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ص)  ) ربمایپ لد  ینامداش  ءارهز  همطاف 

: هدنسیون

ینادمه ینامحر  دمحا 

: یپاچ رشان 

ردب

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

ص)  ) ربمایپ لد  ینامداش  ءارهز  20همطاف 

باتک 20تاصخشم 

مجرتم 20يهمدقم 

هدرتسگ يرهاوج  هدنکارپ و  22یئاهرد 

دنوادخ 22زا 

ربمایپ 22زا 

یلع 22زا 

همطاف 23زا 

یلع نب  نسح  23زا 

یلع نب  نیسح  23زا 

نیسحلا نب  یلع  23زا 

شراوگرزب ناردپ  لوق  زا  رقاب  ترضح  23زا 

قداص ترضح  23زا 

رفعج هب  یسوم  ترضح  نسحلاوبا  24زا 

اضر ترضح  24زا 

همئالا داوج  ترضح  مود  رفعجوبا  24زا 

يداه ترضح  موس  نسحلاوبا  24زا 

يرکسع نسح  ماما  دمحموبا  ترضح  24زا 

هللا هیقب  ترضح  نامیالوم  24زا 

25راتفگشیپ

دیجم نآرق  رد  سدقم  نت  جنپ  اب  س )  ) ءارهز ترضح  كرتشم  29لئاضف 

6 هحتاف ، هروس  میقتسملا -  طارصلا  29اندها 
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37 هرقب ، میحرلا -  باوتلا  وه  هنا  هیلع  باتف  تاملک  هبر  نم  مدآ  29یقلتف 

نارمعلآ 61 مکءاسن .. انءاسن و  مکئانبا و  انئانبا و  عدن  ولاعت  29لقف 

24 میهاربا ، هبیط .. هرجشک  هبیط  هملک  الثم  هللا  برض  فیک  رت  30ملا 

57 ءارسالا ، هلیسولا .. مهبر  یلا  نوغتبی  نوعدی  نیذلا  30کئلوا 

111 نونموملا ، نوزئافلا .. مه  مهنا  اوربص  امب  مویلا  مهتیزج  30ینا 

35 رونلا ، هجاجز .. یف  حابصملا  حابصم ، اهیف  30هاکشمک 

132 هط ، اهیلع .. ربطصا  هولصلاب و  کلها  رما  30و 

54 ناقرفلا ، ارهص .. ابسن و  هلعجف  ارشب  ءاملا  نم  قلخ  يذلا  وه  31و 

74 ناقرفلا ، اماما ، نیقتملل  انلعجا  31و 

33 بازحالا ، تیبلا .. لها  سجرلا  مکنع  بهذیل  هللا  دیری  31امنا 

23 يروشلا ، یبرقلا  یف  هدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلئسا  31لق ال 

دمحم 11 مهل ، یلوم  نیرفاکلا ال  نا  اونمآ و  نیذلایلوم  هللا  ناب  31کلذ 

17 تایراذلا ، نوعجهیام ، لیللا  نم  الیلق  31اوناک 

21 روطلا ، مهتیرذ .. مهبانقحلا  نامیاب  مهتیرذ  مهتعبتاو  اونما  32نیذلاو 

22 - 19 نمحرلا ، ناجرملا ، ولوللا و  امهنم  جرخی  نابذکت ، امکبر  ءالا  يابف  نایغبی ، خزرب ال  امهنیب  نایقتلی ، نیرحبلا  32جرم 

8 رشحلا ، هصاصخ ، مهب  ناک  ول  مهسفنا و  یلع  نورثوی  32و 

8 رهدلا ، اریسا  امیتی و  انیکشم و  هبح  یلع  ماعطلا  نومعطی  32و 

ردقلا 3 و 4 اهیف ، حورلا  هکئالملا و  لزنت  رهش ، فلا  نم  ریخ  ردقلا  32هلیل 

تایاور رابخا و  رد  رگید  ع )  ) موصعم راهچ  اب  س )  ) ءارهز ترضح  كرتشم  32لئاضف 

ترضح يرون  32شنیرفآ 

همطاف شنیرفآ  33زاغآ 

تادوجوم رب  شتیالو  33ضرع 

دوریم تشهب  هب  نارگید  زا  شیپ  34همطاف 

تسالاو یهاگیاج  رب  نیرب  سودرف  رد  34همطاف 
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تسا زیاج  یلاح  ره  رد  همطاف  يارب  ربمایپ  دجسم  هب  34دورو 

تسا نکاس  تشهب  رد  تیب  لها  دارفا  رگید  اب  34همطاف 

تسا یلع  نکر  34همطاف 

تسا هدیسر  همطاف  ترضح  هب  راگدرورپ  34رون 

تسا راگدرورپ  هدیرفآ  نیرتهب  35همطاف 

تسا هدیزگرب  نانز  مامت  نیب  زا  ار  همطاف  ترضح  لاعتم  35دنوادخ 

تسا بجاو  تادوجوم  مامت  رب  همطاف  زا  يرادربنامرف  35تعاطا و 

دوشیم رشحم  دراو  هراوس  تمایق  زور  36همطاف 

تفگیم نخس  شردام  مکش  رد  36همطاف 

تسا شرع  دبنگ  ریز  رد  36همطاف 

ترضح نآ  رب  مالس  37شاداپ 

تسا هدمآ  تشهب  زا  ءارهز  ترضح  37طونح 

تسا کیرش  تیبلالها  دارفا  رگید  اب  حلص  گنج و  رد  37همطاف 

شهوژپ 38یسررب و 

تسا ناگدیرفآ  نیرتهب  زا  ارهز  41ترضح 

تسا یکی  نت  جنپ  هیقب  هناخ  اب  تشهب  رد  ارهز  ترضح  41هناخ 

تسا کیرش  نت  جنپ  رگید  اب  نازیم  يرارقرب  رد  ارهز  41ترضح 

تسا کیرش  تیبلالها  دارفا  رگید  اب  حون  یتشک  ناتساد  رد  41همطاف 

ارهز ترضح  هب  ایرکز  ترضح  42لسوت 

دتسرفیم هیده  تیبلالها  دارفا  رگید  نوچمه  زین  ارهز  ترضح  يارب  42دنوادخ 

تسا هدش  هضرع  تاقولخم  مامت  رب  همطاف  43تبحم 

تسا کیرش  تیبلالها  دارفا  رگید  اب  دورد  تاولص و  رد  43همطاف 

تسا هدش  دای  دنگوس  شزاغآ  رد  هک  س )  ) ءارهز ترضح  زا  یلئاضف  44بقانم و 

44هراشا
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دنوادخ هاگشیپ  رد  ءارهز  ترضح  تلزنم  48ماقم و 

تنس لها  بتک  رد  دنسم  س )  ) ارهز ترضح  بقانم  48لئاضف و 

هعیش ثیداحا  رد  دنسم  س )  ) ارهز ترضح  بقانم  50لئاضف و 

یضترم یلع  ادخ و  لوسر  زج  ناربمایپ ، تاقولخم و  یمامت  رب  س )  ) ارهز ترضح  51يرترب 

تسا نایناهج  نانز  يوناب  س )  ) ارهز 54ترضح 

دنوادخ دزن  رد  س )  ) ارهز ترضح  تفارش  ماقم و  56تمارک و 

ربمایپ دزن  ترضح  نآ  یئالاو  59تمارک و 

59هراشا

يو دزن  رد  ترضح  نآ  ماقم  تلزنم و  ربمایپ و  هب  همطاف  62تبحم 

لوسر ترضح  دزن  رد  س )  ) ءارهز ترضح  تلزنم  63ماقم و 

س)  ) ءارهز دوجو  هب  ترضح  نآ  تاهابم  یلع و  دزن  رد  س )  ) ارهز ترضح  ماقم  64تلزنم و 

هجیدخ ترضح  شردام  66تلیضف 

دلوت زا  شیپ  ردام  اب  همطاف  ترضح  67سنا 

س)  ) ءارهز ترضح  67دالیم 

س)  ) ءارهز ترضح  73یماسا 

73هراشا

73همطاف

79لوتب

81هکرابم

85هثدحم

89ءارهز

94هیضار

95هیضرم

96هرهاط
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97هقیدص

س)  ) ءارهز ترضح  98ياههینک 

98هراشا

اهیباما هب  يراذگمان  98تلع 

س)  ) ءارهز ترضح  99باقلا 

س)  ) ءارهز ترضح  هیعدا  101راکذا و 

ترضح نآ  101صالخا 

ترضح نآ  102تدابع 

نآ عیرشت  تلع  ارهز و  ترضح  102حیبست 

نیسح ماما  ترضح  تبرت  تلیضف  ترضح و  نآ  حیبست  106ياههناد 

همطاف ترضح  107زامن 

یبتجم ترضح  يارب  ءارهز  ترضح  ذیوعت  زامن و  تابیقعت  تاحیبست ، اهاعد ، 110رگید 

ضرق تخادرپ  يارب  111ءاعد 

بت ندش  فرطرب  يارب  111اعد 

مهم ياهراک  اهيراتفرگ و  يارب  ءارهز  ترضح  111ياعد 

تاجاح ندش  هدروآرب  يارب  ءارهز  ترضح  112ياعد 

اهانگنت نادنز و  زا  یئاهر  يارب  ترضح  نآ  113ياعد 

هام موس  زور  رد  ارهز  ترضح  113حیبست 

قالخا مراکم  رد  ترضح  نآ  113ياعد 

ترضح نآ  114زرح 

قیرح 114ياعد 

رهظ زامن  زا  دعب  ارهز  ترضح  120ياعد 

رصع زامن  بیقعت  رد  ءارهز  ترضح  122ياعد 

برغم زامن  بیقعت  رد  ءارهز  ترضح  125ياعد 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 360زکرم  هحفص 9 

http://www.ghaemiyeh.com


ءاشع زامن  بیقعت  رد  ارهز  ترضح  128ياعد 

ترضح نآ  هب  لسوت  131ياعد 

ارهز ترضح  زا  هتفه  مایا  132ياهاعد 

هبنش زور  132ياعد 

هبنشکی زور  132ياعد 

هبنشود زور  132ياعد 

هبنش هس  زور  132ياعد 

هبنشراهچ زور  133ياعد 

هبنشجنپ زور  133ياعد 

هعمج زور  133ياعد 

س)  ) ءارهز ترضح  قالخا  134مراکم 

ءارهز ترضح  134راثیا 

ارهز ترضح  یئوگتسار  هجهل و  137تقادص 

ارهز ترضح  فافع  137باجح و 

ارهز ترضح  تراهط  137تمصع و 

تسا هدش  لقن  ترضح  زا  هک  یتایاور  139نانخس و 

دهدیم حیجرت  شاهداوناخ  دوخ و  رب  ار  نامهیم  ارهز  139ترضح 

تسا لاحشوخ  دوریمن  نوریب  دنکیم و  راک  هناخ  نورد  رد  هکنیا  زا  ءارهز  139ترضح 

دهدیم حیجرت  شنادنزرف  رب  دوخ و  رب  ار  شرهوش  140ترضح 

اعد تلیضف  رد  ترضح  زا  140يراتفگ 

ءارهز ترضح  يرادهدنز  140بش 

ینس هعیش و  بتک  هب  دانتسا  اب  مالسلااهیلع  ءارهز  ترضح  ثیداحا  تاشیامرف و  140نانخس و 

140هراشا

تیبلا لها  141یفرعم 
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تواخس شیاتس  لخب و  141شهوکن 

یبیغ 141رابخا 

بارش ندوب  141مارح 

تما نیا  دارفا  141نیرتدب 

نانز يارب  زیچ  142نیرتهب 

شرهوش ترضح و  نآ  142يرترب 

ترضح نآ  رب  مالس  142شاداپ 

ءارهز ترضح  هب  ادخ  لوسر  زا  يرس  142یبلطم 

دنکیم هیبشت  ربمایپ  هب  ار  نسح  142ماما 

ینابرق تشوگ  هرابرد  ءارهز  ترضح  زا  143یثیدح 

دجسم زا  جورخ  دورو و  يارب  143اعد 

دنربمایپ هب  بوسنم  ءارهز  ترضح  143نادنزرف 

ربمایپ نادناخ  143یتسدگنت 

تشاذگ نینسح  يارب  ربمایپ  هک  144یثاریم 

یلع ترضح  هب  تبسن  دنوادخ  هژیو  هجوت  144تیانع و 

تلزنم تیالو و  144ثیدح 

ءارهز ترضح  هب  تبسن  ربمایپ  صوصخم  تبحم  144يزوسلد و 

دهدیم ربخ  دوخ  مشخ  زا  ار  رمع ) رکبوبا و   ) 145نیخیش

تدابع رد  145صالخا 

تما ناکین  145یگژیو 

شراگدرورپ هب  تبسن  نز  تلاح  145نیرتکیدزن 

تسا ناماگشیپ  زا  145همطاف 

دیدش لماک و  146ششوپ 

ءارهز ترضح  146یتسدگنت 
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هناخ رد  ءارهز  ترضح  دایز  146ياهراک 

زامن هب  تبسن  يراگنالهس  146رفیک 

ءارهز ترضح  صوصخم  رتفد  هفیحص و  زا  146یثیدح 

هلزلز 147ناتساد 

شنایعیش یلع و  147تلیضف 

نانآ هب  لوسر  ترضح  147ياعد 

تشاذگ ثرا  هب  نینسح  يارب  ادخ  لوسر  هک  ار  هچ  148نآ 

تشهب رد  ءارهز  ترضح  تانوئش  زا  148یضعب 

دوخ قح  نتفرگزاب  رد  ناوتان  نز  148يرای 

ترضح نآ  رب  تاولص  148شاداپ 

نادنمشناد 148تلیضف 

دنروآیم هیده  هفحت و  ارهز  ترضح  يارب  تشهب  زا  149نیعلاروح 

دوخ قح  زا  یلع  عافد  مدع  150تلع 

شیگدیرپ گنر  یگدرسفا و  تلاح  هودنا و  تلع  هرابرد  هملسما  اب  ارهز  ترضح  151راتفگ 

تیبلا لها  151یهاوخداد 

تماما هرابرد  جارعم  ثیدح  زا  151یشخب 

یلع تیالو  رد  حیرص  152يراتفگ 

تیبلا لها  تبحم  هرابرد  اههمطاف - مطاوف - دنسم  152تیاور 

دوب دهاوخ  هک  هچ  نآ  هدوب و  هک  هچ  نآ  هب  ترضح  152ملع 

دننکیم وگزاب  رگیدکی  يارب  ار  دوخ  لئاضف  یلع  153ارهز و 

دنکیم حیرصت  شاهناگ  هن  نادنزرف  نیسح و  ماما  تماما  رب  153ءارهز 

شیوخ قح  نتفرگ  زاب  رد  یلع  مادقا  مدع  154تلع 

حول 154ثیدح 

ءاسک 156ثیدح 
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هعیش 159ياهیگژیو 

نیلقث 160ثیدح 

ترضح نایعیش  یلع و  160هرابرد 

نموم هب  تبسن  160یئورشوخ 

دنتسه نید  ردپ  ود  یلع  ترضح  دمحم و  160ترضح 

ربمایپ نادنزرف  اب  161يراتفردب 

ریدغ زور  رد  تجح  161مامتا 

تافو هظحل  رد  ارهز  ترضح  161شیامرف 

اعد تباجتسا  يارب  161یتعاس 

تسا رتراوازس  زیچ  هس  هب  161درم 

تفاظن هب  162تیمها 

نینموملاریما يرترب  162تلیضف و 

دنادیم هنجلا  لها  ءاسن  هدیس  ار  وا  ادخ  162لوسر 

رامیب صخش  162تلیضف 

متس 162شهوکن 

نینسح يارب  ادخ  لوسر  163ذیوعت 

باوخ زا  شیپ  مهم  163ياهراک 

باذع لاح  رد  نانز  هرابرد  جارعم  163ثیدح 

قیقع يرتشگنا  164تلیضف 

رادهزور 164بادآ 

ناگتشرف نیب  نینموملاریما  164يرواد 

لوسر ترضح  تلحر  ماگنه  هب  ترضح  نآ  164نانخس 

شردپ قارف  یئادج و  لمحت  مدع  هرابرد  ترضح  نآ  164نانخس 

شتآ زا  ءارهز  ترضح  سرت  165فوخ و 
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باطخ نب  رمع  لباقم  رد  همطاف  ترضح  165جاجتحا 

تسا هداد  دانسا  وا  هب  هدرک و  لقن  ثیدح  ترضح  نآ  زا  قودص  165خیش 

تماما تبون و  دیحوت و  رد  ءارهز  ترضح  165راتفگ 

ردام قح  هرابرد  ترضح  166راتفگ 

دشیم روآدای  ار  وا  زامن  هلاسم  تفگیم و  نخس  وا  اب  دوخ  ردام  مکش  رد  ءارهز  166ترضح 

دیوگیم نخس  یلع  ترضح  تلیضف  هرابرد  166ارهز 

یلع اب  ربمایپ  يردارب  هرابرد  ارهز  ترضح  زا  166ینخس 

ءارهز ترضح  166راعشا 

166هراشا

تماما میرح  زا  عافد  یلع و  168يرای 

نآ حرش  هیکدف و  170هبطخ 

170هراشا

كدف بصغ  زا  دعب  مدرم  لباقم  رد  ءارهز  ترضح  171جاجتحا 

دندوب هدمآ  شتدایع  هب  هک  یماگنه  هب  راصنا  رجاهم و  نانز  اب  ارهز  ترضح  179نانخس 

هیکدف هبطخ  181كرادم 

هبطخ هرابرد  ناگرزب  183راتفگ 

هبطخ روحم  184عوضوم و 

184هراشا

؟ تسیچ 185كدف 

نآ هب  طوبرم  تایاور  ششخب و  186ياعدا 

كدف کلم  ندوب  هصلاخ  رب  190لالدتسا 

نآ رابخا  ثرا و  201ياعدا 

تسا ثرا  ياعدا  رب  لمتشم  هک  یتایاور  202رابخا و 

ناربمایپ يراذگ  205ثرا 
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قوف تایاور  رد  210یشهوژپ 

شخب یهاگآ  هتکن  212ود 

هبطخ ینارنخس و  داریا  زا  ءارهز  ترضح  فادها  212هزیگنا و 

س)  ) ارهز ترضح  217ترجه 

یهلا نامرف  هب  س )  ) ارهز ترضح  218جاودزا 

218هراشا

نامسآ رد  ءارهز  ترضح  220هیرهم 

ءارهز ترضح  جاودزا  رد  هبطخ  221نابیطخ و 

هبطخ 221نیتسخن 

مود 221هبطخ 

دش راثن  یبوط  تخرد  زا  هک  هچ  222نآ 

دش راثن  اهنامسآ  رد  دقع  زا  دعب  هک  هچ  222نآ 

دنوشیم هدیشخب  رگیدکی  هب  یبوط  تخرد  223راب 

نیمز يور  رد  جاودزا  223مسارم 

دجسم رد  موس  224هبطخ 

یلع زا  مراهچ  224هبطخ 

مجنپ 225هبطخ 

نیمز يور  رد  ارهز  ترضح  قادص  225هیرهم و 

ءارهز ترضح  هناخ  مزاول  226هیزیهج و 

ءارهز ترضح  227هناخ 

ءارهز ترضح  یسورع  بش  رد  یلع  هناخ  227ثاثا 

یسورع فافز و  227تامدقم 

یسورع همیلو  هب  228توعد 

نآ مسارم  فافز و  228بش 
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شناهاگحبص فافز و  230بش 

تسا هدش  هدرب  راک  هب  یسورع  بش  رد  هک  یئاهمان  نوماریپ  ناگرزب  231نانخس 

ع)  ) یلع اب  س )  ) ءارهز ترضح  يوکین  راتفر  شوخ و  234قالخا 

235هراشا

یلع نینموملاریما  شهوکن  تمذم و  رد  نانمشد  یگتخاس  235ثیداحا 

رگید یگتخاس  241ثیدح 

س)  ) ءارهز ترضح  تاقدص  243لاوما و 

دش عقاو  ترضح  نآ  رب  هک  یئاهمتس  و  س )  ) ارهز ترضح  245تیمولظم 

245هراشا

هدعاسینب هفیقس  261ناتساد 

دش دراو  ءارهز  ترضح  رب  هک  یملظ  دروم  رد  هیواعم  هب  رمع  ینالوط  265همان 

ارهز همطاف  ترضح  271تیمولظم 

ادخ لوسر  تلحر  زا  دعب  س )  ) ارهز ترضح  یگدنز  274تدم 

س)  ) ءارهز ترضح  نفد  نفک و  مسارم  ماجنا  تافو و  تیفیک  تداهش و  275تلع 

ترضح تداهش  275تلع 

ترضح تافو  276تیفیک 

ترضح نآ  رب  278زامن 

دوب ءارهز  ترضح  توبات  هدش  هتخاس  مالسا  رد  هک  یتوبات  279نیتسخن 

راونالاراحب 280یقرواپ 

ءارهز ترضح  280نفد 

ءارهز ترضح  نفد  281لحم 

ترضح نآ  هناخ  281لحم 

ءارهز ترضح  نفد  زا  282دعب 

س)  ) ارهز ترضح  تیحت  283ترایز و 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 360زکرم  هحفص 16 

http://www.ghaemiyeh.com


راعشا رد  س )  ) ارهز ترضح  286ياهتبیصم 

ردص هللا  هیآ  286زا 

هکم رهش  فارشا  ناگرزب و  زا  287يرعاش 

شروهشم هیئاه  زا  يرزا  مظاکالم  خیش  289زا 

هیافک بحاص  نادرگاش  زا  یلح  حلاص  دیس  راوگرزب  بیطخ  290زا 

زاوک حلاص  خیش  دنمشوه  بیدا  291زا 

یبعک زا  رعش  292دنچ 

همیرق نبا  رکبوبا  یضاق  زا  292يرعش 

یناپمک يورغ  نیسح  دمحم  خیش  همالع  زا  292يرعش 

( همطاف ترضح  نوخ  يریگماقتنا   ) همطاف تاراثل  293ای 

هللاهمحر یعازخ  لبعد  هدیصق  293زا 

یلح زاوک  حلاص  خیش  بیدا ، زا  يرگید  294رعش 

رخأتم ءارعش  زا  یکی  زا  يرگید  294رعش 

یمشاه لامج  دنزرف  دمحم  295زا 

تمایق زور  رد  راگدرورپ  هاگشیپ  رد  س )  ) ءارهز ترضح  ماقم  296تلزنم و 

296هراشا

یسررب 299دقن و 

هدنبوک هدننکشنزرس و  رابخا  303تایاور و 

لصف نیا  تایاور  رابخا و  نیب  303عمج 

س)  ) ارهز ترضح  304نادنزرف 

304هراشا

يربک بنیز  305ترضح 

ترضح نآ  306مسا 

بنیز ترضح  306باقلا 
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ترضح نآ  ناش  رد  ناگرزب  307راتفگ 

وا شتسرپ  309تدابع و 

ترضح نآ  ءایح  310ینمادکاپ و 

ترضح نآ  يدنمجرا  310يراوگرزب و 

ترضح نآ  310یسانشادخ 

بنیز ترضح  تماقتسا  311يرادیاپ و 

بنیز ترضح  ياهجنر  312بئاصم و 

بنیز ترضح  نفد  312تلحر و 

تسا هدش  هتشون  ترضح  نآ  هرابرد  هک  313یئاهباتک 

موثلکما 314ترضح 

یگتخاس 314یثیدح 

موثلکما ترضح  یگدنز  خیرات  رد  دنچ  317یتاکن 

شردپ زا  ترضح  نآ  317عافد 

البرک رد  ترضح  نآ  318روضح 

هفوک 318رد 

ماش زا  تعجارم  ماگنه  هب  ترضح  نآ  319رعش 

تسا هدرک  مارح  شتآ  رب  ار  س )  ) ءارهز ترضح  لسن  هیرذ و  319دنوادخ 

319هراشا

تایاور 320رابخا و 

ترضح نآ  323همداخ 

323هضف

324نمیاما

ءارهز ترضح  يرتشگنا  325شقن 

س)  ) ءارهز ترضح  هرابرد  یفیلات  325بتک 
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325هراشا

یطخ 325ياهباتک 

ءارهز ترضح  هرابرد  یپاچ  326ياهباتک 

هقباسم رد  لوا  فیدر  336ياهباتک 

336یقرواپ

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  357هرابرد 
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ص)  ) ربمایپ لد  ینامداش  ءارهز  همطاف 

باتک تاصخشم 

هلآ و هیلع و  هللایلص  ربمایپ  لد  ینامداش  اهیلعمالسلا : آارهز  همطاف  روآدیدپ :  مان  ناونع و   1318 دمحا - ، ینادمه  ینامحر  هسانشرس : 
ص يرهاظ :  تاصخشم  . 1375 ردب ، نارهت :   : ] رشن تاصخـشم  يراوزبس  هدازراختفا  نسح  همجرت  ینادمه  ینامحر  دمحا  فیلات  ملس 
-14-5729-964 لایر ؛  923000-14-5729-964 لایر ؛  923000-14-5729-964 لایر ؛  923000-14-5729-964 کـباش :   942

یلصا ناونع  تشاددای :  بک 1031 ص   ) 1373 ردب ، یلبق  پاچ  تشاددای :  یلبق  یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو  لایر  923000
 : عوضوم همانباتک  تشاددای :  لاـیر   1381  : مراهچ 37500 پاچ  تشادداـی :  هلآ  هیلع و  هللایلـص و  یفطـصملا  بلق  هجهب  ارهزلاهمطاـف 
 : هرگنک يدـنب  هدر  مجرتم  نسح 1315 ، -  هدازراختفا  هدوزفا :  هسانش  همانتـشذگرس  11ق --  ترجه -  زا  لـبق  13 ؟ (س ،  ارهز همطاف 

م3993-75 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/973 ییوید :  يدنب  هدر  BP27/2/ر3ف2041 1375 

مجرتم يهمدقم 

، شدایرف تسا و  مولظم  زا  نخـس  نیـضرالا ، یف  هللا  هیقب  امیـس  نیرهاطلا  نیبیطلا  هلآ  دـمحم و  یلع  هللا  یلـص  میحرلا و  نمحرلا  هللا  مسب 
زا نخس  ملاع ، تسا و  ملع  رادم ، تلیضف  تسا و  تلیضف  ملاظ ، تسا و  ملظ  تخانش  زا  نخس  شیهاوخداد ، تسا و  هدیدمتـس  زا  نخس 

، ردام ردپ و  هب  تبـسن  بدا  دنزرف و  تیبرت  اعد ، يرادهدـنز و  بش  یئاسراپ ، يوقت و  ینمادـکاپ ، تسا و  تفع  زا  دـهاز ، تسا و  دـهز 
، یهاوخریخ تسا و  هظعوـم  داـهج ، تسا و  فورعم  هب  رما  نید ، هب  تبـسن  يزوـسلد  یعاـمتجا و  تیلوئـسم  يرادهناـخ ، يرادرهوـش و 

دوجو رد  اجکی  هک  تسا  اهنیا  همه  زا  نخـس  يرآ  ینید . ياهشزرا  تسا و  تیالو  میرح  زا  عاـفد  هصـالخ  و  شاـخرپ ، تسا و  هزراـبم 
ءارهز همطاـف  زا  نخــس  تـسا . هدـمآ  درگ  نـید  ناـیاوشیپ  ناـماما و  رداـم  نینموـملاریما ، ياـفو  اـب  رــسمه  مرکا ، ربماـیپ  یمارگ  تـخد 

لئاضف ياراد  شیباستکال ، ءاضف  لاح  نیع  رد  وا  دوخ  و  تسا ، همطاـف  تسا ، لوتب  تسا ، ءارهز  هکنیا  رب  هوـالع  هک  تسا  اـهیلعهللامالس 
زا هک  تسا  یتلیـضف  زین  ندوب  همئالاما  نینـسح و  ردام  نانمومریما و  هحفص 0 ] رـسمه [  ندوب و  ربمایپ  رتخد  دوخ  هک  تسا  یهلا  رامـشیب 

تسا و ناماما  مولع  عبانم  زا  یکی  وا » فحصم   » هک تسا  ءارهز  زا  نخس  تسین . یتلیضف  نینچ  ار  یـسک  تقلخ ، ماجرف  ات  شنیرفآ  زاغآ 
اب نخس  يور  اجنیا  رد  تسا و  همطاف  زا  نخس  يرآ  دناوخ . هوبنلا » هیقب   » ار يو  نینموملاریما  هک  تشاد  همادا  توبن  یئوگ  دوب  هدنز  وا  ات 

نیملسم یتسرپرس  مالسا و  تیلوت  نایعدم  زا  ای  و  تنایخ ، تناید ، هب  نارهاظتم  زا  دننیبیم و  يدب  اهناملسم  زا  هاگ  ره  هک  تسا  یناسک 
دندرگیمرب مالسا  زا  دننکیم ، هدهاشم  یفالخ  یفارحنا و  یمتس ، یملظ و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخلوسر  ینیـشناج  تفالخ و  و 

هک دـینیبب  دـیئایب و  هک  میئوگیم  اهنیا  هب  يرآ  دـنوشیم . دـنمهیالگ  وا  ترتع  زا  هدرک و  تشپ  ادـخ  لوسر  هب  دـننکیم و  رهق  نآرق  اب  و 
دیئایب و فاحجا ، یئوگورز و  ربمایپ  هباحص  زا  يرهمان و  اهنامسم  زا  دید و  يدب  مالسا  رب  تیلوت  نایعدم  زا  مالـسا  ربمایپ  رتخد  هنوگچ 
ار شاهناخ  دش . متس  ملظ و  وا  هب  دناهدید  يراتفر  دب  تنایخ و  مالسا  هب  نارهاظتم  زا  هک  یناسک  همه  زا  رتولج  امـش و  زا  شیپ  هک  دینیبب 
داتـسیا و ناـنیا  لـباقم  رد  وا  و  دـندرک ، جاراـت  ار  شلاوما  دـندرب ، روز  هب  هناـخ  زا  ار  شرهوش  دنتـشک ، ار  شکدوک  دندیـشک ، شتآ  هب 

رهاظ هرهچ  دادن و  ار  نانآ  مالس  باوج  یتح  تسب و  نانآ  يور  هب  ار  یتشآ  ياهرد  دروآرب و  دایرف  دیشروخ و  داد و  جرخ  هب  يدرمیاپ 
ریـسم زا  روبع  مشاهینب و  هلحم  گنت  ياههچوک  رذـگهر  رد  عیقب و  ناتـسرق  رانک  رد  شاهلاـن  کـشا و  اـب  تخاـس و  اوسر  ار  ناـشبیرف 
یئاهنت تبرغ و  رب  مه  تسیرگ و  دوخ  ياهدرد  رب  مه  دمحا ، نادیهش  رالاس  نامه  هزمح  شیومع  رازم  رانک  رب  دحا و  ناتـسربق  ینالوط 
دیدـهت ار  نانآ  هحفـص 0 ] هدـنیآ [  هک  يراـب  تبکن  عاـضوا  نیملـسم و  مالـسا و  هدـنیآرب  مه  دوخ و  بوـضغم  قـح  رب  مه  شرهوـش و 

مه ار و  ساـبعینب  نیگنن  تفـالخ  مه  دـیدیم و  ار  هیماینب  تموکح  هایـس  نارود  مه  یئوـگ  ناـمز ، ناـمه  رد  ترـضح  نآ  دوـمنیم .
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رجاهم و نانز  اب  رادـید  رد  دوخ  هکنانچ  ار ، زورما  ناملـسم  ياهروشک  نارـس  یگتخابدوخ  مه  ار و  ینامثع  ناکرت  تفالخ  یگماکدوخ 
ادج مالـسا  هب  نیبستنم  نیا  زا  ار  مالـسا  دومرف و  میـسرت  ار  موش  هدـنیآ  نیا  نشور  حیرـص و  روط  هب  دـندوب  هدـمآ  شتدایع  هب  هک  راصنا 

ناـگتخوس و زا  ياهتخوس  دـهعتم ، يرونخـس  زوسلد ، یظعاو  هک  تسا  مالـسلااهیلع  ءارهز  زا  نخـس  باـتک ، نیا  رد  لاـح  ره  هب  دومرف .
تیآ موحرم  ینید  گرزب  عجرم  دـبعتم و  هیقف و  هتـسراو و  یناحور  گرزب  نادرگاش  زا  ياهبخن  هدرورپ و  تسد  تیب ، لـها  ناـگتخابلد 
تماد ینادـمه  ینامحر  دـمحا  خیـش  جاح  ياقآ  نیملـسملا  مالـسالا و  هجح  بانج  ینعی  هماقم  هللا  یلعا  ینادـمه  یلع  ـالم  دـنوخآ  هللا 
هباطخ یسرک  رب  تسا  اهلاس  هک  وا  هدروآرد و  ریرحت  هتشر  هب  عجرم  باتک و  اههد  هب  هعجارم  اب  یسررب  قیقحت و  اهلاس  زا  دعب  هتاضافا 

هب قشع  روش و  هرارش  هدرک و  عافد  مالـسلامهیلع  تیبلا  لها  سدقم  میرح  زا  هناقفـشم  يراتفگ  نیـشنلد و  یئاوآ  اویـش و  ینایب  اب  ربنم  و 
ترتع لباقم  رد  تیلوئسم  ساسحا  نازیر و  اهمشچ  رب  ار  نانآ  متام  رب  کشا  هتخاس و  روهلعـش  اهلد  رد  ار  مولظم  كاپ و  نادناخ  نانآ 

حرش رد  ینس  هعیش و  بتک  هب  دانتـسا  اب  عونتم  یتایاور  ثیداحا و  ناوارف و  یبلاطم  يروآدرگ  هب  هتـشاد ، هاگن  باداش  هزات و  ار  موصعم 
ورشیپ نونکا  مه  هک  یباتک  تسا . هداد  رارق  مومع  هدافتسا  ضرعم  رد  هتخادرپ و  مالـسلااهیلع  ءارهز  ترـضح  لئاضف  یگدنز و  لاح و 

هحفـص عون [  رد  تاعوضوم  یگدرتسگ  بلاطم  تیعماج  ثیح  زا  تفگ  ناوتب  دـیاش  هک  تسا  باتک  نامه  مود  پاچ  يهمجرت  دـیراد ،
همجرت یبرع  فـالخرب  هک  تسا  رکذـت  لـباق  تسا . هدـش  هدـنادرگرب  یـسراف  هب  یبرع  نـتم  زا  هـک  تـسا  هقباـسمک  ریظنیب و  دوـخ  [ 0

تقلخ هب  طوبرم  بقانم  لئاضف و  هب  مه  باتک  نیا  رد  تسا . هدـش  هدروآ  لـصف  عوضوم  بساـنت  هب  لـصف و  ره  ياـهتنا  رد  ناکردتـسم 
رد دـیجم و  نآرق  رد  لاعتم  راگدرورپ  هاگـشیپ  رد  ترـضح  نآ  تلزنم  ماقم و  زا  مه  هدـش و  هراـشا  ترـضح  نآ  نیـشیپ  ملاوع  يرون و 
هللا یلص  ادخلوسر  هژیو  تاهجوت  تایانع و  ناشیامرف و  راتفگ و  مه  هدمآ و  نایم  هب  نخس  مالـسا  مالـسلامیلع  مهیلع  نیموصعم  تانایب 

. تسا هدش  هدروآ  ماقم  الاو  يوناب  نآ  هب  مالسلامهیلع  موصعم  ناماما  تالسوت  تاهجوت و  مه  هدمآ و  ترضح  نآ  هب  تبـسن  هلآ  هیلع و 
نآ هتفر  تسد  زا  قوقح  زا  عافد  نارگمتـس و  اب  هزراـبم  تیـالو و  میرح  زا  عاـفد  تعاجـش ، تفع و  یئاـسراپ  دـهز و  زا  باـتک  نیا  رد 

، يدرف تالاح  یعامتجا ، ياهيریگعضوم  تداهش ، نادنزرف ، جاودزا ، دلوت ، لاح ، حرش  یگدنز ، خیرات  هدمآ و  نایم  هب  نخس  ترضح 
هدشن و لقن  راوگرزب  نآ  زا  یثیدح  نادنچ  تنـس  لها  بتک  رد  هکنیا  مغریلع  هتفرگ و  رارق  ثحب  دروم  شیدابع  یقالخا و  ياهیگژیو 
شواک و تمحز  زین  هعیـش  نادنمـشناد  زا  یخرب  یتح  هتفر و  راـک  هب  ربماـیپ  رتخد  لـئاضف  ماـن و  ندرپس  یـشومارف  هب  رد  يدـمعت  یئوگ 

هبطخ نیدنچ  ثیدح و  داتـشه  زا  شیب  باتک  نیا  رد  دناهدادن ، دوخ  هب  ار  شتاملک  ناهنپ  هدشمگ و  ياههنجینگ  ندرک  ادیپ  رد  صحفت 
مولع تاعالطا و  يونعم و  لئاضف  يافرژ  شناد و  ملع و  قمع  زا  تاملک  نآ  اب  یئانـشآ  اـب  هک  هدـش  هدروآ  ترـضح  نآ  زا  مظن  رثن و  و 

هتـشون هراب  نیا  رد  فلتخم  ياهنابز  هب  هک  باتک  هاجنپ  تسیود و  زا  شیب  یماسا  اـب  باـتک  نیا  رد  دوشیم . هتـشادرب  هدرپ  شاهدرتسگ 
تحاصف و نایب و  تردق  یملع ، هحفص 0 ] ماقم [  ياههولج  زا  غورف  رپ  تسا  یشبات  هک  هیکدف »  » هبطخ اب  یئانـشآ  دیوشیم . انـشآ  هدش 

هدش هتشاگنا  هدیدان  هدش و  شومارف  ياهشزرا  همه  زا  عافد  قح و  نایب  مالک و  تحارص  رد  تعاجـش  هباطخ و  داریا  رد  روهت  تغالب و 
یشوماخ و رد  تسا  يدایرف  و  تاروتـسد ، دئاقع و  تعیرـش ، ماکحا و  يهفـسلف  یهلا ، فراعم  یمالـسا ، قئاقح  زا  ددجم  تسا  ینییبت  و 

تبحم هزاورد  زا  دنهاوخیم  هک  نانآ  تسا . رـضاح  باتک  ياهیگژیو  زا  همه  اهنیا  تملظ ، رد  تسا  ياهقرج  یکیرات و  رد  تسا  يرون 
نیوعبتاف هللا  نوبحت  متنک  نا   » هفیرـش هیآ  بجوم  هب  هدومن و  ادخ  لوسر  زا  تیعبت  يوریپ و  قیرط  نیا  زا  دنوش و  دراو  ادـخ  اب  یتسود  و 

ترـضح ادخ  بیبح  اب  دیاب  دنیامن ، مان  تبث  یئادخ  تبحم  رتفد  رد  هصالخ  دـنریگ و  رارق  یهلا  تبحم  دروم  زین  دوخ  [ 1 « ] هللا مکببحبی 
هک تسا  ریذپناکما  یتروص  رد  یبایهار  نیا  هک  دننادب  نیقی  هب  دـننک و  ادـیپ  هار  وا  لد  رد  هدـش و  انـشآ  مالـسلااهیلع  یفطـصم  دـمحم 

تفرعم و روحم  رب  هتشذگ  نورق  هک  تسیا  ءارهزلا » همطاف   » وا تسا و  یفطـصملا » بلق  هجهب   » هک دننز  یـسک  نآ  ناماد  هب  لسوت  تسد 
دنگوس اهینب » اهلعب و  اهیبا و  همطاف و   » قح هب  ار  ادـخ  ، ناحلاص ءایلوا و  نایاوشیپ ، ناـماما و  نالـسرم ، ناربماـیپ و  هدز و  رود  وا  تخاـنش 

ناهنپ رس  و  تماما ، هدشمگ  رهوگ  ینعی  دشاب  اهیف » عدوتسملا  رسلا  و   » نامه هک  وا  رد  هتفهنرـس  ناهنپ و  هنیجنگ  هب  نتفای  هار  اب  دناهداد و 
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دورد وا  رب  تسا ، یهلا  ملع  نارکیب  هدودحم  هک  هزادنایب  هزادنا  نامه  هب  هادـف و  انحاورا  هللا  هیقب  ترـضح  شنیرفآ  هتفهن  زار  تیالو و 
 ] تاملک یسررب  قیقحت و  تصرف  ار  مرتحم  فلوم  هن  باتک  نیا  رد  دنچ  ره  [ . 2 . ] دنبای هار  دوخ  ياعد  هتساوخ و  تباجا  رب  ات  هداتسرف 

ماقم هب  طوبرم  تایآ  زا  يرتشیب  نییبت  ریسفت و  ای  نیموصعم و  زا  هدراو  تایاور  ای  مالـسلااهیلع و  ءارهز  ترـضح  تاشیامرف  و  هحفص 0 ]
قیفوت لئالد  نامه  هب  ار  مجرتم  هن  رتشیب و  یـشهوژپ  قیقحت و  شیاـجنگ  ار  باـتک  تاحفـص  هن  هدوب و  ترـضح  نآ  تمـصع  تیـالو و 

ای طسب و  حرش و  لقن  هب  یهاگهگ  لاح  نیع  رد  اما  هدوب  یسررب  هب  دنمزاین  بلاطم  یخرب  داقتنا ، دقن و  انایحا  ای  طسب و  حرـش و  قیلعت و 
هب تبسن  يراذگساپس  زا  ار  دوخ  یناوتان  زجع و  فلوم ، نوچ  مه  زین  مجرتم  اج  نیمه  رد  تسا . هتخادرپ  نادنمشناد  رگید  داقتنا  دقن و 

هدرک و راـهظا  هدـش  اـم  هب  شیمارگ  نادـنزرف  رـسمه و  راوـگرزب و  ردـپ  ناـیناهج و  يوناـب  نآ  يوـس  زا  هک  یتیاـنع  فـطل و  همه  نـیا 
یباتک همجرت  فیلات و  ناونع  هب  كاپ  نادناخ  نآ  نارازگتمدخ  نارکون و  فیدر  رد  ار  دوخ  مسا  میاهتفای ، ار  نآ  قیفوت  هک  میرازگرکش 

همه زا  هفیظو  ماجنا  ناونع  هب  هتـشاد و  مالعا  ناشیاهيراوگرزب  لباقم  رد  ار  دوخ  یگدنمرـش  مینیبب و  تسا  ترـضح  نآ  هب  بوسنم  هک 
نآ زا  مرتحم  فلوم  هتشاد و  یمهس  باتک  نیا  یبرع  نتم  رـشن  فیلات و  شراگن و  لصا  رد  هک  یناراکوکین  ناورورـس ، ءاملع ، ناگرزب ،

دیـس جاح  ياقآ  روفغم  موحرم  زا  هژیو  هب  دناهتـشاد  یمهـس  زین  همجرت  نیا  رـشن  باـچ و  رد  هک  ینارورـس  هیلک  زین  هدرب و  مسا  ناـگرزب 
میظنت و رد  هک  یناردارب  زا  نینچ  مه  و  هدومن ، رهطا  هقیدص  ترـضح  سدقم  ناتـسآ  میدقت  هتخادرپ و  ار  ذـغاک  هنیزه  هک  یئوض  نسح 
. مراتـساوخ لاعتم  دـنوادخ  زا  ار  ناگمه  قیفوت  هدومن ، رکـشت  ردـب  تاراشتنا  تاقیقحت و  رتفد  زا  صخالاب  باتک  رـشن  پاچ و  قیـسنت و 

روحم رب  نیتسخن  نورق  تسای ، ربک  هقیدص  وا  مالسلاهیلع : قداص  ماما  زا  هحفص 1 ] دنفسا 1372 [  نارهت -  هداز  راختفا  نسح  دیس  رتکد 
رد وا  یتـسود  رب  شنیرفآ  زاـغآ  هتـشذگ و  نورق  تسا ، نیرب  تافـص  زا  شیتـسود  ( 105 راونالا ج 42 / راحب  . ) دـیخرچیم وا  تخاـنش 

يرثوک وا  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  تسا . هتـسسگ  مه  زا  خزود  نازوس  شتآ  وا  مان  هب  هک  داب  همطاف  يادـف  مردـپ  [ . 3 . ] تسا هدوب  تکرح 
وا روحم  رب  هتشذگ  نورق  يایسآ  تسا و  هدیرفآ  نیرترب  دنوادخ  دزن  رد  وا  تسا . هتشگ  ایهم  شناتسود  یمامت  نادنزرف و  يارب  هک  تسا 

یحو يو  رب  شراوگرزب ، ردـپ  ناـسب  وا ، دـنوادخ  تسا و  یحو  دـنمدرخ  هدـننکتفایرد  یفطـصم و  ترـضح  نت  هراـپ  تسا . هدـیخرچ 
هحفص 2] [ . ] 4 . ] شدنزرف ود  رهوش و  ردپ ، وگب ، يرآ ، دراد ؟ يدننام  یتسه  رد  ایآ  تسا . هداتسرف 

هدرتسگ يرهاوج  هدنکارپ و  یئاهرد 

دنوادخ زا 

. مدـیرفآیمن ار  نت  ود  امـش  دوبن  همطاف  رگا  مدـیرفآیمن و  ار  وت  دوبیمن  یلع  رگا  و  مدـیرفآیمن ، ار  كـالفا  يدوبن  وت  رگا  دـمحا ! يا 
هحفص 3] [ . ] 5 ( ] سدنرع نب  باهولادبع  نب  حلاص  فیلات  یلآلا ، فشک  )

ربمایپ زا 

داژن و رد  همطاـف  مرتـخد  اـنامه  تـسا ، رتـگرزب  وا  هـکلب  دوـب ، همطاـف  صخـش  نآ  دریگب  دوـخ  هـب  یتیـصخش  تساوـخیم  یئوـکین  رگا 
(68 ج 2 / نیطمسلا . دئارف  . ) دوب نیمز  يور  رب  درف  نیرتهب  ششخب ، تمارک و  يراوگرزب و 

یلع زا 

همطاف پچ و  فرط  رد  نیسح  تسار و  تمس  رد  نسح  هکیلاح  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدید  مدش  لزنم  دراو  يزور 
هب زج  هفک  ود  تسنآ ، هناـبز  همطاـف  وزارت و  يهفک  ود  امـش  نیـسح  يا  نسح و  يا  دـیامرفیم : دـندوب ، هتـسشن  ترحـض  نآ  يور  شیپ 
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ياراد ناتردام  و  دیتسه ... ماما  رفن  ود  امش  دوشیمن  راوتسا  هفک  ود  يور  رب  زج  زین  هنابز  دنوشیمن و  گنهآ  مه  ناسکی و  هنابز  هلیـسو 
(506 همغلا 1 / فشک  . ) تسا تعافش  ماقم 

همطاف زا 

یکی رد  ار  نآ  هاگنآ  دوب و  گرزب  دنوادخ  يوگ  حـیبست  هحفـص 4 ] يو [  دیرفآ ، ارم  رون  دنوادخ  هک  نادب  یلع ) يا   ) نسحلاوبا يا  ... 
هدرک و ماـهلا  ترـضح  نآ  هب  دـنوادخ  دـش  تشهب  دراو  مردـپ  هک  یماـگنه  دیـشخرد ، تخرد  نآ  درپس  تعیدو  هب  یتشهب  ناـتخرد  زا 

بلص رد  ارم  دنوادخ  هاگنآ  داد و  ماجنا  ار  راک  نیا  ترـضح  ناخرچب ، دوخ  ناهد  لخاد  رد  نیچب و  ار  تخرد  نآ  هویم  هک  داد  روتـسد 
هک ار  هچ  نآ  مرون  نآ  زا  نم  داهن و  نیمز  رب  ارم  مه  وا  درک و  لقتنم  هجیدخ  هب  دعب  درپس و  تعیدو  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مردپ 

(7 فراعملا ج 11 / مولعلا و  ملاوع  . ) درگنیم ادخ  رون  هب  نموم  نسحلاوبا  يا  منادیم ، تسا  هدماین  زونه  تسه و  هدوب و 

یلع نب  نسح  زا 

رد هتسویپ  حبص  هدیپس  ندیمد  ماگنه  ات  هتخادرپ و  دنوادخ  تدابع  هب  هداتـسیا و  بارحم  رد  مالـسلااهیلع  همطاف  مردام  ياهعمج  بش  رد 
زا يزیچ  دوخ  يارب  هدرک و  ناوارف  ياعد  ناشیا  رب  هدرب  ار  نامیا  اب  نانز  نادرم و  کیاکی  یماـسا  هک  مدینـش  دوب  دوجـس  عوکر و  لاـح 

: دومرف ینکیمن ؟ اعد  نتشیوخ  يارب  ینکیم  اعد  نارگید  يارب  هک  هنوگ  نامهب  ارچ  ردام  يا  متفگ : ترـضح  نآ  هب  تساوخن ، دنوادخ 
(81 راحب 43 / . ) تشاد مدقم  دوخ  رب  ار  هیاسمه  هک  دیاب  مدنزرف ،

یلع نب  نیسح  زا 

نایاوشیپ مناگدید و  رون  شرهوش  ملد و  هویم  شرـسپ  ود  دشابیم ، مبلق  ینامداش  همطاف  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
ره هتفای و  تاجن  دنز  گنچ  نامـسیر  نآ  هب  سک  ره  دشابیم  شناگدیرفآ  وا و  نایم  دنویپ  هتـشر  مراگدرورپ و  ياهنیما  شنادنزرف  زا 

هحفص 5] ( ] 66 نیطمسلا 2 / دئارف  . ) دش دهاوخ  دوبان  دزرو  فلخت  نآ  زا  هک 

نیسحلا نب  یلع  زا 

ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يارب  يرگید  دـنزرف  مالـسلااهیلع  همطاف  زج  هب  مالـسلااهیلع  هجیدـخ  زا  مالـسا  روهظ  نارود  رد 
هرامش 536) ثیدح  یفاک  هضور  . ) دشن دلوتم 

شراوگرزب ناردپ  لوق  زا  رقاب  ترضح  زا 

سافن ضیح و  نوخ  هاگ  چیه  وا  دوب ، كاپ  یگتـسیاشان  یگدولآ و  ره  زا  هک  دش  هدیمان  هرهاط »  » تهج نآ  زا  ادـخ  لوسر  رتخد  همطاف 
(19 راحب 43 / . ) دیدن

قداص ترضح  زا 

یگنانز تداع  دوب و  كاپ  ترـضح  نآ  اریز  دوب  هدرک  مارح  مالـسلاهیلع  یلع  رب  ار  نانز  رگید  دـنوادخ  دوب  هدـنز  همطاف  هک  یماگنه  ات 
(33 بوشآ 3 / رهشنبا  فیلات  بقانم  . ) تشادن
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رفعج هب  یسوم  ترضح  نسحلاوبا  زا 

دهاوخن دراو  یتسدیهت  رقف و  دشاب  مالـسلامهیلع  همطاف  مسا  نانز  زا  نیـسح و  ای  نسح و  ای  یلع  ای  دـمحا  ای  دـمحم  مسا  هک  ياهناخ  رد 
(662 راحبلا 1 / هنیفس  . ) دش

اضر ترضح  زا 

تـشهب دراو  ارم  هتفرگ و  ار  متـسد  مالـسلاهیلع  لیئربج  متفر  الاب  نامـسآ  هب  هک  یماگنه  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
متشگرب نیمز  يور  هب  هک  یماگنه  دش  هفطن  هب  لیدبت  نم  تشپ  رد  امرخ  نآ  مدروخ ، هحفص 6 ] هداد و [  نم  هب  یتشهب  يامرخ  زا  درک ،

، موشیم تشهب  يوب  قاتـشم  هک  هاگ  ره  تسا ، یناسنا  ياهیروح  همطاف  نیارباـنب  دـش ، هلماـح  همطاـف  هب  وا  مدـش و  رتسب  مه  هجیدـخ  اـب 
(10 فراعملا 11 / مولعلا و  ملاوع  . ) میوبیم ار  همطاف  مرتخد 

همئالا داوج  ترضح  مود  رفعجوبا  زا 

هب منک ، فاوط  تراوگرزب  ردپ  امش و  تباین  هب  هک  مدوب  هتفرگ  میمصت  مدرک و  ضرع  مالسلاهیلع  داوج  رضح  هب  دیوگ  مساق  نب  یسوم 
، تسا زیاج  راک  نیا  اریز  نک  فاوط  یناوتیم  هک  ردق  ره  دومرف : ترـضح  درک ، فاوط  دوشیمن  نانیـشناج  تباین  هب  هک  دـش  هتفگ  نم 

امش فرط  زا  دیدومرف ، نذا  متفرگ و  هزاجا  تردپ  امش و  فرط  زا  تباین  هب  فاوط  هرابرد  نم  مدرک  ضرع  ترضح  نآ  هب  دعب  لاس  هس 
: مدرک ضرع  دوب ؟ هچ  زیچ  نآ  دومرف : مدومن ، لمع  نآ  هب  درک و  روطخ  ملد  رد  يزیچ  دعب  مدرک و  فاوط  تساوخ  دـنوادخ  هکیئاج  ات 

لوسر رب  دنوادخ  دورد  دومرف : هبترم  هس  ترضح  مدرک ، فاوط  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ترـضح  زا  تباین  هب  زور  کی 
نیسح ترضح  زا  زور  نیمراهچ  نسح و  ترـضح  زا  تباین  هب  موس  زور  مدرک و  فاوط  نینموملاریما  فرط  زا  مود  زور  دعب  و  داب ، ادخ 
فرط زا  متـشه  زور  دمحم ، نب  رفعج  يوس  زا  متفه  زور  و  یلع ، نب  دمحم  رفعجوبا  فرط  زا  مشـش  نسحلا و  نب  یلع  فرط  زا  مجنپ  و 

هک یناسک  دنیاهنیا  و  نم ، ياقآ  يا  امش  فرط  زا  مهد  زور  یسوم و  نب  یلع  ترضح  تردپ  يوس  زا  مهن  زور  یسوم ، ترـضح  تردپ 
یتسه يدنوادخ  نید  نآ  هب  نیدتم  هک  تسا  تروص  نیا  رد  دنگوس  ادخ  هب  : دومرف ترـضح  ماهتفریذـپ  نانآ  تیالو  اب  ار  دـنوادخ  نید 

مه یهاگ  هحفص 7 ] مدرک و [  فاوط  زین  همطاف  ترـضح  تردام  فرط  زا  یماگ  مدرک  ضرع  دوشیمن . هتفریذپ  ناگدنب  زا  نآ  زج  هک 
(10 راونالاراحب 50 / . ) هللاءاشنا ینکیم  لمع  نادب  هک  تسا  يزیچ  نیرترب  هک  اریز  نک  دایز  ار  نآ  دومرف : مدرکن ، فاوط 

يداه ترضح  موس  نسحلاوبا  زا 

زا ار  شناتـسود  وا و  لجوزع  دنوادخ  هک  دش  هدیمان  همطاف »  » تهج نادب  همطاف  مرتخد  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
(30 فراعملا 11 / مولعلا و  ملاوع  . ) تسا هتشاد  هگن  رود  هب  هتخاس و  ادج  شتآ 

يرکسع نسح  ماما  دمحموبا  ترضح  زا 

تهج نادب  دومرف : دش ؟ هدیمان  ءارهز  مالسلااهیلع  همطاف  تهج  هچ  هب  مدیسرپ  مالسلاهیلع  يرکسع  ترضح  زا  دیوگ  يرکـسع  مشاهوبا 
هب بورغ  تقو  رد  نابات و  هام  ناسب  رهظ  ماگنه  هب  دیشخردیم و  ناشخرد  دیشروخ  ناسب  زور  زاغآ  رد  نینموملاریما  يارب  شاهرهچ  هک 

(33 مولعلا 11 / ملاوع  . ) دوب كانبات  نازورف ، هاگراتس  دننام 

هللا هیقب  ترضح  نامیالوم  زا 
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هدنادرگ و زور  امش  اب  يوگتفگ  زا  میتشادن ، هقالع  تبحم و  امش  هب  تبـسن  رگا  هدوب  امـش  شزرمآ  یگتـسیاش و  رادتـسود  هک  دوبن  رگا 
يداو رد  هک  وا  مه  میتخادرپیم ، تسا  هارمگ  شکرـس و  رگمتـس  کی  اب  يریگ  رد  هک  دوخ  شیامزآ  هب  هتـشادن و  امـش  راـک  هب  يراـک 

رد و  [ 6  ] فارحنا هحفص 8 ] وریپ [  هارمگ ، شکرس و  هک  وا  مه  ، تسا هتساخرب  تیدض  عازن و  هب  دوخ  راگدرورپ  اب  هداتفاورف و  یهارمگ 
رکنم هدرک  بجاو  ار  وا  تعاطا  دنوادخ  هک  ار  یـسک  قح  هدوبن و  وا  هب  طوبرم  هک  هدش  يزیچ  یعدـم  دـشابیم و  شراگدرورپ  اب  زیتس 
دهاوخ راتفرگ  شدوخ  راک  یتسپ  هب  نادان  ناسنا  مراد  یئوکین  قشمرس  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رتخد  زا  نم  تسا ، هدش 

: تسا هدش  هدورس  بوخ  هچ  و  ( 180 - 179 راونالا 53 / راحب  ( ؟ تسیک نآ  زا  راک  ماجرف  هک  تسناد  دهاوخ  رفاک  صخش  يدوزب  دش و 
ناگمه شتاکرب  هک  تسا  ینوتیز  لجوزع و  دنوادخ  رون  سوناف  مالسلااهیلع  همطاف  اهتاکرب  يرولا  مع  هنوتیز  هلالج  لج  هللا  رون  هاکشم 

دـش لزان  هک  یماـگنه  هک  تسا  ياهطقن  یتسه و  هرئاد  بطق  وا  اـهتارثک  ترثکا  تلزنت  اـمل  هطقن  دوجولا و  هرئاد  بطق  یه  هتفرگارف . ار 
وا تسا  شیوخ  نارود  دمحا  مود و  دمحا  وا  اهتاصرع  یف  دیحوتلا  رصنع  یه  اهرـصع  دمحا  یناثلا و  دمحا  یه  تفای . ینوزف  شیناوارف 

هحفص 9] تسنآ [ . ساسا  لصا و  یتسرپاتکی  نادیم  رد 

راتفگشیپ

تناتسود تیالو  ءایلوا و  یتسود  ار  ام  لامعا  همان  هحول  رس  هک  یسک  يا  مرازگیم ، ساپس  ار  وت  ادنوادخ  نابرهم  هدنـشخب  دنوادخ  مانب 
نآ تسا ، هدوب  كاپ  ياوشیپ  نیتسخن  رسمه  هداتـسرف و  نیرخآ  لد  ینامداش  هک  ياهدومن  لوتب  يارهز  هتفیـش  ار  ام  ياهلد  هداد و  رارق 

ناربماـیپ و ماـمت  هک  یتکرب  اـب  ناـسنا  نآ  دـناهدنام  ناوتاـن  شتـشادگرزب  زا  هتـسجرب  ياهتیـصخش  هنومن و  نادرم  هک  يراوگرزب  يوناـب 
تخانـش فیـصوت و  رد  هک  ياهمطاف  دـناهدش . بایماک  راگتـسر و  شتیالو  نامـسیر  هب  نتخیوآ  رد  ندز و  گـنچ  اـب  یهلا  ناگداتـسرف 

تـسا نآ  زا  رتگرزب  تسا و  راتفگ  اب  ندش  هتخانـش  زا  رتالاو  هک  ياهرهاط  تسا . هتـشگ  ناریح  هداتفا و  راک  زا  اهدرخ  اهنابز و  شیعقاو 
هک هچنآ  ره  هکنآ  هصالخ  و  دـندرگ . وا ، ناشيهدـننک  وگزاب  تادنـسم ، اـههمان و  دنـشاب و  شیوس  هب  یئاـمنهار  تاجتـشون  راـثآ و  هک 

ار وا  شردـپ  هک  تسا  یفاـک  نخـس  نیمه  وا  تیـصخش  رادوـمن  رد  تسا . وا  ماـقم  ناـش و  زا  رتورف  هدـش  هـتفگ  شاهراـبرد  دـناهتفگ و 
رورـس و همطاف ، ردپ  رب  تایحت ، دورد و  یهلا ، ساپـس  دمح و  زا  دـعب  هحفـص 10 ] تسا [ . هتفگ  اهوبا » اهادـف   » وا هب  هدـناوخ و  اهیباما ) )

نادنزرف رب  و  مالسلاهیلع ، یضترم  ترضح  ام ، ماما  یلوم و  همطاف ، رهوش  رب  و  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  ترـضح  ام ، ياقآ 
رفیک و زور  ات  شنیرفآ  زاـغآ  زا  مالـسلااهیلع ، همطاـف  نانمـشد  رب  تنعل  نیرفن و  و  ناگدـیرفآ ، یماـمت  ناـیاوشیپ  مالـسلامهیلع ، همطاـف 
، يادخ راکهنگ  هدنب  همطاف ، یتسود  تیالو و  نامـسیر  هب  ناگتخیوآ  رد  نادـنبیاپ و  ياپ  كاخ  نیرفن ، دورد و  نیا  زا  دـعب  و  تازاجم .
تشذگیم و مرمع  رب  يرگید  زا  دعب  یکی  اهلاس  مدروآیم ، بش  هب  ار  اهزور  و  درک ، يرپس  ار  اهبـش  دیوگ : ینادمه » ینامحر  دـمحا  »

ءارهز همطاـف  ترـضح  يارـس  ود  يوناـب  لاـح  حرـش  یناگدـنز و  رد  یباـتک  شاـک  يا  هـک  متــشاد  وزرآ  مـتفگیم و  دوـخ  اـب  هـشیمه 
سینا و يدـنمزاین  یتسدـگنت و  زور  رد  متبرغ ، یئاـهنت و  نارود  رد  دـشاب و  مربـق  يارـستشهد  يارب  ياهریخذ  اـت  مسیونب  مالـسلااهیلع 

مک نکل  مهد ، ناشن  دنتـسه  شترـضح  ناوریپ  نایوپ و  هر  هک  نامهعماج  نامیا  اب  نانز  هب  ار  قشم  رـس  هوسا و  نیرتالاو  ددرگ و  ممدمه 
یتـسود و رورـس  تدـش  شتبحم و  ياـههقرج  لاعتـشا  لاـح  نیع  رد  تشادیم ، زاـب  قیفوت  نیا  زا  ارم  یمـسج  یناوتاـن  یملع و  یگیاـم 

سک ره  و  تسوا » تمه  هزادـنا  هب  یناسنا  ره  شزرا  : » هک دـندادیم  ادـن  لد  شوگ  رد  ار  اوآ  نیا  هدـشن و  عناق  اـههناهب  نادـب  شتیـالو 
اهنامـسآ و راگدیرفآ  تایانع  تاهجوت و  اب  تهج  نیا  زا  دیـسر ، دـهاوخ  شاهتـساوخ  زا  يرادـقم  ای  نآ و  یمامت  هب  دورب  يزیچ  لابند 

شخب نیدنچ  هب  ار  باتک  دوصقم  هب  یـسرتسد  ندوب  ناسآ  بلاطم و  میظنت  يارب  مدرک . زاغآ  ار  قاروا  تاحفـص و  نیا  شراگن  نیمز 
هب هاگنآ  متـشون و  ار  شترـضح  هرابرد  نارگـشهوژپ  نادنمـشناد و  راتفگ  زاـغآ ، رد  مدومن : نیودـت  ریز  تیواـنع  تحت  هدرک و  میـسقت 
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مدروآ و ینـس  هعیـش و  بتک  هب  دانتـسا  اب  ار  شلئاضف  رگید  متخادرپ و  شنادـنزرف  رهوش و  ردـپ و  ترـضح و  نآ  نیب  كرتشم  لـئاضف 
لقن ترضح  نآ  زا  هک  یئاهاعد  ای  یلمع و  یملع و  لئاسم  رد  ار  شزیمآ  تمکح  تانایب  تاشیامرف و  زا  یئاههنومن  هحفص 11 ] سپس [ 
هنیمز نیا  رد  هک  مدروآ  یئاهدادیور  یعامتجا و  یـسایس و  لئاسم  رد  ار  ترـضح  نآ  عضوم  يریگتهج و  دعب  مدش  رکذـتم  دوب  هدـش 
تما ریگ  نماد  ياهیراتفرگ  رب  فسات  یتحاران و  لاـح  اـب  هک  يدـح  هب  دـش  دراو  وا  رب  هک  یتازواـجت  متـس  ملظ و  هدـمآ و  شیپ  شیارب 

يدوبان رب  هکیئاج  ات  دندوب  هدش  نآ  هب  تبسن  زآ  صرح و  ایند و  تبحم  راچد  هک  یمدرم  تسب  رب  تخر  ایند  زا  ناملسم  مدرم  یمالسا و 
تـالاح و لـصف  نیا  زا  دـعب  دـنداد . ماـجنا  يرگید  تشز  كاـنرطخ و  ياـهراک  هنیمز  نیا  رد  هدوـمن و  يراـشفاپ  شترـضح  كـاله  و 

هرابرد هک  یئاههلاسر ، بتک و  یماسا  نایاپ  رد  و  ماهدرک . وگزاب  نادـنزرف  باـقلا و  یماـسا و  زا  ار  ترـضح  نآ  یـصخش  ياـهیگژیو 
رما رد  نارگشهوژپ  هک  تسا  هدش  هدروآ  ياهدنزرا  مهم و  بلاطم  لصف  دنچ  نیا  رد  مدروآ . هدش ، هتشون  ترضح  نا  غوبن  تیـصخش و 

هب يراز  زاین و  تسد  نایاپ  رد  دندنمزاین . نادب  دنشابیم ، شترـضح  ریظنیب  تیـصخش  یـسررب  قیقحت و  ددص  رد  هک  یناسک  تیالو و 
دنرگنب و فاصنا  يهدید  اب  هک  مهاوخیم  راوگرزب  ناگدـنناوخ  زا  دـیامرف و  لوبق  یبوخ  هب  هک  منآ  ناهاوخ  هدوشگ و  راگدرورپ  يوس 
. داب گرزب  يادخ  اب  ناشـشداپ  رجا و  هک  دنهد ، رکذت  ارم  دندید  یفارحنا  هابتـشا و  رگا  دـنراد و  رود  هب  يور  ههاریب  درومیب و  داقتنا  زا 

ءارهز ترـضح  تیـصخش  يهراـبرد  نادنمـشیدنا  نارگـشهوژپ و  تاـملک  = ناونع  ** 1= هلپ  ** هحفـص 15 ینادـمه [  یناـمحر  دـمحا 
روآدای ار  شترـضح  یتیـصخش  ياهشزرا  یبسن و  تفارـش  هتـسجرب ، ياهیگژیو  زا  یـشخب  اـم  دـیوگ : یکلاـم  غابـص  نبا  - 1 نتم = **

:1 ءارسالا /  هروس  = سیونریز » ** هدبعب يرسا  يذلا  ناحبس  : « يهفیرش هیآ  شاهرابرد  هک  تسا  یـسک  رتخد  ءارهز « همطاف   « وا میوشیم :
هب و  دازكاپ ، ناسنا ، ینرتهب  رتخد  هام ، دیـشروخ و  یموس  دش ، لزان  داد ]... ریـس  هاگنابـش  ار  شاهدنب  هک  يدـنوادخ  تسا  هزنم  كاپ و 

هرابرد میهاوخیم  هک  یماگنه  دیوگ : ءارهزلادبع  داتـسا  - 2 [ . 19 . ] دشابیم گرزب  ییوناب  رگنفرژ ، نادنمـشیدنا  رظن  قافتا  عامجا و 
تیصخش نوگانوگ  يایاوز  رد  یمالسا  تلاسر  هدش  مسجم  داعبا  میئوگ ، نخس  تسا  تماما  تخرد  يربمایپ و  لاهن  هک  ءارهز  ترضح 

نآرق مالسا و  زا  هک  ياهدنز  هرهچ  بلاطیبا  نب  یلع  هب  تبسن  شیرسمه  رد  میتفایم ، هار  شلابند  هب  هدش و  رگهولج  نامیارب  شترضح 
وا هنانامرهق  ياهيریگعضوم  رد  و  دوشیم ، راکـشآ  تسا  هرهچ  نآ  ناهاوخ  ناهج  راگدیرفآ  هدومن و  میـسرت  ینامـسآ  باتک  دـیجم و 

شقن نازیم  هدرک و  نییعت  ناملسم  نز  فیاظو  قوقح و  رد  مالسا  هک  ار  یفرژ  زادنامشچ  هحفص 16 ] شراوگرزب [ ، ردپ  تلحر  زا  دعب 
. دوشیم هدیجنس  هیاپ  نیا  رب  ترضح  نآ  تیصخش  ياههبنج  رگید  مینیبیم و  هتخاس  صخـشم  یمالـسا  هعماج  راتخاس  رد  ار  وا  هدنزاس 

نایاوشیپ دیامرف ، ینابیتشپ  دییات و  ار  وت  دوخ  يوس  زا  یحور  هلیـسو  هب  دنوادخ  نادب ، دیوگ : یعفاش  هحلط  نب  دـمحم  همالع  - 3 [ . 20]
ریغ میئوگ ، زاب  ار  ناشیاهیگژیو  میهاوخیم  باتک  نیا  رد  هک  يراکوکین  ناربهر  و  تسنانآ ، لئاضف  زا  نخـس  راتـشون  نیا  رد  هک  یکاـپ 

دنوادخ ترـضح ، نآ  هطـساو  هب  دـنراد ، مالـسلااهیلع  ءارهز  ترـضح  قیرط  زا  دـنویپ  رطاخب  رگید  یتیزم  ادـخ  لوسر  اب  یبسن  دـنویپ  زا 
ردقم هشیر  یگزیکاپ  و  كاپ ، ياهشیر  ماقم ، يرترب  نیرب و  یهاگیاج  رتدنمـشزرا ، یئالا  الاو و  یـشزرا  رترب ، یتفارـش  رتنوزفا و  ياهبتر 

تارابع کبس  و  [ 15 ، ] هفیرـش هیآ  نیا  موهفم  هب  دیامرف - يرای  شتیاده  اب  ار  وت  دـنوادخ  دوخ - ینیب  نشور  وترپ  رد  سپ  تسا ، هتخاس 
نایب ار  شترـضح  ماقم  دـنوادخ  نک ، هاگن  يراوگرزب  تفارـش و  تاجرد  رد  مالـسلااهیلع  همطاف  يالاو  ماـقم  هب  شتاراـشا  یگنوگچ  و 

شفارطا رس  تشپ  ورشیپ و  زا  هداد و  رارق  یلع  ترضح  لوسر و  ترـضح  نیب  ار  وا  هک  هدروآ  اجنیا  رد  ار  نآ  قیقد  زمر  رـس و  هدرک و 
هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  هارمه  هب  یلع  سفن  انسفنا »  » هملک زا  دوصقم  هک  اجنآ  زا  دیامرف ، وگزاب  ار  وا  هبتر  ماقم و  هلیسو  نیدب  ات  هتفرگ  ار 

هلیسو هب  يرادهگن  زا  ناسنا  دوخ  هلیسو  هب  یسک  يرادهگن  نایب  اریز  تسا  هداد  رارق  ود  نآ  نیب  ار  مالـسلااهیلع  همطاف  تسا  ملـس  هلآ و 
همطاف راگزیهرپ  ناگدـیزگرب  هدـیزگرب و  نایاسراپ  زا  دـیوگ : یناهفـصا  میعنوبا  ظفاح  - 4 [ . 16 . ] تسا هحفـص 17 ] رتاسر [  نادنزرف 

هب نتسویپ  رد  نانآ  رفن  نیتسخن  كرابم و  بلق  هب  شنادنزرف  نیرتکیدزن  و  لوسر ، نت  هراپ  و  لوتب ، يوناب  وا  تسا  اهنع  یلاعتهللایـضر 
-5 [ . 17 . ] دوب انـشآ  ایند  ياهیتشز  تافآ و  هدیچیپ  زومر  رارـسا و  هب  رانک  رب  شیاههرهب  ایند و  زا  وا  دوب ، شتلحر  زا  دعب  ترـضح  نآ 
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هتشاد و نامگ  مدرم  هک  هچ  نآ  زا  شیب  ار  مالسلااهیلع  همطاف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دیوگ : دیدحلایبا  نبا  دیمحلادبع 
اهراب هکلب  رابکی  هن  تشذگ  نادنزرف  هب  تبـسن  ناردپ  تبحم  زرم  زا  هک  اج  نآ  ات  تشادیم ، یمارگ  دنتـشاذگیم  مارتحا  ناشنارتخد  هب 

تنب میرم  هلیدـع  اهنا  و  نیملاعلا ، ءاسن  هدیـس  اـهنا  : » دومرف نینچ  صاـخ  ماـع و  روضح  رد  اـج ، کـی  طـقف  هن  نوگاـنوگ ، ياـهاج  رد  و 
هیلع و هللا  یلص  دمحم  تنب  همطاف  ربعتب  مکراصبا  اوضغ  فقوملا  لها  ای  شرعلا : ههج  نم  دانم  يدان  فقوملا  یف  ترم  اذا  اهنا  و  نارمع ،

دایرف شرع  يوس  زا  يدانم  تمایق  فقوم  زا  روبع  ماگنه  هب  تسا ، نارمع  رتخد  میرم  ياتمه  ناینهج و  نانز  يوناب  وا  ینعی : ملس ». هلآ و 
رابخا زا  تسا و  هحیحـص  ثیداحا  زا  ثیدـح  نیا  دـنک . روبع  دـمحم  رتخد  همطاف  ات  دـیدنبورف  ار  ناتناگدـید  رـشحم  لـها  يا  دـنزیم :

هب هکئالم  یهاوگ  اب  نامـسآ  رد  ار  وا  لاعتم  دـنوادخ  هک  دروآرد  یلع  يرـسمه  هب  ار  وا  یماگنه  ادـخ  لوسر  تسین ، رابتعایب  هفیعض و 
ام ینبیری  ینم  هعضب  اهنا  و  اهبضغی ، ام  ینبضغی  اهیذوی و  ام  ینیذوی  [ » هحفص 18 دومرف [ : اهراب  هکلب  رابکی  هن  و  دروآ ، رد  یلع  يرسمه 
وا دروآیمرد ، مشخ  هب  ار  وا  هک  هچ  نآ  ارم  دروآیمرد  مشخ  هب  دهدیم و  رازآ  ار  وا  هک  هچ  نآ  ارم  دـهدیم  رازآ  ینعی : [ . 18 « ] اهبار

یئوخ اب  شنمگرزب  دوب  ینز  وا  دیوگ : ملعوبا  قیفوت  داتـسا  - 6 دـنکیم . تحاران  ارم  دـنک  تحاران  ار  وا  هک  هچ  نآ  تسا  نم  نت  هراپ 
ياهنیـس شورخ ، شوچرپ و  الاو ، یئاهشزرا  دـنلب ، يرظن  ایوپ ، ینهذ  دـنت ، یـشوه  مهف و  نیرب ، یـساسحا  یمارگ ، یتیـصخش  هدـنزرا ،

ینمادکاپ یتسار ، فافع و  هلق  يادنلب  رد  وا  يدنسپ ... دوخ  یهاوخ و  دوخ  زا  رود  هب  دنمتمرغ و  رویغ و  راوتـسا ، مکحم و  یلد  هداشگ ،
ینادناخ گرزب و  يرابت  زا  هلاسم ، نیا  رد  یفالتخا  هنوگچـیه  نودـب  ءاوح  نارتخد  مامت  نیب  رد  وا  یمـشچ ... كاپ  يراد و  نتـشیوخ  و 

رب نارگید  زا  ءاوح  مدآ و  نادـنزرف  نیب  رد  ایوگ  تشادـن  نارگید  هب  يزاـین  دوب و  دوخ  هب  هتـسباو  یگرزب  تفارـش و  رد  وا  دوب ... لیـصا 
لماک و نز  زا  ياهرهچ  یتناید  ره  رد  دیوگ : يرصم  داقع  دومحم  سابع  داتـسا  - 7 [ . 19 . ] تشاد تیـصخش  کی  دوخ  اهنت  دوب و  رانک 

درم نز و  زا  شناگدیرفآ  نیب  رد  ادخ  زا  یتیآ  ناسب  ار  وا  دـننکیم و  میظعت  وا  لباقم  رد  تناید  نآ  هب  نادـقتعم  هک  دراد  دوجو  هدـنزرا 
سدقم ءارهز  همطاف  تروص  تسیابیم  راچان  هب  مالسا  رد  تسا ، سدقم  ءارذع ، میرم  ترضح  هرهچ  نایحیسم  نیب  رد  یتقو  دنیاتسیم ،

، تسا هداد  لیکشت  ار  خیرات  تاحفص  زا  ياهتسجرب  يهحفص  همطاف  ترضح  یناگدنز  دیوگ : نسح  میهاربا  یلع  رتکد  - 8 [ . 20 . ] دشاب
هک تسین  رتاپوئلک  ای  سیقلب  نوچ  مه  وا  مینکیم ، هدـهاشم  ار  تمظع  یگزرب و  زا  ینوگاـنوگ  هحفص 19 ] ياههرهچ [  هحفـص  نآ  رد 
رب یهدنامرف  اهرکشل و  يربهر  مازعا و  رد  شتماهـش  ،و  دناهتـشاد دوخ  ریظنمک  یئابیز  نالک و  تورث  گرزب و  تخت  زا  ار  دوخ  تمطع 

یتمکح دنارتسگب  یتیگ  يهنهپ  رب  ار  هوکش  تمکح و  زا  ياهلاه  تسا  هتسناوت  میاهتفرگ  رارق  یتیـصخش  لباقم  رد  ام  هکلب  تسا ، نادرم 
، یناهگان ياهدـمآ  شیپ  اـهینوگرگد و  زا  ولمم  راـگزور  زا  تسا  یئاـههبرجت  هکلب  ددرگیمنرب ، نادنمـشناد  هفـسالف و  اـهباتک و  هب  هک 
: دیوگ یلبرا  همالع  - 9 [ . 15 ... ] تسا هتفرگ  تاشن  وا  ناج  قامعا  حور و  نورد  زا  هکلب  هتـساخنرب  تورث  یئاورناـمرف و  زا  هک  یهوکش 
و هتشگ ، نوزفا  يو  راونا  شبات  رطاخب  باستنا  نیا  شبات  هک  ياهمطاف  نامه  میروآیم ، نایم  هب  مالـسلااهیلع  همطاف  زا  نخـس  نونکا  مه 

هدیشخب یگدنزرا  تفارش ، اب  ار  شتلزنم  جرا و  هتفای و  يرترب  اهتبسن  رگید  رب  شیالاو  وترپ  اب  هدروآ و  تسد  هب  یئازم  وا  تاراختفا  زا 
غورف و دیفس ، ياهربا  ندیشخب  الج  اب  شنامسآ  ناگراتس  هدیشخرد و  شراونا  هدنکفا و  وترپ  شتعافش  هک  تسا  توبن  سوناف  وا  تسا ،

نیرب ییاههاگیاج  رب  تسا ، هتفر  رتالاب  الاب و  نامسآ  تفه  يادنلب  رب  هدیـشوین و  درخ ، ناج  هب  ار  تلاسر  مایپ  يو  تسا . هتفای  شـشخرد 
ناشخرد و دازکاپ ، كاپ و  تسا . بسن  یمارگ  دنمتفارـش و  هدوب و  راـبتالاو  شنم و  گرزب  هتـشاد ، ینارون  نشور و  تاـجرد  هتـسشن و 
، ناسنا نیرتهب  رتخد  هام  دیـشروخ و  یموس  ناکین ، زا  يهدـیزگرب  گرزب ، يوناب  ناشیدـنا  تسرد  عاـمجا  اـب  كاـنبات ، ینادـنزرف  ياراد 

دنوادخ يوس  زا  هدیزگرب  شناروابان  نارکنم و  مغر  هب  اهترودک و  اهیگریت و  هحفص 20 ] زا [  صلاخ  كاپ و  راوگرزب ، ناماما  ردام 
دورد تسا ، هتفای  يرترب  نادرم  نانز و  یمامت  رب  هتفرگ و  ياج  لامک  ياههبتر  نیرتدنلب  رب  هتسارآ و  هوکـش  لالج و  رهاوج  هب  هک  تسا 
یمارگ تفارـش و  مالـس و  دنباتک و  توبن و  ناثراو  هتـسجرب و  دـنلب و  رـس  ناورورـس  هک  شنادـنزرف  رهوش و  ردـپ و  رب  وا و  رب  دـنوادخ 
ناتسپ زا  هک  تسا  یسک  توبن و  هدیکچ  مالـسلااهیلع ، همطاف  انامه  دیوگ : رگید  ياج  رد  يو  - 10 [ . 16 . ] داب اهنآ  رب  تمظع  تشاد و 
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فرـش هدیزگرب  اهرون و  ناد  غارچ  وترپ  و  زور ، دیـشروخ  ناشخرد  هدیپس  یـشنم ، گرزب  فدص  رد  هدیکم ، ریـش  تمارک  يراوگرزب و 
نآ تسا  هاگیاج  دـنلب  ناشخرد  هدنـشخرد  ءارهز ، هرهز  اـهشزرا ، كاـنبات  هاـم  رخاـفم ، هرئاد  هطقن  یتسه ، دـنب  ندرگ  هطـساو  دوجو و 

هتخاس نشور  ار  اج  همه  شوترپ  دشخردیم ، شرون  تسا  هتفرگ  ياج  عیفر  یهاگیاج  رب  نامسآ  هنارک  رد  یلاع  ياهجرد  رد  هک  یـسک 
قرز و زا  رانک  رب  الاو و  رهاوج  هب  هتـسارآ  رداـم ، لد  شمارآ  ردـپ و  ناگدـید  رون  تسا . هدرک  شزاـینیب  یفرعم  فیرعت و  زا  شماـن  و 

تاـهابم وا  ناـش  زا  حون  دـنکیم و  رخف  وا  دوجو  زا  مدآ  تسا ، نادـنزرف  تفارـش  ناردـپ و  تنیز  ناـنز ، يوناـب  ادـخ و  زینک  اـیند ، قرب 
شناردارب رگید  رب  شدوجو  تخرد  رب  هخاش  نیا  دوجو  زا  لیعامـسا  دلابیم و  دوخ  هب  وا  نوچ  مه  ياهیرذ  نتـشاد  زا  میهاربا  دیامنیم ،

چیه رخافم  هقباسم  نادیم  رد  هدوب  شاهداوناخ  دارفا  نیب  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  يوبـشوخ  لگ  وا  دنکیم ، يزوریپ  مالعا 
قح تفرگ  رارق  شنزرس  دروم  درک  مادنا  ضرع  شلباقم  رد  سک  ره  يراوگرزب ، رد  دروخ و  تسکش  هکنیا  رگم  دشن  وا  دروامه  سک 

[17 . ] تسا هدید  تراسخ  نوبغم و  هک  سکنآ  رگم  دینادرگنرب  وا  زا  هحفص 21 ] صالخا [  هرهچ  درکن و  راکنا  هیامورف  زج  یسک  ار  وا 
هب هتـسارآ  كاـپ و  شرادرک  تکرب ، اـب  شلاوحا  تسار ، شراـتفگ  هک  سک  نآ  میتـفگ  و  دـیوگ : بوشآ  رهـشنبا  ربـیخ  همـالع  - 11 . 

نداد رد  نانز  يوناب  قافنا ، رطاخب  نز  دازآ  ثیدح ، يایوگ  ینابرهم  يزوسلد و  اب  یئامنهار ، رد  هدیدنـسپ  راتفگ ، رد  دونـشخ  تلادـع ،
شزار يربک و  میرم  ناسب  شـشوپ  رد  ناـسحا و  رثا  رب  ناـشخرد  هشیمه ، يارب  ناـگمه  زا  هدـیرب  اـج و  همه  رد  رادنتـشیوخ و  هقدـص ،
تسد كاپ و  نامیاز  رد  يزیچ ، همه  هب  انتعایب  یئاسراپ  رد  ینامسآ ، شـشتسرپ  كانبات و  شدوهـش  ادج ، نارگید  زا  یکین  هب  ناهنپ و 

، نمادکاپ رگ  شیاین  یمارگ ، رادهدـنز  بش  وا ، دنـسپ  دروم  راگدرورپ و  زا  دونـشخ  دونـشخ ، رگ  شتـسرپ  هدـیزگرب ، ياسراپ  هدروخن ،
رورـس مشچ  رون  نالوسر و  نیرتهب  رتخد  نامحر ، يادـخ  هدـیزگرب  باجح  رد  تشهب ، نانابهگن  زا  ادـخ ، بیبح  بوبحم  ناوناب ، يوناب 

، تما عیفش  لد  هفوکش  ناماما ، ردام  توبن ، هویم  ءازج ، زور  رد  شرع  هاگـشیپ  هاوخداد  نایناهج ، نانز  نیب  دنویپ  هتـشر  ناگدیرفآ ، همه 
. گرزب ناـنز  زا  رفن  نیمـشش  ءارذـع ، لوتب  اـمن ، ناـسنا  هیروح  دوبک  دـبنگ  ریز  رد  مارتحا  دروم  دنمهوکـش ، يور  دـیپس  یمارگ ، ءارهز 
، هلان دایرفیب و  يانشآ  درد  یفطصم ، ترضح  ناج  شیاسآ  يربک ، هقیدص  ءارهزلا ، همطاف  ءایصوا  رورس  رـسمه  ناربمایپ ، رورـس  ثراو 

ردام يو ، مدـمه  ربمایپ ، رتخد  تسا ، هتـشگ  لزان  « یتا له   » هروس شنادـنزرف  رـسمه و  وا و  ناش  رد  هک  سک  نآ  یبوط  تخرد  هدـنراد 
نز یمارگ ، هتخانـشان  يوناب  گرزب  یفطـصم ، رتخد  یبتجم ، ردام  یـضترم ، رـسمه  ترخآ ، اـیند و  ناـنز  يوناـب  ناـماما ، هدـج  نیطبس ،

سک نآ  یبوخ ، ره  رادناشن  يدـب ، ره  هحفـص 22 ] زا [  رانک  رب  یمارگ ، دمحم  رتخد  میرم ، ياتمه  دنمدرخ ، یئوناب  هدیهـش ، هدیدمتس 
لیلخ شدج  تسا ، نآرق  یحو و  هدنراد  هک  ادخ  لوسر  كانبات  رهوگ  هتشگ ، دای  وا  زا  یگرزب  یکین و  هب  هدم و  لیجنا  رد  شفصو  هک 

الم جاح  ریهش  ققحم  - 12 [ . 18 . ] درک تئارق  لیئربج  ار  یضترم  ار  شدقع  هبطخ  راگدرورپ ، نامرف  هب  هک  لیلج  يادخ  شرگـشیاتس  و 
يا الاب و  ياهنامـسآ  راگدـیرفآ  يا  راگدرورپ ، يا  وت  یهزنم  كاـپ و  دـیوگ : هیمطاـفلا » یف  صئاـصخلا   » باـتک بحاـص  رقاـب  دـمحم 

ار تمـسا  هتفاکـش ، شیوخ  رون  زا  و  هتخاـس ، ادـج  دوـخ  یماـسا  زا  یکی  زا  ار  یمـسا  هک  يدـنوادخ  نآ  یئوـت  هتـسه ، هناد و  هدـنفاکش 
يوناب یلصا  هشیر  رون ، نآ  هک  يداد ، رارق  دوخ  یماسا  زا  ياهعومجم  ار  مسا  نآ  هاگنآ  دشاب و  تروهظ  رگنشور  ات  يدیشخب  ششخرد 

زا تادوجوم  یمامت  وا  رون  اب  تسا ، همطاف  نیا  متـسه و  رطاـف »  » نم هک  يدرک  مـالعا  اهنامـسآ  ناـنکاس  نیب  رد  هاـگتآ  دوب ، وت  نازینک 
وت هیاس  یلامک  ره  تسین ، یئادخ  وت  زج  دوب و  وت  روهظ  وا  روهظ  وت و  رون  وا  رون  وت و  مسا  وا  مسا  نیاربانب  دـش ، راکـشآ  ماجرف  ات  زاغآ 

یمطاـف ياـهیگژیو  هـب  یتخاـس و  شرود  يرــشب  ياـهیگریت  زا  يدــیرفآ  ار  وا  هـک  یماـگنه  تـسا . وـت  دوـجو  هیاـس  يدوـجو  ره  و 
درگ وا  رد  ار  هدیدنـسپ  ياـهشنم  ماـمت  يدرک ، هزنم  يدوبمک  هنوگ  ره  زا  یتشاد و  راـنک  رب  يرـصنع  تسـس  زا  يدومن ، شـصوصخم 

ار ادخ  اهنامـسآ  رد  هکئالم  دش ، هاتوک  ناشتـسد  وا  تاذ  هنک  تخانـش  زا  مدرم  هدنام و  ناوتان  شکرد  زا  اهدرخ  هک  ياهیاپ  هب  يدروآ 
لگ برغ ، قرـش و  رب  دـنوادخ  ياه  تجح  نیرتگرزب  نیطبـس و  ردام  دـندرک ... اـعد  هدـش  يراـی  همطاـف  هب  ینامـسآ و  ینـشور  قح  هب 

، يربک هحفص 23 ] میرم [  گرزب ، تخبـشوخ  ادخ ، هتخیوآ  هدرپ  نئمطم و  نامـسیر  و  يوقت ، هملک  یهتنملا و  هردس  تخرد  يوبـشوخ 
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هکنیا اـب  میوـگ ، وا  ياــنث  هنوـگچ  تـسا . هدــیخرچیم  وا  تخانــش  روـحم  رب  نیتـسخن  نورق  هـک  اــمن  ناــسنا  هیروـح  یطــسو ، زاــمن 
گرزب شردـپ و  رداـم  يور ، دـیپس  نز  دازآ  ءارذـع ، لوتب  وا  تسا !؟ ناـیاپیب  شیاـهيرترب  تسین و  یـشرامش  ار  وا  نیربياـهیگژیو 

الجخ دیوگ : هک  سک  نآ  تسا  هدورـس  بوخ  هچ  و  تسا . ءارهزلا  همطاف  هقیدص ، ناربمایپ ، هکلم  دشابیم . شنادـنزرف  ناوریپ و  يوناب 
دیشروخ وا  غورفرپ  رون  یگدنمرش  زا  ینعی  [ . 19  ] قرولا یف  نصغلا  یطغی  اهلئامش  نم  ءایح  قفالا و  یف  سمشلا  يراوتت  اهتجهب  رون  نم 

: دیوگ ینیوزق  مظاک  دیـس  راوگرزب  دنمـشیدنا و  ققحم  - 13 تشگ . هدیـشوپ  گرب  زا  هخاـش  شارهچ  زا  مرذآ  رطاـخب  ناـهنپ و  قفا  رد 
راگدرورپ و ياسر  تردـق  زا  ینانـش  ات  هتفریذـپ  ار  یگنانز  تعیبط  هک  تسا  یناسنا  اـتکی  تسیک ؟ همطاـف  هک  ینادیم  هچ  وت  و  همطاـف ،

نیب رد  شتردق  هناشن  ناونع  هب  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  لاعتم  دنوادخ  اریز  دشاب  وا  روآون  زیگناتفگـش و  یئاناوت 
زا ياهدیرفآ  شنیرفآ  رد  وا  تردـق  رب  یتمالع  هناشن و  ات  دـیرفآ  وا  دوجو  زا  ار  ءارهز  همطاف  شرتخد  نتهراپ و  سپـس  دـیرفآ و  ناربمایپ 

هرهب نیرتشیب  ءارهز  همطاف  ترضح  هب  لاعتم  دنوادخ  تسا . اهششخب  یهاوم و  زا  یعمتجم  لئاضف و  زا  ياهعومجم  هک  دشاب  نز  سنج 
نآ هرمث  هجیتن و  وا  تسین ، نآ  هب  یسرتسد  ناکما  ینز  چیه  يارب  هک  يروطب  هدیشخب ، تلالج  هوکش و  زا  بیصن  نیرترب  تمظع و  زا 
رد و  دنسانشب ، هحفص 24 ] ار [  اهنآ  نیمز  لها  هک  نآ  زا  شیپ  هدرک  فارتعا  اهنآ  تمظع  هب  تبسن  نامـسآ  هک  تسا  یهلا  ءایلوا  زا  هدع 

یتیـصخش دوشیم ، توالت  زور  هنابـش  تمایق  زور  ات  زورما و  هب  ات  شلوزن  زاغآ  زا  هک  تسا  هدش  لزان  یتایآ  اهنآ  ناش  رد  دـیجم  نآرق 
دوشیم و راکـشآ  يرتهدرتسگ  روط  هب  وا  تمظع  ددرگ ، هدوزفا  شنیرفآ  رارـسا  رب  هشیدنا  مهف و  رذگهر  زا  رـشب  یهاگآ  هزادنا  ره  هک 
زا دونشخ و  شیدونشخ  رطاخب  تسا  وا  يوگانث  دنوادخ  هک  تسا  ءارهز  همطاف  وا  دنکیم ، یلجت  رتحضاو  ياهنوگ  هب  شیایازم  یناعم و 
هب مالسلاهیلع  نینموملاریما  هتشاد و  مالعا  ار  وا  یگدنزرا  تمظع و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  و  دیآیم ، مشخ  هب  شمـشخ 

هحفص 27] [ . ] 20 . ] دننکیم شهاگن  مارتحا  شیدقت و  رظن  هب  تیبلا  لها  نایاوشیپ  درگنیم و  وا  هب  تمظع  یگرزب و  مشچ 

دیجم نآرق  رد  سدقم  نت  جنپ  اب  س )  ) ءارهز ترضح  كرتشم  لئاضف 

6 هحتاف ، هروس  میقتسملا -  طارصلا  اندها 

ود رسمه و  یلع و  لاعتم ، دنوادخ  انامه  دومرف : ترـضح  هک  تسا  هدرک  لقن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  هللادبع  نبرباج 
تیاده نانآ  هلیسو  هب  سک  ره  دنشابیم  نم  تما  رد  ملع  يایرد  نانآ  و  تسا ، هداد  رارق  شناگدیرفآ  رب  دوخ  ياهتجح  زا  ار  شرـسپ 

ار هار  دیشروخ  هلیسو  هب  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دیوگ  وا  مه  و  [ . 21 . ] تسا هتفای  تیاده  تسار  هار  هب  دبای 
هک یماگنه  دینک  ادیپ  ار  هار  هرهز  هلیـسو  هب  دش  ادیپان  هام  هاگ  ره  دـیبای ، هار  هام  هلیـسو  هب  دـشادیپان  دیـشروخ  هک  یماگنه  دـینک ، ادـیپ 

نیدقرف هرهز و  هام و  دیـشروخ و  زا  دوصقم  ادـخ  لوسر  يا  دـش : هتفگ  دـینک ، ادـیپ  ار  هار  نیدـقرف  هراتـس  ود  هلیـسو  هب  دـشادیپان  هرهز 
هحفص 28] [ . ] 22 . ] دنشابیم مالسلامهیلع  نیسح  نسح و  نادقرف  همطاف و  هرهز  تسا ، یلع  هام  و  منم ، دیشروخ  دومرف : تسیچ ؟

37 هرقب ، میحرلا -  باوتلا  وه  هنا  هیلع  باتف  تاملک  هبر  نم  مدآ  یقلتف 

دومن و تفایرد  شراگدرورپ  زا  مدآ  هک  یتاملک  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  هک  تسا  هدرک  تیاور  سابعنبا  زا  راجننبا 
ار وا  هبوت  هک  درک  تساوخرد  نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  دمحم و  قح  هب  دنوادخ ، زا  دومرف : مدیـسرپ ، تفریذپ  ار  وا  هبوت  دنوادخ 

[ . 23 . ] تفریذپ مه  دنوادخ  دریرپب و 

نارمعلآ 61 مکءاسن .. انءاسن و  مکئانبا و  انئانبا و  عدن  ولاعت  لقف 
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، همطاف یلع ، . ) رفن راهچ  نیا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـش  لزان  هفیرـش  هیآ  نیا  هک  یماگنه  دـیوگ : يربط  نیدـلابحم 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دش  لزان  هیآ  نیا  هک  یماگنه  هک  تسا  هدش  تیاور  دیعسوبا  زا  نینچ  مه  مالسلامهیلع ) نیـسح  نسح و 

ملسم ار  تیاور  نیا  دنشابیم . نم  تیب  لها  نانیا  ادنوادخ  درک : ضرع  هدناوخارف و  دوخ  دزن  ار  نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  ملـس  و 
[ . 24 . ] دناهدرک لقن  يذمرت  و 

24 میهاربا ، هبیط .. هرجشک  هبیط  هملک  الثم  هللا  برض  فیک  رت  ملا 

و هویم ، نیـسح  نسح و  نآ و  يروراب  لماع  یلع  نآ ، هخاش  همطاف  متـسه و  هرجـش  نم  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
تشهب رد  نانآ  دیزگرب  یتسار  هب  ارم  هک  یـسک  نآ  هب  دنگوس  دومرف : سپـس  دنـشابیم و  تخرد  نآ  ياهگرب  متما  زا  نانآ  نارادتـسود 

ام نایعیش  هویم و  نیـسح  نسح و  يروراب و  لماع  همطاف  هخاش و  یلع  هرجـش و  نم  دومرف : ترـضح  نآ  زین  و  [ . 25 . ] دنشابیم نادواج 
قح هب  ارم  هک  یـسک  هب  دنگوس  دومرف : سپـس  دـنزیریم و  دورف  شیاهگرب  دـیوریم  تخرد  هحفـص 29 ] هک [  هاگ  ره  دنـشابیمرب و 

[ . 26 . ] دنشابیم نادواج  تشهب  رد  هک  درک  ثوعبم 

57 ءارسالا ، هلیسولا .. مهبر  یلا  نوغتبی  نوعدی  نیذلا  کئلوا 

[ . 27 . ] دنشابیم مالسلامهیلع  نیسح  نسح و  همطاف و  یلع و  ربمایپ و  نانآ  دیوگیم : همرکع 

111 نونموملا ، نوزئافلا .. مه  مهنا  اوربص  امب  مویلا  مهتیزج  ینا 

نسح و همطاف و  بلاـطیبا و  نب  یلع  ربص  يراـبدرب و  رطاـخب  تشهب  هب  زورما  ار  ناـنآ  مهدیم  شاداـپ  ینعی  دـیوگ : دوعـسم  نب  هللادـعب 
، ایند رد  دنوادخ  شیامزآ  ءالب و  رب  تیـصعم و  لباقم  رد  ربص  رطاخب  یتسد و  یهت  یگنـسرگ و  رب  یهلا و  تاروتـسد  رب  ایند  رد  نیـسح 

[ . 28 . ] دنشابیم باسح  زا  ناگتفای  یئاهر  ناراگتسر و  نانآ  انامه 

35 رونلا ، هجاجز .. یف  حابصملا  حابصم ، اهیف  هاکشمک 

دوصقم دومرف : مدیسرپ . هیآ  نیا  هرابرد  مالسلاهیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  زا  هک  تسا  هدرک  تیاور  رفعج  نب  یلع  زا  مساق  نب  یسوم 
، دوب ناشخرد  ياهراتس  نایناهج  نانز  نیب  رد  هک  تسا  همطاف  يرد » بکوک  . » تسا نیسح  هجاجز  و  نسح ، حابصم  و  همطاف ، هوکشم  زا 

ملع دـهدیم  روـن  هک  نآ  غارچ » نغور  ، » ینارـصن هن  تسا و  يدوـهی  هن  یبرغ ، هن  تسا و  یقرـش  هن  هک  تسا  میهاربا  هکراـبم » هرهجـش  »
یناماما همطاف  ترـضح  هحفـص 30 ] دوجو [  رد  رون ،» یلع  رون   » زا دوـصقم  ،و  دـیوگیم نخـس  نادـب  دوـشیم و  رهاـظ  نآ  زا  هک  تسا 

[29 . ] دنکیم تیاده  ام  تیالو  هب  ینعی  دنکیم ، تیاده  دهاوخب  ار  هک  ره  شرون  هب  دنوادخ  دنیآیم ، يرگید  زا  دعب  یکی  هک  دنتـسه 
.

132 هط ، اهیلع .. ربطصا  هولصلاب و  کلها  رما  و 

هیآ نیا  زا  دعب  دیوگ : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مداخ  ءارمحلاوبا  هک  دنکیم  لقن  شدج  زا  شردـپ ، زا  نسح  نب  هللادـبع 
مکمحر هولصلا ، دومرفیم : داتـسیایم و  همطاف  یلع و  هناخ  رد  رب  يزامن  ره  زا  شیپ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دش ، لزان 

[ . 30 . ] اریهطت مکرهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذیل  هللا  دیری  امنا  هللا 
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54 ناقرفلا ، ارهص .. ابسن و  هلعجف  ارشب  ءاملا  نم  قلخ  يذلا  وه  و 

ترضح نآ  رتخد  رـسمه  ومع و  رـسپ  وا  دومن و  یلع  رـسمه  ار  همطاف  هک  دش  لزان  یلع  لوسر و  ترـضح  هرابرد  هیآ  نیا  دیوگ : يدس 
[ . 31  ] دش ترضح  نآ  داماد  دوب و  تبسن  هک  تسا 

74 ناقرفلا ، اماما ، نیقتملل  انلعجا  و 

: تفگ دنتسه ؟ یناکـس  هچ  ام  جاوزا  تسیچ و  انجاوزا »  » زا دوصقم  متفگ  لیئربج  هب  دیامرفیم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
ماما ار  ام  :» متفگ دنـشابیم ، نیـسح  نسح و  اهمشچ » رون   » زا دوصقم  و  همطاف ، تفگ : دنتـسه ؟ یناسک  هچ  اـم  تاـیرذ  متفگ : هجیدـخ ،

هحفص 31] [ . ] 32 . ] بلاطیبا نب  یلع  تفگ : تسیک ؟ دوصقم  هدب » رارق  نیقتم 

33 بازحالا ، تیبلا .. لها  سجرلا  مکنع  بهذیل  هللا  دیری  امنا 

همطاف و یلع و  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  دنترابع  هک  تسا  هدش  لزان  نت  جنپ  هرابرد  هیآ  نیا  دیوگ : يردخ  دیعـسوبا 
[ . 33 . ] دناهدرک لقن  یناربط  و  بقانملا »  » رد دمحا  ار  ثیدح  نیا  نیسح . نسح و 

23 يروشلا ، یبرقلا  یف  هدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلئسا  لق ال 

ام رب  اهنآ  هب  تبحم  تدوم و  هک  وت ، نادنواشیوخ  نیا  ادخ ، لوسر  يا  دـیدرگ : هتفگ  دـش  لزان  هیآ  نیا  هک  یماگنه  دـیوگ : يرـشخمز 
رب سک  ره  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  و  وا ... نارـسپ  ود  همطاف و  یلع و  دومرف : دنـشابیم ؟ یناسک  هچ  هدش ، بجاو 

هاگآ تسا ، هتفر  ایند  زا  هدش  هدیزرمآ  دریمب  دـمحم  لآ  تبمحم  رب  سک  ره  دیـشاب و  هاگآ  تسا ، هدرم  دیهـش  دریمب  دـمحم  لآ  تبحم 
هدننکلماک نموم  دریمب ، دـمحم  لآ  تبحم  رب  سک  ره  دیـشاب  هاگآ  ، تسا هدرم  هدـننکهبوت  دریمب  دـمحم  لآ  تبحم  رب  سک  ره  دیـشاب 

دعب دـهدیم و  وا  هب  تشهب  هب  دورو  هدژم  توملا  کلم  دورب  ایند  زا  دـمحم  لآ  تبحم  رب  سک  ره  دیـشاب  هاگآ  تسا ، هتفر  ایند  زا  نامیا 
هناخ هب  سورع  هزاـت  هک  هنوگناـمه  دریمب ، دـمحم  لآ  تبحم  رب  سک  ره  يدـشاب  هاـگآ  دـنهدیم ، وا  هب  ار  دـیون  نیا  ریکن  رکنم و  وا  زا 

هب رد  ود  شربق  رد  دـنوادخ  درب  ایند  زا  دـمحم  لآ  تبحم  رب  سک  ره  دیـشاب  هاگآ  دـنزیم . مدـق  تشهب  يوسب  وا  درادیمرب  مدـق  داماد 
دیـشاب هاگآ  دهدیم ، رارق  تمحر  کئالم  رازم  ار  وا  ربق  دنوادخ  دریمب ، دمحملآ  تبحم  رب  سک  ره  دیـشاب  هاگآ  دهدیم ، رارق  تشهب 

دورب ایند  زا  دمحملآ  ینمـشد  اب  سک  ره  دیـشاب  هاگآ  تسا ، هتفر  ایند  زا  تعامج  تنـس و  قبط  رب  دریمب ، دـمحملآ  تبحم  رب  سک  ره 
هاگآ ادخ .» تمحر  زا  سویام  [ » هحفص 32 هدش [  هتشون  شمشچ  ود  نیب  یناشیپ و  رب  هک  دوشیم  رـشحم  دراو  یلاح  رد  تمایق  زور  رد 

دمحملآ هب  تبـسن  ضغب  هنیک و  رب  سک  ره  دیـشاب  هاگآ  تسا . هتفر  اـیند  زا  رفاـک  دریمب  دـمحملآ  ضغب  ینمـشد و  رب  سک  ره  دیـشاب 
[ . 34 . ] دسریمن شماشم  هب  تشهب  يوب  دریمب 

دمحم 11 مهل ، یلوم  نیرفاکلا ال  نا  اونمآ و  نیذلایلوم  هللا  ناب  کلذ 

نیـسح و نسح و  همطاف و  رفعج و  هزمح و  یلع و  یلو  دـنوادخ  هک  تسنآ  دوصقم  هک  تسا  هدرک  تیاور  ساـبعنبا  زا  ریبج  نب  دـیعس 
[ . 35 . ] دنکیم يرای  ناشنانمشد  رب  يزوریپ  اب  ار  اهنآ  دشابیم و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  یلو 

17 تایراذلا ، نوعجهیام ، لیللا  نم  الیلق  اوناک 
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[ . 36 . ] دش لزان  مالسلامهیلع  همطاف  نیسح و  نسح و  بلاطیبا و  نب  یلع  ناش  رد  هیآ  نیا  دیوگ : سابع  نب  هللادبع 

21 روطلا ، مهتیرذ .. مهبانقحلا  نامیاب  مهتیرذ  مهتعبتاو  اونما  نیذلاو 

[ . 37 . ] تسا هدش  لزان  مالسلامهیلع  نیسح  نسح و  همطاف و  یلع و  ربمایپ و  هرابرد  هیآ  نیا  دیوگ : سابعنبا 

22 - 19 نمحرلا ، ناجرملا ، ولوللا و  امهنم  جرخی  نابذکت ، امکبر  ءالا  يابف  نایغبی ، خزرب ال  امهنیب  نایقتلی ، نیرحبلا  جرم 

نآ نیب  خزرب  تسا و  همطاف  یلع و  دـننکیم  دروخرب  رگیدـکی  اب  هک  ایرد  ود  زا  دوصقم  هک  تسا  هدرک  تیاور  سابع  نبا  زا  هیودرمنبا 
ایرد ود  نآ  زا  هک  ناجرم  ولول و  و  تسا ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  دنیوجب ، يرترب  هحفـص 33 ] رگیدکی [  رب  هک  ود 

[ . 38 . ] دنشابیم نیسح  نسح و  دیآیم ، نوریب 

8 رشحلا ، هصاصخ ، مهب  ناک  ول  مهسفنا و  یلع  نورثوی  و 

شنارسمه ياههناخ  هب  ار  یسک  ترضح  درک ، تیاکش  دوخ  یگنسرگ  زا  هدمآ و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  دزن  يدرم 
: تفگ مالسلاهیلع  یلع  دنک ؟ تیافک  ار  درم  نیا  بشما  هک  تسیک  دومرف  ترضح  تسین ، ام  دزن  رد  بآ  زج  يزیچ  دنتفگ  نانآ  داتسرف ،

نکل میرادـن  يزیچ  ناکدوک  ياذـغ  زج  داد  خـساپ  همطاف  ترـضح  تفگ  وا  هب  ار  ناتـساد  هدـمآ و  همطاف  دزن  یلع  ادـخ ، لوسر  يا  نم 
نامهیم رطاخ  هب  ار  غارچ  میناباوخیم و  ار  ناکدوک  تفگ : مالـسلاهیلع  یلع  داد ، میهاوخ  وا  هب  هداد و  حـیجرت  ناـنآ  رب  ار  دوخ  ناـمهیم 

یلع نورثوی  و  : » دش لزان  نانآ  ناش  رد  هیآ  نیا  زور  نآ  حبـص  تخادرپ ، تحارتسا  هب  نامهیم  داد و  ماجنا  ار  راک  نیا  منکیم ، شوماخ 
[ . 40 . ] تسا هدش  لزان  مالسلامهیلع  نیسح  نسح و  همطاف و  یلع و  هرابرد  هک  دیوگ : هفیرش  هیآ  نیا  لیذ  رد  سابعنبا  [ . 39 « ] مهسفنا

8 رهدلا ، اریسا  امیتی و  انیکشم و  هبح  یلع  ماعطلا  نومعطی  و 

نینموم و يالوم  یلع  هکنیا  زج  هب  دیوگب ؟ دناوتیم  هچ  همطاف  یلع و  هرابرد  نانآ  دیوگ : یـسولآ  دومحم  دیـس  نیدلاباهـش  لضفلاوبا 
لها ناناوج  ورورـس  ود  ناحیر و  حور و  نیـسح  نسح و  اـما  تسا و  دـمحم  زا  یئزج  دـمحا و  نت  هراـپ  همطاـف  تسا و  ربماـیپ  نیـشناج 

. تسا یهارمگ  هحفص 34 ] نم [  دزن  رد  دشاب  هدیقع  نیا  زج  هب  هچ  نآ  هکلب  درادن  ندوب  یضفار  هب  یطابترا  هدیقع  نیا  و  دنتشهب .

ردقلا 3 و 4 اهیف ، حورلا  هکئالملا و  لزنت  رهش ، فلا  نم  ریخ  ردقلا  هلیل 

هللا یلص  ادخ  لوسر  تارجح  زا  همطاف  یلع و  هناخ  دومرفیم  هک  مدینـش  مالـسلاهیلع  رقاب  ترـضح  زا  دیوگ  ینوکـس  نالجع  نب  هللادبع 
هک تسا  شرع  يوس  هب  يزاب  يهنزور  نانآ  هناخ  نورد  زا  تسا و  نایناهج  راگدرورپ  شرع  ناشهناخ  فقـس  تسا و  ملـس  هلآ و  هیلع و 
زا هکئالم  جاوفا  جورخ  دورو و  دـننکیم ، لزان  یحو  نانآ  رب  هظحل  ره  تعاس و  ره  رد  بش و  حبـص و  هکئالم  دـشابیم و  یحو  جارعم 

هحفص 37] [ . ] 41 ... ] دنوریم الاب  یهورگ  دنیآیمدورف و  یهورگ  دلسگیمن  نانآ 

تایاور رابخا و  رد  رگید  ع )  ) موصعم راهچ  اب  س )  ) ءارهز ترضح  كرتشم  لئاضف 

ترضح يرون  شنیرفآ 

هب مدآ  دیمد ، وا  رد  دوخ  حور  زا  دیرفآ و  ار  رشبلاوبا  مدآ  لاعتم  دنوادخ  هک  یماگنه  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  - 1
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زا ار  یـسک  نم  زا  لبق  ایآ  اراگدرورپ  تفگ : هدید  دوجـس  عوکر و  لاح  رد  ار  يرون  حبـش  لکیه و  جنپ  تسیرگن ، شرع  تسار  بناج 
حنپ نانیا  دومرف : دنتـسیک ؟ منیبیم  مدوخ  هفایق  لکـش و  هب  هک  یلکیه  جنپ  نیا  سپ  تفگ  مدآ ، يا  هن ، دومرف : ياهدـیرفآ ؟ لگ  كاخ و 
ادج ار  مدوخ  یماسا  زا  مسا  حنپ  نانآ  يارب  هک  دنتسه  ینت  جنپ  اهنیا  مدیرفآیمن . ار  وت  دندوبن  نانآ  رگا  هک  دنشابیم  وت  نادنزرف  زا  رفن 

ار نج  سنا و  هکئالم و  نیمز و  نامـسآ و  یـسرک ، شرع و  خزود ، تشهب و  دندوبن ، نانآ  رگا  مدـیمان ) یماسا  نآ  هب  ار  نانآ  و   ) هتخاس
نـسح نیا  مناسحا و  نم  تسا ، همطاف  نیا  مرطاف و  نم  تسا ، یلع  نیا  متـسه و  یلاع  نم  تسا ، دمحم  نیا  مدومحم و  نم  مدیرفآیمن ،

دزن ار  نانآ  هنیک  ضغب و  هرذ  کی  هزادنا  هب  سک  چـیه  هک  ماهدرک  دای  دـنگوس  دوخ  تزع  هب  تسا ، نیـسح  نیا  منـسحم و  نم  و  تسا ،
مناگدیرفا نایم  زا  نم  ناگدـیزگ  رب  نانیا  مدآ ، يا  مرادـن . مه  یکاپ  راک  نیا  زا  مزاس و  دراو  دوخ  خزود  هب  ار  وا  هکنیا  رگم  درواین  نم 

هحفص 38] يوجب [ . لسوت  نانیا  هب  يراد  يزاین  نم  هب  وت  رگا  منکیم ، ناشکاله  نانآ  هب  و  هدیـشخب ، یئاهر  نانآ  هلیـسو  هب  دنـشابیم ،
دوبان دنیزگ  يرود  نآ  زا  سک  ره  هتفای و  تاجن  دنز  گنچ  نانآ  هب  سک  ره  میتاجن ، یتشک  ام  دومرف : نانخـس  نیا  زا  دـعب  ادـخ  لوسر 

[ . 42 . ] دنک تساوخرد  دنوادخ  زا  هداوناخ  ام  هلیسو  هب  دراد  دنوادخ  هب  يزاین  سک  ره  تسا ، هدش 

همطاف شنیرفآ  زاغآ 

نآ زا  شیپ  درک  قلخ  ار  نیسح  نسح و  همطاف و  یلع و  هدیرفآ و  ارم  دنوادخ  انامه  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  - 2
هن روـن ، هن  دوـب و  یکیراـت  هن  تشاد  دوـجو  يرواـنهپ  نیمز  هن  دوـب و  هدـش  هتخاـس  ینامـسآ  هن  هک  ماـگنه  نآ  رد  دـنیرفایب ، ار  مدآ  هـک 

یماگنه ومع ، يا  دومرف : دوب ؟ هنوگچ  امـش  شنیرفآ  زاغآ  هللالوسر  ای  تفگ : ساـبع  خزود . هن  دوب و  تشهب  هن  هاـم ، هن  دوب و  دیـشروخ 
قلخ ار  حور  هملک  نآ  زا  تفگ  يرگید  هملک  دـعب  و  دـیرفآ ، يرون  هملک  نآ  زا  تفگ و  ياهملک  دـنیرفایب  ار  ام  درک  هدارا  دـنوادخ  هک 

هک ماگنه  نآ  رد  میدرکیم  حـیبست  ار  وا  ام  دـیرفآ ، ار  نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  ارم و  تخیمآ و  مه  هب  حور  اـب  ار  رون  دـعب  درک ،
ار شقلخ  درک  هدارا  لاـعتم  دـنوادخ  هک  یهاـگ ، دوبن ، یـسیدقت  هک  یماـگنه  هب  میدومنیم  هیزنت  سیدـقت و  تشادـن و  دوجو  یحیبست 

رترب شرع  زا  نم  رون  تسا و  ادخ  رون  زا  نم  رون  تسا و  نم  رون  زا  شرع  نیاربانب  دیرفآ ، نآ  زا  ار  شرع  تفاکش و  ارم  رون  دنک ، داجیا 
تسا و دـنوادخ  رون  زا  یلع  رون  دـشابیم و  یلع  رون  زا  هکئالم  سپ  دـیرفآ  نآ  زا  ار  هکئـالم  تافکـش و  ار  یلع  مرادرب  رون  دـعب  تسا 
زا نیمز  اهنامسآ و  نیاربانب  درک  قلخ  هحفص 39 ] نآ [  زا  ار  نیمز  اهنامسآ و  تفاکـش و  ار  مرتخد  رون  دعب  تسا ، لضفا  هکئالم  زا  یلع 

نسح مدنزرف  رون  دعب  تسا ، رترب  نیمز  اهنامسآ و  زا  همطاف  رتخد  تسا و  دنوادخ  رون  زا  همطاف  مرتخد  رون  دشابیم و  همطاف  مرتخد  رون 
تسا و ادـخ  رون  زا  نسح  رون  و  دـشابیم ، نسح  مدـنزرف  رون  زا  هام  دیـشروخ و  سپ  دـیرفآ  ار  هاـم  دیـشروخ و  وا  رون  زا  تفاکـش و  ار 
تشهب و نیاربانب  درک ، قلخ  ار  نیعلاروح  تشهب و  وا  رون  زا  تفاکـش و  ار  نیـسح  مدنزرف  رون  دـعب  تسا . رترب  هام  دیـشروخ و  زا  نسح 

لـضفا نیعلاروح  تشهب و  زا  نیـسح  مدنزرف  تسا و  دـنوادخ  رون  زا  نیـسح  مدـنزرف  رون  دنـشابیم و  نیـسح  مدـنزرف  رون  زا  نیعلاروح 
[ . 43 . ] تسا

تادوجوم رب  شتیالو  ضرع 

نادنزرف زا  ناماما  نیـسح و  نسح و  همطاف و  یلع و  وت و  نم ، دمحم ، يا  دومرف : دـنوادخ  هک  تسا  هدـمآ  جارعم  ثیدـح  نمـض  رد  - 3
هب نینموم  زا  نم  دزن  رد  تفریذپ  ار  نآ  سک  ره  مدرک ، هضرع  نیمز  اهنامسآ و  لها  رب  ار  امش  تیالو  مدیرفآ و  مدوخ  رون  زا  ار  نیـسح 
زا ياهدـنب  رگا  دـمحم ! يا  دـش ، بوـسحم  ل ) خ -  نارگمتـس . زا   ) ناـهارمگ زا  نـم  دزن  رد  دـش ، رکنم  ار  نآ  سک  ره  دـمآ و  باـسح 
هب دعب  دوش و  ياهدوسرف  هدیکـشخ و  کشم  ناسب  یناوتان  يرغال و  زا  دتفا و  راک  زا  هک  دنک  تدابع  دتـسرپب و  ارم  ردق  نآ  نم  ناگدـنب 

نانآ يراد  تسود  ایآ  دمحم ، يا  دیامن . امـش  تیالو  هب  رارقا  هکنیا  ات  دیزرمآ  مهاوخن  ار  وا  دشاب  امـش  تیالو  رکنم  نم  رب  دورو  ماگنه 
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یلع مسا  هحفص 40 ] مدید و [  ار  دوخ  مسا  و  متسیرگن ، شرع  تسار  فرط  هب  نم  نک ، هاگن  دومرف : اراگدرورپ ! يرآ ، متفگ : ینیبب ؟ ار 
ياهنوگ هب  نآ  طسو  رد  ار  يدهم  مسا  ار و  نسح  یلع و  دمحم و  یلع و  یسوم و  رفعج و  دمحم و  یلع و  نیـسح و  نسح و  همطاف و  و 

زا هک  تسا  یـسک  نآ  نیا  دنـشابیم و  مناگدـیرفآ  رب  نم  ياهتجح  نانیا  دـمحم ! يا  دومرف : تسا  ناشخرد  ياهراتـس  ایوگ  هک  مدـید 
[ . 44 . ] دریگ یم  ماقتنا  منانمشد  زا  دنکیم و  مایق  ریشمش  هب  وت ، نادنزرف 

دوریم تشهب  هب  نارگید  زا  شیپ  همطاف 

نم و دنوشیم ، تشهب  دراو  هک  یناسک  نیلوا  دومرف : هک  دنکیم  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  مالسلاهیلع  یلع  - 4
[ . 45 . ] امش رس  تشپ  دومرف : دنوشیم ؟ تشهب  دراو  یک  نارادتسود ، سپ  مدرک : ضرع  میشابیم ، نیسح  نسح و  همطاف و  وت و 

تسالاو یهاگیاج  رب  نیرب  سودرف  رد  همطاف 

دندیفس و دبنگ  ریز  رد  الاو  یهاگیاج  رد  نیـسح  نسح و  یلع و  همطاف و  انامه  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  - 5
هحفص 41] [ . ] 46 . ] تسا راگدرورپ  شرع  اجنآ  فقس 

تسا زیاج  یلاح  ره  رد  همطاف  يارب  ربمایپ  دجسم  هب  دورو 

یلع ادخ و  لوسر  يارب  رگم  تسین  زیاج  ضئاح  بنج و  يارب  دجسم  نیا  دیشاب  هاگآ  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 6
[ . 47 (. ] مالسلامهیلع  ) نیسح نسح و  همطاف و  و 

تسا نکاس  تشهب  رد  تیب  لها  دارفا  رگید  اب  همطاف 

یتساوخرد نم  يارب  دنوادخ  زا  هاگ  ره  تسا ، هلیسو  مان  هب  یماقم  هبترم و  تشهب  رد  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  - 7
نیـسح نسح و  یلع و  دوـمرف : دنتـسه ؟ نکاـس  اـجنآ  رد  وـت  اـب  یناـسک  هـچ  ادـخ  لوـسر  يا  دـنتفگ : دـیوش ، هلیـسو  راتـساوخ  دـیدرک 

[ . 48 (. ] مالسلامهیلع )

تسا یلع  نکر  همطاف 

نیب زا  وت  نکر  ود  يدوزب  هناحیر ، ود  ردپ  يا  وت  رب  مالس  دومرف : مالسلاهیلع  یلع  ترضح  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 8
: دومرف مالسلاهیلع  یلع  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تلحر  زا  دعب  دیامن . ناربج  وت  يارب  ارم  دوبمک  دوخ  دنوادخ  دوریم و 

يانعم رد  هک  تسا  اروازس  هحفص 42 ] [ . ] 49 . ] دوب رگید  نکر  نیا  دومرف : تفر  ایند  زا  همطاف  هکنآ  زا  دعب  دوب و  نکر  ود  زا  یکی  نیا 
هب تبـسن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تینکر  يارب  هک  یئاـنعم  ره  میوگیم : نم  دوشب ، يرتـشیب  هجوـت  تقد و  تینکر 

ترـضح نآ  زج  هک  تسا  یئالاو  ماقم  نیا  و  تسا ، تباث  زین  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  يارب  اـنعم  ناـمه  دوشیم  روصت  نینموملاریما 
. تسا ترضح  نآ  ياهیگژیو  زا  نیا  و  دشن . لئان  هبترم  نیا  هب  یسک 

تسا هدیسر  همطاف  ترضح  هب  راگدرورپ  رون 

دعب درک  قلخ  شدوخ  هجو  رونت  زا  ار  نآ  دیرفآ  ار  تشهب  لاعتم  دنوادخ  هک  یماگنه  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 9
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درک تباصا  شنادناخ  یلع و  هب  رگید  موس  کی  همطاف و  هب  نآ  موس  کی  و  دیسر ، نم  هب  رون  نآ  موس  کی  درک  باترپ  هتفرگ و  ار  نآ 
، دشاب هدیـسرن  وا  هب  يزیچ  رون  نآ  زا  سک  ره  دنکیم و  ادیپ  هار  دمحملآ  تیالو  هب  دشاب  هدش  هدیبات  يزیچ  هک  یـسکره  هب  رون  نآ  زا 

دهدیم ناشن  ار  ءارهز  ترـضح  ماـقم  یگرزب  تمظع و  ثیدـح  نیا  رد  تقد  ربدـت و  [ . 50 . ] دوشیم هارمگ  دمحم  نادـناخ  تیالو  زا 
هتـسناد رتشیب  اهنآ  زا  ار  وا  هرهب  هکلب  داد  رارق  رون  نآ  رد  مالـسلامهیلع  شنادـنزرف  رهوش و  ردـپ و  ياتمه  ار  ترـضح  نآ  دـنوادخ  اریز 

نآ رعق  هب  فراعم  رحب  ناروانـش  هک  تسا  یفرژ  يایرد  تسین و  یـسر  تسد  نآ  هب  ار  سک  چـیه  هک  تسا  یناـش  تلزنم و  نیا  تسا و 
هحفص 43] دناهدیسرن [ .

تسا راگدرورپ  هدیرفآ  نیرتهب  همطاف 

دمحم هللا ، الا  هلا  ال  تسا : هدش  هتـشون  شرع  قاس  رب  ددومرف : ینالوط  یثیدـح  نمـض  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  - 10
[ . 51 . ] هللا قلخ  ریخ  نیسحلا  نسحلا و  همطاف و  یلع و  هللالوسر و 

تسا هدیزگرب  نانز  مامت  نیب  زا  ار  همطاف  ترضح  لاعتم  دنوادخ 

زا ارم  هدومن و  فارـشا  ایند  رب  لجوزع  دنوادخ  انامه  دومرف : مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  - 11
هجوت ایند  هب  موس  راب  و  دیزگرب ، ناهج  نادرم  یمامت  رب  ار  وت  هتـسیرگن و  ناهج  رب  رگید  راب  دیزگرب  ناهج  نادرم  مامت  رب  ایند  مدرم  نیب 
همطاف هتـسیرگن و  نانآ  هب  راب  نیمراهچ  يارب  دـعب  دومرف و  رایتخا  هداد و  يرترب  ناهج  نادرم  یمامت  رب  ار  وت  نادـنزرف  زا  ناـماما  هدومرف 

هب ارم  هک  بش  نآ  رد  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  - 12 [ . 52 . ] دیزگرب هدرک و  باختنا  ناهج  نانز  یمامت  رب  ارب 
هوفـص نیـسحلا  نسحلا و  هللا و  بیبح  یلع  هللالوسر ، دمحم  هللا ، الا  هلا  ال  تسا : هدش  هتـشون  هک  مدید  تشهب  رد  رب  دندرب ، الاب  نامـسآ 
بیبح یلع  تسا ، ادخ  هداتـسرف  دـمحم  تسین ، یئادـخ  هللا  زج  ینعی  هحفـص 44 ] [ . ] 53 ، ] هللا هـنعل  مهـضغای  یلع  هللا  هریخ  همطاـف  هللا ،
نیرفن تنعل و  نانآ  نمشد  زوتهنیک و  رب  تسا ، دنوادخ  هدش  باختنا  همطاف  دنشابیم ، دنوادخ  هدیزگرب  نیـسح  نسح و  تسا ، دنوادخ 

. تسا دنوادخ 

تسا بجاو  تادوجوم  مامت  رب  همطاف  زا  يرادربنامرف  تعاطا و 

یماـمت رب  ناـشیا  تعاـطا  دـیامرفیم : مالـسلااهیلع  ءارهز  ترـضح  نوماریپ  ینـالوط  یثیدـح  نمـض  رد  مالـسلاهیلع  رقاـب  ترـضح  - 13
نانس نب  دمحم  - 14 [ . 54 . ] دوب بجاو  ضرف و  هکئالم  ناربمایپ و  یـشحو و  تاناویح  ناگدنرپ و  سنا ، نج و  زا  دـنوادخ  ناگدـیرفآ 

هتسویپ لاعتم  دنوادخ  انامه  دمحم ، يا  دومرف : دمآ  نایم  هب  هعیش  فالتخا  زا  نخس  مدوب و  مالسلااهیلع  همئالا  داوج  ترـضح  دزن  دیوگ :
یمامت دـنوادخ  نآ  زا  دـعب  دـندرک و  ثکم  يدایز  نارود  نانآ  دـیرفآ ، ار  همطاف  یلع و  دـمحم و  هاگنآ  دوب ، اـتکی  دوخ  تینادـحاو  رد 

هب ار  تادوجوم  روما  دومرف و  ءارجا  تادوجوم  رب  ار  نانآ  تعاطا  تفرگ و  هاوگ  تادوجوم  شنیرفآ  رب  ار  ناـنآ  دـیرفآ و  ار  تادوجوم 
ار هچ  نآ  زج  ار  يزیچ  چیه  هتبلا  دندومن ، مارح  دنتساوخ  هک  ار  هچ  نآ  ره  لالح و  دنتـساوخ  هک  ار  هچ  نآ  ره  نانآ  درک ، راذگاو  نانآ 
هدش و جراخ  نید  زا  دتفا  شیپ  نآ  زا  سک  ره  هک  تسا  نینیئآ  نامه  نیا  دمحم ، يا  دومرف : دعب  دنتساوخیمن . دوب  هتساوخ  دنوادخ  هک 

يا رمشب ، تمینغ  ار  بلطم  نیا  تسا . هتسویپ  قح  هب  دشاب  نآ  هحفص 45 ] هارمه [  مزالم و  سک  ره  هتشگ و  دوبان  دنامب  بقع  سک  ره 
روضح و رد  ینعی   » تفرگ هاوگ  تادوجوم  شنیرفآ  رب  ار  نانآ  : » دیوگ ثیدـح  نیا  حرـش  رد  هرـسسدق  یـسلجم  همالع  [ . 55 . ] دمحم
« دومرف ءارجا  تادوجوم  رب  ار  نانآ  تعاطا   » دنتـشاد فارـشا  نآ  زومر  تقلخ و  تیفیک  رب  ناـنآ  دـیرفآ و  ار  تادوجوم  ناـنآ  يور  ولج 

ناـنآ هب  ار  تادوجوم  روما  و   » تخاـس بجاو  ینیمز  ینامـسآ و  تادوجوم  تاداـمج و  یتح  تادوجوم  ماـمت  رب  ار  ناـنآ  تعاـطا  ینعی 
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زا تادوجوم  ریبدت  هک  دناسریم  ار  ینعم  نیا  ترابع  رهاظ  دنچ  ره  ار ، ندیشخبن  ندیشخب و  ندرک و  مارح  لالح و  ینعی  درک » راذگاو 
ادخ لوسر  تمدخ  رد  دیوگ : يردخ  دیعسوبا  - 15 [ . 56 . ] درک راذـگاو  نانآ  هب  ار  اهنآ  لاثما  اهرمع و  قازرا و  تانکـس و  تاکرح و 

ما تربکتسا  : » دومرف هک  دنوادخ  شیامرف  هرابرد  هک  دیسرپ  ترضح  زا  دیـسر و  هار  زا  يدرم  میدوب  هتـسشن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـنرتالاب ؟ رترب و  یبرقم  هکئالم  زا  هک  دنتـسه  یناسک  هچ  نانیا  هک  دـیهد  حیـضوت  نیلاعلا » نم  تنک 
اب هکئـالم  میدرکیم و  حـیبست  ار  دـنوادخ  میدوب و  شرع  قدارـس  رد  هک  میـشابیم  نیـسح  نسح و  همطاـف و  یلع و  نم و  دوـمرف : ملس 

هکئالم هب  دیرفآ  ار  مدآ  دنوادخ  هک  یماگنه  دنیرفایب ، ار  مالـسلاهیلع  مدآ  دنوادخ  هکنآ  زا  شیپ  لاس  رازه  ود  دندرک  حـیبست  ام  حـیبست 
هک سیلبا  زج  هب  دندرک  هدجس  هکئالم  همه  ام ، دوجو  رطاخب  رگم  دندوب  هدشن  دوجـس  هب  رومام  و  دننک ، دوجـس  وا  رب  هک  دومرف  روتـسد 

مدیرفآ دوخ  تردق  تسد  اب  نم  هک  هچ  نآ  رب  هکنیا  زا  تشادزاب  ار  وت  زیچ  هچ  سیلبا  يا  : » دومرف وا  هب  لاعتم  دـنوادخ  درک . يراددوخ 
هتـشون شرع  قدارـس  رد  نانآ  یماسا  هک  ینت  جـنپ  نیا  زا  ینعی  يدوب » رترب  یلع و  تادوجوم  زا  ای  يدـیزرو  رابکتـسا  ایآ  ینک ؟ هدـجس 

ره دنوشیم ، تیاده  ام  هلیسو  هب  ناگهتفای  تیاده  دنوشیم و  دراو  رد  نآ  زا  هک  یئادخ  هحفص 46 ] باب [  نآ  میتسه  ام  سپ  دوب ، هدش 
ار وا  دـنوادخ  دـنک  ینمـشد  ام  اب  سک  ره  دزاسیم و  دراو  شتـشهب  هب  هتـشاد و  تسود  ار  وا  دـنوادخ  دـشاب  هتـشاد  تسود  ار  اـم  سک 

[ . 57 . ] دشاب هزیکاپ  كاپ و  شهاگداز  هک  یسک  رگم  ار  ام  درادن  تسود  دنکیم و  لخاد  ششتآ  هب  دراد و  نمشد 

دوشیم رشحم  دراو  هراوس  تمایق  زور  همطاف 

دراو دنتسه  نایاپراهچ  رب  راوس  هکیلاح  رد  ار  ناربمایپ  تمایق  زور  رد  لاعتم  دنوادخ  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 16
همطاف و دشاب و  هدرک  ءافو  رـشحم  رد  دوخ  نموم  باحـصا  هب  ات  دوشیم  دراو  هدـش و  شاهقان  رب  راوس  حـلاص  ترـضح  دـنکیم  رـشحم 

شاهقان رب  لالب  مشابیم و  قارب  رب  راوس  نم  نم و  هقان  رب  بلاطیبا  نبا  یلع  یتشهب و  ياههقان  زا  هقان  ود  رب  مالسلاامهیلع  نیـسح  نسح و 
[ . 58 . ] ثیدح رخآ  ات  دیوگیم . ناذا  دنلب  يادص  اب  هدش و  راوس 

تفگیم نخس  شردام  مکش  رد  همطاف 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  اهنعهللایضر - هجیدخ - ترضح  يزور  هک  دناهدرک : لقن  راوگرزب  نایوار  زا  یـضعب  - 17
هدروآ و هحفـص 47 ] راوگرزب [  نآ  دزن  تشهب  زا  بیـس  هناد  ود  لیئربج  دـنایامنب  وا  هب  ار  تشهب  ياههویم  زا  يدـنچ  دومن  تساوخ  رد 

بیـس روخب و  تدوخ  ار  بیـس  ود  نیا  زا  یکی  دیامرفیم : تسا  هدرک  ردـقم  ياهزادـنا  زیچ  ره  يارب  هک  يدـنوادخ  دـمحم ، يا  تفگ :
لمع ار  راگدرورپ  روتسد  لوسر  ترضح  منیرفآیم ، ار  ءارهز  همطاف  رفن  ود  امش  زا  نم  وش  رتسب  مه  وا  اب  دعب  هدب و  هجیدخ  هب  ار  رگید 

- دوب کیدزن  هجیدـخ  لمح  عضو  هک  دوبیم  ایآ  نامه  رد  دـنک - همین  ود  ار  هام  هک  دنتـساوخ  ترـضح  نآ  زا  رافک  هک  یماـگنه  درک .
، تسا ربمایپ  لوسر و  نیرتهب  هک  یلاح  رد  دـنکیم  بیذـکت  ار  دـمحم  هک  سک  نآ  تسا  راک  ناـیز  ردـق  هچ  ياو ، يا  تفگ : هجیدـخ 

[ . 59 . ] تسا هارمه  مردپ  اب  دنوادخ  اریز  هدم  هار  دوخ  هب  سرت  شابم و  نیگمغ  ردام ، يا  دز : دایرف  وا  مکش  نورد  زا  همطاف 

تسا شرع  دبنگ  ریز  رد  همطاف 

. میشابیم شرع  دبنگ  ریز  رد  تمایق  زور  رد  نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  نم و  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  - 18
[ . ] 60 . ] تسا یلاع »  » نسح ثیدح  نیا  میاهدرکن و  لقن  دنـس  نیمه  اب  تروص و  نیمه  هب  زج  ار  ثیدـح  نیا  دـیوگیم : یجنگ  ظفاح 

هحفص 48]
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ترضح نآ  رب  مالس  شاداپ 

مالـسلااهیلع ارهز  همطاف  ترـضح  تمدخ  هب  يزور  دیوگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  شدج  زا  شردـپ  زا  یلفون  کلملادـبع  نبدـیزی  - 19
وت نم و  رب  زور  هس  سک  ره  دومرف : لوسر ) ترضح  تایح  نامز  رد   ) مردپ دومرف : ،و  درک مالس  نم  رب  ترضح  نآ  ءادتبا  مدش ، فرشم 
ای تسا و  ترـضح  نآ  امـش و  یگدنز  تایح و  نارود  صوصخم  بلطم  نیا  ایآ  مدرک : ضرع  دوب ، دـهاوخ  وا  يارب  تشهب  دـنک  مالس 
هک یماگنه  دیوگیم : سابعنبا  - 20 [ . 61 . ] دشابیم ود  ره  ام  گرم  زا  دعب  یگدنز و  رد  دومرف : دوب ؟ دهاوخ  امش  توف  زا  دعب  لماش 

وت و هب  تراگدرورپ  درک : ضرع  هدـش و  لزان  لیئربج  دـیمان ، هروصنم »  » ار وا  لوسر  ترـضح  دـش  دـلوتم  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح 
[ . 62 . ] دناسریم مالس  تدازون 

تسا هدمآ  تشهب  زا  ءارهز  ترضح  طونح 

دمحا نب  دمحم  تسا . مهرد  موس  کی  مهرد و  هدزیس  طونح  رد  تنس  هک : تسا  هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیا  عوفرم  روط  هب  نانسنبا  - 21
لهچ نآ  نزو  دروآ و  یطونح  هدش و  لزان  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رب  مالـسلاهیلع  لیئربج  هک  دـناهدرک  تیاور  دـیوگ 

هحفـص همطاف [  يارب  ار  یـشخب  و  یلع ، يارب  ار  یـشخب  شدوخ و  يارب  یـشخب  درک  میـسقت  شخب  هس  هب  ار  نآ  ادخ  لوسر  دوب ، مهرد 
[ . 63 . ] دومرف نیعم  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولص  [ 49

تسا کیرش  تیبلالها  دارفا  رگید  اب  حلص  گنج و  رد  همطاف 

نیـسح و نسح و  یلع و  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يزور  دـیوگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  هریرهوـبا ، زا  مزاـحوبا ، - 22
لاح [ . 64 . ] مراد شزاس  دشاب  هتشاد  شزاس  امش  اب  هک  یـسک  اب  گنج و  رد  دگنجب  امـش  اب  هک  یـسک  اب  نم  دومرف : هتـسیرگن و  همطاف 

رد يردـق  هدـیاف  هدافتـسا و  لیمکت  يارب  هدروآ و  ار  باب  نیا  رد  هدراو  تایاور  زا  یخرب  هک  تسنانچ  هتـسیاش  دیـسر  اجنیا  هب  ثحب  هک 
يزور دیوگیم : دهاجم  میئوگیم : اذل  میـشاب و  هدرک  ءادا  ار  ترـضح  نآ  قح  زا  یئزج  ياهشوگ و  دیاش  ات  هدش  ثحب  دراو  هنیمز  نیا 

ره دسانـشب و  هک  دسانـشیم  ار  وا  سک  ره  دومرف : دوب  هتفرگ  ار  همطاف  ترـضح  تسد  هکیلاح  رد  دـمآ  نوریب  لزنم  زا  لوسر  ترـضح 
ره تسا ، نم  يولهپ  ود  نیب  حور  تسا و  نم  بلق  تسا ، نم  نت  هراپ  وا  تسا ، دـمحم  رتخد  همطاف  وا  هک  دـنادب  دسانـشیمن  ار  وا  سک 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  [ . 65 . ] تسا هداد  رازآ  ار  ادـخ  دـهد  رازآ  ارم  سک  ره  هدرک و  تیذا  ارم  دـنک  تیذا  ار  وا  سک 
هللا یلص  ادخ  لوسر  زا  يراصنا  هللادبع  نب  رباج  دهدیم . رازآ  راشف و  ارم  دراشفب  ار  وا  هک  هچ  نآ  تسا ، نم  نت  هراپ  همطاف  دومرف : ملس 

هحفـص 50] بیـسآ [  نم  ندـب  زا  یئوم  هب  سک  ره  تسا  نم  ندـب  زا  یئوم  همطاف  دومرف : ترـضح  هک  دـنکیم  لـقن  ملـس  هلآ و  هیلع و 
ار وا  لاعتم  دنوادخ  دهد  رازآ  ار  دنوادخ  سک  ره  و  تسا ، هداد  رازآ  ار  دنوادخ  دهد  رازآ  ارم  سک  ره  و  تسا ، هداد  رازآ  ارم  دـناسرب 

يا دومرف : ترضح  هک  دنک  تیاور  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  سابعنبا  [ . 66 . ] دنکیم تنعل  نیمز  اهنامسآ و  مجح  هب 
ار وا  هچ  نآ  و  دـنکیم ، تحاران  ارم  دـنک  تحاران  ار  وا  هچ  نآ  تسا ، نم  لد  هویم  مشچ و  رون  وا  تسا ، نم  نت  هراپ  همطاف  انامه  یلع ،
نسح و و  نک ، یکین  وا  هب  نم  زا  دـعب  دوشیم  قحلم  نم  هب  هک  تسا  نم  نادـناخ  زا  رفن  نیلوا  وا  دزاـسیم ، دونـشخ  ارم  دزاـس  دونـشخ 
. دنـشاب وت  يارب  شوگ  مشچ و  نانوچ  یتسیابیم  ود  نآ  دنتـشهب ، لها  نانآ  ياقآ و  ود  نآ  و  دـننم ، هناحیر  ود  نم و  نارـسپ  ود  نیـسح 

ملسم مهضغبا ، نمل  ضغبم  و  مهبحا ، نمل  بحم  ینا  كدهشا  ینا  مهللا  : » دومرف هدرک و  دنلب  نامـسآ  يوسب  ار  شتـسد  ترـضح  هاگنآ 
تـسود نم  هک  مریگیم  هاوگ  ار  وت  نم  اراـگدرورپ  ینعی  [ 67 « ] مهالاو نمل  یلو  مهاداع ، نمل  ودـع  مهبراح  نمل  برح  مهملاـس ، نمل 

ره اب  مراد و  شزاس  دزاسب  نانآ  اب  هک  سک  ره  اب  تسا ، نانآ  نمشد  هک  یـسک  اب  متـسه  نمـشد  دراد و  تسود  ار  نانآ  هک  یـسک  مراد 
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. دشاب نانآ  تسود  هک  متسه  یناسک  تسود  منکیم و  ینمـشد  دنک  ینمـشد  نانآ  اب  هک  سک  ره  اب  مگنجیم ، دگنجب  نانآ  اب  هک  سک 

. تسا هدرک  تحاران  ارم  دـنک  دونـشخان  ار  وا  هک  هچ  نآ  ره  تسا ، نم  نت  هراـپ  همطاـف  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
هحفص [ . ] 69 . ] دوشیم دونشخ  شیدونـشخ  رطاخ  هب  نیگمـشخ و  همطاف  مشخ  رطاخ  هب  لاعتم  دنوادخ  دومرف : مالـسلاهیلع  یلع  [ . 68]

[70 . ] ددرگیم دونشخ  وت  يدونشخ  رطاخ  هب  كانبضغ و  وت  بضغ  رطاخب  دنوادخ  همطاف  يا  دومرف : هکم  هدش  لقن  ترضح  نآ  زا  [ 51
. دنکیم تیذا  ارم  دهد  رازآ  ارم  دـهد  رازآ  ار  وا  هک  هچ  نآ  تسا ، نم  نت  هراپ  همطاف  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  . 

رازآ ارم  دـهد  رازآ  ار  وا  هچ  نآ  تسا و  دنـسپان  ارم  دیادنـسپان  ار  وا  هچ  نآ  تسا  نم  نت  هراـپ  همطاـف  دومرف : ترـضح  نآ  زین  و  [ . 71]
و [ . 73 . ] تسا هتخاس  نیگمـشخ  ارم  دروآ  مشخ  هب  ار  وا  سک  ره  تسا ، نم  نت  هراـپ  همطاـف  دومرف : ترـضح  نآ  زین  و  [ . 72 . ] دهدیم

تـسا نم  نت  هراپ  همطاف  دومرف : هک  تسا  هدـش  لـقن  ترـضح  نآ  زا  و  [ . 74 . ] تسا نم  تشوگ  هراپ  یفطـصم  رتخد  همطاـف  دومرف : زین 
، تسا هدمآ  حیحص  ثیدح  يارب  نیحیحص  باتک  رد  هک  یطئارش  قبط  رب  ثیدح  نیا  تسا . هدومن  هتسخ  ارم  دزاس  هتسخ  ار  وا  هک  هچنآ 
: دوـمرف هک  تسا  هدـش  لـقن  ترـضح  نآ  زا  زین  و  [ . 75 . ] دناهدرواین دوخ  حیحـص  رد  يراخب  ملـسم و  هچرگ  دشابیم  حیحـص  ثیدـح 

هراپ همطاف  تسا : هدش  تیاور  ترـضح  نآ  زا  زین  و  [ . 76 . ] تسا هداد  رازآ  ارم  دـنک  رازآ  ار  وا  سک  ره  تسا ، نم  نت  زا  ياهراپ  همطاف 
ترـضح نآ  و  [ . 77 . ] تسا هدـش  کیدزن  نم  هب  دروآ  مهارف  ار  وا  هب  برقت  تیاـضر و  تاـبجوم  هحفـص 52 ] سک [  ره  تسا  نم  نت 

ارم دروآ  مهب  هتخاـس و  مژد  ار  وا  سک  ره  دراد و  نم  اـب  هدرتسگ  دـنویپ  دزاـس  هدرتـسگ  ار  نآ  سک  ره  تسا  نم  دـنویپ  همطاـف  دومرف :
. دیامنیم داش  ارم  دنادرگ  نامداش  ار  وا  هک  هچ  ره  تسا  نم  نت  هراپ  همطاف  دومرف : ترضح  نآ  و  [ . 78 . ] تسا هتخاس  تحاران  هدرشف و 

شهوژپ یسررب و 

ملسم و وا  يارب  بلاطم  يا  درگنب ، تقد  فاصنا و  هدید  اب  تایاور  نیا  نومـضم  هب  هک ، ینادجو  شنیب و  اب  هدناوخ  ره  یمارگ : هدنناوخ 
رد و  تقلخ ، صالخ  و  یکاپ ، تمظع و  همـسجم  توبن و  ماـقم  مشچ  رون  هب  ندـناسر  رازآ  هک  دـنکیم  ادـیپ  ناـنیمطا  هتـشگ و  یهیدـب 

نیا قادصم  دشابیم و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  نج  سنا و  رورـس  هب  متـس  نامحر و  دنوادخ  هداتـسرف  ندرک  تیذا  تلاسر ، فدص 
رگا و  [ . 79 «. ] انیهم اباذـع  مهلدـعا  هرخـالا و  ایندـلا و  یف  هللا  مهنعل  هلوسر  هللا و  نوذوی  نیذـلا  نا  : » دومرف هک  دـش  دـهاوخ  هفیرـش  هیآ 

اهبضغا نمف  ینم  هعضب  همطاف  : » ثیدح لیذ  رد  ینالطسق  ظفاح  - 1 دیرگنب . لیذ  تایارو  هب  دیوش  هاگآ  رتهب  بلطم  نیا  زا  دـیهاوخیم 
مارح هلمج  نیا  دـناهتفگ : اـهاذا » اـم  ینیذوی  و   » تسا هدـش  هدوزفا  نآ  رب  زین  هلمج  نیا  یتـیاور  رد  تسا : هدروآ  ار  بلطم  نیا  ینبـضغا »

هک دوش  لصاح  يراک  زا  تیذا  ءاذیا و  دـنچ  ره  دـناسریم  تروص  ره  هب  تلاح و  ره  رد  ار  ربمایپ  هب  ندـناسر  هحفص 53 ] رازآ [  ندوب 
نادنمـشناد دـیوگ : ملـسم » حرـش   » رد يوون  همالع  - 2 [ . 80 . ] تسا ترـضح  نآ  ياـهیگژیو  زا  بـلطم  نـیا  تـسا و  حاـبم  لـصا  رد 

نیا دنچ  ره  تسا  هدمآ  تروص  ره  هب  تلاح و  ره  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ندرک  تیذا  میرحت  ثیدـح  نیا  رد  دـناهتفگ :
هب یلیهـس  دیوگ : ثیدح  لیذ  رد  ریدـقلا » ضیف   » رد يوانم  همالع  - 3 [ . 81 . ] تسا حابم  شلـصا  هک  دیآ  دـیدپ  يزیچ  زا  رازآ  تیذا و 

مـشخ بجوم  ءارهز  ترـضح  هب  یئوگازـسان  اریز  تسا  هدش  رفاک  دیوگ  ازـسان  وا  هب  هک  یـسک  ره  هکنیا  رب  هدرک  لالدتـسا  ثیدح  نیا 
تسا مولعم  و  دیوگ : يدوهمـس  فیرـش  تسا ... رترب  لضفا و  رمع  رکبوبا و  زا  ترـضح  نآ  هک  تسنآ  رب  لیلد  تسا و  لوسر  ترـضح 

دید باوخ  رد  لضفلاما  هک  یماگنه  تهج  نیمه  هب  دنوشیم و  ادخ  لوسر  نت  هراپ  وا  تطاسو  اب  دنیوا و  نت  هراپ  ترضح  نا  دالوا  هک 
ناماد رد  دلوتم و  يدنزرف  همطاف  زا  هک  دومرف  لیوات  نینچ  ار  باوخ  نیا  ترضح  دش  هتشاذگ  نماد ا  رد  ادخ  لوسر  ندب  زا  ياهراپ  هک 

ار يدرف  ءارهز  ترـضح  نادنزرف  زا  نامز  نیا  رد  سک  ره  نیاربانب  دـش ، هداهن  وا  ناماد  رد  دـش و  دـلوتم  نسح  دـعب  دوشیم و  هداهن  وا 
هزیگنا دشاب  هتـشاد  هجوت  بلطم  نیا  هب  سک  ره  و  دنـشاب ، دایز  اههطـساو  دـنچ  ره  دوب  دـهاوخ  ادـخ  لوسر  نت  هراپ  امه  ازياهراپ  دـنیبب 

: دـیوگ رجح  نبا  درک . دـهاوخ  يرود  تلاح  ره  رد  نانآ  اب  يزوت  هنیک  ضغب و  زا  هدـش و  داجیا  وا  لد  رد  ناـنآ  تشاد  یمارگ  میظعت و 
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نیاربانب دوشیم . هدرزآ  ادخ  لوسر  وا  هب  ندـناسر  رازآ  زا  هک  هحفص 54 ] تسا [  یـسک  ره  هب  ندرک  تیذا  میرحت  يایوگ  ثیدح  نیا 
زا مه  ادخ  لوسر  تیاور  نیا  یهاوگ  هب  دوش  رطاخ  هدرزآ  تهج  نادب  هک  هدش  رداص  يراک  همطاف  ترضح  قح  رد  وا  زا  هک  یـسک  ره 
زا اذـل  و  دـسرب ، وا  هب  تیذا  نیا  شدـنزرف  رطاخ  هب  هک  تسین  نآ  زا  رتگرزب  ترـضح  نآ  يارب  زیچ  چـیه  و  تسا ، تحاراـن  يذاـتم و  وا 
[ . 82 . ] دش دهاوخ  يورخا  باذع  يویند و  رفیک  هب  التبم  دشاب  ترضح  رازآ  بجوم  سک  ره  هک  دوشیم  مولعم  ملسم و  ءارقتـسا  قیرط 

هاجنپ دنکیم و  لقن  ظافلا  رد  فالتخا  اب  ار  ثیدح  نیا  هک  نآ  زا  دعب  دیامرف - روشحم  شیمارگ  ءایلوا  ار  وا  دـنوادخ  هک  ینیما - همالع 
مامت هک  تسا  يدـیق  نودـب  قلطم و  ترابع  نیا  دـیوگیم : نینچ  دروآیم ، ثیدـح  نیا  يارب  تنـس  لها  حاحـص  بتک  زا  كردـم  هن  و 

ترـضح دوخ  هرابرد  هک  هنوگنامه  ار ، حابم  ياهراک  یتح  دوشیم  لـماش  ار  مالـسلااهیلع  هقیدـص  ترـضح  مشخ  يدونـشخ و  لـماوع 
يروآدای هدیمهف و  ار  بلطم  نیمه  يراخب » حرـش   » رد يوازمح  ینالطـسق و  و  تشاد ، تیمومع  زین  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر 

دوشیمن و دونشخ  درادرب  رد  ار  راگدرورپ  يدونشخ  هک  هچ  نآ  زا  زج  همطاف  ترـضح  هک  تسنآ  زا  فشاک  بلطم  نیا  و  دندوب ، هدرک 
کی اـمتح  دـیآ ، مشخ  هب  اـی  دوش و  دونـشخ  یحاـبم  رما  زا  رگا  یتـح  ددرگیمن ، نیگمـشخ  تسا  یهلا  مشخ  بجوم  هک  هچ  نآ  زا  زج 
دراوم زا  کی  چیه  رد  دوشیم و  تاهورکم  زا  ای  هدـش و  عجار  تهج  نآ  نتفرگ  رظن  رد  اب  هک  تسا  دوجوم  نآ  رانک  رد  یعرـش  تهج 

. دشابیم تمـصع  يانعم  نیا  هک  درادـن  دوجو  يوهـش  سوه  يوه و  ای  یهاوخدوخ و  یـصخش و  هبنج  ترـضح  نآ  مشخ  يدونـشخ و 
هک دناهدرک  تیاور  ار  يرایسب  رابخا  هحفص 55 ] دوخ [  حاحص  بتک  رد  نیفلاخم  هک  نادب  دیوگ : هیلع  هللا  همحر  یسلجم  همالع  [ . 83]

مدرم نوچ  مه  دسانـشن  ار  شنامز  اما  دـیامن و  يریگهرانک  تعامج  زا  دـنک و  يراددوخ  وا  تعاطا  زا  هدرک و  تفلاخم  ماما  اب  سک  ره 
هللا یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدش  تیاور  هریرهوبا  لوق  زا  یئاسن »  » و ملـسم » حیحـص   » زا لوصالا  عماج  رد  تسا . هدرم  تیلهاج  نارود 

تیلهاج نارود  مدرم  نوچ  مه  دریمب ، هاگنآ  هدرک و  يریگهرانک  تعامج  زا  دور و  نوریب  تعاطا  زا  سک  ره  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و 
ياج رد  يدوزب  هک  تسا ، شرامش  زا  شیب  باب  نیا  رد  هدراو  تایاور  رابخا و  نایعیش )  ) ام باحـصا  دانـسا  قرط و  زا  اما  و  تسا ، هدرم 
دوخ هب  یکش  میدروآ  فلاخم  قفاوم و  قیرط  زا  هک  یتایاور  نیا  ندید  ندینـش و  زا  دعب  هک  میرادن  نامگ  دمآ . دهاوخ  شدوخ  بسانم 

تماـما و هب  هدومرف و  مکح  ناـنآ  یهارمگ  رفک و  هب  دوـب و  نیگمـشخ  نابـصاغ - اـهنآ - رب  مالـسلااهیلع  همطاـف  ترـضح  هک  دـیهد  هار 
ار شیوخ  تلاح  نیمه  تفاتش  یهلا  تمحر  راوج  هب  هک  هظحل  نانآ  ات  و  [ 84  ] دشن اهنآ  رادربنامرف  عیطم و  هدرکن و  فارتعا  ناشیئاوشیپ 

سک نآ  نایناهج و  نانز  يوناب  دنیوگب  هک  دـنرادن  نخـس  نیا  زج  ياهراچ  دنـشابیم ، رکبوبا  تماما  هب  دـقتعم  هک  نانآ  لاح  داد ، همادا 
هدرک ار  تاشیامرف  نآ  وا  ناش  رد  ادـخ  لوسر  هداد و  رارق  شکاپ  يدـیلپ  ره  زا  هتـسناد و  هزنم  كاپ و  دوخ  باتک  رد  ار  وا  دـنوادخ  هک 

چیه و  تسا !!! هتفر  ایند  زا  قافن  یهارمگ و  رفک و  لاح  رد  هتـسبورف و  ایند  زا  مشچ  تیلهاج  نارود  ناگدرم  ناـسب  لاـح  نیع  رد  تسا ،
شیامرف دـیوگ : هر )  ) ینیماهمالع [ . 85 . ] دشاب هحفـص 56 ] هتـشاد [  هدیقع  یتشز  راتفگ  نینچ  هب  هک  میرادـنپیمن  ار  ینیدیب  دـحلم و 

حرـش رد  ینازاتفت  هیلهاج » هتیم  تام  هنامز  ماـما  فرعی  مل  تاـم و  نم  : » دومرف هک  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ترـضح 
( مکنم رمـالا  یلوا  لوـسرلا و  اوـعیطا  هللا و  اوـعیطا  : ) دوـمرف هک  تسا  هداد  رارق  نآرق  هیآ  نیا  فـیدر  رد  ار  نآ  هدروآ و   275 هصاقلا 2 /

هدش پاچ  لاس 1302  رد  هک  یفـسن » دـئاقع  حرـش   » رد ترابع  نیمه  اب  زین  ینازاتفت  تسا . یکی  ثیداحا  نآ  اـب  هیآ  نیا  داـفم  هک  [ 86]
ار یقرو  تفه  لاس 1313  پاچ  رد  دـشاب  نید  ملع و  ياههنیجنگ  رادهگن  تناما  دـیاب  هک  عبط  تسد  فسات  لامک  اـب  نکل  تسا  هدروآ 

رهاوجلا  » باتک همتاخ  رد  هاقرملا »  » باتک بحاص  يراق  یلع  خیـش  تسا . هدرک  فذح  فیرحت و  تشاد  دوجو  اهنآ  رد  ثیدح  نیا  هک 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  شیامرف  دیوگ : هحفـص 457  رد  تسا و  هدرک  لـقن  ار  بلطم  نیا  هحفص 509  دلج 2  هئیضملا »
هک دسانـشن  هک  سکنآ  تسنآ : شیانعم  هیلهاج ) هتیم  تام  هنامز  ماما  فرعی  مل  تام و  نم  : ) دومرف هک  ملـسم » حیحـص   » باـتک رد  ملس 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  شیامرف  و  دریگ ... تیاده  یـسک  هچ  زا  دنک و  ءادتقا  دیاب  یـسک  هچ  هب  شیگدنز  نامز  رد 

رد ملسم  ار  ثیدح  نیا  تسا » هدرم  تیلهاج  نارود  ناگدرم  نانوچ  دریمب ، دریگ و  هرانک  تعامج  زا  دوش و  نوریب  تعاطا  زا  سک  ره  »
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دشاب هتشادن  یماما  دریمب و  سک  ره  : » ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  شیامرف  و  تسا . هدروآ  هحفص 21  دلج : شحیحص 
رد یمثیه  و  ، 29 ظحاج ، فیلات  هینامثعلا  باتک  ضقن  هصـالخ  رد  یفاکـسا  ار  ثیدـح  نیا  تسا » هدرم  تیلهاـج  نارود  هدرم  نوچ  مه 

سیل تام و  نم   » ظفل اب  و  هیلهاج » هتیم  هتتیمف  ماما  هیلع  سیل  تام و  نم  : » ترابع اب   225 ترضح 224 -  5 هحفص 57 ] دلج [  عمجملا » »
هعاط هیلع  هعامج  مام  سیل ال  تام و  نم  : » ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  شیامرف  و  دناهدروآ . هیلهاج » هتیم  تام  ماما  هیلع 
سک ره  : » ترـضح نآ  شیامرف  و  تسا . هدروآ  هحفص 119  دلج 5  دـئاوزلا » عمجم   » رد یمثیه  ظفاح  ار  ثیدـح  نیا  هیلهاج » هتیم  تام 
دورب ایند  زا  دنک و  تفلاخم  بجو  کی  هزادنا  هب  اهناملـسم  اب  سک  ره  اریز  دیامن  يرابدرب  ربص و  دیـسر  يراوگان  زیچ  وا  هب  شریما  زا 
حاحص بتک  هک  تسا  یتباث  هنادواج و  تقیقح  کی  نیا  هحفص 113 . دلج 1 ، ریبکلا  ریسلا  حرـش  تسا » تیلهاج  نارود  هدرم  نوچ  مه 

رگم دوشیمن  مامت  یناملسم  چیه  مالسا  تسین و  نآ  موهفم  لباقم  رد  نداهن  رـس  میلـست و  زج  ياهراچ  اذل  هدرک و  تبث  ار  نآ  دیناسم  و 
دیدرت کش و  هتـشادن  یتفلاخم  بلطم  نیا  رد  سک  چیه  دشاب . مار  عیطم و  دـیآیم  تسد  هب  ثیداحا  نیا  زا  هک  هچ  نآ  لباقم  رد  هکنیا 

هار چیه  هک  دهدیم  ربخ  دنوریم  ایند  زا  ماما  نتـشاد  نودب  هک  یناسک  یماجرفدب  زا  ریبعت  نیا  تسا و  هدرکن  ادـیپ  هار  سکچـیه  لد  هب 
اجنیا رد  نکل  تسا ، داحلا  رفک و  هدرم  تسا ، ناگدرم  نیرتدـب  تیلهاج  نارود  هدرم  اریز  تسین ، زاب  اهنآ  يور  هب  يراگتـسر  تداعس و 

هرهاط و دیجم  نآرق  صن  هب  هک  هقیدص  ترـضح  هک  تسنیا  بلطم  نآ  میزادرپب ، نآ  یـسررب  هب  تسیابیم  هک  دراد  دوجو  یقیقد  ثحب 
دهد رازآ  ار  وا  هک  هچ  نآ  ره  دنوشیم ، دونشخ  شیدوشنخ  هب  نیگمشخ و  وا  مشخ  هب  لوسر  ادخ و  هک  تسا  یسک  نآ  تسا و  هرهطم 
نامز هفیلخ  دنرادنپیم  هک  ار  یـسک  نآ  تعیب  هک  تسبورف  ناهج  زا  هدید  یلاح  رد  یتمظع  اب  يوناب  نینچ  کی  دـهدیم ، رازآ  ار  نانآ 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  دعب  مالسلااهیلع  همطاف  هک  یهام  شـش  تدم  لوط  رد  مه  وا  رـسمه  تشادن ، ندرگ  هب  تسا ، هدوب 
هک مینیبیم  اهباتک  نآ  رد  ار  ترابع  نیا  هکنانچ  درکن ، تعیب  تسا  هدـمآ  نیحیحـص  رد  هک  هچ  هحفـص 58 ] نآ [  قبط  رب  دوب  هدنز  ملس 

مدرم نیب  رد  یمارتحا  رگید  ترـضح  نآ  تافو  زا  دـعب  یلو  تشاد  یتیعقوم  دوب  هدـنز  همطاف  هک  یتقو  ات  مدرم  نیب  رد  مالـسلاهیلع  یلع 
دنتـشاذگیم مارتحا  یلع  هب  ترـضح  نآ  رطاخ  هب  همطاف  ترـضح  یگدنز  نارود  رد  مدرم  دـیوگ : مهفملا »  » رد یبطرق  [ . 87 . ] تشادن

مدرم دوب  هدرکن  تعیب  رکبوبا  اب  هک  اجنآ  زا  ترـضح  نآ  تافو  زا  دـعب  یلو  تشاد ، یهارمه  یلع  اب  دوب و  ادـخ  لوسر  نت  هراـپ  وا  اریز 
زا یکی  زا  تقیقح  نیاربانب  دوشن . ادـج  نانآ  تعامج  زا  هدـش و  گنهآ  مه  مدرم  اب  اـت  دنتـشاذگیمن  یلع  هب  ار  قباـس  مارتحا  نآ  رگید 

تلفغ نآ  زا  هتـشادن و  یهجوت  شردـپ  نید  تایرورـض  زا  یکی  هب  همطاف  ترـضح  هک  میئوگب  دـیاب  اـی  تسین  جراـخ  تلاـح  دـنچ  نیا 
هتشاد و هجوت  بلطم  نآ  هب  یتاهد  يرهش و  زا  تما  دارفا  مامت  لاح  نیع  رد  دوب  رتهتسیاش  نآ  هب  تبسن  نارگید  زا  وا  هکنیا  اب  هدیزرو و 
اب تسین ، حیحـص  ثیدح  نیا  میئوگب ، دـیاب  ای  و  تفر . ایند  زا  شردـپ  تنـس  فالخرب  ترـضح  نآ  هللاابذایعلا - دـنداد و - تیمها  نآ  هب 

میئوگب هکنیا  ای  و  دناهدرک ، لوبق  هب  یقلت  هتفریذپ و  ار  نآ  یمالـسا  تما  دنـشابیم و  ثیدح  نآ  لقان  هدـننکتبث  ظفاح و  نایوار  هکنیا 
ار وا  دوبن و  قفاوم  وا  ياعدا  اب  تشادن و  لوبق  ادخ  لوسر  هفیلخ  ناونع  هب  دوب  هدرک  نت  هب  ار  تفالخ  نهاریپ  هک  ار  سک  نآ  شترـضح 
ار لوا  قش  دـناوتیم  یناملـسم  درف  چـیه  ایآ  دوب . هنوگنیمه  هب  زین  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  ام  يالوم  تسنادیمن و  ماقم  نیا  هتـسیاش 

راگزاس قطنم  لقع و  اب  هک  دنک  رواب  ار  بلطم  وا ، ملسم  نیشناج  تسا و  نیما  ربمایپ  ناج  هک  شرسمه  ربمایپ و  نت  هراپ  هرابرد  دریذپب و 
هک منکیمن  نامگ  مود : قّش  اما  تفگ . دـهاوخن  نینچ  سک  چـیه  هن ، دـنیوجیم !؟ هحفـص 59 ] يربت [  نآ  زا  شلوسر  ادـخ و  تسین و 

نخـس ثیدـح و  نایاوشیپ  یمامت  یگنهآ  مه  ثیدـح و  شریذـپ  تحـص و  طئارـش  دوجو  اب  اریز  دـیوگب  ار  ینخـس  نینچ  یناداـن  چـیه 
دیدرت و يارب  یئاج  رگید  نآ ، ياوتحم  لولدم و  هب  تبسن  یمالسا  قرف  یمامت  میلست  نآ و  دافم  لباقم  رد  عوضخ  شریذپ و  رب  ناسانش 
ار نآ  هرهاط  هقیدص  ترضح  هک  دوب  دهاوخ  یتفالخ  دنامیم ، یقاب  موس  تمسق  طقف  سپ  دنام . دهاوخن  یقاب  ثیدح  تحـص  رد  کش 
ام يـالوم  و  تسا ، هتـشادن  لوبق  ار  نآ  هدـنراد  هدوـب و  نیگمـشخ  نآ  هب  تبـسن  هک  تسبورف  هدـید  اـیند  زا  هک  یلاـح  رد  درکن و  لوـبق 

دباتشب هفیلخ  اب  تعیب  يارب  هک  دادن  روتسد  شرسمه  هب  و  دشاب ، هظحل  کی  دنچ  ره  هتسنادیم  زیاج  ار  تعیب  نآ  رد  ریخات  ریما  ترـضح 
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هدرم نوچ  مه  دریگن  ندرگ  هب  ار  وا  تعیب  دسانـشن و  ار  شنامز  ماما  دریمب و  سک  ره  هک  تسنادیم  هکنیا  اـب  درکن  تعیب  زین  شدوخ  و 
. دومن یچیپرـس  شبحاص  اب  تعیب  زا  تسیابیم  تسا و  ضارتعا  ضارعا و  هتـسیاش  یتفالخ  نینچ  کی  سپ  تسا  هدرم  تیلهاـج  نارود 

هدوب يرـشب  ضراوع  زا  رکبوبا  رب  ارهز  ترـضح  مشخ  هک  تسا  هتـشادنپ  هکنیا  دـیوگ : ناهبزور  یـضاق  در  رد  هر )  ) رفظم همالع  [ . 88]
رد هک  یبـضغ  مشخ و  دراوـم  زا  و  دوـب ، هدوـهیب  لـطاب  بضغ  مشخ و  نیا  هک  دـیوگب  دـهاوخیم  هک  تسنآ  شدوـصقم  لـصاح  تسا ،

رگا هکنآ  لاح  تسین و  دراوم  نآ  زا  كاضرل » یـضری  کبـضغل و  بضغی  هللا  نا  : » دومرف هک  تسا  هدـش  دراو  لوسر  ترـضح  شیامرف 
ینید ینمشد  هلوقم  زا  قح و  رب  مشخ  هک  دیآیم  مشخ  هب  همطاف  ترـضح  مشخ  رطاخب  یتروص  رد  دنوادخ  هک  دوب  نیا  ثیدح  دوصقم 
هاگآ ناسنا  چیه  دراد و  ار  تیـصاخ  نیا  ینموم  ره  اریز  دوب  هحفص 60 ] دهاوخن [  همطاف  ترضح  تلیـضفرب  لیلد  تروص  نیا  رد  دشاب 
هملک قالطا  هکنانچ  دوشیمن ، نیگمشخ  قحب  زج  ترضح  نآ  هک  دشاب  نآ  دوصقم  تسیابیم  راچانب  تفگ و  دهاوخن  نخس  هنوگنیدب 

[ . 89 . ] تسا بلطم  نیا  يایوگ  ثیدح  رد  اهبضغ » »

تسا ناگدیرفآ  نیرتهب  زا  ارهز  ترضح 

تشادیم دوجو  نیسح  نسح و  همطاف و  یلع و  زا  رترب  یناگدنب  نیمز  زور  رد  رگا  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  - 23
ناـنآ منک و  هلهاـبم  ناـشیا  دوجو  اـب  هک  دومرف  نم  هب  نکل  مربب ، نوریب  هلهاـبم  يارب  دوخ  اـب  ار  اـهنآ  هک  دادیم  روتـسد  نم  هب  دـنوادخ 

[ . 90 . ] مدش زوریپ  هدرک و  هبلغ  نایحیسم  رب  نانآ  هلیسو  هب  نم  دنقلخ و  نیرترب 

تسا یکی  نت  جنپ  هیقب  هناخ  اب  تشهب  رد  ارهز  ترضح  هناخ 

یبوط تاحلاصلا  اولمع  اونمآ و  نیذلا  : » هفیرـش هیآ  هرابرد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  دومرف : مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  - 24
هتفگ تسا ، تشهب  رد  شاهخاش  نم و  هناخ  رد  شاهشیر  هک  تشهب  رد  تسا  یتخرد  یبوط  دومرف : دـش ، لاوس  [ 91 « ] بام نسح  مهل و 
هناخ رد  شاهشیر  هک  تشهب  رد  تسا  یتخرد  نآ  هک  دیدومرف  امـش  هحفـص 61 ] دش و [  لاوس  البق  امـش  زا  نآ  هرابرد  هللالوسر ، ای  دش 

-25 [ . 92 . ] تسا اج  کی  رد  همطاف  یلع و  هناـخ  نم و  هناـخ  تماـیق  رد  اـنامه  دومرف : دـشابیم ، تشهب  رد  شاهخاـش  همطاـف و  یلع و 
رد يزیچ  دنوادخ  زا  دـیتساوخ  هاگ  ره  تسا  هلیـسو ، مان  هب  ياهبترم  هجرد و  تشهب  رد  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

همطاف یلع و  دومرف : تسه ؟ نکاس  امش  اب  یسک  اج  نآ  رد  ایآ  هللالوسر ، ای  دندرک  ضرع  دیهاوخب ، دنوادخ  زا  ار  هلیسو  دینک  تساوخ 
نسح و هدننک و  روراب  یلع  نآ و  راب  همطاف  هرجش و  نم  دومرف : هک  تسا  هدش  لقن  زین  ترـضح  نآ  زا  و  - 26 [ . 93 . ] نیسح نسح و  و 

تیاور زین  ترـضح  نآ  زا  و  - 27 [ . 94 . ] دوب میهاوخ  تشهب  رد  ام  همه  دنـشابیم و  تخرد  نآ  ياهگرب  اـم  ناتـسود  هویم و  نیـسح 
[ . 95 . ] میتسه عمج  اج  کی  رد  یگمه  نیسح  نسح و  همطاف و  نم و  دومرف : هک  تسا  هدش 

تسا کیرش  نت  جنپ  رگید  اب  نازیم  يرارقرب  رد  ارهز  ترضح 

، نآ ياهدنب  همطاف  نآ و  ياهخن  نیـسح  نسح و  نآ ، هفک  ود  یلع  ملع ، نازیم  نم  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  - 28
[ . 96 . ] دوشیم نزو  نآ  هب  ام  نانمشد  ناتسود و  لامعا  دننآ ، هحفص 62 ] هناوتسا [  دومع و  نم  تما  ناماما 

تسا کیرش  تیبلالها  دارفا  رگید  اب  حون  یتشک  ناتساد  رد  همطاف 

ار جاس  تخرد  ياههتخت  هک  داد  روتسد  وا  هب  دنک  دوبان  ار  حون  موق  هک  دومرف  هدارا  لاعتم  دنوادخ  هک  یماگنه  دومرف : ادخ  لوسر  - 29
هن تسیب و  دصکی و  هک  ياهچقودنـص  داد و  ناشن  وا  هب  ار  یتشک  لکـش  دمآ و  دورف  لیئربج  دنک ، هچ  تسنادن  ندیرب  زا  دعب  دـنک  عطق 
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خیم نآ  دز  اهنآ  زا  یکی  هب  ار  شتسد  تفرگ  راک  هب  یتشک  نآ  رد  ار  اهنآ  مامت  خیم  جنپ  زا  ریغ  يو  دروآ ، شیارب  دوب  نآ  رد  خیم  رازه 
نابز هب  ار  خیم  نآ  دنوادخ  دش ، هدزتفگش  ریحتم و  حون  دیـشخرد  نامـسآ  طسو  رد  ینارون  ياهراتـس  نوچ  مه  هدیبات و  نآ  تسد  رد 

لیئربج مشابیم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللادبع  نب  دمحم  ترـضح  ناربمایپ  نیرتهب  مان  هب  نم  تفگ : دروآ و  قطن  هب  ایوگ  حیـصف و 
نیرتـهب ماـن  هب  خـیم  نیا  تفگ : ماهدـیدن ؟ نآ  هیبـش  يزیچ  نونک  اـت  هک  تسا  یخیم  هچ  نیا  لـیئربج ، يا  تفگ : وا  هب  جوـن  دـمآ  وا  دزن 

راـک هب  یتـشک  تسار  وـلج  تمـسق  رد  نآ  تسا ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللادـبع  نب  دـمحم  ترـضح  نیرخآ ، نیلوا و  ياـهناسنا 
لیئربج تسیچ ؟ خیم  نیا  دیسرپ  مالسلاهیلع  حون  درک ، نشور  ار  فارطا  دیشخرد و  نآ  زا  يرون  دز  مود  خیم  هب  ار  شتـسد  دعب  تفرگ ،

موس خیم  هب  ار  شتسد  دعب  دیبوک ، یتشک  پچ  تمـس  ولج  رد  ار  خیم  نآ  تسا ، بلاطیبا  نب  یلع  شیومع  رـسپ  ردارب و  خیم  داد : خساپ 
هحفـص 63] شردپ [  خـیم  رانک  رد  ار  نآ  تسا ، مالـسلااهیلع  همطاف  خـیم  نیا  تفگ : وا  هب  لیئربج  درک ، نشور  دیـشخرد و  زین  نآ  دز ،

نیا تفگ : وا  هب  درک ، نشور  دیشخرد و  زین  نآ  دز ، مراهچ  خیم  هب  ار  شتـسد  دعب  دیبوک ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح 
يادص دیشخرد و  يرون  دز  مجنپ  خیم  هب  ار  شتسد  دعب  دیبوک  مالسلاهیلع  یلع  شردپ  خیم  رانک  رد  ار  نآ  تسا  مالسلاهیلع  نسح  خیم 

ار نآ  تسا ، ءادهشلادیس  یلع  نب  نیسح  خیم  نیا  داد : خساپ  تسیچ : من  يرت و  نیا  لیئربج  يا  دیسرپ  حون  دش ، كانمن  دش و  دنب  هیرگ 
تاذ یلع  هانلمح  و  : » تسا هدومرف  لاعتم  دنوادخ  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هاگنآ  دـیبوک . شردارب  خـیم  رانک  رد 

یتشک و میدوبن  ام  رگا  میتسه و  ام  نآ  ياهخـیم  تسا و  اهبوچ  ناـمه  هیآ  نیا  رد  حاولا  زا  دوصقم  دومرف : ترـضح  [ 97 « ] رسد حاولا و 
[ . 98 . ] دادیمن تکرح  ار  شنانکاس 

ارهز ترضح  هب  ایرکز  ترضح  لسوت 

زا اـیرکز  ترـضح  دـیامرفیم : ینـالوط  یثیدـح  نمـض  رد  هللادـبع  نب  دعـس  خـساپ  رد  هادـف  اـنحاورا  هللا  هـیقب  ترـضح  ناـمیالوم  - 30
هاگره تخومآ ، وا  هب  ار  اهنآ  هدـش و  لزان  وا  رب  مالـسلاهیلع  لیئربج  دزومایب ، وا  هب  ار  نت  جـنپ  یماسا  هک  دومن  تساوخرد  شراگدرورپ 

ار مالسلاهیلع  نیـسح  مسا  هک  نیمه  یلو  دشیم ، فرطرب  شهودنا  دربیم  ار  مالـسلاهیلع  نسح  همطاف و  یلع و  دمحم و  مسا  ایرکز  هک 
هاگ ره  هک  دراد  يرـس  هچ  دنوادخ  تفگ : يزور  تفرگیم  شاهیرگ  داتفایم و  هرامـش  هب  شـسفن  درـشفیم و  ار  شیولگ  ضغب  دربیم 

نیـسح زا  ندرب  مان  ماگنه  هب  یلو  دـباییم  هحفـص 64 ] نیکـست [  مرطاخ  هدـش و  فرط  رب  مهودـنا  مربیم و  ار  ناـنیا  زا  رفن  راـهچ  مسا 
فاک [ 99 « ] صعیهک : » دومرف هداد و  ربخ  وا  هب  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ناتـساد  لاعتم  دنوادخ  دوشیم ؟ دـنلب  ماهلان  هآ و  يراج و  مکـشا 

نیسح و یگنـشت  شطع و  هب  هراشا  نیع » ، » دومن متـس  ملظ و  نیـسح  هب  هک  دیزی  ءای  ربمایپ ، نادناخ  يدوبان  تکاله و  ءاه  ءالبرک ، مسا 
هب عورـش  دوشن و  دراو  وا  رب  یـسک  داد  روتـسد  هتفرن و  نوریب  شدجـسم  زا  زور  هس  دینـش  ار  بلاطم  نیا  هک  ایرکز  تسا . وا  ربص  داص » »

نینچ ایآ  دوشیم ؟ هدز  تبیـصم  شدـنزرف  هب  تناگدـیرفآ  نیرتهب  ایآ  ادـنوادخ  دوب : ترابع  نیا  وا  تبیـصم  رکذ  دومن و  يراز  هیرگ و 
ثراو و هدش و  نشور  وا  هب  مناگدید  يریپ  نارود  رد  هک  هدب  نم  هب  يدنزرف  ادنوادخ  تفگ : دعب  دیآیم ؟ دورف  نانآ  هناتسآ  رب  یتبیصم 
وا تبحم  راتفرگ  ارم  يداد  نمهب  ار  وا  هک  نآ  زا  دعب  هدب ، رارق  دمحم  ترضح  هب  تبسن  نیسح  دننامب  نم  يارب  ار  وا  دشاب ، نم  نیـشناج 
وا هب  ار  مالسلاهیلع  ییحی  دنوادخ  نادرگب ، وا  تبیـصم  راچد  زین  ارم  دش  راچد  وا  تبیـصم  هب  دمحم  تبیبح  هک  هنوگنامه  دعب  نادرگب و 

هحفص 65] [ . ] 100 . ] دوب هام  شش  نیسح  لمح  نارود  نوچ  مه  ییحی  لمح  نارود  درک ، راچد  وا  نادقف  تبیصم  هب  ار  وا  داد و 

دتسرفیم هیده  تیبلالها  دارفا  رگید  نوچمه  زین  ارهز  ترضح  يارب  دنوادخ 

نیـسح نـسح و  همطاـف و  یلع و  و  مدوـب ، هتـسشن  ملـس  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  روـضح  رد  يزور  دـیوگ : ساـبعنبا  - 31
هب هلیسو  نادب  هدروآ و  ترضح  يارب  یبیـس  هدش و  لزان  لیئربج  ماگمه  نیا  رد  دنتـشاد ، رارق  ترـضح  يور  شیپ  رد  زین  مالـسلامهیلع 
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نآ لوسر  ترضح  زا  رکشت  نمض  هدیسوب و  ار  نآ  یلع  درک ، هیده  بلاطیبا  نب  یلع  هب  ار  بیـس  نآ  ترـضح  تفگ و  تیحت  ترـضح 
ترـضح هب  رگید  راـب  هدیـسوب و  ار  نآ  رکـشت  زاربا  نمـض  زین  نسح  درک ، هیدـه  نسح  هـب  ار  نآ  ترـضح  دـینادرگرب ، ترـضح  هـب  ار 

هب مالـس  تیحت و  اـب  دیـسوب و  هتفرگ و  ارنآ  زین  نیـسح  درک  هیدـه  نیـسح  هب  ارنآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـینادرگرب ،
هتفرگ و ارنآ  مالسلااهیلع  همطاف  دومرف : هیده  همطاف  ترضح  هب  ار  نآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دینادرگرب  لوسر  ترضح 

هکنیمه هتفگ و  تیحت  ترـضح  داد ، بلاـطیبا  نـب  یلع  هـب  ار  نآ  لوـسر  ترـضح  رگید  راـب  دـینادرگرب ، لوـسر  ترـضح  هـب  دیـسوب و 
، تفر الاب  لوا  نامسآ  ات  هک  دیشخرد  نآ  زا  يرون  دش و  مین  ود  داتفا و  نیمز  هب  شناتشگنا  نیب  زا  بیـس  دنادرگرب  ترـضح  هب  تساوخ 

یلع یفطـصم و  دمحم  هب  لاعتم  دنوادخ  زا  تسا  ياهیدـه  نیا  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  : دوب هتـشون  بیـسنآ  رب  هک  مدـید  ماگنه  نیا  رد 
[ . ] 101 «. ] شتآ زا  تمایق  زور  رد  اهنآ  نارادتسود  يارب  تسا  یناما  و  ادخ ، لوسر  ناگداون  نیـسح  نسح و  و  ءارهز ، همطاف  یـضترم ،

هحفص 66]

تسا هدش  هضرع  تاقولخم  مامت  رب  همطاف  تبحم 

همطاـف و یلع و  تـبحم  تـسا ، وا  هژیو  شیاتـس  ساپـس و  هـک  دـنوادخ  اـنامه  دوـمرف : ملـس  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلــص  ادـخ  لوـسر  - 32
دعب هک  ار  یناسک  داد و  رارق  نانآ  نیب  زا  ار  ناربمایپ  دنتفریذپ  رتدوز  هک  نانآ  زا  کی  ره  دومرف ، هضرع  تاقولخم  مامت  رب  ار  ناشنادنزرف 

[ . 102 . ] دنکیم عمج  تشهب  رد  ار  نانآ  همه  دنوادخ  دومن . ناشیا  وریپ  هعیش و  دندرک  تباجا  نانآ  زا 

تسا کیرش  تیبلالها  دارفا  رگید  اب  دورد  تاولص و  رد  همطاف 

هیلع و ولـص  اونما  نیذلا  اهیا  ای  یبنلا  یلع  نولـصی  هتکئالم  هللا و  نا  : » دش لزان  هفیرـش  هیآ  نیا  هک  یماگنه  دـیوگ : هرجع  نب  بعک  - 33
وت رب  هنوگچ  مینک ، مالـس  وت  رب  هنوگچ  هک  مینادیم  ام  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يا  میدرک  ضرع  [ 103 « ] امیلست اوملس 
يا میتفگ : تسا : هدمآ  هنوگنیدب  مکاح  تیاور  رد  دمحم ...» لآ  دمحم و  یلع  یلص  مهللا  : » دیئوگب دومرف : ترـضح  میتسرفب ؟ تاولص 

و دمحم » لآ  دمحم و  یلع  یلص  مهللا  : » دیئوگب دومرف : تسا ؟ هنوگچ  هداوناخ  امش  رب  تاولص  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
دومرف تسیچ ؟ هدیرب  تاولـص  دنتفگ  دـیتسرفن ، هحفـص 67 ] نم [  رب  هلابندیب  هدـیرب و  تاولـص  دومرف : ترـضح  هک  تسا  هدـش  تیاور 
ترضح نآ  هب  [ ... 104 ، ] دمحم لآ  دمحم و  یلع  لص  مهللا  دیئوگب : هکلب  دیوش ، تکاس  دعب  »و  دمحم یلع  یلص  مهللا  : » دیئوگب هکنیا 

هک نادب  دیوگ : یلیبدرا  دحا  یلوم  ققحم  همالع  [ . 105 . ] نیسح نسح و  همطاف و  یلع و  دومرف : دنتـسه ؟ یناسک  هچ  وت  لها  دش : هتفگ 
زامن رد  هک  هچ  نآ  دنراد و  عامجا  ترضح  نآ  لآ  رب  تاولـص  بوجو  رب  ام  ءاملع  دیوگ : یهتملا »  » باتک رد  هر ) یلح  همالع   ) فنـصم
لها قیرط  زا  هک  یتیاور  بلطم  نیا  رب  دـنکیم  تلـالد  دـمحم و  لآ  دـمحم و  یلع  لـص  مهللا  دوش : هتفگ  هک  تسنآ  تفگ  تسیاـبیم 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يا  دنتفگ  ياهدع  هک  تسا  هدش  لقن  ترـضح  نآ  رب  تاولـص  تیفیک  رد  رابحالا  بعک  زا  تنس 
دمحم و لآ  دمحم و  یلع  لص  مهللا  دیئوگب : دومرف : میتسرفب ؟ تاولص  امش  رب  هنوگچ  دیئامرفب  مینادیم ، ار  امش  رب  نداد  مالـس  تیفیک 

دومرف دنیوگیم : هدرک و  يراددوخ  تاولص  رد  تیبلا  لها  رکذ  زا  هتـشاذگ و  رانک  ار  تیاور  نیا  تنـس  لها  ارچ  هک  تسا  روآتفگش 
بلطم نیا  رب  هتبلا  تسا . هتشاد  نایب  تسا  ناگرزب  زا  هک  یطفس  نسح  دیس  ار  بلطم  نیا  هک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح 

باب زا  هکنیا  هن  دنـشابیم  ءارهز  ترـضح  ناماما و  همه  لآ »  » یقیقح قادـصم  هک  تسنآ  رهاظ  و  دـنکیم ، تلالد  زین  يرگید  تاـیاور 
تغل قفاوم  مه  ینعم  نیا  دوش ،) لماش  زاجم  روط  هب  ار  همه  بیلغت  باـب  زا  دنـشاب و  ناـنآ  زا  یـضعب  لآ  هک   ) دـشاب نداد  هبلغ  بیلغت و 
ریهطت هیآ  لوزن  ناش  رد  هدراو  تایاور  زا  تسا . هدـش  دراو  ثیداـحا  راـبخا و  رد  مه  دوشیم و  هتفگ  لآ  ناـنآ  هب  فرع  رد  مه  تسا و 

نامز نآ  رد  نانآ  هحفـص 68 ] هک [  تهج  نآ  زا  هکلب  دوشیمن  هدمیهف  شدنزرف  ود  همطاف و  یلع و  ترـضح  هب  لآ  نتـشاد  صاصتخا 
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هب امش  دومرف  اهنآ  هب  هک  دشابیم  ترضح  نانز  هب  تبـسن  تسا  یفاضا  رـصح  نانآ  هب  راصحنا  تسا و  هدش  لماش  ار  اهنآ  دندوب  دوجوم 
اذل دناهدرک و  تباث  ار  نانآ  تمـصع  هیآ  نیا  دانتـسا  هب  باحـصا  زا  یخرب  اذـل  دیـشابیمن و  هیآ  نیا  لومـشم  یلو  هدوب  تمالـس  ریخ و 
ادخ لوسر  زا  ار  ثیدـح  نیا  یملید  دـیوگ : ینیما  همالع  [ . 106 . ] تسین ماقم  نیا  هتسیاش  راوازـس و  یناث  دیهـش  یناث و  ققحم  شیامرف 

تاولـص شتیب  لـها  دـمحم و  رب  هکنیا  اـت  تسا  باـجح  هدرپ و  رد  اـعد  دوـمرف : ترـضح  هک  تسا  هدروآ  ملـس  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلص 
رد یناربط  تسا . هدرک  لقن  وا  زا  قعاوصلا »  » باـتک هحفـص 88  رد  رجحنبا  ار  تیاور  نیا  هلآ . دمحم و  یلع  لص  مهللا  دوش ، هداتـسرف 

دمحم لآ  دـمحم و  رب  هکنیا  اـت  تسا  بوجحم  یئاـعد  ره  دومرف : هک  تسا  هدروآ  ار  تیاور  نیا  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  زا  طـسوالا » »
قثوم ثیدـح  نیا  لاجر  دـیوگ : ثیدـح  لـقن  زا  دـعب  هحفـص 160  ج 10 ، دـئاوزلا » عـمجم   » رد یمثیه  ظـفاح  دوـش . هداتـسرف  تاوـلص 
زامن اعد و  تسنیا : شیانعم  هک  دناهدرک  لقن  ار  یترابع  عوفرم  روط  هب  مالسلاهیلع  یلع  زا  رگید  ياهدع  رکاسعنبا و  یقهیب و  دنشابیم .

تاولـص شنادـناخ  لوسر و  ترـضح  رب  هکنیا  ات  دـنوریمن ، ـالاب  راـگدرورپ  يوس  هب  دنتـسه و  نازیوآ  قلعم و  نیمز  نامـسآ و  نیب  رد 
دمحم لآ  زا  دوصقم  دـیوگ : شریبـک  ریـسفت  رد  يزار  رخف  [ . 107 « ] هحفص 506 ج 3 ، یجافخ ، فیلات  « » ءافشلا حرـش  . » دوش هداتـسرف 

ءزج دشاب  رتلماک  رتدـیدش و  هحفـص 69 ] ترـضح [  نآ  هب  شرما  تشگزاب  هک  یـسک  ره  ددرگیمرب  وا  هب  ناشرما  هک  دنتـسه  یناسک 
نیرتدـیدش و زا  لوـسر  ترـضح  هـب  نیـسح  نـسح و  یلع و  همطاـف و  قـلعت  یگتــسباو و  هـک  تـسین  یکــش  و  دوـشیم ، بوـسحملآ 

اذـل تسا ، ینیقی  یملع و  یبـلطم  تسا ، هدیـسر  اـم  هب  رتاوتم  لـقن  قیرط  زا  نوچ  بلطم  نیا  و  دوـب . تاـقلعت  اهیگتـسباو و  نیرتمکحم 
، دندوب يوامس  ترضح  نآ  اب  زیچ  جنپ  رد  لوسر  ترضح  تیب  لها  دیوگ : زین  و  [ . 108 . ] مینادب ترضح  لآ »  » ار نانآ  هک  تسا  بجاو 
رب ترـضح و  نآ  رب  تاولـص  رد  و  ( 120 تافاص /  هروس   ) نیـسایلآ یلع  مالـس  : » دومرف دنوادخ  و  یبنلا ، اهیا  کیلع  مالـسلا  ، مالـس رد 

میرحت رد  و  (. 33 بازحا /  « ) اریهطت مکرهطی  و  : » دومرف و  رهاـط ، يا  ینعی  هط » : » دومرف لاـعتم  دـنوادخ  تراـهط ، رد  دهـشت و  رد  ناـنآ 
« یبرقلا یف  هدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلاسا  ـال  لـق  : » دومرف 31)و  نارمعلآ ، هللا » مکببحی  ینوعبتاف  : » دومرف هکناـنچ  تبحم ، موزل  هقدـص و 

نیذلا اهیا  ای  : » دش لزان  هیآ  نیا  هک  یماگنه  هک : تسا  هدیسر  هرجع  نب  بعک  زا  حیحـص  تیاور  دیوگ : رجحنبا  [ . 109 ( ] 22 يروش ، )
رب هنوگچ  میتسناد ، ار  امش  هب  نداد  مالـس  تیفیک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يا  میتفگ  امیلـست » اوملـس  هیلع و  اولـص  اونمآ 
نآ زا  هیآ  نیا  لوزن  زا  دعب  باحـصا  لاوس  ثیدح . رخآ  ات  دمحم  لآ  دمحم و  یلع  لص  مهللا  دـیئوگب : دومرف : میتسرفب ؟ تاولـص  امش 
هب نداد  روتـسد  رما و  هیآ  نیا  زا  دوـصقم  هکنیا  رد  دراد  روـهظ  هنوگنیدـب  ار  ناـنآ  ترـضح  خـساپ  تاولـص و  تیفیک  هراـبرد  ترـضح 
مه ترـضح  دـندرکیمن و  لاوس  تیب  لها  رب  تاولـص  زا  نانآ  هیآ ، لوزن  لابند  هب  ـالا  و  تسا ، ترـضح  نآ  لآ  تیب و  لـها  رب  تاولص 

رما و دروم  زین ، ناـنآ  رب  نداتـسرف  تاولـص  هک  تسنآ  هحفـص 70 ] رب [  لیلد  دومرف ، باوج  هنوگنیدب  نوچ  و  دادـیمن ، خـساپ  هنوگنیدـب 
تشاد و یمارگ  ترـضح ، نآ  رب  تاولـص  زا  دوـصقم  اریز  تسا ، هداد  رارق  دوـخ  نیـشناج  ار  ناـشیا  ترـضح  نآ  تـسا و  یهلا  روتـسد 

یماگنه اذل  دوشیم و  بوسحم  ترضح  نآ  دوخ  میظعت  ترـضح ، نادناخ  تشادگرزب  میظعت و  راوگرزب و  نآ  زا  تسا  يرتشیب  میظعت 
لماش ار  تیدونـشخ  شزرمآ  تمحر و  تاولـص و  میاهنآ ، زا  نم  نم و  زا  نانیا  ادـنوادخ  تشاد  هضرع  دومن  ءاـسک  لـخاد  ار  ناـنآ  هک 

زا اذل  دتـسرفب و  دورد  تاولـص و  ترـضح  نآ  هارمه  هب  نانآ  رب  دنوادخ  هک  تسنآ  اعد  نیا  تباجا  ياضتقم  نادرگب و  نانیا  نم و  لاح 
رتـبا و تاولـص  نم  رب  دوـمرف : هک  تسا  هدـش  تیاور  و  دنتـسرفب . تاولـص  زین  ناـنآ  رب  ترـضح  نآ  هارمه  هب  اـت  تسا  هتـساوخ  نینموـم 

يراددوخ دـعب  و  دـمحم ، یلع  لـص  مهللا  دـیئوگیم : هکنیا  دوـمرف  تسیچ ؟ هلاـبندیب  تاولـص  دندیـسرپ  باحـصا  دـیتسرفن ، هلاـبندیب 
هحفص 73] [ . ] 110 . ] دمحم لآ  دمحم و  یلع  لص  مهللا  دیئوگب : هکلب  دینکیم ،

تسا هدش  دای  دنگوس  شزاغآ  رد  هک  س )  ) ءارهز ترضح  زا  یلئاضف  بقانم و 

هراشا
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دنگوس مماقم  هاگیاج و  يرترب  لالج و  تزع و  هب  همطاف  يا  دومرف : هک  تسا  هدش  لقن  لاعتم  دنوادخ  زا  ینالوط  یثیدح  نمـض  رد  - 1
. منکن باذـع  شتآ  هب  ار  وت  نادـنزرف  وت  ناتـسود  هک  مدروخ  مسق  دوخ  اب  منیرفایب  ار  نیمز  اهنامـسآ و  هکنآ  زا  شیپ  لاس  رازه  ود  هک 

ارم هک  سک  نآ  هب  دنگوس  همطاف ، يا  دومرف : هک  هدش  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  زا  ینالوط  یثیدح  نمـض  رد  - 2 [ . 111]
نم زا  دعب  هک  یتسه  یسک  نیتسخن  وت  و  موش ، نآ  لخاد  نم  هکنیا  ات  تسا  مارح  تاقولخم  همه  رب  تشهب  لوخد  درک  ثوعبم  یتسار  هب 
نآ هب  دـنگوس  داب ، تیاراوگ  همطاـف  يا  یتسه ، لاحـشوخ  و  تمعن ، زا  رادروخرب  هدیـشوپ و  يرویز  هکیلاـح  رد  يوشیم ، تشهب  دراو 

: دومرف ثوعبم  یتسار  هب  ارم  هک  یسک  نآ  هب  دنگوس  دنوشیم . تشهب  دراو  هک  یتسه  ینانز  يوناب  وت  درک  ثوعبم  قح  هب  ارم  هک  یسک 
باـطخ وا  هب  دوریم ، شوه  زا  هکنآ  رگم  دـنامیمن  یقاـب  یلـسرم  ربماـیپ  برقم و  هتـشرف  چـیه  هک  دروآرب  يداـیرف  ناـنچ  منهج  اـنامه 

ادـخ لوسر  رتخد  همطاف  هکنیا  ات  ریگب ، مارآ  دوخ  ياج  رد  شاب و  مارآ  نم ، تزع  هب  دـیوگیم : وت  هب  رابج  دـنوادخ  منهج ! يا  دوشیم 
ارم هک  یسک  نآ  هب  دنگوس  دریگنارف . ار  وا  یتلذ  تنکسم و  رابغ و  درگ و  چیه  دنک و  روبع  تشهب  يوس  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
وت وت و  پچ  فرط  رد  نیسح  تتـسار و  فرط  رد  نسح  دنوشیم ، لخاد  زین  هحفص 74 ] نیـسح [  نسح و  هنیآ  ره  درک  ثوعبم  قح  رب 

تسا بلاطیبا  نب  یلع  تسد  رد  دمح  ءاول  يراد  فارـشا  نارگید  رب  عیفر  یهاگیاج  رد  راگدرورپ  هاگـشیپ  رد  تشهب  هطقن  نیرتالاب  زا 
هب دنگوس  دـش . دـهاوخ  هداد  زین  وا  هب  دوش  هداد  نم  هب  هک  يزایتما  ره  دوش و  هدـناشوپ  زین  وا  رب  دوش  هدـناشوپ  نم  رب  یتعلخ  هک  هاگ  ره 

هتـشر دـنتفرگ و  ار  وت  قح  هک  ناـنآ  مزیخیم و  اـپ  هب  وت  نانمـشد  اـب  تموصخ  ینمـشد و  هب  دومرف : ثوعبم  یتسار  هب  ارم  هک  یـسک  نآ 
، نم تما  میوگیم ، نم  دنوشیم و  هدیناشک  نیمز  هب  نم  لباقم  رد  و  دش ، دنهاوخ  نامیشپ  دنتـسب ، غورد  نم  رب  هدیرب و  ار  وت  اب  یتسود 

ترضح نآ  زا  و  - 3 [ . 112 . ] دنوشیم هدرب  خزود  شتآ  يوس  هب  دندومن و  فیرحت  لیدبت و  وت  زا  دعب  نانآ  دوشیم ، هتفگ  و  نم ، تما 
یلع ترـضح  تسد  رد  ار  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاـف  تسد  هکنآ  زا  دـعب  شتاـفو  کـیدزن  هک  هدـش : لـقن  ملـس  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلص 

دنوادخ و سپ  تسوت ، دزن  رد  دمحم  وا  لوسر  هعیدو  دنوادخ و  تناما  نیا  نسحلاوبا ، يا  دومرف : ترـضح  نآ  هب  تشاذـگ  مالـسلاهیلع 
ناگتـشذگ و زا  تشهب  لها  ناـنز  يوناـب  وا  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  یلع  يا  درک ، یهاوخ  ار  راـک  نیا  وت  اـمن و  تظفاـحم  وا  دروم  رد  ارم 
زا امـش  وا  يارب  هکنیا  رگم  دماین  نایاپ  هب  مرمع  دـنگوس  ادـخ  هب  شاب ، هاگآ  تسا ، يربک  میرم  وا  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  تسا . ناگدـنیآ 

، هدب ماجنا  داد  روتسد  وت  هب  همطاف  هک  ار  هچ  نآ  ره  یلع  يا  دیشخب ، نم  هب  دنوادخ  متـساوخ  هک  ار  هچ  نآ  مدرک و  تساوخرد  دنوادخ 
یـضار وت  هکنیا  ات  دش  مهاوخن  یـضار  همطاف  يا  دنگوس  ادـخ  هب  تسا ... هداد  ار  تاروتـسد  نآ  لیئربج  هک  ماهداد  یتاروتـسد  وا  هب  نم 

وت هکنیا  ات  دش  مهاوخن  یضار  دنگوس  ادخ  هب  هن ، يوش ، هحفص 75 ] یضار [  وت  هکنیا  ات  دش  دهاوخن  یـضار  دنگوس ، ادخ  هب  هن  يوش ،
هدرک باطخ  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  هب  شتافو  ماگنه  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  - 4 [ . 113 . ] يدرگ يدونشخ 

اهنامسآ دنشابیم و  نآ  فارطا  هک  ياهکئالم  دنوادخ و  شرع  وت  هیرگ  رطاخ  هب  دومرف  ثوعبم  قح  هب  ارم  هک  یسک  هب  دنگوس  دومرف :
[115 : ] دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  - 5 [ . 114 . ] درک دنهاوخ  هیرگ  دننکیم  یگدـنز  اهنآ  رد  هک  هچ  نآ  اهنیمز و  و 

روبع هدش و  راوس  ياهقان  رب  تمایق  هنحص  رد  هک  تسا  یئوناب  نامه  مالسلااهیلع  ءارهز  تسا ، وا  تسد  رد  مناج  هک  سک  نآ  هب  دنگوس 
زا شناهوک  ادخ ، یئانشور  زا  شندرگ  ادخ ، هوکش  زا  شراسفا  ادخ ، رون  زا  شمـشچ  ود  ادخ ، سرت  زا  رتش  نآ  رـس  هکیلاح  رد  دنکیم 
رب دنک ، هیزنت  سیدقت و  دمارایب  رگا  و  دیوگ ، حیبست  دور  هار  رگا  تسا ، ادخ  يراوگرزب  زا  شیاهاپ  ادخ ، سدق  زا  شمد  ادـخ ، ناوضر 

يروآدرگ تسا ، یمارگ  زیزع و  تسا ، یتشهب  هیروح  تقیقح  رد  یلو  تسا  ناسنا  هک  هتسشن  یئوناب  نآ  رد  هک  رون  زا  یجدوه  تسا  وا 
شرخآ تمسق  دیپس و  ربنع  زا  شاهنایم  يوبشوخ و  کشم  زا  شزاغآ  هتفای ، لیکشت  شخب  هس  زا  هدش و  هتخاس  هتـشگ و  هدیرفآ  هدش و 

دوش و راوگشوخ  نیریش و  دنکفیب  روش  يایرد  تفه  رد  ار  شناهد  بآ  رگا  هک  هتخیمآ  مه  هب  تایح  بآ  اب  هک  تسا  خرـس  نارفعز  زا 
مالسلاهیلع یلع  پچ ، تمس  رد  لیئاکیم  تسار ، تمس  رد  لیئربج  دریگیم  مه  رد  ار  هام  دیشروخ و  دسرب  ایند  هب  شکچوک  نخان  رگا 

تلاح نیا  اب  دیامرفیم و  يراد  هگن  هدرک و  تبظاوم  وا  زا  لاعتم  دنوادخ  دنتکرح و  رد  شرس  تشپ  زا  نیـسح  نسح و  يور و  شیپ  رد 
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دیدنبورف و هحفص 76 ] ار [  ناتیاههدید  ناگدیرفآ ، يا  دسریم ، ادن  راگدرورپ  يوس  زا  ماگنه  نیا  رد  دنوشیم ، رـشحم  يارحـص  دراو 
نیسح نسح و  ردام  امش و  ماما  یلع  رسمه  تسا . امش  ربمایپ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  رتخد  همطاف  نیا  دینکفا ، ریز  هب  ار  اهرس 

هب هدش و  تشهب  دراو  هک  یماگنه  تسا ، هتخادـنا  رـس  رب  دیفـس  رداچ  ود  هک  یلاح  رد  درذـگیم  طارـص  رب  همطاف  تلاح ، نیا  اب  تسا .
نزحلا انع  بهذا  يذلا  دمحلا هللا  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  : » دنکیم تئارق  ار  هیآ  نیا  درگنیم  هتخاس  ایهم  شیارب  دنوادخ  هک  یئاهتمعن 

لاعتم دنوادخ  ماگنه  نیا  رد  [ . 116 « ] بوغل اهیف  انسمیال  بصن و  اهیف  انسمیال  هلـضف  نم  هماقملا  راد  انلحا  يذلا  روکـش ، روفغل  انبر  نا 
، تخاس مهاوخ  تدونـشخ  هاوخب  نم  زا  میـشخبیم ، وت  هب  نک  تساوخ  رد  نم  زا  همطاـف ! يا  دـیامرفیم : هدرک و  یحو  ترـضح  نآ  هب 

باذع شتآ ، هب  ار  مترتع  ناتسود  مناتسود و  هک  مهاوخیم  وت  زا  یئوزرآ ، زا  رتالاب  ینم و  يوزرآ  دوخ  وت  ادنوادخ  : دیوگیم ترـضح 
تسا هدش  تیاور  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ینالوط  یثیدح  نمـض  رد  - 6 هحفص 78 ] [ . ] 117 . ] ثیدح رخآ  ات  ینکن ،

یلع يرسمه  هب  ار  وا  نم  دینادرگ ، نم  هژیو  ار  يربمایپ  تلاسر و  دومرف و  ثوعبم  يراوگرزب  هب  ارم  هک  یـسک  نآ  هب  دنگوس  دومرف : هک 
یلع مدشن و  یضار  نم  دوب  هدشن  یـضار  یلع  ات  تخاس و  رـسمه  یلع  اب  ار  وا  دوخ  شرع  زارف  زا  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هکلب  مدادن ،

راگدرورپ دنوادخ  هکنیا  ات  دشن ، یضار  همطاف  دش و  یضار  همطاف  هکنیا  ات  مدشن  یضار  نم  و  مدش ، یضار  نم  هکنیا  ات  دشن  یضار  مه 
: دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  زا  ینالوط  یثیدح  نمـض  رد  - 7 [ . 118 . ] دش یضار  نایناهج 
حـیبست و شاداپ  باوث و  هک  ملالج  تزع و  هب  دـنگوس  دومرف : لاعتم  دـنوادخ  دـندادیم ، ماجنا  ار  راگدرورپ  سیدـقت  حـیبست و  هکئالم 
زا دـمحم  نب  رفعج  زا  - 8 [ . 119 . ] داد مهاوخ  رارق  شنارـسپ  رهوش و  ردـپ و  نز و  نیا  ناتـسود  يارب  تماـیق  زور  اـت  ار  امـش  سیدـقت 

نیسح نسح و  همطاف و  یلع و  دوب و  هتسشن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يزور  دومرف : هک  تسا  هدش  لقن  شدج : زا  شردپ 
نیمز يور  رب  دـیزگرب  يربماـیپ  هب  یتـسار  هب  ارم  هک  یـسک  نآ  هب  دـنگوس  دوـمرف : ترـضح  دـندوب ، ترـضح  نآ  دزن  رد  مالـسلامهیلع 
همطاف يزور  دیوگ : هک  تسا  هدـش  لقن  هشیاع  لوق  زا  - 9 [ . 120 . ] درادن دوجو  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  ام  زا  رتیمارگ  رتبوبحم و  یقولخم 
لوسر هکنیمه  دمآیمن ، مک  ادـخ  لوسر  نتفر  هار  زا  شنتفر  هار  تسین  یئادـخ  وا  زج  هک  يدـنوادخ  هب  دـنگوس  هن ، دـمآیم . ام  يوسب 

هب ترضح  هک  دیوگ  دوخ  همطاف  مرتخد ، يدمآ  شوخ  مرتخد ، يدمآ  شوخ  دومرف  داتفا  وا  هب  شمشچ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 
یثیدح نمـض  رد  - 10 [ . 121 [ !؟ يوشب رـشحم  دراو  نایناهج  ناـنز  يوناـب  ناونع  هب  تماـیق  زور  هک  دـهاوخیمن  تلد  اـیآ  دومرف : نم 

يربمایپ هب  یتسار  هب  ارم  هک  یـسک  نآ  هب  دنگوس  مرتخد ، دومرف : هک  تسا  هدش  لقن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  ینالوط 
لقن ترضح  نآ  زا  زین  و  - 11 هحفص 79 ] [ . ] 122 . ] دروآرد مالـسلاهیلع  یلع  ترخآ - ایند و  ياقآ  يرـسمه  هب  ار  وت  دوخ  وا  دیزگرب 

يراصنا بویاوبا  - 12 [ . 123 . ] یناهج نانز  يوناـب  وت  دـیزگرب  توبن  هب  یتسار  هب  ارم  هک  یـسک  نآ  هب  دـنگوس  دومرف : هک  تسا  هدـش 
ترـضح درک  هیرگ  دـمآ و  ترـضح  نآ  تدایع  هب  مالـسلااهیلع  همطاف  دـش ، رامیب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  دـیوگ :

رتولج و شاهقباـس  نارگید  زا  مالـسا  رد  هک  یـسک  هب  ار  وت  تشاذـگ  وت  هب  دـنوادخ  هک  یمارتحا  شزرا و  رطاـخ  هب  همطاـف ، يا  دومرف :
درک و رایتخا  ارم  نانآ  نیب  زا  دومرف  نیمز  لها  هب  صوصخم  یتیانع  هجوت و  لاعتم  دنوادخ  انامه  دروآرد ، يرسمه  هب  دوب  رتشیب  شملع 
هب ار  وت  اـت  درک  یحو  نم  هب  و  دـیزگرب ، ار  ترهوش  ناـنآ  نیب  زا  دومرف ، هجوـت  نیمز  هب  رگید  راـب  هاـگنآ  داد ، رارق  لـسرم  يربماـیپ  ارم 
ام زا  ءایـصوا  نیرتهب  دـشابیم و  تردـپ  وا  تسا و  ام  زا  ناربمایپ  نیرتهب  همطاف ، يا  مهد ، رارق  دوخ  یـصو  ار  وا  مروآرد و  وا  اب  جاودزا 

تسا و لاب  ود  ياراد  هک  یـسک  تسا  ام  زا  و  دشاب ، تردپ  يومع  هزمح  هک  تسا  ام  زا  نادیهـش  نیرتهب  و  دشابیم ، ترهوش  وا  تسا و 
هداون ود  تسا  ام  زا  و  دشابیم ، تردپ  يومع  رسپ  رفعج  وا  دوریم و  دهاوخب  اج  ره  هب  دنکیم و  زاورپ  لاب  ود  نآ  هلیـسو  هب  تشهب  رد 

زا تسا  وا  تسد  رد  مناج  هک  یسک  نآ  هب  دنگوس  دنیوت و  نارـسپ  ود  نآ  هک  نیـسح  نسح و  تشهب ، لها  ناناوج  ياقآ  ود  تما و  نیا 
هب دـندومرف : هک  هدـش  لقن  مالـسلااهیلع  قداص  ماما  رقاـب و  ماـما  زا  - 13 [ . 124 . ] تسا وـت  نادـنزرف  زا  وا  تما و  نیا  يدـهم  تـسا  اـم 

رـسپ يا  دـنگوس  ادـخ  هب  دومرف : هدیـشک و  ولج  هتفرگ و  ار  رمع  نابیرگ  مالـسلااهیلع  همطاف  داتفا  قاـفتا  خـلت  ياهدادـیور  هک  یماـگنه 
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میاعد هحفص 80 ] تعرـس [  هب  هداد و  دنگوس  ار  ادخ  هک  يدیدیم  دمآیمن  مشوخ  ناهانگیب  هب  ءالب  ندیـسر  زا  هک  دوبن  رگا  باطخ ،
ایآ رکبوبا  يا  دومرف : هدمآ و  نوریب  لزنم  زا  مالـسلااهیلع  همطاف  تسا : هدرک  تیاور  هنوگ  نیدب  یـشایع  - 14 [ . 125 . ] دشیم باجتسم 

هتفر و مردپ  ربق  رانک  هدز ، كاچ  نابیرگ  هدرک ، ناشیرپ  ار  میاهوم  يرادنرب  تسد  وا  زا  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  ینک ؟ هویب  ارم  یهاوخیم 
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  رتخد  يا  تفگ : هدـیناسر و  ترـضح  هب  ار  دوخ  هنعهللایـضر  ناملـس  منزیم ... دایرف  ار  مراگدرورپ 

نم و  دنـشکب ، ار  یلع  دـنهاوخیم  ناملـس ، يا  دوـمرف : تدوـخ ، هناـخ  هـب  درگرب  درک ، ثوـعبم  تـمحر  ناوـنع  هـب  ار  تردـپ  دـنوادخ 
ار مراگدرورپ  هدز و  كاـچ  ار  ناـبیرگ  هدرک . ناـشیرپ  ناوسیگ  هتفر  مردـپ  ربق  دزن  اـت  نک  اـهر  ارم  منک ، ربص  یلع  گرم  رد  مناوتیمن 
زا يدرگرب و  تاهناخ  هب  هک  هداد  روتـسد  هداتـسرف و  وت  دزن  ارم  یلع  دورورف ، نیمز  هب  هنیدم  هک  مسرتیم  نم  تفگ : ناملـس  منز ، دایرف 

. منکیم تعاطا  هداد و  وا  روتسد  هب  شوگ  منکیم و  ربص  مدرگیمرب و  سپ  تسا  نینچ  رگا  دومرف : ترضح  ینک ، رظن  فرص  راک  نیا 
تمایق زور  رد  رباج ، يا  دـنگوس  ادـخ  هب  دومرف : هک  تسا  هدـش  لقن  مالـسلاهیلع  رقاب  ماـما  زا  ینـالوط  یثیدـح  نمـض  رد  - 15 [ . 126]

رد دنوادخ  دنسریم  تشهب  رد  کیدزن  ترـضح  نآ  اب  شنایعیـش  دزاسیم ، ادج  دب  زا  ار  بوخ  هناد  هک  ياهدنرپ  ناسب  همطاف  ترـضح 
ارچ نم ، ناتـسود  يا  دـیامرفیم : لاـعتم  دـنوادخ  دـننکیم  هجوـت  هتـشگرب و  هکنیمه  دـیرگنب ، دـیدرگرب و  هک  دـنکفایم  ناـنآ  ياـهلد 

تلزنم ردق و  هک  میراد  تسود  اراگدرورپ  دنیوگیم ، ماهتفریذپ ؟ تعافش  هب  ار  مبیبح  رتخد  همطاف  امـش  نیب  رد  نم  هکنیا  اب  دیاهتـشگرب 
همطاف یتسود  رطاخ  هب  ار  امش  یـسک  هحفـص 81 ] هچ [  دینیب  هب  دیدرگرب و  دیامرفیم : لاعتم  دنوادخ  دوش ، هتخانـش  يزور  نینچ  رد  ام 

رطاخ هب  ار  امـش  یـسک  هچ  دـینیب  هب  دـیرگنب و  تسا ، هدرک  ماعطا  همطاـف  تبحم  رطاـخب  ار  امـش  یـسک  هچ  دـینیبب  تسا ، هتـشاد  تسود 
یـسک هچ  دـیرگنب  تسا ، هدرک  باریـس  راب  کی  همطاف  یتسود  رطاخب  ار  امـش  یـسک  هچ  دـیرگنب  تسا ، هدـیناشوپ  سابل  همطاف  یتسود 
دنگوس ادخ  هب  دومرف : رقاب  ترضح  دینک ، تشهب  لخاد  ار  وا  هتفرگ  ار  شتـسد  تسا ، هدنادرگرب  همطاف  یتسود  رطاخب  امـش  زا  ار  یتبیغ 
همطاف يارب  دنگوس  ادـخ  هب  دـیوگ : سابعنبا  - 16 [ . 127 . ] دـنام دـهاوخن  یقاب  قفانم  ای  رفاک و  ای  هدـننککش  زج  یـسک  مدرم  نیب  رد 
دنوادخ دش ، دلوتم  ءارهز  همطاف  هک  یماگنه  دومرف : مالـسلاهیلع  رقاب  دمحم  ماما  - 17 [ . 128 . ] دوبن مالسلاهیلع  یلع  زج  یئاتمه  وفک و 

ادج ملع  هلیسو  هب  ار  وت  نم  دومرف : سپس  هدیمان و  همطاف  ار  وا  ترضح  دنک ، ایوگ  ار  دمحم  ترضح  نابز  ات  داتـسرف  یحو  ياهتـشرف  هب 
رذ ملاع  رد  ار  ترضح  نآ  دنوادخ  هک  دنگوس  ادخ  هب  دومرف : مالسلاهیلع  رقاب  ترـضح  سپـس  متخاس  ادج  یکاپان  زا  ار  وت  نم  متخاس ،
ملع هب  ار  وت  : » دیوگ ثیدـح  نیا  حرـش  رد  یـسلجم  همالع  [ . 129 . ] دوب هدومن  يربم  كاپ و  یکاـپان  زا  هتخاـس و  ادـج  ملع  هب  قاـثیم  و 

زا هیانک  مدومن ، ملع  اب  هارمه  نورقم و  ار  وت  یگراوخ  ریـش  نارود  زا  یئادـج  ای  مدـیرب و  ملع  ببـس  هب  ینادان  لـهج و  زا  ینعی  مدـیرب »
یلع نینموملاریما  زا  دـیوگ : هتاـبن  نب  غبـصا  - 18 [ . 130 . ] تسا هدوـب  دنمـشناد  ملاـع و  یهلا  موـلع  هب  تبـسن  شنیرفآ  زاـغآ  رد  هکنآ 

نآ باذـک  ناـسنا  زا  ریغ  یـسک  نم  زج  هک  میاـشگیم  بل  ینخـس  هب  دـنگوس  ادـخ  هب  دومرفیم : هحفص 82 ] هک [  مدینـش  مالـسلاهیلع 
-19 [ . 131 . ] مشابیم ءایصوا  نانیشناج و  نیرتهب  نم  تسا و  تما  نانز  نیرتهب  مرسمه  مدرب و  ثرا  تمحر  ربمایپ  زا  دیوگن : ار  نانخس 

دیاین شـشوخ  هک  يراـک  هب  راداو  ار  وا  دوب  هدـنز  هک  یماـگنه  اـت  مدرواـین ، رد  مشخ  هب  ار  وا  دـنگوس  ادـخ  هب  دومرف : مالـسلاهیلع  یلع 
و - 20 [ . 132 . ] دـشیم هدودز  ملد  زا  هودـنا  مغ و  مدرکیم  هاگن  وا  هب  هک  هاگ  ره  درکن ، ینامرفان  درواـین و  مشخ  هب  ارم  مه  وا  مدرکن ،
هب ار  نهاریپ  مداد و  لسغ  شدوخ  نهاریپ  رد  ار  وا  هدرک و  وا  زیهجت  هب  عورـش  دـنگوس  ادـخ  هب  هک : تسا  هدـش  لـقن  ترـضح  نآ  زا  زین 
وا و  [ 133  ] هداد طونح  ار  وا  ادخ  لوسر  طونح  یتدایز  اب  دعب  دوب ، هزیکاپ  كاپ و  تشاد و  تکرب  تنمیم و  دـنگوس  ادـخب  مدزن ، وسکی 
يا هلضف ، يا  هنیکس ، يا  بنیز ، يا  موثلکما ، يا  مدز : ادص  مدنبب  ار  نفک  ياهدنب  متساوخ  هک  یتقو  مدیناشوپ ، شدوخ  ياهنفک  رد  ار 

نسح و تسا . هدـش  لوکوم  تمایق  تشهب و  هب  رادـید  هدیـسرارف و  یئادـج  قارف و  ، دـیریگب هرهب  ناتردام  زا  دـیئایب و  نیـسح  يا  نسح ،
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  دمحم  نامدج  نادقف  زا  یگشیمه  یهودنا  مغ و  سوسفا ، هآ و  دندزیم ، ادص  هدمآ و  ولج  مالـسلاامهیلع  نیـسح 
وا هب  ار  ام  مالـس  يدرک  رادـید  ار  یفطـصم  دـمحم  نامدـج  هک  هاگنآ  نیـسح ، ردام  يا  نسح ، ردام  يا  ءارهز ، همطاـف  ناـمردام  ملس و 
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همطاـف هک  مریگیم  هاوگ  ار  ادـخ  دومرف : مالـسلاهیلع  یلع  نینموملاریما  میدـنام . میتی  اـیند  رد  وت  زا  دـعب  وگب : ترـضح  نآ  هب  ناـسرب و 
ادص یفتاه  هظحل  نیا  رد  تفرگ و  شوغآ  رد  یمارآ  هب  ار  ود  نآ  هدیشک و  ار  شیاهتـسد  دیـشک و  يدایرف  و  هحفص 83 ] درک [  ياهلان 

قاتشم تسود  دندروآرد ، هیرگ  هب  ار  اهنامسآ  ناگتشرف  دنگوس  ادخ  هب  هک  نک  دنلب  ناشردام  هنیس  يور  زا  ار  ود  نآ  نسحلاوبا  يا  دز ،
هدومن و وا  نفک  ياهدنب  نتسب  هب  عورش  هدرک و  دنلب  همطاف  هنیس  يور  زا  ار  ود  نآ  هک  دیامرفیم  ترـضح  [ . 134 . ] تسا تسود  رادید 

نیرتگرزب نم  دزن  رد  وت  یئادج  قارف و  لوکثلا  یهدا  مطاف  كدقف  يدنع و  ءایشالا  مظعا  کقارف  مدورسیم . ار  راعشا  نیا  هظحل  نآ  رد 
ترسح رس  زا  لیبس  ینسا  یضم  لخ  یلع  اوجش  حونا  هرسح و  یکباس  تسا . اهتبیصم  نیرتنیگنـس  همطاف  يا  وت  نادقف  تسا و  اهزیچ 
ینزحف ینب  دعـسا  يدوج و  نیع  ای  الا  تسا . هداهن  هار  نیرتنشور  رب  ماگ  هک  یتسود  رب  میامنیم  یئارـسهحون  هودـنا  رـس  زا  میرگیم و 

. میرگیم متسود  رب  تسا و  یگشیمه  نم  هودنا  نک  یهارمه  نم  اب  زیرب و  کشا  هدید  يا  یلیلخ  یکبا  مئاد 

دنوادخ هاگشیپ  رد  ءارهز  ترضح  تلزنم  ماقم و 

دیز هک  یماگنه  درک ، ضرق  وج  يرادقم  تشاذـگ و  ورگ  هنیدـم  رد  يدوهی  دـیز  نز  دزن  ار  شاهماج  مالـسلااهیلع  ءارهز  ترـضح  - 1
دش و ناملـسم  هلـصافالب  يو  تسا ، همطاف  هماج  زا  داد  خـساپ  شنز  تسیچ ؟ ام  هناخ  رد  اهرون  ینـشور و  نیا  تفگ  دـش  شاهناخ  دراو 

اهنا  » هفیرش هیآ  لیذ  رد  مالـسلاهیلع  رقاب  ترـضح  زا  - 2 [ . 135 . ] دندش ناملسم  هحفـص 84 ] رفن [  داتـشه  ات  شناگیاسمه  شنز و  دعب 
نم رسمه  هب  دومرف : مالسلاهیلع  یلع  ترضح  - 3 [ . 136 . ] تسا مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  دوصقم  دومرف : رـشبلل » اریذن  ربکلا ، يدحال 

ادخ و زا  یـصوصخ  هیده  کی  نیا  و  دنادیمن ، ار  نآ  ترـضح  نآ  زا  لبق  یـسک  هک  تسنآ  رد  یملع  هک  هدش  هداد  یباتک  فحـصم و 
هحفص 87] [ . ] 137 . ] تسا وا  يارب  شلوسر 

تنس لها  بتک  رد  دنسم  س )  ) ارهز ترضح  بقانم  لئاضف و 

، ناملس يا  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدرک  تیاور  ناملس  زا  ناذاز ، زا  رذنم ، نب  دایز  زا  محازم ، نب  رـصن 
يا دوب . دـهاوخ  شتآ  رد  درادـب  نمـشد  ار  وا  سک  ره  دوب و  دـهاوخ  نم  اـب  تشهب  رد  دـشاب  هتـشاد  تسود  ار  مرتخد  همطاـف  سک  ره 

هاگیاج طارـص و  لپ  و  رـشحم ، و  نازیم ، و  ربق ، و  گرم ، عضاوم  نآ  نیرتناسآ  هک  داد  دهاوخ  هدیاف  اج  دـص  رد  همطاف  یتسود  ناملس ،
وا زا  ادـخ  مشاب  یـضار  نم  هک  سک  ره  زا  متـسه و  یـضار  وا  زا  نم  دـشاب  یـضار  وا  زا  همطاف  مرتخد  هک  یـسک  ره  تسا ، یـسرباسح 
وا رب  دـنوادخ  مشاـب  نیگمـشخ  وا  رب  نم  هک  سک  ره  مکانبـضغ و  وا  رب  نـم  دـشاب  كانبـضغ  وا  رب  همطاـف  هـک  سک  ره  تـسا ، یـضار 

هیرذ و هب  هک  یـسک  رب  ياو  دیامن و  متـس  یلع  نینموملاریما  شرهوش  وا و  هب  هک  یـسک  لاح  رب  ياو  ناملـس  زا  دوب ، دـهاوخ  نیگمـشخ 
بلاطیبا نب  یلع  زا  یلع ، نب  نیسح  زا  شدج ، زا  شردپ ، زا  دمحم ، نب  رفعج  زا  یلع ، نب  رمع  نب  یلع  - 2 [ . 138 . ] دنک متس  وا  نایعیش 

بضغ رطاخ  هب  دنوادخ  انامه  دومرف : مالسلااهیلع  همطاف  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدرک  تیاور  هنعهللایـضر 
نب یلع  شردپ  هحفـص 88 ] زا [  یلع  نب  نیـسح  شردپ  زا  نیـسحلا  نب  یلع  شردپ  زا  یلع  نبدـیز  زا  - 3 [ . 139 . ] دـنکیم بضغ  وت 

ود دش و  دراو  مالسلااهیلع  همطاف  یلع و  رب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يزور  دومرف : هک  دنک  تیاور  مالـسلامهیلع  بلاطیبا 
اناـمه مکرتخد ، يا  ناگتـشرف ، لوزن  لـحم  تلاـسر  هاـگ  ياـج  تمحر و  نادـناخ  يا  امـش  رب  مالـس  دومرف : هتفرگ و  ار  هناـخ  رد  فرط 
مدرم زا  تسیرگن و  نیمز  هب  رگید  راب  دومن ، ربمایپ  ار  وا  هدـیزگرب و  ار  تردـپ  دومرف و  نیمز  لـها  هب  صاـخ  یهجوت  ناحبـس  دـنوادخ 

ار ترداـم  وـت و  تسیرگن و  نـیمز  هـب  نآ  زا  دـعب  داد ، رارق  نـم  نیـشناج  ردارب و  ار  وا  هدوـمن و  باـختنا  ار  یلع  ترـسمه  نـیمز  يور 
ار نانآ  هدیزگرب و  ار  ترـسپ  ود  هدومن و  هجوت  نیمز  هب  هبترم  نیمراهچ  يارب  داد و  رارق  نایناهج  نانز  يوناب  ار  رفن  ود  امـش  هدیزگرب و 
هب ارم  دـنیوا ، یـصو  نیـشناج و  ود  تربمایپ و  رـسپ  ود  نانیا ، اراگدرورپ ، تفگ : راگدرورپ  شرع  دومن ، تشهب  لـها  ناـناوج  ياـقآ  ود 
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. دـنراد رارق  شرع - تروص - يوس  ود  رب  هراوشوگ  ود  دـننامه  ادـخ  شرع  فرط  ود  رد  تمایق  زور  رد  ود  نآ  نیاربانب  هد ، تنیز  ناـنآ 
زا داجس  ترضح  زا  رقاب  ماما  زا  قداص ، ماما  زا  رفعج  نب  یسوم  مردپ  دومرف : مالسلاامهیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ترـضح  - 4 [ . 140]
زور رد  همطاف  مرتخد  دومرف : ترـضح  نآ  هک  درک  لقن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  بلاطیبا  نب  یلع  ماما  زا  نیـسح  ماما 

نیبب و هدننکناربج ، يا  رگداد ، يا  دیوگیم : هتخیوآ و  رد  شرع  ياهنوتـس  زا  یکی  هب  دوشیم و  رـشحم  دراو  نینوخ  یـسابل  اب  تمایق 
عفن هب  دـنوادخ  هک  مسق  هبعک  يادـخ  هب  ماگنه  نآ  رد  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  امرف ، مکح  مدـنزرف  لـتاق  نم و 

زا قداص ، ترـضح  زا  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  زا  دـمحم  نب  رفعج  نب  یلع  زا  یلع  نب  رـصن  - 5 [ . 141 . ] درک دـهاوخ  مکح  مرتخد 
 ] هک تسا  هدرک  تیاور  مالسلامهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترضح  زا  یلع ، نب  نیسح  ترـضح  زا  نیدباعلانیز ، ترـضح  زا  رقاب ، ترـضح 
رد دراد  تسود  ار  ناشردام  ردپ و  ار و  ود  نیا  ارم و  سک  ره  دومرف : هتفرگ و  ار  نیـسح  نسح و  تسد  ادـخ  لوسر  دومرف : هحفص 89 ]
هک یماگنه  دـیوگ : هللادـبع  نب  نمحرلادـبعوبا  دـیوگ : شخیرات  رد  بیطخ  دوب . دـهاوخ  نم  ياپمه  نم و  هبتر  هجرد و  رد  تماـیق  زور 

تبحـص وا  هرابرد  لکوتم  اب  دـحاولادبع  نب  رفعج  دـننزب ، وا  رب  هنایزات  رازه  داد  روتـسد  لکوتم  درک  وگزاب  ار  ثیدـح  نیا  یلع  نبرـصن 
تهج نادب  لکوتم  دـیوگیم : بیطخ  هاگنآ  تشادرب . وا  زا  تسد  لکوتم  هکنیا  ات  تسا  تنـس  لها  زا  درم  نیا  تفگیم  بترم  هدرک و 

-6 [ . 142 . ] درک اهر  ار  وا  تسا  تنـس  لـها  زا  هک  دـیمهف  یتقو  یلو  تسا  یـضفار  يو  درکیم  ناـمگ  هک  دـننزب  ار  وا  هک  داد  روتـسد 
ترـضح هک  درک  تیاور  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسح  زا  شردپ  زا  مردپ  دیوگ  هک  دنک  تیاور  دـمحم  نب  رفعج  زا  حـلاص  نب  دـیمح 

زا ناـماما  ممـشچ و  روـن  شرهوـش  مبلق و  هوـیم  شرـسپ  ود  دـشابیم و  ملد  رورـس  همطاـف  دوـمرف : ملـس  هلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  لوـسر 
وا زا  سک  ره  هتفای و  تاجن  دـنز  گنچ  وا  هب  سک  ره  دـشابیم  شناگدـیرفآ  وا و  نایم  هتخیوآ  هتـشر  مراـگدرورپ و  ءاـنما  شنادـنزرف 

یسوم مردپ  ارم  درک  ثیدح  دومرف : هک  هدش  تیاور  مالسلاامهیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  زا  - 7 [ . 143 . ] تسا هدرک  طوقس  دنک  فلخت 
ترـضح زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  زا  نیدباعلانیز  ترـضح  زا  رقاب ، ترـضح  شردپ  زا  دمحم  نب  رفعج  شردپ  زا  رفعج  نب 

ار یتمارک  ياههلح  هک  دوشیم  رشحم  دراو  یلاح  رد  همطاف  مرتخد  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  مالـسلاهیلع  یلع 
 ] یتشهب ياههلح  زا  رگید  ياهلح  دعب  دنیآیم ، تفگـش  هب  هتـسیرگن و  وا  هب  رـشحم  لها  درادرب  رد  دناهتخیمآ  مه  هب  یگدنز  بآ  اب  هک 

نیرتهب هب  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  رتخد  : » تسا هدش  هتـشون  زبس  طخ  هب  ياهلح  ره  يور  رب  دشوپیم  هحفص 90 ]
ماگ تشهب  يوس  هب  دوریم  هلجح  هب  هک  سورع  نوچمه  ترـضح  نآ  دـینک » تشهب  دراو  هرهچ  نیرتابیز  تلاح و  نیرتیمارگ  هوحن و 

ترضح مردپ  هک  دومرف : مالسلاهیلع  یـسوم  نب  یلع  ترـضح  - 8 [ . 144 . ] دـنیوا تمدـخ  رد  زینک  رازه  داتفه  هک  یلاح  رد  درادیمرب 
زا نیسحلا  نب  یلع  نیدباعلانیز  ترضح  زا  مالسلاهیلع  رقاب  ترـضح  زا  دمحم ، نب  رفعج  ترـضح  شراوگرزب  ردپ  زا  رفعج  نب  یـسوم 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  درک  تیاور  مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ترضح  شراوگرزب  ردپ  زا  یلع  نب  نیسح  ترضح 

دیآیم و بضغ  هب  همطاف  مشخ  رطاخ  هب  لجوزع  دنوادخ  انامه  ینعی  اهاضرل » یضری  همطاف و  بضغل  بضغیل  لج  زع و  هللا  نا  : » دومرف
ترضح زا  قداص ، ترضح  زا  مردپ  دومرف : مالسلاهیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ترـضح  - 9 [ . 145 . ] دوشیم یضار  شیدونشخ  رطاخب 

ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هک  درک  تیاور  بلاـطیبا  نب  یلع  زا  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسح  زا  نیـسح  نب  یلع  زا  رقاـب 
[ . 146 . ] تسا هدرک  ادج  هتخاس و  رود  هب  شتآ  زا  ار  شناتـسود  وا و  دـنوادخ  هک  دـش  هدـیمان  همطاف  مان  هب  مرتخد  تهج  نآ  زا  دومرف :
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دنک : تیاور  مالـسلاهیلع  رباج  زا  شردپ  زا  دمحم  نب  رفعج  ترـضح  زا  ءالع  نب  ییحی  - 10
[ . ] 147 . ] میاهنآ دنواشیوخ  یلو و  نم  هک  همطاف  رـسپ  ود  رگم  دنیاهنآ  هب  بوسنم  هک  دنراد  ینادنواشیوخ  يردام  ره  نادـنزرف  دومرف :

دمحم نب  یلع  مردپ  هک  دومرف  يرکسع  یلع  نب  نسح  ترضح  نامیالوم  هک  دیوگ : يزار  نارهم  نب  دمحم  نب  دمحا  - 11 هحفص 91 ]
دمحم نب  رفعج  ترضح  شردپ  زا  رفعج  نب  یسوم  ترضح  شردپ  زا  مالسلاهیلع  اضر  ترـضح  نامدج  زا  شراوگرزب  ردپ  زا  یلع  نب 

رد نانآ  دیرفآ  ار  ءاوح  مدآ و  دنوادخ  هک  یماگنه  هک  دنکیم  لقن  عوفرم  روط  هب  هللادبع  نب  رباج  زا  مالسلاهیلع  رقاب  ترضح  شردپ  زا 
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ناشخرد يرون  اب  دوب  هدشن  هدید  شدننام  لثم و  هک  یئوناب  لاح  نیمه  رد  تسا  رتهب  ام  زا  یـسک  هچ  دـنتفگ  هدرک و  زان  دوخ  اب  تشهب 
نادنزرف نانز  يوناب  همطاف  تروص  نیا  دومرف  تسیچ ؟ رون  نیا  تسیک و  نیا  اراگدرورپ  دنتفگ  دـش ، رهاظ  درکیم  هریخ  ار  اهمشچ  هک 

ود دومرف  تسیچ ؟ هراوشوگ  ود  نیا  دندیـسرپ  تسا  یلع  شرهوش  دومرف  تسیچ ؟ دـشابیم  شرـس  رب  هک  یجات  نیا  دندیـسرپ  تسا ، وت 
هحفص 95] [ . ] 148 . ] دوب دوجوم  منیرفایب  ار  وت  هکنآ  زا  شیپ  لاس  رازه  ود  ماهدرشف  هدیچیپ و  ملع  رد  ار  وا  شرشپ ،

هعیش ثیداحا  رد  دنسم  س )  ) ارهز ترضح  بقانم  لئاضف و 

زا شردپ  زا  یلع  نب  دیز  شیومع  زا  دمحم  شردپ  زا  قداص  ماما  شردپ  زا  رفعج  نب  یسوم  ترـضح  مردپ  دیوگ : یـسوم  نب  دیز  - 1
هک تسا  ياهیروح  همطاف  دومرف : ادخ  لوسر  هک  دناهدرک  تیاور  ترضح  نآ  لوق  زا  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  نارتخد  بنیز  هنیکس و 

بنیز زا  شردـپ  زا  یلع  نب  دـیز  زا  - 2 [ . 149 . ] دنرادن هنانز  یگدـعاق  تداع  ناربمایپ  نارتخد  تسا و  هدـش  هدـیرفآ  ناسنا  لکـش  رد 
لمح عضو  نارود  دـهاش  هکیلاـح  رد  تفگ - نم  هب  سیمع  تنب  ءامـسا  دـیوگ : هک  تسا  هدـش  تیاور  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  رتخد 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  دشیمن - هدید  ترـضح  نآ  زا  ینوخ  الـصا  مایا  نیا  رد  مدوب و  شنادنزرف  زا  یکی  دـلوت  همطاف و 
ياهیروح هک  تسا  هدـش  قلخ  یلاح  رد  همطاف  دومرف : میدـیدن ؟ وا  زا  ینوخ  درک و  لـمح  عضو  همطاـف  هللا  لوسر  اـی  مدرک : ضرع  ملس 
شردارب زا  نیسح  زا  نیسح  رتخد  يرغص  همطاف  زا  نیسحلا  نب  یلع  شردپ  زا  شردپ  زا  دمحم  نب  رفعج  زا  - 3 [ . 150 . ] تسا امنناسنا 

هحفـص 96] رد [  همطاف  ترـضح  مردام  هک  مدـید  ياهعمج  بش  رد  دومرف : ترـضح  نآ  هک  دـنک  تیاور  مالـسلامهیلع  نسح  ترـضح 
درکیم اعد  نامیا  اـب  ناـنز  نادرم و  يارب  هک  مدینـش  و  دوب ، دوجـس  عوکر و  لاـح  رد  رجف  عولط  اـت  هداتـسیا و  اـعد  زاـمن و  هب  شبارحم 

اعد دوخ  يارب  ارچ  رداـم  يا  مدرک : ضرع  تساوـخیمن ، يزیچ  دوـخ  يارب  الـصا  درکیم و  اـعد  ناوارف  هدرب  ار  اـهنآ  کـیاکی  یماـسا 
یسوم نب  یلع  زا  - 4 [ . 151 . ] دوخ هناخ  نآ  زا  دعب  هیاسمه و  لوا  مکرسپ ، دومرف : یئامنیم ؟ اعد  نارگید  يارب  هک  هنوگنامه  ینکیمن 

یلـص ادخ  لوسر  هک  یماگنه  دومرف : هک  درک  تیاور  مالـسلاهیلع  یلع  زا  شناردپ  زا  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـمحم  نب  رفعج  نب 
هب تبسن  ارم  دومرف  تیافک  دنوادخ  انامه  ار ، وت  داب  تراشب  یلع  ای  دومرف : نم  هب  دروآرد ، همطاف  اب  يرسمه  هب  ارم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا 
زا ياهشوخ  لـیئربج  دومرف : دوب ؟ هچ  دوـب  مهم  امـش  يارب  هچ  نآ  مدرک : ضرع  وـت ، جاودزا  راـک  زا  تشاد  تیمها  نم  يارب  هک  هچ  نآ 

: تفگ تسیچ ؟ يارب  اهنیا  لیئربج  يا  متفگ  هدـیئوب  هتفرگ و  ار  اهنآ  دروآ ، نم  دزن  یتشهب  ياـهکخیم  زا  یلگ  اـب  تشهب  ياـههشوخ 
اـههناخ و اـهلزنم و  اـهخاک و  اـههناخدور و  ناـتخرد و  اـب  ار  تـشهب  هـک  داد  روتـسد  یتـشهب  ناـنکاس  ناگتـشرف و  هـب  دـنوادخ  اـنامه 

دنوادخ هک  دزیم : ادـص  يدانم  دـنیامن  تئارق  ار  سی »  » و قسعمح »  » هروس هک  دوب  هداد  روتـسد  نیعلاروح  هب  دـننک و  تنیز  شیاههفرغ 
ناگتشرف لاعتم  دنوادخ  دعب  مدروآرد ، يرسمه  هب  بلاطیبا  نب  یلع  هب  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  رتخد  همطاف  نم  دیامرفیم :

یئاهزیچ نآ  زا  هیآ  نیا  و  دـننک ، راثن  ناشرـس  رب  لقنرق  لبنـس و  دـنزیرب و  تارهاوج  ولول و  توقای و  رد و  زا  نانآ  رب  هک  درک  روماـم  ار 
دنک تیاور  مالسلاهیلع  یلع  نینموملاریما  زا  شراوگرزب  ناردپ  زا  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  - 5 [ . 152 . ] دـش راثن  هکئالم  رب  هک  تسا 

زا ار  همطاف  ام  دنتفگ : هدرک  شنزرـس  همطاف  دروم  رد  ارم  هحفـص 97 ] شیرق [  ناگرزب  زا  ياهدع  یلع  يا  دومرف : نم  هب  ادخ  لوسر  هک 
مدرکن و يراددوخ  مدوخ  شیپ  زا  نم  دنگوس  ادخ  هب  متفگ : نانآ  هب  يداد ؟ یلع  هب  ار  وا  يدومنن و  تقفاوم  میدرک و  يراگتـساوخ  وت 
، هدومرف تقفاوم  یلع  جاودزا  اب  تفلاخم و  امـش  جاودزا  اـب  دـنوادخ  هکلب  مدرواـینرد ، یلع  اـب  يرـسمه  هب  ار  وا  مدوخ  یـصخش  رظن  هب 
اتمه و همطاف  ترتخد  يارب  مدـیرفآیمن  ار  یلع  رگا  : » دـیامرفیم لجوزع  دـنوادخ  انامه  دـمحم  يا  تفگ : هدـش و  لزان  نم  رب  لیئربج 

تیاور رفعج  نب  یلع  زا  یطنزب ، دـمحم  نب  دـمحا  - 6 [ . 153 «. ] وا زا  رتنیئاپ  اـت  هتفرگ  مدآ  زا  تشادـن ، دوجو  نیمز  يور  رد  يرـسمه 
ياهتشرف دوب  هتسشن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يزور  دومرفیم : هک  مدینش  مالسلاهیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  زا  هک  دنک 

هتشرف مدوب ؟ هدیدن  تروص  نیدب  ار  وت  لیئربج  متسود  دومرف : وا  هب  ترـضح  دش ، لزان  ترـضح  نآ  رب  تشاد  هرهچ  راهچ  تسیب و  هک 
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هچ اب  ار »  » یسک هچ  دومرف ، مروآرد ، رون  اب  ار  رون  ات  هدومرف  ثوعبم  ارم  دنوادخ  تسا ، دومحم  ممسا  نم  متسین ، لیئربج  نم  داد : خساپ 
یلع هللا و  لوسر  دمحم   » دوب هدـش  هتـشون  شاهناش  ود  نیب  رد  درک  تشپ  هتـشرف  هکنیمه  دـیوگ : يوار  یلع . اب  ار  همطاف  تفگ : یـسک ؟

: داد خـساپ  تسا ؟ هدـش  هتـشون  تاهناـش  ود  نیب  هلمج  نیا  یناـمز  هچ  زا  دوـمرف : وا  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هیـصو »
ترضح زا  شراوگرزب  ناردپ  زا  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  - 7 [ . 154 . ] مالـسلاهیلع مدآ  شنیرفآ  زا  شیپ  لاـس  رازه  تسیب  تسیود و 

هک یـسکنآ  اب  رگم  مدرواـین  رد  جاودزا  هب  ار  همطاـف  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  دـنک  تیاور  مالـسلاهیلع  یلع 
مالـسلاهیلع یلع  نینموملاریما  زا  شراوگرزب  ناردـپ  زا  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  - 8 هحفـص 98 ] [ . ] 155 . ] دوب هداد  روتـسد  دنوادخ 

هدشن هداد  نم  هب  هک  تسا  هدـش  هداد  وت  هب  زیچ  هس  یلع ، ای  دومرف : نم  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک  دـنک  تیاور 
هدشن هداد  نم  هب  یلو  نم ، دننام  هدش  هداد  وت  هب  ینز  ردپ  دومرف : تسا ؟ هدش  هداد  نم  هب  اهزیچ  هچ  ادـخ  لوسر  يا  مدرک  ضرع  تسا ،

[156 . ] تسا هدشن  اطع  نم  هب  هدش و  هداد  وت  هب  نیسح  نسح و  و  هدشن ، هداد  نم  هب  تسا و  هدش  هداد  وت  هب  همطاف  نوچ  يرـسمه  تسا .
یلع ترـضح  زا  شراوگرزب  ناردـپ  زا  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلاهیلع  اـضر  ترـضح  زا  شدانـسا  اـب  يربط  رفعجوبا  - 9 . 

: متفگ مرتبوبحم ، ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  امـش  زا  نم  دومرف : مالـسلااهیلع  همطاف  يزور  هک  هدرک  لقن  مالـسلاهیلع 
ادـخ لوسر  ماـگنه  نیا  رد  مرتبوـبحم ، نم  هن  تفگ : نیـسح  ،و  مرتـبوبحم نم  هکلب  هن  تفگ : نسح  مشاـبیم ، رتبوـبحم  نم  هکلب  هن ،

رد ار  همطاـف  ترـضح  میتفگ ، ار  ناتـساد  دـیدرکیم ؟ تبحـص  مه  اـب  زیچ  هچ  هراـبرد  دیـسرپ  هدـش و  دراو  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
هدـیناشن و شتـسار  يوناز  رب  ار  نسح  دیـسوب و  ار  شمـشچ  ود  نیب  هدینابـسچ و  هنیـس  هب  ار  یلع  و  دیـسوب ، ار  شناهد  هتفرگ و  شوغآ 
هتـشاد و تسود  ار  امـش  سک  ره  دـیرتکیدزن و  نم  هب  ترخآ  ایند و  رد  اهامـش  دومرف : دیـسوب و  ار  ود  ره  و  شپچ ، يوناز  رب  ار  نیـسح 
دیتسه و نم  زا  امش  تسا ، نمشد  وا  اب  دنوادخ  دنک  ینمشد  امـش  اب  سک  ره  دراد و  تسود  ار  وا  دنوادخ  دشاب  هتفریذپ  ار  امـش  تیالو 
ایند و رد  دنوادخ  هکنیا  رگم  درادن  تسود  ار  امش  ایند  رد  ياهدنب  چیه  تسا ، وا  تسد  رد  مناج  هک  یـسک  نآ  هب  دنگوس  میامـش  زا  نم 
: دنکیم لقن  مالسلاهیلع  رقاب  ترضح  زا  شراوگرزب  ناردپ  زا  مالسلاهیلع  يرکسع  نسح  ماما  - 10 [ . 157 . ] دوب دهاوخ  وا  یلو  ترخآ 

هدرک تیصو  شرافس و  مالسلاهیلع  نیسح  هحفص 99 ] ماما [  نسح و  ماما  یلع و  ترضح  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک 
زا ناماما  تماـیق  زور  اـت  هک  دومرف  [ 158 « ] مکنم رمـالا  یلوا  لوسرلا و  اوعیطا  هللا و  اوعیطا  اونمآ  نیذـلا  اـهیا  اـی  : » هفیرـش هیآ  لـیذ  رد  و 
نب دـمحم  لوق  زا  یلبنح  هللادـبعوبا  دـیوگ : لالا »  » باتک رد  هیولاـخ  با  - 11 [ . 159 . ] دنـشابیم مالـسلاامهیلع  همطاف  یلع و  نادنزرف 

ترضح زا  شراوگرزب  ناردپ  زا  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نسح  دمحموبا  ترـضح  لوق  زا  دمحم  نب  نادبع  ذاعموبا  لوق  زا  هعاضق  نب  دمحا 
رد نانآ  دیرفآ ، ار  ءاوح  مدآ و  دنوادخ  هک  یماگنه  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هک  دنک  تیاور  مالـسلاهیلع  یلع 
درک یحو  لیئربج  هب  دنوادخ  تسا ، هدیرفاین  ام  زا  رتهب  ار  ياهدیرفآ  چیه  دنوادخ  تفگ : ءاوح  هب  مدآ  دندیلاب ، هدـیزان و  دوخ  هب  تشهب 

رد یتـمیق  اـبیز و  ياهماـج  هک  داـتفا  یئوناـب  هب  ناشمـشچ  دـندش  سودرف  دراو  هک  یماـگنه  ربـب ، نیرب  سودرف  هب  ار  ماهدـنب  ود  نیا  هـک 
، دوب ناـشخرد  شاهرهچ  رون  وترپ  زا  تشهب  تشاد و  شوگ  نازیوآ  ناـشخرد  هراوشوگ  ود  هتـشاذگ و  رـس  رب  ینارون  یجاـت  تشادرب و 

دمحم رتـخد  همطاـف  وا  تفگ : تسیک ؟ هتـشگ  ینارون  تشهب  شاهرهچ  یئاـبیز  زا  هک  وناـب  نیا  لـیئربح ، متـسود  تفگ : لـیئربج  هب  مدآ 
نب یلع  شرهوـش  تفگ : تسیچ ؟ دراد  رـس  رب  هک  یجاـت  نیا  تفگ : دـمآ . دـهاوخ  ناـمزلا  رخآ  رد  هک  تـسا  وـت  نادـنزرف  زا  يربماـیپ 

نیـسح نسح و  شنادـنزرف  داد : خـساپ  تسیچ ؟ تسا  وا  شوـگ  ود  رب  هک  ياهراوـشوگ  ود  نیا  تفگ : دـشابیم ... مالـسلاهیلع  بلاـطیبا 
رازه راهچ  دنوادخ  روتسم  نونکم و  ملع  رد  نانیا  يرآ  تفگ : دناهدش ؟ هدیرفآ  نم  زا  شیپ  نانیا  ایآ  متسود ، يا  تفگ : مدآ  دنشابیم ،

هحفص 103] [ . ] 160 . ] دندوب دوجوم  يوش  هدیرفآ  وت  هکنآ  زا  شیپ  لاس 

یضترم یلع  ادخ و  لوسر  زج  ناربمایپ ، تاقولخم و  یمامت  رب  س )  ) ارهز ترضح  يرترب 

ص)  ) ربمایپ لد  ینامداش  ءارهز  www.Ghaemiyeh.comهمطاف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 360زکرم  هحفص 51 

http://www.ghaemiyeh.com


رشب دارفا  یمامت  رب  ترـضح  نآ  تسا . تیالو  هدیزگ  توبن و  هویم  شنیرفآ ، هرهوج  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  ام  گرزب  يوناب 
یناوارف تایاور  دیجم و  نآرق  زا  یتایآ  دراد . يرترب  امهیلع  هللا  تاولص  شیمارگ  رهوش  راوگرزب و  ردپ  زا  ریغ  نیلـسرم  ناربمایپ و  یتح 

يرترب هک  یلیلد  هنوگره  اریز  دننکیم  تابثا  ار  نآ  زین  راکـشآ  نیهارب  نشور و  هلدا  دنهدیم و  یهاوگ  بلطم  نیا  رب  نیموصعم  همئا  زا 
زا یگمه  نانآ  اریز  دـشابیم  زین  ترـضح  نآ  تیلـضفا  رب  هاوگ  هنیعب  لیلد  نامه  دـنک ، تابثا  نارگید  رب  ار  نینموملاریما  مرکا و  ربماـیپ 
زا یخرب  ندروآ  هب  ام  تسا و  هدش  دراو  یناوارف  تایاور  تایآ و  رد  بلطم  يا  دناهدیکم . ریـش  ناتـسپ  کی  زا  هدش و  هدـیرفآ  رون  کی 

یهاوگ ترضح  نآ  تراهط  تمصع و  رب  هفیرش  هیآ  نیا  رد  دنوادخ  هک  تسا  [ 161  ] ریهطت هیآ  تایآ : هلمج  زا  میئوجیم : كربت  اهنآ 
هب سفن  ثیدح  یتح  هریبک  ای  هریغـص و  هانگ  تیـصعم و  هنوگ  ره  ینطاب و  يرهاظ و  یکاپان  يدـیلپ و  هنوگره  ادـخ  هک  اریز  تسا  هداد 
رود هب  شنیرفآ  يوناب  گرزب  نآ  زا  ار  همه  درذگب ، شرطاخ  هب  اهنآ  زا  يزیچ  هکنآ  ای  دـیاین و  شوخ  ار  ادـخ  دـشاب و  اوران  هک  هچ  نآ 
اریز تسا ، هزیکاپ  كاـپ و  قلطم  روط  هب  یـصقن  بیع و  هنوگره  زا  هیآ  نیا  حیرـص  هب  شترـضح  نیارباـنب  تسا ، هحفـص 104 ] هتخاس [ 

« یـسجر  » هنوگره زا  ترـضح  نآ  دراد و  رارق  یکاپان »  » سجر هملک  لیذ  رد  یبلق  ياوران  تاروطخ  سفن و  ثیدـح  هسوسو و  هنوگره 
هک يزیچ  دـیجم  نآرق  رد  لوسر ، ترـضح  زج  هب  و  دراد . رارق  تراهط  تمـصع و  هبتر  نیرتالاو  رد  ترـضح  نآ  نیاربانب  تسا ، كاـپ 

تمـصع اب  اذل  درادن و  دوجو  ناربمایپ  ریاس  هرابرد  دشاب ، تسا  هدش  دراو  تیبلا  لها  هرابرد  هک  هنوگنیدـب  تراهط ، تمـصع و  رب  لیلد 
دهاوخ ترـضح  نآ  هژیو  هتـسجرب  يرترب  رترب و  تفارـش  تهج  نیدب  دوب و  دهاوخن  ربارب  ناربمایپ  زا  کی  چیه  تمـصع  ارهز  ترـضح 
ریهطت هیآ  ثحب  رد  میاهتشون ، مالسلاهیلع » بلاطیبا  نب  یلع  مامالا   » مان هب  یلع  ترـضح  هرابرد  ام  هک  یباتک  رد  بلطم  نیا  لیـصفت  دوب .

هدرک لقن  مالسلاهیلع  قداص  ترضح  زا  هللا  همحر  یـسلجم  همالع  هک  تسا  یتیاور  - 1 تایاور : زا  و  دـینک . هعجارم  اجنآ  هب  دراد  دوجو 
باتک رد  یفجن  نسحلاوبا  هیامنارگ  دنمـشیدنا  [ . 162 « ] یلوالا نورقلا  تراد  اـهتفرعم  یلع  يربکلا و  هقیدـصلا  یه  و  : » دومرف هک  تسا 

ياهتما ءایـصوا و  ناربمایپ و  مامت  یگدـنز  نارود  نیتسخن  نورق  زا  دوصقم  دـیوگ : ثیدـح  نیا  لـیذ  رد  نیرحبلا » یقتلم   » شاهدـنزرا
رگم درکن  ثوعبم  ار  ناربمایپ  زا  کی  چیه  دنوادخ  ینعی  تسا  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولص  نییبنلا  متاخ  ترضح  ات  مدآ  ترـضح  زا  نانآ 

ینارحب مشاه  دیـس  هک  تسا  یتیاور  بلطم  نیا  دیوم  دننک . رارقا  مالـسلااهیلع  ارهز  يربک  هقیدـص  ترـضح  تبحم  تلیـضف و  هب  هکنیا 
هب هکنیا  ات  دشن  لیمکت  يربمایپ  چیه  توبن  دومرف : هک  تسا  هدروآ  ترـضح  نآ  زا  زجاعملا » هنیدم   » باتک هحفص 105 ] رد [  هرس  سدق 

لقن مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح  لوق  زا  رباج  زا  باتک  نامه  هحفص 19  رد  هک  یتیاور  زین  و  درک . رارقا  ترـضح  نآ  تبحم  تلیـضف و 
نآ دنوادخ  هک  تهج  نادـب  دومرف : دـناهدیمان ؟ ءارهز »  » ار ترـضح  تبـسانم  هچ  هب  مدرک  ضرع  ترـضح  هب  دـیوگیم  هک  تسا  هدرک 

یگمه دروآ و  مهب  هکئالم  ناگدید  دش و  نشور  شرون  هب  نیمز  اهنامسآ و  دیشخرد  هک  یماگنه  دیرفآ ، دوخ  تمظع  زا  ار  ترـضح 
نیا دومرف : داتـسرف و  یحو  نانآ  هب  دنوادخ  تسیچ ؟ رون  نیا  ام ، ياقآ  يا  ام ، يادخ  يا  دنتفگ : هداتفا  هدجـس  هب  ادخ  تمظع  لباقم  رد 

مروآیم و نوریب  مناربمایپ  زا  یکی  بلـص  زا  و  مدیرفآ ، دوخ  تمظع  زا  ار  وا  مداد . ياج  دوخ  نامـسآ  رد  ار  نآ  تسا و  نم  ون  زا  يرون 
دعب ار  نانآ  دننک و  تیادـه  نم  قح  هب  دـنراد و  اپ  هب  ارم  رما  هک  مروآیم  نوریب  ار  یناماما  رون  نآ  زا  مهدیم و  يرترب  ناربمایپ  مامت  رب 

ترضح دالیم  باب  رد  لوقعلا » هآرم   » رد یـسلجم  همالع  - 2 مهدیم . رارق  منیمز  يور  رد  شیوخ  نانیـشناج  دوخ  یحو  نتفای  ناـیاپ  زا 
زا مدوب و  مالسلاهیلع  همئالا  داوج  ترضح  تمدخ  رد  دیوگ : هک  دنکیم  تیاور  نانـس  نب  دمحم  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر 

كرابت و دنوادخ  انامه  دمحم ، يا  دومرف : ترضح  مدروآ ، نایم  هب  تبحص  ناشتافص  تالاح و  همئا و  تفرعم  باب  رد  نایعیش  فالتخا 
نامه رد  هرود  رازه  نانآ  دیرفآ ، ار  نیعمجاهللامالـس  همطاف  یلع و  دمحم و  هاگنآ  دوب ، اهنت  دوخ  تینادـحو  رد  هتـسویپ  هشیمه و  یلاعت 

اهنآ روما  هدومن و  بجاو  ار  نانآ  زا  تعاطا  تفرگ و  هاوگ  ناشیا  شنیرفآ  رب  ار  نانآ  هدیرفآ و  ار  تاقولخم  هیقب  سپـس  دـندوب و  تلاح 
تـساوخ دنهاوخن  زگره  هتبلا  و  دنیامنیم ، مارح  دنهاوخب  هک  ار  هچ  ره  هدرک و  لالح  دنهاوخب  هک  ار  هچ  نآ  ره  نانآ  درپس ، ناشیدب  ار 

ولج هحفص 106 ] نآ [  زا  سک  ره  هک  تسا  یتناید  نیا  دمحم ، يا  دومرف : سپـس  دشاب ، هدرک  هدارا  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هکنیا  رگم 
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! دمحم يا  تسا ، هتسویپ  قح  هب  ددنویپب ، نانآ  هب  سک  ره  هدش و  دوبان  دزرو  فلخت  نانآ  هب  تبـسن  سک  ره  هدرک و  زواجت  زرم  زا  دتفا 
نیمز يور  رد  دوب  هدیرفاین  ار  مالسلاهیلع  یلع  لاعتم  دنوادخ  رگا  دومرف : قداص  ترـضح  - 3 [ . 163 . ] شاب هجوتم  الماک  ار  بلطم  نیا 

بلاـطیبا نب  یلع  دـنوادخ  رگا  دومرف : هک  تسا  هدـش  تیاور  ترـضح  نآ  زا  - 4 [ . 164 . ] دشیمن ادیپ  يرـسمه  همطاف  ترـضح  يارب 
نینچ مالـسلاهیلع  یلع  هب  باطخ  يرگید  تیاور  رد  - 5 [ . 165 . ] تشادن دوجو  یئاتمه  وفک و  همطاف  يارب  دوب  هدـیرفاین  ار  مالـسلاهیلع 

بلاطیبا نب  یلع  رگا  دومرف : مالسلاهیلع  قداص  ترضح  - 6 [ . 166 . ] دوبن همطاف  يارب  يوفک  نیمز  يور  رب  يدوبن  وت  رگا  تسا : هدـمآ 
زا دعب  یسلجم  همالع  [ . 167 . ] تشادن دوجو  وا  يرب  يرسمه  دعب  هب  مدآ  زا  نیمز  زور  رب  تمایق  زور  ات  درکیمن  جاودزا  ترضح  نآ  اب 

هیلع هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  ریغ  ناربمایپ  مومع  رب  همطاف  یلع و  ندوب  فرـشا  رب  ناوتیم  تایاور  نیا  هب  دیوگیم : تایاور  نیا  لقن 
ود نآ  اریز  درادن  مالسلااهیلع  میهاربا  حون و  رب  تیلضفا  رب  تلالد  تایاور  نیا  هک  دیوگن  نینچ  نیا  یـسک  درک . لالدتـسا  ملـس  هلآ و  و 

: میئوگیم خساپ  رد  اریز  دنوشب . وا  رـسمه  دنناوتیمن  دنـشابیم و  ترـضح  نآ  دادجا  زا  هکنآ  رطاخب  دـنریگیمن  رارق  تیوفک  ماقم  رد 
هحفـص وفک و [  اهنیا  نآ  ناکما  مدع  يرـسمه و  ناکما  زا  رظن  عطق  اب  دیوگب  دهاوخیم  هک  تسنآ  رب  لیلد  دناهدروآ  ار  مدآ  مسا  هکنیا 

هاگآ همالع  گرزب و  ثدحم  - 7 [ . 168 . ] تشاذگن ناربمایپ  نیب  یقرف  ناوتیم  هتکن  نیا  هب  هجوت  اب  دنتسین و  ترضح  نآ  ياتمه  [ 107
نج و زا  تاقولخم  همه  رب  مالسلااهیلع  ءارهز  ترضح  تعاطا  دومرف : هک  دنک  تیاور  مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح  زا  مالـسلاهیلع  يربط 
زا اهناسنا  تشرـس  تعیبط و  دـیوگ : هللاهمحر  یلبرا  همالع  - 8 [ . 169 . ] تسا بجاو  هکئـالم  ناربماـیپ و  شوحو و  ناگدـنرپ و  سنا و 

برقت و ماـقم و  تمظع  يراوـگرزب و  ماـمت  اـب  ناربماـیپ  یتـح  دراد ، تبغر  لـیم و  تاـیح  یگدـنز و  هب  تسا و  رفنتم  نازیرگ و  گرم 
دننادیم هک  نیا  دوخ و  تشونرـس  ماجنارـس و  راک و  هجیتن  هدـنیآ و  زا  یهگآ  يونعم و  یگدـنزرا  سدـقت و  ادـخ و  هب  تبـسن  یکیدزن 

. دنرفنتم نآ  زا  هتـشاد و  هارکا  گرم  زا  دنراد  لیامت  نآ  هب  تبـسن  تسود و  ار  یگدنز  اهنیا ، مامت  اب  تسا ، لاعتم  دنوادخ  ناشرما  نایاپ 
رب هک  یماگنه  تسا : هدش  هتفگ  تسا . فورعم  مولعم و  شیگدنز  نارود  دادتما  ینالوط و  رمع  نآ  اب  مالسلاهیلع  مدآ  ترـضح  ناتـساد 

شرمع هکنآ  زا  دعب  یلو  دیـشخب  وا  هب  ار  شرمع  زا  لاس  لهچ  دید ، ار  دوواد  ترـضح  ماقم  دـندرک و  هضرع  ار  شاهیرذ  مدآ  ترـضح 
تحاران هدماین و  ششوخ  وا  زا  دش  رضاح  شحور  ضبق  يارب  گرم  هتشرف  دمآ و  رـس  شلجا  تدم  هدیـسرارف و  شگرم  هدش و  يرپس 

هب ار  نآ  وت  تفگ : وا  هب  لیئارزع  تسا ، هدـنام  یقاب  نآ  زا  لاس  لـهچ  زونه  هداد و  ناـشن  نم  هب  ار  مرمع  تدـم  دـنوادخ  تفگ : هدـش و 
تهج نیمه  هب  درک و  راـکنا  وا  دوـمرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  درک . راـکنا  ار  بـلطم  نـیا  مدآ  ياهدیـشخب ، دوواد  ترـسپ 

وا هرابرد  لاعتم  دنوادخ  دوب ، رتینالوط  شرمع  ناربمایپ  همه  زا  مالسلاهیلع  حون  ترـضح  دننکیم . هحفص 108 ] راکنا [  زین  شنادنزرف 
ار ایند  دش : هتفگ  وا  هب  دیسرارف  شگرم  هک  یماگنه  دوب ، لوغشم  توعد  هب  شموق  شیپ  رد  لاس  هاجنپ  دصهن و  ترـضح  نآ  هک  دومرف 
هک دراد  نآ  رب  تلالد  نیا  و  مدش . نوریب  رگید  زا  هدش و  دراو  رد  کی  زا  دشاب  هتشاد  رد  ود  هک  ياهناخ  لثم  داد : خساپ  يدید ؟ هنوگچ 
درک تساوخرد  دنوادخ  زا  يو  هک  هدش  تیاور  مالسلاهیلع  میهاربا  ترضح  زا  و  دیدنسپیمن . ار  ایند  زا  یئادج  دریمب و  تساوخیمن  وا 

هک یناوتان  توترف و  درمریپ  تروص  هب  ار  ياهتشرف  تفای  نایاپ  شیارب  هدش  ردقم  مایا  هکنآ  زا  دعب  دناریمن ، هتساوخن  شدوخ  ات  ار  وا  هک 
، درک هدهاشم  تخیریم  نوریب  رایتخا  نودب  شناهد  زا  بآ  اذغ و  ریزارس و  شناهد  بآ  هدش و  نایامن  وا  رد  یـشوهمک  یتفرخ و  راثآ 

نابز رب  عاجرتسا  هملک  میهاربا  تفگ ، میهاربا  ترـضح  رمع  زا  شیب  ار  شرمع  رادقم  يو  تسا ، ردـقچ  وت  رمع  درمریپ ، يا  تفگ : وا  هب 
یماگنه مالسلاهیلع  یـسوم  و  درک . گرم  تساوخرد  دعب  و  متفایم ، تلاح  نیا  هب  رگید  لاس  کی  زا  دعب  مه  نم  تفگ : هدرک و  يراج 

تـسا هدـش  دراو  ثیدـح  رد  هک  يروطب  دـش - پچ  تخاون  وا  رب  یلیـس  نانچ  دـمآ  شناج  نتفرگ  حور و  ضبق  يارب  توملا  کلم  هک 
ار ناشماقم  جرا و  هک  یناربماـیپ  نیا  سپ  دـمآیمن ... شـشوخ  گرم  زا  هک  يداتـسرف  ياهدـنب  يوس  هب  ارم  اراـگدرورپ  تفگ : و  [ 170]

تساوخیم ناشلد  دمآیمن و  ناششوخ  گرم  زا  دوخ  يرشب  تعیبط  قبط  رب  لاح  نیع  رد  دنراد  هک  یتاماقم  تالامک و  مامت  اب  دینادیم 
ناکدوک هحفص 109 ] هتـشذگن [  شیکدوک  نارود  زا  ینامز  ینادنچ  هک  دوب  ینز  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  یلو  دنـشاب ، ایند  رد  هک 
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ردـپ یطئارـش  نینچ  رد  و  دوب ، یناوج  توارط  بابـش و  ناوفنع  رد  هتفرگنرب و  ایند  زا  یماک  زونه  تشاد ، يراوگرزب  رهوش  لاـسدرخ و 
اب هدرک و  ادـیپ  رطاـخ  یلـست  ردـپ  گرم  زا  تلاـح  نآ  رد  تسوـیپ ، دـهاوخ  وا  هب  باتـش  اـب  يدوز و  هب  هک  داد  ربـخ  وا  هـب  شراوـگرزب 

دونشخ گرم  موجه  زا  داش و  ندرم  زا  درک ، لابقتسا  شرهوش  نادنزرف و  قارف  ایند و  یئادج  زا  هدز و  دنخبل  گرم  هرهچ  رب  یلاحشوخ 
نآ هب  دـنوادخ  هک  يزیچ  نآ  رطاخب  رگم  دوبن  گرم  زا  لابقتـسا  یلاحـشوخ و  نیا  و  تخادـنا ، نآ  ياپ  هب  ار  دوخ  شدورو  ماگنه  هب  و 

ار شراکشآ  نشور و  تازجعم  لاعتم  دنوادخ  و  دوب ، هدش  نانآ  یماگ  شیپ  يرترب و  بجوم  هک  دوب  يرـس  هتخومآ و  راوگرزب  نادناخ 
دنوادـخ و  تسا ، هدومن  ناشدـیوم  حـضاو  لئالد  نیهارب و  هب  هتخاس و  راکـشآ  نانآ  يارب  ار  دوخ  يالاو  ياههناشن  هتخاس و  ناـنآ  هژیو 
تایاور يوجتسج  هب  سک  ره  دیوگ : هر )  ) يراصنا دمحم  جاح  یلوم  هاگآ  ثدحم  [ . 171 . ] دهد رارق  اجک  رد  ار  شتلاسر  هک  دنادیم 
یناسفن تالامک  زا  هیاپ  نآ  هب  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  هک  دنادیم  یبوخ  هب  دهد ، رارق  رظن  دروم  ار  اهنآ  نوگانوگ  يایاوز  هتخادرپ و 

نیقی دیسر و  دهاوخن  هدیسرن و  ماقم  هجرد و  نآ  هب  ناگدنیآ  ناگتشذگ و  زا  ناهج  نانز  زا  کی  چیه  هک  دوب  هدیـسر  ینالقع  لئاضف  و 
يارب تسا و  رترب  نیلـسرم  ناربمایپ و  مامت  زا  شراوگرزب  ردپ  زا  ریغ  و  دنوادخ ، یلو  اهنیمز  اهنامـسآ و  رد  ترـضح  نآ  هک  دـنکیم 

هحفص 113] [ . ] 172 . ] دنامیمن یقاب  شیئالاو  تفارش و  رد  ياههبش  سک  چیه 

تسا نایناهج  نانز  يوناب  س )  ) ارهز ترضح 

هب تشادیم و  تسود  ار  وا  هتـشاد و  هجوت  ارهز  ترـضح  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  انامه  دـیوگ : دـیدحلایبا  نبا  - 1
دنتـشادنپیم و مدرم  هک  هچ  نآ  زا  شیب  ار  وا  دربیم و  رـسب  وا  دزن  ار  يرتشیب  تاقوا  تشاد  وا  هب  هک  يدایز  هقالع  هجوت و  نیمه  رطاـخ 
هب تبـسن  ناردـپ  نتـشاد  تسود  لومعم  رادـقم  زا  هک  اج  نآ  ات  تشادیم  یمارگ  دـننکیم  تیاـعر  ناـشنارتخد  هب  تبـسن  ناردـپ  اـعون 

يوناب وا  : » دومرف اج  کی  رد  طقف  هن  نوگانوگ و  عضاوم  رد  ماـع  صاـخ و  روضح  رد  راـبکی  طـقف  هن  اـهراب و  دوب  هتـشذگ  ناشنادـنزرف 
دایرف ياهدننکءادن  دنوادخ  شرع  يوس  زا  رـشحم  يارحـص  رد  شدورو  ماگنهب  هکنیا  تسا و  نارمع  رتخد  میرم  ياتمه  نایناهج و  نانز 

ثیداحا زا  ثیدح  نیا  و  دنک » روبع  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  رتخد  همطاف  ات  دیدنبورف  ار  ناتناگدید  رـشحم  لها  يا  دـنزیم :
هک تسا  هدومن  تیاور  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  سابعنبا  دیوگ : یـسولآ  نیدلاباهـش  - 2 [ . 173 ... ] تسا هحیحص 

رتخد همطاف  و  دـلیوخ ، رتخد  هجیدـخ  محازم ، رتخد  هیـسآ  نارمع ، رتخد  میرم  دـنیاهنآ : دنمـشناد  نانز و  رگید  يوناب  نز  راـهچ  دومرف :
نآ هدش و  دقتعم  نادب  هک  هچ  نآ  هحفص 114 ] تسا [ ... همطاف  شناد  ملع و  تهج  زا  نانآ  نیرترب  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم 

هراپ هک  تهج  نآ  زا  اهنت  هن  تسا  شیوخ  ياههرود  مه  هدـنیآ و  هتـشذگ و  نانز  نیرترب  همطاف  ترـضح  هک  تسنآ  مهدیم  حـیجرت  ار 
نیا اب  میدـش  اهنآ  رکذـتم  ـالبق  هک  يراـبخا  تسا ، رترب  زین  رگید  تاـهج  زا  هکلب  تسا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  نت 

هراشا رگید  تایثیح  تاهج و  ضعب  هب  هک  تسین  ترضح  نآ  رب  نانز  رگید  تیلـضفا  اهنآ  دوصقم  هجو  چیه  هب  درادن و  یتفلاخم  بلطم 
هب ناوتیم  هنوگچ  تسین و  رگید  زیچ  اب  هسیاقم  لباق  تسا  تانئاک  رورـس  یتسه و  حور  هک  یـسک  هب  تسین  ندوب  نت  هراپ  دـشاب  هتـشاد 

يدارفا هچرگ  دوشیم  مولعم  اهنعهللایضر  هشیاع  هب  تبسن  ترضح  نآ  يرترب  هک  تسا  اج  نیمه  زا  و  درک ؟ ادیپ  یسرتسد  ایرث  هراتس 
زا ار  دوخ  نید  موس  ود  : » دومرف هک  هدـش  لقن  لوسر  ترـضح  زا  هک  دـننکیم  لالدتـسا  یثیدـح  هب  هدوب و  بلطم  نیا  فالخ  هب  دـقتعم 

ءارهز ترـضح  رب  هشیاـع  تیلـضفا  رب  یتحارـص  هلمج  نیا  رد  هک  ینادیم  ار  لالدتـسا  نیا  فعـض  یبوخ  هب  وـت  و  دـیریگارف ...» هشیاـع 
ود ناوتیم  هک  تسا  ملاع  ردـق  نآ  هشیاع  هک  دـناسریمن  ار  نیا  زا  شیب  ثیدـح ، تحـص  توبث  ضرف  رب  ـالوا  اریز  تسین  مالـسلااهیلع 

شناد ملع و  زا  هزادـنا  نیا  ادـخ  لوسر  نت  هراپ  نوچ  مه  رگید  یـصخش  رد  هکنیا  اـب  درادـن  تاـفانم  نیا  تفرگارف و  وا  زا  ار  نید  موس 
شیوخ رتخد  هرابرد  ار  هلمج  نیا  درک  دهاوخن  یگدنز  ایند  نیا  رد  یتدم  نادنچ  ناشتافو  زا  دعب  هک  دنتسنادیم  ترـضح  نوچ  دشاب و 

ءارهز ترـضح  زا  ار  ناتنید  همه  هک : دومرفیم  زین  وا  هرابرد  اسب  هچ  درک  دهاوخ  یگدنز  اهتدـم  يارب  هک  دنتـسنادیم  رگا  دـندومرفن و 
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ادری یتح  ناقرتفیال  یترتع ، یلاعت و  هللا  باتک  نیلقثلا  مکیف  كرات  ینا  : » دومرف هک  لوسر  ترـضح  شیاـمرف  نیا  رب  هوـالع  دـیریگارف ...
تفگ ناوتیم  هنوگچ  تسین  هحفـص 115 ] یفخم [  هکنانچ  دـناسریم  ار  نآ  زا  شیب  یتح  دریگیم و  ار  ربخ  نیا  ياـج  ضوحلا .» یلع 

دیس دهاجم ، همالع  - 3 [ . 174 . ] تسا نادناخ  نیا  گرزب  يوناب  ءارهز  ترـضح  هکنیا  اب  تسین  نآ  زا  رتشیب  یتح  نآ و  يانعم  دیفم  هک 
ناشنارادتسود كاپ و  ترتع  نایاوشیپ ، ناماما و  دزن  رد  میرم  ترضح  رب  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  يرترب  دیوگ : هللاهمحر  نیدلافرش 

تنـس لها  ناققحم  زا  يرایـسب  میرم  ترـضح  یتح  نانز  همه  رب  يرترب  نیا  هب  تسا ، یملـسم  رما  یماما  ریغ  اـی  یماـما و  نایعیـش  زا  هچ 
رد یناهبن  همالع  هک  هچ  نآ  رد  يوانم  دووادیبا و  نبا  يزیرقم ، یقت  یشکرز ، ردب  یطویس ، لالج  یکبس ، یقت  دننام  دناهدرک ، حیرصت 

ینیز دـمحا  دیـس   » هک تسا  یترابع  نیع  نیا  تسا و  هدرک  لقن  نانآ  زا  ءارهز  ترـضح  لئاضف  رد  دـبوملا » فرـشلا   » باـتک هحفص 59 
ترـضح جیوزت  باب  رد  شاهیوبن  هریـس  رد  ار  بلطم  نیا  [ 175  ] تسا هدرک  لقن  ناشدوخ  ناگرزب  زا  ياهدـع  زا  هیعفاـش  یتفم  نـالحد »

يزیرقم و هک  هنوگناـمه  هب  اهنعهللایـضر ، میرم  رب  یتح  اـیند  ناـنز  همه  زا  رترب  لوتب ، ءارهز و  وا  تسا : هدروآ  یلع  ترـضح  هب  همطاـف 
هلدا نآ  هلمج  زا  هک  یحضاو  نشور و  لئالد  هب  دانتـسا  اب  عماوجلا » عمج  حرـش   » و هباقنلا » حرـش   » شباتک رد  یطویـس  ظفاح  یکـشرز و 

رب عامجا  هکلب  تسین  ربمایپ  میرم  ترضح  هک  تسنآ  حیحـص  بلطم  و  دناهدش ، دقتعم  تسا ، لضفا  اهتما  رگید  زا  تما  نیا  هک  تسنیا 
ملاع نانز  نیرتهب  میرم  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تسا و  هدش  لقن  دـسریمن ، يربمایپ  ماقم  هب  نز  هاگچـیه  هکنیا 

ترضح نآ  زین  و  هحفص 116 ] تسا [ . هدرک  تیاور  يذمرت  ار  بلطم  نیا  [ . 176 . ] تسا شیوخ  ناهج  نانز  نیرتهب  همطاف  دوب و  دوخ 
رد میرم  سپ  مردـپ  درک : ضرع  دـیآیمن ؟ تشوخ  بلطم  نیا  زا  یـشاب و  نایناهج  نانز  يوناب  وت  هک  یهاوخیمن  ایآ  مکرتخد ، دومرف :
قبط رب  ار  یثیدح  یناربط  تسا و  هدرک  لقن  ربلادبعنبا  ار  بلطم  نیا  دشابیم ، شیوخ  ناهج  نانز  يوناب  وا  دومرف : دریگیم ؟ رارق  اجک 

زج همطاـف - زا  رترب  ار  یـسک  هاگچـیه  دـیوگ : هشیاـع  هک  تسا  هدروآ  دـناهتفگ  حیحـص  ثیدـح  هراـبرد  يراـخب  ملـسم و  هـک  یطئارش 
يوناب همطاف  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دنک  تیاور  هماقم  هللا  یلعا  یسلجم  همالع  - 4 [ . 177 ... ] مدیدن شردپ -

ار وا  دـنهدیم و  مالـس  وا  رب  برقم  هتـشرف  رازه  داـتفه  دتـسیایم و  دوـخ  بارحم  رد  وا  تـسا . ناگدـنیآ  نانینـشیپ و  زا  ناـیناهج  ناـنز 
نانز رب  هتخاس و  كاپ  هدیزگرب و  ار  وت  دـنوادخ  انامه  همطاف ، يا  دـنیوگیم : دـننزیم و  ادـص  دـنتفگیم  نخـس  میرم  اب  هک  هنوگنامهب 
رتخد همطاف  ، دلیوخ رتخد  هجیدخ  نارمع ، رتخد  میرم  ناهج : نانز  زا  : » دومرف ترـضح  نآ  زین  و  - 5 [ . 178 . ] تسا هداد  يرترب  نایناهج 
ادعب ار  ترابع  نیا  هدش  لقن  سابعنبا  زا  هک  همرکع  كاحـض و  لتاقم و  تیاور  رد  و  دنکیم » تیافک  ار  وت  نوعرف  نز  هیـسآ  دمحم و 
قداص ترـضح  هب  دیوگ : هک  تسا  هدـش  تیاور  لضفم  زا  نانـس ، نب  دـمحم  زا  - 6 [ . 179 «. ] تسا همطاـف  اـهنآ  نیرترب  : » هک دروآیم 

وا دومرف : مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  ناش  رد  هک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  شیامرف  هرابرد  مدرک . ضرع  مالـسلاهیلع 
تلیضف هحفـص 117 ] نیا [  دومرف : ترـضح  دـشابیم ؟ شدوخ  نارود  نانز  يوناب  وا  ایآ  هک  دـیهد  حیـضوت  تسا  نایناهج  نانز  يوناـب 

زا - 7 [ . 180 . ] تسا نیرخآ  نیلوا و  زا  نایناهج  نانز  يوناـب  همطاـف  دوب و  دوخ  ناـهج  ناـنز  يوناـب  هک  تسا  میرم  ترـضح  هب  طوبرم 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  شیامرف  مدرک : ضرع  مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح  هب  دیوگ : هک  تسا  هدش  لقن  راطع  دایز  نب  نسح 
تسا و میرک  سک  نآ  دومرف : دشابیم ؟ شدوخ  ملاع  نانز  يوناب  ترضح  نآ  ایآ  تسا ، تشهب  لها  نانز  يوناب  همطاف  دومرف : هک  ملس 
، ناشردپ نم و  زا  دـعب  نیـسح  نسح و  دومرف : ترـضح  نآ  و  - 8 [ . 181 . ] دـشابیم نیرخآ  نیلوا و  زا  تشهب  لها  نانز  يوناـب  همطاـف 
محازم و رتخد  هیـسآ  هک  تسا : هدمآ  ثیدـح  رد  و  - 9 [ . 182 . ] دـشابیم نیمز  لها  نانز  نیرترب  ناشردام  دـننیمز و  يور  دارفا  نیرتهب 
. دـننک دراو  تشهب  هب  ار  وا  ات  دـننکیم  تکرح  همطاف  ترـضح  يور  شیپ  رد  ناـبهگن ، بجاـح و  دـننام  هجیدـخ  و  نارمع ، رتخد  میرم 

دشابیم نم  تما  نانز  نیرتهب  همطاف  دومرف : هک  دنکیم  تیاور  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  ربش  دیـس  - 10 [ . 183]
لقن تحـص  ضرف  رب  ترـضح  هلمج  نیا  يارب  هیجوت  نیرتهب  دیوگیم : ثیدح  نیا  لقن  زا  دعب  يو  دـیئاز . ار  وا  میرم  هک  سک  نآ  رگم 

رب زین  ار  نآرق  هفیرـش  هیآ  دـناهتفگ و  برع  ءابدا  تیبرع و  لها  هک  هنوگنامه  دـشاب  واو »  » يانعم هب  رگم » « » الا  » هملک هک  تسنآ  ثیدـح 
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هحفص 118] [ . ] 184 « ] اوملظ نیذلا  الا  هجح  مکیلع  سانلل  نوکی  الئل  : » دیامرفیم دـنوادخ  هک  اجنآ  رد  و  دـناهدرک ، لمح  ینعم  نیمه 
یسیع ترضح  هک  تسا  هدیئاز  ار  وا  میرم  هک  تسا  يربمایپ  نآ  تما  نانز  نیرتهب  نم و  تما  نانز  نیرتهب  وا  هک  دوشیم  نآ  شیانعم  و 

رگید ياهتما  زا  شیب  تما  نیا  رد  اسراپ  هتـسیاش و  نانز  دادـعت  هک  تسا  هدرب  ار  تما  نیا  مسا  طقف  تهج  نادـب  و  دـشاب ، مالـسلاهیلع 
هحفص 121] [ . ] 185 . ] دشابیم ناربمایپ 

دنوادخ دزن  رد  س )  ) ارهز ترضح  تفارش  ماقم و  تمارک و 

ترضح دزن  ارم  و  داد ، نم  هب  مدنگ  يرادقم  ادخ  لوسر  دیوگ : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رـسمه  اهنعهللایـضر  هنومیم  - 1
هب سآتسد  هداتسیا و  ترضح  مدید  داتسرف ، شترـضح  يوس  ارم  نتفرگ  زاب  يارب  دعب  دنک و  درآ  ار  نآ  ات  داتـسرف  مالـسلااهیلع  همطاف 

روتـسد سآتسد  هب  تسنادیم  ار  همطاف  یناوتان  فعـض و  دنوادخ  نوچ  دومرف : متفگ  ادخ  لوسر  هب  ار  هیـضق  دـخرچیم  دوخ  يدوخ 
. تسا هدرک  لقن  ءارهز  ترـضح  بقانم  لئاضف و  رد  نذوم  حلاصوبا  ار  ثیدح  نیا  دخرچیم . دنوادخ  روتـسد  هب  وا  دخرچ و  هب  هک  داد 

شاهراوهگ هک  دـندیدیم  درکیم و  هیرگ  شکدوک  دوب  هک  زامن  لاـح  رد  یهاـگهگ  ترـضح  نآ  هک : تسا  هدـش  تیاور  - 2 [ . 186]
لقن ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مالسلاهیلع  رقاب  ترضح  - 3 [ . 187 . ] دندادیم تکرح  ار  نآ  ناگتشرف  دنکیم و  تکرح 

تشوگبآ و هک  ار  ياهساک  هدش و  دنلب  اج  زا  همطاف  روایب ، ار  هساک  نآ  زیخرب و  دومرف : مالـسلااهیلع  همطاف  هب  ترـضح  نآ  هک  دـنکیم 
همطاف و نینموملاریما و  لوسر و  ترضح  زور  هدزیـس  تدم  هب  اذغ  نآ  هحفص 122 ] زا [  دروآ ، ولج  تشاد  یناوارف  تشوگرپ  ناوختسا 

نیدنچ داد : خساپ  يدروآ ؟ اجک  زا  ار  نیا  تفگ : وا  هب  هدید  ار  يزیچ  نیسح  ترضح  تسد  رد  نمیاما  يزور  دندروخ . نیسح  نسح و 
همطاف و هب  قلعتم  دشاب  يزیچ  نمیاما  دزن  رد  رگا  همطاف  يا  تفگ : هدمآ و  ارهز  ترضح  دزن  نمیاما  میروخیم ، نیا  زا  ام  هک  تسا  زور 

هساک نورد  زا  ار  اذغ  نآ  زا  يرادقم  ترضح  درادن !؟ نآ  رد  یمهـس  نمیاما  دشاب  هتـشاد  يزیچ  همطاف  رگا  یلو  دوب  دهاوخ  شنادنزرف 
هب اذغ  نیا  زا  رگا  دومرف  همطاف  هب  لوسر  ترـضح  دش ، مامت  اذغ  وا  ندروخ  درجم  هب  دروخ و  نآ  زا  نمیاما  داد ، نمیاما  هب  هدروآ و  رد 
مه هساک  نآ  دومرف : مالـسلاهیلع  رقاب  ترـضح  دعب  دـیروخب . نآ  زا  دـیتسناوتیم  تنادـنزرف  وت و  تمایق  زور  ات  يدادیمن  يزیچ  یـسک 
یلع ترضح  يزور  هک  دنکیم  لقن  دیعـسوبا  - 4 [ . 188 . ] دروآ دـهاوخ  نوریب  ار  نآ  شروهظ  نامز  رد  ام  مئاـق  تسا و  اـم  دزن  نونکا 

هب دـنگوس  هن ، تفگ : يروایب ؟ میارب  يراد  اذـغ  ایآ  دومرف : همطافهب  ندـش  رادـیب  زا  دـعب  هدرک و  هلولیق  باوخ  رهظ  زا  لـبق  مالـسلاهیلع 
زا میدروخن و  يزیچ  ام  مه  وت  نتفر  زا  دعب  مهدب و  وت  هب  هک  متـشادن  يزیچ  حبـص  زورما  تشاد  یمارگ  يربمایپ  هب  ار  مردپ  هک  دنوادخ 

. میداد وت  هب  هداد و  حـیجرت  دوخ  رب  ار  وت  هک  دوب  منادـنزرف  نم و  هب  طوـبرم  هک  دوـب  یئاذـغ  رادـقم  طـقف  میتشادـن  يزیچ  زین  شیپ  زور 
هک مدرک  مرش  دنوادخ  زا  داد : خساپ  منک ؟ هیهت  يزیچ  هدمآ و  رب  اذغ  يوجتسج  رد  ات  يدادن  ربخ  نم  هب  ارچ  همطاف  يا  دومرف : ترضح 

هدمآ نوریب  همطاف  دزن  زا  دنوادخ  هب  تبسن  نظ  نسح  لکوت و  اب  ترضح  مزادنا . تمحز  هب  يرادن  ار  شناوت  هک  يزیچ  هب  تبـسن  ار  وت 
دوب مرگ  رایـسب  اوه  دـنک و  هیهت  شاهداوناخ  يارب  يزیچ  تساوخیم  هتفرگ ، تسد  رد  ار  رانید  هک  روطناـمه  درک ، ضرق  راـنید  کـی  و 

وا هب  هک  ترـضح  مشچ  دادیم ، رازآ  ار  شندب  هدـینازوس و  باتفآ  ار  شتروص  هکیلاح  هحفص 123 ] رد [  دیسر  ترـضح  نآ  هب  دادقم 
زا هتشادرب و  مرـس  زا  تسد  نسحلاوبا  يا  تفگ : ياهدش ؟ نوریب  لزنم  زا  تعاس  نیا  رد  هک  هدش  هچ  دادقم  دومرف : هدش و  تحاران  داتفا 

: نادب يراد ، رارـصا  يریذـپیمن و  هک  لاح  تفگ : ینک ، ناهنپ  نم  زا  ار  تلاح  هک  تسین  اور  وت  يارب  ماهداز  ردارب  دومرف : سرپن ، ملاح 
ندروآ تسد  يارب  شـشوک  شالت و  رطاخب  رگم  مدماین  نوریب  هناخ  زا  هک  تشاد  یمارگ  يربمایپ  هب  ار  دمحم  هک  يدنوادخ  هب  دنگوس 

يور متسناوتن  مدینـش ، ار  نانآ  هیرگ  يادص  هکنیمه  دنتـسیرگیم ، یگنـسرگ  زا  ماهداوناخ  هک  مدرک  كرت  ار  ماهناخ  یلاح  رد  نم  اذغ ،
هدـش و بآ  زا  رپ  هیرگ  زا  یلع  نامـشچ  نم . ناتـساد  لاـح و  تسنیا  مدـمآ ، نورب  هناـخ  زا  هودـنا  مغ و  تلاـح  اـب  اذـل  مریگ  رارق  نیمز 
هک يدرک  دای  دنگوس  نآ  هب  وت  هک  مروخیم  دنگوس  يزیچ  نامه  هب  مه  نم  تفگ : هاگنآ  درک  رت  ار  شنساحم  هتشگ و  ریزارس  شکشا 
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حیجرت دوخ  رب  ار  وت  ریگب ، نم  زا  وت  اـیب  ماهتفرگ  ضرق  راـنید  کـی  نونکا  مه  تسین  وـت  هزیگنا  زج  يزیچ  هناـخ  زا  مندـش  نوریب  لـماع 
زامن ادـخ  لوسر  هکنآ  زا  دـعب  هدـناوخ  ترـضح  نآ  اـب  ار  برغم  رـصع و  رهظ و  زاـمن  تفر  ادـخ  لوسر  هداد و  وا  هب  ار  راـنید  مهدیم ،

رد رب  هکنیمه  دنک  تکرح  ترضح  رـس  تشپ  ات  درک  هراشا  وا  هب  كرابم  ياپ  اب  دید  تعامج  لوا  فص  رد  ار  یلع  درک  مامت  ار  برغم 
هتخادنا نیئاپ  ار  شرس  نینموملاریما  ینک ؟ نامهیم  ار  ام  هک  يراد  یئاذغ  بشما  ایآ  نسحلاوبا  يا  دومرف : دیسر ، ترضح  نآ  هب  دجـسم 

ای دومرف ، ادخ  لوسر  هدمآ  نوریب  هناخ  زا  یتلاح  هچ  اب  هک  تسنادیم  نوچ  دـهدب  یباوج  تسناوتن  ادـخ  لوسر  زا  مرـش  تلاجخ و  زا  و 
هب لاعتم  دـنوادخ  دـیروایب . فیرـشت  مارتحا ، لیم و  لامک  اب  داد ، خـساپ  میئاـیب ؟ وت  اـب  اـت  هکلب  وگب  اـی  میور و  دوخ  هناـخ  هب  اـت  هن  وگب ،

دراو مالـسلااهیلع  هم  طافرب  داتفا و  هارب  هتفرگ ، ار  نینموملاریما  تسد  ترـضح  اذـل  دـشاب  نانآ  اـب  ار  ماـش  هک  دوب  هدرک  یحو  شربماـیپ 
ادخ لوسر  يادص  هکنیمه  دشیم  دنلب  نآ  زا  راخب  هک  دوب  یگید  شرس  تشپ  رد  دوب و  لوغشم  زامن  هب  دوخ  يالـصم  رد  همطاف  دندش ،

ربمایپ دوب ، رتزیزع  هحفص 124 ] رتیمارگ و [  ترضح  دزن  رد  سک  همه  زا  وا  داد ، مالـس  ترـضح  رب  هدمآ و  نوریب  یلـصم  زا  دینـش  ار 
همطاف تسا . هدیزرمآ  دزرمایب و  ار  وت  دنوادخ  یلاح ؟ هچ  رد  بشما  دومرف : هدیشک و  وا  رـس  رب  ار  كرابم  تسد  هداد و  ار  مالـس  باوج 
همطاف هب  یهاگن  دیسر  شماشم  هب  اذغ  يوب  هدید و  ار  هرظنم  نیا  هک  مالسلاهیلع  یلع  تشاذگ ، ترـضح  لباقم  هتـشادرب و  ار  اذغ  گید 

نیا راوازـس  هک  ماهداد  ماجنا  یفالخ  ایآ  دـنوادخ  تسا  هزنم  كاپ و  يرگنیم ، نینچ  نیا  ارچ  یلع  اـی  تفگ : مالـسلااهیلع  همطاـف  دومن .
؟ دیاهدروخن يزیچ  الصا  تسا  زور  ود  هک  يدرکن  دای  دنگوس  دنوادخ  هب  وت  زورما  ایآ  دومرف : ترضح  مشاب ؟ وت  يوس  زا  یشرگن  هنوگ 
، ماهتفگن يزیچ  قح  زج  تسیچ . شنیمز  نامـسآ و  رد  هک  دنادیم  مراگدرورپ  تفگ : تخادنا و  نامـسآ  هب  یهاگن  مالـسلااهیلع  همطاف 

ادـخ لوسر  ماهدروخن ؟ نآ  زا  رتهزیکاپ  هدینـشن و  ار  شیوب  هدـیدن و  وت  زا  ار  شلثم  هتـشادن و  هقباس  نونکات  هک  تسیچ  نیا  سپ  تفگ :
رانید باوث  نیا  و  تسا ، رانید  نآ  شاداپ  نیا  یلع  يا  : تفگ هداد و  ناکت  تخـس  هداد و  رارق  یلع  هناـش  ود  نیب  ار  كراـبم  تسد  فک 

: دومرف هدش و  يراج  لوسر  ترضح  ناگدید  زا  کشا  دعب  [ . 189 « ] باسح ریغب  ءاشی  نم  قزری  هللا  نا   » تسا دنوادخ  دزن  زا  نیا  تسا 
و داد ، ماجنا  ایرکز  هرابرد  هک  داد  ماجنا  ار  يراک  نامه  وت  تسد  هب  هکنیا  رگم  دربن  نوریب  ایند  زا  ار  رفن  ود  امـش  هک  ار  دـنوادخ  ساـپس 
ای لاق  اقزر  اهدنع  دجو  بارحملا  ایرکز  اهیلع  لخد  املک   » هک داد  تکرح  ریسم  نآ  رد  ار  میرم  هک  داد  رارق  يریـسم  رد  ار  وت  همطاف  يا 

تنس لها  قیرط  زا  - 5 هحفص 125 ] تسا [ . هدروآ  ینالوط  ثیدح  نمض  رد  یقشمد  ظفاح  ار  ثیدح  نیا  [ . 190 « ] اذه کل  ینا  میرم 
نیا دوب  هدـید  هک  دیـسرپ  نم  زا  گید  هشیاع و  ثیدـح  هرابرد  فسوی  نب  جاجح  دـیوگ : هک  تسا  هدـش  تیاور  کلام  نب  سنا  لوق  زا 
نیا يرآ  متفگ : دـیآیم ، الاب  دـشوجیم و  هکیلاـح  رد  دـنزیم  مه  هب  دوخ  تسد  اـب  ار  نآ  همطاـف  دوب  هدـید  هک  تسا  هدیـسر  ثیدـح 

ياذغ یگید  رد  نغور  ریش و  درآ و  اب  نیسح  نسح و  يارب  تشاد  هکیلاح  رد  دش  دراو  همطاف  رب  هشیاع  يزور  هک  تسا  هدیسر  ثیدح 
اب هشیاـع  دزیم ، مه  دوـخ  تـسد  اـب  ار  نآ  همطاـف  دـمآیم و  ـالاب  دیـشوجیم و  شتآ  قاـجا و  يور  رب  گـید  درکیم ، تـسرد  هریرح 

تسد هک  مدید ، يروآتفگـش  زیچ  همطاف  زا  نم  ردپ  يا  تفگ : تفر و  رکبوبا  شردپ  دزن  هدمآ و  نوریب  وا  دزن  زا  ینارگن  بارطـضا و 
نیا تسا . یمهم  راـک  هک  نک  ناـهنپ  ار  نیا  مکرتـخد  تفگ : دزیم ، مه  هب  ار  نآ  هدرب و  دیـشوجیم  شتآ  يور  رب  هک  یگید  نورد  هب 
انامه دومرف : سپس  هدروآ و  ياجب  یهلا  ساپس  دمح و  هتفر  الاب  ربنم  رب  دیسر  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  شوگ  هب  هک  ربخ 

باختنا تلاسر  هب  دیزگرب و  يربمایپ  هب  ارم  هک  یـسک  نآ  هب  دـنگوس  دـننکیم ، بجعت  هدرمـش و  گرزب  ار  شتآ  گید و  ندـید  مدرم 
هب شتآ  زا  ار  وا  نایعیش  نادنزرف و  دومن ، مارح  همطاف  دنویپ  گر و  يوم و  نوخ و  تشوگ و  رب  ار  شتآ  لجوزع  دنوادخ  انامه  دومرف ،

شیپ رد  هدرک و  يرادربنامرف  اهنآ  زا  هاـم  دیـشروخ و  شتآ و  هک  دنتـسه  یماـقم  هبتر و  ياراد  همطاـف  نادـنزرف  زا  یخرب  تخاـس ، رود 
هدومن و وا  میلـست  ار  شدوخ  ياـههنیجنگ  نیمز  دـننکیم ، اـفو  وا  هراـبرد  دوخ  دـهع  ناـمیپ و  هب  ناربماـیپ  هدز و  ریـشمش  ناـینج  شیور 
و دهد ، هار  دوخ  هب  يدیدرت  کش و  همطاف  يرترب  تلیـضف و  رد  هک  یـسک  لاح  هب  ياو ، ياو ، دـنکیم ، لزان  وا  رب  ار  شتاکرب  نامـسآ 
، دوخ همطاف  انامه  دشابن ، یضار  وا  نادنزرف  تماما  هب  هتشاد و  نمـشد  ار  بلاطیبا  نب  یلع  وا  رهوش  هک  یـسک  رب  دنوادخ  نیرفن  تنعل و 

ص)  ) ربمایپ لد  ینامداش  ءارهز  www.Ghaemiyeh.comهمطاف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 360زکرم  هحفص 57 

http://www.ghaemiyeh.com


دیامنیم و تعافـش  دنکیم و  اعد  نم  زا  شیپ  همطاف  انامه  تشاد ، دنهاوخ  ار  اههاگیاج  نیرتهب  زین  شنایعیـش  تسا و  یهاگیاج  ياراد 
مرتحم لضاف و  شترـضح  ناش  رد  تسا  هدرورـس  وکین  هچ  و  دوشیم . هتفریذپ  دـنکیم  تفلاخم  وا  اب  هک  یـسک  ره  مغر  یلع  شتعافش 
تلزنم ماقم و  زا  ایآ  روفت  یه  ردقلا و  یف  ام  سم  الت  اهنا  هلوتبلا  ردق  نع  ربکیا  هحفص 126 ] دیوگ [ : هک  اجنآ  رد  یناتسمد  نسح  خیش 

عباـط یفطـصملا  تنب  یه  اـما  دـنزیم  تسد  دـشوجیم  گـیر  رد  هک  ار  هچ  نآ  ترـضح  نآ  هـکنیا  تـسا  رتـالاب  یلیخ  ارهز  ترـضح 
هکیلاح رد  دز  رهم  دوخ  يرتشگنا  اب  اـهگیر  يور  رب  هک  تسین  یفطـصم  ترـضح  رتخد  وا  اـیآ  روضح  نوملـسملا  همتاـخب و  یـصحلا 

هک تسا  یسک  نامه  تسا و  دنوادخ  رارـسا  رهظم  وا  روهظ  یفخلا  رـسلا  نطاب  یلع  اهل  یتلا  هلالا  رارـسا  رهظم  دندوب و  رـضاح  نیملـسم 
هب ابیز  ياههیروح  هک  تسا  یـسک  وا  رورـس  هطبغ و  اهیدـل  نهل  اهروزت  ناسحلا  روحلا  ناک  نم  و  تسا . راکـشآ  وا  رب  ناـهنپ  رـس  نطاـب 

ترضح يزور  دیوگ : هک  تسا  هدش  لقن  رابحالا  بعک  زا  - 6 [ . 191 . ] دننامداش هدروخ و  هطبغ  شترضح  هب  تبـسن  هدمآ و  وا  ترایز 
يا تفگ : دراد ؟ لیم  هچ  تلد  ایند  ياهینیریـش  زا  همطاف  يا  تفگ : هدمآ و  ترـضح  نآ  دزن  یلع  دوب  هدـش  رامیب  اهنعهللایـضر  همطاف 

ضرق یمهرد  تفر ، رازاب  هب  و  درک ، تکرح  اج  زا  تشادـن ، دوخ  اب  يزیچ  نوچ  درک  رکف  يردـق  ترـضح  مهاوخیم ، يرانا  نم  یلع ،
و داتسیا ، ترضح  دید ، نابایخ  رانک  رب  یئانشآان  بیرغ و  ضیرم  درم  هار  نیب  رد  درک ، تکرح  لزنم  يوسب  دیرخ و  نآ  اب  يرانا  درک و 

هدرک روبع  مرانک  زا  مدرم  هداتفا  اجنیا  رد  هک  تسا  زور  جنپ  نونکا  مه  یلع  يا  هک  داد : خـساپ  دـهاوخیم ؟ هچ  تلد  درم  ریپ  يا  دومرف :
ار نآ  رگا  ماهدیرخ  همطاف  يارب  رانا  کی  تفگ : هدیـشیدنا و  دوخ  اب  ياهظحل  ترـضح  دهاوخیم . رانا  ملد  دـننکیمن ، نم  هب  یهجوت  و 
[192 « ] رهنت الف  لئاسلا  اما  و  : » دومرف هک  دنوادخ  شیامرف  اب  مهدن  وا  هب  رگا  دـش و  دـهاوخ  مورحم  رانا  زا  همطاف  مهدـب  دنمتـسم  نیا  هب 

رانا سپ  دینکن ، در  تسا  هتسشن  بسا  هحفـص 127 ] يالاب [  رب  دنچ  ره  ار  لئاس  تسا : هدومرف  زین  لوسر  ترـضح  ماهدیزرو و  تفلاخم 
رد مالـسلاهیلع  یلع  تفای ، يدوبهب  زین  مالـسلااهیلع  همطاف  لاح  نامه  رد  تفای و  دوبهب  هلـصافالب  دیناروخ و  درمریپ  نآ  هب  هتـسکش و  ار 

هتفرگ و شوغآ  رد  ار  یلع  هدرک و  تکرح  اـج  زا  داـتفا  وا  هب  هک  ءارهز  ترـضح  مشچ  دـش ، لزنم  دراو  دوب  هدنمرـش  همطاـف  زا  هکیلاـح 
. تفر رانک  ملد  زا  رانا  هب  لیم  سوه و  يداد  درمریپ  نآ  هب  ار  رانا  وت  هکنیمه  دنوادخ  هوکـش  تزع و  هب  دنگوس  یکانهودنا ، ارچ  دومرف :

یـسراف ناملـس  نم  یتسیک ؟ دیـسرپ  ترـضح  دـیبوک  ار  رد  هقلح  دیـسر و  هار  زا  يدرم  ماگنه  نیا  رد  دـش ، داش  همطاـف  نانخـس  زا  یلع 
يور شیپ  ار  نآ  هدروآ  هدیـشوپ  رـس  یقبط  یـسراف  ناملـس  دـید  درک  زاب  ار  رد  هدرک و  تکرح  اج  زا  ترـضح  نک ، زاـب  ار  رد  متـسه ،

قبط يور  زا  شوپرس  ترضح  وت ، يارب  شلوسر  زا  شلوسر و  يارب  دنوادخ  زا  داد : باوج  تسیچ ؟ قبط  نیا  دیسرپ  تشاذگ ، ترضح 
: تسا هدومرف  دنوادخ  اریز  دـشاب  ددـع  هد  تسیابیم  دوبیم  نم  يارب  اهرانا  نیا  رگا  ناملـس  يا  دومرف  دوب ، نآ  رد  رانا  هناد  هن  تشادرب 

يا : تفگ تشاذـگ و  قبط  رد  ار  نآ  دروآ و  نوریب  دوخ  نیتسآ  زا  رانا  کی  دـیدنخ و  ناملـس  [ 193 « ] اهلاثما رشع  هلف  هنـسحلاب  ءاج  نم  »
مالسلااهیلع ءارهز  ترضح  هناخ  هب  موجه  ناتساد  رد  - 7 [ . 194 . ] میامزایب ار  وت  هلیسونیدب  متساوخ  نکل  دوب  ات  هد  دنگوس  ادخ  هب  یلع ،

لوسر ترـضح  ربق  فرط  هب  تساوخ  هدـمآ و  نورب  هناخ  زا  هتفرگ و  ار  نیـسح  نسح و  تسد  نانآ : رب  نیرفن  يارب  ترـضح  میمـصت  و 
ار ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  رتـخد  ناملـس  يا  دومرف : ناملـس  هب  مالـسلاهیلع  یلع  دورب ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

ناملس ناتساد  نیمه  نمض  رد  - 8 [ . 195 . ] تسا نیمز  هب  نتفرورف  هدامآ  هک  منیبیم  ار  هنیدم  رهـش  فرط  ود  نونکا  مه  نم  هک  بایرد 
هحفـص هدش [  هدنک  نیمز  زا  لوسر  ترـضح  دجـسم  ياههراوید  ياههیاپ  مدید  دنگوس ، ادخ  هب  مدوب ، ترـضح  نآ  کیدزن  نم  دیوگ :

، نم يوناب  يا  متفگ : هدـیناسر و  ترـضح  نآ  هب  ار  مدوخ  تسناوتیم ، دـنک  روبع  اهنآ  ریز  زا  تساوخیم  یـسک  رگا  هک  يروطب  [ 128
تشگرب و ترـضح  شاـبم ، باذـع  تمقن و  وـت  داتـسرف  تمحر  ناوـنع  هب  ار  تردـپ  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  اـنامه  نم ، رورـس  ياو 
-9 [ . 196 . ] تفرورف ام  ياهینیب  هب  هدرک و  تکرح  رابغ  درگ و  اهنآ  ریز  زا  هک  يروطب  دیدرگ  رقتسم  دوخ  ياج  رد  دجـسم  ياهراوید 

دراو دیز  هک  یماگنه  درک . ضرق  وج  يرادقم  تشاذگورگ و  هنیدـم  رد  يدوهی  دـیز  نز  دزن  ار  شاهماج  مالـسلااهیلع  ءارهز  ترـضح 
دعب دـش و  ناملـسم  هلـصافالب  يو  تسا ، همطاف  هماج  زا  داد  خـساپ  شنز  تسیچ ؟ ام  هناخ  رد  اهرون  ینـشور و  نیا  تفگ  دـش  شاهناـخ 
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، ربکلا يدحال  اهنا   » هفیرـش هیآ  لیذ  رد  مالـسلاهیلع  رقاب  ترـضح  زا  - 10 [ . 197 . ] دـندش ناملـسم  رفن  داتـشه  ات  شناگیاسمه  شنز و 
یباتک فحصم و  نم  رسمه  هب  دومرف : مالسلاهیلع  یلع  ترـضح  - 11 [ . 198 . ] مالسلااهیلع همطاف  ترضح  دوصقم  دومرف : رـشبلل » اریذن 

وا يارب  شلوسر  ادخ و  زا  یـصوصخ  هیده  کی  نیا  و  دـنادیمن ، ار  نآ  ترـضح  نآ  زا  لبق  یـسک  هک  تسنآ  رد  یملع  هک  هدـش  هداد 
ره اریز  دادیم  لوط  تعاس  کی  رب  هدایز  ار  مالـسلااهیلع  ءارهز  ترـضح  حـیبست  يرئازج  لاله  نب  یلع  مساق  خیـش  - 12 [ . 199 . ] تسا

هحفص 131] [ . ] 200 . ] دشیم ریزارس  شیاهکشا  نآ  هارمه  هب  تخاسیم  يراج  نابز  رب  هک  ار  حیبست  راکذا  زا  یظفل 

ربمایپ دزن  ترضح  نآ  یئالاو  تمارک و 

هراشا

: دومرف نینموملاریما ! رـسپ  يا  يرآ  دـنتفگ : منک ؟ وگزاب  امـش  يارب  ار  دوخ  رابخا  زا  یخرب  ایآ  تسا : هدومرف  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  - 1
تشاذـگزاب و دجـسم  يور  هب  ار  دوخ  هناخ  رد  تخاس و  هنیدـم  رد  ار  شدجـسم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  یماـگنه 
دـمحم و ترـضح  تلیـضف  هک  دومرف  هدارا  لاعتم  دـنوادخ  دـندوشگ ، دجـسم  فرط  هب  دوخ  ياههناخ  زا  یئاهرد  زین  راصنا  نیرجاهم و 

یهلا باذـع  هکنآ  زا  شیپ  هک  دروآ  لاـعتم  دـنوادخ  فرط  زا  ار  روتـسد  نیا  هدـش و  لزاـن  لـیئربج  دـنک  راکـشآ  ار  وا  يـالاو  نادـناخ 
ددـنبب ار  شاهناخ  رد  داد  روتـسد  وا  هب  لوسر  ترـضح  هک  یـسک  نیلوا  دـینبب ، تسا  زاب  دجـسم  فرطب  هک  یئاهرد  همه  دـیاب  دـیآدورف 

ذاعم وا  يوسب  ترضح  هداتـسرف  منکیم ، تعاطا  شلوسر  ادخ و  زا  مشوگ و  هب  تفگ : يو  دوب ، ترـضح  يومع  بلطملادبع  نب  سابع 
هب يور  تسا ، هدیناشن  دوخ  راک  رد  ار  نینـسح  هتـسشن و  شاهناخ  رد  ولج  رب  دـید  دیـسر ، همطاف  ترـضح  هب  سابع  يزور  دوب ، لبج  نب 

هتشادنپ هتشاذگ و  يور  شیپ  ار  دوخ  ناگچب  ریـش  هک  تسا  يریـش  هدام  ایوگ  دینک ، هاگن  ار  وا  ياهتـسشن ؟ ارچ  تفگ  هدرک و  ترـضح 
، میتسیایم ادخ  لوسر  نامرف  رظتنم  دومرف : ترضح  دهدیم ؟ هار  دجسم  هب  ار  شیومع  رسپ  دنکیم و  نوریب  ار  شیومع  ادخ  لوسر  هک 

نانآ زا  ار  شلوسر  دـیدنبب و  ار  اههناخ  ياهرد  هک  تسا  هداد  روتـسد  مدرم  هب  لاعتم  دـنوادخ  اـنامه  هحفـص 132 ] تفگ [ : وا  هب  سابع 
هب نتفر  ماگنه  هب  مراد  تسود  ادخ  لوسر  يا  تفگ : دیـسر و  هار  زا  باطخ  نب  رمع  دعب  دیربمایپ . دوخ  سفن  ناج و  امـش  هدرک و  ادـج 

هزاجا نینچ  لاعتم  دنوادخ  دومرف : ترضح  منیبب ، ار  امش  میناوتب  ات  هدرک  زاب  دجسم  هب  ياهنزور  دیئامرف  هزاجا  منیبب  ار  امـش  زامن  هاگیاج 
هب یئوگب  رگا  دـیامرفیمن و  هزاـجا  دـنوادخ  دومرف : مراذـگب ، نآ  يور  ار  میاهمـشچ  زا  یکی  مناوـتب  هک  ياهزادـنا  هب  تفگ : دـهدیمن ،

لخاد ار  اهنآ  جراخ و  ار  امـش  نم  تسا ، وا  تسد  رد  مناج  هک  یـسک  نآ  هب  دـنگوس  داد ، مهاوخن  هزاجا  وت  هب  نزوس  رـس  کـی  هزادـنا 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هاگ  ره  دیوگ : سیق  نب  دمحم  - 2 [ . 201 . ] درک جراخ  ار  امـش  لخاد و  ار  نانآ  دنوادخ  هکلب  مدرکن 
ياهرقن و دنبتسد  ود  همطاف  اهرفس  زا  یکی  رد  دنامیم  وا  دزن  يدایز  تدم  تفریم و  مالسلااهیلع  همطاف  دزن  ءادتبا  دمآیم  رفـس  زا  ملس 
، دنک لابقتـسا  امهیلع  هللا  تاولـص  شرهوش  ردپ و  زا  تلاح  نیا  اب  ات  هدومن  هیهت  رد  ولج  يارب  ياهدرپ  هراوشوگ و  ود  دـنب و  ندرگ  کی 

راک لابند  ای  دنوش  دراو  ایآ  هک  دنتسنادیمن  هداتسیا و  رد  تشپ  ترـضح  نآ  باحـصا  دمآ ، وا  دزن  دیـسر ، هار  زا  ترـضح  هک  یماگنه 
هدمآ و نوریب  هتفرگ  ياهرهچ  اب  همطاف  هناخ  زا  يدوزب  ترـضح  اما  دشیم ، ینالوط  همطاف  دزن  ترـضح  فقوت  الومعم  اریز  دنورب ، دوخ 

هدرپ دـنبندرگ و  اههراوشوگ و  اهدنبتـسد و  رطاخب  یتحاران  تینابـصع و  نیا  هک  تشادـنپ  همطاف  تسـشن ، ربنم  يور  رب  تلاح  نامه  اـب 
هب هک  داد  ماغیپ  داتـسرف و  ترـضح  دزن  هدیـشک و  نیئاپ  راوید  زا  ار  هدرپ  شوگ و  زا  ار  اـههراوشوگ  ندرگ و  زا  ار  دـنبندرگ  اروف  تسا 
دزن همطاف  هداتـسرف  هک  یماـگنه  دـینک . جرخ  ادـخ  هار  رد  ار  اـهنیا  دـیوگیم  هحفـص 133 ] دناسر و [  مالـس  مرتخد  دـیئوگب  ترـضح 

رد ایند  رگا  تسین  وا  نادـناخ  دـمحم و  زا  ایند  درک . ار  راک  نیا  هک  داب  وا  يادـف  شردـپ  دومرف : راـب  هس  ترـضح  دـمآ  لوسر  ترـضح 
اج زا  دـعب  درکیمن ، رفاک  بیـصن  ایند  رد  ار  بآ  ندـیماشآ  راب  کی  یتح  تشاد  شزرا  سگم  مشچ  کی  هزادـنا  هب  راگدرورپ  هاگـشیپ 
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لوسر ترضح  دزن  مالسلااهیلع  همطاف  هاگره  تسا ، هدمآ  یثیدح  رد  - 3 [ . 202 . ] درب فیرشت  مالسلاامهیلع  همطاف  دزن  هدرک و  تکرح 
ردـپ ياپ  ولج  دـشیم  دراو  وا  رب  ترـضح  هک  یهاگ  دـیناشنیم و  دوخ  ياج  در  وا  دیـسوبیم و  هتفرگ و  ار  وا  تسد  ترـضح  تفریم 

هللا یلص  لوسر  ترضح  مالغ  نابوث  - 4 [ . 203 . ] دیناشنیم دوخ  ياج  رد  هتفرگ  ار  ترضح  نآ  تسد  دیـسوبیم و  ار  وا  هدرک  تکرح 
ترـضح یظفاحادـخ  دروم  شاهداوناخ  دارفا  زا  هک  رفن  نیرخآ  تفریم  ترفاسم  هب  هک  تقو  ره  ادـخ  لوسر  دـیوگ : ملـس  هلآ و  هیلع و 

تاوزغ زا  یکی  رد  دوـب ، همطاـف  درکیم  تاـقالم  ترـضح  هک  ار  یـسک  یلوا  تعجارم  ماـگنه  هب  مالـسلااهیلع و  همطاـف  تفرگیم  رارق 
رد زا  دنراد ، ياهرقن  دنبتـسد  ود  نیـسح  نسح و  شدنزرف  هتخیوآ و  ياهدرپ  وا  هناخ  رد  رب  هک  درک  هدـهاشم  دراو  همطاف  رب  هک  یماگنه 

یئاهزیچ رطاخ  هب  راک  نیا  هک  درک  نامگ  درک  هدهاشم  ترضح  زا  ار  لمع  نیا  هک  مالـسلااهیلع  همطاف  دشن ، دراو  وا  رب  هتـشگرب و  هناخ 
ياههکت اذـل  دنتـسیرگ  لمع  نیا  زا  اهنآ  تسکـش ، هتفرگ و  ناـکدوک  زا  ار  اهدنبتـسد  هدروآ و  ریز  هب  ار  هدرپ  اروف  تسا  هدـید  هک  هدوب 

ار نیا  دومرف  نابوث  هب  هتفرگ و  نانآ  زا  ار  اهدنبتسد  ترضح  دندما ، ادخ  لوسر  دزن  نایرگ  مشچ  اب  نانآ  درک  میسقت  نانآ  نیب  ار  دنتبسد 
نانیا اریز  نک ، يرادیرخ  همطاف  يارب  هحفص 134 ] جاع [  زا  دنبتسد  ود  و  [ 204  ] بصع زا  يدـنب  ندرگ  نآ  اب  هدرب و  هداوناخ  نالف  دزن 

زا ادخ  لوسر  يزور  - 5 [ . 205 . ] دنروخب ار  دوخ  تابیط  اهیگزیکاپ و  دوخ  یئایند  یگدنز  رد  هک  مرادن  تسود  نم  دـننم و  تیب  لها 
هناـخ رد  زا  دـید ، ياهرقن  يدنبتـسد  شیاهتـسد  رد  ياهدرپ و  وا  هناـخ  رد  رب  تفر ، مالـسلااهیلع  همطاـف  هناـخ  رد  هـب  تـشگرب  ترفاـسم 

، تفگ عفاروبا  هب  ار  لوسر  ترـضح  تعجارم  ناتـساد  تسیرگیم  هک  یلاـح  رد  ترـضح  نآ  دـش  همطاـف  هناـخ  دراو  عفاروبا  تشگرب .
دزن لاب  هلیسو  هب  ار  اهنآ  مالسلااهیلع  همطاف  اهدنبتسد ، هدرپ و  رطاخب  دومرف  ترضح  دیـسرپ  ار  تعجارم  تلع  لوسر  ترـضح  زا  عفاروبا 

ار اهنیا  دومرف  لالب  هب  ترضح  دینک ، جرخ  دینادیم  حالص  هک  اج  ره  هب  مداد  هقدص  ناونعب  ار  اهنیا  هک  داد  ماغیپ  هداتسرف و  ترـضح 
: دومرف هدمآ و  همطاف  دزن  ادخ  لوسر  داد ، هفص  لها  هب  هتخورف و  مین  مهرد و  ود  هب  ار  اهدنبتسد  لالب  هدب ، هفـص  لها  هب  شورفب و  ربب و 

همطاف رس  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک : دنک  لقن  رمع  رـسپ  زا  عفان  - 6 [ . 206 . ] يداد ماجنا  یکین  راک  داب ، وت  يادف  مردپ 
هللا یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدمآ  رگید  یتیاور  رد  متسه . نم  هک  یتسه  هنوگ  نامه  وت  دوش ، وت  يادف  تردپ  دومرفیم : هدیسوب و  ار 

ترـضح يزور  هک : تسا  هدش  تیاور  هشیاع  زا  - 7 هحفـص 135 ] [ . ] 207 . ] داب وت  يادـف  مردام  مردـپ و  دومرفیم : ملـس  هلآ و  هیلع و 
دیـسوبیم و ار  همطاف  هاگولگ  تشگیمرب  ترفاسم  زا  ادـخ  لوسر  هاگره  دـیوگ : هشیاـع  - 8 [ . 208 . ] دیـسوب ار  همطاف  هاگولگ  لوسر 
ار همطاف  لکاک  ادـخ  لوسر  تاـقوا  زا  يرایـسب  تسا : هدـش  تیاور  هشیاـع  زا  - 9 [ . 209 . ] منکیم مامـشتسا  وا  زا  تشهب  يوـب  دوـمرف 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک : تسا  هدش  تیاور  هفیذح  زا  - 10 [ . 210 . ] دیشکیم وا  رب  ار  شنابز  دیسوبیم و  ار  وا  دیسوبیم ،
هک تسا  هدـش  تیاور  هشیاـع  زا  - 11 [ . 211 . ] دزیم هسوب  شناتـسد  همطاـف و  تروص  ياـهنپ  رب  هک  نآ  زا  دـعب  رگم  دـیباوخیمن  ملس 
وا ماـک  رد  ار  تناـبز  یـسوبیم و  ار  وا  دـسریم  هار  زا  همطاـف  هاـگره  ارچ  متفگ  ملـس  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هـب  دـیوگ :
هچ ار  وت  ادخ  لوسر  يا  متفگ : هک  تسا  هدش  تیاور  هشیاع  زا  - 12 [ . 212 [ ؟ ینک لوانت  لسع  نوچ  مه  ار  وا  یهاوخ  ایوگ  يراذگیم 

درک و تشهب  دراو  ارم  دـنوادخ  انامه  هشیاـع ، يا  دومرف : يراذـگیم .؟ وا  ناـهد  رد  ار  تناـبز  یـسوبیم  ار  همطاـف  هاـگره  هک  دوشیم 
. مدـش رتسب  مه  هجیدـخ  اب  مدـمآ  دورف  نامـسآ  زا  هک  نآ  زا  دـعب  تفرگ ، رارق  نم  بلـص  رد  مدروخ و  ار  نآ  داد ، نم  هب  یبیـس  لیئربج 
« اضعب مکضعب  ءاعدک  مکنیب  ولسرلا  ءاعد  اولعجتال  : » دش لزان  ترـضح  رب  هیآ  نیا  هک  یماگنه  هک : تسا  هدمآ  یثیدح  رد  - 13 [ . 213]
، ردـپ يا  میوگب : هکنآ  ياجب  مدـش  دراو  لوسر  ترـضح  رب  هاـگره  هک  مدوب  هدرک  هداـمآ  ار  هحفـص 136 ] دوخ [  دـیوگ  همطاف  [ 214]

لزان وت  هناخ  لها  وت و  هراـبرد  هیآ  نیا  مرتخد  دومرف : هدرک و  نم  هب  يور  ترـضح  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يا  میوگب 
لد هب  هملک  نیا  هک  ردپ ، يا  وگب : وت  تسا ، هدـش  لزان  ناربکتم  ناهاوخدوخ و  ناراکافج و  هرابرد  هکلب  متـسه ، وت  زا  نم  تسا ، هدـشن 

انـشآ نم  هرهچ  هنوگ و  هب  ار  شیوخ  ناهد  تبوطر  دز و  هسوب  ارم  یناشیپ  ترـضح  دعب  تسا ، رتهدیدنـسپ  دنوادخ  يارب  رتبوبحم و  نم 
هک هاگره  دیوگ : ینـشخ  هبلعثوبا  - 14 [ . 215 . ] متـشادن رطع  شوخ و  يوب  زا  هدافتـسا  هب  يزاـین  نآ  زا  دـعب  رگید  هک  يدـحب  تخاـس 
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ترضح ، هتفر لابقتسا  هب  همطاف  دشیم  دراو  مالسلااهیلع  همطاف  لزنم  هب  تشگیمرب  ترفاسم  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
لوـسر ترـضح  هاـگره  هک : دـناهتفگ  نارگید  مه  وا و  مه  - 15 [ . 216 . ] دیـسوبیم ار  شناگدـید  نـیب  تـفرگیم و  شوـغآ  رد  ار  وا 
درکیم رادید  هک  ار  یسک  نیلوا  دورو  ماگنه  دوب و  مالسلااهیلع  همطاف  درکیم  عیدوت  هک  ار  يرفن  نیرخآ  دورب  ترفاسم  هب  تساوخیم 
دنوادخ دوب و  ترضح  دنزرف  وا  اریز  درکیمن ، راتفر  هنوگنیدب  وا  اب  لوسر  ترضح  تشادن  یئالاو  شزرا  دنوادخ  دزن  وا  رگا  و  دوب ، وا 

هک دوب  هداد  روتـسد  دوخ  تما  هب  دـنوادخ  يوس  زا  ترـضح  نوـچ  دـننک و  میظعت  دوـخ  ناردـپ  هب  تبـسن  هک  هداد  روتـسد  نادـنزرف  هب 
رد - 16 [ . 217 . ] درکیمن وا  اب  يراتفر  نینچ  تشادن  دنوادخ  هاگشیپ  رد  هدنزرا  یماقم  همطاف  رگا  دننک  مارتحا  دوخ  ناردپ  هب  نادنزرف 
 ] ترـضح هاگنآ  تسا : هدـش  دراو  هنوگنیدـب  تیاور  تفرگرد ، دوخ  ياهيرترب  دروم  رد  همطاـف  یلع و  نیب  هک  یئوگتفگ  کـی  نمض 

نادرم هوکش  وا  يراد و  ارم  يدنزرف  ینیریش  وت  دومرف : هدمآ و  مالـسلااهیلع  همطاف  دزن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  هحفص 137 ]
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دندومرف : مالـسلاهیلع  قداص  رفعج  ماما  مالـسلاهیلع و  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  - 17 [ . 218 . ] ار

رد و  درکیم . اعد  وا  يارب  تشاذگیم و  همطاف  هنیـس  يور  ار  دوخ  تروص  دیـسوبیم ، ار  همطاف  تروص  هکنآ  زا  دعب  رگم  دـیباوخیمن 
نب هماسا  زا  - 18 [ . 220  ] و [ 219 . ] دیـسوبیم ار  وا  هنیـس  نایم  ای  همطاف و  یناشیپ  هحفـص  مامت  هکنیا  ات  تسا : هدمآ  نینچ  رگید  یتیاور 

ینخـس دوخ  يرترب  زا  ناـنآ  زا  کـی  ره  دـندرکیم و  وـگتفگ  رگیدـکی  اـب  هثراـح  نب  دـیز  رفعج و  یلع و  هک : تسا  هدـش  تیاور  دـیز 
هتفر ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  یعمج  هتـسد  تسنادیم ، نارگید  زا  رتبوبحم  ادخ  لوسر  دزن  رد  ار  دوخ  و  تفگیم ،

ایآ دنشابیم ، دیز  رفعج و  یلع و  مدرک : ضرع  تسیک ؟ نیبب  نوریب  ورب  دومرف  نم  هب  ترضح  دنتـساوخ ، دورو  هزاجا  ترـضح  نآ  زا  و 
؟ تسیک امـش  دزن  دارفا  نیرتبوبحم  ادـخ  لوسر  يا  دـنتفگ : هدـش و  دراو  نانآ  هدـب ، هزاجا  دومرف : ترـضح  مهدـب  دورو  هزاـجا  ناـنآ  هب 

قحلا قاقحا  باتک   10 دـلج / هب  تسا  هدـش  دراو  زین  يرگید  تایاور  نومـضم  نیمه  هب  هحفـص 138 ] [ . ] 221 ... ] تسا همطاـف  دومرف :
: دومرفیم مالسلااهیلع  همطاف  هرابرد  هک  تسا  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  - 19 دینک . هعجارم   181 هحفص 180 -

رطاخ هب  رذـنملادبع ، نب  هعافر  هباـبلاوبا ، - 20 [ . 222 . ] تسا هدـش  دراو  تبیـصم  وا  رب  نم  رطاـخ  هب  اریز  تسا  نـم  نارتـخد  نیرتـهب  وا 
، دنک زاب  نوتـس  زا  ار  وا  تساوخ  همطاف  ترـضح  دش ، هتفریذپ  شاهبوت  هک  یماگنه  هب  تسب ، دجـسم  نوتـس  هب  ار  دوخ  شاهبوت  شریذـپ 

نم نت  هراپ  همطاف  انامه  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دنکن ، زاب  ارم  یسک  لوسر  ترضح  زج  هک  ماهدرک  دای  دنگوس  تفگ :
رد زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هک : تسا  هدش  لقن  یثیدح  نمض  رد  مالسلاهیلع  یلع  ترـضح  زا  - 21 [ . 223 . ] تسا
رب هدیبلط و  یبآ  تسشن و  ام  نیب  هدمآ و  ولج  ترضح  دینکن ، تکرح  دیشاب و  دوخ  ياج  نامه  رد  دومرف : میدوب ، باوخ  ام  دش و  دراو 
نم دزن  رد  وت  تسا و  رتبوبحم  وت  زا  وا  داد : خساپ  ترـضح  همطاف  ای  مرتبوبحم  امـش  دزن  رد  نم  ادـخ  لوسر  يا  مدرک  ضرع  هدیـشاپ ، ام 

هک تسا  هدش  لقن  تارابع  نیا  یثیدح  نمض  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  - 22 [ . 224 . ] یشابیم وا  زا  رتیمارگ 
متـس نم  هب  دراد  اور  متـس  وت  رب  سک  ره  تسا ، هتـشاد  فاصنا  نم  اب  دـشاب  هتـشاد  فاصنا  وت  اب  سک  ره  دومرفیم : همطاـف  ترـضح  هب 

زا هک  یناسک  زا  دومرف : هاگنآ  دراد ، دوجو  میولهپ  ود  نیب  هک  ینم  حور  نم و  نت  هراـپ  وت  متـسه ، وت  زا  نم  نم و  زا  وت  اریز  تسا  هدرک 
قداص ترـضح  زا  ینـالوط  یثیدـح  نمـض  رد  - 23 [ . 225 . ] منکیم تیاکـش  دـنوادخ  هحفـص 139 ] هب [  دـننکیم  متـس  وـت  رب  مـتما 

مالـسلاهیلع یلع  هزاجا  اب  يرامیب  نارود  رد  ءارهز  ترـضح  زا  ار  رمع  رکبوبا و  یهاوخرذـع  تداـیع و  دورو و  ناتـساد  هک  مالـسلاهیلع 
ترـضح دندرک ، مالـس  ترـضح  نآ  رب  داتفا  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  رب  ود  نآ  مشچ  هکنیمه  تسا : هدمآ  نینچ  دیامرفیم ، وگزاب 

لمع نیا  راب  نیدنج  دنتـسشن و  ترـضح  يوربور  هداد و  رییغت  ار  دوخ  ياج  اهنآ  دینادرگرب ، نانآ  زا  ار  شتروص  هدادن و  ار  اهنآ  خـساپ 
ار شتروـص  هـک  داد  روتــسد  دـندوب  شفارطا  رد  هـک  یناـنز  هـب  زادـنایب و  مـیور  رب  ار  ماهماـج  یلع  يا  دز  ادـص  ترــضح  دـش ، رارکت 
اب الـصا  نم  دومرف : هدرک و  یلع  هب  يور  ترـضح  دنتـسشن ... ترـضح  يوربور  نانآ  دندنادرگرب  ار  شتروص  هکنآ  زا  دعب  دـننادرگرب ،

دننک قیدصت  ارم  دناهدینـش  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  زا  هک  هچ  نآ  هرابرد  هکنآ  زا  دـعب  رگم  منزیمن ، فرح  هملک  کی  نانیا 
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تفگ میهاوخن  ینخس  یتسار  هب  زج  ام  درک و  میهاوخ  ار  راک  نیا  ایادخ ، راب  دنتفگ ! نانآ  میوگ . نخس  نانآ  اب  هک  مریگیم  میمصت  دعب 
یبش هک  دـیروآیم  داـی  هب  اـیآ  مهدیم  دـنگوس  دـنوادخ  هب  ار  امـش  دومرف : ترـضح  داد . میهاوخن  یهاوگ  یتسرد  تقادـص و  هب  زج  و 
امش ایآ  مهدیم  دنگوس  ادخ  هب  ار  امش  دومرف : يرآ . دنتفگ : درب ؟ نوریب  مالسلاهیلع  یلع  هطوبرم  يراک  رطاخ  هب  ار  امش  لوسر  ترضح 

تسا و هدناسر  رازآ  ارم  دناسرب  رازآ  ار  وا  سک  ره  میوا ، زا  نم  تسا و  نم  نت  هراپ  همطاف  دومرفیم : هک  دیدینش  ربمایپ  زا  ار  نخس  نیا 
تیذا ارم  نم  یگدنز  رد  هک  تسا  یسک  لثم  دهد  رازآ  نم  ندرم  زا  دعب  ار  وا  سک  ره  تسا ، هداد  رازآ  ار  ادخ  دنک  تیذا  ارم  سک  ره 

راب دنتفگ : درازایب ؟ ار  وا  مگرم  زا  دعب  هک  تسا  یـسک  هحفـص 140 ] لثم [  درازایب  نم  یگدـنز  نارود  رد  ار  وا  سک  ره  تسا و  هدرک 
نیا هک  دیشاب ! هاوگ  دیتسه  رضاح  اجنیا  رد  هک  یناسک  يا  مریگیم ، هاوگ  ار  وت  نم  ادنوادخ  دومرف : سپس  هللادمحل ، دومرف  يرآ . ایادخ 

ار مراگدرورپ  هکنیا  ات  تفگ ، مهاوخن  نخـس  نانیا  اب  هاگ  چیه  دنگوس  ادخ  هب  دناهدرک ، تیذا  مگرم  ماگنه  هب  میگدنز و  رد  ارم  رفن  ود 
[ . 226 . ] منک تقالم 

يو دزن  رد  ترضح  نآ  ماقم  تلزنم و  ربمایپ و  هب  همطاف  تبحم 

مهاوخن ناذا  سک  چیه  يارب  نم  ترـضح  نآ  زا  دـعب  تفگ  هدرک و  يراددوخ  ناذا  نتفگ  زا  لالب  لوسر  ترـضح  تلحر  زا  دـعب  - 24
هب درک  عورش  هدیـسر  لالب  هب  ربخ  نیا  مونـشب ، ار  مردپ  نذوم  ناذا  يادص  هک  ماقتـشم  یلیخ  دومرف : وا  هب  ءارهز  ترـضح  يزور  تفگ :

هداتفا و ترـضح  نآ  یگدنز  نارود  راوگرزب و  ردپ  تارطاخ  دای  هب  دش  دنلب  ربکاهللا » ربکاهللا ، : » نتفگ هب  شیادـص  هکنیمه  نتفگ ، ناذا 
همطاـف ملـس » هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوـسر  دـمحم  نا  دهـشا  : » هک هلمج  نیا  هب  دیـسر  هکنیمه  دریگب ، ار  دوـخ  هیرگ  وـلج  تسناوـتن 

زا درک و  یهت  بلاق  لوسر  رتخد  اریز  نک  سب  لالب  يا  دنتفگ : لالب  هب  مدرم  داتفا ، نیمز  هب  تروص  اب  هدرک و  شغ  هدیـشک و  ياهجض 
لالب زا  دمآ و  شوه  هب  همطاف  ياهظحل  زا  دعب  تشاذـگ ، مامت  همین  ار  شناذا  لالب  تسا ، هدرم  همطاف  هک  دنتـشادنپ  تسبرب و  تخر  ایند 

اب رگید  راب  هک  مسرتیم  نیا  زا  نم  يوناب  يا  تفگ : ترـضح  هب  دادـن و  ماـجنا  درکن و  ماـمت  لـالب  دـنک و  ماـمت  ار  شناذا  هک  تساوخ 
یلع ترضح  زا  - 25 [ . 227 . ] درک فاعم  راک  هحفـص 141 ] نیا [  زا  تشاد و  روذعم  ار  وا  ترـضح  دیورب ، شوه  زا  نم  ناذا  يادـص 

. هد ناشن  نم  هب  ار  نهاریپ  نآ  تفگ  مطاف  مداد و  لسغ  شکراـبم  نهاریپ  رد  ار  لوسر  ترـضح  دومرف : هک  تسا  هدـش  لـقن  مالـسلاهیلع 
[ . 228 . ] مدومن ناهنپ  وا  زا  ار  نهاریپ  مدرک  هدـهاشم  وا  زا  ار  تلاـح  نیا  هک  نم  تفر ، شوه  زا  دیـسر  وا  ماـشم  هب  نهاریپ  يوب  هکنیمه 

راچد نآ  زا  ناسنا  دـجنگیمن و  ناـیب  فیـصوت و  رد  هک  ار  لوسر  ترـضح  هب  تبـسن  تشادـگرزب  نیا  هزیگنا  هک  تسا  ناـنچ  هتـسیاش 
رترب و تمکح  رد  مدرم  همه  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  مینادیم  یبوخ  هب  هکنیا  اب  میئامن  یـسررب  دوشیم  یتفگش 
تمکح و نیع  ترـضح  نآ  لمع  لعف و  دندوب و  رتهتـسیاش  لمع  ملع و  رد  رتلماک و  درخ  لقع و  ثیح  زا  رتبئاص و  هیرظن  يار و  رد 
هک اجنآ  ات  درکیم ، رارکت  اهراب  ار  اهراک  نیا  اهنیا  مامت  اب  و  دوب ، تمکح  ملع و  رهـش  رود ، هب  یخوش  زا  عطاق و  شراتفگ  دوب ، باوص 
هک یماگنه  : » دندومرف وا  خساپ  رد  ترضح  تفرگ و  داریا  ترـضح  رب  فیدر  نیا  زا  یئاهراک  همطاف و  تسد  ولگ و  ندیـسوب  رب  هشیاع 

موشیم تشهب  يوب  قاتـشم  هک  هاگره  اذـل  هدـیرفآ  اههویم  نآ  زا  ار  همطاف  دـنوادخ  مدروخ و  تشهب  ای  اههویم  زا  دـندرب  نامـسآ  هب  ارم 
هک تسا  يرگید  زومر  رارسا و  ياراد  املسم  هدوب و  هشیاع  رکفت  دادعتـسا و  دح  رد  خساپ  نیا  هک  دنامن  یفخم  هتبلا  میوبیم ». ار  همطاف 

يرهاظ يدنواشیوخ  يدنزرف و  ردپ و  رطاخ  هب  طقف  دیدش  تشاد  یمارگ  تبحم و  هنوگنیا  دراد . تبسانم  ترضح  نآ  تمکح  ملع و  اب 
هحفـص راتفر [  هنوگ  نیا  یـساسا  هزیگنا  تفگ  ناوتیم  هکلب  ، تسین لومعم  مدرم  نیب  رد  تبحم  زاربا  هقـالع و  هزادـنا  نیا  اـت  اریز  هدوبن 

ادخ لوسر  هک  هدوب  ترـضح  نآ  يالاو  ياهشزرا  یقالخا و  ياهیگتـسجرب  لئاضف و  نداد  ناشن  ماقم و  تمظع  ندرک  راکـشآ  [ 142
كانلوه و يداو  رد  تیادـه  مچرپ  قح و  هار  يوگلا  ار  وا  هلیـسونیدب  تسا و  هدرک  ریبعت  « میوا زا  نم  نم و  زا  همطاف   » هلمج اـب  اـهنآ  زا 

يرثا تناید  توبن و  زا  دوبن  ءارهز  ترـضح  سدـقم  دوجو  رگا  دـشیم و  عقاو  يدوز  هب  ترـضح  نآ  زا  دـعب  هک  داد  رارق  یئاـهبوشآ 
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يا هدیزگرب و  رتخد  يا  :» دومرف وا  هب  هداد و  رارق  باطخ  دروم  ناونع  نیا  اب  ار  وا  مالسلاهیلع  یلع  ترـضح  هک  هنوگنامه  دنامیمن ، یقاب 
داد رارق  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  شردپ  یگدنز  هلابند  دادتما و  ار  وا  یگدنز  ناوناب و  يوناب  ار  وا  لاعتم  دنوادخ  يربمایپ » هدنامیقاب 

هداد و رارق  دوخ  هابت  موهوم و  ياههشیدنا  دساف و  فادها  هب  یبایتسد  زاربا  ار  مالسا  هک  یناشک  لباقم  رد  شتازرابم  اهتدهاجم و  اب  اریز 
نآ تایح  هب  دراد و  هگنهدنز  ار  مالسا  تسناوت  دنربب ، نیب  زا  ار  مالسا  جیردت  هب  لوسر  ترضح  تلحر  زا  دعب  هک  دندوب  هتفرگ  میمـصت 

: تفگ الـسلاهیلع  یلع  ترـضح  هب  يدرم  دیوگ : هغالبلاجهن  حرـش  رد  دیدحلایبا  نبا  هکنآ  لاح  دشابن و  نینچ  نیا  هنوگچ  دـهد . همادا 
وا تسد  هب  ار  دوخ  رما  مامز  برع  تلم  ایآ  دوب  رادروخرب  هشیدنا  لقع و  زا  هک  دنامیم  یقاب  يرسپ  ادخ  لوسر  زا  رگا  نینموملاریما ! يا 

ترـضح نآ  مسا  شیرق  رگا  دنتـشکیم و  دادیمن  ماجنا  مداد  ماجنا  نم  هک  ار  يراک  نامه  رگا  وا  هکلب  هن ، دومرف : ترـضح  درپسیمن ؟
زور کـی  یتـح  ادـخ  لوسر  گرم  زا  دـعب  دادیمن  رارق  دوخ  یئاـقآ  تموکح و  يارب  یناـبدرن  تساـیر و  هب  ندیـسر  يارب  ياهلیـسو  ار 

تسا هدش  تیاور  هللادبع  نب  دعس  ثیدح  رد  هادفانحاورا  هللا  هیقب  ترـضح  گرزب ، ياوشیپ  ماما و  زا  [ . 229 . ] دندیتسرپیمن ار  دنوادخ 
دمآ تفر و  نایدوهی  اـب  ناـنآ  اریز  تسا  هدوب  تفـالخ  تساـیر و  هب  هحفـص 143 ] یبایتسد [  تفالخ  نیبصاغ  ندـش  ناملـسم  زیگنا  هک 

هلیـسو هب  اهنآ  زا  کی  ره  دیاش  هک  هزیگنا  نیدـب  و  دـندرکیم ... لاوس  اهنآ  زا  هسدـقم  بتک  رگید  تراوت و  ياهیئوگشیپ  زا  هتـشاد و 
هدش تیاور  مالـسلااهیلع  نیـسح  نب  یلع  نب  دـیز  زا  [ . 230 . ] دندرک تعیب  ترـضح  نآ  اب  دنـسرب  يراید  رهـش و  تموکح  هب  ترـضح 

تموکح هب  ترضح  نآ  تلاسر  ربمایپ و  مان  هب  یگتسباو  را  ریغ  يرگید  قیرط  زا  دنتسناوتیم  نانآ  رگا  دنگوس  ادخ  هب  دومرف : هک  تسا 
هتـشون ظوفحم  حول  رد  هچ  نآ  زا  شیهاگآ  ینیبزیت و  اـب  لوسر  ترـضح  [ . 231 . ] دنتشگیمرب ترضح  نآ  يربمایپ  شریذپ  زا  دنـسرب 

هک دزارفارب  ار  یمچرپ  دـنک و  راذـنا  راک  نیا  زا  ار  نانآ  هک  دوب  بجاو  ترـضح  نآ  رب  لاح  نیع  رد  تسنادیم و  ار  اـهنیا  ماـمت  تسا 
نم نت  هراپ  همطاف  : » هک دیناسر  بئاغ  رضاح و  شوگ  هب  ار  تاملک  نیا  اهراب  اذل  دشاب ، یهارمگ  كانرطخ  ياهيداو  نآ  رد  رگتیاده 

هک تانایب - نیا  اب  ترـضح  تسا » هتـشاد  تسود  ارم  دشاب  هتـشاد  تسود  ار  وا  سک  ره  هداد و  رازآ  ارم  دنک  رازآ  ار  وا  سک  ره  تسا ،
حضاو و هک  يروط  هب  هتشادرب  هدرپ  شدوخ  زا  دعب  ياهدادیور  ثداوح و  ياهیگدیچیپ  تاماهبا و  زا  تشاد - یناوارف  رئاظن  اههنومن و 

دنگوس دوخ  ناج  هب  و  دوب . دـهاوخ  لطاب  دـنادرگرب  يور  وا  زا  سک  ره  تسا و  قح  رب  دتـسیاب  همطاف  راـنک  رد  سک  ره  هک  دوب  نشور 
ار تیالو  صوصن  هدرک و  نت  رب  ار  تفالخ  نهاریپ  روز  هب  هک  یهارمگ  نیقفانم  تشادیمن ، دوجو  مالسلااهیلع  همطاف  رگا  هک  مروخیم 
اب ار  ناشکرـس  نیدـناعم و  ینیب  تسناوـت  شترـضح  اریز  دـندشیمن ، هتخانـش  دـندروآ  مشخ  هـب  ار  گرزب  راـگدرورپ  هـتفرگ و  هدـیدان 

دنک و بوکرس  دوخ  نشور  لئالد  نیهارب و  اب  ار  نانآ  ياهیراکهابتشا  هحفص 144 ] يزادنا و [  طلغ  هدیلام و  كاخ  هب  دوخ  ياهتجح 
تسد و رب  ادـخ  لوسر  ياههسوب  همه  نآ  هفـسلف  مظعا و  ّرـس  يرآ ، دـنز . وسکی  هب  نانآ  هرهچ  زا  دوخ  ياهینارنخـس  اب  ار  قافن  باـقن 
زا ناجنـس  هتکن  ناـشوهزیت و  يارب  اـهراک  هنوگنیا  هک  تسا  نآ  تشاد  یمارگ  مارتحا و  همه  نآ  مالـسلااهیلع و  همطاـف  هنیـس  تروص و 

هنیـس و هب  خـیم  دروخ  رب  و  تروـص ، رب  یلیـس  زا  داد و  دـهاوخ  يور  ترـضح  تلحر  زا  دـعب  هک  تشادیمرب  هدرپ  یعیاـجف  بئاـصم و 
تیمولظم هب  طوبرم  لصف  رد  هللاءاشنا  دادیم و  ربخ  هدش  دراو  ترضح  نآ  رب  هک  یئاهتبیـصم  رگید  شاههام و  شـش  كدوک  ندنکفا 

تارکس ادخ و  لوسر  یگدنز  قئاقد  نیـسپاو  رد  دیوگ : يراصنا  هللادبع  نب  رباج  - 26 [ . 232 . ] درک میهاوخ  هراشا  اهنآ  هب  ترضح  نآ 
هب دوشگ و  هدید  ترضح  دومن ، هیرگ  هب  عورش  تخادنا و  ترضح  يور  رب  ار  دوخ  دش ، دراو  ترضح  نآ  رب  مالـسلااهیلع  همطاف  توم ،

هدرک تیذا  ارم  دنک  تبیذا  ار  وت  سک  ره  ياهفعـضتسم ، نم  زا  دعب  یتسه ، همولظم  نم  زا  دعب  وت  مکرتخد ، دومرف : هاگنآ  دـمآ و  شوه 
یکین وت  هب  سک  ره  و  هدرک ، دونـشخ  ارم  دزاـس  دونـشخ  ار  وت  سک  ره  هدروآ ، رد  مشخ  هب  ارم  دروآرد  مشخ  هب  ار  وت  سک  ره  تسا و 

رب سک  ره  هدرک و  فاصنا  نم  هب  دشاب  هتـشاد  فاصنا  وت  اب  سک  ره  هدیرب و  نم  زا  دربب  وت  زا  رب  سک  ره  ، تسا هدرک  یکین  نم  هب  دنک 
هحفص 147] [ . ] 233 . ] مشابیم وت  زا  نم  ینم و  زا  وت  نوچ  تسا  هدرک  متس  نم  رب  دیامن  متس  وت 

لوسر ترضح  دزن  رد  س )  ) ءارهز ترضح  تلزنم  ماقم و 
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لوسر ترضح  دزن  رد  س )  ) ءارهز ترضح  تلزنم  ماقم و 

مهیلع هللا  تاولـص  مالـسا  كاپ  نایاوشیپ  ناماما و  یتح  ءایـصوا  ءاـیوا و  زا  کـی  چـیه  هک  ترـضح  نآ  درف  هب  رـصحنم  ياـهیگژیو  زا 
رد هن  راب ، نیدنچ  هکلب  رابکی ، هن  هدزهسوب  ءارهز  ترـضح  ياهتـسد  رب  لوسر  ترـضح  هک  تسنآ  دـندوبن ، اراد  ار  یگژیو  نیا  نیعمجا 

ار وا  دیـسوبیم و  هتفرگ و  ار  شتـسد  دشیم  دراو  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رب  هاگره  هک  ررکم  ياهاج  رد  هکلب  اج  کی 
دیـسر ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تمدخ  هب  مالـسلااهیلع  ءارهز  ترـضح  يزور  [ . 234 . ] دـیناشنیم دوخ  هاگیاج  رد 

یظفاحادخ ماگنه  هب  دعب  دیسوب و  ار  شیاهتسد  رگید  راب  یظفاحادخ  ماگنه  هب  دعب  دیسوب و  ار  شیاهتسد  هدرک  لابقتسا  وا  زا  ترـضح 
امش زا  کی  چیه  هرابرد  ار  يراک  نینچ  ادخ  لوسر  يا  مدرک ، ضرع  دیوگ : يوار  دومرف ، هقردب  ار  وا  هدیسوب و  ار  شیاهتسد  رگید  راب 

یثیدح هب  هک  مدید  بسانم  اجنیا  رد  یمارگ ، هدنناوخ  مدادـن . ماجنا  مراگدرورپ  نامرف  هب  زج  ار  راک  نیا  نم  دومرف : هکنآ  ات  ماهدـیدن ...
زا نیـس )  ) فرح رد  « 38 هباحـصلا 2 / زییمت  یف  هباصالا   » باتک رد  منک ، هراشا  تسا  هدـمآ  تنـس  لـها  بتک  زا  یخرب  رد  هک  یگتخاـس 

هحفص 148] ذاعم [  نب  دعس  هک  یماگنه  كوبت ، زا  تشگزاب  زا  دعب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدش  تیاور  سنا 
هک تسا  یشکهلام  گنس و  راثآ  نیا  درک : ضرع  منیبیم ؟ وت  ناتسد  رب  هک  تسیچ  نیا  دندومرف : وا  هب  دمآ  ترضح  لابقتسا  هب  يراصنا 
هب شتآ  هک  تسا  یتسد  نیا  دومرف : هدیـسوب و  ار  وا  تسد  ادـخ  لوسر  مشکیم ، تمحز  ملایع  لها و  جراخم  یگدـنز و  نارذـگ  يارب 
رد ذاعم  نب  دـعب  تسا ، لطاب  ثیدـح  نیا  تسا : هتفگ  بیطخ  دـیوگ : « 154 هعونصملا 2 / یلائل   » باتک رد  یطویـس  دیـسر . دهاوخن  نآ 

هباغلا 2/ دـسا   » رد ریثانبا  تفر . اـیند  زا  دوب  هدرک  تباـصا  وا  هب  هک  يریت  رطاـخ  هب  هظیرقینب  هوزغ  زا  دـعب  يو  دوبن ، كوبت  هوزغ  ناـمز 
یناسک هوالع ، هب  دیوگ : هکنآ  ات  ردب ... ریغ  رد  ردب و  رد  درکن ، فلخت  ادخ  لوسر  تاوزغ  زا  کی  چیه  رد  ذاعم  نب  دعـس  دیوگ : « 338
فلخت گنج  زا  هک  یسک  تسین و  دعس »  » مسا اهنآ  نیب  رد  دناهدش  هتخانش  فورعم و  دندوب  هدرک  فلخت  ربمایپ  تاوزغ  زا  راصنا  زا  هک 

هک دیئوگب  رگا  میوگیم : نم  تسا !؟ هدرک  هحفاصم  وا  اب  هدیسوب و  ار  وا  تسد  ترضح  هنوگچ  تسا . شنزرـس  تمالم و  هتـسیاش  دنک 
بحاـص تفگ : مهاوخ  تسا ، هدوـب  ذاـعم  نب  دعـس  نیا  زا  ریغ  يرگید  درف  تسا  هدز  هسوـب  وا  تسد  رب  لوـسر  ترـضح  هک  یـسک  نآ 

نیا لوعجم  دانسا  اب  یسوموبا  یهاو و  دانسا  اب  بیطخ  هک  تسا  هتفگ  هتسناد و  فیعـض  ار  نآ  هدرک و  هراشا  لامتحا  نیا  هب  زین  هباصالا » »
مشچ رون  شرهوش  تسا و  نم  لد  نوخ  شخب  تایح  تارطق  همطاف  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دناهدرک . تیاور  ار 
هدـش هدیـشک  مراگدرورپ  مدرم و  نیب  رد  وا  نامـسیر  بانط و  مراگدرورپ ، ياهنیما  شنادـنزرف  زا  ناماما  ملد و  هویم  شنادـنزرف  نم و 

هحفص 151] [ . ] 235 . ] تسا هدش  دوبان  دنک  فلخت  نانآ  زا  سک  ره  هتفای و  تاجن  دیوج  کسمت  نانآ  هب  سک  ره  تسا ،

س)  ) ءارهز دوجو  هب  ترضح  نآ  تاهابم  یلع و  دزن  رد  س )  ) ارهز ترضح  ماقم  تلزنم و 

هب هاگنآ  منکیم و  تاـهابم  شردـپ  همطاـف و  هب  نم  مالـسلاهیلع ) یلع  «. ) اـهینجوز ذا  هللا  لوسرب  يرخف  مث  « » اـهیبا مطاـفب و  رخفلا  یلو  »
تابثا رد  هک  یتارظانم  تاجاجتحا و  رد  مالسلاهیلع  یلع  دروآرد  نم  يرـسمه  هب  ار  همطاف  هک  ماگنه  نآ  رد  منکیم  راختفا  ادخ  لوسر 
هرظانم کـی  رد  - 1 مینکیم : هراـشا  اـهنآ  زا  یخرب  هب  اـم  درکیم ، تاـهابم  همطاـف  دوجو  هب  اـهراب  تشاد  مدرم  عمج  رد  دوخ  تیناـقح 

ارم ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  متسه  یـسک  نآ  نم  ایآ  ، مهدیم دنگوس  دنوادخ  هب  ار  وت  دومرف : نینچ  رکبوبا  اب  ینالوط 
؟ یتسه وت  ای  دروآرد » وت  يرسمه  هب  نامسآ  رد  ار  وا  دنوادخ  : » دومرف هدروآرد و  میرسمه  هب  ار  مالسلااهیلع  همطاف  شرتخد  هدیزگرب و 
هک تسه  یـسک  نم  زا  ریغ  امـش  نیب  رد  ایآ  مهدیم ! دنگوس  ادـخ  هب  ار  امـش  دومرف : ترـضح  - 2 [ . 236 . ] یتسه وت  هکلب  داد : خـساپ 

هدننکبیذکت تسا و  ام  زا  ربمایپ  تشون : نینچ  هیواعم  همان  خساپ  نمض  رد  - 3 [ . 237 . ] هن دنتفگ : دشاب ؟ نایناهج  نانز  يوناب  شرسمه 
لها ناناوج  ياقآ  ود  تسامـش ، زا  [ 238  ] فالحا هحفـص 152 ] ریـش [  و  هزمح ) بانج   ) تسا ام  زا  ادـخ  ریـش  تسا  امـش  زا  لهجوبا ) )

هیواعم همع  لیمجما   ) بطحلا هلامح  تسا و  ام  زا  نایناهج  نانز  نیرتهب  دنیامش ، زا  شتآ  لها  یمنهج و  ناکدوک  دنتـسه و  ام  زا  تشهب 
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تـسا نم  يومع  ءادهـشلا  دیـس  هزمح  نم و  ياتمه  ردارب و  ربمایپ ، دمحم  دـیامرفیم : رگید  ياج  رد  - 4 تسامش . زا  بهلوبا ) رـسمه  و 
نوخ و اب  وا  تشوگ  هک  تسا  نم  رـسمه  هجوز و  دمحم ، ترـضح  رتخد  تسا  نم  ردارب  تسا  زاورپ  رد  هکئالم  اب  زور  هنابـش  هک  رفعج 

نم نوچ  مه  یمهس  هرهب و  امش  زا  کی  مادک  دنتسه ، همطاف  زا  نم  نادنزرف  دمحا ، ترـضح  ناگداون  تسا . هتخیمآ  مه  رد  نم  تشوگ 
رب هنوگنیدب  ار  دوخ  لئاضف  هیواعم  هک  همان  نآ  رد  تشاد ، موقرم  هیواعم  خساپ  رد  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  ار  راعـشا  نیا  دـیتسه . اراد 

، مدیسر یهاشداپ  هب  مالسا  رد  دوخ  نم  تشاد و  یئاقآ  تدایـس و  تیلهاج  نارود  رد  مردپ  ، مشابیم یلئاضف  ياراد  نم  هک : دوب  هدرمش 
لئاضف و اب  راوخ  رگج  دـنه  رـسپ  تشون : وا  خـساپ  رد  ترـضح  مشابیم . یحو  بتاـک  نینموم و  یئاد  نم  دوب و  اـم  داـماد  ادـخ  لوسر 
دیسر و هیواعم  هب  ترـضح  همان  هکنآ  زا  دعب  هحفص 153 ] [ ] 239 .... ] یبنلا دمحم  ناوج : يا  سیونب  تسا ، هدـیروش  نم  رب  شیاهیرترب 

هکنآ زا  دعب  یجیا  یـضاق  - 5 [ . 240 . ] دنوشن یلع  ترـضح  رادـفرط  ات  دـننک  ناهنپ  ماش  یلاها  زا  ار  همان  نیا  داد  روتـسد  دـناوخ  ار  نآ 
نتشاد مالسلااهیلع و  همطاف  اب  يرسمه  هب  ترضح  نآ  یگژیو  دیوگیم : متشه  تمسق  رد  دروآیم  ار  یلع  ترـضح  لئاضف  زا  يرایـسب 

نآ زا  هک  یتیصو  لیذ  رد  دیدحلایبا  نبا  فیطل  ياهتکن  دنشابیم . تشهب  لها  ناناوج  ياقآ  ود  نانآ  هک  نیـسح  نسح و  دننام  رـسپ  ود 
هب بلطم  نیا  زا  نخـس  متـشاد  تکرـش  اجنآ  رد  مه  نم  هک  ناگرزب  زا  یـضعب  سلجم  رد  دسیونیم : نینچ  دنکیم  لقن  [ 241  ] ترضح
رب همطاف  هکلب  تفگ : نیرضاح  زا  یکی  درک ، ادیپ  يرتشیب  مارتحا  تفارـش و  همطاف  اب  جاودزا  اب  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  هک  دمآ  نایم 

تارکاذـم وگتفگ و  بلطم  نیا  هرابرد  هدـش و  تحاران  ریبعت  نیا  زا  راـضح  دـش ، شبیـصن  يرتشیب  مارتحا  تفارـش و  یلع  اـب  جاودزا  رثا 
رترب و رفن  ود  نآ  زا  کی  مادک  هک  مهد  حیضوت  هدومن و  راهظا  هراب  نیا  رد  ار  دوخ  هیرظن  ات  تساوخ  نم  زا  سلجم  بحاص  دش ، يدج 

اهنآ زا  کی  مادـک  هک  تسنآ  يرترب  زا  دوصقم  رگا  دـنرترب ، لضفا و  کی  مادـک  هکنیا  اما  متفگ : نم  همطاف ؟ ای  یلع  دنـشابیم ، لـضفا 
نیا رد  اهنآ ، لاثما  تعاجـش و  ملع و  دـننام  دنجنـسیم  ار  دوخ  اهنآ  اب  مدرم  هک  یتالامک  هوحن  نآ  زا  دـنرتشیب  یتالامک  بقانم و  ياراد 

 ] نیرخاتم يار  هک  هچ  نآ  تسا ، لاعتم  دنوادخ  دزن  رد  ماقم  هجرد و  يرترب  تیلـضفا  زا  دوصقم  رگا  تسا و  رترب  لضفا و  یلع  تروص 
همه زا  مالـسلاهیلع ، یلع  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  زا  دـعب  هـک  تـسنآ  هتـشگ  راوتـسا  نآ  رب  باحـصا ، زا  هحفص 154 ]

. تسا نایناهج  نانز  يوناب  دنچ  ره  تسا  ناملسم  نانز  زا  ینز  همطاف  تسا و  رترب  شماقم  راگدرورپ  هاگشیپ  رد  نز  درم و  زا  اهناملـسم 
تاقولخم زا  یکی  همطاف  دنوادخ و  دزن  تاقولخم  نیرتبوبحم  یلع  هک  تسا  هدـش  تباث  ریط  ثیدـح  هب  انب  هک  تسنآ  بلطم  نیا  رب  لیلد 

باوث و دشاب  تاقولخم  نیرتبوبحم  دنوادخ  دزن  رد  هک  یسک  دناهدرک  قیقحت  هراب  نیا  رد  هک  نیریسفم  نیملکتم و  رظن  قبط  رب  تسا و 
نیا رد  دـشاب  یبـسن  يدـنب  شزرا  تفارـش و  تیلـضفا  زا  دوصقم  رگا  و  دوب ، دـهاوخ  رتـشیب  ناـگمه  زا  تماـیق  زور  رد  شـشاداپ  رجا و 

وا و دننامب  یـسک  یلع  ناردپ  نیب  رد  نیرخآ و  نیلوا و  زا  تسا  مدآ  ترـضح  نادنزرف  رورـس  شردـپ  اریز  تسا ، لضفا  همطاف  تروص 
ترـضح و نآ  رتخد  يو  اریز  تسا ، لضفا  همطاف  دـشاب ، یمحر  دـنویپ  تبحم و  تدـش  تیلـضفا ، زا  دوصقم  رگا  تسین و  وا  اب  زارطمه 

یلع ایآ  هک  نخس  نیا  اما  و  تسا . هدوب  رتکیدزن  ومع  رسپ  زا  تبسن  ثیح  زا  هاوخان  هاوخ  دوب و  شترـضح  هقالع  تبحم و  تدش  دروم 
زا یکی  تسا ، ددعتم  نوگانوگ و  مدرم  رگید  هب  تبسن  یلع  يرترب  فرش و  لماوع  هتـشگ ، یمارگ  یلع  هب  وا  ای  هدرک  ادیپ  تفارـش  وا  هب 

یخرب تسا و  لوسر  ترـضح  هب  طوبرم  تلیـضف  رگید  یکی  تسا و  ءارهز  ترـضح  اـب  يرـسمه  هب  طوبرم  هک  تسا  یتلیـضف  نآ  اـهنآ 
اما و  يدنمتواخس . یشنم و  گرزب  یقالخا و  شوخ  تعانق و  ملح و  تفع و  تعاجش و  دننام  تسا  ترضح  دوخ  هلقتـسم  لئاضف  رگید 

مالسا و رد  تقبس  یماگشیپ و  شتـسرپ و  یئاسراپ  تناید و  ملع و  زا  دنترابع  تسا ، لوسر  ترـضح  هب  یگتـسباو  هب  طوبرم  هک  هچ  نآ 
نآ اب  جاودزا  تسا  مالـسلااهیلع  ءارهز  ترـضح  هب  طوبرم  هچ  نآ  و  اـهیناهنپ . اـهبیغ و  زا  ترـضح  نآ  نداد  ربخ  نتـشاد و  یهاـگآ 

هحفص لوسر [  هیرذ  شنادنزرف  هکیئاج  ات  درک  ادیپ  طابترا  تبـسن  هب  مه  هک  دش  لوسر  ترـضح  داماد  نآ  رثا  رب  هک  دشابیم  ترـضح 
تاذ زا  شخب  ود  ءزج و  ود  اهنیا  تسا و  نز  نوخ  درم و  ینم  زا  دـنزرف  شیادـیپ  اریز  دنتـشگ  ترـضح  نآ  تاذ  زا  یئزج  ادـخ و  [ 155

هک يراـتفگ  نآ  تسنیا  دـنکیم و  ادـیپ  همادا  هشیمه  يارب  نادـنزرف  نادـنزرف  رد  هنوـگ  نیمه  هب  طاـبترا  نـیا  دنـشابیم و  رداـم  ردـپ و 
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نایناهج رورس  تخدیمارگ و  همطاف  دنچ  ره  هک  تسا  تهج  نادب  یلع  هب  همطاف  تفارش  اما  و  تفگ . همطاف  هب  یلع  تفارـش  رد  ناوتیم 
نیا رگم  دش  هدوزفا  شیاهيراوگرزب  تفارش و  هعومجم  رب  رگید  یتمارک  فرش و  مالسلاهیلع  یلع  اب  يرسمه  رثا  رب  لاح  نیع  رد  تسا 

هک دوب  یتمظع  تفارش و  نانچ  دقاف  رگید  دروآیمرد  کلام  نب  سنا  ای  ریرهوبا  يرـسمه  هب  ار  وا  لوسر  ترـضح  رگا  هک  تسین  نینچ 
نآ دوخ  يدوخ  هب  تروص  نآ  رد  دـندوبیم  کـلام  نب  سنا  هریرهوـبا و  زا  شیرارذ  نادـنزرف و  رگا  نینچ  مه  تسا و  اراد  نوـنکا  مه 

هحفص 159] [ . ] 242 . ] دنتشادن ار  ینونک  شزرا 

هجیدخ ترضح  شردام  تلیضف 

رد ترجه  زا  شیپ  لاس  دومرف 68  جاودزا  وا  اب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  هک  تسا  ینز  نیتسخن  مالـسلااهیلع  هجیدخ 
یـشوه و زیت  يدنمـشیدنا و  هب  هتفای ، تیبرت  هتـسجرب  تافـص  هدیدنـسپ و  قالخا  اب  دوشگ و  ناـهج  هب  هدـید  مرتحم  گرزب و  ینادـناخ 

لاوما ياراد  يو  دـشیم ، داـی  وا  زا  هرهاـط  ناونع  هب  شاهلیبـق  موق و  دزن  رد  تیلهاـج  نارود  رد  هک  اـجنآ  اـت  هتـشگ  فـصتم  ینمادـکاپ 
يراـتفر شوخ  يراوگرزب و  يراد ، تناـما  تقادـص و  زا  درکیم ، هدافتـسا  تراـجت  راـک  رد  اـهدرم  زا  تشاد و  تراـجت  دوب و  یناوارف 

، درک تباجا  ار  وا  توعد  ترضح  دریگ ، دهع  هب  ار  وا  یناگرزاب  روما  یتسرپرس  ات  درک  توعد  ترـضح  نآ  زا  دش  ربخ  اب  هک  ترـضح 
، تخادرپ تحارتسا  هب  یتخرد  هیاس  ریز  رد  ینارـصن  یبهار  هعموص  یکیدزن  رد  هار ، نیب  رد  تفر ، ماش  تراجت  هب  يو  مالغ  هرـسیم  اب  و 

تخرد نیا  ریز  رد  تفگ : بهار  دشابیم ، مرح  لها  تسا و  شیرق  زا  دـنتفگ : تسیک ؟ درم  نیا  دیـسرپ  دـید  ار  ترـضح  نآ  هک  بهار 
هنیدم هب  هدومن و  يرادیرخ  تساوخیم  هک  هچ  نآ  هتخورف و  ار  هراجتلا  لام  ترـضح  تسا ، هدـماین  دورف  ربمایپ  زج  هب  یـسک  هاگ  چـیه 

ترضح هب  تبسن  هجیدخ  تفگ : هجیدخ  هب  ار  بهار  نانخس  هرسیم  هحفص 160 ] [ . ] 243 . ] داد يو  هب  ار  هجیدخ  لاوما  هدرک  تعجارم 
تـشاد یناوارف  لاوما  دوب و  یـسانشرس  بسن  بسح و  ياراد  شیرق و  فارـشا  زا  يو  دـش ، وا  اب  جاودزا  ناهاوخ  هدرک و  لـیامت  راـهظا 

وا زا  لوسر  ترـضح  يارب  ار  يو  هتفر و  دـلیوخ  وا  ردـپ  دزن  هزمح  تشاذـگ ، نایم  رد  دوخ  ياـهومع  اـب  ار  هجیدـخ  داهنـشیپ  ترـضح 
نیا رد  هدـمآ : باعیتسالا »  » باـتک رد  [ . 244 . ] تفرگ تروص  جاودزا  نیا  هدومن و  تقفاوم  جاودزا  نیا  اـب  دـلیوخ  درک ، يراگتـساوخ 

ناخروم هک  دیوگ : نینچ  دنـشابیم و  هجیدخ  زا  یگمه  میهاربا ، زا  ریغ  لوسر  ترـضح  نادنزرف  مامت  هک  درادن  فالتخا  یـسک  بلطم 
هک بنیز » ، » دـندش ناملـسم  هدرک و  كرد  ار  ربمایپ  تثعب  نارود  یگمه  هک  دروآ  ترـضح  يارب  رتخد  راـهچ  يو  هک  دـناهتفگ  یگمه 

نیرتکچوک هک  مالـسلااهیلع » ءارهز  همطاـف   » و درک ، جاودزا  هجیدـخ  هدازرهاوخ  عیبر  نب  صاـعلاوبا  اـب  دوب  ترـضح  دـنزرف  نیرتـگرزب 
ود تسا . وا  نادنزرف  رد  رـصحنم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هیرذ  درک و  جاودزا  یلع  ترـضح  اب  دوب ، هجیدخ  دنزرف 
هک دنراد  عامجا  بلطم  نیا  رب  ناخروم  همه  دندرک .) جاودزا  نامثع  اب  يرگید  زا  دـعب  یکی  هک   ) دنـشابیم موثلکما  هیقر و  رگید ، رتخد 

مساقلاوبا هینک  هحفص 161 ] ترضح [  نآ  هب  مسا  نیا  اب  يرـسپ  نتـشاد  تبـسانم  هب  هک  داد  ترـضح  نآ  هب  مساق  مان  هب  يرـسپ  دنوادخ 
مان هب  يرـسپ  ترـضح  هک  تسا  هدـش  هتفگ  و  تفر ... ایند  زا  هکم  رد  دوب و  ترـضح  دـنزرف  نیرتگرزب  وا  دـیوگ : راـکب  نب  ریبز  دـنداد .

. تسا هدش  دلوتم  ترضح  تثعب  زا  دعب  يو  دشیم ، هتفگ  زین  رهاط  بیط و  وا  هب  تسا و  هتفر  ایند  زا  یکدوک  لاح  رد  هک  هتـشاد  هللادبع 
نادنزرف ترـضح و  هبیبر  هیقر و  بنیز و  هک  هدمآ  يرذالب  باتک  عمللا و  فشکلا و  راونالا و  باتک  رد  دـیوگ : یـسلجم  همالع  [ . 245]

دزن لیئربج  تشاد ... شیاسآ  شمارآ و  وا  دوجو  اب  ادـخ  لوسر  دوب ، مالـسا  نیتسار  روای  هجیدـخ  دـیوگ : زین  و  [ . 246 . ] دندوب شحج 
يا دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ناـسرب ، مالـس  شراـگدرورپ  يوـس  زا  هجیدـخ  هب  تفگ : هدـمآ و  لوـسر  ترـضح 

تسا و وا  زا  مالـس  تسا و  مالـس  هللا  درک : ضرع  هجیدخ  دـناسریم ، مالـس  وت  هب  تراگدرورپ  يوس  زا  هک  تسا  لیئربج  يا  هجیدـخ ،
هحفص 165] [ . ] 247 «. ] مالسلا هیلا  و  مالسلا ، هنم  و  مالسلا ، مالس   » ددرگیمرب وا  هب  مالس 
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دلوت زا  شیپ  ردام  اب  همطاف  ترضح  سنا 

اب مکش  رد  دوب ، کبس  فیفخ و  مدرکیمن و  ینیگنس  ساسحا  وا  زا  مدش  هلماح  همطاف  هب  هک  یماگنه  دیوگ : اهنعهللایـضر  هجیدخ  - 1
یکی دندش ، دراو  نم  رب  درک  فیصوت  ناوتیمن  ار  ناشتینارون  یئابیز و  هک  نز  راهچ  دش  هک  لمح  عضو  کیدزن  درکیم ، تبحـص  نم 

میتسه و یسوم  رهاوخ  مثلک  نم  تفگ : یموس  مشابیم ، محازم  رتخد  هیسآ  نم  تفگ : يرگید  میتسه ، ءاوح  تردام  نم  تفگ : نانآ  زا 
ار وت  هدرک و  یگدیسر  وت  لمح  عضو  هب  طوبرم  ياهراک  هب  هک  میاهدمآ  مشابیم ، یـسیع  ردام  نارمع و  رتخد  میرم  نم  تفگ : يرگید 
. درک الاب  نامسآ  يوس  هب  ار  شتشگنا  هتشاذگ و  هدجس  رب  رـس  دوشگ و  ناهج  هب  هدید  همطاف  یتاظحل  زا  دعب  مینک ، کمک  راک  نیا  رد 

يزور دنچ  دهد  ناشن  نانآ  هب  ار  هام  ندش  هتفاکش  هک  دنتساوخ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  رافک  هک  یماگنه  - 2 [ . 248]
، دنکیم بیذکت  ار  دمحم  هک  یسک  نآ  تسا  راک  نایز  رایسب  هچ  ياو  يا  تفگیم : هجیدخ  دوب ، هدنامن  همطاف  ترـضح  دلوت  هب  رتشیب 
شابم و نوزحم  نیگمغ و  مردام ، تفگ : هدز و  ادص  ار  وا  مکـش  نورد  زا  همطاف  ماگنه  نیا  رد  تسا ،! ربمایپ  ادخ و  هداتـسرف  نیرتهب  وا 

وترپ اب  دش و  دلوتم  همطاف  دش  لماک  تدم  هفای و  هحفص 166 ] نایاپ [  لمح  نارود  هکنآ  زا  دعب  دشابیم ، مردپ  اب  دنوادخ  انامه  سرتن ،
ار نآ  دروآ ، میارب  تشهب  زا  یبیس  لیئربج  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  - 3 [ . 249 . ] دیدرگ رونم  یتیگ  شراسخر 
ره ماهدش ، هلماح  کبـس  فیفخ و  تروص  هب  نم  هک  دیوگ  دوخ  هجیدخ  دش و  هلماح  همطاف  هب  وا  مدش و  رتسب  مه  هجیدـخ  اب  هدروخ و 
ات داتـسرف  شیرق  نانز  لابند  هب  لمح  عضو  ماگنه  هب  دـیوگیم ؟ نخـس  نم  اـب  مراد  مکـش  رد  هک  یکدوک  مدـشیم  نوریب  لزنم  زا  هاـگ 

. ياهدـش دـمحم  رـسمه  وت  اریز  میئآیمن  وت  دزن  دـنتفگ  هدـماین و  نانآ  دـننک ، کمک  لمح  عضو  هب  طوبرم  هنانز  ياـهراک  رد  دـنیایب و 
رد دش ، هلماح  همطاف  هب  هجیدخ  هک  یماگنه  دـیوگ : ءافلخ  زا  شیاتـس  رد  شاهلاسر  رد  یعفاش  مالـسلادبع  نیدـلازع  خیـش  - 4 [ . 250]
رد هکنیا  نودب  دید  دش و  دراو  وا  رب  ترـضح  يزور  تشادیم ، ناهنپ  ادـخ  ربمایپ  زا  ار  نایرج  نیا  وا  درکیم ، تبحـص  وا  اب  يو  مکش 
نم اب  وا  مراد ، مکش  رد  هک  یکدوک  اب  داد  خساپ  يدرکیم ؟ تبحـص  یـسک  هچ  اب  دیـسرپ  دنکیم ، تبحـص  هجیدخ  دشاب  یـسک  هناخ 
رارق نم  نیـشناج  هدزای  ردام  ار  وا  دـنوادخ  هک  تسا  يرتخد  نیا  مهدیم ، تراشب  ار  وت  هجیدـخ  يا  دومرف : ترـضح  دـنکیم ، تبحص 

هک هدش  لقن  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  ینالوط  یثیدـح  نمـض  رد  - 5 [ . 251 . ] دـنیآیم ناشردـپ  زا  دـعب  نم و  زا  دـعب  هک  تسا  هداد 
تبحص وت  اب  یسک  هچ  هجیدخ ، يا  دومرف : وا  هب  دنکیم ، تبحص  یسک  اب  هجیدخ  هک  دینش  دش و  لزنم  دراو  ادخ  لوسر  يزور  دومرف :
تراشب نم  هب  هک  تسا  لیئربج  نیا  دومرف : دریگیم ، سنا  نم  اب  دـیوگیم و  نخـس  نم  اـب  مراد  مکـش  رد  هک  یکدوک  تفگ : درکیم ؟

وا و زا  ارم  لسن  لاعتم  دنوادخ  يدوزب  تسا ، تکرب  نمی و  اب  مدق و  شوخ  و  هحفص 167 ] كاپ [  ياهدیرفآ  تسا ، رتخد  وا  هک  دهدیم 
هحفص 171] [ . ] 252 . ] داد دهاوخ  رارق  تما  نیب  رد  ار  ناماما  وا  لسن  زا 

س)  ) ءارهز ترضح  دالیم 

لوسرلا یفطـصملا  تنب  دالیم  يداـمج . متـسیب  بش  دـالیم ، بش  تسا  شوخ  هچ  يداـمج  نم  نیرـشعلا  هیلیلا  دـالیملا  هلیل  نم  اذـبح  اـی 
يوناب ءارهز  هیکز  همطاف  ءاروح  هیـسنا  هدیـس  لوتب . هرهاط و  هقیدص و  ادـخ ، لوسر  یفطـصم  ترـضح  رتخد  دالیم  لوتب  هرهاط  هقیدـص 

هیلع و هللا  یلص  دمحا  یبنلا  تنب  تدلو  ذا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  اهبرـس  هلیل  ای  ءارهز . هیکز  همطاف  یتشهب ، هیروح  یناسنا و 
بولق رـس  اهدالیم  دش . دلوتم  ادخ  ربمایپ  دـمحا  رتخد  هک  ماگنه  نآ  رد  دـش  دونـشخ  نآ  رد  دـمحم  هک  یبش  نآ  شوخ  هچ  ملـس  هلآ و 

ترق كاذک  اهانبا  نم  نویعلا  ترق  و  تسا . رـشحم  هعیفـش  وا  اریز  درک ، داش  ار  اهناسنا  ياهلد  وا  دلوت  رـشحملا  یف  هعیفـش  اهنال  رـشبلا 
. دـیدرگ نشور  تسا  هتفریذـپ  تیـالو  هب  دراد و  تسود  ار  وا  هک  ره  هدـید  نینچ  مه  دـش ، نشور  شنادـنزرف  ناگدـید  اـهالاو  نم  نیع 

ترخف ول  اهل  تقح  تسا . هتسشن  ریرـس  تخت و  يورب  هک  تسا ، هکم  کلم  هجیدخ  هکیرالا  شیرعلا و  یلع  تناک  هکیلم  هکمب  هجیدخ 
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تاهابم تسا  نسح  نیسح و  ردام  هک  شرتخد  هب  هشیمه  يارب  هک  تسا  هتـسیاش  هحفص 172 ] نسحلا [  نیـسحلا و  ما  اهتنبب  نمزلا  يدم 
هتفر و الاب  ربمایپ  دوجو  هخاش  هتـشگ ، نشور  هدیـشخرد و  دنوادخ  رون  قروا  الع و  دـق  یبنلا  نصغ  قرـشا  یحـض و  دـق  هلالا  رون  دـنک .

نشور ياههفوکش  اب  هبیط  هنیدم  نینچ  مه  دیـشخرد و  اهرون  اب  هکم  راهزالاب  كاذک  هبیط  راونالاب و  هکم  تقرـشا  و  تسا . هدروآ  گرب 
ار الاب  ياهنامسآ  تاقبط  هدنکفا و  وترپ  شرون  یتیگ  ياههنارک  مامت  رد  یلعلا  تاومسلا  قابطا  رانا  یحض  اهوایض  قافالا  لکب  دیدرگ .

شرع قاس  رب  هک  تسا  نشور  لیدنق  نادغارچ و  وا  رون  ایربکلا  شرع  قاش  یف  اقلعم  ءایـضلا  لیدنق  ناک  دق  اهرون  و  تسا . هدرک  نشور 
وا تخانـش  تفایرد و  زا  دنگوس ، مدوخ  ناج  هب  دـیوگ : يرئاح  ریبخ ، هاگآ و  ثدـحم  - 1 [ . 253 . ] تسا هدش  هتخیوآ  گرزب  دـنوادخ 
هب تسا ، هدـنام  بقع  يرگـشرامش  هدننکفیـصوت و  ره  شیاهیگژیو  ندرمـشرب  فیـصوت و  زا  هدـناماو و  یفراـع  ره  هدـید  کـمدرم 
هب وا  يراوگرزب  لضف و  فیصوت  زا  لاعتم  دنوادخ  دنفکاع ، ناگمه  شیاهيرترب  هبعک  هناتـسآ  رب  فرتعم و  یگمه  شنوگانوگ  لئاضف 

مهارف یئادخ  ياهتمح  هدیدنـسپ و  قالخا  ناگدـنراد  كاپ و  ياهداژن  هیـسدق و  سوفن  نابحاص  نارگید  يارب  هک  یتارابع  نیرتلماک 
تاـکلم تیناـسنا و  تـالامک  تسا ، هدیـشخرد  شینارون  هرهچ  هدیدنـسپ و  تعلط  اـب  يربماـیپ  حبـص  هدـیپس  تسا ، هدومرف  ریبعت  هدروآ 

مهرد نیرب  سودرف  رد  تلیـضف  همـشچرس  یگدـنز و  بآ  اـب  وا  یتـسه  هحفـص 173 ] هیام [  ریمخ  اـیوگ  تسا ، اراد  ار  یناـسفن  لـئاضف 
يدامج متسیب  زور  رد  تسا ، یپایپ  شیئوکین  الاو و  شهوکش  ّرف و  تسا  يرگداد  هناشن  یتسار و  تقیقح  تقیقح و  ینشور  وا  هتخیمآ ،
يدامج متـسیب  زور  رد  همطاف  ترـضح  دیوگ : یمق  ثدـحم  - 2 [ . 254 . ] دوشگ ناهج  هب  هدـید  تثعب  زا  دـعب  مجنپ  لاـس  رد  يرخـالا 

زا هکنانچ  [ 255 . ] دوب هتـشذگ  ترـضح  نآ  تثعب  زا  لاس  جنپ  ماگنه  نیا  رد  دش  دـلوتم  لوسر  ترـضح  یگلاس  جـنپ  لهچ  رد  يرخالا 
هک دوب  هنوگ  نادب  همطاف  هب  هجیدخ  ترضح  لمح  زاغآ  تسا ، هدش  تیاور  مالسلاامهیلع  قداص  رفعج  ماما  رقاب و  دمحم  ماما  ترـضح 

ینم هب  لیدـبت  ترـضح  بلـص  رد  ار  اهنآ  دـنوادخ  دومرف ، لوانت  شبیـس  امرخ و  زا  یتشهب  ياههویم  زا  لوسر  ترـضح  جارعم  بش  رد 
هک هاگره  تسا و  یناسنا  هیروح  کی  همطاف  نیاربانب  تشگ ، هلماح  همطاف  هب  وا  دـش و  رتسب  مه  هجیدـخ  اب  نیمز  هب  طوبه  زا  دـعب  درک ،

تهج نیمه  هب  درکیم و  مامـشتسا  ار  یبوط  تخرد  تشهب و  يوب  وا  زا  دـیئوبیم و  ار  همطاـف  دـشیم  تشهب  يوب  قاتـشم  ادـخ  لوـسر 
رب دنتشادن  یتخانـش  همطاف  هبترم  جرا و  ماقم و  یئالاو  هب  تبـسن  هک  شنارـسمه  زا  یخرب  هکیئاج  ات  دیـسوبیم  ار  وا  لومعم  دح  زا  شیب 

هدوب تثعب  زا  دـعب  لاس  ود  یلوق  هب  انب  هدوب و  ترجه  زا  لبق  لاس  شـش  لوسر  ترـضح  جارعم  هک  دـیئوگب  رگا  دـنتفرگ . داریا  راک  نیا 
: میوگیم خـساپ  رد  تسین .؟ راگزاس  لوق  ود  نآ  زا  کی  چـیه  اب  بلطم  نیا  هدوب و  مجنپ  لاس  رد  همطاـف  ترـضح  دـلوت  هکنیا  اـب  تسا 
دصکی و لوسر  ترضح  دومرف : هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلاهیلع  قداص  ترضح  زا  هکلب  دناهتفرن  جارعم  هب  رابکی  طقف  لوسر  ترـضح 
زا دعب  ناماما  یلع و  تیالو  هرابرد  دنوادخ  هکنیا  رگم  دوبن  تاعفد  نآ  زا  کی  چـیه  رد  دـندش  هدرب  جارعم  هب  راب  تسیب  هحفص 174 ] ] 

ترـضح يریگهرانک  دیوگ : یمق  ثدحم  - 3 [ . 256 . ] درک شرافـس  دوب  هدومرف  ماـکحا  ضئارف و  رگید  هراـبرد  هک  هچ  نآ  زا  شیب  وا 
زا دوصقم  دوشب و  نایناهج  راگدرورپ  هفحت  هیده و  نتفرگارف  هدامآ  هک  دوب  نآ  رطاخ  هب  هجیدخ  ترـضح  زا  زور  لهچ  تدم  هب  لوسر 

تنب همطاف  هرهاطلا ... لوتبلا  یلع  لص  و  : » میئوگیم هک  تسا  هدش  دراو  ترـضح  نآ  ترایز  رد  هکنانچ  دوب  همطاف  ترـضح  هیدـه  نیا 
رتخد همطاف ، كاـپ ..... لوتب  رب  تسرفب  دورد  ینعی و  هفحتلاو .» هل  کـنم  هیحتلا  هدـبک و  هذـلف  هبلق و  میمـص  همحل و  هعـضب  کـلوسر و 

رب ياهناـشن  يریگهراـنک  نیا  رد  دیـسر . ترـضح  نآ  هب  وـت  زا  هک  ياهفحت  هیدـه و  وا و  هراـپ  رگج  صلاـخ و  لد  نت ، هراـپ  تربماـیپ و 
هب یتشهب  هویم  صاصتخا  دـیاش  تسین ، نآ  حرـش  يارای  ار  نایب  هک  هیاپ  نادـب  تسا  ناهج  ناوناب  يوناـب  همطاـف ، ترـضح  ماـقم  تمظع 

تعفنم و همه  نیا  ناتخرد  رگید  رد  اریز  دوشیم  لصاح  اهنآ  زا  هک  تسا  يرایـسب  عفانم  ود و  نآ  تکرب  ترثک  رطاخ  هب  روگنا  امرخ و 
هب هراـشا  دوخ  نیا  هک  تسین  دـیعب  دـناهدمآ ، دوجو  هب  مالـسلاهیلع  مدآ  لـگ  یتداـیز  زا  هوـیم  ود  نیا  هکنیا  رب  هجوـت  اـب  تسین و  تکرب 

هراشا نادـب  دوخ  ياج  رد  هللاءاشنا  هکنانچ  دـشاب ، هتـشاد  اهنآ  نادـنزرف  هیرذ و  یتدایز  تکرب و  كاـپ و  لـسن  نیا  هدـیاف  هرهب و  ترثک 
نامرف هب  لیئربج  دیـسرارف  همطاف  هب  ندـش  هلماح  نامز  هک  یماگنه  دـیوگ : يراصنا  یلع  دـمحم  یلوم  جاـح  - 4 [ . 257 . ] درک میهاوخ 
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دشاب هتشادن  هحفص 175 ] نانآ [  اب  دمآ  تفر و  دنک و  يریگهرانک  مدرم  زا  هک  داد  روتسد  ترضح  نآ  هب  هدش و  لزان  ربمایپ  رب  دنوادخ 
دروخن و يویند  ياهاذغ  زا  همقل  کی  یتح  دوش و  لوغشم  یهلا  شتسرپ  تدابع و  هب  دنیزگرب و  ار  دمآ  تفریب و  تولخ و  ياهشوگ  و 

دقعنم یتشهب  ياذغ  زا  وا  هفطن  هکنیا  ات  دیامن ، راطفا  بیـس  ای  ریجنا  ای  امرخ  اب  دریگب و  هزور  بترم  هکلب  دماشاین  اهبآ  نیا  زا  هعرج  کی 
رد هک  هچ  نآ  نیاربانب  دوب ، هدش  دوجوم  هتفرگ و  لکـش  هزیکاپ  ياههویم  نآ  ندروخ  اب  جارعم  بش  رد  هفطن  نآ  لصا  هکنآ  زا  دعب  دش ،

مدش دراو  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  رب  دیوگ : هک  هدش  لقن  یسراف  ناملـس  زا  - 5 [ . 258 . ] تشذگ ءاروحلا » هیسنالا   » هب وا  يراذگمان 
هک تشذـگن  يزیچ  مدـش  لاحـشوخ  رایـسب  ود  نآ  رادـید  زا  نم  دـندرکیم ، يزاـب  ترـضح  نآ  يور  شیپ  رد  نینـسح  هـک  یلاـح  رد 

، میازفایب اهنآ  هب  تبـسن  دوخ  تبحم  رب  ات  دیئوگب  نم  هب  نانیا  ماقم  تیلـضفا و  زا  ادخ  لوسر  يا  مدرک  ضرع  دش ، دراو  لوسر  ترـضح 
هک لاح  نامه  رد  داد ، شدرگ  دنوادخ  تشهب  اهنامسآ و  رد  ارم  لیئربج  دندرب  الاب  نامـسآ  هب  ارم  هک  یبش  نآ  رد  ناملـس ، يا  دومرف :
يا متفگ : مدـمآ ، تفگـش  هب  شوخ  يوب  نآ  زا  دیـسر ، مماـشم  هب  یـشوخ  يوب  مدرکیم  شدرگ  تشهب  ياـهناویا  اـهغاب و  روصق و  رد 

هک تسا  یبیـس  نیا  دمحم ، يا  تفگ : تسیچ ؟ يوب  هداد  رارق  دوخ  ریثات  تحت  ار  تشهب  ياهوب  رگید  هک  یـشوخ  يوب  نیا  نم ، بیبح 
، تسا هدرک  هدارا  ار  يزیچ  هچ  وا  تقلخ  زا  هک  مینادیمن  هدیرفآ و  لبق  لاس  رازه  دصیس  دودح  زا  دوخ  تردق  تسد  هب  لاعتم  دنوادخ 
: دنتفگ هدمآ و  ولج  دندروآیم  دوخ  اب  ار  بیس  نیا  هک  یلاح  رد  مدید  ار  ناگتشرف  زا  یهورگ  میدوب  هرکاذم  لوغـشم  هک  نیب  نیمه  رد 

نیا نم  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دهدیم . هیده  وت  هب  ار  هفحت  نیا  دناسریم و  تمالـس  ام  راگدرورپ  دـمحم ، يا 
ار بیس  نآ  بآ  دنوادخ  مدروخ  ار  بیس  نآ  دروآ  نیمز  هب  ارم  هک  یماگنه  مداد ، هحفص 176 ] رارق [  لیئربج  لاب  ریز  هتفرگ و  ار  بیس 
وت يارب  هک  دومرف  یحو  نم  هب  دنوادخ  دش ، هلماح  بیـس  نامه  بآ  زا  وا  مدش  رتسب  مه  دلیوخ  رتخد  هجیدـخ  اب  داد ، رارق  نم  تشپ  رد 
وا يرـسمه  هب  نامـسآ  رد  ار  وا  نم  تسا ، یلع  زا  همطاـف  نک ، جـیوزت  رون  اـب  ار  رون  اذـل  دـش  دـهاوخ  دـلوتم  ناـسنا  سنج  زا  ياهیروح 

غارچ نانآ  هک  دـمآ  دـهاوخ  نوریب  ياهزیکاپ  نادـنزرف  لـسن و  يدوز  هب  ود  نآ  زا  مداد و  رارق  وا  هیرهم  ار  نیمز  مجنپ  کـی  مدروآرد و 
هب ياو  دندرگیم ، راوخ  دنوشیم و  هتشک  هک  دنیآیم  دیدپ  یناماما  مالسلاهیلع  نیسح  بلص  زا  و  نیـسح ، نسح و  دوب ، دنهاوخ  تشهب 

تسا هدش  تیاور  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  شراوگرزب  ناردپ  لوق  زا  قداص  ترضح  زا  - 6 اهنآ . هدننکراوخ  هدنشک و 
ياهیروح همطاف  دومرف : دنرتاناد ، شلوسر  دنوادخ و  دـنتفگ : تسا .؟ هدـش  هدـیرفآ  همطاف  ارچ  دـینادیم  ایآ  مدرم ، هورگ  يا  دومرف : هک 

، ادـخ لوسر  يا  دـنتفگ  باحـصا  تسا ، هدـش  قلخ  لیئربج  بَغَز  قرع و  زا  وا  دومرف : و  دـشاب ، ناسنا  کی  طـقف  هکنیا  هن  تسا  یناـسنا 
نونکا مه  دومرف : لیئربج ! بَغَز  قرع و  زا  دیئامرفیم : دعب  هیسنا و  هن  تسا  هیـسنا  هیروح  دیئامرفیم : دش ، لکـشم  هدیچیپ و  ام  رب  هلاسم 

هنیـس هب  ار  نآ  دوب  هدرک  قرع  هکیلاح  رد  لـیئربج  داتـسرف  هیدـه  نم  يارب  تشهب  زا  ار  یبیـس  مراـگدرورپ  مهدیم ، حیـضوت  امـش  يارب 
: تفگ دـش و  دراو  نمرب  لاح  نیا  رد  هدـش  طولخم  رگیدـکی  اـب  ود  نآ  قرع  دوب  هدرک  قرع  زین  بیـس  دوب  هدروآ  دوخ  اـب  هدینابـسچ و 

وت يارب  تشهب  زا  ار  یبیـس  دـنوادخ  انامه  تفگ : لیئربج ، ای  مالـسلا  کیلع  متفگ : هتاـکرب ،» هللاهمحر و  هللالوسر و  اـی  کـیلع  مالـسلا  »
: متفگ روخب ، ار  نآ  دمحم ، يا  تفگ : سپس  مدینابسچ . هنیـس  هب  هتـشاذگ و  هدید  رب  هدیـسوب و  هتفرگ و  ار  نآ  نم  تسا ، هداتـسرف  هیده 
ار نآ  یشابیم ، هحفـص 177 ] نآ [  ندروخ  هب  رومام  يرآ ، تفگ : دوشیم ؟ هدروخ  مراگدرورپ  هیدـه  اـیآ  لـیئربج ، يا  نم  بیبح  يا 

روصنم لـیئربج  يا  متفگ : تسا ، همطاـف  هروصنم  رون  نآ  روخب ، تفگ : مدیـسرت  رون  نآ  شـشخرد  زا  دیـشخرد ، نآ  زا  يرون  هتفاـکش ،
هب لیئربج  يا  متفگ : تسا ، همطاف  نیمز  رد  روصنم و  نامسآ  رد  شمسا  دوشیم و  جراخ  وت  بلص  زا  هک  تسا  يرتخد  تفگ : تسیک ؟
هک تسا  هدـش  هدـیمان  همطاـف  نیمز  رد  تهج  نآ  زا  تفگ : تـسا ؟ هدـش  هدـیمان  همطاـف  نـیمز  رد  هروـصنم و  نامـسآ  رد  تبـسانم  هـچ 

ذئموی و  : » دـیامرفیم هک  دـیجم  نآرق  رد  لاعتم  دـنوادخ  شیامرف  تسنیا  دناهتـشگ و  رود  وا  یتسود  زا  شنانمـشد  شتآ و  زا  شنایعیش 
تسا يزیر  ياهوم  بغز ، حیضوت : نایب و  تسا . مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  ندرک  يرای  دوصقم  هک  [ . 259 « ] هللا رصنب  نونموملا  حرفی 
رطاخب ای  دوب و  هدرک  قرع  اجنآ  رد  هدوب و  وا  لاب  ریز  رد  بیـس  هک  تسنآ  رطاخ  هب  لیئربج  بغز  زا  ارهز  ترـضح  ندوب  هجوج و  رپ  رب 
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هک هدش  تیاور  رمع  نب  لضفم  زا  - 7 [ . 260 . ] دندومرف لوانت  ار  نآ  ترضح  هدیبسچ و  بیـس  هب  زیر  ياهوم  نآ  زا  يرادقم  هک  تسنآ 
هجیدـخ هـک  یماـگنه  دوـمرف : دوـب ؟ هنوـگچ  مالـسلااهیلع  همطاـف  ترـضح  دـلوت  مدرک  ضرع  مالـسلاهیلع  قداـص  ترــضح  هـب  دـیوگ 

رود دوخ  زا  ار  وا  هدرک و  يریگهراـنک  يو  زا  هکم  ناـنز  درک  جاودزا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  اـب  اـهیلعهللاناوضر 
عوـضوم نیا  زا  هجیدـخ  دـیایب ، ترـضح  نآ  دزن  ینز  چـیه  هک  دنتـشاذگیمن  دـندرکیمن و  مالـس  وا  رب  دـندمآیمن و  شدزن  دـنتخاس ،

ار يو  هدرک و  تبحص  ردام  اب  مکش  نورد  زا  وا  دش  هلماح  هحفص 178 ] همطاف [  هب  هکنآ  زا  دعب  دومن ، یئاهنت  ساسحا  هدش و  تحاران 
وا رب  ترـضح  يزور  هکنیا  ات  تشادیم  ناهنپ  ادـخ  لوسر  زا  ار  عوضوم  نیا  هجیدـخ  درکیم ، توعد  ربص  يرادـیاپ و  هداد و  يرادـلد 
رد هک  یکدوک  داد  خساپ  یتفگیم ؟ نخـس  یـسک  هچ  اب  هجیدخ  يا  دیـسرپ ، دیوگیم ، نخـس  همطاف  اب  هجیدخ  هک  دینـش  هدـش و  دراو 

نیا هک  دـهدیم  تراشب  نم  هب  هک  تسا  لیئربج  نیا  نونکا  مه  دومرف : تضح  تسا ، سونام  نم  اب  دـیوگیم و  نخـس  نم  اب  مراد  محر 
رارق تما  رد  یناماما  وا  لسن  زا  دـهدیم و  رارق  وا  زا  ارم  هیرذ  لسن و  لاـعتم  دـنوادخ  تسا ، تکرب  اـب  كاـپ و  يدوجوم  رتخد و  دولوم 

ات دینارذگ ، ار  يرادراب  نارود  هنوگ  نیمه  هب  هجیدـخ  دنـشاب ، نیمز  يور  رد  شنانیـشناج  وا ، یحو  نتفای  نایاپ  زا  دـعب  هک  داد  دـهاوخ 
کمک ار  يو  نامیاز  لحارم  رد  ات  تساوخ  کمک  اهنآ  زا  داتـسرف و  مشاهینب  ناـنز  شیرق و  ناـنز  لاـبند  دیـسرارف  لـمح  عضو  ناـمز 

لام هک  بلاطوبا  میتی  دمحم ، اب  یتفریذپن و  ار  ام  نانخـس  هدرک و  لمع  ام  تارکذت  فالخرب  وت  هک  دنداد  ماغیپ  وا  خساپ  رد  نانآ  دـننک ،
نیا زا  هجیدخ  دـمآ ، میهاوخن  وت  دزن  مینکیمن و  کمک  وت  هب  طئارـش  نیا  رد  اذـل  يدرک و  جاودزا  دوب  تسد  یهت  تشادـن و  یتورث  و 
نانآ رادید  زا  زاغآ  رد  دندش  دراو  وا  رب  دـندوب  مشاهینب  نانز  زا  ایوگ  هک  الاب  دـنلب  نز  راهچ  تلاح  نیمه  رد  و  دـش ، كانمغ  دروخرب 
هراس نم  میـشابیم ، وت  نارهاوخ  ام  میتسه ، وت  راگدرورپ  ناگداتـسرف  ام  شابم ، نیگمغ  هجیدخ  يا  تفگ : هب  اهنآ  زا  یکی  دش ، تحران 

، تسا بیعش  رتخد  [ 261  ] ءارفـص نیا  نارمع و  رتخد  میرم  نیا  دـشابیم و  تشهب  رد  وت  اب  نیـشنمه  محازم و  رتخد  هیـسآ  نیا  متـسه و 
، پچ تمس  رد  يرگید  وا  تسار  فرط  رد  نانآ  زا  یکی  مینک  کمک  وت  هب  نانز  هب  طوبرم  ياهراک  رد  ات  هداتسرف  وت  دزن  ار  ام  دنوادخ 

نیمز يور  هکنآ  زا  دـعب  داهن  نیمز  رب  هزیکاپ  كاپ و  هحفص 179 ] ار [  همطاف  هجیدخ  دنتسشن ، وا  رـس  تشپ  یمراهچ  ور و  شیپ  یموس 
هکنیا رگم  دـنامن  یقاب  یئاج  ناهج  برغ  قرـش و  رد  درک و  نشور  ار  هکم  ياههناخ  ماـمت  هک  دیـشخرد  شدوجو  زا  يرون  تفرگ  رارق 

ار دیفـس  هچراپ  داد و  وشتـسش  رثوک  بآ  اب  تشادرب و  ار  همطاف  دوب  هتـسشن  هجیدخ  يور  شیپ  هک  ینز  دیـشخرد ، زین  اجنآ  رد  رون  نیا 
وا زا  دعب  تخادنا  شرـس  رب  ار  يرگید  هدیچیپ و  وا  ندب  رب  ار  یکی  هدروآ  نوریب  دوب ، رتوبـشوخ  ربنع  کشم و  زا  رتدیفـس و  ریـش  زا  هک 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  یبا  نا  و  هللا ، الا  هلا  نا ال  دهـشا  : » تفگ و  دوشگ ، نخـس  هب  بل  همطاف  دیوگ ، نخـس  هک  تساوخ 
ادخ هداتسرف  مردپ  تسین و  یئادخ  هللا »  » زج هک  مهدیم  یهاوگ  ینعی  طابسالا .» دیس  يدلو  نا  ءایصوالا و  دیـس  یلعب  نا  و  ءایبنالا ، دیس 

هب ار  کی  ره  هدرک و  مالس  اهنآ  کیاکی  رب  دعب  دنشابیم . طابسا  ناگداون و  ياقآ  منادنزرف  ناینشناج و  رورس  مرهوش  ناربمایپ ، رورس  و 
يرون نامـسآ  رد  هداد  تراشب  همطاف  تدالو  هب  ار  رگیدکی  نایتشهب  نیعلاروح و  دندرک ، مسبت  وا  هرهچ  رب  نانآ  هدز ، ادص  شدوخ  مسا 

وا تفگ : هجیدخ  هب  نز  نآ  دنتـشاذگ . ءارهز »  » ار وا  مسا  اذل  دندوب و  هدیدن  ار  يرون  نانچ  زور  نآ  ات  هکئالم  هک  دـمآ  دـیدپ  ناشخرد 
يداش و اب  ار  ترـضح  هجیدـخ  تسا  هدـش  هداد  رارق  تکرب  شاهیرذ  لـسن و  رد  هک  ریگرب  رد  تکرب ، اـب  هتـسارآ و  هزیکاـپ ، كاـپ و  ار 

زاغآ ار  دوخ  یمـسج  دشر  مالـسلااهیلع  همطاف  درک ، ریـش  زا  رپ  ار  وا  ناهد  هدراذـگ و  شناهد  هب  ناتـسپ  هتفرگ و  وا  تسد  زا  يدونـشخ 
وا رب  ادخ  دورد  تشاد ، تفرـشیپ  دنک  دشر  لاس  کی  رد  هک  یکدوک  دننام  یهام  رد  هام و  کی  هزادنا  هب  زور  ره  رد  هک  يروط  هب  درک 

هحفص دوب و [  هتسشن  حطبا  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يزور  تسا : هدش  هتفگ  - 8 [ . 262 . ] شنادنزرف رهوش و  ردپ و  و 
فارطا بلاطیبا  نب  هزمح  بلطملادبع و  نب  سابع  مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  رمع ، رکبوبا ، حاضحض ، نیرذنم  رـسای ، نب  رامع  [ 180

يروط ار  دوخ  ياهرپ  هکیلاح  رد  دش  لزان  ترضح  نآ  رب  دوخ  میظع  تروص  هفایق و  رد  لیئربج  ماگنه  نیا  رد  دندوب ، هتـسشن  ترـضح 
، دناسریم مالـس  یلعا  یلع  دنوادخ  دمحم ، يا  تفگ : هدز و  ادص  ار  ترـضح  دوب ، هتفرگارف  ار  ناهج  برغم  قرـشم و  هک  دوب  هدرتسگ 
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ماجنا تشاد  یناوارف  قشع  تبحم و  هجیدـخ  هب  تبـسن  ترـضح  هک  اجنآ  زا  ینک ، يریگهرانک  هجیدـخ  زا  زور  لهچ  هک  دـیامرفیم  رما 
رد دـش و  لوغـشم  هزور  نتفرگ  يراد و  هدـنز  بش  هب  زور  هنابـش  لهچ  تدـم  لاح  ره  هب  دوب . تقـشم  اـی  تمحز و  رپ  شیارب  راـک  نیا 

ینمـشد یتیاضران و  يور  زا  وت  زا  نم  يریگهرانک  هک  وگب  وا  هب  دومرف  داتـسرف و  هجیدخ  ترـضح  دزن  ار  رـسای  نب  رامع  رخآ  ياهزور 
، شاب تشادـن  رگید  نامگ  یبوخ  هب  زج  وت  تسا و  هداد  نم  هب  يروتـسد  نینچ  دوخ  راک  تفرـشیپ  رطاخب  لاعتم  راـگدرورپ  هکلب  تسین 
دیسرارف و بش  هک  ماگنه  نآ  دنکیم ، تاهابم  دوخ  یمارگ  گرزب  هکئالم  رب  وت  دوجو  هب  راب  نیدنچ  يور  ره  رد  لاعتم  دنوادخ  انامه 

يرود زا  زور  ره  هجیدـخ  دوب . مهاوخ  دـسا  تنب  همطاـف  هناـخ  رد  نم  ورب  شیاـسآ  رتسب  هب  دـنب و  هب  ار  هناـخ  رد  دـش  کـیرات  اـج  همه 
مالـس وـت  هب  یلعا  یلع  دـنوادخ  دـمحم  يا  تفگ : هدـمآ و  دورف  لـیئربج  زور  نـیملهچ  رد  دـشیم ، نـیگمغ  نوزحم و  اـهراب  ترـضح 

راگدرورپ هفحت  هیده و  لیئربج ، يا  دومرف : ترـضح  یئامنب ، ياهفحت  هیده و  شریذـپ  هدامآ  ار  دوخ  هک  دـهدیم  روتـسد  دـناسریم و 
یقبط هدمآ و  دورف  لیئاکیم  درکیم ، تبحص  لیئربج  اب  هراب  نیا  رد  ترـضح  هک  نیب  نیمه  رد  منادیمن ، درک : ضرع  تسیچ ؟ نایناهج 

يا تفگ : هدـمآ و  ولج  لـیئربج  داد ، رارق  ترـضح  يور  شیپ  هدروآ و  دوـب  هداـتفا  نآ  يور  رب  قربتـسا  اـی  سدنـس  زا  یـشوپرس  هک  ار 
هاگ ره  هک  دـیوگیم : بلاطیبا  نب  یلع  هحفـص 181 ] نک [ . راطفا  اذغ  نیا  اب  ار  بشما  هک  دـهدیم  روتـسد  وت  هب  تراگدرورپ  دـمحم ،
ارم بش  نآ  رد  منک  زاب  دننک  راطفا  دنهاوخیم  هک  یناسک  يورب  ار  هناخ  رد  هک  دادیم  روتسد  نم  هب  دنک  راطفا  تساوخیم  ادخ  لوسر 
رب دیوگیم : ترـضح  تسا . نم  صوصخم  طقف  مارح و  نارگید  رب  هک  تسا  یئاذغ  نیا  بلاطیبا  رـسپ  يا  دومرف  هدیناشن و  هناخ  رد  رب 

دوب نآ  رد  روگنا  امرخ و  زا  یئاههشوخ  تشادرب  نآ  زا  شوپرـس  هدیـشک و  شیپ  ار  قبط  نآ  یئاـهنت  هب  ادـخ  لوسر  متـسشن و  هناـخ  رد 
تخیر بآ  لیئربج  درک  زارد  يوشستش  يارب  ار  شتسد  درک و  یگنشت  عفر  بآ  ندیماشآ  اب  دش و  ریس  هک  دروخ  ياهزادنا  هب  ترـضح 

درک تکرح  اج  زا  زامن  يارب  ترـضح  دـعب  تفر ، الاب  نامـسآ  هب  اذـغ  یتدایز  درک و  کشخ  لامتـسد  اب  لیفارـسا  تسـش و  لـیئاکیم  و 
اریز يوش  رتسب  مه  وا  اب  يور و  هجیدـخ  لزنم  هب  هکنیا  ات  تسا  مارح  وت  رب  ندـناوخ  زاـمن  نونکا  مه  تفگ : هدرک و  وا  هب  يور  لـیئربج 

. تفر هجیدخ  لزنم  هب  هتساخرب و  اج  زا  ترـضح  دنیرفایب ، ياهبیط  كاپ و  هیرذ  وت  بلـص  زا  بشما  هک  هدروخ  دنگوس  دوخ  هب  دنوادخ 
ماهناخ رد  هدروآرد  ار  مششوپ  هدیناشوپ ، ار  مرس  دیسریمارف  هک  بش  مدوب و  هدرک  تداع  یئاهنت  هب  نم  دیوگ : اهیلعهللاناوضر  هجیدخ 

هک مدوب  يرادـیب  باوخ و  نیب  زونه  بش  نآ  رد  متفریم  رتسب  هب  هدرک و  شوماخ  ار  غارچ  هدـناوخ ، ار  همزال  داروا  راـکذا و  هتـسب و  ار 
هقلح نآ  هب  دیابن  سک  چیه  دمحم  زج  هک  دبوکیم  ار  ياهناخ  هقلح  هک  تسیک  مدز  ادص  دـیبوک ، ار  رد  هدـمآ و  رد  تشپ  ادـخ  لوسر 

: دیوگ هجیدخ  مدمحم . نم  هجیدخ ، يا  نک ، زاب  ار  رد  دومرفیم : هک  مدینش  ار  دمحم  نیریش  حیلم و  يادص  ماگنه  نیا  رد  دنز ؟ تسد 
دـشیم هناخ  دراو  تقو  ره  هک  دوب  نینچ  ترـضح  تداع  دش ، لزنم  دراو  ترـضح  مدرک  زاب  ار  رد  هدرک و  تکرح  اج  زا  یلاحـشوخ  اب 

رد تفریم ، رتسب  هب  دعب  دـناوخیم و  زامن  تعکر  ود  راصتخا  اب  تساخیم و  اپ  هب  تفرگیم و  وضو  زامن  ندـناوخ  يارب  هدـیبلط و  بآ 
ار یخوش  حازم و  هدیناشن و  رتسب  رد  هتفرگ  ارم  يوزاب  دـش  دراو  هکنیمه  دـشن  هدامآ  زامن  يارب  هدـیبلطن و  هحفـص 182 ] بآ [  بش  نآ 

رود نم  زا  ترضح  هدیناشوج  نیمز  زا  ار  بآ  هتشارفارب و  ار  نامسآ  هک  یـسک  نآ  هب  دنگوس  تفرگ ، ماجنا  یئوشانز  لمع  درک و  زاغآ 
هب ياهدـیفم  همهم و  بلاطم  لئاسم و  فیرـش  ثیدـح  نیا  زا  [ . 263 . ] مدرک ساسحا  مکـش  رد  ار  همطاف  دوجو  ینیگنـس  هک  دوب  هدـشن 

تاولـص كاپ  ناماما  ردام  ناینـشناج و  نیرتهب  رـسمه  يالاو  ماقم  نالوسر و  نیرتهب  ماقم  تلالج  یئالاو و  رب  تلالد  هک  دـیآیم  تسد 
دندوب هدش  لزان  تثهب  زاغآ  رد  هک  هنوگنامهب  شاهیلصا  تروص  لکش و  هب  تسا  لیئربج  لوزن  اهنآ  زا  یکی  دنکیم . نیعمجا  مهیلع  هللا 

عولط وا  رب  قرـشم  زا  لیئربج  هک  دوب  ءارح  راغ  رد  دمحم  ترـضح  : » هک تسا  هدـمآ  هحفص 247  راونالا ج 16  راحب  باتک  رد  هکناـنچ 
: هکنآ رگید  بلطم  دراد . تلالد  میظع  يرما  گرزب و  يراک  عوقو  رب  عولط  روهظ و  هنوگ  نیا  تفرگارف ». برغم  اـت  ار  قفا  ماـمت  درک و 

رـسمه زا  مدرم و  زا  يریگهراـنک  ررکم و  ياـههزور  يراد و  هدـنز  بـش  و  دـسا ، تـنب  همطاـف  هناـخ  رد  ترـضح  هزور  لـهچ  فاـکتعا 
شریذـپ هدامآ  مایا  نآ  رد  يرآ : تشاد  تثعب  زا  لـبق  نیتسخن  ياـهزور  یحو و  لوزن  نیزاـغآ  نارود  هب  یتهابـش  هجیدـخ ، شراوگرزب 
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رقاب ترـضح  زا  هک  هنوگنامه  دوب ، توبن  تخرد  یلـصا  هشیر  وا  هکلب  دشیم  تیالو  تماما و  شیادـیپ  اشنم  يدوزب  هک  دوب  یهلا  هفحت 
اذغ نآ  هدرک و  كرت  راطفا  ماگنه  رد  ار  دوخ  یگشیمه  شور  تنس و  ترضح  هکنآ  رگید  بلطم  [ . 264 . ] تسا هدش  دراو  مالسلاهیلع 
وضو ریهطت و  رد  ار  دوخ  تنـس  هکنآ : رگید  هتکن  درک . عنم  هناخ  نآ  هب  هحفـص 183 ] دورو [  زا  ار  نارگید  هداد و  صاصتخا  دوخ  هب  ار 

تیمها رب  تلالد  هیراج  تنـس  ندرک  اهر  نیا  هک  درک  كرت  ندـیباوخ  زا  لبق  زامن  يارب  ندـش  هدامآ  هناـخ و  هب  دورو  ماـگنه  هب  نتفرگ 
مالسلامهیلع تیبلا  لها  قیرط  زا  هدراو  تایاور  رابخا و  زا  هک  هچ  نآ  يرگنشور  شهوژپ و  دیشاب . هجوتم  بوخ  سپ  دراد ، عوضوم  نآ 

تـسا هدوـب  مالـسا  ترطف  رب  لوـسر و  ترـضح  هب  یحو  لوزن  زا  دـعب  مالـسلااهیلع  ءارهز  ترـضح  دـلوت  هک  تسنآ  دـیآیم  تـسد  هـب 
نیـسحلا نـب  یلع  - 1 میراـگنیم : ار  راـبخا  نآ  زا  یئاـههنومن  اـجنیا  رد  هدــمآ  تنــس  لـها  بـتک  زا  یخرب  رد  هـک  هـچ  نآ  فــالخرب 

یلص ادخ  لوسر  مالسا  ترطف  رب  تثعب و  زا  دعب  نارود  رد  مالسلااهیلع  همطاف  زج  هب  دیامرفیم : ینالوط  ثیدح  نمض  رد  مالسلاامهیلع 
وا توف  زا  دـعب  لاس  کی  درک و  تلحر  ترجه  زا  لبق  لاـس  کـی  هجیدـخ  تشادـن و  يرگید  دـنزرف  هجیدـخ  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 
هک مدینش  مالسلاهیلع  رقاب  ترضح  زا  دیوگیم : هک  تسا  هدش  لقن  یناتسجس  بیبح  زا  - 2 [ . 265 ... ] تفر ایند  زا  مالسلااهیلع  بلاطوبا 

ترضح زا  ریصبوبا  - 3 [ . 266 . ] دش دلوتم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  تثعب  زا  دعب  لاس  جنپ  مالـسلااهیلع  همطاف  دومرف :
دش دلوتم  لوسر  ترـضح  دلوت  زا  دعب  لاس  جنپ  لهچ و  يرخالا  يدامج  متـسیب  رد  همطاف  ترـضح  هک  دنکیم  لقن  مالـسلاهیلع  قداص 

خیرات رد  باشخنبا  - 4 [ . 267 . ] دنام هدنز  زور  جنپ  داتفه و  شراوگرزب  ردپ  تلحر  زا  دعب  هنیدـم و  رد  لاس  هد  هکم و  رد  لاس  تشه 
: هک دنک  تیاور  مالسلاامهیلع  یلع  نب  دمحم  ترضح  رفعجوبا  زا  دوخ  ثیدح  هحفص 184 ] خیاشم [  زا  تیبلا  لها  همئا  تایفو  دیلاوم و 
رد یحو و  لوزن  زا  دـعب  دومرف و  راکـشآ  ار  دوخ  توبن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نآ  زادـعب  لاـس  جـنپ  همطاـف  ترـضح 

لوسر ترـضح  تلحر  زا  دعب  زور  جنپ  داتفه و  یگلاس ، هدجیه  نس  رد  دش و  دلوتم  دندوب  هبعک  هناخ  نامتخاس  لوغـشم  شیرق  هکیلاح 
اریز دـنکیمن  قیبطت  یحو  لوزن  ای  دوب » هبعک  هناخ  نامتخاس  لوغـشم  شیرق  : » هک باـشخنبا  تیاور  هلمج  نیا  تفگ . عادو  ار  اـیند  راد 
دیوم هک  دراد  دوجو  تایاور  نیا  بنج  رد  يرگید  راـبخا  تاـیاور و  دوب . لوسر  ترـضح  تثعب  زا  شیپ  شیرق  طـسوت  هبعک  ناـمتخاس 

زا دعب  و  دومرف ، لوانت  یتشهب  ياههویم  زا  دش و  تشهب  دراو  هتفر و  نامسآ  هب  ترضح  دیوگیم  هک  یتایاور  دننام  تسا  اهنآ  نیمامضم 
جارعم هک  تسا  ملـسم  دش و  دقعنم  اههویم  نامه  زا  بش  نامه  رد  همطاف  ترـضح  هفطن  هدش و  رتسب  مه  هجیدخ  اب  درک  تعجارم  هکنآ 

یلـص ادخ  لوسر  هک  تسا  هدش  تیاور  هشیاع  لوق  زا  [ . 268 . ] درادن دوجو  هلاسم  نیا  رد  یفالتخا  تسا و  هدوب  تثعب  زا  دعب  ترـضح 
تشهب رد  هک  داتفا  ابیز  سب  یتخرد  هب  ممشچ  دندومن  مدراو  تشهب  هب  دندرب و  نامسآ  هب  ارم  هک  یماگنه  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 

مدوب هدروخن  رتهزمـشوخ  نآ  زا  ياهویم  نامزنآ  ات  هک  مدروخ  هدیچ و  ار  نآ  اههویم  زا  یکی  مدوب ، هدیدن  رتگرب و  دیپس  رتابیز و  نآ  زا 
قاتشم هک  هاگره  دش  هلماح  همطاف  هب  وا  موش و  رتسب  مه  هجیدخ  اب  مدمآ  دورف  نیمز  هب  هکنآ  زا  دعب  دش ، ياهفطن  نم  بلص  رد  هویم  نآ 

هحفص و [  « 127 هدوملا / عیبانی   » هحفـص 36 و یبقعلا » رئاخذ   » باتک رد  [ . 269 . ] منکیم مامـشتسا  ار  همطاف  يوب  مدـشیم  تشهب  يوب 
مدـع تیاور  نیا  هب  هجوت  اب  و  تسا ، هدـش  لـقن  قوف  تیاور  لاـثما   87 / 5 دادغب » خـیرات   » 156 و مکاح 3 / فیلات  كردتـسملا » [ » 185
تـسا نکمم  و  دوـشیم ، نشور  حـضاو و  دـنادیم  یحو  لوزن  تثعب و  زا  لـبق  لاـس  جـنپ  ار  ترـضح  نآ  تدـالو  هک  یتاـیاور  تحص 

ياههویم زا  ترضح  نآ  تقلخ  هفطن و  داقعنا  هب  طوبرم  تایاور  دنتـساوخیم  هک  هدوب  اوران  موش و  ياههزیگنا  ار  بلطم  نیا  ناگدنیوگ 
یقاب يرگید  هلاسم  اجنیا  رد  تسا . هتـشاد  دوجو  اهنآ  زا  یـضعب  زغم  رد  هک  يدساف  ياههزیگنا  فادـها و  رگید  ای  دـننک و  در  ار  یتشهب 

زا دـعب  لاس  جـنپ  ارهز  ترـضح  تدالو  رگا  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  هک  تسنیا  نآ  تسا و  راوازـس  هتـسیاش و  نآ  هب  هراشا  هک  دـنامیم 
هلاس لهچ  لوسر  ترضح  اب  جاودزا  ماگنه  هب  يو  اریز  دوشیم  لاس  تصـش  هجیدخ  ترـضح  شردام  رمع  تروص  نآ  رد  دشاب  تثعب 
نـس نیاربانب  دش  دلوتم  همطاف  ترـضح  یحو  لوزن  زا  لاس  جنپ  تشذگ  زا  دعب  تشاد  لاس  جنپ  تسب و  ماگنه  نآ  رد  ترـضح  هک  دوب 

لاحم هک  لاح  نیع  رد  لاس  نس و  نیا  رد  نامیاز  دـلوت و  دوشیم و  لاس  تصـش  هجیدـخ  نس  جـنپ و  لـهچ و  ماـگنه  نآ  رد  ترـضح 
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هلماح یگلاس  هن  هاجنپ و  نس  رد  يو  اریز  تسا  یعیبط  رما  کی  نیا  تفگ : دـیاب  خـساپ  رد  دـشابیم . هقباسیب  بیرغ و  بیجع و  تسین 
نامز و رد  هک  هوالع  هب  تسا ، یلومعم  يداـع و  رما  کـی  شیرق  ناـنز  رد  بلطم  نیا  هدومن و  لـمح  عضو  یگلاـس  تصـش  رد  هدـش و 
زا لاکـشا  میتفریذپ  ار  اهنآ  رگا  هک  تسه  زین  يرگید  لاوقا  تایرظن و  لوسر  ترـضح  اب  جاودزا  ماگنه  هب  هجیدخ  ترـضح  رمع  تدم 

ماگنه رد  هجیدخ  رمع  هک  دناهداد  حـیجرت  ار  لوق  يا  ناخروم  زا  يرایـسب  دـیوگ ، یلبنح  دامحنبا  دوشیم . نک  هشیر  فرط و  رب  لصا 
درک جاودزا  هجیدخ  اب  هک  یماگنه  ادخ  لوسر  دیوگ : يرذالب  [ 270 . ] تسا هحفص 186 ] هدوب [  لاس  تشه  تسب و  ترضح  اب  جاودزا 
هـس تسیب و  ترـضح  هک  هدش  هتفگ  زین  و  هدـش ، تباث  نادنمـشناد  دزن  رد  بلطم  نیا  تشاد و  لاس  لهچ  هجیدـخ  لاس و  جـنپ  تسیب و 

باتک رد  هدش و  لقن  بلطم  نیمه  نیع  دامحنبا  سابعنبا و  زا  راونالاراحب  باتک  رد  ، تشاد [ 271  ] لاس تشه  تسیب و  هجیدخ  لاس و 
و یفاشلا »  » رد یـضترم  دیـس  ناـشیاهباتک و  رد  یفوک  مساـقلاوبا  يرذـالب و  دـمحا  هک : تسا  هدـمآ  بوشآ  رهـشنبا  فیلاـت  بقاـنملا » »

دیوم و  دوب ، هدرکن  یجاودزا  البق  دوب و  هرکاب  وا  هکیلاح  رد  درک  جاودزا  هجیدخ  اب  لوسر  ترضح  هک  دناهتشون  صیلختل »  » رد رفعجوبا 
. دناهدوب هجیدخ  رهاوخ  هلاه  نارتخد  بنیز  هیقر و  هک  ینعم  نیدب  هدمآ  عدـبلا »  » و راونالا »  » باتک ود  رد  هک  تسا  یعوضوم  بلطم  نیا 

هحفص 189] [ . ] 272]

س)  ) ءارهز ترضح  یماسا 

هراشا

هب ترضحنآ  يراذگمان  هزیگنا  هتخادرپ و  اهنآ  يانعم  حیضوت  حرش و  هب  کی  ره  لیذ  رد  هدروآ و  ار  ارهز  ترضح  یماسا  لصف  نیا  رد 
. میروآیم ار  اهمان  نیا 

همطاف

: تسا مسا  هن  ياراد  دـنوادخ  دزن  رد  مالـسلااهیلع  همطاـف  : » دومرف هک  دـنک  تیاور  مالـسلاهیلع  قداـص  ترـضح  زا  ناـیبظ  نب  سنوی  - 1
مدرک ضرع  ینادیم ؟ ار  همطاف  مسا  ریـسفت  ایآ  دومرف  دـعب  ءارهز ، هثدـحم ، هیـضرم ، هیـضار ، هیکز ، هرهاـط ، هکراـبم ، هقیدـص ، همطاـف ،

جاودزا ترـضح  نآ  اب  نینموملاریما  رگا  دومرف : هاگنآ  تسا . رانک  رب  هدش و  هدـیرب  يدـب  رـش و  زا  ینعی  دومرف : نم ، ياقآ  يا  دـیئامرفب 
زا میهاربا ، نب  یلع  - 2 [ . 273 . ] تشادـن دوجو  وا  يارب  نارگید  ات  هتفرگ  مدآ  زا  نیمز  يور  رب  یئاتمه  وفک و  تماـیق  زور  اـت  درکیمن 

هبیجن مان  هب  ام  قثوم  نانیمطا و  دروم  خیاشم  زا  یکی  دیوگ : هک  دنک  تیاور  هحفص 190 ] مشاهینب [ ، يالوم  دایز  نب  دمحم  زا  ینیطقی ،
هدش هدیمان  همطاف  همطاف ، ارچ  دومرف : مالـسلاهیلع  نسحلاوبا  ترـضح  هک  درک  تیاور  نسح  نب  نسح  نب  هللادـبع  زا  يرازف ، قاحـسا  نب 

هدـیمان مسا  نیا  هب  تهج  نآ  زا  نکلو  تسا  یماسا  زا  یکی  دوخ  مه  نیا  دومرف : یماسا ، رگید  وا  نیب  تسا  یتواـفت  مدرک  ضرع  تسا ؟
هیلع هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک  تسنادیم  تشاد و  ملع  اهنآ  هب  تادوجوم  شنیرفآ  زا  شیپ  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  نوچ  هک  هدش ،

دش دلوتم  همطاف  هکنآ  زا  دعب  اذل  درک  دنهاوخ  عمط  ماقم  نیا  تثارو  رد  نانآ  درک و  دهاوخ  جاودزا  فلتخم  لئابق  نیب  رد  ملـس  هلآ و  و 
هک هچ  نآ  زا  ار  نانآ  همانرب  نیا  اب  داد و  رارق  نانآ  نیب  رد  ار  بصنم  نیا  دیمان و  همطاف  دنوشیم  دـلوتم  وا  زا  هک  ینادـنزرف  رطاخب  ار  وا 

يانعم دنک و  عطق  رما  نیا  رد  تثارو  زا  ار  نانآ  عمط  هک  دـیمان  همطاف  ار  همطاف  تهج  نیدـب  تخاس و  مورحم  دـندوب  هدرک  عمط  نآ  رد 
يوار دـیاش  هک  دـنکیم  ینعم  نینچ  ار  ءامـسالا » نیب  هنیباـقرف و   » هلمج ثیدـح  نیا  لـیذ  رد  یـسلجم  موـحرم  تسا . ْْتَعُِطق » « » ْتَـمُِطف »

وا مان  مه  هتـشذگ  نانز  زا  کی  چیه  ات  دش  هدیمان  مسا  نیا  هب  اذـل  دوب و  هدـشن  هدـیمان  مسا  نیا  هب  البق  سک  چـیه  هک  تسا  هتـشادنپیم 
مان نآ  هب  ینانز  زین  البق  تسا و  یماـسا  زا  یکی  مه  نیا  هن ، دومرف ، وا  هب  ترـضح  یلو  دنـشاب  هتـشادن  تکرـش  وا  اـب  رما  نیا  رد  هدوبن و 

ص)  ) ربمایپ لد  ینامداش  ءارهز  www.Ghaemiyeh.comهمطاف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 360زکرم  هحفص 73 

http://www.ghaemiyeh.com


دوصقم همطاف و  هلیل »  » زا دوصقم  دومرف  ردقلا » هلیل  یف  هانلزنا  انا  : » هفیرش هیآ  لیذ  رد  مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح  - 3 [ . 274 . ] دناهدوب
نآ زا  هدرک و  كرد  ار  ردـقلا » هلیل   » دسانـشب تسا  تفرعم  نایاش  راوازـس و  هک  هنوگنادـب  ار  همطاف »  » سک ره  تسا ، دـنوادخ  ردـق »  » زا

لوسر ترضح  - 4 هحفص 191 ] [ . ] 275 . ] دناهدش هتشاد  هگن  رود  هدیرب و  وا  تخانـش  زا  مدرم  هک  هدش  هدیمان  همطاف » « » همطاف  » تهج
تسا رطاف »  » وا درک  قتشم  ار  دوخ  یماسا  زا  یمسا  وت  يارب  دنوادخ  همطاف  يا  دومرف : مالسلااهیلع  همطاف »  » هب ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

زا ار  وا  نارادتـسود  دـنوادخ  هک  دـش  هدـیمان  همطاف » «، » همطاف  » تهج نآ  زا  دومرف : مالـسلاهیلع  یلع  - 5 [ . 276 . ] یتسه همطاـف »  » وت و 
دنوادـخ هک  دـش  هدـیمان  همطاـف » ، » مرتـخد تهج  نآ  زا  دومرف : مالـسا  راوـگرزب  ربماـیپ  - 6 [ . 277 . ] تـشاد هـگن  رود  هـب  مـنهج  شتآ 

هملک ریـسفت  ینادیم  ایآ  دومن : لاوس  يدرف  زا  مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح  - 7 [ . 278 . ] تشاد هگن  رود  هـب  شتآ  زا  ار  وا  نارادتـسود 
تفاثک يدیلپ و  زا  هک  دش  هدیمان  همطاف »  » تهج نآ  زا  دوشیم  هتفگ  و  هدش ، هدـیرب  يدـب  زا  دومرف : خـساپ  رد  دوخ  و  تسیچ ؟ همطاف » »

هک مدینـش  مالـسلاهیلع  رقاب  ترـضح  زا  دیوگ  یفقث  ملـسم  نب  دـمحم  - 8 [ . 279 «. ] یگناـنز تداـع  ضیح و  نوـخ  زا  . » تسا رود  هـب 
هک دوشیم  هتشون  یسک  ره  مشچ  ود  نیب  یناشیپ و  رب  دوش  تمایق  زور  نوچ  تشاد ، دهاوخ  ینداتسیا  منهج  هزاورد  رب  همطاف  دومرفیم :

نیب رد  مالـسلااهیلع  همطاـف  دورب  شتآ  يوس  هب  هک  دوشیم  هداد  روتـسد  تسا  رایـسب  شناـهانگ  هک  یتـسود  هب  تسا  رفاـک  اـی  نموـم و 
هک ار  یناسک  نم  هلیـسو  هب  يدیمان و  همطاف  ارم  وت  نم ، ياقآ  يا  نم و  دنوادخ  يا  دیوگیم ، دـناوخیم و  ار  بحم »  » هملک وا  نامـشچ 

لاعتم دـنوادخ  ینکیمن ، فلخت  دوخ  هدـعو  زا  وت  تسا و  قح  وت  هدـعو  يداد ، تاجن  شتآ  زا  دـننم  دـنزرف  هیرذ و  اـی  نم و  رادتـسود 
هیرذ هتفریذپ و  تیالو  هب  ار  وت  هک  ار  یناسک  نارادتسود و  وت  هلیسو  هب  مدیمان و  همطاف  ار  وت  نم  همطاف ، يا  یئوگیم  تسار  دیامرفیم ،

فلخت ماهدـعو  زا  نم  تسا و  قح  نم  هدـعو  مهدیم ، تاـجن  شتآ  زا  دـناهتفریذپ ، ار  ناـشتیالو  هتـشاد و  هحفـص 192 ] تسود [  ار  وت 
ناگتـشرف زا  یکی  هب  لجوزع  دـنوادخ  دـش  دـلوتم  مالـسلااهیلع  همطاف  هک  یماگنه  دومرف : مالـسلاهیلع  رقاب  ماـما  - 9 [ . 280 . ] منکیمن

شناد میلع و  هب  ار  وت  نم  دومرف  سپس  دیمان ، همطاف  ار  وا  لوسر  ترـضح  اذل  دنک  ایوگ  همطاف »  » هملک هب  ار  دمحم  نابز  هک  داد  روتـسد 
رذ و ملاع  رد  ار  وا  دـنوادخ  دـنگوس : ادـخ  هب  دومرف : سپـس  رقاب  ترـضح  متـشاد ، هگن  رود  هب  ضیح  نوخ  یکاپان و  زا  هدومن و  زاـتمم 

میلع هب  ندش  موطفم  دیوگیم : ثیدـح  نیا  لیذ  رد  هماقم  هللا  یلعا  یـسلجم  همالع  دومن . رود  یکاپان  زا  تخاس و  موطفم  ملع  هب  قاثیم 
رود شناد  ملع و  هلیـسو  هب  ینادان  لهج و  زا  هکنیا  ای  و  دوش ، ینغتـسم  زاینیب و  هک  اـجنآ  اـت  نداد  ریـش  شناد  ناتـسپ  زا  ار  یـسک  ینعی 

تسنادیم و ار  یهلا  مولع  مامت  شنیرفآ  زاغآ  رد  هکنآ  زا  هیانک  ندومن ، ملع  اب  نورقم  ماوت و  ریش  زا  ار  یـسک  ندیرب  هکنیا  ای  و  ددرگ ،
هملک دننام  دشاب  هموطفم »  » هک تسا  لوعفم  مسا  يانعم  هب  دـشاب  همطاف »  » هملک هک  لعاف  مسا  دـشاب  دوصقم  هک  یناعم  نیا  زا  کی  ره  هب 

ار وت  ینعی  همطاـف »  » دـشاب يدـعتم  لـعف  هک  دوش  هدـناوخ  لـیعفت »  » هغیـص ياـنعم  رب  هکنیا  اـی  دـیآیم و  قوفدـم »  » ياـنعم هب  هک  قـفاد » »
لهج زا  ار  مدرم  مه  وا  هدیرب  لهج  زا  ار  وا  دنوادخ  نوچ  هک  دـشاب  نینچ  ینعم  هکنیا  ای  و  مداد ، رارق  ینادان  لهج و  زا  مدرم  هدـننکعطق 

فلکت تمحز و  اب  رگم  درک  ءارجا  ناوتیمن  ثمطلا » نع  کتمطف   » هلمج رد  ار  ینعم  ود  نیا  هتبلا  درادیم ، هگن  رود  هدـیرب و  یناداـن  و 
يرگید يانعم  هب  ای  یگنانز و  تداـع  ضیح و  نوخ  ياـنعمب  هن  مینادـب ، همومذـم  تافـص  قـالخا و  ياـنعم  هب  ار  ثمط »  » هملک هکنیا  هب 

هب يونعم  هحفص 193 ] ياهیکاپان [  زا  ار  مدرم  وت  متـشاد  هگن  كاپ  یحور  یمـسج و  ياهیکاپان  زا  ار  وت  نم  نوچ   » میئوگب هک  مریگب 
وا و هکنآ  رطاخ  هب  دومرف : دـش ؟ هدـیمان  همطاف  همطاـف ، ارچ  : » دومرف يرگید  ثیدـح  لـیذ  رد  ترـضح  نینچ  مه  و  يرادیم .» هگن  رود 
هچ نآ  قبط  رب  هک  دوشن  هتفگ  دیوگیم : ثیدح  نیا  لیذ  رد  یـسلجم  همالع  دناهدش ». هتـشاد  هگن  رود  هدش و  هدـیرب  شتآ  زا  شنایعیش 

: دوشیم هتفگ  تسا ، عطق  يانعم  هب  مطف  اریز  میمانب  هموطفم  ار  ترـضح  نآ  هک  تسا  هدوب  نآ  رتهب  هدـش  هتفگ  يراذـگمان  تلع  رد  هک 
نیارباـنب و  تسا ، ندـیرب  عـطق  ياـنعم  هب  دراوـم  نیا  ماـمت  رد  هک  لـبحلا » تمطف   » و هتداـع » نع  لـجرلا  تمطف   » و اـهیبص » مـالا  تمطف  »

مسا يانعم  هب  دراوم  زا  يرایسب  رد  لعاف  مسا  میئوگیم : لاکشا  نیا  هب  خساپ  رد  دوش . هتفگ  هموطفم » « » همطاف  » هملک ياج  هب  تسیابیم 
هب دراوم  نیا  مامت  رد  قفاد » ءام   » و هیـضار » هشیع  : » هفیرـش هیآ  رد  ای  و  رماع » ناکم   » و متاکرـس » : » دـیوگیم هکنیا  لثم  دـیآیم ، لوعفم 
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هدیدنسپ یگدنز  ینعی  هیضار » هشیع  ، » دابآ ياج  ینعی : رماع » ناکم  ، » هدش هدیشوپ  ّرـس  ینعی  متاکرـس » ، » تسا هدمآ  لوعفم  مسا  يانعم 
تروص نآ  رد  هک   ) دشاب هدمآ  مزال  لعف  ناونع  هب  مطف »  » لعف هک  دراد  لامتحا  و  هدش . هدیهج  هدش و  هتخیر  بآ  ینعی  قفاد » ءام  ، » هدش

ندـش ادـج  نامز  ینعی  هخلـسلا » مطفا  : » دـیوگ دابآزوریف  دـنکیم ). ادـیپ  یتفـص  هبنج  دریگیم و  دوخ  هب  لوعفم  مسا  يانعم  لـعاف  مسا 
راصنا یلع  دمحم  [ ... 281 . ] دوشیم هتفگ  میطف  هموطفم و  و  مطاف »  » وا هب  دش  ادج  هک  یماگنه  تسا  هدیـسرارف  شردام  زا  هرب  ای  هلاغزب 

 ] ملع هارمه  هب  وا  ندش  ادج  لثم : دـیآ  یم  تسد  هب  يراذـگمان  نیا  هزیگنا  يارب  ینوگانوگ  هددـعتم و  للع  تایاور  رابخا و  زا  دـیوگب :
نینچ مه  و  منهج ، شتآ  زا  شنایعیـش  هیرذ و  ندش  ادج  ندوب و  رود  ضیح ، یکاپان  زا  وا  يرانکرب  ّرـش ، زا  وا  ندش  ادـج  هحفص 194 ]

تموکح يرادتکلمم و  رد  تثارو  عمط  زا  شنانمشد  يرانک  رب  ندنام و  ادج  منهج ، زا  شتیالو  ناگدنریذپ  نارادتسود و  ندنام  رود 
اب هک  تسا  یئانعم  ياراد  مطف »  » هملک اریز  تسین  تایاور  نیا  نیب  رد  يداضت  تافانم و  لاح  نیع  رد  یناعم ، نیا  لاثما  وا و  یتسود  زا  و 

ياراد کی  ره  هک  تسا  سلجم  رد  نارـضاح  نایوار و  لاح  فالتخا  رطاخ  هب  رابخا  فالتخا  تسا و  راگزاس  هروکذم  تاهج  نیا  مامت 
یناعم نیا  همه  يراذگمان  ماگنه  هب  دنکیم و  باجیا  ار  یصاخ  زیچ  تحلصم  یناکم  نامز و  ره  رد  هدوب و  ياهژیو  یگدامآ  دادعتسا و 

اریز تسا  فلاخم  ظفل  هیرهاظ  دـعاوق  اـب  هک  دـشابیمن  ینعم  کـی  زا  رتشیب  رد  ظـفل  لامعتـسا  باـب  زا  نیا  تسا و  هدـش  هتفرگ  رظن  رد 
هتفگ دـشابیم ، ینعم  نیمه  هب  تسا ، ندـش  هتفرگ  ریـش  زا  ياـنعم  هب  كدوـک  رد  ماـطف  تسا و  لـصف  ياـنعم  هب  مطف »  » هـشیر زا  همطاـف 

كدوک تسا و  همطاف »  » وا نیاربانب  تفرگ  ریش  زا  ار  وا  ینعی  برض »  » دننام يددعتم  لعف  تلاح  هب  امطف » عرلا  عضرملا  تمطف  : » دوشیم
تعارز ندرک  ورد  نامز  هک  یماگنه  عرزلا » دصحا   » دننام دـش  لخاد  ماطف  نامز  هب  ینعی  لجرلا » مطفا  ، » تسا موطفم »  » يانعم هب  مطف » »

هتـشاد هک  یتداـع  زا  ار  وا  هک  یتروـص  رد  هتداـع » نـع  لـجرلا  تـمطف   » و مدـیرب ، ار  نامـسیر  ینعی  لـبحلا :» تـمطف   » و دـشاب ، هدیـسر 
یئادـج و قلطم  هکلب  دوشیم  لامعتـسا  نآ  رد  تاـقوا  رتـشیب  دـنچ  ره  تسین ، نتفرگ  ریـش  زا  هملک  هب  صوصخم  مطف »  » هملک يرادزاـب ،
ای هلـصاف » « » همطاف  » يانعم نیارباـنب  ددرگیمرب  لـصف  ياـنعم  ناـمه  هب  عنم  عطق و  ياـنعم  و  دـنیوگیم ، مطف »  » ار يزیچ  زا  ندـش  هدـیرب 

ترضح نآ  دشابیم و  راگزاس  رایسب  ياهدیق  اب  هک  تسا  ياهقلطم  تیهام  یلک و  يانعم  کی  اهنیا  زا  کی  ره  تیا و  هعنام »  » ای هعطاق » »
 ] دوجو هب » لوصفم   » و لصاف »  » اجنیا رد  تسیابیم  لـصف  ياـنعم  ققحت  رد  دـش . هدـیمان  ماـن  نیا  هب  اهتبـسانم  نیدـب  دـنوادخ  يوس  زا 

كدوک و  هلصاف »  » شدنزرف هب  تبسن  وا  ینعی  تسا  همطاف »  » شکدوک هب  تبـسن  يردام  هک  یئاج  نآ  رد  الثم  دشاب  هتـشاد  هحفص 195 ]
رطاخ هب  ولو  ار  شدوخ  ترـضح  نآ  هک  تسنآ  هطماف »  » يانعم نیارباـنب  تسا ، هب » لوصفم   » اذـغ و  هنع » لوصفم   » ریـش و  تسا ، لوصفم 

نوخ و زا  یکاپ  هلیـسو  هب  یکاپان  ضیح و  زا  ریخ و  هلیـسو  هب  رـش  زا  درادیمزاب و  ملع  هلیـسو  هب  ینادان  زا  شیتاذ  یگتـسیاش  تیلباـق و 
عمط زا  ار  شنانمـشد  تشهب و  هلیـسو  هب  شتآ  زا  دـنراد  تسود  ار  وا  هتفریذـپ و  ار  شتیالو  هک  ار  یناسک  ماـمت  ار و  شنایعیـش  هیرذ و 
نیا هب  ترـضح  نآ  يراذگمان  تلع  رد  نیاربانب  درادیمزاب ، شنتـشاد  ینمـشد  يزوتهنیک و  هب  شیتسود  زا  نآ و  زا  يدـیمون  هب  تثارو 

رابتعا هب  يراذگمان  هکلب  دنوشب  ظفل  ینعم  ددعت  بجوم  ات  دنتسین  مسا  موهفم  رد  لخاد  هدش و  هتفرگ  رظن  رد  نوگانوگ  تاهج  نیا  مسا 
: دوش هتفگ  دشاب و  ياهفلتخم  ضارغا  فادها و  رطاخ  هب  دیز  ندمآ  رگا  الثم  تسا . هدش  عقاو  اهنآ  نتفرگ  رظن  رد  اب  تاهج و  نیا  ظاحل 

نآ يانعم  هب  ناتـسود ، ای  نانمـشد  مطف »  » هب تبـسن  همطاف »  » رگا يرآ  تسین ، ینعم  کی  زا  رتشیب  رد  ظفل  لامعتـسا  شاهمزال  دمآ » دیز  »
مـسا تلاح  هب  مطف  هدـنراد  ياـنعم  هب  ّرـش  زا  وا  مطف »  » رد تیمطاـف و  دـنراد  ینعی  یلعاـف  مسا  ياـنعم  هب  تسا و  مطف »  » ياراد هک  دـشاب 

مزال دـشاب  ینعم  کـی  زا  رتشیب  رد  ظـفل  لامعتـسا  هک  دـش  رکذ  هک  یلاکـشا  نآ  تروص  نیا  رد  دـشاب  تیموطفم  هدـنراد  ینعی  یلوعفم 
هب تبـسن  باب  زا  ار  همطاف »  » هملک هک  تسا  نکمم  و  دـیآیمن . مزـال  لاکـشا  روذـحم و  نیا  دـش  رکذ  هک  يریرقت  نیا  اـب  نکل  دـیآیم 

هحفـص [ . ] 282 ... ] تسا ناسکی  نآ  رد  ثنوم  رکذـم و  هک  دـش  دـهاوخ  دـماج  یمـسا  تروصنیا  رد  هک  میریگب  مطف »  » هدـنراد ياـنعم 
ظاحل هب  شقلعتم  لاح  رب  تفـص  قالطا  باب  زا  ار  همطاف »  » هملک یناعم  مامت  هب  تبـسن  تاـهج و  ماـمت  رد  هک  تسا  نکمم  يرآ ، [ 196
يانعم هب  ردصم  قالطا  باب  زا  هک  میریگب  مطف »  » ياراد يانعم  هب  ای  میریگب و  هموطفم  ینعی  لوعفم  مسا  يانعم  هب  راک  تقیقح  هدـنیآ و 
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رب زیچ  هچ  زا  هکنیا  و  مطف »  » دراوم هب  يراک  تسا و  مطف »  » ياراد الک  هک   ) هیئزج هن  هیلک  هیـضق  روط  هب  نکل  تسا  لوعفم  ای  لـعاف  مسا 
تلع رد  تایاور  رابخا و  فالتخا  هکنآ  هصـالخ  تسین . یفخم  هکناـنچ  میـشاب ) هتـشادن  هدـنوشادج  اـی  تسا  هدـنکادج  و  تسا ؟ راـنک 

هک تسا  رادروخرب  یلک  يانعم  کی  زا  هکنیا  ای  تسین و  دراوم  نآ  زا  کـی  چـیه  رد  رـصحنم  هک  تسنآ  هب  هراـشا  همطاـف  هب  يراذـگمان 
هدش هتفرگ  رظن  رد  ياهدحیلع  هلقتـسم و  روما  يراذـگمان  تهج  رد  هک  دراد  ار  نآ  لامتحا  رهاظ  رد  هک  دوشیم  لماش  ار  یناوارف  هوجو 

كاپ و تالاح  رطاخ  هب  یکاپان و  تالاح  زا  تسا ، رانک  رب  ـالاو  قـالخا  نتـشاد  رطاـخب  هلیذر  قـالخا  زا  ترـضح  نآ  هکنیا  لـثم  تسا 
ندوبن موصعم  زا  يروآدای  تخانش و  رطاخ  هب  تلفغ  هابتشا و  زا  ینـشور ، رطاخب  یکیرات  زا  وکین ، لاعفا  هب  تشز  ياهراک  زا  شاهزیکاپ 

هیرهاظ و مزاول  یناسفن و  یحور و  یلقع و  تالامک  نتشاد  اب  ادوبمک  هصیقن و  تاهج  مامت  زا  هکنآ  هصالخ  و  تمصع ، ماقم  نتـشاد  هب 
نیتسخن رد  ترخآ و  ایند و  رد  ار  يربک  تمـصع  ماقم  شترـضح  يارب  هک  دوشیم  نآ  نخـس  نیا  همزال  هک  تسا ، رانک  رب  اهنآ  هینطاـب 

یماـمت هدـنراد  هرهاـط و  هکراـبم و  هقیدـص ، هیلو ، هیقن ، هیقت ، هموصعم ، ترـضح ، نآ  تروص  نآ  رد  میـشاب و  لـئاق  شنیرفآ  ياـهزور 
هدوب نآ  رطاخ  هب  ای  هدـش  دراو  ریخا  مسا  هن  نیمه  طقف  تایاور  رد  هکنیا  دوب و  دـهاوخ  ینید  نوتم  رگید  تایاور و  رد  هروکذـم  یماسا 

، تسا هدش  رداص  هطـساو  نودب  لاعتم  دنوادخ  يوس  زا  هک  دـشابیم  تهج  نآ  زا  ای  تسه و  زین  یماسا  رگید  رب  لمتـشم  یماسا  نیا  هک 
رب رعشم  هتـشاد و  هراشا  بلطم  نیمه  هحفـص 197 ] هب [  تسا  مسا  هن  ياراد  دنوادخ  دزن  رد  همطاف  دومرف : هک  ترـضح  شیامرف  هکنانچ 

دیاب تسا ؟ هدـش  هتفرگ  رطف  زا  همطاف  دـناهتفگ : هک  دراد  دوجو  همطاـف  و  رطف »  » هملک نیب  یبساـنت  هچ  دوش  هتفگ  رگا  تسا . ینعم  نیمه 
فورح قبط  رب  هدـش  هتفرگ  وا  زا  هک  یعرف  قتـشم و  ظفل  رگا  ربکا . ریبک و  ریفـص و  دراد : دوجو  قاقتـشا  عون  هس  تایبدا  رد  هک  تسناد 

عرف رگا  تسا  قتشم  رصن  برض و  ردصم  زا  هک  رصن ، برض و  لثم : دنیوگیم  ریغص  قاقتشا  ار  نآ  دنشاب  مظن  بیترت و  نامه  هب  یلـصا 
رد روظنمنبا  ذبج . بذج و  دننام : دنیوگیم  ریبک  قاقتـشا  ار  نآ  دوب  هدروخ  مه  هب  نآ  بیترت  مظن و  یلو  دجاو  ار  یلـصا  فورح  مامت 

تشاد ار  یلصا  فورح  رثکا  دوبن  دجاو  ار  یلصا  فورح  مامت  عرف  رگا  یلو  بذج . رد  تسا  یتغل  ذبج  دیوگیم : برعلا » ناسل   » باتک
قاقتـشا نیا  تسا . نینچ  همطاف  دروم  رد  هکنانچ  رطف ، مطف و  مصف ، مصق و  عین ، عبن و  مضخ ، مضه و  دننام : دـنیوگ  ربکا  قاقتـشا  ار  نآ 

دنوادخ يوس  زا  هکنآ  هچ  مسا  نیا  هک : تشاد  هجوت  دیاب  همدقم  نیا  زا  دعب  تسا . یبوبر  تافص  رهظم  ترـضح  نآ  هک  تسنآ  رب  لیلد 
بحاص نتخاس  صخـشم  يارب  یتمالع  یناشن و  هکنیا  يارب  طقف  دوب  هدمآ  شیپ  تایاور  رابخا و  رد  هکنانچ  دشاب  دـنوادخ  ماهلا  هب  ای  و 

صاخـشا و نآ  نیب  یماسا و  نیا  نیب  بسانت  ابلاغ  هک  هدـمآ  ءایـشا  صاخـشا و  رگید  یماـسا  رد  هکناـنچ  هدـماین ، دـشاب  نارگید  زا  مسا 
دوجو یمـسم  مسا و  نیب  قیمع  يرـس  بسانت و  تمکح و  یئادخ ، داد  رارق  نیا  يراذـگمان و  نیا  رد  هکلب  دوشیمن ، تیاعر  تادوجوم 

تسا و قلطم  روط  هب  لـصف  عطق و  ياـنعم  هب  لوعفم ، مسا  اـی  لـعاف  مسا  تروصب  هچ  دوش  ضرف  هک  تروـص  ره  هب  مطف »  » هداـم دراد و 
لاثما هناهام و  تداع  یکاپان و  یقالخادب ، اطخ و  تلاهج ، ضیح ، ، رـش زا : دـندوب  ترابع  هک  هقباس  دراوم  هوجو و  زا  یکی  هب  صاصتخا 

مسا نیاربانب  تسا ، رانک  رب  صئاقن  هحفص 198 ] بویع و [  مامت  زا  فصتم و  یناسنا  يالاو  تافص  مامت  هب  ترضح  نآ  اریز  درادن  اهنیا 
گنن بجوم  هک  هچ  ره  شتآ و  زا  ار  شنایعیش  هیرذ و  دوخ و  راوگرزب  نآ  اریز  تسا  ترضح  نآ  اب  بسانتم  لعاف  مسا  ناونع  هب  همطاف 

نآ تخانـش  زا  مدرم  اریز  دراد  یگتـسیاش  ترـضح  نآ  اب  لوعفم  مسا  ناونع  هب  نینچ  مه  و  تسا ، هتخاس  رانک  رب  ادج و  تسا  یماندب  و 
ترـضح نآ  تخانـش  تفرعم و  ماـقم  هب  هک  تسیک  نآ ، قلعتم  لاـح  هب  تسا  یتفـص  تروص  نیا  رد  هک  دـنمورحم  موـطفم و  ترـضح 

، زومآون كدوک  شلباقم  رد  نادنمشناد  هدناماو ، اههدید  جیگ و  اهدرخ  نادرگرس ، اههشیدنا  هتشگمگ و  اهلقع  تاهیه !!، دشاب ، هدیـسر 
نخـس ناغیلب و  زجاع و  نابیدا  گنگ و  نارعاش  نادان ، نادـنمدرخ  ناوتان ، نادنمـشیدنا  و  ناریح ، ناـمیکح  هداـتفا ، راـک  زا  نارونخـس  و 

امل هطقن  دوجولا و  هرئاد  بطق  یه  دـناهداتفا . راک  زا  هتـسخ و  وا  يالاو  ماـقم  زا  هیاـپ  کـی  كرد  نوئـش و  زا  یکی  فیـصوت  زا  ناـیارس 
ار رثکتم  هدرتسگ و  ياهیتسه  تارثک و  شندـمآ  دورف  ماـگنه  هب  هک  تسا  یتسه  هرئاد  يزکرم  هطقن  بطق و  وا  اـهتارثک  ترثکا  تلزنت 
رد وا  تسا ، شیوخ  نارود  دمحا  مود و  دـمحا  وا  اهتاصرع  یف  دـیحوتلا  رـصنع  یه  اهرـصع  دـمحا  یناثلا و  دـمحا  یه  تخاس . ناوارف 
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ار ردقلاهلیل  دشاب  هتشاد  یقیقح  نیتسار و  یتفرعم  همطاف  هب  تبسن  هک  سک  ره  تسا . هیلوا  رصنع  ساسا و  یسانشاتکی  ددعتم  ياهنادیم 
تهج زا  مدرم  يارب  ردقلاهلیل  هک  نآ  لوا : تسا : دننامه  هیبش و  ردقلا  هلیل  اب  تهج  نیدـنچ  زا  ترـضح  نآ  [ . 283 . ] تسا هدرک  كرد 

لوهجم و ردـق  تسا  هنوگ  نیمه  زین  ءارهز  ترـضح  دـنمورحم ، نآ  ماقم  كرد  تخانـش و  زا  مدرم  هدـنام و  هتخانـشان  تمظع  شزرا و 
دوجو هب  نینچمه  دوشیم  صخـشم  يزیرهیاپ و  دنمـشزرا  تمکح و  اـب  راـک  ره  ردـقلاهلیل  رد  مود : هحفـص 199 ] تسا [ . ناهنپ  شربق 

نینچمه تسا ، تایآ  لوزن  يارب  ياهنیمز  فرظ و  ردـقلاهلیل  موس : دوشیم . صخـشم  رفاک  نموم و  لـطاب و  قح و  نیب  همطاـف  ترـضح 
زین ترـضح  نآ  تیالو  نینچمه  تسا  ءایلوا  ناربماـیپ و  جارعم  ردـقلاهلیل  مراـهچ : تسا . نآرق  تماـما و  ءاـعو  فرظ و  ءارهز  ترـضح 

نینچمه تسا ، تالامک  تاـضویف و  اـشنم  ردـقلاهلیل  مجنپ : [ . 284 . ] تسا يراوگرزب  تلاـسر و  توبن و  ماـقم  هب  ناـنآ  لوـصو  ناـکلپ 
هام رازه  زا  ردقلاهلیل  هکنآ  مشش : [ . 285 . ] تسا ياهيراتفرگ  تایلب و  عفد  بجوم  تاکرب و  تاریخ و  هلیسو  ءارهز  ترـضح  هب  لسوت 
درف نیرتهب  يراوگرزب  تفارش و  داژنثیح و  زا  ترضح  نآ  هکلب  تسا  نیرخآ  نیلوا و  نانز  نیرتهب  ءارهز  ترضح  نینچمه  تسا ، رتهب 

هک تسا  ینوتیز  تخرد  لاعتم و  دـنوادخ  رون  نادغارچ  وا  اهتاکرب  يرولا  مع  هنوتیز  هلـالج  لـج  هللا  رون  هاکـشم  یه  تسا . نیمز  يور 
تسا ياهزیکاپ  كاپ و  یلصا  هشیر  رصنع و  مالسلاهیلع  رقاب  ترـضح  شیامرف  هب  انب  ترـضح  نآ  تسا . هتفرگرب  رد  ار  ناگمه  شتاکرب 

ار ثیدـح  نیا  [ . 286 . ] تسا مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  شاهخاـش  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تخرد  نآ  دوخ  هک 
ول : » دومرف هک  ار  ثیدح  نیا  زومر  اهتمکح و  فراعم و  هحفـص 200 ] ات [  هدنکفا  رظن  رگید  راب  هاگنآ  دینک و  ربدت  نآ  رد  هظحالم و 
ادخ لوسر  شیامرف  نیا  رارسا  نینچمه  دیمهفب و  [ 287 « ] امکتقلخ امل  همطاف  الول  کتقلخ و  امل  یلع  الول  كالفالا و  تقلخ  امل  كـال 

هب هک  مالـسلاهیلع  یلع  شیاـمرف  تمکح  و  [ 288 « ] هدـب ماـجنا  داد  روتـسد  وـت  هب  همطاـف  هک  ار  هچ  نآ  ره  یلع  يا  : » دوـمرف یلع  هب  هک 
ادخ لوسر  زا  دعب  دوبن  همطاف  رگا  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  دوش . نشور  ناتیارب  [ 289 « ] هوبنلا هیقب  ای  : » دومرف هدرک و  باطخ  ارهز  ترـضح 

هک اجنآ  رد  هللاهمحر  يرزا  تسا  هدورـس  بوخ  هچ  و  دـشیمن . زبس  یتخرد  تلاـسر  ناتـسوب  رد  هتـشگن و  راوتـسا  تناـید  يارب  ینوتس 
نامشوخ اهنآ  شادیپ  زا  رگا  هک  میتسه  اهنامسآ  راگدیرفآ  زا  يرـس  ام  اهارب  ام  اهدوجو  انهرک  ول  رـس  تاومـسلا  يراب  نم  نحن  دیوگ :

ار نیمز  هک  تسا  ام  يدونشخ  تفاطل  راثآ و  هب  هکلب  اهانب  ءامسلا  ضرالا و  حطـس  اناضر  فطل  انراثاب و  لب  دیرفآیمن . ار  اهنآ  دمآیمن 
تسام یندشان  شوماخ  راونا  وترپ  زا  اهانس  نم  توحام  سمشلا  توح  وبخت  سیل  یتلا  انئاوضاب  و  تسا . هتشارفارب  ار  نامـسآ  هدرتسگ و 

هورگ میدروآ  یـسلجم  همالع  راونالاراحب »  » باتک زا  اـجنیا  رد  اـم  هک  ار  یثیداـحا  ماـمت  تسا . اراد  هتفرگرب  رد  ار  هچ  نآ  دیـشروخ  هک 
ههزن  » و یبقعلا » رئاخذلا   » و هدوملا » عیبانی   » باتک بحاص  : دننام دناهدش ، رکذتم  دوخ  ياهباتک  رد  زین  تنـس  لها  نادنمـشناد  زا  يرایـسب 

شرگن و نایاش  هک  یئاهزیچ  هلمج  زا  و  هماع . كرادم  هحفص 201 ] زا [  لقن  هب  10 و 19  قحلا » قاقحا   » و نیسحلا » لتقم   » و سلاجملا »
ًالماک ار  نآ  هدوب و  لئاق  تیمها  نآ  يارب  هتـشاد و  تمه  فیرـش  مسا  نیا  هب  تبـسن  موصعم  ناـیاوشیپ  ناـماما و  هک  نآ  تسا  رظن  تقد 

هدـش و هدـیمان  مسا  نیا  هب  هک  ار  یـسک  دـندرکیم و  فساـت  راـهظا  هدوـمن و  هیرگ  دندینـشیم  ار  مسا  نیا  هک  هاـگره  هتـشاد و  یمارگ 
میاهدرک لقن  مالـسلاهیلع  رقاب  ترـضح  زا  هک  ار  یثیدح  دندشیم ، لسوتم  نآ  هب  هتـشاد و  تسود  دوب  همطاف  مسا  نآ  رد  هک  ار  ياهناخ 
ترـضح نآ  دنوادخ  هک  دنگوس  ادخ  هب  هک : دومرف  دیکات  بلطم  نیا  رب  درک و  دای  دنگوس  ثیدح  نآ  لیذ  ترـضح  هک  دینک  هظحالم 

هدـش لقن  ترـضح  نآ  زا  زین  و  تسا . هتـشاد  رانک  رب  یگنانز  هناهام  تداع  یکاپان و  زا  قاثیم  ملاع  رد  هتخاس و  ادـج  شناد  ملع و  اب  ار 
همطاف ترـضح  هناخ  رد  رب  دـعب  هدرک و  هدافتـسا  درـس  بآ  زا  ءادـتبا  ، دـشیم ترـضح  نآ  رب  ضراع  یبت  اـی  يدرد و  هاـگره  هک  تسا 

. ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رتخد  يا  همطاف ، يا  دزیم : دایرف  دـشیم  هدینـش  شکراـبم  يادـص  هک  يروط  هب  داتـسیایم و 
هللاهمحر یمق  ثدـحم  موحرم  دـبای . زاب  ار  دوخ  يدوبهب  ندز  ادـص  نیا  هلیـسو  هب  هتـساوخیم ، دـیاش  دـیوگ : هللاهمحر  یـسلجم  همـالع 

رد هودنا  مغ و  راتتـسا  نامتک و  تشاذگیم  رثا  ترـضح  نآ  فیرـش  مسج  رد  بت  هک  هنوگنامه  هک  مهدیم  لامتحا  يوق  روطب  دیوگ :
اب فیرش  ندب  یمرگ  ترارح و  زا  هک  هنوگ  نامه  هب  ترضح  تشاذگیم و  رثا  ترـضح  نآ  رد  زین  شاهمولظم  ردام  زادگناج  تبیـصم 
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ياهـسفن دـننام  درکیم  شوماخ  وا  فیرـش  مان  ندرب  ءارهز و  ترـضح  شرداـم  داـی  اـب  ار  دوخ  هودـنا  مغ و  ياههلعـش  دـیهاکیم ، بآ 
شنادنزرف لد  رد  ترضح ، نآ  رب  هدراو  ياهمغ  بئاصم و  ریثات  اریز  دشکیم . شنزح  ندش  فرطرب  يارب  كانهودنا  ناسنا  هک  یقیمع 

تیاور ینوکس  زا  بویا  نب  هلاضف  [ . 290 . ] دوب رتنازوس  شتآ  هلعش  زا  رتكاندرد  ریشمش  يزیت  هحفص 202 ] زا [  دنشاب  راهطاهمئا  هک 
: دومرف ترضح  مدش ، دراو  مالسلاهیلع  قداص  ترضح  رب  دوب  هدش  یلوتـسم  نم  رب  هودنا  مغ و  هکیلاح  رد  يزور  دیوگ : هک  تسا  هدرک 
دـشابیم و نیمز  يور  رب  وا  ینیگنـس  ، ینوکـس يا  دومرف : تسا ، هداد  يرتخد  نم  هب  دـنوادخ  مدرک : ضرع  یکاـنمغ ؟ ارچ  ینوکـس  يا 
اب دنگوس ، ادخ  هب  دروخ ، دهاوخ  وت  يزور  ریغ  زا  درک و  دهاوخ  یگدنز  وت  رمع  نارود  زا  ریغ  ینارود  رد  تسا و  دـنوادخ  رب  شیزور 

تسد دعب  هآ ، هآ ، دومرف ، همطاف ، مدرک : ضرع  ياهتشاذگ ؟ هچ  ار  شمـسا  دومرف : دش ، فرطرب  مهودنا  مغ و  ترـضح ، تاشیامرف  نیا 
ار وا  نکن و  نیرفن  وگن ، ازـسان  وا  هب  سپ  ياهدیمان  همطاف  ار  وا  هک  لاح  دومرف : هکنیا  ات  تفگ  ینانخـس  هدراذـگ و  یناشیپ  رب  ار  كرابم 

ترـضح مدیـسر  مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح  تمدخ  هب  هفوک  رهـش  رد  دیوگ : هک  تسا  هدش  لقن  يراکم  راشب  زا  [ . 291 . ] نزن کتک 
ناتیادف ارم  دنوادخ  داب و  ناتدوجو  ياراوگ  مدرک  ضرع  روخب ، ولج و  ایب  راشب ، يا  دومرف : دوب ، [ 292  ] دز ربط  يامرخ  ندروخ  لوغشم 
ترـضح تسا ، هتخاـس  متحاراـن  هدروآ و  درد  هب  ار  ملد  هتخورفارب و  ار  متریغ  شتآ  هک  مدـید  يزیچ  مدـیمآیم  هـک  هار  نـیب  رد  دـنک ،

امرخ نآ  زا  هتفر و  ولج  دیوگ : تراشب  روخب ، امرخ  نیا  زا  ایب و  ولج  هک  مهدیم  دنگوس  يراد  ندرگ  هب  نم  زا  هک  یقح  هب  ار  وت  دومرف ،
ینز هک  مدید  ار  هفیلخ  نارومام  زا  یکی  مدمآیم  هک  هار  نیب  رد  مدرک ، ضرع  وگب ، ار  تناتـساد  تالاح  دومرف : ترـضح  دـعب  مدروخ ،

شلوسر ادخ و  : » تفگیم هحفص 203 ] دزیم و [  دایرف  دنلب  يادص  اب  وا  دربیم و  نادنز  زوس  هب  ار  وا  هتفوک  شرسرب  هتخادنا و  ولج  ار 
ار راـتفر  نیا  وا  اـب  تبـسانم  هچ  هـب  هـک  دیـسرپ  ترـضح  درکیمن ، کـمک  ار  وا  سک  چـیه  و  مناوـخیم » یـسر  داـیرف  کـمک و  هـب  ار 

یناسک دنک  تنعل  دنوادخ  : » تسا هتفگ  لاح  نآ  رد  هداتفا و  نیمز  هب  هدیزغل و  شیاپ  وا  دنتفگیم : مدرم  هک  مدینـش  تفگ : دندرکیم ،؟
هب عورش  دیشک و  ندروخ  زا  تسد  ترضح  دندرک . راتفر  هنوگنیدب  وا  اب  هفیلخ  نارازگراک  دعب  و  همطاف » يا  دنتشاد  اور  متـس  وتب  هک  ار 

میورب و هلهس  دجـسم  هب  مه  اب  ات  زیخرب  راشب  يا  دومرف : دعب  دش ، رت  کشا  زا  شکرابم  هنیـس  فیرـش و  نساحم  هک  نانچ  نآ  درک  هیرگ 
هب ات  شاب  اج  نامه  دومرف  داتسرف و  رادنامرف  هناخ  رد  هب  ار  نایعیـش  زا  یکی  دعب  و  مینک ، تساوخرد  ار  نز  نیا  يدازآ  لاعتم  دنوادخ  زا 

هتفر هلهس  دجسم  هب  ترضح  تمدخ  رد  دیوگیم : راشب  نک . رادربخ  ار  ام  هدمآ  دیدپ  نز  نآ  يارب  یلکـشم  يدید  رگا  میهد و  ربخ  وت 
رس دعب  و  اعد ، رخآ  ات  هللا »... تنا  : » تفگ هدرک و  دنلب  نامسآ  يوس  هب  ار  شتسد  ترضح  دعب  میدناوخ و  زامن  تعکر  ود  ام  زاکی  ره  و 

يوار دش . دازآ  نز  نآ  وش ، دنلب  دومرف : هتشادرب و  هدجس  زا  رس  دعب  مدینشیم ، ار  ترضح  نآ  سفن  يادص  طقف  نم  و  دراذ ، هدجـس  رب 
ترضح هدیناسر  ام  هب  ار  دوخ  میدوب  هداتسرف  مکاح  هناخ  رد  هب  ار  وا  هک  يدرم  هک  میدوب  هار  نیب  رد  زونه  هدمآ و  نوریب  یگمه  دیوگ :

مکاح هناخ  رد  رب  نم  یلو  نادمن ، تفگ  دیدرگ ؟ دازآ  هک  دش  هنوگچ  دومرف : ترـضح  دش ، دازآ  نز  نآ  تفگ : ربخ ؟ هچ  دیـسرپ  وا  زا 
لاح نآ  رد  مداتفا  نیمز  هب  دـیزغل و  میاپ  داد ، خـساپ  یتفگ ؟ هچ  تفگ : نز  نآ  هب  هدـمآ و  ولج  ناـنابرد  زا  یکی  مدـید  هک  دوب  هداتـسیا 
مرس رب  ار  اهراک  نیا  دعب  و  همطاف ، يا  دنتشاد  اور  متس  وت  هب  هک  ار  یناسک  دنک  تهل  يادخ  متفگ : هتخاس و  بطاخم  ار  ءارهز  ترـضح 

نتفرگ زا  نز  نآ  نک ، لالح  ار  وا  وش و  یـضار  ریما  زا  ریگب و  ار  لوپ  نیا  تفگ : وا  هب  هدروآ و  نوریب  مهرد  تسیود  بجاح  دـندروآ ،
نایرج رد  ار  ریما  هتفر و  هناخ  نرود  هب  دنکیم  يراددوخ  لوپ  نتفرگ  زا  نز  هک  دـید  یتقو  بجاح  درک . يراددوخ  هحفص 204 ] لوپ [ 

زا ایآ  دومرف : مالسلاهیلع  قداص  ترضح  تفر . دوخ  هناخ  هب  مه  نز  نآ  تاهناخ و  هب  ورب  تفگ : هدش و  نوریب  ریما  دزن  زا  دعب  تشاذگ ،
دوخ ناـبیرگ  زا  ياهسیک  ترـضح  دوب ، نآ  دـنمزاین  دـنگوس  ادـخ  هب  هکیلاـح  رد  يرآ ، تفگ : درک ؟ يراددوـخ  مهرد  تسیود  نتفرگ 

. هدـب وا  هب  ار  اهرانید  نیا  ناسرب و  وا  هب  ارم  مالـس  ربب و  نز  نآ  دزن  ار  هسیک  نیا  دومرف  دوب و  نآ  نورد  رد  راـنید  تفه  هک  دروآ  نوریب 
اعقاو ایآ  مهدیم  دـنگوس  ادـخ  هب  ار  امـش  دیـسرپ ، نز  مدـیناسر ، وا  هب  ار  ترـضح  مالـس  هتفر و  نز  نآ  دزن  رفن  دـنچ  اـم  دـیوگ : يوار 

وت هب  مالسلاهیلع  قداص  ترضح  دوخ  هک  دنگوس  ادخ  هب  دزرمایب  ار  وت  يادخ  متفگ ، دیناسر ، مالـس  نم  هب  مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح 
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رگید راب  تفگ : دـمآ و  شوه  هب  ات  میدرک  ربص  ياهظحل  تفر ، شوه  زا  هدز و  كاچ  نابیرگ  یلاحـشوخ  تدـش  زا  يو  دـیناسر ، مالس 
نیا میتفگ  وا  هب  دـعب  دادیم . تسد  وا  هب  تلاح  نآ  درک و  رارکت  ار  ماغیپ  نیا  هبترم  هس  ات  دـیئوگب ، نم  هب  ار  ترـضح  مالـس  شیامرف و 

دنوادخ زا  هک  دیهاوخب  ترضح  زا  تفگ : تفرگ و  ام  زا  ار  اهرانید  وا  هیده ، نیا  هب  ار  وت  داب  تراشب  ریذپب و  ام  زا  تسا  ترضح  تناما 
هب دنوادخ  دزن  رد  ناوتب  شراوگرزب  دادجا  ناردپ و  وا و  زا  شیب  هک  مسانشیمن  ار  یسک  نم  هک  دهاوخب . ار  شزینک  شزرمآ  ششخب و 

ناتساد ندینش  ماگنه  هب  ترضح  میدرک ، فیرعت  ترضح  يارب  ار  ناتساد  هتشگرب و  قداص  ترضح  دزن  دیوگ : يوار  دومن . لسوت  اهنآ 
هحفـص 205] [ . ] 293 [ ...؟ دـید مهاوـخ  یک  ار  دّـمحم  لآ  جَرَف  مدیـسرپ  ترـضح  زا  دـعب  درکیم ، اـعد  وا  يارب  تسیرگیم و  بـترم 
، رفعج نیـسح ، نسح ، یلع ، ای  دـمحا  اـی  دـمحم  مسا  هک  ياهناـخ  رد  دومرفیم  هک  مدینـش  نسحلاوبا  رتضح  زا  دـیوگ : يرفعج  ناـمیلس 

ترضح شردپ  زا  رفعج  نب  یسوم  ترضح  زا  زین  و  [ . 294 . ] دوشیمن دراو  یتسد  یهت  رقف و  دشاب  همطاف  مسا  نانز  زا  هللادبع و  بلاط ،
رد هک  دیشاب  هاگآ  : » دومرف ایند  نیا  زا  تلحر  ماگنه  هب  لوسر  ترضح  هک  تسا  هدش  لقن  ینالوط  یثیدح  نمض  رد  مالـسلاهیلع  قداص 

ار ادـخ  تکرح  کته  هدـیرد و  ار  دـنوادخ  باجح  دـنکب  ار  تمرح  کته  سک  ره  تسانم  هناخ  شاهناخ  نم و  هناـخ  رد  همطاـف  هناـخ 
نخـس هیقب  تسیرگ و  ینـالوط  یتدـم  مالـسلاهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  دـیوگ : تسا  ثیدـح  نیا  يوار  هک  یـسیع  تـسا .» هدرک 

ادخ هب  دش ، کته  ادخ  باجح  دنگوس  ادخ  هب  دش ، کته  دنوادخ  باجح  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  دومرف : هدرک و  عطق  ار  لوسر  ترـضح 
[ . 295 . ] داب وا  رب  دنوادخ  دورد  ردام ، يا  دش ، کته  دنوادخ  باجح  دنگوس 

لوتب

هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رتخد  اهیلعهللاناوضر  همطاف  ترـضح  هب  تبـسانم  هچ  هب  هک  دش  لاوس  ییحی  نب  دمحا  زا  دـیوگ : روظنمنبا 
نانز دوخ و  نامز  ناـنز  زا  بسح  تیـصخش و  نید و  تلیـضف و  فاـفع و  تهج  زا  اریز  داد : خـساپ  ؟ تسا هدـش  هتفگ  لوتب  ملـس  هلآ و 

و هحفص 206 ] لاعتم [ ... دنوادخ  يوس  هب  ایند  زا  ترضح  نآ  يرانک  رب  ندیرب و  رطاخ  هب  هدش  هتفگ  و  تسا ، ادج  زاتمم و  تما  یمامت 
یئابیز و هب  هتبلا  تسا و  ادـج  ءاضعا  رگید  زا  دوخ  یئاـبیز  اـب  ترـضح  نآ  ءاـضعا  ماـمت  هک  ینعی  وا  شنیرفآ  رد  لـیتبت  هدـش : هتفگ  زین 

ءاضعا رگید  هب  تبـسن  شیاضعا  زا  کی  چیه  هک  تسا  یئابیز  نز  نآ  نانز ، نیب  رد  هّلتبم  دـیوگ : یبارعانبا  تسین . ءاضعا  هیقب  یگنـشق 
: دیوگ ریثانبا  [ . 296 . ] دشاب لماک  مات و  هکلب  دشاب  سکعرب  ای  ابیزان و  شینیب  یلو  ابیز  شمـشچ  هک  دـشابن  يروط  هتـشادن و  يدوبمک 

همطاـف حیـسم و  ترـضح  رداـم  میرم  تهج  نـیمه  هـب  درادـن و  ناـنآ  هـب  تبـسن  یلیاـمت  هدـیرب و  نادرم  زا  هـک  ینز  ینعی  لوـتب » هارما  »
هدش هتفگ  و  تسا . زاتمم  هدیرب و  بَسَح  تناید و  تلیضف و  تهج  زا  دوخ  نامز  نانز  رگید  زا  اریز  دندش  هدیمان  مان  نیا  هب  مالـسلااهیلع 

لوسر رتخد  مالسلااهیلع  ءارهز  همطاف  ترـضح  لوتب  دیوگ : یحیرط  [ . 297 . ] تسا هدروآ  يور  ادـخ  هب  هدـیرب و  ایند  زا  هکنآ  رطاخ  هب 
نانز رگید  زا  هدروآ و  يور  لاعتم  يادـخ  هب  ترـضح  هک  تسنآ  يراذـگمان  نیا  تلع  هدـش  هتفگ  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 

تلیضف و تهج  رد  تما  نانز  رگید  هب  تبسن  تسا و  ادج  زاتمم و  تیصخش  تلیـضف و  تهج  زا  شدوخ  نامز  نانز  رگید  زا  ای  هدیرب و 
هدش هدیمان  لوتب  همطاف  تهج  نآ  زا  تسا : هدش  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  - 1 [ . 298 . ] تسا زاتمم  تناید  بسح و 
لوتب تهج  نآ  زا  میرم  ددرگیمرب . تسا  هدوب  رکب  هک  دوـخ  هیلوا  تلاـح  هب  بش  ره  تسا و  راـنک  رب  ناـنز  رگید  هناـهام  تداـع  زا  هک 
نادب هک  تسا : هدش  لقن  ترـضح  نآ  زا  رگید  تیاور  رد  - 2 هحفص 207 ] [ . ] 299 . ] دیئاز تراکب  تلاح  رد  ار  یـسیع  هک  دش  هدیمان 

: دومرف هک  هدش  لقن  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  زا  - 3 [ . 300 . ] تسا رانک  رب  عطقنم و  سافن  ضیح و  زا  هک  دـندیمان  لوتب  ار  همطاف  تهج 
؟ تسا لوتب  همطاف  و  تسا ، لوتب  میرم  دیاهدومرف  هک  میدینـش  ادخ  لوسر  يا  امـش  زا  ام  تسیچ ؟ لوتب  هک  دش  لاوس  لوسر  ترـضح  زا 

ربماـیپ نارتـخد  رد  ندـش  ضیح  اریز  دوشن  ضیح  ینعی  دـنیبن ، ینوخ  هاـگ  چـیه  هک  دوشیم  هتفگ  ینز  نآ  هب  لوتب  داد  خـساپ  ترـضح 
هار ناسب  شنتفر  هار  دـمآیم  يور  شیپ  زا  همطاف  هک  یماگنه  هب  دـیوگ : هک  هدـش  تیاور  هشیاع  زا  - 4 [ . 301 . ] تسا دنسپان  هورکم و 
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رـصع زامن  زا  دعب  ار  نسح  دوب ، هدش  هدیرفآ  یتشهب  بیـس  زا  اریز  دیدن ، ضیح  نوخ  نانز  رگید  دـننام  زگره  وا  دوب ، ادـخ  لوسر  نتفر 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  - 5 [ . 302 . ] دروآ اجب  ار  برغم  زامن  درک و  لسغ  دـش و  كاپ  سافن  زا  هلـصافالب  درک و  دـلوم 

ات دومرف : مالسلاهیلع  قداص  ماما  - 6 [ . 303 . ] درادـن هناهام  تداع  دـنیبیمن و  ضیح  نوخ  اریز  تسا  هیروح  مطاف  مرتخد  انامه  دومرف :
كاپ هشیمه  همطاف  ترضح  اریز  هدرک  مارح  مالـسلاهیلع  یلع  رب  ار  نانز  رگید  دنوادخ  دوب  هدنز  مالـسلااهیلع  ءارهز  ترـضح  هک  یتقو 
سیمع هحفص 208 ] تنب [  ءامسا  زا  دسیونیم : مالـسلااهیلع » همطاف  دلوم   » باتک رد  هیوبابنبا  - 7 [ . 304 . ] دیدیمن ضیح  نوخ  دوب و 

ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  مدـیدن ، وا  زا  ینوخ  مدوب و  ءارهز  ترـضح  ياـهنامیاز  زا  یکی  دـهاش  نم  هک  هدـش  لـقن 
شراوگرزب ناردپ  زا  مالسلاهیلع  رقاب  ترـضح  - 8 [ . 305 . ] تسا هدـش  هدـیرفآ  ناسنا  تروص  هب  هک  تسیاهیروح  همطاف  اـنامه  دومرف :

رانک و رب  یکاپان  يدیلپ و  ره  زا  هک  دش  هدیمان  هرهاط »  » تهج نآ  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  رتخد  مطاف  هک : دیامرفیم  لقن 
: تفگ ناوتیم  نینچ  نآ  تیفیک  یگژیو و  نیا  تلع  هراـبرد  [ . 306 . ] دـیدن سافن  ضیح و  نوخ  هاگ  چـیه  دوب و  كاپ  یگدولآ  ره  زا 

مالسلاهیلع قداص  ترضح  هک  روطنامه  دراد ، طئارش  بابسا و  یلولعم و  یلع و  ماظن  قبط  رب  ینیناوق  اهتنس و  تعیبط  ملاع  رد  دنوادخ 
هک تسا  مهم  ياهلاسم  نیا  دیوگ : نیهلاتملاردـص  [ . 307  ] اببس یئیـش  لکل  لعجف  بابـساب  الا  ءایـشالا  يرجی  نا  هللا  یبا  : » تسا هدومرف 

تماما یسانشربمایپ و  داعم و  یـسانشادخ و  دیحوت و  ملع  تسا و  مولع  یمامت  هیاپ  ساسا و  تیلع  هلاسم  اریز  درادن  دوجو  نآ  زا  رتمهم 
نیا راکنا  اب  تسا و  ساسا  نیا  رب  ینتبم  مولع  رگید  یسایس و  مولع  قالخا و  بیذهت  ملع  نآ ، زا  دعب  لبق و  مولع  رگید  یـسانشناور و  و 

همالع دوشیم . مدهنم  نیقی  ملع و  ياههیاپ  یمامت  [ - 308  ] دندقتعم نادب  تنس  لها  رثکا  هکنانچ  فازج - هدارا  نتسناد  نکمم  لصا و 
ار وا  ناـمرد  هار  دـنادیمن ، ار  ضیرم  يراـمیب  تلع  بیبـط  دورب  نیب  زا  تیلع  رگا  دـیوگ : نـینچ  اردـصالم  راـتفگ  حیـضوت  رد  ینارعش 

دیشروخ شبات  يرایبآ و  هک  تسناد  دهاوخن  زرواشک  نینچمه  و  دوریم ، نیب  زا  یلکب  یکـشزپ  داد و  دهاوخن  هحفص 209 ] صیخشت [ 
نارگتعنـص نینچمه  و  دـنکب ، دـیاب  هـچ  هـک  دـنادیمن  رگید  ددرگیم و  هدوـهیب  لـطاب و  يزرواـشک  رما  تـسا و  ناـهایگ  شیور  تـلع 

نینچمه دوریم و  نیب  زا  تعنـص  روما  هاوخان  هاوخ و  دراد و  يرگید  تلع  ای  تسا  ترارح  رثا  رب  تازلف  ندـش  بوذ  ایآ  هک  دـننادیمن 
هک دنادیمن  دنشابیم و  يورخا  تداعس  لماوع  بابـسا و  ینید  تاروتـسد  رگید  تاکز و  زامن و  هک  دنادیمن  سک  چیه  اریز  نید  ملع 

دادـیور ره  يارب  هک  تسا  مزال  نیاربانب  [ . 309 ... ] تسا راگدرورپ  فطل  يداقتعا  لئاسم  رگید  ناماما و  نییعت  ناربماـیپ و  لاـسرا  تلع 
یکاکطـصا و ای  یـشتآ و  هک  مینکیم  مکح  يدرت  کش و  نودب  مینیبب  يزوس  شتآ  اج  ره  رد  هک  روطنامه  دشاب ، یلماع  تلع و  يدام 
ات نآ  یلماکت  ریـس  نز و  محر  هب  درم  هفطن  لاقتنا  هار  زا  زج  هب  ندرک ، دـلو  داز و  هک  مینادیم  نینچمه  تسا و  هتـشاد  دوجو  یلماـع  اـی 

توترف و يدرمریپ  رهوش  دنـشاب  جازم  لادـتعا  ياراد  ناوج  هجوز  جوز و  تسیابیم  تسین و  نکمم  دـیآرد  ینینج  تروص  هب  هک  یتقو 
طئارـش رگید  نینچمه  و  دـشاب ... ازاـن  هسئاـی و  هکنیا  اـی  دـشاب و  هدـش  ریگنیمز  يریپ  طرف  زا  هک  دـشابن  هداـتفا  راـک  زا  ینزهریپ  زین  نز 

راذگنوناق تسد  هک  هنوگ  نادب  هن  نکل  تسا  تانکمم  یمامت  رد  ریگارف  ینوناق  تیببسم  تیببس و  تیلولعم ، تیلع و  ماظن  يرآ  همزال ...
لقن نایدوهی  لوق  زا  دـیجم  نآرق  هکنانچ  دـشاب  هتـشاد  شزاب  رگید  ياهنوگ  هب  شدوخ  کلم  رد  فرـصت  تلاخد و  زا  دـشاب و  هتـسب  ار 
نامه دزاسیم و  نوگرگد  ار  ءایشا  هدرک و  تلاخد  دهاوخب  هک  هنوگ  ره  هب  تسا و  هدوشگ  زاب و  لاعتم  دنوادخ  ياهتسد  هکلب  دنکیم ،
هحفـص نامیالوم [  شیامرف  زا  بلطم  نیا  هکنانچ  تسا  هدرپسرـس  عضاخ و  وا  طلـسم  هدارا  هرهاـق و  تردـق  تحت  ریگارف  ماـع و  نوناـق 

« بابسالا کفطلب  تببست  باعصلا و  کتردقل  تلذ  : » دومرف هک  اجنآ  رد  دوشیم  هدافتسا  مالسلاامهیلع  نیسحلا  نب  یلع  ترـضح  [ 210
اهناتـساد و دـیجم  نآرق  رد  نینچمه  و  ببـس » ریغ  نم  بابـسالا  ببـسم  اـی  : » تـسا هدـمآ  رگید  ياـهاعد  زا  یخرب  رد  هـکنیا  اـی  [ . 310]

ندـش هلماح  دـننام  تسین ، یلولعم  یلع و  ماظن  قبط  رب  تعیبط و  روهـشم  يداع و  نایرج  قبط  رب  هک  هدـش  لقن  یئاهدادـیور  تایاکح و 
زا ریپ و  هکینامز  مالسلاهیلع  قحسا  هب  هراس  ندش  هلماح  دننامه  ای  دوب و  هدیسرن  وا  هب  یناسنا  چیه  هکیلاح  رد  مالسلااهیلع  میرم  ترـضح 

لیبق نیا  زا  رگید  یئاههنومن  دوب و  هدـش  هسئای  هکنیا  اـب  مالـسلاهیلع  ییحی  هب  مالـسلاهیلع  اـیرکز  نز  ندـش  هلماـح  اـی  دوب و  هداـتفا  راـک 
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حلاص و دوه و  حون و  ترـضح  تازجعم  دننام  دنکیم ، تابثا  گرزب  ناربمایپ  ياهدـع  يارب  دـیجم  نآرق  هک  تاداع  قراوخ  تازجعم و 
نایرج فالخرب  هداعلاقراخ و  روما  اهنآ  همه  هک  مالـسلامهیلع ، دمحم  ترـضح  یـسیع و  یـسوم و  نامیلـس و  دواد و  طول و  میهاربا و 

رد ضیح  دناهتفگ : هک  دوشیم  تباث  نخـس  نیا  نالطب  یمارگ  ناگدـنناوخ  يارب  راتفگ  نیا  هب  هجوت  اب  [ . 311 . ] دندوب تعیبط  یلومعم 
يارب تسا  یببـس  هناشن و  هناهام  تداع  دـیآیم و  باـسح  هب  وا  تقلخ  رد  یناـصقن  نز  کـی  رد  نآ  دوبن  تسا و  تقلخ  مزاول  زا  ناـنز 

، دوش بوسحم  یتمارک  دوخ  اسب  هچ  هکلب  دوشیمن ، هدرمـش  صقن  تعیبط  ياهانگنت  زا  جورخ  هک  میئوگیم  اریز  ندوب  رادراب  نامیاز و 
هکاـنچ هتـسناد  تیذا  رازآ و  بجوم  هحفـص 211 ] ار [  نآ  دـنوادخ  تسا و  یتساـجن  تفاـثک و  کـی  دوـخ  ضیح  نوـخ  هک  هوـالع  هب 

تلاجخ و راچد  هناهام  تداع  زورب  ماـگنه  هب  ناـنز  اریز  تسا ، رازآ  بجوم  نآ  تفاـثک  یکاـپان و  هک  [ 312 « ] يذا وه  لق  : » دـیامرفیم
فعـض و مه  یهاـگ  دنـشاب ، لـیماف  دارفا  نیرتکیدزن  دـنچ  ره  دوش  هتفگ  سک  همه  هب  هک  دـیآیم  ناشـشوخ  دـنوشیم و  یگدـنکفارس 

اهنآ رب  دجاسم  رد  فقوت  نداتسیا و  دوشیم و  طقاس  اهنآ  زا  هزور  زامن و  مایا  نیا  رد  تهج  نیمه  هب  دیآیم و  دوجو  هب  اهنآ  رد  یتسس 
، دنوشیم نامیالا  هصقان  هدش و  هتساک  ناشنامیا  زا  نارود  نآ  رد  هکیئاج  ات  هدش  رکذ  هقف  بتک  رد  هک  یماکحا  رگید  ددرگیم و  مارح 

تداع مایا  رد  هزور  زامن و  فیلکت  عفر  رطاخ  هب  ناـنآ  ناـمیا  ناـصقن  : » هک دـناهدومرف  ار  بلطم  نیا  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  هکناـنچ 
هدیشخب تمارک  هدرک و  لضفت  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  ناهج  نانز  يوناب  رب  لاعتم  دنوادخ  نیاربانب ، [ . 313 « ] دشابیم ناشهناهام 

یکاپ الاو و  یتلیـضف  دوخ  نیا  دنک و  نامیاز  حیحـص  لماک و  روط  هب  هناهام  تداع  هب  ندش  التبم  ضیح و  نوخ  ندید  نودب  دـناوتب  هک 
هدشن یـضار  لاعتم  دنوادخ  هک  تسنآ  ناشن  دوخ  و  داب ) وا  رب  دـنوادخ  دورد  مالـس و  ، ) هدوب ترـضح  نآ  كاپ  تاذ  رد  ياهداعلا  قوف 

روطنامه ، دـشاب هدولآ  ینطاب  يرهاظ و  تافاثک  رگید  ای  يدـیلپ و  نیا  هب  تسا  نیرخآ  نیلوا و  زا  ناهج  نانز  يوناب  هک  ترـضح  نآ  هک 
یلص لوسر  ترـضح  زا  و  [ . 314 .« ] اریهطت مکرهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذیل  هللا  دـیری  امنا  : » دومرف ترـضح  نآ  هرابرد  هک 

لولعم و نارگید  دننام  وا  تسین  دازیمدآ  نانز  رگید  دننام  همطاف  ءاریمح ، يا  دومرف : هشیاع  هب  هک  تسا  هدش  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا 
رد بلاطیبا » نب  یلع  مامالا   » ام باـتک  هب  تسا  دروم  نیا  رد  يرتشیب  لیـصفت  ناـهاوخ  سک  ره  [ . 315 . ] دوشیمن رامیب  هحفص 212 ] ] 

. دنک هعجارم  ریهطت  هیآ  ثحب 

هکرابم

دنوادخ هک  میدناوخ  نینچ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هرابرد  لیجنا  رد  دیوگ : هک  هدش  لقن  نامیلـس  نب  هللادبع  زا  - 1
هکرابم تکرب و  اب  نز  وا  لسن  تسا ، مک  وا  هیرذ  لسن و  دراد ، ياهددـعتم  نانز  ترـضح  نآ  دـیامرف : نینچ  یـسیع  ترـضح  هب  باـطخ 

دهاوخ یتسرپرس  لفکت  نامزلا  رخآ  رد  ار  وا  تسین ، یتمحز  جنر و  دایرف و  هجـض و  هناخ  نآ  رد  هک  دراد  ياهناخ  تشهب  رد  هک  تسیا 
دنهاوخ تداهش  هب  تسا  يدنزرف  كدوک و  ود  ياراد  وا  دومن ، یتسرپرس  ار  میرم  ترـضح  تردام  ایرکز  ترـضح  هک  هنوگنامهب  درک 

يزیچ نآ  كرابم »  » هک تسا  هدش  لقن  جاجز  زا  تسا ... یتدایز  دشر و  يانعم  هب  دیوگ  هکرب »  » هملک لیذ  رد  روظنمنبا  [ . 316 . ] دیسر
. تسا ریثک  ریخ  يانعم  هب  رثوک  و  تسا ، رثوک »  » مالسلااهیلع ترـضح  نآ  يرآ ، [ . 317 . ] دیآ دوجو  هب  رایـسب  ریخ  وا  يوس  زا  هک  تسا 

ترـضح نآ  نادـنزرف  رثوک  زا  دوصقم  هک  تسنآ  هحفـص 213 ] موس [  لوق  رثوکلا ...» كانیطعا  اـنا  :... » دـیوگ شریـسفت  رد  يزار  رخف 
هتفرگ داریا  ترضح  نآ  رب  هک  یـسک  رب  در  یئوگ و  خساپ  ناونع  هب  هک  تسنآ  هروس  نیا  لوزن  ناش  هکنآ  رطاخ  هب  دناهتفگ : دنـشابیم ،

نآ هب  ینادـنزرف  نامز  رورم  لوط  رد  دـنوادخ  هک  تسنآ  هیآ  يانعم  نیاربانب  تسا ، هدـش  لزاـن  دوب  هدرک  شنزرـس  دـنزرف  نتـشادن  رب  و 
هیماینب نادناخ  زا  تسا و  رپ  نانآ  نادنزرف  زا  ایند  لاح  نیع  رد  دناهدش  هتشک  تیبلا  لها  زا  دایز  ردق  هچ  هک  نیبب  داد ، دهاوخ  ترـضح 

اـضر مظاک و  قداص و  رقاب و  دننام  دراد  دوجو  نانآ  نیب  رد  یگرزب  نادنمـشناد  هچ  هک  نیبب  دعب  و  تسا ، هدـنامن  یقاب  یئانتعا  لباق  درف 
رب ای  ناوریپ  ترثک  رب  ار  رثوک  رگا  ام  دیوگیم : زین  و  [ . 318 . ] تسیا هزجعم  دوخ  هیآ  نیاربانب ، نانآ ، لاثما  هیکز و  سفن  مالسلامهیلع و 
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زا یکی  اذـل  هتفرگ و  رارق  عقاو  اب  قباطم  هک  دوب  دـهاوخ  بیغ  ملاع  زا  يرابخا  دوخ  نیا  مینک ، لمح  لـسن  عاـطقنا  مدـع  دـالوا و  ترثک 
يروطب درادن  یلسن  هلابند و  هک  تسا  یسک  نآ  رتبا  دیوگ : رتبالا » وه  کئناش  نا  : » هفیرش هیآ  ریسفت  رد  یسولآ  [ . 319 . ] تسا تازجعم 

نادـنزرف هک  دراد  تلالد  بلطم  نیا  رب  لاح  نیع  رد  و  دـنام ... دـنهاوخ  یقاب  تاهیرذ  وت  یلو  دـنامن  یقاـب  وا  زا  یبوخ  داـی  یلـسن و  هک 
ترثک هلیسو  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  هک  دوشیم  هدافتسا  نینچ  رـسفم  ود  نیا  تارابع  تاملک و  زا  [ . 320 . ] دنشابیم هیرذ  زا  رتخد 
لوسر ترضح  نادنزرف  هیرذ و  ترضح ، نآ  دالوا  هیرذ و  هکنیا  و  تسا . ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  لسن  ءاقب  دالوا و 
يرثوک زا  دوصقم  اهنت  ترضح ، هیرذ  ترثک  دیوگ : هللاهمحر  یئابطابط  همالع  تسا . ترـضح  نآ  تاکرب  نیرتگرزب  زا  نیا  دنـشابیم و 

تسا و ریثک  ریخ  قیداصم  زا  هیرذ  ترثک  تسا و  دارم  هحفص 214 ] ریثک [  ریخ  وا  زا  هکنیا  ای  هدومرف و  ءاطع  ربمایپ  هب  دنوادخ  هک  تسا 
هدیـسر هراب  نیا  رد  یناوارف  تایاور  دوب . دهاوخ  تبـسانمیب  هدـیافیب و  رتبالا » وه  کئناش  نا   » هلمج میریگن  رظن  رد  ار  هیرذ  ترثک  رگا 
شنزرس هللادبع  مساق و  شنارسپ  توف  زا  دعب  ار  لوسر  ترضح  نارفاک  زا  یکی  هک  دوب  ماگنه  نآ  رد  هروس  نیا  لوزن  دنیوگ ، هک  تسا 

هتـسناد و ریخ  زا  ای  موق و  زا  هدـیرب  عطقنم و  ار  رتبا »  » يانعم هک  یناسک  راتفگ  لاـمتحا  نیا  اـب  و  داد . رتبا »  » بقل ترـضح  نآ  هب  هدرک و 
، لوزن ناش  نیا  رب  هوالع  اریز  دوشیم ، دودرم و  یبوخ ، ریخ و  ره  زا  عطقنم  ینعی  هدیمان  رتبا »  » ار صخـش  نآ  دوخ  دنوادخ  هک  دـناهتفگ 

تلـالد بلطم  تیمها  تمظع و  رب  هک  ریغلاعم  ملکتم  ظـفل  هب  هک  تسا  ربماـیپ  رب  يراذـگ  تنم  ناـنتما و  ماـقم  رد  كاـنیطعا » اـنا   » هلمج
ظفل هب  هتخاس و  دکوم  نا »  » هملک اب  ار  هلمج  دزاس  دونـشوخ  ار  ادخ  لوسر  ناور  ناج و  هتـساوخیم  هک  اج  نآ  زا  تسا و  هدمآ  دنکیم 

نیا دـنیادخ و  لوسر  هیرذ  همطاف  ترـضح  دالوا  هکنیا  رب  دراد  تلالد  هکنآ  هصالخ  و  تسا . هدروآ  دراد  روهظ  کیلمت  رد  هک  ءاـطعا » »
نانآ اب  رگید  لسن  چیه  هک  درک  دایز  ياهنوگ  هب  ار  وا  دالوا  ترـضح  زا  دعب  دـنوادخ  تسا و  دـیجم  نآرق  هیبیغ  رابخا  زا  دوخ  يدوخ  هب 
همالع [ . 321 . ] دندومن نانآ  زا  هک  یعمج  تسد  راتـشک  دش و  دراو  نانآ  رب  هک  یبئاصم  تالکـشم و  همه  نآ  دوجو  اب  دنکیمن  يربارب 
تفگ هدرک و  شنزرـس  تفر  ایند  زا  شنادـنزرف  زا  یکی  هک  یماگنه  هب  ار  ادـخ  لوسر  رفاک  نآ  هک  تسنآ  بسانت  هجو  دـیوگ : ینیوزق 

يرادلد و رطاخ  هب  ار  هروس  نیا  دنوادخ  دوریم ، نیب  زا  مه  شمان  دای و  شگرم  زا  دعب  تسا و  رتبا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم 
ار همطاف  هحفـص 215 ] وت [  هب  ام  یلو  تفر  ایند  زا  ترـسپ  هچ  رگا  دمحم  يا  هک  دیامرفیم : نینچ  ایوگ  دومرف و  لزان  شربمایپ  تیلـست 

تـسنامه نخـس  نیا  قدص  لیلد  تخاس . دهاوخ  ناوارف  ریثک و  ار  وا  يدوزب  دنوادخ  نکل  كدنا ، تسا و  رفن  کی  دـنج  ره  وا  میداد و 
شخپ و یتـیگ  راـنک  هشوگ و  رد  هک  مینیبیم  دـنیادخ  لوـسر  هیرذ  ناـمه  هک  ار  مالـسلااهیلع  ءارهز  ترـضح  دـالوا  هیرذ و  نوـنکا  هک 

یبیل سنوت و  ریازجلا و  رد  نویلیم ، شکارم  رد  نویلیم ، جنپ  رصم  رد  نویلم ، هس  ناریا  رد  نویلیم ، کی  دودح  قارع  رد  دنتـسه ، هدرتسگ 
ناتـسکاپ و دنه و  نمی و  رد  نویلیم ، نیدنچ  يدوعـس  جیلخ و  ياهروشک  نادوس و  نانبل و  هیروس و  ندرا و  رد  نینچمه  يدایز و  دادعت 
زا کی  چیه  رهـش  نآ  رد  هک  دوشیم  تفای  يرهـش  نیرتمک  یمالـسا  ياهروشک  رد  نویلیم ، تسیب  دودح  يزنودـنا  یئازج  ناتـسناغفا و 

يریگرامآ رگا  هک  هدش  هدز  نیمخت  نویلیم  جنپ  یس و  دودح  اهنآ  عومجم  دنشاب و  هتـشادن  دوجو  ءارهز  ترـضح  ناگداون  نادنزرف و 
نیا زین  هدیسر  ینـس  هعیـش و  نادنمـشناد  يوس  زا  هک  یناوارف  تایاور  رابخا و  [ . 322 . ] دشاب نیا  زا  شیب  دادـعت  دـیاش  دریگ  ماجنا  قیقد 

يربمایپ ره  هیرذ  لاتعم  دنوادخ  انامه  دومرف : هک  هدرک  تیاور  لوسر  ترـضح  زا  یعفاش  یجنگ  ظفاح  هکنانچ  دنکیم ، دـییات  ار  بلطم 
ترـضح لاح  حرـش  رد  ریبکلا » مجعملا   » رد یناربط  ار  تیاور  نیا  داد . رارق  بلاـطیبا  نب  یلع  بلـص  رد  ارم  هیرذ  وا و  دوخ  تشپ  رد  ار 

یلع هب  یلاـصتا  دـنویپ و  چـیه  همطاـف  ترـضح  قـیرط  زا  زج  هب  لوـسر  ترـضح  هیرذ  دوـش : هتفگ  رگا  تسا . هدرک  تیاور  نـسح  ماـما 
لاجرلا ءانبانهونب  انتانب  انئانبا و  ونب  انونب  تسا : هتفگ  رعاش  اریز  دـنیآیمن ، باـسح  هب  صخـش  هیرذ  ناـگداز  رتخد  دـنرادن و  مالـسلاهیلع 

لیلد دیجم  نآرق  رد  دنیام . زا  رود  هک  دنرگید  نادرم  نادنزرف  ناشنارسپ  ام ، نارتخد  یلو  دنیام  نارسپ  ام  نارـسپ  هحفص 216 ] دعابالا [ 
قاحسا و هل  انبهو  و  : » دیامرفیم هک  ماعنا  هروس  رد  لاعتم  دنوادخ  شیامرف  زا  تسا  ترابع  نآ  دراد و  دوجو  اعدا  نیا  تحـص  رب  نشور 
و نینسحملا ، يزجن  کلذک  نوره و  یسوم و  فسوی و  بویا و  نامیلس و  دواد و  هتیرذ  نم  لبق و  نم  انیده  احون  انیده و  الک  بوقعی ،
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هتسناد و حون  هب  بوسنم  هیرذ  زا  ار  یـسیع  ترـضح  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  [ . 323 .« ] نیحلاصلا نم  لک  سایلا  یـسیع و  ییحی و  اـیرکز و 
دـالوا هکنیا  رب  تسا  لـیلد  نیرتمکحم  وا  و  تشادـن ، حون  ترـضح  هب  یلاـصتا  رداـم  قیرط  زا  زج  هک  دوـب  يرتـخد  رـسپ  وا  هکنآ  لاـح 

يارب ياهجیتن  لسن و  همطاف  ترضح  قیرط  زا  زج  هکنیا  اب  دنشابیم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هیرذ  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح 
«: اه  » ریمض هتیرذ » نم  و   » هملک رد  هفیرش  هیآ  رد  هک  دناهتفگ  دناهدرک  يوریپ  وا  زا  هک  ینارسفم  رگید  ءاطع و  تسین ... لوسر  ترـضح 

طول ترضح  هکنآ  زا  تسا  ترابع  نآ  تشاد و  دهاوخ  دوجو  يرگید  فیطل  هتکن  تروص  نیا  رد  هک  ددرگیمرب ، میهاربا  ترـضح  هب 
برع دوب و  وا  هداز  ردارب  هکلب  هدوبن  میهاربا  بلـص  زا  طول  هکنیا  اـب  دـنبوسنم  میهاربا  ترـضح  هب  هک  هدرمـشرب  یناربماـیپ  فیدر  رد  ار 

لیعامـسا و میهاربا و  کئابا  هلا  کهلا و  دـبعن  : » دـیامرفیم نینچ  بوقعی  نادـنزرف  هراـبرد  هکناـنچ  دـهدیم  رارق  ردـپ  ياـج  هب  ار  ومع 
ار وا  نآرق  یلو  دشاب  وا  ناردپ  فیدر  رد  هکنیا  ندوب  بوقعی  ترضح  يومع  لیعامسا  هک  تسا  هحفص 217 ] مولعم [  و  [ 324 « ] قاحسا

یلع ترضح  نادنزرف  ناوتیم  هک  دوشیم  هدافتسا  هیآ  نیا  زا  نیاربانب ، تسا ، هدرک  ریبعت  ناردپ  فیدر  رد  وا  زا  هتنـساد و  ردپ  نوچمه 
یسوم ترضح  هب  تبسن  نوراه  نوچمه  ربمایپ و  ردارب  یلع  اریز  داد  تبسن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هب  ار  مالـسلاهیلع 

زا دیوگ  هک  دنکیم  لقن  رمع  زا  نیصحنبا  دوب . وا  هدازردارب  طول  هکنیا  اب  داد  تبسن  میهاربا  ترضح  هب  ار  طول  دنوادخ  هکنانچ  تسا ،
هک همطاف  نادنزرف  زج  هب  دنراد  ردـپ  هب  يدـنواشیوخ  ناگداز  رتخد  مامت  دومرفیم  هک  مدینـش  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

همطاف يا  دیامرفیم : ینالوط  یثیدح  نمض  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  [ . 325 . ] میاهنآ ردپ  نم  منم و  نانآ  دـنواشیوخ 
رارق یلع  بلـص  رد  ارم  هیرذ  داد و  رارق  ینادنزرف  يرارذ و  شیارب  وا  دوخ  بلـص  زا  هکنیا  رگم  دومرفن  ثوعبم  ار  يربمایپ  چیه  دنوادخ 
ینع اوکلما  : » دومرف هک  یلع  ترـضح  شیامرف  لیذ  رد  دـیدحلایبا  نبا  [ . 326 . ] تشادـن دوجو  ياهیرذ  نم  يارب  دوـبن  یلع  رگا  داد و 
رگا دیوگیم : [ 327 « ] ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  لسن  اهب  عطقنی  الئل  توملا  یلع  نیذهب  سفنا  ینناف  یندـهی ، مالغلا ال  اذـه 

؟ دوـش هتفگ  هللالوـسر » هیرذ  «، » هللالوـسر نارـسپ  « » ادـخ لوـسر  نادـنزرف   » ناشنادـنزرف نیح و  نسح و  هب  هک  تـسا  زیاـج  اـیآ  یئوـگب 
زا شدوصقم  و  [ 328 « ] مکئانبا انئانب و  عدـن  : » دومرف هک  اجنآ  رد  تسا  هدـیمان  هللالوسر  نارـسپ  ار  ناـنآ  دـنوادخ  اریز  يرآ ، میوگیم :

هتیرذ نم  و  : » دومرف هک  اـجنآ  رد  تسناد  میهاربا  هحفص 218 ] هیرذ [  زا  ار  یسیع  ترـضح  دنوادخ  دوب ... نیـسح  نسح و  انئانبل »  » هملک
نم دـحا  اـبا  دـمحم  ناـک  اـم  : » دـیامرفیم هک  ینکیم  هچ  نآرق  هیآ  نیا  اـب  سپ  یئوگب : رگا  یـسیع .»... ییحی و  و  نامیلـس و ... دواد و 

نامه یهدب  دروم  نیا  رد  هک  یخـساپ  ره  مسرپیم  هیرام  رـسپ  میهاربا  هب  تبـسن  ترـضح  نآ  يردـپ  زا  میوگیم : 329 ؟ ] ...« ] مکلاجر
اریز تسا  هثراح  نب  دیز  دوصقم  هفیرش  هیآ  نیا  رد  هک  تسنآ  همه  هب  تبسن  لماک  خساپ  داد ، مهاوخ  نیسح  نسح و  دروم  رد  ار  خساپ 
نیا زا  لاطبا و  ار  مسر  نیا  دنوادخ  دمحم ، نب  دیز  تفریم : دیز  هب  اذل  تسنادیم و  رسپ  ار  هدناوخ  رسپ  دوخ  هنیرید  تداع  قبط  برع ،

نیـسح نسح و  اب  اما  داد و  تکرـش  گنج  رد  هتفیرف و  ار  وت  تردپ  هک  دش  هچ  دش  هتفگ  هیفنح  نب  دـمحم  هب  دومرف . یهن  یلهاج  تنس 
زا بیطخ  [ . 330 . ] درک تظافح  شمـشچ  زا  شتـسد  اب  وا  مدوب و  ترـضحنآ  تسد  نم  وا و  مشچ  ناـنآ  اریز  داد : خـساپ  درکن ؟ نینچ 

بلاطیبا نب  یلع  هک  میدوب  لوسر  ترـضح  تمدخ  رد  بلطملادبع  نب  سابعلاوبا  نم و  دیوگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  سابع  نب  هللادـبع 
نیب تفرگ و  شوغآ  رد  ار  وا  درک و  تکرح  ياج  زا  هداد  يدونشخ  زاب و  يور  اب  ار  وا  مالس  باوج  ترضح  درک و  مالس  دیـسر  هار  زا 

يومع يا  دومرف : ترـضح  دـیراد ؟ تسود  ار  وا  ایآ  ادـخ  لوسر  يا  تفگ : سابع  دـیناشن ، دوخ  راـنک  ار  وا  دز و  هسوب  ار  وا  ياهمـشچ 
وا دوخ  بلـص  رد  ار  يربمیپ  ره  هیرذ  لاعتم  دنوادخ  مرادیم ، تسود  مدوخ  زا  شیب  ار  وا  دنگوس  ادخ  هب  دنگوس ، ادـخ  هب  ادـخ  لوسر 

ياهرظانم دیـشرلا  نرواه  الـسلاهیلع و  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  نیب  [ . 331 . ] تـسا هداد  رارق  یلع  بلــص  رد  ارم  هـیرذ  یلو  هداد  رارق 
لوسر هب  ار  امـش  دـیاهداد  هزاجا  مدرم  صاخ  ماع و  هب  ارچ  تفگ : ترـضح  هب  نوراه  هرظانم  نآ  رد  داد و  يور  هحفص 219 ] ینالوط [ 

تسا و بوسنم  شردپ  هب  یـسک  ره  و  دیتسه ؟ یلع  نادنزرف  امـش  هکنیا  اب  ادخ ، لوسر  نادـنزرف  دـنیوگب  امـش  هب  دـننک و  بستنم  ادـخ 
ترضح رگا  نانموم  ياورنامرف  يا  دومرف : ترضح  تسا . امش  يردام  دج  لوسر  ترـضح  هدوب و  امـش  رارقتـسا  يارب  یفرظ  طقف  همطاف 
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هکلب مهدن  تبثم  باوج  ارچ  هللا ، ناحبـس  تفگ : داد ؟ یهاوخ  تبثم  باوج  ایآ  دنک  يراگتـساوخ  وت  زا  ار  وت  رتخد  دوش و  هدـنز  لوسر 
درک دهاوخن  يراگتـساوخ  نم  رتخد  زا  ادخ  لوسر  نکل  دومرف : ترـضح  درک . مهاوخ  تاهابم  جاودزا  نیا  رب  شیرق  مجع و  برع و  رب 
دلاو درادن و  یتلاح  نینچ  وت  هب  تبسن  هدروآ و  ایند  هب  ارم  ترضح  نآ  اریز  دومرف : ارچ ؟ تفگ : داد  مهاوخن  ترضح  نآ  هب  رتخد  نم  و 

شدوخ زا  دعب  ترضح  هکنیا  اب  میتسه  ربمایپ  هیرذ  ام  دیئوگیم  هنوگچ  امش  تفگ : سپس  یـسوم ، يا  تنـسحا  تفگ : نوراه  تسین  وت 
. دوشیمن بوسحم  هلابند  بقع و  رتخد  دیرتخد و  نادنزرف  امش  وا ، نارتخد  هن  دنیوا  روکذ  نادنزرف  یسک  ره  هلابند  تشادن و  ار  یـسک 
هک مهاوخیم  وت  زا  تسا  نوفدم  ربق  نیا  رد  هک  یـسک  نآ  قح  هب  وت و  نم و  نیب  هک  یتبارق  يدـنواشیوخ و  نآ  قح  هب  دومرف : ترـضح 
يا وت  هکنیا  اب  دـیئوگب ، ام  هب  ار  دوخ  ناهرب  لیلد و  دـیهاوخیمن  یلع ، نانزرف  يا  تفگ : نوراـه  يراد ؟ فاـعم  لاوس  نیا  خـساپ  زا  ارم 
نآ هب  نتفگ  خـساپ  زا  ار  وت  مسرپب  وت  زا  یلاوس  ره  نم  هک  هدیـسر  ربخ  نم  هب  نینچ  نیا  دـیئاهنآ .؟ ناـمز  ماـما  ياوشیپ و  ربهر و  یـسوم 
هن ادخ ، باتک  زا  يزیچ  چیه  هک  دیراد  اعدا  یلع  نادنزرف  يا  امـش  يروایب ، میارب  ادخ  باتک  رد  ار  نآ  ناهرب  لیلد و  ات  منکیمن  فاعم 
هک دـینکیم  جاجتحا  لاعتم  دـنوادخ  شیامرف  هب  تسا و  امـش  دزن  نآ  لـیوات  هدوبن و  هدیـشوپ  امـش  هحفـص 220 ] زا [  يواو  هن  فـلا و 

: داد خساپ  ترضح  دیشابیم . زاینیب  نادنمـشناد  سایق  هیرظن و  يار و  زا  امـش  و  [ 332 « ] ءییـش نم  باتکلا  یف  انطرف  ام  : » تسا هدومرف 
دواد و هتیرذ  نم  و  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  میجرلا ، ناطیـشلا  نم  هللااـب  ذوعا  : » دومرف يرآ ، تفگ : میوگب ؟ باوـج  یهدیم  هزاـجا  اـیآ 
، نینموم ياورناـمرف  يا  [ . 333 .« ] یـسیع یحی و  ایرکز و  و  نینـسحملا ، يزجن  کلذـک  نوراه و  یـسوم و  فسوی و  بویا و  ناـمیلس و 
مینکیم و قحلم  ناربمایپ  هب  مالسلااهیلع  میرم  قیرط  زا  ار  ام  دومرف : ترضح  درادن . يردپ  یـسیع  تفگ : تسیک ؟ یـسیع  ترـضح  ردپ 
؟ میوگب وت  هب  نیا  زا  شیب  ناـنموم ، ياورناـمرف  يا  میوشیم . قـحلم  لوـسر  ترـضح  هب  ءارهز  ترـضح  ناـمردام  قـیرط  زا  اـم  نینچمه 

لقف ملعلا  نم  کئاج  ام  دـعب  نم  هیف  کجاح  نمف  : » دـیامرفیم هک  لاعتم  دـنوادخ  شیاـمرف  دومرف : ترـضح  رواـیب ، لـیلد  يرآ  تفگ :
هک هدرکن  اعدا  سک  چـیه  نیبذاکلا ». یلع  هللا  هنعل  لعجنف  لهتبن  مث  مکـسفنا  انـسفناو و  مکئاسن  انئاسن و  مکئاـنبا و  اـنئانبا و  عدـن  اولاـعت 

ءاسک ریز  رد  لخاد  مالسلامهیلع  نیسح  نسح و  همطاف و  بلاطیبا و  نب  یلع  زج  هب  ار  یـسک  يراصن  اب  هلهابم  ماگنه  هب  لوسر  ترـضح 
بلاـطیبا نب  یلع  انـسفنا »  » همطاـف و اـنئاسن »  » نیـسح و نسح و  اـنئانبا »  » زا دوـصقم  هک  تسا  نـیا  دـنوادخ  شیاـمرف  لـیوات  دـشاب  هدرک 

نیا دمحم ، يا  هحفـص 221 ] تفگ [ : لیئربج  دحا  گنج  زور  رد  هکنیا  رب  دـنراد  عامجا  یگمه  نادنمـشناد  [ . 334 . ] تسا مالسلاهیلع 
سپـس ادـخ و  لوسر  يا  میامـش  زا  نم  و  تفگ : لیئربج  میوا ، زا  نم  نم و  زا  وا  هکنیا  رطاخب  دومرف : ترـضح  تسا  یلع  يروای  راثیا و 

هک اج  نآ  رد  تسا  هدوتـس  نآ  هب  ار  دوخ  لیلخ  لاعتم  دـنوادخ  هک  دوب  هنوگنامه  وا  یلع » الا  یتف  ـال  راـقفلاوذ و  ـالا  فیـس  ـال  : » تفگ
راختفا تاهابم و  تسا  اـم  زا  تفگ  هک  لـیئربج  لوق  هب  وت  ياـهومع  رـسپ  هورگ  اـم  [ . 335 « ] میهاربا هل  لاقی  مهرکذـی  یتف  : » دـیامرفیم

هک دـنک  تیاور  مالـسلاهیلع  رقاب  ترـضح  زا  دوراـجلاوبا  زا  ریـشب  نب  دمـصلادبع  [ . 336 . ] یـسوم يا  تنـسحا  تفگ : نوراـه  مینکیم .
نارـسپ ار  اهنآ  ام  هکنیا  مدرک : ضرع  دنیوگیم ؟ هچ  مالـسلاامهیلع  نیـسح  نسح و  هرابرد  مدرم  دوراجلاوبا  يا  دومرف : نم  هب  ترـضح 

زیچ هچ  هب  دـیروآیم و  یلالدتـسا  هچ  اـهنآ  يارب  امـش  دومرف : ترـضح  دـننکیم ، راـکنا  دـنریگیم و  داریا  اـم  رب  مینادیم  ادـخ  لوسر 
دواد و هتیرذ  نم  و  : » دـیامرفیم هک  مالـسلاهیلع  یـسیع  ترـضح  هرابرد  لاـعتم  دـنوادخ  شیاـمرف  هب  مدرک  ضرع  دـیئامنیم ؟ جاـجتحا 

نانآ دومرف : ترضح  دنادیم ، میهاربا  ترضح  هیرذ  زا  ار  یسیع  ترضح  و  نینسحملا » يزحن  کلذک  و   » دیامرفیم هک  اجنآ  ات  نامیلس »
ترـضح دـیآیمن ، باسح  هب  ناسنا  بلـص  زا  یلو  دوشیم  باسح  نادـنزرف  ءزج  رتخد  رـسپ  یهاگ  دـنیوگیم : متفگ : دـنیوگیم ؟ هچ 

هک میناوـخیم  ار  نآرق  زا  هیآ  نیا  هدرک و  لالدتـسا  دـنوادخ  شیاـمرف  هب  مدرک : ضرع  دـیروآیم ؟ یلیلد  هـچ  لـباقم  رد  امـش  دوـمرف :
؟ دنیوگیم هچ  امش  هب  نانآ  دومرف : ترـضح  هحفـص 222 ] مکئاسن [ .»... انئاسن و  مکئانبا و  انئانبا و  عدن  اولاعت  لقف  : » دیامرفیم دـنوادخ 
. دـندوب رفن  کی  رـسپ  نینـسح  یلو  اـنئانبا » : » دـیوگیم و  دنتـسه . درم  کـی  زا  رـسپ  ود  برع  ناـبز  رد  یهاـگ  دـنیوگیم  مدرک : ضرع 

نیا دنادیم و  ادخ  لوسر  یبلص  نادنزرف  ار  نانآ  هک  مناوخب  تیارب  ياهیآ  ادخ  باتک  زا  دوراجلاوبا  يا  دنگوس  ادخ  هب  دومرف : ترضح 
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: دـیامرفیم دـنوادخ  هک  اجنآ  رد  دومرف : تسا ؟ اجک  رد  هیآ  نآ  موش ، تیادـف  مدرک ، ضرع  دـنکیمن . در  رفاک  ناـسنا  زج  ار  لالدتـسا 
نانآ زا  دوراجابا  يا  وت  لاـح  [ 337 « ] مکبالـصا نم  نیرلا  مکئانبا  لئالح  و  : » دـیامرفیم هک  اجنآ  ات  مکئانب » مکتاـهما و  مکیلع  تمرح  »

، دنگوس ادخ  هب  تروص  نیا  رد  هک  يرآ  دنتفگ : رگا  دنک ؟ جاودزا  ود  نآ  زا  یکی  رسمه  اب  هک  تسا  لالح  ادخ  لوسر  يارب  ایآ  سرپب 
لوسر ترـضح  یبلـص  نادـنزرف  ود  نآ  دـنگوس  ادـخ  هب  تروص  نیا  رد  هن ، دـنتفگ : رگا  دـناهداد و  ماـجنا  روجف  قـسف و  هتفگ و  غورد 
تیاور یبعـش  رماع  [ . 338 . ] دـشابیمن دـنوشیم  بوسحم  ترـضح  نآ  بلـص  زا  هکنیا  رطاخب  زج  ناـنآ  نارـسمه  تمرح  دنـشابیم و 

مدید هتفر  وا  دزن  دـعب  مدرک ، تیـصو  هتفرگ و  ءوضو  هدرک و  تکرح  اج  زا  هدیـسرت  نم  داتـسرف ، نم  لابند  هب  جاجح  یبش  هک  دـنکیم 
، ماهداد ناما  وت  هب  رهظ  ادرف  ات  بشما  زا  سرتن  تفگ  هداد و  ار  ممالس  باوج  مدرک ، مالـس  هدومن  هدامآ  يریـشمش  و  درک ، نهپ  ياهرفس 

نیا تفگ : دنداهن ، وا  يور  شیپ  هدروآ  وا  دزن  دندوب  هتـسب  ریجنز  لغ و  هب  هک  ار  يدرم  درک  هراشا  دعب  دیناشن و  شدوخ  روضح  رد  ارم 
، منزیم ار  شندرگ  الا  دروایب و  میارب  دیجم  نآرق  زا  یلیلد  تجح و  تسیابیم  دنیادخ ، لوسر  نارسپ  نیـسح  نسح و  دیوگیم : درمریپ 
دادـن و یباوج  مه  رگا  دوریم و  دوشیم و  دازآ  هک  داد  باوج  رگا  اریز  دـینک  زاب  هحفـص 223 ] ار [  شیاهریجنز  هک  تسا  مزال  متفگ :
وا رادـید  زا  تسا ، ریبج  نب  دیعـس  وا  مدـید  دـندرک  زاب  ار  اهریجنز  لغ و  دربیمن ، ار  نهآ  نیا  ریـشمش  زین  تروص  نآ  رد  درواـین  یلیلد 

تدوخ ياعدا  يارب  تفگ : وا  هب  جاجح  دنک ؟ ادیپ  یلیلد  دیجم  نآرق  زا  بلطم  نیا  يارب  دناوتیم  هنوگچ  متفگ : دوخ  اب  مدـش ، نیگمغ 
رظتنم داد  باوج  زاب  تفگ : وا  هب  رگید  راب  دـنام ، تکاس  شاب ، رظتنم  داد : خـساپ  منزیم  ار  تندرگ  ـالاو  رواـیب  نآرق  زا  یلیلد  تجح و 

هللا مسب  میجرلا ، ناطیـشلا  نم  هللااب  ذوعا  : » داد خـساپ  دیعـس  درک ، رارکت  ار  بلطم  راب  نیموس  يارب  جاـجح  دـش و  تکاـس  ياهظحل  شاـب 
، ناوخب ار  شدعب  تفگ  جاجح  هب  هدش و  تکاس  دعب  نینـسحملا ». يزحن  کلذک  و   » ات بوقعی »... قاحـسا و  هل  انبهو  و  میحرلا ، نمحرلا 

رگا تفگ : تسا ، وا  هیرذ  زا  تفگ : دراد ؟ یتبـسانم  هچ  اجنیا  رد  یـسیع  تفگ : دیعـس  یـسیع » ییحی و  ایرکز و  و  : » دناوخ ار  شدـعب  وا 
وا هب  مه  زاب  دراد  يدایز  هلـصاف  هکنیا  اب  تسا  وا  هداز  رتخد  هکنیمه  و  هتـشادن ، يردـپ  هکنیا  اـب  تسا ، میهاربا  ترـضح  هیرذ  زا  یـسیع 

جاجح دنوش ، بوسنم  ادخ  لوسر  هب  هکنیا  هب  دنرتراوازس  دنراد  ترضح  هب  هک  یکیدزن  نآ  اب  نیسح  نسح و  سپ  دوشیم  هداد  تبـسن 
یبعش ددرگرب . شلزنم  هب  داد  هزاجا  یبعـش  هب  دعب  دنربب و  شاهناخ  هب  هدرک  راوس  یبکرم  رب  ار  وا  دنهدب  وا  هب  رانید  رازه  هد  داد  روتـسد 

اب هک  متـشادنپیم  نینچ  نوچ  مزومایب  وا  زا  ار  نآرق  یناعم  هتفر و  درمریپ  نآ  دزن  هک  دش  بجاو  نم  رب  متفگ  دوخ  اب  حبـص  ادرف  دـیوگ :
ات هد  هتشاذگ و  دوخ  يور  ولج  ار  اهرانید  هک  یلاح  رد  مدید  دجسم  رد  ار  يو  هتفر  وا  دزن  متـسین ، انـشآ  مدید  اجنآ  رد  میانـشآ و  نآرق 

میدش نیگمغ  رفنکی  ام  رگا  تسا  مالـسلاامهیلع  نیـسح  نسح و  تکرب  هب  اهنیا  مامت  تفگ : هاگنآ  دهدیم و  هقدـص  هدرک و  ادـج  ات  هد 
[ . 339 . ] میدرک یضار  ار  هحفص 224 ] شلوسر [  ادخ و  دونشخ و  ار  رفن  رازه  ضوع  رد  یلو 

هثدحم

وا هب  هدرک و  تبحـص  محر  رد  شردام  اب  ترـضح  نآ  هک  تهج  نادب  هدنیوگ  ثیدـح  يانعم  هب  نآ  دـیدشت  لاد و  رـسک  هب  ای  هثدـحم 
تسا هدمآ  يدایز  تایاور  رد  هکنانچ  تسا . هدش  هتفگ  ثیدح  ترضح  هب  هک  تسنآ  دوصقم  تسا و  لاد  حتف  هب  ای  تسا ، هتفگ  ثیدح 

مالـسلاهیلع قداص  ترـضح  زا  دـیوگ : یلع  نب  دـیز  نب  یـسیع  نب  دـمحم  نب  رفعج  نب  قاحـسا  تسا . یمود  يانعم  اجنیا  رد  دوصقم  و 
میرم ترضح  اب  هک  هنوگنامه  هدمآ و  دورف  نامـسآ  زا  هکئالم  هک  دندیمان  هثدحم  ار  همطاف  ترـضح  تهج  نآ  زا  دومرفیم : هک  مدینش 

رب هدرک و  كاپ  هدیزگرب و  ار  وت  دنوادخ  همطاف  يا  دنتفگیم : دندومنیم و  تبحص  زین  ترضح  نآ  اب  دندرکیم  تبحـص  مالـسلااهیلع 
همطاف [ ، 340  ] امنب عوکر  نیعکار  اب  امن و  هدجـس  نک ، عوضخ  تراگدرورپ  هاگـشیپ  رد  همطاف  يا  تسا ، هداد  يرترب  ناهج  نانز  رگید 

ناهج نانز  رگید  رب  نارمع  رتخد  میرم  رگم  دومرف : اـهنآ  هب  یبش  دـنتفگیم ، ثیدـح  وا  هب  ناـنآ  هدرک و  تبحـص  ناـنآ  اـب  مالـسلااهیلع 
رد مه  ناهج  نانز  يوناب  ار  وت  دنوادخ  یلو  دوب  دوخ  رـصع  رد  ناهج  نانز  يوناب  میرم  دنداد : خـساپ  هکئالم  تسا ،؟ هدـشن  هداد  يرترب 
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یلع نب  دـمحا  زا  بدوم  نسح  نب  هللادـبع  - 2 تسا . هداد  رارق  نیرخآ  نیلوا و  ناـنز  يوناـب  میرم و  ترـضح  ناـمز  رد  مه  ناـمز و  نیا 
ام هب  رصم  رد  لاس  یس  دودح  یمرضح  رفعج  نب  یلع  دیوگ  هک  هدرک  تیاور  راشب  نب  لیعامسا  زا  یفقث  دمحم  نب  میهاربا  زا  یناهفصا 
هیآ نیا  هک  یماگنه  رکبیبا  نب  دمحم  هک  درکیم  لقن  نامیلس  زا  هک  دوب  هحفص 225 ] نآ [  یکی  شثیداحا  هلمج  زا  تفگیم : ثیدح 

ناربمایپ زا  ریغ  هب  هکئالم  رگم  متفگ : ثدحم » الو   » دناوخیم دـعب  [ 341 « ] یبن لوسر و ال  نم  کلبق  نم  انـسرا  ام  و  : » درکیم تئارق  ار 
ربمایپ دوب و  هثدحم  یسوم  ترضح  ردام  دوب ، هثدحم »  » هکلب دوبن  ربمایپ  میرم  ترـضح  يرآ ، تفگ : دنیوگیم ؟ ثیدح  رگید  یـسک  هب 
ربمایپ هکنیا  اب  دنداد  تراشب  بوقعی  هب  قحـسا  زا  دـعب  قحـسا و  هب  ار  وا  نانآ  درک و  هدـهاشم  ار  هکئالم  میهاربا  ترـضح  نز  هراس  دوبن 

اب هکئالم  نتفگ  ثیدـح  [ . 342 . ] دوب ثدـحم  یلو  دوبن  یبن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  رتـخد  همطاـف  دوب و  هثدـحم  هکلب  دوبن 
رد هللاهمحر  ینیما  همالع  تسا . ینـس  هعیـش و  قافتا  دروم  بلاطم  هلمج  زا  تما  نیا  رد  هتـشذگ و  ياـهتما  رد  ناـنز  نادرم و  زا  ياهدـع 

نیا رد  هک  دنراد  رظن  قافتا  بلطم  نیا  رب  یگمه  یمالـسا  تما  دـیوگیم : هحفص 42  دلج 5  رد  هراب  نیا  رد  ریدغلا »  » شاهدـنزرا باتک 
مـسا هغیـص  تروص  هب  « ) ثدحم  » حالطـصا هب  هدـشیم و  هتفگ  ثیدـح  نانآ  هب  هک  دـناهدوب  یمدرم  هتـشذگ  ياهتما  رگید  دـننامب  تما 
بتک رد  هصاـخ  هماـع و  قیرط  زا  هکناـنچ  تسا ، هداد  ربـخ  بلطم  نیا  هب  زین  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـناهدوب و  لوعفم 

هدرک و تبحـص  وا  اب  هکئالم  دشاب  ربمایپ  هکنیا  نودب  هک  تسا  یـسک  ثدحم  و  تسا ، هدش  دراو  ربتعم  یثیدـح  ياههعومجم  حاحص و 
دنوادـخ يوس  زا  ماهلا  فشک و  تروص  هب  دوشیم و  ماهلا  وا  هب  دـتفایم و  يزیچ  شلد  رد  هکنیا  ای  دـننیبیمن و  ار  مه  هکئالم  تروص 

نیمه هیبـش  رگید  يزیچ  اـی  دوشیم و  نشور  تسا  هدیـشوپ  نارگید  رب  هک  یقئاـقح  وا  لد  رد  اـی  دوشیم و  هتخوـمآ  وا  هب  یملع  لاـعتم 
تسا و یگمه  قافتا  لوبق و  دروم  تما  هحفص 226 ] نیا [  دارفا  نیب  رد  دناهدوب  تالاح  نیا  اب  هک  یناسک  نینچ  دوجو  نیاربانب  میهافم .

ترـضح نآ  نادنزرف  زا  موصعم  ناماما  رگید  یلع و  ترـضح  هعیـش  هدیقع  هب  تسا . يدارفا  نینچ  صخـش  قادـصم و  رد  فالتخا  طقف 
ثدحم يدارفا  تما  نیا  رد  دـسیونیم : ریدـغلا »  » باتک زا  دـلح  نیمه  هحفـص 49  رد  ناشیا  دنـشابیم ... نیثدحم  زا  مهیلع  هللا  تاولص 

یبـن هدوب و  ثدـحم  ءاـملع  نیموصعم  همئا  نینموـملاریما و  ، دـندوب ثدـحم  ياهدـع  نیـشیپ  ياـهتما  رد  هک  هنوگناـمه  دنتـشاد  دوـجو 
راوگرزب رتخد  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  هکلب  تسین  ناراوگرزب  نآ  هب  رـصحنم  نانآ و  ياهیگژیو  زا  تیـصوصخ  نیا  دنـشابیمن و 

ترتع تیبلا و  لها  زا  ناماما  مامت  يرآ  دوب ، ثدحم  ناملـس  نینچمه  و  دوب ، ثدحم »  » زین ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح 
نیا دنک ، ادیپ  ملع  ءایـشا  هب  هناگهس  قرط  زا  یکی  زا  هک  تسا  یـسک  نآ  ثدحم  تسین ، ماما  یثدـحم  ره  یلو  دـندوب  ثدـحم  نیرهاط 

هرابرد نانآ  تارابع  نیع  تسا و  ینـس  هعیـش و  نیقیرف  دزن  هک  تسا  ینخـس  يرخآ  نیا  دـشابیم . دـقتعم  نادـب  هعیـش  هک  هچ  نآ  تسا 
یـصاخ هدیقع  هراب  نیا  رد  هعیـش  دنرادن و  موهفم  نیا  رد  یفالتخا  چیه  دیدرک  هدهاشم  هک  هنوگنامه  میتفگ و  هک  تسا  نیمه  ثدـحم 

نینچ دـنادیمن و  ثدـحم  قیداصم  زا  ار  باطخ  نب  رمع  تسا و  قادـصم  رد  شفالتخا  طقف  درادـن و  یمالـسا  بهاذـم  رگید  فالخرب 
مخت هدـننکرذب  قافن و  هموثرج  نیا  یمیـصق  هللادـبع  زاجح  تسد  هریچ  يوگغورد  نیا  زا  ات  دـیئایب  نم  اب  تسین . لئاق  وا  يارب  ار  یماقم 

هب دنیوگیم  دننادیم و  یبن  ار  ناماما  نایعیش  هک  دیوگیم  هینثولا » مالـسالا و  نیب  عارـصلا   » شباتک هنوگچ  مینک  لاوس  عامتجا  رد  داسف 
يزیچ نیا  هحفـص 227 ] دندوبن [ !؟ ماقم  ياراد  ناماما  همطاف و  هک  دندقتعم  دناهدروآیم  یحو  نانآ  يارب  هکئالم  هدشیم و  یحو  نانآ 
هاگآ [ 344 ، ] دـننایوگ غورد  نانآ  هدوراین و  نامیا  یهلا  تاـیآ  هب  هک  دـندنبیم  ءارتفا  غوردـب  یناـسک  و  [ 343  ] تسین تمهت  کـی  زج 

هنایـشآ نانآ  ياههنیـس  رد  ناطیـش  اذل  دناهتـسناد و  دـنوادخ  کیرـش  ار  وا  هتفرگ و  دوخ  رما  روحم  كالم و  ار  ناطیـش  نانیا  هک  دیـشاب 
ءایبنالا و متاخ  نت  هراپ  ناش  هک  دـننادیم  نانآ  [ 345 . ] تسا هدمآرد  شبنج  هب  ناشناماد  رد  هدروآرد و  هجوج  و  هتـشاذگ ، مخت  هدرک ،
ار نانآ  یماسا  هکنانچ  دـنکیم ، حیرـصت  ناـنآ  ندوب  ثدـحم  هب  دـیجم  نآرق  هک  تسین  یناـنز  رگید  زا  رتمک  ترـضح ، نآ  دوجو  ءزج 

هللا نا  میرم  ای  هکئالملا  تلاق  ذا  و  - » 1 دینک : هظحالم  هدش  لزان  نانآ  ناش  رد  هک  ار  دیجم  نآرق  تایآ  زا  يدادـعت  دروم  نیا  رد  میدرب ،
هک ماگنه  نآ  رد  [ . 346 .« ] نیعکرلا عم  یعکرا  يدجسا و  کبرل و  یتنقا  میرم  ای  نیملاعلا ، ءاسن  یلع  كافطصا  كرهط و  کیفطـصا و 

ص)  ) ربمایپ لد  ینامداش  ءارهز  www.Ghaemiyeh.comهمطاف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 360زکرم  هحفص 86 

http://www.ghaemiyeh.com


تراگدرورپ يارب  میرم  يا  تسا  هداد  يرترب  نایناهج  نانز  رب  هدینادرگ و  كاپ  هدـیزگرب  ار  وت  دـنوادخ  انامه  میرم  يا  دـنتفگ  هکئالم 
، بوقعی قاحسا  ءارو  نم  قاحـساب و  اهانرـشبف  تکحـضف  همئاق  هتارما  و  - » 2 نک . عوکر  ناگدـننک  عوکر  اب  اـمن و  هدجـس  ، نک عوضخ 

هنا تیبلا  لها  مکیلع  هتاکرب  هللاهمحر و  هللا  رما  نم  نیبجعتا  اولاق  بیجع ، ءیشلا  اذه  نا  خیـش  یلعب  اذه  زوجع و  انا  دلاا و  یتلیو  ای  تلاق 
هب ار  وا  دیدرگ  عورش  شاهناهام  هحفـص 228 ] تداع [  دش و  ضیح  هکئالم ) هدهاشم  اب   ) دوب هداتـسیا  میهاربا  نز  [ . 347 « ] دیجم دیمح 

هدـش ریپ  مرهوش  نیا  ماهدـش و  توترف  ریپ و  هکنیا  اب  درک  مهاوخ  نامیاز  نم  ایآ  : تفگ میداد ، دـیون  بوقعی  هب  قحـسا  زا  دـعب  قحـسا و 
، تسا هداوناخ  امـش  رب  دـنوادخ  تاکرب  تمحر و  ياهدـمآ  تفگـش  هب  ادـخ  راک  زا  ایآ  دـنتفگ  تسا . روآتفگـش  راک  کی  نیا  تسا ،

یحو یسوم  ردام  هب  [ . 348 .« ] میلا یف  هیقلاف  هیلع  تفخ  اذاف  هعیضرا  نا  یـسوم  ما  یلا  انیحوا  و  - » 3 تسا . دنمهوکش  هدوتس و  دنوادخ 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  یثیدح  لیذ  رد  يوانم  همالع  نکفیب . ایرد  رد  ار  وا  يدیسرت  وا  رب  هاگره  هدب و  ریـش  ار  وا  هک  میدرک 

تیاور نتم  رد  تسا : هتفگ  یبطرق  دـیوگیم : نینچ  دـندوب » ثدـحم  يدارفا  امـش  زا  شیپ  هتـشذگ  ياـهتما  رد  : » دوب هدومرف  هک  ملـس  و 
تـسار قداص و  شنامگ  رادـنپ و  هک  تسا  یـسک  ای  هدـش ، ماـهلا  ياـنعم  هب  ثدـحم  عمج  و  لوعفم ، مسا  لاد  حـتف  هب  نیثدـحم »  » هملک

یلبق رکف  میمـصت و  نودب  هکنیا  ای  دشاب و  ءاقلا  يزیچ  الاب  ملاع  زا  هفـشاکم  ای  ماهلا  تروص  هب  شلد  رد  هک  تسا  یـسک  نآ  دشابیم و 
ییار هاگره  هک  یـسک  ای  دـنیوگ و  نخـس  وا  اب  هکئالم  دـشاب  هدیـسر  دوبن  ماقم  هب  هکنیا  نودـب  ای  دوش و  يراج  شنابز  رب  یتسار  نخس 

راهظا هدـش ، عقاو  هک  نامهب  هدـش و  هتفگ  ثیدـح  وا  هب  توکلم  ملاع  زا  ایوگ  دـیآرد ، راک  زا  تسرد  دـیامن  راهظا  یناـمگ  اـی  دـهدب و 
لزانم زا  یکی  دوخ  نیا  و  دیامرفیم ، ءاطع  دهاوخب  هک  شناگدنب  زا  کی  ره  هب  دنوادخ  هک  تسا  یتمارک  هوحن  کی  نیا  تسا و  هدومن 

ترضح ردام  ایآ  هحفص 229 ] دوب [ !؟ ربمایپ  مالـسلااهیلع  میرم  ایآ  مینکیم ، لاوس  وا  لاثما  یمیـصق و  زا  ام  سپ  تسا . هللاءایلوا  گرزب 
، دـندوب هثدـحم  هک  نانآ  دـننام  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  نینچمه  دوب ، ربمایپ  میهاربا  ترـضح  رـسمه  هراس  اـیآ  دوب ؟ ربماـیپ  یـسوم 

دارفا دومرفیم : هک  مدینـش  مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح  زا  دیوگ : هک  هدـش  تیاور  نامثع  نب  دامح  زا  - 3 تسین ، ربمایپ  تسا و  هثدـحم 
: دیوگ يوار  ماهدید ، مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  فحـصم  رد  ار  نآ  نم  اریز  دنوشیم ، رهاظ  تشه  تسیب و  دصکی و  لاس  رد  یقیدنز 

همطاف رب  دومرف ، ضبق  ار  ربمایپ  حور  هک  یماگنه  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  انامه  دومرف : تسیچ ؟ همطاف  ترضح  فحصم  مدرک : ضرع 
داتسرف ترضح  نآ  دزن  ار  ياهتشرف  دنوادخ  تسین ، هاگآ  نآ  زا  یسک  لاعتم  دنوادخ  زج  هک  دش  دراو  یهودنا  مغ و  نانچ  مالـسلااهیلع 

یلع ترـضح  هب  ار  هتـشرف  نیا  لوزن  مالـسلااهیلع  همطاف  دـیوگ ، ثیدـح  وا  هب  دـهد و  يرادـلد  وا  هب  هداد  شهاک  ار  شهودـنا  مغ و  ات 
همطاـف راذـگب ، ناـیرج  رد  ارم  يدینـش  ار  وا  يادـص  هدـش و  لزاـن  يدرک  ساـسحا  هـک  یماـگنه  دوـمرف  ترـضح  تـفگ ، مالــسلاهیلع 

یباـتک و هکنیا  اـت  تشونیم  دینـشیم  هک  ار  هچ  نآ  ره  ترـضح  درکیم  دراد  ربخ  ار  نینموملاریما  هتـشرف  لوزن  ماـگنه  هب  مالـسلااهیلع 
نآ رد  هدنیآ  هب  طوبرم  مولع  یلو  درادن  دوجو  مارح  لالح و  هیعرش و  ماکحا  فحـصم  نیا  رد  دمآ  دوجو  هب  هعومجم  نآ  زا  یفحـصم 

یتدم ترـضح  تسیچ ؟ همطاف  فحـصم  دنکیم : ضرع  ترـضح  هب  يوار  هک  تسا  هدمآ  يرگید  ثیدـح  رد  - 4 [ . 349 . ] تسا تبث 
همطاف ترـضح  دینکیم ، لاوس  وجتـسج و  دیهاوخیمن ، دیهاوخیم و  هک  هچ  ره  زا  امـش  دنیامرفیم : دـعب  دـننکیم و  توکـس  ینالوط 

دراو شترـضح  رب  يدیدش  هودنا  مغ و  ردپ ، نداد  تسد  زا  رطاخ  هب  دوب و  هدنز  زور  جـنپ  داتفه و  لوسر  ترـضح  زا  دـعب  مالـسلااهیلع 
ردـپ تالاح  هاـگیاج و  زا  اریو  و  شوخ ، هحفـص 230 ] ار [  شرطاخ  دادیم ، تیلـست  يرادـلد و  ار  وا  هدـمآ و  وا  دزن  لیئربج  دوب ، هدـش 

اهنآ مالسلاهیلع  یلع  ترضح  تشادیم ، نایب  داتفایم  قافتا  ترضح  نآ  نادنزرف  هب  تبـسن  هک  ار  هدنیآ  ياهدادیور  تخاسیم و  علطم 
نآ هب  هک  هدـش  تیاور  مالـسلاهیلع  قداـص  ترـضح  زا  - 5 [ . 350 . ] دـمآرد همطاـف  فحـصم  تروص  هب  اههتـشون  نیا  تشوـنیم و  ار 

ترـضح تسین ، يرگید  زیچ  تسا  مدرم  دزن  رد  هک  یمولع  نامه  زج  وا  دزن  رد  هک  دنکیم  نامگ  نسح  نب  هللادبع  دش : هتفگ  ترـضح 
ادـخ هب  نکل  دنـشابیم ، دـنمهرهب  نآ  زا  مدرم  رگید  هک  تسا  وا  دزن  ملع  زا  هزادـنا  نامه  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  دـیوگیم ، تسار  دومرف :

ای رتش  کشم  هک  دـنادیم  هللادـبع  ایآ  تسا ، ام  دزن  رفعج  تسا ، تبث  نآ  رد  مارح  لـالح و  هک  تسیاهعماـج  نآ  اـم  دزن  رد  هک  دـنگوس 
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نیا رد  نآرق  فورح  زا  فرح  کی  دـنگوس  ادـخ  هب  دیـشاب  هاگآ  تسا ، همطاف  ترـضح  فحـصم  اـم  دزن  رد  تسا .؟ دنفـسوگ  کـشم 
رد مدرم  هک  یتالاوس  لباقم  رد  هللادبع  تسا ، مالسلاهیلع  یلع  طخ  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ءالما  نکل  تسین ، فحصم 
هب تسد  ام  دیشاب و  هدز  ام  ناماد  هب  تسد  تمایق  زور  رد  هکنیا  زا  دیآیمن  ناتشوخ  ایآ  دنکیم ، هچ  دننکیم  وا  زا  نوگانوگ  ياههتشر 

قداص ترـضح  زا  يرگید  ثیدـح  رد  - 6 هحفـص 231 ] [ . ] 351 [ !؟ دـشاب هدز  ادـخ  ناماد  هب  تسد  ربمایپ  میـشاب و  هدز  ربمایپ  ناـماد 
یئاهزاین نآ  رد  دشاب ، هتشاد  دوجو  نآرق  زا  يزیچ  همطاف  ترضح  فحصم  رد  هک  منکیمن  نامگ  هدومرف : هک  هدش  تیاور  مالـسلاهیلع 

-7 [ . 352 . ] تشاد دوجو  دودح ... هب  طوبرم  ماکحا  باتک  نآ  رد  یتح  میرادن ، چیه  هب  يزاین  ام  و  تسا . دوجوم  دـنراد  ام  هب  مدرم  هک 
دننادیم هچ  مدرم  تسا و  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  فحـصم  ام  دزن  رد  هک : هدمآ  مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح  زا  ینالوط  یثیدح  رد 

هک تسا  يزیچ  نآ  تسین ، نآ  رد  فرح  کی  امش  نآرق  زا  هک  دنگوس  ادخ  هب  تسا ، نآرق  ربارب  هس  یفحصم  تسیچ ؟ همطاف  فحـصم 
رد - 8 [ . 353 ... ] شناد ملع و  تسنیا  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  متفگ : مدوخ  اب  دـیوگیم : يوار  هدرک ، یحو  ءالما و  ار  نآ  لاعتم  دـنوادخ 

دنوادخ يوس  زا  هدش  لزان  تاملک  زا  یمالک  یلو  تسین  نآرق  هک  تشاذگ  راگدای  هب  یفحصم  دوخ  زا  دعب  همطاف  هدمآ : رگید  یثیدح 
هرابرد مالسلاهیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  زا  دیوگ : ریصبوبا  - 9 [ . 354 . ] دشابیم بلاطیبا  نب  یلع  طخ  هللالوسر و  ءالما  هب  هک  تسا ،

يزیچ نآرق  زا  ایآ  متفگ  دش ، لزان  ناشیا  رب  لوسر  ترضح  شردپ  تشذگرد  زا  دعب  هک  تسا  یبلاطم  دومرف : مدیسرپ ، همطاف  فحصم 
سنج زا  دـلج  ود  ياراد  نآ  دوـمرف : دـیئامرف ، فیـصوت  میارب  ار  نآ  مدرک : ضرع  تسین . نآ  رد  نآرق  زا  يزیچ  دوـمرف : تسه ؟ نآ  رد 

زا هحفـص 232 ] دومرف [ : تسیچ ؟ زا  نآ  گرب  هقرو و  مدرک : ضرع  دشابیم . گرب  کی  ضرع  لوط و  هزادـنا  هب  تسا و  زمرق  دـجربز 
ات هدوب و  هک  یئاهزیچ  رابخا  دومرف : هدش ؟ هتشون  نآ  رد  يزیچ  هچ  مدرک  ضرع  تسا ، هدمآ  دوجو  هب  نک »  » هملک نتفگ  اب  هک  دیفس  رد 
ریغ لسرم و  ءایبنا  زا  ادـخ  ناگداتـسرف  یماسا  اهنآ ، زا  کی  ره  هکئالم  دادـعت  اهنامـسآ و  زا  کی  ره  راـبخا  دوب و  دـهاوخ  تماـیق  زور 

نینموم و مامت  یماسا  اهنآ ، هب  ناگدنورگ  شناگدـننک و  بیذـکت  نیفلاخم و  یماسا  دـناهدش ، ثوعبم  اهنآ  رب  نانیا  هک  یماوقا  لسرم و 
رهش و ره  نینموم  دادعت  ناهج ، برغ  رد  هچ  قرش و  رد  هچ  يرهش  ره  تایـصوصخ  اهرهـش و  یماسا  شنیرفآ ، نایاپ  ات  زاغآ  زا  نیرفاک 
هک ینایتوغاط  نانآ ، هب  طوبرم  ياهناتساد  نیـشیپ و  ماوقا  تاصخـشم  دناهدرک ، بیذکت  هک  یناسک  مامت  ياهیگژیو  نآ ، نارفاک  رامآ 

تماما و نانآ  زا  کی  ره  هک  ینامز  تدـم  و  نانآ ، یماسا  همئا و  تاصخـشم  ناـنآ ، دادـعت  یئاورناـمرف و  نارود  دناهدیـسر و  تردـق  هب 
ماجنا نوگانوگ  راودا  رد  هک  یلاقتنا  لقن و  ینوگرگد و  هنوگره  هصالخ  اهنآ و  ناگرزب  ياـهیگژیو  دناهتـشاد ، يرادـمامز  یئاوشیپ و 

رازه هاجنپ  دومرف : دراد ؟ دوجو  هرود  دنچ  موشب ، امش  يادف  مدرک : ضرع  دراد . دوجو  همطاف  ترـضح  فحـصم  رد  اهنیا  یگمه  دریگ ،
تشهب دراو  هک  یناسک  دادعت  نایتشهب ، تفص  اهنآ ، رمع  تدم  ناگدیرفآ و  همه  یماسا  فحـصم  نآ  رد  هرود ، تفه  دوشیم  هک  لاس 

تسا و هدـش  لزان  هک  هنوگنامه  هب  نآرق  ملع  فحـصم  نامه  رد  زین  هورگ و  ود  نآ  زا  کی  ره  یماسا  نایمنهج و  دادـعت  دـش  دـنهاوخ 
رقاب ترـضح  دراد . دوجو  راید  رهـش و  ره  ياههزیرگنـس  ناتخرد و  ددعت  و  لوزن ، بیترت  نامه  هب  روبز  لیجنا و  تراوت و  ملع  نینچمه 

لیئاکیم و لـیئربج و  هک  داد  روتـسد  دـیامرف ، لزاـن  ترـضح  نآ  رب  ار  فحـصم  نیا  تساوخ  دـنوادخ  هک  یماـگنه  دومرف : مالـسلاهیلع 
زامن هب  دوخ  بارحم  رد  ترضح  هک  یماگنه  رد  هعمج  بش  مود  ثلث  رد  لوزن  نیا  دنروایب ، ترضح  نآ  دزن  هتشادرب و  ار  نآ  لیفارـسا 

هدرک و مالـس  دش  غراف  زامن  زا  هکنآ  زا  دعب  تسـشن  ترـضح  هکنیا  ات  هداتـسیا  اپ  رـس  ناگتـشرف  هحفـص 233 ] دش [ ، عقاو  دوب  هداتـسیا 
زا دنوادخ و  صوصخم  مالـس ، دومرف : ترـضح  دنتـشاذگ ، ترـضح  نآ  ناماد  رد  ار  فحـصم  دناسریم ، مالـس  وت  هب  دنوادخ  دنتفگ :
هب رهظ  رس  ات  حبص  زامن  زا  دعب  دنتفر ، نامسآ  هب  هاگنآ  داب ، یتمالس  مالس و  یئادخ  ناگداتسرف  يا  امـش  رب  تسوا و  يوس  هب  وا و  يوس 

ناگدنرپ و سنا ، نج و  زا  ادخ  قلخ  یمامت  رب  ترـضح  نآ  دیـسر ، شرخآ  هب  هکنیا  ات  دش  لوغـشم  نآ  هعلاطم  دناوخ و  هب  هتـسویپ  روط 
هچ هب  فحصم  نیا  ترضح  نآ  زا  دعب  موش ، ناتیادف  مدرک : ضرع  دیوگیم  يوار  دشابیم . هعاطالا  بجاو  ناربمایپ  هکئالم و  شوحو ،

نیسح و ماما  هب  دعب  نسح و  ماما  هب  یلع ، ترضح  تشذگرد  زا  دعب  داد و  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هب  ار  نآ  دومرف : دش ؟ لقتنم  یـسک 
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نآ دمحموبا  يا  دومرف : تسا . دایز  رایـسب  ملع  نیا  مدرک : ضرع  دنک . راذگاو  رما  نیا  بحاص  هب  هکنیا  ات  دنامیم  یقاب  شلها  دزن  دـعب 
وگزاـب ار  نآ  زا  فرح  کـی  یتـح  متفگن و  وت  يارب  ار  مود  هقرو  زا  دـعب  بلاـطم  دوب و  نآ  لوا  گرب  ود  رد  متفگ  وـت  هب  نم  هک  ار  هچ 

تـسد هب  دـنچ  یبلاطم  تاکن و  دوب  هدـش  دراو  همطاـف  ترـضح  فحـصم  ناـش  رد  هک  تاـیاور  نیا  زا  لوا : هدـئاف : ود  [ . 355 . ] مدرکن
لوسر ترضح  تلحر  زا  دعب  لیئربج  هلیسوب  ای  دنوادخ و  يوس  ياهتشرف  هلیسو  هب  فحصم  هک  دوب  هدمآ  اهنیا  زا  یضعب  رد  - 1 دیآیم :
هتشون مالسلاهیلع  نینموملاریما  هدرک و  ثیدح  ترـضح  نآ  رب  هتـشرف  نآ  هک  هدش  هداتـسرف  هحفـص 234 ] ملـس [  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

نامز رد  همطاف  ترضح  فحـصم  تفگیم : هک  یتایاور  - 2 دوب . هدش  لقن  هنوگنیدـب  راونالاراحب  مود  لوا و  ثیدـح  رد  هکنانچ  تسا ،
-3 تسا . هدوب  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  طخ  ادخ و  لوسر  ءالما  دوب ، هدمآ  رئاصب »  » ثیدح رد  هکنانچ  هدوب  دوجوم  ادـخ  لوسر  هایح 
« رئاصب  » باتک زا  موس  ثیدـح  رد  هکنانچ  هدرک ، یحو  ترـضح  نآ  هب  لاعتم  دـنوادخ  هکنیا  رب  درکیم  تلـالد  تاـیاور  نیا  زا  یـضعب 

فحصم هک  دمآیم  تسد  هب  نینچ  نآ ، زا  درک » یحو  ترـضح  نآ  رب  و  ءالما ، دنوادخ  هک  تسا  يزیچ  نامه  فحـصم   » هک دوب  هدمآ 
مامت یماسا  هکنیا  رب  و  دوب ، یسک  رب  یسک  ندرک  دراو  هشدخ  همیرج  یتح  تاید  دودح و  زا  هیعرـش  ماکحا  رب  لمتـشم  همطاف  ترـضح 

هدش لقن  همامالا » لئالد   » باتک ثیدح  رد  هکنانچ  تسا ، هدمآ  فحصم  نآ  رد  اهزیچ  رگید  اهگنس و  اهتخرد و  زا  تادوجوم  مدرم و 
عبانم و زا  یکی  فحـصم  نآ  هک  دشیم  هدافتـسا  نینچ  نآ  زا  و  تسا ، هدـمآ  تمایق  زور  ات  همهم  ياهدادـیور  ثداوح و  نآ  رد  هک  دوب 

تـسد هب  فحـصم  ياـنعم  رد  تغل  بتک  زا  هک  هچ  نآ  مود : دـندرکیم . هعجارم  نآ  هب  هک  تسا  مالـسلااهیلع  تیبلا  لـها  مولع  رداـصم 
هدش هتشون  نآ  رد  هک  ذغاک  ای  تسوپ  ياهکت  هعطق و  زا  تسا  ترابع  هفیحـص  دیوگیم : رینملا » حابـصم   » رد یمویق  هک : تسنیا  دیآیم 

هفیحص يور  زا  داتسا  هب  هعجارم  نودب  هک  تسنآ  شیانعم  و  هحتف - ود  اب  یفحص - لجر  دوشیم : هتفگ  نآ  هب  باستنا  ماگنه  هب  دشاب و 
: دـیوگیم نیرحبلا » عـمجم   » رد یحیرط  همـالع  تسا . رتروهـشم  رـسک  هب  فحـصم  زا  میم  مض  هب  فحـصم  دروآیم ، تسد  هب  ار  مـلع 

ینعم نیمه  زا  زین  همطاف  ترضح  هفیحـص  دوشیم و  هتـشون  نآ  رد  هک  تسا  ذغاک  ای  تسوپ  هحفـص 235 ] زا [  ياهکت  هعطق و  هفیحص ،
یتح مدرم  ياهيدـنمزاین  مامت  هک  هدوب  تسوپ  ضرع  ای  هرفـس  کی  ضرع  هب  عارذ  داتفه  نآ  لوط  هک  هدـش  تیاور  تسا ، هدـش  هتفرگ 

ياههفیحص هک  تسا  يزیچ  فحصم ، فحـصم و  دسیونیم : برعلا » ناسل   » رد روظنمنبا  تسا . هدوب  نآ  رد  ندرک  دراو  هشدخ  همیرج 
زا دیوگ : يرهزا  تسا . یتغل  زین  نآ  رد  هحتف  هرـسک و  تسا ، هدش  یفاحـص  ایوگ  هک  دنک  عمج  اج  کی  رد  ار  دلج  ود  نیب  هدـش  هتـشون 

، دـلج کـی  رد  هدـش  هتـشون  ياههفیحـص  زا  ياهعوـمجم  اریز  تسا ، هدـش  یفاحـص  هک  دـش  هتفگ  فحـصم » ، » فحـصم هـب  تـهج  نآ 
. دوشیم هتفگ  فرطم  فرطم و  هک  هنوگنامه  دوشیم  هتفگ  فَحْصُم  فَحْصِم و  دیوگ : ءارف  تسا . هدش  يروآعمج 

ءارهز

دـش و کیرات  اهرتخاب  اهرواخ و  شنیرفآ ... زا  دـعب  هک : هدـمآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  ینـالوط  یثیدـح  رد  - 1
، دیرفآ نامـسآ  زا  ار  یحور  دومرف ، ملکت  ياهملک  هب  دنوادخ  ربب ، نیب  زا  ار  یکیرات  نیا  ادنوادخ  هک  هدرک  تیاکـش  دنوادخ  هب  هکئالم 
قراـشم و دراذـگ و  شرع  ياـج  ار  نآ  درک و  هفاـضا  حور  نآ  هب  ار  روـن  نآ  دـیرفآ ، ار  روـن  هملک  نآ  زا  دوـمرف  رگید  ياهـملک  دـعب  و 

نشور وا  رون  زا  اهنامسآ  اریز  دندیمان  ءارهز  ار  ترضح  نآ  تهج  نیمه  هب  دوب و  مالسلااهیلع  ءارهز  همطاف  نآ  دش و  ناشخرد  براغم 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  تمدخ  رد  يزور  تفگ : هک  هدش  لقن  یـسراف  ناملـس  زا  - 2 هحفص 236 ] [ . ] 356 . ] دندش

، تفگ دمآ  شوخ  وا  هک  هداد و  ار  وا  مالـس  خساپ  ترـضح  درک ، مالـس  دش و  دراو  بلطملادـبع  نب  سابع  هک  مدوب  هتـسشن  دجـسم  رد 
کی زا  همه  هکنیا  اب  دراد  يرترب  تلیضف و  تیبلا  لها  دارفا  رگید  ام  رب  بلاطیبا  نب  یلع  باسح  هچ  يور  هللالوسر  ای  درک  ضرع  سابع 

ار یلع  نم و  دـنوادخ  اـنامه  میوگیم ، وت  هب  ار  شتلع  يدیـسرپ  هک  نونکا  وـمع  يا  دوـمرف : ترـضح  میـشابیم ؟ لـصا  کـی  ندـعم و 
هدارا ار  ام  شنیرفآ  زاغآ  دنوادخ  هک  یماگنه  ملق ، هن  حول و  هن  شتآ ، هن  دوب و  تشهب  هن  نیمز ، هن  دوب و  نامـسآ  هن  هک  دیرفآ  یماگنه 
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نآ لدتعم  روط  هب  تخیمآ و  مه  هب  ار  رون  حور و  دشحور ، دومرف  ملکت  هلک  نیمود  هب  دعب  دـش  رون  هملک  نآ  تفگ و  ار  ياهملک  دومرف 
رون یلع  رون  زا  مرترب و  شرع  زا  نم  اذـل  دروآ و  دـیدپ  ار  شرع  نم  رون  زا  دـعب  دـیرفآ ، ود  نآ  زا  ار  یلع  نم و  دومن ، بیکرت  مه  اـب  ار 

زا ود  نیا  و  ار ، هاـم  رون  نیـسح ، رون  زا  ار و  دیـشروخ  روـن  نسح ، روـن  زا  دـعب  تسا  رترب  اهنامـسآ  زا  یلع  اذـل  دـیرفآ و  ار  اهنامـسآ 
هللا یلع  اهمرکا  ام  راونا  نم  سودق ، حوبـس ، : » دوب نیا  ناشحیبست  رکذ  دنتفگیم و  ار  راگدرورپ  حـیبست  هکئالم  دـنرترب ، هام  دیـشروخ و 

دومرف هدارا  دـنوادخ  هک  یماـگنه  دـنگرزب .» یمارگ و  لاـعتم  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  رایـسب  هک  يراوـنا  تسا  هزنم  كاـپ و  ینعی  « » یلاـعت
: دنتفگ ناگتشرف  دننیب ، هب  ار  نآ  رخآ  لوا و  دنتسناوتیمن  هکئالم  هک  داتـسرف  نانآ  يور  رب  یکیرات  تملظ و  زا  يربا  دیامزایب  ار  هکئالم 

یکیرات تملظ و  نیا  هک  میهاوخیم  وت  زا  راونا  نیا  قح  هب  میاهدیدن . یعـضو  نینچ  هاگ  چیه  يدیرفآ  ار  ام  هک  ماگنه  نآ  زا  ادـنوادخ ،
ار همطاف  ترـضح  رون  دعب  درک ، مهاوخ  ار  راک  نیا  هک  مدوخ  لالج  تزع و  هب  دـنگوس  دومرف : لاعتم  دـنوادخ  يزاس ، فرطرب  ام  زا  ار 

نیمز تفه  نامـسآ و  تفه  وا  روـن  زا  درک ، نازیوآ  شرع  طـسو  رد  ار  نآ  دـیرفآ و  دوـب  ینادـغارچ  لیدـنق و  دـننام  هب  زور  نآ  رد  هک 
لاعتم دنوادخ  دندوب ، لوغشم  راگدرورپ  سیدقت  حیبست و  هب  هکئالم  دش ، موسوم  هحفص 237 ] ءارهز [ »  » هب تهج  نیا  زا  دیدرگ  نشور 

شردـپ و نز و  نیا  ناتـسود  يارب  تماـیق  زور  اـت  ار  امـش  سیدـقت  حـیبست و  نیا  شاداـپ  هک  دـنگوس  مدوـخ  لـالج  تزع و  هب  دوـمرف :
نادـنزرف يا  مدرک : ضرع  مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح  هب  دـیوگ : بلغت  نب  نابا  - 3 [ ... 357 . ] داد مهاوخ  رارق  شنادـنزرف  شرهوـش و 

، دومنیم هولج  دادیم و  ناشن  نینموملاریما  هب  ار  شدوخ  رون  راب  هس  يزور  ره  رد  اریز  دومرف : دـندیمان ؟ ءارهز  ار  همطاـف  ارچ  هللالوسر ،
ياهقاطا لخاد  هب  رون  نآ  يدیپس  دیـشخردیم و  دندوب  هدـیمرآ  دوخ  رتسب  رد  مدرم  هکیلاح  رد  حبـص  زامن  ماگنه  هب  ترـضح  نآ  رون 

هدمآ لوسر  ترضح  دزن  هدش ، بجعت  یتفگـش و  راچد  دمآ  شیپ  نیا  زا  مدرم  دشیم و  دیپس  نشور و  لزانم  ياهراوید  تفریم ، مدرم 
هتـسشن و دوخ  بارحم  رد  يو  هک  دـندیدیم  داتـسرفیم  همطاف  ترـضح  هناخ  رد  هب  ار  نانآ  راوگرزب  نآ  دـندشیم  ایوج  ار  نآ  تلع  و 

هدوب همطاف  رون  زا  دـناهدید  هک  يرون  نآ  دنتـسناد  ددرگیم ، جراخ  شبارحم  زا  دـشخردیم و  شاهرهچ  زا  يرون  تسا و  زاـمن  لوغـشم 
رون نآ  درکیم و  داجیا  ار  يدرز  گنر  دیـشخردیم و  شتروص  رون  دـشیم  هداـمآ  زاـمن  يارب  دیـسریم و  همین  هب  زور  هکنیمه  تسا .

هب ار  نانآ  ترضح  دندرکیم  لاوس  هدمآ و  لوسر  ترـضح  دزن  دشیم  درز  ناشیاهگنر  اههماج و  دشیم ، مدرم  ياهقاطا  لخاد  درز 
دندیمهفیم دشخردیم ، شتروص  زا  درز  يرون  هداتسیا و  اپ  رس  شبارحم  رد  ترضح  دندیدیم  داتسرفیم  مالـسلااهیلع  همطاف  هناخ  رد 

همطاف ترضح  تروص  درکیم  بورغ  دیـشروخ  دیـسریمارف و  هک  زور  تاعاس  نیرخآ  تسا . ترـضح  نآ  هب  طوبرم  درز  رون  نیا  هک 
يزمرق تخادرپیم . لاعتم  يادخ  ساپس  رکش و  هب  دشیم و  نایامن  هحفص 238 ] شاهرهچ [  رد  یلاحشوخ  يداش و  هتخورفارب و  زمرق و 

یلـص ادخ  لوسر  دزن  هدرک  بجعت  تلاح  نیا  هدهاشم  زا  دشیم ، زمرق  ناشلزانم  راوید  رد  درکیم و  نشور  ار  مدرم  ياههناخ  شاهرهچ 
ترضح نآ  دزن  داتسرفیم  همطاف  ترضح  هناخ  رد  هب  ار  نانآ  ترـضح  دندیـسرپیم  ترـضح  نآ  زا  دندمآیم و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 

رون نیا  دندیمهفیم  دشخردیم ، زمرق  يرون  شاهرهچ  زا  تسا و  راگدرورپ  دیجمت  حـیبست و  لاح  رد  هتـسشن و  دـندیدیم  دـندمآیم و 
مالسلاهیلع نیسح  ترضح  هکنیا  ات  تشاد  دوجو  ترضح  نآ  هرهچ  رب  زمرق  رون  نیا  تسا  هدوب  ترـضح  نآ  تروص  رون  زا  دناهدید  هک 

-4 [ . 358 . ] تشاد دهاوخ  دوجو  رگید  یماما  زا  دعب  یماما  رد  تیبلا  لها  زا  ناماما  ام  ياههرهچ  رد  تمایق  زور  ات  رون  نآ  دش و  دـلوتم 
؟ دناهدیمان ءارهز  ار  همطاف  ترضح  تبـسانم  هچ  هب  هک  مدیـسرپ  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  زا  دیوگ : يرکـسع  مشاهوبا 

ماگنه هب  ینارون و  هام  دننام  لاوز  ماگنه  هب  ناشخرد و  دیشروخ  دننامب  نینموملاریما  يارب  حبـص  لوا  زا  شاهرهچ  هکنآ  رطاخ  هب  دومرف :
مدرک ضرع  مالسلاهیلع  قداص  ترـضح  هب  هک  هدش  تیاور  دیزی  نب  نسح  زا  - 5 [ . 359 . ] دشیم نشور  ناشخرد  هراتـس  دننام  بورغ 

دراد دوجو  تشهب  رد  خرس  توقای  زا  يدبنگ  ترـضح  نآ  يارب  هکنآ  رطاخب  دومرف : دش ؟ هدیمان  ارهز  همطاف ، ترـضح  تبـسانم  هچ  هب 
هتـسباو یئاج  هب  الاب  زا  هن  تسا  قلعم  ءاضف  رد  راگدرورپ  تردـق  هب  دراد و  هار  لاسکی  هک  تسا  ياهزادـنا  هب  نامـسآ  رد  شعاـفترا  هک 

، هتشرف رازه  دص  يرد  ره  رانک  رب  دراد و  رد  رازه  دص  دنامب ، ظوفحم  ات  تسا  لصو  ینوتس  هب  شریز  زا  هن  دراد و  هگن  ار  نآ  هک  تسا 
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نیا هک  دنیوگیم  دید و  دنهاوخ  ار  نآ  دینیبیم  اهنامسآ  طسو  رد  ار  ناشخرد  هحفص 239 ] هراتس [  امش  هک  هنوگنامه  تشهب  نانکاس 
همطاـف هراـبرد  مالـسلاهیلع  قداـص  ترـضح  زا  هـک  دـنکیم  لـقن  شردـپ  زا  هراـمعنبا  - 6 [ . 360 . ] تـسا مالـسلااهیلع  ءارهز  همطاـف 
نامسآ یلاها  يارب  شرون  داتـسیایم  شبارحم  رد  هک  یماگنه  ترـضح  اریز  دومرف : دش .؟ هدیمان  ءارهز »  » ارچ هک  مدیـسرپ  مالـسلااهیلع 

هک دنکیم  تیاور  مالسلاهیلع  قداص  ترضح  زا  رباج  - 7 [ . 361 . ] دیشخردیم نیمز  لها  يارب  بکاوک  رون  هک  هنوگنامه  دیشخردیم 
، دـیرفآ دوخ  تمظع  رون  زا  ار  وا  دـنوادخ  هکنآ  رطاخب  دومرف : دـندیمان ؟ ءارهز  ار  همطاف  ترـضح  تبـسانم  هچ  هب  مدیـسرپ  ترـضح  زا 

لباقم رد  ناگتـشرف  دش و  هتـسبورف  هکئالم  ناگدید  دندش ، نشور  وا  رون  هب  نیمز  اهنامـسآ و  دیبات  راگدرورپ  تمظع  رون  هک  یماگنه 
زا تسا  يرون  نیا  هک  هدومرف  یحو  نانآ  هب  دنوادخ  تسیچ ؟ رون  نیا  ام ، ياقآ  يا  ام ، يادـخ  يا  دـنتفگ ، هداتفا و  هدجـس  هب  راگدرورپ 

يرترب ناربمایپ  مامت  رب  دروآ و  مهاوخ  نوریب  مناربمایپ  زا  یکی  بلـص  زا  و  مدـیرفآ ، متمظع  زا  هداد و  ياـج  منامـسآ  رد  ار  نآ  نم ، رون 
نتفای نایاپ  زا  دـعب  ار  نانآ  دنـشاب ، نومنهر  نم  قح  هب  دـنراد و  ياپ  هب  ارم  نامرف  هک  مروآیم  دـیدپ  ار  یناماما  رون  نآ  زا  داد و  مهاوخ 

« ءارهز  » هب يراذـگمان  تلع  هک  دـش  مولعم  ثیداحا  رابخا و  نیا  زا  [ . 362 . ] مهدیم رارق  نیمز  يور  رد  شیوخ  نانیـشناج  مدوخ  یحو 
نینموملاریما يارب  شاهرهچ  لامج و  رون  هک  دـش  هدافتـسا  نینچ  راـبخا  زا  یـضعب  زا  هک  تسا  هدوب  نوگاـنوگ  لـماوع  هفلتخم و  تاـهج 

وکین هچ  دیشخردیم و  ناشخرد  هراتس  نوچ  مه  بورغ  ماگنه  هب  هام و  دننام  زور  طسو  رد  دیشروخ و  دننام  حبـص  لوا  رد  مالـسلاهیلع 
شاهرهچ رون  زا  مرـش  رطاـخ  هب  قفـشلاب  سمـشلا  يراوتت  اـهتجهب  رون  نم  ـالجخ  هحفـص 240 ] دـیوگ [ : هک  اـجنآ  رعاـش ، تسا  هدورس 

ار دوـخ  گرب  اـب  هخاـش  شاهفاـیق  زا  مرزآ  رطاـخ  هب  قرولاـب و  نضغلا  یطغتی  اهلئامـش  نـم  ءاـیح  و  دوـشیم . ناـهنپ  قفـش  رد  دیـشروخ 
نزوس هب  خـن  اهبـش  همطاف  ترـضح  هرهچ  رون  وترپ  رد  میتفابیم و  میتشاد و  زود  تخود و  ام  هک  تسا  هدـش  لقن  هشیاـع  زا  دـناشوپیم .

هاگچیه وا  دوب ، ادخ  لوسر  نتفر  هار  ناسب  شنتفر  هار  دمآیم  يور  شیپ  زا  همطاف  هک  یماگنه  دـیوگیم : رگید  ياج  رد  میدیـشکیم .
زامن درک و  لسغ  دش  كاپ  شاقن  نوخ  زا  دیئاز و  رـصع  زامن  زا  دعب  ار  نسح  دوب ، هدش  هدیرفآ  یتشهب  بیـس  زا  اریز  دـیدن  ضیح  نوخ 

، مدرک لاوس  ءارهز  همطاف  هرابرد  مردام  زا  هک : هدش  لقن  کلام  نب  سنا  زا  [ . 363 . ] دش هدیمان  ءارهز »  » تهج نیا  هب  دناوخ و  ار  برغم 
نایامن نشور و  دیپس و  هدمآ و  نوریب  ربا  ریز  زا  ای  دشاب و  هتفرگ  ار  شیور  ربا  هک  دوب  يدیـشروخ  ای  هدراهچ و  بش  هام  ناسب  وا  تفگ :

رگا هک  دنک  يدیشروخ  هب  هیبشت  ار  ترضح  ینمادکاپ  فافع و  هتساوخ  دشاب ، هدیشوپ  ربا  اب  هک  يدیشروخ  تفگ  هکنیا  حیـضوت : دوش .
. دـشاب هدـمآ  نوریب  ربا  ریز  زا  هک  دـینک  هیبشت  يدیـشروخ  هب  اب  ترـضح  نآ  دـیناوتیم  زین  تسیرگن و  نآ  هب  ناوتیم  دـشاب  ربا  سپ  رد 

لوسر ترضح  هب  مدرم  نیرتهیبش  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رتخد  همطاف  هک  هدش  تیاور  اهنعهللایـضر  هملـسما  زا  [ . 364]
لاله عولط  ماگنه  هب  دومرف : هک  تسا  هدش  تیاور  ینالوط  یثیدح  نمض  رد  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  زا  هحفص 241 ] [ . ] 365 . ] دوب

دـشیم رود  لاله  تیور  هقطنم  زا  همطاف  هک  یماگنه  و  دشیمن ، هدید  درکیم و  هبلغ  لاله  رون  رب  مالـسلااهیلع  همطاف  رون  ناضمر ، هام 
رد ود  نآ  دیرفآ  ار  ءاوح  مدآ و  لاعتم  دنوادخ  هک  یماگنه  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  [ . 366 . ] تشگیم راکشآ 
هب دـنوادخ  هدـیرفاین ، اـم  زا  رتـهب  ار  یقلخ  چـیه  دـنوادخ  تفگ : ءاوح  هب  مدآ  دـندرکیم ، تاـهابم  هتـسناد و  مهم  یلیخ  ار  دوخ  تشهب 

يور رب  هک  داتفا  یئوناب  هب  ناشمـشچ  دـندش  یلعا  سودرف  دراو  هک  میاـگنه  ربب  نیربتشهب  هب  ار  ماهدـنب  ود  نیا  هک  درک  یحو  لـیئربج 
نشور وا  یئورـشوخ  زا  تشهب  دوب ، رون  زا  هراوشوگ  ود  شـشوگ  ود  رب  و  رون ، زا  یجات  شرـس  رب  و  هتـسشن ، تشهب  ياهوکـس  زا  یکی 

رتخد همطاف  نیا  تفگ : تسیک ؟ هدش  نشور  تشهب  شیئابیز  زا  هک  يوناب  نیا  لیئربج ، يا  متسود ، يا  تفگ : لیئربج  هب  مدآ  دوب ، هدش 
نب یلع  شرهوش  تفگ : تسیچ ؟ دراد  رـس  رب  هک  یجات  نیا  دیـسرپ  دـیآیم . نامزلا  رخآ  رد  هک  تسا  وت  نادـنزرف  زا  يربماـیپ  دـمحم ،

، دنـشابیم نیـسح  نسح و  شرـسپ  ود  تفگ : تسیچ ؟ دـشابیم  شـشوگ  رد  هک  ياهراوشوگ  ود  نیا  تفگ  تسا ، مالـسلاهیلع  بلاطیبا 
وت شنیرفآ  زا  شیپ  لاس  رازه  راهچ  نانآ  يرآ  تفگ : دـناهدش ، هدـیرفآ  نم  زا  شیپ  نانیا  اـیآ  لـیئربج ، يا  نم ، تسود  يا  تفگ : مدآ 
رذ ملاع  رد  ملقلا  حوللا و  قلخ  داجیا  لبق  نم  اـهروص  يراـبلا و  اـهنوک  رذـلا  یف  [ . 367 . ] دـندوب دوجوم  یهلا  نوـنکم  یفخم و  ملع  رد 
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ررد هلوح  رون  جات  تجوت  و  هحفـص 242 ] هدیـشخب [ . تروص  نآ  هب  ملق  حول و  داجیا  زا  شیپ  هدروآ و  دوجو  هب  ار  نآ  لاعتم  دـنوادخ 
یکیرات رد  هک  هراتس  ای  دیشروخ و  دننامه  یئاهرهوگ  شفارطا  هک  هداهن  شرـس  رب  رون  زا  یجات  ملظلا  یف  مجنلاک  وا  سمـشلاک  ییـضی 

بیغ هدرپارـس  رد  لبق  اهتدم  زا  هک  تسا  يرون  ياهحبـش  ار  ادخ  ممالا  رئاس  اوداق  بویغلا  رـس  اونکـس  املاط  رون  حابـشا  هللا  دشخردیم .
شمادـنا و یئابیز  رطاخ  هب  مالـسلااهیلع  يربک  هقیدـص  دـیوگیم : مرقم  همالع  دنتـشاد . تدایـس  یئاقآ و  اهتما  رگید  رب  دـندوب و  نکاس 

هنوگنامه دیـسریم و  اهنامـسآ  هب  وا  رون  بارحم ، رد  نداتـسیا  ماگنهب  هکیئاج  ات  دش  روهـشم  ءارهز  هب  دوب  عطاس  شیناشیپ  زا  هک  يرون 
هناخ زا  لوا  بش  رد  لاله ، تیور  ماگنه  هب  رگا  دادیم و  رون  نامسآ  نانکاس  هب  ترضح  نآ  دنشخبیم  رون  نیمز  لها  هب  ناگراتـس  هک 

هراشا دیسر  اجنیدب  نخس  هک  لاح  [ . 368 . ] دوشن هدید  هام  لاله  رون  هک  دشیم  ثعاب  درکیم و  نشور  ار  ءاضف  شرون  دـمآیم  نوریب 
دوصقم دـهد . رارق  شهاگیاج  ار  منهج  و  كاخ ، زا  رپ  ار  شناهد  هتخاـس و  شیاوسر  دـنوادخ  هک  مینکیم  نیدـناعم  زا  یکی  راـتفگ  هب 

هدروآ ترضح  نآ  هفایق  لکش و  ياهیگژیو  تایصوصخرد و  ماگنم » رد  لیما   » ياقآ دمحم » تایح   » باتک هدنـسیون  هک  تسا  ینانخس 
مامت هب  ار  یلع  دوب  ومخا  سوبع و  دوبن  بنیز  يرایـشوه  هب  هیقر و  یئابیز  هب  همطاف  مینکیم : لقن  ریدـغلا »  » باتک زا  ار  وا  تارابع  ام  هک 

ار وا  دـش  همطاف  هناخ  دراو  ربماـیپ  زور  کـی  تسنادیم ، هاـتوک  دـق  تشز و  دوبن  رادروخرب  یئاـبیز  هرهچ  زا  نوچ  تشاد  هک  یتعاـجش 
رد ار  یلع  هقباس  شرتخد  يدونـشخ  رطاخ  هب  هکنیا  اب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  دوب ، هدز  کتک  ار  وا  یلع  نوچ  دـید . نایرگ 

دعب هحفص 18  رد  ریدغلا  شاهدنزرا  باتک  موس  دلج  رد  ینیما  همالع  هحفص 243 ] تشادن [ . وا  هب  یهجوت  نادنچ  یلو  دوتسیم  مالـسا 
اب تسا  هدروآ  مالـسلااهیلع  همطاـف  هراـبرد  هک  یئاـهغورد  نیا  اـیآ  دـیوگیم : دـنکیم  لـقن  ار  وـگغورد  دـناعم  نـیا  نانخـس  هـکنآ  زا 
[ . 369 . ] مسوبیم ار  وا  موشیم  تشهب  قاتشم  هاگره  تسا ، یناسنا  هیروح  همطاف  دومرف : هک  دزاسیم  لوسر  ترضح  شردپ  تاشیامرف 
هک کلام  نب  سنا  ردام  راتفگ  ای  و  [ . 371 ( ] تسا لگ  هفوکش   ) تسا هرهز  همطاف  [ . 370 . ] تسا دازیمدآ  ناسب  ياهیروح  همطاف  مرتخد 

دیپس تروص  هب  درآ  ردب  ربا  سپ  زا  رـس  هک  هاگنآ  هک  دـشاب  ربا  سپ  رد  هک  تسا  يدیـشروخ  ای  هدراهچ و  بش  هام  نوچ  همطاف  تفگ :
، دنگوس ادـخ  هب  دوب ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  مدرم  نیرتهیبش  تشاد و  هایـس  یئوم  وا  دـیآیم ، نوریب  زمرق  فافش و 

شیاهوم نتـساخرب  زا  هک  یئور  دیپس  محـسا  لثج  وه  هیف و  بیغت  اهرعـش و  مایق  نم  بحـست  ءاضیب  تسا . هتفگ  رعاش  هک  دوب  هنوگنامه 
شاهرهچ [ . 372  ] ملظم اهیلع  لیل  هناک  قرـشم و  راهن  هیف  اهناکف  ددرگیم . ناهنپ  هایـس  هوبنا  ياهوم  نایم  رد  دـنکیم و  ادـیپ  شـشخرد 

نآ ناشتمظع  يراوگرزب و  زا  تسا  ناـگمه  قاـفتا  دروم  هک  ارهز »  » بقل تسا . کـیرات  بش  ناـسب  شیاـهوم  و  نشور ، زور  ناـنوچ 
هجیدخ نینموملا  هحفص 244 ] ّما [  راتفگ  مالسلااهیلع ، همطاف  یئابیز  تواکذ و  هرابرد  ار  اهیئوگ  هوای  نآ  ایآ  دنکیم . تیاکح  ترضح 

ایند نیا  رد  ياپ  هک  یماگنه  درکیم و  تبحـص  وا  اـب  مکـش  لـخاد  زا  همطاـف  هک  تفگیم  هجیدـخ  نوچ  دـنکیم ؟ دـیئات  مالـسلااهیلع 
اب دراد  بسانت  ایآ  و  [ . 373 . ] دوب هدرک  دنلب  گرزب - يادخ  تینادحو  رب  تداهش  هناشن  هب  ار - شتشگنا  هدراذگ و  هدجسب  رس  تشاذگ 

، مدیدن همطاف  زا  رتهیبش  دوعق  مایق و  رد  راتفگ و  تیاده و  راقو ، اهشور ، هار و  رد  ادـخ  لوسر  هب  ار  یـسک  تفگ : هک  هشیاع  راتفگ  نآ 
ار شتـسد  تـفگیم ، دـمآ  شوـخ  دیـسوبیم ، ار  وا  هدرک  تـکرح  اـج  زا  شیارب  ترـضح  دـشیم  دراو  ادـخ  لوـسر  رب  هـک  هاـگره  وا 
: تسا هدرک  لقن  تراـبع  نیا  اـب  ، 101 / 7 ننـسلا »  » رد یقهیب  ار  تراـبع  نـیمه  [ . 374 . ] دـیناشنیم دوـخ  هاـگیاج  رد  ار  وا  تفرگیم و 

یلع ترـضح  هرابرد  لیما »  » ياقآ هک  یتافرخزم  اـیآ  و  دـشاب . همطاـف  زا  رتهیبش  ادـخ  لوسر  هب  راـتفگ  نخـس و  رد  هک  ار  یـسک  مدـیدن 
ومخا لـکیه و  دـب  ار  وا  همطاـف  هک  هدز  همطاـف  ترـضح  هب  ار  تمهت  نیا  هتـسناد و  اـبیزان  تـشز و  ار  ترـضح  نآ  هدورـس  مالـسلاهیلع 

تسا و دوب  هدراهچ  بش  دننام  ایوگ  هک  ریباعت  نیا  اب  هدـش  تیاور  ترـضح  نآ  يابیز  تروص  هرهچ و  هرابرد  هک  هچ  نآ  اب  هدرمـشیم 
تـسا هدش  هدیچ  مه  رانک  دیپس  ياهرد  دننام  مسبت  ماگنه  هب  [ . 376 ، ] تسا شاشب  نادنخ و  [ 375 ، ] تسا ياهرقن  فرظ  شندرگ  ایوگ 

اذا اجک !؟ تسا  هدورـس  ترـضح  نآ  هرابرد  یلئد  دوسالاوبا  هک  یتایبا  اجک و  دناعم  نیا  نانخـس  تسا !؟ هحفص 245 ] راگزاس [  [ 377]
هک ینیبیم  ار  هدراـهچ  بـش  هاــم  يروآ  يور  بارتوـبا  هرهچ  هـب  هاــگره  [ . 378  ] اـنیرظانلا راـح  ردـبلا  تیار  بارتیبا  هجو  تلبقتـسا 
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تداـسح درمناوـج  نآ  هب  تبـسن  موـصخ  هل و  ءادـعلا  ساـنلاف  هلـضف  اولاـنی  مل  ذا  یتـفلا  اودـسح  يرآ . تسا . هدرک  ناریح  ار  ناگدـننیب 
دننام میمدل  هنا  اضغب  ادسح و  اههجول  نلق  ءانسحلا  رئارضک  دندش . وا  فلاخم  نمشد و  مدرم  اذل  دندیـسرن  وا  تلیـضف  هب  نوچ  دندیزرو 

ياههوای یلع  هرابرد  امـش  دازآ  نادجو  ایآ  دنهدیم . وا  هرهچ  هب  یئابیزان  یتشز و  تبـسن  هنیک  تداسح و  يور  زا  هک  ابیز  نز  ياهووه 
شریذپ زور  نیتسخن  زا  هک  سکنآ  گنج و  نادیم  زاتهکی  ناوترپ و  روالد  و  كابیب ، عاجـش و  ناسنا  نآ  یلع  ددنـسپیم و  ار  درم  نیا 

و دیباوخ . ترـضح  رتسب  رد  ماجنارـس  دودز و  ادخ  لوسر  راسخر  زا  ار  هودـنا  مغ و  رابغ  هراومه  يدـمآ  شیپ  لکـشم و  ره  رد  مالـسا ،
نامه یلع  ایآ  دنکیم . یفرعم  نینچ  نیا  صخـش  نیا  دـینادیم  هک  ار  یناسنا  نینچ  داهن ، قالخا  قبط  رد  شترـضح  هار  رد  ار  دوخ  ناج 

رخالا و مویلا  هللااب و  نما  نمک  مارحلا  دجـسملا  هرامع  جاـحلا و  هیاقـس  متلعجا  : » دـش لزاـن  وا  ناـش  رد  هیآ  نیا  هک  دوبن  يدـهاجم  اـتکی 
[380 « ] هللا تاضرم  ءاعتبا  هحفص 246 ] هسفن [  يرشی  نم  سانلا  نم  و  : » دیامرفیم هک  هفیرـش  هیآ  نیا  زین  و  [ . 379 « ] هللا لیبس  یف  دهاج 
و داد ، تبسن  دیدرت  یتسس و  هب  ار  وا  ناوتب  ات  هدرک  یهاتوک  مالسا  سدقم  میرح  زا  عافد  وا  دناعم  یبوکرس  زا  اجک  یک و  ترضح  نآ  . 

هرابرد ناوتیم  ایآ  تسین . یتیاـهن  زرم و  ار  لـطاب  نخـس  هکنیا  زج  هب  تسا !؟ هدـمآ  دوجو  هب  وا  رد  کـش  ددرت و  يراـک  هچ  هب  تبـسن 
: تسا هدومرف  وا  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هکیتروص  رد  درک !؟ روصت  شکاپ  رسمه  هب  ار  دنـسپان  راتفر  نآ  نینموملاریما 

رگا هک  ار  وا  ترـضح  هک  دوشیم  هنوـگچ  و  [ . 381 . ] منآ زا  نم  هک  یتسه  ياهرجـش  ناـمه  زا  وت  ینم و  هیبـش  قـالخا  تقلخ و  رد  وت 
نیرتـهب یلع  دــیامرفب : دــنادب و  ناـنآ  نیرتقـالخا  شوـخ  نیرتراـبدرب و  دوـخ ، تـما  دارفا  نـیرترب  تـشادیم  يراـتفر  قـلخ و  ناــنچ 

، مالـسا رد  متما  دارفا  نیرتماگ  شیپ  يرـسمه  هب  ار  وت  نم  دیامرفب : همطاف  هب  و  [ . 382 . ] تسا نم  تما  دارفا  نیرترابدرب  نیرتاـناد و  ، درف
هب ار  وت  دـیامرفب : راوگرزب  يوناـب  نآ  هب  رگید  ياـج  رد  و  [ . 383 . ] مدروآرد ملح  رد  نانآ  نیرتـالاو  شناد و  رد  مدرم  نیرتهبترم  دـنلب 
هک هتفگ  وا  هب  یطئارـش  رد  ار  تاشیامرف  نیا  مامت  [ . 384 . ] مدروآرد نانآ  نیرتقالخا  شوخ  مالسا و  رد  دارفا  نیرترادهقباس  يرـسمه 

قداص لوسر  هک  دوب  هحفص 247 ] هنوگنامه [  هب  یلع  دننزیم ، تمهت  ناتفص  لاجد  يرآ ، دوب . شترضح  هاگدید  رد  وا  رادرک  راتفر و 
، دـنزب کتک  تسا  لوسر  ترـضح  نت  هراپ  هک  ار  همطاف  یلع  هک  دریذـپیم  امـش  لقع  ار  درم  نیا  ياهتمهت  اـیآ  دوب . هداد  ربخ  نیما  و 
هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  يادص  گنهآ و  زا  وا  شوگ  تشاذگ و  ربمایپ  مدق  ياج  مدق  هک  تسا  ادخ  لوسر  وریپ و  ناسنا  نامه  یلع 
و [ . 385 . ] دوشیم دونـشخ  وت  يدونـشخ  اـب  دـیآیم و  مشخ  هب  وت  مشخ  رطاـخ  هب  دـنوادخ  دومرفیم : همطاـف  هب  هک  دوـب  رپ  ملـس  هلآ و 
ار نیا  سک  ره  دومرفیم : دوب  هتفرگ  ار  مالسلااهیلع  همطاف  ترـضح  تسد  هکیلاح  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  شیامرف 

رارق میولهپ  ود  نیب  هک  یحور  نامه  تسا ، نم  حور  بلق و  نت و  هراپ  وا  هک  دـنادب  دسانـشیمن  ار  وا  سک  ره  هتخانـش و  هک  دسانـشیم 
ار وا  هک  نآ  ره  تسا ، نم  نت  هراـپ  همطاـف  هک : ترـضح  نآ  شیاـمرف  و  [ . 386 . ] تسا هدرک  تـیذا  ارم  دـنک  تـیذا  ار  وا  سک  ره  داد ،

هراپ مطاف  هک : ترضح  نآ  شیامرف  و  [ . 387 . ] تسا هدناسر  رازآ  نم  هب  دناسرب  رازآ  وا  هب  هچ  ره  دنکیم و  تحاران  ارم  دـنک  تحاران 
ره تسا  نم  نت  هراپ  همطاف  هک : ترضح  نآ  شیامرف  و  [ . 388 . ] تسا هدروآ  مشخ  هب  ارم  دروآرد  مشخ  هب  ار  وا  سک  ره  تسا ، نم  نت 

لوسر شیاتس  نیا  ایآ  [ . 389 . ] تسانم شیاشگ  بجوم  دـشاب  وا  شیاشگ  بجوم  هچ  ره  دریگرب و  هحفص 248 ] رد [  ار  وا  هک  هچ  نآ 
لوسر میئوگب  میشاب و  شاهفسلف  يایوج  ات  تسا  كدنا  دروآ  نایم  هب  نخـس  مالـسا  رد  وا  یماگـشیپ  زا  هک  نینموملاریما  هب  تبـسن  ادخ 

هتـشادن يرگید  شزرا  هدوب و  همطاـف  يدونـشخ  يارب  اـهنت  تلیـضف  نیا  رکذ  اـعقاو  رگا  هتفگ و  ار  نآ  شرتـخد  يدونـشخ  رطاـخب  ادـخ 
رد مینیبیم  هکنیا  اب  دروآیمن  نایم  هب  نآ  زا  نخـس  رگید  ياـج  رد  درکیم و  ءاـفتکا  شرتخد  هب  نتفگ  هب  طـقف  ادـخ  لوسر  تسیاـبیم 

یـسک نیلوا  نیا  دـیوگیم : هتفرگ و  ار  یلع  تسد  هباحـص  عمج  رد  یهاگ  تسا ، هدروآ  نایم  هب  نخـس  تلیـضف  نیا  زا  فلتخم  ياهاج 
دروم ار  شباحـصا  رگید  ياج  رد  درک و  دـهاوخ  هحفاصم  نم  اب  تماـیق  زور  رد  هک  تسا  یـسک  نیلوا  هدروآ و  ناـمیا  نم  هب  هک  تسا 

مالـسا هک  دوب  دـهاوخ  امـش  زا  یـسک  نیتسخن  دوشیم  دراو  نم  رب  رثوک  ضوح  رـس  رب  هک  یـسک  نیلوا  دـیامرفیم : هداد و  رارق  باطخ 
دونـسخ  ) مالـسا رد  یلع  یماگـشیپ  تلیـضف  رکذ  يارب  یگتخاـس  تلع  نیا  تفگ  ناوـتیم  هنوـگچ  تسا . بلاـطیبا  نب  یلع  وا  هدروآ و 
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، دناهدوتـس تلیـضف  رب  ار  یلع  زین  اهنآ  هک  هدنام  هدیـشوپ  ناشراک  وکین  ناوریپ  نیعبات و  هباحـص و  یمامت  رب  مالـسلااهیلع ) همطاف  ندرک 
نب هللادبع  رتشا ، کلام  هبتع ، نب  مشاه  لجح ، نب  هللادـبع  سابع ، نب  هللادـبع  مقرا ، نب  دـیز  کلام ، نب  سنا  یـسراف ، ناملـس  زا  هکنانچ 

تیاور شیرحلا ، تنب  ریخلاما  ریهز ، نب  بدـنج  هدـیرب ، عفاروبا ، متاح ، نب  يدـع  هرمعوبا ، قمح ، نب  ورمع  رکبیبا ، نب  دـمحم  مشاـه ،
یلع هک  دراد  یگنهآ  مه  یهارمه و  نآرق  اب  بلاطیبا  نب  یلع  هب  تبسن  لوسر  ترضح  یئانتعامک  یهجوتیب و  زا  نخس  ایآ  تسا . هدش 

اب ای  و  دـنادیم . هحفـص 249 ] ترـضح [  نآ  تلاسر  شادـپ  ار  وا  یتسود  هکنیا  ای  و  دـنکیم !؟ یفرعم  وا  كاـپ  سفن  ربماـیپ و  ناـج  ار 
بتک رد  هک  تسا  قبطنم  یناـیرب ) غرم   ) يوشم ریط  حیحـص  ثیدـح  ناتـساد  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  شیاـمرف 

مه نم  اب  ات  تسرفب  نم  يوس  هب  دوخ  دزن  رد  ار  تناگدـیرفآ  نیرتبوبحم  ادـنوادخ  دومرف : ترـضح  نآ  هک  هدـش  لقن  دـیناسم  حاحص و 
سانـشب و ار  وا  قح  تسا  نم  دزن  صاخـشا  نیرتیمارگ  نادرم و  نیرتبوبحم  یلع  هک  هشیاع  هب  ترـضح  نآ  شیاـمرف  اـی  و  دوش !؟. اذـغ 

نیرتهب یلع  [ . 391 . ] تسا یلع  نادرم  زا  نم  دزن  مدرم  نیربـتوبحم  هک : تاـشیامرف  هنوگ  نیا  اـی  و  [ . 390 ، ] رادب یمارگ  ار  شهاگیاج 
. تسا دـمحم  رتخد  همطاـف  امـش  ناـنز  نیرتهب  بلاـطیبا و  نب  یلع  امـش  نادرم  نیرتهب  [ . 392 . ] مراذـگیم دوخ  زا  دـعب  هک  تسا  یـسک 

[ . 395 . ] تسا رفاـک  دـیوگن  رـشبلاریخ  ار  یلع  سک  ره  [ . 394 . ] تسا رفاـک  دوـش  رکنم  سک  ره  تسا  رـشب  دارفا  نیرتـهب  یلع  [ . 393]
وا شلوسر  ادخ و  هک  مهدیم  يدرم  تسد  هب  ار  مچرپ  ادرف  دومرف : تسا  ینس  هعیش و  لوبق  قافتا و  دروم  هک  تیار » ، » ثیدح رد  ربمایپ 

. تسا نم  دسج  ای  ندب و  هب  تبسن  رس  دننام  نم  هب  تبسن  یلع  درادیم . تسود  ار  لوسر  ادخ و  وا  دنرادیم و  تسود  هحفص 250 ] ار [ 
[ . 398 . ] میوت زا  نم  نم و  زا  وت  دزن  مدرم  نیرتبوبحم  یلع  [ . 397 . ] دشابیم مراگدرورپ  نم و  تبسن  دننامه  نم  هب  یلع  تبسن  [ . 396]
[ . 400 . ] دوب دهاوخ  نم  زا  دعب  ینموم  ره  یلو  وا  و  میوا ، زا  نم  نم و  زا  یلع  [ . 399 . ] میوت زا  نم  نم و  زا  وت  ای  ینم ، زا  وت  وت و  زا  نم 

ناگمه قافتا  دروم  ثیدح  نیا  تحـص  هک  تشادیم ، مازعا  هکم  هب  نیکرـشم  زا  تئارب  هروس  غالبا  يارب  ار  یلع  ترـضح  هک  یماگنه 
وت تشوگ  [ . 401 . ] مشاب وا  زا  نم  دـشاب و  نم  زا  هک  يدرم  زج  دـیامن  غالبا  یـسک  دـیابن  ار  هروس  نیا  دومرف  مالـسلاهیلع  یلع  هب  تسا 

دراد و يدننامه  ریظن و  دوخ  تما  رد  هکنیا  رگم  تسین  يربمایپ  چـیه  [ . 402 . ] تسا وت  اـب  قح  تسا و  نم  نوخ  وت  نوخ  نم و  تشوگ 
هک تسا  هدرک  تیاور  هحفص 251 ] هملسما [  زا  یناربط  هتسناد و  حیحـص  ار  نآ  مکاح  هک  یتیاور  نآ  ای  و  [ . 403 . ] تسا نم  ریظن  یلع 

تشادن تارج  مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  زج  سک  چیه  دشیم  نیگمشخ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  یماگنه  تفگ :
نیمز يور  رد  یلع و  زا  رتبوبحم  ادـخ  لوسر  هب  ار  سکچیه  دـنگوس  ادـخ  هب  هشیاع : راـتفگ  اـی  و  [ . 404 . ] دیوگ نخس  ترـضح  نآ  اب 

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  مدرم  نیرتوبحم  یبا : هدیرب و  راتفگ  ای  و  [ . 405 . ] مدیدن ترضح  نآ  هب  رتبوبحم  یلع  رسمه  زا  ار  ینز 
: دیسرپ وا  زا  مدش  دراو  هشیاع  رب  ماهمع  اب  تفگ : هک  ریمع  نب  عیمج  ثیدح  ای  و  [ . 406 . ] دوب یلع  نادرم  زا  همطاف و  نانز  زا  ملس  هلآ و 

مـسانشیم ار  وا  هکیئاج  ات  هک  شرهوش ، دومرف : تسیک ؟ نادرم  زا  دـش  هتفگ  همطاف ، تفگ : تسیک !؟ ادـخ  لوسر  دزن  مدرم  نیرتبوبحم 
نب یلع  زا  شیب  يرگید  درف  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تسا  نکمم  هنوـگچ  [ . 407 . ] تسا رادهدـنز  بش  ریگهزور و 

هجوت فارشا و  نایملاع  رب  هک  یماگنه  هب  ربمایپ  زا  سپ  دنوادخ  هک  تسا  يدرم  نیتسخن  وا  هکنیا  اب  دشاب  هتشاد  تافتلا  هجوت و  بلاطیبا 
 ] دومرف و هجوت  رگید  راـب  دـعب  دومن ، ثوعبم  يربماـیپ  هب  ار  وا  دـیزگرب و  ناـنآ  نیب  زا  ار  تردـپ  هدوـمن و  هجوـت  نیمز  رد  ار  وا  دوـمن ،

ياج رد  و  [ 408 ، ] مهد رارق  دوخ  یصو  مدروآرد و  وت  يرسمه  هب  ار  وا  هک  دومرف  یحو  نم  هب  درک و  باختنا  ار  ترهوش  هحفص 252 ]
[ . 409 . ] تسا وت  رسمه  يرگید  تردپ و  ود  نآ  زا  یکی  دیزگرب  ار  رفن  ود  نیمز  يور  مدرم  زا  دنوادخ  انامه  دومرف : رگید 

هیضار

یـضار و نآ ، ياهيراوشد  بئاصم و  تمحز و  جنر و  ایند  ياهیلخت  زا  دوب  هدش  ردـقم  شیارب  هک  هچ  نآ  هب  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف 
لوسر يزور  تفگ  هک  دـناهدرک : تیاور  هللادـبع  نب  رباچ  زا  راجننبا  لالنبا و  هیودرمنبا و  و  ظعاوملا »  » رد يرکـسع  - 1 دوب . دونشخ 
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هتخادنا شود  رب  رتش  زاهج  زا  یئابع  درکیم و  ساتـسد  هکیلاح  رد  دـش  دراو  همطاف  ترـضح  هناخ  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 
دنوادـخ هاگنآ ، شچب ، ترخآ  يادرف  ياهتمعن  يارب  ار  ایند  یخلت  نک و  باتـش  همطاف  يا  دومرف : داـتفا  وا  هب  هک  ترـضح  مشچ  دوب ،

نم هب  هنعهللایـضر  یلع  دیوگ : هک  هدش  تیاور  دبعا  نب  یلع  زا  - 2 [ . 410 « ] یـضرتف کبر  کیطعی  فوسل  و  : » دومرف لزان  ار  هیآ  نیا 
هداوناخ دارفا  نیرتبوبحم  یسک  هچ  هکنیا  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رتخد  همطاف  هرابرد  دوخ و  هرابرد  یثیدح  ایآ  تفگ :

هحفص 253] شتسد [  هک  دیناخرچ  ار  ساتـسد  روحم  ردقنآ  وا  دومرف : يرآ ، مدرک : ضرع  میوگب ؟ وت  هب  دوب  وا  هب  تبـسن  ترـضح  نآ 
گنر شیاهـسابل  هک  درک  وراج  ار  هناخ  ردق  نآ  و  دنام ، یقاب  شرثا  شیولگ  ندرگ و  رد  هک  دیـشک  بآ  کشم  اب  ردقنآ  دش و  یمخز 
همدـص بیـسآ و  رذـگهر  نیا  زا  دـش و  گنر  هریت  يرتسکاـخ و  شیاـههماج  هک  درک  شتآ  ار  گـید  ریز  ردـقنآ  تفرگ ، راـبغ  درگ و 

يرازگتمدخ يورب و  تردپ  دزن  تسا  بوخ  متفگ  وا  هب  نم  دش ، هدروآ  ینرازگتمدخ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يارب  ، دید
، تفر زور  نآ  يادرف  تشگرب و  هدیشک و  تلاجخ  دید  ترـضح  دزن  ار  ناناوج  زا  ياهدع  هتفر  ترـضح  دزن  وا  يریگب ، ترـضح  نآ  زا 
هک هدرک  بایـسآ  ردق  نآ  هناخ  رد  وا  میوگیم ، امـش  هب  نم  ادخ  لوسر  يا  متفگ : نم  دش ، تکاس  یتشاد ؟ يراک  هچ  دیـسرپ  ترـضح 

هریت شیاههماج  هناخ  ندرک  وراج  رثا  رب  هدراذگ و  ریثات  شهاگولگ  رد  هک  هدیشک  ندرگ  هب  بآ  کشم  ردقنآ  هدش و  حورجم  شتـسد 
وا هب  دناهدروآ  امـش  دزن  ار  یناراذگتمدخ  هک  مدـش  رادربخ  یتقو  هدرک ، هایـس  ار  شیاهـسابل  گید  ریز  رد  شتآ  نتخورفا  هدـش ، گنر 

. دـیهاکب شتالکـشم  یغاد  یمرگ و  زا  ات  دـیراذگب  وا  رایتخا  رد  یمداـخ  اـت  دـنک  تساوخرد  امـش  زا  دـسرب و  امـش  تمدـخ  هک  متفگ 
ياهراک هدـب و  ماـجنا  تراـگدرورپ  لـباقم  رد  ار  دوخ  هفیظو  هضیرف و  و  سرتب ، ادـخ  زا  نک و  هشیپ  يوقت  همطاـف ، يا  دومرف : ترـضح 

یس و و  دمحلا هللا »  » راب هس  یس و  وگب و  هللا » ناحبس   » راب هس  یس و  يدش  باوختخر  رتسب و  دراو  هاگ  ره  روآ ، ياج  هب  دوخ  ار  تاهناخ 
یـضار شلوسر  ادخ و  زا  راک  نیا  هب  تفگ : تسا . رتهب  مداخ  زا  وت  يارب  نیا  دوشیم و  بترم  دص  اهنآ  عومجم  هک  ربکا » هللا   » راب راهچ 

رطاخ هب  ترـضح  نآ  رب  هیـضار  هملک  قالطا  دیوگ : هبطخ  حراش  يراصنا  یلع  دمحم  [ . 411 . ] دادن وا  هب  يرازگتمدخ  ترضح  متـسه ،
: تفگ هدیبلط و  وا  زا  ياهمداخ  و  هتفر ، لوسر  ترـضح  دزن  هحفـص 254 ] هک [  ماگنه  نآ  رد  تسا ، هدوب  شلوسر  ادخ و  زا  وا  تیاضر 
تلزنم و برق و  هب  تبسن  دنوادخ  زا  ترضح  نآ  تیاضر  رطاخ  هب  ای  و  داد ، نم  هب  ار  ترخآ  ریخ  ترضح  متساوخ  ار  ایند  ریخ  مردپ  زا 
و دیامرفیم ، شبیـصن  هک  يراختفا  فرـش و  اهتمعن و  ماقم و  هاج و  يورخا و  یخزرب و  يویند و  يالاو  بتارم  رگید  تنیط و  تراهط 

ترخآ ایند و  رد  شدنزرف  نالتاق  ناگدنـشک و  زا  هدرپس و  وا  تسد  هب  ار  گرزب  تعافـش و  هکنیا  رد  دنوادخ  زا  وا  تیاضر  رطاخ  هب  ای 
قفاوم و هک  یئاهزیچ  دروم  رد  یلو  دـشاب  فلاخم  سوه  يوه و  اـب  هک  تسا  يدروم  رد  تیاـضر  هک : مینادـیم  [ . 412 . ] دریگیم ماقتنا 

رکـش تراشب و  دراوم  زا  تفگ  ریخا  مسق  ود  رد  ناشیا  هک  هچ  نآ  نیارباـنب  دوشیم ، هتفگ  رکـش »  » هملک اـجنآ  رد  دـشاب  ناـسنا  هاوخلد 
تعانق و تراشب ، زا  شدوصقم  هکنیا  رگم  میدروآ  ینعم  ناـمهب  یثیدـح  مه  ـالبق  دوب و  ناـشیا  نیتسخن  راـتفگ  ناـمه  رتهب  و  دـشابیم .

. دوب دهاوخ  بسانم  تشاد و  دهاوخ  هیجوت  ینعم  ود  نآ  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  یئافکدوخ 

هیضرم

مهنعهللایضر و : » هفیرش هیآ  نیاربانب  تسا ، هدیدنسپ  لوسر  ادخ و  دزن  رد  شیاهراک  مامت  هک  تهج  نادب  تسا  هیضرم  همطاف  ترـضح 
زا [ 414 « ] هیـضرم هیـضار  کـبر  یلا  یعجرا  : » دومرف هک  دـنوادخ  شیاـمرف  هدـش و  لزاـن  وا  ناـش  رد  هک  تسیا  هیآ  [ 413 « ] هنع اوـضر 

، ترـضح هک  دـیامرفیم  لقن  شراوگرزب  ردـپ  زا  مالـسلاهیلع  رقاب  ترـضح  - 1 تـسا . هحفـص 255 ] هتفگ [  نخـس  وا  يالاو  تیـصخش 
درک تساوخرد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ءارهز  ترضح  يزور  دومرف : هدرک و  يروآدای  ار  مالـسلااهیلع  همطاف  جاودزا 

میـسقت ار  اهنآ  دش  شبیـصن  یناریـسا  یلحاس  تاوزغ  اهگنج و  زا  یکی  رد  ادخ  لوسر  دومرف : هک  اجنآ  ات  دیامرف ... هیهت  وا  يارب  یمداخ 
ءارهز ترضح  لابند  داتسرف  تشاد  هگن  دوخ  دوب  هتشذگ  یناوج  زا  هدیـسر و  لامک  نس  هب  يرگید  ناوج و  یکی  هک  ار  نز  ود  دومرف و 
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مدید نم  اریز  ینزن  کتک  ار  وا  دشاب ، وت  نآ  زا  نیا  همطاف  يا  دومرف  تشاذگ و  همطاف  تسد  رد  هتفرگ و  ار  نز  ود  نآ  زا  یکی  تسد  و 
دید هک  همطاف  دروآرب  وا  ار  نز  نآ  شرافـس  ناسنیدب  و  درک ، یهن  منزب  کتک  ار  نارازگزامن  هکنیا  زا  ارم  لیئربج  دـناوخیم و  زامن  هک 
کی نم و  هدهع  هب  زور  کی  هناخ  ياهراک  ادخ  لوسر  يا  تفگ  هدرک و  ترـضح  هب  يور  دنکیم  ار  يو  شرافـس  بترم  ادـخ  لوسر 
ضعب نم  اهضعب  هیرذ  [ » 415 « ] هتلاسر لعجی  ثیح  ملعا  هللا  : » دومرف دش و  ریزارـس  ادخ  لوسر  ناگدید  زا  کشا  دشاب  وا  هدـهع  رب  زور 
روحم بوچ  درکیم  ساتـسد  ار  وج  هک  دوب  ییایـسآ  شیولج  رد  دوب و  هتـسشن  همطاف  دـیوگیم : ناملـس  - 2 [ . 416 « ] میلع عیمـس  هللاو 

راک امـش  رگید  تسا ، سب  يدش ، هتـسخ  ادخ ، لوسر  رتخد  يا  متفگ : دشیم  نوگرگد  یگنـسرگ  زا  شاهرهچ  دوب و  هدش  ینوخ  ایـسآ 
رب زور  کی  دـشاب و  وا  هدـهع  رب  اهراک  زور  کی  هک  درک  شرافـس  ارم  ادـخ  لوسر  داد : خـساپ  تسا . اجنیا  هک  تسا  هضف  نیا  دـینکن و 
هب تبـسن  نوطالفا  يدـنب  هقبط  میـسقت و  زا  اجنیا  رد  ناسنا  [ . 417 . ] تسا نم  تبون  زورما  دوـب و  وا  هدـهع  رب  اـهراک  زورید  نم ، هدـهع 

دنتـسه یماقم  نأش و  ياراد  دناهدش و  هتخاس  يراک  يارب  مدرم  تاقبط  زا  کی  ره  وا  هدیقع  هب  دـنکیم ، هحفص 256 ] بجعت [  اهناسنا 
شرتـخد هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هک  هچ  نآ  هیرظن و  نیا  نیب  لاـح  یئاـقآ ) يارب  ياهدـع  يرکوـن و  يارب  ياهدـع  )

: دـیوش هجوتم  یبوخ  هب  ناسنا  تیـصخش  ءاقترا  رد  نآ  يالا  هیرظن و  یمالـسا و  تیبرت  میلعت و  ساسا  ات  دـیئامن  هسیاـقم  درک ، شراـفس 
-1 تسا : هدرک  میـسقت  هتـسد  هس  هب  ار  مدرم  نوطالفا  دـیوگیم : نفا »  » هملک لیذ  رد  فراعملا » هرئاد   » باـتک رد  يدـجو  دـیرف  دـمحم 

هیقب هن  دـناهدش ، هدـیرفآ  یئاـقآ  يربهر و  يارب  لوا  هورگ  طـقف  ناروهشیپ ، نارگتعنـص و  - 3 نایهاپس ، - 2 هفـسالف ، ینعی  ناراذگنوناق ،
تـسا هدرک  قالطا  ار  ياهرقن  مسا  نانآ  رب  هک  دنـشابیم  تکلمم  نانابهگن  نایرکـشل ، اما  تسا ، هدـیمان  نیرز  هورگ  ار  نانآ  هک  اههورگ 
عامتجا ناگدایپ  ناگدرب  اما  تسا ، هدناوخ  ینهآ  فنـص  ار  نانآ  دـناهدش ، هدـیرفآ  هناروکوک  تعاطا  يارب  نارگراک  نارگتعنـص و  یلو 

لضف همه  نآ  اب  نوطالفا  دننام  صخش  هک  دنکیم  بجعت  نیا  زا  ناسنا  دیوگیم : دعب  تسا . راوخفلع  نایاپراهچ  نانآ  لاثم  دنشابیم و 
نـشور لیلد  دوخ  نیا  ایآ  دنرادرب ، وا  اب  تیناسنا  رد  نانآ  هکنیا  اب  دنکیم  ریبعت  نایاپراهچ  هب  ناگدرب  زا  هنوگچ  شدـنلب  رکف  شناد و  و 

!؟ تسین هفسلف  هبتر  يربمایپ و  هبتر  نیب  دیدش  هلصاف  توافت و  رب  حضاو  و 

هرهاط

« هرهاط  » تهج نآ  زا  ار  مالـسلااهیلع  ءارهز  ترـضح  هک  دنکیم  تیاور  شراوگرزب  ناردپ  زا  مالـسلاهیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  - 1
ترضح - 2 [ . 418 . ] دـیدن سافن  ضیح و  نوخ  زور  کی  یتح  دوب و  رهاط  كاـپ و  هحفـص 257 ] یکاپان [  يدیلپ و  ره  زا  هک  دندیمان 

هرهاط وا  اریز  دوب  هدرک  مارح  مالـسلاهیلع  یلع  رب  ار  نانز  مامت  دنوادخ  دوب  هدنز  همطاف  ترـضح  هک  یتقو  ات  دومرف : مالـسلاهیلع  قداص 
مالسلاهیلع یلع  ایآ  هک  دش  لاوس  تیبلا  لها  ناماما  زا  یکی  زا  دیوگ : هللاهمحر  نسحم  دیس  همالع  [ . 419 . ] دیدیمن ضیح  نوخ  دوب و 

یلص ادخ  لوسر  دومرف : ترـضح  درک ؟ تیم  سم  لسع  شدوخ  داد  لسغ  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هکنآ  زا  دعب 
[ . 420 . ] دش یمالـسا  ننـس  زا  یکی  دوخ  نیا  داد و  ماجنا  ار  لسغ  نینموملاریما  لاح  نیع  رد  تسا  هزیکاپ  كاپ و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 
زا دنتـساوخیم  هک  دوـب  نآ  دـش  هتـسب  مدرم  ياـههناخ  زا  ربماـیپ  دجـسم  هب  يدورو  ياـهرد  هکنآ  تـلع  دـیوگ : هللاهـمحر  ینیما  همـالع 

هناخ رد  هکنآ  تلع  یلو  دوشن  بنج  اج  نآ  رد  یـسک  دنکن و  روبع  نآ  زا  بنج  یناسنا  چیه  و  دشاب ، كاپ  ینطاب  يرهاظ و  ياهيدـیلپ 
زا ریهطت  هیآ  صن  هب  راوگرزب  ود  نآ  هک  دوب  نآ  دشن  هتسب  یلع  ترضح  هناخ  رد  نینچمه  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح 
نآ شیامرف  و  دروآیمن . دوجو  هب  اهنآ  رد  درکیم  داجیا  نارگید  رد  هک  يونعم  یکاپان  نآ  تبانج  یتح  دـندوب  كاـپ  يدـیلپ  هنوگ  ره 

همطاف و یلع و  شنادناخ  دمحم و  رب  رگم  تسا  مارح  بنج  درم  ره  ضئاح و  نز  ره  رب  نم  دجسم  هک  دیـشاب  هاگآ  دومرف : هک  ترـضح 
، تسین لالح  ضئاح  بنج و  يارب  دجسم  نیا  دیشاب  هاگآ  ترـضح ، نآ  شیامرف  و  [ . 421 . ] نیعمجا مهیلع  هللا  تاولص  نیسح  نسح و 

هارمگ هک  متفگ  ار  دارفا  نیا  یماسا  امش  يارب  نم  دیـشاب  هحفـص 258 ] هاگآ [  نیـسح ، نسح و  همطاف و  یلع و  ادخ و  لوسر  يارب  رگم 
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هک يزیچ  نامه  هب  نآ  لها  يارب  نداد  هزاجا  هناخ و  نآ  رد  نتـشاذگ  زاب  هک  تسنآ  ناـشیامرف  نیا  هدـیکچ  هصـالخ و  [ . 422 . ] دیوشن
هنوگره هدـش و  لزان  اهنآ  ناش  رد  ریهطت  هیآ  هک  تسا  یناـسک  تاـصاصتخا  زا  تسا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هژیو 
ناوضر قودص  دیوگ : هر )  ) یناث دیهش  نیدلانیز  نب  نسح  نیدلالامج  دیعس  خیـش  همالع  [ . 423 . ] تسا هتخاس  رود  نانآ  زا  ار  يدیلپ 

انامه دومرف : هک  هدرک  تیاور  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  لسرم  روط  هب  هیقفلا » هرـضحیال  نم  باـتک 3  رد  هیلع  هللا 
نیا هک  دنامن  یفخم  دنیبیمن ... سافن  ضیح و  نوخ  یتشهب  نایروح  نوچ  مه  وا ، تسین ، امـش  زا  یکی  دننامه  اهیلع  هللا  تاولـص  همطاف 

هللا یلص  لوسر  ترضح  هک  دوب  هدمآ  تایاور  نآ  رد  اریز  دراد  تافانم  هدش  تیاور  ضئاح ، هزور  ءاضق  دروم  رد  هک  هچ  نآ  اب  تایاور 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دوش  عمج  اهنآ  نیب  تروصنیدب  هکنیا  رگم  دادیم  روتسد  نیا  هب  ار  همطاف  ترضح  ملس  هلآ و  هیلع و 
رد هک  تسا  هملک  رد  زاجم  زا  عون  کی  باطخ  هنوگنیا  تسا و  هداد  ترضح  نآ  هب  ار  روتـسد  نیا  هنموم  نانز  هب  میلعت  رطاخ  هب  ملـس  و 
نآ یگژیو  تمارک و  ندرک  ناهنپ  دروم  نیا  رد  باـطخ  هنوگ  نیا  يارب  هزیگنا  دـیاش  دریگیم و  رارق  لامعتـسا  دروم  دراوم  زا  يرایـسب 

ثحب نیا  نایاپ  رد  تشاد . تافانم  فیلکت  يراوشد  یتخـس و  اب  دشیم  رهاظ  رگا  هک  دـشاب  شتازایتما  رگید  نوچ  مه  ات  هدوب  ترـضح 
لیلد نیرتهب  دوخ  هک  میهد  رارق  هجوت  دروم  هدش  دراو  تافو  زا  شیپ  ترضح  نآ  تیصو  لسغ و  دروم  رد  هک  ار  یتیاور  تسا  هتـسیاش 

يدیلپ و هنوگ  چیه  گرم  هک  دشابیم  گرم  هحفص 259 ] زا [  دعب  یگدنز و  رد  ترـضح  نآ  یکاپ  تراهط و  رب  ناهرب  نیرتمکحم  و 
نیا رد  دوشیم و  سجن  ناسنا  ندرم  حور و  جورخ  زا  دعب  ندـب  هک  دـینادیم  امـش  هکنیا  اب  درواین  دـیدپ  راوگرزب  يوناب  نآ  رد  یکاپان 

تاولص ارهز  ترـضح  یلو  دننک  زیمت  ار  شندب  دنهد و  لسغ  ار  تیم  تسا  مزال  بلطم  نیمه  رطاخب  [ 424  ] درادن دوجو  یفالخ  مکح 
زا شدنـسم  رد  دـمحا  دوش . نفد  تافو  زا  شیپ  لسغ  نامه  اـب  درواـین و  نوریب  ندـب  زا  ار  وا  ساـبل  یـسک  هک  دومرف  تیـصو  اـهیلع  هللا 
نآ تدایع  هب  نم  درک ، تیاکش  شتافو  زا  شیپ  يرامیب  درد  زا  مالسلااهیلع  همطاف  تفگ : هک  دنکیم  تیاور  عفاریبارـسمه »  » یملـسما

همطاـف تـفر ، نوریب  لزنم  زا  يراـک  لاـبند  هـب  مالـسلاهیلع  یلع  دوـب ، شیراـمیب  ياـهزور  رگید  نوـچ  مـه  زین  زور  نآ  مـتفر ، ترـضح 
يا دومرف : سپ  داد و  ماجنا  وکین  سب  یلـسغ  متخاـس ، هداـمآ  شیارب  یبآ  نم  نک  مهارف  میارب  لـسغ  بآ  رداـم  يا  تفگ : مالـسلااهیلع 

رتسب يور  مداد ، ماجنا  رتسگب ، قاتا  طسو  رد  ار  مرتسب  رداـم  يا  دومرف : هدیـشوپ و  مداد ، ار  شیاهـسابل  نم  هدـب ، ارم  ون  ياـهسابل  رداـم 
، ماهدرک ریهطت  ار  مدوخ  موریم و  اـیند  زا  نونکا  مهدیم  رداـم  يآ  دوـمرف : تشاذـگ و  تروـص  ریز  ار  شتـسد  دـیباوخ و  هلبق  هب  يور 
ار نایرج  دش و  دراو  یلع  ياهظحل  زا  دعب  دش ، جراخ  ندب  زا  شحور  درپس و  ناج  مد  نامه  رد  دنکن ، نوریب  منت  زا  ارم  ياهسابل  یـسک 
، ترـضح نآ  لاح  حرـش  رد  رجح  نبا  فیلات  هباـصالا » : » دـننام هصـالخ  هماـع و  فلتخم  ياـهباتک  رد  تیاور  نیا  [ . 425 . ] متفگ وا  هـب 

فیلات كردتـسملا »  » 364 و بوشآ 3 / رهـشنبا  فیلاـت  بقاـنملا »  » 502 و / 1 هحفـص 260 ] هـمغلا [ » فـشک   » 43 و / 2 ءایلوالاهلیلح » »
هکنیا اب  تیاور  نیا  لقن  رد  ینـس  هعیـش و  تایوار  قافتا  هک  هدمآ  همغلا » فشک   » رد تسا . هدمآ  لسغ  دراون  رد   104 يرون 1 / ثدحم 

هک یـصوصخم  دراوم  رد  رگم  دننادیمن  زیاج  ار  لسغ  نودـب  نفد  فرط  ود  زا  ءاهقف  اریز  تسا ، بیجع  تسنآ  فالخرب  یعرـش  مکح 
شراوگرزب ردپ  دننام  تراهط  رد  ترـضح  نآ  يرآ  دشاب  ترـضح  نآ  تازایتما  زا  یکی  دوخ  نیا  دـیاش  و  دوشیمن ... دروم  نیا  لماش 

شدوخ داد  لسغ  ار  ادـخ  لوسر  هکنآ  زا  دـعب  یلع  ایآ  دـش  لاوس  هک  یماگنه  هک  هدـش  تیاور  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  هکناـنچ  ، دوب
. درک ادیپ  همادا  دش و  يراج  تنس  درک و  لسغ  یلع  نکل  تسا  هزیکاپ  كاپ و  ربمایپ  دومرف : درک ؟ لسغ 

هقیدص

دروم رد  همطاف  مرتخد  هب  نم  یلع ، يا  دومرف : هک  هدـش  لقن  ینالوط  یثیدـح  نمـض  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  - 1
ار شرس  هدینابسچ ، هنیس  هب  ار  همطاف  دعب  تسا ، قداص  وگتـسار و  وا  ریگب ، وا  زا  دهدب  وت  هب  ار  اهنآ  ماهتفگ  و  هدرک ، شرافـس  ییاهزیچ 
هچ مدرک ، ضرع  مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح  هب  دیوگ  رمع  نب  لضفم  - 2 [ . 426 . ] همطاف يا  دوش  وت  يادف  تردـپ  دومرف : هدیـسوب و 
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نیا ندینـش  زا  ایوگ  دومرف : ترـضح  تفرگ ، ملد  ترـضح  شیامرف  زا  نم  مالـسلاهیلع . نینموملاریما  دومرف : داد ؟ لسغ  ار  همطاف  یـسک 
ار وا  دیابن  هحفـص 261 ] یـسک [  قیدص  زج  تسا و  هقیدص  وا  وشن ، ریگلد  دومرف : مدش ، نینچ  يرآ ، مدرک : ضرع  يدش ؟ ریگلد  هلمج 

ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  - 3 [ . 427 . ] دادن لسغ  یـسیع  ترـضح  زج  یـسک  ار  میرم  هک  ینادیمن  رگم  دـهد . لسغ 
يراد و نم  دننام  ینز  ردپ  تسا ، هدشن  هداد  نم  یتح  سک  چیه  هب  هک  هدش  هداد  وت  هب  زیچ  هس  دومرف : یلع  ترضح  هب  هک  هدش  تیاور 
زا وت  هب  تسا ، هدشن  هداد  نینچ  نیا  يرـسمه  نم  هب  یلو  هدـش  هداد  مرتخد  دـننام  هقیدـص ،»  » يرـسمه وت  هب  مرادـن ، ینز  ردـپ  نینچ  نم 

. میامش زا  نم  نم و  زا  امش  نکل  مرادن  ینارسپ  نینچ  مدوخ  بلص  زا  نم  یلو  تسا  هدش  هداد  نیسح  نسح و  نوچ  مه  ینادنزرف  تبلص 
هقیدص مالسلااهیلع  همطاف  انامه  : » دومرف هک  دنک  تیاور  مالسلاهیلع  رفعج  نب  یسوم  ترـضح  زا  شردارب  زا  رفعج  نب  یلع  - 4 [ . 428]
شردپ هک  هچ  نآ  ره  هب  تبـسن  ینعی  قیدصت  و  قدـص ، رد  تسا  هغلابم  هغیـص  هلیعف »  » نزو رب  هقیدـص »  » هملک [ . 429 « ] تسا هدیهش  و 

، تسا قداـص  شیاـههتفگ  ماـمت  رد  هدـننکقیدصت و  رایـسب  دوب  هدروآ  دـنوادخ  يوس  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوـسر  ترـضح 
ینس و هعیش و  عامجا  هب  اریز  تسین  یکش  ترضح  نآ  تمـصع  رد  تسا ، تمـصع  يانعم  نیا  دنکیم و  قیدصت  ار  شرادرک  شراتفگ 

نیتسخن نورق  تسا و  يربک  هقیدص  وا  دومرف : مالسلاهیلع  قداص  ترضح  - 5 دشابیم . ریهطت  هیآ  لومشم  فرط  ود  زا  هرتاوتم  تایاور 
هحفص 265] [ . ] 430 . ] تسا هدزیم  رود  وا  تخانش  تفرعم و  روحم  رب 

س)  ) ءارهز ترضح  ياههینک 

هراشا

همئالاما و نسحملاما ، نیـسحلاما ، نسحلاما ، زا : دنترابع  مالـسلااهیلع  ءارهز  ترـضح  ياههینک  دـیوگ : هللاهمحر  بوشآ  رهـشنبا  همالع 
هملک اـب  تشادیم و  یمارگ  میظعت و  ار  وا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  دـیوگ : هللاهمحر  یلبرا  همـالع  [ . 431 . ] اهیباما

زا مالسلاهیلع  یلع  ترضح  يزور  دیـسریمن ، وا  هیاپ  هب  یـسک  هک  دوب  لئاق  ماقم  تلزنم و  وا  يارب  ردقنآ  دومرفیم ، ریبعت  وا  زا  اهیباما » »
. تسا رتبوبحم  وت  زا  وا  يرتزیزع و  نم  دزن  رد  وت  دومرف : همطاف ؟ ای  مرتبوبحم  امـش  دزن  رد  نم  ایآ  ادـخ ، لوسر  يا  دیـسرپ ، ترـضح  نآ 
، نینموملاما هریخلاما ، زا : تسا  ترابع  ترضح  ياههینک  هلمج  زا  دناهتفگ  نادنمشناد  زا  یـضعب  دیوگ : هللاهمحر  يراصنا  ياقآ  [ . 432]
ار هینک  نیا  ءامـساما ، اـههینک ، هلمج  زا  دـیوگ : ناـیبلا » هـبخن   » باـتک رد  [ . 433 . ] باتکلاما مولعلاما ، ، راهزالاما لـئاضفلاما ، راـیخالاما ،

تافـص زا  یکی  يایوگ  کی  ره  هک  هدوب  ترـضح  نآ  يوکین  یماسا  ددعت  رطاخب  ناونع  نیا  دـیاش  هدرک و  رکذ  لتقملا »  » رد یمزراوخ 
[ . 434 . ] تسا هدوب  وا  گرزب  هدنزرا و  ياهیگژیو  هحفص 266 ] هتسجرب و [ 

اهیباما هب  يراذگمان  تلع 

هب تبـسن  دنزرف  هک  دنتـشاد  ترـضح  نآ  اب  يراتفر  لوسر  ترـضح  هک  هدوب  نآ  دـناهداد  ترـضح  نآ  هب  ار  هینک  نیا  هکنآ  تلع  دـیاش 
تایاور رد  تسنآ ، تبثم  تایاور  بلطم و  نیا  دیوم  خیرات  هکنانچ  تشاد  هناردام  راتفر  لوسر  ترضح  اب  زین  وا  نینچمه  داد و  شردام 

ماـمت رد  درکیم و  رادـید  وا  زا  طـقف  تشگیمرب  رفـس  زا  هک  هاـگره  دیـسوبیم و  ار  وا  تسد  لوـسر  ترـضح  هـک  هدـش  دراو  یناوارف 
لوط يارب  اراوگ  فاص و  همـشچ  نآ  زا  رادـید  نیا  اب  ایوگ  دوب ، ءارهز  ترـضح  دومنیم  یظفاحادـخ  وا  اب  هک  یـسک  نیرخآ  اهترفاسم 

، دریگیم ار  ياهرهب  نینچ  دوخ  ردام  زا  بدوم  دـنزرف  هک  هنوگنامه  دومنیم  هریخذ  یـساسحا  ياهشوت  یفطاع و  ياهرهب  دوخ  ترفاـسم 
تاـحارج و درکیم  يرادـهگن  وا  زا  تفرگیم  شوغآ  رد  ار  ادـخ  لوسر  زوسلد  يرداـم  اـسب  ترـضح  نآ  هک  مینیبیم  رگید  يوـس  زا 

یتبحم سنا و  يزوسلد و  هفطاع و  هنوگره  هکنآ  هصالخ  دادیم و  شهاک  ار  شیاـهجنر  اـهدرد و  تشاذـگیم و  مهرم  ار  شیاـهمخز 
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: دیوگیم هللاهمحر  يراصنا  ياقآ  دوب . شردام  وا  ایوگ  تفاییم و  همطاف  رد  ار  اهنآ  ترـضح  نآ  دنکیم  ساسحا  شردام  زا  دنزرف  هک 
نیا دهاوخیم  درادیم و  تسود  ار  يرگید  درف  ای  شدنزرف و  ناسنا  هاگره  اریز  تسا  تبحم  راهظا  طقف  هینک  نیا  يراذگمان و  نیا  زمر 

رد ار  نانآ  هک  ردپ ،» يا   » دیوگیم رکذم  هب  باطخ  رد  و  ردام ،» يا   » دیوگیم ثنوم  هب  باطخ  رد  دنک  راهظادـح  نیرخآ  هب  ار  یتسود 
دنوادـخ نوچ  هک  هدوب  تهج  نادـب  ای  و  [ 435 ، ] دـنادیم دوخ  ردـپ  رداـم و  نوچمه  تداـع  فرع و  رب  مارتحا  تبحم و  هحفص 267 ] ] 

نهذ هب  هک  دوب  نکمم  هدرک  دای  نانآ  زا  مسا  نیا  اب  هتشاد و  یمارگ  نینموملاما »  » هینک اب  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نانز  لاعتم 
دنشابیم رترب  مالسلااهیلع  ءارهز  همطاف  لوسر  ترضح  نت  هراپ  زا  یتح  دنشابیم و  نیمز  يور  نانز  نیرتمهم  نانآ  هک  دنک  روطخ  نانآ 
تاروطخ اههسوسو و  نیا  زا  ات  دومرف  قالطا  ترـضح  نآ  رب  ار  هینک  نیا  هدرک و  باطخ  اهیباما »  » هب ار  وا  لوسر  ترـضح  تهج  نیا  زا 

ردام ادـخ و  لوسر  ردام  یفطـصم  ردام  ربمایپ ، ردام  همطاف  دـیتسه  نینموم  ردام  امـش  رگا  ربماـیپ  ناـنز  يا  ینعی  دـنک ، يریگولج  ینهذ 
يانعم دنچ  ره  دشاب  مود  لوا و  يانعم  زا  رتفیطل  رتقیقد و  یئانعم  يراذـگ » هینک   » نیا زا  دوصقم  هک  تسا  نکمم  و  دـشابیم . شردـپ 

حیرـصت ینعم  نیا  هب  تغل  لها  هکنانچ  تسا ، وا  ساسا  لصا و  يزیچ  ره  ردام  : » هکنیا زا  ترابع  نآ  دـشابیم و  رتنشور  رترهاظ و  لوا 
هتفگ تسا  نکمم  نیاربانب  غامدـلاما ، سارلاما ، تسا ، هکم  رهـش  هک  يرقلاـما  قرطلاما ، موجنلاما ، باـتکلاما ، موقلاما ، دـننام : دـناهدرک ،

ترضح هکنانچ  تسا ، توبن  یساسا  هشیر  تلاسر و  تخرد  لصا  همطاف  مرتخد  هک  هدوب  نآ  هینک  نیا  زا  ترـضح  نآ  دوصقم  هک  دوش 
همطاف تخرد  هشیر  مالسلاهیلع و  یلع  شاهقاس  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هبیط  هرجـش  دومرف : مالـسلاهیلع  رقاب  دمحم  ماما 
کـشخ دـشابن  تخرد  هشیر  رگا  هکناـنچ  مـه  و  [ . 436 . ] دنترـضح نآ  نایعیـش  شگرب  خاـش و  وا و  ناادـنزرف  شاهویم  مالـسلااهیلع و 
تخرد ومن  دشر و  اریز  دشیمن  زبسرـس  مالـسا  تخرد  دوبن  همطاف  رگا  نینچمه  دـهدیم ، تسد  زا  ار  شیزبسرـس  توارط و  دوشیم و 

رهوش ماما و  زا  وا  عافد  تادهاجم و  اب  مالـسا  هسدقم  تعیرـش  تخرد  دشابیم و  شاهشیر  هحفص 268 ] قیرط [  زا  نآ  هیذغت  هب  هتـسباو 
نـسح ماما  ترـضح  تفاـی ، ومن  دـشر و  شیمارگ  هچب  ریـش  ود  هژیو  هب  شنادـنزرف ، ياهيراکرادـف  اهتدـهاجم و  شمولظم و  راوگرزب 

اب تعیب  زا  يراددوخ  اب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  درک و  يریگولج  نآ  ندیشاپورف  زا  هتشاد و  هگن  ار  مالسا  تخرد  شحلص  اب  مالسلاهیلع 
کشخ مالـسا  تخرد  دوبن  نیـسح  ماما  مایق  نسح و  ماما  حلـص  رگا  داد و  دشر  هدرک و  يرایبآ  ار  نآ  شکاپ  نوخ  ندش  هتخیر  دیزی و 

ءارهز ترـضح  ناشردام  مالـسلاامهیلع  نینـسح  هشیر  لصا و  هک  تسین  هدیـشوپ  دـنامیمن و  یقاب  نآ  زا  یگرب  خاـش و  چـیه  دـشیم و 
يارب کنیا  میدروآ . ار  ثحب  نیا  باتک ، زاغآ  رد  هکنانچ  دنتشادن  دوجو  شنادنزرف  رهوش و  ردپ و  دوبن  وا  رگا  دشابیم و  مالـسلااهیلع 

نم دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  میئامنیم : لقن  ار  ثحبم  نیا  رد  هدراو  تایاور  رابخا و  زا  یخرب  مه  ثحب  نیا  لیمکت 
ترـضح زا  دیوگ : یفعج  دمحم  نب  لضفم  [ . 437 . ] دنـشابیم نآ  هویم  نیـسح  نسح و  و  يروراب ، لماع  یلع  و  هشیر ، همطاف  متخرد ،

دنزرف تفه  هلبنس ، تفه  و  مالسلااهیلع ، همطاف  هبح » : » دومرف [ « 438  ] لبانس عبس  تتبنا  هبح  : » مدرک لاوس  هفیرش  هیآ  نیا  هرابرد  قداص 
ود تسا  نکمم  هبح »  » هملک هب  ترضح  نآ  زا  ریبعت  رس  دناهتفگ : نارگشهوژپ  زا  یضعب  [ . 439 . ] تسا اهنآ  مئاق  نانآ  نیمتفه  هک  دنیوا 

نیا روبع  يارجم  ترضح  نآ  هکنیا  هحفـص 269 ] ای [  تسا و  وا  شنیرفآ  زا  دوصقم  تاذلاب  الوا و  هک  تسنآ  زا  هیانک  لوا : دـشاب : زیچ 
ندرک و ادیپ  زا  دشاب  هتشادن  رذب  هناد و  هک  يزرواشک  ره  هک  تسنآ  هیبشت  هجو  و  تسا ، یقیقح  دیحوت  نیتسار  رهاظم  یهلا و  ياهتناما 

دوجو نینچ  مه  درب ، دـهاوخن  ياهجیتن  دـشاب  هتـشادن  رگا  هک  دراد  هجوت  رذـب  هب  هشیمه  وا  تسا ، دـیماان  سویام و  تعارز  هب  یـسرتسد 
لصا و رد  تعارز  مود : دنادرگب . ام  بیصن  ار  شتعافش  تبحم و  دنوادخ  تسا ، هیهلا  راونا  نیا  عبنم  لصا و  مالسلااهیلع  ءارهز  ترضح 
هب تعارز  و  هبح »  » نیب توافت  تسا و  هدروآرد  يرگید  تروص  هب  ار  نآ  هدرک و  لمع  نآ  رد  هک  یتافاضا  اب  تسا  رذب  نامه  شتقیقح 

یگمه نآ ، زا  هدش  ادج  هدنکارپ و  هسدقم  راونا  نیاربانب  و  تسا ، لوصحم  نامه  رذب  رذـب و  نامه  تعارز  الا  تسا و  لیـصفت  لامجا و 
هحفص 273] [ . ] 440 . ] دنشابیم هیهلا  هبح  نیمه  زا 

س)  ) ءارهز ترضح  باقلا 
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س)  ) ءارهز ترضح  باقلا 

نادنمـشناد و راعـشا  تارابع و  رد  یـضعب  هدـش و  دراو  تاـیاور  رد  یخرب  هک  تسا  یناوارف  باـقلا  ياراد  مالـسلااهیلع  ءارهز  ترـضح 
یسفن هریسی  هذبن  اهنم  تمظن  هریثک  یفطـصملا  تنب  باقلا  تسا : هدش  يروآدرگ  هدیـصق  نیا  رد  باقلا  نآ  رثکا  تسا ، هدمآ  نارونخس 

هبیبح هفیرـش  هدیـشر  هعناق  هفیفع  هدیهـش  همیحر  همیرک  ءارذع  هیناح  هیرون  ءاروح  هیـسنا  هدیـس  اهینب  عم  یلولا  اهلعب  اهیبا و  ادـف  اهادـف و 
يولبلا هلماـح  همظعم  هلیلج  هلیمج  همـشتحم  هروصنم  هنومیم  همولظم  هبوضغم  هموصعم  همیلع  هملاـع  هیفـص  همرکم  همیلـس  هرباـص  همرحم 

هرهطملا هنجلا و  هحاـفت  هریخلا  ما  هاـصعلا  هعیفـش  هوبنلا  هیا  يدـهلا و  نکر  هوفـصلا  تنب  هللا و  هبیبح  يوقتلاو  هداـبعلا  هفیلح  يوکـش  ریغب 
هنوزحم هلیقع  هیمهف  همیکح ، هتیقب  اذک  هبلق  هجهم  هعضب  یفطـصملا و  نیع  هرق  يدهلا  نطوم  اهبر و  هوفـص  یفطـصملا  تنب  ءاسنلا  هدیس 

یبنلا هحود  نیطبسلا  هدلاو  هنانالا  هقیفـشلا  هربلا  هنانح  هفوور  هفوطع  هماوص  هرباص  هیکاب  هماوق  هدهاز  هدباع  هحفص 274 ] هلیلع [  هبورکم 
هللا رـس  هللا و  هیلو  دوجلا  فرـشلا و  رحب  هرد  دوجولا  هدالق  هطـساو  ءاضیب  هرد  هیبا  حور  ءارغ  هرغ  مامت  ردب  یـصولا  هجوز  يوامـس و  رون 

یحر بطق  لالجلا  هزعلا و  هرهوج  لاـمکلا  ملعلا و  رحب  هرد  ءاـنبالا  فرـش  ءاـبالا  لاـمج  ءامـسلا  ملاـع  یف  هنیکم  هللا  نیع  یحولا و  هنیما 
هکئالملا هب  تلص  نم  هنبا  هکرابم  هلیل  ردق  هلیل  هجاحلا  لهال  لامالا  هبعک  هجاجزلا  هللا و  رون  هوکشم  هیلعلا  رثاملا  هعومجم  هنیسلا  رخافملا 

ارهز ترضح  باقلا  [ . 441  ] ربقلا یفخ  قحلا  هبوصغم  ردصلا  ضیضر  علـضلا  هروسکم  همظعلا  رـس  لحملا  هیلاع  همظعملا  اهما  بلق  رارق 
ءاروح هیسنا  - 2 وناب . اب  تسا  يواسم  هدیس  - 1 تسا . هدش  يروآعمج  رعش  رد  هدمآ و  نادنمشناد  تاملک  تایاور و  رد  هک  مالسلااهیلع 

-5 نادـنزرف . زوسلد  اب  تسا  يواسم  هیناـح  - 4 يرون . تقیقح  زا  يدوجوم  اـب  تسا  يواـسم  هیروـن  - 3 یتشهب . ناسنا  اـب  تسا  يواـسم 
-8 هحفـص 275 ] نابرهم [ . تبحم و  اب  اب  تسا  يواسم  همیحر  - 7 راوگرزب . اب  تسا  يواسم  همیرک  - 6 هزیشود . اب  تسا  يواسم  ءارذع 

هدیشر - 11 عقوتمک . عناق ، اب  تسا  يواسم  هعناـق  - 10 نمادـکاپ . اب  تسا  يواسم  هفیفع  - 9 هاوگ . هدش - دیهـش  اب  تسا  يواسم  هدیهش 
-14 تبحم . اب  تسود و  اب  تسا  يواسم  هبیبح  - 13 دنمتفارش . اب  تسا  يواسم  هفیرش  - 12 لماک . هدیسر - دشر  دح  اب  اب  تسا  يواسم 
، شزاس لها  ملاس ، اـب  تسا  يواـسم  همیلـس  - 16 رادـیاپ . اب  تسا  يواسم  هرباـص  - 15 مارتـحا . دروم  یمارگ و  اـب  تسا  يواـسم  همرحم 
اب تسا  يواسم  هملاـع  - 19 هدـیزگرب . اب  تسا  يواسم  هیفـص  - 18 یمارگ . راوـگرزب و  اـب  تسا  يواـسم  همرکم  - 17 صقن . بـیعیب و 

هدوبر اب  تسا  يواسم  هبوصغم  - 22 هانگیب . هدش ، هتـشاد  هگن  اب  تسا  يواسم  هموصعم  - 21 اناد . اب  تسا  يواسم  همیلع  - 20 دنمشناد .
اب تسا  يواسم  هروصنم  - 25 تکرب . اب  نمی و  شوخ  اـب  تسا  يواـسم  هنومیم  - 24 هدیدمتس . همولظم  - 23 هدش . بصغ  شقح  هدـش ،

-28 ابیز . اب  تسا  يواـسم  هلیمج  - 27 مارتحا . تمشح و  اب  اب  تسا  يواسم  همـشتحم  - 26 تسا . هدرک  يرای  ار  وا  دنوادخ  هدـش ، يرای 
تسا يواسم  يوکش  ریغب  يولبلا  هلماح  - 30 یمارگ . هدش - هتـشاذگ  مارتحا  اب  تسا  يواسم  همطعم  - 29 گرزب . اب  تسا  يواسم  هلیلج 

هللا هبیبح  - 32 يراـگزیهرپ . شتـسرپ و  ياوآ  مه  اـب  تسا  يواـسم  يوـقتلا  هداـبعلا و  هفیلح  - 31 يراـگزیهرپ . شتـسرپ و  ياوآ  مه  اـب 
اب تسا  يواسم  يدـهلا  نکر  - 34 هدیزگرب . رتخد  اب  تسا  يواسم  هوفـصلا  تنب  - 33 هحفـص 276 ] دنوادخ [ . بوبحم  اب  تسا  يواسم 

هریخلاما - 37 ناراکهانگ . هدننکتعافش  اب  تسا  يواسم  هاصعلا  هعیفـش  - 36 توبن . ناشن  اب  تسا  يواـسم  هوبنلا  هیآ  - 35 تیاده . هیاپ 
-40 هدـش . هزیکاپ  اب  تسا  يواـسم  هرهطم  - 39 یتشهب . بیـس  اب  تسا  يواـسم  هنجلا  هحاـفت  - 38 ناراکوکین . ناردام  اـب  تسا  يواـسم 

رتخد اب  تسا  يواسم  یفطـصملا  تنب  - 42 نانز . يوناب  گرزب  اب  تسا  يواسم  ءاسنلا  هدیـس  - 41 هدـش . هزیکاپ  اب  تسا  يواسم  هرهطهم 
ترـضح مشچ  رون  اب  تسا  يواـسم  یفطـصملا  نیع  هرق  - 44 تیادـه . هاگیاج  اب  تسا  يواـسم  يدـهلا  نطوم  - 43 یفطصم . ترـضح 

بلق هجهم  ملـس 46 - هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نت  هراپ  اب  تسا  يواسم  یفطـصملا  هعـضب  ملـس 45 - هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر 
-47 تسا . هویح  همادا  بجوم  بلق  رد  هک  نوخ  تارطق  نیرخآ  اب  تسا  يواسم  یفطصم  بلق  یگدنز  نوخ  اب  تسا  يواسم  یفطـصملا 

مهف ياراد  تمکحاب و  اب  تسا  يواسم  همیکح  ملس 48 - هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هدنامزاب  اب  تسا  يواسم  یفطصملا  هیقب 
-52 نیگمغ . اب  تسا  يواسم  هنوزحم  - 51 دنمدرخ . اب  تسا  يواسم  هلیقع  - 50 مهف . اب  اب  تسا  يواسم  همیهف  - 49 هنامیکح . هکاردا  و 

ص)  ) ربمایپ لد  ینامداش  ءارهز  www.Ghaemiyeh.comهمطاف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 360زکرم  هحفص 100 

http://www.ghaemiyeh.com


هدهاز - 55 هدنتـسرپ . اب  تسا  يواـسم  هدـباع  - 54 ضیرم . راـمیب و  اـب  تسا  يواـسم  هـلیلع  - 53 هتـسکش . لد  اـب  تسا  يواـسم  هبورکم 
هرباص - 58 هدـننک . هیرگ  اب  تسا  يواسم  هیکاب  - 57 هحفـص 277 ] رادهدـنز [ . بش  اب  تسا  يواسم  هماوق  - 56 اسراپ . اب  تسا  يواـسم 

يواسم هفوئر  - 61 تبحم . هفطاع و  اب  اب  تسا  يواسم  هفوطع  - 60 ریگهزور . رایسب  اب  تسا  يواسم  هماوص  - 59 رادیاپ . اب  تسا  يواسم 
يواسم هقیفش  - 64 ناراکوکین . اب  تسا  يواـسم  هرب  - 63 تبحم . اب  راوخمغ و  اب  تسا  يواـسم  هناـنح  - 62 نابرهم . زوسلد و  اـب  تسا 

یبنلا هحود  - 67 ربمایپ . هداون  ود  ردام  اب  تسا  يواسم  نیطبسلا  هدلاو  - 66 دنمدرد . اب  تسا  يواسم  هنانا  - 65 نابرهم . زوسلد و  اب  تسا 
. ربمایپ نیشناج  رـسمه  اب  تسا  يواسم  يولا  هجوز  - 69 ینامسا . رون  اب  تسا  يواسم  يوامـس  رون  - 68 ربمایپ . راسخاش  اب  تسا  يواـسم 

ردپ ناور  اب  تسا  يواسم  هیبا  حور  - 72 ینارون . هدیپس  اب  تسا  يواسم  ءارغ  هرغ  - 71 هدراهچ . بش  هام  اب  تسا  يواسم  مامت  ردب  - 70
ود لاصتا  هقلح  اب  تسا  يواسم  دوجولا  هدـالق  هطـساو  - 74 كانبات . رهوگ  اب  تسا  يواـسم  ءاـضیب  هرد  - 73 لوسر . ترـضح  راوگرزب 

یلو و اـب  تسا  يواـسم  هللا  هیلو  - 76 یتـسه . هریجنز  ود  لاـصتا  هقلح  اـب  تسا  يواـسم  دوجلا  فرـشلا و  رحب  هرد  - 75 یتسه . هریجنز 
يواسم یحولا  هنیما  - 78 یئادخ . ناهن  زار  اب  تسا  يواسم  هللا  رس  - 77 تسا . هداد  رارق  یلو  ار  وا  دنوادخ  هک  یسک  دنوادخ و  تسود 
هدـنراد اب  تسا  يواسم  ءامـسلا  ملاع  یف  هنیکم  - 80 یئادـخ . هدـید  اب  تسا  يواسم  هللا  نیع  - 79 یهلا . یحو  نیما  هدـنرادهگن  اب  تسا 

اب تسا  يواسم  ءانبالا  فرـش  - 82 ناردـپ . یئابیز  بجوم  اب  تسا  يواسم  ءاـبآلا  لاـمج  - 81 هحفـص 278 ] نامـسآ [ . ملاع  رد  هاگیاج 
هزعلا هرهوج  - 84 لامک . شناد و  يایرد  رد  اب  تسا  يواسم  لامکلا  ملعلا و  رحب  هرد  - 83 نادنزرف . يارب  راختفا  يراوگرزب و  تفارش و 

تاراختفا يایـسآ  خرچ  اب  تسا  يواسم  هینـسلا  رخافملا  یحر  بطق  - 85 يراوگرزب . تزع و  كانبات  رهوگ  اب  تسا  يواـسم  لـالجلا  و 
. یهلا رون  نادغارچ  اب  تسا  يواسم  هللا  رون  هوکشم  - 87 نیرب . ياهراگدای  هدروآ  درگ  اب  تسا  يواسم  هیلعلا  رثآملا  هعومجم  - 86 الاو .
زا دوـصقم   ) ردـق بش  اـب  تسا  يواـسم  ردـقلا  هلیل  - 90 نادـنمزاین . ياهوزرآ  هبعک  اـب  تسا  يواـسم  هجاـحلا  لـهال  لاـمالا  هبعک  - 89

هلیل یف  هانلزنا  انا  هفیرـش  هیآ  هب  هراشا   ) تکرب اـب  بش  اـب  تسا  يواـسم  هکراـبم  هلیل  - 91 تسا .) ترـضح  نا  دیجم  نآرق  رد  ردـقلاهلیل 
همظعملا اهما  بلق  رارق  - 93 دنداتـسرف . دورد  وا  رب  هکئالم  هک  سک  نآ  رتخد  اب  تسا  يواسم  هکئالملا  هب  تلـص  نم  هنبا  - 92 هکرابم .)

اب تسا  يواسم  همظعلا  رـس  - 95 هاگیاج . دـنلب  اب  تسا  يواسم  لحملا  هیلاع  - 94 شراوگرزب . ردام  لد  شخب  شیاسآ  اب  تسا  يواـسم 
هل هتسکش و  هنیـس  اب  تسا  يواسم  ردصلا  ضیـضر  - 97 هتـسکش . ولهپ  اب  تسا  يواسم  علـضلا  هروسکم  - 96 يراوـگرزب . یگرزب و  زار 

ناهنپ شربق  هک  یـسک  اب  تسا  يواـسم  ربقلا  یفخ  - 99 تسا . هدـش  بصغ  شقح  هک  یـسک  اب  تسا  يواسم  قحلا  هبوصغم  - 98 هدش .
اهجوز مولظملا  - 102 هدش . شیامزآ  اب  تسا  يواسم  هنحتمم  - 101 هتخانشان . ردق  ردقلا ، هلوهجم  - 100 هحفص 279 ] [ . ] 442 . ] تسا

ریثک اب  تسا  يواسم  رثوک  - 104 هدش . هتشک  دنزرف  اب  تسا  يواسم  اهدلو  لوتقملا  - 103 هدیدمتس . شرسمه  هک  یسک  اب  تسا  يواسم 
هحفص 283] يربمایپ [ . هدنامزاب  اب  تسا  يواسم  هوبنلا  هیقب  - 105 دالوالا . ریثک  و  ریخلا ،

س)  ) ءارهز ترضح  هیعدا  راکذا و 

ترضح نآ  صالخا 

ناشمادک تفگ : رفن ، راهچ  تفگ : دوب ؟ رفن  دنچ  لوسر  ترضح  نارتخد  دادعت  هک  دیـسرپ : هللاهمحر  حور  نب  نیـسح  زا  يوره  لزب  - 1
ترـضح نآ  اـب  نارگید  زا  يرتـمک  رادـقم  دوـب و  همه  زا  رتـکچوک  هک  وا  یـساسا  هچ  رب  دیـسرپ  همطاـف ، تـفگ : دوـب ؟ نارگید  زا  رترب 

ثراو اهنت  وا  هکنآ  یکی  دوب : هداد  صاصتخا  وا  هب  دـنوادخ  هک  تیـصوصخ  ود  رطاخ  هب  تفگ : دـش ؟ رترب  نارگید  زا  تشاد  تبحاصم 
وا هب  تهج  نآ  زا  دنوادخ  ار  تلصخ  ود  نیا  دوب و  وا  زا  ترضح  نآ  لسن  هکنآ  يرگید  دوب و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

، هدیسرن دوب  ادخ  لوسر  رتخد  هکنآ  رطاخ  هب  طقف  الاو  هجرد  نیا  هب  ترـضح  نآ  - 2 [ . 443 . ] دوب رادروخرب  یئالاو  صالخا  زا  هک  داد 
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قافنا و شتـسرپ ، تدابع و  یئاسراپ ، دهز ، صالخا ، رطاخ  هب  هکلب  تشاد ، زین  يرگید  يهددـعتم  نارـسمه  رتخد و  راهچ  وا  زا  ریغ  اریز 
درک و باختنا  دوخ  تساوخ  هدارا و  اب  ار  دوخ  هار  وا  دیـشک ، ادـخ  هار  رد  هک  دوب  یئاـهجنر  يراـبدرب و  لـمحت و  ادـخ و  هار  رد  داـهج 

هعماج رد  ناـنز  هحفـص 284 ] يوگلا [  ناونع  هب  هک  تشاد  ار  نآ  یگتـسیاش  هکلب  دـشاب  ناـهج  ناـنز  يوناـب  هک  دوب  هدـشن  ررقم  نینچ 
[ . 444 . ] دیشخب وا  هب  ار  تماما  توبن و  نیب  ندوب  طبار  تفارش  ءایصوا و  يردام  تلیضف  لاعتم  دنوادخ  دوش و  هتخانش  یمالسا 

ترضح نآ  تدابع 

نب نسح  ترضح  زا  - 2 [ . 445 . ] داتفایم هرامش  هب  شـسفن  زامن  ندناوخ  ماگنه  هب  مالـسلاامهیلع  همطاف  دیوگ : یلح  دهفنبا  همالع  - 1
هداتسیا و شتدابع  بارحم  رد  هعمج  بش  هک  مدید  ار  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  مردام  دومرف : هک  تسا  هدش  لقن  مالـسلامهیلع  یلع 

اعد رایسب  نامیا  اب  نانز  نادرم و  يارب  هک  مدینـش  دوب و  دوجـس  عوکر و  لاح  رد  تفرگارف  ار  قفا  هنهپ  دیـشروخ  هک  یماگنه  ات  هتـسویپ 
يارب هک  هنوگنامه  ارچ  ردام  يا  مدرک  ضرع  تساوخیمن ، دـنوادخ  زا  يزیچ  شدوخ  يارب  دربیم و  ار  اهنآ  کیاکی  یماسا  درکیم و 

نب نیـسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  - 3 [ . 446 . ] دوخ هناخ  دـعب  هیاسمه  لوا  مرـسپ ، دومرف : ینکیمن ؟ اعد  دوخ  يارب  ینکیم  اـعد  نارگید 
ياهظحل هناخ  رد  رب  يو  داتسرف  همطاف  ترضح  دزن  ار  ناملـس  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يزور  دومرف : مالـسلامهیلع  یلع 

ترضح نآ  روضح  رد  یسک  دخرچیم و  هناخ  نوریب  رد  ایسآ  دناوخیم و  نآرق  هناخ  لخاد  رد  ترضح  هک  دینش  دنک  مالـس  ات  داتـسیا 
مامت لد و  دنوادخ  ناملس ، يا  دومرف  هدرک و  مسبت  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  هدمآ  نینچ  ربخ  نیمه  رخآ  رد  تسین ...

زا یکی  دوریم  یتولخ  ياج  هب  هک  دـنوادخ  زا  تعاطا  یگدـنب و  يارب  وا  هحفـص 285 ] هدرک [ ، نامیا  زا  رپ  ار  همطاف  حراوج  ءاـضعا و 
تمحز جنر و  دنوادخ  دناخرچیم و  ار  وا  يایـسآ  هدـمآ و  دورف  لیئربج - مان  هب  يرگید  تیاور  رد  و  لیئاقوز -»  » مان هب  یهلا  ناگتـشرف 

رد ترـضح  هک  یهاگهگ  هک  هدش  تیاور  و  - 4 [ . 447 . ] دـنکیم تیاـفک  ار  وا  هدرک و  فرطرب  وا  زا  ترخآ  تمحز  هارمه  هب  ار  اـیند 
هب ار  نآ  ياهتـشرف  دـبنجیم و  دوخبدوخ  كدوک  هراوهگ  هک  دـشیم  هدـید  تسیرگیم و  شناکدوک  زا  یکی  دوب  تدابع  زامن و  لاـح 

، دیـسرپ مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک  هدمآ : ثیدح  رد  - 5 [ . 448 . ] دروآیم تکرح 
یلع هراـبرد  مالـسلااهیلع  همطاـف  زا  تسا و  دـنوادخ  تعاـطا  رب  نم  رواـی  نیرتهب  وا  داد : خـساپ  یتفاـی ؟ هنوگچ  ار  ترـسمه  هداوناـخ و 

لاعتم يادخ  یگدنب  همطاف  زا  شیب  یسک  تما  نیا  رد  دیوگ : يرصب  نسح  - 6 [ . 449 . ] تسا رهوش  نیرتهب  تفگ : دیسرپ ؟ مالسلاهیلع 
لوسر زا  ینالوط  یثیدح  نمض  رد  - 7 [ . 450 . ] درک مرو  شیاهمدق  هک  داتـسیا  زامن  رد  ردقنآ  وا  درادن  دوجو  وا  زا  رتدابع  هدرکن و  ار 

، نم مشچ  رون  نم ، نت  هراپ  وا  تسا ، نیرخآ  نیلوا و  زا  نایناهج  نانز  يوناب  وا  مالسلااهیلع ، همطاف  مرتخد  اما  دومرف : هک  هدش  دراو  ادخ 
هاگـشیپ رد  شتداـبع  بارحم  رد  هک  هاـگره  تسا ، یناـسنا  هیروـح  وا  دراد ، رارق  میوـلهپ  ود  نیب  هک  تسا  نم  حور  ناـمه  و  ملد ، هوـیم 

، دراد شـشخرد  نیمز  نانکاس  يارب  ناگراتـس  رون  هک  هنوگناـمه  دـشخردیم  نامـسآ  ناگتـشرف  يارب  وا  رون  دنتـسیایم  شراـگدرورپ 
رد هک  تسا  نم  نازینک  يوناـب  هک  همطاـف  نـم  هحفـص 286 ] زینک [  هب  دـینک  هاگن  نم  ناگتـشرف  يا  دـیامرفیم : شاهکئالم  هب  دـنوادخ 

ار امـش  نم  هدروآ ، يور  نم  تدابع  یگدنب و  هب  شلد  اب  وا  دزرلیم ، نم  ماقم  سرت  زا  شدنویپ  گر و  هداتـسیا . تدابع  هب  نم  هاگـشیپ 
[ . 451 . ] مهد رارق  ناما  رد  شتآ  زا  ار  وا  ناوریپ  نایعیش و  هک  مریگیم  هاوگ 

نآ عیرشت  تلع  ارهز و  ترضح  حیبست 

ماگنه هب  زامن و  ره  زا  دـعب  هک  تخومآ  یئاهاعد  راـکذا و  مالـسلااهیلع  همطاـف  شرتخد  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح 
حیبست نیا  عیرشت  تلع  دیوگ : هللاهمحر  یسلجم  همالع  تسا . مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  یحبست  هب  روهشم  هک  دیوگب  ار  اهنآ  ندیباوخ 
دیدـش تمحز  یتخـس و  نم  هک  یماـگنه  دومرف  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هک  دوـب  نآ  دـناهدرک  تیاور  نارگید  هیماـما و  هک  يروـط  هب 
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هب یناریـسا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يارب  هک  مدش  رادربخ  فرط  نآ  زا  مدید و  هناخ  ياهراک  رد  ار  مالـسلااهیلع  همطاف 
رد هک  ینکیمن  رازگتمدـخ  تساوخرد  وا  زا  تردـپ و  دزن  يوریمن  ارچ  متفگ  مالـسلااهیلع  همطاـف  هب  دـناهدروآ  یگنج  تمینغ  ناونع 

تمدخ رد  ياهدع  درک  هدهاشم  یلو  هتفر  ترـضح  دزن  وا  دوش ،؟ هتـساک  وت  جنر  تمحز و  زا  يردق  دنک و  کمک  وت  هب  هناخ  ياهراک 
هتـشاد تیمها  شیارب  هک  تسا  هدمآ  يراک  يارب  همطاف  هک  دـش  هجوتم  ترـضح  تشگزاب ، هتفگن و  ار  دوخ  بلطم  دناهتـسشن  ترـضح 
لوسر هب  نم  دیشک  تلاجخ  دوخ  راک  نتفگ  زا  وا  درک ، لاوس  زورید  ندمآ  تلع  زا  هدمآ و  همطاف  لزنم  هب  ناهاگحبـص  زور  نآ  يادرف 
هحفص وراج [  ندرک ، ایسآ  یشکبآ ، تسا ، دایز  ردق  هچ  هناخ  ياهراک  هک  دینادیم  امش  مدرک  ضرع  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 

ات دنک  تساوخرد  هدمآ و  امش  دزن  تسبوخ  هک  مدوب  هتفگ  وا  هب  نم  تسا ، هدرک  تحاران  ار  وا  یتخـس  هب  هک  اهنیا  لاثما  ندومن و  [ 287
زا رتـهب  يزیچ  هب  ار  وت  اـیآ  همطاـف  يا  دوـمرف : ترـضح  دوـش . هتـساک  شتمحز  جـنر و  زا  يردـق  اـت  دـیئامن  هیهت  وا  يارب  يرازگتمدـخ 
هب ار  فورعم  حیبست  نیا  ترضح  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يا  يرآ  تفگ : 452 ؟ ]  ] منکن یئامنهار  تلالد و  رازگتمدخ 

یناوارف هب  تاحیبست  نیا  هرابرد  تیبلا  لها  همئا  زا  هدراو  تایاور  رابخا و  دناوخب . زامن  ره  زا  دعب  باوخ و  ماگنه  رد  هک  دومرف  میلعت  وا 
مالـسلاهیلع رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  هک  اجنآ  ات  دـندرکیم  نآ  ندـناوخ  هب  قیوشت  ار  دوخ  نایعیـش  ناراوگرزب  نآ  هک  تسا  هدـش  دراو 

يزیچ رگا  تسا و  هدشن  تدابع  یگدنب و  دوش  هدـناوخ  يزامن  ره  زا  دـعب  هک  همطاف  ترـضح  حـیبست  زا  رترب  يزیچ  هب  دـنوادخ  دومرف :
قداـص ماـما  دیـشخبیم . مالـسلااهیلع  همطاـف  شرتـخد  هب  ار  نآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  تشادیم  دوـجو  نآ  زا  رتـهب 

و [ 453  ] تسا زور  ره  رد  تعکر  رازه  زا  رتوبحم  نم  دزن  رد  زامن  ره  زا  دعب  يزور  ره  رد  همطاف  ترضح  حیبست  دیامرفیم : مالـسلاهیلع 
نیا تلیـضف  هرابرد  دـیوگ : مرقم  همالع  مینکیم . راداو  زین  لمع  نیا  هب  میهدیم  روتـسد  زامن  لصا  هب  هک  روطنامه  ار  دوخ  ناکدوک  اـم 

ءازجا هحفـص 288 ] طئارـش و [  مامت  اب  لماک و  روط  هب  هک  ار  یتدابع  دراد  قح  لاعتم  دنوادخ  یتح  هک  هدش  هتفگ  هزادـنا  نادـب  حـیبست 
دناهدومرف هراب  نیا  رد  مالـسلامهیلع  همئا  و  دریذپن ، وا  زا  هدنادرگرب و  شبحاص  هب  هدـشن  هتفگ  ءارهز  ترـضح  حـیبست  یلو  هتفرگ  ماجنا 

هک تسیاهتـسارآ  هماج  دـننام  ءارهز  ترـضح  حـیبست  اب  هارمه  تدابع  اریز  دوشیم .» هدـنادرگرب  شبحاص  هب  حـیبس  زا  یلاخ  زاـمن  : » هک
هب يررـض  ندیباوخ  ماگنه  هب  زامن و  زا  دعب  نآ  ماجنا  تیفیک  رد  فالتخا  دنکیمن . يدننامه  نآ  اب  راگن  شقن و  شیارآ و  نودب  هماج 

هللادمحلا و هبترم  هس  یس و  و  ربکا » هللا   » هبترم راهچ  یـس و  زا  دشاب  ترابع  هک  نآ  لوصا  اریز  دنزیمن  نآ  يدنمـشزرا  تلیـضف و  لصا 
تسا نانآ  ياوتف  هکلب  هعیش  ءاملع  قافتا  دروم  دش  هتفگ  هک  یبیترت  نیا  یلو  تسا  یکی  هوحن  ود  ره  رد  هللا  ناحبس  هبترم  هس  یس و  دعب 

نیا رب  هعیش  هفئاط  لمع  تسا و  بیترت  نیا  رتروهشم  یهتنملا »  » رد یلح  همالع  لوق  هب  تسا و  هدمآ  « رهاوجلا  » باتک رد  هکنانچ  [ ، 454]
حیبست هرابرد  ترضح  نآ  زا  مردپ  میدش ، دراو  مالسلاهیلع  قداص  ترـضح  رب  مردپ  اب  دیوگ : رفاذع  نب  دمحم  - 1 [ . 455 . ] تسا هوحن 

دعب تفه و  داتفه و  هب  دیسر  ات  تفگ  هللادمحلا  دعب  تفگ و  ربکا » هللا   » هبترم راهچ  یـس و  ترـضح : دیرپ ؟ مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح 
اهیصحی  » هلمج رد  دیوگ : هللاهمحر  یسلجم  همالع  [ . 456 . ] درمش رابکی  هب  شتسد  اب  ار  همه  هبترم و  دص  هب  دیسر  ات  تفگ  هللا » ناحبس  »

رکذ هب  ار  يدعب  هکلب  درکن  عورش  ون  زا  ار  ددع  هدرمش  ار  کی  ره  دادعت  هکنآ  زا  دعب  ترـضح  هک  تسا  نآ  دوصقم  هدحاو » هلمج  هدیب 
حیبست رد  دومرف  هک  دنک : تیاور  مالسلاهیلع  قداص  ترـضح  زا  ریـصبوبا  - 2 هحفـص 289 ] دیـسر [ . ات  دص  هب  هکنیا  ات  درک  لصو  یلبق 

. هبترم هس  یـس و  هللا » ناحبـس   » دعب هبترم و  هس  یـس و  دمحلا هللا »  » دعب هبترم  راهچ  یـس و  ربکا » هللا   » زا دـینکیم  عورـش  همطاف  ترـضح 
ریبـکت دـعب  دـیمحت و  دـعب  حـیبست و  لوا  ناـنآ  هک  تسا  نیفلاـخم  رب  ّدر  ربـکا » هللا   » هب دـینکیم  زاـغآ  هـلمج  دـیوگ : هللاهـمحر  یـسلجم 

اب دوخ  یگدـنز  هرابرد  اـیآ  دومرف : دعـسینب  هلیبق  نادرم  زا  یکی  هب  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  هک  هدـش  تیاور  - 3 [ . 457 . ] دنیوگیم
تشاذـگ و ریثات  شاهنیـس  رد  هک  دیـشک  هاچ  زا  بآ  ردـق  نآ  نم  لزنم  رد  وا  میوگب ؟ وت  هب  یثیدـح  مالـسلااهیلع  ءارهز  همطاف  ترـضح 

درک گنر  شیاهسابل  هک  دیشک  وراج  ار  هناخ  ردقنآ  دش و  عمج  هبانوخ  تسد  تسوپ  ریز  رد  هدرک و  مرو  شتسد  هک  دیناخرچ  ار  ایسآ 
هب دش  تخس  يرامیب  هب  التبم  تامخز  نیا  رطاخب  هتـشگ و  يرتسکاخ  شیاهـسابل  هک  درک  شتآ  ار  گید  ریز  يردق  هب  تفرگ و  رابغ  و 
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ترضح دزن  وا  دهاکب ، تتامحز  یغاد  یمرگ و  زا  يردق  هک  ینک  تساوخرد  يرازگتمدخ  وا  زا  يورب و  تردپ  دزن  تسبوخ  متفگ ، وا 
، دش جراخ  ترـضح  نآ  دزن  زا  دیوگب  يزیچ  هکنیا  نودب  هدیـشک و  تلاجخ  دـید ، ثیدـح  عامتـسا  لوغـشم  ار  ياهدـع  اج  نآ  رد  هتفر 
هدروآ و فرشت  ام  لزنم  هب  میوش  جراخ  دوخ  رتسب  زا  ام  هکنآ  زا  شیپ  حبص  ادرف  اذل  هدمآ  هک  هتشاد  يراک  يو  هک  دش  هجوتم  ترضح 
ام هدرک ، مالـس  ترـضح  رگید  راب  میدرواین ، نوریب  رـس  فاحل  ریز  زا  هدیـشک و  تلاـجخ  هدـنام و  شوماـخ  اـم  مکیلع ، مالـسلا  تفگ :
ار راک  نیا  یهاگهگ  ترضح  دیامرف . تعجارم  میهدن  ار  ترضح  باوج  رگا  هک  میدیسرت  داد  مالـس  راب  نیموس  يارب  میدنام و  تکاس 

يا مالـسلا  کیلع  :و  میتفگ هلـصافلاب  اذل  تشگیمرب  الاو  دشیم  لخاد  دـشیم  هداد  دورو  هزاجا  رگا  دادیم  مالـس  هبترم  هس  درکیم و 
همطاف يا  دومرف : سپـس  تسـشن و  ام  رـس  يالابام  رتسب  رانک  هدـش و  دراو  ترـضح  هحفـص 290 ] دیوش [ ، لخاد  دیئامرفب  ادـخ ، لوسر 

هدروآ و نوریب  فاحل  ریز  زا  ار  مرـس  دورب ، دـنک و  تکرح  اج  زا  میهدـن  ار  ترـضح  باوج  رگا  هک  مدیـسرت  نم  یتشاد ، را  هچ  زورید 
رثا شاهنیس  رد  هک  هدیـشک  شود  هب  ار  بآ  کشم  ردقنآ  همطاف  هک  دوب  رارق  نیا  زا  هیـضق  میوگیم ، امـش  هب  نم  ادخ  لوسر  يا  متفگ ،

نوگریق شیاههماج  هک  هدیـشک  وراج  ار  هناخ  ردـقنآ  و  هدز ، لوات  شناتـسد  هک  هدـیناخرچ  هتفرگ و  ار  ایـسآ  هتـسد  ردـقنآ  و  هتـشاذگ ،
امش دزن  هک  مدرک  داهنشیپ  وا  هب  نم  تهج  نیا  زا  هتفرگ  دوخ  هب  هدود  گنر  شیاهـسابل  هک  هدرک  شتآ  ار  گید  ریز  ردق  نآ  و  هتـشگ ،

يزیچ رفن  ود  امـش  هب  ایآ  دومرف : ترـضح  دوش ، هتـساک  شتامحز  يامرگ  یغاد و  زا  يردق  دـیاش  ات  دـیامنب  یمداخ  تساوخرد  دـیآ و 
« هللا ناحبس   » هبترم هس  یس و  و  ربکا » هللا   » هبترم راهچ  یـس و  دیتفر  رتسب  هب  تفرگ و  ناتباوخ  هک  هاگ  ره  دشاب ؟ رتهب  مداخ  زا  هک  مزومایب 

[ . 458 . ] مدـش یـضار  شلوسر  ادـخ و  زا  تفگ : هدروآ و  نوریب  فاحل  ریز  زا  ار  شرـس  همطاف  دـیئوگب . هللادـمحلا »  » هبترم هس  یـس و  و 
يارب لـماک  ياهنومن  شکاـپ  نت  هراـپ  مشچ و  رون  هشوگرگج و  هک  دوب  هدومرف  هدارا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  ارهاـظ :
هلمج نیمه  هکنانچ  دشاب ، يویند  ياهتذل  نتخادنا  رود  اهیتخس و  لمحت  ایند و  قرب  قرز و  كرت  یئاسراپ و  دهز و  رد  شفیرـش  دوجو 

زا وت   » هملک زا  ترضح  دوصقم  هک  تسا  یهیدب  اریز  تسا  یبلطم  نینچ  یـضتقم  ینم » تنا   » ای ینم » هعـضب  همطاف  : » دومرف وا  هرابرد  هک 
هکلب درادـن  دوجو  نآ  ناـیب  رد  یتمکح  تسا و  ینـشور  حـضاو و  بلطم  کـی  نیا  نوچ  ياهدـمآ  اـیند  هب  نم  زا  وت  هک  تسین  نآ  ینم »

نم تنیط  شتنیط  نم و  ناج  شناج  هحفص 291 ] نم و [  حور  شحور  همطاف  مرتخد  هک  دنامهفب  هلمج  نیا  نایب  اب  هتساوخیم  ترـضح 
رفعج بانج  هک  یماگنه  دیامرفیم  مالـسلاهیلع  یلع  نینموملاریما  هک  هدش ، دراو  بلاطیبا  نب  رفعج  بانج  هابرد  ناتـساد  نیا  ریظن  تسا .

هب دـمآ و  هنیدـم  هب  هشبح  زا  بلاطیبا  نب  رفعج  بانج  هک  یماگنه  دـیامرفیم  مالـسلاهیلع  یلع  نینموملاریما  هک  هدـش ، دراو  بلاطیبا  نب 
هدیسوب ار  وا  نامشچ  نیب  هدومن و  لابقتسا  وا  زا  مدق  هدزاود  هدرک و  تکرح  اج  زا  وا  لباقم  رد  ترضح  دیـسر  لوسر  ترـضح  تمدخ 

يزامن ترـضح  دعب  ربیخ ؟... رد  یلع  تردارب  يزوریپ  زا  ای  وت  ندیـسر  زا  مشاب  رتلاحـشوخ  کی  مادک  زا  منادیمن  دومرف : تسیرگ و  و 
هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دنک : تیاور  مالسلاهیلع  قداص  ترضح  زا  ریـصبوبا  [ . 459 . ] دش يراذگمان  وا  مان  هب  هک  تخومآ  وا  هب 

لوسر يا  يرآ  درک : ضرع  رفعج  منکن ؟ وت  میدقت  ایآ  ؟ مشخبن وت  هب  ایآ  منکن ؟ هیدـه  وت  هب  ایآ  دومرف : بلاطیبا  نب  رفعج  هب  ملـس  هلآ و 
هچ ترضح  دننیبب  هک  دندش  دنمقالع  اذل  دهدب  وا  هب  لیبق  نیا  زا  يزیچ  یئالط ، یلوپ ، دهاوخیم  ترـضح  هک  دندرک  نامگ  مدرم  ادخ ،
هک هچ  نآ  ره  ایند و  مامت  زا  وت  يارب  یهدب  ماجنا  ار  نآ  زور  ره  رد  رگا  هک  مهدیم  وت  هب  يزیچ  دومرف  ترـضح  دـنهدیم ، وا  هب  يزیچ 

مالـسلااهیلع همطاف  ترـضح  هک  تسا  فورعم  هک  هچ  نآ  اما  و  [ . 460 . ] دنتخومآ وا  هب  ار  رفعج  زامن  دـعب  دوب ، دـهاوخ  رتهب  تسنآ  رد 
رتشیب تاحوتف  اهگنج و  رتتخس و  لزنم  ياهراک  رتشیب و  ترـضح  نآ  نادنزرف  دادعت  هک  دوب  دعب  نیا  تشاد ، هضف  مان  هب  يرازگتمدخ 
طئارـش نآ  رد  اذل  دوب ، هدـش  هتـشادرب  نیملـسم  زا  تمحز  جـنر و  یتسدیهت و  رقف و  رتناوارف و  ریـضنلاینب  هظیرقینب و  ربیخ و  مئانغ  و 

یلع زا  دیـشخب . یهاـفر  هعـسوت و  وا  یگدـنز  هب  داتـسرف و  شرتـخد  دزن  ار  همداـخ  هضف  ملـس  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  لوـسر  ترـضح 
همطاف هب  نم  داتسرف ، يرازگتمدخ  هدرب و  يدادعت  هحفص 292 ] ادخ [  لوسر  يارب  مجع  ناهاشداپ  زا  یکی  هک : هدش  تیاور  مالسلاهیلع 

... درک تساوخرد  دـمآ و  ترـضح  نآ  تمدـخ  همطاـف  نک ، تساوخرد  يرازگتمدـخ  ترـضح  نآ  زا  ورب و  لوسر  ترـضح  دزن  متفگ 
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رتهب وت  يارب  تسنآ  رد  هک  هچ  نآ  مامت  اب  ایند  مامت  زا  رازگتمدخ و  زا  هک  مشخبیم  يزیچ  وت  هب  همطاف ، يا  دومرف : رتخد  هب  ادـخ  لوسر 
الا هلا  ال   » نتفگ اب  ار  نآ  دعب  يوگب  حیبست  هبترم  هس  یـس و  دیمحت و  هبترم  هس  یـس و  ریبکت و  هبترم  راهچ  یـس و  زامن  ره  زا  دعب  دـشاب 

ترضح نامز  نآ  زا  تسا . رتهب  تسا  نآ  رد  هک  هچ  نآ  ایند و  مامت  زا  یتساوخیم و  هک  يزیچ  نآ  مامت  زا  وت  يارب  نیا  نک و  متخ  هللا »
. تسا هدـش  هداد  تبـسن  ترـضح  نآ  هب  حـیبست  نیا  تفگیم و  ار  تاحیبست  نیا  لوا  يزاـمن  ره  زا  دـعب  هداد و  همادا  رکذ  نیا  هب  ءارهز 
، اج ود  رد  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  حیبست  هک  تسنآ  روهشم  نادب ، دیوگ : حالفلا  حاتفم  رد  یئاهبخیش  یسررب  يروآ و  عمج  [ . 461]

یـضتقم تسا  هدروآ  ندیباوخ  ماگنه  هب  ار  نآ  دورو  هک  یتیاور  رهاظ  تسا و  بحتـسم  ندیباوخ  ماگنه  هب  يرگید  زامن و  زا  دـعب  یکی 
تسنآ دوب  هدش  دراو  قلطم  روط  هب  ءارهز  ترضح  حیبست  هرابرد  هک  ياهحیحـص  تیاور  رهاظ  تسا و  هللادمحلا »  » و هللا » ناحبـس   » میدقت

تلاح نیب  هک  ار  یسک  متفاین  نم  هکنیا  رطاخ  هب  دیوگیم : يرطس  دنچ  زا  دعب  یئاهبخیش  تسا . دمحلا هللا »  » زا دعب  هللا » ناحبس   » رکذ هک 
تـسد هب  قیقحت  عبتت و  زا  دعب  هک  هچ  نآ  هکلب  دنـشاب  هدش  هحفـص 293 ] لئاق [  یقرف  رکذ  نیا  نتفگ  رد  ندـیباوخ  عقوم  زامن و  زا  دـعب 

دناهتشاذگن و زامن  زا  دعب  باوخ و  تقو  نیب  یقرف  نآ ، نتشاد  رخوم  و  هللا » دمحلا   » نتشاد مدقم  هب  لئاق  هورگ  ود  ره  هک  تسنآ  دیآیم 
ندیباوخ ماگنه  هب  طوبرم  نآ  ریخات  تسا و  زامن  زا  دعب  هب  طوبرم  هللا  ناحبـس  رب  هللادمحلا  میدقت  دـیوگب  یـسک  هک  لیـصفت  هب  لوق  اذـل 
هللاهمحر رهاوج  بحاص  دنزب ) يرگید  فرح  عامجا  لباقم  رد  یـسک  دیابن  هدعاق  هک  [ ) 462  ] بکرم عامجا  لباقم  رد  تسا  یموس  لوق 

بیقعت ماگنه  رد  هک  دـننک  عمج  ندـیباوخ  ماگنه  زامن و  بیقعت  نیب  نتـشاذگ  توافت  اب  تاـیاور  نیا  نیب  دناهتـساوخ  یخرب  دـیوگیم :
رب هوالع  هک  تسنآ  لوق  نیا  داریا  دوش . هتفگ  دمحلا هللا »  » رب مدقم  هللا » ناحبـس   » ندیباوخ ماگنه  هب  و  هللا » ناحبـس   » رب مدقم  دـمحلا هللا » »

تسا یهیدب  تسا ، یکی  اج  ود  ره  رد  حیبست  نتفگ  تیفیک  هک  تسنآ  ملـسم  عطق و  روطب  ای  رهاظ و  هکلب  هتفگن  نینچ  نیا  یـسک  هکنیا 
ماگنه رد  ندـناوخ  يارب  ار  ناـمه  لوسر  ترـضح  هک  تسا  ءارهز  ترـضح  حـیبست  مه  زاـمن  بیقعت  رد  تسا  هب  روماـم  هک  هچ  نآ  هک 

دنکیم لقن  ناضمر  هام  هلفان  ثیدـح  رد  مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح  زا  لئاسو  بحاص  [ . 463 . ] دومرف میلعت  ترـضح  نآ  هب  ندیباوخ 
دمحلا هللا»  » هبترم و هس  یس و  تسا  هللا » ناحبس   » هبترم و راهچ  یس و  هک  تسا  ربکا » هللا   » نآ وگب و  ار  همطاف  حیبست  دومرف : ترضح  هک 

بحاص دادیم . میلعت  شرتخد  هب  ار  نآ  ادخ  لوسر  تشادیم  دوجو  نآ  زا  رترب  يزیچ  رگا  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  هبترم ، هس  یـس و  تسا 
هک یئاج  رب  اجنیا  رد  تیاور  نیا  تسیاـبیم  اذـل  تسا و  عمج  قلطم  يارب  هدـش  تباـث  هک  يروطب  واو )  ) هملک دـیوگیم  هاـگنآ  لـئاسو 

باب رد  ناشیا  [ . 464 . ] تسا هنوگنیدب  زین  هعیـش  ءاملع  لمع  دوش و  لمح  تسا  مدقم  حیبست  رب  دیمحت  دیوگیم  هحفص 294 ] احیرص [ 
يریرح زا  هیلعنبا  زا  ملسا  نب  مکح  زا  يرّکـس  یلع  نب  نسح  زا  ناطق  نسح  نب  دمحا  زا  عیارـشلا  للع  رد  دیوگیم : لصف  نیمه  زا   11
دیتساوخ هک  یماگنه  دومرف : ترـضح  هک  هدـمآ  نینچ  اجنآ  رد  یلو  هدـش  تیاور  نیمه  لـثم  مالـسلاهیلع  یلع  زا  هماـمت  نب  درولاوبا  زا 

نیا هتبلا  دیئوگب . ربکا » هللا   » هبترم راهچ  یس و  و  دمحلا هللا »  » هبترم هس  یس و  هللا ، ناحبـس  هبترم  هس  یـس و  دیتفر  باوختخر  هب  دیباوخب و 
تلع هک  دراد  لامتحا  دوشیم و  هدرب  یـشراگن  هابتـشا  لامتحا  هک  هوالع  هب  درادـن و  تحارـص  میتفگ  هک  هچ  نآ  اـب  تاـفانم  رد  تیاور 

یترهش روط  هب  باحصا  نیب  روهـشم  حیبست : تیفیک  اما  و  هدمآ : نینچ  رهاوج  رد  [ . 465 . ] دشاب هیقت  رطاخب  ندیباوخ  تقو  هب  صـصخت 
هبترم هس  یس و  و  هللادمحلا »  » هبترم هس  یـس و  »و  ربکا هللا   » هبترم راهچ  یـس و  هک  تسنیا  رب  هفئاط  لمع  هک  هدمآ  لئاسو »  » رد هکلب  میظع 

هک هدش  هتفگ  متفاین و  یفالخ  دینـش  دیهاوخ  ار  نآ  يدوزب  هدمآ و  للعلا »  » رد هک  یتیاور  زا  ریغ  صوصن  يواتف و  رد  هکلب  هللا » ناحبـس  »
يرترب رد  باتک  نیمه  زا  رگید  ياج  رد  ناـشیا  مه  و  [ . 466 . ] دنشابیم هماع  تنـس و  لها  زا  ناشرثکا  للعلا »  » ثیدح لاجر  نایوار و 

دوجو يزیچ  نآ  زا  رترب  رگا  تسا و  هدشن  تدابع  نآ  زا  رترب  يدیمحت  چیه  هب  دنوادخ  هک  دنیوگیم : مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  حیبست 
قداـص ماـما  دزن  زور  ره  رد  يزاـمن  ره  زا  دـعب  نآ  دیـشخبیم و  شرتـخد  هب  ار  نآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  تشادیم 

هاگ چیه  شاب  نآ  هب  تبسن  دهعتم  هحفص 295 ] مزالم و [  هک  ياهدنب  ره  تسا و  يزور  ره  رد  زامن  تعکر  رازه  زا  رتبوبحم  مالـسلاهیلع 
تابیقعت نیا  ندناوخ  هب  تسیابیم  درک  رما  زامن  ندناوخ  لصا  هب  ار  ناکدوک  دیاب  هک  هنوگ  نامه  اذـل  دـش و  دـهاوخن  تخبدـب  یقش و 
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دزاـسیم و رود  ار  ناطیـش  دوشیم ، بوسحم  اـت  رازه  یهلا  نازیم  رد  یلو  تسا  اـت  دـص  ناـبز  رد  رکذ  نیا  دـنچ  ره  اریز  دوـمن ، رما  زین 
رگم دیوگیمن  ياهدنب  چیه  ار  نآ  دنکیم و  فرطرب  دراد  دوجو  اهـشوگ  رد  هک  یئاهینیگنـس  دـیامنیم  بلج  ار  راگدرورپ  يدونـشخ 

، دـنادرگیم بـجاو  وا  رب  ار  تـشهب  دـشخبیم و  ار  وا  دـنوادخ  دروـخب ، ناـکت  درادرب و  زاـمن  ياـج  زا  ار  شیاـپ  کـنیا  زا  لـبق  هـکنیا 
تاحیبست نیا  نتفگ  اب  دـیامن  رافغتـسا  سپـس  دـنک و  لیمکت  هللا » الا  هلا  ال   » نتفگ اب  ار  نآ  هک  یماگنه  حبـص و  زامن  زا  دـعب  اـصوصخم 

هک دوشیم  نآ  هتـسیاش  و  اریثـک » هللا  نیرکاذـلا   » دـیوگیم ادـخ  رکذ  رایـسب  هک  دوشیم  روشحم  یناـسک  هلمج  رد  ادـخ  هدـنب  هک  تسا 
« قالخالا مراکم   » زا نم  يارب  و  [ . 467 « ] مکرکذا ینورکذاف  : » تسا هدومرف  هدرک و  هدعو  دنوادخ  هک  هنوگنامه  دنک  دای  وا  زا  دنوادخ 

ضیفتـسمب هلـضفا  تسا ... نموم  هناگ  جنپ  مئالع  زا  یکی  مالـسلااهیلع  ءارهز  ترـضح  حیبست  هک  هدش  تیاور  نآ  رد  هک  هدـش  تیاکح 
زا و  تسا . تلیـضف  ياراد  هک  تسا  ءارهز  ترـضح  حیبست  ضیفتـسم  لقن  راطخ  هب  نآ  رترب  [ . 468  ] لضفلا تاذ  ءارهزلا  هحیبست  لـقنلا 

دوش ریسفت  هنوگنیا  هکنآ  رگم  دشابیم  اهزمحا » لامعالا  لضفا   » ثیدح صیصخت  بجوم  حیبست  تلیـضفا  نیا  هک  هدش : لقن  یئاهبخیش 
هحفص 296] [ . ] 469 . ] دشاب رتتخس  رتخلت و  هک  تسا  یتدابع  تادابع  عاونا  زا  یعون  ره  لضفا  هک  هب 

نیسح ماما  ترضح  تبرت  تلیضف  ترضح و  نآ  حیبست  ياههناد 

مه هب  یمشپ  خن  هتشر  کی  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  رتخد  ءارهز  ترـضح  حیبست  هک  هدرک : تیاور  یفقث  دمحم  نب  میهاربا 
نب هزمح  هکنیا  ات  تفگیم  ریبکت  دادیم و  تکرح  شتسد  اب  ارنآ  ترـضح  هدروخ و  هرگ  نآ  رب  تاریبکت  دادع  هب  هک  دوب  ياهدش  هتفاب 

ترـضح تبرت  زا  هدرک و  تیعبت  وا  زا  زین  مدرم  تخاس و  نآ  زا  یئاهحیبست  هدرک و  هدافتـسا  وا  تبرت  زا  دـعب ، دـش  دیهـش  بلطملادـبع 
ماجنا ترـضح  نآ  تبرت  اب  ار  لمع  نیا  دیـسر  تداهـش  هس  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  ترـضح  هکنیا  ات  دندرک ، تسرد  حیبست  هزمح 
هراـبرد مالـسلاهیلع  قداـص  ترـضح  زا  هک  هدـمآ : بوبحم  نب  نسح  باـتک  رد  [ . 470 . ] تشاد يرتـشیب  تیزم  تلیـضف و  نوچ  دـنداد 

- مالسلاهیلع نیسح  ماما  ترـضح  ای  هزمح و  ترـضح  ود - نیا  زا  کیمادک  تیبرت  زا  حیبست  نتخاس  دش ك  لاوس  تبرت  ود  زا  هدافتـسا 
دوش هتفگ  حیبست  هکنآ  زا  شیپ  دوش  تسرد  نیسح  ماما  ترضح  ربق  كاخ  زا  هک  یحیبست  ياههناد  هک  داد  خساپ  ترضح  تسا ، لضفا 

اب دیآیم  نیمز  فرطب  يراک  يارب  هک  دـنبب  ار  ناگتـشرف  زا  یکی  نیعلاروح  هاگره  هک : هدـش  تیاور  [ . 471 . ] دیوگیم حیبست  شدوخ 
مالسلاهیلع مظاک  ترـضح  زا  [ . 472 . ] دننکیم ادـیپ  ار  وا  هار  هدـش  تسرد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  ربق  كاخ  زا  هک  یحیبست 

[ . ] 473 . ] قیقع رتشگنا  هناد و  راهچ  یس و  حیبست  هداجـس ، هناش ، كاوسم ، تسین ، یلاخ  تلـصخ  جنپ  زا  نموم  دومرف : هک  هدش  تیاور 
عورش نیا  زا  دشکب  ار  ناشیا  تفرگ  میمصت  دندرب  دیزی  دزن ، ار  مالسلاهیلع  نیدباعلانیز  ترضح  هک  یماگنه  هدش  تیاور  هحفص 297 ]
دیزی هک  تفگیم  نخس  هزادنا  نامه  مالسلاهیلع  داجس  ماما  یلو  دوشب  شلتق  بجوم  هک  دیوگ  ینخس  ترضح  دیاش  ات  درک  تبحص  هب 

هیلع دـیزی  درکیم  تبحـص  دـیناخرچیم و  ار  نآ  شناتـشگنا  اب  هک  دوب  یکچوک  حـیبست  ترـضح  تسد  رد  دوب  هدرک  وگتفگ  ناشیا  اب 
اور راـک  نیا  هنوگچ  دـناخرچیم ، ار  حـیبست  تناتـشگنا  هک  یهدیم  یلاـح  رد  ارم  خـساپ  وت  منکیم و  تبحـص  وـت  اـب  نم  تفگ : هنعللا 

يزیچ درکیم  تکرح  اج  زا  دناوخیم و  ار  حبـص  زامن  هک  یماگنه  ربخ  نم  هب  مالـسلاامهیلع  مدج  زا  مردپ  دومرف : ترـضح  ینادیم .؟
كربکا و کللها و  كدمحا و  کحبـسا و  تحبـصا  ینا  مهللا  : » دـناوخیم ار  ءاعد  نیا  هتفرگ و  تسد  هب  ار  حـیبست  هکنیا  ات  تفگیمن 
هب میوگیم  دیجمت  ریبکت و  لیلهت و  دیمحت و  حیبست و  ار  وت  هکیلاح  رد  مدرک  حبـص  نم  ادـنوادخ  « » یتحبـس هب  ریدا  ام  ددـعب  كدـجما 

نخـس تساوـخیم  شلد  هچ  ره  دـیناخرچیم و  ار  نآ  هتفرگ و  تسد  هـب  ار  حـیبست  دـعب  و  مـنادرگیم .» هـک  یحیبـست  ياـههناد  دادـعت 
نیا ات  تسا  وا  يرادهگن  ظفح و  بجوم  هدش  باسح  شیارب  نیا  هک  دومرفیم  و  دنک ، یحیبست  دـیوگب و  يرکذ  هکنیا  نودـب  تفگیم 

نآ زا  تشاذگیم  شرـس  ریز  ار  شحیبست  تفگیم و  ار  رکذ  نامه  تفرگیم  ياج  شرتسب  رد  هک  ماگنه  نآ  تفریم  شباوختخر  هب  هک 
هدرک و ءادـتقا  مدـج  هب  راک  نیا  رد  نم  دـمآیم ، باـسح  هب  حـیبست  رکذ و  ترـضحنآ  يارب  تساوخیمرب  باوخ  زا  هک  یتقو  اـت  هظحل 
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هکنیا رگم  مدرکن  تبحص  امش  زا  کی  چیه  اب  نم  تفگ : ترضح  هب  راب  نیمدنچ  يارب  هنعللا  هیلع  دیزی  ماهداد ، ماجنا  وا  زا  يوریپ  رطاخب 
دازآ ار  ناشیا  ار  ناشیا  داد  روتسد  هدرک  رظن  فرـص  ترـضح  لتق  هحفـص 298 ] زا [  سپـس ، دش و  هریچ  نم  رب  هک  تفگ  خساپ  يروط 

[ . 474 . ] دننک

همطاف ترضح  زامن 

هانلزنا انا   » هبترم دص  دمح و  لوا  تعکر  رد  تسا  تعکر  ود  مالسلااهیلع  ءارهز  ترضح  زامن  دیوگ : هللاهمحر  یـسوط  هفئاطلا  خیـش  - 1
ناحبـس : » دیئوگب دعب  ءارهز و  ترـضح  حیبست  مالـس  زا  دعب  و  دحا » هللا  وه  لق   » هبترم دـصکی  دـمح و  مود  تعکر  رد  و  ردـقلا » هلیل  یف 

ناحبس لامجلا ، هجهبلا و  سبل  نم  ناحبس  میدقلا ، رخافلا  کلملايذ  ناحبس  میظعلا ، خذابلا  لالجلايذ  ناحبس  فینملا ، خماشلا  زعلايذ 
اذـکه اذـکه ال  وه  نم  ناحبـس  ءاوهلا ، یف  ریطلا  عقو  يری  نم  ناحبـس  افـصلا ، یف  لمنلا  رثا  يری  نم  ناحبـس  راقولا ، رونلاـب و  يدرت  نم 

تموکح هدنراد  تسا  هزنم  كاپ و  گرزب ، رترب  هوکـش  هدـنراد  تسا  هزنم  كاپ و  زوریپ ، يالاو  تزع  هدـنراد  تسا  هزنم  كاپ و  هریغ .»
، هدرک نت  رب  راقو  رون و  هماج  هک  یـسک  تسا  هزنم  كاپ و  هدیـشوپ ، توارط  یئابیز و  هک  یـسک  نآ  تسا  هزنم  كاپ و  دیواج ، هدـنزرا 

یسک وا  زا  ریغ  تسا و  نینچ  نیا  هک  یـسک  تسا  هزنم  كاپ و  دنیبیم ، فاص  گنـس  رب  ار  هچروم  ياپ  در  هک  یـسک  تسا  هزنم  كاپ و 
دیاشگب و ار  شتـسد  ود  هحفـص 299 ] وناز و [  ود  هک  تسیابیم  دـش  غراف  حـیبست  زا  دـناوخ و  ار  زامن  نیا  هک  یـسک  تسین . نینچ  نیا 

دنک اعد  تساوخ  هک  هزادنا  ره  دهاوخب و  ار  شتجاح  دنک و  اعد  دراذگب و  نیمز  وا و  نیب  یعنام  هکنیا  نودب  ار  شاهدجس  عضاوم  مامت 
ریزو هل  سیل  نم  ای  یقتی ، کلم  هنود  سیل  نم  ای  یـشخی ، هلا  هقوف  سیل  نم  ای  یعدی ، بر  هریغ  سیل  نم  ای  : » دـیوگب هدجـس  لاح  رد  و 

بونذـلا هرثک  یلع  ادوجو و  امرک  الا  لاوسلا  هرثک  یلع  دادزیال  نم  ای  یـشغی ، باوب  هل  سیل  نم  ای  یـضری ، بجاح  هل  سیل  نم  ای  یتوی ،
هدناوخ هک  تسین  يراگدرورپ  وا  زا  ریغ  هک  یـسک  يا  [ . 475 « ] اذک اذک و  یب  لعفا  دمحم و  لا  دمحم و  یلع  یلص  احفـص ، اوفع و  الا 

یسک يا  دوش ، زیهرپ  وا  زا  هک  تسین  ینارمکح  وا  ریغ  هک  یسک  يا  دوش ، هدیسرت  وا  زا  هک  تسین  یئادخ  وا  زا  رترب  هک  یسک  يا  دوش ،
رد هک  درادن  ینانابهگن  هک  یسک  يا  دنهدب  وا  هب  هوشر  هک  درادن  ینابرد  هک  یسک  يا  دنور ، وا  دزن  شرذگهر  زا  هک  درادن  يریزو  هک 

شـشخب وفع و  زج  ناـهانگ  ترثـک  رب  وا و  مرک  دوـج و  رب  زج  لاوـس  ترثـک  یهاوـخ و  داـیز  هک  یـسک  يا  دوـش ، يرادهگن  هدرپ  سپ 
يارب هک  تسا  ترـضح  نآ  هب  بوسنم  يرگید  زاـمن  - 2 هد . ماجنا  میارب  ار  اهراک  نیا  تسرفب و  دورد  دـمحم  لآ  دـمحم و  رب  دـیازفاین 

ياـهراک يارب  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالـسلاهیلع  قداـص  ترـضح  زا  یناعنـص  رمع  نب  میهاربا  دوشیم . هدـناوخ  كاـنرطخ  ياـهراک 
لوا تعکر  رد  دناوخیم ، ار  نآ  مالسلااهیلع  ءارهز  ترـضح  هک  تسا  يزامن  نامه  نیا  و  یناوخیم ، زامن  تعکر  ود  گرزب  كانرطخ 

رب زامن ، مالـس  زا  دعب  یناوخیم و  هبترم  هاجنپ  دمح  زا  دعب  زین  مود  تعکر  رد  هبترم و  هاجنپ  ار  هللا » وه  لق   » دمح هحفص 300 ] زا [  دعب 
مهقحب کیلا  لسوتا  و  مهب ، کیلا  هجوتا  مهللا  : » وگب نک و  دنلب  ار  تتـسد  سپـس  تسرف و  تاولـص  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

یتلا تاـماتلا  کـتاملک  ینـسحلا و  کئامـساب  و  میظع ، كدـنع  هقح  نم  قحب  و  كاوس ، ههنک  ملعی  ـال  يذـلا  میظعلا  خ ل ) کـقحب -  )
: رانلل تلق  يذلا  میظعلا  کمـساب  و  هتباجاف ، ریطلا  هب  وعدی  نآ  مالـسلاهیلع  میهاربا  ترما  يذلا  میظعلا  کلاسا  و  اهب ، كوعدا  نا  ینترما 

اهحجنا و  هباجا ، اهعرـسا  و  کیدـل ، اهمظعا  و  كدـنع ، اهفرـشا  کیلا و  کئامـسا  بحاب  و  تناـکف ، میهاربا » یلع  امالـس  ادرب و  ینوک  »
عرـضتا و  کحنمتـسا ، و  كرفغتـسا ، و  کنم ، قدـصتا  و  کیلا ، بغرا  و  کیلا ، لسوتا  و  هبجوستم ، هقحتـسم و  هلها و  تنا  امب  و  هبلط ،
کئایبنا یلع  اهتلزنا  یتلا  کبتکب  کلاسا  و  کیلع ، حلا  قلمتا و  و  یتعینص ، ءوسب  کل  رقا  و  کل ، عشخا  و  کیدی ، نیب  عضخا  و  کیلا ،

امب و  مظعالا ، کمـسا  اهیف  ناف  و  اهرخآ ، یلا  یلا  اـهلوا  نم  میظعلا  نآرقلا  لـیجنالا و  هراوتلا و  نم  نیعمجا  مهیلع  کـتاوص  کلـسر  و 
انورقم یجرف  لعجت  و  هلآ ، دـمحم و  نع  جرفت  نا  و  هلآ ، دـمحم و  یلع  یلـصت  نا  کلـسا  و  کیلا ، برقتا  یمظعلا ، کئامـسا  نم  اـهیف 

یلما یلوس و  ءاطعا  یجرفب و  هلیللا  هذه  مویلا و  اذه  یف  نذات  و  مویلا ، اذه  یف  یئاعدل  ءامـسلا  باوبا  حـتفت  و  هیف ، مهب  ادـبت  ،و  مهجورفب
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و هنکـسملای ، نتبلغ  و  هلذلاب ، تمـسوت  و  هجاحلا ، ینتاجلا  و  هصاصخلا ، ینتلمـش  رـضلا و  ینلان  رقفلا و  ینـسم  دـقف  هرخالا ، ایندـلا و  یف 
و هلآ ، دمحم و  یلع  لصف  هباجالا . هیف  كءایلوا  تدـعو  يذـلا  تقولا  اذـه  و  هئیطخلا ، یب  تطاحا  و  هحفـص 301 ] هملکلا [ ، یلع  تقح 

یلع هب  تلبقا  اذا  يذـلا  کهجوب  یلا  لبقا  و  هعـساولا ، کتمحر  یف  ینلخدا  ،و  همحارلا کنیعب  یلا  رظنا  و  هیفاشلا ، کنمیب  یب  اـم  حمـسا 
كودعل اقل  ینلخت  و ال  هتنمآ ، فئاخ  یلع  و  هتیوق ، فیعض  یلع  و  هتینغا ، ریقف  یلع  و  هتیدا ، رئاح  یلع  و  هتیده ، لاض  یلع  و  هتکف ، ریسا 

یلع ضرالا  سبک  و  ءامـسللاب ، ءاوهلا  دس  نم  ای  وه ، الا  هتردق  و  وه ، ثیح  و  وه ، فیک  ملعیال  نم  ای  مارکالا . لالجلالاذ و  ای  يودع ، و 
الف مسالا ، کلذب  کلاسا  و  هب ، هوعدی  بلاط  لک  هجاح  یضقی  هب  يذلا  مسالاب  هسفن  یمـس  نم  ای  ءامـسالا ، نسحا  هسفنل  راتخا  و  ءاملا ،

عمـست و  یجئاوح ، یل  یـضقت  نا  و  دـمحملآ ، و  دـمحملآ ، دـمحم و  یلع  یلـصت  نا  دـمحم  لآ  دـمحم و  قحب  و  هنم ، یل  يوقا  عـیفش 
هللا تاولـص  هجحلا - نسحلا و  ایلع و  ادـمحم و  ایلع و  یـسوم و  ارفعج و  ادـمحم و  ایلع و  نیـسحلا و  نسحلا و  همطاف و  ایلع و  ادـمحم و 

، دمحم لآ  دمحم و  قحب  و  تنا ، الا  هلا  قحب ال  ابئاخ ، یندرتال  و  یف ، مهعفـشت  و  کیلا ، یل  اوعفـشیف  یتوص ، هتمحر - هتاکرب و  مهیلع و 
، میوجیم لسوت  وت  هب  ناـنآ  میظع  قح  هب  مدروآ و  يور  وت  هب  ناـنآ  هلیـسو  هب  نم  ایادـخ ، راـب  [ . 476 . ] میرک ای  اذـک  اذـک و  یب  لعفاو 
هب تسا و  میظع  وت  دزن  رد  شقح  هک  سک  نآ  قـح  هب  و  دـنادیمن ، وـت  زج  یـسک  هحفـص 302 ] ار [  نآ  تقیقح  هنک و  هک  یقح  ناـمه 

نامه هب  منکیم  لاوس  وت  زا  و  مناوخب ، اهنآ  هب  ار  وت  ياهداد  روتـسد  نم  هب  هک  یتاملک  یماسا و  نامه  وت ، مات  تاـملک  ینـسح و  ءامـسا 
یتفگ شتآ  هب  هک  یمیظع  مسا  نآ  هب  درک و  تباـجا  ار  وا  هدـنرپ  دـناوخب و  مسا  نادـب  ار  هدـنرپ  اـت  یتخومآ  میهاربا  هب  هک  یگرزب  مسا 

هب تدوـخ و  دزن  رد  دوـخ  یماـسا  نیرتـگرزب  نیرتیمارگ و  نیرتـبوبحم و  هـب  و  دـش ، نـینچ  نـیا  و  شاـب » مـیهاربا  رب  یتمالـس  درـس و  »
يور وـت  هب  موـشیم ، لـسوتم  وـت  هب  ینآ و  هتـسیاش  راوازـس و  نآ و  لـها  وـت  هک  هـچ  نآ  هـب  و  یماـسا ، نیرتقـفوم  نیرتهباـجالاعیرس و 

وت هاگـشیپ  هب  ساـمتلا  يراز و  مشـشخب ، ناـهاوخ  مشزرمآ و  ناـهاوخ  وـت  زا  منادیم ، تـسرد  تـسار و  مریذـپیم و  وـت  زا  مـیروآیم ،
رارصا و و  مراد ، رارقا  وت  دزن  دوخ  يراتفردب  هب  میامنیم و  عوشخ  وت  يارب  میروآیم و  نیئاپ  رس  ینتورف  ناشن  هب  تربارب ، رد  مینکیم و 

وت تمحر  دورد و  نانآ  همه  رب  هک   ) تناربمایپ رب  هک  یئاهنامه  تیاـهباتک ، هب  مهاوخیم  وت  زا  مراد و  وت  زا  اـنمت  شهاوخ و  يراـشفاپ و 
نآ رد  هک  هچ  نآ  هب  و  دراد ، دوجو  وت  مظعا  مسا  اهنآ  رد  هک  اهنآ  رخآ  ات  لوا  زا  میظع ، نآرق  لیجنا و  تراوت و  زا  يدومرف ، لزان  داـب )
لآ دمحم و  زا  و  یتسرفب ، دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  هک  مهاوخیم  وت  زا  و  میوجیم ، یکیدزن  وت  هب  دراد ، دوجو  گرزب  یماسا  زا  اهباتک 

نینچ رد  ینک و  زاغآ  نانآ  زا  يزاس و  هارمه  نانآ  راک  رد  شیاشگ  اب  ارم  راک  شیاشگ  جرف و  یئاشگب و  ار  اـهیتحاران  تالکـشم و  وا 
میوزرآ نم و  تساوخرد  شـشخب  شیاشگ و  جرف و  هزاجا  بش  نیا  زور و  نیا  رد  یئاشگب و  نم  ياعد  يارب  ار  نامـسآ  ياهرد  يزور 

هیاس نم  رب  یتسدگنت  هتفرگارف و  ارم  بیسآ  نایز و  هحفص 303 ] هدیسر [  نم  هب  یتسدیهت  رقف و  هک  یئامرف  رداص  ترخآ  ایند و  رد  ار 
راوتـسا نم  رب  باذع  یتخبدـب و  هدـش و  هریچ  نم  رب  یگراچیب  هتخاس و  مرادـناشن  يراوخ  تلذ و  هدرک  ماهراچیب  يدـنمزاین  هدـنکفا و 

دورد وا  لآ  دمحم و  رب  سپ  ياهداد ، تباجا  دـیون  تئایلوا  هب  هک  تسا  یماگنه  نامه  نیا  و  تسا ، هدومن  ماهطاحا  هابتـشا  اطخ و  هتـشگ 
ور و نآ  زاـس و  لـخاد  دوـخ  هعـساو  تمحر  رد  ارم  رگنب و  نم  هب  تمحر  هدـید  اـب  شکب و  نم  رب  ار  دوـخ  شخبافـش  تسد  تسرفب و 
یناسر و دصقم  هب  ینک  هجوت  ینادرگرـس  رب  يوش و  شنومنهر  يرگنب  هدشمگ  رب  يزاسیم و  شدازآ  ینک  ور  ریـسا  رب  رگا  هک  یتهج 

نم رب  هجوت  نیا  هب  یـشخب ، ناما  نما و  ناسرت  فئاخ  رب  یئامن و  شیاناوت  يروآ  يور  فیعـض  رب  يزاس و  شزاینیب  ینکفا  رظن  ریقف  هب 
یـسک وا  زج  هک  یـسک  يا  يراوگرزب . هوکـش و  هدنراد  يا  راذگم ، اهنت  ارم  منمـشد  تنمـشد و  اب  دروخرب  رد  و  روآ ، يور  هدنکفا  رنظ 

بآ يور  رب  ار  نیمز  هتخاس و  دودسم  نامـسآ  هب  ار  اوه  هک  یـسک  يا  تسا ، هزادنا  هچ  شتردق  تساجک و  تسا و  هنوگچ  هک  دنادیمن 
وا هک  ار  ياهدنناوخ  ره  زاین  تجاح و  هک  هدناوخ  یمسا  هب  ار  دوخ  هک  یـسک  يا  هدیزگرب ، ار  یماسا  نیرتهب  دوخ  يارب  هداد و  شرتسگ 
لآ دمحم  قح  هب  و  مرادـن ، نآ  زا  رتاناوت  یعیفـش  نم  منکیم ، تساوخرد  مسا  نآ  قح  هب  وت  زا  نم  دزاسیم ، هدروآرب  دـناوخب  نآ  اب  ار 

همطاـف و یلع و  دـمحم و  شوگ  هب  ارم  يادـص  يزاـس و  هدروآرب  ارم  ياـهزاین  جـئاوح و  یتسرفب و  دورد  شلآ  دـمحم و  رب  هک  دـمحم 
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رب دـنوادخ  تمحر  تاکرب و  تاولـص و  هک  تجح  نسح و  یلع  دـمحم و  یلع و  یـسوم و  رفعج و  دـمحم و  یلع و  نیـسح و  نسح و 
سویاـم دـیماان و  ارم  يریذـپب و  نم  دروم  رد  ار  ناـنآ  تعافـش  دـنوش و  عیفـش  وت  دزن  رد  نم  يارب  اـت  یناـسرب  هحفـص 304 ] داب [  نانآ 
سوواط نب  دیـس  دباع  دهاز  میرک . يا  هدب ، ماجنا  ار  راک  نیا  نم  يارب  دمحملآ و  دـمحم و  قح  هب  و  تنا » الا  هلا  ال   » قح هب  ینادرگنرب 
ترـضح هب  دش  دراو  مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح  رب  هعمج  زور  رد  یبلح  یلع  نب  دمحم  هک  دنک  تیاور  ناوفـص  دیوگ : هللاهمحر  یلح 

زا رتگرزب  ار  یـسک  نم  دـمحم  يا  دومرف : ترـضح  زومایب ؟ نم  هب  داد  ماـجنا  يزور  نینچ  رد  ناوتیم  هک  ار  يراـک  نیرترب  درک  ضرع 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  هللادبع  نب  دمحم  ترضح  شردپ  هک  هچ  نآ  زا  رترب  ار  يراک  مسانشیمن و  ادخ  لوسر  دزن  رد  مالسلااهیلع  همطاف 
ود زامن  ود  دراذـگب  بترم  فاص و  ار  شیاهمدـق  دـنک و  لسغ  هعمج ، زور  حبـص  اـت  دومرف : ترـضح  نآ  منادیمن ، تخومآ  وا  هب  ملس 

هبترم هاـجنپ  دـمح  زا  دـعب  مود  تـعکر  رد  دـیحوت و  هروـس  هـبترم  هاـجنپ  دـمح  زا  دـعب  لوا  تـعکر  رد  لوا  زاـمن  رد  دـناوخب ، یتـعکر 
اذا  » هبترم هاجنپ  دمح  زا  دـعب  مود  تعکر  رد  و  ضرالا » تلزلز  ازا   » هبترم هاجنپ  همح  زا  دـعب  لوا  تعکر  رد  مود  زامن  رد  و  تایداعلاو » »

یهلا و : » دـناوخب ار  اـعد  نیا  زاـمن  زا  تغارف  زا  دـعب  هدـش و  لزاـن  ترـضح  نآ  رب  هک  تسیاهروس  نیرخآ  هروـس  نیا  هک  « هللا رـصن  ءاـج 
یتئیهت و تناک  یهلا  ای  کیلاف  هزیاوج  هلضاوف و  هلئان و  هدئاوف و  هدفر و  ءاجر  قولخم  یلا  هدافول  دعتساوا  دعا  وا  ابعت  وا  ایهت  نم  يدیس ،
لئاسلا و هلئـسم  هیلع  بیخیال  نم  ای  کلذ  ینمرحت  الف  كزیاوج  کلئان و  کـفورعم و  كدـفر و  ءاـجر  يدادعتـساو  يدادـعا  یتیبعت و 

کتاولـص هتیب  لها  دـمحم و  هعافـشب  کیلا  برقتا  هتوجر ، قولخم  هعافـش  هتمدـق و ال  حـلاص  لمعب  کتا  مل  یناف  لـئان  هیطع  هصقنتـال 
لوط کـعنمی  ملف  مراـخملا  هحفـص 305 ] یلع [  مهفوـکع  دـنع  نیئطاـخلا  یلع  هب  توـفع  يذـلا  كوـفع  میظع  وـجرا  نیعمجا ، مـهیلع 

نآ نیرهاطلا  هلآ  دمحمب و  کلئـسا  ءاطخلاب ، داوعلا  انا  ءامعنلاب و  داوعلا  يدـس  تنا  هرفغملاب و  مهیلع  تدـع  نآ  مراحملا  یلع  مهفوکع 
ادخ يا  [ . 477 [ ؟ میظع ای  میظع  ای  میظع  ای  میظع  ای  میظع  ای  میظع  ای  میظع  ای  میظعلا  الا  میظعلا  یبنذ  رفغی  هناف ال  میظعلا  بنذلا  یل  رفغت 
ءاطع دیما  هب  ناگدیرفآ  زا  یکی  يوس  هب  هک  دوش  ایهم  دنک و  عمج  ورین  دزادـنا ، شود  هب  ابع  ای  دوش و  هدامآ  سک  ره  نم ، يالوم  يا  و 

فطل و دـیما  هب  نم  ینیچ  همدـقم  ندرک ، عمج  ورین  يزاس ، ایهم  یگدامآ ، ایادـخ  اما  دورب ، شناسحا  دوج و  عفانم و ، اههرهب و  مرک و  و 
شتـساوخرد تباجا  رد  ار  هدـننکلاوس  هک  یـسک  يا  نکن ، مورحم  اهنیا  زا  ارم  ، تسا وت  زئاوج  يریگتـسد و  وت و  هدـش  هتخانـش  ناـسحا 

وت دزن  یقولخم  تعافـش  دـیما  هب  ای  منک و  وت  میدـقت  هک  ياهتـسیاش  لـمع  هارمه  هب  نم  دراذـگن ، مک  ار  هدـنریگ  ياـطع  دـنکن و  دـیمون 
نامه مراد ، ار  تگرزب  شـشخبدیما  میوجیم ، یکیدزن  وت  هب  نانآ  همه  رب  وت  دورد  هک  وا  تیب  لها  دمحم و  تعافـش  هب  هکلب  ماهدماین ،

رب نانآ  ینالوط  همادا  يراشفاپ و  یئاشخبیم و  دنزرویم  رارصا  ناهانگ  تامرحم و  رب  هک  یماگنه  هب  ناراکاطخ  رب  هک  یگرزب  ششخب 
نم یلو  يروآیم  يور  ناـنآ  رب  فـطل  تمعن و  اـب  نم  يـالوم  يا  وـت  و  درادـیمنزاب ، يزرماـیب  ار  ناـنآ  هک  نیا  نـیا  زا  ار  وـت  یناـمرفان 

زج ارم  گرزب  هاـنگ  هک  یئاـشخبب  ارم  میظع  هاـنگ  مهاوخیم  وت  زا  وا  كاـپ  نادـناخ  دـمحم و  قح  هب  تسا ، شزغل  اـطخ و  هب  متـشگزاب 
يا میظع ، يا  میظع ، يا  میظع ، يا  میظع ، يا  میظع ، يا  دـیاشخبن ، گرزب  مـیظع و  زج  ارم  گرزب  هاـنگ  هـک  یئاـشخبن  گرزب  مـیظع و 

: دومرف هک  دنک  تیاور  مالسلاهیلع  قداص  ترضح  زا  دانـسا ) فذح  هب   ) ملاس نب  ماشه  زا  هللاهمحر  قودص  خیـش  هحفص 306 ] میظع [ .
نیباّوا زامن  همطاف و  ترـضح  زاـمن  زاـمن  نیا  دـحا ، هللا  وه  لـق  هبترم  هاـجنپ  یتعکر  ره  رد  دـناوخب  دـنک و  زاـمن  تعکر  راـهچ  سک  ره 

یلو درکیم  تیاور  شباوث  اب  ار  زامن  نیا  هنعهللایـضر  دیلو  نب  نسح  نب  دمحم  داتـسا ، خیـش و  دوب . دهاوخ  ادخ ) هب  ناگدـننک  عوجر  )
مالـسلااهیلع همطاف  ترـضح  زامن  ناونع  هب  ار  نآ  هفوک  لها  اما  منادـیمن و  همطاف  ترـضح  زاـمن  ناونع  هب  ار  زاـمن  نیا  نم  هک  تفگیم 

الماک ار  شیوضو  دریگب و  وضو  سک  ره  دومرف : هک  هدش  تیاور  مالسلاهیلع  قداص  ترضح  زا  نانس  نب  هللادبع  زا  [ . 478 . ] دنسانشیم
ره رد  دزادنایب و  هلصاف  مالس  کی  نداد  اب  نآ  نیب  هک  دناوخب  زامن  تعکر  راهچ  دنک و  زامن  ندناوخ  هب  عورش  دزاسب و  لماک  بآ و  رپ 
هانگ لاعتم  دـنوادخ  وا و  نیب  رگید  زامن ، زا  غارف  زا  دـعب  دـناوخب  ار  دـحا » هللا  وه  لق   » هبترم هاـجنپ  نآ  زا  دـعب  باـتکلا و  هحتاـف  یتعکر 

اب زامن  تعکر  راهچ  سک  ره  دومرف : هک  دنک  تیاور  مالسلاهیلع  قداص  ترضح  زا  ریصبوبا  [ . 479 . ] تشاد دهاوخن  دوجو  یندونشخبان 
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. دـشخبیم ار  وا  ناهانگ  مامت  دـنوادخ  هک  هدـشن  غراف  زامن  زا  دـشاب  هبترم  هاـجنپ  یتعکر  ره  رد  هک  دـناوخب  هللا » وه  لـق   » هبترم تسیود 
شرتخد نینموملاریما و  هب  هک  هدـش  تیاور  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  دـیوگ : هللاهمحر  سوواـط  نب  دیـس  [ . 480]

صوـصخم نآ  هب  زین  ار  امـش  هتخاـس  هاـگآ  نآ  رب  ارم  هتخوـمآ و  نم  هب  مراـگدرورپ  هک  ار  يریخ  مهاوـخیم  نم  دوـمرف  ارهز  ترـضح 
هروس تعکر  ره  رد  دـیناوخب و  زاـمن  تعکر  ود  دومرف : تسیچ ؟ نآ  ادـخ ، لوسر  يا  بوخ  رایـسب  دـنتفگ  دـینک ، ظـفح  ار  نآ  منادرگ 

یلع نآرقلا  اذـه  انلزنا  ول  ، زا ار  رـشح  هروس  رخآ  تایآ  و  دـحا » هللا  وه  لق   » هبترم هس  و  یـسرکلا » هیآ   » هبترم هحفـص 307 ] هس [  دمح و 
يارب دیتسرفب و  دورد  ربمایپ  رب  دیروآ  اجب  یهلا  ساپـس  دمح و  هدـناوخ  دهـشت  دیتسـشن  هک  هاگنآ  هبترم ، هس  هروس  رخآ  ات  هتیارل ... لبج 

اذا ءاعدلا  هباجا  هیف  کیلع  قحی  کلوه  مسا  لک  قحب  کلاسا  ینا  مهللا  دـیئوگب : زامن  زا  تغارف  زا  دـعب  دـینک و  اعد  تانموم  نینموم و 
زا ادنوادخ  [ . 481 . ] اذـک اذـک و  یب  لعفت  نآ  کنود  وه  ام  عیمج  یلع  کقحب  کلاسا  کیلع و  قح  يذ  لک  قحب  کلاسا  هب و  تیعد 
ره قح  هب  وت  زا  تسا و  هتـسیاش  قح و  وت  رب  اعد  تباجا  يوش  هدناوخ  مسا  نادب  هک  هاگ  نآ  يراد و  هک  یمـسا  ره  قح  هب  مهاوخیم  وت 

دیـس بانج  زین  و  يزاس . هدروآرب  ارم  تاجاح  دنتـسه  وت  ریغ  هک  یناسک  مامت  رب  تدوخ  قح  هب  منکیم  تساوخرد  وت  رب  یقح  بحاص 
هکنآ نمـض  دروآیم و  ار  ترـضح  نآ  هصوـصخم  رـصتخم و  تراـیز  هـکنآ  زا  دـعب  دـئاوفلا » دـئاوز   » باـتک رد  هللاهـمحر  سواـط  نـب 

: دیوگیم دشابیم ، ترضح  نآ  تافو  زور  رد  هک  تسا  یناثلا  يدامج  موس  زور  ینعی  زور  نیا  هب  صوصخم  ترایز  نیا  هک  دیوگیم :
« دـحا هللا  وه  لق   » هبترم و کی  دـمح  یتعکر  ره  رد  تسا و  تعکر  ود  نآ  هک  یناوخیم ، ار  ترـضح  نآ  زامن  ای  تراـیز و  زاـمن  سپس 

هنوگ نیدب  مالسلااهیلع  ءارهز  ترضح  هب  هثاغتسا  زامن  دیوگ : هللاهمحر  یـسربط  لضف  نب  نیـسح  راوگرزب  خیـش  [ . 482 . ] هبترم تصش 
تروص هحفص 308 ] تسار [  تمسق  دعب  همطاف » ای   » یئوگیم هبترم  دص  هتشاذگ و  هدجس  هب  رـس  دعب  یناوخیم  زامن  تعکر  ود  تسا :

هدرک و هدجـس  دـعب  یئوگیم  ار  نآ  هبترم  دـص  ار و  پچ  تمـسق  سپـس  یئوگیم و  همطاف  اـی  هبترم  دـص  هتـشاذگ و  نیمز  يور  رب  ار 
نم کنماب  کلاسا  رذح ، فئاخ  کنم  ءیش  لک  ءیـش و  لک  نم  انما  ای  ناوخب : ار  اعد  نیا  دعب  وگب و  ار  هملک  نامه  هبترم  هد  دصکی و 

فاخا یتح ال  يدلو  یلام و  یلها و  یسفنل و  اناما  ینیطعت  نآ  دمحم و  لآ  دمحم و  یلع  یلصت  نآ  کنم  ءیش  لک  فوخ  ءیش و  لک 
ناـسرت و وـت  زا  زیچ  هـمه  ناـما و  رد  زیچ  هـمه  زا  هـک  یـسک  يا  [ . 483 . ] ریدق ءیـش  لک  یلع  کنا  ادـبا ، ءیـش  نم  رذـحا  ادـحا و ال 

نم يارب  یناما  یتسرفب و  دورد  دمحم  لآ  دـمحم و  رب  هک  مناوخیم  وت  زا  زیچ  همه  سرت  زیچ و  همه  زا  تینمیا  هب  ارت  تسا ، كانـساره 
زا یئاناوت . زیچ  همه  رب  وت  مشاب  هتـشادن  تشحو  يزیچ  زا  هاگچیه  مسرتن و  سک  چـیه  زا  ات  یئامرف  اطع  منادـنزرف  لاوما و  هداوناـخ و  و 
هب رـس  دـعب  دـناوخب و  زامن  تعکر  ود  تشاد  دـنوادخ  هب  ياهثاغتـسا  امـش  زا  یکی  هک  هاگره  هدـش  تیاور  مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح 

یلع ای  دـمحم  ای  یلاعت ، هللا  یلا  ثیغتـسا  امکب  تانموملا  ننیموملا و  دیـس  ای  یلع  ای  هللالوسر ، ای  دـمحم  ای  : » دـیوگب هتـشاذگ و  هدـجس 
یهلا ددـم  يرای و  هللاءاشنا  هک  هللا .» یلا  لسوتا  مکب  درامـشب - ار  ناماما  دـعب  و  همطاف - یلع و  دـمحمب و  هللااب و  هاثوغ  ای  امکب ، ثیغتـسا 
لاعتم دـنوادخ  زا  یتجاح  هاـگره  هک  هدـش  تیاور  دـیوگ : هللاهمحر  یمق  ثدـحم  هحفـص 309 ] [ . ] 484 . ] دیـسر دهاوخ  امـش  هب  اروف 

وگب ار  همطاف  ترـضح  تاحیبست  دعب  و  ربکا » هللا   » هبترم هس  مالـس  زا  دـعب  ناوخب و  زامن  تعکر  ود  يدوب  ریگلد  نآ  هب  تبـسن  یتشاد و 
وگب و ار  نامه  هبترم  دص  راذگب و  نبمز  رب  ار  تسار  هنوگ  دعب  ینیثیغا » همطاف  ای  یتالوم  ای  : » وگب هبترم  دص  هتشاذگ و  هدجس  هب  هاگنآ 
. تخاس دهاوخ  هدروآرب  ار  تتجاح  دنوادخ  هللاءاشنا  وگب ، ار  نامه  راب  هد  دصکی و  نک و  هدجس  دعب  وگب  هبترم  دص  ار  پچ  هنوگ  دعب 

[ . 485]

یبتجم ترضح  يارب  ءارهز  ترضح  ذیوعت  زامن و  تابیقعت  تاحیبست ، اهاعد ، رگید 

یلیخ تسا ، ضیرم  مالـسلاهیلع  نسح  ترـضح  دـید  دـمآ  مالـسلااهیلع  همطاـف  دزن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  يزور  - 1
: تفگ دـبای ؟ دوبهب  شیرامیب  یناوخب و  ار  نآ  هک  مزومایب  وت  هب  یئاعد  زرح و  ایآ  دـمحم  ای  تفگ : هدـش و  لزان  لـیئربج  دـش  تحاراـن 
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، میظعلا یلعلا  تنا  الا  هلا  ـال  میرکلا ، هجولا  میظعلا و  نملا  میدـقلا و  ناطلـسلاوذ  میظعلا ، یلعلا  تنا  ـالا  هلا  ـال  مهللا  : » وگب تفگ ، يرآ ،
نسح ماما  یناشیپ  رب  ار  شتسد  دعب  دناوخ و  ار  ءاعد  نیا  ترضح  نالفب » حبصا  ام  لح  تاباجتـسملا ، تاوعدلا  تاماتلا و  تاملکلا  یلو 

هحفص 310] [ . ] 486 . ] تفای يدوبهب  دنوادخ  يرایب  هک  تشاذگ ،

ضرق تخادرپ  يارب  ءاعد 

دندومرف وا  هب  ترضح  تفر ، لوسر  ترـضح  تفر ، لوسر  ترـضح  ترایز  هب  مالـسلااهیلع  ءارهز  ترـضح  يزور  هک  هدش  تیاور  - 2
قلاف ناقرفلا ، لیجنالا و  هراوتلا و  لزنم  ءیـش  لک  بر  انبر و  مهللا  : » وگب نینچ  دومرف : يرآ ، تفگ : منکب ؟ وت  هارمه  ياهشوت  داز و  اـیآ 
تنا ءیـش و  كدـعب  سیلف  رخالا  تنا  ءیـش و  کـلبق  سیلف  لوـالا  تنا  اهتیـصانب ، ذـخا  تنا  هباد  لـک  رـش  نمکب  ذوعا  يونلا ، بحلا و 

نیدلا ینع  ضقفا  و  مالسلا ، مهیلع  هیلع و  هتیب  لها  یلع  دمحم و  یلع  لص  ءیش  کنود  سیلف  نطابلا  تنا  ءیـش و  کقوف  سیلف  رهاظلا 
هدنناتـسرفورف زیچ ، همه  راگدرورپ  اـم و  راـگدرورپ  يا  ادـنوادخ ، [ . 487 « ] نیمحارلا محرا  اـی  رمـال  لـک  یل  رـسی  رقفلا و  نـم  یننغا  و 

شیپ يزاغآ و  وت  مربیم ، هانپ  وت  هب  تسوت  تسدب  شنامرف  هک  ياهدنبنج  ره  بیسآ  زا  هتسه ، هناد و  هدنفاکـش  ناقرف ، لیجنا و  تاروت و 
، تسین يزیچ  وت  زا  ریغ  یهانپ و  وت  تسین و  يزیچ  وت  زا  رترب  يراکـشآ و  وت  تسین  يزیچ  وت  زا  دـعب  یماجرف و  وت  تسین و  يزیچ  وت  زا 

ناسآ میارب  ار  روما  همه  نک و  مزاین  یب  یتسد  یهت  زا  هدرک  تخادرپ  نم  زا  ار  ضرق  تسرفب ، دورد  مالسلامهیلع  شنادناخ  دمحم و  رب 
هحفص 311] نیمحارلا [ . محرا  يا  نادرگ ،

بت ندش  فرطرب  يارب  اعد 

نم هب  ینخس  نم ، يوناب  مدرک  ضرع  مالسلااهیلع  ءارهز  ترضح  هب  دیوگ  ینالوط  یثیدح  نمض  رد  هیلع  هللا  ناوضر  یسراف  ناملس  - 3
نآ و  نک : تبظاوم  اعد  نیا  رب  دسرن  وت  هب  ینکیم  یگدنز  ایند  نیا  رد  هک  یتقو  ات  بت  رازآ  هک  دهاوخیم  تلد  رگا  دومرف : دـیزومایب ؟
هللا مسب  رومـالا  ربدـم  وه  يذـلا  هللا  مسب  رون ، یلع  رون  هللا  مسب  رونلا ، رون  هللا  مسب  رونلا ، هللا  مسب  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  : » تسنیا اـعد 

رودـقم ردـقب  روشنم  قر  یف  روطـسم  باتک  یف  روطلا  یلع  رونلا  لزنا  رونلا و  نم  رونلا  قلخ  يذـلا  هللادـمحلا  رونلا ، نم  رونلا  قلخ  يذـلا 
هلا دمحم و  اندیس  یلع  هللا  یلص  روکـشم و  ءارـضلا  ءارـسلا و  یلع  روهـشم و  رخفلاب  روکذم و  زعلاب  وه  يذلا  هللادمحلا  روبحم ، یبن  یلع 
ماـن هب  رون ، رب  رون  دـنوادخ  ماـن  هب  رون  رون  دـنوادخ  ماـن  هب  رون ، دـنوادخ  ماـن  هب  ناـبرهم ، هدنـشخب  دـنوادخ  ماـن  هب  [ . 488 .« ] نیرهاطلا

رب ار  رون  دیرفآ و  رون  زا  ار  رون  هک  ار  يدـنوادخ  ساپـس  دـیرفآ ، رون  زا  ار  رون  هک  يدـنوادخ  مانهب  تسا ، روما  ربدـم  وا  هک  يدـنوادخ 
زا هوکش  تزع و  هب  ار  ای  دنوادخ  ساپس  درک ، لزان  راوگرزب  يربمایپ  رب  نیعم  هزادنا  هب  هدوشگ و  ياهمان  رد  هدش  هتـشون  یباتک  رد  روط 

هحفـص رب [  درورد  دوشیم و  يرازگـساپس  وا  زا  اهیتسدگنت  ناوارف و  ياهتمعن  رب  دراد و  ترهـش  تمظع  یگرزب و  هب  دوشیم و  دای  وا 
هب ،و  متخومآ نارگید  هب  ار  نآ  متفرگارف ، ترـضح  زا  ار  اعد  هکنیا  زا  دعب  دیوگ : ناملـس  داب . وا  كاپ  نادناخ  دـمحم و  ام  يالوم  [ 312

[ . 489 . ] دنتفای يدوبهب  رفن  رازه  نآ  تکرب 

مهم ياهراک  اهيراتفرگ و  يارب  ءارهز  ترضح  ياعد 

ادخ لوسر  هک  دومرف  مردام  هک  دنکیم  لقن  مالسلااهیلع  ءارهز  ترضح  شراوگرزب  ردام  زا  مالسلاهیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترـضح  - 4
وداج رحـس و  رهز و  نآ  هدـنناوخ  رد  دوش و  باجتـسم  دـناوخب  ار  اعد  نآ  سک  ره  هک  مزومایب  وت  هب  یئاعد  ایآ  همطاف  يا  دومرف : نم  هب 

زا معا  شاهمه  دزاس  هدروآرب  ار  اهنآ  دنوادخ  تسا  لیام  هک  یجئاوح  ددرگنرب و  شیاعد  دوش و  وا  ضرعتم  دـناوتن  ناطیـش  دـنکن و  رثا 
نینچ دومرف : تسا ، رتهب  اهیفام  ایند و  زا  نم  يارب  نیا  هک  دنگوس  ادخ  هب  ردپ ، يا  يرآ ، متفگ : دریگ ؟ ماجنا  يورخا  ای  يویند و  جـئاوح 
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لک محار  ای  هللا ، ای  فوهلم ، لک  عزفم  و  محرتسم ، لک  میحر  ای  هللا ، ای  تربجلا ، هزعلا و  یف  امدـق  همدـقا  روکذـم و  زعا  اـی  هللا ، اـی  : » وگب
، هنم رونلاب  هدـقوتملا  هکئالملا  فاخت  نم  ای  هللا  ای  ءاطعلا  یف  رـسا  هنم و  فورعملا  بلط  نم  ریخ  اـی  هللا ، اـی  هیلا . هنزح  هثب و  وکـشی  نیزح 

اهب كوعدی  یتلا  ءامسالاب  و  کباذع ، فوخ  نم  هقفش  اهب  نوحبـسی  کشرع  لوح  نم  ،و  کشرع هلمح  اهبوعدت  یتلا  ءامـسالاب  کلاسا 
مه اذاف  هقلخ  یف  هحیصلاب  رمای  نم  ای  یبونذ ، ترتس  و  یتبرک ، یهلا  ای  هحفص 313 ] تفشک [  ینتبجا و  الا  لیفارسا  لیئاکیم و  لیئربج و 

هـسفن صخ  نم  ای  یناش . حلـصت  يردص و  حرـشت  و  یبلق ، ییحت  نآ  میمر  یه  ماظعلا و  هب  ییحت  يذـلا  مسالا  کلذـب  کلاسا  ، هرهاسلاب
کلیلخ هب  كاعد  يذـلا  مسالاب  کلاسا  ءاشی ، ام  یلع  ضام  هرما  و  رما ، هلوق  و  لوق ، هلعف  نم  اـی  هاـیحلا ، توملا و  هتیربل  قلخ  و  ءاـقبلاب ،

روطلا بناج  نم  یـسوم  هب  كاـعد  يذـلا  مسـالاب  و  میهاربا » یلع  امالـس  ادرب و  ینوک  راـنای  : » تلق هل و  تبجتـساف  راـنلا ، یف  یقلا  نیح 
و هرماب ، يرجت  حیرلا  نامیلسل  هب  ترخس  و  دواد ، یلع  هب  تبت  و  رـضلا ، بویا  نع  هب  تفـشک  يذلا  مسالاب  و  هاعد ، هل  تبجتـساف  نمیالا 

يذـلا مسالاب  و  با ، ریغ  نم  سدـقلا  حور  نم  یـسیع  تقلخ  و  ییحی ، ایرکزل  هب  تبهو  يذـلا  مسالاب  و  ریطلا ، قطنم  هتملع  و  نیطایـشلا ،
هب تقلخ  يذـلا  مسالاب  و  سنالا ، نجلا و  هب  تقلخ  يذـلا  مسالاب  نییناـحورلا و  هب  تقلخ  يذـلا  مسـالاب  یـسرکلا و  شرعلا و  هب  تقلخ 
اهب تیـضق  و  یلوس ، ینتیطعا  امل  امـسالا  هذهب  کلاسا  یـش  لک  یلع  هب  تردق  يذلا  مسالاب  و  یـش ، نم  تدرا  ام  عیمج  قلخلا و  عیمج 

ره هدننکمحر  يا  دنوادخ ، يا  هوکـش ، تزع و  ناگدـنراد  نیرترادهقباس  هدـش ، يروآدای  نیرتزیزع  يا  دـنوادخ ، يا   » ینعی یجئاوح .»
، دنوادخ يا  دربیم  هوکـش  وت  هب  شهودنا  مغ و  زا  هک  نیگمغ  ره  هب  نابرهم  يا  دـنوادخ  يا  نیگهودـنا ، هدـنهانپ  يا  تمحر ، ناهاوخ 
 ] هکئالم هک  یـسک  يا  دـنوادخ ، يا  يرادیم ، ناهنپ  ار  شـشخب  اـطع و  و  دوشیم ، هتـساوخ  وا  زا  یبوخ  یکین و  هک  یـسک  نیرتهب  يا 

سرت زا  تشرع  ناـیفارطا  دـنناوخیم و  مسا  نادـب  ار  وت  تشرع  ـالماح  هک  یمـسا  نآ  هب  دنـسرتیم ، وا  زا  روـن  هدـننازورفا  هحفص 314 ]
مراد تساوخرد  وت  زا  دنناوخیم  اهنادب  ار  وت  لیفارـسا  لیئاکیم و  لیئربج و  هک  یماسا  نآ  هب  و  دننکیم ، حـیبست  ار  وت  نآ  رد  وت  باذـع 

ناگدیرفآ نیب  رد  هحیـص  روتـسد  هک  يدـنوادخ  يا  ناشوپب ، ار  مناهانگ  زاس ، فرطرب  ار  مهودـنا  مغ و  ادـنوادخ  یهدـب  ارم  باوج  هک 
، ینادرگیم هدنز  ار  هدیـسوپ  ياهناوختـسا  هک  یمـسا  نامه  هب  منکیم  تساوخرد  وت  زا  دـنرادیمرب ، رـس  باوخ  زا  ناگهمه  یهدیم و 

يارب هدـینادرگ و  دوـخ  صوـصخم  ار  ماود  ءاـقب و  هک  یـسک  يا  یئاـمرف . حالـصا  ار  مراـک  هداـشگ و  ار  ماهنیـس  هدـنز ، ار  مـبلق  کـنیا 
وت زا  تسا ، اراذـگ  دـهاوخب  زیچ  ره  رب  شرما  رما و  شلوـق  لوـق و  شلعف  هـک  یـسک  يا  تـسا ، هدـیرفآ  ار  تاـیح  گرم و  شتاـقولخم 

تباجا ار  وا  وت  دـناوخ و  مسا  نادـب  ار  وت  دـش  هدـنکفا  شتآ  رد  هک  یماـگنه  هب  وت ، لـیلخ  میهاربا  هک  یمـسا  نآ  هب  منکیم  تساوخرد 
روط هوک  تسار  فرط  زا  ار  وت  مالسلاهیلع  یسوم  هک  یمـسا  نآ  هب  شاب و  میهاربا  يارب  یتمالـس  يدرـس و  یـشتآ  يا  یتفگ : هدومرف و 

يدیشخب و هبوت  دواد  رب  یتخاس و  رود  مالسلاهیلع  بویا  زا  ار  تفآ  ررض و  نادب  هک  یمـسا  نآ  هب  يدومن و  تباجا  ار  شیاعد  دناوخ و 
نآ هب  و  یتخومآ ، وا  هب  ار  ناگدنرپ  قطن  يداد و  رارق  شریخست  رد  ار  اهناطیش  يدروآ و  رد  تکرح  هب  شنامرف  هب  ار  داب  نامیلس  يارب 

یسرک شرع و  هک  یمسا  نآ  هب  و  يدرک ، قلخ  سدقلاحور  زا  ردپ  نودب  ار  یسیع  يدیـشخب و  ایرکز  هب  مسا  نادب  ار  ییحی  هک  یمـسا 
مامت هک  یمـسا  هب  يدیرفآ و  نادب  ار  سنا  نج و  هک  یمـسا  هب  يدرک و  قلخ  نآ  اب  ار  نج  نییناحور  هک  یمـسا  هب  يدـیرفآ و  نادـب  ار 

هب مهاوخیم  وت  زا  یئاناوت ، زیچ  همه  رب  نادب  هک  یمـسا  هحفـص 315 ] هب [  يدروآ و  دوجو  هب  يدرک  هدارا  هک  هچ  نآ  ره  تاـقولخم و 
هتفگ وت  هب  یناوخب  ار  ءاـعد  نیا  همطاـف  يا  وت  رگا  يزاـس .» هدروآرب  ار  مجئاوح  یئاـشخبب و  نم  هب  ارم  هتـساوخ  لاوـس و  هک  ءامـسا  نیا 

[ . 490 . ] هلب هلب ، يرآ ، يرآ ، همطاف ، يا  دوشیم 

تاجاح ندش  هدروآرب  يارب  ءارهز  ترضح  ياعد 

ام و  یل ، هردقتمل  ام  بلط  فی  نیعت  مهللا ال  ینتیفوت . اذا  ینمحرا  یلرفا و  و  ینتیقبا ، ام  ادـبا  ینفاع  ینرتسا و  و  ینتقزر ، امب  ینعنق  مهللا 
امب ینلغـشتال  و  هل ، ینتقلخ  امل  ینغرف  مهللا  هافاکم ، ریخ  یلع  همعن  نم  لـک  يدـلاو و  نع  فاـک  هللا  الهـس . ارـسیم  هلعجاـف  یلع  هتردـق 
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ینمهلا و  یسفن ، یف  کناش  مظع  و  یـسفن ، یف  یـسفن  للذ  مهللا  کلاسا . انا  ینمرحتال و  و  كرفغتـسا ، انا  ینبذعتال و  و  هب . یل  تلفکت 
عناق ياهدومرف  يزور  هک  هچ  نآ  هب  ارم  ادـنوادخ  [ . 491 . ] نیمحارلا محرا  ای  کطخسی ، امم  بنجتلا  و  کیـضری ، امب  لمعلا  و  کتعاط ،

رد ادنوادخ  يامن ، تمحر  زرمایب و  يدناریم ، هک  یماگنه  شخبب و  ياهدراذـگ  یقاب  ارم  هک  یماگنه  ات  هشیمه  يارب  ناشوپب و  ارم  زاس ،
هجو نیرتهب  هب  اراگدرورپ  زاس ، ناسآ  ياهدومرف  ریدقت  میارب  هک  ار  هچ  نآ  نکم و  ماهتسخ  ياهتخاسن  ردقم  میارب  هک  هچ  نآ  يوجتسج 
رطاخ هب  هک  يراک  نآ  يارب  ارم  اراگدرورپ  امرف ، تیانع  شاداپ  دناهداد  هحفـص 316 ] نم [  هب  یتمعن  هک  ار  یناسک  مامت  مردام و  ردپ و 
هکنیا اب  رادم ، لوغـشم  ارم  ماهتفرگ  هدهع  هب  ار  شتلافک  دوخ  وت  هک  هچ  نآ  هب  هداد و  رارق  رطاخ  هدوسآ  لابلا و  غراف  ماهدش  هدـیرفآ  نآ 

دوخ رظن  رد  ار  منتـشیوخ  اراگدرورپ  زاسم  ممورحم  میامنیم  تساوخرد  وت  زا  هکیلاح  رد  و  نکم ، مباذـع  مهاوخیم  شزرمآ  وت  زا  نم 
يرود يرانک و  رب  تسا و  وت  يدونـشخ  بجوم  هک  هچ  نآ  هب  لمع  تیرادربنامرف و  تعاط و  رادـب ، گرزب  مرظن  رد  ار  تماـقم  راوخ و 

. ناگدننکمحر نیرتهدننک  محر  يا  امرف  ماهلا  نم  هب  دروآیم  مشخ  هب  ار  وت  هک  هچ  نآ  زا  نتسج 

اهانگنت نادنز و  زا  یئاهر  يارب  ترضح  نآ  ياعد 

ای توس ، لک  عماـس  اـی  هاـبن  نم  تیبلا و  قحب  و  هاـبن ، نم  یبنلا و  قحب  نم  و  هاـحوا ، نم  یحولا و  قحب  و  هـالع ، نم  شرعلا و  قحب  مهللا 
ضرالا و قراشم  یف  تانموملا  نینموملا و  عیمج  انتآ و  و  هتیب ، لها  دـمحم و  یلع  لص  توملا ، دـعب  سوفنلا  ءيراب  ای  توف ، لک  عماج 
نیرهاطلا و نیبیطلا  هتیرذ  یلع  هیلع و  هللا  یلص  کلوسر  كدبع و  ادمحم  نا  و  هللا ، الا  هلا  نا ال  هداهـشب  الجاع  كدنع  نم  اجرف  اهبراغم 

ربمایپ قح  هب  هدومرف و  یحو  ار  نآ  هک  سکنآ  یحو و  قح  هب  و  تسنآ ، يـالاب  رب  هک  سکنآ  شرع و  هب  ادـنوادخ  [ . 492 . ] امیلست ملس 
يا هتفر ، تسد  زا  ره  هدـنروآدرگ  يا  اوآ ، ره  ياونـش  يا  شاهدـنزاس ، هناـخ و  قـح  هب  هداد و  ماـیپ  هحفـص 317 ] وا [  هب  هـک  سکنآ  و 

زا یتیگ  رواخ  رتخاب و  رد  تانموم  نینموم و  یگمه  ام و  هب  تسرفب و  دورد  وا  نادناخ  دـمحم و  رب  گرم  زا  دـعب  حاورا  شخب  یگدـنز 
رب دنوادخ  مالس  دورد و  تسا  وت  لوسر  هدنب و  دمحم  هکنیا  و  هللا » الا  هلا  ال   » تداهش قح  هب  امرف  تیانع  یـسردوز  شیاشگ  دوخ  يوس 

. شاهزیکاپ كاپ و  نادنزرف  رب  وا و 

هام موس  زور  رد  ارهز  ترضح  حیبست 

هـسفن زعا  و  توملاب ، قئالخلا  لذا  نم  ناحبـس  . هارت نیع  الف  تاومـس  عبـس  یف  بجتحا  نم  ناحبـس  هوقلا ، لوحلاـب و  رانتـسا  نم  ناـحبس 
میلحلا ناحبـس  میلعلا . یحلا  ناحبـس  هاضترا ، هسفنل و  دـمحلا  صلختـسا  نم  ناحبـس  هاوس . ءیـش  لک  ینفی  یقبی و  نم  ناحبـس  هایحلاب .

، یئاناوت ورین و  هب  هک  یـسک  تسا  هزنم  كاـپ و  [ . 493 . ] هدمحب هللا و  ناحبـس  میظعلا . یلعلا  ناحبـس  سودقلا . کلملا  ناحبـس  میرکلا .
تسا هزنم  كاپ و  دنیبن ، ار  وا  ياهدید  چیه  هتشگ و  بوجحم  نامسآ  تفه  رد  هک  یسک  نآ  تسا  هزنم  كاپ و  هتـشگ ، ینارون  نشور و 

ره دـنامیم و  یقاب  هک  یـسک  تسا  هزنم  كاپ و  درادیم ، زیزع  تایح  اب  ار  شدوخ  دـنادرگیم و  لیلذ  گرم  اب  ار  تاقولخم  هک  یـسک 
هدیدنسپ هتـساوخ و  دوخ  يارب  اهنت  ار  هحفـص 318 ] شیاتـس [  دمح و  هک  یـسک  تسا  هزنم  كاپ و  دوریم ، نیب  زا  تسا  وا  ریغ  هک  هچ 

يالاو يادـخ  تسا  هزنم  كاپ و  هدوتـس  ياورنامرف  تسا  هزنم  كاـپ و  راـبدرب ، تسا  هزنم  كاـپ و  اـناد ، هدـنز  تسا  هزنم  كاـپ و  تسا ،
. میوگیم انث  میاتسیم و  ار  وا  دنوادخ ، تسا  هزنم  كاپ و  میظع ،

قالخا مراکم  رد  ترضح  نآ  ياعد 

هملک کلاسا  ینا  مهللا  یل . اریخ  هافولا  تناک  اذا  ینفوت  و  یل ، اریخ  هایحلا  تملع  ام  ینیحا  قلخلا ، یلع  کتردق  و  بیغلا ، کملعب  مهللا 
و توملا ، دـعب  شیعلا  درب  کلاسا  و  ءاضقلاب ، اضرلا  کلاسا  و  رقفلا ، ینغلا و  یف  دـصقلا  و  بضغلا ، اضرلا و  یف  کتیـشخ  و  صالخالا ،
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، نییدهم هاده  انلعجا  و  نامیالا ، هنیزب  انیز  مهللا  هملظم . هنتف  و ال  هرـضم ، ءارـض  ریغ  نم  کئاقل  یلا  قوشلا  و  کهجو ، یلا  رظنلا  کلاسا 
نآ رادب و  ماهدنز  ینادیم  ریخ  نم  يارب  ار  یگدنز  هک  اجنآ  ات  تاقولخم ، رب  تتردق  و  بیغ ، ملع  هب  ادـنوادخ  [ . 494 . ] نیملاعلا بر  ای 

و مشخ ، يدونـشخ و  تلاـح  رد  ار  وـت  زا  سرت  صـالخا و  هملک  وـت  زا  نم  اراـگدرورپ  ناریمب ، ارم  تـسا  رتـهب  مـیارب  ندرم  هـک  ماـگنه 
ءاضق هب  تیاضر  و  ار ، هتسویپ  یگشیمه و  ینـشور و  مشچ  و  نادیواج ، تمعن  وت  زا  و  مناهاوخ ، يزاینیب  یتسد و  یهت  رد  ار  يورهنایم 

رد هکنآیب  ار  تیاـقل  قوش  لاـمج و  رادـید  و  گرم ، زا  دـعب  ار  شوخ  یگدـنز  منکیم  تساوخرد  مهاوـخیم و  هحفـص 319 ] ار [  وت 
، هد نامرارق  هتفای  هار  نایامنهار  زا  زاس و  نیزم  نامیا  تنیز  هب  ار  ام  اراگدرورپ  امرف ، مبیـصن  دـشاب  کیرات  هنتف  ای  ررـض و  نایز و  تلاح 

. نایناهج راگدرورپ  يا 

ترضح نآ  زرح 

[495 . ] هلک یناش  یل  حلصا  و  ادبا ، نیع  هفرط  یسفن  یلا  ینلکت  و ال  ینثغاف ، ثیغتسا  کتمحرب  مویق ، ای  یح  ای  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب 
يارب هاگچیه و  ارم  سرب و  مدایرف  هب  منکیم  یهاوخ  دایرف  وت  تمحر  هب  هدنراد  ياپ  رب  يا  هدنز ، يا  نابرهم ، هدنـشخب  دـنوادخ  مان  هب  . 

. امرف حالصا  ار  میاهراک  مامت  راذگماو و  مدوخ  هب  ندز  مه  هب  مشچ  کی  یتح  هشیمه 

قیرح ياعد 

و [ 496  ] قیرح ءاعد  هب  تسا  فورعم  هک  یلماک  ياعد  هب  دـنک  ءاـعد  دـعب  دناهتـشون ...: نینچ  اـمهیلع  هللاهمحر  یمعفک  یـسوط و  خـیش 
کتاومس و عبس  ناکس  کشرع و  هلمح  کتکئالم و  دهشا  و  ادیهش - کب  یفک  و  كدهشا - تحبصا  ینا  مهللا  هحفص 320 ] دیوگب [ :

ینا ادیهش - کب  یفک  و  یلدهشاف - کقلخ ، عیمج  كدابع و  نم  نیحلاصلا  کلسر و  كءایبنا و  هثرو  کلسر و  كءایبنا و  کیضرا و 
کشرع نود  امم  دوبعم  لک  نا  و  کلوسر ، كدبع و  ادمحم  نا  و  کل ، کیرش  كدحو ال  دوبعملا ، تنا  الا  هلا  هللا ال  تنا  کنا  دهـشا 

هنک نوفـصاولا  فصی  نا  نم  مظعا  لجا و  مرکا و  زعا و  هناف  میرکلا  کهج  الخ و  ام  لحمـضم  لطاب  یلفـسلا  هعباسلا  کـضرا  رارق  یلا 
هلاقم نع  لج  و  هدمح ، رثام  نیفـصاولا  فصو  يدع  و  هدـم ، رخف  نیحداملا  حدـم  قاف  نم  ای  هتمظع ، هنک  یلا  بولقلا  يدـتهت  وا  هلالج 

هدحو ال هللا  الا  هلا  ال  لوقی : مث  اثالث  . - هرفغملا لها  يوقتلا و  لها  ای  هلها  تنا  ام  انب  لعفاو  هلآ ، دـمحم و  یلع  لص  ، هناش میظعت  نیقطانلا 
هل کلملا و  هل  نطابلا ، رهاظلا و  و  رخالا ، لوالا و  وه  هللااب ، الا  هوق  الو  هللا  ءاش  اـم  هیلا  بوتا  هللا و  رفغـسا  هدـمحب ، ناحبـس و  هل ، کـیرش 

: لوقی مث  هرم  هرـشع  يدـحا  ریدـق - ءیـش  لـک  یلع  وه  و  ریخلا ، هدـیب  تومی ، ـال  یح  وـه  و  ییحی ، تیمی و  و  تیمی ، ییحی و  دـمحلا ،
، میظعلا یلعلا  میرکلا ، میلحلا  هللااب  الا  هوق  لوح و ال  هللا ال  ءاش  ام  هیلا ، بوتا  هللارفغـسا و  ربکا ، هللا  هللا و  الا  هلا  هللادمحلا و ال  هللا و  ناحبس 
، هملق هب  يرجام  ددع  و  هیضرا ، هتاومس و  ءلم  و  هشرع ، هنزو  هقلخ ، هحفص 321 ] ددع [  نیبملا ، قحلا  سودقلا  کلملا  میحرلا ، نمحرلا 

یلع لص  و  نیکرابملا ، هتیب  لها  دـمحم و  یلع  لص  مهللا  لق : مث  هرم  هرـشع  يدـحا  هسفنل ، هاـضر  و  هتاـملک ، دادـم  و  هباـتک ، هاـصحا  و 
دعب مهیدزت  اضرلا و  مهغلبت  یتح  اعیمج  مهیلع  لص  مهللا  نیبرقملا . هکئالملا  نیعمجا و  کشرع  هلمح  لیفارـسا و  لـیئاکیم و  لـیئربج و 

ناوضر و یلع  لص  و  هناوعا ، توملا و  کلم  یلع  لص  و  دـمحم ، لآ  دـمحم و  یلع  لص  مهللا  نیمحارلا . محرا  ای  هلها  تنا  اـمم  اـضرلا 
محرا ای  هلها  تنا  اـمم  اـضرلا  دـعب  مهیدزت  اـضرلا و  مهغلبت  یتح  مهیلع  لـص  مهللا و  نارینلا . هنزخ  کـلام و  یلع  لـص  و  ناـنجلا ، هنزخ 

نیـضرالا هکئالم  ءاوهلا و  هکئالم  یلع  لص  و  مدآ ، یبنل  هظفحلا  و  هرربلا ، مارکلا  هرفـسلا  و  نیبتاکلا ، مارکلا  یلع  لـص  مهللا  نیمحارلا .
یلع لـص  راجـشالا و  و  راـقفلا ، و  تاولفلا ، يراربـلا و  و  راـهنالا ، راـحبلا و  و  راـطقالا ، ضرـالا و  و  راـهنلا ، لـیللا و  هکئـالم  و  یلفـسلا ،
تنا امم  اضرلا  دعب  مهدیزت  اضرلا و  مهغلبت  یتح  مهیلع  لص  مهللا  وکتدابع  کحیبستب و  بارـشلا  ماعطلا و  نع  مهتینغا  نیذلا  کتکئالم 

ءادهشا نیقیدصلا و  نییبنلا و  نم  ادلو  ام  ءاوح و  انما  مدآ و  انیبا  یلع  لص  و  دمحملآ ، دمحم و  یلع  لص  مهللا  نیمحارلا . محرا  ای  هلها 
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هحفـص نیرهاطلا [  هتیب  لها  دمحم و  یلع  لص  مهللا  نیمحارلا . محرا  ای  هلها  تنا  امم  اضرلا  مهغلبت  یتح  مهیلع  لص  مهللا  نیحلاصلا . و 
یبن لک  یلع  و  دمحمب ، ریـشب  یبن  لک  یلع  و  دـمحم ، هیرذ  یلع  و  تارهطملا ، هجاوزا  یلع  و  نیبجتنملا ، هباحـصا  یلع  و  نیبیطلا ، [ 322

مهغلبت بتح  مهیلع  لص  مهللا  هلآ . هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  کیبنل  یـضر  کل و  یـضر  هیلع  کتاولـص  یف  نم  لک  یلع  ادمحم و  دـلو 
و دمحم ، لآ  دمحم و  یلع  كراب  و  دـمحم ، لآ  و   ) دـمحم یلع  لص  مهللا  نیمحارلا . محرا  ای  هلها  تنا  امم  اضرلا  دـعب  مهیدزت  اضرلا و 

دمحم لآ  دمحم و  یلع  لص  مهللا  دیجم . دیمح  کنا  میهاربا  یلع  تمحرت  تکراب و  تیلـص و  ام  لضفاک  دـمحملآ ) ادـمحم و  محرا 
. هیلع یلـص  نم  ددعب  دمحم  لآ  دمحم و  هیلع . یلـصن  نا  انل  یغبنی  امک  دمحم  لآ  دمحم و  یلع  لص ) مهللا  هیلع ،  ) یلـصن نا  انترما  امک 
هیلع و یلـص  نم  ددعب  دمحم  لآ  دمحم و  یلع  لص  مهللا  هیلع . تیلـص  هالـص  یف  فرح  لک  ددعب  دمحم  لآ  دـمحم و  یلع  لص  مهللا 

هیلع یلص  نمم  هکرح  نوکس و  هفصو و  سفن  هظحل و  هظفل و  هرعـش و  لک  ددعب  دمحم  لآ  دمحم و  یلع  لص  مهللا  هیلع . لصی  مل  نم 
مهروهـش و مهمایا و  مهتافـص و  مهتاقیم و  مهقیاـقح و  مهتاـکرح و  مهنوکـس و  مهقیاـقد و  مهتاـعاس و  ددـعب  و  هیلع ، لـصی  مل  نمم  و 

افاعـضا کـلذ  فاعـضاک  و  همیقلا ، موی  یلا  نوکی  وا  مهنم  ناـک  وا  نولمعی ، وا  اولمع  اـم  رذ  هنز  ددـعب  مهراـشبا و  مهراعـشا و  مهینس و 
دمحم لآ  دـمحم و  یلع  لص  مهللا  نیمحارلا . محرا  ای  همایقلا ، موی  یلا  هفعاضم  افاعـضا  کـلذ  فاعـضاک  و  هماـیقلا ، موی  یلا  هفعاـضم 

لضفلا و نملا و  رکـشلا و  ءانثلا و  دـمحلا و  کل  مهللا  هیـضرت . هالـص  همایقلا ، موی  یلا  هقلاـخ  هحفـص 323 ] تنا [  ام  تقلخ و  ام  ددـعب 
مرکلا و نانتمالا و  ددوسلا و  رهقلا و  رخفلا و  ناطلسلا و  توکلملا و  کلملا و  توربجلا و  همظعلا و  همعنلا و  ینسحلا و  ریخلا و  لوطلا و 

اکز ام  کل  همظعلا و  ءایربکلا و  هرفغملا و  همحرلا و  سیدقتلا و  و  ریبکتلا ) و   ) لیلهتلا دـیجمتلا و  دـیحوتلا و  ریخلا و  مارکالا و  لالجلا و 
. کل یـضر  وه  و  هلئاق ، هب  یـضرت  هلئاق و  نع  هب  یـضرت  يذلا  لیمجلا  نسحلا  لوقلا  رخافلا و  حـیدملا  بیطلا و  ءانثلا  نم  رهط  باط و  و 

لوا لیلهتب  یلیلهت  و  کلذـب ، کـلذ  الـصتم  نیمیلاـعلا  بر  یلع  نینثملا  لوا  ءاـنثب  یئاـنث  و  نیدـماحلا ، لوا  دـمحب  يدـمح  لـصتی  یتح 
الـصتم نیملاـعلا  بر  یلع  نینثملا  نیلمجملا  نیلئاـقلا  لوا  لوقب  لـیمجلا )  ) نسحلا یلوـق  و  نیربـکملا ، لوا  ریبـکتب  يریبـکت  و  نیللهملا ،

ددع وراحبلا  ءام  عرج  ددع  لابجلا و  لالتلا و  لامرلا و  نیـضرالا و  تاومـسلا و  رذ  هنز  ددعب  و  هرخآ ، یلا  رهدـلا  لوا  نم  کلذـب  کلذ 
تاومسلا و رذ  هنز  ددع  و  هلک )  ) کلذ هنز  ددع  ردملاو و  يونلا  یـصحلا و  يرثلا و  ددع  موجنلا و  ددع  راجـشالا و  قرو  راطمالا و  رطق 

هعباسلا کـضرا  رارق  یلا  کـشرع  نذـل  نم  همیقلا ، موی  یلا  نهقوف  اـم  کـلذ و  نیب  اـم  نهتحت و  اـم  نهنیب و  اـم  نهیف و  اـم  نیـضرالا و 
مهنوکـس و مهینـس و  مهروهـش و  مهمایا و  مهتاعاس و  مهرئراعـش و  مهقیاقد و  مهقامرا و  ددع  نهلها و  ظافلا  فورح  ددـعب  و  یلفـسلا ،

هحفـص یلا [  نوکی  وا  مهنم  ناک  وا  اونطفوا  اونظوا  اوار  وا  مهغلب  وا  نولمعی  وا  اولمع  اـم  هنز  ددـع  و  مهراـشبا ، مهراعـشا و  مهتاـکرح و 
لالجلاذ و ای  كریغ ، اهیصحیال  امهلعی و  هفعاضم ال  افاعضا  کلذ  فاعضاک  کلذ و  فاعـضا  کلذ و  رذ  هنز  ددع  و  همایقلا ، موی  [ 324

برب تسل  کـنا  مـهللا  ضرـالا . تاومـسلا و  عیدـب  اـی  کـقلخ  عـیمج  نـم  ینم و  هبجوتـسم  هقحتـسم و  تـنا و  کـلذ  لـها  و  مارکـالا .
. نولئاقلا لوقی  ام  قوف  لوقن و  امک  انبر  تنا  انقلخ ، یلع  کناعا  هلا  کعم  ـال  و  کـتیبوبر ، یف  ککرـشیف  هلا  کـعم  ـال  كانثدحتـسا و 

موی یلا  هل  لوسم  تنا  ام  لضفا  هل و  تلئـس  ام  لضفا  کلئـس و  ام  لضفا  ادمحم  یطعت  نا  دمحم و  لآ  دمحم و  یلع  یلـصت  نا  کلئـسا 
لک یتیب و  لها  یتابارق و  یلها و  يدـلو و  یلام و  یتیرذ و  ینید و  یـسفن و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ییبن  تیب  لها  ذـیعا  همایقلا .
لاق وا  هبیغ  ینع  دروا  اد  یلا  يدـساوا  ءاعد  یندـلق  نم  یتصاخ و  یتنازخ و  همایقلا و  موی  یلا  لخدـی  وا  مالـسالا  یف  یل  لخد  محر  يذ 

هرهاطلا هلماکلا  هلماشلا  هماعلا  هماتلا  هئامـساب  هللااب و  تانموملا  نینموملا و  نم  یناوخا  یناریج و  هعیـض و  وا  ادی  هدنع  تذختا  وا  اریخ  یف 
هتمتاخ و باتکلا و  ماب  و  رجاف ، ورب ال  نهزواجی و  یتلا ال  هنوزخملا  همیظعلا  همیرکلا  هعینملا  هفیرـشلا  هیکازلا  هیلاعتملا  هکرابملا  هلـضافلا 
میهاربا و فحصب  و  ناقرفلا ، روبزلا و  لیجنالا و  هراوتلاب و  و  هکرب ، هذوع و  همحر و  ءافـش و  همکحم و  هیآ  هفیرـش و  هروس  نم  امهنیب  ام 

لکب و  هللا ، هرانا  رون  لکب  و  هللا ، هرهظا  ناهرب  لکب  و  هللا ، اهماقا  هجح  لکب  و  هللا ، هلـسرا  لوسر  لکب  و  هللا ، هلزنا  باـتک  لـکب  و  یـسوم ،
امرش نم  و  رذحا ، فاخا و  امرش  نم  و  رذحا ، فاخا و  امرش  نم  و  رش ، يذ  لک  رش  نم  ذیعتـسا  ذیعا و  هحفص 325 ] هتمظع [ ، هللا و  الآ 
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هعایـشا و هدونج و  سیلبا و  نیطالـسلا و  نیطایـشلا و  سنالا و  نجلا و  هقـسف  رـش  نم  و  مجعلا ، برعلا و  هقـسف  رـش  نم  و  ربکا ، هنم  یبر 
ام رش  نم  و  مقس ، هلزان و  مدن و  هفآ و  مه و  مغ و  لک  رش  نم  و  ملا ، وا  مجهوا  مهد  ام  رش  نم  و  هملظلا ، رونلا و  یف  ام  رـش  نم  و  هعابتا ،

راحبلا و رافقلا و  تاولفلا و  راطقالا و  ضرـالا و  یف  اـم  رـش  نم  و  راـنلا ، یف  امرـش  نم  و  رادـقالا ، هب  یتاـت  راـهنلا و  لـیللا و  یف  ثدـحی 
ام اهنم و  جرخی  ام  ضرالا و  یف  جحلی  ام  رش  نم  و  رارشالا ، راعذلا و  داسحلا و  راحسلا و  ناهکلا و  راجفلا و  قاسفلا و  رش  نم  و  راهنالا ،

یلع یبر  نا  اهتیصانب ، ذخآ  یبر  هباد  لک  رش  نم  و  رش ، يذ  لک  رش  نم  و  رش ، يذ  لک  رش  نم  و  اهیلا ، اهیف  جرعی  ام  ءامـسلا و  نم  لزنی 
نزحلا و مهلا و  نم  مهللا  کـب  ذوعا  و  میظعلا . شرعلا  بر  وه  تیلکوت و  هیلع  وه  ـالا  هلا  ـال  هللا  یبسح  لـقف  اولوت  ناـف  میقتـسم ، طارص 

نم و  عشخی ، بلق ال  نم  و  عمدـت ، نیع ال  نم  و  عفنی ، لمع ال  نم  و  لاجرلا ، هلبلغ  نیدلاعلـض و  نم  و  لخبلا ، نبحلا و  لسکلا و  زجعلا و 
امم و  ثبخ ، یلع  ذـخاوت  وا  رـسخ ، یلع  ددوت  و  رکن ، یلع  عامجا  نم  و  عدرتـال ، هباحـص  نم  و  عجنت ، ـال  هحیـصن  نم  عمـسی و  ـال  ءاـعد 

نوحلاصلا ءادهشلا و  نورهطملا و  نورهاطلا  همئالا  نولسرملا و  ءایبنالا و  نوبرقملا و  هکئالسم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هنم  ذاعتـسا 
نم ینذیعت  نا  و  اولئسام ، ریخلا  نم  هحفص 326 ] ینیطعت [  نا  دمحم و  لآ  و  دمحم ، یلع  یلصت  نا  مهللا  کلئـسا  و  نوقتملا . كدابع  و 

نیطایـشلا و تازمه  نم  بر  ای  کبذوعا  و  ملعا . مل  اـم  هنم و  تملع  اـم  هلجآ ، هلجاـع و  هلک  ریخلا  نم  مهللا  کلئـسا  و  اوذاعتـسا ، اـمرش 
یلها و یلع  هللا  مسب  ینید  یـسفن و  یلع  هللا  مسب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  یبنلا  تیب  لها  یلع  هللا  مسب  نورـضحی . نا  بر  کبذوعا 

نم یناوخا و  نینموـملا و  یناریج  یلع  هللا  مسب  یتاـبارق ، يدـلو و  یتـبحا و  یلع  هللا  مسب  یبر ، یناـطعا  یئیـش  لـک  یلع  هللا  مسب  یلاـم ،
رـضی يذلا ال  هللا  مسب  ینقزری ، یبر و  ینقزر  ام  یلع  هللا  مسب  تانموملا ، نینموملا و  نم  ارب  یلا  ادتبا  وا  ادی  يدـنع  ذـختا  وا  ءاعد  یندـلق 

كدابع کلئس  ام  عیمجب  ینلـص  و  دمحم ، لا  دمحم و  یلع  لص  مهللا  میلعلا . عیمـسلا  وه  ءامـسلا و  یف  ضرالا و ال  یف  ءیـش  همـسا  عم 
ام عیمج  ینع  فرـصا  ریخلا و  نم  هب  مهلـصت  نا  نونموملا  كداـبع  کلئـس  اـم  عیمج  ینع  فرـصا  ریخلا و  نم  هب  مهلـصت  نا  نوـنموملا 

یلع لص  مهللا  نیمحارلا . محرا  ای  هیلو  هلها و  تنا  ام  کلضف  نم  یندز  و  يدرلا ، ءوسلا و  نم  مهنع  هفرصت  نا  نونموملا  كدابع  کلئس 
ینیب و عمجا  و  مهمایا ، یندهـشا  و  مهرـصن ، ینقزرا  مومهم و  لک  نع  جرف  و  یجرف ، مهجرف و  مهللا  لجع  و  نیبیطلا ، هتیب  لهآ  دمحم و 
مهیبحم و مهتعیـش و  یلع  مهعم و  نم  یلع  و  ریخ ، لیبسب  الا  مهیلا  صلخیال  یتح  هیقاو  مهیلع  کنم  لـعجا  و  هرخـالا ، ایندـلا و  یف  مهنیب 

ءاش ام  هللا ، الا  بلاغ  هللا و ال  یلا  هللا و  نم  هللااب و  هللا و  مسب  ریدق . یـش  لک  یلع  کناف  تانموملا ، نینموملا و  عیمج  یلع  مهئایلوا و  یلع 
رثاکا و لواصا و  لواحا و  هللااب  و  هللا ، یلا  یجتلا  و  هللا ، یلا  يرما  ضوفا  و  هللا ، یلع  تیلکوت  هللا  یبسح  هللااب ، الا  هوق  ال  هحفص 327 ] هللا [ 

هلا ال  فوفـصلا ، هکئالملا  موجنلا و  یـصحلا و  يرثلا و  ددـع  مویقلا  یحلا  هللا  الا  هلا  ال  باتم ، هیلا  تلکوت و  هیلع  مصتعا ، زتعا و  رخافا و 
هاوگ ار  وت  هکیلاح  رد  مدرک  حبص  نم  ادنوادخ  نیملاظلا . نم  تنک  ینا  کناحبس  تنا  الا  هلا  ال  میظعلا ، یلعلا  هل  کیرش  هدحو ال  هللا  الا 

تناگداتسرف ناربمایپ و  تنیمز و  نامسآ و  تفه  نانکاس  تشرع و  نالماح  ناگتـشرف و  یتسه - یفاک  ندوب  هاوگ  يارب  وت  و  مریگیم -
یفاک ندوب  هاوگ  يارب  و  شاب - نم  هاوگ  وت  مریگیم ، هاوگ  ار  تناگدـیرفآ  یمامت  هتـسیاش و  ناگدـنب  تنالوسر و  ناربمایپ و  ناـثراو  و 
دمحم هک  مهدیم  یهاوگ  و  تسین ، تیارب  یکیرـش  و  یئاهنت ، تسین ، يدوبعم  وت  زج  یئادخ و  وت  زج  مهدیم  تداهـش  نم  هک  یتسه -

راوگرزب و هجو  زج  هب  تسا ، دوبان  لطاب و  دوش  هدیتسرپ  نیمز ، نمیتفه  زکرم  ات  شرع  ریز  رد  هک  يدوجوم  ره  تسا و  وت  لوسر  هدنب و 
وا یگرزب  تیعقاو  هب  اهلد  ای  دنبایرد و  ار  وا  هوکش  تمظع و  هنک  ناگدننک  فیـصوت  هک  تسنآ  زا  رتالاو  رتگرزب و  رترب و  هک  وت  میرک 

نارازگساپس فیصوت  شاهنومن  ياهساپس  هتفای و  يرترب  ششیاتس  راختفا  تاهابم و  نارگشیاتس  ندوتس  رب  هک  یـسک  يا  دننک ، ادیپ  هار 
تسرفب دورد  وا  نادناخ  دمحم و  رب  هتشگ ، رترب  نارونخس  راتفگ  زا  شماقم  تشادگرزب  هدومن و  زواجت  اهنا  زا  هتـشاذگرس و  تشپ  ار 

هحفـص دیوگب [ : دعب  دنک .) رارکت  ار  هملک  نیا  راب  هس  . ) شزرمآ يوقت و  لها  يا  ینآ ، هتـسیاش  دوخ  وت  هک  هدـب  ماجنا  ار  نآ  ام  يارب  و 
ناهاوخ دنوادخ  زا  مرازگیم  ساپس  ار  وا  دنوادخ ، تسا  هزنم  كاپ و  تسین ، شیارب  یکیرـش  تسا و  اهنت  هللا »  » زج یئادخ  تسین  [ 328

نطاب رهاظ و  رخآ و  لوا و  وا  تسین ، وا  هطساوب  زج  یناوت  یئورین و  دهاوخب ، دنوادخ  هک  هچ  نآ  ره  مدرگیمرب ، وا  هب  میتسه و  شزرمآ 
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ریخ دریمیمن ، تسا و  هدنز  وا  دنکیم ، هدنز  دناریمیم و  دناریمیم ، دنکیم و  هدنز  تسا ، وا  هژیو  شیاتس  وا و  نآ  زا  یئاورنامرف  تسا ،
، دنوادخ تسا  هزنم  كاپ و  دیوگب : ار  حیبست  نیا  دعب  و  دیوگب ) هبترم  هدزای  ار  تارابع  نیا  . ) تسا اناوت  زیچ  همه  رب  تسا و  وا  تسد  رد 
هک ار  هچ  نآ  ره  مدرگیمرب ، وا  هب  مشزرمآ و  ناـهاوخ  دـنوادخ  زا  تسا ، رتـگرزب  هللاو  تسین ، یئادـخ  هللا  زج  تـسا و  وا  نآ  زا  ساـپس 

ياورنامرف نابرهم ، هدنـشخب و  گرزب ، يالاو  دـنوادخ  تسین  راوگرزب  راـبدرب  دـنوادخ  هلیـسو  هب  زج  یناوت  ورین و  و  دـهاوخب ، دـنوادخ 
يراج و نآ  رب  شملق  هک  هچ  نآ  ره  شنیمز  اهنامـسآ و  ینیزگیاـج  شرع و  ینیگنـس  ناگدـیرفآ و  دادـعت  هب  هدننکراکـشآ ، قح  هزنم ،

هبترم هدزای  مه  ار  تارابع  نیا  منکیم . شیاتـس  حیبست و  ار  وا  هدیدنـسپ . دوخ  يارب  دننآ و  هدنـسیون  شتاملک  هدرمـش و  ار  نآ  شباتک 
همه لیفارـسا و  لیئاکیم و  لیئربج و  تسرف و  دورد  وا  تکرب  اـب  نادـناخ  دـمحم و  رب  ادـنوادخ  دـناوخب : ار  تاـملک  نیا  دـعب  دـیوگب و 

هک اجنآ  ات  تسرفب  دورد  تاولـص و  نانآ  یگمه  رب  ادنوادخ  ، هدب رارق  دوخ  تمحر  لومـشم  زین  ار  تبرقم  ناگتـشرف  تشرع و  نالماح 
نیرتهدننک محر  يا  یئازفیب ، نانآ  رب  ینآ  هتسیاش  دوخ  وت  هک  هزادنا  نآ  هب  يدونـشخ ، تیاضر و  زا  دعب  یناسرب و  اضر  ماقم  هب  ار  نانآ 

ناوضر و رب  وا و  نارای  و  هحفـص 329 ] گرم [  رب  رومام  هتـشرف  رب  تسرفب و  دورد  دمحم  نادناخ  دمحم و  رب  ادنوادخ  ناگدننکمحر ،
دنـسرب و تیاضر  ماقم  هب  هک  تسرفب  دورد  هزادنا  نادب  نانآ  رب  ادـنوادخ  تسرفب ، دورد  خزود  نارومام  کلام و  رب  و  تشهب ، نانابهگن 

ادنوادخ نیمحارلا . محرا  يا  هد  رارق  دوخ  دورد  تمحر و  لومشم  ار  نانآ  ینآ  هتـسیاش  وت  هک  هزادنا  نادب  يدونـشخ  تیاضر و  زا  دعب 
و نامـسآ ، ناگتـشرف  رب  و  تسرفب ، دورد  مدآ  نادـنزرف  نانابهگن  و  راکوکین ، یمارگ  ناگدـنیامن  لامعا و  همان  راوگرزب  ناگدنـسیون  رب 

نآ رب  ناتخرد و  اههرد و  اهتشد و  اهارحـص و  اههناخدور ، اهایرد و  نآ  ياههنارک  نیمز و  زور ، بش و  هکئالم  و  نیمز ، نیئاپ  تاـقبط 
نادب نانآ  رب  ادنوادخ  تسرف ، دورد  ياهتخاس  ناشزاین  یب  بآ  اذـغ و  ندروخ  زا  تشیاتـس  شتـسرپ و  هلیـسوب  هک  تناگتـشرف  زا  هورگ 

يا يازفیبن ، انآ  رب  ینآ  هتـسیاش  دوخ  وت  هک  هزادنا  نادـب  يدونـشخ  زا  دـعب  یناسرب و  ناشیدونـشخ  اضر و  ماقم  هب  هک  تسرف  دورد  هیاپ 
ناشنادنزرف زا  هدع  نآ  ءاوح و  نامردام  مدآ و  ترضح  نامردپ  رب  تسرفب و  دورد  دمحم  نادناخ  دمحم و  رب  ادنوادخ  نیمحارلا . محرا 

اـضر ماقم  هب  هک  تسرفب  دورد  هزادنا  نادب  نانآ  رب  ادنوادخ  تسرفب ، دورد  دنناراک  هتـسیاش  ءادهـش و  نیقیدـص ، ناربمایپ ، هورگ  زا  هک 
نانز هدـیزگرب و  نارای  رب  هزیکاپ و  كاـپ و  نادـناخ  دـمحم و  رب  ادـنوادخ  نیمحارلا . محرا  يا  یناـسرب  ینآ  هتـسیاش  وت  هک  هنوگ  نادـب 
هتفرگ رارق  دمحم  ناردپ  دادجا و  هسلس  رد  هک  يربمایپ  ره  هداد و  دیون  دمحم  ندمآ  هب  هک  يربمایپ  ره  رب  دمحم و  نادنزرف  رب  شکاپ و 

ردق نآ  نانآ  رب  ادنوادخ  دوشیم . لصاح  دمحم  ترـضح  تربمایپ  وت و  يدونـشخ  وا  رب  دورد  نداتـسرف  رد  هک  تسرف  دورد  ینانآ  رب  و 
يازفیب ینانآ  رب  ینآ  هتـسیاش  دوخ  وت  هک  هزادنا  نادب  يدونـشخ  زا  دعب  هحفص 330 ] يزاس و [  ناشدونـشخ  هک  تسرف  تمحر  دورد و 
نادناخ دمحم و  رب  ،و  هد تکرب  دمحم  نادـناخ  دـمحم و  رب  و  تسرف ، دورد  دـمحم  نادـناخ  دـمحم و  رب  ادـنوادخ  نیمحارلا . محرا  يا 

. يراوگرزب هدوتـس و  دـنوادخ  وت  ياهداتـسرف  میهاربا  رب  هک  یتـمحر  تاـکرب و  تاولـص و  نیرترب  دـننام  هب  نک  تیاـنع  تمحر  دـمحم 
دـمحم و رب  ادـنوادخ  میتسرفب ، دورد  وا  رب  ياهداد  روتـسد  ام  هب  هک  هنوگ  ناـمه  هب  تسرف  دورد  دـمحم  نادـناخ  دـمحم و  رب  ادـنوادخ 
تسرفب و دورد  دمحم  نادناخ  دمحم و  رب  ادنوادخ  میتسرف ، دورد  وا  رب  ام  تسا  راوازـس  هک  هنوگ  نامه  هب  تسرف  دورد  دمحم  نادناخ 

دادعت هب  ادنوادخ  تسرف ، دورد  وا  هب  دناهداتـسرفن  دورد  وا  رب  هک  یناسک  دادعت  هب  ادـنوادخ  دنداتـسرف  دورد  وا  رب  هک  یناسک  رادـقم  هب 
هداتـسرف و تاولـص  وا  رب  هک  یناـسک  دادـعت  هب  ادـنوادخ  دراد ، دوـجو  ياهداتـسرف  وا  رب  هک  یتاولـص  رد  هک  تـسرف  دورد  وا  رب  یفورح 
، ياهناشن یـسفن ، یندز ، مه  هب  مشچ  یظفلت ، یئوم ، ره  دادعت  هب  دـمحم  نادـناخ  دـمحم و  رب  ادـنوادخ  تسرف . دورد  وا  رب  دناهداتـسرفن 
، تاکرح نوکـس ، قئاـفد ، تاـعاس ، دادـعت  هب  تسرف و  دورد  دناهداتـسرفن  هداتـسرف و  دورد  وا  رب  هک  یناـسک  زا  یتکرح  ره  یـشمارآ و 

دنهدیم ماجنا  ای  هداد و  ماجنا  هک  یئاهراک  تارذ  نزو  دادعت  هب  اهتسوپ ، اهیوم ، اهلاس ، اههام ، اهزور ، اهیگژیو ، اهداد ، رارق  قئاقح ،
محرا يا  تسرف  دورد  نانآ  رب  نآ  ربارب  نیدنچ  دادعت  هب  زیخاتـسر  زور  ات  دش و  دهاوخ  رداص  تمایق  زور  ات  ای  هدش و  رداص  اهنآ  زا  ای  و 

زیخاتـسر زور  ات  هک  هچ  نآ  مامت  دادعت  هحفـص 331 ] هب [  تناگدیرفآ و  دادعت  هب  دمحم  نادـناخ  دـمحم و  رب  اراگدرورپ  راب  نیمحارلا .
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یئوکین یبوخ و  ششخب ، لضف و  نانتما و  رکش و  ساپـس ، ادنوادخ  دشاب ، وت  هاوخ  لد  يدونـشخ و  بجوم  هک  تسرف  دورد  ینیرفآیم 
یبوخ و یگرزب ، یئالاو و  يراوگزب ، مرک و  یئاقآ ، يزوریپ و  يرترب ، هطلـس و  نطاب ، رهاظ و  رب  یئاورناـمرف  هوکـش و  یگرزب ، تمعن و 
اـنث و هنوگره  ،و  تسوت نآ  زا  همه  همه و  یگرزب ، یـشنمگرزب و  شزرمآ و  تمحر ، نتخاـس و  هزنم  ریبکت ، لـیلهت و  مارتحا و  یئاـتکی ،

دشاب وت  دنسپ  بجوم  يزاس و  دونشخ  ار  وا  یشاب و  دونـشخ  شاهدنیوگ  زا  هک  ابیز  وکین و  نخـس  الاو ، هحیدم  هزیکاپ و  كاپ و  شیاتس 
نایناهج راگدرورپ  هب  تبسن  يوگانث  نیلوا  شیاتس  هب  میانث  رگشیاتس و  نیتسخن  یئوگانث  هب  مشیاتس  هک  اجنآ  ات  دراد . صاصتخا  وت  هب  و 

کین هدنیوگ  نیلوا  راتفگ  هب  میابیز  راتفگ  هدنیوگ ، ریبکت  نیلوا  ریبکت  هب  مریبکت  هدـننکلیلهت و  نیتسخن  لیلهت  هب  نم  لیلهت  دوش  لصتم 
هزادـنا و هب  دـشاب و  هتـشاد  یگتـسویپ  نآ  ماجرف  ات  ناهج و  زاغآ  زا  هک  دروخ  دـنویپ  يروط  هب  نایناهج  راـگدرورپ  رب  يوگاـنث  نخس و 

دادعت ناتخرد و  ياهگرب  ناراب و  تارطق  دادـعت  اهایرد و  بآ  ياهماج  اههوک و  اههپت و  اههزیرگنـس و  نیمز ، نامـسآ و  تارذ  ینیگنس 
اهنیا نیب  اهنیا و  رد  هک  هچ  نآ  اهنیمز و  اهنامسآ و  تارذ  نزو  اهنیا و  همه  نزو  اهگنس و  اههتـسه و  اهگیر و  اهنیمز و  ناگراتس و 

دادـعت هب  نیمز و  نیمتفه  زکرم  ات  تشرع  ياهیکیدزن  زا  تشاد  دـهاوخ  دوجو  تمایق  زور  ات  اهنیا  نیب  لصاوف  رد  اهنیا و  يالاب  ریز و  و 
، تاکرح اهشمارآ ، اهلاس ، اههام ، اهزور ، تاعاس ، اهيوم ، اهناوختـسا و  کیراب  ناشیاه  ندز  مه  هب  کلپ  دادعت  نانکاس ، ظافلا  فورح 

ربارب نیدنچ  و  اهنیا ، هحفـص 332 ] همه [  تارذ  دادعت  درک ، دـنهاوخ  ای  هدرک و  هک  یئاهراک  نزو  دادـعت  هب  ناشیاه و  تسوپ  اهيوم و 
، مارکالا لالجلاوذ و  يا  تسرف  دورد  وا  نادناخ  دمحم و  رب  درامشب  دناوتن  دنادن و  یسک  وت  زج  هک  رگید  ربارب  نیدنچ  نوچ  مه  و  نآ ،

نیمز اهنامـسآ و  عیدـب  يا  یتـسه ، وـت  اـهنت  تناگدـیرفآ ، یماـمت  نم و  زا  یتاولـص  نینچ  قیـال  راوازـس و  يدورد و  نـینچ  هتـسیاش  و 
وت اب  دشاب و  وت  کیرـش  تیبوبر  رد  هک  تسین  یئادـخ  وت  هارمه  هب  میـشاب و  هدرک  تیادـیپ  هزات  هک  یتسین  يراگدـنوادخ  وت  اراگدرورپ 
هک هچ  نآ  زا  رترب  میئوگیم و  هک  هنوگنامه  یئام  راگدرورپ  وت  دشاب ، هدرک  کمک  وت  هب  ام  شنیرفآ  رد  هک  درادن  دوجو  رگید  یئادـخ 

هتـساوخ و وت  زا  هک  ار  يزیچ  نیرترب  دـمحم  هب  یتسرف و  دورد  دـمحم  نادـناخ  دـمحم و  رب  هک  مهاوخیم  وت  زا  ، دـنیوگیم ناگدـنیوگ 
هللا یلـص  دمحم  ترـضح  ار  مربمایپ  نادـناخ  یئامرف . اطع  دوشیم  هتـساوخ  وت  زا  تمایق  زور  ات  ياهدـش و  تساوخرد  هک  يزیچ  نیرترب 

مماحرا ناگتـسباو و  زا  کی  ره  ار و  ماهداوناخ  دارفا  نادـنواشیوخ و  هداوناخ و  لاوما و  نادـنزرف و  نید و  مدوخ و  ملـس و  هلآ و  هیلع و 
سک ره  ار و  مصوصخم  ناتسود  صاوخ و  نانابهگن و  نینچمه  دوشیم و  دراو  تمایق  زور  ات  ای  هدش و  لخاد  مالسا  هب  نم  رطاخ  هب  هک 
يریخ نخـس  هدودز و  نم  زا  ار  یتمهت  تبیغ و  ای  هدومن و  زارد  نم  يوس  هب  تمدـخ  تبحم و  هب  یتسد  هدرک و  نم  هراـبرد  یئاـعد  هک 

مات یماسا  ادخ و  هب  هک  ار  منموم  نارهاوخ  ناردارب و  رگید  ار و  مناگیاسمه  و  ماهتفرگ ، وا  زا  یناج  یلام و  یکمک  ای  هتفگ و  نم  هرابرد 
زا يراکدب  راکوکین و  چیه  هک  ياهدش  يرادهگن  راوگرزب و  هبترم و  دنلب  هدنزرا و  زیمت و  تکرب و  اب  الاو و  و  كاپ ، لماک و  لماش و  و 

، همکحم تایآ  هفیرش ، ياههروس  زا  اهنآ  نیب  رد  هحفص 333 ] هک [  هچ  نآ  باتک و  ماجنا  نایاپ و  ساسا و  هشیر و  هب  زین  درذگن و  اهنآ 
ره هب  یسوم و  میهاربا و  فحص  هب  ناقرف و  روبز و  لیجنا و  تاروت و  هب  تسا و  تکرب  تمعن و  تمحر و  ءافـش و  بجوم  هک  هچ  نآ  و 

هتخاس و راکـشآ  هک  یلیلد  ناهرب و  ره  هدومن و  هماقا  هک  یتجح  ره  هداتـسرف و  هک  یلوسر  ره  هدومرف و  لزان  ار  نآ  دـنوادخ  هک  یباتک 
يرورَش ره  بیـسآ  زا  مهدیم . رارق  دنوادخ  هانپ  رد  ار  دنراد  نامیا  راگدرورپ  یگرزب  اهتمعن و  مامت  هب  هتخاس و  نشور  هک  يوترپ  ره 

برع و ناراکهبت  بیـسآ  زا  تسا و  رتگرزب  نآ  زا  مراـگدرورپ  هک  هچ  نآ  ره  ّرـش  زا  مرذـحرب و  هدیـسرت و  نآ  زا  هک  هچ  نآ  ره  رـش  و 
ینـشور و رد  هک  يدوـجوم  ره  رـش  زا  و  شناورهر ، ناوریپ و  نایرکـشل و  سیلبا و  نیطالـس ، نیطایـش و  سنا ، نـج و  ناقـساف  مـجع و 

الب ینامیشپ ، تفآ و  مغ و  هودنا و  رش  زا  دیامنیم و  يراشفاپ  هدروآ و  موجه  ای  هتـشگ و  کیرات  هک  هچ  نآ  ره  رـش  زا  تسا و  یکیرات 
اههرد و نامـسآ و  ياههنارک  نیمز و  شتآ و  رد  هک  هچ  نآ  و  تاردـقم ، ياهدروآهر  هنازور و  هنابـش و  ياههدـیدپ  رـش  زا  يرامیب و  و 
زا اهازتشحو و  ناراکدـب و  نادوسح و  نارگوداج و  نانهاک و  ناراکتیانج ، ناراکهبت و  رـش  زا  و  تسا ، اههناخدور  اهایرد و  اـهارحص و 

هدنراد ره  رـش  زا  و  دنوریم ، الاب  دـنیآیم و  دورف  نامـسآ  زا  ای  دـنوشیم و  جراخ  نآ  زا  هک  هچ  نآ  ره  نیمز و  يور  رد  ناگدـبنج  رش 
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تـسا تسار  هار  رب  نم  راگدرورپ  انامه  مربیم ، هانپ  ادخ  هب  دشابیم  نم  راگدرورپ  تسد  رد  شرایتخا  هک  ياهدـبنج  ره  رـش  زا  يرش و 
راگدرورپ وا  مدومن و  لکوت  وا  رب  تسین  یئادخ  وا  زج  درک  دهاوخ  تیافک  ارم  دنوادخ  وگب  سپ  دندومن  ضارعا  هدرک و  تشپ  رگا  هک 

رد یتسـس  زا  لخب و  سرت و  تلاسک و  یناوتان و  هودـنا و  مغ و  زا  مربیم  هانپ  وت  هب  اراگدرورپ  راـب  هحفـص 334 ] تسا [ . گرزب  شرع 
دوشن و هدینـش  هک  یئاعد  دـشابن و  عشاخ  هک  یلد  دزیرن و  کـشا  هک  یمـشچ  دـشخبن و  دوس  هک  یلمع  زا  نادـنمروز و  یگریچ  نید و 

نتشاد تسود  تشز و  راک  رب  عماج و  هشیدنا  لماک و  میمصت  زا  درادن و  زاب  تشز  راک  زا  هک  یمدمه  ددرگن و  عقاو  دیفم  هک  یتحیصن 
برقم و ناگتـشرف  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هک  هچ  نآ  ره  زا  نطاب و  يدـیلپ  ثبخ و  زا  یـشان  هذـخاوم  اـی  راـبنایز و  راـک 

تساوخرد وت  زا  و  دناهدرب . هانپ  وت  هب  نآ  ناتراکزیهرپ  ناگدنب  ناراک و  هتـسیاش  نادیهـش و  هدش و  كاپ و  ناماما  نالوسر و  ناربمایپ و 
هچ ره  زا  یئاشخبب و  نانآ  هب  دنتـساوخ  هک  ار  هچ  نآ  ره  تاریخ  ریخ و  زا  یتسرف و  دورد  دمحملآ  دمحم و  رب  هک  دـنوادخ  يا  منکیم 

ياهریخ سردوز و  ریخ  ادـنوادخ ، يا  منکیم  تساوخرد  ار  ریخ  یمامت  وت  زا  و  یهد ، رارق  دوخ  هاـنپ  رد  ارم  دـناهدش  هدـنهانپ  وت  هب  هک 
زا ناطیش و  اهندز  کمشچ  زا  وت  هب  ادنوادخ  مربیم  هانپ  امرف و  مبیصن  منادیمن  هک  ار  هچ  نآ  هچ  منادیم و  هک  ار  هچ  نآ  هچ  ار ، هدنیآ 
رب هللا  مسب  منید ، رب  مدوخ و  رب  هللا  مسب  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  ربمایپ  نادناخ  رب  هللا  مسب  دنوش . رضاح  نم  دزن  هکنیا 
رب هللا  مسب  منادـنواشیوخ  نادـنزرف و  ناتـسود و  رب  هللا  مسب  هدیـشخب ، نم  هب  مراـگدرورپ  هک  هـچ  نآ  ره  رب  هللا  مـسب  ملاـم ، ماهداوناـخ و 

یکین هب  ادتبا  ای  هدومن و  دـنلب  نم  يارب  یکمک  تسد  ای  هدرک و  نم  هب  یئاعد  هک  یـسک  نآ  ره  نم و  ینید  ناردارب  نموم و  ناگیاسمه 
نامسآ رد  زیچ  چیه  وا  مسا  هحفـص 335 ] اب [  هک  يدنوادخ  مان  هب  دهدیم ، میزور  هدومرف و  میزور  هک  هچ  ره  رب  هللا  مسب  هدرک ، نم  هب 

اب ناگدنب  هک  یتاریخ  مامت  اب  ارم  تسرف و  دورد  دمحم  نادناخ  دـمحم و  رب  ادـنوادخ  تسا . اناد  اونـش و  وا  دـناسریمن و  ررـض  نیمز  و 
هتسیاش دوخ  وت  هک  هنوگ  نادب  نک و  فرطرب  هک  یتسپ  يدب و  ره  هد و  دنویپ  یئامن  لصتم  نانآ  هب  ات  دناهدرک  تساوخرد  وت  زا  تنامیا 

نانآ و جرف  تسرف و  دورد  شکاپ  نادناخ  دمحم و  رب  اراگدرورپ  نیمحارلا . محرا  يا  يازفیب  نم  رب  دوخ  ماعنا  لضف و  زا  ینآ  راوازس  و 
تـسرف دورد  دمحم  نادـناخ  دـمحم و  رب  ادـنوادخ  زاس ، فرطرب  ار  شهودـنا  مغ و  ینموم  نز  درم و  ره  زا  ناسرب و  يدوز  هب  ارم  جرف 

يوس زا  نک و  عمج  ترخآ  ایند و  رد  اهنآ  نم و  نیب  نادرگ ، نانآ  یبایماک  يزوریپ و  مایا  دـهاش  ارم  امرف ، نم  يزور  ار  ناشندرک  يرای 
نایعیـش و رب  دـننانآ و  اب  هک  یناسک  رب  ار  همه  نیا  نینچمه  دـنکن و  ادـیپ  هار  نانآ  هب  یبوخ  ریخ و  زج  هک  هد  رارق  ینابهگن  نانآ  رب  دوخ 
زا ادـخ و  هلیـسو  هب  ادـخ و  مان  هب  یئاناوت . زیچ  همه  رب  وت  انامه  امرف  بیـصن  تانموم  نینموم و  یگمه  رب  نانآ و  نارادتـسود  ناتـسود و 

، تسین یئورین  دـنوادخ  زج  تسا و  یندـش  هتـساوخ  دـنوادخ  هک  هچ  نآ  تسین ، دـنوادخ  زج  ياهدـننکهبلغ  هک  دـنوادخ  يوسب  ادـخ و 
هب مراپـسیم ، وا  هب  ار  دوخ  مربیم  هانپ  دـنوادخ  هب  منکیم ، راذـگاو  وا  هب  ار  مراک  هدرک ، لکوت  ادـخ  رب  دـنکیم ، تیاـفک  ارم  دـنوادخ 

يوس هب  تشگزاب  منکیم و  لکوت  وا  رب  منزیم ، گنچ  موشیم و  یمارگ  زیزع و  منکیم و  تاهابم  ، میازفایم مروآیم ، يور  وا  هلیـسو 
فص هکئالم  ناگراتـس و  اهگیر ، هحفـص 336 ] دادعت [  و  اهكاخ ، تارذ  هب  و  تسین ، یئادـخ  هدـنیاپ  هدـنز و  دـنوادخ  زج  تسا ، وا 

زج تسا ، رتگرزب  رترب و  وا  تسین ، وا  يارب  یکیرش  تسا  اتکی  اهنت و  تسین  یئادخ  وا  زج  میوگیم ، ار  هملک  نیا  وا  نامرف  هب  هدیـشک و 
ءادـف انحاورا  هللاهیقب  هسدـقم  هیحان  زا  هک  یتاعیقوت  نمـض  رد  مشابیم . نارگمتـس  زا  نم  یـشابیم و  هزنم  كاـپ و  وت  تسین ، یئادـخ  وت 

بر و  میظعلا ، رونلا  بر  مهللا  هدش : هدوزفا  اعد  نیا  رب  هک  تسا  نومـضم  نیدب  یتمـسق  هدیـسر  یمق  تلـص  نب  دمحم  هب  هدـش و  رداص 
بر و  میظعلا ، ناقرفلا  نآرقلا و  روبزلا و  لزنم  و  رورحلا ، لظلا  بر  و  لیجنالا ، هراوتلا و  لزنم  و  روجسملا ، رحبلا  بر  و  عیفرلا ، یسرکلا 

ءامـسلا و یف  نم  رابج  تنا  و  كریغ ، امهیف  هلا  ضرـالا ال  یف  نم  هلا  ءامـسلا و  یف  نم  هلا  تنا  نیلـسرملا ، ءاـیبنالا  نیبرقملا و  هکئـالملا 
نم مکح  تنا  و  كریغ ، امهیف  قلاخ  ،ال  ضرالا یف  نم  قلاخ  ءامـسلا و  یف  نم  قلاخ  تنا  و  كریغ ، امهیف  رابج  ال  ضرالا ، یف  نم  راـبج 

میدقلا ککلم  رینملا و  کهجو  رونب  و  میرکلا ، کهجوب  کلئـسا  ینا  مهللا  كریغ . امهیف  مکح  ال  ضرالا ، یف  نم  مکح  ءامـسلا و  یف 
لبق ایح  ای  نورخالا ، نولولالا و  هیلع  حلصی  يذلا  کمـساب  و  نوضرالا ، تاومـسلا و  هب  تقرـشا  يذلا  کمـساب  کلئـسا  مویق ، ای  یح  ای 
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یلع یلصت  نا  کلئـسا  مویق ، ای  یح  ای  تنا ، الا  هلا  یح ال  ای  و  یتوملا ، ییحم  ای  یح ، نیح ال  یح  ای  و  یح ، لک  دعب  یح  ای  یح و  لک 
نا و  مه ، مغ و  لـک  ینع  جرفت  نا  اـبیط و  ـالالح  اعـساو  اـقزر  بستحا  ـال  ثیح  نم  بستحا و  ثیح  نم  ینقزرا  و  دـمحملآ ، دـمحم و 

یـسرک راـگدرورپ  و  گرزب ، رون  هدـنرورپ  يا  ادـنوادخ  [ . 497 . ] ریدـق یـش  لک  یلع  هحفـص 337 ] کـنا [  هلمآ ، وـجرا و  اـم  ینیطعت 
ناقرف نآرق و  روبز و  هدـننکلزان  و  یمرگ ، هیاس و  راگدرورپ  لیجنا و  تاروت و  هدـننکلزان  و  ناشورخ ، يایرد  راگدرورپ  و  هتـشارفارب ،

ود نآ  رد  ینیمز ، نانکاس  يادـخ  دننامـسآ و  رد  هک  یتسه  یناسک  دـنوادخ  وت  لسرم ، ناربمایپ  برقم و  هکئـالم  راـگدرورپ  و  گرزب ،
تادوجوم مامت  راگدـیرفآ  وت  تسین ، وت  زج  يراگدـیرفآ  ود  نآ  رد  ینامـسآ  نیمز و  نانکاس  هدـننکناربج  وت  تسین  یئادـخ  وت  زا  ریغ 

اهنآ رد  وت  زج  یئاورنامرف  ینیمز و  اهنامسآ و  تاقولخم  ياورنامرف  وت  تسین ، ود  نآ  رد  يراگدیرفآ  وت  زج  یشابیم و  نامسآ  نیمز و 
ياـپ رب  يا  هدـنز و  يا  منکیم ، تساوخرد  وت  زا  تاهنادواـج  یئاورناـمرف  یناروـن و  يور  وـترپ  هب  راوـگرزب و  هجو  هب  ادـنوادخ  تسین .

دوجوم ره  زا  دعب  هدنز  يا  ياهدـیبات ، اهنآ  رب  هتخاس و  نشور  نادـب  ار  اهنیمز  اهنامـسآ و  هک  یمـسا  نامه  هب  مهاوخیم  وت  زا  هدـنراد 
یئادخ وت  زج  هک  ياهدنز  يا  ناگدرم و  هدننکهدنز  يا  یتشاد ، تایح  وت  دوبن  ياهدنز  دوجوم  چیه  هک  ینامز  رد  هک  یـسک  يا  هدـنز و 

نم هب  مرادـن  اـی  مراد و  ناـمگ  هک  اـج  نآ  زا  یتـسرفب و  دورد  دـمحم  لآ  دـمحم و  رب  هک  مهاوخیم  وت  يا  موـیق ، يا  یح و  يا  تسین ،
راودـیما نآ  هب  هک  ار  هچ  نآ  ره  يزاس و  فرطرب  نم  زا  ار  هودـنا  مغ و  ره  و  هزیکاپ ، لالح و  هدرتسگ و  زور  کی  یئامرف  تیانع  يزور 

هحفص 338] یئاناوت [ . زیچ  همه  رب  وت  هک  یئاشخبب  نم  هب  مدنموزرآ  و 

رهظ زامن  زا  دعب  ارهز  ترضح  ياعد 

ام تغلب  هتمعنب  يذلا  دمحلاو هللا  میدـقلا . رخافلا  کلملايذ  ناحبـس  میظعلا . خذابلا  لالجلايذ  ناحبـس  فینملا . خـماشلا  زعلايذ  ناحبس 
نم ءیش  یف  اریحتم  و ال  هباتک ، نم  ءیـشل  ادحاج  ینلعجی  مل  يذلا  هللادمحلا  و  هرمال . هعاطلا  هیلا و  هبغرلا  هل و  لمعل  هب و  ملعلا  نم  تغلب 

نیدـهاجملا و هاجن  و  مهلمع ، نیباوتلا و  لوق  کلئـسا  ینا  مهللا  هریغ . ائیـش  دـبعا  ینلعجی  مل  و  هنید ، یلا  ینادـه  يذـلا  هللادـمحلا  و  رما .
علطی علطم  ریخ  هرظتنا ، بیاغ  ریخ  توملا  لعجا  و  باسحلا ، دنع  نمالا  و  توملا ، دـنع  هحارلا  و  مهلکوت ، نینموملا و  قیدـصت  و  مهباوث ،

اعفن و ال وارض ال  اهیف  یـسفنل  کلما  یقارتلا ال  نیب  نم  سفنلا  لزنت  نیح  هتارمغ و  یف  هلوزن و  دنع  توملا و  روضح  دنع  ینقزرا  و  یلع ،
کلم طلست  و  یحور ، ضبقت  و  یسفن ، یفوتت  نا  لبق  کتمارک  نم  يرـشب  و  کناوضر ، نم  اظاح  و  کتمحر ، نم  احور  ءاخرال ، هدش و 
اهبرقت و  ینیع ، اهبرقت  و  یـسفن ، اهب  رـست  و  يردـص ، اهب  جـلثت  كریغ  دـحا  نم  تسیل  بر ، ای  کنم . يرـشبب  یـسفن  جارخا  یلع  توملا 

نم کقلخ و  نم  ینرـضح  نم  اهب  ینطبغی  يدـسج  ریاس  اهب  رـشابتی  و  یبلق ، اهب  نئمطی  و  ینول ، اـهب  رفـس  و  یهجو ، اـهب  لـلهتی  و  ینیع ،
ینع فشکت  و  هحفـص 339 ] هتدش [ ، اهب  ینع  ففخت  و  هتبرک ، اهب  ینع  جرفت  و  توملا ، تارکـس  اهب  یلع  نوهت  كدابع ، نم  یب  عمس 

اهب ینقزرت  و  هلها ، رضحی  ام  رش  هرش و  نم  اهب  ینریجت  و  هتنتف ، هفـسا و  نم  اهب  ینمـصعت  و  هترـسح ، همه و  اهب  ینع  بهذت  همقـس و  اهب 
لعجا و  حـبارلا ، حاورالا  یف  یحور  لعجاف  یحور  تضبق  یـسفن و  تیفوت  اذا  مث  هدـعب . نئاک  وه  ام  ریخ  هدـنع و  رـضحی  ام  ریخ  هریخ و 

ضرالا نم  یتطخ  یف  ینقزرا  مث  هلبقتملا ، لامعالا  یف  یلمع  لعجاو  هرهطملا ، داسجالا  یف  يدسج  لعجا  و  هحلاصلا ، سفنالا  یف  یسفن 
یلا ترقتفا  دابعلا و  ینم  یلخت  دالبلا و  ینتظفل  دق  یل  هلیح  ادیحو ال  كرتا  یمظع و  نفدی  یمحل و  تفری  ثیح  یبنج  عضوم  یتصح و 

نم ءایض  کتمحر و  نم  ازوف  یتایح  مایا  یف  تلمع  یترخال و  تمدق  یـسفنل و  تدهم  ام  یقلا  و  یلمع ، حلاص  یلا  تجتحا  کتمحر و 
ثعبلا و یف  یل  كراب  مث  ءاشت . ام  لعفت  نیملاظلا و  لضت  کنا  هرخالا  یف  ایندـلا و  هایحلا  یف  تباثلا  لوقلاب  کتمارک  نم  اتیبثت  كرون و 

ثعباف باسحلل  ینتثعب  توملا و  دـعب  ینترـشن  هخنفلا و  ینتعزفا  هحیـصلا و  ینتیـشغ  ینم و  دابعلا  یلخت  ینع و  رالا  تقـشنا  اذا  باسحلا 
یهجو و هب  ضیبـت  يرذـع و  هب  رهظت  یبـلق و  یلع  هب  طـبرت  هب و  ینموت  ینیمی ، نع  يدـی و  نیب  یعـسی  کـتمحر  نم  اروـن  بر  اـی  یعم 

هقفارم هب  ینقزرت  کـتنج و  نم  اـیلعلا  هجردـلا  ینلحت  کـتمحر و  نم  یقثولا  هورعلا  هب  ینغلبت  یتجح و  هب  جـلفت  یثیدـح و  اـهب  قدـصت 
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نییبنلا و نم  مهیلع  تمعنا  نیذـلا  عم  هسفن  اهقفوا  هیطع و  اهربا  هلیـضف و  اهغلبا  هجرد و  هنجلا  یلعا  یف  کلوسر  كدـبع و  یبنلا  دـمحم 
ءاـیبنالا و عیمج  یلع  نییبنلا و  متاـخ  دـمحم  یلع  لـص  مهللا  هحفـص 340 ] اقیفر [ . کئلوا  نسح  نیحلاـصلا و  ءادهـشلا و  نیقیدـصلا و 

دمحم یلع  لص  مهللا  نیملاعلا . بر  نیمآ  نیعمجا  يدـهلا  همئا  یلع  نیرهاطلا و  نیبیطلا  هلآ  یلع  نیعمجا و  هکئالملا  یلع  نیلـسرملا و 
امک دمحم  یلع  لصو  هب  انتلضف  امک  دمحم  یلع  لصو  هب  انتززع  امک  دمحم  یلع  لصو  هب  انتمحر  امک  دمحم  یلع  لصو  هب  انتیده  امک 
جلفا هبعک و  یلعا  ههجو و  ضیب  مهللا  رانلا . نم  هرفح  افـش  نم  هب  انتذـقنا  امک  دـمحم  یلع  هب  انترـصب  امک  دـمحم  یلع  لصو  هب  اـنتفرش 
يذلا دومحملا  ماقملا  هثعبا  هنجلا و  نم  هلیـسولا  هجردلا و  هغلب  یـضری و  یتح  هل  حـسفا  هناهرب و  مظع  هنازیم و  لقث  هرون و  ممتا  هتجح و 

هترمز و یف  انرشحا  هضوح و  اندرواو  هساکب  انقـساو  هرثا  انب  صـصقا  هلیـسو و  هلزنم و  كدنع  نیلـسرملا  نییبنلا و  لضفا  هلعجا  هتدعو و 
هباجح هیعادـل و  حوتفم  هباب  نم  ای  نیلدـبم ، نیکاش و ال  نیمدان و ال  ایازخ و ال  ریغ  هتنـسب  انلمعتـسا  هلبـس و  انب  کلئـسا  هتلم و  یلع  انفوت 

میرکلا کهجوب  ضرعت  ماثالا و ال  تاقبومب  همایقلا  دهـشم  یف  ینحـضفت  حیرجلا ال  بلقلا  يوادم  حیبقلا و  رمالا  رتاس  ای  هیجارل ، عوفرم 
یبلق لسغا  ریارسلا و  تاحضاف  ینع  فعا  و  ریارجلا ، تاقبوم  یل  به  ریسکلا  مظعلا  رباج  ای  ریقفلا و  رطضملا  هیاغ  ای  مانالا ، نیب  نم  ینع 

ءاعدلا و باب  یل  تحتف  يالوم  تنا  نیلئاسلا ، هینما  یهتنم  نیمرکالا و  مرکا  ای  ایانملا ، لوزنل  دادعتـسالا  نسح  ینیقزراو  ایاطخلا  رزو  نم 
یقثولا و هورعلاب  اکـسمتسم  ینلعجا  نانجلا و  تافرغ  ینءوب  راـنلا و  نم  کـتمحرب  ینجن  هباـجالا و  لوبقلا و  باـب  ینع  قلغت  ـالف  هباـنالا 

یلع طلست  ادساح و ال  اودعیب و ال  تمشت  لالجلا ، هزعلا و  لامکلا و  لضفلاذ و  ای  همالـسلاب  ینیحا  هداعـساب و  یل  هحفص 341 ] متخا [ 
هلآ و دـمحم و  یلع  هللا  یلـص  میظعلا و  یلعلا  هللااب  الا  هوق  لوح و ال  نیمحارلا و ال  محرا  ای  کتمحرب  ادـیرم ، اناطیـش  ادـینع و ال  اـناطلس 

هزنم كاپ و  میظع ، هبترم  دـنلب  هوکـش  ياراد  تسا  هزنم  كاپ و  تمظع ، اب  يالاو  تزع  هدـنراد  تسا  هزنم  كاـپ و  [ . 498 . ] امیلست ملس 
نآ و هب  لمع  شناد و  زا  هیاپ  نیا  هب  ماهتـسناوت  وا  تمعن  نتـشاد  رثا  رب  هک  ار  يدنوادخ  ساپـس  نادواج ، زارفرـس  تموکح  هدنراد  تسا 

چیه رد  هدادن و  رارق  شیاهباتک  زا  کی  چـیه  رکنم  ارم  هک  يدـنوادخ  ساپـس  مسرب ، شنامرف  زا  تعاطا  تاروتـسد و  هب  لیامت  تبغر و 
ار وا  ریغ  هک  هدادـن  رارق  ياهنوگ  هب  ارم  هدرک و  تیادـه  شنید  هب  ارم  هک  ار  يدـنوادخ  ساپـس  ماهدومیپن ، فارحنا  هار  شرما  وا  زا  کی 
، گرم ماگنه  شیاسآ  نانموم و  لکوت  رواب و  ناگادنمزر ، شاداپ  يزوریپ و  ناگدننکهبوت ، رادرک  راتفگ و  وت  زا  نم  ادنوادخ ، متـسرپب .
ات دنکیم  ادـیپ  فارـشا  هدـیبات و  نم  رب  هک  هداد  رارق  يزیچ  نیرترب  ادـیپان و  نیرتهب  ار  گرم  مراد ، تساوخرد  ار  باسح  ماگنهب  ینمیا 

هاـگولگ هب  ناـج  هک  هـظحل  نآ  رد  نآ و  ياـهبادرگ  رد  گرم ، لوزن  ندیـسرارف و  ماـگنه  هـب  مرب  رـسب  شندیـسرارف  راـظتنا  رد  هراوـمه 
حور و متسین  اراد  ار  یتخـس  رـس  شیاسآ و  ای  نایز و  دوس و  نتـشیوخ  يارب  هک  تعاس  نآ  رد  ایند و  نیا  زا  جورخ  ماگنه  هب  دسریم و 
هحفـص 342] ناـج [  هکنآ  زا  شیپ  اـمرف  میزور  تیراوگرزب  زا  یتراـشب  دـیون و  يدونـشخ و  زا  ياهرهب  دوخ و  تمحر  يوس  زا  یتحار 

ماهنیـس وـت  زج  سک  چـیه  يارب  راـگدرورپ ، يا  ینادرگ . هریچ  مناـج  ندروآ  نوریب  رب  ار  گرم  هتــشرف  یناتــسب و  ار  مـحور  مراپــسب و 
هک تناگدـنب  زا  هدـع  نآ  ای  هتفرگ و  ار  مفارطا  هک  تناگدـیرفآ  زا  هدـع  نآ  ددرگیمن  داش  مرکیپ  ءازجا  رگید  مارآ و  مناج  و  دـپتیمن ،

تدش و هتـساک ، ار  مهودنا  مغ و  هلیـسو  نادب  ناسآ و  نم  رب  ار  گرم  تارکـس  دـنرب ، کشر  هطبغ و  نم  لاح  هب  دنونـشیم  ار  میادـص 
زا هتـشادهگن و  شیگتفـشآ  فسات و  زا  ارم  و  هتفر ، نیب  زا  ار  شترـسح  يراـتفرگ و  فرطرب ، شیتحاراـن  راومه ، ار  ندـنک  ناـج  یتخس 

دعب ای  شندیـسرارف و  ماگنه  هب  هک  يریخ  هنوگ  ره  ار و  شیبوخ  هد و  هانپ  دسریم  شلها  هب  نآ  زا  هک  يرـش  هنوگ  ره  نایز و  بیـسآ و 
ار مناج  هدوسآ ، حاورا  نیب  رد  ار  محور  یتفرگ ، ار  محر  يدناتـس و  ار  مناج  هک  یماگنه  هب  دـعب  اـمرف . میزور  دـسریم  شلها  هب  نآ  زا 
تسوپ و تشوگ و  هک  اجنآ  رد  و  هد ، رارق  هدـش  هتفریذـپ  لاـمعا  رد  ار  مملع  هزیکاـپ ، نادـبا  نیب  رد  ار  مندـب  هتـسیاش ، ياـهناج  نیب  رد 

دنمزاین یلاخ و  میاج  ناگدـنب  عمج  رد  هتخدـنا و  رود  هب  ارم  تاـهد  اهرهـش و  مدـنام ، اـهنت  یگراـچیب  لاـح  رد  و  دـش ، نفد  مناوختـسا 
راک میگدنز  مایا  رد  هداتسرف و  ترخآ  ملاع  هب  هدرک و  هدامآ  دوخ  يارب  هک  ار  هچ  نآ  ره  مدوب و  دوخ  هتسیاش  راک  جاتحم  وت و  تمحر 

اب تیراوگرزب  هب  نانیمطا  یمرگلد و  رون و  زا  يوترپ  تمحر و  هک  یتاجن  يراگتـسر و  طئارـش  نآ  رد  دـش ، هدـنکفا  رود  هب  مدوب  هدرک 
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هک يراـک  ره  هدرک و  هارمگ  ار  هحفص 343 ] نارگمتـس [  وت  انامه  امرف ، مبیـصن  ترخآ  ایند و  یگدنز  رد  راوتـسا  اج و  رب  ياپ  يراتفگ 
، دنراذگ اهنت  ناگدنب  دزادنا ، نوریب  ارم  نیمز  هک  ماگنه  نآ  رد  ار  یسر  باسح  ندش و  هتخیگنارب  دعب ، یهدیم . ماجنا  یهاوخیم  دوخ 

باـسح هـب  یگدیـسر  يارب  هدـینادرگ و  ماهدـنز  مـگرم  زا  دـعب  هتخادـنا و  متـشحو  هـب  روـص  رد  ندـیمد  هـتفرگارف ، ارم  داـیرف  هـحیص و 
هلیـسو نادـب  ارم  هک  دـنادرگ  نشور  ار  مفارطا  ور و  شیپ  هک  امن  مهارمه  دوخ  تمحر  زا  يرون  اراـگدرورپ ، ماـگنه  نآ  رد  یتخیگنارب ،

هب ار  متـسد  عطاق  ار  مناهرب  قیدصت ، ار  مراتفگ  دیپس ، ار  ماهرهچ  راکـشآ ، ار  مرذـع  ، ینز دـنویپ  نادـب  ار  ملد  یـشخب و  تینما  شمارآ و 
نیرتدنلب رد  تاهداتـسرف  هدـنب و  ربمایپ و  دـمحم  اب  یهارمه  و  یناسرب ، تشهب  يالاو  هجرد  هب  هدـیناسر و  دوخ  تمحر  مکحم  نامـسیر 

زا یتـشاد ، ینازرا  ار  دوـخ  تمعن  ناـنآ  رب  هک  یناـسک  اـب  یمدـمه  نیرتبساـنم  ایادـه و  نیرتوـکین  اهـشزرا ، نیرترب  تشهب و  هاـگیاج 
شخب نایاپ  دـمحم ، رب  ادـنوادخ  اـمرف . میزور  دنـشابیم  یبوخ  ناـهارمه  ناتـسود و  هک  ناگتـسیاش  نادیهـش و  نیقیدـص و  ناربماـیپ و 

دورد تیادـه ، ناـیاوشیپ  یماـمت  رب  وا و  هزیکاـپ  كاـپ و  نادـناخ  رب  ناگتــشرف و  هـمه  ناگداتــسرف و  ناربماـیپ و  یگمه  رب  ناربماـیپ و 
ام هک  هنوگنامهب  تسرف  دورد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  رب  ادنوادخ  نایناهج . راگدرورپ  يا  امرف  تباجا  ار  هتـساوخ  نیا  ، تسرف

دمحم رب  و  يداد ، رارق  دوخ  تمحر  دروم  وا  هلیـسو  هب  ار  ام  هک  هنوگناـمه  تسرفب  دورد  دـمحم  رب  و  يدومرف ، تیادـه  وا  هلیـسو  هب  ار 
یشتآ و لادوگ  زا  وا  هلیسو  هب  ار  ام  هک  هنوگنامه  تسرف  دورد  دمحم  رب  و  یتشاد ، یمارگ  وا  هلیـسو  هب  ار  ام  هک  هنوگنامه  تسرف  دورد 
ار شیوزارت  هفک  مامت ، ار  شرون  عطاق ، ار  شناـهرب  ـالاو ، ار  شماـن  دـیپس ، ار  شیور  ادـنوادخ  هحفص 344 ] يدیـشخب [ . یئاهر  منهج 
تشهب و هب  یبایتسد  هلیـسو  رترب و  ماقم  هب  ار  وا  ددرگ و  دونـشخ  هک  ياهنوگ  هب  هدب  رارق  هدرتسگ  ار  شهاگیاج  رترب ، شلیلد ر  نیگنس ،
وا ماج  زا  هد  رارق  وا  وریپ  ام  نالوسر و  ناربماـیپ و  نیرترب  دوخ  هاگـشیپ  رد  ار  وا  ياهداد ، دـیون  وا  هب  هک  ناـسرب  ياهدـیدسنپ  هاـگیاج  هب 
رب ربب و  نامهار  وا  هار  رب  ناریمب و  وا  نیئآ  رب  امرف ، روشحم  شنارادوه  ناـیفارطا و  هگرج  رد  زاـس و  دراو  وا  ضوح  هب  اـمرف و  ناـمباریس 

يارب شاهناخ  رد  هک  یـسک  يا  مشاـبن ، هار  هدـنهدرییغت  هدـننکدیدرت و  نامیـشپ و  راوخ و  هکیلاـح  رد  ریگ  ناـمراک  هب  وا  شور  تنس و 
هنحـص رد  حورجم  لد  هدـننکاود  تشز و  راـک  هدـنناشوپ  يا  تسا . هتفر  ـالاب  شناراودـیما  يور  هب  شناتـسآ  هدرپ  زاـب و  شناگدـنناوخ 

نم زا  ار  زاس  اوسر  ياـهزار  نادرگنرب ، نم  زا  مدرم  نیب  رد  ار  دوخ  هناراوگرزب  هرهچ  زاـسم و  میاوسر  هدـننکدوبان  ناـهانگ  اـب  زیخاتـسر 
نایمارگ نیرتالاو  يا  امرف  مبیصن  اهیتخس  اهيراوشد و  اب  یئورایور  رد  وکین  یگدامآ  هد و  وشتسش  اهاطخ  یگدولآ  زا  ار  ملد  يادزب و 

میور رب  ار  تباجا  شریذپ و  رد  يدوشگ  میورب  ار  يراز  اعد و  هزاورد  ینم  تسرپرس  یلوم و  وت  ناگدننکلاوس ، يوزرآ  ماجنارس  يا  و 
هد و رارق  دوخ  مکحم  نامـسیر  هب  هدـننز  گـنچ  ارم  هد  میاـج  یتشهب  ياـههفرغ  رد  هداد و  متاـجن  شتآ  زا  ارم  دوخ  تمحر  رب  و  دـنبم ،
لالج و تزع و  لامک و  لضف و  بحاص  يا  رادمهگن ، هدنز  یتسردنت  تمالس و  اب  امرف و  متخ  یتخبـشوخ  تداعـس و  هب  ار  مراک  نایاپ 
زج یناوت  ورین و  و  نیمحارلا . محرا  يا  هدم ، رارق  ياهدنزرو  تداسح  نمشد و  چیه  شنزرس  تتامش و  دروم  ارم  دوخ  تمحر  هب  هوکش 

. داب شنادناخ  دمحم و  رب  دنوادخ  هژیو  مالس  دورد و  تسین  گرزب  رترب و  هحفص 345 ] دنوادخ [  هلیسو  هب 

رصع زامن  بیقعت  رد  ءارهز  ترضح  ياعد 

ءامـسلا و یف  ـال  ضرـالا و  یف  هیفاـخ  هیلع  یفخیـال  نم  ناحبـس  بونذـلا ، ددـع  یـصخی  نم  ناحبـس  بولقلا ، حراوج  ملعی  نم  ناـحبس 
، قلخ نم  عیمج  یلع  هغلابلا  هتجح  یلع  هللادـمحلا  و  هلها ، وه  هنم و  ریخلاف  هلـضفل ، ادـحاج  همعن و ال  ارفاک ال  ینلعجیمل  يذـلا  هللادـمحلا 

عیفرلا ناکملا ، یلعلا  هللادمحلا  و  دیبعلل . املظ  دیری  هللا  ام  مهیدیا و  تمدـق  امبف  بقاع  نا  و  هنم ، نمف  محر  ناف  هاصع ، نمم  هعاطا و  نمم 
لک نع  بجتحا  يذلا  هللادمحلا  مانملا . معنملا  نمحرلا  میحرلا  ناهربلا ، حضاولا  ناشلا ، میظعلا  ناطلـسلا  زیزعلا  ناکمالا ، دـیدشلا  ناینبلا ،

کلملا هنال  رابتعا  همهوتیمل  رادقم و  هسقیمل  رابخالا و  هب  طحتمل  راصبالا و  هکردـت  ملف  هینادـحولا  هردـق  هیبوبرلا و  هقیقحب  هاری  قولخم 
دق و  يرا ، نم  ءیـش  کـیلع  یفخی  سیل  و  یـسفن ، یف  اـم  ملعت  و  يرما ، یلع  علطت  و  یمـالک ، عمـست  و  یناـکم ، يرت  دـق  مهللا  راـبجلا .
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سوب و هقیـض و  هلذ و  هجاح و  رقفل و  کتلئـس  یتلئـسم و  یف  کـیلا  تعرـضت  و  یتجاـح ، یف  کـیلا  تبلط  و  یتبلط ، یف  کـیلا  تیعس 
هحفـص یلا [  ریقف  انا  یباذع و  نع  ینغ  تنا  كریغ و  یلرفغی  نم  دحا  يریغ و ال  بذعت  نم  دجت  هرفغملاب ، داوجلا  برلا  تنا  هنکـسم و 

و هباجا ، کنم  قفاو  ءاعد  اذه  یئاعد  لعجت  نا  کنم  یعانتما  هلق  یلع و  کتردـقب  ینغ و  كانغ  کیلا و  رقفب  کلئـساف  کتمحر  [ 346
نم هزجع  تفخ  ام  و  هرـسیف ، رومالا  نم  هترـسع  تفخ  ام  و  اـحاجن ، تقفاو  هبلط  هذـه  یتبلط  همحر و  کـنم  قفا  اـسلجم و  اذـه  یـسلجم 

ام ینع  فشکا  و  هتدـش ، تیـشخ  ام  یلع  نوه  و  نیمحارلا ، محرا  ای  نیمآ  هبلغاف  مهلک  قیالخلا  نم  ءوسب  یندارا  نم  و  هعـسوف ، ءایـشالا 
کشلا و فعضلا و  دسحلا و  یغبلا و  ربکلا و  ءایرلا  بجعلا و  عزنا  مهللا  نیملاعلا . بر  ای  نیمآ  هترسع  تیشخ  ام  یلرسی  هتبرک و  تیشخ 
ام یلا  یتیصانب  ذخ  یحراوج و  عیمج  يرـصب و  یعمـس و  نم  داسفلا  هیلبلا و  هعیدخلا و  رکملا و  نالذخلا و  ماقـسالا و  رـضلا و  نهولا و 

نغا یتبیـصم و  ربجاو  یتعور  نمآ  یتروعرتسا و  یبنذ و  رفاو  دـمحم  لآ  دـمحم و  یلع  لـص  مهللا  نیمحارلا . محرا  اـی  یـضرت  بحت و 
محرا اـی  کـنم  هفوـختا  اـم  ینرـضح و  اـم  ینع و  باـغ  اـم  ینمها و  اـم  یفنکا  یلمـش و  عـمجا  یترثـع و  ینلقا  یتجاـح و  رـسی  يرقف و 

تنا اعمط و  افوخ و  کنم و  اقرف  اهیلع  تینج  امب  کیلا  یـسفن  تملـسا  و  کـیلا ، يرهظ  تاـجلاو  کـیلا ، يرما  تضوف  مهللا  نیمحارلا .
کیفـص و دمحم  کحور و  یـسیع  کمیلک و  یـسوم  کلیلخ و  میهاربا  قحب  کلئـساف  اعدلا ، بیخی  ءاجرلا و ال  عطقی  يذلا ال  میرکلا 

مکحا اـی  نیمحارلا و  مـحرا  اـی  یتـئیطخ  یلرفغت  یتـبوت و  لـبقت  یتـح  ینع  مـیرکلا  کـهجو  فرـصت  ـالا  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  کـیبن 
لعجتال و  ینید ، یف  یتبیـصم  لعجتال  مهللا  یناداع . نم  یلع  ینرـصنا  و  ینملظ ، نم  یلع  يراث  لـعجا  مهللا  هحفص 347 ] نیمکاحلا [ .
یترخآ یل  حلصا  و  یشاعم ، اهیف  یتلا  يایند  یل  حلصا  و  يرما ، همصع  وه  يذلا  ینید  یل  حلـصا  مهللا  یملع . غلبم  یمه و ال  ربکا  ایندلا 

مهللا ینع . فعاف  وفعلا  بحت  وفع  کنا  مهللا  رـش . لک  نم  هحار  توملا  لعجاو  ریخ ، لک  یف  یل  هدایز  هایلا  لعجاو  يداـعم ، اـهیلا  یتلا 
بضغلا و یف  لدـعلا  و  هداهـشلا ، بیغلا و  یف  کتیـشخ  کلئـسا  و  یل ، اریخ  هافولا  تناـک  اذا  ینفوت  و  یل ، اریخ  هاـیحلا  تملع  اـم  ینیحا 

رظنلا هذل  کلئسا  و  اضقلا ، دعب  اضرلا  کلئسا  و  عطقنت ، نیع ال  هرق  دیبی و  امیعن ال  کلئـسا  و  ینغلا ، رقفلا و  یف  دصقلا  کلئـسا  و  اضرلا ،
بوذلا رفغیال  هنا  یلرفغاف  یسفن  تملظ  وس و  تلمع  مهللا  یسفن . رش  نم  کبذوعا  و  يرما ، داشرال  کیدهتـسا  ینا  مهللا  کهجو . یلا 

دهـشا كدهـشا و  ینا  مهللا  کـتمحر . یلا  ایندـلا  نم  اـجورخ  و  کـتیلب ، یلع  اربـص  و  کـتیفاع ، لـیجعت  کلئـسا  ینا  مـهللا  تـنا . ـالا 
كدبع دمحم  نا  کل و  کیرش  كدحو ال  تنا  الا  هلا  تنا هللا ال  کنا  ضرالا  تاوملسلا و  یف  نم  دهـشا  کشرع و  هلمح  کتکئالم و 

ءیش و نوکی  نا  لبق  نئاک  ای  ضرالا ، تاومسلا و  عیدب  تنا  هلا ال  دمحلا ال  کل  ناب  کلئسا  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  کلوسر  و 
هحفص 348] الف [  یفک ، تطـسب  كدوج  یلا  و  يرـصب ، تعفر  کتمحر  یلا  مهللا  ءیـش . نوکیال  ام  دعب  نئاکلا  ءیـش و  لکل  نوکملا 

محرا اـی  کـتمرحب  رداـق  یلع  کـناف  ینبذـعتال  ملاـع و  یب  کـناف  یلرفغاـف  هللا  كرفغتـسا . اـنا  ینبذـعت و  ـالف  کـلئاس ، اـنا  ینمرحت و 
کیدـل مهجوا  کـیلا و  مهبحا  کـیلع و  کـقلخ  مرکا  یلع  لـص  هیکازلا  هعفارلا  هعفاـنلا  هالـصلا  هعـساولا و  همحرلا  اذ  مهللا  نـیمحارلا .

یلع نمتوم  کنع و  غلبم  یلع  تیلص  ام  لمکا  مظعا و  عفرا و  مرکا و  فرشا و  لئاسولا  لئاضفب  صوصخملا  کلوسر  كدبع و  دمحم 
مهللا کیلع . مودقلا  یلا  هب  متان  انل  هناهرب  حججو  اننـس  انل  هلبـس  جهانم  لعجاف  يدهلا  هب  تحتف  یمعلا و  هب  تددـس  امک  مهللا  کیحو .

رافغلا و انبر  نازیم  میرکلا و  انبر  شرع  ءلم  امهنیب و  ام  ءلم  عبـسلا و  ضرالا  ءلم  نهقابط و  ءلم  عبـسلا و  تاومـسلا  ءلم  دـمحلا  کـی 
کتاکرب و تاولـص و  لعجاو  مهللا  يری . ام ال  يری و  ام  ددـع  املا و  يرثلا و  ددـع  رانلا و  ءلم  هنجلا و  ءلم  راهقلا و  انبر  تاملک  دادـم 

یلع دمحم و  یلع  کتریخ  کتمعن و  کفرش و  كرون و  كرکذ و  کتمالس و  کلضف و  کناوضر و  کتمحر و  کترفغم و  کنم و 
میرک یمظعلا و  هلیـسولا  ادـمحم  طعا  مهللا  دـیجم . دـیمح  کنا  میهاربا  لآ  میهاربا و  یلع  تمحرت  تکراب و  تیلـص و  امک  دـمحم  لآ 

کلـسر کتکئالم و  عیمج  یلع  دـمحملآ و  یلع  دـمحم و  یلع  لص  مهللا  يدـهلا . هلا  ای  هماـیقلا  موی  هفرـشت  یتح  یبقعلا  یف  کـئازج 
مالس نیعمجا و  کتکئالم  یلع  مالس  نیبورکلا و  نیبتاکلا  مارکلا  کتکئالم و  شرعلا  هلمح  لیفارـسا و  لیئاکیم و  لیئربج و  یلع  مالس 
یلع مالـس  و  نیحلاـصلا ، ءادهـشلا  یلع  نیقدـصلا و  و  نـیعمجا ، نییبـنلا  یلع  مالـس  ءاوـح و  اـنما  یلع  مدآ و  اـنیبا  هحفـص 349 ] یلع [ 
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یلع هللا  یلـص  و  لـیکولا ، معن  هللا و  یبسح  و  میظعلا ، یلعلا  هللااـب  ـالا  هوق  ـال  لوح و  ـال  و  نیملاـعلا ، بر  هللادـمحلا  و  نیعمجا ، نیلـسرملا 
ناهانگ هرامش  هک  یـسک  تسا  هزنم  كاپ و  دنادیم ، ار  یبلق  تاروطخ  هک  یـسک  تسا  هزنم  كاپ و  [ . 499 . ] اریثک ملس  هلآ و  دمحم و 

تسا يدنوادخ  يارب  ساپس  تسین ، هدیـشوپ  وا  زا  نامـسآ  رد  هن  نیمز و  رد  هن  یناهنپ  رما  چیه  هک  یـسک  تسا  هزنم  كاپ و  دنادیم ، ار 
، تسنآ هتـسیاش  وا  اهنت  تسا و  وا  زا  یبوخ  نیاربانب  دادـن ، رارق  رکنم  شناسحا  لضف و  يارب  ساپـسان و  دوخ  ياـهتمعن  هب  تبـسن  ارم  هک 

شمرک فـطل و  هب  دزرماـیب  رگا  هـک  ناـمرفان ، هـچ  رادربناـمرف و  هـچ  شیاههدـیرفآ ، یگمه  رب  شیاـسر ، تـجح  رب  ار  دـنوادخ  ساـپس 
متـس ناهاوخ  ناگدـنب  يارب  دـناهدش و  بکترم  ـالبق  هداد و  ماـجنا  شیپ  زا  هک  تسا  یئاـهراک  رطاـخب  دـیامن  يریگیپ  رگا  هدـیزرمآ و 

، راکـشآ ناهرب  هدـنراد  ماقمالاو و  زوریپ ، هریچ و  راوتـسا ، ریگتخـس و  ناـینب ، هتـشارفارب  هاـگیاج و  دـنلب  دـنوادخ  يارب  ساپـس  تسین .
تیبوبر و تقیقح  هب  هتـشگ و  ناهنپ  تاـقولخم  همه  زا  هک  تسا  يدـنوادخ  هژیو  ساپـس  هدـنیاشخب ، هدـنهدتمعن و  هدنـشخب ، ناـبرهم ،

چیه تسین و  شجنـس  لباق  ياهزادنا  چیه  اب  هدومنن و  هطاحا  وا  رب  اهربخ  هدرکن و  كاردا  ار  وا  ناگدـید  دـننیبیم ، ار  وا  یئاتکی  تردـق 
ار مراتفگ  ینیبیم  ارم  هاـگیاج  اراـگدرورپ  راـب  هحفـص 350 ] تـسا [ . طلـسم  هریچ و  ياورناـمرف  وا  اریز  دـهدن  هار  دوـخب  ار  وا  يرادـنپ 
وت يوس  هب  ماهتـساوخ  رد  تسین ، هدیـشوپ  وت  رب  میاـهراک  زا  يزیچ  ینادیم ، مراد  ناـهن  نطاـب  رد  هچ  نآ  یهاـگآ ، مراـک  رب  يونـشیم 

يراتفرگ یتسدگنت ، يراوخ و  يدنمزاین ، یتسدیهت و  يارب  هدیلان و  وت  دزن  ملاوس  رد  هدرک و  تساوخرد  وت  زا  ار  مزاین  هدش و  هدیشوک 
باذع ات  هک  یبایب  ارم  ریغ  یسک  یناوتیم  وت  یتسه  شزرمآ  هدنشخب  راگدرورپ  وت  ماهدرک ، زارد  وت  يوس  هب  ار  متسد  دوخ  یگراچیب  و 

، متـسه وت  تمحر  جاتحم  نم  یلو  يرادـن  نم  نداد  باذـع  هب  يزاین  وت  دزرمایب  ارم  ات  مبایب  مناوتیمن  ار  یـسک  وت  ریغ  نم  یلو  یئاـمرف 
نیمه هک  مهاوخیم  وت  زا  تتاروتـسد  هب  میئانتعا  مک  هب  نم و  رب  تتردـق  هب  يزاـینیب و  نم  زا  وت  مراد و  وت  هب  هک  يزاـین  ناـمه  هب  سپ 

ار ماهتـساوخ  نیمه  دـسرب و  نم  هب  وت  زا  یتـمحر  ماهتـسشن  هک  اـج  نیمه  رد  دـشاب و  وـت  تباـجا  هارمه  هک  یهد  رارق  یئاـعد  ار  میاـعد 
یناوتاـن زا  هچ  ره  انـسآ و  مسرتیم  شیراوـشد  زا  هک  ار  هچ  نآ  ره  یهد ، رارق  دوـخ  تقفاوـم  دروـم  يراگتـسر و  هارمه  هب  ياهتـساوخ 

. نیمحارلا محرا  يا  نیمآ  اـمرف  هبلغ  وا  رب  دراد  نم  هب  تبـسن  یئوـس  هدارا  هـک  تاـقولخم  زا  کـی  ره  هدرتـسگ و  مناـسرت  نآ  هـب  تبـسن 
يراتفرگ و گنرین ، بیرف ، یتسپ ، رامیب ، يراب ، نایز  یتسـس ، یلد ، ود  کش و  یناوتاـن ، دـسح ، متـس ، ربکت ، اـیر ، ینیبدوخ ، ادـنوادخ ،

يا امرف ، تیادـه  يراد  تسود  يدنـسپیم و  هک  يوس  نآ  هب  ارم  نکفا و  يوسکی  هب  محراوج  ءاضعا و  همه  مشچ و  شوگ ، زا  ار  داسف 
متبیـصم شخب ، شمارآ  ار  مبارطـضا  ناشوپب ، ار  میتشز  زرمایب ، ار  مهانگ  تسرف ، دورد  دمحم  نادناخ  وا و  رب  ادنوادخ  نیمحارلا . محرا 

نم رب  ای  هدرک  راتفرگ  ارم  هچ  نآ  زا  امن ، عمج  ار  مرطاخ  هدـیدان  ار  مشزغل  ناسآ  ار  متجاح  هدروآرب ، ار  مزاـین  ناربج ، هحفص 351 ] ار [ 
وت هب  ار  مراک  ادنوادخ  نیمحارلا . محرا  يا  امرف  تیافک  مسرتیم  نآ  زا  هک  هچ  نآ  تسا و  رـضاح  ممـشچ  ولج  رد  ای  هدـنام و  هدیـشوپ 
زا ماهدوب ، ادج  وت  زا  لاحنآ  رد  اریز  ماهدرک  وت  میلست  ماهداد  ماجنا  هک  یتیانج  رطاخ  هب  ار  نتشیوخ  منکیم ، هیکت  وت  رب  هدومن و  راذگاو 

میهاربا قح  هب  يراذـگیمن ، باوجیب  ار  ءاـعد  ینکیمن و  دـیماان  ار  دـیما  هک  یتـسه  يراوگرزب  نآ  وت  مراد  عمط  وت  هب  مسرتیم و  وـت 
يور هک  مهاوـخیم  وـت  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  تربماـیپ  هدـیزگرب و  دـمحم  وـت و  حور  یـسیع  وـت و  میلک  یـسوم  وـت و  لـیلخ 

ادـنوادخ نیمکاحلا . مکحا  يا  نیمحارلا و  محرا  يا  یـشخبب  ار  میاطخ  هتفریذـپ و  ار  ماهبوت  هکنیا  ات  ینادرگنرب  نم  زا  ار  تاهناراوگرزب 
ایند منید و  رد  ارم  تبیصم  ادنوادخ  امرف ، زوریپ  هدومن  ینمشد  نم  اب  هک  سک  نآ  رب  ارم  ریگب و  هدرک  متس  نم  هب  هک  یسک  زا  ار  مماقتنا 

هک ار  میاـیند  دـشابیم و  مروـما  هدـنراد  هگن  هک  ار  منید  دـنوادخ  هدـم  رارق  مملع  شناد و  هجرد  نیرخآ  تـمه و  هـهجو  نیرتـگرزب  ار 
تاریخ ینوزف  بجوم  ار  یگدنز  امرف و  حالـصا  تسنآ  يوس  هب  مداعم  تشگزاب و  هک  ار  مترخآ  منارذگیم و  نآ  قیرط  زا  ار  یگدـنز 

ات ادنوادخ  رذگرد ، نم  زا  يرادیم  تسود  ار  وفع  یتسه و  هدنـشخب  وت  ادـنوادخ  هد . رارق  میارب  يدـب  هنوگره  زا  یگدوسآ  ار  گرم  و 
زا تیـشخ  سرت و  و  ناریمب ، ارم  دوب  رتهب  نم  يارب  گرم  هک  ماـگنه  نآ  رد  رادـب و  هدـنز  ارم  ینادیم  ریخ  میارب  ار  یگدـنز  هک  هاـگنآ 

تساوخرد وت  زا  ار  يزاینیب  یتسدیهت و  لاح  رد  يورهنایم  يدونشخ ، هحفص 352 ] مشخ و [  رد  يرگداد  راکشآ ، ناهن و  رد  ار  دوخ 
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رد یئامنهار  ادنوادخ  مناهاوخ . ار  تیور  هب  نتسیرگن  تذل  مکح و  زا  دعب  يدونشخ  دیواج ، ینـشور  مشچ  نایاپیب ، ياهتمعن  منکیم ،
وت زج  هک  شخبب  ارم  مدومن . متـس  نتـشیوخ  هب  هدرک و  يدـب  ادـنوادخ  مربیم ، هانپ  وت  هب  مهـسفن  رـش  زا  مهاوخیم و  وت  زا  ار  میاـهراک 

. مناـهاوخ وت  زا  ار  تتمحر  يوس  هب  اـیند  زا  جورخ  تیـالب و  رب  يرادـیاپ  تسردوز ، تیفاـع  ادـنوادخ  دـیاشخبیمن ، ار  ناـهانگ  یـسک 
، تسین یئادخ  وت  زج  یئادخ و  وت  هک  مریگیم  هاوگ  ار  نیمز  اهنامسآ و  نانکاس  همه  تشرع و  نالماح  تناگتـشرف و  ار و  وت  ادنوادخ 

وت يارب  شیاتس  هک  مهاوخیم ، وت  زا  و  تسا ، وت  لوسر  هدنب و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هک  مهدیم  یهاوگ  يرادن و  یکیرش 
همه هب  ياهتشاد و  دوجو  يزیچ  همه  دوجو  زا  شیپ  هک  یسک  يا  یـشابیم  نیمز  اهنامـسآ و  راگدیرفآ  وت  تسین  یئادخ  وت  زج  تسا و 

وت ياخـس  دوج و  يوس  هب  ار  متـسد  ماهتخود و  وت  تمحر  هب  ار  ممـشچ  ادنوادخ  دوب . یهاوخ  زیچ  همه  زا  دعب  ياهداد و  دوجو  وت  زیچ ،
ارم ادـنوادخ  اـمنم ، باذـع  ارم  مهاوخیم ، شزرمآ  وت  زا  هکنیا  اـب  و  نکم ، مورحم  ارم  منکیم  تساوخرد  وـت  زا  هکیلاـح  رد  ماهدوـشگ 

هدـنراد يا  ادـنوادخ  نیمحارلا . محرا  يا  تدوـخ  تمحر  هب  یئاـناوت  نم  رب  وـت  هک  نکم  مباذـع  ،و  یئاـناد نم  هب  تبـسن  وـت  هک  زرماـیب 
تیوسب و ناتآ  نیرتبوبحم  تدوخ و  دزن  رد  تاهدیرفآ  نیرتیمارگ  رب  صلاخ ، كاپ و  هدـنور  الاب  شخب ، دوس  دورد  هدرتسگ و  تمحر 
نیرترب و یتخاس  صتخم  الاو  طـئاسو  نتـشاد  هب  ار  وا  هک  سکنآ  دـشاب  تلوسر  هدـنب و  دـمحم  هک  تدوخ  دزن  رد  ناـنآ  نیرتدـنموربآ 

وت یحو  نیما  هک  تدوخ  يوس  زا  ناگدـننکغیلبت  رب  هک  ار  تیاهدورد  نیرتلماک  هحفص 353 ] نیرتگرزب و [  نیرتالاو و  نیرتیمارگ و 
هب ار  تیادـه  هزاورد  یتسب و  وا  هلیـسو  هب  ار  یئاـنیبان  يروک و  ياـههچیرد  هک  هنوگناـمه  ادـنوادخ  تسرف ، وا  رب  ياهداتـسرف  دنـشابیم 

يوریپ اب  میناوتب  ات  هداد  رارق  ياهلیـسو  ام  يارب  ار  وا  حضاو  نشور و  لئالد  ام و  ياهتنـس  ار  شراتفر  نشور  ياههار  يدوشگ  وا  تسد 
تسا اهنآ  نیب  ام  نیمز و  تفه  رد  هک  هچ  نآ  شتاقبط و  شیاجنگ  نامـسآ و  تفه  ياهنپ  هب  ادنوادخ  میرادرب . ماگ  وت  يوس  هب  اهنآ  زا 

تشهب و شیاجنگ  هزادنا  هب  نامراهق و  راگدرورپ  تاملک  ششک  هدنـشخب و  راگدرورپ  نازیم  نامراوگرزب و  راگدرورپ  شرع  يرپ  هب  و 
شزرمآ تمعن و  تاکرب و  دورد و  ادنوادخ  داب . وت  هژیو  شیاتس  ساپس  اهیندیدان و  اهیندید و  دادعت  اهبآ و  اهكاخ و  شرامش  منهج و 

هک هنوگنامه  داب  دمحم  نادناخ  دمحم و  رب  وت  تاریخ  فطل و  فرش و  رون و  يروآدای و  یتمالس و  تلیضف و  يدونـشخ و  تمحر و  و 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هب  ادنوادخ  يراوگرزب . هدوتـس و  وت  انامه  هک  يداد ، تمحر  تکرب و  دورد و  میهاربا  نادناخ  میهاربا و  رب 
رب ادنوادخ  رگتیاده ، دنوادخ  يا  یشاب  هتشاد  شیمارگ  ریخاتـسر  زور  ات  امرف  اطع  ترخآ  رد  ناوارف  یـشاداپ  گرزب و  ياهلیـسو  ملس 

شرع و نالماح  لیفارـسا و  لیئاکیم و  لـیئربج و  رب  مالـس  تسرفب . دورد  تناربماـیپ  ناگتـشرف و  همه  رب  دـمحم و  نادـناخ  رب  دـمحم و 
ناربمایپ همه  رب  مالس  ءاوح و  نامردام  مدآ و  ترضح  نامردپ  رب  مالس  تناگتشرف و  همه  رب  مالس  نییبورک و  نیبتاکلا و  مارک  ناگتشرف 

لوح و نایناهج  راگدرورپ  دنوادخ  يارب  ساپس  ناگداتسرف  نالوسر و  هحفص 354 ] همه [  رب  مالس  ناحلاص و  نادیهش  رب  نیقیدص و  و 
وا و نادناخ  دمحم و  رب  دنوادخ  دورد  تسا و  یبوخ  لیکو  دنکیم و  تیافک  ارم  دنوادخ  تسین ، میظع  یلع  دنوادخ  ءاکتا  هب  زج  هروق 

. داب وا  رب  ناوارف  مالس 

برغم زامن  بیقعت  رد  ءارهز  ترضح  ياعد 

الا هلا  و ال  نودهتجملا ، هقح  يدوی  يذلا ال  هللادمحلاو  نوداعلا ، هامعن  یـصحی  يذلا ال  هللادمحلاو  نولئاقلا ، هتحدم  غلبی  يذلا ال  هللادمحلا 
، مئادـلا اقبلاوذ  ربکا  هللاو  لوطلاوذ ، ربکا  هللا  و  تیمملا ، ییحملا و  هللا  الا  هلا  و ال  نطابلا و ، رهاـظلا و  هللا  ـالا  هلا  ـال  و  رخـالا ، لوـالا و  هللا 
و هتفـص ، نوفـصاولا  فصی  و ال  هتحدم ، نوحداملا  غلبیال  و  هملح ، نولهاجلا  فختـسیال  و  هملع ، نوملاعلا  كردـی  يذـلا ال  هللادـمحلاو 
لامجلا و و  هباـهملا ، اـهبلا و  و  لـالجلا ، ءاـیربکلا و  و  توربجلا ، همظعلا و  ،و  توکملا کـلملايذ و  هللادـمحلا  و  تمعن . قلخلا  نسحیـال 
و هلیـضفلا ، دجملا و  و  هعفرلا ، العلا و  و  قلخلا ، قحلا و  و  لدعلا ، لوطلا و  و  لضفلا ، هبلغلا و  و  هنملا ، هوقلا و  لوحلا و  هردـقلا و  و  هزعلا ،
، همیرکلا ءالال  و  لیمجلا ، مسحلا  ءانثلا  و  هغباسلا ، همعنلا  و  هغلابلا ، هجحلا  و  ملعلا ، ملحلا و  و  ضبقلا ، طسبلا و  هعـسلا و  ءاـنغلا و  همحلا و 
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. ] بولقلا ینجت  ام  یلع  علطا  و  بویغلا ، ررـسا  ملع  يذلا  هللادـمحلا  یلاعت . هللا و  كرابت  نهیف ، ام  رانلا و  هنجلا و  هرخالا و  ایندـلا و  کلم 
، هشطب یف  يوقلا  هکلم ، یف  ربجتملا  هناکم  یف  زیزعلا  هناطلـس ، یف  ربکتملا  يذـلا  هللادـمحلا  برهم . ـال  بهذـم و  هنع  سیلف  هحفص 355 ]

نوضرـالا تتبث  و  دادـشلا ، تاومـسلا  تماـق  هتاـملکب  يذـلا  هللادـمحلا  هملع . نم  دارا  اـمل  غلاـبلا  و  هقلخ ، یلع  علطملا  هشرع ، قوف  عیفرلا 
و راحبلا ، اهدودح  یلع  تفقو  و  باحـسلا ، ءامـسلا  وج  یف  تراس  و  حقاولا ، حایرلا  ترج  و  داتوالا ، یـساورلا  لابجلا  تبـصتنا  و  داهملا ،
. رـشحلل یتوملا  داسجا  ییحم  و  رجـشلا ، قرو  و  رطملا ، رطق  یـصحم  ای  تکرابت  هتیبورل ، بابرالا  تعمقنا  و  هتفاـخم ، نع  بولقلا  تلجو 
كاضرل و ضرعت  کئانفب و  خانا  نمب  تلعف  ام  اثیغتـسم ؟ اریجتـسم  كاتا  اذا  ریقفلا  بیرغلاب  تلعف  ام  مارکالا ، لـالجلاذ و  اـی  کـناحبس 

کنم وجرا  امم  یبیـصن  و ال  نامرحلا ، يواعد  نم  یظح  بر  ای  ننوکی  الف  کیلع ؟ یفخیال  ام  کیلا  وکـشی  کیدی  نیب  اثجف  کیلا  ادغ 
لوحت اهروهش  لوزت و  ایندلا  مایا  لعج  نم  ای  تبـسک ، امب  سفن  لک  لع  امئاق  لزی  مل  امک  لوزی  و ال  لازی ، لزی و ال  مل  نم  ای  نالذخلا ،
يوقلا فیعضلل و  دیتع  هدنع  قزر  لک  و  دیدج ، هدنع  موی  لک  نم  ای  زوهرلا . كریغ  و ال  نامزالا ، کیلبت  مئادلا ال  تنا  رودت و  اهینس  و 

مهللا ماقملا . قیـض  یف  کب  ذوعنف  سانلاب  ماقملا  قاض  اذا  مهللا  روفـصعلا . هرذلا و  نیب  تیوسف  قئالخلا  نیب  قازرالا  تمـسق  دـیدشلا ، و 
 ] مجامجلا نم  سمـشلا  تند  اذا  مهللا  هالـصلا . یلا  هالـصلا  نیب  امک  انیلع  مویلا  کـلذ  لوط  رـصقف  نیمرجملا  یلع  هماـیقلا  موی  لاـط  اذا 

رباملا و انل  بصنت  مامغلاب و  انلظت  نا  کلئـسن  اناف  نینـس  رـشع  رح  اهرح  یف  دیز  لیبس و  رادقم  مجامجلا  نیب  اهنیب و  ناکف  هحفص 356 ]
ینع و تزواجت  یل و  ترفغ  الا  دماحملا  هذه  قحب  هللا  کلئـسا  نیملاعلا . بر  نیمآ  ماقملا  یف  نوقلطنی  سانلا  اهیلع و  سلجن  یـسارکلا 

ملاـع اـنا  كوـعدا و  یتلاـسم و  یف  ياـیا  کـتباجاب  قـثاو  اـنا  کلئـسا و  یناـف  ینید ، یف  همالـسلا  ینتقزر  و  یندـب ، یف  هیفاـعلا  ینتــسبلا 
کنارفغ یلا  ریقف  کناوضر و  یلا  جاتحم  انا  یئاعد ، بیختال  ییانث و  درت  یئاـجر و ال  عطقت  ـال  یئاـعد و  عمتـساف  یتوعد ، کعامتـساب 

املـسم و ینفوت  كوـفعب ، یلع  ننما  یل و  بجتـساف  بر  کطخـس . نم  زرتـحم  ریغ  اـنا  كوـعدا و  و  کـتمحر ، نم  سیا  ـال  کـلاسا و 
دنع و  یتعرص ، هبحالا  قارف  دنع  محرا  بر  نانح . ای  الوذخم  یسفن  یلا  ینیکتال  و  نانم ، ای  کلـضف  ینعنمت  بر ال  نیحلاصلاب ، ینقحلا 

کبذوعا بر  ینرجاف . رانلا  نم  كریجتـسا  بر  یتقاف . باسحلل  افوقوم  کیدـی  نیب  و  یتبرغ ، همایقلا  هزافم  یف  و  یتدـحو ، ربقلا  نوکس 
ینزربا دـق  یلرفغاف . تلهج  امل  كرفغتـسا  بر  ینمحراف . اـبورکم  کـمحرتسا  بر  یندـعباف . راـنلا  نم  کـیلا  عزفا  یندـعاف . راـنلا  نم 

، یتوعد کیلا  نیعرضتملا  نیب  بجتسا  میحر  ای  رب  ای  يدیس  ای  زواجتلا . ناسحالا و  ءالالااذ و  میرک  ای  ینـسیوت  الف  کیلا  هجاحلل  ءاعدلا 
و یتروع ، ءاجرلا  میظع  ای  تاومالا  نیبرتسا  یتحار و  ایندـلا  نم  جورخلا  موی  کئاقل  یف  لعجا  و  یتربع ، لـیوعلاب  نیبجتنملا  نیب  محرا  و 
هحفـص 357] ای [  ضقاف  یتلئـسم ، هیجوت  یف  دیرا  امب  فراعلا  یتبلط و  عضوم  یلما و  کنا  یترفح ، یلا  ادیحو  لوحتلا  دنع  یلع  فطعا 

یلا کلدع  نم  یجتلا  و  ینلبقاف ، بونذلا  نم  ابراه  کیلا  رفا  یجترملا ، ناعتسملا و  تنا  یکتـشملا و  کیلاف  یتجاح )  ) تاجاحلا یـضاق 
، ینبرقف مالسالاب  کنم  هبرقلا  بلطا  و  ینجنف . کباقع  نم  کتمحر  حورتسا  و  ینعنماف ، کشطب  نم  كوفعب  ذاتلا  و  ینکرداف ، کترفغم 

یلا تاملظلا  نم  و  ینجنف ، املاس  ایندـلا  نم  و  یل ، بهف  کـتمحر  نم  نیلفک  و  ینللظف ، کـشرع  لـظ  یف  و  ینمآـف . ربکـالا  عزفلا  نم  و 
تفدص امک  و  ینربصف ، کئالب  یلع  و  ینحضفت ، الف  يرئارسب  و  ینبـساحف ، اریـسی  اباسح  و  یهجو ، ضیبف  همایقلا  موی  ،و  ینجرخاف رونلا 
لوقلاب و  ینعفناف ، نآرقلاب  و  یندـهاف ، مالـسلا  راد  یلا  و  ینلمحت ، ـالف  هب  یل  هقاـط  ـال  اـم  و  ینع ، هفرـصاف  ءاـشحفلا  ءوسلا و  فسوی  نع 

کتمحر هعـسو  کـملع  کـلمحب و  و  ینمـصعاف ، کـتوربج  کـتوق و  کـلوحب و  و  ینظفحاـف ، میجرلا  ناطیـشلا  نم  و  ینتبثف ، تباـثلا 
نم مهئایلوا و  نیطایـشلا و  نم  و  ینقحلاف ، دـمحم  کیبنب  ینقزراف و  کهجو  یلا  رظنلا  و  ینکـساف ، سودرفلا  کـتنج  و  ینجنف ، منهجنم 

، مهباود بقرع  مهحالـس ، للک  مهعمج ، لضف  مهیجبـش ، نبجف  ارب  اوتا  نا  ءوسب  ینداـک  نم  یئادـعا و  مهللا و  ینفک . افرـشيذ  لـک  رش 
لـص مهللا  نیملاعلا . بر  نیمآ  مهیـصاون ، نم  انکما  مهیـصایص ، نم  مهلزنا  رانلا . مهیلـصت  یتح  ادـبا  فصاوقلا  فصاوعلا و  مهیلع  طلس 
بر مهللا  همحرلا . حاتفم  ریخلا و  دـئاق  نییبنلامتاخ و  نیقتملا و  دیـس  رابرالا و  عم  نولوالا  دهـشی  هالـص  دـمحم ، لآ  یلع  دـمحم و  یلع 

لـحلا و بر  و  ماـقملا ، نکرلا و  بر  و  ماـقملا ، نـکرلا و  بر  و  هحفـص 358 ] مارحلا [ ، رعـشملا  بر  و  مارحلا ، رهـشلا  و  مارحلا ، تیبـلا 
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، هللادبع نب  دمحم  ای  کیلع  مالـس  هللا ، نیما  ای  کیلع  مالـس  هللا ، لوسر  ای  کیلع  مالـسلاا  مالـسلاو ، هیحتلا  انم  دمحم  حور  غلبا  مارحالا ،
ام لضفا  هل و  تلئس  ام  لضفا  کلئس و  ام  لضفا  هطعا  مهللا  میحر . فور  نینموملاب  هتفصو  امک  وهف  هتاکرب ، هللاهمحر و  کیلع و  مالسلا 

يدنوادخ ساپس  دنسرن ، وا  یئوگانث  هب  ناگدنیوگ  هک  ار  يدنوادخ  ساپـس  [ . 500 . ] نیملاعلا بر  نیمآ  همایقلا ، موی  یلا  هل  لووسم  وه 
ار يدنوادخ  ساپس  و  دنناوتن ، شرامـش  ار  وا  ياهتمعن  ناگدننکساپـس  و  دنناوتن ، شرامـش  ار  وا  ياهتمعن  ناگدننکشرامـش  هک  ار 

یئادـخ تسا  نطاب  رهاظ و  هک  هللا »  » زج تسین ، یئادـخ  تسا  رخآ  لوا و  هک  هللا »  » زج درک  دـنناوتن  ءادا  ار  وا  قح  ناگدننکشـشوک  هک 
، هنادواج تسا و  گرزب  دنوادخ  رازگتمعن  تسا و  گرزب  دنوادخ  تسین ، یئغادـخ  تسا  هدـنناریم  هدـننکهدنز و  هک  هللا »  » زج تسین ،
وا شیاتس  هب  نارگشیاتس  دنرامشن و  راوخ  کچوک و  ار  شیرابدرب  ملح و  نانادان  دنسرن و  وا  ملع  هب  نادنمشناد  هک  ار  يدنوادخ  ساپس 

هدنراد دنوادخ  يارب  ساپـس  داد . دنناوتن  ماجنا  یبوخ  هب  ار  وا  فص  تعن و  ناگدیرفآ  دنباین و  ار  وا  ناشن  ناگدـننک  فیـصوت  دنـسرن و 
، تمعن ناوت و  یگدننادرگ و  تردـق و  يدـنمناوت ، لامج و  تهبا ، یئابیز و  هوکـش ، يراوگرزب و  توربج ، تمظع و  توکلم ، کلم و 
یگدرتـسگ و يزاـینیب ، تـمکح و  تلیـضف ، هوکــش و  یئـالاو ، يدـنلب و  یگدـیرفآ ، تـقیقح و  يرگداد ، لـضف و  يرترب ، یگریچ و 

ترخآ ایند و  ياورنامرف  هناراوگرزب ، ياهتمعن  ابیز ، يوکین  شیاتـس  ناوارف ، تمعن  اسرتجح ، شناد ، يرابدرب و  یگتفرگ ، شیاـشگ و 
یناهن ياهزار  هک  يدنوادخ  يارب  ساپـس  تسا ، رترب  تکرب و  اب  دنوادخ  تسا ، اهنآ  رد  هک  هحفـص 359 ] هچ [  نآ  منهج و  تشهب و  و 

ار يدنوادخ  ساپـس  تسین . ناشیارب  وا  تسد  زا  يرارف  هار  تسا و  هاگآ  دنکیم  روطخ  درذـگیم و  اهلد  رب  هک  هچ  نآ  رب  دـنادیم و  ار 
رب رقتــسم و  شــشرع  يـالاب  رب  دـنمورین و  شماـقتنا  رد  ریگتخــس ، شیئاورناـمرف  رد  رترب ، شهاـگیاج  رد  ربـکتم ، شتنطلــس  رد  هـک 
رب وا  تاملک  هب  راوتسا  تخس و  ياهنامـسآ  هک  ار  يدنوادخ  ساپـس  تسا . اسر  دنک  هدارا  هک  اج  ره  هب  شیهاگآ  هاگآ و  شناگدیرفآ 
رد ازرمث  ياهداب  و  اج ، رب  ياپ  راوتـسا و  دننیمز  ياهخـیم  هلزنم  هب  هک  هتـشارفارب  ياههوک  هدـینایور و  هایگ  هدامآ ، مار و  ياهنیمز  و  اپ ،

اـمرفمکح و هنوـگره  نازرل و  شــسرت  زا  اـهلد  هداتــسیا و  اــهایرد  ناــشفارطا  رب  تـکرح و  رد  نامــسآ  ياــضف  رد  اــهربا  ناــیرج و 
ياهگرب ناراب و  تارطق  رادهرامـش  يا  وت  یتکرب  اب  هچ  تسا ، هدش  هدـنک  ياج  زا  وا  يراگدرورپ  تیبوبر و  لباقم  رد  ياهدـنهدشرورپ 

نآ رد  يراوگرزب  هوکـش و  هدنراد  يا  وت  یهزنم  كاپ و  نیـسپاو ، زور  رد  ندش  روضحم  يارب  ناگدرم  نادبا  هدننکهدنز  يا  ناتخرد و 
وت ناتسآ  رب  هک  سکنآ  اب  ینکیم .؟ راتفر  هنوگچ  وا  اب  دهاوخب  کمک  وت  زا  هدروآ و  هانپ  وت  هب  سکیب  بیرغ و  تسد  یهت  هک  ماگنه 

تسین هدیشوپ  وت  زا  هک  ار  هچ  نآ  هتشگ و  رادیدپ  وت  يور  شیپ  رد  ناهاگرحـس  هداد و  رارق  وت  يدونـشخ  ضرعم  رد  ار  دوخ  هدیمرآ و 
هب مراودیما ، وت  هب  هچ  نآ  زا  ار  مبیـصن  تیمورحم و  تندناوخ ، زا  ار  ماهرهب  راگدرورپ  يا  سپ  ینکیم ؟ هچ  وا  اب  هدروآ  تیاکـش  وت  هب 
هچ نآ  ره  هب  ار  یـسک  ره  ياهدوب ، هنوگنامه  هشیمه  دوب و  یهاوخ  ياهدوب و  هک  يدنوادخ  يا  هدـم ، رارق  یئانتعایب  يراذـگاو و  دوخ 

شدرگ رد  ار  اهلاس  و  رییغت ، لوحت و  رد  ار  اـههام  و  ینتفر ، ار  اـهزور  هک  یـسک  يا  درادیم ، هحفـص 360 ] ياپ [  هب  دروآ  تسد  هب  هک 
دزن يزور  ره  هک  یـسک  يا  دنروآیمن ، دـیدپ  وت  رد  يرییغت  ناراگزور  هدرکن و  هدوسرف  ار  وت  اهنامز  ياهنادواج ، دوخ  وت  هداد و  رارق 

میـسقت تیاههدـیرفآ  نیب  ار  يزور  قزر و  تسا ، هداـمآ  دـنمناوت  دـنمورین و  ناوتاـن و  يارب  شروـضح  رد  يزور  هنوـگ  هـمه  هزاـت و  وا 
هانپ وت  هب  اهانگنت  رد  دـیآ  گنت  مدرم  رب  عاضوا  هک  ماـگنه  نآ  رد  ادـنوادخ  ياهتخاـس . رارقرب  يواـست  کـشجنگ  هرذ و  نیب  ياهدرک و 

ار زور  نآ  لوط  هاتوک ، زامن  ود  نیب  هلـصاف  یهاتوک  هب  دشک  ازارد  هب  ناراکهبت  رب  زیخاتـسر  زور  هک  ماگنه  نآ  رد  ادنوادخ  میروآیم ،
هب دـشاب و  هلـصاف  اهنآ  نیب  یهاگرذـگ  هزادـنا  هب  طقف  کیدزن و  اههمجمج  هب  دیـشروخ  هک  ماگنه  نآ  رد  اراگدرورپ  نک ، هاتوک  ام  رب 
ام يارب  يربانم  اهتخت و  ینکفا و  هیاس  ام  رـس  رب  ار  دوخ  تمحر  ربا  هک  مهاوخیم  وت  زا  دوش  هوزفا  شترارح  رب  لاس  هد  يامرگ  هزادنا 

نیا قح  هب  ادنوادخ  نیملاعلا . بر  ای  نیمآ  میشاب  هتـسشن  اهنآ  رب  ام  دنیاهر  هنهپ  نآ  رد  نادرگرـس و  همه  مدرم  هکیلاح  رد  ات  يراد  اپ  رب 
ار نید  رد  يدوبهب  تمالس و  یناشوپب و  نم  رب  ندب  یتمالس  تیفاع و  سابل  يرذگرد  نم  زا  يزرمایب ، ارم  هک  مهاوخیم  وت  زا  اهـشیاتس 
وت یهدـیمارف  شوگ  میاعد  هب  منادیم  هکیلاح  رد  و  منکیم ، تساوخرد  وت  زا  مراد  وت  تباجا  هب  نانیمطا  هکیلاح  رد  نم  یئامرف ، میزور 
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وت و ناوضر  دـنمزاین  نم  راذـگم ، تباـجایب  ار  میاـعد  نادرگمرب و  ار  میاـنث  نکم ، عطق  ار  مدـیما  ونـشب ، ار  میاـعد  سپ  مناوخیمارف  ار 
هک مناوخیم  یلاح  رد  ار  وت  منکیم و  هحفص 361 ] تساوخرد [  وت  زا  متسین  دیمون  وت  تمحر  زا  هکیلاح  رد  متسه ، وت  ششخب  جاتحم 
هب ناریمب و  ناملـسم  ارم  راذگب ، تنم  نم  رب  تتـشذگ  وفع و  هب  نک و  تباجا  ارم  راگدرورپ ، يا  میوجیمن ، يرود  زارتحا و  وت  مشخ  زا 

، زوسلد نابرهم  يا  راذگماو  مدوخ  هب  ارم  رادـم و  زاب  نم  زا  ار  دوخ  ناسحا  لضف و  هدنـشخب ، راگدرورپ  يا  زاسب ، قحلم  ناراک  هتـسیاش 
هب تمایق  يارحـص  رد  میئاهنت و  هب  ربق ، رد  ندیمارآ  ماگنه  هب  منداتفا و  ندروخ و  نیمز  هب  ناتـسود و  زا  ندش  ادج  ماگنه  هب  اراگدرورپ 

، ریگ شوغآ  رد  ارم  مروآیم ، هانپ  وت  هب  شتآ  زا  اراگدرورپ  اـمن ، محرت  میگراـچیب  هب  یـسر  باـسح  ماـگنه  هب  تیور  شیپ  رد  متبرغ و 
وت هب  شتآ  زا  اراگدرورپ  زاس ، رود  نآ  زا  ارم  مزیرگیم  وت  هب  شتآ  زا  اراـگدرورپ  هد . مهاـنپ  مروآیم ، هاـنپ  وت  هب  شتآ  زا  اراـگدرورپ 
وت زا  مینادان  زا  اراگدرورپ  امرف ، متمحر  متبحم ، محر و  ناهاوخ  وت  زا  نیگمغ  كانهودـنا و  اراـگدرورپ  زاـس ، رود  نآ  زا  ارم  مزیرگیم 

ناـسحا و هدـنراد  يا  راوگرزب و  يا  نکم ، مدـیمون  سویاـم و  هداد ، رارق  يدـنمزاین  ضرعم  رد  ار  میاـضاقت  شخبب ، ارم  مبلطیم ، شزوـپ 
کشا و هب  ناگدـننکهلان  نیب  رد  تباجا و  ار  متوعد  ناگدـننکيراز  نیب  رد  میحر ، يا  راکوکین ، يا  نم ، يـالوم  يا  تشذـگ . تمعن و 

وت هب  گرزب  يراودـیما  هک  یـسک  يا  هد ، رارق  دوخ  رادـید  رد  موشیم  جراخ  ایند  زا  هک  ماگنه  نآ  رد  ارم  شیاسآ  اـمرف ، محرت  ماهیرگ 
و نم ، هتـساوخ  نم ، يوزرآ  وت  امنب  نم  هب  یفطل  رظن  ربق  رد  نتفرگ  رارق  اهنت  ماـگنه  هب  ناـشوپب و  ار  میاـهیتشز  ناـگدرم  نیب  رد  دوریم 

وت زا  کمک  مروآیم و  وت  هب  هوکـش  روآرب ، ار  متجاـح  اـهزاین  هدـندروآرب  يا  منکیم ، هدارا  میاههتـساوخ  رد  هک  يزیچ  نآ  هب  يانـشآ 
هحفـص هدروآ [ ، هاـنپ  تشزرمآ  هب  تیرگداد  زا  ریذـپب و  ارم  هدرک  رارف  وت  لوسر  هب  هتخیرگ و  ناـهانگ  زا  مراودـیما ، وت  هب  مهاوخیم و 

یناملسم و اب  زاس ، میاهر  ماوخیم ، ترفیک  زا  ار  تتمحر  ریگزاب ، نم  زا  ار  تمـشخ  هدروآ  هانپ  تماقتنا  زا  توفع  هب  بایرد ، ارم  [ 362
هیاس مرـس  رب  ار  تشرع  ناـما و  رد  تشحو  یناـماسبان و  زا  کـیدزن و  دوخ  هب  ارم  مشاـبیم  وت  هب  یکیدزن  ناـهاوخ  وت  هب  تبـسن  میلـست 

اب امرف ، هبـساحم  نم  اب  كدـنا  یباسح  اب  دـیپس و  ار  میور  اـیند  زا  تمالـس  هب  ارم  ياـشخبب ، نم  هب  ار  دوخ  تمحر  زا  شخب  ود  و  نکفا ،
زا يدنادرگرب  ار  یتشز  يدب و  مالـسلاهیلع  فسوی  ترـضح  زا  هک  هنوگنامهب  رادب و  مرادیاپ  تیالب  رب  زاسم و  میاوسر  مینورد  ياهزار 

راـتفگ اـب  دـنمهرهب و  نآرق  زا  اـمرف ، میئاـمنهار  شمارآ  يوـس  هب  نکم و  راـب  نم  رب  مرادـن  ار  شتقاـط  هک  ار  هچ  نآ  نادرگرب و  زین  نـم 
زا تاهدرتسگ  تمحر  ملع  يرابدرب و  اب  راد ، مهگن  تتوربج  هوق و  لوح و  هب  امرف و  متظفاـحم  میجر  ناطیـش  زا  زاـس ، مرادـیاپ  راوتـسا ،

ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  تربمایپ  هب  امرف و  میزور  ار  تلامج  رادـید  هد ، میاج  نیرب  تشهب  رد  زاس و  میاـهر  منهج 
میارب يدب  هشقن  هک  یـسک  ره  ار و  منانمـشد  ادـنوادخ ، نک . متیافک  يرـش  هدـنراد  هنوگره  رـش  زا  ناشناتـسود و  نیطایـش و  زا  قحلم و 

زا ار  ناشنایاپراهچ  دنک ، ار  ناشحالس  هدنکارپ ، ار  ناشعمج  یگچراپکی و  وسرت ، ار  ناشناکابیب  دنداد  ماجنا  مه  یکین  راک  رگا  هدیشک 
زا ار  نانآ  دزاس ، ناشهناور  منهج  هب  ات  نادرگ  هریچ  ناـنآ  رب  هشیمه  يارب  ار  تخـس  ياـهداب  نیگمهـس و  ياـهنافوط  هد ، رارق  هدـنام  هار 
اب هارمه  نانینـشیپ  هک  يدورد  تسرف  دورد  دـمحم  لا  دـمحم و  رب  اراگدرورپ  نیملاعلا . بر  ای  نیمآ  دروآ  دورف  ناشرادـتقا  ياـههاگیاپ 

. دنشاب هاوگ  نآ  رب  یمامت  شزرمآ ، تمحر و  دیلک  ریخ و  ياوشیپ  ناربمایپ و  هحفص 363 ] شخب [  نایاپ  ناراکزیهرپ و  ياوشیپ  ناکین و 
هیلع و هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  ناور  هب  مرح ، لج و  ماقم و  نکر و  مارحلا و  رعـشم  مارح و  هام  مارحلا و  تیب  بحاص  يا  اراگدرورپ ،

یلص هللادبع  نب  دمحم  يا  وت  رب  مالس  ادخ ، نیما  يا  وت  رب  مالس  ادخ ، لوسر  يا  وت  رب  مالس  ناسر ، مالس  دورد و  ام  يوس  زا  ملس  هلآ و 
نابرهم زوسلد و  نانموم  رب  يدرک  شفیصوت  هک  هنوگنامه  وا  ایادخ ، داب ، وت  رب  دنوادخ  تاکرب  تمحر و  مالس و  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا 

نآ هب  تبـسن  تمایق  زور  ات  هک  يزیچ  نیرترب  هدش و  هتـساوخ  وت  زا  هک  هچ  نآ  زا  رترب  متـساوخ و  وت  زا  هک  هچ  نآ  زا  رترب  ادنوادخ  دوب 
. نیملاعلا بر  نیمآ  امرف  اطع  وا  هب  دوشیم  لاوس 

ءاشع زامن  بیقعت  رد  ارهز  ترضح  ياعد 
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هل تداقنا  نم  ناحبس  هکلم ، هرمال و  ءیش  لک  عضخ  نم  ناحبس  هتزعل ، ءیـش  لک  لذ  نم  ناحبـس  هتمظعل ، یـش  لک  عضاوت  نم  ناحبس 
هللادـمحلا هافک ، هیلع  لکوت  نم  يذـلا  هللادـمحلا  هاعد ، نم  بیخی  يذـلا ال  هللادـمحلا  هرکذ ، نم  یـسنی  يذـلا ال  هللادـمحلا  اهتمزاب ، رومالا 

رومالا ربدم  ضرالا و  عیبانی  حتاف  و  رجشلا ، قلاخ  و  ناویحلا ، يراب  و  لابجلا ، دضان  و  راحبلا ، رـصاح  و  ضرالا ، عطاس  ءامـسلا و  کماس 
متت هتمعنب  يذـلا  دربـلا ، رحلا و  طـبهم  و  ءاوـهلا ، یف  تادـعاصتم  ضرـالا  راوـغا  نم  راـنلا  ءاـملا و  حـیرلا و  يرجح  باحـسلا و  رـسیم  و 
یف شوحولا  تحبـس  و  تایـسارلا ، ترقتـسا  هتزعب  و  تاومـسلا ، تماق  هرماب  و  تادایزلا ، هحفـص 364 ] بجوست [  هرکـشب  و  تاحلاصلا ،

، تارثعلا لیقم  تانـسحلا ، لباق  تاروعلا ، رئاس  تاـکربلا ، عساو  تاـیالا ، لزنم  تاجردـلا ، عیفر  هللادـمحلا  تاـنکولا . یف  ریطلا  تاولفلا و 
و رکذ ، دمح و  لک  یلع  هللادـمحلا  تاوامـسلا . ضرا و  یف ال  نم  هلا  تاومالا ، ییحم  تاوعدـلا ، بیجم  تاکربلا  لزنم  تابرکلا ، سفنم 
هدـش و و  ءارـض ، ءارـس و  و  هضیرف ، همارک  همعن و  و  همحر ، هدایز و  و  هکرب ، هداعـس و  و  هدابع ، ماـیق و  و  هاـکز ، هالـص و  و  ربص ، رکش و 

ینا هللا  ماقم . بلقنم و  يوثم و  لک  و  نامز ، ناوا و  لک  یف  و  لاح ، لـک  یلع  و  رقف ، ءاـنغ و  و  رـسی ، رـسع و  و  ءـالب ، هبیـصم و  و  ءاـخر ،
یلرفغاف و كرفغتسم  و  ینبجاف ، کیعاد  و  ینثغاف ، کب  ثیغتسم  و  ینعاف ، کب  نیعتـسم  و  ینرجاف ، کبریجتـسم  و  ینذعاف ، کب  ذئاع 

لکوتم و  ینمـصعاف ، کلبحب  کسمتم  و  ینواف ، کیلا  جـتلم  و  ینفکاف ، کیفکتمـس  و  یندـهاف ، کیدهتـسم  و  ینرـصناف ، كرـصنتسم 
کما و و  کتمرح ، کتئالک  و  کتـسارح ، و  کـتطایح ، ،و  کـفنک و  كزرح ، و  كراوج ، و  كداـبع ، یف  ینلعجا  و  ینفکاـف ، کـیلع 
و یئاور ، نم  کتءالک  و  کتـسارح ، کتطایح و  و  کظفح ، لعجا  و  کنم ، هیقاو  هنج  یلع  لـعجا  و  کـحانج ، تحت  و  کـلظ ، تحت 

الا هلا  ال  ياذا ، یهورکم و  یلا  نیقولخملا  نم  دحا  لصی  یتح ال  یلاوح  و  یتحت ، نم  و  یقوف ، نم  و  یلامش ، نع  و  ینیمی ، نع  و  یماما ،
دیک و  نیغاـبلا ، یغب  نیدــساحلا و  دــسح  ینفکا  مـهللا  هحفـص 365 ] مارکـالا [ . لـالجلاوذ و  ضرـالا  تاومـسلا و  عیدـب  ناـنملا ، تنا 

ءادـتعا و  نیرئاـجلا ، روـج  و  نیملاـظلا ، مـلظ  و  نیباـتغملا ، هـبیغ  و  نیلاـتغملا ، هـلیغ  و  نیلاـتحملا ، هـلیح  و  نیرکاـملا ، رکم  و  نیدــئاکلا ،
و نیطباخلا ، طبخ  و  نیمشاغلا ، مشغ  و  نیرـستقملا ، راستقا  و  نیلئاصلا ، هلوص  و  نیبحـستملا ، بسحت  و  نیطخـستملا ، طخـس  و  نیدتعملا ،

مساب کلئـسا  ینا  مهللا  نیملاعلا . هورکم  و  نیطالـسلا ، روج  و  نیطایـشلا ، هدرملا و  هرحـسلا و  رحـس  و  نیمامنلا ، همامن  و  نیعاسلا ، هیاعس 
تعضخ و  بولقلا ، هنم  تلجو  و  هکئالملا ، هل  تحبس  و  ملظلا ، هل  تقرشا  و  ضرا ، تاومسلا و ال  هب  تماق  يذلا  رهاطلا  بیطلا  نوزخملا 

، انیقی یل  بهت  نا  و  هینالع ، وا  ارس  ءاطخ  وا  ادمع  راهنلا ، ءوضو  لیللا  ملظ  یف  هتبنذا  بنذ  لک  یلرفغت  نا  یتوملا  هب  تییحا  و  باقرلا ، هل 
ینقحلا مهللا  کیبن . هنـس  میقا  و  کضئارف ، يدوا  کمارح ، مرحا  و  کلالح ، لحا  و  کباتک ، میقا  یتح  امهف  و  اـملع ، ارونو و  ایادـه ، و 

ماـیا تمرـصت  و  يرمع ، ینف  اذا  مهللا  میحر . روـفغ  کـنا  ، هنـسحاب یلمع  یل  متخا  و  یقب ، نم  حـلاص  نـم  ینلعجاو  یـضم ، نـم  حـلاصب 
یتحدم و لبقا  مهللا  نورخالا . نولوالا و  هب  ینطبغی  الزنم  هنجلا  نم  یل  بجوت  نا  فیطل  ای  کلئـساف  کئاقل  نم  یل  دبال  ناک  و  یتایح ،
و نیعراضلا ، یف  یعوشخ  و  نیعادـلا ، یف  یتوص  کتعمـسا  دـقف  یفارتعا ، یـسفن و  یلع  يرارقا  و  یفاته ، یتعارـض و  محرا  و  یفاـهتلا ،

زرح و  نیفوهلملا ، هحفص 366 ] ثایغ [  و  نیثغتـسملا ، ثیغم  و  نیرطـضملا ، بیجم  تنا  و  نیحداملا ، یف  یحبـست  نیلئاقلا و  یف  یتحدم 
مهللا نییبنلا . هکئالملا و  عیمج  یلع  و  رینملا ، جارسلا  و  ریذنلا ، ریـشبلا  یلع  هللا  یلـص  و  نیبنذملا ، لیقم  و  نینموملا ، خیرـص  و  نیب ، راهلا 

کتاکرب و یماون  کتاولـص و  فیارـش  لعجا  اهدیعـس ، اهیقـش و  اهترطف  یلع  بولقلا  لابج  و  تاکومـسملا ، يراب  و  تاوحدـملا ، یحد 
و كرماب ، عداصلا  و  کمرح ، نع  باذـلا  و  کتجحب ، مئاقلا  کیحو ، یلع  کنیما  و  کلوسر ، و  كدـبع ، دـمحم  یلع  کـتایحت  هفاور 

تیار هلزانم  نم  هلزنم  و  هلاوحا ، نم  لاح  و  هبقانم ، نم  هبقنم  و  هلئاضف ، نم  هلیـضف  لکب  هطعاف  مهللا  كرذنل . یفوملا  کتایآب و  دیـشملا 
تببحا ام  یلا  و  ایئان ، تهرک  ام  نع  و  ایلاوم ، كالاو  نمل  و  ایداعم ، كداع  نمل  و  ارباص ، کئالب  هورکم  یلع  و  ارـصان ، اهیف  کل  دمحم 

نع نیباذـلا  و  کطـسقب ، ماوقلا  عم  هتجرد  اهب  یلعت  و  هرما ، اهب  ینـست  کئابح  کـئاطع و  نم  صئاـصخ  و  کـئازج ، نم  لـئاضف  اـیعاد 
، یلعلا تاماقملا  هتغلب  يرذـلا و  هنم  هتیتآ  و  کلذـب ، ادـمحم  تصـصخ  الا  همارک  همحر و ال  و ال  ءاهب ، ءانـس و ال  یقبیال  یتح  کـمرح 
، كراج زع  کعنم . كزع و  و  کظفح ، و  کفنک ، یف  ینلعجا  و  یلع . عیمج  یسفن و  ینید و  کعدوتسا  ینا  مهللا  نیملاعلا . بر  نیمآ 
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کیلع انبر  لیکولا . معن  و  ءاـخرلا ، هدـشلا و  ءارـضلا و  ءارـسلا و  یف  تنا  یبسح  كریغ ، هلا  ـال  و  كوامـسا ، تسدـقت  كواـنث و  لـج  و 
 ] باذع انع  فرصا  انبر  میکحلا . زیزعلا  تنا  کنا  انبر ، انلرفغا  و  اورفک ، نیذلل  هنتف  انلعجت  انبر ال  ریصملا ، کیلا  و  انبنا ، کیلا  و  انلکوت ،
اننا انبر  نیحتافلا . ریخ  تنا  و  قحلاب ، انموق  نیب  اننیب و  حـتفا  انبر  تاماقم ، ارقتـسم و  تءاس  اهنا  امارغ  ناک  اهباذـع  نا  منهج  هحفص 367 ]

. داعیملا فلخت  کنا ال  همایقلا  موی  انرحت  و ال  کلس ، یلع  انتدعو  ام  انتآ  انبر و  راربالا . عم  انفوت  انتائیـس و  انع  رفک  انبونذ و  انلرفغاف  انمآ 
فعاو هب ، انل  هقاط  ام ال  انلمحت  انبر و ال  انلبق . نم  نیذـلا  یلع  هتلمح  امک  ارـصا  انیلع  لمحت  انبر و ال  اناطخا ، وا  انیـسن  نا  انذـخاوت  انبر ال 
باذـع کتمحرب  انق  هنـسح و  هرخالا  یف  هنـسح و  ایندـلا  یف  انتآ  انبر  نیرفاکلا . موقلا  یلع  انرـصناف  انالوم  تنا  انمحرا ، اـنلرفغا و  اـنع و 

وا تمظع  يارب  زیچ  همه  هک  یسک  تسا  هزنم  كاپ و  [ . 501 . ] امیلست ملس  نیرهاطلا و  هلآ  ییبنلا و  دمحم  اندیس  یلع  هللا  یلـص  و  رانلا ،
رد اهراک  همه  مامز  هک  یـسک  تسا  هزنم  كاـپ و  هتـشگراوخ ، زیچ  همه  شهوکـش  يارب  هک  یـسک  تسا  هزنم  كاـپ و  هتـشگ ، عضاوتم 

تیافک دنک ، لکوت  وا  رب  هک  ار  سک  ره  هک  ار  يدنوادخ  ساپس  دنکن ، دیمون  ار  شاهدننک  اعد  هک  ار  يدنوادخ  ساپـس  تسا ، وا  تسد 
هدـننیرفآ اههوک ، هدننکراوتـسا  اهایرد ، هدـننکدودحم  نیمز ، هدـنهد  شرتسگ  نامـسآ و  هدـنرادهگن  هک  ار  يدـنوادخ  ساپـس  دـیامرف ،

زا هک  شتآ  بآ و  داب ، هدنهدنایرج  و  اهربا ، هدنهد  تکرح  اهراکهدنک ، ریبدت  نیمز ، ياههمـشچ  هدنیاشگ  ناتخرد و  قلاخ  نارادـناج ،
ياـهراک هک  يدـنوادخ  تدورب ، ترارح و  هجرد  هدـندروآ  هحفـص 368 ] دورف [  دـنوریم ، الاب  اوه  اـب  هدـمآ و  نوریب  هب  نیمز  قاـمعا 

راوتـسا و اههرخـص  شتزع  هب  اپ و  رب  اهنامـسآ  شنامرف  هب  دروآ و  ار  ینوزف  شـساپس ، رکـش و  اـب  دریذـپ و  ناـیاپ  وا  تمعن  هب  هتـسیاش 
، تاـیآ هدنناتــسرف  ورف  هـبترم ، دـنلب  دـنوادخ  ساپــس  دنلوغــشم . حـیبست  هـب  اههنایــشآ  رد  ناگدـنرپ  اـهنابایب و  رد  یــشحو  تاـناویح 
، اـهتکرب هدـننکلزان  اـهمغ ، هدـننک  فرطرب  اهــشزغل ، هدــننکناربج  اـهکین ، ياریذــپ  اـهیتشز ، هدــنناشوپ  تاـکرب ، هدــنهدشرتسگ 
دای و ساپس و  هنوگره  رب  ار  دنوادخ  ساپس  دنیاهنامـسآ . نیمز و  رد  هک  یناسک  راگدنوادخ  ناگدرم و  هدننکهدنز  اهاعد ، هدننکتباجا 
یـشوخ و روتـسد و  هضیرف و  تمارک و  تمعن و  تـمحر ، نوزف و  تـکرب ، تداعـس و  شتـسرپ و  ماـیق و  تاـکز ، زاـمن و  ربـص ، رکش و 

هوگ ره  ینامز و  تلاح و  ره  رد  يدـنمزاین و  يزاـینیب و  یناـسآ و  یتخـس و  تبیـصم و  يراـتفرگ و  یتسدـگنت و  تعـسو و  یـشوخان 
میرای مهاوخیم  کمک  وت  زا  هد ، میاوام  ماهدراذگ  وت  ناتسآ  رب  رس  هد ، هدنهانپ  وت  هب  نم  اراگدرورپ  ینداتـسیا . تکرح و  ینوگرگد و 
میراـی میوجیم  يراـی  وت  زا  شخبب . ارم  مبلطیم  شزرمآ  وت  زا  هد ، مخـساپ  مناوخیم  زا  وت  سر ، مداـیرف  هب  ماهدروآ  وت  هب  داـیرف  اـمرف ،

وت نامـسیر  هب  هد ، مهاگیاج  ماهدـمآ  وت  هانپ  هب  نک ، متیاـفک  مهاوخیم  وت  زا  تیاـفک  شاـب ، میاـمنهار  مهاوخیم  وت  زا  یباـی  هار  اـمرف ،
شوغآ و رد  دوخ  رگنـس  زرح و  رد  دوخ ، رانک  رد  دوخ  ناگدنب  هرمز  رد  ارم  و  نک . متیافک  ماهدرک  لکوت  وت  رب  رادمهگن ، ماهدز  گنچ 

دوخ يوس  زا  هدـنراد  هگن  یـششوپ  يرپس و  نم  رب  و  هحفـص 369 ] هدـب [  مرارق  دوخ  لاب  هیاس و  ریز  دوخ  مرح  میرح و  رد  دوخ  ناـماد 
منیئاپ و الاب و  مپچ ، تسار و  تمـس  ور ، شیپ  رـس ، تشپ  زا  ار  دوخ  ندرک  تیاعر  هبناج و  همه  هطاحا  تبظاوم ، يرادـهگن ، و  ناشوپب ،

دنوادـخ وت  زج  دـنناسرب ، نم  هب  یبیـسآ  نایز و  دـنناوتن  تناگدـیرفآ  زا  کـی  چـیه  هک  يروط  هب  هدـب و  رارق  ملاـح  لمـش  مبناوج  ماـمت 
زواجت نادوسح ، تداسح  زا  ارم  اراگدرورپ  تسین . یئادـخ  يراوگرزب  هوکـش و  هدـنراد  نیمز و  اهنامـسآ و  نیرفآ  ون  و  هدـنهدتمعن ،

ملظ ناگدـننک ، تـبیغ  ندرک  تـبیغ  ناتـسد ، هریچ  يریگلفاـغ  نازاـب ، تسایـس  تسایـس  ناراـکم ، رکم  ناراـکبیرف ، گـنرین  نارگمتس ،
راشف نداد  رارق  انگنت  رد  ناگدننک ، شاخرپ  تبیه  نایورـشرت ، مخا  نایوخدنت ، مشخ  نارگزواجت ، يدعت  ناگهشیپ ، متـس  متـس  نیملاظ ،

نارگوداج يوداج  نانیچ ، نخس  ینیچ  نخس  ناهاوخدب ، یناهنپ  شالت  ناراکشزغل ، ياهیراک  هابتشا  نادنمروز ، يرـسدوخ  ناگدنروآ ،
هک تاهزیکاپ  كاپ و  نوزخم  مسا  هب  مهاوخیم  وت  زا  ادنوادخ  رادب . نوصم  نایناهج  يدنسپان  ناهاشداپ و  متس  نیطایش و  ناشکرس و  و 

، ناسرت نآ  زا  اهلد  دنیوگ و  حیبست  شیارب  هکئالم  يدرک و  نشور  نآ  يارب  ار  اهیکیرات  یتشارفارب و  نآ  هلیسو  هب  ار  نیمز  اهنامـسآ و 
ادمع زور ، ياهینـشور  بش و  ياهیکیرات  رد  هک  ار  یهانگ  ره  هک  دنوشیم  هدنز  نآ  هلیـسو  هب  ناگدرم  عضاخ و  شلباقم  رد  اهندرگ 

ار تلالح  ياپ ، رب  ار  تباتک  ات  یشخبب  یمهف  شناد و  ینشور ، یبایهار ، نیقی ، ارم  يزرمایب و  ماهدش  بکترم  یناهنپ  ای  اراکشآ  اوهس ، ای 
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هتسیاش ناگتشذگ  هب  ارم  ادنوادخ  هحفص 370 ] مراد [ . راوتسا  ار  تربمایپ  تنـس  هداد و  ماجنا  ار  تتباجا  هتـسناد و  اوران  ار  تمارح  اور ،
نآ رد  ادنوادخ  ینابرهم . هدنزرمآ و  وت  انامه  هک  شخب  نایاپ  شهجو  نیرتوکین  هب  ار  مراک  هد  رارق  حلاص  ناگهدـنیآ  زا  هتخاس و  قحلم 
وت زا  تبحم ، فطل و  اب  دـنوادخ  يا  متفاتـش ، وت  رادـید  هب  راچان  هب  و  دـمآ ، رـسب  میناگدـنز  نارود  و  دیـسر ، ناـیاپ  هب  مرمع  هک  ماـگنه 

ار مزوس  هآ و  یئوگانث و  دنوادخ  دـنروخ . هطبغ  نآ  هب  ناگدـنیآ  نانینـشیپ و  هک  یئامرف  ررقم  میارب  تشهب  رد  یهاگیاج  هک  مهاوخیم 
نارگـشیاین و ياوآ  هارمه  هب  ار  مزوس  هآ و  دوخ و  يادص  نم  اریز  امرف  محرت  هانگ  رب  مفارتعا  رارقا و  يدوبان و  يریگ و  نیمز  هب  ریذـپب ،

يوـگ خـساپ  وـت  مدـیناسر ، وـت  هـب  ناـیوگانث  رد  ار  محیبـست  ناگدـنیوگ ، عـمج  رد  ار  مشیاتــس  ناگدـننک و  يراز  نـیب  رد  ار  معوـشخ 
دورد و  یناراکهنگ ، شزغل  هدـنرادهگن  نانموم ، راکددـم  ناهانپیب ، هانپ  ناکانهودـنا ، شخب  تاجن  ناگراچیب ، سردایرف  ناگدـنامرد ،

همه هدـنروآرد  تکرح  هب  يا  ادـنوادخ ! ناربماـیپ . ناگتـشرف و  هـمه  رب  نازورف و  غارچ  هدـنهدمیب و  هدـنهدتراشب ، ربماـیپ  رب  دـنوادخ 
دورد و نـیرتیمارگ  ناشدیعـس ، یقـش و  ناـشنیتسخن ، تشرــس  رب  اـهلد  هدـنزیمآ  مـه  هـب  و  نارادـناج ، هـمه  راگدـیرفآ  و  ناگدـنبنج ،
و تمیرح ، زا  هدـننکعافد  تنیئآ ، هدـنراد  ياپ  رب  تیحو ، نیما  ربمایپ و  هدـنب و  دـمحم  رب  ار  تتایحت  نیرتهدـنزارف  تاکرب و  نیرتروراـب 

کی ره  بقانم و  لئاضف و  زا  کی  ره  هب  ادنوادخ  امرف و  راثن ، ترذن  هب  هدننکءافو  تایآ و  شخب  میکحت  تتاروتـسد ، هب  هدـنهدتیمها 
 ] وت نانمـشد  هک  اج  ره  رد  ياهدید و  رادیاپ  ار  وا  هک  یئاوران  ره  رد  ياهدـید و  دوخ  روای  اجنآ  رد  ار  دـمحم  هک  یعـضاوم  تالاح و  زا 

ياهتشاد تسود  وت  هک  هچ  نآ  هب  هتشاد و  رانک  رب  ار  دوخ  هدمآ  دنسپان  ار  وت  هک  هچ  نآ  زا  و  درک ، تناتسود  اب  ینمـشد و  هحفص 371 ]
هجرد و هتفرگ و  قنور  شراـک  هلیـسو  نادـب  اـت  اـمرف  ءاـطع  وا  هب  ار  تیـصاصتخا  هژیو و  ياـهاطع  رفاو و  ياهـشاداپ  تسا  هدومن  توعد 
تمحر و چـیه  قـنور و  غورف و  چـیه  هک  يروـط  هب  هتفر  ـالاب  تمیرح  زا  ناعفادـم  داد و  طـسق و  ناگهدـنراد  ياـپ  رب  هارمه  هب  شماـقم 

الاب دـنلب و  تاماقم  هب  ار  وا  هداد و  وا  هب  ار  شتاجرد  نیرتـالاو  هداد و  صاـصتخا  نادـب  ار  ترـضح  نآ  هکنآ  رگم  دـنامن  یقاـب  تیمارک 
رد ارم  هدرپس  وت  هب  ياهتـشاد  ینازرا  نم  هب  هک  ار  یئاهتمعن  یمامت  و  ار ، مدوخ  ار و  منید  نم  ادنوادخ  نیملاعلا . بر  نیما  یـشاب  هدناسر 

هزنم و ياههناشن  رترب ، وت  يانث  زوریپ ، وت  هانپ  امن ، تظفاحم  تارطخ  زا  شخب و  تزع  هدومرف ، يرادـهگن  دوخ  رظن  ریز  شیوخ و  فنک 
رب اراگدرورپ  یشابیم ، یبوخ  نابیتشپ  یتسه و  هدنسب  ارم  یناسآ  یتخـس و  یـشوخان ، یـشوخ و  رد  تسین ، یئادخ  وت  زج  تسا و  كاپ 

، هدـم رارق  رافک  شیامزآ  بجوم  ار  ام  اراگدرورپ  تسا  وت  يوس  هب  همه  تشگزاب  هک  میامنیم  سامتلا  يراز و  وت  دزن  هدرک ، لکوت  وت 
انامه تسا ، روآنایز  سب  هک  نک  فرطرب  اـم  زا  ار  منهج  باذـع  اراـگدرورپ ، یمیکح . زیزع و  وت  اـنامه  هک  زرماـیب ، ار  اـم  اراـگدرورپ 

، ینارگـشیاشگ نیرتـهب  وـت  اـنامه  نک  داـجیا  نیتـسار  یحتف  شیاـشگ و  اـم  موـق  نیب  اـم و  نیب  اراـگدرورپ  تـسا . يدـب  هاـگیاج  مـنهج 
هک ار  هچ  نآ  اراگدرورپ  ناریمب ، ناکین  هارمه  هب  ار  ام  ناشوپب و  ار  نامیاهیدـب  زرمایب ، ار  نامناهانگ  هدروآ ، نامیا  ام  انامه  اراـگدرورپ ،

، ینکیمن فلخت  دوخ  هدـعو  زا  وت  هک  يانمن  نامراوخ  مایق  زور  امرف و  ینازرا  ام  هحفص 372 ] هب [  ياهداد  دیون  ام  هب  تناربمایپ  هلیـسوب 
رب هک  هنوگنادب  ار  يراوشد  یتخـس و  اراگدرورپ ، امرفم . هذـخاوم  اهنادـب  ار  ام  دزرـس  ام  زا  یهابتـشا  ای  هدرک و  شومارف  رگا  اراگدرورپ 

زرمایب و ار  ام  رذـگرد ، ام  زا  نکن ، راب  ام  رب  میرادـن  ار  شتقاـط  هک  ار  هچ  نآ  اراـگدرورپ  نکم ، لـیمحت  اـم  رب  يدرک  راـب  اـم  ناینیـشیپ 
زا ار  ام  دوخ  تمحر  هب  یئوکین و  ترخآ  ایند و  رد  ام  هب  اراگدرورپ  اـمرف . زوریپ  نارفاـک  هورگ  رب  ار  اـم  یئاـم  يـالوم  وت  اـمرف ، تمحر 

. وا كاپ  نادناخ  رب  دمحم و  ترضح  نامیالوم  رب  دنوادخ  مالس  دورد و  رادهگن و  خزود  باذع 

ترضح نآ  هب  لسوت  ياعد 

هب دوـمرفیم  هک  مدینـش  ینادـمه ) دـنوخآ   ) یموـصعم یلع  ـالم  هللا  هیآ  موـحرم  مراد  داـقتعا  وا  هب  تهج  ره  زا  هک  سکنآ  مداتـسا و  زا 
هب طاحا  ام  ددـعب  اهینب  اهلعب و  اهیبا و  همطاف و  یلع  لص  مهللا  : » دـیئوگب هبترم  جـنپ  یـس و  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  هب  لـسوت  ماـگنه 
نآ زا  زین  و  تسرفب . دورد  دراد  هطاحا  نآ  رب  وت  ملع  هک  هچ  نآ  دادعت  هب  شنارسپ  رسمه و  شردپ و  همطاف و  رب  ادنوادخ  ینعی  کملع »
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ار ءاـعد  نیا  رگا  هـک  هحفـص 373 ] اهیف [ » عدوتـسملا  رـسلا  اـهینب و  اـهلعب و  اـهیبا و  همطاـف و  قحب  یهلا  : » تفگیم هک  مدینـش  راوگرزب 
. دوشیم هدروآرب  تتجاح  یلاعتهللاءاشنا  يدناوخ 

ارهز ترضح  زا  هتفه  مایا  ياهاعد 

هبنش زور  ياعد 

و ابیط ، الالح  اقزر  عساولا  کلـضف  نم  انقزرا  و  هرخالا ، ایندلا و  یف  اهدعب  انبذعت  همحر ال  مهللا  انل  بهو  کتمحر  نئازخ  انل  حتفلا  مهللا 
، ایندـلا یف  انیلع  عسو  مهللا  اففعت . انغ و  كاوس  نمع  کب  هقافو و  ارقف  کیلا  ارکـش و  کل  اندزو  كاوس  دـحا  یلا  انرقفتال  انجوحت و  ال 

هلعجاو بحت  ام  انطاو  دـمحملآ ، دـمحم و  یلع  یلـص  مهللا  هیف ، کیلا  بغرن  نحن  لاح و  یف  انع  کهجو  يوزت  نا  کب  ذوعن  انا  مهللا 
هک شخب  ینازرا  ام  هب  یتمحر  ایادـخ  راب  ياشگب ، ام  يورب  ار  دوخ  تمحر  ياههنیجنگ  ادـنوادخ  نیمحارلا . محرا  ای  بحت  امیف  هوق  اـنل 

سک چـیه  هب  ار  ام  امرف و  تیانع  ام  هب  هزیکاپ  لالح و  يزور  دوخ  هدرتسگ  لضف  زا  ینکن و  باذـع  ار  اـم  ترخآ  اـیند و  رد  نآ  زا  دـعب 
زاینیب وت  ریغ  زا  دبای و  هحفص 374 ] ینوزف [  وت  هب  نامرقف  زاین و  میئازفیب و  وت  هب  تبسن  دوخ  رکش  رب  ام  ات  نادرگم ، دنمزاین  دوخ  زا  ریغ 

ینادرگنرب و يور  ام  زا  یلاح  چیه  رد  هکنیا  زا  میربیم  هانپ  وت  هب  ام  دنوادخ  هد ، شیاشگ  ام  رب  ایند  رد  ادـنوادخ  میـشاب . رادنتـشیوخ  و 
بجوم ار  نآ  شخبب و  يراد  تسود  هک  ار  هچ  نآ  تسرف و  دورد  دمحملآ  دمحم و  رب  ادنوادخ  میـشاب ، هتـشاد  تبغر  وت  هب  هراومه  ام 

. ناگدننکتمرح نیرتنابرهم  يا  هد ، رارق  يراد  تسود  وت  هک  هچ  نآ  رد  يدنمورین 

هبنشکی زور  ياعد 

، هتلبقف کیلا  بانا  نمم  انلعجا  دمحم و  لآ  دمحم و  یلع  لص  مهللا  احالص ، هطـسوا  احاجن و  هرخآ  احالف و  اذه  یموی  لوا  لعجا  مهللا 
رارق يراکتسرد  ار  شاهنایم  يزوریپ ، ار  شماجرف  يراگتسر ، ار  مزورما  زاغآ  ادنوادخ  هتمحرف . کیلا  عرـضت  و  هتیفکف ، کیلع  لکوت  و 

وت رب  ياهتفریذـپ و  ار  ناـشیا  وت  هدروآ و  وـت  هب  يور  هک  هد  رارق  یناـسک  زا  ار  اـم  و  تسرف ، دورد  دـمحم  لآ  دـمحم و  رب  ادـنوادخ  هد ،
. ياهداد رارق  ناشتمحر  دروم  هدومن  يراز  وتب  ياهدومن و  ناشتیافک  وت  هدرک و  لکوت 

هبنشود زور  ياعد 

و دمحم ، لآ  دـمحم و  یلع  لص  مهللا  کمکح ، هحفـص 375 ] یف [  امهف  و  کباتک ، یف  ارـصبت  و  کتدابع ، یف  هوق  کـلاسا  ینا  مهللا 
یـشنیب یگدنب ، رد  یئورین  وت  زا  نم  دنوادخ  ایلوم . انع  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  الئاز و  طارـصلا  و  الحام ، انب  نآرقلا  لعجتال 

زا ار  طارـص  ام ، نمـشد  ار  نآرق  تسرف و  دورد  دمحم  لآ  دمحم و  رب  دنوادخ  مناهاوخ . تنامرف  رد  ار  یتیاور  مهف و  نآرق و  باتک  رد 
. هدم رارق  ام  زا  نادرگ  يور  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  ام و  هدنرب  نیب 

هبنش هس  زور  ياعد 

نم عسوا  کترفغم  نا  مهللا  انبولق ، یف  هین  انتنـسلاب  لوقنام  حـلاص  لعجاو  ارکـش ، انل  مهرکذ  لعجاو  ارکذ ، اـنل  ساـنلا  هلفغ  لـعجا  مهللا 
دنوادخ لاعفلا . نم  باوصلا  لامعالا و  حلاصل  انقفو  و  دمحم ، لآ  دمحم و  یلع  لص  مهللا  انلامعا ، نم  اندـنع  یجرا  کتمحر  و  انبونذ ،

میزاسیم يراج  نابز  رب  هک  ار  ياهتسیاش  راتفگ  ام و  ساپس  بجوم  ار  ناشیهاگآ  يروآدای ، بجوم  ام  يارب  ار  مدرم  يربخیب  تلفغ و 
ادـنوادخ تسا ، رتهدـننکراودیما  نامرادرک  زا  ام  دزن  رد  وت  تمحر  رتهدرتسگ و  ام  ناهانگ  زا  وت  شزرمآ  دـنوادخ  هد ، رارق  ام  بلق  تین 
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هحفص 376] رادب [ . قفوم  تسرد  شالت  هتسیاش و  ياهراک  هب  ار  ام  تسرف و  دورد  دمحملآ  دمحم و  رب 

هبنشراهچ زور  ياعد 

ام انیلع  ظفحاو  هلآ ، دـمحملآ و  دـمحم و  یلع  لص  ماظعلا و  کئامـساب  و  ماری ، يذـلا ال  کنکر  و  مانت ، یتلا ال  کـنیعب  انـسرحا  مهللا 
ار ام  ادنوادخ  بیجم . بیرق  ءاعدلا  عیمـس  کنا  اعاوطم  انل  کلذ  لک  لعجاو  عاش ، كریغ  هرتسول  ام  انیلع  رتسا  و  عاض ، كریغ  هظفحول 

نادناخ دمحم و  رب  و  امرف ، تسارح  يرادهگن و  تگرزب  ءامسا  هدشن و  مدهنم  تسس و  هیاپ و  ساسا و  و  هتفرن ، باوخ  هب  ناگدید  نآ  اب 
هک ناشوپب  ار  يزیچ  و  دوش ، هابت  دـنک  يراد  هگن  ار  نآ  يرگید  وت  زا  ریغ  رگا  هک  اـمرف  يراد  هگن  ار  يزیچ  نآ  اـم  رب  ،و  تسرف دورد  وا 
هب کیدزن  اعد و  ياونش  وت  هک  هد  رارق  ام  تعاط  يوریپ و  هلیـسو  ار  اهنیا  همه  و  ددرگ ، اراکـشآ  دناشوپب  دهاوخب  يرگید  وت  زا  ریغ  رگا 

. یشابیم هدننکتباجا  ام و 

هبنشجنپ زور  ياعد 

كانغ نم  و  انفعـضل ، کتوق  نم  کلئـسا  ینا  مهللا  یـضرت  بحت و  اـمب  لـمعلا  ینغلا و  فاـفعلا و  یقتلا و  يدـهلا و  کلئـسا  ینا  مهللا 
کتدابع کتعاط و  و  كرکذ ، كرکش و  یلع  انعاو  دمحم ، لآ  دمحم و  یلع  لص  مهللا  انلهجل ، کملع  کملح و  نم  و  انتقافو ، انرقفل 

ار هچ  نآ  ماجنا  يزاینیب و  يراد ، نتـشیوخ  يراگزیهرپ ، یئاـمنهار ، وت  زا  نم  ادـنوادخ ، هحفـص 377 ] نیمحارلا [ . محرا  ای  کتمحرب 
و نامیدنمزاین ، یتسدیهت و  يارب  ینغ  تیزاینیب  زا  نامییاناوتان ، يارب  ورین  تناوت  زا  دـنوادخ  يدنـسپیم ، يراد و  تسود  هک  مناهاوخ 

کـش رب  ار  ام  تسرف و  دورد  دمحم  نادـناخ  دـمحم و  رب  ادـنوادخ  مراد ، تساوخرد  نامیندان ، رب  یهاگآ  ملح و  تیئاناد  يرابدرب و  زا 
. ناگدننکمحر نیرتنابرهم  يا  تتمحر  هب  دنگوس  امرف ، يرای  تدابع  تعاط و  يروآدای و  ور 

هعمج زور  ياعد 

موی یلا  كاری  هناک  نمم  انلعجا  مهللا  کیلا ، عرـضت  کلاس و  نم  حـجناو  یلا ، هجوت  نم  هجوا  کیلا و  برقت  نم  برقا  نم  انلعجا  مهللا 
یلع لص  مهللا  کقلخ . عیمج  یف  کبحا  هملعب و  کل  صلخا  نمم  انلعجاو  مهللا  كاضر ، یلع  الا  انتمتال  و  كاـقلی ، هیف  يذـلا  هماـیقلا 

، دـمحم لآ  دـمحم و  یلع  لص  هللا  امثا ، هئیطخ و ال  بستکن  و ال  ابنذ ، اهدـعب  فرتقن  امتح ال  اـمزج  هرفغم  اـنلرفاو  دـمحملآ ، دـمحم و 
هک هد  رارق  یناسک  نیرتکیدزن  زا  ار  ام  ادـنوادخ ، [ . 502 . ] نیمحارلا محرا  ای  کتمحرب  هفدارتم  هلـصاوتم  هعباتتم  هیکاز  همئاد  هیمان  هالص 

نیرتقفوم کلـس  رد  دـناهدروآ و  وـت  هحفـص 378 ] هب [  يور  هک  هد  رارق  یناـسک  نیرتدـنموربآ  رامـش  رد  دـنیوجیم و  بـیرقت  وـت  هـب 
نامه دـنیبیم  زیخاتـسر  زور  ات  ارت  ایوگ  هک  هد  رارق  یناسک  زا  ار  ام  ادـنوادخ  هد ، رارق  دوخ  دزن  ناگدـننکيراز  ناگدـننکتساوخرد و 

ار دوخ  لمع  هک  هد  رارق  یناسک  زا  ار  ام  ادنوادخ  ناریمن ، دوخ  يدونـشخ  اضر و  رب  زج  ار  ام  و  دنـسریم ، وت  رادید  ءاقل و  هب  هک  يزور 
متح و روط  هب  ار  ام  و  تسرف ، دورد  دمحم  لآ  دمحم و  رب  ادـنوادخ  دـنراد . تسود  ارت  تتاقولخم  مامت  نیب  رد  هدرک و  صلاخ  وت  يارب 

دورد دـمحم  لآ  دـمحم و  رب  ادـنوادخ  میهدـن ، ماجنا  هک  ار  یئاوراـن  هابتـشا و  میوشن و  هاـنگ  بکترم  رگید  هک  زرماـیب  ياهنوگ  هب  عطق 
هللاهمحر یسوط  خیش  حابصم  رد  ناگدننکتمحر . نیرتنابرهم  يا  تتمحر  هب  هتـسویپ ، یپایپ ، هزیکاپ ، یگـشیمه ، روراب ، يدورد  تسرف 

هیده ادخ  لوسر  هب  تعکر  راهچ  دناوخیم ، زامن  تعکر  تشه  عمج  زور  رد  ادخ  هدنب  هک  هدش  تیاور  مالـسلامهیلع  همئا  زا  هک  هدـمآ 
، دنکیم هیده  مالسلاهیلع  نینموملاریما  هب  دناوخیم و  تعکر  راهچ  هبنش  زور  رد  مالسلااهیلع ، همطاف  ترضح  هب  تعکر  راهچ  دوشیم ،
، تعکر تشه  هعمج  زور  رد  دـمحم و  نب  رفعج  هب  تعکر  راهچ  هبنـشجنپ  زور  رد  هبنـشجنپ و  ات  ناـماما  زا  یکی  هب  زور  ره  نینچ  مه  و 
رفعج و نب  یسوم  ترضح  هب  تعکر  راهچ  هبنش  زور  رد  دعب  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  هب  تعکر  راهچ  ادخ و  لوسر  هب  تعکر  راهچ 
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هحفص 381] دنکیم [ . هیده  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولص  نامزلا  بحاص  هب  تعکر  راهچ  هبنشجنپ  ات  زور  ره  نینچ  مه 

س)  ) ءارهز ترضح  قالخا  مراکم 

ءارهز ترضح  راثیا 

نایاپ زا  دعب  دناوخ و  ام  رب  ار  رـصع  زامن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دیوگ : هک  هدش  تیاور  يراصنا  هللادـبع  نبرباج  زا  - 1
هنهک و ياهماج  هک  رجاهم  بارعا  زا  يدرمریپ  لاحنیا  رد  دنتفرگ  ار  ترـضح  فارطا  مدرم  هتـسشن و  مدرم  هب  زور  دوخ  بارحم  رد  زامن 

رارق یئوجلد  دقفت و  دروم  ار  وا  ترضح  دش ، دراو  دتـسیاب  دوخ  ياپ  يور  تسناوتیمن  یتوترف  فعـض و  تدش  زا  تشاد و  نت  رب  هراپ 
یتمحرم متـسد  يدهت  ریقف و  دیهد ، مسابل  ماهنهرب  دـینک ، مریـس  ماهنـسرگ  نم  ادـخ ، ربمایپ  يا  تفگ : درمریپ  دیـسرپ  ار  شلاوحا  هداد و 

تسا یسک  دننام  دنک  یئامنهار  یبوخ  ریخ و  يوس  هب  هک  سک  نآ  نکل  مهدب  وت  هب  هک  مرادن  يزیچ  دوخ  نم  دومرف : ترضح  دیئامرف ،
دنرادیم تسود  ار  وا  شلوسر  ادخ و  درادیم و  تسود  ار  شلوسر  ادخ و  هک  یـسک  لزنم  هب  ورب  هداد ، ماجنا  ار  یبوخ  ریخ و  دوخ  هک 

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  یصاصتخا  هناخ  هب  همطاف  ترضح  هناخ  مالسلااهیلع  همطاف  هناخ  هب  ورب  دهدیم ، حیجرت  دوخ  رب  ار  ادخ  وا  و 
داتفا هار  هب  لـالب  هارمه  هب  یناـبایب  درمریپ  ناـسرب ، همطاـف  هناـخ  رد  هب  ار  درم  نیا  زیخرب و  لـالب ، يا  دومرف : و  دوب - هدـیبسچ  ملـس  هلآ و 

... هکئالملا فلتخم  هوبنلا و  تیب  هحفص 382 ] لها [  ای  مکیلع  مالسلا  دز : ادص  دنلب  يادص  اب  دیسر  همطاف  ترـضح  هناخ  رد  رب  هکنیمه 
راگدرورپ يوس  زا  ار  نآرق  هک  نیمالاحور  لیئربج  دورف  لحم  ناگتـشرف و  دـمآ  تفر و  لحم  يا  يربماـیپ و  نادـناخ  يا  امـش  رب  مـالس 

تـسد رود  ینیمزرـس  زا  منانیـشن  هیداب  زا  يدرمریپ  تفگ : یتسیک ؟ وت  مالـسلا ، کیلع  و  داد : خساپ  همطاف  ترـضح  دروآیم ... نایناهج 
تمحر دروم  ار  وت  دنوادخ  دیئامرف ، یگدیـسر  نم  هب  متـسه  هنـسرگ  هنهرب و  دمحم  رتخد  يا  نم  و  مدیـسر ، اهناسنا  رورـس  تردـپ  دزن 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دندوب و  هدروخن  يزیچ  یلع  همطاف و  لوسر و  ترـضح  هک  دوب  زور  هس  ماگنه  نآ  رد  دهد  رارق  دوخ 
نآ يور  رب  مالسلاامهیلع  نیسح  نسح و  دوب و  هدش  یغابد  هک  ار  يدنفسوگ  تسوپ  همطاف  ترضح  دوب . هاگآ  الماک  بلطم  نیا  زا  ملس 

رتخد يا  تفگ : یبارعا  دـنادرگب ، وت  بیـصن  نیا  زا  رتهب  دـنوادخ  تسا  دـیما  ریگب  ار  نیا  ام  نامهیم  يا  تفگ : هتـشادرب و  دـندیباوخیم 
نیا اب  مراد  هک  یگنسرگ  نیا  اب  نم  يداد ، نم  هب  ار  يدنفـسوگ  تسوپ  وت  ماهدروآ  تیاکـش  وت  دزن  دوخ  یگنـسرگ  زا  نم  ادخ ، لوسر 

دنزرف شیومع ، رتخد  همطاف  هک  يدـنبندرگ  هب  تسد  دینـش  وا  زا  ار  نانخـس  نیا  ترـضح  هک  یماـگنه  دـیوگ : ياور  منک ؟ هچ  تسوپ 
دنوادخ تسا  دیما  شورفب  ریگب و  ار  نیا  دومرف : هداد و  یبارعا  هب  هدرک و  زاب  ندرگ  زا  ار  نآ  هدرب  دوب  هدرک  هیده  وا  هب  هزمح  ترـضح 
هتسشن دوخ  باحصا  نیب  رد  زونه  ناشیا  هکیلاح  رد  هدرب  هدجسم  هب  ترـضح  دزن  هتفرگ  ار  دنب  ندرگ  یبارعا  دهدب . وت  هب  ار  نآ  زا  رتهب 

، دنک تسرد  ار  تراک  دنوادخ  تسا  دیما  شورفب  ار  نآ  دومرف : هداد و  نم  هب  ار  دـنب  ندرگ  نیا  همطاف  رتخد  ادـخ  لوسر  يا  تفگ  دوب 
يوناـب هک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  رتخد  همطاـف  هکیلاـح  رد  دـنکن  هاربور  ار  تراـک  هنوگچ  دومرف : هتـسیرگ و  ادـخ  لوسر 

 ] اـیآ ادـخ  لوسر  يا  تفگ : هدرک و  تکرح  اـج  زا  هیلعهللاناوضر  رـسای  نب  راـمع  تسا . هداد  وت  هب  ار  نیا  تسا  مدآ  ترـضح  نارتخد 
رگیدکی اب  نآ  دیرخ  رد  سنا  نج و  رگا  هک  نک  يرادیرخ  ار  نآ  وت  دومرف : مرخب ؟ ار  دنبندرگ  نیا  نم  دیئامرفیم  هزاجا  هحفص 383 ]

راب کی  هب  تفگ : یـشورفیم ؟ دنچ  هب  ار  نآ  یبارعا  يا  تفگ : رامع  دینازوس ، دهاوخن  منهج  شتآ  هب  ار  نانآ  دنوادخ  دننک  تکراشم 
ارم هک  رانید  کی  هب  مروآ و  ياجب  يزامن  مراگدرورپ  يارب  مناشوپب و  ار  دوخ  نآ  اب  هک  ینامیدرب  کی  تشوگ و  ناـن و  زا  ریـس  ياذـغ 

هدـنامن یقاب  نآ  زا  يزیچ  یلو  دوب  هتخورف  دوب  هدیـسر  وا  هب  ربیخ  زا  هک  ار  یتمینغ  مهـس  رامع  ماگنه  نامه  رد  دـنادرگرب ، ماهداوناخ  هب 
زا يورب و  دوخ  لزنم  هب  هکنیا  ات  مهدیم  وت  هب  ار  دوخ  بکرم  ینامیدرب و  کی  يرجه و  مهرد  تسیود  راـنید و  تسیب  تفگ : وا  هب  دوب 

یبارعا داد . وا  هب  ار  اهنآ  رامع  تفر  وا  هارمه  هب  و  يدنمتواخس ، ردقچ  وت  درم  يا  تفگ : یبارعا  منکیم ، ریس  ار  وت  زین  تشوگ  مدنگ و 
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زاینیب داب  وت  يادف  مردام  ردپ و  يرآ  تفگ : یبارعا  يدیـشوپ ؟ سابل  يدش و  ریـس  ایآ  دیـسرپ  وا  زا  ترـضح  تشگرب ، ادخ  لوسر  دزن 
ار وت  ام  یئادخ ، وت  اراگدرورپ ، تفگ : یبارعا  هدب ، شاداپ  داد  ماجنا  وت  يارب  هک  يراک  هب  تبـسن  ار  همطاف  سپ  دومرف : ترـضح  مدـش ،
هن هک  هدـب  يزیچ  همطاـف  هب  ادـنوادخ  یئاـم ، هدـنهديزور  تروص  ره  هب  وت  میتسرپیمن  ار  یئادـخ  وت  زج  مینادیمن و  هدـیدپ  ثداـح و 
رد ار  زیچ  نیا  دنوادخ  دومرف  هدومن و  شباحصا  اب  يور  تفگ و  نیمآ  وا  ياعد  رب  ادخ  لوسر  دشاب ، هدینش  یـشوگ  هن  هدید و  یمـشچ 

همطاف يارب  دوبن  وا  رگا  تسا و  وا  رهوش  یلع  تسین و  نم  لثم  نایناهج  زا  کی  چـیه  میوا و  ردـپ  نم  تسا ، هدومرف  ءاطع  همطاف  هب  اـیند 
ناربمایپ و ناگداون  نارورـس  ود  نآ  دـننام  نایناهج  يارب  هکیلاح  رد  هدیـشخب  وا  هب  ار  نیـسح  نسح و  تشادـن و  دوجو  يوفک  رـسمه و 
رد نیا  زا  شیب  ایآ  دومرف : ترـضح  دندوب ، هتـسشن  ناملـس  رامع و  دادقم و  ترـضح ، لباقم  رد  درادن . دوجو  تشهب  لها  ناناوج  رالاس 
هک هظحل  نآ  رد  يو  تفگ : هدـمآ و  نم  دزن  نیمـالاحور  دوـمرف : هحفـص 384 ] ادخ [ ، لوسر  يا  يرآ  دـنتفگ : میوگب ؟ ءارهز  تلیـضف 

دعب تـسا ، نـم  راـگدرورپ  هللا  دـیوگیم : تـسیک ؟ تراـگدرورپ  دنـسرپیم  وا  زا  شربـق  رد  هتــشرف  ود  ددرگ  نـفد  هدـش و  حور  ضبق 
نب یلع   » هداتـسیا مربق  رانک  رب  کنیا  هک  سکنآ  دـیوگیم : تسیک ؟ وت  یلو  دنـسرپیم  مردـپ ، دـیوگیم : تسیک ؟ وت  ربمایپ  دـنیوگیم 

تیرومام ار  هکئالم  زا  یهورگ  لاعتم  دنوادخ  انامه  میوگب : امش  هب  همطاف  تلیضف  رد  نیا  زا  شیب  دیشاب ، هاگآ  تسا . نم  ماما  بلاطیبا »
رب یپایپ  دنیوا و  اب  تافو  ماگنه  ربق و  نایم  رد  یگدنز و  نارود  رد  نانآ  دننک  تظافح  ار  يو  پچ  تسار و  فرط  ور و  شیپ  زا  ات  هداد 

تسا و هدرک  ترایز  ارم  میگدنز  رد  ایوگ  دیآ  نم  ترایز  هب  متافو  زا  دـعب  سک  ره  سپ  دنتـسرفیم ، دورد  شنادـنزرف  رهوش و  رب  وا و 
ره هدومن و  ترایز  ار  همطاف  ایوگ  دـنک  ترایز  ار  بلاطیبا  نب  یلع  سک  ره  هدرک و  ترایز  ارم  اـیوگ  دـنک  تراـیز  ار  همطاـف  سک  ره 

ترایز ار  ود  نآ  ایوگ  دـنک  ترایز  ار  ود  نآ  هیرذ  سک  ره  تسا و  هدرک  تراـیز  ار  یلع  اـیوگ  دـنک  تراـیز  ار  نیـسح  نسح و  سک 
هب ار  نآ  هدیچیپ و  ینامی  يدرب  رد  هدومن و  وبشوخ  ار  نآ  کشم  اب  هتشادرب  ار  دنب  ندرگ  لئاضف ) نیا  ندینـش  زا  دعب   ) رامع تسا . هدرک 
زین تدوخ  ربب و  لوسر  ترـضح  دزن  ار  دنبندرگ  نیا  تفگ : داد و  دوب - هدرک  يرادیرخ  ربیخ  مئانغ  هیمهـس  زا  هک  مهـس - مانب  شمالغ 

هب ار  رامع  ياههتفگ  دروآ و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  هتفرگ و  ار  دـنبندرگ  شمالغ  دوب ، یهاوخ  ترـضح  نآ  لام 
وا نآ  زا  زین  تدوخ  وت  هدب و  وا  هب  ار  دنبندرگ  همطاف و  دزن  ورب  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دیناسر  ترـضح  ضرع 

همطاـف تـفگ ، ترـضح  نآ  هـب  ار  ادـخ  لوـسر  شیاـمرف  هدروآ و  مالـسلااهیلع  همطاـف  ترـضح  دزن  ار  دـنب  ندرگ  مـالغ  دوـب ، یهاوـخ 
نیا تکرب  زا  نم  تفگ : مالغ  يدـنخیم ؟ ارچ  دومرف : ترـضح  دـیدنخ ، مالغ  درک ، درازآ  ار  مالغ  هتفرگ و  ار  دـنب  ندرگ  مالـسلااهیلع 

هدرک و دازآ  ار  ياهدـنب  زاـینیب ، هحفـص 385 ] ار [  یتسدیهت  ساـبل ، يراد  ار  ياهنهرب  ریـس ، ار  ياهنـسرگ  هتفرگ ، ماهدـنخ  دـنب  ندرگ 
هک تسا  هدـش  تیاور  سابعنبا  زا  [ 504 « ] رذنلاب نوفوی   » هفیرـش هیآ  لیذ  رد  - 2 [ . 503 . ] تسا هتـشگرب  دوخ  بحاص  دزن  زین  ماجنارس 

رکبوبا و هتفر و  نانآ  رادید  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دندوب ، هدش  رامیب  مالـسلاامهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  يزور 
هک دندوب  هتفگ  مالـسلاهیلع  یلع  هب  دـندوب و  هدرک  تدایع  ود  نآ  زا  زین  بارعا  زا  ياهدـع  دـندوب  هتـسشن  ترـضح  نآ  تمدـخ  زین  رمع 

يارب تفگ : مالـسلاهیلع  یلع  دوب ، دهاوخن  ناسنا  هدهع  رب  يزیچ  دوشن  ماجنا  هک  يرذن و  ره  هک  ینک  يرذـن  انآ  يدوبهب  يارب  تسبوخ 
زین نانآ  زینک  هلضف  تفگ ، نینچ  زین  همطاف  مریگب ، هزور  زور  هس  نآ  هنارکش  هب  دنتفای  دوبهب  منادنزرف  رگا  هک  تسا  مزال  نم  رب  دنوادخ 

وا زا  هتفر و  يدوهی  ياناح  نب  نوعمش  دزن  مالسلاهیلع  یلع  تشادن ، دوجو  يزیچ  نانآ  هناخ  رد  یلو  دنتفای  دوبهب  ناکدوک  تفگ ، نینچ 
ره يارب  تسخپ  نان  هدرگ  جنپ  هدرک و  درآ  ار  نآ  نم  کی  همطاف  ترـضح  دروآ  مالـسلااهیلع  همطاف  دزن  ار  نآ  هدرک  ضرق  وج  نم  هس 

هرفـس رـس  رد  اذغ  همطاف  دـمآ و  لزنم  هب  و  دروآ ، ياجب  لوسر  ترـضح  رـس  تشپ  ار  برغم  زامن  مالـسلاهیلع  یلع  نان ، صرق  کی  رفن 
نیکاسم زا  ینیکـسم  نم  دـمحم  تیب  لها  ای  مکیلع  مالـسلا  تفگ : هدـش و  رـضاح  هناخ  رد  رب  ینیکـسم  ادـگ و  تشاذـگ ، ناـنآ  يولج 

تاذ مطاف  دومرف : هدینش و  ار  وا  يادص  مالسلاهیلع  یلع  دنک ، امش  بیصن  یتشهب  ياهاذغ  زا  دنوادخ  دیهدب ، اذغ  نم  هب  متسه  نیملـسم 
دق نیکسملا  سئابلا  نیرت  اما  مدرم . نیرتهب  رتخد  يا  نیقی ، يراوگزب و  هدنراد  يا  همطاف ، يا  نیعمجا  سانلا  ریخ  تنب  ای  نیقیلا  دجملا و 
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هللا و یلا  وکـشی  تسا . یهآ  هلان و  ياراد  هداتـسیا و  هناخ  رد  رب  هک  ینیبیمن  ار  هراچیب  هدـنامرد  اـیآ  هحفـص 386 ] نینح [  هل  بابلاب  ماق 
هدروآ تیاکش  ام  هب  هک  ینیگمغ  هنسرگ  دنکیم ، یگراچیب  یگدنامرد و  راهظا  هدرب و  تیاکش  ادخ  هب  نیزح  عئاج  انیلا  وکشی  نیکتسی 
دهاوخ راکشآ  کین ، ياهراک  هدنهدماجنا  تسا و  شیوخ  راک  هورگ  رد  یناسنا  ره  نیبتسب  تاریخلا  لعاف  نیهر و  هبسب  ءرما  لک  تسا .

و تسا . هدرک  مارح  لیخب  ناسنا  رب  ار  اجنآ  دنوادخ  تسا و  نیرب  تشهب  شهاگیاج  هک  نینـضلا  یلع  هللا  اهمرح  نییلع  هنج  هدعوم  دـش .
هبارـش دربیم . دورف  نیجـس  هاگیاج  هب  ار  وا  شتآ  هک  تسا  یتسپ  هاـگیاج  يراد  لـیخب  نیجـس  یلا  راـنلا  هب  يوهت  نیهم  فقوم  لـیخبلل 

همعطا و ال دومرف : مالسلااهیلع  همطاف  نایمنهج ) ياهیتفاثک  اهکرچ و  غاد و  بآ   ) تسا نیلـسغ  میمح و  وا  یندیماشآ  نیلـسغلا  میمحلا و 
منک ریس  ار  ياهنسرگ  هک  یماگنه  هب  مرادن  راک  نیا  زا  یکاب  نونکا  مه  مهدیم و  اذغ  وا  هب  نم  هعاجم  اذ  تعبشا  اذا  وجرا  هعاسلا  یلابا 

نادواج تشهب  نکاس  مدـنویپب و  نینموم )  ) تعامج ناکین و  هب  هعافـش  یلو  دـلخلا  نکـسا  هعامجلا و  راـیخالا و  قحلا  نا  هک : مراودـیما 
يزیچ هحفص 387 ] صلاخ [  بآ  زج  زور  هنابـش  نآ  رد  هداد و  نیکـسم  نآ  هب  ار  اذغ  دیوگ : يوار  مشاب . هتـشاد  تعافـش  قح  مدرگ و 

هب ار  برغم  زامن  مالسلاهیلع  یلع  تخپ ، رگید  نان  هدرگ  جنپ  هدرک و  بایـسآ  ار  وج  نآ  زا  يرادقم  همطاف  دش  هک  مود  زور  دندیـشچن ،
نم ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  تیب  لها  ای  مکیلع  مالـسلا  تفگ : هدش و  رـضاح  هناخ  رد  رب  یمیتی  دمآ ، لزنم  هب  هدروآ و  ياج 

دیناروخب نم  هب  هدرک  يزور  امـش  هب  دـنوادخ  هک  هچ  نآ  زا  دـش ، دیهـش  گنج  رد  مردـپ  مشابیم  نیرجاـهم  نادـنزرف  زا  میتی  یکدوک 
يا همطاف  میمذلاب  سیل  یبن  تنب  میرکلا  دیـسلا  تنب  مطاف  دومرف : مالـسلاهیلع  یلع  دیامرف ، بیـصن  امـش  هب  یتشهب  ياهاذـغ  زا  دـنوادخ 

ام دزن  ار  میتی  نیا  دـنوادخ  میئللا  یلع  دـلخلا  مرح  دـق  میتیلا  اذـب  هللا  انءاجدـق  تسین . هدـیهوکن  هک  يربمایپ  رتخد  راوگرزب ، ياـقآ  رتخد 
نانچ میمحلا  يدـصلا و  هبارـش  میحجلا  یلا  رـشحلا  یف  لمحی  تسا . هدرک  مارح  هیامورف  میئل و  ناسنا  رب  ار  نادـیواج  تشهب  هداتـسرف و 

میعنلا یف  مویلا  روحی  نم  و  تسا . غاد  بآ  هتخادـگ و  برـس  وا  یندـیماشآ  دوـشیم و  هداتـسرف  منهج  يوـس  هب  تماـیق  زور  رد  یناـسنا 
. دشابیم مینـست  راوگـشوخ و  بارـش  شیندیماشآ  دوب و  دهاوخ  تشهب  رد  دیامن  شـشخب  زورما  هک  یـسک  نآ  مینـستلا  قیحرلا و  هبارش 

یکاب مهدیم و  اذغ  وا  هب  نم  یلابـشا  مه  اعایج و  اوسما  یلایع  یلع  هللا  رثوا  یلابا و  همعطا و ال  ینا  دومرف : مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح 
هرفـس يور  زا  ار  اذـغ  دـندوب . هنـسرگ  بشید  دـننم  ناگچب  ریـش  هک  نانآ  مهدیم  حـیجرت  دوخ  هداوناـخ  رب  ار  دـنوادخ  مرادـن و  نیا  زا 
هدرک درآ  ار  اهوج  هیقب  مالسلااهیلع  همطاف  رگید  راب  زور  نیموس  دندنارذگ ، هنوگنامهب  دعب  زور  دنداد و  میتی  كدوک  نآ  هب  هتـشادرب و 

مالسلا تفگ : هداتـسیا و  هناخ  رد  رب  ریـسا  هحفـص 388 ] هدـمآ و [  لزنم  هب  برغم  زامن  زا  دـعب  زا  زین  یلع  ترـضح  تخپ و  ناـن  جـنپ  و 
زا دیهدیمن ، اذـغ  ام  هب  دـیریگیم و  تراسا  هب  ار  ام  امـش  ، مدـنمزاین يریـسا  نم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  تیب  لها  ای  مکیلع 

تنب دمحا  یبنلا  تنب  ای  مطاف  دومرف : هدینش و  ار  وا  نخس  مالسلاهیلع  یلع  دیهدب ، ام  هب  هدرک  يزور  امـش  هب  دنوادخ  هک  هچ  نآ  یتدایز 
رب دغلا  یف  هدجی  مویلا  معطی  نم  دـیقملا  انریـسا  یلع  ینم  يراوگرزب . ياقآ  ربمایپ ، رتخد  دـمحا ، ربمایپ ، رتخد  همطاف  يا  دوسم  دیـس  یبن 
نم دجمملا  دجاملا  یلعلا  دنع  تفای . دـهاوخ  ار  نآ  تمایق  يادرف  دـنک  ماعطا  زورما  سک  ره  نک  ماعنا  راذـگب و  تنم  نامدـنب  رد  ریـسا 

همطاـف درک . دـهاوخ  ورد  يدوزب  دراـکب  ار  تاریخ  سک  ره  فیرـش  راوـگرزب  رترب  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  دـصحی  فوـس  تاریخلا  عرزی 
هدنامن یقاب  يزیچ  وج - نم - کی  زا  ریغ  زورما  نم  دزن  رد  عارذلا  عم  یفک  تلجم  دق  عاص  ریغ  مویلا  يدـنع  قبیمل  دومرف : مالـسلااهیلع 

دنتـسه و هنـسرگ  منارـسپ  دـنگوس  ادـخ  هب  عانطـصاوذ  ریخلل  امهوبا  عایجلا  نم  هللاو  ياـنبا  هتـسب . هلبآ  تسد  قاـس  هارمه  هب  متـسد  فک 
هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  مالسلاهیلع  یلع  مراهچ  زور  دنداد  ریسا  هب  هتشادرب  هرفس  زا  ار  اذغ  دعب  دهدیم . ماجنا  ریخ  راک  ناشردپ 
: دومرف دـید  ار  اـهنآ  لوسر  ترـضح  هک  یماـگنه  دوب ، هتفرگ  شوغآ  رد  هجوج  ود  ناـسب  ار  شناـکدوک  هک  یلاـح  رد  هتفر  ملـس  هلآ و 

مالسلااهیلع همطاف  دزن  هدرک و  تکرح  اج  زا  لوسر  ترـضح  هداتـسیا ، تدابع  زامن و  هب  دوخ  بارحم  رد  داد : خساپ  تسا ؟ اجک  مرتخد 
هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  دوب ، هدمآ  نوریب  هقدح  زا  شیاهمشچ  یگنسرگ  تدش  زا  هدیبسچ و  شتـشپ  هب  شمکـش  هک  یلاح  رد  دمآ 

لیئربج ماگنه  نیا  رد  دـنریمیم !! یگنـسرگ  هحفـص 389 ] زا [  دـنراد  دـمحم  نادـناخ  مربیم ، هاـنپ  ادـخ  هب  ياو  يا  دومرف : ملـس  هلآ و 
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[ . 505 «... ] رذنلاب نوفوی  : » درکیم تئارق  ار  هیآ  نیا  هک  یلاح  رد  دش  لزان  مالسلاهیلع 

ارهز ترضح  یئوگتسار  هجهل و  تقادص 

هللا یلـص  لوسر  ترـضح  شردپ  زج  هب  مدیدن  رتوگتـسار  همطاف  زا  ار  یـسک  هاگ  چیه  دیوگ : هشیاع  هک  هدش  لقن  رانید  نبورمع  زا  - 1
[ . 506 ... ] ملس هلآ و  هیلع و 

ارهز ترضح  فافع  باجح و 

یلع میئوگب ، هچ  میتسنادن  ام  تسیچ ؟ نانز  يارب  زیچ  نیرتهب  دیسرپ : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدش  تیاور  سنا  زا  - 1
مالسلااهیلع ارهز  دومرف : وا  هب  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  شیامرف  هتفر و  مالسلااهیلع  همطاف  ترـضح  دزن  مالـسلاهیلع 

هتفگ هتـشگرب و  مالـسلاهیلع  یلع  دـننیبن  ار  ناـشیا  زین  اـهدرم  دـننیبن و  ار  نادرم  هک  تسنآ  ناـنز  يارب  زیچ  نیرتـهب  یتـفگن  ارچ  دوـمرف :
.؟ تسا هتفگ  وت  هب  ار  بلطم  نیا  یسک  هچ  دیسرپ  وا  زا  ترضح  تفگ ، ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هب  ار  ءارهز  ترـضح 
هللا یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدش  تیاور  هرمـس  نبرباج  زا  - 2 هحفص 390 ] [ . ] 507 . ] تسا نم  نت  هراپ  وا  دومرف : همطاف  داد : خـساپ 

هدرک و تکرح  ترضح  مینک ، تدایع  وا  زا  تسبوخ  دنتفگ  مدرم  تسا ، رامیب  همطاف  دومرف : تسشن و  دیسر و  هار  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و 
، دناهدمآ وت  رادید  هب  مدرم  هک  شوپب  ار  تیاهسابل  دز  ادص  ترضح  دوب ، هتسب  ترضح  نآ  يور  رب  رد  دیـسر ، هناخ  رد  هب  ات  داتفا  هار  هب 
و هدنکفا ، وا  يوس  هب  رد  تشپ  زا  هتفگ  ار  ینهاریپ  ترضح  مرادن ، رگید  يزیچ  ابع  کی  زج  نم  ادخ  ربمایپ  يا  تفگ : مالسلااهیلع  ارهز 
، دنتفگ مدرم  دندمآ ، نوریب  هتسشن و  یتعاس  دندش ، دراو  زین  ترضح  نآ  لابند  هب  مدرم  هدش و  دراو  دعب  ناشوپب ، نیا  اب  ار  ترس  دومرف :
. تسا نانز  يوناب  تمایق  زور  رد  وا  دیشاب  هاگآ  دومرف : دنادرگرب و  يور  ترضح  ، دربیم رسب  عضو  نیدب  ناربمایپ  رتخد  دنگوس  ادخ  هب 
وا هکنیا  دومرف : تسیچ ؟ نز  يارب  زیچ  نیرتهب  دیسرپ  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  - 3 [ . 508]

هدیزگرب هیرذ  « ) ضعب نم  اهضعب  هیرذ  : » دومرف توالت  ار  هیآ  نیا  هتفرگ و  شوغآ  رد  ار  وا  ترـضح  دنیبن ، ار  وا  يدرم  دنیبن و  ار  يدرم 
رد كاپ و  هزیکاپ ، راـکوکین ، [ . 509  ] عرو افافع و  يربکلا  میرم  هرهاـط  هبیط  هرب  دـنرترب ). رگید  یـضعب  زا  ناـنآ  زا  یـضعب  هک  میهاربا 

یلع ترضح  زا  مالسلامهیلع  شراوگرزب  ناردپ  زا  مالـسلاهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  - 4 تسا . يربک  میرم  يراگزیهرپ  فاـفع و 
دوخ باجح  ترضح  دورب ، ترضح  نآ  دزن  هک  تساوخ  هزاجا  مالسلااهیلع  ءارهز  ترضح  زا  يروک  درم  هک  دیامرفیم  لقن  مالسلاهیلع 

، دنیبیمن ارم  وا  رگا  داد : خساپ  يدیناشوپ ؟ دنیبیمن  ار  وت  هک  وا  زا  ار  دوخ  ارچ  دیسرپ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هدیشوپ  ار 
وت هک  مهدیم  یهاوگ  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هحفص 391 ] دنکیم [ ، مامـشتسا  ارم  يوب  وا  منیبیم  ار  وا  هک  نم 

دومرف لاوس  شباحصا  زا  ترضح  نآ  هک  هدش  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  دانسا  نیمه  اب  و  - 5 [ . 510 . ] ینم نت  هراپ 
دوخ راگدرورپ  هب  رتکیدزن  وا  یتلاح  هچ  ینامز و  هچ  رد  دومرف  ترـضح  تسا ، ایح ) مرـش و  يانعم  هب   ) هروع دـنتفگ : تسیچ ؟ نز  هک 

تسا ینامز  شراگدرورپ  هب  وا  تلاح  نیرتکیدزن  دومرف : دینـش  ار  بلطم  نیا  همطاف  ترـضح  هک  یماگنه  دنتـسنادن ، باحـصا  ، دشابیم
[ . 511 . ] تسا نت  هراپ  همطاف  انامه  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دربیم ، رسب  شاهناخ  نرودنا  رد  هک 

ارهز ترضح  تراهط  تمصع و 

هراب نیا  رد  صوصخم  روط  هب  لصف  نیا  رد  یلو  میدروآ  ءارهز  ترـضح  تمـصع  رب  یلئـالد  بلطم  تبـسانم  هب  هتـشذگ  ياـهثحب  رد 
نآ هک  تسنآ  ام  ياههتفگ  لیلد  : دنکیم لقن  یـضترم  دیـس  يدهلا  ملع  زا  هغالبلاجهن  حراش  یلزتعم  دیدحلایبا  نبا  - 1 مینکیم . ثحب 
هب يزاین  شیاعدا  شریذـپ  رد  دـشاب  یگژیو  نیا  ياراد  هک  یـسک  دوب و  نومام  تشز  راک  اجنا  زا  ظوفحم و  اـطخ  هابتـشا و  زا  ترـضح 
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امنا : » دومرف هک  لاعتم  دنوادخ  شیامرف  لوا ، لیلد  میئوگیم : دـیروایب ، لیلد  بلطم  ود  نیا  يرب  هک  دوش  هتفگ  رگا  تسین . هنیب  دـهاش و 
تسا هدیسر  هراب  نیا  رد  هک  ياهرتاوتم  تایاور  ربانب  هفیرش  هیآ  نیا  [ 512 « ] اریهطت مکرهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذیل  هللا  دیری 

لعف هکنیا  رب  دـنکیم  تلـالد  اـجنیا  رد  هدارا  تسا و  هورگ  هحفـص 392 ] نآ [  زا  زین  مالـسلااهیلع  همطاف  هک  دوشیم  لماش  ار  یتعاـمج 
: دومرف هک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  شیاـمرف  بلطم ، نیا  رب  دـنکیم  تلـالد  نینچ  مه  و  تسا . هدـش  عـقاو  هدـش ، هدارا 

دنک تیذا  ار  وا  سک  ره  تسا ، نم  نت  هراپ  همطاف   » ینعی لج » زع و  هللا  يذآ  دـقف  یناذا  نم  و  یناذا ، دـقف  اهاذا  نم  ینم ، هعـضب  همطاف  »
لئالد ترـضح  نآ  تمـصع  رب  ادخ  لوسر  شیامرف  نیا  تسا » هداد  رازآ  ار  لجوزع  دنوادخ  دـنک  تیذا  ارم  سک  ره  هدرک و  تیذا  ارم 

راـکهنگ هک  يدراوـم  رد  هکلب  دوـب ، دـهاوخن  ادـخ  لوـسر  رازآ  تیذا و  بجوـم  تسا  راـکهانگ  هک  یـسک  ندرک  تـیذا  اریز  دـنکیم 
-2 [ . 513 . ] دشابیم ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يدونشخ  بجوم  وا  ندرک  تیذا  دح و  يارجا  دشاب  ریزعت  دح و  بجوتسم 

عافد تفگ  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  هرابرد  هک  هچ  نآ  هرابرد  هفیلخ  زا  هک  میرادن  ار  نآ  ناوت  دـیوگ : هماقم  هللا  یلعا  ینیما ، همالع 
تسا و رشب  سنج  زا  ینز  هک  همطاف - هب  تفگ : ءارهز  ترضح  هرابرد  هتفگ   249 شخیرات ج 5 / رد  ریثکنبا  هک  هچ  نآ  ربانب  يو  مینک ،
وا دیوگ : هحفـص 289  رد  يو  درکن . تبحـص  شتوف  ماگنه  ات  رکبوبا  اـب  هداد و  تسد  بضغ  مشخ و  تلاـح  تسین  بجاو  وا  تمـصع 

هفازگ یئوگ و  هواـی  تسین ... همـصعلا  بجاو  دوشیم و  نیگمغ  تحاراـن و  ناـنز  رگید  نوـچ  مه  مدآ ، ترـضح  نارتـخد  زا  تسا  ینز 
دنزرف رهوش و  ردـپ و  ترـضح و  نآ  ناش  رد  ریهطت  هیآ  لوزن  لاعتم و  دـنوادخ  شیامرف  لباقم  رد  هکیئاج  ات  دـسریم !؟ اجک  ات  یئارس 
مریذپب ترضح  نآ  هرابرد  ار  نخـس  نیا  میناوتیم  هنوگچ  ام  دروآیم ؟ باسح  هب  نانز  رگید  نوچ  مه  ار  همطاف  دتـسیایم و  شیمارگ ،

رد مشخ  هب  ار  وا  سک  ره  تسا ، نم  نت  هراپ  همطاف  : » هک میراد  ور  شیپ  رد  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  شیامرف  هکنیا  اب 
وا هک  هچ  نآ  ره  تسا ، نم  نت  هراپ  همطاف   » هک تسا  هدـمآ  نینچ  رگید  یترابع  رد  و  هحفص 393 ] تسا [ ؟» هتخاس  نیگمشخ  ارم  دروآ 
رد هراب  نیا  رد  قیقحت  یسررب و  رد  [ . 514 « ] دزاسیم نیگمشخ  ارم  دروآرد  مشخ  هب  ار  وا  هک  هچ  ره  دنکیم و  تیذا  ارم  دنک  تیذا  ار 

یمه رد  حلص » گنج و  رد  تیبلا  لها  دارفا  رگید  اب  ترضح  نآ  كارتشا   » ناونع لیذ  رد  ترـضح  نآ  كرتشم  لئاضف  هب  طوبرم  لصف 
نیهارب و زا  رگا  دیوگ : دنکیم  تلالد  ترضح  نآ  تمصع  رب  هک  ریهطت  هیآ  لقن  زا  دعب  مرقم  قازرلادبع  دیس  همالع  تسا . هدمآ  باتک 

رون زا  ترـضح  نآ  هک  درک  شومارف  ناوتیمن  ار  بلطم  نیا  اما  میرب  دای  زا  هک  ار  هچ  ره  مینک  رظن  فرـص  هراب  نیا  رد  دوخ  یملع  هلدا 
یکاپ و رـصنع  زا  هک  تسا  هیدمحم  تقیقح  زا  ياهلابند  هیقب و  وا  نیاربانب  تسا ، هدش  هتفرگ  یهلا  راونا  عاعـش  زا  هک  هدـش  قتـشم  ربمایپ 

شنماد رب  یگنن  هکل  ای  دـنک و  ادـیپ  هار  وا  ياهراک  رد  تیـصعم  هانگ و  هک  تسا  لاحم  تروص  نیا  رد  و  تسا ... هدـش  هتخاس  تراـهط 
دیابن هتـساخرب  يدام  تشپ  ياههتـساوخ  سوه و  يوه و  يور  زا  هک  یئاسران  ياهدایرف  نوزومان و  ياـهگنهآ  ندینـش  زا  اذـل  دنیـشنب و 
دندش ریهطت  هیآ  لومشم  هدوب و  ءاسک  ریز  رد  ترضح  نآ  اب  هک  دارفا  رگید  ندوب  موصعم  تمـصع و  دناهتفگ  هک  نخـس  نیا  هب  دیـسرت 

اب ات  مینادیمن  یهلا  ماکحا  نایب  تلاسر و  غیلبت  رطاخب  ناراوگرزب  نآ  رد  ار  تمـصع  موزل  ام  اریز  درک ، دـیابن  یئانتعا  هدوبن  ماقم  رطاخب 
نانآ دیجم ، نآرق  تحارص  صن و  هب  هجوت  اب  هکلب  دوش  شودخم  ترضح  نآ  تمـصع  لیلد  ءارهز  ترـضح  رد  یتیلووسم  نانچ  ندوبن 
لاحم رگید  دشاب  هدش  قتشم  یهلا  رون  هحفص 394 ] زا [  هک  یسک  دناهتـشگ و  ادج  یهلا  رون  زا  هدوب و  موصعم  دوخ  عیبط  ءاضتقا  رطاخب 

هک یئاهراک  رد  یتح  دشاب . هتـشادن  عیفر  يرون  ماقم  نآ  اب  تبـسانم  هک  ددرگ  هدولآ  يزیچ  هب  ای  هدـش و  ینایـصع  هانگ و  بکترم  تسا 
لکـش و هب  باوخ  ملاـع  رد  دـناوتن  ناطیـش  هک  دوـشیم  بجوـم  هک  تسا  هنوـگنآ  سدـقت  یکاـپ و  نیمه  ددرگ . بوـسحم  یلوا  كرت 

رطاخ هب  مالسلااهیلع  ءارهز  ترضح  هک  هدش  ببس  نینچ  مه  هدش و  دراو  هحیحـص  تایاور  رابخا و  رد  هک  يروطب  دیآرد  نانآ  تروص 
نامیاز ای  هناهام و  تداع  ماگنه  هب  ناـنز  رگید  رب  هک  هچ  نآ  زا  دـناهتفرگ  رارق  وا  تشپ  رد  هک  یناـماما  رگید  ماـقم  دوخ و  ماـقم  يرترب 

زا رتاوتم  روط  هب  هک  تسا  یتالمج  نامه  دراد  دیکات  ترـضح  نآ  تمـصع  رب  هک  ياهلدا  هلمج  زا  دـشاب . يربم  كاپ و  دوشیم  ضراع 
ارم دنک  نامداش  ار  وا  هک  هچ  نآ  ره  تسا ، نم  نت  هراپ  همطاف   » هک هدش  لقن  ترضح  نآ  هرابرد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
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طابترا و يایوگ  تـالمج  نیا  هک  دوشیم .» دونـشخ  شیدونـشخ  رطاـخ  هب  دـیآیم و  مشخ  هب  وا  مشخ  رطاـخ  هب  دـنوادخ  هدرک و  داـش 
نآ هب  هکنیا  ای  دیآ  مشخ  هب  حابم  کی  رب  رگا  هکیئاج  ات  دشابیم  دنوادخ  مشخ  يدونشخ و  هب  ترضح  نآ  مشخ  يدونشخ و  یگتـسباو 

دنشاب يدونشخ  نآ  زا  هکنیا  ای  دیآ و  مشخ  هب  راک  نآ  هب  تبسن  کنیا  دشاب ، یعرش  تهج  کی  ياراد  راک  نآ  تسیابیم  ددرگ  یضار 
... تسا نیمه  ترـضح  نآ  رد  هتباث  تمـصع  يانعم  تسین و  یناسفن  تهج  کـی  زا  هتـساخرب  ترـضح  نآ  رد  بضغ  اـضر و  تلاـح  و 

تلـالد یگنن  راـع و  بیع و  صقن و  هنوگره  زا  ترـضح  نآ  یقیقح  یکاـپ  تراـهط و  رب  ینـشور  حوـضو و  هب  ریهطت  هیآ  هتبلا  [ . 515]
اب یتح  هک  تسا  هحفص 395 ] یبسانمان [  ینهذ  یسفن و  تاروطخ  هنوگره  زا  هکلب  تسا  یـصاعم  ناهانگ و  زا  طقف  هن  یکاپ  نیا  دراد و 

يدـیلپ سجر و  موهفم  رد  تسا  رفنتم  نآ  زا  عبط  لقع و  هک  هچ  نآ  ره  اریز  درادـن  تافانم  مه  هدـش  تباث  ربمایپ  رد  هک  یتمـصع  ماـقم 
یلع مامالا   » ناـمباتک رد  ار  بلطم  نیا  تسا . هزنم  كاـپ و  سجر  يدـیلپ و  نآ  زا  ترـضح  نآ  ریهطت  هیآ  تلـالد  هب  دـشابیم و  لـخاد 

. میاهدرک قیقحت  یسررب و  لیصفت  روط  هب  مالسلاهیلع »

تسا هدش  لقن  ترضح  زا  هک  یتایاور  نانخس و 

دیشوجیم شندب  زا  نوخ  هک  یلاح  رد  دینابسچ  شاهنیس  هب  ارم  مردپ  اروشاع  زور  رد  دیامرفیم : مالسلاهیلع  نیدباعلا  نیز  ترـضح  - 1
ماگنه هب  لیئربج  ار  ربمایپ  هتفرگارف و  ادـخ  لوسر  زا  دوخ  وا  تسا و  هتخومآ  نم  هب  ءارهز  همطاف  مردام  هک  ار  یئاعد  مرـسپ  دومرفیم : و 

سی و قحب  ناوخب : دوـمرف : هاـگنآ  و  ریگارف ، نم  زا  هداد ، میلعت  دوـب  هدـمآ  شیپ  ترـضح  يارب  هک  یلکـشم  دـیدش و  زاـین  يراـتفرگ و 
ای نیبورکملا ، نع  سفنم  ای  ریمـضلا ، یف  ام  ملعی  نم  ای  نیلئاسلا ، جـئاوح  یلع  ردـقی  نم  ای  میظعلا ، نآرقلا  هط و  قحب  و  میکحلا ، نآرقلا 

ادنوادخ دمحملآ . دمحم و  یلع  لص  ریسفتلا ، یلا  جاتحیال  نم  ای  ریغصلا ، لفطلا  قزار  ای  ریبکلا  خیـشلا  محار  ای  نیمومغملا ، نع  جرفم 
هب هک  یـسک  يا  تسا ، ناگدـننکلاوس  ياهزاین  ندروآرب  ياـناوت  هک  یـسک  يا  میظع ، نآرق  هط و  قح  هب  و  میکح ، نآرق  سی و  قح  هب 
يا ناگدرـسفا ، مغ  هدنیاشگ  يا  ناگهتـسکش ، لد  هودـنا  هدـنیادز  هحفـص 396 ] يا [  دراد ، یهاـگآ  تـسا  نطاـب  ریمـض و  رد  هـچ  نآ 

دمحم نادناخ  دـمحم و  رب  تسین ، ریـسفت  هب  دـنمزاین  هک  یـسک  يا  لاسدرخ ، كدوک  هدـنهديزور  يا  و  لاسنهک ، درمریپ  هدـننکمحرت 
دارفا زا  یسک  تشاذگیمن  ردق  بش  رد  اهیلعهللامالـس  همطاف  ترـضح  - 2 هد . ماـجنا  ار  راـک  نیا  راـک و  نیا  نم  يارب  تسرفب و  دورد 

: دومرفیم درکیم و  يرادهدنز  بش  هدامآ  ار  دوخ  لبق  زور  زا  هدرک و  یلمع  نانآ  هب  اذغ  نداد  مک  اب  ار  راک  نیا  دـباوخب و  شاهداوناخ 
ترضح رتخد  همطاف  ترـضح  زا  دیوگ : میعنیبا  نب  مکح  - 3 [ . 516 . ] تسا مورحم  عقاوب - دشاب -  هرهبیب  ردق  بش  ریخ  زا  هک  یـسک 

نم : » تسا هدومرف  ترـضح  هک  درکیم  لقن  شراوگرزب  ردپ  زا  هک  شراوگرزب  ردـپ  زا  هک  مدینـش  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم 
ره لـباقم  رد  دـنک  دازآ  ار  ینموـم  هدـنب  سک  ره  ینعی : [ . 517 . ] راـنلا نم  هنم  وضع  كاـکف  اـهنم  وضع  لـکب  هل  ناـک  هنموم  هبقر  قتعا 

دمآ دهاوخ  رابب  شتآ  زا  يوضع  يدازآ  شیارب  وا ، ءاضعا  زا  يوضع 

دهدیم حیجرت  شاهداوناخ  دوخ و  رب  ار  نامهیم  ارهز  ترضح 

[ . 518 . ] میداد حیجرت  هحفص 397 ] دوخ [  رب  ار  دوخ  نامهیم  میتشادن و  يزیچ  ناکدوک  ياذغ  زج  دومرف : - 1

تسا لاحشوخ  دوریمن  نوریب  دنکیم و  راک  هناخ  نورد  رد  هکنیا  زا  ءارهز  ترضح 

يارب ار  نیمه  دومرف و  هناخ  ياهتیلووسم  رادهدهع  ارم  ادـخ  لوسر  هک  نیا  زا  ملاحـشوخ  ردـق  هچ  هک  دـنادیم  دـنوادخ  طقف  دومرف : - 1
[ . 519 . ] تسناد یفاک  نم 
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دهدیم حیجرت  شنادنزرف  رب  دوخ و  رب  ار  شرهوش  ترضح 

میتشادن و يزیچ  هناخ  رد  حبـص  تشاد ، یمارگ  نینـشناج  تیـصو و  هب  ار  وت  يربمایپ و  هب  ار  مردپ  هک  يدنوادخ  هب  دـنگوس  دومرف : - 1
[ . 520 . ] مداد حیجرت  نیسح  نسح و  منادنزرف  رب  دوخ و  رب  ار  وت  مداد و  وت  هب  هک  هچ  نامه  زج  میدوب  هدروخن  يزیچ  هک  دوب  زور  ود 

اعد تلیضف  رد  ترضح  زا  يراتفگ 

[521 . ] اعد هب  داب  امش  رب  دینک و  كرت  ار  شرامش  دادعت و  دومرف : ترـضح  دننک ، دای  ادخ  لوسر  زا  هک  دندش  عمج  مشاهینب  نانز  - 1
هحفص 398] . ] 

ءارهز ترضح  يرادهدنز  بش 

شنارتخد زا  یکی  يراگتساوخ  يارب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ترضح  شیومع  دزن  مالسلاهیلع  نسح  ماما  ترضح  دنزرف  ینثم  نسح  - 1
همطاف مردام  هب  رتشیب  تهابش  اریز  منکیم  رایتخا  وت  يارب  ار  همطاف  دندومرف ، وا  هب  مالسلاهیلع  نیسح  اما  ترـضح  دمآ ، هنیکـس  همطاف و 

تسا و نیعلاروح  هیبش  لامج  لکـش و  رد  دریگیم و  هزور  ار  زور  و  هدامآ -  - رادیب ار  بش  مامت  تناید ، رد  اما  دراد ، ادخ  لوسر  رتخد 
هحفص 401] [ . ] 522 . ] تسین يدرم  چیه  اب  جاودزا  هتسیاش  اذل  هتشاد و  هبلغ  وا  رب  ادخ  اب  قارغتسا  هنیکس  اما 

ینس هعیش و  بتک  هب  دانتسا  اب  مالسلااهیلع  ءارهز  ترضح  ثیداحا  تاشیامرف و  نانخس و 

هراشا

برغلا قرشلا و  یهابن  انا  رضاح  باتک  ارهز و  ترضح  هرابرد  یناوریا  رقاب  دمحم  جاح  ياقآ  تیبلا  لها  رعاش  هنازرف و  بیدا  زا  يراعشا 
مهلضفب انفارتعا  نلعن  و  مینکیم . تاهابم  يراوگرزب  تفارش و  رد  برغ  قرش و  همه  رب  هط  لآ  همطاف و  هب  ام  افرـشلا  هط  لا  مطافب و  اعم 
یفارتعا نینچ  زگره  ناـنآ  زا  ریغ  هب  میرادیم و  نـالعا  اراکـشآ  ناـنآ  يرترب  تلیـضف و  هب  ار  دوخ  فارتـعا  اـفرتعن  نل  طـق  هاورـس  اـم  و 

دـشاب هتفریذپ  ار  نانآ  تیالو  هک  سک  نآ  ترخآ  ایند و  رد  افرحنا  مهاداع و  نم  باخ  مهالاو و  نم  نیرادـلا  یف  زاف  دـق  درک . میهاوخن 
امهم فصولا  نایب  ییعی  اهتمـصع  نع  ءارهزلا  همطاف  تسا . هدـش  فرحنم  هدـید و  نایز  دـنک  ینمـشد  نانآ  اب  سک  ره  تسا و  راگتـسر 

دعی ام ال  اهلاوقا  نم  نووارلا  يور  دق  و  دنام . دـهاوخ  هتـسخ  ناوتان و  ارهز  همطاف  تمـصع  زا  دـنک  فصو  هچ  ره  فیـصوت  نایب  افـصو 
لض و  دنتسین . ناهنپ  اهنآ  دناهدرک و  لقن  ار  يرامشیب  ياههتفگ  ترـضح  تاشیامرف  زا  نارگ  تیاور  هحفص 402 ] یفخ [  ام  اهرصح و 
هتفر یهارمگ  هب  هتخاس  دودحم  روصحم و  اههد  رد  ار  ترضح  تایاور  هک  سک  نآ  افحجا  دق  اهل  تایاورلا  نم  هرشع  یف  اهرـصحی  نم 

ره هک  هدش  لقن  تیاور  دص  ات  باتک  نیا  رد  افصنا  نم  اهئرقی  هجردم  انه  تایاورلا  نم  هئامب  تسا . هدرک  افج  ترـضح  نآ  هب  تبـسن  و 
، دـنادب طلغ  ار  اهنآ  سک  ره  یفج  قحلل  ءارهزلا  یغج  نم  اهطلاغ و  نم  نادـجولا  طلاغی  دـناوخیم . ار  اهنآ  دـشاب  هتـشاد  فاـصنا  سک 
اذه و نادجولا  دهاش  حضاو و  حیرص  هانرکذ  ام  و  تسا . هدرک  افج  قح  هب  دنک  افج  ارهز  ترضح  هب  سک  ره  هتـسناد و  طلغ  ار  نادجو 

تبجنا اهیبا  ما  تسا . یفاک  هاوگ  کی  نامه  تسا و  هاوگ  نآ  رب  نادجو  تسا و  نشور  حضاو و  میدرک  يروآدای  ام  هک  هچ  نآ  یفک و 
. دنیراوگرزب افو و  لها  قلخ و  نارورـس  هک  دناهدمآ  دوجو  هب  وا  زا  ناماما  دشابیم و  شردپ  ردام  وا  یفولا  ها  مه  قلخلا و  هداس  مه  همئا 

راگزور رـس  رب  كاخ  میئوگب  تروص  نیا  رد  رگا  درک و  تنایخ  نانآ  هب  ایند  نکل  یفع  رهدلایلع  انلق  اذا  اقح  مهب  ایندلا  تناخ  دق  امنکل 
نادناخ راذگتمدخ  ینامحر )  ) دمحا افرع  امود  صالخالا  قدـصلاب و  دـمحا  لآ  مداخ  دـمحا  و  میاهتفگ . نخـس  یتسار  یتسرد و  هب  داب 

هل یبوط  همیق  هل  فیناـصت  نم  مک  هحفص 403 ] تسا [ . هدش  هتخانـش  صالخا  یتسار و  هب  یگـشیمه  رود و  ياهنامز  زا  تسا و  دمحا 
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باتکلا وه  اهو  تسا . هدرک  فیلات  هک  هچ  نآ  ره  هب  وا  لاح  هب  اشوخ  دراد  يدنمشزرا  تافینصت  تاجهتشون و  رایسب  هچ  افلا  دق  ام  لکب 
هناونع تسا . یبوخ  هیدـه  رایـسب  هچ  هدرک و  هیدـه  ام  هب  هک  تسا  وا  راثآ  زا  باتک  نیا  نونکا  مه  افحتا و  دـق  ام  معن  انفحتا و  هراثا  نم 

هک تسا  وا  ناونع  نامه  شخیرات  هک  دوب  نشور  مدرک و  يراگن  خـیرات  ار  باـتک  ناونع  یفطـصملا  بلق  هجهب  همطاـف  نیبوه  تخرا و 
هد هب  تسا  هدرک  لقن  اهنعهللایـضر )  ) همطاف هک  یثیداحا  هیلک  دیوگ : یطویـس  نیدلا  لالج  ظفاح  دشاب . یفطـصملا » بلق  هجهب  همطاف  »
ام [ . 524 . ] تسا تیاور  هدجیه  تسا  هدیـسر  ترـضح  نآ  زا  هک  یتایاور  هعومجم  دیوگ : یناشخدـب  ظفاح  [ . 523 . ] دسریمن ثیدح 
ات میاهدرک  يروآعمج  ینس  هعیش و  ياهباتک  زا  ار  ترـضح  نآ  زا  هلوقنم  ثیداحا  تایاور و  میاهتـشاد  ناوت  رد  هکیئاج  ات  لصف  نیا  رد 
ار ترضح  نآ  تاشیامرف  مامت  میاهتـسناوت  هدش و  ماجنا  مات  ءاصقتـسا  هک  میتسین  نآ  یعدم  هتبلا  دوش ، نشور  امـش  يارب  بلطم  تقیقح 
ظعاوم و هدـنزرا ، ياـهتمکح  هیلاـع و  بلاـطم  رب  هک  میباـییم  ار  یتاـملک  تاـیاور ، رـصتخم  نیمه  رد  لاـح  نیع  رد  اـما  میروآ  درگ 

[ . 525 . ] دزاسیم باریس  ار  قئاقح  هنشت  هدیشخب و  افش  ار  ناوتان  رامیب  هک  تسا  هحفص 404 ] لمتشم [  یشخب  افش  هدنزاس و  ياهزردنا 

تیبلا لها  یفرعم 

اهنامـسآ و نانکاس  مامت  شتینارون  تمظع و  رطاـخب  هک  ار  يدـنوادخ  دـیراذگب  ساپـس  تسا : هدومرف  مالـسلااهیلع  ءارهز  ترـضح  - 1
وا وا ، هزنت  سدـق و  هاگیاج  وا ، ناگدـیزگرب  ام  میـشابیم ، شتاقولخم  نیب  رد  وا  هلیـسو  اـم  و  دناهلیـسو ، يوجتـسج  رد  وا  يوس  هب  نیمز 

[ . 526 . ] میئوا ناربمایپ  ناثراو  ام  میشابیم و  قح  یناهنپ  رد  وا  تجح 

تواخس شیاتس  لخب و  شهوکن 

لوسر ترضح  لوق  زا  ترضح  نآ  هک  دنک  تیاور  مالـسلااهیلع  ءارهز  ترـضح  راوگرزب  ردام  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  - 2
دوجو میرک  راوگرزب و  ناسنا  رد  هک  تسا  یگنن  نآ  اریز  شاب ، رذـحرب  لخب  زا  دومرف : نم  هب  هک  درک  لـقن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
لخاد ار  وا  دزیوایب  شیاههخاش  هب  سک  ره  تسا ، ایند  رد  شیاههخاش  هک  شتآ  رد  تسا  یتخرد  لخب  هک  شاب  رذحرب  لخب  زا  درادـن ،

، هتشگ ریزارس  نیمز  هب  شیاههخاش  تسا و  تشهب  ناتخرد  زا  یتخرد  تواخس  اریز  یـشاب  هتـشاد  تواخـس  هک  داب  وت  رب  دنکیم ، شتآ 
[ . 527 . ] دناشکیمارف تشهب  هب  ار  وا  هخاش  نامه  دریگب  ار  نآ  زا  ياهخاش  هحفص 405 ] سک [  ره 

یبیغ رابخا 

ادخ لوسر  هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلااهیلع  همطاف  شاهدج  زا  شردپ  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  رتخد  يرغـص  همطاف  زا  - 3
ماقم هب  ناگدنیآ  هن  ناینیشیپ و  هن  هک  دنوشیم  نوفدم  تارف  رانک  رد  نم  نادنزرف  زا  رفن  تفه  دومرف : نم  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

[ . 528 . ] دنسریمن نانآ  هبتر  و 

بارش ندوب  مارح 

نم هب  ترـضح  نآ  هک  دـنک  تیاور  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  ترـضح  نآ  همطاف و  ترـضح  زا  مالـسلاهیلع  یلع  - 4
[ . 529 . ] تسا بارش  يرکسم  ره  تسا و  مارح  يرکسم  ره  هک  نادب  ردپ ، هبیبح  يا  دومرف :

تما نیا  دارفا  نیرتدب 

دنتسه یناسک  نم  تما  نیرتدب  دومرف : نم  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک  تسا  هدش  لقن  مالـسلااهیلع  همطاف  زا  - 5
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نخـس اورپیب  دنـشوپیم و  گنراگنر  ياههماج  و  دنروخیم ، گنراگنر  هحفـص 406 ] ياهاذغ [  دننکیم ، هیذـغت  ناوارف  ياهتمعن  هک 
[ . 530 . ] دنیوگیم

نانز يارب  زیچ  نیرتهب 

[ . 531 . ] دننیبن ار  نادرم  نانآ  دننیبن و  ار  نانآ  اهدرم  هک  تسنآ  نانآ  يارب  زیچ  نیرتهب  دومرف : نانز  يارب  زیچ  نیرتهب  هرابرد  - 6

شرهوش ترضح و  نآ  يرترب 

هب ار  وت  نم  هکنیا  زا  ایآ  دومرف : ترـضح  نآ  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  هدش  لقن  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  زا  - 7
نانز يوناب  دوخ  وت  یتسین ؟ دونشخ  تسا  رتشیب  همه  زا  شملع  هتفریذپ و  ار  مالـسا  هک  تسا  يرفن  نیتسخن  هک  دروآرد  یـسک  يرـسمه 

[ . 532 . ] دوب شاهلیبق  موق و  نانز  يوناب  میرم  هک  هنوگنامه  یناهج 

ترضح نآ  رب  مالس  شاداپ 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رتخد  همطاف  ترـضح  رب  دیوگ  هک  هدرک  تیاور  شدج  زا  شردـپ  زا  یلفون  کلملادـبع  نب  دـیزی  - 8
رب نم و  رب  سک  ره  دومرف : شتایح  نامز  رد  مردپ  هک  دومرف  دعب  درک و  مالـس  نم  هحفص 407 ] هب [  ءادتبا  ترضح  نآ  مدش  دراو  ملس 

هکنیا ای  تسا  ترضح  نآ  امـش و  یگدنز  نارود  هب  طوبرم  بلطم  نیا  مدرک ، ضرع  دوب ، دهاوخ  وا  يارب  تشهب  دنک  مالـس  زور  هس  وت 
[ . 533 . ] ام گرم  زا  دعب  یگدنز و  رد  دومرف : دوشیم ؟ لماش  مه  امش  توف  زا  دعب 

ءارهز ترضح  هب  ادخ  لوسر  زا  يرس  یبلطم 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ایوگ  هک  تفریم  هار  ياهنوگ  هب  دیـسر و  هار  زا  همطاف  يزور  دیوگ : هک  هدش  لقن  هشیاع  زا  - 9
یناهنپ و تروص  هب  ار  یبلطم  دـیناشن و  دوخ  پچ  ای  تسار و  تمـس  رد  ار  وا  دـعب  مرتخد ، يدـمآ  شوخ  دومرف : ترـضح  دوریم ، هار 
تشاد و وت  اب  یصوصخ  یئوگتفگ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدرک  ضرع  وا  هب  نم  دمآ ، هیرگ  هب  يو  دومرف ، وا  هب  هتسهآ 

دننامب هاگچیه  متفگ : تفرگ . شاهدنخ  ترضح  دومرف ، ترـضح  نآ  هب  هنوگنامهب  رگید  نخـس  ترـضح  دعب  ینکیم ؟ هیرگ  نآ  زا  وت 
ءاشفا ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رـس  داد : خساپ  مدیـسرپ  وا  زا  هراب  نیا  رد  مدوب ، هدیدن  ار  هودنا  هب  نورقم  يداش  زورما 

نم رب  ار  نآرق  راب  کی  لاس  ره  لیئربج  هک  دومرف : ترـضح  تفگ : مدیـسرپ ، دومرف  تلحر  ایند  زا  ترـضح  هکنآ  زا  دعب  درک ، مهاوخن 
هب هک  یـشابیم  نم  تیب  لها  زا  سک  نیتسخن  وت  منیبیم و  دوخ  گرم  هناشن  ار  نیا  نم  دومن و  هضرع  هبترم  ود  لاسما  درکیم و  هضرع 

يوناب هکنیا  زا  دـیآیمن  تشوخ  ایآ  دومرف  دـعب  متـسیرگیم ، تهج  نیا  زا  متـسه  وت  يارب  یبوخ  مدـق  شیپ  نم  دـش  یهاوخ  قحلم  نم 
زا ریبز  نبورمع  - 10 [ . 535 . ] مدیدنخ ربخ  نیا  ندینـش  زا  نم  534 ؟ ]  ] یشاب نامیا - هحفـص 408 ] اب [  نانز  يوناب  ای  تما - نیا  ناـنز 

هدـناوخارف و ار  مالـسلااهیلع  همطاف  شرتخد  يرامیب  ماگنه  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـیوگ : هک  هدرک  تیاور  هشیاع 
نآ هدـنخ و  نیا  هرابرد  نم  دـیدنخ ، يو  تفگ  وا  شوگ  رد  رگید  ینخـس  تسیرگ ، ربخ  نآ  ندینـش  زا  يو  تفگ ، وا  شوگ  رد  ینخس 

ماهدنخ داد و  ربخ  دوخ  گرم  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دوب  نآ  رطاخ  هب  ماهیرگ  داد  خساپ  مدرک  لاوس  وا  زا  هیرگ 
. مدنویپیم وا  هب  هک  میوا  نادناخ  زا  رفن  نیتسخن  نم  دومرف  هک  دوب  نآ  رطاخ  هب 

دنکیم هیبشت  ربمایپ  هب  ار  نسح  ماما 
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دادیم يراب  هنوگنیدـب  ار  وا  تفرگیم و  تخادـنایم و  ـالاب  ار  نسح  ماـما  هک  یماـگنه  مالـسلااهیلع  همطاـف  دـیوگ : هکیلمیبا  نبا  - 11
[ . 536 . ] درادن مالسلاهیلع )  ) یلع هب  تهابش  تسا و  ربمایپ  دننامه  داب  شیادف  مردپ  تفگیم :

ینابرق تشوگ  هرابرد  ءارهز  ترضح  زا  یثیدح 

مدش و دراو  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رـسمه  هشیاع  رب  دـیوگ : هک  دـنکیم  لقن  شردام  زا  نامیلـسیبا  نب  نامیلـس  - 12
نب یلع  داد  هزاجا  دـعب  دومرفیم  یهن  نا  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تفگ : مدرک ، لاوس  وا  زا  یناـبرق  تشوگ  هراـبرد 
هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  رگم  دومرف  ترضح  هحفص 409 ] دروآ [ ، ینابرق  تشوگ  يردق  وا  يارب  همطاف  هتشگرب و  ترفاسم  زا  بلاطیبا 

ترـضح نآ  زا  تفر و  لوـسر  ترـضح  دزن  مالـسلاهیلع  یلع  تسا ، هدوـمرف  هزاـجا  داد : خـساپ  تسا .؟ هدرک  یهن  نآ  زا  ملـس  هـلآ و  و 
[ . 537 . ] روخب رگید  هجحيذ  ات  هجحيذ  هام  زا  ار  نآ  دومرف : ترضح  دیسرپ ،

دجسم زا  جورخ  دورو و  يارب  اعد 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ترضح  نآ  هک  دنکیم  لقن  مالسلااهیلع  ءارهز  ترـضح  شاهدج  زا  نیـسح  ماما  رتخد  همطاف  - 13
باوـبا یل  حـتفا  و  یبوـنذ ، یلرفغا  مهللا  : » تفگیم دـعب  هداتـسرف و  تاولـص  دـمحم  رب  دجـسم  هب  دورو  ماـگنه  هـب  هـک  درک  لـقن  مـلس 

[ . 538 « ] کلضف باوبا  یل  حتفاو  یبونذ ، یلرفغا  مهللا  : » تفگیم تاولص  زا  دعب  جورخ  ماگنه  هب  و  کتمحر »

دنربمایپ هب  بوسنم  ءارهز  ترضح  نادنزرف 

يربمیپ ره  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دـنک  لقن  مالـسلااهیلع  ءارهز  ترـضح  زا  شردـپ  زا  يرغـص  همطاف  - 14
هحفص 410] [ . ] 539 . ] دنراد تبسن  نم  هب  هک  دننمنادنواشیوخ  هبقع و  همطاف  نادنزرف  ، دنبوسنم وا  هب  هک  دراد  ینادنواشیوخ 

ربمایپ نادناخ  یتسدگنت 

مالسلا کیلع  دومرف : ترضح  مدرک  مالس  هتفر و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  دیوگ : مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  - 15
هب اذغ  هک  تسا  زور  جنپ  نونکا  مه  دوبن و  مدنگ  هبح  کی  یلع  هناخ  رد  حبـص  زورما  هک  دنگوس  ادخ  هب  ادـخ  ربمایپ  يا  متفگ : مرتخد ،
ایب نم  کیدزن  دومرف : ترضح  یندیماشآ !! هن  یکاروخ و  هن  يرتش و  هن  میتشاد و  يدنفسوگ  هن  ناهاگحبـص  تسا ، هدشن  دراو  وا  ناهد 

تسا یگنس  ترضح  هناش  تشپ و  نیب  هک  مدومن  دهاشم  مدرک و  نینچ  نم  هد ، رارق  مسابل  تشپ و  نایم  ار  تتـسد  دومرف  متفر ، کیدزن 
هتخورفا اذغ  يارب  یشتآ  دمحم  نادناخ  ياههناخ  رد  تسا  هام  کی  دودح  دومرف : مدیشک ، يدایرف  تسا ، هدش  هتـسب  ناشیا  هنیـس  هب  هک 

رد یگلاس  هدزناش  رد  درک و  تیافک  یگلاس  هدزاود  نس  رد  ارم  ياهراک  وا  ینادیم ؟ ار  یلع  تلزنم  ردق و  ایآ  دومرف : دعب  تسا . هدـشن 
ارم هودـنا  مغ و  یگلاس  تسب  رد  تشک و  تخادـنا و  نیمز  هب  ار  ناعاجـش  یگلاس  هدزون  رد  دز ، ریـشمش  نم  زا  عاـفد  هب  نم  يور  شیپ 

ندینـش زا  همطاف  رهچ  دومن . دنلب  یگلاس  دـنچ  تسب و  رد  دـننک  دـنلب  ار  نآ  دنتـسناوتیمن  رفن  هاجنپ  هک  ار  ربیخ  هعلق  رد  درک و  فرطرب 
دمحم رتخد  يا  دومرف : وا  هب  مالـسلاهیلع  یلع  دـش ، نشور  شاهرهچ  رون  زا  شاهناخ  هکیلاح  رد  دـمآ  یلع  دزن  دـش ، نشور  بلاـطم  نیا 

هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  انامه  تفگ : دوبن ؟ نشور  هنوگنیدـب  تاهرهچ  یتفر  نوریب  نم  دزن  هک  یماگنه  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
سیمع تنب  ءامسا  - 16 هحفص 411 ] [ . ] 540 . ] مدمآ وت  دزن  هکنیا  ات  مراد  هگن  ار  دوخ  متـسناوتن  تفگ : میارب  ار  وت  لئاضف  ملـس  هلآ و 

مدرک ضرع  دنیاجک ؟ منارـسپ  دومرف : هدروآ و  فیرـشت  وا  دزن  لوسر  ترـضح  يزور  هک  دـنک  تیاور  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  زا 
كدوک ود  نیا  نم  تفگ : مالسلاهیلع  یلع  مینکیم ، دمح  ار  يادخ  هتبلا  دنـشچب ، ای  دنروخب و  هک  میتشادن  هناخ  رد  يزیچ  حبـص  زورما 

ص)  ) ربمایپ لد  ینامداش  ءارهز  www.Ghaemiyeh.comهمطاف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 360زکرم  هحفص 143 

http://www.ghaemiyeh.com


وا زا  يزیچ  ات  درب ، يدوهی  صخـش  نآ  دزن  ار  نانآ  یهدـب ، نانآ  هب  يرادـن  يزیچ  هک  مه  وت  دـننک و  هیرگ  هک  دـنکن  مربیم  دوخ  اـب  ار 
رد اـمرخ  يرادـقم  دـنراد و  يور  شیپ  رد  هک  یفرظ  هب  مالـسلاامهیلع  نینـسح  دـندید  دـنتفر  ترـضح  نآ  فرط  هب  ادـخ  لوسر  دریگب ،

هناـخ هب  دـباتب  ناـنآ  رب  رتـشیب  دیـشروخ  دوـش و  رتـمرگ  اوـه  هـک  نآ  زا  شیپ  ار  منادـنزرف  اـیآ  یلع  اـی  دوـمرف : دـننکیم ، يزاـب  تـسنآ 
يارب امرخ  يرادقم  ات  دیشاب  هتـشاد  فیرـشت  اجنیا  يردق  میتشادن ، هناخ  رد  يزیچ  حبـص  زورما  تفگ : مالـسلاهیلع  یلع  ینادرگیمنرب ؟
کی هب  يولد  ره  ، دیشک هاچ  زا  بآ  يردق  يدوهی  نآ  يارب  یلع  هکنیا  ات  تسـشن  یتعاس  لوسر  ترـضح  منک ، هیهت  مالـسلااهیلع  همطاف 

: دسیونیم اجنیا  رد  باتک  هدنسیون  [ . 541 . ] دندروآ هناخ  هب  هتـشادرب و  ار  اهنآ  ادخ  لوسر  اب  درک و  عمج  امرخ  يرادقم  هکنیا  ات  امرخ 
دسیونب شیارب  دوب  هداد  روتسد  ای  هدینش و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  هک  ار  يرایسب  ثیداحا  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح 

روط هب  مالسلااهیلع  نیسح  ماما  رتخد  همطاف  شاهداون  مالسلاهیلع و  یلع  ناشردپ  مالسلاامهیلع و  نیسح  نسح و  ترضح  شنادنزرف  هک 
هحفص 412] [ . ] 542 . ] دناهدرک لقن  ترضح  نآ  زا  عفار  ردام  یملس  کلام و  نب  سنا  هملسما و  هشیاع و  لسرم و 

تشاذگ نینسح  يارب  ربمایپ  هک  یثاریم 

هب ادخ ، لوسر  يا  مدرک : ضرع  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  دیوگ  هک  تسا  هدش  لقن  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  زا  - 17
رگید یتیاور  رد  مدیـشخب ، ار  تمحر  شـشخب و  نیـسح  هب  ار و  ملح  تباهم و  نسح  هب  دومرف : ، شخبب يزیچ  نیـسح  نسح و  منادنزرف 
لوسر ترـضح  هک  تسا  تیاور  نیمه  رد  و  [ . 543 . ] مداد ار  اضر  تبحم و  یکچوک  هب  ملح و  تباهم و  یگرزب  هب  تسا : هدـمآ  نینچ 

[ . 544 . ] مداد صاصتخا  ار  مدوجو  تأرج  نیسح  يارب  میئاقآ و  تبیه و  نسح ، يارب  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

یلع ترضح  هب  تبسن  دنوادخ  هژیو  هجوت  تیانع و 

رتخد همطاف  ترضح  زا  یلع  نب  نیسح  زا  يرغص  همطاف  زا  نیسح  نب  یلع  زا  شردپ  زا  دمحم  نب  رفعج  زا  یـسانک  رمع  نب  دمحم  - 18
انامه دومرف : هدمآ و  ام  دزن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  يزور  هک  هدرک  تیاور  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

، تسا هدیـشخب  صوصخم  هژیو و  روط  هب  ار  یلع  هدیـشخب و  مومع  روط  هب  ار  امـش  همه  و  تسا ، هدرک  تاهابم  امـش  هب  ّلجوزع  دنوادخ 
نم هب  هک  تسا  مالسلاهیلع  لیئربج  نیا  مرادن ، یسرت  منادنواشیوخ  ناتسود  يارب  منادناخ و  موق و  يارب  میامـش  رب  دنوادخ  هداتـسرف  نم 

هحفص 413] [ . ] 545 . ] دشاب هتشاد  تسود  نم  توف  زا  دعب  تایح و  رد  ار  یلع  هک  تسا  یسک  نیتسار  دیعس  هک  دهدیم  ربخ 

تلزنم تیالو و  ثیدح 

زا رفعح  نب  یسوم  ترضح  نارتخد  موثکلاما  بنیز و  مطاف و  زا  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ترـضح  رتخد  مطاف  زا  يرعق  دمحا  نبرکب  - 19
هنیکـس همطاـف و  زا  نیـسحلا  نب  یلع  رتخد  همطاـف  زا  یلع ، نب  دـمحم  رتخد  همطاـف  اـیآ  قداـص  دـمحم  نب  رفعج  ترـضح  رتخد  همطاـف 

ایآ دومرف : هک  هدرک  تیاور  ترـضح  نآ  زا  مالـسلااهیلع  همطاـف  ترـضح  رتخد  موثکلاما  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  ترـضح  نارتـخد 
تنا : » دومرف و  هالوم » یلعف  هالوم  تنک  نم  : » دومرف هک  دیدرک  شومارف  مخ  ریدغ  زور  رد  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  شیامرف 

!؟ ] 546 « ] یسوم نم  نرواه  هلزنمب  ینم 

ءارهز ترضح  هب  تبسن  ربمایپ  صوصخم  تبحم  يزوسلد و 

اولعجتال : » هفیرش هیآ  لوزن  ماگنه  هب  هک  دننکیم  لقن  مالسلااهیلع  ءارهز  ترـضح  زا  شراوگرزب  ناردپ  زا  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  - 20
نآ هب  هک  دـش  نیا  زا  عناـم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هوکـش  تبیه و  [ 547 « ] اضعب مکـضعب  ءاعدـک  مکنیب  لوسرلا  ءاعد 
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هداوناخ دارفا  وت و  يارب  هیآ  نیا  مرتخد  دومرف : هدرک و  نم  هب  يور  ترضح  هللالوسر » ای  : » میوگب متساوخ  و  ردپ » يا  : » میوگب ترـضح 
« َهبَا ای  : » وگب نم  هب  وت  دنتـسه ، هشیپافج  هاوخدوخ و  ربکتم و  هک  تسا  یناسک  هراـبرد  هکلب  متـسه  وت  زا  نم  ینم و  زا  وت  هدـشن  لزاـن  وت 

بآ هدیـسوب  ارم  یناشیپ  ترـضح  دعب  تسا ، رتهدیدنـسپ  راگدرورپ  هاگـشیپ  رد  و  رتبوبحم ، نم  هحفـص 414 ] بلق [  رد  هملک  نـیا  اریز 
[ . 548 . ] متشادن يزاین  رطع  لامعتسا  هب  رگید  نآ  زا  دعب  هک  دیشک  متروص  رب  ار  كرابم  ناهد 

دهدیم ربخ  دوخ  مشخ  زا  ار  رمع ) رکبوبا و   ) نیخیش

لمع نآ  هب  دیـشاب  هتـسناد  ار  نآ  هک  مناوخب  ناـتیارب  ادـخ  لوسر  زا  یثیدـح  رگا  اـیآ  دومرف : رمع  رکبوـبا و  هب  مالـسلااهیلع  همطاـف  - 21
همطاـف سک  ره  تسا ، نم  مشخ  زا  همطاـف  مشخ  تسا و  نم  يدونـشخ  تیاـضر و  زا  همطاـف  تیاـضر  : دوـمرف يرآ ، دـنتفگ : دـینکیم ؟

مشخ هب  ار  همطاف  سک  ره  و  هتخاس ، دونشخ  ارم  دزاس  دونشخ  ار  همطاف  سک  ره  تسا و  هتشاد  تسود  ارم  دشاب  هتشاد  تسود  ار  مرتخد 
: دومرف میاهدینـش . ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  ار  شیامرف  نیا  يرآ ، دـنتفگ : تسا .؟ هدروآرد  مشخ  هب  ارم  دروآرد 

لوسر هاگره  دیاهتخاسن و  دونـشخ  دوخ  زا  ارم  هدروآرد و  مشخ  هب  ارم  امـش  هک  مریگیم  دـهاش  هاوگ و  ار  هکئالم  دـنوادخ و  نم  انامه 
هحفص 415] [ . ] 549 . ] درک مهاوخ  تیاکش  ترضح  نآ  هب  امش  زا  منک  تاقالم  ار  ادخ 

تدابع رد  صالخا 

دوخ تحلصم  نیرترب  دنوادخ  دتسرفب  الاب  راگدرورپ  يوس  هب  ار  دوخ  صلاخ  تدابع  سک  ره  دومرف : مالسلااهیلع  ءارهز  ترـضح  - 22
[ . 550 . ] دتسرفیم وا  يوس  هب  ار 

تما ناکین  یگژیو 

ادخ لوسر  رتخد  همطاف  شردام  زا  شردپ  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  رتخد  همطاف  شردام  زا  نسح  نب  هللادـبع  زا  ملـسیبا  نب  ثیل  - 23
ناشنانز هب  رتشیب  هک  دنتـسه  یناـسک  تسا و  امـش  نیرتيوخ  مرن  امـش  دارفا  نیرتهب  دومرف : هک  دـنک  تیاور  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

[ . 551 . ] دنراذگیم مارتحا 

شراگدرورپ هب  تبسن  نز  تلاح  نیرتکیدزن 

هک تسا  يدوجوم   ) تسا هرْوََع  يو  دنداد  خـساپ  دومرف ،؟ لاوس  نز  هرابرد  شباحـصا  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  - 24
مالسلااهیلع همطاف  ترضح  هکنآ  زا  دعب  دنتـسنادن ، دشابیم ؟ شراگدرورپ  هب  رتکیدزن  یتلاح  هچ  رد  دیـسرپ : تسا ) ایح  مرـش و  ثعاب 

ادخ لوسر  دشاب ، هدیزگ  يوام  شاهناخ  نوردنا  رد  هک  تسنآ  هحفص 416 ] شراگدرورپ [  هب  وا  تلاح  نیرتکدزن  تفگ ، دینش ، ار  نیا 
[ . 552 . ] تسا نم  نت  هراپ  همطاف  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

تسا ناماگشیپ  زا  همطاف 

، هللالوسر ای  تفگ : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هب  هک  هدش  لقن  نینچ  ارهز  ترـضح  زا  ینالوط  یثیدح  نمـض  رد  - 25
تـسوپ زج  هب  هک  تسا  لاس  جنپ  یلع  نم و  درک  ثوعبم  قح  رب  ار  وت  هک  يدنوادخ  هب  دـنگوس  تسا ، هدرک  بجعت  نم  سابل  زا  ناملس 

یمرچ اـم  رـس  ریز  شلاـب  میهدیم  رارق  دوخ  شرف  ار  نآ  ماـگنه  بش  دروخیم و  فلع  نآ  يور  رب  ناـمرتش  اـهزور  هک  میرادـن  یچوق 
هورگ رد  مرتخد  انامه  ناملس ، يا  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  تسا . هدش  تسرد  امرخ  فیل  زا  شفارطا  هک  تسا 
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[ . 553 . ] تسا نیقباس  ناماگشیپ و 

دیدش لماک و  ششوپ 

وا زا  ار  دوخ  ترـضح  تساوخ ، دورو  هزاجا  ارهز  ترـضح  زا  انیبان  يدرم  يزور  دـیامرف : مالـسلاهیلع  نیدـباعلانیز  ماما  ترـضح  - 26
لوسر يا  داد : خساپ  دنیبیمن ؟ ار  وت  وا  هکنیا  اب  يدـیناشوپ  وا  زا  ار  دوخ  ارچ  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـیناشوپ ،

مهدیم تداهش  دومرف ، لوسر  ترضح  دنکیم ، مامشتشا  ارم  يوب  هحفـص 417 ] وا [  منیبیم ، ار  وا  هک  نم  دنیبیمن  ارم  وا  هچ  رگا  ادخ 
. ینم نت  هراپ  وت  هک 

ءارهز ترضح  یتسدگنت 

رسپ نم و  ادخ  لوسر  يا  تفگ : هتفر و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  دزن  مالسلااهیلع  ءارهز  ترـضح  هک  هدش  تیاور  سنا  زا  - 27
ترضح میرادن ، يرگید  زیچ  میهدیم  فلع  نآ  يور  رب  ار  دوخ  رتش  اهزور  میباوخیم و  نآ  رب  هک  يدنفـسوگ  تسوپ  کی  زج  میومع 
يرگید زیچ  یناوطق  يابع  کی  زج  هک  یلاح  رد  درک  یگدـنز  شرـسمه  اـب  لاـس  هد  نارمع ، نب  یـسوم  اـنامه  نک ، ربص  مرتخد  دومرف :

[ . 554 . ] تشادن

هناخ رد  ءارهز  ترضح  دایز  ياهراک 

ریمخ رگید  راب  منک و  درآ  دـیاب  رابکی  هدز  لواـت  میاهتـسد  ماهدرک  بایـسآ  سب  زا  هللالوسر ، اـی  دومرف : لوسر  ترـضح  هب  يزور  - 28
هحفص 418] [ . ] 555 . ] میامن

زامن هب  تبسن  يراگنالهس  رفیک 

يا دومرف : تسیچ ؟ دنرامشب  کبس  ار  زامن  هک  يدرم  نز و  نآ  رفیک  دیسرپ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  يزور  - 29
ات هس  ایند ، رد  نآ  يات  شش  دیامنیم : راتفرگ  زیچ  هدزناپ  هب  ار  وا  دنوادخ  دنک  یتسس  زامن  ندناوخ  هب  تبـسن  هک  يدرم  نز و  ره  همطاف 
وا ریگ  نماد  اـیند  رد  هک  يزیچ  شـش  نآ  اـما  درادرب ، ربق  زا  رـس  هک  یماـگنه  تماـیق  زور  رد  اـت  هس  و  ربق ، رد  اـت  هس  ندرم ، ماـگنه  رد 

راک و ره  دزاسیم ، فرطرب  وا  زا  ار  نیحلاص  هرهچ  امیس و  درادیمرب ، وا  يزور  رمع و  زا  ار  تکرب  دنوادخ  هک  نآ  زا  دنترابع  دوشیم :
. تشاد دهاوخن  ناحلاص  ياعد  رد  ياهرهب  هکنآ  مشش  دوریمن و  الاب  نامسآ  هب  شیاعد  دریگیمن ، یشاداپ  دزم و  دهد  ماجنا  هک  یلمع 
، دوریم ایند  زا  هنـسرگ  هکنآ  مود  دوریم ، ایند  زا  راوخ  لیلذ و  هک  تسا  نآ  شلوا  دسریم  وا  هب  ندرم  ماگنه  هب  هک  یئاهزیچ  نآ  اما  و 

شربق رد  هک  یئاهالب  اما  و  دش . دهاوخن  باریـس  دـماشایب  ایند  ياهرابیوج  اهرهن و  مامت  زا  رگا  هک  يروط  هب  دریمیم  هنـشت  هکنآ  موس  و 
موس دنکیم ، گنت  ار  شربق  هکنآ  مود  و  دهد ، هجنکش  شربق  رد  ار  وا  هک  دنکیم  رومام  ار  ياهتـشرف  دنوادخ  هکنآ  لوا  دسریم : وا  هب 

تسنآ شلوا  دسریم : وا  هب  ربق  زا  نتشادرب  رـس  ماگنه  هب  تمایق  زور  رد  هک  یتفآ  هس  اما  و  دوشیم . شربق  دراو  یکیرات  تملظ و  هکنآ 
زا یتخـس  هب  هکنآ  مود  دنرگنیم ، ار  وا  مدرم  هکیلاح  رد  دناشکب  نیمز  هب  تروص  اب  ار  وا  هک  دنکیم  وا  رومام  ار  ياهتـشرف  دنوادخ  هک 

یباذع و  دـنادرگیمرب ، يور  وا  زا  دزادـنایمن و  وا  هب  ار  دوخ  تبحم  فطل و  رظن  ادـخ  لوسر  هکنآ  موس  و  دوشیم ، هدیـشک  باسح  وا 
[ . 556 . ] تشاد دهاوخ  هحفص 419 ] كاندرد [ 

ءارهز ترضح  صوصخم  رتفد  هفیحص و  زا  یثیدح 
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يزیچ دزن  ادخ ، لوسر  ایآ  ادخ ، لوسر  رتخد  يا  تفگ : هدمآ و  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  دزن  يدرم  هک : هدش  لقن  دوعسمنبا  زا  - 30
هب وا  دروایب ، ار  یمـشیربا  لامتـسد  نآ  هک  داد  روتـسد  دومرف و  دوخ  زینک  هب  يور  ترـضح  دشاب ؟ هتـشاد  یگزات  نم  يارب  هک  هتـشاذگ 

هزادنا هب  نم  يارب  نآ  اریز  نک  ادیپ  ار  نآ  امتح  وت ، لاح  هب  ياو  دومرف : ترضح  دنک ، ادیپ  ار  نآ  تسناوتن  تشگ  هچ  ره  لامتسد  لابند 
لوق زا  هفیحـص  نآ  رد  دوب ، رابغ  درگ و  زا  رپ  هکیلاـح  رد  درک  ادـیپ  ناوارف  يوجتـسج  زا  دـعب  ار  نآ  زینک  دراد ، شزرا  نیـسح  نسح و 

، دوب دـهاوخن  نینموم  زا  دـشابن  ناما  رد  وا  رـش  زا  شاهیاـسمه  هک  یـسک  دوب : هدـمآ  نینچ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح 
زور دـنوادخ و  هب  هک  یـسک  دـهدن  رازآ  ار  شاهیاـسمه  دراد  ناـمیا  نآ  هب  تسا و  دـقتعم  تماـیق  زور  دـنوادخ و  هـب  سک  ره  نیارباـنب 

دراد و تسود  ار  نمادکاپ  رابدرب  راکوکین  ناسنا  دنوادخ  انامه  دـنکن ، تبحـص  الـصا  ای  دـیوگب و  وکین  نخـس  ای  دراد  نامیا  زیخاتـسر 
، تسا تشهب  رد  نامیا  تسا و  نامیا  زا  ایح  انامه  درادیم  نمشد  ار  وا  هتـشاد و  هنیک  ور  رپ  جمـس و  يادگ  لیخب ، يراکتـشز  هب  تبـسن 

هحفص 420] [ . ] 557 . ] دوب دهاوخ  شتآ  رد  ایحیب  وررپ و  مدآ  تسا و  یئایحیب  یئوررپ و  زا  یئوگازسان  شحف و 

هلزلز ناتساد 

رکبوبا تفـالخ  نارود  رد  هک  دـنکیم  لـقن  مالـسلااهیلع  ءارهز  ترـضح  زا  دانـسا ) فذـح  اـب   ) عوفرم روط  هب  هجراـخ  نب  نوراـه  - 31
هناخ فرط  هب  هدش و  هدـنهانپ  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هب  زین  اهنآ  دـندید  هتفر  رمع  رکبوبا و  دزن  یتحاران  زا  مدرم  داد ، خر  ياهلزلز 

نوریب هب  هدـمآ و  نوریب  لزنم  زا  يدرـسنوخ  لامک  اب  مالـسلاهیلع  یلع  دـنتفر ، ترـضح  هناخ  رد  ات  ود  نآ  لابند  هب  ور  نیا  زا  دـناهتفر  وا 
رد هک  هنیدم  رهش  ياههراوید  ياشامت  هب  هتسشن و  هپت  نآ  يور  رب  ترضح  نآ  زا  تیعبت  هب  زین  مدرم  تسـشن  ياهپت  يور  رب  تفر و  رهش 

: دـنتفگ دیاهدیـسرت ؟ هرظنم  نیا  زا  امـش  ایوگ  دومرف  هدرک و  نانآ  هب  يور  ترـضح  دـنتخادرپ ، دوب  تفر  دـمآ و  ندروخ و  ناـکت  لاـح 
یلع ترـضح  هـظحل  نـیا  رد  دـیامرفیم : ءارهز  ترـضح  میاهدـیدن . يزیچ  نـینچ  نونکاـت  هـکنآ  لاـح  میـشاب و  هتــشادن  سرت  هنوـگچ 

، دش مارآ  نیمز  هلـصافالب  شاب ، مارآ  تسا !؟ هدش  هچ  ار  وت  دومرف : هدز و  نیمز  رب  تسد  دعب  هداد و  ناکت  ار  كرابم  ياهبل  مالـسلاهیلع 
: دنتفگ دیدش ؟ یتفگش  راچد  نم  راک  نیا  زا  امش  دومرف : ترضح  دندمآ ، تفگش  هب  وا  يدرـسنوخ  زا  شیب  ترـضح  لمع  نیا  زا  مدرم 
اهلاقثا و ضرالا  تجرخا  اهلازلز و  ضرالا  تلزلز  اذا  : » تسا هدومرف  وا  هرابرد  لاعتم  دنوادخ  هک  متـسه  یناسنا  نامه  نم  دومرف : يرآ ،

نیمز و  اهرابخا » ثدحت  ذئموی  [ » هحفص 421 تسا [  هدش  هچ  ارت  ناه ! دیوگیم : نیمز  هب  هک  متسه  یناسنا  نامه  نم  اهلام » ناسنالا  لاق 
[ . 558 . ] دیوگیم نخس  نم  اب 

شنایعیش یلع و  تلیضف 

ترضح هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک  دنک  لقن  مالـسلااهیلع  ءارهز  ترـضح  زا  مالـسلاهیلع  یلع  رتخد  بنیز  - 32
[ . 559 . ] دوب دیهاوخ  تشهب  رد  وت  هعیش  یلع و  يا  وت  انامه  دومرف : یلع 

نانآ هب  لوسر  ترضح  ياعد 

ار ياهماـج  ترـضح  مدـش ، دراو  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  رب  هک  هدـش  تـیاور  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  زا  - 33
اب دومرف  دش  دراو  مالـسلاهیلع  نیـسح  دعب  نیـشنب ، وا  اب  دومرف : وا  هب  دش  دراو  مالـسلاهیلع  نسح  دعب  نیـشنب ، نیا  يور  دومرف  هدرتسگ و 

: تفگ سپـس  هتخادـنا و  ام  يورب  هتفرگ و  ار  هچراپ  فارطا  دـعب  نیـشنب ، نانآ  اب  دومرف : دـش : دراو  مالـسلاهیلع  یلع  دـعب  نیـشنب ، ناـنآ 
هحفص 422] [ . ] 560 . ] متسه یضار  نانآ  زا  نم  هک  هنوگنامه  شاب ، یضار  اهنیا  زا  ادنوادخ  میاهنیا ، زا  نم  نم و  زا  نانیا  ادنوادخ 
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تشاذگ ثرا  هب  نینسح  يارب  ادخ  لوسر  هک  ار  هچ  نآ 

ایند زا  تلع  نامهب  هک  لوسر  ترـضح  نیرخآ  يرامیب  نآ  رد  هک  دنکیم  لقن  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  زا  عفاروبا  رتخد  بنیز  - 34
نیا يارب  امش  ادخ  لوسر  يا  درک : ضرع  درب و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  دزن  هتفرگ و  ار  نینسح  تسد  دومرف ، تلحر 

تارج نیسح  يارب  دشاب و  يارب  دشاب و  وا  نآ  زا  نم  یئاقآ  تبیه و  نسح ، يارب  اما  دومرف : ترـضح  دیاهتـشاذگ ؟ ثرا  هب  ار  يزیچ  ود 
[ . 561 . ] ماهداهن ار  متواخس  و 

تشهب رد  ءارهز  ترضح  تانوئش  زا  یضعب 

هاگره هک  مهدـب  تراشب  وت  هب  اـیآ  دومرف : نم  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـیامرفیم  مالـسلااهیلع  ءارهز  ترـضح  - 35
. یهدـب وا  هب  دوخ  تالآ  رویز  زا  وت  ات  دتـسرفیم  ار  یـسک  وت  دزن  دـهدب ، ياهیدـه  هفت و  تشهب  رد  شیلو  رـسمه  هب  دـهاوخب  دـنوادخ 

[ . 562]

دوخ قح  نتفرگزاب  رد  ناوتان  نز  يرای 

فالتخا مه  اـب  ینید  ثحاـبم  زا  یکی  هحفـص 423 ] رد [  نز  ود  هک  هدش  لقن  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دمحموبا  ترـضح  - 36
يارب ترضح  دندمآ  ءارهز  ترـضح  دزن  فالتخا  لح  يارب  دوب  مالـسا  اب  فلاخم  دناعم و  يرگید  هنموم و  ود  نآ  زا  یکی  دندوب  هدرک 

نیا زا  دـیامن و  تباث  ار  دوخ  قح  بلاطم  تسناوت  هکنیا  اـت  دومن  کـمک  فلاـخم  فرط  هیلع  دوخ  هلدا  لـئالد و  نتفگ  رد  ناملـسم  نز 
ندش نیگمغ  هکنانچ  دشابیم  وت  يدونـشخ  زا  شیب  وت  يزوریپ  زا  هکئالم  يدونـشخ  دومرف : ترـضح  دـش ، لاحـشوخ  تدـش  هب  تهج 
رطاخ هب  همطاف  ترـضح  يارب  دومرف : شناگتـشرف  هب  لاعتم  دـنوادخ  اـنامه  تسا و  نز  نآ  نزح  یتحاراـن و  زا  شیب  شناوریپ  ناـطیش و 

ار راـک  نیا  دـیزاس و  هداـمآ  تشهب  زا  ماهدرک  مهارف  شیارب  نم  هک  هچ  نآ  ربارب  نارازه  هدوـمن  هدـنامرد  هراـچیب  نز  نیا  هب  هک  یکمک 
هچ نآ  ربارب  رازه  رازه  هک  دیهد  رارق  تنس  زین  دنک  هبلغ  يدناعم  رب  دناوتب  دیاشگب و  يرد  ياهراچیب  هدنمرد  يور  رب  هک  یسک  ره  يارب 

[ . 563 . ] دنریگ رظن  رد  هتشگ  هدامآ  وا  يارب  تشهب  زا  هک 

ترضح نآ  رب  تاولص  شاداپ 

ره همطاف ، يا  دومرف : نم  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دنک  لقن  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  زا  مالـسلاهیلع  یلع  - 37
هحفص [ . ] 564 . ] درک دهاوخ  قحلم  مشاب  هک  تشهب  ياج  ره  رد  نم  هب  ار  وا  دیشخب و  دهاوخ  ار  وا  دنوادخ  دتسرف  تاولص  وت  رب  سک 

[424

نادنمشناد تلیضف 

یناوتان ردام  نم  تفگ : هدیسر و  مالسلااهیلع  همطاف  ترـضح  روضح  هب  ینز  دومرف : مالـسلاهیلع  يرکـسع  دمحموبا  ماما  ترـضح  - 38
خساپ وا  لاوس  هب  ترضح  مسرپب ، امـش  زا  هک  هداتـسرف  امـش  دزن  ارم  تسا  هدش  یهابتـشا  ههبـش و  راچد  شزامن  ماکحا  هب  تبـسن  مراد و 
هکنیا زا  دعب  داد  خساپ  زین  ترضح  درک و  لاوس  هبترم  هد  ات  روطنیمه  درک و  وس  لاوس  داد ، باوج  ترضح  دیـسرپ  ار  ياهلاسم  يو  داد ،

هچ ره  دومرف : ترـضح  مهدن ، تمحز  ار  امـش  تسا و  سب  رگید  ادخ ، لوسر  رتخد  يا  تفگ : هدیـشک و  تلاجخ  هدـش  دایز  شتالاوس 
وا رب  راک  نیا  دریگب  ترجا  رانید  رازه  دص  دـناسرب و  یماب  تشپ  هب  ار  ینیگنـس  راب  هک  دوش  ریجا  یـسک  رگا  ایآ  نک ، لاوس  یهاوخیم 
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ولول و زا  رپ  ادخ  شرع  ات  نیمز  نیب  هک  هچ  نآ  زا  شیب  تالاوس  نیا  زا  کی  ره  هب  خـساپ  يارب  نم  دومرف : هن ، تفگ : دـنکیم ؟ ینیگنس 
هللا یلص  لوسر  ترضح  مردپ  زا  نم  دشابن ، تخس  نیگنس و  نم  يارب  راک  نیا  هک  متسه  نیا  هب  رتراوازس  اذل  مریگیم  دزم  دوش  رهاوج 

هب هک  دـنوشیم  روشحم  هتـشادرب و  ربق  زا  رـس  یلاح  رد  تمایق  زور  رد  ام  هعیـش  نادنمـشناد  اـنامه  دومرف : هک  مدینـش  ملـس  هلآ و  هیلع و 
ات دوشیم  هدنکفا  يراوگرزب  تمارک و  ياهتعلخ  ناشتماق  رب  دناهتـشاد  ادخ  ناگدنب  داشرا  هار  رد  هک  یـششوک  شناد و  ملع و  هزادـنا 

دمحم لآ  ماتیا  ناتـسرپرس  يا  دـنزیم : دایرف  نامراگدرورپ  يدانم  هدـناشوپ و  ینارون  هلح  رازه  نارازه  ار  نانآ  زا  یکی  تماـق  هکیئاـج 
، دیدومن یتسرپرـس  ار  ناشیا  دندوب ، نانآ  ناماما  نایاوشیپ و  هک  ناشناردپ  زا  نانآ  ندش  هدـیرب  ماگنه  هب  هک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
، دیناشوپب ار  ایند  مولع  ياهتعلخ  نانآ  رب  دیدرک و  یتسرپرس  لفکت و  ار  نانآ  امش  هک  دنتسه  یتسرپرـسیب  ناکدوک  ماتیا و  نامه  اهنیا 

نآ زا  دندوب  هداد  نانآ  هب  هک  یمولع  هزادنا  هب  دندوب  هدرک  یتسرپرس  ایند  رد  هک  ماتیا  نامه  دوخ ، نادرگاش  مادنارب  هحفص 425 ] نانآ [ 
هزادـنا هب  دوخ  دـیتاسا  مادـنا  رب  ماتیا  نآ  الباقتم  دوشیم  هدـناشوپ  تعلخ  رازه  دـص  نانآ  زا  یخرب  رب  هکیئاـج  اـت  دـنناشوپیم  اـهتعلخ 

رگید راب  دندرک  یتسرپرـس  ار  ماتیا  هک  ینادنمـشناد  نیا  رب  دیامرفیم : لاعتم  دـنوادخ  دـعب  دـنناشوپیم ، تعلخ  دـناهتفرگارف  هک  یمولع 
ددرگیم و مامت  دوشیم و  هدـناشوپ  اهنآ  رب  هدـش  هداد  صاصتخا  نانآ  هب  هک  یئاهتعلخ  مامت  هکنیا  اـت  دـینک  رارکت  ار  تعلخ  شـشوپ 
زا اهتعلخ  نیا  خن  هتشر  کی  دنوادخ  زینک ، يا  دومرف : مالسلااهیلع  همطاف  دننکیم . لمع  دوخ  ناگتشذگ  هب  تبـسن  ناگدنیآ  روطنیمه 

یگریت و اب  هک  تسا  يویند - ياهتعلخ  ینعی  اهنیا - رد  یتلیـضف  هچ  تسا و  رترب  هبترم  رازه  نارازه  دـباتیم  نآ  رب  دیـشروخ  هک  هچ  نآ 
[ . 565 . ] تسا هارمه  یفاصان 

دنروآیم هیده  هفحت و  ارهز  ترضح  يارب  تشهب  زا  نیعلاروح 

زا يزور  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تلحر  زا  دعب  زور  هد  هک  دنکیم  لقن  شردپ  زا  یـسراف  ناملـس  نب  هللادـبع  - 39
ناملس يا  دومرف : هدیسر و  نم  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  يومع  رسپ  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  مدمآ  نوریب  هناخ 

رارق اـفج  دروم  امـش  نوچمه  یـسک  نسحلاوبا ، يا  نم ، بوبحم  يا  مدرک : ضرع  يدوـمن ، اـفج  اـم  هب  ادـخ  لوـسر  تلحر  زا  دـعب  وـت 
ناملـس يا  دومرف : ترـضح  ، میایب امـش  ترایز  هب  مناوتن  دش  ثعاب  دیـشک و  ازارد  هب  ادخ  لوسر  زا  دعب  مهودـنا  نزح و  یلو  دریگیمن ،
تـشهب زا  هک  ياهفحت  هحفـص 426 ] زا [  دهاوخیم  تسا  وت  رادـید  قاتـشم  وا  اریز  ادـخ ، لوسر  رتخد  همطاف  ترـضح  دزن  لزنم  هب  ورب 
تـشهب زا  ترـضح  نآ  يارب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  دعب  رگم  ایآ  مدرک : ضرع  دـهدب ، وت  هب  دـناهدروآ  شیارب 

، هدیناسر مالسلااهیلع  ءارهز  ترضح  دزن  ار  دوخ  ناود  ناود  دیوگ : یسراف  ناملـس  دیـسر . زورید  يرآ ، دومرف : دسریم ؟ هیده  هفحت و 
ار شیاهاپ  یتقو  دوشیم و  نایامن  شیاهاپ  دـناشوپیم  نآ  اب  ار  شرـس  یتقو  هک  هتخادـنا  یئابع  دوخ  يور  رب  هتـسشن و  ترـضح  مدـید 

نم هب  مردپ  تلحر  زا  دعب  ناملـس ، يا  دومرف : هدیناشوپ و  ار  دوخ  داتفا  نم  هب  ترـضح  مشچ  هکنیمه  دوشیم ، هدید  شرـس  دـناشوپیم 
بوخ میوگیم  وت  هب  هک  هچ  نآ  و  نیشنب ، یسک ؟ هچ  سپ  دومرف : مدومن ؟ افج  امـش  هب  نم  ایآ  نم ، هبیبح  يا  مدرک : ضرع  يدرک ، افج 

دوخ اـب  اـم  اـب  هکئـالم  اـب  هطبار  عطق  یحو و  ندـش  هدـیرب  هراـبرد  دوب و  هتـسب  لزنم  رد  مدوـب و  هتـسشن  اـج  نیمه  رد  زورید  نم  ریگارف .
تقو نآ  ات  نانآ  توارط  یئوبشوخ و  یئابیز و  هب  هک  امیس  شوخ  زینک  هس  دش و  زاب  دوخ  هب  دوخ  لزنم  رد  مدید  هاگان  هب  مدیـشیدنایم ،
يادف مردپ  متفگ : هتفر و  نانآ  فرط  هب  هدومن  یئانـشآان  راهظا  هدرک و  تکرح  اج  زا  داتفا  نانآ  هب  هک  ممـشچ  دندش ، دراو  مدوب  هدیدن 
یلاها نانکاس و  زا  زین  میتسین و  هنیدم  هکم و  لها  ام  ادخ  لوسر  رتخد  يا  دـنتفگ : دیـشابیم ؟ هنیدـم  لها  ای  هکم و  یلاها  زا  ایآ  داب  امش 

ام زیزع ، نابرهم و  راگدرورپ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  رتخد  يا  میتشهب ، نیعلاروح  زا  یئاههیروح  ام  میشابیمن ، نیمز 
وت مسا  مدیـسرپ  تسا  رتگرزب  نارگید  زا  مدرکیم  رکف  هک  ناـنآ  زا  یکی  زا  نم  میتـسه . وت  رادتـسود  قاتـشم و  اـم  هداتـسرف و  وت  دزن  ار 

یباحص يدنک  دوسا  نب  دادقم  يارب  نم  تفگ : ياهدش ؟ هدیمان  مسا  نیا  هب  تبسانم  هچ  هب  متفگ : تسا ، هدودقم  ممـسا  تفگ : تسیچ ؟
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هرذ تمسا  تبسانم  هچ  هب  متفگ : هرذ ، تفگ : تسیچ ؟ وت  مسا  مدیسرپ  یمود  زا  ماهدش . هدیرفآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  یباحـص  يرافغ  رذوبا  يارب  نم  تفگ : هحفص 427 ] یگرزب [ ؟ رایـسب  نم  مشچ  رد  هکنیا  اب  تسا 

ناملس هب  قلعتم  نم  تفگ  ياهدش ؟ هدیمان  یملس  تبسانم  هچ  هب  متفگ : یملـس ، تفگ : تسیچ ؟ وت  مسا  متفگ : یموس  هب  ماهدش . هدیرفآ 
دنناـم یئاـمرخ  نم  يارب  دـعب  دومرف : همطاـف  ترـضح  مشاـبیم . ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  وت  ردـپ  رازگتمدـخ  تسود و 

نم هب  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  هاگنآ  هدروآرد  دوب  رفذا  کشم  زا  رتوبـشوخ  فرب و  زا  رتدیفـس  هک  گرزب  يزوج ) ناـن   ) هناگـشخ
( ار نآ  ياهگیر  ار - نآ  طـسو  هتـسوپ   ) دومرف اـی  و  رواـیب ، میارب  ار  نآ  هتـسه  ادرف  نک و  راـطفا  اـمرخ  نیا  اـب  زورما  ناملـس  يا  تفگ :
اب ایآ  ناملـس  يا  دنتفگیم : هکنیا  رگم  متـشذگن  هباحـص  زا  یهورگ  چیه  هب  مدش  صخرم  شروضح  زا  هتفرگ و  ار  امرخ  دیوگ : ناملس 

دزن دـعب  زور  یکاشاخ ، هن  گیر و  هن  تشاد و  ياهتـسه  هن  مدرک ، زاب  نآ  اب  ار  ماهزور  راطفا ، ماگنه  هب  يرآ ، متفگ : يراد ، کشم  دوخ 
. یکاشاخ راخ و  هن  تشاد و  هتـسه  هن  امرخ  نآ  مدرک  زاـب  امـش  هیدـه  هفحت و  اـب  ار  ماهزور  زورید  نم  مدرک  ضرع  هتفر و  ترـضح  نآ 
هب تشهب )  ) مالـسلاراد رد  ار  نآ  دنوادخ  هک  تسا  هدیئور  یلخن  زا  اریز  تشاد  دهاوخن  كاشاخ  هتـسه و  هاگ  چـیه  ناملـس ، يا  دومرف :

هحفص 428] [ . ] 566 . ] میوگیم ماش  حبص و  ار  نآ  نم  تخومآ و  نم  هب  دمحم  ترضح  مردپ  هک  تسا  هتشاک  ینخس  هلیسو 

دوخ قح  زا  یلع  عافد  مدع  تلع 

رازم رـس  رب  مالـسلااهیلع  همطاف  دومرف  تلحر  ایند  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هکنآ  زا  دعب  دـیوگ : دـیبل  نب  دومحم  - 40
مدید ار  ترضح  مدوب ، هتفر  هزمح  ترضح  رازم  رس  رب  اهزور  زا  یکی  تسیرگیم ، اج  نآ  رد  هتفر و  هزمح  ترضح  هلمج  زا  نادیهش و 

ادـخ هب  ناهج ، نانز  يوناب  يا  متفگ ، هداد و  مالـس  هتفر و  ولج  دـش ، تکاـس  هکنیا  اـت  متفگن  يزیچ  دـنکیم ، هیرگ  هتـسشن و  اـجنآ  هک 
هک ناردپ  نیرتهب  نادقف  تبیصم  هب  نم  تسا ، نم  راوازس  هتسیاش و  هیرگ  رمعوبا  يا  دومرف : دش . هراپ  امش  هیرگ  زا  مبلق  ياهگر  دنگوس 
اذا دورس : ار  رعش  نیا  دعب  میادخ . لوسر  رادید  قاتشم  ردق  هچ  هک  ياو  يا  ماهدش ، راتفرگ  دشاب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
هب ندرم  ماگنه  زا  نم  ردـپ  دای  یلو  دوشیم  رتمک  شدای  دریمیم  یـسک  هک  هاگنآ   » رثکا هللا  تامذـم و  یبا  رکذ  هرکذ و  لق  تیم  تاـم 

ضرع سرپب ، : دومرف درازآیم ، ارم  هدرک . ناهنپ  هنیـس  رد  هک  مراد  یلاوس  نم ، يوناب  مدرک : ضرع  تسا » هدـش  رتشیب  هک  دـنگوس  ادـخ 
حیرـص روـط  هب  يزیچ  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  تماـما  هراـبرد  شتاـفو  زا  شیپ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  اـیآ  مدرک :

هب يزیچ  ایآ  یلو  مراد  رظن  رد  ار  نآ  يرآ  مدرک : ضرع  دیدرک !؟ شومارف  ار  مخ  ریدـغ  زور  ایآ  تسا ، بجعت  یلیخ  دومرف : دـندومرف ؟
هک مدینـش  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مردپ  زا  هک  مریگیم  دهاش  ار  ادخ  دومرف : دـناهدومرف ؟ امـش  هب  يرـس  یناهنپ و  روط 

هحفـص مهومتعبتا [  نئل  راربا  همئا  نیـسحلا  بلـص  نم  هعـست  ياطبـس و  يدعب و  هفیلخلا  مامالا و  وه  مکیف و  هفلخا  نم  ریخ  یلع  : » دومرف
نیب رد  هک  تسا  یـسک  نیرتهب  یلع  : » ینعی همایقلا » موی  یلا  مکیف  فالتخالا  نوکیل  مهومتفلاخ  نئل  نییدهم و  نیداه  مهومتدجو  [ 429

يوریپ نانآ  زا  رگا  دنراکوکین  ناماما  نیسح  بلص  زا  رفن  هن  نم و  هون  ود  تسا و  هفیلخ  ماما و  نم  زا  دعب  وا  مراذگیم  ینیشناج  هب  امش 
. دوب دـهاوخ  امـش  نیب  رد  تمایق  زور  ات  فالتخا  دـیدرک  تفلاخم  نانآ  اب  رگا  و  دـید ، دـیهاوخ  هتفای  تیادـه  يامنهار  ار  نانآ  دـیدومن 

ادخ لوسر  رمعابا ، ایآ  دومرف : تسا ؟ هتشادرب  تسد  دوخ  قح  زا  هدنام و  تکاس  دوخ  قح  هب  تبسن  وا  ارچ  نم ، يوناب  يا  مدرک : ضرع 
يوریپ ادـخ  ربماـیپ  نادـناخ  زا  دـخرچب و  دوخ  روحم  رب  قح  هک  دنتـشاذگیم  رگا  دـنگوس ، ادـخ  هب  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

ناگتـشذگ دندربیم و  ثرا  هب  ار  نآ  ناگتـشذگ ، زا  ناگدنیآ  دندرکیمن و  تفلاخم  رگیدکی  اب  ادخ  هرابرد  رفن  ود  هاگچیه  دندرکیم 
ار یسک  نآ  نانیا  نکل  دزیخ  اپ  هب  تسا  نیسح  دنزرف  نیمهن  هک  ام  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مئاق  هکنیا  ات  دنتـشاذگیم  دوخ  ناگدنیآ  يارب 
هدراذگ و ربق  رد  ار  ادخ  ربمایپ  هکنیمه  دندز و  رانک  هداد  رارق  اوشیپ  دنوادخ  هک  ار  یـسک  نآ  هتـشاد و  مدقم  هتـسناد  رخوم  دنوادخ  هک 
زا ار  نخـس  نیا  ایآ  نانآ ، رب  نیرفن  دندرک ، لمع  دوخ  راکفا  ءارآ و  هب  هدیزگرب و  ار  سوه  يوه و  دـندرپس  كاخ  هب  ار  شفیرـش  مسج 
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هیآ نیا  قادـصم  ناـنآ  نکل  دندینـش  يرآ  [ . 567 « ] هریخلا مهل  ناک  ام  راـتخی  ءاـشی و  اـم  قلخی  کـبر  و  : » دومرف هک  دندینـشن  دـنوادخ 
زا رود  یلیخ  هن ، [ . 568 « ] رودصلا هحفص 430 ] یف [  یتلا  بولقلا  یمعت  نکلو  راصبالا  یمعت  اهناف ال  : » دومرف دنوادخ  هک  دندوب  هفیرش 

ناـنیا و رب  يدوباـن  گرم و  دــندرک ، شوـمارف  ار  دوـخ  تماـیق  گرم و  هداد و  شرتـسگ  ار  دوـخ  يوـنید  ياـهوزرآ  ناــنیا  دــنتقیقح ،
[ . 569 . ] میربیم هانپ  وت  هب  لامک  زا  دعب  ناصقن  و  يزارفرس ، زا  دعب  یگیامورف  زا  ادنوادخ  داب ، یهارمگ  رد  ناشیاهراک 

شیگدیرپ گنر  یگدرسفا و  تلاح  هودنا و  تلع  هرابرد  هملسما  اب  ارهز  ترضح  راتفگ 

اب مدرک  حبص  دومرف : ادخ ؟ لوسر  رتخد  يا  يدرک  حبـص  هنوگچ  دیـسرپ : مالـسلااهیلع  ءارهز  ترـضح  زا  اهیلعهللاناوضر  هملـسما  - 41
رد دنوادخ  هچ  نآ  فالخرب  شتماما  هک  سک  نآ  دنگوس  ادخ  هب  دش ، متس  وا  یـصو  هب  تفر و  ایند  زا  ربمایپ  هودنا ، مغ و  درز و  گنر 

، تشگ هدیرد  شمارتحا  تمرح و  هدرپ  دش ، هدوبر  قحان  هب  شتـسد  زا  دوب  هدومن  صخـشم  نآرق  تایآ  لیوات  رد  ربمایپ  هدومرف و  نآرق 
نکمم هک  نآ  رطاخ  هب  ناشرورپ  قافن  ياهلد  هک  دوب  دـحا  گنج  زا  يریگماقتنا  ردـب و  گـنج  هب  طوبرم  ياـههنیک  تیاـنج  نیا  هزیگنا 

دورف ام  رـس  رب  قافن  ناراب  دهد  هجیتن  راک  دسرب و  فده  هب  ریت  تساوخیم  هکنیمه  دـندوب ، هدرک  ناهنپ  دوخ  نورد  رد  ددرگ  ینلع  دوب 
هک دوب  هداد  هحفص 431 ] هدعو [  دنوادخ  هک  هچ  نآ  رب  ایند  زا  ندروخ  لوگ  رثا  رب  و  دش ، هدیرب  نامیا  هز  ناشیاههنیس  نامک  زا  هدمآ و 

ياهاج رد  ار  ناشناردپ  هک  سک  نآ  زا  دندرک و  يراتفر  دب  رایـسب  دوخ  هرهب  زارحا  رد  دـیامرف  يرادـهگن  ار  نینموم  ظفح و  ار  تلاسر 
[ . 570 . ] دنتفرگ ماقتنا  دوب  هدرب  نیب  زا  تداهش  ياهنادیم  رابمغ و 

تیبلا لها  یهاوخداد 

ياـپ زا  ار  ناگدـنور  دـنکیم و  رپ  ار  ناگدـنرپ  هک  ینکیم  لاوس  یتیاـنج  هراـبرد  نم  زا  وت  دومرف : هحلط  رتـخد  هشیاـع  خـساپ  رد  - 42
میت و هلیبق  زا  هفاحقیبا  هیامورف  دنزرف  تسا ، هدنام  ياج  هب  نیمز  رد  شرابتبیصم  ناتساد  هتفر و  نامسآ  هب  شرابغ  درگ و  دروآیمرد ،

ناشیولگ ضغب  ورنیا  زا  دنربب  شیپ  زا  يراک  دنتسناوتن  نوچ  دننک و  تباقر  مالسلاهیلع  یلع  نسحلاوبا  اب  ات  دنتساوخ  يدع  هلیبق  زاب  هقح 
ربمایپ شوماخ و  تناید  غارچ  هکنیمه  دندربورف ، دوخ  رد  ار  نآ  رهاظ  رد  هدرک و  ناهنپ  ناشیاههنیس  رد  ار  وا  ینمشد  هنیک و  هدرـشف ، ار 
بـصغ ار  نآ  هتـشاذگ و  كدـف  يور  تسد  اروف  هدـمآ و  شورخ  هب  ناشمـشخ  و  شوج ، هب  ناـشیاههنیک  دوشگ ، ناـهج  زا  هدـید  نیما 

دوخ صوصخم  کلم  ترـضح  نآ  دوب ، شیافو  اب  هدیزگرب  هب  راگدرورپ  هیطع  ادخ و  لوسر  صاخ  کلم  هک  ینیمزرـس  نامه  دـندرک ،
نیا رب  وا  یحو  نیما  و  هاگآ ، شـشخب  نیا  زا  دـنوادخ  دیـشخب ، نم  هب  دـندوب  وا  كاپ  يرارذ  ناگداون  هک  ماهنـسرگ  ناکدوک  رطاـخب  ار 

ار ناشتیاکش  تمایق  زور  رد  هحفص 432 ] دندوبر [ ، مرس  زا  ار  منابیاس  و  هتفرگ ، نم  زا  ار  مصوصخم  ثرا  هک  لاح  دوب . هاوگ  يراذگاو 
[ . 571 . ] دید دهاوخ  هتخادگ  غاد و  بآ  هارمه  هب  ار  منهج  ياههلعش  شاهدندروخ ، و  هدرک ، ادخب 

تماما هرابرد  جارعم  ثیدح  زا  یشخب 

، مالسلامهیلع رفعج  نب  یسوم  ترضح  نارتخد  موثلکما  بینز و  مطاف و  لوق  زا  مالـسلاهیلع  اضر  رتخد ، همطاف  زا  فنحا  نب  رکبوبا  - 43
ماما نارتخد  هنیکـس  همطاف و  زا  مالـسلاهیلع  داجـس  ترـضح  رتخد  همطاف  زا  رقاب  ترـضح  رتخد  همطاف  زا  قاص  ترـضح  رتخد  همطاف  زا 

زا دومرف : هک  دنک  تیاور  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  رتخد  همطاف  ترضح  زا  مالسلاهیلع  یلع  رتخد  موثلکما  زا  مالسلاهیلع  نیسح 
نایم دیفـس  رد  زا  یخاک  مدش ، تشهب  دراو  دندوب  جراعم  هب  ارم  هک  یماگنه  دومرف : هک  مدینـش  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

هتشون رد  يور  رب  مدید  مدز  يوسکی  کی  هب  ار  هدرپ  دوب  هتخیوآ  ياهدرپ  رد  نآ  رب  هتشاد و  توقای  رد و  اب  هتسارآ  يرد  هک  مدید  یلاخ 
، مدش اجنآ  دراو  یلع » هعیـش  لثم  نم  خب  خب  : » دوب هدش  هتـشون  هدرپ  نآ  يورب  و  موقلا » یلو  یلع  هللا ، لوسر  دمحم  هللا ، الا  هلا  ال  : » تسا
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الاب ار  هدرپ  دوب ، هتخیوآ  ياهدرپ  رد  نآ  رب  دوب و  زبس  دجربز  هب  هتـسارآ  تشاد و  هرقن  يرد  هک  مدـید  یلاخ  نایم  خرـس  قیقع  زا  یخاک 
هحفص 433] [ . ] 572 «... ] یفطصملا یصو  یلع  هللا ، لوسر  دمحم  : » تسا هدش  هتشون  رد  يور  رب  مدید  مدز 

یلع تیالو  رد  حیرص  يراتفگ 

شردپ زا  یلع  نب  دمحم  ترضح  شردپ  زا  قداص  ترضح  شردپ  زا  رفعج  نب  یسوم  شردپ  زا  مالسلاهیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  - 44
ادخ لوسر  هک  دنک  تیاور  مالسلااهیلع  ءارهز  ترضح  زا  مالسلامهیلع  یلع  نب  نیسح  شردپ  زا  نیسحلا  نب  یلع  نیدباعلانیز  ترضح 

متسه وا  تسرپرس  نم  هک  یـسک  [ . » 573 « ] هماـما یلعف  هماـما  تنک  نم  هیلو و  یلعف  هیلو  تنک  نم  : » دوـمرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
« تسوا ماما  یلع  میوا  ماما  نم  هک  نآ  تسوا و  تسرپرس  یلع  سپ 

تیبلا لها  تبحم  هرابرد  اههمطاف - مطاوف - دنسم  تیاور 

يوضر میهاربا  رتخد  همطاف  زا  يوضر  دمحم  رتخد  همطاف  زا  يوضر  نیسح  رتخد  همطاف  زا  شباتک  رد  یعفاش  يرامغ  دمحم  دیـس  - 45
رتخد همطاف  زا  ینیسح  نسح  رتخد  همطاف  زا  يولع  هللادبع  رتخد  همطاف  زا  يوسوم ، دمحم  رتخد  همطاف  زا  يوضر ، نسح  رتخد  همطاف  زا 

زا عقربم  یسوم  رتخد  همطاف  زا  عقربم  یسوم  نب  دمحا  رتخد  همطاف  زا  عقربم  یسوم  نب  دمحا  نب  دمحم  رتخد  همطاف  زا  ینیـسح  مشاهوبا 
زا مالسلاهیلع  قداص  ترضح  رتخد  همطاف  زا  مالسلااهیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  رتخد  همطاف  زا  مالسلاهیلع  اضر  ترضح  رتخد  همطاف 

بنیز ترضح  زا  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  رتخد  همطاف  زا  مالـسلاهیلع  نیدباعلانیز  ترـضح  رتخد  همطاف  زا  مالـسلاهیلع  رقاب  رتخد  همطاف 
هللا یلص  لوسر  ترضح  رتخد  مالسلااهیلع  ءارهزلا  همطاف  ترضح  زا  مالسلاهیلع  نینموملاریما  هحفص 434 ] ترضح [  رتخد  مالسلااهیلع 
[ . 574 « ] ادیهش تام  دمحم  لآ  بح  یلع  تام  نم  الا  : » دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دنک  تیاور  ملس  هلآ و  هیلع و 

«. تسا هتفر  ایند  زا  دیهش  دریمب  دمحم  نادناخ  تبحم  رب  سک  ره  »

دوب دهاوخ  هک  هچ  نآ  هدوب و  هک  هچ  نآ  هب  ترضح  ملع 

، رامع يا  متفگ : میوگب ؟ وت  هب  ار  يروآتفگش  ربخ  ایآ  تفگ : هک  دنک  تیاور  رـسای  رامع  زا  یـسراف ، ناملـس  زا  همادق  نب  هثراح  - 46
مـشچ هکنیمه  مالـسلااهیلع ، همطاـف  ترـضح  رب  دـش  دراو  هک  ار  بلاـطیبا  نب  یلع  مدـید  بوـخ ، رایـسب  تفگ : نم ، يارب  وـگب  ثیدـح 

ات هدوبن  نونکات  هک  هچ  نآ  تسه و  هک  هچ  نآ  هدوب و  هچ  نآ  زا  ار  وت  ات  وشب  کیدزن  دز  ادص  داتفا  مالـسلاهیلع  یلع  هب  ءارهز  ترـضح 
ترـضح عوجر  اب  زین  نم  ددرگیمرب  هتـشادرب و  مدـق  بقع  بقع  مالـسلاهیلع  یلع  هک  مدـید  دـیوگ : رامع  مهد ، ربخ  وت  هب  تماـیق  زور 

ولج مالسلاهیلع  یلع  ایب ، ولج  نسحلاوبا  يا  دومرف : ترضح  دش ، دراو  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  رب  هکنیا  ات  متـشگرب 
ندینش ادخ  لوسر  يا  تفگ : میوگب ؟ وت  هب  نم  ای  ییوگیم  نم  هب  ار  هیـضق  وت  ایآ  دومرف : دش ، یلاخ  رایغا  زا  سلجم  هکنآ  زا  دعب  تفر 

مالـسلاهیلع یلع  یتشگرب  وت  تفگ و  وت  هب  نانچ  نینچ و  نیا  يدـش و  دراو  همطاـف  رب  هک  منیبیم  ار  وت  اـیوگ  دومرف  تسا ، رتهب  امـش  زا 
 ] زا ساپـس  رطاـخ  هب  یلع  تسا ؟ نینچ  نیا  هک  ینادیمن  اـیآ  دومرف : ترـضح  تسا ؟ اـم  رون  زا  زین  همطاـف  رون  اـیآ  هللالوـسر  اـی  تفگ :

صخرم ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  روضح  زا  مالـسلاهیلع  یلع  دیوگ : رامع  دروآ . اجب  رکـش  هدجـس  دنوادخ  هحفص 435 ]
هتفر و مردپ  دزن  وت  ایوگ  دومرف : مالسلااهیلع  همطاف  مدش ، دراو  ترضح  نآ  اب  مه  نم  دش  دراو  مالـسلااهیلع  ءارهز  ترـضح  دزن  هدش و 

دنوادـخ هک  نادـب  نسحلاوبا ، دومرف : همطاف ، يا  دوب  نینچ  نیا  يرآ ، داد : خـساپ  یتفگ ؟ ترـضح  هب  مدوب  هتفگ  وت  هب  نم  هک  ار  هچ  نآ 
نآ دراذگ و  تعیدو  هب  یتشهب  ناتخرد  زا  یکی  رد  ار  نآ  دعب  درکیم  شیاتس  حیبست و  ار  لاعتم  يادخ  رون ، نآ  دیرفآ و  ارم  رون  لاعتم 

ار نآ  دنیچب و  تخرد  نآ  هویم  زا  يردق  هک  درک  ماهلا  ترـضح  نآ  هب  دنوادخ  تفر  تشهب  هب  مردـپ  هک  یماگنه  دـش ، ینارون  تخرد 
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رتخد هجیدخ  محر  هب  دعب  داد  رارق  مردـپ  بلـص  رد  ارم  دـنوادخ  قیرط  نآ  زا  داد ، ماجنا  ار  راک  نآ  ترـضح  دـناخرچب ، دوخ  ناهد  رد 
، نسحلاوبا يا  منادیم ، هداتفاین  قافتا  زونه  دشابیم و  هدوب و  هک  هچ  نآ  مرون ، نآ  زا  نم  مدراذگ و  ياپ  نیمز  هب  هدـش و  لقتنم  دـلیوخ 

[ . 575 . ] دنکیم هاگن  درگنیم و  دنوادخ  رون  هب  نموم 

دننکیم وگزاب  رگیدکی  يارب  ار  دوخ  لئاضف  یلع  ارهز و 

نتفگ اب  امرخ  ندروخ  ماگنه  هب  هتفر و  ارحص  هب  مالـسلااهیلع  ءارهز  ترـضح  شرـسمه  مالـسلاهیلع و  یلع  يزور  هک  هدش  تیاور  - 47
ارهز ترـضح  درادیم . تسود  وت  زا  رتـشیب  ارم  ادـخ  لوـسر  همطاـف ، يآ  دوـمرف : مالـسلاهیلع  یلع  دـندرک ، حازم  رگیدـکی  اـب  یتاـملک 

رد دـشاب  هتـشاد  تسود  نم  زا  شیب  ار  وت  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دوشیم  اـیآ  تسا ، بیجع  وت  زا  تفگ : مالـسلااهیلع 
یلع درادـن !؟ يدـنزرف  نم  زا  ریغ  مشابیم و  شراـسخاش  زا  ياهخاـش  شرکیپ و  زا  يوضع  و  هحفـص 436 ] وا [  لد  هویم  نم  هک  یلاـح 
ودنآ سپس  میورب . ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  تردپ  دزن  ات  ایب  يرادن  لوبق  ارم  نخس  رگا  همطاف  يا  دومرف : مالـسلاهیلع 

ای نم  میرتبوبحم ، وت  دزن  رفن  ود  ام  زا  کـی  مادـک  ادـخ  لوسر  يا  تفگ : هدرک و  یتسد  شیپ  همطاـف  ترـضح  دـنتفر . ربماـیپ  دزن  مه  اـب 
تاـشیامرف لاـبند  هب  تسا ، رتزیزع  نم  يارب  وت  زا  یلع  يرتـبوبحم و  نم  هب  وـت  دوـمرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  یلع !؟

هجیدخ رتخد  زین  نم  دومرف : مالسلااهیلع  ءارهز  میاوقت ، اب  همطاف  دنزرف  هک  متفگن  وت  هب  نم  ایآ  تفگ : مالسلاهیلع  یلع  لوسر ، ترـضح 
نم تفگ : همطاف  متانئاک ، رخف  نم  تفگ : یلع  مشابیم ، یهتنملا  هردس  رتخد  نم  تفگ : همطاف  میافـص ، دنزرف  نم  تفگ : یلع  میاربک ،

شراگدرورپ هب  تبسن  رتکیدزن  ای  نامک و  ریت  ود  هلصاف  هب  یئوگ  هک  دش  یمارگ  نانچنآ  نآ  دزن  و  کیدزن ، ادخب  هک  متسه  یسک  رتخد 
لیئربج مرازگتمدـخ  تفگ : یلع  منامیا ، اب  هتـسیاش و  نانز  رتخد  نم  تفگ : همطاـف  منمادـکاپ ، ناـنز  رـسپ  نم  تفگ : یلع  تفرگ ، رارق 

نم تفگ : یلع  تسا ، يرگید  زا  دعب  یکی  ناگتشرف  ياههورگ  مرازگتمدخ  و  لیح ، ار  نامسآ  رد  ماهدنناوخ  هبطخ  تفگ : همطاف  تسا ،
: تفگ یلع  مدمآ ... رد  يرـسمه  جاودزا و  هب  هبترم  دـنلب  الاو و  ماقم  رد  مه  نم  تفگ : همطاف  مدـش . هداز  دـنلب  تسد و  رود  هاگیاج  رد 

متسه یسک  نم  تفگ : یلع  دوشیم ، زیربل  مملع  يایرد  زا  زین  نم  نایعیش  شناد  فرظ  تفگ : همطاف  دنراگنیم ، نم  ملع  زا  نم  نایعیش 
، همطاف نم  تسا و  رطاف  وا  منینچ ، نیا  زین  نم  تفگ : همطاف  میلع ، نم  تسا و  یلاع  وا  هتخاـس ، قتـشم  دوخ  مسا  زا  ارم  مسا  دـنوادخ  هک 

نیرتهب ادخ  لوسر  هحفـص 437 ] زا [  دـعب  نم  تفگ : یلع  میامنهار ، ار  یئاـهر  هار  نم  تفگ : همطاـف  منیفراـع ، تاـیح  نم  تفگ : یلع 
[ . 576 ... ] ماهزیکاپ راکوکین و  زین  نم  تفگ : همطاف  مناگدیرفآ ،

دنکیم حیرصت  شاهناگ  هن  نادنزرف  نیسح و  ماما  تماما  رب  ءارهز 

ماگنه هب  دومرف  هک  دنک  تیاور  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  زا  مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح  شاهمع  زا  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـیز  - 48
گنر درز  ياهچراـپ  رد  ار  وا  نم  دـش ، دراو  نم  رب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مردـپ  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسح  دـلوت 

: دومرف سپـس  هدیچیپ و  نآ  رد  ار  وا  هدیبلط  دیفـس  ياهچراپ  هتخادنا و  يوسکی  هب  ار  هچراپ  ترـضح  مداد ، ترـضح  تسد  هب  هدیچیپ و 
-49 تسا . اهنآ  مئاق  نانآ  نیمهن  هک  دنـشابیم  كاپ  ناماما  وا  بلـص  زا  تسا  ماما  هن  ردـپ  ماـما و  رـسپ  ماـما و  وا  ریگب  ار  وا  همطاـف ، يا 

فارعالا یلع  و  : » هفیرش هیآ  نیا  هرابرد  مردپ  زا  دومرفیم : هک  همطاف  ترضح  زا  مدینش  هک  دنک  تیاور  هنعهللایضر  رذوبا  زا  لیفطلاوبا 
، نیـسح بلـص  زا  رفن  هن  ماهون و  ود  یلع و  دنـشابیم ، نم  زا  دـعب  ناماما  نانآ  دومرف : مدرک ، لاوس  [ 577 « ] مهامیـسب الک  نوفرعی  لاجر 

رگم دوشیمن  منهج  لخاد  و  دنـسانشب ، ار  وا  زین  نانآ  دسانـشب و  ار  ناـنآ  هک  یـسک  رگم  دوشیمن  تشهب  لـخاد  دـنفارعا ، لاـجر  ناـنآ 
: دیوگ يراصنا  دعس  نب  لهس  - 50 دوشن . هتخانش  نانآ  تخانش  هار  زا  زج  دنوادخ  دنسانشن ، ار  وا  زین  نانآ  دشاب و  نانآ  رکنم  هک  یـسک 
هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دومرف : مدرک ؟ لاوس  ناماما  هرابرد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رتخد  ءارهز  همطاف  ترـضح  زا 
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زا نینموـم  هب  هحفـص 438 ] تبـسن [  وت  دوـب و  یهاوـخ  نم  زا  دـعب  هفیلخ  ماـما و  وـت  یلع  اـی  دوـمرفیم : مالـسلاهیلع  یلع  هب  ملـس  هلآ و 
شرسپ نیسح ، زا  دعب  نیـسح ، ترـسپ  نسح ، زا  دعب  و  نسح ، ترـسپ  وت  تشذگرد  زا  دعب  یمدقم ، نانآ  رب  هدوب و  رتراوازـس  ناشدوخ 

زا دعب  یـسوم ، شرـسپ  رفعج ، زا  دعب  رفعج ، شرـسپ  دمحم ، تشذگرد  زا  دعب  دمحم ، شرـسپ  وا  تشذگرد  زا  دـعب  نیـسحلا ، نب  یلع 
، نسح تشذگرد  زا  دعب  و  نسح ، شرسپ  یلع ، زا  دعب  و  یلع ، شرسپ  دمحم ، زا  دعب  دمحم ، شرسپ  یلع ، زا  دعب  یلع ، شرسپ  یـسوم ،

قح رب  ناماما  نانآ  دیاشگیم ، وا  تسد  هب  ار  نیمز  رتخاب  رواخ و  دنوادخ  دوب ، دنهاوخ  رتراوازـس  یلوا و  نینموم  هب  تبـسن  يدهم ، مئاق 
قداص ماـما  زا  - 51 ددرگیم . راوخ  دراذـگ  ناشیاهنت  سک  ره  دوشیم و  يراـی  دـنک  يراـی  ار  ناـنآ  سک  ره  دنیوگتـسار ، ياـهنابز  و 
همطاف مردام  دیامرفیم : هک  هدش  تیاور  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسح  شردـپ  زا  نیـسحلا ، نب  یلع  نب  دـمحم  شردـپ  زا  مالـسلاهیلع ،

رد ار  وت  نم  هدـش ، دراو  نم  رب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  مدروآ  اـیند  هب  ار  وـت  هک  یماـگنه  دوـمرف : نم  هب  مالـسلااهیلع 
نآ رد  ار  وت  تفرگ و  يدیفـس  هچراپ  هدـنکفا و  يوسکی  هب  ار  هچراپ  ترـضح  مداد ، ترـضح  تسد  هب  هدـناچیپ و  گنر  درز  ياهچراپ 
زا رفن  هن  تسا  ناـماما  ردـپ  وا  ریگب ، ار  وا  همطاـف  يا  دومرف : سپـس  تفگ و  هماـقا  تپچ  شوگ  رد  و  ناذا ، تتـسار  شوـگ  رد  دـیناچیپ ،

همطاف ترضح  زا  دیوگ : هک  هدرک  تیاور  شردپ  زا  يدعاس  دعس  - 52 تسا . ناشیا  يدهم  نانآ ، نیمهن  دنراکوکین و  ناماما  وا  نادنزف 
دادعت هب  نم  زا  دعب  ناماما  دومرفیم : هک  مدینـش  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  دومرف : مدیـسرپ  ناماما  هرابرد  مالـسلااهیلع 

. دنشابیم لیئارساینب  ءابقن 

شیوخ قح  نتفرگ  زاب  رد  یلع  مادقا  مدع  تلع 

هب تبسن  مالسلاهیلع  یلع  هک  دش  هچ  نم  يوناب  هحفص 439 ] يا [  مدرک : ضرع  دیوگ : ینالوط  يراتفگ  نمـض  رد  دیبل  نبدومحم  - 53
لاثم ای   ) ماما لاثم  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اـنامه  رمعوبا ، يا  دومرف : دومنن .؟ یمادـقا  درک و  توکـس  دوخ  قح 

هتساوخ هک  دیئامن  هعلاطم  تقد  هب  هدرک و  هعجارم  ربخ  نیا  هب  دوریمن . یسک  يوس  هب  وا  دنوریم و  وا  يوس  هب  تسا ، هبعک  دننام  یلع )
يراصنا و دعـس  نب  لهـس  رذوبا و  و  بنیز ، ترـضح  شرتخد  هک  تسا  مالـسلااهیلع  ءارهز  همطاف  نیا  يرآ ، تسا . ثیدـح  نیا  رد  امش 

[ . 578 . ] دننکیم تیاور  ترضح  نآ  زا  يدعاس  دعس  نب  سابع  مالسلامهیلع و  بلاطیبا  نب  یلع  نب  نیسح  يراصنا و  هللادبع  نبرباج 

حول ثیدح 

نم دومرف : يراصنا  هللادبع  نبرباج  هب  مالسلاهیلع  رقاب  ماما  مردپ  دومرف : ترضح  هک  دنک  تیاور  مالسلاهیلع  قداص  ماما  زا  ریصبوبا  - 54
، دـیئامرف هدارا  هک  تقو  ره  تفگ : رباج  میامن ؟ لاوس  وت  زا  منیبب و  یتولخ  ناکم  رد  ار  وت  هک  تسا  بساـنم  تقو  هچ  مراد  يراـک  وت  اـب 

هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  رتخد  همطاف  مردام  تسد  رد  هک  یحول  نآ  هرابرد  رباج ، يا  دومرف : وا  هب  هدرک و  تولخ  وا  اب  يزور  ترـضح 
ترضح یگدنز  نامز  رد  هک  مریگیم  هاوگ  ار  ادخ  دیوگ : رباج  هد . ربخ  نم  هب  دوب  هدش  هتشون  نآ  رد  هک  هچ  نآ  يدید و  ملس  هلآ و  و 

نآ تسد  رد  میوگ ، تینهت  کیربت و  ترضح  نآ  هب  ار  مالسلاهیلع  نیـسح  دلوت  ات  مدش  فرـشم  ارهز  ترـضح  روضح  هب  يزور  لوسر 
، دوب هدش  هحفـص 440 ] هتـشون [  نآ  يور  دیـشروخ  رون  دننام  دـیپس  یطخ  اب  تسا  درمز  مدرک  نامگ  مدـید  گنر  زبس  یحول  ترـضح 
هب لـجوزع  دـنوادخ  هک  تسا  یحول  نیا  دوـمرف : تسیچ ؟ حوـل  نیا  ادـخ  لوـسر  رتـخد  يا  داـب  تیادـف  هب  مرداـم  ردـپ و  مدرک : ضرع 
نم يدونـشخ  رطاخب  ردپ  تسا و  هدش  هتـشون  منادنزرف  زا  نانیـشناج  نادنزرف و  رهوش و  مسا  ردپ و  مسا  نآ  رد  هدرک و  هیدـه  شلوسر 

رقاـب ماـما  متـشادرب . ياهخـسن  نآ  يور  زا  هدـناوخ  ار  نآ  نم  داد  نم  هب  ار  حول  نآ  ترـضح  دـیوگ : رباـج  تسا . هدیـشخب  نم  هب  ار  نآ 
ترـضح دروآ ، نوریب  ار  ياهمان  رباـج  تفر ، شاهناـخ  هب  يو  اـب  ترـضح  يرآ ، تفگ : یهد ؟ ناـشن  نم  هب  ار  نآ  یناوتیم  اـیآ  دومرف :

رب رقاب - ترضح  مردپ - و  [ 579 ، ] هتسیرگن شدوخ  هخـسن  رد  رباج  مناوخب ، وت  رب  نم  ات  نک  هاگن  تدوخ  هتـشون  رد  وت  رباج  يا  دومرف :
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هنوگ نیمه  هب  هک  مریگیم  دهاش  ار  ادخ  تفگ : رباج  تشادن ، تفلاخم  وا  هتـشون  اب  فرح  کی  یتح  دـنگوس  ادـخ  هب  دومرف : تئارق  وا 
يارب تمکح  اب  دنمهوکش  دنوادخ  يوس  زا  تسا  ياهتشون  نیا  نابرهم : هدنشخب  دنوادخ  مان  هب  هحفص 441 ] مدید [ : هتشون  حول  نآ  رد 

ارم ياهمان  دمحم  يا  تسا ، هدروآ  نایناهج  راگدرورپ  يوس  زا  ار  نآ  یحو  هتـشرف  هک ، شیامنهار  هدـنیامن و  هداتـسرف و  رون و  دـمحم ،
هدننکش مهرد  تسین  يدنوادخ  نم  زج  میادخ  نم  انامه  شابم ، رکنم  ار  میاهششخب  فاطلا و  راذگب ، ساپس  ار  میاهتمعن  رامـش ، گرزب 

، تسین يراگدنوادخ  نم  زج  میادخ و  نم  انامه  میازج . زور  هدنهدشاداپ  نارگمتـس ، هدننکراوخ  نازارفندرگ ، هدننکدوبان  نایوگروز ،
هنوگنادب ار  نایناهج  زا  کی  چیه  هک  منک  باذع  ياهنوگ  هب  ار  وا  دسرتب  نم  تلادع  ریغ  زا  ای  دشاب و  راودـیما  نم  لضف  ریغ  هب  سک  ره 

هتفاین و نایاپ  يربمایپ  چـیه  نارود  مدرکن و  ثوعبم  ار  يربمایپ  چـیه  نم  امن . لکوت  نم  رب  نک و  شتـسرپ  ارم  سپ  مشاب ، هدرکن  باذـع 
تلیـضف ناینـشناج  رب  ار  تینـشناج  هداد و  يرترب  ناربماـیپ  رب  ار  وـت  نم  مداد ، رارق  نینـشناج  شیارب  هکنیا  رگم  دـشن  يرپـس  شتیروماـم 

ندعم شردپ  نارود  ندش  يرپس  زا  دعب  ار  نسح  متشاد ، یمارگ  ار  وت  وا  زا  دعب  نیسح  نسح و  تاهچب  ریش  ود  هداون و  ود  هب  هدیشخب و 
متخ تداعس  یتخبـشوخ و  هب  ار  شراک  ماجرف  هتـشاد و  یمارگ  تداهـش  هب  ار  وا  مداد  رارق  میحو  هنجینگ  نابهگن  ار  نیـسح  دوخ و  ملع 

شاداپ تسا ، وا  دزن  نم  هغلاب  تجح  مداد و  رارق  واب  ار  دوخ  همات  هملک  تسا ، هجرد  نیرتالاو  شتداهش  هجرد  دیهش و  نیرترب  وا  مدرک ،
شرسپ تسا و  نم  هتـشذگ  ءایلوا  رویز  نادباع و  رورـس  یلع ، وا  نادناخ  زا  رفن  نیتسخن  مهدیم  ماجنا  وا  نادناخ  تطاسو  اب  ار  مرفیک  و 

نآ دنوشیم و  دوبان  رفعج  هرابرد  ناگدنراد  دیدرت  ناروابان و  تسا ، تمکح  ندعم  ملع و  هدنفاکـش  هک  دمحم  شاهدیدنـسپ  دج  مانمه 
رفعج هاگیاج  هک  تسا  نم  نیتسار  یمتح و  راتفگ  نیا  تسا ، هدرک  در  ارم  هک  تسا  یسک  دننامه  دشابن  اریذپ  هدومن ، در  ار  وا  هک  سک 

هتفشآ و یطیارـش  رد  ار  یـسوم  وا  زا  دعب  مزاسیم ، دونـشخ  شنارای  ناوریپ و  ناتـسود و  هرابرد  ار  وا  و  هحفص 442 ] هتـشاد [  یمرگ  ار 
تمحز هب  هشیمه  نم  يارب  مناتـسود  دنام و  دهاوخن  هدیـشوپ  متجح  هتـشگن و  هدیرب  ماهبجاو  تنـس  هتـشر  اریز  منکیم ، باختنا  کیرات 

مباتک زا  هیآ  کی  سک  ره  هتفریذپن و  هدرک و  راکنا  ار  متمعن  هک  تسنآ  لثم  دوش  نآ  زا  یکی  رکنم  سک  ره  شاب  هاگآ  داتفا ، دـنهاوخن 
بیبح و یـسوم و  ماهدـنب  نارود  ندـش  يرپس  ماـگنه  هب  رکنم  ناگدـننز  ءارتـفا  رب  ياو  تسا . هتـسب  ءارتـفا  تمهت و  نم  رب  دـهد  رییغت  ار 

تسا یسک  نم و  رصان  یلو و  یلع ، تسا ، هدرک  بیذکت  ارم  ءایلوا  همه  دنک  بیذکت  ار  رفن  نیمتشه  هک  یسک  دیشاب  هاگآ  ماهدیزگرب .
دهاوخ ربکتسم  هاوخدوخ و  يوید  ار  يو  ماهدومزآ ، ار  وا  نآ ، نیگنـس  راب  لمحت  اب  هدش و  هدراذگ  وا  شود  رب  يربمایپ  ياهتمحز  هک 

راتفگ نیا  دش ، دهاوخ  نفد  مقولخم  نیرتدب  رانک  رد  تسا  هتخاس  ار  نآ  هتـسیاش - هدنب  نیا  نینرقلاوذ - هک  يرهـش  رد  تشک و  دـهاوخ 
زار هاگیاج  تمکح و  ندعم  ملع و  ثراو  وا  تخاس ، مهاوخ  نشور  وا  زا  دعب  نیشناج  شرسپ و  دمحم  هب  ار  شناگدید  هک  تسا  یمتح 

ار شتعافـش  هداد و  رارق  شهاـگیاج  ار  تشهب  هکنیا  رگم  دروآیمن  ناـمیا  وا  هب  ياهدـنب  چـیه  تسا  مناگدـیرفآ  رب  نم  تجح  یناـهن و 
هاوگ دهاش و  رصان و  یلو و  هک  یلع  شرسپ  هب  دنشاب ، منهج  شتآ  بجوتسم  یگمه  هک  مریذپیم  شاهداوناخ  دارفا  زا  رفن  داتفه  هرابرد 
نسح مشناد  نابهگن  مهار و  هب  هدننک  توعد  وا  زا  منکیم و  متخ  تداعس  هب  ار  وا  نارود  دشابیم  میحو  رب  نیما  متاقولخم و  نیب  رد  نم 

یئانـشور یـسوم و  لامک  تسا  ناـیناهج  يارب  تمحر  هک  منکیم  لـیمکت  شرـسپ م ح م د  هب  ار  نارود  نیا  دـعب  و  مروآیم ، نوریب  ار 
هیده هب  ملید  كرت و  ياهرس  نوچ  مه  ناشیاهرس  دندرگ و  راوخ  وا  نارود  رد  مناتـسود  يدوز  هب  تسا ، وا  رب  بویا  يرادیاپ  یـسیع و 

هآ و دایرف و  نیگنر و  ناشنوخ  زا  نیمز  دنبارطـضا ، بعر و  سرت و  لاح  رد  هتـسویپ  دنوشیم و  هدـینازوس  هتـشک و  نانآ  دوش ، هداتـسرف 
نانآ هلیسو  هب  ار  کیرات  روک و  بوشآ  هنوگره  دنـشابیم  نم  نیتسار  ناتـسود  نانآ  دبای ، شرتسگ  ناشنانز  نیب  رد  هحفص 443 ] هلان [ 

تمحر دورد و  ملـسگب ، ناـنآ  طـسوت  ار  اـهریجنز  اهیتخـس و  مزاـس و  فرطرب  ناـنآ  هلیـسو  هب  ار  اـهینوگرگد  تـالزلزت و  منک و  عـفد 
نبرباج لوق  زا  مالسلاهیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا  یفعج  رباج  - 55 [ . 580 . ] دنناگتفای هار  نامه  نانآ  داب و  ناشیارب  ناشراگدرورپ 

زا هک  تشاد  دوجو  یحول  ترـضح  يور  شیپ  رد  مد  شدراو  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  میوناب  رب  هک  دـنک  تیاور  يراـصنا  هللادـبع 
هـس رخآ و  رد  مسا  هس  نطاب ، رد  ات  هس  رهاظ و  اهنآ  يات  هس  هک  تشاد  دوجو  مسا  هدزاود  حول  نآ  رد  دشیم ، هریخ  اههدید  شیئانـشور 
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رسپ ناشلوا  دنـشابیم ، ءایـصوا  یماسا  اهنیا  دومرف : ؟ دنتـسیک یماسا  اهنیا  مدیـسرپ  دوب ، مسا  هدزاود  مدرمـش  ار  اهنآ  دوب  شرانک  رد  مسا 
مدـید نآ  ياج  هس  رد  دـیوگ : رباج  دـشابیم ، نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولـص  مئاق »  » ناشنیرخآ منادـنزرف و  زا  رفن  هدزای  دـشابیم و  میومع 

[ . 581 . ] یلع یلع ، یلع ، یلع ، مدید  اج  راهچ  رد  دمحم و  دمحم  دمحم 

ءاسک ثیدح 

دیس شراوگرزب  داتسا  زا  هک  مدید  ینارحب  مشاه  دیس  راوگرزب  داتـسا  طخ  هب  دیوگ : ملاوعلا »  » باتک بحاص  ینارحب  هللادبع  خیـش  - 56
یلع خیش  زا  یکرک ، یلاعلادبع  نب  یلع  شداتسا  زا  یلیبدرا ، سدقم  شداتسا  زا  یناث ، دیهش  نیدلانیز  نب  نسح  خیش  زا  ینارحب ، دحام 

زا لوا ، دیهش  نب  یلع  نیدلاءایض  خیش  زا  يرئاح ، نزاخ  نب  یلع  خیش  زا  یلح ، دهف  نب  دمحا  خیش  زا  يرئازج ، هحفص 444 ] لاله [  نب 
هزمحنبا زا  یلح ، سیردا  نب  دـمحم  شداتـسا  زا  یلح ، امننبا  شداتـسا  زا  یلح ، همـالع  شردـپ  داتـسا و  زا  نیققحملا ، رخف  زا  شردـپ 

داتـسا زا  جاجتحالا »  » باـتک بحاـص  یـسربط  زا  بوشآ ، رهـش  نب  دـمحم  راوگرزب  داتـسا  زا  بقاـنملا » بقاـث   » باـتک بحاـص  یـسوط 
زا یمق ، هیولوقنبا  شداتـسا  زا  دـیفم ، خیـش  شداتـسا  زا  هقحلا  هفئاطلا  خیـش  شردـپ  زا  یـسوط ، نسح  نب  دـمحم  نب  نسح  شراوگرزب 

، یفوک ءالجی  یحی  نب  مساق  زا  یطنزب ، رصنیبا  نب  دمحم  نب  دمحا  زا  مشاه ، نب  میهاربا  شردپ  زا  میهاربا ، نب  یلع  زا  ینیلک ، شداتسا 
مان هب  دـیوگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  نیعمجا  مهیلع  هللاهمحر  هللادـبع  نبرباج  زا  یفعج ، دـیزی  نبرباج  زا  بلغت ، نب  ناـبا  زا  ریـصبوبا ، زا 

مردپ يزور  دومرف : هک  ملس خ ل ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رتخد  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  زا  مدینـش  نابرهم : هدنـشخب  دنوادخ 
نم دومرف : ردپ ، يا  مالسلا  کیلع  و  متفگ : همطاف ، ای  کیلع  مالـسلا  دومرف : هدش و  دراو  نم  رب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

همطاف يا  دومرف : یتسـس ، فعـض و  زا  ردـپ  يا  مهدیم  هانپ  ادـخ  هب  ار  وت  مدرک ، ضرع  منکیم ، یگتـسخ  فعـض و  ساسحا  مندـب  رد 
ترـضح ینارون  هرهچ  هب  ندرک  هاگن  لوغـشم  هدیناشوپ ، نآ  رد  ار  ترـضح  هدروآ و  ار  هماج  ناشوپب ، نآ  رد  ارم  روایب و  ار  ینمی  هماج 

و متفگ : ردام ، يا  کیلع  مالسلا  تفگ : هدیسر و  هار  زا  نسح  مدنزرف  هک  تشذگن  يزیچ  دیشخردیم ، هدراهچ  بش  هام  دننام  هک  مدش 
یلص ادخ  لوسر  مدج  يوب  ایوگ  دسریم  مماشم  هب  یـشوخ  يوب  وت  يوس  زا  ردام  يا  تفگ : ملد ، هویم  مشچ و  رون  يا  مالـسلا ، کیلع 

: تفگ هتفر و  ءاسک  فرطب  مالـسلاهیلع  نسح  تسا ، هماج  نآ  ریز  رد  وت  دج  نامه  مدنزرف  يا  يرآ  متفگ : تسا ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 
و دومرف : موش ؟ ءاسک  لخاد  امـش  هارمه  هب  هک  دـیئامرفیم  هزاجا  نم  هب  ایآ  هللالوسر ، ای  هادـج  ایآ  هللالوسر ، ای  هادـج  ای  کـیلع  مالـسلا 

تشذگن يزیچ  دش . ءاسک  لخاد  مالـسلاهیلع  نسح  هحفـص 445 ] مداد [ ، هزاجا  وت  هب  مضوح  بحاص  يا  مدـنزرف و  يا  مالـسلا  کیلع 
نم ردام ، يا  تفگ : ملد ، هویم  مشچ و  رون  يا  مالـسلا ، کیلع  و  متفگ : ردام ، يا  کـیلع  مالـسلا  تفگ : هدیـسر و  هار  زا  نسح  مدـنزرف 

تدـج و يرآ  متفگ : تسا ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مدـج  يوب  اـیوگ  منکیم  وـت  يوـس  زا  ار  یـشوخ  يوـب  مامـشتسا 
ار وا  دنوادخ  هک  یسک  يا  وت  رب  مالس  هادج ، ای  کیلع  مالسلا  تفگ : هدمآ و  ءاسک  کیدزن  مالسلاهیلع  نیسح  دنیاسک ، ریز  رد  تردارب 
هب متما  عفاش  يا  مدنزرف و  يا  مالـسلا ، کیلع  و  دومرف : مشاب ؟ ءاسک  نیا  ریز  رد  امـش  اب  زین  نم  هک  دیئامرفیم  هزاجا  ایآ  تسا  هدـیزگرب 

کیلع مالسلا  تفگ ، هدیسر و  هار  زا  مالسلاهیلع  یلع  نسحلاوبا  ماگنه  نیا  رد  تفرگ . رارق  ءاسک  ریز  نانآ  اب  زین  نیـسح  مداد ، هزاجا  وت 
نم همطاف ، يا  دومرف : نینموملاریما ، ای  نسحلاوبا و  ای  مالسلا  کیلع  و  متفگ : ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رتخد  يا  همطاف ، ای 

، يرآ متفگ : تسا ، ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  میومع  رـسپ  ردارب و  يوب  ایوگ  منکیم ، مامـشتسا  ار  یـشوخ  يوب  وت  دزن  رد 
هللا یلـص  هللالوسر  ای  کیلع  مالـسلا  تفگ : هتفر و  ءاسک  فرط  هب  مالـسلاهیلع  یلع  دنیاسک ، ریز  رد  تنادنزرف  اب  هک  تسا  ترـضح  نآ 

ماهفیلخ يا  ردارب و  يا  مالسلا : کیلع  و  دومرف : وا  هب  ترضح  مشاب  ءاسک  ریز  رد  امش  اب  هک  دیهدیم  هزاجا  نم  هب  ایآ  ملس  هلآ و  هیلع و 
مالـسلا متفگ : هتفر و  ءاسک  کیدزن  نم  دـعب  تفر . ءاسک  ریز  هب  زین  یلع  مداد ، هزاـجا  وت  هب  يرآ  تماـیق ، زور  رد  نم  مچرپ  بحاـص  و 

يا مرتخد و  يا  مالـسلا ، کیلع  و  دومرف : مشاب .؟ ءاسک  ریز  رد  امـش  اب  هک  دـیهدیم  هزاجا  نم  هب  ایآ  ادـخ ، لوسر  يا  ردـپ ، يا  کیلع ،
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ادخ لوسر  مردپ  میدـش  عمج  ءاسک  ریز  رد  یگمه  هدـش و  لماک  هکنآ  زا  دـعب  مدـش . لخاد  نانآ  اب  دزن  نم  مداد ، هزاجا  وت  هب  منت  هراپ 
تیب لها  نانیا  دنوادخ  تفگ : هدرک و  هراشا  نامـسآ  فرط  هب  شتـسار  تسد  اب  هتفرگ و  ار  ءاسک  فرط  ود  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

هچ نآ  ره  تسا ، نم  نوخ  ناشنوخ  نم و  تشوگ  ناشتـشوگ  دننمناگدننکتیامح ، و  نم ، صوصخم  هحفص 446 ] هژیو و [  دارفا  نم ،
ناـنآ اـب  هک  یـسک  ره  اـب  نم  دـنکیم ، نیگمغ  ارم  هدرک  نوزحم  ارناـنآ  هک  هچ  نآ  ره  هدرک و  كاـندرد  ارم  دروآ  درد  هب  ار  ناـنآ  هـک 

نم زا  نانآ  مرادیم  تسود  ار  ناشناتسود  نمشد و  ار  نانآ  نانمشد  متسه ، میلست  دشاب  نانآ  میلست  هک  سک  ره  هب  مگنجیم و  دنگنجب 
هب زاـس و  رود  ناـنآ  زا  ار  يدـیلپ  هدـب  رارق  ناـنآ  رب  نم و  رب  ار  تیدونـشخ  شزرمآ و  تتمحر و  و  هدرتسگ ، دورد  سپ  مناـنآ ، زا  نم  و 
هام هدرتسگ ، نیمز  هدـش و  هتخاس  نامـسآ  نم  منامـسآ  نانکاس  يا  نم و  ناگتـشرف  يا  دومرف : لجوزع  دـنوادخ  نادرگ  ناـشکاپ  یبوخ 

یتسود رطاخ  هب  رگم  مدـیرفاین  ار  نایرج  رد  يایرد  اهبآ و  يور  رب  تکرح  رد  ياـهیتشک  شدرگ ، رد  کـلف  نازورف ، دیـشروخ  ناـبات ،
: دومرف لجوزع  دنوادخ  دـنیاسک . ریز  رد  یناسک  هچ  اراگدرورپ  درک ، ضرع  لیئربج  یحو  هتـشرف  دـنیاسک ، ریز  رد  هک  ینت  جـنپ  نیمه 

هزاجا ایآ  اراگدرورپ  درک : ضرع  لیئربج  دنـشابیم ، شنادنزرف  رهوش و  شردپ و  همطاف و  نانآ  دـنتلاسر ، ندـعم  توبن و  نادـناخ  نانآ 
هدمآ دورف  نیمز  هب  نیما  لیئربج  مداد ، هزاجا  وت  هب  يرآ  دومرف : لجوزع  دنوادخ  مشاب ؟ نانآ  رفن  نیمـشش  میآ و  دورف  نیمز  هب  یهدیم 

وت صوـصخم  ار  شاهژیو  مارکا  تیحت و  هدـیناسر و  مالـس  وـت  هـب  یلعا  یلع  دـنوادخ  هللا ، لوـسر  اـی  کـیلع  ماـسلا  تـفگ : مردـپ  هـب  و 
رد کلف  نازورف ، دیشروخ  نابات ، هام  هدرتسگ ، نیمز  هدش ، هتخاس  نامـسآ  نم  مهوکـش ، تزع و  هب  دنگوس  دیوگیم : وت  هب  هدینادرگ و 
امش هارمه  هب  هک  هدومرف  هزاجا  نم  هب  مدیرفاین و  امش  تبحم  امـش و  رطاخ  هب  زج  ار  نایرج  رد  يایرد  تکرح و  رد  ياهیتشک  شدرگ ،

هزاجا وت  هب  يرآ  هللا ، یحو  نیما  ای  مالـسلا  کیلع  و  تفگ : مردپ  دیئامرفیم ؟ هزاجا  نم  هب  ایآ  ادـخ  لوسر  يا  موش ، دراو  ءاسک  ریز  رد 
دیری امنا  [ » هحفـص 447 دیامرفیم [ : هدومن و  یحو  امـش  هب  ادخ  انامه  تفگ : مردپ  هب  و  دش ، ءاسک  ریز  دراو  ام  هارمه  هب  لیئربج  مداد ،

رد ام  نتسشن  نیا  هک  دیئامرفب  ادخ ، لوسر  يا  تفگ : مالسلاهیلع  یلع  [ . 582 « ] اریهطت مکرهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذیل  هللا 
هب ارم  هک  یـسک  نآ  هب  دـنگوس  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دراد ؟ یتلیـضف  هچ  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  ءاسک  نیا  ریز 
ام نایعیـش  زا  یعمج  هک  نیمز  يور  سلاجم  لفاحم و  زا  کی  چیه  رد  ام  زورما  تشذگرـس  دـیزگرب ، تلاسر  هب  هدومن و  ثوعبم  یتسار 

فرطرب ار  وا  يراـتفرگ  دـنوادخ  هکنیا  رگم  دوـشیمن  هتفگ  دـشاب  هتـشاد  دوـجو  ناـشعمج  رد  يراـتفرگ  درف  دنـشاب و  راـضح  اـجنآ  رد 
. دزاسیم هدروآرب  ار  شزاین  دنوادخ  دشاب  يدنمزاین  هچنانچ  دوشیم و  فرطرب  شهودنا  مغ و  دـشاب  ناشنایم  ینیگمغ  رگا  ای  دزاسیم و 
رد زین  ام  نایعیش  هک  مسق  هبعک  يادخ  هب  نینچمه  میاهدش و  تخبشوخ  راگتسر و  ام  هک  دنگوس  ادخ  هب  نیاربانب  تفگ : مالسلاهیلع  یلع 

یناسک هلمج  زا  دوب ... اجنیمه  ات  ماهدید  یقفاب  موحرم  اسراپ  دنمشناد  طخ  هب  هک  ار  هچ  نآ  دناهدش . دنمتداعس  راگتـسر و  ترخآ  ایند و 
عمجم  » باتک بحاص  یفجن  يدـسا  یحیرط  یلع  دـمحم  نیدـلارخف  ام  خیـش  تبث ، هقث و  راوگرزب  همالع  دـناهدرک  لـقن  ار  نتم  نیا  هک 
تسا اهمالـس  باج  دادعت  رد  اهنت  دش  لقن  ملاوعلا »  » زا هک  هچ  نآ  وا و  لقن  نیب  توافت  هک  دشابیم  ریبکلا » بختنم   » باتک رد  نیرحبلا »

لقن ار  نتم  نیا  هک  یناسک  رگید  زا  دـننم ... نابیتشپ  یماح و  نم و  تیب  لها  نانیا  ادـنوادخ  دومرف : هک  ادـخ  لوسر  شیامرف  هلمج  زین  و 
هحفـص 448] هدروآ [  ثیدـح  نیا  زا  یمین  رردـلا » ررغلا و   » باتک رد  هک  تسا  داشرالا »  » باتک بحاص  یملید  راوگرزب ، همـالع  هدرک 

دنمـشناد ماهدید . وا  طخ  هب  ار  ثیدح  نیع  نم  تسا و  ماش  فارـشا  ياههداوناخ  زا  هک  یفنح  یقـشمد  يولع  نیـسح  نینچ  مه  و  تسا .
هحفص قافالا » رون   » شباتک رد  ینک  يزار  داوج  دمحم  خیش  جاح  ياقآ  ینسحلا  میظعلادبع  ترـضح  هزوم  هناخباتک و  لووسم  راوگرزب 
ققحم رگشهوژپ و  هنازرف ، بیدا  [ . 583 . ] تسا هدروآ  بیترت  نیمه  هب  میدرک  لقن  یقفاـب  موحرم  زا  هک  ار  ینتم  نیمه  نارهط  پاـچ   4
یفجن یلح  ینیوزق  يدهم  دیس  همالع  نب  دمحم  دیس  راوگرزب  دیس  دیوگ : ینارحب  يدالب  نامیلـس  خیـشلآ  یلع  نیـسح  خیـش  هتـسجرب 

لـضفلا لها  ثیدح  ءاسنلا  ریخ  همطاف  انل  تور  تسا : هدروآرد  مظن  هب  هنوگنیدب  ار  ءاسک  ثیدـح  هب  فورعم  فیرـش  ثیدـح  هللاهمحر 
اموی ینئاج  دق  مانالا  دیس  نا  لوقت  تسا  هدرک  تیاور  ار  ءاسک  باحـصا  لضف  لها  ثیدح  ام  يارب  نانز  نیرتهب  همطاف  ءاسکلا  باحـصا 
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نم هب  ینلحنا  دق  مویلا  هارا  افعـض  یندب  یف  يرا  ینا  یل  لاقف  دمآ . نم  دزن  اهزور  زا  يزور  نامدرم  رورـس  اقآ و  هک  دیوگیم  مایالا  نم 
یلع یموـق  تسا . هدرک  ناوتاـن  فیعـض و  ارم  تلاـسک  نیا  هک  منیبیم  زورما  منکیم و  فعـض  ساـسحا  دوـخ  ندـب  رد  نم  هـک  دوـمرف 

هحفص ناشوپب [ . نآ  رد  ارم  يراگنالهـس  یتسـس و  نودب  روایب و  نم  يارب  ینامی  ءاسک  زیخرب و  یناوت  الب  ینیطغ  هیف  ینامیلا و  ءاسکلاب 
نآ هدرک و  تباجا  تعرـس  هب  ار  ناـشیا  هتـساوخ  هتفر و  ترـضح  دزن  نم  تفگ  هتیطغ  ءاـسکلاب  هعرـسم و  هتیبل  دـق  هتئجف و  تلاـق  [ 449
بش هام  دننام  هک  مدوب  دش  هریخ  شترـضح  هرهچ  هب  رـشع  لایل  دعب  عبرا  یف  ردبلاک  ههجو  ونرا  تنک  و  مدیناشوپ . ءاسک  رد  ار  ترـضح 

: لاقف دیسر . هار  زا  مالسلاهیلع  نسح  دمحم  وبا  هک  تشذگن  يزیچ  نسحلا  دمحموبا  یتا  یتح  نمز  نم  ریسی  الا  یـضم  امف  دوب . هدراهچ 
یـصولا یخا  یبنلا  هجئار  اهناب  هک ، مدـقتعم  منکیم و  ساسحا  ار  یـشوخ  يوب  نم  ردام  يا  تفگ : دـقتعا  هبیط  هحئار  دـجا  ینا  هاـما  اـی 
یـستکا یطغم و  هب  رثدم  ءاسکلا  تحت  اذ  وه  اه  معن  تلق  دشابیم . یلع  یـضترم  ترـضح  یـصو  ردارب  ربمایپ ، يوب  نآ  یلع  یـضترملا 

لخدا هل : لاق  انذاتـسم  املـسم  هنبا  هوحن  ءاجف  تسا . هدیـشوپ  دوخ  رب  هدـیناشوپ و  نآ  هب  ار  دوخ  ءاسک ، ریز  رد  ترـضح  نآ  يرآ  متفگ :
الا یضم  امف  وشب . لخاد  يراوگرزب  مارتحا و  اب  دومرف  وا  هب  دورب و  ابع  ریز  تساوخ  هزاجا  هداد و  مالس  هدمآ و  وا  يوسب  شرـسپ  امرکم 

هحئار كدنع  ماش  ما  ای  لاقف  دیـسر . رـس  یئاهنت  هب  ادخلوسر  هداون  نیـسح  هک  تشذگن  یکدنا  القتـسم  طبـسلا  نیـسحلا  ءاج  الا  لیلقلا 
یبنلا حیر  اهنظا  افرـش  هنم  كالوا  نم  قح  و  میوبیم . هدش  هزیکاپ  کشم  نانوچ  یئوب  وت  دزن  رد  ردام  يا  تفگ : یکذـلا  کسملا  اهناک 
ربمایپ يوب  منکیم  نامگ  هتسناد  نآ  هب  یلوا  ار  وت  هدیشخب و  وت  هب  ار  دوخ  تفارـش  هک  یـسک  قح  هب  دنگوس  هحفص 450 ] یفطصملا [ 

نآ رد  تردارب  شراـنک  رد  و  تسا ، ءاـسک  نیمه  ریز  يرآ  متفگ  اذـال  هیف  كوـخا  هبنجب  اذـه  ءاـسکلا  تحت  معن  تلق  تـسا . یفطـصم 
هزاجا درک و  مالس  دروآ  ءاسک  فرط  هب  يور  مالسلاهیلع  نیـسح  انعم  لخدا  هل : لاق  املـسم  انذاتـسم  هل  طبـسلا  لبقاف  تسا . هدش  هدنهانپ 

ریش ناشردپ ، هک  تشذگن  يزیچ  دسالا  رفنضغلا  امهوبا  ءاج  دق  الا و  هعاس  نم  یـضمامف  وش . لخاد  ام  اب  دومرف  وا  هب  ترـضح  تفرگ و 
زا رفن  نیمراهچ  یضترم  هدیزگرب ، هدننکتیاده  ناماما  ردپ  ءاسکلا  باحصا  عبار  یضترملا  ءابجنلا  هادهلا  همئالاوبا  دیـسر . هار  زا  عاجش 

. ماهدرک جاودزا  وا  اب  نامسآ  رد  هک  یسک  يا  و  نانز ، يوناب  يا  تفگ  ءامسلا  یف  تجوز  اهب  نم  ءاسنلا و  هدیـس  ای  لاقف  ءاسک  باحـصا 
شوخ يوب  دوخ  زا  دمدیم و  هزات  خرـس  لگ  ایوگ  هک  میوبیم  یئوب  وت  هارمهب  نم  هحئاف  يدـنلا  درولا  اهناک  هحئار  كامح  یف  مشا  ینا 

هک دـهدیم  ربخ  رـشب ، رورـس  دوجو  رطع  زا  شـشوخ  يوب  رمتعا  فاـط و  یبـل و  نم  ریخ  رـشبلا و  دیـس  فرع  اهاذـش  یکحی  دوارتیم .
افنتکا هیف  کیلبش و  نمـض  افاحتلا و  ءاسکلا  تحت  معن  تلق  تسا . هدروآ  ياجب  هرمع  هدرک و  فاوط  ، هتفگ هیبلت  هک  تسا  یـسک  نیرتهب 

لوخدلا هنم  الئاس  هنم  نذاتسی  ءاجف  تسا . هدینایبسچ  هحفص 451 ] دوخ [  هب  زین  ار  وت  هاگچب  ریـش  هتفرگ و  رارق  ءاسک  ریز  وا  يرآ  متفگ 
مهوخن تئجف  تلاق  وش . لخاد  تعرـس  هب  دومرف  ترـضح  دـش و  دورو  ناهاوخ  تفرگ و  هزاجا  وا  زا  دـمآ و  ولج  ـالجاع  لـخداف  لاـق :

مرتحم و هکیلاح  رد  وش  دراو  دومرف  ربمایپ  مداد  مالس  هتفر و  نانآ  يوس  هب  نم  دیوگ  مالسلااهیلع  ارهز  همرکم  هوبحم  یلخدا  لاق : هملسم 
رد یگمه  دش و  ینارون  نانآ  هلیسو  هب  هاگیاج  نآ  هک  یماگنه  اوعمتجا  ءاسکلا  تحت  مهنلک  عضوملا و  ءاضا  مهبام  دنعف  یتسه . یمارگ 

هکیلاح رد  تسا ، گرزب  الاو و  هک  تاقولخم  دنوادخ  یلعلا  تاومسلا  کئالما  عمـسی  الع  لج و  قلخلا  هلا  يدان  دندش . عمج  ءاسک  ریز 
لالج تزع و  هب  مروخیم  دنگوس  یلاع  لک  قوف  یعافتراب  لالجلا و  هزعلاب و  مسقا  داد . ادن  دیناسریم  الاب  نامـسآ  ناگتـشرف  شوگ  هب 

رد متخاس  هکیلاح  رد  ار  ینامـسآ  چیه  هیحدم  يرثلا  یف  ضرا  سیل  هینبم و  اهتعفر  ءامـس  نم  ام  يدنلب  ره  يادـنلب  رب  میئالاو  يدـنلب و  و 
مدیرفاین ارون و  تئاضا  اسمـش  الک و ال  ارینم  ارمق  تقلخ  الو  تسا . هتفاین  شرتسگ  یکاخ  هرک  يور  رد  ینیمز  چیه  مدادن و  رارق  يدـنلب 

راحبلا کلف  الک و ال  يرجی  هایملا  یف  رحب  سیل  و  دـنکیم . یناشفا  رون  هک  يدیـشروخ  هن  دـنکیم و  نشور  ار  اـج  همه  هک  یناـبات  هاـم 
ءاسکلا تحت  مه  نم  لجال  الا  دـنکیمن  هحفـص 452 ] تکرح [  ایرد  رد  یتشک  چیه  هن  تسین و  بآ  زا  لامالام  یئایرد  چـیه  يرـست و 

نم بر و  ای  تلق : نیمالا : لاق  تسین . هابتـشا  ناشراک  هک  یناسک  دنیاسک ، ریز  رد  هکیناسک  نیمه  رطاخب  رگم  اسبتلم  مهرما  نکی  مل  نم 
نم يارب  هک  مهدیم  دنگوس  نانآ  قح  هب  ار  وت  دـنیاسک ؟ ریز  یناسک  هچ  اراگدرورپ  متفگ  تفگ : لیئربج  نبا  انل  مهقحب  ءاسکلا ؟ تحت 
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يدنمهوکش هنحص  لیزنت و  هنهپ  تلاسر و  ندعم  نانآ  دومرف : نم  هب  هلالجلا  لیزنتلا و  طبهم  هلاسرلا و  ندعم  مه  یل : لاقف  نک . راکشآ 
لسن و نینسح  یفطصم و  شرهوش و  دنتسه و  همطاف  نانآ  تفگ : اهلسن و  نانـسحلا  یفطـصملا و  اهلعب و  همطاف و  مه  لاق : و  دنـشابیم .

یهدیم تزاجا  ارم  ایآ  ایادـخ  هک  تشاد  هضرع  لیئربج  لزنملا  كاذـل  ضرالا  طبها  نا  یل  نذات  له  هابر  ای  تلقف : ترـضح . نآ  هیرذ 
ریز رد  نانآ  رفن  نیمـشش  مه  نم  ات  اسداح  امداخ و  تلع  امک  اـسداس  ءاـسکلا  تحت  يدـتغاف  میآ . دورف  هاـگیاج  نیا  نیمز و  يوسب  هک 

، يرآ دومرف : امنا  مهیلع  اولتی  املـسم  املـسم  مه  ءاجف  معن ، لاق : ماهدـش . هداد  رارق  نانآ  نابهگن  راذـگتمدخ و  هک  هنوگنامه  مشاب  ءاسک 
ادغ نمل  هزجعم  اهب  مکـصخ  هللا  نا  لوق : درک . توالت  نانآ  رب  ار  هللا ... دیری  امنا  هفیرـش : هیآ  هدرک و  مالـس  هدمآ  نانآ  دزن  لیئربج  سپ 

دهاوخب هک  یـسک  يارب  هداد  صاصتخا  هزجعم  کـی  تروص  هب  ریهطت )  ) هیآ نیا  هب  ار  امـش  ادـخ  اـنامه  تفگ : و  هحفـص 453 ] اهبتنم [ 
تمارک هجرد  نیرخآ  هب  هرامش  دناسریم و  مالس  امش  هب  الاو  راگدرورپ  همارکلا  هیاغب  مکصخ  همالـس و  العلا  بر  مکارفا  دبای . یهاگآ 

راوگرزب و هکئالم  هب  تشذگ  هک  ار  هچ  نآ  دیوگیم و  اراکـشآ  وا  امدـقت  امب  رغلا  هکالما  امنهفم  انلعم و  لوقی  مه  و  تسا . هتخاس  هژیو 
رد ام  نتـسشن  نم  بیبح  يا  مدرک  ضرع  تفگ : مالـسلاهیلع  یلع  بیـصنلا  نم  انـسولجل  ام  یبیبح  ای  تلق : یلع : لاـق  دـینامهف . شفیرش 
رب ارم  هک  یـسک  هب  دـنگوس  دومرف : ربمایپ  ینابتجا  یحولاـب و  ینـصخ  ینافطـصا و  يذـلا  و  یبنلا : لاـق  دراد . ياهدـیاف  هرهب و  هچ  اـجنیا 

نیا زا  يدای  رـشعم  ریخ  عایـشالا  لفحم  یف  ربخلا  اذـهل  رکذ  يرج  نا  ام  تسا ، هدرک  باختنا  ارم  هتخاـس و  صوصخم  یحو  هب  هدـیزگ و 
رگم همج  دونج  تفح  مهیف  همحرلا و  هل  الا  لزنا  الا و  دیآیمن ، نایم  هب  دنـشابیم  هورگ  نیرتهب  هک  نایعیـش  زا  یـسلجم  یئاج و  رد  ربخ 

نم دـنریگیم . ار  ناـنآ  فارطا  ناوارف  یعمج و  هتـسد  روـط  هـب  یهلا  ناگتـشرف  زا  ینایرکـشل  هدرک و  لزاـن  ار  تـمحر  دـنوادخ  هـکنیا 
ات دننکیم  ینابهگن  تسارح و  ار  نانآ  دـنراتفگ  تسار  هک  یناگتـشرف  نامه  زا  اوقرفت  ام  رهدـلا  یف  مهـسرحت  اوقدـص  نیذـلا  کئالملا 

یکاـنمغ ناـنآ  نیب  رد  یتح  و  هن ، مومه  تفـشک  هنع  ـالا و  مومغم  مهیف  سیل  ـالک و  هحفـص 454 ] دـنوش [ . قرفتم  سلجم  نآ  زا  یتقو 
هک دـشابن  يزاین  ناهاوخ  یتح و  ارـسعت  دـق  هیلع  اه  ءاضق  يری  هجاح  بلاط  ـال  ـالک و  دوش . فرطرب  شهودـنا  مغ و  هکنیا  رگم  دـشابن 
وا تجاح  میرک  دنوادخ  هکنیا  رگم  هتحاس  الـضف  ناوضرلا  لزنا  هتجاح و  میرکلا  هللا  یـضق  الا  دنیبیم . راوشد  ار  شزاین  ندـش  هدروآرب 

امدق نیذلا  انع  ایـشا  بابحالا  نحن و  یلع : لاق  دنکیم . وا  لاح  لماش  ار  دوخ  يدونـشخ  ناوضر و  لضف ، يور  زا  هتخاس و  هدروآ  رب  ار 
لک نرکشیلف  هبعکلا  بر  انلن و  امب  انزف  دنزیمت . كاپ و  نیشیپ  ياهنارود  زا  هک  ام  ناوریپ  ناتـسود و  ام و  تفگ : مالـسلاهیلع  یلع  اوباط 

ابجع اـی  دـیوگ . ساپـس  ار  شراـگدرورپ  سک  ره  دـیابیم  سپ  میاهدـش  راگتـسر  میاهدیـسر  هک  هچ  نآ  هب  هک  هبعک  يادـخ  هب  هـبر  درف 
نآ رب  ناگـشیپ  تنایخ  یلو  دریگیم  هزاجا  ناـنآ  رب  دورو  يارب  نیما  لـیئربج  تسا  روآتفگـش  نونخلا  مجهی  مهیلع و  نیمـالا  نذاتـسی 

!؟ دندش دراو  هزاجا  نودب  ایا  ناملـس  يا  متفگ : دیوگ : میلـس  ناذئتسا !؟ کی  مل  اولخد و  له  ناملـس  ای  تلق : میلـس : لاق  دنربیم . موجه 
رس رب  يرامخ  هعنقم و  ءارهز  ترـضح  رابج ، دنوادخ  تزع  هب  دنگوس  يرآ ، تفگ : رامخ  نم  ءارهزلا  یلع  سیل  رابجلا  هزع  يا و  لاقف :

شـشوپ و دناوتب  هک  دش  هدنهانپ  رد  تشپ  هب  ترـضح  نآ  نکل  باجحلا  رتسلل و  هیاعر  بابلا  ءارو  تذال  اهنکل  هحفص 455 ] تشادن [ .
دراو نآ  رب  يراشف  دندید  ار  شترضح  هکنیمه  هرسح  تومت  نا  یحورب  تداک  هرصع  اهورصع  اهوار  ذمف  دنک . تیاعر  ار  دوخ  باجح 
هضف يا  دزیم  دایرف  ینینج  اولتق  یبر  دقف و  ینیدنـسا  هضف  ای  حیـصت : دهد . ناج  هودنا  ترـسح و  زا  هدوب  کیدزن  موش ، شیادف  دندرک 

انسحم یمـسملا  كاذ  اهنینج  انزح  او  يدهلا  تنب  تطقـساف  دنتـشک . متـشاد  محر  رد  هک  ار  يدنزرف  مراگدرورپ  هب  دنگوس  هک  ریگب  ارم 
[ . 584 . ] درک طقس  دشیم  هدیمان  نسحم  هک  ار  دوخ  كدوک  نینج و  هدننک  تیاده  ربمایپ و  رتخد  ياو  يا 

هعیش ياهیگژیو 

نز نآ  ریخ ؟ ای  متسه  امش  نایعیش  زا  نم  ایآ  هک  نک  لاوس  نم  هرابرد  مالسلااهیلع و  ءارهز  ترضح  دزن  ورب  تفگ : شنز  هب  يدرم  - 57
هچ نآ  زا  ینکیم و  لمع  هحفص 456 ] میاهداد [  روتسد  وت  هب  هک  هچ  نآ  هب  رگا  وگب : وا  هب  دومرف : ترضح  دیسرپ ، هتفر و  ترضح  دزن 
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، تفگ شرهوش  هب  ار  ترـضح  تاشیامرف  تشگرب و  نز  ریخ . الا  یتسه و  ام  نایعیـش  زا  وت  یئاـمنیم  يراد  نتـشیوخ  میاهدرک  یهن  هک 
زا سک  ره  اریز  دوب ، مهاوخ  منهج  رد  هشیمه  نم  نیاربانب  دشاب ؟ يرب  اطخ  هانگ و  زا  هک  دوشیم  ادیپ  یسک  هچ  ياو  يا  تفگ : درم  نآ 

ترـضح درک ، وگزاب  ناشیا  يارب  ار  شرهوش  نانخـس  هدمآ و  ءارهز  ترـضح  دزن  نز  تسا ، دـلخم  منهج  شتآ  رد  دـشابن  نانآ  نایعیش 
ار اـم  ناتـسود  دـشاب و  هتـشاد  تسود  ار  اـم  هک  سک  ره  دنتـشهب ، لـها  دارفا  نیرتـهب  زا  اـم  نایعیـش  تسین ، نینچ  نیا  وگب ، وا  هب  دومرف :
زا دنک  تفلاخم  ناهانگ  رگید  رد  ام  یهاون  رما و  وا  اب  رگا  دشاب  ام  رادفرط  نابز  بلق و  اب  دشاب و  هتشاد  نمـشد  ار  ام  نانمـشد  تسود و 

تمایق رشحم و  يارحص  رد  ای  اهیراتفرگ و  ایالب و  هب  ایند  نیا  رد  هکنآ  زا  دعب  نکل  تسا  تشهب  رد  لاح  نیع  رد  دوب  دهاوخن  ام  نایعیش 
میهدیم ناشتاجن  ام  دناهتشاد  ام  هک  تبسن  هک  یتبحم  رطاخ  هب  دندش  باذع  راتفرگ  منهج  يالاب  هقبط  رد  ای  اهیتخس و  دئادش و  عاونا  هب 

[ . 585 . ] مینک لقتنم  دوخ  دزن  هب  ار  نانآ  و 

نیلقث ثیدح 

ایند زا  هک  يرامیب  نآ  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مردـپ  دـیوگ : هک  هدـش  تیاور  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  زا  - 58
زا هدـش و  هتفرگ  محور  یناسآ  هب  هک  تسا  کیدزن  مدرم  يا  دومرف : نینچ  دوب  هباحـص  تیعمج  زا  رپ  قاـطا  هکیلاـح  رد  دومرف و  تلحر 

راگدرورپ باتک  نم  دیـشاب  هاگآ  ماهتفگ ، امـش  هب  ینانخـس  ـالبق  هحفـص 457 ] هدرک و [  ماـمت  امـش  دزن  ار  دوـخ  تجح  نم  مورب ، اـیند 
یلع نیا  دومرف : هتفرگ و  ار  مالسلاهیلع  یلع  تسد  هاگنآ  ماهتشاذگ . دوخ  ینیشناج  هب  امـش  نیب  رد  ار  متیب  لها  دوخ و  ترتع  لجوزع و 
لاوس امـش  زا  اجنیا  رد  دـنوش ، دراو  نم  رب  ضوح  راـنک  رد  هکنیا  اـت  دـنوشیمن  ادـج  رگیدـکی  زا  تسا ، یلع  اـب  نآرق  تسا و  نآرق  اـب 
تـسا هدمآ  هقرحخلا » قعاوصلا   » باتک رد  و  دیوگ : يزودـنق  [ . 586 . ] دـیدومن لمع  هنوگچ  نانیا  هرابرد  ارم  شرافـس  هک  درک  مهاوخ 

[ . 587 . ] تسا نسح  حیحص و  نآ  دانسا  قرط و  زا  يرایسب  دناهدرک و  لقن  هباحص  زا  رفن  یس  ار  ثیدح  نیا 

ترضح نایعیش  یلع و  هرابرد 

: دومرف هتسیرگن و  یلع  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  مردپ  دومرف : هک  هدش  تیاور  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  زا  - 59
تیاور ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رتخد  همطاف  ترـضح  زا  بنیز ، زا  - 60 [ . 588 . ] دنشابیم تشهب  رد  شناوریپ  درم و  نیا 
هحفص 458] [ . ] 589 . ] دوب دیهاوخ  تشهب  رد  تنایعیش  وت و  انامه  نسحلاوبا  يا  دومرف : مالسلاهیلع  یلع  هب  ترضح  نآ  هک  هدش 

نموم هب  تبسن  یئورشوخ 

بجوم دـناعم  نمـشد  هرهچ  رد  دوشیم و  وا  يارب  تشهب  بجوم  نموم  هرهچ  رد  یئورـشوخ  دوـمرف : مالـسلااهیلع  ءارهز  ترـضح  - 61
[ . 590 . ] ددرگیم منهج  شتآ  باذع  زا  وا  تاجن 

دنتسه نید  ردپ  ود  یلع  ترضح  دمحم و  ترضح 

دونـشخ دوخ  یبسن  ردام  ردپ و  يدونـشخان  اب  ار  یلع  دمحم و  تنید  ردپ  ود  دومرف : نانز  زا  یخرب  هب  مالـسلااهیلع  ءارهز  ترـضح  - 62
دنشاب یـضاران  وت  زا  وت  یبسن  ردام  ردپ و  رگا  اریز  زاسم  یـضار  دوخ  زا  دوخ  ینید  ردپ  ود  مشخ  اب  ار  دوخ  یبسن  ردام  ردپ و  یلو  زاس 

ینید ناردپ  یلو  دننکیم  یضار  وت  زا  ار  ود  نآ  دوخ  تعاط  ياهباوث  رازه  نارازه  زا  یئزج  نداد  اب  یلع  ترـضح  دمحم و  ترـضح 
مدرم همه  تعاطا  باوث  اریز  دننک  یضار  ار  اهنآ  دنناوتیمن  وت  یبسن  ردام  ردپ و  دنشاب  یـضاران  وت  زا  رگا  یلع ) دمحم و  ترـضح   ) وت

دمحم و ترضح  تما  نیا  ردپ  ود  دومرف : مالسلااهیلع  ءارهز  ترـضح  - 63 [ . 591 . ] دریگب ار  نانآ  بضغ  طخـس و  ولج  دناوتیمن  ایند 
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تروـص رد  دـنهدیم و  تاـجن  ار  ناـنآ  یمئاد ، هتـسویپ و  باذـع  زا  تـسار و  ار  ناـنآ  يژک  دـننک  تعاـطا  ود  نآ  زا  رگا  دنتـسه  یلع 
هحفص 459] [ . ] 592 . ] دیامرفیم حابم  نانآ  رب  ار  یگشیمه  تمعن  نآ  تقفاوم ، یماگنه و 

ربمایپ نادنزرف  اب  يراتفردب 

: دومرف هک  دنک  تیاور  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مالسلاهیلع  نینموملاریما  ترـضح  زا  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  - 64
[ . 593 . ] مریگیم ار  شناربج  وا  زا  نم  ، دنکن ناربج  ار  نآ  دشاب و  هتشاد  يدب  راتفر  نم  نادنزرف  زا  یکی  هب  تبسن  یسک  ره 

ریدغ زور  رد  تجح  مامتا 

باوج رد  نانآ  تفگ  نخـس  هنیمز  نیا  رد  راصنا  اب  دیدرگ و  عنم  كدف  رد  فرـصت  زا  هک  نآ  زا  دعب  مالـسلااهیلع  ءارهز  ترـضح  - 65
یـسک لابند  هدرکن و  اهر  ار  یلع  میدوب  هدینـش  ار  بلطم  نیا  مینک  تعیب  رکبوبا  اب  هکنآ  زا  شیپ  رگا  دمحم  ترـضح  رتخد  يا  دـنتفگ :

[ . 594 [ !؟ تشاذگ یسک  يارب  رذع  ياج  مخ  ریدغ  زور  رد  مردپ  ایآ  دومرف : ترضح  میتفریمن ، رگید 

تافو هظحل  رد  ارهز  ترضح  شیامرف 

یفطصم و دمحم  ترـضح  قح  هب  اراگدرورپ  دیوگیم : هدرک و  دنلب  نامـسآ  يوس  هب  ار  شیاهتـسد  ترـضح  مدید  دیوگ : ءامـسا  - 66
یبـتجم و نسح  هب  دراد و  نم  رب  هک  یهودـنا  یـضترم و  یلع  مرهوـش  هب  تـشاد و  نـم  هـب  تبـسن  هـک  هحفـص 460 ] یقاـیتشا [  قوش و 

وت زا  نم ، رب  ناشمتام  هآ  دناهمطاف و  نارتخد  هک  منارتخد  هب  نم و  هب  تبسن  شیگدرسفا  ترسح و  دیهش و  نیـسح  هب  و  نم ، رب  شاهیرگ 
نیرتیمارگ وت  هک  يزاس  ناـشدراو  تشهب  هب  یئاـشخبب و  ار  ناـنآ  و  هدومرف ، محرت  دـمحم  ترـضح  تما  ناراـکهنگ  رب  هک  مهاوخیم 

[ . 595 . ] یشابیم نیمحارلا  محرا  ناگدنوش و  لاوس 

اعد تباجتسا  يارب  یتعاس 

هک مدینـش  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  زا  دومرف : هک  دنک  تیاور  مالـسلااهیلع  ءارهز  ترـضح  زا  شناردـپ  زا  یلع  نب  دـیز  - 67
دیاـمن ءاـطع  وا  هب  راـگدرورپ  دـنک  يریخ  تساوخرد  دـنوادخ  زا  یناملـسم  ره  دـعاس  نآ  رد  هک  تسا  یتعاـس  هعمج  رد  اـنامه  دومرف :
همطاـف دــیوگ : يوار  دریگ . رارق  بورغ  ضرعم  رد  دیــشروخ  زا  یمین  هـک  یماـگنه  دوـمرف : تـسا ؟ تعاــس  مادــک  نآ  هـک  مدیــسرپ 

. منک اعد  ات  نک  ربخ  ارم  تسا  ندرک  بورغ  لاح  رد  دیـشروخ  فصن  هک  يدـید  رگا  ماب  يـالاب  ورب  تفگیم : شمـالغ  هب  مالـسلااهیلع 
[ . 596]

تسا رتراوازس  زیچ  هس  هب  درم 

بویا نب  یسوم  زا  یصمح ، یئاط  نایفـس  نب  فوع  هحفص 461 ] دمحم [  رفعجوبا  دیوگ : يافوتم 310  یبالود  يراصنا  داـمحنبا  - 68
هب هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلامهیلع ، نیسح  نب  یلع  نب  دمحم  زا  دیلو ، نب  نمحرلادبع  مالغ  هقدص  زا  بیعـش ، نب  دمحم  زا  یبیـصن ،

، میدید هار  رد  دوب  يرتسا  رب  راوس  هک  یلاح  رد  ار  ریشب  نب  نامعن  میتفریم ، شنیمز  يوس  هب  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسح  مدج  هارمه 
رارکت ار  شتـساوخرد  دادیم و  مسق  ار  ترـضح  بترم  وا  تفریذـپن  ترـضح  وـش ، راوـس  تفگ : ترـضح  هب  دـش و  هداـیپ  رتـسا  زا  يو 

ماهدینـش همطاف  مردام  زا  هک  ار  یثیدح  نم  نکل  ینکیم  راداو  مرادن  لیم  هک  هچ  نآ  رب  ارم  وت  دومرف ، وا  هب  ترـضح  هکیئاج  ات  درکیم 
رد ندـناوخ  زاـمن  دوخ و  رتسب  دوخ و  بکرم  تشپ  رب  يدرف  ره  دومرف ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اـنامه  میوگیم : وت  هب 
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دوخ رـس  تشپ  ارم  وش  راوس  دوخ  بکرم  تشپ  رب  وت  دـنکیم . عـمج  دروآیم و  درگ  ار  مدرم  هک  یماـما  رگم  تسا  رتراوازـس  شاهناـخ 
یگدـنز هنیدـم  رد  هدـنز و  کـنیا  هک  زین - مردـپ  ار  ثیدـح  نیمه  تسا . هتفگ  تسار  مالـسلاامهیلع  همطاـف  تفگ : ناـمعن  نـک ، راوـس 

نامعن هک  یماگنه  دهد ، هزاجا  شدوخ  هکنیا  رگم  تسا  هتفگ  دعب  یلو  هدومرف  نینچ  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدرک  لقن  نم  يارب  دنکیم -
[ . 597 . ] دش راوس  شرس  تشپ  نامعن  تسشن و  نیز  يور  رب  ترضح  تفگ  ار  ثیدح  نیا 

تفاظن هب  تیمها 

زا شردپ  زا  نیـسح  ماما  رتخد  همطاف  شردام  زا  نسح  نب  نیـسح  زا  میـسو  نب  دیبع  زا  سلغم ، نب  هرابج  زا  يدوا  ییحی  نب  دـمحا  - 69
تسد اب  سک  ره  دومرف : هک  دنک  تیاور  لوسر  ترضح  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رتخد  همطاف  هحفص 462 ] ترضح [ 

. دنکن تمالم  دوخ  زج  ار  یسک  دباوخب  هدولآ  برچ و 

نینموملاریما يرترب  تلیضف و 

دنک تیاور  هشیاع  زا  قورسم ، زا  یحضلاوبا ، زا  رباج ، زا  روفعیوبا ، میرکلادبع  زا  درص ، نب  رارـض  میعنوبا  زا  يدوا  ییحی  نب  دمحا  - 70
همه زا  ترهوش  دومرف : نم  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  تفگ  نم  هب  مالـسلااهیلع  ءارهز  همطاف  ترـضح  دـیوگ : هک 

. تسا رترب  يرابدرب  ملح و  رد  رتماگ و  شیپ  مالسا  رد  رتهاگآ و  ملع  رد  مدرم 

دنادیم هنجلا  لها  ءاسن  هدیس  ار  وا  ادخ  لوسر 

تیاور بهو  نب  هللادبع  زا  مشاه ، نب  مشاه  زا  ، بوقعی نب  یـسوم  زا  همتع ، نب  دلاخ  نب  دمحم  زا  يزنع ، ینثم  نب  دمحم  یـسوموبا  - 71
دومرف وا  هب  ینخس  هدناوخارف  شیوخ  دزن  ار  همطاف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هک  تسا  هداد  ربخ  وا  هب  هملـسما  هک  دنک 

لاوس شاهدنخ  هیرگ و  هرابرد  وا  زا  ترضح  تلحر  زا  دعب  دیوگ  هملسما  دیدنخ ، يو  دومرف  وا  هب  يرگید  بلطم  دعب  تسیرگ  همطاف  و 
. ] مدیدنخ نآ  ندینش  اب  متـشهب  لها  نانز  يوناب  نم  هک  دومرف  دعب  تفرگ و  ماهیرگ  داد  شندرم  زا  ربخ  نم  هب  ادخ  لوسر  دومرف : مدرک 

هحفص 463]

رامیب صخش  تلیضف 

همطاف ترـضح  شردام  زا  نسح ، نب  هللادبع  زا  يرزج ، دایز  نب  ریـشب  زا  ینالم ، سیبد  نب  نمحرلادبع  زا  یفوص ، ییحی  نب  دـمحا  - 72
هدنب هک  یماگنه  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دومرف : هک  مالسلااهیلع  ءارهز  يربک  همطاف  زا  مالـسلاهیلع ، نیـسح  رتخد 
سبح ار  وا  نم  دیرادرب  ماهدـنب  زا  ار  ملق  تسا  نم  ورگ  رد  هک  یتقو  ات  هک  دـهدیم  روتـسد  شناگتـشرف  هب  دـنوادخ  دوشیم  رامیب  ادـخ 
مردـپ تفگ : متفگ ، شنادـنزرف  زا  یکی  هب  ار  بلطم  نیا  دـیوگ : يوار  میاـشگب . ار  شهار  اـی  منک و  شحور  ضبق  اـی  هکنیا  اـت  ماهدرک 

. دیسیونب دادیم  ماجنا  شیدوبهب  نارود  رد  هک  هچ  نآ  شاداپ  ماهدنب  يارب  هک  دنکیم  یحو  شناگتشرف  هب  دنوادخ  دومرفیم :

متس شهوکن 

مالـسلااهیلع يربک  همطاف  زا  شردام ، زا  نسح  نب  هللادـبع  زا  داـیز ، نبریـشب  زا  سیبد ، نب  نمحرلادـبع  زا  یفوص ، ییحی  نب  دـمحا  - 73
تسا رانک  رب  ود  نآ  زا  دنوادخ  هکنیا  رگم  دنوشیمن  ریگرد  رگیدکی  اب  رگمتس  رکشل  ود  دومرف : لوسر  ترضح  هک  تسا  هدرک  تیاور 

نآ اب  يزوریپ  هکنیا  رگم  دنوشیمن  ریگرد  رگیدکی  اب  رگمتس  رکشل  ود  و  دوش ، زوریپ  يرگید  رب  کی  مادک  هک  دنکیمن  قرف  شیارب  و 
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نآ اب  يزوریپ  هکنیا  رگم  دنوشیمن  ریگرد  رگیدکی  اب  رگمتس  رکشل  ود  و  دوش ، زوریپ  يرگید  رب  کی  مادک  هک  دنکیمن  قرف  شیارب  و 
هحفص 464] دشاب [ . رتشیب  شیرگزواجت  هک  تسا  يرکشل 

نینسح يارب  ادخ  لوسر  ذیوعت 

مالـسلاهیلع بلاطیبا  نب  یلع  نب  نسح  نب  نسح  نب  هللادبع  زا  یطـساو  نومیم  نبریـشب  زا  یطـساو  یلع  نب  نسح  زا  نانـس  نبدـیزی  - 74
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  درک  لقن  مالسلااهیلع  ءارهز  همطاف  ترضح  زا  نیسح  ماما  رتخد  همطاف  مردام  هک  دنک  تیاور 
اهنآ هـب  زین  ار  ذـیوعت  تاـملک  دادیم  مـیلعت  ار  نآرق  تاـیآ  هـک  هنوگناـمه  درکیم  ذـیوعت  ار  مالـسلاامهیلع  نیـسح  ماـما  نـسح و  ماـما 

ره یناطیش و  ره  رـش  زا  نم  [ . 598  ] همال نیع  لک  نم  هماه و  ناطیـش و  لک  رـش  نم  هماتلا  هللا  تاـملکب  ذوعا  : » دومرفیم تخومآیم و 
. مربیم هانپ  يدنوادخ  همات  تاملک  هب  ياهدننک  شنزرس  مشچ  ره  زا  يراتفرگ و 

باوخ زا  شیپ  مهم  ياهراک 

ندیباوخ يارب  ار  دوخ  رتسب  نم  هکیلاح  رد  دروآ  فیرشت  ماهناخ  هب  لوسر  ترضح  هک  هدش  تیاور  مالسلااهیلع  ءارهز  ترـضح  زا  - 75
، ینک مـتخ  ار  نآرق  هحفـص 465 ] باوخن [ ، یـشاب  هداد  ماجنا  راـک  راـهچ  هکنآ  زا  شیپ  هاـگ  چـیه  همطاـف  يا  دومرف : مدوب ، هدرک  نهپ 

زاـمن لوغـشم  دومرف و  ار  بطم  نیا  یهد ، ماـجنا  هرمع  جـح و  و  يزاـس ، دونـشخ  دوخ  زا  ار  نینموم  یهد ، رارق  دوـخ  عیفـش  ار  ناربماـیپ 
ناوت لاح  نیا  رد  هک  يداد  روتـسد  راک  راـهچ  هب  هللالوسر  اـی  مدرک : ضرع  دـش  ماـمت  شزاـمن  هکنیا  اـت  مدرک  ربص  نم  دـش ، ندـناوخ 

یناوخب هبترم  هس  ار  دـحا » هللا  وه  لوق   » هروس هاگ  ره  دومرف : هدرک و  مسبت  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مرادـن ! ار  شماـجنا 
میهاوخ تماـیق  زور  رد  وت  ناعیفـش  اـم  یتسرفب  دورد  نم  زا  شیپ  ناربماـیپ  رب  نم و  رب  هاـگ  ره  ياهدرک و  متخ  ار  نآرق  هک  تسنآ  لـثم 

هللا هللا و  الا  هلا  هللادمحلا و ال  هللا و  ناحبـس  یئوگب : هاگ  ره  دـش و  دـنهاوخ  دوشنخ  وت  زا  همه  ینک  رافغتـسا  نینموم  يارب  هاگ  ره  و  دوب ،
[ . 599 . ] ياهداد ماجنا  هرمع  جح و  ربکا ،

باذع لاح  رد  نانز  هرابرد  جارعم  ثیدح 

هدـش راتفرگ  اهباذـع  عاونا  هب  هک  دومرف  هدـهاشم  ار  ینانز  جارعم  بش  رد  ادـخ  لوسر  هک  یماـگنه  هب  ینـالوط  ثیدـح  نمـض  رد  - 76
اهباذع هنوگ  نیا  دنوادخ  هک  دوب  هچ  اهنز  نیا  راتفر  راک و  رگم  نم ، مشچ  رون  يا  و  نم ، بیبح  يا  درک : ضرع  همطاف  ترـضح  دندوب :
اهدرم زا  ار  شیاهوم  هک  دوب  نآ  رطاخب  دوب  هدـش  نازیوآ  شیاهوم  هب  هک  ینز  نآ  مرتخد ، دومرف : ادـخ  لوسر  تشاد ؟ ررقم  ناـنآ  رب  ار 

زا دوب ، هدش  هتخیوآ  شیاهناتـسپ  هب  هک  ینز  نآ  و  درکیم ، تیذا  ار  شرهوش  دوب  هدش  هتخیوآ  شنابز  هب  هک  یـسک  نآ  دـیناشوپیمن و 
نوریب هناخ  زا  شرهوش  هزاجا  نودـب  دوب  هدـش  هتخیوآ  شیاهاپ  هب  هک  ینز  نآ  و  دومنیم ، يراددوخ  دوش  رتسب  مه  وا  اب  شرهوش  هکنیا 

نآ و  درکیم ، شیارآ  مدرم  يارب  ار  دوخ  ندب  هک  دوب  نآ  رطاخب  دروخیم  ار  دوخ  ندب  تشوگ  هک  ینز  نآ  و  تفریم ، هحفص 466 ] ] 
وضو نیکرچ و  شیاههماج  هک  دوب  نآ  رطاخب  دندوب  هدش  طلسم  وا  رب  اهبرقع  اهرام و  دوب و  هدش  هتـسب  مهب  شیاپ  تسد و  هک  یـسک 

روک نز  نآ  اما  و  درمشیم ، کبس  ار  زامن  دومنیمن و  ار  تفاظن  تیاعر  هدرکن  لسغ  ضیح  تبانج و  زا  و  دوب ، سجن  ندب  اب  شنتخاس 
ار شندب  تشوگ  هک  ینز  نآ  اما  و  تخادنایم ، شرهوش  ندرگ  هب  ار  هچب  دـشیم و  رادهچب  انز  لمع  زا  هک  دوب  نآ  رطاخب  لال  رک و  و 

لاح رد  شندـب  تروص و  هک  ینز  نآ  و  دادیم ، رارق  اهدرم  دـید  ضرعم  رد  ار  شدوخ  هک  دوب  نآ  رطاـخب  دـشیم  هراـپ  هراـپ  یچیق  اـب 
شرـس هک  ینز  نآ  دومنیم و  راداو  اـنز  هب  هدرک و  ءاوغا  ار  رگید  ناـنز  هک  دوـب  نآ  رطاـخب  دروـخیم  ار  دوـخ  نورد  ءازجا  نتخوـس و 

دراو شنیئاپ  زا  شتآ  دوب و  گس  لکش  هب  هک  ینز  نآ  دوب و  وگغورد  نیچنخس و  هک  دوب  نآ  رطاخب  دوب  غالا  ندب  شندب  كوخرس و 
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  سپـس  دوب . دوسح  ارـسهحون و  ناوخ ، هزاوآ  ینز  هک  دوب  نآ  رطاخب  دشیم  جراخ  شناهد  زا  و 
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[ . 600 . ] دشاب یضار  وا  زا  شرهوش  هک  ینز  یلاح  هب  اشوخ  دروآ و  مشخ  هب  ار  شرهوش  هک  ینز  لاح  هب  ياو  دومرف :

قیقع يرتشگنا  تلیضف 

دنک تسد  رد  قیقع  يرتـشگنا  سک  ره  تسا : هدومرف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  - 77
هحفص 467] [ . ] 601 . ] دنیبیم یبوخ  ریخ و  هشیمه 

رادهزور بادآ 

هزور زا  درادـیمن  هگن  ار  شحراوج  ءاـضعا و  رگید  مشچ و  شوـگ و  ناـبز و  هک  يراد  هزور  دوـمرف : مالـسلااهیلع  ءارهز  ترـضح  - 78
[ . 602 [ ؟ دهاوخیم هچ  نتفرگ 

ناگتشرف نیب  نینموملاریما  يرواد 

هدرک فالتخا  هرجاشم و  رگیدکی  اب  یعوضوم  هرابرد  ناگتـشرف  زا  یهورگ  دومرف : یثیدح  نمـض  رد  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  - 79
بلاطیبا نب  یلع  نانآ  دـینک ، باـختنا  دوخ  هک  داد  روتـسد  ناـنآ  هب  لاـعتم  دـنوادخ  دنتـساوخ ، ناـگداز  یمدآ  زا  يرواد  يارب  ار  يدرف 

[ . 603 . ] دندیزگ رب  ار  مالسلاهیلع 

لوسر ترضح  تلحر  ماگنه  هب  ترضح  نآ  نانخس 

تاقالم ضوح  رانک  رد  ارم  دومرف : ربمایپ  / منک تاقالم  اـجک  ار  امـش  نم  درک ... ضرع  ردـپ  هب  باـطخ  مالـسلاهیلع  ارهز  ترـضح  - 80
دیسرپ مزاسیم  رود  اج  نآ  زا  ار  وت  هب  تبسن  نازوتهنیک  نانمشد و  مهدیم و  بآ  وت  نارادتـسود  نایعیـش و  هب  هکیلاح  رد  درک  یهاوخ 

اجک مدیدن  ار  هحفص 468 ] امش [  اجنآ  رد  رگا  دیسرپ  دید ، یهاوخ  نازیم  رانک  رد  ارم  دومرف : مینبب ؟ اجک  مدیدن  ار  امـش  اج  نآ  رد  رگا 
[ . 604 . ] هد روبع  تمالس  هب  ار  یلع  هعیش  : میوگیم هکیلاح  رد  دید  یهاوخ  طارص  رانک  رد  ارم  دومرف : مینیبیم ؟

شردپ قارف  یئادج و  لمحت  مدع  هرابرد  ترضح  نآ  نانخس 

نم ناجردـپ  درک : ضرع  ترـضح  نآ  هب  ملـس  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  رمع  تاـظحل  نیـسپاو  رد  ارهز  ترـضح  - 81
قحلم نم  هب  هک  یتـسه  یـسک  نیتـسخن  وت  اـما  دومرف : اـجک ؟ ادرف  امـش  نم و  رارق  منک  ربـص  مناوـتیمن  امـش  قارف  رد  اـیند  رد  ياهظحل 

.؟ تسا هدرکن  مارح  منهج  شتآ  رب  ار  امـش  ندـب  مسج و  لاـعتم  دـنوادخ  رگم  تفگ : منهج ، لـپ  راـنک  رد  وت  نم و  رارق  دـش و  یهاوخ 
زا متفه  لپ  رانک  رد  ارم  دومرف : مدیدن ؟ اجنآ  رد  ار  امش  رگا  دومرف : دننک ، روبع  متما  هکنیا  ات  ماهداتـسیا  اجنآ  رد  نم  نکل  يرآ ، دومرف :
رد ارم  دومرف : مدیدن ؟ ار  امـش  رگا  دیـسرپ : منکیم ، ملظ  زا  شـشخب  تساوخرد  هدیدمتـس  زا  هک  دـید  یهاوخ  یلاح  رد  منهچ ، ياهلپ 

هکیلاح رد  ینیبیم  نازیم  دزن  ارم  دومرف : مدیدن /  اجنآ  ار  امـش  رگا  دیـسرپ : منکیم ، تعافـش  ار  دوخ  تما  نم  ینیبیم و  تعافـش  ماقم 
ضوح ضرع  دید ، یهاوخ  دوخ  ضوح  رانک  رد  ارم  دومرف : مدیدن ؟ اجنآ  ار  امش  رگا  دیـسرپ : مهاوخیم ؟ ار  شتآ  زا  یئاهر  متما  يارب 

هدش هدیشوپ  دیپس  رهاوج  و  موظنم ، رد  دننام  ماج  رازه  هک  هداتسیا  ناوج  نارازه  مضوح  رس  رب  تسا ، اعنـص »  » ات هلیا »  » نیب ام  هلـصاف  نم 
ترضح دش ، دهاوخن  هنشت  هاگ  چیه  نآ  زا  دعب  دماشایب  هحفص 469 ] نآ [  زا  راب  کی  سک  ره  دناهداتسیا  رگیدکی  رانک  فص  کی  رد 

[ . 605 . ] درک تقرافم  لوسر  ترضح  كرابم  ندب  زا  حور  هک  یتقو  ات  درکیم  لاوس  روطنیمه  نانچمه 
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شتآ زا  ءارهز  ترضح  سرت  فوخ و 

ود نآ  دوب و  هدرک  لزان  البق  لیئربج  هک  دش  هیآ  ود  رکذتم  ترـضح  ینکیم ؟ هیرگ  ارچ  مردپ ، دومرف : ینالوط  یثیدح  نمـض  رد  - 82
ترضح تایآ  نیا  ندینش  اب  [ . 606 « ] موسقم ءزج  مهنم  باب  لکل  باوبا  هعبس  اهل  نیعمجا ، مهدعومل  منهحج  نا  و  : » دوب نینچ  نیا  هیآ 

[607 . ] دوش شتآ  لخاد  هک  یسک  رب  ياو  يا  ياو  يا  رانلا » لخد  نمل  لیولا  مث  لیولا  : » تفگیم هکیلاح  رد  داتفا  نیمز  هب  ور  هب  همطاف 
.

باطخ نب  رمع  لباقم  رد  همطاف  ترضح  جاجتحا 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  شیامرف  ایآ  مدرم  يا  دومرف : نینچ  یتانایب  نمـض  رد  ترـضح  نآ  زا  كدف  ندوبر  ماگنه  هب  - 83
، میاهدینـش ادخ  لوسر  زا  ار  بلطم  نیا  ام  يرآ ، دنتفگ : تسا .؟ تشهب  لها  نانز  يوناب  همطاف  مرتخد  انامه  دومرف : هک  دیدینـشن  ار  ملس 

هیلع رفن  راهچ  رگا  ایآ  دبلطیم ؟ تسین  وا  قح  هک  ار  هچ  نآ  دـنکیم و  یلطاب  هحفـص 470 ] ياعدا [  تشهب  لها  نانز  يوناب  ایآ  دومرف :
یلو دش  تکاس  رکبوبا  اجنیا  رد  درک .؟ دیهاوخ  ناشقیدـصت  دـنهدب  نم  يدزد  رب  یهاوگ  رفن  ود  ای  ماهداد و  انز  هک  دـنهد  تداهـش  نم 

هللا یلـص  دمحم  نید  رب  وت  ینکن  فارتعا  رگا  يداد ، جرخ  هب  یتسپ  یتفگ و  غورد  دومرف : مینکیم ، يراج  وت  رب  دح  يرآ ، تفگ : رمع 
هچ نآ  هب  تبسن  تسا و  نوعلم  درادیم  اور  تشهب  لها  يوناب  رب  ار  دح  هماقا  يو  نتفرگ  هاوگ  هک  یـسک  نآ  یتسین ، ملـس  هلآ و  هیلع و 

هزنم كاپ و  ار  ناشیا  هتخاس و  رود  نآ  زا  ار  يدـیلپ  دـنوادخ  هک  یناسک  اـنامه  تسا ، هدـیزرو  رفک  هدـش  لزاـن  دـمحم  ترـضح  رب  هک 
يا دنـشابیم . هزنم  كاپ و  یئاوران  راک  ره  زا  رانک و  رب  یتشز  يدـب و  ره  زا  ناـنآ  اریز  تسین  زیاـج  يدارفا  نینچ  هیلع  تداهـش  هتخاـس 
هدش رفاک  ای  كرشم و  نانآ  الثم  هک  دهدب  غورد  تداهش  نانآ  زا  یخرب  ای  همه و  رب  یسک  رگا  هک  تسیک  هیآ  نیا  لها  وگب  نم  هب  رمع 

نیملـسم رگید  اب  نانآ  يرآ ، تفگ : دـننکیم ؟ ءارجا  دـح  نانآ  رب  هتـسج و  يربت  اهنآ  زا  اهناملـسم  ایآ  دـناهداد  ماـجنا  یتشز  راـک  اـی  و 
، دنتسین ناسکی  هلاسم  نیا  رد  مدرم  رگید  اب  نانآ  يدش ، رفاک  یئوگیم و  غورد  دومرف : ترـضح  دنرادن ، رگیدکی  اب  یتوافت  دنناسکی و 

سک ره  و  هتخاس ، رود  نآ  زا  ار  يدیلپ  هدرک ، لزان  هیآ  ناشتراهط  تمصع و  هرابرد  هتشاد و  هگن  ءاطخ  هانگ و  زا  ار  نانآ  دنوادخ  اریز 
هحفص 471] [ . ] 608 ... ] تسا هدرک  بیذکت  ار  شلوسر  ادخ و  دنک  قیدصت  نانآ  هیلع  ار  نارگید  یهاوگ 

تسا هداد  دانسا  وا  هب  هدرک و  لقن  ثیدح  ترضح  نآ  زا  قودص  خیش 

لیعامسا زا  هک  هچ  نآ  دیوگ : دوخ  [ 609 « ] هیقفلا هرضحیال  نم   » باتک ثیداحا  خیاشم  هب  طوبرم  لصف  رد  هللاهمحر  قودص  خیـش  - 84
نب یلع  زا  هنعهللایـضر ، لکوتم  نب  یـسوم  نب  دـمحم  زا  ار  اهنآ  نم  هدـمآ  مالـسلااهیلع  همطاـف  ترـضح  تاـشیامرف  لـقن  رد  نارهم  نب 
دابع زا  رباج ، نب  دمحم  زا  یعازخ ، دمحم  نب  دمحا  زا  نارهم ، نب  لیعامـسا  زا  شردپ  زا  یقرب  دـلاخ  نب  دـمحا  زا  يدابآ ، دعـس  نیـسح 

. ماهدرک تیاور  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  زا  مالسلااهیلع  نینموملاریما  ترضح  رتخد  بنیز  زا  يرماع ،

تماما تبون و  دیحوت و  رد  ءارهز  ترضح  راتفگ 

یلعب نا  و  ءایبنالا ، دیـس  هللالوسر  یبا  نا  هللا و  الا  هلا  نا ال  دهـشا  تفگ : هداد و  تداهـش  تماما  تبون و  دیحوت و  رب  دـلوت  ماگنه  هب  - 5
هللا نا  دومرف : ارهز  ترضح  لوق  زا  یثیدح ) نمض  رد  : ) مالـسلاهیلع قداص  ترـضح  - 6 [ . 610 . ] طابسالا هداس  يدلو  ءایـصوالا و  دیس 

 ] ماقم رد  هک  هدـمآ  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  لوق  زا  ینالوط  یثیدـح  نمـض  رد  - 7 [ . 611 . ] مالـسلا هیلا  مالـسلا و  هنم  مالـسلا و  وه 
راگدرورپ و ناونع  هب  دنوادخ  هب  ینعی : [ . 612 . ] ایلو العب و  یمعنبا  ایبن و  یتبا  ای  کب  ابر و  هللااب  تیضر  دومرفیم : شیاین  هحفص 472 ]
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. مشابیم دونشخ  یضار و  یلو  رهوش و  ناونع  هب  میومع  رسپ  هب  ربمایپ و  ناونع  هب  ردپ  يا  وت  هب 

ردام قح  هرابرد  ترضح  راتفگ 

. تسا وا  ياهمدق  ریز  تشهب  اریز  بسچ ، هب  شیاپ  هب  [ . 613 . ] اهمادقا تحت  هنجلا  ناف  اهلجر  مزلا  مالسلااهیلع : همطاف  ترضح  زا  - 8

دشیم روآدای  ار  وا  زامن  هلاسم  تفگیم و  نخس  وا  اب  دوخ  ردام  مکش  رد  ءارهز  ترضح 

هاما ای  یموق  داد : ادن  يو  مکـش  زا  مالـسلااهیلع  همطاف  دـهد ، مالـس  موس  تعکر  رد  تساوخ  درکیم  زامن  هجیدـخ  ترـضح  يزور  - 9
هحفص 473] [ . ] 614 (. ] یشابیم موس  تعکر  رد  وت  ردام  يا  زیخرب  ، ) هثلاثلا یف  کناف 

دیوگیم نخس  یلع  ترضح  تلیضف  هرابرد  ارهز 

تیاور ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  شردپ  زا  مالـسلااهیلع  ءارهز  ترـضح  شردام  زا  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  ترـضح  - 10
هک ياهتـشرف  ود  هک  داد  ربخ  نم  هب  لیئربج  هابحـصذم . ابنز  یلع  ابتکی  امهنا  مالـسلاهیلع  یلع  یبتاک  نا  لیئربج  ینربخا  دومرف : هک  دـنک 

[ . 615 . ] دناهتشونن وا  زا  یهانگ  دناهدش  وا  هارمه  هک  هظحل  نآ  زا  دنتسه  یلع  لامعا  هدنسیون 

یلع اب  ربمایپ  يردارب  هرابرد  ارهز  ترضح  زا  ینخس 

يا دومرف : دنایرگن ؟ ار  تناگدید  دـنوادخ  ینکیم ، هیرگ  ارچ  دـیوگیم : مالـسلاهیلع  یلع  هب  ءارهز  ترـضح  یثیدـح ، نمـض  رد  - 11
لاح نیع  رد  تسنادیم و  ار  مهاگیاج  دیدیم و  ارم  مدوب ، هداتـسیا  نم  دناوخ و  يردارب  دقع  راصنا  نارجاهم و  نیب  ادخ ، لوسر  همطاف ،
ادخ لوسر  دیاش  تخاس ، دهاوخن  نوزحم  ار  وت  دنوادخ  دومرف : مالـسلااهیلع  ءارهز  ترـضح  درکن ، رارقرب  يردارب  سک  چیه  نم و  نیب 

هحفص 477] [ . ] 616 . ] تسا هدرک  هریخذ  دوخ  يارب  ار  وت 

ءارهز ترضح  راعشا 

هراشا

كابا هبشا  تفگیم : وا  اب  يزاب  ماگنه  هب  درکیم و  دنلب  اوه  هب  ار  نسح  شکدوک  هک  هدش  تیاکح  مالـسلااهیلع  ءارهز  ترـضح  زا  - 1
یلاوت ـال  ننماذ و  اـهلا  دـبعا  و  نک ، زاـب  قح  زا  نامـسیر  نسح و  يا  شاـب  هتـشاد  تهابـش  تردـپ  هب  نسرلا  قحلا  نع  عـلخا  نسح و  اـی 
تسل یباب  هیبش  تنا  تفگیم : مالسلاهیلع  نیسح  هب  و  ریگم . یتسود  هب  ار  زوتهنیک  نک و  شتسرپ  ار  اهتمعن  ياراد  دنوادخ  نسحالااذ و 
تلحر زا  دعب  هک  هدرک  تیاور  دوخ  دیتاسا  خیاشم و  زا  يدـس  - 2 یتسین . یلع  هب  هیبش  يراد و  تهابـش  مردپ  هب  وت  [ . 617  ] یلعب اهیبش 

ياو مردپ ، هاعد  ابر  باجا  هاتبا ، یبا و  دورـس : ار  راعـشا  نیا  ترـضح  نآ  ءاثر  رد  ءارهز  رتضح  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
ردـق هچ  و  تسا ، وا  ياـج  نیرب  تشهب  هاـندا  اـم  هبر  نم  هاواـم  سودرفلا  هنج  درک ، تباـجا  دـناوخارف  ار  وا  هـک  ار  يراـگدرورپ  مردـپ ،

هحفـص 478] درک [ . یئارـسهحون  داد و  يو  هب  ار  وا  گرم  ربخ  هک  یلیئربـج  دزن  هاـعن  لـیئربج  یلا  دـشابیم ، شراـگدرورپ  هب  کـیدزن 
سنا يا  دومرف : هدرک و  کلامنبا  سنا  هب  يور  دش  نفد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  یماگنه  مالسلااهیلع  ارهز  ترـضح 

راهنلا و سمـش  تروک  ءامـسلا و  قافا  ربغا  دومرف : نینچ  تسیرگ و  دعب  دییرب ، كاخ  ادخ  لوسر  يور  رب  هک  دش  یـضار  ناتلد  هنوگچ 
هیلع افسا  هبیک  یبنلا  دعب  نم  ضرالاف  تسا . هدش  کیرات  راگزور  هتفرگ و  زور  دیشروخ  هتشگ و  هریت  نامسآ  ياههنارک  نارـصعلا  ملظا 
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قرـش هکبیلف  تسا . هتفای  ینوزف  شلزلزت  بارطـضا و  هدش و  نیگمغ  وا  رب  ترـسح  فسات و  رطاخ  هب  ربمایپ  زا  دـعب  نیمز  نافجرلا  هریثک 
. دننک هیرگ  وا  رب  نمی  لیابق  مامت  رضم و  هلیبق  دنیرگب و  وا  رب  اهروشک  برغ  قرش و  تسیابیم  نامی  لک  رـضم و  هکبتل  اهبرغ و  دالبلا و 

دورد وت  رب  نآرق  هدننکلزان  یتشاد  یکرابم  شـشخرد  هک  ناربمایپ  متاخ  يا  نآرقلا  لزنم  کیلع  یلـص  هووض  كرابملا  لسرلا  متاخ  ای 
نا دمحا  هبرت  مش  نمیلع  اذام  دورس : نینچ  هداد و  رارق  شتروص  ناگدید و  يور  رب  هتشادرب  ار  ترضح  ربق  كاخ  زا  یتشم  دعب  داتسرف .
یلع تبـص  دیوبن . ار  يرطع  چیه  هشیمه  يارب  رگید  هک  دوشیم  هچ  هدـیئوب  ار  دـمحا  تبرت  هک  سک  نآ  رب  ایلاوغ  نامزلا  يدـم  مشی  ال 

. ] دـندشیم بش  تخیریمورف  اهزور  رب  اهنآ  رگا  هک  دـش  دراو  نم  رب  یئاهتبیـصم  [ . 618  ] ایلایل ندع  مایالا  یلع  تبـص  اهناول  بئاصم 
اهتارفز یلع  یسفن  تسا : رعش  نیا  هدش  هداد  تبـسن  شراوگرزب  ردپ  هیثرم  رد  ءارهز  ترـضح  هب  هک  يراعـشا  هلمج  زا  - 3 هحفص 479 ]

كدـعب ریخ  ال  تفریم . نوریب  اههلان  هآ و  هارمه  هب  شاک  يا  تسا  ینادـنز  شیاههلان  رب  نم  ناج  تارفزلا  عم  تجرخ  اهتیل  اـی  هسوبحم 
مـسرتیم میناگدنز  ندش  ینالوط  سرت  زا  تسین و  یگدنز  رد  يریخ  وت  زا  دـعب  [ . 619  ] یتایح لوطت  نا  هفاخم  یکبا  امنا  هاـیحلا و  یف 

نآ هب  وگب  ایئادـن  یتخرـص و  عمـست  تنک  نا  يرثلا  قابطا  تحت  بیغملل  لق  تسا : هدورـس  ترـضح  نآ  ءاثر  رد  ار  راعـشا  نیا  زین  و  - 4
نرص مایالا  یلع  تبص  اهنا  ول  بئاصم  یلع  تبص  يونشیم . ارم  دایرف  هلان و  رگا  هک  يوگب  هدش  ناهنپ  كاخ  تاقبط  ریز  رد  هک  یـسک 

یـشتخا دمحم ال  لظب  یمح  تاذ  تنک  دق  دـندشیم . بش  دـندشیم  دراو  اهزور  رب  اهنآ  رگا  هک  تخیر  ورف  نم  رب  یئاهتبیـصم  ایلایل 
. دوب نم  يوربآ  لامج و  وا  مدیـسرتیمن و  یمتـس  چـیه  زا  مدوب و  نابیتشپ  ياراد  دـمحم  ترـضح  هیاس  ریز  رد  نم  ایلامج  ناک  اـمیض و 

دوخ هدش  دراو  نم  رب  هک  یمتـس  زا  منکیم و  ینتورف  هیامورف  لباقم  رد  زورما  ایئادرب  یملاظ  عفدا  یمیـض و  یقتا  لیلذلل و  عشخا  مویلاف 
یلع انجش  اهلیل  یف  هیرمق  تکب  اذاف  هحفـص 480 ] میامنیم [ . رود  دوخ  زا  میادر  سابل و  اب  ار  دوخ  هب  هدننکملظ  منکیم و  تظفاحم  ار 

نزحلا نلعج  الف  منکیم  هیرگ  ناهاگحبـص  نم  دیرگب ، هودـنا  مغ و  زا  تخرد  هخاش  يور  رب  هاگنابـش  يرمق  رگا  ایحابـص  تیکب  نصغ 
هزیوآ ار  وت  متام  رد  کشا  هداد و  رارق  دوخ  مدـمه  ار  هودـنا  وت  زا  دـعب  هیآ  ره  سپ  اـیحاش  کـیف و  عمدـلا  نلعج  ـال  یـسنوم و  كدـعب 

دوشیم هچ  دیوبب  ار  دمحا  تبرت  هک  سک  نآ  رب  [ . 620  ] ایلاوغ نامزلا  يدم  مشی  نا ال  دمحا  هبوت  مش  نم  یلع  اذام  میامنیم . منامشچ 
هاگ ره  دیزا  هللا  تامذم و  یبا  رکذ  هرکذ و  لق  تیم  اموی  تام  اذا  تسا : هدورـس  نینچ  زین  و  - 5 دیوبن . ار  يرطع  رگید  هشیمه  يارب  هک 

توملا قرف  امل  ترکذت  تسا . هدش  رتشیب  دنگوس  ادخ  هب  هدرم  هک  ماگنه  نا  زا  نم  ردپ  دای  یلو  دوشیم  مک  شدای  دریمب  یسک  يزور 
تیلست ادخ  ربمایپ  دمحم  ترـضح  هب  ار  دوخ  هدش و  روآدای  تخادنا  یئادج  ام  نیب  گرم  هک  یماگنه  دمحم  یبنلاب  یـسفن  تیزعف  اننیب 

رد سک  ره  تسا و  اـم  هار  گرم  هک  متفگ  دوـخ  هـب  [ . 621  ] دـغ یف  تام  هموی  یف  تمی  مل  نم  اـنلیبس و  تاـمملا  نا  اـهل : تلقف  مداد .
ماگنه نآ  رد  یبواجم  كارا  وکـشا ال  حونا و  اـیکاب  كربق  ترز  یقوش  دتـشا  اذا  تسا : هدومرف  زین  و  - 6 درم . دـهاوخ  ادرف  دریمن  زورما 

يوگ خساپ  ار  وت  هکنیا  زا  هدرک و  یئارس  هحون  منکیم ، ترایز  هحفـص 481 ] هیرگ [  اب  ار  وت  ربق  دریگیم  تدش  وت  رادید  هب  مقوش  هک 
نم هب  ار  هیرگ  وت  كاخ ، نکاس  يا  بئاـصملا  عیمج  یناـسنا  كرکذ  ءاـکبلا و  ینتملع  ءاربغلا  نکاـس  اـیف  منکیم . هوکـش  منیبیمن  دوخ 

هچ رگا  [ . 622  ] بئاغب نیزحلا  یبلق  نع  تنک  امف  ابیغم  بارتلا  یف  ینع  تنک  ناف  تسا . هدرب  مدای  زا  ار  اهتبیـصم  مامت  وت  دای  یتخومآ و 
مدینش مالسلاهیلع  قداص  رـضح  زا  دیوگ : لضفم  نب  دمحم  - 7 یتسین . هدیـشوپ  نم  نوزح  بلق  زا  یلو  یناهنپ ، نم  زا  كاـخ  ریز  رد  وت 

نینچ ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هب  باطخ  هتفر و  دجـسم  نوتـس  راـنک  هب  مالـسلااهیلع  ءارهز  ترـضح  دومرفیم : هک 
اج نآ  رد  وت  رگا  هک  دوب  یتخـس  ياهیراتفرگ  اهربخ و  وت  زا  دعب  بطخلا  رثکی  ملاه  دهاش  تنک  ول  هئبنه  ءابنا و  كدـعب  ناک  دـق  دورس :
ار وت  ام  [ . 623  ] بغت مهدهـشا و ال  کموق و  لتخا  اهلبا و  ضرالا و  دقف  كاندـقف  انا  دـشیمن . دایز  اهربخ  هنوگ  نیا  يدوبیم  رـضاح 
. وشن ناهنپ  نانآ  زا  شاب و  دـهاش  نانآ  رب  وت  دنتخیـسگ  مه  زا  تلم  میداد  تسد  زا  دـهدیم  تسد  زا  ار  دوخ  ناراب  نیمز  هک  هنوگناـمه 
وا نادقف  تبیـصم  هب  بسنلا  قارعالا و  بئارـضلا و  یفاص  هتقیلخ  اضحم  هب  انئزر  دق  و  دورـس : نینچ  شراوگرزب  ردـپ  تلحر  زا  دـعب  - 8

ارون اردب و  تنک  و  تشاد . صلاخ  فاص و  یتعیبط  رابت و  هشیر و  تشادن ، یفاصان  یگریت و  چیه  شنیرفآ  رد  هک  وا  مه  میدش ، راتفرگ 
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يوس زا  دـشیم  هتفرگ  ینـشور  نآ  زا  هک  يدوب  يرون  يدوب و  مامت  هاـم  وت  هحفـص 482 ] بتکلا [  هزعلا  يذنم  لزنت  کیلع  هب  ءاضتـسی 
سدقلا حور  لیئربج  بجتحم  ریخلا  لک  انع و  باعف  انرئاز  سدقلا  حور  لیئربج  ناک  و  دشیم . لزان  اهباتک  وت  رب  هوکش ، ياراد  دنوادخ 

امل انفداص  توملا  ناک  کـلبق  تیلف  هدـش . ناـهنپ  هتفرگ و  تاریخ  اـهیبوخ و  همه  هدـش و  ناـهنپ  اـم  زا  نونکا  مه  دـمآیم  اـم  رادـید  هب 
وت ام و  نیب  عناوم  اههدرپ و  یتشذـگ و  رد  وت  هک  یماگنه  دیـسریم ، ام  هب  گرم  وت  زا  شیپ  شاک  يا  بجحلا  کنود  تلاـح  تیـضم و 
زا ناگدیرفآ  زا  یکانهودنا  چیه  هک  میدـش  راتفرگ  یتبیـصم  هب  ام  برع  مجع و ال  هیربلا ال  نم  نجـش  وذ  زری  ملامب  انتزر  انا  دـش . لئاح 

هعـسوت و زا  دعب  راید  رهـش و  بصن  یل  هیف  افـسخ  كاطبـس  میـس  تبحر و  امدـعب  دالب  یلع  تقاض  دـندشن . راتفرگ  نادـب  برع  مجع و 
ریخ هللاو  تناف  تسا . هدیـسر  ياهرهب  نآ  زا  زین  ارم  دـندش و  نیـشن  هناخ  راچان  هب  وت  ناـگداون  دـش و  گـنت  نم  رب  تشاد  هک  یـشرتسگ 

غورد تسار و  نتفرگ  رظن  رد  ماگنه  وب  ویرتهب  مدرم  همه  زا  هک  دنگوس  ادخ  هب  وت  بذکلا  قدصلا و  ثیح  سانلا  قدصا  مهلک و  قلخلا 
یتقو ات  و  مینک ، یگدنز  هک  هظحل  نآ  ات  بکس  اهل  لامهتب  نویعلا  انم  تیقب  ام  انشع و  ام  کیکبن  فوسف  یشابیم . رتوگتسار  همه  زا  وت 

هحفص 484] تسیرگ [ . میهاوخ  وت  رب  دشاب  هتشاد  کشا  شزیر  تردق  ام  ناگدید  هک 

تماما میرح  زا  عافد  یلع و  يرای 

رد ياهمیخ  لوسر  ترضح  يارب  هکیلاح  رد  شیمارگ  رهوش  راوگرزب و  ردپ  هارمه  هب  مالسلااهیلع  ءارهز  ترضح  هکم  حتف  ماگنه  هب  - 1
هب هتخیوآ ، هدرپ  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  درکیم و  لـسغ  همیخ  نآ  رد  ادـخ  لوسر  دربیم ، رـسب  دوب  هدـش  هتـشارفارب  يدـنلب  يـالاب 

دنتـشاد يدـنواشیوخ  شرهوـش  اـب  هـک  ار  موزخم  هلیبـق  دارفا  زا  ياهدـع  یناـهما  شرهاوـخ ، هـک  دیـسر  ربـخ  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح 
یلع هـب  يور  تخانـشن  ار  ناـشیا  ءادـتبا  تـشاد  دوـخ  رب  نـهآ  هرز و  زا  یـششوپ  نوـچ  هـتفر و  وا  دزن  ترـضح  تـسا  هداد  یگدـنهانپ 

، ورب نوریب  نم  هناخ  زا  مشابیم  بلاطیبا  نب  یلع  رهاوخ  ادخ و  لوسر  يومع  رتخد  یناهما  نم  ادخ  هدـنب  يا  تفگ : هدرک و  مالـسلاهیلع 
ترـضح درک ، مهاوخ  ادخ  لوسر  هب  ار  وت  تیاکـش  دنگوس  ادـخ  هب  تفگ : دـینک ، نوریب  دـیاهداد  ياج  هک  ار  یناسک  دومرف : ترـضح 

، مربب ادخ  لوسر  هب  ار  وت  تیاکش  هک  ماهدرک  دای  دنگوس  نم  موش  تیادف  تفگ : تخانش و  ار  وا  یناهما  تشادرب و  رس  زا  ار  دوخ  هالک 
ار نانآ  دومرف  ربمایپ  تفگ : ترضح  هب  ار  ناتساد  هدمآ و  لوسر  ترـضح  دزن  یناهما  نک ، لمع  دوخ  دنگوس  هب  ورب و  دومرف : ترـضح 
هدـمآ و رب  نینموملاریما  شرهوش  زا  عافد  ماقم  رد  مالـسلااهیلع  ءارهز  ترـضح  تسا . لوبق  دروم  هک  دنـشاب  وت  هاـنپ  رد  ياهداد  هاـنپ  هک 

دیدهت هدیناسرت و  ار  ادخ  لوسر  نانمـشد  ادـخ و  نانمـشد  یلع  هکنیا  زا  وت  یناهما  يا  هحفـص 486 ] دومرف [ : هدرک و  یناـه  ما  هب  يور 
مالسلاهیلع یلع  ترـضح  دندرک ، تعیب  رکبوبا  اب  مدرم  هکنآ  زا  دعب  - 2 [ . 624 [ ؟... ینکیم تیاکش  لوسر  ترـضح  هب  ياهدمآ  هدرک 

: دنتفگیم نانآ  دـیبلطیم ، يرای  ناشیا  زا  دربیم و  راصنا  هناخ  رد  هب  درکیم و  راوس  یئاپراهچ  رب  ار  مالـسلااهیلع  ءارهز  ترـضح  اهبش 
دمآیم ام  دزن  درم  نیا  زا  شیپ  وت  يومع  رسپ  رسمه و  رگا  میاهدرک و  تعیب  مدرم  نیا  اب  ام  هتـشذگ و  راک  زا  راک  ادخ ، لوسر  رتخد  يا 

هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  هزانج  نم  ایآ  دومرفیم : مالـسلاهیلع  یلع  میدرکیمن ، باختنا  ار  وا  زا  ریغ  یـسک  ام  تساوخیم  تعیب  ام  زا  و 
؟ مزیخرب يوـعد  عازن و  هب  ترـضح  نآ  تموـکح  نتفرگ  لاـبند  هب  هدرکن و  نـفد  هتـشاذگ و  نـیمز  يور  شاهناـخ  رد  ار  ملـس  هـلآ و  و 
هک دندرک  يراک  زین  نانآ  دادن و  ماجنا  دوب  وا  بسانم  راوازس و  هک  هچنآ  زا  ریغ  يراک  نسحلاوبا  يا  دومرف : مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح 

هدش تیاور  مالسلاامهیلع  قداص  ترضح  رقاب و  ماما  زا  - 3 [ . 625 . ] درک دهاوخ  تساوخزاب  نانآ  زا  دنوادخ  تسا و  ادـخ  اب  ناشباسح 
رـسپ يا  دومرف : هدیـشک و  دوـخ  فرطب  هتفرگ و  ار  رمع  ناـبیرگ  دـمآ  شیپ  ارهز  ترـضح  يارب  لـئاسم  نآ  هکنآ  زا  دـعب  دـندومرف ، هک 

يدیدیم وت  هداد و  دنگوس  ار  ادخ  نم  هک  یتسنادیم  وت  دسرب  یئالب  هانگیب  دارفا  هب  هک  مدیسرتیمن  نآ  زا  رگا  دنگوس  ادخ  هب  باطخ 
: دومرف هک  هدش  تیاور  مالسلامهیلع  شراوگرزب  ناردپ  زا  دمحم ، نب  رفعج  زا  - 4 [ . 626 . ] دشیم تباجا  میاعد  تعرس  هب  هنوگچ  هک 

يوناب يا  دومرف : ترضح  نآ  هب  مالسلاهیلع  نینموملاریما  تفرگ ، شاهیرگ  دیسر  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  تلحر  عقوم  هک  یماگنه 
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مالسلاهیلع یلع  هحفـص 487 ] دـید [ ، یهاوخ  نم  تافو  زا  دـعب  هک  تسا  یئاهدـماشیپ  رطاخب  نم  هیرگ  دومرف : ینکیم ؟ هیرگ  ارچ  نم 
هک درک  تیصو  وا  هب  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  هاگنآ  تسا ، کچوک  میارب  ادخ  هار  رد  بلاطم  نیا  دنگوس  ادخ  هب  نکن  هیرگ  دومرف :

ارهز ترـضح  رب  هملـسما  - 5 [ . 627 . ] داد ماـجنا  ار  راـک  نـیا  زین  مالـسلاهیلع  یلع  دـنکن ، ربـخ  شاهزاـنج  عییــشت  رد  ار  رمع  رکبوـبا و 
مغ و نیب  مدرک  حبص  دومرف : يدرک ؟ حبص  هنوگچ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رتخد  يا  درک : ضرع  هدش  دراو  مالسلااهیلع 

هدوبر شیئاوشیپ  تماما و  هدش و  هدیرد  وا  مارتحا  هدرپ  دنگوس  ادخ  هب  هتفرگ ، رارق  متـس  دروم  وا  نیـشناج  هتفر و  تسد  زا  ربمایپ  هصغ ،
دوخ ياج  رد  قح  دنتـشاذگیم  رگا  ادخ  هب  دندومرف : ینالوط  یثیدـح  نمـض  رد  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  - 6 [ . 628 . ] تسا هتشگ 

ناگتشذگ و زا  ناگتـشذگ  دندرکیمن ، ادیپ  فالتخا  ادخ  هرابرد  رفن  ود  هاگ  چیه  دندرکیم  يوریپ  شربمایپ  نادناخ  زا  دبای و  رارقتـسا 
هک ار  سک  نآ  نانیا  دنک  مایق  تسا  نیـسح  نادنزرف  زا  رفن  نیمهن  هک  ام  مئاق  هکنیا  ات  دندربیم  ثرا  هب  يرگید  زا  دـعب  یکی  ناگدـنیآ 
نآ زا  هک  یعاـفد  دراوـم  هتبلا  [ . 629 ... ] دناهدومن رخوم  هتـسناد  مدقم  دـنوادخ  هک  ار  سک  نآ  هتـسناد و  مدـقم  هتـشاد  رخوم  دـنوادخ 

تماما و زا  عافد  رطاـخب  هکلب  دـنک ، عاـفد  شرهوش  زا  هتـساوخیم  هک  هدوب  تهج  نآ  زا  هن  هدـش  لـقن  نینموملاریما  هب  تبـسن  ترـضح 
تشاد یثداوح  هب  تبسن  شراتفر  راتفگ و  رد  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  زا  عافد  رد  یگرزب  شقن  ترـضح  نآ  تسا ، هدوب  تما  یئاوشیپ 

حرج و برـض و  داریا  یحو ، هناخ  رب  موجه  نوچ  مه  یثداوح  داتفا ، قاـفتا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تلحر  زا  دـعب  هک 
درد هب  ناملـسم  ریغ  ناملـسم و  زا  معا  دشاب  هدشن  فرحنم  تیناسنا  ترطف  زا  هک  ار  یناسنا  ره  لد  هک  یئاهدادیور  رگید  و  نینج ، طقس 
رـس رب  ار  ادـخ  لوسر  نهاریپ  هکنیا  زا  اـیآ  هحفـص 488 ] منک [ !؟ يروآدای  ار  اـهنآ  زا  کـی  مادـک  منادیمن  نم  دـنازوسیم و  هدروآ و 

ترـضح شیامرف  نیا  ای  و  تسا ...؟ راک  هچ  وت  اب  ارم  رکبوبا  يا  تفگ : نینچ  هدـمآ و  رکبوبا  دزن  هتفرگ  ار  شنادـنزرف  تسد  هتخادـنا و 
هک منک  دای  هظحل  نآ  زا  هکنیا  اـی  و  [ . 630 [ ...؟ مدزیم دایرف  هدرب و  هوکـش  مراگدرورپ  هب  هدرک و  ناشیرپ  ار  میاـهوم  دوبن  دـب  رگا  هک 

روتـسد ذفنق  هب  رمع  و  دیربب ... روز  هب  هناملاظ و  ار  میومع  رـسپ  امـش  هک  مراذگیمن  دنگوس  ادـخ  هب  دومرف : هدـش و  لئاح  شرهوش  نیب 
ار وت  مناوخب  زامن  هک  يراب  ره  دنگوس  ادـخ  هب  هک  رکبوبا  اب  ار  شراتفگ  ای  و  [ . 631 . ] دنزب ترضح  يولهپ  تشپ و  رب  هنایزات  اب  هک  داد 

منابیرگ هدرک ، ناشیرپ  ار  میاهوم  دیرادنرب  تسد  وا  زا  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  هک  ار  شرگید  هدومرف  ای  و  [ . 632 . ] منکیم نیرفن  نآ  رد 
، دینک اهر  ار  میومع  رـسپ  هک  ار  شترـضح  راتفگ  ای  و  [ . 633 . ] منزیم دایرف  مراگدرورپ  دزن  هتفر و  مردـپ  رازم  راـنک  رب  هدز  كاـچ  ار 
رب ار  ادخ  لوسر  نهاریپ  هتخاس ، ناشیرپ  ار  مناوسیگ  دیرادنرب ، وا  زا  تسد  رگا  درک  ثوعبم  قح  رب  ار  دـمحم  هک  یـسک  نآ  هب  دـنگوس 

هدومرف ای  و  [ . 634 . ] تسین رتیمارگ  مدنزرف  زا  دنوادخ  دزن  رد  حلاص  هقان  منزیم ، دایرف  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  دزن  هب  هتـشاذگ ، رس 
دوخ زا  هدروآرد و  مشخ  هب  ارم  امـش  هک  مریگیم  هاوگ  ار  شناگتـشرف  دـنوادخ و  نم  انامه  هک  رمع ) رکبوبا و   ) ود نآ  هب  ترـضح  نآ 

ترضحنآ شیامرف  رگید  ای  و  درک . مهاوخ  هحفص 489 ] تیاکش [  وا  هب  رفن  ود  امش  زا  منک  تاقالم  ار  ربمایپ  هاگ  ره  دیدرکن و  یـضار 
راک هدراذگ و  ام  يور  شیپ  ار  ادخ  لوسر  هزانج  مرادن ، يدهعت  رارق و  دـندرک  تکرـش  امـش  تاسلج  نیرتدـب  رد  هک  یمدرم  اب  نم  هک 
همیه هک  نانآ  زا  تیاکـش  رد  ار  شراتفگ  ای  و  [ . 635 . ] دیدادن ام  هب  ار  ام  قح  هتفریذپن و  ار  ام  تیالو  تراما و  هدرک و  هرـسکی  ار  دوخ 

هداتسیا و هناخ  رد  يولج  رد  نم  دننازوسب ، ار  ام  هدز و  شتآ  ار  رد  ات  دندروآ  شتآ  هدروآ ، درگ  ماهناخ ظ ) رد   ) شاهناخ رد  رب  یناوارف 
، دنیامن يرای  دننکن و  تیذا  ار  ام  هتـشادرب  ام  زا  تسد  هک  مدرک  دای  مسق  ادخ  لوسر  مردپ  ادخ و  هب  و  مداد ، دـنگوس  يادـخ  هب  ار  نانآ 

نم رب  ار  نآ  دز و  هناخ  رد  رب  يدگل  درک ، مرو  لمد  نوچ  مه  هک  دز  میوزاب  رب  نآ  اب  هتفرگ و  رکبوبا  مالغ  ذفنق  تسد  زا  ار  هنایزات  رمع 
يروطب هدز  یلیـس  متروص  رب  وا  تخاذگیم  ار  میور  رـس و  دیـشکیم  هلعـش  شتآ  مداتفا ، نیمزب  ور  هب  مدوب  رادراب  هک  نم  هداد و  راشف 

بلطم نـیا  زا  اـی  و  [ . 636 . ] مدـنکفا نیمز  رب  ار  نسحم  مهاـنگیب  كدوک  تفرگارف و  ارم  ناـمیاز  درد  داـتفا ، مشوـگ  زا  هراوـشوگ  هک 
وا رب  رفن  ود  نآ  هک  درک  تیـصو  دوب و  نیگمـشخ  رمع  رکبوبا و  رب  هک  تسبورف  ناهج  زا  هدـید  یلاح  رد  ترـضح  نآ  هک  میوگ  نخس 

نتسیرگ ای  و  [ . 638 [ .؟ دوشن رضاح  شاهزانج  رب  سک  چیه  دشاب و  یفخم  شربق  هک  دومرف : تیـصو  هکنیا  ای  و  [ . 637 [ .؟ دنناوخن زامن 
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ماگنه ات  هک  رکبوبا  زا  وا  يریگهرانک  ای  و  [ . 639 [ !؟ دنتفرگ هحفص 490 ] زین [  ار  وا  نتسیرگ  ولج  هک  اج  نآ  ات  شیزور ، هنابش  موادم و 
، دادن ار  ناشمالس  باوج  دندرک و  مالـس  وا  رب  رفن  ود  نآ  دینادرگرب و  راوید  هب  ار  شتروص  هکنیا  ای  و  [ 640 ، ] تفگن نخس  وا  اب  تافو 

يرکف رـصنوبا  دـیهدارف : شوگ  تنـس  لها  هتـسجرب  ياهتیـصخش  ناگرزب و  زا  یکی  راتفگ  هب  ثحب  نیا  نایاپ  رد  و  ای ؟.... ای ...... [ 641]
تلود هتـشاد و  تدـحو  نیملـسم  فوفـص  تفاییم ، رارقتـسا  ربمایپ  نادـناخ  رد  يرادـمامز  تیـالو و  رگا  دـیوگ : برع  تاـیبدا  داتـسا 
دنیاهنآ اهنت  دنراد و  یفسلف  ینیهارب  هلدا و  دنربمایپ  كاپ  نادناخ  ثیداحا  دنب  ياپ  هکنیا  رد  نایعیـش  دشیم ، بوکرـس  مور  رد  ناکیتاو 

نانآ دناهتفگ ، اراکشآ  نیملسم  يربهر  تفالخ و  هب  تبسن  ار  وا  تیناقح  تیولوا و  هتفرگ و  ار  مالسلاهیلع  یلع  نینموملاریما  فارطا  هک 
یلع و قح  تماـما  هک  دـندومن  دـنبياپ  هدـیقع  نیا  هب  ار  ياهدـع  هدرک و  يراـی  ار  ترـضح  نآ  یبوخ  هب  هتفرگ و  ار  قـح  نیا  نوـماریپ 
زا ، رکفت رد  دازآ  و  ساـسحا ، رد  نیتـسار  ناـمیا و  اـب  اـبا  ياـهلد  زا  هعیـش  يریگتهج  نیا  دـنگوس  مدوـخ  ناـج  هـب  تـسا ، وا  نیـشناج 

ناریا و قارع و  رد  مالسا  يایند  رانک  هشوگ و  رد  ام  هعیش  ناردارب  ترهـش  روحم  و  دنکیم ، تیاکح  راوتـسا  میمـصت  هدارا و  ناگدنراد 
نامگ ای  دوش و  دقتعم  یـسک  هک  تسنآ  اراکـشآ  تاهابتـشا  زا  و  تسا ... داقتعا  رواب و  نیمه  لیزرب  ناتـسکاپ و  دنه و  نمی و  نیرحب و 
تلحر زا  دعب  تسین ، نینچ  نیا  هن ، تسا ، هدروآ  دیدپ  نایفـسیبا  نب  هیواعم  هک  هدوب  یثداوح  اهتعدب و  لابند  هب  هعیـش  شیادیپ  هک  دنک 

نیرجاهم و زا  برع  دارفا  رگید  هتـسناد  دوخ  نآ  زا  ار  تفالخ  راصنا  هک  ياهظحل  نامه  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح 
، درب نیب  زا  ار  نآ  رکبوبا  هب  يار  اب  رمع  هحفص 491 ] هکنآ [  زا  دعب  رگم  تفاین  نایاپ  فالتخا  دنتـسناد  ربمایپ  نادناخ  صوصخم  شیرق 

یتسرد هب  هلاسم  نیا  هک  اـج  نآ  زا  دنتـشگ و  وا  هعیـش  هدز و  بلاـطیبا  نب  یلع  زا  يوریپ  عیـشت و  زا  مد  مدرم  زا  ياهدـع  تقو  ناـمه  رد 
هابتشا دندرک  ءاضما  يدعب  ياهدادیور  ثداوح و  ار  نآ  تحص  یتسرد و  هک  ار  هیرظن  نیا  هتفرگن ، رارق  یفسلف  یسررب  شهوژپ و  دروم 
يربهر رما  دـشاب  نامثع  رمع و  رکبوبا و  دروم  رد  دـنچ  ره  ربمایپ  نادـناخ  زا  يربهر  تفالخ و  جورخ  اـب  هک  مینادـب  دـیاب  یلو  دنتـسناد 
يرگید تسد  زا  دوب ، رترادمتـسایس  رتدـنمورین و  هک  سک  ره  تفرگ و  رارق  نایوجدوس  نیدـناعم و  نیفلاخم و  ضارغا  لاـمآ و  فدـه 

دوب هدرک  ءاضما  تیبثت و  ار  نآ  مالـسا  هک  یهاوخرظن  تروشم و  لوصا  نامه  هب  دـنامیم و  یقاب  ربمایپ  نادـناخ  رد  اهنت  رگا  یلو  دوبر ،
رد هشیمه  يارب  مالـسا  دـمآیمن و  شیپ  اـهیراتفرگ  نیا  دربیم - یپ  نآ  قـمع  هب  تفریذـپیم و  ار  هـیرظن  نـیا  رمع  رگا  دـشیم - لـمع 
رد ام  دوبیم و  رتنشور  شهار  رتریگمشچ و  رادتقا  ششخرد و  رتشیب ، تفرشیپ  ذوفن و  تفرگیم ، رارق  تفرـشیپ  یقرت و  حطـس  نیرتالاب 

یبرغ يدام  ياـهورین  یمور و  یحیـسم  ياـهتلود  لـباقم  رد  تسناوتیم  هک  میتشادیم  يوق  یبرع  یتلود و  یمالـسا و  یتموکح  قرـشم 
هحفص 495] [ . ] 642 . ] دنک یگداتسیا 

نآ حرش  هیکدف و  هبطخ 

هراشا

ترضح نآ  میدروآ ، تماما  میرح  هب  تبسن  دوخ  رادرک  راتفگ و  رد  ار  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  تاعفادم  زا  ياهنومن  شیپ  لصف  رد 
هب زین  دومرف و  ءاشنا  كدف  هرابرد  ياهبطخ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دجـسم  رد  هباحـص  ناگرزب  روضح  رد  اهنآ  رب  هوالع 

تسد زا  تفالخ  رما  هکنیا  زا  هدرک و  تیاکش  رسدوخ  نرادمامز  زا  دندوب  هدمآ  شتدایع  هب  راصنا  رجاهم و  نانز  زا  ياهدع  هک  یماگنه 
نیشیپ لصف  رد  ار  هبطخ  ود  نیا  هک  متـشاد  رظن  رد  نم  درک . یتاشیامرف  هراب  نیا  رد  هدومرف و  فسات  راهظا  هتفر  نوریب  مالـسلاهیلع  یلع 

هتـشاد و نادنمـشناد  رظن  رد  هک  یتیمها  هدمآ و  لمع  هب  هبطخ  نیا  نوماریپ  هک  یتاقیقحت  اهباتک و  هعلاطم  هدهاشم و  زا  دـعب  نکل  مروایب 
نیا رد  یمالسا  ماکحا  فراعم و  هنیمز  رد  هک  ياهدنزرا  راشرـس و  ياوتحم  دناهدرکیم و  لقتنم  دوخ  ناگدنیآ  هب  ار  نآ  تسد  هب  تسد 

گرزب دنمـشناد  هدنزرا  تاقیقحت  حرـش و  هداد و  صاصتخا  هبطخ  ود  لماک  لقن  هب  ار  ياهژیو  لصف  هک  مدش  نآ  رب  تشاد  دوجو  هبطخ 
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تـسد هب  هبطخ  نیا  زا  هک  یمهم  جـیاتن  تاعوضوم و  زا  کی  ره  هرابرد  دـعب  مروایب و  زین  ار  هیلع  یلاعتهللاناوضر  یـسلجم  همـالع  هعیش 
هیکدف هبطخ  نیع  هکنیا  و  [ . 643 . ] میشاب هدرب  نآ  زا  يرتشیب  هدافتـسا  هرهب و  ات  مهد  صاصتخا  ار  ياهژیو  هحفص 496 ] لصف [  دیآیم 

: مینکیم لقن  ار 

كدف بصغ  زا  دعب  مدرم  لباقم  رد  ءارهز  ترضح  جاجتحا 

ترضح زا  ار  كدف  تفرگ  میمصت  رکبوبا  هک  یماگنه  هدرک : تیاور  مالسلامهیلع  شناردپ  زا  شدانسا  هب  مالـسلاهیلع  نسح  نب  هللادبع 
هتخادنا رس  رب  ار  شاهنعقم  دیسر  ترضح  نآ  هب  ربخ  نیا  نوچ  دوش  نیمزرس  نآ  رد  ناشیا  فرـصت  عنام  و  دناتـس ، زاب  مالـسلااهیلع  ارهز 

دشیم هدیشک  نیمز  هب  شدنلب  رداچ  هکیلاح  رد  دوخ ، دنواشیوخ  نانز  نازینک و  زا  یهورگ  هارمه  هب  هدرک و  نت  رب  ار  دوخ  دنلب  نهاریپ 
ات هدـمآ  نوریب  هناخ  زا  دوب  ترـضح  نآ  هیبش  الماک  دروآیمن و  مک  ادـخ  لوسر  تاکرح  نتفر و  هار  زا  يزیچ  شتاـکرح  نتفر و  هار  و 
رد ترـضح  دنتخیوآ و  ترـضح  يارب  ياهدرپ  دـندوب ، هتفرگ  راصنا  رجاهم و  زا  ياهدـع  ار  رکبوبا  فارطا  دـش  دراو  دجـسم - هب  هکنیا -

، دمآ دـیدپ  تیعمج  رد  شورخ  بارطـضا و  هدـش و  نایرگ  نآ  ندینـش  زا  مدرم  هک  دروآ  نورب  لد  زا  يزادـناج  هلان  تسـشنهدرپ  تشپ 
زاغآ ربمایپ  رب  دورد  یهلا و  ساپـس  دمح و  اب  ار  نخـس  دـش ، شوماخ  اهادـص  رـس و  تسـشنورف و  تیعمج  همه  ات  هدرک  ثکم  ياهظحل 

(1 [ ) هحفـص 497 تفگ [ : نینچ  هداد و  همادا  دوخ  نانخـس  هس  نانآ ، شمارآ  توکـس و  زا  دعب  دـش ، عورـش  رگید  راب  مدرم  هیرگ  ، درک
مج اهالاو ، ننم  مامت  اهادسا و  ءالآ : غوبـس  و  اهادـتبا ، معن  مومع  نم  مدـق ، امب  ءانثلا  و  مهلا ، ام  یلع  رکـشلا  هل  و  معنا ، ام  یلع  هللادـمحلا 
یلا دمحتـسا  اهلاصتال و  رکـشلاب  اـهتدازتسال  مهبدـن  و  اهدـبا ، كاردـالا  نع  تواـفت  اهدـما و  ءازجلا  نع  ياـن  و  اهددـع ، ءاـصحالا  نع 

شیاتس و  هدنکفالد ، رد  هک  هچ  نآ  رب  رکش  و  هداد ، تمعن  هچ  نآ  رب  ار  دنوادخ  ساپس  ( 1 . ) اهلاثما یلا  بدنلاب  ینث  اهلازجاب و  قئالخلا 
یتمعن هنوگره  هداتـسرف و  یناوارف  هب  هک  یئاهتمعن  شزیر  هدرک و  زاغآ  هک  یناـگمه  ياـهتمعن  زا  تسا ، هداتـسرف  شیپ  زا  هک  هچ  نآ  هب 
ینوزف يارب  ار  مدرم  تسا . نوریب  یسر  تسد  زا  شتیاهن  رود و  هب  دزم  شاداپ و  زا  نوزف و  هرامش  زا  اهنآ  دادعت  تسا ، هتشاد  ینازرا  هک 

و ( 2 . ) دناوخارف ناشیا  رب  ار  اهنآ  دننامه  هرابود  تساوخ و  شیاتـس  شندرک  رتناوارف  يارب  دـناوخارف و  يرازگرکـش  هب  تمعن  ندیـشخب 
عنتمملا اهلوقعم ، رکفلا  یف  رانا  و  اهلوصوم ، بولقلا  نمـض  و  اهلیوات . صالخالا  لعج  هملک  هل ، کیرـش  هدـحو ال  هللا  الا  هلا  نا ال  دهـشا 

اهنوک اهلثتما ، هلثما  ءاذتحا  الب  اهاشنا  اهلبق و  ناک  یئیش  نم  ءایشالا ال  عدتبا  هتیفیک ، ماهوالا  نم  هتفص و  نسلالا  نم  و  هتیور ، راصبالا  نم 
هتردـقل و اراهظا  هتعاط و  یلع  اهیبنتو  هتمحل  اتیبثتالا  اهیرـصت  یف  هل  هدـئاف  اهنیوکت و ال  یلا  هنم  هجاح  ریغ  نم  هتیـشمب  اهارذ  و  هتردـقب ،

هشایح هتمقن و  نع  هدابعل  هدایز  هتیصعم ، یلع  هحفـص 498 ] باقعلا [  عضوو  هتعاط ، یلع  باوثلا  لعج  مث  هتوعدل ، ازازعا  و  هتیربل ، ادبعت 
هک تسیاهملک  هللا » الا  هلا  ال  ، » درادن دوجو  وا  يارب  یکیرش  تسین و  یئادخ  یئاهنت  هب  هللا »  » زج هک  مهدیم  یهاوگ  و  ( 2 . ) هتنج یلا  هنم 

رابب یئانشور  رکف  رد  دیآرد  لقع  هب  نآ  زا  هک  هچ  نآ  يارب  و  [ 645  ] هداهن اهلد  رد  ار  شدنویپ  و  [ 644  ] هداد و رارق  صالخا  ار  شلیوات 
. تسا یندشان  اهمهو  يارب  شیگنوگچ  اهنابز و  يارب  شاهناشن  ناگدـید و  يارب  شرادـید  هک  يدـنوادخ  تسا ، هحفص 499 ] هدروآ [ 

دشاب هتفرگ  کمک  اهنآ  شنیرفآ  رد  دشاب  هتخاس  هک  یئوگلا  زا  هکنیا  نودب  هتخاس و  رادیدپ  دشاب  اهنآ  زا  لبق  هک  يزیچ  زا  هن  ار  ءایـشا 
اهنآ هب  ندیـشخب  لکـش  رد  ای  دشاب و  هتـشاد  يزاین  اهنآ  شنیرفآ  هب  هکنیا  نودب  هدیرفآ  دوخ  تساوخ  هب  هدروآ و  دـیدپ  دوخ  تردـق  اب 
يارب یگدنب و  دبعت و  بجوم  شناگدیرفآ  يارب  هاگآ و  ار  نارگید  شتردق  رب  رادـیاپ و  ار  شتمکح  هکنیا  زج  دـشاب ، شیارب  ياهدـیاف 

ات هداهن  ار  رفیک  باقع و  ناشینامرفان  رب  بترتم و  ار  باوث  نانآ  ندادارف  شوگ  تعاط و  رب  نآ  زا  دعب  دـشاب . يزارفرـس  بجوم  شتوعد 
، هلوسر هدبع و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادمحم  یبا  نا  دهـشا  و  ( 3 . ) دناوخارف تشهب  يوس  هب  درادزاب و  دوخ  مشخ  زا  ار  شناگدـنب 
هنوصم و لیواهالا  رتسب  هنونکم و  بیغلاب  قئالخلا  اذا  هثعتبا ، نا  لـبق  هافطـصا  و  هلبتجا ، نا  لـبق  هامـس  و  هلـسرا ، نا  لـبق  هبجتنا  هراـتخا و 
هک مهدیم  یهاوگ  و  ( 3 ، ) رودقملا عقاومب  هتفرعم  و  روهدلا ، ثداوحب  هطاحا  و  رومالا ، لئامب  یللاعت  هللا  نم  املع  هنورقم ، مدـعلا  هنیاهنب 
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دیدـپ زا  لبق  هدـیزگرب و  ار  يو  دـهد ، تیرومام  وا  هب  هکنآ  زا  شیپ  تسا ، وا  لوسر  هدـنب و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  مردـپ 
موتکم بیغ  هدرپ  سپ  رد  ناگدیرفآ  هک  ماگنه  هحفص 500 ] نآ [  رد  تسا ، هدیزگرب  ار  وا  تثعب  زا  لبق  و  [ 646  ] داهن مان  ار  وا  شندمآ 

ار اـهراک  دـمآیپ  هجیتن و  دـنوادخ  نوچ  دـندربیم ، رـسب  یتسین  زرم  راـنک  رد  هدـش و  يرادهگن  [ 647  ] كانـسرت ياـههدرپ  تشپ  رد  و 
همیزع و  هرمرال ، امامتا  یلاعت  هللا  هثعتبا  ( 4 . ) دوب انـشآ  یندش  ياهراک  هاگیاج  هب  تشاد و  هطاحا  ناراگزور  ياهدادیور  هب  تسنادیم و 

هللا راناف  اهنافرع ، عم  هرکنم هللا  اهناثوال ، هبداع  اهنارین ، یلع  افکع  اهنایدا ، یف  اـقرف  ممـالا  يارف  همتح ، ریداـقمل  اذاـفنا  همکحاـضما و  یلع 
نم مهذـقفنا  هیادـهلاب و  سانلا  یف  ماق  و  اهممغ ، راصبالا  نع  یلج  و  اهمهب ، بولقلا  نع  تفـشک  اهملظ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحمب 

شنامرف هب  نداد  نایاپ  يارب  ار  وا  دنوادخ  ( 4 . ) میقتسملا قیرطلا  یلا  مهاعد  میوقلا و  نیدلا  یلا  مهاده  و  هیامعلا ، نم  مهرـصب  هیاوغلا و 
هکنیا اب  ار  اهتما  ترضح  نآ  درک ، ثوعبم  شیمتح  نیناوق  تاردقم و  ندوب  ءارجالا  مزال  شتاروتسد و  ماکحا و  ءارجا  رب  یمتح  هدارا  و 
هتفرگ ار  دوخ  هتخورفارب  ياهشتآ  فارطا  هحفـص 501 ] هکیلاح [  رد  دومرف  هدهاشم  هقرف  هقرف  هدنکارپ و  تلاح  هب  دندوب ، ینایدا  ياراد 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  دوجو  هب  دنوادخ  دندوب ، وا  رکنم  دنتخانـشیم  ار  دنوادخ  هکنیا  اب  دـندیتسرپیم و  ار  ناشیاهتب  و 
تیادـه و يارب  مدرم  نیب  رد  هتـشادرب و  نانآ  مشچ  ولج  زا  ار  عناوم  دودز ، ار  اهیگریت  تاماهبا و  اـهلد  زا  نشور و  ار  شیاـهیکیرات  ملس 

راوتــسا نـید  هـب  دیــشخب  یئاـنیب  شنیب و  یئاـنیبان ، يروـک و  زا  هداد و  تاـجن  قرغ ، یگتفرورف و  زا  ار  ناـنآ  تساـخاپ و  هـب  یئاـمنهار 
هیلع و هللا  یلـص  دـمحمب  راثیا ، هبغر و  رایتخا و  هفار و  ضبق  هیلا  هللا  هضبق  مث  ( 5 . ) دومرف ناشتیادـه  تسار  هار  هب  هتخاس و  ناشیئامنهار 

یبا یلع  هللا  یلـص  رابجلا ، کلملا  هرواجم  رافغلا و  برلا  ناوضر  راربالا و  هکئالملاب  فحدق  هحار ، یف  رادلا  هذـه  بعت  نع  ملـس  هلآ و 
ینابرهم و هب  ار  وا  دـنوادخ  هاگنآ  ( 5  ) هتاـکرب هللاهمحر و  هیلع و  مالـسلاو  هیـضر  قلخلا و  نم  هتریخ  هیفـص و  یحولا و  یلع  هنیما  هیبن و 
جـنر و زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  نیارباـنب  درب  اـیند  نیا  زا  هدرک و  حور  ضبق  شدوـخ  راـثیا  تبغر و  تساوـخ و  راـیتخا و 

یگیاسمه رد  هدـش و  شلاـح  لـماش  هدـنیاشخب  راـگدرورپ  يدونـشخ  هتفرگ و  ار  شفارطا  راربا  هکئـالم  تسا ، هدوسآ  اـیند  نیا  تمحز 
درف شناگدیرفآ و  نیب  زا  وا  بختنم  هدیزگرب و  یحو و  رب  وا  نیما  ادـخ و  ربمایپ  مردـپ  رب  دـنوادخ  دورد  دربیم  رـسب  ردـتقم  ياورنامرف 

هحفص دومرف [ : هدرک و  سلجم  لها  هب  يور  شترضح  اگنآ  داب . وا  رب  دنوادخ  تاکرب  تمحر و  مالـس و  وا و  يدونـشخ  دنـسپ و  دروم 
مکیف هللا  مکل ، قح  متعز  ممالا و  یلا  هواغلب  مکـسفنا و  یلع  هللا  ءاـنما  هیحو و  هنید و  هلمح  و  هیهن ، هرما و  بصن  هللا ، داـبع  متنا  ( 6 [ ) 502

هفـشکنم هرئاصب ، هنیب  و  عماللا ، ءایـضلا  عطاسلا و  رونلا  قداصلا و  نآرقلا  قطانلا و  هللا  باـتک  مکیلع ، اهفلخـسا  هیقب  مکیلا و  همدـق  دـهع 
هرسفملا همئازع  هروملا و  هللا  ججح  لانت  هب  هعامتسا ، هاجنلا  یلا  دوم  هعابتا ، ناوضرلا  یلا  دئاق  هعئایشا ، هب  هطبتغم  هرهاوظ ، هیلجتم  هرئارس ،

، ادخ ناگدنب  ای  امش  ( 6 . ) هبوکتملا هعیارش  هبوهوملا و  هصخر  هبودنملا و  هلئاضف  و  هیفاکلا . هنیهارب  هیلاجلا و  هتانیب  هرذحملا و  همراحم  و 
رگید هب  ادخ  نید  ناگدنناسر  نتشیوخ و  رب  دنوادخ  ياهنیما  وا و  یحو  نید و  نالماح  یهلا و  یهن  رما و  میقتسم  نیلووسم  نابطاخم و 

هک تسا  ياهدنامزاب  هدراذگ و  امش  دزن  رد  هک  تسا  يرارق  دهع و  امش  نیب  رد  ار  دنوادخ  تسا ، امـش  يارب  شنیتسار  ياوشیپ  دیئاهتما ،
شیاههاگدـید تسا ، كانبات  غارچ  ناشخرد و  رون  نیتسار ، یهلا  قطاـن  باـتک  نآ  تسا و  هدـیزگرب  دوخ  تباـین  تفـالخ و  هب  امـش  رب 

نداد شوگ  و  نیربتشهب ، يوس  هب  ربهار  شیوریپ  نارگید و  هطبغ  دروم  شناوریپ  تسا ، ناشخرد  شرهاوظ  راکشا و  شرارـسا  نشور ،
ياهمارح حـضاو  دـکوم و  تاروتـسد  تفای و  ناوتیم  یـسر  تسد  نآ  هلیـسو  هب  یهلا  نشور  ياـهتجح  هب  تسا ، یئاـهر  بجوم  نآ  هب 

نآ قیرط  زا  يدـنوادخ  هبوتکم  نیناوق  هدـش و  هدیـشخب  زیاج و  روما  یحتـسم ، ياهتلیـضف  یفاک ، نیهارب  نشور ، لئالد  هدـش ، رذـحرب 
سفنلل و هیکزت  هاکزلا  ،و  ربکلا نع  مکل  اهیزنت  هاولصلا  و  كرشلا ، نم  مکل  اریهطت  نامیالا  هللا  لعجف  ( 7 [ ) هحفص 503 دوشیم [ . لصاح 
هقرفلا و نم  اناما  انتم  اما  هلملل و  اماظن  انتعاط  بولقلل و  اقیسنت  لدعلا  و  نیدلل ، ادییشت  جحلا  و  صالخالل ، اتیبثت  مایصلا  و  قزرلا ، یف  ءامن 

هلـص طخـسلا و  نم  هیاقو  نیدـلاولا  رب  هماعلل و  هحلـصم  فورعملاـب  رمـالا  رجـالا و  باـجیتسا  یلع  هنوعم  ربصلا  و  مالـسالل . ازع  داـهجلا 
نع یهنلا  و  سخبلل ، ارییغت  نیزاوملا  لییاکملا و  هیفوت  و  هرفغملل ، اضیرعت  رذنلاب  ءافولا  و  ءامدلل ، انصح  صاصقلا  ددعلل و  هامنم  ماحرالا 
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هل اـصالخا  كرـشلا  هللا  مرح  و  هـفعلل ، اـباجیا  هقرـسلا  كرت  و  هـنعللا ، نـع  اـباجح  فذـقلا  باـنتجا  و  سجرلا ، نـع  اـهیزنت  رمخلا  برش 
هدابع نم  هللا  یـشخی  امنا   » هناف هنع ، مکاهن  هب و  مکرما  امیف  هللا  اوعیطاو  نوملـسم » متنا  الا و  نتومت  ـال  هتاـقت و  قح  هللا  اوقتاـف  ، » هیبوبرلاـب

هیکزت و ثعاب  اب  ار  تاکز  ربکت ، یگدولآ  زا  امش  یکاپ  بجوم  ار  زامن  كرش ، زا  امـش  یکاپ  بجوم  ار  نامیا  دنوادخ  سپ  ( 7 ءاملعلا »
بجوم ار  يرگداد  نید ، يراوتـسا  ثعاب  ار  جـح  صالخا ، يرادـیاپ  بجوم  ار  هزور  يزور ، رد  ینوزف  دـشر و  ناور و  حور و  تراهط 

تزع و ار  داهج  هقرفت ، یئادـج و  زا  ناما  بجوم  ار  ام  یئاوشیپ  يربهر و  تلم ، شیاسآ  مظن و  ار  اـم  زا  يوریپ  اـهلد ، تیوقت  ماجـسنا و 
ار ردام  ردپ و  هب  یکین  اههدوت ، تحلصم  هب  ار  فورعم  هب  رما  شاداپ ، یگتسیاش  قاقحتسا و  رب  یکمک  ار  يرادیاپ  ربص و  مالسا ، هوکش 

نوخ زا  يریگولج  بجوم  ار  صاصق  تیعمج ، ترثک  بجوم  ار  نادنواشیوخ  رد  ماحرا  اب  یگتسویپ  دنویپ و  راگدرورپ ، مشخ  زا  يرپس 
ناــیز مدــع  بجوــم  ار  یــشورف  مــک  زا  زیهرپ  شزرمآ ، ضرعم  رد  هحفــص 504 ] نـتفرگ [  رارق  بجوـم  ار  رذــن  تـخادرپ  اـهیزیر ،

يارب ياهزیگنا  ار  یـسنج  ياوراـن  تمهت  زا  نتـسج  يرود  يدـیلپ ، زا  ندوب  كاـپ  رطاـخ  هب  ار  بارـش  ندـیماشآ  زا  یهن  یگتـسکشرو ،
تبـسن ندیزرو  كرـش  دنوادخ  داد و  رارق  ینمادکاپ  تفع و  ظفح  بجوم  ار  يدزد  زا  زیهرپ  رگیدکی ، زا  يرود  نیرفن و  زا  يریگولج 

هتـشاد زیهرپ  تسا  هتـسیاش  هک  هنوگ  نادـب  دـنوادخ  زا  سپ  دریگ ، ماجنا  وا  تیبوبر  رد  صالخا  هک  دومرف  مارح  تهج  نآ  زا  ار  دوخ  هب 
طقف اریز  دینک  يرادربنامرف  دنکیم  یهن  امش  هب  هک  هچ  نآ  رد  ار  ادخ  دیورن و  ایند  زا  یناملسم  لاح  رد  زج  دینک و  هشیپ  يوقت  دیشاب و 
لوقا هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  یبا  هخطاف و  ینا  اوملعا  سانلا : اهیا  تلاق : مث  ( 8 . ) دنراد سرت  فوخ و  دنوادخ  زا  دنمنـشاد  ناگدنب 

نینموملاب مکیلع  صیرح  متنع  ام  هیلع  زیزع  مکسفنا  نم  لوسر  مکئاج  دقل  اططش ، لعفا  ام  لعفا  اطلغ و ال  لوقا  ام  لوقا  اءدب و ال  ادوع و 
غلبف هلآ ، هیلع و  هلا  یلـص  هیلا  يزعملا  معنل  مکلاجر و  نود  یمعنبا  اـخا  مکئاـسن و  نودیبا  هودـجت  هوفرعت  هوزعت و  ناـف  میحر ، فوئر 

، هنـسحلا هظعوملا  همحلاب و  هبر  لیبس  یلا  ایعاد  مهماظکاب ، اذـخآ  مهجبث ، ابراض  نیکرـشملا  هجردـم  نع  الئام  هراذـنلاب ، اعداص  هلـسارلا 
نیدلامیعز و قطن  هضحم و  نع  قحلا  رفسا  هحبص و  نع  لیللا  يرفت  یتح  ربدلا ، اولو  عمجلا و  مزهنا  یتح  ماهلا  تکنی  مانـصالا و  رـسکی 
صامخلا و ضیبلا  نم  رفن  یف  صالخالا  هملکب  متهف  قاقـشلا و  رفکلا و  دقع  تلحنا  قافنلا و  ظیـش  حاط و  نیطایـشلا و  قشاقـش  تسرخ 

نوتاتقت و  قرطلا ، نوبرـشت  مادقالا ، ینطوم  نالجعلا و  هصبق  عماطلا و  هزهن  براشلا و  هحفص 505 ] هقذم [  رانلا  نم  هرفح  افش  یلع  متنک 
مردـپ متـسه و  همطاـف  نم  هک  دـینادب  مدرم ، يا  دوـمرف : هاـگنآ  ( 8 « ) مکلوـح نم  ساـنلا  مکفطختی  نا  نوفاـخت  ، » نیئـساخ هلذا  قروـلا ،

میوگیمن نخس  هوای  هدوهیب و  میوگیم ، ماجنا  زاغآ و  ياراد  هدش  باسح  ینانخس  دشابیم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح 
رب تخادنایم  تمحز  هب  ار  امـش  هک  هچ  نآ  دمآ ، ناتیارب  امـش  دوخ  زا  يربمایپ   » تسین اوران  تسا و  تسرد  مهدیم  ماجنا  هک  يراک  و 

ار وا  دیـسانشب  ار  وا  بسن  بسح و  رگا  دوب » زوسلد  نابرهم و  ناگدـنروآ  نامیا  هب  تشاد و  دـیدش  لیامت  امـش  هب  تبـسن  دوب ، راوشد  وا 
تسا یتیصخش  بوخ  رایسب  هچ  و  امش ، نادرم  زا  کی  چیه  هن  میومع  رسپ  ردارب  و  امش ، نانز  زا  کی  چیه  ردپ  هن  دید ، دیهاوخ  نم  ردپ 
بتارم زا  ماجنا و  ار  دوخ  زردنا  غالبا و  ار  شیوخ  تلاسر  ترـضح  نآ  داب ، شنادناخ  وا و  رب  ادخ  دورد  دشاب ، وا  هب  بوسنم  ناسنا  هک 
توعد شرادرورپ  هارب  ار  ناشیا  وکین  دنپ  تمکح و  اب  تفرگ و  ار  نانآ  قمر  تسکـش و  ار  نانآ  رمک  دوب ، رانک  رب  نیکرـشم  تیعقوم  و 

زا ار  شهایس  هدرپ  بش  دنتـشاذگارف ، هب  اپ  هدروخ و  تسکـش  اههورگ  هکنیا  ات  درک  بوکرـس  ار  نازارفندرگ  تسکـش و  ار  اهتب  دومرف ،
تسشنورف نیطایـش  يوه  ياه و  دوشگ و  نخـس  هب  بل  نید  ربهر  دش ، راکـشآ  نیتسار  تقیقح  قح و  دز و  وسکی  هب  ناهاگحبـص  رهچ 

نایاسراپ  ) داهن كاپ  ناـیور  دـیپس  زا  یهورگ  هارمه  هب  امـش  دـش و  هدوشگ  داـحلا  رفک و  ياههدـقع  دـندش و  دوباـن  قفاـنم  ناـگیامورف 
زا هک  سک  ره  امـش  یناوتان  فعـض و  رطاخ  هب  دیدوب ، منهج  لادوگ  هاگترپ  بل  رب  هکنآ  لاح  دیدش و  صالخا  هملک  يایوگ  دنموربآ )
هک دوب  یـسک  ره  هریگ  شتآ  هدـنماشآ و  ره  هعرج  هدـنروخ و  ره  همعط  دـنک ، دوباـن  ار  امـش  تسناوـتیم  هحفص 506 ] دیـسریم [  هار 

لیلذ و دیدیچیم ، ناتخرد  گرب  دیدیماشآیم و  هدیدنگ  ياهبآ  ، دـیدوب هدـش  هل  نارگید  ياپ  اریز  تشگیم ، ياهلعـش  لابند  هب  ناباتش 
دمحمب یلاعت  كرابت و  هللا  مکذـقناف  ( 9 . ) دـنروآ موجه  امـش  هب  فارطا  زا  نارگید  هک  دـیتشاد  تشحو  نآ  زا  و  دـیدوب ، روخيرـس  وت 
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اهافطا برحلل  اراناودقوا  ام  لک  ، » باتکلا لها  هدرم  برعلا و  نابنذ  لاجرلا و  مهبب  ینم  نا  دعب  و  یتلا ، ایتللا و  دـعب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص 
اهبهل دـمخی  هصمخاب و  اهخامـصاط  یتح  یفکنی  الف  اهتاوهل ، یف  هاـخا  فدـق  نیکرـشملا ، نم  هرغاـف  ترغف  ناطیـشلل و  نرق  مجن  وا  هللا »

نم هیهافر  یف  متنا  و  احداک ، ادجم  احـصان ، ارمـشم  هللا ، ءایلوا  دیـس  هللالوسر  نم  ابیرق  هللارما ، یف  ادهتجم  هللا ، تاذ  یف  ادودـکم  هفیـسب ،
دنوادخ ( 9 . ) لاـتقلا دـنع  نورفت  لازنلا و  دـنع  نوصکنت  راـبخالا و  نوفکوتت  رئاودـلاانب و  نوصبرتـت  نوـنما ، نوهکاـف ، نوـعداو ، شیعلا 

هکنآ زا  دعب  تامدقم و  همه  زا  دعب  داد و  تاجن  اهیراتفرگ  نآ  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  هب  ار  امـش  یلاعت  كرابت و 
دنتخورفارب گنج  يارب  یـشتآ  هک  هاگ  ره  دـش ، راـتفرگ  باـتک  لـها  ناـیغاط  ناشکرـس و  برع و  تیـصخشیب  كاـبیب و  ناـمدرم  هب 

هب ار  یلع )  ) شردارب دهد  ناشن  يدوخ  نیکرشم  زا  یئوگروز  ای  دنک و  دنلب  رـس  تساوخ  ناطیـش  رگا  ای  درک و  شوماخ  ار  نآ  دنوادخ 
شتآ نآ  هرارش  هداد و  یلامـشوگ  ار  نانآ  هکنیا  رگم  تشادیمن  هحفص 507 ] رب [  گنج  يریگرد و  زا  تسد  وا  داتـسرفیم ، اهنآ  ماک 

ادخ ءایلوا  هب  تبسن  کیدزن و  ادخ  لوسر  هب  اشوک و  شتاروتسد  ماجنا  زا  هدید و  جنر  ادخ  ار  رد  وا  درکیم ، شوماخ  دوخ  ریشمش  اب  ار 
رـسب هافر  شیاـسآ و  رد  طئارـش  ناـمه  رد  امـش  دوب و  شکتمحز  هدـید و  جـنر  اـشوک ، هاوخریخ ، هدز ، ـالاب  ار  تمه  نیتسآ  دوب ، رورس 
گنز هب  شوگ  دخرچیم و  هنوگچ  عاضوا  هک  هتـسشن  ام  ینک  رد  لایخیب  هدوسآ و  دنمهرهب ، اهتمعن  زا  دیدوب و  دوخ  رکف  هب  دیدربیم ،

. دیتشاذگیم رارف  هب  اپ  دشیم  راتشک  گنج و  هک  ماگنه  نآ  هتسشن و  نیمز  رب  نارگید  زا  رتدوز  دوب  شیاسآ  رارق  هک  اج  نآ  رد  رابخا ،
غبن نیواغلا و  مظاک  قطن  نیدلا و  بابلج  لمس  قافنلا و  هکیسح  مکیف  رهظ  هئایفـصا  يوام  هئایبنا و  راد  هیبنل  هللا  راتخا  املف  ( 10 [ . ) 648]
هیف هرغلل  و  نیبیجتسم ، هتوعدل  مکافلاف  مکب ، افتاه  هزرغم  نم  هسار  ناطیـشلا  علطا  مکتاصرع و  رطخف  نیلطبملا  قینف  رده  نیلقالا و  لماخ 

بیرق و دهعلا  اذه و  مکبرش ، ریغ  متدروا  مکلبا و  ریغ  متمسوف  اباضغ ، مکافلاف  مکشمحا  افافخ و  مکدجوف  مکـضهنتسسا  مث  نیظحالم ،
هحفـص هطیحمل [  منهج  نا  اوطقـس و  هنتفلا  یف  الا  ، » هتنفلا فوخ  متمعز  ارادـتبا  ربقی ، امل  لورـسلا  و  لمدـنی ، امل  حرجلا  بیحر و  ملکلا 

امـش نیب  رد  درک  باختنا  ار  شناگدیزگرب  هاگیاج  ناربمایپ و  هناخ  شربمایپ  يارب  دـنوادخ  هک  یماگنه  ( 10 [ . ) 649 « ] نیرفاکلاب [ 508
ناراکهبت هدرک  رس  هدمآ و  هنحص  هب  تسپ  ناگیامورف  دمآ و  قطن  هب  شومخ  هارمگ  تشگ و  هدوسرف  نید  هماج  راکـشآ و  قافن  هنیک و 

نتـشیوخ يوس  هب  ار  امـش  هدروآرد  دوخ  نابیرگ  زا  ار  شرـس  ناطیـش  داد ، نالوج  هدرک و  ملع  مد  امـش  ياهنادیم  رد  هدروآ  رب  شورخ 
نزویب و ار  امش  هتخادرپ  امـش  شیامزآ  هب  دعب  دیاهدروخ  ار  وا  يوگ  هدرک و  تباجا  ار  شتوعد  هک  تفای  نینچ  نیا  ار  امـش  دناوخارف ،
هب هدرک  وجتـسج  نارگید  رد  ار  هناشن  دـیدز و  غاد  دوخ  رتش  ریغ  رب  هک  دـش  نآ  هجیتن  دـیدمآ  مشخ  هب  دوز  درک  ناتکیرحت  دـید ، زیچان 
هب مخز  هتـشذگن و  ادـخ  لوسر  نارود  زا  يزیچ  هک  هدـش  ماـجنا  یتروص  رد  فیرحت  رییغت و  نیا  دـیدشن ، دراو  دوخ  بساـنم  روخـشبآ 

فوخ هک  دیتشادنپ  هدرک و  باتش  امش  تسا ، هدشن  نفد  ربمایپ  هک  زونه  هتفاین و  دوبهب  تحارج  هدرک و  ادیپ  شرتسگ  هدیـسر  ناوختـسا 
فیک مکنم و  تاهیهف  ( 11 . ) تسا هدرک  هطاحا  ار  نارفاک  خزود ، هدرک و  طوقـس  هنتف  رد  دوخ  هک  دیـشاب  هاـگآ  دوریم ، بوشآ  هنتف و 

دق هحـضاو ، هرماوا  و  هحئال ، هرجاوز  و  هرهاب ، همالعا  و  هرهاز ، هماـکحا  و  هرهاـظ ، هروما  مکرهظا . نیب  هللا  باـتک  و  نوکفوت ؟ ینا  مکب و 
مالـسالا ریغ  غتبی  نم  و  [ » 650 « ] الدب نیملاظلل  هحفـص 509 ] سئب [  « ؟، نومکحت هریغبما  نودـیرت ؟ هنع  هبغرا  مکروهظ ، ءارو  هوـمتفلخ 

نوروت و مهتذخا  مث  اهدایق ، سلـسی  اهترفن و  نکـست  نا  ثیر  الا  اوثبلت  مل  مث  [ 651 « ] نیرـساخلا نم  هرخالا  یف  وه  هنم و  لبقی  نلف  انید 
یف اوسح  نورت  یفـصلا ، یبنلا  ننـس  دامها  یلجلا و  نیدلاراونا  ءافطا  و  يوغلا ، ناطیـشلا  فاتهل  نوبیجـست  و  اهتومج ، نوجیهت  و  اهتدـق ،

ثرا الا  مومعزت  متنا  اشحلا و  یف  نانسلا  زخو  يدملا و  زح  لثم  یلع  مکنم  ربصن  و  ءارـضلا ، رمخلا و  یف  هدلو  هلهال و  نوشمت  و  ءاغبترا ،
هتنبا ینا  هیحاضلا  سمـشلاک  مکل  یلجت  یلب  نوملعت ؟ الفا  [ 652 « ] نونقوی موقل  امکح  هلا  نم  نسحا  نم  نوغبت و  هیلهاـجلا  مکحفا  ، » اـنل
يور شیپ  دنوادخ  باتک  هک  یلاح  رد  دیوریم !؟ ههاریب  هچ  دیوریم و  اجک  هب  و  تسا ؟ هدش  هچ  ار  امش  امـش ، زا  تسا  رود  سپ  ( 11)

نآ امش  تسا ، حضاو  شنیمارف  راکـشآ و  یهاون  تامرحم و  هتـشارفارب ، شیاهمچرپ  ناشخرد ، شتاروتـسد  نشور ، شلئاسم  تسا ، امش 
يارب دیئامن ، مکح  نآ  فالخرب  دیهاوخیم  ای  و  دینک ؟ یشوپمشچ  هتـشادرب و  تسد  نآ  زا  دیراد  میمـصت  ایآ  دیاهتخادنا ، رـس  تشپ  ار 
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، تسا ناراک  نایز  زا  ترخآ  رد  تسین و  هتفریذپ  وا  زا  زگره  دورب  مالـسا  زا  ریغ  ینید  لابند  سک  ره  تسا و  يدـب  نیزگیاج  نارگمتس 
نتخورفارب هب  عورـش  ددرگ و  ناسآ  هدـیمر  روتـس  نیا  راـهم  نتفرگ  دنیـشنبورف و  هنتف  نیا  یـشکرس  هک  دـیدرکن  ربص  نادـنچ  امـش  دـعب 
شوماخیپ رد  هداد و  تبثم  خساپ  ار  هدننکهارمگ  ناطیـش  ياوآ  تفرگارف و  ارنآ  داب  سپـس  هحفـص 510 ] هدرک [  شیاههقرج  اههلعش و 

هدرک و يراج  نابز  رب  دیتشاد  لد  رد  هک  هچ  نآ  زج  دیدمآرب ، هدیزگرب  ربمایپ  ياهتنـس  ندرک  دوبان  ینارون و  نید  ناشخرد  راونا  ندرک 
ياهزین ای  هدش و  هتشاذگ  دراک  هبل  رب  شتسد  یسک  نوچ  مه  امش  لباقم  رد  ام  دیداد ، جرخ  هب  قافن  یئور و  ود  ربمایپ  نادناخ  هب  تبـسن 

ءاعما و رد  ياهزین  ای  هدـش و  هتـشاذگ  دراک  هبل  رب  شتـسد  یـسک  نوچ  مه  امـش  مینکیم ، يرادـیاپ  ربص و  هتفرورف  شیاـشحا  ءاـعما  رد 
. دـینکیم يوریپ  تیلهاج  نارود  تاروتـسد  زا  ایآ  ، تسین یثرا  ار  اـم  هک  دیاهتـشادنپ  امـش  مینکیم ، يرادـیاپ  ربص و  هتفرورف  شیاـشحا 

ناسب نانیا  رب  هکلب  يرآ  دینادیمن ؟ ایآ  دـنکیم »؟ يرواد  دـهدیم و  روتـسد  رتهب  دـنوادخ  زا  یـسک  هچ  دـنراد ، رواب  هک  یمدرم  يارب  »
نا هللا  باتک  یفا  هفاحقیبا ، نبا  ای  هیثرا ، یلع  بلغاا  نولـسملا  اهیا  ( 12 . ) مربمایپ رتخد  نم  هک  تسا  حضاو  نشور و  ناشخرد  دیـشروخ 

ثرو و  : » لوـقی ذا  مکروـهظ  ءارو  هومتذدـبن  هللا و  باـتک  متکرت  دـمع  یلعفا  [ 653 « ] ایرف ائیـش  تئج  دـقل  « !؟ یبا ثرا  ـال  كاـبا و  ثرت 
لآ نم  ثری  ینثری و  ایلو  کندل  نم  یل  به  بر  : » لاق ذا  مالـسلااهیلع  ایرکز ، نب  ییحی  ربخ  نم  صتقا  امیف  لاق  و  [ 654 « ] دواد نامیلس 

هحفـص رکذلل [  مکدالوا  یف  هللا  مکیـصوی  : » لاق و  [ 656 « ] هللا باتک  یف  ضعبب  یلوا  مهـضعب  ماـحرالالولوا  و  : » لاـق و  [ . 655 « ] بوقعی
نا ال متمعز  و  [ 658 « ] نیقتملا یلع  اقح  فورعملاب  نیبرقالا  نیدلاولل و  هیـصولا  اریخ  كرت  نا  : » لاق و  [ . 657 « ] نینثنالا ظح  لثم  [ 511

ایآ هفاحقیبا ! رسپ  يا  موش ، بولغم  دیاب  دوخ  ثرا  نتفرگ  هب  تبسن  نم  ایآ  اهناملسم  يا  ( 12 .« ) اننیب محر  یبا ال  نم  ثرا  الو  یل  هولفح 
باتک ادمع  ایآ  ياهتفگ ، یبسانمان  نخـس  اوران و  بلطم  وت  مربن ، زا  مردپ  زا  نم  يربب و  ثرا  تردپ  زا  وت  هک  هدـمآ  دـنوادخ  باتک  رد 
ایرکز نب  ییحی  ناتساد  هک  اجنآ  رد  »و  درب ثرا  دوواد  زا  نامیلس  : » دیوگ هک  اج  نآ  رد  دیاهتخادنا  ناترس  تشپ  هتشاذگ و  رانک  ار  ادخ 

: هدومرف زین  و  دربب ، ثرا  بوقعی  نادناخ  زا  نم و  زا  هک  شخبب  نم  هب  ینیشناج  تدوخ  يوس  زا  اراگدرورپ  دیامرفیم : دنکیم  وگزاب  ار 
شرافـس امـش  هب  ناتنادـنزرف  هرابرد  ادـخ  دومرف : زین  دنـشابیم و  مدـقم  یلوا و  دـنوادخ  باـتک  رد  رگید  یخرب  زا  یخرب  نادـنواشیوخ 

هنوگ هب  نادـنواشیوخ  رداـم و  ردـپ و  يارب  تشاد  ياـج  هب  دوخ  زا  ار  یلاـم  رگا  هدومرف : زین  و  دربب ، رتـخد  لـباقم  ود  رـسپ  هک  دـنکیم 
زا هتشادن  ياهرهب  نم  هک  دیاهتـشادنپ  امـش  تسا ، هتـسیاش  تسرد و  يراک  ناراگزیهرپ  يارب  نیا  دنک و  تیـصو  فورعم  هدش و  هتخانش 

ناثراوتی نیتلم ال  لها  نولوقت  له  ما  یبا ؟ اهنم  جرخا  هیاب  هللا  مکـصخفا  ( 13 . ) تسین ام  نیب  يدنویپ  هطبار و  چیه  مربیمن و  ثرا  مردـپ 
هموطخم اهنودـف  یمع ، نبا  یبا و  نم  هموـمع  نآرقلا و  صوـصخب  ملعا  متنا  هحفـص 512 ] ما [  هدـحاو !؟ هلم  لها  نم  یبا  اـنا و  تسل  و 

و ، » نومدنت ذا  مکعفنی  نورـسخت و ال  ام  هعاسلا  دنع  همایقلا و  دعوملا  دـمحم و  میعزلا  و  هللا ، مکحلا ، معنف  كرـش ، موی  كاقلت  هلوحرم ،
ياهیآ امش  يارب  اصوصخم  دنوادخ  ایآ  ( 13 [ . ) 659 «. ] میقم باذع  هیلع  لحی  هیزخی و  باذع  هیتاینم  نوملعت  فوس  رقتـسم و  ءابن  لکل 

نم و دنربیمن و  ثرا  رگیدکی  زا  تلم  ود  لها  دیئوگیم  هکنیا  ای  و  دـشاب ؟ هدرک  ءانثتـسا  ثرا  یلک  نوناق  نآ  زا  ار  مردـپ  هک  هداتـسرف 
امش نیا - سپ  ، دینادیم رتاناد  میومع  رسپ  ردپ و  زا  نآرق  صاخ  ماع و  هب  تبسن  ار  دوخ  امـش  ای  و  میتسین !؟ نیئآ  تلم و  کی  لها  مردپ 

دنوادخ دید  یهاوخ  ار  دوخ  تزیخاتسر  نیسپاو و  زور  دشاب و  امـش  رایتخا  رد  هدرک  راب  هدیـشک و  راهم  رتش  نوچمه  هک  كدف - نیا  و 
ماگنه نآ  رد  درک و  دـیهاوخ  هدـهاشم  دـیاهدومن  هک  ینایز  زور  نآ  رد  تسا  رارق  هماـگنه  تماـیق  ربهر و  نیرتهب  دـمحم  رواد ، نیرتهب 

دورف و هدـننکراوخ  یباذـع  یـسک  هچ  رب  هک  تـسناد  دـیهاوخ  يدوز  هـب  تـسا و  یهاـگیاج  ار  يدادـیور  ره  درادـن ، يدوـس  ینامیـشپ 
هلملا و داضعا  هیتفلا و  رشاعم  ای  ( 14 : ) دومرف هدنکفا و  رظن  راصنا  يوس  هب  مالـسلااهیلع  همطاف  هاگنآ  دش . دهاوخ  دراو  رادیاپ  ياهجنکش 

ءرملا : » لوـقی یبا  هلآ  هـیلع و  هللا  هحفـص 513 ] یلـص [  هللالوسر  ناک  اما  یتمالظ ، نع  هنـسلا  قح و  یف  هزیمغلا  هذـه  ام  مالـسالا ! راصنا 
یلـص دمحم  تام  نولوقتا  لاوزا ، بلطا و  ام  یلع  هوق  و  لواحا ، امب  هقاط  مکل  هلاها و  اذ  نالجع  متثدحا و  ام  ناعرـس  هدـلو ؟ یل  ظفحی 

تدکا هبیصمل و  موجنلا  تفسک  هتبیغل و  ضرالا  تملظا  هقتر و  قتفنا  هقتف و  رهنتسا  هیهو و  عسوتسا  لیلج  بطخف  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا 
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هق هلزان و ال  اهلثم  یمظعلا ال  هبیطملا  و  يربکلا ، هلزانلا  هللاو  کلتف  هتامم ، دنع  همرحلا  تلیزا  میرحلا و  عیـضا  لابجلا و  تعـشخ  لامالا و 
هلسر هللا و  ءابناب  لح  ام  هلبقل  اناحلاو و  هوالت  اخارـص و  افاته و  مکحبـصم  مکاسمم و  یف  مکتینفا  یف  هئانث  لج  هللا  باتک  اهب  نلعا  هلجاع 
هیبقع یلع  بلقنی  نم  مکباقعا و  یلع  متبلقنا  لتق  وا  تام  نافا  لسرلا  هلبق  نم  تلخ  دـق  لوسر  الا  دـمحم  ام  و   » متح ءاضق  لـصف و  مکح 

یـشوپمشچ نیا  مالـسا ، ناراـی  نیئآ و  ناوزاـب  يا  و  نادرمناوـج ، هورگ  يا  ( 14 [ . ) 660 « ] نیرکاشلا هللا  يزیجـس  ائیـش و  هللا  رـضی  نلف 
جرخ هب  دوـخ  زا  هدـش  هتـسناد  اور  نم  رب  هک  یمتـس  هب  تبـسن  يربـخیب  باوـخ و  نینچ  ارچ  دـیرادیم و  اور  نـم  قـح  رد  هـک  تـسیچ 

دوز هچ  دوشیم » يراد  هگن  ظفح و  شنادنزرف  رد  ناسنا  : » دومرفیم هک  دوبن  مردپ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ایآ  دیهدیم .
هک ار  هچ  نآ  دیزاس و  هدروآرب  ار  ماهتـساوخ  هک  دیراد  ار  نآ  ناوت  امـش  دـیتفخ ، تلفغ  رد  گنردیب  هچ  و  دـیدرک ، هک  يراک  نیا  دوب 

دادیور سپ  تفر ، هحفص 514 ] ایند [  زا  درم و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هک  دیئوگیم  ایآ  دیهد ، ماجنا  مراد  رظن  رد  مهاوخیم 
رد هریت و  نیمز  يور  وا  تبیغ  زا  تسا  هتـشگ  راوشد  شنتـسویپ  مه  هب  هداـتفا و  نآ  رد  هنخر  هتفاـی و  شرتـسگ  شفاکـش  هک  دوـب  یمهم 

ادـخ هب  تسا ، هتفر  نیب  زا  وا  مارتـحا  شتلحر  اـب  شزرایب ، وا  میرح  هتخیرورف ، اـههوک  دـیمون ، اـهوزرآ  غورفیب و  ناگراتـس  شتبیـصم 
نیا زا  شیپ  لاعتم  دنوادخ  باتک  هتشگن ، لزان  یتبیـصم  هدماین و  نآ  دننامه  یئالب  هک  یمیظع ، تبیـصم  گرزب و  يالب  تسنیا  دنگوس 

توالت امـش  رب  هدـش  دراو  وا  زا  شیپ  ناربمیپ  رب  هک  هچ  نآ  دـشیم و  هدـناوخ  بترم  هدروآرب و  دایرف  ماش  حبـص و  ره  امـش  هناخ  رد  رب 
رگا ایآ  دناهدمآ  یناگداتسرف  زین  وا  زا  شیپ  هک  تسا  ياهداتسرف  دمحم  : » دومرف يادخ  هک  تسا  ملسم  يا  هزادنا  متح و  یمکح  دشیم ،

هدرواین دراو  دنوادخ  هب  ینایز  زگره  ددرگرب  دوخ  هتـشذگ  هب  سک  ره  و  دیدرگیمرب ؟ دوخ  ناگتـشذگ  هب  امـش  دوش  هتـشک  ای  دریمب و 
ادـتبم و عمـسم  ینم و  يارمب  متنا  هیبا و  ثارت  مضهاا  هلبقینب : اـهیا  ( 15 . ) داد دهاوخ  شاداپ  ار  نارازگـساپس  دـنوادخ  يدوز  هب  تسا و 

الف هوعدلا  مکیفاوت  هنجلا ، حالـسلا و  مکدنع  هوقلا و  هادالا و  هدـعلا و  ددـعلا و  ووذ  متنا  و  هربخلا ، مکلمـست  هوعدـلا و  مکـسبلت  عمجم !؟
یتـلا هریخلا  و  تبجتنا ، یتـلا  هبجنلا  و  حالـصلا ، ریخلاـب و  نوفرعم  حاـفکلاب ، نوفوصوم  متنا  نوـثیغت و  ـالف  هخرـصلا  مکیتاـت  نوبیبـحت و 
تراد یتح  نورمتاتف  مکورمان  نوحربت  وا  حربن  ـالف  مهبلا  متحفاـک  ممـالا و  متحطاـن  بعتلا و  دـکلا و  متلمحت  برعلا و  متلتاـق  تریتخا ،

هوعد تادهو  رفکلا  نارین  تدـمخ  هحفص 515 ] کفالا و [  هروف  تنکس  كرـشلا و  هرعن  تعـضخ  مایالا و  بلح  رد  مالـسالا و  یحرانب 
اموق نولتاقت  الا  « ؟ نامیالا دعب  متکرـشا  مادقالا و  دعب  متـصکن  ناعلاا  دعب  متررـسا  نایبلا و  دعب  مترج  یناف  نیدـلاماظن  قسوتـسا  جرهلا و 
هحفص [ . ] 662 [ ] 661 « ] نینموم متنک  نا  هوشخت  نا  قحا  هللااف  مهوشختا  هرم  لوا  مکءادـب  مه  لوسرلا و  جارخاـب  اومه  مهناـمیا و  اوثکن 

دـینیبیم و ارم  امـش  هکیلاح  رد  دوش  هدـیعلب  مردـپ  ثاریم  ایآ  لـهاک ) رتخد  هلیبق  نادـنزرف   ) جرزخ سوا و  موق  يا  ياو ، يا  ( 15 [ ) 516
هدرک و هطاحا  ار  امش  هدیدمتس  ياوآ  تسا !؟ امش  تسد  رد  روما  مامز  ددرگیمرب و  امش  هب  راک  ماجرف  زاغآ و  دیونـشیم و  ارم  يادص 

ناترایتخا رد  تازیهجت  هحلسا و  امش و  تسد  رد  لئاسو  رازبا و  دیراد  ورین  ناوت و  مه  تارفن و  مه  امـش  دیهاگآ ، هیـضق  زا  تهج  ره  زا 
هب روهشم  هکنیا  اب  دیسریمن ، شدایرف  هب  دسریم و  ناتـشوگ  هب  شاهلان  هآ و  دیئوگیمن و  خساپ  دیونـشیم و  ار  هدیدمتـس  دایرف  تسا ،

لمحتم يرایسب  تمحز  جنر و  هدیگنج و  بارعا  اب  امش  دیموق ، فارشا  هعماج و  ناگدیزگرب  دیحالـص ، ریخ و  هب  فورعم  يروآ و  مزر 
هکنیا ات  دیدرک  تعاطا  میداد  امش  هب  هک  يروتـسد  ره  یتلاح  ره  رد  هشیمه و  دیدی ، نیمز  رب  ار  نازارفندرگ  هدش  ریگرد  اهتما  اب  دیدش ،
شتآ و  تسـشنورف ، اوران  تمهت و  نایغط  داتـسیا ، شورخ  زا  كرـش  دیـسر ، رمث  هب  ناراگزور  هدمآ و  شدرگ  هب  مالـسا  يایـسآ  گنس 

هدش و فرحنم  تمس  مادک  هب  هار  حوضو  ینشور و  زا  دعب  دیدرگ ، مجسنم  تناید  ماظن  مارآ و  هنتف  بوشآ و  دیئارگ ، یشوماخ  هب  رفک 
ارچ نامیا  زا  دـعب  دـیزغلیم و  ارچ  دیاهتـشادرب  مدـق  هک  نآ  زا  دـعب  دـینک  ناهنپ  دـیهاوخیم  ار  يزیچ  هچ  قح - ندـش - راکـشآ  زا  دـعب 

اب دیگنجب  دیهاوخیمن  دناهتفرگ  میمـصت  ربمایپ  ندرک  نوریب  يارب  هتـسکش و  ار  دوخ  ياهنامیپ  هک  یمدرم  اب  ایآ  « !؟ دـیوشیم كرـشم 
هدروآ و نامیا  رگا  دیسرتب  وا  زا  هک  تسا  رتراوازس  دنوادخ  هحفص 517 ] هکنیا [  اب  دیسرتیم  نانآ  زا  ایآ  دیاهدرک  زاغآ  ار  گنج  هکنآ 

متوجن هعدلاب و  متولح  ضبقلا و  طسبلاب و  قحا  وه  نم  متدـعبا  و  ضفخلا ، یلا  متدـلخا  دـق  نا  يرا  دـق  الا  ( 16 « ) دیاهدرک رواب  ار  نید 
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الا [ . 663 « ] دیمح ینغلا  هللا  ناف  اعیمح  ضرالا  یف  نم  متنا و  اورفکت  ناف   » متغوست يذلا  متعتسد  متیعو و  ام  متججمف  هعسلاب  قیـضلا  نم 
ظـیغلا و هئفن  و  سفنلا ، هضیف  اـهنکل  و  مکبولق ، اهترعـشتسا  یتـلا  هردـغلا  مکترماـخ و  یتـلا  هلذـخلاب  ینم  هفرعم  یلع  تلق  اـم  تلق  دـق  و 

دبالا رانـش  هللا و  بضغب  هموسوم  راعلا ، هیقاب  فخلا ، هبقن  رهظلا ، هربد  اهوبقتحاف  اهومکنودـف  هجحلا ، همدـقت  رودـصلا و  هثب  و  اـنقلاروخ ،
ریذـن هتنبا  انا  و  [ . 664 « ] نوبلقنی بلقنم  يا  اوملظ  نیذلا  ملعیـسو  نولعفت ، ام  هللا  نیعب  هدـئفالا ، یلع  علطت  یتلا  هدـقوملا  هللا  رانب  هلوصوم 

هافر هب  هک  منیبیم  نینچ  ار  امش  نم  دیـشاب ، هاگآ  ( 16 [ . ) 665 « ] نورظتنم انا  اورظتنا  نولماع و  انا  اوملعاف   » دیدش باذع  يدـی  نیب  مکل 
زا هدروآ  يور  شیاسآ  یتحار و  هب  هتخاس و  رود  دوب  يرادـمامز  هب  رتراوازـس  هک  ار  سک  نآ  هتـشگ و  لیامتم  تحار  یگدـنز  یبلط و 

نایتارب هک  ار  هچ  نآ  هتشاذگ و  رانک  دیدوب  هتفرگارف  هحفص 518 ] هک [  ار  هچ  نآ  دیاهتفای و  یشرتسگ  هتـسج و  یئاهر  رقف  یتسدگنت و 
دنوادخ هک  دـینادب  دـنوش  رفاک  دـننکیم  یگدـنز  نیمز  يور  رد  هک  یناسک  یمامت  امـش و  رگا  سپ   » دـیتخدنا نوریب  ولگ  زا  دوب  اراوگ 

امش ياهیزاب  هقح  گنرین  امش و  ندرکن  يرای  هزیگنا  هب  تبسن  لماک  یهاگآ  اب  متفگ  هک  ار  هچ  نآ  دیـشاب  هاگآ  تسا » هدوتـس  زاینیب و 
مشج و زا  هک  دوب  یهآ  دـمآرب و  ناج  زا  هک  دوب  یـشورخ  نانخـس  نیا  تسا . هتخیمآ  مهرد  ناتحور  اـب  هتفرگارف و  ار  ناـتیاهلد  هک  دوب 

نیا سپ  مدومن ، تجح  مامتا  هلیـسو  نیدـب  هدرک  یگنتلد  زا  هوکـش  درکیم ، تیاکح  نم  یئاسرفناوت  یباتیب و  زا  هتـساخرب و  نم  ظـیغ 
مـشخ ناشن  و  نادواج ، شراع  گنن و  ناگنل ، شیاپ  یمخز ، شتـشپ  هک  دینادب  نکل  دیزاتب  هدش و  راوس  نآ  رب  تفالخ ، رتش  نیا  امش و 
ماجنا هک  ار  هچنآ  دراد ، فارشا  اهلد  رب  هک  تسا  لصتم  یهلا  نازوس  زادگناج و  شتآ  هب  و  یگـشیمه ، شیئاوسر  هدروخ و  نآ  رب  یهلا 
تکرح شخرچ و  رد  یهاـگیاج  هچ  رد  هک  تسناد  دـنهاوخ  نارگمتـس  يدوز  هب  و   » تسا وا  مشچ  ولج  راـگدرورپ و  يور  شیپ  دـیهد 

هک دیهد  ماجنا  دیهاوخیم  هک  يراک  ره  سپ  دادیم  میب  ار  امش  ناتیور  شیپ  تخس  رس  باذع  زا  هک  میامـش  ربمایپ  رتخد  نم  دنـشابیم 
دیـسر اج  نیدـب  هک  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  نانخـس  میرظتنم » مه  ام  هک  دیـشاب  هار  هب  مشچ  داد و  میهاوخ  ماجنا  ار  دوخ  راک  مه  ام 

، دوب تبحم  اب  زوسلد و  درکیم  راتفر  يراوگرزب  اب  دوب و  نابرهم  نینموم  هب  تبـسن  تردپ  ادخ  لوسر  رتخد  يا  داد : خساپ  نینچ  رکبوبا 
وا رتخد  ار  نانز  زا  کی  چیه  وت  زج  میهد  تبسن  وا  هب  ار  یسک  میهاوخب  رگا  ام  دوب ، گرزب  يرفیک  كاندرد و  یباذع  نارفاک  هب  تبـسن 
رد هداد و  حیجرت  دوخ  نادنواشیوخ  رگید  رب  هحفص 519 ] ار [  وا  دوب  رهوش  ردارب  ناتـسود - رگید  هن  و  اهنت - دوب و  وت  ردپ  وا  مینادیمن 
امش دنکیمن ، ینمشد  امش  اب  یسک  تخبدب  یقش و  دارفا  زج  دنرادیم و  تسود  نادنمتداعس  طقف  ار  امش  درکیم ، يرای  یمهم  راک  ره 
يا وت  دیدوب و  تشهب  يوس  هب  ام  ربهر  ریخ و  يوس  هب  ام  يامنهار  امـش  دـیئادخ  بختنم  ناگدـیزگ  رب  لوسر و  ترـضح  كاپ  نادـناخ 

هدـشن و هتفرگ  وت  زا  وت  قح  یـشابیم ، رادهقباس  يدـنمدرخ  یـشوهزیت و  رد  قداص و  تراتفگ  رد  ناربمایپ  نیرتهب  رتخد  نانز و  نیرتهب 
نآ ماهدرکن . زواجت  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يار  هیرظن و  زا  نم  هک  دنگوس  ادخ  هب  و  هدرکن ، بیذکت  یـسک  ار  تراتفگ 

بتک هکلب  میراذگیمن  ثرا  هب  دوخ  زا  یکالما  کلم و  هناخ و  هرقن و  الط و  میوشیمن و  هدرب  ثرا  ناربمایپ  هورگ  ام  : » دومرف ترـضح 
هنوگره هک  دوشیم  طوبرم  اـم  زا  دـعب  رما  یلو  هب  دـنام  زاـب  اـم  زا  هک  ياهقوذآ  ره  میراذـگیم ، راـگدای  هب  ار  توبن  ملع و  تمکح و  و 

اهنآ هلیـسو  هب  ات  میاهدرک  جرخ  یگنج  گرب  زاس و  هحلـسا و  دیرخ  ار  رد  دیراد  رظن  رد  امـش  هک  ار  هچ  نآ  ام  دنک ». مکح  دـید  حالص 
مومع يریگمیمـصت  نیا  رد  دـننک ، هزرابم  ناراکهبت  نایغای و  ناشکرـس و  اب  هتـساخرب و  داهج  هب  دنـشاب و  دروآ  مه  راـفک  اـب  اهناملـسم 

، ماهتشادن يار  دادبتسا  هیرظن ، نیا  هب  تبسن  مشاب و  هتفرگ  میمصت  هک  ماهدوبن  نم  اهنت  نیا  دناهدرک و  عامجا  هتـشاد و  تکرـش  اهناملـسم 
وت میهدـن ، وت  هب  مینک و  هتخودـنا  میهاوخیمن  هتـشادن و  غیرد  وت  زا  ار  يزیچ  تسوـت  راـیتخا  رد  نم  لاوـما  نیا  و  تسا ، نم  عـضوم  يا 

تاهیامرس غرف  لصا و  زا  هدشن و  يریگولج  تلاوما  رد  فرصت  زا  یشابیم ، تنادنزرف  هب  تبـسن  هبیط  هرجـش  تردپ و  تما  نانز  يوناب 
هک يروتـسد  ره  دوشیم  بوسحم  نم  هحفـص 520 ] لاوما [  زا  تسا و  نم  صخـش  راـیتخا  رد  هک  هچ  نآ  رد  دوـشیمن ، هتـساک  يزیچ 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  تردپ  روتسد  فالخرب  دروم  نیا  رد  نم  هک  دینادیم  حالص  امش  ایآ  دوشیم  ءارجا  دیئامرفب 
افداص هللا  باتک  نع  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  ناک  ام  هللا ! ناحبـس  ( 17 : ) دومرف نینچ  رکبوبا  خساپ  رد  ترضح  منک !؟ لمع 
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نم هل  یغب  امب  هیبش  هتافو  دـعب  اذـه  و  روزلاب ، هیلع  الالتعا  ردـغلا  یلا  نوعمجتفا  هروس ، وفقی  و  هرثا ، عبتی  ناک  لب  افلاخم  هماکح  ـال  ـال  و 
[667 « ] دواد نامیلس  ثرو  و  [ » 666 « ] بوقعیلآ نم  ثری  ینثری و  ، » لوقی الـصف ، اقطان  الدع و  امکح  هللا  باتک  اذه  هتایح ، یف  لئاوغلا 

لازا نیلطبملا و  هلع  حازاام  ثانالا  نارکذلا و  ظح  نم  حابا  و  ثاریملا ، ضئارفلا و  نم  عرش  طاسقالا و  نم  هیلع  عزو  امیف  لج  زع و  نیبف 
كاپ و ( 17 [ . ) 668 «. ] نوفصت ام  یلع  ناعتـسملا  هللا  لیمج و  ربصف  ارما  مکـسفنا  مکل  تلوس  لب   » الک نیرباغلا ، یف  تاهبـشلا  ینظتلا و 
ور هلابند  راـثآ و  وریپ  هکلب  دوبن  فلاـخم  وا  ماـکحا  هب  تبـسن  نادرگ و  يور  ادـخ  باـت  زا  ادـخ  لوسر  هاـگ  چـیه  دـنوادخ ! تسا  هزنم 

تلحر زا  دعب  امش  راک  نیا  دیاهدومن  نیغورد  یئوج  هناهب  هدرک و  عامجا  بیرف  گنرین و  رب  امش  ایآ  دوب ، نآرق  ياههروس  تاروتـسد و 
يرواد هک  ادخ  باتک  نیا  دشیم ، ماجنا  ترـضح  نآ  ندوب  هدـنز  هحفـص 521 ] نامز [  رد  هک  تسا  یئاهراک  نامه  دنام  ترـضح  نآ 
بوقعی ثراو  هک  دهدب  يدنزرف  وا  هب  هک  دوب  نآ  دنوادخ  زا  ایرکز  تساوخرد  دیامرفیم : هک  تسا  هدننکصخشم  ياهدنیوگ  رگداد و 

ره مهـس  هدرک  میـسقت  عیزوت و  هک  هچ  نآ  رد  لاعتم  دنوادخ  نیاربانب  درب ، ثرا  دواد  زا  نامیلـس  هک  دیامرفیم  رگید  ياج  رد  ای  دشاب و 
نایب نشور  حضاو و  ياهنوگ  هب  ار  نارتخد  نارـسپ و  مهـس  تسا ، هتخاس  صخـشم  ار  ثاریم  زا  یمتح  بجاو و  رادقم  نییعت و  ار  یـسک 

ناتدوخ امش  هکلب  تسین ، نینچ  هن  تسا ، هدومن  يریگولج  هدنیآ  رد  ار  ینامگدب  هتخاس و  لطاب  نایارس  هوای  زا  ار  یئوجهناهب  هک  هتشاد 
امـش هک  هچ  نآ  رب  درک و  مهاوخ  اـبیز  يربـص  يراـبدرب و  نم  هدرک و  يزاـستروص  ناـتیارب  ار  يراـک  امـش  سوفن  دـینزیم و  لوـگ  ار 
رتخد دناهتفگ و  تسار  شلوسر  دنوادخ و  تفگ : نینچ  تاشیامرف  نیا  ندینش  اب  رکبوبا  میوجیم . کمک  دنوادخ  زا  دینکیم  فیصوت 

وت یئوگقح  یـشابیم  لیلد  ناهرب و  همـشچرس  نید و  نکر  تمحر ، تیاده و  هاگیاج  تمکح و  ندعم  وت  دـیوگیم  تسرد  زین  ربمایپ 
هدهعرب هک  ار  هچ  نآ  دننک ، يرواد  وت  نم و  نیب  دنناوتیم  هک  دنناناملـسم  نیا  کنیا  منادیمن ، اوران  ار  تنانخـس  مرمـشیمن و  دـیعب  ار 
دادبتـسا هن  ماهتفگ و  روز  هن  ماهدش  اریذپماهتفرگ  تسد  هب  هک  ار  هچ  نآ  ناشیا  یگنهآ  مه  قافتاب و  دنتخادنا و  مندرک  رب  نانیا  ماهتفرگ 

سانلا رشاعم  ( 18 : ) دومرف هدرک و  مدرم  هب  يور  ترـضح  دـندهاش . هاوگ و  راـک  نیا  رب  ناـنیا  ماهتفرگ ، میمـصت  دوخ  اـهنت  هن ، هتـشاد و 
لب لک  [ 669 « ] اهلافقا بولق  یلع  ما  نآرقلا  نوربدتی  الفا   » رساخلا حیبقلا  لعفلا  هحفص 522 ] یلع [  هیضغملا  بلطابلا ، لیق  یلا  هعرسملا 

- ندجتل متضتعا ، هنم  امرش  مترـشا و  هب  ام  ءاس  و  متلوات ، ام  سبل  و  مکراصبا ، مکعمـسب و  ذخاف  مکلامعا ، نم  متـسا  ام  مکبولق  یلع  نار 
رسخ  » و [ 670 « ] نوبستحت اونوکت  ملام  مکبر  نم  مکلادب  و   » ءارـضلا هءاروام  نابو  ءاظغلا  مکل  فشک  اذا  الیبو  هبغ  و  الیقث ، هلمحم  هللاو -

هتسیرگن و ضامغا  هدید  اب  ار  راب  نایز  تشز  راک  هدروآ و  يور  لطاب  راتفگ  هب  ناباتـش  هک  یمدرم  يا  ( 18 [ . ) 671 « ] نولطبملا کلانه 
، هتسب شقن  ناشتـشز  ياهراک  هکلب  تسین  نینچ  هن  تسا » یئاهلد  رد  رب  لفق  هکنیا  ای  دننکیمن  يرگنزاب  نآرق  رد  ایآ   » دیاهتفریذپ ار  نآ 

ادخ هب  دیاهتفرگ  ناهد  هب  ار  يزیچ  دب  دیاهدرک و  هراشا  يزیچ  دب  هب  دیتشگرب و  یئاج  دب  هچ  تسا و  هتفرگارف  ار  ناتیاهمشچ  اهـشوگ و 
لابند هب  ررـض  نایز و  تفای  دیهاوخ  كانرطخ  ار  شدمآیپ  نیگنـس و  ار  شهاگراب  دش ، هدنز  يوسکی  هب  اههدرپ  هک  یماگنه  دـنگوس 

دنهاوخ نایز  نایارـس  هروای  ماگنه  نآ  رد  دش و  دهاوخ  راکـشآ  ناتیارب  دـیتشادنپیمن  هک  ار  هچ  نآ  ناتراگدرورپ  زا  و   » تشاد دـهاوخ 
مل اهدهاش  تنک  ول  هثبنه  ءابنا و  كدعب  ناک  دـق  دورـس : نینچ  هدومن و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ربق  هب  يور  دـعب  دـید »
انا هحفـص 523 ] دوبیمن [ . گرزب  نادـنچ  تالکـشم  یتشادیم  روضح  وت  رگا  هک  دوب  ییاـهیراتفرگ  اـهربخ و  وت  زا  دـعب  بطخلا  ربکت 

تـسد زا  ار  وت  دشاب  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  يراهب  هک  ینیمز  ناسب  ام  اوبکن  دق  مهدهـشاف و  کموق  لتخا  اهلباو و  ضرالا  دقف  كاندـقف 
نیندـلا یلع  هلالا  دـنع  هلزنم  یبرق و  هل  لـها  لـک  و  دـندرک . طوقـس  هک  شاـب  هاوگ  ناـنآ  رب  وت  دندیـشاپ ، مه  زا  وت  تلم  موق و  میداد و 

امل مهرودـص  يوجن  انل  لاجر  تدـبا  دراد . یتلیـضف  يرترب و  نارگید  رب  هک  دراد  یماقم  یکیدزن و  دـنوادخ  دزن  ياهداوناخ  ره  برتقم 
راکـشآ ام  يرب  ار  دوخ  ینورد  ياههنیک  ینادرم  دش  لئاح  وت  ام و  نیب  كاخ  یتشذگ و  رد  هک  یماگنه  برتلا  کنود  تلاح  تیـضم و 

وت هک  یماگنه  دش ، نیهوت  ام  هب  دندروآ و  موجه  ام  رب  یمدرم  بصتغم  ضرالا  لک  تدقف و  امل  انب  فختـسا  لاحر و  انتمهج  دـنتخاس .
يرون مامت و  هام  وت  بتکلا  هزعلا  يذ  نم  لزنت  کیلع  هب  ءاضتـسی  ارون  اردـب و  تنک  و  دـش . هتفرگ  ام  زا  نیمز  يور  مامت  یتفر و  اـیند  زا 
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دقف انسنوی  تایالاب  لیئربج  ناک  و  دشیم . لزان  وت  رب  اهباتک  هوکش  هدنراد  دنوادخ  يوس  زا  دشیم  هدافتسا  رون  ینشور و  نآ  زا  هک  دوب 
کلبق تیلف  تفرورف . هردپ  رد  اهیبوخ  مه  یتفر و  تسد  زا  وت  تفرگیم  سنا  ام  اب  تایآ  هلیـسو  هب  لیئربج  بجتحم  ریخلا  لکف  تدـقف 

یتشذـگرد و وت  هک  یماگنه  دیـسریم  ام  گرم  وت  نتفر  زا  شیپ  شاک  يا  بثکلا  کـنود  تلاـح  تیـضم و  اـمل  اـنفداص  توملا  ناـک 
چیه هک  میدش  راتفرگ  یتبیـصم  هب  ام  برع  مجع و ال  هیرلا ال  نم  نجـش  وذ  زری  مل  امب  انئزر  انا  دش . هلـصاف  وت  ام و  نیب  كاخ  ياههدوت 

ینارنخـس اهوگتفگ و  نیا  نایاپ  زا  دـعب  هحفـص 524 ] دوب [ . هدشن  راتفرگ  تبیـصم  هنوگ  نادـب  مجع  هن  برع و  هن  مدرم  زا  یکانهودـنا 
دراو هکنآ  زا  دـعب  دوب ، شهار  هب  مشچ  وا و  تشگزاب  رظتنم  هداتـسیا و  هناـخ  رد  رب  نینموملاریما  هکیلاـح  رد  تشگرب  لزنم  هب  ترـضح 

همداـق تضقن  نینـضلا ! هرجح  تدـعقو  نینجلا ، هلمـش  تلمتـشا  بلاـطیبا ! نبا  اـی  تفگ : نینچ  هدرک و  ترـضح  نآ  هـب  يور  دـش  هناـخ 
یتح یمالک ، یف  دـلا  هتیفلا  یماصخ و  یف  رهجا  دـقل  ینبا ، هغلب  یبا و  هلیحن  ینزتبی  هفاحقیبا ، نبا  اذـه  لزعالا ، شیر  کناخف  ، لدـجالا

تعرـضا ، همعار تدـع  همظاک و  تجرخ  عنام ، عفاد و ال  الف  اـهفرط  ینود  هعاـمجلا  تضغ  اهلـص و  هرجاـهملا و  اهرـصن و  هلیق  ینتـسبح 
نود یتینه و  لبق  تم  ینتیل  یلرایخ ، و ال  الطاب ، تینغ  الئاق و ال  تففک  ام  بارتلا ، تشرتفا  بائذلا و  تسرتف  كدح  تعـضا  وی  كدخ 

، یبر یلا  ياودـعو  یبا  یلا  ياوکـش  دـضعلا ، تهو  دـمعلا و  تام  قراش ، لک  یف  يالیو  ایماح  کـنم  اـیداع و  کـنم  هللا  يریزع  یتلز ،
ای كدـجو  نع  یهنهن  کئناشل  لیولا  کیلع ، لیولا  ال  مالـسلاهیلع : نینموملاریما  لاق  الیکنت ، اساب و  دـحا  ـالوح و  هوق و  دـشا  تنا  مهللا 
ام نومام و  کلیفک  نومـضم و  کقزرف  هغلبلا  نیدـیرت  تنک  ناف  يرودـقم ، تاطخا  ینید و ال  نع  تین  اـمف و  هوبنلا  هیقب  هوفـصلا و  هنبا 

هدـیچیپ محر  هدرپ  رد  هک  ینینج  ناسب  بلاطوبا  رـسپ  يا  تکـسما . و  هللا ، یبسح  تلاقف : هللا ، یبستحاف  کنع ، عطق  امم  لضفا  کـل  دـعا 
رد ار  باقع  رپهش  هک  یتسه  يروالد  نامه  وت  ياهتـشگ ، هحفـص 525 ] نیـشنهناخ [  مهتم  دارفا  نوچمه  ياهدیچیپ و  دوخ  رب  هماج  هدش 

گنچ رد  نینچنیا  زورما  ارچ  یتسین  هجنپ  رـس  رالاس  ناـمه  وت  رگم   ) دـناهدش هریچ  وت  رب  اههتـسکش  رپ  نیا  نونکا  مه  یتسکـشیم و  مه 
نم اب  اراکشآ  هدوبر و  نم  زا  دوب  منادنزرف  جراخم  دومن و  نم  هب  مردپ  هک  یششخب  رصتخم  هک  تسا  هفاحقوبا  رسپ  نیا  ياهجنر ؟) نانیا 

میرای هب  راصنا  تشاذـگن  هکیروط  هب  هدرک  ینمـشد  نم  اـب  تدـش  هب  منتفگ  نخـس  ماـگنه  هب  هک  متفاـی  نینچ  ار  وا  تسا  هدـش  زیتس  رد 
عییضت زا  یسک  هن  تساخرب و  عافد  هب  یسک  هن  دنتسبورف  میرای  زا  هدید  سلجم ، نآ  رد  نارـضاح  دندنیوپب و  نم  هب  نارجاهم  دنزیخرب و 

ینتورف و هرهچ  یتـفرگ  هدـیدان  ار  دوـخ  تیعقو  هک  زور  نآ  وـت  متـشگرب ، هدروـخ  تسکـش  هدربورف و  ار  ممـشخ  درک  يریگوـلج  مقح 
ماهستناوتن نم  ياهتـسشن ، تلذم  كاخ  رب  دوخ  یلو  يدرک  كاله  دوبان و  دوخ  يوق  هجنپ  رـس  اب  ار  اهگرگ  يدـیئاس ، كاخ  رب  يراوخ 

رایتخا رد  میوگیم  نخـس  هک  نونکا  مه  مزاس  رود  دوخ  زا  ار  یلطاب  مراد و  زاب  راـتفگ  زا  تفگیم  نخـس  مررـض  رب  هک  ار  ياهدـنیوگ 
میامن ینابیتشپ  تیامح و  وت  زا  مستناوتن  مدرک و  تراسج  وت  هب  هک  نیا  زا  مدرمیم ، تفخ  يراوخ و  نیا  زا  شیپ  شاک  يا  متـسین ، دوخ 
مردـپ هب  تسا ، هداتفا  راک  زا  وزاب  و  هدرم ، نابیتشپ  نیـسپاو . ره  رد  دیـشروخ و  شباـت  ماـگنه  هب  نم  رب  ياو  يا  مبلطیم  شزوپ  ادـخ  زا 

. تسا رتزیت  رتنارب و  وت  رفیک  يریگیپ و  ریشمش - رتشیب و - رترب و  وت  ناوت  ورین و  ایادخ  راب  منکیم ، هثاغتـسا  مرادرورپ  هب  هدرب و  تیاکش 
يا هدـیزگرب و  ربماـیپ  رتخد  يا  داـب ، تنمـشد  رب  هحفـص 526 ] یتخبدـب [  ياو و  داـبم ، وت  رب  ياو  هن ، دوـمرف : مالـسلاهیلع  نینموـملاریما 

مناوت رد  هک  اجنآ  ات  هدرکن و  یهاتوک  دوخ  هفیظو  نید و  هب  تبـسن  نم  ریگب ، مارآ  يآ و  دورف  شورخ  زوس و  نیا  زا  يربماـیپ  هدـنامزاب 
تاهقفن جراخم و  يزور و  یـشابیم  تحاران  یگدـنز  هنیزه  تشیعم و  رطاخ  هب  وت  رگا  متفرن ، اـطخ  هب  هراـب  نیا  رد  هدرک و  شـالت  دوب 

وت تسا ، هدش  هتفرگ  وت  زا  هک  تسا  يزیچ  نآ  زا  رترب  هتخاس  ایهم  وت  يارب  دنوادخ  هک  هچنآ  تسا . نانیمطا  دروم  وت  یتسرپرـس  نیمات و 
. داتسیا زاب  نخس  زا  تسا و  تیافک  ارم  دنوادخ  تفگ : خساپ  رد  ترضح  هاوخب . يادخ  زا  ارت  ترجا  نک و  ربص  ادخ  رطاخ  هب 

دندوب هدمآ  شتدایع  هب  هک  یماگنه  هب  راصنا  رجاهم و  نانز  اب  ارهز  ترضح  نانخس 

زا ینیـسح ، دمحم  نب  نمحرلادبع  زا  ناطق ، نسح  نب  دـمحا  زا  هدرک  تیاور  هللاهمحر  قودـص  هقث ، راوگرزب و  خیـش  زا  یـسلجم  همالع 
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نب دمحم  نب  هللادـبع  زا  یبلهم  نمحرلادـبع  نب  دـمحم  زا  ایرکز ، نب  دـمحم  هللادـبعوبا  زا  یمخل ، دـیمح  نب  نیـسح  نب  دـمحم  بطلاوبا 
ترضح يرامیب  تدش  نارود  رد  هک  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ترـضح  ترتخد  همطاف  شردام  زا  نسح  نب  هللادبع  زا  شردپ ، زا  نامیلس ،

هنوگچ يرامیب  لاح  نیا  رد  هک  دندیـسرپ  هدـش و  ناشیا  لاوحا  يایوج  هتفر و  ترـضح  نآ  تدابع  هب  راصنا  نیرجاهم و  نانز  هک  ءارهز 
لبق مهتظفل  مکلاجرل ، هیلاق  مکایندل ، هفثاع  هللاو  تحبـصا  ( 1 [ ) هحفص 527 [ . ] 672 : ] تفگ خساپ  هنوگ  نیدب  ترـضح  يدرک ؟ حبص 

مهیلع هللا  طخس  نامهسفنا  مهل  تمدق  ام  سئب   » يارلا و لطخ  هانقلا و  روخ  و  دحلا ، لولفل  احبقف  مهتربس ، نا  دعب  مهتئنش  و  مهتمجع ، نا 
ینا مهحی  و  نیملاظلا ، موقلل  اقحس  ارقع و  اعدجف و  اهراغ  مهیلع  تننـس  اهتقبر و  مهتدلق  دقل  مرج  ال  [ 673 « ] نودلاخ مه  باذعلا  یف  و 

ام نیبملا و  نارـسخلا  وه  کلذ  الا  نیدـلا ، ایندـلارماب و  نیبطلا  و  نیمالا ، یحولا  طبهم  و  هوبنلا ، دـعاوق  و  هلاـسرلا ، یـساور  نع  اـهوزحز 
حبص دنگوس ، ادخ  هب  ( 1 . ) لج زع و  هللا  تاذ  یف  هرمنت  هتعقو و  لاـکم  هئط و  هدـش و  هفیـس و  ریکن  هنم  هللاو  اومقن  نسحلایبا ، نم  اومقن 
ناـنآ زا  تسد  مربب  ناـنآ  زا  يدوس  هکنآ  زا  شیپ  متحاراـن ، نیگمـشخ و  امـش  نادرم  زا  دونـشوخان و  امـش  ياـیند  زا  هکیلاـح  رد  مدرک 

ریـشمش هبل  رب  هک  ياهنخر  تسا  تشز  رایـسب  هچ  دماین  مشوخ  نانآ  زا  ناشمدومزآ  هکنآ  زا  دـعب  متخادـنا و  رود  هب  ار  ناشیا  هتـشادرب و 
هک هچ  نآ  تسا  يزیچ  دـب  و  ددرگ . دـساف  هک  ياهشیدـنا  دوـش و  راـکان  هتـشادرب و  فاکـش  هـک  ياهزین  هحفـص 528 ] ای [  دـیآ و  دراو 

ندرگ هب  راک  نیا  دمآیپ  رفیک و  راچان  هب  دـناهنادواج . باذـع  رد  هدـش و  یهلا  بضغ  نشخ و  بجوم  هک  ارچ  هتـشاد  میدـق  ناشـسوفن 
رب ياو  تسا . رفیک  يدوبان و  بوکرس و  ناراکمتـس ، هورگ  ماجنارـس  و  دشابیم . نانآ  هدهعرب  نآ  یگتفـشآ  یگدنکارپ و  هداتفا و  نانآ 
ایند نید و  رما  هب  هاـگآ  ناـسنا  یحو و  نما  هاـگدورف  و  توـبن ، مکحم  ياـههیاپ  تلاـسر و  راوتـسا  هاـگیاپ  زا  ار  تفـالخ  هنوـگچ  اـهنآ ،

، دنتفرگ ماقتنا  نسحلاوبا  زا  نانیا  تبسانم  هچ  هب  تسا ، راکشآ  نارـسخ  نایز و  نامه  نیا  هک  دیـشاب  هاگآ  ، دنتخاس رود  هدرک و  فرحنم 
وا زا  هک  دش  ثعاب  شـصالخا  یئوجادخ و  اهنت  شیبوکرـس و  رفیک  شیراوتـسا ، یتخـس و  شریـشمش و  زا  يدونـشخان  دنگوس  ادـخ  هب 

ملکیال احجـس ، اریـس  مهبراسل  و  هقلتع ، ـال  هیلا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  هذـبن  ماـمز  نع  اوفاـکت  ول  هللاو  ( 2 ، ) دنریگب ماقتنا 
الا لئاطب  هنم  لحتم  ریغ  يرلا  مهب  ریحت  دق  اناطب  مهردص  هاتفـض و ال  حـفطت  اضافـضف  اریمن  الهنم  مهدرو  و ال  هبکار ، عتعتیال  و  هشاشخ ،

ام عمساف و  مله  الا  نوبسکی . اوناک  امب  هللا  مه  ذخایس  ضرالا و  ءامسلا و  نم  تاکرب  مهیلع  تحتفل  بغاسلا و  هررـش  هعدر  ءاملا و  رمغب 
هللاو یبانذـلا  اولدبتـسا  اوکـسمت ، هورع  ياـب  و  اودنتـسا ، دانـس  يا  یلا  ثداـحلا ، کـبجعا  دـقف  بجعت  نا  بجعلا و  رهدـلا  كارا  تشع 
یلا یهدی  نمفا   » نورعشیال نکلو  نودسفملا  مه  مهنا  الا  اعنص ، نونسحی  مهنا  نوبـسحی  موق  سطاعمل  امغرف  لهاکلاب ، زجعلا  مداوقلاب و 

هک يرما  مامز  زا  رگا  هک  دنگوس  ادـخ  هب  ( 2 « ) نومکحت فیک  مکل  امل  يدـهی  نا  الا  يدـهی  نما ال  عبتنی  هحفـص 529 ] نا [  قحا  قحلا 
هب تفرگیم و  تسد  رد  الماک  ار  نآ  ترضح  نآ  دنتشادیمرب  تسد  دوب  هدرپس  یلع  هب  ار  نآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

راوس رب  یمارآان  بارطـضا و  هن  دشیم و  داجیا  ینیب  رد  یتحارج  هن  تفالخ  رتش  رب  هک  يروط  هب  هدرک  يربهر  ار  نانآ  یناسآ  یتحار و 
هرارـش هتفرورف و  بآ  رد  هدرک  فرط  رب  ار  یگنـشت  هدـیناسر و  عیـسو  ناشوج و  لالز و  ياهمـشچرس  هب  ار  نانآ  دادیم . تسد  شراـک 

رب شاهزات  ياهدادیور  اب  راگزور  دمآ و  یهاوخ  تفگش  هب  یشاب  هدنز  ات  هک  یتقو  ونشب ، ایب  دومنیم . شوماخ  ار  یگنـسرگ  یگنـشت و 
تیصاخیب كزان و  ياهرپ  هب  ار  رپهش  هک  هدز  گنچ  ینامـسیر  مادک  هب  هدرک و  هیکت  يدنتـسم  لیلد و  هچ  هب  دوزفا  دهاوخ  وت  یتفگش 

هک یمدرم  نآ  ینیب  شاـک  زا  سپ  دـندروآ !؟ راـک  رــس  رب  ار  ناـگیامورف  هتــشاذگ و  راـنک  ار  ناـگنازرف  ناـماگ و  شیپ  هدرک  ضیوـعت 
هب هک  سک  نآ  ایآ  دنمهفیمن ، دوخ  دنراکهبت و  نانآ  هک  دیـشاب  هاگآ  دشیم  هدیلام  كاخ  هب  دنهدیم ، ماجنا  کین  راک  هک  دنرادنپیم 

هنوگچ هدش و  هچ  ار  امـش  سپ  دشاب  هتفای  تیادـه  دوخ  هک  سک  نآ  ای  تسا  رتهتـسیاش  يوریپ  يارب  دـنکیم  تیادـه  یتسار  یتسرد و 
رـسخی کلانه  ارقمم ، افاعذ  واطیبع  امد  بعقلا  عالط  اوبلتحا  مث  جـتنت  ام  ثیر  هرظنف  تحقل  دـقل  کهلا ، رمعل  اـما  ( 3 . ) دینکیم تواضق 
هحفـص جره [  مراص و  فیـسب  اورـشبا  اشاج و  هنتفلل  اوناس  اسفن و  مکـسفنا  نع  اوبیط  مث  نولوالانـس ، ام  بغ  نولاـتلا  فرعی  نولطبملا و 
مکیلع مکبوـلق  تیمع  دـق  مکب و  ینا  مکل و  یترـسح  اـیف  ادیـصح  مکعرزو  ادـیهز  مکئیف  عدـی  نیملاـظلا ، نـم  دادبتـسا  لـماش و  [ 530
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حدق امـش  دیئاز و  دـهاوخ  يدوز  نیمه  هب  هدـش و  نتـسبآ  هنتف  نیا  رتش  هک  تراگدـنوادخ ، هب  دـنگوس  نوهراک . اهل  متنا  اهومکمزلنا و 
ياهتنس دمآیپ  ناگدنیآ  دید و  دنهاوخ  نایز  ناراکهبت  نایارـس و  هوای  ماگنه  نآ  رد  دیـشود و  دیهاوخ  نآ  زا  کلهم  مهـس  نینوخ و 

نارب يریشمش  هب  ار  دوخ  دینک  بوشآ  هنتف و  هدامآ  ار  دوخ  رطاخ  تیاضر  یعمج ، رطاخ  هب  ماگنه  نآ  رد  و  دید ، دنهاوخ  ار  ناگتشذگ 
، درک دنهاوخ  ورد  دوخ  ار  ناتیزرواشک  تالوصحم  كدنا و  ار  ناتیاههیمهـس  دیهد ، دیون  نارگمتـس  یگماگدوخ  ریگارف و  یناماسبان  و 

دوخ هک  میئامن  رابجا  مازلا و  یطئارش  رد  ار  امش  ام  ایآ  هتشگ ، روک  ناتیاهلد  دیربیم ، رسب  یطیارش  هچ  رد  ماگنه  نآ  رد  هک  امش  رب  ياو 
هحفص 533] دیآیمن [ ؟ ناتشوخ  نآ  زا  دیهاوخیمن و 

هیکدف هبطخ  كرادم 

تاصخشم یماسا و  هک  دناهتسارآ  نآ  لقن  هب  ار  شیوخ  ياهباتک  هدرک و  تیاور  ینس  هعیـش و  روهـشم  گرزب و  نایوار  ار  هیکدف  هبطخ 
دلوتم و دادغب  رد  لاس 204  رد  ناسارخ  یلاها  زا  روفیطنبا  هب  فورعم  رهاطیبا  نب  دـمحا  همالع  - 1 تسا : حرـش  نیا  هب  نانآ  زا  یخرب 
[675  ] نسحلاوبا اب  [ : 674  ] دیوگ لضفلاوبا  دسیونیم : ءاسنلا » تاغالب   » شاهدنزرا باتک  هحفص 12  رد  يو  تفر ، ایند  زا  لاس 280  رد 
زا رکبوبا  يریگولج  ماگنه  هب  مالـسلااهیلع  همطاف  ترح  هک  ياهبطخ  هب  عجار  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دیز 

تاملک زا  تسا و  یگتخاس  هبطخ  نیا  هک  دننکیم  رکف  نانیا  متفگ : وا  هب  هدرک و  تبحص  دومرف  داریا  كدف  هحفص 534 ] رد [  فرصت 
نم تفگ : نینچ  مباوج  رد  يو  تسا !؟ هدش  ءادا  غیلب  تاملک  داریا  يارب  هک  دنایامنیم  نینچ  تاملک  کبـس  اریز  تسا  [ 676  ] ءانیعلاوبا
لقن میارب  مدج  زا  مردپ  دنزومآیم ، دوخ  نادنزرف  هب  هدرک و  لقن  دوخ  ناردـپ  زا  ار  هبطخ  نیا  هک  ماهدـید  ار  بلاطوبا  نادـناخ  ناگرزب 
شیپ دندادیم  سرد  ار  نآ  دوخ  نیب  رد  هدرک و  تیاور  ار  نآ  هعیش  ناگرزب  درکیم . بوسنم  همطاف  ترضح  هب  ار  تاملک  نیا  هک  درک 
هدینش نسحلا » نب  هللادبع   » زا ار  هبطخ  نیا  يو  هک  هدرک  تیاور  یفوع » هیطع   » زا ناولع » نب  نسح   » دوش و دلوتم  ءانیعلاوبا »  » دج هکنآ  زا 

هب هنوگچ  دـنرادن  تیبلا  لها  اـب  یـصوصخم  ینمـشد  رگا  ناـنآ  دـیوگ : نیـسحلاوبا  سپـس  درکیم ، لـقن  ار  نآ  شردـپ  لوق  زا  يو  هک 
لقن یتاملک  شردـپ  گرم  ماگنه  هب  هشیاع  زا  دوخ  یلو  دـنوشیم  نآ  رکنم  تسا  ءارهز  ترـضح  زا  هبطخ  نیا  دنونـشیم  هک  یماـگنه 

ار يرگید  قیرط  دنس و  هحفص 14  رد  يو  دوشیم . رکذتم  ار  ثیدح  دعب  تسا . رتزیگناتفگش  همطاف  ترـضح  تاملک  زا  هک  دننکیم 
تاقالم هقفار »  » رد ار  وا  نم  تسا و  رـصم  یلاها  زا  يدرم  هک  دـمحم  نب  رفعج  ارم  درک  ثیدـح  دـیوگیم : هدرک و  لقن  هبطخ  نیا  يارب 

 ] رتـخد بنیز  شاهمع  زا  هللاهمحر  یلع  نب  دـیز  زا  رمحـالا ، رفعج  زا  سنوـی ، نب  هللادـبع  زا  یـسیع  نب  یـسوم  زا  شردـپ ، زا  يو  مدرک 
یمیمصت رکبوبا  هک  دیـسر  ربخ  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  هب  هک  یماگنه  هک  دنک  تیاور  مالـسلاامهیلع ، [ 677  ] نیسح هحفص 535 ]

نامثع هب  یلع  ترضح  همان  لیذ  رد  یلزتعم  دیدحلایبا  نبا  - 2 هتخادنا و ... رس  رب  ار  شرداچ  دنک  عنم  كدف  رد  فرصت  زا  ار  وا  هتفرگ 
هک هدرک  تیاور  شردـپ  زا  رهاـطیبا  نب  هللادـیبع  زا  نوراـه  نب  یلع  زا  یناـبزرم  هللادـبعوبا  زا  یـضترم  دیـس  [ ، 678  ] دـیوگ فینح  نب 

همطاـف ترـضح  هب  هک  ار  هبطخ  نیا  مدرم  هک  متفگ  مالـسلامهیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـیز  نیـسحلاوبا  هب  دـیوگ ،
کبـس اریز  تسا  ءانیعلاوبا  ياههتخاس  زا  دنیوگیم  هدش و  رکنم  هدومرف  داریا  كدـف  فرـصت  زا  يریگولج  ماگنه  رد  هک  تسا  بوسنم 

ار بلاطوبا  نادناخ  زا  یناگرزب  نم  دومرف ، خساپ  رد  يو  دشاب !؟ هدرک  هبطخ  داریا  غیلب  نخس  کی  داریا  يارب  یسک  هک  تسنانچ  نانخس 
هب هدرک و  تیاور  ار  نآ  هعیش  ناگرزب  درکیم . لقن  ار  هبطخ  نیا  هدیناسر و  همطاف  ترـضح  هب  هدرک و  لقن  شردپ  زا  ار  نآ  هک  ماهدید 
زا هک  هدرک  لقن  یفوع » هیطع   » زا ناولع » نب  نسح   » دوش و دلوتم  ءانیعلاوبا »  » دج هکنآ  زا  شیپ  دندادیم  تسد  هب  تسد  ار  نآ  رگیدکی 

لها نمشد  رگا  نانیا  تفگ ، دیز  نیسحلاوبا  دعب  تسا . هدرکیم  لقن  شردپ  زا  ار  هبطخ  نیا  هک  تسا  هدینـش  نسح  نب  نسح  نب  هللادبع 
نیا باستنا  رکنم  زاب  دـننکیم  لقن  ار  هبطخ  نیا  زا  رتبیجع  یتاملک  شردـپ  گرم  ماـگنه  هب  هشیاـع  زا  هکنیا  اـب  هنوگچ  دـندوبن  تیبلا 
میـس تبحر و  امدـعب  يدالب  یلع  تقاـض  دـنکیم . لـقن  ار  لـیذ  تاـیبا  لوا  تیب  ود  لـقن  زا  دـعب  و  دـنوشیم . ءارهز  ترـضح  هب  هبطخ 
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نیشنهناخ راچان  هحفـص 536 ] هب [  وت  ناگداون  دـش و  گنت  نم  رب  تشاد  هک  یـشرتسگ  اب  مراـید  رهـش و  بصن  یل  هیف  افـسخ  كاـطبس 
ام هب  گرم  وت  زا  شیپ  شاک  يا  اوبلط  اـم  لـک  اوطعاـف  اونمت  موق  اـنفداص  توملا  ناـک  کـلبق  تیلف  دوب . ياهرهب  نآ  زا  مه  ارم  دـندش و 
دق ثرالا  لک  انع و  تبغذم  انب  فختسا  لاجر و  انتمهجت  دندیسر . دنتساوخ  هک  اج  ره  هب  دنتشاد و  هک  یئوزرآ  ره  نارگید  دیـسریم و 
وا ام  دیوگ : يوار  دندوبر . ار  ثاریم  مامت  يدش و  ناهنپ  اهدید  زا  وت  هک  یماگنه  دندرک  نیهوت  ام  هب  هدرب و  شروی  ام  رب  ینادرم  اوبصغ 
ره هدش ، تیاور  ناوارف  هوجو  هفلتخم و  قرط  زا  هنوگنیدب  هبطخ  نیا  دـیوگ ، یـضترم  دیـس  میدـیدن . زور  نآ  زا  رتنایرگ  يزور  چـیه  ار 

، هک تسا  هدروآ  زین  هبطخ  نیا  يارب  يرگید  دنس  هحفص 249  رد  يو  دروآ . تسد  هب  ار  نآ  دوخ  بسانم  ياج  زا  تسنآ  ناهاوخ  سک 
زا یماطق  نب  یقرـش  زا  يدایز ، زا  يوحن ، حصان  نب  دیبع  نب  دمحا  زا  بتاک  دمحا  نب  دمحم  زا  ینابزیم  نارمع  نب  دـمحم  هللادـیبعوبا  زا 

میمصت رکبوبا  هک  دیـسر  ربخ  همطاف  هب  هک  یماگنه  دیوگ ، هک  تسا  هدش  لقن  هشیاع  زا  هورع  زا  ناسیک  نب  حلاص  زا  قاحـسا  نب  دمحم 
نیا رد  هک  هچ  نآ  مامت  دیوگ ، هحفص 210  رد  ثیدحلا . هتخادنا ... رس  رب  ار  شرداچ  دنک  هاتوک  كدف  رد  فرصت  زا  ار  وا  تسد  هتفرگ 

زا دعب  هک  دشابیم  یئاهینوگرگد  تافالتخا و  كدف و  هفیقـس و  ثحب  رد  يرهوج  زیزعلادبع  نب  دمحا  رکبوبا  باتک  زا  میروآیم  لصف 
هقث و بیدا و  ثدحم و  يدنمشناد  يرهوج ) رکبوبا   ) صخش نیا  تسا ، هداتفا  قافتا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  تلحر 

رکبوبا دـناهدرک ... لقن  وا  زا  ار  شتافینـصت  تاجتـشون و  هداد و  رارق  شیاتـس  دروم  ار  وا  ناثدـحم  هک  تسا  راـکزیهرپ  ناـنیمطا و  دروم 
نادرم زا  رفن  ود  زا  یح  نب  حـلاص  نب  نیـسح  زا  وا  شردـپ و  لوـق  زا  يدـنک  هراـمع  نب  دـمحم  نـبرفعج  زا  اـیرکز  نـب  دـمحم  دـیوگ ،

لقن شردپ  زا  نسحلا  نب  یلع  دـمحم  نب  رفعج  و  دـیوگ : تسا . هدرک  تیاور  هحفـص 537 ] بلاطیبا [  نب  یلع  رتخد  بنیز  زا  مشاهینب 
یلع نب  دـمحم  رفعجوبا  زا  یفعج ، رباج  زا  رمـش ، نب  ریمع  نب  حـیخب  نب  لئان  زا  یفیجع  نارمع  نب  نامثع  دـیوگ ، رکبوبا  تسا ... هدرک 

زا شردپ ، زا  نامیلـس ، نب  دمحم  نب  هللادبع  زا  دیزی ، نب  دمحم  نب  دمحا  ارم  درک  ثیدح  و  دـیوگ ، رکبوبا  تفگ ، نم  هب  مالـسلاامهیلع .
دریگب وا  زا  ار  كدـف  هتفرگ  میمـصت  رکبوـبا  هک  دیـسر  ربـخ  همطاـف  هب  هک  یماـگنه  هک  دـنتفگ  اـهنیا  همه  نسحلا ، نب  نسح  نب  هللادـبع 

باتک رد  روظنمنبا  روهشم  سانـش  تغل  بیدا و  - 3 دندمآ ... وا  دزن  شنادـنواشیوخ  زا  یهورگ  هارمه  هب  هتخادـنا و  رـس  رب  ار  شرداچ 
دوخ دـنواشیوخ  ناـنز  زا  همل »  » یهورگ نیب  رد  ترـضح  نآ  هک  هدـمآ  همطاـف  ثیدـح  رد  و  دـیوگ : مل »  » هملک لـیذ  رد  برعلا » ناـسل  »
بدا ملع  ياوشیپ  سانـش و  تغل  - 4 تخادرپ ... وا  خـیبوت  شنزرـس و  هب  هتفر و  رکبوبا  دزن  دـشیم  هدیـشک  نیمز  هب  شرداچ  هکیلاحرد 

نانز زا  یهورگ  نیب  رد  همل »  » رد ترـضح  نآ  هک  تسا  هدمآ  همطاف  ثیدح  رد  دـیوگ ، همل »  » هملک لیذ  رد  هیاهنلا »  » باتک رد  ریثانبا » »
خیراـت خروم و  - 5 تخادرپ ... وا  خـیبوت  شنزرـس و  هب  هتفر و  رکبوبا  دزن  دـشیم  هدیـشک  نیمز  هب  شرداـچ  هیکلاـح  رد  شدـنواشیوخ 

يراددوخ رکبوبا  اب  تعیب  زا  هک  یناسک  رابخا  و  دـیوگ ، هحفص 311  دلج 2  بهذلا » جورم   » رد يدوعـسم  نیـسح  نب  یلع  نیما ، سیون 
تماما عوضوم  رد  باختنا  ای  صن و  نارادـفرط  هک  هچ  نآ  كدـف و  ناتـساد  و  دـنتفگ ، زور  نآ  رد  مشاـهینب  هک  ار  یبلاـطم  و  دـندرک ،

هب هک  یماگنه  رد  ار  وا  نانخـس  و  مالـسلااهیلع ، همطاف  يریگعضوم  دندرک و  حرطم  ار  لوضفم  یئاوشیپ  تماما و  هک  یناسک  و  دـنتفگ ،
« تیبلا لها   » شدنمـشزرا باـتک  رد  ملعوبا  قیفوت  داتـسا  - 6 هحفـص 538 ] تفر [ ... شیمارگ  ردـپ  لوـسر  ترـضح  رهطم  دـقرم  فرط 

شنانخس دوب ، رادروخرب  ياهتسجرب  گرزب و  تغالب  تحاصف و  زا  تیبلا  لها  دارفا  رگید  نوچمه  مالسلااهیلع  ارهز  دیوگ : هحفص 157 
شنایب ءادا و  هوحن  اههیاپ و  ینابم و  يراوتـسا  اب  ار  حاورا  شیناعم و  هب  ار  اهلد  دوب ، گنهآ  مه  اـبیز و  بساـنتم و  نوزوم و  هیفاـق  ياراد 

اب تاـملک و  نیرتهقیلــس  شوـخ  دودـح و  نیرتهدرتـسگ  داوـم و  نـیرتناور  زا  نارگید  هـب  تبــسن  بـلطم  نـیب  رد  وا  درکیم ، بذــج 
هب هک  درب  راـکب  ياهبطخ  ینارنخـس و  نآ  رد  ار  یگژیو  نیا  درکیم ، هدافتـسا  دـیآ  دراو  نهذ  هب  تسناوـتیم  هـک  یبلاـطم  نـیرتتعرس 

باتک زا  هبطخ  لقن  هب  بلاطم  نیا  رکذ  زا  دعب  يو  درک . داریا  كدف  هلاسم  رد  وا  اب  ترـضح  نآ  تفلاخم  رکبوبا و  اب  مدرم  تعیب  ماگنه 
رد ترضح  هکتـسنآ  دراد  ترهـش  اهنعهللایـضر - ءارهز - ترـضح  هرابرد  هک  هچ  نآ  دیوگیم : نایاپ  رد  دزادرپیم و  ءاسنلا » تاغالب  »

هبطخ و دروآیم ، هزرل  هب  ار  تاساسحا  اهلد و  تسـشنیم  يرونخـس  هاگیاج  رب  هاـگ  ره  دوب ، هتـسجرب  يرونخـس  اـناوت و  بلاـطم  هضرع 
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رمع ققحم ، همالع  - 7 تسا . وا  يرونخـس  يردـق  نهذ و  روضح  رب  نیتسار  یهاوگ  راصنا  نیرجاهم و  لباقم  رد  ترـضح  نآ  ینارنخس 
وا هب  ربخ  نیا  دریگب و  ءارهز  ترـضح  زا  ار  كدف  تفرگ  میمـصت  رکبوبا  هک  یماگنه  دیوگ :  116 ج 4 / ءاسنلا » مالعا   » رد هلاحک  اـضر 

ار مالـسلااهیلع  همطاـف  هبطخ  نونکا  مه  سپ  دـیوگ : هللاهمحر  یلبرا  همـالع  - 8 ثیدـح . رخآ  ات  هتخادـنا ... رـس  رب  ار  شرداچ  وا  دیـسر 
تسود و تسنآ  رب  تلاـسر  ياـهلگ  زا  ياهفوکـش  توبن و  راونا  زا  يوترپ  تسا ، هزاـت  فـیرظ و  اـبیز و  ياـههبطخ  زا  نآ  اریز  میدروآ ،

دزن هک  یمیدق  ياهخـسن  يور  زا  يرهوج  زیزعلادبع  نب  دمحا  رکبوبا  هتـشون  هفیقـسلا »  » باتک زا  ارنآ  نم  دـناهدرک و  لقن  ار  نآ  نمـشد 
يو مدرک ، تئارق  وا  رب  ود  تسیب و  دصیس و  لاس  رخالاعیبر  رد  ار  نآ  دیوگیم  هک  منکیم  لقن  هبش  نب  رمع  زا  هدش  هدناوخ  نآ  فلوم 

مالـسلااهیلع همطاف  هک  یماگنه  دیوگ : هدرک و  تیاور  هقیرط  هحفـص 539 ] نیدنچ [  زا  دوخ  یتیاور  لاجر  زا  ار  ءارهز  ترـضح  هبطخ 
رکبوبا دزن  شنادـنواشیوخ  زا  یعمج  نیب  رد  هتخادـنا و  رـس  رب  ار  رداچ  دریگب  وا  زا  ار  كدـف  اـت  هتفرگ  میمـصت  رکبوبا  هک  دـش  رادربخ 

اب ینـس  هعیـش و  هک  تسا  ياهروهـشم  ياههبطخ  هلمج  زا  هبطخ  نیا  نادب ، دـیوگ : هللاهمحر  یـسلجم  همالع  - 9 [ . 679  ] رخآ اـت  تفر ...
نآ نایوار  دانـسا و  ددـعت  رب  یلیلد  هک  مدروآ  اجنیا  رد  ار  نآ  دانـسا  مامت  تهج  نآ  زا  نم  دـناهدرک و  لـقن  ار  نآ  ياهددـعتم  ياهدـنس 

لکوتملانبا زا  دیوگ : هدروآ و  دوخ  عیارشلا » للع   » باتک رد  هدشیم  طوبرم  عیارش » للع   » هب هک  ار  نآ  زا  یـشخب  قودص  خیـش  دشاب ...
و دیوگ : تسا : هدش  تیاور  مالسلاهیلع  یلع  رتخد  بنیز  زا  رباج ، نب  دمحم  نب  دمحا  زا  نارهم  نب  لیعامسا  زا  یقرب ، زا  يدابآ ، دعس  زا 

ياهدع زا  يولع ، دمحم  نب  هللادبع  زا  باشخ  یسوم  نب  نسح  زا  یناطقاب ، لیلجلادبع  زا  ملس ، نب  دمحم  زا  متاح ، نب  یلع  ام  هب  داد  ربخ 
هب داد  ربخ  و  تسا .) هدرک  تیاور  ار  هبطخ  نیمه  . ) مالسلااهیلع همطاف  زا  مالـسلاهیلع  یلع  رتخد  بنیز  زا  شاهداوناخ ، نادرم  لاجر و  زا 

، یسبع یـسوم  نب  هللادیبع  زا  ییحی ، نب  نرواه  زا  يرـصم ، میهاربا  نب  دمحم  زا  هرامع ، نب  دمحم  زا  ریمعیبا ، نبا  زا  متاح ، نب  یلع  ام ،
باتک رد  هللاهمحر  سواط  نب  دیـس  مالـسلااهیلع ... همطاف  زا  مالـسلاهیلع  یلع  رتخد  بنیز  شاهمع  زا  یلع ، نب  دیز  زا  رمحالا ، صفح  زا 

گرزب و نانآ  دزن  رد  هک  یخیـش  زا  قئافلا »  » باـتک رد  هورفـش  نب  دعـسا  خیـش  زا  ار  هبطخ  نیا  زا  حاـجتحا  تیاکـش و  دراوم  فئاـطلا » »
نیدلافرش دیس  ماما  همالع ، - 10 تسا . هدرک  لقن  یناهفصا  هیودرم  نب  یسوم  نب  دمحا  ینعی  دننادیم  همت  هظفاح  ار  وا  تسا و  یمارگ 

دوخ ناگدنیآ  يارب  ار  ءارهز  ترـضح  زور  نآ  هبطخ  مالـسلااهیلع  همطاف  یلع و  هحفص 540 ] نادنزرف [  زا  ناگتـشذگ  دیوگ : هللاهمحر 
ناردپ زا  همطاف  ترـضح  نادنزرف  ام  نیاربانب  دیـسر ، ام  هب  تسد  هب  تسد  هکنیا  ات  دندرکیم  لقتنم  يدـعب  لسن  هب  نادـنیآ  هدرک و  لقن 

یلع و نادنزرف  زا  ناماما  نامز  هب  ات  اهلسن  نورق و  مامت  رد  تروص  نیمه  هب  نینچمه و  دننکیم و  تیاور  ناشناردپ  زا  ام  ناردپ  دوخ و 
ناگدنـسیون و زا  دـینبب و  راونالاراحب »  » یـسربط و جاجتحالا »  » باتک رد  ار  نآ  كردـم  دـیناوتیم  امـش  و  دـسرب ، مالـسلاامهیلع  همطاـف 
هک درک  لقن  ارنآ  یقرط  دانسا و  اب  « كدف  » و هفیقـسلا »  » باتک رد  يرهوج  زیزعلادبع  نب  دمحم  رکبوبا  دنام : يدارفا  زین  نس  لها  ناگرزب 
نب نسحلا  نب  هللادـبع  هب  یـضعب  رقابلا و  دـمحم  رفعجوبا  ماـما  هب  یـضعب  مالـسلاامهیلع و  همطاـف  یلع و  رتخد  بنیز  ترـضح  هب  یـضعب 

هغالبلاجهن حرـش  مراهچ  دلج  هحفـص 78  رد  هکنانچ  دـنناسریم ، ءارهز  ترـضح  هب  اعوفرم  ار  دوخ  دانـسا  یگمه  هک  دـسریم  نسحلا 
زا وا  هک  هدرک  لـقن  هیاـع  زا  ریبز ، نب  هورع  هب  دانـسا  اـب  یناـبزرم  نارمع  نب  دـمحم  هللادـیبعوبا  ار  هبطخ  نیا  نینچمه  و  تـسا . يدـیمح 

هحفص 94 رد  هک  يروط  هب  و  تسا ، هدمآ  هغالبلاجهن  حرـش  مراهچ  دلج  زا  هحفص 93  رد  هکنانچ  دنکیم ، لقن  اعوفرم  ءارهز  ترـضح 
دوخ و ردپ  زا  مالسلامهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نب  نیسحلا  نب  یلع  نب  دیز  نیـسحلاوبا  هب  دانـسا  اب  ینابزرم  هدمآ  باتک  نیا  زا  دلج  نیمه 
ناگرزب و هتفگ  يو  هک  دنکیم  تیاور  دـیز  زا  وا  دـعب  و  تسا . هدرک  لقن  هدـیناسر  ارهز  ترـضح  هب  ار  نآ  اتیاهن  هک  شدـج  زا  لقن  هب 

هحفص 543] [ . ] 680 . ] دنتخومآیم دوخ  نادنزرف  هب  دندرکیم و  لقن  ناشناردپ  زا  ار  هبطخ  نیا  هک  مدید  ار  بلاطوبالآ  خیاشم 

هبطخ هرابرد  ناگرزب  راتفگ 

نامه هدرک ، ناوتان  ار  ءاحصف  نادرگرـس و  ار  غیلب  نارونخـس  هک  ترـضح  نآ  ینارنخـس  اریز  دیوگ ...: هللاهمحر  یلبرا  ققحم  همالع  - 1
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نیا دیوگیم ...، سپس  [ . 681 ... ] دش داریا  نآ  عفانم  زا  ناشیا  تسد  ندرک  هاتوک  كدف و  رد  وا  فرـصت  يریگولج  رطاخب  هک  ياهبطخ 
. دوشیم هدـید  نآ  رد  تلاسر  ناتـسلگ  ياهفوکـش  هتفرگرب و  رد  ار  نآ  توبن  رون  زا  يوترپ  هک  تسا  عیدـب  اـبیز و  ياـههبطخ  ار  راـتفگ 

اهیلع هللا  تاولص  ءاسنلا  هدیس  ترضح  زا  ار  هدنشخرد  ءارغ و  هبطخ  نیا  دیوگ : هیلعهللاناوضر  یسلجم  همالع  مالسالا  خیـش  - 2 [ . 682]
یمق يوضر  یقت  دـمحم  دیـس  همالع  - 3 [ . 683 . ] میهدیم حیـضوت  دـناهدش  نادرگرـس  نآ  یتفگـش  زا  ناغیلب  ناحیـصف و  هشیدـنا  هک 
ردام نانیشناج ، ایاوشیپ  رسمه  و  ناربمایپ ، رورس  بوبحم  نانز و  يوناب  هب  هک  یناشخرد  هروهشم  هبطخ  هب  تبسن  مایا ، هتشذگ  رد  دیوگ :
هحفص هبطخ و [  نامه  متشاد ، يدیدش  لیامت  تسا  بوسنم  مالـسلااهیلع  ءارهزلا  همطاف  ءازج  زور  هعیفـش  و  راوگرزب ، هدیزگرب و  ناناما 

هب ندیـسر  هنک و  كاردا  زا  نادنمدرخ  نامیکح و  لقع  زجاع و  ياهبطخ  نانچ  ندورـس  زا  نارونخـس  نابیدا و  نابز  هک  ینارنخـس  [ 544
هدیشخرد و هیوفطصم  توبن  تالکشم  زا  هدزرـس و  هیهلا  تمـصع  ماقم  نابز  زا  هکیلاح  رد  ؟ دشابن نینچ  هنوگچ  تسا ، ناوتان  نآ  قئاقد 
[684 . ] تسا هدیشوج  هینابر  تمکح  راسهمشچ  زا  هتشگ و  افوکش  هیکز  ءارهز  ناتسلگ  زا  هدرک و  يرگهولج  هیوضترم  رارسا  هنیجنگ  زا 
، تغالب هجرد  نیرخآ  تحاصف و  تیاهن  رد  تسا  ياهبطخ  نابات  رهوگ  نیا  ناشخرد و  هبطخ  نیا  هک  نادـب  دـیوگ : رگید  ياج  رد  - 4 . 
هک دـشابیم  نآ  لماک  یناعم  یگدرتسگ  شخبافـش و  میهافم  نیماضم و  يروآتفگـش  و  اسر ، ظاـفلا  ندوب  دـنیآ  شوخ  رطاـخب  نیا  و 

ياـههوک رب  رگا  هک  يروـط  هب  ، دروـخیم مـشچ  هـب  نآ  رد  هـک  تـسا  یـشیارآ  يدـنمازرف و  هوکـش و  يراوـگرزب و  توارطرب و  دـیزم 
نآ زا  رتتخـس  ای  گنـس و  ناسب  هک  یتخـس  ياهلد  نآ  رد  دنچ ، ره  يدیدیم  هتخیرورف  مهرد  عشاخ و  ار  اهنآ  دـشیم  داریا  هتـشارفارب 
رد میروایب  یلاثم  میهاوخب  رگا  هک  تسا  رتارف  ناگدـیرفآ  مالک  زا  رتورف و  راگدـیرفآ  مالک  زا  هک  تسا  يراتفگ  نآ  درکن ، يریثاـت  دوب 

تاملک رگید  هبطخ  نیا  تبـسن  دـناهتفای . یئالاو  وا  راـبتعاب  [ 685  ] راـفغ خرم و  ناـتخرد  هک  تکرب  رپ  تسا  یـشتآ  ناـنوچ  یتخرد  ره 
ناتسلگ زا  ياهفوکش  توبن و  رون  زا  يوترپ  تسا ، نیمز  يور  هایس  کیرات و  ياهگنس  لباقم  رد  نامسآ  ینارون  ناگراتـس  ناسب  حیـصف 

تسا هیبش  هناخبحاص  هب  هراومه  هناخ  لئاسو  بابـسا و  اریز  دراد  ار  اهیگژیو  نیا  یگتـسیاش  دشاب و  نینچ  هک  دیاب  تسنآ و  رب  تلاسر 
، ءاروح هیـسنا  يربـک و  هقیدـص  يدرمناوج ، توتف و  هحفـص 545 ] زا [  تاـملک  نیا  دـشابیم ، یتهابـش  تیخنـس و  شرثوم  اـب  ار  رثا  و 
-5 [ . 686 . ] تسا هدش  رداص  اهیلعهللاتاولص  ءارهزلا  همطاف  نانز  يوناب  راوگرزب ، نارورس  هدیزگرب و  ناماما  ردام  یئانـشور ، نادغارچ 

ترـضح نآ  هـبطخ  ود  هـک  تـسا  یلماـک  اـسر و  نـیهارب  اـهتجح و  ياراد  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  دـیوگ : نیدلافرـش  دیــس  ماـما 
اههبطخ نیا  ظفح  يریگارف و  هب  ار  ناشیا  دنتخومآیم ، دوخ  نادنزرف  ود  هب  ار  نآرق  هک  هنوگنامه  دـشابیم ، تقیقح  نیمه  هدـننکتباث 

هحفص 549] [ . ] 687 . ] دندومنیم بیغرت  قیوشت و 

هبطخ روحم  عوضوم و 

هراشا

دوب كدف »  » هیضق نامه  راصنا  رجاهم و  زا  یهورگ  روضح  رد  هبطخ  داریا  يارب  مالسلااهیلع  ارهز  ترـضح  هیلوا  هزیگنا  هک  دنامن  یفخم 
زا دشابیم  ربمایپ  ثاریم  رامش و  رد  هک  رادنپ  نیا  اب  ار  نآ  رکبوبا  اما  هدیشخب  ناشیا  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک 
هب ترـضح  نآ  ورنیا  زا  دشاب  اهناملـسم  همه  رایتخا  رد  تاقدص  ناونع  هب  دیاب  ترـضح  نآ  هکرت  هک  ارچ  تفرگ  سپ  زاب  ارهز  ترـضح 

ار هبطخ  نیا  رد  ترضح  رظن  دروم  فادها  هدنیآ  لصف  رد  دیزرو  تردابم  هبطخ  داریا  هب  غورد  تعدب و  نآ  لباقم  رد  یگداتسیا  روظنم 
هب 4 سپـس  مینکیم و  ثحب  هتـشذگ  نآ  رب  هک  یثداوح  زین  نآ و  تیعقوم  و  كدـف »  » هرابرد ادـتبا  لصف  نیا  رد  ـالعف  و  تفگ ، میهاوخ 
« كدـف  » هکنیا لوا : تسا : هدرک  اـعدا  ار  زیچ  راـهچ  هبطخ  نیا  رد  ترـضح  هک  میزادرپیم  ترـضح  نآ  يوـس  زا  هدـش  حرطم  عوـضوم 

تـسا ربماـیپ  زا  ترـضح  نآ  ثرا  كدـف  مود : تسا . هدیـشخب  ترـضح  نآ  هب  دوـخ  تاـیح  ناـمز  رد  لوـسر  ترـضح  هـک  دوـب  یکلم 
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هحفص 550] سمخ [ . ياعدا  مراهچ : نادنواشیوخ . یبرقلايوذ و  مهس  ياعدا  موس : دربیم . ثرا  ردپ  زا  يدنزرف  ره  هک  هنوگنامه 

؟ تسیچ كدف 

زین تسا و  ربیخ  رد  ياهدـکهد  كدـف  درک . زاـب  مه  زا  دز و  ار  هبنپ  ینعی  اکیدـفت » نطقلا  كدـف  : » دـیوگ برعلاناـسل  رد  روظنمنبا  - 1
دیوگ مالسلاهیلع  یلع  هدیـشخب  شربمایپ  هب  ارنآ  دنوادخ  تسا ، یناتـسلخن  همـشچ و  اج  نآ  رد  دشابیم ، زاجح  هیحان  رد  هک  هدش  هتفگ 

ود هلصاف  هب  يرهش  كدف  دیوگ : رینملا » حابـصملا   » رد یمویق  - 2 دیشخب . اهنعهللایـضر  همطاف  هب  دوخ  تایح  نامز  رد  ار  نآ  ربمایپ  هک 
شربمایپ هب  ار  نآ  دنوادخ  هک  تسا  يدراوم  هلمج  زا  هقطنم  نیا  تسا  هار  لزنم  کی  زا  رتمک  ربیخ  ات  دشابیم و  ربمایپ  هیندـم  ات  هار  زور 

يارب ار  نآ  دوخ  تایح  نامز  رد  ربمایپ  تفگ : یلع  دـندرک و  ادـیپ  فالتخا  نآ  رـس  رب  سابع  یلع و  رمع ، تفالخ  نارود  رد  دیـشخب و 
زا ياهدکهد  هحتف ، ود  اب  كدف » : » دـیوگ نیرحبلا » عمجم   » رد یحیرط  نیدـلارخف  خیـش  همالع  - 3 تسا . هداد  رارق  شنادـنزرف  همطاف و 
هک تسا  یئاهزیچ  هلمج  زا  نآ  و  تسا ، لزنم  کی  زا  رتمک  ربیخ  ات  زور و  ود  لوسرلا  هنیدـم  ات  نآ  هلـصاف  هک  تسا  ناـیدوهی  ياـهیدابآ 

صاصتخا لوسر  ترضح  هب  يدابآ  نیا  دوشیم ، لامعتـسا  فرـصنم  ریغ  فرـصنم و  تروص  هب  هملک  نیا  دیـشخب ، شلوسر  هب  دنوادخ 
اذل تشادن و  تکرش  اجنآ  حتف  رد  اهناملـسم  رگید  زا  کی  چیه  درک و  حتف  ار  اجنآ  مالـسلاهیلع  یلع  هرامه  هب  ترـضح  نآ  اریز  تشاد 

شیانعم دش  لزان  [ 688 « ] هقح یبرقلااذ  تآ  و   » هفیرـش هیآ  هک  یماگنه  دـش  دراو  لافنا »  » هملک لـیذ  رد  هداد و  تسد  زا  ار  یئیف  ناونع 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  تلحر  زا  دعب  ات  کلم  نآ  دیشخب ، همطاف  هب  ار  كدف  ترضح  هدب ، همطاف  هب  ار  كدف  هک  دوب  نآ 
، درک صخـشم  هنوگنیدب  ار  نآ  دودح  مالـسلاهیلع  یلع  دـش ، هتفرگ  وا  زا  روز  هب  دوب و  همطاف  ترـضح  هحفص 551 ] فرـصت [  رد  ملس 
-4 لدنج . يارحـص  ینعی  لدنجلا -  همود  رگید  زرم  رحبلا و  فیـس  شرگید  زرم  رـصم و  شیرع  شرگید  زرم  دـحا و  هوک  شفرط  کی 

نادـنزرف هب  ار  كدـف  داد  روتـسد  دیـشرلا ، نوراه  نب  هللادـبع  نومام  نینموملاریما  هد  تسیود و  لاس  رد  دـیوگ : يرذـالب  گرزب  خروم 
هک یماقم  تیعقوم و  هب  تبسن  نینموملاریما  دعب ، اما  : » تشون هنیدم  رادنامرف  رفعج  نب  مثق  هب  هنوگنیدب  دننادرگرب و  مالسلاامهیلع  همطاف 
... دنک يوریپ  وا  تنس  زا  هک  تسا  نآ  هب  رتراوازس  دراد  ترـضح  نآ  هب  تبـسن  هک  يدنواشیوخ  ادخ و  لوسر  ینیـشناج  ادخ و  نید  رد 

فورعم و رهاظ و  لمع  کی  نیا  داد و  رارق  وا  هقدص  ار  نآ  دیشخب و  همطاف  شرتخد  هب  ار  كدف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
نیا زا  تشادن  دوجو  نآ  رد  یفالتخا  هنوگچـیه  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نادـناخ  دارفا  نیب  رد  هک  دوب  ياهدـش  هتخانش 
...« دـنادرگ نانآ  میلـست  ار  نآ  ادـخ  هب  برقت  رطاـخب  دـنادرگرب و  وا  هثرو  هب  ار  نآ  هک  تسا  هدـید  تحلـصم  نینچ  نینموملاریما  تهج 

(، فاـک شیرخآ  کـیرحت و  هب   ) كدـف دـیوگ : كدـف  يهراـبرد  نادـلبلا » مجعم   » رد يومح  توقاـی  نیدلاباهـش ، خیـش  - 5 [ . 689]
هنیدم ات  شاهلـصاف  هک  زاجح  رد  تسا  ياهدکهد  كدف  و  ینکزاب ، مه  زا  ار  هبنپ  هک  یتقو  اکیدفت » نطقلا  تکدف  : » تسا هتفگ  دیردنبا 

ادخ لوسر  هک  دوب  رارق  نیا  زا  ناتـساد  دیـشخب ، شربمایپ  هب  حلـص  تروص  هب  تفه  لاس  رد  لاعتم  دـنوادخ  ار  نآ  تسا ، زور  هس  ای  ود 
رب ار  هرـصاحم  هقلح  دـنام و  اـج  نآ  رد  زور  هس  نآ ، مکحم  اـهژد  اـههعلق و  حـتف  ربـیخ و  هب  دورو  زا  دـعب  ملـس  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلص 

چوک نیمزرـس  نآ  زا  ات  دهد  هزاجا  نانآ  هب  هک  دـندرک  تساوخرد  هداتـسرف و  ترـضح  دزن  یناگدـنیامن  نانآ  تفرگ ، تخـس  نایدوهی 
هداتـسرف و ترـضح  دزن  ياهدـنیامن  دیـسر  كدـف  لـها  هب  ربخ  نیا  هحفـص 552 ] داد [ ، ناـنآ  هب  ار  ياهزاـجا  نینچ  ادـخ  لوـسر  دـننک ،

نیاربانب دومرف ، تقفاوم  نانآ  ياضاقت  اب  ترـضح  دـنک ، هحلاصم  ناشلاوما  اههویم و  فصن  رب  ناـنآ  اـب  ترـضح  هک  دـندرک  تساوخرد 
ترـضح نآ  کلم  هصلاخ  تروص  هب  اذل  تسا و  هدشن  حتف  زات  تخات و  گنج و  تروص  هب  هک  تسا  یکالما  اهیدابآ و  هلمج  زا  كدف 

- همطاف هک  تسا  ینیمزرـس  نامه  اجنیا  و  دـشابیم ، اج  نآ  رد  ناوارف  يامرخ  ناـتخرد  اـب  گرزب  یناتـسلخن  ناـشوج و  ياهمـشچ  دـش ،
ياراد اجنآ  و  مراد ، مزال  یناهاوگ  دوهش و  اعدا  نیا  يارب  نم  تفگ : رکبوبا  هدیشخب ، نم  هب  ار  نآ  ادخ  لوسر  هک  تفگ  اهنعهللایضر -

هک ار  قیقحلایبا  نب  عیبر  نب  هنانک  هتفگ : قحسانبا  دیوگ : يافوتم 310  يربط  ریرج  نب  دمحم  روهشم  شیونخیرات  - 6 تسا ... یناتساد 
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هب ار  اهجنگ  هک  دنتساوخ  وا  زا  ترضح  دندروآ ، ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  دوب  وا  رایتخا  رد  ریـضنلاینب  هلیبق  ياهجنگ 
هک مدید  نم  هک  تشاد  راهظا  دندروآ ، ترـضح  دزن  ار  يدوهی  يدرم  میتسین ، هاگآ  تفگ  هدرک و  یعالطایب  راهظا  يو  دـهد ، ناشن  وا 
ربخ اـهنآ  زا  وت  هک  دـش  تباـث  رگا  دومرف : هدرک و  هناـنک  هب  يور  ترـضح  دـنکیم ، شدرگ  هبارخ  نیا  فارطا  رد  هناـنک  حبـص  زور  ره 
دمآ نوریب  كاخ  ریز  زا  اهجنگ  زا  يرادقم  دننک  دوگ  ار  هبارخ  داد  روتسد  ترضح  يرآ ، تفگ : یـشابیم ؟ ندش  هتـشک  راوازـس  يراد 

ار هچنآ  دوش و  راچان  ات  هداد  رازآ  ار  وا  هک  داد  تیروماـم  ماوع  نب  ریبز  هب  ترـضح  درک ، يراددوخ  يو  تساوخ ، وا  زا  ار  شاهیقب  دـعب 
ار وا  يو  داد  لیوحت  هملسم  نب  دمحم  هب  ار  وا  دعب  داتفا ، گرم  تلاح  هب  هک  يروط  هب  دیبوکیم  اهنیـس و  هب  بترم  ریبز  دهدب ، دراد  هک 
هب ناـشدوخ  ياـههعلق  رد  ار  ربـیخ  یلاـها  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  دز . ندرگ  هملـسم  نب  دومحم  شردارب  هلیـسو  هب 
نآ زا  ار  نانآ  هک  دندرک  تساوخرد  ترضح  زا  هدرک  دوخ  يدوبان  تکاله و  هب  نیقی  هک  یئاج  ات  درک  روصحم  ملالس  حیطو و  ياهمان 

مامت رب  ربمایپ  سپس  درک . تقفاوم  نانآ  تساوخرد  اب  ترـضح  هحفـص 553 ] دننک [ . ظفح  ار  دوخ  نوخ  هلیـسو  نیدب  ات  دهد  چوک  اج 
یلاها درک ، فرـصت  ملالـس »  » و حـیط » و   » راصح زا  ریغ  ار  اههعلق  اهژد و  یمامت  هبیتک و  هاطن ، قش ، یحاون  هتـشاذگ و  تسد  نانآ  لاوما 

دشاب و هتشاد  زین  نانآ  اب  ار  راتفر  نیمه  هک  دندرک  تساوخرد  هداتـسرف و  ترـضح  دزن  ياهدنیامن  دندش  رادربخ  ارجام  نیا  زا  هک  كدف 
نانآ نیب  هک  يدرف  هدرک  تقفاوم  نانآ  داهنشیپ  اب  ترضح  دنتشادرب ، دوخ  لاوما  زا  تسد  هدرک و  ظفح  ار  ناشناج  نوخ و  هلیـسو  نیدب 

زا دیـسر  ماجنا  هب  ربیخ  یلاها  راک  هک  یماـگنه  دوب ، هثراـحینب  هلیبق  ناـمیپ  مه  دوعـسم  نب  هصیحم  درکیم  تطاـسو  لوسر  ترـضح  و 
نآ میناوتیم  رتهب  میرتانشآ و  امش  زا  نیمزرس  نیا  هب  تبـسن  ام  دنتفگ  دنک و  هحلاصم  ناشلاوما  فصن  رب  نانآ  اب  هک  دنتـساوخ  ترـضح 

تساوخ هاگره  هک  دشاب  هتشاد  ار  رایتخا  نیا  هک  تشاذگ  رارق  هدرک  حلاصم  نانآ  اب  فصن  يانبم  رب  ترضح  مینک ، زبسرس  دابآ و  ار  اج 
ربیخ دندرک ، هحلاصم  ترضح  نآ  اب  هنوگ  نیمهب  زین  كدف  یلاها  دشاب ، هتشاد  ار  اهنآ  جارخا  قح  دنک و  نوریب  نیمزرـس  نیا  زا  ار  نانآ 

نیدلازع گرزب  خروم  - 7 [ . 690 . ] دنتـشادن اجنآ  هب  تبـسن  يزات  تخات و  نانآ  اریز  دوب  ادـخ  لوسر  هصلاح  كدـف  یلو  املـسم  ءیف 
تخات و نانآ  اریز  دوب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هصلاخ  كدف  اهناملـسم و  ءیف  ربیخ  دیوگ : ریثانبا  هب  فورعم  نسحلاوبا 
: تفگ رکبوبا  دـیوگ : هرامـش 45  فینح  نب  نامثع  هب  ترـضح  نآ  هماـن  لـیذ  رد  دـیدحلایبا  نبا  - 8 [ . 691 . ] دنتـشادن اجنآ  رد  يزات 
، دـیوگ هک  هدرک  تیاور  يرهز  زا  قاحـسا ، نب  دـمحم  زا  هدـئازیبا ، نبا  زا  مدآ ، نـب  ییحی  زا  رـشب ، نـب  ناـیح  زا  هبـش  نـب  رمع  دـیزوبا 

نانآ هب  دزیرن و  ار  ناشنوخ  هک  دـندرک  تساوخرد  ادـخ  لوسر  زا  هدـنام و  یقاب  دوخ  راـصح  رد  ربیخ  یلاـها  زا  هحفص 554 ] يدادعت [ 
هدـش و رادربخ  داد  رارق  نیا  زا  كدـف  یلاها  هدومرف  تقفاوم  نانآ  تساوخرد  اـب  ترـضح  دـننک . چوک  نیمزرـس  نآ  زا  اـت  دـهد  هزاـجا 

هبلغ رهق و  اب  كدف  هک  اجنآ  زا  و  دومرف ، تقفاوم  زین  ناشیا  ياضاقت  اب  ترـضح  دوش  راتفر  هنوگ  نیدب  زین  نآ  اب  هک  دـندرک  تساوخرد 
نآ زا  دعب  دیوگ : زین  قاحسا  نب  دمحم  هک  دهدیم  همادا  رکبوبا  دش . ادخ  لوسر  هصلاخ  نآ  یمامت  دوب  هدشن  حتف  رکـشل  زات  تخات و  و 
دزن ياهدنیامن  هدـنکفا  بعر  سرت و  كدـف  یلاها  لد  رد  دـنوادخ  دـش ، غراف  ربیخ  راک  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک 

رد نانآ  هدنیامن  دنک ، حلاصم  مدف  لاوما  فصن  رب  نانآ  اب  هک  دندرک  تساوخرد  هداتسرف و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح 
زا دومرف و  تقفاوم  نانآ  داهنشیپ  اب  ترضح  دیـسر ، بانج  نآ  تمدخ  هب  دندمآ  هنیدم  هب  ترـضح  هکنآ  زا  دعب  ای  هار  نیب  رد  ای  ربیخ و 

[ . 692 . ] دش ادخ  لوسر  هصلاخ  کلم  كدف  دندوب  هدش  میلست  زات  تخات و  نودب  هک  اجنآ 

نآ هب  طوبرم  تایاور  ششخب و  ياعدا 

يردـخ دیعــسوبا  زا  هـیودرمنبا ، و  متاـحیبا ، نـبا  و  یلعیوـبا ، و  رازب ، دـیوگ : یطویــس  نیدــلالالج  نمحرلادــبع  همـالع ، ظـفاح  - 1
. دیـشخب وا  هب  ار  كدف  هدیبط و  ار  همطاف  ادخ  لوسر  هقح » یبرقلاذ  تا  و  : » دش لزان  هیآ  نیا  هک  یماگنه  هک  دننک  تیاور  هنعهللایـضر 
ار كدف  ادخ  لوسر  دش ، لزان  هقح » یبرقلاذ  هحفص 555 ] تا [  و   » هیآ هکی  ماگنه  هک  دنک  تیاور  هنعهللایضر  سابعنبا  زا  هیودرمنبا 
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هللا یلص  لوسر  ترضح  هک  مالسلاامهیلع  همطاف  ياعدا  و  دیوگ : هضفار  تاهبش  زا  متفه  ههبش  رد  رجحنبا  - 2 [ . 693 . ] دیشخب مطاف  هب 
-3 [ . 694 ... ] دندشن لماک  دوهـش  دادـعت  اذـل  تشادـن و  يدـهاش  نمیاما  یلع و  زج  تسا ، هدیـشخب  وا  هب  ار  كدـف  ملـس  هلآ و  هیلع و 

عوجر هک  یماگنه  یئیفی » ءاف  : » دوشیم هتفگ  هک  تسا  هتفگ  دربم  دـیوگ : رـشح  هروس  زا  هیآ : لـیذ  شریبک  ریـسفت  رد  يزار  نیدـلارخف 
وا نید  اب  هک  ار  یناسک  لاوما  دنوادخ  هک  تسا  يزیچ  نآ  ءیف » : » دیوگ يرهزا  دنادرگرب . ار  نآ  هکیماگنه  هللا » هءافا   » ددرگرب و دنک و 

هدرک و رظنفرـص  ناشدوخ  اهنطو  زا  هک  تروصنیا  هب  ای  تسا ، هدـنادرگرب  لاتق  گـنج و  نودـب  شنید  نارادـفرط  هب  دـناهدرک  تفلاـخم 
رکذ ار  تهج  ود  اجنیا  رد  نارـسفم  دنزادرپب ... دوخ  تارفن  هب  تبـسن  هک  ياهیزج  رب  ای  دناهتـشاذگ و  اهناملـسم  رایتخا  رد  هدرک و  چوک 

هرـصاحم یگنج و  زات  تخات و  هبلغ و  ورهق  اب  ار  نانآ  اریز  هدـشن  لزان  ریـضنلاینب »  » هلیبق ياههیرق  هرابرد  هیآ  نیا  هکنیا  لوا : دـناهدرک :
راذگاو ربمایپ  هب  هتشادرب و  دوخ  هلحم  يدابآ و  زا  تسد  اجنآ  یلاها  هک  تسا  كدف »  » هب طوبرم  هکلب  دنداد  تسکش  هدکهد  نیمزرس و 

هب ار  اجنآ  ربمیپ  هک  دش  یعدم  مالسلااهیلع  همطاف  لوسر  ترضح  تلحر  زا  دعب  دمآرد ... ترضح  فرصت  هب  گنج  نودب  اذل  دندرک و 
رد یـشابیم  نم  رظن  رد  مدرم  نیرتبوبحم  يزاینیب  یئاراد و  لاح  رد  مدرم و  نیرتیمارگ  يرادان  لاح  رد  وت  تفگ : رکبوبا  هدیـشخب ، وا 

ناـمالغ زا  رگید  یکی  نمیاما و  منک ، رداـص  یمکح  نینچ  دوـشیمن  میاـمنیمن و  قیدـصت  منادـیمن و  حیحـص  ار  تراـتفگ  لاـح  نـیع 
تداهش و هب  هحفص 556 ] یمالسا [  نوناق  عرش و  رد  دوشب  هک  تساوخ  ار  يدهاش  رکبوبا  دنداد  یهاوگ  بلطم  نیا  رب  لوسر  ترـضح 
و : » هفیرش هیآ  هک  یماگنه  هک  دنکیم : تیاور  يردخ  دیعسوبا  زا  یناکـسح  مساقلاوباریبک  ظفاح  - 4 [ . 695 ... ] درک دامتعا  وا  یهاوگ 
هدیـشخب و وا  هب  ار  یلاوع  كدف و  هدیبلط و  ار  مالـسلااهیلع  همطاف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دـش  لزان  هقح » یبرقلااذ  تا 

هفیرش هیآ  لوزن  ماگنه  هک  هدش : لقن  دیعسوبا  زا  - 5 [ . 696 . ] تسا هدرک  صخشم  تنادنزرف  وت و  يارب  دنوادخ  هک  یمهـس  نیا  دومرف :
: دیوگ یناتسرهش  همالع  - 6 [ . 697 . ] تسا وت  نآ  زا  كدف  همطاف  يا  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هقح » یبرقلااذتا  «و 
هب هکنیا  ناونع  هب  رگید  راب  ثرا و  ناونع  هب  راب  کی  مالسلاامهیلع  همطاف  ياعدا  ربمایپ و  زا  ندرب  ثراو  كدف  هلاسم  رد  مشـش  فالتخا 
ام  » هک دوب  هدـش  لقن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  هک  ياهروهـشم  تیاور  اب  اعدا  نیا  هک  یئاج  ات  هدـش ، کـیلمت  نم 
وا زا  ار  كدـف  تیور  نیا  هب  دانتـسا  اب  هک  دـش  وربور  دوب » دـهاوخ  هقدـص  دـنامب  ام  زا  هچ  نآ  میراذـگیمن ، ثرا  يزیچ  ناربمایپ  هورگ 
هک دوب  ادخ  لوسر  صلاخ  کلم  اجنآ  هک  تسنآ  كدف  هرابرد  حیحص  هیرظن  دیوگ : دوصقملادبع  حاتفلادبع  داتسا  - 7 [ . 698 . ] دنتفرگ

هدیـشخب شرتخد  هب  تافو  زا  شیپ  ار  نآ  هک  تفگ  ناوتیم  دـشاب و  هدـنام  یقاب  هصلاـخ  تیکلم  ناـمهب  شتاـفو  ماـگنه  اـت  تسناوتیم 
ثحب و دوشیمن  هک  دوب  همطاف  صلاخ  قح  ثرا  ناونع  هب  ای  ششخب و  تروص  هب  هچ  كدف  نیمزرـس  دیوگ : رگید  ياج  رد  يو  دشاب .
ام هک : دنکیم  لقن  رابجلادبع  هاضقلا  یضاق  زا  دیدحلایبا  نبا  - 8 هحفص 557 ] [ . ] 699 . ] تشاد زاربا  نآ  رد  يدیدرت  کش و  لدج و 
رد كدـف  هک  تسین  ملـسم  اما  دـنکیم ، لقن  كدـف  هب  تبـسن  ار  مالـسلاامهیلع  همطاف  ترـضح  ياعدا  هک  میتسین  یتیاور  تحـص  رکنم 

هیقب نمض  رد  رگا  هدوب و  وا  کلم  هک  تفگ  تسیابیم  ارهاظ  تشاد  یفرصت  نآ  رد  دوب و  وا  تسد  رد  رگا  هتبلا  دشاب ، هدوب  وا  فرـصت 
لصف دیوگ : رگید  ياج  رد  دیدحلایبا ) نبا   ) يو [ . 700 . ] دشابیم ثاریم  هک  تسنآ  رهاظ  تروصنیا  رد  دشاب  لوسر  ترضح  كرت  ام 

زا يو  هاگنآ  هن ، ای  تسا  حیحص  بلطم  نیا  ایآ  مینادب و  همطاف  هب  تبـسن  ادخ  لوسر  هلحن  شـشخب و  ار  كدف  میناوتیم  هکنیا  رد  موس :
[ . 701 . ] تسا هدوب  ششخب  یعدم  ترـضح  نآ  هک  دروآیم  ار  یناوارف  تایاور  زیزعلادبع  نب  دمحا  فیلات  كدف »  » و هفیقـسلا »  » باتک
هک تسا  ینیمزرـس  نامه  نیا  تسا و  یناوارف  يامرخ  ناتخرد  ناـشوج و  ياهمـشچ  كدـف )  ) اـج نآ  رد  و  دـیوگ : ینیومح  توقاـی  - 9

هنیدـم رد  شرادـنامرف  هب  نوماـم  هـک  ياهماـن  رد  - 10 [ . 702 . ] تسا هدیـشخب  نم  هـب  ار  نآ  ادـخ  لوـسر  تـفگ : اهنعهللایـضر  همطاـف 
نیا داد ، رارق  وا  قادص  ار  اج  نآ  هدیـشخب و  شرتخد  همطاف  هب  ار  كدف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هدمآ : نینچ  دسیونیم 

[ . 703 . ] تسین یفالتخا  هلاسم  نیا  رد  ربمایپ  نادناخ  دارفا  نیب  رد  دـشابیم و  راکـشآ  نشور و  ناگمه  يارب  هک  تسا  یمهم  رما  بلطم 
ار كدف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دش  یعدم  هک  دوب  نآ  زا  دعب  كدف  زا  ثرا  هبلاطم  دیاش  و  دیوگ : یعفاش  نیدـلاناهرب  - 11
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وا هب  دنداد و  تداهش  بلطم  نیا  رب  نمیاما  ههجو و  هللا  مرک  یلع  دندرک و  دهاش  و  هحفص 558 ] هنیب [  تساوخرد  وا  زا  هدیشخب و  وا  هب 
هک هچ  نآ  دـیوگ : دـیدحلایبا  نـبا  - 12 [ . 704 [ ؟ يوشیم كدـف  قحتـسم  وت  نز  کـی  درم و  کـی  نداد  تداهـش  اـب  اـیآ  دـش  هتفگ 

حیحـص بلطم  نیا  هدیـشخب ، وا  هب  ار  كدـف  ادـخ  لوسر  هک  دوش  یعدـم  زاغآ  رد  هک  تسا  نانچ  لاح  ياضتقم  هک  هتفگ  یـضترمدیس 
یلع هدیشخب و  وا  هب  ار  كدف  ادخ  لوسر  هک  دش  یعدم  همطاف  دوش : هتفگ  رگا  دیوگ : یبیحا  دمحا  نب  نمحرلادبع  - 13 [ . 705 . ] تسا

هب نیـسح  نسح و  میوگیم : تفریذپن ، هدرک و  در  ار  نانآ  تداهـش  رکبوبا  دـنراد و  یهاوگ  بلطم  نیا  رب  موثلکما  نیـسح و  نسح و  و 
تباـث مکح  ندروخ  مسق  هنیب و  رفن  کـی  دوجو  تروص  رد  هک  دوب  نآ  رکبوبا  رظن  دـیاش  دـناهدوب و  تداهـش  رد  عرف  نس  رغـص  رطاـخ 
هرابرد یتارکذت  لصف : دـیوگ : سوواطنبا  دیـس  دـهاز ، ملاع  - 14 [ . 706 . ] تسا نینچ  نادنمـشناد  زا  يرایـسب  بهذـم  اریز  دوـشیمن 

یبرقلااذ تا  و   » هفیرـش هیآ  ریـسفت  رد  ماـجحنبا  هب  فورعم  ناورم  نب  یلع  نب  ساـبع  نب  دـمحم  ریـسفت  زا  مجنپ  ءزج  زا  شخب  نـیرخآ 
هک هدـش  تاور  يردـخ  دیعـسوبا  زا  یفوع  هیطع  زا  میوشیم ... رکذـتم  مه  ار  نآ  قیرط  تسیب  ار  كدـف  ثیدـح  هیآ  نیا  هراـبرد  هقح :»

كدف هدناوخارف و  ار  مالسلااهیلع  همطاف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دش ، لزان  هقح » یبرقلااذ  تا  و   » هفیرش هیآ  هک  یماگنه 
ترـضح هب  دیوگ  هک  هدش  تیاور  مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح  زا  بلغت ، نب  نابا  زا  دـیوگ : یلبرا  همالع  - 15 [ . 707 . ] دیـشخب وا  هب  ار 

یلص ادخ  لوسر  دومرف : دیشخب ؟ مالسلااهیلع  همطاف  هحفص 559 ] هب [  ار  كدف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ایآ  مدرک  ضرع 
مالسلااهیلع همطاف  هب  ترضح  نآ  هقح » یبرقلااذ  تا  و  : » دومرف لزان  ار  هیآ  نیا  لاعتم  دنوادخ  دومن و  فقو  ار  نآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا 

تایاور دیشخب ، وا  هب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هکلب  دومرف  دیـشخب ؟ وا  هب  ار  كدف  لوسر  ترـضح  ایآ  مدرک : ضرع  دیـشخب ، ار  شقح 
نیـسح نسح و  همطاـف ، یلع ، زا : دـنترابع  یبرقلاذ »  » هک تسا  تباـث  هدـش و  دراو  دروم  نیا  رد  اـم  باحـصا  قیرط  زا  رتاوـت  هب  کـیدزن 

: دومرف هک  هدش  تیاور  مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح  زا  نامثع ، نب  دامح  زا  دـیوگ : یـسربط  یلع  نب  دـمحا  - 16 [ . 708 . ] مالسلامهیلع
ترـضح فرـصت  زا  ار  كدف  ات  داد  روتـسد  دیدرگ . تباث  راصنا  نارجاهم و  مومع  رب  يو  يرادمامز  دـش و  تعیب  رکبوبا  اب  هک  یماگنه 

نم زا  ار  مثاریم  ارچ  دومرف : هتفر و  وا  دزن  مالسلااهیلع  همطاف  دننک ، جراخ  نیمزرـس  نآ  زا  ار  ترـضح  نارازگراک  هدروآ و  نوریب  همطاف 
هللا یلـص  ادخ  لوسر  هکنیا  اب  دـننک  نوریب  كدـف  زا  ار  ماهدـنیامن  ياهداد  روتـسد  هتخاس و  مورحم  دوخ  قح  رد  فرـصت  زا  ارم  هتفرگ و 

هاوگ و رفن  دنچ  اعدا  نیا  تابثا  يارب  تفگ : رکبوبا  تسا ، هداد  رارق  میارب  هدیـشخب و  نم  هب  ار  نآ  دنوادخ  روتـسد  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و 
زا يراتفگ  اب  هکنیا  رگم  داد  مهاوخن  یهاوگ  بلطم  نیا  رب  نم  رکبوبا  يا  تفگ : نمیاما  تفرگ ، دهاش  ار  نمیاما  ترـضح ، ، روایب دهاش 

: هدومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  ینادیمن  اـیآ  مهدیم  دـنگوس  دـنوادخ  هب  ار  وت  منک ، جاـجتحا  وت  رب  ادـخ  لوسر 
یحو ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  لاعتم  دنوادخ  هک  مهدیم  یهاوگ  تفگ : يرآ ، تفگ : تسا ؟» نایتشهب  زا  ینز  نمیاما  »
نامه هدمآ و  مالـسلاهیلع  یلع  ، نمیاما زا  دعب  دیـشخب  همطاف  هب  دـنوادخ و  روتـسد  هب  ار  كدـف  ترـضح  هقح » یبرقلااذ  تا  و   » هک درک 

؟ تسیچ هتـشون  نیا  تفگ : هدیـسر و  هار  زا  رمع  داد ، وا  تسد  هب  هتـشون و  همطاف  ترـضح  يارب  ياهماـن  رکبوبا  داد . تداهـش  ار  بلطم 
ار هتشون  رمع  متشون ، وا  مسا  هب  ار  نآ  دنـس  مه  نم  دنداد  یهاوگ  نآ  رب  یلع  نمیاما و  دش و  كدف  هحفص 560 ] یعدم [  همطاف  : تفگ

دجسم هب  مالسلاهیلع  یلع  وا  زا  دعب  تفر ، نوریب  اج  نآ  زا  نایرگ  مشچ  اب  همطاف  درک ، هراپ  هتخادنا و  نآ  رب  ناهد  بآ  هتفرگ ، همطاف  زا 
زا ار  همطاـف  ارچ  دومرف : هدرک و  باـطخ  وا  هب  دـندوب  هتفرگ  ار  وا  فارطا  راـصنا  نارجاـهم و  زا  ياهدـع  هک  یلاـح  رد  هتفر و  رکبوبا  دزن 

؟ دوب هتفرگ  دوخ  کلمت  فرـصت و  رد  ار  اج  نآ  دوخ  تایح  نامز  رد  ترـضح  هکنیا  اب  يدرک ، عنم  ادخ  لوسر  زا  شثاریم  رد  فرـصت 
يو فرـصت  رد  هدیـشخب و  وا  هب  ار  نآ  ادـخ  لوسر  هک  بلطم  نیا  رب  همطاف  رگا  تساهناملـسم ، تمینغ  یف و  كدـف  داد : خـساپ  رکبوبا 

فالخرب ام  نیب  رد  وت  دومرف : مالسلاهیلع  نینموملاریما  تشاد . دهاوخن  نآ  رد  یقح  الا  مهدیم و  وا  هب  دروایب  يدوهش  هاوگ و  هداد  رارق 
دهاـش وت  زا  تفگ : ینکیم ؟ هنیب  دوهـش و  هبلاـطم  یـسک  هچ  زا  وت  موش  نآ  یعدـم  نم  دـشاب و  اهناملـسم  رگید  هراـبرد  دـنوادخ  مکح 
لوسر تایح  نامز  رد  تسا و  وا  تسد  رد  كدف  نونکا  مه  کنیا  اب  ینکیم  دوهـش  هبلاطم  همطاف  زا  ارچ  سپ  دومرف : تساوخ ، مهاوخ 
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ار يزیچ  ياعدا  نم  رگا  هک  هنوگ  نامهب  یهاوخیمن  دوهـش  هنیب و  دناهدش  نآ  یعدـم  هک  یناناملـسم  زا  هدرک و  کلمت  ار  اج  نآ  ادـخ 
نانخـس نیا  زا  تسد  یلع  يا  تفگ : رمع  دـش و  تکاس  رکبوبا  یتساوخیم ؟ دـهاش  هنیب و  نم  زا  دوب  نارگید  فرـصت  رد  هک  مدرکیم 

وت و يارب  يدرواین  رگا  میهدیم و  وت  هب  يدروآ  اعدا  نیا  رب  لداع  یناهاوگ  دهاش و  رگا  مینک  لالدتسا  وت  لباقم  رد  میناوتیمن  ام  رادرب 
، يرآ تفگ : یناوخیم ؟ ار  ادخ  باتک  ایآ  رکبوبا  يا  دومرف : مالسلاهیلع  نینموملاریما  تسا . اهناملـسم  لام  تسین و  نآ  رد  یقح  همطاف 

مکرهطی تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذیل  هللا  هحفـص 561 ] دیری [  امنا  : » دومرف هک  هد  ربخ  لاعتم  دـنوادخ  شیامرف  نیا  زا  ارم  تفگ :
مالـسلاهیلع یلع  تسا ، امـش  هرابرد  تفگ  تسا ؟ ام  ریغ  ای  تسا  ام  هراـبرد  اـیآ  هدـش ؟ لزاـن  یـسک  هچ  هراـبرد  هیآ  نیا  [ 709 « ] اریهطت

رب هک  هنوگنامهب  تفگ  ینکیم ؟ هچ  اج  نآ  رد  وتب  هدش  یتشز  راک  بکترم  مالـسلااهیلع  همطاف  هک  دـنهد  تداهـش  ياهدـع  رگا  تفگ :
نارفاک زا  ادـخ  هاگـشیپ  رد  وت  تروص  نآ  رد  نیاربانب  تفگ : درک !! مهاوخ  يراج  دـح  زین  وا  رب  منکیم  دـح  هماقا  نیملـسم  نانز  رگید 

ار مدرم  تداهـش  هدرک و  در  وا  یکاپ  تراهط و  هب  تبـسن  ار  دـنوادخ  یهاوگ  هکنآ  رطاـخب  دومرف : ارچ ؟ تفگ : هدـش  یهاوخ  بوسحم 
ار نآ  وا  هدش و  راذگاو  وا  هب  ادخ  لوسر  تایح  نامز  رد  هک  كدف  دروم  رد  ار  شلوسر  ادخ و  مکح  هک  هنوگنامه  ياهتفریذـپ ، وا  هیلع 

یف نآ  هک  یتشادنپ  یتفرگ و  وا  زا  ار  كدف  هتفریذـپ و  دـنکیم  لوب  دوخ  رب  هک  ار  ینابایب  برع  کی  راتفگ  هدرک و  در  دوب  هدرک  ضبق 
یلع نیمیلا  یعدـملا و  یلع  هنیبـلا  : » دوب هدوـمرف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هک  یلاـح  رد  تسا  نیملـسم  يارب  یتـمینغ  و 
هیلع یعدم  هک  سک  نآ  دروایب و  دـهاش  هنیب و  دـیاب  هدرک  اعدا  هک  سک  نآ  : » دوب هدومرف  هک  ار  ترـضح  نآ  نخـس  وت  هیلع » یعدـملا 

ار رکبوبا  راک  هدـمآ  دوجو  هب  مدرم  نیب  رد  یئوگتفگ  همهمه و  ماـگنه  نیا  رد  دـیوگ : يوار  يدرک . در  دـنک » داـی  دـنگوس  دـیاب  تسا 
. دومرف تعجارم  دوخ  لزنم  هب  ترـضح  نآ  دعب  و  دیوگیم ، تسار  بلاطوبا  رـسپ  دنگوس  ادخ  هب  دـنتفگیم  رگیدـکی  هب  هدرمـش  تشز 

تشون وا  هب  ياهمان  درک  عنم  كدف  رد  فرصت  زا  ار  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  رکبوبا  هک  نآ  زا  دعب  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  [ . 710]
هحفـص 562] باـتک [  هب  نآ  اـب  یئانـشآ  يارب  هک  تسا  هدروآ   128 ج 1 / جاـجتحالا »  » باـتک رد  یـسربط  موحرم  ار  هماـن  نآ  نتم  هک 

نآ زا  دعب  دومرف : هک  دنک  تیاور  مالسلاهیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  نانس  نب  هللادبع  زا  شدانسا  اب  دیفم  خیـش  - 17 دینک . هعجارم  روکذم 
ترـضح لیکو  هدنیامن و  داد  روتـسد  تسـشن  ترـضح  نآ  ياج  رب  رکبوبا  دومرف و  تلحر  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک 

وا ياـج  رب  یـشابیم و  مردـپ  نیـشناج  ینکیم  اـعدا  وت  رکبوـبا  يا  تفگ : هتفر و  وا  دزن  ترـضح  نآ  دـننک ، جارخا  كدـف  زا  ار  ءارهز 
نیا هب  تبسن  ارم  هدیشخب و  نم  هب  ار  نآ  ادخ  لوسر  هک  ینادیم  دننک و  جراخ  كدف  زا  ارم  رازگراک  ياهداد  روتسد  هکنیا  اب  ياهتسشن ،

یفرعم دـهاش  ناونع  هب  ار  مالـسلاهیلع  یلع  نمیاما و  ترـضح ، روایب ، ار  تدـهاش  دـیوگ  هک  اجنآ  ات  تسا ... یناـهاوگ  دوهـش و  بلطم 
ترـضح نآ  زا  اـم  يرآ  : دـنتفگ ناـنآ  ياهدینـش ، همطاـف  هراـبرد  ار  یبـلطم  نینچ  ادـخ  لوسر  زا  وت  اـیآ  دیـسرپ : نمیاما  زا  رکبوبا  درک ،

وا زا  هک  ار  يزیچ  تسا  ناهج  نانز  يوناب  هک  یـسک  دوشیم  ایآ  تفگ  نمیاما  دعب  تسا ، ناهج  نانز  يوناب  همطاف  دومرف : هک  میاهدینش 
رمع داد . مهاوخن  یهاوگ  مشاب  هدینـش  ادـخ  لوسر  زا  هک  ار  هچ  نآ  زج  هاگچـیه  متـشهب  لـها  ناـنز  زا  هک  زین  نم  و  دـنک ؟ اـعدا  تسین 
هناخ رد  يزور  داد : خـساپ  دـیهدیم ؟ یهاوگ  زیچ  هچ  هب  امـش  راذـگب ، راـنک  ار  اهناتـساد  نیا  رادرب و  اـم  رـس  زا  تسد  نیما ، يا  تفگ :

دمحم يا  تفگ : هدش و  لزان  لیئربج  ماگنه  نیا  رد  مدوب ، هتسشن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  روضح  رد  مالـسلااهیلع  همطاف 
هب ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مزاس ، صخـشم  تیارب  ار  كدـف  دودـح  ملاب  ود  اب  ات  هداد  روتـسد  نم  هب  دـنوادخ  زیخ ، اپ  هب 

، دیدرب فیرشت  اجک  ناج  ردپ  دیـسرپ ، مالـسلااهیلع  همطاف  دومرف ، تعجارم  هک  تشذگن  يزیچ  دنتفر ، نوریب  هتـساخرب و  لیئربج  هارمه 
اجنآ بوخ  رایسب  دومرف : ترضح  امرف ، قدصت  نم  رب  ار  نآ  مدرگ ، يدنمزاین  یتسدگنت و  راچد  وت  زا  دعب  مسرتیم  نم  ردپ ، يا  دومرف :

نم هب  يور  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تفریذپ  هدرک و  ضبق  ار  نآ  همطاف  دـشاب  هصلاخ  هقدـص و  هحفص 563 ] وت [  يارب 
نز کـی  وـت  نمیاما  يا  تفگ : رمع  دیـشاب . عوـضوم  نیا  دـهاش  زین  یلع  اـب  وـت  شاـب و  هاوـگ  بلطم  نیا  رب  نـمیاما  يا  دوـمرف : هدرک و 

شتداهـش تسا  عفنیذ  یهاوگ  نیا  رد  نوچ  دهدیم و  تداهـش  دوخ  عفن  هب  زین  یلع  اما  درادـن و  یـشزرا  نز  کی  تداهـش  یـشابیم و 
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رتخد قح  هب  رفن  ود  نیا  ادنوادخ  تفگ : هتـساخرب و  ياج  زا  بضغ  مشخ و  تلاح  اب  نمیاما  ماگنه  نیا  رد  دیوگ : يوار  دوشیمن . لوبق 
لهچ تدم  هب  ارجام  نآ  زا  دعب  دش . جراخ  سلجم  زا  دعب  نک . ناشدوبان  لامیاپ و  تدـش  هب  ار  نانآ  وت  دـندرک  متـس ، تربمایپ  دـمحم ،

وا هارمه  زین  نینـسح  هکیلاح  رد  هدرک و  راوس  دوب  هتخادـنا  نآ  يور  رب  ياهچراپ  هک  یغـالا  رب  ار  ءارهز  ترـضح  مالـسلاهیلع  یلع  بش 
نم دینک  يرای  ار  ادـخ  راصنا ، يا  نارجاهم و  يا  : تفگیم هدرک و  نانآ  هب  يور  ترـضح  دربیم ، راصنا  نیرجاهم و  هناخ  رد  هب  دـندوب 
دوخ زا  هک  هنوگ  نامهب  هک  دیداد  لوق  دیدرک  تعیب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  هک  زور  نآ  رد  امـش  میامـش ، ربمایپ  رتخد 
لمع ادـخ  لوسر  هب  تبـسن  دـهعت و  لوق و  هب  نیاربانب  دـینک ، تیامح  عافد و  شنادـنزرف  ترـضح و  نآ  زا  دـینکیم  عافد  ناتنادـنزرف  و 

: دومرف هتفر و  لبج  نب  ذاعم  دزن  هکنیا  ات  دادن ، وا  هب  تبثم  خساپ  درکن و  يرای  کمک و  ار  ترـضح  نآ  سک  چیه  دـیوگ : يوار  دـینک ،
رد ینک و  يرای  ار  شنادـنزرف  وا و  هک  يدرک  تعیب  هنوگنیدـب  ادـخ  لوسر  اب  وت  میوجیم ، ددـم  يرای و  وت  زا  هدـمآ و  وت  دزن  ذاـعم  يا 

هدوبر و نم  زا  ار  كدـف  رکبوبا  ینک ، عاـفد  زین  شنادـنزرف  ترـضح و  نآ  زا  ینکیم  عاـفد  تنادـنزرف  دوـخ و  زا  هک  يزیچ  ره  لـباقم 
؟ دـنک یهارمه  نم  اب  راک  نیا  رد  هک  تسه  مه  يرگید  صخـش  اـیآ  دیـسرپ  ذاـعم  تسا ، هدرک  نوریب  اـجنآ  زا  ارم  هدـنیامن  رازگراـک و 
. منک کمک  وت  هب  مزیخرب و  هحفـص 564 ] وت [  يرای  هب  مناوتیم  هنوگچ  نم  سپ  تفگ : دادن ، نم  هب  تبثم  خساپ  سک  چـیه  هن ، دومرف :

وت اب  ربمایپ  رتخد  دیـسرپ : ردپ  زا  هدش  لزنم  دراو  [ 711  ] شرسپ تفر . نوریب  لبج  نب  ذاعم  هناخ  زا  ترـضح  هک  نآ  زا  دعب  دیوگ : يوار 
، تسا هتفرگ  وا  زا  ار  كدف  يو  اریز  منک ، يرای  رکبوبا  لباقم  رد  ار  وا  هک  هدـمآ  يو  تفگ : ذاعم  دوب  هدـمآ  اجنیا  هک  تشاد  يراک  هچ 
وا يراـی  زا  وـت  سپ  تفگ : ، میاـهنت نم  دـسریم ؟ اـجک  هب  نم  کـمک  يراـی و  مـتفگ : وا  هـب  تـفگ : يداد ؟ وا  هـب  یخـساپ  هـچ  تـفگ :
ات مرادیم  زاـب  وت  اـب  يوگتفگ  زا  ار  ناـبز  دـنگوس  ادـخ  هب  دومرف : نم  هب  تفگ : تفگ ؟ هچ  وـت  هب  وا  يرآ ، تفگ : يدرک !؟ يراددوـخ 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هاگـشیپ  رد  ات  تفگ  مهاوخن  نخـس  وت  اب  زین  نم  تفگ : ذاعم  رـسپ  موش ، رـضاح  ادخ  لوسر  دزن  هکنیا 
[ . 712 !... ] يدادن تبثم  خساپ  ادخ  لوسر  رتخد  هب  وت  اریز  موش ، رضاح  ملس 

كدف کلم  ندوب  هصلاخ  رب  لالدتسا 

دوشگ شناربمایپ  متاخ  دوخ و  صلاخ  هدنب  يور  رب  ار  ربیخ  هعلق  ياهژد  لاعتم  دنوادخ  هک  یماگنه  دیوگ : نیدلافرش  دیس  هللاهیآ ، - 1
ناشیا اب  فصن  يانبم  رب  ار  دوخ  نیمزرـس  هدـمآ و  ترـضح  نآ  دزن  ینتورف  لامک  اب  دوخ  اـت  دـنکفا  سرت  بعر و  كدـف  یلاـها  لد  رد 

نیملسم رگید  اریز  دش  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  صلاخ  کلم  كدف  نیمزرس  زا  یمین  حلاصت  نآ  قبط  رب  دندرک ، هحلاصم 
تما مامت  هک  تسا  یلئاـسم  هلمج  زا  نیا  دنتـشادن و  نیمزرـس  نآ  هب  تبـسن  ياهلمح  موجه و  هدیـشکن و  یتمحز  چـیه  اـج  نآ  حـتف  رد 

تا و   » هفیرـش هیآ  هکنآ  زا  دـعب  تسین ، یفالتخا  هلاـسم  نیا  رد  ار  سک  چـیه  دـنراد و  رظن  قاـفتا  نآ  هب  هحفص 565 ] تبسن [  یمالـسا 
زا هکنیا  ات  تفرگ  رارق  ترـضح  نآ  فرـصت  رد  نامز  نآ  زا  دیـشخب و  مالـسلااهیلع  همطاف  هب  ار  نآ  ادخ  لوسر  دش  لزان  هقح » یبرقلاذ 

لوسر ترـضح  تلحر  زا  دعب  مالـسلااهیلع  ءارهزلا  همطاف  هک  تسا  یبلطم  نیا  دـیدرگ . راذـگاو  لاملاتیب  هب  دـش و  هتفرگ  ناشیا  تسد 
زا ار  وا  دنوادخ  هک  دنتـسنادیم  یبوخ  هب  یگمه  اهناملـسم  تفرگ ... رارق  مکاحت  همکاحم و  عضوم  رد  تما  عامجا  هب  دش و  نآ  یعدـم 

نانآ تسا ، هدـیزگرب  مدرم  رگید  نیب  زا  ار  شرهوش  نادـنزرف و  رگید  نیب  زا  ار  شنادـنزرف  هک  هنوگنامه  هدـیزگرب  تما  نانز  ماـمت  نیب 
مف : » هک درک  یحو  شلوـسر  هب  دـنوادخ  هک  زور  نآ  رد  دـندوب  هدـش  هدـیزگرب  هلهاـبم  يارب  ادـخ  لوـسر  هارمه  هب  هـک  دـندوب  یناـسک 
هللا هنعل  لعجنف  لهتبن  مث  مکـسفن  انـسفنا و  مکئاسن و  انئاسن و  مکئانبا و  انئانبا و  عدن  اولاعت  لقف  ملعلا  نم  کئاج  ام  دـعب  نم  هیف  کجاح 

رد ادـخ  لوسر  دـنکیم - حیرـصت  شریبک  ریـسفت  رد  هفیرـش  هیآ  لیذ  رد  يزار  رخف  هک  يروط  هب  زور - نآ  رد  [ . 713 « ] نیبذاکلا یلع 
همطاـف هتفرگ ، ار  نسح  تـسد  هـتفرگ و  شوـغآ  رد  ار  نیـسح  هدـنکفا ، شود  رب  دوـب  هدـش  هتفاـب  هایـس  يوـم  زا  هـک  یـشوپور  هکیلاـح 

نیمآ امش  مدرک  اعد  نم  هک  هاگ  ره  تفگیم  نانآ  هب  هدمآ و  نوریب  هناخ  زا  تفریم  هار  همطاف  رس  تشپ  یلع  شرس  تشپ  مالسلااهیلع 
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دیامن دنلب  ياج  زا  ار  یهوک  دننک  تساوخرد  دنوادخ  زا  رگا  هک  منیبیم  ار  یئاههرهچ  نم  نایحیسم ، يا  تفگ : نارجن  فقـسا  دیئوگب .
يور رب  تمایق  زور  ات  دش و  دیهاوخ  دوبان  هک  دینکن  هلهابم  نانیا  اب  دنکیم ، رب  دوخ  ياج  زا  ار  هوک  هحفص 566 ] نانآ [  رطاخب  دنوادخ 

زا ءارهز  ترـضح  هک  دنراد  عامجا  رظن و  قافتا  بلطم  نیا  رب  اهناملـسم  یمامت  زین  و  دـنام . دـهاوخن  هدـنز  یحیـسم  رفن  کی  یتح  نیمز 
تیبلا و لها  سجرلا  مکنع  بهذـیل  هللا  دـیری  اـمنا  : » تسا هدومرف  هدرک و  لزاـن  ار  ریهطت  هیآ  ناـنآ  ناـش  رد  دـنوادخ  هک  تسا  یناـسک 
ار نآ  هدرک و  بجاو  ضرف و  تما  دارفا  موـمع  رب  ار  ناـنآ  یتـسود  دـنوادخ  هک  تـسا  یناـسک  هـلمج  زا  وا  و  [ . 714 « ] اریهطت مکرهطی 

تاولـص دورد و  نانآ  رب  هک  هتـسناد  مزال  مدرم  رب  لاعتم  دـنوادخ  هک  تسا  یناسک  زا  زین  و  تسا ، هداد  رارق  يربماـیپ  تلاـسر و  شاداـپ 
دـنوادخ و هاگـشیپ  رد  مالـسلااهیلع  ءارهز  ترـضح  هکنآ  هصالخ  تسا . بجاو  يزامن  ره  رد  نیتداهـش  نتفگ  هک  هنوگناـمه  دنتـسرفب ،
هک ار  هچ  نآ  ره  یتسرد  تحـص و  هب  تبـسن  لماک  نانیمطا  هقث و  هک  تسا  الاو  سدـقم و  یتلزنم  هاـگیاج و  ياراد  نینموم  شربماـیپ و 

ددرگیمن و لطاب  درگ  وا  نابز  مینیبیمن ، لیلد  دـهاش و  هب  يزاین  شیاعدا  تابثا  يارب  دوشیم و  لصاح  نامیارب  دوش  یعدـم  دـیوگب و 
درادیمرب هدرپ  وا  ياعدم  یتسرد  زا  نانچ  هدوب ، شیاعدـم  تحـص  يایوگ  شیاعدا  فرـص  دـیوگیمن ، يزیچ  یتسار  قح و  زج  زگره 

دوخ هب  يدیدرت  کش و  دشاب  هتشاد  یتخانـش  ترـضح  نآ  هب  تبـسن  هک  سک  ره  و  درادن ، دوجو  يرادرب  هدرپ  فشک و  نآ  زا  رترب  هک 
رگید ياهنوگب  راک  نکل  تشاد ، یهاگآ  شیاـعدا  تقادـص  زا  تخانـشیم و  ار  ترـضح  نآ  مدرم  همه  زا  شیب  رکبوبا  دـهدیمن و  هار 

تسا و دادـغب  برغ  یملع  هزوح  نادنمـشناد  دـیتاسا و  ریهاشم  زا  يو  تسا ، هدرک  لقن  یقراـف  نب  یلع  هک  دـش  يروطب  تفرگ و  ماـجنا 
هک شیاعدا  رد  هحفـص 567 ] همطاف [  ایآ  دیـسرپ : وا  زا  دیدحلایبا  هک  یماگنه  دیآیم  رامـش  هب  یلزتعم  دیدحلایبا  نبا  دیتاسا  زا  یکی 
رب دوب  وا  هژیو  هک  يراقو  بدا و  نامه  اب  تفاطل  اب  ابیز و  ینخس  هدرک و  یمـسبت  دوب ؟ وگتـسار  قداص و  تسنادیم  دوخ  هلحن  ار  كدف 

شیاعدا فرـص  هب  زور  نآ  رگا  تفگ : هدرک و  يراج  نابز  رب  دوب  وا  هژیو  هک  يراقو  بدا و  نامه  اـب  رگا  تفگ : هدرک و  يراـج  ناـبز 
دـشیم و شماقم  زا  رکبوبا  يرانک  رب  ناهاوخ  درکیم و  تساوخرد  ار  تفالخ  شرهوش  يارب  دـمآیم و  ادرف  دـندادیم  وا  هب  ار  كدـف 

تاـبثا هب  ار  شیاـهاعدا  یتـسرد  هدرک و  تاـبثا  ار  دوخ  تقادـص  يو  اریز  دـنک  در  ار  وا  نخـس  تسناوتیمن  هجو  چـیه  هب  رکبوبا  رگید 
یلع ترـضح  تداهـش  تهج  نیمه  هب  زین  رکبوـبا  ارهاـظ  دوـب . هدرک  تیبـثت  دوـخ  ياعدـم  رد  ار  دـهاش  هنیب و  هب  زاـین  مدـع  هدـیناسر و 

هک یتشز  يدـب و  مامت  اب  ربیخ  نایدوهی  الا  تفریذـپن و  دیـشخب  همطاف  ترـضح  هب  ار  كدـف  ادـخ  لوسر  هکنیا  هب  تبـسن  ار  مالـسلاهیلع 
هزنم كاـپ و  دـشاب  هداد  غورد  هب  یهاوـگ  هکنیا  زا  ار  وا  لاـح  نیع  رد  دوـب  هدرک  كـاله  دوباـن و  ار  ناـنآ  ترـضح  هکنیا  اـب  دنتـشاد و 

عورشم یفرـصت  دوب و  وا  فرـصت  رد  کلم  هک  ار  سک  نآ  هتـشادنپ و  هدام  ار  رن  رتش  هک  دوب  هزیگنا  نیمه  رطاخ  هب  طقف  و  دنتـسنادیم ،
هدیـشک و ار  ياهشقن  لبق  بش  زا  هک  يراک  نامه  تسناد ، مزال  ار  هنیب  هماقا  هدیبلط و  هنیب  لیلد و  وا  زا  هدیناشن و  یعدـم  ياج  هب  تشاد 

ملع وت  راتفگ  تحـص  هب  نم  : » دوب هتفگ  همطاف  ترـضح  خساپ  رد  هک  دوب  هدرکن  شومارف  ار  شراتفگ  نیا  و  دوب ، هدـش  میظنت  شاهمانرب 
میئآ و نیئاپ  هلحرم  نیا  زا  ضرف  دوب  وا  ياعدا  تحـص  رب  لیلد  نیرتنـشور  نیرتهب و  دوخ  يدوخ  هب  ترـضح  نآ  راتفگ  هکنیا  اب  مرادـن »
، تشاد هنیب  لیلد و  زین  تروص  نآ  رد  دروایب ، لیلد  شیاعدم  تابثا  رد  تسیابیم  هک  مینادب  هنموم  نانز  رگید  نوچ  مه  ار  ترـضح  نآ 

نآ هب  شتبـسن  هک  دوب  یـسک  ربمایپ و  ردارب  يو  اریز  درکیم  تیافک  ار  وا  یکی  نامه  هک  بلاطیبا  نب  یلع  زا  رتيوق  ياهنیب  لـیلد و  هچ 
نآ زا  رترب  هک  نیقی  دیـشخردیم - نیقی  راونا  شتداهـش  اـب  هک  دوب  نیتـسار  یهاوگ  وا  دوب ، یـسوم  هب  نوراـه  تبـسن  هلزنم  هب  ترـضح 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اذل  و  دسرب - نآ  زا  دعب  ياهلحرم  هبترم و  هب  دـهاوخب  مکاح  هک  تسین  هحفص 568 ] ياهبترم [  هجرد و 
رد وا  ریغ  تباث و  نب  همیزخ  زا  بلاطیبا  نب  یلع  هک  دنگوس  ادـخ  هب  و  داد ، رارق  تداهـش  ود  هلزنم  هب  ار  تباث  نب  همیزخ  یهاوگ  ملـس  و 

یلع تداهـش  هدـمآ و  رتنیئاـپ  هلحرم  نیا  زا  ضرف  رب  دوـب . يزاـتمم  هتـسجرب و  ناملـسم  ره  زا  رترب  یلوا و  یتلیـضف  ره  رد  ماـقم و  نـیا 
هک دنک  دای  دنگوس  هک  تساوخن  همطاف  زا  مود  دهاش  ياج  هب  رکبوبا  ارچ  مینادب ، نینموم  لودع  زا  یکی  تداهش  نوچمه  ار  مالسلاهیلع 

درکن مه  ار  يراـک  نینچ  مینیبیم  یلو  دریذـپن ؟ ار  شیاوعد  درک  يراددوخ  دـنگوس  ءادا  زا  رگا  دریذـپب و  ار  شیاـعدا  دروخ  مسق  رگا 
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هنافصنم هنالداع و  دینیبیم  هک  هنوگنامهب  راتفر  هنوگ  نیا  و  درک ، در  درادن  ياهدیاف  نمیاما  یلع و  تداهش  هکنیا  فرص  هب  ار  اعدا  هکلب 
، هلهابم هیآ  رد  طقف  وا  دنتـسین  یندـش  ادـج  رگیدـکی  زا  تسا و  نآرق  اب  وا  وا و  اب  نآرق  نآرق ، ياتمه  لدـع و  یلع  هک  یلاـح  رد  تسین 

هاگداد نیا  رد  یلو  هدـمآ  باسح  هچ  نیا  ياو  يا  تشادـن ، يرثا  شتداهـش  هاگداد  نیا  رد  یلو  هدـمآ  باـسح  هب  ربماـیپ  سفن  ناـج و 
دروخرب نآ  اب  هفیرـش  هیآ  نیا  ندناوخ  اب  ام  هدش و  دراو  مالـسا  رب  هک  تسا  یکاندرد  تبیـصم  هچ  نیا  ياو  يا  تشادن ، يرثا  شتداهش 

ياهدادیور زا  دیوگ : لاس 449  يافوتم  یکجارک  یلع  نب  دـمحم  حـتفلاوبا  همالع  - 2 [ . 715 «. ] نوعجار هیلا  اـنا  اـنا هللا و  : » هک مینکیم 
درادیم راهظا  نینچ  دبلطیم و  وا  زا  ار  كدف  هتفر و  رکبوبا  دزن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رتخد  همطاف  هک  نآ  روآتفگش 

دعب ددرگیمرب  شلزنم  هب  تحاران  هدروخ و  تسکـش  دـننکیمن و  لوبق  ار  شیاعدا  بیذـکت و  شراتفگ  رد  وا  تسا ، وا  قح  كدـف  هک 
هتفریذپ شیاعدا  دنادیم ، دوخ  قح  ار  نآ  دهاوخیم و  دنکیم و  اعدا  هتسشنیم  اج  نآ  رد  هک  ار  ياهناخ  دیآیم و  رکبوبا  رتخد  هشیاع 

 ] يالاب رب  دـننکیم و  فرـصت  نآ  رد  دـنهدیم و  وا  هب  ار  هرجح  نآ  دـنهاوخیمن و  وا  زا  يدـهاش  هنیب و  دوشیم و  قیدـصت  شراتفگ  و 
زا یلع  نب  نسح  تافو  زا  دـعب  یلو  دـنک  نفد  اج  نآ  رد  ار  يدـع  میت و  هلیبق  دارفا  ات  دـنزیم  گنلک  لوسر  ترـضح  رـس  هحفص 569 ]

نانآ هکنیا  اب  دـیرواین ، ماهناخ  هب  مرادـن  شتـسود  هک  ار  یـسک  دـیوگیم  هدرک و  يریگولج  دـنراذگب  ربمایپ  ربق  رانک  ار  شتوباـت  هکنیا 
يریگولج هناـخ  هب  لوخد  زا  يو  لاـح  نیع  رد  دوش  كربتم  هدرک و  عادو  شدـج  اـب  هک  دـندوب  هدروآ  نآ  يارب  ار  ترـضح  نآ  هزاـنج 

دـش یعدـم  هشیاع  هک  دوبن  نیا  زج  دـنتفریذپ ؟ دروم  نیا  رد  ار  هشیاع  ياعدا  هدرک و  راذـگاو  هشیاع  هب  ار  هرجح  نیا  لـیلد  هچ  هب  درک .
زا هتفریذپن و  ار  همطاف  ياعدا  یلو  دندرکن  هبلاطم  وا  زا  يدهاش  هنیب و  هتفریذپ و  وا  زا  ار  ءاعدا  نیا  هدیـشخب ، وا  هب  ار  اج  نآ  ادـخ  لوسر 

بیذـکت و ربماـیپ  رتخد  نخـس  یلو  دـش  عقاو  لوبق  دروم  رکبوبا  رتـخد  هشیاـع  ياـعدا  راـتفگ و  هک  دـش  هچ  دنتـساوخ ، هنیب  دـهاش و  وا 
رب ریهطت  هیآ  رد  دیجم  نآرق  هکنیا  اب  دـنادیم  رتراکزیهرپ  رتكاپ و  همطاف  زا  ار  هشیاع  هک  یـسک  دراد  يرذـع  هچ  دـش  دودرم  شیاعدا 

يراکمه و هدش و  لزان  نانآ  تمذـم و  رد  یتایآ  هصفح )  ) شهارمه مدـمه و  هشیاع و  دروم  رد  یلو  هداد  هاوگ  همطاف  یکاپ  تراهط و 
راذگاو هشیاع  هب  ثرا  باب  زا  ار  هرجح  رگا  تسا ؟ هدرک  شهوکن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  تفلاخم  رد  ار  ناشرهاظت 
اورنامرف مکاح و  نیا  هک  دش  هچ  و  دوبن ؟ ثرا  زا  ياهرهب  ار  رتخد  یلو  دش  دنمهرهب  ترـضح  نآ  ثاریم  زا  نز  نیا  هک  دـش  هچ  دـندرک ،

هچ نآ  میراذگیمن ، ثرا  هب  يزیچ  ناربمایپ  هورگ  ام  دومرف : ادخ  لوسر  هک  تفگن  شدوخ  رتخد  هب  تفگ  همطاف  هب  هک  ار  ینخس  نامه 
دوجو زین  يرگید  روآتفگـش  هتکن  هشیاع  هب  هرجح  يراذـگاو  نیا  رد  هوالع  هب  دراد .؟ لاـملا  تیب  هب  قلعت  تسا و  هقدـص  دـنامب  اـم  زا 

دنتساوخیم ار  رادقم  نیا  رگا  دربیم و  ار  متـشه  کی  زا  مهن  کی  زا  تسا  ادخ  لوسر  نارـسمه  رفن  هن  زا  یکی  هشیاع  هکنیا  نآ  دراد و 
مالسلاهیلع نسح  ماما  ترضح  هحفص 570 ] هب [  ثرا  مکح  هب  دشیمن و  شردپ  نفد  هزادنا  نامه  هب  دنهدب  وا  هب  کچوک  هرجح  نآ  زا 

-3 [ . 716 ... ] دربیم ثرا  دیسریم  ترـضح  نآ  هب  تیجوز  مکح  هب  هک  نینموملاریما  شردپ  زا  همطاف و  شردام  زا  هک  هچ  نآ  زا  شیب 
همطاف ترضح  هب  ار  كدف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک  درادن  دوجو  دیدرت  کش و  ام  رظن  رد  دیوگ : يرفظم  همالع 

روز هب  ار  نآ  رکبوبا  تفرگ و  رارق  ترـضح  نآ  فرـصت  رایتخا و  رد  هقح » یبرقلااذ  تا  و  : » دومرف نآ  زا  تسا و  هدیـشخب  مالـسلااهیلع 
دنک و هنیب  هماقا  دیاب  هک  تسا  یعدم  هدهع  رب  نیا  اتدـعاق  دوب و  یعدـم  وا  اریز  دـیبلط ، دـهاش  هنیب و  وا  زا  یهلا  مکح  فالخرب  هتفرگ و 

لیلد تجح و  لباقم  رد  ام  تفگ : رمع  هکنیا  زج  دنتشادن  یخساپ  نانآ  هدرک و  هجاحم  وا  اب  دروم  نیا  رد  مالـسلاهیلع  یلع  نینموملاریما 
حیرـصت بلطم  نیا  رب  ام  تایاور  رابخا و  هک  يروطب  تفریذـپ ، میهاوخن  درواین  دـهاش  هنیب و  همطاف  ات  لاـح  نیع  رد  میرادـن و  یناوت  وت 

هنیب يهبلاطم  نیاربانب  و  دـیوگ : نینچ  دروآیم ) ار  لصف  نیا  تایاور  هکنآ  زا  دـعب  . ) تسا بلطم  نیا  هاوگ  نانآ  رابخا  تایاور و  دراد و 
دوب و هدش  یعدم  رکبوبا  دوب و  ترـضح  نآ  تسد  رد  کلم  اریز  تسا ، متـس  ضحم  قح و  فالخرب  ءارهز  ترـضح  زا  رکبوبا  هلیـسوب 
عاطقا و ظفل  هفیرـش و  هیآ  رد  ءاتیا  ظفل  دوب  ترـضح  نآ  تسد  رد  فرـصت و  رد  کلم  هکنیا  رب  لیلد  تسا  مزال  یعدـم  رب  هنیب  ندروآ 

نآ يوس  زا  ندوب  شـشخب  هلحن و  ياـعدا  هکناـنچ  دراد  ندـش  تسد  هب  تسد  میلـست و  رد  روهظ  هک  تسا  هطوـبرم  تاـیاور  رد  ءاـطعا 
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تما یـضاق  نیرتهب  دوب  نانآ  نیرتلماک  نانز و  يوناب  ترـضحنآ  هکنیا  هب  هجوت  اب  دشابیم ، ناشیا  ندوب  دـیلاوذ »  » رب لیلد  زین  ترـضح 
هدوبن و دیلاوذ » [ » هحفص 571 ترضح [  نآ  رگا  دوشیمن  مزال  مامت و  ضابقا  ضبق و  نودب  هبه  اریز  داد  تداهـش  نآ  ندوب  هلحن  رب  زین 
هب يزاـین  دـننک و  در  ار  وا  ياـعدا  یتـحار  هب  دنتـسناوتیم  نارگید  درکیمن و  ار  ندوـب  هلحن  ياـعدا  تشادـن ، رارق  شفرـصت  رد  کـلم 

ثرا هلدا  اریز  تسا  متـس  روج و  هنیب  تساوخردزاب  دشابن  ملـسم  مولعم و  ترـضح  نآ  ندوب  دیلاوذ  هک  ضرف  رب  و  دوبن . هنیب  تساوخرد 
تیکلم لصا  یعدم  هاگیاج  رد  ار  ترـضح  نآ  دوب  هدش  ندوب  هلحن  یعدم  هکنیا  دوب و  كدف  هب  تبـسن  ترـضح  نآ  تیکلام  یـضتقم 

یقیرط هنیب  هک  هوالع  هب  دروایب . هنیب  لیلد و  دیاب  تسا  نآ  ندوب  هقدص  یعدم  هک  سک  نآ  هکلب  دوش  تساوخرد  هنیب  وا  زا  ات  دناشنیمن 
تحـص رب  نیقی  عطق و  هک  یئاج  رد  دوشیم ، هدروآ  تسا  لمتحم  شتوبث  مدـع  توبث و  هک  يزیچ  تابثا  يارب  هک  تسا  لوهجم  ینظ و 

كاپ يدـیلپ  ره  زا  ار  وا  دـنوادخ  هک  نانز  يوناب  شیامرف  زا  میناوتیم  ام  اـجنیا  رد  دـسریمن و  هنیب  ندروآ  هب  تبون  دراد  دوجو  یبلطم 
رارق يرما  تسا و  عقاو  يوس  هب  یتاذ  یقیرط  عطق  اریز  مینک  لصاح  عطق  نیقی و  تسا  هداد  رارق  شناربمایپ  رورـس  نت  هراـپ  ار  وا  هدرک و 
تباث نب  همیزخ  تداهش  ناتـساد  رد  اذل  درک و  لعج  نآ  فالخ  رب  يرهاظ  یقیرط  درب و  نیب  زا  ار  نآ  تیقیرط  ناوتیمن  تسین و  يداد 

شیامرف زا  یعرف  ياهخاش و  همیزخ  تداهـش  اریز  تشادـن  هنیب  هب  يزاین  دوب  لوسر  ترـضح  ياعدا  توبث  بجوم  هک  ادـخ  لوسر  يارب 
تاـبثا ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  ياـعدا  ناـمه  زا  رتشیب  يزیچ  دوب و  ترـضح  نآ  راـتفگ  قیدـصت  ادـخ و  لوسر 

يروطنامه دنیامن . قیدـصت  ار  وا  راتفگ  هداد و  تداهـش  ءارهز  ترـضح  عفن  هب  هک  دوب  مزال  اهناملـسم  رگید  رکبوبا و  رب  هکلب  درکیمن ،
هچ نکلو  تفریذپ ، هدرک و  ءاضما  ار  وا  راک  مه  ادخ  لوسر  داد و  ماجنا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  عفن  هب  همیزخ  هک 

تیاعر رطاخ  هب  هدیشخب و  همطاف  هب  ار  كدف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دنتـسنادیم  ياهدع  هک  تسا  فسات  ياج  ردق 
دندوب لیبق  هحفـص 572 ] نیا [  زا  دارفا  تیرثکا  هکنانچ  دندرک  نامتک  ار  دوخ  یهاوگ  هدرک و  يراددوخ  تداهـش  ءادا  زا  رکبوبا  بناج 
هکنیا اـی  دـندوب و  هدـید  تیبلا  لـها  هب  تبـسن  ار  ناـنآ  لـمع  تدـش  يریگتخـس و  نوچ  دـنتفگن  يزیچ  شناـیفارطا  وا و  سرت  زا  اـی  و 

رد نیخیش  دشن و  عقاو  لوبق  دروم  مالسلاهیلع  یلع  نینموملاریما  تداهش  هک  دندیدیم  نوچ  دش  دهاوخن  هتفریذپ  ناشتداهش  دنتـسنادیم 
ترـضح هک  دندوب  هدید  دنتـسنادیم و  هکنیا  اب  سابعنبا  دیعـسوبا و  اذل  دندرک و  لمع  دوخ  داهتجا  هب  ارهز  ترـضح  زا  كدـف  بصغ 

هک تسین  دیعب  دـندرک . يراددوخ  تداهـش  ءادا  زا  لاح  نیع  رد  دیـشخب  ارهز  ترـضح  هب  ار  كدـف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر 
دوش و ریگرد  رکبوبا  اب  تساوخیمن  اعقاو  هک  هدوب  نآ  تداهش  دروم  رد  دیعـسوبا  سابعنبا و  زا  ءارهز  ترـضح  تساوخرد  مدع  تلع 
هدوب و لیلد  هنیب و  يور  زا  دوشیم  دوبان  هک  سک  نآ  تمایق  زور  رد  ات  دوب  شنایفارطا  رکبوبا و  هرهچ  یفرعم  طقف  هعزانم  نیا  زا  شرظن 
هب دشاب  ایند  رب  صیرح  هک  دوب  نآ  زا  رترب  ربمایپ  نت  هراپ  الا  دشاب و  ناهرب  لیلد و  اب  زین  دیوپیم  ار  قح  هار  دوشیم و  هدنز  هک  سک  نآ 

دهاوـخ ترـضح  نآ  هب  نارگید  زا  رتدوز  دـش و  دـهاوخ  قـحلم  وا  هب  يدوزب  هک  دوـب  هداد  وا  هب  ار  تراـشب  نـیا  ادـخ  لوـسر  هـک  هژیو 
نینموملاریما ترـضح  یهاوگ  زا  دعب  ایآ  تسین  نیقی  عطق و  دیفم  دوخ  يدوخ  هب  ارهز  ترـضح  شیامرف  هک  میریذـپب  ضرف  رب  تسویپ .

دهد و مسق  ار  ترـضح  نآ  هک  دوب  مزال  رکبوبا  تشاد ، دوجو  زونه  دیدرت  کش و  هک  ضرف  رب  و  دراد ؟ دوجو  دـیدرت  کش و  ياج  زاب 
مـسق دـهاش و  یهاوگ  قـبط  رب  هک  تسا  بجاو  اریز  دـنکن  كدـف  بصغ  هب  مادـقا  دراذـگن و  كدـف  يور  تسد  ندروـخ  مسق  زا  شیپ 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک : تسا  هدرک  تیاور  سابعنبا  زا  ءاضق  باتک  زاغآ  رد  ملـسم  هکنانچ  دهدب ، مکح  یعدم  ندروخ 
لوسر رب  لیئربج  دومرف : هک  هدش  تیاور  مالسلاهیلع  یلع  زا  هیوهارنبا  زا  زنکلا »  » باتک رد  داد و  مکح  دهاش  کی  ندروخ  مسق  هب  ملس 

« زنکلا  » باتک رد  دومرف ، لزان  ترضح  هحفص 573 ] نآ [  رب  ار  دهاش  هارمه  هب  نیقی  مکح  هدش و  لزان  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 
دناتسیم و ار  شقح  دروآ  دهاش  ود  رگا  هداد  مکح  دهاش  دروآ  اب  قح  هرابرد  ادخ  تفگ : هک  هدش  تیاور  رمع  رسپ  زا  ینطق  راد  زا  زین 

ناـمگ رکبوبا  میئآ ، دورف  هتـشادرب و  تسد  اـهنیا  همه  زا  رگا  دناتـسیم . ار  شقح  دروخیم و  مسق  وا  دوـجو  اـب  دروآ  دـهاش  کـی  رگا 
يروطب تسا  رما  یلو  تسد  رد  اهنیا  رایتخا  هک  دروآ  تیاور  اریز  تسا ، وا  تسد  رد  كدـف  ربمایپ و  كرت  اـم  ماـمت  راـیتخا  هک  درکیم 
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ریضن ینب  مهس  مرع  دشخب و  نینموملاریما  هب  وا  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  رتسا  ریشمش و  همامع و  هک  دناهتـشادنپ  هک 
ادخ ربمایپ  نت  هراپ  هب  ار  كدف  رکبوبا  هک  درکیم  ءاضتقا  یکین  ناسحا و  هدعاق  دوب  نینچ  رگا  دیـشخب  سابع  وا و  هب  ار  اجنآ  هقدص  ای  و 

ظفح و وا  دروم  رد  ادخ  لوسر  شرافـس  دشاب و  شوخ  هدوسآ و  شرطخ  ات  دیـشخبیم  دوب  هدـنامن  رگدای  هب  وا  زا  یـسک  همطاف  زج  هک 
رت مزال  ادخ  لوسر  نت  هراپ  نانز و  يوناب  زا  درک  اهنآ  هب  ششخب  اطع و  همه  نآ  هک  ذاعم  نایفـسوبا و  لاح  تیاعر  ایآ  دوش ، يراد  هگن 

دـنادیم و ار  لاح  تقیقح  فاصنا  اب  ناسنا  دوب  مارح  ربمایپ  رتخد  رب  لالح و  اـهنآ  هب  یـصاصتخا  لاوما  یف و  شـشخب  هکنیا  اـی  و  دوب !؟
هاضقلا یـضاق  زا  دـیدحلا  یبا  نبا  - 4 [ . 717 . ] دیـسرپ دـهاوخ  وا  زا  لاـمعا  شرتـسگ  زور  تماـیق و  زور  هـک  دراذـگیم  نآ  رب  ار  رارق 

هک يراتفر  هنوگ  نآ  زا  هک  دوب  نآ  نید ، هب  دـسر  هچ  تمارک ، يراوگرزب و  همزال  رتاـبیز و  رتهب و  دـیوگ : هک  دـنکیم  لـقن  رابجلادـبع 
تمرح بناج و  يراد  هگن  ربمایپ و  قح  تشادگرزب  مارتحا و  اریز  درادن  خساپ  هک  تسا  ینخس  نیا  دنتشادیم ، زاب  ار  نتـشیوخ  دندومن 

رظن فرص  كدف  زا  دنتساوخیمن  اهناملـسم  هک  ضرف  رب  دنتـشادیم و  هگن  یـضار  دوخ  زا  ار  ترـضح  نآ  رتخد  هک  درکیم  ءاضتقاوا 
نیا ددرگ و  هدوسآ  شرطاخ  دونشخ و  یـضار و  ترـضح  نآ  ات  دندادیم  لاملا  تیب  زا  رگید  یلام  كدف  ياج  هب  هحفص 574 ] دننک [ 

[ . 718 . ] دهد ماجنا  نارگید  اب  تروشم  نودب  دناوتیم  دید  تحلصم  هب  ار  نآ  رگا  تسه و  اهناملـسم  ياوشیپ  رایتخا  رد  اهـششخب  هنوگ 
وت اـیآ  تفگ : مدرک و  تئارق  ار  ربـخ  نیا  هللاهمحر  يولع  يرـصب  دـیزیبا  نب  ییحی  رفعجوبا  بیقن  رب  دـیوگ : زین  ردـب  ناریـسا  دروم  رد 
اب هک  دوـبن  نآ  یـضتقم  میرکت  بدا و  اـیآ  دـندوبن ، هاوـگ  نآ  رب  دوـخ  دنتـسنادیمن و  ار  بلطم  نـیا  رمع  رکبوـبا و  هـک  ینکیم  ناـمگ 

ماقم و ایآ  دنشخبب ؟ هب  وا  هب  ار  نآ  اهناملسم  فرط  زا  دنزاس و  دونشخ  ار  شرطاخ  هدروآ و  تسد  هب  ار  وا  لد  همطاف  هب  كدف  يراذگاو 
رد نیا  هتبلا  دوب !؟ ناـیناهج  ناـنز  يوناـب  وا  هکنیا  اـب  دوب !؟ رتـمک  بنیز  شرهاوـخ  تلزنم  ماـقم و  زا  ادـخ  لوـسر  هاگـشیپ  در  وا  تلزنم 
هک یتـیاور  بجوـم  هب  متفگ ، وا  هب  دـشاب . هدـشن  تباـث  ثرا  ناوـنع  هب  هن  هلحن و  ناوـنع  هب  هن  وا  يارب  یقح  هنوـگره  هک  تسا  یتروـص 

صاعلاوبا هیدف  داد : خساپ  دریگب ، اهناملسم  زا  ار  نآ  هک  دوبن  زیاج  دوب و  اهناملسم  قوقح  لاوما و  ءزج  كدف  درک  تیاور  ار  نآ  رکبوبا 
دوب و تعیرـش  بحاص  ادخ  لوسر  متفگ : تفرگ . اهنآ  زا  ار  نآ  ادخ  لوسر  لاح  نیع  رد  دوب  نیملـسم  قوقح  زا  یقح  زین  عیبر  دایز  نب 
تفرگن و اهناملـسم  زا  روز  هب  ار  نآ  رکبوبا  ارچ  متفگن : تفگ : تشادـن . یتیعقوم  نینچ  رکبوبا  یلو  دوب  یلمع  دادیم  ناـمرف  هچ  نآ  ره 

دروم رد  ادخ  لوسر  هک  هنوگنامه  ، دنـشخبب همطاف  هب  هتـشادرب و  تسد  نآ  زا  هک  تساوخن  اهناملـسم  زا  ارچ  متفگ : هکلب  دادن ، همطاف  هب 
نیا هدمآ  تسا و  امـش  ربمایپ  رتخد  نیا  تفگیم : اهناملـسم  هب  وا  رگا  دنـشخبب ، وا  هب  ار  نآ  هک  تساوخ  نانآ  زا  عیبر  نب  صاعلاوبا  هیدف 
عنم راـک  نیا  زا  ار  وا  ناـنآ  اـیآ  منک ؟ راذـگاو  وا  هب  ار  اـهنآ  نـم  دـیتسه  یـضار  هحفـص 575 ] امـش [  ایآ  دـهاوخیم ، ار  امرخ  ناـتخرد 
قبط رب  رمع ) رکبوبا و   ) ود نآ  يرآ  تفگ : تفگیم ، دمحا  نب  رابجلادـبع  نسحلاوبا  هاضقلایـضاق  ار  نخـس  نیمه  متفگ : دـندرکیم ؟
ماما دالوا  زا  ياهدع  دیوگ : هللاهمحر  سوواط  نب  دیس  اسراپ  دنمـشناد  - 5 [ . 719 .... ] دـندادن ماجنا  یبوخ  راک  بدا  يراوگرزب و  نوناق 

وکدف هک  دنتفگ  وا  هب  هدرب و  يو  دزن  ار  نآ  ياوعد  كدـف و  ناتـساد  یـسابع  هفیلخ  نومام  نامز  رد  مالـسلاامهیلع  نیـسح  ماما  نسح و 
متس نیا  هک  دنتساوخ  وا  زا  تسا  هتفرگ  روز  هب  ترضح  نآ  تسد  زا  ار  نآ  رکبوبا  هدوب و  ملسلااهیلع  ءارهز  ترضح  ناشردام  زا  یلاوع 

انآ هب  هدرک و  راضحا  ار  طاقن  رگید  زاـجح و  قارع و  ءاـملع  زا  رفن  تسیود  نوماـم  دـنادرگ ، زاـب  ار  ناـشیا  قح  هدرک و  عفد  ناـنآ  زا  ار 
ار یبلاطم  دننادرگرب ، شبحاص  هب  ار  تناما  هتفرگ و  رظن  رد  ار  یتسار  تقادص و  تقیقح و  قح و  دروم ، نیا  رد  هک  درک  دـیکا  شرافس 

يدایز هدع  دنراد . نایب  دنراد  دروم  نیا  رد  هک  ار  ياهحیحـص  ثیداحا  تساوخ  اهنآ  زا  هدرک و  وگزاب  دندوب  هتف  وا  هب  همطاف  ناثراو  هک 
دندرک لقن  يدسریم  ادخ  لوسر  هب  هباحص  قیرط  زا  شدنـس  هک  یثیداحا  نمـض  رد  باتع  نب  رـشب  يدقاو و  دیلو و  نب  ریـشب  زا  نان  زا 

ار هیآ  نیا  هدش و  لزان  ترضح  نآ  رب  لیئربج  داد  صاصتخا  دوخ  هب  ار  دوهی  ياههیرق  زا  هیرق  نیدنچ  ربیخ  حتف  زا  دعب  ترـضح  نآ  هک 
لیئربج تسیچ ؟ شقح  و  تسا ؟ یسک  هچ  یبرقلا » يذ  ، » دیسرپ لیئربج  زا  ترضح  هقح » یبرقلااذ  تا  و  : » دیامرفیم دنوادخ  هک  دروآ 

نآ زا  دیشخب ، وا  هب  زین  ار  یلاوما  يدنچ  زا  دعب  داد و  وا  هب  ار  كدف  ترضح  نک ، راذگاو  وا  هب  ار  كدف  تسا  همطاق  یبرقلايذ  تفگ :
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راک يور  زا  دعب  رکبوبا  دیسر ، همطاف  هب  نآ  عفانم  دئاوع و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تلحر  ماگنه  هحفص 576 ] ات [  نامز 
رد مالـسلااهیلع  همطاف  تفرگ ، وا  زا  ار  اهنآ  هدرک و  يریگولج  یلاوع  كدف و  رد  فرـصت  زا  ار  ترـضح  نآ  وا ، اب  مدرم  تعیب  ندمآ و 

لوسر هک  هچ  نآ  زا  نم  داد  خساپ  رکبوبا  تسا ، هدیـشخب  نم  هب  مردـپ  هتـشاد و  قلعت  نم  هب  اهنیا  تفگ  هدرک و  تبحـص  وا  اب  دروم  نیا 
ار راـک  نیا  هک  تساوخ  وا  زا  رمع  دـهدب ، وا  هب  هتـشون و  يدنـس  دروم  نیا  رد  تفرگ  میمـصت  منکیمن . عنم  ار  وـت  هدیـشخب  وـت  هب  ادـخ 
زا رکبوبا  نک ، هنیب  دـهاش و  ياضاقت  هدرک  ءاـعدا  هک  هچ  نآ  هب  تبـسن  وا  زا  تسا  نز  کـی  وا  تفگ : دـهدن و  ماـجنا  هتخاـس و  فقوتم 

ناونع هب  مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هارمه  هب  ار  سیمع  تنب  ءامـسا  نمیاما و  مه  وا  دروایب ، دهاش  دوخ  ياعدا  يارب  تساوخ  ترـضح 
، تفگ وا  هب  ار  ناتساد  رکبوبا  دیـسرپ  وا  زا  ار  راک  نیا  تلع  هدمآ  رکبوبا  دنداد ، تداهـش  بلطم  نیا  رب  یگمه  نانآ  درک ، یفرعم  دوهش 

دهدیم رظن  دوخ  عفن  هب  وا  دـشابیم  شرهوش  بلاطیبا  نب  یلع  تسا و  نز  کی  همطاف  تفگ : تخاس و  دوبان  هتفرگ و  وا  زا  ار  هماـن  يو 
تفگ ار  رمع  هیرظن  هداد و  ماغیپ  همطاف  ترضح  هب  رکبوبا  داد  رثا  بیترت  دشاب  نیب  رد  يدرم  هکنیا  نودب  نز  ود  تداهـش  هب  ناوتیمن  و 

یـشاب وگتسار  وت  دیاش  تفگ ، رکبوبا  دناهدادن ، تداهـش  یتسار  یتسرد و  هب  زج  نانیا  هک  درک  دای  دنگوس  اتکی  دـنوادخ  هب  ترـضح 
ءامـسا دومرفیم : هک  دیاهدینـشن  ادخ  لوسر  مردپ  زا  ایآ  دومرف : ترـضح  دهد ، تداهـش  دوخ  عفن  هب  دهاوخن  هک  روایب  ار  يدـهاش  نکل 

!؟ دنهدب هاوگغورد  لطاب و  هب  دنتـشهب  لها  هک  ینز  ود  دوشیم  ایآ  دومرف : يرآ ، دـنتفگ : دنـشابیم  تشهب  لها  نمیاما  سیمع و  رتخد 
نم هک  داد  ربخ  نم  هب  مردـپ  تفگیم : دزیم  ادـص  ار  شردـپ  هک  یلاح  رد  هدـمآ و  نوریب  ناـنآ  دزن  زا  هلاـن  هیرگ و  لاـح  اـب  ترـضح 

يدنچ زا  دـعب  درک ، هحفـص 577 ] مهاوـخ [  تیاکـش  وا  هب  رفن  ود  نیا  زا  دـنگوس  ادـخ  هب  مدـنویپیم ، وا  هب  هک  متـسه  یـسک  نیتـسخن 
، تفگن ینخس  نانآ  اب  هتفرگ و  هرانک  ود  نآ  زا  تافو  ماگنه  ات  دندرازگن و  زامن  وا  رب  رفن  ود  نآ  هک  درک  تیـصو  دش و  رامیب  ترـضح 

ناهیقف نادنمـشناد و  زا  رفن  نارازه  رگید  زور  هدرک و  صخرم  دوخ  سلجم  زا  ار  هدع  نآ  نومام  دندرک . نفد  هنابـش  ار  وا  سابع  یلع و 
هتخادرپ و لادج  ثحب و  هب  رگیدکی  اب  نانآ  هدرک  شرافـس  ار  نانآ  ادخ  زا  سرت  يوقت و  هب  تفگ و  نانآ  هب  ار  لاح  حرـش  راضحا و  ار 

نکل درادن ، يرثا  وا  تداهـش  اذل  دهدیم و  تداهـش  دوخ  عفن  هب  هشیمه  رهوش  ام  رظن  هب  دنتفگ : ياهدع  دندش ، میـسقت  هورگ  ود  هب  دعب 
هب تداهـش  ام  رظن  هب  دـنتفگ : رگید  هورگ  دـنکیم . تابثا  ار  وا  ياعدا  رگید  نز  ود  نآ  تداهـش  هارمه  هب  درک  دای  همطاف  هک  يدـنگوس 

هداد تداهـش  دوخ  عفن  هب  وا  هک  میتسین  دقتعم  ام  تسا و  تجح  ام  دزن  رد  جوز  تداهـش  نکل  دنکیمن  تابثا  ار  یمکح  دـنگوس  هارمه 
فالتا رگیدکی  اب  شتامدقم  رد  هکنیا  اب  هورگ  ود  ره  هیرظن  هجیتن  دـشابیم  مکح  تبثم  نز  ود  تداهـش  اب  هارمه  وا  تداهـش  اذـل  تسا 

هک تساوخ  ناـنآ  زا  نوماـم  یهاوخ ، رظن  نیا  ناـیاپ  زا  دـعب  دـشابیم . مالـسلاامهیلع  همطاـف  کـلم  یلاوع  كدـف و  هک  دوب  نآ  دنتـشاد 
تسا هدمآ  نومام  هلاسر  رد  هک  دندرک  وگزاب  ار  ترضح  نآ  زا  ياهددعتم  لئاضف  نانآ  دننک . وگزاب  ار  مالـسلاهیلع  یلع  لئاضف  ياهمش 

نمیاما و هرابرد  دـندناوخ ، هنیمز  نیا  رد  ار  یتایاور  زین  نانآ  دـنروایب و  یتایاور  همطاف  ترـضح  لئاضف  رد  هک  تساوخ  ناـنآ  زا  دـعب  و 
تشهب لها  زا  ود  نآ  هک  دندرک  تیاور  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  یثیداحا  زین  هنیمز  نیا  رد  دیسرپ  نانآ  زا  سیمع  تنب  ءامسا 

عفن هب  غورد  هب  تهجیب و  يراکزیهرپ ، دهز و  نانآ  اب  بلاطیبا  نب  یلع  هک  دش  دـقتعم  ای  تفگ و  ناوتیم  ایآ  تفگ : نومام  دنـشابیم .
ملع و همه  نآ  اب  وا  هک  تفگ  ناوتیم  اـیآ  و  دناهدوتـس ، لـئاضف  نیا  نتـشاد  هب  ار  وا  شلوسر  دـنوادخ و  هکنیا  اـب  دـهد  یهاوگ  همطاـف 

دوش هتفگ  هک  تسا  زیاـج  اـیآ  و  هداد ، تداهـش  هتفر و  همکحم  هحفـص 578 ] هب [  لـهج  يور  زا  هتـسنادیمن و  مکح  تشاد  هک  یلـضف 
هک هنوگنادـب  تسا - تشهب  لها  نانز  يوناب  نایناهج و  نانز  يوناب  وا  هکنیا  اب  هتـشاد و  هک  یتمـصع  تراـهط و  نآ  اـب  همطاـف  ترـضح 
هب بلطم  نیا  رب  و  دـشاب ؟ هتـشاد  اور  متـس  اهناملـسم  همه  هب  اـعدا  نیا  رد  هتـشادن و  قـلعت  وا  هب  هـک  دـهاوخب  ار  يزیچ  دـیدرک - تـیاور 
زا ود  نآ  هکنیا  اب  دناهداد  تداهـش  غورد  هب  سیمع  تنب  ءامـسا  نمیاما و  میئوگب : هک  تسا  زیاج  ای  و  دـنک !؟ دای  دـنگوس  اتکی  دـنوادخ 

، تسا وا  نید  رد  یـشیدناژک  داحلا و  ادخ و  باتک  رب  داریا  نعط و  وا  ناهاوگ  همطاف و  ترـضح  رب  داریا  نعط و  دنـشابیم !؟ تشهب  لها 
هک درک  هضراعم  یثیدـح  نامه  هب  نانآ  اـب  نوماـم ، دـعب  دـیئوگ . امـش  هک  دـشاب  نینچ  ناتـساد  هیـضق و  هک  تسا  هزنم  كاـپ و  دـنوادخ 
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نینچ و  دز ، دایرف  مدرم  نیب  رد  دنلب  يادص  هب  لوسر  ترضح  تلحر  زا  دعب  مالسلاهیلع  یلع  ترـضح  هک  دندوب  هدرک  تیاور  ناشدوخ 
هکنیا نودب  ترـضح  دندش ، عمج  ترـضح  دزن  ياهدع  دریگب ، نم  زا  دیایب و  دراد  ادخ  لوسر  زا  ياهدعو  ای  بلط  هک  یـسک  ره  تفگ :

هدش و رـضاح  هللادبع  نب  ریرج  داد ، رد  ءادن  هنوگنادـب  زین  رکبوبا  داد ، نانآ  هب  دـنتفگ  هک  ار  هچ  نآ  ره  دـهاوخب  يدـهاش  هنیب و  نانآ  زا 
رباج داد ، وا  هب  ار  اهنآ  دهاوخب  يدهاش  هنیب و  وا  زا  هکنیا  نودـب  زین  رکبوبا  تسا ، راک  بلط  ادـخ  لوسر  زا  ار  یئاهزیچ  هک  دـش  یعدـم 
لام هک  یماگنه  دـهدب ، وا  هب  تشم  هس  نیرحب  لاوما  زا  هک  هداد  هدـعو  وا  هب  لوسر  ترـضح  تفگ : هدـمآ و  رکبوبا  دزن  زین  هللادـبع  نب 

. دیـشخب وا  هب  دـنک  تساوـخرد  يدـهاش  هنیب و  هللادـبع  نب  رباـج  زا  هکنیا  نودـب  هتـشادرب و  ار  اـهنآ  زا  تشم  هس  رکبوـبا  دیـسر  نـیرحب 
تسا هتفگ  هدروآ و  رباج  دنسم  زا  ملـسم  درفا  زا  معن  ثیدح  رد  نحیحـصلا » نیب  عمجلا   » رد ار  ثیدح  نیا  يدیمح  دیوگ : دومحملادبع 

بجعت نیا  زا  نومام  دنیوگ ، نومام  هلاسر  نایوار  ریگب . ار  نآ  ربارب  ود  تفگ  رکبوبا  تسا ، ات  دصناپ  مدـید  مدرمـش  نم  تفگ : رباج  هک 
نیا ياههتشون  دعب  دنتشادن !؟ شزرا  نانیا  دزن  هللادبع  نب  ریرج  هزادنا  هب  شناهاوگ  دوهـش و  همطاف و  هحفص 579 ] ایآ [  تفگ : هدرک و 

نیسح نب  ییحی  نب  دمحم  هب  ار  یلاوع  كدف و  دوش و  تئارق  مدرم  همه  يور  شیپ  جح  مسوم  رد  هک  هداد  روتـسد  هداتـسرف و  ار  هلاسم 
رتخد همطاف  ترـضح  هثرو  نیب  ار  نآ  دـمآرد  عفاـنم و  هدرک و  داـبآ  ار  نآ  اـت  هدرپس  بلاـطیبا  نب  یلع  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب 

هک مینادیم  ام  و  دیوگ : هللاهمحر  یسوط  نسح  نب  دمحم  هفئاطلا  خیـش  - 6 [ . 720 . ] دنک میسقت  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
وا زا  هتشادزاب و  دوخ  قح  زا  ار  وا  هک  سک  نآ  درکیمن ، اعدا  يزیچ  دوب  قح  رب  دومیپ و  ار  قح  هار  نآ  رد  هک  هچ  نآ  زج  ترـضح  نآ 
رب هکنآ  رطاخ  هب  تشادن  هنیب  دوهـش و  هب  يزاین  ترـضح  نآ  اریز  تسا ، هتـشگ  فرحنم  تسار  هار  زا  دوخ  وا  هدرک  هبلاطم  دهاش  هنیب و 

اعدا هک  هچ  نآ  رد  دشاب  یگژیو  نینچ  ياراد  هک  یـسک  میراد و  لیلد  ترـضح  نآ  تشز  راک  هابتـشا و  طلغ و  زا  تینوصم  تمـصع و 
موصعم هک  یـسک  ارچ  هک  دـیروایب  لیلد  دـعب  تسا و  موصعم  وا  لیلد  هچ  هب  الوا  دوش : هتفگ  رگا  تشاد . دـهاوخن  لـیلد  هب  يزاـین  دـنک 

هللا دیری  امنا  : » تسا دـیجم  نآرق  هفیرـش  هیآ  ترـضح  نآ  تمـصع  رب  لیلد  دوشیم : هتفگ  درک .؟ هبلاطم  ناهرب  لیلد و  وازا  دـیابن  دـشاب 
همطاـف هـک  دوـشیم  لـماش  ار  یهورگ  هفیرـش  هـیآ  نـیا  هـک  میتـفگ  ـالبق  اـم  و  اریهطت » مـکرهطی  تیبـلا و  لـها  سجرلا  مـکنع  بهذـیل 

نیا رد  نوچ  دـنوشیم ، هیآ  نیا  لومـشم  هک  دراد  یناسک  مامت  تراهط  تمـصع و  رب  تلالد  هیآ  نیا  تسا و  اهنآ  زا  یکی  مالـسلااهیلع 
همطاف دومرف : هک  لوسر  شیامرف  نینچ  مه  و  تسین . لبق  بلاطم  رارکت  هب  يزاین  رگید  هدـش و  عقاو  هک  دراد  یلعف  رب  تلالد  هدارا  دروم 
تیذا ارم  دـهد  رازآ  ار  همطاـف  هک  سک  ره  سپ  دـنکیم  تیذا  ارم  دـنک  تیذا  ار  وا  هک  هـچ  هحفـص 580 ] نآ [  ره  تسا ، نم  نت  هراـپ 

زا وا  رگا  اریز  دراد  تلالد  ترـضح  نآ  تمـصع  رب  شیاـمرف  نیا  و  تسا . هدرزآ  ار  لـجوزع  دـنوادخ  دـنک  تیذا  ارم  سک  ره  هدرک و 
، دشیمن ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رازآ  بجوم  وا  هب  رازآ  تیذا و  هاگ  چیه  دنوشیم  هانگ  بکترم  هک  دوب  یناسک  رامش 

دننک ءارجا  وا  رب  ار  یعرـش  دح  هداد  ماجنا  هک  یهانگ  رطاخ  هب  دنهاوخب  هکنیا  دـننام  دوب  یتیذا  راوازـس  قحتـسم و  هک  يدراوم  رد  هکلب 
تمـصع هب  نیقی  هک  میرادـن  يزاین  ثحب  نیا  دروم  رد  ام  نیا ، رب  هوالع  دوشب . ادـخ  لوسر  يدونـشوخ  بجوم  دروم  نآ  رد  تسیاـبیم 

رد دنکیم و  تیافک  وا  راتفگ  شریذپ  رد  میـشاب  هتـشاد  ملع  وا  ياعدا  یتسرد  تقادـص و  هب  هک  نیمه  هکلب  میـشاب  هتـشاد  ترـضح  نآ 
هدوبن وگغورد  شیاعدا  رد  ترضح  نآ  هک  درادن ، کش  یـسک  اریز  تسین  یمالـسا  تما  نیب  یفالتخا  هنوگچیه  ترـضح  نآ  تقادص 
ياعدا تسا  بجاو  ایآ  ترـضح  نآ  تقادص  هب  ملع  زا  دعب  هک  تسنیا  رد  تبحـص  دوب و  دهاوخ  قداص  امتح  دوبن  بذاک  یتقو  تسا و 

( موصعم صخش  زا  هنیب  هب  زاین  مدع   ) مود لصف  رب  هک  هچ  نآ  تسین . بجاو  وا  ياعدا  شریذپ  هکنیا  ای  تفریذپ  دهاش  هنیب و  نودب  ار  وا 
لیلد نیمه  هب  و  دنک ، ادیپ  ناحجر  دوش و  رتشیب  عوضوم  کی  عقو  هب  نامگ  نظ و  هک  تسنآ  رطاخب  هنیب  ندروآ  هک  تسنیا  دراد  تلالد 
دراد يزیچ  عقو  هب  ملع  هک  يدراوم  رد  دناوتیم  مکاح  اذـل  دوشب و  نامگ  نظ و  ناحجر  بجوم  وا  تلادـع  ات  دـشاب  لداع  دـیاب  دـهاش 

زا شیب  نوچ  رکنم  رارقا  تهج  نیمه  هب  تسا و  رتیوق  نادـهاش  یهاوگ  زا  وا  ملع  اریز  دـنک  مکح  دـهدب  تداهـش  یـسک  کـنیا  نودـب 
هاوخ دوب  دوهـش  هماقا  رب  مدقم  نظ و  هبلغ  بجوم  رارقا  یتقو  دشابیم ، هنیب  هماقا  رب  مدقم  تسا ، نظ  ناحجر  هبلغ و  بجوم  هنیب  دوهش و 
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مکح دوبن  دوهش  هماقا  هب  يزاین  رارقا  دوجو  اب  یتقو  دوب ، دهاوخ  دوهـش  رب  مدقم  وا  ملع  دشاب  هتـشاد  ملع  مکاح  هک  يدراوم  رد  هوخان  و 
دوشیم نظ  ناـحجر  هبلغ و  بجوم  هک  هچ  نآ  هب  يزاـین  ملع  دوجو  تروص  رد  دوشیم و  طـقاس  يوق  دوجو  هحفص 581 ] اب [  فیعض 

تیاور ناتـساد و  نیا  تحـص  رد  ثیدـح  نالقان  نایوار و  هک  تسنآ  ام  راـتفگ  یتسرد  رب  لـیلد  دوب . دـهاوخن  تاداهـش  تاـنیب و  دـننام 
تسا نم  لام  هقان  نیا  دومرف  وا  هب  ترضح  تساخرب  عازن  هب  ادخ  لوسر  اب  ياهقان  دروم  رد  یبارعا  يدرم  هک  دنرادن  يدیدرت  فالتخا و 

نیا رب  نم  تفگ : تباـث  نب  همیزخ  دـهدیم ؟ یهاوـگ  وـت  عـفن  هب  بلطم  نیا  رب  یـسک  هچ  تفگ : یبارعا  ماهداد ، وـت  هب  ار  شلوـپ  نـم  و 
، هن تفگ : يدوب ، مدیرخ  ار  رتش  نیا  نم  هک  اج  نآ  رد  ایآ  يدرک ، ادـیپ  ملع  اجک  زا  وت  دیـسرپ  لوسر  ترـضح  مهدیم ، یهاوگ  بلطم 
منادیم و ءارجا  لباق  ذفان و  ار  وت  تداهش  نم  دومرف : ترضح  مراد  نیقی  زین  بلطم  نیا  هب  مراد  وت  تلاسر  هب  نیب  نم  هک  اج  نآ  زا  نکل 

ءارهز ترضح  ناتساد  هب  هیبش  روهشم و  یناتساد  نیا  دندیمان ، نتیداهـشلاوذ   » ار وا  تهج  نیدب  مهدیم  رارق  تداهـش  ود  هلزنم  هب  ار  نآ 
نیمه رطاخ  هب  مه  ترضح  دیوگیمن و  نخس  یتسار  قح و  هب  زج  تسا و  ادخ  لوسر  وا  تسنادیم  هک  تهج  نآ  زا  تسا  مالـسلااهیلع 

وا تداهش  تسا  هداد  تداهش  لاح  نیع  رد  هدوبن و  رـضاح  هقان  دیرخ  ماگنه  هب  هک  تهج  نآ  زا  دومرف و  لوبق  ار  وا  تداهـش  قیدصت و 
تـسا قداـص  دـنکیم  اـعدا  هـک  هـچ  نآ  رد  دـیوگیمن و  غورد  ءارهز  ترـضح  هـک  دنتـسنادیم  هـک  یناـسک  نیارباـنب  دـندرکن ، در  ار 

رگا دـیوگب : یـسک  هک  تسین  داریا  نیا  ياج  دـیوگیم : رگید  ياـج  رد  [ . 721 . ] دننک هبلاطم  دوهـش  هنیب و  ترـضح  نآ  زا  تسیابیمن 
ترـضح هثرو  هب  ار  كدـف  تفرگ  تسد  رد  ار  مامز  دیـسر و  تموکح  هب  نینموملاریما  هک  یماگنه  ارچ  سپ  تسا  تسرد  امـش  راـتفگ 

رد هحفـص 582 ] نانآ [  ياوران  ماکحا  ذیفنت  هب  تبـسن  هک  تسا  يزیچ  نامه  بلطم  نیا  هب  مادقا  مدـع  تلع  اریز  درکن ، راذـگاو  ءارهز 
اب هک  میدرک  میهاوخ  تبحـص  هراب  نیا  رد  لیـصفت  روط  هب  يدراوم  رد  رـصتخم و  روط  هب  هتـشذگ  رد  اـم  هک  تشاد  دوجو  بلاـطم  هیقب 
مه نادنچ  دربیم و  رس  هب  تخـس  طئارـش  رد  اما  دمآیم  باسح  هب  نیملـسملا  هفیلخ  ارهاظ  دوب و  ترـضح  نآ  تسد  رد  رما  مامز  هکنیا 
هب دنرادیمزاب و  دوخ  قح  زا  ار  ءارهز  ترضح  هک  تسا  نیمه  ازیتفگش  ياهراک  هلمج  زا  دوبن . زاب  اهراک  هنوگ  نیا  رد  ترضح  تسد 

نودب ار  ادـخ  لوسر  نارـسمه  نانز و  تارجح  یلو  دـننکیم  بلط  دـهاش  هنیب و  وا  زا  دـنهدیمن و  رثا  بیترت  كدـف  دروم  رد  شراتفگ 
اهنآ نآ  زا  اهناخ  هک  دنیوگب  نینچ  دـنناوتیمن  باوج  رد  دـنراذگیم !؟ نانآ  رایتخا  رد  دـننک  تساوخرد  ياهنیب  دـهاش و  نانآ  زا  هکنیا 
اریز دیوش ، رقتسم  ناتدوخ  ياههناخ  رد  [ 722 « ] نکتویب یف  نرق  و  : » تسا هدومرف  هداد و  تبسن  نانآ  هب  ار  اهنآ  لاعتم  دنوادخ  نوچ  دوب 
نیا دوشیم : هتفگ  اذـل  دـندرکیم و  هدافتـسا  هناخ  يانکـس  زا  نانآ  لومعم  قبط  هکلب  تسین  نانآ  تیکلم  رب  لیلد  نانآ  هب  تویب »  » هفاضا

الا نجرخیال  نهتویب و  نم  نهوجرختال  و  : » تسا هدومرف  لاعتم  دنوادخ  دوشیمن و  تیکلم  هدارا  نآ  زا  تسا و  وا  نکسم  ینالف و  هناخ 
جراخ دناهتـسشن  نآ  رد  هک  یئاههناخ  زا  ار  نانز  هک  تسنآ  لاعتم  دـنوادخ  دوصقم  هک  تسین  ياههبـش  [ . 723 « ] هنیبم هشحافب  نیتای  نا 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  هدش  تیاور  هک  هچ  نآ  سپ  تسین . اههناخ  نآ  تیکلم  نانآ  هب  تویب »  » هفاضا زا  دوصقم  دـیزاسن و 
تنوکس و قح  هحفص 583 ] طقف [  تسا و  تیکلم  یضتقم  لیلد  هچ  هب  میسقت  نیا  درک ، میسقت  شنارتخد  نانز و  نیب  ار  اههناخ  ملـس  و 

مالسلاهیلع یلع  ترضح  دشاب و  دوهشم  رهاظ و  تسیابیم  دوب  هدرک  کیلمت  نانآ  هب  ادخ  لوسر  رگا  و  دنکیمن ؟ تابثا  ار  نانآ  نتسشن 
هبلاطم ار  نآ  تفرگن و  سپ  نانآ  زا  ار  كدف  هک  دوب  یلیلد  نامهب  تشاذـگ  نانآ  تسد  رد  روطنامه  تفرگن و  نانآ  زا  ار  اهناخ  هک  مه 

هب تبسن  ار  ترضح  نآ  تیمورحم  تیمولظم و  دراد و  تلالد  ترضح  نآ  ياعدا  تحص  رب  هک  هچ  نآ  میتفگ . البق  ار  نآ  تلع  درکن و 
تیصو هدرکن و  تبحص  نانآ  اب  رمع  نایاپ  ات  سلجم  نآ  زا  دعب  ترضح  نآ  دیوگیم  هک  تسیاهرتاوتم  تیاور  دنکیم  تابثا  دوخ  قح 

نینموملاریما هک  هدش  تیاور  دندناوخن . زامن  وا  رب  رفن  ود  نآ  هدرک و  ءارجا  ار  ترضح  نآ  تیصو  یلع  ترضح  دوش  نفد  هنابش  دومرف 
شیاهراک هک  یسک  اب  يراک  نینچ  دنناوخب . زامن  شربق  رب  یتح  دنناوتب  هک  دشابن  مولعم  ءارهز  ترـضح  ربق  ات  تخاس  ربق  تروص  لهچ 

راـتفر نینچ  نیا  اـهنآ  اـب  تسنادیم  تسرد  ار  ناـنآ  راـک  دوـب و  یـضار  ناـنآ  زا  ارهز  ترـضح  رگا  دریگیمن و  ماـجنا  تسا  هدیدنـسپ 
زا رتروهـشم  ناتـساد  نوریب و  هرامـش  زا  باب  نیا  رد  هدراو  تایاور  اریز  دوش  رکنم  میتفگ  هک  ار  یتیعقاو  دناوتیمن  سک  چیه  درکیمن ،
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هیلع و هللا  یلص  لوسر  ترـضح  اریز  تسین ، نانآ  رب  يداریا  نعط و  تحـص - ضرف  رب  هنابـش - نفد  دنیوگب : رگا  دنام . ناهنپ  هک  تسنآ 
نفد زور  رد  هک  هنوگناـمه  زین  ادـخ  ادـخ  لوـسر  باحـصا  درک ، نفد  بش  رد  ار  شرـسپ  مه  رمع  و  دـش ، نـفد  هنابـش  مـه  ملـس  هـلآ و 
نانز يارب  هکلب  دوشیمن ، بوسحم  نارگید  هب  تبـسن  يداریا  نعط و  راک  نیا  رد  اذل  دندشیم  نفد  بش  رد  مه  تاقوا  یهاگ  دندشیم 

هب نارگید  رب  يداریا  دوخ  يدوخ  هب  بش  رد  نفد  دوشیم : هتفگ  نانآ  هب  باوج  رد  دـنوش . نفد  یناهنپ  روطب  هنابـش و  هک  تسنامه  رتهب 
نآ زا  تدایع  تاقالم و  تساوخرد  نانآ  هکنیا  ناـنآ و  هحفص 584 ] زا [  ندوب  نیگمشخ  هنابش و  نفد  هب  تیـصو  هکلب  دیآیمن  باسح 

نانآ زا  ترـضح  هحفـص 585 ] و [  [ 724  ] دـندرک تساوخرد  یلع  ترـضح  زا  دـنتفر و  هکنیا  ات  دومرفن  هزاجا  نانآ  دـندرک و  ترـضح 
هدینادرگرب و راوید  فرط  هب  نانآ  زا  ار  كرابم  يور  دندش  دراو  هک  مه  دعب  دومرف و  هزاجا  ترـضح  تساوخرد  هب  دعب  درک و  تعافش 

طقف دوبن  يرگید  زیچ  هنابـش  نفد  زا  ریغ  رگا  و  دـیآیم ، باسح  هب  نانآ  داریا  نعط و  اهنیا  دـنتفر ، نوریب  هکنیا  ات  درکن  یتبحـص  نانآ  اب 
قازرلادبع دنام . ناهنپ  هک  تسا  نآ  زا  رتروهشم  اریز  دشاب  تانایرج  نیا  رکنم  دناوتیمن  سک  چیه  میتسنادیمن و  يداریا  نعط و  ار  نآ 

هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  ار  دوخ  ثاریم  هتفر و  رکبوبا  دزن  سابع  همطاف و  هک  دنکیم  لقن  هشیاع ، زا  هورع ، زا  يرهز ، زا  رمعم ، زا 
ادـخ لوسر  زا  تفگ : ود  نآ  هب  رکبوبا  دـندرکیم ، هبلاطم  ربیخ  زا  ار  وا  مهـس  كدـف و  نیمز  ماگنه  نآ  رد  دنتـساوخ ، وا  زا  ملـس  هلآ و 

همطاف : دیوگ يوار  تسا » هقدـص  دـنامب  ام  زا  هچ  نآ  ره  میراذـگیمن ،) ثرا  هب  يزیچ   ) دوشیمن هدرب  ثرا  ام  زا  : » دومرفیم هک  مدـینش 
نفد بش  رد  ار  وا  مالـسلاهیلع  یلع  درکن  تبحـص  وا  اب  گرم  ماگنه  اـت  تفرگ و  هراـنک  وا  زا  تفر و  نوریب  وا  دزن  زا  دـش و  نیگمـشخ 

رد یئوربآ  تیعقوم و  یلع  دوب  هدنز  مالسلااهیلع  همطاف  هک  یتقو  ات  دیوگ : هشیاع  دوش . رـضاح  وا  هزانج  رب  ات  دادن  ربخ  رکبوبا  هب  درک و 
( شدانسا هب   ) نارهم نب  یسیع  دنتـشادن . یهجوت  وا  هب  رگید  هتـشگرب و  وا  زا  مدرم  تفر  ایند  زا  همطاف  هکنآ  زا  دعب  یلو  تشاد  مدرم  نیب 
دوشن و هداد  عالطا  رمع  رکبوبا و  هب  تفر  ایند  زا  هک  یماگنه  هک  دومرف  تبـصو  همطاف  هک : دـنک  تیاور  سابعنبا  زا  ریبج ، نب  دیعـس  زا 

نیا هحفص 586 ] [ . ] 725 . ] درکن رادربخ  ار  نانآ  درک و  نفد  بش  ار  همطاف  مالـسلاهیلع  یلع  دـیوگ : يوار  دـنناوخن . زامن  وا  رب  ود  نآ 
ثعاب هک  تسا  یتهج  نامه  نتفرگن ، ار  نآ  لابند  كدف و  يراذـگاو  تلع  : » هک هدومرف  اهیلعهللاناوضر  یـسوط  خیـش  موحرم  هک  هلمج 

رـسب يدـیدش  هیقت  رد  ترـضح  و  دـنک ... ذـیفنت  دوب  هدـش  رداص  نانآ  هیحان  زا  هک  یتاروتـسد  ماکحا و  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  دـش 
هک مدرکیم  راداو  ار  مدرم  رگا  دومرف : دوخ  ترـضح  هک  هنوگنامه  دنکیم ، تابثا  ار  ترـضح  نآ  تیمولظم  تدش  بلطم  نیا  دربیم »
نآ نامز  رد  هک  هنوگ  نامه  هب  منادرگرب و  دوخ  ياج  هب  متـساوخیم  ار  ادـخ  لوسر  زا  دـعب  هتفاـی  رییغت  ياهتنـس  دـننک و  كرت  ار  اـهنآ 

متـشاد ار  منایعیـش  زا  یکدنا  دادعت  طقف  ای  مدنامیم و  سکیب  اهنت و  دندشیم و  هدنکارپ  مفارطا  زا  منایرکـشل  مهد  ماجنا  دوب  ترـضح 
روتـسد زا  هک  دینیبیم  ایآ  ، دندوب هتخانـش  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تنـس  لاعتم و  يادخ  باتک  زا  ارم  تلزنم  ردـق و  هک 

رب ءارهز  ترـضح  هثرو  هب  ار  كدـف  دـنهد و  رارق  دوب  هداهن  اـج  نآ  رد  ار  نآ  ادـخ  لوسر  هک  یئاـج  ناـمه  هب  ار  میهاربا  ماـقم  مدادیم 
بجاو زامن  يارب  زج  ناضمر  هام  رد  هک  مداد  روتـسد  مدرم  هب  دنگوس  ادخ  هب  دندشیم . قرفتم  هدنکارپ و  نم  نوماریپ  زا  دـننادرگیم ...

نم باکر  رد  هک  منایرکـشل  زا  یخرب  تسا ، تعدـب  ندـناوخ  تعامج  هب  ار  هلفاـن  زاـمن  هک  مدرک  مـالعا  دـنوشن و  رـضاح  تعاـمج  رد 
کی هک  مدیـسرت  و  دنرادیمزاب ، ناضمر  هام  رد  یبحتـسم  زامن  زا  ار  ام  تفای ، رییغت  رمع  تنـس  ناناملـسم  يا  دندز ، دایرف  دـندیگنجیم 

همئـالا ینموـملاریا و  هماـما  یف  حــصفملا  : » باـتک رد  هللاهـمحر  یــسوط  خیــش  [ . 726 . ] دـنرادرب بوـشآ  هـب  رـس  منایرکـشل  زا  حاـنج 
زامن هک  میئوگیم  خساپ  رد  دیـسرپ !؟ نانآ  اب  ترـضح  نآ  ندـناوخ  زامن  دروم  رد  هدـننکلاوس  هک  هچ  نآ  اما  و  دـیوگ : مالـسلاامهیلع »
عوکر اب  دناوخیم ، هحفـص 587 ] ار [  شدوخ  زامن  ترـضح  هکلب  دوبن ، اهنآ  هب  ندرک  ءادـتقا  تروص  هب  نانآ  اب  ترـضح  نآ  ندـناوخ 
ءادـتقا ءاـهقف  زا  کـی  چـیه  ياوتف  هب  یگنهآ  مه  یهارمه و  هنوگ  نیا  تفگیم و  ریبـکت  ناـشریبکت  هارمه  هب  تفریم و  عوکر  هب  ناـنآ 

دوخ قح  زا  يرادـقم  هب  هک  دوب  نآ  رطاـخ  هب  مه  نیا  تفریذـپیم  ار  ناشیاهـششخب  لاوما و  ناـنآ  زا  هکنیا  اـما  و  دوـشیمن ... بوـسحم 
جاودزا اما  و  دناتسزاب ... ار  دوخ  قح  دش  نکمم  هک  یهار  ره  زا  دناوتیم  دراد  یقح  یبلط و  يرگید  زا  هک  یسک  ره  و  تفاییم ، تسد 
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نادنمشناد تایرظن  دروم  نیا  رد  دشیم  نانآ  بیصن  یگنج  مئانغ  ناونع  هب  هدش و  ریـسا  نانآ  نایرکـشل  هلیـسو  هب  هک  ینازینک  اب  ندرک 
لالح شیارب  وا  اب  جاودزا  ترضح  نآ  شیامرف  اب  دوب و  هدیشخب  ترضح  نآ  هب  ادخ  لوسر  ار  هیفنح  هک  دناهتفگ  یخرب  تسا ، فلتخم 

دـش و ناملـسم  وا  هک  دـناهتفگ  یخرب  دوب ، هدـش  لالح  شیارب  وا  اـب  جاودزا  ترـضح  دـش و  ناملـسم  وا  هک  دـناهتفگ  یخرب  دوب ، هدـش 
. دومن جاودزا  يو  اب  دعب  درک و  دازآ  دـیرخ و  ار  وا  ترـضح  هک  هدـش  هتفگ  زین  و  درک . جاودزا  وا  اب  شندـش  ناملـسم  زا  دـعب  ترـضح 
هب ندیـسر  زا  دعب  كدف  ندـینادرگزاب  دروم  رد  هک  یقیرظ  قیقد و  تاکن  هلمج  زا  و  دـیوگ : سوواط  نب  دیـس  دـهاز ، ملاع  - 7 [ . 727]

كدف ندینادرگنزاب  تلع   » باب رد  للعلا »  » باتک رد  هیوبابنبا  هک  یتیاور  تسا  هدـش  هتفگ  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  فرط  زا  تفالخ 
مامز هکنآ  زا  دعب  یلع  ترـضح  ارچ  دنکیم  لاوس  مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح  زا  ریـصبوبا  هک  تسا  هدروآ  تفالخ » هب  ندیـسر  زا  دعب 

مه ملاـظ و  مه  هکنآ  رطاـخ  هب  دومرف : ترـضح  تفرگن ، سپ  اـهنآ  زا  دـینادرگنرب و  ار  كدـف  تفرگ  تسد  هب  ار  تموـکح  تفـالخ و 
هک دمآیمن  ششوخ  ترضح  دوب و  هدرک  تیانع  رجا  شاداپ و  هدیدمتس  هب  رفیک و  ار  رگمتس  دنوادخ  دندوب ، هتفر  ایند  زا  ود  ره  مولظم 

لصف نیمه  رد  يو  دریگب . سپ  هدنادرگرب و  دوب و  هداد  شاداپ  ار  هدش  بصغ  رفیک و  هحفص 588 ] ار [  شبصاغ  دنوادخ  هک  ار  يزیچ 
مالـسلاهیلع قداص  ترـضح  زا  دیوگیم  وا  هک  هدروآ  دسریم  یخرک  میهاربا  هب  شدانـسا  هک  ار  یتیاور  هدرک و  رکذ  ار  رگید  یخـساپ 

هب ءادتقا  رطاخ  هب  داد  خساپ  ترـضح  دینادرگنرب ؟ دوخ  کلم  هب  ار  كدـف  دیـسر  تموکح  هب  هک  نآ  زا  دـعب  نینموملاریما  ارچ  مدیـسرپ 
لیقع رگم  دومرف : دـینادرگیمنرب ؟ ار  دوخ  هناخ  ایآ  هللالوسر  ای  دـش  هتفگ  ناشیا  هب  هک  یماگنه  هکم ، حـتف  زا  دـعب  هک  لوسر  ترـضح 

مه تهج  نیدـب  مینادرگیمنرب و  دـش  هتفرگ  متـس  هب  اـم  زا  يزیچ  رگا  هک  میتـسه  ياهداوناـخ  اـم  هدراذـگ .؟ یقاـب  اـم  يارب  ار  ياهناـخ 
وا تسا ، هدروآ  ار  یموس  خساپ  لصف  نیمه  رد  زین  هیوبابنبا )  ) يو تفرگن . سپ  ار  كدف  دیسر  تموکح  هب  هکنآ  زا  دعب  یلع  ترضح 

دعب نینموملاریما  ارچ  مدیسرپ  ناشیا  زا  هک  دنکیم  لقن  مالسلاهیلع  رفعج  نب  یسوم  ترـضح  زا  شردپ  زا  لاضف  نب  یلع  زا  شدانـسا  هب 
متـس ام  هب  هک  یـسک  زا  ار  دوخ  قوقح  هک  میتسه  ياهداوناخ  ام  هکنآ  رطاخب  دومرف : دینادرگنرب و  ار  كدـف  دیـسر  تموکح  هب  هکنآ  زا 
مکح نانآ  عفن  هب  میشابیم  نینموم  ءایلوا  تسرپرـس و  ام  دریگیم ، ار  ام  ماقتنا  قح و  هک  تسا  دنوادخ  طقف  میریگیمن و  سپ  زاب  هدرک 
ظحاج - 8 [ . 728 . ] میریگیمن ار  يزیچ  ناـمدوخ  يارب  مـیریگیم و  دـناهدرک  متـس  ناـنآ  هـب  هـک  یناـسک  زا  ار  ناـنآ  قوـقح  هدرک و 
تحاس همذ و  تئارب  ءارهز و  ترضح  ثاریم  عنم  رد  رمع  رکبوبا و  ربخ  تقادص  رب  لیلد  هک  دناهتشادنپ  نینچ  ياهدع  [ : 729  ] دیوگیم

مدـع رگا  هک  دوشیم  هتفگ  نانآ  هب  دـندشن ...، اهنآ  ضرعتم  هتفرگن و  داریا  نانآ  رب  ادـخ  لوسر  هباحـص  هک  تسا  نآ  متـس  نیا  زا  ناـنآ 
هک اوعد  هحفـص 589 ] فرط [  نآ  هب  تبـسن  تسیاـبیم  میریگب ، ناـنآ  تیناـقح  تقادـص و  رب  لـیلد  ار  ود  نآ  هـب  تبـسن  مدرم  ضرعت 

قدص رب  لیلد  تسا ، هتشاد  دوجو  زین  نانآ  هب  تبسن  هباحص  فرط  زا  ضرعت  مدع  توکس و  نیمه  دنشاب  نانآ  ناراکبلط  ناگدیدمتس و 
دوخ ثاریم  يریگ  سپ  زاب  رب  رارـصا  هجاحم و  يریگرد و  مینیبیم  نوچ  دـشاب ، ناشراتفگ  نتـسناد  حیحـص  شریذـپ و  ناـنآ و  ياـعدا 
دزن شقح  هبلاـطم  يارب  هک  یماـگنه  هب  دـناوخن و  زاـمن  وا  رب  رکبوبا  هک  درک  تیـصو  ءارهز  ترـضح  هک  تسا  هدیـسر  نینچ  دنتـشاد و 

هک هدش  هچ  ار  ام  تفگ : منادنزرف ، هداوناخ و  هب  تفگ  دسریم ؟ یـسک  هچ  هب  وت  ثرا  يریمب  وت  هک  نآ  زا  دعب  تفگ : وا  هب  دمآ  رکبوبا 
هدش راوشد  شراک  هریچ  وا  رب  يرامیب  هدوبر ، شقح  عونمم ، شثاریم  زا  هک  یماگنه  ترـضح  نآ  میربب ؟ ثرا  ادخ  لوسر  زا  میناوتیمن 

ار دوخ  روای  دوبمک  یناوتان و  راثآ  هدـش  دـیماان  نانآ  یـسرت  ادـخ  يراکزیهرپ و  زا  هتـشگ و  بوک  دـگل  لامیاپ و  هک  دومرف  هدـهاشم  و 
اعد ار  وت  نم  داد  خـساپ  يو  درک ، مهاوخ  نیرفن  دـنوادخ  دزن  رد  ار  وت  تفگ : وا  هب  هداد و  رارق  باـطخ  دروـم  ار  رکبوـبا  درک  ساـسحا 

داریا رگا  دومن . مهاوخن  يرود  وت  زا  هاگ  چیه  نم  تفگ : درک ، مهاوخن  تبحـص  وت  اب  هشیمه  يارب  دنگوس  ادخ  هب  دومرف : دومن ، مهاوخ 
هبلاطم دروم  رد  نتفرگن  داریا  نیمه  دشاب ، همطاف  ترـضح  قح  زا  يریگولج  رد  وا  راک  یتسرد  رب  لیلد  مدرم  فرط  زا  رکبوبا  رب  نتفرگن 

يدرومیب ياعدا  هب  تبـسن  ار  وا  هک  تسا  ناـمه  دوب  بجاو  مدرم  رب  هک  يزیچ  نیرتمک  دراد و  دوجو  زین  همطاـف  ترـضح  يوس  زا  قح 
ههاریب هب  هک  دـنهدن  هزاجا  دـننک و  يروآدای  وا  هب  هدرک  شومارف  هک  ار  هچ  نآ  هدروآ  رد  هب  ینادان  لـهج و  زا  دـننک و  هاـگآ  هدرک  هک 
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ود زا  کی  چیه  هب  مدرم  هک  مینیبیم  یتقو  دیامن ، عطق  ناگتـسباو  ناتـسود و  زا  ار  دوخ  دنویپ  هدروآ و  نیئاپ  ار  دوخ  تلزنم  ردـق و  هتفر 
رب لیلد  ار  نانآ  توکس  میناوتیمن  دنکیمن ، قرف  ناشیارب  دنتسه و  توافتیب  یسایس  تانایرج  هب  تبـسن  دنرادن و  يراک  ریگرد  فرط 
ام يارب  یئادخ  نوناق  هحفـص 590 ] هب [  هعجارم  نیا  مینک و  هعجارم  ثاریم  دروم  رد  یهلا  مکح  لصا  هب  تسیابیم  میریگب و  ناشتیاضر 

هکنیا اب  هتشاد  اور  متس  ملظ و  ترضح  نآ  هب  رکبوبا  هک  دیرادنپیم  هنوگچ  امش  دنیوگب : رگا  تسا . رتهتـسیاش  رتبسانم و  امـش  يارب  و 
تبحـص ترـضح  نآ  اـب  رتمیـالم  رتمارآ و  وا  دـهدیم  جرخ  هب  تنوـشخ  يدـنت و  رتـشیب  وا  هب  تبـسن  ترـضح  نآ  هچ  ره  هک  مینیبیم 

امـش زا  هاگ  چیه  نم  یلو  دـهدیم : خـساپ  وا  درک و  مهاوخن  تبحـص  وت  اب  هشیمه  يارب  دـنگوس  ادـخ  هب  دـیوگیم : ترـضح  دـنکیم ،
مهاوخ اعد  امش  يارب  نم  دیوگیم : باوج  رد  وا  درک ، مهاوخ  نیرفن  وت  رب  هشیمه  يارب  دنگوس  ادخ  هب  دیامرفیم  دعب  منکیمن ، يرود 

همزال هکنیا  اب  دنکیم و  لمحت  ترـضح  نآ  زا  هباحـص  شیرق و  روضح  رد  تفالخ و  زکرم  رد  ار  ظیلغ  دنت و  نانخـس  نیا  دعب  و  دومن ،
ترـضح نآ  اب  مارتحا  لامک  اب  لاح  نیع  رد  دوش  ظفح  شلالج  هوکـش و  رتشیب  هچ  ره  تسیابیم  تسا و  میرکت  مارتحا و  تفالخ  ماقم 

وا هب  يور  تبحم  یمرگ و  اب  درادیم و  هگن  ار  شیوربآ  دـیوگیم : نخـس  وا  اب  هنامرتحم  یتاملک  اـب  هدـیبلط  شزوپ  وا  زا  هدرک  دروخرب 
مرادن تسود  رتشیب  وت  زا  ار  یـسک  يزاینیب  ماگنه  هب  تسین و  وت  زا  رتیمارگ  یتسدیهت  لاح  رد  نم  دزن  سک  چیه  دـیوگیم : هدرک و 

زا هک  هچ  نآ  ره  میراذگیمن ، ثرا  هب  ار  يزیچ  ناربمایپ  هورگ  ام  : » دومرفیم هک  مدینش  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  نکل 
رادمتـسایس نارگمتـس  تسین ، متـس  يدعت و  زا  يرانک  رب  ملظ و  زا  تئارب  لیلد  هب  نیا  دوشیم : هتفگ  نانآ  هب  تسا ؟». هقدص  دنام  زاب  ام 

هرهچ دنریگیم و  دوخ  هب  هنامولظم  هفایق  اذل  دنرادروخرب  زین  يراشرس  شوه  زا  لاح  نیع  رد  دننکیم  متس  ملظ و  هب  تداع  هک  یماگنه 
لیلد هعطاق و  تجح  ار  مدرم  نتفرگن  داریا  هنوگچ  امش  دنهدیم ، ناشن  هناتسود  عضاوت  قح و  زا  يرادفرط  یئوجتلادع و  یهاوخداد و 
نانز هعتم  جح و  هعتم  جح و  هعتم  هعتم ، ود  : » هک دز  دایرف  ربنم  يور  رب  امـسر  رمع  هک  دـیدید  هکنیا  اب  دـیتفرگ  رکبوبا  تیناقح  رب  نشور 

رب هک  دیباییمن  ار  سک  چیه  هحفص 591 ] امش [  منکیم ». رفیک  اهنآ  ماجنا  رب  هدرک و  عنم  ار  اهنآ  نم  دوب و  لالح  ادخ  لوسر  نامز  رد 
نانخس زا  هتسناد و  اطخ  رب  راک  نیا  رد  ار  وا  دشاب و  هدرمـش  اوران  تشز و  ادخ  لالح  هب  تبـسن  ار  وا  میرحت  هتفرگ و  داریا  وا  راتفگ  نیا 

رد دوخ  رمع  هک  دینادیم  هکنیا  اب  دینکیم  لالدتسا  هباحص  نتفرگن  داریا  رب  هنوگچ  امش  دهاوخب ! حیضوت  وا  زا  ای  هدمآ و  تفگـش  هب  وا 
شاهیئاوکش رد  دعب  و  دنشابیم » شیرق  زا  ناماما  : » هک تسا  هدومرف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  داد  تداهـش  هفیقـس  زور 

هک دـیوگیم  یئاج  رد  ار  نخـس  نیا  دادیمن ، يور  نم  هب  ياههبـش  کش و  چـیه  وا  تفالخ  رد  دوبیم  هدـنز  ملاـس  رگا  هک : دـیوگیم 
هدرب ملاس  هکنیا  اب  دهدیم  رارق  دیدرت  کش و  دروم  دوب  هدرک  نییعت  تفالخ  ياروش  رد  تکرـش  يارب  هک  يرفن  شـش  مامت  یگتـسیاش 

زا کی  چیه  ار  وا  ياوران  نخس  نیا  دعب  دوب ، هدرک  دوخ  نآ  زا  ار  وا  ثاریم  شگرم  زا  دعب  هدرک و  رازآ  ار  وا  يو  هک  دوب  راصنا  زا  ینز 
تحـص یتسرد و  رب  لیلد  نتفرگن  داریا  درکن ، یتفگـش  بجعت و  راهظا  شراتفگ  زا  هدومنن و  یئورایور  وا  اب  یـسک  هدرکن و  در  هباحص 

رما و توربج و  هاج و  ياراد  هک  یسک  لباقم  رد  داریا  مدع  توکس و  یلو  دشابن  نیب  رد  یمیب  سرت و  هنوگ  چیه  هک  تسا  یسک  راتفگ 
فورعم مشاه  یمارگ  دنمشناد  - 9 [ . 730 . ] دوب دهاوخن  نشور  یلیلد  شخبافش و  یتجح  تسا  يدازآ  نادنز و  نتسب و  نتشک و  یهن و 
ترـضح نآ  هب  ار  كدـف  ادـخ  لوسر  هک  یتروص  رد  هک : تسنآ  دـیآیم  نایم  هب  اـجنیا  رد  دوخ  هب  دوخ  هک  یـشسرپ  دـیوگ : ینـسحلا 

دوخ جرخ  هزادنا  هب  لحم  نآ  دـئاوع  عفانم و  زا  ترـضح  نآ  دوب و  قح  رب  وگتـسار و  اعدا  نیا  رد  دوب و  نینچ  شیاعدا  هکنانچ  دیـشخب 
هباحص هاگدید  زا  عوضوم  نیا  هک  درک  روصت  ناوتیمن  تشاذگیم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رایتخا  رد  ار  هیقب  هتـشادرب و 

ادج هحفص 592 ] ناشیا [  زا  هدوب و  ترـضح  نآ  تمدخ  رد  هتـسویپ  هک  یناسک  اصوصخم  تسا  هدوبن  هاگآ  نآ  زا  یـسک  هدوب و  ناهنپ 
رضاح تداهش  يارب  مالسلامهیلع  نینسح  نمیاما و  یلع و  ترضح  زج  یـسک  هدمآ  تایاور  یـضعب  رد  هکنانچ  لاح  نیع  رد  دندشیمن 
نسح شنادنزرف  ای  نمیاما و  نوچ  مه  يدارفا  یهاوگ  هب  دوبن و  راوشد  نادنچ  دوهش  هماقا  همطاف  يارب  هک  تسنیا  لاوس  نیا  خساپ  دشن .

سابع و دادـقم و  رامع و  رذوبا و  ناملـس  نوچ  مه  يدارفا  تسناوتیم  دوخ  تشادـن و  يزاین  دـندوب  ریغـص  ماگنه  نآ  رد  هک  نیـسح  و 
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، دشاب هتـشاد  ناشتداهـش  نتفریذپن  يارب  ياهناهب  هدرک و  در  ار  اهنآ  دناوتن  یـسک  ات  دروایب  تداهـش  يارب  ار  يردخ  دیعـسوبا  شدالوا و 
نکل دندادیم ، تداهش  اههجنکش  یتحاران و  عاونا  لمحت  اب  ول  یطئارـش و  هنوگره  رد  ترـضح  نآ  تیناقح  تقادص و  رب  یگمه  نانیا 
كدف اریز  دشاب  كدف  رطاخ  هب  طقف  دیابن  اتدـعاق  دـشاب  هتـشاد  تحـص  نآ  لصا  هداتفا و  قافتا  ترـضح  نآ  زا  يریگعضوم  نینچ  رگا 
تداهش يارب  ار  نینسح  نینموملاریما و  ءارهز  ترضح  هک  دشاب  حیحـص  ربخ  نیا  رگا  تسا و  هتـشادن  تیمها  نادنچ  ترـضح  نآ  يارب 
راکشآ نانآ  دروم  رد  لوسر  ترـضح  تاشیامرف  اب  ار  تفالخ  هاگتـسد  حیرـص  تفلاخم  هک  تسا  هدوب  نآ  رطاخ  هب  نیا  هدروآ  اجنآ  هب 
تسیب نآ  تداهـش  دنتـسناوتیم  مه  اهنآ  دیـسریمن و  فده  نیا  هب  دومرفیم  راضحا  ار  هباحـص  دارفا  رگید  زا  رفن  تسیب  رگا  هک  دزاس 

باـطخ و نـب  رمع  تداهـش  اـب  ار  نـمیاما  مالـسلاهیلع و  یلع  تداهـش  هکناـنچ  دـننک  در  هباحــص  زا  رگید  رفن  اـههد  یهاوـگ  اـب  ار  رفن 
نآ ندرب  ثرا  هک  هنوگنامه  هب  و  دوب ، بلطم  نیا  يایوگ  هغالبلاجهن  حرش  قباس  ترابع  هک  يروط  هب  دندرک ، در  فوع  نب  نمحرلادبع 

هحفص 593] [ . ] 731 ... ] دندرک در  ثرون » ءایبنالا ال  رشاعم  نحن   » ثیدح لعج  اب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ار  ترضح 

نآ رابخا  ثرا و  ياعدا 

نیا يارب  هک  هدیشخب  وا  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ار  كدف  هک  درک  اعدا  زاغآ  رد  ءارهز  ترـضح  میتفگ  هک  روطنامه 
تاشامم هار  زا  دعب  دنتفریذپن  ار  وا  ناهاوگ  نانآ  دومرف . دوهش  هماقا  ترضح  نآ  دندرک و  هاوگ  دهاش و  ياضاقت  ترـضح  نآ  زا  بلطم 

يدوزب هکنانچ  ، دـندرک در  تشاد  تفلاخم  دـیجم  نآرق  صن  اب  هک  لوعجم  یتیاور  اب  مه  ار  نآ  درک  ثرا  ياعدا  دوخ  ياـعدا  زا  لزنت  و 
هک  ) دـناهدرک اعدا  نانآ  هک  تسا  يزیچ  نآ  فالخرب  رما  دـیوگ : هللاهمحر  یـسوط  خیـش  هفئاطلا  خیـش  - 1 دش . دهاوخ  حـضاو  هللاءاشنا 

هدوب ثرا  ياعدا  زا  لبق  شـشخب  هلحن و  ياعدا  هک  تسنآ  يایوگ  تایاور  یمامت  اریز  تسا ) هدوب  شـشخب  ياعدا  رب  مدـقم  ثرا  اـیعدا 
میئوگب هک  دوشیمن  نآ  بجوم  نیا  ایآ  دنک ، ثرا  ياعدا  نآ  اب  نامز  مه  تسا  ششخب  یعدم  هک  هچنآ  رد  تسا  نکمم  هنوگچ  تسا .
ترـضح نآ  زا  ریغ  هکنیا  اب  دشاب  هدرک  ثرا  ياعدا  ءادتبا  رد  تسا  نکمم  هنوگچ  هدرک .؟ هبلاطم  ار  دوخ  قح  بسانمان  هار  زا  ترـضح 

نیا هدوب  شـشخب  ياـعدا  زا  دـعب  ثرا  ياـعدا  میتفگ  رگا  یلو  دوب ؟ ترـضح  نآ  هب  رـصحنم  شـشخب  یلو  دـندوب  کیرـش  ثرا  رد  زین 
وا صاخ  قح  تباب  نیمه  زا  كدف  هک  تسا  هدرک  ار  دوخ  یصاصتخا  قح  هبلاطم  هتفر و  هار  نآ  زا  ءادتبا  اریز  دیآیمن ، شیپ  تالاکـشا 

مورحم شقح  زا  هک  سک  نآ  اریز  دش  دراو  ثرا  هار  زا  راچان  هب  دـندش  وا  عنام  دریگب و  ار  دوخ  قح  تسناوتن  هار  نیا  زا  یتقو  یلو  دوب 
ترـضح نآ  ياعدا  یتسرد  رب  هک  یئاـهزیچ  هلمج  زا  دـنک ... مادـقا  دـناوتیم  دـسرب  دوخ  هب  قح  هب  دـناوتب  هک  ینکمم  هار  ره  زا  دوشیم 

تسنآ دنتشاد ، ربخ  نآ  زا  ناگمه  هدوب و  دوهـشم  فورعم و  شـشخب  هلاسم  هک  تسنآ  يایوگ  دراد و  تلالد  كدف  شـشخب  هب  تبـسن 
درک راذگاو  ترضح  نآ  نادنزرف  هب  ار  نآ  هدوب  ءارهز  ترضح  قح  كدف  هک  هحفص 594 ] دیمهف [  هکنآ  زا  دعب  زیزعلادبع  نب  رمع  هک 

ترـضح عفن  هب  و  داد ، لیکـشت  یهاگداد  هدرک و  نییعت  ار  یلیکو  زین  رکبوبا  فرط  زا  یلیکو و  ترـضح  فرط  زا  هک  نومام  نینچمه  و 
دندوب و هدزهیکت  تفالخ  یسرک  رب  دوخ  هکنیا  اب  دندرکیمن  ار  راک  نیا  دوبیمن  ملسم  فورعم و  نادنچ  هیضق  رگا  و  درک ، مکح  ءارهز 

تحاران نانآ  راک  نیا  زا  سک  چیه  دنوشن ، رفنتم  اهنآ  زا  مدرم  هک  دـننک  يراک  تسیابیم  دنتـشاد و  مزال  ار  مدرم  يدونـشخ  تیاضر و 
: دیوگ هللاهمحر  یـسلجم  همالع  - 2 [ . 732 . ] دنامب یفخم  هدیـشوپ و  یـسک  رب  هک  دوب  نآ  زا  رتحـضاو  هلاسم  اریز  تفرگن  داریا  دـشن و 

ششخب هلاسم  ضرعتم  هبطخ  نیا  رد  هکنیا  تلع  دیاش  هدیـشخب و  وا  هب  ادخ  لوسر  ار  كدف  هک  دش  یعدم  مالـسلااهیلع  ءارهز  ترـضح 
تداهـش رکبوبا  هک  دوب  نآ  زا  دـعب  هبطخ  اریز  هدوـب  سویاـم  شـشخب  ياـعدا  شریذـپ  زا  هک  دوـب ، نآ  هدرک  هیکت  ثرا  رب  طـقف  دـشن و 

هب تسا و  تاقدص  زا  كدف  هک  دندوب  دقتعم  سلجم  نآ  رد  رـضاح  نیقفانم  دوب و  هدرک  در  ار  دوهـش  رگید  مالـسلاهیلع و  ریما  ترـضح 
یهاگ دـیوگ : رفظم  همالع  [ . 733 . ] دوب نید  تایرورـض  زا  نوچ  دش  کسمتم  ثاریم  ثیدـح  هب  ترـضح  دوشیم و  طوبرم  لاملاتیب 

یلاکشا تنـس  لها  رظن  رد  دشاب  رتولج  شـشخب  ياعدا  رگا  ثرا ؟ ياعدا  ای  هدوب  رتولج  شـشخب  ياعدا  ایآ  هک  دیآیم  شیپ  لاوس  نیا 
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رارقا بلطم  نیا  هب  نمـض  رد  دـشاب  هدرک  ثرا  ياعدا  زاـغآ  رد  رگا  اریز  تسا ، دراو  لاکـشا  دـشاب  رتولج  ثرا  ياـعدا  رگا  یلو  تسین 
رارقا نیا  زا  دـعب  تسا  نکمم  هنوگچ  هدوب ، ترـضح  دوخ  هب  قلعتخ  ادـخ  لوسر  تلحر  ماگنه  ات  هکلب  هدوبن  وا  کلم  كدـف  هک  هدومن 

ترـضح هک  دوـش  هداد  باوـج  نینچ  تسا  نکمم  هحفـص 595 ] دـشاب [ ؟ هدرک  ادـخ  لوسر  تایح  نامز  رد  تیکلم  شـشخب و  ياـعدا 
زا دعب  هک  درادن  تافانم  هدیبلط و  ار  ترـضح  نآ  لاوما  رگید  كدف  زا  ریغ  ای  تسا و  هدرک  ار  ادـخ  لوسر  تاکورتم  قلطم  ثرا  ياعدا 

شیپ یلاکـشا  مه  زاب  تسا  هدرب  مسا  مه  كدف  زا  ثاریم  ياعدا  رد  هک  میریذپب  رگا  و  دشاب ، شـشخب  هار  زا  كدـف  تیکلم  یعدـم  نآ 
شرارقا مزاول  هب  تبسن  ار  سک  چیه  تسین و  تجح  دشابن  تین  دصق و  دروم  هک  یتقو  ات  ءیش  کی  مزاول  هب  تبسن  رارقا  اریز  دیآیمن ،

نیا زین  شـشخب  هلحن و  نتـشاد  مدـقم  تروص  رد  میـشاب  لئاق  یـشزرا  رارقا  مزاول  هب  تبـسن  میهاوخب  رگا  ـالا  مینادـب و  مزلم  میناوتیمن 
شـشخب ياعدا  زا  دـعب  هنوگچ  دـشابن  لوسر  ترـضح  ثاریم  ءزج  كدـف  هک  تسنآ  مزلتـسم  شـشخب  ياـعدا  اریز  تسا  يراـج  بلطم 
یـشزرا تسین و  ربتعم  یموزل  رارقا  هک  تفگ  دیاب  راچان  هب  تسا  هدرکن  راهظا  سک  چیه  هک  تسا  یبلطم  نیا  و  دنکیم !؟ ثاریم  ياعدا 

قح هب  ندیـسر  هتـشاد  رظن  رد  يوـعد  نیا  حرط  رد  هک  هچنآ  مالـسلااهیلع  ءارهز  ترـضح  هک  نآ  هصـالخ  [ . 734 . ] درادـن اههاگداد  رد 
ترـضح نآ  هب  ار  وا  هبوصغم  قح  دـیابیم  دریذـپب  لباقم  فرط  هک  ار  مادـک  ره  هتـشادن  بلطم  نیا  تاـبثا  قیرط  هب  يراـک  هدوب و  دوخ 

و تسا ... هدـش  رکذـتم  دوخ  قح  هب  یبایتسد  يارب  ار  اهنآ  هکلب  هدوبن  حرطم  یـصاخ  فدـه  اههلیـسو  بابـسا و  دوخ  رد  اریز  دـنادرگرب 
کلم هک  نآ  ياعدا  هب  رکبوبا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  توف  زا  دعب  دوب و  ترـضح  نآ  فرـصت  رد  كدف  هکنآ  هصالخ 

 ] ره دومرف  رکبوبا  هب  ءارهز  ترضح  تفرگ و  ترـضح  نآ  زا  دوب  ادخ  لوسر  هب  قلعتم  هک  یلاوما  رگید  نوچ  مه  هدوب  لوسر  ترـضح 
اب مه  رکبوبا  مربن ؟ ثرا  مردـپ  زا  نم  يربب و  ثرا  تردـپ  زا  وت  اـیآ  تسا  نم  ثرا  تسا  ادـخ  لوسر  هب  قلعتم  هک  هچ  نآ  هحفص 596 ]
رد تلع  هک  تشاد  راهظا  راچان  هب  مه  ترـضح  درک و  در  ار  ترـضح  شیامرف  دـنراذگیمن  ثرا  يزیچ  ناربمایپ  هک  تیاور  نیا  لـعج 
هب بلطم  نیا  دومرف و  هماقا  يدوهش  راک  نیا  يارب  هدیشخب و  وا  هب  ار  نآ  شتایح  نامز  رد  ادخ  لوسر  هک  هدوب  نآ  كدف  نتـشاد  رایتخا 

[ . 735 . ] تسا رتکیدزن  تایاور  رابخا و  رهاوظ 

تسا ثرا  ياعدا  رب  لمتشم  هک  یتایاور  رابخا و 

دنوادخ هک  یئاهزیچ  زا  ار  دوخ  ثرا  هداتسرف و  ماغیپ  رکبوبا  يارب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رتخد  همطاف  دیوگ : هشیاع  - 1
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تفگ : رکبوبا  دومن ، هبلاطم  ربیخ  سمخ  هدنامیقاب  كدـف و  زا  دوب و  هدیـشخب  شلوسر  هب  لاعتم 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  نادناخ  ایآ  تسا » هقدص  دنام  زاب  ام  زا  هک  هچ  نآ  ره  میراذگیمن ، ثرا  يزیچ  ام  : » هدومرف
مهاوخن رییغت  هدوب  ترضح  نآ  نارود  رد  هک  یتلاح  زا  ار  ادخ  لوسر  هقدص  زا  يزیچ  نم  دنگوس  ادخ  هب  دنروخیم ؟ هقدص  لام  نیا  زا 

زا همطاف  تهج  نیا  زا  دادـن  همطاف  هب  ار  اهنآ  زا  يزیچ  رکبوبا  دومن ، مهاوخ  لمع  دوب  هدرک  لـمع  ادـخ  لوسر  هک  هنوگ  ناـمه  هب  داد و 
هکنآ زا  دعب  درک و  یگدنز  هام  شـش  ربمایپ  زا  دعب  و  دومنن ، تبحـص  وا  اب  تافو  ماگنه  ات  هدرک و  يریگهرانک  وا  زا  هدـش  ریگلد  رکبوبا 

رد یلع  دوب  هدزن  ءارهز  هک  یتقو  ات  دـناوخ و  زاـمن  وا  رب  دوخ  دادـن و  ربخ  رکبوبا  هب  درک و  نفد  هنابـش  ار  وا  یلع  شرهوش  تفر  اـیند  زا 
زا - 2 [ . 736 . ] تشادن هحفـص 597 ] یتـیعقوم [  مدرم  نیب  رد  یلع  رگید  ءارهز  تاـفو  زا  دـعب  یلو  تشاد  یتـیعقوم  راـبتعا و  مدرم  نیب 

رکبوبا دزن  يو  نک ، هبلاطم  ار  دوخ  ثاریم  ورب و  دومرف : همطاف  ترـضح  هب  مالـسلاهیلع  یلع  هک  هدـش  تیاور  مالـسلاهیلع  رقاـب  ترـضح 
هدش و نیگمشخ  يو  737 ؟» ]  ] دربن ثرا  دواد  زا  نامیلس  ایآ  : » تفگ دراذگیمن ، ثرا  ربمایپ  تفگ : هدب ، ار  مردپ  ثاریم  تفگ : هتفر و 

دربب ثرا  بوقعی  نادـناخ  زا  نم و  زا  هک  شخبب  نم  هب  يدـنزرف  ادـنوادخ ، : » تفگن ایرکز  رگم  دومرف : دراذـگیمن ، ثرا  ربمایپ  تفگ :
هرهب رسپ  يارب  ناتنادنزرف  رد  دنکیم  هیصوت  ار  امـش  دنوادخ  : » هدومرفن راگدرورپ  رگم  تفگ : دراذگیمن ، ثرا  ربمایپ  تفگ : [738 ؟» ]
يارب مالـسلااهیلع  همطاف  لوسر  ترـضح  تلحر  زا  دعب  دیوگ : يردخ  دیعـسوبا  - 3 دراذـگیمن . ثرا  ربمایپ  تفگ : 739 ؟» ]  ] رتخد ود 
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ار تدـهاش  لـیلد و  نکل  یئوگیمن  يزیچ  یتـسار  قح و  زا  ریغ  وت  هک  منادیم  بوـخ  نم  تفگ : يو  تفر ، رکبوـبا  دزن  كدـف  نتفرگ 
ینز رگا  تفگ : داد ، یهاوگ  دروآ و  ار  نمیاما  دعب  داد ، تداهش  دروآ و  ار  مالسلاهیلع  یلع  شرسمه  مالسلااهیلع  ارهز  ترـضح  روایب ،

بیجع و ثیدح  نیا  دیوگ : ثیدح  نیا  لقن  زا  دـعب  یـسلجم  همالع  مسیونیم . تیارب  ار  كدـف  دنـس  يروایب  ار  يرگید  درم  ای  رگید و 
دشابیم تیم  هکرت  قحتـسم  هک  یثراو  اریز  تشادن  دوهـش  هب  يزاین  درکیم  هبلاطم  ار  دوخ  ثرا  مالـسلااهیلع  همطاف  تسا ، روآیتفگش 

ناـمگ و  دـشاب ، هدـشن  صخـشم  يو  نتفرگ  رارق  هثرو  فیدر  رد  تیم و  هب  وا  باـستنا  تحـص  هک  یماـگنه  رگم  تسین  دـهاش  جاـتحم 
هحفـص هک [  دشیم  یعدـم  درکیم و  هلحن  ياعدا  رگا  يرآ  دنـشاب ، هتـشاد  دـیدرت  کش و  همطاف  ترـضح  بسن  رد  نانآ  هک  منکیمن 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هک  هدرک  لقن  رکبوبا  هک  یتیاور  يارب  دوب و  هنیب  هماقا  هب  دنمزاین  هدیـشخب ، وا  هب  ار  نآ  شردپ  [ 598
نشور و اـملاک  نیا  دـینک و  تقد  بوخ  هچناـنچ  دـنامیمن ، یقاـب  یئاـنعم  میراذـگیمن » ثرا  ناربماـیپ  هورگ  اـم  : » تسا هدومرف  ملـس  و 

تیاور مالـسلامهیلع  قداص  رقاب و  ماما  ود  زا  یکی  زا  شناتـسود  باحـصا و  زا  یخرب  زا  حـلاص  نب  لضفم  - 4 [ . 740 . ] تسا صخشم 
وا زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  كرت  ام  هب  تبـسن  ار  دوخ  ثاریم  هتفر و  رکبوبا  دزن  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  هک : دنک 

دنوادخ يدش ؟ رکنم  ار  یهلا  ياهباتک  هتـشگ و  رفاک  دنوادخ  هب  ایآ  دومرف : دراذگیمن » ثرا  ادخ  ربمایپ  انامه  : » داد خساپ  دومن ، هبلاطم 
طقف ثرون » ءایبنالا ال  رـشاعم  نحن   » ثیدح تحـص  يارب  هک  هدش  تیاور  - 5 [ . 741 « ] هیالا مکدالوا - یف  هللا  مکیـصوی  : » تسا هدومرف 

مردپ و هک  ار  هچ  نآ  تفگ  وا  هب  هشیاع  دیسر  تفالخ  هب  نامثع  هک  یماگنه  دنداد و  تداهش  يرضن  سوا  نب  کلام  هصفح و  هشیاع و 
رمع تردپ و  نکل  منیبیمن  ءاطع  نیا  يارب  یکردم  لیلد و  ربمایپ  تنـس  ادخ و  باتک  رد  تفگ : هدب ، نم  هب  مه  وت  دندادیم  نم  هب  رمع 

، هدـب نم  هب  ادـخ  لوسر  زا  ار  مثرا  مهـس  سپ  تفگ : هشیاع  درک ، مهاوخن  ار  يراـک  نینچ  نم  دـناهدادیم و  وت  هب  دوخ  هاوخلد  يور  زا 
نارتبمایپ هورگ  ام  هدومرف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دیدادن  تداهـش  يرـضن  سوا  نب  کلام  اب  تدوخ  وت  رگم  تفگ :

. درک مهاوخن  ار  يراـک  نینچ  نم  هن  ینکیم !؟ بلط  ثرا  قح  ياهدـمآ  دوخ  نونکا  يدرک و  لـطاب  ار  همطاـف  قح  میراذـگیمن و  ثرا 
ای  ) هدرپ نیا  بحاص  اب  صخش  نیا  تفگیم : دیشکیم و  دایرف  دزیم و  الاب  ار  هدرپ  هشیاع  تفریم  زامن  هب  نامثع  هاگ  ره  دیوگ : يوار 

ادخ نمـشد  وم  مک  نز  نیا  تفگ : هتفر و  لاب  ربنم  رب  هدش  رطاخ  هدیجنر  وا  راک  زا  نامثع  تسا ، هدرک  تفلاخم  هحفص 599 ] نهاریپ [ )
اندابعنم نیدـبع  تحت  اتناک  طول  هارما  حون و  هارما  : » هدومرف هدروآ و  نآرق  رد  یلاـثم  هصفح  شتـسود  وا و  يارب  لاـعتم  دـنوادخ  تسا ،

هب ار  وت  ادخ  لوسر  ادخ ، نمشد  يا  تفرخ ، ریپ  يا  تفگ : وا  هب  هشیاع  [ . 742 .« ] نیلخادلا عم  رانلا  الخدا  لیق  و  امه ... اتنانخف  نیحلاص 
هکم هب  دـنامن و  رهـش  نآ  رد  رگید  هک  دروخ  مسق  هشیاع  درک و  تنعل  ار  هشیاع  وا  تنعل و  ار  وا  هشیاع  هدز ، لاثم  ینمی  يدوهی  لثعن  مان 

هب ترضح  درک و  عنم  شدوخ  ثرا  زا  ار  همطاف  يو  هک  تسنآ  رکبوبا  نعاطم  هلمج  زا  و  دیوگ : هللاهمحر  یلح  همالع  - 6 [ . 743 . ] تفر
رد هک  درک  دانتسا  یتیاور  هب  ترح  لباقم  رد  وا  مربیمن ؟ ثرا  مردپ  زا  نم  يربیم و  ثرا  تردپ  زا  وت  ایآ  هفاحقیبا ، رسپ  يا  دومرف : وا 

ضرق دوخ  نینچمه  تسا  مک  نینچمه  شملع  كدنا و  رایـسب  شتایاور  هک  هوالع  هب  دراد ، صاصتخا  دوخ  هب  طقف  ناناملـسم  مامت  نیب 
: هدومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دوب  نیا  تیاور  نآ  دریگ و  رارق  تیاور  لعج  ماهتا  ضرعم  رد  تسناوتیم  دوب و  راد 

هیآ حیرـص  تسا و  فلاخم  ثیدـح  نیا  اب  نآرق  هکنیا  اب  تسا » هقدـص  هدـنام  زاب  ام  زا  هچ  نآ  ره  میراذـگیمن  ثرا  ناربمایپ  هورگ  ام  »
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  و  دنربب » ثرا  لبامق  ود  نارسپ  هک  دنکیم  شرافـس  ناتنادنزرف  دروم  رد  ار  امـش  دنوادخ   » هک دیوگیم  نآرق 
رب هک  يداریا  نیلوا  هتفگ : یـضترم  دیـس  دیوگیم : دیدحلایبا  نبا  - 7 هحفص 600 ] [ . ] 744 . ] دشابیم هفیرش  هیآ  نیا  لومشم  ملـس  و 

تداهـش نآ  رب  نـالف  نـالف و  ناـمثع و  رمع و  هک  هدوـمن  اـعدا  هدرک و  لـقن  رکبوـبا  ار  نآ  هک  یتـیاور  هب  [ 745  ] باتک بحاص  دانتـسا 
یلع اب  هک  یماگنه  هب  رمع  هک  تسنا  هدش  تیاور  هک  هچ  نآ  هکلب  تسین  ملسم  صاخشا  نیا  داهـشتسا  هک  تسنآ  دوشیم  دراو  دناهداد ،

تـسا ثاریم  یفن  یـضتقم  هک  یتیاور  هب  نانآ  درک و  داهـشتسا  رفن  دـنچ  نیا  زا  درک  تفلاخم  لوسر  ترـضح  ثاریم  دروم  رد  سابع  و 
هبلاطم ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تلحر  زا  دعب  نوچ  تسا ، قداص  دوخ  هتفگ  رد  هللاهمحر  یضترم  دیس  دنداد ... تداهش 
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سوا نب  کلام  وا  زا  ریغ  هک  هدش  هتفگ  و  درکن ، لقن  رگید  یسک  رکبوبا  زا  ریغ  ار  تیاور  نیا  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  يوس  زا  ثرا 
نارود رد  یگلمج  نانیا  هدرک ، رکذ  ار  نانآ  یماسا  رابجلادـبع )  ) تاضقلا یـضاق  هک  ار  ینارجاهم  رگید  نکل  تسا  هدوب  زین  ناثدـح  نب 

رگیدکی اب  هدمآ و  رمع  دزن  یلع  سابع و  دیوگ : هک  هدـش  تیاور  يرتخبلاوبا  زا  دـیوگ : زین  وا  - 8 [ . 746 . ] دنداد تداهش  رمع  تفالخ 
زا امش  ایآ  مهدیم  دنگوس  ادخ  هب  ار  امـش  تفگ : دعـس  نمحرلادبع و  ریبز و  هحلط و  هب  رمع  دنتـشاد ، فالتخا  ادخ  لوسر  ثرا  رـس  رب 

ثرا ناربمایپ  ام  انامه  هدرک ، هیهت  شاهداوناخ  يارب  هک  یماـعط  رگم  تسا  هقدـص  ربماـیپ  لاوما  همه  دومرفیم : هک  دیدینـش  ادـخ  لوسر 
ود رکبوبا  تفر و  ایند  زا  دعب  ، درکیم میـسقت  ار  شیدایز  دادیم و  هقدص  ار  شلام  دوخ  ادخ  لوسر  تفگ : يرآ ، دنتفگ : میراذـگیمن .

هابتـشا هب  راک  نیا  رد  وا  هک  دیئوگیم  امـش  ایآ  درک ، لمع  زین  وا  درکیم  راتفر  ادخ  لوسر  هک  هنوگ  نامه  هب  دش و  لاوما  رادمامز  لاس 
تسد هب  ار  رما  نیا  مامز  رکبوبا  زا  دعب  نم  و  هتفای ، ار  تیاده  هار  راک  هحفص 601 ] نیا [  رد  وا  هن ، تسا ، هدومن  متس  راک  نیا  رد  هتفر و 

اب هدش و  یعدم  هدمآ و  الاح  یلو  دیتفریذپ  امش  و  منک ، لمع  نآ  رد  ادخ  لوسر  تنـس  نامه  هب  دیهاوخیم  رگا  متفگ  امـش  هب  متفرگ و 
هب مهاوخیم ، ار  مرـسمه  مهـس  دیوگیم  يرگید  مهاوخیم و  ماهدازردارب  زا  ار  ماهیمهـس  دیوگیم  یکی  دـیاهدومن ، فالتخا  رگیدـکی 

تاـیاور رثـکا  اریز  تسا ، لکـشم  زین  نیا  هک  تشاد  هجوـت  دـیاب  درک . مهاوـخن  تواـضق  امـش  نیب  رد  شور  نیمه  هب  زج  دـنگوس  ادـخ 
رد ءاهقف  هک  اج  نآ  ات  هدش  روآدای  نیثدحم  نیرتگرزب  ار  بلطم  نیا  تسا ، هدرکن  لقن  رکبوبا  زا  ریغ  یـسک  ار  بلطم  نیا  هک  دـیوگیم 

یلعوبا ام  داتـسا  تسا ، تیاور  نیمه  ناشلیلد  درک و  دانتـسا  دوشیم  هباحـص  زا  رفن  کی  تیاور  هب  هکنیا  رب  دـنراد  رظن  قافتا  هقف  لوصا 
وا اـب  یگمه  ءاـهقف  نیملکتم و  دنـشاب ، رفن  ود  اـمتح  دـیاب  هک  تداهـش  لـثم  دوـشیمن  هتفریذـپ  رفن  ود  لـقن  زج  تیاور  رد  تسا ، هتفگ 
نآ هک  هدرک  لقن  ادخ  لوسر  زا  هک  دناهدرک  لوبق  یئاهنت  هب  ار  رکبوبا  تیاور  هباحص  دناهدومن  لالدتـسا  عوضوم  نیاب  هدرک و  تفلاخم 
درک دای  دنگوس  و  تفگ - نم  هب  ار  ثیدـح  نیا  رکبوبا  دـیوگ : رمع  - 9 [ . 747 « ] ترون ءایبنالا ال  رشاعم  نحن  : » تسا هدومرف  ترـضح 
نیب رد  وا  ثاریم  دراذگیمن ، ثرا  ربمایپ  : » دومرف هک  تسا  هدینـش  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  هک  تسا - وگتـسار  وا  هک 

نارگید زا  هن  رکبوبا و  زا  طقف  ار  ثیدـح  هک  تسا  هتکن  نیا  رب  رمع  تداهـش  ثیدـح  نیا  لقن  زا  دوصقم  [ . 748 « ] تسا نیکاسم  ءارقف 
هـشیاع زا  رکاـسعنبا  و  تاـینالیغ ، رد  رکبیبا  و  يوغب ، زا  رکبوبا  لـئاضف  رد  زنکلا »  » باـتک رد  دـیوگ : رفظم  همـالع  - 10 تسا . هدینش 

فالتخا ترضح  نآ  ثاریم  رد  و  دومرف ... تلحر  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هحفـص 602 ] هک [  یماگنه  هک  هدش  تیاور 
هک مدینـش  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  تفگ  هک  دوب  رکبوبا  طقف  دنتفاین ، یبلطم  هراب  نیا  رد  سک  چـیه  دزن  رد  دـندرک ،

نیا يوار  هک  تسنیا  رب  تدـهاش  زین  هشیاـع  راـتفگ  نـیا  [ . 749 « ] تسا هقدـص  دـنام  زاـب  ناربماـیپ  هورگ  اـم  زا  هک  هچنآ  ره  : » دومرفیم
-11 دیدرک . هظحالم  زین  شداتـسا  دـیدحلایبا و  نبا  زا  هکنانچ  دراد ، صاصتخا  وا  هب  طقف  لنق  نیا  هدوب و  رکبوبا  شردـپ  طقف  ثیدـح 
زا طقف  تیاور  نیا  هک  دنراد  عامجا  عوضوم  نیا  رب  یگمه  ناثدحم  ناخروم و  دـیوگ : ینـسحلا  فورعم  مشاه  دیـس  راوگرزب  دنمـشناد 

دعب هک  سک  ره  شاب و  هدینـش  ربمایپ  زا  هک  هدشن  یعدم  سک  چیه  هریرهوبا  زا  ریغ  تسا و  وا  هیلوا  دنتـسم  عبنم و  اهنت  هدیـسر و  رکبوبا 
رب ار  یمکح  ادخ  ربمایپ  تسا  زیاج  ایآ  هک  تسنآ  دـیآیم  شیپ  اج  نیا  رد  هک  یلاوس  تسا ... هدومن  لقن  يو  لوق  زا  هدرک  تیاور  وا  زا 

ترضح نآ  دندرب  ثرا  ناشناردپ  زا  یلبق  ناربمایپ  هک  هدومرف  احیرص  دنوادخ  هکنیا  اب  دیامرف و  عیرـشت  ادخ  باتک  حیرـص  صن  فالخ 
یلع نوچ  مه  يدارفا  زا  یتح  هباحـص و  نایفارطا و  زا  ار  ادـخ  باتک  اب  فلاخم  مکح  نیا  دـعب  میراذـگیمن و  ثرا  ناربمایپ  اـم  دـیوگب 

رکبوبا زج  نانآ  زا  سک  چیه  هب  دراد و  هگن  یفخم  دندوب  ترـضح  نآ  تمدـخ  رد  هشیمه  هکنیا  اب  شنادـنواشیوخ  رگید  مالـسلاهیلع و 
هب هدرک و  عمج  ار  اهناملسم  دوب  عیرشت  يراذگنوناق و  هب  طوبرم  یبلطم  رگا  یحو  لوزن  ماگنه  هب  ترضح  هک  مینادیم  هکنیا  اب  دیوگن ؟

نیا هک  دوب  زیاج  ترـضح  يارب  ایآ  دوب . ترـضح  دوخ  هیلوا  بطاخم  دنچ  ره  دشیم  طوبرم  ناگمه  هب  عیرـشت  اریز  دومنیم  غالبا  اهنآ 
دوب هدـش  هداـهن  شدزن  رد  باـتکلا  ملع  هدوب و  وا  ملع  رهـش  هزاورد  هک  شیوـمع  هحفـص 603 ] رـسپ [  زین  شیوخ و  رتـخد  زا  ار  بلطم 
نیا درک و  دـهاوخ  ادـیپ  فالتخا  دـنریگیم  تسد  هب  ار  رما  مامز  هک  یناسک  اـب  هلاـسم  نیا  رد  هک  تسنادیم  هکنیا  اـب  درادـب ؟ هدیـشوپ 
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نآ شاهجیتن  تسین و  وا  قح  هک  دنک  هبلاطم  ار  يزیچ  هک  دوشیم  ثعاب  هکلب  دش ، دهاوخ  نیملـسم  نایم  فالتخا  زورب  بجوم  عوضوم 
همطاـف بضغ  مشخ و  رطاـخ  هب  دـنوادخ  : » دومرف ترـضح  نآ  دوـخ  اـهراب  هکنیا  اـب  ددرگ  راـچد  رازآ و  تیذا و  تمحز و  هب  هک  دوـش 

هک یشور  کبس و  اب  دشاب و  هتشاد  نامیا  شلوسر  ادخ و  هب  هک  یـسک  منکیمن  نامگ  ددرگیم .» نامداش  شیدونـشخ  اب  و  نیگمـشخ ،
ترضح نآ  هاگشیپ  رد  ار  مالسلاهیلع  یلع  مالسلااهیلع و  ءارهز  ترضح  ماقم  تیعقوم و  هدوب و  انشآ  هتـشاد  یهلا  ماکحا  غیلبت  رد  ربمایپ 

[ . 750 [ !؟ تسا هدش  هداد  تبسن  رکبوبا  هب  هک  دهد  هار  دوخ  هب  یثیدح  ود  ندوب  یلعج  رد  يدیدرت  کش و  دنادب ،

ناربمایپ يراذگ  ثرا 

دنوادخ هک  اج  نآ  تسا ، ثرا  هب  طوبرم  تایآ  لومـشم  ناربمایپ  يراذـگ  ثرا  دروم 7 ) : ) دیوگ هللاهمحر  نیدلافرش  دیـس  همالع  - 1
 ] ابیصن رثک  وا  هنم  لقامم  نوبرقالا  نادلاولا و  كرت  امم  بیصن  ءاسنلل  نوبرقالا و  نادلاولا و  كرت  امم  بیـصن  لاجرلل  : » دیامرفیم لاعتم 

ثرا تایآ  [ . 752 « ] نییثنالا ظح  لثم  رکذـلل  مکدالوا  یف  هللا  مکیـصوی  : » لاعتم دـنوادخ  شیامرف  زین  و  [ . 751 « ] اضورفم هحفص 604 ]
تایآ رگید  دـننام  دوشیم و  رـشب  دارفا  مامت  زین  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  لـماش  دراد و  تیمومع  دـیجم  نآرق  رد 

ناک نمف   » هیآ اـی  و  [ . 753 « ] مکلبق نم  نیذـلا  یلع  بتک  امک  مایـصلا  مکیلع  بتک  : » هیآ لثم  تسا  یهلا  ماـکحا  هنیمز  رد  دـیجم  نآرق 
هنوگ نیا  دـننام  و  [ ، 755 ...« ] ریزنخلا محل  مدـلا و  هتیملا و  مکیلع  تمرح  : » هـیآ و  [ 754 « ] رخا مایا  نم  هدـعف  رفـس  یلع  وا  اضیرم  مکنم 

رد ترضح  نآ  اب  رشب  دارفا  زا  نیفلکم  مامت  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تسا ، يراذگنوناق  عیرـشت و  هب  طوبرم  هک  تایآ 
غالبا نارگید  هب  مه  دنک و  لمع  دوخ  مه  ترضح  تسیابیم  درادن و  دوجو  نارگید  ترضح و  نآ  نیب  یتوافت  دنکیرش و  فیلاکت  نیا 

و دشابیم . رتشیب  نآ  هب  لمع  هب  تبـسن  شمازتلا  تسا و  مدقم  یلوا و  نارگید  هب  بسن  تهج  نیا  زا  ترـضح  نآ  دنیامن و  لمع  ات  دنک 
نیا رد  دنوادخ  هک  [ 756 « ] هللا باتک  یف  ضعبب  یلوا  مهضعب  ماحرالا  اولوا  و  : » دومرف هک  لاعتم  دنوادخ  يامرف  تسا  تایآ  نیا  هلمج  زا 

زا یکی  رگیدکی  زا  ندرب  ثرا  هیآ  نیا  لوزن  زا  شیپ  تسا ، هداد  رارق  تیم  کیدزن  نادنواشیوخ  هحفص 605 ] قح [  ار  ثرا  همیرک  هیآ 
ثرا قوق  دراوم  رگید  هفیرش  هیآ  نیا  اب  هدیشخب  تزع  ار  مالـسا  دنوادخ  هک  نآ  زا  دعب  نکل  دمآیم  باسح  هب  ینید  یتسرپرـس  قوقح 
هکنآ هچ  دنـشابیم  مدـقم  ثرا  قح  رد  دنـشاب  ثوروـم  هب  رتـکیدزن  هچ  ره  هک  دوـمن  نادـنواشیوخ  هب  رـصحنم  ار  ثرا  قـح  و  خـسن ، ار 

هک دنشاب  رگید  يدارفا  ای  ثرالا و  مهس  ناگدنراد  رگید  زا  ای  دنشاب  وا  نادنواشیوخ  زا  ثراو  هکنیا  هچ  وا و  ریغ  ای  دشاب  ربمایپ  ثوروم 
اجنآ تسا  ایرکز  ترـضح  ناتـساد  رد  لاعتم  دـنوادخ  شیامرف  تایآ  نیا  هلمج  زا  و  ددرگیم . نشور  هفیرـش  هیآ  رهاظ  هب  لمع  قبط  رب 

یلاوملا تفخ  ینا  ایقـش و  بر  کئاعدب  نکا  مل  ابیـش و  سارلا  لعتـشا  ینم و  مظعلا  نه  ینالاق و  ایفخ  ءادن  هبر  يدان  ذا  : » دیامرفیم هک 
ءارهز و ترـضح  [ . 757 « ] ایـضر بر  هلعجا  بوقعی و  لا  نم  ثری  ینثری و  اـیلو  کندـل  نم  یل  بهف  ارقاـع  یتارما  تناـک  یئارو و  نم 
رد روکذم  ثرا  هک  دناهدومرف  هدرک و  لالدتسا  رگیدکی  لاوما  زا  ناربمایپ  ندرب  ثرا  تابثا  يارب  هفیرش  هیآ  نیا  هب  شنادنزرف  زا  ناماما 

: دـناهتفگ هدرک و  يوریپ  نانآ  زا  هیماما  نادنمـشناد  مومع  لالدتـسا  نیا  رد  درادـن و  ناشتوبن  ملع و  هب  یطبر  تسا و  اهنآ  لاوما  هیآ  نیا 
ریغ رد  دوشیمن و  قالطا  يرگید  زیچ  رب  لاوما  دننام  دوشیم  لقتنم  ثراو  هب  ثوروم  زا  هک  هچ  نآ  رب  زج  عرـش  تغل و  رد  ثاریم  ظفل 

زا یکی  درک . لامعتـسا  شیزاجم  يانعم  رد  ار  ظـفل  ناوتیمن  هنیرق  لـیلد و  نودـب  دوشیم و  قـالطا  هراعتـسا  زاـجم و  تروص  هب  لاوما 
هدـننکلاثتما و  دوـخ ، دنـسپ  دروـم  ارم  ثراو  یلو  هحفـص 606 ] نیا [  ادـنوادخ ، هک  دوب  نیا  دـنوادخ  زا  اـیرکز  ترـضح  ياههتـساوخ 

ثبع وغل و  دوب و  دـهاوخن  یموـهفم  ینعم و  تساوـخرد  نیا  يارب  رگید  تسا  توـبن  ثرا  زا  دوـصقم  میئوـگب  رگا  و  هدـب . رارق  ترماوا 
رارق دوخ  دنسپ  دروم  شقالخا  رد  لقاع و  ار  وا  نک و  ثوعبم  ام  يارب  يربمایپ  ادنوادخ ، دیوگب : یـسک  رگا  هک  ینیبیمن  رگم  دشابیم ،
راتفگ دیوم  دوب . دهاوخ  وا  راتفر  قالخا و  ءزج  هدیدنـسپ  قالخا  تیاضر و  امتح  دشاب  ربمایپ  رگا  اریز  تسا !؟ هتفگ  یئاوران  نخـس  هدب 
تفخ ینا  و  : » دـیامرفیم هک  اج  نآ  رد  دـسرتیم  دوخ  زا  دـعب  شیاهومع ، رـسپ  زا  يو  هک  هدرک  حیرـصت  مالـسلااهیلع  اـیرکز  هکنآ  اـم 
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دوب و شلاوما  رطاخ  هب  طـقف  فوخ  يا  درک و  تساوخرد  دـنوادخ  زا  ار  یثراو  اذـل  دیـسرتیم ، هک  تهج  نیا  زا  و  یئارو ،» نم  یلاوملا 
هک یـسک  هب  ار  یهلا  ملع  توـبن و  بوـصنم  دـنوادخ  هک  تسنادیم  یبوـخ  هـب  ترـضح  نآ  اریز  تشادـن  شلمع  توـبن و  اـب  یطاـبترا 

ناوتیم هنوگچ  دوب  هدش  ثوعبم  مدرم  نیب  رد  نآ  راشتنا  ملع و  شرتسگ  يارب  وا  هک  هوالع  هب  دهدیمن  دـشاب  هتـشادن  ار  نآ  یگتـسیاش 
زا سرت  اریز  تسا  يراج  زین  لام  تثارو  دروم  رد  بلطم  نیا  دوش  هتفگ  رگا  دوب . نارگن  دوخ  فده  شرتسگ  زا  ترضح  نآ  هک  تفگ 

ار لام  اریز  دنتـسین  ناسکی  يواسم و  بلطم  ود  نیا  هاگ  چیه  هک  تسنآ  خساپ  تسا . ترـضح  نآ  لخب  مزلتـسم  نارگید  هب  لاوما  لاقتنا 
زا ترـضح  دنـشاب  يدساف  دارفا  شیومع  نارـسپ  رگا  هک  درادن  یعنام  دهدیم و  حلاط  رفاک  هب  یهاگ  حلاص و  نموم  هب  یهاگ  دـنوادخ 

جرخ عورـشم  ریغ  فراصم  رد  اسب  هچ  دندرکیم  ادیپ  یـسر  تسد  وا  لاوما  هب  زا  نوچ  دشاب  یـضاران  تحاران و  نانآ  هب  شلاوما  لاقتنا 
زا ناشیاوران  تشز و  ياهراک  رد  اهنآ  هب  کمک  تناـعا و  ناراـکهبت و  تیوقن  اریز  تسا  تمکح  تیاـهن  راـک  نیا  رد  هکلب  دـندرکیم 

هحفـص 607] هدرک [  یفاصنایب  دنک  باسح  لخب  ار  لاوما  لاقتنا  زا  يراددوخ  هنوگ  نیا  یـسک  رگا  تسا و  عونمم  مارح و  یعرـش  رظن 
هب ترـضح  نآ  سرت  هک  دوشیم  هدـیمهف  هلمج  نیا  زا  مسرتیم ، دوخ  زا  دـعب  منادـنواشیوخ  زا  نم  دومرف  هک  اـیرکز  شیاـمرف  و  تسا .

ثرا هب  ار  ملاوما  نم  زا  دـعب  هک  مسرتیم  منادـنواشیوخ  زا  نم  هک  تسنآ  هفیرـش  هیآ  دوصقم  و  هدوب ، نانآ  راتفر  قالخا و  داـسف  رطاـخ 
رد ار  اهنآ  دوشب و  نم  لاوما  ثراو  ات  شخبب  هدیدنـسپ  يدـنزرف  نم  هب  دـنوادخ  زا  سپ  دـننک  جرخ  وت  ینامرفان  تیـصعم و  رد  دـنربب و 

لمح نآ  لاثما  يربمایپ و  توبن و  رب  هن  لاوما و  ثرا  رب  ار  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  ثرا  تسیابیم  هکنآ  هصالخ  دیامن . فرـص  دوخ  تعاط 
هک یقیقح  يانعم  زا  ار  ظفل  ات  درادـن  دوجو  ياهنیرق  اجنیا  رد  تسا و  لاـم  ثرا  نیمه  ینثری »  » ظـفل زا  نهذ  هب  رداـبتم  ياـنعم  اریز  درک 

دوجو هفیرـش  هیآ  دوخ  رد  یناوارف  نئارق  هکلب  دشاب  هدرک  لامعتـسا  دشاب  توبن  ثرا  هک  يزاجم  يانعم  رد  هدنادرگرب و  دشاب  لام  ثرا 
ادج نآرق  زا  هاگچیه  دنـشابیم و  میرک  نآرق  ياتمه  لدع و  هک  ربمایپ  كاپ  نادـناخ  يار  رظن و  تسا . یقیقح  يانعم  دوصقم  هک  دراد 

ناگمه تسا و  ملسم  نشور و  مدرم  يارب  رکبوبا  اب  مالـسلااهیلع  ءارهز  ترـضح  يریگرد  فالتخا و  تسا و  ینعم  نیمه  دنتـسین  یندش 
ادخ لوسر  تفگ : ترـضح  باوج  رد  رکبوبا  دـیبط و  زا  ار  ادـخ  لوسر  زا  دوخ  ثرا  داد و  ماغیپ  رکبوبا  هب  ارهز  ترـضح  هک  دـننادیم 
نیا زا  رکبوبا  دیوگ : هشیاع  تسا .» هقدص  دـنامب  هچ  ره  ام ، زا  میراذـگیمن  ثرا  هب  يزیچ  ام   » تسا هدومرف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

مزاول بابـسا و  زا  ار  يزیچ  چـیه  داد و  صاـصتخا  لاـملاتیب  هب  ار  ربماـیپ  كرت  اـم  ماـمت  درک و  يراددوـخ  دـهدب  همطاـف  هب  يزیچ  هک 
دعب تفگن و  نخـس  هملک  کی  وا  اب  دوب  هدنز  یتقو  ات  تفرگ و  هرانک  وا  زا  هدش و  نیگمـشخ  رکبوبا  رب  همطاف  درکن ، راذگورف  یگدـنز 

هک دادـن  ربخ  رکبوبا  هب  درک و  نفد  هنابـش  شتیـصو - قبط  رب  ار - وا  یلع  شرهوش  تفر  ایند  زا  هک  هاگنآ  دوب  هدـنز  هاـم  شـش  ربماـیپ  زا 
هتـسب و هعنقم  هدرک و  راهظا  ار  دوخ  مشخ  دش و  كانبـضغ  وا  رب  شاخرپ  اب  يرآ  ثیدحلا . دـناوخب ... هحفـص 608 ] زامن [  وا  رب  دیایب و 
دـنپ و مامت  مات و  نانخـس  تاملک و  اب  ار  مدرم  تفر ... رکبوبا  دزن  شلیماف  نادـنواشیوخ و  زا  یهورگ  هارمه  هب  هتخادـنا و  رـس  رب  رداـچ 

حاورا هدش ، هتسبورف  اههدید  هک  تفگ  دوخ  رابرد  وا  نانخس  زا  تخادنا و  لوسر  ترـضح  دای  هب  ار  نانآ  شاهباطخ  نآ  اب  داد و  هظعوم 
دنادرگیمرب و دوخ  یلصا  زکرم  هب  ار  هدنکارپ  ياههتساوخ  دشیمن  مکاح  يزاب  تسایـس  راگزور  نآ  رد  رگا  دش و  وا  میلـست  شکرس ،
رد سک  ره  تفرگیمن ...، مارآ  یئاج  رد  درکیم و  زات  تخات و  نادیم ، رد  تسایس  بسا  نکل  درکیم ، مار  ار  اهتوهـش  شومچ  بکرم 

لباقم رد  ار  ترـضح  نآ  قیقد  يریگتهج  يریگرد و  دنک  ادـیپ  نآ  هب  تبـسن  لماک  یهاگآ  هدرک و  تقد  یبوخ  هب  شترـضح  نانخس 
هلمج زا  دنکیم . راکنا  لباق  ریغ  عطاق و  نیهارب  تامکحم و  تایآ  هب  لالدتـسا  دوخ  ثرا  رب  هنوگچ  هک  دنکیم  هدهاشم  دنیبیم و  نانآ 

اج نآ  رد  دیتخادنا ؟» رس  تشپ  ار  نآ  هتشادرب و  تسد  ادخ  باتک  زا  ادمع  ایآ  : » تفگ هک  دوب  نآ  زور  نآ  رد  ترضح  نآ  تالالدتـسا 
ینیشناج دوخ  يوس  زا  نم  هب  : » دیامرفیم دنکیم و  وگزاب  ار  ایرکز  ناتـساد  هک  اج  نآ  رد  و  درب » ثرا  دواد  زا  نامیلـس  : » دیامرفیم هک 

یخرب زا  نانآ  زا  یخرب  نادـنواشیوخ  : » دومرف زین  و  هدـب » رارق  دنـسپ  دروم  ار  وا  دربب و  ثرا  بوقعی  نادـناخ  زا  نم و  زا  هک  نک  تیاـنع 
و رتخد » ود  هرهب  دننام  رسپ  هک  دنکیم  شرافس  ناتنادنزرف  دروم  رد  ار  امش  دنوادخ  : » دومرف زین  و  دنرتراوازس » دنوادخ  باتک  رد  رگید 
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روط هب  دـنواشیوخ  ردام  ردـپ و  يارب  تشاذـگ  دوخ  زا  یلام  رگا  دیـسرارف  امـش  زا  یکی  گرم  هاگره  هک  هدـش  هتـشون  امـش  رب  : » دومرف
 ] هک هدرک  لزان  یصوصخم  هیآ  امـش  دروم  رد  دنوادخ  ایآ  : » دومرف سپـس  تسا » ناراگزیهرپ  هتـسیاش  راک  نیا  دنک و  تیـصو  فورعم 

میومع رسپ  زا  مردپ و  زا  دیجم  نآرق  صوصخ  مومع و  هب  تبسن  ار  دوخ  امش  هکنیا  ای  دینک ؟ ینثتسم  نوناق  نیا  زا  ار  مردپ  هحفص 609 ]
ندراذـگ ثرا  رب  زاغآ  رد  هنوگچ  دـینیب  هب  دـنربیمن ».!؟ ثرا  رگیدـکی  زا  تلم  ود  لها  دـیئوگیم  هکنیا  ای  و  دـینادیم !؟ ملعا  رتاـناد و 

نآ هک  دنگوس  دوخ  ناج  هب  و  دنکیم ، لالدتـسا  دراد  ود  نآ  يراذگ  ثرا  رد  تحارـص  هک  ایرکز  دواد و  هب  طوبرم  هیآ  ود  هب  ناربمایپ 
تمکح و ثرا  هب  طوبرم  هفیرـش  تاـیآ  نیا  رد  ار  ثرا  هداـهن و  یتیگ  هصرع  هب  اـپ  نآرق  لوزن  زا  اهتدـم  هک  یناـسک  رگید  زا  ترـضح 

ملعا رتاناد و  نآرق  تایآ  مهف  هب  تبسن  دنتشاد  مدقم  یقیقح  يانعم  رب  لیلد  نودب  ار  يزاجم  يانعم  و  لاوما ، رد  ثرا  هن  هتسناد  يربمایپ 
وا رادفرط  اهزور  نآ  رد  هک  یناسک  رگید  ای  رکبوبا و  دوب  زیاج  لیلد  نودـب  ظفل  یقیقح  يانعم  رد  تلاخد  فرـصت و  نیا  رگا  هک  تسا 
رد هک  هوالع  هب  دندادن . ترضح  نآ  هب  ار  یخـساپ  نینچ  نانآ  هکنیا  اب  دنهدب  ار  ءارهز  ترـضح  خساپ  هنوگنیدب  دنتـسناوتیم  زین  دندوب 

ثرا هب  طوـبرم  تاـیآ  هب  لالدتـسا  زا  دـعب  تسا . لاوـما  رد  ثرا  ثرا ، زا  دوـصقم  دـیوگیم  هک  تسا  دوـجوم  زین  يرگید  نئارق  اـجنیا 
زا یعرش  لیلد  نودب  ار  تایآ  نیا  صیـصخت  و  دومرف : تیـصو  هیآ  مومع  ثرا و  مومع  هب  طوبرم  تایآ  هب  لالدتـسا  ترـضح  ناربمایپ ،

دنوادخ ایآ  : » دومرف نینچ  هتفرگ و  داریا  نانآ  رب  ار  تهجیب  صیصخت  نیا  ياهدنبوک  نایب  نحل و  اب  هدرمش و  یتشز  راک  تنـس  باتک و 
دوجو يراکنا  ماهفتـسا  نیا  اب  دـشاب »!؟ هدرک  جراخ  تاـمومع  نیا  زا  هیآ  نآ  اـب  ار  مردـپ  هک  هدرک  لزاـن  یـصوصخم  هیآ  امـش  هراـبرد 
نآرق تاصوصخ  تامومع و  مهف  رد  میومع  رـسپ  زا  مردپ و  زا  امـش  هکنیا  ای  و  : » دومرف هاگنآ  هدرک و  یفن  دیجم  نآرق  رد  ار  صـصخم 

، تسناد یفتنم  ار  صـصخم  هحفـص 610 ] دوجو [  قلطم  هلکب  تنـس  رد  ار  صـصخم  دوجو  یخیبوت ، لاوس  نیا  اب  دـیرتاناد »؟ رتهاـگآ و 
نانآ هک  تفگ  ناوتیمن  دندرکیم و  نایب  هدینامهف و  وا  هب  ترـضح  نآ  نیـشناج  ای  ادخ و  لوسر  تشادیم  دوجو  یـصصخم  رگا  اریز 

طیرفت و تروص  نآ  رد  اریز  دناهدرک  یهاتوک  ترـضح  نآ  هب  هلاسم  نیا  نایب  رد  ای  دنتـشادن و  ربخ  صـصخم  دوجو  زا  دنتـسنادیمن و 
هب تبـسن  وا  بیرف  ندزلوـگ و  نداد و  رارق  لـطاب  ضرعم  رد  و  لـهج ، هـب  ندرک  راداو  و  قـح ، ناـمتک  و  یهلا ، مـکح  ناـیب  رد  لاـمها 

یگمه هک  دـیآیم ، مزال  هدوهیب  تهجیب و  ینمـشد  يزوتهنیک و  يریگرد و  لادـج و  زا  وا  نتـشادزاب  رد  یتسـس  و  شماقم ، تمارک و 
هک هچ  نآ  زا  شیب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هکنآ  هصالخ  دشابیم . عنتمم  لاحم و  ناشناینـشناج  یهلا و  ناربمایپ  دروم  رد  اهنیا 

روتـسد فیلکت و  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  دوخ  نت  هراپ  هب  دننکیم ، فظوم  فلکم و  ار  دوخ  نارتخد  نابرهم  زوسلد و  ناردپ  رگید 
ماـمت اـب  تشادیم و  تسود  رتـشیب  دوخ  ناـج  زا  ار  شترـضح  هتخادـنا و  يو  رـس  رب  ار  دوخ  تفوطع  تمحر و  هیاـس  وا  تسا ، هدادیم 

تاروتـسد و هدـیناشچ و  وا  هب  ار  ادـخ  تخانـش  تفرعم و  هجرد  نیرخآ  اـت  و  دیـشوکیم ، وا  لاـمک  دـشر و  تیبرت و  میلعت و  رد  دوجو 
هاگیاپ هجرد و  نیرخآ  هب  ار  وا  هکنیا  ات  هدومنن  یهاـتوک  يدروم  چـیه  رد  هدرکن و  راذـگورف  وا  زا  ار  يزیچ  هتخوآ  وا  هب  ار  یهلا  عیارش 

هدیـشوپ يو  زا  هدـشیم  وا  یعرـش  فیلکت  هب  طوبرم  هک  ار  هلاسم  نیا  نکمم  ایآ  درب ، ـالاب  تمارک  ياـههلق  زارف  رب  هداد و  جوا  تلیـضف 
تسد هب  هار  رد  هک  دشاب  هداد  رارق  یتالکشم  همه  نآ  ضرعم  رد  ار  شرتخد  نامتک  نیا  اب  تسا  نکمم  هنوگچ  زگره ! هن ، دشاب ؟ هتشاد 

هک دـش  هچ  و  دـش !؟ یمالـسا  تما  ریگنماد  بوشآ  هنتف و  مهنیا  ثرا  زا  يریگوـلج  نآ  لابندـب  هک  هدـش  لـمحتم  دوـخ  ثاریم  ندروآ 
اب تسنادیمن  ار  میراذـگیمن » ثرا   » ثیدـح تمکح ، ملع و  همه  نآ  اب  زین  وا  دوب  ربماـیپ  صوصخم  ردارب  توبن و  لـیلخ  هک  شرهوش 

ندوب صوصخم  یگژیو و  هحفص 611 ] ماقم [ ، تفارش و  يدنواشیوخ ، ربمایپ ، يداماد  ، مالسا رد  یماگ  شیپ  نوچ ، یتایصوصخ  هکنآ 
هک ترـضح  نآ  زا  ار  بلطم  نیا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دش  هچ  و  تشاد ؟ ار  يوجن  ینیـشناج و  تیالو ، ربمایپ ، هب 
هب ناراکهنگ  دورو  يارب  شزرمآ  هناتسآ  تما ، یضاق  نیرتهب  تمکح ، هناخ  رد  ملع ، رهش  هزاورد  تالکشم ، هدننکفرط  رب  رـس ، ظفاح 

شردپ ياتمه  هک  سابع  لضفلاوبا ، هک  دش  هچ  و  تشاد . ناهنپ  هدوب ، فالتخا  زا  وا  تما  هدنهدرارق  ناما  رد  تاجن و  یتشک  وا ، هاگشیپ 
هک مشاهینب  زا  کی  چـیه  هب  هک  دـش  هچ  و  دوب ؟ هدینـشن  ترـضح  نآ  زا  ار  ثیدـح  نیا  زین  وا  دوب  شاهداوناخ  زا  ناگتـشذگ  راگدای  و 
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و دندش ؟ ثرا  یعدم  هتخات و  رکبوبا  رب  ترضح  نآ  زا  دعب  هک  دوب  هدیسرن  ثیدح  نیا  دندوب  وا  شیادیپ  همشچرس  هاگهانپ و  هنایـشآ و 
ثرا هبلاطم  دـنداد و  ماغیپ  نامثع  هب  هدوب و  ربخیب  ثیدـح  نیا  زا  زین  نانآ  دـندوب  نینموم  ردام  یگمه  هک  ربماـیپ  نارـسمه  هک  دـش  هچ 

دنتـسین ثراو  هک  يدارفا  يارب  هتـشاد و  هدیـشوپ  ثراو  زا  ار  مکح  نیا  هک  تسا  زیاج  ادـخ  ربمایپ  يارب  هنوگچ  و  دـندرک ؟ وا  زا  ار  دوخ 
نادـنواشیوخ راذـنا  ماقم  رد  دـنکن و  غالبا  دـناسرن و  مدرم  هب  ار  یهلا  ماکحا  هک  دوبن  هنوگنیدـب  ربماـیپ  هریـس  زگره  تسا .؟ هدرک  ناـیب 

دننامه تشاد  دوخ  نادـنواشیوخ  هب  تبـسن  هک  یئالاو  فطل  تیانع و  هناراوگرزب و  دروخرب  ابیز و  راـتفر  اـب  ناـمتک  نیا  دوب ، شکیدزن 
تغالب و اب  هتخیگنارب و  ار  نانآ  تریغ  هملک  نآ  نتفگ  اب  هک  تسا  هدـنام  یقاب  نخـس  کی  هار و  کی  ءارهز  ترـضح  يارب  طقف  تسین .
ود لها  دـیئوگیم  هکنیا  ای  دومرف ...« : هک  دوب  نیا  هلمج  نآ  و  درک ، داجیا  نانآ  رد  شورخ  شوج و  شراتفگ  رد  رتمامت  هچ  ره  یئاـسر 

اعدا هحفـص 612 ] امـش [  هچ  نآ  اـب  ثرا  هیآ  تاـمومع  هک  دـنامهفب  هلمج  نیا  اـب  تساوـخیم  هک  دـنربیمن ؟» ثرا  رگیدـکی  زا  نـیئآ 
رگیدکی زا  فلتخم  نیئآ  ود  تلم و  ود  لها   » دومرف هک  ترـضح  نآ  زا  ياهلمج  هب  دـیهاوخب  هکنیا  رگم  دروخیمن  صیـصخت  دـینکیم 

هک دیئوگب  دیناوتیم  ایآ  تفگ ، دیهاوخ  ار  ياهلمج  نینچ  دیئاشگیم و  بل  یمالک  نینچ  هب  ایآ  نیاربانب  و  دینک ، دانتـسا  دنربیمن » ثرا 
هک دوخ  راک  يارب  باسح  نیا  رب  مرادـن و  ثرا  قح  تهج  نیا  زا  موشیمن و  باسح  ناناملـسم  هرمز  رد  و  متـسین ، یمالـسا  تما  زا  نم 

: دیوگ ینیما  همالع  - 2 نوعجار .» هیلا  انا  اـنا هللا و  : » تفگ دـیاب  تروص  نیا  رد  هک  دراد !؟ یلیلد  تجح و  دـیاهتخاس  مورحم  ثرا  زا  ارم 
نآ زا  دـعب  هک  دوخ  ناکیدزن  نادـنواشیوخ و  هب  ار  نآ  تسیابیم  دوب  هدومرف  ار  هلمج  نیا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رگا 

دندرکیم دانتسا  فیرش  تنس  ثرا و  هیآ  تامومع  هب  هدعاق  هک  ار  نانآ  هناهب  رذع و  ات  دشاب  هدرک  نایب  دنوشیم  ثرا  یعدم  ترـضح 
اب شاهرهاط  كاپ و  رتخد  نت و  هراپ  دـیاین و  شیپ  تشاد ، لابند  هب  هک  ار  یئاهیریگرد  يراتفرگ و  هک  یئاهدایرف  داد و  ات  دـنک ، فرطرب 
ود نیب  هدنیآ  ياهلـسن  رد  ینمـشد  يزوتهنیک و  بجوم  هشیمه  يارب  بلطم  نیا  دورن و  ایند  زا  شردپ  باحـصا  رب  بضغ  مشخ و  تلاح 

اهتما و نیب  یتسود  يردارب و  ندروآ  دوجو  هب  اوران و  ياههدیدپ  نیمه  ندرب  نیب  زا  رطاخ  هب  ترضح  نآ  هکنیا  اب  دشابن  یمالـسا  هورگ 
نادنواشیوخ یهاگآ  مدع  رطاخ  هب  هک  تسنادیمن  دوبن و  هاگآ  دوخ  زا  دعب  ياههنتف  ثداوح و  زا  ترضح  ایآ  دوب . هدش  ثوعبم  عماوج 

ملع اریز  دوب  هاـگآ  یبوخ  هب  وا  زگره ، هن  دـمآ !؟ دـهاوخ  دوجو  هب  یئاـهبوشآ  اـههنتف و  هچ  وا  هب  صوصخم  مکح  نیا  زا  شناـکیدزن  و 
و نینموملاریما ، ربکا ، قیدـص  هک  تفگ  ناوتیم  اـیآ  دوب . اراد  یبوخ  هب  ار  دوخ  زا  دـعب  ياـهیزیرنوخ  اـههنتف و  اـیاضق و  اـیالب و  اـیانم و 

نیع رد  میراذگیمن  ثرا  ناربمایپ  لام  هک  هدومرف  ادخ  لوسر  هک  دنتسنادیم  هکنیا  اب  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  يربک  هقیدص  شرـسمه 
لباقم رد  دـندرک و  ضارعا  هدیـشوپ و  مشچ  ادـخ  لوسر  روتـسد  نآ  زا  ایند  هحفـص 613 ] شزرایب [  لام  هب  یبایتسد  رطاـخ  هب  لاـح 

قبط رب   ) ار راوگرزب  ود  نآ  تحاس  ام  دندوب . ربخیب  درک  لقن  رکبوبا  هک  یثیدح  زا  نانآ  هکنیا  ای  و  دندش !؟ وا  یعدم  هداتـسیا و  رکبوبا 
ام دندوب . ربخیب  ینادان و  رطاخ  هب  هکنیا  ای  دنشاب و  هدرک  ضارعا  نآ  زا  هتباث ، تنـس  هب  ملع  اب  هک  لمع  نیا  باکترا  زا  تنـس ) باتک و 
هب هکنیا  ای  دنـشاب و  درک  ضارعا  نآ  زا  هتباث ، تنـس  هب  ملع  اب  هک  لمع  نیا  باکترا  تنـس ) باتک و  قبط  رب   ) ار راوگرزب  ود  نآ  تحاس 
رد ار  رکبوبا  لیلد  هچ  هب  و  مینادیم . كاپ  هزنم و  تسا  هدوبن  نانآ  قح  هک  دنـشاب  هدش  يزیچ  یعدم  تنـس ، زا  يربخیب  ینادان و  رطاخ 
رد توـبن  زاـغآ  زا  هک  وا  نیـشناج  هثرو و  قـیرط  زا  زج  هـک  مـینک  قیدـصت  ربماـیپ ، تنـس  ادـخ و  باـتک  زا  راـنک  رب  رود و  ياـعدا  نـیا 
هب تبسن  ارچ  دیمهف و  ناوتیمن  دوب  هدرک  نییعت  دوخ  یصو  ار  يو  هدروآ و  نایم  هب  ار  وا  تیـصو  نخـس و  هددعم  سلاجم  تاعمتجم و 

نانآ قیرط  زا  زج  ار  نیا  هدیـشخب و  ترـضح  نآ  ادـخ  لوسر  ار  كدـف  دـنتفگ  هک  بلاـطیبا  نب  یلع  شرهوش  يربک و  هقیدـص  ياـعدا 
هب ار  كدف  ادخ  لوسر  تفگ : رکبوبا  هب  همطاف  هک  دنک  تیاور  شردپ  زا  هنوعج  نب  کلام  میشاب ؟ هتشادن  اونش  شوگ  دیمهف ، ناوتیمن 

، درک رگید  يدـهاش  تساوـخرد  يو  داد  تداهـش  ترـضح  نآ  عـفن  هب  بلاـطیبا  نب  یلع  نک ، راذـگاو  نم  هب  ار  نآ  تسا  هدیـشخب  نم 
و درادـن ، یـشزرا  نز  ود  درم و  ود  اـب  زج  تداهـش  هک  ینادیم  وت  ادـخ  لوسر  رتـخد  يا  تفگ : داد ، تداهـش  بلطم  نیا  رب  زین  نمیاما 

هدب نم  هب  ار  كدف  تفگ : رکبوبا  هب  اهنعهللایضر  همطاف  هک : هدمآ  نامهط  نب  دلاخ  تیاور  رد  و  دش . فرصنم  دوخ  ياعدا  زا  ترـضح 
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ترضح مالغ  حابر  نمیاما و  ترضح  نآ  تساوخ ، هنیب  دهاش و  وا  زا  هدیشخب ، نم  هب  ار  نآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اریز 
هحفـص درادـن [ . ناکما  نز  ود  درم و  کی  تداهـش  اب  زج  راک  نیا  تفگ  رکبوبا  دـنداد ، تداهـش  بلطم  نیا  رب  ود  نآ  دروآ ، ار  لوسر 

هدش لقن  نینچ  وا  هرابرد  شراوگرزب  ردـپ  زا  هک  تسا  یـسک  وا  هکنیا  اب  دوب ، هچ  رطاخ  هب  همطاف  ترـضح  بضغ  مشخ و  هاگنآ ، [ 614
اب هداد  شراوگرزب  ردـپ  هک  یمکح  زا  ایآ  دوشیم ». كانبـضغ  وا  مشخ  رطاـخ  هب  دونـشخ و  وا  يدونـشخ  رطاـخ  هب  دـنوادخ  : » هک تسا 

نیا زا  ای  و  الک . اشاح و  تسا !؟ هدش  نیگمـشخ  ینابـصع و  دیوگیمن ، نخـس  سوه  يوه و  يور  زا  ترـضح  نآ  هک  تسنادیم  هکنیا 
اب تسا  هدش  نیگمـشخ  ینابـصع و  دروآرد  ءارجا  هب  ار  نآ  دهاوخیم  رکبوبا  هک  لوسر  ترـضح  زا  هدـش  رداص  هدـنبوک  عطاق و  مالک 
نآ دوـخ  تسا و  هدرک  تیاور  دـهد  شرتـسگ  ار  یمالـسا  ماـکحا  هتـساوخیم  هک  ینیما  درف  کـی  ار  ملـسم  یعطق و  مـکح  نـیا  هـکنیا 

سدقم تشز ، زا  نیا  زا  ریهطت  هیآ  صن  هب  اب  ترضح  نآ  كاپ  تحاس و  ام  تسا !؟ هدرک  قیدصت  تیاور  نیا  لقن  رد  ار  وا  زین  ترـضح 
ای هتـسناد و  مهتم  ار  ثیدح  نیا  يوار  ترـضح ، میئوگب  هکنیا  نآ  دـنامیم و  یقاب  لامتحا  کی  طقف  هاوخان  هاوخ و  مینادیم ، رانک  رب  و 
رب رداچ  هتـسب و  هعنقم  هک  دش  ثعاب  رما  نیمه  هتـسنادیم و  تنـس  باتک و  فالخرب  یمکح  ار  نآ  تسا و  هتـشاد  وا  تیاور  رد  يداریا 

شنیفلاخم هب  تبـسن  هک  دش  ثعاب  هلاسم  نیمه  و  دورب ... رکبوبا  دزن  هب  شماوقا  نانز  نادنواشیوخ و  زا  یهورگ  هارمه  هب  هتخادـنا و  رس 
مامت نیب  رد  مکح  نیا  ایآ  دـمآ . دـهاوخ  شلیـصفت  هکنانچ  دـنک  نیرفن  نانآ  رب  يزامن  ره  زا  دـعب  سفن  نیرخآ  اـت  هتـشگ و  كانبـضغ 
ثرو و  : » دیامرفیم هک  اجنآ  رد  دنکیم  ضقن  ار  یلوا  دیجم  نآرق  ؟ تسا مالسا  ربمایپ  هژیو  ماکحا  زا  هکنیا  ای  تسا ؟ هدوب  یهلا  ناربمایپ 

« بوـقعی لا  نم  ثری  ینثری و  اـیلو  کندـل  نم  یل  بهف  : » تفگ هک  اـیرکز  ترـضح  هراـبرد  دـنوادخ  شیاـمرف  و  [ 758 « ] دواد ناـمیلس 
لاعتم دـنوادخ  مکح  هب  وا  گرم  زا  دـعب  ثراو  هب  ثوروم  لام  لاقتنا  زا  ترابع  ثاریم  تقیقح  هک  تسا  مولعم  هحفص 615 ] [ . ] 759]
ثرا هب  ملع  توبن و  اریز  تسا  هفیرـش  هیآ  رهاظ  فـالخرب  دـناهداد  ماـجنا  تنـس  لـها  هکناـنچ  توبن  ملع و  رب  همیرک  هیآ  لـمح  تسا ،
رتاناد دنوادخ  هتشگ و  نیعم  صخـشم و  راگدرورپ  هاگـشیپ  رد  شنیرفآ  لوا  زور  زا  تسا و  یمومع  حلاصم  رادم  رئاد  توبن  دنـسریمن 

هک هنوگنامه  درادـن  نآ  رد  یتلاخد  تثارو  هب و  تبـسن  دـهد ، رارق  یئاج  هچ  رد  یـسک و  هچ  رد  ار  دوخ  تیرومام  تلاـسر و  هک  تسا 
یـسک هب  طوبرم  تسا و  يریگارف  شزومآ و  رب  فقوتم  زین  ملع  درادـن ، یهلا  رایتخا  شنیزگ و  يارب  يرثا  دـنوادخ  زا  تساوخرد  اعد و 

دهد رارق  وا  ثراو  ار  یـسک  شنادنزرف  زا  هک  درک  تساوخرد  دنوادخ  زا  ایرکز  هوالع  هب  دهد . رارق  نآ  ضرعم  رد  ار  دوخ  هک  دوشیم 
تبـسانم لاوما  ثاریم  اب  طقف  تیبجاح ، نیا  دـشاب و  شیاهومع  رـسپ  لیماف و  دـنواشیوخ و  دارفا  رگید  زا  بجاح  عناـم و  يو  دوجو  هک 

ثراو یلو و  نیا  هک  درک  طرـش  هکنیا  رگید  هتکن  دوش . عنام  توبن  ملع و  زا  ار  شنادنواشیوخ  یلاوم و  دـهاوخب  هک  درادـن  انعم  دراد و 
اریز تسین  راـگزاس  تلاـسر  توبن و  اـب  ندوب  هدیدنـسپ  تساوخرد  نیا  و  ایـضر » بر  هلعجا  و  : » تفگ هک  اـجنآ  رد  دـشاب  دنـسپ  دروـم 

، تسا هدوهیب  ینعمیب و  تیـصوصخ  نیا  تساوخرد  اذل  تسین و  ادج  ناربمایپ  زا  هاگ  چیه  یحور  تاکلم  یناسفن و  سدـقت  تمـصع و 
دروم یهاـگ  دنـسپ و  دروم  ثراو  یهاـگ  اریز  دراد  تبـسانم  دوشیم  لاـم  ثراو  هک  یـسک  دروم  رد  لاوما و  رد  تساوـخرد  نیا  يرآ 
دننام مینزب  صیصخت  ار  ثرا  تایآ  مومع  هک  تسنآ  مزلتسم  نخس  نیا  دشاب ، لوسر  ترضح  صوصخم  مکح  هکنیا  اما  و  تسین . دنـسپ 

یف ضعبب  یلوا  مهـضعب  ماحرالالولا  و  - » 2 هحفص 616 ]  ] 11  / ءاسن نییثنالا » ظح  لثم  رکذـلل  مکدالوا  یف  هللا  میـصوی  - » 1 لیذ : تایآ 
ملـسم تباث و  لیلد  اب  زج  ار  دیجم  نآرق   180  / هرقبلا فورعملاب » نیبرقالا  نیدلاولل و  هیـصولا  اریخ  كرت  نا  - » 3 75 لافنا /  هللا » باتک 

دناوتیمن درادـن  ناکما  هتـشذگ  ناربمایپ  مامت  هریـس  اب  شتفلاخم  رطاخ  هب  نآ  رهاظ  هب  لمع  هک  يدـحاو  ربخ  دز و  صیـصخت  ناوتیمن 
ار ناشیا  لاعتم  يادخ  دنراوگرزب و  ربمایپ  ملع  ثراو  هک  تما  قیدص  هقیدص و  هک  يدـحاو  ربخ  دـشاب . ثرا  تایآ  تامومع  صـصخم 
هک يدحاو  ربخ  دنز . صیـصخت  ار  دیجم  نآرق  دناوتیمن  دـناهدشن  میلـست  نآ  لباقم  رد  هتـسنادن و  تسرد  هتـسناد ، شربمایپ  ناج  نوچ 

نانآ هب  ربخ  نآ  نومـضم  هکنیا  اب  هدرکن  لقن  ار  نآ  ادـخ  لوسر  كاـپ  ترتع  ناـنآ  شیپاـشیپ  رد  یمالـسا و  نادنمـشناد  زا  کـی  چـیه 
صـصخم دناوتیمن  دناهتـشگ  مورحم  دوخ  ردپ  ثرا  زا  هفیرـش و  تنـس  ادخ و  باتک  مکح  زا  ربخ  نآ  رطاخ  هب  نانآ  دوشیم و  طوبرم 
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دوب مکح  نآ  نتسناد  هب  زاین  هکنیا  اب  دنک و  هاگآ  صصخم  نآ  دوجو  زا  ار  دوخ  نادناخ  هک  تشاد  هفیظو  ربمایپ  اریز  دشاب ، نآرق  تایآ 
نامتک رمع  یگدنز و  قئاقد  نیـسپاو  ات  دوخ  تما  نادنواشیوخ و  هداوناخ و  مامت  زا  دزادناین و  ریخات  هب  تجاح  نام  زا  ار  مکح  نآ  نایب 

هدرک زاب  نانآ  يور  هب  الماک  ار  توادع  ینمـشد و  هزاورد  هدروآ و  شیپ  یمالـسا  تما  يارب  يراتفرگ  همه  نیا  هک  يدحاو  ربخ  دنکن .
دیدـپ نانآ  نیب  قافن  هقرفت و  یمالـسا  هعماج  نیوکت  زور  نیتسخن  زا  هتخاس و  روهلعـش  نانآ  نیب  رد  اهنرق  ار  يزوتهنیک  ضغب و  شتآ  و 

مومع صـصخم  دناوتیمن  تسا  هتـسب  نانآ  يور  هب  ار  هملک  دیحوت  افـص و  حلـص و  رد  هتـسسگ ، مه  زا  ار  نانآ  هدرـشف  فوفـص  هدروآ 
ثیدح نیا  لقن  رد  رکبوبا  رگا  هکنآ  رگید  بلطم  دهد .!؟ ریخ  يازج  یمالـسا  تما  زا  ار  ثیدح  نیا  يوار  دـنوادخ  دـشاب ، ثرا  تایآ 

هحفص 617] هک [  ياهتشون  اب  دوخ  ارچ  سپ  دوب  هدینش  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  ار  ثیدح  نیا  یتسار  هب  دوب و  قداص 
نیا تفگ : وا  هب  هدیسر و  هار  زا  رمع  درک و  راذگاو  ترـضح  نآ  هب  ار  كدف  درک و  صقن  ار  ترـضح  نآ  شیامرف  داد  همطاف  تسد  هب 

شـشخب اهناملـسم  هب  یهار  هچ  زا  تفگ : رمع  ماهدرک ، راذـگاو  وا  هب  شردـپ  زا  ار  همطاف  ثاریم  هماـن  نیا  رد  تفگ : و  تسیچ ؟ هتـشون 
بلطم نیا  درک . هراپ  هتفرگ و  وا  زا  ار  همان  رمع  دعب  دراد ؟ مزال  هنیزه  نانآ  اب  گنج  هتـساخرب و  وت  گنج  هب  برع  هکنیا  اب  درک  یهاوخ 

. تسا هدرک  لقن  تسا  هدمآ   39 هیبلحلا 3 / هریسلا  رد  هک  يروط  هب  يزوجنبا  طبس  ار 

قوف تایاور  رد  یشهوژپ 

کنیا و  دوب !؟ هچ  هفیلخ  زا  دعب  اهرظن  فالتخا  نیا  سپ  دوب  قداص  تیاور  نیا  لقن  رد  هفیلخ  تسرد و  نتـشاذگن » ثرا   » تیاور رگا  و 
سابع بلاطیبا و  نب  یلع  درک و  راذگاو  ادخ  لوسر  هثرو  هب  ار  كدف  دیـسر  تفالخ  هب  رمع  هکنآ  زا  دعب  - 1 تافالتخا : نآ  زا  ياهنومن 
سابع هدیـشخب و  همطاف  ترـضح  هب  ار  نآ  دوخ  تایح  نامز  رد  ادخ  لوسر  هک  تفگیم  یلع  دندرک ، فالتخا  نآ  رد  بلطملادـبع  نب 
دندرک حرطم  رمع  دزن  ار  دوخ  عازن  مشابیم ، ترضح  نآ  ثراو  نم  دوب و  ادخ  لوسر  کلم  نیا  تفگیم : هدرکن و  لوبق  ار  بلطم  نیا 

. مدرک راذگاو  امـش  هب  ار  نآ  نم  دیرتهاگآ  دوخ  تیعقوم  ناش و  هب  امـش  تفگ : هدرک و  يراددوخ  دـنک  مکح  ود  نآ  نیب  هکنیا  زا  يو 
رد هک  یترابع  ای  یلع و  سابع و  نیب  یلایخ  عازن  لصا  لثم  باب  نیا  ثیداحا  هب  هدراو  تاداریا  تالاکشا و  هب  ام  هحفص 618 ] [ . ] 760]

يراک نک ، تواضق  نئاخ  راکبیرف  راـکهنگ  يوگغورد  نیا  نم و  نیب  نینموملاریما ، يا  تفگ : رمع  هب  ساـبع  هک  هدـمآ  ملـسم  حـیحص 
هکنیا اب  دنک ؟ راتفر  هنوگنیدب  رهطم  كاپ و  نادـناخ  گرزب  اقآ و  نآ  بلاطیبا  نب  یلع  اب  سابع  هک  تفریذـپ  دوشیم  اعقاو  ایآ  میرادـن !

!؟ تسنادیم ار  همه  دوب و  هدش  لزان  راوگرزب  نآ  ناش  رد  دیجم  نآرق  رد  هک  ار  یتایآ  رگید  تشاد و  ار  ریهطت  هیآ  دوخ  يور  شیپ  رد 
هچ رگید  مالـسلاهیلع  یلع  هرابرد  ربماـیپ  شیاـمرف  نتفرگ  رظن  رد  اـب  دـنامیم و  یقاـب  یـشزرا  هچ  وربآ  هچ  ساـبع  يارب  تروص  نیا  رد 

ّبـس ار  دنوادخ  دنک  ّبس  ارم  سک  ره  هدرک و  ّبس  ارم  دـنک  ّبس  ار  یلع  سک  ره  دومرف : هک  درک  رداص  سابع  يارب  ناوتیم  یمکح 
ياهتبـسن هنوگ  نیا  زا  ار  سابع  بانج  ام  دنگوس ، ادخ  هب  هن  دنکفایم . منهج  شتآ  هب  ور  هب  ار  وا  دنک  ّبس  ار  دنوادخ  سک  ره  هدرک و 

لوق زا  ار  نیغورد  ثیداـحا  نیا  دـنک  ّبس  ار  مالـسلاهیلع  یلع  دنتـساوخیم  هک  ناـنآ  هک  مینادیم  نینچ  مینادیم و  يربـم  هزنم و  اوراـن 
رد هک  ار  ییاهتداسح  اههنیک و  دنوادخ  دنداد ، رارق  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هب  یئوگازـسان  يارب  يرذگهر  ار  نآ  هدرک و  لعج  سابع 
رد - 2 درب . دنوادخ  هاگشیپ  هب  دیاب  ار  تیاکش  هوکش و  دنادیم و  یبوخ  هب  دندرکیم  راکـشآ  هک  ار  هچ  نآ  هدرک و  ناهنپ  ناشیاههنیس 

یقهیب 6/ ننـس  رد  هکنانچ  دروآ ، رد  فرـصت  هب  داد و  صاصتخا  دوخ  هب  ار  كدـف  وا  روتـسد  هب  مکح  نب  ناورم  نامثع ، تفالخ  ناـمز 
ار موس  ثلث  نامثع و  نب  ورمع  هب  ار  رگید  ثلث  مکح و  نب  ناورم  هب  ار  كدـف  ثلث  دوخ  تفالخ  نامز  رد  هیواعم  - 3 تسا . هدمآ  ، 301
هب مکح  نب  ناورم  تفالخ  نامز  ات  کلم  نیا  دوب ، مالسلاهیلع  یلع  نب  نسح  ترضح  تداهـش  زا  دعب  میـسقت  نیا  داد و  دیزی  شرـسپ  هب 

رمع شرسپ  هب  وا  دیشخب و  زیزعلادبع  شرسپ  هب  هداد و  صاصتخا  هحفص 619 ] دوخ [  هب  ار  نآ  ناورم  دوب و  نانآ  تسد  رد  هنوگ  نیمه 
هلمج زا  كدـف  اـنامه  تفگ : هدرک و  داریا  ياهبطخ  دیـسر  تفـالخ  هب  زیزعلادـبع  نب  رمع  هک  یماـگنه  - 4 درک . راذگاو  زیزعلادـبع  نب 
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همطاف دنتـشادن ، یـششوک  هدرکن و  یگنج  نآ  رب  یبایتسد  هار  رد  اهناملـسم  داد و  صاصتخا  هدیـشخب و  شلوسر  هب  دـنوادخ  هک  یلاوما 
منک راذگاو  وت  هب  مناوتیمن  زین  نم  یهاوخب و  نم  زا  تسیابیمن  وت  دومرف : ترضح  درک  تساوخرد  ترضح  نآ  زا  ار  نآ  مالـسلااهیلع 

نامثع و رمع و  رکبوبا و  هک  دعب  دیـشخبیم ، دندشیم  بوسحم  لیبسلانبا  هدنام و  هار  رد  هک  یناسک  هب  ار  نآ  دـمآرد  ترـضح  دـعب  و 
ار نآ  دیـسر  تموکح  هب  هک  هیواعم  دنداد ، صاصتخا  درکیم  جرخ  ادـخ  لوسر  هک  يدروم  نامه  رد  ار  نآ  دندیـسر  تموکح  هب  یلع 
وا زا  دیسر  تموکح  هب  هک  دیلو  دیسر و  نامیلس  دیلو و  نم و  هب  دعب  داد و  کلملادبع  هب  مردپ و  هب  ناورم  دیـشخب و  مکح  نب  ناورم  هب 
هک ار  یلاوما  رگید  نم  دندرک و  راذگاو  نم  هب  ار  دوخ  مهس  هدرک و  تقفاوم  نم  تساوخرد  اب  ود  نآ  دهدب ، نم  هب  ار  شمهس  متساوخ 

زیزعلا نب  رمع  تموکح  نارود  رد  - 5 مدرک . راذگاو  دوب  لصا  رد  هک  يدروم  نامه  هب  ار  نآ  اذل  مرادیم  تسود  لام  نیا  زا  شیب  مراد 
هیماینب تفالخ  نایاپ  ات  تفرگ و  نانآ  زا  دیسر  تموکح  هب  کلملادبع  نب  دیزی  هک  دعب  دوب و  ءارهز  ترضح  نادنزرف  تسد  رد  كدف 

یلع نب  نسح  نب  هللادـبع  هب  ار  نآ  دیـسر  تموـکح  هـب  حافـس  ساـبعلاوبا  هـک  یماـگنه  - 6 تشگیم . تسد  هـب  تـسد  ناورمینب  نـیب 
-8 تفرگ . سپ  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  دالوا  زا  ار  نآ  دیـسر  تفـالخ  هب  یقیناود  روصنم  رفعجوبا  هک  دـعب  - 7 دینادرگرب . نینموملاریما 

ترـضح نادنزرف  زا  شردارب ، يدهم  نب  یـسوم  - 9 هحفص 620 ] دینادرگرب [ . همطاف  ترـضح  نادنزرف  هب  یـسابع  روصنم  رـسپ  يدهم 
هب هدنادرگرب  ءارهز  ترضح  نادنزرف  هب  ار  نآ  لاس 210  رد  نومام  - 10 دوب . سابعینب  تسد  رد  نومام  تفالخ  نامز  ات  دنتفرگ و  ارهز 

ادـخ و نید  هب  تبـسن  هک  یماقم  تیعقوم و  هب  هجوت  اب  نینموملاریما  اـنامه  دـعب ، اـما  تشون : نینچ  هنیدـم  رد  دوخ  یلاو  رفعج ، نب  مدـق 
هدرک لـمع  ادـخ  لوـسر  تنـس  هب  هک  تسا  درف  نیرتهتـسیاش  دراد ، ترـضح  نآ  هب  تبـسن  هـک  يدـنواشیوخ  ادـخ و  لوـسر  ینیـشناج 
رارق دوخ  هقدص  قدصت و  دروم  هک  ار  سک  ره  دشخبب و  وا  هب  هدرک ، ششخب  ترضح  نآ  هک  سک  ره  هب  ددنب ، راک  هب  ار  وا  تاروتـسد 

تـسا وا  هب  برقت  بجوم  هک  هچ  نآ  هب  لمع  رد  تسا و  ادخ  اب  نینموملاریما  يرادهگن  قیفوت و  دهد ، رارق  هقدص  اطع و  نآ  دروم  هداد ،
کی نیا  و  درک ، قیدصت  وا  رب  ار  نآ  هدیشخب و  ار  كدف  همطاف  شرتخد  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دراد . لیامت  تبغر و 

نآ هب  تبـسن  هک  یناسک  هتـسویپ  تشادن و  دوجو  نآ  رد  یفالتخا  ربمایپ  نادناخ  نیب  رد  هک  دوب  ياهدش  هتخانـش  راکـشآ و  رهاظ و  راک 
دنادرگرب و لوسر  ترضح  هثرو  هب  ار  نآ  هک  دید  حالـص  نینچ  نینموملاریما  تهج  نیا  زا  دندوب  نآ  ناهاوخ  یعدم و  دنتـشاد  تیولوا 

هقدص تخادرپ  ربمایپ و  روتـسد  رما و  ذیفنت  اب  دنک و  راذـگاو  نانآ  هب  یهلا  تلادـع  يارجا  قح و  هماقا  قیرط  زا  ادـخ  هب  برقت  رطاخ  هب 
نیا شناگدنیامن  ياههدـنورپ  نیواود و  رد  هک  داد  روتـسد  تهج  نیا  زا  دـنادرگ  کیدزن  ناشیا  هب  ار  دوخ  شنابحاص ، هب  ترـضح  نآ 

زا سک  ره  هک  دندزیم  دایرف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تلحر  زا  دـعب  ینید  مسارم  مامت  رد  رگا  هک  دوش  طبـض  تبث و  بلطم 
وا هب  هک  ياهدع  هدش و  هتفریذپ  شلوق  دنک  يروآدای  دیایب و  هتـشاد  ترـضح  نآ  زا  ياهدـع  هبه و  ای  هتفرگیم و  ياهقدـص  ادـخ  لوسر 

شاهتساوخ ماجنا  شریذپ و  يارب  اهنآ  نیرتهتسیاش  نیرتراوزـس و  مالـسلااهیلع  همطاف  راتفگ  نانآ  همه  نیب  رد  دریذپیم  ماجنا  هدش  هداد 
ادخ لوسر  رتخد  همطاف  ناثراو  هب  ار  كدف  هک  تسا  هتشون  هحفص 621 ] يربط [  كرابم  شدوخ  هدنیامن  هب  نومام )  ) نینموملاریما دوب .

دنک و درتسم  کلذ  ریغ  تالغ و  اهدمآ و  رد  ناگدرب و  زا  نآ ، هب  طوبرم  قوف  همه  اهزرم و  دودح و  مامت  اب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
نیسحلا نب  یلع  نب  نسح  نب  هللادبع  نب  دمحم  بلاطیبا و  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دیز  نب  نیـسح  نب  ییحی  نب  دمحم  هب  ار  نآ 

هب تبـسن  ار  بلطم  نیا  دـنک . میلـست  تسا ، هداد  رارق  لاوما  نیا  تسرپرـس  یلوتم و  ار  رفن  ود  نآ  نینموملاریما ، هک  بلاطیبا  نب  یلع  نب 
هیلع و هللا  یلـص  شلوسر  وا و  هب  ات  هتـشاد  قفوم  هدومرف و  وا  هب  دوخ  تعاطا  هب  تبـسن  دـنوادخ  هک  نادـب  یماهلا  و  نینموملاریما ، هیرظن 
هک هچ  نامه  هب  ار  هللادبع  نب  دمحم  ییحی و  نب  دمحم  نک و  مالعا  دنتسه  وت  دزن  هک  یناسک  هب  و  دوش ، برقتم  هلیس  نیدب و  ملس  هلآ و 

مالـسلاو هللاءاشنا  نک ، کمک  اهنآ  هب  اجنآ  تالغ  یناوارف  ینادابآ و  ریمعت و  دروم  رد  رامگب و  راک  هب  ینکیم  رومام  ار  يربط  كراـبم 
تفالخ هب  هللا  یلع  لکوتم  هک  یماگنه  - 11 دش . هتشون  يرجه  لاس 210  هدعقیذ  رخآ  هب  هدـنام  زور  ود  هبنـش  راهچ  زور  رد  همان  نیا  و 

،4 - 29 يرذالب ، فیلات  نادـلبلا  حوتف  ياهباتک : هب  كردـم  نیا  هعلاطم  يارب  ددرگرب . نومام  زا  شیپ  تلاح  نامه  هب  داد  روتـسد  دیـسر 
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نادنچ هک  دراد  یفیرحت  اجنیا  رد  يو  هک   200 ریثکنبا 9 / خیرات  ، 344 نادلبلا 6 / مجعم  ، 323 / 2 دیرفلا ، دقعلا  ، 48 یبوقعی 3 / خیرات 
510 برعلا 3 / لئاسر  هرهمج  ، 154 یطویس / ءافلخلا  خیرات  ، 103 دیدحلایبا 4 / نبا  حرـش  تسین ، هقباسیب  وا  زا  تافیرحت  هنوگنیا  مه 
باتک و هب  بسانتمان  ثیدـح  نآ  اب  هتفرگ ، ماجنا  تفالخ  ناورد  رد  هک  یئاهلدـب  در و  نیا  مامت  دـینک . هعجارم   121 ءاسنلا 3 / مالعا  و 

هحفص 622] [ . ] 761 . ] تسا فلاخم  داضتم و  درک  لقن  هفیلخ  هک  تنس 

شخب یهاگآ  هتکن  ود 

نم هلحن ، رد  ثاریم و  رد  هدوب  زیچ  ود  رد  رکبوبا  اب  مالسلاامهیلع  همطاف  عازن  هک  دنرادنپیم ، مدرم  هک  نادب  دیوگ : دیدحلایبا  نبا  لوا :
زا دـشاب  ترابع  هک  دوب  هدرک  عنم  زین  اهنآ  زا  ار  وا  رکبوبا  تشاد و  عازن  وا  اب  یموس  هلاسم  در  ترـضح  نآ  هک  متفای  نینچ  ثیداـحا  رد 
هک هدش  لقن  هورع  زا  - 1 تسا : هلمج  نآ  زا  هک  تسا ) هدروآ  ار  یتاـیاور  راـبخا و  بلطم  نیا  يارب  دـیدحلایبا  نبا   ) یبرقلا يوذ  مهس 

لاوما ءزج  ار  نا  درک و  يراددوخ  اهنآ  میلـست  زا  وا  درک و  هبلاـطم  ار  یبرقلايوذ  مهـس  كدـف و  رکبوبا  زا  مالـسلااهیلع  همطاـف  دـیوگ :
دمحم نب  نسح  زا  كاحـضلاوبا ، زا  ربیوج ، زا  مثیه  زا  هیواعم  نب  دمحا  زا  دیزوبا  ام  هب  داد  ربخ  و  دیوگ : رکبوبا  - 2 داد . رارق  لاملاتیب 

رفظم همالع  [ . 762 . ] داد رارق  هللا  لیبس  ءزج  ار  نآ  درک و  عنم  یبرقلايوذ  مهس  زا  ار  مشاهینب  همطاف و  رکبوبا  هک  بلاطیبا ، نب  یلع  نب 
لوسر تایح  نامز  رد  هک  ربیخ  سمخ  زا  ترضح  نآ  قح  هب  دشیم  طوبرم  هک  تشاد  یموس  ياعدا  مالسلااهیلع  ءارهز  ترضح  دیوگ 

نم متمنغ  ام  نا  اوملعا  و  : » دوب هدومرف  هدرک و  یـسقت  ار  نآ  دنوادخ  هک  یـسمخ  زا  دوب  ترـضح  نآ  مهـس  دوب و  هدش  نآ  کلام  ادـخ 
تهج نآ  زا  قح  کی  دوب ، مهس  ود  ياراد  ربیخ  سمخ  رد  ترـضح  نآ  نیاربانب  [ . 763 «. ] یبرقلا يذل  لوسرلل و  هسمخ و  ناف هللا  ییش 

ربیخ سمخ  یمامت  يور  رکبوبا  ادـخ و  لوسر  هحفـص 623 ] قح [  زا  ترـضح  نآ  ثاریم  تهج  زا  رگید  قح  دوب و  ربمایپ  کیرـش  هک 
مینادب و حیحـص  ناربمایپ » ثیروت  مدع   » هب تبـسن  ار  وا  تیاور  رگا  ام  دوب و  هدـش  وا  زا  قح  ود  عنام  تهج  نیا  زا  دوب و  هتـشاذگ  تسد 

قح ولج  دشاب و  یلوتسم  نارگید  قح  رب  دناوتب  هک  دراد  لیلد  هچ  دوش  طلـسم  یلوتـسم و  ادخ  لوسر  قح  رب  هک  میهدب  وا  هب  ار  قح  نیا 
یمراهچ قح  مالسلااهیلع  ارهز  ترـضح  دیوگ : زین  و  [ . 764 . ] دناهدش يزیچ  کلام  ادـخ  لوسر  تایح  نامز  رد  هک  دریگب  ار  ینارگید 

هک ار  تیبلا  لها  سمخ  هک  هنوگنامه  رکبوبا  نوچ  دـیدرگیم  ثداح  ربمایپ  زا  دـعب  هک  یمئانغ  سمخ  هب  دـشیم  طوبرم  هک  تشاد  زین 
زین دوب  هدش  ثداح  ترـضح  نآ  زا  دبع  هک  یمئانغ  سمخ  زا  ار  نانآ  دوب ، هتفرگ  دندوب  هدش  کلام  ربیخ - دننام  ادخ - لوسر  نامز  رد 

رهاظ دـیوگ : رفظم  مود : [ . 765 . ] تسا رایـسب  دروم  نیا  رد  راـبخا  تساـخرب و  عازن  هب  وا  اـب  زین  نآ  هراـبرد  ارهز  ترـضح  هدرک و  عـنم 
هک یتیاور  تسا و  هدروآ  ءاـفلخلا » خـیرات   » رد یطویـس  هکناـنچ  دـش  رمع  رکبوبا و  تاـصتخم  هصلاـخ و  لاوما  زا  كدـف  هک  تسناـنچ 
زا باتک  نآ  رد  يو  تسا ، بلطم  نیا  رب  لیلد  هدروآ  ادـخ ) لوسر  هدـیزگرب  هصلاـخ و  لاوما  « ) ایافـص  » باـب رد  دوخ  ننـس  رد  دوادوبا 
زا نم  تفگ  رکبوبا  دـیبلط ، وا  زا  ار  دوخ  ثاریم  هتفر و  رکبوبا  دزن  مالـسلااهیلع  همطاف  هک  دـنکیم  لـقن  لـیفطلاوبا  زا  جـئارخلا »  » باـتک

يارب اذغ  نآ  دیشخب  ار  یئاذغ  شناربمایپ  زا  یکی  هب  لاعتم  دنوادخ  هاگره  دومرفیم : هک  مدینش  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
هحفص 627] [ . ] 766 . ] تسا وا  ماقم  مئاق  نیشناج و 

هبطخ ینارنخس و  داریا  زا  ءارهز  ترضح  فادها  هزیگنا و 

رظن رد  ناوتیم  شاهژیو  يریگعضوم  رد  ءارهز  ترـضح  يریگتخـس  يراشفاپ و  يارب  فدـه  نیدـنچ  دـیوگ : یـسدقم  رقاب  داتـسا  - 1
هدش لامیاپ  قح  هک  یناسنا  ره  يارب  یعیبط  رما  کی  نیا  دنادرگزاب و  ار  دوخ  هدـش  بصغ  قح  تساوخیم  ارهز  ترـضح  لوا : تفرگ :

يدام و تازایتما  مامت  هدراذـگ و  تسد  مشاهینب  یـسایس  قوقح  مامت  يور  مکاح  بزح  مود : دـنک . هبلاـطم  عورـشم  هار  ره  زا  ار  دوخ 
دمحم از  دـعب  دـش  ثعاب  زیچ  هچ  هک  دـینادیم  ایآ  دـیوگیم : ساـبع  هب  هک  تسا  باـطخ  نب  رمع  نیا  دوب ، هتخاـس  وغل  ار  ناـنآ  يونعم 
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ناششوخ دینک  تاهابم  رخف و  دوخ  موق  رب  هلیسونیدب  دوش و  عمج  امش  رد  تفالخ  توبن و  هکنیا  زا  نانآ  دننکن ؟ امش  هب  یهجوت  ناتموق 
كدف زا  ار  مشاهینب  زین  لاوما  هب  تبسن  اما  تفالخ ، هب  تبسن  نیا  [ . 767 . ] دیسر هجیتن  هب  درک و  يرکف  دوخ  يارب  شیرق  اذل  دمآیمن 

رد مشاهینب و  هحفص 628 ] دندروآ [ . باسح  هب  مدرم  رگید  دننام  ار  نانآ  هتخاس و  مورحم  یبرقلايوذ ) مهس  ینعی   ) سمخ ثاریم و  و 
مالـسلااهیلع ارهز  دـننک ، یمادـقا  دوخ  هبوصغم  قوقح  هبلاطم  هب  تبـسن  دنتـسناوتیمن  ناشدوخ  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نانآ  سار 

هدرک و دامتعا  ادخ  لوسر  هب  وا  یکیدزن  تفارـش و  تلیـضف و  رب  زین  نانآ  دومن و  مشاهینب  دارفا  رگید  دوخ و  قح  هبلاطم  هب  مادـقا  اسار 
و دننک ، عافد  دوخ  قوقح  زا  دـنناوتیم  نادرم  زا  رتهب  دراوم  یـضعب  رد  نانز  هک  دـندومن  هضحالم  اریز  دنتـشاذگاو ، وا  هب  ار  قح  هبلاطم 

يراشفاپ رارـصا و  اب  ارهز  ترـضح  موس : دش . دهاوخ  هتفرگ  زین  مشاهینب  قوقح  دناتـس  زاب  ار  دوخ  قح  دـناوتب  ارهز  رگا  هک  دوب  مولعم 
اب تفالخ  كدـف و  عقاو  رد  دزاس و  هدامآ  شاهدـش  لامیاپ  قح  هبلاـطم  رد  شرهوش  يارب  ار  هنیمز  هک  دوب  نآ  شفدـه  كدـف  هب  تبـسن 

نیمزرـس کی  هب  رـصحنم  هک  درک  ادـیپ  يرتگرزب  ناونع  كدـف »  » هملک اهدـعب  هکنانچ  دوب  هتفرگ  رارق  ریـسم  کی  رد  هارمه و  رگیدـکی 
. دش مالسا  هدنرورپ  هچرتفد و  مامت  تفالخ و  ياپمه  كدف  عوضوم  هکلب  دشیمن  دوب  نیعم  دودحم و  ادخ  لوسر  نامز  رد  هک  یعورزم 

الثم هکلب  هدرکن  هعرزم  هیرق و  نآ  هب  رصحنم  ار  نآ  كدف  ياهزرم  نییعت  دیدحت و  ماگنه  هب  مالسلامهیلع  همئا  هکنآ  بلطم  نیا  رب  لیلد 
شیرع شرگید  زرم  تسا و  دحا  هوک  كدف  زرم  کی  دومرف : دـیدحت  ترابع  نیا  هب  دوخ  نامز  رد  ار  نآ  مالـسلاهیلع  یلع  نینموملاریما 

نب یـسوم  ترـضح  اما  دوب . نارود  نآ  رد  مالـسا  ناهج  یبیرقت  دودح  اهنیا  هک  لدـنجلا  مود  رگید  زرم  ایرد و  هرانک  رگید  دـح  رـصم ،
مریگیمن وت  زا  ار  نآ  نم  دومرف : وا  هب  ترـضح  دریذپب  وا  زا  ار  كدف  هک  درک  رارـصا  دیـشرلا  نوراه  هکنآ  زا  دـعب  مالـسلامهیلع  رفعج 

، هیقیرفا موس  دح  دنقرمـس ، مود  دح  ندع ، لوا  دح  دومرف : تسیچ ؟ شدودح  دیـسرپ ، دیـشرلا  نوراه  شیاهزرم ، دودـح و  مامت  اب  رگم 
وت ینعی  هحفـص 629 ] يداد [ . رییغت  ارم  ياج  دـنامن ، یقاب  ام  يزیچ  رگید  درک : ضرع  نوراه  هینمرا . ات  رزخ  زا  ایرد  هرانک  مراهچ  دـح 

مزاس صخشم  ار  شدودح  رگا  هک  متفگ  وت  هب  نم  دومرف : ترضح  یتفرگ . ام  زا  سابعینب  نارود  رد  ار  یمالـسا  تموکح  هدنورپ  مامت 
تـسد يارب  ياهمدقم  ار  كدف  ارهز  ترـضح  تسا و  یمالـسا  تموکح  تفالخ و  زا  یمود  ریبعت  كدـف  نیاربانب  داد . یهاوخن  سپ  وت 
تلالد بلطم  نیا  رب  هک  یئاـهزیچ  هلمج  زا  دـنادرگزاب . ار  تفـالخ  كدـف  ندـنادرگزاب  هار  زا  تساوخیم  داد و  رارق  تفـالخ  هب  یـسر 

نآ شـشوک  داـهج و  تقاـیل و  تیـصخش و  یلع و  قـح  هراـبرد  دوـخ  هبطخ  رد  ءارهز  ترـضح  هک  تسا  ياهحیرـص  تاراـبع  دـنکیم 
یباب هللا  مکذقناف  : » تفگ نینچ  دومرف  داریا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دجـسم  رد  هک  یگرزب  هبطخ  رد  وا  دراد ، ترـضح 
مجن وا  هللا  اهافطا  برحلل  اران  اودـق  وا  املک  باتکلا ، لها  هدرم  برعلا و  نابوذ  لاجرلا و  مهبب  ینم  نآ  دـعب  و  یتلا ، ایتللا و  دـعب  دـمحم ،
هفیسب اهبهل  دمخی  هصمخاب و  اهخامص  اطی  یتح  ءیفکنی  الف  اهتاوهل ، یف  ایلع )  ) هاخا فذق  نیکرشملا  نم  هرغاف  ترغف  وا  ناطیـشلل ، نرق 

شیعلا و نم  هیهافر  یف  متنا  و  احداک ، ادجم  احصان ، ارمشم  هللا ، ءایلوا  دیس  هللالوسر ، نم  ابیرق  هللا ، رما  یف  ادهتجم  هللا ، تاذ  یف  ادودکم 
هلیـسو هب  ار  امـش  دـنوادخ  « » لاتقلا نم  نورفت  لازنلا و  دـنع  نوصکنت  رابخالا و  نوفکوتت  رئاودـلا و  انب  نوصبرتت  نونما  نوهکاـف  نوعادا 

، دـش باتک  لها  ناشکرـس  برع و  ياهگرگ  تیـصخشیب و  مدرم  راتفرگ  هکنیا  زا  دـعب  و  اهنیا ، همه  زا  دـعب  داد ، تاـجن  دـمحم  مردـپ 
، دروآرب هحفـص 630 ] رـس [  نیکرـشم  زا  يزارفندرگ  ای  داد و  ناـشن  ار  شدوخ  ناطیـش  اـی  دـنتخورفا و  گـنج  يارب  یـشتآ  هک  هاـگره 
هل و دوخ  تیافک  اب  تسد  اب  ار  هجنپ  يوق  روخـشال  نمـشد  لاگنچ  هک  ماگنه  نآ  ات  وا  تخادنا و  اهیراوشد  نآ  ماک  هب  ار  یلع  شردارب 

دخ هار  رد  يو  تشگیمنرب ، نمـشد  ماک  گنج و  نادـیم  زا  درکیمن  شوماخ  دوخ  ریـشمش  اب  ار  گـنج  شتآ  تخاـسیمن و  هدـیبوک 
شالترپ و هاوخریخ و  اشوک و  دوب . رالاس  رورـس و  دوخ  ناتـسود  هب  تبـسن  کیدزن و  ادـخ  لوسر  هب  اشوک و  ادـخ  نامرف  رد  هدـیجنر و 
ربخیب و زیچ  همه  زا  تیلووسمیب و  دیدوب  کنخ  بآ  هویم و  رکف  رد  لوغشم و  ینراذگـشوخ  هب  نامز  نآ  رد  امـش  دوب و  شکتمحز 

ماگنه هب  هدرک و  ینیـشنبقع  يدسریم  یتسکـش  ربخ  رگا  لوغـشم و  ربخ  عامتـسا  هب  هدـش و  عمج  مه  رود  شیاسآ  حـیرفت و  لاح  رد 
قحا وه  نم  متدعبا  ضفخلا و  یلا  متدلخا  دق  نا  هللاو  يرادق  الا و  : » دومرف زین  و  دـیتشاذگیم ». رارف  هب  اپ  راکیپ  ماگنه  هب  ینیـشنبقع و 
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زا دوب  یئاورنامرف  راوازس  هک  ار  سک  نآ  هداهن و  یگـشیمه  طوقـس  هب  ور  هک  منیبیم  نینچ  ار  امـش  هک  دیـشاب  هاگآ  « » ضبقلا طسبلاب و 
لئاـضف نیبـت  مـیکحت و  تـسا . مالـسلاهیلع  یلع  نینموـملاریما  ترـضح  هتـسیاش ، درف  نـیا  زا  ترــضح  دوـصقم  دـیتخاس .» رود  هـلحرم 

تارج مدرم  زا  یـضعب  هک  اجنآ  ات  تشاد  مدرم  ناج  حور و  رد  ازـس  هب  يرثا  شینارنخـس  نیا  رد  ءارهز  ترـضح  هلیـسو  هب  نینموملاریما 
شیارب ءارهز  راتفگ  هدرک ، رطخ  ساسحا  بلطم  نیا  زا  رکبوبا  دـنربب ، ار  وا  مسا  دـنلب  دایرف  اب  هدومن و  يراج  ناـبز  رب  ار  یلع  ماـن  هدرک 

شوـگ هدـش و  میلـست  يراـتفگ  ره  لـباقم  رد  هـک  تـسا  هدـش  هـچ  مدرم  يا  هحفـص 631 ] تفگ [ : هـتفر و  ربـنم  يـالاب  رب  هدـمآ  لـیقث 
ره و  دیوگب ، هدینـش  سک  ره  دیـشاب  هاگآ  تشاد ؟ دوجو  ادخ  لوسر  نامز  رد  اههتـساوخ  نیا  ایآ  دیـسرتیم  یئادن  ره  زا  و  دیهدیمارف ،
هک تسا  یـسک  نامه  وا  تسا ، یبوشآ  هنوگره  هارمه  تسا ، وا  مد  شدـهاش  هک  تسا  هابور  کـی  وا  دـیآ ، نخـس  هب  هدوب  دـهاش  سک 

لاحطما دـننام  دـنیوجیم  يرای  نانز  زا  دـنریگیم و  کمک  ناناوتان  زا  دـنادرگرب ، یباداش  یناوج و  هب  هدـش  ریپ  هک  ار  يزیچ  تفگیم 
میوگب رگا  و  متفگیم ، میوگب  متساوخیم  نم  رگا  دیشاب  هاگآ  دنهاوخیم ، ار  وا  يراکانز  شنادنواشیوخ  هک  روهشم ) هراکدب  نز  نآ  )

راتفگ راصنا  هورگ  يا  تفگ : هدرک و  راصنا  هب  يور  دعب  میتسه . تکاس  دشاب  هتشادن  راک  نم  هب  یسک  هک  یتقو  ات  نم  منکیم ، راکشآ 
دزن ار  وا  امش  دمآ  امش  دزن  ترضح  نآ  دیئامش ، دنشاب ، رادافو  ادخ  لوسر  اب  نامیپ  هب  هک  یناسک  نیرتراوازس  ، هدیسر نم  هب  امش  نانادان 

. دمآ نیئاپ  ربنم  زا  دعب  دشابن ، راک  نیا  هتـسیاش  ام  نایم  زا  هک  ماشگیمن  یـسک  رب  ار  منابز  تسد و  نم  دیدرک  يرای  دیداد و  ياج  دوخ 
ار نانخس  نیا  رکبوبا  متفگ : وا  هب  هدرک و  تئارق  يرصب  دیزیبا  نب  رفعج  ییحیوبا  بیقن  رب  ار  راتفگ  نیا  دیوگ : دیدحلایبا  نبا  [ . 768]

دوبیم حیرصت  رگا  متفگ : تسا . حیرـصت  هکلب  تسین  ضیرعت  هن ، هک  داد : خساپ  تسا ؟ هدوب  یـسک  هچ  شرظن  هتفگیم و  یـسک  هچ  هب 
یلع هرابرد  ار  اهفرح  نیا  مامت  متفگ : تسا . هدوب  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هب  شرظن  تفگ : هدـیدنخ و  دـعب  مدیـسرپیمن ، وت  زا  نم 
مسا دنلب  يادص  اب  نانآ  تفگ : دوب ؟ هچ  راصنا  لمعلاسکع  متفگ : تسا ، يرادروشک  تموکح و  نیا  مدنزرف  يرآ  تفگ : تسا ؟ هتفگ 
سپ زاب  يارب  ياهلیسو  ار  كدف  ارهز  ترضح  هک  متفگ  تهج  نیدب  هحفص 632 ] دیسرت [ . نانآ  رب  بوشآ  هنتف و  زا  وا  دندرب و  ار  یلع 

تیـصخش و زا  تفگیم  نخـس  شثاریم  هب  یبایتسد  رطاخ  هب  هک  وا  تشاد  یلیلد  هچ  ـالا  دوب و  هداد  رارق  یلع  ترـضح  تفـالخ  تفرگ 
ار راصنا  هک  دیوگ  نخس  نینموملاریما  ماقم  میکحت  رد  نانچ  دنز و  مد  تفالخ  ماقم  يارب  ترـضح  نآ  ندوب  رتهتـسیاش  یلع و  تیعقوم 
هب ار  وا  دنک و  دای  يدب  هب  یلع  زا  شنانخس  رد  رکبوبا  هک  تشاد  دوجو  یلیلد  هچ  و  دنهدب ؟ راعـش  یلع  مان  هب  هکیئاج  ات  هدرک  کیرحت 

نیا اـب  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  مراـهچ : تسا !؟ یبوشآ  هنتف و  ره  مزـالم  هارمه و  تسا و  وا  مد  شدـهاش  هک  دـنادب  یهاـبور  ناوـنع 
هدرپ نانآ  يارب  تفالخ  هاگتـسد  تقیقح  زا  هدرک و  راکـشآ  مدرم  يارب  ار  شنارای  تیعقوم  دوخ و  لاح  تساوخیم  رکبوبا  اـب  يریگرد 
رتالاب شتلزنم  ردق و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نت  هراپ  الا  دشاب و  هنیب  لیلد و  دانتسا  هب  سک  ره  يدوبان  تایح و  ات  درادرب 

ایند نیا  رد  دایز  نامز  دش و  دهاوخ  قحلم  ترـضح  نآ  هب  يدوز  هب  رکبوبا  رب  ار  ایند  ایند ، رطاخب  هک  دوب  نآ  زا  رتالاو  شماقم  ناش و  و 
نیا هدنیوگ  دوخ  وا  هکنیا  اب  دومرفن  عنم  دوش  ریگرد  رکبوبا  اب  كدف  رطاخ  هب  هکنیا  زا  ار  وا  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  اذل  دنام و  دهاوخن 

دهز و رد  ءارهز  ترضح  و  [ ، 769 « ] دوب دهاوخ  ربق  رد  یـسک  ره  هاگیاج  ادرف  هکنیا  اب  منک  هچ  مهاوخیم  ار  كدف  نم   » هک دوب  هلمج 
هک یلاوما  هزادنا  هب  تسناوتیم  نینموملاریما  هک  هوالع  هب  تشادـن ، مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  زا  یمک  تسد  ایند  هب  یئانتعایب  يوقت و 

و هغبیغب »  » ثرا زا  هک  هچ  نآ  نوچ  دراد  زاب  اهیراتفرگ  نیا  زا  ار  وا  دهدب و  ترضح  نآ  هب  رگید  ياج  زا  هدش  بصغ  ءارهز  ترـضح  زا 
نآ دمآرد  هحفص 633 ] دومن [ . نادنتسم  رب  فقو  ار  اهنآ  شتافو  زا  شیپ  ترضح  تشاد و  شزرا  كدف  زا  شیب  دیـسر  وا  هب  رزینیبا » »

راوس يرتسا  رب  ار  ءارهز  ترـضح  بش  ره  هک  دوب  تلع  نیمه  هب  زین  و  [ . 770 . ] دوب مهرد  رازه  داتفه  دصراهچ و  لاس  ره  رد  کلم  ود 
دادمتـسا نانآ  زا  درک  دـنهاوخن  يرای  دـنراذگیم و  اهنت  ار  وا  تسنادیم  هکنیا  اب  دربیم و  راصنا  نیرجاهم و  ياههناخ  رد  هب  درکیم و 

تفالخ و ناگدنیابر  لاح  دنشاب و  هاگآ  رما  تقیقح  زا  مدرم  خیرات  هشیمه  يارب  هک  دوب  نآ  يارب  اهنیا  مامت  تسجیم ، يرای  يو  هدرک 
ناتسرهش زا  یقت  نب  یلع  مان  هب  هیماما  مالک  ملع  نادنمشناد  زا  یکی  هب  دیوگ : دیدحلایبا  نبا  دننادب . یبوخب  ار  ترضح  نآ  نارای  لاح 
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گرزب رایسب  اعقاو  هکلب  تسین ، نینچ  نیا  هن  داد ، خساپ  دوب ؟ گرزب  نادنچ  هن  ینیمز  اب  کچوک  یناتلـسخن  زا  ریغ  كدف  ایآ  متفگ : لین 
رکبوبا و و  يرجه ) مشـش  نرق  رد  ینعی   ) دوب اـمرخ  تخرد  اـج  نآ  رد  دراد ، دوجو  ناتـسلخن  هفوک  رد  نونکا  مه  هک  ياهزادـنا  هب  دوـب ،

نیا دمآرد  قیرط  زا  دـناوت  مالـسلاهیلع  یلع  هک  دنتـشادن  نیا  زج  يروظنم  دـندرک  عنم  كدـف  رد  فرـصت  زا  ار  ءارهز  ترـضح  هک  رمع 
سمخ زا  ار  مشاهینب  دارفا  رگید  همطاف و  یلع و  كدف  بصغ  لابند  هب  اذل  دوش و  ریگرد  تفالخ  رـس  رب  دنک و  عمج  یئورین  ناتـسلخن 

رد شتیـصخش  ناوتان و  شتمه  درادن  طاسب  رد  یلام  هک  یتسد  یهت  ناسنا  اریز  دننک ، فرـصت  لاوما  سمخ  رد  دنتـشاذگن  هدرک و  عنم 
ار دوخ  یگدـنز  ات  تسا  ياهشیپ  بسک و  هلابند  دـشاب  تفالخ  تساـیر و  لاـبند  هکنیا  ياـج  هب  دـنایامنیم و  کـچوک  درخ و  دوخ  دزن 
سمخ و هک  تفگ  وا  هب  رمع  دش  تعیب  رکبوبا  اب  هک  یماگنه  تفگ : رمع  نب  لضفم  هب  مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح  [ . 771 . ] دنک هرادا 

هحفـص هب [  هدراذـگ و  اـهنت  ار  يو  تسا  یهت  وا  تسد  هک  دنتـسناد  یتقو  وا  ناوریپ  اریز  دراد  زاـب  شنادـناخ  یلع و  زا  ار  كدـف  ءیف و 
يارب زین  يرگید  تلع  دـش . عنام  تفرگ و  ناـشیا  زا  ار  ناـنآ  قوقح  ماـمت  رکبوبا  اذـل  دروآ  دـنهاوخ  يور  وت  هب  ناـشیانید  رطاـخ  [ 634

یئاهوزرآ مامت  عطق  اهنآ و  رب  اههار  همه  نتسب  تیبلا و  لها  لباقم  رد  تردق  راهظا  یئامندوخ و  زا  تسا  ترابع  نا  دوب و  كدف  بصغ 
يراشفاپ قح و  هبلاطم  دیوگ : هیلع  یلاعتهللاناوضر  یسلجم  همالع  - 2 [ . 772 . ] دشاب تردق  هب  ندیـسر  يارب  اهنآ  لد  رد  دوب  نکمم  هک 

اهتمعن و هب  وا  یئانتعایب  ایند و  هب  تبـسن  ترـضح  نآ  یتبغریب  دـهز و  نکل  درادـن  تافانم  تمـصع  ماقم  اـب  دـنچ  ره  نآ  رد  رارـصا  و 
يونعم ياهتذل  هب  وا  هیلاع  تمه  یگـشیمه  ندروآ  يور  كاپ و  حور  هجوت  ایند و  ءانف  يدوبان و  هب  شنیقی  تفرعم و  لامک  نآ و  تاذل 

اب نآ ، هب  یبایتسد  يارب  نیقفانم  اب  يریگرد  مدرم و  عمج  رد  نتفر  كدـف و  هب  نداد  تیمها  ندراـمگ و  همه  نیا  اـب  يورخا ، تاـجرد  و 
نآ صوصخم  قح  كدـف  لوا : باوج  داد : خـساپ  هنوگ  ود  هب  ناوـتیم  بلطم  نیا  هب  درادـن . تبـسانم  ترـضح  یئاـسراپ  دـهز و  ماـقم 

ندادن و تیمها  شـشخب و  لذـب و  يراگنالهـس و  اذـل  دـندوب و  کیرـش  نآ  رد  زین  شراوگرزب  یمارگ و  نادـنزرف  هکلب  دوبن  ترـضح 
رگا يرآ  دوـبن ، زیاـج  ترــضح  نآ  يارب  راوـگرزب  ياـهناسنا  گرزب و  ناــیاوشیپ  زا  یهورگ  نارگید و  قوـقح  هـب  تبــسن  یهجوـتیب 

باوج دنکن . راهظا  یتحاران  چیه  نآ  بصغ  تفر و  نیب  زا  رطاخ  هب  هدرک و  اهر  ار  نآ  دوب  نکمم  تشادیم  ترـضح  نآ  هب  صاصتخا 
اهنیا دوب و  نانآ  قافن  رفک و  زواجت و  ملظ و  راهظا  دوصقم  هکلب  دوبن  ایند  یتسود  ای  كدـف و  نتـشاد  تسود  رطاـخ  هب  اـهراک  نیا  مود :

شاهبطخ رخآ  رد  ترـضح  هک  تسا  یتاـشیامرف  بلطم  نیا  دـیوم  تسا ، نیملـسم  قوقح  نیرتـگرزب  نید و  ياـهراک  نیرتمهم  زا  دوخ 
، تشاذـگ دـیهاوخ  اهنت  درک و  دـیهاوخن  يرای  ارم  امـش  متـسنادیم  هک  لاـح  نیع  رد  متفگ  هحفـص 635 ] هک [  ار  هچ  نآ  : » هـک دوـمرف 

راوگرزب هغبان  هتسجرب و  دنمـشیدنا  - 3 [ . 774 ... ] تساهنآ قافن  رفک و  رب  دـهاش  لـیلد و  نیرتهب  هبطخ  کـی  نیمه  و  [ . 773 ...« ] متفگ
هبلاطم يارب  ترـضح  نآ  ارچ  دنیوگب : دنریگ و  داریا  ءارهز  ترـضح  يریگتهج  نیا  رب  یخرب  اسب  هچ  دیوگ : دمحم  نامثع  ءارهزلادبع 

هناتخسرس هنوگنیدب  تسیابیمن  تشادن  يرتمهم  ياهزیگنا  رگا  تشاد  يراشفاپ  رارصا و  همه  نآ  درک و  يریگتخـس  نینچ  نیا  كدف 
ار هتکن  دنچ  دنک  هبلاطم  ار  كدف  ءارهز  ترـضح  دش  ثعاب  هک  یقئاقح  ندرک  نشور  رطاخ  هب  دنک . هبلاطم  مادقا و  كدف  رطاخ  هب  اهنت 
تموکح و هرابرد  شاهیرظن  نایب  يارب  یئالط  یتصرف  كدـف  هلاـسم  نتخادـنا  ولج  هک  دومرف  هظحـالم  ترـضح  - 1 مینکیم : يروآدای 
ار راک  تامدقم  كدف  هلاسم  دنک و  راهظا  مدرم  ياههدوت  لباقم  رد  ار  حیرـص  رظن  نیا  هک  دوب  مزال  ترـضح  نآ  رب  دـشابیم و  تفالخ 

یگدـیچیپ ماهبا و  چـیه  نودـب  حیرـص  هردـپیب و  هدـش و  رـضاح  دوب  تفالخ  زکرم  هک  ربمایپ  دجـسم  رد  اذـل  دوب  هتخاس  مهارف  شیارب 
هلاسم نیا  ادخ ، لوسر  زا  دعب  یمالسا  تما  يربهر  يارب  یلع  ترضح  ندوب  رتهتـسیاش  تیقحا و  هب  حیرـصت  - 2 درک . نایب  ار  شتایرظن 
دهاش دندینـشیم و  ناگمه  هکیلاح  رد  تخاس ، حـضاو  نشور و  دومرف  داریا  راضح  ناگدـید  ولج  ربماـیپ  دجـسم  رد  هک  ياهبطخ  رد  ار 

هحفص 636] هب [  تبسن  امش  هکنیا  ای  : » دومرف نینچ  شراتفگ  نمض  رد  ترضح  دنتشاد ، روضح  زین  تموکح  دیدج  نارادمرـس  دندوب و 
دوب رتاروازس  طسب  ضبق و  يارب  هک  ار  یسک  و  : » هک نخس  نیا  ای  و  دیرتاناد »!؟ رتهاگآ و  میومع  رسپ  مردپ و  زا  نآرق  صوصخ  مومع و 

ماکحا و تلاسر و  مایپ  هب  تبسن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  زا  دعب  مالـسلاهیلع  یلع  هک  درک  حضاو  و  دیتشاذگ » رانک 

ص)  ) ربمایپ لد  ینامداش  ءارهز  www.Ghaemiyeh.comهمطاف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 360زکرم  هحفص 215 

http://www.ghaemiyeh.com


، هتخاـس ار  ناـنآ  سدـقم  یحو  هک  یتـما  نآ  یتسرپرـس  يارب  تیملعا  نیا  رطاـخ  هب  وا  تسا و  رتهاـگآ  رتاـناد و  نارگید  زا  نید  نیناوـق 
ماجنا هتفرگ  تسد  هب  ار  سدـقم  عرـش  مامز  هک  هزات  تموکح  هک  یئاـهاوران  اـهیتشز و  زا  يرادربهدرپ  - 3 تسا . رتهتـسیاش  رتبسانم و 

هک دوب  ياهتکن  هس  اـهنیا  دوـب . هداد  زورب  دوـخ  زا  تشادـن  يربماـیپ  فادـها  اـب  ياهطبار  دـنویپ و  چـیه  هک  ياهیاـپیب  تاداـهتجا  هداد و 
هنوگ نادب  يدام  یفده  هنوگ  چیه  اهنیا ، زج  و  تشاد ، رظن  رد  نآ  رد  يراشفاپ  رارصا و  كدف و  هبلاطم  رد  مالـسلااهیلع  ءارهز  ترـضح 

تسیابیم هک  داد  ماجنا  ار  يراک  نامه  ترضح  نآ  هک  دنگوس  تقیقح  قح و  هب  تشادن و  رظن  رد  دناهتفگ  ناسیونخیرات  زا  یخرب  هک 
يارب كدـف  زا  اذـل  هدـمآ و  دوجو  هب  هدـمآ  دوجو  هب  هدـمآ  راک  يور  هزات  تموکح  هلیـسوب  هک  یفارحنا  فیرحت و  زا  مالـسا  ظفح  رد 
مالسا تیزکرم  نایک و  يرای و  ار  نید  هداد ، ماجنا  ار  دوخ  تیلووسم  هدرک ، هدافتـسا  نسحا  وحن  هب  تما  رب  تجح  مامتا  هفیظو و  ماجنا 

هچ هک  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  دیوگ : نینچ  ینیوزق  مظاک  دیـس  ياقآ  هدنزرا  ققحم  راوگرزب و  دنمـشیدنا  - 4 [ . 775 . ] دومرف ظفح  ار 
ریگیپ و مایق  تضهن و  نیا  هب  راداو  دوب ، رود  هب  نآ  زا  تبغریب و  نآ  فراخز  اـیند و  هب  هک  ار  مالـسلااهیلع  همطاـف  ترـضح  ياهزیگنا 

نیا ببـس  تشاد  هک  یعبط  تعانم  سفن و  ولع  نآ  اب  دنک و  تکرح  شقح  لابند  هب  یتخـسرس  نیدـب  هک  دـش  ثعاب  هچ  دومن و  يدـج 
شرظن رد  ایند  هک  یسک  زا  یهاوخ  ایند  ناتسلخن و  اهنیمز و  نآ  هب  نداد  تیمها  كدف و  هابرد  يریگیپ  يراشفاپ و  هحفص 637 ] همه [ 

ار نایناهج  نانز  يوناب  يزیچ  هچ  دوب !؟ هچ  تسا  یسگم  لاب  زا  رتشزرایب  یماذج و  ناهد  رد  كوخ  ناوختسا  زا  رتتسپ  و  زب ، هسطع  زا 
هجیتـن هب  وا  شـشوک  تسنادیم  هـکنیا  اـب  دوـش ؟ لـمحتم  شیاـهنیمز  نـتفرگ  سپ  زاـب  يارب  ار  يراوـشد  تـمحز و  نآ  هـک  درک  راداو 

هک تسا  یئاهرادنپ  تاروصت و  اهنیا  دریگ ؟ سپ  اهنآ  نیبصاغ  تسد  زا  ار  یضارا  نآ  دوش و  زوریپ  طئارش  نآ  رد  دناوتیمن  دسریمن و 
رد ار  نآ  هدرک و  هرداصم  ار  ءارهز  ترـضح  لاوما  نادـنمروز  هک  یماـگنه  ـالوا : دـسرب . اـهنهذ  هب  عوضوم  نیا  فارطا  رد  تسا  نکمم 

یلع اـب  يداـصتقا  یگنج  دنتـساوخیم  اـهنآ  دوب ، تیبلا  لـها  حاـنج  فیعـضت  ناشفدـه  دـندراذگ  ثیدـح ) حالطـصا  هب   ) تلود راـیتخا 
يداصتقا لئاسم  هنیمز  رد  دریگن و  ار  وا  فارطا  یـسک  اـت  دـنک  یهت  يداـم  تاـناما  لاوما و  زا  ار  وا  تسد  هتخادـنا و  هار  هب  مالـسلاهیلع 

اب هلباقم  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نامز  رد  نیقفانم  هک  تسا  یتسایس  نامه  نیا  و  [ 776  ] دشاب هتشادن  یناش  تیعقوم و 
هدیاف مک  كدف  ياهنیمز  ایناث : [ . 777 « ] اوضفنی یتح  هللالوسر  دنع  نم  یلع  اوقفنت  ال  : » دنتفگ اج  نآ  رد  دنتفرگ ، شیپ  رد  ترـضح  نآ 

هحفـص 638] هزادـنا [  هب  كدـف  ياهناتـسلخن  دـیدحلایبا  نبا  هتفگ  هب  تشاد و  یهجوت  لباق  يزرواشک  تادـیلوت  هکلب  هدوبن  رمثیب  و 
نب دیس  هجحملا » فشک   » زا هیلعهللاناوضر  یـسلجم  همالع  و  دوب . دیدحلایبا ) نبا  یگدنز  نامز  رد   ) مشـش نرق  رد  هفوک  ياهناتـسلخن 
نیا دیاش  دوب و  رانید  رازه  داتفه  رگید  یتیاور  رد  رانید و  رازه  راهچ  تسیب و  لاس  ره  كدف  دمآ  رد  دئاوع و  هک  دـنکیم  لقن  سوواط 

لباقم رد  درک و  یـشوپمشچ  تهجیب  دوشیمن  ناوارف  تورث  نیا  زا  لاح  ره  هب  تسا و  فلتخم  ياـهلاس  هب  دـمآ ، رد  مقر  رد  فـالتخا 
، درکیم هبلاطم  ار  بلاطیبا  نب  یلع  شرهوش  تموکح  تفالخ و  كدف ، هبلاطم  زا  دـعب  ترح  اثلاث : تفگن . نخـس  نآ  زا  ملاظ  بصاغ و 

هغالبلاجهن حرـش  رد  دـیدحلایبا  نبا  تشاد . ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  شردـپ  هک  ياهدرتسگ  تموکح  تیالو و  نامه 
رکبوبا ارچ  سپ  متفگ : يرآ  تفگ : دوب ؟ وگتـسار  همطاف  ایآ  هک  مدیـسرپ  دادـغب  رد  یبرغ  هاگـشناد  داتـسا  یقراـف  نب  یلع  زا  دـسیونیم 

ابیز فیطل و  ینخس  تشاد  هک  یتناتم  بدا و  راقو و  نامه  اب  هدرک و  یمسبت  يو  تسنادیم !؟ وگتسار  ار  وا  هکنیا  اب  دادن  وا  هب  ار  كدف 
شرهوش يارب  دـمآیم و  ادرف  دیـشخبیم  وا  هب  ار  كدفـش  ياـعدا  فرـص  هب  زور  نآ  رگا  يرآ  تفگ : نینچ  هتخاـس و  يراـج  ناـبز  رب 

اریز دـشاب  هتـشاد  يرذـع  هناهب و  وا  لباقم  رد  تسناوتیمن  رگید  دیـشکیم و  نیئاپ  شتموکح  دنـسم  زا  ار  وا  دـشیم و  تفالخ  یعدـم 
ره تسا  یتسرد  فرح  نیا  و  تسا . هتـساوخن  وا  زا  يدهاش  هنیب و  هنوگ  چیه  هدرک و  قیدصت  دنک ، هک  ياعدا  هنوگره  رد  ار  وا  شدوخ 
هب هدمآ و  نوریب  لزنم  زا  مالـسلااهیلع  ءارهز  ترـضح  هک  دوب  تاهج  نیا  رطاخ  هب  [ . 778 . ] تفگ حازم  یخوش و  يور  زا  يو  هک  دـنچ 

وگتفگ يریگرد و  ات  تفرن  رکبوبا  هناخ  هب  وا  دناتسزاب ، ار  دوخ  قح  ات  هتفر  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  شردپ  دجـسم  يوس 
مالسا و زکرم  زور  نآ  رد  هک  دیزگرب  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دجـسم  هحفص 639 ] هکلب [  دشاب  رکبوبا  وا و  نیب  طقف 
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زا رپ  دجـسم  ات  درک  باختنا  زین  ار  یبسانم  نامز  هک  هنوگ  نامه  دوب ، قح  قاقحا  تجح و  ماـمتا  يارب  یئاـج  نیملـسم و  عاـمتجا  لـحم 
ياهدع هکلب  تفرن  دجسم  هب  اهنت  مه  شدوخ  زین  دنشاب و  هتـشاد  روضح  اج  نآ  رد  راصنا  رجاهم و  زا  مدرم  تاقبط  مامت  دشاب و  تیعمج 
دـشاب هتـشاد  دروخرب  يدرم  اب  هکنیا  نودب  نز ، زا  رپ  يریـسم  رد  ایوگ  هتفرگ  رارق  نانآ  طسو  رد  هدرب و  دوخ  اب  مه  ار  مشاهینب  نانز  زا 

ادخ لوسر  نت  هراپ  هک  وا  ات  دنزیوایب  ياهدرپ  هدرک و  مهارف  شیارب  یـصوصخم  هاگیاج  داد  روتـسد  احنآ  هب  نتف  زا  شیپ  درک و  تکرح 
لئالد و ندینـش  هدامآ  هک  رکبوبا  اب  مدرم و  اب  اـجنآ  زا  دریگ و  رارق  هاـگیاج  نآ  رد  تسا  ناراد  باـجح  يوناـب  نانیـشنهدرپ و  راـختفا  و 
. دزادرپب همکاحم  هجاحم و  هب  دیوگ و  نخس  تسا  ناهج  نانز  ملعا  برع و  هدنیوگ  نیرتحیصف  رتخد  نایناهج و  نانز  يوناب  تاجاجتحا 

هنوگچـیه نودـب  ابیز و  حیـصف ، ایوگ ، مظنم ، ینانخـس  داریا  هب  دـشاب  هتخاـس  هداـمآ  شینارنخـس  يارب  ار  ینتم  شیپ  زا  هکنیا  نودـب  يو 
ریبعت و هنوگره  زا  كاپ  یئوگدـب ، نتفگ و  نخـس  طوبرمان  یئوگتشز و  نودـب  قالغا ، هطلاغم و  زا  رود  هب  یتارابع  هزرل ، بارطـضا و 
یگرزب و زا  ناشخرد  یناـشن  هنادواـج و  ياهزجعم  هبطخ  نیا  هک  دومرف  داریا  شاهدـنزرا  تیـصخش  ماـقم و  ناـش و  اـب  بساـنمیب  هلمج 

یمکحم لالدتـسا ، يدـنمورین  تارابع ، یناور  نایب ، ینریـش  تغـالب ، تحاـصف و  اـما  تسا . ترـضح  نآ  ینید  شنیب  غوبن و  یگدـنزرا 
عونت لاح  نیع  رد  فده و  لصا  هب  تبسن  زکرمت  بلطم ، حطـس  یئالاو  تایانک ، تاراعتـسا و  ماسقا  ندروآ و  راتفگ ، رد  ماجـسنا  لیلد ،

هحفص 643] [ . ] 779 ... ] تسا هبطخ  نآ  تمظع  فیصوت  زا  زجاع  ملق  هک  یتسار  هب  ثحابم ...

س)  ) ارهز ترضح  ترجه 

يرابفسات كاندرد و  ياههرظنم  دـهاش  یکدوک  نامه  زا  ءارهز  ترـضح  دـیوگ : ینـسحلا  فورعم  مشاه  دیـس  راوگرزب  دنمـشناد  - 1
ناوریپ هب  هک  يرازآ  تیذا و  اههجنکـش و  اـت  هدـش  لـمحتم  یمالـسا  توعد  هار  رد  شراوگرزب  ردـپ  هک  یئاـهتمحز  يراوشد و  زا  دوب ،

بلاطوبا ترضح  شیومع  تافو  هب  دیشک و  لوط  هب  لاس  هس  دودح  هک  بلاطیبا  بعش  هرصاحم  زا  هدمآ ، دراو  ترضح  نآ  فعضتسم 
لاح اب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  شراوگرزب  ردپ  ترجاهم  ات  دیماجنا ، مالـسلااهیلع  هجیدخ  ترـضح  شیمارگ  ردام  و 

نامیپ رگیدکی  اب  برع  لئابق  بلطم  نیا  رب  دندیـسر و  رظن  قافتا  هب  ترـضح  نآ  نتـشک  لتق و  رب  شیرق  هک  نآ  زا  دـعب  تبقارم  سرت و 
شیرق و ياهتبظاوم  اهيریگیپ و  مامت  مغریلع  دوب و  هدـنامن  یقاـب  ترـضح  شیاـسآ  تحارتسا و  يارب  یئاـج  هکم  رد  رگید  دنتـسب و 

جورخ تکرح و  زا  شیپ  تفرگ ، ماجنا  رطخ  نودب  یتمالس و  هب  ترجه  ترـضح  نآ  زا  یبایدر  يارب  هزیاج  نییعت  وجتـسج و  بیقعت و 
هب دنک و  لمع  ار  ترـضح  تاشرافـس  دباوخب و  ترـضح  نآ  ياج  ات  درک  رومام  ار  مالـسلاهیلع  یلع  نینموملاریما  ادـخ  لوسر  هکم ، زا 

، دسا تنب  همطاف  و  مالـسلااهیلع ، همطاف  ترـضح  زا  دندوب  ترابع  نانز  نآ  دنوش ، قحلم  بانج  نآ  هب  دندوب  هدنام  یقاب  هک  ینانز  هارمه 
یلع هحفـص 644 ] اب [  هک  ینانز  هارمه  هب  موثلکما  زا  یمـسا  چیه  خیرات  رد  و  بلطملادبع ، نب  ریبز  رتخد  همطاف  و  هزمح ، رتخد  همطاف  و 

کـش لوسر  ترـضح  يارب  يرتخد  نینچ  دوجو  رد  هک  دوش  ثعاب  دوخ  نیا  دیاش  تسا و  هدماین  دـناهتفر  هنیدـم  هب  هکم  زا  مالـسلاهیلع 
هکنانچ دینادرگرب  شنابحاص  هب  ار  مدرم  تناما  داد و  ماجنا  ار  ترضح  يایاصو  مالسلاهیلع  نینموملاریما  هکنآ  زا  دعب  لاح ، ره  هب  مینک .

رد هک  ینانموم  هیقب  هب  درب و  هنیدـم  هب  هکم  یلومعم  هار  زا  ار  نانآ  هتخاس و  مهارف  ار  نانز  رفـس  لـیاسو  دـناهدرک  حیرـصت  ناـسیونهریس 
تکرح هنیدـم  يوس  هب  اهناوراک  ریـسم  زا  اجنآ  زا  هتفر و  يوط » يذ   » هب یناهنپ  روط  هب  هنابـش  هک  درک  شرافـس  دـندوب  هدـنام  یقاب  هکم 

اهنآ شیرق  هک  نآ  سرت  زا  دقاووبا  داد ، تکرح  هکم  زا  یثیل  دقاووبا  نمیاما و  هارمه  هب  ار  همطاف  دـنچ  نآ  نشور  زور  دوخ ، وا  دـننک و 
يا دومرف : وا  هب  مالـسلاهیلع  یلع  دـنک ، تکرح  يرتشیب  تعرـس  اب  درکیم  یعـس  دـنهد  همادا  دوخ  رفـس  هب  دـنراذگن  هدرک و  بیقعت  ار 

هکنیمه [ . 780 « ] اکمه ام  قلخلا  بر  کیفکی  اکنظ  عفراف  هللا  الا  سیل   » دناوخ ار  زجر  نیا  دعب  و  نک ، ارادـم  یهارمه و  نانز  اب  دـقاووبا 
ماـن هب  هیماینب  برح  ياورپیب  عاجـش و  ناـمالغ  زا  یکی  ناـنآ  نیب  رد  هک  شیرق  ناعاجـش  زا  رفن  تشه  دندیـسر ، نانجـض »  » هقطنم هـب 

رد ار  نانز  هتفر  ولج  دوخ  دینبب و  ار  شیوناز  دیناباوخب و  ار  رتش  هک  دندومرف  دقاووبا  نمیاما و  هب  ترضح  دندیـسر ، نانآ  هب  دوب  حانج » »
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زا ار  نانز  یناوتیم  هک  یتشادـنپ  وت  دـنتفگ : ترـضح  هب  اهنآ  داتـسیا . نانآ  لـباقم  رد  هتفرگ و  تسد  هب  ریـشمش  هداد و  ياـج  ياهشوگ 
نکل دـنادرگزاب  هکم  هب  ار  اهنز  دوخ  وا  دـننادرگرب  ار  نانآ  هارآ  روز و  هب  هنآ  زا  شیپ  هک  دـندرک  دـیکات  وا  هب  و  یهد ؟ تاجن  ام  تسد 
هحفـص يرگید [  زا  دعب  یکی  تخاس و  قرفتم  هدنکارپ و  ار  ناشعمج  هدـش  روهلمح  نانآ  رب  هدرک  لابقتـسا  نانآ  زا  ریـشمش  اب  ترـضح 

دیـسر و وا  بسا  هناش  هب  شریـشمش  درک و  مین  ود  هب  ار  وا  دز و  وا  قرف  رب  يریـشمش  دـیناسر ، حانج »  » هب ار  دوخ  ات  درک  ناشبیقعت  [ 645
شیاهاپ يور  هدایپ  هکیلاح  رد  دیسر  هنیدم  هب  هکنیا  ات  داد  همادا  نانز  هارمه  هب  دوخ  هار  هب  هتشگرب و  ترضح  دنتشاذگ و  رارف  هب  اپ  هیقب 

تـسا هدمآ  هریـس  بتک  زا  یخرب  رد  دش . رثاتم  ادیدش  هدرک و  محرت  وا  تلاح  رب  تلاح  نآ  هدهاشم  اب  ادـخ  لوسر  دوب و  هدرک  مخز  ار 
يو دوب ، هداتـسرف  شناهارمه  یلع و  ترـضح  بیقعت  هب  ار  وا  شیرق  هک  دوب  یناراک  راوس  زا  یکی  یـصق ، دبع  نب  دیقن  نب  ثریوخ  هک :

یناوناب نآ  زا  یکی  ارهز و  ترـضح  هک  يرتش  رب  ثریوح  دیناسریم ، رازآ  تیذا و  لوسر  ترـضح  هب  هکم  رد  هک  دوب  یناسک  هلمج  زا 
هب ترجه و  زا  شیپ  هدش  دراو  یحور  تامدص  رثا  رب  هک  ترضح  تخادنا ، نیمز  رب  ار  ترـضح  نآ  هدرک و  هلمح  دوب  همطاف  مان  هب  هک 

دادیور نیا  رب  لاس  نیدنچ  [ . 781 . ] دید همدص  زین  هبرض  نیا  زا  دوب  هتشگ  فیحن  فیعض و  اریـسب  شراوگرزب  ردام  تلحر  زا  دعب  هژیو 
لوسر دوب  هتشگ  اهنابز  درو  هدوب و  مدرم  نهذ  رد  هتسویپ  ثریوح  رفیک  دیسرارف ، تسا  هکم  حتف  لاس  هک  يرجه  متـشه  لاس  تشذگ و 

هناخ هدرپ  ریز  رد  ول  دـیدرک و  ادـیپ  ار  اهنآ  اج  ره  دوب  هدومرف  هدرک و  ردـه  ار  ناشنوخ  هک  داد  رارق  یناـسک  فیدر  رد  ار  وا  مسا  ادـخ 
یلع هکنآ  زا  دعب  ترجه : ناتـساد  رد  - 2 هحفـص 646 ] [ . ] 782 . ] تشک هتفای و  ار  وا  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  دیـشکب ، ار  اهنآ  هبعک 

زا ياهدـع  داتـسیا ، اج  نآ  رد  زور  هنابـش  کـی  دیـسر  نانجـض  هب  دـش و  نوریب  هکم  زا  يزارفرـس  ماـمت  اـب  نشور و  زور  رد  مالـسلاهیلع 
اهنآ اب  ار  بش  نآ  زامن  دندش  قحلم  وا  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زینک  نمیاما  هلمج  زا  فعضتسم  اونیب و  ياهناملسم 

زین ار  حبص  زامن  دندوب و  لوغشم  اعد  رکذ و  زاین و  زار و  هب  حبـص  هب  ات  هدروآ و  اج  هب  زامن  راگدرورپ  هاگـشیپ  رد  بش  نآ  رد  دناوخ ...
هکنیا ات  دـندادیم  ماجنا  ار  تعامج  زامن  زاـین و  زار و  تداـبع و  مسارم  نیمه  لزنم  هب  لزنم  هدرک و  تکرح  دـعب  دـندناوخ  تعاـمج  هب 

مهبونج و یلع  ادوعق و  امایق و  هللا  نورکذی  نیذـلا  : » دوب هدـش  لزان  اهنآ  ناش  رد  هیآ  نیا  نانآ  ندیـسرارف  زا  شیپ  دـندش و  هنیدـم  دراو 
لماع لمع  عیضا  ین ال  مهبر  مهل  باجتساف  رانلا ... باذع  انقف  کناحبس  الطاب  اذه  تقلخ  ام  انبر  ضرالا  تاومسلا و  قلخ  یف  نورکفتی 

« ضعب نـم  مکـضعب   » تـسا مالـسلااهیلع  همطاـف  ترـضح  نز  زا  یلع و  ترـضح  درم  زا  دوـصقم  هـک  [ . 783 « ] یثـنا وا  رکذ  نـم  مـکنم 
هحفص 649] [ . ] 784 . ] همطاف زا  یلع  دیوگیم :

یهلا نامرف  هب  س )  ) ارهز ترضح  جاودزا 

هراشا

تشهب و قاتـشم  لوـسر  ترـضح  هاـگره  هک  تسنآ  اـم  دزن  شریذـپ  دروـم  بـلطم  دـیوگ : شفیرح  بیعـش  خیـش  یمارگ  دنمـشناد  - 1
: تفگیم وا  دوجو  رطع  ندیئوب  ماگنه  هب  درکیم و  مامشتسا  ار  وا  شوخ  يوب  دیسوبیم و  ار  مالـسلااهیلع  همطاف  دشیم  نآ  ياهتمعن 
وا تلالج  هنارک  رد  شلامک  هام  دیـشخرد و  تلاسر  نامـسآ  رد  شلامج  دیـشروخ  هک  یماگنه  تسا » یناسنا  ياهیروح  همطاـف  اـنامه  »
وا زا  راصنا  نیرجاهم و  ناگرزب  هدرک و  ار  شراسخر  هاگن  يوزرآ  ناکین  ياههدید  دش و  بذج  شیوس  هب  اههشیدـنا  قفا  هدـنکفا ، وترپ 

نامرف رظتنم  دروم  نیا  رد  نم  دومرفیم : هدز و  نانآ  هنیـس  رب  در  تسد  تسا  وا  هدیدنـسپدرف  اهنت  هک  ادخ  لوسر  دـندومن ، يراگتـساوخ 
تلیـضف و راختفا و  بسن و  رد  ارهز  دـننام  یـسک  هچ  بسح  یف  ول  ضف  یف  راخب و  یف  بسن و  یف  ءارهزلا  همطاف  لـثم  نم  متـسه . یهلا 

اریز هدومن  یمارگ  هتشاد و  رترب  ار  وا  یتسار  هب  دنوادخ  برعلا  مجعلا و  ریخ  هنبا  تناک  ذا  اهفرش  اقح و  اهلـضف  هللاو  دراد ؟ دوجو  بسح 
: دومرف نانآ  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دندرک و  يراگتـساوخ  وا  زا  رمع  رکبوبا و  تسا . برع  مجع و  درف  نیرتهب  رتخد 
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همطاف زا  نخـس  دـندوب و  هتـسشن  یبنلا  دجـسم  رد  ذاعم  نب  دعـس  رمع و  رکبوبا و  يزور  تسا ، لاعتم  دـنوادخ  تسد  رد  وا  رایتخا  انامه 
هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دندرک و  يراگتـساوخ  وا  زا  ناگرزب  فارـشا و  تفگ  رکبوبا  دندروآ ، هحفص 650 ] نایم [  هب  مالـسلااهیلع 
وا زا  یمسا  هدرکن و  يراگتساوخ  وا  زا  مالـسلاهیلع  یلع  نونکات  یلو  تسا  دنوادخ  تسد  هب  وا  رما  دومرف  درک و  در  ار  نانآ  ملـس  هلآ و 

. دناهتـشاد هگن  یلع  يارب  ار  ءارهز  لوسر ، ادخ و  هک  هداتفا  ملد  هب  تسین و  راک  نیا  زا  عنام  یتسدـگنت  زج  يزیچ  نم  رظن  هب  تسا  هدربن 
ياهتشرف دوب  هملسما  هناخ  رد  لوسر  ترـضح  يزور  هک  هدرک : تیاور  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  زا  ینادمه  ظفاح  - 2 [ . 785]

... دش لزان  ترـضح  نآ  رب  دوب  دنوادخ  سیدقت  حیبست و  لوغـشم  تشادـن  یتهابـش  رگیدـکی  هب  هک  فلتخم  نوگانوگ  تاغل  اب  و  هک ...
لیئربج نم  تفگ  يدوب ؟ هدـشن  لزان  نم  رب  یتروص  نینچ  رد  هاگ  چـیه  دومرف : وا  هب  باطخ  تسا  لـیئربج  وا  هک  درک  ناـمگ  ترـضح 

هچ اب  ار  یـسک  هچ  دیـسرپ : ترـضح  ینک ، جـیوزت  رون  اب  ار  رون  ات  هداتـسرف  وت  يوس  هب  ارم  دـنوادخ  مشابیم  لـیئاص  رـص  هکلب  متـسین ،
لـئاکیم و لـیئربج و  روـضح  رد  ار  همطاـف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  اذـل  بلاـطیبا ، نب  یلع  اـب  ار  همطاـف  تفگ  یـسک ؟

لیئاصرـص ياههناش  نایم  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ماگنه  نیا  رد  دـیوگ : ترـضح  دروآرد . یلع  دـقع  هب  لیئاصرص 
تـسا تقو  دنچ  لیئاصرـص  يا  دومرف : هجحلا » میقم  بلاطیبا  نب  یلع  هللالوسر ، دمحم  هللا ، الا  هلا  ال   » تسا هدش  هتـشون  دـید  تسیرگن ،

رد - 3 [ . 786 . ] دـنیرفایب ار  اـیند  لاـعتم  دـنوادخ  هکنآ  زا  شیپ  لاـس  رازه  هدزاود  تفگ  هدـش ؟ هتـشون  وـت  ياـههناش  نیب  هلمج  نیا  هک 
دنوادخ اب  جاودزا  نیا  تیالو  دنک ، جیوزت  رون  اب  ار  رون  داد ، روتـسد  لیئربج  هب  لاعتم  دنوادخ  هک : هدمآ  نینچ  ثرا ، نب  بابخ  ثیدـح 
نادهاش لیئارزع و  ینیریش  لقن و  هدننک  هحفص 651 ] شخپ [  لیفارـسا ، هدننکتوعد  لیئاکیم و  هدننکادن  لیئربج و  ناوخ  هبطخ  دوب و 

، خرس توقای  دیفـس ، ّرد  یبوط ، دزیرب ، ار  دوخ  ياههویم  یبوط  تخرد  هک  داد  روتـسد  لاعتم  دنوادخ  سپـس  اهنیمز ، اهنامـسآ و  هکئالم 
کلام نب  سنا  زا  - 4 [ . 787  ] دندادیم هیده  رگیدـکی  هب  هدرک و  عمج  ار  اهنآ  ناباتـش  نیعلاروح  درک و  شخپ  هزات  ولول  زبس ، دـجربز 

، دـنتفر ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  دزن  ناـفع  نب  ناـمثع  يرهز و  فوـع  نب  نمحرلادـبع  يزور  دـیوگ : هک  هدـش  تیاور 
زا یگمه  هک  مشچ  دوبک  هایـس  هقان  دـص  نم  روآ  رد  نم  يرـسمه  هب  ار  همطاـف  رتخد  هللالوسر  اـی  درک : ضرع  ترـضح  هب  نمحرلادـبع 

لوپ نامثع  نمحرلادبع و  زا  یسک  ادخ  لوسر  باحصا  نیب  رد  مهدیم - رارق  وا  هیرهم  رانید  رازه  هد  اب  دنشاب  هدش  هلماح  يرصم  نارتش 
نانآ راتفگ  زا  ادخ  لوسر  ماهدروآ . مالـسا  نمحرلادبع  زا  شیپ  نم  هک  هوالع  هب  مهدیم ، هزادنا  نامه  زین  نم  تفگ  نامثع  دوبن - رتراد 

؟ یـشکیم نم  خر  هب  ار  دوخ  لاوما  وت  دومرف : هدرک و  باترپ  فوع  نب  نمحرلادبع  فرط  هب و  هتـشادرب  هزیرگنـس  یتشم  هدمآ  مشخ  هب 
تعاس نامه  رد  دـشیم ، محرلادـبع  لاوما  مامت  هزادـنا  هب  اهنآ  زا  یکی  تمیق  هک  يرد  دـندش ، رد  هب  لیدـبت  اههزیرگنـس  ماگنه  نیا  رد 

لاثم اریز  بلاطیبا  نب  یلع  دزن  ورب  نک و  تکرح  دیامرفیم ، هدیناسر  مالـس  وت  هب  لاعتم  دنوادخ  دمحا ، يا  تفگ : هدـش و  لزان  لیئربج 
نابهگن ناوضر  هب  هک  هداد  روتـسد  نم  هب  دـنوادخ  دوریمن ، یـسک  يوس  هب  نآ  دـنوریم و  نآ  يوس  هب  یگمه  هک  تسا  هبعک  لاثم  وا 

ار دوخ  دنناوتیم  هک  یئاج  ات  هک  مهد  روتـسد  یهتنملاهردس  یبوط و  تخرد  هب  ددنب و  نیئآ  ار  تشهب  فرط  راهچ  مهد  روتـسد  تشهب 
دهد روتسد  تسین  رتتبحص  شوخ  رتحیصف و  رتابیز و  وا  اهکئالم  نیب  رد  هک  لیحار »  » مان هب  ناشتیرف  زا  یکی  هب  دنیارایب ، رویز  رز و  هب 

هب مزارفا و  رب  رون  زا  يربنم  داد  روتـسد  نم  هب  دندش  رـضاح  ناگتـشرف  هحفـص 652 ] همه [  هک  یماگنه  دوش ، رـضاح  شرع  قاس  رب  هک 
یلع یئوشانز  دقع و  هب  ار  مالـسلااهیلع  همطاف  دـنک و  داریا  ار  جاودزا  ياههبطخ  زا  غیلب  ياهبطخ  دور و  ربنم  يالاب  رب  داد  روتـسد  لیحار 

نم و دـشابیم و  شنادـنزرف  وا و  هب  قلعتم  تماـیق  زور  اـت  هک  داد  رارق  اـیند  لاوـما  سمخ  ار  ترـضح  نآ  هیرهم  دروآرد و  مالـسلاهیلع 
نانآ رـس  رب  ار  دوخ  رویز  اهرطع و  ماـمت  هک  داد  روتـسد  یهتملاهردـس ، یبوط و  تخرد  هب  دوب ، دـقع  یلو  دـنوادخ  و  دوهـش ، لـیئاکیم 

رد هک  هدومرف  رما  زین  وت  هب  دـنیامن و  تاهابم  رخف و  نآ  هب  تمایق  زور  ات  دـننک و  عمج  ار  اـهنآ  هک  داد  روتـسد  نیعلاروح  هب  دـنناشفیب و 
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  یماگنه  دیوگ : هللادبع  نب  رباج  - 5 [ . 788 ... ] يروآ رد  یلع  دـقع  هب  ار  همطاف  نیمز  يور 

هدـناوخ و هبطخ  لیئربج  هدرک و  جـیوزت  زین  رگیدـکی - اب  ار  ودـنآ  شـشرع - يالاب  زا  دـنوادخ  دومرف  جـیوزت  نینموملاریما  هب  ار  همطاـف 
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ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  زا  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  - 6 [ . 789 ... ] دندوب دقع  دوهش  هتـشرف  رازه  داتفه  هارمه  هب  لیئاکیم 
رما اریز  ار ، همطاف  زا  ریغ  میامنیم  جیوزت  امش  هب  منکیم و  جاودزا  امش  نیب  رد  متسه ، يرـشب  امـش  دننام  نم  نامه  دومرف : هک  دنک  لقن 

: دومرف نم  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدش  لقن  مالـسلاهیلع  یلع  زا  - 7 [ . 790 . ] تسا هدش  لزان  نامسآ  زا  وا  جیوزت 
يدومرفن تقفاوم  میدرک  يراگتـساوخ  وت  زا  ار  همطاف  ام  دنتفگ : هدرک و  شنزرـس  همطاف  دروم  رد  ارم  شیرق  نادرم  زا  ياهدع  یلع ، يا 

دنوادخ هکلب  مدرواینرد  یلع  يرسمه  هب  ار  وا  نم  مدوبن و  امش  جاودزا  عنام  نم  دنگوس  ادخ  هب  متفگ : نانآ  هب  يداد ، یلع  هب  ار  وا  یلو 
لاعتم هحفـص 653 ] دنوادخ [  انامه  دـمحم ، يا  تفگ : هدـش و  لزان  نم  رب  لیئربج  دروآرد ، یلع  يرـسمه  هب  ار  وا  هدرک و  عنم  ار  امش 

[ . 791 . ] دوبن یئاتمه  وفک  نونک  ات  مدآ  زا  نیمز  يور  رب  همطاف  ترتخد  يارب  مدوب  هدیرفاین  ار  یلع  رگا  دیامرفیم :

نامسآ رد  ءارهز  ترضح  هیرهم 

شاهیرهم دیئامرفب  تسا  ردق  هچ  نیمز  زور  رد  ءارهز  هیرهم  هک  میدیمهف  ام  دش : هتفگ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هب  - 8
درادـن تلاح  هب  ياهدـیاف  هک  هچ  نآ  زا  سرپب و  تسا  وت  لاـح  هب  دـیفم  هک  يزیچ  زا  دومرف : ترـضح  دـشابیم ؟ هزادـنا  هچ  نامـسآ  رد 

سمخ نامـسآ  رد  شاهیرهم  دومرف : دراد ، تیمها  اـم  يارب  هک  تسا  یلئاـسم  هلمج  زا  نیا  هللالوـسر  اـی  درک  ضرع  يوار  نکم ، لاوـس 
هتفر هار  نآ  رب  مارح  تروص  هب  تماـیق  زور  اـت  دـشاب  هتـشاد  هنیک  شنادـنزرف  وا  هب  تبـسن  دور و  هار  نیمز  زور  رب  سک  ره  تسا ، نیمز 

تسا ترضح  نآ  زا  ایند  داد ، رارق  ایند  مراهچ  کی  ار  همطاف  ترـضح  هیرهم  دنوادخ  دومرف : مالـسلاهیلع  قداص  ماما  - 9 [ . 792 . ] تسا
لوسر زا  ثیدح  نمـض  رد  - 10 [ . 793 . ] دربیم منهج  هب  ار  شنانمـشد  تشهب و  هب  ار  شناتـسود  هک  تسا  خزود  تـشهب و  شاهـیرهم 

هک تسا  یتخرد  یبوط  نیاربانب  داد  رارق  همطاف  هیرهم  رد  ار  یبوط  دنوادخ  دومرف : ترـضح  نآ  هک  تسا  هدش  لقن  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ 
هدروآرد یلع  يرسمه  هب  ار  وا  شردپ  هک  دینش  همطاف  ترـضح  هک  یماگنه  هدمآ  تیاور  رد  - 11 دراد . رارق  مالسلاهیلع  یلع  هناخ  رد 

جاودزا مهرد  دـنچ  اـب  زین  یلومعم  مدرم  نارتـخد  ادـخ ، لوـسر  يا  هحفـص 654 ] تفگ [ : هداد ، رارق  وا  رهم  مـهرد  دـنچ  طـقف  تـسا و 
ارم هیرهم  هک  یهاوخب  لاعتم  دنوادخ  زا  ینادرگرب و  ار  مهرد  دنچ  نیا  مهاوخیم  وت  زا  تسین ،؟ یقرف  چیه  اهنآ  نم و  نیب  سپ  دننکیم 

همطاف رهم  دـنوادخ  : » دوب هدـش  هتـشون  نآ  رد  هک  دروآ  مشیربا  زا  ياهعطق  دـش و  لزان  لیئربج  دـهد ، رارق  وت  تما  ناراـکهنگ  تعاـفش 
هتشون نآ  هک  دومرف  تیصو  ایند  زا  تلحر  راضتحا و  ماگنه  هب  ترـضح  نآ  تسا ». هداد  رارق  شردپ  تما  ناراکهنگ  تعافـش  ار  ءارهز 

هب ار  هتشون  نیا  مروآرب  ربق  زا  رس  تمایق  زور  هک  یماگنه  دومرف  ترـضح  دش ، هتـشاذگ  هچراپ  نآ  دنراذگب  شاهنیـس  يور  ، نفک ریز  ار 
تساوخرد لوسر  ترـضح  زا  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  دیوگ : یفـسن  منکیم . تعافـش  مردپ  تما  ناراکهنگ  هابرد  هتفرگ و  تسد 

. دنکیم هبلاطم  ار  شقادص  دریگ  رارق  طارص  لپ  يور  رب  هک  یماگنه  دشاب ، تمایق  زور  رد  تضح  نآ  تما  تعافش  وا  قادص  هک  درک 
قلعت امش  ردام  هب  تعافـش  دیتسه و  ماما  رفن  ود  امـش  دومرفیم : نینـسح  هب  هباطخ  هک  هدش  لقن  ادخ  لوسر  زا  یثیدح  رد  - 12 [ . 794]

ادـخ لوسر  دومرفیم : هک  مدینـش  مالـسلاهیلع  یلع  زا  دـیوگ : هک  هدـش  تیاور  لیقع  نب  ییح  زا  يرهزا  نب  هبتع  زا  - 13 [ . 795 . ] دراد
زا دیدرت   ) ایند عبر  ای  سمخ و  نوچ  مروآرد و  وت  يرسمه  هب  ار  همطاف  هک  داد  روتسد  نم  هب  دنوادخ  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
رب شنتفر  هار  مارح و  وا  رب  ایند  دشاب  هتشاد  ایند  رد  ار  وت  هنیک  ضغب و  دور و  هار  نیمز  يور  رب  سک  ره  نیاربانب  دشاب ، وا  زا  تسا ) هبتع 
هک تسا - هدش  تیاور  مالسلاهیلع  رقاب  ترضح  زا  ینالوط  يربخ  نمـض  رد  - 14 هحفص 655 ] [ . ] 796 . ] دشابیم مارح  زین  نیمز  يور 
رهن راهچ  نیمز  يور  رد  تسا و  هدـش  هداد  رارق  تشهب  ثلث  نیمز و  سمخ  مالـسلاهیلع  یلع  زا  ءارهز  ترـضح  هیرهم  دومرف - دـنوادخ 

هک روآرد - مالـسلاهیلع  یلع  جاودزا  هب  مهرد - دصناپ  هب  ار  وا  دمحم  يا  وت  خلب ، رهن  ناورهن و  و  رـصم )  ) لین تارف ، مداد : رارق  وا  يارب 
[ . 797 . ] دوش تنس  وت  تما  نایم  رد 
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ءارهز ترضح  جاودزا  رد  هبطخ  نابیطخ و 

، ناوخ هبطخ  لیئربج ، لوبق ، فرط  و  لاعتم ، دنوادخ  باجیا ، فرط  نیموملاریما ، مالسلااهیلع و  ارهز  ترضح  جاودزا  یـشرع  مسارم  رد 
توقای و رد و  دش  راثن  هچ  نآ  یبوط و  تخرد  اههدش  راثن  قبط  تشهب و  نابهگن  ناوضر  هدننکراثن ، شرع ، نالماح  نادـهاش ، لیحار و 

[ . 798 . ] دندوب مالسلامهیلع  ناماما  جاودزا  نیا  هجیتن  و  ءامسا ، رادهلجح ، ادخ ، لوسر  هدنهدشیارآ ، ناجرم 

هبطخ نیتسخن 

تفه ناـنکاس  عمج  رد  رومعملا  تیب  رد  لـیحار  هک  هدـمآ  اـهباتک  یخرب  رد  یلو  دوـب  لـیحار  ناوـخ  هبطخ  هک  تسا  هدـمآ  یثیدـح  رد 
هکئالم انلعج  ذا  هدمحن  نیملاعلا ، ءانف  دـعب  یقابلا  نیلوالا ، هیلوا  لبق  لوالا  هللادـمحلا  [ » هحفص 656 تفگ [ : نینچ  هدناوخ  هبطخ  نامـسآ 

یلا انبرق  تاومـسلا و  یف  اننکـسا  يوبعلا  نم  انرتس  بونذـلا و  نم  انبجح  نیرکاش  انیلع  معنا  اـم  یلع  هل  نیتهذـم و  هتیبوبورب  نیناـحور و 
لها داحلا  نع  لج  هتمعن  بهاولا  هتمحر ، طسابلا  هحیبست ، هسیدقت و  یف  انتوهش  انتمهن و  لعج  تاوهشلل و  مهنلا  انع  بجح  تاقدارسلا و 

يدوبان زا  دـعب  لوا و  ناـیزاغآ ، تیلوا  زا  شیپ  هک  ار  دـنوادخ  ساپـس  نیدـحلملا ». کـفا  نع  هتمظعب  یلاـعت  نیکرـشملا و  نم  ضرـالا 
رب هک  میئوا  رازگساپس  داد ، رارق  دوخ  تیبوبر  هب  ناگدننکرارقا  یناحور و  ناگتشرف  ار  ام  هک  میئوگیم  ساپس  ار  وا  تسا ، یقاب  نایناهج 

دوـخ تمظع  هدرپارـس  هب  هداد  ناـمیاج  اهنامـسآ  رد  هدـیناشوپ و  اـهیتشز  زا  هتـشاد و  رود  هب  ناـهانگ  زا  هداد ، تمعن  اـم  رب  هـک  هـچ  نآ 
رارق دوخ  حیبست  سیدـقت و  رد  ار  ام  ياههتـساوخ  تاوهـش و  هتـشاد و  رود  ام  زا  ار  یطارفا  ياههتـساوخ  تاوهـش و  هتخاس و  نامکیدزن 

زا شتمظع  هب  رترب و  نیمز  ناکرشم  یـشکرس  داحلا و  زا  تسا ، هدیـشخب  ار  شتمعن  هداد و  شرتسگ  ار  شتمحر  هک  دنوادخ  تسا . هداد 
تمظع هدـنب  تمارک و  هدـیزگرب  ردـتقم ، ياورنامرف  دـنوادخ  تفگ : نینچ  دـنچ  يراتفگ  زا  دـعب  تسا . رتالاو  ناروابان  ياـهیئوگاوران 

اب ار  ربمایپ  نامـسیر  دومرف ، باختنا  ناراکزیهرپ ، ياوشیپ  نالوسر و  رورـس  ناربماـیپ و  نیرتهب  رتخد  ناـنز ، يوناـب  شزینک  يارب  ار  دوخ 
وا راـتفگ  هب  ندیـسر  يارب  قیدـصت و  ار  شتوعد  هک  سک  نآ  دوـمن ، لـصتم  شهارمه  مدـمه و  شاهداوناـخ و  دارفا  زا  يدرم  نامـسیر 
هک هرک  لقن  لاعتم  دنوادخ  زا  لیئربج  هک  هدش  تیاور  و  هحفص 657 ] تسب [ . دقع  لوسر  رتخد  لوتب ، يهمطاف  هب  ار  یلع  دوب و  ناباتش 

ناگدیرفآ نم ، تیئایربک  یگرزب  تمظع و  تسا ، نم  سابل  هماج و  ساپـس  دـمح و  دومرف : نینچ  دـقع  هبطخ  ندـناوخ  زا  دـعب  دـنوادخ 
[ . 799 . ] دیشاب هاوگ  دهاش و  نم ، ناگتشرف  يا  مدرک  جوزت  یلع  ماهدیزگرب  هب  ار  همطاف  مزینک  دنشابیم . نم  زینک  هدنب و  یگمه 

مود هبطخ 

نآ يور  هتفر و  الاب  ربنم  رب  يو  دور ، الاب  تمارک  ربنم  رب  هک  درک  یحو  لیئربج  هب  لاعتم  دنوادخ  تسا : هدمآ  نینچ  ینالوط  یثیدـح  رد 
تروص جنپ  ششرع  يور  رب  تفاکش و  ار  حبص  هدیپس  دیرفآ ، ار  حاورا  هک  ار  يدنوادخ  ساپس  تفگ : هدناوخ و  ياهبطخ  تفگ و  رارق 

دیدپ نامدرم و  شخب  یتسه  اهتکرب ، هدننکلزان  ناهایگ و  هدنروآ  نوریب  اههدنکارپ ، دنروآدرگ  ناگدرم ، هدننکهدنز  وا  تسب ، شقن  ار 
زج هک  میهدیم  تداهـش  و  دریگنارف . ار  وا  یـشومارف  باوـخ و  دوـشن ، هدیـشوپ  وا  رب  اـهتغل  هابتـشا و  وا  رب  اهادـص  تـسا  اـهربا  هدـنروآ 
يا امـش  دشابیم ، شربمایپ  نیـشناج  بلاطیبا  نب  یلع  وا و  هداتـسرف  هدنب و  دمحم  هک  میهدیم  تداهـش  و  تسین ، یئادخ  اتکی  دـنوادخ 

، نایناهج نانز  يوناب  نم  هک  دیـشاب  هاوگ  اهنیمز  اهنامـسآ و  نانکاس  مامت  هدـننکحیبست و  ناگتـشرف  عکار و  هکئـالم  ،و  برقم ناگتـشرف 
سمخ نایناهج  راگدرورپ  نامرف  هب  هک  دیشاب  هاگآ  مدرک ، جیوزت  نییصو  رورـس  بلاطیبا ، نب  یلع  هب  ار  ءارهز  همطاف  نیما ، دمحم  رتخد 

درک یحو  نانآ  هب  لاعتم  دنوادخ  هحفص 658 ] و [  دراد . قلعت  وا  هب  شیاهتشد  اههوک و  شیایرد ، یکـشخ و  شنامـسآ ، نیمز و  زا  ایند 
[ . 800 ... ] مدرک جیوزت  ءارهز  همطاف  نایناهج  نانز  يوناب  اب  ار  بلاطیبا  نب  یلع  ملوسر  یصو  یلو و  نم  هک 
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دش راثن  یبوط  تخرد  زا  هک  هچ  نآ 

مدوخ نم  هک  دیرادنپیم  امـش  تسا ، بلاطیبا  نب  یلع  نیا  مدرم ، يا  دومرف : هک  هدش  تیاور  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا 
رظتنم هدادـن  تبثم  خـساپ  کـی  چـیه  هب  هدرک و  يراگتـساوخ  نم  زا  ار  وا  شیرق  ناـگرزب  ماهدروآرد ، وا  يرـسمه  هب  ار  همطاـف  مرتـخد 

وت رترب  يالاو  دنوادخ  دمحم ، يا  تفگ : هدـمآ و  نم  دزن  ناضمر  هام  مراهچ  تسیب و  بش  رد  لیئربج  هکنیا  ات  مدوب ، نامـسآ  زا  یماغیپ 
مالسلاهیلع یلع  دقع  هب  ار  همطاف  هرک و  عمج  یبوط  تخرد  ریز  رد  عیفا »  » مان هب  اج  کی  رد  ار  برقم  ناگتشرف  همه  دناسریم ، مالس  ار 

رد رویز و  رز و  هک  داد  روتسد  یبوط  تخرد  هب  دوب ، ادخ  دوخ  تسد  هب  دقع  هزاجا  مناوخب ، هبطخ  هک  دومرف  رما  نم  هب  تسا ، هدروآرد 
هدش راثن  هک  هچ  نآ  يروآعمج  زا  دعب  نانآ  دننک ، عمج  ار  اهنآ  دومرف  رما  نیعلاروح  هب  دناشفیب ، ار  اهنآ  دـعب  درادرب و  دوخ  هب  توقای  و 

زا شلوکشک  رد  هیلع  یلاعتهللاناوضر  یئاهبخیـش  [ . 801 . ] تسا همطاف  راثن  اهنیا  دنیوگیم  هداد و  هیدـه  رگیدـکی  هب  تمایق  زور  ات  دوب 
ردپ جاودزا  زور  هک  منامـسآ  زا  يرد  نم  دوب : هدش  هتـشون  نینچ  نآ  يور  رب  هک  دش  ادیپ  بوتکم  يرد  هک  دنکیم  لقن  دوخ  ردـپ  لوق 

زا یکی  تخاـس . نیگنر  ارم  نیـسح  يولگ  نوخ  یلو  مدوـب  رتدیفـس  بآ  زا  نم  هحفـص 659 ] دندرک [ . مراثن  نیـسح ) نسح و   ) نیطبس
، نم زا  تالاوس  رگـشسرپ  يا  نیمث  زیزع  رهوج  يذ  لک  ینود  لئاسلا  لئاسلا  اهیا  تسا . هدرک  سیمخت  هنوگنیدب  ار  قوف  رعـش  نتم  ارعش 

نم رد  انا  ینوجرخا  يرثلا  نم  اذانا  ام  دـناهدرواین . نوریب  كاخ  زا  ارم  دـشابیم ، یمارگ  دنمـشزرا و  تسا  رهوگ  ياراد  هک  یـسکنآ  ره 
. دندرک مراثن  نیطبس  ردپ  یسورع  زور  هک  نیطبسلا  دلاو  جیوزت  موی  منامسآ ، زا  يرد  نم  دناهدوراین . نوریب  كاخ  زا  ارم  ینورثن  ءامـسلا 
رد هن  دوب  نامـسآ  رد  مهاگیاج  ضارعا ، هن  مدوب  رهاوج  سنج  زا  نم  اضافحنا  سیل  ءاسملا و  یف  یعـضوم  اضارعا  ـال  رهوج و  نم  تنک 

رتدیفـس بآ  زا  نم  تسا  هدـش  ضراع  نم  رب  هک  تسا  یگنر  میخرـس  اضایب  نیجللا  نم  یفـصا  تنک  اضارتعا  ینتتا  یترمح  امنا  نیئاـپ .
ماما زا  ریدغ  دیع  زور  تلیـضف  رد  هحفـص 468  لابقا »  » باتک رد  سوواط  دیـس  دیوگ : فلوم  [ . 802 . ] نیسحلا رحن  ءامد  ینتغبـص  مدوب 
يولگ نوخ  یلو  دنهدیم . هیده  رگیدکی  هب  ار  همطاف  راثن  هکئالم  يزور  نینچر  هک د  دـنکیم  لقن  ینالوط  یثیدـح  نمدـض  رد  قداص 

هحفص 660] تخاس [ . منیگنر  نیسح 

دش راثن  اهنامسآ  رد  دقع  زا  دعب  هک  هچ  نآ 

هدرک و تکرح  اج  زا  فوع  نب  نمحرلادبع  دیـسر ، ام  هب  نادنخ  ناداش و  ادخ  لوسر  يزور  تفگ : هک  هدـش  تیاور  همامح  نب  لالب  زا 
یماگنه لاعتم  دنوادخ  تسا ، هدیـسر  نم  هب  مراگدرورپ  يوس  زا  یتراشب  دومرف : دیدنخیم ؟ هک  هدـش  هچ  ادـخ  لوسر  يا  درک ، ضرع 

، دـش راثن  تخرد  زا  یئاههکـس  دـهد ، ناکت  ار  یبوط  تخرد  هک  داد  روتـسد  ياهتـشرف  هب  دـنک  جـیوزت  همطاـف  هب  ار  یلع  درک  هدارا  هک 
چیه زور  نآ  رد  ، درک دـنهاوخ  شخپ  قئالخ  نیب  رد  ار  اهنآ  ناگتـشرف  دوش  تمایق  زور  نوچ  دـندرک  اهنآ  يروآعمج  هب  عورـش  هکئالم 

يرانکرب تئارب و  هدش  هتشون  همان  نآ  رد  هک  هدیـسر  شتـسد  هب  ياهمان  هکنیا  رگم  دش  دنهاوخن  هدید  ام  صالخا  اب  نارادتـسود  زا  کی 
اههکـس يور  رب  هدمآ : یتیاور  رد  و  [ . 803 ، ] شتآ زا  متما  زا  ینانز  نادرم و  ندـش  اـهر  مرتخد ، ومع و  رـسپ  ردارب و  يوس  زا  شتآ ، زا 

. بسانملا یف  فیرش  قیدصل  تقلخ  هقیدص  [ . 804 «. ] شتآ زا  همطاف  یلع و  هعیش  يارب  راّبج  ّیلع  دنوادخ  زا  تسا  یتئارب   » هدش هتـشون 
ار وناب  نآ  دیزگرب و  ار  وا  بیاعملا  سند  نم  نیرهط  اهراتخا  هراتخا و  تسا . هدش  هدیرفآ  بسن ، رد  فیرـش  قیدص  يارب  هک  ياهقیدص 

کیدزن رطـس  کی  رد  نانآ  یماسا  هحفـص 661 ] بتار [  شرعلا  لظب  رطـس  یلع  انرق  امُهامـسا  اهیتشنز . یگدولآ  زا  هزیکاپ  ود  دـیزگرب 
ود و نآ  یلو  لاعتم  دـنوادخ  باطخ  لـیئربج  هنیما  اـمهیل و  هلـالا و  ناـک  دـناهتفرگ . رارق  رگیدـکی  فیدر  شرع ، هیاـس  ریز  رد  و  هدـش ،
رد دـنوادخ  هک  یتبهوم  نیمز ، يور  سمخ  هیرهم  بهاوملا  یف  تیلاعت  هبه  وم  ضرـالا  سمخ  رهملا  و  تسا . ناوخهبطخ  نیما  لـیئربج 
هب ار  هزیکاپ  ياهـششخب  نیا  یبوط  تخرد  راب  بهانملا  کـلت  تبیط  یبوط  لـمح  اـهباهت م  و  تسا . هتـشاد  ینازرا  اـهتبهوم  رگید  نیب 
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نآ ار  مسا  نیا  تسا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رتخد  ءارهز  ترـضح  دوصقم  هقیدص :»  » رعـش حیـضوت  دشخبیم . رگیدکی 
هک هدرک  تیاور  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  هوبنلا » فرش   » رد دیعـسوبا  هک  يروط  هب  تشاذگ  شرتخد  يور  رب  ترـضح 

لثم ینز  ردپ  وت  هدشن ، هداد  نم  هب  یتح  سک  چـیه  هب  هک  هدـش  هداد  وت  هب  زیچ  هس  دومرف : مالـسلاهیلع  یلع  نینموملاریما  هب  ادـخ  لوسر 
زا وت  هب  مرادن ، وا  دننامب  يرسمه  نم  یلو  هدش  هداد  مرتخد  دننام  هقیدص  يرسمه  وت  هب  درادن ، دوخ  دننامب  ار  یـسک  نم  یلو  يراد  نم 

[ . ] 805  ] میامش زا  نم  دینم و  زا  امش  نکل  مرادن ، نانآ  نوچ  ینادنزرف  دوخ  بلص  زا  نم  یلو  هدش  هداد  نیـسح  نسح و  تدوخ  بلص 
رد دومرف : هک  هدش  تیاور  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  تسا ، مالسلاهیلع  یلع  نینموملاریما  دوصقم  قیدص » [ » هحفص 662
زا وت  اراگدرورپ  متفگ : يدراذگ .؟ دوخ ، نیـشناج  ناونع  هب  دوخ  تما  رب  ار  یـسک  هچ  دمحم  يا  دومرف : نم  هب  مراگدرورپ  جارعم  بش 

نیب زا  ماهدـیزگرب  نم و  ربماـیپ  وت  مدرک ، باـختنا  دوخ  يارب  هدـیزگرب و  دوخ  تلاـسر  يارب  ار  وت  دـمحم  يا  دومرف : ینادیم ، رتـهب  نم 
، دیهـش هداون  ود  ردپ  و  مداد ، رارق  وت  ریزو  هدـیرفآ و  وت  تنیط  زا  ار  وا  هک  ياهزیکاپ  كاپ و  ربکا  قیدـص  سپـس  یـشابیم ، مناگدـیرفآ 
، هخاش یلع  هک  یتسه  یتخرد  وت  مدروآرد ، وا  يرسمه  هب  ار  نایناهج  نانز  نیرتهب  دشابیم و  تشهب  ناناوج  رورس  ود  هزیکاپ و  كاپ و 

نانآ مدیرفآ ، امش  زا  ار  امش  نایعیش  هدرک و  قلخ  نییلع  تنیط  زا  ار  ود  نآ  دنشابیم ، تخرد  نآ  ياههویم  نیسح  نسح و  گرب ، همطاف 
: متفگ دتفایمن ، یقافتا  ددرگیم  هدوزفا  ناشیتسود  تبحم و  رب  هکنیا  زج  دننک  عطق  ار  ناشیاهندرگ  ریشمش  اب  رگا  هک  دنتسه  ياهنوگ  هب 

( تسا هدروآ   33 رابخالا / سمش  رد  یشرق  ار  ثیدح  نیا  . ) بلاطیبا نب  یلع  تردارب  دومرف : تسیک ؟ ربکا  قیدص  اراگدرورپ 

دنوشیم هدیشخب  رگیدکی  هب  یبوط  تخرد  راب 

هحفص 663] [ . ] 806 . ] دوب هدمآ  دادغب  خیرات  زا  لقن  هب  همامح  نب  لالب  ثیدح  رد  هک  تسا  یبلطم  هب  هراشا 

نیمز يور  رد  جاودزا  مسارم 

هکئالم یهاوگ  تداهش و  اب  ار  وا  لاعتم  دنوادخ  هکنآ  زا  دعب  رگم  درکن  جاودزا  ارهز  ترضح  اب  مالسلاهیلع  یلع  دیوگ : دیدحلایبا  نبا 
ادخ لوسر  زا  [ . 807 . ] دوب زور  لهچ  نیمز  رد  جاودزا  نیب  نامـسآ و  رد  ترـضح  اب  نینموملاریما  جاودزا  نیب  هلـصاف  دروآرد . دقع  هب 

دـناسریم و مالـس  وت  هب  لاعتم  دـنوادخ  دـمحم  يا  تفگ : هدـمآ و  نم  دزن  ياهتـشرف  دومرف : هک  هدـش  لـقن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
. روآرد يو  دـقع  هب  نیمز  رد  ار  وا  وت  مدروآرد ، بلاـطیبا  نب  یلع  دـقع  هب  نامـسآ  ناـنکاس  نیب  رد  ار  همطاـف  ترتـخد  نم  دـیامرفیم :

رگید رب  تسا  نایناهج  نانز  يوناب  هک  تهج  نآ  زا  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  دیوگ : لیخد  یلع  دمحم  یلع  ردقنارگ  دنمشناد  [ . 808]
نیا تسا و  بلاطیبا  نب  یلع  رـسمه  يو  هک  تسنآ  یکی  ترـضح  نآ  رامـشیب  لـئاضف  هلمج  زا  دراد : ياهژیو  لـئاضف  تازاـیتما و  ناـنز 

ماجنا ـالاب  ناـهج  رد  نیئاـپ ، ملاـع  زا  لـبق  نامـسآ و  رد  دوش  رازگرب  نیمز  رد  هک  نآ  زا  شیپ  شمـسارم  هدوب و  یهلا  ناـمرف  هب  جاودزا 
: دـیوگ هک  هدـش  لقن  رباج  زا  تسا . هدـش  دراو  هراب  نیا  رد  ياهرتاوتم  ثیداحا  هدرک و  تیاور  ماع  صاـخ و  ار  بلطم  نیا  تسا ، هتفرگ 

يا دوـمرف  وا  هب  دروآرد  مالـسلاهیلع  یلع  يرـسمه  هب  ار  همطاـف  تفرگ  میمـصت  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هـک  یماـگنه 
هب وت  تیـصخش  تلیـضف و  زا  مروآیمرد و  وت  دقع  هب  ار  وا  مدرم  روضح  رد  دمآ و  مهاوخ  وت  لابند  هب  زین  نم  دجـسم ، هب  ورب  نسحلاوبا 

دجسم هب  ترـضح  نآ  دزن  زا  نم  دیوگ : مالـسلاهیلع  یلع  [ . 809 . ] دوش نشور  هحفـص 664 ] تناگدید [  هک  تفگ  مهاوخ  هزادـنا  نآ 
جاودزا اب  ادخ  لوسر  متفگ : يراد ؟ ربخ  هچ  دنتفگ : هدیسر و  نم  هب  رمع  رکبوبا و  دوب ، یشوخ  يداش و  زا  لامالام  ملد  هکیلاح  رد  هتفر 

دراو نم  لاـبند  هب  ادـخ  لوسر  کـنیا  و  هداد ، ماـجنا  ار  جاودزا  نیا  لاـعتم  دـنوادخ  هک  داد  ربـخ  نم  هب  هدومرف و  تقفاوـم  همطاـف  نم و 
دجـسم هب  نم  اب  هدرک و  دونـشخ  یلاحـشوخ و  راهظا  ود  نآ  دنک ، غالبا  ناگمه  هب  مدرم  روضح  رد  ار  بلطم  نیا  ات  دش  دهاوخ  دجـسم 

هدیسر و هار  زا  دیـشخردیم  یلاحـشوخ  يداش و  زا  شاهرهچ  هکیلاح  رد  ادخ  لوسر  هک  دشن  هلـصاف  يزیچ  هک  دنگوس  ادخ  هب  دندمآ ،
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زین ناملس  تسا ؟ اجک  ناملـس  دومرف : داد : خساپ  زین  وا  تسا ؟ اجک  دادقم  دیـسرپ ؟ هللالوسر ، ای  هلب  تفگ : لالب  تسا ؟ اجک  لالب  دومرف 
اهناملسم رگید  راصنا و  نیرجاهم و  هنیدم و  رهش  فارطا  دیورب  دومرف : دندش  رـضاح  ترـضح  يوربور  یگمه  هک  یماگنه  داد ، باوج 

زا رپ  دجـسم  هک  یماگنه  تفر ، ربنم  يالاب  هلپ  رب  هکنیا  ات  دـمآ  ولج  ترـضح  دـنداتفا ، هار  هب  ادـخ  لوسر  نامرف  هب  ناـنآ  دـینک . عمج  ار 
[ . 810 . ] دناوخ ار  هبطخ  یهلا  يانث  دمح و  زا  دعب  هداتسیا و  اپ  رس  هدرک و  تکرح  ياج  زا  دش  تیعمج 

دجسم رد  موس  هبطخ 

 ] شراگن زا  هتخاس و  شیاج  رب  اپ  راوتسا و  اههوک  اب  و  هداد ، شرتسگ  ار  نیمز  هداهن ، انب  هتـشارفارب و  ار  نامـسآ  هک  ار  يدنوادخ  ساپس 
ناـیناج و يارب  تمحر  ارم  نارگمتـس و  رفیک  ار  شتآ  ناراـکزیهرپ و  شاداـپ  ار  تشهب  تسا ، رترب  ناگدـنیوگ  ياـههژاو  هحفص 665 ]
، دیاهتفرگ رارق  يرامیب  یتسردنت و  یگدنز ، گرم و  نیب  رازآ و  هناخ  رد  امش  ادخ ، ناگدنب  يا  تسا ، هداد  رارق  نارفاک  زا  هدنریگماقتنا 

شیوزرآ زا  هک  دزرمایب  ار  یناسنا  دـنوادخ  تسا ، هدـش  هداد  رارق  ندرک  چوک  يارب  يرازبا  نوگرگد و  شتـالاح  هک  يرادـیاپان ، هناـخ 
، دـنکیم هریخذ  شیتسد  یهت  زور  يارب  دـیآیم  دایز  شیاذـغ  زا  هک  ار  هچ  نآ  قافنا و  ار  شلاوما  يدایز  و  اشوک ، شراـک  رد  هتـساک ،

تـسم هکنیا  اب  ینیب  یتسم  لاح  رد  ار  مدرم  دنـسانشن و  ار  رگیدـکی  ناردام  نادـنزرف و  نازرل ، اهادـص  دـنزیخاپ ، هب  ناـگدرم  هک  يزور 
يور تسا ، راکـشآ  قح  نامه  دنوادخ  هک  تسناد  دنهاوخ  داد و  دـهاوخ  اهنآ  هب  ار  ناشنیتسار  رفیک  دـنوادخ  هک  يزور  نامه  دنتـسین ،
رایسب هلـصاف  ناشدب  ياهراک  اهنآ و  نیب  شاک  يا  هک  دننکیم  وزرآ  دید و  دنهاوخ  دناهداد ، ماجنا  هک  يرـش  ریخ و  هنوگره  اهناسنا  هک 
دـشاب هدـش  بکترم  يرـش  هرذ  کی  نزو  هب  سک  ره  دـید و  دـهاوخ  ار  نآ  شاداپ  دـهد  ماجنا  کین  راک  هزادـنا  ره  سک  ره  و  دوبیم ،

باذع و هب  هدش و  هتفرگ  تخـس  ناراکتیانجرب  یـسرزاب ، رفیک  هدیرب و  اههلیـسو  و  هابت ، اهتبـسن  نآ ، رد  هک  يور  دوب ، دهاوخ  نآ  دهاش 
هیامرـس زج  يزیچ  ایند  یگدـنز  و  هتـشگ ، راگتـسر  دوش  تشهب  دراو  دـشاب و  رود  هب  خزود  زا  هک  سک  نآ  دـنوشیم ، راتفرگ  یتحاراـن 

، دـنیوا یحو  هب  ناگدـننک  لمع  ادـخ و  باتک  ناگدـنیوگ  هدوب ، شنیمز  رد  دـنوادخ  ياـهتجح  ناربماـیپ  اـنامه  مدرم ، يا  تسین . بیرف 
جوزت بلاـطیبا  نب  یلع  ینعی  دوخ ، هب  مدرم  نیرتکیدزن  ومع و  رـسپ  ردارب و  هب  ار  همطاـف  میمارگ  رتـخد  هک  هداد  روتـسد  نم  هب  دـنوادخ 

ار وا  هداد  روتـسد  مه  نمه  هب  هتفرگ و  دهاش  هاوگ و  ار  هکئالم  هدروآرد و  رگیدکی  دقع  هب  نامـسآ  رد  ار  ودـنآ  لاعتم  دـنوادخ  میامن ،
هحفـص ناوخب [  هبطخ  دوخ  يارب  زیخرب  اـج  زا  یلع  اـی  دومرف : هتـسشن و  دـعب  مریگ . هاوـگ  بلطم  نیا  رب  ار  امـش  منک و  جـیوزت  نیمز  رد 

نم هب  نینچ  نیا  لیئربج  ناوخب ، هبطخ  يرآ ، دومرف : مناوخب ؟ هبطخ  امـش  روضح  رد  نم  هللالوسر  اـی  درک  ضرع  مالـسلاهیلع  یلع  [ 666
اجنآ بیطخ  تسیاـبیم  وت  دوب  هدـناوخن  هبطخ  دراو  تشهب  رد  رگا  یناوخب و  هبطخ  تدوخ  يارب  وت  مهد  روتـسد  وت  هب  هک  هداد  روتـسد 

نینـشناج يربمایپ  ره  هدرک و  ثوعبم  ربمایپ  رازه  راهچ  دـنوادخ  انامه  دـیهدارف ، شوگ  ناتربمایپ  راتفگ  هب  مدرم  يا  دومرف : دـعب  یـشاب ،
عورش مالسلاهیلع  یلع  هدرک و  يراددوخ  نخس  همادا  زا  ترضح  دعب  تسا ، نانیشناج  نیرتهب  نم  نیـشناج  و  ناربمایپ ، نیرتهب  نم  دراد ،

. دومن هبطخ  دناوخ  هب 

یلع زا  مراهچ  هبطخ 

لئالد اـب  هدـینابات ، ار  شتمظع  غورف  ناراـکزیهرپ  ياـهلد  رب  و  هداد ، ماـهلا  ار  ناگدـنیوگ  شملع  زاـغآ  رـس  هب  هک  ار  يدـنوادخ  ساـپس 
شتوعد اـت  هدیـشخب  هوکـش  رف و  ار  ناـیناهج  یفطـصم  ترـضح  میوـمع  رـسپ  دوـجو  هب  هتخاـس و  نشور  ار  ناگدـنیوپ  هار  شماـکحا ،

، تسا هداد  رارق  نالوسر  رورـس  ناربمایپ و  متاخ  ار  وا  هتـشگ  هریچ  ناهاوخ  هوای  نورد  رب  شمایپ  هتفای و  يرترب  ناـنیدیب  ياههتـساوخرب 
ساپـس نیاربانب ، دـش . نشور  نایناهج  دـنوادخ  يوس  زا  شتایآ  داد و  ماـجنا  ار  وا  روتـسد  دومن  غلبا  ار  شراـگدرورپ  ماـیپ  ترـضح  نآ 

، هدراذگ جرا  هداد ، تمحر  هتـشاد ، یمارگ  ار  شربمایپ  هدیـشخب و  تزع  شنید  هب  هدیرفآ و  شتردـق  هب  ار  شناگدـنب  هک  ار  يدـنوادخ 
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تداهـش هنوگ  نآ  تسین ، یئادخ  هللا »  » زج هک  مهدیم  یهاوگ  و  شیاهتمعن ، رب  ار  دنوادخ  ساپـس  و  تسا . هدومن  میظعت  هدرک و  مارتحا 
. ] دزاس روهرهب  دـنک و  کیدزن  ار  وا  هک  يدورد  دـمحم ، شربماـیپ  رب  متـسرفیم  دورد  دـشاب و  وا  دنـسپ  تیاـضر و  دروم  هک  یهاوگ  و 

هلمج زا  اـم  زورما  سلجم  هدوـمرف ، هزاـجا  نادـب  هداد و  روتـسد  دـنوادخ  هک  تسا  یئاـهزیج  هلمج  زا  حاـکن  اـنامه  دـعب  و  هحفص 667 ]
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هللادبع ، نب  دمحم  ترضح  نیا  و  هتـساوخ ، ار  نآ  یئاپرب  هدومرف و  رما  نادب  دنوادخ  هک  تسا  یلفاحم 
، ملاحـشوخ جاودزا  نیا  زا  زین  نم  رانید و  مهرد و  دص  راهچ  قادـص  هب  هدروآرد  نم  یئوشانز  دـقع  هب  ار  همطاف  شرتخد  هک  تسا  ملس 
: دومرف ترـضح  يدروآرد ؟ یلع  دقع  هب  ار  وا  ایآ  ادـخ  لوسر  يا  دـنتفگ : یگمه  اهناملـسم  دـیهد . یهاوگ  هدیـسرپ و  ترـضح  نآ  زا 

[ . 811 . ] دناسرب ناماس  هب  ار  ناشروما  دنک و  كرابم  ود  نآ  يارب  دنوادخ  دنتفگ : نانآ  يرآ ،

مجنپ هبطخ 

زا دعب  دش و  ضراع  ترـضح  نآ  رب  یحو  لوزن  تلاح  هک  میدوب  هتـسشن  ادخ  لوسر  روضح  رد  يزور  دیوگ : هک  هدـش  تیاور  سنا  زا 
رتاناد شلوسر  ادـخ و  مدرک : ضرع  درک ؟ لزان  نم  رب  يزیچ  هچ  راگدرورپ  يوس  زا  لیئربج  ینادیم  ایآ  سنا  يا  دومرف : تلاـح  ناـیاپ 

، مدروآرد یلع  يرسمه  هب  ار  همطاف  هک  هداد  روتـسد  نم  هب  دنوادخ  دومرف : دروآ ؟ زیچ  هچ  لیئربج  داب ، تیادف  مردام  ردپ و  دنـشابیم ،
هک یماگنه  هدناوخارف ، ترـضح  روضح  هب  ار  راصنا  نیرجاهم و  متفر و  نم  دیوگیم : سنا  روایب ، نم  دزن  هب  ار  راصنا  نیرجاهم و  ورب و 

دروم شتردـق  هب  هدوتـس و  شتمعن  هحفـص 668 ] هب [  هک  ار  دـنوادخ  ساپـس  دومرف : ترـضح  دنتـسشن  دوخ  ياج  رد  کـی  ره  هدـمآ و 
شباذـع تسا ، دوـجوم  لـیامت  تبغر و  تسا  وا  دزن  رد  هـک  هـچ  نآ  رد  هتـشگ و  تعاـطا  شهوکـش  هطلـس و  هـب  هـتفرگ ، رارق  شتـسرپ 

زا شتاروتـسد  ماکحا و  هب  دیرفآ و  دوخ  تردق  هب  ار  ناگدیرفآ  هک  يدنوادخ  دـشابیم ، ذـفان  نامـسآ  نیمز و  رد  شنامرف  روآسرت و 
ار یئوشانز  لاعتم  دنوادخ  انامه  ساپـس ، و  تسا . هتـشاد  شیمارگ  دمحم  شربمایپ  هب  هدیـشخب و  تزع  شنیئآ  نید  هب  زیامتم و  رگیدکی 

يردق ره  هدرک و  ادیپ  نایرج  شردق  رب  شیاضق  يراج و  شمکح  اضق و  رب  دنوادخ  نامرف  داد ، رارق  يدنواشیوخ  تبـسن و  داجیا  جوم 
دنوادخ [ . 812 . ] تسا وا  دزن  رد  باتکلاما  دنکیم و  تابثا  دهاوخب  هک  ار  هچ  نآ  ره  دـنوادخ  دراد ، یباتک  ینامز  ره  ینامز و  تدـم و 

لاقثم دص  راهچ  هب  یلع  هب  ار  وا  نم  هک  مریگیم  دهاش  هاوگ و  ار  امـش  سپ  مروآرد ، یلع  يرـسمه  هب  ار  همطاف  هک  هداد  روتـسد  نم  هب 
هداتـسرف يراک  لابند  ار  یلع  نوچ  دناوخیم  ار  هبطخ  نیا  ترـضح  هک  یماگنه  مدروآرد . دوش ) یـضار  هیرهم  نیا  هب  یلع  رگا   ) هرقن و

دـیرادرب و دومرف : سپـس  دـنراذگب و  اـم  يور  شیپ  دوب  اـمرخ  زا  رپ  هک  ار  یقبط  داد  روتـسد  هاـگنآ  و  دوبن ، رـضاح  اـج  نآ  رد  يو  دوب 
هدرک و یلع  هرهچ  رب  یمـسبت  ادخ  لوسر  دیـسر ، هار  زا  مالـسلاهیلع  یلع  میتشادیمرب  قبط  زا  ار  اهامرخ  ام  هک  یلاح  نامه  رد  دیروخب ،
وا یشاب  یضار  هرقن  لاقثم  دصراهچ  هب  وت  رگا  مروآرد  وت  دقع  هب  ار  همطاف  هک  داد  روتـسد  نم  هب  لاعتم  دنوادخ  یلع ، يا  دومرف : سپس 

: تفگ هدرک و  رکش  ار  ادخ  هداهن و  هدجـس  هب  رـس  دعب  متـسه ، یـضار  ادخ ، لوسر  يا  تفگ : مالـسلاهیلع  یلع  مدروآرد . وت  دقع  هب  ار 
. داد رارق  بوبحم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  دمحم  ترضح  هحفص 669 ] دوخ [  قلخ  نیرتهب  دزن  ارم  هک  ار  يدنوادخ  ساپس 

نادنزرف دهد و  رارق  تداعس  تکرب و  امش  رد  دنادرگ و  كرابم  رفن  ود  امش  رب  دنوادخ  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
يروآدای هب  مزال  دندمآ . دوجو  هب  ود  نآ  زا  یناوارف  كاپ  نادنزرف  هک  دنگوس  ادخ  هب  دـیوگ : سنا  دـنک . تیانع  امـش  هب  یناوارف  كاپ 

[ . 813 . ] تسا یلاع  نسح و  ثیدح  نیا  هک  تسا 

نیمز يور  رد  ارهز  ترضح  قادص  هیرهم و 

رطع يرادقم  دنفسوگ و  تسوپ  کی  يربح و  درب  کی  همطاف : ترضح  قادص  دومرف  هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلاهیلع  رقاب  ترـضح  زا 
مالسلاهیلع یلع  دقع  هب  درب » درج  ، » میالم مرن و  درب  کی  هب  ار  مالـسلااهیلع  همطاف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ینیلک : یفاک  دوب .
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قادـص دـنیوگ  هک  تسا  باـب  نیمه  زا  دـش و  میـالم  مرن و  هماـج  ینعی  باوثلا  دارجنا  هک : هدـمآ  نیرحبلا  عـمجم  رد  [ . 814 . ] دروآرد
یلع نب  نیـسح  زا  دـشاب . هدـش  هدوـسرف  هنهک و  شدوـپ  راـت و  هک  تـسیا  هـفیطق  درج  هـیمطح » عرد  هربـح و  درب  درج   » همطاـف ترـضح 
یلع يرـسمهب  هب  ار  مالـسلااهیلع  همطاف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : هک  هدـش  لقن  یتیاور  نمـض  رد  مالـسلاامهیلع 

دـصناپ هک  هدش  تیاور  و  هدوب ، هرقن  لاقثم  دص  راهچ  شاهیرهم  هک  هدـش  تیاور  و  مهرد ، داتـشه  دـص و  راهچ  هب  دروآ  رد  مالـسلاهیلع 
مالـسلااهیلع ارهز  ترـضح  قادص  دومرف : هک  هدش  لقن  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  [ . 815 . ] تسا رتحیحـص  تیاور  نیا  هک  هدوـب  مهرد 

هک دنکیم  لقن  قداص  ترـضح  شردـپ  زا  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  [ . 816 . ] دوب شیم  اـی  چوـق و  تسوـپ  یمطح و  هحفـص 670 ] یهرز [ 
هللا یلص  لوسر  ترضح  نانز  قادص  یلو  داد  رارق  درگ  ياهزوک  ینهآ و  یهرز  ار  همطاف  ترضح  قادص  مالسلاهیلع  یلع  نینموملاریما 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدش  لقن  همطاف  ترضح  جاودزا  هرابرد  سنا  زا  [ . 817 . ] دوب مهرد  دصناپ  ملس  هلآ و  هیلع و 

يراد و مزـال  ار  نآ  هک  تبـسا  اـما  دومرف : ماهرز - ینعی  مندـب - مبـسا و  داد : خـساپ  يراد ؟ هچ  وت  دوـمرف : مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  هب 
دزن و  متخورف ، مهرد  داتـشه  دص و  راهچ  هب  ار  نآ  هک  دـیامرفیم  ترـضح  شورفب ، ار  نآ  تندـب  اما  و  یـشاب ، هتـشاد  ار  نآ  تسیابیم 
لوپ نیا  اب  دومرف  لـالب  هب  تفرگ و  رب  ار  نآ  زا  یتشم  ترـضح  مداد ، رارق  ناـشیا  نماد  رد  هدروآ و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 

دومرف و جاودزا  مالـسلااهیلع  همطاف  اب  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  هک  هدـمآ  یثیدـح  رد  [ . 818 . ] نک يرادـیرخ  ام  يارب  رطع  يرادـقم 
موس کی  دیرخب و  رطع  نآ  موس  ود  اب  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تخورف ، مهرد  داتـشه  دـصراهچ و  هب  ار  شرتش 

هک ینادیم  ایآ  تفگ ، نم  هب  لیماف  نانز  زا  یکی  دومرف : هک  هدش  تیاور  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  زا  [ . 819 . ] دشاب سابل  يارب  رگید 
يراگتـساوخ وا  زا  يرآ  تفگ : نز  نآ  ریخ ، متفگ  دـنوریم ؟ ادـخ  لوسر  ترـضح  دزن  مالـسلااهیلع  همطاـف  يراگتـساوخ  يارب  يدارفا 

يورب ادخ  لوسر  دزن  رگا  وت  تفگ : منک !؟ جاودزا  وا  اب  مناوتب  هک  مراد  يزیچ  رگم  متفگ : يوریمن ؟ يو  يراگتـساوخ  هب  وت  ارچ  هدش ،
هوکـش لالج و  تهبا و  یلو  متفر  ترـضح  دزن  هکنیا  ات  درک  راودیما  ارم  دـیزرو و  رارـصا  داهنـشیپ  نیا  رد  يو  داد ، دـهاوخ  وت  هب  ار  وا 

تقو نیا  هک  یتـشاد  يراـک  اـیآ  دیـسرپ ، نم  زا  ترـضح  موش ، تبحـص  هحفـص 671 ] دراو [  مناوـتب  هک  دـش  نیا  زا  عناـم  ادـخ  لوـسر 
هک يراد  طاسب  رد  يزیچ  ایآ  دومرف : يرآ ، متفگ : ياهدـمآ ؟ همطاـف  زا  يراگتـساوخ  يارب  وت  دـیاش  دومرف  ، مدـش كاـس  نم  ياهدـمآ ؟

حلـسم نآ  هب  ار  وت  مداد و  وت  هب  هک  یهرز  نآ  دومرف  ادخ ، لوسر  دنگوس ، ادخ  هب  هن  مدرک : ضرع  يروآرد ؟ دوخ  دـقع  هب  ار  وا  یناوتب 
مهرد دـص  راهچ  هک  تسا  هیمطح  یهرز  نآ  هک  تسا  وا  تسد  رد  مناج  هک  یئادـخ  هب  مراد ، ار  نآ  مدرک : ضرع  يدرک ؟ هچ  متخاـس 
لوسر رتخد  همطاف  قادص  هک  تسرفب  ار  نآ  مدروآرد ، وت  دقع  هب  مهرد  دـصراهچ  نیمه  هب  ار  وا  دومرف : ترـضح  درادـن ، شزرا  رتشیب 

رگید یخرب  تسا ، نیگنـس  نهپ و  شریـسفت  رد  رمـش »  » هتفگ هب  انب  هیمطح  هملک  دیوگیم : ثیدح  لیذ  رد  يوار  تسا . ردق  نیمه  ادخ 
زا ینادناخ  هب  تسا  بوسنم  هیمطح  هک  هدـش  هتفگ  و  دنکـشیم ، ار  رگید  ياهریـشمش  هک  دـنیوگیم  يریـشمش  هب  هیمطح  هک  دـناهتفگ 

رخآ يانعم  نیا  هک  تسا  هرز  عون  نیرتدب  هیمطح  دیوگ : هنییعنبا  دندرکیم  تسرد  هرز  براحم » نب  همطح   » مان هب  هک  سیقلادبع  هلیبق 
هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  [ . 820 . ] درک حرطم  ندوب  شزرا  مک  ناونع  هب  ار  نآ  یلع  ترضح  اریز  تسا  رتراگزاس  ثیدح  نومضم  اب 
زا نم  یسانشیم ، یبوخ  هب  مالسا  رد  ار  وا  تلیـضف  تبارق و  هک  تسا  یناسک  زا  بلاطیبا  نب  یلع  دومرف : همطاف  ترـضح  هب  ملـس  هلآ و 
نم زا  و  درب ، وـت  زا  یماـن  يو  دروآرد ، وـت  يرــسمه  هـب  ار  دوـخ  ناگدــیرفآ  نیربـتوبحم  نیرتـهب و  هـک  ماهدرک  تساوـخرد  دــنوادخ 

جراخ نم  دزن  زا  ترضح  آ  مدش ، تکاس  نم  هک  دیوگیم  مالسلااهیلع  ارهز  ترـضح  تسیچ ؟ هراب  نیا  رد  وت  رظن  هدرک ، يراگتـساوخ 
[ . 821 . ] تسا وا  تیاضر  و  هحفص 672 ] رارقا [  وا  توکس  ربکا ، هللا  دومرفیم  هک  یلاح  رد  دش 

ءارهز ترضح  هناخ  مزاول  هیزیهج و 

ای هس  تصـش و  هک  ار  نآ  زا  یتشم  تخیر و  شنماد  رد  ار  اهمهرد  ادـخ  لوسر  دـیامرفیم : یتیاور  نمـض  رد  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما 
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بالگ رطع و  ات  داد  سیمع  تنب  ءامـسا  هب  ار  رگید  یتشم  دـنک ، يرادـیرخ  هناـخ  مزاول  اـت  داد  نمیاما  هب  دـشیم  مهرد  شـش  تصش و 
ارهز ترضح  دوخ  يارب  هک  داتسرف  یئاهزیچ  ندیرخ  يارب  ار  لالب  رکبوبا و  رامع و  دنک و  هیهت  اذغ  ات  داد  هملـسما  هب  ار  یتشم  و  درخب ،

هب يرسور  کی  - 2 مهرد . تفه  هب  نهاریپ  کـی  - 1 دوب : لیذ  مالقا  دـش  يرادـیرخ  ترـضح  يارب  هک  یلئاسو  هلمج  زا  هک  دوب ، مزـال 
ود نآ  زا  یکی  ياوتحم  هک  يرـصم  هچراـپ  زا  باوختخر  تسد  ود  یتختور 5 - اب  باوختخت  - 4 يربیخ ، هایـس  هفیطق  - 3 مهرد ، راهچ 

مـشپ 8- زا  ياهدرپ  - 7 رخذا ، ماـن  هب  یهاـیگ  زا  یئاوتحم  اـب  قئاـط  مشپ  زا  یتـشپ  راـهچ  - 6 دوب . دنفـسوگ  مشپ  يرگید  اـمرخ و  فـیل 
، ریـش يارب  ياهساک  - 12 ءاـنح ، ندرک  تسرد  يارب  یـسم  یفرظ  - 11 یمرچ ، يوـلد  - 10 یتسد ، سایـسآ  - 9 [ 822  ] يرجه يریصح 

یئابع - 18 تسوپ ، زا  یـشرف  یلافـس 17 - هزوک  ود  - 16 گنر ، زبس  یئوبـس  - 15 دودـناریق ، زا  ياهباتفآ  - 14 بآ ، يارب  یفرظ  - 13
هب راوید  فرط  نیا  زا  یبوچ  ندرک  بصن  قاطا و  فک  رد  نش  گیر و  ندیشاپ  اب  زین  مالـسلاهیلع  یلع  بآ . کشم  - 19 [ 823  ] یناوطق

ایهم و ار  دوخ  هناخ  امرخ  فیل  زا  شلاـب  کـی  دنفـسوگ و  تسوپ  هحفـص 673 ] ندرک [  نهپ  اهـسابل و  ندرک  نازیوآ  يارب  رگید  فرط 
[ . 824 . ] هدومن هدامآ 

ءارهز ترضح  هناخ 

نآ زا  نینموملاریما  ترـضح  يراگتـساوخ  نآ و  فارطا  ياـههناخ  دجـسم و  نتخاـس  هنیدـم و  هب  ادـخ  لوـسر  دورو  ناتـساد  نمـض  رد 
ضرع مالسلاهیلع  یلع  يرب ، اجنآ  هب  ار  همطاف  ات  نک  هیهت  یلزنم  هک  دندومرف  ناشیا  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ترـضح ،
تسا راوگرزب  ود  نآ  جاودزا  لئاوا  هب  طوبرم  عوضوم  نیا  هتبلا - تسین . نامعن  نب  هثراح  لزنم  زا  ریغ  یلزنم  هنیدم  رد  هللالوسر  ای  درک :

[ . 825 . ] دمآ دهاوخ  ادعب  بلطم  لیصفت  هکنانچ  هدوب ، ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  دجسم  هب  هدیبسچ  نانآ  لزنم  اهدعب  یلو 

ءارهز ترضح  یسورع  بش  رد  یلع  هناخ  ثاثا 

دنفسوگ تسوپ  کی  زج  نامرتسب  دمآ ، نم  هناخ  هب  هک  بش  نآ  رد  دش و  هیده  نم  هب  ادخ  لوسر  رتخا  دیامرفیم : مالـسلاهیلع  یلع  - 1
تـسوپ کی  زج  هک  مدرک  جاودزا  یلاح  رد  همطاف  اب  نم  دومرف : هک  هدـش  لقن  ترـضح  نآ  زا  رگید  ياـج  رد  - 2 [ . 826 . ] دوبن يزیچ 

يرازگتمدخ هحفص 674 ] متیخیریم و [  نآ  يور  رب  ار  نامرتش  هفولع  زور  میدباوخیم و  نآ  يور  رب  بش  هک  متشادن  يزیچ  دنفـسوگ 
دوخ يور  رب  ام  هکیلاح  رد  دمآ  ام  هناخ  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هدمآ : رگید  یتیاور  رد  - 3 [ . 827 . ] میتشادن هناخ  رد 

ناـمیاهاپ رـس و  میتخادـنایم  ضرع  زا  رگا  یلاـخ و  ناـمیاهولهپ  میدیـشکیم  دوخ  يور  هب  نآ  لوط  زا  رگا  هک  میدوب  هتخادـنا  ياهیطق 
مالـسلاهیلع یلع  ترـضح  هناخ  هب  مالـسلااهیلع  همطاف  هک  یماگنه  هک  هدش  تیاور  ینیدـم  دـیزیوبا  زا  - 4 [ . 828 . ] دنامیم شوپوریب 

. تفاین رگید  يزیچ  بآ ، يارب  یفرظ  یهاگ و  هیکت  شلاب و  نیلافـس ، ياهزوک  هدـش ، نهپ  گیر  زج  يزیچ  ترـضح  نآ  هناـخ  رد  تفر 
، ادخ لوسر  يا  تفگ : هدمآ و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  مالـسلااهیلع  همطاف  دیوگ : هک  هدش  لقن  سنا  زا  - 5 [ . 829]

هفوـلع نآ  يور  رب  ار  ناـمرتش  مه  میباوـخیم و  نآ  يور  مـه  هـک  میرادـن  يرگید  زیچ  دنفـسوگ  تسوـپ  کـی  زج  میوـمع  رـسپ  نـم و 
ینعی یناوطق - يابع  کی  زج  درک و  یگدـنز  شرـسمه  اب  لاس  هد  نارمع  نب  یـسوم  انامه  نک ، ربص  مرتخد  دومرف : ترـضح  میهدیم ،

[ . 830 . ] دنتشادن دوب - نازیوآ  شاهیشاح  رد  يرایسب  ياهخن  هک  دیفس  یئابع 

یسورع فافز و  تامدقم 

ار نآ  هیقب  دـندوب  وا  اب  هک  ياهباحـص  رگید  هحفـص 675 ] و [  هیثاثا ، زا  يرادقم  رکبوبا  دیرخ ، لیمکت  زا  دـعب  هک  هدـمآ  یثیدـح  رد  - 1
ریز و ار  اهنآ  دوخ  تسد  اب  دش  هضرع  ترضح  رب  سانجا  نآ  هک  یماگنه  دندروآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  هتشادرب و 
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ار هیثاثا  نآ  همه  هدمآ ...: نینچ  ینالوط  یثیدح  نمـض  رد  - 2 [ . 831 . ] دنادرگ كرابم  تیبلا  لها  يارب  دـنوادخ  دومرفیم  هدرک و  ور 
یهاگن داتفا  اهنآ  هب  هک  ترـضح  مشچ  میدراذگ ، نیمز  هب  شکرابم  يور  شیپ  هدرب و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  دزن 

هک ياهداوناخ  يارب  نادرگ  كراـبم  ادـنوادخ  تفگ : هدرک و  دـنلب  نامـسآ  هب  رـس  دـعب  دـش ، يراـج  شکـشا  تفرگ و  شاهیرگ  هدرک ،
دندومرف هداد و  هملسما  هب  ار  هرز  لوپ  هیقب  لوسر  ترـضح  هک  دیامرفیم : مالـسلاهیلع  یلع  تسا . لافـس  اهنآ  یگدنز  بابـسا  نیرتمهم 

نکل مدرکن ، یتبحـص  هراب  نیا  رد  ترـضح  نآ  اب  یگدنمرـش  زا  نم  تشذـگ و  هاـم  کـی  زور  نآ  زا  رادهگن ، دوخ  دزن  ار  اـهمهرد  نیا 
نم تلاح ، هب  اشوخ  تسا ، وکین  ابیز و  وت  رـسمه  ردـق  هچ  دومرفیم : مدوب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  شروضح  رد  یئاـهنت  هب  هاـگره 
دعب هام  کی  دیامرفیم : مالسلاهیلع  یلع  هک  هدمآ  ینالوط  یثیدح  نمض  رد  - 3 [ . 832 . ] مدروآ رد  وت  يرسمه  هب  ار  ناهج  نانز  يوناب 

نارـسمه مدروآیمن ، نایم  هب  یتبحـص  جاودزا  هلاسم  زا  متـشگیمرب  لزنم  هب  مدـناوخیم و  زامن  ادـخ  لوسر  اب  هکنیا  اب  هییاـثا  دـیرخ  زا 
نمیاما هتفر ، ترضح  دزن  نانآ  دیهد ، ماجنا  متفگ : مینکب ، یتبحـص  ترـضح  اب  همطاف  دروم  رد  يراد  لیم  ایآ  دنتفگ : نم  هب  ادخ  لوسر 

دهاوخیم شلد  یلع  دشیم ، نشور  شناگدید  همطاف  یسورع  اب  دوبیم  هدنز  مالسلااهیلع  هجیدخ  رگا  تفگ : هدرک و  ترضح  هب  يور 
نشور زین  ار  ام  مشچ  دیهد . یناماس  رـس و  وا  یگدنز  هب  دیئامرفب و  نشور  شرهوش  هب  ار  همطاف  ناگدید  دور ، شاهناخ  هب  شرـسمه  هک 

ام زا  دـیایب و  وا  دوخ  یمراد  راظتنا  ام  دـهاوخیمن ، نم  هحفـص 676 ] زا [  ار  شرـسمه  دیآیمن و  یلع  دوخ  ارچ  دومرف : ترـضح  دینک ،
. دشیم نم  عنام  ءایح  ادخ  لوسر  يا  مدرک : ضرع  دیامرفیم : مالسلاهیلع  یلع  دنک ؟ تساوخرد 

یسورع همیلو  هب  توعد 

تسا و بنیز  یکی  نیا  متـسه و  نم  درک : ضرع  هملـسما  دنتـسه ؟ یناسک  هچ  اج  نیا  دومرف : درک و  یهاگن  اـهنز  فرط  هب  ترـضح  ... 
زا کـی  مادـک  رد  درک  ضرع  هملـسما  دـینک  هداـمآ  ياهناـخ  مدوخ  لزنم  رد  میومع  رـسپ  مرتـخد و  يارب  دوـمرف  ینـالف ، تسا و  ینـالف 

دوخ يارب  ایآ  مدیسرپ  همطاف  زا  دیوگ : هملسما  دنیارایب . ار  دوخ  دننک و  تنیز  داد  روتـسد  اهنز  هب  و  تدوخ ، هرجح  رد  دومرف : تارجح ؟
هک تشاد  یشوخ  هحیار  مدیئوب  ار  نآ  تخیر ، نم  تسد  رد  ار  نآ  زا  يرادقم  دروآ و  ياهیـشیش  يرآ ، دومرف : ياهدرک ؟ هریخذ  يرطع 
هب ترـضح  دـش  دراو  ادـخ  لوسر  رب  یبلک  هیحد  يزور  دومرف : تسا ؟ اجک  زا  نیا  متفگ : دوب  هدیـسرن  مماشم  هب  یئوب  نانچ  تقو  نآ  ات 

شاهماـج زا  تساـخرب  هک  یماـگنه  دنیـشنب  نآ  رب  اـت  مدراذـگ  هدروآ و  وا  يارب  يرتـسب  نم  نک ، نهپ  تیومع  يارب  يرتـسب  دوـمرف  نم 
زا هک  دوب  يربنع  دومرف : ترـضح  درک  لاوس  نآ  هرابرد  ادخ  لوسر  زا  مالـسلاهیلع  یلع  منک ، عمج  ار  نآ  داد  روتـسد  مردپ  داتفا  يزیچ 

، ام زا  شنان  تشوگ و  نک ، هیهت  بوخ  یئاذغ  تاهداوناخ  يارب  یلع  ای  دومرف : ادخ  لوسر  دیوگ : مالـسلاهیلع  یلع  داتفا . لیئربج  ياهلاب 
چوق هدرک  طولخم  نغور  اب  هتفاکـش و  ار  اهامرخ  هدز و  الاب  ار  اهنیتسآ  ترـضح  ، مدرک هیهت  نغور  امرخ و  نم  وت ، زا  شنغور  اـمرخ و 

مفر دجسم  هب  روظنم  نیاب  هک  هکیماگنه  نک ، توعد  يراد  تسود  ار  هک  ره  دومرف : سپس  و  داتسرف ، ام  دزن  نان  يدایز  رادقم  اب  یگرزب 
توعد ار  رگید  ياهدـع  منک و  توعد  ار  یـصاخ  دارفا  هحفـص 677 ] هک [  مدیـشک  تلاجخ  مدید  ادـخ  لوسر  هباحـص  زا  ولمم  ار  اجنآ 

هب هتـسد  هتـسد  مدرم  دینک ، تباجا  ار  نآ  هب  توعد  دـیئایب و  همطاف  همیلو  سلجم  هب  یگمه  مدز  دایرف  هتفر و  الاب  يدـنلب  ياج  رب  منکن ،
: دومرف دوب  هاگآ  نم  عضو  لاح و  زا  هک  لوسر  ترضح  مدیشک ، تلاجخ  اذغ  یمک  تیعمج و  یتدایز  زا  دندمآ  ام  لزن  هب  دنداتفا و  هار 

نآ زا  هدروخ و  اذغ  نآ  زا  تیعمج  نآ  مامت  دیوگیم  مالـسلاهیلع  یلع  دهد . تکرب  اذـغ  نیا  هب  هک  مهاوخیم  دـنوادخ  زا  نم  یلع  يا 
دندروخ دندمآ و  يرگید  زا  دعب  یکی  دندوب  [ 833  ] رفن رازه  راهچ  هک  نانآ  دنتساوخ و  تکرب  هدرک و  اعد  میارب  هدیـشون و  یندیماشآ 

. دشن مک  اذغ  زا  يزیچ  دنتفر و  و 

نآ مسارم  فافز و  بش 
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هداهن نآ  رد  یئاذغ  هدیبلط و  ار  ياهساک  دعب  داتسرف و  شنارـسمه  لزانم  هب  هدرک و  رپ  ار  همه  هتـساوخ و  ار  اهفرظ  اهحدق و  ادخ  لوسر 
دیوگ هملـسما  روایب ، ار  همطاف  دومرف : هملـسما  هب  درک  بورغ  دیـشروخ  هکیماگنه  دـشابیم و  شرـسمه  همطاف و  هب  قلعتم  نیا  دومرف : و 

دزن ار  وا  دوب  يراج  شاهرهچ  زا  قرع  مرـش  تلاجخ و  زا  دـشیم و  هدیـشک  نیمز  هب  شنماد  هکیلاح  رد  هتفرگ و  ار  همطاف  تسد  متفر و 
ایند و ياهـشزغل  زا  ار  وت  دـنوادخ  دومرف : ادـخ  لوسر  دـیزغل  شیاپ  تلاجخ  تدـش  زا  دیـسر  هک  ترـضح  تمدـخ  هب  مدروآ  ترـضح 
ار وا  هرهچ  یلع  اـت  دز  وسکی  هب  شتروص  زا  ار  رداـچ  ترـضح  هحفـص 678 ] تفرگ [  رارق  هک  ترـضح  يور  شیپ  دراد ، هـگن  ترخآ 
هدش و بجعتم  شیرق  نانز  دیشوپ  ار  نآ  یتقو  دیزرایم ، ایند  هب  هک  دروآ  ارهز  ترـضح  يارب  يرویز  هلح و  لیئربج  - 4 [ . 834 . ] دنیبب
، دیـسرارف فافز  بش  هک  هدمآ  یثیدح  رد  - 5 [ . 835 . ] تسا لاعتم  دـنوادخ  يوس  زا  نیا  دومرف : يدروآ ؟ اـجک  زا  ار  هلح  نیا  دـنتفگ 

ناملـس هب  ار  هقان  راهم  مامز  وش ، راوس  دومرف  همطاف  هب  هدروآ و  دوب  هتخادـنا  نآ  رب  ياهفیطق  هکیلاح  رد  ار  دوخ  ءابهـش  رتش  مرکا  ربماـیپ 
داتفه اب  کی  ره  لیئاکیم  لیئربج و  دید  درک  هدهاشم  دینـش ، ار  يزیچ  نداتفا  يادـص  هار  نیب  رد  دـناریم ، رتش  رـس  تشپ  زا  دوخ  داد و 

یلع هناخ  هب  ار  همطاف  سورع  اب  یهارمه  ناونع  هب  ات  میدمآ  دنتفگ : دیدمآ ، دورف  نیمز  هب  هک  هدش  هچ  دیسرپ : دندش . دراو  هتـشرف  رازه 
نآ زا  و  دـنتفگ ، ریبکت  یگمه  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  ناگتـشرف و  لیئاکیم و  لیئربج و  هاـگنآ  میربب ، بلاـطیبا  نب 
هب همطاف ، ترضح  فافز  بش  رد  هک  هدش  تیاور  مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح  زا  - 6 [ . 836 . ] دش مسر  یـسورع  رد  نتفگ  ریبکت  نامز 

رتسا دندمآ  دورف  هتشرف  رازه  داتفه  هارمه  هب  لیفارسا  لیئاکیم و  لیئربج و  دندربیم  مالسلاهیلع  یلع  هناخ  هب  ار  ترضح  نآ  هک  یماگنه 
لیئاکیم وا و  باکر  لیفارسا  تفرگ و  ار  نآ  راهم  لیئربج  دش ، هدروآ  ولج  دوب  هدش  هدنکفا  ياهچراپ  نآ  رب  دوب و  لدلد  هک  ادخ  لوسر 

سابعنبا زا  - 7 هحفص 679 ] [ . ] 837 !. ] دش لوادتم  نامز  نآ  زا  یسورع  مسارم  رد  یئوگریبکت  دنتفگ و  ریبکت  ناگتـشرف  لیفارـسا و  و 
ولج و زا  ادخ  لوسر  دندربیم  مالـسلاهیلع  یلع  هناخ  هب  ار  وا  هک  یماگنه  مالـسلااهیلع  همطاف  یـسورع  بش  رد  دیوگ : هک  هدـش  تیاور 
. دندادیم ماجنا  ار  راگدرورپ  سیتق  حیبست و  رجف  عولط  ات  دندرکیم و  تکرح  شرس  تشپ  هتـشرف  رازه  داتفه  پچ و  فرط  رد  لیئربج 
هک داد  روتـسد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هدـمآ : نینچ  یتیاور  نمـض  هیوبابنبا  زا  همطاف » دـلوم   » باـتک رد  - 8 [ . 838]

زجر هدومن  رورـس  يداـش و  راـهظا  دـننک ، تکرح  مالـسلااهیلع  ءارهز  ترـضح  هارمه  هب  راـصن  رجاـهم و  ناـنز  بلطملادـبع و  نارتـخد 
رباج دنزاسن . يراج  نابز  رب  تسین  ادخ  تیاضر  دروم  هک  ار  ینانخـس  دنروآ و  ياجب  ار  یهلا  ساپـس  دمح و  دنیوگ و  ریبکت  دنناوخب و 

هتشرف رازه  داتفه  ار و  شمامز  ناملس  دومن ، راوس  دوخ - ءابهش  رتسا  رب  یتیاور  رد  و  دوخ - هقان  رب  ار  همطاف  ترضح  ادخ  لوسر  دیوگ :
رد دـندرکیم  تکرح  شرـس  تشپ  تیبلا  لـها  دارفا  رگید  و  [ 839  ] رفعج لـیقع و  هزمح و  لوسر و  رتـضح  دوـخ  دـنتفرگ ، ار  شفارطا 

هملسما دندناوخیم ، زجر  وا  يور  شیپ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نانز  دندوب و  هدیـشک  نوریب  ماین  زا  ار  ناشیاهریـشمش  هکیلاح 
ادـخ يرای  هب  نم  نازینک  ناوناب و  يا  هحفـص 680 ] تالاح [  لک  یف  هنرکـشا  یتاراج و  هللا  نوعب  نرـس  دومن  زجر  نیا  دناوخ  هب  عورش 

راگدرورپ هک  ار  یتمعن  تاـفآ  هورکم و  فشک  نم  یلعلا  بر  معنا  اـم  نرکذا  و  دیـشاب . وا  رازگـساپس  تـالاح  همه  رد  دـینک و  تکرح 
زا دعب  ام  تاومسلا  بر  انـشعنا  دق  ورفک  دعب  اناده  دقف  دیوش . روآدای  هدومن  فرط  رب  ار  اهدنیآ  شوخان  اهیدب و  هک  هتـشاد  ینازرا  الاو ،
اب تالاخ  تامعب و  يدـفت  يرولا  ءاسن  ریخ  عم  نرـس  و  دیـشخب . یگدـنز  طاشن  ام  هب  اهنامـسآ  راـگدرورپ  میتفاـی و  تیادـه  يزرو  رفک 

یسک رتخد  يا  تالاسرلا  هنم و  یحولاب  یلعلاوذ  هلـضف  نم  نب  ای  دنوش . شیادف  شیاههلاخ  اههمع و  دینک ، یهارمه  ناهج  نانز  نیرتهب 
رجاعملاب و نرتسا  هوسن  ای  دورـس : ار  راعـشا  نیا  هشیاـع  سپـس  تسا . هتـشاد  یمارگ  شیاـهمایپ  یحو و  اـب  ار  وا  هبترم  دـنلب  دـنوادخ  هک 

سانلا بر  نرکذا  و  دیوش . روآدای  تسا  وکین  اههاگدید  رد  هک  هچ  نآ  دینکفا و  رـس  رب  رداچ  ناوناب  يا  رـضاحملا  یف  نسحی  ام  نرکذا 
. دینادرگ صوصخم  دوخ  نید  هب  رازگساپس ، ناگدنب  هرامه  هب  ار  ام  هک  دیشاب  مدرم  راگدرورپ  دای  هب  رکاش  دبع  لک  عم  هنیدب  انصخی  ذا 

نرس اناوت . دنموریپ  دنوادخ  يارب  ساپس  شندیشخب و  تلیـضف  رب  ار  دنوادخ  شیاتـس  رداقلا  يزیعلا  رکـشلا هللا  هلاضفا و  یلع  دمحلاو هللا 
هحفـص 681] كاپ و [  هب  هدیـشخب و  يروآمان  ار  يو  دـنوادخ  هک  دـیهد  تکرح  ار  وا  رهاط  رهطب  هنم  اهـصخ  اـهرکذ و  یطعا  اـفاهب هللا 
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رـشب نانز  نیرتهب  همطاف  رمقلا  هجوک  هجو  اهل  نم  رـشبلا و  ءاسن  ریخ  همطاف  دورـس : نینچ  هصفح  دـعب  و  تسا . هداد  شـصاصتخا  هزیکاـپ 
هب تاقولخم  همه  رب  ار  وت  دـنوادخ  رمزلا  ياب  صخ  نم  لضفب  يرولا  لک  یلع  هللا  کلـضف  دراد . هام  دـننامب  ياهرهچ  هک  یـسک  تسا و 

رـضحلا یف  نم  ریخ  ایلع  ینعا  الـضاف  یف  هللا  کجوز  دناهدش . هداد  صاصتخا  رمز  هروس  هیآ  هب  دوخ  هک  هدیـشخب  يرترب  یناسک  هلیـسو 
تنب همیرک  اهنا  اهب  یتاراج  نرسف  تسا . هنیدم  رهش  داراف  نیرتهب  هک  تسا  یلع  مدوصقم  هدومن ، یتلیـضف  اب  ناوج  رـسمه  ار  وت  دنوادخ 
میظع یمارگ و  شماقم  ناش و  هک  یـسک  رتخد  تسا ، يراوگرزب  هک  اریز  دیهد  تکرح  ار  وا  نم ، نازینک  ناوناب و  يا  سپ  رطخلا  میظع 

اراد ار  یمهم  بلاطم  هک  میوگیم  ینخـس  هیدـباو  ریخلا  رکذا  هیف و  ام  هیف  الوق  لوقا  دورـس : نینچ  ذاعم  نب  دعـس  ردام  هذاعم  دـعب  تسا .
رد تسا  مدآ  نادنزرف  درف  نیرتهب  دمحم  هیت  ربک و ال  نم  هیف  ام  مدا  ینب  ریخ  دـمحم  مزاسیم . راکـشا  يروآدای و  ار  ریخ  یبوخ و  تسا 

کین شاداپ  ار  وا  دنوادخ  دناسانـش ، ام  هب  ار  ام  یقرت  هار  شلـضف  هب  هیزاجی  ریخلاب  هللااف  اندـشر  انفرع  هلـضفب  تسین . یهارمگ  ربکت و  وا 
دوجو رد  تسا و  تفارـش  ياراد  هک  میتیادـه ، ربمایپ  رتخد  هارمه  ام  هیف  تنکم  دـق  فرـش  يذ  يدـهلا  یبن  تنب  عم  نحن  و  دـنک . تیانع 

ار يزیچ  تسا  یعیفر  دـنلب و  هاگیاج  رد  شرابت  هینادـی  ائیـش  يرا  امف  اهلطا  هخماش  هورذ  یف  هحفص 682 ] دوب [ . هدش  هریخذ  شترـضح 
، دندش هناخ  دراو  نایوگ  ریبکت  دندرکیم و  رارکت  ار  تیب  ره  لوا  نانز  رگید  راعـشا  نیا  ندورـس  ماگنه  هب  دشاب . وا  ياتمه  هک  منیبیمن 
رد هتفرگ و  ار  وا  تسد  دناوخارف ، ار  همطاف  سپـس  درک و  توعد  دجـسم  هب  ار  وا  هداتـسرف و  مالـسلاهیلع  یلع  لابند  هب  ادـخ  لوسر  دـعب 

ترـضح هک  هدـمآ  رگید  یتیاور  رد  دـهد . رارق  ریخ  تکرب و  ادـخ  لوسر  رتخد  رد  دـنوادخ  دومرف : هدراذـگ و  مالـسلاهیلع  یلع  تسد 
ار ادخ  تسا  وت  دزن  رد  وا  لوسر  هعیدو  دنوادخ و  هعیدو  نیا  نسحلاوبا  يا  دومرف : هدراذگ و  مالـسلاهیلع  یلع  تسد  رد  ار  همطاف  تسد 
هتفرگ و نآ  زا  یتشم  هدیبلط ، یبآ  ادخ  لوسر  هک  هدـمآ  هیودرمنبا  باتک  رد  [ . 840 . ] نک ظفح  وا  دروم  رد  ارم  شاب و  هتـشاد  رظن  رد 

نیب ار  بآ  دـمآ ، ولج  اـیب ، ولج  دومرف : هدیـشاپ و  مالـسلااهیلع  همطاـف  رـس  رب  ار  نآ  سپـس  تخیر و  ياهساـک  رد  دـعب  هدوـمرف  هممـضم 
دومرف هاگنآ  دومرف . اعد  ود  نآ  يارب  دعب  دیشاپ و  شیاههناش  نیب  رد  تشگرب ، مالسلااهیلع  همطاف  هکنیمه  ورب ، دومرف  تخیر و  شاهنیس 

، ادنوادخ دومرف : ترـضح  هک  هدـش  تیاور  و  هد . تکرب  ناشناگداون  رد  نادرگ و  كرابم  اهنآ  رب  هد و  رارق  تکرب  ود  نآ  رد  ادـنوادخ 
دوخ يوس  زا  ود  نآ  رب  هد و  تکرب  ناـنآ  لـسن  هیرذ و  رد  شاـب و  هتـشاد  تسود  ار  ود  نآ  وت  دـننم ، دزن  وت  قولخم  نیربـتوبحم  ود  نیا 

همطاـف يارب  ترـضح  هـک  هدـش  تـیاور  و  مـهدیم . رارق  وـت  هاـنپ  رد  مـیجر  ناطیــش  زا  ار  ناـش  هـیرذ  ود و  نآ  نـم  راـمگب و  یناـبهگن 
ادـخ لوسر  هک  هدـش  تیاور  و  دـنادرگ . تاهزنم  كاـپ و  دربب و  وت  زا  ار  يدـیلپ  هحفـص 683 ] دنوادخ [  دومرف  هدرک  اعد  مالـسلااهیلع 

[ . 841 . ] دناهدش رگیدکی  نیرق  هک  ياهراتس  ود  هدرک و  دروخرب  رگیدکی  اب  هک  یئایرد  ود  دندمآ  شوخ  دومرف :

شناهاگحبص فافز و  بش 

لوسر دعب  دومرف : هک  هدش  تیاور  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  زا  میدش  رکذتم  ار  نآ  زا  یـشخب  هک  ینالوط  ثیدح  نامه  نمـض  رد  - 1
رد ار  هزیکاپ  يهمطاف  تسد  متـسشن ، ترـضح  رانک  رد  هدـش و  دراو  زین  نم  درب  فیرـشت  نم  لزنم  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 
هک تشذگن  يزیچ  میدـش  لزنم  دراو  میآ ، امـش  دزن  نم  هکنیا  ات  دـیهدن  ماجنا  يراک  دـیوش و  لزنم  لخاد  دومرف  تشاذـگ و  نم  تسد 
نآ زا  بآ  يرادـقم  هساک  نیا  رد  یلع  ای  دومرف : تشاذـگ و  ياهشوگ  رد  ار  نآ  دوب  یغارچ  شتـسد  رد  هکیلاح  رد  دـش  دراو  ترـضح 
زا دومرف : هداد و  نم  هب  ار  هساک  دعب  دـیناسر ، نادـب  ار  دوخ  ناهد  تبوطر  مدروآ ، ترـضح  دزن  هتخیر  هساک  هب  ار  بآ  نم  زیرب ، کشم 

هـساک دیـشون و  هعرج  هس  يو  نم ، هیبح  يا  ماشایب ، دومرف : هداد و  همطاف  هب  ار  نآ  مداد ، ترـضح  هب  ار  هساک  دعب  مدیماشآ ، ماشایب ، نآ 
سجرلا مکنع  بهذیل  هللا  دیری  امنا  و  : » درک توالت  ار  هیآ  نیا  هدیـشاپ و  وا  نم و  هنیـس  رب  هتفرگ و  ار  بآ  هیقب  ترـضح  دـینادرگرب ، ار 

رارق ینادـناخ  شیارب  هکنیا  رگم  يدرکن  ثوعبم  ار  يربماـیپ  چـیه  وت  اراـگدرورپ  تفگ : هدرک و  دـنلب  ار  شتـسد  دـعب  تیبـلا و »... لـها 
رد ار  بش  نآ  نم  دیامرفیم : مالـسلاهیلع  یلع  دش . نوریب  لزنم  زا  دـعب  هدـب ، رارق  همطاف  یلع و  زا  ارم  رگتیادـه  ترتع  ادـنوادخ  يداد ،
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مدرک ساسحا  دوب  رحـس  رخاوا  تسا ، هتـشادن  یبوخ  بش  ناـنچ  برع  دارفا  زا  کـی  هحفـص 684 ] چیه [  هک  مدروآ  حبـص  هب  یطئارش 
تمحر دروم  ار  وت  دـنوادخ  موش ، ترتـسب  دراو  مهاوخیم  نکن ، تکرح  دومرف : مزیخرب ، اـج  زا  متـساوخ  دـش ، دراو  رد  زا  ادـخ  لوسر 

رادیب باوخ  زا  همطاف  تشادرب ، دوب  همطاف  رـس  ریز  هک  ار  یـشلاب  دعب  درک  باوختخر  دراو  ام  اب  ار  شکرابم  ياهاپ  دعب  دهد ، رارق  دوخ 
ضرع ینکیم ؟ هیرگ  ارچ  وت  دومرف  نم  هب  ترـضح  متـسیرگ ، اهنآ  هیرگ  زا  زین  نم  دمآ ، رد  هیرگ  هب  همطاف  تسیرگ ، ادخ  لوسر  دـش ،

: دومرف مداـتفا  هیرگ  هب  امـش  هیرگ  زا  نم  دومن و  هیرگ  همطاـف  يدرک و  هیرگ  امـش  ادـخ ، لوسر  يا  داـب  وـت  يادـف  مرداـم  ردـپ و  مدرک :
اب اهنت و  بیرغ و  وا  هک  مدیمهف  داد و  تیلست  ود  نآ  زا  یکی  تبیصم  هب  دعب  داد و  تراشب  امـش  هجوج  ود  هب  ارم  دمآ و  نم  دزن  لیئربج 

دعب زور  هس  ات  دیامرفیم : مالسلاهیلع  یلع  - 3 [ . 842 . ] دش دنلب  هیرگ  هب  ود  نآ  يادص  تسیرگ و  همطاف  دعب  دوشیم ، هتشک  هنـشت  بل 
:( دومرف سپـس  دـش و  روآدای  ار  ءامـسا  ادـخ و  لوسر  يوگتفگ  دـعب   ) دـش دراو  ام  رب  مراـهچ  زور  حبـص  رد  دـماین  اـم  دزن  ادـخ  لوسر 
امش دومرف : مینک  تکرح  اج  زا  میتساوخ  میدینش  ءامسا  اب  هک  ار  ترـضح  يوگتفگ  میدوب ، ءابع  ریز  همطاف  نم و  دوب ، يدرـس  هاگحبص 

دـمآ و ولج  ترـضح  ، میدـنام دوخ  ياج  رد  ام  موش ، دراو  امـش  رب  نم  ات  دـینکن  تکرح  هک  مهدیم  ناتدـنگوس  امـش  رب  دوخ  قح  هب  ار 
ام دینابـسچ  همطاف  هنیـس  هب  ار  دوخ  پچ  ياپ  نم و  هنیـس  هب  ار  دوخ  تسار  ياپ  درک  دراو  ام  نیب  ار  دوخ  ياهاپ  تسـشن و  ام  رـس  يـالاب 

ترـضح دزن  ار  هزوک  روایب ، ار  بآ  هزوک  یلع  ای  دومرف  دش ، مرگ  هکنیا  ات  میدرک  ترـضح  ياهاپ  هحفص 685 ] ندرک [  مرگ  هب  عورش 
رادقم ماشایب و  ار  بآ  نیا  دومرف : سپـس  هدرک و  تئارق  ار  ادخ  باتک  زا  یتایآ  دیناسر و  نآ  هب  ار  دوخ  ناهد  تبوطر  زا  يردـق  مدروآ 
همطاف فافز  یـسورع و  بش  رد  ادخ  لوسر  - 4 [ . 843 ... ] دیشاپ نم  هنیـس  رـس و  رب  ار  بآ  هیقب  مداد ، ماجنا  نم  راذگب ، ار  نآ  زا  یمک 
توبن نادـناخ  زا  نم  تفگ  هدـش و  رـضاح  هناـخ  رد  رب  یلئاـس  تشاد  زین  يرادهلـصو  نهاریپ  يو  دوـمرف ، هیهت  وا  يارب  ار  ییوـن  نهاریپ 
لاـعتم دـنوادخ  هک  داـتفا  هفیرـش  هیآ  نیا  داـی  هب  دـهد ، وا  هب  ار  دوـخ  رادهلـصو  نهاریپ  تساوـخ  ترـضح  مهاوـخیم ، ياهنهک  نـهاریپ 

هدش و لزان  لیئربج  دیـسرارف  هک  فافز  ماگنه  داد . وا  هب  ار  دوخ  ون  نهاریپ  اذل  [ 844 « ] نوبحت امم  اوقفنت  یتح  ربلا  اولانتنل  : » دیامرفیم
زا یتشهب  ياهـسابل  زا  ياهیدـه  نم  اب  منک و  مالـس  همطاـف  رب  هک  روتـسد  نم  هب  دـناسریم و  تمالـس  دـنوادخ  اـنامه  دـمحم  يا  تفگ :
وا رب  دوب  هدروآ  لیئربج  هک  ار  ینهاریپ  دومرف و  غالبا  وا  هب  ار  دنوادخ  مالـس  هک  یماگنه  مهدب ، وا  هب  مهاوخیم  هداتـسرف ، زبس  سدـنس 

هریخ ار  اهمـشچ  نهاریپ  نآ  رون  هکنیا  ات  تفرگربرد  دوخ  ياـهلاب  اـب  ار  وا  لـیئربج  دـیناچیپ و  وا  رب  ار  دوخ  ياـبع  زین  ترـضح  دـیناشوپ 
اب یغارچ  ترـضح  دنتـشاد و  دوخ  هارمه  هب  یعمـش  نانآ  زا  کی  ره  تسـشنیم و  رفاک  نانز  نیب  رد  ارهز  ترـضح  هک  یماگنه  دـنکن .

نـشور ار  برغم  قرـشم و  هک  دـیباتیم  وا  زا  يراونا  تشادیمرب ، ار  ءاـبع  دزیم و  وـسکی  هب  ار  دوـخ  لاـب  لـیئربج  تشاد ، هارمه  دوـخ 
هحفص 686] [ . ] 845 . ] دنتفگیم نیتداهش  هدش و  فرطرب  نانآ  ياهلد  زا  رفک  دیباتیم  رفاک  نانز  ناگدید  رب  رون  هک  یماگنه  درکیم ،

تسا هدش  هدرب  راک  هب  یسورع  بش  رد  هک  یئاهمان  نوماریپ  ناگرزب  نانخس 

ناهج و و نانز  يوناب  هک  امش  ایآ  مدرک : ضرع  درکیم ، هیرگ  تافو  ماگنه  هب  مالسلااهیلع  هجیدخ  ترضح  دیوگ : سیمع  تنب  ءامـسا 
هب نم  دومرف : ینکیم ؟ هیرگ  هدمآ  امش  يارب  تشهب  هب  تراشب  ترضح  نآ  نابز  رب  یشابیم و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رسمه 

اهیدنمزاین و دراذگ و  نایم  رد  وا  اب  ار  شرـس  هک  تسا  رگید  ینز  دنمزاین  شیـسورع  بش  رد  ینز  ره  نکل  منکیمن ، هیرگ  ندرم  رطاخ 
هک دـشابن  یـسک  شفاـفز  بش  رد  هک  مـسرتیم  نآ  زا  تـسا و  کـچوک  زوـنه  ماـگنه  نـیا  رد  همطاـف  دـیوگب و  وا  هـب  ار  ياههتـساوخ 

هدنز زور  نآ  ات  رگا  هک  مهدیم  لوق  امـش  هب  نم ، يوناب  مدرک  ضرع  دشاب . وا  تالکـشم  تامحز و  لفکتم  دهد و  ماجنا  ار  شیاهراک 
نم دنوش ، جراخ  یگمه  نانز  داد  روتـسد  دش و  دراو  ادخ  لوسر  هک  نآ  زا  دعب  بش  نآ  رد  مهد . ماجنا  ار  راک  نیا  امـش  ياج  هب  مدنام 

ضرع دیوش ؟ جراخ  متفگن  رگم  دومرف : سیمع ، تنب  ءامـسا  مدرک : ضرع  یتسیک ؟ وت  دـندومرف  هدـش و  هجوتم  جورخ  ماگنه  هب  متفرن ،
هداد یلوق  هجیدخ  ترضح  هب  نم  نکل  دوبن ، امش  روتسد  زا  یچیپرس  مروظنم  داب ، امـش  يادف  مردام  ردپ و  ادخ ، لوسر  يا  يرآ  مدرک :
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ضرع يداتسیا ؟ اجنیا  روظنم  نیمه  هب  ایآ  مهدیم ، دنگوس  ادخ  هب  ار  وت  دومرف : تسیرگ و  ترضح  متفگ  ترضح  هب  ار  هیـضق  و  مدوب ،
تایاور دیدرک  هظحالم  هک  هنوگنامه  دـیوگ : ثیدـح  نیا  هلابند  رد  یلبرا  همالع  دومرف . اعد  میارب  دـعب  يرآ ، دـنگوس ، ادـخ  هب  مدرک :

 ] هکنیا اب  تسا ، هداد  ماجنا  ار  اـهراک  نیا  هتـشاد و  روضح  ءارهز  ترـضح  یـسورع  بش  رد  سیمع  تنب  ءامـسا  هک  دراد  دوجو  یناوارف 
لاس رد  ینعی  ربیخ  گنج  زا  دـعب  ات  دوب و  هدرک  ترجه  هشبح  هب  بلاطیبا  نب  رفعج  شرهوش  هارمه  هب  سیمع  تنب  ءامـسا  هحفص 687 ]

وا رهاوخ  هکلب  تشادن  تکرش  دوب  مود  لاس  هجحيذ  رد  هک  ارهز  ترـضح  یـسورع  فافز و  مسارم  رد  درکن و  تعجارم  يرجه  مشش 
نوچ هدش و  لقن  وا  لوق  زا  تایاور  نیا  دـیاش  تشاد و  روضح  مسارم  نآ  رد  دوب  بلطملادـبع  نب  هزمح  رـسمه  هک  سیمع  رتخد  یملس 

نارگید هدـش و  هابتـشا  راـچد  هراـب  نیا  رد  ناـیوار  زا  یکی  هکنیا  اـی  هدرک و  لـقن  وا  زا  ناـیوار  هدوب  رتروهـشم  وا  زا  سیمع  تنب  ءامـسا 
لقن یئاهتوافت  هب   307 باب 82 / رد  بلاطلا » هیافک   » رد یعفاش  یجنگ  همالع  ار  تیاور  نیا  دـننامه  [ . 846 . ] دناهدرک لقن  ار  وا  تیاور 
تنب ءامـسا  ماـن  ندـمآ  دـیوگیم : تیاور  لـقن  زا  دـعب  يو  میدرک ، يراددوخ  نآ  رکذ  زا  نآ  نیماـضم  رارکت  رطاـخ  هب  هک  تسا  هدرک 

رکبوبا رفعج ، بانج  تداهش  زا  دعب  هک  دوب  بلاطیبا  نب  رفعج  رسمه  هیمعثخ  سیمع  تنب  ءامـسا  تسین ، حیحـص  تیاور  نیا  رد  سیمع 
هجح رفـس  رد  ادخ و  لوسر  رمع  رخآ  لاس  رد  هفیلحلاوذ  لحم  رد  جاودزا  نیا  دش ، دلوتم  وا  زا  رکب  یبا  نب  دـمحم  هدرک و  جاودزا  وا  اب 

باستنا تهج  نیدب  دش  راد  هچب  زین  ترـضح  زا  درک و  جاودزا  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  اب  رکبوبا ، گرم  زا  دـعب  يو  دوب ، عادولا 
یسورع رد  هک  یئامسا  اریز  تسا  هدش  تایاور  نارادرب  هخسن  ای  نایوار و  یضعب  زا  هک  منادیم  ملسم  هابتـشا  طلغ و  وا  هب  ار  تیاور  نیا 

هشبح نیمزرس  رد  رفعج  شرهوش  اب  سیمع  تنب  ءامسا  هدوب و  يراصنا  نکس  نب  دیزی  رتخد  ءامسا  تسا ، هتشاد  تکرش  ءارهز  ترـضح 
هشبح نیمزرـس  رد  شنادنزرف  همه  دش و  دالوا  ياراد  رفعج  زا  دوب و  هدرک  ترجه  هشبح  نیمزرـس  هب  راب  نیمود  يارب  هک  دربیم  رـس  هب 

ردب گنج  دندنام ، هشبح  رد  دومرف  هحفص 688 ] ترجه [  هنیدم  هب  ادخ  لوسر  هک  یماگنه  ات  ءامـسا  شرـسمه  رفعج و  دناهدش . دلوتم 
رد درک و  حتف  شربمایپ  يارب  ار  ربیخ  نیمزرـس  دنوادخ  متفه  لاس  رد  هکنیا  ات  دش  ماجنا  ادـخ  لوسر  ياهگنج  رگید  قدـنخ و  دـحا و  و 

حتف هب  مدز ، نامداش  کی  مادک  هب  منادیمن  دومرف : ادخ  لوسر  دندش ، هنیدم  دراو  شنادـنزرف  شرـسمه و  رفعج و  ربیخ  حـتف  زور  نامه 
رظن هب  رتحیحص  هک  هچ  نآ  نیاربانب  دوب و  ردب  گنج  زا  دعب  زور  دنچ  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  اب  همطاف  جاودزا  رفعج ؟ ندمآ  ای  ربیخ 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  زین  يرگید  ثیداحا  هک  دشاب  دیزی  تنب  ءامـسا  ثیدح  نیا  رد  هروکذم  ءامـسا  هک  تسنآ  دسریم 
هتفگ زین  ءاسنلا  هبیطخ  وا  هب  هک  هدوب  هملـسما  ءامـسا  نیا  هینک  هدمآ : نینچ  هحفص 134 / راحب  دلج 43  هیـشاح  رد  تسا . هدرک  لقن  ملس 
عفار نب  نکـس  نب  دیزی  رتخد  ءامـسا  هب  طوبرم  هدش  لقن  هملـسما  زا  ارهز  ترـضح  یـسورع  بش  ناتـساد  رد  هک  هچنآ  نیاربانب  دشیم ،
دیاش هدنـسیون  رظنب  دومرف . جاودزا  وا  اب  لوسر  ترـضح  خـیرات  نآ  زا  دـعب  رتشیب  اـی  لاـس  کـی  هک  درادـن  ياهملـسما  هب  یطبر  تسا و 

نآ نیاربانب  تسا ، هدوب  مالسلاهیلع  نینموملاریما  اب  همطاف  ترضح  جاودزا  زا  لبق  ترجه و  لئاوا  رد  هملـسما  اب  لوسر  ترـضح  جاودزا 
نب نکس  نب  دیزی  رتخد  ءامسا  هک  ياهملسما  زا  هن  هدوب  هملسما  نیمه  زا  هدش  لقن  هملسما  زا  ارهز  ترضح  یـسورع  بش  هرابرد  هک  هچ 

رگید مالسلااهیلع و  همطاف  ترضح  ترجاهم  باب  رد  هک  تسا  هیلع  یلاعتهللاناوضر  یسلجم  همالع  راتفگ  بلطم  نیا  دیوم  تسا و  عفار 
دورو زاغآ  رد  درک ، جاودزا  دنچ  ینانز  اب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دیوگ : مالسلاهیلع  یلع  ترـضح  هارمه  هب  رجاهم  نانز 

نم اب  ادـخ  لوسر  دـیوگ : هملـسما  دومرف ، جاودزا  هملـسما  اب  سپـس  درب و  وا  دزن  ار  ءارهز  ترـضح  و  دومرف ، جاودزا  هدوس  اب  هنیدـم  هب 
نم زا  وا  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  یلو  متفرگ  هدـهع  هب  ار  وا  تیبرت  یتسرپرـس و  نم  تشاذـگاو  نـم  هـب  ار  شرتـخد  روـما  دوـمرف و  جاودزا 

تنـس لها  هک  هچ  نآ  اما  و  دیوگ : يرتسوت  همالع  [ . 847 . ] تسنادیم نم  زا  رتهب  هحفـص 689 ] ار [  زیچ  همه  دوب و  رتبدوم  رتهاگآ و 
ادخ لوسر  دزن  يراگتساوخ  هب  رمع  رکبوبا و   » هک دناهدرک  لقن  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  اب  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  جاودزا  هرابرد 

ترضح ورب ، يراگتساوخ  هب  یـشابیم  دنمتورث  هکنیا  هب  هجوت  اب  وت  دنتفگ : فوع  نب  نمحرلادبع  هب  تفریذپن ، ار  نانآ  ترـضح  دنتفر ،
اجنآ ات  دیتفگ ... نم  هب  هک  دش  بوخ  دومرف : يورب ، همطاف  يراگتـساوخ  هب  وت  هک  تسبوخ  دنتفگ  هدـمآ و  یلع  دزن  تفریذـپن ، زین  ار  وا 
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هک هچ  يدومرفن  تقفاوم  دندرک و  يراگتساوخ  همطاف  زا  شیرق  فارشا  نادنمتورث و  درک : ضرع  لوسر  ترضح  هب  ءامـسا  : » دیوگ هک 
یلعج و تیاور  نیا  دروآ ،» یهاوخ  شیاب  يدنزرف  دش و  یهاوخ  ناوج  نیمه  رـسمه  زین  وت  ءامـسا  يا  دومرف : يداد ؟ ناوج  نیا  هب  ار  وا 
هس اجنآ  رد  دربیم و  رسب  هشبح  رد  نامز  نآ  رد  سیمع  تنب  ءامـسا  هک  تسنآ  تیاور  نیا  ندوب  یلعج  رب  لیلد  هاوگ و  تسا ، یگتخاس 

همطاف ترضح  جاودزا  دروآ و  هنیدم  هب  ار  وا  ربیخ  حتف  زا  دعب  متفه  لاس  رد  دنـشاب و  دمحم  نوع و  هللادبع ، هک  دروآ  رفعج  يارب  دنزرف 
نینچ دناهدرک  لقن  ارهز  ترضح  یسورع  هرابرد  هک  رگید  یتیاور  رد  هکنانچ  دوب ، يرجه  مود  لاس  رد  مالسلاهیلع  یلع  اب  مالـسلااهیلع 

ای یگتخاـس و  اـی  زین  تیاور  نیا  هک  درکیم ، اـعد  همطاـف  یلع و  يارب  هشیمه  ادـخ  لوسر  هک  تفگ  سیمع  تنب  ءامـسا  هک : دـناهدروآ 
نکـس نب  دـیزی  رتخد  ءامـسا  ءامـسا ، دوصقم  دـشاب و  هدـش  دایز  تیاور  نیا  رد  سیمع  تنب  هملک  دراد  لامتحا  هک  تسا  هدـش  فیرحت 

هنوگ نیمه  زین  مالـسلاهیلع  نیـسح  ترـضح  دـتالو  رد  زین  وا  دورو  و  تسا ، هتفگ  یعفاـش  یحنگ  ار  بلطم  نیا  هکناـنچ  تسا ، يراـصنا 
هب دـیوگ : هک  اج  نآ  تسین  راگزاس  هدروآ  هماقم  هللا  یلعا  ینیم  همالع  هک  هچ  نآ  اـب  بلطم  نیا  نم  رظنب  هحفص 690 ] [ . ] 848 . ] تسا

یتقو هک  وا  دوخ  هب  دـسر  هچ  ات  درک ، يریگولج  رکبوبا  رتخد  هشیاع  دورو  زا  یـسورع ) زور   ) زور نآ  رد  هک  دوب  یتحاران  نیمه  رطاـخ 
« هیمعثخ  » نیا تفگ  هدرک و  تیاکـش  رکبوبا  هب  يو  دوش ، دراو  تشاذگن  تفرگ و  ار  وا  ولج  ءامـسا  دیآ  ترـضحنآ  دزن  تساوخ  هشیاع 

هناخ هب  ادخ  لوسر  نانز  هک  يراذگیمن  ارچ  ءامـسا  يا  تفگ : هدش و  رـضاح  هناخ  رد  رب  رکبوبا  هدش ، عنام  ادـخ  لوسر  رتخد  ام و  نیب 
هب دوشن و  دراو  وا  رب  یسک  هداد  روتسد  همطاف  دوخ  هک  داد  خساپ  تسا ،؟ هتخاس  یسورع  جدوه  شیارب  يو  هکنیا  اب  دنورب  ترـضح  نآ 

دنمـشناد تسا . هدـش  حیرـصت  هیمعثخ »  » هملک هب  تیاور  نیا  نـتم  رد  هـک  [ . 849 . ] مزاـسب ار  جدوـه  شیارب  نم  هک  هدرک  شرافـس  نـم 
ءامسا ءامـسا ، نیا  میئوگب : هک  تسنآ  باب  نیا  رد  هدیدنـسپ  باوج  لح و  هار  نیرتهب  بناجنیا  رظن  هب  دیوگ : ینیوزق  مظاک  دیـس  مرتحم 

اب هتـشگرب و  هکم  هب  دـعب  یلو  هدرک  ترجه  هشبح  هب  رفعج  شرهوـش  اـب  يو  هک  تسا  بلاـطیبا  نب  رفعج  رـسمه  هـیمعثخ  سیمع  رتـخد 
ضرع هشبح  ات  هدـج  نیب  تفاـسم  اریز  تسا  هدرک  ترفاـسم  هشبح  هب  راـب  نیدـنچ  دـیاش  درک و  ترجه  هنید  هب  هکم  زا  نارجاـهم  رگید 
خیرات اریز  تسا ، هدشن  رکذ  خیرات  رد  هتکن  نیا  دنچ  ره  تسین  تخـس  راوشد و  نادنچ  تفاسم  رادقم  نیا  ندومیپ  تسا و  رمحا  يایرد 

هشبح نیمزرس  هب  بلاط  یبا  نب  رفعج  نم و  هک  هدش  لقن  رذوبا  دوخ  زا  هکنیا  اب  تسا  هدرواین  ار  هشبح  هب  ترجه  زین  يرافغ  رذوبا  يارب 
حاودزا باـب  رد  اـجنآ  رد  متفاـی  تسد  هدرک  لـقن  راونـالا  راـحب  مهد  دـلج  رد  هک  یـسلجم  همـالع  زا  یتـیاور  هب  نم  میدرک . ترجاـهم 

ادخ لوسر  دنکیم : تیاور  هیوباب  نبا  زا  همطاف » دـلوم   » باتک زا  هحفص 691 ] مالسلاهیلع [  یلع  ترضح  اب  مالسلااهیلع  همطاف  ترـضح 
هک دنتفریم ........ هار  وا  رس  تشپ  تیبلا  لها  رفعج و  و  لیقع ، هزمح و  ربمایپ  و  دیوگ : هک  اجنآ  ات  داد ...... روتسد  بلطملادبع  ارتخد  هب 

مـساود هباشت  هداد  ار  هیرظننا  یعفاش  یجنگ  هک  نآ  تلع  دـیاش  هدنـسیون  رظنب  [ . 850 . ] دنکیم لح  ار  لکـشم  رفعج  دوجو  هب  حیرـصت 
روضح زین  مالسلااهیلع  هجیدخ  ترضح  تافو  ماگنه  هک  تسا  یئامسا  نامه  هتـشاد  روضح  یـسورع  بش  رد  هک  یئامـسا  تسا و  هدوب 

ایآ متفگ : تسیرگیم ، يو  مدـش  رـضاح  هجیدـخ  ترـضح  تافو  ماگن  هب  دـیوگ : هک  دـیدرک  هظحالم  ار  وا  راتفگ  تراـبع  اریز  تشاد 
ققحم هیرظن  اـما  و  تشادـن . روضح  هکم  رد  دوب  راـصنا  ناـنز  زا  هک  یئامـسا  هکنیا  اـب  یناـهج ؟ ناـنز  يوناـب  وت  هکنیا  اـب  ینکیم  هیرگ 

هریـس ناراگن و  خـیرات  ياههتـشون  رد  نکل  تسا . فیرظ  یهیجوت  فیطل و  ینخـس  دـنچ  ره  ینیوزق  مظاک  دیـس  ياـقآ  باـنج  راوگرزب 
دوـجو بلطم  نیا  رب  نشور  یلیلد  تسا و  هدـشن  هدـید  هشبح  هب  شرـسمه  بلاـطیبا و  نب  رفعج  ررکم  ترفاـسم  دـمآ و  تفر و  ناـسیون 

هدمآ نینچ  هیمعثخ » سیمع  رتخد  یملس   » لاح حرش  رد  هباغلادسا »  » باتک رد  اریز  تسا ، بولطم  نیا  فالخ  رب  مه  یلئالد  هکلب  درادن ،
دلوتم ینادـنزرف  وا  زا  اجنآ  رد  هدرک و  ترجاهم  هشبح  هب  هکم  زا  ءامـسا  شرـسمه  اب  رفعج  هک  تسین  یفالخ  ناسیون  هریـس  نیب  رد  هک :
هحفص دلج 43  راونالا  راحب  باتک  رد  هتبلا  [ . 851 . ] دماین ترضح  نآ  دزن  دوب  هدرک  هرـصاحم  ار  ربیخ  ادخ  لوسر  هک  یماگنه  ات  دش و 

هار ترـضح  نآ  رـس  تشپ  تیبلا  لها  رفعج و  لیقع و  هزمح و  لوسرترح و  هک : هدمآ  دوب  هدرک  هراشا  ینیوزق  بانچ  هک  روطنامه   115
دوخ هکنیا  اب  دشاب !؟ هتشاد  تلالد  بلطم  نا  رب  دناوتیم  دنکیم و  تیافک  لکـشم  هحفـص 692 ] لح [  يارب  لقن  نیا  ایآ  نکل  دنتفریم 
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اب هشبح  نیمزرـس  رد  رفعج  هک  داد  ربخ  شیرق  هب  هتـشگرب و  هشبح  زا  ورمع  دیوگ : هحفص 416  راونالا  راحب  دلج 18  رد  یسلجم  همالع 
اب دعب  دنام و  یقاب  نیمزرس  نآ  رد  دومن  حتف  ار  ربیخ  هدرک و  حلـص  شیرق  اب  ادخ  لوسر  هک  یماگنه  ات  دنکیم و  یگدنز  مارتحا  لامک 

خیرات رد  دـناهدرک  تعجارم  هشبح  زا  ربیخ  حـتف  زا  شیپ  هک  یناسک  مامت  یماسا  رگید  تهج  زا  و  دـمآ . ترـضح  دزن  شناهارمه  ماـمت 
هدروآ دوخ  لماکلا »  » رد ریثانبا  هک  هچ  نآ  هب  هنومن  يارب  تسین ، نایم  رد  ءامسا  شرـسمه  رفعج و  زا  یمـسا  اهنآ  نیب  رد  تسا و  طبض 

دندیدرگ هجوتم  دندش  کیدزن  هکم  هب  دندوب  هشبحر  هک د  یئاهناملـسم  هک  یماگنه  دنتفرگ ، تخـس  نیملـسم  رب  شیرق  دینک : هعجارم 
روط هب  ای  و  هدنهانپ ، ناونع  هب  يرفن  دنچ  طقف  دـندشن  هکم  دراو  نانآ  زا  کی  چـیه  هتـشادن  تیعقاو  هکم  یلاها  ندروآ  مالـسا  هلاسم  هک 

رد نوعظم  نب  نامثع  شردپ و  هانپ  رد  هبتع  نب  هفیذحوبا  و  هیما ، نب  صاعلا  نب  دیعـس  هحیحا  یبا  هانپ  رد  نامثع  الثم  دـندش  دراو  یناهنپ 
دوخ نیا  تسا و  هدـش  لقن  سیمع  تنب  ءامـسا  رمع و  نیب  ياهرجاـشم  هرکاذـم و  اـیلوالا  هیلح  رد  [ . 852 . ] دش دراو  هریغم  نب  دـیلو  هانپ 

هیشبح نیا  تفگ : وا  هب  رمع  دش ، دراو  سیمع  تنب  ءامـسا  هک  تسا  ترابع  نیدب  هرکاذم  نآ  تسام و  راتفگ  تحـص  رب  لیلد  ای  دیوم و 
يو میرتراوازـس ، رتـکیدزن و  ادـخ  لوـسر  هب  اذـل  و  میدرک ، ترجاـهم  امـش  زا  شیپ  اـم  تفگ : رمع  يرآ ، تفگ : ءامـسا  تـسا ؟ هـیرجب 

دارفا دندشیم  ریس  ناتناگنسرگ  دیدوب  ادخ  لوسر  تمدخ  رد  امش  دنگوس ، ادخ  هب  تسین ، نینچ  نیا  هن  تفگ : ياهملک  هدش و  ینابصع 
رسب هشبح  رد  ینمشد  هنیک و  اب  تسد و  رود  ینیمزرس  رد  ام  و  دندرکیم ، هدافتسا  ترـضح  هحفص 693 ] تحیـصن [  دنپ و  زا  ناتداوسب 

ياهترفاسم اب  تاراـبع  نیا  دوشیم  هدـهاشم  هک  روطناـمه  [ . 853 . ] میتـشاد یتحاراـن  سرت و  میدـیدیم و  رازآ  تیذا و  اـم  میدربیم ...
تمدخ رد  ياهددـعتم  دراوم  رد  سیمع  رتخد  ءامـسا  هک  دراد  تحارـص  ثیداحا  رابخا و  هکنیا  اب  تسین  راگزاس  هشبح  هب  هکم  زا  ررکم 
نیـسح ماما  نسح و  ماما  دـلوت  ماگنه  هب  همطاف ، ترـضح  یـسورع  بش  رد  هجیدـخ ، ترـضح  تلحر  ماگنه  هب  تسا ، هدوب  تیبلا  لـها 

دـلج 43 رد  و  دوب . قدـنخ  گـنج  لاـس  يرجه ، مراـهچ  لاـس  رد  نآ  دـلوت  هکنیا  اـب  دوـب  اـهنآ  هلباـق  هکلب  هتـشاد  روـضح  مالـسلااهیلع 
نسح و ماما  دلوت  رد  نم  دیوگ : هک  دننکیم  تیاور  سیمع  تنب  ءامسا  زا  مالسلاهیلع  داجس  ترـضح  هک  هدمآ  هحفص 238  راونالاراحب 

ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـش  دـلوتم  نیـسح  ماما  هک  یماگنه  مدوب ، همطاف  وت  هدـج  هلباق  امام و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما 
هدش بجوم  ثیداحا  نیمه  دیاش  و  هدمآ ، راب  نیدنچ  سیمع  تنب  ءامـسا  مسا  تیاور  نیا  رد  ءامـسا ... يا  دندومرف : دندروآ و  فیرـشت 

: دیوگب نینچ  هدرک  در  ار  ینیوزق  ياقآ  راتفگ  هک  نآ  زا  دـعب  يدیهـش  رفعج  دیـس  رتکد  ياقآ  دـننام  ام  نامز  نارگـشهوژپ  زا  یخرب  هک 
رتکد ياقآ  راـتفگ  دـیئات  رد  [ . 854 . ] مسا هدوـب  ماوـعلا  نب  ریبز  رـسمه  رکبوـبا و  رتـخد  نیقاـطنلا  تاذ  ءامـسا  نز  نیا  هک  دراد  لاـمتحا 

تیاور نیسح  ماما  ترضح  رتخد  همطاف  زا  هک  درک  لالدتـسا  هدمآ  هحفص 243  راونالاراحب  دلج 43  رد  هک  یتیاور  هب  ناوتیم  يدـیهش 
نم هک  مالـسلاهیلع  نیـسح  ترـضح  دـلوت  ماـگنه  هک  هدرک  تیاور  بلطملادـبع  رتـخد  یفـص  زا  رکبوـبا  رتـخد  ءامـسا  زا  يو  هک  هدرک 

سیمع تنب  ءامسا  تسا  نکمم  دیوگ : نیما  نسحم  دیـس  دهاجم  همالع  ثیدحلا . مدوب ... امام  هلباق و  راک و  نیا  هحفص 694 ] يدصتم [ 
هدش ردابتم  ناهذا  هب  هدوب  رتفورعم  هک  سیمع  تنب  ءامسا  اهابتشا  هدرب و  ار  ءامـسا  مان  يوار  هک  دشاب  هدش  هابتـشا  دیزی  تنب  ءامـسا  هب 

هتشاد روضح  هجیدخ  ترـضح  تلحر  ماگنه  هب  يو  هک  دوب  هدمآ  اجنآ  رد  اریز  دراد  تافانم  ثیدح  نیا  رخآ  اب  هیجوت  نیا  نکل  تسا ،
نآ رانک  رد  هجیدخ  ترضح  تافو  هظحل  هکنیا  ات  دوبن  هکم  رد  هدربیم و  رسب  هنیدم  رد  تسا و  راصنا  نانز  زا  دیزی  رتخد  ءامسا  تسا و 
عفر رگا  هک  تشذگ  زین  دربیم  رـس  هب  هشبح  رد  زور  نآ  رد  هک  ءامـسا  رهوش  بلاطیبا  نب  رفعج  مان  رد  کنیا  رب  هوالع  دـشاب ، ترـضح 

دـسریم رظنب  رتحیحـص  بناج  نیا  رظن  هب  هک  هچ  نآ  هصالخ  [ . 855 . ] ددرگ عفر  هابتشا  رفعج  دروم  رد  هنوگچ  دوش  ءامـسا  رد  هابتـشا 
اب هدوب  رتروهشم  وا  زا  شرهاوخ  نوچ  هدوب و  هزمح  رـسمه  هک  تسا  هیمعثخ  سیع  تنب  یملـس  يو  هک  دومرف  یلبرا  همالع  هک  تسنامه 

هحفص 697] ملعاهللاو [ . تسا ، هدش  هابتشا  يو 

ع)  ) یلع اب  س )  ) ءارهز ترضح  يوکین  راتفر  شوخ و  قالخا 
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هراشا

ایآ دومرف : مالـسلااهیلع  همطاف  هب  دوب  هنـسرگ  مالـسلاهیلع  یلع  نینموملاریما  یهاگحبـص  دیوگ : هک  هدش  تیاور  يردخ  دیعـسوبا  زا  - 1
هک تسا  زور  ود  تشاد  یمارگ  ینیـشناج  هب  ار  وت  يربمایپ و  هب  اب  مردپ  هک  يدنوادخ  هب  دنگوس  هن ، تفگ : یهدب ؟ نم  هب  يراد  یئاذغ 

: مالـسلاهیلع یلع  مدروآ  امـش  يارب  هدروخن ، دوخ  هداد ، حیجرت  منادنزرف  دوخ و  رب  ار  وت  میاهتـشاد  هک  هچ  نآ  میرادن و  هناخ  رد  يزیچ 
. منک راداو  يرادـن  ار  شناوـت  هک  هچنآ  رب  ار  وـت  هک  مدیـشک  تلاـجخ  میادـخ  زا  نم  دوـمرف : میاـمن ؟ هیهت  يزیچ  هک  یتـفگن  نم  هب  ارچ 

لوغشم همطاف  هارمه  هب  ترـضح  نآ  هک  دومن  هظحالم  دش ، یلع  هناخ  دراو  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يزور  - 2 [ . 856]
رتهتسخ همطاف  ادخ ، لوسر  يا  درک  ضرع  مالـسلاهیلع  یلع  دیـشابیم ؟ هتـسخ  رتشیب  امـش  زا  کی  مادک  دیـسرپ  دنـشابیم ، درآ  يایـسآ 

[ . 857 . ] دش اههناد  ندرک  درآ  هب  لوغـشم  یلع  اب  هتـسشن و  وا  ياج  ترـضح  درک و  تکرح  همطاف  مرتخد ، وش  دـنلب  دومرف : وا  هب  ، تسا
نآ زا  هدـمآ و  ادـخ  لوسر  دزن  ندرک  راک  نازیم  دروم  رد  همطاـف  یلع و  هک  هدـش  تیاور  مالـسلامهیلع  رقاـب  ماـما  قداـص و  ماـما  زا  - 3
رب تسا  هناخ  نوریب  هب  طوبرم  هک  هچ  نآ  همطاف و  هب  طوبرم  هناخ  ياهراک  دومرف : ترـضح  دندرک ، هحفص 698 ] یهاوخرظن [  ترضح 

لاحـشوخ و ناـنچ  تشادرب  نم  ندرگ  زا  ار  نادرم  هب  طوبرم  فیلکت  ادـخ  لوـسر  هکنیا  زا  دـیامرفیم  مالـسلااهیلع  همطاـف  یلع ، هدـهع 
باقر و  ) نادرم فیلکت  لـمحت  دـیوگیم : ثیدـح  نیا  لـیذ  رد  یـسلجم  همـالع  دـنادیم . ار  نآ  هزادـنا  ادـخ  طـقف  هک  متـشگ  رورـسم 
و مزیه ، ندروآ  بآ و  کشم  ندیشک  شود  هب  دننام  دنریگیم  ندرگرب  هدیشک و  شود  هب  اهدرم  هک  یئاهراک  ینعی  نادرم ) ياهندرگ 

يارب اهبش  هک  یماگنه  هب  هدیباوخ  دارفا  ندرگ  رس و  رب  نتـشاذگ  ياپ  ای  و  اهدرم ، نیب  رد  زورب  روهظ و  زا  دشاب  هیانک  هک  تسا  نکمم 
دنشکیم راب  دننکیم و  لمحت  نادرم  هک  هچنآ  هملک  نتم  هخسن و  لصا  رد  هک  تسین  دیعب  دور و  نوریب  لزنم  زا  تسیابیم  بآ  ندروآ 
مالسلاهیلع یلع  ترضح  هک  هدش  تیاور  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  - 4 [ . 858 . ] دشاب هداتفا  یلصا  هحسن  زا  ام »  » هملک هک  هتـشاد  دوجو 

[ . 859 . ] تخپیم نان  دومنیم و  ریمخ  درکیم و  بایسآ  مالسلااهیلع  همطاف  دزیم و  وراج  دروآیم و  بآ  دیشکیم ، مزیه 

یلع نینموملاریما  شهوکن  تمذم و  رد  نانمشد  یگتخاس  ثیداحا 

هب هک  هدش  تیاور  مالسلاهیلع  یلع  زا  میامنیم : بلج  تیاور  نیا  هب  ار  مرتحم  ناگدنناوخ  هجوت  یلعج  ثحب  هب  دورو  زا  شیب  زاغآ و  رد 
ایند زا  هدرک و  ضبق  ار  شکاپ  حور  دنوادخ  هحفـص 699 ] هکنیا [  ات  متخاسن  تحاران  هدرواینرد و  مشخ  هب  ار  وا  هاگ  چیه  دنگوس  ادخ 

. تفریم نیب  زا  مهودنا  مغ و  متـسیرگنیم  وا  هب  هاگره  تشادن ، نم  هب  تبـسن  ینامرفان  هتخاسن و  نیگمـشخ  ارم  هاگ  چـیه  زین  وا  و  درب ،
اهنآ اریز  دننینچ ، نیا  هک  دنگوس  ادخ  هب  يرآ  ود ، نآ  دنراوگرزب  یمارگ و  قالخا و  شوخ  هچ  راگدرورپ ، تسا  هزینم  كاپ و  [ . 860]

نانمـشد و  ناشماقم ، یئالاو  زا  ناربخیب  نکل  دناهدیدنـسپ ، يوخ  قلخ و  ياراد  هک  دنتـسه  یناسک  يوگلا  تیناـسنا و  لـماک  هنومن  ود 
دروم رد  ار  نینموملاریما  يالاو  تیـصخش  هتـسج و  کسمت  یلعج  یگتخاس و  بلاطم  هب  ناشهابت  دساف و  فادها  رطاخ  هب  نینموملاریما 

، دناهدز ترضح  نآ  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نت  هراپ  یمارگ و  رتخد  هب  يراتفردب  تمهت  هداد و  رارق  شهوکن  نعط و 
نآرق ياتمه  وگنخس و  ترضح و  نآ  ناج  هلزنم  هب  هک  دناهتساخرب  یـسک  ادخ و  لوسر  یـصو  هب  تبـسن  ینمـشد  هب  هناتخـسرس  هچ  هو 
وگزاب ناتیارب  دـناهتخادرپ  هتخاس و  باب  نیا  رد  هک  ار  هچ  نآ  زا  ياهمـش  ات  دـیوش  هارمه  هدنـسیون  اـب  اـجنیا  رد  یمارگ ، هدـنناوخ  تسا .

هک هدشن  تیاور  نینموملاریما  زا  رگم  دوش  هتفگ  رگا  دیوگ : هماقم  هللا  یلعا  یـسوط  خیـش  هعیـش  بهذـم  هاگهیکت  و  هفئاطلا ، خیـش  منک :
لوسر هب  دیسر و  هحفص 700 ] مالسلااهیلع [  همطاف  هب  ربخ  نیا  درک و  يراگتساوخ  لهجوبا  رتخد  زا  ادخ  لوسر  یگدنز  نارود  رد  يو 

وا هدرک  رازآ  تیذا و  ارم  ماشه  نب  لهجوبا  رتخد  زا  يراگتساوخ  اب  یلع  انامه  دومرف : هتفر و  ربنم  يور  رب  ترضح  درک و  تیاکش  ادخ 
يا تسین ، ندرک  عمج  ناکما  ادـخ  نمـشد  رتخد  ادـخ و  یلو  رتخد  نیب  هاگ  چـیه  هکنیا  اب  دـنک  عمج  همطاـف  وا و  رتخد  نیب  دـهاوخیم 
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سپ تسا ؟ هدرک  تیذا  ار  لاعتم  دـنوادخ  دـنک  تیذا  ارم  سک  ره  هدرک و  تیذا  ارم  دـنک  تیذا  ار  همطاف  سک  ره  هک  دـینادیمن  مدرم 
یـسیبارک هکلب  تسا ، هتخانـشان  لوهجم و  ثیدح  لها  دزن  یگتخاس و  اوران و  يربخ  نیا  هدش : هتفگ  دنکب . دـهاوخیم  ار  نیا  یلع  ارچ 

لقن ترـضح  نآ  نمـشد  هب  تبـسن  نایعیـش  هک  یبیاـعم  تاداریا و  هب  یئوگخـساپ  مالـسلاهیلع و  نینموـملاریما  شهوـکن  روـظنم  هب  ارنآ 
لیلد چـیه  تیاور  نیا  فعـض  رد  رگا  ددرگ و  نآ  دـننامه  دوش و  هتفرگ  هابتـشا  لطاب  اب  قح  تسا  لاحم  هکنیا  اـب  هدرک  لـعج  دـناهدرک 
دوخ لیلد  کی  نیمه  تشادن ، دوجو  هدرک  لقن  ار  نآ  تیبلا  لها  روهشم  سانشرس و  نمشد  نیا  یسیبارک  هک  بلطم  نیمه  زج  يرگید 

هک تسنآ  ياـیوگ  تیاور  نیا  اریز  دراد ، دوـجو  تیاور  نیا  لـعج  فعـض و  رب  زین  يرگید  نئارق  دـهاوش و  هوـالع  هـب  درکیم  تیاـفک 
نتفرگ هکنیا  اـب  تسا  هدرمـش  تشز  ار  نآ  ربنم  يـالاب  رب  امـسر  هدرک و  شهوکن  ار  لـمع  نیا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

شهوکن هب  حیرـصت  دسانـشیمن و  رکنم  تشز و  ار  حابم  راک  ادخ  لوسر  هاگچیه  تسین و  مارح  درادـن و  یلاکـشا  مالـسا  رد  نز  راهچ 
هنوگ نیا  زا  ار  ترضح  نآ  يالاو  تیصخش  لاعتم  دنوادخ  دهدیم ، رازآ  ار  ترـضح  نآ  حابم ، راک  نیا  دیوگیمن  درک و  دهاوخن  نآ 
ناـنز رگید  شرتخد و  نیب  ندرک  عمج  زا  عبط  ياـضتقم  هب  ضرف  رب  رگا  تساهتـسناد و  رتـالاو  رترب و  يژک  یتساـک و  هنوگره  زا  راـتفر 
مدرم همه  روضح  رد  ربنم و  يالاب  رب  ار  نآ  هدرک  هغلابم  شهوکن  راکنا و  نیا  رد  دعب  دنک و  يراج  نابز  رب  تسیابیمن  تشادیم  ترفن 

دوب و رادروخرب  ياهداعلاقوف  يرابدرب  ملح و  زا  راوگرزب  نآ  اریز  دـشاب  هدـش  تحاران  تدـش  هب  لمع  نیا  زا  هک  دـنچ  ره  دراد  نـالعا 
بلطم نیا  هک  دوبن  رتهب  ایآ  مالسلاهیلع  یلع  زا  یتحاران  ضرف  رب  دوب ، هدرک  فیصوت  میظع  قلخ  هحفص 701 ] هدنراد [  هب  ار  وا  دنوادخ 

نیا زا  هدومن و  شهوکن  یناهنپ  ار  وا  زیمآتبحم  فیطل و  يراتفگ  اـب  هدرک و  دزـشوگ  نینموملاریما  هب  هناـیفخم  یـصوصخ و  روط  هب  ار 
ار وا  دهدیم  همئالاداوج  ترضح  هب  ار  شرتخد  تسین  ادخ  لوسر  اب  سایق  فرط  چیه  هکنیا  اب  یسابع  نومام  [ . 861 . ] تشادیمزاب راک 

ینز همئالاداوج  هک  دسیونیم  وا  يارب  شرتخد  هک  یتقو  دیامنیم  مهارف  هنیدم  هب  ار  وا  رفس  تامدقم  دعب  دتـسرفیم و  ترـضح  هناخ  هب 
مارح هدرک ، لالح  وا  رب  لاعتم  يادـخ  هک  ار  هچنآ  هک  میدرواین  در  وا  يرـسمه  هب  ار  وت  ام  : » دـیوگیم هدرک و  خـیبوت  ار  وا  هتفرگ  رگید 
ادـخ هب  دوب  رتهتـسیاش  راـک  نیا  زا  يریگولج  راـکنا و  يارب  تشاد و  تیولوا  ندـش  نیگمـشخ  يزوسلد و  يارب  نوماـم  هکنیا  اـب  مینک »

ربخ نیا  هدش و  تمالم  شهوکن و  نینموملاریما  هب  تبـسن  هک  تسا  نآ  زا  رتشیب  ادـخ  لوسر  رب  داریا  نعط و  تیاور  نیا  رد  هک  دـنگوس 
يدح هب  هدکرن  لعج  يرگید  درف  دهد  رارق  شهوکن  دروم  ار  راوگرزب  ود  ره  هتساوخیم  هک  ندیدیب  دحلم و  ناسنا  کی  زج  یـسک  ار 
هحفـص تسا [ . هتـشادن  یکاب  زین  تسا  وا  دوخ  ینابم  لوصا و  رگناریو  هک  ینخـس  زا  یتح  دوخ  دانع  هنیک و  شتآ  ندنانـشورف  يارب  هک 

یلع نینموملاریما  لاـعتم  دـنوادخ  هک  نیا  رد  درادـن  دوجو  ثیداـحا  ناـیوار  لـقن و  لـها  نیب  یفـالتخا  فـالخ و  اـهنیا  رب  هوـالع  [ 702
و هتفریذـپن ، ار  وا  ياهراگتـساوخ  مامت  ادـخ  لوسر  تسا و  هدـیزگرب  مالـسلااهیلع  همطاـف  ترـضح  اـب  يرـسمه  ناونع  هب  ار  مالـسلاهیلع 

یـسک يرـسمه  هب  دوخ  نامـسآ  زا  ار  وا  لاـعتم  دـنوادخ  هکنیا  اـت  دروآ  مهاوخنرد  یـسک  يرـسمه  هب  ار  همطاـف  نم  : » هک تسا  هدومرف 
نـیگمغ و هداد و  رازآ  ار  وا  هـک  دـنکیمن  باـختنا  ار  یـسک  دوـخ  تاـقولخم  نـیب  زا  دـنوادخ  هـک  مـینادیم  یبوـخ  هـب  اـم  و  دروآرد »

شلاثما رئاظن و  اب  يزیچ  ره  هکنآ  رگید  هتکن  تسا . تیاور  نیا  بذـک  يوار و  نیا  یئوگغورد  رب  لیلد  نیرتهب  نیا  دزاس و  كانهودـنا 
یئانـشآ مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  یگدنز  خـیرات  رد  هدراو  تایاور  رابخا و  اب  هک  سک  ره  ددرگیم ، راب  اهنآ  رب  دوش و  هتفرگ  رظن  رد 

هدادن ماجنا  يراک  لوسر  ترضح  شیامرف  فالخرب  هاگچیه  راوگرزب  نآ  هک  دنادیم  یبوخ  هب  دشاب  هدینـش  ار  اهنآ  زا  يزیچ  و  هتـشاد ،
رگید هکنیا  اب  تسا ، هتفرگن  رارق  ترـضح  نآ  شنزرـس  تمالم و  دروم  هدشن و  رداص  وا  زا  دشاب  ادخ  لوسر  دـنیآ  شوخان  هک  یلمع  و 

رد ترضح  تسا  نکمم  هنوگچ  دزیمرـس  نانآ  زا  یـشزغل  یهاگهگ  دنتفرگیم و  رارق  شنزرـس  دروم  هدوبن و  داریایب  ناشراک  هباحص 
.!؟ تسین نیب  رد  يوار  دانع  ینمشد و  ایآ  دشاب ؟ هدرک  راتفر  دوخ  یتاذ  بدا  یگشیمه و  تنس  فالخرب  هدرک و  تداع  قرخ  دروم  نیا 

تمینغ ار  تصرف  نیا  هدرکن و  هدافتسا  هناهب  نیا  زا  ناشنارادفرط  هیماینب و  زا  ترـضح  نآ  نانمـشد  هک  دش  روط  هچ  هکنآ ، رگید  هتکن 
فرحنم قح  زا  هتـسب و  غورد  ناـنیا  هنوگچ  دـندادن  رارق  دوخ  نیغورد  ياـهشهوکن  یمهو و  ياهرادـنپ  يارب  یناونع  ار  نآ  هتـشادن و 
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دوخ نیا  تسا و  هتفگن  ترـضح  نآ  دروـم  رد  ار  یبـلطم  نینچ  نیـشیپ  نانمـشد  زا  کـی  چـیه  هک  مینادیم  یبوـخ  هب  هکنیا  اـب  دـناهدش 
هک هدش  تیاور  مالسلاهیلع  نیسح  نب  یلع  زا  باهشنبا ، زا  [ . 862 . ] دشاب هحفص 703 ] ثیدح [  نیا  ندوب  یگتخاس  رب  یلیلد  دناوتیم 
نآ هب  همرخم  نب  روسم  دنتـشگرب  هیواعم  نب  دیزی  دزن  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  تداهـش  زا  دعب  ماش و  زا  هک  یماگنه  دومرف :

بلاطیبا نب  یلع  انامه  هک ) دسریم  اجنآ  هب  ات  دـهدیم  همادا  ار  ثیدـح  و  ( ؟ مزاس هدروآرب  ات  دـیراد  يزاین  ایآ  تفگ : دیـسر  ترـضح 
زا دوخ  مدوب  هدـش  غلاب  هزات  نم  هک  ماـگنه  نآ  رد  درک ، يراگتـساوخ  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاـف  دوجو  اـب  ار  لـهجوبا  رتخد  مالـسلاهیلع 

دتفا و رطخ  هب  شنید  هک  مسرتیم  نآ  زا  نم  تسا و  نم  زا  همطاف  انامه  : » دومرفیم هک  مدینـش  دوب  هتـسشن  ربنم  يالاب  رب  هک  ادخ  لوسر 
هدوتس و شیداماد  رد  ار  وا  هدرک  دای  دوب  سمشدبعینب  زا  هک  شرگید  داماد  زا  دعب  و  دهد ،» هار  دوخ  هب  دیدرت  کش و  دوخ  تناید  رد 

نمشد رتخد  ادخ و  لوسر  رتخد  دنگوس  ادخ  هب  دومن ... لمع  نآ  هب  درک  هدعو  هک  ار  هچ  ره  تفگ و  نخـس  یتسار  هب  نم  اب  وا  : » دومرف
ادخ باوج  يو  تسا ، يراخب  نوچمه  یتّیصخش  زا  فسات  هیام  بجعت و  ياج  رایـسب  [ . 863 .« ] دش دنهاوخن  عمج  مه  اب  هاگ  چیه  ادخ 
نعط هک  يدراوم  رد  طقف  دنکیمن ، دانتسا  دراوم  هنوگ  نیمه  رد  زج  ادخ  لوسر  ترتع  ثیداحا  هب  هک  داد  دهاوخ  هنوگچ  ار  شلوسر  و 

: دـیوگ هک  تسا  ثیدـح  نیا  رد  هچنآ  زا  میربیم  هانپ  ادـخ  هب  دـشاب ، میرک  نآرق  ياتمه  نییـصولا و  دیـس  نینموملاریما و  رب  یتمـالم  و 
ياوشیپ هب  هدرک و  یفرعم  لوـق  شوـخ  وگتـسار و  ار  وا  هدوـمن و  شیاتـس  فـیرعت و  صاـعلاوبا  راـتفر  زا  شاهبطخ  نیا  رد  ادـخ  لوـسر 

ار لوسر  ترضح  صاعلاوبا  هکنآ  زا  دوصقم  تسا . هداد  حیجرت  ترـضح  نآ  رب  ار  صاعلاوبا  دراد و  ضیرعت  مالـسا  ربهر  ناراکزیهرپ و 
هب هک  ياهدعو  رد  هتفگ و  نخس  یتسرد  یتسار و  هب  هتشاد  ترـضح  نآ  اب  هک  يراتفگ  رد  هحفص 704 ] يو [  هک  تسنآ  هدرک  قیدصت 

نیملسم اب  گنج  رد  نیکرشم  هارمه  هب  ردب  رد  يو  ، هدرک لمع  دتسرفب  هنیدم  هب  هکم  زا  ار  بنیز  هک  داد  ردب  گنج  زا  دعب  ترضح  نآ 
. دندومن دازآ  اریو  دننک  تفایرد  وا  زا  ياهیدف  هکنآ  نودب  لوسر  ترضح  تعافش  اب  دعب  و  هدرک ، ریسا  ار  وا  اهناملـسم  تشاد و  تکرش 
هک دـنادیم  یناسک  زا  ار  وا   102 هغالبلاجهن 4 / حرـش  رد  دـیدحلایبا  نبا  هک  تسا  يرهز  باهـش  نب  ملـسم  نب  دـمحم  ربخ  نیا  يوار 

هدـهاشم شثیدـح  رـساترس  رد  تمهت  غورد و  یئوـگهدوهیب و  ساـسا  نیا  رب  و  هتـشاد ، فارحنا  مالـسلاهیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  هب  تبـسن 
شتاـشیامرف لاوقا و  ماـمت  رد  دروآ و  ناـمیا  لوسر  ترـضح  هب  هک  دوبن  یـسک  نیلوا  مالـسلاهیلع  یلع  نینموـملاریما  نیا  اـیآ  دوـشیم ،

لوسر ترـضح  هک  تفگ  ناوتیم  اـیآ  یتیعقوم  نینچ  نتـشاد  اـب  و  دیـشخب ؟ شترـضح  هار  رد  تشاد  هچنآ  ره  دومن و  قیدـصت  ارناـشیا 
رتهب نیدجاسلا  دیـس  نیدباعلانیز و  ترـضح  زا  همرخم  نب  روسم  هک  تفریذپ  دوشیم  ایآ  و  هداد ؟ حـیجرت  ترـضح  نآ  رب  ار  صاعلاوبا 
رتخد زا  یلع  ترضح  يراگتساوخ  ناتساد  هکنیا  ات  تخانشیم  ار  نیعمجا  مهیلع  لهلا  مالس  ءارهز  همطاف  یـضترم و  یلع  ادخ و  لوسر 

هداد و رارق  شراک  ساسا  كالم و  ار  مالسلاهیلع  یلع  نینموملاریما  نمشد  ناطیش  هکلب  هن ، دنک ، تیاور  داجس  ترـضح  زا  ار  لهجلاوبا 
نابز زا  هدرک و  ومن  دشر و  ناشنماد  رد  هداتفا و  هار  هب  مخت  نآ  زا  هدمآرد  هب  هجوج  دعب  هداهن و  ار  ینمـشد  نیا  مخت  نافلاخم  هنیـس  رد 

: دیوگ رجحنبا  دیرگنب : نس  لها  نادنمشناد  زا  یخرب  ياههتفگ  زا  یشخب  هب  نونکا  تسا . هتسیرگن  نانآ  ناگدید  اب  هتفگ و  نخس  نانآ 
زا هک  دوب  مغولب  لئاوا  دـیوگ : روسم  درک ، يراگتـساوخ  لـهجوبا  رتخد  زا  بلاـطیبا  نب  یلع  هک  هدـمآ  ثیدـح  نیا  ملـسم  حیحـص  رد 

نیخروم اریز  تسا  لکشم  ثیدح  نیا  ذخام  دنکیم .) رکذ  ار  ثیدح  :... ) دومرفیم هک  مدینش  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
تفه ای  شش  دودح  یلع  يراگتـساوخ  ناتـساد  تسا و  هدوب  ترجه  زا  دعب  هحفـص 705 ] وا [  دلوت  هک  دـنرادن  یفالتخا  بلطم  نیا  رد 
يانعم مالتحا »  » هملک زا  شدوصقم  هک  تسه  لاـمتحا  نیا  هتبلا  هدوب ؟ مغولب  لـئاوا  دـیوگیم : هنوگچ  تسا ، هدوب  وا  دـلوت  زا  دـعب  لاـس 

رفعجوبا نامداتـسا  دـیوگ : دـیدحلایبا  نبا  [ . 864 . ] تسا رتاناد  لاـعتم  دـنوادخ  دـشاب و  ندـش  لـقاع  لـقع و  هب  ندیـسر  هک  نآ  يوغل 
مالـسلاهیلع یلع  شهوکن  رد  تشز  یثیداحا  رابخا و  هک  درک  راداو  ار  نیعبات  هباحـص و  زا  ياهدـع  هیواعم  هک  هدرک  يروآدای  یفاکـسا 

وا هاوـخلد  قـبط  ياهدـع  درک ، نییعت  یناوارف  شاداـپ  راـک  نیا  ماـجنا  يارب  و  دوـش ، وا  زا  مدرم  ترفن  يرازیب و  بجوـم  هک  دـننک  لـعج 
رگید يدارفا  ریبز و  نب  هورع  نیعبات  زا  و  هبعشنبا ، هریغم  صاع و  نبورمع  هریرهوبا و  دننام  هباحـص  زا  يدارفا  دندرک ، لعج  ار  یثیداحا 
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نامز رد  ترـضح  نآ  هک  درک  لعج  ار  لهجوبا  رتخد  زا  مالـسلاهیلع  یلع  يراگتـساوخ  ثیدح  هریرهوبا  اما  دـندرک . مادـقا  راک  نیا  رد 
نینچ نیا  دنگوس  ادخ  هب  : » دومرف هتفر و  ربنم  يالاب  رب  دـش و  نیگمـشخ  ادـخ  لوسر  درک و  يراگتـساوخ  لهجوبا  رتخد  زا  ادـخ  لوسر 

دنک تیذا  ار  وا  هک  هچنآ  ره  تسا ، نم  نت  هراپ  همطاف  انامه  دنوشیمن ، عمج  اج  کی  رد  ادخ  نمشد  رتخد  ادخ و  یلو  رتخد  دوشیمن ،
« دنکب دهاوخیم  هک  ار  يراک  ره  دعب  دوش و  ادج  نم  رتخد  زا  لوا  دنک  جاودزا  لهجوبا  رتخد  اب  دهاوخیم  یلع  رگا  دـهدیم ، رازآ  ارم 

همرخم نبروسم  زا  يراخب  ملسم و  حیحص  در  ثیدح  نیا  دراد . ترهش  یـسیبارک  تیاور  هب  ثیدح  نیا  فیدر ) نیمه  رد  ینخـس  ای  (و 
مان هب  یـصخش  ثیدح  نیا  يوار  هک  هدش  رکذـتم  هدروآ و  همئالا » ءایبنالا و  هیزنت   » باتک رد  ار  نآ  یـضترم  دیـس  هدـش ، لقن  زین  يرهز 

تیاور هحفـص 706 ] نیا [  هک  ضرف  رب  نم  هدـیقع  هب  و  تسا ، روهـشم  تیبلا  لها  هب  تبـسن  ینمـشد  هب  درف  نیا  تسا  یـسیبارک  نیـسح 
رتـخد اـب  نینموملاریما  مه  رگا  هک  تسا  یماـمت  هدـیقع  رظن و  قاـفتا  اریز  دـنکیمن ، دراو  نینموملاریما  رب  يداریا  نعط و  دـشاب  حـیحص 

. تسا لـخاد  نز  راـهچ  اـب  جاودزا  زاوج  هیآ  مومع  رد  اریز  دوب  هدرکن  یفـالخ  راـک  درکیم  جاودزا  ءارهز  ترـضح  دوجو  اـب  لـهجوبا 
دمحم زا  دیمحلادبع  نب  ریرج  و  هدش . فرحنم  هتـشگرب و  ترـضح  نآ  زا  هک  تسا  یناسک  زا  يرهز  دـیوگیم : رگید  ياج  رد  [ . 865]

، دنیوگیم ازسان  مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هب  هتـسشن  ریبز  نب  هورع  يرهز و  مدید  هنیدم  دجـسم  رد  هک  تسا  هدرک  تیاور  هبیـش  نب 
نب روـسم  زا  زین  و  [ . 866 . ] داتسیا نانآ  رس  يالاب  دش و  دجسم  دراو  ترـضح  دیـسر  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  هب  ربخ  نیا 

انامه دومرفیم : درکیم  ینارنخـس  ربنم  يالاب  رب  هک  یلاح  رد  مدینـش  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  هک  هدـش  تیاور  مرخم 
رگم مهدیمن ، هزاجا  مه  دـعب  ماهدادـن و  هزاجا  نم  دـنهدب  بلاطیبا  نب  یلع  هب  ار  ناـشرتخد  هک  دناهتـساوخ  هزاـجا  هریغم  نب  ماـشهینب 

دنک تحاران  ار  وا  هچ  نآ  ره  تسا  نم  نت  هراپ  وا  انامه  دریگب ، ار  اهنآ  رتخد  دـهد و  قالط  ارم  رتخد  دـهاوخب  بلاـطیبا  نب  یلع  هکنیا 
ءزج رد  لهجوبا  رتخد  زا  یلع  ترضح  يراگتساوخ  ناتـساد  [ . 867 . ] دهدیم رازآ  ارم  دـنک  تیذا  ار  وا  هچ  ره  دـنکیم و  تحاران  ارم 

دانسا اب  ملسم  حیحص  رد  و  هحفص 28 ، ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ياهداماد  باب  شنیرفآ ، زاغآ  لصف  رد  باتک  نآ  مجنپ 
ثیداحا رد  لبنحنبا  دنـسم  رد  حاکن و  باتک  زا  هریغلا  باب  هجامنبا  ننـس  رد  مالـسلااهیلع و  همطاف  لئاضف  باب  رد  نوگانوگ  ظاـفلا  و 

رعاـش هصفحیبا  نب  ناورم  هدرک  تیاور  ار  یگتخاـس  ثیدـح  نیا  هک  ینیدـناعم  هلمج  زا  و  هحفـص 707 ] [ . ] 868 . ] تسا هدـمآ  روسم 
مکح نب  ناورم  مالغ  هصفحوبا  هصفحیبا ، نب  ییحی  نب  نامیلـس  نب  ناورم  دـیوگ : ناورم  لاح  حرـش  رد  بیطخ  تسا . دیـشرلا  نوراـه 

هک دوب  يدوهی  یبیبط  يو  تسا : هدش  هتفگ  و  دیزی ، مسا  داد ، یبوخ  ناحتما  زور  نآ  رد  وا  اریز  درک  رازآ  ار  وا  رادـلا  موی  رد  ناورم  دوب 
اب يو  تفگ ، حدـم  ار  یـسابع  دیـشر  يدـهم و  دـش و  دادـغب  دراو  هصفحیبا  نب  ناورم  دـیدرگ ... ناملـسم  ناـفع  نب  ناـمثع  تـسد  هـب 
ربخ نیا  راشتنا  عویـش و  رطاخ  هب  دـیوگ : دـیدحلایبا  نبا  [ . 869 . ] تخاسیم برقم  دیـشرلا  نوراه  دزن  ار  دوخ  ناـیولع  هب  یئوگازـسان 

نادـنزرف شهوکن  تمذـم و  رد  و  هدـیناجنگ ، دوـب  هدورـس  دیـشرلا  نوراـه  حدـم  رد  هک  ياهدیـصق  نمـض  رد  ارنآ  هصفحیبا  نب  ناورم 
ای لمج و  نم  تاهیه  لمج و  یلع  مالـس  تسنیا : وا  هدیـصق  تیب  نیتسخن  تسا . هدیزرو  رارـصا  هغلابم و  نینموملاریما  ءارهز و  ترـضح 

منامـسیر دنچ  ره  لمج  دنبوخ  هچ  لمج و  زا  تسا  رود  و  تسا ) هدوب  ییابیز  نز  مسا   ) لمج رب  مالـس  یلبح  تمرـص  نا  لمج و  اذـبح 
لضفا امـش  زا  ناتردپ  یلع  همجرت : لضفلا  يوذ  اوناک  يروشلاووذ و  هابا  مکنم  لضفا  ناک  مک  وبا  یلع  دیوگیم : نینچ  دعب  و  دش . هراپ 
نیعللا تنب  هتبطخب  هتنب  ءاس  ذا  هللالوسر  ءاس  و  دندوب . یتلیـضف  اب  دارفا  نانآ  دندرک و  عنم  تفالخ  زا  ار  وا  يروش  ناگدـنراد  دوب ، رترب  و 

تحاران ار  ربمایپ  رتخد  نیعل  لهجوبا  هحفص 708 ] رتخد [  زا  يراگتساوخ  اب  هک  ماگنه  نآ  رد  دومن  تحاران  ار  ادخ  لوسر  وا  لهج  یبا 
ار وا  یعطق  ارب و  ینخـس  اب  ربنم  يور  رب  امـش ، ردـپ  نز  ردـپ  ربمایپ ، لصفلا  عداصلا  قطنملاـب  ربنم  یلع  مکیبا  رهـص  هللالوسر  مذـف  درک .

تفریذپ تیمکاح  هب  ار  نیمکح  تفالخ ، هلاسم  رد  امـش  ردپ  لعنلل  لعنلایذ  علخ  هاعلخ  امه  مکوبا  نیمکاح  اهیف  مکح  و  درک . شهوکن 
تلطبا دـقف  هنبا  نسحلا  هدـعب  نم  اـهعاب  دـق  و  دـندرک . علخ  وا  زا  ار  تفـالخ  دروآیم  نوریب  ار  دوخ  شفک  هک  یـسک  نوچ  مه  ناـنآ  و 

ریغ یف  یه  اهومتیلخ و  و  دش . لطاب  رما  مامز  ثاریم  رد  امـش  ياعدا  تخورف و  ار  تفالخ  شرـسپ  نسح  وا  زا  دـعب  لبحلا  هثرلا  مکاوعد 
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هب امـش  هداتفا  لها  تسد  هب  هک  لاح  دیدرک و  اهر  ارنآ  دوب  لهاان  تسد  هب  هک  یماگنه  [ . 870  ] لها یلا  تراص  نیح  اهومتبلاط  اهلها و 
نارادم تلیـضف  ياوشیپ  زاتمم و  هتـسجرب و  تیـصخش  ار ، نیعل  رفاک  دناعمنبا ، ياهیئارـس  هوای  اهيزادرپ و  غورد  دیاهتـساخرب . هبلاطم 

رد روهـشم  و  رادیاپ ، هدنز  و  اورنارف ، دـنوادخ  يوس  زا  هک  سک  نآ  راکـشآ ، تامارک  هدـنراد  شنارود ، هناگی  راگزور و  همالع  مالـسا 
ضغب و رفک و  هب  هتفگ و  خـساپ  هللاهمحر  یئابطابط  يدـهم  دیـس  یمظعلاهللاهیآ  مولعلارحب ، بانج  هدـش  دـیئات  یتیگ  ياههنارک  و  قاـفآ ،

دروم ار  وا  هک  سک  نآ  رب  دـنوادخ  مالـس  هدـش و  شیاتـس  رگـشیاتس و  رب  یهلا  نیرفن  تنعل و  تسا ، هدومن  حیرـصت  وا  ینمـشد  دانع و 
يدنع اهرکذ  امف  لمج  وا  هنیثب  يرکذ  نم  دع  الا  تسنیا : مولعلارحب  موحرم  یتیب  دصیس  هدیصق  زاغآرس  تسا  هداد  رارق  شنزرس  نعط و 

ینتب رطا  نیریـش و ال  هن  تسا و  هحفـص 709 ] خـلت [  تسا ، هزمیب  نم  يارب  نآ  دای  درکن  زواجت  لمج  ای  هنیثب  دای  زا  ارچ  یلحی  رمی و ال 
لئاضف زا  هدنکآ  تاجتـشون  طقف  هکلب  دنروآیمنرد  برط  هب  ارم  ور  دیپس  نانز  یلغـش و  تحرب  ام  لضفلاب  هربحم  فئاحـص  ریغ  ضیبلا 

یف ءاوشعلا  طبخ  نم  یمعلا و  هلالـضلا و  ضاخ  يذلل  لق  و  دـیوگ : هک  اجنآ  ات  دـنامیم . نم  دای  هب  هتـسویپ  هک  تیب ) لها  لئاضف   ) تسا
عاب نم  و  دـنکیم . تکرح  هناروکروک  ینادان  یکیرات  رد  هک  سک  نآ  هتفرورف و  يروک  یهارمگ و  هب  هک  یـسک  هب  وگب  لـهجلا  هملظ 

ار درخ  رهوگ  هک  هنوگنامه  هتخورف  لوپ  هب  ار  تیاده  رهوگ  هک  سک  نآ  هب  لقعلا و  هرهوج  نارسخلاب  عاب  امک  يدهلا  هرهوج  نامثالاب 
هک ياهدرک  وجه  ار  یئاهناسنا  وت  لقنلا  یف  مهنم و  لضفال  ناب  لـقعلا  یف  مهحیدـم و  باـتکلا  یف  اـسانا  توجه  تسا . هتخورف  ناـیز  هب 

یلا يوهت  مشلا  لابجلا  هل و  يوطنت  عبـسلا  تداک  اروز  تقفل  و  تسا . راکـشآ  لقن  لقع و  رد  نانآ  تلیـضف  هدمآ و  نآرق  رد  نانآ  حدم 
اوباصی نا  نع  ابـسح  اولع  دزیریمورف . عفترم  ياههوک  هدیچیپ و  مه  هب  اهنآ  زا  هناگتفه  ياهنامـسآ  هک  ياهتفاب  مه  هب  یئاههوای  لفـسلا 

بسح زا  نم  لاثما  نم و  تفرگ و  يداریا  نانآ  رب  ناوتب  هک  دننانآ  زا  رتالاب  تبسن  ثیح  زا  ناشیا  یلثم  وا  انا  مهباسحا  نع  عفیدف  همصوب 
زا ریغ  هب  تسا  ام  كاپ  دج  دننام  ام  ردپ  یلع  لضف  نم  هوبنلا  الا  هلام  هل  اندج  رهطلاک  ناک  انوبا  یلع  دیوگ : هک  اجنآ  ات  دنک . عافد  نانآ 

هحفـص لهجوبا [  یبنلا  يداهلا  دسح  اذل  یمعلا  لهجلا و  يذـل  دوسحم  لضفلاوذ  و  دوب . اراد  مه  یلع  تشاد  وا  هک  یلئاضف  رگید  تبون 
. دیزرو تداسح  امنهار  ربمیپ  رب  لهجوبا  تهج  نیدب  دریگیم  رارق  دسح  دروم  روک  نادان و  يارب  تسا  تلیضف  ياراد  هک  یـسک  [ 710

ناشهفیقس نآ  زا  شیپ  تفریذپن و  ار  وا  يروش  رگا  لتخملا  دسافملا و  لصا  مهتفیقـس  اهلبق  هتبا و  يروشلا  تناک  نئل  دیوگ : هک  اجنآ  ات 
شیرق نآ  زا  شیپ  هک  نادـب  سپ  لسرلا  دیـس  مهلهج  نم  اهلبق  اوبا  هودـن  نیتلحرلا و  لها  ناـک  قف  دوب . اـهیهارمگ  دـسافم و  لـصا  هک 
مهنیبل باتکلا  لها  هیراح  و  تفریذپن . ار  ناربمایپ  ياوشیپ  ینادان  يور  زا  زین  نانآ  یتروشم  عمتجم  و  فیـصلا ) ءاتـشلا و  هلحر  نابحاص  )

يزوریپ دـندیگنجیم و  وا  مان  هب  يراتفرگ  ماگن  هب  کنیا  ابناشزواجت  متـس و  رطاخ  هب  باـتک  لـها  لـهولا و  يدـل  وحتفتـسی  هب  اوناـک  و 
هدش و بیذکت  راوگرزب  ناربمایپ  لهج  يوذ  موق  نالذخ  مهرـض  امف  اولتوق  مارکلا و  لسرلا  بذک  دـق  و  دـندرک . هزیتس  وا  اب  دنتـسجیم 

رگا لذرلا  یلا  اموی  رمالاب  اولدع  امل  لضف  يوذ  موقل  يروشلا  تناک  ول  و  درواین . دراو  نانآ  هب  ینایز  نانادان  ندرک  راوخ  دندش و  هتشک 
الا سانلا  ام  هلثمک و  اونوکی  مل  ذا  اردیح  اوبا  دنتـشگیمنرب . یگیامورف  یتسپ و  هب  هاگچیه  دشیم  لیکـشت  تلیـضف  اب  نامدرم  زا  يروش 

لیامت دوخ  نانگمه  هب  هشیمه  مدرم  دـندوبن و  وا  لثم  هک  دـنتفریذپن  ار  وا  هدـش ، نینموملاریما  رکنم  تهج  نآ  زا  نانآ  لثملا  یلا  نولئاـم 
ماجنا هک  ار  هچنامه  زج  زین  دنوادخ  دنتفریذپن و  ار  وا  نانآ  لدع  يذـل  مکح  للا  مکح  دـعب  له  اوتا و  يذـلا  الا  هللا  یبتای  هوبا و  دـنراد .

ام هتعضب و  راتخملا  هجوز  و  هحفـص 711 ] دیوگ [ : هک  اجنآ  ات  دراد . نارگداد  يارب  یمکح  دنوادخ  مکح  زا  دعب  ایآ  دراد و  ءابا  دـنداد 
وفک و رگید  یـسک  وا  زا  ریغ  مدرم  نیب  رد  دروآرد و  وا  يرـسمه  هب  ار  دوخ  نت  هراپ  هدـیزگرب ، ربمایپ  لدـع  وفک  نم  سانلا  یف  هریغ  اهل 

نیا روتـسد  گرزب ، راـگدرورپ  شرع ، دـنوادخ  یلبق  نم  دـقعلا  رمـالا و  یلوت  اذـب و  یـضق  یلعلا  بر  شرعلا  هلا  نا  و  دوبن . يو  ياـتمه 
بلاط مک  بجی و  مل  اهیف و  دردـق  بطاـخ  مک  و  دوب . هدـناوخ  ار  وا  دـقع  دوخ  هتفرگ  هدـهع  هب  ار  شروما  لـبق  زا  دوب و  هداد  ار  جاودزا 

هب دنتـشادن و  ار  ربمایپ  يداماد  یگتـسیاش  هک  دـندوب  يدارفا  تفریذـپن و  ار  یناوارف  ياهراگتـساوخ  ترـضح ، لـهالاب  ناـک  اـم  ارهص و 
هداد يراگتساوخ  چیه  باوج  دوبن  یلع  رگا  لعب  یلا  فزت  ارهزلا  ناک  بطاخل و ال  تبیجتسا  ام  یلع  ول ال  و  دندوب . هدمآ  يراگتـساوخ 
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لثم نع  هیبش و  نع  الج  نیلیلج  امه  اضترا  هل  الا  نیجوزب  مظعاف  درکیمن . یـسورع  تفریمن و  يرـسمه  چیه  هناخ  هب  ءارهز  دشیمن و 
یـصولا مه  ام  کلذل  نک . مارتحا  رادب و  یمارگ  دنرادن  دـننام  لثم و  دـنراوگرزب  هدیدنـسپ و  ار  نانآ  دـنوادخ  هک  ار  يرـسمه  ود  سپ 

كاپ يارهز  ترـضح  یگدنز  نارود  لوط  رد  ادـخ  لوسر  یمارگ  نیـشناج  هاگچیه  تهج  نیدـب  لثملا  دـقاف  رهاطلا  لوتبلا  هایح  هبطخب 
ربمایپ لقنلا  یف  قدـصملا  كاذ  نسحوبا  هلبق  قدـصلا  راتخملا و  ربخا  اذـب  تفرگن . ار  يرگید  درف  زا  يراگتـساوخ  هب  میمـصت  دـننامیب ،

. تسا نیتـسار  يراـتفگ  ياراد  مالـسلاهیلع  یلع  نسحلاوـبا  هک  هدوـمرف  وا  تسا ، تسرد  وا  راـتفگ  هداد و  ربـخ  بلطم  نیا  هـب  هدـیزگرب 
تسـس و ياعدا  هدرک و  هئربت  ار  وا  ربمایپ  تسا و  شیالآیب  كاـپ و  وا  لـبحلا  هثرلا  مکاوعد  ـالطبا  دـق  اربم و  لوسرلا  اـئیرب و  یحـضاف 
تسا و شیالآیب  كاپ و  وا  لهجیبا  نیعللا  تنب  هبطخب  اوثدحت  موق  لهج  ملعاف  کلذب  هحفص 712 ] تسا [ . هدرک  لطاب  ار  امش  یهاو 

یلا تبیجا  ول  الـضف  کلذـب  تلواح  هیف و  مورخف  تبغر  معن  تسا . هدرک  لطب  ار  امـش  یهاو  تسـس و  ياعدا  هدرک و  هعربت  ار  وا  ربمایپ 
املف دـنیازفیب . دوخ  تلیـضف  رب  دوش  تباـجا  ناشهتـساوخ  کـیتروص  رد  دنتـساوخیم  دـندرک و  لـیامت  راـهظا  موزخمینب  يرآ  لـضفلا 

وا هب  ار  اهتمهت  هنوگ  نیا  تفریذـپن  ربمایپ  كاپ  یـصو  هک  یتقو  یلو  لذـعلا  یلا  تلام  تمار و  اـمب  هتمر  بجی  مل  یـصولا و  رهطلایبا 
ياههنیک هدرک و  کمک  ار  نانآ  دیلپ ، ود  نآ  لهالا و  یف  دـقحلا  نم  ءاضغب  راثا  الواح  هیف و  ناسجرلا  اهدـعاس  و  دـندرک . مهتم  و  هدز ،

هچنآ رد  یلمت  هل  هاورلا  امیف  مطاف  یلع  ردیحل  حاکنلا  میرحت  ءاج  دق  و  دنتخاس . نایامن  هدرک و  راکـشآ  تیبلا  لها  هرابرد  ار  دوخ  ناهنپ 
اقح ناک  ناف  تسا . هدـش  تیاور  ءارهز  ترـضح  ترـضح  دوجو  اـب  نینموملاریما  يارب  جاودزا  دـندوب  مارح  دـننآ  ياـیوگ  تاـیاور  هک 
راک نیا  زا  هک  سا  يدرف  نیرت  هتـسیاش  ربمایپ  یـصو  دـشاب  تسرد  بلطم  نیا  رگا  لعفلا  لوقلا و  نم  اروظحم  بنجت  نم  قحا  یـصولاف 

یـصو هب  ناوتیم  هنوگچ  یلعی  هلـضف  هرکذ  یف  یلعلا  بر  ردـیح و  رهطلاب  ءوسلا  نظی  فیک  و  دزرو . باـنتجا  لـمع  راـتفگ و  رد  مارح 
لوح مهولا  موحی  فیک  و  تسا . هدرب  الاب  دـیجم  نآرق  رد  ار  وا  لئاضف  لاعتم  راگدرورپ  هکنیا  اب  درب  دـب  نامگ  ردـیح ) ترـضح   ) كاپ

، يدج نخـس  دیجم و  نآرق  رد  هک  تفریذپ  سک  نآ  نومریپ  ار  رادنپ  نیا  ناوتیم  هنوگچ  لزه  لوقل ال  نم  لصف  یف  سجرلا  نم  رهطم 
دنوادخ هک  سک  نآ  هحفص 713 ] لدعلاب [  هیف  مکاح  ضار  هللا  هب  يذلا  اهطخـسی  ءارهزلا  تناک  امف  تسا . هدش  كاپ  يدیلپ  زا  حازم  هن 

ریغ سانلا  ریخ  ءاس  ام  و  دروآیمنرد . مشخ  هب  ار  ءارهز  ترـضح  هاـگ  چـیه  تسا  هداد  مکح  یتسرد  هب  وا  هراـبرد  تسا و  یـضار  وا  زا 
. دنکیمن يدب  یـسک  وا  تسپ  رای  میتینب و  هلاسوگ  دننام  مدرم  نیرتدـب  زا  ریغ  مدرم  نیرتهب  هب  لذرلا  هبحاص  میت و  ینب  لجعک  مهرارش 

دناسریمن وا  هب  يررض  دناهدرک  دراو  یلع  ترضح  هب  هک  یمتس  لذخ  يوذ  يروش  مهنم و  هتلف  هل و ال  مهملظ  یضترملا  ناش  رـض  ام  و 
سیق و نبا  لهج  هرـض  ام  و  دنکیمن . دراو  ینایز  وا  هب  تسپ  نامدرم  ياروش  و  هدش ) يزیرهمانرب  نودـب  يرادـمامز  تموکح و   ) هتلف و 

نآ هب  دیناشک  طوقـس  هاگترپ  هب  ار  وا  صاع  نبا  دیئارگ و  یتسپ  هب  هک  سیق  رـسپ  ینادان  لزلا  ضحدملا  یف  صاعلا  نبا  هالد  يوه و  دـق 
يرعشا یسوم  وبا  فعض  زجع و  لدعلا  مکحلا  یضرملاب و  ناک  ام  هفعـض و  و  هزع ) و   ) يرعـشالا زجع  ناب  دق  و  دنزیمن . يررـض  ترح 

مالسلاهیلع یلع  لهجلا  هیآ  اوار  یتح  اوهتنی  ملف  يوهلاب  مکحلا  میکحتلا و  نع  مهاهن  دوبن . رتسگداد  يرواد  هدیدنسپ و  وا  هدش ، راکشآ 
بوصنم لزعیا  دندید . ار  دوخ  لهج  هناشن  هدرکن و  هجوت  وا  فرح  هب  یلو  دومرف  یهن  سوه  يو و  هب  نداد  مکح  تیمکح و  زا  ار  نانآ 

دیاب سپ  دـشاب  نینچ  رگا  دوشیم ، لوزعم  نانآ  لزع  اب  هدومرف  بصن  دـنوادخ  هک  یـسک  ایآ  لسرلا  نییبنلا و  لزع  مهلف  اذا  مهلزعب  هلالا 
ادخ لوسر  هداون  ناش  لخد  یلع  يوغلا  یغابلا  هحلاصم  دمحا  طبـس  یبتملا  ناش  ناش  ام  و  دننک . لزع  زین  ار  نیلـسرم  ناربمایپ و  دـنناوتب 

نیئاـپ دـهدن  همادا  گـنج  هب  دورب و  راـنک  هک  درک ، حلـص  هیواـعم  نوچ  مه  یهارمگ  رگمتـس  اـب  هکنیا  زا  مالـسلاهیلع  یبـتجم  ترـضح 
ربمایپ لـحلا  یلا  مارحلا  تیبلا  نع  دـص  هنبا و  حـلاص  نم  راـتخملا  حـلاص  دـقف  هحفـص 714 ] دوـشیمن [ . دراو  وا  هب  يررـض  دـیآیمن و 

یف لاق  دـق  و  ددرگزاب . هکم  هار  زا  دورن و  مارحلا  هللا  تیب  هب  هک  دومرف  حلـص  زین  درک  حلـص  وا  اـب  شرـسپ  هک  سک  ناـمه  اـب  هدـیزگرب 
دیدیمهفن ار  نآ  یناعم  امـش  هک  دومرف  ینخـس  دوخ  هداون  ود  هرابرد  ترـضح  نآ  لضفلاووذ  هاعو  دق  نکل  هیناعم  متلهج  الوق  نیطبـسلا 

دنماما ود  نآ  دومرف : لذخلاب  مه  نم  نالذخ  امهرضی  امف  ادعق  نا  اماق و  نا  ناماما  دندرک . كرد  یبوخ  هب  ار  نآ  تلیضف  نابحاص  نکل 
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نئل دنزیمن  ود  نآ  هب  ینایز  دنتفرگ  ار  يراک  نینچ  میمـصت  هک  يدارفا  نداراذگ  اهنت  نالذـخ و  نیاربانب  دننیـشنب  هچ  دـنزیخاپ و  هب  هچ 
ناسنا نآ  مالـسلاهیلع ، نسح  ماما  ترـضح  هک  ار  یبوخ  راک  امـش  رگا  لقعلا  میخلا و  قـالخالا و  نسحلا  هب  یتا  اـم  نسح  مترکنا  متنک 
ناسنا زین  لمع  نیمه  لثم  هب  لبق  نم  هکم  رافک  هحلـص  یلع  ادمحم  میمذلا  مذ  اهلثم  یفل  دیدش . رکنم  داد  ماجنا  دنمدرخ  يوخ و  شوخ 

نوطساقلا لمج و  لثهن و ال  يروش و  ناک  ام  مهال  ول  و  دومن . شهوکن  درک  حلص  هکم  رافک  اب  هکنیا  زا  ار  دمحم  ترـضح  ياهدیهوکن 
هبرضب یلع  ابوضخم  ناک  و ال  دنتشادن . دوجو  يدرخبان  رگمتـس  دارفا  یلمج و  گنجو  ینامثع  یئاروش و  دندوبن ، نانآ  رگا  لخدلا  ووذ 

و ال دشیمن . نینوخ  راکم ، راکهبت  رفاک  نآ  مدرم ، نیرت  یقش  تبرض  هب  شنساحم  مالسلاهیلع  یلع  لغولا و  رجافلا  رفاکلا  مانالا  یقشال 
نفد یناهنپ  دشیمن ، بصغ  شقح  دـشیمن و  يراتفردـب  ارهز  ترـضح  اب  لفطلا  لتقی  ارـس و ال  تنفد  اهقحزتبا و ال  ءارهزلا و ال  تئیس 

كاپ هداون  لضف و  یخا  لک  برح  برح  نبا  ملسل  دمانبا  یکزلا  طبسلا  جنج  و ال  هحفص 715 ] تشگیمن [ . هتشک  شکدوک  دشیمن و 
الدجم و ال نیسحلا  فطلاب  ناک  و ال  دشیمن . یضار  وا  اب  تلیـضف  نابحاص  گنج  رد  برح  رـسپ  اب  شزاس  حلـص و  هب  دمحا  ترـضح 

هیدـه هب  يدرخبان  دزن  هب  ماش  هب  شرـس  داتفایمن و  نایرع  هنهرب و  ـالبرک  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  مسج  لذـنلا و  یلا  يدـهی  ماـشلل  هسار 
چیه هدروخ و  هرگ  یبوخ  هب  سابعینب  رما  مامز  هک  دیتشادنپ  لحلا  اموی و ال  دـعلل  اوحلـصام  اهرما و  هدـقع  سابع  ینب  متمعز  تفریمن 
لاح لضفلل و  دع  يروشلا و ال  لخد  ام  مهنم و  لضفا  ناک  دق  مهدـجو  تسا . هدـشن  زاب  هرگ  نیا  هدادـن و  خر  هراب  نیا  رد  یحلـص  هاگ 
ناک نا  سابعلا  اوملظ  دـقفل  دـمآ . باسح  هب  لضف  اب  دارفا  زج  هن  دـش و  هداد  تلاـخد  يروش  رد  هن  دوب  رترب  ناـنآ  زا  هک  ناشدـج  هکنآ 

ار راک  نیا  یگتـسیاش  رگا  هدـش و  متـس  وا  هب  سپ  تشاد  ار  راک  نیا  یگتـسیاش  سابع  رگا  لهالاب  دـلولا  اـمف  ـالها  نکی  مل  نا  اـهلها و 
امش هک  هدش  هچ  سپ  [ . 871  ] لصالل سیل  ام  عرفلل  اومتبثا  هدلول و  اهومتریص  مکلاب  امف  دنرادن . یگتسیاش  زین  وا  نادنزرف  سپ  تشادن 

هحفص 716] دیاهدرک [ . تابثا  تسین  نآ  ياراد  لصا  هک  ار  يزیچ  عرف  يارب  هداد و  رارق  وا  نادنزرف  يارب  ار  تفالخ 

رگید یگتخاس  ثیدح 

ود نآ  لوسر  ترضح  داد و  يور  یفالتخا  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  مالسلاهیلع و  یلع  ترـضح  نیب  هک  هدش  دراو  تایاور  یخرب  رد 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  رضح  هکنآ  تلع  باب  باب 125  رد  للعلا »  » باتک رد  هماقم  هللا  یلعا  قودص  خیش  هکنانچ  داد ، یتشآ  رگیدکی  اب  ار 

يزور هک  هدش  تیاور  هریرهوبا  زا  دنـس ) فذـح  اب  : ) دـیوگ تسا و  هدروآ  دـناوخ  بارتوبا  هینک  هب  ار  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  ملـس  و 
هب ات  میداتفا  هار  هب  ترح  نآ  تمدخ  رد  زین  ام  درک و  تکرح  اج  زا  نیگمغ  ياهرهچ  اب  دعب  دناوخ و  ام  اب  ار  حبص  زامن  لوسر  ترـضح 

اهکاخ ترضح  هدیباوخ  كاخ  يور  هناخ  رد  رب  مالسلاهیلع  یلع  هک  دومرف  هدهاشم  ترضح  میدیسر  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  لزنم 
لزنم هب  هتفرگ و  ار  وا  تسد  دـعب  بارتوبا ، يا  داب  وت  يادـف  مردام  مردـپ و  زیخرب ، دومرف  هدرک و  كاـپ  یلع  تشپ  زا  ار  راـبغ  درگ و  و 

، دـش جراخ  لزنم  زا  نابات  شاشب و  ياهرهچ  اب  ادـخ  لوسر  میدینـش ، ار  يدـنلب  هدـنخ  يادـص  میدرک  گنرد  یمک  دـندش ، دراو  همطاـف 
لاح مشابن و  لاحـشوخ  هنوگچ  دومرف : دـیتشگ ؟ جراخ  نآ  سکع  هب  دـیدش و  دراو  هتفرگ  ياهرهچ  اـب  امـش  هللالوسر  اـی  میدرک  ضرع 
نب بیبح  زا  شداتـسا  هب  و  مدرک . رارق  رب  یتـشآ  حلـص و  دننامـسآ  لـها  نم و  دزن  نیمز  يور  مدرم  نیرتـبوبحم  هک  ار  رفن  ود  نیب  هکنآ 
نآ هب  دـمآ ، نوریب  دـعب  دـش و  دراو  ادـخ  لوسر  دوب ، هدـمآ  شیپ  یترودـک  مالـسلااهیلع  همطاـف  یلع و  ترـضح  نیب  دـیوگ : تباـثیبا 

دناوتیم يزیچ  هچ  دومرف : ناداش ؟ شاشب و  هرهچ  اب  دیدش  جراخ  هودنا و  تلاح  اب  دیدش ، دراو  امـش  هللالوسر  ای  دش : دـنتفگ  ترـضح 
قودص خیش  مداد  یتشآ  حلص و  هحفص 717 ] دننمدزن [  نیمز  يور  دارفا  نیرتبوبحم  هک  يرفن  ود  نیب  هکیلاح  رد  دراد  زاب  يداش  زا  ارم 

یلع نیب  اریز  دشاب ، دناوتیمن  ناتساد  نیا  يراذگمان  نیا  تلع  نم  هدیقع  هب  تسین و  لوبق  دروم  نم  دزن  تیاور  نیا  دیوگیم : هللاهمحر 
شرسمه دوب و  نییصو  رورس  ترضح  نآ  اریز  دشاب  ادخ  لوسر  نداد  حلص  جاتحم  هک  دمآیمن  شیپ  یثحب  ینخـس و  هاگچیه  همطاف  و 

رد نم  یلو  دندرکیم ، ءادتقا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  قلخ  نسح  رد  ود  ره  نایناهج و  نانز  يوناب  مالـسلااهیلع  همطاف 
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هچ هب  متفگ : سابع  نب  هللادـبع  هب  دـیوگ  هک  تسا  هدـش  تیاور  یعبر  نب  هیابع  زا  هک ... منکیم  داـمتعا  یتیاور  هب  يراذـگمان  نیا  تلع 
زا دعب  تسا و  نیمز  بحاص  وا  هکنآ  رطاخب  دومرف : تخاس ؟ ینکم  بارتوبا  هب  ار  یلع  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تبـسانم 

لوسر زا  دراد و  وا  هب  یگتـسباو  نیمز  نوکـس  شمارآ و  تسا و  وا  دوجو  هب  نیمز  ءاقب  تسا و  نیمز  لـها  رب  ادـخ  تجح  ترـضح  نآ 
يارب ار  یماقم  شزرا و  هچ  لاعتم  دنوادخ  هک  دنیبب  رفاک  دسرارف و  هک  تمایق  زور  دومرفیم : هک  مدینش  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 

نایعیـش زا  نم  شاک  يا  ینعی  ابارت » تنک  ینتیل  ای  : » دیوگیم دهدیم  نانآ  هب  تلزنم  باوث و  ردق  هچ  و  تسا ، لئاق  نینموملاریما  نایعیش 
لصف نیا  همتاخ  رد  [ . 872 « ] ابارت تنک  ینتیل  ای  رفاکلا  لوقی  و  : » دومرف هک  لاـعتم  دـنوادخ  شیاـمرف  زا  دوصقم  تسنیا  مدوبیم و  یلع 

رد هک  هچ  نآ  زا  تسا  ترابع  ثیدح  نآ  دراد و  تلالد  همرخم  نب  روسم  ثیدـح  نالطب  داسف و  رب  حوضو  هب  هک  میروآیم  ار  یثیدـح 
ادخ لوسر  دـیوگ : نینچ  هعجارم 36  رد  يو  تسا : هدمآ  هللاهمحر  نیدلافرـش  دیـس  ققحم  همالع  فیلات  ناعجارملا »  » دنمـشزرا باتک 

 ] نیب زا  ترـضح  درپـس ، مالـسلاهیلع  یلع  هب  ار  گـنج  یهدـنامرف  درک و  مازعا  گـنج  يوس  هب  ار  يرکـشل  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  ترضح  نآ  زا  هنیدم  هب  دورو  زا  دعب  هک  دنتفرگ  میمصت  نانآ  زا  رفن  راهچ  دماین ، ناشـشوخ  هحفص 718 ]

هللا یلـص  ادخ  لوسر  يا  تفگ : هدرک و  تکرح  اج  زا  نانآ  زا  یکی  دندیـسر  ترـضح  نآ  دزن  هک  یماگنه  دـننک ، تیاکـش  ملـس  هلآ و 
ینانخـس یلوا  نوچمه  درک و  تکرح  یمود  دینادرگرب ، يور  وا  زا  ترـضح  هدرک !؟ راک  هچ  یلع  هک  دـینیبیمن  ایآ  ملـس  هلآ و  هیلع و 

، دـینادرگرب يور  زین  وا  زا  ترـضح  درک ، رارکت  ار  تاـملک  ناـمه  درک و  تـکرح  یموـس  دـینادرگرب ، يور  زین  وا  زا  ترـضح  تـفگ ،
هدرک و نانآ  هب  يور  دوب  نایامن  شاهرهچ  زا  مشخ  راثآ  هکیلاح  رد  ادـخ  لوسر  درک ، وگزاب  ار  نانخـس  نامه  درک و  تکرح  یمراـهچ 

تـسا نینچمه  و  تسا . ياهنموـم  نموـم و  ره  یلو  نم  زا  دـعب  وا  میوا  زا  نم  نم و  زا  یلع  اـنامه  دـیهاوخیم ؟ هچ  یلع  زا  امـش  دوـمرف :
رب داتـسرف  نمی  هب  ار  هورگ  ود  ادخ  لوسر  دیوگ : تسا : هنوگنیدب  دمحا  دنـسم  مجنپ  ءزج  زا  هحفـص 356  رد  شترابع  و  هدیرب ، ثیدح 

ریما یلع  دیدرک  دروخرب  رگیدکی  اب  رگا  دومرف : هدرک و  رومام  ار  دیلو  نب  دـلاخ  يرگید  رب  مالـسلاهیلع و  بلاطیبا  نب  یلع  اهنآ  زا  یکی 
یلاها زا  هدیبزینب  هلیبق  هب  ام  دیوگ : يوار  دـشاب . شدوخ  رکـشل  ریما  امـش  زا  کی  ره  دـیدوب  هورگ  ود  رد  رگا  دوب و  دـهاوخ  امـش  همه 

، میتفرگ تراسا  هب  ار  ناشنادنزرف  نز و  هتـشک و  ار  نایوجگنج  ياهدع  دندش  زوریپ  نیکرـشم  رب  اهناملـسم  میدش  ریگرد  هدیـسر و  نمی 
ات داد  نم  هب  داتسرف و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  ياهمان  دلاخ  دیوگ : هدیرب  دیزگب ، دوخ  يارب  ار  ینز  ناریسا  نیب  زا  یلع 

، دش ءارق  ترضح  نآ  رب  همان  مداد و  ترضح  نآ  هب  ار  دلاخ  همان  هدش و  بایفرـش  لوسر  ترـضح  دزن  هک  یماگنه  مناسرب ، ترـضح  هب 
هب ارم  تسا  يرگید  هانپ  رد  هک  تسه  یـسک  هاگ  ياج  رد  نم  هللالوسر ، ای  مدرک  ضرع  دـیدرگ ، نایامن  ترـضح  هرهچ  رد  مشخ  راـثآ 

یلص ادخ  لوسر  هحفـص 719 ] مدرک [ ، لمع  دوخ  تیرومام  هب  نم  منک ، تیعبت  وا  زا  يدومرف  روتـسد  يداد و  تیروماـم  يدرم  هارمه 
یناربط تسا ». امش  یلو  نم  زا  دعب  وا  میوا و  زا  نم  تسا و  نم  زا  وا  دیئوگن  یتشز  هب  ینخس  یلع  هرابرد  : » دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 

تشگرب و نمی  زا  هدیرب  هک  یماگنه  تسا : هدمآ  زین  ترابع  نیا  هدروآ  هک  یتایاور  نمـض  هدرک و  لقن  لصفم  روط  هب  ار  ثیدح  یمه 
هداد و مالس  يو  هب  هدرک و  تکرح  ياج  زا  وا  مارتحا  هب  نانآ  دناهدرک ، عامتجا  لوسر  ترضح  هناخ  رد  رب  ياهدع  دید  دش  دجسم  دراو 

يزینک رطاخ  هب  تفگ : ياهدمآ ؟ راک  هچ  يارب  وت  دنتفگ : درک . زوریپ  ار  اهناملـسم  دنوادخ  بوخ ، ربخ  تفگ  يراد ؟ ربخ  هچ  دندیـسرپ 
ترـضح مشچ  زا  یلع  ات  هدـب  ربخ  دوز  يرآ ، دـنتفگ : منک . ربخ  اب  راک  نیا  زا  ار  ادـخ  لوسر  اـت  ماهدـمآ  تفرگ ، سمخ  تباـب  یلع  هک 

هچ دومرف : هدـش و  نوریب  هناخ  زا  بضغ  مشخ و  تلاح  اب  دینـشیم ، رد  تشپ  زا  ار  ناـنآ  نانانخـس  ادـخ  لوسر  دوش ، شزرایب  دـتفیب و 
نم زا  دوش  ادج  یلع  زا  سک  ره  هتشاد و  نمشد  ارم  درادب  نمشد  ار  یلع  سک  ره  دننکیم ؟ رابتعایب  ار  یلع  دنراد  هک  ار  ياهدع  هدش 

زا شیب  یلع  هب  هک  ینادیمن  ایآ  هدیرب  يا  تسا ... هدش  هدـیرفآ  نم  تنیط  زا  وا  ، متـسه یلع  زا  نم  نم و  زا  یلع  انامه  تسا ، هدـش  ادـج 
نینموملاریما نانمـشد  نانیدیب و  هنوگچ  هک  دـینک  هظحـالم  تسا .؟ امـش  یلو  نم  زا  دـعب  وا  اـنامه  دـسریم و  هتفرگ  هک  ياهیراـچ  نآ 

هناهب و ار  زینک  نآ  نتفرگ  دنزادنایب و  یئادج  هقرفت و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ترضح و  نآ  نیب  دنتساوخیم  مالسلاهیلع 
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ربماـیپ هک  دنتـشادنپیم  دـندوب و  هداد  رارق  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  مشچ  زا  ترـضح  نآ  نتخاـس  رود  يارب  ییواتـسد 
ترـضح هک  یماـگنه  بلطم  نیا  مغر  یلع  تسا و  یـضاران  یلع  لـمع  نیا  زا  مالـسلااهیلع  همطاـف  ترـضح  شرتـخد  رطاـخ  هب  یمارگ 

زا و  دش ، كانبـضغ  یلع  ناهاوخدب  نانیچ و  نخـس  رب  هکلب  هدادـن  جرخ  هب  دوخ  رتخد  هب  تبـسن  بصعت  تریغ و  دینـش  ار  نانآ  نانخس 
هک دنامن  هدیشوپ  دوشیم . راکـشآ  هدمآ  نآ  لاثما  همرخم و  نب  روسم  هحفـص 720 ] ثیدح [  رد  هک  یبلطم  ناطب  داسف و  ثیدح  نیمه 

دننامه یگتخاس  ثیداحا  رگید  میدرک و  تباث  ار  نآ  ندوب  یگتخاس  بذـک و  هدروآ و  اجنیا  رد  هک  يرهز  همرخم و  نب  روسم  ثیدـح 
رب دوب ، هتخادرپ  ینمشد  هب  هتشگرب و  ترضح  نآ  زا  دوب و  نینموملاریما  روهشم  سانـشرس و  نمـشد  هک  ریبز  نب  هللادبع  ثیدح  لثم  نآ 
رد دوب و  هدمآ  لهجوبا  رتخد  زا  ترضح  يراگتساوخ  عوضوم  رد  هفص 79  دیدحلایبا  نبا  هغالبلاجهن  مراهچ  دلج  رد  هک  هچ  نآ  قبط 

لـصا هب  تسا  هدرک  لقن  ار  یگتخاس  هناـسفا  نیا  روسم  زا  وا و  زا  هک  هیکلمیبا  نب  هللادـبع  ثیدـح  هدـش و  رکذ  زین   5 امحا ج 4 / دنسم 
لعج نآ  رب  ار  نیغورد  هناسفا  نیا  دنتـسناوتیمن  نانآ  تشادیمن  تلاصا  ثیدـح  رگا  اریز  دـنزیمن ، ررـض  ینم » هعـضب  همطاف   » ثیدـح

باجح و  » لصف رد  ام  باتک  نیمه  هب  تسا ، هدـمآ  نوگانوگ  تارابع  فلتخم و  دانـسا  اب  ياهددـعتم  عضاوم  رد  ثیدـح  لصا  و  دـننک ،
باتک و  تیبلا » لها  دارفا  رگید  اب  ترـضح  نآ  كرتشم  لئاضف   » و ربمایپ » دزن  رد  ترـضح  نآ  ماقم  تلزنم و   » و ءارهز » ترـضح  فافع 

رگا تسا و  هدروآ  كردـم  هن  هاجنپ و  ثیدـح  نیا  يارب  هماقم  هللا  یلعا  ینمیا  همـالع  موحرم  اـجنآ  رد  دـینک ، هعجارم   232 / 7 ریدغلا » »
یعفاش 282 یلزاغمنبا  بقانملا »  » باتک یشاح  هب  دیدوب  ناهاوخ  ار  نآ  لاثما  همرخم و  نب  روسم  ثیدح  ندوب  یلعج  رد  رتشیب  حیـضوت 

یلا دـهملا  نم  مالـسلااهیلع  ءارهزلا  همطاف   » و ناوسنلا » هدیـس  یف  ناـیبلا  هدـبز   » و « 52 یبنلا /  هریـس  نم  حیحـصلا   » باتک مراـهچ  ءزج  و 
تلفغ هعجارم  نیا  زا  هک  دیما ، دید  دیهاوخ  هراب  نیا  رد  ياهدیفم  ياهـشهوژپ  هدنزرا و  بلاطم  اهباتک  نیا  رد  دیئامرف ، هعجارم  دـحللا »

هک دناهدرک  لعج  زین  يرگید  ياههناسفا  نینموملاریما  يالاو  ياهشزرا  لئاضف و  زا  نتساک  يارب  نانمشد  هک  دنامن  هدیـشوپ  زین  و  دینکن .
هک هقان »  » تیاور دننام  دـنام  هحفـص 721 ] دهاوخن [  هدیـشوپ  اهنآ  ندوب  یگتخاس  دشاب  دقع  لح و  ياناوت  هک  دنمـشیدنا  رگـشهوژپ  رب 
رد مدـیدن و  نآ  یـسررب  لقن و  يارب  یموزل  ام  تسا و  هدرک  لقن  قودـص » خیـش  یلاما   » زا راونالاراحب   44 دلج 41 / رد  یـسلجم  همالع 

هحفص 725] دینک [ . هعجارم  ثیدح - نیا  ندوب  یلعج  تابثا  در و  رد  راوگرزب - نآ  تاقیقحت  یسررب و  هب  هقالع  تروص 

س)  ) ءارهز ترضح  تاقدص  لاوما و 

نیا مان  دوب ، هدیشخب  ترضح  نآ  هب  لاعتم  راگدرورپ  روتـسد  هب  ار  اهنآ  ادخ  لوسر  هک  دوب  غاب  تفه  ياراد  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح 
نیع هب  فاوع »  » هلمج نآ  زا  دوب  غاب  تفه  ياراد  همطاف  ترضح  دیوگ : نیرحبلا  عمجم  رد  یحیرط  دوب . یلاوعلا » هعبـس و  طئاوح   » اهغاب

راوید و يانعم  هب  طئاح  و  مالـسلاهیلع ، میهارباما  لام  و  ینـسح ، ءای و  زا  دـعب  ءاـب  هطقن و  هس  اـث : اـب  ربنم ) نزو  رب   ) بیثم و  ءاـفو - هلمهم 
بونج یلامش و  ياهنیمز  تمسق  رد  یئاههدکهد  یلاوعلا » : » دیوگ زین  و  [ . 873 . ] دشاب هتشاد  راوید  هک  یتروص  رد  تسا  امرخ  ناستلخن 

هدعاق و فالخرب  یلاوع  هب  بوسنم  تشاد و  رارق  لیم  تشه  هلصاف  هب  دجن  هیحان  زا  اهنآ  نیرترود  دوب و  لیم  راهچ  همطاف  هب  هنیدم  رهش 
لاما نیا  [ . 874  ] هنیدم یخسرف  مین  رد  تسا  یئاج  یلاوعلا » : » هک هدمآ  نینچ  نآ  زا  لقن  هب  برغملا »  » باتک رد  و  دوشیم ، يولع  سایق 

رد و  دـش ، هتـشک  دـیگنج و  ترـضح  باکر  رد  هدروآ و  نامیا  ادـخ  لوسر  هب  هک  دوب  قیریخم  ماـن  هب  يدوهی  يدرف  هب  قلعتم  تاـغاب  و 
دیوگ یعفاش  يدوهمـس  همالع  دـهدب . تساوخ  هک  سک  ره  هب  دـشاب  ادـخ  لوسر  رایتخا  رد  ملاوما  تفگ : تافو  هحفص 726 ] ماگنه [ 
نامیا ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  دوب  ریضنلاینب  يدوهی  ینید  نایاوشیپ  نادنمـشناد و  زا  یکی  قیریخم  تسا : هتفگ  يدقاو 

زا داد . رارق  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  راـیتخا  رد  دوب  راد  هراوید  ناتـسلخن  غاـب و  تفه  زا  تراـبع  هک  ار  شلاوما  دروآ و 
هب دـحا  گـنج  رد  قیریخم ، لاوما  زا  دوب  تراـبع  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  تاقدـص  هک  هدـش  تیاور  بعک  نب  دـمحم 

زورما : دنتفگ تسا ، قح  وا  يرای  هک  دینادیم  امـش  دنگوس  ادخ  هب  دیهد  يرای  ار  دمحم  ترـضح  دیهاوخیمن  امـش  ایآ  تفگ : نایدوهی 
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ات دیگنج  ترضح  نآ  باکر  رد  هدمآ و  لوسر  تمدخهب  هتفرگ و  ار  شریشمش  درادن ، دوجو  ياهبنش  امش  يارب  تفگ : تسا ، هبنش  زور 
جرخ تساوخ  هک  اجره  رد  دشاب  دمحم  ترـضح  رایتخا  رد  ملاوما  تفگ : تافو  ماگنه  هب  تسب ، نیمز  شقن  دراو  تاحارج  رثا  رب  هکنیا 

، دوب وا  تاغاب  لاوما و  نیمه  لوسر  ترـضح  تاقدص  مامت  تشاد و  یناوارف  لاوما  يو  دیوگ : دیمحلادبع  هدـمآ  باتک  نیمه  رد  دـنک .
تاقدص نیا  هدمآ  زین  باتک  نیمه  رد  و  دوب . دوهی  درف  نیرتهب  قیرخم  تسا : هدومرف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  دیوگ :

كدف ربیخ و  زا  ار  ترضح  نآ  مهس  نینچ  مه  و  درک ، بلاطم  رکبوبا  زا  ار  اهنآ  اهنعهللایضر  همطاف  ترـضح  هک  دوب  یئاهزیچ  هلمج  زا 
تیاور باهـشنبا  زا  هدـمآ  لوسر  ترـضح  تاقدـص  دروم  رد  هک  هچنآ  هرابرد  هبـشنبا  هدـمآ : زین  باتک  نیمه  رد  و  دومن . تساوخرد 

تهج نادب  ار  اجنآ  تسا ... هدرمـشرب  ار  میهاربما » هبرـشم   » هلمج نآ  زا  دمآ و  دهاوخ  هکنانچ  دوب ، قیرخم  لاوما  تاقدص  نیا  هک  هدرک 
هب تسد  نامیاز  ماگنه  هب  درک  لمح  عضو  اـجنآ  رد  ار  وا  ادـخ  لوسر  دـنزرف  میهاربا  ترـضح  رداـم  هک  دـندیمانیم  میهارباما » هبرـشم  »

هدمآ هغللا » حاحص   » رد هحفـص 727 ] تسا [ ... فورعم  دوهـشم و  ام  راگزور  رد  بوچ  نآ  دوب و  هتفرگ  هبرـشم »  » نآ ياهبوچ  زا  یکی 
هب هبرـشم »  » نینچمه تسا و  هفرغ  يانعم  هب  میم »  » حتف هب  هبرـشم »  » دـنماشآیم و بآ  نآ  رد  هک  تسا  یفرظ  میم »  » رـسک هب  هبرـشم »  » هک
هب نینچ  رهاظ  دـشاب و  هدـش  قالطا  ناتـسب  غاب و  رب  هملک  نیا  هک  هدـماین  اجنآ  تارابع  رد  تسا و  یلالع »  » يانعم هب  براـشم  ءار و  مض 

بلطم نیا  و  دوب ، ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  تاقدص  زا  یکی  اجنآ  دوب و  غاب  نآ  رد  يدنلب  ناکم  کی  هک  دسریم  رظن 
هک هدش  روآدای  ریبز » : » دیوگ باعیتسالا »  » رد ربلادبعنبا  دـش . لقن  نآ  يراذـگمان  تلع  رد  هبـشنبا  زا  البق  هک  یتیاور  اب  تسا  رتبـسانم 
زا هرمع  دیئاز . [ 875 « ] فق  » رد دوشیم  هتفگ  میهارباما » هبرـشم   » نآ هب  زورما  هک  یئاـج  رد  هیلاـعلا »  » رد ار  میهاربا  دوخ  دـنزرف  هیراـم » »
هک درب  نامع » نب  هثراح   » هناـخ هب  ار  يو  دـید  ار  وا  هک  راـب  نیلوا  دـمآ و  شـشوخ  هیراـم »  » هب تبـسن  يو  هک  هدروآ  ار  یثیدـح  هشیاـع 

اجنآ هب  بترم  درب و  هیلاعلا »  » هب ار  وا  ترـضح  دـعب  میدـش  تحاران  راک  نیا  زا  ام  هک  يروط  هب  دوب  وا  دزن  زور  هنابـش  دوب و  اـم  هیاـسمه 
[ . 876 . ] تخاس مورحم  دنزرف  نتـشاد  زا  ار  ام  درک و  تیانع  يدنزرف  وا  هب  دنوادخ  دعب  دمآ  رتنارگ  ام  رب  راب  نیا  درکیم و  دمآ  تفر و 
هب لاعتم  دـنوادخ  روتـسد  هب  دوب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هصلاخ  لاوما  كدـف  تاـغاب  طـئاوح و  دـیوگ : یمق  ثدـحم 

ياهرد هتفرگ و  ار  كدف  هیرق  ياهدیلک  لیئربج  دیسر ، كدف  هب  هکنیا  ات  دش  هدیچیپ  مهرد  نیمز  دیشخب ... مالسلااهیلع  همطاف  ترـضح 
هژیو ار  نآ  دنوادخ  هک  تسیئاج  ناکم  نیا  تفگ : لیئربج  دوب ، اج  نآ  تالحم  اههناخ و  رد  لوسر  ترـضح  هناخ  دوشگ و  ار  رهـش  نآ 

هحفص 728] دومرف [ : مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  تسا ، هدیـشخب  وت  هب  هدینادرگ و  وت 
هب نآ  زا  دعب  ات  تسا  هدیـشخب  وت  هب  تردام  هیرهم  ناونع  هب  ار  كدف  تردپ  و  تشاد ، بلط  ياهیرهم  دمحم  تردپ  زا  هجیدـخ  تردام 
زا یکی  نمیاما و  دوخ و  یهاوگ  نآ  رب  تشون و  یمرچ  يور  رب  مالسلاهیلع  یلع  ار  ششخب  نیا  دنـس  دشاب ، هتـشاد  قلعت  تنادنزرف  وت و 
هب دوخ  تاشرافس  ایاصاو و  نمض  رد  هجحملا » فشک   » رد سوواط  نب  دیـس  دندرک . ءاضما  یگمه  تشون و  ار  لوسر  ترـضح  نامالغ 

دامح نب  هللادبع  خیـش  تیاور  هب  دیـشخب و  مالـسلااهیلع  همطاف  تردام  هب  ار  یلاوع  كدف و  دمحم  ترـضح  وت  دج  دیوگیم : شدنزرف 
تیاور مالسلاهیلع  رقاب  ترـضح  زا  [ . 877 . ] دوب رانید  رازه  نارگید  تیور  هب  رانید و  رازه  راهچ  تسیب و  نآ  هنـالاس  دـمآ  رد  يراـصنا 

نیا هک  تسیک  دومرف  هدرک و  هدامآ  ار  یمچرپ  دـش  غراـف  ربیخ  حـتف  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هکنآ  زا  دـعب  هک  هدـش 
ياج زا  ریبز  دراد ، لیسگ  كدف  ياهغاب  هب  ار  يرکـشل  هک  دوب  هتفرگ  میمـصت  ترـضح  دناتـسزاب ؟ ار  شقح  هتفرگ و  تسد  هب  ار  مچرپ 

ار مچرپ  ترـضح  ریگب ، ار  مچرپ  زیخرب و  یلع ، اـی  دوـمرف : یلع  هب  سپـس  راـنک ، ورب  : دوـمرف ترـضح  نم ، درک : ضرع  هدرک و  تکرح 
رد دنک و  ظفح  ار  ناشناج  هتخیرن و  ار  نانآ  نوخ  هک  دومرف  هحلاصم  هنوگنیدب  كدف  نانکاس  اب  درک ، تکرح  كدـف  يوس  هب  هتفرگ و 
هب لاعتم  دنوادخ  تفگ : هدش و  لزان  لیئربج  دشاب ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  صلاخ  صاخ و  کلم  كدـف  تاغاب  لباقم 

؟ تسیچ شقح  تسیک و  نم  یبرقلايذ  دنواشیوخ و  لیئربج ، يا  دیسرپ ، ترضح  یهدب ، وا  هب  ار  یبرقلايذ  قح  هک  دهدیم  روتسد  وت 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  تسین ، یمهس  اج  نآ  رد  ار  شلوسر  ادخ و  و  شخبب ، وا  هب  ار  كدف  ياهغاب  تسا ، همطاف  تفگ :
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تلحر زا  دعب  هک  هحفص 729 ] تسا [  يدنس  نامه  نیا  داد ، ترضح  نآ  هب  هتشون و  ار  كدف  دنس  هدیبلط و  ار  مالـسلااهیلع  همطاف  ملس 
. تسا هتـشون  منادنزرف  نم و  يارب  ادـخ  لوسر  هک  تسا  يدنـس  نیا  دومرف  هدروآ و  رکبوبا  دزن  ار  نآ  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح ، نآ 

تیـصو نیا  دومرف : هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نسح  ترـضح  زا  هک  هدـش  تیاور  مالـسلاهیلع  یلع  نب  دـیز  زا  [ . 878]
دنترابع شاهناگتفه  تاغاب  هک  دنکیم  تیصو  یتسار  هب  هک  تسا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترـضح  رتخد  مالـسلااهیلع  همطاف 
تشذگ رد  تروص  رد  مالسلاهیلع و  بلاطیبا  نب  یلع  هب  میهارباما ، لام  هیفاصلا ، ینسحلا ، بیثملا ،)  ) تیبملا هقربلا ، لالدلا ، فاوعلا ، زا :

دالوا زا  رتگرزب  رـسپ  زا  دعب  رتگرزب  رـسپ  هب  مالـسلاامهیلع ، یلع  نب  نیـسح  شردارب  هب  و  مالـسلاامهیلع ، یلع  نب  نسح  هب  ترـضح  نآ 
نم دزن  اهناج  نیربتوبحم  ادخ  لوسر  زا  دـعب  هک  منکیم  تیـصو  مدوخ  هرابرد  ار  وت  نم  دـعب  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

رـضاح ماهزانجرب  ار  ینالف  ینالف و  يامن و  منفد  هنابـش  نک و  نفک  طونح و  هدـب و  لسغ  دوخ  تسد  هب  ارم  مدرم  هک  یماـگنه  هب  تسا ،
رد وت  نم و  نیب  دنوادخ  مراپسیم ، لاعتم  دنوادخ  هب  رادید  ماگنه  ات  ار  وت  مرادن و  یبلطم  رگید  نیا  زا  شیب  وت  هب  متیـصو  نیا  رد  نکن ،

ریصبوبا دوصقم   ) ریصبوبا [ . 879 . ] تشون دوخ  تسد  هب  مالـسلاهیلع  یلع  ار  تیـصو  نیا  دـیامن  عمج  شکیدزن  یگیاسمه  دوخ و  هناخ 
وت هب  ار  مالـسلااهیلع  همطاـف  ترـضح  تیـصو  اـیآ  دوـمرف : ترـضح  نآ  هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلاهیلع  رقاـب  ترـضح  زا  تسا ) يدارم 

هدنـشخب دـنوادخ  مان  هب  دـناوخ : نینچ  هدرک و  جراخ  نآ  زا  ار  ياهماـن  دروآ و  نوریب  ار  ياهتـسب  ترـضح  يرآ ، مدرک : ضرع  میوگب ؟
: رد شاهناـگتفه  ياـهغاب  هب  وا  تسا ، هدرک  تیـصو  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  رتـخد  همطاـف  هک  تسا  يزیچ  نآ  نیا  ناـبرهم ،
، درک تیصو  بلاطیبا  نب  هحفـص 730 ] یلع [  هب  ، میهارباما لام  هیفاصلا ، ینـسحلا ، هی ،) ل  بثیملا خ -  ) تیبملا هقربلا ، لالدلا ، فاوعلا ،
تفرگ و دهاش  تیـصو  نیا  رب  ار  دنوادخ  منادـنزرف ، نیرتگرزب  هب  وا  زا  دـعب  نیـسح و  هب  وا  زا  دـعب  نسح و  هب  یلع  تشذـگرد  زا  دـعب 

قودص ار  تیاور  نیا  تشون . دوخ  تسد  هب  ار  همان  تیـصو  نیا  بلاطیبا  نب  یلع  تفرگ ، دهاش  زین  ار  ماوع  نب  ریبز  دوسا و  نب  دادـقم 
نآ زین  و  دناهدرک ، لقن  دیمح  نب  مصاع  زا  نارجنیبا ، نبا  زا  شردپ  زا  میهاربا ، نب  یلع  زا  ینیلک  و  دیمح ، نب  مصاع  زا  شدانـسا  هب  زین 

دومرف و  تسا ، هدرکن  رکذ  ار  ياهچقب  هتسب و  و  تسا ، هدرک  تیاور  ار  نآ  لثم  دیمح ، نب  مصاع  زا  ریمعیبا ، نبا  زا  شردپ ، یلع ، زا  ار 
ار نیمه  لثم  ریـصبوبا  زا  نامثع ، نب  دامح  زا  ریمعیبا ، نبا  زا  شردپ ، زا  یلع ، زا  ار  نآ  زین  و  وت » نادنزرف  هن  نم  نادنزرف  نیرتگرزب  هب  »

هحفص 733] [ . ] 880 . ] تسا هدروآ  دالوا  مان  زا  دعب  ار  هناگ  تفه  تاغاب  یماسا  هک  توافت  نیا  اب  تسا  هدرک  تیاور 

دش عقاو  ترضح  نآ  رب  هک  یئاهمتس  و  س )  ) ارهز ترضح  تیمولظم 

هراشا

یئاپ راهچ  رب  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رتخد  همطاف  هدـمآ و  نوریب  لزنم  زا  ههجو ) هللا  مرک   ) یلع دـیوگ : هبیتقنبا  - 1
درم نیا  اب  ام  تعیب  ادـخ ، لوسر  رتخد  يا  دـنتفگیم : اهنآ  و  درکیم ، يراـی  تساوخرد  ناـنآ  زا  هدرب و  راـصنا  دزن  هنابـش  هدرک و  راوس 
یلع میتفریذپیمن . وا  زج  ار  یـسک  ام  دمآیم ، ام  دزن  رکبوبا  زا  زا  شیپ  رتدوز و  تیومع  رـسپ  رـسمه و  رگا  هتفرگ و  ماجنا  هدش و  مامت 
هناخ زا  وا  تنطلـس  تموکح و  لابند  هب  هدرک  اـهر  روط  نیمه  هدرکن و  نفد  شاهناـخ  رد  ار  ادـخ  لوسر  نم  اـیآ  دومرفیم : مالـسلاهیلع 

هک دـنداد  ماجنا  ار  يراک  زین  نانآ  هداد و  ماجنا  هدوب  وا  بسانم  هک  ار  يراک  نامه  نسحلاوبا  دومرفیم : مالـسلااهیلع  همطاف  مور ؟ نوریب 
هدز زاب  رس  وا  اب  تعیب  زا  مدرم  زا  ياهدع  دید  رکبوبا  دیوگ : يو  دیـسر . دهاوخ  ناشباسح  هب  درک و  دهاوخ  تساوخزاب  نانآ  زا  دنوادخ 
نآ روضح  رد  هک  ار  نانآ  هدـمآ و  ماسلاهیلع  یلع  هناخ  رد  هب  رمع  داتـسرف ، نانآ  لاـبند  هب  ار  رمع  دـناهتفر ، ههجو  هللا  مرک  یلع  دزن  هب  و 
رد رمع  ناج  هک  یسک  نآ  هب  دنگوس  تفگ : دنروایب و  هدرک و  عمج  مزیه  داد  روتسد  يو  دندماین ، نوریب  نانآ  دز ، ادص  دندوب  ترضح 

، صفحوبا يا  دش : هتفگ  وا  هب  دز ، مهاوخ  شتآ  دنربیم  رسب  نآ  رد  هک  یناسک  يور  رب  ار  هناخ  الا  دیئآ و  نوریب  هناخ  زا  تسا  وا  تسد 
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هک یلع  زج  هب  دـندرک  تعیب  یگمه  هدـمآ  نوریب  هناخ  زا  یلع  نارای  هحفـص 734 ] دشاب [ ! تفگ : دنکیم ، یگدنز  همطاف  هناخ  نیا  رد 
رد رب  مطاف  منکفیمن ، شود  هب  ار  میابع  میآیمن و  نوریب  هناخ  زا  منکن  عمج  ار  نآرق  اـت  هک  تسا  هتفگ  هدروخ و  دـنگوس  تشادـنپیم 

لوسر هزانج  امش  مرادن ، يدهعت  یئانـشآ و  دناهتفرگ  رارق  یعامتجا  طئارـش  نیرتدب  رد  هک  یمدرم  هب  تبـسن  نم  تفگ : هداتـسیا و  هناخ 
هب ار  ام  قح  هدرکن و  تروشم  ام  اب  هداد و  ناماس  رـس و  ار  دوخ  ياـهراک  هتـشذگ و  اـم  يور  شیپ  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 

رکبوبا يریگب ؟ تعیب  یهاوخیمن  هدرکن  تعیب  وت  اب  هک  یسک  نیا  زا  ایآ  تفگ : وا  هب  هدمآ و  رکبوبا  دزن  رمع  دیدرکن . راذگاو  نامدوخ 
ترضح دراد ، راک  وت  اب  هفیلخ  تفگ  هتفر و  ترضح  نآ  هناخ  رد  هب  ذفنق  نک ، رضاح  نم  دزن  ار  یلع  ورب و  داد  روتـسد  ذفنق  شمالغ  هب 

یتدـم رکبوـبا  دـیوگیم : يوار  درک . غـالبا  رکبوـبا  هب  ار  ترـضح  ماـیپ  تشگرب و  يو  دـیتسب ، غورد  ادـخ  لوـسر  رب  دوز  هـچ  دوـمرف :
وگب وا  دزن  درگرب  تفگ : ذفنق  هب  رکبوبا  هدن ، تلهم  هدرک  یچیپرـس  وت  تعیب  زا  هک  ار  یـصخش  نیا  تفگ : مود  راب  يارب  رمع  تسیرگ ،

هدرک و دنلب  ار  شیادص  ترـضح  دیناسر ، ار  ماغیپ  دمآ و  ترـضح  دزن  ذفنق  ینک ، تعیب  وا  اب  هک  دناوخیمارف  ار  وت  ادـخ  لوسر  فیلخ 
ینالوط یتدم  رکبوبا  دـیناسر ، ار  ماغیپ  تشگرب و  ذـفنق  هدـش ، یعدـم  تسین  طوبرم  وا  هب  هک  ار  هچنآ  صخـش  نیا  هللا ! ناحبـس  دومرف :

هدیسر و ءارهز  ترضح  هناخ  رد  رب  هکنیا  ات  هداتفا  هار  وا  یهارمه  هب  زین  رگید  ياهدع  درک و  تکرح  اج  زا  شدوخ  رمع  دعب  درک ، هیرگ 
باطخ رسپ  زا  وت  زا  دعب  ام  ادخ ، لوسر  يا  ردپ ، يا  دز : دایرف  دنلب  ياوآ  اب  دینش  هک  ار  نانآ  يادص  ترضح  دندروآ ، رد  ادص  هب  ار  رد 

ناشیاهلد هک  دوب  کیدزن  و  دنتشگرب ، نایرگ  مشچ  اب  ترـضح  نآ  دایرف  هلان و  ندینـش  اب  مدرم  میدیدن ، هک  اهزیچ  هچ  هفاحقیبا  رـسپ  و 
ترضح نآ  هب  و  درب ، رکبوبا  دزن  نوریب و  هناخ  زا  ار  یلع  هدنام و  هناخ  رد  رب  رگید  ياهدع  اب  رمع  دفاکشب ، هودنا  زا  ناشیاهرگج  هراپ و 

هب دنگوس  تروص  نآ  رد  دـنتفگ : دوشیم ؟ هچ  منکن  تعیب  رگا  داد : خـساپ  ترـضح  ینک ، تعیب  رکبوبا  اب  دـیاب  دـنتفگ  هحفص 735 ] ] 
: داد خساپ  رمع  دیشکیم ؟ ار  ادخ  لوسر  ردارب  ادخ و  هدنب  امـش  نیاربانب  دومرف : مینزیم ، ار  تندرگ  تسین  یئادخ  وا  زج  هک  يدنوادخ 

يروتـسد وا  دروم  رد  ایآ  تفگ : وا  هب  رمع  درکیمن ، یتبحـص  دوب و  تکاس  رکبوبا  هن ، سپ  ادخ ، لوسر  ردارب  اما  و  يرآ ، هک  ادخ  هدنب 
ادخ لوسر  ربق  هب  ار  دوخ  ترـضح  منکیمن ، راداو  يراک  هب  ار  وا  نم  تسا  وا  رانک  رد  همطاف  هک  یتقو  ات  تفگ : رکبوبا  ینکیمن ، راص 

هدومن ناوتان  فیعض و  ارم  مدرم  مردام ، رـسپ  يا  تفگیم : تسیرگیم و  درکیم و  يراز  هلان و  هدیناسر و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
، میدروآرد مشخ  هب  ار  وا  ام  نوچ  مینک ، تداـیع  وا  زا  هتفر و  همطاـف  دزن  اـیب  تفگ : رکبوبا  هب  رمع  [ . 881 . ] دنـشکب ارم  تسا  کیدزن  و 

یلع دزن  دومرفن ، هزاجا  نانآ  هب  ترضح  دنتـساوخ ، دورو  هزاجا  وا  زا  هدش  راضح  مالـسلااهیلع  همطاف  هناخ  رد  رب  دنداتفا و  هارب  يرفن  ود 
رد هک  یماگنه  درک ، دراو  مالـسلااهیلع  همطاف  روضح  هب  هدروآ و  هناخ  هب  ار  اهنآ  ترـضح  دندرک ، تبحـص  دروم  نیا  رد  وا  اب  هدـمآ و 

، دادن نانآ  هب  یباوج  یلو  هدرک  مالـس  ترـضح  نآ  رب  اهنآ  دینادرگرب ، راوید  فرط  هب  نانآ  زا  ار  شتروص  دنتـسشن  ترـضح  نآ  لباقم 
تـسود دوخ  اب  يدنواشیوخ  زا  شیب  ار  ربمایپ  اب  يدنواشیوخ  دنگوس  ادخ  هب  ادـخ ، لوسر  هبیبح  يا  تفگ : هدـمآرد و  نخـس  هب  رکبوبا 

زا دـعب  مدوب و  هدرم  نم  تفر ، ایند  زا  تردـپ  هک  زور  نآ  رد  متـشادیم  تسود  و  يرتبوبحم ، مرتخد  هشیاع  زا  نم  دزن  رد  وت  و  مرادیم ،
دوخ ماقم  زا  ار  وت  میانـشآ  وت  ماقم  لضف و  اب  مسانـشیم و  ار  وت  هکنیا  اـب  نم  هک  یهدیم  هزاـجا  وت  اـیآ  مدـنامیمن ، یقاـب  ترـضح  نآ 

هحفـص 736] هک [  مدینـش  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  تردـپ  زا  نـم  موـش ، عناـم  ادـخ  لوـسر  زا  ار  وـت  ثرا  هتـشادزاب و 
رگا هک  دیرادیم  يرواب  نینچ  دوخ  رد  امش  ایآ  دومرف : ترضح  تسا ... هقدص  دنامزاب  ام  زا  هچ  نآ  ره  میراذگیمن ، ثرا  ام  دومرفیم :

، مهدیم دنگوس  ادخ  هب  ار  امـش  دومرف : يرآ ، دنتفگ : دینک ؟ لمع  نادب  هدرک و  قیدصت  ار  نآ  مدرک  لقن  ناتیارب  ادخ  لوسر  زا  یثیدح 
ره تسا ، نم  مشخ  همطاف  مشخ  نم و  يدونشخ  همطاف  يدونشخ  دومرفیم : هک  دیدینـشن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  ایآ 

ار همطاف  سک  ره  هدرک و  دونشخ  ارم  دنک  دونشخ  ار  همطاف  سک  ره  هتشاد و  تسود  ارم  دشاب  هتـشاد  تسود  ار  مرتخد  همطاف  هک  سک 
دورف میاهدینش ، ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  ار  ثیدح  نیا  ام  يرآ ، دنتفگ : ؟ تسا هدروآرد  مشخ  هب  ارم  دروآرد  مشخ  هب 

منک تاقالم  ار  ربمایپ  رگا  دیتخاسن و  دونشخ  هدروآرد و  مشخ  هب  ارم  امش  هک  مریگیم  هاوگ  دهاش و  ار  شناگتشرف  دنوادخ و  نم  انامه 
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هب عورـش  دعب  مربیم ، هانپ  دنوادخ  هب  همطاف  يا  وت  مشخ  ترـضح و  نآ  مشخ  زا  نم  تفگ : رکبوبا  درک ، مهاوخ  تیاکـش  وا  هب  امـش  زا 
وت مروآ  ياج  هب  هک  يزامن  ره  رد  دنگوس  ادخ  هب  دومرف : ترـضح  نآ  دـنک و  یهت  بلاق  دوب  کیدزن  هک  يروط  هب  دومن  يراز  هیرگ و 

نادرم زا  رپ  هنیدم  ياهنابایخ  دنتسیرگنیم ، هدش و  عمج  مدرم  دیوگیمد ...: يدحلایبا  نبا  هغالبلاجهن  [ . 882 . ] درک مهاوخ  نیرفن  ار 
هنیدـم نانز  رگید  مشاهینب و  نانز  زا  ياهدـع  هک  یلاح  رد  دروآرب و  يدایرف  هجـض و  دوب ، رمع  ياهراک  دـهاش  ارهز  ترـضح  هدـش و 

رمع اب  دنگوس  ادخ  هب  دیتخات ، ادخ  لوسر  نادناخ  رب  ناباتـش  هچ  رکبوبا ، يا  دز : دایرف  دـمآ و  نوریب  هناخ  زا  دـندوب  هتفرگ  ار  وا  فارطا 
 ] كرابم نب  دواد  زا  نومیم  نب  دـمحم  زا  رفعج  نب  لـموم  دـیوگ : [ 883  ] رکبوبا منک . رادـید  ار  دـنوادخ  هکنیا  ات  درک  مهاوخن  تبحص 
رد میتفر  مالـسلاهیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  نب  نسح  نب  نسح  نب  هللادـبع  نب  یـسوم  نب  هللادـبع  دزن  دـنیوگ  هک  درک  تیاور  هحفص 737 ]

هرابرد وا  زا  ، مدوب نم  ناگدننکلاوس  زا  یکی  میتشاد ، یتالاوس  وا  زا  یبلاطم  هرابرد  میتشگیمرب  جح  رفـس  زا  یتعامج  هارمه  هب  هکیلاح 
نینچ دـش  لاوس  وا  زا  هک  یماگنه  هب  نسح  نب  هللادـبع  مدـج  هک  مهدیم  ار  یباوج  ناـمه  وت  هب  نم  داد : خـساپ  مدیـسرپ ، رمع  رکبوبا و 

ام دبو و  نیگمشخ  مدرم  نآ  رب  هک  یلاح  رد  تسبورف  مشچ  ایند  زا  دوب ، لسرم  ربمایپ  ترتخد  هقیدص و  ام  ردام  تفگ : وا  داد ، یخـساپ 
نادـناخ هب  بونـسم  هک  يزاجح  نارعاش  زا  یخرب  ار  ینعم  نیا  دـیوگیم  دـیدحلایبا  نبا  سپـس  میتسه . نیگمـشخ  وا  بضغ  رطاـخ  هب 

دناوخ و میارب  يولع  دیمحلادبع  نب  دمحم  نب  دیمحلادبع  نیدـلالالج  بیقن  دـناهدروآرد و  رعـش  هب  هتفرگ و  دنـشابیم  بلاطوبا  بانج 
ینیوهلا صفح  ابا  ای  هدورس : نینچ  يو  ماهدرب  دای  زا  نونکا  مه  ار  شمسا  و  ماهدورس ، دوخ  يارب  ار  رعـش  نیا  نم  هتفگ  رعاش  نیا  تفگ :

: دیوگیم هداد و  رارق  بطاخم  ار  رمع  يو  مارکلا  نونبلا  عنصی  اذک  ام  یضرن  یبضغ و  لوتبلا  تومتا  مامحلا . الول  كاذب  ایلم  تنک  ام  و 
هک یتشادن  ار  راک  نیا  یگتـسیاش  وت  هدم ، جنر  ار  ام  نک و  ارادم  ام  اب  رادهگن و  تسد  هدب و  تلهم  تسا ) رمع  هینک  صفحوبا   ) رمع يا 

هدـش و مارتحا  تسیابیم  هناخ  نیا  لها  وا  رطاـخ  هب  هک  يو  راوگرزب  ردـپ  رگا  يریگ و  رارق  تبحم  مارتحا و  باـطخ و  دروم  هنوگنیدـب 
سپـس دـنک ، عمط  راک  نیا  هب  تسناوتیمن  یـسک  و  يدوبن ، هناـخ  نیا  هب  لوخد  دورو و  رب  رداـق  وت  دوب ، هتفرن  اـیند  زا  ، دـندرگ تاـعارم 

، میهد تیاـضر  يراـک  نینچ  هب  اـم  رگا  میـشاب ؟ دونـشخ  یـضار و  وا  زا  اـم  دریمب و  وا  رب  مشخ  بضغ و  لاـح  رد  ناـمردام  اـیآ  دومرف :
هب ناداش و  دنتسه  دونشخ  شردام  ردپ و  هک  هچنآ  هب  هک  تسا  يدنزرف  نآ  یمارگ  دنزرف  اریز  دوب  میهاوخن  یمیرک  راوگرزب و  نادنزرف 
رد تسبورف  مشچ  اـیند  زا  ترـضح  نآ  هک  تسا  تسرد  بلطم  نـیا  نـم  رظن  هحفـص 738 ] هب [  و  دـشاب ، نیگمـشخ  نانآ  بضغ  رطاخ 

رتخد همطاف  هک  هدمآ  یثیدـح  رد  - 3 [ . 884 . ] دـنناوخن زامن  وا  رب  ود  نآ  هک  درک  تیـصو  دوب و  نیگمـشخ  رمع  رکبوبا و  رب  هک  یلاح 
يریگهرانک رهق و  نیا  شتلحر  تافو و  ماگنه  ات  درک  يریگهرانک  رکبوبا  زا  دـش و  نیگمـشخ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

ناکم نآ  عفانم  زا  يزیچ  هکنیا  زا  رکبوبا  هدمآ ، رگید  ثیدـح  رد  - 4 [ . 885 . ] درک یگدنز  هام  شـش  ادخ  لوسر  زا  دعب  تشاد و  همادا 
یلص ادخ  لوسر  زا  دعب  هام  شـش  تفگن و  نخـس  يو  اب  توف  ماگنه  ات  درک و  يرود  وا  زا  همطاف  درک ، يریگولج  دوش  هدرب  همطاف  دزن 

دادـن و عالطا  رکبوبا  هب  درک و  نفد  هنابـش  ار  وا  یلع  شرهوش  تسبورف  ایند  نیا  زا  مشچ  هک  یماـگنه  دوب ، هدـنز  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 
ثدحم مرادیبا  نب  ییحی  نب  يرـس  نب  دمحم  نب  دمحا  لاح  حرـش  رد  ینالقـسع  رجحنبا  - 5 [ . 886 . ] دـناوخ زامن  شاهزانج  رب  دوخ 

اب شرمع  نارود  مامت  رد  يو  دیوگ : هتشون  ار  وا  تافو  خیرات  هکنآ  زا  دعب  ظفاح  یفوک  دامح  نب  دمحا  نب  دمحم  دیوگ : یفوک  رکبوبا 
ياهیدب نعاطم و  هب  هک  دوب  یثیداحا  تایاور و  دـشیم  تئارق  وا  دزن  هک  یثیداحا  نیرتشیب  رمع  رخاوا  رد  دوب ، راوتـسا  حیحـص و  داقتعا 

دز دگل  همطاف  ترضح  هنیس  رب  نانچ  رمع   » هک دنکیم : ءارق  ار  ثیدح  نیا  وا  رب  يدرم  مدید  میتفر ، وا  دزن  يزور  دشیم  طوبرم  هباحص 
یـسک هناخ  رد  هک  یلاح  رد  دـینزب ، شتآ  هناخ  دارفا  مامت  اب  ار  شاهناخ  دزیم  دایرف  هحفص 739 ] [ . ] 887 .« ] درک طقـس  ار  نسحم  هک 

هب ار  یسک  رکبوبا  دیوگ : يافوتم 279  يرذالب  ییحی  نب  دمحا  - 7 [ . 888 . ] دندوبن مالسلامهیلع  نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  زا  ریغ 
تاقالم هناخ  رد  رب  وا  اب  همطاف  دـندش ، رـضاح  وا  هناخ  رد  رب  یهورگ  اب  رمع  درکن ، تعیب  يو  دریگب ، تعیب  وا  زا  اـت  داتـسرف  یلع  لاـبند 

رد يرآ ، تفگ : رمع  ینزب !؟ شتآ  نم  يور  رب  ار  ماهناخ  یهاوخیم  هک  منیبب  هنوگنیدب  ار  وت  ایآ  باطخ ، رسپ  يا  تفگ : يو  هب  هدرک و 
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رکبوبا اب  تعیب  زا  هک  یناسک  دـیوگ : یـسلدنا  هبر  دـبعنبا  - 8 [ . 889 . ] تسا رتيوق  رتهب و  راـک  نیا  دروآ  ارنآ  تردـپ  هک  یتناـید  نآ 
هکنیا ات  دندوب  هتـسشن  همطاف  هناخ  رد  نانآ  ریبز ، سابع و  یلع و  اما  هدابع ، نب  دیعـس  ریبز و  سابع ، یلع ، زا : دنترابغ  دـندرک  يراددوخ 

، نک گنج  ناشیا  اب  دندرک  يراددوخ  رگا  تفگ : وا  هب  دـنیآ و  نوریب  همطاف  هناخ  زا  ات  داتـسرف  نانآ  لابند  هب  ار  باطخ  نب  رمع  رکبوبا 
؟ ینزب شتآ  ار  ام  هناخ  هک  ياهدـمآ  باطخ ، رـسپ  يا  تفگ : هتفرگ و  ار  وا  ولج  همطاف  دـنز ، شتآ  ار  هناـخ  اـت  دـیبلط  شتآ  مزیه و  يو 
هک تسا  هتفگ  يو  دیوگ : وا  دئاقع  لاوقا و  نمض  رد  ماظن  لاح  حرـش  رد  يافوتم 764 ، یعفاش ، نیدلاحالص  - 9 [ . 890 . ] يرآ تفگ :

حرش رد  یمق  ثدحم  - 10 [ . 891 . ] داتفا نیمز  رب  شمکـش  زا  نسحم  هک  دیبوک  مالـسلااهیلع  همطاف  مکـش  هب  نانچ  تعیب  زور  رد  رمع 
هحفـص وا [  ءارآ  دئاقع و  تاقبعلا »  » باتک بحاص  هدروآ و  تایفولاب » یفاولا   » شباتک رد  يدفـص »  » ار وا  لاح  حرـش  دـیوگ : ماظن  لاح 

حیرـصت و  موصعم ، لوق  ّتیجح  و  ساـیق ، عاـمجا و  ّتیجح  مدـع  زا  تستراـبع  وا  لاوقا  هلمج  زا  تسا ، هدرک  لـقن  يو  لوـق  زا  ار  [ 740
رطاخ هب  رمع  هکنیا  و  هباحـص ، يارب  ترـضح  نآ  یفرعم  بصنم و  نیا  ناونع  هب  ترـضح  نآ  نییعت  مالـسلاهیلع و  یلع  تماما  رب  ربماـیپ 

[ . 892 . ] تسا هدرک  لقن  ار  نسحم  ندـش  هتـشک  همطاف و  ترـضح  نینج  طقـس  ربخ  زین  و  درک ، نامتک  ار  ربمایپ  حیرـصت  صن و  رکبوبا 
دلاخ بهلیبا و  نب  هبتع  ریبز و  مشاهینب و  زا  یهورگ  زج  هب  دندرک  تعیب  رکبوبا  اب  مدرم  دیوگ : ءادفلاوبا  لیعامـسا  گرزب  خروم  - 11

نب یلع  هب  ناـنیا  بعک ، نبیبا  بزاـع و  نب  ءارب  رـسای و  نب  راـمع  رذوـبا و  یـسراف و  ناملـس  رمع و  نب  دادـقم  صاـعلا و  نب  دیعـس  نب 
نع نهنم  مث  مشاه  نع  فرـصنم  رمالا  نا  بسحا  تنک  اـم  تسا : هدورـس  نینچ  دروم  نیا  رد  بهلیبا  نب  هبت  دـندوب ، لـیامتم  بلاـطیبا 

هقباس و انامیا و  سانلا  لوا  نع  ددرگرب . مالـسلاهیلع  یلع  نسحلاوبا  زا  نانآ  نیب  زا  دـعب  مشاهینب و  زا  رما  ماـمز  متـشادنپیمن  نسحیبا 
و دوب . ربمایپ  تاروتسد  نآرق و  هب  مدرم  نیرتانشآ  نیرتراد و  هقباس  نامیا و  رد  رفن  نیتسخن  هک  یتیصخش  زا  ننسلا  نآرقاب و  سانلا  ملعا 
رد لیئربج  هک  تسا  یـسک  درک و  عادو  ربمایپ  اب  هک  دوب  یـسک  نیرخآ  نفکلا  لسغلا و  یف  هل  نوع  لیربج  نم  یبنلاب و  ادهع  سانلا  رخا 
رد هک  تسا  یتافص  ياراد  هک  یسک  نسحلا  نم  هیف  ام  موقلا  یف  سیل  هب و  نورتمی  هیف ال  ام  هیف  نم  درک . يرای  ار  وا  ربمایپ  نفک  لسغ و 

هیماینب زا  نـینچمه  و  هحفـص 741 ] درادـن [ . دوجو  نارگید  رد  تسا  وا  رد  هک  یئاـهیبوخ  دـنرادن و  نیا  رد  یکـش  تسین و  نارگیرد 
همطاف هناخ  زا  ار  نانآ  ات  داتـسرف  شنایفارطا  یلع و  يوس  هب  ار  باطخ  نب  رمع  رکبوبا  دـعب  دـیزرو ، فلخت  رکبوبا  اـب  تعیب  زا  نایفـسوبا 

هناخ رد  رب  ات  تشادرب  دوخ  اب  شتآ  يردـقم  رمع  وش ، ریگرد  نانآ  اـب  دـندرک  یچیپرـس  رگا  تفگ : وا  هب  دـنروآ و  نوریب  اهنعهللایـضر 
شتآ ار  ام  هناخ  ياهدـمآ  ایآ  ینکب ؟ یهاوخیم  هچ  باـطخ ، رـسپ  يا  دومرف : وا  هب  هدـید و  ار  وا  همطاـف  دـنز ، شتآ  ار  هناـخ  دزورفیب و 

مالـسلاهیلع یلع  هناخ  رد  هب  باطخ  نب  رمع  هک  دنکیم  لقن  تیلک  نب  دایز  زا  يربط  ریرج  نب  دمحم  - 12 [ . 893 . ] يرآ تفگ : ینزب !؟
هکنیا رگم  منزیم  شتآ  امـش  يور  رب  ار  هناخ  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : دندوب ، اج  نآ  رد  نارجاهم  زا  رگید  ياهدع  ریبز و  هحلط و  دـمآ و 

دیئآ نورب  هناخ  زا  تسا  وا  تسد  رد  رمع  ناج  هک  یسک  هب  دنگوس  تفگ : هدیبلط و  مزیه  دعب  دیئآ ، نوریب  هناخ  زا  رکبوبا  اب  تعیب  يارب 
: تفگ دربیم ، رـسب  همطاف  هناخ  نیا  رد  صفحوبا ، يا  دـش : هتفگ  وا  هب  دز ، مهاوخ  شتآ  دـننآ  رد  هک  یناسک  مامت  يور  رب  ار  هناخ  ّالاو 
ریبز و سابع و  دـننامه  هدرکن و  تعیب  يو  اب  هک  تخادرپ  یهورگ  یئوجیپ  هب  رکبوبا  دـیوگیم : هلاحک  اـضر  رمع  - 13 [ . 894 ... ] دشاب
، داتسرف ناشیا  دزن  ار  رمع  رکبوبا  دندوب ، هتفرگ  ياج  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  هناخ  رد  مالـسلاهیلع و  بلاطیبا  نب  یلع  دزن  هدابع  نب  دعس 
دنزاس و هدامآ  یشتآ  داد  روتسد  سپس  دندز  زابرس  نانآ  اما  دناوخارف  ار  ناشیا  دندوب  مالـسلااهیلع  همطاف  هناخ  رد  نانآ  هکیلاح  رد  رمع 

هتفگ وا  هب  دز . مهاوخ  شتآ  شنانکاس  اب  ار  نآ  ای  دـیوش و  جراخ  هناخ  زا  ای  تسوا  رایتخا  رد  رمع  ناج  هک  سک  نآ  هب  دـنگوس  تفگ :
زا اهناملسم  هنوگ  نیا  دیوگ : ذرفظم  همالع  - 14 [ . 895 . ] دشاب وا  هک  دنچ  ره  تفگ : دراد ، روضح  همطاف  هناخ  نیا  رد  رمع ، يا  هک  دش 
رد نانآ  يرـصم  رعاش  هک  اج  نآ  ات  دندوب  توادع  ینمـشد و  لاح  رد  گرزب  ماما  نآ  هب  تبـسن  هحفـص 742 ] نونکا [  مه  ات  نامز  نآ 

راختفا ربمایپ  تمکح  ملع و  رهش  باب  توبن و  هناخ  ندنازوس  هب  تبسن  باطخ  نب  رمع  زیمآدیدهت  راتفگ  هب  هدورـس و  يرعـش  نامز  نیا 
هدنونــش و وا  و  تـفگ ، یلع  هـب  رمع  هـک  يراـتفگ  اـهبقلمب و  مرکا  اـهعماسب  مرکا  رمع  اــهلاف  یلعل  هلوـق  و  تـسا : هـتفگ  نـینچ  هدرک و 
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شتآ ار  تاهناـخ  ینکن  تعیب  رگا  اـهیف  یفطـصملا  تنب  عیاـبت و  مل  نا  اـهب  کـیلع  یقبا  ـال  کـباب  تقرحا  رادـب . یمارگ  ار  شاهدـنیوگ 
ماما اهب  هوقی  صفح  یبا  لثم  ناک  نم  دربیم . رسب  اج  نآ  رد  یفطـصم  رتخد  هکیلاح  رد  مراذگیمن ، وت  يارب  نآ  رد  ار  یـسک  منزیم و 
یلع  ) هک نآ  یماح  ناندـع و  زاتهکی  لباقم  رد  دـنارب  ناـبز  رب  دـناوتیم  ار  ینخـس  نینچ  رمع  لـثم  یـسک  هچ  اـهیماح  ناندـع و  سراـف 

دناوتیمن هک  دنادیمن  وا  ایآ  تسا  ضحم  هابتشا  اطخ و  هکنیا  اب  هدوب  رمع  تعاجش  زا  راتفگ  نیا  هتـشادنپ  رعاش  نیا  دشابیم . یـضترم )
هیلع هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  یناوارف  ياگنج  همه  نآ  زا  کی  چیه  رد  و  دنک ؟ تابثا  دربن  ياهنادیم  رد  تبثم  ماگ  کی  یتح  رمع  يارب 

هب رگم  دوبن  داد  ناشن  دوخ  زا  همطاف  هناـخ  لـباقم  رد  هک  یتراـسج  تارج و  نیا  هدـشن ، هدـید  وا  زا  يراـک  يرثا و  تشاد  ملـس  هلآ و  و 
يرابدرب ربص و  هب  ار  وا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسنادیم  تشاد و  رطاخ  نانیمطا  یلع  ترضح  هیحان  زا  هکنآ  رطاخ 

هب ار  یبلطم  رعاش  نیا  هک  دـیراد  هجوت  [ . 896 . ] دـنکیم اج  زا  ار  يو  یتکرح  نیرتمک  اب  دـشیم ، زیوالگ  وا  اب  رگا  الا  هدرک و  هیـصوت 
يروک هب  هحفص 743 ] نم [  و  دیدحلایبا ، نبا  دروم  نیا  رد  هدورـس  بوخ  هچ  و  تسا ، خیرات  حیرـص  صن  فالخرب  هک  هدروآرد  رعش 

امهرف و امدقت و  نیذللا  سنا  سنا ال  ام  و  مروآیم : اجنیا  رد  ار  هدیـصق  نآ  زا  یتیب  دنچ  كاخ  رب  وا  ینیب  ندیئاس  ناشن  هب  رعاش و  مشچ 
زا رارف  دنتنـسادیم  هکنیا  اـب  دـندرک  رارف  دـنتفر و  ولج  هک  ار  يرفن  ود  نآ  درب  مهاوخن  رطاـخ  زا  منکیمن ، شومارف  بوح  اـملع  دـقرفلا 

تلذ و سابل  دـندرب و  ولج  هک  یگرزب  مچرپ  نآ  رطاخ  هب  بیبالج و  اهقوف و  لذ  سبالم  اهبابهذ  دـق  یمظعلا  هیارلل  و  تسا . هانگ  گنج 
ینامرهق نایدوهی )  ) یسوم ترضح  نادناخ  زا  بوبعی  دیجا  فیـسلا  داجن  لیوط  لدرمـش  یـسوم  لآ  نم  اهملـشی  دندیـشوپ . نآ  رب  گنن 

ریـشمش و بیبانالا  هدمغ و  ران  بهلی  هنانـس و  هفیـس و  انونم  جمی  دـش  روهلمح  نانآ  رب  ورزیت  یبسا  نارب و  زیت و  ریـشمش  اب  تماق و  دـنلب 
دخلا معان  ما  امه  ناذ  بضاخ و  جرخا  رـضح  ما  اـمه ؟ رـضحا  تخورفارب . هآ  شتآ و  شریـشمش  فـالغ  و  دـش ، نیرخآ  گرم  شاهزین 

رد هنار  زیخنبا  - 15 تفگ ؟ ناوتیم  هچ  ناـنآ  هب  هدوـمن ، شیارآ  و  هدرک ، باـضخ  هک  ینز  اـی  دـندرم  ود  نآ  اـیآ  [ . 897 [ ؟ بوضخم
هارمه هب  تعیب  زا  شنارای  یلع و  يراددوخ  ماگنه  هب  هک  مدوب  یناسک  هلمج  زا  نم  هک : دنکیم  تیاور  ملسا  نب  دیز  زا  دوخ  ررغ  باتک 

هناخ الا  و  نک ، نوریب  هناخ  زا  دنتسه  هناخ  رد  هک  ار  یناسک  تفگ : همطاف  ترضح  هب  رمع  میدرب ، همطاف  ترـضح  هناخ  رد  هب  مزیه  رمع 
. ] دندوب ربمایپ  باحصا  زا  یهورگ  نیسح و  نسح و  همطاف و  یلع و  هناخ ، رد  و  دز ، مهاوخ  شتآ  دنربیم  رـسب  نآ  رد  هک  یناسک  اب  ار 

نوریب هکنیا  گرم  دنگوس ، ادخ  هب  يرآ  تفگ : ینزیم !؟ شتآ  منادـنزرف  يور  رب  ار  هناخ  ایآ  دومرف : مالـسلااهیلع  همطاف  هحفص 744 ]
رطاخ هب  شنایعیش  ناوریپ و  زا  ياهدع  مالسلاهیلع و  نینموملاریما  دیوگ : گرزب  سیونخیرات  يدوعسم  - 16 [ . 898 . ] دینک تعیب  دیئآ و 

ترضح نآ  رب  نانآ  هداتسرف  وا  هناخ  رد  هب  ار  ياهدع  هفیلخ  دندماین ، نوریب  هدنام و  لزنم  رد  دندوب  هداد  ادخ  لوسر  هب  هک  یلوق  دهعت و 
رد رب  ار  مالـسلااهیلع  ءارهز  ترـضح  ناهج ، ناـنز  يوناـب  دـندرب و  نوریب  هناـخ  زا  هارکا  اـب  ار  وا  هدـینازوس ، ار  شاهناـخ  و  هدرب ، شروی 

تعیب دومرف : هدرک و  يراددوخ  ترـضح  یلو  دـندروآ  تعیب  يارب  ار  یلع  نانآ  درک ، طقـس  ار  نسحم  هک  دـندز  کتک  نانچ  شاهناـخ 
: دیوگ يولهد  هللاای  لو  - 17 [ . 899 .« ] مشابیم شلوسر  ردارب  ادخ و  هدنب  نم  دیشکب  ارم  رگا  دومرف : ، » میشکیم ار  وت  دنتفگ : منکیمن ،

هرابرد وا  اب  هتفر و  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  دزن  ریبز  یلع و  رکبوبا ، اب  مدرم  تعیب  زا  دعب  لوسر ، تلحر  زا  دعب  هک  هدش  لقن  ملـسا  زا 
ادـخ هب  ادـخ ، لوسر  رتـخد  يا  تفگ : هتفر و  ترـضح  نآ  دزن  هدـش  رادربـخ  عوضوم  نیا  زا  رمع  دـندرکیم ، تروـشم  تفـالخ  هلاـسم 
رگید راب  مدرم  نیا  رگا  هک  درادیمنزاب  نیا  زا  ارم  تیبوبحم  نیا  مسق  ادخ  هب  تسین و  رتبوبحم  تردـپ  وت و  زا  یـسک  ام  دزن  رد  دـنگوس 

زا یفقث  دیعـس  نب  میهاربا  دـیوگ : دـیدحلایبا  نبا  - 18 [ . 900 . ] دـننز شتآ  اهنآ  رب  ار  هناـخ  هک  مهد  روتـسد  دـنوش  عمج  وت  هناـخ  رد 
مالسلاهیلع یلع  هحفص 745 ] زا [  شدج  زا  شردپ  زا  مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نب  دمحم  نب  هللادبع  نب  یسیع  زا  نومیم  نب  میهاربا 

یلع و دیشخب و  نم  هب  ار  كدف  مردپ  هک  دومرف  وا  هب  تفر و  رکبوبا  دزن  مالسلااهیلع  همطاف  دومرف : ترـضح  نآ  هک  تسا  هدرک  تیاور 
زا ياهکت  دـعب  مدیـشخب و  وت  هب  ارنآ  نم  یهدیمن ، تبـسن  تردـپ  هب  يزیچ  یتـسار  قح و  زج  وت  تفگ : دـنهاوگ ، بلطم  نیا  رب  نمیاما 
زا دیـسرپ : رمع  دیـسر ، رمع  هب  هار  نیب  رد  و  دش ، جراخ  وا  دزن  زا  ترـضح  تشون ، ارهز  ترـضح  يارب  ار  كدـف  دنـس  دـیبلط و  تسوپ 
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نیا رب  زین  نمیاما  یلع و  هدیـشخب و  نم  هب  ار  كدـف  ادـخ  لوسر  هک  متفگ  وا  هب  میآیم ، رکبوبا  دزن  زا  تفگ : ییآیم ؟ اجک  زا  همطاـف ،
هدمآ و رکبوبا  دزن  هتفرگ و  ترـضح  نآ  زا  زا  ار  هتـشون  رمع  داد ، نم  هب  ار  هتـشون  نیا  دینادرگرب و  نم  هب  ار  كدف  يو  دنهاوگ ، بلطم 

نز کی  نمیاما  دهدیم و  یهاوگ  دوخ  دوس  هب  یلع  تفگ : يرآ ، تفگ : ياهتـشون ؟ ار  شدنـس  ياهداد و  همطاف  هب  ار  كدـف  وت  تفگ :
یهاوگ زا  دـعب  رکبوبا  هک  هدـش  تیاور  درک . هراپ  ار  دنـس  هدرک و  كاـپ  ار  هتـشون  و  هتخادـنا ، دنـس  نآ  يور  رب  ناـهد  بآ  دـعب  تسا ،

[901 . ] درک هراپ  ار  هتشون  هدرک ، ضارتعا  رکبوبا  مکح  نیا  رب  رمع  دنهدب  ارهز  ترضح  هب  ار  كدف  داد  روتسد  مالسلاهیلع  نینموملاریما 
رب رمع  تشون ، ارهز  ترضح  يارب  ار  كدف  دنـس  رکبوبا  هک : هدمآ  نینچ  يزوجنبا  طبـس  ترابع  رد  دیوگ : یعفاش  نیدلاناهرب  - 19 . 

دمآ رد  مادـک  زا  سپ  تـفگ : شردـپ ، زا  وا  ثرا  هراـبرد  همطاـف  يارب  تـسا  ياهتــشون  تـفگ : تـسیچ ؟ نـیا  تـفگ : هدــش و  دراو  وا 
مرقم همالع  - 20 [ . 902 . ] درک هراپ  هتفرگ و  ار  همان  دـعب  تسا ، گنج  رد  وت  اـب  برع  ینیبیم  هکنیا  اـب  یهدـب  اهناملـسم  هب  یهاوخیم 

 ] رمع تشاد ، تسد  رد  ار  همان  دـش و  جراخ  وا  دزن  زا  ترـضح  تشون ، همطاـف  هب  كدـف  ندـنادرگزاب  دروم  رد  ياهماـن  رکبوبا  دـیوگ :
؟ یتـشاد راـک  هچ  يدوب و  اـجک  دیـسرپ  هدوـب ، رکبوـبا  دزن  ترـضح  نآ  هک  هدـیمهف  هدیـسر و  ترـضح  نآ  هب  هار  نیب  رد  هحفص 746 ]

نآ رب  دگلاب  يو  درک ، يراددوخ  ترضح  دیبلط ، ار  همان  يو  تفگ ، وا  هب  كدف  ندنادرگزاب  دروم  رد  ار  رکبوبا  نتشون  نایرج  ترضح 
نیا رب  و  تسا ، نیملـسم  ءیف  كدف ، تفگ : و  هدرک ، هراپ  ار  نآ  هتخدنا و  نآ  رب  ناهد  بآ  تفرگ ، وا  زا  روز  هب  ار  همان  هدز و  ترـضح 

[ . 903 . ] دنک هراپ  ار  تمکش  ادخ  يدرک ، هراپ  ار  ماهمان  دومرف : ترضح  دنهدیم ، تداهـش  ناثدح  نب  سوا  و  هصفح ، و  هشیاع ، بلطم 
، متفر رکبوبا  تدایع  هب  دیوگ  هک  هدش  تیاور  شردپ  زا  فوع ، نب  نمحرلادبع  زا  دیوگ : ناولع  لاح  حرش  رد  ینالقـسع  رجحنبا  - 21
هب شاب ، هتـشادن  یهودـنا  ایند  رب  منیبیمن ، وت  رد  یلکـشم  یتحاران و  هللادـمحلا  تفگ : وا  هب  نمحرلادـبع  تسـشن ، تساخرب و  اج  زا  يو 

تـسود هک  يراـک  هس  زج  هب  متـسین  تحاراـن  زیچ  چـیه  زا  نم  تفگ : منادیمن : راـکوکین  هتـسیاش و  يدرف  زج  ار  وـت  هک  دـنگوس  ادـخ 
گنج ناونع  هب  دنچ  ره  متـشاذگیم  دوخ  لاح  هب  ار  وا  مدرکیمنزاب و  ار  همطاف  هناخ  رد  هک  متـشاد  تسود  مدادیمن ، ماجنا  متـشادیم 

... مدوب وا  نابیتشپ  ریزو و  نم  و  ریما ، وا  متخادنایم  رمع  ای  هدیبعوبا و  ندرگ  هب  ار  رما  مامز  هفیقس  زور  رد  متشاد  تسود  دوب ، هدش  هتسب 
یتافیرحت نکل  تسا  هدمآ  هیرهزالا » تابتکم   » پاچ  192 مالـس /  نب  مساقلاوبا  ظفاح  فیلات  لاومالا »  » باـتک رد  بلطم  نیمه  [ . 904]

دیعس نب  میهاربا  - 22 مدوب ... هدادن  ماجنا  ار  اهراک  نیا  هک  متـشادیم  تسود  نم  دیوگ : هک  هدمآ  هنوگنیدـب  هتفرگ و  ماجنا  تارابع  رد 
 ] هک هدرک  تیاور  مالـسلاهیلع  دمحم  نب  رفعج  هللادبعوبا  زا  نیعا  نب  نارمح  زا  يرماع  بیبح  نب  دمحا  زا  یلجب  رمع  نب  دـمحا  زا  یفقث 

هدـهاشم دوخ  هناـخ  هب  ار  دود  دورو  هکنآ  زا  دـعب  رگم  درکن  تعیب  مالـسلاهیلع  یلع  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  دومرف : ترـضح  هحفص 747 ]
میمصت مالسلااهیلع و  ءارهز  ترـضح  هناخ  رب  رمع  شروی  ناتـساد  دیوگ : یفاشلا » صیخلت   » هیـشاح رد  مولعلارحب  همالع  [ . 905 . ] دومرف

دعب و  ... دناهتشون ار  نآ  تنس  لها  ناراگن  خیرات  مومع  تسا و  راکنا  لباق  ریغ  شنانکاس ، يور  رب  ترضح  نآ  هناخ  ندنازوس  هب  تبـسن 
اب رفظم  همالع  یلو  هدـش  نآ  رکنم  هتـشون  یلح  همالع  هیلع  هک  ياهیدر  رد  ناـهبزور  نبا  يرآ  دـیوگیم : دروآیم و  ار  نیخروم  راـتفگ 

« قدصلا لئالد   » باتک رد  رفظم  همالع  تاحیضوت  یلح و  همالع  تالالدتسا  حرـش  تسا ، هداد  خساپ  وا  تاهبـش  هب  عطاق  نشور و  لئالد 
تیاور ندـینازوس  هب  میمـصت  توبث  رد  هکنآ  هصالخ  دـیوگ : نینچ  باتک  نیا  هحفـص 91  رد  يو  تسا ، هدـمآ  هرهاق  95 ط  - 78 ج 3 /

هدـش و لقن  رتاوت  روط  هب  هعیـش  ءاملع  دزن  رد  هک  هژیو  هب  دـنکیم  تیافک  نانآ  زا  یکی  تیاور  هکلب  تنـس  لـها  نادنمـشناد  زا  یهورگ 
اب یتسود  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نادـناخ  اب  ینمـشد  رد  هک  اـهنآ  لاـثما  ملـسم و  يراـخب و  تیاور  هب  تسین  يزاـین 

رابرد رد  تیعقوم  بسک  یمانـشوخ و  ءافلخ و  دزن  لالج  هاج و  یپ  رد  هتخود  مشچ  ناشنادـنمروز  ناـهاش و  هب  هدیـشوک و  ناشنانمـشد 
ندرک عمج  هیضق  تسا : هدش  لقن  لیذ  بلاطم  زین  مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح  زا  لضفم  ثیدح  رد  و  - 23 [ . 906 ... ] دناهدوب نیطالس 

هناخ رد  رب  شتآ  نتخورفارب  هضف و  موثلکما و  بینز و  نیـسح و  نسح و  همطاف و  نینموملاریما و  هناخ  ندینازوس  روظنم  هب  مزیه  همیه و 
 ] وت رب  ياو  هک  رمع  هب  ترـضح  نا  شیامرف  رد و  تشپ  زا  اهنآ  اب  تبحـص  نانآ و  لباقم  رد  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  ندمآ  نوریب  و 
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ار ادـخ  رون  يرادرب و  نیمز  يور  زا  ار  وا  لـسن  یهاوخیم  يرادیم !؟ اور  شلوسر  ادـخ و  رب  هک  تسا  یتراـسج  هچ  نیا  هحفص 748 ]
، رادرب تسد  همطاـف  يا  هک  وا  هب  نتفگ  ار و  ترـضح  نآ  رمع  ندرک  ترپ  و  دـشابیم ، دوـخ  روـن  هدـننکمامت  دـنوادخ  ینک ؟ شوماـخ 

هفیظو رگید  ياهناملسم  زا  شیب  زین  نم  و  دناهدرواین ، دنوادخ  يوس  زا  هدنرادزاب  يروتسد  یهن و  رما و  ناگتشرف  تسین و  رضاح  دمحم 
هتخوس همه  هکنیا  ای  دـنک و  تعیب  رکبوبا  اب  دور و  نوریب  لزنم  زا  یلع  ای  یئامن : باختنا  ار  راک  ود  زا  یکی  دـیاب  وت  مرادـن ، یتیرومام  و 

ترـضح نآ  يوزاب  رب  رمع  ندز  هنایزات  نآ و  ندوشگ  يارب  رد  نورد  هب  ار  دوخ  تسد  نوعلم  ذفنق  ندرک  لخاد  نینچ  مه  و  دـیوشیم ،
شش مایا  نآ  رد  هک  ترضح ، نآ  مکش  رب  هک  يروط  هب  دوخ  ياپ  اب  ار  رد  نداد  راشف  دمآ و  الاب  هایـس  يدنبوزاب  نوچ  مه  هک  يروط  هب 

زین ترـضح و  نآ  هناخ  رب  دیلو  نب  دلاخ  ذفنق و  رمع و  موجه  و  دش ، طقـس  وا  تشاد و  مکـش  رد  ار  نسحم  شدـنزرف  دوب و  هلماح  ههام 
درکیم و هیرگ  دنلب  يادـص  اب  ترـضح  دـش و  راکـشآ  شوپور  ریز  رد  شاهروشوگ  هک  ياهنوگ  هب  ترـضح  نآ  تروص  هب  ندز  یلیس 

زین و  دوشیم . هتـشک  مکـش  رد  شکدوک  دروخیم و  کـتک  دوشیم و  بیذـکت  همطاـف  ترتخد  ادـخ ، لوسر  يا  ناـج ، اـباب  تفگیم :
هنیـس هب  ار  وا  هتخادـنا و  ءارهز  يور  رب  ار  شیاـبع  هکنیا  گـنر و  خرـس  ناگدـید  اـب  نیگمـشخ  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  ندـش  جراـخ 

هک نک  یگدیسر  وا  هب  تبسن  تسا  ناوناب  هژیو  هک  ار  هچ  نآ  تایرد و  ار  تیوناب  هلضف  يا  دومرف  هدز و  گناب  هضف  رـس  رب  هدینابـسچ و 
هب وا  دومرف  ترـضح  دش و  طقـس  نسحم  تسا ، هدـش  يراج  وا  زا  نوخ  هدروخ  وا  رب  هک  رد  هبرـض  هدـش و  دراو  وا  رب  هک  يدـگل  رثا  رب 
زین و  - 24 هحفص 749 ] [ . ] 907 . ] ثیدح نایاپ  ات  درک ، دهاوخ  هوکـش  وا  هب  تسویپ و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  شدج 

هطساو مدرم  ترضح و  نآ  نیب  هناخ  رد  ولج  رد  همطاف  ترـضح  دندرب  لزنم  زا  ار  یلع  هک  یماگنه  دومرف : مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح 
شیولهپ ناوختـسا  زین  دـمآ و  الاب  شیوزاب  رب  يدـنبوزاب  دـننام  هب  یگدـمآرب  هناـیزات  نآ  رثا  رب  دز و  شیوزاـب  رب  هناـیزات  اـب  ذـفنق  دـش ،

یبلاطم دـشابیم  دراو  اهنآ  رب  هک  یتاداریا  بیاـعم و  هلمج  زا  بولقلا : داـشرا  - 25 [ . 908 . ] دـش طقاس  شمکـش  زا  كدوک  تسکش و 
ملس و هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مشچ  رون  هک  همطاف  يرآ  هداتفا ، قافتا  مالسلااهیلع  ءارهز  ترضح  تلحر  ناتساد  رد  هک  تسا 
، دمآ نیمز  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تشپ  زا  تشهب و  بآ  زا  هک  ياهیروح  يربک و  میرم  دوب و  وا  هب  مدرم  نیرتبوبحم 

زین و  دیآیم » مشخ  هب  وت  مشخ  رطاخ  هب  دونـشخ و  وت  يدونـشخ  رطاخ  هب  دنوادخ  انامه  : » دومرف وا  قح  رد  ادخ  لوسر  هک  یئوناب  نامه 
تنب ءامـسا  هب  شتاـفو  ماـگنه  هب  هک  هدـش  تیاور  و  تسا » هداد  رازآ  ارم  دـنک  تیذا  ار  وا  سک  ره  تسا ، نم  نت  هراـپ  همطاـف  : » دوـمرف

هتخیوآ قاـتا  هشوگ  رد  یتـشهب  ياـههچراپ  زا  ياهدرپ  نک  هاـگن  هناـخ  فارطا  هب  متـسبورف  ناـهج  زا  هدـید  هکنآ  زا  دـعب  دومرف : سیمع 
نآ اـم  دـش ، ناـیامن  هدرپ  نآ  شتلحر  زا  دـعب  دـیراذگاو ، دوـخ  لاـح  هب  دـیربب و  هدرپ  نآ  تشپ  هب  ارم  موـثلکما  بنیز و  وـت و  دوـشیم 

تشهب زا  هسیک  هس  رد  لیئربج  ار  شروفاک  هک  یطونح  اب  دیشوپ و  نفک  درک و  لسغ  میداد ، رارق  هدرپ  نآ  تشپ  هتـشادرب و  ار  ترـضح 
دنوادخ هک  دوب  هدرک  ضرع  ادخ  لوسر  هب  دوب  هدروآ  تشهب  زا  ار  اهروفاک  نآ  هک  یماگنه  هب  لیئربج  درک ، طونح  ار  دوخ  دوب  هدروآ 

بآ نفک و  هدش و  میسقت  شخب  هس  رد  تسا  یلع  تردارب  طونح  ترتخد و  طونح  وت و  طونح  نیا  دیامرفیم : دناسریم و  مالس  وت  هب 
چیه دوب و  كاپ  اریز  تفر  ایند  زا  طونح  نیفکت و  لسغ و  زا  دـعب  ترـضح  نآ  هک  هدـش  تیاور  و  دوب . دـهاوخ  تشهب  زا  اهنآ  فرظ  و 

زج یـسک  وا  مسارم  رد  و  دشاب ، وا  ياهراک  نیا  يدصتم  یلوتم و  رگید  یـسک  دنوادخ  زج  هک  دوب  نآ  زا  رتیمارگ  و  تشادن ، یگدولآ 
رگید یـسک  سیمع  تنب  ءامـسا  شزینک و  هضف  موثلکما و  بنیز و  نیـسح و  ماما  نسح و  ماـما  نینموملاریما و  ترـضح  هحفص 750 ] ] 

دندادن و ربخ  سک  چیه  هب  هدـناوخ و  زامن  وا  رب  هدروآ  نوریب  هناخ  زا  ار  ترـضح  نآ  هنابـش  نینـسح  نینموملاریما و  و  تشادـن ، روضح 
نم رب  دوب : هدومرف  هدرک و  تیصو  نینچ  ترضح  نآ  دوخ  اریز  تشادن ، تکرـش  ترـضح  نآ  مسارم  رد  نانآ  زج  هب  مدرم  زا  کی  چیه 

هب دنتـسکش  هدرک و  ضقن  مالـسلاهیلع  یلع  نینموملاریما  دروم  رد  ار  ادخ  لوسر  مردپ  دـهع  ادـخ و  نامیپ  هک  یمدرم  نآ  دـنناوخن  زامن 
دوهش ناهاوگ و  هدرک  هراپ  دوب  هتـشون  میارب  كدف  کلم  دروم  رد  مردپ  هک  ار  ياهمان  بصغ و  ار  مثرا  هتفرگ و  ار  مقح  هدرک  متـس  نم 

نانآ هناخ  رد  رب  نم  دـندرک ، بیذـکت  هتفریذـپن و  نمیاما ، و  نینموملاریما ، لـیئاکیم و  و  لـیئربج ، و  دـنوادخ ، زا  دـندوب  تراـبع  هک  ارم 
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هک هدرک  يروآدای  شلوسر  ادخ و  هب  ار  نانآ  نم  درب ، نانآ  ياههناخ  رد  رب  زور  بش و  ار  نینسح  ارم و  مالسلاهیلع  نینموملاریما  مدرگ ،
ام يرای  زا  زور  یلو  دـندادیم  يراکمه  لوق  بش  دـینکن ، بصغ  ام  زا  هداد  رارق  ام  يارب  دـنوادخ  هک  ار  یقح  دـیرادن و  اور  متـس  ام  هب 

هدعاسینب هفیقس  هب  ار  یلع  میومع  رسپ  ات  هداتـسرف  ام  هناخ  رد  رب  ار  دیلو  نب  دلاخ  باطخ و  نب  رمع  ذفنق و  دعب  دندومنیم و  يراددوخ 
ملـس و هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  تاشرافـس  اـیاصو و  ءارجا  ترـضح  نآ  دـنک و  تکرـش  ناـشراب  ناـیز  تعیب  رد  هک  دـنربب 

هداد مدرم  هب  هدعو  ضرق و  ناونع  هب  هک  ار  مهرد  رازه  داتـشه  تخادرپ  نآرق و  يروآعمج  ترـضح و  نآ  نارـسمه  روما  هب  یگدیـسر 
هناخ رد  ولج  رب  نم  دـننازوس  هب  ار  ام  هک  دـندروآ  شتآ  هدرک و  عمج  ام  هناخ  رد  رب  یناوارف  مزیه  همیه و  نانآ  دـشن ، نوریب  هناخ  زا  دوب 
مالغ ذفنق  تسد  زا  ار  هنایزات  رمع  دیباتـشب ، ام  کمک  هب  دیرادرب و  ام  زا  تسد  هک  مداد  دـنگوس  مردـپ  هب  ادـخ و  هب  ار  نانآ  مداتـسیا و 

هک نم  دـیبوک و  دـگل  اب  ار  هناخ  رد  دـش ، يدـنبوزاب  دـننام  هک  يروط  هب  دروآ  الاب  ار  میوزاب  هنایزات  دز ، میوزابرب  نآ  اب  هتفرگ و  رکبوبا 
هک تخاوـن  تروـص  هب  یلیـس  ناـنچ  وا  دـیزویم  ماهرهچ  رب  دـش و  روهلعـش  شتآ  مداـتفا ، نیمز  هـب  راـشف ر  رثا  رب  متـشاد  مرح  رد  هـچب 

یتما نینچ  ایآ  دش ، هتـشک  و  هحفـص 751 ] طقـس [  مهانگیب  كدوک  نسحم  دیـسرارف و  لمح  عضو  درد  ارم  داتفا ، مشوگ  زا  هراوشوگ 
تیصو هب  مالـسلاهیلع  یلع  میوجیم . يربت  نانآ  زا  زین  نم  تسا و  رازیب  نانآ  زا  شلوسر  ادخ و  هکنیا  اب  دناوخب  زامن  نم  رب  دهاوخیم 

هک نآ  زا  دـعب  و  درک ، تسرد  عیقب  رد  ربق  لهچ  درک  نفد  ار  همطاـف  هک  بش  نآ  رد  درکن  ربخ  ار  سک  چـیه  درک و  لـمع  ترـضح  نآ 
هللا یلـص  دمحم  ترـضح  نامربمایپ  رتخد  نوعجار ، هیلا  انا  انا هللا و  دنتفگ  هدـمآ و  دـندش  رادربخ  ترـضح  نآ  نفد  توف و  زا  اهناملـسم 
راک دوخ  نیا  ، میناوخن زاـمن  وا  رب  اـم  هدـنامن  اـم  نیب  رد  وا  زا  ریغ  يدـنزرف  ترـضح  نآ  زا  هکنیا  اـب  دوریم و  اـیند  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و 

تیافک دـیدرک  دراو  شنادـناخ  لوسر و  ادـخ و  رب  هک  یتیانج  ناـمه  ار  امـش  دومرف : ناـنآ  هب  ترـضح  تسا ، یمیظع  هثدـح  گرزب و 
رکبوبا دیناوخن . زامن  وا  رب  امـش  زا  کی  چیه  هک  دوب  هدرک  تیـصو  دوخ  وا  منک ، لمع  وا  تیـصو  فالخرب  متـسناوتیمن  نم  و  دنکیم ،

هب ربخ  نیا  مینک ، ترایز  ار  وا  میناوخب و  زامن  وا  رب  ات  دنبایب  ار  شربق  دننک و  شبن  ار  اهربق  نیا  دـنورب و  هقث  دروم  نئمطم و  دارفا  تفگ :
هدمآرب شندرگ  ياهگر  يراج ، شناگدـید  زا  کشا  هتخورفارب و  شاهرهچ  هک  يروط  هب  بضغ  مشخ و  تلاح  هب  دیـسر ، نینموملاریما 

دراو هدرب  راقفلاوذ  شریشمش  هضبق  رب  تسد  هتفرگ و  تسد  رب  دیشوپیمن  ار  نآ  يراوشد  تخس و  ياهزور  رد  زج  هک  يدرز  نهاریپ  و 
هنوگنیدب دیآیم  شیپ  هک  تسا  یلع  کنیا  تفگ : نانآ  هب  هدمآ و  ولج  دیناسرتیم  ار  مدرم  دزیم و  دایرف  هک  يدرم  دـش  عیقب  ناتـسربق 

دهاوـخ هورگ  نیا  تشپ  رب  ریـشمش  دوـش  هتـشادرب  اـهربق  نیا  زا  گنـس  کـی  رگا  هک  دـنکیم  داـی  دـنگوس  ادـخ  هب  دـینیبیم ، ار  وا  هـک 
نخس هب  بل  دوب  هدش  هتـشاد  هگن  اپ  رـس  رب  مالـسلاهیلع  یلع  هک  یماگنه  - 26 [ . 909 . ] دنتشاذگ رارف  هب  اپ  هتـسد  هتـسد  مدرم  تشاذگ ،

هک دیئامنب  يرفیک  هبسحم و  دوخ و  ياهراک  یئوگخساپ  هدامآ  ار  دوخ  راکهبت ... نازاب  گنرین  يا  دومرف : نینچ  هحفص 752 ] دوشگ و [ 
سک چیه  دوش ، هتفرگ  ام  زا  روز  هب  ام  قح  و  دروخب ، کتک  همطاف  ایآ  دشابیم ، ناتراظتنا  رد  دیتشاد  اور  نادناخ  ام  رب  هک  یمتـس  رثا  رب 

نارفاک دوب و  هتفر  ایند  زا  زور  نیا  زا  شیپ  بلاطیبا  رـسپ  شاک  يا  دشابن !؟ يروای  رای و  راکمه و  دـهدن و  یهانپ  دباتـشن و  ام  يرای  هب 
نیا دیدرگ ، دوبان  دیـشاب ، دوبان  دنرادیم ، اور  متـس  راکوکین  كاپ و  يوناب  هب  تبـسن  هداد و  مه  تسد  هب  تسد  هک  دـیدیمن  ار  راکهبت 

رب همطاف  تروص  دینیبیم  هک  تسا  راوشد  اسب  بلاطیبا  نب  یلع  رب  تسا . ادخ  لوسر  هب  شماجرف  ادخ و  هب  شتشگزاب  هک  تسا  يراک 
رتابیز و يرادـیاپ  ربص و  تسا . دوهـشم  شمارتحا  تزع و  ناراگزور  فورعم و  شتلزنم  ماـقم و  هکنیا  اـب  هتـشگ  هایـس  یلیـس  هبرـض  رثا 

هکنیا اـت  ددرگن ، راکـشآ  شاهنایـشآ  زا  لـطاب  دوشن و  لـئاز  شهاـگیاج  زا  قـح  اـت  رترب ، ادـخ  يدونـشخ  هب  يدونـشخ  تسا و  رتروراـب 
هوکـش وا  هب  دـیدومن  هودـنا  مشخ و  لامالام  ار  ماهنیـس  بصغ و  ار  مقح  دـیدش  بکترم  هک  یئاهراک  زا  منک و  تاـقالم  ار  مراـگدرورپ 

دنوادـخ هژیو  ساپـس  و  داد ، دـهاوخ  شاداـپ  يدوز  هـب  ار  نارازگـساپس  تـسا و  ناـنابرهم  نیرتزوـسلد  نارواد و  نیرتـهب  وا  هـک  میاـمن 
هچ ار  نتخیر  کشا  نم ، يالوم  يا  درک : ضرع  قداـص  ترـضح  هب  لـضفم  - 27 دش . تکاس  ترـضح  دـعب  تسا ، نایناهج  راگدرورپ 

درک و هیرگ  ینالوط  یتدـم  لضفم  دراد ، رامـشیب  یباوث  دوش  هتخیر  کشا  قح  رب  يدرف  رطاـخ  هب  هک  یتروص  رد  دومرف : تسا ؟ یباوث 
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زور نوچمه  يزور  چیه  یلو  دومرف : ترضح  تسا ، رتگرزب  ناتهودنا  یتخس و  زور  زا  امش  يریگماقتنا  زور  ادخ  لوسر  رسپ  يا  تفگ :
هضف و موثلکما و  بنیز و  همطاف و  نینسح و  نینموملاریما و  هناخ  رد  ندنازوس  هفیقس و  زور  دنچ  ره  تسین ، البرک  رد  ام  هودنا  تنحم و 
و هحفص 753 ] [ . ] 910 . ] تسا باذع  زور  هشیر  لصا  زور  نآ  اریز  تسا  رتخلت  رتكانتشحو و  رتگرزب و  دگلبرض ، اب  نسحم  نتـشک 

دوخ اب  تسا  نینوخ  هکیلاح  رد  ار  وا  دنشابیم  نسحم  ياههدج  هک  دسا  تنب  همطاف  هجیدخ و  ترـضح  تمایق  زور  رد  دومرف : ترـضح 
نانزدایرف و هیمعثخ  سیمع  تنب  ءامـسا  دنـشابیم و  بلاطوبا  نارتخد  اـب  هک  وا  ياـههمع  هناـمج  یناـهما و  ناـنآ  هارمه  هب  دـنروآیم و 

شردام دـنناشوپیم و  ناشیاهوم  اـب  ار  ناـنآ  هکئـالم  هدرک و  ناـشیرپ  ار  رـس  ياـهوم  هدـیبوک ، اـهتروص  رب  ار  ناشیاهتـسد  ناـنکنویش ،
دیوشیم و هدیناسرت  زور  نآ  زا  امـش  هک  تسا  يزور  نامه  نیا  دیوگیم : دنزیم و  دایرف  دنکیم و  هیرگ  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح 

هتفرگ تسد  يور  ار  نسحم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  میوجیم ، يرای  ماهدیدمتس و  نم  دیوگیم : دنزیم و  دایرف  نسحم 
میدرک و يرابدرب  ربص و  ایند  رد  وت  رطاـخ  هب  اـم  نم ، يـالوم  يا  نم و  يادـخ  يا  دـیامرفیم : درادیم و  هگن  نامـسآ  تمـس  هب  ار  وا  و 

يا هک  دنکیم  وزرآ  دنیبیم و  دوخ  لباقم  رد  ار  يدب  راک  ره  رضاح و  هداد  ماجنا  هک  ار  یبوخ  راک  ره  یسک  ره  هک  تسا  يزور  زورما 
ار يربخ  دیوگیم : هیلعهللاناوضر  یـسلجم  همالع  - 28 [ . 911 . ] دوبیم رود  سب  ياهلـصاف  هداد  ماجنا  هک  يدـب  راک  نیب  وا  نیب  شاـک 
نآ يارب  يربتعم  كردم  لصا و  دنچ  ره  مینک ، لقن  اجنیا  رد  ار  نآ  هک  مرادیم  تسود  هدید و  یباتک  رد  ءارهز  ترضح  تلحر  هرابرد 

، متفر هکم  هب  یهلا  شاداپ  رجا و  باوث و  دیما  هب  مارحلا و  هللا  تیب  جح  ترایز و  دصق  هب  هک  هدرک  تیاور  يدزا  هللادـبع  نب  هقرو  متفاین .
اراگدرورپ تفگیم : دزیم و  ادص  یئاویـش  تحاصف و  اب  هک  مدید  ار  نحل  شوخ  و  يور ، نیکمن  نوگمدـنگ و  يزینک  فاوط  لاح  رد 

دورد نامدرم ، نیرتهب  دـمحم  راـگدرورپ  يا  ماـظع و  رعاـشم  ،و  ماـقم مزمز و  و  نآ ، یمارگ  ناـنابهگن  و  مارتحا ، اـب  هبعک  راـگدرورپ  يا 
وردـیپس و نایاوشیپ  هک  نانآ  نادـنزرف  راوگرزب و  نارورـس  یلاوم و  اب  ارم  هک  مهاوخیم  وت  زا  شراوگرزب ، نادـناخ  رب  وا و  رب  دـنوادخ 

دیشاب هاوگ  دهاش و  نارازگ  هرمع  يا  جاجح و  هورگ  يا  هحفص 754 ] ییامرف [ . روشحم  دنشابیم  تنمیم  تکرب و  اب  ناگرزب  فارشا و 
رد ناشمان  دای و  رترب و  نارگید  رب  ناشتلزنم  ردق و  هک  دنتـسه  یناسک  دناکین و  هراصع  راکوکین و  ناگدیزگرب  ام  نارورـس  یلاوم و  هک 

لها نارادتـسود  زا  وت  منکیم  نامگ  زینک  يا  متفگ : وا  هب  دـیوگ : هللادـبع  نب  هقرو  دوشیم . هدرب  يراوگرزب  راـختفا و  اـب  اهرهـش  رگید 
ارهز ترـضح  زینک  هضف  نم  تفگ : یتسیک ؟ يراد و  نانآ  ناتـسود  اب  ياهطبار  هچ  متفگ : يرآ ، تفگ : یـشابیم ؟ مالـسلاامهیلع  تیبلا 

نم يدمآ ، شوخ  وت ، رب  نیرفآ  متفگ : وا  هب  داب . شنادنزرف  ردپ و  رب  وا و  رب  دنوادخ  دورد  هک  مشابیم  یفطـصم  دمحم  ترـضح  رتخد 
تسیا اب  ناشورف  اذغ  رازاب  رانک  فاوط ، نایاپ  زا  دعب  یهد ، خساپ  متالاوس  هب  هک  مهاوخیم  تقو  وت  زا  یتعاس  متشگ  وت  نانخس  قاتـشم 

هب متـساوخیم  هک  فاوط  زا  تغارف  زا  دـعب  مدـش . ادـج  وا  زا  دـعب  و  تشاد ، یهاوخ  شاداپ  رجا و  راک  نیا  رد  وت  مسرب ، تروضح  هب  ات 
رترانک يردق  هتفر  وا  دزن  تسا ، هتـسشن  مدرم  زا  رود  هب  رازاب  هشوگ  رد  مدید  مداد ، رارق  اهشورف  اذغ  رازاب  زا  ار  دوخ  ریـسم  مورب  ملزنم 

نآ زا  وـگب و  نخـس  میارب  ءارهز  ترـضح  تیوناـب  هراـبرد  هضف  يا  متفگ : هدرک و  میدـقت  وا  هب  هقدـص  ناوـنع  هب  هـن  ياهیدـه  مدرم ، زا 
ارم نانخـس  هکنآ  زا  دعب  دیوگیم : هقرو  يدید ؟ هچ  وا  دوخ  تلحر  توف و  ماگنه  هب  لوسر و  ترـضح  شردپ  تلحر  زا  دـعب  ترـضح 

شوج ناجیه و  هب  ار  میناهنپ  هصغ  مغ و  مارآ و  هودنا  هللادبع  نب  هقرو  يا  تفگ : دیشک و  یهآ  دش و  ریزارـس  شناگدید  زا  کشا  دینش 
هللا یلـص  ادخ  لوسر  هک  نآ  زا  دـعب  نادـب ، ونـشب : ماهدرک  هدـهاشم  ترـضح  نآ  زا  هک  ار  هچ  نآ  نونکا  مه  سپ  يدروآرد ، شورخ  و 

هاگن ره  هب  دـندرک ، هلان  هتـسیرگ و  وا  رب  ناگناگیب  وادتـسود  نادـنواشیوخ و  ریبک  ریغـص و  تسبورف  ناـهج  زا  هدـید  ملـس  هلآ و  هیلع و 
نادـنواشیوخ و ناـیفارطا و  نیب  رد  نیمز و  يور  رد  يدـیدیم  ناـیرگ  ار  نآ  یتـسیرگنیم  هک  ياهدـید  ره  هـب  نـالان و  ار  وا  يدرکیم 

شاهیرگ هحفص 755 ] شیازفا و [  لاح  رد  شمغ  دوبن ، رتنالان  نایرگ و  رتكانهودنا و  ءارهز  ترـضح  میوناب  زا  شیب  یـسک  ناتـسود 
رگید زور  زا  زور  ره  تسـشن ، هناـخ  رد  دریگ  مارآ  شاهیرگ  هآ و  دنتـسشنورف و  شاهلاـن  هکنیا  نودـب  زور  تفه  تفریم . تدـش  هب  ور 

هدمآرد و هب  هناخ  زا  دنک  يرادیاپ  ربص و  تسناوتن  رگید  هدرک و  راکشآ  ار  شهودنا  مغ و  متشه  زور  رد  دشیم ، رتشیب  شهآ  کشا و 
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هشوگ زا  هدرک و  نویش  هیرگ و  دنلب  يادص  اب  مدرم  هدمآ و  ولج  ناکدوک  نانز و  يدینشیم  ار  نخـس  ربمایپ  ناهد  زا  ایوگ  دزیم ، دایرف 
ادخ لوسر  ایوگ  هک  دنتشادنپیم  نینچ  اهنز  دشابن  صخش  نانز  هرهچ  ات  دندرک  شوماخ  ار  دجسم  ياهغارچ  دش ، عمج  تیعمج  رانک  و 

دـناوخیمارف و ار  دوخ  ردـپ  نانز  دایرف  ترـضح  نآ  دوب و  هتفرگارف  هژیو  یتریح  سرت و  زا  مدرم  تسا ، هتـساخرب  ربق  زا  هتـشگ و  هدـنز 
رتخد و  تسیک ، رازگزامن  هلبق و  يارب  ناـسکیب ، ناـمیتی و  تسرپرـس  يا  هامـساقلا ، اـبا  او  هادـمحماو ، هایفـص ، او  هاـتبااو ، دزیم ، ادـص 

رثا رب  دنامیم و  شیاپ  ریز  یهاگهگ  دـشیم و  هدیـشک  نیمز  هب  شرداچ  هکیلاح  رد  دـعب  دراد !؟ ار  یـسک  هچ  تکانهودـنا  هتـشگرس و 
هب شمشچ  دش و  کیدزن  ترضح  قاتا  هب  هکنیمه  دمآ ، ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ربق  ولج  دیدیمن  ار  ییاج  کشا  شزیر 
اج زا  دش  رتهب  شلاح  يردق  هک  نآ  زا  دعب  دمآ ، شوه  هب  ات  هدیشاپ  شتروص  هنیس و  رس و  رب  بآ  هتفاتـش  شیاهماگ  داتفا  دجـسم  هنذام 

ناج ردپ  تسا ، هتشک  ارم  هبصغ  هتفرگ و  رارق  نمـشد  شنزرـس  دروم  هدرک ، تنایخ  نم  هب  منایفارطا  هتفر ، مناوت  دومرف : هدرک و  تکرح 
يارب یمدمه  رگید  وت  زا  دعب  ، هتـشگ رات  مراگزور  هدش و  هریت  میناگدنز  هتـسکش ، مرمک  ماهدنام ، بیرغ  نادرگرـس و  اهنت ، هتـشگرس و 

لیئاکیم لیئربج و  لوزن  هاگیاج  نآرق ، مکحم  تایآ  وت  زا  دـعب  مباـییمن  میناوتاـن  يارب  يرواـی  مکـشا و  يارب  ياهدـننکكاپ  میئاـهنت و 
هک یئاج  ات  هتـشادن و  تسود  ار  ایند  وت  زا  دـعب  نم  رگید  دـش و  هتـسب  میور  هب  اهرد  نوگرگد و  بابـسا  لئاسو و  وت  تلحر  اـب  دوباـن و 

نینچ سپـس  هاتبا و  او  دروآ ، رب  دایرف  دعب  و  تسا . نایاپیب  تنادقف  رد  مهودنا  رادید و  قوش  منایرگ ، وت  رب  مشاب  هتـشاد  هنیـس  رد  سفن 
دنوادخ هب  دنگوس  تسیاهزات و  هودنا  وت  رب  مهودنا  انامه  دـینع  بص  هللاو  يداوف  دـیدج و  نزح  کیلع  ینزح  نا  هحفص 756 ] دورس [ :

نایاپ وت  رب  ماهصغ  دباییم و  ینوزف  مهآ  هلان و  زور  ره  دیبی  سیل  کیلع  ینایتکا  ینوجـش و  هیف  دـیزی  موی  لک  درابیم . هصغ  ملد  زا  هک 
رد هتـشگ و  ادج  نم  زا  میالـست  ربص و  تسا و  گرزب  سب  میراتفرگ  دـیدج  تقو  لک  یئاکبف  یئازع  ینع  نابف  یبطخ  لج  دریذـپیمن .

هدیمر و یلد  دریگ  سنا  وت  رب  يالـست  يرابدرب و  هب  هک  یلد  دـیلجل  هناف  ءازع  وا  اربص  فلای  کیلع  ابلق  نا  تسا . هزات  ماهیرگ  ینامز  ره 
دوب و افوکـش  وت  توارط  اب  ایند  درب ، رگید  یئوس  هب  ار  شاهعـشا  عمج و  ار  شراونا  ایند  وت  نتفر  اب  مردپ ، دز : ادص  دعب  و  تسا . كالاچ 
هک هظحل  نآ  زا  مکانفـسا ، وت  رب  هتـسویپ  تمایق  رادید  ات  ناج  ردپ  دـیوگیم : نخـس  شیاهیکیرات  زا  هتـشگ و  هایـس  شزور  نونکا  مه 

یسک هچ  ناتسرپرسیب  نامیتی و  ناج  ردپ  هتفرگن ، رارق  میور  مناگدید  ياهکلپ  هتفرن و  ممشچ  هب  باوخ  رگید  درک  ادیپ  تیعقاو  یئادج 
، دندش نادرگ  يور  ام  زا  مدرم  میدمآ و  رد  نافعضتسم  هرمز  رد  وت  زا  دعب  ام  ناجردپ  تسا ، رورس  هک  ار  تما  نیسپاو  زور  ات  و  دنراد ؟

مادـک دزیرن و  وت  قارف  رد  هک  تسا  کشا  مادـک  تشادـن ، ناوتاـن  ار  اـم  یـسک  دوب و  یمیرکت  مارتحا و  مدرم  نیب  رد  ار  اـم  يدوب  وت  اـت 
يربمایپ یئانـشور  تناید و  ناراهب  وت  دباییم  هار  باوخ ، وت  زا  دعب  کلپ  نیمادک  هب  و  دشاب ، هتـشادن  یگتـسویپ  وت  هب  هک  تسا  یهودنا 

هدـنام و ياج  رب  هنوگچ  نیمز  دنکـشخیمن و  دـنوریمنورف و  وت  زا  دـعب  ارچ  اهایرد  دـشاپیمن و  مه  زا  هک  هدـش  هچ  ار  اـههوک  يدوب ،
دراو نم  رب  كانلوه  یمغ  میظع و  یتبیـصم  تسین  كدنا  هعجاف ، دـش ، دراو  نم  رب  گرزب  سب  یهودـنا  ناج  ردـپ  تسا . هدـشن  لزلزتم 

هحفـص 757] زا [  تبارحم  راب و  تشحو  وت  زا  دـعب  تربنم  داتـسیازاب و  شخرچ  زا  كـالفا  دنتـسیرگ ، وت  رب  ناگتـشرف  ناـج  ردـپ  دـش .
هچ وت  یلاخ  ياج  یکیرات  ناج  ردپ  تسا . وت  زامن  اعد و  ندینـش  رادید و  قاتـشم  تشهب  ناداش ، وت  ندـناشوپ  اب  تربق  یهت و  تتاجانم 

ردـپ هک  وا  تسا ، نیما  نسحلاوبا  هدزمتام  مسرب  تروضح  هب  يدوز  نیمهب  هکنیا  اـت  وت  نادـقف  رب  ترـسح  فساـت و  اـسب  تسا ، گرزب 
دوخ يردارب  هب  یگرزب  رد  يداد و  شرورپ  كدوک  رد  ار  وا  هک  تسا  یسک  تسا و  وت  نیـشناج  رابدرب و  و  نیـسح ، نسح و  تنادنزرف 

یگهدزمتام دوب ، وت  يرای  ترجاهم و  مالـسا و  رد  هباحـص  نیرتماگـشیپ  هک  یـسک  دوب ، وت  هباحـص  تسود و  نیرتنیریـش  يدیزگرب و 
شندب زا  حور  دوب  کیدزن  هک  داد  رس  ياهلان  دیـشک و  یهآ  دعب  تسا . هتـسویپ  ام  هب  هودنا  هتـشگ و  ام  لتاق  هیرگ  هتفرگارف ، ار  نامهمه 

هتفر نیب  زا  مرطاخ  يالـست  كدنا و  میرابدرب  ءایبنالا  متاخل  يدقف  دعب  یئازع  ینع  ناب  يربص و  لق  دورـس : نینچ  سپـس  دنک و  تقرافم 
دیزیرب کشا  ناگدید  يا  ءامدلا  ضیفب  یلخبت  کیو ال  اقحـس  عمدـلا  یبکـسا  نیع  ای  نیع  مداد . تسد  زا  ار  ءایبنالا  متاخ  هکنآ  زا  دـعب 

هدـیزگرب يا  ادـخ و  لوسر  يا  ءافعـضلا  ماـتیالا و  فهک  هللا و  هریخ  اـی  هل  ـالا  لوسر  اـی  يزرویم . غیرد  نوخ  شزیر  زا  ارچ  وـت  رب  ياو 
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یشحو و تاناویح  اههوک و  ءامـسلا  یکبی  دعب  ضرالا  ریطلا و  اعمج و  شحولا  لابجلا و  تکب  دق  ناوتان . نامیتی و  هاگهانپ  يا  دنوادخ ،
نوجح و ءاحطبلا  عم  يدیـس  ای  رعـشملا  نکرلا و  نوجحلا و  كاکب  و  دـیرگیم . وت  رب  نامـسآ  دـعب  دنتـسیرگ و  وت  رب  نیمز  ناگدـنرپ و 
دجـسم و بارحم  ءاسملا  انلعم و  حبـصلا  یف  نارقلل  سردـلا  بارحملا و  كاکب  و  تسیرگ . وت  رب  نم  يالوم  يا  ءاـحطب  رعـشم و  نکر و 
رد مالسا  هحفص 758 ] ءابرغلا [  رئاس  نم  ابیرغ  سانلا  یف  راص  ذا  مالسالا  كاکب  و  تسیرگ . وت  رب  اراکشآ  بش  حبـص و  رد  نآرق  سرد 

ءایـضلا دـعب  مالظلا  هالع  هولعت  تنک  يذـلا  ربنملا  يرت  ول  تسیرگ . وت  رب  تشگ  نابیرغ  رگید  ناسب  یبیرغ  مدرم ، نیب  رد  هک  ماـگنه  نآ 
تـضغنت دـقلف  اعیرـس  یتافو  لجع  یهلا  ای  تسا . هتفر  الاب  نآ  رب  یئانـشور  زا  دـعب  یکیرات  یتفریم ، ـالاب  نآ  رب  وت  هک  يربنم  ینیبب  رگا 

دعب دـیوگ : يوار  نم . يالوم  يا  تسا  هتـشگهریت  یگدـنز  هک  ناـسرب  رتدوز  هچ  ره  اعیرـس و  ار  مگرم  نم  يادـخ  يا  ءـالوم  اـی  هاـیحلا 
دزن هنیدـم  نادرم  ریپ  ناگرزب و  تسـشنورف ، شاهلان  هن  ماـمت و  شکـشا  هن  درکیم  هلاـن  هیرگ و  زور  هنابـش  هتـشگرب و  لزنم  هب  ترـضح 

تحار اهبـش  دناوتیمن  ام  زا  کی  چـیه  دـنکیم ، هیرگ  زور  بش و  همطاف  نسحلاوبا ، يا  دـنتفگ : هدـمآ و  مالـسلاهیلع  یلع  نینموملاریما 
ترـضح زور ، ای  دنک  هیرگ  بش  ای  یهاوخب  همطاف  زا  هک  میهاوخیم  وت  زا  میرادن  دوخ  راک  بسک و  رد  یـشیاسآ  زین  اهزور  دـباوخب و 

دوب و هتشادن  رب  يراز  هیرگ و  زا  تسد  هاگ  چیه  هک  وا  هدمآ و  ءارهز  ترضح  دزن  نینموملاریما  درک . مهاوخ  مادقا  بوخ ، رایسب  دومرف :
، ادخ لوسر  رتخد  يا  دومرف  مالـسلاهیلع  یلع  تفرگ ، مارآ  يردق  ترـضح  نآ  ندید  اب  تشادـن  شلاح  هب  ياهدـیاف  تیلـست  يرادـلد و 
رد يدایز  تدم  نسحلاوبا ، يا  دومرف : ینک . هیرگ  زور  ای  بش و  ای  تردپ  رب  هک  مهاوخب  وت  زا  ات  دناهتساوخ  نم  زا  هنیدم  رهـش  ناگرزب 
هب هکنیا  ات  زور  هن  مریگیم و  مارآ  بش  هن  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  تفر ، مهاوخ  ناـشیور  شیپ  زا  يدوز  نیمه  هب  دوب و  مهاوخن  ناـنآ  نیب 

ترـضح دعب  هدب . ماجنا  دهاوخیم  تلد  ینادیم و  حالـص  هک  ار  يراک  ره  وت  ادخ  لوسر  رتخد  يا  دومرف : ترـضح  موش ، قحلم  مردپ 
دوخ يور  شیپ  ار  مالـسلاامهیلع  نینـسح  دـشیم  هک  حبـص  درک ، ءانب  نازحالاتیب  مان  هب  هنیدـم  رهـش  زا  رود  هب  عیقب  رد  ياهناخ  شیارب 

نینموـملاریما دیـسریمارف  هک  بش  درکیم ، تکرح  ناـیرگ  مشچ  اـب  روـبق  يـالبال  زا  تفریم و  عـیقب  هب  هیرگ  لاـح  هب  هداد و  تکرح 
لوسر تلحر  زا  زور  تفه  تسیب و  هکنیا  اـت  تفریم  شیپ  تروص  نیمه  هب  عضو  هحفص 759 ] دروآیم [ . لزنم  هب  ار  نانآ  تفریم و 

یلع نینموـملاریما  درک ، ادـیپ  همادا  ملهچ  زور  اـت  هدـش و  ـالتبم  گرم  هب  رجنم  يراـمیب  هب  تشذـگ و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 
، دـندمآ ولج  هودـنا  هیرگ و  لاح  اب  نازینک  نانز و  زا  ياهدـع  لاح  نیمه  رد  دـمآیم  لزنم  يوس  هب  هدـناوخ و  ار  رهظ  زاـمن  مالـسلاهیلع 

تیومع رتخد  نینموملاریما ، يا  دنتفگ : منیبیم ؟ تحاران  نوگرگد و  ياههرهچ  اب  ار  امش  هک  هدش  هچ  ربخ ؟ هچ  دومرف  نانآ  هب  ترضح 
همطاف دید  دش ، لزنم  دراو  هکنیا  ات  داتفا  هار  هب  تعرس  اب  ترـضح  ینیبب . هدنز  ار  وا  مینکیمن  رکف  بایرد و  ار  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف 

يوسکی هب  رـس  زا  ار  شاهمامع  شود و  زا  ار  اـبع  دـشکیم ، دـنکیم و  عمج  ار  دوخ  پچ ، تسار و  هب  هداـتفا و  رتسب  يور  مالـسلااهیلع 
، دادن یخساپ  ءارهز ، يا  دز ، شیادص  تفرگ و  نماد  هب  هتـشادرب و  نیمز  زا  ار  ترـضح  رـس  هدمآ  ولج  درک و  زاب  ار  شیاههمکد  دنکفا 

هناخ رد  هب  شیابع  ياههشوگ  اب  ار  تاکز  هک  یـسک  رتخد  يا  تفگ : دادن ، باوج  یفطـصم ! دـمحم  رتخد  يا  دز ، ادـص  ار  وا  رگید  راب 
!، دراذـگ زامن  ود  هب  ود  اهنامـسآ  رد  ناگتـشرف  رب  هک  یـسک  رتخد  يا  دز  ادـص  تفگن ، ینخـس  زاـب  تسا ! هدیـشخباهنآ  هب  هدرب و  ءارقف 

یلع يور  هب  ار  شناگدـید  ترـضح  مبلاـطیبا ، نب  یلع  تیوـمع  رـسپ  نم  نزب  فرح  نـم  اـب  همطاـف  يا  دز ، شیادـص  تـفگن ، نـخس 
رـسپ نم  همطاف ، زا  یباییم  هچ  هدومرف : هدرک و  هیرگ  زین  نینموملاریما  تسیرگ و  دـنکفا و  ترـضح  نآ  هب  یهاگن  دوشگ و  مالـسلاهیلع 

وت هک  منادیم  مباییم و  درک  رارف  نآ  زا  ناوتیمن  درادـن و  ياهراچ  هک  ار  یگرم  نم  ومع ، رـسپ  يا  تفگ : مبلاط . یبا  نب  یلع  تیومع 
يارب زور  بـش و  کـی  هدـب و  رارق  وا  يارب  زور  بـش و  کـی  يدرک  جاودزا  ینز  اـب  رگا  یناـمب ، رـسمه  نودـب  یناوـتیمن  نـم  زا  دـعب 

ار و ناشدـج  زورید  ناـنآ  دـنیاهنت  بیرغ و  هتـسکش و  لد  نم  میتی  نادـنزرف  نیا  هک  یـشکن  داد  ناـنآ  يور  هب  نسحلاوبا  يا  منادـنزرف ،
ندورس هب  عورـش  دعب  و  دننکیم . ینمـشد  نانآ  اب  دنـشکیم و  ار  نانآ  هک  یتعامج  مدرم و  رب  ياو  دناهداد ، تسد  زا  ار  ناشردام  زورما 
نیرتهب يا  نک  هیرگ  نم  رب  ییرگیم  رگا  قارفلا  موی  وهف  عمدـلا  لبـسا  يداه و  ریخ  اـی  تیکب  نا  ینکبا  هحفص 760 ] درک [ : تایبا  نیا 
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منادنزرف هب  ار  وت  لوتب  رسمه  يا  قایتشا  فیلح  انحبصا  دقف  لسنلاب  کیـص  وا  لوتبلا  نیرق  ای  تسا . یئادج  زور  هک  زیرب  کشا  امنهار و 
نامیتی رب  نم و  رب  قارعلا  فطب  يدـعلا  لتیق  سنت  یماتیلل و ال  کبا  ینکبا و  میاهتـشگ . قوش  زوس و  مدـمه  زورما  هک  منکیم  شراـفس 

ادج قارفلا  موی  وهف  هللا  فلحی  يرایح  یماتی  اوحبصاف  اوقراف  ربن . دای  زا  قارع )  ) البرک نیمزرس  رد  ار  نمشد  تسد  هب  هتشک  نک و  هیرگ 
هکنیا اب  ینادیم ؟ اجک  زا  ار  ربخ  نیا  وت  دومرف : مالسلاهیلع  یلع  تسا . یئادج  زور  هک  ادخ  هب  دنگوس  دناهدش  نادرگرس  میتی و  هتشگ و 

رد زا  يرصق  رد  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مبیبح  مدوب  هدیباوخ  نونکا  مه  نسحلاوبا ، يا  دومرف : هدش ؟ عطق  ام  زا  یحو 
شیب نم  دنگوس ، ادخ  هب  متفگ : مشابیم ، وت  رادید  قاتـشم  یلیخ  هک  مرتخد  ایب  ولج  دومرف : داتفا  نم  هب  هک  ترـضح  مشچ  مدید ، دیفس 
رادافو دوخ  هدعو  هب  وا  تسا و  تسار  هداد  هدعو  هک  ار  هچ  نآ  دـمآ ، یهاوخ  نم  دزن  بشما  وت  دومرف : میامـش ، رادـید  قاتـشم  امـش  زا 
نوریب منت  زا  ار  میاهسابل  هدب و  لسغ  ارم  ماهتفر ، ایند  نیا  زا  هک  نادب  دش ، مامت  هک  نآ  زا  دعب  سی ، هروس  تئارق  هب  نک  عورـش  وت  تسا .

هدرک قازترا  مشاداـپ  زا  هکیناـسک  ناـکیدزن و  نارتکیدزن  طـقف  نادـنواشیوخ  زا  نم  رب  مزیمت ، كاـپ و  نم  ، نکم هنهرب  ار  مندـب  رواـین و 
یلع دومرف . نم  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  مبیبـح  ار  ربـخ  نیا  راپـسب ، مربـق  هب  ارم ، بش  و  دـنرازگ ، زاـمن  منادـنزرف ) )
ادخ هب  مدرواین ، نوریب  وا  نت  زا  ار  نهاریپ  هداد و  لسغ  شنهاریپ  رد  ار  وا  مدـش  مسارم  ماجنا  لوغـشم  شتوف  زا  دـعب  دومرف : مالـسلاهیلع 
نفک يال  رد  ار  وا  هدیـشوپ و  وا  رب  نفک  مدرک و  طونح  ار  وا  ادخ  لوسر  طونح  تیدـیز  اب  دـعب  دوب ، هزیکاپ  زیمت و  كاپ و  هک  دـنگوس 

 ] زا دیئایب و  نیـسح ، ای  نسح  ای  هضف ، ای  هنیکـس ، ای  بنیز ، ای  موثلکما ، ای  مدز : ادص  مدـنبب  ار  نفک  دـنب  متـساوخ  هک  یماگنه  مدراذـگ ،
: دندزیم ادص  هدـمآ و  ولج  مالـسلااهیلع  نینـسح  تشهب ، رد  رادـید  هدـعو  هدیـسر و  رـس  یئادـج  دـیریگب ، هرهب  ناتردام  هحفص 761 ]
زا ار  مالـسلااهیلع  ءارهز  همطاف  ردام  یفطـصم و  دمحم  ترـضح  نامدج  هکنیا  زا  تفر  دهاوخ  نیب  زا  هاگچیه  ام  هودنا  مغ و  اترـسحاو ،

ترـضح نآ  هب  ار  ام  مالـس  يدرک  تاقالم  ار  یفطـصم  دـمحم  نامدـج  هک  یماگنه  نیـسح  ردام  يا  و  نسح ، رداـم  يا  میاهداد ، تسد 
ار شیاهتـسد  دز و  ياهلان  همطاف  مدینـش  هک  میریگیم  هاوگ  ار  ادـخ  دومرف : نینموملاریما  میدـنام . میتی  ایند  رد  وت  دـعب  ام  وگب  ناـسرب و 

رادرب ءارهز  هنیس  يور  زا  ار  ود  نآ  نسحلاوبا ، يا  دز ، ادص  ینامـسآ  شورـس  ماگنه  نیا  رد  دینابـسچ و  شاهنیـس  هب  ار  ود  نآ  دوشگ و 
يور زا  ار  ود  نآ  نم  دیامرفیم : ترضح  تسا . قاتشم  تسود  هب  تسود  دندروآرد ، هیرگ  هب  ار  نامـسآ  ناگتـشرف  دنگوس  ادخ  هب  هک 
مطاف دقف  يدنع و  ءایشالا  مظعا  کقارف  مدناوخیم : ار  تایبا  نیا  هظحل  نآ  رد  مدومن و  نفک  نتـسب  هب  عورـش  هدرک  دنلب  ناشردام  هنیس 

یکباـس تسا . بئاـصم  نیرتراوشد  همطاـف  يا  وت  نداد  تسد  زا  تسا و  نم  دزن  رد  زیچ  نیرتگرزب  وت  یئادـج  تقراـفم و  لوکثلا  یهدا 
هب هک  یتسود  رطاخ  هب  دز  مهاوخ  هلان  مغ ، هودنا و  اب  تسیرگ  مهاوخ  ترسح  يور  زا  لیبس  ینـسا  یـضم  لخ  یلع  اوجـش  حونا  هرـسح 

، هد يرای  ارم  نک و  شـشخب  زیر و  ورف  هدـید  يا  یلیلخ  یکبا  مئاد  ینزحف  ینیدعـسا  يدوج و  نیع  ای  ـالا  درک . تکرح  هار  نیرتنشور 
ادـخ لوسر  شردـپ  ربق  کـیدزن  هتفرگ و  تسد  يور  ار  ءارهز  ترـضح  هزاـنج  دـعب  میرگیم . متـسود  رب  تسا و  یگـشیمه  نم  هودـنا 

رب دورد  هللا ، هوفص  ای  کیلع  مالسلا  هللا ، رون  ای  کیلعم  السلا  هللابیبح ، ای  کیلع  مالـسلا  هللالوسر ، ای  کیلع  مالـسلا  دز : ادص  هدروآ و 
دـش هتفرگ  سپ  ناگورگ  هدینادرگزاب و  هعید  و  دمآ ، دورف  وت  ناتـسآ  هب  هک  ترتخد  فرط  زا  و  وت ، يوس  هب  وت و  رب  نم  زا  یپایپ  تیحت 
يا سپ  هدش ، رود  شتوارط  يزبس و  هتشگ و  هایـس  نم  رب  نیمز  ناوارف ، هدنوا  مغ و  لوتب ، رب  وا  زا  دعب  هحفص 762 ] لوسر و [  نادقف  رب 

زا یهورگ  شناـیفارطا و  ناراـی و  ناتـسود و  هداوناـخ و  هارمه  هب  هتـشاذگ و  ربماـیپ  هضور  راـنک  رب  ار  هزاـنج  دـعب  سوسفا . ياو و  ياو ،
انیدلا للع  يرا  دناوخ : ار  تایبا  نیا  دیچ ، ار  دحل  گنـس  هتـشاذگ و  ربق  رد  ار  ندـب  هکنآ  زا  دـعب  دـناوخ ، زامن  نآ  رب  راصنا  نارجاهم و 

هک دـنکیم  یگدـنز  ایند  رد  هک  یـسک  مدـید و  ناوارف  دوخ  رب  ار  ایند  ياهیراتفرگ  يرامیب و  لیلع  تامملا  یتح  اـهبحاص  هریثک و  یلع 
لیکشت تسود  رفن  ود  زا  هک  یعامتجا  ره  يارب  لیلقل  مکدنع  یئاقب  نا  هقرف و  نیلیلخ  نم  عامتجا  لکل  تسا . رامیب  لیلع و  گرم  ماگنه 

زا لیلخ  مودی  نا ال  یلع  لیلد  دمحا  دعب  امطاف  يداقتفا  نا  و  تسا . كدنا  امش  دزن  رد  زین  نم  ندنام  یقاب  دوب و  دهاوخ  یئادج  دوشیم 
دوصقملادبع حاتفلادبع  داتـسا  - 29 تشاد . دـهاوخن  ماود  یتـسود  هـک  تـسنآ  رب  لـیلد  دـمحا  ترـضح  زا  دـعب  ار  همطاـف  نداد  تـسد 
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تروص ياهیزجت  دزیخن و  اپب  یبوشآ  ات  دـشن  لـتق  راوازـس  باـطخ  نب  رمع  رظن  رد  هداـبع  نب  دعـس  نوچمه  یلع  هک  دـش  هچ  دـیوگ ...:
بل تفگ و  مدرم  هب  مه  ار  بلطم  نیمه  دوب و  رتمزال  یلع  نتشگ  دوب  مالسا  ناهج  تدحو  زوسلد  یلیخ  هک  رمع  رظن  رد  نوچ  دریگن !؟

... تشادرب هردپ  درکیم  تکرح  نیقی  ریـسم  رد  اهرادنپ  هک  شرطاخ  رد  تشذگیم و  وا  لد  رب  هک  هچ  نآ  زا  دوشگ و  ینخـس  نینچ  هب 
ناراـی و زا  یهورگ  هارمه  هب  وا  تفرگیم و  تقبـس  تاـعیاش  رب  باـطخ  نب  رمع  ياـهیریگ  تهج  تاـکرح و  اـهزور  نآ  رد  هنوگنیدـب 

ولج تعیب  يارب  لیم  يور  زا  دوخ  رگا  ار  ادـخ  لوسر  يومع  رـسپ  هک  دوب  هتفرگ  میمـصت  درک  تکرح  همطاف  هناخ  فرط  هب  شناـیفارطا 
ریـشمش طقف  هک  دنتفگ  ياهدع  دنک ، رارقا  هدرک  يراددوخ  هظحل  نآ  ات  هچ  نآ  هب  هک  دنک  راداو  ار  وا  دماین  رگا  بوخ و  ریـسب  هک  دـمآ 

، درک دنهاوخ  دروخرب  رگیدکی  اب  اهریـشمش  يدوزب  هحفـص 763 ] هک [  دنتفگیم  رگید  ياهدع  و  دنک ، رارق  رب  ار  يرادربنامرف  دـنانتیم 
مدرم ناهد  رب  ایآ  تسا ، شتآ  نتخورفارب  نتفرگ  رارقا  ندرک و  یضار  تدحو و  ظفح  يارب  هلیـسو  نیرتهب  هک  دنتفگیم  رگید  یهورگ 
رـسب اـج  نآ  رد  شناراـی  یلع و  هک  ءارهز  ترـضح  هناـخ  رد  هب  داد  روتـسد  رمع  هک  دـننک  تیاور  دنتـسناوتیمن  دوـب و  هدـش  هدز  یلفق 

هناخ هب  شاخرپ  يزوتهنیک و  تلاح  اب  درم  نآ  دشاب ...؟ ناشندیناسرت  ای  ندش و  عناق  يارب  يدیدهت  ات  دننزب  شتآ  دنربب و  مزیه  دندربیم 
دراو دنتـساوخیم  ای  هدش و  هناخ  دراو  روز  هب  دندومن ، ینابیتشپ  کمک و  ار  وا  دندوب  هدمآ  وا  اب  هک  یناسک  شنارای و  دروآ ، يور  یلع 

كورچ نیچ و  هتفرگ و  هودنا  مغ و  ار  شراسخر  دش و  رهاظ  هناخ  رد  رب  ادخ  لوسر  هرهچ  تروص و  نوچمه  ياهرهچ  هاگان  هب  دـنوش ،
هب مالسلااهیلع  ارهز  دش . هتسب  شقن  يریگلد  تینابـصع و  مشخ و  راثآ  شنیبج  رب  دزیم و  قرب  شناگدید  دوب ، نایامن  نآ  رب  مغ  درد و 
وت زا  دعب  ام  ادخ !... لوسر  يا  ناج ، ردپ  تفگیم : هدناوخارف و  يرای  هب  ار  رضاح  ناهنپ  نآ  هدرک و  تکرح  ربمایپ  كاپ  هاگمارآ  يوس 

-30 [ . 912 ... ] دشن هجاوم  نایرگ  ناگدید  نیگهودنا و  ياهلد  اب  زج  وا  نانخس  میدیدن ، هک  اهزیچ  هچ  هفاحقوبا  رـسپ  باطخ و  رـسپ  زا 
هللا یلص  ادخ  لوسر  نفد  نفک و  مسارم  زیهجت و  مرگرس  مشاه  نامدود  رگتیاده و  نادناخ  كاپ و  یـصو  دیوگ : هللاهمحر  نمیا  همالع 

لوسر ترضح  هزانج  باحصا  دندوب ، هتسب  رایغا  يور  هب  ار  لزنم  رد  هتفرگ و  رارق  ناشیور  شیپ  شاهزانج  هک  دندوب  ملـس  هلآ و  هیلع و 
بـش اـی  هبنـشراهچ  زور  اـت  هبنـشود  زور  زا  دوـب و  نیمز  يور  رب  هزاـنج  زور  هـس  هدـنادرگ و  يور  نـفد  زا  هدرپـس و  شاهداوناـخ  هـب  ار 

نآ اب  ار  ربمایپ  ربق  هک  ار  یلیب  يادص  هکنآ  زا  دـعب  هدرب و  رـسب  دوخ  ياههناخ  رد  مدرم  هدرک و  نفد  هنابـش  نادـنواشیوخ  هک  هبنـشراهچ 
نب رمع  هک  دننیبیم  هک  نآ  زا  دعب  هحفص 764 ] دنتشادن [ . تکرش  مسارم  نآ  رد  رمع  رکبوبا و  و  دندش ، هاگآ  دندینش و  دندرک ، فاص 
نآ زا  دعب  و  تسا . هدروآ  بل  رب  فک  هک  هدیـشک  داد  ردق  نآ  دودیم و  شیور  شیپ  هدیزگرب  شیوخ  ربهر  ناونع  هب  ار  رکبوبا  باطخ 

هدز و داـیرف  هتخآ  رکبوـبا  يور  رب  ار  شریـشمش  هک  یلاـح  رد  رذـنم » نب  باـبح   » باـنج ردـب  هدـنمزر  گرزب  یباحـص و  دـینیبیم  هـک 
گرزب نآ  منم  مبوکیم ، مهرد  ریشمش  نیا  اب  ار  شینیب  دریذپن  ار  مراتفگ  دنک و  تفلاخم  منانخس  اب  سک  ره  دنگوس  ادخ  هب  دیوگیم :

نیا رد  و  دنراد ، نم  هب  یگتـسباو  ناریـش ، هک  ریـش  هشیب  هاگچب  ریـش  نآ  ردپ  منم  اهراک ، زاسهراچ  دشاب و  هناوتـشپ  دـناوتیم  هک  يداینب 
ای و  دشکیم ، دنوادخ  ار  وت  هک ، دهدیم  باوج  وا  و  تشک ، دـهاوخ  ار  وت  ادـخ  ینک  نینچ  رگا  هک  دـهدیم  خـساپ  وا  هب  یـسک  ماگنه 

نیموس نآ  زا  دعب  و  دننکیم . كاخ  زا  رپ  ار  شناهد  لامدگل و  ار  شمکـش  هدرک و  شریگتـسد  دـعب  يوشیم ، هتـشک  هک  منیبیم  هکلب 
امـش رب  مشاب  هتـشاد  هتنچ  رد  هک  ریت ، هچ  نآ  ره  دنگوس ، ادخ  هب  دـنزیم ، دایرف  هدرک و  یچیپرـس  رکبوبا  اب  تعیب  زا  هک  دـننیبیم  ار  رفن 

اب دروآ و  مهاوخ  دورف  امـش  رب  ار  مریـشمش  مشاب  هتـشاد  وزاب  رد  ناوت  هک  یئاج  اـت  هدرک و  نیگنر  ناـتنوخ  زا  ار  ماهزین  دـنکفا و  مهاوخ 
مالعا هدرک  شهوکن  ار  هنوگنیدب  یتعیب  هک  دننیبیم  ار  یمراهچ  رفن  رفن  هکنآ  زا  دعب  دیگنج . مهاوخ  امش  اب  ماهلیبق  هداوناخ و  دارفا  مامت 

دعب و  دناشنیمن . دورف  ار  نآ  نوخ  زج  يزیچ  هک  منیبیم  ار  رابغ  درگ و  دود و  دیوگیم : دزورفایمرب و  گنج  شتآ  دـهدیم و  گنج 
دایرف مشخ  هب  شرـس  رب  هتفر و  الاب  شیور  رـس و  زا  هتفرگ  رارق  نیهوت  دروم  هک  دـننیبیم  ار  هداـبع  نب  دعـس  جرزخ  هلیبق  سیئر  هکنآ  زا 

میمـصت دـیوگیم : هداتـسیا و  شرـس  يالاب  رب  يدرم  و  تسا ، رگهنتف  تسا ، قفانم  وا  دـشکب ، ار  وا  ادـخ  دیـشکب ، ار  دعـس  دـنروآیمرب ،
سیق دننیبیم  هکنآ  زا  دعب  و  دهج ، نوریب  تمـشچ  هساک  زا  تناگدید  ای  دور و  رد  هب  مه  زا  تیاهدنب  هک  منک  تلامدـگل  نانچ  ماهتفرگ 
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 ] رب تسا  وت  ناهد  رد  تسرد  نادـند  کی  ات  دوش ، مک  وا  رـس  زا  یئوم  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  دـیوگیم : هتفرگ و  ار  رمع  شیر  دعـس  نب 
مه زا  ار  ترکیپ  ءازجا  هـمه  اـت  مدرگیمن  رب  دنـشنورف  دـباوخب و  وا  زا  یئوـم  اـی  و  مرادیمنرب ، وـت  زا  تـسد  مدرگیمن و  هحفص 765 ]

فالغ ار  مریشمش  دوشن  تعیب  لع  اب  ات  دیوگیم  هدروآرد و  هب  ماین  زا  ار  شریـشمش  هک  یلاح  رد  دننیبیم  ار  ریبز  هکنآ  زا  دعب  و  مشاپب .
« دادقم  » هکنآ زا  دعب  دننکشیم . هدز  گنس  هب  دنریگیم و  شتسد  زا  ار  شریشمش  دیریگب ، ار  گس  نیا  دیوگیم : رمع  و  درک ، مهاوخن 
دوشیم و هتفوک  شتسد  دنکـشیم و  شاینیب  هک  دننیبیم  ار  رذنم » نب  بابح   » ای دنبوکیم و  شاهنیـس  هب  هک  دننیبیم  ار  گرزب  درم  نآ 

دروم هنوگچ  مالـسلااهیلع  یلع  همطاف و  هناـخ  يراوگرزب - فرـش و  هناـخ  تما و  هاـگهانپ  توبن و  هناـخ  هب  ناگدـنهانپ  هک  دـننیبیم  اـی 
وش و ریگرد  نانآ  اب  دـندرک  يراددوخ  تعیب  زا  رگا  هتفگ  وا  هب  هداد و  روتـسد  باطخ  نب  رمع  هب  رکبوبا  هتفرگ و  رارق  دـیدهت  باـعرا و 

شتآ ار  ام  هناخ  هک  ياهدمآ  باطخ  رـسپ  يا  دیوگیم : دسریم و  وا  اب  همطاف  دـشک و  شتآ  هب  نانآ  يورب  ار  هناخ  ات  هدروآ  شتآ  رمع 
شروی هکنآ  زا  دـعب  دـیوش . لخاد  زین  امـش  دـناهدش  دراو  ناـنآ  هک  هچ  نآ  رد  هدـش و  هارمه  تما  اـب  هکنیا  رگم  يرآ  دـیوگیم : ینزب ؟

شتآ نامرف  زا  دعب  هک  دنونـشیم  ار  ناشراد  ولج  دایرف  دـننیبیم و  ار  همطاف  هناخ  رد  ندرک  زاب  یحو و  هناخ  رب  یـسایس  بزح  ناراداوه 
هب و  دیوش ، جراخ  هناخ  زا  تعیب  يارب  هکنیا  رگم  تخوس  دیهاوخ  تفرگ و  دهاوخ  شتآ  امـش  يور  رب  هناخ  دنگوس  ادـخ  هب  دـیوگیم :

هناخ هب  رمع  هنحـشنبا »  » راتفگ زا  دعب  و  تسین »! مهم  دشاب ، دـیوگیم : باوج  رد  وا  تسا و  همطاف  هناخ  نیا  رد  دوشیم  هتفگ  مدرم  نآ 
دناهدـش لخاد  تما  هک  هچ  نآ  رد  تفگ : ترـضح  نآ  هب  رمع  هدیـسر ، وا  هب  همطاف  دـنزب ، شتآ  هناخ  لها  يور  رب  ار  نآ  هک  دـمآ  یلع 

رد دنونـشیم  ار  ربمایپ  رتخد  كاندرد  هآ  نیزح و  هلان  هکنآ  زا  دعب  و  ( 164 / 7 لماک ، هیشاح  رد  هنحـشنبا  خیرات   ) دیوش لخاد  زین  امش 
اهزیچ هچ  هفاحقوبا  رـسپ  باطخ و  رـسپ  زا  ام  وت  زا  دعب  ادخ ، لوسر  يا  اباب ، يا  دنزیم ، ادص  دـیرگیم و  هدـمآرد  هب  هناخ  زا  هک  یلاح 

زا یناـنز  دـنکیم و  هحفـص 766 ] نویـش [  دـهدیم و  رـس  هلاـن  هنوگچ  هک  دـننیبیم  ار  مالـسلااهیلع  همطاـف  هکنآ  زا  دـعب  میدـید .!؟ هک 
تاقالم ماگنه  هب  ات  دنگوس  ادخ  هب  دیتخات ، ادخ  لوسر  نادناخ  رب  دوز  هچ  رکبوبا  يا  دنزیم ، ادـص  وا  هدرک و  یهارمه  ار  وا  مشاهینب 

یئاـسراپ و يوقت و  دـهز و  همـسجم  هکنآ  زا  دـعب  (. 19 / 2 ، 124 / 1 دـیدحلایبا ، نبا  حرـش  ، ) درک مهاوخن  تبحـص  رمع  اب  راـگدرورپ 
زا هدرب و  دجسم  هب  ات  هدیشک  بانط  اب  شکرـس  نیگمـشخ و  رتش  نوچمه  ار  وا  هک  دننیبیم  ار  مالـسلاهیلع  یلع  نینموملاریما  يراوگرزب 
هچ منکن  تعیب  رگا  دـیوگیم : نک ، تعیب  دوـشیم : هتفگ  وا  هب  دـننکیم و  هاـگن  ار  هرظنم  نـیا  هدـش و  عـمج  مدرم  و  دـنریگب ، تـعیب  وا 

ار شلوسر  ردارب  ادخ و  هدنب  امـش  نیاربانب  دـیامرفیم  يو  مینزیم ، ار  تندرگ  هک  دـنگوس  اتکی  دـنوادخ  هب  دوشیم  هتفگ  و  دـینکیم ؟
: دیوگیم دیرگیم و  دنزیم و  دایرف  هدرب و  هانپ  ربمایپ  ربق  هب  هک  دننیبیم  ار  مالـسلاهیلع  یلع  یفطـصم  ياتمه  هکنآ  زا  دـعب  دیـشکیم ؟

هللاهمحر یناـشاک  نسحم  یلوم  - 31 دنـشکب . ارم  دوب  کـیدزن  هتـشاد و  هگن  فیعـض  ناوتاـن و  ارم  مدرم  ردارب ) يا  ، ) مرداـم دـنزرف  يا 
دایرف هتفای ، هتسب  ار  هناخ  رد  هدمآ  مالـسلاهیلع  یلع  نینموملاریما  هناخ  هب  هدرک و  عمج  ار  نیقفانم  اهدرگلو و  زا  یهورگ  رمع  دعب  دیوگ :

رد رب  هدروآ و  مزیه  درکن ، زاب  نانآ  يورب  ار  هناخ  رد  ترضح  دناوخیمارف ، ارت  ادخ  لوسر  نیـشناج  هفیلخ و  ایب ، نوریب  یلع  دندروآرب ،
هب ار  نآ  دـینکنزاب  ار  رد  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ  هدروآرب و  دایرف  رمع  دـننزب ، شتآ  ار  نآ  هک  دـندروآ  شتآ  دـندرک و  عمچ  هناـخ 
درک زاب  ار  هناخ  رد  هدرک و  تکرح  اج  زا  دنـشکب  شتآ  هب  ار  شاهناخ  دنهاوخیم  نانآ  دش  هجوتم  همطاف  هکنیمه  دیـشک . مهاوخ  شتآ 

بناـج هب  دـعب  داـتفا ، نیمز  هب  راوـید  رد و  تشپ  همطاـف  هتخادـنا ، يوـسکی  هـب  ار  وا  مدرم  دوـش  ناـهنپ  مدرم  مـشچ  وـلج  هـکنآ  زا  شیپ 
، دـندیناشک دجـسم  هب  هدـیناچیپ  وا  رب  ار  شاهماج  هدروآ ، نوریب  هناخ  زا  روز  هب  هدرب و  موجه  دوب  هتـسشن  شرتسب  يور  هک  نینموملاریما 
دـیناشکب و روز  هب  ار  میومع  رـسپ  مراذـگیمن  دـنگوس ، ادـخ  هب  دومرف : هدـش و  لئاح  مدرم  نیب  ترـضح و  نآ  نیب  مالـسلااهیلع  همطاف 
ام و زا  يوریپ  هب  ادخ  لوسر  هحفص 767 ] هکنیا [  اب  دیدرک ، تنایخ  هداوناخ  ام  دروم  رد  شلوسر  ادخ و  هب  عیرـس  هچ  ام ، رب  ياو  دیربب ،

يوار یبرقلا » یف  هدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلئـسا  لـق ال  : » دوب هدومرف  لاـعتم  دـنوادخ  هدرک و  ناتـشرافس  اـم  هب  کـسمت  نتـشاد و  تسود 
نآ هنایزات  اب  هک  داد  روتـسد  ذـفنق  هب  رمع  هتـشادرب ، مالـسلاهیلع  نینموملاریما  زا  تسد  ءارهز  ترـضح  رطاـخ  هب  مدرم  نآ  رتشیب  دـیوگ :

ص)  ) ربمایپ لد  ینامداش  ءارهز  www.Ghaemiyeh.comهمطاف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 360زکرم  هحفص 258 

http://www.ghaemiyeh.com


دنام یقاب  شندب  رب  هنایزات  راثآ  هداتفا و  اپ  زا  همطاف  ترضح  هک  دز  ترضح  يولهپ  تشپ و  هب  هنایزات  اب  ردق  نآ  ذفنق  دنزب ، ار  ترـضح 
هدـیمان نسحم »  » ار وا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هک  دـش  ترـضح  نآ  نینج  طقـس  يارب  لـماع  نیرتـمهم  ابرـض  نیمه  و 
دجـسم هب  مالـسلااهیلع  همطاف  دنتـشاد ، هگن  اپ  رـس  رکبوبا  ولج  هکنیا  ات  دندربیم  دجـسم  يوس  هب  روطنامه  ار  مالـسلاهیلع  یلع  نانآ  ، دوب

ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  ربق  هب  يور  اذل  تسناوتن . یلو  دهد  تاجن  ار  وا  ات  هدیناسر  ترـضح  نآ  هب  ار  دوخ  هدمآ و 
هآ و رب  نم  ناج  تارف  زلا  عم  تجرخ  اهتیل  ای  هسوبحم  اهتارفز  یلع  یسفن  تفگ : نینچ  هدرک و  هراشا  ترـضح  نآ  هب  هلان  هآ و  اب  دومن و 

دعب [ . 913  ] یتایح لوطت  نا  هفاخم  یکبا  امنا  هایحلا و  یف  كدـعب  ریخ  ال  دـیآرد . هب  شیاههلان  هآ و  اب  شاک  يا  تسا  سوبحم  شاهلاـن 
ردپ يا  وت  رب  هودنا  فسات و  تفگ : دعب  و  دشک . ازارد  هب  میناگدـنز  مسرتیم  هک  میرگیم  تهج  نآ  زا  تسین و  ریخ  یگدـنز  رد  وت  زا 

رب يرادرب  هب  گرزب  رد  یتسرپرـس و  یکدوک  رد  ار  وا  هک  یـسک  نیـسح و  نسح و  تناگداون ، ردـپ  وت و  نیما  تسود  هدـید ، تبیـصم 
يوس هب  ترجاهم  رد  درف  نیرتماگـشیپ  مالـسا و  رد  رفن  نیتسخن  هک  وا  تسا ، یلع  تنارای ، نیرتبوبحم  وت و  تسود  نیرتگرزب  و  يدیز ،

هحفـص 768] تسا [ . هدش  هتفرگ  تراسا  هب  تسا  يرگید  تسد  هب  شمامز  هک  يرتش  نوچمه  نونکا  مه  دوب ، ادـخ  قلخ  نیرتهب  يا  وت 
يا دیـسرب ، مدایرف  هب  ياو  يا  روای ، یمک  رب  ياو  يا  هادمحااو ، هامـساقلاوبا ، او  هابااو ، هابیبحاو ، هادمحماو ، تفگ : هدیـشک و  یهآ  دـعب 
دش دنلب  مدرم  زا  هلان  نویـش و  يادص  تفر ، لاح  زا  دعب  دوب ، يدب  هاِگپ  هچ  تبیـصم  نیا  رب  ياو  هودنا ، مغ و  يا  ینالوط ، هودنا  رب  ياو 

تعیب نک و  زارد  ار  تتسد  دنتفگیم : وا  هب  هتشاد و  هگن  رکبوبا  يور  شیپ  ار  مالسلاهیلع  یلع  رکبوبا  نایفارطا  تشگ . هناخازع  دجسم  و 
ادـخ هب  دـیوگ : هک  هدـش  تیاور  متاـح  نب  يدـع  زا  تسا . امـش  ندرگ  رب  نم  تعیب  درک ، مهاوـخن  تعیب  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : اـمنب ،

وا رب  ار  شاهماج  هک  ماگنه  نآ  رد  دوب ، هتخوسن  تخوس  بلاطیبا  نب  یلع  رب  زور  نآ  هک  هنوگ  نادـب  یـسک  رب  ملد  هاـگ  چـیه  دـنگوس 
، مینزیم ار  تندرگ  دـنتفگ : دوـشیم ؟ هچ  منکن  تعیب  رگا  دوـمرف : نک ، تـعیب  دـنتفگ : وا  هـب  هدـیناشک و  رکبوـبا  يوـس  هـب  هدـیناچیپ و 
ادخ و هدنب  نم  دنشکب و  ارم  دنهاوخیم  نانآ  هک  مریگیم  هاوگ  ار  وت  ادنوادخ  تفگ : هدرک و  دنلب  نامـسآ  يوس  هب  ار  شرـس  ترـضح 

مه هب  ار  شناتـشگنا  دندناشک ، روز  هب  ار  شتـسد  درک . يراددوخ  وا  نک ، زارد  تعیب  يارب  ار  تتـسد  دنتفگ  وا  هب  میادـخ . لوسر  ردارب 
روطنامه ار  شناتشگنا  ترضح  هکنیا  اب  دیشک  یلع  تسد  يور  رب  ار  دوخ  تسد  رکبوبا  دنتسناوتن ، دننک  زاب  وزاب  روز  هب  دنتساوخ  دروآ 

مدرم ردام  رسپ  يا  : » هک تفگ  ترضح  نآ  هب  یسوم  ردارب  نوراه  هک  تفگ  ار  ياهلمج  نامه  هتسیرگن و  ادخ  لوسر  ربق  هب  دوب و  هتـسب 
باطخ دروم  تیب  ود  نیا  ندورس  اب  ار  رکبوبا  مالسلاهیلع  یلع  دیوگ : يوار  دنشکب . ارم  کیدزن  هدرمش و  فیعض  هتـشاد  هگن  ناوتان  ارم 

نیا ياهتفرگ  تسد  هب  ار  ناشرما  روما  مامز  اروش  اب  رگا  وت  بیغ ، نوریـشملا  اذـهب و  فیکف  مهروما  تکلم  يروشلاب  تنک  ناف  داد  رارق 
هب رگا  و  برقا . یبنلاب و  یلوا  كریغف  مهمیـصخ  تججح  یبرقلاب  تنک  نا  و  دـندوبن . اجنآ  رد  ناگدـننکتروشم  هک  تسا  یئاروش  هچ 

ترضح نآ  و  هحفص 769 ] درادن [ . دوجو  رتهتسیاش  رتکیدزن و  ربمایپ  هب  وت  زا  ریغ  يدارفا  يدرک ، لالدتـسا  ناشلباقم  رد  يدنواشیوخ 
هباحـص يدـنواشیوخ و  هب  یلو  دریگیم  تروص  ندوب  یباحـص  هب  تفـالخ  اـیآ  هاـبجاو  تفگیم : ررکم  روط  هب  هدرک و  بجعت  راـهظا 

رطاخ هب  ار  شنارازگراک  لاوما  فصن  باطخ  نب  رمع  لاس  نیا  رد  دیوگ : یفوک  سیق  نب  میلـس  - 32 [ . 914 [ !؟ دریذپیمن ماجنا  ندوب 
وا زا  هک  ار  یمهرد  رازه  تسیب  تفرگن و  وا  زا  يزیچ  درک و  فاعم  ار  يودـع  ذـفنق  تفرگ و  نانآ  زا  دوب  هدورـس  راتخملاوبا  هک  يرعش 

هریرهوبا دندرک  تخادرپ  ار  تمارغ  نیا  هک  ینارازگراک  هلمج  زا  تفرگن ، وا  زا  ار  مهدکی  فصن  مهدـکی و  داد و  سپ  وا  هب  دوب  هتفرگ 
رازه هدزاود  دوب و  مهرد  رازه  راهچ  تسیب و  زا  شیب  دـندرک  باسح  ار  شلاوما  هک  یماگنه  دوب و  نیرحب  رادناتـسا  مایا  نآ  رد  هک  دوب 

ایآ دومرف : مدرک ؟ لاوس  دوب  هدرک  رمع  هک  يراـک  هراـبرد  وا  زا  مدیـسر و  مالـسلاهیلع  یلع  هب  تفگ : میلـس  دـیوگ : ناـبا  دـنتفرگ . وا  زا 
هب هک  دوـب  یـسک  ناـمه  يو  هکنآ  رطاـخ  هب  دوـمرف : هـن ، مدرک : ضرع  درک !؟ فاـعم  ار  وا  تـفرگن و  يزیچ  ذـفنق  زا  رمع  ارچ  ینادیم 
زا اههنایزات  نامه  رثا  رب  دز و  هنایزات  ترـضح  نآ  رب  دنربب  دجـسم  هب  ارم  تشاذـگیمن  هدـش و  لئاح  نانآ  نم و  نیب  همطاف  هک  یماگنه 

یلص ادخ  لوسر  دجـسم  دراو  يزور  هک  دنکیم  لقن  میلـس  زا  نابا  دشیم . هدید  يدنبوزاب  نوچ  مه  شیوزاب  رب  هنایزات  رثا  تفر و  ایند 
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نب سیق  هملـسیبا و  نب  رمع  رکبیبا و  نب  دمحم  دادـقم و  رذوبا و  ناملـس و  هارمه  هب  مشاهینب  زا  ياهدـع  مدـش  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 
فاعم تمارغ  تخادرپ  زا  ار  ذـفنق  رمع  هک  راک  نیا  رد  تفگ : مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  هب  سابع  دـندوب ، هتـسشن  هدابع  یبا »  » نب دـعس 
هنارکش هب  دومرف : سپس  دز و  هقلح  شنامشچ  رد  کشا  تسیرگن و  شفارطا  هب  ترضح  تسیچ ؟ ترظن  درکن  فاعم  ار  نارگید  درک و 

. دوب هدمآ  الاب  دنبوزاب  هحفـص 770 ] نوچمه [  شیوزاب  تفر و  ایند  زا  تابرـض  نامه  رثا  رب  دز و  ءارهز  رـضح  رب  هنایزات  اب  هک  یتابرض 
شیور رب  هک  یغالا  رب  ار  وا  مالسلاهیلع  یلع  هک  یلاح  رد  دمآ ، نوریب  ارهز  ترضح  دعب  دیوگ : كدف  ناتـساد  نمـض  رد  - 33 [ . 915]

دوخ اب  زین  ار  مالـسلاامهیلع  نینـسح  دـینادرگ و  راصنا  نیرجاهم و  هناخ  رد  رب  زور  لهچ  درک و  راوس  دوب  هتخادـنا  رادهیـشاح  ياهچراـپ 
هک يزور  رد  امش  میامـش  ربمایپ  رتخد  نم  دینک ، يرای  ار  ادخ  راصنا ، نارجاهم و  يا  دومرفیم : هدرک و  نانآ  هب  يور  ترـضح  نآ  درب ،

دوخ نامیپ  دهع و  هب  دینک ، عافد  ناتنادنزرف  دوخ و  دننام  هب  شنادنزرف ، وا و  زا  هک  دیدومن  تعیب  هنوگنیدب  دیدرک  تعیب  ترضح  نآ  اب 
يا تفگ : هتفر و  لبج  نب  ذاعم  دزم  دادن ، یتبثم  خساپ  درکن و  کمک  ار  شترـضح  سک  چیه  دـیوگ : يوار  دـینک . ءافو  ترـضح  نآ  اب 

ینک و يراـی  ار  شاهیرذ  وا و  هک  يدرک  تعیب  نینچ  ادـخ  لوسر  اـب  وـت  میوـجیم ، يراـی  وـت  زا  هدـمآ و  وـت  دزن  هب  نم  لـبج ، نب  ذاـعم 
هدرک و بصغ  نم  زا  ار  كدـف  رکبوبا  ینک ؟ عاـفد  زین  شاهیرذ  ترـضح و  نآ  زا  ینکیم  عاـفد  تنادـنزرف  تدوخ و  زا  هک  هنوگناـمهب 

نم هب  تبثم  باوج  سک  چـیه  هن ، دومرف : تسه ؟ نم  اـب  رگید  یـسک  اـیآ  تفگ : ذاـعم  تسا . هدومن  نوریب  نیمزرـس  نآ  زا  ارم  هدـنیامن 
دراو شرسپ  هلصافالب  نوریب و  وا  لزنم  زا  ترضح  دیوگ : يوار  تسا ؟ هتخاس  يراک  هچ  وت  يرای  رد  نم  زا  نیاربانب  تفگ : تسا ، هدادن 

يو نوچ  دریگب ، يرای  رکبوبا  رب  يزوریپ  يارب  نم  زا  دوب  هدمآ  تفگ : دوب ؟ هدمآ  وت  دزن  يراک  هچ  يارب  ادخ  لوسر  رتخد  تفگ : دـش ،
يراک هچ  اهنت  نم  زا  دسریم و  اجک  هب  نم  يرای  متفگ : تفگ : يداد ،؟ ترـضح  نآ  هب  یباوج  هچ  تفگ : تسا ، هتفرگ  وا  زا  ار  كدـف 

نینچ تفگ : دومرف ؟ هچ  وت  هب  ترـضح  نآ  تفگ : يرآ ، تفگ : يدرک ؟ يراددوخ  وا  هب  ندرک  يراـی  زا  وت  سپ  تفگ : تسا ؟ هتخاـس 
هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  هحفـص 771 ] رب [  هکنیا  ات  درک  مهاوخ  عازن  دش و  مهاوخ  ریگرد  وت  اب  راکـشآ  حـضاو و  روط  هب  هک  دومرف 

موش دراو  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رب  هکنیا  ات  درک  مهاوخ  عازن  اراکـشآ  هب  وت  اـب  مه  نم  تفگ : موش ، دراو  ملـس  هلآ و 
دنگوس ادخ  هب  دومرفیم : هک  یلاح  رد  دش  جراخ  وا  دزن  زا  همطاف  ترـضح  دـیوگ : يوار  يدادـن . ار  ادـخ  لوسر  رتخد  باوج  وت  نوچ 

اج نآ  زا  دـعب  و  میوش ، رـضاح  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  روضح  رد  هکنیا  ات  تفگ  مهاوخن  نسح  وت  اب  هملک  کـی  یتح 
ياـج رد  هک  ینکیم  اـعدا  وت  وگب ، وا  هب  تسا و  رتـمرن  يرگید  زا  وا  نوچ  ورب  اـهنت  رکبوبا  دزن  وت  دوـمرف : مالـسلاهیلع  یلع  دـش . نوریب 

هب ار  نآ  هک  دوب  مزال  وت  رب  مدرکیم  تساوخرد  وت  زا  نم  دوبیم و  وت  نآ  زا  كدف  هک  مه  ضرف  رب  یشابیم و  وا  هفیلخ  هتسشن و  مردپ 
دعب یئوگیم ، تسار  تفگ : رکبوبا  دومرف ، تبحـص  وا  اب  دوب  هدومرف  نینموملاریما  هک  هنوگنادب  هتفر و  رکبوبا  دزن  ترـضح  یهدب ، نم 

هب رمع  هار  نیب  رد  دش ، ناور  هناخ  يوس  هب  هتفرگ و  وا  زا  ار  ذغاک  تشون ، ترضح  نآ  هب  ار  كدف  ندنادرگرب  روتسد  هتفرگ و  يذغاک 
هتشون میارب  كدف  ّدر  دروم  رد  رکبوبا  هک  تسا  ياهمان  دومرف  تسا ؟ وت  تسد  رد  هک  تسیچ  همان  نیا  دمحم  رتخد  يا  تفگ  دیسر و  وا 

تشاد و محر  رد  یکدوـک  تقو  نآ  رد  هک  ترـضح  نآ  رب  يدـگل  يو  دادـن ، وا  هب  ار  هماـن  ترـضح  هد ، نـم  هـب  ار  نآ  تـفگ : تـسا ،
زا هراوشوگ  وا  یلیس  رثا  رب  هک  منیبیم  ایوگ  تخاون ، وا  تروص  رب  یلیس  دعب  داتفا ، محر  زا  كدوک  دز ، دوب  هدراذگ  نسحم  ار  شمـسا 
ایند زا  مشچ  دـعب  درک و  یگدـنز  يرامیب  لاح  هب  زور  جـنپ  داتفه و  نآ  زا  دـعب  درک ، هراپ  هتفرگ و  ار  ماـن  دـعب  داـتفا ، نیمز  رب  شـشوگ 
رارق دوخ  یصو  ار  ریبز  رسپ  الا  میوگب و  وت  هب  ینک  لمع  متیـصو  هب  یهدیم  لوق  رگا  تفگ  هدیبلط و  ار  یلع  تافو  ماگنه  هب  تسبورف .

هک مهاوخیم  ادخ  لوسر  قح  هب  وت  زا  نم  دومرف : منک  ءارجا  ار  تتیـصو  هک  مهدیم  لوق  نم  ربمایپ  رتخد  يا  دومرف : ترـضح  مهدیم ،
دعب درک ، مهاوخ  لمع  تیصو  نیا  هب  بوخ ، رایسب  دومرف : دنناوخن ، زامن  مندب  رب  دنوشن و  رـضاح  نم  هزانج  رب  رفن  ود  نآ  مندرم  زا  دعب 

وا هزانج  رب  دنتـساوخ  رمع  رکبوبا و  هنیدم و  مدرم  هک  حبـص  درک . نفد  شدوخ  هناخ  رد  هنابـش  ار  وا  درک  تقرافم  شندب  زا  حور  نآ  زا 
ماجنا ار  وا  مسارم  یئاهنت  هب  تدوخ  ایآ  يدرک ؟ هچ  ار  دمحم  ترتخد  دـنتفگ ، هدـید و  ار  مالـسلاهیلع  یلع  هحفص 772 ] دنوش [  رضاح 
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هاگآ ار  یـسک  ینک و  نفد  ار  وا  دش  ثعاب  يزیچ  هچ  دنتفگ  مدرک ، نفد  ار  وا  مدوخ  نم  دنگوس  ادخ  هب  يرآ ، دومرف : ترـضح  يداد ؟
یلع مناوـخیم ، زاـمن  شندـب  رب  منکیم و  شبن  ار  شربـق  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : رمع  داد ، روتـسد  نم  هـب  دوـخ  وا  دوـمرف : ینکن ؟

، ینادیم دوخ  يرادن و  ار  وا  ربق  شبن  ناوت  وت  مراد  تسد  رد  راقفلاوذ  مرکیپ و  رد  بلق  ندـب و  رد  ناج  هک  یتقو  ات  دومرف : مالـسلاهیلع 
[ . 916 . ] دندش فرصنم  زین  مدرم  و  تسا ، رتراوازس  ام  زا  وا  ورب ، تفگ : رکبوبا 

هدعاسینب هفیقس  ناتساد 

تـشذگن رتتخـس  مالـسلاهیلع  یلع  رب  زور  ود  دننام  هب  هاگچیه  هک  دنک  تیاور  شدج  زا  شردپ  زا  مادـمقلایبا  نب  ورمع  زا  دـمحموبا 
تمـس رد  نم  هک  هدوب  هدعاسینب  هفیقـس  زور  مود  زور  تفر و  ایند  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دوب  يزور  لوا ، زور 

ار یـسک  تسین ، هتخاس  وت  زا  يراک  دنکن  تعیب  وت  اب  یلع  ات  تفگ : وا  هب  رمع  دندرکیم ، تعیب  وا  اب  مدرم  مدوب و  هتـسشن  رکبوبا  تسار 
ادخ لوسر  هفیلخ  تفگ : ترضح  هب  هتفر و  ذفنق  داتـسرف ، ترـضح  نآ  لابند  ار  ذفنق  يو  دنک ، تعیب  وت  اب  دیایب و  ات  تسرفب  وا  لابند  هب 

ینیشناج هب  ارم  زا  ریغ  سک  چیه  ادخ  لوسر  دیتسب ، غورد  ادخ  لوسر  رب  امش  ناباتش  دوز و  هچ  دومرف : مالـسلاهیلع  یلع  نک ، تباجا  ار 
اـیب و دـیوگیم  دـناوخیمارف و  ار  وت  رکبوبا  وگب  وا  هب  ورب  تفگ : رکبوبا  تفگ ، رکبوبا  هب  ار  نانخـس  هتـشگرب و  ذـفنق  تشاذـگن ، دوـخ 

دعب هک  داد  روتسد  نم  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دومرف : مالسلاهیلع  یلع  یتسه ، ناناملسم  رگید  دننام  مه  وت  نک ، تعیب 
، تسا هدـش  هتـشون  رتش  هناش  امرخ و  تخرد  تسوپ  رب  هحفـص 773 ] اریز [  منک  يروآعمج  ار  نآرق  هکنیا  ات  میاـین  نوریب  هناـخ  زا  وا  زا 
، دیلو نب  دلاخ  نامثع و  رمع و  رکبوبا و  میورب  درم  نیا  دزن  ات  زیخرب  تفگ  رکبوبا  هب  رمع  درک ، لقتنم  رکبوبا  هب  ار  ترضح  نانخس  ذفنق 

درکیم نامگ  همطاف  مداتفا ، هار  هب  نانآ  هارمه  هب  زین  نم  هتـساخرب و  اج  زا  هفیذحیبا  یلوم  ملاس  حارج و  نب  هدـیبعوبا  هبعـش ، نب  هریغم 
ياپ اب  رمع  دندیـسر  هناخ  رد  هب  یتقو  تخادنا ، ار  رد  ریجنز  تسب و  ار  هناخ  رد  دش  دهاوخن  شاهناخ  دراو  وا  هزاجا  نودب  سک  چیه  هک 

زا همطاف  دندروآ . نوریب  هناخ  زا  هتفرگ و  ار  وا  هقی  هدـش  دراو  یلع  رب  دوب - امرخ  فیل  زا  رد  تسکـش - ار  رد  دـیبوک و  ار  هناخ  رد  دوخ 
دیرادنرب تسد  وا  زا  رگا  دنگوس  ادـخ  هب  دیـشکب ، ار  مرهوش  دـینک و  هویب  ارم  دـیهاوخیم  رمع  رکبوبا و  يا  تفگ : هدـمآ و  نوریب  هناخ 

نیـسح نسح و  تسد  هدـش  نوریب  لزنم  زا  منزیم ، هلان  مراگدرورپ  دزن  تفر و  مردـپ  ربق  رانک  كاچ و  ار  منابیرگ  ناشیرپ ، ار  میاـهوم 
رتخد ناملـس  يا  دومرف : ناملـس  هب  مالـسلاهیلع  یلع  داهن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ربق  هب  يور  هتفرگ و  ار  مالـسلاامهیلع 

ادـخ هب  دوشیم ، هتخیـسگ  رگیدـکی  زا  هنیدـم  رهـش  يولهپ  ود  ناکرا و  منیبیم  هک  باـیرد  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
هدـیناسر و ترـضح  نآ  هب  ار  دوخ  ناملـس  دـش ، دـنهاوخ  دوبان  یگمه  تشاد و  دـنهاوخن  یتلهم  هنیدـم  مدرم  دـنک  نیرفن  رگا  دـنگوس 
، وش فرصنم  راک  نیا  زا  دومرف ، ثوعبم  تمحر  ناونع  هب  ار  تردپ  دنوادخ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  رتخد  يا  تفگ :

دایرف هلان و  مراگدرورپ  دزن  اجنآ  رد  مورب و  مردـپ  ربق  رانک  رب  ات  راذـگاو  دوخ  لاح  هب  ارم  هدـنامن  میارب  يربص  رگید  ناملـس  يا  دومرف :
تعاطا وا  زا  هداد و  شوگ  نونکا  مه  دومرف : ترضح  يدرگرب ، هناخ  هب  هک  هداد  روتسد  هداتـسرف و  وت  دزن  یلع  ارم  تفگ : ناملـس  منک ،

زا شریـشمش  هک  یلاح  رد  ریبز  دیوگ : يوار  دندرب . نوریب  هناخ  زا  هتـسب  تسد  ار  یلع  زین  نانآ  دمآ و  نوریب  لزنم  زا  ترـضح  منکیم ،
و دیتسه !؟ هدنز  امـش  دوشیم و  راتفر  هنوگنیدب  یلع  اب  ایآ  مشاهینب  هورگ  يا  تفگ : هدرک و  تیعمج  هب  يور  دوب  هدروآ  نوریب  فالغ 
هتشادرب و ار  نآ  هحفص 774 ] رمع [  داتفا ، شتسد  زا  ریشمش  دز  وا  رب  یگنـس  رـس  تشپ  زا  دیلو  نب  دلاخ  دش  روهلمح  رمع  رب  ریـشمش  اب 
هدومن و ناوتان  فیعض و  ارم  مدرم  ردارب ، يا  : » تفگ هتشذگ و  ادخ  لوسر  ربق  ولج  زا  مالسلاهیلع  یلع  تسکش ، ار  نآ  هدز و  یگنـس  هب 

تعیب تـفگ  هدرک و  يور  ترــضح  نآ  هـب  رمع  هدروآ ، رکبوــبا  هاــگیاج  هــب  هفیقــس و  هــب  ار  یلع  [ 917 « ] دنـشکب ارم  دوـب  کـیدزن 
نم نیاربانب  دومرف : ترضح  مینزیم ، ار  تندرگ  دنگوس  ادخ  هب  تروص  نآ  رد  تفگ : دوشیم ؟ هچ  منکن  تعیب  را  دومرف : ترضح  ، نک

هس ار  بلطم  هکنیا  ات  هن ، ادخ  لوسر  ردارب  اما  و  يرآ ، ادخ  لوتقم  هدنب  تفگ : رمع  دش ، مهاوخ  هتشک  میوا  لوسر  ردارب  ادخ و  هدنب  هک 
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تعیب وا  هک  نم  هدـهع  رب  نک ، ارادـم  ماهداز  درارب  اـب  رکبوبا  يا  تفگ : هدـمآ و  ولج  ساـبع  دینـش ، ار  خـساپ  ناـمه  دومرف و  رارکت  راـب 
مشخ و تلاح  اـب  ترـضح  هتـشادرب و  ترـضح  زا  تسد  ناـنآ  دیـشک و  رکبوبا  تسد  هب  هتفرگ و  ار  ترـضح  تسد  دـعب  درک ، دـهاوخ 

نانآ اب  دندرک  یهارمه  وت  اب  رفن  تسیب  رگا  دومرف : نم  هب  یما  ربمایپ  هک  ینادیم  وت  دنوادخ  تفگ : هدومن و  نامسآ  يوس  هب  رس  بضغ 
رفن تسیود  رب  دنـشاب  رادـیاپ  رباص و  امـش  زا  رفن  تسیب  رگا  : » يا هدومرف  هک  دـشابیم  تباتک  رد  وت  شیاـمرف  ناـمه  نیا  هک  ، وش ریگرد 

یلاما - » 34 [ . 919 . ] تفر هناخ  هب  دعب  درک و  رارکت  راب  هس  ار  بلطم  نیا  دندشن ، رفن  تسیب  نانیا  دـنوادخ  [ ، 918 « ] دش دنهاوخ  زوریپ 
: دیوگ هک  دنک  تیاور  هتابننبا  زا  فیرطنبا ، زا  يزورم ، صفح  نب  نامیلس  زا  تایز ، نیسح  نب  دمحم  زا  يزارف ، زا  يولع ، زا  قودص »

شـشوخ دوب  كانمـشخ  نانآ  رب  هک  ياهدع  زا  ترـضح  نآ  دومرف : دـش ؟ لاوس  ارهز  ترـضح  هنابـش  نفد  تلع  هرابرد  نینموملاریما  زا 
مارح دنراد  لوبق  ار  ناشتموکح  هتفریذپ و  ار  نانآ  هک  یناسک  رب  نینچمه  دناوخب و  زامن  وا  رب  دنوش و  رـضاح  شاهزانج  رب  هک  دـمآیمن 

دمحا نب  دمحم  زا  دیفم  یسوط » خیش  یلاما  - » 35 [ . 920 . ] دنناوخب زامن  هحفص 775 ] ترـضح [  نآ  نادنزرف  زا  کی  چیه  رب  هک  تسا 
رقاـب ترـضح  زا  یلاـمث ، زا  دـیمحنبا ، زا  فاـفخ ، یلع  نب  نادـمحم  زا  یـشرق ، قاحـسا  نب  یـسیع  زا  لهـس ، نب  ناملـس  زا  يروـصنم ،

ترـضح هک  یماگنه  تفگ : هک  دنک  تیاور  شردـپ ، زا  رـسای ، نب  رامع  نب  دـمحم  زا  مالـسلاهیلع ، داجـس  ماما  شردـپ  زا  مالـسلاهیلع ،
تدایع هب  بلطملادبع  هب  سابع  دش ، رتنیگنـس  مکمک  وا  لاح  درک و  توف  نآ  رثا  رب  هک  دـش  التبم  يرامیب  نامه  هب  مالـسلااهیلع  همطاف 

یلع هب  تشگرب و  دوخ  هناخ  هب  وا  دریذپیمن ، تدایع  هب  ار  یـسک  تسین و  بوخ  ترـضح  لاح  هک  دـش  هتفگ  وا  هب  دـمآ ، ترـضح  نآ 
مشچ رون  ادخ و  لوسر  هبیحب  همطاف  هودنا  يرامیب و  زا  دیوگیم : دناسریم و  مالس  تیومع  هدازردارب ، يا  هک  داتسرف  ماغیپ  مالـسلاهیلع 

ترـضح نآ  هب  هک  دشاب  یـسک  نیتسخن  يو  هک  مرادنپیم  نینچ  هتـسکش و  مهرد  ارم  هک  هدـش  دراو  نم  رب  هودـنا  مغ و  نانچ  نم ، وا و 
- موش تیادف  دـتفیب - یقافتا  نینچ  تساوخ  رگا  تسا ، هدـیزگرب  راگدرورپ  هب  راوج  برق  یکیدزن و  يارب  ار  وا  ترـضح  نآ  ددـنویپب و 
. تسا نید  تنیز  راک  نیا  رد  هک  نیا  رب  هوالع  دنـسرب ، شاداپ  رجا و  هب  وا  هزانج  رب  زامن  روضح و  اب  اـت  نک  عمج  ار  راـصنا  نارجاـهم و 
تیحت و يزوسلد و  زا  نم  هک  دـنکن  وگب ، ناسرب و  مالـس  میومع  هب  دومرف : مدوب  اجنآ  نم  هک  یلاح  رد  وا  هداتـسرف  هب  مالـسلاهیلع  یلع 

ادخ لوسر  رتخد  مالـسلااهیلع  همطاف  دراد . ار  دوخ  هرهب  تلیـضف و  وت  هیرظن  يار و  مدیمهف ، ار  وت  رظن  تروشم و  موش ، مورحم  وت  مالس 
ماجنا وا  دروم  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تیـصو  عونمم و  شثاریم  زا  مورحم و  شقح  زا  هدیدمتـس و  مولظم و  هشیمه 

ناجومع يا  نم  و  تسا ، هدنـسب  یفاک و  نارگمتـس  زا  ماقتنا  تیمکاح و  يارب  دنوادخ  و  دیدرگن ، تاعارم  دنوادخ  قح  وا و  قح  دشن و 
ناـهنپ و ار  وا  هک  تسا  هدرک  تیـصو  نم  هب  وا  دوـخ  نوـچ  ینک ، رظن  فرـص  ياهداد  نم  هب  هک  يرکذـت  نـیا  زا  هـک  مهاوـخیم  وـت  زا 
، تفگ درک ، غالبا  وا  هب  ار  نینموملاریما  راتفگ  دمآ و  وا  دزن  سابع  هداتسرف  هک  یماگنه  دیوگ : يوار  هحفص 776 ] منک [ . نفد  هنایفخم 

نادـناخ نادـنزرف و  يارب  تـسین ، يداریا  ار  ماهدازردارب  هشیدـنا  يار و  تـسا ، هدـش  هدـیزرمآ  وا  هـک  دزرماـیب  ار  ماهدازردارب  دــنوادخ 
یلع انامه  تسا ، هدشن  دلوتم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  ریغ  دشاب  هتـشاد  وا  زا  يرتشیب  تکرب  هک  يدنزرف  بلطملادـبع 

رد رتعاجش و  یتخس  راوشد و  راک  ره  رد  رتاناد و  ملعا و  نارگید  زا  یتلیضف  ره  هب  دوب و  ماگـشیپ  يراوگرزب  بوخ و  راک  ره  هب  هشیمه 
همالع - 36 دروآ . نامیا  شلوسر  ادخ و  هب  هک  تسا  یسک  نیتسخن  وا  هدوب و  رتتخس  رـس  نارگید  زا  راکیپ  داهج و  رد  فینح  نید  يرای 

نوزحم و هدرـسفا ، كانمغ و  هشیمه  شراوگرزب  ردـپ  تلحر  زا  دـعب  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  دـیوگ : هیلعهللاناوضر  نیما  نسحم  دـیس 
یماگنه تسبورف ، ناهج  زا  هدید  هکنیا  ات  دیشک  لوط  بش  لهچ  يرامیب  نیا  دش ، التبم  هک  یتخس  يرامیب  زا  دعب  دوب ، نایرگ  هدرمژپ و 

نآ هب  داتـسرف و  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  لابند  هدز و  ادص  ار  سیمع  تنب  ءامـسا  نمیاما و  دومن ، توف  تلحر و  ساسحا  دوخ  رد  هک 
منادیم ادخ  لوسر  مردپ  هب  نتسویپ  بجوم  ار  يرامیب  نیا  منیبیم و  تلحر  توف و  لاح  رد  ار  دوخ  نم  ومع ، رـسپ  يا  تفگ : ترـضح 

رتـخد يا  دوـمرف : ترـضح  منکیم ، تیـصو  شرافـس و  وـت  هب  مراد  لد  رد  هک  ار  هچ  نآ  مشاـبیم ، مگرم  ندیـسرارف  رظتنم  هظحل  ره  و 
درک و نوریب  دندوب  هناخ  رد  هک  ار  يدارفا  تسـشن و  شرـس  کیدزن  وا  رتسب  رانک  ترـضح  نک ، تیـصو  یهاوخیم  هچ  ره  ادخ  لوسر 
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وت اب  متشگ  وت  رـسمه  هک  يزور  زا  يرادن و  دای  هدیدن و  یتنایخ  غورد و  نم  زا  هاگچیه  ومع  رـسپ  يا  دومرف : سپـس  دش و  تولخ  هناخ 
هک ینآ  زا  رت  سرت  ادـخ  رتیمارگ و  رتراـگزیهرپ و  و  رتراـکوکین ، رتانـشآ ، ادـخ  اـب  وت  هللا » ذاـعم  : » دومرف ترـضح  ماهدرکن ، یتفلاـخم 

دنگوس ادخ  هب  مرادن ، ياهراچ  هک  منک  هچ  یلو  تسا  راوشد  نم  رب  وت  نادقف  یئادج و  منک ، شهوکن  ار  وت  دوخ  اب  تفلاخم  اب  مهاوخب 
كاندرد و تبیصم  نیا  زا  نوعجار » هیلا  انا  انا هللا و   » تسا گرزب  سب  وت  تشذگرد  تافو و  دش ، دیدجت  نم  رب  ادخ  لوسر  تبیصم  هک 

یتدم دعب ، درادن . دوجو  ینیشناج  ار  دوبمک  نیا  هحفص 777 ] تسین و [  یئالست  ار  تبیـصم  نیا  هک  دنگوس  ادخ  هب  كانهودنا ، خلت و 
لمع نادب  هک  نک  تیصو  یهاوخیم  هچ  ره  هب  تفگ  سپس  دینابسچ و  هنیس  هب  ار  ترـضح  نآ  رـس  مالـسلاهیلع  یلع  دنتـسیرگ ، ود  ره 

هب دنوادخ  دومرف : سپس  داد  مهاوخ  حیجرت  دوخ  راک  رب  ار  وت  هتساوخ  دومن ، مهاوخ  ءارجا  یهدب  نم  هب  هک  يروتـسد  ره  درک و  مهاوخ 
يارب وا  ینک ، جاودزا  هماما »  » مرهاوخ رتخد  اب  نم  زا  دعب  هک  تسنآ  نم  تیصو  نیتسخن  ومع ، رسپ  يا  دنک  تیانع  ریخ  شاداپ  نم  زا  وت 

هدش لقن  مالسلاهیلع  نینموملاریما  زا  تهج  نیمه  هب  تسین  دنـشاب  هتـشاد  نز  هکنیا  زج  ياهراچ  ار  نادرم  دوب ، دهاوخ  نم  لثم  منادنزرف 
ترـضح بلطم  نیا  هب  هک  دومرف  هدرمـش و  ار  هماـما »  » هلمج نآ  زا  تسین و  اـهنآ  زا  یئادـج  يارب  یهار  هک  تسا  زیچ  راـهچ  دومرف : هک 

ار نآ  لکش  ناگتـشرف  هک  مدید  نم  زاسب ، یتوبات  میارب  هک  منکیم  تیـصو  وت  هب  ومع ، رـسپ  يا  دومرف : دعب  تسا . هدرک  تیـصو  همطاف 
تیصو ار  وت  دومرف : سپس  درک . هیهت  شیارب  مه  ترضح  و  درک ، فیصوت  ار  نآ  دوب ؟ یلکـش  هچ  هب  دومرف : ترـضح  دناهدرک ، میـسرت 

، دنناوخب زامن  نم  رب  نانیا  زا  یکی  هک  راذگن  دنوشن و  رضاح  نم  هزانج  رب  دندرک  متس  نم  رب  هک  یـصاخشا  نیا  زا  کی  چیه  هک  منکیم 
نیرفآ ناج  هب  ناج  تسبورف و  ناهج  زا  هدید  دعب  و  نک . نفد  ارم  دش  هتسب  اهمشچ  تفر و  باوخ  هب  اههدید  هک  ماگنه  نآ  رد  هنابـش  و 

ترـضح هناخ  رد  مشاهینب  نانز  دش ، هجـض  دایرف و  هچراپ  کی  هنیدم  داب . شنادنزرف  رهوش و  ردپ و  وا  رب  دـنوادخ  دورد  درک ، میلـست 
لوسر رتخد  ام ، يوناب  يا  دنتفگ : نانآ  و  دیآرد ، هزرل  هب  ناشدایرف  زا  تساوخیم  رهش  هک  دش  دنلب  ناشهلان  نویـش و  نانچ  هدش و  عمج 

ار نینـسح  هک  یلاح  رد  ترـضح  دـندز ، هقلح  مالـسلاهیلع  یلع  نوماریپ  هتفرگ ، ار  نآ  فارطا  هک  بسا  ندرگ  لای  ناـس  هب  مدرم  ادـخ ،
هک یلاح  رد  موثلکما  دوب . هتـسشن  هناخ  رد  دـندوب  هدـمآرد  هیرگ  هب  ناشهیرگ  زا  مدرم  دنتـسیرگیم و  ناـنآ  هدـیناشن و  دوخ  يور  شیپ 

یتسار هب  نونکا  مه  ادخ ، لوسر  يا  دزیم : ادص  هدمآ و  نوریب  قاطا  زا  دشیم  هدیشک  نیمز  هب  شرداچ  نماد و  هتخادنا و  رـس  رب  رداچ 
رب عاجرتسا  هملک  یگمه  دندش ، عمج  مدرم  [ . 921 . ] دوب دهاوخن  هاگچیه  نآ  زا  دعب  يرادید  و  هحفص 778 ] میداد [  تسد  زا  ار  وت  ام 

لوسر رتخد  هزانج  عیشت  دیدرگرب ، تفگ ، هدمآ و  نورب  هناخ  زا  رذوبا  دنناوخب ، زامن  نآ  رب  ات  دندوب  هزانج  جورخ  رظتنم  دنتـشاد و  نابز 
رامع و نینـسح و  یلع و  دش  يرپس  بش  زا  یـساپ  تفرگ  مارآ  اهمـشچ  هکنآ  زا  دعب  دنتفر ، هتـساخرب و  مدرم  داتفا . ریخات  هب  بشما  ادخ 

زامن نآ  رب  هدروآ و  نورب  هناخ  زا  ار  هزانج  نانآ  صاوخ  مشاهینب و  زا  رگید  یهورگ  هدیرب و  ناملس و  رذوبا و  ریبز و  لیقع و  دادقم و 
رد ات  تخاس  ربق  تفه  دودـح  ات  ار  يرگید  ياهربق  تروص  ربق ، راـنک  رد  مالـسلاهیلع  یلع  دـندرک و  نفد  ار  نآ  بش  لد  رد  هدـناوخ و 
هک هدش  تیاور  و  دشابن . مولعم  ات  درک  ناسکی  كاخ  اب  ار  ترضح  نآ  ربق  دناهتفگ  یضعب  و  دشابن ، صخـشم  ترـضح  نآ  ربق  نایم  نآ 
زا نم و  زا  ادخ  لوسر  يا  وت  رب  مالس  تفگ : هدرک و  ادخ  لوسر  ربق  هب  يور  هتـساخرب و  اج  زا  ءارهز  ترـضح  نفد  زا  دعب  نینموملاریما 
يا تساوخ ، شیارب  ار  وت  هب  نتـسویپ  عیرـس  دـنوادخ  دـیباوخ و  كاخ  رد  وت  هعقب  ریز  دـمآ و  دورف  وت  یگیاسمه  هب  هک  وت  رئاز  رتخد و 

بجوم هک  يزیچ  اهنت  هدش ، راوشد  تخس و  میراب  وا  قارف  لمحت  هتشگ و  كدنا  وت  بوبحم  رتخد  قارف  رد  میرابدرب  ربص و  ادخ  لوسر 
رد ار  وت  دوخ  نم  هک  میاهدید ، نآ  زا  رتگرزب  هتسویپ  وت  یئادج  گرزب  تبیصم  هب  تبیصم  نیا  هک  تسنامه  تسا  ام  يالـست  يرادلد و 
هیلا انا  اـنا هللا و  ، » تسا هدـمآ  نتفریذـپ  هار  نیرتاراوگ  ادـخ  باـتک  رد  يرآ  تخیرورف  مهاـگولگ  هنیـس و  نیب  وت  ناـج  هدراذـگ و  دـحل 
نیمز ادخ  لوسر  يا  دش ، هدوبر  هحفص 779 ] نم [  گنچ  زا  ءارهز  و  [ 922  ] هتفرگ سپ  زاب  ورگ  نهر و  هدـینادرگزاب ، تناما  نوعجار »

هک نامز  نآ  ات  تفر  دـهاوخن  منامـشچ  هب  باوخ  تسا و  نایاپیب  مبـش  هنادواج و  مهودـنا  تسا ، ابیزان  تشز و  میارب  نوگلین  زبسرس و 
ام نیب  ناباتـش  هچ  تسا  ازناجیه  یهودـنا  كاندرد و  یتحارج  ياهتفرگ ، ياج  نآ  رد  وت  هک  دـنیزگرب  ار  ياهناخ  ناـمه  میارب  دـنوادخ 

ص)  ) ربمایپ لد  ینامداش  ءارهز  www.Ghaemiyeh.comهمطاف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 360زکرم  هحفص 263 

http://www.ghaemiyeh.com


زیت اـهنخان  هداد  مه  تسد  هب  تسد  وت  تما  هنوگچ  هک  داد  دـهاوخ  ربخ  وت  هب  يدوز  هب  ترتخد  منکیم ، هوکـش  ادـخ  هب  داـتفا ، یئادـج 
ياهنیمز هک  دراد  هینـس  رد  ینورد  زوس  رایـسب  هچ  هک  وش  ایوج  وا  زا  ار  عاضوا  نک و  چیپ  لاوس  ار  وا  دنبوکب ، دـننک و  هل  ار  وا  هک  هدرک 

نارواد نیرتهب  هک  دومرف  دـهاوخ  يرواد  دـنوادخ  و  دـیوگب ، دـیاش  دـنک و  راکـشآ  لد  تیاکـش  هتـسناوتن  هتفاین و  شندرک  وگزاب  يارب 
نآ رطاخب  هن  مور  هناخ  هب  مدرگرب و  اجنیا  زا  رگا  یگتسخ ، یتحاران و  يور  زا  هن  یمالس  منکیم ، مالـس  امـش  هب  راب  نیرخآ  يارب  تسا .

نارباص نارادیاپ و  هب  دنوادخ  هدعو  هب  تبـسن  هک  تسا  تهج  نادب  هن  متـسیاب  هتخادنا و  راب  اجنیا  رد  مه  رگا  ماهدش و  هتـسخ  هک  تسا 
مدادیم و رارق  دوخ  هاگیاپ  ار  اجنیمه  دوبن  نادـنمروز  یگریچ  رگا  تسا ، رتروراب  رتابیز و  يرابدرب  ربص و  ياو ، يا  ياو  يا  منامگ  دـب 

شیپ دنوادخ و  هاگـشیپ  رد  مدادیم ، رـس  نویـش  دایرف و  هدرم  هچب  نز  نوچمه  مدرکیم و  فاکتعا  تیوک  رـس  رب  مداتـسیایم و  وت  دزن 
وت ای  زونه  هتشذگن و  مه  ینامز  نادنچ  هکنیا  اب  دوشیم  هتشادزاب  شثرا  لامیاپ و  شقح  دوشیم و  نفد  یناهنپ  روط  هب  ترتخد  وا  يور 

دورد و تسا  وت  دوخ  دوجو  رد  الـست  يرادـلد و  نیرتهب  تسا و  دـنوادخ  هب  هیالگ  تیاکـش و  ادـخ  لوسر  يا  هدـشن ، وحم  اههرطاخ  زا 
هداتسیا و شربق  رس  رب  درپس  كاخ  هب  ار  ءارهز  ترـضح  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هکنآ  زا  دعب  و  [ . 923 . ] داب وا  رب  وت و  رب  ادـخ  ناوضر 

یئادـج تسود  ود  زا  ندـمآ  مه  درگ  ره  يارب  لیلق  قارفلا  نود  يذـلا  لک  هقرف و  نیلیلخ  نم  عامتجا  لکل  هحفص 780 ] دورس [ : نینچ 
همطاف نم  نداد  تسد  زا  [ . 924  ] لیلخ مودیال  نا  یلع  لیلد  دمحا  دعب  امطاف  يداقتفا  نا  و  تسا . كدنا  یئادج  نودـب  عامتجا  تسا و 

خـیرات و لـقن  مض  رد  دـیدحلایبا  نبا  - 37 درادـن . ماود  اـهیتسود  هک  تسنآ  رب  لـیلد  ملـس  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  دـمحا  زا  دـعب  ار 
داتـسرف و شیارب  يرتش  عیبر  نب  هنانک  دیوگ : قاحـسا  نب  دمحم  دیوگ : هنیدـم  هب  هکم  زا  ادـخ  لوسر  رتخد  بنیز  ترجاهم  تشذـگرس 
زا ار  وا  دوب  هتـسشن  ياهواجک  رد  ترـضح  نآ  هک  یلاح  رد  هتفرگ  ار  وا  رتش  راهم  نشور  زور  هتفرگ و  ار  شناـمک  ریت و  يو  دـش ، راوس 

تسین تسرد  نیا  هک  دنتشاد  راهظا  هدرک و  وگتفگ  رگیدکی  اب  هدش  رادربخ  هیـضق  نیا  زا  شیرق  نانز  نادرم و  داد ، تکرح  رهـش  طسو 
يوطيذ رد  هدرک و  بیقعت  ار  وا  تعرـس  اب  میـشاب  هتـشادن  یلمعلاسکع  چیه  ام  دور  نوریب  ام  مشچ  ولج  زا  هنوگنیدب  دـمحم  رتخد  هک 
یهارمه هب  یصق  نب  يزعلادبع  نب  دسا  نب  بلطملادبع  نب  دوسا  نب  رابه  دیناسر  وا  هب  ار  دوخ  هک  یسک  نیتسخن  دندناسر ، وا  هب  ار  دوخ 

دید نوخ  سرت  رثا  رب  دیسرت و  تخـس  دوب  هلماح  هک  ترـضح  نآ  دش و  روهلمح  وا  هواجک  هب  هزین  اب  رابه  دوب  يرهف  سیقلادبع  نب  عافن 
نبا سپـس  درک . حاـبم  ار  دوسا  نب  راـبه  نوخ  ادـخ  لوسر  هکم  حـتف  رد  تهج  نیدـب  درک  طقـس  ار  دوـخ  كدوـک  تشگزاـب  زا  دـعب  و 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  یتروص  رد  تفگ : مدرک و  تئارق  هللاهمحر  رفعجیبا  بیقن  رب  زین  ار  ربخ  نیا  دـیوگ  دـیدحلایبا 
هدنز ادـخ  لوسر  رگا  هک  تسا  یهیدـب  درک ، حابم  دـش  وا  نینج  طقـس  بجوم  هک  بنیز  ندـناسرت  رطاخ  هب  ار  دوسا  نب  رابه  نوخ  ملس 

وت لوق  زا  ایآ  متفگ : وا  هب  درکیم . حاـبم  دـندش  وا  نینج  هحفـص 781 ] طقـس [  بجوم  هدیناسرت و  ار  همطاف  هک  ار  یناسک  نوخ  دوبیم 
لقن ار  نآ  یفن  تابثا و  نم  لوق  زا  هن  تفگ : منکب ؟ لقن  درک » طقـس  ار  دوخ  نینج  دش و  هدـیناسرت  همطاف   » دـنیوگ هک  ار  یناسک  نخس 

سیمع تنب  ءامسا  هب  مالـسلااهیلع  همطاف  - 38 [ . 925 . ] تسا ضقاـنتم  نم  دزن  رد  شراـبخا  اریز  متـسه  فقوتم  دروـم  نیا  رد  نم  نکن ،
رگید ياج  رد  - 39 [ . 926 [ ؟» لایخلاک ترص   » تسا هدیکشخ  ناوختسا  رب  تسوپ  هدش و  یناوختـسا  طقف  هک  یلاح  رد  منک  هچ  دومرف :
داتسا - 40 [ . 927 . ] تسا هدیکـشخ  مناوختـسا  رب  تسوپ  هتـشگ و  مهو  لایخ و  نوچمه  هک  موش  لمح  هتـشادرب و و  نم  هنوگچ  دومرف :

هناخ نآ  دشیم ، هدیمان  نازحالاتیب »  » هک تخاس  عیقب  رد  ياهناخ  ترضح  نآ  يارب  مالسلاهیلع  یلع  هک  هدمآ  یتیاور  رد  دیوگ : ملعوبا 
هراشا بلطم  نیمه  هب  ریبجنبا  و  سابع ، نسح و  مرح  هّبق  تهج  رد  همطاف  دجـسم  هب  فورعم  تسا  یهاگیاج  هک  هدـنام  یقاب  ام  نامز  ات 

: دوشیم هتفگ  دشابیم ، نازحالاتیب  هب  فورعم  تسا  ادـخ  لوسر  رتخد  همطاف  ترـضح  هناخ  هّیـساّبع  هبق  رـس  تشپ  دـیوگیم ، هک  هدرک 
. دربیم رسب  هودنا  مغ و  لاح  رد  هتسویپ  دوب و  وا  يارس  متام  و  نکاس ، اجنآ  رد  شردپ  تافو  زا  دعب  ترـضح  هک  تسیا  هناخ  نامه  نیا 

ترـضح زا  و  درک ، یگدنز  ادخ  لوسر  تلحر  زا  دعب  زور  جنپ  داتفه و  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  دیوگ : رگید  ياج  رد  - 41 [ . 928]
هبنـشود و ياهزور  رابود  هتفه  ره  رد  دشن ، هدید  نادنخ  ناداش و  هاگ  چیه  زور ، جنپ  داتفه و  دصکی و  هدـش  تیاور  مالـسلاهیلع  قداص 
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ترـضح زا  رگید  یتیاور  رد  ناکرـشم ، اج  نآ  رد  دوب و  ادخ  لوسر  اجنیا  رد  تفگیم : دشیم و  رـضاح  نادیهـش  رازم  رـس  رب  هبنـشجنپ 
مالسلاهیلع رقاب  ترضح  زا  و  هحفص 782 ] تفر [ . ایند  زا  هکنیا  ات  درکیم  اعد  دناوخیم و  زامن  اج  نآ  رد  ترضح  هک  هدش  لقن  قداص 

زا هدید  هکنیا  ات  دشن  هدید  نادنخ  مالـسلااهیلع  همطاف  هاگ  چیه  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تلحر  زور  زا  هک  هدـش  تیاور 
. درکن هدنخ  هاگچیه  تدـم  نیا  رد  دوب و  هدـنز  هام  شـش  شردـپ  زا  دـعب  ترـضح  نآ  هک  هدـمآ  هیوبنلا » هریـسلا   » رد تسبورف و  ناهج 
زا دـعب  هک  يراب  نیتسخن  داـتفا ، رطخ  هب  شتمالـس  هک  يروط  هب  دـش  نیگمغ  نوزحم و  تدـش  هب  دـیوگ : رگید  ياـج  رد  - 42 [ . 929]
رب داتفا  دوخ  توبات  هب  هک  شمـشچ  دوب  هدیـشوپ  ار  گرم  ياههماج  هداـتفا و  گرم  رتسب  رب  هک  دوب  یماـگنه  هب  درک  مسبت  ردـپ  تلحر 

تلحر زا  دعب  ترـضح  هک  دوب  هظحل  نیمه  اهنت  دناشوپب ، ار  امـش  ادخ  هک  ارم  دیناشوپب  تفگ : هدز و  يدـنخبل  سیمع  تنب  ءامـسا  يور 
[ . 930 . ] دومرف مسبت  ادخ  لوسر 

دش دراو  ءارهز  ترضح  رب  هک  یملظ  دروم  رد  هیواعم  هب  رمع  ینالوط  همان 

کی دلج  تفه  تسیب و  راتفگ  رد  دوخ  ماوعلا » ناتسب  مارکلا و  ههزن   » باتک رد  يرجه  مشش  نرق  نادنمشناد  زا  يزار  نیـسح  نب  دمحم 
نب هللادبع  زا  ینالبنح  نادمح  نب  نیـسح  هللادبعوبا  زا  دروآیم : هنوگنیدـب  رـصتخم  روط  هب  ار  نآ  هدرک و  هراشا  همان  نیا  هب  هحفص 315 
یلع نب  نیـسح  رـس  هک  نآ  زا  شیپ  مدیـسر  قشمد  هب  تفگ : هک  یندـم  مساـق  نب  هللادـبع  زا  يزرح  بلاـغ  دیعـسوبا  زا  یعیبـس ، سنوـی 

دیسر و نمشد  هب  ناشیا  لاح  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نادنزرف  یـسب  وا و  لتق  ربخ  دندروآ  نمـشد  هب  ار  مالـسلامهیلع 
نادـب تعانق  تفگ  تفر ، هیلع  هللا  هنعل  دـیزی  شیپ  ات  هاتبـصماو  تفگیم : دزیم و  رـس  رب  اهتـسد  مدـید  ار  وا  دوب ، اجنآ  رمع  نب  هللادـبع 

ات روایب  طخ  تفگ  رمع  نب  هللادـبع  تسا ... هتـشون  هیواعم  هب  هک  رمع  تسا  وت  ردـپ  نامرف  نیا  تفگ  دروآ و  نوریب  یطخ  دـیزی  ینکن ...
هب مجرتم  ... ) دامتعا هب  نایفـسیبا ، نب  هیواعم  هب  باـطخ  نب  رمع  زا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  دوب : هتـشون  دروآ  نوریب  طـخ  دـیزی  مناوخب 

هکم رهش  هحفص 783 ] رد [  ءالضف ، نادنمشناد و  زا  یکی  دیوگ : راونالاراحب  رد  هللاهمحر  یسلجم  همالع  - 43 مرتحم .) فلوم  یئامنهار 
نیع دـنکیم ، لـقن  هماـمالا » لـئالد   » باـتک مود  دـلج  زا  ار  تیاور  نیا  هک  تفگ  نینچ  داد و  هزاـجا  نم  هب  تیاور  نیا  لـقن  رد  هـمرکم 

نب دمحم  نب  رفعج  زا  مامه  نب  دمحم  یلعوبا  زا  شردپ  زا  يربکعلت ، یسوم  نب  نوراه  نب  دمحم  نسحلاوبا  تسا : هنوگنیدب  نآ  ترابع 
رباج زا  یفعج ، رمع  نب  لضفم  زا  ناکسم ، نب  نسح  زا  داوج ، یلع  نب  رفعج  زا  یفریـص ، نانـس  نب  نمحرلادبع  زا  یفوک ، يرازف  کلام 

رس هکنیا  زا  مدرم  دیسر  هنیدم  مدرم  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  ربخ  هکنآ  زا  دعب  هک  هدرک  تیاور  بیـسم  نب  دیعـس  زا  یفعج ،
شکدوک يولگ  هتشک ، ار  وا  نارای  زا  رفن  جنپ  یـس و  نادناخ و  دارفا  زا  رفن  هدجیه  هدرب و  هیواعم  نب  دیزی  يارب  هدیرب و  ار  ترـضح  نآ 

رد هملـسما  لزنم  رد  هدـش و  تحاران  تخـس  هدرب  تراسا  هب  ار  شنادـنزرف  اهنز و  هتـشک و  شیور  شیپ  ار  وا  هتخاس و  ریت  جامآ  ار  یلع 
نب هللادبع  دنتخادرپ ، يراوگوس  سلاجم  لیکـشت  ازع و  هماقا  هب  ارـصنا  نارجاهم و  ياههناخ  رگید  ادخ و  لوسر  نراسمه  نانز و  روضح 

، راصنا نیرجاهم و  يا  شیرق و  يا  مشاهینب و  هورگ  يا  تفگیم : هدـمآ  رد  هب  هناخ  زا  نانز ، رـس  رب  كاچ ، ناـبیرگ  نانکنویـش ، رمع 
دوجو اب  دناهتشاد ، اور  ار  یمتس  نینچ  شنادنزرف  نادناخ و  ادخ و  لوسر  هرابرد  هک  دینیبیم  دیروخیم و  يزور  دیتسه و  هدنز  امش  ایآ 

کیرحت دیزی  هیلع  ار  اج  نآ  مدرم  هدروآرب و  دایرف  دیسر  هک  يرهش  ره  هب  هدش و  جراخ  هنیدم  زا  هاگنابش  تسین ، یـشمارآ  رارق و  دیزی 
نانخس هب  دندرکیم  نیرفن  نعل و  ار  دیزی  اهنآ  هکنیا  رگم  دیـسریمن  یعمج  چیه  هب  دیـسریم - دیزی  هب  بترم  وا  راک  تاشارازگ  درک -

ار وا  ياهراک  هدش  تحاران  دیزی  لامعا  زا  تسا  ادخ  لوسر  هفیلخ  باطخ  نب  رمع  رـسپ  هللادبع  نیا  دـنتفگیم : هدادارف و  شوگ  هللادـبع 
هب تبثم  باوج  سک  ره  دنکیم . کیرحت  دیزی  هیلع  ار  مدرم  هتسناد و  تشز  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نادناخ  هب  تبـسن 
هب يو  ماجنارس  دندش  برطضم  شنانخـس  ندینـش  وا و  رادید  زا  مدرم  دیـسر ، ماش  رهـش  هب  هکنیا  ات  تسین ، ناملـسم  راد و  نید  دهدن  وا 

دورو زا  ار  يو  هدـش و  دراو  وا  رب  دـیزی  ناـبهگن  دیـسر ، دـیزی  هناـخ  رد  رب  دـندوب  هداـتفا  هار  هب  شرـس  تشپ  هک  مدرم  زا  یهورگ  هارمه 
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یشورخ نیا  تفگ : دیزی  دنتـشاد ، شوج  بنج و  وا  فارطا  رد  مدرم  هحفص 784 ] هتشاذگ و [  رـس  رب  تسد  هللادبع  درک ، ربخ  اب  هللادبع 
هدش دراو  نانکنویش  هللادبع  داد و  دورو  هزاجا  یئاهنت  هب  وا  دوخ  هب  دیزی  دیآیم  نوریب  لاح  نیا  زا  يدوزب  تسا و  دمحموبا  ایهدایرف  زا 

ماجنا يراک  دنتسناوتیم  مور  كرت و  رگا  هک  يداد  ماجنا  يراک  ادخ  لوسر  نادناخ  اب  وت  نینموملاریما ، يا  موشیمن ، دراو  تفگیم : و 
وت زا  هک  ار  یـسک  اهناملـسم  اـت  زیخرب  ياـج  نیا  زا  دنتـسنادیمن  اور  یتـشاد  اور  وـت  هک  ار  هـچ  نآ  دـندرکیمن و  ار  اـهراک  نـیا  دـنهد 

شوج ریگ و  مارآ  دمحموبا ، يا  تفگ : وا  هب  هتفرگ و  شوغآ  رد  ار  وا  هتفگ  دمآ  شوخ  وا  هبدیزی  دننیزگرب . دوخ  يارب  تسا  رتهتـسیاش 
ایآ یئوگیم ؟ هچ  باطخ  نب  رمع  تردپ  هرابرد  ونـشب ، دوخ  شوگ  اب  رگنب و  دوخ  ناگدید  اب  شیدـنیب ، هنالقاع  شاب  هتـشادن  شورخ  و 
ادخ لوسر  دقع  هب  ار  هصفح  ترهاوخ  هک  ینادیم  وا  نز  ردپ  ربمایپ و  روای  رای و  هتفای و  تیادـه  امنهار و  یناسنا  ار  ادـخ  لوسر  هفیلخ 

ار وا  وت  هک  دوـب  هنوگناـمه  يو  يرآ  تفگ : هللادـبع  دوـشیمن ؟ تداـبع  یناـهنپ  رد  دـنوادخ  هک  تفگ  هک  یـسک  نآ  تسا و  هدروآرد 
ردپ هب  ار  ادخ  لوسر  تفالخ  نم  ردپ  ای  داد  نم  ردـپ  هب  ار  ماش  تموکح  وت  ردـپ  ایآ  تفگ : یئوگیم ؟ هچ  وا  هرابرد  يدرک ، فیـصوت 

نم ردـپ  هب  تردـپ  يوس  زا  ماش  تموکح  يراذـگاو  هب  اـیآ  تفگ : درک ، راذـگاو  وت  ردـپ  هب  ار  ماـش  تموکح  نم  ردـپ  تفگ : داد ؟ وت 
رب تسد  ماگنه  نیا  رد  يرآ ، تفگ : يراد ؟ لوبق  ار  تردـپ  اـیآ  تفگ : متـسه ، یـضار  يرآ ، تفگ : هللادـبع  یتسین ؟ اـی  یتسه  یـضار 
هب ات  درک  تکرح  دیزی  هارمه  هب  يو  یناوخب ، ار  تردپ  همان  ات  دمحموبا  يا  زیخرب  اج  زا  تفگ  هتفرگ و  ار  وا  هدز  رمع  نب  هللادـبع  تسد 
رهم هب  رـس  هدش و  لفق  ياهبعج  نآ  نورد  زا  درک و  زاب  ار  نآ  رد  هدیبلط  ار  ياهچقودنـص  دیزی  هاگنآ  دـش ، دراو  وا  ياههنیجنگ  زا  یکی 

هدوشگ ار  نآ  هتفرگ و  تسد  هب  ار  همان  دیشک ، نوریب  دوب  هایس  یمشیربا  هچراپ  رد  هک  ار  كزان  ياهتـشون  نآ  نورد  زا  دروآ و  نوریب  ار 
هتفرگ و وا  تسد  زا  ار  همان  دنگوس ، ادـخ  هب  يرآ  تفگ : ریخ ، ای  تسوت  هحفص 785 ] ردپ [  طخ  نیا  ایآ  دمحموبا ، يا  تفگ : سپـس  و 

یسک نآ  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  دوب : هدمآ  نینچ  همان  نآ  رد  درک ، همان  ندناوخ  هب  عورش  هللادبع  و  ناوخب ، تفگ : وا  هب  دیزی  هدیسوب 
بضغ مشخ و  زا  اههنیـس  توعد  نآ  زا  يدونـشخان  رطاخ  هب  یلو  میدرک  رارقا  میدومن ، فارتعا  وا  هب  هک  درک  راداو  ریـشمش  اب  ار  ام  هک 

موق و روز  ریـشمش  هک  میدرک  تعاطا  وا  زا  تهج  نادب  دوب ، شوشم  هتفـشآ و  ناگدید  اهرکف و  قمریب ، هدیکـشخ و  اهناج  ناشورخ و 
هب دنوشن ، ام  محازم  دـندوب  هتـشادرب  دوخ  يدادـجا  نید  زا  تسد  هک  شیرق  زا  یناسک  نآ  درادرب و  نامرـس  يالاب  زا  ار  دوخ  ینمی  هلیبق 

ار هبعک  راگدرورپ  هتـشادنرب و  اهنآ  زا  تسد  هدیتیـسرپ  ار  اهنآ  هک  زور  نآ  زا  رمع  هک  دـنگوس  يزع  تال و  اـهتب و  رگید  هب  لـبه و  تب 
، دبیرفب ار  وا  هتـساوخیم  هدومنن و  یناملـسم  ياعدا  بیرف  گنرین و  هار  زا  زج  تسا و  هدومنن  قیدصت  ار  دـمحم  زا  يراتفگ  هدـیتسرپن و 

شردام رـسپ  نامیلـس و  دواد و  نوراه و  یـسوم و  اب  لیئارـساینب  رحـس  رب  يرگوداج  رحـس و  رد  دروآ و  نامیارب  یگرزب  يوداج  نوچ 
نیا رب  دـیاب  دنـشاب  هتـشاد  رواب  ار  وا  رگا  هک  دوزفا  ار  هتکن  نیا  نانآ  رب  دروآ و  هنت  کی  وا  ار  نانآ  همه  يوداـج  رحـس و  دوزفا و  یـسیع 
دوخ تلم  زا  ریگب و  ار  تردپ  نیئآ  وت  نایفـسوبا  رـسپ  يا  هحفص 786 ] [ . ] 931 . ] دنشاب هتـشاد  رارقا  تسا  نارحاس  رالاس  وا  هک  بلطم 

هدـمآ و نآ  يوـس  هداد  روتـسد  ناـنآ  هب  ناـشراگدرورپ  دـنیوگیم  هک  ار - هناـخ  نیا  هتفگ و  وـت  نانینـشیپ  هک  هچ  نآ  هـب  نـک و  يوریپ 
هداد رارق  دوخ  نید  نکر  هک  ناشجح  زامن و  هب  و  شاب ، رادافو  دناهدرک  راکنا  دنهد - رارق  دوخ  هلبق  دننک و  فاوط  دنخرچب و  شنوماریپ 

لال یـسراف  صخـش  نیمه  هدرک  يرای  ار  دمحم  هک  یناسک  هلمج  زا  شاب ، هتـشادن  یئانتعا  تسا  ادخ  نآ  زا  هناخ  نیا  هک  دـنرادنپیم  و 
تـسا ياهناخ  نامه  هدش  هداد  رارق  مدرم  يارب  هک  ياهناخ  نیتسخن   » هک تسا  هدش  یحو  وا  هب  دـنیوگیم  هحفص 787 ] و [  تسا ، هبزور 

يور ام  : » هتفگ دنوادخ  دـنیوگیم  و  [ 932 « ] تسا نایناهج  یئامنهار  تیادـه و  بجوم  دـشابیم و  تکرب  اـب  تسا و  هکم  رهـش  رد  هک 
هب ار  دوخ  يور  سپ  دـیایب ، تشوخ  نآ  زا  وت  هک  یهدیم  رارق  ياهلبق  يوـس  هب  ار  تیور  مینیبیم و  نامـسآ  يوـس  هب  ار  وـت  ندـینادرگ 

يارب ار  دوخ  زامن  ناـنآ  [ 933 « ] دـینادرگب مارحلا  دجـسم  يوس  هب  ار  دوخ  يور  دـیتسه  هک  اـج  ره  رد  و  نادرگب ، مارحلا  دجـسم  فرط 
بوچ و گنس و  زا  مه  اهنآ  هکنیا  اب  میرادرب  تسد  اهتب  شتـسرپ  زا  ام  هک  دشیم  ثعاب  زیچ  هچ  وا  رحـس  دوبن  رگا  دناهداد ، رارق  اهگنس 

دننک رحس  هک  دنچ  ره  میادن ، دوخ  نیرید  تاداقتعا  زا  نتشادرب  تسد  يارب  یلیلد  هک  مسق  يزع  تال و  هب  هن ، تسا ؟ الط  هرقن و  سم و 
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رازگساپس يزع  تال و  زا  و  شیدنیب ، ار  اهنآ  عضو  تلقع  بلق و  اب  ونشب ، اونش ، شوگ  اب  و  رگنب ، انیب  مشچ  اب  وت  دنیامن . يراک  هابتـشا  و 
لالح ناشناج و  نیئآ و  نوخ و  لاوما و  رد  هدش و  امرف  مکح  دـمحم  تما  رب  يزعلا  نب  قیتع  نوچ  مه  يدـنمدرخ  ياقآ  هکنیا  زا  شاب و 

یتخـس و هب  يو  شاب ، دونـشخ  تسا  مکاح  دنهد ، دوخ  راصنا  ناوعا و  هب  ات  دننکیم  يروآعمج  نایادـخ  رطاخ  هب  هک  یتایلام  مارح و  و 
ياهراچ مدرم  اـب  یهارمه  زا  ریغ  تشاد و  یناـمرفان  یتخـسرس و  ناـهنپ  رد  درکیم و  عوشخ  عوضخ و  رهاـظ  رد  درک ، یگدـنز  یتسرد 

اب هدش و  دمحم  داماد  دـشیم و  هدـیمان  ردـیح  هک  مشاهینب  دـنمناوت  زوریپ و  مچرپ  غورف و  رپ  ناشن  ناشخرد و  هراتـس  رب  نم  دـیدیمن .
یلع و هناخ  رد  رب  هک  اجنآ  اـت  مدرب  هلمح  دوب ، هدرک  جاودزا  دـناهدیمان  شاهمطاـف  هداد و  رارق  ناـیناهج  ناـنز  يوناـب  هک  يرتخد  ناـمه 

ذفنق دـیلو و  نب  دـلاخ  هارمه  هب  هضف  ماـن  هب  يزینک  موثلکما و  بنیز و  ناـشنارتخد  هحفـص 788 ] نیـسح [  نسح و  ناشنادنزرف  همطاف و 
یلع هب  متفگ  وا  هب  تسیک ؟ دیـسرپ  هناخ  نآ  زینک  مدیبوک ، هتفرگ و  ار  رد  هقلح  یتخـس  هب  متفر ، دوخ ، هژیو  نارای  رگید  و  رکبوبا ، مالغ 

ار وا  اهناملسم  هک  تسا  یـسک  تسد  راک  تسین  وت  تسد  هب  روما  رایتخا  زادناین ، تفالخ  عمط  هب  دوخ ر  نک و  اهر  ار  هدوهیب  راک  وگب ،
نآ هب  هاگچیه  مینک  راذگاو  ار  اهراک  رکبوبا  هب  متـساوخیم  رگا  هک  دنگوس  يزع  تال و  يادـخ  هب  دـناهدرک ، عامجا  وا  رب  هدـیزگرب و 

هدوشگ و شیارب  ار  دوخ  هرهچ  نم  نکل  تفاییمن  تسد  دمحم ) ترـضح   ) هشبکیبا نبا  ینیـشناج  هب  دیـسریمن و  تساوخیم  هک  هچ 
تعاطا دـنوادخ  زا  هک  یتقو  ات  دـشاب ، دـناوتیمن  شیرق  رد  زج  تفالخ  هک  متفگ  ناـطحق  رازن و  هلیبق  هب  ءادـتبا  مدرک ، زاـب  ار  مناگدـید 

رد هک  یئاهنوخ  هب  هدـش و  تفالخ  ناهاوخ  بلاطوبا  رـسپ  مدـید  هک  متفگ  تهج  نادـب  ار  نخـس  نیا  دـینک و  تعاطا  نانآ  زا  دـننکیم 
هماج هک  وا  ياههدـعو  هب  هدرک و  ءادا  دوب  مهرد  رازه  داتـشه  هک  ار  وا  ياهـضرق  هتخیر و  نیکرـشم  رافک و  زا  دـمحم  تاوزغ  اهگنج و 

هک راصنا  نیرجاهم و  راتفگ  هب  نینچمه  دیامنیم و  دانتسا  دنکیم  مکح  شنطاب  رهاظ و  رب  هدومن و  يروآعمج  ار  نآرق  هدیشوپ و  لمع 
هک تسا  [ 934  ] نیطب علـصا و  ناسنا  نیمه  بلاـطیبا  نب  یلع  نینموملاریما  دـنتفگ : دوب ، دـهاوخ  شیرق  رد  تماـما  متفگ : ناـنآ  هب  یتقو 

رگا شیرق  هورگ  يا  میدرک ، مالـس  نینموملاریما  ناونع  هب  وا  اب  عضوم  راـهچ  رد  اـم  تفرگ و  تعیب  تما  یماـمت  زا  وا  يارب  ادـخ  لوسر 
... تسین یئاعدا  هدوهیب و  هدوب ، حیحص  يرما  نیعم و  یقح  تیـصو  تفالخ و  تماما و  تعیب و  میاهدربن  دای  زا  ام  دیاهدرک  شومارف  امش 

باختنا و اب  تماما  هتفگ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هک  دنهد  تداهـش  هک  مدرک  راداو  ار  رفن  له  نم  هدرک و  بیذکت  ار  نانآ  ام 
هحفـص 789] مدرم [  میدرک ، يرای  هداد و  هانپ  نانآ  هب  ام  اریز  میرتراوازـس ، شیرق  زا  ام  دنتفگ : راصنا  ماگنه  نیا  رد  تسا ، مدرم  رایتخا 

هورگ میرتراوازـس ، نارگید  زا  ام  دوش  هتـشاذگ  رانک  تسا  وا  هب  طوبرم  ماقم  نیا  هک  یـسک  تسا  رارق  رگا  دـندرک ، ترجه  اـم  يوس  هب 
دنـشابیم شیرق  زا  ناماما  هک  دـنداد  یهاوگ  رفن  لهچ  میتفگ : ناـنآ  هب  دـشاب .» امـش  زا  يریما  اـم و  زا  يریما   » دـندرک داهنـشیپ  يرگید 

دـسریم یـسک  هب  طقف  متفگ  دندینـشیم - همه  هک  یلاح  رد  نم - دنتخادرپ ، عازن  هب  رگیدکی  اب  دنتفریذپن و  یعمج  و  هتفریذپ ، ياهدـع 
رب زاـمن  رد  ار  وا  ادـخ  لوـسر  هک  ار  رکبوـبا  متفگ : یئوـگیم ؟ ار  یـسک  هچ  دـنتفگ : دـشاب ، رتمیـالم  مرن و  رتلاـسگرزب و  همه ، زا  هـک 
هب ار  هشیاع  شرتخد  دوب و  وا  راغ  رای  دیدنسپ ، ار  وا  يار  هتسشن و  تروشم  هب  وا  اب  ینابهیاس  ریز  رد  ردب  زور  رد  تشاد و  مدقم  نارگید 
رد هدرک و  ینایبتـشپ  نانآ  زا  ریبز  دندمآ ، ولج  مشخ  تینابـصع و  اب  مشاهینب  دـیمان ، نینموملاما  ار  وا  دروآ و  رد  ادـخ  لوسر  يرـسمه 

، تشاذگ دهاوخن  تسار  ار  یندرگ  نم  ریشمش  نیا  الا  دوش و  تعیب  دیابن  یلع  اب  زج  تفگ  دوب  هدروآرد  ماین  زا  ار  شریـشمش  هک  یلاح 
الا تفارش و  کی  نیا  تفگ : تسا ، بلطملادبع  رتخد  هیفـص  تردام  تسا ، هدروآرد  دایرف  هب  ار  وت  مشاهینب  هب  باستنا  ریبز ، يا  متفگ 

هفیقـس رد  نارـضاح  زا  رفن  لهچ  تفگ ، ینخـس  ردامیب و  يا  شاب  تکاس  كاهـص ، رـسپ  ياو  همتخ  رـسپ  يا  تسا ، هژیو  زایتما  کی  و 
نیمز رب  ار  وا  هک  یتقو  رگم  میریگب  شتـسد  زا  ار  شریـشمش  میتسناوتن  دنگوس  ادخ  هب  دـندش ، روهلمح  وا  رب  هتـسج و  اج  زا  هدـهاسینب 

وا اب  هدـیناسر  رکبوبا  هب  ار  دوخ  تعرـس  هب  نم  هحفـص 790 ] [ . ] 935 . ] دوب هدـماین  وا  کمک  يرای و  هب  سک  چـیه  هکنیا  اب  میدـنکفا ،
نک و تعیب  میتفگ : وا  هب  دندرک  نینچ  ریبز  زا  ریغ  هفیقس  رد  نارـضاح  رگید  نافع و  نب  نامثع  نم  لابند  هب  مدرک و  تعیب  هداد و  تسد 
هب تبـسن  توـخن  یهاوـخدوخ و  يور  زا  وا  دـیهد ، شتلهم  مـتفگ : هتخاـس و  رود  وا  زا  ار  مدرم  دـعب  تـشک ، میهاوـخ  ار  وـت  ینکن  رگا 
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هتشگ و طولخم  شلقع  هک  ار  وا  متشاد و  هگن  اپ  رـس  هتفرگ  دیزرلیم  سرت  زا  هک  یلاح  رد  ار  رکبوبا  تسد  هدمآرد ، مشخ  هب  مشاهینب 
شورخ مایق و  زا  نم  صفحوبا ، يا  تفگ : نم  هب  مدیناشن ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ربنم  يور  رب  دنکیم  هچ  تسنادیمن 

تسد هدرک  کمک  نم  هب  راک  نیا  رد  حارج  هدیبعوبا  تسا ، يرگید  راک  مرگرـس  درادن و  وت  هب  يراک  یلع  متفگ : وا  هب  مسرتیم ، یلع 
جیگ و متـشاذگ ، ربنم  يور  رب  دنناهجب  ياهدام  زب  رب  دنهاوخب  هک  ار  يرن  زب  دـننام  هب  شرـس  تشپ  زا  نم  دیـشکیم و  ربنم  يور  رب  ار  وا 

هداتـسیا زاب  نخـس  زا  هداتفا و  تشحو  هب  هدمآ و  دـنب  شنابز  ناوخب ، هباطخ  نک و  ینارنخـس  متفگ  وا  هب  داتـسیا ، ربنم  يور  رب  نادرگرس 
درکیمن و يراک  چیه  وا  و  یجیگ ، ارچ  هدش  هچ  ار  وت  متفگ ، وا  هب  و  متفرگیم ، نادند  هب  تینابـصع  تدـش  زا  ار  دوخ  تسد  نم  هدوب ،

هتفگ وا  هرابرد  مدوخ  هک  ینانخـس  زا  مدرم  مدیـسرت  مریگب ، ار  وا  ياـج  دوخ  مروآ و  ریز  هب  ربنم  زا  ار  وا  متـساوخیم  تفگیمن : ینخس 
وا هرابرد  ادخ  لوسر  زا  وت  تسا ، اجک  يدرمـش  رب  يدوب و  هتفگ  وا  هرابرد  هک  یلئاضف  نآ  سپ  دندیـسرپ  ياهدـع  دـننک ، مبیذـکت  مدوب 

ندب رب  یئوم  شاک  يا  مدرکیم  وزرآ  متشادیم و  تسود  هک  مدوب  هدینش  یلئاضف  وا  هرابرد  ادخ  لوسر  زا  نم  متفگ : يدوب ؟ هدینش  هچ 
نم دوب  هدمآ  دورف  ربنم  زا  رگا  هک  دنادیم  ادخ  يآ ... نیئاپ  ربنم  زا  الا  وگب و  ینخـس  متفگ : وا  هب  مراد  وا  زا  یناتـساد  نم  و  مدوبیم ، وا 
امـش تسرپرـس  یلو و  نم  : » تفگ ناوتان  اسران و  فیعـض و  یئادص  اب  يو  دوشن ، رجنم  وا  راتفگ  هب  هک  متفگیم  ینخـس  متفریم و  الاب 

هدش و طلسم  نم  رب  هک  تسا  یناطیش  ارم  هک  دینادب  تسا ، امش  نیب  رد  یلع  هکنیا  اب  متسین  هحفص 791 ] امش [  تارفن  نیرتهب  اما  ماهدش 
دراو امـش  يوم  تسوپ و  رد  نم  هک  دینک  تسار  هتـشاد و  ياپ  رب  ارم  امـش  مدـیزغل  هاگره  درادـن و  رظن  رد  ارم  ریخ  دـنکیم و  هوسو  ارم 

هداد و راشف  هتفرگ و  ار  شتـسد  دندوب  هدش  هریخ  وا  هب  مدرم  هک  یلاح  رد  دمآ ، نیئاپ  ربنم  زا  منکیم » رافغتـسا  امـش  دوخ و  يارب  موشن ،
دننز زاب  رـس  شتعیب  زا  دنهاوخب  هک  ار  یناسک  مه  ار و  وا  مه  ات  متـسشن  شرانک  رد  نم  هدمآ ، ولج  وا  اب  تعیب  يارب  مدرم  مدیناشن ، ار  وا 

دنـشاب هتـشاد  فالتخا  رتمک  اهناملـسم  هکنیا  رطاخ  هب  تشادرب و  دوخ  ندرگ  زا  ار  تفالخ  يو  متفگ : درک ، هچ  یلع  تفگ : وا  مناسرتب ،
همطاف و یلع  هک  مدیمهف  دش ، ریگارف  وا  تعیب  یتقو  دندرک . تعیب  هارکا  اب  مدرم  تسا ، هدش  نیـشنهناخ  دوخ  و  تشاذگ ، نانآ  رایتخا  هب 

هنابش مدرم  دنکیم ، کیرحت  ار  نانآ  هدش  روآدای  عضوم  راهچ  رد  دوخ  اب  ار  ام  تعیب  دربیم و  راصنا  نارجاهم و  هناخ  رد  هب  ار  نینـسح 
نوریب هناخ  زا  هک  متـساوخ  وا  زا  هدش و  رـضاح  شاهناخ  رد  رب  دوریمن ، وا  کمک  هب  یـسک  ناهاگحبـص  یلو  دنهدیم  يرای  دیون  وا  هب 
لوغشم یلع  هک  داد  خساپ  دناهدرک ، تعیب  وا  اب  اهناملـسم  نوچ  دیآ  نوریب  رکبوبا  اب  تعیب  يارب  وگب  یلع  هب  متفگ  هضف  شزینک  هب  دیآ ،

رد تشپ  هدـمآ و  نوریب  قاتا  زا  همطاف  میربیم . شنوریب  روز  هب  هدـش و  دراو  وا  رب  الاو  دوش  جراخ  وگب  وا  هب  رواین و  هناهب  متفگ : تسا ،
: متفگ یهاوخیم ؟ هچ  رمع  تفگ : همطاف ، يا  متفگ : دیهاوخیم ؟ هچ  و  دیئوگیم ؟ هچ  ، يوگغورد ناهارمگ  يا  تفگ : هداتسیا و  لزنم 

هناخ زا  ارم  تخبدب  يا  وت ، یشکرس  نایغط و  تفگ  تسا ؟ هتسشن  هدرپسپ  رد  دوخ  هداتسرف و  یئوگخساپ  يارب  ار  وت  تیومع  رـسپ  ارچ 
هب هتشاذگ و  رانک  ار  هنانز  ياهفرح  اههوای و  نیا  متفگ : تسا ، هدرک  مامت  ناگدننکهارمگ  همه  رب  وت و  رب  ار  تجح  و  تسا ، هدروآرد  هب 

ناطیـش بزح  هکنیا  اـب  یناـسرتیم ، ناطیـش  بزح  زا  ارم  اـیآ  رمع  يا  تفگ  تـسین ، نـیب  رد  یمارتـحا  یتـسود و  يآ ، نوریب  وـگب  یلع 
هحفـص ار [  یناسک  ماـمت  و  مزورفایم ، شتآ  هناـخ  نیا  ناـنکاس  يور  رب  هدروآ و  یناوارف  مزیه  دـیاین  نوریب  رگا  متفگ  تسا . کـچوک 

وا رب  هتفرگ و  ار  ذفنق  هنایز  ات  میربب ، هارمه  هدیناشک  نوریب  تعیب  يارب  ار  یلع  هکنیا  رگم  تخوس ، مهاوخ  دنـشاب  هناخ  نیا  رد  هک  [ 792
نمـشد وا و  لوسر  نمـشد  ادـخ و  نمـشد  يا  تفگ : مزورفایمرب ، ار  نآ  متفگ : دـیروایب ، مزیه  دـیورب و  متفگ  دـیلو  نب  دـلاخ  هب  مدز ،

اب تفرگ ، نم  رب  هار  رـس  مدـنکفا ، يوسکی  هب  ار  وا  دوش ، زاـب  رد  تشاذـگیمن  هتفرگ  هناـخ  رد  ولج  ار  شیاهتـسد  همطاـف  نینموملاریما .
هب ماگنه  نیا  رد  مدرگرب ، هناخ  رد  زا  موش و  مرن  يردق  متفرگ  میمـصت  دش ، دنلب  شدایرف  هلان و  درد  تدش  زا  مدز  شیاهتـسد  رب  هنایزات 

مکحم هک  يو  مدز ، رد  رب  يدگل  مداتفا ، شرحـس  دمحم و  گنرین  برع و  ناگرزب  نوخ  نتخیر  رد  وا  علو  صرح و  یلع و  یمـشد  دای 
ترتخد وت و  هبیبح  اب  ادخ  لوسر  يا  ردـپ ! يا  دز : ادـص  دـش و  ور  ریز و  هنیدـم  متـشادنپ  هک  دز  يدایرف  دوشنزاب  ات  دوب  هدـیبسچ  رد  رب 

هب ار  وا  هلان  هآ و  يادص  دش ، هتـشک  متـشاد  مکـش  رد  هک  يدـنزرف  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  ریگب ، ارم  هضف  يا  هآ  دوشیم ، راتفر  هنوگنیدـب 
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هک دـش  وربور  نم  اـب  ياهرهچ  اـب  مدـش ، هناـخ  دراو  هدرکزاـب و  ار  رد  مدینـش ، دوـب  هداد  هیکت  راوـی  هب  هک  یلاـح  رد  ناـمیاز  درد  رطاـخ 
[936  ] دـش شخپ  نیمز  هب  دـمآرد و  هب  شـشوگ  زا  هراوشوگ  هک  متخاون  شتروص  رب  ياهنوـگ  هب  هعنقم  يور  زا  تسبورف ، ار  مناگدـید 

يراتفرگ زا  متفگ : شناهارمه  ذـفنق و  دـلاخ و  هب  هتفر و  نوریب  هناخ  زا  باتـش  اـب  داـتفا  وا  هب  ممـشچ  هکنیمه  دـمآ ، نوریب  هناـخ  زا  یلع 
هدمآ و نوریب  هناخ  زا  هک  تسا  یلع  نیا  متـسین ) نمیا  دوخ  هک  مدش  بکترم  یگرزب  تیانج  يرگید ، تیاور  رد  و  ، ) مدـش اهر  یبیجع 

هاگـشیپ هب  درادرب و  رـس  زا  رداـچ  تساوخیم  هتفرگ و  رـس  ولج  رب  تسد  همطاـف  میرادـن ، ار  وا  ربارب  رد  تمواـقم  ناوـت  امـش  همه  نم و 
: تفگ وا  هب  دوب  ینابصع  تدش  هحفص 793 ] هب [  هک  یلاح  رد  هتخادنا و  وا  رس  رب  رداچ  یلع  دریگب ، کمک  وا  زا  هدومن  هوکش  دنوادخ 
زا يرادرب و  رـس  زا  رداچ  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  درک ، ثوعبم  نایناهج  يارب  تمحر  ناونع  هب  ار  تردـپ  دـنوادخ  ادـخ ، لوسر  رتخد  يا 

یقاب یناسنا  چـیه  نانیا  زا  نیمز  يور  رد  هک  يروط  هب  دیـسر  دـهاوخ  تباج  هب  تیاع  دزاس  دوبان  ار  مدرم  نیا  هک  یهاوخب  تراگدرورپ 
ار یناسک  نیمز و  يور  نانکاس  مامت  وا  رطاخ  هب  دنوادخ  هک  حون  زا  تسا  رتگرزب  دنوادخ  هاگشیپ  رد  تردپ  وت  ماقم  اریز  دنام  دهاوخن 
ار وا  هکنیا  رطاخ  هب  ار  دوه  موق  زین  تخاس و  دوبان  دندوب - یتشک  رد  هک  يرفن  دـنچ  نامه  زج  هب  دـندربیم - رـس  هب  نامـسآ  ریز  رد  هک 

دندوب رفن  رازه  هدزاود  هک  ار  دومث  دیرترب ، دوه  زا  تردپ  وت  درب  نیب  زا  نیگمهـس  دنت و  اب  هلیـسو  هب  ار  داع  موق  و  دندوب ، هدرک  بیذکت 
. شابم نانآ  يدوبان  باذـع و  بجوم  شاب و  تمحر  تخبنوگن  قلخ  نیا  رب  نانز  يوناب  يا  وت  دـک ، باذـع  شاهچب  هقان و  نآ  رطاخ  هب 

یناوارف تیعمج  درک ، طقس  دوب  هدیمان  نسحم  ار  وا  یلع  هک  ار  شکدوک  تفر و  هناخ  نورد  هب  دوب ، هتفرگارف  ار  وا  تخـس  نامیاز  درد 
رد ار  وا  مدوخ  یمرگلد  يارب  هکلب  دشاب  هدش  هتخاس  يراک  یلع  لباقم  رد  نانآ  ترثک  زا  هک  تهج  نادب  هن  اما  مدروآ ، درگ  اج  نآ  رد 

نم و رگا  هک  متسنادیم  یتسرد  هب  و  مدنار ، ولج  هب  تعیب  ذخا  يارب  هدروآ و  نوریب  شاهناخ  زا  روز  هب  دوب  هرصاحم  رد  الماک  هک  یلاح 
هب نم  هک  تشاد  رظن  رد  ار  یبلاطم  نکل  دیـسریمن  وا  هب  نامروز  میوش  زوریپ  وا  رب  هک  میدرکیم  شـشوک  نیمز  يور  ناـنکاس  یماـمت 

هدرک و تکرح  اج  زا  شنایفارطا  رکبوبا و  مدیسر  هدعاسینب  هفیقس  هب  هک  یماگنه  میوگب ، هک  دوشیمن  نونکا  مه  متـسنادیم و  یبوخ 
تشوخ نآ  زا  هک  يراک  منک و  باتـش  ماهتخادنا  ریخات  هب  العف  هک  هچ  نآ  رد  یهاوخیم  رمع ، يا  تفگ : یلع  دندرک ، هرخـسم  ار  یلع 

وا هب  هبترم  هس  هتفر  رکبوبا  دزن  باتـش  هب  دینـش  ارم  نانخـس  دـلاخ  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  نینموملاریما . اـی  هن  متفگ : مهد ؟ ماـجنا  دـیآیمن 
ار يو  تسیرگن و  وا  هب  هناکدوک  رکبوبا  دیسر  هفیقس  هب  یلع  هک  یماگنه  دندینشیم . ار  نانخس  نیا  مدرم  و  رمع ، اب  راک  هچ  ارم  تفگ :
هب ار  شتسد  هدومنن و  تعیب  وا  هکنیا  رب  مهاوگ  دوخ  یلو  درگرب  يدرک  تعیب  نسحلاوبا  يا  وت  متفگ : وا  هب  هحفص 794 ] درک [ . هرخسم 

نادـنچ اذـل  دـنک و  هلجع  دوب  هتخادـنا  ریخات  هب  دـهد و  ماـجنا  تساوخیم  هک  هچ  نآ  رد  هک  مدیـسرتیم  نم  درکن و  زارد  رکبوبا  يوس 
یلع دنیبب ، اج  نآ  رد  ار  یلع  هک  تساوخیمن  الصا  تشاد  وا  زا  هک  یسرت  یتحاران و  زا  رکبوبا  دنک ، تعیب  امتح  دیاب  هک  مدرکن  رارصا 
هدرک تکرح  اج  زا  رکبوبا  نم و  تسا . هتسشن  اج  نآ  رد  هتفر و  ادخ  لوسر  ربق  رانک  هب  دنتفگ : تفر ؟ اجک  مدیـسرپ  تشگرب  هفیقـس  زا 
ینایز راک  نیا  دـنگوس  ادـخ  هب  يداد ، ماجنا  همطاف  اب  هک  دوب  يراک  هچ  نیا  وت  رب  ياو  تفگیم : رکبوبا  میتفر ، دجـسم  هب  ناود  ناود  و 

اهناملسم هک  متسین  نئمطم  نادنچ  درکن و  تعیب  ام  اب  هک  تسا  نیمه  هداد  ماجنا  وت  هب  تبسن  هک  يراک  نیرتگرزب  متفگ : تسا ، راکـشآ 
تعیب وت  اب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ربق  رانک  رد  وا  هک  منکیم  دومناو  نینچ  متفگ  ینکیم ؟ هچ  تفگ : دـنریگن ، ار  شفارطا 

ناملس و دوب  هتشاذگ  ربق  كاخ  يور  ار  شیاهتـسد  هداد و  رارق  دوخ  يور  شیپ  ار  ربق  هک  یلاح  رد  هدیناسر و  وا  هب  ار  دوخ  تسا  هدرک 
ار شتـسد  یلع  دننام  هب  مه  وا  متفگ  رکبوبا  هب  میتسـشن ، شرانک  رد  دندوب ، هتفرگ  ار  شفارطا  نامی  نب  هفیذج  رامع و  دادـقم و  رذوبا و 

هدرک تعیب  یلع  میوگب  مشکب و  یلع  تسد  هب  ات  هتفرگ  ار  وا  تسد  نم  تشاذگ و  ار  شتـسد  وا  دراذـگب ، یلع  تسد  کیدزن  ربق  يور 
تیانع ریخ  شاداپ  یلع  هب  دـنوادخ  متفگیم ، هدومن و  نانآ  هب  تشپ  هدرک  تکرح  اـج  زا  رکبوبا  اـب  تشادرب  ار  شتـسد  یلع  یلو  تسا 

هتسج اج  زا  مدرم  نیب  زا  يرافغ  هدانج  نب  بدنج  رذوبا  درکن ، يراددوخ  وت  اب  تعیب  زا  يدش  رـضاح  ادخ  لوسر  ربق  رانک  هب  یتقو  دنک 
هداد و همادا  دوخ  هار  هب  ام  درکن ، تعیب  هدش  دازآ  هدرب  کی  اب  هاگ  چیه  یلع  ادخ  نمـشد  يا  دنگوس  ادخ  هب  تفگیم : دزیم و  دایرف  و 
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ناـمز رد  هن  رکبوـبا و  تفـالخ  نارود  رد  هن  يو  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  تسا ، هدرک  تعیب  اـم  اـب  یلع  میتـفگیم  میدیـسریم  سک  ره  هـب 
. دندرکن عیب  نم  رکبوبا و  اب  زین  وا  نارای  باحـصا و  زا  رفن  هدزاود  دوب ، دهاوخیم  زا  دعب  هک  یـسک  اب  هن  درکن و  عیب  نم  اب  نم  تموکح 
وـت و اـما  تسا ؟ هتفرگ  وا  زا  نـم  زا  ریغ  هحفـص 795 ] ار [  ناگتـشذگ  ماقتنا  یـسک  هچ  هداد و  ماجنا  ارم  ياهراک  یـسک  هچ  هیواـعم  يا 
زا کـمک  مـنادیم و  یتـسرد  هـب  دـیدرک  وا  اـب  هـک  ياـهگنرین  دـمحم و  بیذـکت  رد  هـک  یئاـهراک  هـبتع ، تردارب  نایفـسوبا و  تردـپ 

لیکـشت ار  بازحا  دیتخادنا ، هار  وا  هیلع  ار  اهتیعمج  دیـشکب ، ار  وا  دـیتساوخیم  يرح  هوک  رد  دـیدادیم و  ماجنا  هکم  رد  هک  یئاهتکرح 
« دنک تنعل  ار  هدننار  رادمامز و  هراوس و  دنوادخ  : » دوب هتفگ  وا  هرابرد  دمحم  درک و  يربهر  ار  نانآ  دش و  راوس  رتش  رب  تردـپ  دـیداد ،
زا ار  دوخ  هکنیا  ات  دیـشخب  یـشحو  هب  ردق  هچ  هک  ماهدربن  رطاخ  زا  ار  دنه  تردام  يدوب . هدـننار  وت  رادـمامز و  تردارب  راوس و  تردـپ 
دزن هدیـشک  نوریب  ار  شرگج  تفاکـش و  ار  شلد  دز  هزین  اب  دندیمانیم  ادخ » ریـش   » شنیمزرـس رد  هک  ار  وا  درک و  ناهنپ  هزمح  هاگدید 

وا دش ، دهاوخ  یتخس  گنس  دوجب  ار  نآ  دهاوخب  دسرب و  دنه  ناهد  هب  هزمح  رگج  یتقو  هک  تشادنپ  شرحس  اب  دمحم  دروآ و  تردام 
دمحم اب  ینمشد  يارب  شراعـشا  رد  ار  وا  نانخـس  زین  دندیمان و  راوخرگج  دنه  ار  وا  شنارای  دمحم و  تخادنا و  نوریب  ناهد  زا  ار  رگج 
اهنبارگ ياهـشرف  يور  رب  هک  میقراط  نارتخد  ام  قرامنلا  یلع  یـشمن  قراط  تانب  نحن  دورـس : نینچ  هک  ماهدرکن  شومارف  شنازابرـس  و 

وا قناعن  اولبقی  نا  میـشابیم . نادکـشم  رد  کشم  ای  فدـص و  رد  رد  دـننام  هب  قرافملا  یف  کشملا  قناـخملا و  یف  ردـلاک  میوریم  هار 
. میوشیم ادج  اهنآ  زا  یتحاران  نودب  قماو  ریغ  قارف  دننک . تشپ  رگا  میریگیم و  ناشـشوغآ  رد  دنروآ  يور  نادرم  رگا  قرافن  اوربدـی 
اب راکیپ  گنج و  رب  ار  مدرم  هدومن و  راکـشآ  هنهرب و  ار  ناشیاهرـس  تسد و  هدوشگ  ار  اههرهچ  گنر  رپ  دز  ياههماج  رد  وا  هلیبق  ناـنز 

دازآ ار  امش  دمحم  هدش و  میلست  روز  هارکا و  اب  هکم  حتف  زور  رد  هکلب  دیدشن  ناملسم  دوخ  هاوخلد  هب  امـش  دندرکیم ، کیرحت  دمحم 
تردـپ زا  يو  داد ، رارق  نانآ  لـثم  ار  ساـبع  ناـشیومع  بلاـطیبا و  نب  یلع  ردارب  ار  هحفـص 796 ] لیقع [  نم و  ردارب  ار  دـیز  هدـش و 

راوـس بسا و  یگنج و  نادرم  زا  رپ  ار  هنیدـم  هشبکیبا  رـسپ  يا  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ  وا  هب  هک  یماـگنه  تشادـن ، یـشوخلد  نادـنچ 
نطاب ءوس  هک  دینامهف  مدرم  هب  هک  یلاح  رد  دمحم  دنناسرب ، وت  هب  يررض  مراذگیمن  هدنکفا  یئادج  نانمـشد  نیا  وت  نیب  درک و  مهاوخ 

نم زا  ریغ  یسک  ربنم  نیا  رب  هک  دوب  هتفگ  مدرم  هب  دمحم )  ) وا دراد و  هگن  وت  رـش  زا  ارم  دنوادخ  نایفـسوبا  يا  تفگ : وا  هب  دنادیم  ار  وا 
نم وا  زا  دعب  تفر و  الاب  ربنم  رب  رکبوبا  دنام و  هجیتنیب  شـشالت  لطاب و  شرحـس  دورب ، الب  دیابن  شاهداوناخ  دارفا  زا  شناوریپ  یلع و  و 

هنوگره هدرپس و  وت  هب  ار  امش  تیالو  تهج  نیدب  دیشاب ، هتشارفارب  همیخ  نیا  بانط  ياههبوچ  امش  هک  مراودیما  هیماینب  يا  و  متفر ، الاب 
وا هکنیا  زا  هدرک و  تفلاخم  امش  هرابرد  وا  راتفگ  اب  ات  مدناسانش  مدرم  هب  ار  وت  هدرک و  راذگاو  وت  هب  نیمزرس  نآ  رد  ار  هناکلام  فرـصت 

« نآرقلا یف  هنوعلملا  هرجـشلا  و   » تسا هتفگ  هدرک و  یحو  نم  هب  مراـگدرورپ  يوس  زا  لـیئربج  هک  دوـب  هتفگ  شمجـسنم  رثـن  رعـش و  رد 
راکشآ دیسر  تموکح  هب  هک  یماگنه  هب  امش  اب  ار  دوخ  ینمشد  وا  مرادن ، یکاب  دیئامـش  نوعلم  هرجـش  زا  دوصقم  هک  هتـشادنپ  و  [ 937]
تانایرج زا  هک  یطسب  حرش و  اهیروآ و  دای  نیا  اب  نم  هیواعم  يا  دندوب . سمشدبع  نانمشد  هشیمه  شنارـسپ  مشاه و  هک  روطنامه  درک 

ار نآ  سرت  تیرابدرب  یمک  ردص و  حرش  نتـشادن  یتیفرظیب ، یگلـصوحمک ، زا  مشابیم و  وت  زوسلد  حصان و  هاوخریخ و  مدرک  وت  هب 
ماقتنا وا  زا  یهاوخ  هب  هدرک و  باتـش  مداد  وت  تسد  هب  ار  دـمحم  تما  تعیرـش و  راـیتخا  هدرک و  شرافـس  وت  هب  هک  هچ  نآ  رد  هک  مراد 

نآ رد  يرامــشب و  کـچوک  اـی  ینک و  در  ار  اـهنآ  یهاوـخب  هدروآ  هـک  هـچ  نآ  رد  اـی  هدرک و  شهوـکن  ار  وا  هدرم  هـکنیا  زا  يریگب و 
. ] دوشیم ناریو  ماهتخاس  هک  هچ  نآ  هدـمآ و  دورف  ماهتـشارفارب  هک  هچ  نآ  ره  تقو  نآ  دوب و  یهاوخ  ناگدـنوش  كاله  زا  وت  تروص 

وشم ریگرد  دوخ  تیعر  اب  نک  طایتحا  شاب و  رذحرب  الماک  يوش  دراو  دمحم  ربنم  دجـسم و  هب  یهاوخیم  هک  یماگنه  هب  هحفص 797 ]
رد ار  دودح  رتسگب ، ناگمه  هب  تبسن  ار  دوخ  ششخب  اطع و  میسن  هداد و  ناشن  يرابدرب  ملح و  امنب  ار  اهنآ  زا  عافد  يزوسلد و  راهظا  و 

ار دمحم  تنـس  راذـگن و  صقان  ار  یبجاو  ینکیم ، راذـگاو  ار  یهلا  قوقح  زا  یقح  هک  هدـن  ناشن  نینچ  نانآ  هب  هدرک و  هماقا  نانآ  نیب 
هب ریگب و  ناشتینما  شمارآ و  لحم  نامه  زا  ار  اهنآ  هکلب  دندرگیم ، هابت  دنروشیم و  ام  رب  تما  هک  دوشیم  نآ  شاهجیتن  هک  هدـن  رییغت 
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وخمرن نکن ، دروخرب  شاب و  هتشاد  يراگنالهـس  هحماسم و  نانآ  اب  زاس ، ناشدوبان  ناشدوخ  ریـشمش  اب  شکب و  ار  نانآ  ناشدوخ  تسد 
سیئر تسد  هب  ار  نانآ  راذـگب ، ناشمارتحا  ترانک  رد  نتـسشن  ماگنه  هب  نک و  زاب  ياج  ناشیراب  دوخ  سلجم  رد  ریگم ، تمارغ  شاب و 

تعاطا وت  زا  تشاد و  دـنهاوخ  تتـسود  تروص  نیا  رد  رذـگب  نانآ  زا  هدـبورف و  ار  تمـشخ  شاب ، شاشب  ورـشوخ و  شکب ، ناـشدوخ 
زا یهورگ  کمک  یهارمه و  هب  رگا  متـسین ، عمج  رطاخ  دـنروشب  وت  اـم و  رب  نیـسح  نسح و  شنادـنزرف  یلع و  هکنیا  زا  درک . دـنهاوخ 
هک ار  مشرافس  تیصو و  ریگب  گرزب  ياهراک  هب  میمصت  شابم و  عناق  کچوک  ياهراک  هب  هد و  ماجنا  ینک  راکیپ  نانآ  اب  یتسناوت  تما 

رکف هب  هک  داـبم  وت  رب  شاـب  مناـمرف  هب  شوگ  هدرک  لاـثتما  ار  متاروتـسد  زاـسم ، راکـشآ  هدوـمن و  ناـهنپ  ار  نآ  نک ، ظـفح  مدرک  وـت  هب 
یناهن ياهزار  مامت  نم  شاب ، اهنآ  ورهلابند  ریگب و  ار  نانآ  نوخ  ماقتنا  ریگشیپ و  رد  ار  دوخ  نانینشیپ  شور  هار و  یشاب  نم  اب  تفلاخم 

ولاب هیربلا  مع  نم  هوعدـب  مهروما  تلج  موقلا  نا  يواعم  مربیم : نایاپ  هب  رعـش  نیا  اـب  ار  بلطم  متفگ و  وت  هب  ار  دوخ  راکـشآ  بلاـطم  و 
یلا توبـص  تفرگ . ار  ناهج  مامت  یئاهنت  هب  هک  سک  نآ  توعد  هب  هدرک  تفر  شیپ  هدـش و  گرزب  ناـشیاهراک  مدرم  هیواـعم  يا  يرت 

هحفـص دیدرت [  کش و  هب  ارم  مدـش و  لیام  ناشنید  هب  یمهفان  يور  زا  هناکدوک و  يرهظ  هب  تمـصق  دـق  نیدـب  دـعباف  ینباراف  مهل  نید 
ار همان  رمع  نب  هللادـبع  هک  یماگنه  دـیوگ : يوار  تایبا .) رخآ  اـت   ) متـسکش نآ  هب  ار  دوخ  تشپ  هک  ینید  نآ  داـب  رود  تخادـنا ، [ 798
ار یجراخ  رسپ  یجراخ  نیا  وت  هک  ار  دنوادخ  ساپس  نینموملاریما  يا  تفگ : هدیـسوب و  ار  شرـس  هدرک و  تکرح  دیزی  يوس  هب  دناوخ 

دمحم ناوریپ  زا  کی  چیه  هک  دنگوس  ادخ  هب  تسا  هتشاگنن  نم  يارب  هتـشون  وت  ردپ  يارب  هک  ار  یبلاطم  ردپ  هک  دنگوس  ادخ  هب  یتشک ،
زا رمع  هللادبع  دینادرگرب ، ار  وا  هنامرتحم  هداد و  وا  هب  یناوارف  ياطع  هزیاج و  دیزی  دنیبن . ددنـسپیم  دراد و  تسود  وا  هک  هنوگ  نادب  ارم 

تـسود نم  هک  تفگ  نم  هب  یبلاـطم  يو  داد ، خـساپ  تـفگ .؟ هـچ  وـت  هـب  دـنتفگ : وا  هـب  مدرم  دـمآ ، نوریب  لاحـشوخ  نادـنخ و  وا  دزن 
و دادیم . ار  باوج  نیمه  يدسریم  هک  سک  ره  هب  تشگرب و  هنیدم  هب  و  مدوبیم ، کیرش  هدرک  هک  يراک  نیا  رد  وا  اب  هک  متـشادیم 

دوب رتگرزب  رتهنارادمتـسایس و  رتدیدش و  همان  نیا  زا  هک  داد  ناشن  نافع  نب  نامثع  زا  رگید  ياهمان  رمع  هللادبع  هب  دیزی  هک  هدـش  تیاور 
نیا هکنیا  رب  ار  دنوادخ  ساپـس  تفگ : هدزهسوب و  ار  دیزی  تروص  رـس و  هدرک و  تکرح  اج  زا  دناوخ  ار  همان  نآ  هللادبع  هک  یماگنه  و 

[ . 938 . ] یتشک ار  یجراخ  رسپ  یجراخ 

ارهز همطاف  ترضح  تیمولظم 

ار ترضح  امش  دومرف : ترضح  درک ؟ دهاوخ  مایق  یک  امش  مئاق »  » هک مدرک  لاوس  مالسلاهیلع  رقاب  ترضح  زا  دیوگیم : دوراجلاوبا  - 1
یتسار هب  ام  مئاق  درک ، دنهاوخن  كرد  ار  وا  زین  شنامز  لها  دومرف : درک ؟ دنهاوخ  كرد  وا  نامز  مدرم  ایآ  متفگ : درک ، دیهاوخن  كرد 

ار وا  باوج  یک  دـنکیم و  توعد  ار  مدرم  زور  هس  هحفص 799 ] دنـشاب [ ، هدش  دیمون  نایعیـش  هکنآ  زا  دعب  درک  دهاوخ  مایق  تقیقح  و 
هب لاعتم  دـنوادخ  دـنکیم ، اـعد  بترم  و  نک ، يراـی  ارم  اراـگدرورپ  دـیوگیم : هتخیوآ و  هبعک  هردـپ  رب  تسد  مراـهچ  زور  دـهدیمن ،

هدرواین و نیئاپ  ار  ناشیاهبـسا  نیز  زونه  دندوب و  هدرک  يرای  ردـب  گنج  رد  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  یناگتـشرف 
وا اب  الک  رفن  هدزیـس  دصیـس و  دعب  هدرک و  تعیب  ترـضح  اب  نانآ  دنورب  وا  يرای  هب  دهدیم  روتـسد  دناهدراذگن  نیمز  رب  ار  ناشهحلـسا 

اهنآ هدرک و  تبحـص  نانآ  اب  دروآیم  نوریب  ربق  زا  هزات  رت و  تلاح  هب  ار  رفن  ود  نآ  دعب  دوریم ... هنیدـم  هب  ترـضح  دـننکیم و  تعیب 
نیـسح نسح و  همطاف و  یلع و  ندنازوس  يارب  هک  یمزیه  نامه  اب  ار  نانآ  دعب  دنتفایم ... دیدرت  کش و  هب  نایوگهوای  دنهدیم ، باوج 

هک هچ  نآ  قبطرب  يرذالب  - 2 [ . 939 . ] دسریم رگیدکی  هب  ثرا  هب  دراد و  دوجو  ام  دزن  زونه  اهمزیه  نآ  دنازوسیم  دـندوب  هدرک  عمج 
زا دعب  - 3 [ . 940 . ] درک طقـس  ار  نسحم »  » هکنیا ات  درک  روصحم  رد  تشپ  ار  همطاف  يو  دـیوگیم : هدـش  لقن  وا  زا  هادـهلا » تاـبثا   » رد

همطاـف یلع و  ترـضح  هناـخ  رد  هب  ار  یهورگ  ذـفنق و  رمع و  تفرگ ، تعیب  دوـخ  يارب  مدرم  زا  ریـشمش  دـیدهت و  روز  هب  رکبوـبا  هکنآ 
رد تشپ  همطاف  هک  یماگنه  دیـشک ، شتآ  هب  ار  هناخ  هدروآدرگ و  مزیه  مالـسلااهیلع )  ) همطاف هناخ  رد  رب  رمع  ، درک مازعا  مالـسلاامهیلع 
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شاهنیـس هب  رد  خـیم  درک و  طقـس  تشاد  محر  رد  هک  ار  یکدوک  هک  داد  يراـشف  رد  تشپ  ار  همطاـف  رمع  دزاـس ، رود  ار  ناـنآ  اـت  دـمآ 
هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مالسلاهیلع  قداص  ترضح  - 4 [ . 941 . ] داتفا رتسب  هب  ناوتان  رامیب و  تلحر  ماگنه  ات  نآ  لابندـب  تفرورف و 

ار شقح  دراد ، اور  متـس  همطاف  هب  نم  زا  دـعب  هک  یـسک  تسا  نوعلم  تسا ، نوعلم  دومرف : ترـضح  نآ  هک  دـننکیم  لقن  ملـس  هلآ و  و 
، دوب فالغ  رد  هک  ار  شریـشمش  رمع  دیوگ : نینچ  ینالوط  يراتفگ  نمـض  رد  میلـس  - 5 هحفص 800 ] [ . ] 942 . ] دشکب ار  وا  دـیابرب و 

میلـس دز . ترـضح  يوزاب  هب  درب و  الاب  ار  شاهنایزات  رمع  دش ، دـنلب  هاتبا » ای   » هب شاهلان  دایرف  دز ، ءارهز  ترـضح  يولهپ  هب  درک و  دـنلب 
ادـخ هب  يرآ  تفگ : دـندش !؟ وا  هناخ  دراو  هزاـجا  نودـب  و  هدرب ) موجه   ) ءارهز رتضح  رب  ناـنیا  یتسار  هب  اـیآ  متفگ : ناملـس  هب  دـیوگ :
لقن ینالوط  يراتفگ  نمض  رد  مالسلاهیلع  یبتجم  ترضح  زا  - 6 [ . 943 . ] تشادن دروخرب  یشوپور  ترـضح  نآ  هک  یلاح  رد  دنگوس 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رتخد  همطاف  وت  دومرف ) هک  اج  نآ  ات   ) یئادخ نمشد  هبعـش  نب  هریغم  يا  وت  اما  و  دومرف : هک  تسا  هدش 
تاــنیهوت و لاــمعا و  نـیا  رطاــخ  هـب  درک . طقــس  ار  شکدوـک  يو  یتخاــس و  نینوــخ  ار  وا  هـک  يدز  کــتک  ياهنوــگ  هـب  ار  مـلس 

هللادبعوبا - 7 [ . 944 . ] یخزود شتآ  راوازس  يدرک ، تفلاخم  ترضح  نآ  رماوا  اب  هداد  ماجنا  ادخ  لوسر  هب  تبسن  هک  یئاهیمارتحایب 
زا رتمک  هک  ار  همئالا  داوج  رفعجوبا  ترـضح  هک  مدوب  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  تمدخ  رد  نم  هک  دنک  تیاور  مدآ  نب  ایرکز  زا  یقرب 

هـشیدنا هب  هدرک و  دنلب  نامـسآ  يوس  هب  ار  شرـس  هدیبوک و  ار  نیمز  رب  ار  شتـسد  يو  دندروآ ، ترـضح  تمدـخ  هب  تشاد  لاس  راهچ 
مالسلااهیلع همطاف  مردام  اب  هک  یئاهراک  هرابرد  تفگ : ياهتفرورف ؟ رکف  هب  ارچ  موش  تیادف  دومرف : مالسلاهیلع  اضر  ترـضح  تفرورف ،

ایرد هب  داد و  مهاوخ  داـب  هب  ار  ناـشرتسکاخ  ناـشمنازوسیم و  سپـس  دروآ و  مهاوـخ  نوریب  ار  ود  نآ  دـنگوس ، ادـخ  هب  هتفرگ ، ماـجنا 
ینعی [ 945 . ] یشابیم بصنم - نآ - يارب  وت  دومرف ، دیسوب و  ار  شاهدید  ود  نیب  هدروآ و  دوخ  کیدزن  هب  ار  وا  ترضح  دنکفا ، مهاوخ 

دعب دوش ... دراو  هنیدم  هب  مالسلاهیلع  مئاق  هک  یماگنه  دومرف : مالسلاهیلع  قداص  ترضح  - 8 هحفص 801 ] یشابیم [ . تماما  هتسیاش  وت 
دـشکیم و نیئاـپ  راد  زا  دـعب  دزیوآیم و  راد  هب  دـیوجیم و  يرازیب  اـهنآ  زا  دـنکیم ، ناـشتنعل  دروآ  نوریب  ربـق  زا  هزاـت  رت و  ار  ود  نآ 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  شیامرف  لیذ  رد  هللاهمحر  قودص  خیـش  - 9 [ . 946 . ] دهدیم داب  هب  ار  ناشرتسکاخ  دنازوسیم و 
زا هک  دسیونیم  خیش  یـشابیم . جنگ  نآ  نینیرقلاوذ  وت  هک  تسا  ياهنیجنگ  تشهب  رد  وت  يارب  یلع ، ای  دومرف : نینموملاریما  هب  هک  ملس 

هگنل ود  نیب  هک  یماگنه  هب  همطاف  شرـسمه  هک  تسا  نسحم »  » شدنزرف نامه  جـنگ  نیا  دـنتفگیم : هک  مدینـش  ثیدـح  دـیتاسا  یخرب 
اب هک  هدـش  تیاور  طقـس  هراـبرد  هک  هچ  نآ  هـب  هدرک  لالدتـسا  بـلطم  نـیا  رب  و  درک . طقـس  ار  وا  هدراو  راـشف  رثا  رب  دوـب  هدرک  ریگرد 

هکنیا اما  و  دـش . مهاوخن  لخاد  دـنوشن  دراو  مردام  ردـپ و  ات  دـیوگیم : وش  دراو  دوشیم  هتفگ  وا  هب  دتـسیایم  تشهب  رد  رب  تینابـصع 
هدش تیاور  نوچ  دنشابیم ، مالـسلاامهیلع  نیـسح  نسح و  تشهب  خاش ) ود   ) نرق ود  یـشابیم ، جنگ  نآ  نینرقلاوذ  وت  دومرف : ترـضح 

هب ار  دوخ  نز ، هک  هنوگنامه  دهدیم  تنیز  ود  نآ  هب  ار  تشهب  لاعتم  دنوادخ  انامه  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک 
ترضح - 10 [ . 947 . ] داد دهاوخ  تنیز  ود  نآ  هب  ار  شـشرع  دنوادخ  هک  هدـمآ  يرگید  تیاور  رد  و  دـهدیم ، تنیز  شیاههراوشوگ 
ترـضح رتخد  همطاف  ماقتنا  دـنز و  هنایزات  ار  وا  هکنیا  ات  دوشیم  هدـینادرگرب  وا  هب  ءاریمح  دـنک  مایق  ام  مئاق  رگا  دومرف : مالـسلاهیلع  رقاب 

هحفص هک [  یتمهت  رطاخ  هب  دومرف ، دنزیم ؟ شاهنایزات  ارچ  مدیسرپ : دیوگیم : يوار  دریگب . وا  زا  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم 
دوشیم مکح  نآ  هرابرد  هک  یبلطم  نیتسخن  هک : تسا  هیجارعم  ثیداـحا  هلمج  زا  - 11 [ . 948 . ] دز هیطبق ) هیرام   ) میهاربا ردام  رب  [ 802

اهنآ رب  شتآ  زا  ياهنایزات  اب  دـنروآیم ، شقیفر  اب  ار  وا  تسا ، ذـفنق  هراـبرد  سپـس  وا و  لـتاق  مالـسلاهیلع و  یلع  رـسپ  نسحم ، عوضوم 
بوذ دـیآ  دورف  ایند  ياههوک  رب  رگا  دـیآ و  شوج  هب  برغ  ات  قرـش  زا  دـیآ  دورف  ایرد  هب  نآ  زا  هناـیزات  کـی  رگا  هک  روط  هب  دـننزیم 

و  » هفیرش هیآ  هرابرد  مدرک  ضرع  قداص  ترضح  هب  دیوگ : لضفم  - 12 [ . 949 . ] دندرگیم رتسکاخ  هب  لیدبت  هک  ياهنوگ  هب  دنوشیم 
ناهنپ كاخ  رد  كدوک   ) هدووم هک  دـنگوس  ادـخ  هب  لضفم  يا  دومرف : ترـضح  دـیئامرفیم ؟ هچ  تلتق » بنذ  ياـب  تلئـس ، هدووملا  اذا 

. دـینک بیذـکت  ار  وا  دـیوگب  نیا  زا  ریغ  سک  ره  تسین و  نیا  زا  ریغ  هدووم و  ینعم  تسنیا  دـشابیم ، ام  زا  وا  اریز  تسا ، نسحم  هدـش )
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نآ هب  دـندرب  جارعم  هب  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  یماـگنه  دـیامرفیم : مالـسلاهیلع  قداـص  ترـضح  - 14 [ . 950]
نآ دوشیم و  عونمم  مورحم و  شقح  زا  دریگیم  رارق  متـس  دروم  ترتخد  اما  و  دومزآ ... ار  وت  لاعتم  دنوادخ  انامه  دش : هتفگ  ترـضح 

دروم دنوشیم و  هناخ  دراو  هزاجا  نودب  و  دننزیم ، کتک  تسا  هلماح  هک  ار  وا  دوشیم ، هتفرگ  روز  هب  وا  زا  يداد  رارق  وا  قح  وت  ار  هچ 
طقـس دراد  مکـش  رد  هک  ار  یکدوـک  دوـشیم  دراو  وا  رب  هک  ياهبرـض  رثا  رب  دـنامیم  رواـی  راـی و  نودـب  دریگیم ، رارق  ریقحت  تمهت و 

میلـست متفریذـپ و  اراگدرورپ  نوعجار ، هیلا  اـنا  اـنا هللا و  متفگ : نم  هک  دومرف  هحفـص 803 ] مرکا [  لوسر  دوریم  ایند  زا  دـعب  دـنکیم و 
قداص ترـضح  اب  هنیدـم  زا  هکم  هار  رد  دـیوگ  یئاـجرا  رکب  نب  هللادـبع  - 15 [ . 951 . ] تسوت نآ  زا  يراـبدرب  ربـص و  قـیفوت و  مدـش ،

، میدیسر یکانتشحو  گنر  هایـس  هوک  هب  هار  پچ  تسد  زا  دعب  میدش ، هدایپ  نافـسع »  » مان هب  لزانم  زا  یکی  رد  مدوب ، هارمه  مالـسلاهیلع 
: دومرف ترـضح  ماهدیدن ، یهوک  نینچ  هار  رد  نم  تسا : كانتـشحو  هوک  نیا  ردق  هچ  ادخ  لوسر  دـنزرف  يا  مدرک ، ضرع  ترـضح  هب 

انب منهج  ياـهنابایب  زا  یکی  يور  رب  هک  دَـمَک »  » ماـن هب  تسا  یهوک  نیا  دوـمرف : هن ، متفگ : تسا ؟ یهوـک  هچ  نیا  ینادیم  رکب  رـسپ  يا 
زا منهج  ياهبآ  نانآ  ریز  زا  تسا ، هدراذگ  اج  نیا  رد  ار  نانآ  دنوادخ  هک  دنربیم  رـسب  نآ  رد  نیـسح  مردپ  ناگدنـشک  هک  تسا  هدـش 

رانک زا  ندـمآ  ترفاسم  هب  هک  يراب  ره  رد  تسا ... ریزارـس  دـیآ  نوریب  منهج  هت  ياههاچ  زا  هک  هچ  نآ  غاد و  ياهبآ  اهنجل و  اـهکرچ و 
يراک نانیا  متفگیم : ود  نآ  هب  تسیرگنیم و  مردپ  ناگدنشک  هب  مدینشیم ، ار  رفن  ود  نآ  هثاغتـسا  دایرف  هکنیا  رگم  متـشذگن  هوک  نیا 

قح هب  دیتخاس ، مورحم  دیتشک و  ار  ام  دیدرکن ، محر  ام  هب  دیدیـسر  تموکح  هب  هک  یماگنه  دیدرک ، يراذگهیاپ  امـش  هک  دـنداد  ماجنا 
دیشخب ار  یئاهراک  هجیتن  دزرماین ، دنوادخ  دنک  محر  امش  هب  هک  ار  سکنآ  ره  دیدرک ، لمع  هنارس  دوخ  ام  لباقم  رد  دیدرک و  زواجت  ام 

يارب اهنآ  رانک  رب  یهاگهگ  تسا ، یلوا  زا  شیب  شاهلان  يراز و  یمود  تسین . رگمتس  ناگدنب  هب  تبسن  دنوادخ  دیاهداد ، ماجنا  البق  هک 
ار هوک  هک  یماـگنه  هب  مدرک ، ضرع  مدزیم ، مدـق  دنـس  نآ و  ریز  رد  ناـنآ  هک  دـمک  هوک  يـالاب  رب  یهاـگ  مداتـسیایم و  ملد  يالـست 
زا میاهدرک ، هبوت  ام  هک  میئوگب  وت  اب  ات  يآ  الاب  ام  رب  دنتفگیم : هک  مدینشیم  ار  نانآ  دایرف  دومرف : دیدینشیم ؟ یئادص  هچ  دیدومیپیم 

، دینکن تبحـص  و  دوشیم ) هتفگ  گس  هب  هک  یئادـص  خِـچ  ، ) دیـشاب شوماخ  هک  هد  خـساپ  نانآ  هب  هک  مدینـشیم ، یئادـص  هوک  تمس 
راگدرورپ هدرک و  یـشکرس  تراسج و  دنوادخ  رب  هک  هحفـص 804 ] ینوعرف [  ره  دومرف  تسا ؟ مدمه  نانآ  اب  یـسک  هچ  مدرک : ضرع 

نسح و هدنـشک  نسحم و  همطاف و  لتاق  نینموملاریما و  لتاق  و  دزومایب ... ار  رفک  ناگدـنب  هب  هک  سک  ره  هدومن و  وگزاب  ار  وا  ياـهراک 
نم زا  دعب  هک  یئاهراک  زا  ءارهز  ترـضح  مدید  دومرف ...: ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  - 16 [ . 952 ... ] مالسلامهیلع نیسح 

ار شقح  هتشادن  هگن  ار  شمارتحا  هدرب ، موجه  شاهناخ  رب  هک  یلاح  رد  منیبیم  ار  وا  ایوگ  دنکیم ، يروآدای  دوشیم  ماجنا  وا  هب  تبسن 
، دهدیمن ار  وا  باوج  یـسک  و  ادمحم ، او  دنزیم : دایرف  هدـش و  طقـس  شنینج  هتـسکش ، ار  شیولهپ  هدرک ، يریگولج  ار  شثرا  هدوبر ،
زا یحو  یلک  ندش  عطق  زا  یهاگ  تسا ، نایرگ  هدرـسفا و  نیگمغ و  هشیمه  نم  زا  دعب  دـسریمن ، شدایرف  هب  یـسک  دـنکیم و  هثاغتـسا 
هک ارم  نآرق  توالت  يادص  هکنیا  زا  دـسریمارف  هک  بش  دروآیم ، نایم  هب  نخـس  نم  قارف  یئادـج و  زا  یهاگ  دـنکیم و  دای  شاهناخ 

نارود رد  هک  نآ  زا  دـعب  ار  دوخ  دـنکیم و  یئاهنت  سرت و  تشحو و  ناسحا  دونـشیمن ، رگید  دادیمارف -  شوگ  نادـب  بش  ياـههمین 
تفرگیم سنا  وا  اب  هکئالم  هلیـسو  هب  دنوادخ  یتالاح  نینچ  رد  دنیبیم ، سکیب  اهنت و  نونکا  مه  دوب ، یمارگ  زیزع و  شردپ  یگدـنز 

كاپ هدیزگرب ، ار  وت  دنوادخ  انامه  همطاف ، يا  هک  دنتفگیم  نخس  يو  اب  دندوب  هدرک  تبحص  نارمع  رتخد  میرم  اب  هک  هنوگ  نامه  هب  و 
دعب نک ، عوکر  نیعکار  اب  امن و  هدجـس  نک ، تدابع  تراگدرورپ  لباقم  رد  همطاف ، يا  تسا ، هدرک  تباختنا  نایناهج  نانز  رب  هتخاـس و 

ماگنه نیا  رد  دوشیم و  وا  مدمه  سینا و  دتسرفیم و  وا  تدایع  هب  ار  نارمع  رتخد  میرم  دنوادخ  دوشیم  رامیب  دباییم و  تدش  شدرد 
اذل دنکیم ، قحلم  نم  هب  ار  وا  دنوادخ  نک ، قحلم  مردپ  هب  ارم  مریس ، ایند  مدرم  زا  ماهدش و  هتـسخ  ایند  یگدنز  زا  اراگدرورپ  دیوگیم :

ار وا  هدـش و  بصغ  شقح  تسا  نیگمغ  كانهودـنا و  هک  یلاـح  رد  وا  ددـنویپیم ، نم  هـب  هـک  دـشابیم  ماهداوناـخ  زا  درف  نیتـسخن  وا 
امن رفیک  هدرک و  ملظ  وا  هب  هک  ار  یـسک  نک  تنعل  ادـنوادخ  دـیوگیم : ماـگنه  نـیا  رد  دوـشیم ، دراو  هحفص 805 ] نم [  رب  دناهتـشک 
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ار سکنآ  زاس  هنادواـج  دوخ  منهج  شتآ  رد  هدرک و  راوخ  ار  وا  هک  ار  یـسک  نک  راوخ  لـیلذ و  هدومن و  بصغ  ار  وا  قح  هک  ار  یـسک 
یلع - 17 [ . 953 . ] نیما : تفگ دـنهاوخ  ماـگنه  نیا  رد  هکئـالم  هدـنکفا ، ار  شکدوـک  هک  هدرک  دراو  ياهبرـض  ناـنچ  وا  يوـلهپ  رب  هک 

یهاگن ترضح  میدوب ، ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تمدخ  رد  نیـسح  نسح و  همطاف و  نم و  يزور  دیامرفیم : مالـسلاهیلع 
رس رب  نم  زا  دعب  هک  تسا  یئاهراک  رطاخ  هب  منتسیرگ  دومرف : دینکیم !؟ هیرگ  ارچ  ادخ ، لوسر  يا  مدرک  ضرع  تسیرگ ، هدرک و  ام  هب 

دـننزیم و همطاف  تروص  رب  هک  یلیـس  دوشیم و  دراو  وت  رـس  قرف  رب  هک  ياهبرـض  زا  دومرف : تسیچ ؟ اـهراک  نآ  متفگ : دـیآیم ، اـمش 
[ . 954 . ] دنتسیرگ یگمه  تیبلا  لها  میرگیم ، البرک  رد  نیسح  ندش  هتـشک  دوشیم و  مومـسم  نآ  هب  هک  یمـس  نسح و  نار  رب  رجنخ 

ماللاهیلع و یلع  دندرک  رـضاح  ار  ءارهز  همطاف  هزانج  دنتفر ، باوخ  هب  مدرم  تفرب و  ياهراپ  بش  زا  دـسیونیم : يربط  نیدـلادامع  - 18
هماسا ریبز و  رامع و  هدیرب و  رفعج و  هللادبع  بلاطیبا و  نب  لیقع  و  لضف ، هللادبع و  نارسپ ، سابع و  دادقم و  ناملس و  نیسح و  نسح و 

رد ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  شیپ  ار  وا  دـندرک و  زامن  وا  هزانج  رب  نارـضاح  زا  شیرق  نانز  مالـسلاهیلع و  یلع  نارتخد  و 
ام تفگ : دـیدب  ار  رکبوبا  دادـقم  دـنداهن ، هناخ  هب  يور  ترـضح  نآ  هزانج  رب  زامن  يارب  مدرم  دـش  زور  نوچ  دـندرک ، نفد  ربنم  بناـج 

نینچ تیـصو  همطاف  تفگ : دادـقم  درک ، دـنهاوخ  نینچ  ناشیا  هک  متفگن  وت  هب  نم  رکبوبا  اـی  تفگ : رمع  ، میدرپس كاـخ  هب  ار  وا  شود 
رـضاح هک  مدرم  دـش  هتـسخ  هک  دزب  نادـنچ  ار  وا  دز  دادـقم  يور  رـس و  رب  دروآرب و  تسد  رمع  دـینکن ، زامن  وا  هزانج  رب  امـش  ات  درک ،
يولهپ تشپ و  زا  نوخ  تفر و  ایند  زا  ادـخ  لوسر  هحفص 806 ] رتخد [  تفگ  داتـسیاب و  ناشیا  ربارب  دادقم  دندرک ، صالخ  ار  وا  دندوب 

باتک نامه  رد  زاب  مشابیم ، همطاف  یلع و  زا  رتریقح  امش  شیپ  نم  دیدز و  وا  رب  امش  هک  ياهنایزات  ریشمش و  برـض  ببـسب  تفریم  وا 
هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  تبـسن  ینمـشد  تاسح و  ظاحل  زا  مدرم  نیرتدیدش  امـش  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : اهنآ  هب  لیقع  هک  هدـمآ 

نب هیواعم  - 19 [ . 955 . ] دوب ینوخ  شتشپ  هک  یلاح  رد  تفر  ایند  زا  دیدز و  کتک  ار  وا  زورید  امـش  دیـشابیم  شنادناخ  ملـس و  هلآ و 
رذحرب ترـضح  نآ  اب  تفلاخم  زا  ار  هیواعم  هدرک و  دای  نینموملاریما  لئاضف  زا  نآ  رد  هک  رکبیبا  نب  دـمحم  همان  باوج  رد  نایفـسیبا 
تردپ ام و  يرآ  ياهتخاس  لقتنم  نارگید  هب  ار  تدوخ  نادناخ  لئاضف  هدرک و  دای  یلع  لئاضف  زا  تاهمان  رد  وت  دسیونیم : نینچ  هتشاد 
دنوادخ هک  یماگنه  دوب ، راکـشآ  ام  رب  وا  يرترب  لضف و  میتسنادیم و  مزال  دوخ  رب  ار  بلاطیبا  رـسپ  قح  نامربمایپ  یگدـنز  نارود  رد 

اّرب نشور و  ار  شتجح  راکـشآ  ار  شتوعد  هدرک  ماـمت  وا  يارب  ار  دوخ  هدـعو  دـیزگرب  تسه  شدوخ  دزن  هک  ار  هچ  نآ  شربماـیپ  يارب 
بلطم نیا  رب  هدرک و  تفلاخم  وا  اب  هتشاذگ و  رانک  ار  وا  هک  دندوب  یناسک  نیتسخن  شقوراف  تردپ و  درب ، دوخ  يوس  هب  ار  وا  تخاس و 

نانآ اب  هدرک  يراددوخ  نانآ  اب  يراکمه  زا  وا  دـندناوخارف و  نتـشیوخ  هب  ار  یلع  دـندرب ، شیپ  ار  راک  هدـش و  گـنهآ  مه  رگیدـکی  اـب 
هحفص 809] [ . ] 956 . ] دنتخاس دراو  وا  رب  ار  اههودنا  اهمغ و  مه  نانآ  درک و  تفلاخم 

ادخ لوسر  تلحر  زا  دعب  س )  ) ارهز ترضح  یگدنز  تدم 

دوب ینامز  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  تلحر  زا  دعب  مالسلااهیلع  ارهز  ترـضح  تافو  دیوگ : یناهفـصا  جرفلاوبا  - 1
زور لهج  زا  رتمک  هتفگ و  هام  شـش  ات  دنادب  دایز  یلیخ  ار  تدـم  نآ  هتـساوخ  هک  سک  نآ  تسا ، هدـش  لقن  فالتخا  هب  نآ  هزادـنا  هک 

نآ هک  تسا  هدش  تیاور  مالـسلاهیلع  رقاب  ترـضح  زا  هک  تسا  یبلطم  نامه  هدش  تباث  دروم  نیا  رد  هک  هچ  نآ  یلو  تسا ، هدشن  هتفگ 
هدومن هفاضا  هدرک و  لقن  ار  جرفلاوبا  ترابع  نیع  یـسلجم  همـالع  - 2 [ . 957 . ] تفر ایند  زا  ادخ  لوسر  تلحر  زا  دـعب  هام  هس  ترـضح 

: دیوگیم هام » هس   » تفگ هک  وا  لوق  زا  رقاب  ترـضح  تیاور  لقن  زا  دعب  زین  و  تسا ... هام  تشه  هدـش  هتفگ  هک  تدـم  نیرتینالوط  هک 
ثیدح نم  هب  مالسلااهیلع  یلع  نب  دمحم  رفعجوبا  زا  رانید ، نب  ورمع  زا  يدقاو ، زا  دعسنبا ، زا  ثراح ، زا  یلع ، نب  نسح  ار  بلطم  نیا 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـصح  تثعب  مجنپ  لاس  رد  مالـسلااهیلع  همطاف  دیوگ : هللاهمحر  ینیلک  مالـسالا  هقث  - 3 [ . 958 . ] تفگ
زور جـنپ  داـتفه و  ادـخ  لوسر  تلحر  زا  دـعب  تشاد و  هحفـص 810 ] زور [  جـنپ  داتفه و  هدـجیه و  توف  ماـگنه  رد  دـش و  دـلوتم  ملس 
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لوسر تلحر  زا  دعب  مالسلااهیلع  همطاف  انامه  دیوگیم : هدرک و  تیاور  مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح  زا  دانـسا  فذح  اب  و  درک . یگدنز 
وا هدمآ و  ترضح  نآ  دزن  لیئربج  دوب ، نیگهودنا  رایـسب  شردپ  نادقف  تشذگرد و  زا  تدم  نیا  رد  دوب و  هدنز  زور  جنپ  داتفه و  ادخ 
نآ نادـنزرف  رب  هک  ياهدـنیآ  ياهدادـیور  ترـضح و  نآ  لاـح  زا  و  تفگیم ، وا  هب  ار  شردـپ  هاـگیاج  دادیم و  يرادـلد  تیلـست و  ار 

ترضح تافو  رد  دیوگ : مرقم  همالع  - 4 [ . 959 . ] تشونیم ار  اهنآ  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  دادیم و  ربخ  وا  هب  دوشیم  دراو  ترضح 
ار لوق  نیمه  اـم  دوب و  هدـنز  ادـخ  لوسر  تلحر  زا  دـعب  زور  جـنپ  داـتفه و  ترـضح  نآ  لوا : تسا : لوق  نیدـنچ  مالـسلااهیلع  هقیدـص 
رد هکنانچ  تسا  هدـش  دراو  هینمز  نیمه  رد  مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح  زا  زین  یتیاور  دراد و  ترهـش  ناخروم  نیب  رد  اریز  میاهتفریذـپ 

. تسا هدمآ   133 ینارحب /  مشاه  دیـس  فیلات  یفلزلا » ملاعم   » دـیفم و خیـش  فیلات  صاصتخالا »  » ینیلک و موحرم  فیلات  یفاک »  » باـتک
/ همغلا فشک  رد  هدـمآ و   203 میلـس /  باتک   » و ، 130 نیظعاوـلا / » هضور   » 403 و / 1 بهذـلا » جورم   » رد بلطم  نیا  زور ، لـهچ  مود :

هتفر ایند  زا  رخالا  يداـمج  موس  زور  رد  ترـضح  موس : تسا . رتحیحـص  لوق  نیا  هدـش و  هداد  تبـسن  ياور  هب  یناـمرق » خـیرات   » 149 و
هدروآ و لابقالا »  » رد سوواط  نب  دیـس  هحفص 554 و  دجهتملا » حابصم   » رد یسوط  خیـش  و  حابـصملا »  » رد یمعفک  ار  بلطم  نیا  تسا ،

هحفص رد  هک  یترابع  و  هدمآ ، هحفص 1  راونالاراحب  مهد  دلج  رد  هکنانچ  تسا ، هدرک  تیاور  مالسلاهیلع  قداص  ماما  زا  ار  نآ  ریـصبوبا 
. ددرگیمرب لوق  نیمه  هب  دوشیم  تباث  هام  هس  مالـسلاهیلع  رقاـب  هحفـص 811 ] ترـضح [  تیاور  زا  هک  دوب  هدـمآ  نیبلاطلا » لتاقم   » 19

رهـشنبا ار  بلطم  نیا  زور  ود  داـتفه و  مـجنپ : تـسا . هدـمآ   46 « / همامالا لئالد   » باـتک رد  بلطم  نیا  رخـالا ، يداـمج  متـسیب  مراـهچ :
تصش متفه : تسا . هدروآ  « 62 فراعملا /   » رد هبیتقنبا  ار  بلطم  نیا  زور ، دـصکی  مشـش : تسا . هدروآ   112 / 2 بقانملا »  » رد بوشآ 

رجحنبا ار  لوق  نیا  هام ، شش  متشه : تسا . هدرک  تیاور  مالـسلاهیلع  رقاب  ترـضح  زا  راونالاحابـصم »  » رد مشاه  خیـش  ار  لوق  نیا  زور ،
. تسا هدرک  رکذ  زین  ار  هام  تشه  هام و  راهچ  ثیدح  باتک  نامه  رد  و  دروآ ، مالسلااهیلع  همطاف  ترـضح  لاح  حرـش  رد  هباصالا »  » رد
. تسا هدرک  لقن  هرهاطلا » هیرذـلا   » باتک رد  یبالود »  » زا رجحنبا  فیلات  هباـصالا »  » راـحب 5210 و رد  ار  لوق  نیا  زور ، جـنپ  دون و  مهن :

هدمآ  280 رجحنبا 4 / فیلات  هباـصالا »  » و « 83 یمزراوخ 10 / بقانم   » و « 42 راصبالا / رون   » باتک رد  لوق  نیا  ناـضمر ، هاـم  موس  مهد :
و تسین ، نکمم  ترـضح  نآ  رمع  تدـم  تافو و  دـلوت و  تایاور  رتشیب  نیب  قیبطت  دـیوگ : هللاهمحر  یـسلجم  همالع  - 5 [ . 960 . ] تسا

دوب هدنز  زور  جنپ  داتفه و  شراوگرزب  ردپ  تلحر  زا  دعب  ترضح  نآ  هک  هدش  دراو  هک  یحیحـص  تیاور  تافو و  خیراوت  نیب  نینچمه 
یلوالا يدامج  هام  طساوا  رد  ترـضح  نآ  تافو  نیاربانب  دشاب  رفـص  هام  متـشه  تسیب و  رد  ادخ  لوسر  تلحر  رگا  اریز  درادـن ، ناکما 
یلوالا يدامج  رخاوا  رد  ترضح  نآ  تافو  دناهدرک - تیاور  تنس  لها  هک  يروط  هب  دشاب - لوالاعیبر  مهدزاود  رد  رگا  دوب و  دهاوخ 
ناوتیم تسیز  ایند  نیا  رد  ادخ  لوسر  زا  دعب  هام  هس  هک  دوب  هدومرف  هک  رقاب  ترضح  زا  ار  جرفلاوبا  تیاور  دوب ، هحفص 812 ] دهاوخ [ 

لقن قبط  رب  زین  مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح  زا  ریـصبوبا  تیاور  درک و  قیبطت  دننادیم  رخالا  يدامج  موس  ار  شتافو  هک  روهـشم  لوق  رب 
تلالد بلطم  نیمه  رب  زین  دناهدشن ، هدوبن - دوبن  مهم  نادنچ  هک  نآ  رطاخ  هب  يدایز -  زور  دنچ  نآ  ضرعتم  ترـضح  هک  [ 961  ] يربط

هحفص 814] ملعاهللاو [ . [ 962 . ] دراد

س)  ) ءارهز ترضح  نفد  نفک و  مسارم  ماجنا  تافو و  تیفیک  تداهش و  تلع 

ترضح تداهش  تلع 

نالف مالف  ذفنق »  » هک دوب  نآ  ترضح  تشذگرد  تلع  ببس و  تسا : هدمآ  یثیدح  نمض  رد  مالسلاهیلع  قداص  ترضح  زا  ریصبوبا ، - 1
رامیب یتخس  هب  تهج  نیدب  هدرک و  طقس  ار  نسحم  تابرـض  رثا  رب  ناشیا  تخاون ، ترـضح  نآ  رب  ریـشمش  فالغ  اب  يو  روتـسد  هب  درم 

« ذفنق  » هکدوب نآ  ترـضح  تافو  ببـس  دیوگ : یمق  ثدحم  - 2 [ . 963 . ] دادن تدایع  هزاجا  شناگدـننک  رازآ  زا  سک  چـیه  هب  دـش و 
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دراو تشاذـگن  دـیبسچ و  نآ  هب  رد  تشپ  زا  هتفرگ و  ار  هناخ  رد  مالـسلااهیلع  همطاف  - 3 [ . 964 . ] دز ریـشمش  فالغ  اب  ار  وا  رمع  مـالغ 
شمان تشاد و  محر  رد  هک  یکدوک  داتفا و  نیمز  يور  هب  مکـش  اب  دـش و  هدـنک  اج  زا  ترـضح  دز  رد  هب  شیاـپ  اـب  رمع  دـنوشب ، هناـخ 
دجسم هحفــص 816 ] هـب [  دوـب  هتــسشن  نآ  يور  هـک  یــسالپ  اـب  ار  نینموـملاریما  هـک  یماـگنه  - 4 [ . 965 . ] دـش طقـس  دوـب  نسحم 
ترضح سالپ  شرف و  هب  تسد  هدیناسر و  ترضح  هب  ار  دوخ  تشاد  هک  یلد  درد  یتحاران و  مامت  اب  مالـسلااهیلع  همطاف  دندیناشکیم ،

فالغ اب  هتفرگ و  يریـشمش  دـیلو  نب  دـلاخ  زا  رمع  دـندناشکیم ... دوخ  يوس  هب  رگید  فرط  زا  مدرم  دیـشک و  دوخ  فرط  هب  هتفرگ و 
هناخ رب  رفن  دصیـس  اب  باطخ  نب  رمع  هک  دوب  نآ  همطاف  تاـفو  تلع  - 5 [ . 966 . ] دش حورجم  هک  دیبوک  ترـضح  هناش  رب  ردق  نآ  نآ ،

[ . 967 . ] دندروآ موجه  ترضح 

ترضح تافو  تیفیک 

داد روتـسد  دیـشوپ ، یکاپ  هماـج  درک و  لـسغ  دروآ ، ار  بآ  هملـسما  منک ، لـسغ  نادـب  اـت  نک  هداـمآ  یبآ  میارب  دومرف : هملـسما  هب  - 1
رد - 2 [ . 968 . ] تشاذـگ شتروص  ریز  ار  شتـسار  تسد  دـیباوخ و  هلبق  هب  ور  شتـسار  فرط  هب  ، دـنارتسگب قاـتا  طـسو  رد  ار  شرتسب 
هب ار  مدیدج  ياههماج  دومرف : سپس  هدرک و  لسغ  نآ  اب  دعب  نک ، هدامآ  میارب  یبآ  دومرف : ءامسا  هب  ترضح  هک : هدمآ  يرگید  تیاور 

، ورب نوریب  اجنیا  زا  هتشاذگ و  اهنت  ارم  راذگب و  مرس  ریز  روایب و  میارب  اج  نالف  زا  ار  مردپ  طونح  هیقب  دومرف : هدیشوپ و  ار  اهنآ  هدب ، نم 
هب هتـسهآ  مدینـشیم ، ار  ترـضح  نآ  تاجانم  يادص  مدش و  نوریب  قافتا  زا  دـیوگیم : ءامـسا  منک . تاجانم  مراگدرورپ  اب  مهاوخیم 

یفطصم و دمحم  قح  هب  اراگدرورپ  دیوگیم : هدرک و  زارد  نامسآ  هحفص 817 ] يوس [  هب  تسد  مدید  مدش  دراو  دنیبن  ارم  هک  يروط 
دیهـش و نیـسح  هب  نم و  رب  شاهیرگ  یبتجم و  نسح  هب  نم و  رب  شهودنا  یـضترم و  یلع  مرهوش  هب  و  تشاد ، نم  رادید  هب  هک  یقایتشا 
رب هـک  مهاوـخیم  زا  دـنراد ، نـم  رب  هـک  یهودـنا  مـغ و  دنـشابیم و  همطاـف  نـت  هراـپ  هـک  منارتـخد  هـب  نـم و  رب  شترـسح  یگدرمژپ و 

نیرتنابرهم ناگدـنوش و  لاوس  نیرتراوگرزب  وت  هک  ینک  دراو  تشهب  هب  يزرماـیب و  ار  ناـنآ  یئاـمرف و  محرت  دـمحم  تما  ناراـکهانگ 
مدادن یباوج  رگا  بوخ و  رایـسب  هک  مداد  ار  وت  خساپ  رگا  ناوخب ، ارم  دعب  راذگاو و  دوخ  هب  ارم  يردق  تفگ : و  - 3 [ . 969 . ] ینانابرهم
یباوج دز و  ادـص  دـعب  تشاذـگاو و  دوخ  لاح  هب  ار  ترـضح  ياهظحل  ءامـسا  متفر . مراگدرورپ ) ای  ، ) دوخ ردـپ  يوس  هب  نم  هک  نادـب 

هک یسک  نیرتهب  رتخد  يا  دندش ، رادهدهع  ار  وا  لمح  نانز  هک  یسک  نیرتیمارگ  رتخد  يا  یفطصم ، دمحم  رتخد  يا  دز  ادص  دینـشن ،
یباوج اما  دـش ، کیدزن  رتمک  ای  نامک و  ریت  ود  هلـصاف  هب  شراگدرورپ  هب  هک  یـسک  رتخد  يا  هدراذـگ ، ياپ  نیمز  ياـهگیر  يور  رب 

تخادنا و ترـضح  يور  هب  ار  دوخ  تسا ، هتـسب  رب  تخر  ایند  زا  درک  هدهاشم  تشادرب ، ترـضح  تروص  يور  زا  ار  هماج  نوچ  دـماین 
ترـضح نآ  هب  ار  سیمع  تنب  ءامـسا  مالـس  یتفر  ادـخ  لوسر  تردـپ  دزن  هک  ماگنه  نآ  همطاف  تفگ : دیـسوبیم  ار  ناشیا  هکیلاـح  رد 

دـش و تکاس  يو  تسا ؟ اجک  ام  ردام  ءامـسا  دـنتفگ : هدیـسر و  وا  هب  نینـسح  دـمآ ، نوریب  هناخ  زا  هدز و  كاچ  نابیرگ  هاگنآ  ناـسرب ،
: دومرف تسا ، هتفر  ایند  زا  دید  داد  ناکت  ار  ترضح  مالـسلاهیلع  نیـسح  هدیـشک  زارد  ترـضح  دندید  هدش  قاتا  دراو  نانآ  دادن ، یباوج 
دیـسوبیم و یهاـگ  هتخادـنا و  رداـم  يور  رب  ار  دوـخ  نـسح  هحفـص 818 ] دـهد [ . شاداـپ  رداـم  تبیـصم  رد  ار  وـت  دـنوادخ  ردارب  يا 
دیـسوبیم و ار  ترـضح  ياهاپ  هدـمآ و  ولج  نیـسح  و  دوش ، ادـج  مندـب  زا  حور  هک  نآ  زا  شیپ  وگب  نخـس  نم  اـب  رداـم  يا  تفگیم :

نادـنزرف يا  تفگ : اهنآ  هب  ءامـسا  نک . تبحـص  نم  اب  مریمب  دوش و  رجفنم  مبلق  هکنآ  زا  شیپ  منیـسح ، ترـسپ  نم  رداـم  يا  تفگیم :
ای : دـندزیم ادـص  هتفر و  نوریب  لزنم  زا  ود  نآ  دـینک ، رادربخ  ناـتردام  گرم  زا  ار  وا  مالـسلاهیلع  یلع  ناتردـپ  دزن  دـیورب  ادـخ  لوسر 

دندرک رادربخ  ار  مالـسلاهیلع  یلع  هتفر و  دجـسم  هب  دـعب  دـش ، دـیدجت  وت  تلحر  تفر  ایند  زا  نامردام  هک  زورما  هادـمحا ، اـی  هادـمحم 
ترـضح رتخد  يا  تفگ : نینچ  دمآ و  شوه  هب  وا  رب  بآ  ندیـشاپ  اب  تفر و  شوه  زا  مالـسلااهیلع  همطاف  توف  ربخ  ندینـش  اب  ترـضح 

نم تیلـست  يرادلد و  بجوم  یـسک  هچ  وت  زا  دعب  مدشیم ، هداد  يرادلد  وت  هلیـسو  هب  هشیمه  نم  میئوگب ، تیلـست  یـسک  هچ  هب  دمحم 
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دیدش و شاهیرگ  دش ، تحاران  تدش  هب  مالسلاهیلع  یلع  تسبورف  ناهج  زا  هدید  ءارهز  رح  هک  نآ  زا  دعب  دیوگ : يدوعسم  دش . دهاوخ 
ره يارب  ینعی : لـیلق  [ 970  ] تامملا نود  يذـلا  لک  هقرف و  نیلیلخ  نم  عامتجا  لکل  دورـس : نینچ  هراب  نیا  رد  دـش و  دـنلب  شاهلاـن  هآ و 

نا ال یلع  لیلد  دـحاو  دـعب  ادـحاو  يداقتفا  نا  و  تسا . كدـنا  ددـنویپن  گرم  هب  هک  هچ  نآ  ره  تسا و  یئادـج  تسود  ود  زا  یعامتجا 
مرقم همالع  - 4 تشاد . دهاوخن  ماود  یتسود  چیه  هک  تسنآ  رب  لیلد  ار  يرگید  زا  دـعب  یکی  نم  نداد  تدـسد  زا  [ . 971  ] لیلخ مودی 

، مدرکیم تداـیع  ترــضح  نآ  زا  ارهز  ترــضح  هحفـــص 819 ] يراــمیب [  نارود  رد  [ 972  ] دـیوگ عفاروبا  رـسمه  یملـسما  دـیوگ :
لسغ ات  نک  مهارف  میارب  بآ  يردق  ردام  يا  دومرف : نم  هب  مدید ، لبق  ياهزور  نوچمه  ار  وا  متفر و  ترضح  نآ  تدایع  هب  یهاگحبص 

شرتسب نم  هک  دومرف  روتـسد  دیـشوپ و  ار  نآ  روایب  میارب  ار  مدیدج  ياههماج  ردام  يا  دومرف : سپـس  درک و  لسغ  هشیمه  زا  رتهب  منک ،
زا شوپور  یسک  تفر ، مهاوخ  ایند  زا  نونکا  مه  نم  ردام  يا  تفگ : و  [ 973  ] دیباوخ نآ  يور  رب  هلبق  هب  ور  ، منک نهپ  قاتا  طسو  رد  ار 
ادص ار  وا  دبع  متـشاذگ و  دوخ  لاح  هب  ار  وا  يردق  دش ، هناخ  دراو  همطاف  هک  یماگنه  دیوگیم : سیمع  تنب  ءامـسا  درادنرب . نم  يور 

رتخد يا  دناهدرک ، لمح  ار  وا  نانز  هک  یـسک  نیرتیمارگ  رتخد  يا  یفطـصم ، دمحم  رتخد  يا  مدز : ادـص  رگید  راب  دادـن ، خـساپ  مدز ،
هدـش کیدزن  نآ  زا  رتمک  ای  نامک  ریت  ود  هزادـنا  هب  شراگدرورپ  هب  هک  سک  رتخد  يا  هدراذـگ ، نیمز  يور  رب  مدـق  هک  یـسک  نیرتهب 

ناج هب  ناج  هدیـسر و  تداهـش  هب  ترـضح  هک  مدید  ماگنه  نیا  رد  متـشادرب ، شیور  زا  شوپور  هدش و  هناخ  دراو  دادـن ، یخـساپ  دوب ،
نآ يور  رب  ار  دوخ  هکیلاح  رد  تفر  ایند  زا  ءاشع  برغم و  نیب  دوب و  روجام  ادخ  هاگـشیپ  رد  هدیدمتـس و  رادـیاپ و  هدرک  میلـست  نیرفآ 

يدیسر ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  تردپ  تمدخ  هب  هک  یماگنه  همطاف ، يا  متفگیم : نینچ  مدیـسوبیم  ار  ناشیا  هتخادنا و  ترـضح 
نـسح تسا ، هدرک  توف  ناشردام  هک  دـندمیهف  هدـش  هناخ  دراو  مالـسلاامهیلع  نینـسح  نیب  نیمه  رد  ناسرب ، ترـضح  نآ  هب  ارم  مـالس 

، منیـسح وت  رـسپ  نم  ردام  يا  تفگیم : دیـسوبیم و  ار  ردام  يا  تفگیم : دیـسوبیم و  ار  وا  هتخادـنا  ردام  يور  رب  ار  دوخ  مالـسلهیلع 
هاگآ شردام  تداهـش  زا  ار  ناشردـپ  هتفر و  دجـسم  هب  دـعب  وگب ، نخـس  نم  اب  هحفـص 820 ] مریمب [  دوـش و  هراـپ  مبلق  هـک  نآ  زا  شیب 

هب ار  دوخ  نم  مهد ، يرادلد  ار  دوخ  سک  هچ  هب  دمحم  ترـضح  رتخد  يا  تفگیم : هدمآ و  لزنم  هب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دـندرک ،
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  تربمایپ  رتخد  زا  نم  ادنوادخ ، تسا ؟. يرادلد  تیلـست و  بجوم  یـسک  هچ  وت  زا  دعب  مدادیم ، يرادلد  وت 

هدیدمتـس وا  راذگم ، شیاهنت  نز و  دنویپ  وا  هب  تسا  رود  هدیرب و  ام  زا  وا  شابوا  سینا  تسا  اهنت  سکیب و  وا  ادنوادخ  متـسه ، یـضار 
يا اباب ، يا  دزیم ، دایرف  دـمآ و  نوریب  هناـخ  زا  هتخادـنا  رـس  رب  رداـچ  هکیلاـح  رد  موثلکما  نک . يرواد  شیارب  نارواد  نیرتهب  يا  تسا 

نویش و تشاد . دهاوخن  يرادید  رگید  هک  ياهنوگ  هب  میداد  تسد  زا  ار  وت  یتسارب  نونکا  مه  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
باطخ هدمآ و  نوریب  هناخ  زا  رذوبا  دندوب ، هزانج  جورخ  رظتنم  هتفرگ  ار  نینموملاریما  هناخ  فارطا  مدرم  دوب ، هتفرگ  ار  هنیدـم  مامت  ایرف 

ءارهز ترضح  نداد  لسغ  لوغشم  دوخ  نینموملاریما  تسا . هداتفا  ریخات  هب  بشما  ات  ربمایپ  رتخد  هزانج  عییـشت  دیدرگرب ، تفگ ، نانآ  هب 
ارهز ترـضح  هک  دوب  نآ  تفرگ  هدـهع  هب  ار  نداد  لسغ  رما  یلع  ترـضح  دوخ  هک  نآ  تلع  دـیامرفیم  مالـسلاهیلع  قداص  ماـما  دـش .

هک دوـمرف : زین  و  داد . لـسغ  مالـسلاهیلع  یــسیع  ترــضح  ار  مـیرم  ترــضح  هکناـنچ  دـهد  لـسغ  قیئــص  دـیاب  ار  وا  تـسا و  هقیدـص 
وت زینک  نیا  ادنوادخ  تفگ : هتخیر و  روفاک  يرادقم  راب  نیمجنپ  رد  تخیر و  بآ  ترـضح  نآ  ندب  رب  راب  جـنپ  راب و  هس  نینموملاریما ،

عیفر و شاهجرد  گرزب و  ار  شناهرب  نک ، شنیقلت  ار  وا  تجح  ادـنوادخ  دـشابیم ، تناگدـیرفآ  نایم  زا  وت  هدـیزگرب  لوسر و  رتخد  و 
نیا درک و  طونح  ار  وا  ادـخ  لوسر  طونح  یتدایز  زا  هد . ياج  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  باتک  رد  ار  وا  هد و  رارقالا 

لیئربج هک  تسا  یتشهب  هحفـص 821 ] طونح [  نیا  همطاف  ای  یلع و  ای  دوب : هدومرف  ادـخ  لوسر  هدروآ و  لیئربج  هک  دوب  یطونح  ناـمه 
همطاـف دـشاب ، رفن  ود  امـش  نآ  زا  هـیقب  نـم و  نآ  زا  يرادـقم  دـینک  میـسقت  ار  نآ  دـیوگیم  هدـیناسر و  مالـس  امــش  هـب  هدروآ و  مـیارب 

لوسر دهد ، ماجنا  تسناد  حالـص  هچ  ره  هک  تسا  مالـسلاهیلع  یلع  رظن  هب  هیقب  دشاب و  امـش  زا  نآ  موس  کی  درک : ضرع  مالـسلااهیلع 
یلع ای  یتسه ، هدش  ماهلا  هدش و  تیاده  هدیشر ، فقوم ، وت  دومرف : تفرگ و  شوغآ  رد  ار  وا  هتسیرگ و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 
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دیئامرفب امش  هک  سک  ره  نآ  زا  رگید  فصن  ارهز و  ترضح  دوخ  لام  نآ  زا  یمین  دومرف  مالسلاهیلع  یلع  وگب ، ار  ترظن  هیقب  دروم  رد 
ددنب هب  ار  نفک  دنب  هک  نآ  زا  شیپ  درک و  نفک  هچراپ  تفه  رد  ار  ارهز  ترضح  مالسلاهیلع  یلع  دشاب . وت  لام  مه  نآ  دومرف : ترـضح 

رد رادید  هدیـسرارف و  یئادج  هظحل  هک  دیریگب  هرهب  ناتردام  زا  دیئایب و  نیـسح  يا  نسح و  يا  هضف ، يا  بنیز  يا  موثلکما  يا  دز  ادص 
یفطصم و دمحم  ترضح  نامدج و  نادقف  زا  یگشیمه  سوسفا  هآ و  دنتفگیم : هدمآ و  ولج  مالـسلاامهیلع  نینـسح  ، دوب دهاوخ  تشهب 

ایند رد  وت  زا  دعب  ام  وگب ، ترضح  نآ  هب  ناسرب و  ار  ام  مالس  يدرک  تاقالم  ار  نامدج  هک  یماگنه  مالـسلااهیلع ، ءارهز  همطاف  نامردام 
هدرک و زارد  ار  دوخ  ياهتـسد  دـش  دـنلب  همطاف  هلان  داـیرف و  هظحل  نآ  رد  هک  مهدیم  یهاوگ  نم  دـیامرفیم : نینموملاریما  میدـش . میتی 

هنیس يور  زا  ار  ود  نآ  نسحلاوبا  يا  دز  ادص  یبیغ  شورس  ماگنه  نیا  رد  دینابسچ ، هنیس  هب  یگتسهآ  هب  دیـشک و  شوغآ  رد  ار  ینـسح 
نآ رب  تسب و  ار  نفک  دنب  هدرک  دنلب  ار  ود  نآ  ترـضح  دنتخادنا ، هیرگ  هب  ار  نامـسآ  ناگتـشرف  دـنگوس  ادـخ  هب  رادرب ، ارهز  ترـضح 

شاهناخ رد  ار  وا  دنتشاد و  تکرش  رذوبا  دادقم و  ناملس و  رامع و  لیقع و  مالـسلاامهیلع و  نینـسح  زامن  نآ  رد  دناوخ و  زامن  ترـضح 
يا هللادبع ، نب  دمحم  هللالوسر  هلم  یلع  هللااب و  هللا و  مسب  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  دومرف : دراذـگ  دـحل  رد  ار  وا  هک  یماگنه  درک . نفد 

تیارب دنوادخ  هحفص 822 ] هک [  مدیدنسپ  ار  هچ  نآ  وت  يارب  تسا ، رتهتسیاش  نم  زا  هک  مدرک  میلست  یسک  هب  ار  وت  نم  هقیدص ، همطاف 
رگید ثیدح  رد  [ . 974 « ] يرخا هرات  مکجرخن  اهنم  مکدیعن و  اهیف  مکانقلخ و  اهنم  : » درک تئارق  ار  هفیرـش  هیآ  نیا  دعب  دوب و  هتـساوخ 

دندیـسرپ وا  زا  هدـش و  دراو  وا  رب  هتـشرف  ود  درک  فاـص  ار  وا  ربـق  كاـخ  هدراذـگ و  ربـق  رد  ار  وا  هک  یماـگنه  نینموملاریما  هک : هدـمآ 
وت ماما  دـنتفگ : دـمحم ، ترـضح  مردـپ  تفگ  تسیک ؟ تربمایپ  دـنتفگ : تسا ، نم  راـگدرورپ  هللا » : » داد خـساپ  تسیک ؟ وت  راـگدرورپ 
هک یماگنه  تخاس ، عیقب  رد  ربق  لهچ  ای  تفه  تروص  دعب  تسا . نم  ماما  یلع » ، » هداتسیا مربق  رانک  رب  هک  یسک  نیمه  تفگ : تسیک ؟

همطاف ترضح  ربق  صیخشت  تسا  هدش  داجیا  عیقب  ناتـسربق  رد  ياهزات  ياهربق  هدرک و  نفد  ار  ترـضح  هک  دندش  هجوتم  هنیدم  ناگرزب 
زامن نآ  رب  هدروآ و  نوریب  ار  همطاف  ندـب  ات  دـننک  شبن  ار  اهربق  نیا  دـنیایب و  ناناملـسم  نانز  زا  ياهدـع  دـنتفگ : هدـش و  راوشد  اهنآ  رب 

رب دیـشوپیم  راوشد  راوگان و  طئارـش  رد  هک  يدرز  هماج  هک  یلاح  رد  بضغ  مشخ و  تلاح  اب  دیـسر  نینموملاریما  هب  ربخ  نیا  ، میناوخب
رد ریشمش  دوش  اجباج  گنس  کی  دنک و  رییغت  اهربق  رگا  هک  درک  دای  دنگوس  هدمآ و  نوریب  لزنم  زا  هتفرگ ، تسد  هب  راقفلاوذ  هدرک  نت 

ار شربق  ام  نسحلاوبا  يا  مسق  ادـخ  هب  يدرک ، ار  راک  نیا  ارچ  دـنتفگ : هدیـسر و  وا  هب  شنارای  زا  ياهدـع  رمع و  داهن ، مهاوخ  امـش  نیب 
دوخ قح  زا  نم  هایس ، نز  رسپ  يا  تفگ ، وا  هب  هدیبوک و  نیمز  رب  ار  وا  هتفرگ و  ار  وا  هقی  ترضح  میناوخیم . زامن  وا  رب  مینکیم و  شبن 

نآ گنـس  کی  رگا  تسا  وا  تسد  رد  مناج  هک  یئادخ  هب  ار  همطاف  ربق  یلو  دندرگنرب  ناشنید  زا  مدرم  هک  متـشادرب  تسد  تهج  نادـب 
هحفص 823] رب [  وا  زا  تسد  هک  داد  دنگوس  ادخ  هب  ار  ترضح  نآ  هدمآ و  ولج  رکبوبا  منکیم . باریس  ناتنوخ  زا  ار  نیمز  دوش  اجباج 

[ . 975 . ] دندش هدنکارپ  مدرم  درک و  اهر  ار  وا  ترضح  دراد ،

ترضح نآ  رب  زامن 

لهچ دوب و  هدنز  ادخ  لوسر  تلحر  زا  دعب  زور  جنپ  داتفه و  تشاد و  لاس  هدـجیه  توف  ماگنه  هب  همطاف  ترـضح  هک  هدـش  تیاور  - 1
زا مالسلاامهیلع  نینسح  هارمه  هنابش  ار  وا  تشاد و  هدهعرب  مالـسلاهیلع  یلع  ار  شنفد  نفک و  لسغ و  مسارم  تساهدش ، تیاور  مه  زور 

ارهز ترـضح  تاـفو  زا  دـعب  - 2 [ . 976 . ] دــندرکن رادربـخ  ار  سک  چــیه  دــندرک و  نـفد  هدــناوخ و  زاـمن  وا  رب  هدرب و  نوریب  هناـخ 
نآ هب  لسغ  رد  سیمع  تنب  ءامسا  داد و  لسغ  شنهاریپ  رد  ار  وا  داد ، ماجنا  ار  وا  يایاصو  تاشرافس  مامت  مالسلاهیلع  یلع  مالسلااهیلع ،
وا دوبن ، اج  نآ  رگید  یسک  هضف  شزینک  وثلکما و  بنیز و  اهنآ و  زا  ریغ  دنروایب و  بآ  نینسح  داد  روتـسد  و  درکیم ، کمک  ترـضح 
اب ار  شربق  درک و  نفد  ار  وا  بش  لد  رد  تفگ و  شزامن  رد  ریبکت  جـنپ  دـناوخ و  زاـمن  ترـضح  نآ  رب  درک و  نفک  هچراـپ  تفه  رد  ار 

تکرـش مسارم  نآ  رد  رگید  یـسک  ترـضح  هژیو  صاخ و  ناتـسود  مشاهینب و  زا  یهورگ  نینـسح و  یلع و  زج  درک و  ناسکی  كاخ 
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ناـنآ رطاـخ  هب  مدرم  تسا ، هدـش  قلخ  رفن  تفه  رطاـخ  هب  نیمز  دومرف : هک  تسا  هدـش  تیاور  مالـسلاهیلع  یلع  زا  - 3 [ . 977 . ] تشادن
و هفیذح ، هحفـص 824 ] رامع [  دادـقم ، ناملـس ، رذوبا ، زا : دـنترابع  نانآ  دـنوشیم ، يرای  درابیم و  ناراب  اـهنآ  رب  دـنروخیم و  يزور 

[ . 978 . ] دندناوخ زامن  هدش و  رضاح  ارهز  ترـضح  هزانج  رب  هک  دنتـسه  یناسک  نامه  نانیا  میاهنآ و  ماما  هک  نم  و  دوعـسم ، نب  هللادبع 
زا نم  ادنوادخ  تفگ : هداتسیا و  وا  نیلاب  رب  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  دومرف ، تلحر  ایند  زا  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  هک  یماگنه  - 4

متـس وا  هب  ادنوادخ  دنویپب ، وا  اب  هدیرب  ام  زا  وا  ادنوادخ  شاب ، وا  مدـمه  سینا و  تسا  ناسرت  وا  ادـنوادخ  متـسه ، یـضار  تربمایپ  رتخد 
يور رب  ار  داد و ا  لسغ  ار  ترضح  نآ  مالسلاهیلع  یلع  دیـسرارف  هک  بش  - 5 [ . 979 . ] ینارواد نیرتهب  وت  هک  نک  يرواد  شیارب  هدـش 

رد ار  ترضح  ندب  رگیدکی  هارمه  هدرک و  راضحا  ار  رذوبا  ترضح  نک ، رادربخ  ار  رذوبا  دومرف : مالـسلاهیلع  نسح  هب  هدراذگ و  یتخت 
: تفگ هدرک و  دنلب  نامسآ  يوس  هب  ار  شیاهتسد  دناوخ و  زامن  تعکر  ود  مالسلاهیلع  یلع  دعب  دندناوخ ، زامن  نآ  رب  هدراذگ و  یلـصم 

نـشور شفارطا  لیم  کی  تفاسم  هب  ماگنه  نیا  رد  يدروآرد ، ینـشور  هب  اـهیکیرات  زا  ار  وا  تسا ، همطاـف  تربماـیپ  رتخد  نیا  ادـنوادخ 
نم زا  ار  شتبرت  هک  دـیروآ ، نم  دزن  ار  وا  هک  دـش  هدینـش  عیقب  هشوـگ  زا  یئادـص  دنراپـسب  كاـخ  هب  ار  وا  دنتـساوخ  هک  یماـگنه  دـش ،

رب مالسلاهیلع  یلع  دندرک ، نفد  اجنآ  رد  ار  ترضح  دندرب و  ربق  نآ  رانک  ار  توبات  تسا ، هدامآ  يربق  دندید  ماگنه  نیا  رد  دناهتشادرب ،
یلع يا  دش ، دـنلب  نیمز  زا  یئاون  تسا ». ادـخ  لوسر  رتخد  نیا  مدرپس  وت  هب  ار  دوخ  تناما  هعیدو و  نیمز  يا  : » تفگ هتـسشن و  ربق  رانک 

صخـشم تمایق  زور  ات  و  دومن ، حطـس  مه  نیمز  اب  درک و  رپ  ار  ربق  تشگرب و  ترـضح  شابم . ریگلد  درگرب و  مرتنابرهم  وا  هب  وت  زا  نم 
وا هزانج  رب  ریبز  دادقم و  یلع و  سابع و  زج  یسک  دش و  نفد  هنابـش  همطاف  انامه  يربط : خیرات  - 6 هحفص 825 ] [ . ] 980 . ] دش دهاوخن 

ترضح نآ  هزانج  رب  هدیرب ، رامع و  دادقم و  رذوبا و  ناملس و  لیقع و  نینـسح و  نینموملاریما و  هک  هدمآ  ام  تایاور  رد  و  دشن ، رـضاح 
[981 . ] تسا هدمآ  دوعسمنبا  هفیذج و  و  تیاور : رگید  رد  و  لضف ، شرـسپ  سابع و  هک : تسا  هدمآ  رگید  یتیاور  رد  و  دندناوخ ، زامن 

تامملا یتح  اهبحاص  هریثک و  یلع  ایندلا  للع  يرا  تفگیم : دورـس و  ار  تایبا  نیا  دراذگ ، دحل  رد  درک و  نفد  ار  وا  هک  یماگنه  - 7 . 
نیلیلخ نم  عامتجا  لکل  تسا . راتفرگ  رامیب و  گرم  مد  ات  ایند  مدـمه  منیبیم و  رایـسب  دوخ  رب  ار  اـیند  ياـهیراتفرگ  اـهیقتحاران و  لـیلع 

نا و  دوب . دهاوخ  كدنا  امـش  دزن  رد  نم  ندنام  یقاب  تسا و  یئادج  تسود  رفن  ود  زا  یعامتجا  ره  يارب  لیلقل  مکدـنع  یئاقب  نا  هقرف و 
هک تسنآ  رب  لیلد  دـمحا  ترـضح  زا  دـعب  ار  همطاـف  نم  نداد  تسد  زا  [ . 982  ] لیلخ مودـی  نا ال  یلع  لیلد  دـمحا  دـعب  امطاف  يداقتفا 

. تشاد دهاوخن  ماود  یتسود 

دوب ءارهز  ترضح  توبات  هدش  هتخاس  مالسا  رد  هک  یتوبات  نیتسخن 

میارب هک  منکیم  تیصو  وت  هب  ومع  هحفص 826 ] رسپ [  يا  دومرف : ملسلاهیلع  یلع  هب  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  هک  هدمآ  یثیدح  رد  - 1
ترـضح نک ، فیـصوت  میارب  ار  شلکـش  دومرف : ترـضح  دـندرک . میـسرت  ار  نآ  تروص  لکـش و  هک  مدـید  ار  ناگتـشرف  زاسب  یتوبات 

نآ زا  شیب  هک  دوب  نامه  دـش  هتخاس  نیمز  يور  هک  یتوباـت  نیتسخن  و  تخاـس ، لکـش  ناـمه  هب  نینموملاریما  تفگ ، ار  شتایـصوصخ 
هتخاس یسک  هچ  يارب  توبات  نیتسخن  دیسرپ  مالسلاهیلع  قداص  ترـضح  زا  دلاخ ، نب  نامیلـس  - 2 [ . 983 . ] دوب هتخاسن  هدیدن و  یـسک 
یتوبات نیتسخن  تسا : هدومرف  مالسلاهیلع  قداص  ترـضح  - 3 ملـس . هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رتخد  يارب  دومرف  ترـضح  دش ،

تنب ءامـسا  هب  تفر و  ایند  زا  مه  تلع  نامه  هب  هک  ینیرخآ  يرامیب  رد  ترـضح  دوب ، همطاف  ترـضح  توبات  دـش  هتخاس  مالـسا  رد  هک 
ارم هک  يزاسب  میارب  هلیـسو  یناوتیم  اـیآ  تسا  هدـنامن  یقاـب  نم  زا  يزیچ  هدـش و  بآ  مندـب  تشوگ  يراـمیب  رثا  رب  نم  دومرف : سیمع 

تـسرد يزیچ  اـههزانج  لـمح  يارب  ناـنآ  هک  مدـیدیم  مدربیم  رـسب  هشبح  نیمزرـس  رد  نم  هـک  یناـمز  درک : ضرع  ءامـسا  دـناشوپب ؟
رایـسب دومرف : ترـضح  مزاس ، هدامآ  ناتیارب  دمآ  ناتـشوخ  نآ  زا  امـش  رگا  هک  مزاسب  نانآ  توبات  دـننام  يزیچ  مناوتیم  نم  دـننکیم و 

تخادنا نآ  يور  ياهچراپ  تسب و  نآ  ياههیاپ  هب  دروآ و  بوچ  هعطق  دنچ  دعب  دـیناباوخ  تشپ  هب  ار  نآ  هدروآ  یباوختخت  يو  بوخ ،
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شتآ زا  ار  وت  دنوادخ  دـناشوپب ، ارم  ات  زاسب  نیمه  لثم  یتوبات  مه  نم  يارب  دومرف : ترـضح  دـنزاسیم ، هنوگنیدـب  اهنآ  مدـید  تفگ : و 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  دمحم  رتخد  همطاف  دش  هتخاس  توبات  شیارب  هک  یـسک  نیتسخن  دومرف : مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح  - 4 دناشوپب .

همطاف دومرف : ترضح  دوب ؟ هک  دش  هتخاس  توبات  شیارب  هک  یسک  نیتسخن  هک  دش  هدیسرپ  مالسلاهیلع  قداص  ترضح  زا  - 5 دوب . ملس 
نم عضو  ینیبیمن  دومرف : سیمع  تنب  ءامسا  هب  دش ، رامیب  یتخس  هب  مالسلااهیلع  همطاف  دیوگ : سابعنبا  - 6 هحفص 827 ] مالسلااهیلع [ 
درک مهاوخن  يراک  نینچ  هک  دـنگوس  مدوخ  ناج  هب  تفگ : ءامـسا  ینکن ، لمح  اراکـشآ  تروص  هب  تخت  يور  رب  ارم  هدیـسر ، اجک  هب 
دیرب هقاس  زا  ار  اهنآ  هدروآ و  رتبوچ  هعطق  دـنچ  يو  دوب ، هنوگچ  دومرف : ماهدـید ، هشبح  رد  هک  تروص  نامه  هب  مزاسیم  یتوبات  نکل 

هب زور  نآ  ات  هک  دومن ، یمـسبت  همطاف  ترـضح  دشیم ، هتخاس  هک  دوب  یتوبات  نیتسخن  نآ  و  تخاس ، یتوبات  باوختخت  يور  رب  دـعب  و 
ءارهز ترضح  هک  تسا  هدش  تیاور  سمع  تنب  ءامسا  زا  - 7 میدرک . نفد  هتشادرب و  توبات  نآ  اب  ار  وا  دعب  دوب ، هدشن  هدید  مسبت  لاح 

اهنز ندـب  يور  هک  دـیآیمن  مشوخ  نآ  زا  منادیم و  تشز  دـنهدیم  ماجنا  ناـنز  هب  تبـسن  هک  ار  يراـک  نم  دومرف ، وا  هب  مالـسلااهیلع 
رد هک  ار  هچ  نآ  امـش  يارب  نم  ادخ  لوسر  رتخد  يا  تفگ : ءامـسا  تسا ، صخـشم  اهنآ  ندب  ناگدننیب  يارب  یلو  دـنزادنایم  ياهچراپ 
نآ يور  رب  ياهچراپ  دعب  متسب ، هدیشارت و  یبوخ  هب  ار  نآ  هدروآ و  ار  يرت  بوچ  نم  دیوگ : دعب  تخاس  مهاوخ  ماهدید  هشبح  نیمزرس 
هک اجنآ  ات  هدب ... لسغ  ارم  وت  مندرم  زا  دعب  دوشیمن ، هداد  صیخشت  نز  زا  درم  هک  نیا ، تسا  بوخ  ردق  هچ  دومرف : ترـضح  متخادنا ،

[ . 984 . ] دنداد لسغ  ار  ترضح  نآ  ءامسا  یلع و  تفر  ایند  زا  ترضح  هکنآ  زا  دعب  دیوگ :

راونالاراحب یقرواپ 

وا هب  همطاف  ترـضح  هکنیا  تسا و  هدش  هدرب  هحفص 828 ] مسا [  اج  نیدنچ  رد  سیمع  تنب  ءامـسا  زا  باب  نیا  رد  دیوگ : راحب  یـشحم 
دوب و بلاطیبا  نب  رفعج  رـسمه  ءامـسا  هک  تسا  خـیراوت  نایملـسم  زا  هک  هچ  نآ  اب  بلاطم  نیا  و  نک ، نانچ  نینچ و  هک  هدرک  تیـصو 
وا اب  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  رکبوبا ، گرم  زا  دعب  يرجه  هدزیس  لاس  رد  دمآرد و  هفاحقیبا  نب  رکبوبا  يرـسمه  هب  وا  تداهـش  زا  دعب 

رکبوبا گرم  زا  دعب  ءارهز  ترضح  تافو  هک  میئوگب  دیاب  ای  دوب ، یلع  ترـضح  دزن  رد  رکبیبا  نب  دمحم  شرـسپ  اب  وا  دومرف و  جاودزا 
، تسا هدـش  هتـشون  عفاروبا  نز  یملـس »  » ياج هب  سمیع » تنب  ءامـسا   » اهابتـشا هکنیا  اـی  و  هتفگن ، يزیچ  نینچ  سک  چـیه  هک  تسا  هدوب 
تسا و هدش  هراشا  بلطم  نیا  هب  زین  كرادـم  رداصم و  زا  رگید  یخرب  رد  دوب و  هدـمآ  نینچ  البق  « 172 یسوط /  خیش  یلاما   » زا هکنانچ 

هداد ار  لامتحا  نیا  همغلا » فشک   » رد یلبرا »  » هکنانچ تسا  سیمع  تنب  ءامسا  رهاوخ  هک  بلطملادبع  نب  هزمح  ترضح  نز  یملس »  » ای
یجنگ زا  هحفـص 136  رد  هکنانچ  دشاب  هدش  هابتـشا  نکـس  نب  دیزی  رتخد  ءامـسا »  » اب دراد  لامتحا  تشذـگ و  هحفـص 136  رد  تسا و 
ءارهز همطاف  ترـضح  لاح  حرـش  رد  هباـصالا »  » باـتک رد  هک  یتراـبع  ار  بلطم  نیا  [ . 985 . ] تسا رتبسانم  نیا  هک  دـش  لقن  یعفاـش 

هب درک  تیـصو  همطاف  هک  دیوگ  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  تافو  ناتـساد  رد  رمعوبا  دیوگ : هک  دنکیم  دیئات  تسا  هدمآ  مالـسلااهیلع 
ات دوب  رکبوبا  رـسمه  نامز  نآ  رد  ءامـسا  اریز  هدرمـش  دـیعب  ار  بلطم  نیا  نوحتفنبا  دـنهد  لـسغ  ار  وا  سیمع  تنب  ءامـسا  وا و  هک  یلع 

هحفص 829] [ . ] 986 «. ] دراد ار  داعبتسا  ياج  نیا  و  : » دیوگ هکنیا 

ءارهز ترضح  نفد 

یثیدح رد  - 2 [ . 987 . ] تشگرب هتفرگ و  ار  وا  دمآ و  نوریب  یتسد  دـش  ربق  ریزارـس  ارهز  ترـضح  ندـب  هک  یماگنه  هدـش : تیاور  - 1
زا دعب  دش ، وا  نفد  نفک و  لسغ و  لوغشم  هنابش  نینموملاریما  ترضح  نآ  تیصو  قبط  تفر  ایند  زا  ءارهز  ترـضح  هکنآ  زا  دعب  هدمآ :

زامن وا  رب  هکنیا  ات  داد  تکرح  هزانج  ولج  ندز  شتآ  ار  امرخ  تخرد  زا  هخاش  هس  دروآ و  نوریب  هناخ  زا  ار  هزانج  نفک  لسغ و  لیمکت 
اهتارفز یلع  یـسفن  دورـس : ار  رعـش  نیا  مالـسلاهیلع  یلع  همطاف  تافو  زا  دعب  تسا : هتفگ  مکاح  - 3 [ . 988 . ] درک نفد  هنابـش  هدناوخ و 
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نآ زا  دعب  - 4 [ . 989  ] یتایح لوطت  نا  هفاخم  یکبا  امنا  هایحلا و  یف  كدعب  ریخ  ال  هحفص 830 ] تارفزلا [  عم  تجرخ  اهتیل  ای  هسوبحم 
فرط هب  ار  شتروص  دش و  يراج  شیاههنوگ  رب  شیاهکـشا  هدروآ  يور  وا  رب  هودنا  مغ و  درک  كاپ  ارهز  ربق  كاخ  زا  ار  شتـسد  هک 

[ . 990 . ] هللالوسر ای  کیلع  مالسلا  تفگ : هدینادرگرب و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ربق 

ءارهز ترضح  نفد  لحم 

رد دومرف : ترضح  مدیسرپ ؟ مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  ربق  هرابرد  مالسلاهیلع  ارهز  ترضح  زا  دیوگ : رـصنیبا  نب  دمحم  نب  دمحا  - 1
: دیوگ یسوط  رفعجوبا  - 2 [ . 991 . ] دش دجسم  ءزج  ترـضح  نآ  هناخ  دنداد  هعـسوت  ار  دجـسم  هیماینب  هک  یماگنه  دش ، نفد  شاهناخ 
هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  شیامرف  بلطم  نیا  دـیوم  هدـش ، نفد  هکرابم  هضور  رد  ای  دوخ  هناخ  رد  ترـضح  نآ  هک  تسنآ  رتحـیحص 

هناخ نیب  : » تسا هدمآ  يراخب »  » باتک هحفص 831 ] رد [  و  تسا » تشهب  ياهاب  زا  یغاب  نم  ربنم  ربق و  نیب  : » دومرف هک  تسا  ملـس  هلآ و 
هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  و  مربنم ،» هناخ و  نیب  ام   » هدمآ لبنح » نب  دمحا  دنـسم   » و يذمرتلا »  » و هیلحلا »  » و ءاطوملا »  » رد و  نم .» ربنم  و 

ترضح زا  رـصنیبا ، نب  دمحم  نب  دمحا  زا  - 3 [ . 992 . ] تسا هتفرگ  رارق  تشهب  ياـهرد  زا  يرد  يور  رب  نم  ربـنم  دومرف : ملـس  هلآ و 
زا يدرم  دومرف : مدیسرپ ؟ مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  نفد  لحم  هرابرد  ترـضح  نآ  زا  دیوگ : هک  تسا  هدش  تیاور  مالـسلاهیلع  اضر 
نآ دش ، نفد  عیقب  رد  تفگ : وا  هب  یسیع  دوب  رـضاح  یـسوم  نب  یـسیع  هک  یلاح  رد  دیـسرپ  ار  هلاسم  نیا  مالـسلاهیلع  قداص  رفعج  ماما 
هب تناردپ  زا  وت  مراد ؟ راک  هچ  یسوم  نب  یسیع  اب  نم  تفگ : درم  نآ  داد ، خساپ  وت  هب  یسیع  دومرف : ترضح  دیـسرپ ؟ ترـضح  زا  درم 
هک تسنآ  رتحیحص  دیوگ : یسلجم  همالع  - 4 [ . 993 . ] تسا نفد  شاهناخ  را  دومرف : ترضح  دناهدومرف ، زیچ  هچ  نانآ  هک  هدب  ربخ  نم 

[ . 994 . ] تسا هدش  نفد  شاهناخ  رد  ترضح  نآ 

ترضح نآ  هناخ  لحم 

ترـضح صوصخم  هناخ  هب  لصتم  مالـسلااهیلع  ءارهز  ترـضح  هناـخ  هک  دوشیم  هدافتـسا  نینچ  ناراـگن  خـیرات  ياـههتفگ  راـبخا و  زا 
هب طوبرم  لصف  رد  یعفاش  يدوهمـس  همالع  دوب . هداد  رارق  دوخ  تدابع  فاکتعا و  بش و  زامن  دـجهت و  يارب  ار  اـج  نآ  هک  دوب  لوسر 

دنکیم تیاور  شردپ  هحفص 832 ] زا [  هللادبع  نب  یسیع  زا  ییحی  تسا . دجهت  نوتس  اهنوتس  لمج  زا  دیوگ و  يوبن  دجـسم  ياهنوتس 
ار يریـصح  دنتفریم  باوخ  هب  هداتـسیا و  زاب  دمآ  تفر و  زا  مدرم  هک  نآ  زا  دعب  اهبـش  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هک 

نم هب  لضف  نب  هللادبع  نب  دیعـس  دیوگ : یـسیع  دناوخیم . بش  زامن  اجنآ  رد  تخادـنایم و  مالـسلاهیلع  یلع  هناخ  تشپ  تشادیمرب و 
يربخ ایآ  ، ياهدیبسچ نوتس  نیا  هب  تفگ : نم  هب  مدناوخیم ، زامن  نوتس  نآ  يوس  هب  هک  یلاح  رد  دیسر  نم  هب  هیفنح  نب  دمحم  هک  تف 

ادخ لوسر  هک  هدش  لثن  تباث  نب  دیز  زا  دوب . ادخ  لوسر  هنابش  يالصم  اریز  شاب  نآ  مزالم  تفگ : هن ، متفگ : هدیسر ؟ وت  هب  نآ  هرابرد 
لحم هرابرد  يرطم  دناوخیم . زامن  اج  نآ  رد  اهبش  هدرک و  باختنا  ناضمر  هام  رد  دوب - هدش  هتخاس  ریـصح  زا  یئوگ  هک  ار - ياهرجح 

لیئربج باب  زا  دوشیم . زاب  هناخ  نآ  هب  ور  لیئربج  باب  تسا و  هدش  عقاو  اهنعهللایـضر  همطاف  هناخ  تشپ  نوتـس  نیا  دیوگ : نوتـس  نیا 
: هک هدش  لقن  ینالوط  ثیدـح  نمـض  رد  يراصنا  هللادـبع  نب  رباج  زا  [ 995 ( ] مجرتـم . ) دوشیم عقاو  پچ  تسد  تمـس  میوش  دراو  هک 
اج نآ  رد  شنارسمه  هداد و  صاصتخا  دوخ  صخش  يارب  هک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هناخ  هب  ءارهز  ترـضح  هناخ 

ترـضح هناخ  هب  هتـسویپ  لوسر  ترـضح  یـصاصتخا  هناخ  هکنیا  رب  دـنکیم  تلالد  ینـالوط  ثیدـح  نیا  [ . 996 . ] دندرکیمن یگدـنز 
وا هاگرد  هب  يراز  عرـضت و  درکیم و  راگدرورپ  تداـبع  اـجنآ  رد  ادـخ  لوسر  هک  تسا  ياهناـخ  ناـمه  نیا  هدوب و  مالـسلااهیلع  ءارهز 

نامز ات  هناخ  نیا  تسا ، یحلاصم  زومر و  رارسا و  دشیدنیب  بوخ  هک  یـسک  يارب  رگیدکی  هب  هناخ  ود  یگتـسویپ  نیا  رد  تسا و  هتـشاد 
رد يدوهمـس  دننک . بارخ  ار  هحفـص 833 ] نآ [  ات  داد  روتـسد  هدمآ و  هنیدم  هب  ماش  زا  يو  هکنیا  ات  دوب  اپ  رـس  رب  کلملادبع  نب  دـیلو 
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هب کلملادبع  نب  دیلو  هک  هدرک  لقن  ملع  لها  زا  یخرب  زا  دـمحم  نب  زیزعلادـبع  زا  هلابز  نیا  دـیوگ : ءافولا » ءافو   » باتک مهدزناش  لصف 
یلع نب  نسح  نب  نسح  هک  دش  هجوتم  ادخ  لوسر  ربنم  رب  شینارنخس  نیب  رد  دش  دراو  هنیدم  هب  اجنآ  زا  دمآ و  هکم  هب  جح  رفـس  ناونع 

هنیدم یلاو  هب  ینارنخس  نایاپ  زا  دعب  دنکیم  هاگن  نآ  رد  هتفرگ و  ياهنیآ  شتـسد  رد  هتـسشن و  مالـسلااهیلع  همطاف  هناخ  رد  بلاطیبا  نب 
دیلو ینارنخـس  طسو  رد  هک  هدش  تیاور  ریثکیبا  نب  رفعج  نب  یـسوم  زا  منیبیمن . اجنیا  رد  ار  هناخ  نیا  رگید  تفگ : زیزعلادبع  نب  رمع 
نیئاپ هک  ربنم  زا  دـنزیم ، هناش  ار  دوخ  شیر  دراد  نسح  نب  نسح  هک  دـش  هجوتم  وا  تفر و  بقع  همطاف  هناـخ  يروتهدرپ  ربنم ، يور  رب 

نب دـیلو  دـنتفریمن ، نوریب  هناخ  زا  مالـسلاامهیلع  نیـسح  رتخد  همطاف  نسح و  نب  نسح  دـننک . بارخ  ار  همطاف  هناـخ  داد  روتـسد  دـمآ 
نتفر نوریب  زا  ناـنآ  دـننک ، بارخ  ناترـس  يور  رب  مـهدیم  روتـسد  دـیورن  نوریب  هناـخ  زا  رگا  هـک  داتـسرف  ماـغیپ  ناـنآ  هـب  کلملادـبع 

ناشدوخ زونه  هک  یلاح  رد  ار  هناخ  ياههیاپ  دینک ، ناریو  ناشنادنزرف  نانآ و  رـس  رب  ار  هناخ  هک  داد  روتـسد  مه  وا  دـندرک و  يراددوخ 
نانآ راچان  مینکیم  بارخ  ناترـس  رب  دـیورن  نوریب  رگا  دـنتفگ  نانآ  هب  ندرک  بارخ  ندـنک و  ماگنه  هب  دـندنک ، اج  زا  دـندوب  هناـخ  رد 
هناخ وا و  هناخ  اج  نیا  منک ؟ هچ  نم  وت ، لاح  هب  ياو  تفگ : شنایفارطا  زا  یکی  هب  کلملادـبع  نب  کلملادـبع  نب  دـیلو  دـندش ... جراخ 

: هک هدش  یتیاور  نینچ  [ . 997 . ] نک دجسم  ءزج  ار  هناخ  نیا  هداد و  هعسوت  ار  دجسم  تفگ : یـشیدنایم ؟ ياهراچ  هچ  دشابیم  شردام 
هناخ نامه  هک  دوخ  ینوکـسم  هناخ  زا  ار  نسح  نب  نسح  هحفص 834 ] شرهوش [  مالسلاهیلع و  نیـسح  ماما  ترتخد  همطاف  هک  یماگنه 

شنادـنزرف نیرتگرزب  هک  ار - رفعج  شرـسپ  نسح  نب  نسح  دـندرک ، بارخ  ار  هناخ  هدرک و  جارخا  دـشاب  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح 
دوخ نامتخاس  رد  ایآ  تسا  نینچ  نیا  یتاصخشم  اب  هک  ار  گنـس  نالف  نیبب  دنزاسب و  ات  تسیاب  اجنآ  رد  ردق  نآ  تفگ : داتـسرف و  دوب -

ربخ وا  هب  هدمآ و  شردپ  دزن  رفعج  دندرک ، جراخ  ار  گنـس  هدرب و  الاب  ار  اهراوید  هکنیا  ات  داتـسیا  ردـق  نآ  يو  هن ؟ ای  دـندربیم  راک  هب 
همطاف ترضح  هناخ  هب  هک  یماگنه  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  یگنس  نیا  تفگ : هدراذگ و  هدجس  هب  رـس  يو  داد 

ءارهز ترـضح  دومرف : مالـسلاهیلع  اـضر  ترـضح  دـناوخیم . زاـمن  نآ  هب  همطاـف  ترـضح  اـی  دـناوخیم و  زاـمن  نآ  يوـس  هب  دـمآیم 
وا زا  ام  نیب  رد  يدرم  هک  نیسحلا - نب  هللادبع  نب  هللادبع  نب  نیسح  دیوگ : ییحی  تخاس . دلوتم  گنس  نیا  يور  ار  نینسح  مالـسلااهیلع 

شندـب هب  تشادیمرب و  گنـس  نآ  ياههزیرگنـس  زا  يردـق  درکیم  درد  شندـب  زا  یئاـج  هاـگره  هک  مدـید  ار  تسین - رتیمرگ  رترب و 
[ . 998 . ] میدیدن ار  نآ  رگید  هک  دندرک  ءانب  دیدجت  ار  دجسم  هکنیا  ات  میدیدیم  ار  گنس  نآ  ام  و  دیلامیم ،

ءارهز ترضح  نفد  زا  دعب 

ار وا  ياج  هک  یتسود  بیصن  یبلق  یف  هاوسلا  ام  بیبح و  هلدعی  سیل  بیبح  دورس : نینچ  ارهز  ترـضح  لاحترا  ماگنه  هب  یلع  ترـضح 
بیغیال یبیبح  یبلق  نع  یمسج و  ینیع و  نع  باغ  بیبح  تسین . ياهرهب  هحفص 835 ] نم [  لد  رد  ار  وا  ریغ  دریگیمن و  رگید  یتسود 

: دومرف هداد و  رارق  باطخ  دروم  ار  وا  شتافو  زا  دعب  دش . دـهاوخن  بیاغ  زگره  ملد  زا  یلو  هدـش  ناهنپ  نم  مسج  ناگدـید و  زا  یتسود 
منکیم و مالـس  تسود  ربق  هب  متـسیایم و  اهربق  يور  رب  تسا ه  هدش  هچ  ارم  یباوج  دری  ملف  بیبحلا  ربق  املـسم  روبقلا  یلع  تفقو  یلام 
زا دعب  ایآ  یهدیمن  یخـساپ  هک  هدش  هچ  ارت  تسود  يا  بابحالا  هلخی  دعب  تیـسنا  اباوج  درت  کلام ال  بیبحا  دنادرگیمنرب . ارم  خساپ 

بیبحلا و لاق  دورس : نینچ  مالسلااهیلع  همطاف  يوس  زا  دوخ  هب  خساپ  رد  ترضح  هاگنآ  ياهدرک . شومارف  ار  ناتسود  تبحم  افص و  نم 
لکا متـسه . كاخ  اهگنـس و  راتفرگ  هک  مهدـب  ار  امـش  باوج  هنوگچ  نم  تفگ  تسود  بارت  لدانج و  نیهر  اـنا  مکباوجب و  یل  فیک 

نس و مه  هداوناخ و  زا  ماهدرب و  دای  زا  ار  امش  هدروخ و  ار  میاهیئابیز  كاخ ، یبارتا  نع  یلا و  نع  تبجح  مکتیسنیف و  ینساحم  بارتلا 
زا ناتسود  يافص  نارود  دورد ، مالس و  نم  زا  امش  رب  بابحالا  هقلخ  مکنع  ینع و  تعطقت  مالـسلا  ینم  مکیلعف  ماهتـشگ . ناهنپ  میاهلاس 

هحفص 839] [ . ] 999 . ] تسا هدش  هدیرب  امش  نم و 
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س)  ) ارهز ترضح  تیحت  ترایز و 

نامردام ندـش  لقتنم  ماگنه  زا  منکیم  يروآدای  هچ  نآ  رد  دـسیونیم : لابقالا »  » باتک رد  سواط  نب  دیـس  نیدـهازلا  نیفراعلا و  لامج 
فیرعتلا  » باتک رد  ار  نانآ  یماسا  هک  ام  ناـشیک  مه  باحـصا و  زا  یهورگ  وا : رب  دورد  مالـس و  دـیدجت  مالـسلااهیلع و  ارهز  ترـضح 

لها هب  تبسن  نارادافو  دوب ، رخالا  يدامج  موس  زور  مالسلااهیلع  ارهز  ترـضح  تافو  هک  دنهدرک  تیاور  میاهدرب  مان  فیرـشلا » دلوملل 
هب هک  اجنآ  ات  تسا  هتفر  ترـضح  نآ  رب  یناـهنپ  اراکـشآ و  متـس  ملظ و  اریز  دنـشاب  نوزحم  نیگهودـنا و  زور  نیا  رد  تسیاـبیم  تیبلا 

يدنوادخ تمحر  دورد و  دش . نفد  هنابـش  دنداد  رازآ  ار  شردپ  ار و  وا  هک  یناسک  نانآ و  رب  دوخ  مشخ  یتیاضران و  نداد  ناشن  رطاخ 
ترضح نآ  ربمایپ  هرجح  رانک  رد  هنیدم  رد  هک  یـسک  میدروآ  عوبـسالا » لامج   » باتک رد  هک  هنوگنادب  و  وا . كاپ  حور  رب  شردپ و  رب 

« مالـسلامهیلع همئالا  نم  اهتبوجا  لئاسملا و   » باتک هدنـسیون  دننک . ترایز  ار  ناشیا  رگید  ياهناکم  رد  هکیناسک  يارب  دنک و  ترایز  ار 
، نسحلاوبا دراد : دوجو  ترابع  نیا  اهنآ  نیب  رد  هک  تسا  هدروآ  هدـش  مالـسلاهیلع  يداه  ماما  ترـضح  زا  هک  ار  یتالاوس  باـتک  نآ  رد 

ءارهز ترضح  ناتردام  هناخ  لحم  دینادیم  حالص  رگا  هک  متشون ، ترـضح  هحفـص 840 ] نآ [  هب  دیوگیم  ینادمه  دمحم  نب  میهاربا 
اب ترضح  نآ  تشون : خساپ  رد  ترـضح  تسا ؟ عیقب  رد  دنیوگیم  مدرم  هک  هنوگنامه  ای  تسا  [ 1000  ] هبیط رد  ایآ  هک  دیئوگب  ام  هب  ار 

ادخ لوسر  اب  ءارهز  ترضح  میئوگب  هک  دنکیم  تیافک  ار  ام  حیرص  ترابع  نیا  دشابیم . ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مدج 
سانلا یلع  ججحلا  هدلاو  ای  کیلع  مالسلا  نیملاعلا ، ءاسن  هدیس  ای  کیلع  مالـسلا  : » دیوگیم سپـس  دشابیم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

رب دـنوادخ  ياهتجح  ردام  يا  وت  رب  مالـس  ناهج ، نانز  يوناب  يا  وت  رب  مالـس  اـهقح » هعونمملا  همولظملا  اـهتیا  کـیلع  مالـسلا  نیعمجا ،
هجوز کیبن و  هنبا  کتما و  یلع  لص  مهللا  : » وگب دـعب  تسا . هدـش  هتـشادزاب  شقح  زا  هک  ياهدیدمتـس  يا  وت  رب  مالـس  نامدرم ، یمامت 
رسمه تربمایپ و  رتخد  تزینک و  رب  ادنوادخ ، نیضرالا .» تاومسلا و  لها  نم  نیمیرکملا  كدابع  یفلز  قوف  اهفلزت  هالـص  کیبن  یـصو 

ره هک  هدش  تیاور  دنادرگ . رتکیدزن  اهنیمز - اهنامـسآ و  لها  زا  تیمارگ - ناگدنب  زا  ار  وا  هک  يدورد  تسرفب  دورد  تربمایپ  نیـشناج 
دراو تشهب  هب  هدیزرمآ و  ار  وا  دنوادخ  دهاوخب  ار  شناهانگ  شزرمآ  راگدرورپ  زا  هدرک و  ترایز  تاملک  نیا  اب  ار  ترـضح  نآ  سک 

ار نخس  يو  هللاءاشنا . دروآ ، هحفص 841 ] میهاوخ [  ناشیا  دلوت  حرـش  لابند  هب  ترـضح  نآ  يارب  ار  یترایز  يدوز  هب  و  درک . دهاوخ 
ار ناشیاهیتشز  هتخاس و  حـضتفم  اوسر و  ار  یناسک  لاعتم  دـنوادخ  ترـضح  نآ  هنابـش  یناـهنپ و  نفد  اـب  دـیوگیم : هکنیا  اـت  هداد  همادا 

هدنـشخرد تاجرد  هیلاع و  تاماقم  ياراد  هک  دندروآرد  شردپ  بضغ  یهلا و  مشخ  اب  گنهآ  مه  مشخ  نیا  هب  ار  وا  هک  دومن  راکـشآ 
هدومرف شراوگرزب  ردپ  هک  دـناهدرک  تیاور  نادنمـشناد  دوب و  وا  تیاضر  شتیاضر  ادـخ و  لوسر  مشخ  ترـضح ، نآ  مشخ  اریز  دوب ،

هک یئوجهناهب  رگید  هنابـش  نفد  نیا  اب  هک  تسا  نشور  دهدیم .» رازآ  ارم  دهد  رازآ  ار  وا  هک  هچنآ  ره  تسا ، نم  نت  هراپ  همطاف  : » تسا
یهار زیواتـسد و  دـندوب  قفاوم  هداتفا  ولج  نانآ  رب  هک  یناسک  ءافلخ و  اب  ترـضح  نآ  نیرهاط  ترتع  ادـخ و  لوسر  تیب  لها  دـناهتفگ ،

. تسا نینچ  مینک  ترایز  نادب  ار  ءارهز  ترـضح  نامیوناب  رورـس و  ات  دش  هراشا  نادب  هک  یترایز  اما  تشاد . دنهاوخن  دوخ  نخـس  يارب 
مالـسلا هللالیلخ ، تنب  ای  کیلع  مالـسلا  هللابیبح ، تنب  ای  کیلع  مالـسلا  هللایبن ، تنب  ای  کیلع  مالـسلا  هللالوسر ، تنب  ای  کیلع  مالـسلا 

مالسلا هللا ، ءایبنا  لضفا  تنب  ای  کیلع  مالسلا  هللاقلخ ، ریخ  تنب  ای  کیلع  مالسلا  هللانیما ، تنب  ای  کیلع  مالسلا  هللایفـص ، تنب  ای  کیلع 
دعب هقلخ  ریخ  هللایلو و  هجوز  ای  کیلع  مالـسلا  نیرخالا ، نیلوالا و  نم  نیملاعلا  ءاسن  هدیـس  ای  کیلع  مالـسلا  هیربلا ، ریخ  تنب  ای  کیلع 

هقیدصلا اهتیا  ای  کیلع  مالسلا  نینموملا ، ما  ای  کیلع  مالسلا  هنجلا . لها  بابش  يدیـس  نیـسحلا  نسحلاما و  ای  کیلع  مالـسلا  هللالوسر ،
هلـضافلا اهتیا  کیلع  مالـسلا  هدیـشرلا ، هقداصلا  اهتیا  هحفـص 842 ] کیلع [  مالـسلا  هیـضرملا ، هیـضرلا  اهتیا  ای  کیلع  مالـسلا  هدیهـشلا ،

اهتیا کیلع  مالسلا  هیملعلا ، هثدحملا  اهتیا  کیلع  مالـسلا  هیقنلا ، هیقتلا  اهتیا  کیلع  مالـسلا  هیـسنالا ، ءاروحلا  اهتیا  کیلع  مالـسلا  هیکزلا ،
، ءارهزلا ءارغلا  اهتیا  کیلع  مالسلا  هبوصغملا ، هدهطضملا  اهتیا  کیلع  مالسلا  هرهطملا ، هرهاطلا  اهتیا  کیلع  مالـسلا  همولظملا ، هموصعملا 
، کندـب کحور و  یلع  يالوم و  هنباو  یتالوم  ای  کیلع  هللا  یلـص  هتاکرب . هللاهمحر و  و  هللالوسر ، دـمحم  تنب  همطاف  ای  کیلع  مالـسلا 
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، کندـب کحور و  یلع  يالوم و  هنباو  یتالوم  ای  کیلع  هللا  یلـص  هتاکرب . هللاهمحر و  و  هللالوسر ، دـمحم  تنب  همطاف  ای  کیلع  مالـسلا 
يذا دـقف  كاذا  نم  هللالوسر و  افج  دـقف  كاـفج  نم  و  هللالوسر ، رـس  دـقف  كرـس  نم  نا  و  کـبر ، نم  نیب  یلع  تیـضم  کـنا  دهـشا 

هیلع لاق  امک  هیبنج ، نیب  یتلا  هحور  و  هنم ، هعضب  کنال  هللالوسر ، عطق  دقف  کعطق  نم  و  هللالوسر ، لصو  دقف  کلـصو  نم  هللالوسر و 
و كالاو ، نمل  یلو  هیلع ، تطخس  نم  یلع  طخاس  و  هنع ، تیـضر  نمع  ضار  ینا  هتکئالم  هللا و  دهـشا  مالـسلا . لمکا  هالـصلا و  لضفا 

مهتعطاب نموم و  مهتیالوب  و  نقوم ، كدـلو  نم  همئالا  کلعب و  کیباب و  کب و  یتالوم  ای  انا  کبراح ، نمل  برح  و  كاداع ، نمل  ودـع 
ال هنـسحلا ، هظعوملا  همحلاب و  هللا  لیبس  یلا  اوعد  و  لج ، زع و  هللا  نع  اوغلب  دق  مهنا  و  مهمکح ، مکحلا  و  مهنید ، نیدلا  نا  دهـشا  مزتلم .
و هتیب ، لها  دمحم و  یلع  لص  مهللا  نیرهاطلا . همئالا  کتیرذ  کلعب و  کیبا و  یلع  کیلع و  هللا  تاولـص  و  مئال . همول  هللا  یف  مهذـخات 
، اهقح هبوصغملا  هروهقملا ، همولظملا  هحفص 843 ] هدیـشرلا [ ، هیکزلا  هیـضرلا  هیقنلا  هیقتلا  هموصعملا ، هقیدصلا  هرهاطلا  لوتبلا  یلع  لص 
و هدبک ، هذلف  و  هبلق ، میمـص  و  همحل ، هعـضب  و  کلوسر ، تنب  همطاف  اهدـلو ، لوتقملا  اهلعب ، مولظملا  اهعلـض ، هروسکملا  اهثرا ، هعونمملا 
عرولا و هفیلح  ءایلوالا ، هرشبم  و  ءاسنلا ، هدیـس  و  یـضترملا ، هنیرق  و  یفطـصملا ، هبیبح  و  هیـصو ، اهب  تصـصخ  هفحتلا  و  هل ، کنم  هبخنلا 

لص مهللا  هوبنلا . باجح  اهنود  تیخرا  و  همثالا ، راونا  اهنم  کلس  و  هنجلا ، ءاسنب  اهدلوم  تفرـش  یتلا  دلخلا  سودرفلا و  هحافت  و  دهزلا ،
اهبح یف  کندـل  نم  انتآ  و  امالـس ، هیحت و  انم  اهغلب  و و  كاضر ، نم  اهتلزنم  و  کیدـل ، اهفرـش  و  كدـنع ، اهلحم  یف  دـیزت  هالـص  اهیلع 

وت رب  مالس  ادخ ، ربمایپ  رتخد  يا  وت  رب  مالس  ادخ ، لوسر  رتخد  يا  وت  رب  مالـس  میرکلا . وفعلاوذ  کنا  انارفغ ، همحر و  اناسحا و  الـضف و 
وت رب  مالس  ادخ ، نیما  رتخد  يا  وت  رب  مالس  ادخ ، هدیزگرب  رتخد  يا  وت  رب  مالـس  ادخ ، لیلخ  رتخد  يا  وت  رب  مالـس  ادخ ، بیبح  رتخد  يا 

يوناب يا  وت  رب  مالـس  ناگدیرفآ ، نیرتهب  رتخد  يا  وت  رب  مالـس  ادخ ، ناربمایپ  نیرترب  رتخد  يا  وت  رب  مالـس  ادخ ، قلخت  نیرتهب  رتخد  يا 
نسح و ردام  يا  وت  رب  مالـس  ادخ ، لوسر  زا  دعب  شقلخ  نیرتهب  ادخ و  یلو  رـسمه  يا  وت  رب  مالـس  ناگدنیآ ، نانینـشیپ و  زا  ناهج  نانز 
، هدش هدیدنسپ  دونشخ  يا  وت  رب  مالس  هدیهش ، هقیدص  يا  وت  رب  مالس  نینموم ، ردام  يا  وت  رب  مالس  تشهب . لها  ناناوج  رورس  ود  نیسح 

وت رب  مالس  یناسنا ، هتشرف  يا  هحفص 844 ] وت [  رب  مالس  ناگزیکاپ ، نیرترب  يا  وت  رب  مالـس  هدیـسر ، لامک  هب  يوگتـسار  يا  وت  رب  مالس 
رب مالس  هزیکاپ ، كاپ  يا  وت  رب  مالس  هدیدمتس ، هدش  هدوبر  يا  وت  رب  مالس  دنمشناد  هدنونش  ثیدح  يا  وت  رب  مالـس  كاپ ، راگزیهرپ  يا 

تمحر و هللالوسر و  دـمحم  رتخد  همطاف ، يا  وت  رب  مالـس  ناشخرد ، يور  دـیپس  يا  وت  ربمایپ  هدـش ، بصغ  هدـش  هتـشاذگ  راـنک  يا  وت 
هنیب اب  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  وت ، مسج  حور و  رب  و  نم ، يالوم  رتخد  يا  نم و  يوناب  يا  داب  وت  رب  دنوادخ  دورد  داب . وت  رب  یهلا  تاکرب 
سک ره  دومن و  نامداش  ادخ  لوسر  درک  نامداش  ار  وت  سک  ره  هک  مهدیم  تداهـش  و  یتشذـگرد ، تراگدرورپ  زا  راکـشآ  یناهرب  و 
ادـخ لوسر  هب  تشاد  دـنویپ  وت  اـب  سک  ره  درزآ و  ادـخ  لوـسر  درزآ  ار  وـت  هک  سک  ره  دوـمن ، اـفج  ترـضح  نآ  رب  درک  اـفج  وـت  هب 
دوخ هک  هنوگنامه  یئوا ، یئولهپ  ود  نیب  ناور  حور و  وا و  نت  هراـپ  وت  اریز  تسا ، هدـیرب  ادـخ  لوسر  زا  دـیرب  وت  زا  سک  ره  و  تسویپ ،

وا زا  وت  هک  یـسک  زا  نم  هک  مریگیم  هاوگ  ار  شناگتـشرف  دـنوادخ و  داب . وا  رب  مالـس  نیرتلماک  دورد و  نیرترب  هک  دومرف  ترـضح  نآ 
نم مگنج ، رد  دشاب  هتشاد  گنج  رس  وت  اب  هک  سک  نآ  اب  منیگمشخ  یشاب  نیگمـشخ  وت  هک  سک  نآ  رب  متـسه و  یـضار  مشاب  یـضار 

یهاوگ مدـنب ، ياـپ  ناـنآ  زا  يوریپ  هب  نموم و  ناـشتیالو  هب  مراد و  رواـب  تنادـنزرف  زا  ناـماما  ترهوش و  تردـپ و  وت و  هب  میوناـب ، يا 
مدرم وکین  دـنپ  تمکح و  اب  ادـخ  هار  هب  هدرک و  غالبا  دـنوادخ  يوس  زا  نانآ  تسا و  نانآ  نامرف  نامرف ، و  نانآ ، نید  نید ، هک  مهدیم 

رب دنوادخ  دورد  تشادنزاب ، راک  زا  هتخاسن و  لوغشم  دوخ  هب  ار  نانآ  ياهدننکشنزرس  چیه  شنزرـس  دنوادخ  هار  رد  و  دندناوخارف ، ار 
هرهاط لوتب  رب  تسرفب و  دورد  وا  نادـناخ  دـمحم و  رب  ادـنوادخ  دـنکاپ . ناـماما  هحفـص 845 ] هک [  تنادـنزرف  رهوش و  تردـپ و  وـت و 

شرهوش هتسکش ، شیولهپ  عنم ، شثرا  بصغ ، شقح  هک  هدش  بوکرس  هدیدمتـس  هدیـشر  هیکز ، هیـضر ، هیقن ، هیقت ، هموصعم ، هقیدص ،
شیصو هک  وا  يارب  وت  هیده  هدیزگرب و  شاهشوگرگج ، شلد ، هزیوآ  ، شنت هراپ  تلوسر ، رتخد  همطاف  هدش ، هتـشک  شدنزرف  هدیدمتس ،

هویم يوقت ، یئاسراپ و  اب  نامیپ  مه  ءایلوا . هب  هدـنهدتراشب  نانز  يوناب  و  یـضترم ، رـسمه  و  ربمایپ ، بوبحم  يداد ، صاصتخا  نادـب  ار 
ار توبن  هدرپ  يدروآ و  نوریب  وا  زا  ار  ناماما  راونا  و  يداد ، يرترب  تفارـش و  تشهب  نانز  هب  ار  شهاگداز  هک  یگنادواج ، یتشهب و  غاب 
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ددرگ وت  دزن  وا  تلزنم  ماـقم و  شیازفا  بجوم  هک  تسرفب  يدورد  وا  رب  ادـنوادخ  تسرفب . دورد  يدیـشکرب ، هداد و  رارق  وا  يور  شیپ 
يرترب و وا  تـبحم  رد  ناـسرب و  وا  هـب  ار  اـم  مالــس  تـیحت و  دـیازفیب ، وا  زا  تیدونــشخ  رب  دــهد و  ینوزف  وـت  هاگــشیپ  رد  ار  شتفارش 
، ترایز نیا  ندـناوخ  زا  دـعب  یتسه . هناراوگرزب  یـششخب  وفع و  ياراد  وت  هک  امرف  ءاـطع  اـمب  ار  دوخ  شزرمآ  تمحر و  يراـکوکین و 

وه لق   » رابکی و دـمح  تعکر  ره  رد  تسا و  تعکر  ود  نآ  هک  ناوخب ، ار  ترـضح  نآ  صوصخم  زامن  یتسناوت  رگا  روآياـجب و  زاـمن 
ار نورفاکلااهیا  ای  لق  دمح و  مود  تعکر  صالخا و  هروس  هبترم  کی  دـمح و  لوا ، تعکر  رد  یتسناوتن  رگا  و  هبترم ، تصـش  دـحا » هللا 

ملعیال يذلا  مهیلع  میظعلا  کقحب  کلئسا  و  هیلع ، کتاولص  هتیب  لهاب  و  دمحم ، انیبنب  کیلا  هجوتا  ینا  مهللا  وگب  مالـس  زا  دعب  ناوخب و 
کلئـسا و  اـهب ، كوعدا  نا  ینتمرا  هحفـص 846 ] یتـلا [  ینـسحلا  کئامـساب  و  میظع ، كدـنع  هقح  نم  قحب  کلئـسا  و  كاوـس ، ههنک 

میهاربا یلع  امالس  ادرب و  ینوک  هب  رانلل  تلق  يذلا  میظعلا  کمـساب  و  هتباجاف ، ریطلا  هب  وعدی  نا  میهاربا  هب  ترما  يذلا  مظعالا  کمـساب 
، هبجوتسم هقحتسم و  هلها و  تنا  امب  و  هبلط ، اهحجنا  و  هباجا ، اهعرسا  و  کیدل ، اهمظعا  اهفرشا و  کیلا و  ءامـسالا  بحاب  و  ادرب ، تناکف 

مهیلع کتاولص  کلسر  کئایبنا و  یلع  اهتلزنا  یتلا  کبتکب  کلئـسا  و  کیلع ، حلا  و  کیلا ، عرـضتا  و  کیلا ، بغرا  و  کیلا ، لسوتا  و 
دـمحم و یلع  یلـصت  نا  یمظعلا ، کئامـسا  نم  اهیف  اـمب  و  مظعـالا ، کمـسا  اـهیف  ناـف  ، میظعلا نآرقلاو  روبزلا  لـیجنالا و  هیروتلا و  نم 

نذات و  نییلع ، یف  هعفرت  و  ياعدل ، ءامـسلا  باوبا  حتفت  و  ینع ، مهیبحم و  مهتعیـش و  دمحملآ و  نع  جرفت  نا  و  دمحملآ ، دـمحملآ و 
دس نم  ای  وه ، الا  هتردق  وه و  فیک  دحا  ملعیال  نم  ای  هرخالا ، انیدلا و  یف  یلوس  یلما و  ءاطعا  یجرفب و  هعاسلا  هذه  یف  مویلا و  اذه  یف 

، هوعدی نم  هجاح  هب  یـضقت  يذلا  مسالاب  هسفن  یمـس  نم  ای  ءامـسالا ، نسحا  هسفنل  راتخا  و  ءاملا ، یلع  ضرالا  سبک  و  ءامـسلاب ، ءاوهلا 
یلع نب  دمحمب  عمست - و  یجئاوح ، یل  یضقت  دمحم و  لآ  دمحم و  یلع  یلصت  نا  هنم ، یل  يوقا  عیفـش  الف  مسالا ، کلذ  قحب  کلئـسا 
یلع دمحم و  یسوم و  نب  یلع  رفعج و  نب  یسوم  دمحم و  نب  رفعج  یلع و  نب  دمحم  نیسحلا و  نب  یلع  نیسحلا و  نسحلا و  همطاف و  و 

یل اوغفـشیل  یتوص  مهیلع  کتاکرب  کـتمحر و  کمالـس و  کتاولـص و  کـنذال  رظتنملا  هجحلا  یلع و  نب  نسحلا  دـمحم و  نب  یلع  و 
هیلع و هللا  یلص  دمحم  ترضح  نامربمایپ  هلیسو  هب  ادنوادخ ، هحفص 847 ] تنا [ . الا  هلا  قحب ال  ابئاخ ، یندرتال  و  یف ، مهعفشت  و  کیلا ،

یـسک وت  زج  ار  نآ  هنک  هک  نانآ  رب  تگرزب  قح  هب  مهاوخیم  وت  زا  و  مدروآ ، يور  داب ) ناـنآ  رب  وت  دورد   ) وا نادـناخ  هب  ملـس و  هلآ و 
ياهداد روتسد  نم  هب  هک  یئاهمسا  نامه  ینـسح  ءامـسا  هب  و  تسا ، گرزب  وت  دزن  شقح  هک  یـسک  قح  هب  مهاوخیم  وت  زا  و  دنادیمن ،
تباـجا ار  وا  دـناوخب و  ار  ناگدـنرپ  مسا  نادـب  يداد  روتـسد  میهاربا  هب  هک  يرتگرزب  مسا  هب  مهاوخیم  وت  زا  و  مناوخب ، اـهنآ  هب  ار  وت 

یماسا نیرتبوبحم  هب  دش و  درس  نآ  دشاب و  شیاسآ  بجوم  درـس و  میهاربا  رب  ات  یتفگ  شتآ  هب  مسا  نادب  هک  یگرزب  مسا  هب  و  يدرک ،
هتسیاش وت  هک  هچ  نآ  هب  و  تباجا ، رظن  زا  اهنآ  نیرتهدروآرب  نیرتقفوم و  نیرتعیرـس و  وت  هاگـشیپ  رد  ناشنیرترب  نیرتیمارگ و  وت و  دزن 

تیاـهباتک هب  منکیم  تساوخرد  وت  زا  و  مزرویم ، رارـصا  هدومن و  يراز  هدروآ و  تبغر  وتب  موشیم و  لـسوتم  وت  هب  و  ینآ ، راوازـس  و 
اهنآ رد  وت  مظعا  مسا  هک  میظع  نآرق  روبز و  لیجنا و  تاروت و  زا  يدرک ، لزان  داب - نانآ  رب  وت  دورد  هک  تنـالوسر - ناربماـیپ و  رب  هک 

رب یتـسرفب و  دورد  دـمحملآ  دـمحم و  رب  هک  مهاوخیم  وت  زا  ایادـخ  دراد . دوجو  وـت  گرزب  یماـسا  زا  اـهنآ  رد  هک  هچ  نآ  هب  تسا و 
تاجرد رد  ار  نآ  ینک و  زاب  میاعد  يور  هب  ار  نامـسآ  ياهرد  هدوشگ و  نم  لکـشم  زا  هرگ  هک  ناشناتـسود  ناوریپ و  دمحم و  نادناخ 

چیه هک  یـسک  يا  یئامرف ، هزاجا  ترخآ  ایند و  رد  ماهتـساوخ  وزرآ و  ققحت  نم و  جرف  هب  تاعاس  نیا  زور و  نیا  رد  و  یهد ، رارق  نیرب 
هداد و رارق  بآ  يور  رب  ار  نیمز  هتـسب و  نامـسآ  هب  ار  اوـه  هک  یـسک  يا  تسا . هنوـگچ  شتردـق  وا و  هک  دـنادیمن  وا  دوـخ  زج  سک 

نآ هب  شناگدنناوخ  زاین  هک  یمـسا  هب  ار  دوخ  هک  یـسک  يا  هحفـص 848 ] هدـیزگرب [ ، ار  یماسا  نیرتهب  دوخ  يارب  هدرک و  يروآعمج 
دمحملآ دمحم و  رب  هک  مناوخیم  تسین  یعیفش  نآ  زا  رتدنمورین  نم  يارب  هک  مسا  نیمه  قح  هب  ار  وت  تسا ، هدیمان  دوش  هدروآرب  مسا 

یلع و نب  دمحم  نیسحلا و  نب  یلع  نیسح و  نسح و  همطاف و  یلع و  دمحم و  قح  هب  ارت  يزاس و  هدروآرب  ارم  ياهزاین  یتسرفب و  دورد 
نامرف و رظتنم  هک  تجح  یلع و  نب  نسح  دـمحم و  نب  یلع  یلع و  نب  دـمحم  یـسوم و  نب  یلع  رفعج و  نب  یـسوم  دـمحم و  نب  رفعج 
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دننک و تعافـش  وت  دزن  ارم  ات  ناسرب  نانآ  هب  ار  میادـص  هک  مهدیم  دـنگوس  داب ، نآ  رب  تتاکرب  تمحر و  دورد و  دـشابیم و  تاهزاجا 
هاوخب ار  دوخ  جـئاوح  اهزاین و  دـعب  تنا . الا  هلا  قح ال  هب  نادرگنرب ، راک  نایز  یلاخ و  تسد  ارم  ریذـپب و  نم  دروم  رد  ار  نانآ  تعاـفش 

نآ ترایز  دـیوگیم : اعد  نیا  تاملک  زا  یخرب  حرـش  حیـضوت و  زا  دـعب  هیلعهللاناوضر  یـسلجم  همالع  [ . 1001 . ] دش دـهاوخ  هللاءاشنا 
هک ترـضح  نآ  تدالو  زور  دـنام  تسا ، رتتبـسانم  رترب و  ترـضح  نآ  هب  صوصخم  ياهنامز  هفیرـش و  تاعاس  تاقوا و  رد  ترـضح 

تسیب سابعنبا  لوق  هب  انب  ای  یناثلا  يدامج  موس  هک  ترـضح  نآ  تافو  زور  و  دشاب ، هام  نآ  مهد  یلوق  هب  انب  ای  رخالا و  يدامج  متـسیب 
بـش نآ و  مشـش  اـی  هجحيذ و  لوا  اـی  بجر  همین  هک  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  اـب  ترـضح  نآ  جاودزا  زور  تسا و  بجر  هاـم  مکی  و 
زورب یتلیضف  ای  تمارک و  ترضح  نآ  زا  هک  یئاهزور  رگید  زین  تسا و  مرحم  مکی  تسیب و  ای  هجحيذ  مهدزون  هک  ترضح  نآ  فافز 

یئاهروز رگید  تسا و  هجحلايذ  مجنپ  تسیب و  هک  یتا » له   » هفیرـش هیآ  لوزن  زور  تشذـگ و  البق  هک  هلهاـبم  زور  دـننام  تسا ، هدرک 
هحفص 851] تشذگ [ . ترضح  نآ  یگدنز  خیرات  باوبا  رد  دشکیم و  ازارد  هب  اهنآ  مان  هک 

راعشا رد  س )  ) ارهز ترضح  ياهتبیصم 

ردص هللا  هیآ  زا 

رتهتـسهآ يردق  دیریگزاب و  تکرح  زا  ار  وردنت ، ياهبـسا  نم  تسود  ود  يا  اراج  رهدلا  اهیلع  اراد  ایکبا  اراهملا و  درحلا  اسبحا  یلیلخای 
یئاههناریو ارارب و  ارفق  مهدعب  تدغ  اهلها و  نم  ترفقا  اعوبر  و  تسا . هتشاد  اورمتس  نآ  رب  راگزور  هک  دینک  هیرگ  ياهناخ  رب  و  دینارب ،

یعری رهدلا ال  تحمناف و  یبرلا  کلت  یلع  رهدلا  مکح  تسا . هدمآرد  کشخ  یئاهنابایب  تروص  هب  نانآ  زا  دعب  یهت و  شنانکاس  زا  هک 
. دـنکیمن ار  فرـش  يراوگرزب و  تاعارم  هک  تسا  نینچ  راگزور  مسر  هدرب و  نیب  زا  ار  اهنآ  هتفگ و  روز  اههبارخ  نیا  رب  راگزور  ارامذ 

هنوگچ هدرب  شروی  هدز و  نوخیبش  یحو  نادناخ  رب  هک  يراگزور  زا  اراغملا  نش  دـق  یحولا  تیب  لها  یلع  رهد  نم  ملـسلا  یجری  فیک 
تشاذگن راگدای  هب  دوخ  زا  رتخد  کی  زج  دمحم  ترـضح  ارارم  موقلا  یلا  یـصوا  مکل  هتنبا و  الا  دمحا  فلخی  مل  دوریم . شزاس  دیما 

ترضح شردپ  زا  دعب  ارامل  دوطلا  تسم  ول  اصصغ  یفطصملا  اهیبا  دعب  تدباک  درک . شرافس  مدرم  هب  وا  هحفص 852 ] هرابرد [  اهراب  و 
هلآ یف  هدعب  دمحا  نم  اوکردا  مهیرت  له  دندوب . هدـش  دوبان  دیـسریم  اههوک  رب  رگا  هک  دـش  دراو  وا  رب  هودـنا  مغ و  ردـق  نآ  یفطـصم 

ارهج و اهقح  اهوبصغ  دنتفرگ . وا  نادناخ  زا  ار  دوخ  ماقتنا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحا  زا  دعب  هک  ینیبیم  ار  مدرم  ایآ  اراث  راهطالا 
بـصغ ارهز  ترـضح  قح  اراکـشآ  هک  تسا  نیمه  رد  یتفگـش  دـندرک و  بصغ  ار  وا  قح  اراکـشآ  اراهج  ارهزلا  بضغت  نا  بجع  نم 

هیرگ بش  ای  دنیوگیم  وا  هب  هتشادزاب و  شردپ  رب  هیرگ  زا  ار  وا  هکنیا  زا  اراهن و  وا  الیل  کبتلف  الئاق  اهدلا  تکب و  ذا  اهاحل  نم  دوشیم .
نت هراپ  رگا  تشاد  ینایز  هچ  ناشیارب  اهنآ ، رب  ياو  اراصق  اـمایا  راـتخملا  هضعب  تیکب  ول  مه  رـض  اـم  مهلیو  تسا ، بجعت  زور  اـی  نک و 

وا رب  ندرک  متـس  رب  یـسک  هچ  اراج ؟ ارهزلا  همطاف  یلع  نم  اهعار  نم  اهملظ ؟ یف  یعـس  نم  تسیرگیم ؟ شردـپ  رب  يزور  دـنچ  ربماـیپ 
نحلا سنالا و  اهتذخت  یتلا  رادلا  یلع  املظ  ادغ  نم  درک ؟. متس  يروج و  ارهز  همطاف  رب  یسک  هچ  دیناسرت ،؟ ار  وا  یسک  هچ  و  دیشوک ؟

مثلت تحبصا  اهیف  كالمالا  املاط  تشاد ؟ اور  متس  دندوب  هداد  رارق  دوخ  هاگترایز  ار  اج  نآ  نج  شنا و  هک  شاهناخ  رب  یـسک  هچ  ارازم 
وجنی اهب  رانلا  نم  و  دندیـسوبیم . هحفـص 853 ] ار [  اج  نآ  ياهراوید  هناتـسا و  ناگتـشرف  هک  یتاقوا  رایـسب  هچ  ارادـجلا  اهیف و  باتعالا 
ادـیپ تاـجن  نآ  هلیـسوب  منهج  شتآ  زا  مدرم  هک  تخورفا  شتآ  ياهناـخ  ناتـسآ  رب  سک  نـیا  هـک  اراـن  مرـضا  اـهابتعا  یلع  نـم  يروـلا 
هبترم نیدنچ  دشیم  رـضاح  هناخ  نآ  رد  رب  تقو  ره  مرکا  ربمایپ  ارارم و  ارهزلا  نم  نذالا  بلطی  اهءاج  مک  یفطـصملا  یبنلا  و  دـننکیم .

نآ هکیلاح  رد  دـندرب  موجه  هناخ  نآ  رب  ارامخلا  اهایلعو  تثال ال  کت  مل  موقلا و  مجه  اهیلع  و  درکیم . هزاـجا  بسک  ارهز  ترـضح  زا 
درک و مهاوخن  شومارف  ار  وا  نم  اراوت  یک  تذال  باـبلا  ءارو  ذا  اـهل  یفهل  اـی  اـهاسنا و  تسل  ياهعنقم . هن  دوب و  يرداـچ  هن  ار  ترـضح 
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امع نلاست  بابلا و ال  لع  سجرلا  کتف  دش ، هدنهانپ  رد  تشپ  هب  هک  یماگنه  نآ  صوصخ  هب  مراد  ترضح  نآ  هب  تبسن  یناوارف  هودنا 
اوضر فیک  ینلـست  ال  نکن . لاوس  دـش  هچ  اـج  نآ  داـتفا و  قاـفتا  هک  هچ  نآ  زا  درب و  موجه  هناـخ  رد  رب  دـیلپ  درف  نآ  اراـصو  مث  يرج 

اهابتعا نلاسا  نک و  لاوس  راوید  هناخ و  رد  زا  دـندیبوک ، ار  شیولهپ  هنوگچ  هک  نکن  لاوس  نم  زا  ارادـجلا  اهنع و  بابلا  نلاسا  اهعلض و 
نلاسا دـش و  نیمز  هنهپ  رب  شخپ  هنوگچ  شنوخ  هک  نک  لاوس  نسحم  هرابرد  هناخ  رد  هناتـسآ  زا  ارابج  حار  همد  اـهیف  فیک  نسحم  نع 

هحفـص 854] زا [  تشگ و  هدـنکارپ  هنوگچ  هک  سرپب  شاهراوشوگ  رُد  ياههناد  زا  ارامح و  اوکـشت  مل  نیعلا  ترثتنا و  اـمل  اـهیطرق  ولول 
رد خیم  هب  ایآ  اراث و  ردی  اهردص  یف  يذغف  اهل  اهل  روتوم  رامـسملا  له  و  دنکیم . هوکـش  يدوبک  یخرـس و  زا  ارچ  هک  نک  لاوس  مشچ 

[ . 1002 . ] دریب ار  دوخ  نوخ  ماقتنا  وا  هینس  زا  تساوخیم  هک  دوب  هدش  یمتس 

هکم رهش  فارشا  ناگرزب و  زا  يرعاش 

تخر نآ  زا  تحارتسا  باوخ و  يراج  یکـشا  رطاخ  هب  هک  هدش  هچ  ار  مناگدید  اهارعام  هربع  نم  اهارع  اهارک و  اهنع  باغ  دق  ینیعل  ام 
نآ زا  دعب  مدشیم و  دنمهرهب  هدرب و  رـسب  اج  نآ  رد  اهتدـم  هک  ياهناخ  رطاخب  ایآ  اهاشغ  الف  اهتقراف  مث  انامز  اهیف  تمعن  رادـلا  هتـسب . رب 

اههام و نتشاد  هک  ياهلیبق  راطخ  هب  ای  اهانـس  ءوضب  یجدلا  یلجتی  مث  رامقاب  اوناب  یحل  ما  دید ؟ میهاوخن  ار  اجنآ  رگید  هدمآ و  نوریب  اج 
هب ای  اهاوها و  وا  دادولا  قدـصب  یناوهت  فرطلا  هریرغ  دوخلما  دـناهدرک . فرطرب  ار  یکیرات  اهنآ  ینـشور  وترپ  رد  هتفای و  ینوزف  يرامقا 

راقع معطلا  هزم  نم  مادـملا  یفاصلم  ماهتـشگ . وا  قشاـع  اـی  هتـشاد و  تسود  ارم  شنیتسار  قشع  اـب  هک  یکیراـب  ناـیم  يور  دـیپس  رطاـخ 
عابتا یف  رمعلا  رخآ  یسفن  عمطا  تسل  شاح هللا  هحفص 855 ] ماهدیماشآ [ . هک  یگنر  خرس  راوگشوخ  یم  ماج  يارب  ای  اهاقسا و  هلومشم 
یلاعت هللا  اهـصخ  نم  رکذل  یئاکب  لب  مزادـنایمن . عمط  هب  شـسوه  يوه و  زا  يوریپ  رد  ار  دوخ  سفن  رمع  رخآ  رد  نم  اشاح هللا ، اهاوه 

هدـیزگرب ار  وا  هدـینادرگ و  صوصخم  دوخ  فطل  هب  ار  وا  دـنوادخ  هک  تسا  یـسک  زا  يروآدای  رطاخ  هب  ماهیرگ  هکلب  اـهابتجا  هفطلب و 
هدـیزگرب دوخ  یحو  يارب  ار  وا  هدرک و  متخ  وا  ردـپ  هب  ار  شناربمایپ  دـنوادخ  اهافطـصا  هیحول و  هافطـصا  اهیباب و  هلـسر  هللا  متخ  تسا .

هدومرف اطع  هدیـشخب و  وا  هب  اوشیپ  ماما و  ود  هزیکاپ و  كاـپ و  رورـس  ود  اـهابح و  نیح  هنم  نیماـمالا  نییکزلا  نیدیـسلاب  اـهابح  و  تسا .
وکین ار  وناب  نآ  رب  متـس  هک  مشیدـنایم  یباحـص  ود  نآ  هرابرد  اهایعار و  اـم  اـهملظ و  انـسحتسا  نیذـللا  نیبحاـصلا  یف  يرکفل  و  تسا .

عنم دنتسب  وا  اب  هک  ینامیپ  دهع و  زا  ار  شرهوش  اهاوالا  بینملا و  ناکود  قعلا  دهعلا و  نم  اهلعب  اهعنم  دندرکنر . وا  قح  تیاعر  هتسناد و 
زا شیپ  ار  شندوبر  هک  یتموکح  اهازهتنا  یبنلا و  نفد  لبق  اهاربد  هرماب  ادبتـسا  و  دوب . سرت  ادخ  اسراپ و  یناسنا  وا  هکنا  لاح  دـندومن و 

اهاثرو امف  یفطـصملا  نم  ثرالاب  بلاطت  مطاف  تتا  و  دندوبر . وا  گنچ  زا  هداد و  صاصتخا  دوخ  هب  دندوب  هدرک  يزیرحرط  ربمایپ  نفد 
. ] دندادن وا  هب  ار  شثرا  هتفر و  نانآ  دزن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ترـضح  زا  دوخ  ثرا  بلط  يارب  مالـسلااهیلع  همطاف 
وا دروم  رد  نآرق  تاروتـسد  لیلد  هچ  هب  متـسنادیم  شاک  يا  اهادـبا  دـق  هللا  اهیف و  نآ  رقلا  ننـس  تفلوخ  مل  يرعـش  تیل  هحفص 856 ]

لیلد هچ  هب  متـسنادیم  شاک  يا  اهالت  نیح  یبنلا  اهیف  ضری  ملامب  اهولت  ذا  سانلا  یـضر  دوب ؟ هدـش  ناـیب  اراکـشآ  هکنیا  اـب  دـشن  لـمع 
زا ثرا  هیآ  اهالدب  اهضرف  دعب  امه  ما  اهنم  ثیراوملا  هیآ  تخسن  دوب ؟ هدش  نایب  اراکشآ  هکنیا  اب  دشن  لمع  وا  دروم  رد  نآرق  تاروتسد 

دوب تاـت  مل  هدوملا  هیآ  يرت  ما  دـندرک ؟ لیدـبت  ار  نآ  دوب  هدـش  بجاو  ضرف  هک  نآ  زا  دـعب  رفن  ود  نآ  هکنیا  اـی  تسا  هدـش  خـسن  نآ 
اذهب ءاج  كوبا  الاق  مق  تسا . هدـشن  لزان  وا  يدـنواشیوخ  ءارهز و  ترـضح  هرابرد  تدوم  هیآ  هک  ینیبیم  نینچ  ای  اهابرق و  یف  ءازهزلا 

لاق دـندرک . لعج  ینیدیب  دانع و  يور  زا  ار  ناهرب  نیا  هدروآ و  یلیلد  ام  لمع  يارب  وت  ردـپ  دـنتفگ : هاـگنآ  اهابـصن  مهداـنع  نم  هجح 
نیا اب  دنراذگن و  ثرا  هب  دوخ  زا  يزیچ  ات  دنراد  روتـسد  ربمایپ  هک  هدومرف  ربمایپ  دنتفگ  اهارهتنا  میدـقلا و  یف  اوثروی  ناب ال  مکح  ءایبنال 

ياهلمج ینچ  ادخ  لوسر  رگا  اهاف  کلاذب  يدـهلا  یبن  ناک  نا  ردـت  مل  یبنلا  تنبفا  دـندرک . مورحم  دوخ  قح  زا  ار  ترـضح  زیوآتسد 
اب لوسر  ترـضح  نت  هراپ  ایآ  اهاشاح  انتالوم  اشاح و  لاق  اـم  تفلاـخ  دـمحم  نم  هعـضب  تسنادـیمن ؟ ار  نآ  ربماـیپ  رتخد  اـیآ  دوب  هتفگ 
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تءاج كاذ و  لوقی  هتعمس  هحفص 857 ] اشاح [  درک ، دهاوخن  يراک  نینچ  ام  يوناب  اشاح ، هن ، دنکیم ، تفلاخم  ترضح  نآ  شیامرف 
بلط ار  دوـخ  ثرا  هدـمآ و  یناداـن  یهارمگ و  يور  زا  لاـح  نیع  رد  هدینـش و  ربماـیپ  زا  ار  هلمج  نیا  اـیآ  اهافـس  هلـض و  ثرـالا  بلطت 

ینمادـکاپ تفع و  رد  قئالخ  نیرترب  رتسرت و  ادـخ  رتراگزیهرپ و  وا  اهازن  هفع و  قلخلا  لـضفا  تناـک  یقتا و  تناـک هللا  یه  دـنکیم !؟
رابخا و نیا  رب  ياو  هدرک ، تفلاخم  نآرق  اب  ربمایپ  ییوگیم  هکنیا  ای  اـهاور و  نمم  راـبخالا  حـیو  نآرقلا  فلاـخ  دـق  یبنلا  لوقت  وا  دوب .

هروس زا  نانیا  نخس  لاطبا  رد  اهاط  لبق  یتلا  میرملا  لس  لمنلا و  هروس  مهلوق  لاطباب  لس  تسا . هدرک  نایب  ار  اهنیا  هک  یـسک  زا  تایاور 
يرب ثرا  زا  هروس  ود  نیا  اـهابتنا  دارا  نم  نامیلـس  ییحی و  ثرا  نع  ناـئبنی  اـمهف  سرپـب . تسا  هط  هروس  زا  لـبق  هک  میرم  هروس  لـمن و 

تـضاف كاذ و  نم  هللا  یلا  تکتـشا  تعدف و  ددرگ . هاگآ  دمهفب و  يزیچ  دهاوخب  هک  یـسک  يارب  هتبلا  دنهدیم ، ربخ  نامیلـس  ییحی و 
یفطصملا يدل  او  نم  یل  هلحنف  تلاق  مث  دیراب ، کشا  شناگدید  زا  دومن و  هوکش  دنوادخ  هب  نانآ  زا  درک و  نیرفن  سپ  اهاتلقم  اهعمدب 

اهب تماقاف  دندرکن . راذگاو  وا  هب  لاح  نیع  رد  تسا و  نم  هب  یفطـصم  ترـضح  مردپ  يوس  زا  یـششخب  نیا  تفگ  هاگنآ  اهلالحنی  ملف 
هداهـش اوزیجیمل  دنیوا . ناهاوگ  طقف  شنادنزرف  رهوش و  دنتفگ : دومرف و  هماقا  یناهاوگ  اعدا  نیا  رب  اهانباو  اهل  دهاش  اهلعب  اولاقف  داوهش 

اریز دنتـسنادن  یفاک  دندوب  مدرم  يامنهر  هک  ار  ادخ  لوسر  رـسپ  ود  تداهـش  هحفـص 858 ] اهابـصان [  ذا  مانالا  يداه  هل  لا  لوسر  ینبا 
همطاف و یلع و  ناـنآ  دزن  رد  اهادـلو  ـال  مهدـنع و  همطاـفال  یلع و  اـقداص  نکیمل  دـندوب . هتـشارفارب  ار  ترـضح  نآ  اـب  تفلاـخم  مچرپ 

ادخ رتراکزیهرپ و  ناشیا  زا  نانآ  رظن  رد  ناگدشدازآ  اهاش  لاحملا و  لئاقلا  حبق  قیتع  مهنم  یقتا هللا  ناک  دـندوبن . وگتـسار  ناشنادـنزرف 
ماج شراوگرزب  ردپ  زا  دعب  اهاظفح  ول  یبنلا  دهعل  ظیغلا  اهدلاو  دـعب  نم  اهاعرج  نخـس . نیا  هدـنیوگ  داب  ابیزان  تشز و  دـندوب ، رتسرت 

اهابتشا مهیلع و  اسابتلا  روجلا  ننـس  اوفرعی  مل  تیب  لها  راوگان . ماج  شزیرورف  نیا  دوب  دب  هچ  و  هتخیر ، ترـضح  نآ  ماک  هب  هودنا  مغ و 
ظفحلا امهرـض  ناک  ام  يرعـش  تیل  دنیانـشآان !؟ نآ  هب  تبـسن  هدش و  هابتـشا  نانآ  رب  هتخانـشن و  ار  متـس  روج و  ياهشور  هک  ینادناخ 

متاخ مارکا  ناک  تشاد . اهنآ  يارب  يررـض  هچ  ادـخ  لوسر  ناـمیپ  دـهع و  يرادـهگن  هک  متـسنادیم  شاـک  يا  اـهاظفح  ول  یبنلا  دـهعل 
یمارگ ار  ریذن  ریـشب و  يداه و  متاخ و  آدخ ، لوسر  دنتـشاذگیم  مارتحا  ترـضح  نآ  هب  رگا  اهامرکا  ول  ریذـنلا  ریـشبلا  يد  اهلا  لسرلا 
راوتـسا ار  هدیدنـسپ  قالخا  هدادـن و  ماجنا  ار  کین  راک  ود  نآ  اهادـمتعا  ام  قـالخالا  ناـسح  هاـیتای و  مل  یمجلا  لـعف  نا  دـندوب . هتـشاد 

. دنتشادن راوتسا  ار  هدیدنـسپ  قالخا  هدادن و  ماجنا  ار  کین  راک  ود  نآ  اهاوه  عابتا  یف  عاض  امل  یل  اغلا  نمثلاب  كاذ  عیتبا  ول  و  دنتـشادن .
راذـگاو ترـضح  نآ  هب  ـالک  ار  كدـف  هک  دوب  نآ  اـبیز  راـک  هحفـص 859 ] اهاعطقی [  نا  لیجلا  ـال  اکدـف  اـهاعطقی  نا  لـیمجلا  ناـکل  و 

ار كدف  رگا  اهایطعا  ول  ءاطعلا  یف  امهنومولی  اوناک  نیملسملا  يرتا  دننک . هاتوک  هدیرب و  نآ  زا  ار  ترضح  نآ  تسد  هکنیا  هن  دندرکیم 
ایآ اهاوس  نیما  قطان  قداص  یبن  تنب  ءارضخلا  تحت  ناک  دندرکیم ؟ شنزرس  ار  نانآ  اهناملسم  ایآ  دندرکیم  راذگاو  ارهز  ترضح  هب 
نس نمل  لیو  نم ! هلیلح  نم ! ما  نم ! تنب  تشاد ؟ دوجو  یقطان  قداص و  ربمایپ  رتخد  مالسلااهیلع  همطاف  زا  ریغ  نامسآ  زبس  دبنگ  ریز  رد 

كاذ تخاس . لومعم  ار  وا  هب  ملظ  تشاداور و  وا  رب  تیذا  متـس و  هک  یـسک  رب  ياو  یـسک ؟ هچ  ردام  یـسک ؟ هچ  رتخد  اـهاذا  اـهملظ و 
یبوخ هب  ینیبیم  ار  نآ  یتـقو  دـهدیم ؟ ربـخ  یئاههنیـس  ياـههینک  زا  لـمع  نیا  اـهارت  نیح  رفکلاـب  اـهربعاف  رودـص  دوقح  نع  کـینبی 

اب وا ، قح  ناگدننکبصغ  هرابرد  هک  یـسک  يا  اهابـصغ  ذا  نیبصاغلا  نع  لوقلا  یف  لداجملا  اهیا  انل  لق  هد . رارق  تربع  دروم  شیدنیب و 
هب ملظ  رد  رفن  ود  نآ  ایآ  یئوگیم  وت  هک  هنوگنادـب  اهامـضتها  الک و ال  ملظب  تلق  امک  اهادـمعت  ام  امها  وگب . ام  هب  ینکیم  هلداجم  اـم 
هک یماگنه  هب  ارچ  سپ  اهارضحی  مل  تامملا  دنع  هللا  ءاقلل  تزهج  ذا  اذاملف  دندرکن ؟ لامیاپ  ار  وا  ادمع  دنتشادن و  يدهعت  ترـضح  نآ 
 ] اهاعیـش ام  اهب و  اقفر  نمحرلا  هکئالم  اهـشعن  تعیـش  دـندشن !؟ رـضاح  ترـضج  نآ  هزانج  رب  ود  نآ  دـش  دـنوادخ  ءاقل  گرم و  هدامآ 
یف ادهز  ناک  دندرکن . عییشت  رفن  ود  نآ  یلو  دندرک  عییشت  وا  اب  یتسود  یهارمه و  رطاخ  هب  دنوادخ  ناگتشرف  ار  وا  هزانج  هحفص 860 ]
نآ لابند  هک  دنتـشاد  ینمـشد  دانع و  ربمایپ  شردـپ  هب  تبـسن  ای  هتفرگ و  هدـیدان  ار  وا  شاداپ  ایآ  اهاعبتی  مل  یبنال  اهیبال  اداـنع  ما  اـهرجا 
ود نآ  هک  دوب  هدرک  تیصو  ارهز  ترضح  هک  دوب  نآ  رطاخ  هب  ای  اهادهش  امف  اهنفد  ادهـشیال  ناب  تصوا  لوتبلا  نال  ما  دنتفرن ؟ ترـضح 
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لوسر شردپ  هکنیا  ای  اهاعبتی و  مل  یبنلا  تنب  تعاطاف  اهیلا  كاذ  رسا  اهوباما  دندشن . رضاح  مه  اهنآ  دنشابن و  وا  نفد  رب  رضاح  دهاش و 
دق هیرف  يذهف  كافک  لق  تئش  ام  فیک  درک ؟ تعاطا  شردپ  زا  ربمایپ  رتخد  دوب و  هدرک  شرافس  تیصو و  ترضح  نآ  هب  یناهنپ  ادخ 

. تسا هدیسر  دوخ  هجرد  نیرخآ  هب  هک  تسا  یتمهت  نیا  هک  سب  نیمه  ار  وت  وگب ، یهاوخیم  هک  هنوگره  هب  نخـس  اهادم  یـصقا  تغلب 
هدروآرد بضغ  هب  ار  نامسآ  راگدرورپ  نآ  ماگنه  هب  هدروآ و  مشخ  هب  ار  وا  اهابضغا  ذا  ءامسلا  بر  هل  لا  كاذ  دنع  ابضغا  اهابـضغا و 

هک دوب  هداد  ربخ  نینچ  نیا  ربمایپ  اهاضرل و  هناحبس  یضری  هللا  ناب  یبنلا  ربخا  اذک  و  دندوب . هدرک  نیگمـشخ  ار  ترـضح  نآ  اریز  دندوب 
تعاطا تیاده ، ربمایپ  هن  اهانسح  تمرکا و ال  همطافال  عیطا و  يدهلا  یبنال  دوشیم . دونـشخ  همطاف  يدونـشخ  رطاخ  هب  ناحبـس  دنوادخ 

هدرکن و ربارب  هحفص 861 ] یهانت [  هلضف و  یف  یماست  ام  اهنم  عیض  یصولا  قوقح  و  دندش . هتشاد  یمارگ  نینـسح ، هن  همطاف و  هن  دش و 
هک دوب  نانآ  یگشیمه  یتحاران  زوسرطاخ و  هب  راک  نیا  اهابطخ  دق  اهنع و  ادر  نیح  اربت  سیل  هزازح  تناک  کلت  درادن . هار  وا  يادنلب  رب 

يادرف اهادـه و  اهیغب و  سفن  لک  يزجی  هللا  نوقتلی و  ادـغو  دـش . هدز  نانآ  هنیـس  هب  در  تسد  ارهز  ترـضح  زا  يراگتـساوخ  ماـگنه  هب 
هبحاص تنب  ساسالا  کلاذ  یلعف  داد . دهاوخ  شاداپ  شیبایهار  یهارمگ و  هب  ار  سک  ره  دنوادخ  و  دیسر ، دنهاوخ  دوخ  رفیک  هب  تمایق 
اهالوم یلع  اهدقح  ترهظا  امل  هیما  تدتقا  اذب  و  داهن . انب  هیاپ  نیمه  رب  ار  دوخ  راک  ساسا  نومیمان  جدوه  بحاص  اهانب  موشملا  جدوهلا 

هللا نعل  اماع  نیعبـس  ماشلاب  هتنعل  دـندومن . راکـشآ  ناشیالوم  رب  ار  دوخ  ینوردهینک  هک  ماگنه  نآ  رد  دـندرک  ءادـتقا  نانآ  هب  زین  هیماینب 
دق ٍردب و  یف  خیاشملا  عرصم  اورکذ  دنک . تنعل  ار  ناشناوج  وریپ  دنوادخ  دندرک ، تنعل  لاس  داتفه  ماش  رد  ار  ترضح  نآ  اهاتفو  اهلهک 
نم دحاب  و  دوب . هتشک  هدرک و  بوکرس  ار  نانآ  ربمایپ  یصو  اریز  دندرک  دای  ردب  رد ، دوخ  ناگرزب  راتشک  زا  نانآ  اهاحل  یـصولا  خمض 

هل تداجتـساف  دنکفا . كاخ  رب  درک و  نوگنرـس  ار  نانآ  هک  دحا  گنج  رد  ردب  گنج  زا  دعب  اهابجو و  اسطاعم  اهیف  سعتادق  ردب و  دعب 
ول تفر . هناشن  نانآ  يور  رب  ناشیاههزین  البرک  رد  دندیشک و  وا  يورب  اهریشمش  نیفص  رد  اهانق  فوفطلا  موی  ترج  نیفـصب و  فویـسلا 

ار شکاخ  دوش  مبیـصن  ترایز  ناکما  دسرب و  البرک  هب  متـسد  رگا  هحفـص 862 ] اهارث [  اهبرت و  تلبقل  ره  دلا  يدـم  فوفطلاب  تنکمت 
رد ور  هب  تمایق  يدرف  دـنتفرگ و  ار  دوخ  ماقتنا  هیماینب  اهالـصت  اـهداعم  یف  ادـغ  راـنلاب  هیما  اـهراث  تکردا  دیـسوب . مهاوخ  هشیمه  يارب 

تـسود ار  یفطـصم  نادناخ  هک  مرازگیم  ساپـس  ار  ادخ  اهادع  ینـشا  یفطـصملا و  هترتع  یلاوتا  یننا  هللارکـشا  داتفا . دنهاوخرد  شتآ 
نانآ یتسود  رد  میوگیم و  نخس  یتسرد  هب  اهاشخا  مهبح و ال  یف  ءادعالا  بهرا  باوصلاب ال  اقطان  مراد . نمشد  ار  ناشنانمشد  مراد و 

نک و یئارس  هحون  ترضح  نآ  رب  یعوذج »  » يا اهاشنا  يذلا  كداشنا  نا  ملعا  یعوذجلا و  اهیا  اهب  حن  مرادن . یـسرت  میب و  نانمـشد  زا 
هحون نیا  رد  ار  وت  اهانعم  یف  رعـشلل  جات  یه  یهاضی و  سیل  حونلا  یف  ینعم  کل  یئارـسیم ، ترـضح  نآ  هرابرد  هک  يرعـش  هک  نادـب 

وت اهاور  اهلاق و  نم  اهیف  رجالا  یطعی  هللا  باوثلل و  اهتلق  دـشابیم . شیانعم  رد  رعـش  جاـت  نآ  هک  درادـن  اـتمه  هک  تسا  يدوصقم  یئارس 
همزعب مهلـضف  ارهظم  داد . دهاوخ  ار  شاهدـننکتیاور  هدـنیوگ و  شاداپ  رجا و  دـنوادخ  ياهتفگ و  یهلا  شاداپ  رجا و  يارب  ار  رعـش  نیا 
هحفـص تسا [ . هدرک  راکـشآ  ار  ناشیا  تلیـضف  هدیـسر  اهتنا  هب  نانآ  اب  یتسود  رد  هک  یناور  میمـصت  اب  اـهاهتنم  مهداد  یف  تغلب  سفن 
ءاحطب مث  کش  ریغ  هموق  قلخلا  هداس  تسین . یننامه  ترـضح ، نآ  تلیـضف  رد  هک  ونـشب  ینـسح  يولع و  يرعاـش  زا  ار  رعـش  نیا  [ 863

[ . 1003 . ] تسوا ياوام  لزنم و  هکم ، ءاحطب  هاگنآ  دنمدرم و  نارورس  ناگرزب و  زا  کش  نودب  وا  هلیبق  موق و  اهاوام  هکم 

شروهشم هیئاه  زا  يرزا  مظاکالم  خیش  زا 

هدرک و كرت  شردارب  دروم  رد  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحا  نامیپ  دهع و  اهاجـشا  ام  لوتبلا  اوقاذا  هیخا و  یف  دمحا  دهع  اوکرت 
هک تسا  یمکحم  ناکمسیر  نآ  وا  اهالو و  لبحب  مصعتسم  ریغ  وجنی  سیل  یتلا  هورعلا  یه  و  دنتشاد . اور  هودنا  مشخ و  ارهز  ترضح  هب 

اهابرق یف  ءارهزلا  ظـفح  ریغ  ارجا  هلاـسرلل  هللاری  مل  دـنکیمن . ادـیپ  تاـجن  وا  یتسود  تیـالو و  نامـسیر  هب  هدـننز  گـنچ  زا  ریغ  یـسک 
تءاج موی  هحفـص 864 ] دـیدن [ . مزال  ار  يرگید  زیچ  ارهز  ترـضح  نادـنواشیوخ  يرادـهگن  زج  تلاسر  شاداپ  يارب  لاعتم  دـنوادخ 

ص)  ) ربمایپ لد  ینامداش  ءارهز  www.Ghaemiyeh.comهمطاف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 360زکرم  هحفص 289 

http://www.ghaemiyeh.com


دشک ازارد  هبهچ  یتحاران  زا  هدش و  دراو  وا  رب  هک  یئاهتبیصم  زا  ياو  يا  دمآ ، هک  يزور  اهاکب  لاطا  ام  دجولا  نم  مهیلا و  باصمللای 
هب اهنوتس  شتیاکش  زا  درب و  تیاکش  دنوادخ  هب  هدرک و  نیرفن  اهاوکش  نم  زتهت  یساورلا  يوکش و  هللا  یلا  تکتشا  تعدف و  وا . هیرگ 

اهلد زا  اههنیک  دوب  کیدزن  تفرگ و  مارا  وا  رطاخ  هب  اهلد  اهاوح  نمم  داقحالا  لوزت  نا  تداک  بولقلا و  اـهل  تناـمطاف  هدـمآ . رد  هزرل 
ترـضح زا  باطخ  نآ  رد  هداد و  دنپ  هباطخ  نیرتلماک  رد  ار  مدرم  اهاکح  هب و  یفطـصملا  تکح  باطخ  متا  یف  موقلا  ظعت  دورب . نورب 

ادـخ زا  ام  دروم  رد  مدرم  يا  اهانج  لیلجلا  هضور  نم  نحن  انیف  هللا  اوبقار  موقلا  اهیا  دـیوگیم : نخـس  دوخ  زا  دـنکیم و  تیاکح  لوسر 
يرس اهنامسآ  ندیرفآ  زا  ام  اهارب  ام  اهدوجو  انهرک  ول  رس  تاوامسلا  يرام  نم  نحن  میاهدش . هدیچ  گرزب  يادخ  سودرف  زا  ام  دسرتب 

ضرالا و حطـس  اناضر  فطل  اـنراثآب و  لـب  درکیمن . قلخ  ار  اهنامـسآ )  ) ار نآ  دـنوادخ  میدوبن  نآ  شنیرفآ  زا  دونـشخ  رگا  هک  میتسه 
توح دوبخت  سیل  یتلا  اـنئاوضاب  و  تسا . هداـهن  اـنب  ار  نامـسآ  هدرتسگ و  ار  نیمز  اـم  يدونـشخ  فطل  اـم و  راـثآ  هب  هکلب  اـهانب  ءامـسلا 

ام هک  دینادب  اهاوثم  اومرکاف  مکیف  هللا  نید  رعاشم  اننا  اوملعاو  تسا . ام  راونا  وترپ  زا  ینامسآ  ياهباهش  رون  اهانس  نم  توح  ام  بهـشلا 
درت ضیف  بیغلا  نئازخ  نـم  اـنل  و  دـیرادب . یمارگ  ار  شناد  هحفـص 865 ] نیا [  هاگیاج  امـش  میئامـش و  نیب  رد  ادـخ  نید  شناد  نوناک 

یهفنانجلا اومورت  نا  دنباییم . هار  نآ  زا  ناگتفای  تیادـه  هک  تسا  يدوجو  ضیف  یهلا  بیغ  ياههنیجنگ  زا  ار  ام  اهادـه  هنم  نودـتهملا 
اجنآ اهآرم  انبزح  ریغ  يریال  اهووذ  نحن  انل و  راد  یه  تسا . ام  هب  یهلا  هیده  نآ  دیراد  رظن  رد  ار  تشهب  رگا  اهادـها  هیدـه  انیلا  هللا  نم 

مهرـشح موی  مهبـسح  انادـع  نجـس  میحجلا  كاذـک  و  دـنیبیمن ، ار  تشهب  يور  یـسک  ام  هورگ  زج  مینآ و  بحاص  ام  تسا و  ام  هناـخ 
یبن تنب  يا  سانلا  اهیا  دنکیم . تیافک  ار  اهنآ  اجنآ  رد  تنوکـس  ناشرـشح  زور  هک  تسا  ام  نانمـشد  نادنز  منهج  نینچمه  اهانکس و 
هندل نم  ثیداحاب  واز  یثارت  نع  يوزی  فیک  تسا ؟ هدرک  عنم  ثرا  زا  شردپ  ار  يربمایپ  رتخد  مادک  مدرم  يا  اهاوز  اهوبا  اهثیراوم  نع 

اهولاساف بتکلا  هذـه  يریگیم ؟ نم  زا  ارم  ثرا  تسا  هدومن  اعدا  هدرک و  لعج  دوخ  زا  هک  یثیداحا  هلیـسو  هب  رکبوبا )  ) هنوگچ اـهاعدا 
و دناهتفرگرب . رد  ار  نا  دنیوگیم و  نخـس  ثرا  زا  یگمه  هک  دـینیبیم  دیـسرپب  اهنآ  زا  تسا ، اهباتک  نیا  اهاوحف  اقطان  ثیراوملاب  اهورت 
زا دریگیم و  ارف  ار  ناگدـنب  همه  هک  تسا  يروتـسد  هللا » مکیـصوی   » موهفم ینعم و  اهابرق و  یف  دابعلل  لـماش  رما  هللا » مکیـصوی   » ینعمب

نیا هب  ار  ام  ام ، يالوم  هنوگچ  هحفـص 866 ] اهاصوا [  اننود  نم  مکلت  ان و  الوم  کلذب  انـصوی  مل  فیک  تسا . نانآ  يدنواشیوخ  تهج 
راوازـس و ار  ام  ایآ  اهادـهف  يدـهلا  یه  تقحتـسا  ءادـتها و  قحتـسن  انآر ال  له  تسا !؟. هدومن  تیـصو  نادـب  ار  امـش  هدرکن و  شراـفس 
ای اهاطخ و  بیصن  یکل  ملع  دعب  ایاربلا  یف  انلضا  هارت  ما  تسا !؟ هدرک  تیاده  هدید و  هتسیاش  ار  ناگدنب  رگید  هدیدن و  تیاده  هتـسیاش 

اهادا باتکلا  یف  هللا  بجوا  اقوقح  انومعنم  دـق  مکلام  میئامیپب !؟. ار  اطخ  هار  ات  هدرک  هارمگ  یئاناد  زا  دـعب  تاقولخم  نیب  رد  ار  اـم  هکنیا 
متبلـس دق  تسا ؟ هدرک  بجاو  دوخ  باتک  رد  ار  اهنآ  ءادا  دنوادخ  هک  یقوقح  نامه  دیدرک  عنم  دوخ  قح  زا  ار  ام  هک  هدـش ، هچ  ار  امش 

زا امـش  دوب . ام  زا  شـسابل  گرب و  زاس و  هکنیا  اب  دـیتفرگ  ام  زا  ار  تفالخ  دوخ  هالک  امـش ، اهادرو  اـهعانق  اـنم  ناـک  ادوخ  هفـالخلا  نم 
زا اهابـس و  یبنلا  یلع  اموی  زع  ردـخ  تاذ  يدـهلا  نم  متیبس  و  دوب .) اـم  زا  شنهریپ  رداـچ و  هکنیا  اـب  دـیدوبر  ار  یئوراـبیز  نز  تفـالخ 

اناوس نم  لک  یلع  هللا  بضغ  یتلا  هدربلا  هذـه  دوب . راوشد  ربمایپ  رب  وا  تراسا  رازور  زور و  هک  دـیدرک  ریـسا  ار  ياهدیـشوپ  نز  تیادـه 
مکل هدومحم  ریغ  رانشب  هنورقم  اهوذخف  درک . دهاوخ  بضغ  وا  رب  دنوادخ  دشوپب  ار  نآ  ام  زا  ریغ  سک  ره  هک  تسا  یـسابل  نیا  اهادترا 
نفدت رومالا  يالو  هحفـص 867 ] درادـن [ . ناتیارب  هدیدنـسپ  ماجرف  تسا و  هارمه  راع  گنن و  اب  هک  یلاح  رد  دـیریگب  ار  نآ  سپ  اهابقع 
سانلا مظعا  یه  تضمف و  دیدرگ ؟ وحم  شربق  راثا  ادخ و  لوسر  نت  هراپ  دشنفد ؟ هنابـش  لیلد  هچ  هب  اهارث  یفعی  یفطـصملا و  هضب  ارس 

. دـینازوس ار  لد  تفر و  ورف  راگزور  ناـهد  رد  هک  دوب  ياهصغ  نیرتگرزب  ناـسب  تشذـگرد و  وا  اـهاوج  نم  هصغ  رهدـلا  مف  یف  ادـجو 
ار یتسادق  یکاپ و  هچ  وا  هاگیاج  و  دیدن ، ار  شهاگمارآ  مدرم  تفرگ و  مارآ  وا  اهاوثم  همـضی  سدـق  يا  يوثم  سانلا  اهل  يری  توثو ال 

[ . 1004 . ] تسا هتفرگرب  رد  هک 

هیافک بحاص  نادرگاش  زا  یلح  حلاص  دیس  راوگرزب  بیطخ  زا 
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ای رب . شروی  نز و  نوخیبش  تنانمـشد  رب  باتـشب و  باتـشب ، هدنریگ  ماقتنا  يا  راغملا  كادع  برح  یلع  نش  رادبلارادبلا  راثلا  كردم  ای 
؟ دخرچب ام  يور  رب  يریگبارش  گنس  يدنسپیم  ایآ  نامزلا  بحاص  يا  راج  نیدلا  یلع  روجلا  و  َّده ، دق  يدهلا  نکر  رـصعلا  بحاص 

هتـشاد اور  تناید  رب  متـس  هدش و  ناریو  تیاده  نوتـس  هتفر ، يرگداد  راج  نیدلا  یلع  روجلا  و  ده ، دق  يدهلا  نکر  لدـعلا و  بهذ  دـق 
یـسرب و یمدرم  دایرف  هب  دـنک ، ظفح  ار  وت  دـنوادخ  رافقلا  اـهیلع  تقاـض  هیعر  رـصان  نم  هللا  كاـعر  صغا  هحفـص 868 ] تسا [ . هدش 

نانمشد موجه  ایآ  ران  لزجب و  بابلا  اومرضا  ذم  يدعلا  موجه  رادلا  یلع  یـسنت  تسا . هدش  گنت  اهنآ  رب  نیمز  هک  نک  يرای  ار  یناسک 
راهج و ارـسق  داقی  ردـیح  اهعلـض و  همطاف  نم  ضر  و  دـنتخورفارب . مزیه  شتآ و  هناخ  رد  رب  هک  ماگنه  نا  رد  ياهدرب ، دای  زا  هناـخ  رب  ار 

تشپ راخفلا  یلع  نع  اولخ  موق  ای  اهئادعا  فلخ  وعدت  ودعت و  دندناشک  اراکـشآ  روز و  هب  ار  یلع  ترـضح  هتـسکش و  ار  همطاف  يولهپ 
رارمحا مویعلا  دخلا  همطل  نم  يرتعا  اهنینجاوطقـسا و  دق  دیرادرب ، دنموربآ  یلع  زا  تسد  مدرم  يا  دزیم  ادـص  دـیودیم و  نانمـشد  رس 

ام اهمطلام ؟ اهردـص ؟ ام  لمحلا ؟ طوقـس  اـمف  دـش . خرـس  شیاهمـشچ  شتروص  رب  هدـش  دراو  لیـس  زا  دـندنکفا و  ار  شمحر  كدوک 
ام و  اهعلـض ؟ یف  فیـسلاب  اهزکو  ام  دش ؟ هچ  راوی  رب  راشف  و  دش ؟ هچ  یلیـس  دش ؟ هچ  هنیـس  دـش ؟ هچ  نینج ؟ طقـس  رادـجلاب ؟ اهرـصع 
نم اهعنم ؟ ام  طوسلاب  اهبرـض  ام  دـش ؟ هچ  ار  شراتـسد  هراوشوگ و  ندـش  ترپ  شیولهپ ؟ رب  ریـشمش  اب  نتخاون  راوسلا ؟ اهرطق و  راـشتنا 
دق مهنم و  راقعلل  بصغلا  ام  دش ؟ هچ  وا  شمارآ  شیاسآ و  مدع  هیرگ و  زا  تعنامم  دـش و  هچ  شندروخ  هنایز  ات  رارق  نم  اهلام  ءاکبلا و 

هدیـشخب وا  هب  ار  اهنیمز  نآ  نایناهج  راگدرورپ  هکنیا  اب  دـش ، هچ  ترـضح  نآ  ياهنیمز  بصغ  هحفـص 869 ] راقعلل [  يرولا  بر  اهلحنا 
نانآ هک  دـش  هچ  دوب و  هنابـشو  هنافیخم  روط  هب  هک  دـش  هچ  ترـضحنآ  نفد  راهج  ادانع  مهنم  يرثلا  شبن  ام  ارـس و  لیللاب  اهنفد  اـم  دوب .

يرتخد دروم  رد  نانآ ، رب  گرم  رارم  مهاعر  دق  مهیبن و  اوعرام  هنبا  یف  مهل  اسعت  دندومن ؟ راکشآ  روط  هب  ترضح  نآ  ربق  شبن  هب  مادقا 
يذلا لک  بنیز  اهما  نم  تثرو  دـق  درک . ار  نانآ  لاح  تیاعر  اهراب  ترـضح  نآ  هکنیا  اب  دـندرکن  تیاعر  وا  دروم  رد  ار  نشاربمایپ  هک 
اهراد نم  اـهما  یلع  هنبا  تدازو  درب . ثرا  هب  دـش  دراو  وا  رب  هکار  یبئاـصم  تاـنایرج و  ماـمت  شرداـم  زا  زین  بنیز  راـص  اـهیلع و  يرج 

ینمیلاب و رتست  دش ! هداتـسرف  هیده  هب  اههناخ  نیرتدب  هب  شاهناخ  زا  هک  تشاد  يرگید  تبیـصم  ردام ، زا  شیب  رتخد  راد  رـش  یلا  يدـهت 
تسد زا  تشادن ، ناکما  تسار  تسد  اب  ششوپ ، هک  یماگنه  دناشوپ و  ار  اهتروص  تسار  تسد  اب  راسیلادمت  رتسلا  اهزوعا  ناف  اهوج 

مالسلااهیلع يربک  بنیز  ینیبیم  هکنیا  زا  دیشروخ  يا  رامخ  اهیلع  ام  يرسح  بنیز  يرت  یک ال  سمش  ای  یغزبت  ال  تفرگ . کمک  پچ 
هحفص 870] [ . ] 1005  ] ناشوپب يور  وت  درادن ، هعنقم  رداچ و 

زاوک حلاص  خیش  دنمشوه  بیدا  زا 

یقرب دش . ءادا  نآ  زا  كرـش  ماو  نآ ، زا  دعب  هک  دش  دقعنم  یتعیب  برثی  رد  نوید  کلذ  دعب  هنم  كرـشلل  اهب  تیـضق  هعیب  برثیب  تدقع 
ترـضح یناشیپ  و  هتفر ، الاب  ياهنیـس  رب  البرک  رد  هنیدـم  دجـسم  ربنم  يور  نتفر  الاب  اب  نیبج  ءامدـلاب  جر  ردـص و  البرک  یف  یقر  هربنم 
یکدوک البرک  رد  دشیمن ، طقس  همطاف  نینج  رگا  نینج  البرک  یف  اهل  يذوا  امل  همطاف  نینج  طوقس  الول  دش . هتـشغآ  یبوخ  هب  نیـسح 

هک دش  لام  دگل  یئاهولهپ  ولهپ  نآ  نتسکش  اب  نوصم  هلالا  رس  اهیط  یف  علضا  تضر  علـضلا  كاذ  رـسکب  و  تفرگیمن . رارق  رازآ  دروم 
نآ شنامـشیر ، اب  یلع  ندـناشک  اب  نینچمه  نیرق و  قاثولاب  یلع  هلف  هداجنب  هدوق  یلع  اذـک  و  دـشیم ، يراد  هگن  دـنوادخ  رـس  اهنآ  رد 
یلع رـس  تشپ  زا  ياهلان  هآ و  هار  همطاف  هک  هنوگنامه  نینر  لیلعلا  فلخ  اهتانبل  هفلخ  نم  هنر  مطافل  امک  و  دش . هتـسب  ریجنز  هب  رید  یلع 

هجنکـش اب  نوتم و  نهل  رحز  نم  فطلاب  تحـش  ذـفنق و  طایـسب  اهرجزب  و  دنتـشاد . ياهلاـن  هآ و  ـالبرک  راـمیب  رـس  تشپ  وا  نارتخد  دوب ،
هحفص [ . ] 1006  ] نیت البرک و  یف  دی  تعطق  اهنود  هکارالا  کلت  مهعطق  و  دش ، دوبک  البرک  رد  ینانز  ياهتروص  ذفنق  هنایزات  اب  شندش 

[ . 1007  ] كارا تخرد  ندیرب  اب  و  [ 871
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یبعک زا  رعش  دنچ 

وت هب  دنتسناوتیمن  نانس  ناتسد  هن  رش و  ریـشمش  هن  دنگوس  ادخ  هب  اوبکترا  يذلا  لج  نا  نانـسادی و  کنم و ال  لانرمـش  فیـس  ام  هللا  ات 
یضترملا قحل  الولا و  صناوبا  یلعلا و  بر  دوبضغا  یلوالا  الول  دوب . گرزب  یسب  دنداد  ماجنا  هک  يراک  دنچ  ره  دنـشاب  هتـشاد  یبایـسد 

بصغ ار  یضترم  قح  دندش و  رکمن  ار  تیالو  حیرص  صن  دندروآ و  رد  بضغ  هب  ار  لاعتم  راگدرورپ  هک  یناینیشیپ  دندوبن  رگا  اوبضغ 
هدزتبیـصم ار  وت  دندراذگ  هک  یتعدـب  اب  نیـشیپ  هورگ  ببـسلا  حـجنی  مل  ول  ببـسملا  ام  اوعدـتبا و  امب  یـضاملا  رفنلا  کباصا  دـندرک .

اوبث هصرف و  اهودـجو  اذا  یتح  هنماک  دـقحلا  لویخ  لازتال  و  دیـسریمن . یئاج  هب  ببـسم  دـشابن ، قفوم  شراـک  رد  ببـس  رگا  دـندرک و 
یتلا یه  اوبرـض  دق  ارهزلا  کما  اهب  فک  دنتـسج . نوریب  هاگ  نیمک  زا  هتفای و  یتصرف  هکنیا  ات  دندوب  نیمک  رد  هتـسویپ  هنیک ، نایرکـشل 

رهطلاب اودغ  موی  هیکبی  نم  کموی  کبیلف  دندوبر . ار  ءاروح  ترهاوخ  دندز  ار  ءارهز  تردام  هک  یتسد  نامه  اب  اوبلس  اهب  اروحلا  کتخا 
هدـیناشک و ار  كاپ  یلع  دنتـسیرگ ه  يزور  نآ  رد  هک  دـننک  هیرگ  دـیاب  یناـنآ  وت ، زور  رب  هحفص 872 ] اوبرـض [  یفطـصملا  نب  ادوق و 

البرک دوبن  هفیقـس  رگا  دنگوس  ادخ  هب  [ . 1008  ] بطحلا ام  رانلا  الول  يردت  ءایحالا  و  هفیقـسلا ، الول  البرک  ام  هللاات  دـندز . ار  ربمایپ  رتخد 
[ . 1009 . ] دوب دهاوخن  یمزیه  دشابن  شتآ  رگا  هک  دننادیم  نارایشوه  دوبن و 

همیرق نبا  رکبوبا  یضاق  زا  يرعش 

اهبرلف اطغم  نفشکت  ال  دنکیم ، لاوس  یـشزرا  یب  هدیچیپ و  هلاسم  رهزا  هشیمه  هک  یـسک  يا  هفیخـس  هلـضعم  لک  نع  ابئاد  لئاسی  نم  ای 
هچ هفیطقلا  تحت  نم  لبطلاک  ادب  روتسم  برل  و  يرادرب . هدرپ  يرادرم  زا  اسب  هچ  هک  رادم  رب  هدرپ  هدیشوپرس ، ياهزیچ  زا  هفیج  تفشک 

هلاسم نیا  خـساپ  هفیخ  هیفخا  یننکل  رظاـحل  باوجلا  نا  [ . 1010 . ] دشاب هچراپ  ریز  لبط  دننامب  يرادرب  هردـپ  زا  دـعب  هک  اههدیـشوپ  اسب 
هب هک  دوبن  یمدرم  يراک  زواجت  رگا  هفیلخلا  اهتـسایس  یقلا  هیعر  ادـتعا  ـالول  منکیم . ناـهنپ  ار  نآ  سرت  يور  زا  نم  نکل  تسا  رـضاح 

اهنآ اب  هک  تشادن  دوجو  ینانمـشد  ياهریـشمش  هفیقن و  يدـبا  انتاماه  اهب  ادـعا  فویـس  و  هحفص 873 ] دنتـسه [ ، هفیلخ  تسایـس  لابند 
راثن یبلاج  ياههنومن  دـمحم  ترـضح  نادـناخ  رارـسا  زا  هفیرط  ـالمج  دـمحم  لآ  رارـسا  نم  ترـشنل  دنکـشیم . مهرد  ار  امرـس  هساـک 

نا مکیرا  و  دزاـس ، زاـینیب  دـناهدرک  تیاور  هفینحوـبا  کـلام و  هچ  نآ  زا  ار  امـش  هـک  هفینحوـبا  کـلام و  هاور  اـمع  مـکینغت  مدرکیم ،
تدحل لاح  يال  و  دیسر ، تداهـش  هب  هفیقـس  زور  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  هک  مدادیم  ناشن  امـش  هب  هفیقـسلا و  موی  یف  بیـصا  نیـسحلا 

هب هفینملا و  اهترجح  یطو  نع  مکیخیـش  تمح  امل  و  دـش ، هدراذـگ  دـحل  رد  هنابـش  راوگرزب  همطاف  یلاح  هچ  هب  هفیرـشلا  همطاـف  لـیللاب 
[1011  ] هفیسا اهتصغب  تتام  دمحم  تنبل  هوا  دندرک ، يرادفرط  وا  دنمشزرا  هناخ  ندش  لامدگل  زا  امش  ربهر  درمریپ  ود  يزیچ  هچ  رطاخ 

. تفر ایند  زا  شراب  فسات  هودنا  اب  هک  دمحم  رتخد  رب  سوسفا  . 

یناپمک يورغ  نیسح  دمحم  خیش  همالع  زا  يرعش 

رون هیآ  هک  شاهناخ  رد  رب  ایآ  هحفص 874 ] اهرانم [  یلع  رونلا  هیآ  اهراد و  بابب  رانلا  مرضیا  هناخ  رد  رب  يزورفاشتآ  بابلا  یف  مرـضلا 
رد تمحر و  ربماـیپ  هناـخ  رد  وا  هناـخ  رد  همـالا  هاـجن  باوبا  باـب  همحرلا و  یبن  باـب  اـهباب  دوشیم و  هتخورفا  شتآ  تسا  نآ  هراـنم  رب 

اجنآ زا  تسا و  یلعا  یلع  دنوادخ  هناخ  رد  وا  هناخ  رد  هکلب  یلجت  دـق  هللا  هجو  مثف  یلعالا  یلعلا  باب  اهباب  لب  تسا  تما  تاجن  ياهرد 
شتآ باذـع  شلابند  هب  راع  گنن و  زج  يزورف  شتآ  نیا  اب  رانا  باذـع  هئارو  نم  راعلا و  ریغ  راـنلاب  اوبـستکا  اـم  تسا  راکـشآ  هللا  هجو 

لج و يادخ  رون  هک  دننادیمن  دـننادان و  ردـق  هچ  الع  لج و  هللا  رون  یفطت  رانلا ال  ناف  موقلا  لهجا  ام  دـندرواین . تسد  هب  يزیچ  خزود 
وهپ نتسکش  نکل  ردتقم  زیزع  ماصمصب  الا  ربجنی  سیل  علضلا  رسک  نکل  هتسکش  يولهپ  روسکملا  علضلا  دوشیمن . شوماخ  شتآ  اب  الع 
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يولهپ ياهناوختسا  نتسکش  اریز  هیزر  اهلثم  هیزر ال  هیکزلا  علضالا  کلت  ضر  ذا  اناوت . زیزع  يادخ  ریـشمش  هب  رگم  تسین  رادرب  ناربج 
تبیصم یگرزب  شیاههنیس  زا  نوخ  شـشوج  زا  اهیلع  يرجام  مظع  فرعی  اهییدث  نم  مدلا  عوبن  نم  تسا و  دننام  یب  یتبیـصم  وا  هزیکاپ 

، دندنراذگ دح  زا  ار  ملظ  وا  تروصرب  یلیـس  نتخاون  اب  يدعتلا و  نایغطلا و  دی  تلـش  دخلا  مطلب  دحلا  اوزواج  و  ددرگیم ، مولعم  هدراو 
هحفص 875] داب [ . هدیرب  یشکرس  زواجت و  تسد 

( همطاف ترضح  نوخ  يریگماقتنا   ) همطاف تاراثل  ای 

رابکـشا تیـصوصخ  نیا  رب  تفرعم  ناگدید  دش و  يراج  هدید  زا  کشا  هفـصلا  کلت  یلع  عمدلاب  فرذـت  هفرعملا  نیع  نیعلا و  ترجاف 
مچرپ ندمآ  رد  زازتها  هب  زور  رد  ریـشمش  يدیفـس  زج  ار  هدید  یخرـس  يوللا  رنی  موی  فویـسلا  ضیب  يوس  نیعلا  هرمح  لیزت  و ال  تسا .

رد نانچمه  شدایرف  هک  تسا  ياهلان  ار  هنایزات  اهاجشا  امف  رهدلا  عمسم  یف  اهادص  هنر  طایـسلل  و  دنکیمن . فرطرب  هللا ) هیقب  ترـضح  )
دننامه هدـنام  ياج  رب  رثا  جـجحلا  يوقا  ءارهزلا  دـضع  یف  جـلمدلا  لثمک  یقابلا  رثـالا  و  تسا . كاـنزوس  هچ  تسا و  ناراـگزور  شوگ 
ياضف شتروص  یهایس  زا  یـضترملا  مامالا  هللا  دعاس  ای  اضفلا  دوسا  اهنتم  داوس  نم  و  تسا . اهلیلد  نیرتيوق  ترـضح  يوزاب  رب  دنبوزاب 

رب ریشمش  فالغ  ندیبوک  زا  اهیلع  یتا  ام  لکب  یتا  اهنینج  یف  فیـسلا  لعن  زکو  و  یـضترم . ماما  يا  ادخ ، يوزاب  يا  تشگ  هریت  نامـسا 
ار رد  خیم  ربخ  نم  رارسالا  هنازخ  اهردص  لس  رامسملا  ربخ  يردا  تسل  و  دمآ . دیدپ  دش  دراو  ترضح  نآ  رب  هک  یئاهالب  همه  شیولهپ 
؟ یشف دق  رما  ءافخا  مهل  له  اشحلا و  یمدی  ام  دجملا  نینج  یف  و  هحفص 876 ] تسا [ . یهلا  رارسا  نزخم  هک  سرپب  وا  هنیس  زا  منادیمن ،

رادجلا بابلا و  و  دنیامن ؟ ناهنپ  هدش  راکشآ  هک  يراک  دنناوتیم  نانآ  ایا  درک ، نینوخ  ار  مکـش  نورد  هک  سرپب  شیمارگ  كدوک  زا  و 
ینج دـقل  دـشاب . دـناوتیمن  رادرب  یناهنپ  هک  دنتـسه  ینیتسار  ناهاوگ  یگمه  اـهنوخ  راوید و  رد و  ءاـفخ  هب  اـم  قدـص  دوهـش  امدـلا  و 

اذـکها تخیرورف . مهرد  اههوک  وا  هلانزا  درک و  دراو  تیانج  وا  ینج  رب  راک  تیاـنج  اـهنینح  نم  لاـبجلا  تکدـناف  اـهنینج  یلع  یناـجلا 
هو دوش ، راتفر  دـیاب  هنوگنیدـب  تموکح  هب  صرح  رطاخ  هب  لوسر  ترـضح  رتخد  اب  ایآ  بجعلل  ایف  کلملا  یلع  اصرح  یبنلا  هنباب  عنـصی 
زا سرت  رطاخ  هب  دیاب  هدـید  تبیـصم  هدز  مغ  يوناب  ایآ  هحیـضفلا  نع  افوخ  اکبلا  نع  هحورقملا  هبورکملا  عنمتا  تسا !؟ یتفگـش  هچ  هک 

یمز ات  دوب ه  نانچ  راوازس  ار  وا  هک  دنگوس  ادخ  هب  امـسلا  ترادو  ضرالا  تمادام  امد  یکبت  اهل  یغبنی  هللاات  دوش !؟ عنم  هیرگ  زا  یئاوسر 
تزع هیاـم  اریز  [ . 1012  ] یماحلا لذ  اهماضته و  یماسلا و ال  اـهیبا  اـهزع  دـقفل  دـنک ، هیرگ  نوخ  تسا  شدرگ  رد  نامـسا  دراد و  ماود 

هحفص 877] دوب [ . هتشگ  راوخ  يو  یماح  تسرپرس و  هدش و  هدیبوک  دوخ  هداد و  تسد  زا  ار  شردپ  دوخ 

هللاهمحر یعازخ  لبعد  هدیصق  زا 

هدوهیب و نانخـس  اب  ار  باتک  تامکحم  تاروتـسد و  قاثیم و  دهع و  نانآ  تاهبـشلا  روزلاب و  همکحم  هضرف و  باتکلا و  دهع  اوضقن  مه 
زا هدرپ  هک  یشیامزآ  زج  دوبن  يزیچ  اهدادیور  نیا  تانه  نه و  نمل  الض  يوعدب  مهتفشک  هنحم  الا  کلت  مل  و  دنتـسکش . مهرد  تاهبش 

ریغب يروش  الب  مکح  يدـه و  الب  کـلم  یبرق و  ـالب  ثارت  درک . صخـشم  ار  نا  نیا و  زا  یهارمگ  اـیعدا  تشادرب و  ناـنآ  تقیقح  يور 
هرمح قفالا  هرـضخ  انترا  ایازر  تیاده . نودب  تروشم و  نودبیرواد  ییامنهار و  نودب  تموکح  يدنواشیوخ و  نودـب  ندرب  ثرا  هادـه 

. دومن خلت  نامماک  هب  هک  ار  یئاراوگ  بآ  ره  درک و  خرـس  ام  مشچ  رد  ار  قفا  يزبس  هک  يراوگان  ثداوح  تارف  لک  معط  احاجا  تدرو 

. درکن داجیا  يزیچ  هدشان  باسح  ياهتعیب  نامه  زج  ار  لطاب  ياههار  نیا  تاتلفلا  هعیب  الا  سانلا  یلع  مهیف  بهاذملا  کلت  تلهس  ام  و 
یهارمگ هب  هدش و  ربمایپ  ثاریم  یعدـم  اراکـشآ  هک  اهياهفیقـس  راتفگ  تاتن  الـضلایف  ثارت  يوعدـب  هرهج  هفیقـسلا  باحـصا  لیق  ام  و 

دندوب هداد  رارق  ادخ  لوسر  یحو  رایتخا  رد  ار  نید  روما  رگا  تارثعلا  نم  نومامب  تمزل  اهروما  هیلا  یـصوملا  اودلق  ول  و  دوب ؟ هچ  دنتفر 
لوسر نیشناج  هحفص 878 ] تارمغلا [  یف  لاطبالا  سرفتم  يذقلا و  نم  یفصملا  لسرلا  متاخ  یخا  تفریم . شیپ  هابتشا  شزغل و  نودب 
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هدیهش و ریدغلا  ناک  اودحج  ناف  دوب . تخس  ياهگنج  رد  ناعاجـش  هدنهد  تکـش  اهیگدولآ و  زا  كاپ  ناربمایپ و  متاخ  ردارب  هک  ادخ 
ياراد هک  دحا   ) تسا هداتـسیا  اههلق  يادنلب  رب  وا  و  دحا ، ردب و  تسا و  وا  هاوگ  مخریدغ  دنوش ، رکنم  رگا  تابـضهلا  خماش  ذدحا  ردب و 
هدناوخ وا  تلیـضف  رد  هک  دـیجم  نآرق  زا  یتایآ  و  [ . 1013  ] تابزللا یف  توقلاب  هراثیا  هلـضفب و  یلتت  نآرقلا  نم  يآ  و  تسا .) دـنلب  هلق 

هب تسا و  لبعد  هیئات »  » هب فورعم  هدیصق  نیا  داد . نارگید  هب  یتسدگنت  طئارش  رد  ار  دوخ  ياذغ  هک  دراد  وا  راصیا  زا  نخـس  دوشیم و 
روضح رد  يو  هک  تسا  هدیصق  نامه  نیا  و  تسا ، هدش  هدورس  تیبلا  لها  حدم  رد  هک  تسا  يراعشا  ینرتهب  زا  یناهفـصا  جرفلاوبا  لوق 

وش و تکاس  هک  درک  هراشا  وا  هب  ترـضح  مداخ  تفر و  لاح  زا  هک  تسیگر  دـق  نآ  ترـضح  درک و  تئارق  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح 
. دهد ریخ  شاداپ  مالسلاهیلع  همئا  زا  ار ، وا  دنوادخ  درک ، رارکت  راب  نیدنچ  ار  بلطم  نیا 

یلح زاوک  حلاص  خیش  بیدا ، زا  يرگید  رعش 

زونه هک  یلاح  رد  دنتسج ، اج  زا  دمحم  ترضح  نادناخ  رب  متـس  دصق  هب  هک  یناسک  نیفکت  الب  یقلم  دمحم  دمحم و  لآ  ملظل  نیبثاولا 
همطاف هب  هک  یناـسک  و  هحفـص 879 ] نینح [  مئاد و  حون  لوط  یف  انتیذآ  مطافل  نیلئاـقلا  و  دوب ، هداـتفا  رتسب  رد  هدـشان و  نفک  ترـضح 

نوصغ و اهل و  قاروا  لظب  لیقت  ام  یک  هکارا  نیعطاقلا  و  یهدیم ! رازآ  ار  ام  یگشیمه  ینالوط و  یئارـس  حون  هیرگ و  نیا  رد  وت  دنتفگ 
هالول عمتجی  مل  يذـلا  تیبلا  یلع  بطح  یعمم  و  دـماراین . سک  نآ  گرب  خاش و  هیاـس  ریز  رد  اـت  دـندیرب  ار  كارا  تخرد  هک  یناـسک 

هلولتبلا یلع  نیلخادـلا  و  دـشیمن . يروآدرگ  نید  دوپ  رات و  دوبن  هناخ  نا  رگا  هک  ياهناخ  رد  رب  مزیه  ناگدـندروآدرگ  نیدـلا و  لـمش 
، دنتشک هدرک و  طقس  وا  زا  ار  كدوک  نیرتیمارگ  هک  یناسک  ارهز و  ترـضح  هناخ  رب  ناگدنوش  دراو  نینج  زعا  اهل  نیطقـسملا  اهتیب و 

تـشپ رهطا  مطاف  هک  یلاح  رد  دندرب  هدیـشک و  بانط  اب  ار  دوخ  ربهر  هک  یناسک  نینرب  مهفلخ  وعدت  رهطلا  هداجنب و  مهماما  نیدـئاقلا  و 
دیرادرب و میومع  رسپ  زا  تسد  هک  درکیم  دایرف  ینوجش و  هلالل  وکشا  یسار و  اعدلا  یف  فشک  الوا  یمع  نبا  اولخ  دزیم  هلان  ناشرس 

الا هللا  دـنع  لضفلاب  اهلیـضف  حـلاص و  هقان  ناک  ام  درب ! مهاوخ  تیاکـش  دـنوادخ  هب  دوخ  هودـنا  زا  هدرک و  هنهرب  ار  مرـس  نیرفن  يارب  الا 
اب نوزحم  دـمکم  بلق  يربع و  هلقمب  فیرـشلا  ربـقلا  یلا  تنرو  تسین ! رتـشیب  نم  زا  دـنوادخ  دزن  رد  وا  هچب  حـلاص و  هاـقن  شزرا  ینود 

سانلا لام  اعبت و  هلجع  يرماسلا و  اذه  هاتبا  تفگ : هدروآ و  يور  ادخ  لوسر  ربق  يوس  هب  نانک  هلان  رابمغ  هتسکش و  بلق  مشچ و  کشا 
يور نوراـــه  زا  مدرم  و  هحفــص 880 ] هداـتفا [  هارب  وا  لاـبند  هـب  هـک  دـشابیم  شاهلاـسوگ  وا ، يرماـس و  نـیا ، ردــپ  يا  نوراـه  نـع 

نیا متـسع  هدـنز  ات  هک  منک  يرابدرب  ربص و  تبیـصم  مادـک  رد  ینبرق  تییح  ام  بئاونلا  یف  وه  يدـلجتب  یقتا  ایازرلا  يا  دـناهدنادرگرب ،
قح ندـش  بصغ  ای  مردـپ و  نداد  تسد  زا  ینینج  طوقـس  ما  یعلـض  رـسک  ما  هقح  یلعب  بصغ  ما  یبا  يدـقف  تسا . نم  هارمه  بئاصم 
مقح نانآ  یگتفرگ  ای  ینوفرع  دق  يردق و  مهلهج  ما  یتلحن  لضاف  یقح و  مهذخا  ما  منینج ؟ طقس  ای  میولهپ و  ندش  هتـسکش  ای  مرهوش 

مهتلاس هونـص و  نیـسحلا و  کیمیتی  اورهق  دنریگیم ! هتخانـشان  ار  مردـق  لاح  نیع  رد  دنـسانشیم  ارم  هکنیا  اب  ای  و  ار ، مشـشخب  دازام  و 
ماهنیـس رب  در  تسد  مدرک  هبلاطم  نانا  زا  ار  مثرا  دنداد ، تسکـش  دندرک و  بوکنم  ار ، نینـسح  وت ، نامیتی  [ . 1014  ] ینورهن دق  یثرا و 

! دندز

رخأتم ءارعش  زا  یکی  زا  يرگید  رعش 

دوش هتفگ  رگا  تسا و  وا  راختفا  بجوم  مطاف  میوگ  اوح  دوش  هتفگ  رگا  لضفا  مطاف  تلق  میرم  لـیق  وا  اـهرخف  مطاـف  تلق  ءاوح  لـیق  نا 
ای تسا و  دمحم  نوچ  مه  يردپ  ار  اوح  ایآ  لبـشا  مطاف  لثم  میرمل  له  ما  دـمحمک  دـلاو  اوحل  لهفا  تسا . وا  زا  رترب  همطاف  میوگ  میرم 

ماگنه هب  نانآ  کی  ره  لهذـت  رئاصبلا  يوذ  لوقع  اهنم  هلاح  هدالولا  نیح  اهل  لک  دراد ؟ همطاـف  هحفص 881 ] دننامب [  یناگچبریش  میرم 
هب هدنهانپ  یکی  نیا  لکات  هنم  یهف  اینج  ابطر  تطقاستف  تجتلا  اهتلخنل  يذه  درپیم ، نادـنمدرخ  تسا  لقع  هک  دناهتـشاد  یتلاح  نامیاز 
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وا لسبالا  يرـسلا  اهـسراح  ینا و  هعورم  ریغ  یه  یـسیعب و  تعـضو  دروخیم ، دـیایم و  دورف  هزات  رت و  يامرخ  دوشیم و  امرخ  تخرد 
یلا و  عاجـش . فیرـش و  نادرم  دـندوب  وا  ظفاح  هکلب  دوب  هدـیناسرتن  هکنیا  هن  دوب ، هدـیناسرتن  ار  وا  یـسک  هک  دـیئاز  یلاـح  رد  ار  یـسیع 
نیمز رب  ار  دوخ  كدوک  دش و  هدنهانپ  رد  هتخت  راوید و  هب  ربمایپ  رتخد  یلو  لمحت  ام  تطقساف  یبنلا  تنب  تجتلا  بابلا  هحفص  رادجلا و 

شفارطا هک  یلاح  رد  دومن  طقس  ار  شکدوک  داتفا و  نیمز  رب  لفحج  میئل  بسح  يذ  لک  نم  اهلوح  نینجلا و  تطقـسا  تطقـس و  داهن !
وا یکی  نآ  دروآیم و  راشف  وا  رب  یکی  نیا  لکری  اذه  اذه و  اهدری  اهعدی و  كاذ  اهفنعی و  اذـه  دـندوب ، هتفرگ  هیامورف  تسپ و  ياهدـع 

لـضعم اذهک  له  ذفنق  لبحلاب  هدوقی  دوسالا  دسا  اهماما  و  دزیم ! دـگل  وا  رب  يرگید  دـینادرگیم و  رب  ار  وا  یکی  نیا  درکیم و  ترپ  ار 
مطاف همایقلا  یف  یتات  فوسل  و  تشاد !؟ یتخـس  يراوشد و  نآ  دـننام  نیا  ایآ  دیـشکیم  نامـسیر  اب  ار  ناریـش  ریـش  ذـفنق  شیور  يولج 
يراز تیاکش و  نامسآ  هحفص 882 ] راگدرورپ [  دزن  دش و  ذهاوخ  مایق  يارحص  دراو  همطاف  يدوز  هب  لوعت و  ءامسلا و  بر  یلا  وکشت 

دشکیمرب و دایرف  دنکیم و  دـنلب  تسد  يور  ار  شکدوک  [ . 1015  ] لزلزتت ءامسلا  اهنم  هیاکـشب  اهنینح  اهنینج و  نعفرتل  و  درک ، دهاوخ 
. دتفایم هزرل  هب  نامسآ  هک  دنکیم  هوکش  ياهنوگ  هب 

یمشاه لامج  دنزرف  دمحم  زا 

يایوگ دـناوتیمن  هام  هن  دیـشروخ و  هن  هک  دیـشخرد  نانچنآ  رهدزت  ناوکـالا  اـهرون  نم  ءارهز  رمقلا  ـال  اـهیکحت و  سمـشلا  ـالف  تعش 
رتـخد رـصعلا  یمتنت  اـهیلا  ناـمزلاما  هعـشاخ  لاـیجالا  اـهب  دوـلخلا  تنب  دـشخردیم ، وا  روـن  زا  اـهیتسه  هک  ءارهز  دنـشاب ، وا  شـشخرد 

مل اهرـصنع  فطل  الولف  هایحلا  حور  تسا . وا  هب  بوسنم  ناراگزور  هک  ياهنامز  ردام  دـننکیم ، ینتورف  شلباقم  رد  اهلسن  ياهنادواج ه 
قفالا ال نع  تمس  تسویپیمن . مه  هب  امی  اهتروص  حاورا و  دوبن  شرـصنع  تفاطل  رگا  هک  یگدنز ، حور  روصلا  حاورالا و  اننیب  فلتات 

یلاح رد  تشاد  يرترب  نیمز  رب  هتشرف و  هن  دوب و  حور  هن  هک ، یلاح  رد  دوب  رترب  قفا  زا  رـشب  نج و ال  ضرالا ال  تقافو  کلم  حور و ال 
يدنوادخ هوکـش  زا  وا  تنیط  هحفـص 883 ] رفخلا [  نوصلا و  اـهیلع  اـفطل  فری  اـهتنیط  هللا  لـالج  نم  هلوبجم  رـشب ! هن  دوب و  نج  هن  هک 

دوش يراج  نابز  رب  هک  تسنآ  زا  رترب  وا  ناشخرد  ياهتلـصخ  رکفلا  اهل  وندت  وا  لواقملا  انم  اهب  كولت  نا  تلج  رغلا  اهلاصخ  هتـشرس ،
رد تسا و  یحو  رس  توبن و  يانعم  روسلا  تایالا و  اهتمـصع  تیب  یف  تلزن  دق  یحولا  رـس  هوبنلا  ینعم  ددرگ . کیدزن  نادب  هشیدنا  ای  و 

ربمایپ ياهیگژیو  مامت  رمثلا  هلصا  يواس  هلاسرلا  الول  اهعمجا  هللا  لوسر  لالخ  توح  تسا . هدش  لزان  اههرورس  تایآ و  تمـصع و  هناخ 
ثیح رونلا  قرـشمل  هجراع  قحلا  یقارم  یف  تجردت  درکیم . ربارب  تخرد  دوخ  اب  تخرد  هویم  دوبن  ترح  نا  تلاسر  رگا  تسا ، اراد  ار 
المت تنثنا  مث  تسا . هدرک  جورع  هتـشگ  ناهن  یناهنپ  رـس  هک  اج  نامه  رون ، قرـشم  ات  هتفر و  الاب  قح  تاـجرد  ناـکلپ و  رب  رتتـسم  رـسلا 

رد هدـیچیپ و  مه  رد  ار  هدـنام  تکرح  زا  نورق  و  هتخاس ، رپ  ار  یتیگ  وا  فراعم  سپـس  رـشتنت و  یه  ءایع و  نورقلا  يوطت  اهفراعم  ایندـلا 
ناهنپ ددص  رد  تاسح  يور  زا  هک  یـسک  نآ  هب  رتسنی  فیک  انع  هقیقحلا  هجو  ادـسح  اهلـضف  یفخی  حار  يذـلل  لق  تسا . شرتسگ  لاح 

رـشا بذاک  الا  لوقلا  یف  تنا  ام  هفـس  نم  ءامظلاب  رونلا  نرقتا  ددرگیم ؟ روتـسم  ام  زا  هنوگچ  تقیقح  هرهچ  وگب  تسا  وا  لئاضف  ندرک 
يذـلا یبنلا  تنب  یتسین . شیب  یئارـس ، هوای  يوگغورد  زج  تراتفگ  نیا  رد  وت  يزاسیم ، ربارب  یکیرات  اب  ار  ینـشور  ینادان  يور  زا  ایآ 

نآ هحفـص 884 ] زا [  يرثا  هن  دوب و  تقیقح  قح و  هن  دوبن  شیئامنهار  رگا  هک  يربمایپ  رتخد  رثا  نیع و ال  قحلل ال  ناک  ام  هتیادـه  ـالول 
نآ رخاـفم  ثراو  یتسارب  هک  تسا  یـسک  ناـمه  وا  رخدـم  درولا  یف  يذـلا  هیف  رطعلا  هرخاـفم و  اـقح  تثرو  یتـلا  یه  دروخیم . مشچب 
رد رمس  اهل  ایلعلا  هنجلا  یف  روحلا  هلفاح و  كالمالا  اهدالیم  دیع  یف  دراد . دوجو  رطع  رد  هدش  هریخذ  لک  رد  هک  هچ  نآ  تسا ، ترضح 

افرش و یضترملاب  ءامسلا  یف  تجوزت  دنتفگیم . ناتساد  شیارب  تشهب  رد  نایروح  دندوب و  ارآسلجم  ناگتشرف  شدلوت  زور  داز  نشج 
هوبنلا یلع  دـشابیم . هام  دیـشروخ  ياتمه  دـش و  هدـناوخ  نامـسآ  رد  یـضترم  یلع  ترـضح  اب  وا  دـقع  رمقلا  هبرتلا  یف  اهنرقی  سمـشلا 

نیب زا  دـنامیمن و  یقاب  تیالو  تلیـضف  تسا و  نوزفا  زین  توبن  هبترم  وا  تاجرد  رب  رذـت  یقبت و ال  هیالولا ال  لـضف  اـهتبارم  یف  تفـضا 
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رب یهلا  ءاضق  نانآ ، هتساوخ  زا  تعاطا  رطاخ  هب  هک  یسک  ناماما ، ردام  ردقلا  لزنی  وا  انب  اضقلا  ولعی  مهتبغر  اعوط  نم  همئالا  ما  دوریمن .
همطاف حدـم  شراگن  زا  ملق  يا  ربزلا  حاولالا و  فتهت  اهحیدـم  یفف  لوتبلا  حدـم  نع  یعاری  ای  فق  دـیآیم . نیئاپ  ردـق  دوریم و  الاب  ام 

تسد يارب  ریـسلا و  ابنالا و  هب  انتاجاف  دق  ابن  نع  خیراتلا  ربختـستل  عجرا  و  دنیوا . حدم  يایوگ  یمامت ، اهباتک  هک  تسیاب  زاب  مالـسلااهیلع 
ابرض موقلا  طقـسا  له  مینکیم . هعجارم  خیرات  هب  هتخاس و  راوگان  ام  رب  ار  اهدادیور  اهناتـساد و  اهربخ و  رگید  هک  يربخ  فشک  یبا و 

يراشف هحفص 885 ] رثا [  رب  هدرک و  طقس  ار  وا  كدوک  ندز ، کت  رثا  رب  مدرم  نآ  اعقاو  ایآ  رـسکنم  علـضلا  اهب و  امم  نات  توهف  اهلمح 
هک روطنامه  ایآ  رمهنم و  عمدـلا  هبدان و  هارو  تدـعف  اهلعب  اوداق  لیق  امک  له  و  تسکـش ؟ شیولهپ  داـتفا و  نیمز  هب  دـش ، دراو  وا  رب  هک 
ناف اقح  ناک  نا  تخیریم !؟ کشا  درکیم و  هیرگ  دـیودیم و  شرهوش  لابند  هب  مه  وا  دـندناشک و  روز  هب  ار  شرهوشنانآ  هدـش  هفگ 

هتـشگرب و ادخ  نید  زا  مدرم  نآ  تفگ  دیاب  هک  تسا  تسار  اهربخ  نیا  رگا  [ . 1016 ! ] اورفک دق  هللا  نیدب  يدهلا و  نع  اوقرم  دـق  موقلا 
للا لجع  رـصع  یلو  ترـضح  هک  هدش  لقن  يافوتم 1329  يده  دمحم  دیـس  تجح  هللاهیآ  رـسپ  رقاب  دیـس  همالع  زا  - 13 دناهدش . رفاک 

كانمغ زورما  ار  امش  هک  هدش  هچ  نم ، ياقآ  دیسرپ  دید ، نیگمغ  هدرـسفا و  تلاح  هب  باوخ  رد  ریدغ  بش  رد  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت 
: دومرف سپس  مشابیم ، مردام  هونا  مغ و  دای و  رد  دومرف : ترضح  دنرورسم .؟ لاحـشوخ و  ریدغ  دیع  زا  مدرم  هکنیا  اب  منیبیم  هدرـسفا  و 

نازحالا تیب  زا  دعب  دید ه  یهاوخن  ارم  ترـضح  نآ  ماقم  فرـش  هب  دنگوس  رورـس » تیب  نازحالا  تیب  دعب  اهالعو ، تذختا ال  ینارت  «ال 
یلص لوسر  ترضح  تلحر  زا  دعب  هک  یئاهملظ  ریدغ و  لاح  رد  ياهدیصق  دش ، رادیب  باوخ  زا  دیـس  هکنآ  زا  دعب  مریگب . یـشوخ  هناخ 

دوجوم وا  هدیصق  دیناجنگ . هدیصق  نآ  رد  دوب  هدورس  ترضح  هک  زین  ار  یتیب  دورس و  دش  دراو  ءارهز  ترـضح  رب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 
راکنا زا  یعرف  اوران  تمهت و  گنرین و  ره  ریدغلا  صن  دـحج  نم  عرف  وه  روز  کفا و  لوق  ردـغ و  لک  دـشابیم : نینچ  شعلطم  تسا و 

هحفص 889] [ . ] 1017 . ] تسا ریدغ  حیرص  صن 

تمایق زور  رد  راگدرورپ  هاگشیپ  رد  س )  ) ءارهز ترضح  ماقم  تلزنم و 

هراشا

منهج لخدـم  رد  ار  ءارهز  ترـضح  دومرفیم : هک  مدینـش  مالـسلاهیلع  رقاب  ترـضح  زا  دـیوگ  هک  هدـش  تیاور  ملـسم  نب  دـمحم  زا  - 1
ماجنا يدایز  ناهانگ  هک  یتسود ، نآ  هب  تسا . هدش  هتشاگن  رفاک  ای  نموم و  سک ، ره  یناشیپ  رب  تمایق  زور  رد  دشابیم ، هژیو  ینداتسیا 

يا ادخ و  يا  دیوگیم : هاگنآ  تسا ، بحم  يو  هک  دناوخیم  وا  مشچ  ود  نیب  ترـضح  دوش ، شتآ  دراو  هک  دوشیم  هداد  روتـسد  هداد 
تـسار وت  هدعو  يزاسیم ، ادـج  شتآ  زا  درادیم  تسود  ار  ماهیرذ  نم و  ار  سکنآ  نم ، هلیـسو  هب  يدـیمان و  همطاف  ارم  وت  نم ، يالوم 

هب مدـیمان و  همطاف  ار  وت  نم  همطاف ، يا  ییوگیم  تسار  دـیامرفیم : لاـعتم  دـنوادخ  ینکیمن . فلخت  ياهداد  هک  يدـیون  زا  وت  تسا و 
تاـجن شتآ  زا  دـشاب  هتفریذـپ  تیـالو  هب  هتـشاد و  تسود  ار  وت  هیرذ  هتفریذـپ و  تیـالو  هب  هتـشاد و  تسود  ار  وت  هک  یـسک  وت  هلیـسو 

هدرب شتآ  هب  هک   ) ماهداد نامرف  هدـنب  نیا  يارب  تهج  نآ  زا  درک ، مهاوخن  فلخت  ماهداد  هک  يدـیون  زا  تسا و  قح  نم  هدـعو  مهدیم ،
رد وت  تلزنم  ردق و  دناهداتسیا  هاگیاج  نیا  رد  هک  یناسک  منالوسر و  ناربمایپ و  ناگتشرف و  يارب  ات  ینک ، تعافش  وا  هرابرد  وت  ات  دوش )

. يزاس هحفـص 890 ] شدراو [  تشهب  هب  يریگب و  ار  شتـسد  تسا ، نموـم  یناوـخب  شیناـشیپ  رب  ار  سک  ره  هک  دوـش  نـشور  نـم  دزن 
ار نیرخآ  نیلوا و  قئالخ  دـنوادخ  هک  یماگنه  دومرف : هک  تسا  هدـش  تیاور  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  - 2 [ . 1018]

ترـضح رتخد  همطاف  هک  دینیبب  ار  ناگدید  قئالخ  هورگ  يا  دنزیم ، ادـص  دـنوادخ  شرع  ریز  زا  نامراگدرورپ  يدانم  دـنادرگ  ثوعبم 
ترـضح زج  هب  ددنبیم  ار  شیاهمـشچ  هکنآ  رگم  تسین  تمایق  هنحـص  رد  درذگب ، طارـص  رب  دهاوخیم  نایناهج ، نانز  يوناب  دمحم و 

هلابند دوش  رـشحم  يارحـص  دراو  هک  یماگنه  دنترـضح ، نآ  نادـنزرف  هک  ارچ  نانآ ، كاپ  نادـنزرف  نیـسح و  نسح و  یلع و  دـمحم و 

ص)  ) ربمایپ لد  ینامداش  ءارهز  www.Ghaemiyeh.comهمطاف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 360زکرم  هحفص 296 

http://www.ghaemiyeh.com


تماـیق هصرع  رد  شرگید  رـس  تسا و  ترـضح  نآ  دوخ  تسد  هب  تشهب  رد  نآ  رـس  کـی  دوشیم ، هدیـشک  طارـص  يور  رب  شرداـچ 
یسک و  دینز ، گنچ  نایناهج  نانز  يوناب  رداچ  ياههشوگ  هب  مالـسلااهیلع  همطاف  نارادتـسود  يا  دنزیم : ادص  راگدرورپ  يدانم  تسا ،

رازه زا  شیب  هکنیا  ات  تسا  هدیبسچ  ترـضح  نآ  رداچ  فارطا  زا  ياهشوگ  هب  هکنیا  رگم  دـنامیمن  یقاب  همطاف  ترـضح  نارادتـسود  زا 
تاـجن شتآ  زا  ترـضح ، نآ  هلیـسو  هب  هک  رازه ، رازه  دوـمرف ، تسا ؟ ردـق  هچ  ماـئف  کـی  دـنتفگ  دنبـسچیم ، نآ  هب  ماـئف  رازه  ماـئف و 

تمایق زور  نوچ  دومرف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  هدش  تیاور  مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح  زا  - 3 [ . 1019 . ] دنباییم
هکنیمه دوشیم ، دراو  هتفرگ  تسد  هب  ار  شرـس  هک  یلاـح  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ددرگ ، بصن  ینارون  ياهبق  ارهز  ترـضح  يارب  دوش 

رگم دنامیمن  یقاب  ینموم  هدنب  لسرم و  ربمایپ  برقم و  هتـشرف  چیه  عمج  نآ  رد  هک  دـنزیم  ياهلان  دـتفایم  وا  هب  ءارهز  ترـضح  مشچ 
رسپ يا  تفگ : هحفص 891 ] مالسلاهیلع [  رقاب  ترضح  هب  رباج  هک  هدش  تیاور  مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح  زا  - 4 دنکیم . هیرگ  هکنیا 

، دنوش لاحشوخ  میوگب  تنایعیش  هب  هاگ  ره  هک  وگب  میارب  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  تاهدج  تلیـضف  رد  یثیدح  موش ، تیادف  ربمایپ 
ربانم نآ  همه  زا  رتالاب  نم  ربنم  دوشیم ، بصن  رون  زا  یئاهربنم  نیلـسرم  ناربمایپ و  يارب  دوش  اپ  رب  تماـیق  زور  نوچ  دـندومرف  ترـضح 

هبطخ و نانچ  ءایبنا  زا  کی  چیه  هک  منکیم  ینارنخـس  ياهنوگب  نم  ناوخب ، هبطخ  دـمحم  يا  دـیامرفیم : لاعتم  دـنوادخ  هاگ  نآ  تسا ،
زا يربنم  بلاطیبا  نب  یلع  میصو  يارب  اهنآ  طسو  رد  دوشیم و  بصن  رون  زا  يربنم  نانیشناج  ءایصوا و  يارب  دعب  دناهدینشن  ار  ینارنخس 

ياهبطخ ترـضح  نک ، ینارنخـس  دـیامرفیم ، مالـسلاهیلع  یلع  هب  لاـعتم  دـنوادخ  دوـشیم ، بصن  تسا  ناـنآ  رباـنم  زا  رتـالاب  هـک  روـن 
دوشیم و بصن  رون  زا  يربنم  نیلـسرم  ءایبنا و  نادنزرف  يارب  دعب  تسا ، هدشن  هدینـش  ءایـصوا  زا  کی  چـیه  زا  شدـنام  هب  هک  دـناوخیم 
هب زین  ناـنآ  دـیناوخب ، هبطخ  دوشیم  هتفگ  اـهنآ  هب  دوشیم و  هتـشاذگ  روـن  زا  يربـنم  میگدـنز  نارود  هناـحیر  و  هداوـن ، رـسپ و  ود  يارب 
ادص تسا  راگدرورپ  يدانم  هک  لیئربج  دعب  تسا ، هدینـشن  نیلـسرم  وایبنا و  نادنزف  زا  هنوگنادـب  یـسک  هک  دـننکیم  ینارنخـس  ياهنوگ 

نارمع رتخد  میرم  تسا ؟ اـجک  دـلیوخ  رتخد  هجیدـخ  تسا ؟ اـجک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  رتخد  همطاـف  دـنزیم :
لاـعتم دـنوادخ  دـنزیخیمرب و  ياـج  زا  اـهنیا  تسا ؟ اـجک  اـیرکز  نب  ییحی  رداـم  موثلک  ما  تسا ؟ اـجک  محازم  رتخد  هیـسآ  تساـجک ؟

دنهدیم خساپ  نیـسح  نسح و  یلع و  دمحم و  تسیک ؟ نآ  زا  يراوگرزب  تمارک و  زورما  دیاهدش  عمج  هک  یناسک  همه  يا  دیامرفیم :
نیـسح و نسح و  یلع و  دمحم و  رب  ار  يراوگرزب  تمارک و  نم  قئالخ ، هورگ  يا  دـیامرفیم : لاعتم  دـنوادخ  راهق ، ياتکی  دـنوادخ  زا 

لیئربج دنکیم ، تکرح  تشهب  يوس  هب  هک  تسا  همطاف  نیا  دیدنبورف ، ار  اهمشچ  هتخادنا ، نیئاپ  ار  اهرس  تعامج  يا  مداد ، رارق  همطاف 
هحفـص 892] هب [  هتـسارآ  یهاگیاج  شتـشپ  رب  هکیلاح  رد  هزات ، ولول  زا  یئاهاپ  و  هدرتسگ ، زاب و  یناـشیپ  اـب  یتشهب  ياـههقان  زا  ياهقاـن 
هک دنکیم  رومام  ار  هتـشرف  رازه  دصکی  دنوادخ  دوشیم ، راوس  نآ  رب  ترـضح  دناباوخیم و  شیاپ  ولج  هدروآ و  شیارب  هداهن  ناجرم 

هکنیا ات  دننک  مکح  دوخ  يور  رب  ار  ترضح  نآ  رگید  رازه  دصکی  دنریگ و  رارق  پچ  تمس  رد  هتشرف  رازه  دصکی  تسار و  تمس  رد 
هدش هچ  نم ، بیبح  رتخد  يا  دیامرفیم : لاعتم  دـنوادخ  ، دتـسیایم هدـنادرگرب و  يور  دیـسر  هک  اجنآ  هب  دریگ ، رارق  تشهب  رد  رانک  رب 

ردق و مراد  تسود  اراگدرورپ  دیوگیم : ترضح  دننک ؟ دراو  متـشهب  ار  وت  ماهداد  روتـسد  نم  ياهدنادرگرب ؟ يور  هداتـسیا و  هک  تسا 
زا یکی  تبحم  ای  وت و  تبحم  ناشلد  رد  هک  یناسک  هب  درگرب و  مبیبح ، رتخد  يا  دیامرفیم : لاعتم  دنوادخ  منادب ، نیا  رد  ار  دوخ  شزرا 

، رباج يا  دنگوس  ادخ  هب  دومرف : مالـسلاهیلع  رقاب  ترـضح  نک . لخاد  تشهب  هب  ریگب و  ار  نانآ  تسد  نک و  هاگن  دـنراد  ار  وت  نادـنزرف 
یئاسانـش دنیچیمرب  هداد و  صیخـشت  دب  هناد  زا  ار  بوخ  هناد  هک  ياهدنرپ  ناس  هب  ار  دوخ  ناتـسود  نایعیـش و  زور  نآ  رد  ترـضح  نآ 

يور و  دتـسیاب ، هک  دنکفایم  نانآ  لد  هب  دنوادخ  دـندش ، عممج  وا  فارطا  شنایعیـش  تشهب  رد  رب  هک  یماگنه  دزاسیم ، ادـج  هدرک و 
اب دیاهدینادرگرب ، يور  ارچ  دینکیم و  هاگن  زیچ  هب  نم  ناتسود  يا  دیامرفیم : اهنآ  هب  دنوادخ  دننک ، هاگن  ار  ناشرس  تشپ  دننادرگرب و 

، مینادـب زور  نیا  رد  ار  دوخ  شزرا  ردـق و  میهاوخیم  اراگدرورپ  دـنیوگیم : تسا ؟ هدرک  تعافـش  امـش  هرابرد  همطاـف  ترـضح  هکنیا 
هب هک  یسک  هب  دینک ، هاگن  دنراد  ناتتسود  همطاف  یتسود  رطاخ  هب  ار  امـش  هک  یناسک  هب  دیدرگرب و  نم  ناتـسود  يا  دیامرفیم : دنوادخ 
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امش هب  همطاف  یتسود  رطاخ  هب  هک  یسک  هب  هداد  سابل  امش  هب  همطاف  تبحم  رطاخ  هب  هک  یسک  هب  هداد ، اذغ  امـش  هب  همطاف  تبحم  رطاخ 
تـشهب دراو  ار  وا  هتفرگ و  ار  شتـسد  دـینک ، هاگن  هتخاس  فرطرب  امـش  زا  ار  یتبیغ  همطاـف  تبحم  هراـبرد  هک  یـسک  هب  هداد ، یبآ  ماـج 

یقاب قفانم  ای  رفاک و  اـی  هدـننککش ، زج  یـسک  مدرم  نیب  رد  دـنگوس  ادـخ  هب  دومرف : مالـسلاهیلع  رقاـب  ترـضح  هحفـص 893 ] دینک [ .
[1020  ] میمح قیدص  نیعفاش و ال  نم  انل  امف   » هک دننزیم  دایرف  یهلا  نایب  هب  دنتفرگ  رارق  منهج  تاقبط  رد  هک  یماگنه  نانیا  دـنامیمن ،
هک هچ  نآ  زا  تاهیه ، تاهیه ، دیامرفیم : مالسلاهیلع  رقاب  ترضح  [ «. 1021  ] نینموملا نم  نوکنف  هرک  انل  نا  ولف  : » دنرادیم و هضرع  و 
زا هک  هدـش  تیاور  سابعنبا  زا  - 5 [ . 1022 « ] نوبذاکل مهنا  هنع و  اوهن  امل  اوداعل  اودر  ول  و  ، » دـنوشیم هتـشادزاب  عونمم و  دـنهاوخیم 

كانهودنا نیگمغ و  ار  وا  دش  دراو  همطاف  ترضح  رب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يزور  دومرفیم : هک  مدینـش  نیموملاریما 
تمایق مرتخد ، دومرف : زور ، نآ  رد  مدرم  نداتـسیا  هنهرب  تمایق و  زور  يروآداـی  رطاـخ  هب  ناجردـپ  تفگ : ینوزحم ؟ ارچ  دومرف : دـید ،

یسک نیلوا  هدش  هتفاکش  نیمز  هک  تمایق  زور  رد  هدومرف : دنوادخ  هک  داد  ربخ  نم  هب  دنوادخ  فرط  زا  لیئربج  نکل  تسا ، یگرزب  زور 
لاعتم دنوادخ  دعب  مالـسلاهیلع ، بلاطیبا  نب  یلع  ترـضح  دعب  میهاربا ، ترـضح  مردپ  دعب  متـسه ، نم  دـیآیم  نوریب  نیمز  ریز  زا  هک 
يارب ینارون  هماج  هس  لیفارسا  دننکیم ، بصن  ینارون  دبنگ  تفه  وت  ربق  رس  رب  دتـسرفیم ، وت  دزن  هتـشرف  رازه  داتفه  اب  هارمه  ار  لیئربج 

شمارآ و لامک  اب  وت  ایب ، رـشحم  يوس  هب  زیخاپ و  هب  دمحم  رتخد  همطاف ، يا  دنزیم : ادـص  ار  وت  هداتـسیا و  وت  رـس  يالاب  دروآیم و  وت 
دهدیم و وت  هب  ار  یتشهب  ياههلح  لیفارسا  هحفـص 894 ] ینکیم [ ، تکرح  اج  زا  ياهدناشوپ  ار  دوخ  الماک  هک  یلاح  رد  سرت ، نودب 

نآ رب  وت  دـنکیم و  رـضاح  تیارب  دراد  رارق  نآ  رب  نیرز  یجدوه  تسا و  هزات  ولول  زا  شراـسفا  هک  ینارون  یبکرم  لـیئافور  یـشوپیم ،
دنراد تسد  هب  شیاتس  دمح و  ياول  هک  هتشرف  رازه  داتفه  وت  يور  شیپ  تسا و  لیئافور  تسد  هب  شراسفا  هک  یلاح  رد  يوشیم  راوس 
تسد رد  دنیامنیم  ینامداش  راهظا  وت  رادید  زا  هدرک ، لابقتسا  وت  زا  هیروح  رازه  داتفه  يداتفا  هار  هب  هک  نآ  زا  دعب  دنتـسه ، تکرح  رد 

ياـهجات دـشاب ، هتـشاد  دوجو  یـشتآ  هک  نآ  نودـب  دوشیم  شخپ  نآ  زا  دوع  يوـب  تسا ، یناروـن  [ 1023  ] ياهرمجم اـهنآ  زا  کـی  ره 
يدش رود  تربق  رانک  زا  هک  نآ  زا  دعب  دنریگیم  رارق  وت  تسار  تمـس  رد  وت  زا  لابقتـسا  زا  دـعب  اروف  دنرادرـس و  رب  زبس  ناشن  دـجربز 

شناهارمه اب  دنکیم و  مالس  وت  رب  دیآیم و  وت  لابقتسا  هب  دندوب  وت  اب  هک  دادعت  نامه  هب  ناگتشرف  زا  ياهدع  هارمهب  نارمع  رتخد  میرم 
هارمه هب  دروآ  نامیا  شلوسر  ادخ و  هب  هک  تسا  ینز  نیتسخن  هک  دلیوخ  رتخد  هجیدخ  تردام  دعب  دـنریگیم ، رارق  وت  پچ  تمـس  رد 
داتفه نیب  رد  محازم  نب  هیسآ  ءاوح و  يدمآ  هک  کیدزن  دنکیم ، لابقتسا  وت  زا  دنراد  ریبکت  مچرپ  دوخ  تسد  هب  هک  هتـشرف  رازه  داتفه 

رد ار  ناگدـیرفآ  مه  دـنوادخ  هک  ماگنه  نآ  رد  دـننکیم  تکرح  وت  باکر  رد  دوخ  ناهارمه  اب  دـنیآیم و  وت  لابقتـسا  هب  هیروح  رازه 
يروط هب  یئادخ  شرع  ریز  يدانم  دـعب  یتسیایم  نانآ  طسو  رد  وت  دـنریگیم  رارق  حطـس  کی  رد  یگمه  دروآیم و  درگ  هنحـص  کی 

، دننک روبع  شناهارمه  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  رتخد  همطاف  ات  دیدنبورف  هدید  دیوگیم : دنونـشب و  یگمه  هک  دنزیم  ادص 
دبلطیم ار  ءاوح  مدآ  تسا ، بلاطیبا  نب  یلع  نمحرلا و  لیلخ  میهاربا  ترـضح  دنک ، هاگن  وت  هب  دناوتیم  هک  یـسک  اهنت  ماگنه  نآ  رد 

ره نیب  رد  دوشیم  بصن  وـت  يارب  دراد  هلپ  تفه  هک  یناروـن  يربـنم  دـعب  هحفـص 895 ] دـنیبیم [ . وت  يور  شیپ  رد  تردام  اـب  ار  وا  و 
، دناهدیـشک فص  ربنم  تسار  پچ و  زا  نیعلاروح  هتفرگ و  تسد  هب  ینارون  ياهمچرپ  هداتـسیا و  ناگتـشرف  فوفـص  رگید  هلپ  اـت  ياهلپ 
هدمآ و وت  دزن  لیئربج  یتفرگ  رارق  ربنم  يالاب  رب  هک  یماگنه  دنشابیم ، هیسآ  ءاوح و  دناهداتسیا  وت  پچ  تمس  رد  هک  ینانز  نیرتکیدزن 

ياهگر ماگنه  نیا  رد  هد . ناشن  نم  هب  ار  نیـسح  نسح و  اراگدرورپ  یئوگیم ، وت  هاوخب و  ار  دوخ  تجاـح  همطاـف  يا  دـیوگیم : وت  هب 
متـس نم  هب  هک  یناسک  زا  ار  مقح  زورما  اراگدرورپ  دیوگیم : تسا و  يراج  نآ  زا  نوخ  هک  یلاح  رد  هدمآ  وت  دزن  نسح  ندرگ  هدـیرب 

شورخ هب  منهج  دنیآیم ، مشخ  هب  ناگتشرف  همه  منهج و  وا  مشخ  رطاخ  هب  هدش و  نیگمشخ  لیلج  دنوادخ  ماگنه  نیا  رد  ریگب ، دندرک 
دوخ ماک  هب  ار  ناشنادنزرف  نادنزرف  نادـنزرف و  نیـسح و  ناگدنـشک  دـشکیم و  هنابز  شتآ  ياههلعـش  دـهدیم ، رـس  ياهلان  دـیآیم و 

اههرهچ و يور  زا  ار  نانآ  دیامرفیم ، خزود  ياههرارـش  هب  دنوادخ  میدوبن  نیـسح  نامز  رد  هک  ام  ادـنوادخ  دـنیوگیم  اهنآ  دربیمورف ،
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هب تبـسن  نانیا  هک  دینکفیب  منهج  شخب  نیرتنیئاپ  رد  دـیریگب  ناشرـس  ولج  يوم  زا  دـیریگب ، ناشیاهتروص  یهایـس  نامـشچ و  يدوبک 
منهج رد  ار  نانآ  نویش  دایرف و  هظحل  نآ  رد  وت  و  دنتشک ، ار  وا  هدیگنج و  نیسح  اب  هک  دندوب  ناشناردپ  زا  رتریگتخس  نیسح  ناتـسود 
نانآ دیامرفیم : لاعتم  دنوادخ  منایعیـش ، اراگدرورپ  یئوگیم ، وت  هاوخب و  ار  دوخ  تجاح  همطاف  يا  دیوگیم : لیئربج  دـعب  يونـشیم .

دنوادخ منایعیش ، نایعیش  اراگدرورپ  یئوگیم : مدیشخب ، ار  نانآ  دیامرفیم : دنوادخ  مدنزرف ، نایعیش  اراگردورپ  یئوگیم  مدیـشخب ، ار 
نینموملاریما نایعیش  تنادنزرف و  نایعیـش  و  تنایعیـش ، هارمه  تشهب  رد  دز  وت  نماد  هب  تسد  هک  سک  ره  هک  ورب  ولج  دیامرفیم : لاعتم 

ناشیارب ریسم  هتفر ، نیب  زا  ناشیاهیتخس  هک  یلاح  رد  لماک  شـشوپ  سرت و  نودب  نانآ  هحفـص 896 ] یتفایم و [  ار  هب  شمارآ  لامک  اب 
تکرح هب  ناسنیدب  دنباریس  نانآ  دنتـسه و  هنـشت  نارگید  دنرادن  یـسرت  چیه  نانآ  دنتـشحو و  سرت و  رد  نارگید  هتـشگ ، ناسآ  لهس و 
هدرکن دروخرب  رادید و  نانآ  اب  سک  چیه  وت  زا  دعب  وت و  زا  شیپ  هک  هیروح  رازه  هدزاود  يدیـسر  هک  تشهب  رد  هب  دنهدیم  همادا  دوخ 

توقاـی و درز و  يـالط  زا  ناـشگرب  نیز و  هک  یناروـن  یئاهبـسا  رب  دـنراد و  تـسد  رد  یناروـن  ياهناـیزات  درک  دـنهاوخ  تاـقالم  وـت  اـب 
دمآ شوخ  وت  هب  تشهب  نانکاس  يدـش  هک  تشهب  دراو  دـنراوس ، هداتفا  شدنـس  زا  ياهقاـط  کـی  ره  يور  رب  هزاـت و  ولول  زا  ناـشراسفا 
رگید زونه  هک  یلاح  رد  دنوشیم و  لوغشم  ندروخ  هب  نانآ  هدرتسگ و  ینارون  ياهنوتس  رب  نیرز  یئاههرفـس  تنایعیـش  يارب  دنیوگیم ،

ياهتشذگ تایاور  رابخا و  [ . 1024 . ] تسا هدامآ  ناشیارب  دنهاوخب  هک  هچ  نآ  ره  هنادواج  نیربتشهب و  رد  نانیا  دنباسح  لوغشم  مدرم 
هب ار  دوخ  ناتسود  نایعیش و  ترضح  نآ  هکنیا  لاعتم و  دنوادخ  هاگشیپ  رد  ترـضح  نآ  صوصخم  هژیو و  تیعقوم  ماقم  تمظع  رب  هک 
نآ دروآیم و  ناـغمرا  هب  امـش  يارب  ار  ياهفیطل  هتکن  دزاـسیم . ادـج  نارگید  زا  دـنکیم  ادـج  دـب  زا  ار  بوخ  هناد  هک  ياهدـنرپ  دـننام 
هب رفک  هنیـس و  ترـضح  نآ  ضغب  هدوب و  هنـسح  ناـمیا و  دوخ  يدوخ  هب  دراد و  لقتـسم  یتاذ و  شزرا  ترـضح  نآ  تبحم  هک  تسنیا 

تسا و نامیا  ءارهز  ترـضح  تبحم   » هک هدش  تیاور  هک  هنوگنامه  مالـسلامهیلع ، نیموصعم  رگید  تبحم  نینچ  مه  و  دیآیم ، باسح 
هدش تیاور  مالسلاهیلع  قداص  ترـضح  زا  « لمعلا ریخ  یلع  یح   » ریـسفت رد  رگید  یتیاور  رد  و  [ 1025 «. ] تسا قافن  ترضح  نآ  ضغب 

همطاف و ترضح  هب  ندرک  یکین  لمعلا » ریخ  : » رگید تیاور  رد  و  هحفص 897 ] تسا [ . تیالو  لمعلا » ریخ   » زا دوصقم  دومرف : هک  تسا 
سک ره  ناملـس  يا  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  هدش  تیاور  ناملـس  زا  و  [ . 1026 . ] تسا ترضح  نآ  نادنزرف 

ناملس يا  دوب ، دهاوخ  شتآ  رد  دشاب  هتـشاد  نمـشد  ار  وا  سک  ره  دوب و  دهاوخ  نم  اب  تشهب  رد  دشاب  هتـشاد  تسود  ار  همطاف  مرتخد 
[1027 . ] تسا هبساحم  طارص و  رشحم و  نازیم و  ربق و  گرم و  اهنآ  نیرتناسآ  هک  دوب  دهاوخ  دنمدوس  فقوم  دصکی  رد  همطاف  تبحم 

همطاـف یـضترم و  یلع  یفطـصم و  دـمحم  هب  لاـعتم  دـنوادخ  زا  تسا  یتیحت  میحرلا » نمحرلا  هللا  مسب  : » هدـمآ ینـالوط  یثیدـح  رد  و  . 
. تسا تمایق  زور  اـت  ناشنارادتـسود  يارب  تسا  یناـما  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ناـگداون  نیـسح و  نسح و  ءارهزلا و 

. تسا هدمآ  یئاور  بتک  رد  هچنآ  دننامه  زین  يرگید  رایسب  تایاور  هک  [ 1028]

یسررب دقن و 

مالـسلامهیلع و نیموصعم  همئا  تیناقح  هب  تبـسن  داـقتعا  تیـالو و  هک  نیا  رد  مالـسلاهیلع ،» بلاـطیبا  نب  یلع  ماـمالا   » باـتک رد  ـالبق 
ینانخـس نیرـصاعم  زا  یخرب  اـب  تسا  دـنوادخ  تداـبع  دوـخ  تاذ  هب  هنـسح و  دوـخ  يدوـخ  هب  هنیک  ضغب و  ناـنآ و  هب  تبـسن  تـبحم 

باتک نیا  رد  نونکا  تسا  رتشیب  ندـب  ءاضعا  رگید  زا  بتارم  هب  شرثا  هبترم و  نیرترب  هک  دـشابیم  بلق  تداـبع  نآ ، هک  ارچ  میاهتـشاد 
باـتک رد  هیلعهللاناوضر - يرهطم - همـالع  دیهـش  هحفـص 898 ] داتـسا [  شیامرف  دـقن  یـسررب و  هب  راچان  هب  دیـسر  اجنیدـب  نخـس  هک 

تبثم و تهج  رد  هعیـش  ریغ  هعیـش و  نیب  توافت  : » تسا نینچ  باتک  نآ  رد  ناشیا  مـالک  هصـالخ  میزادرپیم ، یهلا » لدـع   » شاهدـنزرا
ود ره  تسا و  هعیش  ریغ  يرگید  هعیش و  یکی  هک  مریگب  رظن  رد  ار  ناملـسم  رفن  ود  هاگ  ره  ینعی  یفنم ، بلـس و  فرط  رد  هن  تسا  لمع 
ره یلو  دوشیم  مدقم  ترخآ  ایند و  رد  لماع ، هعیش  ریغ  رب  لماع ، هعیـش  تروص  نیا  رد  دناهدرک  لمع  دوخ  یبهذم  تاروتـسد  مامت  هب 
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تاداقتعا هک  تسنآ  نخس  نیا  هجیتن  هصالخ و  تسین ». رخات  مدقت و  تواقش و  تداعس و  رد  یتوافت  ود  نآ  نیب  دنـشاب  هدرکن  لمع  ود 
، درادن يرثا  چیه  دوش  همیمـض  نآ  هب  یلمع  هکنیا  نودب  هقح  داقتعا  دوخ  یلو  دشاب  تسرد  لامعا  اب  ماوت  هک  دراد  رثا  یتروص  رد  هقح 

میتسین لماک  شهوژپ  یـسررب و  ددـص  رد  اجنیا  رد  ام  دـشیم . هدـیمهف  هتـشذگ  تایاور  زا  هک  تسا  يزیچ  نآ  فالخرب  بلطم  نیا  هک 
هیامرـس نیا  اب  ام  هب  دسر  هچ  ات  دنهد  نالوج  یبوخ  هب  دناهتـسناوتن  هدـناماو و  اجنیا  رد  هشیدـنا  نادرم  ریـش  تمه  هک  تسا  ینادـیم  اریز 

زا راک  نیا  هک  دوش  هداد  حرـش  یـسررب و  تنیط  هب  طوبرم  راـبخا  ماـمت  هک  تسا  تسرد  یتروص  رد  ثحب  نیا  رد  دورو  یملع ، كدـنا 
دوخ ناوت  تصرف و  هزادـنا  هب  داتـسا  شیامرف  هدـنزغل  تاکن  زا  یـضعب  هب  هدرک و  رظن  فرـص  نآ  زا  اذـل  تسا و  جراخ  اـم  ناوت  عسو و 

رد : » تسا نینچ  ناشیا  ترابع  میروآیم : ناـمهیرظن  تاـبثا  رد  ار  دوخ  لـئالد  دـعب  هدروآ و  ار  ناـشیا  تاراـبع  نیع  ءادـتبا  میزادرپیم ،
لمع دناهداد  وا  هب  شناربهر  هک  ياهمانرب  هب  هعیش  هک  ددرگیم  راکشآ  یتقو  هعیش  ریغ  هعیش و  نیب  قرف  تفگ : دیاب  لوا  لالدتـسا  خساپ 

نشور ترخآ  رد  مه  و  هحفص 899 ] ایند [  رد  مه  هعیش  ریغ  رب  هعیـش  مدقت  تقونآ  دنک ، لمع  شدوخ  ینید  همانرب  هب  هعیـش  ریغ  دنکب و 
ار دوخ  یبهذم  ياههمانرب  هعیـش  ریغ  هعیـش و  رگا  تفگ  دیابن  یفنم ، بناج  رد  هن  درک  وجتـسج  دـیاب  تبثم  بناج  رد  ار  قرف  ددرگیم ،
هک تسا  نآ  لثم  تسرد  نیا  تسه ؟ هعیش  ریغ  هعیش و  نایم  یقرف  هچ  سپ  دشابن  یتوافت  رگا  دشاب و  هتـشاد  توافت  دیاب  دنراذگب  اپ  ریز 

رامیب هاگنآ  دننکن ، لمع  مادکچیه  دنتشاد  تفایرد  بیبط  هب  یمود  دنک و  هعجارم  قذاح  بیبط  هب  یکی  دننک  هعجارم  بیبط  هب  رامیب  ود 
وا هک  يروطنامه  منامب  ضیرم  نم  دـیاب  ارچ  تسیچ ؟ هدرک  هعجارم  قذاح  ریغ  بیبط  هب  هک  يرامیب  نم و  نیب  قرف  هک  دـنک  هیالگ  لوا 

یلع قرف  ام  هک  تسین  حیحـص  نینچمه  و  قذاح ، ریغ  بیبط  هب  وا  ماهدرک و  هعجارم  قذاح  بیبط  هب  نم  هکیلاـح  رد  تسا  هدـنام  ضیرم 
ياوشیپ فرح  هب  هچ  اهنآ  یلو  مینیبن  ررض  مینکن  لمع  ترـضح  نآ  ياهروتـسد  هب  ام  رگا  هک  يراذگب  نیا  هب  نارگید  اب  ار  مالـسلاهیلع 

هب تسین و  تسرد  نادـنچ  قذاح  بیبط  هب  نینموملارما  هیبشت  راتفگ  نیا  رد  [ . 1029 «. ] دننیب نایز  دننکن  لمع  هچ  دننک و  لمع  شیوخ 
بیبـط اریز  تیعوضوم ، هن  دراد  تیقیرط  قذاـح  بیبـط  هب  عوـجر  - 1 دراد : قرف  تهج  نیدـنچ  زا  هدوب و  قراـفلا  عـم  ساـیق  حالطـصا 
راتخم وا  هب  هعجارم  رد  ضیرم  اذل  تسا و  نیمه  طقف  بیبط  راک  دباییم و  يدوبهب  دـنک  لمع  نآ  هب  ضیرم  رگا  هک  دـهدیم  يروتـسد 
نامیپ دهع و  تسا و  مازلا  دـنوادخ  يوس  زا  هک  وا  هب  هعجارم  ماما و  هب  داقتعا  فالخرب  درادـن  لالقتـسا  تیعوضوم و  بیبط  دوخ  تسا .

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  هنوگنامه  دـنرادن ، یقح  رایتخا و  هلاسم  نیا  رد  هحفـص 900 ] دوخ [  نانآ  هک  شناگدنب  زا  یهلا 
« تسا رفاک  دشاب  نانآ  رکنم  هک  یسک  نموم و  دنک  رارقا  نانآ  هب  هک  یسک  : » دومرف درک  نایب  کیاکی  ار  همئا  یماسا  هک  نآ  زا  دعب  ملس 
هب رفک  وا  هب  رفک  تسا ، مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  وت  رب  نم  زا  دـعب  تجح  انامه  هفیذـح  يا  دومرف : ینامی  هفیذـح  هب  زین  و  [ . 1030]

و دنوادخ ، هرابرد  داحلا  وا  هرابرد  داحلا  و  دـنوادخ ، رد  هدـننککش  وا  رد  هدـننککش  و  دـنوادخ ، هب  كرـش  وا  هب  كرـش  و  دـنوادخ ،
يرثا دوشن  لمع  وا  روتسد  هب  ات  بیبط  هب  هعجارم  فرـص  - 2 [ . 1031 ... ] تسا دـنوادخ  هب  نامیا  وا  هب  نامیا  و  دـنوادخ ، راکنا  وا  راکنا 

رادتـسود رگا  نیاربانب  دراد و  یـصاصتخا  یـشاداپ  هدوب و  تعاط  تدابع و  دوخ  يدوخ  هب  هک  تماما  هب  رارقا  ناعذا و  فالخرب  درادـن ،
نآ زا  دعب  شاداپ  نیا  دنچ  ره  دوشیم ، هداد  شاداپ  وا  هب  شداقتعا  رطاخ  هب  دورب  ایند  زا  دنک  لمع  ناشتاروتـسد  هب  هک  نآ  زا  شیپ  همئا 

دربیم و نیب  زا  ار  یناسفن  ياهیرامیب  ماما ، تیالو  شریذـپ  دوخ  هک  هوالع  هب  دـنیب  ار  نآ  بسانم  باذـع  شتیـصعم  رطاـخ  هب  هک  دـشاب 
رگید دـنادرگیم و  دیعـس  ار  یقـش  هدرک و  نوگرگد  ار  تیهام  هک  تسا  یمظعا  ریـسکا  دوخ  نآ  دـنکیم و  كاپ  ار  یحور  ياهیدـیلپ 

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  تمدخ  رد  اهرفس  زا  یکی  رد  دیوگ : هک  هدش  تیاور  دوعـسم  نب  هللادبع  زا  تسا . بترتم  نآ  رب  هک  يدئاوف 
هچ هکلب  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـمحم ، ای  دز : دایرف  نشخ  دـنلب و  یئادـص  اب  ینابایب  یبرع  میدوب . ملـس  هلآ و 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دوشیم ؟ هچ  دنکن  لمع  اهنآ  تاروتـسد  هب  درادـب و  تسود  ار  یهورگ  یـسک  رگا  تفگ  یئوگیم ؟
نم دومرف : هک  هدـش  لـقن  ترـضح  نآ  زا  زین  و  [ . 1032 . ] دراد تسود  ار  وا  هک  تسا  یـسک  نآ  اـب  ناـسنا  دوـمرف  هحفـص 901 ] ملس [ 
هدش تیاور  ترضح  نآ  زا  و  [ . 1033 . ] مراودیما زین  یلع  بح  هرابرد  مراودیما  هللا » الا  هلا  ال   » هملک هب  هک  هزادـنا  نامه  هب  متما  هرابرد 
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تیاور ترـضح  نآ  زا  و  [ . 1034 . ] دـنکیم بآ  ار  علق  شتآ  هک  هنوگنامه  دـنکیم  بآ  ار  تائیـس  بلاطیبا  نب  یلع  تبحم  دومرف : هک 
هب ياهنسح  چیه  هک  تسا  ياهئیس  ترضح  نآ  ضغب  دنزیمن و  ررض  نآ  هب  ياهئیس  چیه  هک  تسا  ياهنسح  یلع  تبحم  دومرف : هک  هدش 

. دـشابیم تادابع  نیرترب  لاح  نیع  رد  تدابع و  دوخ  یلع  تبحم  دومرف : هک  هدـش  تیاور  قداـص  ماـما  زا  و  [ . 1035 . ] درادن دوس  نآ 
هک تسا  رتاوت  دح  رد  تایاور  میدروآ و  ار  اهنآ  زا  یمک  هنومن  طقف  ام  هک  هدش  دراو  ياهددعتم  تایاور  رابخا و  هنیمز  نیا  رد  [ . 1036]

لقن ار  یلیوات  هیجوت و  تسا ) ینابهب  دـیحو  دوشیم  هتفگ  هک   ) ناـگرزب یخرب  زا  يرهطم  داتـسا  درک . يدرت  کـش و  اـهنآ  رد  ناوتیمن 
بلاطیبا نب  یلع  رادتـسود  یتسار  هب  رگا  هک  تسا  نآ  ثیدح  نیا  يانعم  تسنیا : لیوات  دشاب و  لوبق  دروم  نادنچ  دناوتیمن  هک  هدرک 

هحفـص 902] یگدـنب و [  تعاطا و  تیناـسنا و  لـماک  هنومن  هک  یلع  تبحم  رگا  ینعی  دـنناسریمن ، وت  هب  یبیـسآ  چـیه  ناـهانگ  یـشاب 
دـنکیم و داجیا  تینوصم  هک  ینـسکاو  دـننام  ددرگیم ، هانگ  باکترا  عناـم  دـشابن  يدـنبدوخ  هب  دـشاب و  قدـص  يور  زا  تسا  قـالخا 

مالـسلاهیلع نینموملاریما  رادتـسود  هک  تسا  نآ  هیجوت  نیا  هصـالخ  [ . 1037 . ] دبای هار  « هدش هنیـسکاو   » صخـش رد  يرامیب  دراذگیمن 
ترـضح هب  تبـسن  وا  تبحم  تسا  هانگ  كرت  نیا  بجوم  هک  هچ  نآ  دناسرب و  بیـسآ  وا  هب  دناوتب  ات  دوشیمن  یتشز  راک  چیه  بکترم 

تسا و یفتنم  دشاب  هئیس  هک  شعوضوم  ءافتنا  اب  هدش  یفن  تیاور  نیا  رد  هک  يررض  اریز  دنکیمن ، اود  ار  يدرد  هیجوت  نیا  نکل  تسا .
، دوش یفتنم  نینموملاریما  تبحم  اب  دهاوخب  هک  درادن  دوجو  يررض  رگید  دشاب  یفتنم  دشاب  تیـصعم  هک  ررـض  عوضوم  هک  یتروص  رد 

هیلع یلاعتهللاناوضر  یسلجم  همالع  دشاب . هتشاد  دوجو  تیصعم  هئیس و  هک  تسا  یئاج  رد  ثحب  نکل  میتسین  یقیقح  تبحم  رثا  رکنم  ام 
. دشاب خزود  رد  دولخ  بجوم  هک  تسا  یگرزب  ررـض  دوصقم  دیوگ : لمع » رفکلا  عم  عفنیال  لمع و  نامیالا  عم  رـضیال   » ثیدح لیذ  رد 
هب ناشرگید  مدق  دـنرادرب  یهارمگ  يوس  هب  یمدـق  رگا  نینموملاریما  نارادتـسود  هک  دـشاب  نآ  دوصقم  هک  تسا  نکمم  يرآ  [ . 1038]

ادـخ لوسر  هک  هدـش  تیاور  مالـسلاهیلع  رقاب  ترـضح  زا  تسا : هاوگ  یناوارف  تاـیاور  بلطم  نیا  رب  دوریم و  تداـبع  تعاـط و  يوس 
وا زا  یمدق  رگا  هکنیا  رگم  دشن  تباث  ینموم  درم  چیه  بلق  رد  وت  تبحم  یلع  ای  : » دومرف مالسلاهیلع  یلع  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

و [ . 1039 . ] دـنک دراو  تشهب  هب  وت  هب  تبحم  هحفـص 903 ] رطاخ [  هب  ار  وا  دنوادخ  هکنیا  ات  دنامب  تباث  شرگید  مدق  دزغلب  طارـص  رب 
ار وا  راک  تبقاع  دنوادخ  درادب  تسود  ار  وت  یسک  ره  دندومرف : مالسلاهیلع  یلع  ترضح  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ترضح  نآ  زین 

رایسب هچ  و  [ . 1040 . ] دنارمیب تیلهاج  نارود  هدرم  نوچمه  ار  وا  دـنوادخ  درادـب  نمـشد  ار  وت  سک  ره  و  دـهد ، نایاپ  نامیا  نما و  هب 
عوضوم نیا  رس  دیاش  و  میدرک ، رظن  فرص  اهنآ  زا  بلطم  ندیـشک  ازارد  هب  زا  سرت  رطاخ  هب  هک  تایاور  رد  يرگید  ياههنومن  رئاظن و 

شناور كاپ و  شحور  نکل  دوش  بکترم  ار  راب  تکاله  تاهابتـشا  گرزب و  ناهانگ  دناوتب  دنچ  ره  تیبلا  لها  رادتـسود  هک  دشاب  نآ 
تـسیاشان ياهراک  هنوگ  نیا  لاح  نیع  رد  دشاب و  ماقم  هلزنم و  نیدب  تسا  نکمم  هنوگچ  دوش : هتفگ  رگا  تسا . رهاط  شتنیط  هزیکاپ و 

نورب نامه  هزوک  زا   » حالطصا هب  تسا و  ینورد  ياههزیگنا  زا  هتـساخرب  يرهاظ  ياهراک  دنچ  ره  میئوگیم : خساپ  رد  دنزب !؟ رـس  وا  زا 
رییغت ار  ناسنا  نطاب  هشیر  لصا و  دنناوتیمن  نکل  دـنراد  ناسنا  ناور  سفن و  رب  یتاریثات  یجراخ  روما  دـنچ  ره  و  تسا » وا  رد  هک  دوارت 

ياهراک نامه  هب  طوبرم  بسانمان  راـثآ  نیا  نکل  دـنزیم  رـس  اـهنآ  زا  تسیاـشان  ياـهراک  هدرک و  ردـک  هریت و  ار  اـهنآ  یهاـگ  دـنهد ،
یلام ياهیراتفرگ  تارافک و  رگید  اب  ای  هبوت  اب  مالسلامهیلع  قح  لها  تیالو  رطاخ  هب  ار  صاخـشا  نطاب  دنوادخ  هک  یتقو  تسا  يرهاظ 
رابخا رد  هکنانچ   ) گرم ماگنه  ياهیتخس  لطاب و  ياهتلود  يوس  زا  هدراو  ياهسرت  كانلوه و  ياهباوخ  يرامیب و  دنزرف و  تبیـصم  زا 

: ] دـیامرفیم دـیجم  نآرق  رد  هکنانچ  دـنوشیم ، تانـسح  هب  لیدـبت  هتـشگرب و  دوخ  لصا  هب  تائیـس  نیا  درک ، كاپ  هدـمآ ) تاـیاور  و 
هزات و راک  هدوبن و  رود  نادنچ  شناگدنب  هب  تبسن  دنوادخ  ناسحا  زا  نیا  و  [ . 1041 « ] تانسح مهتائیس  هللا  لدبی  کئلواف  [ » هحفص 904
زا يدرم  مدرک : ضرع  مالسلاهیلع  رفعج  نب  یسوم  ترـضح  هب  دیوگ : هک  تسا  هدش  تیاور  یـسرن  دیز  زا  و  دشابیمن . مه  ياهقباسیب 

شراک زا  دومرف : ترضح  میئوجب ؟ يربت  وا  زا  ایآ  دوشیم  هریبک  ناهانگ  بکترم  دروخیم و  بارش  دنادیم ، هکنیا  اب  امـش  نارادتـسود 
هب میناوتیم  سپ  مدرک ، ضرع  دیادب ، نمشد  ار  شراک  یلو  دیشاب  هتشاد  تسود  ار  وا  دینکن ، يریگهرانک  شدوخ  زا  یلو  دیئوجب  يربت 
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هکنیا زا  دنوادخ  دنک ، ینمـشد  ام  ناتـسود  اب  دـشاب و  ام  رکنم  رفاک و  هک  تسا  یـسک  رجاف ، قساف و  دومرف : میئوگب .؟ رجاف » قساف و   » وا
لعفلا ثیبخ  سفنلا و  نموم  راک و  تشز  لمعلا و  قساف  دیئوگب : نکل  دهد ، ماجنا  هک  يراک  ره  دراد  ءابا  دـشاب  رجاف  قساف و  ام  تسود 
لاعتم دنوادخ  هک  یماگنه  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدش  تیاور  دوعـسمنبا  زا  [ . 1042 . ] ندبلا حورلا و  بیط 

ارم نم  هدنب  درک ، یحو  وا  هب  دنوادخ  هللادمحلا ، تفگ : هدرک و  هسطع  مدآ  ترـضح  دیمد  وا  رد  دوخ  حور  زا  دـیرفآ و  ار  مدآ  ترـضح 
ترـضح مدیرفآیمن . ار  وت  منیرفایب  ایند  راد  رد  ار  نانآ  متـساوخیم  هک  ياهدنب  ود  دندوبن  رگا  ملالج  تزع و  هب  دـنگوس  دومن  شیاتس 

دنلب ار  شرـس  مالـسلاهیلع  مدآ  نیبب ، نک و  دـنلب  ار  ترـس  مدآ ، يا  يرآ  دومرف : دوب ؟ دـنهاوخ  رود  نم  زا  ود  نآ  ادـنوادخ  تفگ : مدآ 
ار یلع  قح  سک  ره  تسا  تجح  هدنراد  ياپ  رب  یلع  تمحر و  ربمایپ  دمحم  هللا ، الا  هلا  ال  تسا : هدش  هتـشون  شرع  يور  رب  دـید  درک و 

دای دنگوس  هحفـص 905 ] دوخ [  هوکـش  تزع و  هب  تسا ، راک  نایز  نوعلم و  دـشاب  وا  قح  ربنم  سک  ره  تسا و  هزیکاپ  كاپ و  دسانـشب 
سک ره  هک  ماهدروخ  مسق  متزع  هب  منک و  دراو  تشهب  هب  دشاب  هدرک  ارم  ینامرفان  دنچ  ره  دنک  تعاطا  وا  زا  هک  ار  سک  ره  هک  منکیم 

هک تسین  یکش  دیوگ : ثیدح  نیا  حرش  رد  رفظم  همالع  [ . 1043 . ] مربب منهج  هب  دنک  تعاطا  نم  زا  دنچ  ره  دنکب  ار  وا  ینامرفان  هک  ار 
ترـضح تماما  هب  رارقا  نینچمه  تسا و  نامیا  طرـش  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  يربمایپ  هب  دنوادخ و  دوجو  هب  رارقا 

هب رارقا  نکل  تسا ، نید  لوصا  زا  توبن  نوچمه  تماما  هکنیا  رد  دشابیم و  شلوسر  ادخ و  صن  هب  ترضح  نآ  تاما  هک  نیاربانب  یلع 
نامیالا صقان  دـنکن  رارقا  نآ  هب  سک  ره  تسا و  لـماک  شناـمیا  دـنک  رارقا  نآ  هب  سک  ره  تسا و  لوسر  ادـخ و  هب  رارقا  رب  عرفتم  نآ 

فراع وا  قح  هب  دـنک و  تعاطا  مالـسلاهیلع  یلع  زا  سک  ره  همدـقم  نیا  اب  هجوت  اب  دـشاب  هدرک  رارقا  شلوسر  ادـخ و  هب  دـنچ  ره  تسا 
نآ زا  تعاطا  اریز  دشابیم  شلوسر  ادخ و  عیطم  نموم و  مالـسلاهیلع  یلع  زا  تعاطا  اب  تسا - نیمه  ثیدح  زا  دوصقم  هکنانچ  دشاب - 

ار دـنوادخ  دـنچ  ره  دراد  ار  تشهب  هب  دورو  یگتـسیاش  تروص  نآ  رد  دـشابیم و  شلوسر  ادـخ و  يوس  زا  هک  تهج  نآ  زا  ترـضح 
نایصع و لاح  نیع  رد  تسا ، هدومن  زین  ار  مالسلاهیلع  یلع  ینامرفان  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  هدرک  ینامرفان  ماکحا  زا  یـضعب  هب  تبـسن 

رکنم هدومن و  ار  ریما  ترضح  تیـصعم  هک  یـسک  هکنانچ  تسا . شزرمآ  نارفغ و  لها  هک  تسا  ینموم  ینامرفان  نایـصع و  وا  ینامرفان 
يوریپ اریز  دشاب  هدرک  ادخ  تعاطا  رهاظ  رد  دنچ  ره  تسا  منهج  هب  دورو  راوازس  راک و  تیصعم  لوسر  ادخ و  هب  تبسن  هدش  وا  تماما 

رهاظ رد  هک  یـسک  دـننام  ددرگ ، لوبق  ات  دوشیمن  باـسح  نموم  درف  کـی  تعاـطا  هتفرگن و  ماـجنا  ناـمیا  تروص  هب  لوسر  ادـخ و  زا 
دنوادخ هک  هدمآ  ثیدح  رد  هک  هچ  نآ  سپ  باتک ، هحفص 906 ] لها [  دننام  دشاب  وا  تلاسر  رکنم  نطاب  رد  یلو  دنکب  ار  ادخ  تعاطا 

سک ره  دـشاب و  هدرک  ارم  ینامرفان  هک  دـنچ  ره  مربب  تشهب  هب  ار  وا  دـنک  تعاـطا  وا  زا  سک  ره  هک  ماهدروخ  دـنگوس  : » هدومرف لاـعتم 
. تسا حیحـص  دـشاب ) هدرک  تعاـطا  نم  زا  رهاـظ  رد  ینعی  « ) دـشاب هدرک  ارم  تعاـطا  دـنچ  ره  مربب  شتآ  هب  دـشاب  هدرک  ار  وا  یناـمرفان 
رد ار - ادخ  لوسر  ینامرفان  هک  دنچ  ره  تسا  تشهب  تاجن و  لها  دـیامن  ار  یلع  تعاطا  سک  ره  دوش  هتفگ  تسا  تسرد  هک  روطنامه 

منهج لها  دـشاب  هدرک  تعاطا  ادـخ  لوسر  زا  رهاظ  رد  هک  ضرف  رب  دـشاب  هدرک  ار  یلع  ینامرفان  سک  ره  دـشاب و  هدرک  رماوا - یـضعب 
هصالخ درادن . تافانم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضحم  يرترب  خماش و  ماقم  یگرزب و  اب  بلاطم  نیا  زا  کی  چیه  هتبلا  تسا .

ینامرفان مالـسلاهیلع  یلع  نینموملاریما  قح  راکنا  اب  دنک و  تعاطا  لاعتم  دنوادخ  زا  رهاظ  رد  سک  ره  هک  تسنآ  ثیدـح  دوصقم  هکنآ 
دـشاب ترـضح  نآ  قح  هب  فراع  دنک و  تعاطا  مالـسلاهیلع  یلع  زا  سک  ره  دوب و  دهاوخ  منهج  لها  شینامیایب  رطاخ  هب  دنک  ار  ادخ 

تسا و نموم  ینامرفان  وا  ینامرفان  اریز  دشاب ، هدرک  ار  ادـخ  ینامرفان  یئزج  تاروتـسد  عورف و  زا  یـضعب  رد  دـنچ  ره  تسا  تشهب  لها 
هب رارقا  هک  تسنآ  يایوگ  دراد و  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  تماما  هب  هراشا  دوخ  بلطم  نیا  دراد . ار  شزرمآ  ترفغم و  يارب  یگتـسیاش 
زا هدرک و  ار  وا  ینامرفان  هتشادن  ترضح  نآ  تیالو  صن  هب  رارقا  هک  يرهاظ  ناناملسم  تعاطا  تسا و  نامیا  طرـش  ترـضح  نآ  تماما 
زا ساپس  اب  هک  تسا  یلوصا  یساسا و  یتوافت  نارگید  هعیـش و  توافت  ساسا  نیا  رب  [ . 1044 ... ] درادن یشزرا  دناهدرک  يوریپ  نارگید 

راگتسر هدیزرمآ و  هعیش  دیوگیم  هک  یثیداحا  رابخا و  هک  هحفص 907 ] دوش [  هتسناد  دیاب  تسا . حضاو  نشور و  یلیخ  لاعتم  دنوادخ 
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تائیس دوشیم و  ناشلاح  لماش  ناماما  تعافش  دنکیم و  رظن  فرـص  شناهانگ  زا  دشخبیم و  ار  نانآ  لاعتم  دنوادخ  تسا و  یتشهب  و 
زا یمهم  شخب  میتشادن  یسرت  هتشون  بسانت  زا  جورخ  نخس و  ندیـشک  ازارد  هب  زا  رگا  هک  تسا . دایز  رایـسب  ددرگیم و ... لیدبت  اهنآ 
هب نآ  نوگانوگ  تادـلجم  رد  تیالو  باوبا  داعم و  باب  رد  راونالاراحب »  » فیرـش باتک  هب  ار  نارگـشهوژپ  اجنیا  رد  میروآیم ، ار  اـهنآ 

. میهدیم عاجرا  دلج 68  هژیو 

هدنبوک هدننکشنزرس و  رابخا  تایاور و 

نانآ ناوریپ  نایعیش و  رب  هک  دندشیم  هجاوم  مدرم  زا  يرایـسب  اب  مالـسلامهیلع  همئا  هک  ینعم  نیدب  تسا ، هجوت  لباق  ياهتکن  اج  نیا  رد 
دوخ تشز  تاکرح  نیا  زا  هک  هدرک  نایب  هدنبوک  یتاملک  نانآ  لباقم  رد  اذل  دندیـشکیم ، خر  هب  ار  نانآ  دـساف  ياهراک  هتفرگ و  بیع 

. دینک هعجارم  راونالاراحب  دلج 68  هب  تایاور  هنوگ  نیا  زا  رتشیب  عالطا  يارب  دننیشنب ، دوخ  ياج  رس  هتشادرب و  تسد 

لصف نیا  تایاور  رابخا و  نیب  عمج 

طقف ار  تلاصا  شزرا  دراد و  ضقانت  تافانم و  اـهنآ  اـب  هک  تسه  يرگید  تیاور  راـبخا  نیا  لـباقم  رد  هک  دوش  هتفگ  رگا  لوا : بلاـطم 
دمحم ترـضح  تسود  : » دومرف هک  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  شیامرف  دننام  تسین ، لئاق  ینادـنچ  تیمها  داقتعا  يارب  دـهدیم و  لمع 
ترضح نمشد  دشاب و  رود  یمـسج  رظن  زا  دنچ  هحفص 908 ] ره [  دنک  تعاطا  دنوادخ  زا  هک  تسا  یـسک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

رد هک  یثیدـح  دـننام  و  [ . 1045 « ] دشاب هتـشاد  يدنواشیوخ  یکیدزن و  ترـضح  نآ  اب  دـنچ  ره  ار  ادـخ  دـنک  ینامرفان  هک  تسا  یـسک 
: میئوگیم دوشیم !؟ عمج  هنوگچ  تایاور  نیا  نیب  لاح  نآ ، رئاظن  هدـمآ و  يوقت » تعاط و   » باب رد  هحفص 143  دلج 2  یفاک »  » باتک

ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  يدـنواشیوخ  رطاخ  هب  ار  دوخ  هک  تسا  یناسک  هب  رظان  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  شیاـمرف 
هحفص دـلج 21  رد  یئوخ  همالع  هحفص 173 و  دلج 4  هغالبلاجهن  حرـش  رد  هینغم  همالع  هکنانچ  و  دنتـسنادیم . تفالخ  ماقم  هتـسیاش 

هب مدرم  نیرتـکیدزن  هک  دـناهتخاس  شور  هلمج  نـیا  رد  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  دـنیوگیم : یئوـخ ) همـالع   ) ناـشیا دـنیوگیم .  143
ماقم يارب  ترـضح  نآ  یگتـسیاش  هک  دناهدرک  هراشا  بلطم  نیا  هب  و  دنکب ، ار  لاعتم  دـنوادخ  تعاطا  هک  تسا  یـسک  لوسر  ترـضح 

تسا و لاـعتم  دـنوادخ  زا  تعاـطا  رطاـخ  هب  هکلب  تسین  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هـب  يدـنواشیوخ  رطاـخ  هـب  تفـالخ 
يدنواشیوخ هکلب  دندوب -، دقتعم  ترـضح  زا  نیفلاخم  شیرق و  هکنانچ  - دـشابیمن تفالخ  ماقم  قاقحتـسا  يارب  الم  اهنت  يدـنواشیوخ 

یکی تسا : زیچ  ود  اهنآ  یلـصا  روحم  تاـیاور ، راـبخا و  رگید  اـما  و  تسا . تیـالو  تفـالخ و  يدـصت  كـالم  يونعم  دـنیوپ  یحور و 
هکنانچ دنوش ، دوخ  نایاوشیپ  هب  تبـسن  یئوگدـب  همئا و  زا  نانآ  ینادرگيور  ترفن و  ثعاب  ات  نیفلاخم  اب  يراتفر  شوخ  هیقت و  تیاعر 
تـسد هب  یناشاک  ضیف  نسحم  یلوم  همالع  تایاور و  لـیذ  رد  لوقعلا » هارم   » و راونـالاراحب »  » رد یـسلجم  همـالع  تاـنایب  زا  بلطم  نیا 
هفیظو ار  دوخ  ناوریپ  اصوصخم  مدرم  داشرا  مالـسلامهیلع  همئا  هک  تسا  نیا  دشابیم  رتتبـسانم  نم  هدیقع  هب  هک  مود : بلطم  دـیآیم .
هعماج دنهد  قوس  لاعتم  دنوادخ  يوس  هب  وکین  راتفر  رادرک و  هتسیاش و  قالخا  هب  ار  نانآ  دنتساوخیم  هحفص 909 ] هتسنادیم و [  دوخ 
عراـش هجوت  دروم  هک  یئاـهزیچ  رگید  يراـکمه و  حور  داـجیاو  اـهیکین  شرتسگ  يرگداد و  يوقت و  ساـسارب  ار  ناـشیا  حالـصا و  ار 

، دوب ناشتایحور  اب  قفاوم  نانآ و  كاپ  تنیط  اـب  بساـنتم  اریز  دوب  نیمه  تفریم  راـظتنا  ناـنآ  زا  هچ  نآ  و  دـننک ، توعد  هدوب  سدـقم 
رما هیعاد  هدوب و  بوخ  ياهراک  رکف  هب  تسا  نکمم  هنوگچ  هک  تسا  نانآ  نطاب  تشز  تنیط و  دب  ناشکرس  نافلاخم و  رب  لاکشا  هکلب 
رما فورعم  هب  ار  دوخ  نایعیـش  مالـسلامهیلع ، همئا  هکنیا  دـنزب !!؟. رـس  نانآ  زا  کین  ياهراک  دنـشاب و  هتـشاد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب 
ياپ هک  تسا  یتایاور  رابخا و  هرابرد  نخـس  هکلب  تسین  نآ  رد  یبجعت  ياج  تسا و  یلومعم  یعیبط و  يرما  دننک  یهن  رکنم  زا  هدرک و 

میهاوخب راچان  يور  زا  رگا  ام  و  میدرک . تبحـص  یفاک  هزادنا  هب  هللادمح  هب  هراب  نیا  رد  هک  دنکیم  زاب  نانآ  هرابرد  ار  رتشیب  يراودـیما 
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ار هار  ود  نآ  زا  یکی  دـنتفایم  هار  هب  ریـسم  کـی  رد  هدـش و  راوس  یبـکرم  رب  رفن  ود  دـینک  ضرف  هک  تفگ  میهاوـخ  نینچ  مینزب  یلاـثم 
دوخ شـالت  رب  رتماـمت  هچ  ره  ناـنیمطا  اـب  دـناسرب و  دـصقم  هب  ار  دوـخ  هک  دـشوکیم  لاـح  نیع  رد  دـتفایم و  ههاریب  هب  هدرک و  هابتـشا 

هب یلوا  هک  تسا  موـلعم  دوریم ، هار  یگتـسهآ  يدـنک و  هب  یلو  دـنکیم  تکرح  هار  رد  هدرک و  ادـیپ  تسرد  ار  هار  يرگید  دـیازفایم 
تمحز و اب  دنچ  ره  دیـسر  دیهاوخ  دصقم  هب  هصالخ  یمود  دوشیم و  رترود  هار  زا  دـیازفیب  دوخ  باتـش  رب  هچ  ره  دـسریمن و  دـصقم 

لوا دنام : یقاب  بلطم  ود  اجنیا  رد  تسا . هدز  لاثم  داتـسا  هک  ياهنوگ  هب  هن  دـشابیم  هنوگنیدـب  شنیفلاخم  اب  هعیـش  لاثم  دـشاب ، تقـشم 
هتـشاد و ینید  هفـسلف  فراعم و  هنیمز  رد  ناشیا  شواک  قیقحت و  نازیم  زا  هک  یتخانـش  نآ  اـب  يرهطم  دیهـش  داتـسا  موحرم  رظن  هب  هکنآ 

شخب تنیز  هک  یتاـیاور  نـیا  اـب  هحفـص 910 ] هدـیدن و [  ار  تاـیاور  نیا  هک  تسا  دـیعب  مـیراد  غارـس  ناـشیا  زا  هـک  يربدـت  قـمعت و 
باتک رد  ار  اهنیا  زا  یخرب  هکنیا  اب  دـناهدیدن  ار  ثیداحا  نیا  تفگ  ناوتیم  هنوگچ  دنـشاب ، هدرکن  دروخرب  تسا  یثیدـح  ياههعومجم 

رد تسا  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  هبذاـج  يورین  زا  نخـس  هک  لوا  شخب  رد  هدروآ و  مالـسلاهیلع » یلع  هعفاد  هبذاـج و   » دوـخ هدـنزرا 
هیرظن نیا  داریا  نکل  تسا ، هدرک  ثحب  یناسنا  تیـصخش  نیوکت  رد  تبحم  شقن  زا  هداد و  حرـش  لـصفم  روط  هب  ات 104  تاحفص 35 
راوتسا حیحص  یـساسا  رب  یمالـسا  هعماج  دنهاوخیم  هک  تسا  ناشیا  یعامتجا  یهاوخریخ  یبلطحالـصا و  حور  زا  یـشان  هلاسم  نیا  رد 

نیمه تافانم  ناشیا  هدـیقع  اب  هک  نآ  یفنم  مزاول  زا  هتفگ و  هک  تسا  یبلطم  نیمه  حالـصا  اـهنت  هک  هدـمآ  ناـشرظنب  نینچ  اذـل  دـشاب و 
تسنآ مراد  غارسناشیا  زا  هک  هچ  نآ  نم  دناهدیزرو و  تلفغ  دراد  تافانم  ناشیا  هدیقع  اب  هک  نآ  یفنم  مزاول  زا  هتفگ و  هک  تسا  یبلطم 

دنربمایپ نادناخ  رادتـسود  هک  دوخ  ناردارب  هب  مود : تسا . هدوب  کسمتم  ناشتیالو  لبح  هب  یناف و  ناربمایپ  نادناخ  تبحم  رد  ناشیا  هک 
رب نانآ  تراسج  تارج و  بجوم  تایاور  نیا  دنریگن و  دوخ  بجع  رورغ و  يارب  ياهلیـسو  ار  ثیداحا  رابخا و  نیا  هک  منکیم  شرافس 

نینموملاریما هب  دنریگ و  شیپ  رد  ار  ششوک  شالت و  هار  هتخاس و  دوخ  هشیپ  ار  يوقت  هک  تسا  نانآ  رب  هکلب  دوشن ، راگدرورپ  تیصعم 
هک دنشاب  بظاوم  دنلماک و  تیناسنا  يوگلا و  نانآ  هک  هچ  دنیامن ، ءادتقا  نیعمجا  مهیلعهللامالس  نانآ  نیموصعم  دالوا  ارهز و  ترضح  و 

راهظا ار  مالـسلامهیلع  دـمحملآ  یتسود  هک  دـشابن  يروط  دـنوش ، هانگ  بکترم  هک  دـسر  هچ  ات  دـباین  هار  نانآ  زغم  هب  هانگ  رکف  الـصا 
هدهاشم هدش و  هضرع  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  هللا  هیقب  ترضح  رب  زور  ره  نانآ  لامعا  اریز  دننک . تفلاخم  نانآ  اب  دوخ  لامعا  بو ا  هدرک 

يروط هب  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  دومرف  وکین  هچ  هک  دنگوس  دوخ  ناج  هب  و  دوشیم ، ترـضح  نآ  یتحاران  بجوم  نانآ  ياوران  لامعا 
وا یتسود  ینکیم و  ار  ادخ  ینامرفان  وت  حیبق  لاعفلا  یف  كرمعل  اذه  هبح  رهظت  تنا  هلالا و  یـصعت  تسا : هدش  لقن  ترـضح  نآ  زا  هک 

نمل بحملا  نا  هتعطال  اقداص  کبح  ناکول  تسا . تشز  ياـهراک  زا  نیا  هک  دـنگوس  تدوخ  هحفـص 911 ] ناج [  هب  يرادیم  راهظا  ار 
عیطم تسوا  تسود  هک  یـسک  هب  تبـسن  تسود  هک  ارچ  يدرکیم  تعاـطا  ار  وا  دوبیم  نیتـسار  وت  یتـسود  رگا  [ . 1046  ] عیطم بحی 

-1 میئوجیم : كربت  تسا  تعاطا  لمع و  راک و  ماجنا  رب  كرحم  قوشم و  هک  فیرـش  ثیدـح  ود  ندروآ  اب  ثحب  ناـیاپ  رد  دـشابیم .
. دننک ادتقا  نانآ  هب  نارگید  ات  دنشابیم  نانآ  نایعیـش  دمحملآ و  يراکزیهرپ  هب  مدرم  نیرتراوازـس  دومرف : مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح 

هدوب دیدش  شیراگزیهرپ  هک  یسک  هب  نک  هاگن  یسانشب  ارم  باحصا  یتساوخ  هاگره  دومرف : مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح  - 2 [ . 1047]
هحفص 915] [ . ] 1048 . ] دنشابیم نم  باحصا  نانآ  يدید  ار  یناسک  نینچ  هاگ  ره  تسا  راودیما  شباوث  هب  ناسرت و  شقلاخ  زا 

س)  ) ارهز ترضح  نادنزرف 

هراشا

ياهشیر شوخ  رب و  خاش و  رپ  تخرد  هک  هتـساوخ  نینچ  شرع  راگدرورپ  ناصغالا  قرعلا و  میرک  رجـش  اهب  یقلی  نا  شرعلا  بر  دارا  و 
واو دروآ  رد  وا  يرسمه  هب  ار  یلع  دومرف و  هدارا  تساوخ و  نینچ  ناصقن  الب  اهل  یفکلا  ناک  هنا  ایلع  اهجوزف  یضقف  دنکفیب . هیاس  وا  رب 
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ود نآ  زا  هک  دومرف  ررقم  نینچ  دـنوادخ  ناـیقتلی و  نی  رمقلاـک  نادـلو  اـمهنم  دـلوت  نا  نم  هل  ـالا  یـضق  دوـب . وا  تساـک  نودـب  ياـتمه 
ترـضح ادخ  ولـسر  هداون  ود  ناقلتعی  اذک  لوتبلا  دبک  اتذلف  لوسرلا و  دمحم  اطبـس  دنـسرب . رگیدکی  هب  كانبات  هام  ود  دـننام  ینادـنزرف 

زا دـعب  نادـلولا  کـناذ  هلاـسرلا  دـعب  يدـهلا  هفـالخلا و  هماـمالا و  ینبف  دـنوشیم . شوغآ  مه  هنوگنیدـب  لوتب  هشوگ  رگج  ود  دـمحم و 
نیرحبلا جرم   » هفیرـش هیآ  لوزن  ماگنه  هب  هک  هدمآ  یثیدح  رد  دنتخاس . راوتـسا  ار  تیادـه  تفالخ و  تماما و  يانب  رفن  ود  نآ  تلاسر ،

هب ینعی  نایقتلی » ، » توبن يایرد  همطاف  ملع و  يایرد  بلاط ، یبا  نب  یلع  مداتـسرف ، ار  اـیرد  ود  مدـنوادخ ، نم  دومرف : دـنوادخ  ناـیقتلی »
هک تسا  ادخ  لوسر  هحفـص 916 ] عنام [  خزرب » امهنیب  : » دومرف دعب  مدرک ، رارق  رب  ار  ود  نآ  نیب  دنویپ  میادخ  نم  دندنویپیم ، رگیدکی 

دوشیم عنام  دزیتسب  ایند  رطاخ  هب  شرهوش  اب  دـهاوخ  هب  هکنیا  زا  ار  همطاف  دـشاب و  نیگمغ  ایند  رطاـخ  هب  هکنیا  زا  ار  بلاـط  یبا  نب  یلع 
ار مالسلاایهلع  ءارهز  همطاف  ترضح  تبحم  مالسلاهیلع و  نینموملاریما  تیالو  ارچ  امش  سنا  نج و  هورگ  يا  نابذکت » امکبر  ءالا  يابف  »

هلزنم هب  ود  نآ  هک  درادن  یلاکـشا  تسا ، کچوک  ناجرم  گرزب و  ولول  اریز  تسا ، نیـسح  ناجرم »  » نسح و ولول » ، » دینکیم بیذـکت 
ترضح [ . 1049 . ] دراد تعسو  هک  دناهدیمان  ایرد  تهج  نآ  زا  ایرد  اریز  ود ، نآ  ریخ  ترثک  هدرتسگ و  تلیضف  رطاخ  هب  دنشاب  ایرد  ود 

يربـک بنیز  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماـما  مالـسلاهیلع و  نسح  ماـما  ترـضح  زا  دـنترابع  هک  تـسا  دـنزرف  جـنپ  ياراد  مالـسلااهیلع  ارهز 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ار  مسا  نیا  هک  مالسلاهیلع . نسحم  تسا و  موثلکما  شاهنیک  هک  مالسلااهیلع  يرغص  بنیز  مالسلااهیلع و 

ناراوگرزب نآ  هرابرد  تسین ، حیضوت  هب  يزاین  مالسلامهیلع  نینسح  هرابرد  تفر ، نیب  زا  هناخ  رد  رب  موجه  هثداح  رد  و  داد . وا  هب  ملس  و 
هرابرد دنچ  ره  نیبنیز ، اما  دشاب ، هتشادن  یئانشآ  نانآ  تداهش  تیفیک  یگدنز و  اب  هک  تسا  یسک  رتمک  هدش و  هتشون  یناوارف  ياهباتک 

دنرادـن یترهـش  نادـنچ  هک  اج  نآ  زا  نکل  درک - میهاوخ  هراشا  اهنآ  هب  يدوز  هب  هک  يروط  هب  هدـش - هتـشون  يدایز  ياهباتک  زین  ناـنآ 
ار راوگرزب  ود  نآ  هب  طوبرم  لئاسم  زا  یخرب  باتک  هدیاف  لیمکت  رطاخ  هب  هتـشون و  اهنآ  یگدنز  هرابرد  يرطـس  دنچ  هک  متـسین  لیمیب 

هحفص 917] قیفوتلاهللاابو [ . موش . ضرعتم  اجنیا  رد 

يربک بنیز  ترضح 

هام مجنپ  راوگرزب  كاپ و  يوناب  نآ  تدالو  ناـققحم  شراـگن  قبط  رب  تسا و  مالـسلااهیلع  ءارهز  ترـضح  دـنزرف  نیموس  ترـضح  نآ 
مهن لاس  ناضمر  هام  رخاوا  زین  مراهچ و  لاس  يرجه ، مشـش  لاس  نابعـش  نینچمه  و  تسا ، يرجه  مشـش  ای  مجنپ  لاـس  یلوـالا  يداـمج 

هب  ) يرجه مهدزای  ای  مهد  لاس  رد  شراوگرزب  ردپ  تلحر  زا  دعب  ارهز  ترـضح  اریز  تسین  تسرد  ریخا  لوق  هک  هدش  هتفگ  زین  يرجه 
دلوت تسا  ترـضح  نآ  گرزب  رتـخد  يو  هکنیا  رب  هجوت  اـب  دـشاب  مهن  لاـس  بنیز  ترـضح  دـلوت  رگا  تفر ، اـیند  زا  تیاور ) فـالتخا 

هک ینامز  رادـقم  نآ  لوق  نیا  قبط  رب  اریز  دـش ؟ طقـس  یگهام  شـش  رد  هک  دـش  هلماح  یک  نسحم  هب  دوب و  دـهاوخ  تقو  هچ  موثلکما 
حیجرت ار  نآ  دـسریم و  حیحـص  اـم  رظنب  هک  هچ  نآ  دـنکیمن . تیاـفک  نسحم  هـب  ندـش  رادراـب  موـثلکما و  دـلوت  يارب  دـنامیم  یقاـب 

ءارهز ترـضح  نادـنزرف  رد  هدـش  دراو  بیترت  نآ  قـبط  رب  نیا  هدوـب و  يرجه  مجنپ  لاـس  رد  ترـضح  نآ  تدـالو  هک  تسنآ  میهدیم 
هک هدش  لقن  مالـسلاهیلع  یلع   » ترـضح اب  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـشاعم  باب  رد  للعلا »  » زا راحب »  » باتک رد  یتیاور  هک  هوالع  هب  تسا ،

تـسد هب  ار  موثلک  ما  پچ  تسد  هدراذگ و  شپچ  شود  يور  ار  نیـسح  شتـسار و  شود  يور  رب  ار  نسح  هدمآ : نینچ  تیاور  نآ  رد 
نیا دشاب  بنیز  ترضح  موثلکما  نیا  زا  دوصقم  رگا  دومن ».... يور  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  شردپ  قاطا  هب  دوخـسار و 

ار بنیز  ءارهز  ترضح  هک  تسنآ  رب  لیلد  زین  نیا  دشاب  شرهاوخ  دوصقم  رگا  دوب و  گرزب  ماگنه  نآ  رد  يو  هک  تسنآ  رب  لیلد  دوخ 
هحفـص 918] تسا [ . هدوب  لاسگرزب  ماگنه  نآ  رد  هک  تسنآ  رگناشن  نیا  دهد و  ماجنا  ار  هناخ  ياهراک  وا  ياج  هب  ات  هدراذـگ  هناخ  رد 

هدیـشک نیمز  هب  شرداچ  هک  یلاح  رد  بنیز  مالـسلااهیلع  ءارهز  ترـضح  تلحر  ماگنه  هب  دسیونیم ، خـیراوتلا » خـسان   » باتک بحاص 
نیا یـسلجم  همالع  دش . هتخانـش  دیدرگ و  مولعم  میارب  وت  رادید  تیمورحم  نونکا  مه  ادخ ، لوسر  يا  دزیم : دایرف  هدمآ و  ولج  دشیم 
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هدیـشک نیمز  هب  نآ  نیئاپ  تمـسق  هک  دوب  هدنکفا  رـس  رب  يرداچ  هک  یلاح  رد  دمآ  نوریب  موثلکما  : » دنکیم لقن  هضورلا »  » زا ار  تیاور 
هب میداد  تسد  زا  ار  وت  یتسار  هب  نونکا  مه  ادخ ، لوسر  يا  اباب ، دزیم ، ادص  هدیـشوپ و  ار  شمادـنا  هک  هدرک  نت  رب  ینهاریپ  دـشیم و 

بحاص تیاور  رد  هکنانچ  تسا ، بنیز  ترـضح  موثلکما  نیا  زا  دوصقم  دیدرت  کش و  نودب  دوب ». دـهاوخن  رگید  يرادـید  هک  يروط 
یلیلد دوخ  نیا  و  تسا ، هدوب  مالـسلااهیلع  ءارهز  ترـضح  گرزب  رتخد  وا  هک  تهج  نادب  تسا  هدش  حیرـصت  وا  مسا  هب  خیراوتلا  خـسان 

زا دراد ، يرئاظن  دهاوش و  تیاور  نیا  تسا . هدوب  تفه  شـش و  نیب  ترـضح  نآ  فیرـش  رمع  ماگنه  نآ  رد  هک  تسا  حـضاو  نشور و 
تلحر ماگنه  هب  هک  تسا  هدـمآ  اهباتک  رگید  زا  لقن  هب  بئاصلا » رحب   » باتک زا  بهذـملا » زارطلا   » باتک رد  هک  تسا  یتیاور  هلمج  نآ 
عورـش ور  نیا  زا  دوب  ادخ  لوسر  توف  رب  لیلد  هک  دندید  یباوخ  ود  ره  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  مالـسلاهیلع و  نینموملاریما  ادخ  لوسر 

رد بشید  راوـگرزب  دـج  يا  تفگ : هدـمآ و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  دزن  مالـسلااهیلع  بنیز  دـندرک ، يراز  هیرگ و  هب 
رگید يوس  هب  یئوس  زا  ارم  تفرگارف و  ار  اج  همه  یکیراـت  تخاـس ، راـت  هریت و  ار  اـیند  تفرگ و  ندـیزو  هایـس  يداـب  هک  مدـید  باوخ 

دعب تخادنا ، نیمز  رب  دنک و  ياج  زا  ار  تخرد  داب  نآ  مدیبسچ ، تخرد  نآ  هب  داب  شزو  تدش  زا  مدید و  ار  يدـنمونت  تخرد  دربیم .
هخاش ود  زا  یکی  هب  تسکـش ، زین  نآ  مدـیبسج  رگید  ياهخاـش  هب  دـنک ، زین  ار  نآ  متخیوآ ، تخرد  نآ  ياـههخاش  زا  یگرزب  هخاـش  هب 

وا هب  باطخ  تسیرگیم  هکیلاح  رد  ادخ  لوسر  مدش ، رادـیب  باوخ  زا  هحفص 919 ] لاح [  نیا  رد  تسکـش ، زین  نآ  مدیبسچ  نآ  یعرف 
نینـسح تناردارب ، رگید  هخاـش  ود  نآ  یلع و  تردـپ  یمود  تسا . همطاـف  ترداـم  نیتـسخن  هخاـش  تسا و  وت  دـج  تخرد  نآ  دوـمرف :

[ . 1050 . ] درک یهاوخ  نت  هب  هایس  سابل  نانآ  متام  رد  وت  ددرگیم ، هایس  نانآ  نادقف  اب  ایند  هک  دنشابیم 

ترضح نآ  مسا 

: تفگ هدروآ و  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  شردپ  دزن  ار  وا  مالـسلااهیع  ارهز  ترـضح  شردام  دش  دلوتم  مالـسلااهیلع  بنیز  هک  یماگنه 
دعب دندوب - ترفاسم  رد  لوسر  ترـضح  مایا  نیا  رد  متفایمن -  ولج  ادخ  لوسر  زا  نم  دومرف : ترـضح  دینک ، يراذـگ  مان  ار  دازون  نیا 

: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دینک ، باختنا  دازون  يارب  یمان  درک  ضرع  ترضح  هب  نینموملاریما  رفـس ، زا  تعجارم  زا 
نیا مان  تفگ : هدرک و  غالبا  ربمایپ  هب  ار  گرزب  دنوادخ  مالس  هدمآ و  دورف  لیئربج  ماگنه  نیا  رد  مریگیمن ، تقبـس  مراگدرورپ  رب  نم 
دـش دهاوخ  دراو  ترـضح  نآ  رب  هک  یتالکـشم  بئاصم و  دعب  تسا ، هدیزگرب  وا  يارب  ار  مسا  نیا  دـنوادخ  دـیراذگب ، بنیز ، ار  دازون 

هتـسیرگ نیـسح  نسح و  شنردارب  رب  هک  تسا  یـسک  دـننامه  دـیرگب  رتخد  نیا  رب  سک  ره  دومرف : تسیرگ و  ادـخ  لوسر  درک ، وگزاب 
وا و نیب  ات  دوشیم  هتفگ  يربک  بنیز  وا  هب  میدرکن . ادیپ  یهاگآ  هینک  نیا  مقـس  تحـص و  رب  تسا ، نسحلاما  موثلکما و  وا  هنیک  دـشاب .

ءارهزلا همطاف  هحفـص 920 ] يربک [  هقیدـص  شردام  اب  اـت  هدـش  بقلم  يرغـص  هقیدـص  هب  هک  روطناـمه  دـشاب ، قرف  شنارهاوخ  رگید 
. دوشن هابتشا  مالسلااهیلع 

بنیز ترضح  باقلا 

اب تسا  ربارب  ایازرلا  هبعک  - 3 راگزومآیب . هدـیمهف  اب  تسا  ربارب  همهفم  ریغ  همهف  - 2 هتخوماین . ياناد  اب  تسا  ربارب  هملعم  ریغ  هملاـع  - 1
هبئان مالسلااهیلع 5 - ءارهز  ترضح  هدنیامن  مالسلااهیلع - ءارهز  ترضح  نیـشناج  اب  تسا  ربارب  مالـسلااهیلع  ءارهزلا  هبئان  اهجنر 4 - هلبق 

اب تسا  ربارب  ایندلا  هکیلم  مالسلاهیلع 6 - نیسح  ترضح  هدنیامن  مالسلاهیلع - نیسح  ترضح  نیشناج  اب  تسا  ربارب  مالسلاهیلع  نیـسحلا 
ياتمه اب  تسا  ربارب  ءاسکلا  لها  نم  سماـخلا  هلیدـع  - 8 ناوناب . دـنمدرخ  اب  تسا  ربارب  ءاـسنلا  هلیقع  - 7 یتیگ . يونابهـش  ناهج ، هکلم 

-11 داجس . ترضح  تسرپرس  اب  تسا  ربارب  داجـسلا  هلیفک  دیهش 10 - زابنا  اب  تسا  ربارب  دیهشلا  هکیرـش  ءاسک 9 - لـها  زا  رفن  نیمجنپ 
اهیبا رس  - 13 دنمدرخ . نانز  يوناب  اب  تسا  ربارب  لئاقعلا  هدیـس  - 12 یئایربک . تمظع و  میرح  سومان  اب  تسا  ربارب  همظعلا  قاور  يوماـن 
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ربارب هحاصفلا  هدیلو  - 15 تیالو . هدیکچ  هصالخ و  هدرشف و  اب  تسا  ربارب  هیالولا  هلالس  - 14 مالسلاهیلع . یلع  شردپ  زار  اب  تسا  ربارب 
ربارب هلاسرلا  ردخ  هلیقع  - 17 مالسلاهیلع . نسح  ترضح  راوخمغ  زوسلد و  اب  تسا  ربارب  نسحلا  هقیقش  - 16 ابیز . يرونخس  هداز  اب  تسا 

-19 هحفص 921 ] هدروخ [ . ریش  تیالو  ناتسپ  زا  هک  یسک  اب  تسا  ربارب  هیالولا  يدث  هعیضر  - 18 تلاسر . نانینشنهدرپ  دنمدرخ  اب  تسا 
-22 يرغـص . هقیدص  اب  تسا  ربارب  يرغـصلا  هقیدصلا  - 21 ایوگ . نخـس  اب  تسا  ربارب  هحیـصفلا  - 20 اسر . رونخـس  اـب  تسا  ربارب  هغیلبلا 
( نیبلاط نیب  رد  و   ) بلاطوبا ترضح  نادناخ  زا  دمدرخ  نز  اب  تسا  ربارب  نیبلاطلا  هلیقع  - 23 نانیمطا . دروم  يوناب  اب  تسا  ربارب  هقثوملا 

ياسراپ اب  تسا  ربارب  یلع  لآ  هدـباع  - 26 لماک . مات و  يوناب  اـب  تسا  ربارب  هلماـکلا  - 25 تلیـضف . اب  يوناب  اب  تسا  ربارب  هلـضافلا  - 24
يراوگرزب هموظنم  دیشروخ  اب  تسا  ربارب  هلالجلا  هدالق  هسمش  - 28 یحو . دنمدرخ  يوناب  اب  تسا  ربارب  یحولا  هلیقع  - 27 یلع . نادناخ 

يهرهطم كاپ و  اب  تسا  ربارب  يرغـصلا  هموصعملا  - 30 تمارک . فرش و  نامسآ  هراتـس  اب  تسا  ربارب  هلابنلا  ءامـس  همجن  - 29 هوکش . و 
بوبحم تبحم و  دروم  اـب  تسا  ربارب  یفطـصملا  هبوـبحم  - 32 اـهيراوگان . هارمه  مدـمه و  اـب  تسا  ربارب  بئاوـنلا  هنیرق  - 31 کچوک .

هرباص - 34 مالـسلاهیلع . یلع  ترـضح  مشچ  روـن  اـب  تسا  ربارب  یـضترملا  نیع  هرق  - 33 ملـس . هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوـسر  ترـضح 
هبر - 36 يربمایپ . دنمدرخ  يوناب  اب  تسا  ربارب  هوبنلا  هلیقع  - 35 دنوادخ . يارب  دنوادخ و  باسح  هب  هدننکيرادیاپ  اب  تسا  ربارب  هبستحم 

ربارب یحولا  هعیضر  - 38 ناگدیرفآ . هبعک  اب  تسا  ربارب  ایاربلا  هلبق  - 37 سیدقت . یکاپ و  ینیشنهدرپ  هدنرورپ  اب  تسا  ربارب  سدقلا  ردخ 
یلع و هرفح  تاهابتـشا 40 - شزیر  ورف  هزاورد  اـب  تسا  ربارب  اـیاطخلا  هطح  باـب  - 39 هدیکم . ریـش  یحو  ناتـسپ  زا  هک  یـسک  اب  تسا 

تلیضف هداز  شیپ  اب  تسا  ربارب  لضفلا  هبیبر  - 41 هحفـص 922 ] همطاف [ . یلع و  تبحم  یتسود و  يروآعمج  زکرم  اب  تسا  ربارب  همطاف 
-44 دوب . گرزب  سب  شناـحتما  هک  یئوناـب  اـب  تسا  ربارب  اـهاولب  همیظع  - 43 البرک . نامرهق  اـب  تسا  ربارب  ءـالبرک  هلطب  - 42 يرترب . و 
هدیکچ و اب  تسا  ربارب  ءارهزلا  هلیلس  - 46 نایرگ . يوناب  اب  تسا  ربارب  هیکابلا  - 45 شیرق . زا  دنمدرخ  يوناب  اب  تسا  ربارب  شیرقلا  هلیقع 
. دـنوادخ ياههناشن  زا  یناشن  اب  تسا  ربارب  هللا  تاـیا  نم  هیا  - 48 یهلا . راد  تناـما  اـب  تسا  ربارب  هللا  هنیما  - 47 ءارهز . ترـضح  هصالخ 

[ . 1051 . ] سکیب هدیدمتس  اب  تسا  ربارب  هدیحو  همولظم  - 49

ترضح نآ  ناش  رد  ناگرزب  راتفگ 

نآ زا  رتسنج  شوخ  رتراوگرزب ، رتتشرـس ، كاپ  رتقالخا ، شوخ  دیوگ : هللاهمحر  نیدلافرـش  نیـسحلادبع  دیـس  دـهاجم  همالع  - 1
ار وا  یگدزباتـش  هک  دوب  یبایمک  نانز  هلمج  زا  وا  دـندروآ ، ایند  هب  ار  وا  هک  يردام  ردـپ و  نامه  وا و  دـح  زج  هب  هدـشن  هدـید  ترـضح 

یکاپ یـشوهزیت و  رد  دوب ، هدـشن  هریچ  وا  رب  هتفرگن و  يو  زا  ار  شیرابدرب  یلماـع  چـیه  هدرکن و  کبـس  ار  وا  یگدولآمشخ  فرحنم و 
يزاورپ و دنلب  تعاجـش و  لکـش  نیرتالاو  رد  یهلا  تایآ  زا  یتیآ  ناج  لد و  يراوتـسا  يرادیاپ و  يدنمورین و  ساسحا و  یمرن  حور و 

ياج راوگرزب و  كاپ و  يوناب  نیا  شیادیپ  هنیمز  دیوگ : يدقن  رفعج  خیـش  همالع  - 2 هحفص 923 ] [ . ] 1052 ... ] دوب یحور  يریگجوا 
لوتب ءارهز  ناتـسپ  زا  ار  یحو  ریـش  تفای و  دـشر  تلاسر  نادـناخ  رد  دوب  توبن  ناـماد  مالـسلااهیلع » بنیز   » هدـنزرا رهوگ  نیا  شرورپ 

تمظع و هماج  تفای ، یناحور  یـشرورپ  هزیکاپ و  یـشیادیپ  اذل  درک ، هیذغت  ربمایپ  يومع  رـسپ  تسد  زا  ار  يراوگرزب  ياذـغ  دیـشون و 
هدهع رب  ار  شنتـسارآ  شرورپ و  شزومآ و  دندوب  ءاسک  باحـصا  هک  ینت  جنپ  هدیـشوپ ، فرـش  ینمادـکاپ و  يابق  هدرک و  نت  رب  هوکش 

دیس دهاجم  همالع  - 3 [ . 1053 . ] تسین نارگید  هب  يزاین  رگید  نانیا  دوجو  اب  هک  دندوب و  یبوخ  ناداتـسا  ناراگزومآ و  هچ  هو  دنتفرگ ،
هتشاد يروآدای  هب  یموزل  هک  تسنآ  زا  رتروهشم  شتلیضف  دوب ، الاو  هتسج و  رب  نانز  زا  مالـسلااهیلع  بنیز  دیوگ : هللاهمحر  نیما  نسحم 

ایوگ هک  شنانخس  یئاسر  راتفگ و  تحاصف  هیحور و  يراوتسا  يدنمدرخ و  ناهرب و  يدنمورین  یگتـسجرب و  يرترب و  دیآ ، هتـشون  هب  و 
هک تسین  بنیز  زا  یتفگـش  ياج  و  دیآیم ، تسد  هب  یبوخ  هب  شماش  هفوک و  ياههبطخ  زا  تخیریمورف  نینموملاریما  شردـپ  نابز  زا 
نآ يو  شردـپ  ادـخ ، لوـسر  شدـج  دوـب ، مشاـه  رهطم  راـبت  توـبن و  كاـپ  تخرد  ياـههخاش  زا  يراـسخاش  وا  اریز  دـشاب  نینچ  نیا 
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رب هخاـش  هک  تـسین  ياهقیاـسیب  زیچ  و  دـندوب ، مالـسلاامهیلع  نینـسح  شیرداـم  ردـپ و  ناردارب و  ارهز و  ترـضح  شرداـم  ترـضح ،
ینادیم هچ  وت  و  یبنیز !؟ هچ  بنیز و  دیوگ : هللاهمحر  یناقمام  همالع  - 4 [ . 1054 . ] تسا هنوگنادب  ياهشیر  لصا و  هک  دشاب  هنوگنامه 

هک دوب  رادروخرب  ياهتـسجرب  ياهیگژیو  تافـص و  زا  شردام  زا  دعب  تسا ، مشاه  نادناخ  نز  دنمدرخ  وا  تسیچ ؟ تسیک و  بنیز  هک 
زور ات  دوب  اتکی  ینمادکاپ  هحفص 924 ] باجح و [  رد  يرغص و  هقیدص  وا  هدش  هتفگ  هک  اجنآ  ات  دیـسریمن ، هیاپ  نادب  رگید  ینز  چیه 

يرادـیاپ و ربص و  رد  وا  دوب ، هدـماین  رد  هب  هناخ  زا  هداـتفاین و  وا  هب  شمـشچ  يدرم  چـیه  شناردارب  ردـپ و  یگدـنز  ناورد  رد  اروشاـع 
نیا هک  دزیریمورف ، نینموملاریما  نابز  زا  شنانخس  دیوگ  هک  دوب  ياهنوگ  هب  تغالب  تحاصف و  رد  هنومن و  يراگزیهرپ  نامیا و  يورین 

رد ار  ترـضح  نآ  تالاح  هک  یـسک  رب  تسا  موصعم  میئوگب  رگا  تسا  نشور  یبوخ  هب  دنک  تقد  شیاههبطخ  رد  هک  یـسک  رب  بلطم 
فئاظو زا  یشخب  نیسح  اما  ترضح  دوبن  تمـصع  ماقم  تیدحاو  نآ  رگا  هک  تسین ، راکنا  لباق  هدرک  هعلاطم  نآ  زا  دعب  اروشاع و  زور 

رد ار  وا  داجس  ترضح  دومرفیمن و  يو  هب  ار  تاشرافس  ایاصو و  نآ  هدومنن و  راداو  وا  هب  داجـس  ترـضح  يرامیب  نارود  رد  ار  تماما 
لامکا  » باتک رد  ار  قودـص  راوگرزب  خیـش  تیاور  دادیمن . رارق  دوخ  هدـنیامن  بیان و  تیالو  ياههناشن  زا  رگید  یخرب  ماکحا و  ناـیب 

هک دننکیم  ياور  میهاربا  نب  دمحا  زا  دنـسم  تروص  هب  نت  ود  نیا  دیهد  رارق  هعلاطم  دورم  هبیغلا »  » باتک رد  ار  یـسوط  خیـش  و  نیدلا »
زا هدرک و  تبحص  وا  اب  هدرپ  سپ  زا  مدش و  دراو  مالسلاهیلع  یقت  دمحم  ماما  همئالا  داوج  ترضح  رتخد  همیکح  رب  لاس 282  رد  تفگ :

ار ترـضح  نآ  اـیآ  موـش  تیادـف  مدرک : ضرع  وا  هب  نسح ، رـسپ  ینـالف  تفگ : هدرب و  ار  دوـخ  ماـما  ماـن  وا  مدیـسرپ و  وا  نیئآ  نـید و 
؟ تسا هتـشون  شردام  هب  هدیـسر و  يرکـسع  ترـضح  زا  هک  یتیاور  يور  زا  تفگ : دـیئوگیم ؟ راثآ  رابخا و  يور  زا  هکنیا  ای  دـیاهدید 
هب تفگ : دنیامن ؟ وگزاب  ار  دوخ  تالکشم  یسک  هچ  دزن  دننک و  هچ  عیـش  سپ  متفگ : تسا ، ناهنپ  تفگ : تسا ؟ اجک  دولوم  نآ  متفگ :

مالسلاامهیلع یلع  نب  نیسح  هب  تفگ : دراد ؟ هدهعرب  ار  وا  تیاصو  ینز  هک  منک  ادتقا  یسک  هب  ایآ  متفگ : يرکسع ، ترضح  ردام  هدج 
ترضح هب  درکیم  زورب  داجـس  ترـضح  زا  هک  یـشناد  هنوگره  درک و  تیـصو  مالـسلااهیلع  بنیز  شرهاوخ  هب  رهاظ  رد  هک  نک  ءادتقا 

ینز بنیز  دیوگ : ریثانبا  همالع  - 5 [ . 1055 . ] دنامب ظوفحم  داجس  ترضح  ناج  هنوگنیدب  هحفص 925 ] ات [  دشیم  هداد  تبسن  بنیز 
وا زا  يو  دروآ ، رد  دوخ  هدازردارب  رفعج  نب  هللادـبع  يرـسمه  دـقع  هب  ار  وا  هنعهللایـضر  یلع  شردـپ  دوب ، شیدـنا  تبقاـع  دـنمدرخ و 

دوب و وا  هارمه  هب  مالسلاهیلع  نیسح  شردارب  تداهـش  ماگنه  هب  دروآ ، ار  موثلکما  دمحم و  سابع و  ربکا و  نوع  یلع و  مان  هب  ینادنزرف 
دیزی زا  ار  یلع  رتـخد  همطاـف  شرهاوـخ  یماـش  درم  هک  یماـگنه  هـب  وا  نانخـس  دـندرب ، هیواـعم  نـب  دـیزی  دزن  ار  وا  دـش  هدرب  قـشمد  هـب 
داتسا - 6 [ . 1056 . ] دنکیم تیاکح  وا  تعاجش  یلد و  رپ  ینالقع و  يورین  زا  نانخس  نآ  تسا ، روهشم  اهخیرات  رد  درک  يراگتـساوخ 

هعقاو رد  دوب و  راوگرزب  دنمدرخ و  ناوناب  تلیـضف و  اب  نانز  زا  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  رتخد  بنیز  وا  دیوگ : يدجو  دیرف  دمحم 
بنیز دـیوگ : نیبلاطلا » لتاقم   » رد یناهفـصا  جرفلاوبا  - 7 [ . 1057 . ] تشاد تکرـش  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  شردارب  هارمه  البرک 
يوناب نامه  نیا  دوب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رتخد  مالـسلاهیلع  همطاف  ردام  مالـسلاهیلع و  بلاطیبا  نب  یلع  رتخد  هلیقع 

درک ثیدح  تسا : هدرک  لقن  ترابع  نیدـب  وا  زا  كدـف  دروم  رد  ار  مالـسلاایهلع  همطاف  شردام  نانـسخ  سابعنبا  هک  تسا  يدـنمدرخ 
ریبدت دهز و  تغالب و  رد  يربک  بنیز  تسا  نینچ  شیانعم  هک  هدـمآ  یترابع  دولخلا » تانج   » رد و  مالـسلاهیلع . یلع  رتخد  بنیز  ، هلیقع

مامت روما  ریبدت  میظنت و  یتسرپرس و  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ترضح  تداهـش  زا  دعب  دوب ، مالـسلاامهیلع  ردام  ردپ و  ياتمه  تعاجـش  و 
يوناب نآ  بنیز  يادص  دیوگ : ردیح  دسا  همالع  - 8 هحفص 926 ] [ . ] 1058 . ] تشاد هدهع  هب  ار  اهیمـشاه  مامت  هکلب  تیبلا  لها  دارفا 
رـضاح نئمطم  یبلق  مارآ و  یلد  اب  داهج  نادیم  رد  نینموملاریما  رتخد  بنیز  دوشیم  دـنلب  تساوخیم  کمک  نارگید  زا  هک  تلیـضف  اب 

دهدیم عاجرا  نینموملاریما  تموکح  نارود  هب  اسر  ینانخـس  اب  ار  مدرم  دـنکیم و  وگزاب  ار  شردارب  ماـیق  فادـها  اـجنآ  رد  دوشیم و 
فیـصوت هداد و  یهاوگ  نینچ  سلجم  نآ  رد  نارـضاح  هک  يروط  هب  تخیریمورف ، شردـپ  ناب  زا  ار  نانخـس  نآ  ایوگ  شتغالب  اب  اریز 

زا ار  زیچ  همه  تسا و  هودـنا  نزح و  راتفرگ  هتفرگارف و  ار  شدوجو  رـسارس  مغ  هک  دوبن  هدز  متام  كانهودـنا و  ینز  ناسب  وا  دـناهدرک ،
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تـساوخیم رگا  وا  دـشاب ، هدوبر  شفک  زا  ار  شوه  رایتخا و  نانع  هعجاف  قمع  و  دومن . دوخیب  دوخ  زا  ار  وا  تبیـصم  یگرزب  هدرب و  داـی 
يرادهگن یبوخ  هب  تسرپرـسیب  ناکدوک  هژیوب  دوخ  یتسرپرـس  تحت  دارفا  نآ  زا  تسناوتیم  هنوگچ  دشاب  اهمغ  بئاصم و  ریثات  تحت 

لباقم رد  هوک  ناسب  تامیالمان  يراوگاـن و  اـب  یئوراـیور  رد  داد و  ناـشن  ار  دوخ  شداـهج  رد  یناـمرهق  تعاجـش و  دـیامن . تبظاوم  و 
لمحت شنیئآ  هملک و  يزارفارـس  شهار و  رد  داهج  لاعتم و  دنوادخ  ياضر  رطاخ  هب  ار  اهیتخـس  اهتبیـصم و  وا  دنام  راوتـسا  اهدابدـنت 

ادخ لوسر  شدج  یگدنز  نامز  رد  مالـسلااهیلع  بنیز  دیوگ : شا  « هیبنیزلا  » هلاسر رد  یطویـس  نیدلالالج  ظفاح  - 9 [ . 1059 .... ] درک
لاس و تشه  مالـسلاهیلع  نسح  دوب ، دنمورین  یلد  ياراد  و  اناد ، شوه و  زیت  دـنمدرخ  یئوناب  وا  دـش ، دـلوتم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

هلاسر  » رد يروباشین  - 10 دـندش . دـلوتم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تلحر  زا  شیپ  لاس  جـنپ  بنیز  لاس و  تفه  نیـسح 
شردام مالسلاهیلع و  یضترم  شردپ  نوچ  مه  شتدابع  دهز و  تغالب و  تحاصف و  رد  مالسلاهیلع ، یلع  رتخد  بنیز  دیوگ : شاهیلولع »

كاپ و يوناب  دـیوگ : بنیز » ترـضح   » شباتک رد  مساـق » نسح   » دنمـشناد بیدا  - 11 دوب . مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  هحفـص 927 ] ] 
تبـسن و نیرتفیرـش  ياراد  ترـضح ، نآ  هناحیر  ود  روای  رای و  ادـخ و  لوسر  يومع  رـسپ  بلاطیبا  نب  یلع  ماما  رتخد  بنیز  هزیکاـپ 

هدـش هتخیر  اهتلیـضف  رطع  زا  ولمم  تشرد و  یبلاق  رد  ایوگ  دوب ، اهلد  نیرتکاپ  هیحور و  نیرتلـماک  یگداوناـخ ، تیـصخش  نیرتیمارگ 
لد يدنمورین  نایب و  تحاصف  يدرمناوج و  رس  تعاجـش ، تلیـضف و  زمر  تقیقح ، زمر  دشاب  وا  راثآ  رگـشهوژپ  هک  سک  نآ  يوراشیپ ،
زین و  تسا . ینتخومآ  سرد  تربـع و  راـتفگ  نیا  رد  تسا ، تماهـش  فاـفع و  هنومن  يراـگزیهرپ و  دـهز و  هنوـمن  وا  دوـشیم ، راکـشآ 

زا دنرمـشب ، کیاکی  ار  یناسنا  لئاضف  هک  اجنآ  رد  تسا ، نانآ  نیرتهتـسیاش  ترـضح  نآ  دنـشاب ، روهـشم  دارفا  نانز  نیب  رد  رگا  دیوگ :
نیرتهب مالسلااهیلع  بنیز  دیآ  نایم  هب  ینخس  یئاسراپ  ینمادکاپ و  تدابع ، ملع و  يراد و  نتشیوخ  تعاجش ، افـص و  تواخـس ، ءافو و 

[ . 1060 . ] تسا لئاضف  مامت  ياههولج  يارب  لاثم 

وا شتسرپ  تدابع و 

یخرب دینارذگیم ، دیجم  نآرق  توالت  يرادهدنز و  بش  دجهت و  هب  ار  شیاهبش  مامت  دوب ، ردام  یناث  تدابع ، رد  مالسلااهیلع  بنیز  اما 
مرحم مهدزای  بش  رد  یتح  ار  يراد  هدنز  بش  دجهت و  هاگ  چیه  شیگدنز  نارود  مامت  رد  ترـضح  نآ  دناهتفگ : ناگرزب  ءالـضف و  زا 

بش نآ  هک  هدش  تیاور  مالسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  نیدباعلا  نیز  ترـضح  زا  و  دیوگیم : دعب  هحفـص 928 ] درکن [ . كرت 
داجس ترضح  زا  لتقم  ربتعم  ياهباتک  یـضعب  زا  يو  هک  هدش  لقن  يدنجریب  ینئاق  لضاف  زا  دناوخیم . تسـشن  ار  شزامن  ترـضح  دید 

. دشن كرت  شبش  هلفان  ماش  هار  لوط  رد  دش  دراو  وا  رب  هک  یئاهتبیصم  یمامت  اب  مالسلااهیلع  بنیز  ماهمع  دومرف : ترـضح  هک  هدرک  لقن 
وا هب  مالـسلااهیلع  بنیز  شرهاوخ  اـب  عادو  نیرخآ  ماـگنه  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  ترـضح  هدـش : لـقن  زین  مرتـحم  لـضاف  نیمه  زا 

يرهاوج فیرـش  خیـش  همالع  تسا . هدرک  لقن  لتقم  هربتعم  بتک  زا  زین  ار  تیاور  نیا  يربن . دای  زا  بش  زاـمن  رد  ارم  مرهاوخ  دـندومرف :
( مرحم مهد  بش   ) بش نآ  رد  مالـسلااهیلع  بنیز  ماهمع  دـیوگ : مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  رتخد  همطاف  هک  هدروآ  نازحالا  ریثم  باتک  رد 

شاهلان هآ و  تفرن و  باوخ  هب  ام  زا  کی  چیه  ناگدید  بش  نآ  درکیم ، هثاغتسا  ادخ  هب  دناوخیم و  اعد  هداتسیا و  شتدابع  بارحم  رد 
زا ترفاسم  لوط  مامت  رد  بنیز  ماهمع  دومرف : مالسلاهیلع  نیدباعلانیز  ترضح  هک  دناهدرک  تیاور  نارگـشهوژپ  زا  یخرب  تسـشننورف .

خساپ مدیسرپ ، ار  راکنیا  تلع  دناوخیم ، هتسشن  مدید  لزانم  زا  یکی  رد  دناوخیم و  هداتسیا  ار  شلفاون  بجاو و  ياهزامن  امش  هب  هفوک 
ار دوخ  ياذغ  ترضح  اریز  مناوخب ، زامن  هداتـسیا  مناوتیمن  رگید  هک  تسا  يزور  هنابـش  هس  فعـض ، یگنـسرگ و  تدش  رطاخ  هب  داد :
هب تقد  هب  ناسنا  هاگ  ره  دادیم . نان  هدرگ  کی  طقف  زور  هنابـش  رد  ام  مادـک  ره  هب  نمـشد  هکنیا  رطاخ  هب  درکیم  میـسقت  ناکدوک  نیب 

دهدیمن و هار  دوخ  هب  يدیدرت  ترضح  نآ  تمصع  رد  دنیب  هب  لاعتم  دنوادخ  هب  ار  وا  عاطقنا  هب  هجوت  دنک و  هاگن  ترـضح  نآ  تالاح 
زا دـناهدومن و  لاعتم  دـنوادخ  فقو  ار  دوخ  تانکـس  تاکرح و  مامت  هک  تسا  یئاسراپ  ناـنز  ناـمه  زا  ترـضح  نآ  هک  دـنکیم  نیقی 
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هدیـسر دنکیم  تیاکح  هحفـص 929 ] ءایـصوا [  ناربمایپ و  تاجرد  زا  هک  يدـنلب  تاـجرد  عیفر و  هاـگیاج  هب  یئوگ - رذـگهر - نیمه 
[ . 1061 . ] تسا

ترضح نآ  ءایح  ینمادکاپ و 

بنیز هناخ  کیدزن  ماهناخ  رد  مدرب و  رـسب  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  تمدـخ  رد  هنیدـم  رد  اهتدـم  هک  تسا  هدرک  تیاور  ینزام  ییحی 
هک یماگنه  هب  دیـسرن ، مشوگ  هب  وا  زا  یئادص  هداتفاین و  وا  مادنا  لکیه و  هب  ممـشچ  هاگ  چـیه  دـنگوس  ادـخ  هب  دوب ، نینموملاریما  رتخد 

نـسح هکیلاح  رد  تفریم ، نوریب  هناخ  زا  هنابـش  دورب ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  شراوگرزب  دـج  ترایز  هب  تساوخیم 
یماگنه دنتفریم ، هار  هب  شیور  شیپ  مالسلاهیلع  نینموملاریما  وا و  پچ  تمس  رد  مالسلاهیلع  نیسح  وا و  تسار  تمـس  رد  مالـسلاهیلع 

زا مالـسلاهیلع  نسح  ماما  رابکی  درکیم ، مک  ار  غارچ  رون  تفریم و  ولج  یلع  ترـضح  دشیم ، کیدزن  ادـخ  لوسر  فیرـش  ربق  هب  هک 
[ . 1062 . ] دنک هاگن  بنیز  ترهاوخ  هب  یسک  هک  مسرتیم  دومرف : ترضح  درک ، لاوس  راک  نیا  هرابرد  شراوگرزب  ردپ 

ترضح نآ  يدنمجرا  يراوگرزب و 

یم تکرح  شیاپ  ولج  وا  مارتحا  هب  ترضح  دمآیم  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  شردارب  رادید  هب  بنیز  ترضح  هاگ  ره  هک  هدمآ  رابخا  رد 
رد ترضح  نآ  هک  تسا  یمیظع  هحفص 930 ] ماقم [  دوخ  نیا  هک  یتسار  هب  و  دیناشنیم ، دوخ  ياج  رد  ار  وا  داتسیایم و  اپ  رـس  درک و 

مهن دـلج  رد  یـسلجم  هک  یثیدـح  رد  دـندروآیم ، شردـپ  دزن  هک  دوـب  یئایادـه  رادهگن  تناـما  وا  هک  هنوگناـمه  تشاد ، شردارب  دزن 
موثکلاما يا  تفگ : هدز و  ادص  ار  بنیز  شرهاوخ  نسح  تسا : هدمآ  نینچ  هدرک  لقن  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  تداهـش  رد  راونالاراحب 

رهش هناخ و  مامت  نآ  شوخ  يدوب  دوشگ  ار  نآ  رس  هک  یماگنه  دروآ  ار  طونحورف  مالسلااهیلع  بنیز  روایب ، ار  ادخ  لوسر  مدج  طونح 
بنیز دـیوگ : مالعلا » هفحت   » رد یئابطابط  مولعلارحبلآ  رفعج  دیـس  همالع  [ . 1063 . ] درک وبـشوخ  ار  نآ  ياههچوک  اهنابایخ و  هفوک و 
ماـما ترـضح  رب  هک  هدـمآ  راـبخا  رد  هک  سب  نیمه  وا  ماـقم  یئـالاو  ردـق و  تلـالج  رد  تسا ، نسحلاما »  » شاهنیک رفعج  رـسمه  يربک 

تکرح ياج  زا  وا  مارتحا  هب  هتشاذگ و  نیمز  زور  ار  نآرق  دوب ، نآرق  ءارق  لوغشم  ترضح  نآ  هک  یلاح  رد  دش  دراو  مالسلاهیلع  نیسح 
[ . 1064 . ] داتسیا اپ  رس  هدرک و 

ترضح نآ  یسانشادخ 

، تسا هدرک  لالدتـسا  اروشاع  هعقاو  رد  وا  رادرک  راتفر و  هب  مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح  هک  سب  نیمه  ترـضح  نآ  تفرعم  لضف و  رد 
هک هدش  تیاور  مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح  زا  ردارب  ردپ و  گرم  رد  هماج  ندـیرد  زاوج  مدـع  زاوج و  رد  رهاوجلا »  » باتک رد  هکنانچ 
رب یلع  نب  نیسح  نوچمه  یکـس  رب  هک  دندز  یلیـس  دوخ  رب  هدیرد و  نابیرگ  یمطاف  نانز  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  يازع  رد  دومرف :
نآ رد  هک  تسا  ملـسم  دیوگیم : ثیدـح  نیا  لیذ  رد  رهاوج  بحاص  هحفـص 931 ] دراد [ . اج  ندز  كاچ  اهنابیرگ  نتخاون و  اـهتروص 
رد هتفای و  دشر  ربمایپ  ملع  رهـش  رد  بنیز  اما  دـیوگ : يدـقن  رفعج  خیـش  مالع  [ . 1065 . ] دـناهدوب زین  ترـضح  نارهاوخ  نارتخد و  نایم 

هدیکم و ریـش  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  شردام  ناتـسپ  زا  هدـش و  گرزب  مالـسلاهیلع - نینموملاریما  ترـضح - نآ  ملع  هزاورد  نماد 
وا هب  هـتخیر و  وا  ماـک  هـب  ار  مـلع  دهـش  ناـنآ  هدرب و  رـسب  دـنیادخ  لوـسر  ناـگداون  هـک  راوـگرزب  ماـما  ود  اـب  ار  يرمع  هدرک و  هیذـغت 

نانآ هرابرد  هیواعم  نب  دـیزی  ناشزوتهنیک  نمـشد  هک  تسا  نانآ  لـئاضف  هنومن  مالـسلامهیلع و  دـمحملآ  مولع  هنجینگ  وا  دـناهدیناشچ ،
« تسا هدش  هدیناشچ  اهنآ  هب  ملع  هک  تسا  ياهداوناخ  زا  وا  : » تفگ مالسلاهیلع  داجس  ترضح  هرابرد  هک  اج  نآ  رد  تسا  هدرک  فارتعا 

يدنمشناد هللا  دمح  هب  وت  همهفم  ریغ  همهف  هملعم و  ریغ  هملاع  هللادمحب  تنا  تفگ : ترـضح  نآ  هرابرد  داجـس  ترـضح  شاهدازردارب  و 
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زا وت  مولع  عبنم  هدام و  هک  دوب  نآ  هلمج  نیا  زا  مالسلاهیلع  داجس  ترضح  دوصقم  و  یشابیم » هدنزومآ  نودب  یئاناد  هدیدان و  راگزومآ 
ثیدح هخیـشم  زا  ای  هدید و  يداتـسا  هکنیا  نودب  دناهتفرگ ، اج  نآ  زا  ار  دوخ  عیفر  شناد  هداوناخ  نیا  گرزب  نادرم  هک  تسا  اج  نامه 

شراوگرزب دـج  يوس  زا  هک  دوب  یتـیبرت  رثا  رب  یهلا  يورین  نیا  هب  یباـیتسد  هتبلا  تفرگیم ، رارق  یبـیغ  تاـماهلا  دروـم  دـشاب  هدـینش 
رد هدوب و  نانآ  هب  بوسنم  هکنیمه  فرـص  هب  طقف  ای  دشیم و  لامعا  وا  هب  تبـسن  شردارب  ردام و  نینموملاریما و  شردپ  ادـخ و  لوسر 

هلیـسو نادب  هدرکیم و  بذج  دوخ  هب  ءابرهک  نوچ  مه  ار  یگزیکاپ  یکاپ و  هک  یتنیط  نامه  هتـشاد  داحتا  یگنهآ و  مه  نانآ  اب  تنیط ،
، قودص خیش  هحفـص 932 ] تسا [ . هدـنام  یقاب  یهلا  ضایف  فطل  ياـههبذاج  طـقف  هتخاـس و  رود  دوخ  زا  ار  يداـم  هدـنرادزاب  لـماوع 
رد مدرم  تشاد و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  فرط  زا  ياهصاخ  تباین  مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح  دیوگیم : هارث ) باط   ) هیوبابنبا دمحم 

هللاهمحر یسربط  خیش  تفای . يدوبهب  مالسلاهیلع  داجس  ترـضح  هکنیا  ات  دندیـسرپیم ، وا  زا  هدرک و  هعجارم  وا  هب  مارح  لالح و  لئاسم 
هک هدش  تیاور  نیثدحملا  دامع  زا  تسا . هدرک  تیاور  ارهز  ترضح  ردام  لوق  زا  ار  يرایسب  تایاور  مالسلااهیلع  بنیز  ترضح  دیوگ :
وا زا  هک  یناسک  لمج  زا  درکیم و  تیاور  نانز  رگید  یناهما و  هملـسما و  زا  شناردارب و  ردپ و  ردام و  زا  مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح 

مالـسلاهیلع و نیـسح  ماـما  رتـخد  يرغـص  همطاـف  رفعج و  نب  هللادـبع  و  مالـسلاامهیلع )  ) نیـسحلا نب  یلع  ساـبعنبا و  دـناهدرک  تـیاور 
لوق زا  كدف  دروم  رد  ار  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  نانخـس  سابعنبا  هک  تسا  یئوناب  نامه  هلیقعلا ، بنیز  دیوگ : جرفلاوبا  دننارگید .

تـسد هب  نینچ  نارگید  يدـنبرد و  لضاف  شیامرف  رهاظ  زا  تفگیم : هب  مالـسلاهیلع  یلع  رتخد  بنیز  اـم  هلیقع  دـیوگ : هدرک و  لـقن  وا 
مثیم نانوچ  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  نارای  زا  يرایـسب  نوچمه  ار  هدنیآ ) ثداوح  اهباوخ و   ) ایالب ایانم و  ملع  ترـضح  نآ  هک  دیآیم 
میرم زا  ار  ترـضح  نآ  ملـسم  عـطق و  روـط  هب  هدرک  ناـیب  هک  يرارـسا  نمـض  رد  هکلب  هتـسنادیم  رگید  یخرب  يرجه و  دیـشر  راـمت و 

هب هک  مالسلاهیلع  داجس  ترضح  شیامرف  نمض  رد  يو  تسا . هتسناد  رترب  تلیـضف  اب  نانز  رگید  محازم و  رتخد  هیـسآ  نارمع و  نارتخد 
دوخ شیامرف  نیا  دیوگ : یتسه » هدنزومآ  نودب  هدـیمهف  راگزومآ و  نودـب  دنمـشناد  هللادـمح  هب  وت  همع  يا  : » دوب هدومرف  ترـضح  نآ 
مولع زا  وا  ملع  تسا و  هدشیم  ماهلا  وا  هب  ینعی  هدوب  هثدحم  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  ترـضح  رتخد  بنیز  هک  تسنآ  رب  تجح  لیلد و 

رد دیوگ : هیبنیز » صئاصخ  [ » هحفص 933 مان [  هب  شیسراف  باتک  رد  يرئازج  نیدلا  رون  دیس  لضاف  همالع  دشابیم . ینطاب  راثآ  یندل و 
دوخ هناخ  رد  يریـسفت  سرد  سلجم  مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  تموکح  نارود  رد  هک  دوب  هتـشون  باـتک 
یلع ترـضح  تعاـس  ناـمه  رد  درکیم  ریـسفت  ار  صعیهک »  » هفیرـش هیآ  يزور  درکیم ، ریـسفت  ار  نآرق  اـهنز  يارب  دوـب و  هداد  بیترت 

تسا يزمر  نیا  دومرف : يرآ ، تفگ : يدرکیم ؟ ریسفت  ار  صعیهک »  » هفیرـش هیآ  مدینـش  مشچ  رون  دندومرف ، وا  هب  دش  دراو  مالـسلاهیلع 
هیرگ دنلب  يادص  اب  مالـسلااهیلع  بنیز  دومرف  حیرـشت  ار  بئاصم  ترـضح  دعب  دوشیم ، دراو  ربمایپ  نادناخ  امـش  رب  هک  یتیبیـصم  يارب 

. درک

بنیز ترضح  تماقتسا  يرادیاپ و 

هک یماـگنه  دـیهد ، روبع  ناگتـشک  داـسجا  راـنک  زا  ار  اـم  هک  میهدیم  دـنگوس  دـنوادخ  هب  ار  امـش  دـنتفگ : اـهنز  دـیوگ : مّرَقم  همـالع 
دگل اهبـسا  نیگنر و  ناشنوخ  زا  اهریـشمش  بوکخـیم و  ناشنادـبا  رب  اههزین  هک  یلاح  رد  داـتفا  هدـش  هراـپ  هراـپ  ياـهرکیپ  رب  ناشمـشچ 

، دروآرب داـیرف  مالـسلااهیلع  بـنیز  هدز و  تروـص  رـس و  رب  هداد و  رـس  هلاـن  نویـش و  دـندوب ، هدـیبوک  مـهرد  ار  ناـنآ  هدرک و  ناـشبوک 
تسا و هتخسیگ  مه  زا  شدنویپ  گر و  هتشغآ و  نوخ  كاخ و  هب  هداتفا و  هنهرب  ناسنیدب  هک  تسا  نیسح  نیا  ادخ  لوسر  يا  ادمحماو ،

ناشلاح رب  ینمـشد  تسود و  ره  لاـح  نیا  رد  دناهتـشگ ، هتـشک  هک  دـنیوت  نادـنزرف  دـنوریم و  تراـسا  هب  هک  دنتـسه  وت  نارتخد  اـهنیا 
هب هدرب و  ردارب  ندب  ریز  ار  اهتسد  دعب  تخیرورف . ناشیاپ  تسد  رب  هدش و  ریزارس  کشا  اهبـسا  ناگدید  زا  یتح  هک  ياهنوگ  هب  تسیرگ 

هدـنهدناشن تالاح  نیا  يریگعضوم و  نیا  ریذـپب » ام  زا  ار  یناـبرق  نیا  نم ، يادـخ  [ » هحفـص 934 تفگ [ : هدرک و  دنلب  نامـسآ  فرط 
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تفرگ رظن  رد  ود  نآ  نیب  دـیاب  هک  یتاجرد  بتارم و  ظـفح  اـب  شراوگرزب  ردارب  ناـسب  هتـسشن و  هوکـش  تلـالج و  تخت  رب  هک  تسنآ 
هب ار  دوخ  هفیظو  فیلکت و  مالسلاهیلع  نیـسح  ترـضح  هک  یماگنه  تسا . هدش  هتفرگ  قاثیم  دهع و  وا  زا  سدقم  تضهن  نیا  هب  تبـسن 
هک دوب  نیمه  اهنآ  زا  یکی  هک  تخادرپ  دوخ  تیرومام  هفیظو و  ماجنا  هب  مالـسلااهیلع  بنیز  دـمآ ، رب  نآ  هدـهع  زا  هدرک و  لمع  یبوخ 

تدحو هب  هجوت  اب  و  ددرگ ، دوخ  فیاظو  هیقب  ماجنا  لوغـشم  دعب  دیامن و  یفرعم  ارنآ  هدومن و  راگدرورپ  روضح  میدـقت  ار  دوخ  ینابرق 
رد ار  ردپ  ندب  هنیکس  ترـضح  تسین . رود  مه  نادنچ  هفیظو  دهعت  رد  تدحو  نیا  ود  نآ  یلـصا  هشیر  رـصنع و  یگناگی  يرون و  ماقم 
ءام بذـع  متبرـش  نا  ام  یتعیـش  دومرفیم : هک  هدینـش  ترـضح  نآ  زا  ار  تاـملک  نیا  هظحل  نآ  رد  هک  درک  لـقن  نینچ  هتفرگ و  شوغآ 

بیرغ و ای  و  دیـشاب ، نم  دای  هب  دیدیـشون  يراوگـشوخ  بآ  هک  هاـگره  نم ، نایعیـش  ینوبودـناف  دیهـش  وا  بیرغب  متعمـس  وا  ینورکذاـف 
هب هدش و  عمج  وا  رب  ياهدع  هکنیا  ات  دزاس  رود  هب  ردپ  ندب  زا  ار  وا  تسناوتن  سک  چیه  دیئامن . هیرگ  هبدـن و  نم  رب  دیدینـش  ار  يدـیهش 
رد داتفا و  نانآ  رسیب  ياهندب  رب  شمشچ  هک  یماگنه  مالسلاهیلع ، نیسحلا  نب  یلع  اما  و  دنتخاس . رود  ترضح  ندب  رانک  زا  ار  يو  روز 

اههوک هتخیسگ و  مه  زا  نیمز  هتفاکش و  اهنامسآ  هعجاف  قمع  زا  هک  دید  ياهنوگ  هب  ار  مالسلااهیلع  ارهز  ترـضح  هشوگ  رگج  نانآ  نیب 
مالـسلااهیلع بنیز  دش  نایامن  شاهرهچ  رد  تالاح  نیا  راثآ  تفای ، ینوزف  شیتحاران  هدـمآ  راوشد  یلیخ  ترـضح  نآ  رب  تخیریمورف ،

هحفص 935] اههوک [  هک  دوب  ياهیاپ  هب  ترضح  دوخ  ربص  هکنیا  اب  دومن  ترضح  نآ  يالست  يرادلد و  هب  عورـش  هدیـسرت  تلاح  نیا  رب 
ادخ هب  مردارب ، ردپ و  دـج و  راگدای  يا  : » دوب تارابع  نیا  تفگ  ترـضح  نآ  هب  هک  یبلاطم  هلمج  زا  دـندوبن ، شیرابدرب  ربص و  ياتمه 

هک تسا  هتفرگ  دهع  قاثیم و  ینامدرم  زا  لاعتم  دنوادخ  هتفرگ و  ردپ  دج و  زا  دنوادخ  هک  هدوب  يدهعت  هدمآ  شیپ  هک  هچ  نآ  دـنگوس 
نوخ هب  نادـبا  نیا  هراپ و  هراپ  ياهرکیپ  نیا  نانآ  دـنفورعم ، اهنامـسآ  نانکاس  نیب  رد  نانآ  یلو  دنـسانشیمن  ار  ناـنآ  نیمز ، نیا  هنعارف 

دنهاوـخ یمچرپ  تسا  نادیهـش  رـالاس  هک  تردـپ  يارب  نیمزرـس  نیا  رد  دوـمن و  دـنهاوخ  نفد  درک و  دـنهاوخ  يروآعـمج  ار  هتـشغآ 
یهارمگ ناربهر  رفک و  نایاوشیپ  تشگ ، دهاوخن  هدوسرف  هدـیدرگن و  وحم  شراثآ  زور  بش و  تشذـگ  نامز و  هرتسگ  رد  هک  تشارفا 

[ . 1066 . ] تشاد دهاوخن  يرثا  دشر  یقرت و  زج  دیشوک و  دنهاوخ  شیدوبان  روحم  رد 

بنیز ترضح  ياهجنر  بئاصم و 

. دوشیم هدرب  تراسا  هب  رغـال  هداـم  نارتش  يور  رب  هتـسب و  اـهندرگ  هب  اهتـسد  قاـینلا  نم  فجع  یلع  یبست  قاـنعالا  یلا  يدـیالا  هلولغم 
دق تشادـن . دوخ  ياهچم  تسد و  قاـس  زا  ریغ  یـششوپ  دـنبور و  نودـب  زاـب و  يور  عرذا  دـعاس و  ریغ  رتس  ـال  عقرب  ریغب  هجولا  هرـساح 

هحفـص وا [  هنهرب  ندـب  اب  نازوس  باتفآ  ریز  هدراذـگ و  اخ  يور  رب  ار  دوخ  زیزع  يرعلا  ریجهلا و  یف  هتفلخ  يرثلا و  یلع  اهزیزع  تکرت 
هب رگا  دـیآ و  رد  هلاـن  هب  دـتفا  وا  رب  اههدـید  رگا  تلوعا  سوورلا  یلا  ترظن  وا  تلول  نوـیعلا و  اـهل  ترظن  نا  دوـب . هدرک  كرت  ار  [ 936

كاخ ریز  دوب و  هدرم  شاک  يا  هک  درکیم  وزرآ  [ . 1067  ] روفکلا تماشلا  اهاریال  روبقم و  اهمسج  نا  دوت  دش . نوگرگد  درگنب  اهرس 
قوف راعـشا  هدنیارـس  ءاطغلا  فشاک  يداه  خیـش  مرحمزا  دیوگ  مرقم  همالع  دیدیمن . ار  وا  ساپـسان  يوگازـسان  نمـشد  دـشیم و  ناهنپ 

« روبقم اهمـسج  نا  دوت   » هک مدیـسر  رعـش  نیرخآ  هب  یتقو  منک  سیونکاپ  ار  قوف  راعـشا  متـساوخیم  هک  یماـگنه  تفگیم : هک  مدـینش 
نامـشچ زا  يرون  ياههدرپ  اب  وا  راظنلا  نیعا  نع  اهبجحت  راونـالا  نم  راتـساب  یه  و  تسا : هدـش  هتـشون  شلاـبند  هب  تیب  نیا  مدـید  دـشاب 

سیونکرِچ هب  یتقو  ندرک  سیونکاپ  زا  دعب  هک  دش  هدوزفا  مبجعت  رب  یماگنه  مدرک و  بجعت  تیب  نیا  هدـهاشم  زا  دوب . ناهنپ  ناگدـننیب 
شـسدقم دوجو  زا  تسین و  شراکنا  ناوت  ار  نامیا  لها  هک  تسا  یبیغ  رما  کی  نیا  هک  مدرک  نیقی  مدـیدن و  ار  رعـش  نآ  مدرک  هعجارم 

[ . 1068 . ] دشاب هتشون  ترضح  دوخ  ار  يزیچ  نینچ  هک  تسین  رود  هب  نادنچ  هللاهیقب  ترضح 

بنیز ترضح  نفد  تلحر و 
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خیرات رد  هکلب  تسین  مالـسا  رد  فالتخا  دروم  هحفـص 937 ] نیتسخن [  نیا  تسا و  فالتخا  ترـضح  نآ  نفد  لحم  تافو و  خیرات  رد 
و دشابن ، هدیشوپ  نادنمشیدنا  نارگشهوژپ و  رب  فالتخا  نیا  تلع  ببس و  دیاش  دراد و  دوجو  یفالتخا  نینچ  ناماما  رتشیب  تافو  دلوت و 

نفد اجنامه  هتفای و  تافو  هرونم  هنیدـم  رد  ترـضح  هک  هدـش  هتفگ  - 1 مینکیم : لـقن  دراد  دوجو  هراـب  نیا  رد  هک  ار  یلاوقا  نوـنکا  مه 
هتفگ - 3 تسا . هدرک  تافو  ماش  فارطا  رد  ترضح  هک  هدش  هتفگ  - 2 تسا . هدوب  ماش  زا  نتشگزاب  زا  دعب  دادیور  نیا  تسا و  هدیدرگ 
هنوگ نیدـب  اج  نآ  رد  نفد  هرابرد  تسا ، هتفر  اـیند  زا  ماـش  ءارق  زا  یکی  رد  - 4 تسا . هدرک  توف  ماش  رهـش  دوخ  رد  ترـضح  هک  هدش 

زا - 5 تفر . ایند  زا  اج  نآ  رد  هتفر و  ماش  هب  هللادـبع  باـنج  شرـسمه  هارمه  هب  ترـضح  نآ  هنیدـم  یطحق  لاـس  رد  هک  دـناهتفگ  نخس 
هدش لقن  دیزی ، روتسد  هب  هنیدم  زا  ترضح  نآ  دیعبت  ناتساد  رکذ  زا  دعب  تایبنیزلا » رابخا   » رد تسا  روهشم  ناسانش  بسن  زا  هک  یلدیبع 
ناهج زا  هدـید  اـج  نآ  رد  يرجه  لاس 62  بجر  هام  مهدزناـپ  هبنـشکی  زور  رهظ  زا  دـعب  رد  هدرک و  باـختنا  ار  رـصم  ترـضح  نآ  هک 

زا ياهدـع  زا  ار  لوـق  نیا  اـب  تقفاوـم  تاـیبنیزلا »  » باـتک رـشان  دـش  نفد  اـج  نآ  یلاو  يراـصنا  دـلخم  نب  هملـسم  هناـخ  رد  تـسبورف و 
[ . 1069 . ] تسا هدرک  لقن  ناسیونخیرات 

تسا هدش  هتشون  ترضح  نآ  هرابرد  هک  یئاهباتک 

هرابرد هک  یئاهباتک  ثحابم و  رد  دراد و  یگدنشخرد  صاخشا  لاح  حرش  هریس و  خیرات و  ياهباتک  رد  مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح  مان 
يروآعمج هب  هراب  نیا  رد  دـهاوخب  هک  يرگـشهوژپ  دراد . يرتشیب  غورف  شـشخرد و  هدـش  هتـشون  هحفص 938 ] البرک [  رابمغ  ناتـساد 

نمـض رد  هک  ار  یلقتـسم  ياهباتک  مسا  لصف  نیا  رد  نم  و  دروآرد ، ریرحت  هتـشر  هب  یلقتـسم  باتک  دناوتیم  زادرپ  هب  عبانم  كرادـم و 
تنب بنیز  ءـالبرک ، هلطب  یطاـشلا ، نب  رتکد  - 1 مروآیم : دـناهدرک  هراشا  اهنآ  هب  نارگید  اـی  ماهدروخرب و  اـهنآ  هب  باـتک  نیا  شراـگن 

، هحفص  64 مالسلااهیلع ، بنیز  ءاروحلا  بطخ  نسح ، دیس  مساج  ربش ، - 2 توریب . سلدنا ، هبتکم  ، عبر عطق  هحفص ،  155 ط 2 ، ءارهزلا ،
هدرک لـقن  وا  زا  هحفـص 36  يدقن  رفعج  خیـش  هیبنیزلا ، صئاصخلا  نیدلارون ، دیـس  يرئازج ، - 3 فیلاـتلا . رـشنلاراد و  فجن ، عبر ، عطق 

، يرصم يواخـس  - 5 تــسا . هدرک  لـــقن  وا  زا  هحفـص 57  یباـتک  رد  مساـق  نـسح  هیبـنیزلا ، هلاـسرلا  نوـلوطنبا ، یقــشمد ، - 4 تـسا .
، نیسحلا تخا  بنیز  نیسح ، دمحم  بیدالا ، - 6 تسا . هدرک  لقن  وا  زا  هحفـص 8  شباتک  رد  مساق  نسح  هیبنیزلا ، هلاسرلا  نیدلاسمش ،
-8 هیردیح . فجن ، ط 4 ، عبر ، عطق  هحفـص ،  154 يربکلا ، بنیز  رفعج ، يدـقن ، - 7 فجن . هیردـیح ، هناخپاچ  فک ، عطق  هحفـص ،  64
وا زا  نارمعلآ  جرف  يدـقن و  هیبنیزلا ، هلاسرلا  نیدـلالالج ، یطویـس ، - 9 هرهاق . عبر ، عطق  هحفـص ،  180 بنیز ، زیزعلادبع ، لهالا ، دـیس 

جرف بنیز ، هدیسلا  دمحا ، یمهف ، - 11 تسا . هدرک  لقن  وا  زا  یطاشلا  تنب  رتکد  بنیز  هدیـس  دمحم ، نیملاس ، جاح  - 10 دناهدرک . لقن 
. هیدومحم هعبطم  رصم ، عبر  عطق  هحفـص ،  95 بنیز ، هدیـسلا  نسح ، مساق ، دمحم  - 12 هحفـص 939 ] تسا [ . هدرک  لقن  وا  زا  نارمعلآ 

اـضر رمع  بنیز ، هدیـسلا  دومحم ، يوالبی ، - 14 دـناهدرک . لقن  وا  زا  يدـقن  نارمعلآ و  جرف  بنیز  هدیـسلا  یلع ، دـمحم  يرـصم ، - 13
نآ مسا   221 / 13 هعیرذـلا »  » باتک رد  هیبنیزلا ، هتبطلا  حرـش  يداه ، یئانب ، - 15 تسا . هدرک  لـقن  وا  زا  ، 91 ءاسنلا 2 / مالعا  رد  هلاـحک 

عطق هحفص ،  56 نیسحلا ، نب  یلع  یمـشاه ، - 17 ناریا . گرزب ، عطق  هحفـص   60 بهذـملا ، زارطلا  ناخ ، یلق  ساـبع  - 16 تسا . هدمآ 
، قشمد فک ، عطق  هحفص ، بلاطیبا 31  نب  یلع  تنب  بنیز  یحولا  هلیقع  نیسحلادبع ، نیدلافرش ، - 18 بادالا . هعبطم  فجن ، گرزب ،
، نارمعلآ جرف  یفیطقلا   - 20 رهزالا . هعبطم  دادغب  فک ، عطق  هحفص ،  16 [ ، 1070  ] هیبنیزلا هدیصق  اضر ، یلع  يدنه ، - 19 نودیزنبا .
، عبر عطق  هحفص ،  146 ءـالبرک ، هلطب  عم  باوج ، دـمحم  هینغم ، - 21 تسا . هدـش  پاچ  مه  اب  يربکلا  بنیز  شباتک  اـب  یبنیزلا ، دـقرملا 

لاس زاغآ  زا  فیرشلا » ماقملا  ریمعت  ءانب و  یف  تاقفنلا  تاعربتلل و  ملاعلا  نایبلا  ، » نودیزنبا هناخپاچ  - 22 هیلهالا . هبتکم  ، 1962 توریب ،
هحفص 940] هدیسلا [  هریس  نم  تاحفن  رهزالا ، هاگشناد  داتسا  دمحا ، یـصابرش ، - 23 قشمد . عبر ، عطق  هحفص ، رد 24  ات 1958 ،  1950

بنیز هافو  نارمعلآ ، جرف  یفیطقلا ، - 24 رصم 1365 . فیلاتلا ، راد  پاچ  هحفص ،  48 اهنعهللایضر ، بلاطیبا  نب  یلع  مامالا  تنب  بنیز 
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[ . 1072  ] و [ 1071 . ] هیردیح هعبطم  فجن ، عبر ، عطق  هحفص ،  84 يربکلا ،

موثلکما ترضح 

موثلکما دیوگ : نینچ  نانز  هب  طوبرم  لصف  رد  لاقملا » حیقنت   » رد یناقم  ام  همالع  تسا . مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  دنزرف  نیمراهچ  يو 
مالسلاهیلع نیسح  ماما  ترضح  شراوگرزب  ردارب  هارمه  هب  البرک  رد  يو  تسا ، يرغـص  بنیز  هینک  نیا  مالـسلاهیلع ، نینموملاریما  رتخد 

، ردـقلالیلج یئوناب  يو  دوب ، هنیدـم  ات  اج  نآ  زا  ماـش و  اـت  داجـس  ترـضح  تمدـخ  رد  ترـضح  نآ  تداهـش  زا  دـعب  تشاد و  روضح 
ترضح نآ  نم  و  تسا ، هدش  هتشون  اهباتک  رد  فورعم و  دایز  نبا  سلجم  رد  هفوک و  رد  ترضح  نآ  ینارنخس  دوب ، رونخـس  دنمدرخ و 

رکنم نادنمشناد  زا  ياهدع  یلو  تسا  هدرک  جاودزا  وا  اب  روز  هب  رمع  هک  هدمآ  رابخا  رد  منادیم . باحـصا  نیب  روهـشم  هقث و  دارفا  زا  ار 
اب اهیراوشد  بئاصم و  ماـمت  رد  يو  دوب ، مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  نت  هراـپ  ادـخ و  لوسر  هداون  ترـضح ، نآ  دنـشابیم . جاودزا  نیا 

توبن هدیکچ  شراوگرزب و  رهاوخ  ور  هلابند  هحفص 941 ] نس [  تغالب و  تحاصف و  تلیضف و  رد  دوب و  مدمه  کیرش و  بنیز  رـضح 
هدــش و بدوـم  مالــسلاهیلع  نینموـملاریما  بادآ  هـب  هتفاـی و  تـیبرت  مالــسلااهیلع  ارهز  ترــضح  ناــماد  رد  دوـب ، یحو  یمرگ  هرمث  و 

ماش زا  تعجارم  زا  دعب  هام  هدراهچ  دوشگ و  ناهج  هب  هدید  يرجه  متفه  لاس  رد  تسا و  هدرب  رسب  مالسلاامهیلع  نینسح  یتسرپرستحت 
هدوب و رفعج  نب  نوع  شرهوش  تسا . هدمآ  لیخد  یلع  دـمحم  یلع  فیلات  ءاسنلا » مالعا   » باتک رد  هک  يروط  هب  تشذـگرد  هنیدـم  رد 

نآ هدشن و  يرگید  درف  رـسمه  رفعج  نب  نوع  زج  هب  يو  تسا  هدش  لقن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  هک  یثیدـح  قبط  رب 
نامنارسپ و يارب  نامنارتخد  : دومرف هتسیرگن و  رفعج  یلع و  نادنزرف  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يزور  هک  تسنیا  ثیدح 

[ . 1073 . ] دنشابیم نامنارتخد  يارب  نامنارسپ 

یگتخاس یثیدح 

نآ رگم  دوشیم ، مولعم  تسا  هدرک  جاودزا  ترـضح  نآ  اب  باطخ  نب  رمع  هک  هدـمآ  رابخا  یـضعب  رد  هک  یبلطم  یتسردان  اج  نیا  زا  و 
میروآیم عوضوم  نیا  نوماریپ  ار  نادنمشناد  ناگرزب و  نانخس  زا  كدنا  یشخب  ام  و  مینکب ، رارطضا  هیقت و  رب  لمح  ار  ثیداحا  نآ  هک 

جاودزا تسه -  مه  دایز  هک  یموهوم -  ياهجاودزا  هلمج  زا  دیوگ : لیخد  یلع  دمحم  یلع  داتسا  - 1 دوش . راکشآ  تقیقح  هللاءاشنا  ات 
نب رمع  هک  دـناهدرک  تیاور  نارگید  رجحنبا و  ربلادـبعنبا و  تسا . باـطخ  نب  رمع  اـب  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما  ماـما  رتـخد  موـثلکما 
يا تفگ  رمع  تسا ، کچوک  زونه  هحفص 942 ] وا [  دومرف : ترضح  درک ، يراگتساوخ  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  زا  ار  وا  باطخ 
رگا متـسرفیم  وت  دزن  ار  وا  نم  دومرف : ترـضح  درک ، مهاوخ  يرادهگن  وا  زا  نارگید  زا  رتهب  نم  هک  روآرد  نم  دقع  هب  ار  وا  نسحلاوبا 
نامه نیا  وگب  رمع  هب  دومرف  داتسرف و  رمع  دزن  ار  وا  داد و  موثلکما  هب  ار  يدرب  دروآ ، مهاوخرد  وت  اب  جاودزا  هب  ار  وا  دمآ  تشوخ  وا  زا 

وا ياپ  رب  تسد  دعب  متـسه و  یـضار  نم  وگب ، تردـپ  هب  تفگ  وا  هب  رمع  تفگ ، رمع  هب  ار  بلطم  نیا  يو  متفگ ، وت  هب  هک  تسا  يدرب 
دزن دمآ و  نوریب  وا  دزن  زا  متـسکشیم ، ار  تینیب  يدوبن  نینموملاریما  وت  رگا  ینکیم ، نینچ  ارچ  تفگ : موثلکما  درک ، هنهرب  هتـشاذگ و 

وت رهوش  وا  مکرتخد ، دومرف : ترضح  يداتسرف !. يدب  يدرمریپ  دزن  ارم  هک  تشاد  راهظا  تفگ و  ترضح  نآ  هب  ار  ناتـساد  هتفر و  ردپ 
رکذ رمع  اـب  ار  وا  جاودزا  هک  یناـسک  ماـمت  تـسا ، هـتفگ  و  [ . 1074 . ] رداـص راد  ط  ، 490 «، / باعیتسالا ، » 492 / 4 هباصالا »  » دـشابیم

مهدفه لاس  رد  رتشوش ) « ) رتست  » گنج رد  نوع  هکنیا  اب  دوب ، رمع  هتـشک  زا  دـعب  وا  اب  نوع  جاودزا  هک  دناهتـشاد  راهظا  نینچ  دـناهدرک 
و دـشاب ...؟ هدرک  جاودزا  وا  اـی  نوع  لـتق  زا  دـعب  يو  هک  تفریذـپ  ناوتیم  هنوگچ  تسا و  هدـش  هتـشک  رمع  تفـالخ  ناورد  رد  يرجه 

دمحم دیوگ : هک  تسا  ربلادبع  راتفگ  دزادنیب  هرخـسم  ناتـساد  نیا  هب  داقتعا  سوه  هب  ار  ياهدع  هدـش  بجوم  هک  يزیچ  نیرتاز  یتفگش 
اب ، تسا هدرک  جاودزا  بلاطیبا  نب  یلع  رتخد  موثلکما  اـب  باـطخ  نب  رمع  گرم  زا  دـعب  هک  تسا  یـسک  ناـمه  بلاـطیبا  نب  رفعج  نب 
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گنج هک  دـنادیم  هکنیا  اب  دـندش  دیهـش  رتشوش  رد  رفعج  نب  دـمحم  شردارب  رفعج و  نب  نوع  دـیوگیم : باـتک  نیمه  رد  دوخ  هکنیا 
راک زا  تسرد  وا  راتفگ  خـیرات  نیا  هب  هجوت  اـب  هنوگچ  تسا ، هدوب  وا  گرم  زا  شیپ  لاـس  تفه  هدوب و  رمع  تفـالخ  نارود  رد  رتشوش 
دزن ار  شرتخد  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  هک  دناهدرک  لقن  رجحنبا  ربلادبعنبا و  هک  یناتساد  نیا  دیوگ : زین  و  هحفص 943 ] دیآیمرد [ .
دوخ يارب  ار  يراـک  نینچ  وت  راوگرزب  هدـنناوخ  يا  اـیآ  تشادـن ؟ ربـخ  رتـخد  نآ  دوـخ  هکنیا  اـب  درک  هنهرب  ار  شیاـپ  وا  داتـسرف و  رمع 
هدش لقن  موثلکما  جاودزا  هرابرد  مالسلاهیلع  قداص  ترـضح  زا  - 2 [ . 1075 [ !؟ مالسلاهیلع نینموملاریما  ماما  هب  دسر  هچ  ات  يدنـسپیم 
لقن مالسلاهیلع  قداص  ترـضح  زا  ملاس  نب  ماشه  - 3 دـش . بصغ  ام  زا  و  میتفرگ ، رارق  بصغ  دروم  هک  ام  زا  دوب  یماـن  نیا  دومرف : هک 

، تسا كدوک  زونه  يو  دومرف  ترضح  درک  يراگتساوخ  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  زا  ار  موثلکما  رمع  هک  یماگنه  دومرف : هک  دنکیم 
در تسد  مدرک  يراگتساوخ  تاهدازردارب  زا  تفگ  تسا ؟ هدش  هچ  رگم  تفگ : مراد ، یبیع  هچ  نم  رگم  تفگ  هدیـسر و  سابع  هب  رمع 
وا هک  منکیم  هماقا  وا  هیلع  دهاش  ود  مراذگیمن و  امـش  يارب  یئوربآ  چـیه  هدرک و  ور  ریز و  ار  مزمز  دـنگوس  ادـخ  هب  دز ، نم  هنیـس  رب 
راک نیا  رایتخا  هک  تساوخ  وا  زا  تفگ و  وا  هب  ار  ناتساد  هتفر و  مالسلاهیلع  یلع  ترـضح  دزن  سابع  مربیم ، ار  شتـسد  هدرک و  يدزد 

درادن تلالد  نآ  رب  تیاور  ود  نیا  دـیوگیم  هیلعهللاناوضر  یـسلجم  همالع  - 4 [ . 1076 . ] درک راذگاو  وا  هب  ترـضح  دراپـسب ، وا  هب  ار 
رگید یبلاطم  تایاور  زا  یخرب  رد  تسا و  هدرک  جاودزا  هیقت  رارطـضا و  يور  زا  قفانم  نوعلم  نآ  اب  موثلکما  هتفرگ و  ماجنا  راک  نیا  هک 

لقن هنیذا  نب  رمع  هب  شدانـسا  هب  رافـص  زا  يدـنوار  بطق  هک  یتیاور  دـننام  دراد ، تاـفانم  جاودزا  هحفـص 944 ] نیا [  اب  هک  هدـش  دراو 
هب ار  موثلکما  شرتخد  یلع  ترضح  هک  دنیوگیم  هدرک و  لالدتسا  ام  هیلع  مدرم  هک  هدش  هتفگ  مالسلاهیلع  قداص  ترضح  هب  هک  هدرک 

دوب هداد  هیکت  یئاج  هب  هظحل  نآ  رد  هک  مالسلاهیلع  قداص  ترـضح  دنکن ، ار  راک  نیا  تسناوتیم  هکنیا  اب  دروآ  رد  سک  نالف  جاودزا 
! هللاناحبس دناهتفاین ، هر  تسار  هار  هب  دننکیم  نامگ  نینچ  هک  یمدرم  دنیوگیم ؟ نینچ  ایآ  دومرف : هتسشن و  هتشادرب و  هاگهیکت  زا  تشپ 
هچ نآ  دـنیوگیم و  غورد  دـنک ، يریگولج  جاودزا  نیا  زا  و  دوش ، عنام  شرتخد  نیب  رمع و  نیب  تسناوتیمن  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح 

مالـسلاهیلع یلع  درک ، يراگتـساوخ  ار  موـثلکما  شرتـخد  یلع  ترـضح  زا  رمع  هک  دوـب  رارق  نیا  زا  هیـضق  هدوـبن ، نـینچ  دـناهتفگ  هـک 
سابع مریگیم . امـش  زا  ار  مزمز  هاچ  رایتخا  تیاقـس و  ناونع  دهدن  نم  هب  ار  شرتخد  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : سابع  هب  تفریذـپن و 

ترضح درک ، رارصا  وا  تفریذپن و  مالسلاهیلع  یلع  اما  درک  تبحص  دروم  نیا  رد  ترضح  نآ  اب  هدمآ و  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  دزن 
هداد ماجنا  ار  دوخ  دیدهت  رمع  تسا  نکمم  هتفر و  ردب  نادیم  زا  وا  هدمآ و  نارگ  یلیخ  سابع  رب  وا  دـیدهت  رمع و  راتفگ  هک  دـید  یتقو 

رد موثلکما  لکش  هب  ات  داد  روتسد  دوب  نارجن  نایدوهی  زا  هک  ریرج  رتخد  هفیخـس  مان  هب  هینح  نانز  زا  یکی  هب  دریگب و  وا  زا  ار  تیاقـس  و 
: دیوگ نیتسخن  ثیدح  نایب  رد  هللاهمحر  یـسلجم  داتـسرف ... رمع  دزن  هب  ار  هینج  نز  نآ  درک و  ناهنپ  درم  ناگدید  زا  ار  موثلکما  دـیآ و 

یسلجم - 5 [ . 1077 . ] دـشاب تسرد  ناتـساد  نیا  رگا  میتفرگ  رارق  بصغ  دروم  اـم  مدرم  رظن  رد  رهاـظ و  رد  هک  تسنآ  ثیدـح  ياـنعم 
تیبلا لها  اب  ینمشد  هب  هدرک و  راکنا  ار  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  تفالخرب  نشور  حیرـص و  صن  رمع  هک  نآ  زا  دعب  دیوگ : هللاهمحر 

اب جاودزا  زاوج  هب  لتاق  هکنیا  رگم  تسا  زیاج  هیقت  ترورـض و  نودب  وا  اب  جاودزا  هک  تفگ  ناوتب  تسا  هحفص 945 ] لکشم [  هتخادرپ 
دیفم موحرم  راوگرزب  خیـش  - 6 [ . 1078 . ] تسا هتفگن  سک  چـیه  ار  ینخـس  نینچ  هک  هتـشگرب ، مالـسا  زا  هک  یـشاب  يدـترم  هنوـگره 

نب ریبز  قیرط  زا  اریز  تسین  تابثا  لباق  تسا  هدیـسر  نینموملاریما  هلیـسو  هب  رمع  اب  موثلکما  جاودزا  هراـبرد  هک  يربخ  دـیوگ : هللاهمحر 
ترضح اب  يو  تسا ، تمهت  ماهتا و  دروم  تسین و  نانیمطا  هقث و  دروم  ثیدح  لقن  رد  دوخ  وا  تسین و  فورعم  وا  دانسا  هدیسر و  راکب 

تهج نآ  زا  ثیدح  نیا  دناهتشادن ، نانیمطا  نآ  هب  مشاهینب  هدرک  لقن  ترضح  نآ  زا  هک  هچ  نآ  رد  هتشاد و  ینمـشد  مالـسلاهیلع  یلع 
ار نآ  يولع  درف  کی  نوچ  هک  دناهتـشادنپ  ياهدع  هدروآ و  ار  نآ  شباتک  رد  بسنلا  بحاص  ییحی  نب  نسح  دمحموبا  هک  هدش  رـشتنم 

هدـش لـقن  یفـالتخا  روط  هب  مه  ثیدـح  دوخ  تسا . هدرک  لـقن  راـکب  نب  ریبز  زا  يو  هکنیا  اـب  تسا ، یتسرد  ثیدـح  سپ  هدرک  تیاور 
يو هک  دوشیم  لقن  سابع  زا  یهاگ  هدناوخ و  رمع  يارب  ار  شرتخد  دـقع  دوخ  ترـضح  هک  دوشیم  لقن  نینموملاریما  زا  یهاگ  تسا ،

ص)  ) ربمایپ لد  ینامداش  ءارهز  www.Ghaemiyeh.comهمطاف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 360زکرم  هحفص 315 

http://www.ghaemiyeh.com


تیاور یهاگ  دش و  عقاو  مشاهینب  هب  تبـسن  رمع  دیدهت  زا  دعب  راچان  دشن  عقاو  دـقع  هک  دوشیم  تیاور  یهاگ  هدوب و  دـقع  رادهدـهع 
رادهچب ار  وا  رمع  هک  دنیوگیم  نایاور  زا  یخرب  هک  مینیبیم  رگید  فرط  زا  تسا . هدوب  هاوخلد  رایتخا و  يور  زا  دـقع  نیا  هک  دوشیم 

نب دیز  هک  دنیوگیم  رگید  یخرب  دش ، هتـشک  وا  اب  ندش  رتسب  مه  زا  شیپ  هک  دـنیوگیم  یـضعب  هدوب و  دـیز  مه  شدـنزرف  مسا  درک و 
دیز و هک  دنیوگیم  یـضعب  و  دـنامن ، یقاب  وا  زا  يدـنزرف  دـش و  هتـشک  دـیز  هک  دـنرادیم  راهظا  یخرب  و  تسا ، هدوب  دالوا  ياراد  رمع 

لهچ هحفـص 946 ] رمع [  هک  تسا  هتفگ  يرگید  و  دوب ، هدنز  وا  گرم  زا  دعب  شردام  هک  دیوگیم  يرید  دندش ، هتـشک  ود  ره  شردام 
. تسا هدوب  مهرد  دـصناپ  شاهیرهم  هک  هتفگ  يرگید  تسا ، هدوب  مهرد  رازه  راهچ  دـیوگ : يرگید  هداد و  هیرهم  موثلکما  هب  مهرد  رازه 
هب دنکیم و  تابثا  ار  ثیدح  لصا  نالطب  هدمآ  دیدپ  نآ  رد  هک  یتافالتخا  زا  دـعب  لوا و  زا  ثیدـح  نیا  شیادـیپ  یلک  روط  هب  نیاربانب 

یهامرگ هب  لئاق  هک  هعیـش  بهذـم  لصا  اـب  هک  تشاد  هیجوت  وت  دادـیور  نیا  يارب  ناوتیم  تحـص  ضرف  رب  و  درادـن . يریثاـت  لاـح  ره 
هک تسا  مالـسا  رهاظ  هب  طوبرم  جاودزا  حاکن و  هلاسم  هکنآ  لوا  دـشاب : هتـشادن  تافانم  دـنداتفا  ولج  یلع  ترـضح  زا  هک  تسا  یناسک 

مالـسا اب  هک  یـسک  اب  جاودزا  زا  هک  تسا  رتهب  دـنچ  ره  دـشاب ، تعیرـش  تیناقح  هب  رارقا  هبعک و  يوس  هب  زامن  نیتداهـش و  نتفگ  نامه 
هک یهارمگ  درف  اب  هک  درک  باجیا  ترورض  رگا  یلو  دننک ، يراددوخ  تسین  مالسا  زا  جورخ  بجوم  هک  دهدیم  ماجنا  یئاهراک  دوخ 

زیاج رایتخا  لاح  رد  هک  هچ  نآ  دوریم و  نیب  زا  زین  تیهورکم  تلاح  نآ  تروص  نیا  رد  دریگ  تروص  جاودزا  دـنکیم  مالـسا  راـهظا 
رد دوخ  هتـساوخ  نیا  رد  رمع  هک  دـیدیم  دوـب و  اـهنوخ  يراد  هگن  ماجـسنا و  نیا  دـنمزاین  نینموـملاریما  دوـشیم و  حاـبم  زیاـج و  دوـبن 

تحلـصم هب  دهدب  تبثم  خساپ  رگا  دتفایم و  هار  مدرم  يایند  نید و  رد  یمهم  داسف  دریگن  ماجنا  راک  نیا  رگا  هک  هتفرگ  رارق  یعوضوم 
نآ تسا و  همئا  تماما  رکنم  هک  یهارمگ  درف  اب  جاودزا  هکنآ  رگید  تهج  و  درک . تقفاوم  وا  هتساوخ  اب  تهج  نیا  زا  تسا ، ایند  نید و 

دشاب هتشاد  فوخ  سرت و  شنوخ  شنید و  رب  ناسنا  هکنیا  رگم  تسا  مارح  دنکیم  اعدا  درادن  ار  نآ  یگتسیاش  هک  یـسک  يارب  ار  ماقم 
هک هنوگنامه  تسا و  زیاج  هیقت  تروص  رد  تسا  نامیا  دض  هک  رفک  راهظا  هک  روطنامه  . تسا زیاج  وا  يارب  راک  نیا  تروص  نیا  رد  هک 
اور ترورـض  ماگنه  هب  كوخ  تشوگ  نوخ و  رادرم و  تشوگ  ندروخ  هک  ماـگنه  هب  كوخ  تشوگ  نوخ و  رادرم و  تشوگ  ندروخ 

هدرک دیعوت  دیدهت و  ار  ترضح  اریز  دوب  رطضم  جاودزا  نیا  رد  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  و  تسا ، مارح  رایتخا  لاح  رد  دنچ  ره  تسا 
شنایعیـش دوخ و  نوخ  راک  نیا  رد  تشادن و  راک  نیا  زج  ياهراچ  اریز  هحفص 947 ] هدشن [  نانآ  تیناقح  هب  مزتلم  رتضح  نیاربانب  دوب ،

« نامیالاب نئمطم  هبلق  هرکا و  نم  الا  : » تسا هدومرف  لاعتم  دـنوادخ  درک . رفک  راهظا  ناوتیم  هیقت  لاح  رد  هک  هنوگنامه  دومرف  ظـفح  ار 
شموق هب  يو  هک  دـنکیم  لقن  طول  ترـضح  لوق  زا  لاعتم  دـنوادخ  هکناـنچ  تسین  طول  موق  هصق  زا  رتبیجع  ناتـساد  نیا  و  [ . 1079]

هارمگ رفاک و  هکنیا  اب  دـناوخارف  شنارتخد  اب  يرـسمه  جاودزا و  هب  ار  ناـنآ  [ 1080 « ] دنرتكاپ امـش  يارب  دـننم و  نارتخد  اهنیا  : » تفگ
زین لوسر  ترـضح  دوخ  و  دوب ، هدومرف  هزاجا  نانآ  نتخاس  دوبان  رد  هتـسناد و  يدوبان  تکـاله و  بجوتـسم  ار  ناـنآ  دـنوادخ  دـندوب و 

صاعلاوبا يرگید  بهلیبا و  نب  هتبتع  ود  نآ  زا  یکی  هک  داد  دندوب  تسرپتب  هک  يرفاک  ود  هب  ار  دوخ  نارتخد  زا  نت  ود  تثعب  زا  شیپ 
زا دعب  صاعلاوبا  درم و  رفک  تلاح  رب  هبتع  درک ، رارقرب  یئادج  شنارتخد  ود و  نآ  نیب  دش  يربمایپ  هب  ثوعبم  هکنآ  زا  دعب  دوب ، عیبر  نب 

يزوحنبا طبس  - 7 [ . 1081 . ] دنادرگرب وا  هب  لوا  حاکن  نامه  اب  ار  وا  ترـضح  دش و  ناملـسم  درک  ادـج  مه  زا  ار  ود  نآ  مالـسا  هکنآ 
نآ هب  هدز و  الاب  ار  شیاهاپ  رمع  دنیبب ، ار  وا  ات  داتـسرف  رمع  دزن  ار  شرتخد  مالـسلاهیلع  یلع  هک  دیوگ  مظتنملا »  » باتک رد  مدج  دیوگ :
هب دـعب  و  دادیمن ، ماجنا  وا  اب  ار  راـک  نیا  دوب  يزینک  وا  رگا  تسا  تشز  راـک  نیا  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  دـیوگیم : هاـگنآ  دیـشک ، تسد 

ثیدـح نیا  لاـح  رهب  [ . 1082 [ !؟ دوشیم هداد  تبـسن  رمع  هب  راـک  نیا  هنوگچ  تسین  زیاـج  هیبـنجا  نز  هب  ندز  تسد  نیملـسم  عاـمجا 
هحفص دیس [  ققحم  همالع  51 و  موس / دلج  رد  یئوخ  موحرم  هغالبلاجهن  حراش  دننام : دـناهدرک  در  زین  ناگرزب  زا  ياهدـع  ار  یگتخاس 

موثلکما انتدیـس  یلع  هورتفا  ام  بیذـکتب  ءادـعالا  ماحفا   » مان هب  هتـشاگن  باب  نیا  رد  یلقتـسم  هلاسر  يدـنه  يوسوم  نیـسح  رـصان  [ 948
. دوشیم يراددوخ  عوضوم  نیا  رد  مالک  هلاطا  زا  تسا  حضاو  بلطم  نوچ  و  مویقلا » یحلا  کلملا  هللا  مالسلااهیلع 
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موثلکما ترضح  یگدنز  خیرات  رد  دنچ  یتاکن 

همـالع راـتفگ  نیا  تسا . يرغـص  بنیز  هینک  موثلکما  مالـسلاهیلع ، نینموملاریما  رتـخد  موثلکما  دـیوگ : هلظ  ماد  يرـستست  ققحم  همـالع 
يرغـص بنیز  دـسیونیم : یلع  ترـضح  نادـنزرف  دادـعت  رد  هک  دوشیم  هدافتـسا  داشرالا »  » باتک زا  هک  تسا  یعوضوم  ناـمه  يرتست 

هکنیا رب  دـنراد  رظن  قاـفتا  نارگید  مه  وا و  مه  اریز  تسا  هدرک  هابتـشا  ارهاـظ  یلو  تسا . هدوب  مالـسلااهیلع  همطاـف  زا  موـثلکما  شاهینک 
دهاوخ يرغص  بنیز  هن  یطـسو و  بنیز  دشاب  بنیز  شمـسا  مه  وا  رگا  هک  تسا  هدوب  زینک  شردام  یلو  هدوب  یلع  رتخد  يرغـص  بنیز 

نارتـخد هراـبرد  ، هکلب تسا  هتفگن  یـسک  وا  يارب  يرگید  مسا  هدوب و  وا  مسا  موثلکما  هک  دوش  هدـیمهف  نارگید  تاراـبع  رهاـظ  زا  دوب و 
دلوما زینک و  زا  يرغـص  موثلکما  يرغـصلا و  بنیز  دـناهتفگ  و  يربک ، موثلکما  يربک و  بنیز  دـناهتفگ ، مالـسلااهیلع  همطاف  زا  ترـضح 

یلع ترـضح  هکنآ  هصالخ  تسا . هدـمآ  اهباتک  رگید  و  يربط » خـیرات   » رد هتفگ و  شیرقلا  بسن  رد  يریبزلا  بغـصم  هکناـنچ  دـناهدوب 
نآ زا  کی  چیه  يارب  دلوما و  زا  يرغـص  موثلکما  ءارهز و  ترـضح  زا  يربک  موثلکما  تسا ، هتـشاد  موثلکما  مان  هب  رتخد  ود  مالـسلاهیلع 
رد هللاهمحر  یضترم  هحفص 949 ] دیس [  تسا ، هدرک  جاودزا  موثلکما  اب  روز  هب  رمع  هک  هدمآ  رابخا  رد  تسا . هدشن  هتخانـش  یمـسا  ود 

قداـص ترـضح  دـناهدیزرو . رارـصا  بـلطم  راـکنا  رب  نارگید  هدرک و  يراـشفاپ  رارـصا و  بـلطم  نـیا  رب  هـک  دراد  ياهلاـسر  هراـب  نـیا 
: دیوگ ریبزلا  بعصم  شیرق » بسن   » رد و  دروآ . ار  هتشذگ  ثیدح  درک ... يراگتساوخ  ار  موثلک  ما  رمع  هکنآ  زا  دعب  دومرف : مالـسلاهیلع 

تسا هدرم  رتولج  نت  ود  نآ  زا  کی  مادک  هک  دیدرگن  صخشم  دش و  دراو  ود  نآ  رب  هیحص  ود  دندرم و  رمع  نب  دیز  شرـسپ  موثلکما و 
، تسا هتـشاد  زین  هیقر  مان  هب  يرتخد  وا  زا  يو  هک  دناهتفگ  و  تسا ، هدرک  لقن  ار  تیاور  نیا  دننام  زین  خیـش  دـندربن . ثرا  رگیدـکی  زا  و 

هبیتقنبا فراـعم »  » رد دـشاب . هتفگ  نینچ  هک  مدـیدن  ار  يرگید  درف  وا  زا  ریغ  .و  تسا هدوزفا  زین  ار  همطاـف  ماـن  هب  رگید  يرتخد  يرذـالب 
اب رگید  راب  وا  توف  زا  دعب  هدرم و  دوخ  وا  دریمب  موثلکما  هکنآ  زا  شیپ  تسا و  هدرک  جاودزا  وا  اب  رفعج  نب  دمحم  رمع  زا  دعب  هک  هدمآ 

درک جاودزا  وا  اب  رفعج  نب  نوع  رمع ، زا  دعب  تسا : هدمآ  شیرق » بسن   » رد تفر . ایند  زا  وا  اب  يرسمه  رد  درک و  جاودزا  رفعج  نب  نوع 
رگا لاح ، ره  هب  [ . 1083 . ] دوب هدنز  موثلکما  تفر و  ایند  زا  یتدـم  زا  دـعب  زین  وا  دومن و  جاودزا  رفعج  نب  هللادـبع  اب  وا  گرم  زا  دـعب  و 

وج هدننک  نایب  هدوب و  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  تیمولظم  تدش  رب  هاوگ  دوخ  دـشاب ، رادروخرب  تقیقح  زا  هدوب و  تسرد  ناتـساد  نیا 
هحفص 950] تسا [ . نامز  نآ  رد  اهناملسم  رب  مکاح  یسایس 

شردپ زا  ترضح  نآ  عافد 

یماگنه دعب ، اما  تشون ، رمع  رتخد  هصفح  هب  هدیسر  راقيذ »  » نیمزرس هب  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  هک  دش  رادربخ  هشیاع  هک  یماگنه 
شندرگ دشاپب ، مه  زا  گنس  يور  رب  هک  یغرم  مخت  ناس  هب  هک  دنگوس  ادخ  هب  دمآ ، دورف  راقيذ »  » رد یلع  میدیسر و  هرـصب  هب  ام  هک 

زا دراذگ  رارف  هب  اپ  رگا  دیآ و  دراو  شیولگ  هب  دراک  دیآ  ولج  رگا  هک  دنامیم  هدیمر  يرتش  نوچ  مه  هدش و  هتخیـسگ  مه  زا  کیراب و 
هداد و یلبط  کی  ره  تسد  هب  هدرک  عمج  ار  يدع  میت و  هلیبق  ناکدوک  هتـشگ  نامداش  دیـسر  هصفح  هب  هک  همان  نیا  دوشیپ . رـس  تشپ 
دوشیم و هتـشک  دور  ولج  رگا  هدناماو ، راقيذ  رد  هدیمر ، يرتش  دـننامب  یلع  ربخ ، هچ  ربخ ، هچ  : » دـنیوگب هدـیبوک و  نآ  رب  داد  روتـسد 
هب تبـسن  یئوگازـسان  هب  هدـمآ و  مه  درگ  هنوگنیدـب  اـهنز  هک  دیـسر  ربـخ  هملـسما  هب  دوـشیم .» یپرـس  تشپ  زا  دـنک  ینیـشنبقع  رگا 

هدمآ و هیرگ  هب  ربخ  يا  زا  يو  دناهتشگ ، نامداش  هدیـسر  اهنآ  هب  هشیاع  زا  هک  ياهمان  رطاخ  هب  هدش و  لوغـشم  مالـسلاهیلع  نینموملاریما 
منکیم تباین  وت  زا  نم  دومرف  مالسلاهیلع  نینموملاریما  رتخد  موثلکما  ، منک ناشهیبنت  هتفر  نانآ  دزن  مشوپب و  ات  دیهدب  ار  میاهـسابل  تفگ :

یگمه هک  شنازینک  عمج  رد  هدز و  دـنبور  دـش و  راـضح  ناـنآ  عمج  رد  انـشآان  تروص  هب  هدیـشوپ و  ار  شیاهـسابل  مرتانـشآ ، وـت  زا  و 
باقن دومرف  هدهاشم  کیدزن  زا  ار  نانآ  بعل  وعل و  هدوهیب و  ياهراک  هک  یماگنه  درک ، یفم  ار  دوخ  دندوب  هدیـشوپ  ار  دوخ  ياهتروص 
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راک دـینکیم ، تفلاخم  نینموملاریما  اب  ترهاوخ  وت و  زورما  رگا  تفگ : هصفح  هب  هداد  ناـشن  ناـنآ  هب  ار  دوخ  هرهچ  تشادرب و  يور  زا 
هحفص نآ [  امش  ناش  رد  دنوادخ  دیدرک و  تفلاخم  ترضح  نآ  اب  هداتسیا و  ادخ  لوسر  لباقم  رد  زین  البق  امش  دیهدیمن  ماجنا  ياهزات 

نینچ یناداـن  يور  زا  ناـنیا  تفگ  هدرک و  یگدنمرـش  راـهظا  هصفح  دـمآ ، امـش  گـنج  هب  دوخ  دوـمرف و  لزاـن  ار  هفیرـش  تاـیآ  [ 951
[ . 1084 . ] تخاس هدنکارپ  قرفتنم و  ار  نانآ  اروف  دننکیم و 

البرک رد  ترضح  نآ  روضح 

مایخ يوس  هب  يور  تسیرگن  شنادناخ  زا  ناگدش  هتشک  رفن  ود  داتفه و  هب  نیسح  ماما  ترـضح  هک  یماگنه  هب  دیوگ : یمق  ثدحم  - 1
يور ترضح  نآ  دیوگ : رگید  ياجر  د  - 2 امش ... ظفاح  يادخ  موثلکما  يا  و  بنیز ، يا  همطاف ، يا  هنیکـس ، يا  دز ، ادص  هدرک و  مرح 
دعب - 3 [ . 1085 ... ] موریم مدرم  نیا  گنچ  هب  نم  منکیم ، شرافس  دوخ  ناج  ظفح  هب  تبسن  ار  وت  مرهاوخ  دومرف : هدرک و  موثلکما  هب 

رب یسک  دیآیم و  بسا  دندید  هک  نارهاوخ  دروآ ، يور  اههمیخ  يوس  هب  شبکرم  داتفا  نیمز  رب  بسا  زا  نیسح  ماما  ترضح  هک  نآ  زا 
، هایبناو و  هادـجاو ، هادـمحماو ، دزیم ، دایرف  هتـشاذگ و  رـس  يور  رب  تسد  موثلکما  دـندرک ، دـنلب  هجـض  هیر و  هب  ادـص  تسین  راوس  نآ 

هدش هدیرب  افق  زا  شرس  هداتفا و  البرک  كاخ  يور  هنهرب  نت  اب  هک  تسا  نسح  يا  هانسحاو ، هاتزمحاو ، هارفعجاو ، هایلعاو ، هامساقلاابااو ،
هحفـص ودرگ [  امرخ و  دـندوب  اـههواجک  رب  راوس  هک  یناـکدوک  هب  هفوک  مدرم  - 4 [ . 1086 . ] دـناهدوبر شنت  زا  ار  شیاهـسابل  همامع و 

ناهد تسد و  زا  ار  اهامرخ  نان و  دـعب  تسا ، مارح  اـم  رب  هقدـص  هفوک ، مدرم  يا  تفگ : هدز و  گـناب  اـهنآ  رب  موثلکما  دـندادیم ، [ 952
موثلکما دنتـسیرگیم ، دوب  هدش  دراو  اهنآ  رب  هک  یتبیـصم  رب  مدرم  دـیوگ : صاصج  نب  ملـسم  دـنکفایم . نیمز  هب  هدروآ و  نوریب  اههچب 

، دنیرگیم ام  رب  امش  نانز  دنشکیم و  ار  ام  امش  نادرم  هفوک  مدرم  يا  دیـشاب  تکاس  تفگ : نانآ  هب  هدروآ و  نوریب  هواجک  زا  ار  شرس 
روضح ءالبرک  رد  موثلکما  هکنیا  رد  لتاقم  هریـس و  ياـهباتک  ماـمت  [ . 1087 . ] دوب دـهاوخ  دـنوادخ  تمایق  زور  رد  امـش  ام و  نیب  مکاح 
هنوگچ بلطم  نیا  هب  هجوت  اب  لاح  دـناهدرک ، وگزاب  هدروآ و  البرک  رد  ار  وا  تیعقوم  هاـگیاج و  اهینارنخـس و  دـنراد ، رظن  قاـفتا  هتـشاد 
باـتک رد  یتـیاور  رد  هکناـنچ  دـندرک ، توـف  رگیدـکی  اـب  تشاد  باـطخ  نب  رمع  زا  هک  دـیز  شرـسپ  اـب  ترـضح  نآ  تـفگ  ناوـتیم 

هزانج هدـش  لقن  رـسای  ار  رامع  زا  هک  هدـمآ  دـنکیم  تیافک  هددـعتم  ياـههزانج  يارب  زاـمن  کـی  هکنیا  باـب  رد   818 دلج 2 / « لئاسو »
سابع و نب  مالسلاامهیلع  نینسح  ار  هزانج  فارطا  هک  یلاح  رد  هدروآ  نوریب  ار  رمع  نب  دیز  شرـسپ  بلاطیبا و  نب  یلع  رتخد  موثلکما 
هب هجوت  اب  تسا . تنس  راک  نیا  دنتفگ  هدناوخ و  زامن  وا  رب  هدراذگ و  وا  رس  تشپ  ار  ردام  ولج  ار  كدوک  هزانج  دندوب ، هتفرگ  هریرهوبا 
نآ جاودزا  لـصا  نم  رظن  هب  هکلب  تسا  لوعجم  دـیآیمنرد و  راـک  زا  تسرد  شدـنزرف  اـب  وا  توف  ثیدـح  ءـالبرک  رد  موثلک  روضح ا 

هحفص 953] تسا [ . یگتخاس  زین  رمع  اب  ترضح 

هفوک رد 

، هفوک مدرم  يا  تفگ : هدرک و  دنلب  هیرگ  هب  ار  دوخ  يادص  دوب  هدرک  لمحت  هک  یئاهیتخـس  اهیتحاران و  مامت  اب  هفوک  هب  دورو  زور  رد 
ار شنارسمه  نانز و  دیدش ، وا  یئاراد  ثراو  هدرب و  تراغ  هب  ار  وا  لاوما  دیتشک ، ار  وا  هتشاذگ و  اهنت  ار  نیـسح  ارچ  امـش ، لاحب  هب  ادب 
هچ تسا و  هتفرگارف  ار  امـش  یتبکن  هچ  دینادیم  ایآ  امـش ، رب  ياو  دیوش  بوکرـس  دوبان و  دیتخاس ، لیلذ  راوخ و  ار  وا  هدرب و  تراسا  هب 

یناکدوک مادک  دیدرک ، دراو  تبیـصم  يراوگرزب  هداوناخ  هچ  رب  دیتخیر و  ار  یئاهنوخ  هچ  دیـشکیم و  شود  رب  ار  یهانگ  نیگنـس  راب 
هتـشگ رود  ناتیاهلد  زا  تفوطع  محر و  دـیتشک ، ار  ربمایپ  زا  دـعب  نادرم  نیرتهب  امـش  دـیدرک ؟ تراغ  ار  یلاوما  هچ  هدرب و  تراسا  هب  ار 
مکمال لیوف  اربص  یخا  متلتق  دورس : ار  راعشا  نیا  هاگنآ  دنناراکنایز . ناطیش  بزح  و  ناراگتـسر ، دنوادخ  بزح  هک  دیـشاب  هاگآ  تسا ،

زوس هک  دش  دیهاوخ  رفیک  یشتآ  هب  يدوز  ب  ناتردام ، رب  ياو  دیتشک  رازا  هجنکش و  اب  ار  مردارب  امـش  ینعی : دقوتی  اهرح  اران  نوزجتس 
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ار اهنآ  نتخیر  دنوادخ  هک  دیدتخیر  ار  یئاهنوخ  امش  دمحم  مث  نارقلا  اهمرک  اهکفس و  هللا  مرح  ءامد  متکفس  تسا . روهلعش  شیامرگ  و 
دیشاب هاگآ  اودلخت  انیقی  اقح  رقس  یفل  ادغ  مکنا  رانلاب  اورـشباف  الا  دندوب . هتخاس  مارح  ار  نآ  دمحم  ترـضح  نآرق و  دوب و  هدرک  مارح 

دعب نم  ریخ  یلع  یخایلع  یتایح  یف  یکبال  ینا  و  دوب . دیهاوخ  هنادواج  نآ  رد  تمایق  يادرف  یتسار  هب  هک  یشتآ  هب  ار  امـش  داب  تراشب 
دیاشگیم ناهج  هب  هدـید  ربمایپ  هحفـص 954 ] زا [  دـعب  هک  یناـسنا  نیرتـهب  رب  مرادرب و  رب  میناگدـنز  نارود  لوط  رد  نم  دلویـس  یبـنلا 

تسا و ریزارـس  میاـههنوگ  رب  هک  ینازیر  کـشا  اـب  دـمجی  سیل  اـمئاد  ینم  دـلخلا  یلع  فکفکم  لهتـسم  ریزغ  عمدـب  تسیرگ . مهاوخ 
كاخ هدومن و  ناشیرپ  ار  دوخ  ياهوم  نانز  هدرک و  هلان  هجـض و  دنلب  يادص  اب  مدرم  دیوگ : يوار  میرگیم  دوشیمن  کشخ  هاگچـیه 

دوخ ياهشیر  دنتسیرگیم و  نادرم  دوب ، دنلب  ناشهلان  هآ و  دایرف و  دندزیم و  همطل  نآ  رب  هدیشارخ و  ار  اهتروص  دنتخیریم ، ناشرس  رب 
. دوب هدشن  هدید  رتنایرگ  نانز  نادرم و  زور  نآ  زا  شیب  هفوک  رد  هاگچیه  دندنکیم و  ار 

ماش زا  تعجارم  ماگنه  هب  ترضح  نآ  رعش 

انیلبقت اندج ال  هنیدم  تسنیا : اهنآ  زا  یـضعب  هک  دورـس  يراعـشا  هدومن و  نتـسیرگ  هب  عورـش  دیـسر  هنیدم  کیدزن  موثلکما  هک  یماگنه 
زا انیبا  یف  انعجف  دق  اناب  انع  هللا  لوسر  ربخاف  الا  میاهدمآ . هودنا  ترسح و  اب  ام  ریذپن  ار  ام  نامدج ، هنیدم  يا  انیج  نازحالا  تارـسحلابف و 
ام انینب  لاجر و ال  انعجر ال  اعمج  نیلهالاب  کنم  انجرخ  میاهدش . هدز  تبیـصم  نامردپ  دروم  رد  یگلمج  هک  وگب  ادخ  لوسر  هب  ام  يوس 

انعجر لمـش  عمجب  جورخلا  یف  اـنک  و  میاهتـشگ . زاـب  نارـسپ  نادرم و  نودـب  نوـنکا  میتـشاد و  سک  همه  وـت  راـنک  زا  جورخ  ماـگنه  هب 
میاهتشگرب و هدش  هدوبر  هدیدنایز و  هحفص 955 ] نونکا [  یلو  میدوب  هتسویپ  رگیدکی  هب  عمتجم و  جورخ  ماگنه  هب  ام  انیبلسم  نیرـساخ 
و میاهتـشگ . رب  هدیرب  هتتـسگ و  ناسرت و  یلو  میدوب  ادـخ  ناما  رد  حوضو  ینـشور و  هب  ام  انیفئاخ  هعیطقلاب  انعجر  ارهج  للا  ناما  یف  انک 

هدمآ نیسح  نودب  نونکا  یلو  دوب  ام  نامهارمه  نیسح ، نامیتسرپرس  نتفر  ماگنه  هب  انیهر  هب  نیـسحلا  انعحر و  سینا  انل  نیـسحلا  انالوم 
رب میاهدش و  هابت  تسرپرـسیب و  یناکدوک  نانز و  ام  انیخا  یلع  تاحئانلا  نحن  لیفک و  الب  تاعئاضلا  نحنف  تسا  راتفرگ  اج  نآ  رد  وا  و 
ام دروم  رد  ار  ادخ  دنتشک و  ار  نیسح  نانآ  نامدج ، يا  انیف  هللا  بانج  اوعری  مل  انیسح و  اولتق  اندج  ای  الا  مینایرگ . ارـسهحون و  نامردارب 

نمشد دیسر و  دوخ  يوزرا  هب  ودع  راوگرزب  دج  يا  انیف  ءادعالا  یفتشا  اهانم و  انادع  تغلب  اندج  ای  الا  دندیسرتن . وا  زا  هدرکن و  تیاعر 
ياههبوچ يور  رب  روز  هب  ار  نانآ  هدرک و  نیهوت  نانز  هب  انیعمجا  ارهق  باتقالا  یلع  اهولمح  ءاسنلا و  اوکته  دقل  درک . ادـیپ  رطاخ  یفـشت 

. ] میدرک رظنفرـص  اهنآ  مامت  رکذ  زا  دشکن  ازارد  هب  بلطم  هک  نآ  رطاخ  هب  ام  تسا و  ینالوط  رعـشا  هتبلا  دندرک . راوس  هواجک  لمحم و 
هحفص 959]

تسا هدرک  مارح  شتآ  رب  ار  س )  ) ءارهز ترضح  لسن  هیرذ و  دنوادخ 

هراشا

(31  ) ریـصب ریبخل  هدابعب  هللا  نا  هیدی  نیب  امل  اقدصم  قحلا  وه  باتکلا  نم  کیلا  انیحوا  يذـلا  و  : » هدومرف دـیجم  نآرق  رد  لاعتم  دـنوادخ 
ریبکلا لضفلا  وه  کلذ  هللا  نذاب  تاریخلاب  قباس  هنم  دـصتقم و  مهنم  هسفنل و  ملاظ  مهنمف  اـندابع  نم  انیفطـصا  نیذـلا  باـتکلا  اـنثروا  مث 

نا نزحلا  انع  بهذا  يذلا  هللادمحلا  اولاق  و  ( 33  ) ریرح اهیف  مهسابل  اولول و  بهذ و  نم  رواسا  نم  اهیف  نولحی  اهنولخدی  ندع  تانج  (32)
وت هب  هک  ار  هـچ  نآ  [ «. 1088 ( ] 35  ) بوغل اهیف  انسمیال  بصن و  اهیف  انـسمیال  هلـضف  نم  همامقلا  راد  انلحا  يذلا  ( 34  ) روکش روفغل  انبر 

، تسا انیب  هاگآ و  شناگدـنب  هب  تبـسن  دـنوادخ  انامه  هدوب  شیور  شیپ  هک  هچ  نآ  هدـننکقیدصت  تسا و  قح  باـتک ، زا  میدرک  یحو 
ورهنایم و یخرب  رگمتـس و  نتـشیوخ  هب  تبـسن  نانآ  زا  یخرب  میداد ، ثرا  هب  میاهدـیزگرب  نامناگدـنب  زا  هک  یناسک  هب  ار  باتک  هاـگنآ 
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ياهدنبتـسد اب  دـنوشیم و  نآ  دراو  هک  ياهنادواج  تشهب  گرزب ، تلیـضف  نآ  تسنیا  دـندوب  تاریخ  ماگ  شیپ  دـنوادخ  نذا  هب  یخرب 
زا ار  هودنا  هک  ار  يدنوادخ  ساپـس  دنتفگ  و  تسا ، صلاخ  مشیربا  زا  اج  نآ  رد  ناشـسابل  هحفص 960 ] دندرگ و [  هتـسارآ  ولول  نیرز و 

جنر اج  نآ  رد  درک  دراو  یندنام  هاگیاج  هب  ار  ام  دوخ  لضف  زا  هک  يدنوادخ  تسا ، رازگساپس  رگشزرمآ و  ام  راگدرورپ  انامه  دودز  ام 
يروط هب  هفیرـش  هیآ  رد  باتک  نیا  زا  دوصقم  دیوگ : هیلعهللاناوضر  یئابطابط  همالع  ددرگن . دراو  ام  رب  یبیـسآ  دسرن و  ام  هب  یتمحز  و 

هچ نآ  دومرف : هک  یلبق  هیآ  رد  لاعتم  دنوادخ  شیامرف  لیلد ؟ هچ  هب  تسا ، میرک  نآرق  دـیآیم ، تسد  هب  تارابع  ریـسم  قایـس و  زا  هک 
مال فلا و   » هن تسا  دـهع  يارب  باتکلا »  » رد مال » فلا و   » نوچ دراد  بلطم  نیا  رب  تحارـص  دوخ  نیا  باتک »  » زا میدرک  یحو  وت  هب  هک 

لزان ناربمایپ  رب  هک  دناهتـسناد  ینامـسآ  ياهباتک  قلطم  ار  باتک  هتفرگ و  سنج  يارب  ار  مـال » فلا و   » هک یناـسک  لوق  هب  اذـل  و  سنج »
ناگدـنب نا   » هرابرد دـشاب . ضیعبت  ای  تیئاتبا و  ای  نییبت  يارب  نم »  » هملک هک  دراد  لاـمتحا  اـندابع » نم   » هملک درک . ءاـنتعا  دـیابن  دوشیم 

هب ياهدع  اهنآ  قبط  رب  هدش و  دراو  مالـسلامهیلع  نیموصعم  زا  هدراو ، تایاور  يا  رد  هک  هچ  نآ  تسا ، هدش  فالتخا  زین  ادخ » هدـیزگرب 
مالـسلااهیلع همطاف  ترـضح  نادنزرف  زا  لوسر  ترـضح  دالوا  هیرذ و  هدیزگرب  ناگدنب  زا  دوصقم  هک  تسنآ  دـناهدش ، لئاق  بلطم  نیا 

ناگدـنب نانخ  هب  مهنم »  » ریمـض هک  دراد  لامتحا  هتـسناد  مسقنم  تاریخلاـب  قباـس  دـصتقم و  ملاـظ و  هورگ  هس  هب  ار  ناـنآ  هکنیا  و  تسا .
وا دـشاب و  نآ  ظـفاح  باـتک و  هب  ملاـع  هک  تسا  یـسک  نآ  یقیقح  ثراو  هچرگ  دنکیرـش  ثرا  رد  هورگ  هس  ره  هک  ددرگرب  هدـیزگرب 

هحفص 961] [ . ] 1089 . ] تسا ماگشیپ  قباس و  تاریخ  هب  تبسن  هک  تسا 

تایاور رابخا و 

شتآ رب  ار  ترضح  نآ  هیرذ  دنوادخ  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  تمظع  رطاخ  هب  هک  هدش  تیاور  مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح  زا  - 1
یلع ترـضح  زا  ریخ ، دبع  زا  - 2 [ . 1090 « ] باتکلا انثروا  مث  : » تسا هدـش  لزان  هفیرـش  هیآ  نیا  نانآ  هراـبرد  تسا و  هدرک  مارح  منهج 

هیر و نانآ  دومرف : ترـضح  مدرک ، لاوس  هیآ  نیا  ریفت  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  دومرف  هک  هدش  تیاور  مالـسلاهیلع 
زا هبوت  نودب  هک  یـسک  نآ  ینعی  دوخ » رب  رگمتـس   » دـنیآیم نوریب  ناشیاهربق  زا  هورگ  هس  هب  تمایق  زور  رد  هک  دنـشابیم  وت  نادـنزرف 
نآ تاریخلاب » قباس   » و تسا ، ناسکی  ناشیاهیدـب  اهیکین و  هک  وت  هیرذ  زا  یناسک  ینعی  دنتـسه » ورهنایم  نانآ  زا  یخرب   » تسا هتفر  ایند 

نـسح ماما  ترـضح  تمدخ  رد  دـیوگ  يرفعج  مشاهوبا  - 3 [ . 1091 . ] دراد ینوزف  شتائیـس  رب  شتانـسح  هک  تسا  وـت  هـیرذ  زا  سک 
دمحم ترـضح  نادـناخ  زا  نانیا  یگمه  دومرف  ترـضح  مدیـسرپ ، هفیرـش  هیآ  نیا  هرابرد  ترـضح  نآ  زا  مدوب و  مالـسلاهیلع  يرکـسع 

نذاب تاریخلاب  قباس   » دسانشیم و ار  ماما  هک  تسا  یـسک  دصتقم »  » درادن و رارقا  ماما  هب  هک  تسا  یـسک  نآ  دوخ » رب  ملاظ  ، » دنـشابیم
نم هب  ترـضح  مدیـشیدنایم ، دـمحملآ  تاماقم  هرابرد  دوخ  اب  دـش و  يراج  نم  ناگدـید  زا  کـشا  دـیوگ : مشاـهوبا  تسا . ماـما  هللا »

دنوادخ رازگساپس  وت  تسا  نآ  زا  رترب  دمحملآ  ماقم  ناش و  رتالاب و  یـشیدنایم  نآ  هرابرد  وت  هک  هچ  نآ  زا  هیـضق  دومرف : هتـسیرگن و 
هب وت  دـنناوخیم  ماما  يوس  هب  ار  مدرم  هک  ماگنه  نآ  رد  تمایق  زور  هحفـص 962 ] رد [  هدرک ، ناشتیالو  لبح  هب  کسمتم  ار  وت  هک  شاب 

نیا باب  رد  مالسلاهیلع  اضر  ترضح  زا  - 4 [ . 1092 . ] یـشابیم یکین  ریخ و  رب  هک  ار  وت  داب  تراشب  سپ  يوشیم ، هدناوخارف  نانآ  مان 
تسا و ماما  هب  فراع  دصتقم »  » تسا ماما  تاریخلاب » قباس   » دنشابیم و همطاف  ترضح  نادنزرف  دندومرف  ناشیا  دیدرگ  لاوس  هفیرش  هیآ 

كاپ ترتع  هیآ  نیا  زا  لاعتم  دنوادخ  دوصقم  هک  دش  تیاور  ترضح  نآ  زا  زین  و  - 5 دسانشیمن . ار  ماما  هک  تسا  یسک  هسفنل » ملاظ  »
لاعتم دنوادخ  نوچ  دندشیم ، تشهب  لها  یگمه  دوبیم  تما  دارفا  مامت  شدوصقم  رگا  دـشابیم و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
تثارو اذـل  انولخدـی » ندـع  تاـنج  : » دوـمرف تسناد و  تشهب  لـها  ار  ناـنآ  یگمه  دـعب  و  دنرگمتـس » دوـخ  هـب  ناـنآ  زا  یخرب   » دوـمرف
ترضح نادناخ  زا  نانآ  یگمه  هک  هدش  تیاور  مالـسلاهیلع  يرکـسع  ترـضح  زا  - 6 تسا . رگید  دارفا  هن  هرهاـط و  ترتـع  صوصخم 

تسا انشآ  ماما  اب  هک  تسا  یسک  دصتقم »  » دشاب هتشادن  دوخ  ماما  تماما  هب  رارقا  هک  تسا  یسک  نآ  نتشیوخ  هب  ملاظ  دنشابیم ، دمحم 
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یلع و ترـضح  نادـنزرف  هراـبرد  هیآ  نیا  دومرف : هک  تسا  هدـش  لـقن  مالـسلاهیلع  رقاـب  ترـضح  زا  - 7 تسا . ماما  تاریخلاـب » قباـس   » و
قباـس  » اـما تسا ، اـم  هراـبرد  طـقف  هیآ  نیا  دوـمرف : هـک  هدـش  تـیاور  زین  ترـضح  ناـمه  زا  و  - 8 تسا . مالـسلامهیلع  همطاف  ترـضح 
رادیب اهبش  هزور و  اهزور  هک  تسا  یسک  نآ  دصتقم »  » و نادناخ ، ام  زا  دیهش  مالـسلاامهیلع و  نینـسح  بلاطیبا و  نب  یلع  تاریخلاب »

. دوشیم هدـیزرمآ  شهانگ  تسه و  هحفـص 963 ] زین [  وا  هرابرد  دوشیم  ءارجا  مدرم  هیقب  هراـبرد  هک  هچ  نآ  ره  هسفنل » ملاـظ   » تسا و
همطاـف ترـضح  شراوـگرزب  رتـخد  هراـبرد  ملـس  هلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  زا  دـیوگ : هللاهـمحر  ینیما  همـالع  - 9 [ . 1093]

ار تیاور  نیا  درک ،» مارح  شتآ  رب  ار  وا  هیرذ  مه  دنوادخ  درک  ظفح  ار  شیوخ  تفع  همطاف  انامه  : » دومرف هک  هدش  ياور  مالـسلااهیلع 
نیدلا بحم  54 و  شخیرات 3 / رد  بیطخ  تسا و  داسنالا  حیحـص  یثیدح  نیا  هک  تسا  هتفگ  هدروآ و   152 / 3 كردتسملا »  » رد مکاح 

نب هفیذح  زا  شدانـسا  هب   222 هیافکلا »  » رد یعفاش  یجنگ  ظافحلا  ردـص  شدـئاوف و  رد  ماـمتوبا  زا  هفحـص 48  یبقعلا  رئاخذ  رد  يربط 
وا و دنوادخ  درک  ظفح  ار  دوخ  ینمادکاپ  تفع و  همطاف  انامه  : » دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  نامیلا 
رد یطویـس  و  تسا ، هدروآ  هفیذـح  ظفل  ترابع و  اـب  دوعـسمنبا  زا  رید  يدنـس  هب  هحفــص 223  رد  و  درک ». مارح  شتآ  رب  ار  شاهـیرذ 

رازب و قیرط  زا  عماوجلا » عمج   » رد و  نیهاـشنبا ، یناربـط و  یلیقع و  یلعیوبا و  رازب و  قیرط  زا  دوعـسمنبا  زا  هحفص 257  تیملا » ءایحا  »
، ترابع اب  یناربط  قیرط  زا   219 / 6 لامعلا » زینک   » رب شلامکا  باتک  رد  يدنه  یقتم  ینامی و  هفیذح  ترابع  اب  مکاح  یناربط و  یلیقع و 
رد رجحنبا  و  درک .» مارح  شتآ  رب  ار  وا  هیرذ  ینمادـکاپ و  تـفع و  نـیا  رطاـخ  هـب  ار  وا  دـنوادخ  درک و  يرادنتـشیوخ  همطاـف  اـنامه  »
هک تسا  هدـمآ  رگید  یتـیاور  رد  دـیوگ : دـعب  دـش و  هدروآ  هک  یظفل  نیمه  اـب  میعنوبا  یناربـط و  رازب و  ماـمتوبا و  قیرط  زا  قعاوصلا » »

هدروآ مود  ترابع  ظفل و  اب  مکاح  یناربط و  یلعیوبا و  رازب و  قیرط  زا  هحفص 112  رد  و  درک .» مارح  شتآ  رب  ار  شاهیرذ  وا و  دنوادخ  »
رگید ياـج  رد  هماـقم  هللا  یلعا  ینیما  موحرم  - 10 [ . 1094 . ] تسا هدرک  لقن  تراـبع  ود  ره  اـب   45 راـصبالا » رون   » رد یجنلبـش  تسا و 

درک يرادنتشیوخ  مطاف  انامه  : » هدومرف ترـضح  هک  هدش  لقن  ادخ  لوسر  زا  هک  یثیدح  دیوگ : هحفص 964 ] ینارح [  هیمیتنبا  دیوگ :
شندوب غورد  تسا و  ضحم  بذک  ناسانش  ثیدح  قافتا  هب  هدومن » مارح  شتآ  رب  ار  شاهیرذ  وا و  دنوادخ  تشاد  هگن  ار  دوخ  تفع  و 

نز اراس  اریز  تسا ، لطاب  اعطق  رخآ  ات  درک و  ظفح  ار  دوخ  تفع  همطاف  ترـضح : شیامرف  اریز  تسا  حضاو  رین  ثیدـح  لها  ریغ  يارب 
هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  همع  هیفـص  زین  درکن و  مارح  شتآ  رب  ار  وا  هیرذ  دنوادخ  درک و  ظفح  ار  شیوخ  تفع  زین  میهاربا  ترـضح 

تفع ظفاح  اسراپ و  نانز  هکنآ  هصالخ  رگمتـس ، دارفا  مه  دـندوب و  راکوکین  دارفا  مه  وا  هیرذ  زا  درک و  ظفح  ار  دوخ  تفع  ملـس  هلآ و 
دنراد و دوجو  رفاک  نموم و  راکهبت ، راکوکین و  زا  فلتخم  دارفا  اهنآ  نادنزرف  نیب  رد  دنادیم و  ادـخ  طقف  ار  اهنآ  دادـعت  هک  دنرامـشیب 
اب ناـنز  زا  يرگید  هدـع  تلیـضف  نیا  رد  اریز  تسین  وا  تفع  يرادنتـشیوخ و  راـطخ  هب  همطاـف  ترـضح  يرترب  تیزم و  هکنآ  هصـالخ 

هدرک نامگ  يو  دشابیم  صخش  نیا  زا  رایسب  یتفگـش  بجعت و  ياج  هک  تفگ  دیاب  خساپ  رد  . 126 / 2 دنکیرش . ترضح  نآ  اب  نامیا 
عماوج هب  اهنآ  مامت  رد  تفاین  تسد  يداقتعا  هلاسم و  ای  ثیدـح  ای  هیآ  لیوات  هب  هاگ  ره  هک  تسا ، وا  هاوخلد  هب  تاقافتا  تاعامجا و  هک 
عامجا قافتا و  هب  وا  دنهدیم و  وا  هب  تبثم  باوج  هدـنز  هدرم و  زا  اهنآ  یگمه  مه  دـعب  دیـشاب و  هتـشاد  قافتا  امـش  همه  دـیوگب : یملع 

شاک يا  دـیوگب . تسناوتیمن  هتفگ  درم  يا  هک  هچ  نآ  زا  شیب  تشادـن  هدویهب  نانخـس  ندورـس  زا  یعنم  لالدتـسا و  جاـجتحا و  ناـنآ 
يدادعت هدرک و  لقن  ار  نآ  ظافح  زا  یهورگ  هکنیا  اب  هدش  شبذک  نالطب و  رب  عامجا  قافتا و  ثیدـح  نیا  ياجک  رب  هک  دـشیم  مولعم 

هدش و تباث  نانآ  یئوگ  غورد  هک  دادیم  تبـسن  یناسک  هب  ار  نانخـس  نیا  وا  شاک  يا  دناهتـسناد و  حیحـص  ار  نآ  ناسانـش  ثیدـح  زا 
دوخ هاوخلد  هب  میتفگ  هک  روطنامه  هدربن و  مه  ار  ناشیا  زا  رفن  کی  یتح  وا  یلو  دربیم  مسا  هحفص 965 ] ار [  نانآ  تاملک  تافیلات و 

، یلعیوبا رازب ، يدادغب ، بیطخ  مکاح  دـناهدرک : لقن  لیذ  صاخـشا  ار  ثیدـح  نیا  هکنیا  اب  تسا . هدرک  لقن  هدـیرفآ و  یقافتا  عامجا و 
تحص یتقو  یشخدب . نابص ، یناقزر ، یمثیه ، يدنه ، یقتم  یطویـس  رجحنبا ، يربط ، نیدلابحم  میعنوبا ، نیهاشنبا ، یناربط ، یلیقع ،

قوذ اههسوسو و  اهرادنپ و  ماهوا و  اب  دتـسیا و  هب  نآ  لباقم  رد  یـشارت  لاکـشا  هشقانم و  هب  دناوتیم  ياهنزو  مادـک  دـش  تابثا  ثیدـح 
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هنوـگره رد  هیمیتنبا -  - درف نیا  شور  تداـع و  هکناـنچ  دریگ ، داریا  نآ  رب  یلاـیخ  ياهندرمـش  دـیعب  هیاـپیب و  تسـس و  ياههقیلـسو 
دهاوخب هک  تسا  نیب  رد  شتآ  رب  هیرذ  ندوب  مارح  يرادنتشیوخ و  نیب  ياهمزالم  هچ  ددنسپیمن و  تیبلا  لها  هرابرد  هک  تسا  یتلیضف 

هب لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  یتلیضف  طقف  نیا  هکلب  دروایب ، لباقم  رد  ار  نامیا  اب  نانز  هیفص و  اراس و  نوچ  مه  يدارفاو  هداد  ضقن  باوج 
اراس و نوچ  مه  تلیضف  اب  نانز  رگید  هک  ياهژیو  لئاضف  رگید  رایسب  هچ  هدرک و  تیانع  مالسلااهیلع  همطاف  ترـضح  ناهج  نانز  يوناب 

نآ زا  ار  نارگید  هک  میوش  لئاق  یتلیضف  ترضح  نآ  هرابرد  هک  دیآیمن  شیپ  یلاکـشا  اذل  دناهرهبیب و  اهنآ  زا  نارگید  ءاوح و  میرم و 
همزـالم نیا  یفن  رد   203 بهاوملا 3 / حرـش  رد  یکلام  یناـقزر  همـالع  تسا . رایـسب  ار  ترـضح  لـئاضف  هنوگ  نیا  زا  هک  هدوبن  ياهرهب 

رب زین  يدهاوش  هتسناد و  حیحص  هدروآ و  حیحص  قیرط  هب  دوعسمنبا  زا  ار  نآ  هدرک و  لقن  مکاح  یناربط و  یلعیوبا و  ار  ثیدح  دیوگ :
نیا رد  ترـضح  نآ  لـئاضف  يرترب  تیزم و  راـهظا  باـب  زا  يراد  نتـشیوخ  رب  شتآ  رب  وا  هیرذ  میرحت  نتخاـس  بترتـم  دراد و  تـحص 

تمرح الا  تسا و  هدمآ  يرادنتشیوخ  تفص  زا  یـشیاتس  نارمع و  رتخد  میرم  ترـضح  رد  فصو  نیا  دوجو  هراشا  اب  هک  تسا  فصو 
زا هک  دوشیم  دییات  رگید  ثیداحا  اب  ثیدـح  نیا  تسا و  زرحم  ملـسم و  رگید  یتایاور  هحفـص 966 ] قیرط [  زا  شتآ  رب  ارهز  تضرح 
زور رد  شتآ  زا  ار  شاهیرذ  وا و  دنوادخ  هک  تهج  نادب  دش  هدیمان  همطاف  همطاف ، انامه  : » دیوگ هک  تسا  دوعـسم  نبا  ثیدح  هلمج  نآ 

باذع ار  تنادنزرف  زا  کی  چیه  وت و  دـنوادخ  هک  همطاف  ترـضح  هب  لوسر  ترـضح  شیامرف  و  [ . 1095 « ] تسا هتخاس  رود  هب  تماـیق 
هدـیرمآ هدیـشخب و  ار  تاهیرذ  وت و  دـنوادخ  انامه   » هک مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  هب  ترـضح  نآ  شیاـمرف  و  [ . 1096 . ] درک یهاوخن 

دـنوادخ و یئاتکی  هب  هک  ار  نانآ  زا  کـی  ره  هک  هداد  هدـعو  متیب  لـها  دروم  رد  نم  هب  مراـگدرورپ   » هک ترـضح  نآ  شیاـمرف  و  تسا »
ار و تاهیرذ  وت و  دنوادخ  انامه  یلع  ای   » هک مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  نآ  شیامرف  و  [ . 1097 . ] دنکن باذع  ار  دـننک  رارقا  نم  تلاسر 

تـشهب دراو  هک  يرفن  راهچ  نیتسخن  ، » یلع ای  هک  ترـضح  نآ  شیامرف  و  تسا ». هدیزرمآ  ار  وت  ناتـسود  نایعیـش و  لها و  تنادنزرف و 
فرط رد  نایعیش ، و  [ 1098 . ] ام يرارذ  رس  تشپ  ام  نارسمه  ام و  رـس  تشپ  ام  هیرذ  دوب و  میهاوخ  نیـسح  نسح و  وت و  نم و  دنوشیم 

یتسه و هحفـص 967 ] نم [  اب  تشهب  رد  وت  هک  نیا  زا  ایآ  تسا ، هدـمآ  نینچ  رید  یترابع  رد  و  تفرگ . دـنهاوخ  رارق  اـم ، پچ  تسار و 
یمیـصق خـساپ  رد  رگید  ياج  رد  هللاهمحر  ینیما  موحرم  - 11 [ . 1099 . ] یتسین دونشخ  دنـشاب . ام  رـس  تشپ  ام  هیرذ  نیـسح و  نسح و 

« همطاف  » يراذگمان هک : دناهدرک  تیاور  عوفرم  تروص  هب  دوعـسمنبا  زا   203 شحرش 3 / رد  یناقرز  و  بهاوملا »  » رد ینالطـسق  دیوگ :
، دشاب یحو  هلیـسو  هب  هک  دراد  لامتحا  دـشاب  تثعب  زا  دـعب  رگا  تسا و  هدوب  دـنوادخ  يوس  زا  ماهلا  هب  شاب  تثعب  زا  شیپ  شدـلوت  رگا 

ریـش زا  كدوک  « ) یبصلا مطف   » تسا هدـش  هتفرگ  اـنعم  نیا  زا  هک  تسا  عنم  ياـنعم  هب  مطف  هدرک و  مطف »  » ار وا  دـنوادخ  هک  تهج  نادـب 
عنم و نیا  شرـسپ  ود  ترـضح و  نآ  دوخ  هرابرد  اما  تشادزاب . درک و  عنم  شتآ  زا  ینعی  تمایق  زور  شتآ  زا  ار  شاهیرذ  و  دش ) هتفرگ 

تسا هنادواج  دلخم و  باذع  شتآ و  زا  ترابع  شتآ  زا  نتشاد  زاب  رگید  رفن  هس  نآ  زا  ریغ  یلو  تسا ، قلطم  روط  هب  شتآ  زا  نتشادزاب 
يارب یتراشب  ثیدح  نیا  رد  نیاربانب  دنوشیم ، خزود  دراو  ندش  كاپ  ریهطت و  رطاخ  هب  نانآ  زا  یـضعب  میئوگب  هک  درادن  یعنام  اذـل  و 
نیمه ریظن  دوشیمن . متخ  رفاک  تروص  هب  و  رفک ، اـب  ناـشراک  تبقاـع  هاـگ  چـیه  دـنریمیم و  مالـسا  رب  هک  تسا  ترـضح  نآ  نادـناخ 
دریمب ناناملسم  هک  سک  ره  يارب  هکنیا  اب  هتفگ ، دنریمب  هنیدم  رد  هک  یناسک  هرابرد  تعافش  ربخ  رد  يدوهمس  هک  تسا  ینخـس  بلطم 

شزرمآ ناهاوخ  هدش  ناهانگ  بکترم  هک  نانآ  زا  یناسک  يارب  همطاف  ترـضح  مارتحا  هب  دنوادخ  هک  هدمآ  هکنیا  ای  دوشیم و  تعافش 
نیا دریذـپیم ، نانآ  زا  ماگنه  نآ  رد  ار  ناشیا  هبوت  دـشاب و  ندرم  ماگنه  هب  دـنچ  ره  درادیم ، ناشقفوم  حوصن  هبوت  هب  هکنیا  ای  و  تسا ،

دوجو هتخانشان  يدارفا  ثیدح  دنس  رد  دناهتفگ  ریخا  رفن  ود  نیا  هدرک و  تیاور  بیطخ  یناسغ و  یقشمد و  ظفاح  رکاسعنبا  ار  ثیدح 
ادج شتآ  زا  ار  شنارادتسود  وا و  دنوادخ  هک  دندیمان  همطاف  ار  همطاف  هحفص 968 ] تهج [  نآ  زا  هک  تسا ) عوفرم  ثیدح  اذل   ) دنراد

یتالیوات نیا  رد  و  دشاب . هتشاد  تسود  ار  ترـضح  نآ  هک  تسا  یناملـسم  درف  ره  يارب  یناگمه  ياهدژم  ثیدح  نیا  رد  ،و  تسا هتخاس 
دـش لاوس  قداـصلا  رفعج  نب  یـسوم  نب  یلع  ترـضح  زا  هک  دـناهدرک  ياور  بیطخ  میعنوـبا و  هک  ار  هچ  نآ  اـما  دـش و  رکذ  هک  تسا 
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نیا دومرف : ترضح  دومن » مارح  شتآ  رب  ار  شاهیرذ  وا و  دنوادخ  درک و  ظفح  ار  شیوخ  تفع  همطاف  ترضح   » هک ثیدح  نیا  هرابرد 
دوب هدرک  جورخ  نومام  رب  هک  ار  دیز  شردارب  ترضح ، هک  دناهدرک  لقن  ثیدح  لها  هک  ار  هچ  نآ  مالسلاامهیلع و  نینـسح  صوصخم 
تفع همطاف  انامه  دومرف : هک  ادخ  لوسر  شیامرف  نیا  یئوگیم !؟ هچ  ادخ  لوسر  هب  وت  تفگ : هک  وا  نخس  و  دومرف ، شنزرـس  خیبوت و 

ینادنزرف هب  طوبرم  ثیدح  نیا  دومرف : وا  هب  ترـضح  هک  ثیدح ، رخآ  ات  تسا ، هتخاس  رورغم  هدز و  لوگ  ار  وت  تشاد ، هگن  ار  شیوخ 
تعاطا و قیرط  زا  رگم  دیسر  دهاوخن  دنوادخ  تشهب  هب  دنگوس  ادخ  هب  وت ، نم و  يارب  هن  دناهدش  جراخ  ترضح  نآ  مکش  زا  هک  تسا 

سپ یسرب !؟ نآ  هب  تیصعم  قیرط  زا  وت  دناهدیسر  نآ  هب  تعاطا  قیرط  زا  نانآ  هک  ار  هچ  نآ  یهاوخیم  رگا  وت  ، دنوادخ ييرادربنامرف 
رورغم تعاط و  رب  قیوشت  ندرک و  راداو  عضاوت و  باب  زا  اضر  ترـضح  تاشیامرف  نیا  تسا . نانآ  زا  شیب  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  وت  ماقم 

لاح رد  هشیمه  دندوب ، تشهب  لها  نیقی  عطق و  روط  هب  هک  ياهباحص  هکنانچ  ، دشاب ناوارف  اهنآ  دنچ  ره  تسا ، بقانم  لئاضف و  هب  ندشن 
، دـناهدش جراخ  ترـضح  نآ  مکـش  زا  هک  تسین  یناسک  صوصخم  برع  ناـبز  رد  هیرذ  ظـفل  ـالا  دـندوب و  دـنوادخ  زا  تبقارم  سرت و 
و تسا ، هدوب  هلـصاف  نرق  نیدـنچ  نانآ  میهاربا و  ترـضح  نیب  هکنیا  اب  نامیلـس » دواد و  هتیرذ  نم  و   » هک هدـمآ  دـیجم  نآرق  رد  هکنانچ 

هیرذ هک  دـیامرفیمن  ینایب  نینچ  دراد  برع  نابز  هبهک  یئانـشآ  یتغالب و  تحاصف و  نآ  اب  مالـسلاهیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ترـضح 
تیـصوصخ و عیطم ، هب  نتخاس  دیقم  هوالع  هب  دـناهدمآ  هحفـص 969 ] نوریب [  ترـضح  نآ  مکـش  زا  هک  دوشیم  ینادـنزرف  لماش  طقف 

نیا رد  دـنک و  باذـع  ار  عیطم  هک  دراد  قح  دـنوادخ  هک  دوش ، هتفگ  هکنیا  رگم  دربیم ، نیب  زا  ار  ندوب  رادتـسود  ندوب و  هیرذ  یگژیو 
دنکن باذع  ار  وا  نادنزرف  زا  عیطم  هک  تسنآ  ترـضح  نآ  نتـشاد  یمارگ  ءارهز و  ترـضح  مارتحا  هب  ندوب  هیرذ  تیـصوصخ  تروص 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دومرف  ترضح  نآ  هک  هدرک  تیاور  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  زا  شدانسا  اب  یقشمد  ظفاح  ملعاهللاو .
هچ هب  هللالوسر  ای  درک  ضرع  مالـسلاهیلع  یلع  ياهدش ،؟» هدیمان  همطاف  ارچ  ینادیم  ایآ  همطاف  يا  : » دندومرف ءارهز  ترـضح  هب  ملـس  و 

رظن نینچ  مه  زاب  یمیـصق  ياقآ  ایآ  تسا ». هتخاس  رود  شتآ  زا  تمایق  زور  رد  شاهیرذ  وا و  لجوزع  دـنوادخ  انامه  : » دومرف تبـسانم ؟
هکنیا ای  و  دـنراد ؟ هدـیقع  دنتـسین ، دـقتعم  نادـب  هتفگن و  شموق  ناتوسکـشیپ  ناگرزب و  هک  يداقتعا  هب  هک  دننایعیـش  طـقف  هک  دـهدیم 
مالـسا فینح  نیداـب  هک  دـناهتفگ  ار  يزیچ  اـی  ؟و  دـناهدرکن تیاور  ار  ثیدـح  نآ  وا  بهذـم  ناـظفاح  هک  دـناهدرک  تیاور  ار  یثیدـح 

نیا رد  دنـشابیم و  تنـس  لها  رد  ثیدـح  نیظفاح  زا  هک  ار  اهنآ  دـننام  يدارفا  ياـقرز و  رجحنبا و  دـناوتیم  وا  اـیآ  و  دراد ، تفلاـخم 
رب هک  ار  هچ  نآ  دنـشاب و  اهنآ  تمـصع  هب  دقتعم  هک  دهدب  ار  تبـسن  نیا  نانآ  هب  و  دنک ، مهتم  دناهدیقع ، مه  هعیـش  اب  هیرذ  نداد  يرترب 
رود هب  هاـنگ  زا  هک  هداد  يرترب  نیا  یگژیو  ار  یهورگ  ـالعتم  دـنوادخ  میتـفگ  رگا  و  دـنک . لـمح  زین  ناـگرزب  نآ  رب  دـنکیم  راـب  هعیش 

لدـع نوناق  اب  تسین و  تعدـب  هداد  نانآ  هب  تعافـش  ماقم  فیلاکت  رد  یهاتوک  زا  ینامیـشپ  تمـصع و  يرود و  نیا  رطاخ  هب  هتخاـس و 
هحفص 973] [ . ] 1100 . ] ءییش لک  تعصو  هبضغ و  هتمحر  تقبس  دقف  درادن ، تافانم  ینید  ملسم  لوصا  یهلا و 

ترضح نآ  همداخ 

هضف

اهتیقفوم و رگید  ریضنلا و  ینب  هظیرقینب و  ربیخ و  گنج  تاحوتف  زا  دعب  ار  وا  ادخ  لوسر  هک  تشاد  هضف »  » مان هب  يزینک  ارهز  ترـضح 
يو هک  دوشیم  هدافتسا  اههتشون  یخرب  زا  و  دیشخب ، ترضح  نآ  هب  هنیدم  نادنمتـسم  هفـص و  باحـصا  زا  رقف  عفر  یگنج و  ياهیزوریپ 

هب هضف  هک  یماگنه  دـنکیم : لقن  راونالا » قراشم   » باتک رد  یـسرب  ظفاح  - 1 تسنادیم . ار  هبیرغ  مولع  دوب و  يدـنه  ياـههدازهاش  زا 
ریـسکا زا  ياهریخذ  دوب و  يده  هدازهاش  هک  وا  تفاین  يزیچ  ایـسآ  هرز و  ریـشمش و  کی  زج  هب  اجنآ  رد  دـش  دراو  ءارهز  ترـضح  هناخ 

هب ار  نآ  دیـسر  هار  زا  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  هک  یماگنه  دروآرد ، الط  تروص  هب  هدرک و  مرن  ار  نآ  هتـشادرب  ار  یـسم  هکت  تشاد ،
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، دشیم رتنارگ  رتدنمشزرا و  وت  يالط  يدرکیم  بآ  ار  نآ  رگا  هضف  يا  تنسحا  دومرف : دید  ار  نآ  هک  ترـضح  دروآ ، ناشیا  روضح 
، درک هراشا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هب  و  دنادیم ، زین  كدوک  نیا  يرآ ، دومرف : دـیهاگآ ؟ ملع  نیا  زا  امـش  ایآ  نم ، رورـس  درک ، ضرع 

تسد اب  دعب  مینادیم ، ار  نیا  زا  رتالاب  ام  دومرف : مالسلاهیلع  یلع  هاگنآ  درک ، رارکت  ار  یلع  ترضح  شیامرف  نامه  دمآ و  ولج  ترضح 
، دـندرکیم تکرح  نیمز  يور  ياهجنگ  هک  یلاح  رد  يدـنبندرگ  نوچ  مه  ـالط  زا  یگرزب  هعطق  دومرف : هحفص 974 ] هراشا [  كرابم 

دننامب مه  نآ  تشاذگ ، اهنآ  رانک  ار  نآ  يو  راذگب ، شدننامه  ياهالط  نیا  رانک  رد  ياهتخاس  هک  یئالط  نآ  دومرف ، دـعب  دـش ، نایامن 
-2 مینکیم : وگزاب  اجنیا  رد  ار  اهنآ  زا  يرادقم  هک  هتـشاد  یناوارف  لئاضف  تامارک و  وناب  نآ  [ . 1101 . ] دمآرد تکرح  هب  اهالط  رگید 

لق و  : » داد خساپ  یتسیک ؟ وت  متفگ : وا  هب  مدید  ار  ینز  مدنام  رد  هب  ناوراک  هلقاق و  زا  نابایب  رد  دسیونیم : شباتک  رد  يریـشق  مساقلاوبا 
زا متفگ : [ 1102 « ] هل لضم  الف  هللا  يدـهی  نم  : » داد خـساپ  ینکیم ؟ هچ  نابایب  نیا  رد  مدیـسرپ  هدرک  مالـس  وا  رب  نوملعت » فوسف  مالس 
نم نودانی  : » تفگ ییآیم ؟ اـجک  زا  متفگ : [ 1103 « ] دجـسم لک  دنع  مکتنیز  اوذـخ  مدآینب  ای  تفگ : یتسه ؟ ناسنا  لسن  زا  ای  هنجا و 
دقل و  : » تفگ یهار ؟ رد  تسا  زور  دنچ  متفگ : [ 1105 « ] تیبلا جـح  سانلا  یلع  هللاو  : » تفگ یئاجک ؟ مزاع  متفگ : [ 1104 « ] دیعب ناکم 
اذغ [ 1107 « ] ماعطلا نولکای  ادسج ال  مهانلعج  ام  و  : » تفگ يراد ؟ لیم  اذـغ  ایآ  متفگ : [ 1106 « ] مایا هتس  یف  ضرالا  تاومسلا و  انقلخ 

ار وت  يرـضاح  ایآ  متفگ : [ 1108 « ] اهعـسو الا  اسفن  هللا  فلکی  ـال  : » تفگ هحفـص 975 ] اـمنب [ . هلوره  نکن و  هلجع  متفگ : هداد و  وا  هـب 
دش راوس  هک  دعب  مدرک ، راوس  ار  وا  هدش و  هدایپ  بکرم  زا  [ 1109 « ] اتدسفل هللا  الا  لهلا  اهیف  ناک  ول  : » تفگ منک ؟ راوس  دوخ  رس  تشپ 
یف هفیلخ  كانلعج  انا  دواد  ای  : » تفگ يراد ؟ ار  یسک  وت  ایآ  متفگ  میدیسر ، هلفاق  هب  یتقو  [ . 1110 « ] اذه انل  رخس  يذلا  ناحبس  : » تفگ

ار يدارفا  یماسا  نیا  اب  [ 1114 « ] هللا انا  ینا  یسوم  ای  [ » 1113 « ] باتکلا ذخ  ییحی  ای  [ » 1112 « ] لوسر الا  دمحم  ام  و  [ » 1111 « ] ضرالا
« ایندلا هویحلا  هنیز  نونبلا  لاملا و  : » تفگ دنراد ؟ یتبـسن  هچ  وت  اب  دنتـسیک و  اهنیا  متفگ : دندمآ ، ام  يوس  هب  ناوج  راهچ  مدید  دز  ادـص 
وا دنداد ، نم  هب  یئایاده  نانآ  [ 1116 « ] نیمالا يوقلا  ترجاتسا  نم  ریخ  نا  هرجاتـسا  تبا  ای  : » تفگ نانآ  هب  دندمآ  وا  دزن  یتقو  [ 1115]

تسا مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  زینک  هضف  نامردام  دنتفگ : تسیک ؟ وا  مدیسرپ  دندرک ، رتدایز  [ 1117 « ] ءاشی نمل  فعاضی  هللاو  : » تفگ
-3 هحفص 976 ] [ . ] 1118 . ] تسا هتخاسن  يراج  نابز  رب  يرگید  نخـس  هتفگن و  يرگید  زیچ  نآرق  زا  ریغ  هک  تسا  لاس  تسیب  دودـح 

دندرکیم تحیـصن  ار  وا  مدرم  مدید و  فیحن  رغال و  یبکرم  رب  راوس  ار  یناوتان  نز  هکم  زا  تشگزاب  ماگنه  هب  دـیوگ : رانید  نب  کلام 
هدمآ رفس  هب  لاح  نیا  اب  هکنیا  زا  ار  وا  نم  داتـسیا ، زاب  نتفر  هار  زا  شبکرم  میدیـسر  هک  نابایب  طسو  هب  دنکن ، طوقـس  دشاب  بظاوم  هک 

تزع و هب  يربیم ، تاهناخ  هب  ارم  هن  ینکیم و  اهر  ارم  ماهناخ  رد  هن  تفگ : درک و  دنلب  نامسآ  يوس  هب  ار  شرـس  يو  مدرک ، شهوکن 
زا يدرم  ماگنه  نیا  رد  مدرکیمن ، ار  شتیاکـش  وت  هب  زج  درکیم  راتفر  هنوگنیدـب  نم  اب  رگید  یـسک  وت  زا  ریغ  رگا  دـنگوس ، تهوکش 
وت متفگ  هداد و  مسق  ار  يو  مدـید  فاوط  لاـح  رد  ار  وا  هبعک  هناـخ  راـنک  رد  درک ، تکرح  اـسآقرب  ياهقاـن  راـهم  هک  یلاـح  رد  ارحص 

ناشهرابرد و رتشیب  حیضوت  يارب  [ . 1119 . ] مشابیم مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  همداخ  هضف  رتخد  هکسم  رتخد  هرهش  نم  تفگ : یتسیک ؟
يو هک  دینک  هعجارم  هدـمآ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  هب  طوبرم  لصف  رد  « یفاکلوصا  » باتک رد  هک  هچ  نآ  هب  هضف  بانج  ماقم 
رذن مالسلاامهیلع  نینسح  يدوبهب  رطاخ  هب  وا  هک  هدمآ  یتا » له   » هروس لیذ  رد  ریسافت  رد  هک  هچ  نآ  درک و  تبحـص  ریـش  اب  البرک  رد 

( مجرتم . ) دریگب هزور  ات  دوب  هدرک 

نمیاما

مهاوخیمن رگید  ترضح  نآ  زا  دعب  تفگ : تفر و  هکم  هب  مالـسلااهیلع  ءارهز  ترـضح  تلحر  زا  دعب  نمیاما  دیوگ : رمعم  نب  یلع  - 4
يوس هب  ار  شناگدید  تفریم ، شندرم  میب  هک  دـش  دـیدش  یگنـشت  بآ و  دوبمک  راچد  هفحج  هحفـص 977 ] رد [  منیبب  ار  هنیدم  يور 
فرظ لاح  نیا  رد  يراذگیم ؟ یگنشت  شطع و  لاح  رد  مدوب  تربمایپ  رتخد  رازگتمدخ  هک  ارم  ایآ  اراگدرورپ  تفگ : هتخود و  نامسآ 
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[ . 1120 . ] دشن هنشت  هنسرگ و  لاس  تفه  ات  نآ  زا  دعب  دیشون و  هدمآ و  وا  دزن  تشهب  يوس  زا  یبآ 

ءارهز ترضح  يرتشگنا  شقن 

یلو هللا   » هـک هدـش  هـتفگ  و  دـنناما ، رد  ناگدـننکلکوت  هـک  ینعم  نیدـب  دوـب  [ 1121 « ] نوـلکوتملا نـما  : » ترـضح نآ  يرتـشگنا  شقن 
نیا شقن  هک  دناهدش  روآدای  دوب و  نولکوتملا » نما   » ای و  هللا » رداقلا  معن   » نآ شقن  ياهرقن و  ترضح  رتشگنا  هک  هدش  هتفگ  و  یتمصع »

اهیتحاران مامت  نیطایش و  نج و  سنا و  رش  زا  ندب  دالوا و  لاوما و  يرادهگن  نانمـشد و  عفد  رد  یبیجع  ریثات  يرتشگنا  نیگن  رد  تاملک 
ناحبس  » ینعی دواد  نب  نامیلس  ترضح  يرتشگنا  شقن  ترـضح  نآ  رتشگنا  شقن  هک  تسا  هدش  هتفگ  و  دراد . تایلب  اهیدب و  تافآ و  و 

هحفص 981] [ . ] 1122 . ] تسا هدوب  هتاملکب » نجلا  مجلا  نم 

س)  ) ءارهز ترضح  هرابرد  یفیلات  بتک 

هراشا

رد يدایز  ياههتـشون  تسا و  ناوارف  هدـش  هتـشاگن  ءارهز  ترـضح  رتخد  هرابرد  هک  یئاهباتک  [ 1123 : ] دیوگ لیخد  دمحم  یلع  داتـسا 
نیا يارب  ياهقباسم  فرشا  فجن  یمومع  هناخباتک  لاس 1387  رد  دناهدرک ، دای  ترـضح  نآ  زا  یگرزب  تمظع و  هب  هک  دشابیم  تسد 

نییعت هقباسم  نیا  ناگدـنرب  يارب  يزیاوج  یلاعت  هللا  هظفح  فارـص  نسح  دیـس  ياـقآ  باطتـسم  باـنج  يوس  زا  هک  درک  نییعت  عوضوم 
هدرک و يروآعمج  دوب  هدش  هتشون  ترضح  نآ  هرابرد  هک  یئاهباتک  زا  یخرب  هقباسم  نیا  رد  تکرـش  ناونع  هب  زین  بناج  نیا  دوب ، هدش 
هک ار  یئاهباتک  مان  نونکا  مه  و  درک ، پاچ  ار  اهباتک  نآ  یماسا  هسسوم  نآ  هک  مدرک  هئارا  روکذم  هناخباتک  هب  باتک  دصیس  دودح  رد 

يروآ عمج  هقباسم  رد  تکرش  يارب  هک  ار  یئاهباتک  زین  هدش و  هتـشون  ترـضح  نآ  هرابرد  یپاچ  تروص  هب  هچ  یطخ و  تروص  هب  هچ 
. مروآیم اج  نیا  رد  مدوب  هدرک 

یطخ ياهباتک 

همطاف رابخا  - 2 هحفـص 982 ] فجن [ . 6 ط  هدوملا / عیبانی  همدـقم  یعفاش  يزاجح  دـمحم  لئاضفلا / نم  همطافلامب  لـئاسلا  فاـحتا  - 1
نب هللادـبع  مالـسلااهیلع / همطاف  رابخا  - 3 دـنکیم . فیـصوت  ریبک  باـتک  هب  ار  باـتک   19 ءاملعلا / ملاـعم  یلوص / یلعوبا  مالـسلااهیلع /

-5 یـشاجن 270 . لاجر  جلثلایبا / نبا  هللادبع  نب  دـمحا  نب  دـمحم  مالـسلااهیلع / همطاف  رابخا  - 4 . 162  / یـشاجن لاجر  يزابنا / دیزیبا 
لئاضف یف  اثیدـح  نوعبرا  - 6 تسا . هدـمآ  نآ  مـسا  یـشاجن 245  لاجر  رانید / نب  ایرکز  نب  دـمحم  اهدـلوم / اهاشنم و  همطاـف و  راـبخا 

-7 تسا . هدروآ  هیـصولا » یلع و   » ماـن هب  دوخ  رگید  فیلاـت  رد  ار  باـتک  نیا  هدنـسیون  يرکـسعلا / فیرـش  نیدـلامجن  همطاـف / هدیـسلا 
بـصغ حاضی  یلاوغلا ال  رردـلا  ءاوضا  - 8 ءاملعلا 250 . ملاعم  نذوم / کلملادـبع  نب  دـمحا  مالـسلااهیلع / ءارهزلا  لـئاضف  یف  نیعبرـالا 

-10 یشاجن . لاجر  يدولج / ییحی  نب  زیزعلادبع  مالسلااهیلع / همطاف  جیوزت  - 9 . 21 راونالا 1 / راحب  ناگرزب / زا  یکی  یلاوعلا / كدف و 
/ همطاف هدیسلا  بقانم  یف  همسابلا  روغثلا  - 11 . 352 باقلالا 1 / ینکلا و  . 64 یشاجن / لاجر  نودبعنبا / مالسلااهیلع / همطاف  هبطخ  ریسفت 
، يدنفا دعـسا  هناخباتک  رد  يرگید  هخـسن  هرامـش 123 و  تحت  هیرـصملا  بتکلاراد  رد  باتک  نیا  زا  هخـسن  کی  یطویـس / نیدلالالج 
رد شقیقحت  رد  دجنم  نیدلاحالص  ياقآ  ار  اهنیا  مان  اکیرمآ ، رد  نوتسینرپ  هاگشناد  هناخباتک  رد  يرگید  هخسن  هرامش 3553 و  هینامیلس 

هردلا - 13 . 94 ءاملعلا ، ملاعم  يدزا / ییحی  نب  طول  فنخموبا  مالسلااهیلع / همطاف  هبطخ  - 12 تسا . هدروآ  ارهز  ترضح  جاودزا  باتک 
یف ءاضیبلا  هردلا  - 14 . 92 / 8 هعیرذلا / ظعاو / نیسح  نب  هحفص 983 ] نیدلالامج [  دیس  مالسلااهیلع / ءارهزلا  همطاف  لاوحا  یف  ءاضیبلا 

ص)  ) ربمایپ لد  ینامداش  ءارهز  www.Ghaemiyeh.comهمطاف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 360زکرم  هحفص 325 

http://www.ghaemiyeh.com


« هیـصولا یلع و   » دوخ یپاچ  باتک  رد  ار  باتک  نیا  مسا  يرکـسع / فیرـش  نیدلامجن  دـلج / مالـسلااهیلع 2  ءارهزلا  همطاف  هایح  خیرات 
-16 . 294 / 11 هعیرذلا ، یعازخ / دمحا  نب  دـمحا  نب  دـمحم  مالـسلااهیلع / ءارهزلا  همطاف  بقانم  یف  ءارهزلا  هضورلا  - 15 تسا . هدروآ 

هیربش هناخباتک  رد  ربش / هللادبع  دیس  مالسلااهیلع / ءارهزلا  هبطخ  حرش  - 17 . 277 یشاجن ، لاجر  قودص / خیش  مالسلااهیلع / همطاف  دهز 
/ ینیوزق یلع  لضف  هبطخلا / حرـش  - 19 . 216 / 13 هعیرذلا ، ياهرمک / لیلخ  هبطخلا / حرـش  - 18 تسا . دوجوم  نآ  زا  هخـسن  کی  فجن 
هعیرذلا 13/ یئانب / يداه  هبطخلا / حرـش  - 21 . 216 / 13 هعیرذلا ، ءاملعلا / جات  دمحم  یلع  دیس  هبطخلا / حرـش  - 20 . 216 / 13 هعیرذلا ،
/ همطاف ءارهلا  بئاصم  یف  همـساحلا  مراوصلا  - 23 . 216 هعیرذلا 13 / ینامرک / ینادهشم  فجن  دمحم  ءارهزلا / هبطخلا  حرـش  - 22 . 217

همالظلا - 25 . 126 ءاملعلا / ملاعم  هیدـیز / ياوشیپ  قحلل  رـصانلا  هیمطافلا / همـالظلا  - 24 فجن . هنینیـسح  هناخباتک  یلح / مساقلاوبا  دـیس 
حتفلا و - 27 باقلالا . ینکلا و  ینئادم / نحسالوبا  تایمطافلا / - 26 . 275 یشاجن ، لاجر  یفاکـسا / دینج  نی  دمحا  نب  دمحم  هیمطافلا /
/ یفقث دیعـس  نب  دمحم  نب  میهاربا  كدف / - 28 فجن . ط  هدوملا 14 ، عیبانی  همدقم  يرفعج / دـمحم  ءارهزلا / همطاف  بقانم  یف  يرـشبلا 

نب رفظم  كدـف / - 30 . 42 یـشاجن ، لاـجر  شورطا /) دـمحموبا   ) نسح نب  یلع  نب  نسح  كدـف / - 29 هحفـص 984 ] . ] 27 تسرهفلا ،
نب هللادبع  كدف / - 32 . 163 یشاجن ، لاجر  یمـشاه / ریثک  نب  نمحرلادبع  كدف / - 31 . 299 یـشاجن ، لاجر  یخلب / شیجلاوبا  دمحم 

/ مالـسلااهیلع ءارهزلا  لئاضف  - 34 . 309 یـشاجن / لاجر  يریـشامز / ایرکز  نب  ییحی  كدـف / - 33 . 162 یـشاجن ، لاجر  يزابنا / دیزیبا 
نآ زا  هخسن  کی   102 بقانم 2 / رد  نیهاش / نب  رمع  همطاف / لئاضف  - 35 . 445 باقلالا 2 / ینکلا  یـسربط / بلاطیبا  نب  یلع  نب  دمحا 

مکاح ءارهزلا / همطاف  لـئاضف  - 36 تسا . دوجوم  همطاف  جـیورت  باتک  رد  دـجنملا  نیدـلا  حالـص  لقن  هب  هرامـش 17  قشمد  هیرهاظ  رد 
/ همطاـف رکذ  باـتک  - 37 . 170 / 2 باــقلالا ، ینکلا و  ، 1277 نوـنظلا 2 / فـشک  295 و  مالـسلالا ، مولعل  هعیـشلا  سیـسات  يروباشین /

همطاف مالک  - 39 . 146 یشاجن ، لاجر  شیبجلایبا / مالغ  رهاط  كدف / یف  مالک  - 38 . 168 یشاجن ، لاجر  يدولج / ییحی  نب  زیزعلادبع 
/ يرکـسع فیرـش  نیدلامجن  میرم / یلع  ارهزلا  هیلـضفا  یف  ینـس  یماما و  هثحابم  - 40 . 224 تسرهفلا ، یناهفصا / رفلاوبا  مالـسلااهیلع /
/ میرم یلع  ارهزلا  همطاف  لیـضفت  یف  یماما  يولع و  هثحابم  - 41 تسا . هدروآ  هیـصولا » یلع و   » باتک رد  ار  باتک  ود  نیا  مان  هدنـسیون 

مالسلااهیلع همطاف  نع  يور  نم  - 42 تسا . هدروآ  هیصولا » یلع و   » باتک رد  ار  باتک  ود  نیا  مان  هدنسیون  يرکسع / فیرش  نیدلامجن 
اهتمالظ و اهجیوزت و  اهلئاضف و  همطاف و  دـلوم  - 43 هحفص 985 ] . ] 53 تسرهفلا ، هدقعنبا /)  ) دیعـس نب  دمحم  نب  دمحا  اهدالوا / نم 

همطاف هافو  - 44 تسا . هدـمآ  یلبرا 137  همغلا  فشک  رد  زین  هدروآ و  دوـخ  یپاـچ  ياـهباتک  رد  باـتک  نیا  ماـن  قودـص  خیـش  اـهتافو /
.22 راونالاراحب 1 / يرکبلا / نسحلاوبا  مالسلااهیلع /

ءارهز ترضح  هرابرد  یپاچ  ياهباتک 

/ نیدلاسمـش نیـسح  دمحم  ءارذعلا / لوتبلا  - 2 . 224  / گرزب ناریا / يوـضر  یفجن  هللاهجح  مالـسلااهیلع / همطاـف  ءارهزلا  جاـجتحا  - 1
هللا یلـص  لوسرلا  تنب  همطاف  جیوزت  - 4 گرزب 82 . ناریا / یمق / سابع  خیـش  جاح  نازحالا / تیب  - 3 . 56 یتسد ، نانبل  یلیالعلا  میدقت 

/ مالسلااهیلع ءارهزلا  همطاف  بطخ  - 5 گرزب 10 . توریب / دجنم / نیدلاحالص  رتکد  زا  قیقت  مالسلاهیلع / رقاب  ترضح  ملس / هلآ و  هیلع و 
یمق يوضر  قاحسا  دیـس  یقت  دمحم  ءارهزلا / همطاف  هبطخ  حرـش  یف  ءاضیلا  هردلا  - 6 یتسد 24 . فجن / يرباج / ملـسم  قیقحت  حرش و 

یف مالـسلااهیلع  ءارهزلا  - 8 یتسد 134 . هام / ثیدـح  زا  باتک  نیمهن  یمـشاه / لاـمج  دـمحم  ءارهزلا / - 7 گرزب 190 . ناریا 1354 / /
دمحم مالـسلااهیلع / ءارهزلا  همطاف  هریـس  - 9 مود 406 . لوا 225 ، ءزج  عبر -  فجن  یئاـفک  مظاـک  دـمحم  بدـالا / خـیراتلا و  هنـسلا و 

/ میحرلادبع نب  دـمحا  مالـسلااهیلع / همطاف  هبطخ  حرـش  - 10 هحفـص 986 ] گرزب 384 [ . یچارک  ودرا  ناـبز  هب  يوـلهد  ازریم  ناـطلس 
دمحم تنب  همطاـف  - 12 گرزب 376 . یبرع  طوانرالا / فورعم  هیعاـمتجا / هیخیراـت  هیآ  لوتبلا / همطاـف  - 11 گرزب 439 . ناریا  یـسراف 
همطاف - 14 عبر . ناریا  یسراف / لضاف / داوج  مالسلااهیلع / ارهز  همطاف  - 13 عبر 71 . رصم 1366  رصنلاوبا  رمع  ءاسنلا / هدیس  ءادهشلاما و 
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-16 گرزب 226 . توریب 1967  یبرع ط 2  داقع / دومحم  سابع  نویمطاـفلا / ءارهزلا و  همطاـف  - 15 . 302 رصم / ملعوبا / قیفوت  ءارهزلا /
/ یبرع ردص / رقاب  دمحم  خیراتلا / یف  كدـف  - 17 یتسد 107 . نانبل 1397  یبرع  ورمع / دـمحم  فسوی  يرخا / دـئاصق  ءارهزلا و  همطاف 

دیـس ءارهزلا / لیــضفت  یف  ءارغلا  هـملکلا  - 19 عـبر 202 . تیوـک  یبرع / یکرت / دــمحلادبع  همطاــف / تـیب  یف  - 18 عبر 167 . فـجن 
هبطخ حرـش  یف  ءاضیبلا  هعمللا  - 20 فجن . تسا / هدـش  پاچ  همهملا  لوصف  باتک  هلاـبند  رد  یبرع  يوسوم  نیدـلا  فرـش  نیـسحلادبع 
ناریا یبرع  یفجن / يدـیز  نسحلاوبا  نیرحبلا / یقتلم  ونیرونلا  عمجم  - 21 گرزب 470 . ناریا 1289  یبرع  يراصنا  یلع  دـمحم  ءارهزلا /

ناجشالا رهظم  - 23 یتسد 58 . فن  یبرع  لیخد / یلع  دمحم  یلع  مالـسلااهیلع / ءارهزلا  نع  هساردـلا  رداصم  - 22 گرزب 282 .  1328
 ] عبر قشمد  یبرع  یناشاک / نسحم  نب  میهاربا  هیمطافلا / بقانم  - 24 عبر 132 . یبرع 1320  ینارحب  دمحم  نب  رفعج  نازحالا / جهم  نع 

-26 گرزب 91 . دـنه 1282  یبرع  ینینـسح  يوقن  یلع  برقم  دیـس  همطاف / تیب  قارحا  دـصاقل  همطاحلا  راـنلا  - 25 . 47 هحفص 987 ]
ءارهزلا هقیدـصلا  هاـفو  - 27 گرزب 142 . توریب 1970  یبرع  ینیــسح  هنوـمک  قازرلادـبع  هیمطاـفلا / راونـالا  یف  هیــسدقلا  تاـحفنلا 
ینارحب دمحم  خیش  نب  نیسح  مالسلااهیلع / ءارهزلا  همطاف  هافو  - 28 عبر 152 . فجن 1370  یبرع  مرقم  يووسم  قازرلادبع  مالسلااهیلع /

الاب رد  هک  یئاهباتک  عبر 72 . فجن  یبرع  يدالب / نیسح  خیـش  یلع  مالـسلااهیلع / ءارهزلا  همطاف  هافو  - 29 عبر 96 . فجن 1372  یبرع 
مروآیم اهباتک  نیمه  هلابند  رد  زین  ار  اهنآ  هک  مدرک  دروخرب  رگید  باتک  دنچ  هب  دوخ  نم  دوب و  لیخد  داتسا  تسرهف  رد  دش  هدرب  مسا 

هک اج  ره  هب  لیـضفت  هب  هدـش و  هتـشون  عوضوم  نیا  رد  انثارت »  » دنمـشزرا هلجم  رد  هک  ار  هعومجم  نیا  زا  یعماج  تسرهف  نآ  لابند  هب  و 
اذل دوبن  ناسآ  هلجم  نآ  هب  ناگمه  يارب  یسر  تسد  نوچ  تسا  هدروآ  یپاچ  هچ  یطخ و  هچ  هدش  هتفگ  ءارهز  ترـضح  هرابرد  ینخس 
نیا زا  یضعب  هک  دوشیم  هراشا  زین  هتکن  نیا  هب  میروآیم و  دوب  لیخد  داتـسا  تسرهف  رد  هک  یئاهباتک  فذح  اب  ار  عماج  تسرهف  نآ  ام 

اجنیا رد  هک  هنوگنامهب  ار  اهنآ  میـشاب  هدزن  مه  هب  ار  نانآ  تسرهف  ماظن  کنیا  رطاخ  هب  ام  هدـمآ و  هرامـش  ود  تحت  اـج و  ود  رد  اـهباتک 
نم ءارهزلا  همطاف  - 31 هحفص 988 ] نکد 1406 [ . دابآ  ردیح  یطویـس / نمحرلادـبع  ظفاح  فیلات  ءارهزلا  همطاف  دنـسم  - 30 میدروآ .

/ ءارهزلا همطاف  - 33 تیوک 1400 . فیلات  هنجل  ارهز / همطاـف  هقیدـص  - 32 توریب 1397 . ینیوزق  مظاک  دمحم  دیـس  دحللا / یلا  دـهملا 
، زیزعوبا خیـش  ءارهزلا / همطاف  هقیدصلا  دولوم  - 35 . 1404 یـسردم / یقت  دمحم  دیـس  هوسا / هودـق و  ءارهزلا  همطاف  - 34 بتاک . دمحا 
، نادنمـشناد زا  ياهدـع  تـالاقم  هعومجم  ءارهزلا / - 37 مق 1398 . یئاـسک / اـضرمالغ  دیـس  ارهزلا / بقاـنم  - 36 . 1358 فـجن ، یطخ /

همطاف یناگدنز  - 39 نارهت . یتالحم ، یلوسر  مشاه  دیـس  موثلکما / بنیز و  ترـضح ، نآ  نارتخد  ارهز و  همطاف  یناگدنز  - 38 نارهت .
 / ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصملا  بلق  هجهب  مالـسلااهیلع  ءارهزلا  همطاـف  - 40 ش . ه ، نارهت 1363  يدیهـش ، رفعج  دیـس  ءارهز /
هللا یلص  هللالوسر  تنب  همطاف  ثیداحا  - 41 ددرگیم . زاغآ  انثارت »  » هلجم تسرهف  دعبب  نیا  زا  و  رضاح . باتک  ینادمه ، ینامحر  دمحا 

، قودص خیـش  مالـسلااهیلع / ءارهزلا  رابخا  - 42 رکفلاراد . توریب  ، 383 - 282 دـلج / لـبنح  دـمحا  ماـما  دنـسم  رد  ملـس / هلآ و  هیلع و 
رابخا - 43 دینک . هعجارم  331 و 344  هعیرذـلا ج 1 / هب  318 ه  يافوتم / یمق ، هیوباب  نب  یـسوم  نب  نیـسح  نب  یلع  نب  دـمحم  رفعجوبا 

رفعج نب  هللادـبع  نب  یلع  نسحلاوبا  تاـیمطافلا / راـبخا  - 44 . 344 هعیرذـلا 1 / يافوتم 378 ه ، ینابزرم ، هللادـبعوبا  مالـسلااهیلع / همطاف 
ینئادم هللادبع  دمحم  نب  یلع  نسحلاوبا  هحفص 989 ] زا [  ریغ  صخش  نیا  234 ه ،) - 161  ) ینیدم نبا  هب  فورعم  ظفاح  يدادغب  یندم 

ظافاحلا هرکذت  ، 405 / 1 باقلالا ، ینکلا و   303 / 4 نونکملا ، حاضیا  هب  دروآ ، میهاوخ  زین  ار  نآ  هک  تسا  تایمطافلا »  » باتک بحاـص 
بقانم یف  اثیدـح  نوعبرالا  - » 45 دـینک . هعجارم   458 دادغب 11 / خـیرات  229 و  لادـتعالا 2 / نازیم  ، 349 / 7 بیذهتلا ، بیذـهت  ، 15 / 2

هب لاس 588 ه ، يافوتم  ینرادنزام  يورـس  بوشآ  رهـش  نب  یلع  نب  دمحم  نیدلادیـشر  خیـش  مالـسلااهیلع / ءارهزلا » همطاف  ءاسنلا  هدـیس 
اهلاوحا رئاس  اهتمصع و  اهلضف و  یف  و  / » مالسلااهیلع ءارهزلا  همطاف  ءاسنلا  هدیـس  بقانم  یف  هزوجرا  - 46 دینک . هعجارم   426 هعیرذلا 1 /

«/ نینسحلا همطاف و  بقانم  یف  نیرلا  هلازا  - » 47 . 498  - 497 هعیرذلا 1 / ءاطغلا ، فشاک  لآ  سابع  نب  يداه  خیش  اهتافو /» یلا  هیخیراتلا 
، نارهت بیکش )  ) یضاق هللا  تمعن  شنادنزرف / لوتب و  ارهز  یگدنز  یسررب  مالسا و  خیرات  یـسایس  رارـسا  - 48 یگنس ، پاچ  لوبمالس ،
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نیسحلا و نسحلا و  همطاف و  یلع  دمحم و  حابشالا / هسمخلا  بقانملا  یف  حابصالا  قارـشا  - » 49 گرزب . عطق   624 ش /، 1349 ه ، زوریپ ،
رد 165 لاس 753 ه و  رد  فلوم  ملق  هب  ياهخـسن  متـشه ه ) نرق   ) یئاعنـص رازن  نب  دـمحم  نب  میهاربا  مالـسلا / هاولـصلا و  مهیلع  مهتیرذ 

یبرعلا رکفلا  رداصم  هب  یبرع ، یطخ  ياهباتک  هزوم  رد  نآ  زا  هدش  يرادربسکع  ءاعنص و  رد  یصخش  ياههناخباتک  زا  یکی  رد  هحفص 
هب خساپ  رد  اهبئاصم / اهبقانم و  مالسلااهیلع و  ءارهزلا  همطاف  ءاسنلا  هدیس  لئاضف  یف  همئالاما  - 50 دینک . هعجارم   414 نمی / رد  یمالسالا 

هعجارم  302 هعیرذلا 2 / هب  دنه 1329 ه ، يدنه ، نسحم  دمحم  دیس  یضاق  فیلات  هتشون -  يولهد  دمحا  ریذن  هک  همئالا » تاهما   » باتک
. گرزب عطق  هحفص   320 مود ، پاچ  يدـالیم ، هحفص 990 ] ش 1988 [  ه ، دهـشم 1366  یحیطبا ، نسح  دیـس  ءارهز / راونا  - 51 دوش .

راونا - 53 . 439 هعیرذلا 2 / یـسبط ، اضر  دـمحم  خیـش   / مالـسلااهیلع همطاف  هرهاطلا  هقیدـصلا  انتدیـس  خـیراوت  یف  هعمالالا  راونالا  - 52
لاس 1192 رد  هک  يدابآ  ربکا  دمحم  نیدلا  رون  نب  رونا  دمحم  يولوم  سانلا / تاهبش  ضعب  هفد  ساطرقلا و  كدف و  ثحبم  یف  هیادهلا 
، يرصم دوصقملا  دبع  حاتفلادبع  ءارهزلا / همطاف  لوتبلا  - 54 دینک . هعجارم   447 هعیرذلا 2 / هب  تسا ، هدـش  غراف  باتک  نیا  شراگن  زا  ه 

ياـیرد ود  - 57 لـهنملا . هبتکم  تیوک ، ولحلا ، دـمحم  حاتفلادـبع  رتـکد  ءارهزلا / همطاـف  لوـتبلا  - 56 م .  1982 لـهنملا ، هبتکم  تیوک ،
هغالبلا - 58 . 384 ریبک 1366 ، ریما  هسسوم  نارهت ، ینادرم ، یلع  دمحم  زا  رعش  هعومجم  يوقت / رهظم  همطاف  لدع و  رهظم  یلع  تمحر ،

-59 يرغ . دیدج  هناخپاچ  فجن ، یعبطم ، یلع  دمحم  نب  اضرلادبع  اهیناعم / نایب  یف  اهیلع  تاقیلعت  عم  مالسلااهیلع  اهبطخ  یف  هیمطافلا ،
/ دیوگیم نخـس  ربمایپ  نارتخد  - 60 موس . پاـچ  فرـشا 1952 م  فجن  مالـسلااهیلع ، ءارهزلا  همطاف  بطخ  هعومجم  هیمطافلا / هغـالبلا 

ناندـع دـلو  نم  نیرهاطلا  هسمخلا  نامزلا  تاداس  بئاصم  یف  نازحالاتیب  - 61 طسوتم . عطق  هحفـص ،  104 نارهت 1327 ، لـضاف ، داوج 
. یگنس ناریا 1235 ه  یگنس ، پاچ  زیربت 1275 ه  يافوتم 1268 ه ، يدهشم  يدزی  میحرلادبع  نب  قالخلادبع  الم  یسراف ، مالسلامهیلع /
لوا و پاچ  هیمالـسا ، بتکلاراد  نارهت ، راونـالاراحب ، هحفـص 991 ] دلج 43 [  نیلسرملا / دیـس  هعـضب  نیملاعلاءاسن و  هدیـس  خیرات  - 62

همطاف ءاوح و  اـنما  لوقنلا  ریرحت  - 63 نارهت . پاـچ  زا  تسفا  هحفـص  م 373   1983 ه ، مود 1403  پاچ  هسـسوم  ءافولا  هسـسوم  توریب 
تحت سیراـپ  یلم  هناـخباتک  رد  نآ  ياهخـسن  هک  ( 855 - 784  ) یکم دـمحا  نب  دـمحم  نب  یلع  نیدـلا  رون  یکلاـم ، غابـص  نبا  لوتبلا /

ازریم اـهبئاصم / اـهبقانم و  مالـسلااهیلع و  ءارهزلا  همطاـف  ءاـسنلا  هدیــس  لاوـحا  یف  هیمطاـفلا ، هـفحت  - 64 تـسا . دوـجوم  هرامش 1927 ،
پاچ ناهفصا 1328 ه  یکراشف ، رفعج  نب  نیسح  دمحم  یلوم  زا  ظیرقت  سیون ، شوخ  هب  روهشم  یناهفصا  یلع  دمحم  نب  نیـسحلادبع 

زا یتارجک ، ناـبز  هب  مالـسلااهیلع / ءارهزلا  همطاـف  لاوـحا  یف  تاـنموملا  هفحت  - 65 دـینک . هعجارم   430 هعیرذـلا 3 / هب  یـسراف ، یگنس 
لاس يافوتم  يوردیع  رکبیبا  نب  هللادبع  خیـش  بقانم  رد  هینراون / هفحت  - 66 . 473 هعیرذلا 3 / هحفص ، يرگنواهب 40  یلع  مالغ  يولوم 

مهن ه نرق  ریزو ، اـب  نمحرلادـبع  نب  هللادـبع  فیلاـت  تسا ، هدروآ  ار  مالـسلاامهیلع  یلع  ارهز و  ترـضح  بقاـنم  تبـسانم ، هب  هک  865 ه 
لاوحا همجرت  - 67 دینک . هعجارم  نمی 426  رد  یمالسالا  یبرعلا  رکفلا  رداصم  هب  تومرـضح ، رد  میرتب  ینیـسح  هناخباتک  رد  ياهخـسن 
ثیدح همجرت  - 68 . 189 هعیرذلا 26 / يدزی ، روفغلادبع  نب  میهاربا  نب  نسح  یـسوم  جاح  زا  ملاوعلا »  » باتک زا  مالـسلااهیلع / هقیدصلا 

یضر همطاف  جیوزت  - 69 کچوک . عطق  هحفص   16 ش ، هاشنامرک 1321 ه ، يرهاوج ، يدرجورب  دمحا  یسراف ، مالسلااهیلع / همطاف  حول 
رد هیبرع  هناخباتک  رد  ( 281 - 208  ) يدادغی لوما  یشرق  سیق  نب  نایفس  نب  دیبع  نب  دمحم  نب  هللادبع  رکبوبا  ایندلایبا ، نبا  زا  اهنع / هللا 

/ مالسلااهیلع همطاف  حیبست  - 70 . 304 ثیدحلا 10 / لاجر  مجعم   131 نیفلوم 6 / مجعم  هحفص 62  1406 ه  لوا ، لاس  مود ، دلج  انثارت » »
داوجلادـبع ءارهز / همطاف  هیزعت  - 71 طسوتم . عطق  هحفـص   21 ه ،  1377 هحفـص 992 ] یچارک [  پاچ  يدونهکل ، يدـهم  اقآ  یـسراف ،

یلع مامالا  هبطخ  هبوذکلا  دینفت  - 72 . 209 هعیرذلا 1 / هحفص  ناریا 32  رعش ، هعومجم  یه  يافوتم 1302  يدوج ، هب  صلختم  یناسارخ ،
ثیدحلا و باتکلا و  یف  تاحمل   » هدنسیون بتک  نمـض  رد  تغل  هسـسوم  نارهت  یناگیاپلگ ، یفاص  هللافطل  مالـسلاامهیلع / ءارهزلا  یلع 
، نکد دابآ  ردیح  يدنه ، يدیدبع  نیسح  زاین  دیـس  یـسراف / مالـسلااهیلع » ءارهزلا   » ای هوبنلا ، هرمث  - 73 . 270 - 257 - 1 ءزج / بهذملا »

بلاطیبا نب  یلعب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تنب  همطاـف  جـیوزت  هیف  ءزج  - 74 . 16 هعیرذلا 5 / راشم 1476 ، راـبناخ  تسرهف 
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هگرب زا  فوصت  هرامـش 129  هیرهاظ  هناخباتک  رد  نآ  زا  ياهخـسن  یئافوتم 307 ه ، ینایور  نوراه  نب  دـمحم  رکبوبا  ظفاح  مالـسلاهیلع /
/ راونالاراحب مهد  دلج  رب  هیشاح  - 75 دجنم . نیدلاحالص  روتکد  زا  راشتنا  توریب ، لاس 717 ه ، رد  تسا  عامس  نآ  يور  رب  ، 144 - 142

یسررب لماش  گرزب ، هسامح  - 76 . 27 هعیرذلا 6 / لاس 1195 ه ، يافوتم  راجح ، يدهم  دمحم  مالسلااهیلع ، ءارهز  ترـضح  تالاح  رد 
مراکم رصان  ملس / هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تلحر  زا  دعب  ترضح  نآ  تیصخش  تمظع  یخیرات و  رظن  زا  ارهز  ترضح  هبطخ 

هنیکس بنیز و  ترضح  همطاف و  ترـضح  هجیدخ و  ترـضح  یگدنز  - 77 طسوتم . عطق  هحفـص ،  104 ش ، ه ،  1364 دهشم ، يزاریش ،
/ مالسلااهیلع همطاف  ترـضح  یناگدنز  - 78 گرزب . عـطق  هحف ، ه 717  باتک 1377  عبط  تکرش  نارهت  هدازدامع  نیـسح  مالـسلامهیلع /

نیـسحلادبع مالـسلاایهلع / ءارهز  همطاف  ترـضح  یناگدنز  - 79 هحفـص .  48 ش ، ه ،  1344 نارهت ، ینامرک ،) رباـص   ) نایـسامح نیـسح 
ترضح اب  هجیدخ  ترضح  همطاف و  ترضح  یگدنز  - 80 طسوتم . عطق  هحفص ،  304 ه ش ، نادیواج 1350 ، تاراشتنا  نارهت ، ینموم ،

هقیدص یگدنز  - 81 طسوتم . عطق  هحفص ، مود 138  پاچ  ش ، 1351ه ، نارهت ، يریصن ، نیدلاردب  هحفص 993 ] مالسلامهیلع [ / دمحم 
عطق هحفـص ، ش 143  ه ، میدـق 1343  عماج  دجـسم  هناخباتک  زاریـش ، بیغتـسد ، نیـسحلادبع  دیـس  مالـسلااهیلع /  ءارهز  همطاـف  يربک 

، یبلش دومحم  مالـسلااهیلع / همطاف  هایح  - 82 طسوتم . عطق  هحفص ،  240 ش ، 1364 ه ، موس ، پاچ  مولعلا ، رقاب  تاروشنم  مق  کـچوک ،
لاس دودح  دلوتم  يرکسع ، ینارهط  دمحم  نب  رفعج  نیدلامجن  ازریم  مالسلااهیلع / ءارهزلا  همطاف  هایح  - 83 1403 ه . لیجلاراد ، توریب ،

. گرزب عطق  هحفص ،  233 ش ، ه ، ههشم 1366 ، يزاریش ، مراکم  رصان  مالسلااهیلع / ءارهز  همطاف  یگدنز  - 84 . 121 هعیرذلا 7 / 1313 ه ،
ه، ، 1364 نارهت ، طسوتم ، عطق  هحفـص ، ش،112  1350 ه ، نارهت ، يوضر ، يدهم  دیـس  مالـسلااهیلع / همطاف  یگدـنز  ءارهز ، هرهز  - 85
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  یلا  اوکـش  دق  مالـسلاامهیلع و  یلعو  همطاف  ربخ  - 86 طسوتم . عطق  هحفص ، مود 116  پاـچ  1985 م ، ش ،
/ مالسلااهیلع ءارهزلا  صئاصخ  - 87 . 292 میدننبا ، تسرهفلا  310 ه ، يربط 224 - باحـصا  زا  یبالود  دمحم  زیزعلادبع  نب  یلع  ملس /

فیلات هیآ ، نآ  ریـسفت  تسا و  هدش  لیوات  ءارهز  ترـضح  هب  هک  نآرق  تایآ  زا  ياهیآ  لیوات  ثیدح  ره  رد  هک  اثیدح  نیعبرا  حرـش  یف 
رب لمتشم ، سراف ، هیمطاف / صئاصخ  - 88 هعیرذلا 166/7 . لاس 1293 ه ، رد  ءالبرک  رد  دولوم  ینادمه ، یلع  نسح  نب  یلع  دمحم  خیش 

ه 437 نارهت 1318  ه )  1313 - 1255  ) يروجم رقاب  دمحم  نب  میظعلادبع  نب  لیعامـسا  نب  رقاب  خیـش  زا  هصیـصخ ، جـنپ  یـس و  دـصکی 
ءارهزلا هبطخ  - 89 هحفص 994 ] راشم 1889 [ . راـبناخ  تسرهف  ، 140 لاجرلا 1 / فراعم   174  - 173 هعیرذلا 7 / یگنـس  پچ  هحفص ،

ناونع هب  یسراف  هباحـصلا / ماما  همطاف  هدیـسلا  هبطخ  - 90 یمق . هحفـص 40 /، ش ، 1365 ه ، هیمطاف ، هسسوم  نانمس ، ناریا / مالـسلااهیلع 
/ همللا هبطخ  - 91 کچوک . عطق  هحفـص ، ش 84  ه ،  1345 نارهت ، يراصنا  ناروت  مالـسا ، لآهدـیا  هاگهولج  همطاـف  ترـضح  ینارنخس 

نیا تسا ، هدش  هدیمان  همل » ، » نانز زا  یعمج  نیب  رد  دجـسم  هب  مالـسلااهیلع  ءارهز  ترـضح  دورو  تبـسانم  هب  هک  ءارهز  ترـضح  هبطخ 
حرـش ار  نآ  دیدحلایبا  نبا  تسا و  هدرک  رکذ  یناوارف  ياهدنـس  هب  هفیقـسلا »  » شباتک رد  يرهوج  زیزعلادبع  نب  دـمحا  رکبوبا  ار  هبطخ 

، جاجتحا یفاـش ،»  » باـتک رد  هبطخ  نیا  تسا . هدروآ  فینح  نب  ناـمثع  هب  مالـسلایلع  یلع  ترـضح  هماـن  حرـش  ماـگنه  هب  هغالبلاجـهن 
تیبلا لها  نم  جرخا  نم  یلع  همطاـحلا  هیهادـلا  - 92 . 205 - 204 هعیرذـلا 7 / تسا ، هدـمآ  زین  ءاسنلا  تاغالب  فئارطلا و  همغلا ، فشک 
همطاف ترـضح  هب  تبـسن  ار  ریهطت  هیآ  لومـش  هک  هداد  ار  یـسک  خساپ  باتک  نیا  رد  يو  يدابآ  ضیف  يدنه  یلع  ردـیح  خیـش  همطاف /

هب دوشیمن ، ترـضح  نآ  لماش  ریهطت  هیآ  هک  هتـشاد  راهظا  هدومن و  جراخ  تیبلا  لها  عمج  زا  ار  ترـضح  نآ  هدرک و  در  مالـسلااهیلع 
یف یلائللا  ررد  - 93 دوش . هعجارم  یطخ ، بتک  شخب  هیبرعلا ، هبتکم  رد  مالسلامهیلع  تیبلا  لها  ، 219 دنهلا ، یف  هیمالسالا  هقافتلا  باتک 

هرامش هبیرغ  هاگشناد  رد  ياهخسن  1249 ه ) - 1149  ) یملید یلع  نب  میهاربا  نب  ییحی  نب  نیـسح  یلاوعلا / كدفل و  لوتبلا  يوعد  هجح 
كدف و هلاسم  یسررب  ودرا ، نابز  هب  هیردیحلا / هردلا  - 94 دوش . هعجارم  ، 241 نمیلا ، یف  یمالسالا  یبرعلا  رکفلا  رداصم  هب  عیماجم ،  92
لاس 1290 دلوتم  دشابیم  هحفص 995 ] دنه [  يوناک  وت  نکاس  بهذم و  يدیز  هک  شخب  نیسح  نب  نیـسح  دمحم  دیـس  نآ ، تاقلعتم 
يافوتم 1216 ه، ینارحب  روفصعلآ  دمحم  نب  نیسح  خیش  مالـسلااهیلع / ءارهزلا  تافو  یف  ءارغلا  هردلا  - 95 . 97 هعیرذلا 8 / دنه ، پاچ 
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رد فجن  رد  تسا ، فلوم  امز  هخـسن  نیا  دراد و  دوجو  ياهعومجم  مض  رد  نیدلافیرـشلآ  يدهم  خیـش  دزن  رتست  رد  نآ  زا  ياهخـسن 
هدیـسلا لـئاضف  ضعب  یف  همیتیلا  هردـلا  - 96 . 119 و 25 /  104 هعیرذـلا 8 / طسوتم ، عطق  هحفـص ، تـسا 96  هدـش  پاـچ  لاس 1372 ه 
يافوتم یکم ، یفنح  ینغزیم  نسح  نب  میهاربا  نب  هللادبع  هدایسلاوبا  فیلات  مالسلااهیلع / ءارهزلا  همطاف  لوتبلا  هعضبلا  بقانم  یف  همیظعلا ،

، ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تانب  رکذ  - 97 ءافولا 1405 ه . هسـسوم  توریب ، پاچ  یحیرط ، دیعـس  دمحم  زا  قیقحت  ه  ، 1193
هللا یلص  هتنبا - همطاف  رکذ  - 98 رداص . راد  توریب ، ، 30 - 19 يربکلا 8 / تاقبعلا  رد  ملـس / هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  تنب  همطاف 
خیش - 280 - 277 ءزج 1 / سیفنلا ، سفنا  ـالوحا  یف  سیمخلا  خـیرات  رد  اهدـلو / اهـسلغ و  نم  اـهتاف و  اهتیـصو و  و  ملـس - هلآ و  هیلع و 

كردتسملا  » رد ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  تنب  همطاف  بقانم  رکذ  - 99 نابعش . هسسوم  توریب ، يرکب ، راید  دمحم  نب  نسح 
، رکفلاراد توریب  يافوتم 145  ظفاح ، هللادـبع  نب  دـمحم  يروباشین ، مکاح  فیلاـت   / 176 - 151 ءزج 3 / ثیدحلا » یف  نحیحـصلا  یلع 

ینئاق رهاط  نب  نسح  دمحموبا  دیس  مالسلااهیلع / هرهاطلا  ءارهزلا  همطاف  هدیسلا  لیضفت  یف  هرهابلا  هلاسرلا  - 100 يدالیم .  1987 1398ه ،
ربـخلا قیقحت  یف  هلاـسر  - 102 . 97 هعیرذـلا 16 / یناسارخ ، دـمحم  نب  نیما  دـمحم  هیمطاـفلا / هلاـسرلا  - 101 هعیرذلا 15/2 . یمـشاه ،

بتکلاراد فرشافجن ، ت 413 ه )  ) نامعن نب  دمحم  نب  دمحم  هللادبع  وبا  دیفم  خیش   / ثرون ءایبنالا ال  رشاعم  نحت  یبنلا : یلا  بوسنملا 
یف هلاسر  - 103 دیفم . خیش  زا  رگید  هلاسر  دنچ  نمـض  رد  دیفملا ، هحفـص 996 ] هیتکم [  مق ، اهریغ ، هیدوراجلا و  لئاسملا  عم  هیراجتلا ،

هلاسر نیا  رد  كدـفلا / هصق  یف  هلاـسر  - 104 . 129 هعیرذـلا 16 / ت 1259 ه )  ) يدابآ ریـصن  يوضر  یلع  رادلد  نب  یلع  دیـس  كدـف /
یف هلاسر  - 105 . 129 هعیرذلا 16 / طایخ ، رفعج  نب  رکب  نب  رفعج  زا  تسا ، هدمآ  مالـسلااهیلع  ءارهز  ترـضح  هبطخ  كدـف و  ناتـساد 

رد مالـسلااهیلع / ءارهزلا  هضور  - 106 مالـسلااهیلع . ءارهزلا  هافو  ناونع ، هب  یمیظعلادبع  هاش  یلع  دمحم  دیـس  مالـسلااهیلع / ءارهزلا  هافو 
تالاح رد  هیماظن ، هدـبز  - 107 ءالبرک . رد  تجح  نیـسحلادبع  دیـس  هناـخباتک  رد  یـسراف ، يدرجورب ، رقاـب  دـمحم  زا  یثارم  حـئادم و 
ترضح یگدنز  زا  لماک  یـسررب  ثحب و  ءارهزلا / - 108 یعقر . هحفص  ش 196  دزی 1328 ه ، يدزی ، نیدلاماظن  خیش  همطاف / ترـضح 

/ مالسلااهیلع ءارهزلا  - 109 دینک . هعجارم  ، 90 يرغلا 8 / ءارعش  باتک  هب  1371 ه ) - 1293  ) رفظم سنوی  نب  نیسح  دمحم  خیش  زا  ءارهز ،
-110 طسوتم . عطق  هحفص ،  442 1985 م ، ش ، 1364 ه ، نارهت ، نارگید ، یمق و  سابع  خیش  جاح  موحرم  زا  یـسراف  تالاقم ، هعومجم 
، يدنه یمارگلب  ردـیح  دالوا  دیـس  فیلات  ودرا ، نابز  هب  ترـضح ، نآ  تالاح  ءارهز و  ترـضح  رب  هدراو  بئاصم  مالـسلااهیلع / ءارهزلا 
1986 ش ، دهشم 1365 ه ، يزاریش ، مراکم  رصان  كدف / زیگنا  مغ  يارجام  مالسلااهیلع و  ءارهز  ترضح  - 111 . 67 هعیرذلا 12 / یپاچ 
ت 714  ) هزمح نب  هللادبع  نب  یلع  نب  سیردا  نیدلا  دامع  لوتبلا / ءارهزلا  همطاف  بقانم  یف  لوبـسلا ، - 112 طسوتم . عطق  هحفص ،  68 م ،
، يرهوج زیزعلادـبع  نب  دـمحا  رکبوبا  كدـفلا / هفیقـسلا و  - 113 . 412 نـمیلا ، هحفـص 997 ] یف [  یمالــسالا  یبرعلا  رکفلا  دراـصم  ه )

دمحم زا  قـیقحت  يروآدرگ و  همدـقم و  لاس 656 ه  يافوتم  یلزتعم ، دـیدحلایبا  نبا  دـیمحلادبع  نیدـلازع  تیاور  لاس 323 ه  يافوتم 
نایاوشیپ زا  هاتوک  نانخس  هلـسلس  - 114 هعیرذلا 206/12 . گرزب :، عطق  هحفـص   152 ت ، د ، يونین ، دـیدج  هبنکم  نارهت ، ینیما ، يداـه 

همطاف انتدیـس  هریـس  یف  هدیـسلا ، - 115 کـچوک . عطق  هحفـص   39 ش ، ه ،  1348 نارهت ، یهیقف ، يداـه  مالــسلااهیلع / همطاـف  زا  نـید 
نیدلالالج مالسلااهیلع / همطاف  ترـضح  - 116 دنهلا 93 . یف  هیمالسالا  هفاقثلا  يوراولهب ، يرداق  نامیلـس  نب  نسح  خیـش  مالـسلااهیلع /

ش، ه ، ، 1336 مق ، قح ، هار  رد  هسسوم  مالسلااهیلع / ءارهز  همطاف  ترضح  ناوناب ، يوناب  - 117 هحفص . ش 24  1349 ه ، نارهت ، یسراف ،
-119 . 280 هعیرذلا 12 / ودرا ، نابز  هب  دنه  رتخا ، نیسح  رکاذ  دیس  مالـسلااهیلع / هقیدصلا  همطاف  هریـس  - 118 طسوتم . عطق  هحفص ،  48

همطاف ناک  ول   » ثیدح حرـش  - 120 . 204 هعیرذلا 13 / يزاریـش  نیهلاتملا  ردص  نبا  اضر  دمحم  یلوم  ینم / هعـضب  همطاف  ثیدـح  حرش 
رد مالـسلااهیلع / همطاف  لئاضف  رد  ثیدـح  ود  حرـش  - 121 . 5 هعیرذلا 13 / يزاریـش ، نیهلاتملا  ردـص  نبا  اضر  دـمحم  یلوم  اهتعطقل /»

1313 ه يرصان ، هناخپاچ  یبموب ، ینامرک ، ناخ  میرک  دمحم  نب  دمحم  فیلات  داعم ، باب  رد  هخیخیش  هب  تبسن  تاهبش  در  باتک  نمض 
بتکلا هآرم  يافوتم 1310 ه ، یغاد  هرق  دمحا  نب  یلع  دمحم  ازریم  مالـسلااهیلع / ءارهزلا  هبطخ  حرـش  - 122 طسوتم . عطق  هحفص ،  153
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ترضح هبطخ  حرش  - 124 . 3228 راشم : رابناخ  هحفص 998 ] تسرهف [  فجن ، یسراف ، مالسلااهیلع / ءارهزلا  هبطخ  حرش  - 123 . 206 / 2
حرش - 125 طسوتم . عطق  هحفـص ، م 512   1985 ش ، ه  ، 1364 یمالـسالا ، مالعالا  بتکم  مق ، یناجنز ، ینیـسح  نیدلازع  دیـس  ءارهز /

هریبکلا هبطخ  حرش  - 126 مس .  20 / 14 هحفـص ، 1405 ه ، ءافولا ، هسـسوم  توریب ، هحیمق ، هیزن  خیـش  مالـسلااهیلع / ءارهزلا  همطاف  هبطخ 
هبطخ حرش  - 127 ت . د . فرـشا . فجن  پاـچ  1963 م ) - 1913 ، ) يرباج مساج  دـمحم  نب  ملـسم  خیـش  مالـسلااهیلع /  لوتبلا  ءارهزلل 
ریسفت باتک  ناونع  هب  نودبعنبا / همللا / هبطخ  حرـش  - 128 يراصنا . یلع  دـمحم  همللا / هبطخ  حرـش  یف  ءاـضیبلا  هعمللا  ناونع  هب  همللا ،
هرـصبت  » بااک رد  هک  كدف / یف  مالک  ضقن  یف  یـسراف ، هیکدفلا / دـهاوشلا  - 129 دـمآ . باتک  نیا  مسا  البق  مالـسلااهیلع  همطاف  هبطخ 

، تسا هدش  غراف  باتک  شراگن  زا  لاس 1237 ه  رد  یلع ، مرکا  دیس  زا  تسا ، هدمآ  يدنه  یسرانب  ناخ  یلع  تمالس  فیلات  نیملـسملا »
نیـسحلادبع دیـس  ءارهز ، همطاـف  يربک  هقیدـص  ناونع ، هب  یـسراف  ءارهزلا / همطاـف  يربکلا  هقیدـصلا  - 130 . 244 هعیرذـلا 14 / یپاچ ،

.121 هعیرذـلا 15 / یلاوعلا / وکدـف  بصغ  یف  یلائللا  ءوض  - 131 دـمآ . باتک  نیا  مسا  البق  يربکلا  هقیدـصلا  هایح  ناونع  هب  بیغتـسد ،
رادلد نب  دمحم  دیـس  زا  هناخ ، رد  ندنازوس  و  ذغاک ، كدـف ، ثحابم  رد  هیرـشع » ینثا  هفحت   » باتک در  رب  یـسراف ، حامرلا / نعط  - 132
نسح نب  مظاک  خیش  ناوید  رد  ءارهزلا / ءاثر  یف  دئاصق  هدع  - 133 . 172 هعیرذلا 15 / ،1308 ه /، دنه 1284 ه ) - 199 ، ) يدابآریصن یلع 

بلاطم مامت  هک  تسا  تیاور  لقن  دننام  برثی / ءارذع  - 134 . 154 يرغلا 7 / ءارعش  1342 ه ) - 1258  ) یتبس هب  روهشم  ینالهس ، یلع  نب 
یف همـصاعلا  يرعلا  - 135 . 241 هعیرذـلا 15 / یئافک ، مظاک  دـمحم  دیـس  زا  تسا ، هدروآ  ار  ءارهزلا »  » باـتک هحفـص 999 ] مود [  ءزج 

ءارعش - 261 - 260 هعیرذلا 15 - لاس 1329 ه ، رد  فیلات  یفجن ، يوازع  مساق  نب  اضر  دمحم  خیش  مالسلااهیلع / همطاف  ءارهزلا  لیـضفت 
نب هللادـبع  خیـش  مالـسلااهیلع / ءارهزلا  لاوحا  لاوقالا ، رابخالا و  تایالا و  نم  لاوحالا  فراعملا و  مولعلا و  ملاوع  - 136 . 401 يرغلا 8 /
یف نیقیلا  نیع  - 137 1405 ه . مالسلاهیلع ، يدهملا  مامالا  هسردم  مق ، مق ، رد  مالـسلاهیلع  يدهملا  مامالا  هسردم  قیقحت  ینارحب ، هللارون 

.96 هعیرذلا 16 / عوبطم ، يریصن ، اضر  دمحم  یسراف ، مالـسلااهیلع / همطاف  - 138 ، 374 هعیرذلا 15 / دنه ، پاچ  اهبـصغ / كدف و  ثحب 

. توریب پاـچ  يرجه  دـلوتم 276  ملـسم  نب  هللادـبع  يرونید  هبیتق  نبا  فراعم / باتک   200 ، 158 ، 142 ، 141 تاحفـص 84 ، رد  - 139
/ مالسلااهیلع همطاف  - 141 هحفص .  99 ش ، 1351 ه ، يوفطصم ، هعبطم  زاریش ، یتسایر ، نیدلالالج  ءاملعلا  سیئر  یسراف ، همطاف / - 140

هحفص كردتسملا  صیخلت  رد  اهنعهللایـضر / همطاف  - 142 هحفص .  410 ه ش ، ، 1347 نارهت ، ینارهت ، یقداصریم  نیدلاریصن  یـسراف ،
بااک هیـشاح  رد  1987 م  یه ،  1398 رکفلاراد ، توریب ، یبهذ ، دـمحا  نب  دـمحم  هللادـبعوبا  نیدلاسمـش  یبهذ ، ماما  زا  - 176 - 151

ءزج لاعفالا ، لاوقالا و  ننـس  یف  لامعلا  زنک  رد  اهنع / هللایـضر  همطاف  - 143 دلج 3 . يروباشین  مکاح  زا  نحیحصلا » یلع  كردتـسملا  »
نآ ینایح  يرکب  خبش  يافوتم 975 ه  يروف ، ناهرب  يدنه  نیدلاماسح  نب  یقتم  یلع  نیدلاءالع  يدنه  یقتم  زا  ، 687 هحفص 674 -  13

، توریب تسا ، هتشون  نآ  رب  تسرهف  هدومن و  حیحصت  ءاقسلا  هوفـص  خیـش  تسا و  هدرک  ریـسفت  ار  شـسونامان  مهبم و  تاکن  طبـض و  ار 
رد روثنملا ، ردلا  رد : ملس / هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  هنبا  همطاف  - 144 1405 ه 1985 م . مجنپ ، پاچ  هحفص 1000 ] هلاسرلا [  هسسوم 

لحم یلماع ، زاوف  فسوی  نب  میهاربا  نب  نسح  نب  هللادبع  نب  نیـسح  نب  یلع  تنب  بنیز  زا  ، 361 هحفص 395 - رودخلا » تابر   » تاقبط
هللا یلص  یبنلا  هنبا  همطاف  - 145 تسفا . مود ، پاـچ  هفرعملاراد ، توریب ، قالوب 1312 ه ي / هرهاق ، هدوب / رـصم  شنطوم  هیروس و  دلوت ،

دمحم نیدلاسمش  یبهذ ، ماما  زا  ، 432 هحفص 431 ، ءزج 3 ، هسلا ، بتکلا  یف  هیاور  هل  نم  هفرعم  یف  فشاـکلا  رد : ملـس / هلآ و  هیلع و 
، یسراف منیبیم / همطاف  - 146 م .  1983 ، 1403 یلوـالا ، هقبطلا  هیملعلا ، بتکلاراد  توریب ، یبهذ 0 ت 748 ه ي ،) نامثع  نب  دـمحا  نب 
دلج 11، لاجرلا ، سوماق  رد : ملس / هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  تنب  همطاف  - 147 . 96 هعیرذلا 16 / یگنس ، پاچ  هحفص ،  40 نارهت ،
: رد ملس / هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  تنب  همطاف  - 148 باتک 1393 ه . رشن  زکرم  نارهت ، يرتست ، یقت  دمحم  خیش  ، 28 هحفص 9 -
1327 نکد ، دابآردیح  يافوتم 852 ه ، رجح  نب  یلع  نب  دمحا  لضفلاوبا  ینالقـسع ، رجحنبا  زا   - 442 هحفص 440 - بیذهتلا  بیذهت 
زا ، 43 هحفص 39 - دلج 2  ءایفـصالا ، تاقبط  ءایلوالا و  هیلح  رد  ملـس / هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  تنب  همطاف  - 149 لوا . پاچ  ه 
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تنب همطاف  - 150 م .  1985 مراهچ 1405 ، پاچ  یبرع ، باـتکلاراد  توریب ، يافوم 430 ه ، هللادبع ، نب  دمحا  یناهفـصا ، میعنوبا  ظفاح 
نب یلع  نیـسحلاوبا  نیدلا  زع  ریثانبا ، ، 525 - 519 ءزج 5 / هباحـصلا : هفرعم  یف  هباغلا  دـسا  رد : ملـس / هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 

/ ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  تنب  همطاف  - 151 تسفا . یمالـسا  هناخباتک  نارهت ، يافوتم 630 ه  يرزج ، میکرلادبع  نب  دـمحم 
، توریب 1374 م ، هحفص 1001 ] يافوتم 748 ه [  یبهذ ، نامثع  دمحا  نب  دمحم  نیدلاسمش  ، 135 - 118 ءزج 2 / ءالبنلا  مالعا  ریس  رد :

هللا لوسر  تنب  همطاـف  - 152 طوواـنرا . بیعـش  زا  قیلعت  رداـصم و  جارخا  قیقحت و  1985 م ، ه ي ،  1405 موس ، پاچ  هلاسرلا ، هسـسوم 
، یملعالا هسسوم  توریب  يرئاح ، یملعا  نیسح  دمحم  خیش  زا  ، 338 - 301 ءزج 2 / ءاسنلا ، مالعا  مجارت  رد  ملس / هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
-1475 تارقف : رهاوجلا ، نداعم  بهذلا و  جورم  رد  ملس / هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تنب  همطاف  - 153 1987 م . 1407 ه ، لوا ، پاچ 
،2377 ، 2280 ، 2221 ، 2089 ، 1950 ، 1908 ، 1844 ، 1764 ، 1758 ، 1751 ، 1612 ، 1523 ، 1516 ، 1517 ، 1497 ، 1496 ، 1489 - 1486
حقنم و ياترک ، يد  هیقاب  رانیم و  يد  هییرب  نآ  هدننکپاچ  يافوتم 346 ه ، یلع ، نب  نیسح  نب  یلع  نسحلاوبا  يدوعسم ، ، 2896 ، 2410

نم لوصالا  عماج  رد : اهنعهللایضر / دمحم  تنب  همطاف  - 154 1972 م . نانبل ، هاگشناد  توریب ، الب ، لراش  نآ : سیون  تسرهف  ححصم و 
صوصن قیقحت  606 ه ) - 544  ) يرزج دمحم  نب  كرابملا  تاداعسلایبا  نیدلادجم  ریثالانبا ، زا  ، 132 - 125 ءزج 9 / لوسرلا ، ثیداحا 

نب هللادـبع  نب  دـمحم  تنب  همطاف  - 155 مود 1403 . پاـچ  رکفلاراد ، توریب ، طوواـنرا ، رداقلادـبع  زا  نآ  قیلعت  ثیداـحا و  جـیرخت  و 
، توریب هلاحک ، اضر  رمع  زا  - 132 - 108 ءزج 4 / مالسالا ، برعلا و  یملاع  یف  ءاسنلا  مالعا  رد  ملس / هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  بلطملادبع 

تاـیفو مالـسالا و  خـیرات  رد : ملـس / هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبـنلا  تنب  همطاـف  - 156 م .  1984 ه ،  1404 مجنپ ، پاچ  هلاـسرلا ، هسـسوم 
نامثع نب  دـمحا  نب  دـمحم  نیدلاسمـش  یبهذ ، ظفاح  زا  ، 591 ، 217 ، 144 ، 88 ، 75 هحفـص 66 ، هیوبنلا  هریـسلا  مالعالا ، ریهاـشملا و 
همطاف - 157 م . ه 1987  لوا 1407  پاـچ  یبرعلا  باـتکلا  راد  توریب ، يرمدـق ، مالـسلادبع  رمع  رتـکد  قیقحت  ياـفوتم 748 ه ، یبهذ ،

نرق  ) يرذالب رباـج  نب  ییحی  نب  دـمحا  يرذـالب ، زا  ، 191 ، 188 ، 186 ، 97 ، 53 هحفص 5 ، فارـشالا ، باسنا  رد : مالـسلااهیلع / ءارهزلا 
ءارهزلا همطاف  - 158 يدومحم . رقاب  دمحم  زا  قیلعت  قیقحت و  لوا 1397 ه 1977 م ، پاچ  فیراعلاراد  توریب ، هحفص 1002 ] موس ه [ .)

-159 م .  1984 مشـش ، پاچ  نییـالملل ، ملعلاراد  توریب ، يافوتم 1976 م ، یلکرز ، نیدـلاریخ  ، 132 ءزج 5 / مالعالا  رد : مالـسلااهیلع /
1975 1395 ه ، فیراعتلاراد ، توریب ، نیمالا ، نسح  زا  ، 14 - 5 ءزج 2 / هیعیشلا  هیمالسالا  فراعملا  هرئاد  رد : مالسلااهیلع / ءارهزلا  همطاف 

لاس نارهت ، 1334 ه ش ، ادخهد 1258 - ربکا  یلع  زا  . 29 - 28 ف /)  ) فرح همان  تغل  رد : یسراف ، مالسلااهیلع / ءارهزلا  همطاف  - 160 م .
عطق هحفـص ،  107 ه ،  1397، توریب رمع ، دـمحم  فـسوی  زا  رگید  هدیــصق  دـنچ  و  مالــسلااهیلع / ءارهزلا  همطاـف  - 161 ش . ه ،  1341
عطق هحفص   125 م ، لاس 1985  رـشنلا ، هعاطلل و  یملاـعلا  بتکم  توریب ، یماـحم ، نسح  لماکدـمحم  ءارهزلا / همطاـف  - 162 کچوک .

لوتبلا  » باتک ناـمه  نیا  تسا  نمم  هک  دـلج ، رد 3  دوصقملائدـبع ، حاتفلادـبع  ءارهزلا / همطاف  - 163 مالسالا . ءامظع  هلـسلس ، طسوتم ،
. گرزب عطق  هحفـص ،  703 ش ، ه ، لاس 1336  نارهت  یناهفـصا ، هدازامع  نیـسح  یـسراف ،  / ءارهزلا همطاـف  - 164 دـشاب . ءارهزلا » همطاف 
.3 ءاسنلا -  مالعا  طسوتم ، عطق  هحفص ،  176 198 م ، ، / تیبلا 1400 ه لها  هسـسوم  توریب ، لیخد ، یلع  دمحم  زا  ءارهزلا /  همطاف  - 165
/ ءارهزلا همطاف  - 167 طسوتم . عطق  حفـص  1984 م،60   / ش لاس 1363 ه ، دهشم  يزاریش ، مراکم  رـصان  یـسراف ، ءارهزلا / همطاف  - 166
هرامش 227، هب  هرصب ، هاگشناد  يزکرم  هناخباتک  رد  ار  نآ  زا  ياهخسن  يافوتم 1216 ه ، يزارد ، روفصع  نب  دمحا  نب  دمحم  نب  نیسح 
 ] تنب رتکد  زا  ، 219 - 159 یبنلا /، انب  رد  اهیباما / ءارهزلا  همطاـف  - 168 مس . رد 12  برض  گرب 20  38 ه ، يرادرب 1319  هخـسن  خیرات 

، یـسراف اـهیباما / ءارهزلا  همطاـف  - 169 م .  1979 ه ،  1399 یبرعلا ، باـتکلاراد  توریب ، نمحرلادــبع ، هشئاـع  یطاـشلا  هـحفص 1003 ]
، هحفص  120 موس ، پاچ  1987 م ،  / ش لاس 1366 ه ، ریبکریما ، تاراشتنا  نارهت  نایچیاچ ، بیبح  زا  میظنت  شراگن و  ینیما ، نیسحلادبع 

همطاف - 171 مس . رد 20  برض   14 / 124 ه ،  1404 ءافولا ، هسـسوم  توریب ، يراصنا ، رکاش  اهیباما / ءارهزلا  همطاـف  - 170 گرزب . عطق 
ماما تنب  ارهزلا  همطاـف  - 172 هحفص . ه 334  ءافولا 1404  هسـسوم  توریب  ینیئان ، نسح  دـمحم  خیـش  ءاسنلا / هدیـس  همامالاما و  ءارهزلا 
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یناـنک یلع  نب  دـمحم  نب  دـمحم  نب  یلع  نـب  دـمحا  لـضفلاوبا  ظـفح  زا  ، 380  - 377 / 4 هباحـصلا ، زییمت  یف  هباـصالا  رد : نـیقتملا /
هللالوسر تنب  ءارهزلا  همطاف  - 173 1328 ه . لوا ، پاچ  تداعس ، هناخپاچ  هرهاق ، 852 ه ) - 773  ) رجحنبا هب  فورعم  یعفاش ، ینالقسع 

نیدلا یحم  ایرکزوبا  ظفاح  زا  ، 353 هحفص 352 - لوا ، شخب  زا  مود  ءزج  تاغللا ، ءامـسالا و  بیذهت  رد : ملـس / هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
، هعیـشلا نایعا  رد : نیملاعلا / ءاسن  هدیـس  هللالوسر  تنب  ءارهزلا  همطاف  - 174 هیملعلا . بـتکلاراد  توریب  يافوتم 676 ه ، يوون ، فرـش  نب 

همطاف - 175 م . ه 1983   1403 فیراـعتلاراد ، توریب ، نیما ، نسح  دیـس  زا  جارخا  قـیقحت و  نیما ، نـسحم  دیـس  زا   323 ، 306 دلج 1 /
ءارهزلا همطاف  - 176 کچوک . عطق  هحفص ،  96 ش ، لاس 1351 ه ، رشنلاراد ، مق ، فصاو ، دمحم  خیش  تنس / لها  تایاور  رظن  زا  ءارهزلا 

یحو ریذپانتسکـش  ژد  ءارهز  همطاف  - 177 کچوک . عطق  هحفص  مود 44  پاچ  1985 م  نارهت ، یعابس ، مظاک  هملـسملا / هارملا  هودق 
همطاف - 178 هحفص 1004 ] کچوک [ . عطق  هحفص ،  438 ش ، لاس 1364 ه ، نوتس ، لهچ  هسردم  نارهت ، دیعـس ، نسح  نامز / لوط  رد 

رافغ لامج  یلع  دس  زا  بیرقت  طسوتم ، عطق  هحفص ،  247 مهدزناپ ، پاچ  قفش ، تاراشتنا  مق  ینیما ، میهاربا  مالـسا / هنومن  يوناب  ءارهز 
نسحلل و اهتدالو  اـهجاوز و  مالـسلااهیلع ، همطاـف  - 179 دـش . دـهاوخ  رـشن  قفـش  تاراـشتنا  زا  يدوز  هب  هک  مق  رد  پاـچ  ریز  ینیـسح ،

یلبنح دامع  نب  یحلادبع  حالفلاوبا  زا  9 و 10 و 15 ، ءزج 1 / بهذ ، نم  رابخا  یف  بهذلا  تارذش  رد : اهتافو / و  مالسلاامهیلع ، نیـسحلا 
« یفلـس ظفاح   » باتک فلوم  يرـصم ، نوتیز  دومحم  دـمحم  ءاسنلا / هدیـس  همطاف  - 180 هدـیدجلا . قاـفالاراد  توریب ، يافوتم 1089 ه ،

مالسلامهیلع تیبلا  لها  تسا ، پاچ  ریز  ءاسنلا » هدیـس  همطاف   » شباتک هک  دسیونیم  باتک  نآ  هحفص 314  رت  هیردنکسا  رد  هدش  پاچ 
مود باـتک  زا  دلج 4  خیراوتلا  خـسان  زا : یـسراف ، مالـسلااهیلع / يربکلا  هقیدـص  همطاف  - 181 یطخ . بتک  شخب  هـیبرعلا ، هـبتکملا  یف 

، راشم رابناخ  تسرهف  رد  باتک  نیا  ياـهپاچ  هب  هحفـص ، ش 352  ه ، لاس 1338  ریبک ، ریما  تاراشتنا  نارهت ، رهپـس ، یقت  دـمحم  فیلات 
لاس 1313 ه، رد  دولوم  يرکـسع ، ینارهت ، دمحم  نب  رفعج  نیدلا  مجن  ازریم  روهمجلادنع / همطاف  - 182 دینک . هعجارم  - 5118 - 5117
رد نوزوم  انخـس  ای  تایمطاف ، - 184 ش . ه ،  1350 داشرا ، هینیـسح  نارهت ، یتعیرـش ، یلع  تسا / همطاف  همطاـف  - 183 . 96 هعیرذلا 16 /

عطق هفـص ،  192 ش ، ه ،  1351 دهـشم ، يراوزبـس ، یظعاو  نیـسح  دیـس  مالـسلااهیلع / ارهز  ترـضح  ناـیملاع  ناـنز  هدیـس  يراوگرزب 
میکحت رد  هدرک و  توعد  مالـسا  تناید  هب  ار  مدرم  هک  ءارهز  ترـضح  نادـنزرف  هرابرد  یقیقحت  مالـسا / هوعد  یمطاف  - 185 کچوک .

.97 - 96 / 16 هحفـص 1005 ] هعیرذـلا [  يدابآردـیح ، يولهد  یماظن  نسح  هجاوخ  زا  دـلج ، ود  ودرا ، نابز  هب  دناهدیـشوک ، نید  ینابم 
، يدادغب یمور ، يومح ، هللادبع  نب  توقای  هللادـبع  یبا  نیدـلا  باهـش  يومح ، توقای   240 - 238 / 2 نادلبلا ، مجعم  رد : كدـف / - 186

نامیلس نیسح  دمحم  خیـش  ، 182  - 179 / 23 فراـعملا ، هرئاد  رد : كدـف / - 187 م . ه 1979   1399، توریب راد  رداــص و  راد  توریب ،
-189 دمآ . باتک  نیا  مسا  البق  كدف  هصق  یف  هلاسر  ناونع  تحت  طایخ ، ریکب  نب  رفعج  كدـفلا / - 188 یملعالا . هسسوم  مق ، یملعا ،

نینچ وا  بتک  یماـسا  مـض  رد  يو   208 یـشاجن ، لاجر   129 هعیرذـلا 16 / شیجلا ، یبا  مالغ  رهاط ، خیـش  هیف / مالکلا  كدـف و  باـتک 
لوتبلا و یـضترملا و  لـئاضف  یف  نیطمـسلا  دـئارف  - 190 كدـف .» یف  مـالکلا   » ماـن هب  دربیم  مسا  شدوخ  زا  ار  یباـتک  خیـش  دـیوگیم :
زا لاس 716  رد  ینیوج ، دمحم  نب  هیوح  نب  دمحم  نب  رکب  یب  نب  دمحم  نیدلا  دعـس  نب  میهاربا  يومح ، هللادبعوبا  دـلج ، ود  نیطبـسلا /

لئاضف - 191 م .  1987 ه /  لوا 139  پاچ  يدومحملا ، هسـسوم  توریب ، يدومحم ، رقاب  دـمحم  ققحم : هدـش ، غراف  باتک  نیا  شراـگن 
یملعالا هسسوم  توریب  1384 ه ، - 383 فجن ، هعبطم  فجن ، ، يدابا زوریف  ینیسح  یضترم  دیـس  زا  دلج ،  3 هتسلا / حاحصلا  نم  هسمخلا 

دمحا تنبنبا  زیزعلادبع  نب  دـمحم  نب  هللادـبع  يوغب ، مساقلاوبا  ظفاح  همطاف / لئاضف  - 192 م . ه 1982  مراهچ 142  پاچ  تاعوبطملل ،
هیلع و هللا  یلص  دمحم  تنب  همطاف  لئاضف  - 193 یطخ . بتک  شخب  هیبرعلا ، هبتکملا  یف  مالسلامهیلع  تیبلا  لها  يافوم 317 ه ، عینم ، نب 
قیقحت و 297 ه) - 209  ) يذمرت هروس  نب  دمحم  یـسیعوبا  زا  ، 202 - 698 دشاب 5 / يذمرت  ننـس  هک  حیحـصلا : عماجلا  رد : ملـس / هلآ و 

ظفاح زا  مالـسلااهیلع / ءارهزلا  همطاف  لـئاضف  - 194 یبرعلا . هحفـص 1006 ] ثارتـلا [  ءاـیحاراد  توریب ، ضرع ، هوطع  میهاربا  زا  قـیلعت 
1405 ه، ءافولا ، هسسوم  توریب ، یحیرط ، دیعـس  دمحم  قیقحت  385 ه ) - 297  ) نیهاش نبا  هب  فورعم  يدادغب ، دـمحا  نب  رمع  صفحوبا 
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/ ءارهزلا همطاف  لئاضف  - 196 ش،1987 م . لاس 1366 ه ، دهشم  يزاریش ، مراکم  رصان  نارگید / هاگدید  زا  ءارهز  لئاضف  - 195 1985 م .
نونظلا فشک  258 و 261 ، هعیرذلا 16 / 405 ه ، - 221  ) عیبلانبا هب  فورعم  یبض  هللادبع  نب  دـمحم  ظفاح  يروباشین ، مکاح  هللادـبعوبا 
هللالوسر تنب  همطاف  لضف  - 197 . 295 - 294 مالسالا : مولعل  هیعشلا  سیسات  ، 170 باقلالا 2 / ینکلا و  ، 59 نیفراعلا 2 / هیده  ، 1277/3

، یمثیه رکبیبا  نب  یلع  نیدلارون  ظفاح   551 هحفص 549 - نابحنبا  دئاوز  یلاناملظلا  دراوم  رد : اهجیوزت / ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
یلع مالـسلااهیلع / ءارهزلا  نع  هساردـلا  رداـصم  سرهف  - 198 هیملعلا . بـتکلاراد  توریب ، هزمح ، قازرلاردـبع  دـمحم  زا  رـشن  قـیحقت و 

نینسحلا یبا  لوتبلا و  لاوحا  یف  ندیعسلا  نارق  - 199 دمآ . دهاوخ  مالسلامهیلع  ءارهزلا  نع  هساردلا  رداصم  ناونع  هب  لیخ ، یلع  دمحم 
هرد راصبالا و  هرق  - 201 دمآ . البق  راذعلا ، لوتبلا  مسا : هب  هیمطافلا / هدیصقلا  - 200 . 66 هعیرذلا 17 / دنه ، پاچ  ودرا ، هب  مالسلاامهیلع /

هتـشون یبتجم  ماما  ءارهز و  ترـضح  نینموملاریما و  لوسر و  ترـضح  تالاح  رد  هک  تسا  عومدـلا » باحـس  : » باتک لوا  دـلج  راربالا /
لح یف  لمعلا  دعاوق  - 202 . 71 هعیرذلا 17 ، لاس 1316 ه ، رد  هدش  پاچ  یناوجخن ، اباب  يدهـشم  نب  دمحم  یلوم  خیـش  زا  تسا  هدش 

زا یمعم  لاح  حرش و  نیا  و  ت 830 ه )  ) یئامعم يدیزی  یلع  نیدلافرش  خیش  ياهامعم  زا  یسراف  مالسلااهیلع / همطاف  مسا  نع  یمعملا 
هک مالسلاهیلع  اضر  ترـضح  هناخباتک  رد  نآ  زا  هخـسن  هحفص 1007 ] کی [  تسا ، ینیسح  یلع  نب  دمحم  دیـس  وا  رـصاعم  نادنمـشناد 

یضترم دمحم  دیس  نیلسرملا / ءایبنالا و  یلع  ءارهزلا  لیـضفت  یف  نیرظانلا  لحک  - 203 . 186 هعیرذـلا 17 / تسا  صقان  هداتفا و  شرخآ 
درلا كدـف و  ثحبم  یف  تاملظلا  فشک  - 204 . 285 هعیرذلا 17 / ه ، لاـس 1302  رد  عوبطم  لاس 1333 ه ، يافوتم  يروفنوج  ینیـسح 
دیـس مالـسلااهیلع / ءارهزلا  همطاـفل  همللا  هبطخ  حرـش  یف  هجحملا  فشک  - 205 . 41 هعیرذـلا 18 / ودرا ، نابز  هب  تاـنیبلا /» تاـیآ   » یلع

هناـخباتک رد  باـتک  نیا  زا  ياهخـسن  1242 ه ) - 1188  ) نفدـملا نکـسملا و  یمظاک  یفجن  یلح  ینیـسح  ربش  اـضر  دـمحم  نب  هللادـبع 
دمحم دیـس  فلوم  هداوـن  دزن  رد  يرگید  فـجن و  هیرتـست  رد  رگید  ياهخـسن  و  هرامش 159 . هعومجم  مض  رد  هرـصب  هاگنـشاد  يزکرم 

جرفلاوبا همطاف / مالک  - 206 . 10 لاجرلا 2 / فراعم  ، 224 و 13 / ، 58 هعیرذلا 18 / نآ 1225 ه ، خیرات  ربش  هللادبع  نب  نیسحلا  نب  یلعنب 
ءارهز همطاف  ترـضح  بئاـصم  بقاـنم و  رثوک  - 207 دمآ . دـهاوخ  كدـف  یف  مالـسلااهیلع  همطاف  مالک  باتک  ناونع  تحت  یناهفـصا ،

/ یصولاو لوتبلا  یبنلا و  لاوحا  یف  يردلا  بکوکلا  - 208 طسوتم . عطق  هحفص ،  120 ش ، 1364 ه ، دهشم ، یعخن ، گنهرف  مالسلااهیلع /
هثحابم - 209 هحفص . دــلج 593  ود  رد  هیردـیح 1955 م . هعبطم  فـجن ، 1915 م ، هیملع ، هعبطم  فرـشا  فجن  يرئاح ، يدهم  دـمحم 

.40 هعیرذـلا 19 / يرکـسع ، ینارهط  دـمحم  نب  رفعجنیدـلا  مجن  نارمع / تنب  میرم  یلع  ءارهزلا  همطاـف  لیـضفتیف  يرعـشالا  يرفعجلا و 
ار اهنآ  تممکح  ناخ  یلع  بحم  هک  تسا  يراعشا  لوا  شخب  ود  رد  مالسلااهیلع / همطاف  تالاوحالا  یف  یمطاف  همانخرف  يونثم ، - 210
-211 . 256 / 16 هحفـص 1008 ] هعیرذـلا [  هدروآ ، رد  مظن  هب  کلملا  قذاح  مظاک  میکح  هک  تسا  یئاـهزیچ  مود  شخب  هدرک و  میظنت 

يدابآضیف نیسح  نب  نیسح  دماح  دیـس  زا  همطاف ، ترـضح  تالاح  رد  ار  نآ  لوا  ءزج  راونالا ، راحب  مهد  دلج  همجرت  راربالا / سلاجم 
، تسا هتـشون  ظیرقت  نآ  رب  بحاص  وبا  دیـس  هب  فورعم  يریمـشک  يوضر  ردفـص  نب  یلع  نب  دمحم  نسحلاوبا  دیـس  هک  تسا  يروفنج 

لـضفلاوبا نیدـلا  لـالج  یطویـس  ظـفاح  مالـسلااهیلع / همطاـف  بقاـنم  یف  سلجم  - 212 . 357 هعیرذــلا 19 / لاـس 1311 ه  رد  عوـبطم 
ام مجعم  هب  ، 1030 هرامش 13 / تحت  لوبمالسا  هینامیلس  هناخباتک  رد  نآ  زا  ياهخسن  يافوتم 911 ه ، دمحم  نب  رکب  یبا  نب  نمحرلادبع 

همئالا ءارهزلا و  یبنلا و  تاـیفو  یف  مـالکلا  رـصتخم  - 213 دـینک . هعجارم  هحفـص 225  ملـس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  نع  فلا 
حابصم - 214 هحفص .  148 م ،  1911 ه ، نیتملا 1330  لبح  هعبطم  فرـشا ، فجن  یمیظعلادبع  هاش  ینیـسح  یلع  دـمحم  مالـسلامهیلع /

، لضاف داوج  یسراف ، ءارهزلا / همطاف  موس : موصعم  - 215 . 10 هعیرذلا 21 / روظنم »  » هب صلختم  دـمحا  ازریم  همئالا / ما  خـیرات  یف  همئالا 
ءارهزلا ملظت  یف  ءاربعلا  هلقملا  - 216 گرزب . عطق  هحفص ،  196 مود ، پاچ  ش  1343 ه ، نارهت ، طسوتم  عطق  هحفص ،  221 نارهت 1336 ،

مامالا بقانم  یف  ءایفصالا  یقتلم  - 127 . 547 نونکملا 2 / حاضیا  ، 1120 هعیرذلا 22 / يرئازج ، نیسح  نب  یلع  دبع  خیش  مالـسلااهیلع /
لاس 1387 ه رد  یندم  هناخپاچ  مارحلا ، دجـسم  ینید  مولع  بالط  زا  یکم ، هاور  نیـسح  نب  حاتفلادبع  خیـش  ءارهزلا / نیطبـسلا و  یلع و 
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حیـشوت تروص  هب  لوتبلا / ءارهزلا  یف  همحلم  - 218 یطخ . بتک  شخب  یبرعلا  هبتکملا  یف  مالـسلامهیلع  تیبلا  لها  هدرک ، پاـچ  ار  نآ 
رعش فجن  رد  لاس 1319 ه ، رد  دلوتم  رفظم  میهاربا  نب  نسحم  خیش  زا  دوشیم ، لیکشت  عارصم  هحفص 1009 ] کی [  هیفاق و  هس  زا  هک 
لیلخ ازریم  هفیلخ ، وا و  نیب  هرظانم  نیتسخن  رد  ارهز  ترـضح  جاجتحا  مالـسا / هکلم  - 219 یطخ 341 . فجنلا ، ءارعش  ، 275 يرغلا 7 /

دجسم رد  ءارهز  همطاف  مالسا  هکلم  - 220 گرزب . عطق  مود ، پاچ   312 ش ، لاس 1348 ه ، نارهت  ش ، لاس 1327 ه ، نارهت ، ياهرمک ،
راشم 3328. رابناخ  تسرهف  نارهت ، یفجن ، داوج  دمحم  ءارهز / همطاف  مالـسا  هکلم  - 221 ش . 1348 ه . نارهت ، اونش ، قح  نیسح  ربمایپ /

ءام عبنم   » مود شخب  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  دعب  یئاضق  همکاحم  نیتسخن  لوا ، شخب  ءارهزلا / همطاف  مالسالا  هکلم  - 222
یطعملادبع مالسلامهیلع / ءارهزلا  همطاف  امهما  نیسحلا و  و  نسحلا ، یلع و  بقانم  - 223 ش . 1348 ه ، هیمالسالا ، هبتکم  نارهت ، هایحلا ،»

یف تیبلا  لـها  یه ، یفوتم 1031  يدانم ، یلع  نب  نیفراـعلا  جاـت  نب  فوورلادـبع  همطاـف / بقاـنم  - 224 م . بلح 1979  یجعلق ، نـیما 
يافوتم ظفاح  يروباشین  یلع  نب  یلع  نب  کلملادبع  نب  دمحا  نذوم ، حلاصوبا  همطاف / بقانم  - 225 یطخ . بتک  شخب  هیبرعلا ، هبتکملا 

اهلضف و ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  تنب  همطاف  بقانم  - 226 یطخ . بتک  شخب  هیبرعلا ، هبتکملا  یف  تیبلا  لها  لاس 470 ه 
هب يافوتم 807 ه  یمثیه ، رکب  یبانب  یلع  نیدـلارون  ظفاح  ، 212 هحفص 201 -  ءزج 9  دئاوفلا ، عبنم  دـئاوزلا و  عمجم  رد : یلعب / اهیجزت 

ءارهزلا همطاـف  بقاـنم  - 227 م .  1987 ه ، موـس 1402  پاـچ  یبرعلا ، باــتکلاراد  توریب ، رجح ، نـبا  ظــفاح  یقارع و  ظــفاح  ریرحت 
ءارهزلا همطاف  بقاـنم  - 228 هحفـص 1010 ] تشذـگ [ . ـالبق  همطاـف  هیـسلا  بقاـنم  یف  همـسابلا  روغثلا  ناونع  هب  یطویـس ، مالـسلااهیلع /

/ اهتالاح ارهزلا و  همطاـف  بقاـنم  - 229 . 331 هعیرذـلا 22 / يافوتم 405 ه ، هللادبع  نب  دـمحم  هللادـبع  وبا  يروباشین  مکاح  مالـسلااهیلع /
اهدـلو ءارهزلا و  همطاف  بقاـنم  - 230 . 331 هعیرذـلا 22 / فرـشا ، فـجن  رد  یناـسارخ  ناوـخ  هضور  يداـه  ازریم  دزن  نآ  زا  ياهخـسن 

.332 هعیرذلا 22 / یـسوط ، خیـش  رـصاعم  همامالا » لئالد   » بحاص يربط  یلمآ  ریرج  نب  متـسرنب  ریرج  نب  دمحم  رفعجوبا  مالـسلامهیلع /
رـصاعم يزیوح ، يوسوم  حالف  نب  دمحم  نب  ردیح  نب  بلطملادـبع  نب  فلخ  دیـس  ءارهزلا ، همطاف  لئاضف  یف  یبرقلا / یف  هدوملا  - 231

، دـمحم نب  هللادـبع  نب  دـمحم  یطخ ، زیزع  وبا  خیـش  مالـسلااهیلع / ءارهزلا  همطاـف  دـلوم  - 232 . 604 نونکملا 2 / حاضیا  یئاـهب ، خـیش 
يرادمتعیرش لوسرلادبع  دیس  اهلئاضف / مالسلااهیلع و  ءارهزلا  هایح  یف  ناوسنلا ، هدیـس  لیـضفت  یف  نایبلا  هبخن  - 233 . 275 هعیرذلا 23 /

هرابرد یثحب  یتاـضور ، دـمحا  دیـس  ریم  هعیـش / يادـن  - 234 طـسوتم . عطق  هحفـص   280 ش ، ه ،  1366 يداـهلا ، بـتکم  مـق  یمهرج ،
نب نیسح  نب  نسح  مالـسلااهیلع / ءارهزلا  بئاصم  یف  هقرو  ياور  مظن  - 235 هحفص .  12 1351 ه ش ، نارهت ، ءارهز  ترضح  تیصخش 

، تسا هدوـب  1000 ه ،  / لاس دودـح  رد  نآ  شراگن  هک  ياهعومجم  نمـض  رد  ءارماـس  رد  ینارهت  هناـخباتک  رد  تسا  ياهخـسن  یبنلادـبع 
فیلانت ياهبوکداب  دمحم  نب  ریمالادبع  زا  یسراف ، مالسلااهیلع / هیـضرملا  همطاف  تالاح  یف  هیـسدقلا  تاحفنلا  - 236 . 212 هعیرذلا 24 /

ءایبنالا ال رـشاعم  نحن   » روهـشم یگتخاس  ربخ  رد  نرابمیپ و  يارب  ثرا  تابثا  رد  يدهلا / - 237 . 250 هعیرذلا 24 / لاس 1357 ه ، رد  نا 
هللا يده  - 238 . 202 هعیرذلا 25 / دـنه ، پاچ  يروهال  یمق  يوضر  هحفـص 1011 ] مساقلایبا [  نب  یلع  دیـس  زا  ودرا ، نابز  هب  ثرون »

فرشا 1352 ه فجن  1960 م ) 1380 ه 1879 -  - 1296  ) ینیوزق يرئاح  رقاب  دـمحم  یلاعملایبا  نب  نسح  زا  هلحنلا / نم  كدـف  نا  یلا 
یف ءارغلا  هردلا   » ناونع تحت  البق  روفصع ، لآ  نیسح  خیـش  ءارهزلا / تافو  - 239 تسفا . هحفص ،  232 حاجنلا 16 ، تاعوبطم  1976 م ،

هعیرذـلا 25/ یکرک ، ققحم  دراش  ینارحب ، رـصان  نب  هربنع  نب  نیـس  نب  ییحی  مالـسلااهیلع / ءارهزلا  هافو  - 240 تشذگ . ءارهزلا » تافو 
ه ( 1334 - 1258  ) یفجن یمیظعلادبع  هاش  يزار  ینیـسح  هللا  هیادـه  نب  دـمحم  ازریم  نب  یلع  دـمحم  دیـس  زا  ءارهزلا / هافو  - 241 . 119

هافو - 243 . 119 هعیرذلا 25 / یناث ، دیهش  داتسا  ياوفتم 953 ه  يرـصم  يرکب  نسحلاوبا  ءارهزلا / تافو  - 242 . 318 لاجرلا 2 / فراعم 
هقیدـصلا هافو  - 244 . 19 هعیرذـلا 25 / يافوتم 1107 ه ، ینارحب ، یناـکتک  لیعامـسا  نب  نامیلـس  نب  مشاـه  دیـس  مالـسلااهیلع / ءارهزلا 

ظفاح ، 11 ربغ 1 / نم  ربخ  یف  ربعلا  رد : همطاـف / تاـفو  - 245 . 420 هعیرذلا 2 / نیردبلا ، راونا  فلوم  دنزرف  نیـسح  خیـش  مالـسلااهیلع /
، هیملعلا بنکلاراد  توریب ، لولغز ، ینویسب  نب  دیعـس  دمحم  قیقحت  ت 748 ه )  ) یبهذ نامثع  نب  دمحا  نب  دمحم  نیدلا  سمـش  یبهذ ،

ص)  ) ربمایپ لد  ینامداش  ءارهز  www.Ghaemiyeh.comهمطاف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 360زکرم  هحفص 335 

http://www.ghaemiyeh.com


ثداوح نم  ربتعی  ام  هفرعم  یف  ناظیلا  هربع  نانجلا و  هآرم  رد : اهنعهللایـضر / اهلئاضف  همطاف و  تاـفو  - 246 لوا 1405 ه 1985 م . پاچ 
یف ءاضیبلا  دیلا  - 247 تسفا . مود ، پاچ  یملعا 1390 ه ، هسـسوم  توریب ، لوا ، پاچ  1337 ه ، نکد ، دابا  ردیح  ، 62  - 61 / 1 نامزلا ،
نب ربکا  یلع  زا  بهاوملا » راونا   » زا مود  ءزج  ترضح ، نآ  هرابرد  هحفص 1012 ] هدراو [  رابخا  زا  یئاههتکن  مالسلااهیلع / ءارهزلا  بقانم 

شقن یـصخش و  یگدنز  مالـسلااهیلع / ءارهزلا  همطاف  تایموی  - 248 . 277 و 25 / هعیرذـلا 4452  لاس 1360 ه ، رد  اچ  يدـنواهن ، نیس 
. طسوتم عطق  هحفص ، ش 1987 م 152  لاس 1366 ه ، نارهت ، بتاک ، دمحا  زا  ترضح ، نآ  یسایس  یعامتجا و 

هقباسم رد  لوا  فیدر  ياهباتک 

ءاسکلا و هدیـس  ءارهزلا  - 3 بیـسم . يدعـس ، یلع ، ردیح  ءاسنلا / رخف  هدئار  - 2 بیسم . نیـسحلادبع ، يدهم  دمحم / تنب  ءادهـشلاما  - 1
بارحم یف  ءارهزلا  - 5 [ . 1124 . ] هنرقلا دمحم ، نامثع  ءارهزلادبع  دمحم / تنب  همطاف  ءارهزلا  - 4 فجن . غئاص ، دمحا  میرک  مویلا / ءاسن 

تنب ءارهزلا  همطاف  هقیدصلا  - 7 فجن . یناسح ، اضر  دمحم  ءارهزلا / همطاف  هقیدصلا  - 6 هوالقش . یئاط ، قیفوت  میرکلادبع  دلاخلا / ملالا 
همطاف - 9 [ . 1125 . ] فجن ینیـسح ، ینالیم  لـضاف  اـهیباما / ءارهزلا  همطاـف  - 8 هلح . بولج ، يوامـس  دـیجملادبع  هیدـمحملا / هلاسرلا 
ءارهزلا همطاف  - 11 [ . 1126 . ] هرامعلا يدابع ، مشاه  مساج  هیـسنالا / ءاروحلا  همطاـف  - 10 هیرصان . يدیدش ، ردیح  یفطصملا /  هعـضبلا 

هحفص 1013] البرک [ . یناسارخ ، یقت  دمحم  دیس  نیئالملا /  ءادن  ءارهزلا  همطاف  - 12 فجن . میکح ، یسیع  نسح  بقاثلا /  هوبنلا  باهش 
هزادنا نادـب  اجنیا  رد  هرامعلا . دیـشر / لیلخ  همطاف ، ءاسنلا  رخف  - 14 [ . 1127 . ] نانبل یناتک ، نامیلـس  دـمغ /  یفرت  ءارهزلا و  همطاف  - 13
يوناب نآ  دوجو  كاپ  فدص  زا  ردقنارگ  رهاوج  جارخا  یبای و  تسد  تردق  ترـضح و  نآ  لئاضف  فرژ  يایرد  رد  یـصاوغ  ناوت  هک 

وا هک  دریذپب ، نم  زا  یبوخ  هب  ار  نآ  مناهاوخ  لاعتم  يادخ  زا  دمآ ، نایاپ  هب  متفای  ار  شترح  نارادتسود  هب  هضرع  قیفوت  متشاد و  ار  رزب 
ینادمه ینامحر  دمحا  تسا . راوگرزب  نانم و  يادخ 

یقرواپ

فورعم ياعد  هب  هراشا  [ 2 . ] دشاب هتـشاد  تسود  ار  امـش  دنوادخ  ات  دینک  يوریپ  نم  زا  دیراد  تسود  ار  ادـخ  رگا  - 31 نارمعلآ ، [ 1]
تراد هیلع  هیلاعلا  تافصلا  نم  اهبح  و  [ 3 «. ] کلمع هب  طاحا  ام  ددعب  اهیف  عدوسملا  رسلا  اهینب و  اهلعب و  اهیبا و  همطاف و  یلع  یلص  مهللا  »

هلالا دـنع  یه  اهالاو  نم  لک  اهینبل و  تدـعا  دـق  روک  هللاو  یه  اهاظل  اهرـشح و  ران  اهمـساب  تمطف  دـق  مطاف و  یباب  [ 4 . ] هیلاخلا نورقلا 
اهلعب اهوبا و  لق  هیبش  اهنم  دوجولا  یف  نکی  له  اهاحوا  اههلا  اهیباک  یحو  هلیقع  یفطصملا  هعـضب  اهاحر  نورقلا  یف  راداهب  قلخ و  مظعا 

گرزب ققحم  راوگرزب و  دنمـشناد  روضح  هب  دـیوگ : « 148 همـصاعلا /  هنجلا   » شباتک رد  یناهجریم  ياـقآ  هنازرف  دنمـشناد  [ 5 . ] اهانبا و 
هب هزاجا  بسک  زا  دعب  هدش و  بایفرش  شاهناخباتک  رد  مالسلاهیلع » نیـسحلا  راصنا  یف  نیعلا  راصبا   » باتک بحاص  يوامـس  دمحم  خیش 

حلاص فیلات  یلاثللا » فشک   » باتک زا  دنمشزرا  یطخ و  ياهخسن  هب  ممشچ  نمـض  رد  متخادرپ  هناخباتک  نآ  رد  رـصتخم  شدرگ  ریس و 
خیش زا  قارذ ، نسح  نب  میهاربا  خیـش  مدید : باتک  نآ  رد  دنـس  نیا  اب  ار  ثیدح  نیا  ندز  قرو  ماگنه  هب  داتفا ، سدنرع  باهولادبع  نب 
یکم نب  دمحم  هللادبعیبا  خیش  زا  يرئاح ، نزاخ  نسح  نب  یلع  نیدلانیز  خیش  زا  یلح ، دهف  نب  دمحا  خیش  زا  يرئازج ، لاله  نب  یلع 

زا يراصنا  هللادبع  نیرباج  زا  یفعج  دیزی  نیرباج  زا  شدانسا  هب  یمق  هیوباب  نب  یسوم  نب  یلع  نب  دمحم  رفعجوبا ، زا  يو  دانسا  اب  دیهش 
الول كالفالا و  تقلخ  امل  كالول  دمحا ! ای  دومرف : هک  تسا  هدرک  تیاور  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر 
همالع و  « 14 نیرحبلا /  یقتلم   » رد يدـنرم  همالع  ار  ثیدـح  نیا  نینچ  مه  میوگیم : نم  و  امکتقلخ . امل  همطاف  الول  کتقلخ و  امل  یلع 
يانعم رد  ترضح  نآ  ياههینک  لصف  رد  بناج  نیا  دناهدروآ و  مطف »  » و قلخ »  » هدام رد  راحبلا  هنیفـس  كردتـسم  رد  يدورهاش  يزامن 

لاس ردقلا  لیلج  دیس  نیا  یمارگ و  دنمشناد  نیا  فسات  لامک  اب  دینک . هعجارم  اجنآ  هب  ماهتشون ، فیرش  ثیدح  نیا  رب  یحرـش  اهیباما » »
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رفعج دوصقم  ارهاظ  [ 6 (. ] مجرتم . ) دیدرگ نفد  مالسلاهیلع  یـسلجم  همالع  رهطم  دقرم  روج  رد  عادو و  ار  ایند  راد  ناهفـصا  رد  هتـشذگ 
انئانبا عدن  اولاعت  لقف  : 61 نارمعلآ ، [ 9 . ] 13 - 12 توریب ، ،ط  همهملا لوصفلا  [ 8 . ] 143 توریب / ، ط  همهملا ، لوصفلا  [ 7 . ] تسا باذک 

[11 -،. ] ناریا 6 لووـسلا ط  بلاـطم  [ 10 . ] نیبذاکلا یلع  هللا  هنعل  لعجنف  لـهتبن  مث  مکـسفنا  انـسفنا و  مکءاـسن و  اـنءاسن و  مکئاـنبا و  و 
.128  / ملعوبا قیفوت  فیلات  تیبلا  لها  [ 14 . ] 133 تیبلا 132 - لها  [ 13 . ] 193 هغالبلاجهن 9 / حرش  [ 12 . ] 39 توریب 2 / ءایلوالاهیلح ط 
.448 زیربـت 1 / همغلا ط  فشک  [ 17 . ] 448 زیربـت 1 / همغلا ط  فشک  [ 16 . ] 171 لیخد /  همالع  فیلات  مالـسلااهیلع  ءارهزلا  همطاـف  [ 15]
.14 - 13 همدقم /  دحللا ، یلا  دـهملا  نم  مالـسلااهیلع  ءارهزلا  همطاف  [ 20 . ] 1 هیمطافلا /  صئاـصخلا  [ 19 . ] 358 - 357 بقانملا 3 / [ 18]
، یبقعلا رئاخذ  [ 23 . ] 59 - 58 / 1 لیزنتلا ، دهاوش  یفنح ، یناکسح  ظفاح  [ 22 . ] 59 - 58 / 1 لیزنتلا ، دهاوش  یفنح ، یناکسح  ظفاح  [ 21]
.313 ، 312 لیزنتلا 1 / دهاوش  یناکـسح ، [ 26 . ] 313 ، 312 لیزنتلا 1 / دهاوش  یناکـسح ، [ 25 . ] 24 - 25 یبقعلا ، رئاـخذ  [ 24 . ] 24 - 25
، لیزنتلا دهاوش  یناکسح ، [ 30 . ] 3 / 7 بقانملا ، یلزاغمنبا ، [ 29 . ] 408 لیزنتلا 1 / دهاوش  یناکسح ، [ 28 . ] 342 یبقعلا 1 / رئاخذ  [ 27]

دهاوش یناکسح ، [ 32 . ] 414 بازحا 1 / هروس  رد  هیآ  381 و  / 1 لیزنتلا ، دهاوش  یناکسح ، [ 31 . ] 33 بازحا /  هروـس  رد  هیآ  381 و  / 1
[35 . ] 467 فاشکلا 3 / ریـسفت  هللا ، راج  يرـشخمز ، [ 34 . ] 24 یبقعلا / رئاـخذ  [ 33 . ] 416 بازحا 1 / هروـس  رد  هـیآ  381 و  / 1 لیزنتلا ،
[38 . ] 174 و 194 لیزنتلا 2 / دهاوش  یناکسح ، [ 37 . ] 174 و 194 لیزنتلا 2 / دهاوش  یناکسح ، [ 36 . ] 197 لیزنتلا 2 / دهاوش  یناکسح ،
،246 لیزنتلا 2 / دهاوش  یناکسح ، [ 40 . ] 247 ، 246 لیزنتلا 2 / دهاوش  یناکسح ، [ 39 . ] 697 توریب 7 / روثنملا ط  ردـلا  لالج  یطویس ،
[44 . ] 10 / 15 راونالاراحب ، [ 43 . ] 36 / 1، نیطمسلا دئارف  [ 42 . ] مق 818 ط  / 2 تایالا ، لیوات  نیدلافرش  دیـس  یفجن ، همالع  [ 41 . ] 247

همطاف دنسم  نیدلالالج ، یطویـس ، [ 46 . ] 46 مالسلااهیلع 45 - ءارهزلا  همطاف  دنـسم  نیدلالالج ، یطویـس ، [ 45 . ] 98 تایال 1 / لیوات 
دنسم نیدلالالج ، یطویس ، [ 48 . ] 46 مالسلاهیلع 45 - ءارهزلا  همطاف  دنـسم  نیدلالالج ، یطویـس ، [ 47 .. ] 46 مالسلااهیلع 45 - ءارهزلا 

، دمصلادبع یلوم  ینادمهلا ، [ 51 . ] 44 / 43 راونالاراحب ، [ 50 . ] 56 رصم / یبقعلا ط  رئاخذ  [ 49 . ] 69 / 46 مالسلااهیلع 45 - ءارهزلا  همطاف 
هحفص ریبکریما 1362  ینیما ط  همالع  فیلات  ءارهزلا  همطاف  باتک  زا  لقن  هب  یتفلا » نیز   » ظفاحلا یمـصاعلا ، [ 52 . ] 428 فراعملا /  رحب 
همالع [ 56 . ] 19 راونالاراحب 15 / رقاب ، دمحم  الم  یـسلجم ، همالع  [ 55 . ] 28 هتامالا /  لتالا  يربط ، [ 54 . ] 259 دادغب 1 / خیرات  [ 53 . ] 43
لئاضف ، » زا لقن  هب   193 لامعلازنک 6 / یکجارک :، [ 58 . ] 59 تایالا 2 / لیوات  [ 57 . ] 192 - 190 لوقعلا 5 / هارم  رقاب ، دـمحم  الم  یلجم ،

رد مالسلاایهلع  ءارهز  ترضح  . 255 یبلحلا / یبابلا  یفطصم  پاچ  ، قئافلا ضور  بیعش : خیش  شفیرحلا ، همالع  [ 59 . ] 163 / 3 سمخلا »
ظفاح [ 60 . ] درکیم تبحـص  وا  اـب  رداـم  مکـش  رد  زین  ترـضحنآ  هک  ارچ  تسا  کیرـش  مالـسلاهیلع  نیـسح  شدـنزرف  اـب  یگژیو  نـیا 

، یعفاش یلزاغمنبا  [ 61 «. ] تسا ثیداحا  میسقت  رد  ثیدح  یملع  حالطصا  زا  « » یلاع  » نسح هلک   311 باب 85 / بلاطلا ، هیافک  یجنگ :،
الم یـسلجم ، همالع  [ 63 . ] 134 قحلا 10 / قاقحا  تاـقحلم  نیدلاباهـش ، دیـس  یفجن ، یـشعرم  هللا  هیآ  [ 62 . ] نارهت ط   363 بقاـنلا / 

همالع [ 66 . ] پاچ 1399  52 راصبالارون / یجنلبش ، [ 65 . ] 442 دنـسملا 2 / دمحا ، لبنح ، ماما  [ 64 . ] 504 راونالاراحب 22 / رقاب ، دـمحم 
[69 . ] 262 توریب 8 / ط  تاقبطلا ، دعسنبا : [ 68 . ] 124 تیبلا /  لها  ملعوبا : قیفوت ، [ 67 . ] 54 راونالاراحب 43 / رقاب ، دمحم  الم  یسلجم ،
« یمثیه ظـفاح   » 111 و / 12 لاـمعلازنک ، یکجارک ، [ 70 . ] 203 / 9 دـئاوزلا / » عمجم  «» یمثیه ظـفاح   » 111 و / 12 لامعلازنک ، یکجارک ،
[73 . ] لئاضفلا باب  ، 142 - 141 / 7، حیحصلا ملسم  [ 72 . ] لئاضفلا باب  ، 142 - 141 / 7 حیحصلا ، ملسم  [ 71 . ] 203 / 9 دئاوزلا / » عمجم  »
حیبص و یلع  دمحم  26 ط  / 5، حیحصلا يراخب ، [ 74 . ] لئاضفلا باب  رـصم . رد  هدالوا  حیبص و  یلع  دمحم  26 ط  / 5 حیحصلا ، يراخب ،
[77 . ] 159 / 3 نیحیحصلا » كردتـسملا   » مکاح [ 76 . ] 159 / 3 نیحیحصلا » كردتـسملا   » مکاح [ 75 . ] لئاضفلا باب  رـصم . رد  هدـالوا 
ار لوسر  دـنوادخ و  هک  یناسک  : 58 بازحالا /  [ 79 . ] 232 ریدغلا 7 / نیـسحلادبع : ینیما ، همالع  [ 78 . ] 111 لامعلازنک 12 / یکجارک :
، ینالطسق ظفاح  [ 80 . ] تسا هتخاس  ایهم  هدننک  راوخ  یباذع  اهنآ  يارب  هدرک و  تهل  ترخآ  ایند و  رد  ار  نانآ  دـنوادخ  دـننکیم ، تیذا 
/4 ریدـقلا ، ضیف  يوانم ، همالع  [ 82 . ] 334 يراسلا 9 / داشرا  هیشاح  ینالطـسق ، ظفاح  [ 81 . ] 121 يراخبلا 6 / حرـش  یف  يراسلا  داشرا 
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هک دـنکیم  لـقن  هشیاـع  زا  حـیبص  یلع  دـمحم  177 ط  يراـخب 5 / حیحـص  رد  [ 84 . ] 236 نیـسحلادبع 7 / ینیما ، همـالع  [ 83 . ] 421
حرـش رد  دومن . تلحر  ایند  زا  هکنیا  ات  تفگن ، وا  اب  ینخـس  هدرک و  يریگهرانک  وا  زا  دوب  نیگمـشخ  رکبوبا  هب  تبـسن  همطاف  دـیوگیم :

رکبوبا و رب  هک  یلاح  رد  تفر  ایند  زا  همطاف  هک  تسنامه  نم  رظن  رد  حیحـص  داقتعا  هک : تسا  هدـمآ   50 دیدحلایبا 6 / نبا  هغالبلاجهن 
، يراخب [ 87 . ] 59 ءاسن / [ 86 . ] 129 / 8 یناپمک ، پاچ  راونالاراحب  [ 85 . ] دنناوخن زامن  وا  رب  ود  نآ  هک  درک  تیصو  دوب و  نیگمشخ  رمع 
ریدغلا 10/ نیسحلادبع ، خیـش  ینیما ، همالع  [ 88 . ] 154 داهجلا ج 5 / باتک  ملسم ، حیحـص  ، 177 يزاغملا ج 5 / باتک  يراخب ، حـیحص 
:29 دعر ، [ 91 . ] لوبمالـسا 224 ط  هدوملا /  عیباـنی  يزودـنق ، [ 90 . ] رهاق پاـچ   73 قدـصلا 3 / لئالد  رفظم ، همـالع  [ 89 . ] 360-362
131 ط هدوملا /  عیبانی  يزودنق ، [ 92 . ] تسا نانآ  زا  بوخ  هاگیاج  یبوط و  دـناهداد  ماجنا  هتـسیاش  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک 

هحفص دلج 9  قحلا  قاقحا  تاقحلم  نیدلاباهش ، دیس  یفجن ، یـشعرم  [ 94 . ] يرغلا 66 ط  نیسحلا /  لتقم  یمزراوخ ، [ 93 . ] لوبمالسا
191 دلج 9 / قحلا  قاقحا  تاقحلم  نیدلاباهش ، دیس  یفجن ، یـشعرم  [ 95 . ] سلاجملا هزنرد  يروفص  نمحرلادبع  خیـش  زا  لقن  هب   157

راوس اهخیم  اهبوچ و  رب  ار  وا  ، 13 رمق ، [ 97 . ] 107 نیسحلا /  لتقم  یمزراوخ ، [ 96 . ] ریبکلا 103 مجعملا  رد  یناربط  همالع  زا  لـقن  هب 
، رقاب دمحم  الم  یسلجم ، همالع  [ 100 (. ] 1 ، ) میرم [ 99 . ] 1081 هفیقس /  ثیدح  ناهفـصا ج  تاطوطخم  راونالا ط  تاقبع  [ 98 . ] میدرک
[103 . ] یئبـمب 98 ط  هیوضترملا / :» بقانملا  ، » یفـشک همـالع  [ 102 . ] 95 نیـسحلا /  لتقم  یمزراوخ ، [ 101 . ] 84 / 52 / 2 راونالاراحب / 

وحن هب  دـیتسرف و  تاولـص  وا  رب  دـیاهدروآ  نامیا  هکیناسک  يا  دنتـسرفیم  تاولـص  ربمایپ  رب  شاهکئـالم  دـنوادخ و  اـنامه  ، 56 بازحا ،
دلج 9/ قحلا  قاقحا  تاقحلم  نیدلاباهش ، دیس  یفجن ، یـشعرم  [ 105 . ] 295 هدوملا /  عیبانی  يزودـنق ، [ 104 . ] دینک مالس  یصوصخم 
ناهذالا ج 2/ داشرا  حرش  دمحا : لیبدرا ، ققحم  [ 106 . ] رصم 110 ط  دلج 1 / همغلا » فشک   » رد ینارعـش و  باهولادبع  زا  لقن  هب   237

ریـسفتلا نیدلارخف ، يزار ، [ 108 . ] 304 ریدغلا 2 / نیـسحلادبع ، خیـش  ینیما ، همالع  [ 107 . ] مق نیـسردم  هعماج  تاراـشتنا  ، 277 - 276
، رجحنبا [ 110 . ] دـینک هعجارم  ، 35 / 1 ینیوـمح 1 / نیطمـسلا  دـئارف  و  ، 147 هقرحملا / قـعاوصلا  رجحنـبا ، [ 109 . ] 166 ریبکلا 27 /
.491 راونالاراحب 22 / رقاب ، دمحم  الم  یـسلجم ، [ 112 . ] 375 راحبلا 2 / هنیفس  سابع ، خیـش  جاح  یمق ، [ 111 . ] 146 هقرحملا /  قعاوصلا 

لیوات [ 115 . ] 484 - 491 راونالاراحب 22 / رقاب  دمحم : الم  ، یسلجم [ 114 . ] 484 - 491 راونالاراحب 22 / رقاب  دمحم : الم  یـسلجم ، [ 113]
لئاضف زا  درک  تساوخرد  هک  ناملـس  تساوخرد  خساپ  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  ار  ثیدح  نیا  ، 484 تایالا 2 /

انامه درب ، ام  زا  ار  هودـنا  هک  ار  يراـگدرورپ  ساپـس  ، 35 ، 34 رطاف ، [ 116 . ] دومرف دـنیوگب : تمایق  زور  رد  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح 
هب یجنر  تمحز و  اج  نآ  رد  هک  داد  ياج  دوخ  لضف  زا  دیواج  هناخ  رد  ار  ام  هک  يدنوادخ  تسا ، رازگـساپس  هدنزرمآ و  ام  راگدرورپ 
هن اجنآ  رد  هدام  الوصا  تسا و  توافتم  الماک  يدام  گنت  ناهج  نیا  اب  شیاهرایعم  هک  رگید  یناـهج  زا  دـشاب  رارق  رگا  [ 117 . ] دسرن ام 

ناوتیم یتایبدا  میهافم و  ظافلا و  هچ  اب  دـیآ ، نایم  هب  نخـس  ، دوشیم فیرعت  اـم  دودـحم  ساوح  هدودـحم  رد  هک  تسا  یفیرعت  نیا  اـب 
رخـسمت هب  دـنهاوخب  ینادرخیب  رگا  ای  دـشابن و  زیگناتفگـش  ناهج  نیا  دودـحم  يدام  هبوچراهچ  رد  ناراـتفرگ  يارب  هک  تفگ  نخس 

رگا هدـیدن و  هقان  اب  هک  مدرم  زا  یتیرثکا  يارب  دراد !؟ دوجو  یمیهافم  نابز و  تایبدا و  نینچ  اـیآ  دـنریگن ؟ هرخـسم  هب  هنـالهاج  دـنریگ 
هشیدنا رکفت و  تمحز  یتح  رگید  دناهدش و  راوس  نآ  رب  مه  یهاگ  هتخاس و  یسابل  هدیچ و  ار  شمشپ  هدروخ ، ار  شریـش  طقف  دناهدید 

هک ار  ناسنا  نیرتهب  بوکرم  ناوتیم  هنوگچ  دـناهدادن  دوخ  هب  تسا  يدام  ملاع  تاقولخم  نیرتهداـس  زا  یکی  هک  نآ  تقلخ  تیفیک  رد 
درک روصت  ياهقان  ناوتیم  دودـحم  ياهرایعم  نیا  زا  يرایعم  هچ  اب  درک ؟ میـسرت  تمایق  هنحـص  رد  تسا  شنیرفآ  زمر  تقلخ و  هراصع 
همه هک  هدام  تماخـض  تفاطل و  لحارم  ایآ  الوصا  دشاب !؟ ادخ  ناوضر  زا  شناهوک  ادخ و  سدق  زا  شمد  ادخ و  تیـشخ  زا  شرـس  هک 

نج و ناگتشرف و  هام و  دیشروخ و  مسج ، حور و  ترخآ ، ایند و  دنریگیم . دوخ  هب  یـضراوع  هئـشن  ره  رد  هدش و  هدیرفآ  طیـسب  ءام  زا 
مولع نادنمـشناد  هعلاطم  دروم  يدج  روط  هب  تسا  هدیـسر  مالـسلامهیلع  تیبلا  لها  زا  هدراو  تایاور  رد  هک  ناسنادب  دـنیوا  زا  همه  سنا 

ناسانـشمالسا مالـسا و  تخانـش  نایعدـم  ناسانـش و  ثیدـح  اـیآ  تسین ، عـقوت  ناـنآ  زا  هن  ؟ تسا هتفرگ  رارق  ناسانـش  تـسیز  یعیبـط و 
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رد هک  ار  تایاور  هنوگ  نیا  یتاـقیقحت  يدـج و  يدـید  اـب  اـیآ  ناـنوی  یعیبط  هفـسلف  ياههتخانـش  شیپ  زا  رظن  فرـص  هیملع  ياـههزوح 
زا يریوصت  میتسناوتن  رگا  لاح  ره  هب  هلهج » امل  ودـع  ناـسنالا  : » هکنیا اـی  دناهتـسیرگن !؟ تسا  هدیـسر  نیموصعم  همئا  زا  تقلخ  تقیقح 
رد ار  ثیداحا  هنوگ  نیا  هکلب  مینک . در  ار  نآ  هنالهاج  هک  هدرکن  بجعت  مه  نادـنچ  میروایب  دوخ  نهذ  رد  یتلاح  نانچ  ياهقان و  ناـنچ 

نازیم باسح و  منهج و  تشهب و  تمایق و  توم و  تارکـس  خزرب و  زا  نخـس  هک  میراذگب  یتایاور  ثیداحا و  ینآرق و  تایآ  هیقب  رانک 
هنانیب عقاو  دید  کی  مجسنم و  عماج و  متـسیس  کی  ناونع  هب  ار  اهنیا  همه  تسا و  هدروآ  نایم  هب  لسع ... بآ و  زا  اهنآ  روصق ، روح و  و 

نآ رد  هک  میرگنب  دوخ  هژیو  یتاـیبدا  میهاـفم و  اـب  صاـخ  گـنهرف  کـی  رد  یـسانشناهج  کـی  ناوـنع  هب  تاـیح و  هداـم و  تقیقح  زا 
تمظع نتـشاد  رواـب  ياهقاـن و  نینچ  هب  داـقتعا  دـنلئاق  ار  يداـم  دودـحم  ملاـع  زا  ریغ  یملاوع  دوـجو  ناـکما  هک  یناـسک  يارب  تروـص 
نویدم ار  شنایاوشیپ  مالـسا و  هدینارذگ و  هجو  نیرتهب  هب  ار  دوخ  یلاع  شیامزآ  لحارم  مامت  هک  هنحتمم »  » یئوناب يارب  ياهدـننکهریخ 

دیـس یفجن ، یـشعرم  [ 118 (. ] مجرتـم . ) تـسین یلکــشم  بـلطم  تـسا ، هتخاـس  دوـخ  ياوـقت  ربـص و  تیموـلظم و  تداـبع و  داــهج و 
[121 . ] 687 فراــعملارحب /  [ 120 . ] 6 موـلعلا 11 / ملاوـع  هللادـبع ، ینارحب ، [ 119 . ] 174 / 18 قحلا ، قاـقحا  تاـقحلم  نیدـلاباهش ،

عیبانی يزودنق ، [ 124 . ] 399  / بقانملا یلزاغمنبا ، [ 123 . ] 399 بقانملا /  یلزاـغمنبا ، [ 122 . ] 63 مـجنپ /  ءزج  هنیـسلا ج 2 / سلاجملا 
260 یفاک ج 1 / بوقعی : نب  دمحم  ینیلک ، [ 125 . ] 192 یناگیاپلگ /  یفاص  فیلات  رثالا  بختنم  رد  ثیدـح  نیمه  لثم  436 و  هدوملا / 

دمحم الم  یسلاجم ، همالع  [ 127 . ] 87 نازحالا 86 - تیب  سابع : خیش  جاح  یمق ، ثدحم  [ 126 . ] مالسلااهیلع ءارهز  ترضح  دالیم  باب 
.460 یفاک 1 / بوقعی : نب  دمحم  ینیلک ، [ 129 . ] 101 راونالاراحب 43 / رقاب ، دمحم  الم  یسلجم ، همالع  [ 128 . ] 65 راونالاراحب 43 / رقاب :

همالع [ 132 . ] 143 راونالاراحب 43 / رقاب ، دمحم  الم  یسلجم ، همالع  [ 131 . ] 344 لوقعلا 5 / هارم  رقاب : دمحم  الم  یـسلجم ، همالع  [ 130]
همطاف هب  ار  نآ  زا  یـشخب  لوسر  ترـضح  دروآ  یطونح  لیئربج  هک  میتفگ  البق  [ 133 . ] 134 راونالاراحب 43 / رقاب ، دمحم  الم  یـسلجم ،

[136 . ] 47 راونالاراحب 43 / [ 135 . ] 180 - 179 راونالاراحب 43 / رقاب ، دـمحم  الم  یـسلجم ، همـالع  [ 134 . ] داد صاصتخا  مالـسلااهیلع 
. تسا رـشب  يارب  هدـنناسرت  تسا ، اهگرزب  زا  یکی  نآ  اـنامه  : 35 رثدـملا /  هروس  تسا  هدرک  تیاور  یلاـمث  هزمحوبا  زا  یمقلا ، ریـسفت 

لتقلا یمزراوخ ، [ 140 . ] 178 نیطمسلا /  ررد  مظن  [ 139 . ] 67 نیطمسلا ج 2 / دئارف  [ 138 . ] 342 راونالاراحب 39 / یسلجم ، همالع  [ 137]
نیطمسلا 2/ دئارف  [ 144 . ] 66 نیطمسلا ج 2 / دئارف  [ 143 . ] 370 بقانم / یلزاغمنبا ، [ 142 . ] 52 لتقم /  یمزراوخ ، [ 141 . ] مق 67 ط  / 
[148 . ] 164 مکاح 3 / كردتسم  [ 147 . ] 58 - 46 - 64 نیطمسلا 2 / دئارف  [ 146 . ] 58 - 46 - 64 نیطمسلا 2 / دئارف  [ 145 . ] 58 - 64-46
 / فجن همامالا ط  لئالد  رفعجوبا : يربط ، [ 150 . ] 52 فجن /  همامالا ط  لئالد  رفعجوبا : يربط ، [ 149 . ] توریب 346 ط  نازیملا 3 / ناسل 

همالع [ 153 . ] 20-19  / فجن هماـمالا ط  لـئالد  رفعجوبا : يربـط ، [ 152 . ] 56 فجن /  هماـمالا ط  لـئالد  رفعجوـبا : يربـط ، [ 151 . ] 53
مامالا دنـسم  هللا ، زیزع  یناچوق ، يدراطع  [ 155 . ] 19 فجن /  هماـمالا ط  لـئالد  رفعجوبا : يربط ، [ 154 . ] 92 / 43 راونالاراحب ، یسلجم ،
اـضرلا مامالا  دنـسم  هللا ، زیزع  یناچوق ، يدراطع  [ 157 . ] 119 اضرلا / مامالا  دنـسم  هللا ، زیزع  یناـچوق ، يدراـطع  [ 156 . ] 143 اضرلا 1 /

[161 . ] 456 همثـالا 1 / هفرعم  یف  همغلا  فـشک  یلبرا ، [ 160 . ] 108 هللا ج 1 / زیزع  یناـچوق ، يدراـطع  [ 159 . ] 59  / ءاسن [ 158 . ] 144/
.40 راونالاراحب / رقاب ، دـمحم  الم  یـسلجم ، همالع  [ 163 . ] 105 راونالاراحب 43 / رقاب ، دـمحم  الم  یـسلجم ، همـالع  [ 162  ] 33 بازحا / 
[166 . ] 107 / 43 راونالاراحب ، رقاب ، دـمحم  الم  یـسلجم ، همالع  [ 165 . ] 107 / 43 راونالاراحب ، رقاب ، دـمحم  الم  یـسلجم ، همالع  [ 164]
[168 . ] 11 - 10 / 43 راونالاراحب ، رقاب ، دـمحم  ـالم  یـسلجم ، همـالع  [ 167 . ] 107 / 43 راونالاراحب ، رقاب ، دـمحم  ـالم  یـسلجم ، همـالع 
هب يررض  نکل  تسین  يوق  نادنچ  ثیدح  [ 170 . ] 28 همامالا / لئالد  يربط ، [ 169 . ] 11 - 10 راونالاراحب 43 / رقاب : دمحم  الم  یـسلجم ،

. ءارهزلا هبطخ  حرـش  یف  ءاضیبلا  هعمللا  یلع : دـمحم  جاح  يراصنا ، [ 172 . ] 355 / 1 همغلا : فـشک  یلبرا  [ 171 . ] دـناسریمن ام  دوصقم 
، هیشاح نیدلافرش : دیس  [ 175 . ] 155 یناعملا 3 / حور  نیدلاباهش ، یسولآ ، [ 174 . ] 193 / 9 هغالبلاجهن ، حرش  : دیدحلایبا نبا  [ 173]

البق هکنانچ  تسا  لضفا  میرم  ترـضح  ملاـع  زا  وا  ملاـع  اریز  شیوخ  ناـهج  هک  دومرف  تهج  نادـب  [ 176 . ] 114 / 8 داـهتجالا ، صنلا و 
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[179 . ] هیآ 42 نارمعلآ  هروس  49 و  راونالاراحب 43 / رقاب ، دمحمالم  یـسلجم ، همالع  [ 178 . ] 6 / 2 هیبلح ، هریس  [ 177 . ] دش نآ  رکذتم 
-49 / 11 ملاوعلا ، [ 183 . ] 49-51 / 11 ملاوعلا ، [ 182 . ] 51 - 49 / 11 ملاوعلا ، [ 181 . ] 46 و 49 ملاوعلا 11 / [ 180 . ] 46 و 49 ملاوعلا 11 /

یتجح امش  رب  دناهدرک  متس  هک  یناسک  ، ) دناهدرک متـس  هک  یناسک  رگم  دشابن ، یتجح  امـش  رب  ار  مدرم  هکنیا  ات  . 150 هرقب / [ 184 . ] 51
، یسلجم همالع  [ 187 . ] دابآردیح 65 ط  نازیملا 5 / ناسل  [ 186 . ] 394 ، 393 راونالا 2 / حیباصم  هللادبع ، دیس  ربش ، [ 185 (. ] دنشاب هتشادن 
هک هاگ  ره   37 نارمعلآ /، [ 189 . ] 63 / 34 راونالاراحب ، ، رقاب دـمحم  الم  یـسلجم ، همالع  [ 188 . ] 45 / 43 راونالاراحب ، رقاب ، دـمحم  الم 
هک هاگ  ره   37 نارمعلآ /، [ 190 . ] تساجک زا  نیا  میرم  يا  تفگ  تفاییم و  هدامآ  یئاذغ  وا  دزن  دـشیم  دراو  وا  رب  بارحم  رد  ایرکز 

فیلات ءارهزلا  همطاف  هافو  [ 191 . ] تساجک زا  نیا  میرم  يا  تفگ  تفاییم و  هدامآ  یئاذـغ  وا  دزن  دـشیم  دراو  وا  رب  بارحم  رد  اـیرکز 
يارب دهد  ماجنا  کین  راک  سک  ره  ، 160 ماعنالا / هروس  [ 193 . ] نارم دوخ  دزن  زا  ار  لئاس  ، 10 یحضلا / [ 192 . ] ینارحب ص 12 يدالب 

جاح یمق ، [ 195 . ] 151 - 150 قحلا ج 19 / قاقحا  لقن  قبط  رب  یئبمب  66 ط  نیحصانلاهرد /  يوبوخ ، [ 194 . ] دوب دهاوخ  شلباقم  هد  وا 
زا یمقلا ، ریسفت  [ 198 . ] 47  / راونالاراحب 43 [ 197 . ] 87 نازحالا / تیب  سابع ، خیـش  جاـح  یمق ، [ 196 . ] 87 نازحالاتیب / سابع ، خـیش 

، یسلجم همالع  [ 199 . ] تسا رشب  يارب  هدنناسرت  ، تسا اهگرزب  زا  یکی  نآ  انامه  : 35  / رثدملا هروس  تسا  هدرک  تیاور  یلامث  هرمحوبا 
: رقاب دمحم  یسلجم ، همالع  [ 202 . ] 17 يرکسع / نسح  ماما  ریـسفت  [ 201 . ] بابحالا هفحت  یمق ، ثدـحم  [ 200 . ] 342 راونالاراحب 39 /

حتف هب  بصع »  » تیاور نتم  رد  الامتحا  نم  رظن  هب  دیوگیم : یـسوموبا  [ 204 . ] 453 همغلا 1 / فشک  یلبرا ، [ 203 . ] 20 راونالاراحب 43 /
یتروص رد  نوچ  دندرکیم  تسرد  دنب  ندرگ  تروص  هب  دندیـشکیم و  خن  هب  هدیرب و  ار  اهنآ  هک  تاناویح  لصفم  يانعم  هب  تسا  داص 

زین تشوگ  لالح  تاناویح  رگید  ناوختسا  زا  دننک  تسرد  دنبتسد  نآ  لاثما  تشپ و  گنس  ياهناوختسا  زا  هک  دشاب  نکمم  زیاج و  هک 
نوعرف بسا  مان  هب  یئایرد  تاناویح  زا  یکی  نادند  بصع  هک  دنتفگ  نم  هب  نمی  یلاها  زا  یـضعب  هک  دـیوگ : دـعب  تسا . نکمم  زیاج و 

لقن هب   264 / 5 برالا ، هیاهن  [ 206 . ] 451 / 1 همغلا » فشک  یلبرا ، [ 205 (. ] قوف كردم  هیـشاح  زا  لقن   ) دنزاسیم هرهم  نآ  زا  هک  تسا 
قحلا 10/ قاقحا  [ 209 . ] 186 - 185 قحلا 10 / قاقحا  [ 208 . ] 186 - 185 قحلا 10 / قاقحا  [ 207 . ] و 292  291 قحلا 10 / قاـقحا  زا 

نازیملا ناسل  [ 213 . ] 87 دادغب 5 / خیرات  [ 212 . ] 186 - 185 قحلا 10 / قاقحا  [ 211 . ] 186 - 185 قحلا 10 / قاقحا  [ 210 . ] 186 - 185
ندناوخ نوچ  مه  ناتدوخ  نیب  رد  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  دناوخ  ندز و  ادص  : 63 رون / [ 214 . ] توریب 134 ط  / 1

[217 . ] 42 ، 38 - 40 راونالاراحب 43 / [ 216 . ] 365 بقانملا / یلزاغمنبا ، [ 215 . ] دیهدن رارق  ار  رگید  یضعب  اهامش  زا  یضعب  ندز  ادص  و 
راـتفر و هنوگ  نیا  رد  [ 220 . ] 42 ، 38 - 40 راونالاراحب 43 / [ 219 . ] 42 ، 38 - 40 / 43 راونالاراحب [ 218 . ] 42 ، 38 - 40 راونالاراحب 43 /

دوخ رتخد  اب  ردپ  کی  هک  تسا  يراتفر  هچ  نیا  هک  دوشیم  ینادرگرس  تریح و  راچد  ناسنا  لوسر ، ترـضح  هسوب  عضوم  باختنا  رد 
وا يولگ  ریز  یهاگ  ار و  نیـسح  ياهبل  یهاگ  ار ، وا  تروص  هنهپ  یهاگ  ار  همطاف  ناتـسپ  ود  نیب  یهاگ  دراد ، دوخ  هون  اب  ردپ  کی  ای  و 

میظع تایانج  نآ  دورو  عضوم  هب  هراشا  دنیبیم  دوخ  يور  شیپ  رد  ياهنیآ  نوچ  مه  ار  هدنیآ  هک  یناسنا  زا  راتفر  نیا  ایآ  دیـسوبیم ، ار 
تروص و ياج  نامه  هب  یلیـس  دورو  دـسوبیم  هک  هنیـس  ياـج  ناـمه  هب  رد  خـیم  دورو  راوید  راـشف و  هب  شترـضح  راـتفر  اـیآ  تسین !؟

تفگ نانآ  يارب  دیـسرپ و  شلها  زا  دـیاب  منادیمن  درادـن !؟ هراشا  ار  ولگ  ياج  نامه  دراک  ندـیرب  بل و  ياـج  ناـمه  رب  بوچ  نتخاون 
همالع [ 223 . ] 183 قحلا 10 / قاقحا  يرتشوش ، هللارون  یـضاق  [ 222 . ] 129 / 5 دنسملا »  » هیـشاح رد  لامعلازنک  بختنم  [ 221 (. ] مجرتم )

باب بلاطلا  هیافک  [ 224 . ] يدنرم 142 فیلات  نیرحبلا » یقتلم   » باتک رد  نومـضم  نیمه  هب  233 و  ریدغلا 7 / نیسحلادبع ، خیش  ینیما ،
هیقفلا هرضحیال  نم  هیوبابنبا ، قودص ، خیش  [ 227 . ] 187 باب 148 / عیارشلا  للع  [ 226 . ] 498 همغلا 1 / فشک  یلبرا ، [ 225 . ] 308 / 83

دیدحلایبا نبا  [ 230 . ] هغالبلاجهن ج 20 ص 298 حرـش  دیدحلایبا  نبا  [ 229 . ] 166 تیبلا / لـها  ملعوبا ، قیفوت  [ 228 . ] 298 - 297 / 1
زا لقن  هب   57 نازحالا / تیب  یمق ، سابع  خیش  جاح  [ 232 . ] 86 راونالاراحب 52 / یسلجم ، همالع  [ 231 . ] هغالبلاجهن ج 20 ص 298 حرش 

یقتلم یفجن ، يدــنرم  [ 234 . ] هیمالـسا پاـچ   51 / 28 راونالاراحب ، یـسلجم ، همـالع  [ 233 «. ] هجحملا فـشک   » باـتک رد  سوواـطنبا 
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، یسربط [ 237 . ] و 195  171 جاجتحالا 1 / یـسربط ، [ 236 . ] يرـشخمز راربـالا  عیبر  زا  لـقن  هب   59 / 1 نیحاـیر ، [ 235 . ] 24 نیرحبلا /
نب دـسا  دوصقم   84 دـلج 3 / هغالبلاجـهن  حرـش  رد  یناشاک  هللاحـتف  ـالم  هتفگ  هب  فـالحالا ، دـسا  [ 238 . ] و 195  171 جاجتحالا 1 /
هبتع دالوا  رانلا » هیبص   » زا دوصقم  و  یـصقینب ... اب  هبراحم  رد  فانم  دبع  رهف و  نب  ثراح  ریبز و  اب  دوب  دـنگوس  مه  هک  تسا  يزعلادـبع 

دالوا دارم  ای  دـشابیم  شنادـنزرف  وت و  يارب  شتآ  هک  دوب  هتفگ  هبتع  هب  بطاخت  هب  لـیبس  رب  هاـنپ  تلاـسر  ترـضح  هک  دـناطیعمیبا  نب 
- یسمی یخـصی و  يذلا  رفعج  یمع و  ءادهـشلا  دیـس  هزمح  و  يونـص - یخا و  یبنلا  دمحم  [ 239 ( ] مجرتم ، ) دـشابیم مکح  نب  ناورم 

مهـس هل  مکیاف  اهنم - يادـلاو  دـمحا  طبـس  یمحل و  یمدـب و  اهمحل  طونم  یـسرع - ینکـس و  دـمحم  تنب  یما و  نبا  هکئالملا  عم  ریطی 
، دیدحلایبا نبا  [ 242 . ] توریب 412 ط  فقاوملا / یجیا ، نیدلادضع  یـضاق  [ 241 . ] 26 - 25 ریدـغلا 2 / ینیما ، همالع  [ 240  ] یمهسک

بیبحلا ءاج  تسا : هدـش  لقن  يرعـش  هراب  نیا  رد  هجیدـخ  ترـضح  زا  راونالاراحب   49 دـلج 16 / رد  [ 243 . ] 19 / 16 هغالبلاجهن ، حرش 
دیـشروخ هکیلاح  رد  دمآ  ترفاسم  زا  مرادیم  تسود  یلیخ  ار  وا  هک  یتسود  ارثا  ههجو  یف  ترثا  دق  سمـشلا  و  رفـس - نم  هاوها  يذـلا 

هک دیـشروخ  زا  متفگـش  رد  رمقلا  كردـت  نا  یغبنی  ـال  سمـشلا  و  هتنجو - لـیبقت  نم  سمـشلل  تبجع  دوب . هتـشاذگ  يرثا  شاهرهچ  رد 
نسحلا مامالا  یشرقلا ، فیرش  [ 244 . ] دـناسرب هام  هب  ار  دوخ  هک  تسین  هتـسیاش  ار  دیـشروخ  هکنیا  اب  تسا  هدزهسوب  وا  هرهچ  رب  هنوگچ 

، یسلجم همالع  [ 247 . ] 11 152 و 16 / راونالاراحب 22 / یسلجم ، همالع  [ 246 . ] 310 هعیشلا 6 / نایعا  نسحم ، دیـس  نیما ، [ 245 . ] 39 / 1
هیآ [ 251 . ] 44 یبقعلا / رئاخذ  [ 250 . ] 314 قئافلا / ضورلا  [ 249 . ] 198 هدوملا / عیبانی  يزودنق ، [ 248 . ] 11 152 و 16 / راونالاراحب 22 /

، يدهم خیـش  ینرادنزام ، [ 253 . ] 80 راونال 16 / راحب  رقاب ، دـمحم  ـالم  یـسلجم ، همـالع  [ 252 . ] 12 / 10 قحلا ، قاـقحا  یـشعرم / هللا 
هک دناهتشون  تنس  لها  [ 255 . ] هیمطافلا صئاصخلا   » زا لقن  هب   83 يردلا / بکوکلا  يدهم : خیش  ینارادنزام ، [ 254 . ] يردلا بکوکلا 
هک یتـشهب  بیـس  زا  ار  شاهفطن  داـقعنا  هک  هدوب  نآ  راـتفگ  نیا  هزیگنا  دـیاش  تسا و  هدوب  تثعب  زا  شیپ  لاـس  جـنپ  ترـضح  نآ  دـالیم 

.4 - 5  / نازحالا تیب  سابع ، خیش  جاح  یمق ، [ 256 . ] تسا راکنا  تسا  هدوب  تثعب  زا  دعب  جارعم  دومرف و  لوانت  جارعم  بش  رد  ترـضح 
راونالاراحب یسلجم ، همالع  [ 260 . ] 4 مور / [ 259 . ] 237 - 236 تایالا 1 / لیوات  [ 258 . ] 7  / نازحالاتیب سابع ، خیـش  جاح  یمق ، [ 257]

راونالاراحب 16/ یسلجم ، همالع  [ 263 . ] 80 / 16 راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  [ 262 . ] تسا ءاروفص  وا  هک  هدش  هتفگ  [ 261 . ] 18 ج 43 /
، یسلجم [ 266 . ] مق 536 یفاک 340 /  هضور  بوقعی ، نب  دـمحم  ینیلک ، [ 265 . ] رجـش هدام  نیرحبلا ، عمجم  یحیرط ، [ 264 . ] 80  - 78

هروس ، 218 روثنملا 5 / ردلا  یطویس ، [ 269 . ] 339 همغلا 1 / فشک  یلبرا ، [ 268 . ] 9 راونالاراحب 43 / یسلجم ، [ 267 . ] 9 راونالاراحب 43 /
، بقانملا بوشآ ، رهشنبا  [ 272 . ] 98 / 1 فارشالا ، باسنا  يرذالب ، [ 271 . ] لاس 11 ثداوح  رد   14 / 1 بهذلا ، تارذش  [ 270 . ] ءارسالا
راونالاراحب 43/ یسلجم ، همالع  [ 274 . ] 10 راونالاراحب 43 / یسلجم ، همالع  [ 273 . ] ترضح ناراذگتمدخ  نادنواشیوخ و  باب   159 / 1
راونالاراحب 43 [ 277 . ] 15 - 14 - 16 - 16 - 15 - 65 راونالاراحب 43 / [ 276 . ] 15 - 14 - 16 - 16 - 15 - 65 راونالاراحب 43 / [ 275 . ] 13
-14 - 16 - 16 - 15 - 65 راونالاراحب 43 / [ 279 . ] 15 - 14 - 16 - 16 - 15 - 65  / راونالاراحب 43 [ 278 . ] 15 - 14 - 16 - 16 - 15 - /65
.39 - 37 ءاضیبلا / هعمللا  یلع ، دـمحم  يراـصنا ، [ 282 . ] 14 - 14 یـسلجم 43 / همالع  [ 281 . ] 15 - 14 یـسلجم 43 / همالع  [ 280 . ] 15

لماک يربمایپ  چیه  توبن  هک  دـنکیم  تیاور  هحفص 39  نیرحبلا  یقتلم  رد  يدنرم  [ 284 . ] 65 / 43 راونالاراحب ، یسلجم : همالع  [ 283]
عمجم یحیرط ، [ 286 . ] دینک هعجارم  ، 38 / 1 نیطمـسلا » دئارف   » هب [ 285 . ] درک رارقا  ترـضح  نآ  تبحم  تلیـضف و  هب  هکنآ  رگم  دـشن 

(. سدنرع نب  باهولادبع  نب  حلاص  فیلات  یلاثللا  فشک   ) میدرک رکذ  باتک  لوا  رد  ار  ثیدح  نیا  كردم  [ 287 . ] رجش هدام  نیرحبلا ،
[290 . ] هیکدـف هبطخ  باـتک  نـیمه  رد  [ 289 . ] راونالاراحب باـتک  رد  یلع  ترـضح  هب  لوسر  ترـضح  اـیاصو  یـسلجم ، همـالع  [ 288]

تدـش رطاـخب  هک  تسا  اـمرخ  زا  یعون  [ 292 . ] باب 87  200 / 15 هعیـشلا ، لئاسو  یلماـع ، رح  خیـش  [ 291 . ] مـق 100 ط  نازحالاتیب /
[295 . ] 662 راحبلا 1 / هنیفـس  [ 294 . ] 381 - 379 راونالاراحب 47 / [ 293 . ] دـناهدرک يراذـگمان  هیبشت و  دزربـط  مکـش  هب  ار  نآ  ینیریش 
« قحلا قاقحا  [ » 299 . ] لتب هداـم  نیرحبلا » عمجم  [ » 298 . ] لتب هدام  هیاهنلا » [ » 297 . ] لتب هدام  برعلا  ناـسل  [ 296 . ] 477 راونالاراحب 22 /
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.64 رابخالا / یناعم  [ 301 . ] 260/ هدوملا عیبانی  [ 300 . ] 11 / 9 هیوضترملا » بقانملا   » باتک رد  یفنح  یفـشک  همالع  لـقن  هب   25 دلج 10 /
[305 . ] 16 راونالاراحب 43 / [ 304 . ] 26 یبقعلا / رئاـخذ  [ 303 . ] 344 / 10 قحلا » قاـقحا   » زا لـقن  هب  دادـغب  87 ط  لودـلا / رابخا  [ 302]
هک نیا  زا  دنوادخ  مالـسلاهیلع ، مامالا  هفرعم  باب   183 / 1 یفاکلا ، [ 307 . ] و 19 - 7 راونالاراحب 43 / [ 306 . ] و 19 - 7 راونالاراحب 43 /

تیلع هک  دنتسه  هرعاشا  دوصقم  [ 308 . ] تسا هداد  رارق  یببس  يزیچ  ره  يارب  دراد و  عانتما  ءابا و  دوش  ءارجا  بابسا  قیرط  ریغ  زا  اهراک 
. دینک هعجارم   168 یفاک 5 / لوصا  رب  ینرادنزام  حـلاص  یلوم  حرـش  هیـشاح  هب  [ 309 . ] دناهتـسناد زیاج  ار  حجرمالب  حـیجرت  راکنا و  ار 
[311 . ] دناهدش ببس  وت  فطل  هب  للع  بابسا و  هتشگ و  عیطم  مار و  وت  تردق و  لباقم  رد  یتخس  ، » متفه ياعد  هیداجس ، هفیحص  [ 310]

هدش هتخانـش  لبق  زا  دراد و  یگزات  ام  يارب  هک  تسا  یبابـسا  للع و  ياراددوخ  هکلب  تسین  نوریب  تلع  ماظن  زا  هزجعم  هک  دنامن  یفخم 
هرقب [ 312 (. ] باتک لصا  ححصم  . ) تسا هدمآ  دوخ  ياج  رد  بلطم  لیصفت  بابـسا ، للع و  قراخ  هن  تسا  تداع  قراخ  هزجعم  تسین ،

: برعلا ناسل  [ 317 . ] 22 راونالاراحب 43 / [ 316 . ] 16 راونالاراحب 43 / [ 315 . ] 33 بازحا / [ 314 . ] هبطخ 78 هغالبلاجـهن  [ 313 . ] 222 / 
[321 . ] 247 / 30 یناعملا / حور  [ 320 . ] 128 يزار 32 / رخف  ریبک  ریسفت  [ 319 . ] 124 بیغلا 32 / حیتافم  ریبک ، رـسفت  [ 318 . ] كرب هدام 
قاحسا و میهاربا  هب  . 85 - 84 ماعنا / [ 323 . ] 87 - 86 دحللا : یلا  دـهملا  نم  مالـسلااهیلع  ءارهزلا  همطاف  [ 322 . ] 371 - 370 نازیملا 20 /
یسوم و فسوی و  بویا و  نامیلس و  دواد و  وا  هیرذ  زا  میدوب و  هدرک  تیاده  زین  ار  حون  میدرک و  تیاده  ار  همه  ندیشخب و  ار  بوقعی 

ناگتسیاش زا  یگمه  دنیوا و  هیرذ  زا  زین  سایلا  یسیع و  ییحی و  ایرکز و  و  میهدیم . شاداپ  ار  ناراکوکین  نینچ  نیا  دنـشابیم و  نوره 
.379-381 بلاطلا ، هیافک  [ 325 . ] میتسرپیم ار  قاحسا  لیعامسا و  میهاربا و  تناردپ  دنوادخ  وت و  دنوادخ  هرقب 133 . [ 324 . ] دنشابیم
ود نیا  گرم  زا  نم  دنکـشن  مهرد  ارم  هـک  دـیریگب  ار  ناوـج  نـیا  وـلج  هبطخ 205 ، هغالبلاجـهن  [ 327 . ] 10  / راونـالاراحب ج 43 [ 326]

حرش [ 330 . ] بازحا 40 [ 329 . ] 61 نارمعلآ / [ 328 . ] دوش عطق  ادـخ  لوسر  لـسن  تسیاـبن  اریز  مربیم  جـنر  رتشیب  نیـسح ) نسح و  )
.48 ماعنا / [ 333 . ] میاهدرکن راذگورف  ار  يزیچ  چیه  باتک  رد  ، 38 ماعنا / [ 332 . ] 317 - 316 دادغب 1 / خیرات  [ 331 . ] 26 هغالبلاجهن 11 /

راحب [ 339 . ] 233 راونالاراحب 43 / [ 338 . ] 23 ءاسن : [ 337 . ] 29 - 127 راونالاراحب 48 / [ 336 . ] 60 ءایبنا / [ 335 . ] نارمعلآ 61 [ 334]
. يرتفم کفا  الا  اذـه  اـم  : 43 ابس / [ 343 . ] 79 راونالاراحب 43 / [ 342 . ] جـحلا 52 هروس  [ 341 . ] 78 راونـالاراحب 43 / [ 340 . ] 229 / 43
[346 . ] هغالبلاجـهن هبطخ ، زا  سابتقا  [ 345 . ] نوبذاکلا مه  کئلوا  هللا و  تایآب  نونموی  نیذـلا ال  بذـکلا  يرتفی  امنا  : 105 لحن / [ 344]
.79 راونالاراحب 43 / [ 350 . ] 80 راونالاراحب 43 / [ 349 . ] هط 38 هروـس  زین  و  صصق 7 ، [ 348 . ] 73 دوه 71 - [ 347 . ] 43 نارمعلآ 42 /
هک هدش  دراو  ررکم  روط  هب  هکنیا  تلع  دـنامن  یفخم  دـیوگ : هللاهمحر  یلماع  نسحم  دیـس  همالع  - 161 - 151 تاجردلا / رئاصب  [ 351]

نینچ مالسلااهیلع  همطاف  فحصم  هملک  رهاظ  زا  هک  هدوب  نآ  تسین  ینآرق  بلاطم  زا  کی  چیه  مالسلااهیلع  همطاف  ترضح  فحصم  رد 
نیا رب  ماهبا  نیا  ندرک  نشور  مهوت و  نیا  یفن  يارب  تهج  نیا  زا  تسا  نآرق  هفیرش  فحاصم  زا  یکی  فحصم  نآ  هک  هدیـسریم  رظنب 
دیاش تسا و  فحصم  نیا  رد  ترضح  نآ  تیصو  هک  هدمآ  ثیداحا  زا  یـضعب  رد  تسین ، نآ  رد  يزیچ  نآرق  زا  هک  هدش  دیکات  بلطم 
یلع طـخ  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوـسر  ءـالما  هک  تسا  هدـمآ  تـیاور  زا  یـضعب  رد  دـشاب  فحـصم  تاـیوتحم  زا  یکی  نآ 

ترـضح زا  تسا  معا  تایاور  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  هملک  دـیوگیم  مجرتم  ( 97 هعیشلا 1 / نایعا   ) تسا مالـسلاهیلع 
. دشاب هتشرف  نامه  تایاور  همه  رد  دوصقم  تسا  نکمم  هک  هدمآ  راگدرورپ  يوس  زا  هک  ياهتشرف  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر 

لئـالد يربط ، [ 355 . ] 161 تاجردـلا 151 - رئاصب  [ 354 . ] 161 تاجردـلا 151 - رئاصب  [ 353 . ] 161 تاجردـلا 151 - رئاصب  [ 352]
.16 راونالاراحب 43 / [ 359 . ] 11 راونالاراحب 43 / [ 358 . ] 17 راونـالاراحب ج 43 / [ 357 . ] 43 راونالاراحب 40 / [ 356 . ] 28 / 27 همامالا /
قحلا 19/ قاقحا  يرتشوش ، هللارون  یـضاق  [ 363 . ] 11 راونالاراحب 43 / [ 362 . ] 12 راونالاراحب 43 / [ 361 . ] 16 راونالاراحب 43 / [ 360]
هک تسنآ  تلع  دش  هدـیمان  ءارهز  تهج  نیدـب  تفگ  هکنیا  دوب و  لوتب  هب  ترـضح  نآ  يراذـگمان  تلع  تهج  نیا  هک  میتفگ  البق  ، 16

فراعملا 11/ ملاوع  [ 365 . ] 22 - 21 فراعملا 11 / ملاوع  [ 364 . ] دیشابن هتکن  نیا  زا  لفاغ  میدرکیم ، زود  تخود و  یکیرات  رد  تفگ 
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[370 . ] 86 يدادغب 5 / بیطخ  خیرات  [ 369 . ] 15 ءارهزلا / هافو  [ 368 . ] 52 راونالاراحب 43 / [ 367 . ] 56 راونالاراحب 43 / [ 366 . ] 22 - 21
هریس [ 373 . ] 161 مکاحلا 3 / كردتسم  [ 372 . ] 222 سلاجملا 2 / ههزن  [ 371 . ] یئانـس زا  لقن  هب   172 نیبغارلا / فاعسا  ، 96 قعاوصلا /

ار نآ  يذـمرت  ظـفاح  م و  - 40 یبقعلا / رئاخذ  رد  هکنانچ  ناـبح  نب  ظـفاح  [ 374 . ] 227 سلاـجملا 2 / ههزن   45 یبقعلا / رئاخذ  ، » ءـالملا
3 و دیرفلا 2 / دقعلا   » رد هبردـبع  نیا  هدـمآ و   150 شرـسپ 1 / وا و  حرـش  رد  هکنانچ  بیرقتلا  رد  یقارع  ظـفاح  هتـسناد ، نسح  ثیدـح 
،/ هرقنلا 2 ضاـیرلا  ، » 469 / 2 فاعیتسالا » ، » نیفـص 262 باتک  [ 375 . ] 171 نیبغرلا / فاعـسا  هحفـص 7 و  لوئـسلا  بلاطم  رد  هحلطنبا 

رکاسعنبا 7/ خیرات  ، » 84 ءایلوالاهیلح 1 / [ 377 . ] يوون ماما  فیلات  تاغللا ، ءامـسالا و  بیذـهت  [ 376 . ] 204 سلاـجملا 2 / ههزن  ،« 155
دجـسم نتخاس  نایجاح و  هب  نداد  بآ  تیاقـس و  ایآ  : 19 هبوتلا / [ 379 . ] 104 طبسلا / هرکذت  [ 378 . ] 32 يواسملا 1 / نساـحملا و  ، 35

مدرم زا  یخرب  : 207 هرقب / [ 380 . ] دنکیم داهج  ادخ  هار  رد  هدروآ و  نامیا  تمایق  زور  ادخ و  هب  هک  دیاهداد  رارق  یـسک  دننام  ار  مارحلا 
رد هکناـنچ  یبـالود ، بیطخ ، يربط ، [ 382 . ] 171 فیلات 11 / دادـغب  خـیرات  [ 381 . ] دنـشورفیم ادـخ  يدونـشخ  رطاخ  هب  ار  دوخ  ناـج 

عمجم  78 یبقعلا / رئاـخذ  ، » 194 / 2 هرـضنلا » ضایرلا  ، » 26 / 5 دنـسم »  » لبنح دمحا  [ 383 . ] تسا هدـمآ   398 ، 392 ، 153 لامعلازنک 6 /
ضایرلا  » رد هکنانچ  هدرک  لقن  ار  نآ  یمکاح  ریخلاوبا  [ 384 . ] تسا هتسناد  قثوم  ار  شلاجر  حیحص و  ار  ثیدح  ، 114 ، 101 دئاوزلا 9 /

هرکذت ، » 39 یبقعلا » رئاخذ  ، » تسا هتـسناد  حیحـص  یثیدـح  ار  نآ  و  ، 154 / 3 مکاح » كردتـسم  [ » 385 . ] تسا هدـمآ   182 / 2 هرضنلا »
/ يوانم فیلات  قئاقدلا » زونک  ، » 202 / 3 یناقرز »  » فیلات بهاوملا » حرش  ، » 219 بلاطلا » هیافک  ، » 52  / 1 یمزراوخ » لتقم  ، » 175 طبسلا »
،443 / 12 بیذهتلا » بیذـهت  ، » راجننبا مکاح و  زا   111 / 7 لامعلا » زنک  ، » 185 / 1 لماک »  » هیـشاح رد  ینامرق  فیلات  لودلا » رابخا   » 30
/2 سلاجملا » ههزن  ، » 150 همهملا / لوصف  [ 386 . ] 173 هدوملا » عیبانی  ، » یناربط زا   171 فاعسالا » ، » 105 قعاوصلا » ، » 378 / 4 هباصالا » »
.378 / 4 هباصالا » ، » 35 یئاسن / » صئاـصخ  ، » 328 / 4 دمحا » دنسم  ، » يذمرت ملـسم ، يراخب ، حیحـص  [ 387 . ] 45 راـصبالا / » رون  ، » 228

يروطب يدنجخ  ظفاح  [ 390 . ] 112 قعاوصلا » ، » 332 ، 323 / 4 دمحا » دنسم  [ » 389 . ] 35 یئاسن /» صئاصخ  «، » يراخب حیحـص  [ » 388]
نیرتبوبحم هک  تسا  هدمآ  هماسا  ثیدح  رد  [ 391 . ] 62 یبقعلا » رئاخذ   » هردک و لقن  ار  نآ  تسا  هدمآ  ، 161 / 2 ضایرلا »  » باتک رد  هک 

بیطخ 4/ فیلات  دادغب ، خـیرات  [ 393 . ] 113 / 9 دـئاوزلا » عمجم  ، » 276 / 3، یجیا فیلاـت  فقاوملا ، [ 392 . ] تسا نم  هب  تبـسن  نم  لـها 
بیطخ 3/ خیرات  [ 395 . ] 159  / 6 لامعلازنک » ، » 16 ، / 2 ریغصلا » عماجلا   » هیشاح رد  قئاقحلا » زونک  ، » رباج زا  « بیطخ خیرات  [ » 394 . ] 392
« ریغصلا عماجلا  ، » 75 قعاوصلا /، ، » 162 / 2 هرـضنلا » ضایرلا  ، » 12 بیبطخ 7 / خـیرات  [ 396 . ] 159 / 6 لامعلازنک » ، » دوعـسمنبا زا  ، 192
/2 هرضنلا » ضایرلا  [ » 397 . ] 56 / 2 مالضلا » حابصم   » 80 راصبالا » رون  ، » 357 / 4 ریدقلا » ضیف  ، » 417 يزیزعلا 2 / حرش  یطویـس  فیلات 
[400 . ] یئانس 36 و 51 صئاصخ  ، » 204 / 5 لبنح » دمحا  دنسم  [ » 399 . ] 160 / 1 بیطخلا » خیرات  [ » 398 . ] 391 هیبلحلا 3 / هریسلا  : » 163
[401 . ] دروآ میهاوـخ  هدـنیآ  رد  ار  شکرادـم  هک  دـناهدرک  تیاور  ار  نآ  زین  ثیدـح  ظاـفح  زا  یهورگ  ، 356 / 5 لبنح » دمحا  دنـسم  »
،135 بلاطلا » هیافک  ، » 31 يواسملا 1 / نساحملا و  [ » 402 . ] دینک هعجارم  ام  باتک  زا  هحفص 48  لوا  دلج  هب  زین  8 و  یئاسن » صئاصخ  »
،130 / 3 مکاحلا » كردتـسم  [ » 404 . ] 164 / 2 هرـضنلا » ضایرلا  [ » 403 . ] و 27 باب 2  نیطمـسلا  دـئارف   87 ، 83 یمزراوخ 76 ، بقاـنم 

حیحص ار  ثیدح  هک   275 / 2 دیرفلا » دقعلا  ، » 124 / 3 مکاحلا » كردتسم  [ » 405 . ] یطویس 116 فیلات  ءافلخلا » خیرات  ، » 73 قعاوصلا » »
مکاح و مه  هک   155 / 3 مکاح » كردتسم  ، » 29 یئانس » صئاصخ  [ » 406  ] 161 / 2 هرقنلا » ضایرلا  ، » 29 یئاسن » صئاصخ  ، » تسا هتسناد 

ناگدنسیون زا  رگید  یهورگ  و  ، 157 / 3 مکاح » كردتسم  ، » دنه ط  ، 227 / 2 يذمرت » عماج  [ » 407 . ] دناهتسناد حیحص  ار  نآ  یبهذ  مه 
رد یمثیه  هدرک و  لقن   153 / 6 لامعلازنک » لامکا   » رد هکنانچ  هدرک و  لقن  يراـصنا  بویاوبا  زا  ار  نآ  یناربط  [ 408 . ] ثیدح نایوار  و 

پاچ هحفـص 318  ریدغلا »  » ام باتک  مود  دلج  هب  ، 8  / یجیا فقاوملا » [ » 409 . ] تسا هدرک  لقن  یلـاله  یلع  زا   165 / 9 دئاوزلا » عمجم  »
.110 یطویس /  فیلات  مالسلااهیلع ، همطاف  دنـسم  [ 411 . ] یحضلا هروس  رد   543 / 8 روثنملا » ردلا  «، » یطویس [ » 410 . ] دینک هعجارم  مود 

يوـس هب  ، 28 رجفلا ، و  [ 414 . ] دونــشخ ادـخ  زا  ناـنآ  یــضار و  ناـنآ  زا  دـنوادخ  ، 119 هدـئام / [ 413 . ] 92 ءاـضیبلا / هـعمللا  [ 412]
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تلاسر تیرومام و  هک  تسا  رتاناد  دنوادخ  ، 124 ماعنالا ، [ 415 . ] یتسه هدش  هدیدنسپ  یـضار و  هکیلاح  رد  نک  تعجارم  تراگدرورپ 
/1 فراعملا » ملاوع  [ » 417 . ] تسا اناد  اونش و  دنوادخ  رگید و  یخرب  رب  ار  یخرب  هیرذ  نارمعلآ 34 ، [ 416 . ] دهد رارق  اجک  رد  ار  دوخ 
[421 . ] 540 / 22 راونالاراحب »  » 41 و هینسلا 5 / سلاجملا  [ 420 . ] 16 - 19 راونالاراحب 43 / [ 419 . ] 16 - 19 راونالاراحب 43 / [ 418 . ] 115

هدش تیاور  مالسلاهیلع  اضر  ترضح  زا  نانس ، نب  دمحم  زا  [ 424 . ] 211 ریدغلا 3 / [ 423 . ] 65 یقهیب 7 / ننس  [ 422 . ] 65 یقهیب 7 / ننس 
نارود یگدولآ  زا  كاپ و  لسغ  نیا  اـب  هک  تسنآ  تیم  لـسغ  تلع  دنتـشاد : موقرم  نینچ  وا  تـالاوس  خـساپ  رد  ترـضح  نآ  هک  تسا 
ندرم ماگنه  هب  هک  تسا  هدـش  بجاو  تیم  لسغ  تهج  نآ  زا  تسا : هدـش  لقن  زین  ترـضح  نآ  زا  و  دوشیم ... زیمت  هزیکاپ و  شیرامیب 

،714 لئاسولا 2 / [ 427 . ] 491 راونالاراحب 22 / [ 426 . ] 461 / 6 دمحا » دنسم  [ » 425 (. ] 679 لئاسولا 2 /  ) دـنکیم هبلغ  رازآ  تساـجن و 
[431 . ] 105 راونالاراحب 43 / [ 430 . ] 315 لوقعلا 5 / هآرم  [ 429 . ] 305 دلج 2 / ریدـغلا  لقن  رب  انب  ، 202 هرضنلا 2 / ضایرلا  [ 428 . ] 715
.86 ناوسنلا » هدیـس  لیـضفت  یف  نایبلا  هبخن  [ » 434 . ] 50 « / ءاـضیبلا هعمللا  [ » 433 . ] 462 / 1 همغلا » فـشک  [ » 432 . ] 357 »ج 3 / بقانملا »
، قحلا قاقحا  باتک  رد  هک  هچ  نآ  ربانب  ، 234 / 1 لادتعالا ، نازیم  [ 437 . ] رجش هدام  نیرحبلا ، عمجم  [ 436 . ] 50 ءاضیبلا /  هعمللا  [ 435]

هنجلا [ 441 . ] طبنتسم دمحا  دیـس   158 هرطقلا / [ 440 . ] 282 / 1 نیلقثلا /  روـن  ریـسفت  [ 439 . ] 261 هرقب /  [ 438 . ] تسا هدـمآ   152 / 9
اجنیا رد  هک  دـمآ  مداـی  هب  رگید  بقل  دـنچ  همجرت  ماـگنه  هب  [ 442 . ] دـینک هعجارم  نیققحم  تاـملک  لـصف  هب  زین  68 و  - 66 همصاعلا /

.21  / بتاکلا دمحا  فیلات  ءارهزلا ، همطاف  تایموی  [ 444 . ] 37  / راونالاراحب 43 [ 443 (. ] مجرتم . ) تسا هدمآ  نتم  رد  باقلا  نامه  لابندب 
[448 . ] 338 - 337 / 3 بقاـنملا ، بوشآ ، رهـشنبا  [ 447 . ] 82 - 81 راونـالاراحب 43 / [ 446 . ] 139 مراهچ /  باـب  یعادـلا ، هدـع  [ 445]

خیش [ 451 . ] 84 / 43 راونـالاراحب /  یـسلجم ، همـالع  [ 450 . ] 336 بقاـنملا ، بوشآ ، رهـشنبا  [ 449 . ] 337 بقانملا ، بوشآ ، رهـشنبا 
حیبست نیا  هرابرد  هیمیتنبا  دیوگ :  117 ج 6 / يراسلا » داشرا   » باتک رد  ینالطـسق  رجحنبا  [ 452 . ] 100 سلجم 24 / یلامالا ، قودص ،
همطاف اریز  دیـسر  دهاوخن  وا  هب  اهجنر  اهیتخـس و  دشاب  هتـشاد  تبظاوم  تموادم و  حیبست  نیا  نتفگ  رب  باوخ  ماگنه  هب  سک  ره  هتفگ 

هلاوح حیبست  نیا  هب  ار  وا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  درک و  تساکـش  ترـضح  نآ  هب  لزنم  تمحز  جنر و  زا  اهنعهللایـضر 
. تسا رترب  ایند  روما  زا  ترخآ  لـمع  هک  تسنآ  ياـنعم  هب  تشاد  دوجو  لوسر  شیاـمرف  رد  هک  تیریخ  ياـنعم  تسا  هتفگ  ضاـیع  داد ،

هعلاطم مجنپ  باب  هر )  ) یئاهب خیش  فیلات  حالفلا » حاتفم   » باتک رد  عوضوم  نیا  رد  ار  لماک  ثحب  [ 454 . ] 176 لوقعلا 15 / هآرم  [ 453]
یفاک عورف  [ 457 . ] 174 و 173 لوقعلا ج 15 / هآرم  هیـشاح  رد  یفاک  عورف  [ 456 . ] 41 « / ءارهزلا هقیدـصلا  تافو  ، » مرقملا [ 455 . ] دینک

.24 / 21 راونالاراحب ، [ 459 . ] 321 - 320 هیقفلا 1 / هرـضحی  نم ال  قودص ، خیـش  [ 458 . ] و 173  174 لوـقعلا ج 15 / هآرم  هیـشاح  رد 
لئاسو [ 464 . ] 402 / 10 رهاوـجلا ، [ 463 . ] 339 / 85 راونـالاراحب ، [ 462 . ] 336 / 85 راونـالاراحب ، [ 461 . ] 24 / 21 راونـالاراحب ، [ 460]

رهاوجلا [ 467 . ] 339 رهاوجلا 10 / [ 466 . ] 339 رهاوجلا 10 / [ 465 . ] 1025  / دیدج میدق و 4  بیقعت ج 2  باوبا  زا  باب 10 و 11  هعیشلا 
هحفـص 218. بش  زور و  لامعا  رد  قالخالا  مراکم  [ 470 . ] 398 - 397 رهاوجلا 10 / [ 469 . ] 398 - 397 رهاوجلا 10 / [ 468 . ] 396 / 10

مراکم [ 473 . ] هحفـص 218 بش  زور و  لامعا  رد  قالخالا  مراـکم  [ 472 . ] هحفـص 218 بش  زور و  لامعا  رد  قـالخالا  مراـکم  [ 471]
دهجتملا حابصم  [ 476 . ] 266 - 265 دهجتملا ، حابصم  [ 475 . ] 61  / يدنوار تاوعد  [ 474 . ] هحفـص 218 بش  زور و  لامعا  رد  قالخالا 

باب - 244 - 243 هعیـشلا 2 / لئاسو  [ 479 . ] 564 هیقفلا 1 / هرـضحی  ـال  نـم  [ 478 . ] 133 / 132 عوبـسالا /  لاـمج  [ 477 . ] 268 - 266
تیفیک همطاف و  ترضح  زامن  بابحتسا  باب  - 244 - 243 هعیشلا 2 / لئاسو  [ 480 . ] نآ تئارق  تیفیک  همطاف و  ترضح  زامن  بابحتـسا 

، تاولص رداون  باب   330 قالخالا /  مراکم  [ 483 . ] 460 لئاسولا 1 / كردتسم  [ 482 . ] 128 - 127  / عوبسلالا لامج  [ 481 . ] نآ تئارق 
[486 . ] نانجلا حـیتافم  هیـضاح  [ 485 (. ] باـیمک ياـهزامن  ، ) تاولـص رداون  باـب   330 قـالخالا /  مراـکم  [ 484 (. ] بایمک ياـهزامن  )
، یسلجم همالع  [ 489 . ] 67-68 / 43 راونالاراحب ، یـسلجم ، همالع  [ 488 . ] 142 تاوعدلا 141 - جـهم  [ 487 . ] 68 - 67 راونالاراحب 43 /
مالسلااهیلع 132. ءارهزلا  هبطخ  حرـش  یف  ءاضیبلا  هعملا  [ 491 . ] تاوعدلا 207 جهم  همامالا 6 و  لئالد  [ 490 . ] 68 - 67 / 43، راونالاراحب
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راونالاراحب یسلجم ، همالع  [ 494 . ] مق پاچ  يدنوارلا 91  تاوعد  [ 493 . ] مالسلااهیلع 132 ءارهزلا  هبطخ  حرش  یف  ءاضیبلا  هعمللا  [ 492]
حالف [ 498 . ] نیمالا 55 دلبلا  ، 202 دجهتملا 194 - حابصم  [ 497 . ] نیمالا 55 دلب  هیشاح  [ 496 . ] نانجلا حیتافم  هیشاح  [ 495 . ] 225 / 94

-338 راونالاراحب 90 / [ 502 . ] 251 لئاسلا /  حـالف  [ 501 . ] لئاسلا 238 حـالف  [ 500 . ] لئاسلا 203 حـالف  [ 499 . ] مق پاـچ  لئاسلا 173 
هحفص 313- يزوجنبا  طبس  هرکذت  [ 505 . ] 7 رهدلا ، [ 504 . ] 58 راونالاراحب ج 56 43 - رقاب : دمحم  الم  یـسلجم ، همالع  [ 503 . ] 339

جارختـسا هفیرـش  هیآ  نیا  زا  ار  یقیرظ  تاکن  هداد و  وا  هب  هدننکعناق  ياهخـساپ  هدروآ و  ار  يزوجنبا  شدج  راتفگ  اجنیا  رد  يو  ، 315
هلیلح [ » 507 «. ] باعیتسالا  » زا لقن  هب  هحفص 308  ج 1  هعیشلا » نایعا   » رد بلطم  نیمه  لثم  ، 41 ءایلوالا ج 2 / هلیلح  [ 506 . ] تسا هدومن 

راونالاراحب [ 510 . ] 341 بوشآ ج 3 / رهـشنبا  فیلات  بقانملا ، [ 509 . ] 42 - 41 ج 2 / ءاـیلوالا » هلیلح  [ » 508 . ] 42 - 41 ج 2 / ءایلوالا »
[515 . ] 231 ریدغلا 7 / [ 514 . ] 272 هغالبلاجهن ج 16 ، حرش  [ 513 . ] 33 بازحالا ، [ 512 . ] 92 - 91 راونالاراحب 43 / [ 511 . ] 92 - 91 / 43

یلاما یسوط ، خیش  [ 517 . ] توریب پاچ  ای 94  - 10 راونالاراحب 97 / یسلجم ، همالع  [ 516 . ] 54 55 مالسلااهیلع /  ءارهزلا  هقیدصلا  هافو 
[522 . ] 522 / 22 راونالاراحب ، [ 521 . ] 59 / 43 راونالاراحب ، [ 520 . ] 81 / 43 راونالاراحب ، [ 519 . ] 24 / 41 راونالا ، راحب  [ 518 . ] مق 4 ط  / 2
[524 . ] 52 یطویس /  فیلات  همطاف » انتدیس  هایح  یف  همـسابلا  روغثلا  [ » 523 . ] 202  / یخبلبش راصبالا  رون  هیشاح  نابس )  ) نیبغارلا فاعـسا 

هعومجم زا  ریغ  تاملک  ثیداـحا و  نیا  هتبلا  [ 525 . ] هحفص 52 هیشاح  رد  . 52 یطویس /  فیلات  همطاف » انتدیس  هایح  یف  همـسابلا  روغثلا  »
فیلات تیبلا ، لها  [ 527 . ] 211 هغالبلاجهن ج 16 / حرش  [ 526 . ] میدروآ دوخ  ياج  رد  هدـش و  لقن  ترـضح  نآ  زا  هک  تسا  یئاهاعد 

.130 131 ملعوبا /  قیفوت  فیلاـت  تیبلا ، لـها  [ 529 . ] 130 131 ملعوبا /  قیفوت  فیلاـت  تیبلا ، لـها  [ 528 . ] 130 131 ملعوبا /  قـیفوت 
، ینمعی یباصو  همالع  فیلات  بلاـطملا  ینـسا  [ 532 . ] 40 ءاـیلوالا 2 / هیلح  [ 531 . ] 130 131 ملعوبا /  قیفوت  فیلاـت  تیبلا ، لـها  [ 530]

تیاور نیمه  و  میدروآ . ترـضح  نآ  بقانم  هب  طوبرم  لصف  رد  ـالبق  ار  ثیدـح  نیا  ، 364  / بقانملا یعفاش ، یلزاـغم  نبا  [ 533 . ] یطخ
دنسم [ » 536 . ] 282 و 283 دمحا 6 / دنسم  [ 535 . ] تسا هشیاع  زا  ارهاظ  دیدرت  [ 534 . ] تسه زین   365 بوشآ 3 / رهشنبا  بقانملا »  » رد

. تشذـگ ترـضح  لئاضف  لصف  رد  البق  ثیدـح  نیا  . 283 دمحا 6 / دنـسم  ، 129 تیبـلا / » لـها   » ملعوبا قیفوت  [ 537 . ] 283 / 6 دمحا »

.128  / تیبلا لـها  ملعوبا ، قیفوت  [ 540 . ] 135 / 130 تیبـلا » لـها  ، » ملعوبا قیفوت  [ 539 . ] 135 / 130 تیبـلا » لـها  ، » ملعوبا قیفوت  [ 538]

.212 نیطمسلاررد ، مظن  یفنخ ، يدنرز  [ 543 . ] 212 نیطمسلا » ررد  مظن   » یفنخ يدنرز  [ 542 . ] 128 تیبلا / لها  ملعوبا ، قیفوت  [ 541]
[547 . ] 63 رون ، [ 546 . ] 66 و 50 بلاطملا » ینسا  ، » نیدلاسمش يرزج ، [ 545 . ] 66 و 50 بلاطملا » ینسا  ، » نیدلاسمش يرزج ، [ 544]
راونالاراحب 71/ یـسلجم ، همالع  [ 550 . ] رـصم 14 ط   / هسایـسلا هماـمالا و  هبیتقنبا ، [ 549 . ] 364 بقانملا ، یلزاـغمنبا ، [ 548 . ] 63 رون ،
قحلا 10/ قاقحا  تاقحلم  نیدلاباهش ، دیس  یـشعرم ، یفجن  [ 553 . ] 130 / 11 فراعملا ، ملاوع  [ 552 . ] 7 همامالا /  لئالد  [ 551 . ] 184

یفجن [ 555 . ] هفوک فارطا  رد  تسیئاـج  مسا  ناوـطق  . 400 قحلا 10 / ققحا  تاقحلم  نیدلاباهـش ، دیـس  یـشعرم ، یفجن  [ 554 . ] 258
.172 - 171 لئاسولا 1 / كردتـسم  نیـسح ، ازریم  جاح  يرون ، [ 556 . ] 258 قحلا ج 10 / قاقحا  تاقحلم  نیدلاباهش ، دیـس  ، یـشعرم

فیلات هدوملا  عیبانی  باـتک  307 و  قحلا 7 / قاقحا  باتک  رد  ثیدـح  لثم  و  ، 3 - 2 - 1  / همامالا لئالد  [ 558 . ] 1 همامالا /  لـئالد  [ 557]
هدوملا عیبانی  باتک  307 و  قحلا 7 / قاقحا  باتک  رد  ثیدـح  لثم  و  ، 3 - 2 - 1  / همامالا لئالد  [ 559 . ] تسا هدمآ  هفحص 257  يزودنق 

زین قباس  لـصف  رد  هماـع  قیرط  زا  هرامش 16  تحت  ثیدح 34  ، 3 - 2 همامالا /  لـئالد  [ 560 . ] تسا هدـمآ  هفحـص 257  يزودنق  فیلات 
همغلا فشک  یلبرا ، [ 564 . ] 8 راونالاراحب 2 / [ 563 . ] هحفص 3 و 4 همامالا  لئالد  [ 562 . ] هحفص 3 و 4 همامالا  لئالد  [ 561 . ] تسا هدمآ 
ياعد ثحب  هب  هراـشا  درکیم  رارکت  ارهز  ترـضح  هک  ياهلمج  و  ، 67 - 66 راونالاراحب 43 / [ 566 . ] 3 / 2 راونالاراحب ، [ 565 . ] 472 / 1
راحب [ 570 . ] 228 فراعملا 11 / ملاوع  [ 569 . ] 46 جح /  [ 568 . ] 611 صصق /  [ 567 . ] تسا هدمآ  باتک  هحفـص 230  رد  هک  تسا  رون 

ماهتفرگ هک  اجنآ  زا  ار  تیاور  نیا  دیوگ  ربخ  نیا  لیذ  رد  یسلجم  همالع  . 205 بوشآ ج 2 / رهشنبا  بقانم  زا  لقن  هب  . 157 - 156 / 43
اب متـسناوتن  مدروآ و  دوب  هیلوا  كردم  رد  هک  هنوگنامهب  انیع  متفاین  تسد  رگید  يذخام  رب  نوچ  دوب و  هدش  اجباج  شتاملک  فیرحت و 
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، یسوط یلاما  ، 41 هعیرشلا 2 / نیحایر  [ 571 (. ] مجرتم دشابن  ایوگ  یلیخ  دیاش  مه  ام  همجرت  اذـل  . ) منک حیحیـصت  هلباقم و  يرگید  نتم 
هب  355 ، 354 / 21 اهتاکردتسم ، فراعملا و  ملاوع  [ 574 . ] 133 اضرلا 1 / مامالا  دنسم  [ 573 . ] 77 - 76 راونالاراحب 86 / [ 572 . ] 207 / 1

، فراعملا ملاوع  [ 575 . ] لاس 1306 رصم  پاچ   217 یناتـسغاد / یتشچ  دمحا  نب  دمحم  نب  دمحم  خیـش  فیلات  هینثملا » هولوللا   » زا لقن 
. دنسانشیم ناشیامیـس  هب  ار  ناگمه  هک  دنتـسه  ینادرم  فارعا  رب  و  ، 46 فارعا /  [ 577 . ] 82 - 80 ناذاشنبا /  لئاضف  [ 576 -،. ] 6 / 11

رقاب ترـضح  اب  رباج  تاـقالم  [ 579 . ] دـینک هعلاطم   200 هحفـص 193 - رثـالا  هیاـفک  باـتک  رد  ار  شخب  نیا  هناگجـنپ  ثیداـحا  [ 578]
نکمم هنوگچ  هدوب  انیبان  يو  نیعبرا  ترایز  رد  هک  هدـش  هتفگ  هکنیا  اـب  تسا ، هدوب  هنیدـم  رد  نیعبرا  تراـیز  زا  دـعب  اـعطق  مالـسلاهیلع 

لاح حرش  ناگدنسیون  رب  بلطم  نیا  هدوب و  انیبان  شرمع  رخآ  رد  يو  میئوگب  تسا  نکمم  دنک .؟ تئارق  ار  دوخ  هدش  هتشون  هخسن  تسا 
هک هدش  حیرـصت  هک  تسا  يزیچ  نآ  فالخرب  نیا  هدوب و  انیبان  نیعبرا  ترایز  ماگنه  هب  لاس 61  رد  يو  دناهدرک  رکف  هدش و  هابتـشا  وا 

: تفگ هیطع  هب  يو  هک  هدمآ  نیعبرا  ترایز  ناتـساد  رد  یفطـصملا » هراشب   » باتک رد  هک  هچ  نآ  تسا ، هدیدیمن  شرمع  رخاوا  رد  يو 
تلالد بلطم  نیا  تخادنا » ترـضح  ربق  يور  رب  ار  دوخ  وا  متـشاذگ و  ربق  يور  رب  ار  وا  تسد  نم  راذگب  ترـضح  ربق  يور  ارم  تسد  »
کـشا هکنیا  ای  هتـشادن و  ار  رادید  قمر  شناگدید  نتـسیرگ  ترثک  هودنا و  نزح و  تدـش  زا  تسا  نکمم  اریز  دـنکیمن  يو  يروک  رب 

ربق فارطا  هب  ار  شمـشچ  سپـس  : » تسا هدـمآ  نینچ  تیاور  نیمه  رد  هک  تسنآ  بلطم  نیا  دـیوم  تسا ، هدوب  هتفرگ  ار  شمـشچ  يور 
[580 . ] تـسا هدـمآ  قودـص » نیدـلالامک   » ینعی تـیاور  كردـم  دوـخ  هیـشاح  رد  بـلطم  نـیا  مـکیلع »... مالــسلا  تـفگ : هتخادـنا و 

قاقحا [ 583 . ] 33 بازحالا ، [ 582 . ] يدنوخآ 311 ط  - 308 همعنلا / مامت  نیدلالامک و  [ 581 . ] 311 - 308 همعنلا /  مامت  نیدلالامک و 
اب هتساوخ  رعاش  هکلب  درادن  ءاسک  ثیدح  هب  یطبر  هدیصق  نیا  ریخا  تیب  هکنیا : حیضوت  . 3  / ءانثلا حدملا و  ضایر  [ 584 . ] 554 / 2 قحلا ،
نآ مرتحم  میرح  هک  دیامن  میـسرت  ار  یناسک  تنایخ  هرهچ  رب  ءاسک  ثیدح  رد  ترـضح  نآ  هب  تبـسن  هدـش  حرطم  ردـق  جرا و  هب  هجوت 

/ هدوملا عیبانی  [ 586 . ] 155 راونالاراحب 68 / [ 585 (. ] مجرتم . ) دندروآ موجه  یحو  هناخ  هب  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  هتـسکش و  ار  ترـضح 
هرقف زا  دوصقم  ، 354 مامالا / ریسفت  [ 590 . ] 531 هیقفلا 4 / هرضحیال  نم  [ 589 . ] 257 هدوملا / عیبانی  [ 588 . ] 40 هدوملا / عیبانی  [ 587 . ] 40

راونالاراحب 96/ [ 593 . ] 330 - 334 مامالا / ریسفت  [ 592 . ] 330 - 334 مامالا / ریسفت  [ 591 . ] تسا هیقت  يور  زا  بصاون  اـب  يارادـم  مود 
[597 . ] 5 همامالا / لـئالد  [ 596 . ] 78 ءارهزلا / » همطاـف  هاـفو  ، » ینارحبلا يدــالب  [ 595 . ] 173 / 1 لاصخ ، قودـص ، خیـش  [ 594 . ] 225

شاهلابند اب  ار  ثیدح  نامعن  دوخ  هکنیا  ات  هدرکن  یهجوت  ثیدح  هلابند  هب  ءادتبا  ترـضح  هکنیا  هرهاطلا ، هیرذلا  يراصنالا ، يدامحنبا 
هحفـص 175 یبالود  يراصنا  دامحنبا  فیلات  هرهاطلا » هیرذـلا   » باـتک زا  تیاور  ثیدـح  نیا  [ 598 . ] درادـن ماما  ملع  اب  تاـفانم  تفگ 

شاهدنسیون اب  یبهذم  رظن  زا  هک  اجنآ  زا  یلو  دوب  ترضح  نآ  هرابرد  باتک  نیمه  رد  يرگید  ثیداحا  تسا ، مق  نیسردم  هعماج  پاچ 
، یسوط خیش  [ 601 . ] 310 - 309 راونالاراحب 8 / [ 600 . ] 70 راکذالا / هصـالخ  [ 599 . ] میدومن يراددوخ  اـهنآ  لـقن  زا  میتـسین  رکفمه 
اب هکئالم  فالتخا  ، 208 صاصتخالا /، دیفم  خیش  [ 603 . ] 565 / 1 لئاسولا ، كردتسم  يرون ، نیـسح  ازریم  جاح  [ 602 . ] 318 یلاما 1 /

.144 فراعملا 15 / ملاوع  ینارحب ، مشاه  دیس  [ 604 . ] تسا زیاج  تسا  هدمآ  هیآ 69  هروس ص  دیجم  نآرق  رد  هک  هنوگنامه  رگیدـکی 
یناپمک 8/ راـحب ط  [ 608 . ] 303 راونالاراحب 8 / یـسلجم ، همالع  [ 607 . ] 44 - 43 رجحلا ، [ 606 . ] 497 همغلا 1 / فـشک  یلبرا  [ 605]
، يرتشوش هللا  رون  یـضاق  [ 612 . ] 28 / 43 راونالاراحب ، [ 611 . ] 3  / 43 راونـالاراحب ، [ 610 . ] 531 هیقفلا 4 / هرـضحیال  نـم  [ 609 . ] 224
، يربط نیدلادامع  خیـش  همالع  [ 614 . ] دنه دابآردـیح  پاچ  ، 116 همطاف / دنـسم  نیدلالالج ، یطویـس ، [ 613 . ] 117 قحلا 5 / قاـقحا 
[617 . ] 342  / 38 راونالاراحب ، [ 616 . ] 65 / 38 راونالاراحب ، [ 615 . ] نادمه رد  ینادمه  دنوخآ  موحرم  هناخباتک  یطخ ، نیرهاطلا ، بقانم 

نیا ، 435 قحلا 10 / قحا  يرتشوش ، هللا  رون  یضاق  [ 619 . ] 165 تیبلا 164 - لها  ملعوبا ، قیفوت  [ 618 . ] 276 تیبلا » لها   » ملعوبا قیفوت 
هعیشلا 1/ نایعا  نسحم ، دیس  نیما ، [ 620 . ] تسا هدش  لقن  زین  ءارهز  ترضح  تداهش  زا  دعب  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  لوق  زا  تیب  ود 
.197 - 195 ، 43 راونالا ، راحب  [ 623 . ] 140  / نازحالا تیب  سابع ، خیش  جاح  یمق ، [ 622 . ] 523 / 22 راونالا ، راحب  [ 621 . ] توریب 323 ط 
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باب  460  / یفاک 1 [ 626 . ] هرهاق 12 ط  « / هسایسلا همامالا و  ، » هبیتقنبا [ 625 . ] توریب 310 ط  / 1 هعیشلا ، نایعا  نسحم ، دیس  نیما ، [ 624]
.687 نیقیلا 2 / ملع  [ 630 . ] 353 راحبلا 36 / [ 629 . ] 156 / 43 راونالاراحب ، [ 628 . ] 218 راحبلا 43 ، [ 627 . ] مالـسلااهیلع ءارهزلا  دلوم 

تیب [ 635 . ] 78 نازحالا / تیب  [ 634 . ] 14 هسایسلا 1 / همامالا و  [ 633 . ] 14 هسایسلا 1 / همامالا و  [ 632 . ] 14 هسایسلا 1 / همامالا و  [ 631]
راونالاراحب [ 639 . ] 149 نازحالا / تیب  [ 638 . ] 50 هغالبلاجهن 6 / حرش  دیدحلایبا ، نبا  [ 637 . ] 97 نازحالا /  تیب  [ 636 . ] 14 نازحالا / 

هرهاق 1377. ط  ، 13 / 2 اهتاکردتسم ، هعیشلا و  لئاسو  [ 642 . ] 14 هسایسلا 1 / همامالا و  [ 641 . ] 177 يراخب 5 / حیحص  [ 640 . ] 177 / 43
هب هجوت  اب  هتفرگ و  رظن  رد  هبطخ  تمالک  همجرت  رد  ام  هدروآ  هبطخ  تاغل  حرش  رد  هماقم  هللا  یلعا  یسلجم  موحرم  هک  ار  یبلاطم  [ 643]

رکذ یقرواپ  رد  بیترت  هب  ار  اهنآ  دـشاب  تاغل  حرـش  زا  جراخ  هک  یبلاـطم  دوجو  تروص  رد  هدرک و  همجرت  ار  تاراـبع  تاحیـضوت  نآ 
دنوادـخ يارب  ار  لامعا  همه  هک  تسنآ  صـالخا  زا  دوصقم  دـیوگ : هملک  نیا  لـیذ  رد  یـسلجم  همـالع  [ 644 (. ] مجرتـم . ) درک میهاوخ 

لیوات دیوجن و  لسوت  لاعتم  دنوادخ  ریغ  هب  شیاهراک  زا  کی  چیه  رد  دـنکن و  طولخم  نآ  اب  ار  هدـساف  ياهفدـه  ایر و  هدومن و  صلاخ 
رب تسین ، کیرش  یسک  اب  شیئادخ  رد  تسا و  دنوادخ  وا  ربدم  قلاخ و  هک  دشاب  هتـشاد  نیقی  هک  یـسک  اریز  تسا ، نیمه  دیحوت  هملک 

هرقف نیا  رد  ( 2 [ 645 . ] دوشن هجوتم  وا  ریغ  هب  يراک  چیه  رد  دهدن و  رارق  کیرـش  ار  یـسک  وا  شتـسرپ  رد  هک  تسا  راوازـس  مزال و  وا 
مدـع بیکرت و  مدـع  زا  ترابع  هک  تسا  هدرک  هملک  نیا  همزال  هک  ار  هچ  نآ  اهلد  رب  دـنوادخ  هکنیا  لوا : دراد : دوجو  لاـمتحا  نیدـنچ 

نیا زا  لقع  هک  نآ  مود : تسا . دیحوت  هب  طوبرم  هک  دشابیم  بلاطم  هنوگ  نیا  لاثما  دنوادخ و  تاذ  رب  هدوجوم  هیلامک  تافـص  یتدایز 
رد دـنکیم و  لماک  ار  نانآ  يرطف  دـیحوت  اـی  دـنایامنیم و  وا  هب  ار  سفنا  قاـفآ  تاـیآ  دـنکیم و  لـصتم  بلق  هب  دـسریم  نآ  هب  هملک 

دـیحوت و هملک  قئاقد  هجرد  نیرخآ  هب  هدیـسر  هب  فلکم  ار  اهلقع  هک  دـشاب  نآ  دوصقم  تسا  نکمم  موس : دزاـسیم . رقتـسم  ناـشیاهلد 
: مراهچ تسا . نیمه  لوصو  زا  دوصقم  دـننک و  فارتعا  ناـعذا و  شیاـنعم  رهاـظ  هب  هک  هتخاـس  فلکم  ار  اـهلد  همه  هکلب  هدرکن  لـیوات 
هدرکن و مزـال  دـنراد  لوصو  ناـکما  هک  هزادـنا  نآ  زا  شیپ  اـهلد  رب  ینعی  ددرگرب ، بوـلق  هب  اـهلوصوم »  » هملک رد  ریمـض  دراد  لاـمتحا 

بجاو اهلد  رب  رب  ار  اهنیا  هب  ندیـسر  الوصا  قلطم  روطب  ای  دوشیم و  طابنتـسا  نآ  زا  هک  یقئاقد  هبیط و  هملک  نیا  لماک  لیوات  هب  ندیـسر 
همه زا  اقلطم  هکلب  لوا  هجو  زا  دعب  هجو  نیا  دوبیمن  رگیدکی  زا  ترابع  یئادـج  کیکفت و  رگا  لامتحا  راهچ  نیا  نیب  رد  تسا . هدومنن 
شیپ رفن  جنپ  دیوگ : هک  هدرک  تیاور  هرم  نب  ورمع  زا  متاحیبا  نبا  دـیوگ :  141 / 2 ناقتالا »  » باتک رد  یطویس  [ 646 . ] دوب رتهب  هوجو 

و تـفگ : هداد و  تراـشب  وا  دوـجو  هـب  یــسیع  ترــضح  هـک  دوـب  دـمحم  ترــضح  یکی  دـندش : يراذـگمان  دــنوش  دوـجوم  هـکنآ  زا 
بالصا ياهباجح  ای  یتسین  هدرپ ، زا  دوصقم  دیاش  [ 647 ... ] تسا دمحا  شمسا  دیآیم و  نم  زا  دعب  هک  يربمایپ  هب  متسه  هدنهدتراشب 

نآ دوصقم  دیاش  تسا و  تلاح  نیا  رد  هدـنرادزاب  لماوع  عناوم و  دوجو  رطاخب  هداد  لیواها »  » هب تبـسن  ار  اهنآ  هکنیا  و  دـشاب ، ماحرا  و 
رد دسریم و  ءایشا  هب  دوجو  زا  دعب  لوه  سرت و  اریز  دندوب  ظوفحم  نوصم و  روآسرت  ياهزیچ  و  لیواها »  » لاح نآ  رد  نانآ  هک  دشاب 

[648 . ] تسا اـهیکیرات  اـملظ و  هب  مدـع  تاـجرد  زا  ریبعت  لـیبق  زا  لـیواها »  » هب ریبعت  هدـش : هتفگ  تسین و  یتشحو  سرت و  یتسین  لاـح 
هدمآ تاحیـضوت  نیا  باتک  نتم  رد  هتخادرپ و  تاغل  حیـضوت  حرـش و  هب  یـسلجم  موحرم  دراوم  نیا  مامت  رد  میدش  رکذتم  البق  هکنانچ 

. میدـیدن حورـش  نآ  همجرت  هب  يزاین  رگید  ورنیا  زا  میاهتخادرپ  تاغل  همجرت  هب  تاحیـضوت  نامه  هب  هجوت  اـب  اـم  هک  اـجنآ  زا  یلو  تسا 
میرم [ 655 . ] 16 ، / لمن [ 654 . ] میرم 27 [ 653 . ] 50 هدئام ، [ 652 . ] 85 نارمعلآ ، [ 651 . ] 50 فهک ، [ 650 . ] هبوت 49 [ 649 (. ] مجرتم )
همالع [ 662 . ] 13  / هبوت [ 661 . ] نارمعلآ 144 [ 660 . ] هیآ 39 دوه  [ 659 . ] هرقب 180 [ 658 . ] ءاسنلا 11 [ 657 . ] 75 لافنالا ، [ 656 . ] 46/

نیب رد  روهـشم  دـیوگیم : سپـس  هدرک و  ینعم  ار  ناـمیا »  » »و ثکن  » تغل ادـتبا ، هـبطخ  زا  شخب  نـیا  لـیذ  رد  هیلعهللاناوـضر  یـسلجم 
میمـصت هدرک و  يراکمه  بازحا  اب  هتـسکش و  ار  دوخ  نامیپ  هک  هدـش  لزان  یناـیدوهی  زا  هدـع  نآ  هراـبرد  هیآ  نیا  هک  تسنآ  نیرـسفم 

تسا هدش  هتفگو  گنج  ینکش و  نامیپ  هب  دندرک  عورش  دننک و  جراخ  هنیدم  زا  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  دنتفرگ 
يراکمه نانآ  نانمشد  اب  دندوب  هتشذگ  رارق  هک  نینموم  ربمایپ و  اب  ار  دوخ  نامیپ  هک  هدش  لزان  هکم  یلها  شیرق و  نیکرـشم  هرابرد  هک 
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هدمآ درگ  هودنلاراد  رد  دننک  نوریب  هکم  زا  ار  ترضح  دنتفرگ  میمصت  دندرک و  يرای  هعازخ  هیلع  هب  ار  رکب  ینب  هلیبق  هتـسکش و  دننکن ،
عورـش نامز  نیا  زا  ار  ینکـش  نامیپ  ای  و  ردب ، رخآ  ات  درک ... یئامنهار  ار  نانآ  دش و  رهاظ  نانآ  رب  يدـجن  درمریپ  تروص  هب  ناطیـش  و 

هدش هدرب  مسا  نانآ  زا  هفیرـش  هیآ  رد  هک  تسا  یئاه  نامه  ای  دنتـسکش ، ار  دوخ  قاثیم  دهع و  هک  یمدرم  زا  ارهز  دوصقم  اما  و  دـندرک ،
لوسر اب  هک  ار  يدهع  نامیپ و  هک  تسا  ترضح  نآ  قح  ناگدنیابر  تفالخ و  نابـصاغ  اب  گنج  بوجو  هدننکنایب  تروص  نیا  رد  هک 
نانکش نامیپ  اب  لاتق  دنوادخ  هک  هنوگنامه  ، دندرک ضقن  دنتسب  شتیب  لها  نادنواشیوخ و  هب  تبسن  ترضح و  نآ  تیصو  دروم  رد  ادخ 
نامیپ زا  دوصقم  تسا و  مالـسلامهیلع  تیبلا  لها  قح  نابـصاغ  اـب  نج  ءارهز  ترـضح  دوصقم  هکنیا  اـی  و  دوب ، هدومرف  بجاو  ار  شیرق 

رد هدوب و  یهاون و  رماوا و  عیطم  و  درک ، تعاطا  ترـضح  نآ  زا  هک  دندوب  هتـسب  ادخ  لوسر  اب  هک  دوب  يدـهع  نامه  ضقن  نانآ  ینکش 
جارخا لوسر  جارخا  زا  دوصقم  دندرکن و  لمع  ترضح  نآ  تاروتـسد  هب  هتـسکش و  ار  نامیپ  دهع و  نیا  هک  دننکن ، ینمـشد  وا  اب  نطاب 
نوریب تفالخ  ماقم  زا  ار  وا  هک  تسا  یهاون  رماوا و  تاروتـسد و  رد  وا  نیـشناج  ترـضح و  نآ  سفن  ربماـیپ و  نوچمه  هک  تسا  یـسک 

ارهز ترـضح  تاـشیامرف  نمـض  رد  نآرق  هیآ  رد  تروص  نیا  رد  هک  دـنتفرگ  هدـیدان  شتیب  لـها  دروم  رد  ار  ترـضح  تاروتـسد  هدرب 
هروس هیآ 121 و 122  زا  سابتقا  [ 665 . ] 227 ءارعش /  [ 664 . ] 8 ، / میهاربا [ 663 . ] دیجم نآرق  زا  تسا  یسابتقا  هوحن  کی  مالـسلااهیلع 

رمز هروس  زا  سابتقا  [ 670 . ] 24 ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  [ 669 . ] 18 فسوی ، [ 668 . ] 17 لمن / [ 667 . ] 7 میرم / [ 666 . ] دوه
یسلجم موحرم  حرش  زا  هبطخ  همجرت  رد  ، 159 - 158 ، / راونالاراحب ج 43 رقاب : دمحم  یسلجم ، همالع  [ 672 . ] 78 رفاغ ، [ 671 . ] هیآ 47

هدمآ باتک  یقرواپ  رد  یسلجم  موحرم  حرـش  تارابع  نع  هک  نانچ  دش  هدافتـسا  فیرـش  باتک  نآ  زا  تاغل  یناعم  رد  هدرک و  هدافتـسا 
حرـش رد  لاـس 655  ياـفوتم  یلزتـعم  دـیدحلایبا  نبا  تسا - : هدرک  لـقن  ریز  ياـهباتک  زا  یـسلجم  موـحرم  ار  هفیرـش  هبطخ  نیا  تسا ،

زا يربط  متسر  ریرجنبا  ص 3 19 ) ءاسنلا » تاغالب   » باتک رد  لاس 280  يافوتم  رهاط  نب  دمحا  روفیطیبا  نبا  . - 234 هغالبلاجهن 16 /
-493 / 1 همغلا » فشک   » رد يافوتم 381  هیوباب  نبا  هفئاطلا  قودص  هقث ، خیش  . - 41 ص 40 - همامالا » لئالد   » رد مراهچ  نرق  نادنمنشاد 

دوخ دوصقم  [ 674 . ] هدئام 80 [ 673 . ] 147-149 / 1 جاجتحالا »  » رد مشش  نرق  نادنمشناد  زا  یسربطم  روصنموبا  راوگرزب ، خیش  . - 492
اب هک  تسا  مالسلاامهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نب  نیسحلا  نب  یلع  رسپ  دیهـش  دیز  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دیز  يو  [ 675 . ] تسا روفیطنبا 

یلع نب  دیز  ارم  درک  ثیدح  و  هدمآ : تاغالبلا »  » باتک هحفص 175  رد  هکنانچ  تسا  هدوب  رصاعم  مالسلاهیلع  دمحم  نب  یلع  نسحلاوبا 
یقت دمحم  خیـش  جاح  همالع  بلطم  نیا  هب  دیـسر ... نم  هب  ینز  مدـناوخیم  زامن  متـشاد  هکیلاح  رد  تفگ : يولع ، دـیز  نب  نیـسحلا  نب 

زا لاس 280  رد  روفیطنبا  هدیسر و  تداهـش  هب  لاس 128  رد  دـیز  بانج  اریز  تسا  هتفای  تسد  یهاـگآ و  دوخ  سوماـق »  » رد يرتشوش 
تـسا دیدحلایبا  نبا  دننام  ناگرزب  یخرب  زا  یتفگـش  و  دـشاب ، هداد  خر  یئوگتفگ  هرکاذـم و  ود  نآ  نیب  هک  دوشیمن  تسا و  هتفر  ایند 

هللادبعوبا يو  ءانیعلاوبا : [ 676 . ] تسا هدـشن  بلطم  نیا  هجوتم  هدرک و  لـقن  روـفیطنبا  زا  ( 252  / 16  ) دوخ باـتک  رد  ار  راـتفگ  نیا  هک 
هرـصب رد  دلوتم و  زاوها  رد  لاس 191  رد  تسا و  همامی  زا  شلـصا  هک  دشابیم  روصنم  رفعجوبا  مالغ  ریرـضلا  دالخ  نبمـساق  نب  دـمحم 

لاس رد  دش و  انیبان  یگلاس  لهچ  رد  دوب  مدرم  نیرتباوج  رـضاح  نیرتحیـصف و  تشاد و  ظفح  ثیدح  نارگید  زا  شیب  يو  هدش ، گرزب 
(، 149  / ءاضیبلا هعمللا  ، ) تسا هدرک  هدافتـسا  یعمـصا  هدیبعوبا و  زا  دوب و  بدا  رعـش و  شزرا و  اب  تاملک  ياراد  يو  تفر ، ایند  زا   283

حیحـص هدرک و  تیاور  ار  نآ  رگید  ياهدع  یلو  تسا ، وا  ياههدورـس  زا  هبطخ  نیا  هک  هدش  یعدم  دوخ  ءانیعلاوبا  هک  دـناهتفگ  ياهدـع 
. دـشاب مالـسلاهیلع  یلع  رتخد  ای  نیـسح و  رهاوخ  هک  تسنآ  حیحـص  یلو  تسا  هنوگنیدـب  ترابع  [ 677 (. ] ءاسنلا 8 تاغالب   ) دناهتـسناد

هیشاح دروم 7  داـهتجالا ، صنلا و  [ 680 . ] 109 - 108 یناـپمک ، 8 ط  راونالاراحب ، [ 679 . ] 252 / 16 هغالبلاجهن ، حرـش  [ 678 « ] فلوم »
.114 ، / یناپمک ط  ، 8 راحبلا » [ » 683 . ] و 497  473 / 1 همغلا ، فـشک  [ 682 . ] و 479  473 / 1 همغلا ، فـشک  [ 681 . ] هحفص 106-107
[688 . ] هعجارم 103 تاـعجارملا » [ » 687 . ] 2 ءاـضیبلا / هعمللا  [ 686 . ] زاـجح هقطنم  رد  تخرد  ود  ماـن  [ 685 . ] 1 ءاضیبلا / هردـلا  [ 684]

ردلا [ 693 . ] 28 ءارسالا ، [ 692 . ] 221 خیراتلا 3 / یف  لماکلا  [ 691 . ] 14 يربط 3 / خیرات  [ 690 . ] 46  / نادلبلا حوتف  [ 689 . ] ءارسالا 26
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لامعلازنک بختنم  [ 697 . ] 340 / 1 لیزنتلا ، دهاوش  [ 696 . ] 284 / 29 ریبک ، ریسفت  [ 695 . ] 21 هقرحملا / قعاوصلا  [ 694 . ] 273 روثنملا 5 /
حرش [ 700 -:. ] ینیوزق 7 همالع  فیلا  كدف »  » همدقم [ 699 . ] 23 / 1 لحنلا ، للملا و  [ 698 . ] 228 / 1 دمحا » دنسم   » هیشاح رد  هدش  پاچ 

.46 نادلبلا /  حوتف  [ 703 . ] كدف هدام  نادـلبلا » مجعم  [ » 702 . ] 268 و 269 هغالبلاجهن 16 / حرش  [ 701 . ] 268 و 269 هغالبلاجهن 16 /
همغلا فشک  [ 708 . ] 102 - 101 دوعسلا / دعس  [ 707 . ] 402 فقاولا ، [ 706 . ] 286 جهنلاحرش 16 ، [ 705 . ] 362 / 3 هیبلحلا ، هریسلا  [ 704]

نامز رد  هک  تسا  ذاعم  نب  دعـس  زا  ریغ  نیا  ذاـعم و  رـسپ  ینعی  [ 711 . ] 123 - 119/1 جاجتحالا ، [ 710 . ] 33 بازحالا /  [ 709 . ] 476 / 1
سک ره  ، 61 نارمعلآ ، [ 713 . ] يرافغ 184 ط  - 183 صاصتخالا / ، [ 712 . ] درک توف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تایح 

ناتنانز و نامنانز و  ناتنارـسپ ، نامنارـسپ و  ات  دـیئایب  وگب  درک  هجاحم  دـش  لـصاح  تیارب  ملع  نیقی و  هکنآ  زا  دـعب  بلطم  نیا  دروم  رد 
صنلا و [ 715 . ] 33 بازحالا ، [ 714 . ] میهد رارق  ناـیوگغورد  رب  ار  دـنوادخ  تنعل  هدرک و  نیرفن  دـعب  میناوخب  ار  ناـتدوخ  ناـمدوخ و 

حرش [ 718 . ] 71 - 66 / 3 قدصلا ، لئالد  [ 717 . ] بجعت هلاسر  زا  . 362 - 361 دئاوفلا / زنک  [ 716 . ] 119 هحفص 110 - دروم 8  داهتجالا ،
.124 - 122 / 3 یفاشلا ، صیثخلت  [ 721 . ] 251 - 248 . / فئارطلا [ 720 . ] 191 - 190 / 14 هغالبلاجهن ، حرش  [ 719 . ] 286 هغالبلاجهن 16 /

تـشز راک  هکنیا  رگم  دـنوشن  جراخ  زین  نانآ  دـینکن و  جراخ  دوخ  ياـهناخ  زا  ار  هقلطم  ناـنز  . 1 قالطلا ، [ 723 . ] 33 بازحالا ، [ 722]
هب ار  وا  اـم  نوچ  همطاـف  دزن  میورب  اـیب  تفگ ، رکبوبا  هب  رمع  دـیوگ : لاس 276  يافوتم  يرونید  هبیتق  ناـب  [ 724 . ] دنهد ماجنا  يراکـشآ 
دزن دادـن ، هزاـجا  ترـضح  دـنوش ، دراو  ترـضح  نآ  رب  هک  دنتـساوخ  هزاـجا  هتفر و  ترـضح  نآ  لزنم  هب  رگیدـکی  اـب  میاهدروآ ، مشخ 

نآ يوربور  هک  یماگنه  درب ، مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  روضح  هب  ار  نآ  ترـضح  نآ  دـندرک و  تبحـص  وا  اـب  هتفر و  یلع  ترـضح 
هب بل  رکبوبا  دادن ، ار  نانآ  مالس  باوج  دندرک و  مالس  ترضح  نآ  هب  نانآ  دینادرگرب . راوید  فرط  هب  ار  دوخ  يور  دنتـسشن  ترـضح 

رتـبوبحم نم  دزن  مدوخ  نادـنواشیوخ  زا  ادـخ  لوسر  نادـنواشیوخ  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  ادـخ ، لوسر  هبیبـح  يا  تفگ : هدوشگ و  نخس 
رد وا  زا  دعب  متفریم و  ایند  زا  زین  نم  تردپ  تلحر  زور  هک  متشادیم  تسود  يرتبوبحم و  مرتخد  هشیاع  زا  نم  دزن  رد  وت  و  دنـشابیم ،

منادیم یبوخ  هب  ار  وت  تفارش  تلیضف و  میامـش و  قح  هب  فراع  هکنیا  اب  هک  دینیبیم  یمدآ  نینچ  ارم  امـش  ایآ  مدوبیمن ، یقاب  ایند  نیا 
هیلع هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تردپ  زا  نم  هکنیا  زج  تسین ، نینچ  نیا  هن  موش ، عنام  ادـخ  لوسر  ثاریم  زا  مریگب و  ار  وت  قح  لاح  نیع  رد 

دینیبیم نینچ  نیا  دوخ  امـش  ایآ  دومرف : تسا .» هقدص  دنامب  ام  زا  هچ  نآ  ره  میراذگیمن ، ثرا  ام  : » دومرفیم هک  مدینـش  ملـس  هلآ و  و 
لمع لمع  نآ  هب  دیشاب  انـشآ  ثیدح  نآ  هب  امـش  هک  منک  لقن  ناتیارب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  ار  یثیدح  نم  رگا  هک 

هک دیاهدینـشن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  اـیآ  مهدیم  دـنگوس  ادـخ  هب  ار  امـش  دوـمرف : يرآ ، دـنتفگ : درک .؟ دـیهاوخ 
دشاب هتشاد  تسود  ار  مرتخد  همطاف  سک  ره  تسا ، نم  بضغ  مشخ و  بجوم  همطاف  مشخ  نم و  يدونشخ  همطاف  يدونشخ  : » دومرفیم

هب ارم  دروآرد  مشخ  هب  ار  همطاف  سک  ره  هتخاس و  یضار  دونـشخ و  ارم  دزاس  یـضار  دونـشخ و  ار  همطاف  سک  ره  هتـشاد و  تسود  ارم 
هاوگ دهاش و  ار  شناگتـشرف  دنوادخ و  نم ، سپ  دومرف : میاهدینـش ، ادخ  لوسر  زا  ار  ثیدح  نیا  يرآ ، دـنتفگ : تسا ؟» هدروآرد  مشخ 

وا هب  امـش  زا  مدرک  تاقالم  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هاـگره  دـیتخاسن و  یـضار  هدروآرد و  مشخ  هب  ارم  امـش  هک  مریگیم 
عورش دعب  مربیم  هانپ  دنوادخ  هب  همطاف  يا  وت  بضغ  مشخ و  ترـضح و  نآ  بضغ  مشخ و  زا  نم  تفگ : رکبوبا  درک ، مهاوخ  تیاکش 

ره لابند  هب  دـنگوس ، ادـخ  هب  دومرفیم : ترـضح  هظحل  نآ  رد  دوررد و  هب  شناـج  دوب  کـیدزن  هک  تسیرگیم  ناـنچ  درک و  هیرگ  هب 
زا شیب  شردپ  زا  دعب  وا  درکن و  تعیب  دوب  هدـنز  مالـسلااهیلع  همطاف  یتقو  ات  مالـسلاهیلع  یلع  منکیم ... نیرفن  ار  وت  مناوخب  هک  يزامن 

فیلات مالسلاهیلع  یلع  مامالا  [ 726 . ] 132 - 129 / 3 یفاضلا ، صیخلت  [ 725 « ] 13 / 1 هسایـسلا ، همامالا و  . » دوبن هدنز  بش  جـنپ  داتفه و 
. مق مایخ  252 ط  - 251 فئارطلا ، [ 728 . ] 157 / 2 یفاشلا ،» صیخلت  ، » 125 یمالسالا / ، رشنلا  ط  رشعلا ، لئاسرلا  [ 727 . ] 560 هدنسیون / 
یفاشلا 3/ صیخلت  [ 732 . ] توریب ط  ، 130 مالسلامهیلع / ، همئالا  هریس  [ 731 . ] 131 - 226 / 7 ریدغلا ، [ 730 . ] هحفص 300 لئاسر  [ 729]

تاشامم لزنت و  لیبس  رب  ثرا  ياعدا  هک  داد  باوج  نینچ  ناوتیم  لاکشا  نیا  زا  [ 734 . ] یناپمک ط  ، 116 / 8 راونالاراحب ، [ 733 . ] 127
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هار زا  هچ  تسا  وا  هب  قلعتم  لوسر  ترـضح  كرت  ام  هک  دـنیامرفب  دناهتـساوخ  ترـضح  ینعی  تسا ، هدوب  لالدتـسا  هجاحم و  ماـقم  رد  و 
ایعدا دوهـش و  در  اب  ار  هلحن  ياعدا  مه  ناـنآ  دـنک و  ثاریم  هب  مزتلم  ار  ناـنآ  دـندرکن  لوبق  ار  شـشخب  رگا  ثرا ، هار  زا  هچ  شـشخب و 
ثرو و  ، 16 لـمن ، [ 737 . ] 177 / 5 يراخبلا ، حیحـص  [ 736 . ] 73 / 3 قدـصلا ، لئالد  [ 735 . ] دـندرک در  لوـعجم  ثیدـح  اـب  ار  ثاریم 

رکذلل مکدالوا  یف  هللا  مکیصوی  ءاسن 1 ، [ 739 . ] بوقعی لا  نم  ثری  ینثری و  ایلو  کندـل  نم  یل  به  بر  میرم :، [ 738 . ] دواد نامیلس 
هک طوـل  نز  حوـن و  نز  ، 10 میرحتلا ، [ 742 . ] 382 ءاـضیبلا ، هعمللا  [ 741 . ] یناـپمک 107 ط  / 8 راونالاراحب ، [ 740 . ] نییثنالا ظح  لـثم 

[743 ... ] دیوش خزود  دراو  نایمنهج  هارمه  هب  دش  هتفگ  نانآ  هب  دندرک و  تنایخ  ود  نآ  هب  دندوب و  ام  حـلاص  ناگدـنب  زا  رفن  ود  رـسمه 
.227 / 16 هغالبلاجهن ، حرش  [ 746 . ] ینغملا باتک  بحاص  رابجلادبع  [ 745 . ] 40 قدصلا 3 / لئالد  [ 744 . ] 479 - 478 همغلا 1 / فشک 
[751 . ] 120 / 1 همئالا ، هریس  [ 750 . ] 56 / 3 قدصلا ، لئالد  [ 749 . ] 13 / 1 لبنح ، دمحا  دنسم  [ 748 . ] 227 / 16 هغالبلاجهن ، حرش  [ 747]
نادـنزرف و هـک  هـچ  نآ  زا  زین  ناـنز  دـنراد و  ياهرهب  دـنراذگیم  ياـج  هـب  نادــنواشیوخ  نادــنزرف و  هـک  هـچ  نآ  زا  اـهدرم  ءاسنلا 8 ،
دشاب و مک  هچ  دنراذگیم  ياج  هب  نادـنواشیوخ  نادـنزرف و  هک  هچ  نآ  زا  زین  نانز  دـنراد و  ياهرهب  دـنراذگیم  ياج  هب  نادـنواشیوخ 
[753 . ] رتخد ود  هرهب  دننام  رسپ  ناتنادنزرف  رد  دنکیم  هیصوت  ار  امش  دنوادخ  ءاسنلا 11 ، [ 752 . ] دنراد صخشم  یبیصن  هرهب و  دایز  هچ 
هک امش  زا  سک  ره  دوب ... هدش  هتشون  دندوب  امش  زا  لبق  هک  ینارگید  رب  هک  هنوگنامه  تسا ، هدش  هتشون  هزور  امش  رب  ، 184 ، 183 هرقب ،
رب هک  هنوگنامه  تسا ، هدش  هتشون  هزور  امـش  رب  ، 184 ، 183 هرقب ، [ 754 . ] دریگب ار  هزور  يرگید  ياهزور  رد  دـشاب  رفاسم  اـی  ضیرم و 

. دریگب ار  هزور  يرگید  ياهزور  رد  دـشاب  رفاسم  اـی  ضیرم و  هک  امـش  زا  سک  ره  دوب ... هدـش  هتـشون  دـندوب  امـش  زا  لـبق  هک  ینارگید 
[759 . ] 16 لمن ، [ 758 . ] 4 میرم 3 ، [ 757 . ] 75 لافنا ، [ 756 . ] تسا هدـش  مارح  كوخ  تشوگ  نوخ و  رادرم و  امـش  رب  هدئام 3 ، [ 755]

باتک ملسم  حیحـص  ، 10 - 3 هحفـص 5 - سمخلا  ضرف  باب  ریـسلا  داهجلا و  باتک  يراـخب  حیحـص  هب  دـینک  هعجارم  [ 760 . ] 6 میرم ،
یقهیب 6/ ننـس  تسا ، هدروآ  مامتان  تروص  هب  ار  يراـخب  ثیدـح  يو  ، 11  / دـیبعوبا فیلات  لاومالا  ءیفلا ، مکح  باب  ریـسلا ، داهجلا و 
، هغالبلاجهن حرش  [ 762 . ] 197 - 190 / 7 ریدغلا ، [ 761 . ] 166 سورعلا 7 / جات  ، 288 / 5 ریثکنبا ، ریـسفت  ، 343 نادـلبلا 6 / مجعم  ، 299
. تسا یبرقلا  يوذ  لوسر و  ادخ و  يارب  نآ  سمخ  انامه  دـیدرب  دوس  تمینغ و  هک  هچ  نآ  دـینادب  ،41 لافنالا ، [ 763 . ] 231 - 230 / 16

هملک لـیذ  نیرحبلا  عمجم  یحیرط ، [ 767 . ] 54 / 3 قدصلا ، لئالد  [ 766 . ] 76 / 3 قدصلا ، لئالد  [ 765 . ] 75 / 3 قدـصلا ، لئالد  [ 764]
نآ تییکلام  ارهاـظ  [ 770 . ] هماـن 45 اـههمان ، شخب  هغالبلاجـهن  [ 769 . ] 214 دـیدحلایبا 16 / نبا  هغالبلاجـهن  حرـش  [ 768 «. ] كدف »

. تسا هدوب  ترـضح  نآ  دوخ  تفالخ  ای  ءافلخ و  تموکح  نارود  رد  ءارهز و  ترـضح  تلحر  زا  دعب  کلم  ود  نیا  هب  تبـسن  ترـضح 
ار امش  هک  یئاوران  ياههشیدنا  دوب ...: نینچ  ترضح  راتفگ  همادا  [ 773 . ] 174 - 166 كدف » [ » 772 . ] 236 هغالبلاجهن 16 / حرش  [ 771]

هئارا مشخ و  شورخ  هنیس و  ششوج  دمآ و  رب  لد  زا  هک  دوب  يدرس  هآ  اهنیا  نکل  تسا ، هتفرگارف  ار  ناتیاهلد  هک  یگنرین  و  هدرک ، جیگ 
نامه نیا  توریب ، ط  ، 120 - 118 مالسلااهیلع /  ءارهزلا  [ 775 . ] یناپمک 128 ط  - 127 راونالاراحب 8 / [ 774 . ] دوب لیلد  ماـمتا  تجح و 

رد همالع  دـیوگ : یـسلجم  همالع  [ 776 . ] تسا ءارهز  ترـضح  یگدـنز  رد  باتک  نیرتهب  فیلاـت  هزیاـج  نیمود  هدـنرب  هک  تسا  یباـتک 
مامز رکبوبا  هک  یماگنه  دومرف  مالسلاهیلع  قداص  ترضح  هک  هدرک  تیاور  رمع  نب  لضفم  زا  تسا  بوسنم  وا  هب  هک  یلوکـشک  باتک 

زا ار  شاهداوناخ  یلع و  وت  دنهاوخیمن  ایند  زا  ریغ  يزیچ  دـنیایند و  ناگدـنب  مدرم  نیا  تفگ  وا  هب  رمع  تفرگ  تسد  رد  ار  تفالخ  رما 
اـیند و رد  تبغر  رطاـخ  هب  دـننکیم و  اـهر  ار  یلع  دـنوش  ربخ  اـب  نیا  زا  یتـقو  وا  ناراداـمه  ناوریپ و  نک ، عنم  كدـف  ءییف و  سمخ و 
، هغالبلاجهن حرش  [ 778 . ] 7 نوقفانم ، [ 777 (. ] یناپمک 104 ط  راونالاراحب 8 / ... ) دـنروآیم يور  وت  هب  نآ  هب  دـیدش  لـیامت  صرح و 
، نک فرطرب  تنامگ ر  درادن  دوجو  رگید  یسک  دنوادخ  زج  [ 780 . ] 359 - 352 دحللا » یلا  دهملا  نم  ءارهزلا  همطاف  [ » 779 . ] 284 / 16
هب یلع  ترـضح  دعب  دیوگ : یناردنزام  يدهم  خیـش  [ 781 . ] دـنکیم تیافک  یهدیم  تیمها  هک  هچ  نآ  هب  ار  وت  تاـقولخم  راـگدرورپ 

ار پچ  پچ و  رب  ار  تسار  حانج  هدرک  هلمح  هورگ  نآ  رب  هدش  درز  هرهچ  گنر  دید  تسیرگن  ادخ  لوسر  رتخد  همطاف  ترـضح  هرهچ 
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همطاف يا  تفگ  هتشگرب و  ترضح  دعب  دندرک ، لامیاپ  ار  رگیدکی  ناشدوخ  هورگ  نآ  تشک و  ار  نانآ  زا  هدع  هدرک و  لیدبت  تسار  هب 
شنابیتشپ وت  هک  یـسک  دومرف : دوشیم ؟ درز  تاهرهچ  مبلاـط  یبا  نب  یلع  وت  يومع  رـسپ  هک  نم  ندوب  اـب  اـیآ  ادـخ  لوسر  نت  هراـپ  يا 

بینز هب  هک  یـسک  دروم  رد  ناتـساد  نیا  هتبلا   ) 81 - 79 / 1 رشع ، ینثالا  همئالا  هریـس  [ 782 (. ] 66 یبوط ، هرجش  . ) دنکیمن ررض  یـشاب 
دوـعق و ماـیق و  لاـح  رد  هک  یناـسک  ، 195 نارمعلآ 191 - [ 783 (. ] مجرتـم تسا . هدـش  لـقن  زین  دوب  هدرک  دراو  همدـص  ربماـیپ  رتـخد 

كاپ اراگدرورپ  يدیرفاین ، هدوهیب  ار  اهنیا  راگدرورپ  دنیوگیم - دنشیدنایم -، نیمز  اهنامـسآ و  شنیرفآ  رد  دنیادخ و  دای  هب  ندیباوخ 
زا امـش  زا  سک  چـیه  لمع  نم  دومرف  هدرک و  باجتـسم  ار  ناشیاعد  ناشراگدرورپ  سپ  راد ... هگن  خزود  باذـع  زا  ار  ام  یتسه  هزنم  و 

/43 راونالاراحب ، [ 786 . ] 256 قئافلا / » ضورلا  [ » 785 . ] 66 / 19 راونالاراحب ، [ 784 . ] مراذگیمن هدیافیب  هدرکن و  عییـضت  ار  نز  درم و 
راونالاراحب 43/ [ 790 . ] 113 ، 92 ، 145 راونالاراحب 43 / [ 789 . ] 113 ، 92 ، 145 راونالاراحب 43 / [ 788 . ] 11043 راونالاراحب ، [ 787 . ] 13
قحلا 10/ قاقحا  [ 793 . ] 397  / یفلزلا ملاعم  هر ،)  ) ینارحب مشاه  دیـس  [ 792 . ] 113 ، 92 ، 145 راونالاراحب 43 / [ 791 . ] 113 ، 92 ، 145
[796 . ] 368 قحلا 10 / قاقحا  یقرواـپ  زا  لـقن  هب  ینادـمه  یلع  دیـس  فیلاـت  یبرقلا » هدوم  [ » 795 . ] 507 همغلا 1 / فـشک  [ 794 . ] 367
.113 / 43 راونالاراحب ، [ 797 . ] تسا رتبسانم  نیا  دشاب و  هتشاد  ار » وا  هنیک  ، » تسا هدمآ  اههخسن  زا  یـضعب  رد  ، 471 / 1 همغلا » فشک  »
باب 79/ بلاطلا ، هیافک  [ 801 . ] 100 « / همصاعلا هنجلا  [ » 800 . ] 348 / 3 بقانملا » ، » بوشآ رهشنبا  [ 799 . ] 107 / 43 راونالاراحب ، [ 798]

خیرات [ » 803 . ] 222 - 221 ینارحب /  يدالب  نامیلـس  خیـش  فیلات  ءاثرلا ، حدملا و  ضایر  زا  لقن  هب  لوکـشک  یئاهب ، خیـش  [ 802 . ] 300
[807 . ] 316 - 305 / 2 ریدغلا ، ینیما ، [ 806 . ] 202 هرضنلا 2 / ضایرلا  [ 805 . ] 346 / 3 بقانملا »  » بوشآ رهشنبا  [ 804 . ] 240 / 4 دادغب »

ءارهزلا همطاـف  [ 810 . ] 32 - 31 یبـقعلا /  رئاـخذ  [ 809 . ] 104 / 6 همـصاعلا ، هـنجلا  [ 808 . ] 193 دـیدحلایبا 9 / نـبا  هغالبلاجـهن  حرش 
[813 «. ] باتکلاما هدـنع  تبنی و  ءاشی و  ام  هللا  وحمی  . » 39 دعر /  هروس  [ 812 . ] 17 - 16 يربط /  همامالا  لـئالد  [ 811 . ] 44 مالسلااهیلع / 

راونالاراحب [ 816 . ] 113 - 112 راونالاراحب 43 / [ 815 . ] تسا ینمیدرب  زا  یعون  يدرج  درب  [ 814 . ] 299 - 298 باب 87 / بلاطلا ، هیافک 
رئاخذ [ 820 . ] 360 قحلا 35710 - قاـقحا  [ 819 . ] قحلا 35710 قاـقحا  [ 818 . ] 113 - 112 راونالاراحب 43 / [ 817 . ] 113 - 112 / 43
ناوطق هب  بوسنم  یناوطق ، [ 823 . ] نمی یصقا  دالب  زا  رجه  هب  بوسنم  يرجه - [ 822 . ] 112-111 / 43 راونالا ، راحب  [ 821 . ] 27 یبقعلا ،

.538 یفطصملا 2 / ننس  هجامنبا ، [ 826 . ] 585 راونالاراحب 19 - [ 825 . ] 113 راونالاراحب 19 - [ 824 . ] تسا هفوک  فارطا  تاـهد  زا  هک 
، نالحد ینیز  [ 830 . ] یطخ بقانملا » ، » لبنح نب  دمحا  [ 829 . ] 49 یبقعلارئاخذ /، [ 828 . ] 3 / 2 يزوجنبا ، فیلات  هوفصلا ، هوفص  [ 827]
راونالاراحب 73/ [ 831 . ] دینک هعجارم   400 - 395 قحلا 10 / قاقحا  هب  و  ، 10 ج 2 / هیوبنلا » هریسلا   » هیشاح رد  هدش  پاچ  هیوبنلا » هریـسلا  »

نیا هب  دـیابن  هدـعاق  تسا و  يرجه  لوا  لاس  زونه  هکنیا  هب  هجوت  اب  تیعمج  دادـعت  نیا  هرابرد  [ 833 . ] 359 همغلا 1 / فشک  [ 832 . ] 94
نیا یهاگ  لاح  ره  هب  تسا و  لمات  لباق  تیاور  نتم  یمک  دنـشاب  رفن  رازه  راـهچ  اـهنآ  نادرم  هک  دنـشاب  هدـش  ناملـسم  تیعمج  دادـعت 

شرامـش يانبم  رب  اقیقد  هکنآ  هن  تسا  تیعمج  یتدایز  هناشن  زین  یهاگ  هدش و  دایز  تایاور  نتم  رد  نایوار  نابز  زا  زیمآولغ  ماقرا  هنوگ 
[837 . ] مـهد ءزج  ، 264 - 263 خیـش 1 / یلاما  [ 836 . ] 115 راونالاراحب 43 / [ 835 . ] 96 - 95 راونـالاراحب 43 / [ 834 ( ] مجرتم . ) دـشاب

همجرت رد  تناما  تسین و  بلاطم  یـسررب  دـقن و  مجرتم  هفیظو  همجرت  ماـقم  رد  [ 839 . ] 7 / 5 دادغب ، خیرات  [ 838 . ] 25 همامالا / . لـئالد 
نیا رکذت  لاح  نیع  رد  دـشاب  هقباس  اب  روهـشم و  یباتک  زا  یتیاور  رگا  هصاخ  دوش  همجرت  هدـمآ  نتم  رد  هک  هچ  نآ  ره  دـنکیم  باجیا 

هب هجوت  نودـب  طبـض  هظفاـح و  یمک  رطاـخ  هب  يوار  اـما  دـشاب  هدـش  دراو  نآ  تیلک  لـصا و  دـنچ  ره  یتیاور  تسا  نکمم  هک ، بلطم 
نیا ياج  تیاور  نیا  رد  الثم  تسا ، مزال  دـناهدرک  افتکا  تیاور  نآ  لقن  هب  طقف  زین  يدـعب  نالقان  و  هدوزفا ، ار  یئاهزیچ  یخیرات  قئاقح 

ياهناملسم کلس  رد  لیقع  زونه  هن  دوب و  هنیدم  رد  رفعج  هن  هتفرگ  تروص  سدقم  جاودزا  نیا  هک  يرجه  لوا  لاس  رد  هک  تسه  هتفگ 
[842 . ] 115-117 دلج 43 / راونالاراحب  [ 841 . ] 254 یبوط /  هرجش  [ 840 ( ] مجرتم . ) دشیمن ریسا  ردب  گنج  رد  الا  تسا و  هدوب  هنیدم 

دیرادیم تسود  هک  هچ  نآ  زا  هکنیا  ات  دیـسر  دیهاوخنیمن  هب  نارمعلآ ، [ 844 . ] 132 / 43 راونالاراحب ، [ 843 . ] 25 - 24 همامالا ، لئالد 
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[847 . ] 366 / 1 همغلا ، فشک  یلبرا ، [ 846 . ] 402 قحلا 10 / قاقحا  زا  لقن  هب   226 يروفص /  فیلات  سلاجملا ، ههزن  [ 845 . ] دینک قافنا 
نم ءارهزلا  همطاف  [ 850 . ] 228 ردیغلا 7 / [ 849 . ] 382 لاجرلا 10 / سوماق  [ 848 . ] 11 همامالا /  لـئالد  زا  لـقن  هب   10 / 43 راونالاراحب ،

ترضح یگدنز  [ 854 . ] 74 ءایلوالاهیلح 2 / [ 853 . ] 77 / 2 لماکلا ، ریثانبا ، [ 852 . ] 149 هباغلا 7 / دسا  [ 851 . ] 204  / دحللا یلا  دـهملا 
-81 راونالاراحب 43 / [ 858 . ] 51 - 59 راونالاراحب 43 / [ 857 . ] 51 - 59 راونالاراحب 43 / [ 856 . ] 314 هعیشلا 1 / نایعا  [ 855 . ] 69 ءارهز / 

تسا یعفاش  ماما  نایفارطا  نادرگاش و  زا  یسیبارک  دادغب  دیزی  نب  یلع  نب  نیسح  یلعوبا  [ 860 . ] 151 - 81 راونالاراحب 43 / [ 859 . ] 151
، دراد لوصا  هبقف و  رد  یتاـفیلات  تسا ، هدوب  وا  بهذـم  هب  رتانـشآ  رتروهـشم و  وا  سرد  سلجم  رد  تکرـش  روضح و  رد  نارگید  زا  هک 

ظفل نیا  تسا و  سابرک  شدرفم  ظیلغ و  ياههماج  ياـنعم  هب  سیبارک  هب  بوسنم  یـسیبارک  تسا . هدرک  توف  ای 248  لاس 245  رد  يو 
. تسا هدـش  نآ  هب  بوـسنم  تهج  نیا  زا  اذـل  تسا ، هدوـب  ساـبرک  هدنـشورف  صخـش  نیا  دـیاش  تسا و  هدـش  یبرع  هـک  تـسا  یـسراف 

باتک  » و ثیدـحلا » یف  نیـسلدملا   » وا ياـهباتک  هلمج  زا  تسا  هتـشاد  یئانـشآ  هقف  ثیدـح و  اـب  هدوب و  هربجم  زا  يو  دـیوگ : میدـنلانبا 
دیس همالع  [ 861 (. ] 94 - 93 ، / ج 3 باقلالا ، ینکلا و  ... ) تسا هتفرگ  داریا  مالـسلاهیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  رب  باـتک  نیا  رد  هک  هماـمالا »

تمارک تفارـش و  نیا  هب  ار  لهجلاوبا  رتخد  ربخ  نیا  نایوار  باسح  هک  يور  دسیونیم   127 دلج 2 / هینسلا » سلاجملا   » رد نیما  نسحم 
یئاـبیز لاـمج و  زا  يو  هک  دوب  نآ  رطاـخ  هب  تبـسن  نیا  اـیآ  دـندشن !؟ لـئاق  وا  رتخد  ریغ  يارب  ار  تبـسن  نیا  ارچ  دـناهداد و  صاـصتخا 

رتشیب هک  هدوب  تهج  نآ  زا  هکلب  هن ، دـندوبن ؟ وا  دـننام  هب  برع  ناوج  نارتخد  رگید  زا  کـی  چـیه  هک  يروط  هب  دوب  رادروخرب  يرتـشیب 
تحاران روظنم  هب  طقف  ترـضح  نآ  هک  دنیوگب  دننک و  لامدگل  ار  ترـضح  نآ  تیـضخ  دنریگب و  بیع  داریا و  ترـضح  نآ  رب  دنناوتب 

ندروآ رد  مشخ  هب  زج  یفده  دهد و  حیجرت  ترضح  نآ  رتخد  رب  ار  ترـضح  نآ  کی  هجرد  نمـشد  رتخد  هتـساوخ  ادخ  لوسر  ندرک 
هب طوبرم  بلاطم  باب  سمخلا ، باتک  ، 101 يراخبلا 4 / حیحص  [ 863 . ] 279 - 276 یفاشلا 2 / صیخلت  [ 862 . ] تسا هتشادن  ادخ  لوسر 

حرش [ 866 . ] 102 - 13 / 4 هغالبلاجهن ، حرـش  [ 865 . ] 151 / 10 بیذهتلا ، بیذـهت  [ 864 ... ] لوـسر ترـضح  ریـشمش  اـصع و  هرز و 
مکاحلا [ 868 . ] فاــصنا تریغ و  رد  شرتــخد  زا  درم  عاــفد  باــب  ، 47 / 7 يراـجن ، حیحـص  [ 867 . ] هحفـص 102 هغالبلاجــهن ج 4 

« ملاعلا هبطخ  حرش  یف  ملاعلا  هفحت  [ » 871 . ] 65 هغالبلاجهن 4 / حرش  [ 870 . ] 142 دادغب 13 / خیرات  [ 869 . ] 159 - 158 / 3 كردتسملا » »
میدروآ ار  یـشخب  طقف  ام  تسا ، ینالوط  هدیـصق  مولعلارحب ، لاجر  همدقم  248 و  هحفص 247 - مولعلارحب  لآ  رفعج  دیـس  همالع  فیلات 

طوح هدام  نیرحبلا ، عمجم  [ 873 . ] مدوبیم كاخ  نم  شاک  يا  دیوگیم  رفاک  زور  نآ  رد  و  ، 40 ًابن / هروس  [ 872 . ] دوب ثحب  دهاش  هک 
نآ رد  هنیدم  مدرم  زا  ياهدع  هک  تسا  هنیدـم  فارطا  ياهتـشد  زا  یکی  فق : [ 875 . ] یلع طوح و  هداـم  نیرحبلا ، عمجم  [ 874 . ] یلع و 

راونالاراحب [ 878 . ] 351 - 350 / 2 راحبلا ، هنفیس  [ 877 . ] 826 - 825 - 996 - 990 ءافولا 3 / ءافو  [ 876 ( ] برعلا ناسل  - ) دنتـشاد غاب  اج 
لوق زا  دیجم  نآرق  رد  تسا  ياهیآ  هب  هراشا  [ 881 . ] 311 / 13 هعیشلا ، لئاسو  [ 880 . ] 186 - 185 راونالاراحب 103 / [ 879 . ] 23 / 22 / 21

ماجنا يراک  شاهلاسوگ  يرماس و  لباقم  رد  ارچ  هک  وا  هب  ترضح  نآ  ضارتعا  لباقم  رد  هک  مالـسلاهیلع  یـسوم  ترـضح  درارب  نوراه 
[883 -. ] 20 - 19 هسایـسلا ج 1 / همامالا و  [ 882 .« ] یننولتقی نا  وداک  ینوفعـضتسا و  موقلا  نا  ما  نب  ای  : » تفگ ردارب  هب  باـطخ  يدادـن 
[885 . ] 50 / 6 جهنلا » حرـش  ، » دیدحلایبا نبا  [ 884 . ] تسا هفیقـس »  » و كدف »  » باتک هدنـسیون  يرهوج  زیزعلادبع  نب  دـمحا  رکبوبا  يو 

باسنا [ 889 . ] 57 / 1 لحنلا ، للملا و  [ 888 . ] 268 / 1 نازیملا ، ناسل  [ 887 . ] 177 / 5 يراخبلا ، حیحص  [ 886 . ] 96 / 4 يراخبلا ، حیحص 
خیرات [ 893 . ] 219 / 3 باــقلالا ، ینکلا و  [ 892 . ] 347 / 5 تاـیفولاب ، یفاولا  [ 891 . ] 13 / 5 دیرفلا ، دـقعلا  [ 890 . ] 586 / 1 فارشالا ،

رعاش نیا  مسا  ، 92 / 3 قدـصلا ، لئالد  [ 896 . ] هحفص 114 ءاسنلا ج 4  مـالعا  [ 895 . ] 164 / 1 يربط ، خـیرات  [ 894 . ] 164 ءادفلاوبا 1 /
دیدحلایبا نبا  هیئاب  [ 897 . ] تسا هدیـسر  عبط  هب  هیرـصملا  بتکلاراد  رد  هک  دـشابیم  ، 82 شناوید ج 1 / رد  زین  رعـش  میهاربا و  ظـفاح 

خیرات 105 و  یبوقعی 2 / خیرات  هب  زین  توریب و  217 ط  قدصلا /  فشک  قحلا و  جهن  [ 898 (. ] تایولعلا عبسلا  . ) تایولع هناگتفه  دئاصق 
، جهنلا حرش  [ 901 . ] رواـشب 78 نیعلا ط  هرق  [ 900 . ] 123 هیـصولا / ، تابثا  [ 899 . ] دینک هعجارم   164 / 7 لماکلا »  » هیشاح رد  هنحـشنبا 
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76 و یفاشلا 3 / صیخلت  [ 905 . ] 189 نازیملا 4 / ناسل  [ 904 . ] 78 ءارهزلا / هقیدصلا  هافو  [ 903 . ] 362 هیبحلا 3 / هریسلا  [ 902 . ] 274 / 16
.320 / 5 لوقعلا ، هارم  [ 908 . ] 19 - 18 / 53 راونالاراحب ، [ 907 . ] 390 / 28 راحبلا »  » 76 و یفاشلا 2 / صیخلت  [ 906 . ] 390 / 28 راحبلا » »

ءارهزلا تالاوحا  خیرات  یف  همساحلا  مراوصلا  ، » نیدلامجن نب  هللا  حتف  نب  مساقلایبا  نبا  اضر  دمحم  يدابآرتسا ، یلامک  ینیـسح ، [ 909]
، یناهجریم [ 910 . ] نارهط ردـصلا  هبتکم  یناهج ط  ریم  راوگرزب  ملاع  فیلات   157 / 3 روهدـلا .» بئاون   » باتک زا  لقن  هب  یطخ ، همطافلا »
ریدغلا 3/ [ 912 . ] 192 روهدلا ، بئاون  یناهج ، ریم  [ 911 . ] یناهجریم 194 و 192 همالع  فیلات  روهدـلا  بئان  194 و 2 ، روهدلا ، بئاون 

لیلد دورس و  ارهز  ترضح  نفد  زا  دعب  مالسلاهیلع  نینموملاریما  ار  راعشا  نیا  هدمآ  تایاور  یخرب  رد  هک  هچنآ  ربانب  [ 913 . ] 104 - 103
نآ هب  يدوزب  هک  داد  ربـخ  شرتـخد  هب  هدـمآ  تاـیاور  رد  هک  روطناـمه  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هک  نآ  بلطم  نـیا  رب 

نادـنچ همطاف  ترـضح  زا  منکیم  هیرگ  وت  گرم  زا  دـعب  یگدـنز  ندیـشک  ازارد  هب  زا  هک  هلمج  نیا  نتفگ  اذـل  ددـنویپیم و  ترـضح 
نب میلس  باتک  [ 915 . ] لصف 20  688 هللاهمحر 686 - یناشاک  نسحم  یلوم  فیلات  نیدـلالوصا ، یف  نیقیلا  ملع  [ 914 . ] تسین تبسانم 

ای / 150 فارعالا ، [ 917 . ] 183 صاصتخالا /  و  دیفم ، خیـش  صاصتخالا  زا  لقن  هب   103 دلج 8 / راونالاراحب  [ 916 . ] 134 یفوکلا ، سیق 
65 لافنالا /  [ 918 (. ] تفگ ترضح  نآ  هب  یـسوم  ردارب  نوراه  هک  تسا  ياهلمج  نیا  . ) یننولتقی نا  اوداک  ینوفعـضتسا  موقلا  نا  ما  نب 

ملاوع ینارحب ، [ 920 . ] قودصلا هبتکم  187 ط  - 184 صاصتخالا /  دیفم ، خیش  [ 919 «. ] نیتام اوبلغی  نورباص  نورـشع  مکنم  نکی  ناف  »
دنهاوخ ترضح  نآ  فارطا  ترـضح  نآ  نایعیـش  ناوریپ و  تمایق  رد  الاو  تسین  يرادید  رگید  ایند ، رد  ینعی  [ 921 . ] 284 / 11 مولعلا ،
ترضح نآ  ایوگ  تسا  ءارهز  ترـضح  ورگ  هعیدو و  زا  دوصقم  دیوگ : دیدحلایبا  نبا  [ 922 . ] شنادنزرف هداوناخ و  هب  دـسر  هچ  ات  دوب 

حرـش . » تسا هدـش  هتفرگ  نآ  لـباقم  رد  هک  تسا  يزیچ  نیزگیاـج  ضوـع و  ياهعیدو  ره  هک  هنوگناـمه  ادـخ  لوـسر  رادـید  ياـج  هـب 
هک ندـش  زوریپ  يانعم  هب  تسا  رفظ  هدام  زا  رفاظت  دـیوگ  رفاظت »  » هملک رد  هبطخ  نیا  لیذ  رد  یئوخ  همالع  [ 923 « ] 269 هغالبلاجهن 10 /

يانعم هب  رفظ  زا  ای  دندیسر و  دوخ  دوصقم  هب  تلحر  زا  دعب  دنوش و  زوریپ  ترضح  نآ  رب  دنتـسناوتیمن  ادخ  لوسر  دوجو  اب  نانآ  ایوگ 
زا دنکیم و  هل  دنکـشیم و  مهرد  ار  دوخ  همعط  لمع  نیا  اب  هک  تسا  دوخ  دیـص  رد  باقع  زاب و  ندرک  دنب  نخان  دننام  هک  تسا  نخان 

[925 . ] 123 نیما 2 / نسحمدیس  فیلات  هیوبنلا » هرقلا  بئاصم  بقانم و  یف  هینـسلا  سلاجملا  [ » 924 (. ] 14 ج 3 / . ) دـشکیم دربیم و  نیب 
«. ملعوبا قیفوت   » تیبلا لها  [ 928 . ] 13 لئاسولا ج 1 / كردتسم  [ 927 . ] 13 لئاسولا ج 1 / كردتسم  [ 926 . ] 193 / 14 هغالبلاجهن ، حرش 

[931 . ] 163 - 165 - 176 ملعوبا / ،» قیفوت   » تیبلا لها  [ 930 . ] 163 - 165 - 167 ملعوبا .» قیفوت   » تیبلا لـها  [ 929 . ] 163 - 165 - 167
لوسر یگدنز  ناورد  رد  ار  يرتتخـس  رتدـنت و  ياههنومن  ام  اریز  درادـن  یتفگـش  نادـنچ  باطخ  نب  رمع  زا  ترابع  هنوگ  نیا  رودـص 
همالع میروآیم .  470 - 469 / 2 ءاهقفلا » هرکذت   » باتک هیوصلا  باتک  زا  ار  اهنآ  زا  هنومن  نیدـنچ  لاثم  يارب  میراد ، غارـس  يو  زا  ادـخ 

هب دنیوگ  هیعفاش  زا  یخرب  مدرم ، نیرتنادان  دـیوگب  رگا  و  دـنک ... تیـصو  رهـش  دارفا  نیرتدـنمدرخ  هب  یـصو  رگا  : » هلاسم دـیوگ : یلح 
تنس لها  دزن  رد  باطخ  نب  رمع  دیوگیم : نانآ  راتفگ  یسررب  زا  دعب  يو  دننکیم » بس  ار  ادخ  لوسر  هباحص  هک  دوشیم  هداد  یسک 

هیلع هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  ماگنه  نآ  رد  درک ، بس  دوخ  ینرخآ  يرامیب  رد  ادخ  لوسر  يو  دوشیم  هدر  مش هفیلخ  نیمود  ناونع  هب 
درم نیا  انامه  تفگ : رمع  دیوشن ، هارمگ  زگره  نآ  زا  دعب  هک  مسیونب  يزیچ  نآ  رد  ات  دـیروایب  ياهناش  ناوختـسا  تاود و  دومرف : هلآ  و 
ادـخ لوسر  تفگ : يرگید  زور  و  دـینادرگرب . يور  وا  زا  بضغ  تلاح  اب  ادـخ  لوسر  و  تسا ، سب  ار  ام  ادـخ  باـتک  دیارـسیم ، هواـی 
هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  شوگ  هب  هک  نخس  نیا  دوب ، ترـضح  نآ  نادناخ  یتسپ  شدوصقم  تسا و  هدیئور  هلبزم  رد  هک  تسا  یتخرد 
ربنم رب  ترضح  دندش  عمج  دجسم  رد  اهناملسم  همه  دنوش ، عمج  دجسم  رد  مدرم  هک  درک  نالعا  تفشآرب و  تخس  دیسر  ملـس  هلآ و  و 
عمج نآ  زا  یکی  میسانشب ، الماک  ار  وا  ات  دنک  مالعا  ار  دوخ  تبسن  امش  زا  کی  ره  مدرم  يا  دومرف  یهلا  يانث  دمح و  زا  سپ  هتفر و  الاب 

ینالف نم  تفگ : درک و  تکرح  يرگید  یتفگ ، تسار  : دومرف ترضح  متسه ، ینالف  رسپ  ینالف  نم  ادخ  لوسر  يا  تفگ : هتساخاپ و  هب 
، داد تبسن  دوخ  هب  ار  وت  ینالف  یشابیم و  سک  نالف  دنزرف  هکلب  یتسین  یتفگ  هک  سک  نالف  دنزرف  وت  دومرف : ترضح  مسک  نالف  رسپ 
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تکرح اج  زا  سک  چیه  درک  رارکت  رگید  راب  ار  دوخ  روتسد  ترضح  درکن ، تکرح  اج  زا  یـسک  رگید  تسـشن و  هدش و  هدنمرـش  يو 
تکرح اج  زا  رمع  دهد ، تبسن  شردپ  هب  ار  دوخ  دوش و  دنلب  اج  زا  هتفگ ، ازسان  نم  تیب  لها  هب  هک  یـسک  نآ  تسا  اجک  دومرف : درکن ،

جرخ هب  يرابدرب  ام  هب  تبـسن  دزرمایب ، ار  وت  دنوادخ  زرمایب  ار  ام  درذگب ، وت  زا  دـنوادخ  شخب ، هب  ار  ام  ادـخ  لوسر  يا  تفگ : هدرک و 
هک تسا  ضیفتسم  روهشم و  ینس  هعیش و  قیرط  زا  تاود  هب  طوبرم  تیاور  هک  تشاد  هجوت  دیاب  دنک . يرابدرب  وت  هب  تبـسن  دنوادخ  هد 

هباتک باب   39 شنادنزرف 1 / حیبص و  یلع  دمحم  يراخب ط  حیحـص  میروآیم : اجنیا  رد  ار  نآ  كرادـم  زا  یخرب  رتشیب  یهاگآ  يارب  و 
ربمایپ نتشون  همان  باب   11 برعلاریزج و 6 / زا  دوهی  جارخا  باب  و 121  همذ ، لها  زا  تعافـش  تساوخرد  تطاسو و  باب   85 ملعلا و 4 /

رکفلارد 75 ط  ملسم 5 / حیحص  و  فالتخا ، نتـشاد  تهارک  باب   137 و 9 / ینع ، اوموق  ضیرم ، لوق  باب   156 رصیق و 7 / يرـسک و  هب 
دراو نوگانوگ  تارابع  هب  تیاور  و  توریب . داصراراد  346 ط  دمحا 3 / دنسم  درادن و  يزیچ  هک  یسک  يارب  تیصو  كرت  باب  توریب 

هکنیا رگم  دوشیم  مولعم  ادخ  لوسر  هب  نایذه  تبسن  تارابع  نیا  مامت  زا  هک  رجها » هناش  ام  و  « » رجها هلام  «، » هللالوسررجه  » تسا هدش 
هفیلخ يوربا  دنشاب و  هدرک  حیحصت  ار  ترابع  ات  دناهدومن  نیزگیاج  ای  هدرک و  هفاضا  ار  درد » يانعم  هب  عجو -  » هملک اهنآ  زا  یـضعب  رد 

يذـلل سانلل  عضو  تیب  لوا  نا  ، » 96 نارمعلآ ، [ 932 . ] دوشیمن تسرد  اهراک  نیا  اب  هفیلخ  يوربآ  هک  تاـهیه ، نکل  دـننک ، ظـفح  ار 
دجسملا رطش  کهجو  لوف  اهیضرت  هلبق  کنیلونلف  ءامـسلا  یف  کهجو  بلقن  يرن  دق  ، » 144 هرقب / [ 933 «. ] نیملاعلل يده  اکرابم و  هکبب 

هک دنیوگیم  یسک  هب  نیطب  هتخیر و  شرسولج  ياهوم  هک  تسا  یـسک  علـصا  [ 934 «. ] هرطـش مکهوج  اولوف و  متنک  اـم  ثیح  مارحلا و 
کش و يدـنمدرخ  جـیه  هک  تسای  لئاسم  هلمج  زا  نآ  نتفرگ  روز  هب  تفـالخ و  بصغ  ثیدـح  [ 935 . ] تسا قاـچ  گرزب و  وا  مکش 
، دعب اما  تشون : هیواعم  نب  دیزی  نب  رمع  هللادبع  نیسح  ماما  ترضح  دش  هتـشک  زا  دعب  هک  دنکیم  تیاور  يرذالب  درادن  نآ  رد  ياههبش 

یلع یلع  نب  نیـسح  تداهـش  زور  دـننامب  يزور  هداد و  خر  مالـسا  رد  یگرزب  دادـیور  و  میظع ، ياهعجاف  گرزب و  سب  یتبیـصم  انامه 
، میاهدیگنج نآ  يارب  ماهتـسشن و  ياهدامآ  ياههاگیاج  هدرتسگ و  ياهشرف  ون و  ياههناخ  رـس  رب  ام  قمحا  يا  تشون  وا  هب  دیزی  تسین ،

قح هدرک و  تنـس  ار  راک  نیا  هکدوب  یـسک  نیلوا  تردپ  هک  هدوب  ام  ریغ  اب  قح  رگا  میاهدرک و  عافد  دوخ  قح  زا  هکهدوب  ام  اب  قح  رگا 
هب نیمیا  همـالع  [ 936 (. ] تروـیب هحفـص 356 ط  هللاهمحر  یلح  همـالع  فیلاـت  قدـصلا  فشک  قـحلا و  جـهن   ) تسا هتفرگ  شلها  زا  ار 

یلو دـیوگیم ...: نینچ  تفریم  اـیند  زا  ادـخ  لوـسر  نادـناخ  زا  یـسک  هک  یماـگنه  هب  ار  ناـنز  رمع  ندز  کـتک  تـیاور  لـقن  ماـگنه 
شردپ نادقف  رب  ترـضح  نآ  لاح  ره  هب  هن ، ای  دندروخ  کتک  هک  دندوب  ینانز  نامه  هلمج  زا  زورنآ  رد  هقیدص  همطاف  ایآ  هک  منادیمن 

باتک نتم  رد  قوف  راعشا  و  . 223 هحفص 221 - یناپمک  دلج 8 ط  راونالاراحب  [ 938 . ] ءارسالا 63 [ 937 (. ] 160 / 5 ریدغلا ، . ) دوب نایرگ 
نب لتاقم  [ 941 . ] 373 / 2 قحلا ، قاقحا  يرتشوش  هللا  رون  یضاق  [ 940 . ] يرغلا ط  ، 242 همامالا /  لئالد  يربط  [ 939 . ] تسا هدمآ  رخآ  ات 
نب میلس  باتک  [ 943 . ] مق ط  ، 150 / 1 دئاوفلا ، زنک  [ 942 . ] دواد ینفح  دـماح  رتد  مدـقم  اب  توریب  همامالا ، هفـالخلا و  م 505 ،)  ) هیطع

راونالاراحب 50/ و  فجن 212 ، ط  همامالا ، لئالد  يربط ، [ 945 . ] 83 / 44 راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  [ 944 . ] 84 - 85 توریب /  سیق ط 
، ربخالا یناعم  قودص ، [ 947 . ] 386 راونالاراحب 52 / یسلجم ، [ 946 . ] تسا راونالاراحب  رد  تسا و  یـسلجم  مالع  زا  ینعی  حیـضوت  ، 59
، یسلجم [ 950 . ] 334 باب 108 / تاراـیزلا ، لـماک  هیولوقنبا ، [ 949 . ] 314 / 52 راونالاراحب ، یـسلجم ، [ 948 . ] 206 قودـصلا / هبتکم 

هزادنا نآ  دوب  ینالوط  ثیدح  ، 372  / راونالاراحب 25 یلجم ، [ 952 . ] 333 / 108 تارایزلا ، لماک  هیولوقنبا ، [ 951 . ] 23 راونالاراحب 53 /
لماک [ 955 . ] 51 / 28 راونالاراحب ، [ 954 . ] سلجم 24 یلاما ، یلاـعت ، هللاهمحر  قودـص  [ 953 . ] میدرک لـقن  نآ  زا  دوب  زاـین  دروـم  هک 

لاس 675 رد  لماک  هدومن ، فیلات  تسا  یلوت  رد  هک  نیرهاطلا  بقانم  زا  دـعب  ار  باتک  نیا  يربط  ، 313 يربط /  نیدلادامع  خیش  یئاهب ،
هغالبلاجهن 3/ حرش  دیدحلایبا ، نبا  [ 956 . ] 111  / هر یمق  ثدحم  هیوضرلا  دئاوف  هب  دوش  عوجر  باتک  تیمها  يارب  تسا . هدـش  فیلات 

ءارهزلا هقیدـصلا  تافو  [ 960 . ] 498 / 1 یفاـک ، [ 959 . ] 215 / 43 راونـالاراحب /  [ 958 . ] توریب ط   49 نییبلاطلا / لـتاقم  [ 957 . ] 190
متسیب رد  ارهز  ترضح  دومرف : هک ، هدرک  لقن  مالسلاهیلع  دمحم  نب  رفعج  هللادبعوبا  زا  ریـصبوبا ، زا  يو  [ 961 . ] 115 مالسلااهیلع 114 -
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زا دـعب  درک و  یگدـنز  هنیدـم  رد  لاس  هد  هکم و  رد  لاس  تشه  دـش  دـلوتم  ادـخ  لوسر  رمع  لاس  نیمجنپ  هاـجنپ و  رد  یناـثلا  يداـمج 
لئالد تفر ، ایند  زا  رخالا  يدامج  موس  هبنـشهس  زور  رد  درک و  یگدنز  زور ) جـنپ  دون و  ای   ) زور جـنپ  داتفه و  شراوگرزب  ردـپ  تلحر 

جنپ دون و  نامه  شحیحـص  دشاب و  هدـش  فیرحت  فیحـصت و  دـیاش  هک و  تسا  زور  تفه  هاجنپ و  يربط  هخـسن  رد  هتبلا  . 45 همامالا / 
 / نیرحبلا یقتلم  [ 965 . ] 160 نازحالا /  تیب  [ 964 . ] 45 همامالا / » لئالد  ، » يربط [ 963 . ] 216 - 215 / 43 راونالاراحب ، [ 962 . ] تسا زور 

يدالب [ 968 . ] 81 نـیرحبلا /  یقتلم  [ 967 . ] 251 / 1 همـصاعلا » هنحلا   » 481 و نـیرحبلا / یقتلم  [ 966 . ] 251 / 1 همـصاعلا » هنجلا   » 418 و
هدمآ نینچ  لدب  هخسن  رد  [ 971 . ] قارفلا نود   » لدب هخسن  رد  [ 970 . ] 78 ءارهزلا /  همطاف  هافو  [ 969 . ] 77 ءارهزلا » همطاف  تافو   » ینارحب

، دـیباوخ هلبق  هـب  ور  داـهن و  رـس  ریز  ار  دوـخ  تـسار  تـسد  دـعب  [ 973 . ] 152 - 150 نازحـالا /  تـیب  [ 972 . ] دـمحا دـعب  همطاف  تسا ،
شتسار تسد  و  صاوخلا 318 » هرکذت   » تفر مهاوخ  ایند  زا  نوکا  مه  نم  تفگ  هداهن و  شیولگ  ریز  ار  شتسد  188 و  راونالاراحب 43 /

زا ار  امش  رگید  راب  مینادرگیمرب و  نآ  هب  میدیرفآ و  نیمز  زا  ار  امش  ، 55 هط » [ » 974 . ] يدالب فیلات  « 79 ءارهزلا / هافو   » داهن رس  ریز  ار 
هرکذـت رد  [ 977 . ] 292 / 11 فراـعملا ، ملاوـع  [ 976 . ] 110 - 106 مالـسلااهیلع ، ءارهزلا  هقیدـصلا  هاـفو  [ 975 . ] مــیروآیم نوریب  نآ 

« لاصخلا [ » 979 . ] 122 / 2، هینسلا سلاجملا  [ 978 . ] تخیریم بآ  نآ  رب  ءامـسا  دادیم و  لـسغ  یلع  هک  تـسا  هدـمآ   319 صاوخلا / 
راونالاراحب [ 983 . ] 183 و 180 راونالاراحب 43 / [ 982 . ] 183 و 180 راونالاراحب 43 / [ 981 . ] 215 راونالاراحب 43 / [ 980 . ] 588 - 360

رقاب دمحم  ياقآ  زا  یقرواپ   182 - 181 راونالاراحب 43 / [ 985 . ] نفد باوبا  زا  باب 52 ،  877 - 872 / 2 هعیشلالئاسو ، [ 984 . ] 192 / 43
تـسا هتـشاد  دوخ  یگدـنز  رد  رتبوخ  یماجرف  بوخ و  يزاغآ  سیمع  تنب  ءامـسا  باـنج  هکنیا  رد  . 378 / 4 هباصالا » [ » 986 . ] يدوبهب

هتسیزیم رکبوبا  هک  یلاس  دنچ  هدوب و  مالسلاهیلع  یلع  نینموملاریما  رسمه  رخآ  رد  بلاطیبا و  نب  رفعج  رسمه  ءادتبا  ینعی  تسین  یکش 
یلع يدـنزرف  هب  رکبوبا  يدـنزرف  زا  ار  رکبیبا  نب  دـمحم  دـنک و  تیبرت  هزیکاپ  كاپ و  ار  كاپان  يرذـب  دوخ  كاپ  نماد  رد  هتـسناوت  و 
ریسم فارحنا  هدهاشم  ماگنه  هب  تفارش  نینچ  اب  یئوناب  میئوگب  هک  دراد  یلاکـشا  هچ  تسا  خیرات  تایملـسم  زا  دیامن  لقتنم  مالـسلاهیلع 

راک نیا  اب  ات  هتشگ  ارهز  ترـضح  سینا  مدمه و  هدمآ و  نوریب  وا  هناخ  زا  شرهوش  زا  هنوگ  قافن  تسیاشان و  ياهراک  روهظ  تفالخ و 
هک نونکا  هدوب  بلاطیبا  نب  رفعج  رـسمه  یتدم  هک  وا  دنک و  تابثا  نانیا  هب  ار  دوخ  تیالو  یگتـسویپ و  مه  نانآ و  زا  ار  دوخ  تئارب  مه 

ترضح رمع  رخاوا  رد  وا  دوجو  نیمه  دوش و  رختفم  وا  یمدمه  يراتـسرپ و  هب  تسا  لیلع  رامیب و  شرهوش  ردارب  رـسمه  ربمایپ و  رتخد 
دیزی تنب  ءامسا  دیآ  نایم  هب  ءامسا  زا  ینخس  ترضح  نآ  جاودزا  نامز  هداوناخ و  لیکـشت  زاغآ  رد  رگا  هک  دوش  نآ  بجوم  دوخ  ارهز 

زا رود  دناهتـسناد  دیعب  مرتحم  فلوم  هباصالا و  بحاص  يدوبهب و  ياقآ  هک  مه  نادنچ  عوضوم  لاح  ره  هب  دوش ، هابتـشا  وا  هب  نکـس  نب 
،204 ، 184 راحب 43 / [ 989 . ] 213 ، 204 ، 184 راحب 43 / [ 988 . ] 213 ، 204 ، 184 راحب 43 / [ 987 (. ] مجرتم . ) دـسریمن رظن  هب  تقیقح 

فیلات ماـثللا » فشک   » زا  105 مرقم / همالع  فیلات  مالـسلااهیلع » ءارهزلا  هقیدـصلا  هافو  [ » 991 . ] 552 - 551 مـالکلا ، عجار  [ 990 . ] 213
مالسلاهیلع قداص  ترضح  زا  ار  تیاور  نیا  اهربق ، رانک  نداتسیا  دراد  تهارک  تسا ، هتفگ  هک  همالع  لوق  لقن  تبـسانم  هب  يدنه  لضاف 

188 و راونالاراحب 43 / [ 994 . ] یگنس پاچ  ، 161 دانسالا / برق  [ 993 . ] 365 بوشآ 3 / رهـشنبا  فیلات  بقانملا » [ » 992 . ] دنکیم لقن 
.572 ءافولا /  ءافو  [ 998 . ] 513-514 ءافولا 2 / ءافو  [ 997 . ] 56 راونالاراحب 43 / [ 996 . ] 452 - 450 ءافولا 2 / ءاـفاو  [ 995 . ] 193 / 100

ریخا تایبا  هک  تسا  هدش  تیاور  هک : تسا  هدمآ  ناوید  حرش  رد  و  لاس ، نس و  مه  برت  و  اهگنـس ، اینعم  هب  لدانج  حرـش : نایب و  [ 999]
[1002 . ] 626 - 623 لامعالا /  لابقا  [ 1001 . ] تسا هرونم  هنیدم  رد  دوصقم  [ 1000 . ] 217 / 43 راونالاراحب /  دش . هدینش  یبیغ  شورس  زا 

نیا دیوگ :  137 / 2 هینـسلا » سلاجملا   » شباتک رد  نیما : نسحم  دیـس  دهاجم  همالع  [ 1003 . ] 210 يزار 1 / فیرـش  فیلات  هجحلا ، راثآ 
رخآ زا  تسا و  ریظنیب  دوخ  عوـضوم  رد  نیا  متفاـی و  هحورهللاسدـق - ینیزج -  یلماـع  یکم  نب  دـمحم  لوا  دیهـش  طـخ  هب  ار  هدیـصق 
رطاخ هب  تسا  یعوذج »  » زا رعش  نیا  هک  دناهتشادنپ  یخرب  تسا و  همرکم  هکم  فارشا  زا  یکی  زا  هدیصق  نیا  هک  دوشیم  مولعم  هدیـصق 

اما دـشابیم  تایبا  نیا  هدنیارـس  يو  هک  تسا  رهاظ  دـیآیم و  تسد  هب  تیب  نیمه  زا  هکنیا  اـب  تسا  هدـمآ  تاـیبا  رخآ  رد  وا  مسا  هکنآ 
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حئادـملا یئارملا و  ، 89 مالسلاهیلع / نیسحلا  ءارعـش  [ 1005 . ] 137 - 136 هینـسلا 2 / سلاجم  [ 1004 . ] تسا رگید  یـسک  صخـش  رعاش 
يوبـشوخ ياههخاش  اب  یتخرد  مان  كارا  [ 1007 . ] ص 106 ءاثرلا » حدـملا و  ضاـیر  [ » 1006 . ] میدروآ ار  نآ  هصـالخ  روـط  هب  ، 219/

حدملا و ضایر  [ 1009 . ] ص 342  / ءاثرلا حدـملا و  ضایر  [ 1008 . ] دوشیم هدافتـسا  كاوسم  ناوـنع  هب  نآ  بوـچ  زا  بارعا  هک  تسا 
[1012 . ] ص 505 ج 1 ، همغلا » فشک  [ » 1011 . ] دوشیم هدینش  مه  شـشوپ  ریز  زا  لبط  يادص  هکنیا  هب  هراشا  [ 1010 . ] ص 342  / ءاثرلا
ص 107. ءاثرلا ،» حدـملا و  ضاـیر  [ » 1014 . ] ص 246 ج 49 ، راـحبلا » [ » 1013 . ] فرـشالا فجنلا  ط  ، 27 ص 26 - هیـسدقلا » راونالا  »

ءارهزلا هقیدـصلا  هاـفو  [ » 1016 . ] ص 677 دــحللا » یلا  دــهملا  نــم  ارهزلا  همطاــف  : » ص 251 لــیطعتلا » ماــیا  یف  لیــصحتلا  [ » 1015]
پاچ زا  دعب  مرتحم  فلوم  هک  تسا  یتاکردتسم  زا  تمسق  نیا  . ) هیردیح فجن ، ، 97  / ءارهزلا هافو  مرقم ، [ 1017 . ] ص 20 مالسلااهیلع »

ءارعشلا [ 1020 . ] 68 راونالاراحب 18 / [ 1019 . ] 51 راونالاراحب 18 / [ 1018 (. ] مجرتم . دناهتشاذگ مجرتم  رایتخا  رد  هدوزفا و  باتک  رب  لوا 
ءارعشلا 100- [ 1021 . ] میدوب ناـنموم  زا  مینک  تشگزاـب  میتـسناوت  یم  رگا  هک  تسین ، ناـمیارب  ياهدـننکتیامح  عفاـش و  ، 102 - 100

رگا ، 28 ماـعنالا ، [ 1022 . ] میدوـب ناـنموم  زا  مـینک  تشگزاـب  میتـسناوت  یم  رگا  هـک  تـسین ، ناـمیارب  ياهدــننکتیامح  عفاـش و  ، 102
لقنم اب  تسا  يواـسم  رمجم  [ 1023 . ] دـننایوگ غورد  نانآ  تشگ  دـنهاوخ  رب  دـناهدش  یهن  نآ  زا  هک  هچ  نامه  هب  دـنوش  هدـینادرگزاب 

دیحوت [ 1026  ] 282 يدیدح 16 / حرش  [ 1025 . ] 55 - 53 راونالاراحب 8 / [ 1024 . ] دننازوسیم ربنع  دوع و  نآ  رد  هک  ياهلیـسو  شتآ و 
.95 یمزراوخلا / لـتقم  [ 1028 . ] 236 « / هدوـملا عیباـنی   » 59  / یمزراوخ فیلاـت  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  لـتقم  [ 1027 . ] قودص 241 خـیش 
[1031 . ] 138-144 مالـسلاهیلع / » بلاطیبا  نب  یلع  مامالا   » اـم باـتک  و  ، 562 هعیـشلا 18 / لئاسو  [ 1030 . ] 409 ، / یهلا لدـع  [ 1029]
.102  / 27 راونالاراحب [ 1032 «. ] فلاخملا هرهاط  لصف  تاـساجنلا ، یف  سداـسلا  ، » 329 يراصنا / ، مظعا  خیـش  فیلات  هراـهطلا » باـتک  »
/1 نازیملا » ناـسل   » رد یتیاور  ینعم  نیمه  هب  و  ، 123 یفشک / همالع  فیلات  هیوضترملا ، بقانملا  [ 1034 . ] 249 راونالاراحب 39 / [ 1033]
[1038 . ] 411 یهلا / لدــع  [ 1037 . ] 315 دادـغب 12 / خـیرات  [ 1036 . ] 304 راـحبلا 39 / ، 91 هدوـملا / عیباـنی  [ 1035 . ] دـشابیم  185
هب ار  ناشتائیس  دنوادخ  ار  اهنآ  ، 70 ناقرف ، [ 1041 . ] 173 قحلا 7 / قاقحا  [ 1040 . ] 305 راونالاراحب 39 / [ 1039 . ] 103 راونالاراحب 68 /

.11 هدوملا / عیباـنی  ، 141 / 3 يرواشبن ، مکاـح  فیلاـت  كردتـسملا » [ » 1043 . ] 147 راونـالاراحب 68 / [ 1042 . ] دنکیم لیدبت  تانـسح 
[1047 . ] 24  / راونالا 47 راـحب  [ 1046 . ] هرامـش 95 اـهتمکح ، شخب  هغالبلاجـهن ، [ 1045 . ] 504 ، 503 / 2 قدـصلا ، لـئالد  [ 1044]

بنیز زا  يدقن ، [ 1050 . ] 319 / 3 بقانملا ، بوشآ ، رهشنبا  [ 1049 . ] 167 و 190 راونالاراحب 68 / [ 1048 . ] 167 و 190 راونالاراحب 68 /
يورغ ناوید  يرئازج و  فیلاـت  هبنیزلا » صئاـصخ   » يدـقن و فیلاـت  يربـک » بنیز   » باـتک زا  ار  باـقلا  نیا  [ 1051 . ] 19 - 18 يربکلا ،
بنیز [ 1053 . ] 24 یحوـلا / هلیقع  [ 1052 . ] دیروآ تسد  هب  دیناوتیم  نیدلافرـش  دیـس  یحولا » هلیقع   » و هیـسدقلا » راونالا  : » یناهفـصا

میهاربا دمحم  قیلعت  قیحقت و  هب   122 هباغلا /  دسا  [ 1056 . ] 79 / 3 لاقملا ، حیقنت  [ 1055 . ] 191 هعیشلا 33 / نایعا  [ 1054 . ] 19 يربکلا /
.294 هتضهن / . نیسحلا و  عم  [ 1059 . ] 27 يربکلا /  بنیز  يدقن ، [ 1058 . ] 795 فراعملا 4 / هرئاد  [ 1057 . ] روشاع دمحا  دـمحم  ءانب و 

بنیز [ 1063 . ] 22 يربکلا / بنیز  يدـقن ، [ 1062 . ] 63 يربکلا 62 - بنیز  يدـقن ، [ 1061 . ] 29 - 18  / يربکلا بنیز  يدـقن ، [ 1060]
هلوبقملا [ 1067 . ] 399 نیسحلا 396 - لتقم  [ 1066 . ] 307 مالکلا 4 / رهاوج  [ 1065 . ] 29 يربکلا 22 - بنیز  [ 1064 . ] 29 يربکلا 22 -

.119-123 يربکلا ، بنیز  يدقن ، [ 1069 . ] 21 ربکالا /، یلع  مرقم ، [ 1068 . ] ءاطغلا فشاک  يداه  خیش  مالسلا  هجح  فیلات   63  / هینسحلا
ماـمالا تـنب  بـنیز  دـمحم ، یلع  لـیخد ، [ 1071 . ] تـسا نازیوآ  قـشمد  رد  مالـسلااهیلع  بـنیز  ترــضح  فیرــش  حیرــض  رب  [ 1070]

هدـش و رـشتنم  یبرع  دـالب  رد  هک  تـسا  یئاههتـشون  هـب  طوـبرم  قوـف  ياـهباتک  هـک  تـسا  رکذ  ناـیاش  [ 1072 . ] 73 نینموملاریما 69 -
فیلات ترضح  نآ  هرابرد  يرگید  ناوارف  بتک  ناریا  اصوصخم  یمالسا و  دالب  ریاس  رد  الا  دنـشابیم و  نابز  برع  اعون  شناگدنـسیون 
مالعا [ 1074 «. ] ءافکالا  » باب ، 393 / 3 هیقفلا » هرضحی  نم ال  [ » 1073 (. ] مجرتم . ) تسا هدوبن  اهنآ  رکذ  ماقم  رد  مرتحم  هدنسیون  هک  هدش 

هفیلخ رگا  مدرم  يا  تفگـش : ياهینارنخــس  زا  یکی  ناـیاپ  رد  رمع  [ 1076 . ] 346 یفاـکلا 5 / عورف  [ 1075 . ] 14 لیخد ، فیلات  ءاـسنلا ،
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رگا تسا ، تجح  هفیلخ  نخـس  دنتفگ : دـینکیم ؟ هچ  امـش  دـشابن  اج  نآ  رد  يدوهـش  هدرک و  انز  ینز  اب  امـش  زا  یکی  هک  دوش  رادربخ 
ار عاضوا  تفگ ، هدید و  یتولخ  ياج  رد  ار  سابع  دمآ ، نیئاپ  ربنم  زا  هدش و  تکاس  رمع  مینکیم . راسگنـس  ار  وا  ام  دهد  مجر  روتـسد 

یلع درم  نآ  تفگ  مهاوخ  ماهبطخ  رد  ادرف  دهدن  نم  يراگتـساوخ  هب  تبثم  باوج  یلع  زا  دنگوس : ادخ  هب  تفگ  يرآ ، تفگ : يدید ؟
رگم ، 106 لحن ، [ 1079 . ] 109 راونالاراحب 43 / [ 1078 . ] 40 لوقعلا 20 / هارم  [ 1077 . ] 130 ءاضیبلا /  هعمللا   ) دینک راسگنـس  ار  وا  تسا 
خیش لئاسر » هعومجم  [ » 1081 « ] مکلرهطا نه  یتانب  ءالوه   » 78  / دوه [ 1080 . ] دشاب نئمطم  نامیا  هب  شلد  یلو  دوش  روبجم  هک  یـسک 
حرش زین  149 و  لمجلا » ، » دیفم یـش  [ 1084 . ] 205 / 10 لاجرلا ، سوماق  [ 1083 . ] 321 صاوخلا /» هرکذت  [ » 1082 . ] 229 - 327  / دیفم

/ مومهملا سفن  [ 1085 . ] 377 / 1 توفـص ، یکز  دمحا  فیلات  لئاسرلا » هرهمج   » 285 و راحبلا 1 / هنیفس  13 و  / 14 دیدحلایبا ج /  نبا 
.45 - 17 44 نازیملا / [ 1089 . ] رطاـف هروس  [ 1088 . ] و 178 هاـجنلا 150 / هعیرذ  [ 1087 . ] و 178 هاـجنلا 150 / هعیرذ  [ 1086 . ] 346

لقن ثیدح  هدجیه  هنیمز -  نیا - رد  مارملا 352 و  هیاغ  [ 1092 . ] لیزنتلا 105.2 دهاوش  [ 1091 . ] هفیرش هیآ  لیذ  یفاص ، ریسفت  [ 1090]
بهاوملا  » 96 قعاوصلا » ، » رکاسعنبا خـیرات  [ 1095 . ] 62 - 61 / 2 ریدغلا ، [ 1094 . ] هفیرـش هیا  لیذ  یفاص »  » ریـسفت [ 1093 . ] تسا هدش 

رد رجحنبا  دنـشابیم و  هقث  شلاـجر  هک  يدنـس  هب  یناربـط  [ 1096 . ] تسا هدـمآ   203 یناقزر 2 / فیلات  شحرـش  رد  هکنانچ  هیندـللا »
. یطویـس ظـفاح  دـننام  رگید  یهورگ  150 و  / 3 كردتـسملا »  » رد مکاـح  [ 1097 . ] 14 ، 96 تـسا /. هدرک  حیحـصت  ار  نآ  قـعاوصلا » »

ثیدح رد  هرقف  نیا  هکنیا  ای  نانآ و  راگزیهرپ  عیطم و  هتـسیاش و  دارفا  دوصقم  هک  تسا  نیا  ای  رهاظ  تسا و  هدمآ  ترابع  نیدب  [ 1098]
:86 فرخز / [ 1101 . ] 692 - 3 ریدغلا 492 / ینیما ، همالع  [ 1100 . ] 79 هحفص 78 - و  - 176 - 175 ریدغلا 3 / [ 1099 . ] تسا هدش  هفاضا 

نم و   » هدمآ رمز  هیآ 38  رد  هکلب  درادـن  دوجو  ترابع  نیا  هب  ياهیآ  نآرق  رد  ظفل  نیدـب  [ 1102 . ] تسناد یهاوخ  يدوز  هب  مالـس  وگب 
نادنزرف فارعا 29 : [ 1103 . ] درادن دوجو  ياهدننکهارمگ  شیارب  دنک  تیادـه  دـنوادخ  هک  ار  هک  سک  ره  لضم » نم  هلامف  هللا  يدـهی 

[1105 . ] دوـشیم هدـناوخارف  یتـسد  رود  ياـج  زا   44 تلـصف / [ 1104 . ] دـیریگ دوـخ  هـب  يدجـسم  ره  راـنک  رد  ار  دوـخ  ياـهتنیز  مدآ 
نیمز و نامسآ و  امنیب » ام  و   » یتدایز هب  ، 37 ، / ق [ 1106 . ] دنور ادخ  هناخ  جح  هب  هک  تسا  قح  نیا  مدرم  رب  ار  دـنوادخ   91 نارمعلآ ،
/ هرقبلا [ 1108 . ] دنروخن اذغ  هک  میدادن  رارق  یناجیب  مسج  ار  نانآ  ، 8 ءایبنالا / [ 1107 . ] مدیرفآ زور  شـش  رد  تسنآ  رد  هک  ار  هچ  نآ 
زج هب  ینایادـخ  نیمز  ناملاظ و  رد  رگا  : 22 ءایبنالا / [ 1109 . ] دهدن فیلکت  شتردق  ناوت و  هزادـنا  هب  زج  سک  چـیه  هب  دـنوادخ  : 289

25 [ / 1111 . ] دومن ام  رخـسم  ار  بکرم  نیا  هک  يدنوادخ  تسا  هزنم  كاپ و   12 فرخزلا / [ 1110 . ] دندرگیم هابت  دنشاب  دحاو  يادخ 
ییحی يا  : 3 میرم / [ 1113 . ] تسین ربمیپ  کی  زج  دـمحم  : 138 نارمعلآ / [ 1112 . ] میداد رارق  هفیلخ  نـیمز  زور  رد  ار  وـت  اـم  دواد  يا 

. دنیایند یگدنز  تنیز  نادنزرف  لام و  : 44 فهک / [ 1115 . ] میادخ نم  انامه  یسوم  يا  : 11 هط / [ 1114 . ] ریگب توق  ورین و  اب  ار  باتک 
/ هرقبلا [ 1117 . ] تسا راکتـسرد  دـنمناوت و  وا  ینکیم  ریجا  هک  تسا  یـسک  نیرتـهب  هک  نک  ریجا  ار  وا  ردـپ  يا  : 26 صصقلا / [ 1116]
[1120 . ] 46 راونالاراحب 43 / [ 1119 . ] 87 - 86 / 43 راونالاراحب / [ 1118 . ] درک دهاوخ  نادنچ  ود  دهاوخب  سک  ره  يارب  دـنوادخ  : 263
، توریب تیبلا ،» لها  هسسوم   » ءارهزلا همطاف  [ 1123 . ] ءاضیبلا 131 هعمللا  [ 1122 . ] 22 فراعملا 11 / ملاوع  [ 1121 . ] 46  / 43 راونالاراحب

پاچ فجن  رد  هحفص  رد 175  [ 1125 . ] دش پاچ  هحفص  رد 224  فجن  رد  مود ، هبتر  هدـنرب  [ 1124 . ] هحفص 149  1400 لاس / نانبل 
. تسا هدش  پاچ  هحفص  فجن 176  رد  و  لوا ، هبتر  هدنرب  [ 1127 . ] موس هبتر  هدنرب  [ 1126 . ] دش

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

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

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

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

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

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

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

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

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

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،

ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،
لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 

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 
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. 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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