باتک زا  راحب  رد  هکنانچ  تسا ،  دوجوم  زین  هعیـش  عبانم  رد  يرگید  ظفل  اـب  تیاور  نیمه  ( 294)

تسالط و هن  هک  ناقلاط  رد  تسا  ییاه  جنگ  ار  لاعتم  يادـخ   : )) دومرف هک  تسا  هدرک  لقن  ع )   ) قداص ماما  زا  دوخ  دنـسب  دـیمحلادبع 
هراپ دننام  اهنآ  ياه  بلق  هک  تسا  ینادرم  ياراد  هطخ  نیا  تسا ،  هدماین  رد  زازتها  هب  هدشن و  زاب  نونک  ات  زاغآ  زا  هک  یشفرد  هرقن و  هن 

رب رگا  دنا  شتآ  زا  رتدیدش  دوش ،  یمن  داجیا  اهبلق  نآ  رد  يدیدرت  دنوادخ  سدقم  تاذ  هب  تبـسن  دشاب  یم  هوتـسن  مکحم و  نهآ  ياه 
دنزاس یم  مدهنم  ناریو و  ار  نآ  دنیامن  هک  يراید  ره  گنهآ  مچرپ ،  نتـشاد  تسدب  اب  دننک  یم  رب  ياج  زا  ار  نآ  دـنوش  رو  هلمح  هوک 

نآ دـنیامن ،  یم  سمل  تسد  اب  هدز و  هسوب  ار  ع )   ) ماـما بکرم  نیز  كربت  نمیت و  ناونعب  دـنراوس ،  باـقع  نوچمه  ناـشیاه  بسا  رب 
یم يرپس  تاجانم  اب  ار  اهبـش  دننک .  یم  ظفح  دوخ  ناج  اب  ار  سدقم  دوجو  نآ  رطخ ،  ماگنهب  هتفرگ و  طسو  رد  راو  هناورپ  ار  راوگرزب 

يالوم هب  تبسن  ناکزینک  زا  رت  عیطم  ناشربهر  ماما و  زا  تعاطا  رد  دنزور .  ناریش  بش و  نادهاز  نانآ  دنرازراک .  ناراوس  زور  دننک و 
 ، دنـساره یم  ادـخ  میب  زا  تسا .  نامیا  زا  یغارچ  ناشیاهبلق  هکنیا  لثم  تسا ،  رونرپ  ياهغارچ  دـننام  اـهنآ  یگدنـشخرد  دـنا ،  شیوخ 
هب هکیماگنه  تسا ،  ع )   ) نیسح نادیهـش  رالاس  یهاوخنوخ  نانآ ،  راعـش  دنراد  ار  ادخ  هار  رد  ندش  هتـشک  يوزرآ  دنا و  بلط  تداهش 

هورگ هورگ  دوش ،  یم  نیزگیاج  نانمـشد  ياهبلق  رد  تعرـسب )   ) نتفر هار  هاـم  کـی  تفاـسم  هب  ناـنآ  تشحو  بعر و  دـنزات  یم  شیپ 
دارم نم  رظنب  ( 295 (( ) دنادرگ یم  زوریپ  ار  ع ))   ) يدهم  ) قح رب  ماما  دنوادخ  نادرمدار ،  نیا  هطساوب  دنوش ،  یم  هناور  ترضح  يوسب 

زا هک  تسا  يا  هقطنم  و  نارهت . .  برغ  لامـش  يرتمولیک  دـص  رد  زربـلا  ياـههوک  هتـشر  رد  تسا  يا  هقطنم  تاـیاور  نیا  رد  ناـقلاط  زا 
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هقطنم رد  هک  تسا  رکذ  لباق  درادن .  دوجو  گرزب  يرهـش  اجنآ  رد  الاو  تسا ،  روهـشم  ناقلاط  مان  هب  هدـش و  لیکـشت  اتـسور  يدادـعت 
میدق زا  یتنس  يا  هنوگب  هک  دراد  دوجو  نارگید  هب  نآ  نتخومآ  نآرقب و  هقالع  يوقت و  تیمیمص و  افص و  زا  يدایز  ياهیگژیو  ناقلاط 

تایاور یـسررب  زا  دعب  اما  دنیآ .  یم  ناقلاط  ياهاتـسور  هب  اهنآ ،  زا  هدافتـسا  ناریا و  لامـش  مدرم  زا  يا  هدع  یتح  هک  تسا  هدوب  جـئار 
هقطنم صوـصخ  هـن  تـسا  ناریا  لـها  ( ، 296  ) ناـقلاط لـها  زا  دارم  هک  تسا  نیا  دـسر  یم  رتـهب  نـم  رظنب  هـچنآ  ناـقلاط ،  هـب  طوـبرم 

یقالخا تایصوصخ  یئایفارغج و  ياهیگژیو  هبنج  زا  دنا  هدیمان  نانآ  هقطنم  مانب  ار  ناقلاط  لها  ع )   ) ناماما هکنیا  اما  ناقلاط ،  یئایفارغج 
دادعت اما  دـیوگ ،  یم  نخـس  ع )   ) يدـهم ترـضح  نارای  زا  يا  هعومجم  زا  ناقلاط ،  هب  طوبرم  تایاور  تسا .  ناماس  نآ  یلاها  ینید  و 

نآ صاـخ  ناراـی  طـقف  اـی  دنتـسه و  يو  نایرکـشل  ناراـی و  هوبنا  تیعمج  هعوـمجم ،  نیا  اـیآ  نیارباـنب  تسا  هدوـمنن  صخـشم  ار  اـهنآ 
دنترضح نآ  صاخ  نارای  باحصا و  نانآ  هک  تسا  نیا  دوش  یم  هدافتسا  تنس  لها  عبانم  رد  هدش  رکذ  تیاور  زا  هچنآ  دنراوگرزب ؟ . . 

رکـشل و تیمک و  زا  نخـس  تیفیک ،  یگنوگچ و  نایب  رب  هوالع  راحب  تیاور  رد  اـما  تسا ،  هدـش  صخـشم  ناـنآ  عون  تیاور ،  رد  اریز 
و ع )   ) يدهم ترـضح  رانک  رد  نایناریا  یفرعم  رب  هیکت  ناقلاط  طوبرم  تایاور  هکنیا  هچ  تسا .  هدـمآ  نایمب  زوریپ  حـتاف و  ياه  شفرد 
 ، روهظ زا  لبق  ترـضح  نآ  روهظ  يزاس  هنیمز  رد  نانآ  شقن  رب  اـما  دراد ،  ناـشیا  روهظ  زا  دـعب  ترـضح  نآ  تضهن  رد  ناـنآ  تکرش 
قح رد  ع )   ) ناماما زا  ییالاو  ياه  تداهش  یهاوگ و  ترـضح و  نارای  ادخ و  ءایلوا  نیا  يارب  ار  يا  هتـسجرب  تافـص  اما  درادن .  تلالد 
هار رد  تداهش  دندربن .  نادیم  رد  ریظن  یب  تعاجش  ياراد  نیقی و  تریـصب و  لها  یهلا و  نافراع  اهنآ  هکنیا  هب  دنراد . . .  رب  رد  ار  نانآ 

ترـضح ءادهـشلادیس  یعقاو  نارادتـسود  ناـنآ  دـنک ،  لـئان  گرزب  زوـف  نآ  هب  ار  اـهنآ  هک  دـنهاوخ  یم  وا  زا  دـنراد و  تسود  ار  ادـخ 
هکنیا و  تسا . .  ترضح  نآ  گرزب  بالقنا  فده  ندناسر  رمثب  راوگرزب و  نآ  یهاوخنوخ  ناشراعش  دنتـسه و  ع )   ) نیـسحلا هللادبعابا 
یتافـص نینچ  ياراد  نایناریا  تسا ،  دایز  هداعلا  قوف  ترـضح  نآ  هب  نانآ  هقـالع  قیمع و  ع )   ) يدـهم ترـضح  هب  تبـسن  ناـنآ  داـقتعا 

 . تسا هدومن  اهنآ  ناناوج  نیب  رد  هقالع  قشع و  زا  یجوم  داجیا  فاصوا  نیمه  دنتسه و 

؟  دراد تلالد  روهظ  نارود  زاغآ  رب  نارگایهم ،  هب  طوبرم  تایاور  ایآ 

لوا دسر :  یم  نشور  هجیتن  ود  هب  دهد ،  رارق  یسررب  دروم  ار  روهظ  نامز  رد  نایناریا  شقن  نوماریپ  هدراو  تایاور  تقد ،  اب  یـسک  رگا 
هب هک  یتایاور  قیبطت  رد  دـنچ  ره  و  تسا .  هدـش  دراو  نایناریا  هرابرد  شیاتـس  حدـم و  ع )   ) ناماما و  (ص )  ربماـیپ زا  نیقی  روطب  هکنیا : 
ای یتسرپداژن و  ای  یئارگ  یلم  ياهرایعم  اب  تسا  هتخادرپ  نآ  ندمت  مولع و  تامدخ  مالـسا و  مچرپ  لمح  رد  نایناریا  یخیرات  شقن  نایب 
هب تبـسن  هضیفتـسم ،  تایاور  رد  نانآ  هدـش  صخـشم  شقن  رد  میناوتب  هک  تسا  لاحم  میزادرپب .  قیقحت  لیلحت و  هب  دوخ  ینـس  هعیش و 

هداد هدعو  یناهج و  روهظ  هک  دهد  یم  ربخ  ینشور  هب  تایاور  نیا  مینک . .  هشقانم  ع )   ) يدهم ترضح  تموکح  تامدقم  ندومن  ایهم 
جیـسب یکی  دبای .  یم  ققحت  سدق  يوسب  هیحان  ود  زا  نامزلا ،  رخآ  رد  هلک ))  نیدلا  یلع  هرهظیل   )) دـننام یتایآ  رد  مالـسا ،  يارب  هدـش 

هکم زا  هک  مود  شبنج  دنـشاب و  یم  ع )   ) تیب لها  یتسود  تیـالو و  ياراد  هوبنا و  یتیعمج  ياراد  هک  ناریا  هقطنم  زا  یماـظن  یمومع و 
هب ع )   ) يدـهم ماما  يربهر  هب  هتـسویپ و  رگیدـکیب  قارع  نیمزرـس  رد  میظع  تکرح  ود  ره  ناس  نیدـب  دوش و  یم  زاغآ  زاجح  همرکم و 

میا و هدـش  دراو  دـنا  هدرک  فیـصوت  ار  نآ  تایاور  هک  يروهظ  نامز  رد  نونکا  مه  ام  هکنیا  مود :  هجیتن  دـنور .  یم  شیپ  سدـق  يوس 
بالقنا نیا  تسا و  هدش  زاغآ  ینیمخ )  ماما   ) مق زا  درم  نآ  طسوت  تسا  ترـضح  نآ  روهظ  همدقم  هک  نایناریا  تضهن  نآ ،  لوا  هلحرم 

هک تسا  ییاهیراوشد  تالکشم و  ریگرد  کنیا  تسا و  هدومن  مالعا  نایناهج  هب  تسا  لیئارسا  اب  دربن  سدق و  يدازآ  هک  ار  دوخ  فده 
 : دـشاب یم  دوخ  ناربهر  ناونعب  درم  دازآ  ود  نآ  راظتنا  رد  اهنت  یهلا  بالقنا  نیا  رارمتـسا  و  دـنا . .  هدومن  داجیا  شهار  رـس  رب  نانمـشد 
 ، تایاور رد  وا  فیرـش  مان  هدوب و  ير  لها  زا  نوگ  مدـنگ  یناوج  هک  يو  ياهورین  لک  هدـنامرف  يرگید  و  یناسارخ ،  دیـس  یکی  ینعی 

یناریا ياهورین  هدنامرف  نیلوا  ناونعب  ار  وا  یناسارخ  دیس  هک  تسا  هدمآ  بیعش  نب  حلاص  تایاور  زا  رگید  یخرب  رد  حلاص و  نب  بیعش 
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اب هک  هتکن  نیا  هتبلا  دیامرف .  یم  رختفم  شیوخ  ياوق  لک  یهدنامرف  ناونعب  ار  ناشیا  ع )   ) يدهم ترـضح  سپـس  دـیامن و  یم  بوصنم 
 ، یسررب لباق  راد و  هشیر  تسا  یثحب  تسا  هدش  عورـش  زین  ع )   ) يدهم ترـضح  روهظ  نامز  ناریا ،  رد  یمالـسا  بالقنا  تکرح  زاغآ 

يرآ هک  دوش :  یم  هتفگ  یهاـگ  میئاـمن . .  یم  اـهنآ ،  ریغ  یلبق و  تاـیاور  زا  نآ  لـئالد  ناـیب  رب  یلاـمجا  يرورم  اددـجم  تهج  نیمهب 
ینس هعیش و  دزن  يا  هدیقع  نینچ  تسا و  هعیش  بهذم  لوصا  زا  نآ  هب  داقتعا  تسا و  یعطق  ملسم و  ع )   ) يدهم ترـضح  كرابم  روهظ 
هلمج زا  هکنانچ  تسا . .  هدـش  يراج  ع )   ) ناـماما و  ص )   ) نیما وگتـسار و  ربماـیپ  ناـبز  رب  هک  تسا  لـجوزع  دـنوادخ  ياـه  هدـعو  زا 

 ، ترـضح نآ  تموکح  روهظ و  نازاس  هنیمز  هک  تسا  نیا  هدش ،  دای  نآ  زا  ینـس  هعیـش و  ثیدح  عبانم  رد  هک  یمتح  ملـسم و  يایاضق 
راوگرزب درم  ود  نآ  ندش  رهاظ  اب  دـشاب  یم  یعطق  هدـش و  حیرـصت  نآ  هب  تایاور  رد  هک  نایناریا  یگژیو  نیا  اما  دنـشاب . .  یم  نایناریا 

 ، هعیـش ثیدح  عبانم  رد  ود ،  نآ  ندش  رهاظ  ماگنه  هک  ددرگ  یم  زاغآ  حـلاص ،  نب  بیعـش  يو  ياهورین  هدـنامرف  یناسارخ و  دیـس  مانب 
تسدب مالسا  شفرد  میدقت  میلست و  ماما و  رای  ود  نآ  ندش  رهاظ  نیب  هلصاف  تنس ،  لها  عبانم  قبط  ینمی و  ینایفس و  جورخ  اب  نامزمه 

زا ینیمخ  ماما  يربهر  هب  ناریا  یلعف  یمالسا  بالقنا  هکنیا ،  اما  دشاب .  یم  لاس  شش  ینعی  هام  ود  داتفه و  ع )   ) يدهم ترـضح  ياناوت 
ای ترـضح و  نآ  روهظ  کیدزن  یبسن  روطب  ای  و  ع )   ) يدهم ترـضح  روهظ  هب  لصتم  دوب و  هدـش  هداد  هدـعو  یتامدـقم  ثداوح  هلمج 
نآ ققحت  دنموزرآ  رادتـسود و  ام  هک  ینامگ  یلامتحا و  تسا  يرمءا  دشاب . .  حلاص  نب  بیعـش  یناسارخ و  دیـس  ندش ،  رهاظ  هب  بیرق 

یمن هدافتـسا  نامگ  نظ و  زج  يزیچ  تسا  هدش  نآ  هب  لیوءات  ریـسفت و  ای  هدـش و  دراو  بالقنا  نیا  نوماریپ  هک  یتایاور  زا  اما  میتسه . . 
نیا تسا .  یقاب  دوخ  توقب  دشاب  نرق  اهدص  ای  اه و  هد  راوگرزب  نآ  روهظ  نیب  بالقنا و  نیا  نیب  هلـصاف  هکنیا  لامتحا  نیاربانب ،  دوش . 

بلطم نیا  و  دوب .  هدش  مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  روهظ  نامز  زاغآ  عورـش و  هب  مکح  رب  لاکـشا  نآ  هطـساوب  هک  دوب  یبلاطم  هصالخ 
هک تسا  نیا  دوصقم  هکلب  تسین  دودـحم  ياـهلاس  اـی  تسیب و  اـی  هد و  تدـم  ترـضح ،  روهظ  ناـمز  زا  اـم  دارم  هک  تسا  هجوـت  لـباق 

زاغآ تقیقح  رد  دنتسه ،  نآ  هب  لصتم  ترضح و  روهظ  تامدقم  زا  اهنآ  هک  هدش  حیرصت  نآ  هب  تایاور  رد  هک  ییاهدماشیپ  ثداوح و 
رد هک  يرگید  هنتف  دریگرب و  رد  ار  اهناملـسم  همه  هک  قرـش  برغ و  ياـهیزیگنا  هنتف  لوا :  اـهنآ :  نـیب  زا  هـعقاو  ود  هژیوـب ،  تـسا  هدـش 
زا دارم  نیاربانب  ناریا .  رد  یمالسا  ماظن  یئاپرب  مود :  تساهتردقربا .  يزیگنا  هنتف  ترارش و  هدیئاز  هک  هدمآ  نیطسلف  هنتف  مان  هب  تایاور 
زا هک  تسا ،  مالسا  یلجت  نامز  ای  اهبالقنا و  رصع  ای  لیئارسا و  تسکش  نامز  رصع و  ینعی  ام  راتفگ  فراعتم  يانعم  نامه  روهظ ،  نامز 
نآ تسا  هدـش  لـقن  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  هک  یتـیاور  اریز  درب ،  ماـن  ناوت  یم  زین ،  روهظ  رـصاعم  لـسن  اـی  روهظ و  نرق  ناوـنعب  نآ 

اجنآ تسا  هدروآ  رامشب  ناسنا  کی  یلومعم  رمع  هزادنا  هب  ار  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  روهظ  نایناریا و  بالقنا  نیب  هلـصاف  ترـضح 
روهظ نامز  زاغآ  رب  لاد  هک  یتایاور  مراد ))  یم  هاگن  رما  نیا  بحاص  يرای  يارب  ار  نتشیوخ  منک  كرد  ار  نامز  نآ  رگا   : )) دومرف هک 
رـصع رب  قیبطت  رد  دناوت  یم  قیقد  یـسررب  کی  رد  تسا ،  هدش  دراو  یلامجا  رتاوت  وحن  هب  هک  تایاور  نیا  هعومجم  تسا ،  رایـسب  دشاب 
لوصح رد  یئاهنت  هب  تایاور  نیا  زا  یخرب  درک  اعدا  ناوت  یم  هکلب  ددرگ .  نانیمطا  ثعاب  دـتفا ،  یم  قافتا  هک  ییاهدـماشیپ  اـم و  یلعف 
تـسا هداد  ربخ  نآ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  ار  يریخا  هنتف  تایاور  تسا .  یفاک  ترـضح ،  روهظ  نامز  ندـش  زاغآ  هب  نانیمطا 

ریسفت و ناوت  یم  تسا  نآ  هدییاز  زین  ینیطسلف  هنتف  هک  یبرغ  روک  رک و  هنتف  زا  ریغ  زیچ  هچ  هب  ددرگ  یم  راکـشآ  نآ  تما  رب  يدوزب  هک 
مه رب  دننام  زین  ماش  نیمزرس  رد  دمآ ،  دوجوب  نیطـسلف  هنتف  هکینامز   : )) تسا هدش  ماش  هب  حیرـصت  تیاور  رد  هک  يا  هنتف  دومن ؟  هیجوت 
هک يا  هقطنم  رب  ینعی  دنک ،  یم  ادیپ  هار  ماش  نیمزرس  هب  یصوصخم  لکش  هب  هنتف  نیا  ( 297 (( ) دیآ یم  دوجوب  کشم  رد  بآ  ندروخ 
رد قیقد  یسررب  اب  دنیآ . .  یم  تکرح  هب  کشم  رد  بآ  ندروخ  ناکت  تدش  دننام  اجنآ  یلاها  هک  يا  هنوگ  هب  دراد  نیطـسلف  رب  هطاحا 

خیرات هب  هجوت  اب  تسا و  هنتف  نیا  لولعم  هک  تاماش  نیطـسلف و  هنتف  نینچمه  هدـش و  لقن  یلاـمجا  رتاوت  وحن  هب  هک  يریخا  هنتف  تاـیاور 
قرـش و ياهتردـق  يرگبوشآ  هنتف و  تیاور ،  رد  هنتف  زا  دارم  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تاـیاور  نیا  زا  نآ . .  دوجوم  عـضو  یمالـسا و  تما 

لصف رد  ام  هک  یتایاور  هنومن  و  دراد .  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  روهظ  ات  نآ  همادا  رارمتسا و  رب  تلالد  تایاور  هک  تسا  زورما  برغ 
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تسا نیا  اهنیا  رد  تایاور  نیرت  بیجع  زا  و  تسا . .  هنیمز  نیا  رد  تیاور  اه  هد  زا  یکی  میدرک ،  رکذ  برغ ))  قرش و  هنتف   )) هب طوبرم 
دیـس ندـش  رهاـظ  هب  طوبرم  تاـیاور  میئاـمن  ریـسفت  لـیلحت و  هنوگچ  و  تسا . !  هدـش  دراو  تیاور  رد  ناـشن  ماـن و  اـب  نیطـسلف  هنتف  هک 

یمالـسا تموکح  ندش  اپ  رب  زا  دعب  گرزب ،  درم  ود  نیا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  اهنآ  زا  ینـشور  هب  هک  ار ،  حلاص  نب  بیعـش  یناسارخ و 
دوخ یتموکح ،  ياه  بصنم  نتفرگ  تسد  هب  اب  دوش و  یم  رهاظ  روشک  نیا  رد  نمشد ،  اب  ینالوط  یگنج  رد  نآ  ندش  دراو  ناریا و  رد 

تموکح همدقم  هک  نیطسلف ،  هقطنم  رد  يزاس  تشونرـس  گنج  رد  هتـشاد و  هدهع  هب  ار  شیوخ  نایرکـشل  یهدنامرف  يربهر و  اصخش 
تلم ای  نایرکـشل و  دنوش  یم  رهاظ  هک  راوگرزب  ود  نیا  ایا  الاح  دنوش ،  یم  ریگرد  دـیامن ،  یم  مهارف  ار  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح 

حیرـصت هب  تایاور  رد  هک  يروهظ  نینچ  هکلب  زگره .  دننک ؟  یم  عورـش  رفـص  زا  دنیامن و  یم  يربهر  همدقم  نودب  امیقتـسم و  ار  دوخ 
 ، بسانم یـسایس  وج  هکلب  يداقتعا  یبهذم و  هبنج  زا  اهنت  هن  ناریا  مدرم  رد  لماک  یگدامآ  بسانم و  هنیمز  دوجو  شا  همزال  تسا  هدش 
هک تسور  نیا  زا  ناشنانمشد ،  ترضح و  رادفرط  نایناریا  نیب  دربن  داجیا  يارب  تسا  يزاغآ  دوخ  نیا  هک  تسا .  هنایمرواخ  ناهج و  رد 

تسرپرس ار  وا  هتفر و  یناسارخ  دیس  غارـس  هدیماجنا  لوط  هب  نمـشد  اب  ناشدربن  دنیامن  ساسحا  نایناریا  هکینامز  تسا  هدمآ  تایاور  رد 
ار حلاص  نب  بیعـش  شرگید  رای  تفرگ  رارق  وا  تسدب  روما  مامز  هک  ینامز  اما  دریذپ ،  یمن  تسخن  يو  هچ  رگ  دننادرگ  یم  دوخ  روما 

بالقنا رب  قبطنم  هدـش و  دراو  هعیـش  عباـنم  رد  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  هک  ار  یتیاور  و  دـنیزگ .  یمرب  شیوخ  ياـهورین  یهدـنامرف  هب 
یم قح  بلاط  هدرک و  جورخ  نیمز  قرشم  زا  هک  ار  یهورگ  منیب  یم  ایئوگ   : )) دومرف هک  اجنآ  میئامن  ریسفت  هنوگچ  تسا  ناریا  یمالسا 

هدهاشم ار  یعـضو  نینچ  یتقو  دنریذپ .  یمن  نافلاخم  اما  دنراد ،  دیکءات  ناشیاه  هتـساوخرب  اددجم  دننک  یمن  تباجا  ار  اهنآ  اما  دنـشاب 
یمن ناشدوخ  راب  نیا  اما  دنریگ  یم  تبثم  خساپ  هک  تساجنیا  دنتـسیا ،  یم  نمـشد  لباقم  رد  هدیـشک و  شودـب  ار  اهریـشمش  دـننک  یم 
یسک هب  مالسلا )  هیلع  يدهم  ترـضح   ) امـش بحاص  ياناوت  تسد  هب  زج  ار  تیاده  شفرد  و  دننک . .  یم  مایق  یگمه  هکنیا  ات  دنریذپ 

بحاص يرای  يارب  ار  نتشیوخ  مدرک ،  یم  كرد  ار  نامز  نآ  رگا  نم  اما  دنوش  یم  بوسحم  دیهش  نانآ  ياه  هتـشک  دنراپس  ř رگید 
یتیاور رد  نینچمه  و  تشذـگ . .  هایـس  ياه  شفرد  قرـشم و  لها  هب  طوبرم  تیاور  رد  نآ  ریـسفت  هکنانچ  متـشاد ))  یم  هاـگن  رما  نیا 

یمن ناـشدوخ  اـما  دـنبای  یم  تسد  دـنبلط  یم  هچنآ  هب  دـندرگ و  یم  زوریپ  دـننک و  یم  هزراـبم  سپ   : )) دوـب هدـمآ  تشذـگ  هـک  رگید 
هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  هکنیا  هب  مینک  هیجوت  ار  نآ  هنوگچ  دـنک .  یم  قیبطت  نایناریا  یلعف  تضهن  رب  هکینامز  اـت  تیاور ،  نیا  دـنریذپ ))
و مینک !  یشوپ  مشچ  دیآ  یم  شیپ  هچنآ  دوجوم و  تضهن  رب  قابطنا  زا  دنا و  هداد  ربخ  نایناریا  هب  تبـسن  هدنیآ  یتضهن  زا  ناماما  هلآ و 
و مینک !  قیبطت  تساهنرق  زا  دـعب  یـسایس ،  طئارـش  اهیگژیو و  نیمه  ياراد  الثم  هک  نانآ  رگید  تضهن  رب  تضهن و  نیمه  رب  ار  نیا  اـیآ 
هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  نابز  زا  رهـش ،  نآ  یناهج  تیعقوم  مق و  هرابرد  هک  ار  یتایاور  و  دریذپ . ؟  یم  میلـس  لقع  ار  يریـسفت  نینچ  ایآ 

يدهم ترضح  روهظ  کیدزن  تیعقوم ،  نیا  دراد  تلالد  هک  یتایاور  میربب  لیوءات  هب  هنوگچ  تسا ،  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  ناماما  هلآ و 
شیافو اب  نارای  و  رهـش .  نآ  زا  دوعوم  يدرم  ندـش  رهاظ  رگنایب  نینچمه  دوب . . .  دـهاوخ  راوگرزب  نآ  روهظ  هب  لـصتم  مالـسلا و  هیلع 

هزوح دوجو  اب  زورید  ات  هک  مینیب  یم  ار  رهـش  نیا  دوجوم  عضو  زورما  ام  و  دـنوش . .  یم  هتـسخ  هن  دنـساره و  یم  گـنج  زا  هن  هک  تسا 
نآ مان  کنیا  و  تسا .  هدوب  هعیـش  نینیدتم  عیـشت و  ناهج  هطیح  رد  دودحم  رهـش  نیا  يونعم  ریثءات  دوب و  فیعـض  يرهـش  نآ  رد  هیملع 
رد نآ  یـشم  طخ و  اـه و  يزیر  هماـنرب  دـنک ! یم  رپ  ار  ناـیناهج  شوگ  مالـسا ،  ندومن  یفرعم  نآ و  بولـسا  شور و  شماـیق و  رهش و 
 . دـسر یم  ناـهج  ناناملـسم  ریاـس  هب  رهـش  نیا  زا  شناد  ملع و  دـیامن و  یم  خوسر  هدرک و  تیارـس  یمالـسا  عماوج  اهناملـسم و  بولق 
رب رهـش ،  نیا  زا  هتـساخرب  هدـش و  هداد  هدـعو  درم  نآ و  تضهن  بالقنا و  مق و  تمظع  تیعقوم و  رد  هدراو  تایاور  هکینامز  ات  نیاربانب 

یتیعقوم هب  ار  نآ  هک  تسا  لوقعم  ایآ  دـشاب  هتـشاد  قابطنا  يو  نارادـفرط  ینیمخ و  ماما  نآ ،  يربهر  رب  دـش و  زاغآ  مق  زا  هک  یبـالقنا 
تموکح و ای  يو و  نارای  نارادـفرط و  هک  دـنک  یم  روهظ  اجنآ  زا  يدرم  دـیآ و  دوجوب  مق  يارب  نرق  لاـس و  اـه  هد  زا  سپ  هک  یناـهج 

هدعو درم  هرابرد  یبلطم  نینچ  رگا  مینک ! ؟  رظن  فرص  تسا  دوجوم  هک  هچنآ  زا  مینک و  ریـسفت  دنتـسه . .  تافـص  نیا  ياراد  شبالقنا 
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هچ و  دشاب ؟  حیحـص  دناوت  یم  مق  رهـش  هدش  هداد  هدعو  یناهج  تیعقوم  هب  طوبرم  تایاور  رد  هنوگچ  دشاب ،  حیحـص  مق  زا  هدـش  هداد 
و  : )) هدمآ هک  اجنآ  تسا  ناشیا  روهظ  ات  نآ  همادا  ترضح و  روهظ  کیدزن  تیعقوم ،  نیا  دوجو  رب  لاد  هک  یتیاور  ود  اب  درک  ناوت  یم 
رد نآ  و  (( )) دهد یم  رارق  مالـسلا  هیلع  تجح  ترـضح  ماقم  مئاق  ار  نآ  لها  مق و  دـنوادخ  تسام ،  مئاق  روهظ  کیدزن  تیعقوم )   ) نآ

هـشقانم ثحب و  هک  تسا  نیا  بلطم  تقیقح  دـش .  لقن  راحب ج 60 ص 213  زا  البق  هک  دوب )) دـهاوخ  شروهظ  ات  ام  مئاـق  تبیغ  ناـمز 
رهاظ زا  نشور  حـضاو و  ظافلا  ندـنادرگرب  رد  یعـس  تسا و  هداتفا  قافتا  ناریا  مق و  رد  هک  هچنآ  رب  تاـیاور  زا  یخرب  تلـالد  نوماریپ 
هدیقع فعض  تلاح  يروادشیپ و  زج  يزیچ  لاح ،  هتشذگ و  ثداوح  رب  اهنآ  قابطنا  تایاور و  نیا  تلالد  کش  یلک  روط  هب  شدوخ و 

زا رگا  هک  میئوگب  دیاب  مینک  مکح  هنافصنم  رگا  هکلب  دشاب .  یمن  مالسلا  هیلع  نیرهاط  تیب  لها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  قیدصت  رد 
تلاح زا  یلاخ  املـسم  دوشن  لصاح  انعم  هب  نیقی  نانیمطا و  هدـمآ  تایاور  رد  یلامجا  رتاوت  روط  هب  هک  مالـسلا  هیلع  نیموصعم  تاـملک 

 . دیامرف ظفح  یتلاح  نینچ  زا  ار  ناناملسم  همه  ام و  هک  میهاوخ  یم  لاعتم  دنوادخ  زا  دوب . .  دهاوخن  لدج  دیدرت و  کش و 

ناریا رد  بیعش  یناسارخ و  ندش  رهاظ 

رهاظ ناریا  زا  ترضح  نآ  روهظ  نراقم  هدوب و  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  نارای  زا  تیـصخش  ود  نیا  هک ،  تسا  نیا  رگنایب  تایاور ، 
زا یخرب  تنـس و  لها  ثیدـح  عباـنم  زا  هکناـنچ  ود ،  نآ  شقن  هصـالخ  روط  هب  دـنیوج .  یم  تکرـش  شروهظ  تضهن  رد  دـنوش و  یم 
نآ ندش  ینالوط  رثا  رد  دنا و  شیوخ  نانمشد  اب  رباربان  یگنج  ریگرد  نایناریا  نامز  نآ  رد  هک  تسا  نیا  دوش  یم  نشور  هعیـش  تایاور 

اب اما  دهد  یمن  ناشن  یتبغر  نادنچ  رما  نیا  هب  يو  هچ  رگ  دـنیامن ،  یم  باختنا  ناشروما  یتسرپرـس  ناونع  هب  ار  یناسارخ  دیـس  گنج ، 
رادرـس یناریا ،  حلـسم  ياهورین  فوفـص  رد  هملک  تدحو  داجیا  اب  تفریذپ ،  ار  نایناریا  يربهر  هکینامز  دریذپ و  یم  نانآ  دایز  رارـصا 

ياهزرم رد  ار  گنج  بیعش  یناسارخ و  بیترت  نیدب  دنک  یم  نییعت  حلسم ،  ياهورین  لک  یهدنامرف  هب  ار  حلاص  نب  بیعش  دوخ  دیـشر 
قارع و حانج  ود  زا  نامز ،  نامه  رد  هدـنار و  شیپ  هب  ار  دوخ  ماش  رد  رقتـسم  ياـهورین  دـنیامن و  یم  هرادا  تیادـه و  قارع  هیکرت  ناریا 
رد یئاهینوگرگد  تارییغت و  اب  یناسارخ  دیس  راد  ریگ و  نیا  رد  دنوش .  یم  زیزع  سدق  نیطسلف و  يوس  هب  گرزب  يورـشیپ  هدامآ  ماش ، 

شنایرگـشل هتفرگ و  رارق  ینایفـس  ذوفن  طلـست و  ریز  هک  قارع  ههبج  فـلا  زا :  دـنترابع  هک  ددرگ  یم  وربور  یماـظن  یـسایس ،  ههبج  ود 
 ، دوش یم  ریگرد  اه ) سور   ) ناکرت اـب  ایـسیقرق  ماـنب  يا  هقطنم  رد  هار و  نیب  رد  هک  دـنیآ  یمرد  تکرح  هب  قارع  نیمزرـس  لاغـشا  يارب 
یم رهاظ  همرکم  هکم  زا  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  هک  زاجح ،  ههبج  ب  میدـش .  روآدای  وا  شبنج  ثحبم  رد  ار  بلطم  نیا  هکناـنچ 

و نالف ،  نادـناخ  يایاقب  طسوت  نامز  نآ  رد  زاجح  تموکح  هکیلاح  رد  دـندرگ .  یم  رقتـسم  نآ  رد  هکم  رهـش  يزاـسدازآ  اـب  دـنوش و 
دراو رابخا  رد  زاجح  یناریا و  ياهورین  مازعا  یگنوگچ  هکنیا  دوش ،  یم  هدافتـسا  تایاور  زا  هچنآ  دوش .  یم  هرادا  یموب  لیابق  ياهورین 
هیلع يدهم  ترـضح  هکنیا   2 يا .  هقطنم  یناـهج و  یـسایس  وـج  طئارـش و  تلع  هب   1 تسین :  یلمع  تهج  ود  زا  هـک  اریز  تـسا  هدـشن 

هزجعم دیامن و  اج  نآ  گنهآ  ینایفس  ات  دنامب  رظتنم  هکم  رد  هک  دراد  تیرومءام  راوگرزب  نآ  اریز  تسین ،  قفاوم  هلئـسم  نیا  اب  مالـسلا 
هتبلا دـشاب .  ناناملـسم  يارب  يا  هناـشن  تمـالع و  ددـنویپب و  عوقو  هب  هداد  ربخ  نآ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  نیمز  رد  نتفر  ورف 

رد نوچ  دراد ،  لیـسگ  همرکم  هکم  هب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  يرای  يارب  ار  دوخ  ياهورین  زا  یـشخب  یناسارخ ،  دیـس  هک  دراد  لاـمتحا 
هکم زا  نت  رازه  هدزاود  هب  بیرق  هوبنا ،  يرکـشل  اب  نیمز ،  رد  ینایفـس  ياهورین  نتفر  ورف  هیـضق  زا  دـعب  ترـضح  نآ  هک  دراد  تاـیاور 
هکم هب  ار  دوخ  دنا  هدش  قفوم  هک  تسا  ینینم  ؤم  ترـضح و  صاخ  نارای  زا  لکـشتم  اهورین  نیا  هک  تسا  نیا  رتهب  رظن  دنوش  یم  جراخ 

رد هظحالم  اب  دـناسرب .  هکم  هب  ار  اـهنآ  هدـش  قفوم  یناـسارخ  دیـس  هک  ییاـهورین  زا  یتمـسق  ینمی و  ياـهورین  زا  یـشخب  زین  دـنناسرب و 
لحم یکیدزن  زا  ار  دوـخ  ياـهورین  دوـش  یم  قـفوم  قارع  ههبج  رد  وا  هک  تسا  نشور  یبوـخب  بیعـش  یناـسارخ و  هـب  طوـبرم  تاـیاور 

هکناـنچ دـهد .  روبع  دوب ،  دـهاوخن  دربن  نآ  رد  ریگرد  فرط  يو  هک  رارق  نیا  اـب  تسا  ریگرد  ناـکرت  اـب  ینایفـس  هک  ایـسیقرق  يریگرد 
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نیمزرس لاغشا  تهج  ینایفـس  ياهورین  تکرح  نایرج  رد  دشاب و  یم  قارع  یکیدزن  رد  هکنیا  اب  یناسارخ  ياهورین  دوش ،  یم  هظحالم 
دراو نانآ  زا  لبق  زور  هدـجیه  ینایفـس  نایرکـشل  ور  نیا  زا  دـننک ،  یم  يراددوخ  روشک  نیا  هب  ندـش  دراو  زا  اما  دنـشاب .  یم  زین  قارع 
هفوک دراو  ینایفس   : )) هک تسا  هدمآ  دامح ص 84  نبا  یطخ  هخسن  رد  دننز ،  یم  تیانج  لتق و  داسف و  هب  تسد  اجنآ  رد  هدش و  قارع 

یم تماقا  اجنآ  رد  بش  هدجیه  هتـشک و  ار  رهـش  نیا  مدرم  زا  رفن  رازه  تصـش  دنادرگ  یم  حابم  همه  رب  زور  هس  ار  رهـش  نآ  ددرگ  یم 
هدیچیپ هفوک  رهش  رد  اهنآ  ندیسر  ربخ  دننیزگ  یم  لزنم  بآ  یکیدزن  رد  ات  هدروآ  يور  اجنآدب  زین  هایـس  ياه  شفرد  نارای  و  دنک . . . 
ریخءات تلع  هک  دراد  لامتحا  هتبلا  دـنهد )) یم  حـیجرت  رارقرب  ار  رارف  ربخ  نیا  ندینـش  اب  نانآ  دـسر ،  یم  ینایفـس  ياـهورین  شوگ  هب  و 

لخاد ياه  یمارآان  یبوکرـس  تهج  ای  رگید و  ياج  ای  جـیلخ و  رد  رگید  نانمـشد  اب  اـهنآ  يریگرد  قارع ،  روشک  هب  اـهورین  نیا  دورو 
وج رظتنم  نانآ  هک  تسا  یـسایس  هلئـسم  نآ ،  ببـس  تلع و  هکنیا  اـی  و  دراد .  هراـشا  ینعم  نیا  هب  تاـیاور  یخرب  هکناـنچ  دـشاب ،  ناریا 
 ، ریخءات تلع  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  يدـعب  تیاور  اـما  دنـشاب  یم  قارع  روشک  هب  دورو  يارب  یبساـنم  یـسایس 

یکی هقباسم ،  بسا  ود  دننام  ود  ره  هدومن و  جورخ  قارع )  لها   ) نانآ رب  ینایفـس  یناسارخ و  هکنیا  ات   : )) دومرف هک  دراد ،  یماظن  هبنج 
طئارش عبات  هک  دوش  یم  مولعم  هدش  هقباسم  هب  هیبشت  هک  ترابع  قایس  زا  ( 298 (( ) دنتکرح رد  هفوک  يوس  هب  اجنآ  زا  يرگید  اجنیا و  زا 
يرایب زاجح  ياهرهـش  ریاـس  اـی  هرونم و  هنیدـم  يدازآ  تهج  ار  دوخ  ياـهورین  ناـیناریا  هکنیا  اـما  تسا .  ورین  جیـسب  یماـظن و  بساـنم 
اهورین نیا  ور  نیا  زا  تسین ،  اهورین  نیا  مازعا  هب  يزاین  ارهاظ  تسا ،  هدـماین  تایاور  رد  دـنراد  یم  مازعا  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح 

 : تسا هدمآ  تیاور  رد  هکنانچ  دننک  یم  افتکا  ترضح  نآ  اب  تعیب  دیدجت  تبحم و  یتسود و  نالعا  هب  هدش  قارع  دراو  هک  نایناریا )  )
تعیب دیدجت  يارب  ترـضح  نآ  ندش  رهاظ  اب  دـنیآ و  یم  دورف  هفوک  يوس  هب  دـننک ،  یم  جورخ  ناسارخ  زا  هک  یهایـس  ياه  شفرد  ))

الاـمتحا هک  ناریا ،  بوـنج  رد  ناـنآ  تیعمج  مکارت  ناـیناریا و  تـکرح  زا  تاـیاور  رگید ،  فرط  زا  ( 299 (( ) دنـسر یم  ناشیا  روضح 
هفوک يوس  هب  ینایفس  ناراوس  هکینامز   . )) دهد یم  ربخ  تسا  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  فرط  هب  و  زاجح ،  يوس  هب  یمومع  يورشیپ 

زا یخرب  ( 300 (( ) دنیآ یمرب  مالـسلا  هیلع  يدـهم  بلط  رد  نایناسارخ  دتـسرف و  یم  ناسارخ  لها  یپ  رد  ترـضح  نآ  دـننک  یم  جورخ 
دیـس يربهر  تحت  زاوها و  رهـش  کیدزن  دیفـس ) هوک   ) هقطنم رد  روشک ،  بونج  رد  ناریا  مدرم  هوبنا  عمجت  هک  دـنک  یم  ناـیب  تاـیاور 

یناسارخ نارای  اب  دوش و  یم  هقطنم  نیا  هجوتم  زاجح  روشک  يزاسدازآ  زا  تغارف  زا  دـعب  مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  هک  تسا ،  یناـسارخ 
یتخس گنج  ینایفس  ياهورین  نیب  ترـضح و  نآ  يربهر  هب  اهورین  نیا  نیب  اج  نامه  رد  دیامن و  یم  تاقالم  شیوخ  نایرکـشل  دوخ و 
دشاب دننک  یم  تیامح  ینایفـس  زا  هک  نایمور  یئایرد  يورین  اب  یئورایور  دربن و  دش  هتفگ  هک  يریگرد  نیا  دراد  لامتحا  دریگ .  یم  رد 

هیلع يدـهم  ترـضح  ناراـی  ینایفـس و  نیب  دربـن  هک  تسا  نیا  بلطم  نیا  دـی  ؤم  درک ،  میهاوخ  ناـیب  روـهظ  تضهن  ثحبم  رد  هکناـنچ 
رادـید يوزرآ  مدرم  تاظحل  نیا  رد   )) تسا ترـضح  نآ  يرای  يارب  یمدرم ،  جوم  ياشگهار  هک  زاـس  تشونرـس  تسا  یگنج  مالـسلا 

دـنریگ و یم  رارق  ترـضح  نآ  صاخ  نارای  هرمز  رد  بیعـش  یناسارخ و  نامز ،  نآ  زا  ( 301 (( ) دنیوج یم  ار  وا  هتـشاد و  ترـضح  نآ 
ار ترـضح  نایرکـشل  يزکرم  هتـسه  ای  لقث و  زکرم  نایناسارخ  ياهورین  ددرگ  یم  بوصنم  ترـضح  ياهورین  لک  یهدنامرف  هب  بیعش 
رد تیاهن ،  رد  ناکرت و  اب  يریگرد  رد  سپس  نایشروش و  نافلاخم و  قارع و  روشک  یلخاد  عضو  هیفصت  يارب  يو  هک  دنهد  یم  لیکشت 
قبط ناریا ،  زا  دوعوم  تیصخش  ود  نیا  شقن  زا  دوب  يا  هصالخ  نیا  دنک .  یم  هیکت  اهنآ  رب  سدق ،  يزاسدازآ  تهج  گرزب ،  يورشیپ 

رب ارم  هدیدپ  نیا  تشاد ،  ناوت  یم  هعیش ،  عبانم  رد  یکدنا  تنس و  لها  عبانم  رد  رفن ،  ود  نیا  هب  طوبرم  دایز  تایاور  زا  هک  يا  هدافتـسا 
لامتحا هک  دیـسر  مرظن  هب  نوچ  میامن  يرتشیب  یـسررب  هعیـش ،  عبانم  رد  بیعـش  یناسارخ و  هب  طوبرم  تایاور  رد  اددجم  هک  تشاد  نیا 

اب ار  یتایاور  عباـنم ،  نیا  رد  یـسررب  زا  دـعب  اـما  دـشاب . .  یناـسارخ  ملـسموبا  صوصخ  رد  ساـبع  ینب  ياـه  هتفاـب  زا  عوضوم  نیا  دراد 
نخس ینمی  نوماریپ  هک  نآ  ریغ  مالسلا و  هیلع  قداص  ماما  زا  ریصبوبا  تیاور  دننام  دوب  هدرک  دای  یناسارخ  زا  هک  متفای  حیحـص  ياهدنس 

زا شیپ  مالـسلا  هیلع  ناماما  ناراـی  باحـصا و  دزن  دوعوم ،  یناـسارخ  هیـضق  هکنیا  هب  تشاد  تلـالد  هک  مدـید  ار  یتاـیاور  دـیوگ و  یم 
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 ، اهنآ دوخ  ملـسموبا و  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  تایاور  هب  تبـسن  نایـسابع  نیغورد  ياـعدا  زا  لـبق  ملـسموبا و  جورخ 
يارب هعیـش ،  تایاور  هک  ار  یـشقن  تسا و  ملـسم  تباث و  زین  هعیـش  عبانم  رد  یناسارخ  ناـیرج  نیارباـنب ،  تسا .  هدوب  روهـشم  فورعم و 

ام عبانم  رد  حـلاص  نب  بیعـش  وا  قیفر  هیـضق  یگنوگچ  هصالخ  روط  هب  نینچمه  و  دراد .  دوجو  زین  تنـس  لها  عبانم  رد  هدرک  لقن  نانآ 
تیـصخش نوماریپ  تسوا .  طوبرم  تاـیاور  زا  رت  يوـق  يداـیز ،  ياـه  بنج  زا  یناـسارخ  دیـس  هب  طوـبرم  تاـیاور  هچ  رگ  تسا  هدـمآ 

درف تایاور  نیا  رد  یناسارخ  زا  دارم  ایآ  هک  تسا  نیا  تیـصخش  اهنآ  نیرت  مهم  زا  تسا ،  حرطم  يدایز  ياهلاوئـس  بیعـش  یناـسارخ و 
ماما تشاد ؟  دهاوخ  دوجو  مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  روهظ  نامز  رد  هک  تسا  ناریا  ربهر  زا  ریبعت  هکنیا  ای  تسا و  یـصخشم  نیعم و 

هکنیا رب  دراد  تلالد  ینـشور  هب  تسا  هدـش  دراو  هعیـش  رخءاتم  عبانم  رد  نینچمه  تنـس و  لها  قیرط  زا  هک  یناسارخ  هب  طوبرم  تایاور 
تسا و هدـش  دای  یناسارخ  یمـشاه  ناونع  هب  وا  زا  تسا و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ای  مالـسلا و  هیلع  یبتجم  ماما  هیرذ  زا  تیـصخش  نآ 

یتایاور اما  رخآ  ات  تسا . .  هدرک  نایب  دراد ،  تسار  تسد  ای  تسار و  هنوگ  رب  لاخ  ینارون و  یتروص  ياراد  هک  ار  يو  یمسج  تافص 
ار ناشیا  دراد ،  لامتحا  تسا  هدش  دراو  صخش  نیا  صوصخ  رد  یسوط ،  ینامعن و  تبیغ  دننام  هعیـش ،  لوا  هجرد  ثیدح  عبانم  رد  هک 

هدومن اهنت  یناسارخ ))   )) هب ریبعت  تایاور  نیا  اریز  درک ،  ریسفت  ناسارخ  رکـشل  هدنامرف  ای  ناسارخ و  یلاها  ربهر  ای  نایناسارخ و  روای  هب 
ینایفس و جورخ  اب  نامزمه  يو  تسا  صخشم  هک  دراد  تلالد  وا  تیصخش  نوماریپ  دوجوم ،  نئارق  هعومجم  اما  یناسارخ ،  یمـشاه  هن 
هک یتالا  ؤس  هلمج  زا  دنهد .  یم  تسکش  ار  ینایفس  نایهاپـس  هک  دراد  یم  مازعا  قارع  يوس  هب  ار  دوخ  ياهورین  دوش و  یم  رهاظ  ینمی 
رد دنشاب ؟  یقیقحریغ  کیلبمس و  مان  ود  بیعش ،  یناسارخ و  مان  دراد  ناکما  ایآ  هک  تسا  نیا  تسا ،  حرطم  تیصخش  ود  نیا  نوماریپ 

میئوگب تسا  نکمم  یلب  دشاب ،  زمر  هک  درادـن  یلیلد  نیاربانب  هدرکن  رکذ  ار  وا  مان  تایاور  یناسارخ ،  هب  تبـسن  اما  تفگ :  دـیاب  خـساپ 
هب ناسارخ  هب  نداد  تبسن  مالسا ،  ردص  رد  نوچ  دنشاب ،  یلعف  ناسارخ  ناتسا  لها  امتح  هک  تسین  ینعم  نیا  هب  ناسارخ  هب  ناشیا  تبسن 

دوش یم  تسا ،  يوروش  لاغشا  تحت  زورما  هک  نآ  هب  لصتم  یمالسا  قطانم  ریاس  ناریا و  لماش  هک  تسا  هدش  یم  قالطا  نیمز  قرـشم 
لوا هجرد  عبانم  زا  هکنانچ  تسا ،  حیحص  ناسارخ  هب  وا  تبسن  دشاب ،  هدودحم  نیا  زا  هک  يا  هقطنم  ره  لها  یناسارخ  صخش  نیاربانب  . 
هدش حیرصت  نآ  هب  تنس  لها  ناردارب  یئاور  عبانم  رد  هک  هنوگنآ  تسا ،  ینیسح  ای  ینسح و  دیس  وا  هک  دوش  یمن  هدافتسا  هعیش  یثیدح 

هک تسا ،  هدومن  رکذ  ار  يو  فاصوا  اهیگژیو و  تایاور ،  هک  تفگ  دیاب  بیعـش  نب  حـلاص  ای  حـلاص و  نب  بیعـش  هب  تبـسن  اما  تسا . 
مانب و نارواگنج  زا  ریذپان و  للخ  يا  هدارا  و  نیقی ،  تریـصب و  بحاص  تشپ ،  مک  ینـساحم  ياراد  رغال ،  هنوگ و  مدـنگ  تسا  یناوج 

هتبلا رخآ .  ات  دنک . . .  یم  روبع  هدرک و  مدهنم  ار  نآ  دتـسیاب  شلباقم  رد  هوک  رگا  هک  ریذپان  تسکـش  تسا  يدرم  وا  دشاب .  یم  زاتمم 
شردـپ مان  وا و  مان  هک  دراد  ناکما  نینچمه  دوش ،  ققحم  یهلا  هدـعو  ات  دـشاب  راعتـسم  وا  مان  ینمیا ،  ظـفح و  تهج  هک  دراد  لاـمتحا 

یم تسا  يوروش  لاغـشا  رد  نونکا  مه  هک  دنقرمـس  لها  ار  يو  تایاور  زا  یخرب  دـشاب .  ود  نیا  يانعم  هب  ای  حـلاص و  بیعـش و  هباـشم 
مانب میمت  ینب  ياه  شخب  زا  یکی  زا  هکنیا  ای  دراد و  یتبسن  میمت  ینب  هلیبق  اب  دشاب و  یم  ير  لها  وا  هک  دیوگ  یم  تایاور  رتشیب  اما  دناد 

بونج لها  لصا  رد  يو  دراد  لامتحا  دشاب  حیحص  بلطم  نیا  رگا  لاح  ره  هب  تسا  میمت  ینب  زا  یمالغ  يو  هکنیا  ای  دنشاب و  مورحم )  )
ناتـسا رد  مالـسا  ردـص  رد  هک  میمت  ینب  لیابق  زا  هکنیا  ای  دراد و  دوجو  میمت  ینب  ياه  هلیبق  زا  يریاشع  زونه  اـجنآ  رد  اریز  دـشاب  ناریا 

نانآ زا  دهـشم  کیدزن  کچوک  ياتـسور  دنچ  طقف  هدش و  مضه  ناریا  مدرم  رد  نانآ  رتشیب  هزورما  هک  دشاب ،  دنا  هدـش  نکاس  ناسارخ 
ندش رهاظ  نامز  زا  رگید  لا  ؤس  دراد .  اهنآ  اب  یبسن )   ) يدنواشیوخ هطبار  هکنیا  ای  دننک و  یم  تبحص  مه  یبرع  نابز  اب  هک  تسا  یقاب 
لاـس رد  نت ،  ود  نآ  ندـش  رهاـظ  هک  تسا  نیا  دـسر  یم  رظن  هب  رتهب  هچنآ  هک  میدـش  روآ  داـی  لـصف  لوا  رد  تسا ،  تیـصخش  ود  نآ 
نیب هلصاف   )) دیوگ یم  هک  ار  یتیاور  دراد ،  لامتحا  هتبلا  تسا ،  ینمی  ینایفس و  جورخ  اب  نامزمه  مالـسلا و  هیلع  يدهم  ترـضح  روهظ 

رد هک  دومن  نآ  تحـص  هب  مکح  ناوت  یم  دـشاب )) یم  هام  ود  داتفه و  مالـسلا  هیلع  يدـهم  هب  ار  روما  مامز  ندرپس  نیب  بیعـش و  جورخ 
زاغآ نیب  هلـصاف  اما  دوب .  دـهاوخ  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  روهظ  زا  لبق  لاـس  شـش  بیعـش  یناـسارخ و  ندـش  رهاـظ  تروص  نیا 

روهظ www.Ghaemiyeh.comرصع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 187زکرم  هحفص 119 

http://www.ghaemiyeh.com


صخـشم تایاور  رد  میتفگ  هکیروط  هب  بیعـش ،  یناسارخ و  ندش  رهاظ  نیب  مق و  زا  يدرم  ياناوت  تسدب  یناریا  نازاس  هنیمز  تموکح 
هرابرد هک  تسا  یتایاور  اه ،  هنیرق  نآ  هلمج  زا  دیامن ،  نیعم  ار  نآ  لامجا  روط  هب  دـناوت  یم  هک  ییاه  هنیرق  هراشا و  رگم  تسا .  هدـشن 

دراو تسا ))  مالسلا  هیلع  مئاق  روهظ  کیدزن   )) اهنیا همه  هکنیا  رهـش و  نآ  يرکف  ینید و  یناهج ،  تیعقوم  دننام  نآ  ثداوح  مق و  رهش 
هدش دراو  راحب ج 52 ص 243  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هک  یتیاور  میدرک . .  لـقن  راحب ص 213  دلج 60  زا  ار  نآ  هک  تسا  هدـش 
نیب هلـصاف  هک  دراد  تلالد  متـشاد ))  یم  هاگن  رما  نیا  بحاـص  يارب  ار  نتـشیوخ  مدرک  یم  كرد  ار  ماـگنه  نآ  نم  رگا   : )) دومرف هک 

ناسنا کی  یلومعم  رمع  زا  ناشنانمـشد ،  اب  یگنج  رد  ندـش  دراو  قرـشم و  لها  تموکح  ندـمآ  دوجوب  نیب  مالـسلا و  هیلع  مئاق  روهظ 
يدرم هب  ار  نآ  دنوادخ   : )) دش لقن  راحب ج 52 ص 269  زا  البق ،  هک  تسا  یثیدـح  هنیمز ،  نیا  رد  تایاور  هلمج  زا  و  دور .  یمن  رتارف 

لها مدرم ،  رب  مکح  تواضق و  ماقم  رد  تسا ،  مدرم  رگ  تیادـه  يو  لمع  يوقت و  ساسا  رب  وا  شور  هک  دراد  یم  ینازرا  تیب  لـها  زا 
تروص رب  لاخ  ياراد  هک  مادنا . . .  هاتوک  دنمونت و  درم  نآ  هاگنآ  مناد ،  یم  ار  شردپ  وا و  مان  وا و  نم  دنگوس  ادـخ  هب  تسین ،  هوشر 

داد لدع و  زا  رپ  ار  ایند  تسا و  هدـش  هداهن  وا  دزن  هک  تسا  یتناما  نابهاگن  ظفاح و  وا  دـیآ ،  یم  دراد  ندـب  تسوپ  رب  رگید  هناشن  ود  و 
لها هلالس  زا  راوگرزب  يدیس  طسوت  ادتبا  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  نارای  تموکح  زاغآ  هک  دراد  تلالد  تیاور  نیا  دنادرگ )) .  یم 
روهظ زا  لبق  ینیمخ و  ماما  رـصع  زا  دـعب  هکنیا  ای  تسا و  قبطنم  ینیمخ  ماما  رب  اـنعم  نیا  لاـمتحا  هب  هک  دوب .  دـهاوخ  مالـسلا  هیلع  تیب 
تسا یـصخش  نیرخآ  یناسارخ ،  دیـس  نیاربانب  تسا . . .  صقان  تیاور ،  میتفگ  هکنانچ  اریز  دنـشاب  یم  رتشیب  ای  رفن و  کی  ترـضح ، 
دهاوخ ناریا  ياورنامرف  هک  تسا  يدرف  نیرخآ  اب  رـصاعم  اـی  هدرک و  تموکح  ناریا  رب  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  روهظ  زا  شیپ  هک 

ای تسا و  رما  تیـالو  اـی  دـیلقت و  تیعجرم  ماـقم  ياراد  وا  اـیآ  هکنیا ،  تسا  حرطم  یناـسارخ  دیـس  نوماریپ  هک  یلا  ؤس  نیرخآ  و  دوـب . 
يربهر هک  یعجرم  نیرواشم  نارای و  نیرت  هتـسجرب  زا  یکی  ای  الثم و  روهمج  سیئر  دـننام  دوب  دـهاوخ  عجرم  راـنک  رد  یـسایس  يربهر 

هب ار  نیمز  قرـشم  تموکح  گرزب  يربهر  وا  هک  تسا  نیا  دـیآ ،  یم  تسدـب  يو  هب  طوبرم  تایاور  زا  هچنآ  دراد ؟  هدـهع  هب  ار  مدرم 
دریگب تسدب  ار  روما  مامز  یسایس  يربهر  ناونع  هب  گرزب ،  ربهر  عجرم و  نامرف  هب  يو  هک  دنام  یم  یقاب  لامتحا  نیا  اهنت  دراد ،  هدهع 
راکشآ ترضح  نآ  تسدب  دنوادخ  هک  یتازجعم  تامارک و  یبیغ و  ياهدادما  هب  يدوزب  ام  و  ملاعلا .  هللا  و  دشاب ،  هنوگنیا  الامتحا  هک  . 

 ، هکنیا هلمج  زا  دومن .  میهاوخ  یسررب  تایاور  هاگدید  زا  ار  مالسلا  هیلع  ماما  رصع  رد  مولع  لماکت  لوحت و  زین  دومن و  هراشا  دزاس  یم 
نیا رد  هک  دـنک  یم  باختنا  شا  هداوناخ  دوخ و  تنوکـس  لحم  ناونع  هب  تسا ،  هفوک  کیدزن  البرک  تمـس  زا  هک  ار  هلهـس  ترـضح ، 
یم قارع  رد  ینالوط  یتدم  سدق  هب  نتفر  زا  لبق  راوگرزب  نآ  هکنیا  ترـضح ،  لامعا  رگید  زا  تسا .  هدش  دراو  تایاور  يدادعت  هنیمز 

 ، يو ندنام  ببـس  دسر  یم  رظن  هب  دوش )) یم  راگدنام  اجنآ  رد  دـهاوخب  ادـخ  هک  نامز  ره  اتو  دـیآ  یم  هفوک  يوس  هب  هاگنآ   : )) دـنام
زا ار  دوخ  هبخن  هدـیزگرب و  ناراـی  ناـنواعم و  هک  تسنآ  تموکح ،  زکرم  ناونع  هب  نآ  باـختنا  قارع و  یلخاد  عـضو  تیبـثت  رب  هوـالع 
 ، دراد یم  مازعا  اه  نیمزرـس  ریاس  هب  قارع  زا  ار  اهنآ  دوخ ،  یماظن  ياهورین  یهدـنامزاس  اب  هدرک و  يروآدرگ  قارع  رد  ناـهج  رـسارس 

لخاد مئاق  نوچ   : )) دومرف هک  تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ددرگ .  یم  سدـق  يزاسدازآ  هجوتم  شیوخ ،  هاپـس  اب  هاگنآ 
مالـسلا هیلع  نانم  ؤمریما  نخـس  نیا  و  تسا .  هدومن  اجنآ  گنهآ  ای  دوب و  دهاوخ  اجنآ  رد  هکنیا  رگم  تسین  ینم  ؤم  چیه  دوش  یم  هفوک 

هک تسا  ترـضح  نآ  زا  زین  و  ( 302 (( ) دـینک تکرح  ام  اب  ینایفـس )   ) توغاط نیا  یبوکرـس  يارب  دـیوگ :  یم  دوخ  نارای  هب  هک  تسا 
رد مالـسلا  هیلع  لیئربج  هکیلاح  رد  تسا  هدمآ  اجنآدـب  هکم  زا  هتـشرف  رازه  جـنپ  نایم  رد  هک  منیب  یم  فجن  رد  ار  مئاق  کنیا   : )) دومرف
رد و  ( 303  . (( ) دزاس یم  هدنکارپ  اهرهـش  رد  ار  اهورین  وا  دـنتکرح و  رد  يو  شیپاشیپ  نانم  ؤم  پچ و  تمـس  لیئاکیم  تسار و  تمس 

یخرب هتفگ  هب  انب  دشاب .  یم  مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح  هاپس  هدنامرف  يو  تسوا ))  راد  هیالط  حلاص  نب  بیعش   : )) هک تسا  هدمآ  یتیاور 
زا هراب  نیا  رد  دامح  نبا  دتـسرف ،  یم  ناکرت  گنج  هب  دـنک  یم  رازراک  هناور  ار  نآ  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  يرکـشل  نیتسخن  تایاور ،  زا 
نآ دوب و  دـهاوخ  مالـسلا  هیلع  يدـهم  تسدـب  اهنآ  يدوبان  اـما  دوش  یم  راـکیپ  دراو  ناـکرت  اـب  ینایفـس   : )) هک تسا  هدرک  لـقن  ةاـطرا 
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نبا نتف  محالم و  باـتک  رد  نومـضم  نیمه  هب  بیرق  ( 304  . (( ) دراد یم  لیـسگ  ناـکرت  يوس  هب  ترـضح  هک  تسا  يرکـشل  نیتسخن 
شخب رد  ام  و  تسا . . .  هدومن  لقن  دوخ  باتک  رد  ار  دامح  نبا  باـتک  زا  رتشیب  اـی  هحفـص  داـتفه  يو  هک  تسا  هدـمآ  ص 52  سوواط 

 ، تایاور رد  يدایز  ياه  هنیرق  هکنانچ  كرت  ناناملـسم  هن  تسا  كرت  رافک  تایاور  نیا  رد  اـهکرت  زا  دارم  هک  میتفگ  ناـکرت  هب  طوبرم 
زا روظنم  يوق  لامتحا  هب  هک  تسا  هدـش  ریبعت  ناکرت  بناج  زا  یهورگ  اـی  كرت و  ناردارب  هب  اـهنآ  زا  یخرب  رد  تسا و  رما  نیا  رگناـشن 

 . دشاب یم  اهسور  ناکرت ، 

سدقم روهظ  تضهن 

هام هدراهچ  تدم  رد  يدهم  ترضح  تضهن  ندش  لماک 

لوا تمسق 

شـش رد  ددرگ ،  یم  لماک  هام  هدراهچ  تدم  رد  هادـف )  انحاورا   ) يدـهم ترـضح  سدـقم  بالقنا  تضهن و  هک  دراد  تلالد  تایاور ، 
رد دنک و  یم  يربهر  دوخ  نارای  طسوت  ناهن ،  روط  هب  ار  ثداوح  دنرب و  یم  رس  هب  ینارگن  بارطـضا و  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  لوا ،  ههام 
 ، دوش یم  دربن  دراو  دوخ  نانمشد  اب  ددرگ و  یم  سدق  قارع و  یهار  هاگنآ  هنیدم و  راپـسهر  دنک و  یم  روهظ  هکم  رد  يدعب  هام  تشه 
 ، ددـنب یم  سب  شتآ  نامیپ  اهیبرغ )  ) ناـیمور اـب  هاـگنآ  دروآ :  یم  رد  دوخ  تعاـطا  ناـمرف و  تحت  هچراـپکی  روط  هب  ار  مالـسا  ناـهج 

تسا یهلا  يا  هناشن  هلزنم  هب  ود  نآ  هک  دهد  یم  خر  هثداح  ود  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  روهظ  تضهن  زا  شیپ  دمآ .  دهاوخ  هکنانچ 
هک ماش  نیمزرـس  رد  تسا  ییاتدوک  عوقو  لوا :  هثداح  دیامن :  یم  زاغآ  شیوخ  سدقم  روهظ  تهج  ار  مزال  یگدامآ  ترـضح  نآ  هک 

ياهروشک رد  الومعم  هک  تسا  ییاهاتدوک  عون  زا  اتدوک  نیا  هک  دـننک  یم  روصت  مدرم  اما  دریگ ،  یم  ماجنا  ینایفـس  ناـمثع  يربهر  هب 
هقطنم ندومن  هچراپکی  رد  يرث ،  ؤم  ماـگ  ار  نآ  یمالـسا  تما  نانمـشد  اـه ،  یبرغ  ناـیدوهی و  یلو  دـتفا .  یم  قاـفتا  یمالـسا  یبرع و 
عاضوا لرتنک  رد  ناوت ،  تردق و  اب  دناوتب  هک  دنروآ  یم  رامش  هب  دوخ  ياه  هدناشن  تسد  زا  دنمورین  یمیژر  تسدب  نیطـسلف ،  نوماریپ 

ربارب رد  هک  تسا  هقطنم  یماظن  يورین  نیمه  هک  نیا  نآ ،  زا  رتمهم  و  دـیامن .  يریگولج  اهنآ  هیلع  یماـظن  تاـیلمع  زا  دـشوکب و  هقطنم 
هک یناسک  دزاس .  یم  لوغـشم  ار  نانآ  قارع  ياهزرم  رد  دتـسیا و  یم  دـنتکرح  رد  سدـق  يوس  هب  هک  یناریا  یمازعا  ياـهورین  نیتسخن 

هدعو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  طسوت  ینایفس ،  يارجام  هک  دنناد  یم  دنراد و  تخانش  یهاگآ و  ینایفـس  هب  طوبرم  تایاور  هب  تبـسن 
 . . . تسا یلمع  یمتح و  راگدرورپ  هدعو  هتبلا  ام و  راگدرورپ  تسا  هزنم  دندومرف ،  تسار  شربمایپ  ادخ و  دنیوگ :  یم  تسا  هدش  هداد 

يو هب  ندناسر  يرای  رد  دنیوگ و  یم  رایسب  نخس  وا  هرابرد  دوش و  یم  راودیما  هادف  انحاورا  دوعوم  يدهم  روهظ  هب  تبـسن  ناشیاهلد  و 
 . دنونـش یم  ار  نآ  دوخ  نابز  هب  ینابز  ره  لها  همه و  هک  ناهج  مدرم  هب  تسا  ینامـسآ  یئادـن  مود :  هثداح  دـننک .  یم  یگدامآ  مالعا 

هحیـص نیا  زا  مدرم  دراد ،  یم  اپ  رب  ار  هتـسشن  دنک و  یم  رادیب  ار  هتفخ  دیآ ،  یم  تمـس  ره  زا  نامـسآ و  زا  ذـفان  يوق و  تسا  یئادـص 
رفک ملظ و  زا  يراددوخ  هب  ار  مدرم  ادن  نآ  تسا !  ربخ  هچ  دننیبب  ات  دنیآ  یم  نوریب  ناشیاه  هناخ  زا  هدـمآ و  رد  دایرف  هلان و  هب  ینامـسآ 
یم تایاور  دناوخ ! یم  شردپ  دوخ و  مان  اب  ار  ترضح  دنک ،  یم  توعد  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  زا  يوریپ  هب  يزیرنوخ و  يریگرد و  و 

 : تسا دـنوادخ  هتفگ  نیا  ریـسفت  هک  اریز  دـنروآ ،  یم  دورف  میلـست  رـس  هدـش ،  هداد  هدـعو  یهلا  هناشن  نیا  ربارب  رد  اهناسنا  مامت  دـیوگ 
لا ؤس  نیا  ریزگاـن  ( 305  . (( ) دـنروآ دورف  میلـست  رـس  نآ  ربارب  رد  هـک  میتـسرف  یم  ورف  اـهنآ  رب  يا  هزجعم  نامـسآ  زا  میهاوـخب  رگا  ))
وا و  تسیک ؟  يدـهم  هک  دوـش  یم  هتفگ  اـج  هـمه  یتاـغیلبت ،  ياـه  هناـسر  رد  دـتفا و  یم  اـهنابز  رـس  رب  یپ  رد  یپ  ریگملاـع  هنارـصم و 

روهظ زاجح  رد  يدوزب  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  كاپ  نادناخ  زا  ناناملـسم و  ربهر  يو  دنـسانش  یم  هک  نیمه  اما  تساجک ؟ 
هب ندز  هبرـض  تهج  هئطوت  يزیر و  همانرب  ینامـسآ و  ياسآ  هزجعم  يادـص  نوماریپ  دـیدرت ،  کش و  داجیا  هب  ترداـبم  درک ،  دـهاوخ 
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هک بیغ  هب  ناگدنروآ  نامیا  اما  دنیامن ،  یم  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  تضهن ،  نیا  ربهر  ندناسر  تداهش  هب  یمالـسا و  دیدج  جوم 
دنهن و یم  رکش  هدجـس  رب  رـس  تسا و  هدش  هداد  هدعو  قح  يادن  نامه  ادن  نیا  هک  دنهاگآ  دنا  هدینـش  ار  توص  نیا  هب  طوبرم  تایاور 

دوخ دنوش و  یم  وا  يایوج  دنیوگ و  یم  نخـس  ترـضح  نآ  زا  هراومه  نانآ  دوش .  یم  هدوزفا  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  ناشیاهلد  عوشخ  رب 
توعد مالـسلا  هیلع  يدهم  ماما  زا  يوریپ  هب  ار  مدرم  هک  ینامـسآ  يادن  نیا  هب  طوبرم  تایاور  لصا  دـننک .  یم  ایهم  يو  يرای  تهج  ار 

دح هب  هک  تسین  دـیعب  و  تسا .  هدـمآ  ناوارف  تنـس ،  لها  هعیـش و  عبانم  رد  دـنک ،  یم  دای  شراوگرزب  ردـپ  دوخ و  مان  اب  ار  وا  هدومن و 
یسلجم و  اهنیا .  ریغ  تاحفص 59 و 60 و 92 و 93 و  رد  دوخ ،  یطخ  هخـسن  رد  ار  تایاور  نیا  دامح ،  نبا  دسرب .  ( 306  ) يونعم رتاوت 

هدش لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دنا ،  هدرک  تیاور  نآ  ریغ  راحب ج 52 ص 119 و 287 و 289 و 290 و 293 و 296 و 300 و  رد 
راتـشک سپ  تسا  نالف  دنزرف  ینالف  نآ  زا  یئاورنامرف  هک  دـنز  یم  گناب  ار ،  رما  نیا  بحاص  مان  نامـسآ  زا  يدانم   : )) دومرف هک  تسا 

ماشه مود ،  بش  نایاپ  رد  يرگید  بش و  زاغآ  رد  یکی  دهد ،  یم  خر  هحیـص  و   : )) دومرف ترـضح  نآ  زین  و  ( 307 ( )) ؟  تسیچ يارب 
یکی نیا  هنوگچ  مدیسرپ :  سیلبا ،  يوس  زا  رگید  هحیص  تسا و  نامسآ  زا  يا  هحیص  دومرف :  تسا ؟  هنوگچ  مدیـسرپ :  دیوگ  ملاس  نب 

زا ( 308 (( ) دهد یم  صیخشت  ارنآ  يآ  دوجوب  هکنآ  زا  شیب  دهد ،  ارف  شوگ  نآ  هب  هک  یسک  دومرف :  دوش ؟  یم  هتخانش  زاب  يرگید  زا 
دشاب ناهج  برغ  قرش و  رد  سک  ره  هکیا  هنوگ  هب  دنک  یم  ادن  ار  مئاق  مان  نامسآ  زا  يدانم   : )) تفگ هک  تسا  لوقنم  ملسم  نب  دمحم 
نیمالا حور  لیئربج  يادص  نآ  و  دزیخ ،  یم  ياپ  هب  هتسشن  دنیشن و  یم  هداتـسیا  دوش و  یم  رادیب  هتفخ  ادص ،  نآ  رثا  رد  دونـش  یم  ارنآ 

هب نادمه  لها  يدرم  مدینـش  مدوب ،  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ   : )) تفگ هک  تسا  هدـش  لقن  نانـس  نب  هللادـبع  زا  ( 309  (( ) تسا
مـسا هب  نامـسآ  زا  يا  هدننک  ادن  هک  دیراد  هدیقع  امـش  دنیوگ :  یم  دـننک و  یم  شهوکن  ار  ام  تنـس )  لها   ) هماع هک  دـیوگ :  یم  ماما 
تیاور نم  زا  ار  بلطم  نیا  دومرف :  هاگنآ  تسشن ،  دش و  كانمـشخ  دوب  هداد  هیکت  هکیلاح  رد  ترـضح  دنک ! یم  ادن  رمءا  نیا  بحاص 
بلطم نیا  ادخ  هب  دنگوس  دومرف :  یم  مردپ  هک  مهد  یم  تداهـش  تسین ،  يداریا  امـش  رب  تباب  نیا  زا  و  امن .  لقن  مردپ  زا  هکلب  نکن ، 

دورف میلـست  رـس  نآ  ربارب  رد  هک  میتسرف  ورف  اهنآ  رب  نامـسآ ،  زا  يا  هزجعم  میهاوخب  رگا  دیامرف :  یم  هک  تسا  راکـشآ  ادـخ  باتک  رد 
نامسآ زا  دیدرت ،  یب  هریمع ،  نب  فیـس  يا  تفگ  همدقم  نودب  هک  مدوب  روصنم  رفعجوبا  دزن   : )) دیوگ هریمع  نب  فیـس  ( 310  ) دنروآ

! دـینک یم  تیاور  ار  بلطم  نیا  نانم ،  ؤمریما  يا  موش ،  تیادـف  متفگ :  دـناوخ ،  یم  ار  بلاـطوبا  نادـناخ  زا  يدرم  ماـن  يا  هدـننک  ادـن 
نم نونکات  نانم  ؤمریما  يا  متفگ  مدینـش ،  دوخ  شوگ  اب  ار  تیاور  نیا  تسوا ،  رایتخا  رد  مناج  هک  سک  نآ  هب  دنگوس  يرآ ،  تفگ : 
دوب میهاوخ  نآ  هدننک  تباجا  نیتسخن  ام  دیآرب ،  یئادن  نینچ  رگا  تسا و  قح  نخس ،  نیا  فیس !  يا  تفگ :  ما .  هدینشن  ار  تیاور  نیا 

؟  مالـسلااهیلع همطاف  نادـنزرف  زا  يدرم  متفگ :  دـناوخ  یم  ارف  ام  ناگدازومع  زا  يدرم  يوس  هب  ار  مدرم  ادـن  نآ  هک  تسا  نیا  هن  رگم  ، 
اهنآ زا  زگره  دندرک  یم  لقن  ار  نآ  نیمز  لها  مامت  مدوب و  هدینشن  یلع  نب  دمحم  رفعجوبا  زا  ار  نخس  نیا  رگا  فیـس  يا  يرآ  تفگ : 

بیسم نب  دیعـس  زا  داـمح ص 92  نبا  یطخ  هخـسن  رد  ( 311  (( ) تسا مالـسلا )  هیلع  رقاـب  ماـما   ) یلع نب  دـمحم  وا  یلو  متفریذـپ  یمن 
مارآ يا  هشوگ  زا  هاگ  ره  هک  يا  هنوگ  هب  تسا  ناکدوک  هچیزاب  ییوگ  زاـغآ  رد  هک  دـیآ  یم  دوجوب  يا  هنتف   : )) تفگ هک  تسا  لوقنم 

هک دیـشاب  هاگآ  دـنک :  یم  ادـن  نامـسآ  زا  يدانم  هک  هاـگنآ  رگم  دریذـپ  یمن  ناـیاپ  هنتف  نیا  دروآ و  یمرب  رـس  يرگید  بناـج  زا  دریگ 
تـسا نیا  تفگ :  راب  هس  هاگنآ  دیزرل ،  یم  اهنآ  هکیا  هنوگ  هب  دیچیپ  مه  هب  ار  دوخ  ياهتـسد  بیـسم  نبا  تسا .  ینالف  امـش  ياورنامرف 

نآ رد  تسا ،  دمحم  لآ  اب  قح  هک  دنز  گناب  نامـسآ  زا  يا  هدننک  ادن  نوچ   : )) تسا هدمآ  ذـخءام  نیمه  رد  امـش )) قح  رب  ياورنامرف 
دیعـس  : )) تسا هدمآ  زین  و  دنرادن )) وا  زج  يا  هشیدنا  مدرم  دریگ و  رارق  اهلد  رد  وا  تبحم  دوش و  يراج  اهنابز  رـس  رب  يدهم  مان  ماگنه 

رد قح  هک  دیـشاب  هاگآ  دنک ،  یم  ادن  نامـسآ  زا  يا  هدننک  ادـن  دومرف :  ترـضح  هک  هدرک  لقن  ام  يارب  رقاب  ماما  زا  وا  رباج و  زا  لقن  هب 
نادناخ رد  ای  یسیع و  نادناخ  رد  ای  یسیع و  نادناخ  رد  قح  دینادب  هک  دروآ  یمرب  گناب  نیمز  زا  رگید  ییادن  تسا و  دمحم  تیب  لها 
تـسا میعن  هللادبعوبا  هدننک  کش   . ) دزاس دـیماان  ار  مدرم  ات  تسا  ناطیـش  زا  ینیمز  يادـن  انامه  و  تسا . )  نم  زا  دـیدرت   ، ) تسا سابع 
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ناـضمر هاـم  رد  نامـسآ  يادـص  نوچ   : )) دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  دوعـسم  نبا  زا  ص 60  رد  و  ((( 
هـس دتفا و  یم  قافتا  هجح  يذ  رد  يزیرنوخ  اه و  هلیبق  ندش  ادج  هدعق  يذ  رد  تسا و  يدیدش  يوهایه  لاوش  رد  هک  دینادب  دوش  هدینش 
لا ؤس  دـش ،  دـنهاوخ  هتـشک  اه  بوشآ  رثا  رد  مدرم  هام  نیا  رد  رود .  تسا ،  رود  هچ  دـش ،  دـهاوخ  یمرحم  هچ  مرحم  اـما  دومرف :  راـب 
هک تسا  ییادص  و  دوب .  دهاوخ  هعمج  بش  ناضمر و  هام  همین  رد  هحیص  نیا  دومرف :  تسیچ ؟  ینامـسآ  هحیـص  ادخ  لوسر  يا  میدرک 

و هعمج .  بش  رد  دروآ . . .  یم  نوریب  اه  هدرپ  زا  ار  هدیـشوپ  بیجن و  نانز  دناشن و  یم  ار  هداتـسیا  دنک و  یم  رادیب  ار  هدیباوخ  صخش 
دـیدنبب و ار  اه  هرجنپ  رد  دـیورب و  دوخ  ياه  هناخ  هب  دـیروآ  یم  ياج  هب  ار  هعمج  حبـص  زامن  یتقو  تسا ،  دایز  اـه  هلزلز  هک  یلاـس  رد 

ناحبـس سودقلا ،  ناحبـس  دـیئوگب :  دـیراذگب و  هدجـس  هب  رـس  دیدینـش  ار  توص  نآ  یتقو  دـیدنبب  ار  ناتیاهـشوگ  دـیناشوپب و  ار  دوخ 
عبانم زا  هراب  نیا  رد  هک  يرگید  تایاور  و  دوش )) كاله  دنکن  سک  ره  دبای و  تاجن  دنک  نینچ  سک  ره  سودـقلا  ناحبـس  سودـقلا ، 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  دحم  هک  دروآرب :  دایرف  دحا  گنج  رد  هکنانچمه  دشاب .  سیلبا  يادص  اعقاو  تسا  نکمم  دـیوگ  یم  ینـس  هعیش و 
نانآ داهنشیپ  اب  هک  دشاب ،  یناهج  یچ  تاغیلبت  نیطایـش  ینعی  شناوعا ،  نارایتسد و  هلیـسوب  اما  سیلبا ،  دایرف  تسا  نکمم  دش و  هتـشک 

 . دنزیخرب هلباقم  هب  نآ  هباشتم  فلاخم و  ییادن  قیرط  زا  دنک ،  یم  داجیا  ارنآ  ینامسآ ،  يادن  هک  مالـسا  یناهج  جوم  اب  یئورایور  يارب 
هتفگ نخس  نآ  هرابرد  البق  هک  دشاب  یناهج  گنج  نامه  تسین  دیعب  دنک ،  یم  نآ  سب  شتآ  هب  توعد  ینامـسآ ،  يادن  هک  يدربن  اما 

ار نآ  تایاور  هک  هچنآ  اب  قباطم  ددعتم و  ياه  گنج  لکـش  هب  هکلب  دشابن  يا  هتـسه  یگنج  گنج ،  نآ  تسا  نکمم  هک  میتفگ  دـش و 
يادـن عوقو  نامز  هب  طوبرم  تایاور  نیب  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  هکناـنچ  دـشاب .  دـهد ،  یم  خر  یناوارف  ياـه  گـنج  هک  روهظ  لاـس  رد 
هکنانچ رگید  یضعب  ناضمر و  هام  رد  ارنآ  دیدرک ،  هظحالم  هکنانچ  تایاور  نآ  زا  یخرب  نوچ  دراد ،  دوجو  یتوافت  كدنا  ینامـسآ ، 

دامح ص 92 نبا  یطخ  هخسن  رد  هچنآ  دننام  تایاور ،  زا  رگید  يا  هتسد  دیامن ،  یم  رکذ  بجر  هام  رد  ارنآ  راحب ج 52 ص 789 ،  رد 
زا و  دنک .  یم  رکذ  هیکز  سفن  ندـش  هتـشک  زا  دـعب  مرحم  هام  رد  ار  نآ  هخـسن  نامه  رد ص 93  جـح و  مسوم  رد  ار  نآ  تسا ،  هدـمآ 

هنوگ هب  دراد  تحارص  رما  نیا  رب  تایاور  زا  یشخب  یتح  دشاب  یم  ددعتم  ياهادن  ینامسآ ،  يادن  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تایاور  یـضعب 
هب کیدزن  زین  تنـس  لها  عبانم  رد  تسا و  هدرک  یـسررب  دروم  تشه  ات  ار  هعیـش  عبانم  رد  هدش  دراو  ياهادن  نادنمـشناد ،  زا  یکی  هکیا 
یم هدینش  ناضمر  هام  رد  هک  تسا  ینامسآ  يادن  کی  اهنت  نآ  هک ،  تسا  نیا  دسر  یم  رظن  هب  رتهب  هچنآ  اما  دوش ،  یم  هدید  مقر  نیمه 

ینایفـس جورخ  ینعی ،  هناشن ،  ود  نیا  زا  سپ  ملاعلا .  هللا  و  دـشاب ،  یم  نآ  نامز  نییعت  رد  تایاور ،  فالتخا  زا  یـشان  نآ  ددـعت  دوش و 
 . تسا یقاب  هام  شش  کیدزن  مرحم ،  هام  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  روهظ  نامز  ات  ناضمر ،  هام  رد  نامـسآ  يادن  بجر و  هام  رد 
نآ نتـسویپ  رد  ار  نآ  ناوت  یم  هک  دـنک  دـنک  یم  نایب  ههرب  نیا  رد  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  تامادـقا  زا  يرامـش  تنـس ،  لها  یئاور  عباـنم 

تهج بارطـضا  قوش و  اب  ناهج  فارطا  زا  هکیناسک  اب  يو  رادـید  همرکم و  هکم  رد  سپـس  هرونم و  هنیدـم  رد  دوخ  ناراـی  هب  ترـضح 
دنتسه فلتخم  ياهروشک  یمالـسا  نادنمـشناد  زا  نت  تفه  هلمج  نآ  زا  هک  دومن  هصالخ  دنـشاب ،  یم  ترـضح  نآ  یپ  رد  وا ،  اب  تعیب 
تعیب صلخم  نیدتم و  دارفا  زا  رفن  هدزیـس  دصیـس و  زا  دوخ  رهـش  رد  کی  ره  دننک و  یم  تاقالم  هکم  رد  ار  ماما  یلبق ،  رارق  نودـب  هک 

هیلع ماما  هک  عمط  نیا  هب  دنیامن  یم  تعیب  راوگرزب  نآ  اب  ناشناوریپ ،  دوخ و  بناج  زا  ات  دنشاب  یم  ترـضح  يوجتـسج  رد  دنا و  هتفرگ 
نآ نایب  يدوزب  و  دـنوش ،  بوسحم  تسا ،  هدومرف  هدـعو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  يو  ناراـی  زا  اـهنآ  دریذـپب و  ار  ناـنآ  مالـسلا 

ؤمریما تیاور  زا  دارم  دننک و  یم  دادملق  يربک ،  تبیغ  زا  دعب  ینلع  ریغ  روهظ  هلحرم  ار  هام  شـش  نیا  هعیـش ،  عبانم  رد  و  دمآ .  دهاوخ 
نیا دنک )) یم  روهظ  هاگنآ  هتفرگ ،  ارف  ار  اج  همه  شدای  مان و  هکنیا  ات  تسا  زیمآ  ماهبا  یکدـنا  وا  ندـش  رهاظ   : )) هک مالـسلا  هیلع  نانم 

لامتحا ددرگ و  یم  راکـشآ  نشور و  مدرم  يارب  روهظ  هلئـسم  هاگنآ  دـنک و  یم  روهظ  جـیردت  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  زاغآ ،  رد  هک  تسا 
روهظ هلئـسم  ات  دوش ،  هتـشاذگ  شیاـمزآ  ضرعم  هب  مدرم  شریذـپ  روهظ و  رما  هک  دـشاب  تهج  نیدـب  ترـضح ،  یجیردـت  روهظ  دراد 

حیحـص دنـس  ثیح  زا  هک  دراد  دوجو  زین  يرگید  تایاور  يدادـعت  لبق ،  ربخ  رب  هوالع  عطقم ،  نیا  دروم  رد  دـتفیب .  اج  هدـش و  حـضاو 
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تسا هیلع  هللا  ناوضر  يرمس  دمحم  نب  یلع  دوخ ،  هدنیامن  هب  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  هموقرم  اهنآ  نیرت  نشور  دوش و  یم  هدرمش 
ینایفـس و جورخ  زا  شیپ  سک  ره  هک  دیـشاب  هاگآ  دنراد ،  ارم  هدهاشم  ياعدا  هک  دـنیآ  یم  یناسک  نم  ناوریپ  زا  يدوزب   : )) دومرف هک 
زا روظنم  ارهاظ  ( 312  (( ) میظعلا یلعلا  هللااب  الا  ةوق  لوح و ال  تسوگغورد و ال  هتـسب و  ءارتفا  دومن ،  هدـهاشم  ياـعدا  ینامـسآ ،  هحیص 

دشاب هتشاد  ار  مالسلا  هیلع  رمءالا  بحاص  یگدنیامن  ياعدا  هک  تسا  یسک  هثداح  ود  نیا  عوقو  زا  لبق  مالـسلا  هیلع  ماما  هدهاشم  یعدم 
يوس زا  يدایز  تایاور  نآ .  هرابرد  نتفگ  نخـس  نودب  ای  یگدـنیامن و  ياعدا  نودـب  ندیـسر ،  ناشیا  روضح  هب  یبایفرـش و  فرـص  هن 

هب ندومن  ریبعت  ببـس  نیمه ،  دیاش  تسا و  هدیـسر  مالـسلا  هیلع  ماما  اب  رادـید  هرابرد  هتـسیاش  دامتعا و  دروم  ءایلوا  ءاملع و  زا  يا  هدـع 
هحیص ینایفـس و  جورخ  اب  يربک  تبیغ  کنیا  رب  دراد  تلالد  مالـسلا  هیلع  ماما  كرابم  هتـشون  تی .  ؤر  یفن  هن  دشاب  هدهاشم  یفن  هلمج 
تدم نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  ینعی  دشاب ،  یم  روهظ  همدقم  هدوب و  يرغـص  تبیغ  هب  هیبش  نآ  زا  دعب  تبیغ  دریذپ و  یم  نایاپ  ینامـسآ 
ناشیا زا  يرامش  دیامن و  یم  لصاح  سامت  دوخ  نارای  اب  تدم  نیا  رد  یلو  تسا  ناهنپ  نآ  یتاعالطا  ياهمتـسیس  نارگمتـس و  مشچ  زا 

هنوگنیا يدعب  تایاور  زا  دیامن .  یم  بوصنم  نینم  ؤم  دوخ و  طبار  ناونع  هب  ار  یناگدـنیامن  ترـضح  دـنوش و  یم  يو  روضح  بایفرش 
 ، مرحم هام  رد  دوخ  هدش  هداد  هدعو  روهظ  ماگنه  ات  سپس  دوش  یم  رهاظ  ینایفس ،  جورخ  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دسر  یم  رظن  هب 

جورخ ینایفـس  یتقو   : )) دومرف ترـضح  هک  تسا  هدمآ  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  زا  ریـشب  نب  ملذح  تیاور  رد  ددرگ ،  یم  ناهنپ 
(313 (( ) دوش یم  رهاظ  هرابود  نآ  زا  سپ  ددرگ و  یم  ناهن  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  دنک ، 

مود تمسق 

نیعم روهظ  ماگنه  ات  هاگنآ  و  رهاظ ،  بجر  رد  ینایفـس  جورخ  زا  دـعب  مالـسلا  هیلع  ماما  هکنآ  زج  يریـسفت  تیاور ،  نیا  اـم ،  هدـیقع  هب 
ای تسا و  ناضمر  هام  رد  ینامـسآ ،  يادن  زا  شیپ  روهظ  ایآ  هک  دنک  یمن  صخـشم  تیاور  درادـن و  ددرگ ،  یم  ناهن  مرحم  رد  شیوخ 
رب قافتا  یگمه  رفن ،  هدزاود  هکنآ  رگم  دـنک  یمن  مایق  مئاق   : )) دومرف هک  تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  نآ ؟  زا  دـعب 
هب دنـشاب ،  وگتـسار  ینادرم  نانآ  هک  دسر  یم  رظن  هب  ( 314 (( ) دننک یم  بیذکت  ار  اهنآ  اما  دنا  هدید  ار  وا  دـنیوگ  دـننک و  نخـس  کی 

اهنآ هب  تبسن  مدرم  بیذکت  زا  دنک و  یم  نایب  مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  راید  رب  ینبم  ار  اهنآ  رظن  قافتا  مالـسلا  هیلع  ماما  هکنیا  لیلد 
یم رهاظ  هدرب و  رسب  ناهن  رد  مالسلا  هیلع  ماما  هک  دریگ  یم  تروص  يا  هرود  نامه  رد  ترضح ،  اب  اهنآ  تاقالم  ارهاظ  دنکیم و  بجعت 

مالـسلا هیلع  دیهم  ترـضح  نیاربانب ،  دنک .  یم  روهظ  هتفرگ و  الاب  شدای  مان و  ماجنارـس  ددرگ و  راکـشآ  روهظ  هلءاسم  اجیردت  ات  دوش 
زاس هنیمز  ياه  تموکح  ساسح  تیعقوم  نآ  رد  شیوخ  ياـهدومنهر  اـب  هدومن و  اـفیا  ار  دوخ  يربهر  لـماک  اـیبرقت  شقن  ههرب  نیا  رد 

و دـنک .  یم  رارقرب  طابترا  دـنیادخ ،  ءایلوا  هک  دوخ  نارای  اـب  ناناملـسم ،  ياـه  نیمزرـس  هیلک  رد  دـیامن و  یم  يربهر  ار  یناریا  ینمی و 
یم روآدای  تبیغ ،  هرود  رد  ار  يو  لامعا  رـصتخم  روطب  مینک  روصت  تدم ،  هاتوک  روهظ  هرود  رد  ع )   ) ماما تامادقا  هکنیا  يارب  کنیا 

ع  ) قداص ماما  زا  دنک .  یم  تاقالم  نت  یـس  اب  دنیزگ و  یم  نکـسم  هرونم  هنیدم  رد  ع )   ) ماما هک  دنا  هدروآ  تایاور  زا  يا  هراپ  میوش . 
هنیدم يو  هاگلزنم  نیرتهب  دـشاب ،  یم  یتلزع  تبیغ ،  نآ  رد  ریزگان  تسا و  یتبیغ  ار  رما  نیا  بحاص   : )) دومرف هک  تسا  هدـش  تیاور  ( 

زا يرگید  شخب  نـینچمه  ( 315  . (( ) تسین ینارگن  بارطـضا و  نانآ ،  دوجو  اـب  درب و  یم  رـسب  شناراـی  زا  نت  یـس  راـنک  رد  تسا و 
بآ زا  ع )   ) رضخ  : )) دیامرف یم  ع )   ) اضر ماما  هنیمز  نیا  رد  درب ،  یم  رـسب  (ع )  رـضخ رانک  رد  ترـضح  نآ  هک  دراد  تلالد  تایاور ، 

ام دـهد  یم  مالـس  ام  هب  دـیآ و  یم  ام  دزن  وا  هتبلا  دوش ،  هدـیمد  لیفارـساروص  رد  ات  دریم  یمن  تسا و  هدـنز  ور  نیا  زا  دیـشون و  تاـیح 
رـضاح جح  مسوم  رد  وا  داتـسرف ،  دورد  وا  رب  دیاب  دوش  یم  هدرب  وا  مان  هک  اج  ره  مینیب  یمن  ار  وا  صخـش  یلو  میونـش  یم  ار  وا  يادص 

ام مئاق  ییاهنت  دنوادخ  و  دـیوگ :  یم  نیمآ  ار  نانم  ؤم  ياعد  دـنک و  یم  فوقو  تافرع  رد  دروآ و  یم  اجب  ار  نآ  کسانم  مامت  هدـش و 
نآ ریغ  هتشذگ و  تیاور  زا  ( 316  . (() دزاس یم  لدب  یگتسویپ  هب  وا  رانک  رد  ار  يو  تدحو  و  تفلا ،  سنا و  هب  ترضح  نآ  هلیـسوب  ار 
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يرگید درف  دنک  تافو  ناشیا  زا  یکی  هاگره  ینعی  دـنوش  یم  ضوع  هتـسویپ  ع )   ) يدـهم نارای  نت  یـس  نآ  هک  دـسر  یم  رظن  هب  نینچ 
و دنادرگ .  ینالوط  ع )   ) ماما رضخ و  ترضح  دننام  ار  اهنآ  زا  یخرب  رمع  لاعتم  دنوادخ  دراد ،  لامتحا  هچرگ  ددرگ ،  یم  يو  نیشناج 
رب دورد  زا  دـعب  هک  اجنآ  دنـشاب ،  ناشیا  مه  تسا ،  هدـش  دراو  ع )   ) قداص ماما  زا  بجر  هام  همین  ياعد  رد  هک  لادـبءا  زا  روظنم  دـیاش 

ناصلخم و ناگدننک و  تدابع  ناراد و  هزور  ناگرزب و  و  لادبا )   ) هتـسیاش نانم  ؤم  رب  ادنوادخ   : )) دیامرف یم  شنادناخ  و  ص )   ) ربمایپ
رد دـنیادخ ،  ءایلوا  زا  هک  رتشیب ،  اـی  نت و  یـس  نیا  يوق  لاـمتحا  هب  ( 317  . (( ) تسرف دورد  تهار  نادـهاجم  نارگـشالت و  نادـهاز و 

تـسد ع )   ) ماما هک  تسا  نیا  رگناشن  ددعتم ،  تایاور  دنراد ،  شقن  دهد ،  یم  ماجنا  دوخ  تبیغ  رد  ع )   ) يدهم ترـضح  هک  یتامادقا 
یم مدـق  اهرازاب  هب  هدـش و  اه  خاک  اه و  خوک  دراو  وا  دـهد ،  یم  ناـشن  كرحت  فلتخم ،  ياـه  نیمزرـس  رد  هدز و  یعیـسو  تیلاـعف  هب 

هک هنوگنامه  يو ،  روهظ  زا  سپ  رگم  دوش  یمن  فشک  ترضح ،  نآ  تبیغ  زار  و  ددرگ .  یم  رـضاح  جح  مسارم  رد  لاس  ره  دراذگ و 
ماما زا  دیوگ :  یم  لضف  نب  هللادبع  تخاس .  هاگآ  نادب  ار  ع )   ) یسوم هکنآ  زا  دعب  رگم  دشن  فشک  ع )   ) رـضخ تامادقا  زار  هفـسلف و 

تیادف مدیسرپ :  دزادنا ،  یم  کش  هب  ار  لطاب  لها  هک  تسا  یتبیغ  ریزگان  رما ،  نیا  بحاص  يارب   : )) دومرف یم  هک  مدینـش  ع )   ) قداص
هفسلف دومرف :  تسیچ ؟  ع )   ) ماما تبیغ  زار  مدیـسرپ :  میتسین ،  امـش  يارب  نآ  فشک  هب  زاجم  ام  هک  يزیچ  رطاخب  دومرف :  ارچ ؟  مدرگ 

 ، ترـضح نآ  روـهظ  زا  سپ  رگم  دوـش  یمن  راکـشآ  يو  تبیغ  زار  تسا و  یهلا  هتـشذگ  ياـهتجح  تبیغ  هفـسلف  نوـچمه  ماـما  تبیغ 
ادج نامز  رگم  دـشن  نشور  ع )   ) یـسوم يارب  راوید ،  نتخاس  رـسپ و  نتـشک  یتشک و  نتـسکش  ینعی  ع )   ) رـضخ تامادـقا  زار  هکنانچ 

و تسوا . . .  ياهبیغ  زا  یبیغ  ادـخ و  رارـسا  زا  يرـس  یهلا و  تاروتـسد  زا  یکی  عوضوم  نیا  لضف  رـسپ  يا  رگیدـکی .  زا  ود  نآ  ندـش 
نب دمحم  زا  ( 318  . (( ) دـشابن نشور  ام  رب  نآ  زار  هچرگ  مینادـب  هنامیکح  ار  وا  لاـعفا  ماـمت  دـیاب  میتسناد ،  میکح  ار  دـنوادخ  هاـگره 

دـبای و یم  روضح  جـح  مسوم  رد  لاس  ره  رما  نیا  بحاص  ادـخ ،  هب  دـنگوس   : )) تفگ هک  تسا  لوقنم  هیلع  هللا  ناوضر  يرمع  ناـمثع 
تسا هدش  تیاور  قداص  ماما  زا  و  ( 319 (( ) دنسانش یمن  دننیب  یم  ار  يو  هکنیا  نیع  رد  مدرم  اما  دسانـش  یم  ار  اهنآ  دنیب و  یم  ار  مدرم 

هک هنوگنامه  دـهد ،  ماجنا  ار  یلمع  دوخ ،  تجح  دروم  رد  لاـعتم  دـنوادخ  هک  ار  نیا  نم ،  تما  دـنک  یم  راـکنا  هنوگچ   : )) دومرف هک 
هکنآ ات  دنـسانشن  ار  وا  لاح  نیع  رد  دراذـگب و  مدـق  ناشیاه  شرف  يور  دورب و  هار  ناشیاهرازاب  رد  هکنیا  هب  داد ؟  ماجنا  فسوی  هرابرد 

رـس رب  هچ  دیناد  یم  ایآ  تفگ :  هک  یتقو  داد ،  هزاجا  ع )   ) فسوی هب  هک  نانچ  نآ  دیامن  یفرعم  نانآ  هب  ار  دوخ  هک  دهد  هزاجا  دنوادخ 
مردارب مه  نیا  مفسوی و  نم  يرآ  تفگ :  یتسه ! ؟  فسوی  امتح  وت  دنتفگ :  ناردارب  دیدوب ،  هاگآان  امـش  دیدروآ و  شردارب  فسوی و 

و ع )   ) فسوی ترـضح  تلاح  نوچمه  دوخ ،  تبیغ  نامز  رد  ع )   ) ماما تلاح  نآ ،  لاـثما  تاـیاور و  نیا  ساـسا  رب  ( 320 (( ) دشاب یم 
 . دزاس یم  نشور  ام  يارب  ار  نآ  ياهیتفگـش  زا  یـشخب  نآرق ،  هک  تسا  ع )   ) رـضخ ترـضح  راتفر  دـننامه  تدـم  نیا  رد  وا  راتفر  عون 

يراکمه رگیدـکی  اـب  هدرک و  یگدـنز  مه  اـب  ع ))   ) يدـهم رـضخ و   ) راوگرزب ود  نآ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نینچ  تاـیاور  نیا  زا  یتح 
یناسک دریذپ .  یم  ماجنا  شنادرگاش  هتـسجرب و  نارای  تسدب  ترـضح ،  نآ  تامادقا  زا  يرایـسب  هک ،  مییوگب  تسا  رتهب  هتبلا  دـنراد . 

 ( ع  ) يدـهم ترـضح  ياهـشزومآ  ناشنامیا و  هلیـسوب  ار  نانآ  دـنوادخ  دوش و  یم  هدـیدرون  رد  ناـشیاپ  ریز  رد  اـه  تفاـسم  نیمز و  هک 
تایاور نآ ،  ریغ  نانآ و  ياپ  ریز  نیمز  ندش  هدـیدرون  رد  بآ و  يور  نتفر  هار  دـننام  اهنآ  تامارک  هنیمز  رد  هکلب  دزاس ،  یم  نومنهر 

 . تسا هدـش  لقن  دـنا ،  هدوب  اراد  ار  رتمک  یماقم  دـنوادخ ،  هتـسیاش  ناگدـنب  ءایلوا و  زا  هک  یناسک  هرابرد  یتح  يربتعم ،  ياهناتـساد  و 
 . . . دزاس یم  يراج  نآ  زار  تمکح و  قباطم  نآ ،  کچوک  گرزب و  زا  ار  ناهج  نیا  ياه  هدیدپ  روما و  هراومه  ناحبس  يادخ  يرآ ، 

 ، دیامرف هدارا  هک  شناگدـنب  ناگتـشرف و  زا  سکره  تسدـب  تروص و  ره  هب  هنوگره و  تساه و  تمکح  بابـسا و  نیا  رب  مکاح  وا  اما 
ام رب  رما  عقاو  رگا  دیآ ،  یم  ای  هدمآ و  دوجوب  یعیبط  ياههار  زا  دسر  یم  ام  رظن  هب  هک  روما  اه و  هدیدپ  زا  يرایـسب  دنک . . .  یم  مادـقا 

دنتفرگ میمـصت  رگمتـس ،  ياورنامرف  نیرومءام  هک  یتقو  الثم  تسا ،  هتـشاد  شقن  نآ  رد  یهلا  بیغ  تسد  هک  دید  میهاوخ  دوش  نشور 
اهر دوخ  لاـح  هب  دـندید ،  بویعم  ار  نآ  نوچ  دـنریگب ،  دوـب .  هدرک  داـجیا  فاکـش  هنخر و  نآ  رد  ع )   ) رـضخ هک  ار  يا  یتـشک  وـلج 
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اب ار  دوخ  رمع  هک  رـسپ  نآ  ردام  ردـپ و  هک  یماـگنه  نینچمه  تسا ،  هتـشاد  تلاـخد  یبیغ  تسد  نآ  رد  هک  دنتـشادن  هجوت  دـنتخاس و 
رفک و هب  ار  ود  نآ  دـنامب ،  هدـنز  ناشرـسپ  رگا  هک  دنتـسناد  یمن  دـندومن ،  لمع  شیوخ  یهلا  فیلاکت  هب  هدرک و  يرپس  ادـخ  هب  نامیا 
 ، دـندرک جارختـسا  هتفای و  ظوفحم  راوید  ریز  رد  ار  دوخ  جـنگ  دـندش و  گرزب  میتی  كدوک  ود  نآ  هکینامز  و  دـناشک . . .  یم  ناـیغط 

ع  ) رضخ زا  هک  ار  هثداح  هس  نیا  یتقو  تشگ . . .  یم  راکشآ  نآ  ياج  جنگ و  نآ  تخاس  یمن  ار  راوید  ع )   ) رضخ رگا  هک  دوبن  مولعم 
راتفر لامعا و  هنوگنآ  زا  يرایـسب  دیاب  ام  دیامن  یم  نشور  دوخ  باتک  رد  دنوادخ  تسا ،  هدزرـس  ع )   ) یـسوم هارمه  هاتوک  یتدم  رد  ( 
ربمایپ هتفگ  نیا  وا ،  تیب  لها  و  ص )   ) ربمایپ زا  تیاور ،  رد  میئاـمن .  میـسرت  دوخ  نهذ  رد  يو  ینـالوط  رمع  راـبرپ و  راـگزور  رد  ار  وا 
هـشیپ ربص  رگا  هک  دومن .  لیجعت  رـضخ )  ) اناد صخـش  نآ  رب  هک  دنک  تمحر  ار  ع )   ) یـسوم مردارب  دنوادخ   : )) دومرف هک  تسا  هدمآ 

ار ع )   ) يدهم ترـضح  ياهراک  میناوت  یم  ام  نیاربانب  ( 321  . (( ) دوب هدیدن  زگره  هک  دومن  یم  هدهاشم  وا  زا  ار  ییاهیتفگـش  درک  یم 
 ، تسا رتالاب  رترب و  ع )   ) رـضخ ترـضح  زا  شماقم  ناناملـسم  همه  لقن  هب  انب  ع )   ) يدهم ماما  هکیلاح  رد  مییامن  روصت  تبیغ  هرود  رد 

ربماـیپ زا  دور ،  یم  رامـشب  نیرخآ  نیلوا و  ناگدـیزگرب  زا  تشهب و  لـها  زا  هک  تسا  يرفن  تفه  زا  یکی  يو  تـیاور ،  بـسح  رب  اریز 
 ، یلع و  هزمح ،  و  نم ،  میتشهب :  لها  نارورـس  بلطملادبع و  نادنزرف  زا  نت  تفه  ام   : )) دومرف هک  تسا  هدش  لقن  مالـسا  نءاشلا  میظع 

يو و هتـسیاش  نارای  رـضخ و  وا  ریزو  و  ع )   ) يدـهم ترـضح  هک  تسا  هاـگآ  ادـخ  ( 322  (( ) يدـهم و  نیــسح ،  نـسح و  و  رفعج ،  و 
زار هک  تسا  یعیبط  و  دـننک . . .  یم  هچ  نآ ،  کچوک  گرزب و  ثداوح  رد  ناهج و  رـسارس  رد  دنتـسه  ادـخ  ءایلوا  هک  اهنآ  نادرگاـش 

ام و راگزور  رد  ناراوگرزب  نآ  هک  ییاهراک  هب  تبـسن  اـم  تاـعالطا  و  دوشن .  راکـشآ  ناـشروهظ  ماـگنه  اـت  ناـنآ  ياـهراک  و  تبیغ ، 
یگدـنز رد  ام  زا  یکی  دراد  ناکما  یهاگ  و  تساهراک . . .  نآ  زا  یکچوک  شخب  رد  ای  مک و  دـح  رد  دـنهد  یم  هداد و  ماجنا  هتـشذگ 

عون نیا  هک  تشاد  هجوت  دیاب  نآ .  گرزب  ثداوح  خیرات و  تکرح  هب  دسر  هچ  میشاب  نانآ  تامادقا  زا  يرایـسب  ای  لمع و  نوهرم  دوخ 
دروم رد  فوصت  لها  تایرظن  دـیاقع و  اب  هتـسیاش ،  هتـسجرب و  نانم  ؤم  و  ع )   ) رـضخ و  ع )   ) يدـهم ماما  لـمع  یهلا و  بیغ  هب  هدـیقع 

هنوگ نیا  دننک  یم  یعس  نانآ  زا  یضعب  یتح  دشاب  هتشاد  تهابش  نآ  هب  تاهج  یخرب  رد  هچرگ  دراد .  توافت  راکزیهرپ ،  دارفا  بطق و 
 ( بطق  ) هدام راحبلا  ۀنیفس  نینچمه  حابـصم و  هیـشاح  رد  یمعفک  هتفگ  رد  دنیامن ،  قبطنم  شنارای  و  ع )   ) يدهم ترـضح  رب  ار  تافص 

درف تصـش  دصیـس و  بیجن و  درف  داتفه  راکزیهرپ و  لهچ  و  ناگرزب )   ) داتوا رفن  راهچ  بطق و  زا  نیمز  دـنا :  هتفگ   : )) هک تسا  هدـمآ 
همیخ و نوچمه  ایند  رد  اریز  تسین ،  رتمک  رفن  راهچ  زا  ناگرزب )   ) داتوا تسا و  ع )   ) يدهم نامه  بطق ،  دـنام و  یمن  یلاخ  هتـسیاش ، 
زا شیب  ناراکزیهرپ  رفن و  راهچ  زا  شیب  داتوا  یهاگ  دنشاب و  یم  همیخ  نآ  ياهبانط  ناس  هب  نت  راهچ  نآ  تسا و  نوتـس  هلزنم  هب  يدهم 

داتوا و زا  زین  ع )   ) سایلا رضخ و  ارهاظ  دنـشاب و  یم  نت  تصـش  دصیـس و  زا  رت  نوزفا  ناگتـسیاش  داتفه و  زا  نوزف  بیجن  دارفا  لهچ و 
هب رگم  ایند  لام  زا  دنزرو و  یمن  تلفغ  ادـخ  زا  هظحل  کی  نانآ  ناگرزب ، )   ) داتوا تافـص  اما  دنـشاب )) .  یم  بطق  نایفارطا  هب  هتـسویپ 
 . تسا طرش  بطق  رد  اما  تسین  طرش  اهنآ  رد  تمصع  دنز ،  یمن  رس  اهنآ  زا  يرشب  ياهشزغل  دننک و  یمن  عمج  يرورض  مزال و  هزادنا 
ار نآ  ادخ  دای  رکذ و  اب  دنز و  یم  رـس  تلفغ  اهنآ  زا  یهاگ  تسا و  ناگرزب )   ) داتوا زا  رتمک  ناشیا  هبترم  ناراکزیهرپ )   (( ) لادـبا  )) اما
 ، دنا تلادع  هب  فوصوم  اوقت و  اب  نادرم  نانآ  هک  ناگتـسیاش  ناحلاص و  اما  دوش .  یمن  رداص  یهانگ  اهنآ  زا  ادـمع  دـننک و  یم  ناربج 

هاگره دنا  هدرک  هشیپ  اوقت  هک  یناسک   : )) دیامرف یم  دنوادخ  دننک ،  یم  یفالت  ارنآ  ینامیـشپ  رافغتـسا و  اب  یلو  دنزیم  رـس  هانگ  نانآ  زا 
هاگره دیوگ  یم  يوار  هاگنآ  دننک )) ادیپ  تریصب  یئانیب و  دنروآ و  دای  هب  ار  ادخ  هظحل  نامه  دسرب  اهنآ  هب  یلایخ  هسوسو و  ناطیش  زا 

زا يدرف  رگا  ددرگ و  یم  يو  نیـشناج  رت  نییاـپ  هبترم  زا  يرگید  درف  دـهدب  تـسد  زا  ار  هدـش  داـی  بـتارم  زا  يا  هـبترم  اـهنآ ،  زا  یکی 
هک تسا  نیا  هدرک  نایب  ع )   ) ربمایپ سایلا  هرابرد  هک  ار  هچنآ  و  دوش .  یم  وا  نیزگیاج  مدرم  ریاس  زا  یـصخش  دورب ،  تسد  زا  ناحلاص 

رظن قبط  رب  و  تسا ،  هدومن  ینالوط  ار  ناشرمع  دـناد  یم  دوخ  هک  یتمکح  ببـسب  دـنوادخ  هک  یناـسک  زا  تسا و  ناگدـنز  هلمج  زا  وا 
تسا هدیسر  ع )   ) تیب لها  زا  وا  هرابرد  هک  تایاور  زا  يدادعت  دنا و  هدرک  راهظا  يو  هب  عجار  یتایآ  ریـسفت  رد  هک  نارـسفم  زا  يا  هدع 
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اهاج رگید  تافرع و  نیمزرس  رد  لاس  ره  راوگرزب  ود  نآ  هدومن و  ینالوط  رضخ  نوچمه  ار  وا  رمع  دنوادخ  تسا و  هدنز  ترـضح  نآ 
يادن ینایفـس و  جورخ  زا  ینعی  ههام ،  شـش  هرود  هک  تسا  نیا  دیآ  یم  رب  تایاور  زا  هچنآ  لاح ،  ره  هب  دننک .  یم  ادـیپ  روضح  مه  اب 

یتازجعم تامارک و  دشاب و  یم  شنارای  و  ع )   ) ماما تیلاعف  شالت و  زا  راشرـس  مرحم ،  هام  رد  ع )   ) يدـهم ترـضح  روهظ  ات  ینامـسآ 
لوغشم ناسکی  روطب  ار  اهتلود  مدرم و  نهذ  هک  دوب  دهاوخ  یناهج  يدادیور  نآ  ددنویپ و  یم  عوقوب  اهنآ  هب  ناگتـسویپ  نارای و  تسدب 

نخس ترـضح  نآ  روهظ  نامز  ندش  کیدزن  يو و  تامارک  و  ع )   ) يدهم هرابرد  هتـسویپ  فعـضتسم  ناملـسم و  ياهتلم  اما  دراد .  یم 
يارب یبوخ  هنیمز  نامز ،  نامه  رد  تلاـح  نیا  اـما  دـشاب ،  یم  ع )   ) ماـما روهظ  اـب  بساـنم  یمدرم و  یتامدـقم  جوم  نیا  و  دـنیوگ .  یم 

زا لبق  شفرد  هدزاود  هک  تسا  هدـمآ  تایاور  رد  دـشاب .  یم  مدرم  نتخاس  هارمگ  رد  شالت  تیودـهم و  یعدـم  نادایـش  نایوگغورد و 
یم رب  ار  یـشفرد  کی  ره  هک  دـنا  بلاطوبا  نادـناخ  زا  نت  هدزاود  دـننک و  یم  تیودـهم  ياعدا  هک  دوش  یم  هتـشارفارب  ترـضح  روهظ 
جوم زا  ندرب  هرهب  يارب  تسا  يویند  ياه  شالت  یهارمگ و  ياه  شفرد  اهنآ  مامت  هک  دـننک  یم  توعد  دوخ  يوسب  ار  مدرم  دـنزارفا و 

نآ زا  تفگ  هک  تسا  هدرک  لقن  ع )   ) قداص ماما  زا  یفعج  رمع و  نب  لضفم  ترضح .  نآ  روهظ  هب  ناهج  ياهتلم  ناناملـسم و  شیارگ 
دهاوخ ناهنپ  نات  ناگدید  زا  ینایلاس  امش  ماما  دنگوس  ادخب  دیشاب ،  رذحرب  ترضح  نآ  ندرب  مان  زا   : )) دومرف یم  هک  مدینـش  ترـضح 

 ، تسا هتفر  هقطنم  مادـک  هب  ای  تسا و  هدـیدرگ  كاله  ای  هدرم و  ترـضح  نآ  دوش  هتفگ  ات  و  دـیوش .  صلاخ  كاپ و  هک  ردـقنآ  دـش ، 
نامیپ وا  زا  دنوادخ  هکنآ  رگم  دبای  یمن  تاجن  یـسک  دندرگ و  یم  نوگژاو  مطالتم و  دوش و  یم  رابکـشا  وا  قارف  رد  نانم  ؤم  ناگدید 

دیآ یم  رد  زازتها  هب  هباشم  شفرد  هدزاود  دشاب و  هدومن  دییءات  ار  وا  دوخ  حور  اب  دشاب و  هدش  نیزگیاج  وا  لد  رد  نامیا  دـشاب ،  هتفرگ 
يا ینک  یم  هیرگ  ارچ  دومرف :  نمب  ماـما  متـسیرگ ،  هظحل  نیا  رد  نم  دـیوگ :  لـضفم  دوش .  یمن  هتخانـش  زاـب  يرگید  زا  کـیچیه  هک 

يرگید زا  مادـک  چـیه  هک  دوش  یم  هتـشارفارب  مچرپ  هدزاود  دـیئامرف  یم  امـش  هکیلاـح  رد  منکن  هیرگ  هنوگچ  مدرک  ضرع  هللادـبعوبا ؟ 
يا دومرف :  تسیرگن و  تفات  یم  ناویا  لخاد  هک  دیشروخ  هب  ع )   ) ماما هاگنآ  تسیچ ؟  نامز  نآ  رد  ام  فیلکت  سپ  دوش .  یمن  هتخانش 

ینعی ( 323  (( ) تسا رت  نشور  دیـشروخ  نیا  زا  ام  مئاـق  رما  ادـخ  هب  دـنگوس  دومرف :  يرآ  متفگ  ینیب ؟  یم  ار  دیـشروخ  نیا  هللادـبعوبا 
زا ع )   ) يدهم رما  اریز  دوش  هابتشا  تیودهم  نیغورد  نایعدم  اب  ع )   ) يدهم ترضح  هیـضق  هکنیا  زا  دیـشاب  هتـشادن  ینارگن  بارطـضا و 

هسیاقم لباق  وا  تیـصخش  هاگچیه  دیآ و  یم  دیدپ  وا  زا  دعب  وا و  زا  شیپ  هک  یتامالع  اه و  هناشن  هب  هجوت  اب  تسا ،  رت  نشور  دیـشروخ 
ناـهج و ثداوح  رد  ناریاو  نمی  ینعی  يدـهم  ترـضح  روهظ  زاـس  هنیمز  تموکح  ود  رگید  يوس  زا  تسین  ناـیوگغورد  نایعدـم و  اـب 

هچنآ هوالعب  دننک .  یم  ادیپ  ترضح  نآ  ياهدومنهر  هب  يرتشیب  زاین  ور  نیا  زا  دنروآ و  یم  تسدب  ار  یـسایس  تیعقوم  اهتلم  ییافوکش 
یم دوجوب  ع )   ) يدهم ترـضح  رطاخب  یمدرم ،  یبالقنا  جوم  ربارب  رد  هک  یمهم  یـسایس  شنکاو  دیآ  یمرب  روما  رهاظ  زا  تایاور و  زا 
اهنآ دـیوگ :  یم  تایاور  هک  روطنامه  تساـهنآ و  ربهر  هک  تسا  ینایفـس  یناـهج و  رفک  نارادمدرـس  ینعی  وا  نانمـشد  يوس  زا  دـیآ ، 

هقطنم فعـض  نوناک  روشک  ود  نآ  هکنیا  ظاحل  هب  دـنزاس  یم  زکرمتم  زاجح  قارع و  عضو  هب  نداد  ناماس  رـس و  رد  ار ،  دوخ  تاـیلمع 
هلیبق يریگرد  یسایس و  الخ  ياراد  زین  زاجح  يزکرم و  تموکح  فعض  یناریا و  نازاس  هنیمز  ذوفن  زکرم  قارع  اریز  دنیآ ،  یم  رامـشب 

رد هتخود و  اجنادب  مشچ  ناناملـسم  هک  تسا  نیا  زاجح  رد  مهم  هلئـسم  دـشاب و  یم  ینمی  نازاس  هنیمز  ذوفن  نآ و  تموکح  ربارب  رد  يا 
دهاوخ زاغآ  هکم  زا  ترضح  نآ  تضهن  هکنیا  هنیدم و  رهش  رد  ع )   ) ماما تنوکـس  ربخ  اریز  دنتـسه  ع )   ) يدهم ترـضح  روهظ  راظتنا 

دش و دهاوخ  زکرمتم  هنیدم  هکم و  مرح  رد  ع )   ) يدهم هیلع  اهنآ  یماظن  یسایس و  تیلاعف  ور  نیا  زا  دوش  یم  رـشتنم  مدرم  نیب  رد  دش ، 
ترـضح هک  دـیما  نیا  هب  دزادرپ  یم  مشاه  ینب  زا  يا  هدرتسگ  تشادزاب  يریگتـسد و  هب  هنیدـم ،  رهـش  هب  دوخ  یماظن  هلمح  اـب  یناـیفس 

رد ینایفس  دربن  اب  گنهامه  یفرط ،  زا  و  دناسر .  یم  تداهـش  هب  تشذگ ،  هکنانچ  ار  نانآ  زا  يرایـسب  تساهنآ و  نایم  رد  ع )   ) يدهم
خر هقطنم  یکیژتارتسا  تیمها  رطاخب  هنارتیدـم  يایرد  سراف و  جـیلخ  هقطنم  رد  قرـش  برغ و  هیحان  زا  یماظن  یکرحت  زاجح ،  قارع و 

ای هرود و  نآ  رد  تسا ،  هدش  دای  نآ  زا  ددـعتم  تایاور  رد  هک  هریزج ،  رد  كرت  ياوق  هلمر و  رد  مور  ياهورین  ندـمآ  دورف  دـهد و  یم 
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 . دوب دهاوخ  نادب  کیدزن 

زاجح رد  تموکح  نارحب 

رب لئابق  نیب  شکمشک  یـسایس و  ءالخ  شیادیپ  هک  زاجح ،  رد  ع )   ) يدهم ترـضح  روهظ  هعیلط  دروم  رد  ینـس  هعیـش و  عبانم  تایاور 
رد هعـسوت  شیاشگ و  وا  ندرم  اب  هک  دـهد  یم  خر  يا  هفیلخ  ای  هاشداپ و  گرم  یپ  رد  هثداح  نیا  و  دنناتـسادمه .  تسا  یئاورناـمرف  رس 
هک دـننک ،  یم  نییعت  هـفرع  زور  رد  ار  وا  گرم  رگید  یـضعب  دـمان و  یم  هللادـبع ))   )) ار يو  تاـیاور ،  یخرب  دـیآ و  یم  دوـجوب  روـما 

ماجنارـس زاجح و  يوس  زا  هیروس  زا  ورین  تساوخرد  ینامـسآ و  يادـن  ینایفـس و  جورخ  اـت  وا  گرم  زا  سپ  زاـجح  رد  یپاـیپ  یثداوح 
نیمـضت نم  يارب  ار  هللادبع  گرم  سکره   : )) دیامرف یم  ع )   ) قداص ماما  هنیمز  نیا  رد  ددنویپ .  یم  عوقوب  ع )   ) يدهم ترـضح  روهظ 

قفاوت تموکح  يارب  یسک  اب  وا  زا  دعب  مدرم  تشذگرد  هللادبع  یتقو  دومرف :  سپس  منک ،  یم  تنامض  وا  يارب  ار  مئاق  روهظ  نم  دنک ، 
هتفای و نایاپ  هلاس  دنچ  ياه  ییاورنامرف  دبای و  یم  همادا  رمالا  بحاص  روهظ  ات  ادـخ  تساوخ  هب  يریگرد  فالتخا و  نیا  و  دـننک .  یمن 
زا زین  و  ( 324 (( ) زگره  : )) دومرف دـماجنا ؟  یم  لوطب  ارجام  نیا  ایآ  مدرک :  لا  ؤس  دـسر ،  یم  ارف  هزور  نیدـنچ  ههام و  دـنچ  تموکح 
ریس کبس  يرتش  رب  يراوس  دنـشاب  یم  فوقو  لاح  رد  تافرع  نیمزرـس  رد  مدرم  هکینامز   : )) دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  ترـضح  نآ 

 . (( دـسر یم  ارف  مدرم  مامت  راک  شیاشگ  و  ص )   ) دـمحم لآ  جرف  وا  گرم  اـب  دـهد و  یم  ربخ  ار  هفیلخ  گرم  دوش  یم  دراو  اـجنآ  هب 
روظنم ندناسر ،  مایپ  هویش  تیاور  رد  ارهاظ  هک  تسا  جاجح  هب  تراشب  یناسر و  مایپ  تعرس  ریـس ،  کبـس  وردنت و  رتش  زا  دارم  ( 325)

یم لتق  هب  دـنک  یم  رـشتنم  ناـیجاح  نیب  تاـفرع  رد  ار  ربخ  هک  ار  يراوس  رتش  درم  اـهنآ  هک  تسا  هدـمآ  رگید  یتیاور  رد  و  دـشاب .  یم 
تیاور رد  هدش  دای  هللادبع  نامه  دوش ،  یم  نالعا  هفرع  زور  رد  شندـش  هتـشک  ای  گرم و  ربخ  هک  يا  هفیلخ  دـسر ،  یم  رظنب  دـنناسر . 

وا زا  دعب  هاگره  هک  تسا  نیا  اهزور )) اههام و  تموکح  ندـمآ  دوجوب  ییاورنامرف و  اهلاس  نتفر  نیب  زا   )) هلمج ینعم  و  تسا .  هتـشذگ 
بوصنم ار  يرگید  درف  زور ،  دنچ  ای  هام و  دنچ  زا  سپ  دـبای و  یمن  ماود  لماک  لاسکی  وا  تموکح  دـنروآ ،  راک  رـس  رب  ار  ییاورنامرف 

یقالخا و يا  هیضق  ار  وا  ندش  هتشک  تلع  تایاور ،  زا  یخرب  دوش ،  یم  یهتنم  ع )   ) يدهم ترضح  روهظ  هب  ارجام  هکنیا  ات  دننک ،  یم 
فرط زا  رفن  نیدـنچ  دزیرگ و  یم  زاـجح  زا  جراـخ  هب  يو  هک  دـنک  یم  هراـشا  دـنک و  یم  دادـملق  وا  ناگتـشامگ  زا  یکی  ار  يو  لـتاق 
تیاور ع )   ) رقاب ماما  زا  دیآ .  یم  دوجوب  تنطلس  رـس  رب  شکمـشک  اهنآ ،  تشگزاب  زا  لبق  اما  دنزادرپ ،  یم  وا  يوجتـسج  هب  تموکح 

لهچ دنز و  یم  وا  لتق  هب  تسد  دعب  دنک و  یم  جاودزا  دوخ  ناگجاوخ  زا  یکی  اب  هک  تسا  نیا  وا  گرم  تلع   : )) دومرف هک  تسا  هدش 
رفن نیرخآ  ات  دیآ  یم  نوریب  هک  یـسک  نیتسخن  دنیآ ،  یم  هجاوخ  يوجتـسج  هب  ناراوس  هکیتقو  دراد .  یم  هگن  یفخم  ار  وا  گرم  زور 

ار زاجح  رد  تخت  جات و  رس  رب  يریگرد  هک  یتایاور  ( 326  . (( ) ددرگ یم  ضرقنم  اهنآ  یئاورنامرف  هنوگنیدب  دندرگ و  یمن  زاب  نانآ ، 
ترـضح زا  یطنزب  میوش ،  یم  روآدای  ار  نآ  زا  ییاه  هنومن  کنیا  و  تسا .  ناوارف  دنک  یم  فیـصوت  اورنامرف  نیا  ندـش  هتـشک  زا  دـعب 

 ، دـهد یم  خر  هنیدـم  هکم و  مرح  نیب  هک  تسا  يا  هثداح  جرف ،  ياه  هناشن  هلمج  زا   : )) دومرف ترـضح  هک  دـنک  یم  تیاور  ع )   ) اضر
لتقب ار  هلیبق  سیئر  هدزناپ  نالف  نادناخ  زا  ینالف  دـیآ و  یم  دوجوب  مرح  ود  نیب  يا  هلیبق  بصعت  دومرف :  تسیچ ؟  هثداح  نآ  مدیـسرپ : 

هب ار  یفورعم  ياوشیپ  ای  نایاورنامرف و  لسن  زا  تیـصخش  هدزناپ  زاجح ،  نارادمامز  ای  نایاورنامرف و  زا  یکی  ینعی  ( 327  . (( ) دناسر یم 
یم ع ))   ) رقاب ماما   ( ) ع  ) رفعجوبا مدرک :  ضرع  ع )   ) قداص ماـما  تمدـخ   : )) تفگ هک  تسا  هدـش  لـقن  ریـصبوبا  زا  دـناسر .  یم  لـتق 

رد هک  هاگنآ  رگم  دـبای  یمن  ققحت  رما  نیا  يرآ  دومرف :  تسا .  يرگید  زا  رت  ینالوط  یکی  هک  دراد  تبیغ  ود  دـمحم  لآ  مئاـق  دومرف : 
دریگ و ارف  ار  مدرم  راتشک  گرم و  دوش و  تخـس  الب  دنک و  روهظ  ینایفـس  دوش و  گنت  هقلح  دیآ و  دوجوب  فالتخا  نالف  نادناخ  نیا 

هلیبـق دوخ  نیب  عازن  يریگرد و  لـصا  هک  دراد  اـنعم  نیا  هب  هراـشا  تیاور  نیا  ( 328 (( ) دنوش یم  هدـنهانپ  شربمایپ  ادـخ و  مرح  هب  نانآ 
هرـصاحم تسخن  تسا ،  یتامالع  اه و  هناشن  مئاق  مایق  يارب  دومرف . . . (( :  هک  هدـش  لقن  ع )   ) ناـنم ؤمریما  زا  دـیآ .  یم  دوجوب  مکاـح 

روهظ www.Ghaemiyeh.comرصع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 187زکرم  هحفص 128 

http://www.ghaemiyeh.com


رد ود  ره  هدش  هتشک  هدنشک و  راکیپ  نیا  رد  رتگرزب ،  دجـسم  نوماریپ  اه  شفرد  ندمآرد  زازتها  هب  و  نیمک . . .  قدنخ و  هلیـسوب  هفوک 
رد فلاخم  ياه  شفرد  و  هفوک .  دجـسم  هن  تسا  مارحلا  دجـسم  رتگرزب ،  دجـسم  زا  دارم  ارهاـظ  ( 329  . (( ) دوب دـنهاوخ  خزود  شتآ 

تـسیب زا  شیب  دوخ  یطخ  هخـسن  رد  دامح  نبا  درادـن .  دوجو  اهنآ  نایم  رد  یقح  مچرپ  دـنوش و  یم  ریگرد  رگیدـکی  اـب  زاـجح  هکم و 
زا دـنک ،  یم  لقن  ع )   ) يدـهم ترـضح  روهظ  لاس  رد  تموکح ،  رـس  رب  يا  هلیبق  شکمـشک  زاجح و  یـسایس  نارحب  هرابرد  ار  تیاور 

لاوش هام  رد  دوشیم و  هدینش  ییادص  ناضمر  هام  رد  هک  دسر  یم  ارف  ناناملسم  رب  ینامز   : )) دیوگ یم  بیسم  نب  دیعـس  زا  لقن  هب  هلمج 
امغی و هب  جاجح  لاوما  هجحیذ  هام  رد  دـنهد و  یم  ناشن  یتسود  لیامت و  رگیدـکی  اـب  اـه  هلیبق  هدـعقیذ  رد  تسا و  رارقرب  یبسن  توکس 

هحیص هکینامز   : )) دومرف ترضح  نآ  هک  هدرک  تیاور  ص )   ) ربمایپ زا  دوعـسم  نبا  ( 330  . (( ) یمرحم هچ  مرحم  هام  دور و  یم  تراـغ 
رد دننک و  یم  ادیپ  فالتخا  رگیدکی  اب  هدعقیذ  رد  اه  هلیبق  دیآ و  یم  دیدپ  لاوش  هام  رد  ییاه  بوشآ  دوش ،  هدینـش  ناضمر  هام  رد  يا 
اب مدرم   : )) تفگ هک  هدـش  لقن  رمع  نب  هللادـبع  زا  و  ( 331  (( ) یمرحم هچ  مرحم  اـما  و  دومرف :  راـب  هس  دوش و  یم  يزیر  نوـخ  هجحیذ 

رگیدـکی هب  گس  نوچمه  دـننک  یم  لزنم  انم ))  )) رد هک  هاگنآ  دـندرگ و  یم  تافرع  هناور  اوشیپ  نودـب  دـنور و  یم  جـح  هب  رگیدـکی 
ینعی ( 332  . (( ) دریگ یم  ارف  لیـس  ار  هبقع  هرمج  هک  دوش  یم  هتخیر  نوخ  ردقنآ  دنتفا و  یم  مه  ناج  هب  اه  هلیبق  دنوش و  یم  رو  هلمح 
راتـشک هب  دـنک و  یم  زورب  اهنآ  نایم  ینمـشد  جـح ،  کسانم  زا  سپ  هرابکی  دـننک و  یم  ادـیپ  راه  گـس  يراـمیب  هب  هیبش  یتلاـح  اـهنآ 

 ، ینامسآ يادن  هحیـص و  زا  دعب  دامح  نبا  تایاور  ددرگ ! یم  يراج  هبقع  هرمج  رانک  رد  اهنآ  نوخ  هک  يا  هنوگب  دنزادرپ  یم  رگیدکی 
یم هراشا  یـسایس  نارحب  نیا  رد  مهم  رما  ود  رب  هک  دراد  دوجو  يرگید  تایاور  اـما  دزادرپ .  یم  زاـجح  رد  یـسایس  شکمـشک  ناـیب  هب 

فالتخا اب  طابترا  نارحب  نیا  هکنیا  مود  میدرک و  هراشا  نادب  البق  هک  دهد  یم  خر  ینایفس  جورخ  زا  شیپ  هک  يدادیور  تسخن ،  دنک : 
اب  : )) دوـمرف نم  هب  ع )   ) قداـص ماـما  تـفگ :  هـک  تـسا  لوـقنم  روـفعی  یبا  نـبا  زا  دراد .  دوـعوم  یناـهج  گـنج  ینعی  برغ ،  قرش و 

تکالهب ماگنه  شیاشگ  جرف و  یمامت  دومرف :  هکنآ  ات  سفن . . .  لتق  ینایفس و  جورخ  ینالف ،  ندش  كاله  رامـشب :  تتـسد  ناتـشگنا 
 . دـشاب هشقانم  وگتفگ و  ياج  هدـمآ  تیاور  هک  هنوگنآ  اهدـماشیپ  نیا  نامز  بیترت  رد  تسا  نکمم  هتبلا  ( 333  (( ) تسا ینالف  ندیسر 
خر ینایفـس  جورخ  زا  لبق  وا  سپ  شکمـشک  ینالف و  تکاله  هک  تسا  نیا  رگناشن  تشذگ ،  اهنآ  زا  یخرب  هک  تایاور  زا  يدادعت  اما 

سابع ینب  هاگنآ  دومرف . . .  و  جـنپ ،  هس ،  کی ،  هن ،  نوچمه  دـنک  یم  مایق  درف  ياـهلاس  رد  مئاـق   : )) دومرف ع )   ) رقاـب ماـما  دـهد ،  یم 
و  ) دتفا یم  فالتخا  اهنآ  نیب  هکنآ  ات  دنرب  یم  رسب  شون  شیع و  رد  تردق و  جوا  رد  هتـسویپ  دنـسر و  یم  تموکح  هب  نالف )  نادناخ  )

رثا رد  مدرم  دنزیخ و  یمرب  عازن  هب  رگیدکی  اب  هلبق  لها  یتح  برغ  قرـش و  دوش و  یم  ضرقنم  ناشتموکح  دـیآ ) دوجوب  يریگرد  نوچ 
يادن نوچ  دروآ و  یمرب  ادن  قح  يدانم  نامسآ  زا  ات  دنا ،  لاح  نآ  رد  هتـسویپ  دندرگ و  یم  یتخـس  جنر و  راتفرگ  دنراد  هک  یبارطـضا 

ضارقنا نالف و  نادـناخ  فـالتخا  نیب  هطبار  دوجو  تیاور ،  نیا  رد  هجوت  لـباق  هتکن  ( 334  (( ) چوک دینک  چوک  سپ  دمآرب ،  ینامـسآ 
نارحب ببسب  یناهج  شکمشک  نیا  ایوگ  تسا و  ناناملسم  ینعی  هلیبق  لها  رب  نآ  هطاحا  برغ و  قرـش و  نایم  يریگرد  اهنآ و  تموکح 

فالتخا نانآ  نیب  ع )   ) يدـهم ترـضح  روهظ  زا  لبق  یکدـنا  هک  ساـبع  ینب  زا  روظنم  دراد و  نآ  اـب  طاـبترا  اـی  تسا و  زاـجم  یـسایس 
عومجم زا  دوب .  دنهاوخ  ع )   ) يدـهم زا  لبق  زاجح  رب  مکاح  نادـناخ  نیرخآ  تایاور ،  هتفگب  هک  تسا  نادـناخ  نالف  دـیآ ،  یم  دوجوب 

خرـس درز و  شتآ  اب  تسا ،  زاجح  رد  ع )   ) يدهم ترـضح  روهظ  تامدقم  هک  مه  رـس  تشپ  ثداوح  هک  دیآ  یم  تسدـب  تایاور  نیا 
نادـناخ ياورنامرف  نیرخآ  هاگنآ  تشاد ،  دـهاوخ  همادا  زور  دـنچ  دـیآ و  یم  دـیدپ  دوش ،  یم  زاغآ  نآ  قرـش  ای  زاجح و  رد  هک  یماف 

نآ لیابق  اهنآ  هدـمع  هک  زاجح  یـسایس  ياهورین  هب  فالتخا  نیا  دـننک و  یم  ادـیپ  فالتخا  وا  ینیـشناج  رـس  رب  دوش و  یم  هتـشک  نالف 
ریثءات برغ  قرش و  نیب  یناهج  عازن  رد  ددرگ  یم  زاجح  تموکح  یسایس  نارحب  ببس  هک  يا  هلئـسم  دنک . . .  یم  تیارـس  دنا ،  ناماس 

سپ هنیدم و  ثداوح  زاجح و  لخاد  هب  هیروس  زا  ینایفس  رکشل  دورو  هاگنآ  ینامسآ و  يادن  ینایفس و  جورخ  سپس  تشاد . . .  دهاوخ 
زا دنک  یم  دای  تمایق  ياه  هناشن  زا  ار  نآ  هک  تسا  هدش  دراو  تیاور  يدادعت  تنـس  لها  عبانم  رد  دـیآ ،  یم  دـیدپ  هکم  ثداوح  نآ  زا 
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رتش ندرگ  شا  ییانشور  هک  دوش  هتخورفارب  زاجح  رد  یشتآ  هکنآ  رگم  دوش  یمن  اپرب  تمایق   : )) تسا هدمآ  ملسم  حیحص  رد  هلمج  نآ 
مکاح ج 4 كردتسم  رد  يدادعت  تایاور  نیمه  زا  و  دسر .  یم  هیروس  رد  ارصب  رهـش  هب  نآ  رون  ینعی  ( 335 (( ) دنک نشور  ارصب  رد  ار 

تسا یلحم  لیـس  سبح  دیآ .  یمرب  لیـسح  يداو  ای  لیـس و  سبح  ای  قارو  هوک  زا  شتآ  نآ  دیوگ :  یم  هک  تسا  هدمآ  ص 443 442 
ندع هقطنم  زا  شتآ  نآ  دیوگ :  یم  تایاور  زا  رگید  یخرب  دشاب و  هدش  رکذ  لیسح  يداو  اهابتـشا  تسا  نکمم  هرونم و  هنیدم  کیدزن 

ملـسم حیحـص  تیاور  دینک  یم  هظحالم  هک  هنوگنامه  دناشک .  یم  برغم  ای  رـشحم و  يوسب  ار  مدرم  دیآ و  یم  دیدپ  تومرـضح  رد  ، 
هک یشتآ  نآ  نم ،  داقتعا  هب  دناد . . .  یم  یمتح  هدنیآ  رد  ار  نآ  عوقو  هکلب  تسا  تمایق  ياه  هناشن  زا  شتآ  نیا  هک  دنک  یمن  حیرـصت 
هک زاجح ،  شتآ  اما  تسا .  هدمآ  ینـس  هعیـش و  عبانم  رد  هک  دشاب  یم  تومرـضح  ای  ندع  شتآ  تسا  تمایق  زیخاتـسر و  ياه  هناشن  زا 
نآ شیادـیپ  عوقو و  هدوب و  ص )   ) ربمایپ هیحان  زا  يزاجعا  ینداد  ربخ  اـهنت  تسا  نکمم  دـیآ  یم  دـیدپ  هرونم  هنیدـم  رد  تیاور ،  قبط 

همادا زور  دـنچ  هنیدـم  کیدزن  لوا  نرق  رد  هک  ار  یناشفـشتآ  دوجو  ناخروم  هکنیا  هچ  دـشاب  هدـش  عقاو  البق  و  دـشابن .  یبلطم  رگناـشن 
یشتآ تایاور  یخرب  رد  تسا و  هدمآ  قرشم  شتآ  مانب  تایاور ،  رد  تسا ،  روهظ  ياه  هناشن  زا  هک  یـشتآ  اما  دنا .  هدرک  لقن  هتـشاد ، 

هام رد  قرش و  بناج  شتآ  زا  ینوتس  یتقو   : )) تفگ هک  تسا  هدش  لقن  نادعم  نبا  زا  دامح  نب  یطخ  هخسن  رد  زاجح .  قرـش  رد  تسا 
ماما زا  و  ( 336 (( ) دوب دهاوخ  یحطق  لاس  نآ  هک  دییامن  هیهت  كاروخ  یئاذغ و  داوم  دیناوت  یم  ات  دیدومن  هدهاشم  نامـسآ  رد  ناضمر 

نآ رد  دـیآ ،  یم  الاب  اهبـش  یـضعب  رد  هک  دـیدرک  هدـهاشم  قرـشم  يوس  زا  یگرزب  شتآ  یتقو   : )) دومرف هک  تسا  لوقنم  ع )   ) قداص
تسا هدش  تیاور  ع )   ) رقاب ماما  زا  ( 337 (( ) دوب دهاوخ  مئاق  روهظ  زا  لبق  یکدنا  شتآ  نیا  دیآ و  یم  دـیدپ  مدرم  راک  شیاشگ  ماگنه 

هک گرزب  خرـس )  زبس و  گنر  هدش  يزیمآ  گنر  هچراپ   ) يدره نوچمه  دیدومن  هدهاشم  یـشتآ  قرـشم  بناج  زا  یتقو   : )) دومرف هک 
 (( میکح زیزع و  تسادخ  دیشاب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  جرف  رظتنم  ادخ  تساوخب  ماگنه  نآ  رد  دیآ  یم  الاب  زور  تفه  ای  هس 
يا هناشن  دراد  لامتحا  هکنانچمه  دشاب  یتفن  داوم  گرزب  راجفنا  ای  یعیبط و  یناشفـشتآ  ای  یهلا  يا  هناشن  شتآ  نیا  دراد  لامتحا  ( 338)

مدرم ام ،  مئاق  مایق  زا  شیپ   : )) دومرف هک  تسا  هدـش  تیاور  ع )   ) رقاب ماما  زا  دـشاب .  ع )   ) يدـهم ترـضح  روهظ  ياه  تمـالع  زا  یهلا 
زا ( 339 (( ) دنوش یم  هتشادزاب  شناهانگ  زا  دناشوپ ،  یم  ار  نامـسآ  نآ  یخرـس  هدمآ و  دیدپ  نامـسآ  زا  نانآ  يارب  هک  یـشتآ  هلیـسوب 

 . ملاعلا هللاو  دوب .  دهاوخ  نآ  ءانثا  رد  ای  یسایس  نارحب  زا  شیپ  شتآ  نیا  هک  دوش  یم  هدافتسا  نینچ  تایاور 

هنیدم زا  ینارگن  بارطضا و  اب  ع )   ) ماما ندش  جراخ 

هب دنک و  یم  مالعا  دازآ  دوخ  نایهاپس  يارب  ار  رهش  نیا  زور  هس  هدومن و  ادیپ  لماک  طلست  هرونم  هنیدم  رب  ینایفس  رکـشل  تایاور ،  قبط 
 ، تایانج نیا  همه  و  دـناسر . . .  یم  لتق  هب  ار  اهنآ  زا  يرامـش  دـننک و  یم  ینادـنز  ریگتـسد و  دـنبای  تسد  هک  مشاـه  ینب  زا  مادـک  ره 
مد زا  ار  شیرق  هدومن و  تکرح  هنیدـم  يوس  هب  ینایفـس   : )) هک هدرک  تیاور  دامح  نبا  دـشاب .  یم  ع )   ) يدـهم ماما  زا  وجتـسج  تهج 

رهاوخ دناسر و  یم  لتق  هب  ار  ناکدوک  هدیرد و  ار  اه  نز  مکش  راصنا ،  زا  نانآ و  زا  درم  نت  دص  راهچ  نتـشک  اب  دنارذگ و  یم  ریـشمش 
نامور وبا  زا  هحفص  نیمه  رد  و  ( 340  . (( ) دزیوآ یم  هنیدم  دجسم  هزاورد  رب  نتـشک  زا  سپ  شیرق  زا  ار  همطاف  دمحم و  مانب  يردارب  و 

هک دنیامن  ریگتـسد  دنناوتب  هک  ار  ص )   ) ربمایپ نادناخ  زا  سکره  ات  دنک  یم  مازعا  هنیدـم  يوس  هب  يرکـشل  ینایفـس   : )) تفگ هک  تسا 
دـنزیرگ و یم  هکم  يوس  هب  هنیدـم  زا  ضیبم  يدـهم و  ماگنه  نیا  رد  دـنوش ،  یم  هتـشک  مشاـه  ینب  زا  یناـنز  نادرم و  رادوریگ  نیا  رد 

تسا هدمآ  مکاح ج 4 ص 442  كردتسم  رد  و  دنا )) هدیـسر  ادخ  نمءا  مرح  هب  نانآ  اما  دتـسرف  یم  اهنآ  بیقعت  هب  ار  یهورگ  ینایفس 
دیامرف یم  یقعج  رباج  تیاور  رد  ع )   ) رقاب ماما  دننک .  یم  كرت  ار  رهش  يو  تایانج  ینایفس و  موجه  مشخ و  ببـس  هب  هنیدم  مدرم  هک 

دـنزیرگ و یم  اـجنآ  زا  روـصنم  يدـهم و  دـنناسر و  یم  لـتق  هب  اـجنآ  رد  ار  يدرم  اـهنآ  دتـسرف و  یم  هنیدـم  هب  ار  یهورگ  ینایفـس  : ))
بیقعت هب  ینایفـس  رکـشل  ددرگ و  یم  ینادنز  هکنآ  رگم  دنام  یمن  یـسک  دنوش و  یم  ریگتـسد  ص )   ) ربمایپ نادناخ  گرزب  کچوک و 
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هنیدم رد  تایاور ،  قبط  هک  تسا  یناوج  نآ  زا  ریغ  دوش  یم  هتشک  ینایفـس  رکـشل  تسدب  هک  يدرم  و  ( 341 (( ) دزادرپ یم  درم  ود  نآ 
مدیسرپ دوش ،  یم  هتشک  یناوجون  هنیدم  رد  ریزگان ،  هرارز !  يا   : )) دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هنیمز  نیا  رد  دسر ،  یم  لتق  هب 

دای ياهورین  دشک ،  یم  ار  يو  ینالف  نادناخ  نایرکشل  هکلب  هن ،  دومرف :  دناسر ؟  یمن  لتق  هب  ار  وا  ینایفـس  رکـشل  رگم  موش ،  تیادف  : 
دناسر یم  لتق  هب  هدومن و  ریگتـسد  ار  ناوج  نآ  هاگنآ  دنوش ،  یم  هنیدـم  دراو  دـنا ،  هدـمآ  هچ  يارب  دـنناد  یمن  مدرم  هکیلاح  رد  هدـش 

(( دیشاب جرف  هارب  مشچ  ماگنه  نیا  رد  سپ  دهد ،  یمن  تلهم  ار  اهنآ  دنوادخ  دنشک ،  یم  ملظ  متـس و  يور  زا  ار  ناوج  نآ  نانآ ،  یتقو 
يدهم ترـضح  روهظ  زا  لبق  یکدنا  هک  يا  هیکز  سفن  نآ  هن  یلو  تسا  هدـیمان  هیکز  سفن  ار  ناوجون  نیا  تایاور ،  زا  يا  هراپ  ( 342)

ینب بیقعت  رد  زاـجح  لاوزب  ور  تموکح  هک  تسادـیپ  نینچ  يرگید  تاـیاور  تاـیاور و  نیا  زا  دوـش .  یم  هتـشک  هکم  رد  مالـسلا  هیلع 
اهنت دشاب  یم  هیکز  سفن  ناونع  هب  هک  ار  یناوج  دنز و  یم  شـشوک  شالت و  هب  تسد  هنیدـم  رد  هژیو  هب  زاجح و  رد  ناشناوریپ  مشاه و 
تهج نیدب  ای  دشک و  یم  تسا ،  روهشم  مان  نیا  هب  مدرم  دزن  مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  تسا و  نسح  نب  دمحم  شمان  هکنیا  مرج  هب 
نامه هدـش و  زاجح  دراو  ینایفـس  رکـشل  هاگنآ  دراد .  طابترا  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  اب  هک  تسا  يا  هتـسیاش  نانم  ؤم  زا  يو  هک 
هکنآ ره  دـشاب و  مشاه  ینب  نادـناخ  هب  بوسنم  هک  ار  سک  ره  هک  يا  هنوگ  هب  دـنک ،  یم  لابند  رت  هنایـشحو  رتدـیدش و  اما  ار  تساـیس 

وا مان  هکنیا  لیلد  هب  اهنت  تسا  همطاف  شرهاوخ  دمحم و  شمان  هک  يدرم  دنک و  یم  ریگتسد  دشاب  هتشاد  طابترا  نانآ  اب  دور  یم  لامتحا 
مالـسلا هیلع  یـسوم  ترـضح  دننام  هادف  یحور  يدهم  ماما  ینارحب  تیعقوم  نیا  رد  دناسر ! یم  لتق  هب  تسا  نسح  شردپ  مان  دـمحم و 

رد وا  ماـن  هک  دـنک  یم  یهارمه  ار  ترـضح  نآ  شناراـی  زا  یکی  هدیـسر ،  تاـیاور  قبط  دوش و  یم  جراـخ  هنیدـم  زا  نارگن  كاـنمیب و 
هابتشا هدوب و  رـصتنم  تسا  هدمآ  هتـشذگ  تیاور  رد  هک  ضیبم  مان  دیاش  تسا و  هدمآ  رـصتنم  رگید  یتیاور  رد  روصنم و  نیـشیپ  تیاور 

ار يو  هرز  تسد و  رد  ار  وا  ریشمش  هکیلاح  رد  هللا ،  لوسر  ثاریم  اب  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  دیوگ :  یم  یتیاور  تسا .  هدشن  رکذ 
جورخ صخـشم  نامز  نم ،  ددرگ .  یم  جراخ  هنیدـم  زا  درادرب ،  رد  ار  وا  درب  رـس و  رب  ار  ربمایپ  همامع  رگید و  تسد  رد  مچرپ  نت و  رب 
مـسوم رد  ینعی  ناضمر  هام  رد  ینامـسآ  يادن  زا  سپ  یتسیاب  الوصا  یلو  متفاین  هعیـش  عبانم  رد  هکم ،  يوس  هب  هنیدم  زا  ار  ترـضح  نآ 
لضفم ینالوط  تیاور  رد  و  دشاب . . .  یم  ناضمر  هام  رد  هنیدم  هب  ینایفس  رکشل  دورو  هک  مدید  یتیاور  رد  مراد ،  رطاخ  هب  دشاب و  جح 
يدهم ترـضح   ) ار وا  منیب  یم  نونکا  ایئوگ  لضفم :  يا  ادـخ  هب  دـنگوس   : )) دومرف هک  تسا  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  رمع  نب 

ار هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  صوصخم  شفک  هداـهن و  رـس  رب  ماـف  درز  يا  هماـمع  هکیلاـح  رد  دوش ،  یم  هکم  دراو  هک  مالـسلا )  هیلع 
چیه اما  دناسر ،  یم  ادخ  هناخ  هب  ار  اهنآ  ات  درب  یم  دوخ  شیپاشیپ  ار  رغال  هلاغزب  نیدـنچ  هتفرگ و  تسد  رد  ار  وا  یتسدـبوچ  هدیـشوپ و 

نانمشد لماوع  تازیهجت و  ندش  جیسب  هدنکارپ و  هکنیا  رگم  تسا ،  فیعض  تیاور  نیا  دنس  ( 343 (( ) دسانش یمن  اجنآ  رد  ار  وا  سک 
دناوتب دراد ،  نآ  یناهنپ  يرغـص و  تبیغ  هب  تهابـش  هک  يو ،  ندرب  رـسب  یناهنپ  ءافتخا و  تلاح  رد  ترـضح و  نآ  زا  يوجتـسج  تهج 

 . . . دوب دهاوخ  قنور  رپ  مرگ و  روهظ ،  لاس  رد  جح  مسوم  هک  دسر  یم  رظن  هب  یعیبط  و  دنک .  ناربج  ار  نآ  دننام  تیاور و  نیا  تلالد 
رد يداع  ریغ  تیعضو  نالعا  زاجح و  نارحب  یمالسا و  ياه  نیمزرس  عاضوا  ناهج و  هتفـشآ  ناماسبان و  عضو  زا  تایاور  هک  ار  هچنآ  و 

اسرف و تقاط  نیگنـس و  يراب  زاجح ،  نامکاح  رب  ار  جـح  مسوم  اهنیا  همه  دـنک  یم  نایب  ار  اـجنآ  هب  ینایفـس  شترا  دورو  ببـس  هب  نآ 
اـهورین و داد و  دـنهاوخ  شهاـک  نکمم  لقادـح  هب  ار  مارحلا  هللا  تیب  جاـجح  رامـش  اـهنآ  ناـمگ  یب  هک  دـهد .  یم  هوـلج  زیگنا  ساره 

هکم هب  هجوت  زا  ار  یمالسا  تما  تامادقا ،  نیا  یلو  دننک  یم  جیسب  يداع  ياهلاس  ربارب  نیدنچ  هنیدم  هکم و  رد  ار  یتینما  ياههاگتـسد 
هکلب رازه ،  اهدص  لاس  نآ  رد  دنـشاب ،  یم  مالـسلا  هیلع  يدـهم  رظتنم  هتخود و  ناماس  نآ  هب  مشچ  هراومه  اهنآ  دراد و  یمن  زاب  همظعم 

رس رب  زاجح  تلود  ناشدوخ و  ياه  تلود  هکنیا  اب  دنزیخ و  یم  اپ  هب  هناریلد  جح  مسارم  رد  تکرـش  روظنم  هب  ناناملـسم  زا  نت  اهنویلیم 
نآ رد  نایجاح  طاشنرپ  هقـالع  دروم  شـسرپ  و  دـنناسر .  یم  هکم  هب  ار  دوخ  ناـنآ  زا  يرایـسب  دادـعت  دـنهد ،  یم  رارق  یعناوم  ناـشهار 

دسر یم  رظن  هب  كانرطخ  لاوس ،  نیا  حرط  هتبلا  يراد ؟  ربخ  هچ  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  زا  هک  دوب  دهاوخ  نیا  رگیدکی  زا  ماگنه 
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زین و  ترـضح ،  نوماریپ  تاعیاش  اهربخ و  نیرخآ  دـنزاس و  یم  حرطم  دوخ  نایم  ناهن ،  يرـس و  تروص  هب  ار  نآ  جاجح ،  ور  نیا  زا  ، 
ناناملسم تلاح  زا  ییامیس  يدعب  تیاور  دنناسر .  یم  رگیدکی  عالطا  هب  هتسهآ  ار ،  ینایفـس  شترا  زاجح و  تموکح  تامادقا  نیرخآ 

هک تسا  هدـمآ  دامح  نبا  یطخ  هخـسن  رد  دـیامن  یم  میـسرت  يو  يوجتـسج  ترـضح و  روهظ  يارجام  هب  نتخادرپ  ماگنه  ار  جاـجح  و 
هدرک تیاور  دوعسم  نبا  زا  هللادبع  نب  ثراح  زا  شردپ  زا  تباث  نب  دمحم  زا  نیـسح  نب  باهولادبع  زا  بهلوبا  نبا  زا  رمعوبا   : )) تفگ
نانآ زا  کی  ره  اب  هک  فلتخم  قطانم  ياملع  زا  نت  تفه  دوش ،  دایز  اه  هنتف  نماان و  اههار  داسک و  تراجت  رازاب  یتقو  تفگ :  هک  تسا 

زا هدرک و  تاقالم  ار  رگیدکی  اجنآ  رد  دنوش و  یم  هکم  راپـسهر  یلبق  رارق  نودب  دـنا ،  هداد  تعیب  تسد  رفن ،  يدـنا  دصیـس و  زا  شیب 
تیافک اب  تسدب  اه  هنتف  نیا  تسا  دیما  هک  میدمآ  درم  نیا  يوجتسج  هب  دنیوگ  یم  تسیچ ؟  هکم  هب  امـش  ندمآ  هزیگنا  دنـسرپ  یم  مه 

نیا میـسانش ،  یم  شیاهیگژیو  شردام و  ردپ و  مان  دوخ و  مان  اب  ار  وا  ام  دیامن .  دازآ  وا  تسدـب  ار  هینطنطـسق  دـنوادخ  دریگ و  مارآ  وا 
یم وا  زا  هدـید )  ار  وا   ) دـنزادرپ یم  هکم  رد  ترـضح  نآ  يوجتـسج  هب  دـننک و  یم  قفاوت  رگیدـکی  اب  هتفگ  نیا  رـس  رب  دنمـشناد  تفه 

ار وا  فاصوا  دوش .  یم  ادج  اهنآ  زا  هکنآ  ات  متسه  راصنا  زا  يدرم  نم  هکلب  هن ،  دیوگ :  یم  یتسه ؟  نالف  رـسپ  ینالف  امـش  ایآ  دنـسرپ 
هنیدم راپـسهر  نونکا  دـیتسه و  شیوجتـسج  رد  هک  تسامـش  بوبحم  تسود و  نامه  وا  دـنیوگ :  یم  دنرمـش و  یمرب  عالطا  لها  يارب 

یم دنبای و  یم  هکم  رد  ار  وا  دـنیآ و  یم  هکم  هب  وا  لابند  هب  ددرگ ،  یم  زاب  هکم  هب  وا  یلو  دـنور  یم  هنیدـم  هب  وا  یپ  رد  تسا ،  هتـشگ 
زا راب  کی  ار  امـش  تسا و  هدـمآ  اه  هناشن  نیا  امـش  هرابرد  تسا و  نالف  رتخد  ینالف  وت  ردام  یتسه و  نـالف  دـنزرف  ینـالف  امـش  دنـسرپ 

نالف دـنزرف  ینالف  نم  متـسین  امـش  رمءالا  بحاـص  نم  دـیوگ :  یم  مینک .  تعیب  امـش  اـب  اـت  دـیهدب  ار  ناـت  تسد  نونکا  میداد ،  تسد 
یم هنیدـم  رد  ار  وا  اهنآ  دوش و  یم  ادـج  ناشیا  زا  هاگنآ  منک ،  یئامنهار  ناتبوبحم  تسود و  هب  ار  امـش  ات  دـیئایب  اـم  اـب  متـسه  يراـصنا 

دنیوگ یم  دنبای و  یم  نکر  رانک  رد  ار  ترـضح  دنیآ و  یم  هکم  هب  ور  نیا  زا  تسا  هتفر  هکم  هب  اهنآ  هتـساوخ  سکع  رب  وا  یلو  دنیوج 
مارح يدرم  تسام و  بیقعت  رد  ینایفس  شترا  اریز  مینک ،  تعیب  وت  اب  هک  یهدن  ار  تتـسد  رگا  تسوت  ندرگ  هب  ام  ياه  نوخ  ام و  هانگ 

تعیب يو  اب  دهد و  یم  نانآ  هب  تعیب  تهج  ار  دوخ  تسد  دنیـشن و  یم  ماقم  نکر و  نیب  ترـضح  هاگنآ  دراد ،  یئاورنامرف  اهنآ  رب  هداز 
همادا دوخ  تکرح  هب  دنا  بش  نادهاز  زور و  ناریـش  هک  یهورگ  اب  دـنکفا و  یم  مدرم  لد  رد  ار  وا  قشع  تبحم و  دـنوادخ  دـننک و  یم 

 ، نرق نیدنچ  تدم  هک  هینطنطسق  يدازآ  يارجام  هلمج  نآ  زا  دراد ،  دوجو  یفعـض  طاقن  تیاور  نیا  نتم  دنـس و  رد  ( 344 (( ) دهد یم 
حتاف دمحم  ناطلس  هکنآ  ات  تفر ،  یم  رامشب  یمالسا  تلود  زا  یشخب  يارب  يدیدهت  نوناک  ناناملسم و  يارب  یماظن  یسایس و  یلکشم 

تراشب تایاور  هینطنطسق ،  يدازآ  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  لوق  زا  ناناملسم  هتبلا  دومن .  حتف  ار  نآ  شیپ  لاس  دصناپ  هب  بیرق 
یم طوبرم  ام  رظن  دروم  عوضوم  هب  هک  ار  هچنآ  یلو  دراد  یـسررب  قیقحت و  هب  زاین  اهنآ  مقـس  تحـص و  هک  دنا  هدومن  لقن  ار  يا  هدنهد 
نیا رد  هک  تسا  يا  هراشا  هلمج  نآ  زا  هک  دنک  یم  نایب  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  تسدـب  ار  نآ  يزاسدازآ  هک  تسا  یتایاور  دوش 
هیلع يدـهم  ترـضح  تسد  هب  هینطنطـسق  حـتف  هکنیا  تسخن  دراد :  دوجو  لامتحا  ود  تایاور  نیا  رد  هصالخ  روطب  دوب .  هدـمآ  تیاور 

میدرک دای  هک  روطنامه  دیامن و  یم  لصف  لح و  ار  ناناملـسم  گرزب  تالکـشم  ترـضح  نآ  هک  رابتعا  نیا  هب  دریذپ  یم  ماجنا  مالـسلا 
 ، هینطنطسق زا  دارم  هکنیا :  مود  دوب ،  رگبوشآ  هدنهدرازآ و  رواجم و  نانمشد  تختیاپ  ناناملسم و  گرزب  لکشم  اهنرق  هینطنطسق  هلئـسم 

ناـمه تسا ،  هدـش  ریبعت  مور  گرزب  رهـش  هب  تاـیاور  یخرب  رد  دراد و  دوجو  ترـضح  روهظ  ناـمز  رد  هک  دـشاب  مور  ناـمه  تختیاـپ 
تیاور نیا  اما  دننک .  یم  دازآ  ریبکت  نتفگ  اب  هدومن و  هرـصاحم  ار  نآ  شنارای  مالـسلا و  هیلع  يدهم  ترـضح  تیاور ،  قبط  هک  يرهش 

لبق لاس  تسیود  رازه و  کی  دودح  هک  فورعم  یفل  ؤم  هب  قلعتم  تسا  یتیاور  مینک ،  ضرف  یلعج  ار  نآ  رگا  یتح  دـشاب  هک  هنوگ  ره 
نیاربانب تسا .  هدرک  لقن  دوخ  زا  لبق  نیعبات  زا  ار  تیاور  تسا و  لاس 227 ه .  دامح  نبا  تشذگرد  خیرات  نوچ  تسا ،  هتشاگن  ار  نآ 

يو ربخ  راشتنا  مالسلا و  هیلع  يدهم  ترضح  روهظ  لاس  رد  یلک  تسایس  عضو  هب  تبسن  نایوار  روصت  زا  یکاح  لقادح ،  تیاور  نیا  ، 
هکنیا ای  هدمآ و  رگید  تایاور  رد  تیاور  نیا  نومـضم  رتشیب  هکنیا  هب  هجوت  اب  دـشاب .  یم  وا  زا  اهنآ  شواک  وجتـسج و  ناناملـسم و  دزن 
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رد هکم  هب  ءاملع  زا  نت  تفه  ندـمآ  و  تسا . . .  هدـش  حیرـصت  نآ  رب  تایاور  رگید  رد  هک  تسا  ییاهدـماشیپ  یقطنم  هجیتن  نایرج  نیا 
دورو نینچمه  تسا و  هکم  رد  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماـما  روهظ  رما  هب  تبـسن  ناناملـسم  هجوت  هقـالع و  تدـش  زا  یکاـح  تیعقوـم ،  نآ 
نانم ؤم  زا  رفن  هدزیـس  دصیـس و  زا  ءاملع  زا  کی  ره  نتفرگ  تعیب  زین  ترـضح و  نآ  روضح  هب  یبایفرـش  تهج  اجنآ  هب  اهنآ  ناگدنیامن 

تلالد یگلمج  هک  تسا  ماما  نآ  رانک  رد  يزاـبناج  يارب  اـهنآ  ندوب  اـیهم  رب  ینبم  دوخ ،  روشک  رد  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  يارب 
اما دنـشاب .  ردب  گنج  ناگدنمزر  دادعت  هب  ترـضح  نآ  ناروای  هرمز  رد  هکنیا  زا  اهنآ  ناجیه  روش و  ناناملـسم و  مدرم  تکرح  رب  دراد 

عبانم رد  هک  نآ  لصا  دـیاش  تسین و  فعـض  زا  یلاخ  تسا  هدـمآ  تیاور  رد  هک  ءاملع  نآ  زا  ترـضح  يریگ  هرانک  راب  نیدـنچ  هرابرد 
رد هکیئاج  ات  دـنک  یم  تعیب  یتبغر  یب  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  اما  دـننک  یم  تعیب  ترـضح  اب  اهنآ  هک  دـشاب  نیا  تسا  هدـمآ  ینـس  هعیش و 

تعیب نیا  هب  تبـسن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  گرزب  باحـصا  زا  یکی  هک  تسا  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  تیب  لـها  ربماـیپ و  زا  لوقنم  تیاور 
نیا دریگ .  یم  مارآ  وا  لد  دهد  یم  حیـضوت  ار  هارکا  ینعم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  نوچ  دهد و  یم  هار  دوخ  هب  يدیدرت  هارکا  اب  مءاوت 

اما دراد . . .  دوجو  نانآ  رد  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  هب  تبـسن  هک  يراظتنا  تلاح  ناناملـسم و  لاـح  عضو و  هب  طوبرم  دوب  یبلطم 
رد هچنآ  اب  هک  تسا  يرگید  هویش  هوحن و  رگناشن  تایاور ،  وا ،  اب  شنارای  تعیب  هکم و  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  درکلمع  تامادقا و  هرابرد 

 . تسا توافتم  هدمآ  تیاور 

نارای يروآ  درگ 

عبانم رد  هک  تساهنآ  دادعت  رامـش و  هلمج  نآ  زا  میـشاب .  هتـشاد  هجوت  مالـسلا  هیلع  يدهم  ماما  نارای  نوماریپ  رما  دنچ  هب  تسا  هتـسیاش 
تهابش هناشن  رما  نیا  تسا ،  هدش  رکذ  نت  هدزیـس  دصیـس و  ینعی  ردب  گنج  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نارای  ددع  هب  ینـس  هعیش و 

تایح دـیدجت  نیب  تفرگ و  ماجنا  وا  راوگرزب  دـج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تسدـب  هک  نیتسخن  مالـسا  ندـمآ  دوجوب  نیب  دایز 
شیامزآ دراوم  نیناوق و  هک  تسا  هدـمآ  تیاور  رد  هکلب  دـشاب .  یم  دریذـپ ،  یم  ماجنا  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  طسوت  هک  مالـسا 

رد دش  دهاوخ  عقاو  زین  مالسلا  هیلع  يدهم  نارای  رب  هدوب ،  يراج  جیار و  مهیلع  هللا  تاولـص  هتـشذگ  ناربمایپ  نارای  نایم  هک  ار  يددعتم 
يادـخ لوق  نیا  دـنتفرگ و  رارق  شیامزآ  دروم  هدـش و  راتفرگ  يرابیوج  هب  یـسوم  نارای   : )) دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هنیمز  نیا 

نینچمه ( 345  (( ) تفرگ دـهاوخ  رارق  یـشیامزآ  نینچ  ضرعم  رد  زین  مئاق  ناراـی  هتبلا  رهنب )) مکیلتبم  هللا  نا   : )) دومرف هک  تسا  گرزب 
مالـسلا هیلع  يدـهم  ماما  هک  تسا  ینیون  ناهج  نایاورنامرف  نانآ و  ناگدـیزگرب  مالـسلا و  هیلع  ماما  صاخ  باحـصا  نارای ،  نیا  زا  دارم 

زا هک  مالـسلا  هیلع  ماما  نایرکـشل  رامـش  هک  تسا  هدمآ  تیاور  رد  هکلب  دنتـسین ،  وا  ناروای  اهنآ ،  اهنت  یلو  دراد  هدهع  هب  ار  نآ  يربهر 
یم دازآ  ار  سدـق  ددرگ و  یم  قارع  دراو  نآ  رد  ترـضح  هک  يرکـشل  دـشاب و  یم  رازه  يدـنا  هد و  ای  رازه  هد  دـنوش  یم  جراخ  هکم 

هناصلخم هک  دنتسه  مالـسا  ناهج  مدرم  زا  رفن  اهنویلیم  نامز  نآ  رد  هکلب  هدوب ،  وا  نارای  نانآ  همه  هک  دسر  یم  نت  رازه  اهدص  هب  دزاس 
ياه هنارک  نیرترود  زا  مالسا و  ناهج  ياه  نیمزرـس  مامت  زا  نانآ  تایاور ،  هتفگ  هب  ترـضح :  نارای  عونت  اما  دنزرو .  یم  تدارا  وا  هب 

قارع و زا  راکوکین  دارفا  ماش و  زا  یقیقح  نانم  ؤم  يرصم و  هتـسیاش  دارفا  نانآ  نایم  رد  هک  دنیآ  یم  مه  درگ  هدنکارپ  طاقن  زا  یتیگ و 
برع دنتـسه و  مجع  زا  نارای )   ) نانآ  : )) تسا هتفگ  هیکم  تاحوتف  باتک  رد  یبرع  نبا  دنراد .  دوجو  مق  ناقلاط و  زا  يرگراثیا  نادرم 

رد  : )) هک تسا  هدمآ  روهـشم  تیاور  نیمه  هلمج  زا  يرایـسب  تایاور  اما  دـنیوگ )) یمن  نخـس  یبرع  نابز  هب  زج  اما  تسین  اهنآ  نیب  رد 
رد تیاور  نیا  هیبش  ( 346 (( ) دنراد دوجو  قارع  زا  راکوکین  دارفا  ماش و  زا  یعقاو  نانم  ؤم  رـصم و  زا  هتـسیاش  يدارفا  يدهم  نارای  نایم 
 ، دراد دوجو  ترـضح  نآ  ناراـی  ناـیم  رد  بارعا  زا  يرامـش  دـهد  یم  ناـشن  هک  تسه  عباـنم  رگید  داـمح ص 95 و  نبا  یطخ  هخـسن 

لیکشت نایناریا  ار  مالسلا  هیلع  يدهم  شترا  مهم  شخب  دشاب و  یم  اهنآ  نایم  رد  زین  مجع )   ) برع ریغ  يرامش  دوجو  زا  یکاح  هکنانچ 
مالسلا هیلع  رقاب  ماما  زا  راحب ج 52 ص 223  رد  هکنانچ  دراد ،  دوجو  نز  هاجنپ  نانآ  نایم  رد  دیوگ :  یم  تایاور  زا  يا  هراپ  دنهد .  یم 
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رد ار  نانز  گرزب  شقن  الاو و  ماقم  رما ،  نیا  و  دننک .  یم  اوادم  ار  ناحورجم  هک  دنتسه  رفن  نانز 13  یتیاور ،  قبط  و  تسا .  هدش  لقن 
نز هب  هجوت  رد  انعم  نیا  دشخب و  یم  ققحت  دوخ  رصع  رد  ار  نآ  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  هک  دهد  یم  ناشن  یمالسا  ندمت  مالـسا و 

یلاذتبا ریقحت و  هنوگ  ره  زا  رانک  رب  یمالسا ،  ياهروشک  رد  هراومه  هک  تسا  تیلهاج  تنوشخ  زا  یلاخ  هنالداع و  یـشقن  وا  اب  راتفر  و 
لیکشت ناناوج  ار  ترضح  نآ  نارای  رتشیب  دیوگ :  یم  تایاور  زا  یخرب  دروخ .  یم  مشچ  هب  تسا ،  نآ  راتفرگ  برغ  ندمت  رد  نز  هک 

یتیاور دننام  رفاسم ،  هشوت  رد  کمن  نوچمه  دنتـسه ،  كدنا  رایـسب  اهنآ  نیب  رد  نالاسنایم  تایاور ،  نآ  زا  یـضعب  قبط  هکلب  دنهد  یم 
نوچمه رگم  تسین  اهنآ  نیب  رد  لاس  نایم  دنتـسه و  ناوج  يدـهم  نارای   : )) دومرف هک  تسا  هدـش  دراو  مالـسلا  هیلع  ناـنم  ؤمریما  زا  هک 

رد ینـس  هعیـش و  عباـنم  رد  هکنیا  دراوم ،  نآ  هلمج  زا  و  ( 347  (( ) تسا کمن  رفاـسم ،  هشوت  نیرتزیچاـن  هک  هشوت  کـمن  مشچ و  همرس 
هک دراد  يا  هتـشون  دوخ  اب  مالـسلا  هیلع  يدـهم  هکنیا  تسا و  هدـش  دراو  يدایز  تایاور  ناشیاه  تمارک  نانآ و  يالاو  نءاش  شیاـتس و 
 ، ددرگ یم  ناسآ  نانآ  رب  يراوشد  راک  ره  دوش و  یم  هدومیپ  ناشیاپ  ریز  رد  نیمز  هدش و  تبث  نآ  رد  نانآ  تافص  مان و  نارای و  دادعت 

نآرق رد  ناحبس  يادخ  هک  دنتسه  یناسک  دنشاب و  یم  هداعلا  قوف  يدرم  ریلد  تعاجش و  ياراد  لاعتم و  دنوادخ  نیگمـشخ  رکـشل  اهنآ 
نآرق رد  گرزب  يادخ  هتفگ  هب  هکنیا  ای  و  دیدش . )) سءاب  یلوا  انل  ادابع  مکیلع  انثعب   : )) دزاس طلـسم  دوهی  رب  ار  اهنآ  هک  هدومرف  هدعو 

 ، تشادزاب زیچ  هچ  ار  نآ  هک  تفگ  دنهاوخ  میزادـنیب  ریخءات  نانآ  زا  هدـش  هدرمـش  یتما  ات  ار  باذـع  رگا   : )) دنـشاب یم  هدودـعم  تما 
دورف نانآ  رب  دندرک  یم  هرخـسم  هک  ار  هچنآ  دـش و  دـهاوخن  هدـینادرگ  نانآ  زا  دـسر  یم  اهنآ  هب  باذـع )   ) نآ هک  يزور  دیـشاب  هاگآ 

رگیدـکی هب  ار  ناشیاهلد  دـنوادخ  دنـشاب ،  یم  نایاورنامرف  نارواد و  ناـهیقف و  ترتع و  راـنک  رد  تما  ناگدـیزگرب  اـهنآ  ( 348 (( ) دیآ
هب دنوش  یمن  لاحـشوخ  ددنویپب  نآ  عمج  هب  یـسک  رگا  دنرادن و  ساره  سرت و  ساسحا  یـسک  زا  هک  يا  هنوگ  هب  دنادرگ  یم  سونءام 

ار مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  دنـشاب  هک  اجک  ره  رد  اهنآ  دـیازفا و  یمن  ناشنامیا  سنا و  رب  نانآ  فارطا  رد  مدرم  شیازفا  هک  انعم  نیا 
درم دصیس  يورین  نارای  نآ  زا  کی  ره  دنیوگ و  یم  نخس  يو  اب  نانآ  درب  یم  رس  هب  دوخ  هاگیاج  رد  ترـضح  نآ  هکیلاح  رد  دننیب  یم 

فهک باحـصا  تایاور ،  زا  یخرب  هتفگ  هب  تسا .  هدمآ  تایاور  رد  هک  نانآ  زا  يرگید  ياه  تمارک  اهیگژیو و  نینچمه  تساراد و  ار 
دنشاب و یم  يو  نارای  هلمج  زا  زین  مالسلا  هیلع  سایلا  رضخ و  هتفرگ و  رارق  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  نارای  هرمز  رد  هدش و  هتخیگنارب 

مالـسلا هیلع  يدهم  ترـضح  نارای  ءزج  دنوش و  یم  هدـنز  ناحبـس  يادـخ  نامرف  هب  ناگدرم  یخرب  هک  تسا  نیا  رگناشن  رگید  تایاور 
هورگ هس  راوگرزب  نآ  روهظ  کـیدزن  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ناراـی  هک  دراد  تلـالد  تاـیاور  هکنیا  هتـشذگ  روما  هلمج  زا  دوـب .  دـنهاوخ 

اب یهورگ ،  و  دنـسر .  یم  هکم  هب  رگید  ياـههورگ  زا  شیپ  اـی  دـنوش و  یم  هکم  دراو  ترـضح  نآ  هارمه  هک  یهورگ ،  دوب :  دـنهاوخ 
رد ار  دوخ  هاگان  دنرب ،  یم  رـسب  دوخ  راید  رهـش و  رد  اه و  هناخ  رد  بش  هکیلاح  رد  یهورگ ،  و  دـنور ،  یم  وا  دزن  اوه  ای  ربا  بکرم )  )
هک  ) يوط يذ  هیحان  هب  ماما  اه و  هرخـص  نیا  زا  یخرب  رد  تسا  یبتیغ  ار  رمءالا  بحاص   : )) دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  دننیب .  یم  هکم 
زا یخرب  اب  ات  دتـسرف  یم  ار  دوخ  مالغ  شجورخ ،  زا  لـبق  بش  ود  هکنیا  اـت  درک ،  هراـشا  تسا )  نآ  ياـه  لخدـم  هکم و  ياـه  هرد  رد 

امـش رگا  دیوگ :  یم  رفن ،  لهچ  دنهد  یم  خساپ  دیتسه ؟  رفن  دنچ  اجنیا  رد  امـش  دسرپ  یم  نانآ  زا  وا  دـنک  یم  تاقالم  ترـضح  نارای 
تفر میهاوخ  وا  اب  دنیزگ  يوءام  لزنم و  اههوک  رد  رگا  دنگوس  ادخب  دنیوگ :  یم  درک ؟  دـیهاوخ  هچ  دـینیبب  ار  دوخ  بوبحم  تسود و 

هب ناشیا  اب  لوا  دروم  رد  نانآ  دیئامن .  تروشم  دوخ  ناگدیزگرب  ناگرزب و  زا  نت  هد  اب  دـیوگ  یم  اهنآ  هب  هدـمآ و  نانآ  لباقم  زا  هاگنآ 
هدعو اهنآ  هب  دسر ،  یم  ارف  نآ  زا  سپ  هک  ار  دوعوم  بش  وا  دنسر و  یم  ناشرما  بحاص  هب  ات  هدرب  ار  نانآ  هاگنآ  دزادرپ ،  یم  تروشم 

زا دارم  دوش و  یم  عقاو  روهظ  زا  لبق  هک  تسا  یهاتوک  هرود  رد  تبیغ  تیاور ،  نیا  رد  وا  تبیغ  زا  دوصقم  ارهاـظ  ( 349  . (( ) دهد یم 
ره هک  دنتسه  يرفن  هدزاود  زا  ریغ  تشاد و  دنهاوخ  طابترا  وا  اب  ای  هدوب و  ترضح  نآ  هارمه  هک  تسا  یقیقح  نانم  ؤم  زا  ریغ  نارای  نیا 

ترضح رادید  يوجتسج  رد  هک  دنشاب  یم  یناگتسیاش  زا  هکلب  دننک .  یم  بیذکت  ار  اهنآ  یلو  دنا  هدید  ار  ماما  دنیوگ  یم  قافتاب  کی 
درم جنپ  لهچ و  اب  دروآ ،  یم  يور  مئاق   : )) دومرف هک  تسا  لوقنم  ع )   ) قداص ماما  زا  دش .  دای  اهنآ  زا  هک  ءاملع  زا  نت  تفه  دننام  دنا 
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هطقن زا  درم و  يا 5  هقطنم  زا  يا 4 و  هیحان  زا  درم و  رگید 3  يا  هقطنم  زا  درم و  يا 2  هقطنم  زا  درم و  کـی  يا  هقطنم  زا  هقطنم ،  زا 9 
(350  . (( ) ددرگ یم  لماک  شنارای  ددع  هکنیا  ات  نت ،  مه 9  يا  هقطنم  زا  درم و  رگید 8  ییاج  زا  درم و  يا 7  هقطنم  زا  درم و  رگید 6 

هیلع يدهم  ترضح  نارای  ریاس  زا  لبق  هک  دشابن  رتشیب  هورگ  هتسد و  کی  تسا  هدمآ  هتشذگ  تیاور  ود  رد  هک  يا  هتسد  ود  تسین  دیعب 
ناحبس دنوادخ  تردق  هب  هدش و  دیدپان  ناشرتسب  زا  ناهگان  هک  ترضح  نارای  زا  هتسد  نآ  دسر  یم  رظن  هب  دنـسر .  یم  هکم  هب  مالـسلا 
اجنادـب اهنآ  زا  لبق  هک  تسا  يدارفا  زا  رتالاب  رترب و  ناشماقم  دـنوش ،  یم  لقتنم  هکم  هب  ندز  مه  هب  مشچ  کی  رد  دوخ  راـید  رهـش و  زا 

مان مان و  اب  دنا  هدش  روآدای  تایاور  هکنانچ  دنوش ،  یم  تسود  يوک  راپسهر  ربا  هلیسو  هب  زور  ماگنه  هب  هک  هورگ  نآ  اما  و  دنـسر .  یم 
هب دارفا  نیا  دنزیگنا .  یمن  رب  ار  مدرم  دـنوش و  یم  هکم  دراو  یعیبط  تروص  هب  اهنآ  هک  انعم  نیا  هب  دنـشاب ،  یم  هدـش  هتخانـش  ناشردـپ 
یم یگدنز  ترضح  اب  هک  دنشاب  یعقاو  نانموم  نامه  نانآ  هک  تسین  دیعب  دنتسه و  ترضح  نارای  نیرت  تلیضف  اب  نیرترب و  مومع  روط 

ررقم تقو  رد  دـنناد و  یم  قیقد  روط  هب  ار  روهظ  نامز  دـنهد و  یم  ماجنا  ار  راوگرزب  نآ  ياـهراک  ناـهج  طاـقن  رـسارس  رد  اـی  دـننک و 
مامت رگا  یتح  دنتـسه ،  ظوفحم  وا  يارب  رمالا  بحاص  نارای   : )) دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  دروم  نیا  رد  دـنبای .  یم  روضح 

یهورگ ام  دنزروب  رفک  نآ  هب  رگا   : )) دومرف اهنآ  ناشرد  ناحبس  يادخ  دروآ و  یم  وا  دزن  ار  يدهم  نارای  دنوادخ  دنورب .  نیب  زا  مدرم 
دنک یم  نانآ  نیزگیاج  ار  یهورگ  دنوادخ  يدوز  هب   : )) دومرف ناشقح  رد  زین  و  دنزرو )) یمن  رفک  نآ  هب  هک  میرامگ  یم  رما  نیا  رب  ار 
دنا تخس  رس  نارفاک  لباقم  رد  هدوب و  عضاوتم  نانم  ؤم  هب  تبسن  نانآ  دنتسه ،  يو  رادتسود  زین  اهنآ  دراد و  یم  تسود  ار  اهنآ  يو  هک 
یم رسب  هکم  رد  نادادماب  هدش و  دیدپان  رتسب  زا  هاگنابـش  هک  دنتـسه  نانآ  زا  یهورگ  دومرف . . . . (( :  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ( 351 . (( )
ناش بسن  تایـصوصخ  ردـپ و  مان  دوخ و  ماـن  اـب  دـننک ،  یم  تکرح  ربا  هلیـسو  هب  زور  ماـگنه  هب  دـنوش  یم  هدـید  هک  یهورگ  دـنرب و 

تکرح ربا  اب  زور  ماگنه  هب  هک  هورگ  نآ  دومرف :  تسا ؟  رتالاب  رترب و  نامیا  رظن  زا  هتسد  مادک  موش  تیادف  مدیسرپ  دنوش .  یم  هتخانش 
قیرط هب  ار  نانآ  لاعتم  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  دریگ ،  یم  ماجنا  زور  رد  ربا  هلیـسو  هب  اـهنآ  رفـس  ریـس و  هکنیا  ياـنعم  ( 352 (( ) دننک یم 

مان صخـش و  مان  هک  همانرذگ  امیپاوه و  هلیـسو  هب  رگید  نارفاسم  دننام  دراد  لامتحا  هکنانچ  دـناسر ،  یم  هکم  هب  ربا  طسوت  اسآ  هزجعم 
نآ رد  نوچ  تسا ،  هدرک  ریبعت  اسآ  هزجعم  تکرح  دروم  هب  تایاور ،  هکنیا  اـما  دـنوش ،  راـید  نآ  راپـسهر  دوش  یم  تبث  نآ  رد  ردـپ ، 

 ، دندرگ یم  دـیدپان  ناشرتسب  زا  هاگنابـش  هک  هتـسد  نآ  رب  هورگ  نیا  زایتما  يرترب و  كالم  دـیاش  و  تسا .  هتـشادن  دوجو  امیپاوه  نامز 
هک دنتـسه  ینارای  هکنآ  ای  میدرک و  هراشا  نادب  ام  دنراد و  يراکمه  ترـضح  نآ  اب  هک  دنتـسه  یعقاو  نانموم  نامه  اهنآ  هک  دـشاب  نیا 
رد دزاس .  یم  فظوم  ییاه  تیرومءام  ماـجنا  هب  ار  ناـنآ  هدرک و  رارقرب  طاـبترا  اـهنآ  اـب  ههرب  نآ  رد  نارگید  زا  لـبق  مالـسلا  هیلع  ماـما 

ماما نارای  زا  یکی  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  هک  دناد  یمن  نانآ  زا  کیچیه  دنرب و  یم  رـس  هب  دوخ  لزنم  رد  ار  بش  نآ  رگید ،  هورگ  هکیلاح 
دننک یم  ادیپ  ار  ییالاو  ماقم  نینچ  زارحا  یگتسیاش  ناش ،  یهاگآ  درخ و  اوقت و  نازیم  ببس  هب  یلو  دوش ! بوسحم  مالسلا  هیلع  يدهم 

رد دنوش .  یم  مالسلا  هیلع  يدهم  سدقم  رضحم  بایفرـش  دزاس و  یم  لقتنم  همرکم  هکم  هب  هنابـش  هدیزگرب و  ار  نانآ  ناحبـس  يادخ  و 
دنوادـخ دـنبای و  یمن  ار  اهنآ  هناخ  لها  هاگان  دـنا ،  هدـیباوخ  دوخ  ياه  هناخ  ماب  رب  هکیلاح  رد  اهنآ  هک  تسا  هدـمآ  تایاور  زا  يا  هراـپ 

لصاف دح  ای  ناتسبات و  لصف  رد  ترضح  نآ  روهظ  هک  دراد  انعم  نیا  هب  هراشا  بلطم  نیا  دهد ،  یم  لاقتنا  هکم  هب  هظحل  نآ  رد  ار  نانآ 
مدرم زا  هورگ ،  نیا  زا  يرامـش  هک  دـنک  یم  هراـشا  زین  اـنعم  نیا  هب  و  درک ،  میهاوخ  هراـشا  هکناـنچ  دوش  یم  عـقاو  زیئاـپ  ناتـسبات و  نیب 
بـش هکم ،  رد  نانآ  یئامهدرگ  نامز  هک  تسا  هدـمآ  تیاور  رد  دـنباوخ .  یم  دوخ  ياه  هناخ  طایح  اب  ماـب و  رب  هک  دنریـسمرگ  قطاـنم 

یم مهدرگ  هعمج  بش  رد  ار  نانآ  ناحبـس  دنوادخ   : )) دـیامرف یم  هراب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا .  مرحم  مهن  بش  هعمج و 
 . دنک یمن  یچیپرس  نانآ  زا  کیچیه  دنهد و  یم  يرادافو  تعیب و  تسد  ترضح  نآ  اب  مارحلا  دجسم  رد  یگلمج  هعمج  حبـص  دروآ و 
نآ مایق  بش ،  کی  رد  لاعتم  دـنوادخ  هک  دراد ،  یگنهامه  تسا  هدـمآ  ینـس  هعیـش و  یئاور  عبانم  رد  هک  هچنآ  اب  بلطم  نیا  ( 353 (( )
یم ناماس  بش  رد  ار  يو  مایق  دنوادخ  تسا و  تیب  لها  ام  نادناخ  زا  يدهم   : )) دومرف ص )   ) ربمایپ دهد و  یم  ناماس  رس و  ار  ترضح 
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يدهم نارای  ندمآ  درگ  هک  ارچ  ( 354 (( ) دهد یم  ناماس  یبش  رد  ار  وا  مایق  دنوادخ   : )) هک تسا  هدمآ  رگید  یتیاور  رد  و  دـشخب )) . 
تاـیاور اـب  نینچمه  تیاور  نیا  دـشاب ،  یم  دوـخ  یلو  ماـیق  هب  نداد  ناـماس  رما و  حالـصا  رد  يدـنوادخ  فاـطلا  هلمج  زا  مالـسلا  هیلع 

 . دنشاب یم  گنهامه  دننک  یم  نییعت  مرحم  مهد  هبنش  زور  سپس  مرحم و  مهن  هعمج  زور  بورغ  ار  ترضح  روهظ  زاغآ  هک  يددعتم 

هیکز سفن  ندش  هتشک  شیامزآ  تکرح 

هکم رد  بیترت  نیدـب  يرث  ؤم  لاعف و  ياهورین  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  روهظ  ماگنه  نآ ،  دـنور  یعامتجا و  عضو  تاـیاور و  قبط 
جیـسب ترـضح  نآ  یلامتحا  روهظ  اب  یئورایور  تهج  ار  دوخ  ياهورین  دراد  هک  یفعـض  دوجو  اـب  زاـجح ،  تموکح  فلا  دراد :  دوجو 

 . دنهد یم  شیازفا  جح  مسوم  رد  تهج  نیدب  ار  دوخ  ياه  تیلاعف  دنتـسه و  هکم  زا  نآ  راظتنا  مشچ  ناناملـسم  هک  يروهظ  دـنک ،  یم 
هب ای  دـننک و  یم  تیلاعف  ینایفـس  ياهورین  زاجح و  تموکح  زا  یناـبیتشپ  دـییءات و  ياتـسار  رد  هک  اهتردـق ،  ربا  یتینما  ياـه  هکبـش  ب 

تموکح لاگنچ  زا  هنیدم  نایرارف  بیقعت  رد  هک  ینایفس ،  یتینما  ياهورین  ج  دنا .  بقارم  ار  هکم  هژیوب  زاجح ،  عاضوا  لقتـسم  تروص 
يدهم ماما  تضهن  مایق و  هنوگره  ات  هتشاد  رظن  ریز  بسانم ،  تیعقوم  رد  ینایفـس  رکـشل  دورو  تهج  ار  عاضوا  هتـسویپ  دشاب و  یم  يو 
دنهاوخ شقن  ياراد  زاجح  هکم و  رد  اه  ینمی  ریزگان  فلاخم :  تاکرحت  نیا  ربارب  رد  دیامن .  بوکرـس  هکم ،  هیحان  زا  ار  مالـسلا  هیلع 
مالـسلا هیلع  ماما  یناریا  نارای  هکنانچمه  دوش ،  یم  سیـسءات  روهظ  زا  لبق  هام  دنچ  اهنآ ،  زاس  هنیمز  تموکح  هک  ور  نیا  زا  هژیوب  دوب ، 

رد دشاب .  یم  زاجح  میژر  ياهورین  نیب  یتح  هکم و  زاجح و  مدرم  دوخ  زا  ینارای  ياراد  ترـضح  هکلب  دـنوش ،  یم  رـضاح  هکم  رد  زین 
ادیپ ءالیتسا  هکم  رب  هدومن و  نالعا  فیرـش  مرح  زا  ار  شیوخ  تضهن  همانرب  هادف ،  هانحاورا  يدـهم  ماما  فلاخم ،  قفاوم و  ياضف  نینچ 

 ، سدقم بالقنا  يزوریپ  رد  هک  رادقم  نآ  رگم  دنک .  یمن  نایب  احورـشم  ار  همانرب  نیا  تایئزج  تایاور  هک  تسا  یعیبط  هتبلا  دنک .  یم 
يدهم ترـضح  هک  تسا  نیا  دنک  یم  نایب  تایاور  هک  يا  هثداح  نیرتزراب  درواین .  رابب  ینایز  ررـض و  لقاال  ای  تسا و  رثوم  دنمدوس و 

دوخ هینایب  داریا  تهج  ار  دوخ  ناشیوخ  نارای و  زا  یناوج  شیوخ  روهظ  زا  شیپ  بش  هدزناپ  ینعی  هجح  يذ  ای 23  رد 24 و  مالسلا  هیلع 
نآ زا  ییاهزارف  ای  مالـسلا و  هیلع  يدهم  ترـضح  مایپ  هک  یلاح  رد  زامن  زا  دعب  دشک  یمن  یلوط  اما  دراد ،  یم  مازعا  هکم  لها  يوس  هب 
یم لتق  هب  ماقم  نکر و  نیب  مارحلا  دجسم  لخاد  رد  ار  يو  يا  هنایشحو  زرط  هب  هدش و  رو  هلمح  وا  هب  نانمشد  هدناوخ  یم  مدرم  يارب  ار 
دراد رب  رد  ار  يرایسب  ياه  هدیاف  هک  تسا  یشیامزآ  یتکرح  هعقاو  نیا  دراذگ .  یم  رثا  نیمز  نامسآ و  رد  عیجف  تداهـش  نیا  دنناسر و 

ار هنیمز  خلت ،  هثداح  نیا  زین  دزاس و  یم  راکشآ  ناناملسم  يارب  ار  يو  یماح  رفاک  ياهورین  زاجح و  ماکح  یئوخ  هدنرد  هرهچ  هلمج  زا 
نیا رثا  رد  دزاـس و  یم  مهارف  دیـشک  دـهاوخن  لوـط  هثداـح  نآ  زا  دـعب  هتفه  ود  زا  شیب  هک  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  تضهن  يارب 

تداهش هب  طوبرم  ياهربخ  دنکفا .  یم  هیاس  ناماس ،  نآ  یتموکح  تالیکشت  مامت  رب  فعـض  ینامیـشپ و  هدزباتـش ،  هنایـشحو و  تیانج 
و ناوجون )   ) مالغ ار  وا  مان  هک  تسا  رتشیب  هعیـش  عبانم  رد  ددـعتم و  روط  هب  ینـس  هعیـش و  عباـنم  رد  هکم ،  رد  تشرـس  کـین  ناوج  نیا 
هک تسا  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  نانموم  ریما  زا  تسا  هدرک  رکذ  نسح  نب  دمحم  ار  يو  مان  تایاور  یخرب  تسا و  هدـیمان  هیکز  سفن 
 : دومرف نانمومریما  يا  يرآ  میدرک :  ضرع  نالف ؟  نادناخ  تموکح  ياورنامرف  نیرخآ  زا  مهد  ربخ  ار  امش  دیهاوخ  یمن  ایآ   : )) دومرف

دنیرفآ یم  ار  اه  ناج  دفاکش و  یم  ار  هناد  هک  یئادخ  هب  دنگوس  شیرق ،  زا  یهورگ  تسدب  مرح  نیمزرـس  رد  هانگیب  سفن  ندش  هتـشک 
یم خر  یقافتا  نآ  زا  دعب  ای  هثداح  نیا  زا  شیپ  ایآ  میدیـسرپ :  دنام ،  یمن  یقاب  نانآ  يارب  یتموکح  بش ،  هدزناپ  زجب  هعقاو  نیا  زا  دـعب 

نارتخد دزاس و  یم  رادیب  ار  هدیباوخ  دنکفا و  یم  سرت  تشحو و  هب  ار  رادیب  صخش  هک  ینامسآ  هحیـص  ناضمر  هام  رد  دومرف :  دهد ؟ 
نیا هک  دسر  یم  رظن  هب  تسا ،  موهفمان  شیرق ))  زا  یهورگ   )) هلمج يانعم  هک  یئاجنآ  زا  ( 355  . (( ) دروآ یم  نوریب  هدرپ  تشپ  زا  ار 

هک هدـمآ  تسا  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریـصبوبا  ار  نآ  هک  ینـالوط  و  ( 356  ) عوفرم یتیاور  رد  دشاب .  هدـش  هابتـشا  هلمج 
هب ار  دوخ  هدـنیامن  تجح ،  مامتا  يارب  نم  یلو  دـنهاوخ  یمن  ارم  هکم  لها  نم  ناتـسود  يا  دـیامرف :  یم  دوخ  ناراـی  هب  مئاـق   : )) دومرف
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ودب هدناوخ و  ارف  ار  دوخ  نارای  زا  یکی  ور  نیا  زا  دنک . . .  مامت  ار  تجح  اهنآ  رب  تسا  نم  هتسیاش  هک  هنوگنآ  ات  متسرف  یم  نانآ  يوس 
نینچ هک  متـسه ،  امـش  يوس  هب  ینالف  روآ  مایپ  نم  هکم  مدرم  يا  وگب :  ناسرب  ناماس  نآ  مدرم  هب  ار  ماغیپ  نیا  ورب و  هکم  هب  دـیوگ  یم 

نآ زا  میـشاب  یم  ءایبنا  رابت  زا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هلالـس  زا  یهلا و  تفالخ  تلاسر و  نوناک  تمحر و  نادناخ  ام  دیوگ :  یم 
زا ام  کنیا  دیدرگ  لامیاپ  ام  ملسم  قوقح  تفر و  اهمتـس  ام  رب  دش و  ملظ  ام  قح  رد  زورما  ات  تسویپ  العا  توکلم  هب  ام  ربمایپ  هک  نامز 

نکر نیب  ار  وا  دنروآ و  یم  موجه  وا  رب  دنک ،  یم  غالبا  ار  نانخس  نیا  ناوج  نآ  یتقو  دیئامن  يرای  ار  ام  امـش  میهاوخ و  یم  يرای  امش 
متفگن دیامرف :  یم  دوخ  نارای  هب  دسر  یم  ماما  عالطا  هب  ربخ  نیا  نوچ  تسا ،  هیکز ))  سفن   )) نامه وا  دنناسر ،  یم  تداهش  هب  ماقم  و 

رفن هدزیس  دصیس و  اب  يوط  هوک  زا  دیامن و  یم  مایق  هکنآ  ات  دننک  یمن  اهر  ار  ترضح  نارای ،  دنهاوخ ؟  یمن  ار  ام  هکم  لها  هک  امش  هب 
درازگ و یم  زامن  تعکر  راهچ  میهاربا  ماقم  رد  هدـش و  مارحلادجـسم  دراو  هکنآ  اـت  دـیآ  یم  دورف  ردـب ،  گـنج  ناگدـنمزر  دادـعت  هب 
هب دـیاشگ  یم  نخـس  هب  بل  وا ،  رب  دورد  ربمایپ و  دای  مان و  رکذ  ادـخ و  شیاتـس  دـمح و  زا  سپ  دـهد و  یم  هیکت  دوسالارجح  هب  هاگنآ 

هکم و ياههوک  زا  یکی  مان  يوط  تسا و  هعوفرم  تیاور  نیا  میتفگ :  هکنانچ  دشاب )) .  هتفگن  نخس  نینچ  مدرم  زا  یـسک  هک  يا  هنوگ 
نایب رد  هچنآ  و  يوق ،  ناـمیا  ياراد  تسا  يدرف  يو  هک  تسا  نیا  تسا ،  هدـمآ  هیکز  سفن  هراـبرد  هچنآ  تسا و  نآ  هب  دورو  ياـههار 

دهاوخ هکنانچ  دنوش ،  یم  مارحلادجـسم  دراو  کی  کی  شنارای  راوگرزب و  نآ  هک  نیا  دسر  یم  رظن  هب  رتهب  ترـضح  روهظ  یگنوگچ 
هک يرگید  هنیدم و  رد  هک  يا  هیکز  سفن  هرابرد  دوخ ،  یطخ  هخـسن   ، 92  ، 91 تاحفـص 89 ،  رد  ار  تیاور  يدادعت  دامح  نبا  دمآ . 

دوش و هتـشک  هیکز  سفن  نوچ   : )) دـیوگ یم  هک  رـسای  راـمع  زا  تسا  یتیاور  هلمج  نآ  زا  تسا ،  هدروآ  دـسر  یم  تداهـش  هب  هکم  رد 
مالسلا هیلع  يدهم  وا  تسا و  ینالف  امـش  ياورنامرف  هک :  دروآ  رب  ادن  نامـسآ  زا  يدانم  هعیاض  نیا  رثا  رد  دسر  لتق  هب  هکم  رد  شردارب 

ربمایپ زا  یطویـس ج 2 ص 135  يواتف  زا  لقن  هب  صالخلا  موی  باـتک  رد  زین  و  ( 357  . (( ) دزاـس تلادـع  قح و  زا  رپ  ار  نیمز  هک  تسا 
لها دیـسر  تداهـش  هب  وا  نوچ  دوـش و  هتـشک  هیکز  سفن  هکنآ  رگم  دـنک  یمن  جورخ  يدـهم   : )) دوـمرف هک  تسا  هدـش  تیاور  (ص ) 

یم رهوش  هناخ  هب  یـسورع  بش  هک  یـسورع  نانوچ  دنیآ و  رد  يدهم  دزن  مدرم  هاگنآ  دـنوش ،  كانبـضغ  وا  نالتاق  رب  نیمز  نامـسآ و 
وجتـسج هچ  ره  اما  مدرک  هدـهاشم  دامح  نبا  یطخ  هخـسن  رد  مراد  دای  هب  هک  روطنآ  ار  تیاور  نیا  نم  دـنوش )) عمج  وا  درگادرگ  دـنرب 

 . متفاین ار  نآ  مدرک 

دش دوبان  لطاب  دمآ و  قح  ربمایپ ) يا  )

هک تسا  نیا  دـسر  یم  رظن  هب  رتهب  هچنآ  یلو  دـنراد  توافت  مه  اب  یکدـنا  نآ ،  نامز  روهظ و  تضهن  زاغآ  تیفیک  دروم  رد  تاـیاور ، 
لخاد کـی  کـی  مرحم ،  مهن  بورغ  هاـگنآ  دـنک  یم  روـهظ  دوـخ  ناراـی  زا  نـت  هدزیـس  دصیـس و  ناـیم  رد  تـسخن  مالـسلا  هـیلع  ماـما 

بش نآ  رد  وا  نارای  سپـس  دنک .  یم  زاغآ  هکم  لها  يارب  مایپ  لاسرا  اب  ءاشع  زامن  زا  دعب  ار  دوخ  سدقم  تضهن  هدش و  مارحلادجـسم 
 . . . دـیامن یم  نانآ  تغل  ناـبز و  هب  ناـیناهج  هجوتم  ار  دوخ  ماـیپ  مرحم  مهدزاود  زور  رد  و  دـنوش . . .  یم  طلـسم  هکم  رهـش  مرح و  رب 

تـسا رتشیب  ای  رازه و  بکرم  هک  دوخ  هاپـس  اب  هاگنآ  دـنام  یم  یقاب  هکم  رد  ینایفـس ،  رکـشل  نتفر  ورف  نیمز  رد  هزجعم  عوقو  اـت  سپس 
و جورخ ،  روهظ ،   )) ياه هژاو  اب  هکم :  زا  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  تضهن  زاغآ  تایاور ،  هک  تسا  هجوت  نایاش  ددرگ .  یم  هنیدـم  راپـسهر 

یم قرف  جورخ  روهظ و  نیب  تایاور  یخرب  یلو  دنـشاب  نومـضم  کی  ياراد  تاریبعت  نیا  هک  دـسر  یم  رظن  هب  دـنک و  یم  ناـیب  ماـیق )) 
یم روآدای  دـمان و  یم  جورخ ))   )) هنیدـم يوس  هب  اجنآ  زا  ار  يو  تکرح  و  روهظ ))  )) ار هکم  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  تضهن  و  دراذـگ . 

ینامز هنیدم  يوس  هب  هکم  زا  يو  جورخ  هکیلاح  رد  دریذپ  یم  ماجنا  وا  صاخ  نارای  روضح  اب  هکم  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  روهظ  هک  دوش 
لقن هیلع  هللا  ناوضر  ینسح  میظعلادبع  زا  دور ،  ورف  نیمز  رد  ینایفس  رکشل  دسرب و  نت  رازه  هد  هب  ترـضح  نارای  دادعت  هک  دهدیم  خر 

رپ داد  لدع و  زا  ار  نیمز  هک  دیشاب  ص )   ) دمحم تیب  لها  مئاق  نامه  امش  مراودیما  متفگ  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  هب   : )) دومرف هک  هدش 
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ادـخ و رما  هب  مئاق  یگلمج  ص )   ) ربمایپ تیب  لها  ام  مساقلاوبا  يا  دومرف :  دـشاب ،  هدـش  دادـیب  ملظ و  زا  ولمم  هک  هنوگناـمه  دـیامن  یم 
دزاس و یم  كاپ  نیرکنم  رافک و  دوجو  ثول  زا  ار  نیمز  وا  هلیـسوب  دنوادخ  هک  یمئاق  نآ  نم  اما  میتسه ،  ادـخ  نید  هب  هدـننک  تیادـه 

ناهنپ اهنآ  هدید  زا  وا  صخش  یفخم و  مدرم  زا  شتدالو  هک  تسا  یسک  وا  متسین ،  دنادرگ .  یم  راشرـس  داد  لدع و  زا  ار  یتیگ  رـسارس 
هدومیپ شیاپ  ریز  نیمز  هک  تسا  یـسک  وا  تسوا و  هینک  مه  و  ص )   ) هللا لوسر  مانمه  وا  تسا  مارح  نانآ  رب  ندناوخ  ار  وا  يو  مان  هب  و 

طاقن نیرترود  زا  دنـشاب و  یم  نت  هدزیـس  دصیـس و  ردـب  باحـصا  ددـع  هب  وا  نارای  ددرگ . . .  یم  ناـسآ  وا  رب  يراوشد  ره  دوش و  یم 
زیچ ره  رب  وا  هک  دروآ  یم  مهدرگ  ار  امـش  همه  دـنوادخ  دیـشاب  اـج  ره   )) تسا دـنوادخ  هدوـمرف  نیا  دـنوش و  یم  عـمج  وا  درگ  ناـهج 
ادـخ نذاب  دـسر  رازه  هد  هب  شنارای  رامـش  نوچ  دـیامن و  یم  روهظ  وا  دـنوش  عمج  وا  درگ  نیمز  مدرم  زا  دادـعت  نیا  نوچ  تساـناوت )) 

 : دومرف میظعلادبع  اجنیا  رد  دوش ،  دونـشخ  لاعتم  دنوادخ  هکنیا  ات  دـناسر  یم  تکاله  هب  ار  ادـخ  نانمـشد  هتـسویپ  دـیامن و  یم  جورخ 
(( دـنکفا یم  وا  لد  رد  محر  دـنوادخ ،  نوچ  دومرف :  ددرگ ؟  یم  هاـگآ  دـنوادخ  يدونـشخ  زا  مئاـق  ماـما  هنوگچ  نم  رورـس  يا  متفگ : 
نم دنزرف  نیا   : )) دومرف درک و  هاگن  مالسلا  هیلع  نیسح  شدنزرف  هب  مالـسلا  هیلع  نانمریما  هک  تسا  هدرک  لئاووبا  زا  شمعا  زین  و  ( 358)

دروایب ناهج  هب  يدرم  يو  هلالس  زا  يدوزب  دنوادخ  دیمان و  رالاس  دیس و  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هکنانچ  تسا ،  رالاس  رورس و 
هدرم و تقیقح  قح و  هتفر و  ورف  تلفغ  باوخ  هب  مدرم  هک  دـیامن  جورخ  یتقو  دـشاب  وا  نوچ  تریـس  تروص و  رد  هک  ناتربمایپ  مانمه 

یم نامداش  نآ  نانکاس  نامـسآ و  لها  يو  مایق  روهظ و  اب  دننز ،  یم  ار  شندرگ  دنکن  مایق  رگا  ادخ  هب  دشاب  هدش  راکـشآ  دادیب  ملظ و 
رگا  )) هک ترـضح  هلمج  ( 359 (( ) دـشاب هدـش  رپ  روج  متـس و  زا  نآ  زا  لـبق  هکیا  هنوگب  دـنک  یم  راشرـس  تلادـع  زا  ار  نیمز  دـنوش و 

هدرب و یپ  رما  نایرج  هب  روهظ  زا  لـبق  یکدـنا  نانمـشد  یتینما  ياههاگتـسد  هک  تسا  نیا  رگناـشن  دـننز )) یم  ار  شندرگ  دـنکن  جورخ 
دوخ ردـپ  زا  يریرج  میهاربا  دوش .  یم  لتق  هب  دـیدهت  دـنکن  مایق  جورخ و  رگا  هک  يا  هنوگ  هب  دوش ،  فشک  وا  هشقن  هک  تسا  کـیدزن 
یم هتـشک  هانگ  مرج و  یب  نسح ،  نب  دمحم  شمان  ص )   ) دمحم نادـناخ  هک  تسا  یناوج  هیکز  سفن   : )) تفگ هک  تسا  هدرک  تیاور 

دمحم لآ  مئاق  دنوادخ  ماگنه  نیا  رد  دنام ،  یمن  یقاب  نیمز  نامـسآ و  رد  نانآ  يارب  یهاوخ ،  رذع  چیه  دنـشک  یم  ار  وا  نوچ  دوش و 
اهنآ يارب  مدرم  دـننک  یم  جورخ  یتقو  دـنرت  ناهنپ  رتکیراـب و  مشچ  همرـس  زا  مدرم  راـظنا  رد  ناـنآ  دزیگنا ،  یم  رب  یهورگ  ناـیم  رد  ار 
هاگآ دیاشگ ،  یم  اهنآ  يارب  ار  ناهج  برغ  قرش و  دنوادخ ،  اما  درک  دنهاوخ  ریگتـسد  ار  نانآ  دننک  یم  روصت  اریز  دنزیر ،  یم  کشا 

هک تسا  نآ  دی  ؤم  تیاور  نیا  ( 360 (( ) دوب دهاوخ  نامزلارخآ ،  رد  داهج ،  نیرتهب  هک  دینادب  دنتسه و  یقیقح  نانموم  نانآ  هک  دیـشاب 
دننک و یم  يزوسلد  نانآ  لاح  هب  مدرم  هکیوحن  هب  دنک  یم  روهظ  نارای  زا  كدنا  يدادعت  اب  راک  زاغآ  رد  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح 

يذ هوک  هار  زا  مئاق  انامه   : )) دومرف هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دـنوش .  یم  هتـشک  ریگتـسد و  يدوزب  هک  دـننک  یم  روصت 
یم رب  ار  ربمایپ  مچرپ  هداد و  هیکت  دوسالارجح  هب  هکنیا  ات  دـیآ  یم  دورف  ردـب  گنج  ناگدـنمزر  ددـع  هب  درم  هدزیـس  دصیـس و  اب  يوط 
 !(( هدوشگ تسا ،  يا  هتـشون  دومرف :  ماما  مدرک  ضرع  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماـما  روضح  رد  ار  بلطم  نیا  تفگ :  هزمح  نب  یلع  دزارفا ، 

روظنم هکلب  دنک  یم  روهظ  يوط  يذ  زا  مارحلادجسم  هب  دورو  زا  لبق  شنارای  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تسین  نیا  تیاور ،  زا  دارم  ( 361)
دریگ و یم  تروص  اجنآ  زا  دجسم  هب  نانآ  تکرح  زاغآ  ای  يوط و  يذ  هار  زا  هکم  هب  شباحصا  مالـسلا و  هیلع  ماما  ندمآ  هک  تسا  نیا 

جع  ) مئاق ترضح  هکنآ  ات  هدشن  هدوشگ  لمج  گنج  زا  دعب  هک  تسا  مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  دزن  تایاور  قبط  ص )   ) ربمایپ مچرپ 
هیلع ماما  هتفگ  يانعم  و  دوب .  دهاوخ  ترـضح  نآ  اب  زین  رگید  ناربمایپ  و  ص )   ) ربمایپ ثاریم  تایاور ،  بسح  رب  دـیاشگ و  یم  ار  نآ  ( 

نوریب مدرم  يارب  يا  هدوشگ  همان  ترـضح  نآ  هک  تسا  نیا  تسا  هدومرف  رکذ  تیاور  نیا  هیـشاح  رد  هک  هدوشگ ))  هتـشون  و   )) مالـسلا
هدوب مالـسلا  هیلع  نانمومریما  طخ  و  ص )   ) ربمایپ ءالما  نایب و  اـب  هک  دـشاب  فورعم  هماندـهع  ناـمه  هتـشون ،  نیا  مه  دـیاش  دروآ و  یم 

 : دومرف هک  تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  زا  دـنک .  یم  هراـشا  نادـب  عبنم  نیمه  رد  دوجوم  تیاور  هکناـنچ  تسا ، 
رد دوش و  یم  مارحلادجسم  هکنآ  ات  دیآ  یم  دورف  ردب ،  گنج  ناگدنمزر  ددع  هب  درم  هدزیس  دصیـس و  اب  يوط  هوک  هندرگ  زا  يدهم  ))
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دورد و  ص )   ) ربمایپ مان  دای و  ادـخ و  يانث  دوح و  زا  سپ  دـنز و  یم  هیکت  دوسالارجح  هب  درازگ و  یم  زامن  تعکر  راهچ  میهاربا  ماـقم 
یم تعیب  تسد  وا  اب  هک  یناسک  نیتسخن  و  دشاب .  هتفگن  نخس  نانچ  مدرم ،  زا  کی  چیه  هک  يا  هنوگب  دیاشگ  یم  نخـس  هب  بل  وا ،  رب 

يارب هک  ار  يو  مایپ  نیتسخن  ای  ترضح و  نآ  هبطخ  زا  ییاهزارف  تایاور ،  هتبلا  ( 362 (() دنشاب یم  مالسلا  هیلع  لیئاکیم  لیئربج و  دنهد 
یطخ هخـسن  رد  هلمج  نآ  زا  تسا .  هدروآ  دـنک ،  یم  غالبا  ناهج  ناناملـسم  يارب  هک  ار  یمایپ  نیمود  زین  دـیامرف و  یم  داریا  هکم  لها 

هللا لوسر  مچرپ  هکیلاح  دـنک و  یم  روهظ  ءاشع  زامن  ماگنه  يدـهم   : )) دومرف هک  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  رفعجوبا  زا  دامح  نبا 
دروآ ياجب  ار  ءاشع  زامن  یتقو  تسا .  نایب  رون و  اه و  هناشن  ياراد  دراد و  دوخ  اب  ار  وا  ریـشمش  نهاریپ و  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

ار دوخ  تجح  وا  دیا .  هداتسیا  ادخ  هاگشیپ  رد  کنیا  امـش  مروآ ،  یم  امـش  دای  هب  ادخ  مدرم  يا  دیامرف :  یم  دوخ  دنلب  اسر و  يادص  اب 
تعاطا و دیهدن و  رارق  وا  کیرش  ار  يزیچ  هک  درک  رما  ار  امـش  و  داتـسرف .  ورف  ینامـسآ  باتک  و  تخیگنارب . . .  ار  ناربمایپ  دیزگرب و 

تـسا هدناریم  هک  هچنآ  دیناریمب  تسا و  هتـشاد  هگن  هدنز  نآرق  هکار  هچنآ  دـیرادهگن  هدـنز  دـیئامنب و  ار  وا  لوسر  ادـخ و  يرادربنامرف 
کیدزن ایند  لاوز  يدوبان و  اریز  دیـشاب .  اوقت  نابیتشپ  تیاده و  یتسار و  نارادفرط  و  تسا )  هدرک  یهن  نآرق  هک  ار  هچنآ  دینک  كرت  )

منک یم  توعد  وا  تنس  ءایحا  لطاب و  كرت  ادخ و  باتک  هب  لمع  لوسر و  ادخ و  هب  ار  امـش  نم  و  تسا . . .  هدومن  عادو  نالعا  هدش و 
نودب دنازور .  ناریش  بش و  نادهاز  دنا و  هدنکارپ  يزیئاپ  ربا  نوچمه  هک  ردب  نارای  رامش  هب  درم  هدزیس  دصیـس و  هارمه  هب  وا  سپـس  . 

یم رـسب  نادنز  رد  هک  ار  مشاه  ینب  زا  سک  ره  يو ،  دیاشگ  یم  يدهم  يارب  ار  زاجح  نیمزرـس  دـنوادخ  دـنک و  یم  روهظ  یلبق ،  رارق 
یم لیـسگ  مالـسلا  هیلع  يدهم  يوس  هب  تعیب  تهج  ار  یهورگ  دـیآ و  یم  دورف  هفوک  رد  هایـس  ياه  شفرد  هاگنآ  دزاس .  یم  دازآ  درب 

اه نیمزرس  همه  دراد و  یم  رب  نایم  زا  ار  ناگشیپ  متس  متس و  هتـشاد و  لیـسگ  ناهج  رـسارس  هب  ار  دوخ  نایرکـشل  ترـضح  نآ  دنراد و 
رد يزیئاـپ  ياـهربا  هک  تسا  نیا  يارب  يزیئاـپ ))  ياـهربا   )) ریبعت ( 363 (( ) دـنیآ یم  رد  يراکتـسرد  یتسار و  تلادـع و  هب  وا  هطـساوب 

يدهم نارای  ندمآدرگ  هرابرد  ار  هیبشت  نیا  مالسلا  هیلع  نانم  ؤمریما  راب  نیتسخن  دندرگ .  یم  لصتم  مهب  سپس  هدش و  هدنکارپ  نامـسآ 
ریبعت نیا  دیاش  تسا  هدمآ  ترضح  نآ  هرامش 1 )) تفگش  تاملک   )) رد هبطخ 166 و  هغالبلا  جهن  رد  هک  تسا  هدرب  راکب  مالـسلا  هیلع 
ندـمآ درگ  مالـسلا و  هیلع  يدـهم  روهظ  دراد  لامتحا  دـشاب و  هدرک  ساـبتقا  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  ار 

ماما تفگ :  هک  تسا  لوقنم  یلباک  دـلاخوبا  زا  دوش .  عقاو  ناتـسبات  رخآ  ای  زیئاپ و  لصف  رد  میدرک  هراشا  البق  هکناـنچ  هکم  رد  شناراـی 
هب ار  ناحبـس  يادخ  سپـس  تسا و  هداد  هیکت  دوسالارجح  هب  هکیلاح  رد  منیب  یم  ار  مئاق  ایئوگ  ادخب  دنگوس   : )) دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب 

تبـسن مدرم  نیرت  هتـسیاش  نم  دنک ،  ثحب  نم  اب  ادخ  هراب  رد  سک  ره  مدرم :  يا  دیوگ :  یم  هاگنآ  دنک و  یم  دای  دنگوس  شیوخ  قح 
ره مدرم :  يا  متسه .  مدآ  هب  تبسن  مدرم  نیرت  هتـسیاش  نم  دنک ،  هشقانم  ثحب و  نم  اب  مدآ  هرابرد  سک  ره  مدرم :  يا  متـسه .  ادخ  هب 
نم اب  میهاربا  هراب  رد  سک  ره  مدرم :  يا  متـسه .  حون  هب  تبـسن  مدرم  نیرت  هتـسیاش  نم  دـنک ،  هشقانم  ثحب و  نم  اب  حون  هراب  رد  سک 
نم دنک ،  هشقانم  ثحب و  نم  اب  یسوم  هرابرد  سک  ره  مدرم :  يا  متسه .  میهاربا  هب  تبسن  مدرم  نیرت  هتسیاش  نم  دنک ،  هشقانم  ثحب و 

تبسن مدرم  نیرت  هتسیاش  نم  دنک ،  هشقانم  ثحب و  نم  اب  یسیع  هراب  رد  سک  ره  مدرم :  يا  متسه .  یسوم  هب  تبسن  مدرم  نیرت  هتسیاش 
يا متـسه .  دمحم  هب  تبـسن  مدرم  نیرت  هتـسیاش  نم  دـنک ،  هشقانم  ثحب و  نم  اب  دـمحم  هراب  رد  سک  ره  مدرم :  يا  متـسه .  یـسیع  هب 
هتفر میهاربا  ماقم  هب  هاگنآ  متـسه  ادخ  باتک  هب  مدرم  نیرت  هاگآ  نم  دزادرپب ،  هشقانم  ثحب و  نم  اب  ادخ  باتک  هراب  رد  سک  ره  مدرم : 
يا  : )) دـیوگ یم  هک  هلمج  نآ  زا  تسا ،  هدـمآ  هفاضا  تاـملک  زا  يا  هراـپ  تاـیاور  رگید  رد  و  ( 364 (( ) درازگ یم  زاـمن  تعکر  ود  و 

هلاو و هیلع  هللا  یلـص  دمحم  امـش  ربمایپ  تیب  لها  ام  دنک ،  یم  تباجا  ار  ام  توعد  امـش  زا  کیمادک  میبلط  یم  يرایب  ار  ادخ  ام  مدرم ، 
نادـناخ هدـیزگرب  میهاربا و  هلالـس  زا  يا  هدـیزگرب  حوـن و  هریخذ  مدآ و  نیـشناج  هدـنامزاب و  نم  میتـسه . . .  يو  هب  مدرم  نیرتراوازس 

رت و هاگآ  سک  ره  زا  ادـخ  لوسر  تنـس  هب  نم  دزادرپ  لالدتـسا  ثحب و  هب  نم  اب  ادـخ  لوسر  تنـس  رد  هک  یـسک  ناـه  مدـمحم . . . . 
وا اب  ماقم  نکر و  نیب  اهنآ  دـیامن . . .  یم  عمج  يو  درگ  ادرگ  یلبق  هدـعو  نودـب  ار  شنارای  نت  هدزیـس  دصیـس و  دـنوادخ  مرتراوازس . 
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ثرا هب  ناشنیرهاط  دادجا  زا  ربمایپ  نادنزرف  هک  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  يا  همان  دهع  ترـضح  نآ  اب  دـننک و  یم  تعیب 
یفرعم مدرم  هب  ار  راوگرزب  نآ  تسخن  دتـسیا و  یم  مارحلا  دجـسم  رد  ترـضح ،  نارای  زا  يدرم  تایاور ،  یخرب  هتفگ  هب  انب  دنا )) هدرب 

یم نخس  داریا  هب  هداتسیا و  مالـسلا  هیلع  ماما  هاگنآ  دنک  یم  توعد  يو ،  تباجا  مالـسلا و  هیلع  ماما  تانایب  ندینـش  هب  ار  نانآ  هدومن و 
نیا مدرم !  يا  دهد :  یم  ادن  دزیخ و  یم  رب  وا  هب  هتـسباو  يدرم   : )) دومرف هک  تسا  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  زا  دزادرپ . 
هلاو هیلع  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هک  دـنک  یم  توعد  يروما  نامه  هب  ار  امـش  تسا ،  هدـمآ  ناتدزن  کنیا  هک  تسامـش  هتـساوخ  صخش ، 

دنزرف ینـالف  نم  مدرم !  يا  دـنک :  یم  نخـس  زاـغآ  دوخ  دزیخ و  یم  رب  زین  ماـما  دزیخ  یم  اـپب  مدرم  ماـگنه  نیا  رد  دومرف ،  یم  توعد 
ياپب مدرم  تقو  نیا  رد  دومرف  توعد  ادـخ  ربمایپ  هچنآ  هب  منک  یم  توعد  ار  امـش  متـسه  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  دـنزرف  ینـالف 

(365  . (( ) دنیامن یم  يریگولج  هثداح  نیا  عوقو  زا  ترـضح ،  نارای  زا  نت  هدزیـس  دصیـس و  اما  دنراد ،  ار  وا  نتـشک  گنهآ  هتـساخ و 
هدش و مدرم  دزنابز  هک  ار  مالسلا  هیلع  يدهم  ات  دنتسیا  یم  ینعی  دنزیخ  یم  اپب  يانعم  وا و  هلالس  ینعی  وا :  هب  هتـسباو  يدرم  هلمج  يانعم 

یم تشگزاب  هب  ور  مکاح ،  میژر  زا  سرت  رطاخب  دنزیخ و  یم  رب  هک  دـشاب  نیا  ناشفدـه  دراد  لامتحا  دـننیبب و  دنتـسه  يو  راظتنا  مشچ 
 ، تیاور دنتـسه ،  زاجح  میژر  لامع  زا  نامگ  یب  دـنراد  ار  يو  نتـشک  گنهآ  دـنرب و  یم  موجه  ماما  يوسب  هک  یئاهنآ  اما  و  دـنروآ . 
نآ رد  ار  تموکح  مشخ  تشحو و  زین  دنتـسه و  شیوجتـسج  رد  يو و  راتـساوخ  هدمآ و  طاشن  قوش و  اب  هک  ار  ناناملـسم  تلاح  اقیقد 
رد مه  نآ  هکم  مرح و  يزاس  دازآ  يارب  مالـسلا  هیلع  ماما  صاخ  نارای  هک  دسر  یم  رظنب  دیعب  هکنیا  هجوت  لباق  هتکن  دناسر .  یم  ماگنه 

هنایشحو يزرطب  هیکز  سفن  ندیسر  تداهش  هب  هثداح  زا  ناوت  یم  هک  دنـشاب ،  یفاک  دنک ،  یم  نایب  تایاور  هک  یتسیرورت  ياضف  نانچ 
بلطم نیا  هب  دنک ،  یم  غالبا  ار  مالسلا  هیلع  ماما  مایپ  زا  ییاهزارف  متـسه و  مالـسلا  هیلع  يدهم  هداتـسرف  نم  دیوگ :  یم  هکنیا  مرج  هب  و 
یعیبط لئاسو  تسا  هداد  رارق  يو  رایتخا  رد  یبیغ  بابسا  زا  دنوادخ  هک  ار  هچنآ  رب  هوالع  مالـسلا  هیلع  يدهم  ماما  دیدرت  یب  میربب .  یپ 
هاگنآ فیرش و  مرح  رب  دنناوتب  وا  نارای  سپس  دوش و  رازگرب  لماک  هتسیاش و  وحنب  ترضح  نآ  ینارنخس  مسارم  هک  دنک  یم  ایهم  زین  ار 

 ، تاـیاور قبط  هک  يو  یکم  یتح  يزاـجح و  یناریا و  ینمی و  ناراـی  زا  نت  نارازه  اـی  اهدـص و  تسدـب  رما  نیا  دـنبای و  طلـست  هکم  رب 
تـضهن يزوریپ  يارب  هک  دنتـسه  یماظن  یناسنا و  ياهورین  اهنیا  تفرگ ،  دـهاوخ  ماجنا  دـننک ،  یم  تعیب  ترـضح  اب  ناـنآ  زا  يراـمش 

جوم دنریگ و  یم  تسدب  هکم  رهش  رد  ار  روما  مامز  دنیامن و  یم  يرورض  مهم و  ياهراک  هب  مادقا  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  سدقم 
صاخ نارای  رفن  هدزیـس  دصیـس و  شقن  نینچمه  دنزاس .  یم  لیدبت  هتفای  لماکت  یبالقنا  تلاح  هب  ار ،  ترـضح  نآ  زا  یمدرم  ینابیتشپ 

تضهن هک  تسین  ینعم  نادب  نخس  نیا  دوب .  دهاوخ  نارای ،  رگید  ياه  تیلاعف  هب  ناگدنهد  تهج  ناهدنامرف و  شقن  مالـسلا  هیلع  ماما 
رد یتح  مارحلا و  دجسم  رد  ار  راتشک  ای  يریگرد  چیه  عوقو  تایاور ،  هک  ارچ  تسا ،  نینوخ  یتضهن  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  روهظ 

تکاله هب  بش  نآ  رد  ار  مارحلا  دجسم  تعامج  ماما  مالسلا  هیلع  يدهم  نارای  هک  مدوب  هدینـش  ءاملع  زا  یکی  زا  دهد ،  یمن  ناشن  هکم 
رد ج 2 بصانلا  مازلا  باتک  بحاص  هک  دوب  نیا  مدروآ  تسدب  هک  یبلطم  نیرخآ  متفاین و  ار  یتیاور  دروم  نیا  رد  نم  یلو  دـنناسر  یم 

یم مارحلا  دجسم  دراو  دنک و  یم  جورخ  تجح  ترضح  مرحم  مهد  زور  رد   : )) تفگ هک  تسا  هدروآ  ءاملع  زا  یکی  زا  لقنب  ص 166 
تـسا هتـشک  بیطخ  نوچ  دـناسر و  یم  تکالهب  ار  نانآ  بیطخ  درب و  یم  دوخ  شیپاشیپ  ار  هرغال  هلاغزب  سءار  تشه  هکیلاح  رد  دوش 
نارای نت  هدزیـس  دصیـس و  دور و  یم  هبعک  ماـب  زارفرب  دـسر  ارف  هبنـش  بش  نوچ  دوش و  یم  بیاـغ  هبعک  رد  مدرم  مشچ  زا  ترـضح  نآ 

اما دناوخ )) .  یم  ارف  دوخ  اب  تعیب  هب  ار  مدرم  هبنش  زور  حبص  دنوش و  یم  عمج  وا  درگ  نیمز  برغ  قرش و  زا  نانآ  دنک  یم  ادن  ار  دوخ 
 ، میئوـگب هک  تسا  رتـهب  نیارباـنب  تسا .  فیعـض  میدرک ،  هراـشا  نآ  زا  يا  هراـپ  هب  هک  نآ  نتم  هوـالعب ،  تسین  تیاور  ـالوا  هتفگ  نـیا 

سرت و دراد و  دوجو  مالسلا  هیلع  ماما  يارب  هک  یبیغ  ياهدادما  ببـس  هب  يزیر ،  نوخ  نودب  تسا  یتضهن  ترـضح ،  نآ  روهظ  تضهن 
نیتم و هشقن  هطساوب  زین  دنتسه و  يو  روهظ  قاتشم  ایوج و  هک  یمدرم  جوم  رطاخب  دزادنا و  یم  وا  نانمـشد  لد  رد  دنوادخ  هک  یتشحو 

حرط تسین  دیعب  هک  دیآ . . .  یم  رد  ارجا  هب  يزیرنوخ  نودب  هکم  ساسح  عضاوم  تردـق و  زکارم  مرح و  رب  طلـست  تهج  هک  يراوتـسا 
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سفن هکم ،  بش ،  نآ  رد  دشاب . . . .  ترضح  نآ  تیانع  دروم  همرکم ،  هکم  تسادق  مرح و  تمرح  زا  يرادساپ  تهج  هب  تایلمع  نیا 
 . . . تسا نکفا  وترپ  نآ  زا  يو  رون  هدمآ و  رد  رازتها  هب  هکم  زارفرب  مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  مچرپ  دشک و  یم  يا  هدوسآ  تحار و 

اب هتـشاذگ و  شوپ  رـس  ار  ترـضح  نآ  سدـقم  تضهن  يزوریپ  ربخ  ات  دنـشوک  یم  اهنآ  یناهج  ياـهیرازگربخ  نانمـشد و  هکیلاـح  رد 
زا يدادـعت  البق  هک  تیودـهم  یعدـم  یطارفا و  يدارفا  يوس  زا  یتکرح  ار  نآ  دـش  فشک  رتدوز  مه  رگا  دـننک و  مالعا  ار  نآ  ریخءاـت 
زا ات  دـننز  یم  هکم  لخاد  رد  دوخ  لماوع  کیرحت  هب  تسد  یفرط  زا  و  دـننک . . .  دومناو  دـنا ،  هدـش  دوبان  طاقن  رگید  هکم و  رد  ناـنآ 
هب دـنناوتب  ینایفـس  ياهورین  هب  رابخا  نیا  لاـقتنا  هئارا و  اـب  هدومن و  عـالطا  بسک  ناـنآ  فعـض  طاـقن  يو و  ياـهورین  تضهن و  يربهر 

هیلع يدـهم  تسا ،  هبنـش  زور  تایاور  هتفگ  هب  هک  ءاروشاـع  زور  رد  دـنناسرب .  هکم  هب  ار  دوخ  نکمم  ناـمز  نیرتعیرـس  رد  يو  روتـسد 
ناشدوخ نابز  هب  ار  ناهج  للم  ناملـسم و  ياهتلم  مامت  دـیامن و  دـیکءات  شیوخ  تضهن  ندوب  یناـهج  رب  اـت  دوش  یم  هکم  دراو  مالـسلا 

 : دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دهاوخ .  یم  يرای  نارگمتـس  نارفاک و  هیلع  نانآ  زا  دهد و  یم  رارق  باطخ  دروم 
یتروص رد  ( 366 (( ) دنک یم  روهظ  دیسر  تداهش  هب  زور  نآ  رد  ع )   ) نیـسح ماما  هک  يزور  تسا  اروشاع  زور  هک  هبنـش  زور  مئاق ،  )) 

هنوگ نیا  ام  ار  تیاور  ود  نیا  نیب  عمج  یگنوگچ  دوب ،  هدرک  نایب  ءاشع  زامن  زا  دعب  هعمج  زور  ار  ترضح  نآ  روهظ  یلبق ،  تیاور  هک 
همدـقم هک  تسا  مرحم  مهد  بش  هکم  رد  مرح  رب  ماـما  هطـساو  دوش  یم  ماـجنا  هلحرم  ود  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  روهظ  هک  میداد  حـیجرت 

زئاح ناـهج  لود  يارب  رما  نیا  کـش  یب  و  دوب .  دـهاوخ  تسا  اروشاـع  زور  هک  هبنـش  زور  رد  ناـیناهج  يارب  راوگرزب  نآ  روهظ  نـالعا 
نابزب هک  هدش  هداد  هدعو  هزجعم  ار  نانآ  مالسلا  هیلع  ماما  هکینامز  هژیوب  دراد . . .  ناملـسم  للم  نایم  رد  یناوارف  ساکعنا  هدوب و  تیمها 

هک ینایفس  نایرکـشل  داتفا و  دهاوخ  قافتا  يدوزب  هک  دزاس  یم  ربخ  اب  تسا  هدش  نایب  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  شراوگرزب  دج 
تدم هرابرد  هک  یتایاور  تفر .  دنهاوخ  ورف  نیمز  رد  دنیآ  یم  هکم  يوس  هب  ترضح  نآ  تضهن  یبوکرـس  يارب  دنتـسه و  هیروس  لها 

هک ینامز  ات  هکم  رد  ماما   : )) دیوگ یم  اهنآ  زا  یکی  تسا .  كدنا  دیوگ  یم  نخس  اجنآ  رد  يو  تامادقا  هکم و  رد  ترضح  نآ  تماقا 
دح يارجا  فیرش  هبعک  نانزهار  رب  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  دیوگ :  یم  يرگید  تیاور  ( 367 (( ) دنام یم  یقاب  دنک  هدارا  ناحبس  يادخ 

داریا ترـضح ،  نآ  تامادـقا  زا  نامگ  یب  و  دنـشاب . . .  ترـضح  زا  لـبق  زاـجح  ماـکح  هبعک ،  نادزد  زا  دارم  تسا  نکمم  دـیامن ،  یم 
دنک یمن  جورخ  هکم  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  تایاور ،  هتفگ  هب  دـشاب .  یم  دوخ  یناهج  یـسایس  عضوم  نالعا  یمالـسا و  للم  يارب  هباطخ 

تعرس هب  ماما  تکرح  ندش  راکشآ  زا  دعب  هاپـس  نیا  هک  دسر  یم  رظنب  اما  نیمز ،  رد  ینایفـس  هاپـس  نتفر  ورف  هزجعم  عوقو  زا  سپ  رگم 
برغ و رفک  نارادمدرـس  يرآ  درب .  یم  ورف  نیمز  رد  ار  اـهنآ  دـنوادخ  هکم  هب  ندیـسر  زا  لـبق  دوش  یم  هکم  مزاـع  نآ  یبوکرـس  يارب 
هک دـنیآ  یم  مشخ  هب  نانچنآ  دـنهد و  یم  ناشن  دوخ  زا  يدـیدش  شنکاو  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  تضهن  يزوریپ  ربارب  رد  قرش 
رب برغ  قرش و  لها  ددرگ ،  راکشآ  قح  شفرد  یتقو   : )) دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  اما  هکنانچ  دنرادن ،  شیوخ  باصعا  رب  طلـست 
زا هک  ار  هچنآ  ببـس  هب  یتیاور ((  رد  و  ( 368 (( ) دننیب یم  مشاه  ینب  زا  هک  ار  هچنآ  ببـس  هب  دومرف :  ارچ ؟  مدیـسرپ  دـننک ،  نیرفن  نآ 

تـشاد دهاوخ  دوجو  ترـضح  نآ  زا  لبق  زاس ،  هنیمز  شبنج  دـنچ  هک  تسا  نیا  رگناشن  تیاور  نیا  دـننیب )) یم  وا  زا  شیپ  وا  تیب  لها 
 ، اهنآ یهاوخ  مالسا  جوم  یمالسا و  ياه  شبنج  نیا  هیحان  زا  یناهج  رفک  دنراد و  هدهع  رب  مشاه  ینب  تاداس  ار  اهنآ  بلاغ  يربهر  هک 

هاپـس اب  هکم  رهـش  يارب  ییاورنامرف  بصن  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  تایاور ،  لقن  هب  انب  دـش .  دـهاوخ  یناوارف  ياهیراوشد  راچد 
ادـخ و باتک  ساسا  رب  مئاق  اب  دومرف (( :  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ددرگ ،  یم  هنیدـم  راپـسهر  تسا  رتشیب  اـی  رازه و  هد  زا  بکرم  هک  دوخ 
هب هار  نیب  رد  دوش  یم  هنیدم  یهار  هاگنآ  درامگ و  یم  هکم  رد  دوخ  هیحان  زا  ار  یئاورنامرف  ماما  دننک و  یم  تعیب  هکم  رد  لوسر  تنس 
زا ( 369  . (( ) دناسر یم  تکالهب  ار  وا  نالتاق  ای  لتاق و  طقف  ددرگ و  یم  زاب  هکم  هب  ماما  دنا  هتـشک  ار  وا  هدنیامن  هک  دسر  یم  ربخ  يو 
یم تعاطا  اهنآ  دنک و  یم  توعد  قح  هب  وکین ،  هظعوم  تمکح و  اب  ار  هکم  لها  وا   : )) دومرف هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
هکم زا  ماما  هکنیمه  دـیامن .  یم  هنیدـم  گنهآ  دراـمگ و  یم  اـهنآ  رب  شیوخ  هدـینامن  ناونعب  ار  دوخ  نادـناخ  زا  يدرم  هاـگنآ  دـننک و 
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دزن نانک  يراز  نایرگ و  هدنکفارـس و  نانآ  ددرگ  یم  زاب  اهنآ  يوسب  ماما  ور  نیا  زا  دنوش ،  یم  رو  هلمح  وا  هدنیامن  هب  ددرگ  یم  جراخ 
هظعوم ار  اهنآ  ماما  تقو  نیا  رد  رذگرد ) ام  زا  مینامیـشپ  دوخ  هدرک  زا   ) هبوت هبوت  دمحم ! لآ  يدهم  يا  دنیوگ :  یم  دنباتـش و  یم  ماما 

هنیدم راپسهر  سپس  هدومن و  باختنا  اهنآ  نایم  زا  ار  رگید  يا  هدنیامن  دراد و  یم  رذحرب  اهیراکهبت  زا  دیامن و  یم  رطخ  نالعا  هدومن و 
 : دـیوگ یم  هک  لوا  تیاور  رد  درادـن و  دوش  یم  ریگرد  هکم  رد  ماما  اب  هک  یـشبنج  هب  يا  هراشا  تیاور ،  نیا  هتبلا  ( (( 370  ) ددرگ یم 
هب دوخ  هار  رـس  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  دنا .  هتـشک  هکم  رد  ار  يو  هدـنیامن  هک  دنـشاب  يدارفا  نآ  زا  دارم  تسا  نکمم  دـشک  یم  ار  نالتاق 

هدش لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یشایع  ریـسفت  رد  یتیاور  هکنانچ  دنک ،  یم  روبع  نیمز ،  رد  ینایفـس  رکـشل  نتفر  ورف  لحم  زا  هنیدم ، 
ار هلاو  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  مچرپ  دننک و  یم  یهارمه  ار  وا  نت  هدزیس  دصیس و  هکیلاح  رد  دمحم  لآ  نانآ  زا  يدرم  یتقو   : )) دومرف هک 
هب نیمز  رد  ینایرکـشل  نتفر  ورف  لحم  اجنیا  دـیامرف :  یم  ماما  دنـسر ) یم  یلحم  هب   ) هکنیا اـت  دـیامن  یم  هنیدـم  گـنهآ  دراد ،  دوخ  اـب 

دندش نمیا  دندومن ،  هلیح  رکم و  ار  اهیدب  هک  یناسک  ایآ   : )) دومرف دـنوادخ  هک  نانآ )  هب  طوبرم   ) تسا يا  هیآ  نیا  تسادـخ و  نامرف 
هک ناشدـمآ  تفر و  لاح  رد  دریگرب ،  رد  ار  اهنآ  ای  دـیایب و  باذـع  ناشیارب  دـنناد  یمن  هک  يا  هیحان  زا  اـی  درب و  ورف  ار  ناـنآ  نیمز  هک 

(371  . (( ) دنشابن ناگدننک  زجاع 

زاجح هرونم و  هنیدم  يزاس  دازآ 

هیلع رقاب  ماما  زا  دش .  دـهاوخ  دربن  نیدـنچ  ریگرد  هرونم  هنیدـم  رد  هکم ،  فالخ  رب  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  تایاور  یـضعب  ربانب 
نیا دـندرگ ،  یم  ناهن  اهنآ  زا  شیرق  دوش ،  یم  هنیدـم  دراو  هک  هاگنآ   : )) دومرف نینچ  ینـالوط  یتیاور  رد  هک  تسا  هدـش  لـقن  مالـسلا 

نتـشک نامز  هزادنا  هب  دنچ  ره  نم  شاک  هک  دنراد  تسود  شیرق  دنگوس  ادـخ  هب  تساهنآ :  هرابرد  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هتفگ 
هثداح دهد و  یم  ماجنا  یمادقا  ماما  سپس  دبات ،  یم  نآ  رب  دیشروخ  هک  ار  هچنآ  اهنآ و  یئراد  لک  ربارب  رد  مدوب  نانآ  دزن  يرتش ،  هدام 

يولع و يدـمحم و  وا  رگا  ادـخ  هب  دـنگوس  دـیربب ،  یغاط  نیا  دزن  ار  ام  دـیوگ :  شیرق  دـمآ  دـیدپ  هثداح  نوچ  دروآ ،  یم  دوجوب  يا 
نالتاق ترضح  دنادرگ و  یم  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  میلـست  ار  نایـشیرق  دنوادخ  هاگنآ  دیزای ،  یمن  لمع  نیا  هب  تسد  دوب  یمطاف 

اجنآ رد  دیآ ،  یم  دورف  ( 372  ) هرقش رد  ات  هدومن  تکرح  سپـس  دریگ ،  یم  تراسا  هب  ار  اهنآ  هب  ناگتـسباو  همه  هدناسر و  تکالهب  ار 
اهنآ شیپ  هرح  راتشک  هک  دزادنا  یم  هار  يراتشک  نانچنآ  ددرگ و  یم  زاب  اهنآ  يوس  هب  دنا  هتـشک  ار  وا  هدنیامن  هک  دسر  یم  ربخ  يو  هب 

رد دربن  ود  رگناـیب  تیاور  نیا  ( 373  . . . (( ) دـنک یم  توعد  شربمایپ  تنـس  ادـخ و  باـتک  هب  ار  مدرم  هتفر و  هاـگنآ  تسا . . .  زیچاـن 
ار نآ  نارگید  شیرق و  دوش و  یم  ماجنا  مالـسلا  هیلع  يدـهم  تسدـب  هک  تسا  يا  هثداح  عوقو  زا  دـعب  دربن  نیتسخن  دـشاب ،  یم  هنیدـم 
ترـضح و نآ  رهطم  ربـق  ربماـیپ و  دجـسم  ندرک  بارخ  هب  طوـبرم  هثداـح  نآ  هک  دـسر  یم  رظنب  دـنراد و  شوخاـن  هدوـمن و  شهوـکن 

کیرحت يارب  يا  هناهب  ار  دادیور  نیا  ترضح  نآ  نانمـشد  تسانعم .  نیا  هدننک  نایب  زین  يرگید  تایاور  هکنانچ  دشاب ،  اهنآ  يزاسزاب 
اهنآ زا  نت  اهدص  رگید ،  یتیاور  قبط  دزیخ و  یم  رب  دربن  هب  اهنآ  اب  ترضح  دنهد ،  یم  رارق  يو  اب  هزرابم  مالـسلا و  هیلع  ماما  هیلع  مدرم 
هیلع نانم  ؤم  ریما  شاک  يا  هک  دـننک  یم  وزرآ  شیرق  لیابق  ناگتـسب  ینعی  نایـشیرق  هک  تسا  ماـگنه  نیا  رد  دـناسر  یم  تکـاله  هب  ار 
نانم ؤم  ریما  تسایـس  اریز  داد  یم  تاجن  يدهم  ماقتنا  تسد  زا  ار  اهنآ  ات  يرتش ،  هدام  نتـشک  رادقم  هب  دـنچ  ره  تشاد  روضح  مالـسلا 
يارب مکاح  نییعت  فلاخم و  شبنج  نیا  هب  نداد  نایاپ  زا  دعب  مود ،  دربن  اما  دوب .  تشذگ  يرابدرب و  تسایس  اهنآ  دروم  رد  مالسلا  هیلع 

الامتحا اجنیا  هک  تسا  تارقش  ای  هرقش  هقطنم  رد  ندمآ  دورف  ناریا و  ای  قارع  يوس  هب  ندش  راپـسهر  مالـسلا و  هیلع  ماما  هیحان  زا  هنیدم 
ماما بوصنم  هدنیامن  دنهد و  یم  ناشن  دوخ  زا  یفلاخم  تکرح  هنیدم  مدرم  راب  رگید  هک  هنوگنیدـب  دـشاب ،  ترـضح  نآ  هاپـس  هاگودرا 

هرح روهشم  هعقاو  رد  يوما  رکشل  راتشک  زا  شیب  ددرگ و  یم  زاب  اجنآ  هب  مالسلا  هیلع  ماما  دنناسر و  یم  لتق  هب  ار  هنیدم  رد  مالـسلا  هیلع 
زا شیب  یخیرات ،  عبانم  هب  هجوت  اب  هرح  ناگتـشک  رامـش  دروآ .  یم  رد  دوخ  یئاورنامرف  تحت  ار  هنیدم  اددجم  دـشک و  یم  ار  نانآ  زا  ، 
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مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  مایق  زا  دعب  هیواعم  نب  دیزی  هیلع  هرح  لها  شروش  بالقنا و  هکنیا  هب  هجوت  اب  تسا و  هدش  رکذ  دیهـش  دـصتفه 
نایرکشل لمع  نیب  تهابش  هجو  مالـسلا ،  هیلع  يدهم  ماما  دض  رب  هنیدم  لها  نایغط  فالخب  عورـشم  قح و  رب  دوب  یبالقنا  داتفا و  قافتا 
صالخلا موی   )) باتک بحاص  دشاب .  یم  ناگتشک  رایسب  تهج  هب  افرص  هرح ،  لها  اب  دزی  رکـشل  لمع  هنیدم و  لها  اب  مالـسلا  هیلع  ماما 

ماگنه مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  هک  دوش  یم  هدافتسا  نآ  زا  تسا ،  هدروآ  ار  یشایع  ریسفت  رد  قباس  تیاور  زا  یشخب  رد ص 265  (( 
ار دربن  ود  هنیدم  هب  مالسلا  هیلع  ماما  دورو  زا  دعب  تیاور  نیا  دینک  یم  هظحالم  هکیلاح  رد  دش . . .  دهاوخ  يدربن  ریگرد  هنیدم  هب  دورو 
هب نآ  فل  ؤم  اریز  دراد ،  یسررب  تقد و  هب  زاین  یلک  روطب  ذخآم  عبانم و  هب  تبسن  تهج  زا  صالخلا  موی  باتک  تایاور  دنک .  یم  نایب 

ار هدش  بیکرت  تیاور  نآ  هاگنآ  دیامن  همیمض  رگید  یخرب  هب  ار  یـضعب  ءازجا  هدومن و  ءزج  ءزج  ار  تایاور  هک  تسا  هداد  هزاجا  دوخ 
هیلع يدهم  ترضح  هک  یماگنه  دراد  لامتحا  تسا !  هدرک  رکذ  ار  نآ  هب  هیبش  یشخب  اب  تیاور و  زا  یشخب  هک  دهد  تبسن  يذخءام  هب 

دیآ و دوجوب  یتمواقم  ینایفس ،  ياهورین  ای  تموکح و  هدنام  یقاب  رصانع  اب  دروخرب  رد  دزاس ،  یم  دراو  هنیدم  هب  ار  دوخ  هاپـس  مالـسلا 
اما مدـیدن ،  دـشاب  ینعم  نیا  رگناشن  هک  ار  یتیاور  نم  یلو  ددرگ .  زوریپ  نانآ  رب  مالـسلا  هیلع  ماما  دوش و  عقاو  نانآ  نیب  يدربن  هکنیا  ای 
زا یفاک  باتک  رد  هکنانچ  دـنک .  یم  هراشا  مالـسلا  هیلع  ماما  ربارب  رد  اهنآ  تمواقم  مدـع  هنیدـم و  لها  تیاـضر  هب  هک  متفاـی  ار  یتیاور 

هنیدـم رد  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  نادـنزرف  زا  سک  ره  زور  نآ  رد   : )) دومرف هک  تسا  هدـمآ  لصفم  یتیاور  رد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
لیسگ هنیدم  هب  ار  يرکـشل  هدش و  قارع  راپـسهر  رما  نیا  بحاص  ددرگ و  قحلم  رما  نیا  بحاص  هب  اجنآ  رد  ات  دزیرگ  یم  هکم  هب  دشاب 
تـسا تیاور  نیا  ياوتحم  دی  ؤم  هچنآ  ( 374  . (( ) دـندرگ رب  هنیدـم  هب  هرابود  مدرم  دـنرب و  رـسب  تینما  رد  ناماس  نآ  مدرم  ات  دراد  یم 

نآ طوقس  اسب  هچ  يزاجح و  تموکح  فعض  نیمز و  رد  نانآ  نتفرورف  هزجعم  عوقو  هدوب و  ینایفس  رگشل  رگ  هراظن  هنیدم  لها  هکنیا ، 
ساسحا اهنیا  همه  رب  هوالع  دـننیب . . .  یم  ار  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  زا  یمومع  ینابیتشپ  جوم  ناینایفـس و  نتفر  ورف  هعقاو  زا  دـعب 

ماما هرود  نآ  رد  هک  دـهد  یم  ناشن  تیاور  نیا  دـینک  یم  هظحالم  هک  روطنامه  دـننادب .  دوخ  زا  ار  ماـما  ناـنآ ،  هک  تسا  هنیدـم  مدرم 
رترب اه  هتفگ  رگید  زا  هکلب  هدوب  عقاو  هب  کیدزن  لاـمتحا  نیا  هک  دـنک  یم  مازعا  اـجنآ  هب  ار  یهاپـس  هکلب  دـیآ ،  یمن  هنیدـم  هب  اـصخش 

تـسا نکمم  دوش  یم  هنیدم  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  بناج  زا  بوصنم  یئاورنامرف  ندش  هتـشک  هب  رجنم  هک  یفلاخم  شبنج  هکنانچ  تسا . 
ربمایپ دجـسم  رهطم و  دقرم  يانب  دیدجت  هثداح  دروم  رد  اما  دـهد .  خر  زاجح  هنیدـم و  رب  يو  طلـست  زا  هاتوک  نادـنچ  هن  یتدـم  زا  سپ 

یم ماجنا  يا  ههام  تشه  هرود  زا  دعب  مادقا  نیا  هک  تسا  نیا  حیحص  هتفگ  مارحلا ،  دجـسم  هبعک و  يانب  يزاس  زاب  هلاو و  هیلع  هللا  یلص 
اهراک نیا  تسا  نکمم  دریگ و  یم  ماجنا  مالـسلا  هیلع  ماما  طسوت  يرگید  زا  سپ  یکی  اهروشک  يزاـسازآ  اـهدربن و  نآ  رد  هک  دریذـپ 

ره هب  دشاب .  مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  یئاورنامرف  تحت  یمالـسا  ياه  نیمزرـس  مامت  ندش  لخاد  زا  دعب  سدق و  يزاس  دازآ  زا  سپ 
هدـنامیقاب رـصانع  طوقـس  تقیقح  رد  هک  دزاس  یم  دازآ  ترـضح  نآ  تسدـب  ار  زاجح  دـنوادخ ،  هک  تسا  نیا  رگناشن  تایاور ،  لاـح 

نآ مدرم  تعیب  زاجح و  يزاـس  دازآ  دراد  لاـمتحا  و  دـشاب . . .  یم  ینایفـس  ياـهورین  ياـیاقب  ینیـشن  بقع  زاـجح و  فیعـض  تموکح 
نیمزرـس نتفرگ  رارق  اب  دـشاب .  ناینایفـس  نتفر  ورف  هزجعم  عوقو  زا  سپ  هکم و  رب  مالـسلا  هیلع  ماما  يالیتسا  زا  دـعب  ترـضح ،  اب  ناماس 

لماش قارع  رد  ترـضح  نآ  فلاخم  ياههورگ  دوجو  اب  راوگرزب  نآ  تلود  ورملق و  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  یئاورنامرف  تحت  زاـجح 
نیا تسا  نکمم  و  دـیآ .  یم  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  نامرف  تحت  زین  یبونج  نمی  يوق  لامتحا  هب  دوش و  یم  قارع  ناریا و  زاجح و  نمی ، 
هیلع ماما  نتفای  الیتسا  تهج  هب  سراف  جیلخ  کچوک  ياهتلود  نینچمه  ددنویپب .  عوقوب  مالـسلا  هیلع  ماما  ینمی  نارای  بالقنا  ماگنهب  رما 

تسا یعیبط  دنیآ .  یم  رد  ترضح  نآ  یئاورنامرف  تحت  وا ،  یناریا  ینمی و  نارای  يدرمیاپ  دوخ و  ياهتلم  کمک  اب  زاجح و  رب  مالـسلا 
تـشاد دهاوخ  برغ  قرـش و  رد  يدیدش  شنکاو  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  يربهر  هب  يروانهپ  یگدرتسگ و  نیدـب  تلود  کی  ییاپ  رب 

بوسحم يداصتقا  کیژتارتسا و  يرطخ  سراف ،  جـیلخ  زمره و  هگنت  بدـنملا و  باب  هگنت  رب  مالـسلا  هیلع  يدـهم  تموکح  طلـست  اریز 
دزادـنا و یم  هزرل  هب  ار  دوهی  برغ و  قرـش و  تیدوجوم  هک  تسا  یمالـسا  گنهرف  شرتسگ  ندـمت و  رطخ  نآ ،  زا  رتمهم  ددرگ و  یم 
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بـالقنا و ینعی  مالـسلا  هیلع  يدـهم  مچرپ  برغ  قرـش و  هک  دـیدرگ  ناـشنرطاخ  دـش  ناـیب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  هک  یتیاور  رد 
یم تسد  زا  هدش  هدازآ  قطانم  رد  ار  دوخ  هطلـس  ذوفن و  مامت  هکنآ  زا  دـعب  دراد  دایز  لامتحا  ور  نیا  زا  دـننک  یم  نیرفن  ار  وا  تموکح 

اب دیدهت  ایرد و  رد  روضح  زج  يزیچ  و  دنروآ .  رد  تکرح  هب  هقطنم  رواجم  ياهایرد  سراف و  جیلخ  رد  ار  دوخ  یگنج  ياهوان  دـنهد ، 
هک دنـشاب  یم  دیفـس  هوـک  هرـصب و  يریگرد  نازورفا  شتآ  هک  دنتـسه  ناـنآ  مـه  دـنام و  یمن  یقاـب  ناـشیا  رب  یئاوـه  یئاـیرد و  يورین 

 . دش دنهاوخ  يروآدای 

قارع ناریا و  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح 

مومع روطب  هعیـش  عبانم  رد  دوجوم  تایاور  دروخ .  یم  مشچب  ییاه  توافت  زاجح ،  زا  مالـسلا  هیلع  يدـهم  تکرح  نوماریپ  تایاور  رد 
 ، دوش یم  ناماس  نآ  دراو  هکم  زا  امیقتسم  دنیوگ :  یم  یخرب  ددرگ و  یم  قارع  راپسهر  زاجح  زا  امیقتسم  مالسلا  هیلع  ماما  دیوگ :  یم 
 . . دراد یم  لیسگ  هنیدم  يوس  هب  ار  يرکشل  مالسلا  هیلع  ماما  هکنیا  هب  دنک  یم  دییءات  تشذگ  یفاک  هضور  زا  هک  ار  یتیاور  بلطم  نیا 

هک تسا  نیا  رگنایب  رگید  یخرب  دور و  یم  سدـق  ماش و  هب  هکم  زا  ترـضح  هک  تسا  نیا  تنـس  لـها  عباـنم  تاـیاور  یلک  ناـیب  ماـما  . 
دراد دوجو  دامح  نبا  یطخ  هخسن  رد  تیاور  ود  یکی  اهنت  و  دیامن .  یم  تکرح  سدق  ماش و  يوسب  سپـس  قارع و  هب  تسخن  ترـضح 

اب حلاص  نب  بیعش  يو  هاپـس  هدنامرف  نانآ و  یناسارخ  ربهر  نایناریا و  ات  دیآ  یم  ناریا  بونج  هب  ادتبا  مالـسلا  هیلع  ماما  دنیوگ :  یم  هک 
رد ددرگ و  یم  قارع  دراو  سپـس  دزادرپ و  یم  ینایفـس  هیلع  دربن  هب  هرـصب  هقطنم  رد  نایناریا  قاـفتا  هب  هاـگنآ  دـنیامن و  تعیب  ترـضح 

دشاب و یم  سدق  نآ  فده  هکم و  رهش  مالـسلا  هیلع  ماما  روهظ  تضهن  زاغآ  هک  تسا  نیا  دوش  یم  هدافتـسا  تایاور  زا  هچنآ  عومجم ، 
هب يورشیپ  تهج  شیوخ  هاپس  كرادت  قارع و  عضو  هژیوب  دوخ  دیدج  تلود  عاضوا  اب  نداد  ناماس  رـس و  لوغـشم  یتدم  نیب ،  نیا  رد 

هیلع ماما  تامادقا  تاکرحت و  همه  نیعبات ،  هباحـص و  مالـسلا و  هیلع  ناماما  ربمایپ و  تایاور  هک  تسا  یهیدب  دشاب . . .  یم  سدق  يوس 
لد رد  ار  دـیما  قوش  دزاس و  یمن  دراو  ماما  یـشم  طخ  هب  ینایز  هک  تسا  یلـصا  ثداوح  نایب  ددـص  رد  هکلب  دـنک  یمن  نایب  ار  مالـسلا 

يرای ترـصن و  ببـس  رما  نیمه  هک  ددرگ  یم  روهظ  ماگنهب  ناناملـسم  نامیا  تیوقت  ثعاب  یهلا  هزجعم  اـب  دـنک و  یم  هدـنز  ناناملـسم 
نمی قارع و  ناریا و  زاجح و  نیب  تحلصم ،  ياضتقا  هب  تدم  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  يوق  لامتحا  هب  و  دوش .  یم  ترضح  نآ  ندناسر 

 . دنک باجیا  ترورض  هک  یتقو  رگم  دنک  یمن  تکرش  دوخ  شترا  ياهدربن  رد  اصخش  راوگرزب  نآ  تشاد و  دهاوخ  تیلاعف  كرحت و 
هلمج نآ  زا  تشاد ،  حیجرت  تهج  دنچ  زا  ناریا  بونج  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  ندمآ  هک  مدـیزگرب  ار  یتیاور  ناریا ،  هب  طوبرم  یـشخب  رد 
یگنج هک  دنک  یم  نایب  ترضح ،  نآ  طسوت  زاجح  ندش  دازآ  زا  دعب  ار  هرـصب  گنج  هک  تسا  ینـس  هعیـش و  عبانم  رد  دوجوم  تایاور 
ندمآ نیاربانب  دنهد ،  یم  لیکـشت  نایناریا  هقطنم ،  نآ  رد  لقادح  ار  ماما  هاپـس  هدـمع  شخب  هکنآ  رگید  تسا  زاس  تشونرـس  گرزب و 

دیلو زا  دوخ  هخـسن  رد  دامح  نبا  دوب ،  دهاوخ  یعیبط  يرما  سراف ،  جیلخ  هرـصب و  گنج  رد  یگدامآ  تهج  ناریا  هب  مالـسلا  هیلع  ماما 
يوس هب  ینایفس  ناروس  یتقو   : )) دومرف ترضح  هک  تسا  هدروآ  مالسلا  هیلع  یلع  نانم  ؤمریما  زا  ناموروبا  زا  دعس  نب  دشر  ملـسم و  نب 

نوریب يدهم  يوجتـسج  رد  ناسارخ  لها  لاح  نآ  رد  دتـسرف و  یم  ناسارخ  لها  يوجتـسج  هب  ار  یهورگ  ینایفـس  دنروآ ،  يور  هفوک 
هزاورد رد  هکنیا  ات  دهد  یم  خر  تاقالم  تسا  نآ  هعیلط  رد  حلاص  نب  بیعش  هک  هایس  ياه  شفرد  اب  یمشاه  ماما و  نیب  هاگنآ  دنیآ  یم 

ادیپ هبلغ  هایس  ياه  شفرد  نارای  سپس  دتفا  یم  قافتا  یگرزب  رازراک  اهنآ  نیب  هکیا  هنوگب  هدومن  دروخرب  ینایفس  نارای  ماما و  رختسا ، 
زا نینچمه  دنوش )) .  یم  ایوج  ار  وا  دننک و  یم  يدهم  رادید  يانمت  مدرم  ماگنه  نیا  رد  دـنزیرگ ،  یم  هکرعم  زا  ناینایفـس  دـننک و  یم 
رد ار  دوخ  نایهاپـس  دادغب  هفوک و  هب  دورو  زا  دعب  ینایفـس   : )) دومرف تسا  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  رباج ،  زا  نامثعوبا  دـیعس 
هک ارچ  دـسر ،  یم  وا  هب  ناسارخ  یلاها  رهنلاءاروام و  هیحان  زا  یتشحو  سرت و  ساسحا  ههرب  نیا  رد  دزاـس  یم  هدـنکارپ  ناـهج  رـسارس 
هب هیما  نیب  زا  يدرم  یهدنامرف  هب  گرتس  يرکشل  دسر  یم  ینایفـس  هب  ربخ  نیا  یتقو  دنروآ  یم  شروی  نانآ  تکاله  يارب  قرـشم  لها 
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لتق روتسد  ینایفس  نامز  نیا  رد  دهد ،  یم  خر  نانآ  نیب  ییاهدربن  عرز  زرم  ير و  تالود  سموق و  هیحان  رد  دتسرف و  یم  رختـسا  يوس 
هک مشاه  ینب  زا  یناوج  مدرم  همه  شیپاشیپ  هک  هایـس  ياه  شفرد  نارای  ماگنه  نمیه  رد  دـنک و  یم  رداص  ار  هنیدـم  هفوک و  مدرم  ماـع 
وا يارب  ناسارخ  زرم  رد  دنادرگ  یم  راومه  ناسآ و  وا  رب  ار  اههار  اهراک و  دنوادخ  دنروآ و  یم  ور  دراد  تسار  تسد  رد  یمچرپ  دوخ 
هب حلاص  نب  بیعـش  مان  هب  تسا  نایلاوم  زا  هک  ار  میمت  نیب  زا  يدرم  ير ،  يوس  هب  دوخ  هار  رـس  رد  یمـشاه  دیآ و  یم  دیدپ  يدروخرب 

نیب هاگنآ  دننک ،  یم  تاقالم  ار  رگیدکی  رختسا  ءاضیب  رد  یمشاه  و  ع )   ) يدهم وا و  دناوخ  یم  ارف  ینایفس  اب  ییورایور  رختسا و  يوس 
يورین هظحل  نیا  رد  دـسر ،  یم  نابـسا  ياـپ  قاـس  اـت  نیمز  يور  رد  نوـخ  هک  يا  هنوـگب  دـهد  یم  خر  گرزب  یگنج  ناـنآ  یناـیفس و 
دنادرگ یم  زوریپ  ار  وا  نایهاپس  نارای و  دنوادخ  ناسنیدب  دنسر و  یم  اجنآ  هب  يدع  ینب  زا  يدرف  یهدنامرف  هب  ناتسیس  هیحان  زا  يرایسب 

زا سک  ره  هک  دتفا  یم  قافتا  افوقرقاعرد  هیملیـص  دربن  دیآ و  یم  شیپ  يدروخرب  زین  نیئادـم  رد  ير ،  هقطنم  رد  يریگرد  ود  زا  دـعب  و 
خر نیبیـصن  نیمزرـس  زا  ینیمز  رد  يدربن  لکاب و  رد  یمیظع  راتـشک  نآ  زا  سپ  دهد و  یم  عالطا  نارگید  هب  ار  نآ  ربخ  دبای  تاجن  نآ 

ات دنشاب ،  یم  هرصب  هفوک و  لها  امومع  هک  دنا  ییاه  هورگ  اهنآ  دیامن  یم  جورخ  صوخا  رب  نانآ  ياهاتـسور  زا  یموق  هاگنآ  دهد ،  یم 
اهنآ نتم  رد  یگتفـشآ  تسا و  فیعـض  تیاور  ود  نیا  دنـس  هکنیا  نیع  رد  دنـشخب )) .  یم  ییاـهر  يو  تسد  زا  ار  هفوـک  يارـسا  هکنیا 

 ، همه نیا  اب  اما  دوش .  یمن  هدـید  فیعـض  تایاور  رد  زج  تسا  هدـمآ  مود  تیاور  رد  هک  ییاه  گـنج  ثداوح و  یفرط  زا  داد و  دوجو 
برغ قرش و  دیدش  لمعلا  سکع  هب  طوبرم  تایاور  هکنانچمه  دنک  یم  دییءات  تسا  هدمآ  قارع  هب  طوبرم  لصف  رد  هک  ار  هرصب  گنج 

و ع )   ) يدهم لباقم  فرط  هکنیا  هب  دنک  یم  دییءات  هدمآ  هرـصب  دربن  هرابرد  هک  یتایاور  زا  یخرب  ع )   ) يدـهم بالقنا  يزوریپ  ربارب  رد 
یم رارق  يورردور  یبرغ  ياهورین  اب  دامح  نبا  تیاور  قبط  ینایفـس  رکـشل  دایز  لامتحا  هب  دنتـسه و  اه  لیجنا  وریپ  ياه  یبرغ  شناراـی 

هک دنور  یم  وا  یپ  رد  هلبا  يادهـش  دادعت  هب  هرـصب  لها  زا   : )) دیامرف یم  هرـصب  هب  عجار  لصفم  يا  هبطخ  رد  ع )   ) نانم ؤمریما  دنریگ . 
نبا تیاور  هک  هنوگنامه  دشاب  سراف  جـیلخ  هرـصب و  گنج  شدارم  حیحـص و  تیاور  نیا  هکنانچ  ( 375  . (( ) دنراد هنیـس  رد  اه  لیجنا 

نـشور مدرم  يارب  ادـعب  هک  يروطب  دوب ،  دـهاوخ  نآ  تیمها  تمظع و  رب  لـیلد  دوخ  نیا  تسا ،  هدوـمن  ناـیب  روـهظ  تضهن  رد  داـمح 
 ، مدرم ماگنه  نآ  رد   )) دامح نبا  تیاور  هتفگ  هب  دشاب و  یم  ع )   ) يدـهم ترـضح  تحلـصم  دوس و  هب  تردـق  هنزاوم  هک  دـش  دـهاوخ 

تفه رد  ع )   ) يدهم ماما  تسا :  هدمآ  متفاین ،  یلـصا  عبانم  رد  ار  نآ  هک  یتیاور  قبط  دنیوج )) .  یم  ار  وا  هدوب و  ع )   ) يدهم دنموزرآ 
راطقا نم  اوذـقنت  نا  متعطتـسا  نا  سنـالا  نجلا و  رـشعم  اـی   )) هفیرـش هیآ  ریـسفت  رد  (ع )  رقاـب ماـما  ددرگ ،  یم  قارع  دراو  رون  زا  جدوه 

یم قارع  دراو  رون  زا  هدرپارس  تفه  نایم  رد  نیمز ،  شزرل  زور  رد  مئاق   : )) دومرف ناطلسب ))  الا  نوذفنت  الا  ذقناف و  ضرالا  تاومسلا و 
تسا نکمم  ( 376  . (( ) دیآ یم  دورف  هفوک  رد  هکنآ  ات  دراد  روضح  اهنآ  زا  کیمادـک  رد  ماما  دوش  یمن  صخـشم  هک  يا  هنوگب  دوش ، 

کی هلیسوب  قارع  هب  ع )   ) ماما دورو  زا  يریبعت  مه  دیاش  ددرگ و  بوسحم  ع )   ) يدهم ترضح  هب  تبـسن  یهلا  تمارک  کی  هثداح  نیا 
ریـسفت رد  بلطم  نیا  نایب  لاح  ره  هب  تسا  هدرک  ریبعت  رون  ياه  هبق  هب  نآ  زا  تایاور  هک  دشاب  نآ  هباشم  لیاسو  ای  امیپاوه و  نارداکـسا 

هب طوبرم  لصف  رد  ار  یخرب  هک  تسا  هدش  دراو  يدایز  تایاور  قارع  رد  ع )   ) ماما تامادقا  هرابرد  دنک .  یم  کمک  نآ  هب  هفیرـش  هیآ 
یلخاد عاضوا  هیفـصت  هرابرد  هک  تسا  يرایـسب  تایاور  هلمج  نآ  زا  میروآ  یم  هصالخ  روطب  اـجنیا  رد  ار  هیقب  میدـش و  روآ  داـی  قارع 

دورو تامادقا ،  نآ  زا  زین  و  دش .  نایب  دوخ  ياج  رد  اهنآ  رتشیب  هک  هدش  دراو  ع )   ) ماما تسدب  یشروش  ياههورگ  ندش  هتشک  قارع و 
هک هفوک  یکیدزن  رد  یناهج  هعمج  دجـسم  نتخاس  دوخ و  هاـگیاپ  تختیاـپ و  ناونع  هب  هفوک  باـختنا  ـالبرک و  فجن و  هفوک و  هب  ماـما 

نشور یهلا  رون  هب  نیمز  دیامن  مایق  ام  مئاق  هکینامز   : )) دومرف هک  تسا  لوقنم  ع )   ) قداص ماما  زا  دشاب  یم  رد  رازه  ياراد  تایاور  قبط 
دوش یم  ینالوط  نانچ  وا  تموکح  نامز  رد  نادرم  رمع  دنوش و  یم  زاین  یب  دیـشروخ  وترپ  زا  مدرم  هک  يا  هنوگب  ددرگ  یم  ناشخرد  و 

تسا و رد  رازه  ياراد  هک  دزاس  یم  يدجـسم  فجن  رد  يو  دـشابن ،  رتخد  اـهنآ  رد  هک  دوش  دـلوتم  رـسپ  دـنزرف  رازه  درم  ره  يارب  هک 
راوس و رغال  کباچ و  يرتسا  رب  هکیلاح  رد  هعمج  زور  رد  یـسک  رگا  هکیئاج  ات  ددرگ  لصتم  هریح  هب  ـالبرک و  رهن  هب  هفوک  ياـه  هناـخ 
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ارف مود  هعمج  هک  یتقو   : )) دیامرف یم  (ع )  رقاب ماما  زین  و  ( 377  . (( ) دوش یمن  قفوم  دنک  كرد  ار  هعمج  زامن  ات  دیامن  راید  نآ  گنهآ 
دجـسم نیا  تسا و  (ص )  ادـخ لوسر  رـس  تشپ  زاـمن  اـب  ربارب  امـش  تماـما  هب  هعمج  زاـمن  ادـخ ،  ربماـیپ  دـنزرف  يا  دـنیوگ  مدرم  دـسر 

رد ار  نامدرم  هدوب و  رد  رازه  ياراد  هک  دیامرف  یم  مسر  مکحتـسم  يانب  اب  ار  يدجـسم  حرط  هشقن و  ماما  هاگنآ  درادن ،  ار  ام  شیاجنگ 
هک يا  هـعمج  دجـسم  اریز  دـشاب  دجـسم  یگدرتـسگ  تعـسو و  زا  هیاـنک  رد  رازه  رکذ  تـسا  نـکمم  ( 378  . (( ) دـهد یم  ياـج  دوـخ 

هاگدورف و نتفرگ  رظن  رد  اب  دنیآ و  یم  مه  درگ  ع )   ) يدهم ترضح  تماما  هب  هعمج  زامن  رد  تکرش  يارب  ناهج  رـسارس  زا  ناناملـسم 
هکنانچ ترضح ،  نآ  تامادقا  رگید  زا  دوب .  دهاوخ  تسا  رتمولیک  داتشه  ابیرقت  هک  البرک  هفوک و  نیب  هلـصاف  نآ  تحاسم  اه ،  لانیمرت 

رالاس دوخ  راوگرزب  دـج  زا  میرکت  هک  تسا  یناهج  هاـگیاپ  کـی  ناونعب  ـالبرک  تیعقوم  هب  ندیـشخب  ءـالتعا  تسا ،  هدـمآ  تاـیاور  رد 
رگنـس و ار  ـالبرک  دـنوادخ   : )) دوـمرف هک  تسا  هدـش  تیاور  ع )   ) قداـص ماـما  زا  دـشاب .  یم  ع )   ) یلع نـب  نیـسح  ترـضح  نادـیهش 

 . (( دیـسر دـهاوخ  دوخ  هبترم  ماقم و  نیرتیلاع  هب  دـیدرگ و  دـهاوخ  نانم  ؤم  ناگتـشرف و  دـش  دـمآ و  لحم  هک  دـهد  یم  رارق  یهاگیاپ 
هژیو بکرم  رب  دـشوپ و  یم  ار  (ص )  ربمایپ دوخ  دـج  هرز  هک  هاگنآ  دوش  یم  رهاظ  وا  زا  فجن ،  رد  هک  تسا  يا  هزجعم  رگید  و  ( 379)

رد دننیب  یم  ار  ترضح  نآ  دنرب  یم  رسب  هک  اجک  ره  مدرم  هک  يا  هنوگب  دشخب  یم  یئانـشور  دوخ  وترپ  هب  ار  ناهج  دوش و  یم  راوس  وا 
فجن رد  ار  مئاق  نم  ایوگ   : )) دومرف هک  تسا  لوقنم  هراب  نیا  رد  ع )   ) قداص ماما  زا  دشاب .  یم  رقتـسم  شیوخ  هاگیاج  رد  ماما  هکیلاح 

داشگ وا  نت  رب  هرز  دهد و  یم  ناکت  ار  نآ  دروآ  یم  راشف  وا  نادب  رب  هرز  هدرک و  نت  رب  ار  (ص )  ادـخ ربمایپ  هرز  هک  منک  یم  هدـهاشم 
یم راوس  دشخرد  یم  يرون  شمشچ  ود  نایم  هک  دوخ  قلبا  بسا  رب  سپس  دناشوپ و  یم  قربتـسا  زا  يا  هماج  اب  ار  هرز  هاگنآ  دوش ،  یم 

تـسا نانآ  يارب  يا  هناشن  نیا  دسرن و  اهنآ  هب  رون  نیا  یناشفا  وترپ  هک  تسین  ینیمزرـس  چیه  لها  دروآ ،  یم  رد  تکرحب  ار  نآ  دوش و 
 . (( ددرگ یم  نشور  نآ  رون  هب  ناـهج  برغ  قرـش و  دروآ ،  رد  زازتها  هب  ار  مچرپ  هکنیمه  دزارفا و  یم  رب  ار  (ص )  ربماـیپ مچرپ  سپس 

رون هک  هتـسارآ  دیفـساپ و  یبسا  رب  هکیلاح  رد  منیب  یم  ار  وا  نم  ایئوگ   : )) دومرف هک  هدش  لقن  ع )   ) نانم ؤمریما  زا  عبنم  نیمه  رد  ( 380)
الا هلا  ال   : )) دیوگ یم  نینچ  شیاعد  رد  دور و  یم  شیپ  هلهس  هناخدور  يوسب  هدومن و  روبع  مالسلا  يداو  زا  تسا  عطاس  نآ  یناشیپ  زا 

قیـضت و  بهاذملا ،  ینییعت  نیح  یفنک  تنا  دینع .  رابج  لک  لذم  دیحو و  نم  ؤم  لک  زعم  مهللا  اقرو .  ادـبعت  هللا  الا  هلا  ال  اقح ،  اقح  هللا 
اهعضاوم و نم  ۀمحرلا  رشنم  ای  نیبولغملا .  نم  تنکل  يایا  كرصن  الولو  یقلح ،  نع  اینغ  تنک  ینتقلخ و  مهللا  تبحر  امب  ضرالا  یلع 

یلع ۀـلذملا  رین  كولملا  هل  تعـضو  نم  ای  نوززعتـسی .  هزعب  ؤایلواف ه  ۀـعفرلا  خومـشب  هسفن  صخ  نم  ای  و  اهنداعم ،  نم  تاکربلا  جرخم 
ملید و ياهناتسهوک  هینطنطسق و  هب  یهاپـس  ع )   ) ماما هک  دیوگ :  یم  تایور  زا  یخرب  و  خلا )) .  نوفئاخ . . .  هتوطـس  نم  مهف  مهقانعا ، 

عاضوا هب  نداد  ناماسورـس  ریظن  يداینب  ياهراک  هب  تسد  قارع  رد  ع )   ) ماـما هک  دـیآ  یم  رب  تاـیاور  عومجم  زا  دراد ،  یم  مازعا  نیچ 
جیسب هب  مادقا  هاگنآ  دنز و  یم  نیچ ،  هیسور و  تمس  زا  نآ  یقرـش  ياهزرم  رد  تینما  يرارقرب  اجنآ و  رد  نآ  تیبثت  دوخ  دیدج  تلود 

 . دیامن یم  سدق  يزاس  دازآ  گرزب  دربن  تهج  یماظن  گرب  زاس و  یسایس و  یمومع و 

سدق يوس  هب  يورشیپ 

زا یـضعب  نانآ  نایم  رد  هک  دتـسرف  یم  هیکاطنا  هب  نایمور  اـب  دربن  يارب  ار  یهاپـس  ع )   ) يدـهم ترـضح  تاـیاور ،  زا  یخرب  هتفگ  هباـنب 
دراد دوجو  لیجنا  تاروت و  یلصا  هخسن  نآ  رد  هک  دنروآ  یم  نوریب  هیکاطنا  راغ  زا  ار  سدقم  قدنص  سپـس  دنراد ،  روضح  ماما  نارای 
 . . . متفاین ذخءام  ود  نیا  رد  ار  نآ  نم  هک  تسا  هداد  تبسن  رثالا ) بختنم  راحب ص 284 و   ) هب ار  نآ  صالخلا  موی  باتک  هتبلا  ( 381 . )

زا دنتـسه ،  رازراک  هدامآ  هیکاطنا  لحاس  رد  ار  اهنآ  ياهورین  هک  تسا  یلمع  اه  یبرغ  يارب  هزجعم  نیا  ندـش  راکـشآ  دـسر  یم  رظنب  و 
رد ناضمر ،  هام  رد  ینامـسآ  يادـن  یپ  رد  اهورین  نیا  هک  تسا  هدـمآ  تایاور  رد  دراد .  یم  زاب  سدـق ،  يزاس  دازآ  دربن  رد  تکراشم 
هک تسا  لوقنم  ع )   ) نانم ؤمریما  زا  دزاس ،  یم  راکشآ  نانآ  يارب  هزجعم  ناونعب  ار  فهک  باحـصا  دنوادخ  دنیآ و  یم  دورف  هقطنم  نآ 
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یم رب  راغ  زا  ناشگـس  اب  ار  ناناوج  نآ  دـنوادخ  دـنروآ و  یم  يور  فهک  باحـصا  راغ  کیدزن  ایرد  لحاس  فرطب  ناـیمور   : )) دومرف
نیا هب  ریخا  ترابع  دیاش  ( 382  . (( ) دنشاب یم  مئاق  رماوا  میلـست  ود  ره  هک  دنتـسه  اهالمخ  اخیلمی و  ياهمان  هب  نانآ  زا  رفن  ود  دزیگنا ، 
دوخ اب  فهک  باحـصا  هک  ییاه  ثاریم  ای  دنیامن و  یم  تعیب  يو  اب  ای  هدـمآ و  ع )   ) يدـم ترـضح  دزن  اهالمخ  اخلیم و  هک  دـشاب  انعم 

ینایفـس و نایدوهی و  زا  يرادفرط  هب  گنج  هب  دورو  زا  ار  نایبرغ  یبیغ ،  ياهدادما  نیاربانب  دنیامن .  یم  ترـضح  نآ  میدقت  دـنا  هتـشاد 
سدـقم و قودنـص  ندروآ  نوریب  مود  هزجعم  فهک و  باحـصا  ندـش  رهاظ  لوا  هزجعم  دـنک ،  یم  لمءات  دـیرت و  راچد  ع )   ) ماما هیلع 

نانآ نیب  هک  دسر  یم  رظنب  ور  نیا  زا  دشاب ،  یم  نآ  اب  ترضح  نارای  ندومن  لالدتـسا  هیکاطنا و  راغ  زا  لیجنا  تاروت و  زا  ییاه  هخـسن 
یکاح هیکرت  دوخ  هن  هیکرت  لحاس  رد  نانآ  ياهورین  ندش  هدایپ  هکنانچ  دیآ ،  یم  دوجوب  يریگرد  هیکاطنا  رد  ع )   ) يدـهم ترـضح  و 

نایهاپـس طـسوت  اـی  نآ و  تلم  بـالقنا  ماـیق و  اـب  ههرب  نآ  رد  روشک  نیا  نوـچ  تساـهنآ  ذوـفن  تحت  زا  جراـخ  هیکرت  هک  تسا  نیا  زا 
هک دنتسه  ییاهورین  نامه  دوش  یم  هدایپ  نیطسلف  لحاس  هلمر  رد  هک  یبرغ )   ) یمور ياهورین  اما  تسا  هتشگ  دازآ  ع )   ) يدهم ترضح 

ینایفـس نایدوهی و  زا  يرادـبناج  هب  سدـق  دربن  رد  اـهنآ  هک  دـسر  یم  رظنب  دـنا و  هدـش  فیـصوت  مور  نایـشروش  تاـیاور  زا  یخرب  رد 
ماش يوس  هب  سدق  دربن  هب  دورو  يارب  ار  دوخ  هاپـس  ع )   ) يدهم ترـضح  دنک ،  یم  نایب  تایاور  زا  یـضعب  هکنانچ  دـننک .  یم  تکرش 

 ، شیوخ نانمشد  تسکش  زا  سپ  هکلب  دنکن  تکرش  رازراک  نآ  رد  اصخـش  ترـضح  نآ  هک  دراد  دوجو  لامتحا  نیا  دراد و  یم  مازعا 
(( ءارذـع جرم   )) رد هتـشگ و  راپـسهر  دوخ  نایهاپـس  هارمه  هب  ع )   ) ماـما هک  تسا  نیا  زا  یکاـح  تاـیاور  رتـشیب  یلو  ددرگ  سدـق  دراو 

دهاوخ اجنآ  رد  دـهاوخب  ادـخ  هک  ینامز  ات  دـیآ و  یم  هفوک  هب  ماما )   ) وا هاگنآ   : )) دومرف (ع )  رقاب ماما  دـنز .  یم  ودرا  قشمد  کـیدزن 
دندنویپ و یم  ترـضح  نآ  هب  مدرم  زا  يدایز  هدع  دیآ و  یم  ءارذع  جرم  هب  دوخ  ناهارمه  اب  وا  سپـس  دبای  الیتسا  اجنآ  رب  هکنیا  ات  دنام 
زا یعمج  دـننک  یم  دروخرب  رگیدـکی  هب  نانآ  یئاـجباج ،  زیخاتـسر  زور  رد  هکنیا  اـت  درب .  یم  رـسب  هلمر  يداو  رد  ینایفـس  زور  نیا  رد 

نوریب دنا  هدز  اج  ار  دوخ  ربمایپ  لآ  ناوریپ  هرمز  رد  هک  ینایفـس  نارادفرط  زا  یهورگ  دنتـسه و  ینایفـس  اب  هک  (ص )  دـمحم لآ  ناوریپ 
وا اب  هک  ره  ینایفس و  زور  نآ  رد  دومرف :  ع )   ) نانم ؤمریما  یئاجباج ،  زور  نآ  دنوش  یم  قحلم  دوخ  رکشل  مچرپ و  هب  هتـسد  ره  هدمآ و 

ناینایفـس تمینغ  زا  هک  تسا  یـسک  راکنایز  دیماان و  زور  نآ  رد  دنام و  یمن  یقاب  نانآ  زا  يا  هدنهد  ربخ  یتح  دـنوش  یم  هتـشک  دـشاب 
 ( ع  ) يدـهم ماما  نابیتشپ  هک  تسا  مدرم  یمومع  تلاح  هلمج :  نآ  زا  دراد ،  تلـالد  هتکن  دـنچ  رب  تیاور  نیا  ( 383  . (( ) دنامب مورحم 

رقتسم ار  دوخ  هاگودرا  قشمد  يرتمولیک  یس  رد  یتمواقم  چیه  نودب  هیروس ،  كاخ  هب  ترـضح  نایهاپـس  دورو  ماگنه  اریز  دنـشاب  یم 
زا هک  سدـق  دربن  زا  لـبق  هقطنم ،  یـسایس  عاـضوا  هجیتن  میدرک .  ناـیب  ینایفـس  شبنج  هنیمز  نیا  رد  هک  یبلاـطم  ناـیاپ  اـت  دـنزاس ،  یم 

نمی و رد  شنارای  وا و  تفگـش  ياهیزوریپ  تهجب  ع )   ) يدـهم ترـضح  اب  یئورایور  زا  اهیبرغ  هک  تسا  نیا  دوش  یم  هدافتـسا  تایاور 
ناناملـسم هژیوب  ناملـسم  ياهتلم  ناشورخ  جوم  یئوسمه و  رطاـخ  هب  جـیلخ و  هقطنم  رد  ناـنآ  رب  يو  يزوریپ  اـسب  هچ  قارع و  زاـجح و 

ای و  ع )   ) ماـما روـهظ  زا  شیپ  یهلا  ياـه  هناـشن  ندـمآ  دوـجوب  املـسم  دـنرب و  یم  رـسب  سرت  ینارگن و  زا  یتلاـح  رد  وا ،  عـفن  هب  هقطنم 
شیب یلمع  هب  اهنآ  دـیازفا و  یم  اهنآ  ياهتموکح  عضو  یگتفگـشآ  رب  هک  دوب  دـهاوخ  زین  یبرغ  ياهتلم  رب  ریثءات  ياراد  نآ ،  اب  نامزمه 
روطب دربن ،  نیا  رد  اهیبرغ  شقن  دنهد ،  یمن  ماجنا  يرگید  مادقا  رصم  ای  نیطـسلف و  رد  هلمر  هیکاطنا و  لحاس  هب  دوخ  ياهورین  مازعا  زا 

هک ارچ  تسا ،  بارطـضارپ  رتکانتـشحو و  رایـسب  ناـیدوهی  عضو  اـما  دـشاب .  یم  ینایفـس  دوخ و  يدوـهی  ناـنامیپ  مه  زا  یناـبیتشپ  یلک 
 ، دنوشن ریگرد  ع )   ) يدهم هاپـس  اب  امیقتـسم  هک  دنهد  یم  حـیجرت  ور  نیا  زا  دراد  یگتـسب  اهنآ  تیدوجوم  یتسه و  هب  گنج  تشونرس 

اهتلم و نایم  رد  ییادخ  تنـس  یلک و  لصا  کی  نیا  و  دننزب . . .  لمع  نیا  هب  تسد  ینایفـس  یهدنامرف  هب  یبرع  عافد  طخ  هلیـسوب  هکلب 
زا یگدـنیامن  هب  هک  هدـیرخ  ار  یماظن  یتردـق  ای  تلم و  کی  هک  دنتـسه  نآ  یپ  رد  هتـسویپ  هک  دـشاب  یم  شایع  رگنایغط و  ياهتموکح 

روطب نایدوهی  برغ و  ناهج  رد  ار  انعم  نیا  زورما  هکنانچ  دـننامب  یقاب  موس  ای  مود  طخ  رد  اهنآ  رـس  تشپ  ناشدوخ  دـیامن و  زیتس  اهنآ 
رگا هک  يدـحب  دـشاب .  یم  ع )   ) ماـما زا  یناـبیتشپ  تیاـمح و  ياتـسار  رد  هقطنم  رد  مدرم  یمومع  عضو  اـما  مینک .  یم  هدـهاشم  موـمع 
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ینایفـس و يزادـنارب  هب  رداق  یمدرم  ياهورین  نیا  دـشابن  يو  هاپـس  ینایفـس و  زا  دوهی  نایبرغ و  یجراخ  ياـه  تردـق  دـنمورین  تیاـمح 
هک نیطـسلف  هلمر  هب  قشمد  زا  ینایفـس  ینیـشن  بقع  اب  نامزمه  تسین  دیعب  و  دنـشاب .  یم  ترـضح  نآ  تموکح  هب  ماش  نیمزرـس  قاحلا 
طخ زجب  ماش  نیمزرس  دننک و  ینیشن  بقع  ترضح  هاپس  يورشیپ  ربارب  رد  زین  وا  یماظن  ياهورین  دنتسه ،  رقتـسم  نآ  رد  یبرغ  ياهورین 

تـسیب دوخ  باتک  یطخ  هخـسن  رد  دامح ،  نبا  دـشاب .  هتـشاد  رارق  یـسایس  الخ  یعون  یماظن و  ءالخ  زا  یتلاح  رد  لیئارـسا  ربارب  يزرم 
زا دراد .  دوجو  زین  اـم  عباـنم  رد  اـهنآ  زا  يدادـعت  هک  هدروآ  سدـقملا ))  تیب  يوس  هب  هکم  زا  يدـهم  جورخ   )) ناوـنع تحت  ار  تیاور 

جورخ رثکادح ،  نت  رازه  هدزناپ  لقادح و  نت  رازه  هدزاود  دادعت  اب  وا   : )) دومرف یم  هک  تسا  هدینش  ع )   ) یلع زا  یقفاغ  ریرز  نبا  هلمج 
رد ياپ  زا  ار  وا  ادخ  نامرف  هب  دنک  دروخرب  يو  اب  هک  ینمـشد  ره  دبای .  یم  هار  نانمـشد )  لدب   ) وا شیپاشیپ  تشحو  سرت و  دنک ،  یم 

تفه تقو  نیا  رد  دـنرادن  ساره  كاب و  يرگ  تمـالم  چـیه  شنزرـس  زا  ادـخ  هار  رد  و  دـشاب ،  یم  ناریمب  ناریمب ،  ناـنآ  راعـش  دروآ 
تمعن و تبحم و  دروآ و  رد  شیوخ  تراسا  هب  ار  اهنآ  هداد و  تسکش  ار  یگلمج  ع )   ) ماما هک  دنروآ  موجه  اهنآ  يوسب  ماش  زا  رکشل 

هرازب هصاق و  میدیسرپ :  دنام ،  یمن  یقاب  يا  هثداح  لاجد  جورخ  زج  نانآ  زا  سپ  ددرگ و  زاب  ناناملـسم  هب  اهنآ  هرازب ))   )) و هصاق ))  ))
رد ( 384  . (( ) دسارهن يزیچ  زا  دیوگب و  دهاوخب  هچ  ره  یسک  هک  يا  هنوگب  دریگ  یم  تسدب  ار  تموکح  نامز  ماما  دومرف :  تسیچ ؟ 

گنج برع و  ریغ  برع و  دنروآ ،  یم  وا  دزن  ار  نئازخ  دیآ ،  دورف  سدقملا  تیب  رد  ات  دور  یم  يدـهم   : )) تسا هدـمآ  هذـخءام  نیمه 
دیوگ يدـهم   : )) هک هدـمآ  عبنم  نیا  زا  رگید  یئاج  رد  و  دـنیآ )) .  رد  يو  تعاط  هب  یگلمج  نارگید  و  اـه ) یبرغ   ) ناـیمور نازورفا و 

اب هدش و  ماما  رما  میلـست  وا  دنک  یم  تبحـص  يو  اب  دنورآ و  یم  ماما  دزن  ار  وا  میوگب  نخـس  وا  اب  ات  دیروایب  ار  ینایفـس )   ) نم مع  رـسپ 
دیآ یم  ماما  دزن  وا  دنزاس  یم  نامیـشپ  دوخ  هدرک  زا  ار  وا  ددرگ  یم  رب  بلک  ینب  هلیبق  زا  شنارای  دزن  هکنیمه  اما  دیامن ،  یم  تعیب  يو 
یم رد  هتـسد  هورگ و  تفه  اب  ینایفـس  رکـشل  ماما و  نیب  دربن  سپـس  دنک ،  یم  خـسف  ار  وا  تعیب  ترـضح  دریگب ،  سپ  ار  دوخ  تعیب  ات 
 . (( دـهد یم  تسکـش  ار  اهنآ  ع )   ) ماما اما  دـشاب .  یم  دوخ  عفن  هب  روما  مامز  نتفرگ  تسدـب  راتـساوخ  ياه  هتـسد  ره  هدـنامرف  دریگ و 

وا هاگنآ  دنک ،  یم  لطاب  ار  نآ  ماما  دریگ و  یم  سپ  زاب  ع )   ) ماما زا  ار  دوخ  تعیب  ینایفس   : )) تسا هدمآ  ردصم  نیمه  رد  زین  و  ( 385)
زین ار  اه ) یبرغ   ) نایمور دـنوادخ  هداد و  تسکـش  ار  يو  ع )   ) ماما هک  دـیامن  یم  جیـسب  ترـضح  نآ  اب  هزرابم  يارب  ار  دوخ  نایرکـشل 

تسا فورعم  هکنانچ  مشاه  هیما و  اریز  تسا ،  ع )   ) يدهم ماما  مع  رـسپ  نوعلم  ینایفـس  داد )) .  دنهاوخ  تسکـش  راوگرزب  نآ  تسدب 
زا ار  وا  ناکمالا  یتح  وکین  قالخا  هنامیکح و  تسایـس  نیا  اب  دـهاوخ  یم  ع )   ) ماما دـشاب  حیحـص  تیاور  نیا  رگا  دـنا ،  هدوب  ردارب  ود 
 ( ع  ) يدـهم ترـضح  تیـصخش  زا  دوخ  تقوم  ریثءاـت  زا  ینایفـس  هچرگ  دـیامن  يرتـشیب  تجح  ماـمتا  وا  رب  اـی  دـنادرگ و  زاـب  یهارمگ 

هدهعب ار  اهنآ  همه  يربهر  تقیقح  رد  ینایفس  هک  يو  شترا  هناگتفه  نارس  بلک و  ینب  زا  وا  نادنواشیوخ  اما  دوش  یم  نامیشپ  تعرسب 
نیا فیـصوت  رد  ع )   ) نانم ؤمریما  زا  نتف  محالم و  تیاور  رد  دزاس .  یم  فرـصنم  ار  وا  شیدوهی  یبرغ و  نابابرا  رگید  يوس  زا  دراد و 

ناگدنرپ دنوش ،  یم  نیگمشخ  وا  رب  یهلا  مشخ  ببـس  هب  زین  ادخ  ناگدنب  دنک و  یم  بضغ  ینایفـس  رب  دنوادخ   : )) هک تسا  هدمآ  دربن 
دنوادخ هک  درذگ  یمن  یتعاس  دنناسر و  یم  بیـسآ  همدص و  اهنآ  رب  ناشیاهادـص  اب  ناگتـشرف  اه و  هرخـص  اب  اههوک  دوخ و  ياهلاب  اب 
ریگتسد ار  يو  ع )   ) يدهم ماما  دنام و  یمن  یقاب  نیمز  رد  نانمشد  زا  یسک  ینایفس )   ) وا زج  دنزاس و  یم  كاله  ار  ینایفـس  نرای  مامت 

ص بصانلا ج 2 ،  مازلا  تیاور  رد  و  دـناسر )) .  یم  لـتقب  دراد ،  فارـشا  هیربط  هچاـیرد  رب  شیاـه  هخاـش  هک  یتخرد  ریز  رد  هدومن و 
زامن ماگنه  دنک و  یم  ریگتسد  ار  وا  هدناسر  ینایفس  هب  ار  دوخ  حایـص  مانب  ع )   ) يدهم هاپـس  ناهدنامرف  زا  یکی   : )) هک تسا  هدمآ   104

 ، دنناد یم  تحلـصم  هب  ار  وا  لتق  نانآ  دزادرپ و  یم  تروشم  هب  دوخ  نارای  اب  وا  هرابرد  ترـضح  دروآ  یم  ع )   ) يدـهم دزن  ار  وا  ءاشع 
تیاور رد  هک  هچنآ  رب  هوـالع  ( 386  . (( ) دـنرب یم  رـس  يدنفـسوگ  دـننام  تسا  هتخیوآ  شیاه  هخاش  هک  یتخرد  هیاس  ریز  ار  وا  هاگنآ 

زا ییادـص  زور  نآ  رد   : )) دـنک یم  نایب  ناناملـسم  يارب  یبیغ  ياهدادـما  زا  رگید  یعون  ار  دربن  نیا  تاـیاور  زا  یـضعب  دـش  رکذ  یلبق 
زا يزور  هریت  تسکش و  دنتـسه و  يدهم  ینعی  نالف  نارای  ادخ ،  يایلوا  هک  دیـشاب  هاگآ  دنک  یم  ادن  يدانم  دوش و  یم  هدینـش  نامـسآ 
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 . دنام یمن  یقاب  نانآ  زا  یسک  هراوآ ،  يرارف و  صخش  زا  ریغ  هک  دنوش  یم  هتشک  يا  هنوگب  اهنآ  سپس  دوب ،  دهاوخ  ینایفس  نارای  نآ 
دوجو لیلدب  مه  تسا ،  دربن  نیمه  نامزلارخآ  رد  دوهی  اب  ناناملسم  دربن  زا  ینس ،  هعیش و  عبانم  رد  دوجوم  تیاور  دارم  ارهاظ  ( 387 (( )

دراو دیدش )) سءاب  یلوا  انل  ادابع  مکیلع  انثعب   )) نآرق زا  هیآ  نیا  ریسفت  رد  هک  یتایاور  لیلدب  مه  اهنآ و  تاریبعت  نومضم و  رد  تهابش 
زا تشذـگ .  اهنآ  ریغ  لئالد و  نیا  نایب  ناریا ،  هب  طوبرم  شخب  رد  البق  هک  تسا .  هدـش  ریبعت  شناراـی  و  ع )   ) يدـهم ماـما  هب  هک  هدـش 
هک دنا  هدرک  تیاور  (ص )  ربمایپ زا  ار  نآ  يذمرت  دمحا و  ملسم و  هک  تسا  یتیاور  تنس ،  تیب  لها  عبانم  رد  نآ  تایاور  نیرتروهـشم 

ار اهنآ  همه  ناناملـسم  هک  يا  هنوگب  دـهد  خر  يرازراک  دوهی  ناناملـسم و  نیب  هک  نآ  رگم  دـنوش  یمن  اپ  رب  تمایق   : )) دومرف ترـضح 
دـیآ و رد  ادـص  هب  تخرد  گنـس و  نآ  دوش  ناهنپ  تخرد  ای  هرخـص و  تشپ  رد  يدوهی  یـصخش  رگا  هکیئاج  ات  دـنناسر  یم  تکالهب 

دوهی ناتخرد  زا  هک  هقرغ ))   ( )) تخرد  ) رگم نک  كـاله  ار  وا  هدـش ،  یفخم  نم  هاـنپ  رد  هک  تسا  يدوهی  نیا  ناملـسم !  يا  دـیوگ : 
دنا هدومن  لقن  (ص )  ربماـیپ زا  بقانم ص 25  باتک  رد  يراخب  نتف و  باتک  رد  يذـمرت  ملـسم و  ار  تیاور  نیا  هباشم  ( 388  . (( ) تسا

ترضح هب  طوبرم  تایاور  نتم  رد  هکنیا  هچ  دش )) .  دیهاوخ  طلسم  اهنآ  رب  امش  اما  دنزیخ  یم  رب  زیتس  هب  امـش  اب  نایدوهی   : )) دومرف هک 
تاروت و ینامسآ  باتک  زا  ییاه  شخب  سدقم و  قودنص  ندروآ  نوریب  هنیمز  رد  تسا ،  هدیسر  ینس  هعیـش و  قیرط  زا  هک  ع )   ) يدهم

يزوریپ زا  سپ  ایاضق  نیا  هک  دسر  یم  رظنب  و  دراد . . .  دوجو  يددعتم  تایاور  نایدوهی ،  رب  نآ  هلیـسوب  ترـضح  نآ  ندومن  لالدتـسا 
راکیپ نیا  رد  هک  ار  ییاهورین  زا  یـصخشم  مقر  تاـیاور ،  رد  نم  دـتفا . . .  یم  قاـفتا  سدـق  هب  راوگرزب  نآ  دورو  اـهنآ و  رب  ع )   ) ماـما

رد هتبلا  مدرواین ،  تسدب  یبرغ ،  يدوهی و  ینایفس و  ياهورین  ای  دنتسه و  ع )   ) يدهم هارمه  هک  یناملـسم  ياهورین  هچ  دنراد ،  تکرش 
صخاش اما  تسا . . .  هدمآ  نت  رازه  داتفه  دصکی و  دنوش ،  یم  هدایپ  هیربط  هچایرد  رانک  رد  هک  ینایفـس  ياهورین  دادعت  تایاور  یخرب 

 : هک دومرف  (ع )  رقاـب ماـما  هتـشذگ ،  تیاور  رد  هلمج  زا  دـهد ،  یم  ناـشن  یگرزب  رایـسب  مقر  ار  نیفرط  ياـهورین  هک  دراد  دوجو  ییاـه 
سدـق اـت  هیربط  زا  هک  تسا  گـنج  ههبج  یگدرتسگ  تاـیاور ،  رتشیب  هتفگ  هب  رگید  دـندنویپ )) .  یم  يو  هب  مدرم  زا  يرایـسب  دادـعت  ))
یـضعب رد  هچنآ  اما  دـشاب .  یم  دربن  هنحـص  نیا  رد  لـخاد  زین  قشمد  روص و  اـکع و  جرم  تاـیاور ،  نآ  زا  یـضعب  رباـنب  دراد و  دادـتما 

نآ ترضح  هک  تسا  يرکشل  نآ  تسا و  هدروآ  رازه  هد  دنچ  ار  ع )   ) يدهم ترضح  نایهاپس  هرامـش  هکنیا ،  هدش  هراشا  نادب  تایاور 
هناور سدق  يوس  هب  قارع  زا  ع )   ) ماما هک  یهاپس  هاپـس و  نیا  نیب  ثیدح ،  نایوار  زا  یخرب  اما  دراد ،  یم  مازعا  ناماس  نآ  اب  هکم  زا  ار 

ياهورین مقر  تسا و  یناریا  ياهورین  هدنامرف  نامه  هک  تسا  حلاص  نب  بیعش  رکشل  نیا  هدنامرف  هکیلاح  رد  دنا  هدومن  هابتـشا  دنک ،  یم 
ریاس زا  نانآ  ریغ  یقارع و  ینمی و  یناریا و  ياهورین  زا  لکـشتم  هاپـس  نیا  هک  ارچ  دور ،  یم  رتارف  زابرـس  نویلیم  کی  زرم  زا  رکـشل  نیا 
دامح نبا  هکنیا  هفاضا  هب  دـندنویپ .  یم  نآ  هب  طاـقن  رگید  زا  ـالامتحا  ماـش و  نیمزرـس  زا  زین  يرامـش  هوـالعب  تسا ،  یمالـسا  کـلامم 

دنک یم  تکرح  سدق  يوس  هب  هک  ع )   ) يدهم ترضح  نایرکـشل  دادعت  زج  دعب  هب  رد ص 95  ار  رازه  هد  دـنچ  هب  طوبرم  ياه  تیاور 
 . دنـشاب یم  نت  رازه  هدزاود  سدـق  هب  دورو  ماگنه  ع )   ) ماـما نارادـساپ  دـیوگ :  یم  دوخ  یطخ  هخـسن  رد ص 106  اـما  تـسا .  هدروآ 

یم رد ص 107  مود  تیاور  و  دنتـسه )) .  نت  رازه  هدزاود  يو  نارادـساپ  هک  دوـش  یم  دراو  سدـقملا  تـیب  رد  مشاـه  ینب  زا  يدرم  ))
روضح رفن ،  رازه  هدزاود  دوش  یم  یهتنم  سدقملا  تیب  هب  هک  هار  ره  رـس  رب  تسا ،  رفن  رازه  شـش  یـس و  وا  نارادساپ  دادعت   : )) دیوگ

يانب هرابرد  یتیاور  ذـخءام  نیمه  رد ص 110  دامح  نبا  هکنانچ  تسا ،  ع )   ) يدـهم ترـضح  نایرکـشل  هوبنا  رگناـشن  نیا  و  دراد )) . 
دنک یم  رپ  داد  لدع و  زا  ار  نیمز  هک  دیآ  یم  دورف  مشاه  ینب  زا  يا  هفیلخ   : )) دیوگ یم  هک  تسا  هدروآ  ع )   ) يدهم ماما  طسوت  سدق 

زیگنا تفگش  يزوریپ  هک  دسر  یم  رظنب  یعیبط  و  دشاب )) .  هدشن  هتخاس  شدننامه  هک  دزاس  یم  يا  هنوگ  هب  ار  سدقملا  تیب  ترامع  و 
نانامیپ مه  تسکش  تهج  هب  دیآ و  یم  دورف  نایبرغ  رس  رب  ینامـسآ  يا  هقعاص  نوچمه  فیرـش ،  سدق  هب  وا  دورو  و  ع )   ) ماما عطاق  و 

زا ام  هک  یتخانـش  یـسایس و  تابـساحم  قبط  رب  و  دـنوش ،  یم  یناور  تلاـح  نونج و  راـتفرگ  اـهنآ ،  یتسه  نتخیر  دورف  دوخ و  يدوهی 
هکلب دننزب ،  تسد  يو  هاپس  و  ع )   ) ماما هیلع  اوه  ایرد و  قیرط  زا  یماظن  يا  هلمح  هب  اهنآ  هک  دنک  یم  باجیا  میراد ،  اهنآ  ینونک  عضو 
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دنچ دوش ،  یم  هدافتـسا  تایاور  زا  هک  روط  نآ  اما  دننک .  هدافتـسا  یمتا  ياه  بمب  زا  یـشخب  كانرطخ و  یئایمیـش  ياهرازفا  گنج  زا 
دـشاب و سدـق  هب  ع )   ) حیـسم ترـضح  ندـمآ  دورف  اهنآ  نیرت  مهم  دـیاش  هک  تشاد  دـهاوخ  دوجو  ماگنه  نآ  رد  شخب  نانیمطا  لماع 
رب هوالع  و  دننک .  یم  ساسحا  دوخ  ناج  قمع  رد  ع )   ) يدهم ترـضح  اب  یئورایور  زا  اهیبرغ  هک  تسا  یبارطـضا  سرت و  تلاح  سپس 

یـسررب هک  دریگ  یم  راکب  شیوخ  روهظ  تضهن  رد  ار  اهنآ  زا  یخرب  تسا و  رادروخرب  اهنآ  زا  ع )   ) ماما هک  یبیغ  ياهدادما  دوجو  نآ 
فیعض و نانآ  ياه  تموکح  هب  تبسن  تسا و  یبرغ  ياهتلم  هب  رصحنم  ابیرقت  اهنآ  ریثءات  دنچ  ره  دراد و  هژیو  یـشخب  هب  زاین  دوخ  اهنآ 

يربارب یبرغ  ياه  حالـس  اب  هک  دراد  رایتخا  رد  يا  هتفرـشیپ  ياهرازفا  گنج  ترـضح  نآ  هک  تفگ  دـیاب  اما  دـنک ،  یم  هولج  زیچاـن  اـی 
 . دراد يرترب  اهنآ  رب  ای  هدرک و 

نامسآ زا  ع )   ) حیسم ندمآ  دورف 

ار هیآ  نیا  نارسفم  رتشیب  و  دنراد .  رظن  قافتا  نامزلارخآ  رد  نیمز ،  هب  نامسآ  زا  ع )   ) هللا حور  حیسم  ترضح  ندمآ  دورف  رد  ناناملسم 
دب کین و  رب  وا  تمایق  زور  دروآ و  دـهاوخ  نامیا  یـسیع )   ) يو هب  گرم ،  زا  شیپ  هکنآ  رگم  تسین  باـتک  لـها  زا  سک  چـیه   : )) هک

هداتق و کلاموبا و  سابع و  نبا  زا  ار  ریسفت  نیا  نایبلا  عمجم  بحاص  دنا و  هدرک  ریـسفت  انعم  نیمه  هب  ( 389  . (( ) دوب دهاوخ  هاوگ  نانآ 
 ( (ع رقاب ماما  زا  راحب  رد   3/ ار ریسفت  نیا  یـسلجم  تسا و  هدیزگرب  ار  هتفگ  نیا  زین  يربط  دیوگ  یم  تسا و  هدومن  لقن  یخلب  دایز و  نبا 

یمن یحیـسم  دوهی و  تلم  زا  سک  چیه  دیآ و  یم  دورف  ایند  هب  یـسیع )   ) تمایق زا  شیپ   : )) دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  انعم  نیمه  هب 
ندـمآ دورف  هب  عجار  تایاور  درازگ )) .  یم  زاـمن  يدـهم  رـس  تشپ  ترـضحنآ  دروآ و  یم  ناـمیا  وا  هب  گرم  زا  لـبق  هکنآ  رگم  دـنام 

هک هاگنآ  دوب  دـیهاوخ  هنوگچ   : )) دومرف هک  (ص )  ربماـیپ زا  روهـشم  تیاور  نیا  هلمج  زا  تسا ،  ناوارف  ینـس  هعیـش و  عباـنم  رد  حیـسم 
دورف  )) باب رد  نارگید  يراـخب و  ار  تیاور  نیا  ( 390  . (( ) دشاب امش  دوخ  زا  امـش  ياوشیپ  دیآ و  دورف  امـش  نایم  رد  میرم  نب  یـسیع 
ناونع تحت  ار  تیاور  یـس  دودح  ات 162  زا ص 159  دوخ  باـتک  یطخ  هخـسن  رد  داـمح  نبا  و  ( 391  . ) دنا هدروآ  یـسیع ))  ندـمآ 

زا تسا ،  هدروآ  يو ))  ندمآ  دورف  زا  دعب  ترـضح  نآ  یناگدنز  تدم   )) ناونع و  وا )) شور  هیلع و  هللا  مالـس  میرم  نب  یـسیع  دورف  ))
نیقی روطب  تسوا  تسدـب  مناج  هکنآ  هب  دـنگوس   : )) دومرف هک  تسا  هدـش  لقن  (ص )  ربمایپ زا  راحب  حاحـص و  رد  هک  یتیاور  هلمج  نآ 

دشک و یم  ار  كوخ  هتـسکش و  ار  بیلـص  دـمآ و  دـهاوخدورف  امـش  نایم  رد  رگداد  ییاوشیپ  لداع و  يرواد  ناونع  هب  میرم  نب  یـسیع 
 : تسا هدـمآ  ذـخءام  نیمه  رد  و  ( 392  . (( ) دریذـپ یمن  یـسک  رگید  هک  دـشخب  یم  لاـم  ردـق  نآ  دـنک و  یم  عـضو  هیزج )   ) تاـیلام
نب یسیع  نم  هب  تبـسن  ناشیا  نیرتراوازـس  تسا ،  فلتخم  ناشناردام  یکی و  ناش  نیئآ  ییاه ،  ببـس  هب  دنردارب  رگیدکی  اب  ناربمایپ  ))

تـشرد هناشراهچ و  يدرم  دیـسانشب ،  ار  وا  سپ  دـمآ  دـهاوخ  دورف  امـش  نایم  رد  وا  تسین ،  يربمایپ  وا  نم و  نیب  هک  ارچ  تسا ،  میرم 
دریذپ یمن  ار  ینیئآ  مالسا  زجب  دنک و  یم  عضو  تایلام  دنکش و  یم  ار  بیلص  دشک و  یم  ار  كوخ  تسا ،  هنوگ  دیفس  خرس و  مادنا و 

لحم هک  تسا  هدـمآ  دامح  نبا  ياه  تیاور  زا  يرامـش  رد  تسا )) .  نایناهج  راگدرورپ  هب  رـصحنم  هک  هتـشاد  تهج  کی  وا  توعد  و 
رد رگید ،  یـضعب  رد  قشمد و  هزاورد  رب  دیفـس  لپ  لحم  رد  هک  هدمآ  رگید  یخرب  رد  دوب و  دهاوخ  سدق  رد  ع )   ) یـسیع ندـمآ  دورف 

تـسا نکمم  هـبتلا  دـشاب .  یم  نیطـسلف  رد  دـل  هزاورد  رد  تاـیاور  زا  يا  هراـپ  قـبط  رب  قـشمد  یقرـش  هزاورد  لـحم  رد  يا  هراـنم  راـنک 
هک تسا  هدمآ  تایاور  زا  یضعب  رد  دوش .  طاقن  رگید  ماش و  راپسهر  سپس  دیآ و  دورف  سدق  رد  تسخن  تسا ،  روهـشم  هک  هنوگنامه 
 ، دوهی دربن  هب  يو  یهارمه  هب  ناناملـسم  دوش و  یم  فرـشم  ادخ  هناخ  جح  هب  لاس  ره  درازگ و  یم  زامن  ع )   ) يدـهم ماما  رـس  تشپ  وا 

دوجو ناناملـسم  دریگ و  یم  ار  وا  ناج  دـنوادخ  هاگنآ  دـنک و  یم  یگدـنز  لاس  لهچ  تدـم  راوگرزب  نآ  دـنزادرپ .  یم  لاـجد  مور و 
رد راکـشآ و  روطب  ار  وا  نفد  مسارم  ع )   ) يدهم ترـضح  هک  تسا  هدمآ  ع )   ) تیب لها  زا  یتیاور  رد  دراپـس .  یم  كاخب  ار  وا  سدقم 

فابتـسد هک  يا  هچراـپ  اـب  ار  وا  رکیپ  دـنواین و  ناـبز  رب  ار  هتـشذگ  ياـهفرح  نایحیـسم  رگید  هـک  دـنک  یم  رازگرب  مدرم  ناگدـید  ربارب 

روهظ www.Ghaemiyeh.comرصع  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 187زکرم  هحفص 150 

http://www.ghaemiyeh.com


ترـضح ندمآ  دورف  هیمز  رد  دراپـس .  یم  كاخ  هب  سدق  رد  ردام  ربق  رانک  رد  هدومن و  نفک  تسا  مالـسلااهیلع  میرم  ترـضح  شردام 
رگم تسین  باتک  لها  زا  سک  چیه   : )) میرک نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  راتفگ  هب  هجوت  اب  هک  تسا  نیا  نم  رظنب  يوق  لامتحا  ع )   ) یـسیع

نامـسآ و هب  وا  جورع  هفـسلف  و  دـنروآ .  یم  ناـمیا  وا  هب  يدوهی  یحیـسم و  لـلم  همه  تفگ  ناوـت  یم  دروآ )) .  یم  ناـمیا  وا  هب  هکنیا 
 ( ع  ) يدهم ماما  هک  یخیرات  ساسح  هلحرم  رد  يو  گرزب  شقن  يافیا  يارب  ار  وا  دنوادخ  هک  تسا  نیا  ترضح  نآ  رمع  ندش  ینالوط 

ياه تلم  هب  مالسا  وترپ  ندیـسر  عنام  نیرتگرزب  دوخ  نیا  و  دنهد .  یم  لیکـشت  ار  یناهج  تردق  نیرتگرزب  نایحیـسم  دنک و  یم  روهظ 
عوـن کـی  یمدرم و  تارهاـظت  هک  دراد  اـج  ور  نـیا  زا  تـسا .  هدوـمن  هریخذ  دـشاب  یم  يو  یهلا  ندـمت  تموـکح و  ییاـپرب  یناـهج و 
يارب ع )   ) يدـهم روـهظ  ربارب  رد  دوـخ و  يارب  ار  ع )   ) یـسیع ندـمآ  دورف  اـهنآ  اریز  دریگارف  ار  تیحیــسم  ناـج  یموـمع  یلاحــشوخ 

هناشن و دنوادخ  دـنک و  یم  ندـید  نآ  فلتخم  ياهروشک  زا  ع )   ) حیـسم ترـضح  هک  تسا  یعیبط  دـنرادنپ و  یم  یتبهوم  ناناملـسم ، 
هرمث نیتسخن  دیامن .  یم  مادقا  تدمزارد  رد  مالـسا  هب  نایحیـسم  یجیردت  تیاده  تهج  دزاس و  یم  راکـشآ  وا  تسدب  ار  ییاه  هزجعم 

 ، تایاور هتفگ  هب  ناناملـسم و  مالـسا و  هب  تبـسن  یبرغ  ياه  تموکح  ینمـشد  شهاک  ترـضحنآ  ندـمآ  دورف  یـسایس  جـیاتن  ياـه و 
تـشپ ندرازگزامن  تسا  نکمم  دیوگ  یم  تایاور  هکنانچ  و  دوب .  دهاوخ  ع )   ) يدـهم ترـضح  اهنآ و  نیب  سب  شتآ  حلـص و  دادرارق 

رد هوبنا  يرکـشل  اب  نانآ  ندومن  گنج  هب  مادـقا  اـه و  یبرغ  طـسوت  سب  شتآ  حلـص و  دادرارق  ضقن  یپ  رد  ع )   ) يدـهم ترـضح  رس 
یم زامن  ع )   ) يدهم ترضح  رس  تشپ  هدومن و  نالعا  ناناملسم  زا  يرادفرط  رد  ار  دوخ  حیرص  عضوم  حیسم  ترـضح  هک  دشاب  هقطنم 

گرزب دربن  نیا  رد  اهنآ  تسکـش  هقطنم و  رد  اه  یبرغ  گـنج  زا  دـعب  هک  تسین  دـیعب  كوخ ،  نتـشک  بیلـص و  نتـسکش  اـما  درازگ . 
تموکح رب  هک  دروآ  باسحب  ار  حیسم  ترضح  رادفرط  برغ  یمدرم  جوم  تکرح  تسا  راوازـس  هکنانچ  دشاب . . .  ع )   ) يدهم تسدب 

هجوت اب  لاجد ،  ندش  رهاظ  اما  تشاد .  دهاوخ  یفرگـش  ریثءات  نآ  زا  سپ  و  ع )   ) يدهم ترـضح  اب  اهنآ  گرزب  دربن  زا  لبق  برغ  ياه 
یناهج تموکح  یئاپرب  زا  سپ  هاتوک ،  نادنچ  هن  یتدم  زا  دعب  شبنج  نآ  هک  تسا  نیا  نم  دزن  يوق  لامتحا  نآ ،  هب  طوبرم  تایاور  هب 

هتفرگ تءاشن  یشبنج  لاجد  جورخ  و  دوب .  دهاوخ  مولع  زیگنا  تریح  تفرـشیپ  ناهج و  ياه  تلم  یمومع  هافر  و  ع )   ) يدهم ترـضح 
کی لاـجد  شبنج  اـهتنم  دـشاب .  یم  ینارذگـشوخ  شون و  شیع و  زا  یـشان  هک  تسا  بیرغ  يرگ )  یپیه   ) ناـیرج دـننامه  دوهی و  زا 

شیاهدنفرت تاغیلبت و  رد  ار  ملع  رازبا  هیلک  لاجد  هک  يا  هنوگب  تسا  يا  هدرتسگ  یسایس  یتدیقع و  داعبا  ياراد  هتفرشیپ و  رایـسب  مشچ 
نانآ ناوج  نارسپ  نارتخد و  بیرف  اب  هدرک و  يوریپ  وا  زا  دنـشاب  یم  وا  تکرح  هناوتـشپ  تقیقح  رد  دوخ  هک  نایدوهی  دریگ و  یم  راکب 

 : دیوگ یم  هک  یتایاور  هرابرد  دوب .  دـهاوخ  راوگان  تخـس و  ناناملـسم  رب  لاجد  بوشآ  هنتف و  هکنیا  هصالخ  دـنیامن و  یم  رامثتـسا  ار 
رد تسا  هدمآ  لیجنا  ياهباتک  رد  هک  تسا  نایحیسم  هدیقع  نیا  اریز  دیآ  لمع  هب  یـسررب  تقد و  دیاب  دشک ،  یم  ار  لاجد  ع )   ) حیـسم

نواعم و ناونعب  ع )   ) حیسم ترـضح  دشاب و  یم  ع )   ) يدهم ترـضح  ناناملـسم ،  رظن  قافتا  ربانب  یناهج ،  تموکح  ياورنامرف  هکیلاح 
یم تکاله  هب  ار  لاـجد  ع )   ) يدـهم ترـضح  يربهر  هب  ناناملـسم  هک  تسا  هدـمآ  ع )   ) تیب لـها  تاـیاور  رد  دوب و  دـهاوخ  وا  رواـی 

 . دنناسر

نایبرغ و  ع )   ) ماما نیب  سب  شتآ  حلص و  دادرارق 

ساسا رب  زیمآ  تملاسم  یتسیزمه  زواجت و  مدـع  حلـص و  داد  رارق  نیا  هکنیا  رب  دراد  تلالد  تسا و  ناوارف  حلـص  نیا  هب  طوبرم  تایاور 
ع  ) حیسم ترضح  يارب  لمع  تصرف  هنیمز و  داجیا  نامیپ  نیا  زا  ع )   ) ماما فده  هک  دسر  یم  رظنب  دوب و  دهاوخ  داد  رارق  نامیپ و  کی 
دروآ و دوجوب  تصرف  نیا  رد  اهنآ  تسایـس  دـیاقع و  رد  یلوحت  درادرب و  ماگ  یبرغ  للم  تیادـه  رد  یعیبط  لاور  هب  دـناوتب  اـت  تسا  ( 

حلـص نیا  نیب  مینک  یم  هظحالم  داد  رارق  نیا  هب  طوبرم  تایاور  رد  هکیروطب  دزاس .  المرب  ار  برغ  ياه  ندمت  اه و  تموکح  تافارحنا 
هد تدـم  هب  گنج  هکراتم  حلـص ،  نآ  رد  دراد .  دوجو  يدایز  تهابـش  درک  دـقعنم  شیرق  اب  ص )   ) یمارگ ربمایپ  هک  هیبیدـح  حلـص  و 
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هبناج کی  ار  نامیپ  دهع و  نیا  شیرق  رگمتس  نارادمامز  اما  دیمان ،  نیبملا  حتف  ار  نآ  دنوادخ  دوب و  هتفرگ  رارق  نیفرط  قفاوت  دروم  لاس 
تردق یبوکرـس  يارب  يزوجم  مالـسا و  هب  مدرم  ندروآ  يور  هزیگنا  اهنآ ،  لمع  نیمه  دنتـشادرب و  هدرپ  دوخ  دیلپ  تاین  زا  دنتـسکش و 

یم رب  هدرپ  دوخ  زواجت  نایغط و  تلصخ  زا  دننک و  یم  ینکش  نامیپ  ناناملسم  اب  اهیبرغ  زین  حلص  نیا  رد  دیدرگ .  اهنآ  رفک  ناکرـشم و 
ساسا رب  هک  دـیآ  یم  دوجوب  یگرزب  راکیپ  دـنناشک و  یم  بوشآ  گنج و  هب  ار  هقطنم  زابرـس  نویلیم  کـی  اـب  تاـیاور  هتفگب  دـنراد و 

مور امـش و  نیب   : )) دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  (ص )  ربمایپ زا  تسا .  رتگرزب  زین  سدـق  يدازآ  رازراک  زا  دربن  نیا  تایاور ،  فیـصوت 
دـماجنا و یم  لوطب  لاس )  ود   ) اهلاس تسا و  لقره  نادـناخ  زا  يدرم  تسدـب  اـهنآ  نیمراـهچ  هک  ددرگ  یم  رارقرب  حلـص  ناـمیپ  راـهچ 

تسا نم  نادنزرف  زا  يدهم  دومرف :  دوب ؟  دهاوخ  یسک  هچ  مدرم  ياوشیپ  زور  نآ  رد  دیسرپ :  نالیغ  نبددوئس  مانب  سیقلادبع  زا  يدرم 
تسا لوقنم  نامی  نب  هقیذح  زا  تسا .  ع )   ) يدهم ترـضح  هرابرد  میعنوبا  ظفاح  تیاور  لهچ  زا  تیاور  نیمهدزاود  نیا  و  ( 393 . (( )

دعب  ) ینز يرادراب  تدمب  اهنآ  هک  دوش  یم  رارقرب  یحلص  ناتسوپدرز )   ) رفـصا ینب  امـش و  نیب  دومرف :  ص )   ) ادخ ربمایپ   : )) تفگ هک 
رازه هدزاود  لماش  رکـشل  ره  هک  دـنوش  یم  رو  هملح  امـش  هب  ایرد  نیمز و  هار  زا  رکـشل  داتـشه  اب  دـنک و  یم  تنایخ  امـش  هب  هام )  زا 9 
دهد یم  روتـسد  دوخ  نارای  هب  دـناشک و  یم  شتآ  هب  ار  ناشیاه  یتشک  اهنآ  ياورنامرف  دـنیآ و  یم  دورف  اکع  افای و  نیب  هک  تسا  زابرس 

کمک هب  نایهاپـس  نازابرـس و  و  دوش .  یم  زاغآ  فرط  ود  زا  راتـشک  گنج و  هاگنآ  دـینک ،  هزرابم  عافد و  ناتروشک  نیمزرـس و  زا  هک 
ریت ریـشمش و  هزین و  اب  دنوادخ  زور  نآ  رد  دنیآ .  یم  امـش  يرای  هب  دنتـسه  نمی  توم  رـضح  رد  هک  یناسک  یتح  دنباتـش  یم  رگیدـکی 

 : تسا هدـمآ  زین  و  ( 394  . (( ) ددرگ یم  عقاو  راتـشک  نیرتگرزب  اهنآ  نایم  رد  نآ  ببـس  هب  دـناسر و  یم  بیـسآ  هبرـض و  ار  اـهنآ  دوخ 
 . دوب دهاوخ  یگرزب  رازراک  یگنج و  شیارآ  نآ  دنوش و  یم  رقتسم  هتخادنا و  رگنل  اکع ،  ات  روص  لصاف  دح  رد  نایمور  ياه  یتشک  ))

تسا هدنام  یقاب  يرگید  هتشذگ و  اهنآ  زا  یکی  دشاب  یم  يراصن  نایم  رد  نتـشک  عون  ود  ار  دنوادخ   : )) هک هدمآ  نینچمه  و  ( 395 (( )
دنوادـخ هک  تسا  نیا  دزاس )) یم  دراو  همدـص  بیـسآ و  اهنآ  هب  دوخ و . . .  هزین  اـب  دـنوادخ   : )) دـش هتفگ  هکنیا  ياـنعم  و  ( 396 . (( )

داب و دـنوادخ  هاگنآ   : )) تسا هدـمآ  زین  و  دـیامرف .  یم  يراـی  نانمـشد  هیلع  دوخ  یبیغ  ياهدادـما  ناگتـشرف و  کـمک  هب  ار  ناناملـسم 
نیمز دیآ و  رد  هقدح  زا  ناشیاهمشچ  هک  دنبوکب  اهنآ  ياه  تروص  هب  ار  دوخ  ياهلاب  ناگدنرپ  ات  دنک  یم  طلسم  نایمور  رب  ار  ناگدنرپ 

ربص دـنوادخ  دـننک و  یم  طوقـس  یهاگترپ  هرد و  رد  دـنوش و  یم  هزرل  نیمز  هقعاـص و  راـچد  نآ  زا  دـعب  دوش و  هتفاکـش  اـهنآ  ببـسب 
ار ناشیاه  هنیـس  اهلد و  دیـشخب و  شاداپ  ار  (ص )  دـمحم نارای  هکنانچمه  دـهد  یم  کین  شاداـپ  ار  ناـنآ  هدومن و  يراـی  ار  ناگدـننک 
ای اکع  افای و  نیب  ییایرد  ياهورین  ندرک  هدایپ  زا  اهنآ  فده  دـسر ،  یم  رظنب  نینچ  ( 397  . (( ) دنادرگ یم  توق  تعاجش و  زا  لامالام 

عقاو رد  هک  تسا  نایدوهی  هب  نآ  هرابود  ندیشخب  نیطـسلف و  ندنادرگ  زاب  دوش  یم  هظحالم  تیاور  ود  نیا  رد  هکنانچ  اکع  روص و  نیب 
لحاوس لوط  رد  ار  دوخ  ياهورین  نانآ  هک  تسا  هدمآ  يدعب  تیاور  رد  و  دـشاب .  یم  اهنآ  موجه  زوجم  و  کیژتارتسا )   ) یماظن فدـه 
بیـصن یحتف  يزوریپ و  ار  ادخ  ربمایپ   : )) تفگ هک  هدش  لقن  نامی  نب  ۀفیذح  زا  دـننک .  یم  هدایپ  هیکرت  رد  هیکاطنا  ات  رـصم  رد  شیرع 

نیا اب  داب ،  كرابم  امـش  رب  يزوریپ  حتف و  نیا  ادخ  لوسر  يا  میدرک :  ضرع  دوب  هدادن  خر  يو  زا  تثعب  نامز  زا  شدننامه  هک  دیدرگ 
یگژیو شش  نآ  زا  شیپ  هفیذح ،  يا  تسوا ،  تسدب  مناج  هک  یـسک  هب  دنگوس  زگره ،  زگره ،  دومرف :  تفای ؟  نایاپ  گنج  يزوریپ 

دننک و ضقن  ار  حلص  نامیپ  رکشل  داتـشه  اب  دننک و  تنایخ  ناناملـسم  هب  اهنآ  هک  درک  دای  مور  هنتف  ار  گنج  نیرخآ  و  دراد . . .  دوجو 
نامز نآ  رد  گنج  هک  تسا  هدمآ  ع )   ) یسیع ندمآ  دورف  هب  طوبرم  تایاور  رد  ( 398  . (( ) دنیآ دورف  شیرع  ات  هیکاطنا  نیب  هلصاف  رد 

ترـضح ات  تفای  دـهاوخن  هتفاین و  نایاپ  هک  تسا  اه ) یبرغ   ) نایمور اب  ام  ياه  گنج  تیعقاو  بلطم ،  نیا  دـی  ؤم  تفای و  دـهاوخ  نایاپ 
هدمآ تیاور  رد  و  دنادرگ .  زوریپ  ناش  یناهج  نایغط  هلحرم  رد  اهنآ  رب  ار  ام  دنوادخ  دـیآ و  دورف  نامـسآ  زا  ع )   ) حیـسم دـنک و  روهظ 
 . (( دوش یم  هدـیمان  ورد ))  )) يرگید و  نیچ ))  لگ   )) اهنآ زا  یکی  هک  دـتفا  یم  قافتا  نایمور  اب  يریگرد  ود  نیطـسلف  رد   : )) هک تسا 

اه یبرغ  اب  ع )   ) يدهم دربن  هک  دراد  هراشا  انعم  نیا  هب  يدعب  تیاور  دوب .  دـهاوخ  یلوا  زا  رت  هدـننک  دوبان  یمود  هک  انعم  نیا  هب  ( 399)
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هیقب دـندنویپ و  یم  اهنآ  هب  برع  نالدرب  یخرب  ور  نیا  زا  تساهنآ  عفن  هب  تسد و  رد  تردـق  هنزاوم  رهاظ  هب  هتبلا  تسا و  رباربان  یگنج 
(( دیوش یم  هدناوخارف  دنمتردق  رایسب  یموق  يوسب  يدوزب  امـش   : )) هیآ نیا  ریـسفت  رد  بعک  نب  دمحم  زا  دامح  نبا  دنتـسه .  فرط  یب 

دومن رافک  اب  گنج  هب  توعد  مالسا  زاغآ  رد  ار  بارعا  دنوادخ  تفگ :  و  تسا ،  گرزب  يدربن  زور  ار  نایمور  تفگ :  هک  تسا  هدروآ 
دیوش هدناوخ  ارف  دنمورین  رایسب  یموق  يوسب  امش  دومرف :  هاگنآ  تسا ))  هتشاد  لوغشم  مرگرس و  ار  ام  نادنزرف  نز و  لام و   : )) دنتفگ ، 

كاندرد یباذع  هب  ار  امش  دنوادخ   )) هک دبای  ققحت  اهنآ  هرابرد  هیآ  نیا  دنتفگ و  مالسا  زاغآ  رد  هک  دنیوگ  نامه  اهنآ  زاب  گنج  زور  ، 
راچد رگید  یخرب  دنوش و  یم  دترم  هتشگرب و  نید  زا  بارعا  زا  یضعب  زور  نآ  رد  هک  تفگ  ام  داتسا   : )) تفگ ناوفـص  و  دهد )) رفیک 

دننک و یم  تیامح  نایمور  زا  هک  دننانآ  ناگتـشگرب  نید  زا  دننک )) .  یم  يراددوخ  نآ  هاپـس  مالـسا و  يرای  ترـصن و  زا  هدش  دـیدرت 
هب نایمور ،  رب  يزوریپ  زا  دعب  ع )   ) يدهم ترـضح  ياناوت  تسدـب  اهنآ  دنتـسه و  فرط  یب  دارفا  نامه  مالـسا ،  يرای  زا  نانادرگ  يور 

رانک رد  ردب  يادهش  شاداپ  لداعم  ار  گنج  نیا  نادیهـش  رجا  هک  تسا  هدرک  لقن  دامح  نبا  ار  یتیاور  دنوش ،  راتفرگ  كاندرد  یباذع 
تسدب هک  لیباه  نتسخن :  زا  دنترابع  تقلخ  زاغآ  زا  نامـسآ  نیا  ریز  رد  ناگتـشک  نیرهب  دومرف :  (ص )  ربمایپ  : )) دناد یم  (ص )  ربمایپ

هدش ثوعبم  اهنآ  تیاده  يارب  هکیلاح  رد  دندش  دیهش  دوخ  ياه  تما  تسدب  هک  یناربمایپ  وا  زا  سپ  دش ،  هتشک  هناملاظ  نوعلم ،  لیباق 
هاگنآ نوعرف و  لآ  نم  ؤم  سپـس  دـندرک ،  یم  توعد  وا  يوس  هب  ار  مدرم  تسادـخ و  اـم  راـگدرورپ  هک  دوب  نیا  اـهنآ  نخـس  دـندوب و 
گنج ياه  هتـشک  نآ  زا  سپ  هیبیدح و  ناگتـشک  هاگنآ  دـحا ،  گنج  ناگتـشک  دـعب  و  بلطملادـبع ،  نب  ةزمح  دـعب  نیـسای و  بحاص 

هار نادهاجم  اهنیا  زا  دعب  دوش  یم  هتشک  راکبان  جراوخ  تسدب  نم  زا  دعب  هک  یناگتـشک  نآ  زا  سپ  نینح و  ناگتـشک  سپـس  بازحا و 
ناگتشک ترابع  دیاش  ( 400  . (( ) دوب دنهاوخ  ردب  يادهـش  نوچمه  نآ  ناگتـشک  هک  دتفا  قافتا  مور  گرزب  رازراک  هکنآ  ات  ادـخ . . . 

هدرکن جرد  هیبیدح  رد  ار  ییاه  هتشک  گنج و  عوقو  یخیرات  عبانم  اریز  دشاب ،  هفاضا  ای  هابتـشا و  تسا  هدش  دراو  تیاور  رد  هک  هیبیدح 
نیسح ماما  نادیهش  رالاس  نارای  دنوادخ  هاگشیپ  رد  ادهش  نیرت  تلیضف  اب  هک  تسا  هدمآ  ع )   ) تیب لها  زا  لقن  هب  هعیش  عبانم  رد  و  دنا . 
نامیپ تدم  تایاور ،  قبط  یمالسا :  ياه  نیمزرس  ریخا ،  موجه  نامز  اما  دنتسه .  ع )   ) يدهم ماما  نارای  هک  دنشاب  یم  ییادهـش  و  (ع ) 

 ، دـننک یم  ینکـش  نامیپ  هدومن و  تنایخ  لاس ،  هس  یخرب  لقن  هب  لاس و  ود  تشذـگ  زا  دـعب  نانآ  اما  تسا  لاس  تفه  نایبرغ  اب  حـلص 
هب ینایفـس و  ندـش  هتـشک  زا  سپ  مور  رگنایغط  ياورنامرف  يدـهم و  نیب   : )) تسا هدـمآ  تاطرا  زا  لـقنب  داـمح  نبا  تیاور  رد  هکناـنچ 

دمآ تفر و  رگیدکی  ياهروشک  هب  اهنآ  امـش و  ناناگرزاب  هک  يا  هنوگب  دوش .  یم  رارقرب  یحلـص  بلک ،  هلیبق  یتسه  ندمآ  رد  تمینغ 
ياه یتشک  هکنآ  ات  دـنزاس ) .  یم  زهجم  ار  دوخ  یئایرد  يورین   ) دـنزادرپ یم  دوخ  ياـه  یتشک  نتخاـس  هب  لاـس  هس  اـهنآ  دـننک و  یم 

ضقن تنایخ و  تشذگ  هک  یتیاور  ( 401  . (( ) دوب دهاوخ  رازراک  هنحـص  اجنآ  دنزادنا و  یم  رگنل  اکع  ات  روص  نیب  لحاوس  رد  نایمور 
 . ملاعلا هللاو  دنک .  یم  وگزاب  حلص  داد  رارق  ءاضما  زا  سپ  هام  هن  زا  دعب  ینعی  ینز  يرادراب  تدم  هب  ار  اهنآ  نامیپ 

دنورگ یم  مالسا  هب  نایبرغ 

تشاد و دهاوخ  نآ  هدنیآ  برغ و  للم  رب  یناوارف  ریثءات  ع )   ) يدهم ترضح  تسدب  ماش  نیمزرس  نیطسلف و  رد  اهیبرغ  شحاف  تسکش 
یبرغ ياهتلم  نیب  زا  راوگرزب ،  نآ  نابیتشپ  یمدرم  جوم  نآ  زا  و  ع )   ) يدهم حیسم و  نآ  زا  برغ ،  رد  تردق ،  هملک و  ذوفن  دیدرت  یب 
تلود اب  هک  تسا  ییاـه  تموکح  ییاـپرب  هشیپ و  رفک  ياـه  تموکح  يزادـنارب  راد  هدـهع  یناـسنا  ياـهورین  جوم  نیمه  هک  دـشاب  یم 
قافتاب هدش و  برغ  راپـسهر  ع )   ) يدهم ینـس ،  هعیـش و  عبانم  رد  تایاور ،  نایب  هب  دنیامن .  یم  یگتـسبمه  مالعا  ع )   ) يدهم ترـضح 

 . دیامن یم  حتف  ار  اهنآ  ریبکت  نتفگ  اب  شنارای  هارمهب  يو  دنیوگ :  یم  تایاور  نیا  زا  یخرب  دـنک  یم  حـتف  ار  مور  گرزب  رهـش  شنارای 
رهش شنارای  قافتا  هب  هدش و  مور  نیمزرس  راپسهر  وا   : )) تسا هدمآ  زین  و  ( 402  . (( ) دیاشگ یم  ار  نیچ  نیمزرس  مور و  هینطنطسق و  ))

نوناک زکرم و  ارهاظ  هک  دنک  یم  حتف  ارنآ  ع )   ) يدهم هک  مور  رهـش   : )) تسا هدـمآ  نینچمه  ( 403  . (( ) دـنک یم  دازآ  ار  مور  گرزب 
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دنروآ و یم  مالسا  ترضح  نآ  تسدب  نایمور  هاگنآ   : )) دومرف هک  تسا  هدش  لقن  ع )   ) قداص ماما  زا  و  ( 404  . (( ) تسا مور  نیمزرس 
زا ( 405  . (( ) ددرگ یم  زاب  دـهد و  یم  رارق  دوخ  هدـنیامن  نیـشناج و  ار  شنارای  زا  يدرم  دـنک و  یم  انب  يدجـسم  نانآ  يارب  ع )   ) ماما
هک تسا  مور  رد  يرهش   : )) تفگ هک  تسا  هدش  لقن  يزخ ))  ایندلا  یف  مهلا   )) هک دنوادخ  هتفگ  نیا  ریسفت  رد  ریبج  نب  دیعس  همرکع و 

(407  . (( ) دزاس یم  دازآ  ناناملسم  زا  نت  رازه  داتفه  ریبکت  اب  ار  یمور  يرهش   : )) تسا هدمآ  زین  و  ( 406  . (( ) ددرگ یم  دازآ 

 ( ع  ) يدهم ماما  یناهج  تموکح  يامیس 

همدقم

ياراد گرتس و  رایسب  ترضح  نآ  یهلا  تیرومءام  هک  دنک  یم  تلالد  ع )   ) يدهم ماما  روهظ  شخب  دیون  رگنـشور و  تایاور  تایآ و 
لـصف دزاس و  یم  نوگرگد  نیمز  رد  ار  تیرـشب  یگدنز  هک  هدرتسگ  تسا  یمادقا  رمءا  نیا  تسالاو .  رایـسب  یفادها  فلتخم و  يداعبا 
ندمت ییاپرب  ون و  زا  مالسا  ندرک  هدنز  هب  رصحنم  ترضح  نآ  تیرومءام  رگا  یتح  دیاشگ .  یم  تیناسنا  يور  هب  انعم  مامت  هب  ار  ینیون 

رد يدام  ظاحل  زا  ار  رـشب  یگدنز  لماکت  یقرت و  همه ،  نیا  رب  هوالع  اما  تسا ،  یفاک  دـشاب  ناهج  رب  نآ  یناشفاوترپ  یهلا و  هنالداع و 
دهاوخن هسیاقم  لباق  هدوب  هتفرشیپ  یقرتم و  هک  دنچ  ره  هتـشذگ ،  لحارم  اب  هک  درک  دهاوخ  نیمءات  يا  هنوگ  هب  نآ  زا  دعب  دوخ و  رـصع 

همدقم دوخ  هک  تسا ،  نآ  لها  الاب و  ناهج  یتسه و  يافرژ  هب  یبایهار  شیاشگ و  رد  مهم  یحطس  ندیشخب  ققحت  تلاسر  زین ،  و  دوب . 
و دوش .  یم  امرفمکح  دوهـش  بیغ و  ملاع  نیب  ترخآ ،  زیخاتـسر  تمایق و  یئاپرب  اب  هک  یلماـک  یگچراـپکی  یباـی و  هار  يارب  تسا  يا 

 . مینک یم  نایب  باتک  نیا  شیاجنگ  بسانت  هب  ار  تلاسر  نیا  داعبا  زا  يا  همش  کنیا 

ناراکمتس متس و  دوجو  زا  نیمز  يزاسکاپ 

تسا و نکممان  يرما  نارگمتـس  اهتوغاط و  طاسب  ندـیچرب  متـس و  ثول  زا  نیمز  نتخاس  كاـپ  هک  دـسریم  رظنب  نینچ  تسخن  هاـگن  رد 
ات تسا  هدرک  تداع  ناگـشیپ  متـس  موش  دوجو  لـمحت  هب  ناـهج  دـنرادن و  یـسردایرف  هتفرگ و  وخ  ناـمولظم  هلاـن  هآ و  اـب  نیمز  اـیئوگ 

ياراد هک  دـنام  یم  دـیلپ  هزره و  تخرد  ناس  هب  نانآ  هک  ارچ  دـشاب .  نارگمتـس  دوجو  زا  یلاخ  هک  میرادـن  غارـس  ار  يا  هرود  هکیئاـج 
رد ناـملاظ  رگا  دـیور و  یم  نآ  ياـج  هب  ربارب  هد  دوش ،  هدـنکرب  اـهنآ  زا  یکی  رگا  هک  يا  هنوگب  تسا  هعماـج  رد  یمکحم  ياـه  هشیر 

یناسنا یناگدنز  هک  تسا  هتسناد  تحلصم  نینچ  میکح  دنوادخ  یلو  دنیآ .  یم  دوجوب  رگید  ياهلسن  رد  هورگ  هورگ  دنوش  دوبان  یلسن 
هرخالاب یتشونرـس و  نامز  رـصع و  ره  يارب  يزرم و  دـح و  زیچ  ره  يارب  دـشاب و  رارقرب  رـش  ریخ و  لطاب و  قح و  عازن  نوناـق  ساـسا  رب 

دنوش هتخانش  ناشیاه  تروص  هب  ناراکدب  زور  نآ  هفیرـش (( :  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  تسا .  ندومن  نییعت  یماجنارـس  مه  دادیب  ملظ و  يارب 
هراومه ار  اهنآ  دنوادخ   : )) دومرف هک  تسا  هدـش  تیاور  ع )   ) قداص ماما  زا  ( 408 (( ) دـنوش راتفرگ  ناشیاهاپ  اب  یناشیپ و  يوما  هب  سپ 

هیبنت ار  اهنآ  ریشمش  اب  شنارای  وا و  دسانـش و  یم  ناشتروص  امیـس و  زا  ار  نامرجم  هک  هدیدرگ  لزان  مئاق  دروم  رد  هیآ  یلو  دسانـش  یم 
يارب  ) یـشیاشگ تیب  لـها  اـم  زا  يدرم  هلیـسوب  هاـگان  دـنوادخ ،   : )) دوـمرف هک  تسا  لوـقنم  ع )   ) ناـنم ؤـمریما  زا  و  ( 409  (( ) یندرک

ریـشمش و زجب  هام  تشه  تدم  رد  نانمـشد )   ) هک تسوا  مه  داب . . .  نازینک  نیرتهب  دنزرف  نآ  يادـف  مردـپ  دروآ ،  دوجوب  ناناملـسم ) 
یکین تمیالم و  اب  (ص )  ادـخ ربمایپ   : )) دومرف هک  تسا  هدـش  لقن  (ع )  رقاب ماما  زا  ( 410 (( ) درک دنهاوخن  تفایرد  يزیچ  وا  زا  راتـشک 

وا دریذپ .  یمن  ار  یسک  هبوت  دنک و  یم  راتفر  نانمـشد )   ) راتـشک اب  مئاق  تفرگ و  یم  سنا  مدرم  اب  درک و  یم  راتفر  دوخ  تما  نایم  رد 
هک يا  هماندـهع  زا  دارم  ( 411 (( ) دـنک ینمـشد  يو  اب  هک  یـسک  رب  ياو  ددرگ  یم  رومءام  راـک  نیا  هب  دراد  هارمه  هک  يا  هماندـهع  اـب 
نآ رد  تسا  هدـش  دراو  هکنانچ  دراد و  دوخ  اب  (ص )  ادـخ لوسر  شراوگرزب  دـج  زا  هک  تسا  فورعم  هماندـهع  ناـمه  تسوا ،  هارمه 
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زا زین  و  نکم .  لوبق  ار  يراکتیانج  مرجم و  چیه  هبوت  ینعی  ریذپن )) ار  یسک  هبوت  شکب و  مه  زاب  شکب ،   . )) دراد دوجو  هلمج  نیا  همان 
ریشمش اب  وا  روهظ  مایق و  (ص )  ادخ لوسر  شیمارگ  دج  هب  ع )   ) يدهم نتـشاد  تهابـش  اما  دومرف :  هک  تسا  هدش  تیاور  (ع )  رقاب ماما 

ددرگ و یم  زوریپ  نانمشد  لد  رد  سرت  داجیا  ریـشمش و  هلیـسوب  يو  تساه  توغاط  نارگمتـس و  وا و  لوسر  ادخ و  نانمـشد  نتـشک  و 
دهد یم  همادا  ادخ  نانمشد  نتشک  هب  هتـسویپ   : )) دومرف هک  تسا  هدش  لقن  (ع )  داوج ماما  زا  ( 412  . ) دنروخ یمن  تسکش  وا  نایرکشل 

(413 (( ) دنک يزوسلد  محر و  ساسحا  دوخ  لد  رد  هک  دوش  یم  هاگآ  دنوادخ  يدونـشخ  زا  ینامز  وا  ددرگ و  دونـشخ  يو  زا  يادخ  ات 
نت رازه  هد  ینعی  باصن  دح  هب  يدهم )   ) وا رکـشل  رامـش  یتقو   : )) دومرف هک  تسا  هدـش  تیاور  ذـخءام  نیمه  رد  راوگرزب  نآ  زا  زین  و 

زا هنوگچ  مدیسرپ :  دوش .  دونشخ  وا  زا  دنوادخ  هکنآ  ات  دنارذگب  غیت  مد  زا  ار  ادخ  نانمشد  هتـسویپ  دیامن و  جورخ  ادخ  نامرف  هب  دسرب 
نارای زا  یخرب  هک  تسا  هدمآ  تایاور  رد  هکلب  دنکفا )) یم  وا  لد  رد  تمحر  رهم و  دنوادخ  دومرف :  ددرگ ؟  یم  هاگآ  ادـخ  يدونـشخ 
تیاور (ع )  رقاب ماما  زا  دننک .  یم  ضارتعا  وا  هب  يو  تسدب  ناملاظ  راتـشک  يزیرنوخ و  ترثک  هب  تبـسن  هدش و  دیدرت  کش و  راچد  وا 

زجب مدرم ،  نیرت  يوق  تعاجـش  ینامـسج و  ظاحل  زا  هک  يو  ناگتـسب  زا  يدرم  دسر  یم  هیبلعث  هب  يدهم )   ) وا یتقو   : )) دومرف هک  هدش 
دوخ يولج  زا  نادنفسوگ  نوچمه  ار  مدرم  وت  هک  مسق  ادخ  هب  ینک ؟  یم  هچ  نالف  يا  دسرپ ،  یم  دزیخ و  یم  رب  تسا  يدهم  ترـضح 

رد رگید ؟  زیچ  ای  يراد و  (ص )  ادخ ربمایپ  زا  يا  هماندهع  ایآ  دهد ) یم  مر  ار  دنفسوگ  هلگ  گرگ  ای  نابـش و  نوچمه  ینعی   ) ینار یم 
تندرگ هنرگو  شاب  تکاس  دیوگ :  یم  تسا  ماما )  يارب  مدرم  زا  تعیب  نتفرگ  لوئـسم  ینعی   ) تعیب راد  هدـهع  هک  یـصخش  ماگنه  نیا 

يا مراد ،  دوخ  اب  (ص )  ادخ لوسر  زا  يروشنم  نم  دنگوس  ادـخ  هب  يرآ  شاب ،  شوماخ  نالف  يا  دـیامرف :  یم  مئاق  هاگنآ  منز ،  یم  ار 
 : دیوگ یم  ضرتعم  درم  تقو  نیا  رد  دناوخ  یم  ار  (ص )  ربمایپ روشنم  ماما  دروآ و  یم  وا  دزن  ار  قودنص  روایب ،  ار  هچقودنص  نآ  نالف 
وت يادف  ارم  ادخ  دیوگ  یم  زاب  دهد  یم  هسوب  ار  يو  مشچ  ود  نیب  وا  درب و  یم  ولج  ار  رـس  ماما  مسوبب  ار  ترـس  هدب  هزاجا  موش  تیادف 
هک دراد  دوجو  يا  هناشن  ای  اـه و  هناـشن  دـیدرت  یب  ( 414 (( ) دـنک یم  تعیب  اهنآ  اب  اددـجم  ماما  نک  تعیب  دـیدجت  ام  اب  هرابود  دـنادرگ 
اب تعیب  دیدجت  يارب  اهنآ  ددجم  تساوخرد  اما  تسا  (ص )  ربمایپ فورعم  روشنم  نامه  همان  نآ  هک  دـنرب  یم  یپ  ماما  نارای  نآ  هلیـسوب 

تعیب تساوخرد  ور  نیا  زا   ، ) دوش یم  بوـسحم  تعیب  رد  لـالخا  یعوـن  دوـخ  اـهنآ  ضارتـعا  داریا و  هک  تسا  تهج  نیدـب  ع )   ) ماـما
راتـشک رد  طارفا  یلدگنـس و  ار  ع )   ) ماما يوس  زا  نارگمتـس  يدوبان  لـتق و  تازاـجم و  دارفا ،  یخرب  تسا  نکمم  دـننک . ) یم  هراـبود 

دوجو ثول  زا  یناهج  عماوج  ریاس  یمالـسا و  هعماج  يزاسکاپ  يارب  هک  تسا  یحارج  لمع  کی  دـننام  راک  نآ  عقاو  رد  اما  دـننک  ریبعت 
 ( ع  ) ماما رگا  دنک و  یمن  ادیپ  تیمکاح  تلادع  هدشن و  هدیچرب  ملظ  طاسب  زگره  نآ  نودب  دراد و  ترورض  ناگـشیپ  متـس  ناشکرس و 

دراد یگتسب  اهنآ  هب  ناشتایح  همادا  هک  يرابکتسا  دیدج  ياه  هئطوت  اهدنفرت و  زگره  دیامن  راتفر  نانآ  اب  تشذگ  تمیالم و  تسایـس  اب 
یناطرـس هدـغ  دـننام  هکلب  تخرد ،  کی  هدیکـشخ  ياه  هخاـش  نوچمه  ینونک  ياـه  هعماـج  رد  نارگمتـس  اریز  تفر .  دـهاوخن  نیب  زا 

رد ناگدننک  دیدرت  رطاخ  شمارآ  بجوم  هچنآ  اما  و  دشاب .  راوشد  دنچ  ره  دومن  نک  هشیر  ار  نآ  رامیب  تاجن  يارب  یتسیاب  هک  دنتـسه 
شناد ترضح  نآ  هب  لاعتم  دنوادخ  دراد و  دوخ  اب  ص )   ) ربمایپ هیحان  زا  ار  یفورعم  هماندهع  ماما  هک  تسا  نیا  ددرگ  یم  تسایـس  نیا 

دسانش و یم  ار  اهنآ  درگن و  یم  صاخشا  هب  یهلا  رون  وترپ  رد  وا  دیامرف و  یم  تیانع  نانآ  ياه  تیـصخش  مدرم و  هب  تبـسن  یهاگآ  و 
دنوش هتشک  ع )   ) ماما تسدب  دشاب  هتـشاد  دوجو  اهنآ  رد  تیاده  دیما  هک  يدارفا  دور  یمن  نآ  میب  ور  نیا  زا  دناد  یم  ار  ناشدرد  ياود 
لمع يا  هنوگب  وا  هک  هداد  ربخ  ع )   ) رـضخ تسدب  ناوج  نآ  ندش  هتـشک  هب  عجار  ع )   ) یـسوم رـضخ و  ناتـساد  رد  دـنوادخ  هکنانچ  ، 

اب ع )   ) رـضخ هک  تساـنعم  نیا  رگناـشن  تاـیاور  هکلب  دـناشکن .  رفک  یـشکندرگ و  هب  ار  شیوـخ  رداـم  ردـپ و  ناوـجون ،  نآ  هـک  درک 
دوخ بناج  زا  ار  وا  ام   : )) شیوخ یندل  ملع  زا  راوگرزب  نآ  ارهاظ  دوب و  دهاوخ  ترضح  نآ  نارای  زا  هدش و  رهاظ  ع )   ) يدهم ترضح 
مخت ندرب  نیب  زا  نانم و  ؤم  زا  رش  عفد  اهیبوخ و  رذب  نتخاس  روراب  رد  ( 415  (( ) میتخومآ ملع  ار  يو  دوخ  يوس  زا  میدیشخب و  تمحر 

رد شنارای  و  ع )   ) رـضح ياه  تیلاعف  يوق  لامتحا  هب  دنک . . .  یم  هدافتـسا  ددرگ ،  يدیلپ  دـنمونت  تخرد  هکنآ  زا  شیپ  یهابت  داسف و 
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نآ رد  يرهاـظ  عاـضوا  تاررقم و  نیناوـق و  رب  تیـالو و  قـح  مدرم  رب  ناراوـگرزب  نآ  تـسا و  ینلع  اراکـشآ و  ع )   ) يدـهم تموـکح 
ارنآ دنوادخ  هک  ناحبس ،  يادخ  یعقاو  مکح  اب  مدرم  نیب  ع )   ) يدهم ترضح  هک  تسا  هدمآ  تایاور  رد  دنراد .  ضقن  قح  تموکح ، 

زا ناراکهبت  ناملاظ و  نتـشک  رد  وا  دهاوخ  یمن  ناهرب  لیلد و  ای  هاوگ و  سکچیه  زا  ور  نیا  زا  دنک  یم  يرواد  دـهد ،  یم  هئارا  يو  هب 
نامرجم ندناسر  تکالهب  مدرم و  نیب  يرواد  تواضق و  رد  زین  وا  نارای  یهاگ  و  دنک .  یم  هدافتـسا  دوخ  یندل  یعقاو و  شنیب  شناد و 

ياراد شنارای  و  ع )   ) رـضخ یلو  دـنیامن  یم  راتفر  دارفا  رهاظ  ساسا  رب  مدرم  اب  اهراک  ریاـس  رد  اـما  دـننک .  یم  باـختنا  ار  هویـش  نیمه 
 . دنشاب یم  يا  هژیو  ياه  تیحالص 

نآ یلومش  ناهج  مالسا و  هرابود  ءایحا 

دهد يرترب  طلست و  ملاع  نایدا  مامت  رب  ات  داتـسرف  قلخ  تیاده  هب  قح  نید  اب  ار  دخ  لوسر  هک  یئادخ  تسوا   : )) هفیرـش هیآ  ریـسفت  رد 
هیآ نیا  قادصم  دـنوادخ  ایآ   : )) دومرف هک  تسا  هدـش  تیاور  ع )   ) نینم ؤملا  ریما  زا  ( 416 (( ) دشاب فلاخم  یـضاران و  نارفاک  دنچ  ره 

رد ماش  حبص و  ره  هکنیا  رگم  دنام  یمن  يدابآ  چیه  تسوا  تسدب  مناج  هک  یـسک  هب  دنگوس  زگره ،  تسا ؟  هتخاس  راکـشآ  نونکا  ار 
يدوهی و چـیه   : )) تفگ هک  تسا  هدـش  تیاور  سابع  نبا  زا  ( 417 (( ) دنهدب ص )   ) يدمحم تلاسر  ادخ و  تینادـحو  هب  تداهـش  نآ 

بیلـص دوش و  هتـشادرب  هنارـس )  تایلام   ) هیزج هکنیا  ات  دنک .  یم  ادـیپ  شیارگ  مالـسا  هب  هکنآ  رگم  دـنام  یمن  ینید  وریپ  ای  ینارـصن و 
دنچ ره  دنادرگ  یم  زوریپ  ناهج  نایدا  مامت  رب  ار  مالـسا   : )) هک تسا  دنوادخ  هدومرف  قادـصم  نآ  دوش و  یم  هتـشک  كوخ  هتـسکش و 
دوش یم  هتشادرب  هیزج  هک  هلمج  نیا  يانعم  ( 418 (( ) دیآ یم  دیدپ  ع )   ) مئاق مایق  نامز  رد  رما  نیا  و  دنشاب )) فلاخم  یضاران و  نارفاک 

 : مدرک لا  ؤس  هیآ  نیا  هرابرد  ع )   ) قداص ماـما  زا  دـیوگ :  ریـصبوبا  دـش .  دـهاوخن  هتفریذـپ  مالـسا  زا  ریغ  باـتک  لـها  زا  هک  تسا  نیا 
نارفاک دنچ  ره  دـنادرگ  زوریپ  ناهج  نایدا  مامت  رب  ار  مالـسا  ات  داتـسرف  قلخ  تیادـه  هب  قح  نید  اب  ار  دوخ  لوسر  هک  ییادـخ  تسوا  ))

هچ سپ  موش ،  تیادـف  مدرک :  ضرع  تسا  هتفاین  ققحت  هیآ  نیا  ریـسفت  زونه  ادـخ  هب  دـنگوس  دومرف :  ماما  دنـشاب )) فلاخم  یـضاران و 
يو روهظ  مایق و  زا  ناکرشم  نارفاک و  دیامن  روهظ  ترـضح  نوچ  دیامن و  مایق  مئاق  ادخ ،  هدارا  اب  یتقو  دومرف :  دبای ؟  یم  ققحت  ینامز 

رد ناملسم ،  يا  دیوگ :  دیآ و  رد  ادص  هب  هرخص  نآ  دوش ،  ناهن  يا  هرخص  تشپ  رد  یکرـشم  ای  رفاک و  رگا  اریز  دننارگن ،  یـضاران و 
 ( ع  ) رقاب ماما  زا  و  ( 419 (( ) دناسر یم  تکالهب  ار  وا  هدرک و  مادقا  يو  ناسرب  لتقب  ار  وا  تسا  هدـش  یفخم  یکرـشم  ای  رفاک و  نم  هانپ 
یم دییءات  ادـخ  هیحان  زا  ندـش  يرای  هب  ددرگ و  یم  زوریپ  نانمـشد )  لد  رد   ) سرت شیادـیپ  تسد  هب  مئاق ،   : )) دومرف هک  تسا  لوقنم 

ار ناهج  برغ  قرـش و  يو  تنطلـس  یئاورنامرف و  ددرگ و  یم  راکـشآ  شیارب  ینیمز  ياه  جنگ  دوش  یم  هدومیپ  وا  يارب  نیمز  ددرگ و 
 ، دنـشاب فلاخم  دونـشخان و  ناکرـشم  دنچ  ره  دنادرگ  یم  زوریپ  ناهج  بتاکم  مامت  رب  وا  هلیـسوب  ار  دوخ  نید  دنوادخ  دریگ و  یم  ارف 
زین و  ( 420 (( ) درازگ یم  زامن  ترضح  نآ  رـس  تشپ  دیآ و  یم  دورف  نیمز  هب  ع )   ) هللا حور  یـسیع  ددرگ و  یم  دابآ  نیمز  ياه  یناریو 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تلاسر  هب  هکنآ  رگم  دنام  یمن  یقاب  یـسک   : )) دومرف هک  تسا  هدمآ  هدش  دای  هیآ  ریـسفت  رد  ترـضح  نآ  زا 

اب  )) دندیـسرپ رقاب ) ماما   ) مردپ زا  هیآ  نیآ  هرابرد   : )) دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  ع )   ) قداص ماما  زا  ( 421 (( ) دنک یم  رارقا  فارتعا و 
ادخ نآ  زا  نیئآ  نید و  هدنامن و  یقاب  يا  هنتف  نیمز  رد  هکنیا  ات  دنتساخ  رب  امش  هزرابم  هب  یگمه  اهنآ  هکنانچ  دینک  هزرابم  ناکرشم  همه 

ار هیآ  نیا  ریسفت  یگنوگچ  دننک  یم  كرد  ار  وا  هک  یناسک  دیامن  مایق  مئاق  هچنانچ  هدیسرن ،  ارف  زونه  هیآ  نیا  ریسفت  دومرف :  وا  دشاب ))
دهاوخن یقاب  نیمز  يور  رب  كرـش  زا  يرثا  هدش و  نشور  قداص  حبـص  هب  بش  نایاپ  دننام  ص )   ) دمحم نییآ  ماجنارـس  دید و  دنهاوخ 

دعب ار  شربخ  انیقی  نایناهج و  يارب  يروآداـی  رگم  تسین  نآ   : )) هیآ نیا  ریـسفت  رد  نینچمه  ( 422 (( ) دومرف دنوادخ  هکنانچمه  دنام ، 
هفیرـش هیآ  ریـسفت  رد  زین  و  ( 424 (( ) دوب دـهاوخ  مئاق  جورخ  ماـگنه   : )) دومرف ع )   ) رقاـب ماـما  ( 423  (( ) تسناد دـنهاوخ  ماـگنه  نآ  زا 

 ( ع  ) رقاب ماما  زا  ( 425  (( ) قح تسوا  هک  دوش  راکشآ  نانآ  يارب  ات  مینایامن  یم  نانآ  هب  نیمز  نامسآ و  رد  ار  دوخ  ياه  هناشن  يدوزب  ))
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نتخیر ورف  قافآ ،  رد  دهد و  یم  ناشن  ناشدوخ  هب  كوخ )  هنیزوب و  تروصب   ) ار اهنآ  ندش  خـسم  دـنوادخ   : )) دومرف هک  تسا  لوقنم 
دننک و یم  ساسحا  ناهج  رسارس  رد  ناشدوخ و  رد  ار  دنوادخ  تردق  دهد و  یم  ناشن  اهنآ  هب  ار  ناشیاهرهش  بارطضا  نامسآ و  قافآ 
تسا و قح  دـنوادخ  بناج  زا  هک  تسا  مئاق  جورخ  قح ))  تسوا  هک  ددرگ  راکـشآ  نانآ  يارب  اـت   : )) دومرف هک  دـنوادخ  هتفگ  زا  دارم 

روطب ع )   ) يدـهم ترـضح  فلاخم  ناقفانم  نارفاک و  زا  یـضعب  هک  تسا  هدـمآ  یتایاور  ( 426 (( ) دـید دـنهاوخ  ار  وا  ریزگان  مدرم  نیا 
ندش جراخ  شروش و  اهرهـش و  یناماسبان  یگتفـشآ و  قافآ ،  نتخیر  ورف  زا  دارم  دنوش و  یم  خسم  كوخ  نومیم و  لکـش  هب  یناهگان 
ماما تسا .  نانآ  يارب  یتامالع  اه و  هناشن  شیادیپ  نامـسآ ،  قافآ  نتخیر  ورف  زا  روظنم  تسا و  دوخ  نارگ  هطلـس  تیمکاح  زا  اه  تلم 

رد هدـش ،  دای  هیآ   : )) دومرف تسا ))  هدـش  وا  میلـست  هاوخان  هاوخ  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هک  ره   )) هفیرـش هیآ  ریـسفت  رد  ع )   ) مظاک
رد ј Ơ فاک نادترم و  نانید و  یب  ناتـسرپ و  هراتـس  نایحیـسم و  نایدوهی و  رب  ار  مالـسا  دـیامن  روهظ  نوچ  هدـیدرگ ،  لزان  مئاق  نءاش 
رب هک  یتاروتـسد  ماجنا  تاکز و  زامن و  هب  ار  وا  دریذـپب  ار  مالـسا  هنابلطواد  لیامت و  يور  زا  سک  ره  دـیامن  هضرع  ناهج  برغ  قرش و 

رـسارس رد  هکیروطب  دـنز ،  یم  ار  شندرگ  دـهدن  مالـسا  نیئآ  شریذـپ  هب  نت  سک  ره  دزاـس و  یم  فـلکم  تسا ،  بجاو  ناملـسم  ره 
هک یتقو  هتبلا  دومرف :  دنرایسب  نید )  یب  رفاک و   ) مدرم موش ،  تیادف  مدرک :  ضرع  دنام  یمن  یقاب  یسک  تسرپاتکی  دحوم و  زج  ناهج 
 ، كدـنا نداد  شیازفا  دراوم  هلمج  زا  و  ( 427 (( ) دنادرگ یم  رایـسب  ار  كدنا  كدنا و  ار  رایـسب  دیامرف ،  هدارا  ار  يراک  ماجنا  دنوادخ 
زا رگا   : )) دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  ص )   ) ربمایپ زا  تسا ،  ناهج  رب  ع )   ) يدهم ترضح  طلـست  یطابترا و  لئاسو  تازجعم و  ءاطعا 

هینک نم و  يوخ  قلخ و  نوچ  شقالخا  نم و  مان  نوچمه  يو  مان  هک  دزیگنا  یم  رب  ار  يدرم  دنوادخ  دـشاب  یقاب  زور  کی  اهنت  ایند  رمع 
هللا الا  هلاال  هدـنیوگ  نیمز  لها  همه  ددرگ و  وا  بیـصن  یتاحوتف  دـننک و  یم  تعیب  يو  اب  ماـقم  نکر و  نیب  مدرم  تسا و  هللادـبعوبا  شا 

 : دومرف تسامش ؟  دنزرف  مادک  هیرذ  زا  درم ) نیا   ( ) ص  ) ادخ لوسر  يا  درک :  ضرع  تساخرب و  یسراف  ناملـس  ماگنه  نیا  رد  دنوش ، 
ننست هعیش و  دزن  باب  نیا  رد  ربتعم  تایاور  اما  ( 428 (( ) دومرف هراشا  ع )   ) نیسح ماما  هب  دوخ  كرابم  تسد  اب  مرـسپ و  نیا  نادنزرف  زا 

 : دومرف هک  تسا  ص )   ) ادـخ لوسر  زا  دـشاب .  یم  ص )   ) مرکا ربماـیپ  هینک  ناـمه  هک  تسا  مساـقلاوبا  راوـگرزب  نآ  هینک  هک  تسا  نیا 
هزرابم یحو  ساسا  رب  نم  هک  هنوگنآ  دنک  یم  هزرابم  نم  شور  هویـش و  ساسا  رب  وا  تسا  همطاف  نادنزرف  زا  نم و  نادـناخ  زا  يدـهم  ))

زاـغآ رد  نم  هک  ناـنچمه  دـیامن  یم  مالـسا )   ) نیئآ هب  ماـیق  ناـمزلا  رخآ  رد  وا   : )) هک تسا  هدـمآ  رگید  یتیاور  رد  و  ( 429  (( ) مدومن
نیمیـس حول  نوچ  نیمز  تشاد و  دهاوخن  دوجو  مالـسا  یئاورنامرف  زج  ناهج  رد   : )) دومرف نینچمه  ( 430  (( ) مدومن نآ  هب  مایق  مالـسا 

 ( ع  ) نانم ؤم  ریما  زا  بان ،  صلاخ و  هرقن  شمش  دننام  دش  دهاوخ  هتـساریپ  كاپ و  قافن  رفک و  ثول  زا  نیمز  ینعی  ( 431 (( ) دش دهاوخ 
یم زاب  دوخ  هشیدنا  يءار و  رب  ار  نآرق  نارگید  هک  هاگنآ  دریگ ،  یم  نآرق  زا  ار  رظن  يءار و  مئاق )   ) وا  : )) دومرف هک  تسا  هدش  تیاور 

هک انعم  نیا  هب  ( 432 (( ) دنک یم  هدنز  هدش ،  يوزنم  كورتم و  هک  ار  تنس  باتک و  دهد و  یم  ناشن  ار  تلادع  هویش  نانآ  هب  دننادرگ ، 
دومرف هک  تسا  هدش  لقن  ع )   ) رقاب ماما  زا  دنک .  یمن  فیرحت  ارنآ  ریسفت  نافرحنم ،  دننام  هدومن و  يوریپ  نآرق  زا  ع )   ) يدهم ترضح 
دنادرگ یمن  زاب  امش  هب  ار  نآ  یـسک  دپت  یم  دوخ  نوخ  رد  دزیرگ و  یم  هک  يا  هدنرپ  نوچمه  ار  امـش  نید  منک  یم  هدهاشم  ایئوگ  : ))

وا نامز  رد  دهد و  یم  امش  هب  يزور  ود  هام  رد  ششخب و  شاداپ و  ود  لاس ،  رد  يو  ماگنه  نآ  رد  تیب ،  لها  ام  نادناخ  زا  يدرم  رگم 
(433 (( ) دـنک یم  يرواد  ص )   ) شلوسر تنـس  ادـخ و  باـتک  ساـسا  رب  شا  هناـخ  رد  نز  هک  هکیا  هنوگب  دـیبای  یم  تسد  تمکح  هب 

یحورجم هدنرپ  دننام  هک  تسا  مالـسا  عضو  زا  یقیقد  هیبشت  دپت )) یم  شدوخ  نوخ  رد  هک  يا  هدنرپ  نوچمه   : )) دـیامرف یم  ماما  هکنیا 
رود نآ  زا  ار  ناناملسم  فیرحت و  ار  مالسا  ینعی  دپت  یم  دوخ  نوخ  رد  ناملاظ  ياه  هبرض  بیـسآ و  زا  دیاشگ و  یم  ار  دوخ  ياهلاب  هک 

ود لاس  رد   ) هکنیا زا  دارم  دنادرگرب و  ناناملسم  هب  هرابود  دنک و  هدنز  هدیشخب و  تاجن  ار  نآ  ع )   ) يدهم ترـضح  هکنآ  ات  دنزاس  یم 
راوخ یئاذغ و  داوم  عیزوت  لاملا و  تیب  زا  یلام  ششخب  شاداپ و  کی  هام  شش  ره  ینعی  دهد ) یم  امش  هب  يزور  ود  هام  رد  شـشخب و 

یم تزع  وا  هلیـسوب  ندـش  راوخ  زا  سپ  ار  مالـسا  دـنوادخ   : )) دومرف ع )   ) قداص ماما  دریگ ،  یم  تروص  راـب  کـی  هتفه  ود  ره  راـب  و 
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ار نارکنم )  نارفاک و   ) ریـشمش اب  دهد و  یم  رارق  هنارـس )  تایلام   ) هیزج دنک و  یم  هدنز  هراب  ود  ارنآ  ندنام ،  كورتم  زا  سپ  دـشخب و 
یم زین  و  ( 434 (( ) ددرگ یم  هراچیب  راوخ و  دتفا  رد  وا  اب  هک  ره  دوش و  یم  هتـشک  دنک  یچیپرـس  سک  ره  دنک  یم  توعد  ادـخ  يوسب 

(435  (( ) تخاس دهاوخ  هدنز  ار  یتنس  ره  وحم و  ار  یهارمگ  ره  درب و  دهاوخ  نیب  زا  وا  هلیـسوب  ار  یتعدب  هنوگ  ره  دنوادخ   : )) دیامرف
زج يدوبعم  چـیه  و  ددرگ .  یم  داـبآ  هکنیا  رگم  دـنام  یمن  يا  هناریو  چـیه  نیمز  يور  رد   : )) دومرف هک  هدـش  تیاور  ع )   ) رقاـب ماـما  زا 

دوخ زا  بجعت  اب  ناسنا  رگا  تسا  یعیبط  ( 436 (( ) دزوس یم  هتـشگ و  قیرح  راچد  هکنیا  رگم  دنام  یمن  نآ  ریغ  تب و  زا  لاعتم  دنوادخ 
رد اهنآ  هکنآ  اب  دهد ،  شرتسگ  ناملـسم  ریغ  ياه  تلم  نایم  رد  ار  مالـسا  تسناوت  دهاوخ  ع )   ) يدـهم ترـضح  هنوگچ  دـنک ،  لا  ؤس 

لماوع هب  دیاب  یلو  دنتسه ! ؟  نیبدب  ناناملـسم  مالـسا و  هب  تبـسن  دنرودب و  يونعم  ياه  شزرا  نامیا و  زا  دنرو و  هطوغ  يدام  یگدنز 
هکنیا هلمج  نآ  زا  ددرگ ،  هجوت  تشذـگ  ترـضح  روهظ  تضهن  شخب  رد  اهنآ  زا  يا  هراـپ  هک  يداـصتقا  یـسایس و  يداـقتعا ،  ناوارف 

 ، تیناسنا ناسنا و  نادجو  هب  ارنآ  یئوگخـساپ  مدع  نآ و  دوجوم  ءالخ  هدومن و  هبرجت  ار  نید  دـقاف  يدام و  یگدـنز  ناهج ،  ياه  تلم 
هب مالـسا  رون  دنراذگب  یتوغاط  نارادـمامز  رگا  تسا و  يرطف  نید  مالـسا  هکنیا  لماوع  هلمج  زا  دـنا .  هدرک  سمل  دوخ  تسد  هب  ایئوگ 

هناشن ندمآ  دیدپ  رگید  و  دندنویپ .  یم  مالسا  هب  هورگ  هورگ  هدش و  نآ  رون  بوذجم  دسرب  اه  تلم  هب  نیتسار  نانم  ؤم  ءاملع و  هطـساو 
البق هک  تسا  ینامـسآ  يادن  اهنآ  نیرتزراب  زا  دـیآ و  یم  دوجوب  ناهج  للم  يارب  ع )   ) يدـهم ترـضح  طسوت  هک  تسا  یتازجعم  اه و 
ياـه لکـش  هب  اـهنآ  ياـه  تلم  رب  اـما  تسا  رثا  یب  اـی  فیعـض و  رذـگ و  دوز  روـج ،  ماـکح  رب  تازجعم  نیا  ریثءاـت  هـچرگ  تشذـگ . 
یبرغ ياه  تلم  اریز  دـشاب  ع )   ) ماما یپ  رد  یپ  ياه  يزوریپ  اهنآ  رب  ریثءات  لماوع  نیرتمهم  زا  دـیاش  دوش و  یم  عقاو  رث  ؤم  نوگانوگ ، 

تسا و ع )   ) حیـسم ندمآ  دورف  رگید ،  لماع  دشاب .  اهنآ  نمـشد  هچرگا  دننک  یم  شیاتـس  هتـشاد و  تسود  ار  دـنمزوریپ  ياهورین  اعبط 
تیلاعف شقن و  ارهاظ  هکلب  دزاس ،  یم  راکـشآ  ایند  مدرم  برغ و  ياه  تلم  يارب  وا  تیافک  اب  تسدـب  دـنوادخ  هک  یتازجعم  اه و  هناشن 

وا هب  همه  هدش و  رورسم  وا  دوجو  ببسب  زاغآ  رد  اهنآ  نایاورنامرف  یبرغ و  للم  اعبط  تسا و  اه  یبرغ  نیب  رد  اساسا  ع )   ) حیسم ترضح 
یبرغ ياه  تلود  دیامن ،  یم  زاربا  مالـسا  و  ع )   ) يدهم ترـضح  هب  تبـسن  ار  دوخ  لیامت  شیارگ و  يو  هکنیمه  اما  دنروآ .  یم  نامیا 

ناراـی و لاـح  نیا  رد  یلو  دـبای  یم  شهاـک  وا  زا  یناـگمه  تیاـمح  جوم  دـنوش و  یم  قـیوشت  دـیدرت و  راـچد  ترـضح  نآ  هب  تبـسن 
ياه نیمزرـس  رد  هکیا  هنوگب  دـیآ  یم  دوجوب  یـسایس  يداقتعا و  یلوحت  نانآ  رد  هک  دـنام  یقاب  وا  يارب  یبرغ  ياه  تلم  زا  یناراداوه 

تاـناکما و هک  تسا  يداـصتقا  هبنج  لـماوع ،  رگید  زا  میدرک .  هراـشا  نآ  هب  زین  ـالبق  هکناـنچ  دـننک  یم  داـجیا  تکرح  زا  یجوم  دوخ 
نانچنآ وا  رصع  رد  ناناملسم ،  تایاور  هتفگ  هب  دریذپ و  یم  لوحت  بسانم  تروصب  مالسا  ناهج  يوسب  ع )   ) يدهم تسدب  هافر  لئاسو 

رد یـسایس  يداصتقا و  ياه  نارحب  نآ ،  لباقم  رد  تسا و  هقباس  یب  اه  تلم  ناهج و  خیرات  رد  هک  دـنوش  یم  رادروخرب  تمعن  روفو  زا 
 . تشاد دهاوخ  یبرغ  ياه  تلم  رب  یناوارف  ریثءات  یطئارش  عاضوا و  نینچ  تسا  یهیدب  دیآ ،  یم  دوجوب  یمالسا  ریغ  ياهروشک 

 . هافر داجیا  يدام و  یگدنز  ینوگرگد 

هژیوب تسوا .  ناـهج  تموکح  رد  يژوـلونکت  تفرـشیپ  يداـصتقا و  هاـفر  ع )   ) يدـهم ترـضح  هب  طوـبرم  تاـیاور  رد  زراـب  تاـکن  زا 
يدام یگدنز  هک  مینادب  تسا  هدمآ  دیدپ  یعیبط  مولع  رد  زورما  هک  یتالوحت  زا  شیپ  ربمایپ و  رـصع  رد  ار  تایاور  نیا  رودص  هکینامز 

هب تبـسن  یللملا ،  نیب  عاضوا  یعامتجا و  یگدنز  هرمزور و  یگدـنز  ياه  هدـیدپ  زا  يرایـسب  رد  هک  هداد  رارق  ینیون  لحارم  رد  ار  رـشب 
رـصع رد  هک  هچنآ  زا  دیوگ :  یم  نخـس  ع )   ) ماما رـصع  رد  نآ  زا  تایاور  نوتم  هک  يا  يدام  یگدـنز  عون  هوالعب ،  دراد ،  توافت  لبق 

 . . . تسا رشب  يداع  ششوک  شالت و  اب  مولع  لوحت  دناسر ،  یم  هافر  زا  هیاپ  نآ  هب  ار  ام  هچنآ  تسا و  رتگرزب  رایـسب  میـسانش  یم  دوخ 
رـصع باتک :  زا  هتفرگرب  مدرم  نیب  نآ  میـسقت  نیمز و  ياه  جـنگ  جارختـسا  تسا :  هدـمآ  هنیمز  نیا  رد  هک  یتایاور  زا  يا  هراپ  کنیا  و 
نیمز  : )) دومرف هک  تسا  هدـش  لـقن  ص )   ) ادـخ لوسر  زا  هک  تسا  یتـیاور  هلمج  زا  دراد ،  دوجو  یناوارف  تاـیاور  هنیمز  نیا  رد  روهظ 
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 : تسا هدمآ  یتیاور  رد  و  ( 437 (( ) دنک یم  شخپ  مدرم  نیب  رامـش  یب  هیامرـس  لام و  يو  دزاس و  یم  جراخ  وا  يارب  ار  شیاه  هنیجنگ 
مدرم نیب  رامش  یب  ار  تورث  لام و  وا   : )) دیوگ یم  هک  یتیاور  و  دروآ )) یم  نوریب  الط  يا  هناوتسا  نوچمه  نیمز  زا  وا )  ) هکیا هنوگب  ))

راوگرزب نآ  تبحم  يدنمتواخس و  هیحور  رب  هقباس و  یب  يداصتقا  هافر  رگناشن  تسا و  روهشم  ینس  هعیـش و  عبانم  رد  دنک )) یم  شخپ 
میسقت يواسم  روطب  ار  تاناکما )   ) دنک مایق  تیب  لها  مئاق  یتقو   : )) دومرف هک  تسا  هدش  دراو  ع )   ) رقاب ماما  زا  و  دراد .  تلالد  مدرم  هب 

دنکب ار  وا  ینامرفان  سک  ره  هدومن و  تعالطا  ادخ  زا  دنک  تعاطا  يو  زا  سک  ره  دزاس ،  یم  رارقرب  ار  تلادـع  تیعر  رد  دـیامن و  یم 
ماکحا ساسا  رب  نایوهی  نیب  دزاس و  یم  جراـخ  هیکاـطنا  رد  يراـغ  زا  ار  یهلا  ياـهباتک  رگید  تاروت و  تسا ،  هدومن  ار  ادـخ  یناـمرفان 

دنک یم  يرواد  نآرق  تایآ  ساسا  رب  ناناملسم  نیب  نآ و  تاروتسد  هیاپ  رب  روبز  لها  نیب  لیجنا و  ماکحا  قبط  نایحیـسم  نایم  تاروت و 
رطاخب هک  يزیچ  يوس  هب  دـیئایب  دـیوگ  یم  مدرم  هب  دوش و  یم  يروآ  عمج  يو  دزن  نیمز  نورب  نورد و  زا  ار  ایند  ياه  تورث  لاوما و  ، 

سک ره  هب  دیدش . . .  ادخ  تامرحم  بکترم  نآ  تلع  هب  دـیتخیر و  مارح  ياه  نوخ  نآ  يارب  دـیدومن و  يدـنواشیوخ  محر و  عطق  نآ 
ملظ و زا  هک  هنوگنامه  دنادرگ  رون  داد و  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  تسا و  هدادـن  رادـقم  نآ  سکچیه  وا  زا  لبق  هک  دـهد  یم  يا  هزادـنا  هب 

(438  (( ) تسا هدش  رپ  رش  روج 

نیمز يدابآ  نارمع و  اه و  تمعن  زا  یمالسا )   ) ناملسم تما  يرادروخرب 

زگره ار  نآ  دـننام  هک  دـنوش  رادروـخرب  یتـمعن  ناـنچ  زا  يدـهم  ناـمز  رد  نم  تما   : )) دوـمرف هک  تـسا  لوـقنم  ص )   ) مرکا ربماـیپ  زا 
و ( 439 (( ) دنایور یم  ارنآ  هکنیا  رگم  هتشادن  هاگن  ار  یهایگ  چیه  نیمز  دزیر و  ورف  نانآ  رـس  رب  ناراب  نامـسآ  دنـشاب ،  هدشن  رادروخرب 
زا هک  هنوگنامه  دنک  لامالام  داد  لدـع و  زا  ار  نیمز  دوخ ،  هکلم  دزن  لسع  ياهروبنز  هک  دـیوج  هانپ  شدزن  نانچ  وا  تما   : )) دومرف زین 

یمن ار  ینوخ  دنک و  یمن  رادیب  ار  يا  هتفخ  يو  دندرگ ،  دوخ  نیتسخن  هعماج  نوچمه  مدرم  هکیروطب  تسا ،  هدش  لامالام  متـس  روج و 
دندوب و تما  کی  هک  يرـشب  هیلوا  هعماج  رد  هک  دشاب  نیا  دوخ )) نیتسخن  هعماج  نوچمه   )) هلمج يانعم  دـسر  یم  رظنب  ( 440 (( ) دزیر

هدوب تما  کی  مدرم   : )) تسا هدومرف  نآرق  رد  دنوادخ  هکنانچ  دوبن ،  اهنآ  نایم  رد  یفالتخا  دنتسیز و  یم  یناسنا  ترطف  افـص و  هیاپ  رب 
یب رقف و  نودب  هعماج  کی  ع )   ) يدهم رـصع  رد  یناسنا  هعماج  هک  دنک  یم  دییءات  ار  تایاور  زا  يا  هراپ  رظن  هطقن  رما  نیا  ( 441 (( ) دنا

رد درادن و  یئاضق  مکاحم  هب  يزاین  هک  شکمـشک  فالتخا و  نودب  یتسود و  تبحم و  قشع و  اب  يا  هعماج  هاگنآ  دوب ،  دـهاوخ  يزاین 
تمدـخ رگیدـکی  هب  هللا ))  یلا  ۀـبرق   )) نآ دارفا  هک  يا  هنوگب  دریگ  یم  ماـجنا  لوـپ  هلداـبم  نودـب  تـالماعم  هک  يا  هعماـج  دـعب  هلحرم 

 . دومن دـنهاوخ  فرط  رب  ص )   ) مالـسا یمارگ  ربماـیپ  رب  دورد  تاولـص و  ءادـها  اـب  مه و  اـب  ار  دوخ  جاـتحیام  اـهزاین و  درک و  دـنهاوخ 
نیمز هدرکن و  غیرد  يا  هرطق  ناراب  شزیر  زا  نامسآ  دنوش ،  یم  دونـشخ  وا  زا  نیمز  نامـسآ و  نانکاس   : )) دومرف ص )   ) ربمایپ نینچمه 

نیا زا  هکنیا  يارب  ( 442  ) دندش یم  هدنز  ناگدرم  شاک  هک  دننک  یم  وزرآ  ناگدنز  هکیا  هنوگب  دنک  یمن  يراددوخ  ناهایگ  شیور  زا 
دنادرگ یم  راکـشآ  وا  هلیـسوب  ار  دوخ  نید  لاعتم  دنوادخ   : )) دومرف هک  تسا  هدش  لقن  ع )   ) رقاب ماما  زا  دـنوش )) .  دـنم  هرهب  اه  تمعن 

مدرم ياهلد  بوبحم  يدـهم   : )) دومرف ع )   ) قداص ماما  و  ( 443 (( ) ددرگ یم  دابآ  همه  نیمز  ياه  یناریو  دندنسپن و  ناکرـشم  دنچ  ره 
لوقنم ع )   ) قداص ماما  زا  ناتماهدـم ))   )) هیآ ریـسفت  رد  ( 444 (( ) دنادرگ یم  شوماخ  ار  راوگان  هنتف  شتآ  وا  هلیـسوب  دـنوادخ  تسا و 

هک یلاس   : )) تفگ هک  تسا  هدش  لقن  ریبج  نبدیعس  زا  ( 445 (( ) ددرگ یم  لصتم  لخن  ناتخرد  زا  هنیدم  هکم و  نیب   : )) دومرف هک  تسا 
هک تسا  هدروآ  دامح  نبا  ( 446 (( ) دوش یم  هدید  نآ  تاکرب  راثآ و  هک  دراب  یم  ناراب  نیمز  رب  تبون  راهچ  تسیب و  دـنک  یم  مایق  مئاق 
 : هک هدـمآ  زین  و  تسا ))  نایاونیب  هب  تبـسن  زوسلد  لاـم و  اـب  ندوب  هدنـشخب  نارازگراـک و  هب  تبـسن  يریگ  تخـس  يدـهم ،  هناـشن  : ))

(447 (( ) دراذگ یم  ناگراچیب  ناهد  هب  هرک  ایئوگ ،  يدهم  ))
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یگدنزلئاسو یعیبط و  مولع  ینوگرگد 

لئاسو هلمج  زا  دـنک  یم  نایب  رـصاعم  هتـشذگ و  ياه  لسن  يارب  ار  يدام  ریغ  روما  زا  يرایـسب  ع )   ) يدـهم ترـضح  هب  طوبرم  تایاور 
ارهاظ هک  رگید ،  ياهزیچ  تواضق و  تموکح و  يداصتقا و  ياهمتسیس  اهرازفا و  گنج  يرگشهوژپ و  يرـصب و  رازبا  یعمج و  طابترا 

اهنآ زا  يرایـسب  یلو  دناشوپ .  یم  لمع  هماج  شنارای  ترـضح و  تسدب  ار  نآ  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  هزجعم  تمارک و  اهنآ  زا  یخرب 
سرتسد رد  نامـسآ  نیمز و  رد  رـصانع  داوم و  تروصب  هک  تسا  یهلا  ياـه  تمعن  نیناوق و  زا  يریگ  هرهب  یعیبط و  مولع  لوحت  هجیتـن 

دریذـپ یم  ماجنا  ع )   ) يدـهم ترـضح  طسوت  یعیبط  مولع  رد  هک  یلوحت  هک  دراد  تلـالد  يددـعتم  تاـیاور  تسا .  هتفرگ  رارق  ناـسنا 
شناد  : )) دیامرف یم  ع )   ) قداص ماما  ور  نیا  زا  دوب .  دـهاوخ  نآ  يایاوز  مامت  نیمز و  يور  رد  تیرـشب  یگدـنز  تفرـشیپ  رد  یـشهج 

ود نآ  زا  شیب  زور  نآ  اـت  مدرم  تسا و  فرح  ود  دـنا  هدروآ  ناربماـیپ  هچنآ  عوـمجم  تسا و  هخاـش )  هبعـش و   ) فرح تـفه  تـسیب و 
عومجم ناس  نیدب  دزاس و  یم  رشتنم  مدرم  نایم  رد  هدروآ و  نورب  ار  هیقب  فرح  جنپ  تسیب و  دنک  مایق  مئاق  نوچ  دنناد و  یمن  ار  فرح 

ملع و رب  هوـالع  یلو  تسا ،  رظاـن  یهلا  ناروآ  ماـیپ  موـلع  هب  دـنچ  ره  تیاور  نیا  ( 448 (( ) دـهد یم  رـشن  ار  شناد  ءزج  تفه  تسیب و 
اه شناد  نیمه  لوصا  زا  يا  هراپ  هدیـسر ،  رابخا  قبط  هک  دراد  هجوت  زین  یعیبط  ياه  شناد  هب  ترخآ ،  وا و  تلاسر  دـنوادخ و  تخانش 

دنا هدوشگ  نانآ  يور  هب  ار  نآ  ياه  هچیرد  زا  یئزج  هدرک و  یئامنهار  مولع  نیا  هب  ار  اهنآ  دنا و  هتخومآ  اهناسنا  هب  ع )   ) ناربمایپ زین  ار 
ترـضح هلیـسوب  يزاس  هرز  و  ع )   ) حون ترـضح  طسوت  يراجن  يزاس و  یتشک  سیردا و  ترـضح  طسوت  یطاـیخ  نتخومآ  هلمج  زا  . 

نیا هب  دشاب  یعیبط  مولع  مه  نید و  مولع  مه  تیاور  نیا  رد  ملع  زا  دارم  تسین  دـیعب  و  تسا . . .  هتفرگ  ماجنا  مدرم  هب  نامیلـس  دوواد و 
تسیب ود   ) تسا تبسن 2 و 25  دزومآ  یم  نانآ  هب  ع )   ) يدهم ترـضح  هک  یمولع  اب  تسا  مدرم  رایتخا  رد  هک  یمولع  تبـسن  هک  ینعم 

ربا وا  دیدرگ و  ریخم  شکرـس  مار و  ربا  ود  باختنا  رد  نینرقلاوذ  هک  دینادب   : )) دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  ع )   ) رقاب ماما  زا  مجنپ . )  و 
مادک شکرـس  ربا  مدرک :  لا  ؤس  تفگ :  يوار  دیدرگ ،  هریخذ  يدـهم )   ) امـش بوبحم  تسود و  يارب  شکرـس ،  ربا  دـیزگرب و  ار  مار 

وا هک  دینادب  ددرگ .  یم  راوس  نآ  رب  امش  بوبحم  هک  دشاب  هتشاد  دوجو  قرب  ای  هقعاص و  دعر و  شرغ  نآ  رد  هک  يربا  دومرف :  تسا ؟ 
ناریو نآ  يات  ود  دابآ و  نآ  هقبط  جـنپ  هک  هناگتفه  ياه  نیمز  اهنامـسآ و  لـئاسو  دور ،  یم  ـالاب  لـئاسو  نیا  اـب  هدـیدرگ و  راوس  ربا  رب 
ردارب درب ،  یم  رسب  قرـشم  رد  هکیلاح  رد  نم  ؤم  صخـش  مئاق  نامز  رد   : )) دومرف هک  تسا  لوقنم  ع )   ) قداص ماما  زا  و  ( 449  (( ) تسا

مئاق نوچ   : )) دومرف زین  و  ( 450 (( ) دید دهاوخ  قرشم  رد  ار  شیوخ  ردارب  تسا  برغم  رد  هکنآ  زین  هدید و  تسا  برغم  رد  هک  ار  دوخ 
دـشاب هتـشادن  دوجو  کیپ  تسپ و  ع )   ) ماما اهنآ و  نیب  هک  دـنک  یم  تیوقت  نانچ  ار  ام  نایعیـش  مشچ  شوگ و  دـنوادخ  دـیامن  مایق  اـم 

نآ زا  و  ( 451 (( ) دراد رارق  دوخ  هاگیاج  رد  ماما  دـننیب و  یم  ار  وا  دنونـش و  یم  نانآ  دـیوگ  یم  نخـس  اـهنآ  اـب  ماـما  یتقو  هکیا  هنوگب 
عفترم و ار  نیمز  ياه  یتسپ  لاـعتم  دـنوادخ  دریگ  رارق  رمـالا  بحاـص  راـیتخا  رد  اـهراک  یتقو   : )) دومرف هک  تسا  هدـش  لـقن  ترـضح 

ناتتسد فک  رد  رگا  امش  زا  کیمادک  دشاب  شتسد  فک  نوچمه  وا  شیپ  رد  ایند  هک  يا  هنوگب  دنادرگ  یم  راومه  ارنآ  ياه  یگتسجرب 
ناگدنب لامعا  ددرگ و  یم  بصن  وا  يارب  نامسآ  ات  نیمز  زا  رون ،  زا  ینوتس   : )) هک تسا  هدش  تیاور  و  دینیب )) ؟  یمن  ارنآ  دشاب  ییوم 

 . دسر یمن  نادب  وا  زا  لبق  تسد  هک  تسا  هدیدرگ  هریخذ  يو  يارب  یمولع  رـصم  مارها  رد  يا  هرخـص  ریز  رد  دنیب و  یم  نآ  رد  ار  ادخ 
مولع لوحت  هرابرد  اهنآ  زا  یـشخب  الثم  تسین .  اهنآ  حیـضوت  ریـسفت و  لماک و  یـسررب  ثحب و  لاجم  هک  يرگید  تاـیاور  و  ( 452 (( )
نخس شنارای  و  ع )   ) رـصع ماما  تامارک  لئاسو و  هابرد  رگید  یـضعب  نانم و  ؤم  هژیو  ياهرازبا  ینهذ و  ياه  یئاناوت  رییغت  یلک و  روطب 

رب هک  منیب  یم  ار  مئاق  نارای  نم  ایئوگ   : )) دومرف ترـضح  تسا ،  هدـش  لـقن  ع )   ) رقاـب ماـما  زا  هک  تسا  یتیاور  هلمج  نآ  زا  دـیوگ  یم 
یپ رد  نامـسآ  يراکـش  ناگدنرپ  نیمز و  ناگدنرد  یتح  تساهنآ ،  نامرف  تحت  زیچ  همه  دنا و  هدرک  ادـیپ  هطاحا  ناهج  برغ  قرش و 

زا يدرم  زورما  دیوگ :  یم  دـنک و  یم  رورغ  رخف و  راهظا  نآ  رگید  هطقن  رب  نیمز  هطقن  نیا  یتح  زیچ  همه  دوب و  دـنهاوخ  اهنآ  تیاضر 
يا هقطنم  ره  رد  دنک  مایق  مئاق  نوچ   : )) دومرف هک  تسا  هدش  لقن  راوگرزب  نآ  زا  زین  و  ( 453 (( ) درک روبع  داهن و  مدق  نم  رب  مئاق  نارای 
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شیپ تیارب  يرمءا  هچنانچ  تسوت ،  تسد  فک  رد  وت  لمعلاروتسد  دیوگ  یم  دتسرف و  یم  هدنیامن )  ناونعب   ) ار يدرم  نیمز ،  قطانم  زا 
نیا ( 454 (( ) اـمن لـمع  تسا  نآ  رد  هچنآ  قـبط  رب  نک و  هاـگن  دوـخ  تسد  فـک  هب  یتسنادـن  ار  شمکح  يدـیمهفن و  ار  نآ  هک  دـمآ 

تروص هب  اهنایرج  نیا  تسا  نکمم  و  متفاـین .  اـهباتک  نآ  رد  ار  اـهنآ  هک  هدـش  هداد  تبـسن  یعباـنم  هب  صـالخلا  موی  باـتک  رد  تیاور 
 . دریذپ ماجنا  هتفرشیپ  رازبا  لئاسو و  یملع و  دعاوق  ساسا  رب  ای  دتفا و  قافتا  نانآ  يارب  تمارک  زاجعا و 

نینرقلاوذ نامیلس و  تنطلس  زا  رتگرزب  یتموکح 

زا دـنک  یم  اـپب  ترـضح  نآ  هک  ار  يا  یناـهج  یمالـسا و  تموکح  هک  دوـش  یم  هدافتـسا  ع )   ) يدـهم ترـضح  هب  طوـبرم  تاـیاور  زا 
رقاب ماما  زا  هک  یتیاور  دننام  دراد ،  تحارـص  عوضوم  نیا  رب  تایاور  یخرب  هک  تسا  رت  تمظع  اب  ع )   ) نینرقلاوذ نامیلـس و  یئاورنامرف 

و تسا ))  رتگرزب  وا  تنطلـس  زا  ام  تموکح  دوواد و  نب  نامیلـس  يرادـمامز  زا  ام  یئاورنامرف  ورملق   : )) دومرف هک  تسا  هدـش  لقن  (ع ) 
یتایاور تسا و  هدوبن  نینرقلاوذ  رایتخا  رد  هک  دوب  دهاوخ  ترـضح  نآ  رایتخا  رد  یلئاسو  رازبا و  هک  تسا  نیا  زا  یکاح  يدـعب  تیاور 
نوچمه وا  دزن  اـیند  دراد و  رارق  يو  راـیتخا  رد  نامیلـس  ثاریم  هلمج  زا  تسا  هدـنام  ثرا  هب  ناربماـیپ  زا  هچنآ  هکنیا  هب  دراد  تلـالد  هک 

ینعی نآ  ياروام  رـصم و  دوب و  ماش  نیمزرـس  نیطـسلف و  لماش  ع )   ) نامیلـس ترـضح  تموکح  ورملق  اریز  دوب .  دهاوخ  وا  تسد  فک 
هکلب تسا ،  هدوبن  يو  یئاورنامرف  ورملق  رد  زین  رگید  کلامم  نیچ و  دـنه و  ات  نمی  تایاور  هتفگ  هب  تفرگ و  یمن  رب  رد  ار  اقیرفآ  هراـق 

 ، تاـیاور قبط  هکیلاـح  رد  تسا  هدوـب  ترـضح  نآ  یئاورناـمرف  هطیح  زا  جراـخ  زین  ناریا  بوـنج  رد  عـقاو  رختـسا  رهـش  تاـیاور  قـبط 
یگناگی هب  تداهـش  نآ  رد  هکنآ  رگم  دنام  یمن  يدابآ  چیه  هکیا  هنوگب  دریگ  یم  ارف  ار  ناهج  رـسارس  ع )   ) يدـهم ترـضح  تموکح 

 ، یفرط زا  و  ددرگ .  یم  داـبآ  هـکنآ  رگم  دـنام  یمن  يا  هـناریو  نـیمز  يور  دوـش و  یم  هداد  ص )   ) ربماـیپ تلاـسر  هـب  یهاوـگ  ادـخ و 
یئاهنآ هچ  داد  رارق  نامیلس  ترـضح  رایتخا  رد  ناحبـس  يادخ  هک  تسا  یتاناکما  زا  شیب  دشاب  یم  ع )   ) يدهم رایتخا  رد  هک  یتاناکما 

تاـناکما زا  يرادرب  هرهب  موـلع و  تفرـشیپ  ظاـحل  زا  هک  یئاـهنآ  هچ  دریگ و  یم  رارق  يو  راـیتخا  رد  یهلا  تیاـنع  اـب  اـسآ و  هزجعم  هک 
لوط نرق  مین  دودـح  ع )   ) نامیلـس یئاورنامرف  ناـخروم  هتفگ  تاـیاور و  قبط  ناـمز ،  ثیح  زا  اـما  ددرگ و  یم  رادروخرب  نآ  زا  یعیبط 

سلبان سدـق و  تکلمم  ود  نیب  دیـشاپ و  مه  زا  وا  تلود  دـمآ و  دوجوب  فارحنا  دالیم ،  زا  لبق  لاس 931  رد  وا  تافو  زا  سپ  دیـشک و 
هب هچنآ  اـما  تسا  تواـفتم  نآ  زا  سپ  وا و  تاـیح  لوط  رد  ع )   ) يدـهم تموکح  تدـم  هب  طوبرم  تاـیاور  هچرگ  تفرگ .  رد  گـنج 

همادا هک  يو  نادنزرف  وا ،  زا  دعب  تشاد و  دـهاوخ  رارمتـسا  ایند  نایاپ  ات  ترـضح ،  یناهج  تموکح  هک  تسا  نیا  دراد  تیزم  ام  داقتعا 
ات دندرگ و  یم  زاب  ایند  هب  ع )   ) تیب لها  ناماما  ناربمایپ و  زا  یضعب  هاگنآ  دنسر ،  یم  تموکح  هب  دنشاب  یم  ترضح  نآ  هار  ناگدنهد 

 . درک دنهاوخ  ینارمکح  ناهج  نیا  نایاپ 

الاب ناهج  هب  نتفای  هار 

ربا وا  تشاذگ و  دازآ  شکرـس  مار و  ربا  ود  باختنا  رد  ار  نینرقلاوذ  دنوادخ   : )) دومرف هک  تسا  هدمآ  ع )   ) قداص ماما  زا  یتیاور  رد  و 
هدرک هریخذ  مئاـق  يارب  ارنآ  دـنوادخ  اریز  دوبن  وا  قح  دـیزگ  یمرب  ار  شکرـس  رگا  دوبن و  نآ  رد  یقرب  دـعر و  هک  درک  باـختنا  ار  مار 

نیب تکرح  نتفر و  الاب  رد  يا  هژیو  ياـهرازبا  نوگاـنوگ و  ياـه  هلیـسو  زا  ترـضح  نآ  هک  دراد  تحارـص  تیاور  نیا  ( 455  (( ) تسا
هلیـسو دور ،  یم  الاب  لئاسو  نیا  اب  و  تسا . . .  قرب  دعر و  هقعاص و  ياراد  هک  يربا  دنک .  یم  هدافتـسا  الاب  ناهج  اهنامـسآ و  ناگراتس 

هرک زجب  هناگشش  ياه  نیمز  هناگتفه و  ياهنامـسآ  ياه  ناهج  رد  ع )   ) ماما نتفر  الاب  هک  دراد  تلالد  نینچمه  نیمز .  اهنامـسآ و  ياه 
دنک یم  هدافتـسا  ینامـسآ  ياه  بکرم  امیپاضف و  لئاسو  نیا  زا  وا  اهنت  هک  تسین  ینعم  نیدـب  بلطم  نآ  و  دریذـپ .  یم  ماجنا  ام  یکاخ 
هراق زا  ام  رصع  رد  ترفاسم  نوچمه  رگید ،  نیمز  ینامسآ و  تارک  هب  رفـس  هک  ددرگ  یم  يا  هنوگب  عضو  ترـضح  نآ  رـصع  رد  هکلب 
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تسا ینوکـسم  دابآ و  نامـسآ  نیمز و  جنپ  ای  نیمز و  هرک  جنپ  هک  تسا  نیا  رگناشن  ع )   ) ماما هتفگ  زین  و  دوب .  دهاوخ  رگید  هراق  هب  يا 
ياراد دابآ و  هک  دراد  دوجو  اهنامـسآ  رد  يدایز  تارک  ددـعتم ،  یتایاور  قبط  تفرگ .  دـهاوخ  ماجنا  يدوزب  اـهنآ  عماوج  اـب  طاـبترا  و 

رد ار  اـهنآ  زا  يا  هعوـمجم  یـسلجم  همـالع  هک  دنـشاب ،  یم  نج  هتـشرف و  ناـسنا و  عوـن  زا  ریغ  هک  دنتـسه  ادـخ  تاـقولخم  زا  یعماوـج 
اهناسنا يا  ناینج و  يا   : )) هفیرـش هیآ  هلمج  نآ  زا  دراد  تلالد  ینعم  نیا  رب  نآرق  تایآ  زا  يرامـش  نینچمه  تسا ،  هدروآ  راونـالاراحب 

طلـست و هب  رگم  دیوش  یمن  رفـس  ذوفن و  نیا  هب  قفوم  یلو  دینک  مادـقا  سپ  دـینک ،  ادـیپ  هار  نیمز  اهنامـسآ و  قامعا  هب  دـیناوت  یم  رگا 
اب یلک  روـطب  هک  دوـش  یم  دـیدج  هلحرم  دراو  ع )   ) يدـهم ترـضح  ناـمز  رد  نیمز  يور  یگدـنز  يدوزب  ینعی  ( 456  (( ) یئاورنامرف

 . تسین نآ  نوماریپ  رتشیب  حیضوت  تصرف  اجنیا  رد  و  دراد .  توافت  اه  هتشذگ 

تشهب ترخآ و  ناهج  هب  نتفای  هار 

هب هدام  ناهج  زا  تکرح  تشاد ،  دـهاوخ  تسا  نآ  رد  هچنآ  دوخ و  تیعقوم  نامز و  رد  ام  ناهج  رد  هک  ییاه  تکرح  نیرت  هتـسجرب  زا 
نآ اب  یگنهامه  رما و  نیا  هب  نداد  تیمها  رد  دراد و  یمرب  هدرپ  نآ  زا  مالـسا  نآرق و  هک  دوب  دـهاوخ  سکعرب  اـی  بیغ و  ناـهج  يوس 
رد و  دـمان .  یم  ترخآ  یلعا و  ءالم  يوس  هب  نتفر  ای  وا و  اب  تاقالم  ادـخ و  يوس  هب  ناـسنا  تشگزاـب  ار  ریـس  نیا  دزرو و  یم  دـیکءات 
دیآ یم  دوجوب  یگچراپکی  تدحو و  تسا ،  ناهنپ  ام  دید  زا  هک  بیغ  هدرتسگ  ناهج  ام و  ناهج  نیب  هک  تهج  نیدـب  یناهج ،  یحطس 

یگدـنز هب  دورو  مالـسا  هاگدـید  زا  هک  تسا  گرم  ناـسنا  هب  تبـسن  تکرح  نیا  جوا  هطقن  و  دـنک .  یم  داـی  زیخاتـسر  تماـیق و  ارنآ  ، 
تسا و تمایق  یتسه  ناهج  هب  تبسن  نآ  جوا  مینک و  یم  روصت  یهاگ  هک  یتسین  انف و  هن  تسا  هدرتسگ  رایـسب  ریذپان و  نایاپ  هنادواج و 
هک یپ  رد  یپ  تسا  ییاه  هناشن  تامدقم و  ياراد  تمایق  زیخاتسر و  هک  تسا  هدمآ  تنـس  نآرق و  رد  بیغ .  هدام و  ناهج  ندوب  ناسکی 

تمایق ياه  هناشن  زا  ع )   ) يدهم تموکح  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تایاور  یخرب  زا  دـیآ و  یم  دـیدپ  يرـشب  هعماج  نامـسآ و  نیمز و  رد 
 . ددرگ یم  راکـشآ  زاـغآ و  يو  تموکح  زا  سپ  زیخاتـسر  ياـه  تمـالع  هک  تسا  نیا  دـنراد  رظن  قاـفتا  نآ  رب  یگلمج  هچنآ  تسا و 

دـیوگ و یم  نخـس  نآ  زا  تایاور ،  هک  ییالاب  ياهایند  هب  نتفای  هار  هک  دـسر  یم  رظنب  ددرگ ؟  یم  زاغآ  هنوگچ  زیخاتـسر  مینیبب  نونکا 
هرابرد هک  یتایاور  نیاربانب  تسا .  تشهب  ترخآ و  هب  يرت  عیـسو  یبای  هار  رب  يا  همدقم  دریگ  یم  ماجنا  ع )   ) يدهم ترـضح  نامز  رد 

رد هک  ار  هچنآ  زین  هتفگ و  نخـس  ع )   ) يدـهم زا  دـعب  نانآ  ینارمکح  نیمز و  هب  ع )   ) ناماما ناربمایپ و  زا  يا  هدـع  تشگزاـب  تعجر و 
مالـسا و تایرورـض  زا  دـنچ  ره  تعجر  هب  داـقتعا  تسا و  هلحرم  نیمه  نآ ،  زا  دارم  تسا ،  هدـش  تعجر ))   )) هب ریـسفت  ددـعتم  تاـیآ 
هب طوبرم  تایاور  اما  دزاس ،  یمن  جراخ  مالـسا  زا  و  ع )   ) تیب لها  بهاذم  زا  ار  ناسنا  نآ ،  هب  داقتعا  مدع  ینعی  تسین ،  عیـشت  بهذم 

ترـضح تموکح  زا  سپ  تعجر ،  تایاور ،  زا  یخرب  قبط  ددرگ .  یم  نآ  هب  داقتعا  بجوم  هک  تسا  قوثو  دروم  دایز و  يدـح  هب  نآ 
هدزای مئاق  زا  دـعب  انامه   : )) دومرف ع )   ) قداص ماما  هکنیا  هچ  ددرگ  یم  زاغآ  ترـضح ،  نآ  زا  سپ  رگید  يدـهم  هدزاـی  و  ع )   ) يدـهم

 : مینک یم  هدنـسب  تعجر  هب  طوبرم  تایاور  زا  هنومن  دنچ  رکذ  هب  کنیا  ( 457 (( ) دنتسه تیب  لها  ام  زا  ع )   ) نیـسح نادنزرف  زا  يدهم 
دومرف دنادرگزاب )) دوخ  هاگیاج  هب  ار  وت  هتبلا  دینادرگ ،  ضرف  وت  رب  ار  نآرق  هک  ییادخ  نآ   )) هیآ نیا  ریسفت  رد  ع )   ) نیدباعلا نیز  ماما 

رکنم قارع  لها  رگم   : )) دومرف نم  هب  ع )   ) رقاب ماما  تفگ :  ریصبوبا  ( 458 (( ) ددرگ یم  زاب  هدومن و  تعجر  نات  يوس  هب  امش  ربمایپ  : ))
تیاور رد  ( 459  (( ) میزیگنارب ار  يا  هتـسد  تما  ره  زا  هـک  يزور  و  دـنناوخ :  یمن  نآرق  اـیآ  دوـمرف :  يرآ  مـتفگ :  دنتـسه ؟  تـعجر 

اهنآ مدرک  ضرع  دنیوگ ؟  یم  هچ  نآ  هرابرد  مدرم   : )) دومرف ترـضح  دندرک ،  لا  ؤس  هدش  دای  هیآ  هرابرد  ع )   ) قداص ماما  زا  يرگید 
اهر دوخ  لاح  هب  ار  هیقب  دـنادرگ و  یم  هدـنز  ار  هتـسد  یتما  ره  زا  تمایق  زور  رد  دـنوادخ  دومرف :  تسا  تمایق  هب  عجار  هیآ  دـنیوگ  یم 

ار یـسک  هکنآ  یب  مینادرگ  روشحم  ار  اهنآ  یگلمج  تسا :  نیا  تمایق  هب  طوبرم  هیآ  تسا و  تعجر  دروم  رد  اـعطق  هیآ  نیا  دزاـس ! یم 
هچنآ  : )) دومرف ترـضح  مدیـسرپ  نآ  لاثما  تعجر و  مهم  روما  هرابرد  ع )   ) قداص ماما  زا  دیوگ :  هرارز  ( 460  . . . (( ) میراذـگ و ورف 
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نآ لیوءات  هب  دنتـشادن و  نآ  هب  یملع  هطاحا  هک  ار  هچنآ  دندرک  بیذکت  اهنآ  هکلب   . )) تسا هدیـسرن  شتقو  زونه  دیـسرپ  یم  نآ  زا  هک 
نانآ زا  هک  یسک  نیتسخن  دشاب و  یم  ع )   ) ناماما تعجر  زا  دعب  ص )   ) ربمایپ تعجر  دیوگ :  یم  تایاور  یخرب  ( 461  . (( ) دنا هدیسرن 

نب نیسح  دنک  یم  تشگزاب  ایند  هب  هک  یسک  نیتسخن   : )) دومرف ع )   ) قداص ماما  هک  نانچ  تسا ،  ع )   ) نیـسح ماما  ددرگ  یمرب  ایند  هب 
و ( 462 (( ) دتفا یم  ورف  شیاهمـشچ  يور  هب  شیوربا  يوم  يریپ )  رثا  رد   ) هک دنک  یم  یئاورنامرف  تموکح و  ردـقنآ  تسا و  ع )   ) یلع

اریز تسا ،  يا  هدـع  هژیو  هـکلب  تـسین  یناـگمه  یموـمع و  يرما  تـعجر   : )) دوـمرف هـک  تـسا  هدـش  لـقن  ترـضح  نآ  زا  یتـیاور  رد 
(463  . (( ) كرشم دص  رد  دص  نارفاک  ای  صلاخ و  نیتسار و  نانم  ؤم  رگم  ایند ) هب   ) دننک یمن  تشگزاب 

هعیش هاگدید  زا  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح 

عیشت بهذم  یساسا  ياه  هیاپ  زا  تماما  هب  داقتعا 

هک تسا  ببـس  نیدـب  دوش و  یم  هدرمـش  ام  بهذـم  یـساسا  ياه  هیاپ  زا  ع )   ) تلاسر نادـناخ  زا  هناگ  هدزاود  ناماما  تماما  هب  داـقتعا 
و یماما ))   )) ار هدیقع  نیا  ناوریپ  ام  دوش و  یم  هدناوخ  تیب ))  لها  بهذم   )) و عیشت ))  بهذم   )) و یماما ))  بهذم   )) مان هب  ام  بهذم 

يدهم ترـضح  نانآ  نیرخآ  و  ع )   ) بلاطیبا نب  یلع  نانم  ؤم  ریما  موصعم  ماما  نیتسخن  ام  داقتعا  هب  دـنمان .  یم  تیبلها  وریپ  هعیـش ))  ))
رمع دنوادخ  هاگنآ  دوشگ  ناهج  هب  هدـید  ارماس ،  رد  يرجه  لاس 255  رد  هک  دشاب  یم  ع )   ) يرکـسع نسح  نب  دمحم  رظتنم  ماما  (ع ) 

دنادرگ و رهاظ  ار  راوگرزب  نآ  هدومن و  یعطق  ار  دوخ  هدعو  هک  يزور  ات  تشاد  هاگن  ناهنپ  اه  هدید  زا  ار  يو  هدینادرگ و  ینالوط  ار  وا 
 ( ع  ) دوعوم يدهم  هکنیا  نتشاد  رواب  نیاربانب  دزاس .  داد  لدع و  زا  رپ  ار  ناهج  بلاغ و  زوریپ و  نایدا  مامت  هب  ار  مالـسا  نیئآ  وا  هلیـسوب 

یماما هدزاود  هعیش  ناملـسم ،  کی  دناوت  یمن  نآ  نودب  دوش و  یم  هدرمـش  ام  بهذم  زا  یئزج  دشاب  یم  بیاغ  هدنز و  مهدزاود و  ماما 
نایاوشیپ تماما ،  هب  ام  هدیقع  هب  تبـسن  ام  شیک  مه  ناردارب  زا  یخرب  هتبلا  دشاب .  یلیعامـسا  ای  يدـیز و  ای  ینـس  ناملـسم  کی  یتح  و 

ندرمش و دیعب  نکمم ،  روما  رد  نازیم  رایعم و  هک  نآ  لاح  دننک .  یم  یتفگش  راهظا  هادف  انحاورا  يدهم  ترضح  تبیغ  و  ع )   ) موصعم
رب لاد  هک  یتاحیرـصت  میدـقتعم  ام  دوش و  تباث  ص )   ) مالـسا ربمایپ  هیحان  زا  یحیرـص  تیاور  دـیاب  هکلب  تسین ،  نآ  ندرمـش  وکین  اـی 

فلکم ناملسم  صخش  دیدرگ  هماقا  نآ  رب  لیلد  دش و  تباث  صن  هاگ  ره  و  تسا .  یعطق  رتاوتم و  دشاب  یم  ع )   ) يدهم تبیغ  تماما و 
ام برع :  رعاش  هتفگ  بوخ  هچ  دنزاس ،  عناق  ار  وا  ای  دنرادب و  روذـعم  ار  يو  دـیاب  نارگید  دـشاب و  نآ  هب  دـبعتم  دریذـپب و  ار  نآ  تسا 
 ( ع  ) يرگـسع نسح  نب  دمحم  ماما  رب  دوعوم  يدـهم  قیبطت  دـنچ  ره  ام  تنـس  لها  ناردارب  میئارگ  یم  دـیارگ  یئوس  ره  هب  میلیلد  وریپ 

دیدـجت شروهظ و  تضهن و  تکرح  وا  دوجو  هب  تراشب  ریظن  تسا  هدـمآ  يو  هرابرد  هک  یتاـیاور  ماـمت  رد  اـما  دـنرادن ،  رظن  تدـحو 
هب طوبرم  تاـیاور  هک  يا  هنوگب  دـنراد  رظن  تدـحو  هدوب و  قفاوم  اـم  اـب  يو ،  تموـکح  ندوـب  یناـهج  راوـگرزب و  نآ  تسدـب  مالـسا 

نیع رد  تشذگ .  دهاوخ  ناترظن  زا  دعب  لصف  رد  هک  دینک  یم  هظحالم  رگیدکی  هب  هیبش  ای  ناسکی و  ینس  هعیش و  عبانم  رد  ار  شترضح 
نب دمحم  نامه  ع )   ) يدهم ترـضح  هک  دنا  هدـیقع  مه  ام  اب  نارگید  ینارعـش و  یبرع و  نبا  دـننام  تنـس  لها  ياملع  زا  يا  هدـع  لاح 

يدـهم  )) باـتک بحاـص  دـنناد و  یم  بیاـغ  هدـنز و  ار  وا  هدرک و  حیرـصت  ترـضح  نآ  بسن  ماـن و  هب  تـسا و  ع )   ) يرکـسع نـسح 
كارتشا نیا  زا  دیاب  یمالسا ،  ياه  شبنج  ناراکردنا  تسد  یمالسا و  نادنمـشناد  تسا .  هدرک  لقن  ار  نانآ  زا  یعمج  یماسا  دوعوم ))

شخب تایح  يریثءات  رواب  نیا  هک  ارچ  دننک ،  هدافتـسا  يا  هتـسیاش  وحنب  دراد  دوجو  ناناملـسم  مامت  نایم  هک  ع )   ) يدهم هرابرد  هدیقع 
شزاس تماقتـسا و  هیحور  تشاد و  دهاوخ  نانآ  يارب  یهلا  ترـصن  هدـعو  هب  بیغ و  هب  ناملـسم ،  ياه  هدوت  نامیا  حطـس  ندرب  الاب  رد 
دمحم ماما  رب  ع )   ) يدـهم قابطنا  هلئـسم  و  دزاس .  یم  ایهم  ناشدوعوم  ياوشیپ  يرای  يارب  هدرب و  الاب  نمـشد  ربارب  رد  ار  نانآ  يریذـپان 

دنتسه و هدیقع  نیا  هب  لئاق  هک  یناسک  زا  دوش  ببس  یتسیابن  تسین ،  تباث  زونه  ام  تنـس  لها  ناردارب  دزن  هک  ع )   ) يرکـسع نسح  نب 
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نایعیـش داقتعا  یمالک  ثحب  نتخاس  حرطم  اجنیا  رد  ام  فده  هتبلا  دـننک .  داقتنا  دـنناد ،  یم  دـنوادخ  هب  یکیدزن  برقت و  هلیـسو  ار  نآ 
نآ اـب  یعیـش  لـفاحم  عماـجم و  هک  تسا  راشرـس  ناـشوج و  هیحور  نیا  زا  یهاگدـید  هئارا  هکلب  تسین .  ع )   ) يدـهم ترـضح  هراـبرد 

 ، نآ اب  ناردام  ناردـپ و  نتفای  شرورپ  اه و  لسن  لالخ  رد  نایعیـش و  ناج  لد و  رد  هک  تسا  يا  هشیدـنا  هدـیقع و  نیا  تسا و  سونءام 
رد هللا  هیقب  هادف  انحاورا  يدهم  ترضح  ور  نیا  زا  دروآ .  دوجوب  ار  يو  روهظ  راظتنا  مارتحا و  تبحم و  زا  یمیظع  هنیجنگ  تسا  هتسناوت 
رد ادخ  رون  نکفاوترپ  نآ و  یحو  نآرق و  میرح  رادساپ  دشاب و  یم  ع )   ) ناماما ءایـصوا و  متاخ  تلاسر و  نادـناخ  زا  وا  تجح  نیمز و 

وترپ عاعـش و  دادـتما  توبن و  هب  هیبـش  هتفاـی و  رولبت  يو  تیـصخش  رد  یمالـسا  ياـهوگلا  اـه و  شزرا  ماـمت  ددرگ .  یم  بوسحم  نیمز 
نینم ؤم  ءایلوا و  و  ع )   ) تیب لها  ناماما  ناربمایپ و  تیمولظم  یهلا و  تمکح  رارـسا و  گرزب و  يدصاقم  وا  تبیغ  رد  و  تسا .  تلاسر 

سدقم روهظ  هب  ص )   ) ربمایپ هدعو  اب  نانم  ؤم  ياهوزرآ  و  تسا .  هتفهن  هدـمآ ،  دوجوب  روج  نیطالـس  رگمتـس و  نامکاح  تسد  هب  هک 
یم رد  زازتها  هب  مامت  تردق  اب  ار  مالسا  شفرد  دیارگ و  یم  طاشن  روش و  هب  نانآ  هدزمغ  ياهلد  دریگ و  یم  قنور  توق و  ترـضح  نآ 

اب هعیـش  رگا  و  دـنا .  هتـسب  قاثیم  دـهع و  مچرپ ،  نآ  بحاص  اب  نانآ  دـشاب .  ینـالوط  هار  دزروب و  فلاـخم  ياهدابدـنت  دـنچ  ره  دـنروآ 
انحاورا يدهم  ماما  تیصخش  هک  تسا  نیا  يارب  تسا ،  فورعم  هتشاد و  طابترا  يو  نادناخ  ناربمایپ و  اب  دوخ ،  يونعم  یگدنز  هیامرس 

هعیش هکنیا  زا  یهورگ  دشاب .  یم  رهم  دیما و  قشع و  اب  هعیش  حور  نتخاس  باریس  رد  يا  هژیو  هبذاج  ياراد  وا  دوعوم  تیرومءام  هادف و 
 ، دـنهد یم  رارق  ریدـقت  دروم  هدوتـس و  ار  نآ  رگید  یهورگ  هک  یلاـح  رد  دـننک .  یم  داـقتنا  تسا  لـئاق  مارتحا  دوخ  ياـملع  هب  تبـسن 
هب دـیقم  هدومن و  میظعت  مارتحا و  ع )   ) يدـهم ماما  بئان  دـیلقت و  عجرم  هب  هعیـش  دـننیب  یم  هک  دـبای  یم  شیازفا  ینامز  داـقتنا  یتفگش و 
یم مهتم  ییوگ  هفازگ  ولغ و  هب  ار  ام  يا  هدـع  دـسر ،  یم  ع )   ) موصعم ناماما  هب  هقالع  تدـش  نیا  هک  یماگنه  اـما  دنتـسه .  يو  ياوتف 

عجارم و  ع )   ) ناماما و  ص )   ) مرکا ربمایپ  هعیـش ،  هللاابذایعلا  دنیوگ :  یم  دـننک و  یم  طارفا  ندز  تمهت  رد  اهنآ  زا  یخرب  یتح  دـنزاس و 
ینابر و ياملع  هب  تبـسن  نانآ  سیدقت  تعاطا و  هعیـش و  دیدش  مارتحا  اهنت  هلئـسم ،  یلو  دنک .  یم  شتـسرپ  ار  اهنآ  دناد و  یم  ادـخ  ار 
اب راتفر  هلماعم و  ناسنا و  هب  تبسن  یمالسا  شنیب  زا  ناناملسم  ام  نتفرگ  هلـصاف  ندیزگ و  يرود  عقاو  رد  هکلب  تسین ،  موصعم  نایاوشیپ 

قبط رب  هک  تسا  یلهاج  هویـش  تسخن  مینک :  یم  هظحالم  ار  شور  هس  ناسنا ،  شزرا  اـب  هطبار  رد  میرک  نآرق  رد  اـم  هجیتن  رد  تسوا . 
تایآ هک  تسا  مسیلایرتام )   ) يدام بتکم  يرگید  و  دـندز .  یم  ادـص  هرجنح  تشپ  زا  ار  ربماـیپ  هک  یناـسک  بارعا و  هب  طوبرم  تاـیآ 
تایآ ساسا  رب  هک  تسا  مالسا  شور  هقیرط و  موس  و  دنک .  یم  دای  نانآ  زا  يداحلا ،  ياه  ندمت  نابحاص  ناربمایپ و  نانمشد  هب  طوبرم 

یناـهج رد  تسا  یفاـک  و  تسا .  هداد  رارق  هجوـت  دروـم  یلمع ،  يوـنعم و  یلقع و  ملاـع  هب  وا  ینوـمنهر  ناـسنا و  هب  مارتـحا  هب  طوـبرم 
ءایلوا نایاوشیپ و  ءایبنا و  هب  تبـسن  ام  هاگدـید  رد  برغ ،  يرگ  يدام  تیلهاج و  زا  ار  يدایز  تاریثءاـت  میرب ،  یم  رـسب  اـم  هک  یمالـسا 

رب برغ  طلـست  يدام و  ندمت  طاطحنا  مینک .  هدهاشم  نامدوخ  یتح  ام و  یمالـسا  ياه  تلم  اه و  هدوت  هب  تبـسن  نانم و  ؤم  نادـیهش و 
ناسنا یگدـنز  نآ  دوجو  اـب  هک  تسا  هدرک  داـجیا  یعاـمتجا  يداـصتقا و  یـسایس ،  ثیح  زا  ار  يراوشد  طیارـش  عاـضوا و  اـم ،  عماوج 

هکناـنچمه تخود ! ؟  مشچ  يو  يدوجو  داـعبا  رگید  هب  نداـهن  تمرح  هب  ناوـت  یم  هنوـگچ  سپ  دوـش  یمن  هدرمـش  مرتـحم  ناملـسم ، 
بیکرت عمج و  اب  دراد و  نآ  یقطنم  موهفم  هب  یگداس  هب  شیارگ  هتـسویپ  هک  ینهذ  تخاس ،  لدب  تیلهاج  رـصع  نهذ  هب  ار  ام  هشیدـنا 

رد نآ  نوگانوگ  داعبا  زا  میسانشب و  میهاوخ  یم  دعب  کی  زا  اهنت  ار  رمءا  نالف  ام  هک  دینیب  یم  ور  نیا  زا  دراد .  ینمشد  دانع و  تافص ، 
میهد یمن  هزاجا  دوخ  هب  مینک و  یم  ساسحا  يا  هلئـسم  هب  تبـسن  هجوت  عون  کی  دوخ  لد  رد  نینچمه  مینک ،  رظن  فرـص  لاـح  ناـمه 

رما و رهاظ  اهنت  مینک و  یم  راتفر  هنوگنیا  زین  یهلا  ناربمایپ  نایاوشیپ و  ءاـیلوا و  دروم  رد  میباـیرد .  زین  ار  نآ  رگید  ياـه  هبنج  تاـهج و 
درگنب رومءا  هب  هنوگنیا  یـصخش  رگا  و  میلفاغ .  اهنآ  ینالقع  ناهج  يونعم و  يالاو  تالامک  جوا  زا  مینک و  یم  هظحـالم  ار  ناـنآ  لاـح 

نیرتکاـنرطخ هب  یتـقو  رما  نیا  میناوخ .  یم  فرحنم  هناوید و  ار  وا  دـپتب  نآ  رطاـخ  هب  شلد  لـقع و  رگا  تسا و  هدرک  ّولغ  میئوـگ :  یم 
اب هکنیا ،  هناهب  هب  میتسیاب  ناربمایپ  ناماما و  ءاـیلوا و  مارتحا  سیدـقت و  ربارب  رد  میناـشوپب و  بهذـم  ساـبل  نآ  هب  اـم  هک  دـسر  یم  هطقن 
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هک تسا  نیا  دنتـسه  رـشب  مه  نانآ  هکنیا  زا  دوصقم  ینعم و  ایئوگ  و  دراد .  تافانم  وا  دـیحوت  دـنوادخ و  سدـقم  تاذ  هب  تبـسن  مارتحا 
ایئوگ و  تسین .  راک  رد  یموس  قش  تسا و  حرطم  نامـسآ  ارحـص و  گنـس  نیب  هسیاقم  دنا و  نابایب  گنـس  گیر و  یتشم  نوچمه  اهنآ 

دنوادخ هک  یهلا  رون  هکنیا ،  لثم  درادـن و  دوجو  يرـشب  هعماج  يارحـص  نیا  رد  ییاه  هلق  تاعافترا و  هناخدور و  رهن و  ناتـسب و  غاب و 
ءایلوا ناـماما و  ناربماـیپ و  زا  ریغ  یتادوجوم  رد  نیمز و  هرک  هریغ  رد  حابـصم ))  اـهیف  ةوشکمک  هرون  لـثم   : )) دـیامرف یم  رون  هروس  رد 

رد یگداتسیا  مالسا و  يوس  هب  ناملسم  تما  تکرح  یمالسا و  یهاگآ  يرایشه و  نیا  هک  مرواب  نیا  رب  نم  تسا !  هتفای  رولبت  ع )   ) ادخ
مالسا یمارگ  ربمایپ  ون  زا  میبای و  تسد  ناملسم ،  ناسنا  دوخ و  یمالـسا  تیدوجوم  یتسه و  هب  ام  هک  تسا  یهار  نامه  نانمـشد ،  ربارب 

ینابر و لماک و  تیصخش  هتـسیاش  هک  مینک  لمع  میـشاب و  يا  هنوگب  نانآ  اب  میبای و  زاب  ار  دوخ  ياملع  نایاوشیپ و  هتخانـش و  ار  (ص ) 
نیتسار تبحم  قشع و  نیا  میزاس و  راشرس  نانآ  كاپ  تبحم  قشع و  اب  هرابود  ار  دوخ  ياهلد  تسا و  نانآ  يالاو  ماقم  نءاش و  روخ  رد 

 (( . تسادـخ رارـسا  بالرطـسا  قشع   . )) دـناشک یم  ام  نانآ و  راـگدرورپ  هّللا  هب  قشع  ینعی  رتگرزب ،  رتـالاو و  یتبحم  قشع و  هب  ار  اـم 
دنیب یم  مهاب  نامـسآ  هوک و  لگنج و  اب  ار  تخرد  نآ  هک  ار  یـسک  دیاب  دراد  یم  زاب  لگنج  ندید  زا  ار  وا  یتخرد  هدـهاشم  هک  یـسک 

دیحوت و عنام  ار  نانآ  ناهج  رد  نتـسیز  ناربمایپ و  ناماما و  ءایلوا و  ینید و  نادنمـشناد  مارتحا  تسادـق و  هک  یـسک  زین  دراد و  روذـعم 
اهنآ هلیسوب  یگدنز  ات  هدرک  عضو  عرش  هک  دنیب  یم  یمالسا  رئاعـش  زا  یعون  ار  تامارتحا  نیا  هک  ار  یـسک  دیاب  دنیبب ،  دنوادخ  سیدقت 

ما هشیدـنا  تیفرظ  هاگره  سپ  دراد .  روذـعم  زین  دـشاب  قح  ترـضح  دای  رکذ و  شنرک و  مارتحا و  يوس  هب  ام  ياشگهار  دـبای و  ناماس 
 . دنام یمن  یقاب  نآ  رد  راگدیرفآ  تبحم  يارب  یئاج  دوش و  یم  زیربل  گرزب  ياه  هدیرفآ  تبحم  اب  دشاب  کچوک  ملد  فرظ  دودحم و 
هلق كرد  رب  رداق  دـجنگ و  یم  ناشلد  رد  نوگانوگ  يدوجو  داعبا  بیکرت  عمج و  هک  ار  یلدایرد  هنازرف و  نادـنمدرخ  یتسیاـب  نم  سپ 

 . مرادب روذعم  تساهنآ ،  همه  اب  یتسیزمه  نامسآ و  رد  قافآ  نیمز و  ياه 

راگدرورپ هاگشیپ  رد  ع )   ) يدهم ترضح  ماقم 

راگدرورپ هاگشیپ  رد  ع )   ) يدهم ترضح  ماقم 

یم هادـفانحاورا  شترـضح  هب  تبـسن  ام  فطاوع  داقتعا و  زا  ییاه  هنومن  هک  ار  ییاهترایز  اهاعد و  تاـیاور و  زا  يا  هراـپ  هکنآ  زا  شیپ 
هعیـش عبانم  رد  میوش .  روآدای  دشاب  یم  راوگرزب  نآ  هبترم  ماقم و  رگناشن  هک  ار  یئاه  تیاور  زا  یکدنا  تسا ،  بسانم  میروایب ،  دنـشاب 
لها نارورس  زا  ترخآ و  ایند و  رالاس  رورس و  وا  تسا  عیفر  گرزب و  سب  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  وا  تلزنم  ماقم و  هک  تسا  هدمآ  ینـس  و 

 ، تسا دنوادخ  يوس  زا  هدش  تیاده  هدنریگ و  ماهلا  دراد و  نت  رب  یهلا  رون  زا  يا  هدنـشخرد  ياه  هماج  تسا  نایتشهب  سواط  تشهب و 
هکلب دزاس .  یم  يراج  یحو  تسد  هب  ار  يرایـسب  تازجعم  ياه  هناشن  اه و  تمارک  ناحبـس  يادخ  دوش ،  یمن  بوسحم  ربمایپ  دنچ  ره 

هّللا تاولـص  نالوسر  ناربمایپ و  فوفـص  رد  ترـضح  نآ  هک  دراد  تلالد  دنا ،  هدرک  لقن  ارنآ  ینـس  هعیـش و  عفانم  هک  یفورعم  تایاور 
نیسح نسح و  یلع و  هزمح و  نم و  میتشهب ،  لها  نارورس  بلطملادبع ،  نادنزرف  ام   : )) دومرف ص )   ) ربمایپ هکنانچ  دراد .  ياج  مهیلع 

دزن رد  ناشیا  يـالاو  ماـقم  نءاـش و  و  ع )   ) موصعم ناـیاوشیپ  لـئاضف  رد  یحورـشم  تاـیاور  اـم  عباـنم  رد  نینچمه  ( 464  (( ) يدـهم و 
نیمز يور  رد  ادخ  رون  يو  هکنیا  هب  دشاب  یم  هادفانحاورا  رظتنم  يدهم  ترضح  هژیو  ییاه  تیاور  هلمج  نآ  زا  تسا ،  هدمآ  راگدرورپ 

ریـسفت و دیاقع و  بتک  رد  املع  هک  ار  هچنآ  تسا .  دنوادخ  رـس  هنیجنگ  یهلا و  ملع  ندعم  ندوب و  ۀـعاطالا  بجاو  رد  نآرق  کیرـش  و 
يرترب و مالـسلا  مهیلع  نیـسح  نسح و  نانم و  ؤمریما  زا  دعب  ناماما  ریاس  رب  ار  ترـضح  نآ  نانآ  رتشیب  دنا و  هدروآ  لیـصفت  هب  ثیدـح 

نیریس نبا  زا  تسا  هدش  دراو  رمع  رکبوبا و  رب  وا  يرترب  زین  تنس  لها  دزن  و  تسا .  هدمآ  زین  تیاور  هراب  نیا  رد  هک  دنا ،  هداد  تلیـضف 
یم زارطمه  یبن  ربماـیپ و  اـب  تسا و  رتهب  بتارم  هب  ود  نآ  زا  يدـهم )   : ) تفگ رمع ؟  رکبوبا و  اـی  تسا  رتهب  يدـهم   : )) دـندرک لا  ؤس 
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(465 (( ) دشاب

 ( ع  ) يدهم ترضح  هرابرد  ناماما  نانخس 

ترـضح هب  تبـسن  دوخ  قایتشا  فطاوع و  ناگدـننک  ناـیب  ناماگـشیپ و  ار  ع )   ) ناـماما اـم  هک  تسا  نیا  هنیمز  نیا  رد  هجوت  لـباق  هتکن 
تسدب هدنیآ  رد  هچنآ  دوخ و  دوعوم  دنزرف  هب  تبـسن  ع )   ) يدهم تدالو  زا  لبق  ربمایپ و  هدعو  هب  نامیا  اب  نانآ  میبای ،  یم  ع )   ) يدهم

یم هدنـسب  مالـسلاامهیلع  قداص  ماما  نانم و  ؤم  ریما  زا  ینانخـس  رکذ  هب  ام  کنیا  و  دنتـشاد .  یهاگآ  شیپاشیپ  تفرگ  دـهاوخ  ماجنا  وا 
هاگره هک  تسا  نامـسآ  ناگراتـس  ناسب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دمحم  تیب  لها  لثم  هک  دینادب  ناه   : )) دومرف ع )   ) یلع ترـضح  مینک . 

هدش و مامت  امش  رب  ص )   ) ربمایپ نادناخ  وترپ  رد  یهلا  ياه  تمعن  منیب  یم  ایئوگ  دنک .  یم  عولط  رگید  يا  هراتس  دنک  بورغ  يا  هراتس 
زا رگا  دینک و  توکس  مه  امـش  دندرک  توکـس  رگا  دیرگنب ،  دوخ  ربمایپ  تیب  لها  هب  ( )) 466  ) دـیا هتفای  تسد  دوخ  ياهوزرآ  هب  امش 
هب مردپ  دروآ .  یم  دوجوب  یـشیاشگ  جرف و  ع )   ) تیب لها  ام  زا  يدرم  هطـساو  هب  هاگان  دنوادخ  هک  دینک  ناشیرای  دنتـساوخ  يرای  امش 
رب حالس  هام  تشه  دزادرپ و  نانآ  يدوبان  راتشک و  هب  دنکن و  اطع  يزیچ  نانمشد )   ) اهنآ هب  ریـشمش  زج  هک  نازینک  نیرتهب  دنزرف  نابرق 
رب ار  یهلا  تیادـه  درک .  یم  محر  ام  هب  دوب  یم  همطاف  نادـنزرف  زا  صخـش  نیا  رگا  دـنیوگ  شیرق  هکیئاج  ات  دـنک ) یم  هزراـبم   ) شود

ار نآرق  دـنهد و  یم  حـیجرت  یهلا  تیادـه  رب  ار  دوخ  سفن  ياوه  نارگید  هک  هاگنآ  دـنادرگ ،  یم  مکاـح  دوخ  یناـسفن  ياـه  هتـساوخ 
لد ياه  هراپ  نیمز  دـننک .  یم  ریـسفت  شیوخ  رظن  يءار و  هب  ار  نآرق  نارگید  هک  اجنآ  دـهد ،  یم  رارق  لمع  هشیدـنا و  رایعم  كـالم و 

ار ربمایپ  مسر  هار و  تلادع و  هویـش  يو  هاگنآ  دیامن .  یم  وا  میلـست  ار  شیاهدیلک  دزاس و  یم  جراخ  وا  يارب  ار  رئاخذ ) نداعم و   ) دوخ
نت رب  تمکح  هرز  ( )) 467 (( ) درک دهاوخ  هدنز  هدیدرگ  شومارف  كورتم و  وا  زا  شیپ  هک  ار  تنس  باتک و  داد و  دهاوخ  ناشن  امش  هب 

و نآ ،  يایوج  وا  تسوا و  هدـشمگ  تمکح  هک  ارچ  تسا  هتفرگ  ارف  تیدـج  یهاگآ و  هجوت و  اب  مامت و  نیئآ  مسر و  اب  ار  نآ  هدومن و 
ندرگ هدـمآرد و  وناز  هب  هار  یگتـسخ  زا  هک  يرتش  نوچمه  ددرگ و  یم  بیرغ  مالـسا  هکیماـگنه  نآ و  ناـهاوخ  وا  تسا و  زاـین  دروم 
تـسا ینیـشناج  دنوادخ و  ياه  تجح  زا  تسا  يا  هدنام  یقاب  تجح  يو  ددرگ ،  یم  ناهنپ  اه  هدید  زا  وا  دراذگ ،  یم  نیمز  هب  ار  دوخ 

ماـما روضح  بلغت  نب  ناباوریـصب  وـبا  رمع و  نب  لـضفم  نم و  تفگ :  هک  هدـش  لـقن  یفریـص  ریدـس  زا  ( 468  (( ) ناربمایپ نانیـشناج  زا 
ناشیرپ یتلاح  اب  هتسشن و  كاخ  يور  رب  هاتوک  نیتسآ  هقی و  نودب  رادقوط و  يربیخ  هماج  اب  ترضح  نآ  میدید  میدیـسر ،  ع )   ) قداص

هدز و هقلح  شکرابم  ناگدید  رد  کشا  ادیوه و  شیامیـس  رد  ینوگرگد  نایامن و  شا  هرهچ  رد  هودنا  مغ و  دیرگ ،  یم  نازوس  یلد  و 
 . تسا هدرب  نیب  زا  ار  مبلق  شمارآ  هدومن و  گـنت  نم  رب  ار  نیمز  رتـسب  هدوبر و  نم  زا  ار  باوخ  وت ،  تبیغ  نم ،  رورـس  يا  دـیوگ :  یم 

عمج يدوبان  بجوم  يرگید  زا  سپ  یکی  نداد  تسد  زا  هک  هدز  دنویپ  يدـبءا  بئاصم  هب  ارم  تبیـصم  يراتفرگ و  وت  تبیغ  نم !  رورس 
اب تفگ :  ریدـس  دریگ . . .  مارآ  دنیـشن و  ورف  ما  هنیـس  هلاـن  دوـش و  کـشخ  مشچ  ياهکـشا  منک  یمن  ساـسحا  ددرگ ،  یم  اـم  دادـعت  و 

هناشن تلاح ،  نآ  هک  میدرب  نامگ  دـش و  ناشیرپ  رارقیب و  نامبلق  دـیرپ و  نامرـس  زا  لقع  راوگان  هثداح  كانلوه و  تلاـح  نیا  هدـهاشم 
دنوادـخ ادـخ ،  قلخ  نیرتهب  دـنزرف  يا  میدرک :  ضرع  تسا ،  هدیـسر  وا  هب  راـگزور  زا  یتـفآ  اـی  تسا و  یکاـنرطخ  يـالب  یـشوخان و 

 . تسا هدناشن  متام  نیدب  ار  امش  يدمآ  شیپ  هچ  دیتسه و  نایرگ  هنوگنیا  هثداح  مادک  رطاخ  هب  دنادرگن  رابکشا  زگره  ار  امـش  ناگدید 
ياو  : )) دومرف و  دوب ،  يو  سرت  فوخ و  تدش  رگناشن  هکیا  هنوگب  دروآرب  هنیـس  زا  كاندرد  یهآ  ع )   ) ماما هاگنآ  دـیوگ :  یم  ریدـس 

هتـشذگ و شناد  اه و  تبیـصم  اهالب و  اهگرم و  هب  یهاگآ  رب  لمتـشم  تسا  یباـتک  نآ  مدـید و  رفعج  باـتک  رد  زورما  حبـص  امـش ،  رب 
هرابرد باتک  نیا  رد  تسا ،  هداد  صاـصتخا  وا  زا  دـعب  ع )   ) ناـماما و  ص )   ) دـمحم هب  ار  باـتک  نیا  دـنوادخ  تماـیق و  زور  اـت  هدـنیآ 

رد دیدرت  کش و  شیادـیپ  نامز و  نآ  رد  نانم  ؤم  يراتفرگ  يو و  رمع  لوط  نآ و  ندـش  ینالوط  وا و  تبیغ  تیب و  لها  ام  مئاق  تدالو 
 : دیامرف یم  ناحبس  دنوادخ  هک  مالـسا  تناید  زا  ندیـشک  تسد  نید و  زا  نانآ  رتشیب  نتـشگرب  مئاق و  تبیغ  ندش  ینالوط  زا  ناشیاهلد 
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نم رب  هودـنا  مغ و  تخوس و  ملد  هک  مدرک  یم  هعلاطم  میدـنکفا ))  شندرگ  هب  ار  یناسنا  ره  دـب  کـین و  رادرک  هجیتن  تاردـقم و  اـم  ))
دروم رد  دنوادخ  دومرف :  دیئامرف ،  هاگآ  ار  ام  دیناد  یم  هک  هچنآ  زا  يا  هّمـش  افطل  ادخ ! لوسر  دنزرف  يا  میدرک :  ضرع  دـش )) .  هریچ 

هداد رارق  ناهنپ  ع )   ) یـسوم تدالو  نوچمه  ار  وا  تدالو  دزاس  یلمع  هدروآرد  ارجا  هب  ناربمایپ  زا  نت  هس  هرابرد  هک  ار  رما  هس  ام  مئاـق 
هتـسیاش هدنب  رمع  نآ  زا  دـعب  تسا و  هدومرف  ردـقم  ع )   ) حون رمع  لوط  نوچ  ار  يو  رمع  لوط  و  ع )   ) یـسیع تبیغ  نوچ  ار  وا  تبیغ  و 

دیهد حرش  ام  يارب  ار  بلاطم  نیا  ص )   ) ادخ لوسر  دنزرف  يا  مدرک :  ضرع  تسا .  هداد  رارق  وا  رمع  رب  لیلد  ار  ع )   ) رـضخ ینعی  دوخ 
ار نایوگـشیپ  دوب ،  دـهاوخ  ع )   ) یـسوم ترـضح  تسدـب  وا  یئاورنامرف  يدوبان  هک  درب  یپ  نوعرف  یتقو  یـسوم ،  تدالو  اما  دومرف :  . 

نارومءام هب  نوعرف  تسا ،  لیئارـسا  ینب  لسن  زا  وا  دـنتفگ :  دـندرک و  یئامنهار  ترـضح  داژن  بسن و  رب  ار  نوعرف  اهنآ  درک و  راـضحا 
نیدب ار  دازون  رازه  دنچ  تسیب و  هکنآ  ات  دندرگ ) يو  دلوت  عنام  ات   ) دنفاکشب ار  لیئارسا  ینب  رادراب  نانز  مکش  نانچمه  داد  روتسد  دوخ 

ینب هیما و  ینب  نینچمه  دنشکب .  ار  وا  دنبای و  تسد  يو  هب  دنتـسناوتن  تشاد  ار  وا  ظفح  هدارا  دنوادخ  هک  اجنآ  زا  یلو  دندیرب  رـس  ناس 
هب دنتساخرب و  ام  اب  ینمشد  هب  تسا  ع )   ) مئاق ترضح  تسدب  اهنآ  نارابج  نایاورنامرف و  يدوبان  تموکح و  لاوز  دندیمهف  یتقو  سابع 

یلو دنتـسب .  ربماـیپ  هیرذ  يدوباـن  هب  رمک  ع )   ) مئاـق نتـشک  رب  یباـیتسد  دـیما  هب  دندیـشک و  ریـشمش  ص )   ) هّللا لوـسر  تیب  لـها  يور 
 . دیآ راوگان  ناکرشم  رب  دنچ  ره  دنادرگ  لماک  ار  دوخ  رون  هکنآ  ات  دوش  یم  راکـشآ  یملاظ  رب  يو  رما  هک  دادن  هزاجا  ناحبـس  دنوادخ 

اجنآ هدومن  بیذکت  نآرق  رد  ار  نانآ  دنوادخ  اما  هدـش  هتـشک  يو  هک  دـننآرب  یگلمج  يراصن  دوهی و  ع ، )   ) یـسیع تبیغ  يارجام  اما 
تسا هنوگنیدب  زین  ع )   ) مئاق تبیغ  ( )) 469 (( ) دنداتفا هابتشا  هب  رما  نیا  رد  هکلب  دندز  رادرب  هن  دنتـشک و  ار  وا  هن  اهنآ   : )) دیامرف یم  هک 

یتقو ع )   ) حون ترضح  رمع  ندش  ینالوط  ناتساد  کنیا  و  دنیامن . . .  یم  راکنا  ار  نآ  تبیغ ،  ندش  ینالوط  ببس  هب  مالـسا  تما  اریز 
يا تفگ :  داتـسرف و  يو  دزن  امرخ  هتـسه  تفه  اـب  ار  لـیئربج  دـنوادخ  درک  دوخ  موق  يارب  نامـسآ  زا  باذـع  تساوخرد  ترـضح  نآ 

یمن نیب  زا  ینامـسآ  هقعاص  هلیـسو  هب  ار  اهنآ  نم  دنتـسه و  نم  ناگدنب  اه و  هدیرفآ  مدرم  نیا  دیامرف :  یم  لاعتم  دنوادخ  ادخ ،  لوسر 
 . مهد یم  شاداپ  وت  هب  نآ  رطاخ  هب  نم  هک  درگرب  دوخ  تما  توعد  يارب  هرابود  نیاربانب  تجح ،  مامتا  توعد و  غالبا  زا  دعب  رگم  مرب 

تفای یهاوخ  تسد  تاجن  شیاشگ و  هب  زین  وت  اهنآ ،  ندش  روراب  ندرک و  دشر  ندیئور و  زا  سپ  هک  امن  سرغ  ار  امرخ  ياه  هتسه  نیا 
ینامز زا  سپ  دـندش و  روراب  هدروآرب و  گرب  خاش و  دـندیئور و  امرخ  ناتخرد  یتقو  هدـب .  تراـشب  رما  نیا  هب  ار  دوخ  نم  ؤم  ناوریپ  و 

ار وا  رگید ) راـب   ) دـنوادخ اـما  دـنک ،  اـفو  دوخ  هدـعو  هب  هک  دومن  تساوخرد  ناحبـس  دـنوادخ  زا  ع )   ) حون دنتـسشن ،  هویم  هب  ینـالوط 
نیا رد  دـنادرگ .  مامت  دوخ  موق  رب  ار  تجح  لیلد و  دزاس و  هشیپ  شالت  ربص و  زاب  دراکب و  اه  لخن  ناـمه  ياـه  هتـسه  زا  درک  رومءاـم 

اعدا و رگا  دنتفگ :  دندش و  دترم  نانآ  زا  رفن  دصیـس  هجیتن  رد  دندش .  ربخاب  نایرج  زا  دـندوب  هدروآ  نامیا  وا  هب  هک  ییاه  هورگ  ماگنه 
رومءام ار  وا  یپ  رد  یپ  راب  تفه  ات  لاعتم ،  دـنوادخ  بیترت  نیدـب  دـنک .  هدـعو  فلخ  شراـگدرورپ  تسیاـب  یمن  دوب  قح  حون  توعد 

نت دـنچ  داتفه و  هب  وا  نارادـفرط  هکنآ  ات  دنتـشگ  یمرب  نید  زا  وا  ناوریپ  زا  یهورگ  راـب  ره  دومن و  اـه  لـخن  نتخاـس  روراـب  نتـشاک و 
دش راکشآ  تقیقح  قح و  دیدرگ و  لیدبت  نشور  حبص  هب  بش  تملظ  کنیا  حون  يا  هک :  داتسرف  یحو  يو  هب  ماگنه  نیا  رد  دندیـسر 

شتبیغ نارود  مئاق  ترـضح  دومرف :  ع )   ) قداص ماما  دـش . . .  هتخانـش  زاب  ناتـشرس  الب  نتفر  رانک  اب  رفک ،  ترودـک  زا  نامیا  لـالز  و 
(470  . (( ) ددرگ ادج  كاپ و  یصلاخان  یگریت و  زا  نامیا  يافص  نشور و  الماک  قح  ات  دوش  یم  ینالوط  هنوگ  نیدب 

ترضح نآ  ترایز  اهاعد و  زا  ییاه  هنومن 

و ارصان ،  ادئاق و  اظفاح و  اّیلو و  ۀعاس ،  لک  یف  ۀعاسلا و  هذه  یف  هئابآ ،  یلع  هیلع و  کتاولـص  نسحلا ،  نب  ۀجحلا  کیلول  نک  مهللا  ))
لدـعلا و  لّم ،  ؤملا  مئاقلا  كرمءا ،  یلو  یلع  لصو  مهللا  (( . )) ـالیوط اـهیف  هعّتمت  و  اـعوط ،  کـضرءا  هنکـست ،  یتح  اـنیع . . .  ـالیلد و 
کنیدب مئاقلا  و  کباتک ،  یلا  یعادلا  هلعجا  مهللا  نیملاعلا .  بر  ای  سدقلا  حورب  کنم  هدیءا  و  نیبرقملا ،  کتکئالمب  هّفح  و  رظتنملا ، 
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کب كرشی  كدبعی ال  انمءا  هفوخ  دعب  نم  هلدبءا  هل .  هتیضترا  يذلا  هنید  هل  نّکم  هلبق .  نم  نیذلا  تفلتختسا  امک  ضرالا  یف  هفلختسا  . 
کنید و هبرهظءا  مهللا  اریصن .  اناطلـس  کندل  نم  هل  لعجا  و  اریـسی ،  احتف  هل  حتفا  و  هبرـصتنا ،  هرـصناو و  هبززعءا ،  هّزعءا و  مهللا  ائیش . 
و هلهءا ،  مالسالا و  اهبّزعت  ۀمیرک ،  ۀلود  یف  کیلا  بغرن  انا  مهللا  قلخلا .  نم  دحا  ۀفاخم  قحلا  نم  یـشب ء  یفختـسی  یتح ال  کیبن  ۀنس 
 . ةرخآلا ایندـلا و  ۀـمارک  اهب  انقزرت  و  کلیبس ،  یلا  ةداقلا  و  کتعاط ،  یلا  ةاعّدـلا  نم  اهیف  انلعجت  و  هلهءا ،  قافّنلا و  و  رفکلا )  ) اـهب لذـت 

و انمرغم ،  نع  هب  ضقا  و  انلئاع ،  هب  نغءا  و  انتلذ ،  هبززعءا  و  انتلق ،  هب  رثک  و  انقتف ،  هب  قترا  و  انعدص ،  هب  بعـشا  و  انثعـش ،  هب  مملا  مهللا 
و اندـیعاوم ،  هبزجنءا  و  انتبلط ،  هب  حـجنءا  و  انرـسءا ،  هب  ّکـف  و  اـنهوجو ،  هب  ضیب  و  انرـسع ،  هیرـسی  و  اـنتلخ ،  هب  دـس  و  اـنرقف ،  هبربجا 

عـسوءا نیلو و  ؤسملا  ریخ  ای  انتبغر .  قوف  هب  انطعءا  و  اـنلامآ ،  ةرخـآلا  ایندـلا و  نم  هب  اـنغلب  و  اـنل ،  ؤس  هب  اـنطعءا  و  اـنتوعد ،  هب  بجتـسا 
طارـص یلا  ءاشت  نم  يدـهت  کنا  کنذاب ،  قحلا  نم  هیف  فلتخا  امل  هب  اندـها  و  انبولق ،  ظیغ  هب  بهذءا  و  انرودـص ،  هب  فشا  نیطعملا ، 

ةرثک و  انیلو ،  ۀبیغ  و  هلآ ،  هیلع و  کتاولص  انیبن  دقف  کیلا  وکشن  انا  مهللا  نیمآ .  قحلا  هلا  انودع  كودع و  یلع  هب  انرـصنا  و  میقتـسم ، 
هلجعت کنم  حتفب  هلک  کلذ  یلع  انعءا  و  دمحم ،  لآ  دمحم و  یلع  لصف  انیلع ،  نامزلا  رهاظت  و  انب ،  نتفلا  ةدش  و  انددع ،  ۀلق  و  انودع ، 

 . )) نیمحارلا محرءا  ای  کتمحرب  اهانسبلت ،  کنم  ۀیفاع  و  اهانللجت ،  کنم  ۀمحر  و  هرهظت ،  قح  ناطلس  و  هزعت ،  رصن  هفشکت و  رـض  و  ، 
كریغ دحءا  اهیصحی  ای  و  کملع ،  الا  اهعسی  ای  و  تنءا ،  الا  اهب  طیحی  ال  ۀبیط ،  ۀمئاد  ةریثک  ةالص  مهیلع  دمحم و  یلع  یلـص  مهللا  . . . 

یف کتفیلخ  و  کقلخ ،  یلع  کتجح  و  کیلع ،  لیلدـلا  کیلا ،  یعادـلا  كرمءاب ،  مئاـقلا  کتنـس ،  ییحملا  کـیلو  یلع  لـص  مهللا  . 
هذعءا و  نیدساحلا ،  یغب  هفکا  مهللا  هئاقب .  لوطب  ضرالا  نیز  و  هرمع ،  دـم  و  هرـصن ،  زعءا  مهللا  كدابع .  یلع  كدـهاش  و  كرمءا ، 

و هتیعرو ،  هتعیـش ،  و  هتیرذ ،  و  هسفن ،  یف  هطعءا  مهللا  نیرابجلا .  يدـیءا  نم  هصلخ  و  نیملاظلا ،  ةدارا  هنع  زجزا  و  نیدـئاکلا ،  رـش  نم 
لک یلع  کنا  ةرخآلا .  ایندلا و  یف  هلما  لضفءا  هغلب  و  هسفن ،  هب  رـست  و  هنیع ،  هب  رقت  ام  ایندلا  لها  عیمج  و  هودـعو ،  هتماع ،  و  هتـصاخ ، 

هب کنید  دوعی  یتح  کمکح ،  نم  ریغ  ام  هب  رهظءا  و  کباتک ،  نم  لدب  ام  هب  یحءا  و  کنید ،  نم  یحم  ام  هب  ددج  مهللا  ریدـق .  یش ء 
ّده و  ۀملظ ،  لک  هرونب  رون  مهللا  هیدل .  ۀعدب  هدنع و ال  لطاب  و ال  هعم ،  ۀهبش  هیف و ال  کش  ال  اصلخم ،  اصلاخ  ادیدج  اضع  هیدی  یلعو 

رجءا و  رابج ،  لک  هل  دـعب  کلهءا  و  ران ،  لک  هفیـسب  دـمخءا  و  رابج ،  لـک  هب  مصقا  و  ۀلالـض ،  لـک  هتزعب  مدـها  و  ۀـعدب ،  لـک  هنکرب 
و هداـک ،  نمب  رکما  و  هاداـع ،  نم  لـک  کـلهءا  و  هاواـن ،  نم  لـک  لذءا  مهللا  ناطلـس .  لـک  هناطلـسل  ّلذا  و  مـکح ،  لـک  یلع  هـمکح 
هب يرج  ام  یلع  دمحلا  کل  مهللا  هرکذ . . . (( . ))  دامخا  دارءا  و  هرون ،  ءافطا  یف  یعـس  و  هرمءاب ،  ناهتـسا  هقح و  دجح  نم  لصءاتـسا 
الو هل  لاوزال  يذـلا  میقملا ،  میعنلا  نم  دـنع  ام  لیزج  مهل  ترتخا  ذا  کنیدو ،  کسفنل  مهتـصلختسا  نیذـلا  کـئایلوءا ،  یف  ؤاـضق ك 

ءافولا مهنم  تملع  و  کلذ ،  کل  اوطرـشف  اهجربز ،  اهفرخز و  ۀیندلا و  ایندلا  هذه  تاجرد  یف  دهزلا  مهیلع  تطرـش  نءا  دعب  لالحمـضا 
مهتدـفر و  کـیحوب ،  مهتمرکءا  و  کـتکئالم ،  مهیلع  تطبهءا  و  یلجلا ،  ءاـنثلا  و  یلعلا ،  رکذـلا  مهل  تمدـق  و  مهتبرق ،  مهتلبقف و  هـب ، 

یف هتلمح  یـضعب  و  اـهنم .  هتجرخءا  نءا  یلا  کـتنج  هتنکـسءا  ضعبف  کـناوضر .  یلا  ۀلیـسولا  و  کـیلا ،  عئارذـلا  مهتلعج  و  کـملعب ، 
تلعج و  هتبجءاف ،  نیرخالا  یف  قدـص  ناسل  کـلءاسو  ـالیلخ  هتدـختا  ضعب  و  کـتمحرب .  ۀـکلهلا  نم  هعم  نمآ  نم  هتیجن و  کـکلف و 

و تاـنیبلا ،  هتیئآ  و  تءاریغ ،  نم  هتدـلوءا  ضعب  و  اریزو .  اءدر و  هیخءا  نم  هل  تلعج  اـمیلکت و  ةرجـش  نم  هتملک  ضعب  و  اـیلع .  کـلذ 
ةدم یلا  ةدم  نم  ظفحتسم ،  دعب  اظفحتسم  ءایصوءا ،  هل  تریخت  و  اجاهنم ،  هل  تجهن  و  ۀعیرش ،  هل  تعرـش  الک  و  سدقلا .  حورب  هتدیءا 
انیلا تلـسرءا  الول  دحءا :  لوقیال  و  هلهءا ،  یلع  لطابلا  بلغی  و  هرقم ،  نع  قحلا  لوزی  الئلو  كدابع ،  یلع  ۀـجح  و  هکنیدـل ،  ۀـماقا  و  ، 

کبیجن کبیبح و  یلا  رمءالاب  تیهتنا  نءا  یلا  يرحن . . . .  لذـن و  لبق  نم  کتایآ  عبتنف  ایداه ،  املع  انل  تمقاو  ارذـنم ،  الوسر  ارذـنم ، 
 ، هتدـمتعا نم  مرکا  و  هتیبتجا ،  نم  لضفءا  و  هتیفطـصا ،  نم  ةوفـص  و  هتقلخ ،  نم  دیـس  هتبجتنا ،  امک  ناکف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم 
 ، کئامـس یلا  هب  تجرع  قاربلا و  هل  ترخـس  کبراغم و  کقراشم و  هتءاطوا  و  كدابع ،  نم  نیلقثلا  یلا  هتثعب  و  کئایبنءا ،  یلع  هتمدق 

کبیلف امهلآ  امهیلع و  هللا  یلـص  یلع  دمحم و  تیب  لهءا  نم  بئاطءالا  یلعف  کقلخ . . . .  ءاضقنا  یلا  نوکی  ام  ناک و  ام  ملع  هتعدوا  و 
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نیءا نوجاعلا .  حـعی  و  نوجاضلا ،  جـضی  و  نوخراصلا ،  خرـصیل  و  عومدـلا ،  فردـتلف  مهلثمل  و  نوبدانلا ،  بدـنیلف  مهاـیا  و  نوکاـبلا ، 
دعب هریخلا  نیءا  لیبسلا ،  دعب  لیبسلا  نیءا  قداص . . . .  دعب  قداص  و  حلاص ،  دعب  حـلاص  نیـسحلا ،  ءانبءا  نیءا  نیـسحلا ،  نیءا  نسحلا ، 

هللا ۀیقب  نیءا  ملعلا . . . .  دـعاوق  و  نیدـلا ،  مالعءا  نیءا  هارهزلا ،  مجنءالا  نیءا  ةرینملا ،  رامقءالا  نیءا  ۀـعلاطلا ،  سومـشلا  نیءا  هریخلا ، 
روجلا و ۀـلازال  یجترملا  نیءا  جوعلا ،  تمءـالا و  دـماقال  رظتنملا  نیءا  ۀـملظلا ،  رباد  عطقل  دـعملا  نیا  ۀـیداهلا ،  ةرتـعلا  نم  ولختـال  یتـلا 

نیءا هدودح ،  باتکلا و  ءایحال  لم  ؤملا  نیءا  ۀعیرشلا ،  ۀلملا و  ةداعال  ریختملا  نیءا  ننسلا ،  ضئارفلا و  دیدجتل  رخدملا  نیءا  ناودعلا ، 
 ، ءادعءالا لذـم  و  ءایلوءالازعم ،  نیءا  قافنلا .  كرـشلا و  ۀـینبءا  مداه  نیءا  نیدـتعملا ،  ۀـکوش  مصاق  نیءا  هله ،  نیدـلا و .  ملاعم  ییحم 

 . . . . ، يدهلا ۀیاررـشان  و  حتفلا ،  موی  بحاص  نیءا  ءامـسلا ،  ضرالا و  لهءا  نیب  لصتملا  ببـسلا  نیءا  يوقتلا ،  یلع  ملکلا  عماج  نیءا 
و یما ،  تنءا و  یبءاب  ءالبرکب .  لوتقملا  مادب  بلاطلا  نیءا  ءانبءا ،  ءایبنءالا و  لوحذب  بلاطلا  نیا  اضرلا ،  حالصلا و  لمـش  فل  ؤم  نیءا 

یلع زیزع  نیبذهملا . . . .  ریخلا  نبای  نیدتهملا  ةادهلا  نبای  نیمرکءالا ،  ءابجنلا  نبای  نیبرقملا ،  ةداسلا  نبای  یمحلا ،  ءاقولا و  کل  یسفن 
جیجـض و ینم  کلانیالو  يولبلا ،  کنود  یب  طیحتال  نءا  یلع  زیزع  يوجنال ،  اسیـسح و  کـل  عمـسءا  ـالو  يرتـال ،  قلخلا و  يرءا  نءا 
و یتم .  یلاو  يالوم  ای  کیفراخءا  یتم  یلا  انع . . .  جزنی  مل  حزان  نم  تنءا  یسفنب  انم ،  لخی  مل  بیغم  نم  تنءا  یـسفنب  يوکـشال . . . 

یلع زیزع  يرولا  کل  ذـخی  کیبءا و  نءا  یلع  زیزع  یغانءا .  کنود و  باـجءا  نا  یلع  زیزع  يوجن .  يءاو  کـیف  فصءا  باـطخ  يءا 
نیع تیذق  له  الخ .  اذا  هعزج  دـعاسءاف  عوزج  نم  له  ءاکبلا .  لیوعلا و  هعم  لیـصءاف  نیعم  نم  له  يرجام .  مهنود  کیلع  يرجی  نءا 

کب و فحن  انارتءا  يرت  یظحنف . . . .  ةدـعب  کنم  انموی  لصتی  له  یقلتف  لیبس  دـمحءا  نبای  کـیلا  لـه  يذـقلا .  یلع  ینیع  اهتدـعاسف 
دمحلا لوقن  نحن  و  نیملاظلا ،  لوصا  تثثتجا  و  اباقع . . . .  اناوه و  كءادـعءا  تقذءا  و  الدـع ،  ضرءالا  تءالم  دـق  و  الملا ،  مات  تنءا 

مهللا یلوءالا . . . .  ةرخالا و  بر  تنءا  و  يودعلا ،  كدنعف  يدعتـسءا  کیلا  و  يولبلا ،  برکلا و  فاشک  تنءا  مهلا  نیملاعلا .  بر  هللا 
ؤملل هتلعج  و  اذاعم ،  اموق و  انل  هتمقءا  اذالم ،  ۀمـصع و  انل  هتقلخ  يذـلا  کیبنب ،  کب و  رکذـملا  کـیلو ،  یلا  نوقئاـتلا  كدـیبع  نحن  و 

 ، كءادعءا هبللذءا  و  كءایلوءا ،  هب  لدءا  و  لطابلا ،  هب  ضحدءا  و  قحلا ،  هب  مقءا  مهللا و  امالـس . . . .  ۀـیحت و  انم  هغلبف  اماما ،  انم  نینم 
 ، هیلا هقوقح  ۀیدءات ،  یلع  انعءا  و  مهلظ ،  یف  ثکمی  و  مهتزجحب ،  ذخءای  نمم  انلعجاو  هفلس ،  ۀقفارم  یلا  يد  ؤت  ۀلصو  اننیب  مهللا  لصو 
نم ۀعـس  هب  لانن  امریخ  و  هءاعد ،  هتمحر و  هتفءار و  اـنل  بهو  هاـضرب ،  اـنیلع  ننما  و  هتیـصعم ،  نع  باـنتجالا  و  ۀـعاط ،  یف  داـهتج  ـالاو 

انمومه و  ۀطوسبم ،  هب  انقزرءا  لعجا  و  اباجتسم ،  هب  انءاعد  و  ةروفغم ،  هب  انبونذ  و  ۀلوبقم ،  هب  انتاولص  لعجاو  كدنع ،  ازوف  و  کتمحر ، 
ۀمارکلا اهب  لمکتـسن  ۀـمیحر ،  ةرظن  انیلا  رظنا  و  کیلا ،  انبرقت  لبقا  و  میرکلا ،  کهجوب  انیلا  لبقءا  و  ۀیـضقم ،  هب  اـنجئاوح  و  ۀـیفکم ،  هب 

هدعبءامظال اغئاس ،  ائینه  ایور ،  ایر  هدیب ،  هسءاکب و  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  هدج  ضوح  نم  انقسا  و  كدوجب .  انع  اهفرصتال  مث  كدنع ، 
 . . . . نیمحارلا محرءا  ای  . . . 

تنس لها  هاگدید  زا  مالسلا )  هیلع   ) رظتنم يدهم 

تنس لهاو  هعیش  هاگدید  زا  رظتنم  يدهم  هب  داقتعا  یناسکی 

هدوب ناسمه  هعیش  اب  تنس  لها  رظن  زا  هدیقع  نیا  لصا  هکیلاح  رد  تسا  نایعیش  هژیو  رظتنم ،  يدهم  هب  داقتعا  هک  دننک  یم  روصت  یخرب 
هراـبرد يو و  یناـهج  تیرومءاـم  ترـضح و  نآ  روهظ  هب  عـجار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ياـه  تراـشب  ثیح  زا  هقرف  ود  نیا  نیب  و 

رد هک  یقرف  اهنت  و  درادن ،  دوجو  یتوافت  وا ،  بالقنا  ياه  یگژیو  روهظ و  ياه  هناشن  یتح  راوگرزب و  نآ  سدقم  هتسجرب و  تیـصخش 
لاس 255 هب  دـلوتم  و  مالـسلا )  هیلع   ) يرکـسع نسح  نب  دـمحم  مانب  مهدزاود  ماما  ار  وا  نایعیـش  ام  هک  تسا  نیا  دراد  دوجو  دروم  نیا 
هدـنز و نونکا  وا  هدومن و  ینـالوط  مالـسلا )  هیلع   ) رـضخ رمع  نوچمه  ار  وا  رمع  دـنوادخ  هک  میتسه  هدـیقع  نیا  رب  میناد و  یم  يرجه 
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هدشن دلوتم  زونه  دنیوگ  یم  تنـس  لها  نادنمـشناد  بلغا  هکیلاح  رد  درک  دهاوخ  روهظ  دیامرف  هدارا  نامز  ره  دنوادخ  ات  تسا ،  بیاغ 
زا یمک  هدع  دناشوپ و  یم  لمع  هماج  هداد  تراشب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هچنآ  هب  دش و  دهاوخ  دلوتم  يدوزب  هکلب  تسین  بیاغ  و 

اجنآ زا  تنـس  لصا  هاگدید  زا  مالـسلا )  هیلع   ) يدهم ترـضح  هب  داقتعا  تلاصا  دنا .  هدـیقع  مه  ام  اب  وا  تبیغ  تدالو و  دروم  رد  نانآ 
نآ یسایس  یملع و  خیرات  نادنمشناد و  ءارآ  اواتف و  زین  اهنآ و  يداقتعا  یئاور و  لوصا  عبانم و  رد  یناوارف  تایاور  هک  ددرگ  یم  نشور 
رد تیودـهم  نایعدـم  يوس  زا  هک  ییاـه  تکرح  نیارباـنب  تسا .  هدـیقع  نیارب  هاوگ  هک  هک  دراد  دوجو  هتـشذگ  ياـه  لـسن  لـالخ  رد 

داتفا قافتا  هکم  مرح  رد  نرق  نیا  زاغآ  رد  هک  یتکرح  هتشذگ و  نرق  رد  ینادوس  يدهم  شبنج  دننام  داد  خر  تنس  لها  یمالسا  عماوج 
تکرح رـصم و  رد  ترجه ))  داهج و  شبنج   )) دـننام داد ،  یم  ناشن  يراکـشآ  لکـش  هب  ار  تیودـهم  ياه  هشیدـنا  هک  ییاه  شبنج  و 
هنوگنآ مالسلا )  هیلع   ) يدهم ترـضح  هرابرد  یعیـش ،  تارکفت  ریثءات  تحت  ای  يرکف و  ءالخ  ندمآ  دوجوب  رثا  رد  هک  نآ ،  هباشم  ياه 

تنس لها  نیعبات  هباحص و  زا  مالسلا )  هیلع   ) يدهم ترـضح  هب  طوبرم  ثیداحا  نایوار  رامـش  دماین .  دیدپ  دننک ،  یم  روصت  یخرب  هک 
هدومن و نیودت  ثیداحا ،  يا  هعومجم  لوصا و  رد  ار  هدش  دای  تایاور  هک  نانآ  زا  یصاخشا  تسا  نینچمه  تسین  هعیش  نایوار  زا  رتمک 

 . دنشاب یم  هنیمز  نیا  رد  يا  هژیو  تافیلءات  ياراد  هک  یناسک 

يدهم هرابرد  تنس  لها  باتک  نیرت  نهک 

دامح نب  میعن  ظفاح  رثا  محالم ))  نتف و   )) باتک تسا ،  هدیسر  ام  تسدب  ع )   ) يدهم هرابرد  تنـس  لها  زا  هک  یباتک  نیرت  نهک  دیاش 
دور یم  رامشب  هناگشش  حاحص  نافنـصم  زا  تسا و  هدوب  نارگید  يراخب و  دیتاسا  زا  نآ  فل  ؤم  هک  دشاب  لاس 227 ه ) يافوتم   ) يزورم

قشمد هیرهاظ  هناخباتک  رد  يا  هخسن  هرامش 3187-83 و  دنه  دابآ  ردیح  رد  ینامثع  فراعملا  ةرئاد  هناخباتک  رد  باتک  نیا  زا  يا  هخسن 
خیرات دراد و  ور  تشپ و  هحفـص  تسیود  دودـح  هک  تسا  ناتـسلگنا  هزوم  هناخباتک  رد  يا  هخـسن  دراد و  دوجو  بدءا ،  هرامش 62 - هب 
رگناشن هک  دوش  یم  هدید  يدنفا )  نیـسح  فقو   ) ترابع نآ  تاحفـص  زا  يا  هراپ  يور  دشاب و  یم  يرجه  لاس 706  نآ  يرادرب  هخسن 

زا یکی  و  تسا .  هدیدرگ  تبث  ایناتیرب  هناخباتک  رد  لاس 1924 م .  رد  تسا و  هدش  هتفرگ  هیکرت  تافوقوم  زا  روکذم  هخسن  هک  تسا  نیا 
هب عجار  هک  تنـس  لها  يداقتعا  یئاور و  عبانم  ریاس  اما  تسا .  هخـسن  نیمه  میا  هدرک  لقن  تیاور  نآ  زا  هک  رـضاح  باتک  رد  اـم  عباـنم 
هب ابیرقت  هژیو  ياه  شهوژپ  اه و  هلاسر  تافیلءات ،  رامـش  اما  و  تساهنآ .  نایم  رد  زین  حاحـص  بتک  هک  دسر  یم  ذـخءام  هاجنپ  زا  شیب 

 . دشاب یم  ذخءام  عبانم و  دادعت 

يدهم هدیقع  هرابرد  یعیش  رثا  نیرت  یمیدق 

ناذاش نب  لضف  زا  مئاق ))   )) باتک ای  و  تبیغ ))   )) باتک هدیسر  ام  تسدب  هک  ع )   ) يدهم هدیقع  هرابرد  یعیش  رثا  نیرت  یمیدق  هکنانچ 
هدومن فیلءات  وا  تبیغ  و  ع )   ) يدهم ترضح  تیالو  زا  لبق  ار  شیوخ  باتک  يو  تسا  هدوب  دامح  نب  میعن  رصاعم  هک  تسا  يروباشین 

اهنت تسین  يربخ  نآ  زا  نرق  نیا  رد  هنافـسءاتم  یلو  تسا  هدوب  ام  ياـملع  سرتسد  رد  هتـشذگ  نورق  رد  باـتک  نیا  ياـه  هخـسن  تسا ! 
همالع هژیوب  تسا ،  هدـنام  ياجرب  دـنا  هدرک  هدافتـسا  باتک  نآ  زا  هک  ینادنمـشناد  ياـهباتک  تاـفیلءات و  نمـض  رد  رثا  نیا  زا  يرادـقم 

 . تسا هدومن  لقن  راونالاراحب ))  )) دوخ فراعملا  ةرئاد  رد  ار  باتک  نآ  زا  یتایاور  هک  یسلجم 

يدهم هب  هدیقع  رد  ناگدننک  دیدرت  هب  تنس  لها  مکحم  ياه  خساپ 

يدهم هب  هدیقع  رد  ناگدننک  دیدرت  هب  تنس  لها  مکحم  ياه  خساپ 
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نیارب مدرم  نآ  مومع  تنـس و  لها  ياملع  هک  دش  یمالـسا  تباث  دئاقع  زا  مالـسلا )  هیلع   ) يدهم ترـضح  هب  هدـیقع  نامز ،  تشذـگ  اب 
 ، درک یم  داجیا  ههبـش  دیدرت و  نآ  رد  ای  درک و  یم  راکنا  ارنآ  دـش و  یم  ادـیپ  یفلاخم  رگا  هک  دـنتفای  قفاوت  یگنهامه و  نانچ  هدـیقع 
هک مالسا  ملسم  دئاقع  زا  یکی  رد  تقیقح ،  هب  صخش  نآ  اریز  دندوب ،  يو  يوگخساپ  هتساخرب و  تلاخم  هب  وا  اب  ناققحم  نادنمشناد و 
رد هک  یناسک  زا  هنومن  ود  کنیا  دوب .  هدرک  دیدرت  تسا ،  هدش  تباث  هدیـسر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  زا  رتاوت  دح  رد  نآ  تایاور 

بحاص متـشه و  نرق  نادنمـشناد  زا  نودلخ ،  نبا  تسخن :  دنا :  هداد  خـساپ  نانآ  هب  تنـس  لها  نادنمـشناد  هدومن و  دـیدرت  هدـیقع  نیا 
روهـشم ناناملـسم  همه  نیب  هک  نادب   : )) دیوگ یم  ص 311  یبرعلا )  ثارتلا  ءایحاراد  پاـچ ،   ) دوخ خـیرات  همدـقم  رد  فورعم  خـیرات 

دنزاس یم  راکشآ  ار  تلادع  يرای و  ار  نید  هک  دنک  یم  روهظ  تیب  لها  زا  يدرم  نامز  رخآ  رد  ریزگان  ناراگزور  تشذگ  اب  هک  تسا 
وا زا  سپ  ثداوح  لاجد و  جورخ  دوش و  یم  هدیمان  يدهم  دبای و  یم  الیتسا  یمالـسا  کلامم  رب  يو  دننک  یم  يوریپ  وا  زا  ناناملـسم  و 
اب نامزمه  ای  دشک و  یم  ار  لاجد  دیآ و  یم  دورف  زا  دعب  یـسیع  دتفا و  یم  قافتا  يو  روهظ  زا  دعب  تسا  تمایق  ملـسم  ياه  هناشن  زا  هک 

نودلخ نبا  هاگنآ  ( 471  . (( ) دنک یم  ادتقا  يدـهم  هب  زامن  رد  دـیامن و  یم  يرای  لاجد  نتـشک  رد  ار  وا  دـیآ و  یم  دورف  يدـهم  روهظ 
داقتنا نآ  نایاور  زا  یخرب  دروم  رد  دهد و  یم  رارق  یسررب  دروم  تسا  هدمآ  مالـسلا )  هیلع   ) يدهم هرابرد  هک  ار  تیاور  تفه  تسیب و 

و مالـسلا )  هیلع   ) يدـهم نءاش  رد  نایوار  هک  یتایاور  همه  تسا  نیا   . )) دروآ یم  ار  ترابع  نیا  دوخ ،  تاـشقانم  ناـیاپ  رد  دـنک و  یم 
زا یخرب  سپس  ( 472  (( ) تسین داقتنا  دقن و  زا  یلاخ  هیقب  یکدنا ،  زجب  يدومن  هظحالم  هکنانچ  و  دنا ،  هدروآ  نامز  رخآ  رد  يو  روهظ 

یتقیقح و   . )) دهد یم  نایاپ  راتفگ  نیا  اب  ار  دوخ  ثحب  هاگنآ  هداد و  رارق  یسررب  دقن و  دروم  رظتنم  يدهم  هرابرد  ار  فوصت  لها  ءارآ 
نآ زا  هک  يا  هلیبق  تیامح  تردـق و  دوجو  اب  رگم  دوش  یمن  لماک  تموکح  نید و  هب  تبـسن  یتوعد  چـیه  هکنیا  تسا  رکذ  ناـیاش  هک 
هک میداد  ناـشن  یعطق  نیهارب  اـب  میدرک و  ناـیب  ـالبق  ار  بلطم  نیا  و  ددرگ .  راکـشآ  نآ  رد  ادـخ  رما  هکنآ  اـت  دـننک  عاـفد  یناـبیتشپ و 
زا رتالاب  یبصعت  هک  دـندش  ادـیپ  يرگید  ياه  تلم  دـش و  یـشالتم  یلکب  ناهج  رـسارس  رد  شیرق  یتح  اه و  یمطاف  دـیدش  یگتـسبمه 
رد عبنی  هکم و  رد  زاجح  نیمزرـس  رد  هک  رفعج  ینب  نیـسح و  ینب  نسح و  ینب  هلمج  زا  ناـیبلاط  زا  یهورگ  رگم  دنتـشاد  شیرق  بصعت 

تموکح و نطو و  ظاحل  زا  هک  دنتـسه  ییاه  هتـسد  اهنآ  دنتـسه ،  بلاغ  طاقن  نآ  رب  دنا و  هدـنکارپ  اهرهـش  نآ  رد  دـنام و  یقاب  هنیدـم 
حیحص يدهم  نیا  روهظ  هچنانچ  نیاربانب  دسر .  یم  نت  نارازه  هب  نانآ  رامش  دنرب و  یم  رـسب  هدنکارپ  قرفتم و  تروصب  هدیقع  يءار و 

تفلا و رگیدـکیب  يو  زا  يوریپ  رد  ار  نانآ  ياهلد  دـنوادخ  دـشاب و  ناشیا  زا  هکنآ  رگم  درادـن  دوجو  وا  توعد  روهظرب و  یلیلد  دـشاب 
 ، شور نیا  ریغ  هب  اما  دزاس  راداو  نآ  نتفریذپ  هب  ار  مدرم  دزادرپب و  دوخ  توعد  زاربا  هب  لماک  تیامح  مامت و  تردـق  اب  ات  دـهد  دـنویپ 

باستنا رطاخ  هب  افرـص  تردق و  توق و  نودب  و  اه ) یمطاف   ) ینابیتشپ تیامح و  نودب  ناهج  زا  يا  هشوگ  رد  یمطاف  يدرف  هکنیا  دننام 
 ( مالسلا هیلع   ) يدهم ترـضح  هب  داقتعا  نودلخ  نبا  هکنیا  اب  ( 473 (( ) دشاب قفوم  دناوت  یمن  دـنزب ،  یتوعد  نینچ  هب  تسد  تیب  لها  هب 

دروم و نیا  رد  ار  يو  تارظن  نادنمـشناد  دـنک ،  یم  هشقانم  نآ  تایاور  زا  يدادـعت  رد  هتـسناد و  دـیعب  ارنآ  اـما  هدرکن  در  عطق  روطب  ار 
دروم هنوگنیدب  ار  وا  دـنا و  هتـسناد  یفارحنا  اوران و  تسا ،  رتاوتم  ضیفتـسم و  نآ  هب  طوبرم  تایاور  هک  یمالـسا  هدـیقع  کی  هب  تبـسن 

لیدعت و حرج و  دروم  ار  نآ  هک  دشاب  هتشاد  ار  نیا  یگتسیاش  ات  درادن  تیاور  رد  یصصخت  تسا و  خروم  وا  هک  دنا  هداد  رارق  شنزرس 
ثدحم نادنمـشناد  زا  نودـلخ ))  نبا  مالک  نم  نونکملا  مهولا   )) باتک ما  هدـید  وا  خـساپ  رد  هک  يدـقن  نیرتگرزب  دـهد ،  رارق  داهتجا 

ار ثیدح  نایوار  تایرظن  هتـشون و  نآ  رب  لصفم  يا  همدقم  فل  ؤم  هک  هحفـص  هاجنپ  دصکی و  زا  شیب  اب  تسا  یبرغم  قیدص  نب  دمحا 
هب نودلخ  نبا  هلیـسوب  هک  یتالاکـشا  سپـس  هدروآ و  همدقم  نمـض  رد  تسا  يدهم  ترـضح  هب  طوبرم  تایاور  رتاوت  تحـص و  رد  هک 

فیعض ساسا و  یب  ار  اهنآ  هداد و  رارق  یئوگخـساپ  دقن و  دروم  کی  هب  کی  تسا  هدرک  رکذ  وا  هک  ار  یتیاور  تشه  تسیب و  ياهدنس 
دعب رظتنی  يدهمال   )) باتک مود :  هنومن  اما  تسا .  هدرک  لماک  تیاور  دصکی  ات  ار  ع )   ) يدهم ترضح  هب  طوبرم  تایاور  هاگنآ  هتسناد 
ياه هاگداد  سیئر  دومحم  هللادبع  خیـش  طسوت  هک  تسا  دور ) شراظتنا  هک  تسین  يا  يدـهم  (ص )  ربمایپ زا  دـعب  (( ) رـشبلاریخ لوسرلا 
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ياملع زا  يا  هدع  و  دش .  رـشتنم  فیلءات و  مارحلادجـسم ،  رد  تیودهم  یعدم  یـشرق  هللادـبع  دـمحم  تکرح  لابندـب  رطق  تاراما  عرش 
یمالسا هاگشناد  داتـسا  دابع  نسحملادبع  داتـسا  ثدحم  دنمـشناد  هلمج  نآ  زا  دنتـشون ،  خساپ  وا  در  رب  دندرک و  تفلاخم  يو  اب  زاجح 

 (( يدهملا یف  هدراولا  ۀحیحـصلا  ثیداحالاب  بذک  نم  یلع  درلا   )) ناونع تحت  لماک  یـشهوژپ  تروصب  ار  يو  خساپ  هک  هرونم  هنیدم 
هلجم نامه  رد  ثحب  نیا  همدقم  رد  تخاس و  رشتنم  مرحم 1400 ه  هرامش 45  ۀیمالسالا ))  ۀعماجلا   )) هلجم رد  هحفـص  هاجنپ  زا  شیب  رد 

رد ع )   ) يدهم روهظ  هرابرد  اه  شـسرپ  یـضعب  درازآ ) . . . (  یم  ار  یناملـسم  ره  لد  هک  هثداح  نیا  عوقو  لابندب   : )) تسا هتفگ  نینچ 
ویدار و رد  نادنمـشناد  زا  یخرب  ور  نیا  زا  تسا ؟  حیحـص  دروم  نیا  رد  يوـبن  تاـیاور  زا  رادـقم  هچ  اـیآ  دـیدرگ و  حرطم  ناـمزلارخآ 

نب زیزعلادبع  خیش  هلمج  نآ  زا  دنداد ،  حیـضوت  تسا  هدیـسر  (ص )  ربمایپ زا  هراب  نیا  رد  هک  ار  یتایاور  زا  يرایـسب  تحـص  اه  همانزور 
یـضعب ویدار و  یهورگ ،  ياه  هناسر  قیرط  زا  يرگنـشور  اـب  هک  دوب  داـشرا  غیلبت و  یملع و  ياـه  شهوژپ  هرادا  سیئر  زاـب  نب  هللادـبع 

یتمرح و یب  درک و  نایب  تسا  هدیسر  ص )   ) مرکا لوسر  هیحان  زا  هک  حیحص  ضیفتسم و  تایاور  هلیـسوب  ار  نآ  ندوب  تباث  اه  همانزور 
دجـسم بیطخ  اوشیپ و  حـلاص ،  نب  زیزعلادـبع  خیـش  رگید  و  درک .  حـیبقت  ار ،  مارحلا  تیب  هب  تبـسن  فرحنم  هورگ  نآ  هناقمحا  زواـجت 

درک و داـی  يدـب  یتـشز و  هب  ار  رگمتـس  یطاـخ و  هورگ  نیا  زواـجت  هـعمج ،  زاـمن  ياـه  هـبطخ  زا  یکی  رد  هـک  دـشاب  یم  (ص )  ربماـیپ
رگید یقیرط  رد  تسا  هدش  رکذ  تایاور  رد  هک  يدهم  نآ  وس و  کی  رد  دنتادنپ  يدـهم  ار  وا  هک  یناسک  اهنآ و  هک  تخاس  ناشنرطاخ 

نب هللادـبع  خیـش  نآ  لباقم  رد  و   ( . )) تسا نامـسآ  ات  نیمز  زا  توافت  نودرگ  هام  ات  نم  هام  نایم   ، ) تسا توافتم  رگیدـکی  اـب  تسا و 
تخانـش و هنوگچیه  هک  مهدراـهچ  نرق  ناگدنـسیون  زا  يا  هراـپ  دـیلقت  هب  هک  تسا  رطق  تلود  عرـش  ياـه  هاـگداد  سیئر  دومحم  دـیز 
(( رشبلا ریخ  لوسرلا  دعب  رظتنی  يدهم  ال   )) مانب يا  هوزج  راشتنا  هب  تسد  دنتشادن ،  نآ  میقس  حیحص و  يوبن و  تیاور  هرابرد  یـصصخت 
هک دز  ار  ییاه  فرح  نامه  درک و  بیذـکت  هدـمآ  ع )   ) يدـهم هرابرد  هک  ار  یتایاور  مامت  یلقع ،  ياـه  ههبـش  هب  هیکت  اـب  نآ  رد  دز و 

ياه یفاب  لایخ  اهاطخ و  هتـشاگن و  ار  رطـس  دنچ  نیا  هک  مدید  تحلـصم  نم  و  تسا و . . .  هفارخ  تایاور  نیا  هکنیاب  دـندوب  هتفگ  اهنآ 
هدوب و هحیحـص  تایاور  ساـسا  رب  ناـمزلارخآ  رد  ع )   ) يدـهم روهظ  هب  هدـیقع  هک  مهد  حیـضوت  مزاـس و  ـالمرب  ار  هوزج  نیا  هدنـسیون 

اقباس نم  هک  منک  هراشا  اجنیا  رد  هک  تساجب  دنراد .  رظن  قافتا  نآ  رب  یکدنا  يانثتسا  هب  لاح  هتشذگ و  رد  تیاور  تنـس و  لها  ياملع 
لوا لاس  هرامش 3  ۀیمالسالا ))  ۀعمامجلا   )) هلجم رد  متشاگن و  رظتنملا )) يدهملا  یف  رثءالا  هنسلا و  لها  هدیقع   )) ناونع تحت  یـشهوژپ 

هک يا  هباحص  یماسا   1 تسا :  بیترت  نیدب  تمسق  هد  رب  لمتشم  هلاقم  نیا  هک  دیدرگ  رـشتنم  پاچ و  هرونم  هنیدم  رد  هدعق 1388  يذ  ، 
هدراو رابخءا  تایاور و  هک  تنـس  لها  نایاوشیپ  یماسا   2 دنا .  هدرک  تیاور  (ص )  ربمایپ زا  ار  ع )   ) يدـهم ترـضح  هب  طوبرم  تایاور 

4 دنراد .  يا  هناگادج  فیلءات  ع )   ) يدهم ترـضح  هرابرد  هک  ینادنمـشناد   3 دـنا .  هدروآ  دوخ  ياه  باتک  رد  ار  ترـضح  نآ  هرابرد 
رد ع )   ) يدـهم هرابرد  هک  یتاـیاور  زا  یخرب  ناـیب   5 نانآ .  مالک  لـقن  دـنا و  هدومن  ترـضح  هب  طوبرم  رتاوت  هب  مکح  هک  ینادنمـشناد 

تـسا هدمآ  هدش  دای  باتک  ود  ریغ  رد  ع )   ) يدهم ترـضح  هرابرد  هک  یتایاور  زا  يا  هراپ  نایب   6 تسا .  هدمآ  ملـسم  يراخب و  حیحص 
هک یناسک   8 دنا .  هدرک  ضارتعا  ترضح  نآ  هب  طوبرم  تایاور  هب  هک  ینادنمشناد  زا  یـضعب   7 اهنآ .  زا  یضعب  ياهدنس  رکذ  اب  هارمه 

روصت هک  یبلاطم  نایب   9 نانآ .  هتفگ  زا  يرـصتخم  نایب  اب  هارمه  دـنا  هدومن  دـیدرت  نآ  رد  ای  راکنا و  ار  ترـضح  نآ  هب  طوبرم  تایاور 
يدهم ترـضح  روهظ  هب  داقتعا  هکنیا  هرابرد  ام  راتفگ  نایاپ   10 اهنآ .  خـساپ  دراد و  ضراعت  ع )   ) يدـهم هب  طوبرم  تیاور  اب  دوش  یم 

دقن و تقیقح  رد  درادن )) .  هعیش  هدیقع  هب  یطابترا  ع )   ) يدهم هب  تنس  لها  داقتعا  تسا و  بیغ  هب  نامیا  زا  یـشان  نامز  رخآ  رد  (ع ) 
لها يداقتعا  یئاور و  ياه  شهوژپ  نیرت  ینغ  زا  دابع ،  خیـش  زا  هدـش  دای  دـقن  ود  نودـلخ و  نبا  خـساپ  رد  یبرغم  قیدـص  نبا  یـسررب 

زا رگید ،  نادنمشناد  ءارآ  ندروآ  دنچ  ره  منک  لقن  ار  نآ  ياه  تمـسق  زا  یـضعب  مدوب  لیام  نم  تسا .  (ع )  رظتنم يدهم  هرابرد  تنس 
پاچ و ناهفصا  رد  ع )))   ) نینم ؤملاریما  هناخباتک   )) يوس زا  اریخا  باتک  نیا  تسا  رتدنمدوس  هنسلا ))  لها  دنع  يدهملا  مامالا   )) باتک

ملق هب  هک  هدوب ،  ع )   ) يدهم نوماریپ  ییاهـشهوژپ  هناگادج و  ياه  هلاسر  ثیداحا و  بتک  زا  ییاه  لصف  يواح  تسا و  هدیدرگ  رـشتنم 
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يدلجم رد  ار  یطخ  عبانم  ریاس  تسا  هداد  هدـعو  هدـش  دای  هناخباتک  دـشاب و  یم  تنـس  لها  نایاوشیپ  نادنمـشناد و  زا  نت  هاجنپ  زا  شیب 
 . دزاس رشتنم  رگید 

يزوج میق  نبا 

یم (ع )  رظتنم يدـهم  هب  طوبرم  تایاور  زا  يدادـعت  لقن  زا  سپ  فیعـضلاو ))  حیحـصلا  یف  فینملا  رانملا   )) مانب دوخ  باتک  رد  ناـشیا 
 ( ع  ) يدـهم دروـم  رد  مدرم  و  ( ، 476  ) عوضوم ( ، 475  ) بیرغ ( ، 474  ) نسح حیحـص ،  تسا :  هنوگراهچ  رب  تاـیاور  نیا   : )) دـیوگ

هتفگ نیا  نارادفرط  تسا و  يدهم  نامه  تقیقح  رد  میرم  نب  یـسیع  هکنیا  هاگدید :  نیتسخن  دنـشاب :  یم  توافتم  هاگدید  راهچ  ياراد 
میتفگ هدرک و  نایب  ار  نآ  یگنوگچ  ام  دنا و  هدرک  لالدتـسا  تشذگ  البق  هک  یـسیعالا ))  يدهم  ال   )) يدنج دلاخ  نب  دمحم  تیاور  هب 

 . (( تسا تمایق  ات  (ص )  ربمایپ نیب  يدهم  نیرتگرزب  ع )   ) یـسیع اریز  دوب  دهاوخن  رما  نیا  رب  یلیلد  دـشاب  تسرد  رگا  تسین و  تسرد 
تیاور هب  هتفگ  نیا  ناوریپ  دش ،  ضرقنم  شتموکح  دیسر و  تفالخ  هب  هک  تسا  یسابع  هفیلخ  يدهم  نامه  يدهم  هکنیا  مود :  هاگدید 

رگا دیباتشب  اهنآ  يوس  هب  دندروآ  يور  ناسارخ  يوس  زا  دیدرک  هدهاشم  ار  هایس  ياه  شفرد  یتقو   . )) دننک یم  دانتسا  دنـسم  رد  دمحا 
هک هدش  لقن  دوعـسم  نب  هللادبع  زا  هجام  نبا  ننـس  رد  و  تساهنآ . . . ))  نایم  رد  ادخ  هفیلخ  يدهم  اریز  دشاب  فرب  يور  ندـیزخ  اب  هچ 

ناشنامـشچ زا  کشا  دـندید  ار  اهنآ  ربمایپ  هکنیمه  دـندش ،  دراو  مشاه  ینب  زا  یناناوج  هک  میدوب  (ص )  ربماـیپ دزن  اـم  یناـمز   : )) تفگ
دنوادخ دومرف :  میرادن !  تسود  ارنآ  هک  مینیب  یم  امش  يامیس  رد  ار  یتلاح  هتسویپ  ام  مدرک :  ضرع  دش  نوگرگد  ناش  گنر  يراج و 

قرشم زا  یموق  هکنآ  ات  دش  دنهاوخ  یگراوآ  تبیـصم و  الب و  راتفرگ  يدوزب  هتبلا  و  تسا .  هدیزگرب  ایند  رب  ار  ترخآ  تیب  لها  ام  يارب 
زوریپ ات  دـنزادرپب  هزرابم  دربن و  هب  هاگنآ  دوشن ،  هداد  اهنآ  هب  دـننک و  هبلاطم  ار  قح  دـنراد  دوخ  اب  هایـس  ياـه  شفرد  هکیلاـح  رد  دـیایب 

وا دنراپـسب و  نم  نادـناخ  زا  يدرم  تسدـب  ار  شفرد  هکنآ  ات  دـنریذپ  یمن  اهنآ  یلو  دـننک  یلمع  ار  نانآ  هتـساوخ  تقو  نیا  رد  دـنوش 
دباتـشب ناشیا  دزن  هب  دیاب  دبایرد  ار  نامز  نآ  یـسک  ره  سپ  دوب  هدش  رپ  متـس  ملظ و  زا  البق  هک  هنوگنآ  دنک .  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز 
يدـهم هکنیا  رب  درادـن  دوجو  یلیلد  نآ  رد  دـشاب .  حیحـص  رگا  یلبق  دروم  دروم و  نیا  دـشاب . . . (( )) .  فرب  يور  ندـیزخ  اب  هچ  رگ 

 . . دوب یسابع  يدهم  زا  رتراوازس  مان  نآ  هب  يو  تفگ  ناوت  یم  هلکب  دنک  یم  روهظ  نامز  رخآ  رد  هک  تسا  يدهم  نامه  یسابع  هفیلخ 
و تسا .  یهارمگ  رـش و  تهج  رد  هتـسویپ  هک  لاـجد  دـننام  لـباقم  هطقن  هدوـب و  تیادـه  ریخ و  تـهج  رد  هراوـمه  ع )   ) يدـهم اـما  . . 

يدـهم زا  شیپ  روطنیمه  دـنوش  یم  رهاظ  نیغورد  ياهلاجد  تسا  هداعلا  قراخ  ياهراک  ياراد  هک  گرزب  لاجد  زا  لـبق  هک  هنوگناـمه 
نادنزرف زا  و  (ص )  ربمایپ نادـناخ  زا  يدرم  يو  هکنیا  موس :  هاگدـید  دـنوش .  یم  رهاظ  حـلاص  رگتیادـه و  ياه  يدـهم  زین  (ع )  دوعوم

یم داد  لدع و  زا  راشرـس  ار  نآ  دـنک و  یم  روهظ  دـشاب  هدـش  روج  ملظ و  زا  هدـنکآ  نیمز  هک  یتقو  تسا  نامز  رخآ  رد  یلع  نب  نسح 
نـسح اریز  تسا  فیطل  يرـس  دوخ  دوب  دهاوخ  نسح  نادنزرف  زا  راوگرزب  نآ  هکنیا  دراد و  تلالد  لوق  نیا  رب  تایاور  رتشیب  دنادرگ و 

تلادـع زا  ار  نیمز  هک  دـنادرگ  یم  هفیلخ  قـح ،  هب  ار  یـسک  يو  نادـنزرف  زا  دـنوادخ  تشادرب  تفـالخ  زا  تسد  ادـخ  يارب  هـک  (ع ) 
شنادـنزرف ای  وا  هب  دـنوادخ  دـنک  كرت  ار  يزیچ  وا  رطاخ  هب  سک  ره  شناگدـنب  نایم  رد  هک  دـنوادخ  تنـس  تسا  نیا  دزاس و  لامالام 

 . رخآ ات  ( . . 477  . . . (( ) دیامرف یم  اطع  ار  نآ  زا  رتهب 

یمثیه رجح  نبا 

ناحبس ادخ  هدومرف  مکی  تصش و  هیآ  هک  دنا  هتفگ  وا  وریپ  نارسفم  نامیلس و  نب  لتاقم   : )) دیوگ هقرحملا  قعاوصلا  دوخ  باتک  رد  يو 
دناد یم  (ص )  ربمایپ نادناخ  زا  ار  يو  تحارصب  هک  یتایاور  و  تسا .  هدیدرگ  لزان  ع )   ) يدهم ترضح  هرابرد  هعاسلل ))  ملعل  هنا  و  ))

هتـسیاش كاپ و و  نادنزرف  ود ،  نآ  زا  دنوادخ  دراد و  یلع  همطاف و  هیرذ  رد  تکرب  رب  تلالد  هفیرـش  هیآ  تروص  نیا  رد  دـمآ  دـهاوخ 
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ناطیش رش  زا  ار  دوخ  هیرذ  ربمایپ  هک  تسا  نیا  نآ  رس  دهد و  یم  رارق  تمحر  نداعم  تمکح و  ياهدیلک  ار  ود  نآ  لسن  دروآ و  رب  يا 
یم هدافتـسا  وا  هب  طوبرم  تایاور  قایـس  زا  نآ  مامت  حرـش  هک  دومن  ییاعد  نینچ  زین  یلع  يارب  داد و  رارق  دـنوادخ  هانپ  رد  هدـش  هدـنار 

ناـمز رد  ع )   ) یـسیع اریز  درک ،  عـمج  ناوـتب  ار  ع )   ) یـسیع يدـهم و  هب  هفیرـش  هیآ  ریـسفت  نیب  تسا  نـکمم  نـم  رظنب  ( 478 (( ) دوش
سپ رجح  نبا  دوش .  یم  راکشآ  ود  ره  طسوت  تمایق  قح و  ياه  هناشن  دیامن و  یم  يراکمه  وا  اب  دیآ و  یم  دورف  ع )   ) يدهم ترـضح 

یم دروآ  یم  میرم ))  نب  یـسیعالا  يدـهمال   )) تیاور هیـشاح  رد  ار  ع )   ) يدـهم ترـضح  هب  طوـبرم  تاـیاور  زا  يا  هعوـمجم  هکنآ  زا 
نآ نم  تسا :  هتفگ  مکاح  هنرگو  تسا  نآ  ندوب  تباث  ساسا  رب  املسم  یسیع ،  زجب  يدهم  تسین  هکنیا  ریسفت ،  نیاربانب  سپ   : )) دیوگ

 : هک دیوگ  مکاح  تسا و  هدرک  لقن  ار  نآ  دـلاخ  نب  دـمحم  اهنت  دـیوگ :  یم  یقهیب  نآ و  هب  لالدتـسا  يارب  هن  مدروآ  بجعت  ناونعب  ار 
ناظفاح رگید  تسا و  هتسناد  هتخانشان  لوهجم و  ار  وا  تحارـصب  یئاسن  دراد و  دوجو  فالتخا  تیاور  نآ  دنـس  رد  تسا و  لوهجم  يو 

تـسا همطاف  نادنزرف  زا  يدهم  هکنیا  رب  دراد  تلالد  اتحارـص  هک  یتیاور  ینعی  نآ  زا  لبق  تایاور  هک  دنا  هدرک  راهظا  عطق  روطب  تیاور 
 . دنک یم  نایب  ار  ع )   ) يدهم هب  طوبرم  تایاور  زا  رگید  يا  هعومجم  سپس  و  ( 479 (( ) دشاب یم  رت  حیحص  دنس  ثیح  زا 

ریثک نبا  ءادفوبا 

نایاوشیپ و  ربمایپ )  ) نیتسار نانیشناج  زا  یکی  وا  دنک  یم  روهظ  نامز  رخآ  رد  هک  يدهم  رکذ  رد  تسا  یلـصف   : )) دیوگ یم  هیاهن  رد  وا 
لابندب و  دوب )) . . .  دهاوخ  نامز  رخآ  رد  يو  هک  دراد  یم  نایب  دیوگ و  یم  نخـس  وا  هرابرد  يوبن  ثیداحا  هک  دشاب  یم  هدش  تیادـه 
بـصن ءایلیا  رد  هکنیا  ات  دوش  یمن  اهنآ  تشگزاب  عنام  زیچ  چـیه  دـنیامن و  یم  جورخ  ناسارخ  زا  یهایـس  ياـه  شفرد   )) هک تیاور  نیا 

رد ار  هیما  ینب  تلود  نآ  هلیـسوب  دروآرد و  تکرحب  ار  اهنآ  یناسارخ  ملـسموبا  هک  دنتـسین  ییاهنآ  اه  مچرپ  نیا   : )) دیوگ یم  دندرگ ))
ینـسح یمطاف  يولع  هللادبع  نب  دمحم  وا ،  دنروآ و  یم  يدهم  نارای  هک  تسا  يرگید  ياه  شفرد  هکلب  دنادرگ ،  ضرقنم  لاس 132 ه 

هب هدومن و  ماهلا  وا  هب  دنک و  یم  قفوم  ار  وا  هتفریذپ و  ار  وا  هبوت  ینعی  دشخب  یم  یگتـسیاش  بش  کی  رد  ار  يو  دنوادخ  هک  دـشاب  یم 
تموکح دننک و  یم  يرای  ینابیتشپ و  ار  وا  نیمز  قرـشم  مدرم  زا  یهورگ  تسا و  هدوبن  هنوگنیا  البق  هکیلاح  رد  دنک  تیاده  تسار  هار 

 . دشاب یم  راقو  ياراد  هک  يا  هناشن  نآ  تسا و  هایـس  زین  نانآ  ياه  مچرپ  هک  دنزاس  یم  راوتـسا  ار  يو  تلود  ناکرا  هتـشاد و  اپ  رب  ار  وا 
نامزلارخآ رد  شروضح  هک  يدـهم  نآ  هکنیا ،  لاح  رهب  دـش . . . (( )) .  یم  هدـیمان  باـقع  دوب و  هایـس  (ص )  ادـخ ربماـیپ  شفرد  اریز 

نم دننک و  یم  تعیب  وا  اب  ادخ )  ) هناخ رانک  رد  هدوب و  قرشم  هیحان  زا  يو  جورخ  روهظ و  لصا  تایاور ،  زا  یخرب  قبط  هدش  هداد  هدعو 
(480  . (( ) دمحلا هللاو  مدروآ  هناگادج  یشخب  ع )   ) يدهم هرابرد  اهنت  طقف ، 

یطویس نیدلا  لالج 

عنم نمم  ملظا  نم  و   : )) هیآ نیا  هراـبرد  يدـس  زا  لـقن  هب  دوـخ  ریـسفت  رد  ریرج  نبا   : )) دـیوگ یم  يواـتفلل ))  يواـحلا   )) باـتک رد  وا 
تخب زا  سدقملا  تیب  ندرک  بارخ  رد  هک  دنتـسه  نایمور  نانآ  هک :  تسا  هدروآ  اهبارج )) یف  یعـسو  همـسا  اهیف  رکذی  نا  هللا  دـجاسم 
یمور زور  نآ  رد  نیمز  يور  رد  تفگ :  نیفئاخ ))  الا  اهولخدـی  نءا  مهل  ناک  ام  کئلوا   : )) هیآ نیا  هرابرد  دـندرک و  یناـبیتشپ  رـصنلا 
دروم رد  و  تسا .  ناساره  هیزج  تخادرپ  زا  هکنیا  ای  دننزب و  ار  شندرگ  هکنیا  زا  تسا  كانمیب  هکنآ  رگم  دوش  نآ  لخاد  هک  تسین  يا 

دازآ هینطنطـسق  دیامن و  مایق  ع )   ) يدـهم یتقو  هک  تسا  نیا  ناهج  نیا  رد  تلذ  يراوخ و  اما  تفگ  يزخ ))  ایندـلا  یف  مهل   : )) هیآ نیا 
 (( میرم نب  یسیع  الا  يدهم  ال   )) تیاور نیا  رب  هیشاح  رد  و  ( 481  (( ) تلذ يراوخ و  تسا  نیا  دنارذگب و  ریـشمش  مد  زا  ار  اهنآ  ددرگ 

جورخ هرابرد  نتشاد  تحارـص  رد  يوبن  ثیداحا  هکیلاح  رد  تسا  فیعـض  تیاور  نیا  دنـس  تسا :  هتفگ  هرکذت  رد  یبطرق  دیوگ :  یم 
نیاربانب تسا  رت  حیحـص  تیاور  نیا  زا  هدوب و  تباث  دشاب  یم  همطاف  نادنزرف  زا  و  (ص )  ربمایپ نادـناخ  ترتع و  زا  وا  هک  نیا  يدـهم و 
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رتاوتم يدهم  ندمآ  هرابرد  رابخا  دیوگ :  یم  يرحس  مصاع  نب  میهاربا  نب  نیـسح  نب  دمحم  نسحلاوبا  تسا .  لطاب  نآ  هب  ندرک  مکح 
لاـس تفه  تسا و  تیب  لـها  زا  يدـهم  دراد  یم  ناـیب  هک  تسا  هضافتـسا  دـح  رد  (ص )  ربماـیپ زا  نآ  ناـیوار  ترثـک  تهج  زا  تسا و 

رد دل  هزاورد  رد  لاجد  نتـشک  رد  هدومن و  جورخ  وا  اب  نامزمه  یـسیع  دنک و  یم  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز  دومن و  دـهاوخ  ینارمکح 
یم زامن  يو  یئاورنامرف  تدم  مامت  رد  وا  رـس  تشپ  یـسیع  دنک و  یم  تماما  تما ،  نیا  رب  وا  دنک و  یم  يرای  ار  يو  نیطـسلف  نیمزرس 

(482 (( ) درازگ

یلزتعم دیدحلا  یبا  نبا 

يدهم هب  هراشا  هتفگ  نیا   : )) دیوگ یم  مکبال ))  متخی  انب  و   : )) دـیامرف یم  هک  ع )   ) ماما نخـس  نیا  نایب  رد  هغالبلا  جـهن  حرـش  رد  يو 
راکنا ار  رظن  نیا  هلزتعم  ناوریپ  دشاب و  یم  همطاف  نادـنزرف  زا  يو  هک  دـننآ  رب  ناثدـحم  رتشیب  دـنک و  یم  روهظ  نامز  رخآ  رد  هک  تسا 

هب هک  توافت  نیا  اب  دنا .  هدومن  فارتعا  رما  نیا  هب  ناشناگرزب  دیتاسا و  هدرک و  حیرـصت  نآ  نایب  هب  دوخ  ياه  باتک  رد  هکلب  دننک  یمن 
نخس نیا  حرش  رد  و  ( 483 (( ) دنراد شیارگ  هدیقع  نیا  هب  زین  ثیدح  نابابرا  و  دش .  دهاوخ  هدیرفآ  هدـشن و  هدـیرفآ  زونه  وا  ام  داقتعا 
دیرن و   : )) دومن توالت  ار  هیآ  نیا  نآ  یپ  رد  و  اهدلو )) یلع  سورـضلا  فطع  اهـسامش  دعب  انیلع  ایندلا  نفطعتل   : )) دومرف هک  ع )   ) ماما
هدعو نآ  هک  دـنا  هدـیقع  نیا  رب  هیماما   : )) دـیوگ یم  نیثراولا ))  مهلعجت  ۀـمئا و  مهلعجن  ضرالا و  یف  اوفعـضتسا  نیذـلا  یلع  نمن  نءا 
هدـعو نیا  املـسم  دـنیوگ :  یم  هلزتعم )   ) ام ناشیک  مه  و  درک .  دـهاوخ  ینارمکح  نیمز  رب  نامز  رخآ  رد  هک  تسا  بیاغ  ماـما  هب  عجار 

هقرف و  دشاب . . .  هتـشاد  دوجو  امتح  وا  تسین  مزال  یلو  دبای  یم  الیتسا  کلامم  رب  هدرک و  یئاورنامرف  نیمز  رب  هک  تسا  یماما  هب  طوبرم 
هیدیز بهذم  رب  هک  اه  یمطاف  زا  یتعامج  تسا و  یمطاف  یـصخش  دنک  یم  ینارمکح  نیمز  رب  هک  یـسک  دیدرت  یب  دیوگ :  یم  هیدـیز 
دنزرف يادف  مردپ   )) ترضح هتفگ  نیا  حرـش  رد  و  ( 484 (( ) درادن دوجو  نانآ  زا  یـسک  نونکا  دنچ  ره  دننک ،  یم  يوریپ  وا  زا  دنتـسه 
دنیوگ یم  هلزتعم  یلو  سجرن  مانب  تسا  يزینک  دنزرف  نانآ  نیمهدزاود  ماما  هک  دنرواب  نیا  رب  هیماما  اما   : )) دیوگ یم  نازینک ))  نیرتهب 
هتشابنا متس  زا  هک  هنوگنامه  ار  نیمز  و  تسا . . .  هدشن  دلوتم  نونکا  تفای و  دهاوخ  تدالو  يزینک  زا  هدنیآ  نامز  رد  تسا و  یمطاف  وا 

اما ( 485 (( ) دهد یم  رفیک  ار  نانآ  تازاجم  نیرت  تخـس  اب  دریگ و  یم  ماقتنا  ناراکمتـس  زا  درک و  دـهاوخ  ولمم  داد  لدـع و  زا  هدـش ، 
یبا نبا  دوب ؟  دـهاوخ  نکمم  هنوگچ  نازینک  نیرتهب  دـنزرف  زینک و  دـنزرف  دوب و  دـهاوخ  اجک  زینک  دـبای ،  دـلوت  اـم  رـصع  رد  ـالثم  رگا 

بهذـم رد  هتفگ  نیا  تسا و  هدـش  دای  صخـش  هب  هراشا  درب )) یم  رـسب  مدرم  زا  ناهنپ   : )) دومرف ع )   ) ماما هکنیا   : )) دـیوگ یم  دـیدحلا 
رد ار  ماما  نیا  دنوادخ  تسا  زیاج  اریز  تسا .  هدرک  نایب  ار  اهنآ  رظن  ماما  هک  دنـشاب  هدرک  روصت  دنچ  ره  درادن  نانآ  يارب  يدوس  هعیش 
 ، ءافتخا نآ  زا  سپ  دننک و  ارجا  ار  وا  توعد  رمءا و  هک  دشاب  یناغلبم  ياراد  دربب و  رـسب  یناهنپ  مدرم  نایم  یتدم  دـنیرفآیب و  نامز  رخآ 

(486 (( ) ددرگ نیمز  کلام  دبای و  الیتسا  اه  تلود  رب  یئاورنامرف و  اهروشک  رب  دیامن و  روهظ 

ریدقلا ضیف  بحاص  يوانم  همالع 

 : دـیوگ یم  حـماطم  رد  تسا ))  ناـشخرد  يا  هراتـس  نوـچ  شا  هرهچ  تسا و  نم  نادـنزرف  زا  يدرم  يدـهم   )) تیاور حرـش  رد  ناـشیا 
روهـشم ناوارف و  يدهم  هب  طوبرم  تایاور  و  درادن و . . .  تلیـضف  وا  رب  رکبوبا  هک  تسا  يا  هفیلخ  تما  نیا  نایم  رد  وا  هک  دنا  هدروآ  ))
هدیدرگ تبث  وا  هرابرد  هک  يرابخءا  زا   : )) دیوگ یم  يدوهمـس  دنا )) .  هدومن  يروآدرگ  هناگادـج  تروصب  نت  دـنچ  ار  اهنآ  هک  تسا 

هک تسا  نیا  نآ  زار  دشاب و  یم  نسح  نادنزرف  زا  وا  هک  هدمآ  دوادوبا  ننـس  رد  دشاب و  یم  همطاف  نادنزرف  زا  يو  هک  دـیآ  یم  تسدـب 
هب متـس ،  زا  نیمز  ندوب  هدنکآ  مدرم و  مربم  زاین  ماگنهب  يو ،  نادـنزرف  زا  مئاق  درک و  اهر  مدرم  رب  محرت  ادـخ و  يارب  ار  تفالخ  نسح 
زا رتهب  دنوادخ  تشادرب  تسد  يزیچ  زا  وا  رطاخ  هب  سک  ره  هک  دشاب  یم  شناگدـنب  نیب  رد  دـنوادخ  تنـس  نیا  و  دـسر .  یم  تفالخ 
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ال  )) ثیدـح اب  يدـهم  هب  طوبرم  تاـیاور   : )) دـیوگ یم  بلطم  هب  نداد  هجوت  زا  سپ  و  دـیامرف )) یم  اـطع  شنادـنزرف  اـی  وا و  هب  ار  نآ 
زا رانک  رب  لماک و  يا  يدهم  ینعی  تسا  هدروآ  یبطرق  هکنانچ  نآ ،  زا  دارم  اریز  درادن  یضراعت  هنوگچیه  میرم ))  نب  یسیع  الا  يدهم 

باـتک رد  تسا :  هتفگ  يروص  میهاربا  نب  يزوج  نبا  هک  هدرک  لـقن  هفیذـح  زا  دوـخ  دنـسم  رد  یناـیور )   . ) تسین یـسیع  زا  ریغ  هاـنگ 
همادا ار  تیاور  نیا  سپـس  تسا .  هدرک  لقن  داور  زا  يدهم  هرابرد  ار  یلوهجم  لطاب و  تیاور  يو  هک  هتفگ  بالج  نبا  زا  لقن  هب  نازیم 

(487  (( ) تسا لطاب  تیاور  نیا  تفگ  داد و 

یسولآ نیدلاریخ  همالع 

تمایق ياه  هناشن  هلمج  زا  يدـهم ،  روهظ  نادنمـشیدنا ،  رثکا  دزن  اـه  هتفگ  نیرت  حیحـص  ساـسا  رب   : )) هتفگ ظـعاوملا )) ۀـیلاغ   )) رد وا 
زا یـشخب  هکنآ  زا  سپ  يو  تسا )) . . .  رابتعا  شزرا و  دـقاف  دـنا ،  هدومن  راکنا  ار  يو  ندـمآ  هک  لضف . . .  لـها  زا  یخرب  رظن  تسا و 

يراتفگ میدرک ،  نایب  يدهم  هرابرد  هک  ار  یبلاطم   : )) دیوگ یم  دهد  یم  رارق  قیقحت  یـسررب و  دروم  ار  ع )   ) يدهم هب  طوبرم  تایاور 
(488  (( ) تعامج تنس و  لها  لاوقا  زا  حیحص  تسا 

رهزءالا هاگشناد  داتسا  دایسح  رضخ  دمحم  خیش 

رد  : )) دیوگ یم  هدیدرگ  رشتنم  يدهم ))  هب  طوبرم  تایاور  رب  یشرگن   )) ناونع تحت  یمالسا  ندمت  هلجم  هلیـسوب  هک  يا  هلاقم  رد  يو 
یهاگآ نآ  هب  تبـسن  مدرم  ات  دـهد  یم  ربخ  اهنآ  زا  عراش  هک  ددرگ  یم  قحلم  هیلمع  ماکحا  هب  یبلاطم  دـحاو ،  ربخ  هب  لالدتـسا  تحص 

یتقو دشاب .  یم  لیبق  نیا  زا  تسا  ع )   ) يدهم هب  طوبرم  هک  یتیاور  دشاب و  نآ  یهاگآ  رب  طونم  ناشنامیا  تحـص  هکنآ  یب  دننک ،  ادیپ 
هکنیا نودب  دیآ  یم  تسدب  یهاگآ  ملع و  نآ  هلیسوب  دش و  دهاوخ  نینچ  نامز  رخآ  رد  هک  تسا  هدیسر  (ص )  ربمایپ زا  حیحص  یتیاور 

 ( ع  ) يدهم هرابرد  یتیاور  يراخب  ماما  حیحـص  باتک  رد  دوب ،  دنب  ياپ  نآ  هب  دیاب  دشاب ،  رتاوت  دح  ات  ثیدح  نآ  نایوار  ترثک  هب  زاین 
دنیوگ یم  نانآ  زا  یضعب  یلو  تسا  هدشن  حیرـصت  نآ  رد  ترـضح  مان  هک  تسا  هدش  دراو  ملـسم  حیحـص  رد  یتیاور  اما  تسا ،  هدماین 

ياه باتک  ریاس  نابحاص  اـما  تسا ،  هدـش  هراـشا  ترـضح  نآ  تافـص  زا  یخرب  هب  تاـیاور  نآ  رد  هکنآ  اـی  هدوب و  يدـهم  نآ  زا  دارم 
نب میعن  یقهیب ،  ینطقراد ،  یلعیوبا ،  هبیـش ،  یبا  نبا  میعنوبا ،  یناربط ،  هجام ،  نبا  يذـمرت ،  دوادوبا ،  لبنح ،  نب  دـمحا  ماما  ثیدـح ، 

فرعلا  )) دـننام هدـش ،  يروآدرگ  يا  هناگادـج  ياه  هلاسر  رد  اـی  تاـیاور  نآ  یتح  دـنا و  هدرک  لـقن  ار  تاـیاور  نیا  نارگید  داـمح و 
یئاج ات  یناکوش .  زا  حیـسملاو ))  لادجلاو  رظتنملا  یف  ءاج  ام  رتاوت  یف  حیـضوتلا   )) يراق و یلع  الم  رثا  يدهملا ))  ۀـقیقح  یف  يدرولا 

نودـلخ نبا  سپـس  تسا . . . ((  نودـلخ  نبا  هتخادرپ  ع )   ) يدـهم هب  طوبرم  تاـیاور  دـقن  هب  هک  یـسک  نیتـسخن  میـسانش ،  یم  اـم  هک 
دیدرگ و تباث  تایاور  نیا  زا  تیاور  کی  یتقو  میئوگ  یم  ام  ور  نیا  زا  تسا . . .  دقن  زا  یلاخ  تایاور  نآ  زا  یـضعب  هک  درک  فارتعا 

هدومن عرش  هب  توعد  ار  مدرم  دنک  یم  نایب  نامز  رخآ  رد  ار  يدرم  روهظ  هک  نآ  يانعم  هب  یئانشآ  رد  دوبن ،  دراو  نآ  رب  يداریا  بیع و 
هدیدرگ تیاور  اهنآ  قیرط  زا  ع )   ) يدـهم هب  طوبرم  تایاور  هک  يا  هباحـص  و  دـنک . . . (( )) یم  تیافک  دـنک ،  یم  مکح  تلادـع  اب  و 

چیه ددرگ ،  هتـساریپ  فیعـض ،  لوعجم و  زا  ع )   ) يدـهم هب  طوـبرم  تاـیاور  رگا  تقیقح  رد  و  دنـشاب . . .  یم  رفن  تفه  تسیب و  تسا 
تحارصب دش ،  هراشا  نادب  البق  هک  دوخ  هلاسر  رد  یناکوش  دیامن .  رظن  فرص  نآ  زا  دناوت  یمن  يرظن  بحاص  رگـشهوژپ و  دنمـشیدنا 

هاجنپ تفاـی  تسد  نآ  رب  يدـهم )  هراـبرد   ) ناوت یم  هک  یتاـیاور   : )) دـیوگ یم  تسا و  هدیـسر  رتاوت  دـح  هب  تاـیاور  نیا  دـیوگ :  یم 
دوجوم تاحالطـصا  مامت  ربانب  هکلب  دنرتاوتم  کش  یب  اهنآ  هک  تسا  ناربج  لباق  تیعـضو  نسح  حیحـص ،  لماش  هک  دشاب  یم  ثیدـح 

 : دنیوگ یم  تسا  ترضح  نآ  هرابرد  هک  یتایاور  همه  نارکنم  زا  یضعب  دنک )) یم  قدص  زین  اهنیا  زا  رتمک  رب  رتاوت  تفـص  لوصا ،  رد 
هدش تیاور  دوخ ،  هب  طوبرم  ياهدنس  اب  تایاور  نآ  اریز  تسا  دودرم  رظن  نیا  یلو  تسا ،  هعیـش  تالوعجم  زا  دیدرت  یب  تایاور  نیا  ))
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لیدعت حرج و  لاجر  زا  رفن  کی  یتح  میتفای و  تلادع  هب  فورعم  ار  نانآ  میدومن و  یسررب  قیقحت و  زین  اهنآ  دنس  لاجر  لاوحا  رد  ام  و 
 ، اه تلود  ناراذـگناینب  زا  يرایـسب  و  دـنا . . . (( )) .  هتخاسن  مهتم  ندوب  هعیـش  هب  ار  نایوار  نآ  دـنراد ،  لاجر  دـقن  رد  هک  یترهـش  اب  ، 

عمج دوخ  درگ  هلیـسو  نیدب  ار  مدرم  ات  دنا  هدرک  تیودهم  ياعدا  دنا و  هداد  رارق  دوخ  فادها  هب  ندیـسر  هلیـسو  ار  ع )   ) يدهم هلئـسم 
تلود تشاگنا و  يدهم و  ار  دوخ  هللادیبع ،  نآ  سـس  ؤم  دیدرگ و  اپ  رب  توعد  نیا  ساسا  رب  هک  تساه  یمطاف  تلود  هلمج  زا  دـننک ، 

نامز رد  و  دومن .  راوتـسا  توعد  نیا  رب  ار  دوخ  تموکح  توموت ،  نب  دمحم  نآ  راذـگناینب  و  تفای ،  نایرج  اعدا  نیا  هیاپ  رب  نیدـحوم 
 . دـناسر تکالهب  ار  هتماصم  دومن و  عمج  دوخ  درگ  ار  هجاهنـص  نارـس  يو  دـش ،  رهاظ  يدزوت  مانب  يدرم  سراف  رد  هینیرم  یئاورناـمرف 
وا زا  یتعامج  دناوخ و  يدهم  ار  دوخ  درک و  مایق  برغم  روشک  رد  یئاتـسور  يا  هقطنم  رد  لاس 690 ه ،  هب  سابع  مان  هب  يدرم  نینچمه 
رد دـمحا  دـمحم  مان  هب  يدرم  رـصم ،  رد  یبارع  شروش  زا  دـعب  و  تفای .  ناـیاپ  شتوعد  دیـسر و  لـتق  هب  ماجنارـس  یلو  دـندرک  يوریپ 

يوریپ وا  زا  لاس 1300 ه  هب  تسا  يدهم  يو  هکنیا  رادنپ  هب  هنیهج  هلیبق  هب  هتـسباو  هراقب  هلیبق  درک و  تیودهم  ياعدا  دش و  ادـیپ  نادوس 
دندیمهف دب  ار  يوبن  تیاور  مدرم ،  هکینامز  دش . . . (( .  وا  نیشناج  شگرم  زا  دعب  هراقب  هلیبق  نارس  زا  یکی  یـشیاعت ،  هک  دندرک ،  یم 

دیدرت کش و  ببس  رما  نیا  دیابن  نیا  ربانب  دمآ .  دوجوب  يدسافم  نآ  رثا  رب  دندادن ،  قیبطت  بوخ  دوخ ،  حیحص  هجو  رب  ارنآ  هکنآ  ای  و 
ءارتفا غوردـب و  يدارفا  ماما  دـیدرت ،  یب  دوب  یتیعقاو  تقیقح و  مه  توبن  هک  ارچ  ددرگ ،  نآ  راـکنا  بجوم  اـی  و  تیاور ،  تحـص  رد  ، 
دنراد ییاعدا  نینچ  زورما  هک  هینایداق  هفیاط  دننام  دندناشک .  یهارمگ  هطرو  هب  ناسنیدب  ار  مدرم  زا  يدایز  هدـع  دـندرک و  توبن  يوعد 
هدرک لولح  نانآ  رد  دنوادخ  هک  دندرک  اعدا  دوخ  نارـس  يارب  ارنآ  يا  هدع  تسا ،  نشور  باتفآ  دننام  هک  ادـخ  شتـسرپ  تیهولا و  و  ، 

(489  . (( ) دومن راکنا  تسا ،  هتفای  هار  نآ  هب  یلطاب  انایحا  هکنیا  لیلدب  ار  قح  دیابن  نیا  ربانب  رصع ،  نیا  رد  تیئاهب  هقرف  دننام  تسا ، 

ینابلءا نیدلارصان  خیش 

هرابرد هک  تسناد  دیاب  يدـهم ،  هلئـسم  اما   : )) دـیوگ یم  یمالـسا ،  ندـمت  هلجم  رد  يدـهم ))  نوماریپ   )) ناونع تحت  يا  هلاقم  رد  يو 
ییاه هنومن  اجنیا  رد  نم  و  دشاب .  یم  حیحص  ياهدنس  ياراد  اهنآ  زا  يا  هدمع  شخب  هک  دراد  دوجو  حیحص  ناوارف و  تایاور  وا  روهظ 
جرد نآ و  زا  يدراوـم  رکذ  هب  نآ  زا  سپ  مزادرپ ))  یم  نادـقان  ناریگ و  هدرخ  ههبـش  عـفد  هب  نآ  لابندـب  سپـس  مروآ و  یم  ار  اـهنآ  زا 

تایاور کت  کت  دروم  رد  نارگید  اضر و  دیـشر  دـننام ) يدارفا   ) یتسارب  : )) دـیوگ یم  هاـگنآ  دزادرپ و  یم  اـهنآ  رتاوت  هراـبرد  ءاـملع 
تجح ياراد  ار  اهنآ  زا  يا  هراپ  هنرگو  دنا  هدومنن  شالت  یتیاور  ره  دنس  يوجتـسج  رد  دنا و  هدرکن  یـسررب  قیقحت و  يدهم  هب  طوبرم 

رد ینومنهر  دناوت  یم  هک  یبلاطم  زا  دوش ،  یمن  تباث  رتاوتم  تیاور  اب  زج  دـننک  یم  روصت  یـضعب  هک  یبیغ  روما  رد  یتح  دـنتفای ،  یم 
هکنآ اب  تسین  هعیـش  يوار  زا  یلاخ  يدهم  هب  طوبرم  تایاور  ياهدنـس  هک  تسا  یعدـم  اضر  دیـشر  هکنیا  دـشاب ،  امـش  يارب  هنیمز  نیا 

رگا هکنآ  اب  دوش ،  یمن  هدید  اهنآ  دنس  رد  عیشت  هب  فورعم  يدرم  تسا  هدروآ  وا  دوخ  هک  يا  هناگراهچ  تایاور  و  تسین ،  نینچ  الصا 
يوار تقد  تقادص و  تیاور ،  تحص  رد  رابتعا  كالم  اریز  تخاس ،  یمن  دراو  تیاور  تحص  رد  يا  هشدخ  دوب  مه  حیحـص  اعدا  نیا 

ملسم و مینک )  یم  هظحالم   ) ور نیا  زا  دشاب ،  یمن  طرش  نآ  رد  بهذم  فالتخا  هدش ،  نایب  یسانش  تیاور  ملع  رد  هکیا  هنوگب  تسا و 
 ، تاـیاور هنوگنیا  هب  یتح  هدومن و  لـقن  ار  یتاـیاور  فلاـخم ،  ياـه  هقرف  رگید  نایعیـش و  زا  يرایـسب  زا  دوخ  ياـه  باـتک  رد  يراـخب 

طرـش اریز  تسا ،  دودرم  زین  هار  نآ  هک  هدـش  لـسوتم  دـشاب  ضراـعت  زا  تراـبع  هک  يرگید  تلع  هب  اـضر  دیـشر  دـنا .  هدرک  لالدتـسا 
و دـناد .  یمن  زیاـج  یفـصنم  دـنمدرخ  چـیه  ار  فیعـض  يوق و  تیاور  نیب  ضراـعت  نیارباـنب  تسا ،  توبث  توق و  رد  يربارب  ضراـعت ، 
زا رتاوتم  روطب  هک  تسا  يا  هدـیقع  يدـهم  ترـضح  روهظ  هب  هدـیقع  هکنیا ،  نخـس  هاتوک  تسا .  لیبق  نیمه  زا  يو  رظن  دروم  ضراـعت 

نیقتم تافـص  زا  نآ  هب  داقتعا  دـشاب و  یم  بجاو  نآ  هب  نامیا  تسا ،  بیغ  روما  هرمز  زا  هک  یئاجنآ  زا  تسا و  تباث  (ص )  ربمایپ هیحان 
و بیغلاب ))  نونم  ؤی  نیذلا  نیقتملل ،  يدـه  هیف  بیر  باتکلا ال  کلذ  ملا ،   : )) دـیامرف یم  نآرق  رد  دـنوادخ  هکنانچ  دوش ،  یم  هدرمش 
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باتک و رد  یتسردب  هک  هچنآ  مامت  هب  نآ و  هب  نامیا  اب  ار  ام  مراد  تلءاسم  دنوادخ  زا  دنز ،  یمن  رـس  دناعم  ای  لهاج و  زا  زج  نآ  راکنا 
(490 (( ) دناریمب تسا ،  هدمآ  تنس 

یکلام یناتک 

تیاور ار  يدـهم  هب  طوبرم  تاـیاور  هک  هباحـص  زا  نت  تسیب  يرامـشرس  زا  دـعب  رتاوتملا )) ثیدـحلا  نم  رثاـنتملا  مظن   )) باـتک رد  يو 
حتف  )) باتک رد  ار  بلطم  نیا  يواخس  تسا و  رتاوتم  تایاور ،  نآ  هک  دنا  هدرک  لقن  يواخس  ظفاح  زا  دنچ  ینت   : )) دیوگ یم  دنا  هدرک 

ءـالعلاوبا زا  یفیلءاـت  رد  و  تسا .  هدـمآ  هلاـسر  نیا  لوا  ار  نآ  تیاور  هک  تسا  هدرک  لـقن  يربآ  نسحلاوـبا  زا  ارنآ  هدروآ و  ثیغملا )) 
دنچ هک  دنک  یم  هفاضا  تسا و  رتاوت  هب  کیدزن  ای  رتاوتم و  يو  تایاور  املسم  تسا :  هدمآ  نینچ  يدهم  هرابرد  یقارع ،  نیسح  سیردا 
نینچ سوج  خیـش  زا  هلاسر ))  حرـش   )) رد و  دنا )) . . .  هداد  یعطق  رظن  رتاوتم )  ) نآ لوا  شخب  هرابرد  تیاور ،  نادـقان  ناظفاح و  زا  نت 

زا لـقن  هب  بهاوم  حرـش  رد  تسا و  هدیـسر  رتاوـت  دـح  هب  هدـش و  دراو  يواخـس  تاـیاور  رد  يدـهم  هب  طوـبرم  تیاور   : )) تسا هدـمآ 
یم زامن  وا  رـس  تشپ  یـسیع  دـشاب و  یم  تما  نیا  زا  يدـهم  رتاوتم ،  رابخءا  ساـسا  رب  دـیوگ :  یم  یعفاـش  بقاـنم  رد  يربآ  نسحلاوبا 

افولا یناغم   )) باتک رد  يربآ  نسح  خیـش  تسا )) .  هدروآ  یـسیعالا ))  يدهمال   )) هجام نبا  تیاور  هب  خـساپ  رد  ار  بلطم  نیا  درازگ ، 
 ، دنک یم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  هدرک و  یئاورنامرف  لاس  تفه  يو  هکنیا  يدـهم و  ندـمآ  هنیمز  رد   : )) دـیوگ یم  افتکالا )) يانعمب 

دمحم خیش  هدیقع  حرـش  رد  و  تسا .  هدیدرگ  تیاور  (ص )  ربمایپ زا  رتاوت ،  دح  رد  هکلب  ضیفتـسم و  نایوار ،  ترثک  ظاحل  زا  تایاور 
بلطم نیا  دسر و  یم  يونعم  رتاوت  دح  هب  هک  هدـش  دراو  رایـسب  تایاور  يدـهم  روهظ  هرابرد  هدـمآ :  نینچ  یلبنح  یتیرافـس  دـمحا  نب 

نیا رد  هدراو  تایاور  زا  يا  هراپ  سپس  دیآ ،  یم  رامشب  نانآ  تادقتعم  ءزج  هکیا  هنوگب  تسا  جیار  عیاش و  تنس  لها  نادنمـشناد  نایم 
هچ هدـش و  رکذ  ناشمان  هک  اهنآ  هچ  هباحـص ،  زا  يددـعتم  تایاور  دـیوگ :  یم  نآ  زا  سپ  دـنک و  یم  لقن  هباحـص  زا  یعمج  زا  ار  هراب 

لضف و لها  دزن  هکنانچ ،  نیاربانب  دوش ،  یم  نیقی  بجوم  هتفر  مه  يور  هک  تسا  هدیدرگ  لقن  نیعبات  زا  نینچمه  هدشن و  رکذ  هک  اهنآ 
(491 (( ) دشاب یم  بجاو  يدهم  روهظ  هب  داقتعا  نامیا و  تسا ،  هدش  نیودت  تعامج  تنس و  لها  تاداقتعا  رد  هدوب و  تباث  شناد 

يرصم يودع 

هک دنک  یم  ادن  شرس  يالاب  يا  هتشرف  وا  روهظ  ماگنه  هک  تسا  هدمآ  تایاور  زا  یخرب  رد   : )) دیوگ یم  راونلا )) قراشم   )) باتک رد  وا 
 ، دوش یم  نیزگیاج  اهلد  رد  يو  تبحم  قشع و  دنروآ و  یم  يور  وا  هب  مدرم  سپ  دـینک )) يوریپ  وا  زا  تسادـخ  هفیلخ  يدـهم  نیا  : ))
یم ردـب  لها  دادـعت  هب  دـننک  یم  تعیب  وا  اب  ماقم  نکر و  نیب  راب  نیتسخن  هک  یناسک  دـنک و  یم  یئاورنامرف  نیمز  برغ  قرـش و  رب  يو 

و دـنیآ .  یم  وا  دزن  نانآ ،  ریظن  نیمز و  قرـشم  زا  ییاه  هورگ  رـصم و  زا  يا  هتـسیاش  دارفا  ماـش و  زا  � نینم و ؤم  نآ  زا  سپ  دنـشاب ، 
هک دنروآ  یم  يور  هفوک  هب  یتیاور  رد  ماش و  هب  سپـس  دزیگنا ،  یم  رب  ناسارخ  زا  هایـس  ياه  شفرد  اب  یهاپـس  وا  يرای  يارب  دـنوادخ 

دنهاوخ ترضح  نآ  نارای  زا  فهک  باحصا  دنک و  یم  يرای  هتشرف  رازه  هس  اب  ار  وا  دنوادخ  تسا و  نکمم  تیاور )   ) ود ره  نیب  عمج 
هب ار  تفارـش  تزع و  نیا  دنوادخ  هک  تسا  تهج  نیدـب  نامز  نیا  ات  فهک )  باحـصا   ) نانآ ریخءات  زار  دـیوگ :  یطویـس  داتـسا  دوب ، 

رارق لیئاکیم  نآ  ياهتنا  رد  لیئربج و  يو  هاپـس  راد  هیالط  دـنیامن ،  يرای  ار  ادـخ  هفیلخ  دـنوش و  لخاد  تما  نیا  رد  ات  دومرف  اطعا  نانآ 
(492 (( ) دراد

ینازاتفت نیدلا  دعس 

تماما ثحبم  هب  هک  تسا  یتاعوضوم  زا  یسیع  ندمآ  دورف  يدهم و  جورخ  ثحب :  همتاخ   : )) دراد یم  نایب  دصاقملا )) حرـش   )) رد يو 
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دیعسوبا زا  دنشاب . . . (( )) دحاو  ربخ  دنچ  ره  هدیـسر  یحیحـص  تایاور  باب  نیا  رد  تسا و  تمایق  ياه  هناشن  زا  ود  ره  تسا و  طوبرم 
یهانپ ءاجلم و  یسک  دادیب ،  ملظ و  زا  هک  دسرب  یتبیـصم  الب و  تما  نیا  رب   )) دومرف (ص )  ادخ ربمایپ  تفگ :  هک  تسا  هدش  لقن  يردخ 

روج ملظ و  زا  هک  هنوگنامه  دزاس  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز  ات  دزیگنارب  ارم  نادـناخ  زا  يدرم  دـنوادخ  هاگنآ  درب ،  هاـنپ  نادـب  اـت  دـباین 
ار وا  دهاوخب  تقو  ره  دنوادخ  هک  دشاب  یم  همطاف  نادنزرف  زا  لداع  ییاوشیپ  يو  هک  دننآرب  تنـس  لها  نادنمـشناد  دوب )) هدش  هدـنکآ 

رسب ناهنپ  نانمشد ،  میب  زا  هک  تسا  يرکسع  نسح  نب  دمحم  يو  هک  تسا  دقتعم  هعیش  دزیگنا و  یم  رب  دوخ  نید  يرای  يارب  هدیرفآ و 
دنا هدرک  راکنا  ار  بلطم  نیا  اه  هقرف  ریاس  و  (ع )  رـضخ نامقل و  حون و  نوچمه  تسین  نکممریغ  لاحم و  يرمءا  وا  رمع  لوط  درب و  یم 

(493  (( ) تسا هقباس  یب  تما  نیا  رد  هنیرق  لیلد و  نودب  ینالوط  ياهرمع  نینچ  اریز  دنرامش  یم  دیعب  رایسب  يرما  ارنآ  نوچ 

یقشمد ینامرق 

رد هدننک  مایق  نامه  يدهم  هک  دنراد  قافتا  هدیقع  نیا  رب  نادنمـشناد   : )) تسا هتفگ  لوءالا ))  راثآ  لودـلا و  رابخا   )) دوخ باتک  رد  وا 
وا روهظ  اب  ناراگزور  یکیرات  تملظ و  دنراد .  یگنهامه  وا  رون  یناشفاوترپ  رب  دنک و  یم  دییءات  ار  يو  روهظ  رابخا  تسا و  نامز  رخآ 

شتلادع وترپ  و  داد .  دهاوخ  نیتسار  حبـص  هب  ار  دوخ  ياج  کیرات  بش  ياه  تملظ  شیور  ندید  اب  دـش و  دـهاوخ  لدـب  یئانـشور  هب 
(494 (( ) دومن دهاوخ  یناشفا  رون  مامت ،  هام  زا  رتکانبات  ار  ناهج  رسارس 

یبرع نیدلا  یحم 

تـسا يا  هفیلخ  ار  راگدرورپ  هک  دـنادرگ ،  يرای  ار  ام  دـنوادخ  شاب ،  هاگآ   : )) تسا هدروآ  دوخ  هیکملا ))  تاـحوتفلا   )) باـتک رد  وا 
ناهج رمع  زا  رگا  تخاس و  دهاوخ  راشرـس  داد  لدع و  زا  ار  نآ  وا  دشاب و  هدـش  دادـیب  ملظ و  زا  ولمم  نیمز  هکیلاح  رد  دـنک  یم  روهظ 
همطاف نادنزرف  زا  و  ص )   ) هللا لوسر  نادناخ  زا  ادخ  هفیلخ  ات  دیامن  ینالوط  يدح  هب  ار  زورنآ  ناحبس  يادخ  دشاب  هدنام  زور  کی  اهنت 

یم رـضاح  اکع  جرم  رد  تسادخ ،  ینامهم  هک  گرزب  راز  راک  رد  وا  دـنک . . . (( .  ینارمکح  ناهج )  رب   ( ) (ص ادـخ ربمایپ  اب  مانمه  و 
ببس هب  يراوخ ،  زا  دعب  مالسا  دهد ،  یم  مالسا  دبلاک  رد  هزات  ناج  هتشاد و  اپ  رب  ار  نید  دنک و  یم  دوبان  ار  ناگشیپ  متس  متس و  دوش ، 

هب توعد  ریشمش ،  اب  ار ) نانمـشد   ) دنک یم  عضو  ار  هیزج  تایلام و  دوش ،  یم  هدنز  هرابود  اوزنا  زا  سپ  ددرگ و  یم  دنمجرا  زیزع و  وا 
لمع يا  هنوگب  نید  لئاسم  ماکحا و  رد  ددرگ ،  یم  هراچیب  راوخ و  دتفارد  وا  اب  هک  ره  دوش و  یم  هتشک  دریذپن  سک  ره  دیامن  یم  ادخ 
بان كاپ و  نید  زج  دزادنا و  یم  رب  نیمز  يور  زا  ار  لطاب  بهاذم  درک ،  یم  لمع  هنوگ  نامه  دوب  (ص )  ادـخ ربمایپ  رگا  هک  دـنک  یم 

یم دوخ  نایاوشیپ  ماکحا  فالخرب  ار  وا  مکح  نوچ  دنتـسه و  داهتجا  ياراد  ناهیقف  دـلقم  وا  نانمـشد  دـنام .  یمن  یقاـب  ینیئآ  مالـسا ، 
ناناملـسم هماع  دنیآ .  یم  رد  يو  ییاورنامرف  تحت  دراد ،  رایتخا  رد  هک  ییایازم  قوش  زا  ای  وا و  تبیه  ریـشمش و  سرت  زا  راچان  هب  دننیب 

اب دنا  هدش  لئان  قئاقح  دوهش  فشک و  هب  یهلا  تفرعم  ببس  هب  هک  تقیقح  لها  نافراع  دندرگ و  یم  داش  وا  دوجو  هب  صاوخ ،  زا  شیب 
بوسحم وا  نانواعم  ناریزو و  نانآ  دننک ،  یم  يرای  ار  وا  هتـشاد و  اپ  رب  ار  يو  تلود  هک  تسا  یهلا  ینادرم  ار  وا  دننک .  یم  تعیب  يو 

وا يادهـش  دـننک . . . (( .  یم  کمک  شا  یهلا  تیرومءام  رد  ار  وا  هدیـشک و  شودـب  ار  تکلمم  نیگنـس  تیلوئـسم  راـب  هک  دـنوش  یم 
وا تنواعم  هب  هتخاس  ناهنپ  دوخ  بیغ  هدرپ  رد  هک  ار  یهورگ  دنوادخ  انامه  دنا و  ناراد  تناما  نیرترب  وا  ناراد  تناما  نادیهش و  نیرتهب 
اب دهد و  یم  ماجنا  ادخ  ناگدنب  هب  تبسن  تسوا  یهلا  فیلکت  هچنآ  دزاس و  هاگآ  قیاقح  رب  دوهـش  فشک و  قیرط  زا  ار  اهنآ  دنیزگرب و 
قح ریـشمش  هدنراد  وا  دوخ  اما  دراد .  دوجو  هچ  اجنآ  رد  دنناد  یم  هدوب و  لئاسم  هب  هاگآ  نانآ  دهد و  یم  هلـصیف  ار  روما  نانآ  تروشم 
اریز دراد ،  نادب  زاین  وا  تلزنم  نءاش و  هک  تسیا  هزادـنا  هب  دـنوادخ  بناج  زا  يو  ملع  یهاگآ و  تسا و  يرادروشک  تسایـس  ياراد  و 

وا ناریزو  شناد ،  رارـسا  زا  دبای و  یم  نایرج  سنا  نج و  رد  شتلادع  دناد و  یم  ار  تاناویح  نابز  تسا ،  قحب  نیتسار و  يا  هفیلخ  يو 
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قح نیا   : )) هک تسا  دـنوادخ  هتفگ  نیا  قادـصم  هک  دـنک  یم  باختنا  وا  تنواـعم  ترازو و  هب  ار  ناـنآ  ناحبـس  يادـخ  هک  دنـشاب  یم 
یقاب ادـخ  اب  شیوخ  نامیپ  رـس  رب  هک  دنـشاب ،  یم  ناگرزب  هباحـص و  فیدر  رد  نانآ  و  مییامن ))  يرای  ار  ناگدـنروآ  نامیا  هک  تساـم 
سنج زا  یلو  دـنراد  نابهاگن  دـنیوگ ،  یمن  نخـس  یبرع  نابز  هب  زج  یلو  تسین  برع  ناش  ناـیم  رد  دنتـسه و  مجع  زا  ناـنآ  دـندنام ، 

(495 (( ) دنور یم  رامشب  ناراد  تناما  نیرت  تلیضف  اب  هژیو و  يارزو  زا  دننک و  یمن  ار  ادخ  ینامرفان  زگره  و  تسین ،  ناشدوخ 

یگنزرب فیرش 

رـصحنم و نآ  فالتخا  دوجو  اب  يدهم  هب  طوبرم  تایاور  هک  نادـب   : )) دـیوگ یم  ۀـعاسلا ))  طارـشا  یف  ۀـعاشالا   )) دوخ باتک  رد  يو 
يدهم هرابرد  هللا  لوسر  زا  هک  یتایاور  دیوگ :  یم  دوخ  یعفاش  بقانم  باتک  رد  يروتـسد  نسح  نب  دمحم  هکنانچ  دـشاب  یمن  دودـحم 

تسا رتهب  رمع  رکبوبا و  زا  يدهم  هک  هدش  لقن  نب  ریس  نبا  زا  تسا . . . (( .  رتاوت  دح  رد  هتسناد ،  ترـضح  نآ  نادناخ  زا  ار  وا  هدمآ و 
هک تسا  هدش  تیاور  وا  زا  و  دراد ،  يرترب  زین  ناربمایپ  زا  یـضعب  رب  وا  هتبلا  تفگ  تسا ؟ !  رتهب  رمع  رکبوبا و  زا  وا ) ایآ   : ) هدش هتفگ  و 
رت فیفخ  لوا  ظفل  زا  تسا و  حیحص  يدنـس  نیا  دیوگ :  يدرولا ))  فرعلا   )) رد یطویـس  دنرادن .  تلیـضف  وا  رب  رمع  رکبوبا و  تفگ : 
هب امـش )) زا  نت  هاجنپ  هزادنا  هب  هکلب   : )) ددرگ لیوءات  تیاور  نیا  دافم  رب  ترابع  ود  هک  تسا  نیا  رتهب  نم  هدیقع  هب  هتفگ :  دشاب و  یم 
اور تسا و  توافتم  تلیـضف ،  يرترب و  تاهج  هک  تسا  نیا  قح  نم ،  هدیقعب  دراد .  دوجو  يدـهم  نامز  رد  هک  یتخـس  ياه  هنتف  رطاخ 

نیئاپ درف  رد  تسا  نکمم  اریز  دـشاب .  هداد  يرترب  ار  وا  (ص )  ربمایپ هکنآ  رگم  میهد  حـیجرت  قلطم ،  روطب  رگید  درف  رب  ار  يدرف  تسین 
رد ترضح  نآ  هک  تشذگ  البق  یبرع  نیدلا  یحم  خیش  زا  هیکم  تاحوتف  رد  دشابن ،  رترب  صخش  رد  هک  دشاب  هتـشاد  دوجو  يزایتما  رت 

دوبن و رمع  رکبوبا و  رد  تلصخ  نیا  دیدرت  یب  دنک ،  یمن  اطخ  زگره  هدرک و  لمع  (ص )  ربمایپ هریـس  تنـس و  هب  تسا و  موصعم  مکح 
ار وا  ناوت  یم  تاهج  نیا  هب  هجوت  اب  دیدرگن ،  عمج  وا  زا  لبق  ینید  نایاوشیپ  زا  کی  چیه  دوجو  رد  تشذـگ  هک  يا  هناگ  هن  ياهیگژیو 

هللاو دـنا .  هدوب  رادروخ  رب  نآ  ریغ  هقباس و  یحو و  هدـهاشم  و  (ص )  ادـخ لوسر  تسلاجم  زایتما  زا  اـهنآ  دـنچ  ره  داد  يرترب  ود  نآ  رب 
رب لیلد  ناوت  یم  هک  ار  ییاهزیچ  هلمج  زا  دـیوگ :  یم  يدـهملا ))  بهذـم  یف  يدرولا  برـشملا   )) باتک رد  يراـق  یلع  خیـش  ملاـعلا . 

یمن ادخ )) لوسر  هفیلخ   )) زج رکبوبا  هب  یلو  دیمان  ادخ )) هفیلخ   )) ار يو  (ص )  ربمایپ هک  تسا  نیا  تسناد  ع )   ) يدهم ترضح  يرترب 
(496 (( . ) دنتفگ

اهتشون یپ 

1-130

یلاغشا 4- نیطسلف  رد  يا  هقطنم  مان  - 3 هفوک .  رد  يا  هقطنم  مان  ناوطق  - 2 دراد . رارق  نیطسلف  رد  نآ  فورعم  هچایرد  هیربط و  رهش  - 1
دامح ص نبا  - 8 دامح ص 9 . نبا  - 7 دامح ص 63 . نبا  - 6 نآ .  ریغ  نتفلاو ص 17 و  محالملا  - 5 دامح ص 1 2 . نبا  یطخ  هخـسن 
رب قلطم  لمح  اب  اذل  دشاب ، دـیق  نآ  ياراد  هک  ییاج  ینعی  دـیقم ))  )) و هتـشادن ،  ار  روهظ  زا  لبق  دـیق  هک  ییاج  ینعی  قلطم ))  - )) 9 . 10

راحب ج 51 ص 68. - 11 نیظعاولا .  ۀـضور  زا  لقنب  مالسالا ص 25 ، ةراشب  - 10 میناد .  یم  روهظ  زا  لـبق  هنتف  ناـمه  ار  هنتف  نآ  دـیقم 
مالسالا ص ةراشب  - 15 یملس .  رردلاردقع  زا  مالسالا ص 28 ، ةراشب  - 14 راحب ج 52 ص 272 273 . - 13 راحب ج 52 ص 208 . - 12
دامح ص 124. نبا  یطخ  هخسن  - 18 دامح ص 53 . نبا  یطخ  هخسن  - 17 نتفلا ص 129 . محالملا و  - 16 ةدوملا .  عیبانی  زا  لقن  هب   29
مور 1 - 23 مالسالا ص 102 . ةراشب  - 22 راحب ج 52 ص 275 . - 21 نتفلا ص 107 . محالملا و  - 20 نتفلا ص 108 . محـالملا و  - 19

رردلادقع زا  مالسالا ص 235  ةراشب  - 28 راحب ج 52 ص 226 . ءاسن 159 27 - - 26 فرخز 61 . - 25 ینارحب ص 170 . هجحم  - 24 . 5
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نیمهدزاود راحب ج 51 ص 80  - 29 تسا .  هدروآ  کـلام ،  نب  فوـع  تیاور  زا  دوـخ  حیحـص  رد  ار  نآ  يراـخب  وا  هتفگ  هب  یملس و 
ةراشب - 33 مالـسالا ص 297 . ةراشب  - 32 یـسوط ص 278 . تبیغ  - 31 ص 88 . راحب ج 51  - 30 میعن .  یبا  ظـفاح  نیعبرا  زا  تـیاور 

لها و  ص )   ) ربمایپ زا  نآ  رودـص  هب  ملع  نآ ،  رد  تقد  اب  هک  یتاـیاور  ینعی  - 35 بصانلا ج 2 ص 224 . مازلا  - 34 مالسالا ص 251 .
جهن - 38 نتفلا ص 32 . محـالملا و  - 37 ینامعن ص 170 . تبیغ  - 36 دـنراد . تریاغم  مه  اب  ظاـفلا  رد  هچ  رگا  دوش  یم  ادـیپ  وا ، تیب 

64 هدئام /  - 43 فارعا 167168 . - 42 راحب ج 60 ص 216 . - 41 ءارسا 1 9 . - 40 مالسالا ص 185 . ةراشب  - 39 هبطخ 128 . هغالبلا 
-49 راحب ج 51 ص 25 . - 48 راحب ج 52 ص 273 . - 47 راحب ج 53 ص 60 . - 46 كردتسم ج 4 ص 476 . - 45 . 104 ءارسا / - 44
بصانلا ص 224. مازلا  - 53 ص 297 . مالسالا ،  هراشب  - 52 . 248 هرقب /  - 51 نتفلا ص 57 . محـالملا و  - 50 رثءالا ص 309 . بختنم 

باب نارود ،  - 58 باب 4:2 . نارواد ،  - 57 باب 3:13 . نارواد ،  - 56 . 38 باب 1 : مود ،  باتک  - 55 . 53 50 باب 33 : مود ،  باتک  - 54
-62 . 28 حاحـصا 21:22 : رابخا ، لوا  رفـس  حاحـصا 24:24 و  لیئومـص ،  باتک  - 61 هرقب 246 . - 60 باـب 13:1 . نارواد ،  - 59 . 1:8

نایاورنامرف رابخا  باتک  - 65 باب 12:26 33 . نایاورنامرف )   ) باتک - 64 . 13 1 حاحصا 11 : نایاورنامرف )   ) لوا رفس  - 63 . 27 يروش / 
باب مود  باتک  باب 14:21 24 و  نایاورنامرف  رابخا  لوا  باتک  - 66 باب 13:9 . باب 11:13 15 و  نایاورنامرف  مود  باتک  باب 12:31 و 

مود باتک  - 69 باب 13:3 13 . ناـیاورنامرف ،  مود  باـتک  - 68 باب 14:25 26 . نایاورنامرف  راـبخا  باـتک  - 67 باـب 12 . 11:13 17 و 
باب 14:11 14 نایاورنامرف  مود  باتک  - 71 باب 12 17 18 . باب 24:3 و  نایاورنامرف ،  مود  باتک  - 70 باب 21:16 17 . نایاورنامرف ، 

باب نایاورنامرف ،  مود  باـتک  - 74 باب 5:29 . اهزور ، رابخا  - 73 باب 15:29 . نایاورنامرف ،  رابخا  مود  باـتک  - 72 باب 25:2124 . و 
باب 24: نایاورنامرف ،  مود  باتک  - 77 باب 4:10 . ارزع ، باتک  - 76 باب 18:13 15 . نایاورنامرف ،  رابخا  باـتک  - 75 17:5 و 6 و 18 .

باتک - 79 باب 1:7 11 . باب 6:3 7 و  ارزع ، باتک  - 78 . 4 1 باب 39 : ، ایمرا باتک  11 21 و  باب 36 : رابخا ، مود  باتک  17 20 و 25 و 
 ، سقرم لیجنا  - 83 ص 2 . یتم ،  لیجنا  - 82 باب 1:4153 . نایباکم ،  باتک  - 81 باب 11:5 . لایناد ،  باتک  - 80 باب 6:1 15 . ارزع ،

راحب - 87 دننک . زواجت  رفن  هس  زا  نآ  نایوار  هک  تسا  يدحاو  ربخ  - 86 ص 105 . ج 3 ، يربط :  خیرات  - 85 . 5 1 مور :  - 84 . 28 6:16
ص ج 52 ، راحب ، - 91 ص 214 . ج 52 ، راحب ، - 90 دیفم ص 364 . داشرا  - 89 ص 239 . ج 4 ، مکاح ،  كردتسم  - 88 ج 52 ص 11 .

نخسن - 97 مالسالا ص 183 . ةراشب  - 96 ص 229 . ج 52 ، راحب ، - 95 ءارعش 4 . - 94 میرم 37 . - 93 ص 355 . ج 52 ، راحب ، - 92 . 231
ص ج 52 ، راحب ، - 101 ص 229 . ج 52 ، راحب ، - 100 ص 92 . ج 52 ، راحب ، - 99 ص 92 . ج 51 ، راحب ، - 98 دامح ص 92 . نبا  یطخ 
-105 دامح ص 92 . نبا  یطخ  هخـسن  - 104 دامح ص 93 . نبا  یطخ  هخـسن  - 103 دامح ص 9 و 10 . نبا  یطخ  هخـسن  - 102 . 298

یتیاور - 109 دامح . نبا  یطخ  هخسن  - 108 ص 71 . دامح ، نبا  یطخ  هخـسن  - 107 دامح ص 76 . نبا  - 106 ص 253 . ج 52 ، راحب ،
هکنیا لثم  هدرک  شومارف  هدوب  مه  هطساوب  رگا  هدرکن و  كرد  هطـساو  نودب  ار  وا  اما  هدرک ،  لقن  ع )   ) موصعم زا  ار  نآ  يوار  هک  تسا 

-111 ص 212 . ، 52 راحب ، - 110 تسا .  هدش  لقن  ام  باحـصا  یـضعب  زا  ای  يدرم و  زا  دـیوگب  ای  نانچ و  نینچ و  دومرف : ربمایپ  دـیوگب 
-115 راحب ج 53 ص 182 . - 114 دامح ص 75 . نبا  یطخ  هخسن  - 113 ص 237 . ج 52 ، راحب ، - 112 ج 2 ص 204 . بصانلا ،  مازلا 

جح هزور و  نآ ،  ياهتعکر  هرامش  بجاو ،  زامن  دننام  تسا  ناوارف  عرـش  ماکحا  رد  یظفل  رتاوت  - 116 تشذگ .  یلامجا  رتاوتم  فیرعت 
راحب ج 52 ص 208. - 120 دامح ص 75 . نبا  یطخ  هخسن  - 119 راحب 52 ص 213 . - 118 راحب ج 52 ص 205 . - 117 نآ .  دننام  و 
راحب ج 52 - 124 دامح ص 84 . نبا  یطخ  هخـسن  - 123 دامح ص 80 . نبا  یطخ  هخـسن  - 122 دامح ص 76 . نبا  یطخ  هخـسن  - 121
راحب ج 52 ص - 128 دامح ص 76 . نبا  یطخ  هخـسن  - 127 ص 377 . راـحب ج 52  - 126 یـسوط ص 278 . تبیغ  - 125 ص 354 .

راحب ج 52 ص 273. - 130 راحب ج 52 ص 215 . - 129 . 190

131-280
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-135 دـیفم ص 359 . داشرا  - 134 ص 249 . راحب ج 52  - 133 ص 248 . راحب ج 52  - 132 داـمح ص 78 . نبا  یطخ  هخـسن  - 131
هخسن - 139 راحب ج 52 ص 272 . - 138 راحب ج 52 و 272 . - 137 دامح ص 75 . نبا  یطخ  هخـسن  1و2  - 136 راحب ج 52 ص 205 .

راحب ج 52 ص - 143 راحب ج 52 ص 237 . - 142 راحب ج 52 ص 252 . - 141 راحب ج 52 ص 141 . - 140 دامح ص 77 . نبا  یطخ 
راحب ج 52 ص - 147 دامح ص 87 . نبا  یطخ  هخسن  - 146 دامح ص 2 .)) نبا  یطخ  هخسن  - 145 راحب ج 52 ص 237 . - 144 . 246

نبا یطخ  هخسن  - 151 ص 83 . دامح ، نبا  یطخ  هخـسن  - 150 ص 215 . راحب ج 52  - 149 ص 231 232 . راـحب ج 52  - 148 . 250
ص 238. راحب ج 52  - 155 ص 238 . راـحب ج 52  - 154 ص 273 . راـحب ج 52  - 153 ص 219 . راـحب ج 52  - 152 ص 83 . دامح 

نبا یطخ  هخسن  - 159 دامح ص 88 . نبا  یطخ  هخسن  - 158 راحب ج 52 ص 273 و 274 . - 157 دامح ص 84 . نبا  یطخ  هخسن  - 156
ءابس 51. - 162 راـحب ج 52 ص 186 . نآ و  ریغ  مکاح ج 4 ص 429 و  كردتسم  - 161 راحب ج 52 ص 222 . - 160 دامح ص 89 .

یطخ هخسن  - 166 ینارحب ص 177 . هجحم  ینامعن ص 163 و  تبیغ  - 165 راحب ج 52 ص 186 . - 164 راحب ج 52 ص 186 . - 163
دامح ص 90 نبا  یطخ  هخـسن  - 169 صدامح 90 . نبا  یطخ  هخـسن  - 168 دامح ص 91 . نبا  یطخ  هخـسن  - 167 داـمح ص 90 . نبا 
راحب ج 52 ص - 173 دامح ص 86 . نبا  یطخ  يا  هخسن  - 172 دامح ص 88 . نبا  یطخ  هخسن  - 171 راحب ج 52 ص 217 . - 170 . 91

لداع يوار  هک  تسا  يدنس  حیحص ،  دنـس  - 176 دامح ص 97 . نبا  یطخ  هخـسن  - 175 دامح ص 96 . نبا  یطخ  هخـسن  - 174 . 224
مالسالا ص ةراشب  - 178 راحب ج 52 ص 204 . - 177 دنک . لقن  موصعم  ماما  زا  دنس  هلسلس  همه  رد  شدوخ  دننام  زا  ار  تیاور  نآ  هعیش 
ص مالسالا ،  ةراشب  - 182 راحب ج 52 ص 75 . - 181 راحب ج 52 ص 210 . - 180 راحب ج 52 ص 233 . - 179 یناـمعن .  تبیغ  زا   93
جراحب 52 ص 245. - 185 هتسکش .  مشچ  شمشچ ،  هدننکـش  - 184 یـسوط .  تبیغ  باتک  زا  لقنب  جراحب 52 ص 210  - 183 . 187

نبا بقانم  زا  لقنب  مالسالا ص 42  ةراشب  - 189 جراحب 52 ص 208 . - 188 جراحب 52 ص 210 . - 187 مالسالا ص 176 . ةراشب  - 186
-192 راربالا . ةرضاحم  باتک  رد  یبرع  نبا  زا  لقن  هب  مالسالا ص 28  ةراشب  - 191 دامح ص 78 . نبا  یطخ  هخسن  - 190 بوشآ .  رهش 
-196 دامح ص 71 . نبا  یطخ  هخـسن  - 195 دامح ص 73 . نبا  یطخ  هخـسن  - 194 مالسالا ص 71 . ةراشب  - 193 جراحب 53 ص 60 .
راحب ج 52 ص - 200 جراحب 52 ص 222 . - 199 جراحب 51 ص 92 . راحب ج 51 ص 92 198 - -197 دامح ص 70 . نبا  یطخ  هخسن 
دیفم ص داشرا  - 203 قارع .  یلعف  يزرم  رهـش  نیقناخ  و  قارع .  رد  تسا  يا  هقطنم  مان  - 202 راحب ج 52 ص 217 219 . - 201 . 222

ضیفتسم - 207 نتف ص 43 . محالم و  - 206 راحب ج 52 ص 43 . - 205 راحب 52 ص 217 . - 204 راحب ج 52 ص 219 221 . 336 و 
یصخش لاحب  لعج  تهج  زا  هلسرم  تیاور  - 209 راحب ج 51 ص 87 . - 208 دنک . زواجت  رفن  هس  زا  نآ  نایوار  هک  تسا  يدـحاو  ربخ 

نآ نایوار  هلـسلس  رد  هک  تسا  نآ  فیعـض  تیاور  فیعض 211 - تیاور  - 210 درادن . تیجح  هدش  فذح  شمان  دنـس  هلـسلس  رد  هک 
بصاـنلا ج 2 ص 191 213- مازلا  - 212 دـشاب . ههبـش  دروم  شندومن  لعج  عضو و  يو و  لاحب  هج  اـی  يوار و  کـی  رد  قسف  لاـمتحا 
جراحب 52 ص 273. - 217 یسوط ص 272 . تبیغ  - 216 داشرا ص 360 . - 215 یسوط ص 271 . تبیغ  - 214 دیفم ص 360 .  داشرا 
زا هک  یکچوک  رهن  - 220 یـسوط .  تبیغ  زا  لقن  هب  جراحب 52 ص 213  - 219 ینامعن .  تبیغ  زا  لـقن  هب  راحب ج 52 ص 250  - 218

جراحب 60 ص 224 - 224 هیآ 10 . ءارسا  هبطخ 128 223 - هغالبلا  جـهن  - 222 هبطخ 13 . هغالبلا  جـهن  - 221 تسا .  هدش  ادـج  هجلد 
-230 دـیفم ص 362 . داشرا  - 229 نمحر 32 . - 228 هبوت 70 . - 227 مجن 53 . - 226 هقاح 9 . - 225 هغـالبلا ص 325 . جـهن  226 و 
جراحب 52 ص 355. جراحب 52 ص 363 234 - - 233 جراحب 52 ص 354 . - 232 جراحب 52 ص 353 . - 231 جراحب 52 ص 217 .
جراحب 52 ص - 239 یسوط ص 284 . تبیغ  - 238 جراحب 52 ص 387 . - 237 جراحب 52 ص 115 . - 236 جراحب 52ص 338 . - 235

ضرتعم درم  نآ  ینعی  تسوا  راوگرزب  ردپ  هیرذ  زا  هلمج  يانعم  و  - 242 جراحب 52 ص 333 . - 241 جراحب 52 ص 345 . - 240 . 375
یناکم - 243 قوس ))   )) نآ مان  هک  دـسر  یم  يا  هلحم  هب  هک  تسا  نیا  دـسر  یم  رازاـب  هب  هکنیا  اـت  هلمج  ياـنعم  تسا و  يولع  شبـسن 

 . تشذـگ البق  نآ  يانعم  - 246 راحب ج 52 ص 343 . - 245 تسا .  یصوصخم  هچقودنـص  مان  - 244 زاجح . تمـس  زا  قارع  رد  تسا 
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لیلج یباحص  نفدم  هک  قشمد  يرتمولیک  رد 35  تسا  يا  هقطنم  - 249 یسوط ص 280 . تبیغ  - 248 راحب ج 53 ص 11 12 . - 247
زا نآ  رودص  هب  ملع  هک  هدش  لقن  هباحص  زا  يا  هدع  زا  نوگانوگ  قرطب  ینعی  - 250 دشاب . یم  يدع  نب  رجح  ع )   ) یلع ترضح  ردقلا 

-253 یص 434 . قودص  نیدلا  لامک  - 252 یسوط ص 277 . تبیغ  دیفم ص 405 و  داشرا  - 251 دوش . یم  لصاح  ص )   ) ادخ لوسر 
راحب ج - 257 هفوک .  کـیدزن  تسا  يا  هقطنم  - 256 راحب ج 52 ص 113 . - 255 راحب ج 52 ص 235 . - 254 راحب ج 52 ص 229 .
نازیملا ج 18 ص 250. - 261 فاشک ج 4 ص 331 . - 260 هیآ 38 . دمحم  هروس  - 259 راحب ج 52 ص 207 . - 258 53 ص 82 و 84 .
دمحا ج 5 ص دنسم  - 266 هغالبلا ج 20 ص 284 . جهن  حرش  - 265 راحب ج 60 ص 216 . - 264 ءارسا 4 7 . - 263 هعمج 2 3 . - 262
-270 ناهبـصا ص 11 . رکذ  - 269 میعنوبا ص 10-8 . ظفاح   ، ناهبـصا رکذ  - 268 میعن ص 13 . وبا  ظـفاح  ناهبـصا ،  رکذ  - 267 . 11

نبا یطخ  هخسن  - 274 راحب ج 52 ص 63 . - 273 ناهبصا ص 11 . رکذ  - 272 يذمرت ج 5 ص 382 . ننس  - 271 ناهبصا ص 12 . رکذ 
حیحص تیاور  - 277 راحب ج 52 ص 232 . - 276 راحب ج 52 ص 210 . - 275 رد ص 74 . نومـضم  نیمه  هب  بـیرق  ص 84 و  دامح 
يربخ رتاوتم  - 279 میعنوبا .  ظفاح  نیعبرا  زا  لـقنب  راحب ج 52 ص 252  - 278 دنـشاب . دامتعا  دروم  هقث و  نآ  نایوار  ماـمت  هک  تسنآ 

راحب ج - 280 دشاب . تباث  دیاب  نایوار  تاقبط  همه  رد  نیا  دنـشاب و  بذک  لها  تسا  لاحم  اتداع  هک  دسرب  يدـحب  نآ  نایوار  هک  تسا 
52 ص 269.

281-410

-285 راحب ج 60 ص 216 . - 284 راحب ج 60 ص 216 . - 283 ناریا .  پاچ  راحب ج 60 ص 216  - 282 ص 234 . راحب ج 52 ، - 281
راحب ج 60 ص - 289 راحب ج 60 ص 218 . - 288 راحب ج 60 ص 214 . - 287 ص 211 . راحب ج 60  - 286 ص 216 . ج 60  راحب 
یطویس ج 2 ص يواحلا  - 293 جراحب 51 ص 83 . - 292 تشذگ .  البق  یلامجا  رتاوتم  ینعم  - 291 راحب ج 60 ص 213 . - 290 . 213

هقطنم زین  ناسارخ  ناتسا  رد  - 296 راحب ج 52 ص 307 . - 295 يزودنق ص 449 . ةدوملا  عیبانی  - 294 لامعلازنک ج 7 ص 262 . 82 و 
راحب ج 52 ص 232. - 298 دامح ص 63 . نبا  یطخ  خسن 9  - 297 تسین .  نآ  زا  يرثا  رضاح  لاح  رد  هک  هتشاد  دوجو  ناقلاط  مانب  يا 
راحب ج 52 ص - 303 راحب ج 52 ص 330 . - 302 داـمح ص 86 . نبا  - 301 داـمح ص 86 . نبا  - 300 ص 217 . راـحب ج 52  - 299
اب هک  دـننک  یم  لقن  ظافلا  توافت  اب  ار  تیاور  يدایز  هدـع  ینعی  - 306 . 4 ءارعش /  - 305 دامح ص 58 . نبا  یطخ  هخـسن  - 304 . 337

-308 راحب ج 52 ص 396 . - 307 تسا .  هدـش  رداص  مالـسلا  هیلع  موصعم  زا  ینعم  نیا  هک  دوش  لصاح ي  نانیمطا  ظافلا ، زا  رظن  عطق 
راحب ج 51 ص - 312 دـیفم ص 404 . داشرا  - 311 راحب ج 52 ص 292 . - 310 ص 290 . راحب ج 52  - 309 ص 295 . ج 52  راحب 

حاتفم - 317 راحب ج 52 ص 152 . - 316 راحب ج 52 ص 157 . - 315 راحب ج 52 ص 244 . - 314 راحب ج 52 ص 213 . - 313 . 361
راحب ج 13 ص 301. - 321 راحب ج 51 ص 142 . - 320 راحب ج 51 ص 250 . - 319 راحب ج 52 ص 91 . - 318 تانجلا ج 3 ص 50 .
راحب ج 52 ص - 325 راحب ج 52 ص 210 . - 324 راحب ج 52 ص 281 . - 323 هقرحملا ص 158 . قعاوص  راحب ج 51 ص 65 و  - 322
ص 273. راـحب ج 52  - 329 ص 157 . راـحب ج 52  - 328 ص 210 . راـحب ج 52  - 327 قودـص ص 655 . نیدـلا  لامک  - 326 . 240
راحب ج 52 - 333 دامح ص 60 . نبا  یطخ  هخـسن  دامح ص 60 332 - نبا  یطخ  هخـسن  - 331 دامح ص 59 . نبا  یطخ  هخـسن  - 330
راحب ج 52 - 337 دامح ص 61 . نبا  یطخ  هخسن  - 336 ملسم ج 8 ص 180 . حیحص  - 335 راحب ج 52 ص 235 . - 334 ص ص 234 .
راحب ج 52 ص 147. - 341 دامح ص 88 . نبا  یطخ  هخسن  - 340 راحب ج 52 ص 230 . - 339 راحب ج 52 ص 230 . - 338 ص 240 .
ارحب ج 52 - 345 دامح ص 95 . نبا  یطخ  هخـسن  - 344 راحب . زا  لـقن  هب  مالسالا ص 267  ةراشب  - 343 راـحب ج 52 ص 147 . - 342
راحب ج 52 ص - 350 راحب ج 52 ص 341 . - 349 دوه 8 . - 348 راحب ج 52 ص 334 . - 347 راحب ج 52 ص 334 . - 346 ص 332 .
-354 يربط .  همامالا  لئالد  زا  لـقن  هب  مالسالا ص 210  هراشب  - 353 راحب ج 52 ص 368 . - 352 راحب ج 52 ص 370 . - 351 . 309
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يوار رفن  دـنچ  ای  کـی  نآ  رخآ  اـی  دنـس و  هلـسلس  نیب  زا  هک  تسا  یتیاور  - 356 ص 234 . راـحب ج 52  - 355 ص 280 . ج 52  راحب 
راحب ج 52 - 360 راحب ج 51 ص 120 . - 359 راحب ج 51 ص 157 . - 358 دامح ص 91 ، نبا  یطخ  هخـسن  - 357 دشاب . هدش  فذح 
جراحب 52 ص 315. - 364 دامح ص 95 . نبا  یطخ  هخسن  - 363 راحب ج 52 ص 307 . - 362 راحب ج 52 ص 307 . - 361 ص 217 .
راحب ج 52 ص - 369 جراحب 52 ص 363 . - 368 جراحب 52 ص 334 . - 367 جراحب 52 ص 285 . - 366 جراحب 52 ص 306 . - 365
جراحب 52 ص - 373 قارع .  ناریا و  تمـس  زا  زاـجح  رد  تسا  يا  هقطنم  - 372 لحن 46 47 . - 371 جراحب 53 ص 11 . - 370 . 308

نودب صـالخلا ص 267  موی  - 376 ینارحب .  مثیم  نبا  هغالبلا  جـهن  حرـش  - 375 ص 224 . یفاـک ج 8  - 374 یشایع .  ریـسفت  زا   342
-381 ص 391 . ، 52 راحب ، - 380 ص 12 . ج 53 ، راحب ، - 379 ص 331 . ج 52 ، راحب ، - 378 ص 330 . ج 52 ، راحب ، - 377 ردصم .
-385 دامح ص 96 . نبا  یطخ  هخسن  - 384 ص 224 . ج 52 ، راحب ، - 383 ص 275 . ، 52، راحب - 382 دامح ص 98 . نبا  یطخ  هخـسن 
لوصالا ج 5 ص عماج  جات  - 388 دامح ص 97 . نبا  یطخ  هخسن  - 387 نتف ص 123 . محالم و  - 386 دامح ص 97 . نبا  یطخ  هخسن 

هخسن - 392 يراخب ج 2 ص 256 . حیحص  - 391 ج 52 ص 383 . راحب ، - 390 ءاسن 159 . - 389 دمحا ج 2 ص 417 . دنـسم  356 و 
دامح ص 142. نبا  یطخ  هخسن  دامح ص 141 395 - نبا  یطخ  هخسن  - 394 ص 80 . ج 51 ، راحب ، - 393 دامح ص 162 . نبا  یطخ 

هخسن - 399 دامح ص 118 . نبا  یطخ  هخـسن  - 398 دامح ص 124 . نبا  یطخ  هخـسن  - 397 دامح ص 115 . نبا  یطخ  هخـسن  - 396
مالسالا ص ةراشب  - 402 دامح ص 142 . نبا  یطخ  هخـسن  - 401 دامح ص 131 . نبا  یطخ  هخـسن  - 400 داـمح ص 136 . نبا  یطخ 
زا لقن  هب  مالسالا ص 251  ةراشب  - 405 نتف ص 64 . محالم و  - 404 بصانلا ج 2 ص 225 . مازلا  - 403 یسوط .  تبیغ  زا  لقن  هب   258

نمحر 41. - 408 یبرع .  نبا  هیکم  تاـحوتف  زا  لـقن  هب  مالـسالا ص 297  ةراشب  - 407 دامح ص 136 . نبا  یطخ  هخـسن  - 406 راحب .
هغالبلا ج 2 ص 178. جهن  حرش  - 410 ینامعن ص 127 . تبیغ  - 409

411-496

فهک 65. - 415 راحب ج 53 ص 343 . - 414 راحب ج 51 ص 157 . - 413 راحب ج 51 ص 218 . - 412 ینامعن ص 121 . تبیغ  - 411

راحب ج 52 ص 191. - 420 ینارحب ص 86 . ۀجحم  - 419 ینارحب ص 87 . ۀجحم  - 418 ینارحب ص 86 . ۀجحم  - 417 هبوت 33 . - 416
-425 یفاک ص 287 . هضور  - 424 یشایع ص 88 . ریسفت  - 423 یشایع ج 2 ص 56 . ریسفت  - 422 یشایع ج 2 ص 87 . ریسفت  - 421
یعفاش ص 63. نایب  - 429 یعفاش ص 129 . نایب  - 428 یشایع ج 1 ص 183 . ریسفت  - 427 ینامعن ص 143 . تبیغ  - 426 هدجس 53 .
-434 ص 352 . راحب ج 52  - 433 ص 36 . هغالبلا ج 4  جهن  حرـش  - 432 نتف ص 66 . محـالم و  - 431 ص 78 . راـحب ج 51  - 430
راحب ج - 438 راحب ج 51 ص 68 . - 437 قودص ص 331 . نیدـلا  لامک  - 436 یفاک ج 1 ص 412 . - 435 مالسالا ص 297 . ةراشب 

نبا یطخ  هخسن  - 442 هرقب 213 . - 441 دامح ص 99 . نبا  یطخ  هخـسن  - 440 داـمح ص 98 . نبا  یطخ  هخـسن  - 439 ص 351 .  52
همغلا ج 3 ص فـشک  - 446 راحب ج 56 ص 49 . - 445 مالـسالا ص 185 . ةراشب  - 444 ص 191 . راحب ج 52  - 443 ص 99 . دامح 
ص 391. راحب ج 52  - 450 ص 321 . راحب ج 52  - 449 ص 336 . راـحب ج 52  - 448 داـمح ص 98 . نبا  یطخ  هخـسن  - 447 . 250
-455 ینامعن ص 319 . تبیغ  - 454 راحب ج 52 ص 327 . - 453 قودص ص 565 . نیدـلا  لامک  - 452 راحب ج 52 ص 236 . - 451
ص 40. راحب ج 53  - 459 ص 56 . راـحب ج 53  - 458 یـسوط ص 229 . تبیغ  - 457 نامحر 23 24 . - 456 ص 321 . ج 52  راحب 
یسوط ص تبیغ  - 464 راحب ج 53 ص 39 . - 463 راحب ج 53 ص 46 . - 462 راحب ج 53 ص 40 . - 461 راحب ج 53 ص 50 . - 460

جهن - 468 هبطخ 138 . هغالبلا  جهن  - 467 هبطخ 100 . هغالبلا  جهن  - 466 دامح ص 98 . نبا  - 465 رجح ص 158 . نبا  قـعاوص  13 و 
نودلخ نبا  همدقم  - 472 نودلخ ص 311 . نبا  همدـقم  - 471 راحب ج 51 ص 219 222 . - 470 ءاسن 156 . - 469 هبطخ 182 . هغالبلا 

دنس وا ، تلادع  زا  رظن  عطق  اب  شیاتس  دروم  هعیش و  يوار  هطساوب  هک  تسا  یتیاور  - 474 نودلخ ص 327 . نبا  همدقم  - 473 ص 322 .
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یتیاور - 476 دـنیوگ . یم  زین  ذاش )  ) نآ هب  دـنک و  لقن  يوار  کی  طقف  ارنآ  هک  تسا  یتیاور  - 475 دـسرب . ع )   ) موصعم هب  تیاور  نآ 
مامالا - 478 ص 289 . هنـسلا ج 1  لها  دنع  يدـهملا  مامالا  - 477 تشذـگ .  البق  حیحـص  تیاور  ياـنعم  و  یلعج ،  یگتخاـس و  تسا 

هنـسلا ج 1 لها  دنع  يدهملا  مامالا  - 480 هنـسلا ج 1 ص 433 . لها  دنع  يدهملا  مامالا  - 479 هنـسلا ج 1 ص 420 . لها  دنع  يدهملا 
-483 هنسلا ج 1 ص 369 . لها  دنع  يدهملا  مامالا  - 482 هنسلا ج 1 ص 354 . لها  دنع  يدهملا  مامالا  - 481 ص 296 و 301 و 302 .

هنسلا لها  دنع  يدهملا  مامالا  - 485 هنسلا ج 1 ص 174 . لها  دنع  يدهملا  مامالا  - 484 هنـسلا ج 1 ص 164 . لها  دنع  يدهملا  مامالا 
مامالا - 488 ص 54 . هنـسلا ج 2  لها  دنع  يدـهملا  مامالا  - 487 ص 163 . هنـسلا ج 1  لها  دنع  يدـهملا  مامالا  - 486 ص 152 . ج 1 

لها دنع  يدهملا  مامالا  - 490 هنسلا ج 2 ص 210 214 . لها  دنع  يدهملا  مامالا  - 489 هنسلا ج 2 ص 158 و 160 . لها  دنع  يدهملا 
هنسلا ج 2 ص 62. لها  دنع  يدهملا  مامالا  - 492 هنـسلا ج 2 ص 194 195 . لها  دنع  يدهملا  مامالا  - 491 هنسلا ج 2 ص 288 391 .

لها دنع  يدهملا  مامالا  - 495 هنسلا ج 1 ص 463 . لها  دنع  يدهملا  مامالا  - 494 هنسلا ج 1 ص 214 . لها  دنع  يدهملا  مامالا  - 493
هنسلا ج 1 ص 480 506. لها  دنع  يدهملا  مامالا  - 496 هنسلا ج 1 ص 106 107 .

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 ،
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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 

خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 
: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com

هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)
هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 

یلصا بحاص  مرک  لضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعـسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و 
ناگمه لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا 

-5331-6273  : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامـش  هللااشنادـنیامن . يرای  ار  اـم  مهم  رما  نیا  رد  ناـکما  تروص  رد  اـت  دـیامنب 
دزن ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53 ابش :  باسح  هرامش  3045-1973و 
 -: مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  شدنس ، هب  جاجتحالا -  یتدیقع  يرکف و  راک  شزرا  دیس  دجـسم  نابایخ  ناهفـصا –  هبعـش  تراجت  کناب 

یمهـس وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  ام  مولع  زا  تسا و  هدرک  ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره 
. مرتراوازس وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدننک  کیرش  راوگرزب  هدنب  يا  : » دیامرفیم وا  هب  دنوادخ  دنک ، شتیاده  داشرا و  ات  دهد 
هک ار  هچنآ  اـهتمعن ، رگید  زا  دـیهد و  رارق  خاـک  رازه ، رازه  تسا ، هداد  داـی  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف 

مادک : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا : هیلع  يرکسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا  دینک .» همیمـض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال 
هارمگ هدارا  یبصان  يدرم  ای  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وت  دراد و  ار  فیعـض  ییاونیب  نتـشک  هدارا  يدرم  يرادیم : رتتسود  ار  کـی 
هاـگن نادـِب ، ار  دوـخ  اوـنیب ، نآ  هک  ییاـشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وـت  اـّما  دراد ، ار  اـم  ناوریپ  زا  فیعـض  اوـنیب و  ینمؤـم  ندرک 
نمؤم نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] [ .»؟ دنکـشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ  لاعتم ، يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و 

ره ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب 
زیت ياهریـشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دـنک ، داـشرا  ناـمیا ، هب  رفک  زا  دـنک و  هدـنز  ار  وا  هک 

يرجا دنک ، تباجا  وا  دناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیز : دنـسم  دشکب .»
«. دراد هدنب  ندرک  دازآ  دننام 
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