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روبق ترایز 

باتک تاصخشم 

دجسم مق : رـشن :  تاصخـشم  یناوضر . رغـصایلع  فیلات  روبق / ترایز  روآدیدپ :  مان  ناونع و  - 1341 رغصایلع ، یناوضر ، هسانشرس : 
لایر 964973058  7500 کباش :  تیباهو .  تخانش  ثحابم  هلـسلس  تسورف :  172ص . يرهاظ :  تاصخشم  . 1385 نارکمج ، سدقم 
. هیباهو رظن  ترایز -- عوضوم :  دـیاقع . هیباـهو -- عوضوم :  اـههیدر . اـههیعافد و  هیباـهو -- عوضوم :  اـپاف  یـسیون :  تسرهف  تیعـضو 
 : هرگنک يدــنب  هدر  مـق .)  ) نارکمج دجــسم  هدوزفا :  هسانــش  اـههیدر . اـههیعافد و  تراــیز -- اهناتــسروگ --  اــهروگ و  عوـضوم : 

م25560-85 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/416 ییوید :  يدنب  هدر  BP207/62/ر55ز9 

رشان همدقم 

هدوب ییاهيدرخبان  اهیـشیدنا و  جک  راچد  خـیرات  لوط  رد  مالـسلا  مهیلعتراهطو  تمـصع  تیب  لها  يدّـمحم و  بان  گنهرف  جـیورت 
مالـسا نید  زا  ار  ناهج  ناناملـسم  همه  هک  يرکفت  دوب ، رگراظن  ناوتیم  يرگیفلـس  تیباـهو و  هشیدـنا  رد  ار  نآ  زراـب  هنومن  هک  تسا 

هدرک و لکـشم  راچد  ار  نایدا  رگید  ناهج و  ناناملـسم  یـشیدناجک ، اـب  هک  كدـنا  ياهّدـع  دـننادیم . ناملـسم  ار  دوخ  طـقف  جراـخ و 
هلآو هیلع  هللا  یلـصمالسا  ربمایپ  نادنزرف  نافلاخم  زا  هیمیت  نبا  هشیدنا  نیا  رامعم  دـناهدومن . هئارا  تمحر  نید  زا  هیرک  نشخ و  ياهرهچ 

تفرگ رارق  یمالـسا  بهاذم  نادنمـشیدنا  تفلاخم  دروم  هدش و  هدرپس  یـشومارف  هب  مهدزیـس  نرق  ات  متفه  نرق  زا  وا  رّکفت  هک  دشابیم 
دراد اـج  ددرگیم . حرطم  لاـحلا  مولعم  يدارفا  طـسوت  یمالـسا  هعماـج  رد  هراـبود  یفارحنا  رّکفت  نیا  هک  تسا  نرق  کـی  زا  رتمک  یلو 
باـن مالـسا  ناـمه  هک  یمالـسا  تدـحو  روـحم  هدرک و  یفرعم  ناـهج  ناناملـسم  هب  ار  فرحنم  يرکف  ياـهنایرج  یمالـسا ، نـیرکفتم 

هیلع هللا  یلـصمالسا  یمارگلوسر  تیب  لها  زا  يوریپ  ّتبحم و  ساسارب  هک  يروحم  دـنیامن ، نییبت  ار  تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصيدمحم 
لفاحم رد  وگ  تفگ و  درادن . نآ  اب  یتّیخنس  چیه  تسا و  رود  هب  يراذگبمب  رورت و  متش و  برض و  یشاحف و  زا  تسا و  راوتـسا  هلآو 

. تسا ایهم  هشیدـنا  ملع و  نادـیم  دـنقداص ، راتفگ  رد  نانآ  هچنانچ  و  درادـن ، یفارحنا  تاکرح  نآ  هب  زاین  باـن ، هشیدـنا  یفرعم  یملع و 
هب یمالـسا  دنمهوکـش  بالقنا  هک  تفرگ  تعرـس  زاغآ و  یناـمز  زا  یمالـسا  لیـصا  رّکفت  هب  اهتسینویهـص  یناـهج و  رابکتـسا  مجاـهت 

ياهنماخ هَّللا  تیآ  ترضح  یمالسا  بالقنا  راوگرزب  ربهر  طسوت  تسشن و  رمث  هب  ناریا  یمالسا  روشک  رد  هللا  همحرینیمخ  ماما  يربهر 
دجسم مرتحم  تیلوت  هژیو  هب  دنیامنیم  يرای  مالـسلا  مهیلعتیب  لها  فراعم  رـشن  رد  ار  ام  هک  ینازیزع  هیلک  زا  دیدرگ . تیاده  هلظ  ماد 

لامک یناوضر  رغـصا  یلع  داتـسا  بانج  مرتحم  فلؤم  تاراـشتنا و  هعومجم  رد  ناراـکمه  یفاو و  هَّللا  تیآ  ترـضح  نارکمج  سّدـقم 
نارکمج سّدقم  دجسم  تاراشتنا  لوؤسم  ریدم  هَّللا . ءاش  نا  دریگ . رارق  ّقح  ترضح  ياضر  دروم  تسا  دیما  میراد  ار  ینادردق  رکشت و 

يدمحا نیسح 

روبق ترایز 

هراشا

هیمیت نبا  هیحان  زا  اما  دناهتـشاد . عامجا  یهلا  يایلوا  روبق  تراـیز  يارب  رفـس  بابحتـسا  هکلب  زاوج ؛ رب  مالـسا  خـیرات  لوط  رد  ناناملـسم 
وا زا  دعب  داد . اوتف  نآ  تمرح  هب  دومن و  هلباقم  نآ  اب  ًادیدش  هدرک و  يریگولج  هلئسم  نیا  زا  هک  تسا  یـسک  نیلّوا  يو  اریز  دش ؛ عونمم 

روبق ترایز  تمرح  هب  یگمه  هک  نایباهو -  باهولادـبع و  نب  دّـمحم  نامز  ات  هدرک و  لابند  ار  رظن  نیا  شراکفا  ناـجّورم  نادرگاـش و 
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یـسررب قیقحت و  نآ  زاوج  مدـع  زاوج و  دروم  رد  ات  تساجب  دراد  یپ  رد  یّمهم  راـثآ  هلئـسم  نیا  هک  اـجنآ  زا  تشاد . همادا  دـندقتعم - 
. مییامن

نایباهو ياواتف 

(1 «.) تسا یلعج  هکلب  فیعـض  هدش ، دراو  شربق  ترایز  هرابرد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  هک  یثیداحا  مامت  : » دیوگیم هیمیت  نبا   - 1
لاحر ّدش  اب  هچ  تساهدومن ؛ مارح  ارنآ  هدرک و  عنم  ایلوا  ایبنا و  روبق  ترایز  زا  قلطم  روط  هب  وا  هک  دـنکیم  لقن  هیمیت  نبا  زا  ینالقـسع 

ربـق تراـیز  ثیداـحا  همه  : » دـیوگیم ۀلیـسولا » لـسوتلا و   » باـتک رد  هیمیت  نبا  نـینچمه  ( 2 .) نآ نودـبهچ  و  نتـسبترایز ) رفـس  راب  )
اهنت دناهدرکن و  لقن  ار  ثیداحا  نیا  زا  کی  چیه  ننس  حاحص و  نابحاص  اذل  تسا . دامتعا  لباق  ریغ  فیعض و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 

ثیداحا : » دیوگیم زین  رگید  ياج  رد  ( 3 «.) نارگید رازب و  ینطقراد ، دننام  تسا ؛ فیعض  ثیداحا  لقن  ناشبأد  هک  دناهدرک  لقن  یناسک 
ترایز نانآ  يارب  نادرم ؛ اّما  : » دیوگیم زاب  نب  زیزعلادبع   - 2 ( 4 «.) تسا غورد  هکلب  فیعض ؛ الک  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ربق  ترایز 

اریز ترایز ؛ يارب  تکرح  دـصق  لاـحر و  ِّدـش  نودـب  هتبلا  تسا ، بحتـسم  شبحاـص  ود  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ربق  تراـیز  روبق و 
ترایز يارب  لاحر  ِّدش  یلو  " دزادنایم ، ترخآ  دای  هب  ار  امـش  هکنآ  تهج  هب  دـینک  ترایز  ار  روبق  : " دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 

ایبنا و روبق  ترایز  يارب  لاحر  ّدـش  : » دـندرک مالعا  نینچ  ییاوتف  نمـضرد  نایباّهو  یمئاد  ياتفتـسا  ياـضعا   - 3 ( 5 «.) تسین زیاج  روبق 
فالتخا هلئـسم  نیا  رد  نایباهو  هک  دوشیم  هدافتـسا  اـهاوتف  نیا  زا  ( 6 «.) تسا تعدـب  لمع  نیا  هکلب  تسین ، زیاج  ناـنآ  ریغ  نیحلاـص و 

رد هک  نایباهو  زا  نیرخأتم  فـالخ  هب  تسا ، قلطم  روط  هب  روبق  تراـیز  تمرح  هب  لـئاق  هیمیت ) نبا   ) ناـنآ راـکفا  سـسؤم  ینعی  دـنراد ؛
هاگنآ هدمآ ، جح  هب  یـسک  رگا  اّما  دشاب ، روبق  ترایز  تهج  هب  نطو  زا  تکرح  هک  دناهدش  تعدـب  هکلب  زاوج ؛ مدـع  هب  لئاق  یتروص 

. درادن یلاکشا  دنک ، ترایز  زین  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ربق  ینمض  روط  هب  دوش و  هنیدم  دراو 

روبق ترایز  تیعورشم  هّلدا 

حیضوت

ره تاوما ، روبق  ترایز  بابحتسا  هکلب  تیعورـشم  رب  لیلد  رکذ  رد  لوا : شخب  درک : میهاوخ  لابند  شخب  ود  رد  ار  روبق  ترایز  ثحبم 
هب ادتبا  رد  هلآو . هیلع  هللا  یلصربمایپ  صوصخلایلع  ادخ  يایلوا  ربق  ترایز  بابحتسا  اب  هطبار  رد  مود : شخب  دشاب . دهاوخیم  هک  سک 

: میزادرپیم روبق  ترایز  بابحتسا  ای  زاوج  هلدا  رکذ 

ترطف لیلد   - 1

هک میدـقتعم  ام  و  تسا . ناسنا  میلـس  ترطف  اب  قفاوم  لمع  ماـقم  رد  هچ  هدـیقع و  لاـجم  رد  هچ  نآ ؛ ماـکحا  تسا و  ترطف  نید  مالـسا 
اب هدوب و  رـشب  میلـس  ترطف  اب  قفاوم  یگمه  دناهدروآ ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصمالسا  ربمایپ  صوصخلا  یلع  ناربمایپ و  هک  یمیلاعت  ماکحا و 

: دیامرفیم ناحبـس  دنوادخ  تسا . هتفهن  ناسنا  ترطف  رد  هک  تسا  یلئاسم  هب  هدنهد  رّکذت  ایبنا  میلاعت  تقیقح  رد  و  دراد ، يراگزاس  نآ 
روجف و سپس  هتخاس و  مّظنم  هدیرفآ و ]  ] ار نآ  هک  سک  نآ  یمدآ و  ناج  هب  مسق  ( » 7 (؛» اهاْوقَتَو اهَروُُجف  اهَمَْهلَأَف  اهاّوَس *  امَو  ٍسْفَنَو  » 

ناسنا دـنراد ، قح  اـم  ندرگ  رب  هک  یناـسک  ناـکیدزن و  روبق  تاوما و  تراـیز  دروم  رد  تسا ». هدرک  ماـهلا  وا  هب  ار   [ شریخ ّرـش و   ] اوقت
تسین نیا  و  دراد ، تبغر  نآ  رب  دشاب  هک  یتیّلم  موق و  ره  زا  ناسنا  میلس  سفن  هک  تسا  ییاهراک  هلمج  زا  لمع  نیا  هک  دنکیم  هدهاشم 

زا ناوتیم  اذل  تسا ، ترطف  هب  يداه  تعیرـش ، هک  اجنآ  زا  و  دراد . دوجو  رـشب  دارفا  مامت  رد  هک  يرطف  ینطاب  لیم  دوجو  تهج  هب  رگم 
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. درب یپ  روبق  ترایز  ّتیعورشم  هب  قیرط  نیا 

روبق ترایز  نآرق و   - 2

هب ار  یهلا  يایلوا  روبق  ترایز  بابحتـسا  ای  زاوج  مکح  اهنآ  زا  ناوتیم  هک  دنراد  دوجو  ینوگانوگ  نیماضم  اب  نآرق  زا  یفلتخم  تایآ 
روبق رانک  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  روضح  زا  یهن  رد  لاعتم  دنوادخ   - 1 دوشیم : هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  لـیذ  رد  هک  دروآ  تسد 
تسا نیقفانم  تیصخش  نتسکش  ددصرد  هیآ  نکن ». فقوت  نیقفانم  زا  یکی  ربق  رانک  رد  و  ( » 8 (؛» ِهِْربَق یلَع  ْمُقَت  الَو  دیامرفیم « : نیقفانم 
راوـنا  » رد يواـضیب  تسا . هدرک  عـنم  روـبق ، تراـیز  ماـگنه  فـقوت  اـی  قفاـنم  نفد  ماـگنه  رد  روـضح  زا  ار  هلآو  هـیلع  هللا  یلـصربمایپ  و 
قفانم ربق  رانک  رد  فقوت  زا  یهن  هیآ ، نیا  زا  دارم  هک  دـناهدرک  هراشا  هتکن  نیا  هب  نارگید  و  ( 10 «) یناعملا حور   » رد یسولآ  ( 9 «) لیزنتلا

نمؤم و ربـق  تراـیز  يارب  فـقوت  دوـشیم  موـلعم  تسا ، راـفک  نیقفاـنم و  هب  طوـبرم  یهن  هکنیا  زا  تسا . تراـیز  يارب  اـی  نفد  ماـگنه 
: » دیامرفیم نانآ  زا  میظعت  تیفیک  رد  مدرم  عازن  فهک و  باحصا  دروم  رد  لاعتم  دنوادخ   - 2 درادن . یلاکشا  هدوب و  عورشم  ناملسم ،

یمدرم ات  ( » 11 (؛» ًادِجْـسَم ْمِْهیَلَع  َّنَذِـخَّتََنل  ْمِهِْرمَأ  یَلَع  اُوبَلَغ  َنیِذَّلا  َلاَق  ْمِِهب  ُمَلْعَأ  ْمُهُّبَر  ًاناَْیُنب  ْمِْهیَلَع  اُوْنبا  اُولاَـقَف  ْمُهَْرمَأ  ْمُهَْنَیب  َنوُعَزاَـنَتَی  ْذِإ 
. میزاسب ییانب  راصح و  اهنآ  درگ  دـیاب  دـنتفگ : یـضعب  همه  نیا  اب  دوشب ، ناشعازن  عفر  دوب  اهنآ  رما  رد  فالتخا  عزاـنت و  ناـشنایم  هک 

نیرـسفم مینکیم ». انب  يدجـسم  ناشیارب  هتبلا  دـنتفگ : دـنتفای ، عالطا  اهنآ  لاوحا  عقاو  رب  هک  نانآ  تسا . رتهاـگآ  اـهنآ  لاوحا  هب  ادـخ 
هک تسا  حضاو  اذل  دـناهدوب . دّـحوم  ناملـسم و  نانآ  هک  دوشیم  فشک  دـناهداد ، دجـسم  نتخاس  داهنـشیپ  یخرب  هکنیا  زا  دـنیوگیم :

. ددرگ مدرم  رازم  فهک  باحصا  دقرم  ات  هدش  دراو  نآ  رب  مادم  روط  هب  هک  تسا  تهج  نیا  هب  دجسم  داهنشیپ 

روبق ترایز  ثیداحا و   - 3

روبق ترایز  ثیداحا و 

نیا زاوج  بابحتـسا و  ًالمع  ات  تفریم  روبق  ترایز  هب  زین  دوخ  هکلب  هدومن ، رما  روبق  تراـیز  هب  اـهنت  هن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربماـیپ 
هیلع هللا  یلصربمایپ  تسرامم  تایاور و  رد  ترایز  تیعورشم  مییامنیم : یسررب  شخب  هس  رد  ار  هلئـسم  نیا  زین  ام  دنک . تیبثت  ار  هلئـسم 

. روبق ترایز  يارب  فلس  هلآو و 

تایاور رد  روبق  ترایز  تیعورشم  فلا )

 - 2 تسا . هدوب  قباس  عیارش  رد  هک  يزاوج  هب  مکح  رارمتسا  هحابا : هلحرم   - 1 تسا : هدومن  یط  ار  هلحرم  هس  ترایز ، تیعورشم  هلئسم 
دوخ يافوتم  يایلوا  هب  تبـسن  باتک -  لها  ًاصوصخ  ياهدـع -  هک  يدولآكرـش  صاخ و  هدـیقع  قباـطم  مالـسا  ردـص  رد  عنم ، هلحرم 
لقن کلام  نب  سنا  زا  هحابا : هب  تشگزاب  هلحرم   - 3 دش . عونمم  مالسا  ردص  رد  تهج  نیمه  هب  دندرکیم . هدجس  نانآ  ربق  رب  دنتشاد ،
روبق ترایز  زا  ار  امـش  نم  ( » 12 (؛» توملا مکرّکذـت  اّهنإف  اهوروزف  روبقلا  ةرایز  نع  مکتیهن  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  هدـش 
هلآو هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  هدـش  لقن  سنا  زا  زین  و  دزادـنایم ». گرم  دای  هب  ار  امـش  اریز  دـینک ؛ ترایز  ار  روبق  نآلا  یلو  مدرک ، یهن 

(13 (؛» ًارجه اولوقتالو  ةرخآلا  رّکذـیو  نیعلا  عمدـیو  بلقلا  ّقُری  ّهنإف  رزیلف  ًاربق  روزی  نأ  ءآـش  نمف  روبقلا ، ةراـیز  نع  مکتیهن  ّینإ  : » دومرف
ثعاب لمع  نیا  اریز  درادـن ؛ یعنام  دـنک  ترایز  ار  يربق  تساوخ  هک  سک  ره  نآلا  یلو  مدرک ، یهن  روبق  ترایز  زا  ار  امـش  نم  اـنامه  »

نبا دییوگن ». ار  ددرگیم  ادخ  مشخ  بجوم  هک  يزیچ  یلو  دزادـنایم ، ترخآ  دای  هب  دزاسیم و  يراج  ار  کشا  ددرگیم و  بلق  ّتقر 
مالس نانآ  رب  دیورب و  دوخ  ياههدُرم  غارس  هب  ( » 14 (؛» ةربع هیف  مکل  ّنإف  مهیلع ، اّولصو  مهیلع  اومّلسف  مکاتوم  اوتئا  : » دیوگیم هکیلم  یبا 
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دبع نم  ام  : » دومرف هک  هدرک  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  هریرهوبا  تسا ». تربع  لمع  نیا  رد  امش  يارب  اریز  دیتسرفب ؛ دورد  دینک و 
یناملسم صخـش  ربق  رب  هک  تسین  ياهدنب  چیه  ( » 15 (؛» مالـسلا هیلع  ّدرو  هفرع ، ّالإ  هیلع  مّلـسیف  ایندلا  یف  هفرعی  ملـسم  لجر  ربق  یلع  ّرمی 

هشیاع دهدیم ». ار  وا  مالس  باوج  هتخانش و  ار  وا  صخش  نآ  هکنآ  زج  دنک  مالس  وا  رب  تسا و  هتخانـشیم  ایند  رد  ار  وا  هک  دنک  رورم 
(16 (؛» موقی یّتح  هیلع  ّدرو  سنأتـسإ  اـّلإ  هدـنع  سلجیو  هیخأ  ربق  روزی  لـجر  نم  اـم  : » دومرف هک  هدرک  لـقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا 
ار وا  مالـس  باوج  هتفرگ و  سنا  وا  اـب  نمؤم  نآ  هکنآ  زج  دنیـشنب  وا  دزن  دور و  دوخ  نمؤم  ردارب  ربق  تراـیز  هب  هک  تسین  سک  چـیه  »

.« دزیخرب وا  دزن  زا  هکنیا  ات  دهدیم 

روبق ترایز  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تسرامم  ب )

هزاجا دّمحم  هب  یلو  مدرک ، یهن  روبق  ترایز  زا  ار  امش  نم  : » دومرف هک  دنکیم  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  یملـسا  هدیرب   - 1
يروباشین مکاح   - 2 ( 17 «.) دزادنایم ترخآ  دای  هب  ار  امـش  اریز  دینک ؛ ترایز  ار  روبق  زین  امـش  دورب ، شردام  ربق  ترایز  هب  ات  دش  هداد 

ار ترـضح  نآ  زور  نآ  دننام  زور  چیه  دومن و  ترایز  هکئالم  رازه  اب  ار  شردام  ربق  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  دنکیم  لقن  هدیرب  زا 
دزن سک  ره  هک  درک  هیرگ  يدح  هب  درک و  ترایز  ار  شردام  ربق  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  : » دیوگیم زین  هریرهوبا  ( 18 .) مدیدن نایرگ 

ادهـش روبق  ترایز  يارب  هنیدم  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  اب  ام  دـیوگیم : هَّللادـیبع  نب  ۀـحلط   - 3 ( 19 «.) دـمآرد هیرگ  هب  دوب  وا 
ایآ هلآو ! هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  يا  میدرک : ضرع  میدومن ، هدهاشم  ار  يروبق  میدیـسر  مقاو » هّرح   » هقطنم هب  هکنیمه  میدش ، جراخ 

4 ( 20 .) تسام ناردارب  روبق  نیا  دومرف : میدیسر ، ادهش  روبق  هب  هک  یماگنه  تسام و  باحصا  روبق  نیا  دومرف : تسام ؟ ناردارب  روبق  نیا 
مالـس هنوگنیا  عیقب  لـها  رب  تفریم و  عـیقب  فرط  هب  بش  رخآ  اـهبش  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  دـنکیم  لـقن  هشیاـع  زا  ملـسم  - 

روبق ترایز  هب  لاس  ره  يادتبا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دنکیم : لقن  هبیـش  یبا  نبا   - 5 ( 21 «.) نینمؤم موق  راد  مکیلع  مالسلا  : » درکیم
(22 «.) رادلایبقع معنف  متربص  امب  مکیلع  مالسلا  : » درکیم مالس  هنوگنیا  نانآ  هب  دمآیم و  دُحا  يادهش 

ناگتشذگ هریس  رد  روبق  ترایز  ج )

زا یخرب  هب  کنیا  تسا ، هدوب  نانآ  همه  هریـس  روبق ، تراـیز  هک  میربیم  یپ  مالـسا  تما  ياـملع  نیعباـت و  هباحـص و  هریـس  هب  عوجر  اـب 
اهیلعارهز همطاف  هک  دـنکیم  لقن  دوخ  دنـس  هب  يروباشین  مکاـح  روبق ؛ تراـیز  مالـسلا و  اـهیلعارهز  همطاـف   - 1 مینکیم : هراشا  اـهنآ 

هیرگ دناوخیم و  زامن  اجنآ  رد  تفریم و  بلطملادبع  نب  ةزمح  شیومع  ربق  ترایز  هب  هعمج  ياهزور  شردـپ  تایح  نامز  رد  مالـسلا 
نیب رد  دنتفر ، جح  هب  شباحـصا  زا  ياهدع  اب  رمع  يرفـس  رد  هک  دنکیم  لقن  يربط  نیدلاّبحم  روبق ؛ ترایز  رمع و   - 2 ( 23 .) درکیم

: دیوگیم يوار  هتفر . ایند  راد  زا  دنتفگ : دومن . لاؤس  درمریپ  نآ  لاوحا  زا  لحم  نآ  هب  تشگزاب  زا  سپ  درک . هثاغتسا  وا  هب  يدرمریپ  هار 
هشیاـع و  - 3 ( 24 .) درک هیرگ  تفرگ و  لـغب  رد  ار  ربق  سپـس  دـناوخ و  زاـمن  اـجنآ  رد  دـمآ و  وا  ربق  فرط  هب  تعرـس  اـب  مدـید  ار  رمع 

رطاخ هب  تفگ : ياهدش ؟ ناتسربق  دراو  تهج  هچ  هب  متفگ : وا  هب  دش . ناتسربق  دراو  هشیاع  يزور  دیوگیم : هکیلم  یبا  نبا  روبق ؛ ترایز 
یلو دوب ، هدرک  یهن  ًـالبق  ارچ  تفگ : تسا ؟ هدرکن  یهن  روبق  تراـیز  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  رگم  متفگ : نامحرلادـبع . مردارب  ربـق 

هیلعیلع ماما  اب  تسا -  مالسا  رد  نیقباس  زا  هک  ترا -  نب  بابخ  روبق ؛ ترایز  مالـسلا و  هیلعیلع  ماما   - 4 ( 25 .) دومن رما  نآ  هب  سپس 
نیّفـص زا  ماما  یتقو  درکن . تکرـش  نیّفـص  گنج  رد  مالـسلا  هیلعیلع  ماما  اـب  تشاد  هک  یتخـس  ضرم  تهج  هب  دوب ، هفوک  رد  مالـسلا 
تافو زا  دعب  روبق ؛ ترایز  هیفنح و  نب  دّـمحم   - 5 ( 26 .) دومن ترایز  ار  وا  دش و  رضاح  وا  ربق  رـس  رب  دینـش  ار  وا  تافو  ربخ  تشگرب و 

نآ دمآرد و  نخـس  هب  هاگنآ  تفرگ ، ار  وا  يولگ  ضغب  دـمآ . ترـضح  نآ  ربق  رـس  رب  هیفنح  نب  دّـمحم  مالـسلا  هیلعیبتجم  نسح  ماما 
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، دشیمن ادیپ  میارب  یلکشم  هاگچیه  : » دیوگیم دوخ  رصع  رد  هلبانح  خیش  لالخوبا  روبق ؛ ترایز  لالخوبا و   - 6 ( 27 .) دوتس ار  ترضح 
ار ملکـشم  زین  دنوادخ  مدشیم و  لسوتم  ترـضح  هب  اجنآ  رد  مدرکیم و  ار  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  ربق  ترایز  دـصق  هکنآ  رگم 

نبا همیزخ و  نب  رکبوبا  ثیدح ، لها  ماما  اب  دیوگیم : لّمؤم  نب  دّـمحم  نب  رکبوبا  روبق ؛ ترایز  همیزخ و  نبا   - 7 ( 28 «.) دومنیم ناسآ 
يروط همیزخ  نبا  مدید  میدومن ، تکرح  سوط  رد  مالـسلا  هیلعاضرلا  یـسوم  نب  یلع  ترایز  دـصق  هب  خـیاشم  زا  یتعامج  یفقث و  یلع 

(29 .) میدش ّریحتم  ام  هک  دومنیم  عرضت  عضاوت و  نآ  ربارب  رد  هدرک و  میظعت  ار  هعقب  نآ 

نیملسم عامجا   - 4

ینالطـسق دـناهدرک . قافتا  ایلوا  ناحلاص و  ایبنا و  روبق  ًاصوصخ  روبق  تراـیز  بابحتـسا  رب  بهاذـم ، فیاوط و  همه  زا  یمالـسا  ياـملع 
، صوصخلاو مومعلاب  ۀبولطم  هترایزف  ۀیرهاظلا ، اهبجوأو  يوونلا ، هاکح  امک  روبقلا  ةرایز  بابحتسا  یلع  نوملـسملا  عمجأ  دق  : » دیوگیم

هیلع هللا  یلصهترایز  یف  قرف  ال  ءآملعلا : ضعب  لاق  اذهلو  بجاو . همیظعتو  میظعت ، روبقلا  ةرایز  ّنألو  تایاورلا ، نم  قبس  امل  يأ  قبس ، امل 
ار نآ  هیرهاظ  و  تسا . هدرک  تیاکح  يوون  هک  هنوگ  نآ  دـنراد ؛ روبق  تراـیز  رب  عاـمجا  ناناملـسم  ( » 30 (؛»... ءآسنلاو لاـجرلا  نیب  هلآو 
تشذـگ و تایاور  زا  هچنآ  تهج  هب  تسا و  بولطم  صاخ  ماع و  لـیلد  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ربق  تراـیز  سپ  دـننادیم . بجاو 
رد دـناهتفگ  املع  زا  یخرب  تهج  نیمه  هب  و  دـشابیم . بجاو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  میظعت  تسا و  میظعت  روبق  تراـیز  هکنیا  رگید 

یلع نوعمجم  ءآملعلا  ّنأ  ملعاو  : » دیوگیم یکبس  یضاق  تسین .»... یقرف  نانز  نادرم و  نیب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ترایز  بابحتـسا 
بابحتـسإلا یلع  نیملـسملا  عامجإ  یکح  نّممو  روکذملا . ثیدحلل  اهبوجوب ، ۀّیرهاظلا  ضعب  لاق  لب  روبقلا ، ةرایز  لاجرلل  ّبحتـسی  ّهنأ 

تهج هب  نآ  بوجو  هب  لئاق  هیرهاظ  زا  یخرب  هکلب  دـناهدرک ، عامجا  روبق  ترایز  بابحتـسا  رب  اـملع  هک  نادـب  ( » 31 (؛» يوونلا ایرکزوبأ 
زین يدوهمـس  تسا ». يوون  يایرکزوبا  هدرک ، تیاکح  ار  بابحتـسا  رب  ناناملـسم  عامجا  هک  یناسک  هلمج  زا  و  دناهدش . روکذم  ثیدح 

(32 .) تسا هدرک  لقن  ار  عامجا  نیا 

روبق ترایز  هرابرد  ننست  لها  ياملع  ياواتف 

زین یـضعب  هکلب  دـننادیمن ، مارح  اهنت  هن  ار  نینمؤم  روبق  ترایز  هک  دراد  دوجو  يدایز  رایـسب  دراوم  ّتنـس ، لها  ياـملع  یهقف  بتک  رد 
سأبالو : » دسیونیم یعفاش   - 1 مییامن : رکذ  ار  ننست  لها  ياملع  لاوقا  زا  یضعب  هک  تسا  بسانم  اجنیا  رد  دناهتـسناد . بحتـسم  ار  نآ 

: لاـق هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  ّنأ  يردـخلا  دیعـس  یبأ  نع  نمحرلادـبع ) یبأ  نبا  ینعی   ) ۀـعیبر نع  کـلام  اـنربخأ  روـبقلا ، ةراـیزب 
ربخ يردخ  دیعسوبا  زا  نامحرلادبع  یبا  نب  ۀعیبر  زا  کلام  درادن ، یلاکشا  روبق  ترایز  و  ( » 33" (؛» اهوروزف روبقلا  ةرایز  نع  مکتیهنو  "

تراـیز ار  اـهنآ  نونکا  یلو  مدرکیم ؛ یهن  روبق  تراـیز  زا  ار  امـش  هتـشذگ  رد  دوـمرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  هک  تسا  هداد 
ّنـسیو ۀنیدملا . لهأ  اهفرعی  ًاعـضوم  نیثالث  وحن  یهو  ۀنیدملاب  دهاشملا  رئاس  یتأی  نأ  ّنسیو  : » دسیونیم ینیبرـش  نب  دّـمحم   - 2 دینک .»

یـس دودـح  اهنآ  دورب و  زین  هنیدـم  رد  فیرـش ) ياهناکم  ) دـهاشم هیقب  هب  رئاز ، هک  تسا  بحتـسم  ّتنـس  و  ( » 34 (؛» ءآبقو عیقبلا  ةرایز 
( روبقلاةرایز  ) بدـنیو : » دـیوگیم يرگید  ياج  رد  وا  تسا .» بحتـسم  زین  ابق  عیقب و  ترایز  دنـسانشیم و  هنیدـم  لـها  هک  تسا  عضوم 

روبقلا ةرایز  نع  مکتیهن  تنک  هلآو : هیلع  هللا  یلصهلوقل  تخـسن  ّمث  اهنع ، اّیهنم  اهترایز  تناکو  عامجإلاب . لاجرلل )  ) نوملـسملا اهیف  یّتلا 
نإ مکب  ّانإو  نینمؤم  موق  راد  مکیلع  مالـسلا  لوقیف : عیقبلا ، یلإ  جرخی  ناکو  راتخملا . یلع  لاجرلا  ریمـض  یف  ءآسنلا  لخدـتالو  اهوروزف .

، ۀّیلهاجلاب مهدهع  برقل  ًالّوأ  مهاهن  اّمنإو  توملا . مکرّکذت  اّهنإف  روبقلا  اوروزف  يورو : دـقرغلا . عیقب  لهأل  رفغا  ّمهّللا  نوقحال ، هَّللا  ءآش 
هتشذگ رد  تسا . بحتسم  عامجا  روط  هب  نادرم  يارب  ناناملسم  روبق  ترایز  و  ( » 35 (؛» اهب مهرمأ  ترهتشاو  مالسإلا  دعاوق  تّرقتسا  اّملف 

روبق ترایز  زا  ار  امـش  هتـشذگ  رد  دومرف : هک  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  شیامرف  لیلد  هب  دش ؛ خـسن  سپـس  دوب ، هدـش  یهن  روبق  ترایز 
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یلـصادخ لوسر  و  دنوشیمن . نادرم  هب  عجار  ریمـض  لومـشم  نانز  فّنـصم ، رایتخا  ربانب  دینک . ترایز  ار  اهنآ  نونکا  یلو  مدرک ؛ یهن 
میهاوخ امـش  يوس  هب  ادخ  تساوخ  هب  و  نانمؤم ! هورگ  هناخ  يا  امـش  رب  مالـس  دومرفیم : تفریم و  عیقب  يوس  هب  هراومه  هلآو  هیلع  هللا 

يروآدای گرم ، هب  ار  امـش  نوچ  دـینک ؛ ترایز  ار  روبق  دومرف : ترـضح  هک  هدـش  تیاور  و  زرمایب ! ار  دـقرغ  عیقب  لها  ایادـخ ! تسویپ .
ياههیاپ هک  یماگنه  دومرف و  یهن  ّتیلهاج ، نارود  هب  یکیدزن  لیلد  هب  ادـتبا  ار  مدرم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  اـنامه  و  دـننکیم .

ةرایز لاجرلل  ّبحتسیو  : » دسیونیم يوون  نب  دّمحم   - 3 دومرف .» رما  روبق ، ترایز  هب  ار  نانآ  تفای ، ترهش  رارقتسا و  هعماج  رد  مالـسا 
نأ ّلجوّزع  ّیبر  تنذأتـسإ  ّینإ  لاق : ّمث  هلوح  نم  یکباو  یکبف  هّمأ  ربق  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  راز  لاق : ةریرهوبأ  يور  اـمل  روبقلا 

نادرم يارب  روبق  ترایز  و  ( » 36 (؛» توملا مکرّکذت  اّهنإف  روبقلا  اوروزف  یل  نذأف  اهربق  روزأ  نأ  یف  هتنذأتـساو  یل ، نذأی  ملف  اهل  رفغتـسأ 
نایفارطا درک و  هیرگ  دومن و  ترایز  ار  شردام  ربق  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  تفگ : هک  هریره  یبا  تیاور  لیلد  هب  تسا ؛ بحتـسم 

هک متساوخ  هزاجا  یلو  دادن  نذا  ادخ  مبلطب ، شزرمآ  وا  يارب  هک  متساوخ  هزاجا  لجوزع  راگدرورپ  زا  نم  دومرف : سپـس  دنایرگ . زین  ار 
: دسیونیم نیدـباع  نبا   - 4 دـنوشیم .» ناتروآدای  ار  گرم  اهنآ  اریز  دـینک ؛ تراـیز  ار  روبق  سپ  داد ، نذا  ادـخ  میاـمن ، تراـیز  ار  وا 

اهب رمألل  هب  حیرـصتلا  یغبنی  ناکف  یبتجملا ، نع  رحبلا  یف  امک  بدـنت  لب  اهب ، سأبال  يأ  روبقلاةراـیزبو ) هلوق :  ) روبقلا ةراـیز  یف  بلطم  »
لـضفألا ّنأ  ّالإ  کسانملا ، بابل  حرـش  یف  لاق  لزاونلا ، تاراتخم  یف  امک  عوبـُسا  ّلک  یف  رازتو  دادمالا ، یف  امک  روکذملا  ثیدـحلا  یف 
لّصحتف هدعب ، ًامویو  هلبق  ًامویو  ۀعمجلا  موی  مهراّوزب  نوملعی  یتوملا  عساو : نب  دّمحم  لاق  دقف  سیمخلاو ، نینثالاو  تبـسلاو  ۀعمجلا  موی 
یلاکشا روبق  ندرک  ترایز  ینعی  روبقلاةرایز ؛) هب  و  : ) تفگ هک  فّنـصم  لوق  روبق : ترایز  هرابرد  یبلطم  ( » 37 (؛» لضفأ ۀعمجلا  موی  ّنأ 

روکذم ثیدح  رد  نوچ  دوب ، رتهب  بابحتسا  نیا  هب  حیرصت  سپ  تسا ، هدش  لقن  رحبلا  رد  یبتجم  زا  هکنانچ  تسا ؛ بحتسم  هکلب  درادن 
« لزاونلا تاراتخم   » رد هک  نانچ  دنوشیم ؛ ترایز  هتفه  ره  رد  روبق  و  تسا . هدـش  رکذ  دادـمالا »  » رد هک  نانچ  هدـش ؛ رما  ترایز ، نآ  هب 

هتفگ عساو  نب  دّمحم  تسا . لضفا  هبنش  جنپ  هبنشود و  هبنش ، هعمج ، زور  هکنیا  رگم  تسا : هتفگ  کسانملا » بابل   » حرش رد  تسا . هدمآ 
 - 5 تسا .» لضفا  هعمج  زور  هجیتن  رد  دـنهاگآ ، نآ  زا  دـعب  زور  کی  لبق و  زور  کـی  هعمج و  زور  رد  دوخ  نارئاز  زا  ناـگدرم ، تسا :

سأبالو عئادـبلا : یف  لاق : ةدـئافلل . ًالیمکت  هنایبب  سأبالو  روبقلا ، ةرایز  یلع  هَّللا  همحر  فّنـصملا  مّلکتی  ملو  : » دـسیونیم یناـشاک  رکبوبا 
روبقلا ةرایز  نع  مکتیهن  تنک  ّینإ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصّیبنلا  لوقل  روبقلا  ءیطو  ریغ  نم  نینمؤم  اوناک  نإ  تاومألل  ءآعدلاو  روبقلا  ةرایزب 
دروـم رد  فّنـصم  و  ( » 38 (؛». ... اذـه انموی  یلإ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصلوسرلا  ندـل  نم  ۀـّمألا  لمعلو  ةرخآلا . مکرّکذـت  اـّهناف  اـهوروزف  ـالأ 

روبق و ترایز  و  تسا : هتفگ  عئادب »  » باتک رد  دوش . نایب  هک  درادـن  یلاکـشا  هدـئاف  لیمکت  يارب  یلو  درکن ، يزادرپنخـس  روبق  ترایز 
ار امـش  نم  دومرف : هکهلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  نخـس  لـیلد  هب  درادـن ، یلاکـشا  ربق  يور  رب  نداـهناپ  نودـب  نمؤم ، ناـگدرم  يارب  اـعد 

هریـس لیلد  هب  زین  دنوشیم و  روآدای  ترخآ  هب  ار  امـش  هک  نوچ  دینک ؛ ترایز  ار  اهنآ  نونکا  مدرکیمیهن ، روبق  ترایز  زا  هتـشذگرد 
 - صاّقو یبأ  نب  دعـس  نأ  يورو  : » دـیوگیم رگید  ياج  رد  وا  زورما ». هب  ات  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ناـمز  زا  مالـسا  تما  یلمع 
هللا یلصّیبنلا  لاقف  اهنع ؟ قّدصتأفأ  ۀقدصلا  ّبحت  تناک  یّمأ  ّنإ  هَّللا ! لوسر  ای  لاقف : هلآو  هیلع  هللا  یلصهَّللا  لوسر  لأس  هنع -  هللا  یضر 

اهیلع نآرقلا  ةءآرقو  روبقلا  ةرایز  نم  اذـه  انموی  یلإ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  ندـل  نم  نیملـسملا  لـمع  هیلعو  قّدـصت . هلآو : هیلع 
هنم لاضفا  یلاعت  هَّللا  نم  باوثلا  ءآطعا  ّنأل  ًاضیأ ؛ لقعلا  یف  عاـنتماالو  تاومـألل . اـهباوث  لـعجو  ةالـصلاو  موصلاو  تاقدـصلاو  نیفکتلاو 

و ( » 39 (؛» ًاسأر لمع  ریغ  نم  باوثلا  ءآطعاب  لّضفتی  نأ  هل  امک  هل  باوثلا  لـعجی  هلجـأل  لـمع  نم  یلع  لّـضفتی  نأ  هلف  هیلع ، قاقحتـساال 
هقدص نم  ردام  ادـخ ! لوسر  يا  درک : ضرع  دیـسرپ و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  ار  یلاؤس  صاّقو  یبا  نبدعـس  هک  هدـش  تیاور 

ناناملسم یلمع  هریـس  و  هدب . هقدص  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  مهدب ؟ هقدص  وا  فرط  زا  مناوتیم  ایآ  تشادیم ، تسود  ار  نداد 
تاقدص ندرک و  نفک  اهنآ و  رب  نآرق  تئارق  روبق و  ترایز  دننام  تسا ؛ هدوب  نینچ  زورما  هب  ات  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  نامز  زا 

زا باوث  ياطعا  اریز  درادـن ؛ یعاـنتما  چـیه  مه  یلقع  تهج  زا  و  ناـگدرم . يارب  نآ  باوث  نداد  رارق  ندروآ و  ياـج  هب  زاـمن  هزور و  و 
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وا يارب  هک  یـسک  يارب  دناوتیم  ادـخ  سپ  دـشاب ، هتـشاد  قاقحتـسا  نآ  يارب  هدـنب  هکنیا  هن  تسا  لّضفت  عون  کی  یلاعت  يادـخ  هیحان 
اطع باوث  لّضفت ، باب  زا  دهد ، ماجنا  ار  يراک  هکنیا  نودب  یـسک  هب  ًاسأر  دناوتیم  هک  نانچمه  دـهد ؛ رارق  باوث  دـنکیم ، يراکادـف 

؛» مهل ۀتباث  ۀصخرلا  ّنأ  ّحـصألاو  ءآسنلا  یلع  مرحت  لیقو : ۀـبودنم . اّهنأب  یبتجملا  یف  حّرـصو  : » دـسیونیم يرـضم  میجن  نبا   - 6 دیامن .»
نیا رتحیحص  لوق  یلو  تسا ؛ مارح  نانز  رب  دناهتفگ : یـضعب  و  تسا . بحتـسم  روبق  ترایز  هک  تسا  هدرک  حیرـصت  یبتجم  رد  و  ( » 40)
یلإ دوعیل  ۀنیدملا  نم  جورخلا ) دارأ  اذإو  : »...) دسیونیم یتوهب   - 7 تسا .» تباث  نانز ) نادرم و   ) ودره يارب  زاوج  تصخر و  هک  تسا 

هیف یّلـصیف  ّيوبنلا  دجـسملا  یلإ  داع  نیحلاصلاو . ءآملعلاو  نیعباـتلاو ، ۀباحـصلا  نم  هیف  نمو  عیقبلا ، ةراـیزو  مّدـقتام -  لـعف  دـعب  هنطو - 
ناکام یلإ  دوعیال  نأ  یلع  مزعیو  لاقو : بعوتـسملا ، یف  هلاق  ءآعدـلا ، داعأو  عّدوف  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  ربق  یلإ  داعو  نیتعکر ،

زا دنتـسه  نوفدـم  نآ  رد  هک  یناسک  عیقب و  ترایز  لامعا و  ماـجنا  زا  دـعب  تساوخ  رگا  و  ( »... 41 (؛» یـضریال لمع  نم  هّجح ، لبق  هیلع 
رد تعکر  ود  هتشگرب و  يوبن  دجسم  يوس  هب  ددرگزاب ، دوخ  نطو  هب  هدش و  جراخ  هنیدم  زا  ناحلاص ، املع و  ناعبات و  هباحـص و  هلمج 
رد ار  بلطم  نیا  دـنکیم ، رارکت  ار  اـعد  هدومن و  عادو  وا  اـب  هتفر و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  ربـق  فرط  هب  دـناوخیم و  زاـمن  نآ 
زا ادخ  هدـشیم و  بکترم  جـح  زا  لبق  هک  ییاهراک  غارـس  هب  رگید  دریگیم  میمـصت  و  تسا : هدرک  هفاضا  هتفگ و  بعوتـسملا »  » باتک
ربق ملـسملا  روزی  نأب  سأبالو  ةّرم  ولو  ضرف  وهو  روبقلا ، ةرایز  ّبحتـستو  ۀلأسم -  : » دـسیونیم مزح  نبا   - 8 دورن .» هدوبن ، یضار  اهنآ 
 - نانس یبأ  نع  لیضف  نب  دّمحم  نع  هبیـش  یبأ  نب  رکبوبأ  انثّدح ) : ) ملـسم قیرط  نم  انیور  امل  ءاوس ؛ ءآسنلاو  لاجرلا  كرـشملا ، همیمح 
(، اهوروزف روبقلاةرایز  نع  مکتیهن  : ) هلآو هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  لاق  هیبأ  نع  ةدـیرب  نبا  نع  راثد  نب  براحم  نع  ةّرم -  نب  رارـض  وه 
راز لاـق : ةریره  یبأ  نع  مزاـح  یبأ  نع  ناـسیک  نب  دـیزی  نع  دـیبع  نب  دّـمحم  نع  ۀبیـش  یبأ  نـبا  رکبوـبأ  انثّدـح ) : ) ملـسم قـیرط  نـمو 
نأ یف  هتنذأتساو  ( 42 ،) یل نذؤی  ملف  اـهل  رفغتـسا  نأ  یف  ّیبر  تنذأتـسأ  لاـقف : هلوح ، نم  یکبأو  یکبف  هّمأ  ربق  هلآو  هیلع  هللا  یلـصّیبنلا 

، رمع نع  يورو  روبقلا . ةرایز  امهریغو  رمع  نباو  نینمؤملا ، ّمأ  نع  ّحـص  دـقو  توملا . رّکذـت  اـّهنإف  روبقلا  اوروزف  یل ، نذأو  اـهربق  روزأ 
و دـشاب . راب  کی  هچرگا  تسا ؛ مزـال  ضرف و  نآ  مینادیم و  بحتـسم  ار  روبق  تراـیز  اـم  و  هلأـسم : ( » 43 (؛» ّحـصی ملو  کلذ  نع  یهنلا 

تیاور لیلد  هب  دـنربارب ، هلأسم  نیا  رد  نانز  نادرم و  دـنک . ترایز  ار  دوخ  كرـشم  ناکیدزن  لـیماف و  ربق  ناملـسم ، هک  درادـن  یلاکـشا 
هک دنکیم  لقن  شردپ  زا  هدیرب  نبا  زا  راثد  نب  براحم  زا  هّرم ) نبةرارض   ) نانسوبا زا  لیضف  نب  دّمحم  زا  هبیـش  یبا  نب  رکبوبا  زا  ملـسم 

تیاور لیلد  هب  زین  دـینک . ترایز  ار  اهنآ  نونکا  مدرک ، یهن  روبق  ترایز  زا  هتـشذگ  رد  ار  امـش  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  تفگ : وا  هک  دنکیم  لقن  هریرهوبا  زا  مزاحوبا  زا  ناسیک  نب  دیزی  زا  دیبع  نب  دّمحم  زا  هبیش  نب  رکبوبا  زا  ملسم 

شزرمآ مردام  يارب  هک  متـساوخ  هزاجا  راگدرورپ  زا  دومرف : سپـس  دـنایرگ ، زین  ار  نایفارطا  درک و  هیرگ  دومن و  ترایز  ار  شرداـم  ربق 
ار گرم  اـهنآ  اریز  دـینک ؛ تراـیز  ار  روـبق  سپ  داد ، نذا  ادـخ  میاـمن ، تراـیز  ار  وا  هـک  متـساوخ  هزاـجا  یلو  دادـن  نذا  ادـخ  مـبلطب ،

رمعزا روبق ، ترایززا  یهن  و  تساهدش . لقن  ودنآ  ریغ  رمع و  نبا  نینمؤملا و  ّما  زا  حیحـص  روط  هب  روبق  ترایز  و  دـنوشیم . ناتروآدای 
، ةرخآلا رّکذـتو  اهب  ظاّعتالل  عرـشتو  روبقلا : ةراـیز  : » دـسیونیم زئاـنجلا »  » ماـکحا رد  یناـبلا   - 9 تسین .» حیحـصشتیاور  یلو  هدـشلقن 
، ۀّنجلاب هل  عطقلاو  هتیکزت  وأ  یلاعت ، هَّللا  نود  نم  هب  ۀثاغتـسالاو  روبقلا  ءآعدک  یلاعتو  هناحبـس  ّبرلا  بضغی  ام  اهدنع  لوقیال  نأ  ۀـطیرش 

روبقلا ةرایز  نع  مکتیهن  تنک  ّینإ  هَّللا  لوسر  لاق  لاق : هنع -  هللا  یـضر  بیـصحلا -  نب  ةدـیرب  نع  لّوـالا : ثیداـحأ : هیفو  کـلذ ، وحنو 
(44) ملــسم هـجرخأ  ًارجه ) اولوقتــالو  رزیلف ، روزی  نأ  دارأ  نـمف  (، ) ًاریخ اــهترایز  مکدزتــلو  (، ) ةرخــآلا مکرّکذــت  اــّهنإف  ، ) اــهوروزف

یئاسنللو اهوحنب  یلوألا  دواد  یبـألو  هل ، ۀـّیناثلاو  یلوـالا  ةداـیزلاو  ( 48) دمحأو ( 47) یئاسنلاو ( 46) یقهیبلا ۀـقیرط  نمو  ( 45 .) دوادوبأو
اوناک اّمبرف  ۀّیلهاجلا  نم  مهدهع  برقل  ًالّوأ  یهنلا  ناکو  لطابلامالکلا . رجهلاو : (: 49 «) عومجملا » یف هللا  همحريوونلا  لاق  ۀثلاثلاو . ۀّیناثلا 

هللا یلصطاتحاو  ةرایزلا ، مهل  حیبُا  هملاعم  ترهشتساو  هماکحأ ، تدّهمتو  مالسإلا ، دعاوق  تّرقتـسا  اّملف  لطابلا ، ۀّیلهاجلا  مالکب  نومّلکتی 
یلع ّلاد  ّلکلا  اهنم : ۀـمکحلاو  ةرایزلا  یف  ثیداـحأ  بقع  ( 50 «) مالـسلا لبـس   » یف یناعنـصلا  لاق  دقو  ًارجه . اولوقتالو  هلوقب : هلآو  هیلع 
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: لاق يردخ  دیعس  یبأ  نع  یناثلا : ًاعرـش . ةدارم  نکت  مل  هذه  نم  تلخ  اذإف  رابتعإلل ...  اّهنأو  اهیف ، ۀمکحلا  نایبو  روبقلا  ةرایز  ۀّیعورـشم 
هجرخأ برلا .) طخـسی  اـم  اولوقتـالو  . ) ةربـع اـهیف  ّنإـف  اـهوروزف ، روـبقلا  ةراـیز  نع  مکتیهن  ّینإ  : » هـلآو هـیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوـسر  لاـق 
ةدایزلاو ًاضیأ  رازبلا  هاورو  الاق . امک  وهو  یبهذلا  هقفاوو  ملسم ، طرش  یلع  حیحـص  لاق : ّمث  ( 53) یقهیبلا هنعو  ( 52) مکاحلاو ( 51) دمحأ

هب سأبال  اهدانسأو  يرخأ  قیرط  نم  اهوحنب  دمحأ  دنع  یهو  تلق : حیحصلا  لاجر  هلاجر  دانـسأو  لاقو : ( 54 «) یمثیهلا عمجم  یف  امک  هل 
: ثلاثلا نوّقثوم . هلاجرو  ( 55 «) ریغـصلا مجعملا   » یف یناربطلا  هجرخأ  رازبلا . ظفلبو  رمع  نب  هَّللادبع  ثیدح  نم  دهاش  اهلو  تاعباتملا ، یف 

نیعلا عمدـتو  بلقلا  ّقری  ّهنإف  اهوروزف ، نأ  روبقلا ، ةرایز  نع  مکتیهن  تنک  : » هلآو هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  لاق  لاق : کلام  نب  سنأ  نع 
یفو فعـض . هیفو  هوحنب ، هنع  يرخأ  قیرط  نم  دـمحأ  ( 57) هاور ّمث  نسح ، دنسب  ( 56) مکاحلا هجرخأ  ًارجه .» اولوقتالو  ةرخآلا ، رّکذـتو 

طرـش هب  تسا  هدش  عورـشم  ترخآ ، يروآدای  يزومآدنپ و  رطاخ  هب  روبق  ترایز  و  روبق : ترایز  ( » 58 (؛» یتأیسو هریره  یبأ  نع  بابلا 
نودـب ربق ، هب  ندرب  هانپ  روبق و  ياعد  دـننام  دوشن ، هتفگ  ددرگ  یلاعت  ناحبـس و  راـگدرورپ  بضغ  بجوم  هک  ینخـس  اـهنآ  دزن  هکنیا 

: تسا ثیدـح  دـنچ  هراب  نیا  رد  اهنیا . ریظن  نتـسناد و  یتشهب  ًانیقی  ار  دوخ  ناهانگ و  زا  دوخ  ندومن  كاـپ  اـی  یلاـعت ، يادـخ  هب  هّجوت 
روبق ترایز  زا  ار  امـش  هتـشذگ  رد  نم  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تفگ : هک  هنع  هللا  یـضربیصح  نبةدیرب  زا  لوا : ثیدح 

، دنکیم دایز  ار  امـش  ریخ  اهنآ  ترایز  دنوشیم و  ناتروآدای  ار  ترخآ  اهنآ  هک  نوچ  دـینک (  ترایز  ار  اهنآ  نونکا  مدرکیم ، یهن 
یئاسن یقهیب ، دووادوبا ، ملـسم ، ار  تیاور  نیا  دیوگن .) لطاب  هدوهیب و  نخـس  یلو  دنک ؛ ترایز  ار  اهنآ  دناوتیم  تساوخ  سکره  سپ 

لقن یئاسن  ار  موس  مود و  یتدایز  دووادوبا و  ار  لوا  یتدایز  هیبش  هدرک و  لـقن  دـمحا  ار  مود  لوا و  یتداـیز  و  دـناهدرک . لـقن  دـمحا  و 
رطاـخ هب  روبق ، تراـیز  زا  ییادـتبا  یهن  تسا و  لـطاب  نخـس  رجه ، زا  روظنم  و  تسا : هتفگ  عوـمجملا »  » باـتک رد  يووـن  تسا . هدوـمن 

راوتـسا مالـسا  ياههیاپ  هک  یتقو  اّما  دـندرکیم ؛ مّلکت  تیلهاج  لطاب  نانخـس  اب  اسب  هچ  هک  هدوب  تیلهاج  نارود  هب  مدرم  نامز  یکیدزن 
هللا یلـصادخ  لوسر  دش و  حابم  ناناملـسم  يارب  روبق  ترایز  تفای ، ترهـش  اههناشن  دش و  مهارف  نآ  ماکحا  يارجا  تامّدقم  دـیدرگ و 
لبس  » باتک رد  یناعنـص  و  دییوگن . لطاب  تشز و  نخـس  ترایز  رد  دومرف : دوشب ، طایتحا  تیاعر  ترایز ، رد  هکنیا  رطاخهب  هلآو  هیلع 

تمکح هدومن و  تلالد  روبق  ترایز  ندوب  عورـشم  رب  ثیداحا ، نیا  همه  تسا : هتفگ  نآ  تمکح  ترایز و  ثیداـحا  لاـبند  هب  مالـسلا »
ًاعرـش ترایز  نآ  دشاب  یلاخ  تمکح  نیا  زا  یترایز ، رگا  سپ  تسا ... يزومآ  تربع  يارب  ترایز  نیا  هکنیا  دنکیم و  نایب  زین  ار  نآ 
هتشذگ رد  نم  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تفگ : هک  هدش  لقن  يردخ  دیعـسوبا  زا  مود : ثیدح  تسین .) زیاج  و   ) هدشن هدارا 

راگدرورپ طخـس  بجوم  هک  ار  ینخـس  و   ) تسا تربع  نآ  رد  اریز  دینک ؛ ترایز  ار  اهنآ  نونکا  مدرکیم ، یهن  روبق  ترایز  زا  ار  امش 
اولوقتالو  ) ملـسم طرـش  ساسا  رب  تیاور  نیا  تسا : هتفگ  یقهیب  و  دناهدرک . لقن  ار  تیاور  نیا  یقهیب  مکاح و  دـمحا ، دـییوگن .) دـشاب 

و دناهدرک . لقن  ملسم ) یقهیب و   ) ود نآ  هک  تسا  يروط  نامه  بلطم  تسا : هتفگ  هدرک و  تقفاوم  یقهیب  اب  یبهذ  تسا . حیحص  ًارجه )
لاجر زا  شدنـس  نایوار  و  تسا : هتفگ  یمثیه  دئاوزلا » عمجم   » باتک رد  هک  نانچ  تسا ، هدرک  لقن  نآ  یتدایز  اب  رازب  زین  ار  تیاور  نیا 

تسا و لاکـشا  یب  تاعباتم ، رد  شدنـس  هدش و  لقن  دمحا  دزن  يرگید  قیرط  دنـس و  اب  تیاور  نیا  هیبش  و  میوگیم : دنـشابیم . حیحص 
هدرک لقن  ّقثوم  نایوار  اب  ار  نآ  ریغـصلا » مجعملا   » رد مه  یناربط  و  تسا . رازب  ترابع  رمع و  نب  هَّللادبع  ثیدـح  تیاور ، نیا  رب  دـهاش 
روبق ترایز  زا  ار  امش  هتشذگ  رد  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  تسا : هتفگ  هک  هدش  لقن  کلام  نب  سنا  زا  مّوس : ثیدح  تسا .

اّما دروآیم ، امـش  دای  هب  ار  ترخآ  رابکشا و  ار  مشچ  قیقر و  ار  بلق  ترایز ، نیا  اریز  دـینک ؛ تراـیز  ار  اـهنآ  نونکا  مدرکیم ، یهن 
اب ار  تیاور  نیا  هیبش  دمحا  وا و  سپس  تسا ، هدرک  لقن  نسح  دنـس  اب  ار  نآ  كردتـسم  رد  مکاح  دییوگن . لطاب  وجه و  نخـس  نآ ، رد 

دهاوخ هک  هدش  لقن  هنع -  هللا  یضر  هریرهوبا -  زا  مه  باب  نیا  رد  تسا و  فعـض  نآ ، دنـس  رد  هک  دناهدرک  لقن  يرگید  قیرط  دنس و 
زوجیو هتوم  دعب  هترایزب  كّربتی  هتایح  یف  هتدهاشمب  كّربتی  نم  ّلک  یلاّزغلا : مالـسالا  ۀّجح  لاق  دقو  : » دیوگیم يدوهمـس   - 10 دمآ .»
نوکیام سنآ  لاق : ّهنأ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصّیبنلا  نع  يور  دقو  روبقلا . لهأ  ّقح  ءادأل  ةرایزلا  نوکت  دقو  یهتنا . ضرغلا ، اذهل  لاحرلا  ّدش 
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ایندـلا یف  هفرعی  نمؤملا  هیخا  ربقب  ّرمی  دـحأ  نم  ام  ًاـعوفرم : ساـبع  نبا  نع  قبـسو  ایندـلا . راد  یف  هّبحی  ناـک  نم  هراز  اذإ  هربق  یف  ّتیملا 
راز نم  ًاعوفرم : هیبأ  نع  نامعنلا  نب  دّمحم  یلإ  هدنسب  دّلخم  نب  ّیقب  يور  يرهشقألا : ّطخب  تیأرو  مالسلا . هیلع  ّدرو  هفرع  الا  هیلع  مّلـسف 
وا ندـید  هک  سکره  تسا : هتفگ  یلاّزغ  ( » 59 (؛» ًاّقاع امهب  کلذ  لبق  ایندـلا  یف  ناک  نإو  ًاّراب  بتک  امهدـحأ  وأ  ۀـعمج  ّلک  یف  هیوبأ  ربق 
وا ترایز  يارب  رفـس  تسا  زیاج  ددرگیم و  يو  كّربت  بجوم  وا  ندـید  زین  گرم  زا  دـعب  دوشیم ، يو  كّربت  بجوم  تاـیح  لاـح  رد 

هلآو هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  قیقحت  هب  دـشابیم . روبق  لها  ّقح  يادا  يارب  ترایز  یهاـگ  و  یلازغ .) مـالک  ناـیاپ   ) ضرغ نیا  يارب 
ترایز يارب  ایند  رد  وا  ّبحم  تسود و  هک  تسا  یماگنه  شربق ، رد  ّتیم  تلاح  نیرتسونأم  دومرف : ترضح  نآ  هک  تسا  هدش  تیاور 

ار وا  ایند  رد  هک  شنمؤم -  ردارب  ربق  رب  هک  تسین  یسک  تسا : هتفگ  سابع  نبا  ياهعوفرم ، ثیدح  رد  هک  تشذگ  ًالبق  و  دیآیم . شربق 
: ماهدید يرهشقا  ّطخ  هب  نم  و  دهدیم . ار  وا  مالس  باوج  هتخانـش و  ار  وا  ّتیم  هکنیا  رگم  دتـسرفب  وا  رب  مالـس  درذگب و  هتخانـشیم - 
ار شردام  ردـپ و  ربق  سکره  هک : تسا  هدرک  لقن  ياهعوفرم  ثیدـح  رد  شردـپ  زا  نامعن  نب  دّـمحم  ات  شدوخ  دنـس  اب  دـّلخم  نب  ّیقب 

تافو زا  لبق  ایند  رد  دـنچره  دنـسیونیم  ناراکوکین  زا  ار  وا  دـنک ، ترایز  ار  ود  نآ  زا  یکی  ربق  هکنیا  ای  ياهعمج  ره  رد  دـنک  تراـیز 
لب يوونلا  هاکح  امک  لاجرلل  روبقلا  ةرایز  بابحتسا  یلع  ءآملعلا  عمجأو  : » دیوگیم رگید  ياج  رد  زین  و  دشاب .» هدوب  نیدلاو  قاع  اهنآ 
لقن زین  يوون  ار  عامجا  نیا  هک  هنوگنامه  دناهدرک ؛ عامجا  نادرم  رب  روبق  ترایز  بابحتـسا  رب  املع  ( » 60 (؛» اهبوجوب ۀّیرهاظلا  ضعب  لاق 

.« دنتسه روبق  ترایز  بوجو  هب  لئاق  هیرهاظ  ياملع  زا  یضعب  هکلب  تسا  هدرک 

روبق ترایز  راثآ 

هراشا

: مینکیم هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  دراد  یتاکرب  راثآ و  روبق  ترایز 

گرم دای  عوشخ و   - 1

ناهانگ زا  هدـش و  لصاح  وا  رد  یعوشخ  هجیتن  رد  دـتفایم و  ترخآ  تمایق و  ربق و  داـی  هب  دوریم  روبق  تراـیز  هب  هک  یماـگنه  ناـسنا 
 - مکرّکذـت رّکذـت -  اـّهنإف  روبقلا  اوروز  : » دومرف هک  دـناهدرک  لـقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  نارگید  هجاـم و  نبا  دـیامنیم . زارتـحا 
زا دوخ  دنـس  هب  زین  مکاح  گرم ». هب  ار -  امـش  دهدیم  رّکذت  دـهدیم -  رّکذـت  ترایز  نیا  اریز  دـیورب ؛ روبق  ترایز  هب  ( » 61 (؛» توملا

ترخآ دای  هب  نآ  طسوت  هب  اریز  ورب ؛ روبق  ترایز  هب  ( » 62 (؛» ةرخآلا اهب  رکذت  روبقلا  رز  : » دومرف هک  هدرک  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
.« یتفایم

تاوما يارب  اعد   - 2

، تسا هدش  هاتوک  ناشتسد  هتفر و  ایند  نیا  زا  شناتسود  ناکیدزن و  هنوگچ  هک  دیآیم  شدای  دوشیم ، ناتـسربق  دراو  هک  یماگنه  ناسنا 
، روبقلا ةرایز  نع  مکتیهن  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دبلطیم . شزرمآ  ناشیارب  ادخ  زا  دناوخیم و  اعد  هدرک و  مّحرت  نانآ  رب  اذل 

دیور روبق  ترایز  هب  نآلا  یلو  مدرک ، یهن  روبق  ترایز  زا  ار  امش  نم  ( » 63 (؛» مهل ًارافغتساو  مهیلع  ةالص  اهل  مکترایز  اولعجاو  اهوروزف 
.« دیهد رارق  نانآ  يارب  رافغتسا  اعد و  تقیقح  رد  ار  روبق  زا  ناتترایز  و 

تاوما قوقح  يادا   - 3
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هار رد  هک  املع  احلـص و  ناماما و  ناربماـیپ و  یهلا و  ياـیلوا  زین  و  دـنراد . ّقح  اـم  ندرگ  رب  ناـکیدزن  ًاـصوصخ  تاوما  هک  تسین  یّکش 
هک تسا  ام  رب  اذـل  دـنراد و  یّقح  ام  ندرگ  هب  دناهدیـشک  رایـسب  تمحز  نآ  غالبا  نید و  ندـناسر  تداعـس و  لاـمک و  هب  رـشب  ندیـسر 

ماما زا  اذل  ددرگیمزاب . ام  دوخ  هب  ناشروبق  ترایز  رثا  ایصوا  ایبنا و  دروم  رد  هچرگ  مینک . ادا  ناشروبق  ترایز  اب  ار  ناشقوقح  زا  یشخب 
ةرایز ءادألا  نسحو  دـهعلاب  ءآفولا  مامت  نم  ّنأو  مهتعیـشو ، مهئایلوأ  قنع  یف  ًادـهع  مامإ  ّلکل  ّنإ  : » دومرف هک  تسا  لقن  مالـسلا  هیلعاضر 

، نآ ندرکادا  بوخو  نآ  دهع  هب  يافو  مامت  زا  هک  تسا ، نانآ  نایعیـش  نایلاوم و  ندرگ  رد  يدهع  یماما  ره  يارب  انامه  ( » 64 (؛» مهروبق
...«. تسا نانآ  روبق  ترایز 

نآرق رظن  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلصمرکا  ربمایپ  ربق  ترایز 

َْولَو دـیامرفیم « : لاعتم  دـنوادخ  دومن ؛ کسمت  تاـیآ  زا  یخرب  هب  ناوتیم  زین  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ربق  تراـیز  صوصخ  دروم  رد 
هب قفانم  هورگ  هک  یماگنه  رگا  و  ( » 65 (؛» ًامیِحَر ًاباََّوت  َهَّللا  اوُدَجََول  ُلوُسَّرلا  ْمَُهل  َرَفْغَتْساَو  َهَّللا  اوُرَفْغَتْـساَف  َكوُؤآَج  ْمُهَـسُفنَأ  اوُمَلَظ  ْذِإ  ْمُهَّنَأ 
لاح نیا  رد  هتبلا  درکیم  رافغتسا  اهنآ  رب  ربمایپ  دندرکیم و  عوجر  وت  هب  هدرک و  هبوت  ادخ  هب  دوخ  رادرک  زا  دندرک  متـس  دوخ  رب  هانگ 
هدوب هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تایح  نامز  هب  طوبرم  نیرسفم ، زا  یخرب  رظن  رب  انب  هفیرش  هیآ  هچرگا  دنتفاییم ». نابرهم  ِریذپهبوت  ار  ادخ 

دنوادخ زا  ات  دنتـساوخیم  ترـضح  نآ  زا  دندرکیم و  هانگ  هب  رارقا  هدمآ و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دزن  دندوب  راکهانگ  هک  یناسک  و 
میمعت زین  ترـضح  نآ  تافو  زا  دعب  هب  ار  نآ  ناوتیم  ینایب  اب  یلو  دیزرمآیم ، ار  نانآ  دنوادخ  هاگنآ  دـنک و  ترفغم  بلط  نانآ  يارب 

تسا یماقم  هبتر و  نیا  یلو  تسا ، هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تایح  لاح  هب  طوبرم  هیآ  هچرگا  : » دیوگیم ماقسلا » ءافش   » رد یکبـس  داد .
میمعت دـباییم  ققحت  دروم  نآ  رد  فاصوا  نیا  هک  يدروم  ره  هب  تلع  مومع  هب  ار  نآ  ناوتیم  اذـل  دوشیمن . عطق  ترـضح  توم  اب  هک 

رد ( 66 «.) دیامن تئارق  ار  هیآ  نیا  دیآیم ، ناشیا  ربق  ترایز  هب  سک  ره  هک  تسا  بحتـسم  سپ  دناهدیمهف ، مومع  هیآ ، زا  املع  اذـل  داد .
هدوب تعافش  هلئسم  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هب  ناراکهنگ  عاجرا  تهج  مییوگیم : دیاب  هدمآ ، یکبس  ریبعت  رد  هک  تلع  مومع  حیـضوت 
یهلا يایلوا  زا  یّیلو  ای  ربمایپ  تعافـش  هب  جایتحا  دراد و  دوجو  راـکهنگ  زین  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تاـفو  زا  دـعب  هک  تسین  یّکـش  و 

هک مینکیم  هدـهاشم  نیا  ربانب  درادـن . یلاکـشا  نداد ، رارق  هطـساو  ار  وا  نتفر و  ربمایپ  ربق  ترایز  هب  زین  تاـفو  زا  دـعب  اذـل  دراد . دوجو 
نب نایفـس  دنتـسنادیم . دوخ  ناهانگ  شـشخب  هطـساو  ار  وا  دندمآیم و  ربمایپ  ربق  رـس  زین  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  توف  زا  دعب  هباحص 

دش و دراو  يایبارعا  هک  مدوب  هتـسشن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ربق  رانک  دنکیم : لقن  دنایعفاش -  خـیاشم  زا  ود  ره  هک  یبتع -  زا  ربنع 
اوُمَلَظ ْذِإ  ْمُهَّنَأ  َْولَو  تسا « : هدومرف  لاـعتم  دـنوادخ  ادـخ ! لوسر  يا  وت  رب  مالـس  درک : ضرع  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  هب  باـطخ 

میامنیم رافغتسا  دوخ  ناهانگ  زا  ماهدمآ و  وت  دزن  هب  نم  ًامیِحَر ،» ًاباََّوت  َهَّللا  اوُدَجََول  ُلوُسَّرلا  ْمَُهل  َرَفْغَتْساَو  َهَّللا  اوُرَفْغَتْساَف  َكوُءاَج  ْمُهَسُفنَأ 
هیضق نیمه  هیبش  یناعمس  ( 67 .) دورس هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هرابرد  يراعشا  درک و  هیرگ  هاگنآ  ماهدروآ ، دنوادخ  دزن  عیفـش  ار  وت  و 
ناکم نآ  رد  هک  مالـسلا  هیلعیلع  ماما  ًاـصوصخ  هباحـص ؛ ارچ  دوبن ، زیاـج  لـمع  نیا  رگا  ( 68 .) دـنکیم لقن  مالـسلا  هیلعیلع  ماما  زا  ار 

(69 (؟ دومرفن عنم  نآ  زا  دوب  رضاح 

هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  ربق  ترایز  تایاور و 

بابحتسا هلآو و  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ربق  ترایز  لصا  هرابرد  دوخ  دیناسم  حاحص و  رد  ار  يرایـسب  تایاور  ّتنـس  لها  زا  ثیدح  ناماما 
نم : » دومرف هک  هدرک  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  رمع  نب  هَّللادـبع   - 1 مینکیم : هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  کنیا  دـناهدرک . رکذ  نآ 
هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  زین  و   - 2 دوشیم ». بجاو  وا  رب  متعافش  دیآ  نم  ربق  ترایز  هب  سک  ره  ( » 70 (؛» یتعافش هل  تبجو  يربق  راز 
دزن ترایز  يارب  سک  ره  ( » 71 (؛» ۀمیقلا موی  ًاعیفش  هل  نوکأ  نأ  ّیلع  ًاّقح  ناک  یترایز  ّالإ  هلمعتال  ًارئاز  ینءآج  نم  : » دومرف هک  هدش  لقن 
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ّجح نم  : » دومرف هک  هدرک  لقن  زین  و   - 3 موش ». تمایق  زور  رد  وا  عیفش  هک  تسا  راوازـس  نم  رب  دشاب ، نم  ترایز  وا  راک  اهنت  دیآ و  نم 
یـسک لثم  دنک ، ترایز  متافو  زا  دـعب  ارم  ربق  دروآ و  ياج  هب  جـح  سک  ره  ( » 72 (؛» یتایح یف  ینراز  نمک  ناک  یتافو  دـعب  يربق  رازف 

ملو تیبلا  ّجح  نم  : » دومرف هک  هدرک  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  نینچ  مه  و   - 4 تسا ». هدرک  ترایز  متایح  نامز  رد  ارم  هک  تسا 
زا  - 5 تسا ». هدرک  افج  نم  هب  متح  روط  هب  دنکن  ترایز  ارم  یلو  دروآ  ياج  هب  ار  ادـخ  هناخ  جـح  سک  ره  ( » 73 (؛» ینافج دقف  ینرزی 
ارم ربق  سک  ره  ( » 74 (؛»... ًادیهش وأ  ًاعیفش -  هل  تنک  ینراز -  نم  وأ  يربق -  راز  نم  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هک  هدش  لقن  رمع 
زا هـعتلب  یبا  نـب  بطاـح   - 6 دوـب .»... مهاوـخ  وا  هاوـگ -  عیفـش -  نم  دـنک ،-  تراـیز  ارم  سک  ره  دوـمرف : هـکنیا  اـی  دـنک -  تراـیز 

مگرم زا  دــعب  ارم  سک  ره  ( » 75 (؛»... یتاـیح یف  ینراز  اـّمنأکف  یتوم  دـعب  ینراز  نم  : » دوـمرف هک  هدرک  لـقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  هک  هدرک  لقن  رمع  نب  هَّللادبع   - 7 تسا ». هدرک  ترایز  متایح  نامز  رد  ارم  هک  تسا  نآ  دننام  هب  دـنک  ترایز 

ره ( » 76 (؛» هیلع ضرتفا  امیف  ّلجو  ّزع  هَّللا  هلأسی  مل  سّدقملا  تیب  یف  ّیلع  یّلـصو  ةوزغ  ازغو  يربق  رازو  مالـسالا  ۀجح  ّجـح  نم  : » دومرف
يادخ دتـسرفب ، دورد  نم  رب  سدقملا  تیب  رد  دیامن و  تکرـش  ياهوزغ  رد  دـنک و  ترایز  ارم  ربق  دروآ و  ياج  هب  مالـسالا  ۀـجح  سک 

هک هدرک  لـقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  هریرهوـبا   - 8 درک ». دـهاوخن  هذـخاوم  لاؤـس و  ار  وا  هدرک ، بجاو  وا  رب  هـچنآ  رد  ّلـجوّزع 
مگرم زا  دـعب  ارم  سک  ره  ( » 77 (؛» ۀمیقلا موی  ًاعیفـشو  ًادیهـش  هل  تنک  ینراز  نمو  ّیح . انأو  ینراز  اّمنأکف  یتوم  دـعب  ینراز  نم  : » دومرف
تمایق زور  رد  عیفـش  هاوگ و  ار  وا  دنک  ترایز  ارم  سک  ره  و  تسا . هدرک  ترایز  متایح  لاح  رد  ارم  هک  تسا  نآ  دـننامه  دـنک  ترایز 

(78 (؛» ًاعیفـش هل  تنک  ًابـستحم  ۀـنیدملاب  ینراز  نم  : » دومرف هک  هدرک  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  کلام  نب  سنا   - 9 دوب ». مهاوخ 
: دومرف هک  هدرک  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  زین  و   - 10 دوب ». مهاوخ  وا  عیفـش  نم  دنک ، ترایز  صالخا  اب  هنیدم  رد  ارم  سک  ره  »
هل سیلف  ینرزی  مل  ّمث  ۀعـس  هل  یتّمأ  نم  دـحأ  نم  امو  ۀـمیقلا . موی  یتعافـش  هل  تبجو  يربق  راز  نمو  ًاّیح ، ینراز  اّمنأکف  ًاـتیم  ینراز  نم  »

ترایز ارم  ربق  سک  ره  تسا و  هدرک  ترایز  متاـیح  رد  ارم  هک  تسا  نآ  دـننامه  دـنک  تراـیز  مگرم  زا  دـعب  ارم  سک  ره  ( » 79 (؛» رذع
يرذع دشاب ، هدرکن  ترایز  ارم  یلو  هتـشاد ، یلام  تعـسو  هک  نم  تما  زا  کی  ره  و  ددرگیم . تباث  وا  رب  تمایق  زور  رد  متعافـش  دـنک 

نمو یتاـیح ، یف  ینراز  نمک  ناـک  یتاـمم  یف  ینراز  نم  : » دوـمرف هک  هدرک  لـقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  ساـبع  نبا   - 11 درادن ».
یـسک دننامه  دنک  ترایز  مگرم  زا  دعب  ارم  سکره  ( » 80 (؛» ًاعیفـش لاق -  وأ  ًادیهـش -  ۀمیقلا  موی  هل  تنک  يربق  یلإ  یهتنی  یتح  ینراز 
عیفـش وا -  هاوگ  نم  دسرب  نم  ربق  رانک  هب  هکنیا  ات  دـنک  ترایز  ارم  سک  ره  و  تسا . هدرک  ترایز  ارم  متایح  نامز  رد  هک  دوب  دـهاوخ 
یتامم دعب  يربق  راز  نم  : » دومرف هک  هدرک  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  مالسلا  هیلعیلع  ماما   - 12 دوب ». مهاوخ  تمایق  زور  رد  وا - 

رد ارم  هک  تسا  نآ  دننامه  دـنک  ترایز  مگرم  زا  دـعب  ارم  ربق  سک  ره  ( » 81 (؛» ینافج دـقف  يربق  رزی  مل  نمو  یتایح ، یف  ینراز  اّمنأکف 
هللا یلـصربمایپ  زا  هَّللادبع  نب  رکب   - 13 تسا ». هدرک  افج  نم  هب  دـنکن  ترایز  ارم  ربق  هک  سک  ره  و  تسا ، هدرک  تراـیز  متاـیح  ناـمز 
دراو نم  تراـیز  تهج  هب  سک  ره  ( » 82 (؛»... ۀـمیقلا موی  یتعافـش  هل  تبجو  یل  ًارئاز  ۀـنیدملا  یتأ  نم  : » دومرف هک  هدرک  لقن  هلآو  هیلع 

هک هدرک  لـقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  رمع  نب  هَّللادـبع   - 14 دوشیم ». بجاو  وا  رب  تماـیق  زور  رد  نم  تعافـش  دوش  هنیدـم 
متایح نامز  رد  ارم  هک  تسا  نآ  دننامه  دنک  ترایز  مگرم  زا  دعب  ارم  سک  ره  « ؛» یتایح یف  ینراز  اّمنأکف  یتوم  دعب  ینراز  نم  : » دومرف

يدجـسم یف  یندـصق  ّمث  ۀّـکم  یلإ  ّجـح  نم  : » دومرف هک  هدرک  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  ساـبع  نبا   - 15 تسا ». هدرک  تراـیز 
لوبقم جح  ود  باوث  وا  يارب  دیامن  دصق  مدجسم  رد  ارم  سپس  دروآ و  ياجهب  جح  هکم  رد  سک  ره  ( » 83 (؛» ناتروربم ناتّجح  هل  تبتک 

ره ( » 84 (؛» هراوج یف  ناک  هلآو  هیلع  هللا  یلصهَّللا  لوسر  ربق  راز  نم  : » دومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلعیلع  ماما  زا   - 16 دوشیم ». هتشون 
.« دوب دهاوخ  وا  راوج  رد  دنک  ترایز  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  ربق  سک 

هباحص هریس  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ربق  ترایز 
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حیضوت

. تسا هدوب  نانآ  هویـش  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ربق  تراـیز  هک  میربیم  یپ  نارگید  نیعباـت و  هباحـص ، زا  ناینیـشیپ  هریـس  هب  هعجارم  اـب 
: مینکیم هراشا  هریس  نیا  زا  ییاههنومن  هب  کنیا 

مالسلا اهیلعارهز  ترضح   - 1

اهیلعۀـمطاف تءآج  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  سمر  اّمل  دـناهدرک : لقن  مالـسلا  هیلعیلع  ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  نارگید  رکاسع و  نبا 
ّمش نم  یلع  اذام  لوقت : تأشنأو  تکبو  اهنیع  یلع  تعضوو  ربقلا  بارت  نم  ۀضبق  تذخأو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهربق  یلع  تفقوف  مالـسلا 
هیلع هللا  یلـصادخ  لوسر  نوچ  ( » 85) ًایلایل ندع  ماّیألا  یلع  ّتبـص  اّهنإ  ول  بئاصم  ّیلع  ّتبـص  ایلاوغ  نامزلا  يدم  ّمشیال  نأ  دمحأ  ۀـبرت 

دراذـگ و شمـشچ  رب  هتـشادرب و  ار  ربق  كاخ  یتشم  تفرگ و  رارق  ناـشیا  ربق  راـنک  رد  داـب -  وا  رب  ادـخ  دورد  همطاـف -  دـش  نفد  هلآو 
مامـشتسا ار  ییوب  چـیه  نامز  لوط  رد  دـهاوخیمن  هکنیا  هدرک  وب  ار  دـمحا  تبرت  هک  یـسک  رب  تسیچ  دورـس : ار  رعـش  نیا  تسیرگ و 

.« دندشیم بش  هب  لیدبت  دشیم  هتخیر  اهزور  رب  رگا  هک  دش  هتخیر  یبیاصم  نم  رس  رب  دنک .

هَّللادبع نب  رباج   - 2

هیلع هللا  یلـصادخ  لوسر  ربق  رانک  رد  هک  یلاح  رد  مدـید ؛ ار  رباج  تفگ : هک  هدرک  لـقن  ردـکنم  نب  دّـمحم  یبا  زا  دوخ  دنـس  هب  یقهیب 
ضاـیر نم  ۀـضور  يربنمو  يربـق  نیب  اـم  لوقی : هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  تعمـس  تاربـعلا ، بکـست  اـنهاه  : » دومرفیم دوب و  هلآو 

یغاب مربنم  نم و  ربق  نیب  ام  دومرفیم : هک  مدینـش  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  دوشیم . هتخیر  اهکشا  هک  تساجنیا  ( » 86 (؛» ۀّنجلا
.« تسا تشهب  ياهغاب  زا 

يراصنا بوّیاوبا   - 3

ههجو ًاعـضاو  ًالجر  دـجوف  ًاموی  ناورم  لبقأ  : » تفگ هک  دـناهدرک  لقن  حـلاص  یبا  نب  دوواد  زا  دوخ  دنـس  هب  نارگید  يروباشین و  مکاح 
، نبللا تآ  ملو  رجحلا  تآ  مل  ّینإ  معن  لاقف : يراصنألا ، بّویأوبأ  اذإف  هیلع  لبقأف  عنـصتام ؟ يردـت  لـه  لاـق : ّمث  هتبقرب  ذـخأف  ربقلا  یلع 

یلع اوکبأ  نکلو  هلهأ  هیلو  اذإ  نیدلا  یلع  اوکبتال  : " لوقی هَّللا  لوسر  تعمس  رجحلا ، تآ  ملو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  تئج  اّمنإ 
دوخ تروص  هک  درک  هدهاشم  ار  يدرم  دش . دراو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هعقب  رب  يزور  ناورم  ( » 87" (؛» هلهأ ریغ  هیلو  اذإ  نیدلا 

وا هک  دـید  ناـهگان  درک ، هک  ّتقد  ینکیم ؟ هچ  ینادیم  اـیآ  تفگ : وا  هب  و  تفرگ ، ار  وا  ندرگ  ناورم  تـسا . هدراذـگ  ربـق  يور  رب  ار 
تهج هب  اـهنت  نم  ماهدـماین ، اـهتشخ  نیا  تهج  هب  زین  ماهدـماین و  گنـس  تهج  هب  نم  يرآ ، دومرف : بّویاوبا  تسا . يراـصنا  بوـّیاوبا 

نید رب  دومرفیم : هک  مدینش  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  ماهدماین . گنـس  نیا  تهج  هب  نم  ماهدمآ . هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
.« دشاب لهاان  نآ  ّیلوتم  هک  یماگنه  دییرگب  نید  رب  یلو  دش ، نآ  ّیلوتم  هتسیاش  يدرف  رگا  دییرگن 

یبارعا صخش   - 4

ربق یلع  هسفنب  یمرف  ماّیأ ، ۀثالثب  هلآو  هیلع  هللا  یلصهَّللا  لوسر  اّنفد  ام  دعب  یبارعأ  انیلع  مدق  : » دومرف هک  دش  لقن  مالـسلا  هیلعیلع  ماما  زا 
انّیعوف هناحبـس  هَّللا  نع  ّتیعوو  هانعمـسف  تلق  هلآو ! هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  ای  لاقو : هسأر  یلع  هبارت  نم  اثحو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصّیبنلا 

(88 (؛» کل رفغ  دـق  ربقلا : نم  يدونف  یل . رفغتـست  کتئجو  یـسفن  تملظ  دـقو  اوُمَلَظ »... ْذِإ  ْمُهَّنَأ  َْولَو  کیلع « : لزنأ  اـمیف  ناـکو  کـنع ،
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ربق كاخ  زا  تخادنا و  ربمایپ  ربق  رب  ار  شدوخ  دش و  دراو  ام  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  تافو  زا  زور  هس  زا  دعب  یبارعا  یصخش  »
وت زا  زین  ام  یتفرگ  ناحبس  دنوادخ  زا  و  میدینش ، ار  تراتفگ  ام  سپ  یتفگ ، ادخ ! لوسر  يا  درک : ضرع  تخیر و  دوخ  رس  رب  ترـضح 

رافغتـسا میارب  وت  ات  ماهدمآ  مدرک و  ملظ  مدوخ  هب  نم  اوُمَلَظ »... ْذِإ  ْمُهَّنَأ  َْولَو  تسا « : هیآ  نیا  دـش  لزان  وت  رب  هک  یتایآ  هلمج  زا  میتفرگ .
تیعورـشم فلا ) دوشیم : هدافتـسا  دنچ  یتاکن  ثیدح  نیا  زا  دش ». هدوشخب  وت  يارب  دش : هداد  ادـن  ربق  لخاد  زا  دومرف : ترـضح  ینک .

. یهلا يایلوا  حاورا  زا  هثاغتسا  د ) یهلا . يایلوا  حاورا  هب  لسوت  ج ) روبق . ترایز  تهج  هب  لاحر  ّدش  ّتیعورشم  ب ) روبق . ترایز  لصا 

یشبح لالب   - 5

دید ار  یباوخ  یلو  درک . ترجه  ماش  هب  هنیدم  زا  ترـضح  نآ  تافو  زا  دعب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  نّذؤم  یـشبح  حابر  نب  لالب 
وهو هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  همانم  یف  يأر  ًالالب  ّنإ  : » تسا هدرک  لقن  ءادردـلا  یبا  زا  شدنـس  اب  هنوگ  نیا  ار  نآ  رکاـسع  نبا  هک 

ربق یتأف  ۀـنیدملا ، دـصقو  هتلحار  بکرف  ًافئاخ ، ًالجو  ًانیزح  هبتناف  لالب !؟ اـی  ینروزت  نأ  کـل  نآ  اـمأ  لـالب !؟ اـی  ةوفجلا  هذـه  اـم  لوقی :
یهتشن هل : الاقف  امهّلبقیو ، امهّمضی  لعجف  مالسلا  امهیلعنیسحلاو  نسحلا  لبقأف  هیلع ، ههجو  غرمیو  یکبی  لعجف  هلآو  هیلع  هللا  یلصّیبنلا 

اّملف هیف ، فقی  ناک  يّذلا  هفقوم  فقوف  دجسملا ، حطس  یلعف  لعفف ، هلآو  هیلع  هللا  یلصهَّللا  لوسرل  هب  نّذؤت  تنک  يّذلا  کناذأ  عمسن  نأ 
« هَّللا لوسر  ًادّـمحم  ّنأ  دهـشأ  : » لاق نأ  اّملف  اهتّجر . تدادزإ  هَّللا » ّالإ  هلإ  نأ ال  دهـشأ  : » لاق نأ  اّملف  ۀـنیدملا . تّجترإ  ربکا » هَّللا  : » لاق نأ 
(89 (؛» مویلا کلذ  نم  هَّللا  لوسر  دعب  ۀنیدملاب  ۀیکابالو  ًایکاب  رثکأ  ًاموی  یئر  امف  هَّللا ؟ لوسر  ثعبأ  اولاقف : ّنهرودخ  نم  قتاوعلا  تجرخ 

يا ياهدرک ، هک  تسا  ییافج  هچ  نیا  دومرفیم : وا  هب  هک  یلاـح  رد  دـید ؛ ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  اـیؤر  ملاـع  رد  یبش  لـالب  »
هنیدم دـصق  هب  دوخ  بکرم  رب  راوس  دـش و  رادـیب  كانـسرت  نوزحم و  لالب  لالب !؟ يا  ینک  ترایز  ار  ام  هک  هدـشن  نآ  تقو  ایآ  لالب !؟

ماما نسح و  ماما  دیلام . ربق  رب  ار  دوخ  تروص  هدرک و  هیرگ  هب  عورش  دمآ و  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ربق  دزن  هب  ًامیقتـسم  دومن . تکرح 
لوسر يارب  هک  ار  یناذا  روط  نآ  ام  دـندومرف : لالب  هب  ود  نآ  دیـسوب . تفرگ و  لـغب  رد  ار  ود  نآ  لـالب  دـندمآ ، مالـسلا  امهیلعنیـسح 

اجنآ رد  هشیمه  هک  یناـکم  رد  تفر و  دجـسم  ماـب  رب  درک و  لوبق  لـالب  میونـشب . وت  زا  میهاوـخیم  یتـفگیم ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ 
دش و رتدنلب  مدرم  يادص  تفگ ، هَّللا » ّالا  هلا  نا ال  دهشا   » نوچ دمآرد . هزرل  هب  هنیدم  تفگ ، ربکا » هَّللا   » نوچ و  تفرگ . رارق  داتـسیایم ،

هیلع هللا  یلـصادخ  لوسر  ایآ  دنتفگ : مدرم  دندمآ . نوریب  اههدرپ  تشپ  زا  اهنز  مامت  تفگ ، هَّللا » لوسر  ًادّـمحم  نا  دهـشا   » هک یماگنه 
هجیتـن دـندیدن ». هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  دـعب  رتناـیرگ  درم  نز و  زا  ار  مدرم  زور  نآ  لـثم  تسا ؟ هدـش  ثوـعبم  هراـبود  هلآو 
حیحـص دنـس  ثیح  زا  روکذم  ثیدح  تسا . هدومن  رما  دوخ  ترایز  تهج  هب  لاحر  ّدـش  هب  ار  وا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هکنیا :

ّنإـف ًاّـقح ، ینآر  دـقف  ماـنملا  یف  ینآر  نم  : » دومرف هک  هدـش  لـقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  زا  رتاوـتم  حیحـص و  دنـس  هب  و  تسا .
.« دیآیمن رد  نم  تروص  هب  ناطیش  اریز  هدید ؛ ار  مدوخ  متح  روط  هب  دنیبب  باوخ  رد  ارم  سک  ره  ( » 90 (؛» یب لّثمتیال  ناطیشلا 

رمع نب  هَّللادبع   - 6

ربق یتأ  رفـس  نم  مدـق  اذإ  ناـک  رمع  نبا  ّنإ  : » هدرک لـقن  هلآو » هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ربـق  رب  مالـس   » باـب رد  حیحـص  دنـس  هب  قازرلادـبع 
هاگ ره  هک  دوب  هنوگ  نیا  رمع  نب  هَّللادبع  انامه  ( » 91 (؛»...! هلآو هیلع  هللا  یلصهَّللا  لوسر  ای  کیلع  مالسلا  لاقف : هلآو  هیلع  هللا  یلصّیبنلا 

!«. هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  يا  وت  رب  مالس  دومنیم : ضرع  دمآیم و  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ربق  رانک  تشگیم ، زاب  يرفس  زا 

ینایتخس بوّیا   - 7

ّنرظنـأل تلقف : ۀـنیدملاب ، اـنأو  ینایتخـسلا  بّویأ  مدـق  لوقی : هفینحاـبأ  تعمـس  : » تفگ هک  هدرک  لـقن  كراـبم  نب  هَّللادـبع  زا  يدوهمس 
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هک مدینش  هفینحوبا  زا  ( » 92 (؛» هیقف لجر  ماقم  ماقف  كابتم ، ریغ  یکبو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  هجو  یلیامم  هرهظ  لعجف  عنـصیام .
فرط هب  ار  دوخ  تشپ  وا  دـنکیم ، هچ  منیبب  متفگ : مدوخ  اب  دـش . رهـش  دراو  ینایتخـس  بّویا  مدوب ، هنیدـم  رد  نم  هک  یناـمز  تفگیم :
تیاور نیا  داتـسیا ». هیقف  صخـش  ماـقم  رد  و  دـننکیم . یکاـبت  هک  یناـسک  دـننام  هن  تسیرگ  داد و  رارق  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 

. تسا هدوبن  هنیدم  رد  ینایتخس  اریز  دراد ؛ هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  ترایز  تهج  هب  لاحر  ّدش  تحص  رب  تلالد 

ترایز تهج  هب  کیپ  نداتسرف   - 8

هلآو هیلع  هللا  یلـصّیبنلا  هنع  ئرقیل  ۀـنیدملا  یلإ  ماـشلا  نم  ًادـصاق  دـیربلا  هّجوـی  زیزعلادـبع  نب  رمع  ناـک  : » دـیوگیم نادرو  نب  متاـح 
.« دناسرب مالس  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هب  وا  فرط  زا  ات  داتسرفیم  هنیدم  هب  کیپ  ماش  زا  هشیمه  زیزعلادبع  نب  رمع  ( » 93 (؛» مالسلا

هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  ربق  ترایز  بابحتسا  تّنس و  لها 

زا یخرب  هب  کنیا  دـناهداد . هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ربق  ترایز  بابحتـسا  هکلب  زاوج  هب  اوتف  ًامومع  ناـیباهو  زج  هب  ّتنـس  لـها  ياـملع 
یلصهَّللا لوسر  ربق  ةرایزل  ۀنیدملا  قیرط  یلع  مهب  راس  جاحلا -  ّیلو  داع -  اذإف  : » دیوگیم يدروام  نسحلاوبا   - 1 مینکیم : هراشا  اهنآ 

نوـچ و  ( » 94 (؛»... هتعاـط قوـقحب  ًاـمایقو  هتمرحل  ۀـیاعر  هَّللا  لوـسر  ربـق  ةراـیزو  ّلـجو  ّزع  هَّللا  تیب  ّجـح  نیب  مهل  عـمجیل  هـلآو  هـیلع  هللا 
نیب نانآ  يارب  ات  داد  ریـس  هنیدم  هار  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ربق  ترایز  تهج  هب  ار  نانآ  تشگزاب ، جح  زا  نایجاح  تسرپرس 

قوقح هب  مایق  ترـضح و  مارتحا  تیاعر  تهج  هب  دـنک ، عمج  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ربق  تراـیز  ّلـجوّزع و  يادـخ  هناـخ  ّجـح 
یلصهَّللا لوسر  ربق  ةرایز  ّبحتـسیو  : » دیوگیم يافوتم 476 ه.ق )  ) یعفاش هیقف  يزاریش  دّمحم  نب  میهاربا  قاحـساوبا   - 2 وا .»... تعاط 

: دیوگیم يافوتم 544 ه.ق )  ) یکلام ضایع  یضاق   - 3 تسا ». بحتسم  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  ربق  ترایز  ( » 95 (؛» هلآو هیلع  هللا 
نآ رب  هک  تسا  یتنس  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ربق  ترایز  و  ( » 96 (؛» اهیف بّغرم  ۀلیضفو  اهیلع  عمجم  ۀّنس  هلآو  هیلع  هللا  یلصهربق  ةرایزو  »

ةرایز ّبحتسی  : » دیوگیم يافوتم 620 ه.ق )  ) یلبنح یسدقم  همادق  نبا   - 4 تسا ». هدش  تبغر  نآ  رد  هک  تسا  یتلیـضف  هدش و  عامجا 
دودح يافوتم   ) یعفاش يوون  نیدـلا  ییحم   - 5 تسا » بحتسم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ربق  ترایز  ( » 97 (؛» هلآو هیلع  هللا  یلصّیبنلاربق 
ترایز مزمز و  بآ  ندیماشآ  (» 98 (؛» ّجحلاغارف دعب  هلآو  هیلع  هللا  یلصهَّللالوسر  ربقةرایزو  مزمز  ءآمبرـش  ّنسیو  : » دیوگیم 677 ه.ق )

رد يافوتم 756 ه.ق )  ) یعفاش یکبس  نیدلا  یقت  خیش   - 6 تسا ». بحتسم  جح ، زا  ندش  غراف  زا  دعب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  ربق 
وا ( 99 ... .«) تسا ادخ  يوس  هب  بّرقت  لیاسو  زا  ترایز  تهج  هب  رفـس  : » دـیوگیم نآ  رد  هدرک و  دـقعنم  ار  یباب  ماقـسلا » ءافـش   » باتک

ثحب ءافولا » ءافو   » باـتک رد  يافوتم 911 ه.ق )  ) يدوهمس نیدلا  رون  دیـس   - 7 تسا . هدرک  هدافتـسا  تاـیاور  نآرق و  زا  ار  بلطم  نیا 
لیاسو زا  ترایز  دوخ  دـننامه  ترایز ، تهج  هب  رفـس  هک  هدرک  تباث  هدروآ و  ترایز  تهج  هب  رفـس  بابحتـسا  تابثا  يارب  ار  یلّـصفم 
مظعأ نم  فیرـشلا  هربـق  ةراـیز  ّنأ  ملعإ  : » دـیوگیم يافوتم 923 ه.ق )  ) يرـصم ینالطـسق  سابعلاوبا  ظـفاح   - 8 ( 100 «.) تسا بّرقت 

ۀعامجو هلوسرو  هَّللا  فلاخو  مالـسالا  ۀقبر  نم  علخنا  دقف  اذه  ریغ  دـقتعا  نمو  تاجردـلا ، یلعأ  یلإ  لیبسلاو  تاعاطلا  یجرأو  تابرقلا 
هب یهار  تاعاط و  نیرتراودیما  اهبّرقت و  نیرتمیظع  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  فیرـش  ربق  ترایز  هک  نادب  ( » 101 (؛» مالعألا ءآملعلا 
اب زین  شلوسر و  ادخ و  اب  هدش و  جراخ  مالـسا  هرئاد  زا  متح  روط  هب  دنک  ادـیپ  داقتعا  ار  نیا  زا  ریغ  سک  ره  و  تسا . تاجرد  نیرتیلاع 

هیلع هللا  یلصهترایز  امأ  دیوگیم ...« : يافوتم 977 ه.ق )  ) ینیبرش بیطخ  دّمحم  خیش   - 9 تسا ». هدرک  تفلاخم  مالعا  ياملع  تعامج 
نانز نادرم و  يارب  اـهبّرقت  نیرتمیظع  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ربق  تراـیز  اـّما  ( » 102 (؛» ءآسنلاو لاجرلل  تاـبرقلا  مظعأ  نمف  هلآو 

، ّجحلا تالامک  نم  فیرشلا  هلآو  هیلع  هللا  یلصهربق  ةرایزو  : » دیوگیم يافوتم 1031 ه.ق )  ) يوانم فؤرلادبع  نیدلا  نیز   - 10 تسا ».
زا هلآو  هـیلع  هللا  یلـصربمایپ  فیرـش  ربـق  تراـیز  و  ( » 103 (؛» ًاـّیح هیلإ  یهک  هربق  یلإ  ةرجهلا  مهدـنعو  ضرف  ۀـیفوصلا  دـنع  هتراـیز  لـب 
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دنناـمه هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ربـق  يوـس  هب  ترجه  ناـنآ  دزن  و  تسا . بجاو  هیفوـص  دزن  وا  ربـق  تراـیز  هکلب  تسا . جـح  تـالامک 
لب تابودنملا  نسحأ  نم  : » دیوگیم يافوتم 1078 ه.ق )  ) هداز خیش  نمحرلادبع  خیش   - 11 تسا ». تایح  نامز  رد  وا  يوس  هب  ترجه 

هب کیدزن  هک  یلمع  هکلب  تابحتـسم  نیرتهب  زا  ( » 104 (؛»... هلآو هیلع  هللا  یلـصدّمحم  اندّیـسو  انّیبن  ربق  ةرایز  تابجاولا ، ۀجرد  نم  برقی 
یناقرز یقابلادـبع  نب  دّـمحم   - 12 تسا ». هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  ام  دّیـس  اـم و  ّیبن  ربق  تراـیز  دـیآیم ، باـسح  هب  تاـبجاو  هجرد 

نب رمع  حـلاص  اّمل  مهنیب . ۀـفورعم  ۀباحـصلا ، رابک  نمز  یف  ةروهـشم  هترایز  تناک  دـق  : » دـیوگیم يافوتم 1122 ه.ق )  ) يرـصم یکلام 
هلآو هیلع  هللا  یلصهربق  روزتو  ۀنیدملا  یلإ  یعم  ریست  نأ  کل  له  لاقو : هب  حرفف  ملـسأف  رابحألا  بعک  هءآج  سّدقملا  تیب  لهأ  باّطخلا 
رمع هک  ینامز  تسا . هدوب  فورعم  نانآ  نیب  هدوب و  روهشم  هباحص  ناگرزب  نامز  زا  ترضح  ترایز  ( » 105 (؛» معن لاق : هترایزب ؟ عّتمتتو 

: تفگ وا  هب  دش و  لاحـشوخ  هعقاو  نیا  زا  رمع  دروآ . مالـسا  دمآ و  وا  دزن  رابحألا  بعک  درک ، هحلاصم  سدقملا  تیب  لها  اب  باّطخ  نب 
.« يرآ تفگ : بعک  يربب ؟ هرهب  وا  ترایز  زا  هدرک و  ترایز  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ربق  ییایب و  هنیدـم  هب  نم  اب  هک  یهاوخیم  ایآ 

بهذـف ملعلا ، لهأ  لاوقأ  ّیبنلا -  ةراـیز  یف  اـهیف -  تفلتخا  دـق  : » دـیوگیم يافوتم 1250 ه.ق )  ) یناـکوش یلع  نب  دّـمحم  خیـش   - 13
نبا بهذو  تابجاولا . نم  ۀبیرق  اّهنإ  ۀیفنحلا : تلاقو  ۀبجاو ، اّهنأ  یلإ  ۀـیرهاظلا  ضعبو  ۀـیکلاملا  ضعب  بهذو  ۀـبودنم ، اّهنأ  یلإ  روهمجلا 
لها لاوقا  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ترایز  هرابرد  ( » 106 (؛» ۀعورشم ریغ  اّهنأ  یلإ  مالسالا  خیشب  فورعملا  فّنصملا  دیفح  یلبنحلا  هیمیت 
هیفنح دناهدش . نآ  بوجو  هب  دـقتعم  هیرهاظ  زا  یخرب  هیکلام و  زا  یخرب  و  دنـشابیم . نآ  بابحتـسا  هب  لئاق  روهمج  تسا ؛ فلتخم  ملع 

ترایز هک  هدرک  اعّدا  هدـش ، فورعم  مالـسالاخیش  هب  هک  فنـصم  هون  یلبنح  هیمیت  نبا  یلو  تسا . تابجاو  هب  کیدزن  ترایز  دـناهتفگ :
هللا یلصربمایپ  ربق  ترایز  ( » 107 (؛» تابودنملا لضفأ  نم  هلآو  هیلع  هللا  یلصّیبنلا  ربق  ةرایز  : » دیوگیم يریزج   - 14 تسا ». عورشم  ریغ 

.« تسا تابحتسم  نیرتهب  زا  هلآو  هیلع 

ناماما روبق  ترایز  بابحتسا 

 - 1 مینکیم : هراشا  تایاور  نیا  زا  یخرب  هب  کنیا  دـننک . تراـیز  ار  ناـشربق  اـت  دـناهدومن  رما  ار  دوخ  نایعیـش  مالـسلا  مهیلعتیب  لـها 
افو مامت  زا  تسا ، نانآ  نایعیش  ایلوا و  ندرگرب  يدهع  یماماره  يارب  انامه  : » دومرف هک  دنکیم  لقن  مالـسلا  هیلعاضرماما  زا  یـسوطخیش 

نایعیش : » دومرف هک  دنکیم  لقن  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  ملـسم  نب  دّمحم   - 2 ( 108 «.) تسا نانآ  روبق  ترایز  دـهع ، نیا  هب  يادا  نسح  و 
ّزع و دنوادخ  بناج  زا  نیسح  تماما  هب  رارقا  هک  ینمؤم  ره  رب  نآ  ندروآ  ياج  هب  اریز  دییامن ؛ شرافس  یلع  نب  نیـسح  ترایز  هب  ار  ام 

رازه امش  زا  یسک  رگا  : » دومرفیم هک  مدینـش  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  دیوگیم : نومیم  نب  یلع   - 3 ( 109 «.) تسا بجاو  دراد ، ّلج 
؟ دش لاؤس  نآ  تلع  زا  تسا .» هدرک  كرت  ار  دنوادخ  قوقح  زا  یقح  دورن ، مالسلا  هیلعنیـسح  ماما  ربق  ترایز  هب  یلو  دهد ، ماجنا  جح 

(110 .«) تسا بجاو  یناملسم  ره  رب  مالسلا  هیلعنیسح  ّقح  : » دومرف ترضح 

نآ يوس  هب  رفس  تیعورشم  روبق و  ترایز 

ربق یتح  روبق ؛ ترایز  يارب  رفس  ندوب  تعدب  ای  رفس  تیعورشم  مدع  هب  لئاق  نانآ  زا  نیرّخأتم  هک  میدومن  هراشا  نایباهو  ياواتف  رد  ًالبق 
ربق ترایز  ًاصوصخ  ترایز ، يارب  رفـس  تیعورـشم  ات  میددصرد  لاح  تسا .) هدرک  میرحت  ار  ترایز  ًاقلطم  هیمیت  نبا  هچرگا  ، ) دنربمایپ

ظفل هک  ( 111 ...«) َكوُؤآَج ْمُهَـسُفنَأ  اوُمَلَظ  ْذِإ  ْمُهَّنَأ  َْولَو  دیامرفیم « : لاعتم  دـنوادخ   - 1 میناسرب : تابثا  هب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
راز نم  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دـش ، لـقن  هک  یتیاور  رد   - 2 دـنکیم . قدـص  ود  ره  کیدزن  رود و  هار  زا  ندـمآرب  ءیجم » »
لقن حیحـص  دنـس  هب  نکـسلا  نبا  هک  یتیاور  رد  ًاـصوصخ  دوشیم ؛ کـیدزن  رود و  هار  زا  ندـمآ  لـماش  زین  تراـیز  ظـفل  هک  يربق ،»...
زاوج ینمـض  ای  حوضو  روط  هب  تایاور  یخرب  زا   - 3 دراد . رفـس  رد  روهظ  مه  ریبعت  نیا  هک  ًارئاز » ینءآج  نم  : » هدمآ نینچنیا  دنکیم ،
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دنس هب  نارگید  ملسم و  دوشیم . هدافتسا  ندرک ، تکرح  ترایز  دصق  هب  نتسب و  رفس  راب  لاحر و  ّدش  اب  یتح  روبق ؛ ترایز  بابحتسا  ای 
نذا دّمحم  هب  یلو  مدرک ، یهن  روبق  ترایز  زا  ار  امـش  نم  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  دننکیم  لقن  یملـسا  هدـیرب  زا  حـیحص 

یلصربمایپ هکنیا  زا  ( 112 «.) دزادنایم ترخآ  دای  هب  ار  امـش  هک  دینک  ترایز  ار  روبق  زین  امـش  دیامن ، ترایز  ار  شردام  ربق  ات  دش  هداد 
، رگیدیناکم هب  یناکمزا  تکرح  هک  دوشیم  هدافتـسا  دنک ». ترایز  ار  شردام  ربق  ات  دش  هداد  نذا  دّـمحم  هب  : » دـیامرفیم هلآو  هیلع  هللا 

یلصمرکا ربمایپ  نفد  زا  زور  هس  زا  دعب  يایبارعا  هک  دنکیم  لقن  مالسلا  هیلعیلع  ماما  زا  یناعمـس  درادن . یلاکـشا  ترایز  دصق  هب  اهنت 
رب ار  ربق  كاخ  تخادنا و  فیرش  ربق  رب  ار  دوخ  دمآ و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ربق  رانک  ًامیقتـسم  دش و  هنیدم  دراو  هلآو  هیلع  هللا 

، وت زا  زین  ام  یتفرگ و  دنوادخ  زا  ار  تایآ  وت  میدینـش ، ار  تراتفگ  مه  ام  یتفگ و  ادخ ! لوسر  يا  درک : ضرع  هاگنآ  تخیر ، دوخ  رس 
ات ماهدمآ  وت  دزن  اذـل  ماهدرک و  ملظ  دوخ  هب  نم  َكوُؤآَج »... ْمُهَـسُفنَأ  اوُمَلَظ  ْذِإ  ْمُهَّنَأ  َْولَو  تسا « : نیا  دـش  لزان  وت  رب  هک  یتایآ  هلمج  زا 
 - هلآو هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ربق  ترایز  دصق  هب  هنیدم  هب  ماش  زا  وا  تکرح  و  دـید ، هک  یباوخ  لالب و  هیـضق  ( 113 .) ییامن رافغتسا  میارب 

ًامئاد زیزعلادبع  نب  رمع  دـنکیم : لقن  یکبـس  ( 114 .) تسا روبق  ترایز  يارب  لاحر » ّدـش   » زاوج رب  یبوخ  دـهاش  دـش -  هراـشا  ًـالبق  هک 
بیطخ ( 115 .) ددرگزاب دـناسرب و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هب  ار  شمالـس  ات  داتـسرفیم  هنیدـم  هب  ماش  زا  دوخ  تباین  هب  ار  یـسک 

دـصقهب هکنآ  رگم  داتفایمن  قافتا  میارب  یّمهم  رما  هاگچـیه  دوخ  رـصع  رد  هک  دـنکیم  لـقن  هلباـنح  خیـش  لـالخ  یلع  یبا  زا  يدادـغب 
متساوخیم هچنآ  لاعتم  دنوادخ  زا  ترـضح ، نآ  هب  لسوت  زا  دعب  مدرکیم و  تکرح  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  ترـضح  ربق  ترایز 

یهلا يایلوا  روبق  ترایز  تهج  هب  لاـحر  ِّدـش  رب  زین  دـش ، هراـشا  نآ  هب  ًـالبق  هک  لـمؤم  نب  دّـمحم  رکبوبا  تیاور  ( 116 .) دومرفیم اطع 
تکرح دـحا  يادهـش  روبق  ترایز  دـصق  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  اب  دـیوگیم : هَّللادـیبع  نب  ۀـحلط  ( 117 .) دراد یبوخ  تلـالد 

عیقب لــها  تراــیز  هـب  بـش  نآ  رخآ  رد  هـلآو  هـیلع  هللا  یلــصربمایپ  دوـب  نـم  تبوـن  هـک  یبــش  ره  دــیوگیم : هشیاــع  ( 118 .) میدرک
، هدوب زیاج  اهنت  هن  روبق  ترایز  يارب  رفـس  و  لاحر » ّدـش   » هک دوشیم  هدافتـسا  یبوخ  هب  رگید  تایاور  تاـیاور و  نیا  زا  ( 119 .) تفریم
هب هعجارم  اب  هک  تسا ، هدوب  یهلا  ياـیلوا  روبق  تراـیز  تهج  هب  رفـس  رب  خـیرات  لوط  رد  نیملـسم  عاـمجا   - 4 دراد . زین  بابحتـسا  هکلب 

لقن هلآو  هـیلع  هللا  یلـصمرکا  ربماـیپ  زا  يرایـسب  تاـیاور  دوـخ  حاحـص  رد  ّتنـس  لـها   - 5 دوشیم . نشور  یبوـخ  هب  نیملـسم  خـیرات 
دهاوخ هدوشخب  وا  زا  یهاـنگ  دوشیم و  هداد  ياهجرد  عیفرت  شمدـق  ره  هب  درادیمرب ، مدـق  دجـسم  هب  نتفر  يارب  هک  یـسک  : » دـناهدرک

ّدش هک  تفگ  ناوتیم  اذل  تسا . دجسم  رد  فوقو  هک  یبرق  رما  يارب  نتشادرب  ماگ  ّتیمدقم  باب  زا  رگم  تسین  باوث  نیا  و  ( 120 «.) دش
. تسا بحتسم  زین  یهلا  يایلوا  ترایز  همدقم  ناونع  هب  رفس  لاحر و 

روبق ترایز  تمرح  رب  نایباهو  لیلد 

هلآو هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  هریرهوبا  تیاور  هلآو -  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ربق  یتح  روبق -  تراـیز  تمرح  رب  ناـیباهو  لـیلد  هدـمع 
(121 .) یصقالا دجسم  مارحلا و  دجسم  ّیبنلا ، دجسم  دجسم : هس  يوس  هب  رگم  تسین ، زیاج  نتسب  رفس  راب  لاحر و  ّدش  : » دومرف هک  تسا 

نم ٌدجـسم  ، » هنم انثتـسم  هکنیا  لوا : تسا : لاـمتحا  ود  ثیدـح  نیا  هـنم  انثتـسم  رد  مییوـگیم : ثیدـح  نـیا  هـب  لالدتـسا  زا  باوـج  رد 
هنم انثتـسم  مود : دجاسم .» ۀثالث  یلإ  ّالإ  دجاسملا  نم  دجـسم  یلإ  لاحرلا  ّدشت  ال  : » دـشاب هنوگنیا  ثیدـح  لصا  ینعی  دـشاب ؛ دـجاسملا »
ّدش  » تمرح رب  یلیلد  لّوا  يانعم  ربانب  دجاسم .» ۀثالث  یلإ  ّالإ  ۀنکمألا  نم  ناکم  یلإ  لاحرلا  ّدشت  ال  : » ریدقت هب  دشاب ، ۀنکمألا » نم  ناکم  »

نکمم تیاور  مومع  هب  ذخا  زین  مّود  تروص  رد  تسین . دجـسم  ربمایپ  ربق  اریز  تسین ؛ هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ربق  ترایز  يارب  لاحر »
زا یهن  یهگناو  تسین . نآ  هب  لئاق  سک  چیه  هک  دشابن ، مه  ترایز  دصق  هب  هچرگا  تسا ؛ يرفس  عون  ره  تمرح  نآ  همزال  اریز  تسین ؛
رفس دراد و  دوجو  دجـسم  يرهـش  ره  رد  اریز  تسا ؛ يداشرا  هکلب  تسین ، یمیرحت  یهن  دجـسم ، هس  نیا  زا  ریغ  ترایز  يارب  لاحر  ّدش 

نآ رب  میظع  یتاکرب  راثآ و  هک  تسا  یهلا  يایلوا  روبق  ترایز  فالخ  رب  نیا  درادـن و  یترورـض  رگید  يرهـش  رد  دجـسم  تراـیز  يارب 
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بحتسم يدابع  ترفاسم  : » دیوگیم هدرک ، ادیپ  تافتلا  هتکن  نیا  هب  زین  یلازغ  درک . میهاوخ  هراشا  نآ  هب  دوخ  ياج  رد  هک  تسا  بترتم 
هب تایح  لاح  رد  هک  سک  ره  یلک  روط  هب  سپ  ایلوا . املع و  ریاس  نیعبات و  هباحص ، ایبنا ، روبق  ترایز  تهج  هب  ترفاسم  هلمج  زا  تسا ؛

. ددرگیم زیاج  ضرغ  نیا  ققحت  يارب  لاحر  ّدـش  اذـل  تسج . كربت  شترایز  هب  ناوتیم  زین  تاـمم  لاـح  رد  دوشیم ، هتـسج  كربت  وا 
هب طوبرم  ثیدح  اریز  درادن ؛ ضراعت  تافانم و  دجاسم » ۀثالث  یلإ  ّالإ  لاحرلا  ّدشت  ال  : » هلآو هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ثیدـح  اب  عوضوم  نیا 

تهج هب  هک  دجـسم  هس  نیا  رگم  تسین ، اهنآ  يارب  رفـس  رد  یحیجرت  دـنناسکی ، تلیـضف  رد  همه  هک  اجنآ  زا  دـجاسم  تسا و  دـجاسم 
رتکد ( 122 «.) تسا یهلا  يایلوا  روبق  ترایز  يارب  رفـس  زا  ریغ  هلئـسم  نیا  درادن و  یلاکـشا  اهنآ  رطاخ  هب  رفـس  دنراد ، هک  یتیـصوصخ 

دجاسم باوث  اریز  تسا ؛ هدـیافیب  یتمحز  هک  تسا  نآ  تهج  هب  رگید  دـجاسم  هب  لاـحر  ّدـش  زا  یهن  : » دـیوگیم يدعـس  کلملادـبع 
(123 «.) دجسم هس  رگم  تسا ، ناسکی 

هیمیت نبا  مالک  دقن 

هراشا

نیا هب  لاح  نیع  رد  یلو  هتفرگ ، دـجاسملا »  » ار ثیدـح  نیا  رد  هنم  ینثتـسم  هکنآ  اب  وا  اریز  دراد ؛ حـضاو  ياهطلاغم  اـجنیا  رد  هیمیت  نبا 
: دیوگیم وا  تسا . هدرک  لالدتـسا  تیولوا  سایق  هار  زا  ناحلاص  ایلوا و  ایبنا و  روبق  ترایز  تهج  هب  لاحر  ّدش  تمرح  عنم و  رب  ثیدـح 

رفسلاب فیکف  هلآو  هیلع  هللا  یلصلوسرلا  هنع  یهن  دق  لب  ۀعبرالا  ۀّمئألا  قافتاب  عورـشمب  سیل  ۀثالثلا  ریغ  هَّللا  تویب  یلإ  رفـسلا  ناک  اذإف  »
قافتا هب  هناخ ، هس  نیا  زا  ریغ  ادـخ  ياههناخ  هب  رفـس  رگا  ( » 124 (؛»... ًادایعأو ًاناثوأو  دجاسم  مهروبق  ذّختت  نیذـّلا  نیقولخملا  تویب  یلإ 

هک نیقولخم  ياههناخ  هب  رفس  تسا  هنوگچ  سپ  تسا ، هدرک  یهن  نآ  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هکلب  تسین ، عورشم  هناگراهچ  ناماما 
.« تسا هتفرگ  رارق  اهدیع  اهتب و  دجاسم و  ناشروبق 

خساپ

یهیزنت و تیاور ، رد  یهن  هک  دـش  هراشا  ًالبق  تسین . عورـشم  هناخ  هس  نیا  زا  ریغ  ادـخ  ياـههناخ  تراـیز  يارب  رفـس  لـیلد  هچ  هب  ًـالّوا :
. میاهتفاین نانآ  زا  تمرح  رب  یّـصن  ام  هک  یلاح  رد  هداد ، هعبرا  بهاذم  ياسؤر  هب  ار  میرحت  تبـسن  ناشیا  ًایناث : يولوم . هن  تسا  يداشرا 

َعَفُْرت ْنَأ  ُهَّللا  َنِذَأ  هک «  ییاههناخ  هب  رفـس  هکنیا  رب  دوشیمن  لیلد  میلـست -  ضرف  رب  هناگ -  هس  دجاسم  زا  ریغ  هب  رفـس  زاوج  مدـع  ًاثلاث :
رد یگمه  دجـسم  هس  نیا  زا  ریغ  ادخ  ياههناخ  هچرگ  اریز  تسا ؛ قرافلا  عم  سایق  نیا  و  دشاب ، مارح  یلوا  قیرط  هب  ُهُمْـسا » اَهِیف  َرَکْذـُیَو 
نآ هب  لسوت  اهنآ  زا  یکی  هک  دراد  يرگید  رثا  یهلا  يایلوا  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  روبق  ترایز  رد  یلو  تسا  ناسکی  يراذگریثأت 

: دـیوگیم هیمیت  نبا  ًاعبار : تسا . هدـش  تباـث  نآ  ّتیعورـشم  ناـحجر و  دوخ  ياـج  رد  هک  دـشابیم  ناـنآ  حاورا  هب  هثاغتـسا  ناـگرزب و 
ثحب رد  هک  هنوگنامه  تسین ؛ شیب  یتمهت  نیا  تسا ؟ هدرک  ار  یتّین  نینچ  یـسک  هچ  دناهداد .» رارق  تب  ار  دوخ  يایبنا  روبق  ناناملـسم  »

. میدرک هراشا  نآ  هب  یهلا  يایلوا  حاورا  هب  هثاغتسا 

هیمیت نبا  هب  تّنس  لها  ياملع  ضارتعا 

حیضوت

درکلمع يأر و  اب  فلاخم  هک  تسا  ياهیرظن  نیا  و  تسا ، ایلوا  روبق  ترایز  رد  لاحر  ّدش  نافلاخم  نارادمدرـس  زا  هیمیت  نبا  هک  اجنآ  زا 
: هلمج نآ  زا  دناهدرک ؛ نایب  ار  یبلاطم  هدرک و  يریگههبج  وا  ّدض  رب  يرایسب  دارفا  اذل  تسا ، نیملسم  مومع  هکلب  بلاغ 
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ینالقسع رجح  نبا   - 1

هلآو هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ام  دیـس  ربق  ترایز  تهج  هب  نتـسب  رفـس  راـب  میرحت  هب  ار  هیمیت  نبا  اـملع ، هکنیا  لـصاح  : » دـیوگیم وا 
زا نیا  و  تسا ، لیـصفت  لوـط و  فرط  ود  ره  زا  بلطم  نیا  حرـش  رد  و  تسا . هدرک  راـکنا  ار  لـمع  نـیا  وا  هـکنیا  و  دـناهدرک ، بـستنم 

تیعورشم رب  عامجا  نامه  هک  نارگید  ياعدم  عفد  رب  نآ  اب  هک  ياهلدا  هلمج  زا  و  تسا . هدش  لقن  هیمیت  نبا  زا  هک  تسا  یلئاسم  نیرتدب 
هب نم  دیوگب : هک  تشاد  تهارک  وا  هک  هدش  لقن  کلام  زا  هک  تسا  یبلطم  هدرک ، لالدتـسا  تسا ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ربق  ترایز 
هب ظّفلت  زا  بدا  تهج  هب  وا  هک  دناهداد  باوج  بلطم  نیا  زا  کلام  باحصا  زا  ناققحم  یلو  متفر . هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ربق  ترایز 

لامعا و نیرترب  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ربق  ترایز  اریز  دـشاب ؛ هتـشاد  تهارک  ار  تراـیز  لـصا  هکنآ  هن  هتـشاد  تهارک  هملک  نیا 
تیاده دنوادخ  و  تسا . عامجا  لحم  عازن ، نودب  نآ  تیعورشم  و  دزاسیم . نومنهر  لالجلا  يذ  هب  ار  ام  هک  تسا  بّرقت  هلیسو  نیرتهب 

(125 «.) دشابیم باوص  هب  هدننک 

یبهذ ظفاح   - 2

هرجح رانک  رد  سک  ره  سپ  : » دـیوگیم هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ربق  تراـیز  دروم  رد  هیمیت  نبا  ّدر  رد  ءـالبنلا » مـالعا  ریـس   » رد یبهذ 
لاح هب  اشوخ  دتسیاب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  رب  نداتـسرف  دورد  لاح  رد  میلـست و  يراوخ و  تلاح  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  سدقم 

ای شنیمزرس  رد  هک  یـسک  رب  دیاز  یتدابع  متح  روط  هب  وا  تسا و  هتـشاد  ار  ّتبحم  راهظا  نیرتابیز  هداد و  ماجنا  ار  ترایز  نیرتهب  وا  وا ،
وا رب  هک  سک  ره  و  دراد . ار  وا  رب  نداتـسرف  دورد  رجا  مه  تراـیز و  رجا  مه  رئاز  اریز  تـسا ؛ هداد  ماـجنا  هداتـسرف ، دورد  وا  رب  شزاـمن 

يور رب  ای  درواین  ياج  هب  ار  ترایز  بدا  دنک و  ترایز  ار  وا  هک  سک  ره  یلو  داتسرف ، دهاوخ  دورد  هد  وا  رب  دنوادخ  دتسرف  دورد  کی 
وا دیاب  هک  تسا  هداد  ماجنا  ار  دب  راک  اب  هارمه  یبوخ  راک  یصخش  نینچ  نیا  تسین ، عورشم  هک  دهد  ماجنا  ار  يراک  ای  دنک  هدجـس  ربق 

تهج هب  زج  وا  رایسب  هیرگ  اهراوید و  ندیسوب  زین  ناملسم و  ندرک  نویش  ندز و  دایرف  دنگوس ! ادخ  هب  داد . میلعت  ینابرهم  ارادم و  اب  ار 
هللا یلـصربمایپ  ربق  ترایز  اذـل  تسا . منهج  تشهب و  لها  نیب  قراـف  راـیعم و  وا  ّتبحم  سپ  تسین . تسا  لوسر  ادـخ و  ّبحم  وا  هکنیا 

ضرف رب  ایلوا ، ایبنا و  روبق  ترایز  تهج  هب  رفـس  يارب  هیثاثا  نتـسب  و  ددرگیم . ادخ  هب  برق  ثعاب  هک  تسا  یلامعا  نیرتهب  زا  هلآو  هیلع 
لوبق ار  مومع  نیا  هک  ضرف  رب  و  دجاسم ،» ۀثالث  یلا  ّالا  لاحرلا  اودشتال   » ثیدح مومع  هب  لالدتـسا  تهج  هب  هدـشن  هداد  نذا  هک  میلـست 

هیلع هللا  یلصربمایپ  دجـسم  ترایز  يارب  نتـسب  رفـس  راب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ربق  ترایز  تهج  هب  نتـسب  رفـس  راب  مییوگیم : مینک ،
. دروآیم ياج  هب  ار  دجسم  بحاص  تیحت  سپس  دنکیم و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دجـسم  ّتیحت  هب  عورـش  رئاز  ادتبا  اذل  تسا . هلآو 

دصق : » دسیونیم یبهذ  راتفگ  رب  دوخ  هقیلعت  رد  طوؤانرا  بیعش  خیـش  ( 126 «.) نیمآ دنک . يزور  ترایز  نیا  يارب  ار  امـش  ام و  دنوادخ 
؛»... هلآو هیلع  هللا  یلـصّیبنلا  ربق  ةرایزل  لحرلا  ّدش  زاوج  مدعب  لوقی  يّذلا  ۀـیمیت  نبا  هخیـش  یلع  ّدرلا  دارطتـسإلا  اذـهب  هللا  همحرّفلؤملا 
تهج هب  نتـسب  رفـس  راـب  زاوج  مدـع  هب  لـئاق  هک  تسا  هیمیت  نبا  شداتـسا  رب  ندرک  در  مـالک ، نیا  هب  یبهذ -  ّفلؤم -  دوصقم  ( » 127)

.« تسا هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ربق  ترایز 

روبق ترایز  هلأسم  رد  هیمیت  نبا  رب  ّدر 

ار ییاهباتک  هتخادرپ و  تفلاخم  هب  وا  يأر  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ربق  ترایز  هلأسم  رد  شموق  ناگرزب  هیمیت و  نبا  رـصاعم  ياملع 
ةّردلا  - » 2 یکبس . نیدلایقت  زا  مانالا ،» ریخ  ةرایز  یف  ماقـسلا  ءافـش   - » 1 زا : تسا  ترابع  هلمج  نآ  زا  هک  دـناهدرک  فیلأـت  وا  ّدـض  رب 

مجن  - » 4 یئانخا . هَّللادبع  یبا  نیدلایقت  هیکلام  ةاضقلا  یـضاق  زا  ۀیـضرملا ،» ۀـلاقملا   - » 3 یکبـس . زا  هیمیت ،» نبا  یلع  ّدرلا  یف  ۀّیـضملا 
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رکنم یلع  ّدرلا  یف  ةراـتخملا  ۀـفحتلا   - » 6 ینـص . نیدلایقت  زا  ۀهبـشلا ،» عفد   - » 5 یـشرق . مّلعم  نب  رخف  زا  يدـتقملا ،» مجر  يدـتهملا و 
. یکم رجح  نبا  زا  مرکملا ،» يوبنلا  فیرشلا  ربقلا  ةرایز  یف  مظنملا  رهوجلا   - » 7 یناهکاف . نیدلاجات  زا  ةرایزلا ،»

یعدب یعرش و  هب  ترایز  میسقت 

هراشا

وأ اهلهأل  ءآعدـلل  اهروزی  نأ  وهو  عورـشم ، لّوألا : عونلا  عاونأ : ۀـثالث  ۀـقیقحلا  یف  تراصف  دـیوگیم ...« : یباهو  نایتفم  زا  زاـب  نب  خـیش 
حبذلل اهروزی  نأ  ثلاثلا : كرشلا . لئاسو  نمو  ۀعدب  هذهف  اهدنع  حبذلل  وأ  اهدنع  ةالصلل  وأ  اهدنع  ۀئارقلل  رازت  نأ  یناثلا : ةرخآلا . رّکذتل 

، ۀیفاعلا هَّللا  لأسن  ربکأ  كرـش  اذهف  رـصنلا ، وأ  ثوغلا  وأ  هنم  ددملا  بلطل  وأ  هَّللا  نود  نم  ّتیملا  ءآعدل  وأ  کلذـب ، هیلإ  برقتلاو  ّتیملل 
لاّهجلا ضعب  هلعفیام  کلذ  یف  لخدیو  امهریغ . وأ  ًاحلاص  وأ  ًاّیبن  وعدملا  نوک  نیب  قرفالو  ۀـعدتبملا . تارایزلا  هذـه  نم  رذـحلا  بجیف 

(128 (؛»... مهریغ وأ  ینالیجلا  رداقلادبع  خیش  وأ  يودبلا  وأ  نیسحلا  ربق  دنع  وأ  هب  ۀثاغتسالاو  هئاعد  نم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصّیبنلا  ربق  دنع 
نتفر ای  دورب  شلها  رب  اعد  تهج  هب  یـصخش  ترایز  هب  ناسنا  هکنآ  تسا ، عورـشم  هک  لّوا : عون  تسا : عون  هس  رب  تراـیز  تقیقح  رد  »

هک دورب . ربق  نآ  دزن  ینابرق  ای  زامن  ندـناوخ  اـی  ربق  نآ  دزن  نآرق  تئارق  تهج  هب  هکنآ  مود : عون  دـشاب . ترخآ  يروآداـی  تهج  هب  وا 
وا ای  دورب ، هار  نیا  زا  بّرقت  ّتیم و  يارب  حبذ  تهج  هب  ربق  ترایز  هب  هک  تسا  نآ  موس : عون  تسا . كرـش  لیاسو  زا  تعدب و  لمع  نیا 

لمع نیا  زا  ار  ام  هک  میهاوخیم  ادـخ  زا  تسا . ربکا  كرـش  نیا  هک  دـهاوخب . ترـصن  يراـی و  ددـم و  وا  زا  ادـخ  زا  ریغ  هدز و  ادـص  ار 
ار یـسک  هکنیا  نیب  تسین  تهج  نیا  رد  یقرف  و  دش . رذح  رب  تسا  تعدب  هک  ییاهترایز  عاونا  زا  هک  تسا  بجاو  سپ  دـهد . تیفاع 

نالهاج زا  یخرب  هک  ار  هچنآ  دوشیم  لخاد  لمع  هنوگ  نیا  رد  و  ود . نیا  زا  ریغ  ای  حـلاص  درف  ای  دـشاب  ربماـیپ  دـنزیم  ادـص  ناـسنا  هک 
رداقلادبع خیـش  ای  يودب  ای  نیـسح  ربق  رانک  رد  ای  وا  هب  هثاغتـسا  ندز و  ادص  لیبق  زا  دـنهدیم ؛ ماجنا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ربق  رانک 

.« نارگید ای  ینالیگ 

خساپ

. میدـناسر تابثا  هب  ار  لمع  نیا  ناحجر  هکلب  زاوج  طوسبم  روط  هب  یهلا  يایلوا  روبق  رانک  رد  زامن  اـعد و  نآرق و  تئارق  ثحب  رد  ًـالّوا :
يارب ار  نآ  باوث  دیامنیم و  ینابرق  دنوادخ  يارب  هکلب  دنکیمن ، ینابرق  وا  هب  بّرقت  تهج  هب  ّتیم  يارب  ناناملـسم  زا  یکی  زگره  ًایناث :

هب هثاغتـسا  ثحب  رد  ًاثلاث : ددرگ . بّرقتم  ناحبـس  دنوادخ  هب  رما  تیاهن  رد  ات  هدش  لّسوتم  وا  هب  دوخ  لمع  نیا  اب  دتـسرفیم و  تیم  حور 
. دـشابن یلالقتـسا  دـید  اب  هک  یتروص  رد  دـیآیمن ، باسح  هب  كرـش  زگره  لمع  هنوگ  نیا  هک  میدرک  رکذ  طوسبم  روط  هب  ایلوا  حاورا 

هلآو هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ربق  ترایز  زا  مدرم  عنم  رد  هیمیت  نبا  یعـس  انامه  : » دیوگیم رـصم  رهزا  ياملع  زا  يرثوک  دـهاز  دّـمحم  خـیش 
ترایز ببس  هب  كرش  رّوصت  هنوگچ  تسا ، هتفهن  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هب  تبسن  وا  نورد  رد  هک  دراد  ياهنیک  تموصخ و  رب  تلالد 

نیا و  تسا ، ادـخ  لوسر  هدـنب و  وا  هک  دـندقتعم  وا  قح  رد  هک  یناسک  دوریم ؟ ناناملـسم  هرابرد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هب  لـسوت  و 
رد اهتعدـب  زا  ار  ماوع  ملع ، لها  هشیمه  دـننکیم . رارکت  زامن  رد  راب  تسیب  لقاّدـح  زور  ره  وا  دوبداـی  يروآداـی و  همادا  رد  ار  بلطم 
خر يزیچ  رد  نانآ  زا  یتعدـب  هک  هاگ  ره  دـنیامنیم ، داشرا  ترایز  ریغ  ترایز و  رد  اهّتنـس  هب  ار  ناـنآ  دـنرادیمزاب و  تانوئـش  ماـمت 

هب هلیـسو  نیا  هب  ار  مدرم  هک  یـسک  لوا  يرآ ، دندیمانن . كرـشم  لّسوت ، ای  ترایز  ببـس  هب  ار  نانآ  مایا  نیا  زا  کی  چیه  رد  یلو  دهد .
لالح دنیبیم  دوخ  رد  هک  یجایتحا  تهج  هب  ار  نیملسم  نوخ  لاوما و  هتفر و  وا  لابند  هب  هک  یناسک  و  دوب ، هیمیت  نبا  داد  تبـسن  كرش 

(129 «.) تسا هدرک 
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روبق ترایز  نانز و 

رفـس لاحر و  ّدـش  نودـب  هک  یتروصرد  نادرم  يارب  و  دنتـسه ، نانز ! يارب  روبق  ترایز  تمرح  هکلب  ّتیعورـشم ، مدـع  هب  لئاق  نایباهو 
رد مه  نآ  نانز ، رب  هن  تسا  عورشم  نادرم  يارب  اهنت  روبق  ترایز  : » دنیوگیم نایباهو  یمئاد  هورگ  دننادیم . زیاج  ار  دشاب  ترایز  يارب 

ترایز نانز  يارب  : » دیوگیم زاب  نب  خیش  ( 130 «.) نتفرگ تربع  تهج  هب  نتسب  رفس  راب  نودب  ینعی  دشاب ؛ شدوخ  رهش  رد  هک  یتروص 
، دنتسه هنتف  نانز  هکنیا  رگید  و  تسا . هدرک  تنعل  دنوریم  روبق  ترایز  هب  هک  ار  ینانز  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  اریز  تسین ؛ زیاج  روبق 

يرگهنتف هن  هکنیا  ات  تسا  هدرک  مارح  ار  روبق  ترایز  نانآ  يارب  هک  تسا  نیا  وا  ناسحا  ادـخ و  تمحر  زا  اذـل  و  تسا . مک  ناشربص  و 
هب هک  ار  یناـنز  هدـش ، تباـث  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  زا  : » دـیوگیم نینچ  مه  وا  ( 131 «.) دـنناشکب هنتف  هب  ار  نارگید  هن  دـننک و 

ثیدـح نیا  زا  املع  هدیـسر و  يراصنا  تباث  نب  ناسح  هریرهوبا و  سابع و  نبا  زا  ثیدـح  نیا  تسا . هدرک  تنعل  دـنوریم  روبق  ترایز 
ناهانگ زا  لمع  نیا  هکنیا  رب  دراد  تلالد  هکلب  دـشابیم ، مارح  رب  اهنت  نعل  اریز  تسا ؛ مارح  اـهنز  يارب  تراـیز  هک  دـناهدرک  هدافتـسا 

 - تسا رتاناد  ادخ  رما -  نیا  ببـس  و  دشاب . هورکم  طقف  هکنیا  هن  تسا  مارح  روبق  زا  نانز  ترایز  هک  تسا  نآ  باوص  اذل  تسا . هریبک 
بجاو هک  دراد  يربص  اب  تافانم  هک  دـنهدیم  ماجنا  ار  ییاهراک  زا  نآ  لثم  ییارـسهحون و  یهاگ  اذـل  دـنربص و  مک  ًابلاغ  ناـنز  هکنیا 
اهدرم طسوت  هب  اهنآ  هک  دوشیم  ثعاب  یهاگ  اهنآ  نتفر  هزانج  لابند  هب  اـهربق و  زا  اـهنآ  تراـیز  اذـل  دـناهنتف ، ناـنز  هکنیا  و  تسا .
نتـسب عیارذ و  ّدس  تهج  هب  لماک  یمالـسا  تعیرـش  و  دنروخب . لوگ  اهنآ  طسوت  هب  اهدرم  هک  تسا  نکمم  مه  یهاگ  دنروخب و  لوگ 

یلصادخ لوسر  زا  حیحـص  روط  هب  و  دشابیم . شناگدنب  هب  ادخ  تمحر  زا  نیا  و  دش . دهاوخ  ّرجنم  اههنتف  داسف و  هب  هک  هدمآ  ییاههار 
قاـفتا ثیدـح  نیا  تّحـص  رب  متـشاذگن ». ناـنز  زا  نادرم  رب  رترادررـض  ياهنتف  دوخ  زا  دـعب  يارب  نم  : » دوـمرف هک  هدیـسر  هلآو  هیلع  هللا 

و تسا ، لیلد  نودب  يراتفگ  دـناهدرک  انثتـسا ، ار  شبحاص  ود  ربق  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ربق  ترایز  اهقف  زا  یخرب  هکنیا  و  تسا ...
، دوشیم شبحاص  ود  ربق  یتح  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ربق  یتح  اهربق  همه  لماش  زین  دوشیم و  همه  لـماش  عنم  هک  تسا  نآ  باوص 

(132 «.) تسا لیلد  ثیح  زا  دامتعا  دروم  نیا  و 

زاوج هلدا 

لقن هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  هشیاع  ثیدح  نیا  رد  دش . رکذ  مجنپ  باوج  رد  هک  تسا  هکیلم  یبا  نب  هَّللادـبع  ثیدـح  لوا : ثیدـح 
هیلع هللا  یلصادخ  لوسر  رما  هب  دانتسا  اب  و  دوب . هدومرف  یهن  ًالبق  هکنآ  زا  دعب  دومرف  رما  روبق  ترایز  يارب  ار  اهنز  ترضح  هک  دنکیم 
ربـخ ادـخ  لوـسر  رما  زا  دیـسرپ ، هراـبنیا  رد  وا  زا  هک  یـسک  خـساپ  رد  و  تـفریم . نامحرلادـبع  شردارب  ربـق  تراـیز  هـب  دوـخ  هـلآو ،

ثیدح ( 134 .) دـناهدرک لالدتـسا  راطوالا » لین   » رد یناکوش  لیبق  زا  يدارفا ؛ نانز  يارب  روبق  ترایز  زاوج  رب  ثیدـح  نیا  هب  ( 133 .) داد
لوسر ّنأ  کلام  نب  سنأ  نع  تباـثلا  ثیدـحلا  یف  اـنیور  دـقو  : » دـنکیم لـقن  کـلام  نب  سنا  زا  ( 135) یقهیب هک  تسا  یثیدـح  مود :

انیور دقو  : » دیوگیم یقهیب  هک  ثیدح  نیا  رد  ( 136 .«) يربصاو هَّللا  یّقتا  اهل : لاقف  یکبت  یهو  ربق  دنع  ةأرماب  ّرم  هلآو  هیلع  هللا  یلصهَّللا 
دراد ینشور  تلالد  کلام » نب  سنا  نع  تباثلا   » هب ریبعت  اریز  نآ ؛ دنس  تّحـص  رب  دراد  تلالد  کلام » نب  سنأ  نع  تباثلا  ثیدحلا  یف 

ادخ لوسر  درک ، روبع  تسیرگیم ، يربق  دزن  هک  ینز  رانک  زا  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدش  تباث  کلام  نب  سنا  زا  ثیدـح  نیا  هکنیا  رب 
و ناتـسربق . يوس  هب  ندش  جراخ  زا  دـشاب  هدومرف  یهن  ار  وا  ترـضح  هک  هدـماین  ربخ  نیا  رد  امنربص . نک و  هشیپ  اوقت  دومرف : نز  نآ  هب 

قافتا دروم  روکذم  ربخ  : » هک تسا  هتفگ  هدومن و  لقن  نانز  رب  روبق  ترایز  میرحت  مدع  رب  لیلد  ناونع  هب  ار  ثیدـح  نیا  یطایمد  يرکب 
حیحص رد  ملسم  هک  تسا  یتیاور  موس : ثیدح  تسا . هدرک  لالدتسا  روکذم  ثیدح  هب  ( 137) زین یعفاش  ینیبرش  نب  دّمحم  تسا .» همه 

، مهل رفغتـستف  عیقبلا  لهأ  یتأت  نأ  كرمأی  ّکبر  ّنإ  :» دومرف دوخ  لوسر  هب  لیئربج  طـسوت  هب  دـنوادخ  هک  دـنکیم  لـقن  هشیاـع  زا  دوخ 
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اب ثیدـح  نیا  ( 138 ...«) نیملـسملاو نینمؤملا  نم  رایدـلا  لـهأ  یلع  مالـسلا  یلوق : لاـق : هَّللا !؟ لوسر  اـی  مهل  لوـقأ  فـیک  تلق : تلاـق :
هچ نم  دسرپیم : هشیاع  دعب  دنک . رافغتـسا  اهنآ  يارب  دیایب و  عیقب  هب  هدومرف  رما  ادخ  لوسر  هب  دنوادخ  هکنیا  رب  دراد  تلالد  تحارص 

تیاور نیا  دیامرفیم . میلعت  وا  هب  ار  عیقب  لها  هب  مالـس  ترایز و  تیفیک  باوج ، رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  اهنآ ؟ يارب  میوگب 
يارب لیلد  ثیدـح ، نیا  : » دـیوگیم يوون  ملـسم ، حیحـص  حراش  دراد . تحارـص  ناتـسربق  هب  اهنآ  نتفر  اـهنز و  تراـیز  زاوج  رد  زین 

هـس نآ  رد  ام  باحـصا  نیب  دراد ، دوجو  فالتخا  املع  نیب  هلأسم  نیا  رد  و  اهنز . يارب  ار  روبق  ترایز  دـننادیم  زیاج  هک  تسا  یناـسک 
و تسا . حاـبم  هکنیا : موس  دراد . تهارک  هکنیا : مود  روبقلا ». تاراّوز  هَّللا  نعل  : » ثیدـح رطاـخ  هب  تسا  مارح  هکنیا  یکی  تسا : هجو 

لالدتـسا اهنز  يارب  روبق  ترایز  زاوج  رب  ثیدـح  نیا  هب  زین  ینالقـسع  رجح  نبا  ثیدـح .» نیا  هب  زاوج  هحابا و  يارب  دوشیم  لالدتـسا 
هب تبسن  زاوج  رب  تلالد  هک  ياّهلدا  هلمج  زا  « ؛» هشیاع نع  ملسم  هاور  ام  ءآسنلا  یلإ  ۀبـسنلاب  زاوجلل  لّدی  اّمم  ةدئاف : :» تسا هتفگ  هدومن و 
نآ هب  زین  یعفاش  يرکب  ( 139 .) دنکیم لقن  ار  روکذم  ثیدح  سپـس  تسا ». هدرک  تیاور  هشیاع  زا  ملـسم  هک  تسا  یثیدح  دراد ، نانز 

دّمحم ( 141 «) جاتحملا ینغم   » باـتک رد  نینچ  مه  ( 140 .) تسا هدرک  لالدتـسا  اهنز  يارب  روبق  ترایز  تمرح  مدع  زاوج و  رب  ثیدـح 
يارب روبق  ترایز  زاوج  رب  روکذـم ، ثیدـح  هب  ( 142) ینالقـسع رجح  نبا  زین  و  تسا . هدش  لالدتـسا  ثیدح  نیا  هب  یعفاش  ینیبرـش  نب 

شردپ زا  وا  نیـسحلا و  نب  یلع  زا  وا  شردپ و  زا  وا  دّـمحم و  نبرفعج  زا  يدنـس  اب  مکاح  مراهچ : ثیدـح  تسا . هدرک  لالدتـسا  نانز ،
(143 (؛» هدنع یکبتو  یّلصتف  ۀعمج  ّلک  ةزمح  اهّمأ  ربق  روزت  تناک  هلآو  هیلع  هللا  یلـصّیبنلا  تنب  ۀمطاف  ّنإ  : » دنکیم لقن  مالـسلا  مهیلع 

ربق دزن  دـناوخیم و  زامن  و  دومنیم ، ترایز  هعمج  زور  ره  ار  هزمح  شیومع  ربق  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  رتخد  همطاـف  هک  یتسرد  هب  »
رجح نـبا  تـسا . هدـش  لالدتــسا  ناوناـب  تراـیز  زاوـج  يارب  ثیدـح  نـیا  هـب  ( 144 «) ریبــحلا صیخلت   » باــتک رد  دوـمنیم .» هـیرگ  وا 
نیا خساپ  رد  تسا . هدرکن  كرد  ار  دّمحم  تنب  همطاف  نیـسحلا ، نب  یلع  اریز  تسا ؛ لسرم  ثیدح ، نیا  هک  تسا  هتفگ  ( 145) ینالقسع

رد تسین  یکـش  تسا و  هدومن  لـقن  شردـپ  زا  مالـسلا  هیلعنیـسحلا  نب  یلع  هک  تسا  نیا  هدوـمن  لـقن  مکاـح  هچنآ  : » تفگ دـیاب  داریا 
. لـسرم هن  تسا  دنـسم  ثیدـح ، نیا  هجیتن  رد  تسا . هدومن  كرد  ار  رداـم  وا  هدوب و  مالـسلا  اـهیلعهمطاف  دـنزرف  یلع  نب  نیـسح  هکنیا 
زا نانز  اـم  ( » 146 (؛» اـنیلع مزعی  ملو  روـبقلا  ةراـیز  نع  اـنیهن  تلاـق  : » هدرک تیاور  وا  زا  ملـسم  هک  تسا  هّیطع  ّما  ثیدـح  مجنپ : ثیدـح 

(«. تسا زاوج  تصخر و  هکلب  تسین  تمیزع  یهن  نیا  ) تسا هدشن  ضرف  مزال و  ام  رب  یهن  نیا  یلو  میاهدش  یهن  روبق  ترایز 

تایاور رد  لیلعت  مومع  هب  کّسمت 

اهنآ زا  یخرب  هب  اجنیا  رد  درادـن . اهدرم  هب  صاصتخا  دوشیم و  اهنز  اهدرم و  لماش  روبق  تراـیز  بابحتـسا  تاـیاور  رد  لـیلعت  مومع 
ترایز سپ  روبق ، تراـیز  زا  ار  امـش  مدرک  یهن  ( » 147 (؛» ةربع اهیف  ّنإف  اـهوروزف  روبقلا  ةراـیز  نع  مکتیهن  : » لاـقو  - 1 مینکیم : هراشا 

سپ ( » 148 (؛» ةرخآلا رّکذتو  ایندلا  یف  دّهزت  اّهنإف  روبقلا  اوروزف   - » 2 تسا .» نتفرگ  تربع  روبق ، ترایز  رد  هک  یتسرد  هب  ار  روبق  دـینک 
؛» ةرخآلا مکرّکذـت  اّهنإف  اـهوروزف   - » 3 دوشیم » ترخآ  يروآداـی  اـیند و  رد  دـهز  بجوم  روبق  تراـیز  هکاریز  ار ؛ روبق  دـینک  تراـیز 

روبقلا اوروزف   - » 4 تسا » گرم  هدنهد  رّکذـت  ار و  ندرم  دروآیم  دای  هب  روبق  ترایز  هک  یتسرد  هب  سپ  ار ، روبق  دـینک  ترایز  ( » 149)
(151 (؛» ًاریخ اهترایز  مکدزیلو  اهوروزف   - » 5 تسا .» گرم  هدنهد  رّکذت  ترایز  اریز  ار ؛ روبق  دـینک  ترایز  ( » 150 (؛» توملا رّکذت  اّهنإف 

ّهنإف اهوروزف  الأ  روبقلا  ةرایز  نع  مکتیهن  تنک   - » 6 دنکیم .» دایز  ار  ریخ  امش  يارب  اهنآ  ترایز  هک  ارچ  ار ؛ روبق  دییامن  ترایز  سپ  »
اهنآ نونکا  سپ  مدرکیم ، یهن  روبق  ترایز  زا  ار  امش  هتشذگ  رد  نم  ( » 152 (؛» ًارجه اولوقتالو  ةرخآلا  رّکذتو  نیعلا  عمدتو  بلقلا  ّقری 

ترایز ماگنه  یلو  دوشیم ، ترخآ  هدنروآ  دای  هدنهد و  رّکذت  و  دزیریم ، کشا  مشچ  دشخبیم ، ّتقر  ار  بلق  اریز  دـییامن ؛ ترایز  ار 
ًاربـق روزی  نأ  ءآـش  نمف  روـبقلا  ةراـیز  نع  مکتیهن  تنک  ّینإ  : » دوـمرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر   - 7 دییوگن .» هدوهیب  نخـس  اهربق 

تساوخ سکره  سپ  مدرکیم ، یهن  روبق  ترایز  زا  ار  امش  هتشذگ  رد  نم  ( » 153 (؛» ةرخآلا رّکذیو  نیعلا  عمدیو  بلقلا  ّقری  ّهنإف  هرزیلف 
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دای هب  ار  ترخآ  دـنکیم و  نایرگ  ار  مشچ  هدیـشخب ، ّتقر  ار  بلق  ربق ، ترایز  اریز  ار ؛ نآ  دـنک  ترایز  سپ  دـنک ، ترایز  ار  يربق  هک 
هک ار  روبق  نکترایز  ( » 154 (؛»... ةرخآلا اهب  رّکذـت  روبقلارز  : » دومرف نم  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تفگ : رذوبا   - 8 دروآیم .»

لماش ار  درم  نز و  دراد و  مومع  تسا ، هدش  رکذ  بابحتسا  تلع  ناونع  هب  ثیداحا  نیا  رد  هچنآ  یتفایم .» ترخآ  دای  هب  نآ ، هطساو  هب 
اجره درادن و  اهدرم  هب  صاصتخا  مه  نآ  دشاب  ترایز  هب  رما  مکح  تمکح  روما ، نیا  هک  نانچ  و  درادن . اهدرم  هب  صاصتخا  دوشیم و 
دوـجو تروـص  رد  هک  تسین  تهج  نیا  زا  تلع  تمکح و  نیب  یقرف  دراد و  دوـجو  زین  مکح  دـشاب ، هتـشاد  دوـجو  رما  مـکح  تـمکح 
تروص رد  هک  تسا  مکح  ّتلع  تمکح و  ندوبن  ضرف  رد  تمکح  تلع و  نیب  قرف  تشاد و  دـهاوخ  دوـجو  زین  مکح  مکح ، تمکح 

رد هک  يدـیاوف  نیا  هچ  نیاربانب ، تسا . یقاب  مکح  نآ ، دوبن  ضرف  اـب  تمکح  رد  یلو  دوبدـهاوخن ، تسا  مکح  هک  لولعم  ّتلع ، ندوبن 
بابحتـسا هک  مه  مکح  راچان  سپ  تسین ، یقرف  اـهنآ  رد  نادرم  ناـنز و  نیب  تمکح ، هچ  دنـشاب و  مکح  ّتلع  هدـیدرگ  رکذ  تاـیاور 

نز و نیب  یقرف  تسا ، ترخآ  گرم و  روآدای  ایند و  رد  دـهز  بجوم  روبق  تراـیز  رگا  و  تشاد . دـهاوخ  ّتیمومع  تسا ، روبق  تراـیز 
نم عنامالف  : » تسا هتفگ  هدرک و  لالدتـسا  تایاور  رد  دراو  لیلعت  مومع  هب  قباس  دّیـس  خیـش  تسین . راثآ  دـیاوف و  نیاهب  ندیـسر  رد  درم 

يزیچ گرم ، يروآدای  هک  نیا  يارب  اهنز ؛ يارب  نذا  درادـن  یعناـم  ( » 155 (؛» ءآسنلاو لاجرلا  هیلإ  جاتحی  توملا  رّکذـت  ّنأل  ّنهل ، نذألا 
«. درادن اهدرم  هب  صاصتخا  دنراد و  نآ  هب  زاین  اهنز  اهدرم و  هک  تسا 

روبق زا  نانز  ترایز  تمرح  رب  نایباهو  هلدا  دقن 

حیضوت

هب لالدتـسا  يرگید  و  تایاور . زا  یخرب  هب  لالدتـسا  یکی  دـناهدرک : کسمت  لیلد  عون  ود  هب  نانز  يارب  روبق  ترایز  تمرح  رب  نایباهو 
. میزادرپیم اهنآ  زا  کی  ره  یسررب  دقن و  هب  کنیا  عیارذ . ّدس  هدعاق 

تایاور دقن  فلا )

، دنوریم روبق  ترایز  هب  هک  ار  ینانز  دـنوادخ  ( » 156 (؛» روبقلا تارئاز  هَّللا  نعل  : » دومرف هک  هدـش  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  زا 
روبق ترایز  هب  دایز  هک  ار  ینانز  دـنوادخ  ( » 157 (؛» روبقلا تاراّوز  هَّللا  نعل  : » دومرف هک  هدـش  لـقن  ترـضح  زا  زین  و  تسا ». هدرک  تنعل 

نب ناسح  قیرط  تسا : هدـش  لقن  قیرط  هس  زا  تاـیاور  نیا   - 1 تسا ؛ هشدـخ  لباق  یتاهج  زا  تایاور  نیا  تسا ». هدرک  تنعل  دـنوریم ،
هک تسا  عقاو  میثخ  نب  ناـمثع  نب  هَّللادـبع  تباـث ، نب  ناـسح  قیرط  رد  تسا . فیعـض  نآ  قیرط  هس  ره  هریرهوبا و  ساـبع و  نبا  تباـث ،

دراد رارق  نامهب  نب  نمحرلادبع  قیرط  نیمه  رد  ( 158 .) تسا هدرک  لقن  نیعم  نبا  زا  یقرود  نبا  هک  هنوگ  نآ  دشابیمن ، يوق  شثیداحا 
و دوشیمن . جاجتحا  وا  هب  هتفگ : متاحوبا  هک  تسا  ناذاـب  حـلاصوبا  مود  قیرط  رد  ( 159 .) میـسانشیمن ار  وا  ام  دیوگیم : ینیدم  نبا  هک 

موس قیرط  رد  ( 160 .) دـشاب یـضار  وا  زا  ناینیـشیپ  زا  یکی  هک  منادیمن  نم  هتفگ : يدـع  نبا  و  تسا . هدرک  یفرعم  هقث  ریغ  ار  وا  یئاسن 
. دوشیمن جاجتحا  وا  ثیدح  هب  دـنیوگیم : متاحوبا  همیزخ و  نبا  هدرک و  یفرعم  يوق  ریغ  ار  وا  یئاسن  هک  تسا  عقاو  هملـس  یبا  نب  رمع 

نیا لقن  زا  دـعب  ینابلا  نیدلارـصان  و  تسا . يدنـس  هشقانم  دروم  شقرط  مامت  اـب  ثیدـح  سپ  ( 161 .) دـنادیم فیعـض  ار  وا  نیعم  نبا  و 
« نعل  » هملک  - 2 متفاین ». دـهد  یهاوگ  وا  عفن  هب  هک  يزیچ  ثیداـحا ، رد  ( » 162 (؛» هل دهـشیام  ثیداحألا  یف  دجن  ملف  : » دیوگیم ثیدح 

هدـش عضو  تمرح  يارب  هملک  نیا  هک  هدرکن  اعّدا  یـسک  دراد ، تهارک  رب  تلالد  هملک  نیا  لصا  هکلب  درادـن ، تمرح  رب  تلالد  هشیمه 
: نعللا : » دـیوگیم روظنم  نبا  تسا . هدـمآ  تغل  لها  بتک  رد  هک  هنوگ  نآ  تسا ؛ ادـخ  تمحر  زا  يرود  نآ  موهفم  داـفم و  اریز  تسا ؛

درط يانعم  هب  یخرب  و  تسا . ریخ  زا  درط  ندرک و  رود  يانعم  هب  نعل  ( » 163 (؛» هَّللا نم  داعبإلاو  درطلا  لیقو : ریخلا . نم  درطلاو  داعبإلا  وه 
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زا یخرب  هک  میربیم  یپ  خیرات  هب  هعجارم  اب  اریز  تسا ؛ هیباحص  نانز  هریـس  اب  فلاخم  اوتف  نیا   - 3 دناهدرک ». انعم  ادخ  زا  ندرک  رود  و 
ای هعمج  ره  ترضح  نآ  هک  هدش  لقن  مالـسلا  اهیلعارهز  ترـضح  هرابرد  دشیمن . نانآ  عنام  مه  یـسک  دنتفریم و  روبق  ترایز  هب  نانآ 

هیلع هللا  یلـصادخ  لوسر  شردپ  تایح  رـصع  رد  نیا  تفریم و  دحا  يادهـش  ریاس  ءادهـشلادیس و  هزمح  ربق  ترایز  هب  راب  ود  هتفه  ره 
ای هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  ییهن  زگره  دادیم و  همادا  ار  ترایز  زین  شدوخ  تداهـش  ماگنه  ات  شردپ  تافو  زا  دعب  یتح  و  دوب . هلآو 

مالسلا اهیلعهمطاف  هک  دناهدرک  لقن  نارگید  قازرلادبع و  تسا . هدیسرن  راک  نیا  دروم  رد  هباحـص  زا  یکی  ای  مالـسلا  هیلعیلع  ترـضح 
اهیلعهمطاف هک  هدش  لقن  زین  و  ( 164 .) درکیم هیرگ  دروآیم و  ياج  هب  زامن  اجنآ  رد  تفریم و  هزمح  شیومع  ربق  ترایز  هب  هعمج  ره 

هیرگ اعد و  دروآیم و  ياـج  هب  زاـمن  اـجنآ  رد  تفریم و  ناـیم  رد  زور  هس  اـی  ناـیم  رد  زور  ود  دـحا  يادهـش  روبق  تراـیز  هب  مالـسلا 
(166 (؛» ۀّـکمب ربقو  یـشبُحلاب  تامو  رکب ، یبأ  نب  نمحرلادـبع  اـهیخأ  ربق  روزت  هشئاـع  تیأر  : » دـیوگیم هکیلم  یبا  نبا  ( 165 .) دومنیم

لقن زین  و  دـش ». نوفدـم  هکم  رد  دومن و  تلحر  ایند  زا  وا  تفریم . رکبوبا  نب  نمحرلادـبع  شردارب  ربق  تراـیز  هب  هک  مدـید  ار  هشیاـع  »
: تفگ وا  تسا ؟ هدرکن  یهن  روبق  ترایز  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  ایآ  دش : هتفگ  وا  هب  دش . ناتسربق  دراو  يزور  هشیاع  هک  هدش 

تمرح نآ  زا  هدرک و  لـمح  تهارک  رب  ار  یهن  نیا  اـملع  رثـکا   - 4 ( 167 .) دومن رما  روبق  ј هب ز ًادـعب  یلو  دوب  هدرک  یهن  ًـالبق  يرآ 
ءآجام باب 61  : » دنکیم ناونع  هنوگ  نیا  ار  یباب  يذمرت  ننـس  رد  فلا ) دوشیم : رکذ  اهنآ  تاملک  زا  يدراوم  هک  دـناهدرکن  هدافتـسا 

دوخ هک  دـنکیم  رکذ  ار  تیاور  نیمه  و  تسا .» هدـمآ  نانز  يارب  روبق  ترایز  تهارک  رد  هچنآ  باب  « ؛» ءآسّنلل روبقلا  ةرایز  ۀـّیهارک  یف 
دناهتفگ املع  زا  یضعب  : » دیوگیم يذمرت  یـسیعوبا  دعب  هاگنآ  تسا . هدشن  تشادرب  تهارک  زا  رتشیب  تیاور  زا  هک  دراد  نآ  رب  تلالد 

هنیمز نـیا  رد  ( 169) یطاـیمد يرکب  زا  ب ) ( 168 «.) تساـهنآ عزج  يداـیز  ربـص و  یمک  ّتلع  هب  ناـنز  يارب  روبق  تراـیز  تهارک  هک 
يارب و  « ؛» هرکتف یثنخلا ) اهلثمو   ) یثنأل لجرل ال  روبقلا  ةرایز  بدـنیو  : » دوشیم رکذ  اـجنیا  رد  نآ  هصـالخ  هک  تسا  هدـش  رکذ  یبلاـطم 
سپـس دراد . ینایب  تهارک  هجو  رد  دـعب  دراد .» تهارک  هک  یثنخ ) تسا  نانز  لثم  و  ، ) تسا بحتـسم  روبق  تراـیز  ناـنز -  هن  نادرم - 

هب دسریم  ات  دنکیم  لالدتـسا  تمرح  مدع  رب  ثیدح  ود  هب  و  اریز .»... تسا ؛ هدشن  مارح  هک  یتسرد  هب  « ؛»... مرحت مل  اّمنإو  : » دـیوگیم
تاراّوز هَّللا  نعل  حیحص  ربخ  دوشیم  لمح  تهارکرب  « ؛» روبقلا تاراّوز  هَّللا  نعل  حیحـصلاربخلا  کلذ  یلع  لمحیو  : » دیوگیم هک  اجنیا 

هللا یلصّیبنلا  ربق  ةرایز  لثمو  ءآسنلاو  لاجرلل  تابرقلا  مظعأ  نم  اّهنأل  هلآو  هیلع  هللا  یلـصّیبنلا  ربق  اهل  ّنسی  معن  : » دنیوگیم دعب  روبقلا .»
هیلع هللا  یلـصربمایپ  ربق  تراـیز  نز  يارب  تسا  بحتـسم  يرآ ، ( » 170 (؛» اهل ّنسف  ءآیلوألاو  ءآملعلاو  ءآیبنألا  روبق  ریاـس  ةراـیز  هلآو  هیلع 

هک ایلوا ، املع و  ایبنا و  روبق  ریاس  ترایز  تسا  ربمایپ  ربق  ترایز  لثم  و  تسا . نانز  نادرم و  يارب  اهبّرقت  نیرتگرزب  زا  نآ  اریز  هلآو ؛
یتوهب دوشب . یمارح  باکترا  هانگ و  مزلتسم  روبق ، ترایز  يارب  اهنز  نتفر  هک  يدراوم  رب  تسا  یهن  نیا  لمح   - 5 دشابیم ». بحتسم 

بحتـسم ناملـسم ، ربق  ترایز  نادرم ، يارب  « ؛» ملـسم ربق  ةرایز  روکذـلل  ّنسی  : » تسا هدروآ  عانقلا » فاّشک   » باتک رد  یلبنح  ياـملع  زا 
نإف هیلع . قفّتم  انیلع ) مزعی  ملو  روبقلا  ةرایز  نع  انیهن  : ) تلاق ۀـیطع  ّمأ  تور  امل  ءآسنلل  روبقلا  ةرایز  هرکتو  : » دـیوگیم هکنیا  ات  تسا .»

. یئاسنلا ّالإ  ۀسمخلا  هاور  روبقلا . تاراوز  هَّللا  نعل  هلآو : هیلع  هللا  یلـصهلوق  لمحی  هیلعو  روبقلا  ّنهترایز  تمرح  مّرحم  ّنهنم  عقی  ّهنأ  ملع 
زا ناـنز )  ) اـم تفگ : هک  هّیطع  ّما  تیاور  لـیلد  هب  تسا ؛ هورکم  ناـنز  يارب  روـبق  تراـیز  و  ( » 171 (؛»... ّیبنلا ربق  ریغ  يذمرتلا  هحّحـصو 

نانز هیحان  زا  یمارح  راک  ترایز ، رد  رگا  هجیتن  رد  تفرگن ، رارق  نآ  ندوب  روآ  مازلا  تمیزع و  رب  قاّفتا  یلو  میاهدـش  یهن  روبق  ترایز 
تنعل ار  روبق  ریاز  نانز  دـنوادخ  و  دومرف : هک  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  نخـس  ددرگیم و  مارح  نانآ  رب  روبق  ترایز  دوش ، ماـجنا 

زا ریغ  ربق  هرابرد  ار  نآ  يذـمرت  دـناهدرک و  لقن  یئاـسن  زج  هب  هناـگ  جـنپ  ناثّدـحم  ار  تیاور  نیا  دوشیم . لـمح  تروص  نیا  رب  دـنک ،
یمارح لعف  بکترم  نانز  هک  يدراوم  رب  روبقلا » تاراّوز  هَّللا  نعل   » ثیدح مالک ، نیا  رد  تسا .» هتسناد  حیحص  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 

ّنأ هنع -  هللا  یـضر  ةریره -  یبأ  نع  يذمرتلاو  ۀجام  نبا  يور  امل  مرحت ؛ لیقو : : » دیوگیم ینیبرـش  نب  دّمحم  تسا . هدش  لمح  دـنوش ،
یف هب  مزج  حابت . لیقو : هریغو . بّذهملا »  » بحاص لاق  هبو  ۀضورلا ،»  » یف هجولا  اذـه  سیلو  روبقلا  تاراّوز  نعل  هلآو  هیلع  هللا  یلـصّیبنلا 
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ریغ یف  لاوقألا  هذـه  ّلحمو  کلذ . وحنو  ءآکب  اهیلع  ّبترت  اذإ  امیف  ربخلاو  لصألاب . ًالمع  ناتتفإلا ، نمأ  اذإ  ینایؤّرلا  هحّحـصو  ءآـیحألا » »
ءادهـشلاو نیحلاصلاو  ءآیبنألا  ۀـّیقب  روبق  هب  يروهنمدـلا  ّقحلاو  ءآسنلاو . لاجرلل  تابرقلا  مظعأ  نمف  هترایز  اّمأ  نیلـسرملادّیس ، ربق  ةراـیز 

یلصمرکاربمایپ هک  دناهدرک  لقن  هریرهوبا  زا  يذمرت  هجام و  نبا  هک  یتیاور  رطاخ  هب  تسا ؛ مارح  دناهتفگ : یضعب  و  ( » 172 (؛» رهاظ وهو 
مه اـنعم  نیمه  رب  و  درادـن . دوجو  هضور »  » باـتک رد  تمرح )  ) هجو نیا  و  تسا . هدرک  نعل  ار  روـبق  هدـننک  تراـیز  ناـنز  هلآو  هیلع  هللا 

و تسا . هدـیقع  نیا  رب  ءایحالا »  » باتک بحاـص  و  تسا . حاـبم  دـناهتفگ : مه  رگید  یـضعب  و  دـنراد . هدـیقع  وا  ریغ  و  بّذـهم »  » بحاـص
لـصا مکح  نیا  ّتلع  دـشاب . نآ  لاـثما  ندرک و  هیرگ  لـثم  هنتف ؛ زا  نمیا  هـک  یماـگنه  هـتبلا  تـسا ؛ هتـسناد  حیحـص  ار  نآ  مـه  یناـیؤر 
ترایز صوصخ  رد  اّما  ؛ تسا نینمؤم  روبق  ترایز  دروم  رد  املع  نیب  لاوقا  فالتخا  نیا  هتبلا  دشابیم . حیحـص  ربخ  و  ۀـئاربلا ) ۀـلاصالا  )

نانز و رب  ترـضح  نآ  ترایز  و  دناهتـسناد . یهلا  تابّرقم  نیرتـالاب  زا  ار  نآ  و  تسین ، اـملع  نیب  یفـالتخا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ربق 
هدرک و قحلم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تراـیز  هب  مه  ار  ادهـش  نیحلاـص و  ناربماـیپ ، ریاـس  تراـیز  يروـهنمد ، تسا . بحتـسم  نادرم 

روکذم ثیدح  مه  یضعب   - 6 تسا .» رهاظ  تسرد و  يروهنمد  مالک  نیا  و  تسا . هتسناد  یهلا  تابّرقم  نیرتالاب  زا  مه  ار  اهنآ  ترایز 
ةرایز نع  اوعنم  ام  مّهنإف  نیکرشملا  روبق  ةرایز  نع  یهنلا  دارملا  لیقو : : » دیوگیم یـسخرس  دناهدومن . لمح  نیکرـشم  روبق  ترایز  رب  ار 

یضعب و  ( » 173 (؛» ۀکرشم تتام  دق  تناکو  هّمأ  ربق  ةرایز  یف  دّمحمل  نذأ  دق  لاق  مالسلاو  ةالـصلا  هیلع  ّهنأ  يرتالأ )  ) ّطق نیملـسملا  روبق 
یهن ناناملـسم  روبق  تراـیز  زا  زگره  ناکرـشم ، هک  نوچ  تسا ؛ ناکرـشم  روبق  تراـیز  زا  یهن  روبق ، تراـیز  رد  یهن  زا  دارم  دـناهتفگ :

هزاجا دوب ، هدرم  كرـش  لاح  رد  هک  شردام  ربق  ترایز  رد  دّمحم  هب  دنوادخ  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  يدـیدن  ایآ  دـندشن .
هغیـص تاراّوز »  » اریز دـنوریم ؛ روبق  ترایز  هب  دایز  هک  تسا  ییاهنز  يارب  یهن  نیا  هک  نیا   - 7 تسا .») هدادن  نذا  نارگید  هب  اّما  ) داد
يور هدایز  ترثک و  زا  یلاخ  هک  ترایز  لصا  لماش  دـنکیم و  دروم  نآ  رد  يور  هدایز  ترثک و  رب  تلالد  هغلابم  هغیـص  تسا و  هغلاـبم 

هیـضتقتامل ةرایزلا  نم  تاّرثکملل  وه  اّمنإ  ثیدحلا  یف  روکذـملا  نعللا  : » دـیوگیم هک  دـنکیم  لقن  یبطرق  زا  یناکوش  دوشیمن . دـشاب ،
نمأ اذإ  لاقی : دقو  کلذ . وحنو  حایصلا  نم  أشنیامو  جّربتلاو  جوزلا  ّقح  عییضت  نم  کلذ  هیلإ  یضفیام  ببـسلا  ّلعلو  ۀغلابملا  نم  ۀغیـصلا 
اذـهو یبطرقلا : مالک  یلع  ًاقیلعت  یناکوشلا  لاق  ءآسنلاو . لاجرلا  هیلإ  جاـتحی  توملا  رّکذـت  ّنـأل  ّنهل ؛ نذـإلا  نم  عناـم  ـالف  کـلذ  عیمج 

هَّللا نعل   ) ثیدح رد  روکذم  نعل  زا  روظنم  ( » 174 (؛» رهاظلا یف  ۀضراعتملا  بابلا  ثیداحأ  نیب  عمجلا  یف  هدامتعإ  یغبنی  يّذلا  وه  مالکلا 
ثعاب هک  یلماع  دـیاش  دـننکیم و  يور  هدایز  ترایز ، رد  هک  تسا  ینانز  هب  طوبرم  هغلابم ، هغیـص  ياـضتقا  هب  هّجوت  اـب  روبقلا ) تاراّوز 

هحیـص و زورب  بجوم  هک  يزیچ  و  تسا ) مزال  رهوش  يارب  نآ  تیاعر  هک   ) نز ییارآ  دوخ  رهوش و  قح  ندش  عیاض  هدـیدرگ ، یهن  نیا 
هزاجا اهنآ  هب  هک  درادن  عنام  دشاب ، نمیا  لئاسم  نیا  زا  نانز  ترایز  رگا  هک  دوشیم  هتفگ  یهاگ  و  دشاب . دوشیم ، اهنآ  دـننام  دایرف و 

هتفگ یبطرق  مالک  لیذ  یناکوش  دـندنمزاین . نآ  هب  نانز  نادرم و  هک  تسا  يزیچ  گرم ، يروآدای  هکنیا  يارب  دوش ؛ هداد  روبق  تراـیز 
هکنیا  - 8 دومن .» دامتعا  نآ  هب  ناوتیم  دنتـسه ، ضراعتم  مه  اب  رهاظ  رد  هک  باب  ثیداحا  نیب  عمج  رد  هک  تسا  یمـالک  نیا  و  تسا :

دوب نآ  زا  لبق  روبقلا ) تاراّوز  هَّللا  لوسر  نعل   ) یهن نیا  : » دیوگیم ثیدح  نیا  لیذ  رد  يذمرت  یـسیعوبا  تسا . هدش  خسن  روکذم  یهن 
مه اهدرم و  مه  تصخر ، نیا  رد  هلآو ، هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  صیخرت  زا  دعب  یلو  دهد ؛ روبق  ترایز  رد  صیخرت  هزاجا و  ربمغیپ  هک 

صیخرت روکذم و  یهن  خسن  ربخ  و  تسا .») هدش  خسن  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  صیخرت  اب  یهن ، نیا  نیاربانب ،  ) دنتسه لخاد  اهنز 
سپ دمآیم ، ناتـسربق  زا  هشیاع  يزور  : » تفگ هک  تسا  هدش  لقن  هکیلم  یبا  نب  هَّللادـبع  زا  هچنآ  رب  دـنکیم  تلالد  اهنز  يارب  ترایز 
هیلع هللا  یلـصادخ  لوسر  اـیآ  متفگ : وا  هب  سپ  نامحرلادـبع ، مردارب  ربق  راـنک  زا  تفگ : ییآیم ؟ اـجک  زا  نینمؤملا ! ّما  يا  متفگ : وا  هب 
رما نآ  هب  سپـس  یلو  روـبق ، تراـیز  زا  دوـمن  یهن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  يرآ ، تفگ : تـسا ؟ هدوـمرفن  یهن  روـبق  تراـیز  زا  هـلآو 

ربمایپ هک  تسا  هدرک  لقن  هشیاع  زا  راصتخا  روط  هب  زین  هجام  نبا  هدومن و  لقن  مکاح  ار  ثیدـح  نیا  ( » 175 :) دیوگیم یناکوش  دومرف .»
زا ( » 177 (؛» روبقلا ةرایز  یف  صّخر  هلآو  هیلع  هللا  یلصهَّللا  لوسر  ّنأ  ۀشئاع  نع  هکیلم  یبأ  نع  ( » 176 «.) تسا هداد  هزاجا  ار  روبق  ترایز 
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سپ مکاح  تسا .» هداد  هزاجا  تصخر و  روبق  ترایز  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تفگ : هک  تسا  هدـش  لقن  هشیاـع  زا  هکیلم  یبا 
ثیداحألا هذـهو  : » دـیوگیم دـنکیم ، لقن  تباث  نب  ناـسح  زا  ار  روبقلا » تاراّوز  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  نعل   » ثیدـح هکنآ  زا 

هیلع هللا  یلـصّیبنلا  نع  هیبأ  نع  ةدیرب  نب  نامیلـس  نع  دثرم  نب  ۀمقلع  ثیدح  اهل  خسانلاو  ۀـخوسنم  روبقلا  ةرایز  نع  یهنلا  یف  ۀـّیورملا 
نیباتکلا یف  جرخم  ثیدـحلا  اذـهو  هّمأ .) ربق  ةرایز  یف  هّیبنل  یلاعت  هَّللا  نذأ  دـقف  اهوروزف  ـالأ  روبقلا  ةراـیز  نع  مکتیهن  تنک  دـق  : ) هلآو

اهنآ خسان  دنتـسه و  خوسنم  هدـش ، دراو  روبق  ترایز  زا  یهن  هرابرد  هک  یثیداحا  نیا  و  ( » 178 (؛» امهنع هَّللا  یضر  نیخیشلل  نیحیحصلا 
روبق ترایز  زا  ار  امش  هتـشذگ  رد  : ) دومرف هک  تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  شردپ  زا  هدیرب  نب  نامیلـس  زا  دثرم  نب  ۀمقلع  ثیدح 

حیحـص باتک  ود  رد  ثیدح ، نیا  و  داد .) نذا  شردام  ترایز  رد  ربمایپ  هب  لاعتم  يادخ  و  دینک ، ترایز  ار  اهنآ  نونکا  مدرکیم ، یهن 
ياضتقم دراد و  تحارص  نانز  يارب  ترایز  زاوج  رد  هک  تسا  يددعتم  ثیداحا   - 9 تسا .» هدش  لقن  امهنع  هَّللا  یضر  ملسم  يراخب و 

رد تایاور ، نیا  عومجم  هک  نانچ  مییامن ، تهارک  رب  لمح  ار  روکذم  ثیدح  هک  تسا  نیا  ثحب  دروم  ثیدح  ثیداحا و  نیا  نیب  عمج 
. دوشیم رکذ  زاوج  هب  لوق  شخب 

عیارذ ّدس  هدعاق  دقن  ب )

داهتجا تقیقح  رد  دروم  نیا  رد  هدعاق  نیا  يارجا  ًالّوا : میهدیم : خساپ  هنوگ  نیا  زین  نانز  رب  روبق  ترایز  تمرح  رب  عیارذ  ّدس  هدعاق  هب 
روط هب  یلمع  هک  تسا  ییاج  شدروم  هدـعاق  نیا  ًایناث : دـشابیم . روبق  زا  نانز  تراـیز  زاوج  صوصن ، رهاـظ  اریز  تسا ؛ ّصن  لـباقم  رد 
نیا ناوتیمن  ناـنز  دروم  رد  دـنتفین . مارح  هب  مدرم  اـت  تسب  نآ  رب  ار  هار  دـیاب  هک  دوش  رجنم  مارح  هب  دـشاب و  مارح  يوس  هب  یهار  متح 

لماک و باجح  اب  و  دنرتروبص ، مه  نادرم  زا  هکلب  هدوب  روبص  هک  دنتسه  نانز  زا  يرایسب  اریز  درک ؛ ارجا  مومع  یّلک و  روط  هب  ار  هدعاق 
رد زاب  نب  ناسحتسا  هیجوت و  لالدتسا و  اذل  و  دنوشیمن . نارگید  ای  ناشدوخ  هنتف  ثعاب  زگره  هک  دنوریم  روبق  ترایز  هب  تولخ  تقو 

. تسین يراج  دراوم  همه 

زاوج ياواتف 

نانآ يواتف  تارابع و  زا  یخرب  هب  کنیا  دـناهدرک . روبق  زا  نانز  ترایز  زاوج  هب  حیرـصت  نانآ  ياـهقف  ّتنـس و  لـها  ياـملع  زا  ياهدـع 
یماگنه مدینـش ، لبنح  نب  دمحا  هَّللادبعابا  زا  تفگ : هک  هدرک  لقن  رکبوبا  زا  ثیداحا  نیا  لقن  زا  دـعب  ربلا  دـبع  نبا   - 1 مینکیم : هراشا 

ءاش نا  نآ -  رد  هک  مراودـیما  ( » 179 (؛» سأب هب  نوکیال  نأ  هَّللا  ءآش  نإ  وجرأ  : » تفگ دـش ، لاؤس  روبق  زا  نانز  ترایز  هراـبرد  وا  زا  هک 
اهطورشب ۀهارکالب ، معن  حیحصلا : ءآسنلل ؟ هلآو  هیلع  هللا  یلصهربق  ةرایز  ّبحتـست  له  : » دیوگیم نیدباع  نبا   - 2 دشابن ». یلکشم  هَّللا - 

لاجرلل ۀـتباث  روبقلا  ةرایز  یف  ۀـصخرلا  ّنأ  نم  هریغو ، یخرکلا  لوق  وهو  انبهذـم -  نم  ّحـصألا  یلع  اّمأ  ءآملعلا ، ضعب  هب  حّرـص  ام  یلع 
؛» بابللا حرـش  یف  هرکذ  ۀـبجاو ، لیق : لب  باحـصألا ، قالطأل  بابحتـسإلاب ، لوقن  کلذـف  هریغ  یلع  اّمأو  لاکـشأ ، الف  ًاعیمج -  ءآسنلاو 
اب یلو  تهارک ، نودـب  يرآ ، هک  تسا  نآ  حیحـص  لوق  تسا ؟ بحتـسم  ناـنز  يارب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ربـق  تراـیز  اـیآ  ( » 180)
هک تسا  نارگید  یخرک و  لوق  هک  ام  بهذم  زا  رتحیحص  لوق  ربانب  اما  دناهدرک . حیرصت  نآ  هب  املع  زا  یخرب  هک  هنوگ  نآ  نآ ، طورش 

ار بابحتسا  هب  لوق  نارگید ، يأر  ربانب  اما  و  درادن . دوجو  یلاکـشا  رگید  تسا ، تباث  نانز  نادرم و  مامت  يارب  روبق  ترایز  رد  تصخر 
3 تسا ». هدرک  رکذ  ار  نآ  بابل  حرش  رد  هچنآ  ربانب  تسا ، بجاو  ترایز  هک  هدش  هتفگ  هکلب  میوشیم . لئاق  باحـصا  قالطا  تهج  هب 

ةرایز یف  هلآو  هیلع  هللا  یلـصّیبنلا  صّخری  نأ  لبق  ناک  اذـه  ّنأ  ملعلا  لهأ  ضعب  يأر  دـقو  : » دـیوگیم ثیدـح  لـقن  زا  دـعب  يذـمرت  - 
تـصخر زا  لبق  هب  طوبرم  ثیدـح  نیا  هک  دـندقتعم  ملع  لها  زا  یخرب  ( » 181 (؛» ءآسنلاو لاجرلا  هتـصخر  یف  لخد  صّخر  اّـملف  روبقلا ،

4 دندش ». لخاد  تصخر  نیا  رد  نانز  نادرم و  داد ، تصخر  ترضح  هک  یماگنه  اذل  و  هدوب ، روبق  ترایز  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 
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ةرم ولو  مزح  نبا  دنع  بوجوللو  روهمجلا ، دـنع  بدـنلل  روبقلا  ةرایز  یف  رمألا  : » دـیوگیم رهزالا  ياملع  زا  فصان  یلع  روصنم  خیـش  - 
هبترم کی  ولو  تسا  بوجو  يارب  مزح  نبا  دزن  بابحتـسا و  يارب  روبق  ترایز  رد  رما  ّتنـس ، لها  روهمج  دزن  ( » 182 (؛» رمعلا یف  ةدحاو 

وأ جوز  اهعم  نوکی  نأو  جّربّتلا  مدعو  عزجلا  مدعو  ربصلا  طرـشب  ةزئآج  روبقلل  ءآسنلا  ةرایز  : » دـیوگیم همادا  رد  هاگنآ  رمع ». لوط  رد 
نوریب تیلهاج  رـصع  دننامه  دننکن و  عزج  هتـشاد و  ربص  هکنآ  طرـش  هب  تسا  زیاج  اهربق  زا  نانز  ترایز  ( » 183 (؛»... ۀنتفلل ًاعنم  مرحم ،

.« دوش يریگولج  هنتف  زا  ات  دشاب  یمرحم  ای  ناشرسمه  نانآ  هارمه  هکنیا  و  دنیاین .

ناوناب يارب  روبق  ترایز  زاوج  رد  تّنس  لها  ياواتف 

ۀـشئاع ّنأ  يور  دـقف  ًاعیمج . ءآسنلاو  لاجرلا  ّقح  یف  ۀـتباث  ۀـصخرلا  ّنأ  اندـنع  ّحـصألاو  : » دـیوگیم یلبنح -  ياملع  زا  یـسخرس -   - 5
یـضرنمحرلادبع اهیخأ  ربق  تراز  ۀّجاح  تجرخ  اّمل  اّهنأو  تقو  ّلک  یف  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  ربق  روزت  تناک  اهنع  هَّللا  یـضر 

هـشئاع زا  و  تسا . تباـث  ناـنز  نادرم و  همه  ّقح  رد  روـبق  تراـیز  هزاـجا  تصخر و  هک  تسا  نیا  اـم  دزن  رتحیحـص  و  ( » 184 (؛» هنع هللا 
 - نامحرلادبع شردارب  ربق  تشاد ، یتجاح  هاگره  درکیم و  ترایز  یتقو  ره  رد  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ربق  هک  هدـش  تیاور 

« ءآیحألا  » یف هب  مزج  حابت . لیقو : : » دـیوگیم لاوقا  لقن  نمـض  یعفاـش ، ینیبرـش  نبدّـمحم   - 6 دوـمنیم ». تراـیز  ار  هنع -  هَّللا  یـضر 
يارب روبق  ترایز  هدش  هتفگ  و  ( » 185 (؛» کلذ وحنو  ءآکب  اهیلع  ّبترت  اذإ  امیف  ربخلاو  لصألاب  ًالمع  ناتتفإلا  نمأ  اذإ  ینایؤرلا  هحّحـصو 

نآ وحن  هیرگ و  هک  تسا  يدروم  رد  روبقلا ) تاراّوز  هَّللا  لوسر  نعل  : ) ربخ و  هحابا ، لصا  هب  لمع  تهج  هب  تسا ... زیاـج  حاـبم و  ناـنز 
تایاور دمحا  زا  « ؛» اهتهارک هنع  يورف  روبقلا  ءآسنلا  ةرایز  یف  دمحأ  نع  ۀیاورلا  تفلتخإ  : » دیوگیم همادق  نبا   - 7 دوش .» ّبترتم  نآ  رب 

ۀیناثلا ۀیاورلاو  : » دیوگیم هک  اجنآ  ات  تسا ». هدش  تیاور  تهارک  هب  لوق  وا  زا  تسا . هدیسر  نانز  بناج  زا  روبق  ترایز  هرابرد  فلتخم 
هاور ام  ءآسنلا  یلإ  ۀبـسنلاب  زاوجلل  ّلدی  اّمم  ةدئاف : : » دـیوگیم رجح  نبا   - 8 درادـن ». تهارک  هک  تسا  نآ  مّود  تیاور  ( » 186 (؛» هرکیال

نم رایدـلا  لهأ  یلع  مالـسلا  یلوق  لاـق : روبقلا ، ترز  اذإ  ینعت  هلآو ؟ هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  اـی  لوقأ  فیک  تلاـق : ۀـشئاع  نع  ملـسم 
یلصادخ لوسر  هب  هک  تسا  هشیاع  زا  ملسم  تیاور  دنکیم ، نانز  ترایز  زاوج  رب  تلالد  هک  یتایاور  هلمج  زا  هدیاف : ( » 187 (؛» نینمؤملا

رب مالـس  وگب : دومرف : دـعب  تسا ؟ روبق  ترایز  ماـگنه  تروظنم  دومرف : ترـضح  میوگب ؟ هچ  ادـخ ! لوسر  يا  : درک ضرع  هلآو  هیلع  هللا 
9 دنکیم . لقن  هعمج  زور  ره  رد  ار  هزمح  شیومع  ربق  مالـسلا  اهیلعهمطاف  ترایز  دروم  رد  مکاح  تیاور  دعب  و  نانمؤم »! نیمزرـس  لها 
رد رتحیحص  و  ( » 188 (؛» ًاعیمج ءاسنلا  لاجرلا و  ّقح  یف  ۀتباث  ۀصخرلا  ّنأ  اندنع  ّحصألا  و  : » دـیوگیم هک  تسا  یـسخرس  طوسبم  رد  و  - 

«. تسا تباث  نانز  نادرم و  همه  ّقح  رد  ترایز  هزاجا  تصخر و  هک  تسا  نیا  ام  رظن 

یهلا يایلوا  روبق  ترایز  هفسلف 

دناوتیم هک  دراد  یتاکرب  راثآ و  مالـسلا  مهیلعموصعم  ناـماما  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصمالسا  ربماـیپ  ًاـصوصخ  یهلا ؛ ياـیلوا  روبق  تراـیز 
ییاـهوگلا تقیقح  رد  یهلا  ياـیلوا  نید و  ناـگرزب   - 1 مینکیم : هراشا  اـهنآ  زا  یخرب  هب  کـنیا  دـشاب . نآ  ناـحجر  نسح و  كـالم 

همه هکلب  درادن ، ینید  عماوج  هب  صاصتخا  اهنت  هلئسم  نیا  دیسر . میهاوخ  ترخآ  ایند و  ِتداعس  لامک و  هب  نانآ  هب  يادتقا  اب  هک  دنتسه 
نیا دـنریگ . رارق  لامک  تداعـس و  قیرط  رد  ناـنآ  هب  يادـتقا  اـب  مدرم  هک  دنتـسه  ییاـهوگلا  نداد  هولج  گرزب  ددـصرد  يرـشب  عماوج 

دنهاوخ قوس  تالامک  هب  ار  اهنآ  هتخادـنا و  دوخ  دای  هب  ار  مدرم  ناشربق ، ترایز  هب  مدرم  توعد  اب  یلو  دنتـسین ، هدـنز  هچرگا  اـهوگلا 
تسا نطو  هار  رد  صلاخ  يراکادف  زمر  هک  دنهدیم ، رارق  مانمگ  زابرـس  مان  هب  ار  ياهمـسجم  نادیم و  اهروشک  زا  يرایـسب  رد  ًالثم  داد ؛

ربانب دـنهد . ناشن  يراکادـف  دوخ  زا  تفرگ ، رارق  بناجا  موجه  دروم  روشک  هاگ  ره  هک  دنـشاب  رکف  نیا  هب  هشیمه  قیرط  نیا  زا  مدرم  اـت 
سابع دناهدوبن . لفاغ  نآ  زا  ناسانشناور  هک  دراد  یّصاخ  تاکرب  راثآ و  یناور  ثیح  زا  اههوسا ، ناگرزب و  ربق  رس  رب  نتفای  روضح  نیا 
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يوس هب  دـش  هتفرگ  نآ  ولج  فرط  ره  زا  هکنآ  زا  دـعب  نیـسح  هلفاق  هک  هدوب  نیا  تاقافتا  راگزور و  تساوخ  : » دـیوگیم داـقع  دومحم 
هرگ ناسنا  عونینب  خـیرات  هب  هک  تسا  نآ  شّقح  هدروخ و  هرگ  مالـسا  خـیرات  اب  زورما  ات  شخیرات  هک  ییالبرک  دوش ، هداد  قوس  البرک 

ریس و تهج  هب  زین  ناناملـسم  ریغ  هدرک و  ترایز  ار  وا  يزومآسرد ، تربع و  تهج  هب  ناناملـسم  هک  تسا  یمرح  زورما  البرک  دروخب .
دوخ عون  يارب  هک  دشاب  یناسنا  ره  رازم  هک  تسا  راوازـس  دوش  ادا  شّقح  هک  دـشاب  رارق  رگا  البرک  یلو  دـنوریم . وا  ترایز  هب  تحایس 

نورقم یناسنا  بقانم  لیاضف و  زا  ياهلمج  اب  شمـسا  هک  نیمز  ياههعقب  زا  ياهعقب  میرادـن  داـی  هب  اریز  تسا ؛ لـئاق  یتلیـضف  تسادـق و 
هک تسین  یکـش  تسا . ّبح  رهاـظم  زا  تراـیز   - 2 ( 189 ...«.) مالـسلا هیلعنیـسح  ماما  تداهـش  زا  دعب  البرک  نیمز  زا  رتگرزب  دـشاب ،

یتیب لهأ  اّوبحأ  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  تسا . بجاو  مزال و  اـم  رب  فلتخم  تاـهج  زا  ناـشتبحم  مالـسلا  مهیلعتیبلـها 
، تسا بجاو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تبحم  هک  هنوگناـمه  اذـل  دـیرادب ». تسود  نم  یتـسود  تهج  هـب  ار  مـتیب  لـها  ( » 190 (؛» یّبحل

هـصالخ یبـلق  یتـسود  تعاـطا و  رد  اـهنت  و  دراد ، زورب  رهاـظم و  ّبح ، هک  مینادیم  رگید  یفرط  زا  تسا . مزـال  مه  شتیب  لـها  تـبحم 
رجا و تخادرپ  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تیب  لها  زا  یهلا  يایلوا  روبق  ترایز   - 3 تسا . نانآ  ربق  ترایز  رهاظم ، نیا  زا  یکی  دوشیمن .

تلاـسر رجا  امـش  زا  نم  وگب : ( » 191 (؛» َیبْرُْقلا ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَأْسَأ  َال  ْلـُق  دـیامرفیم « : لاـعتم  دـنوادخ  تسا . تلاـسر  دزم 
. تسا نانآ  روبق  ترایز  یبرقلا ، يوذ  تدوم  قیداصم  زا  یکی  دیرادب ». روظنم  منادـنواشیوخ  ّقح  رد  ارم  تدوم  هک  نیا  زج  مهاوخیمن 

تقیقح رد  یهلا  يایلوا  تراـیز   - 5 تسا . لاعتم  دـنوادخ  يایلوا  طخ  اب  ناـسنا  طاـبترا  قمع  زا  يریبعت  یهلا  ياـیلوا  روبق  تراـیز   - 4
تعیب نانآ  اب  هتفریذـپ و  ار  نانآ  تیالو  دـیاب  مه  ام  دـنراد و  تیالو  ام  رب  ناماما  زا  کی  ره  هک  مینادیم  تسا . اهنآ  اب  يدـهع  دـیدجت 

رد روضح  اهنآ و  روبق  ترایز  اب  رـضاح  لاح  رد  هک  مییامن ، زاربا  ار  دوخ  یبلق  تعیب  دـیاب  هکلب  تسین ، نتفگ  اب  اهنت  تعیب  نیا  مییاـمن .
ایلوا و ندرگ  رب  يدـهع  یماما  ره  يارب  انامه  : » هدـمآ مالـسلا  هیلعاضر  ماما  زا  یتیاور  رد  اذـل  دریگیم . تروص  ناشفیرـش  دـقرم  راـنک 
ار ناسنا  ادـخ  يایلوا  ربق  رانک  رد  روضح   - 6 ( 192 «.) تسا نانآ  روبق  ترایز  نآ ، يادا  نسح  دـهع و  نآ  هب  يافو  هک  تسا  ناـشنایعیش 

دنرادیم تسود  ار  ام  زین  یهلا  يایلوا  لمع ، نیا  اب   - 7 دنکیم . هضافا  ناسنا  هب  يونعم  هزات  حور  هدرک و  هدنز  يونعم  یحور و  هبنج  زا 
نانآ ياهيراکادف  دای  هب  ار  ام  یهلا ، يایلوا  روبق  رانک  رد  نتفرگ  رارق  ندرک و  ترایز   - 8 ددرگیم . ام  رب  تاکرب  لوزن  ببس  دوخ  هک 
نداد همادا  هب  یلمع  نالعا  تقیقح  رد  یهلا  يایلوا  روبق  ترایز   - 9 میـشاب . نانآ  دننام  هک  میدنبیم  نامیپ  دوخ  يادخ  اب  اذل  هتخادنا و 

. تسا نانآ  نانمشد  زا  يّربت  راجزنا و  ناگرزب و  نآ  هار 

مالسلا هیلعنیسح  ماما  ربق  ترایز  تلیضف 

هیلعرقاب ماما   - 1 هلمج : زا  تسا ؛ هدش  مالسلا  هیلعنیـسح  ماما  ربق  ترایز  دروم  رد  یناوارف  شرافـس  مالـسلا  مهیلعتیب  لها  تایاور  رد 
تماما هب  رارقا  هک  ینمؤم  ره  رب  نآ  ندروآ  ياج  هب  اریز  دـینک ؛ رما  مالـسلا  هیلعنیـسح  ربق  ترایز  هب  ار  ام  نایعیـش  : » دـیامرفیم مالـسلا 
نایعیش زا  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلعقداص  ماما   - 2 ( 193 «.) تسا ضرف  بجاو و  دراد ، ّلجوّزع  يادخ  بناج  زا  مالسلا  هیلعنیـسح 

زا مالـسلا  هیلعاضر  ماـما   - 3 ( 194 «.) دوش هدوشخب  وا  ناهانگ  مامت  هکنیا  اـت  ددرگیمن  زاـب  دور  مالـسلا  هیلعنیـسح  ربق  تراـیز  هب  اـم 
باـسح ناـشرمع  ءزج  مالـسلا  هیلعنیـسح  نیرئاز  ماـیا  اـنامه  : » دوـمرف هـک  هدرک  لـقن  مالـسلا  هیلعقداـص  ماـما  شدـج  زا  وا  شردـپ و 

یلع و راوـج  هـلآو و  هـیلع  هللا  یلـصربمایپ  راوـج  رد  دـهاوخیم  هـک  سک  ره  : » دوـمرف مالــسلا  هیلعقداـص  ماـما   - 4 ( 195 «.) دوشیمن
سک ره  : » دومرف مالسلا  هیلعقداص  ماما   - 5 ( 196 «.) دنکن اهر  ار  مالسلا  امهیلعیلع  نب  نیسح  ترایز  زگره  دشاب ، مالسلا  امهیلعهمطاف 

نب دمحا   - 6 ( 197 «.) دش دهاوخ  هدوشخب  وا  هدـنیآ  هتـشذگ و  ناهانگ  تسوا ، قح  هب  فراع  هک  یلاح  رد  دـیآ ؛ نیـسح  ربق  ترایز  هب 
، درک لاؤس  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  ربق  ترایز  باوث  هرابرد  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  زا  ام  باحـصا  زا  یکی  دیوگیم : رـصن  یبا  نب  دّمحم 
هب سک  ره  : » دومرفیم هک  مدینش  مالسلا  هیلعاضر  ماما  زا  دیوگیم : نانـس  نب  دّمحم   - 7 ( 198 «.) تسا هرمع  اب  لداعم  : » دومرف ترضح 
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مالـسلا هیلعقداص  ماما   - 8 ( 199 «.) تشون دهاوخ  هدـش  لوبق  جـح  باوث  وا  يارب  لاعتم  دـنوادخ  دور ، مالـسلا  هیلعنیـسح  ربق  ترایز 
(200 «.) جح تسیب  زا  لضفا  هکلب  تسا ، جح  تسیب  باوث  لداعم  مالسلا  هیلعنیسح  ربق  ترایز  : » دیامرفیم

؟ تسا لضفا  هبعک  ترایز  زا  مالسلا  هیلعنیسح  ماما  ترایز  ارچ 

تایاور نیا  دوجو  ببس  هب  هیماما  هعیش  رب  ًادیدش  هدش و  نیگمشخ  هعیـش  بتک  رد  تایاور  نیا  هدهاشم  اب  نایباهو  زا  نیـضرغم  زا  یخرب 
دنکیم تسُس  جح  هب  تبـسن  ار  نانآ  هدیقع  هتـشادزاب و  جح  هضیرف  زا  ار  مدرم  تایاور  هنوگنیا  دوجو  دنیوگیم : نانیا  دناهدرک . هلمح 

دیاقع راکفا و  هنوگنیا  رشن  زا  دیاب  اذل  یلاعت -  هَّللابذوعن  دوشیم -  لاعتم  دنوادخ  رب  مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  لیـضفت  بجوم  هکنیا  ای 
؛ دشاب هتـشاد  يزمر  هبنج  تایاور  نیا  هک  تسا  نکمم   - 1 مییوگیم : لاکـشا  نیا  زا  باوج  رد  تسا . ولغ  یعون  نوچ  درک ، يریگولج 
زا اهبلاق  نیا  هک  یلاح  رد  تسا ؛ هریغ ) جح و  هزور ، زامن ،  ) تعیرش رهاظ  هب  ناشهجوت  اهنت  مدرم  تسا و  رطخ  رد  مالـسا  هاگ  ره  ینعی 

رهاظ هب  هاگنآ  دومن ، دراو  یمالـسا  هعماج  تعیرـش و  دـبلاک  رد  ار  حور  ادـتبا  تداهـش ، خرـس  ّطخ  ندـنارذگ  اب  دـیاب  تسا  یهت  حور 
تّما ینیسح  هار  ندومیپ  اب  ادتبا  دیاب  دشابن  يربخ  تعیرش  حور  زا  یلو  دشاب ، مالـسا  مسا  اهنت  هک  یمالـسا  روشک  رد  تخادرپ . تعیرش 

نآ اریز  دومن ؛ مالسلا  هیلعنیسح  ماما  هک  يراک  نامه  ینعی  تخادرپ ؛ تعیرش  رهاظ  هب  هاگنآ  درک و  انشآ  مالـسا  تقیقح  هب  تبـسن  ار 
هب رما  يایحا  هک  تخادرپ  یمهم  رما  هب  هتـشاذگ و  مامت  همین  ار  دوخ  ّجح  لامعا  ناشیا  دناهدمآ ، هکم  هب  جـح  لامعا  يارب  همه  هک  یتقو 

طـسوت دـنوادخ  رما  هب  هک  تسا  تهج  نآ  زا  دراد  مارتحا  هبعک  رگا   - 2 تسا . تعیرـش  يایحا  تلم و  يرادیب  رکنم ، زا  یهن  فورعم و 
هَّللا و ۀـملک  ماـما  یلو  تسا ، یبوبر  رهاـظم  زا  يرهظم  یهلا و  شرع  يزاوم  تاـیاور ، زا  یخرب  صن  قـبط  تسا و  هدـش  اـنب  یهلا  ياـیبنا 

لبق هدّـحو  نمو  مکب ، أدـب  هَّللا  دارأ  نم  : » میناوخیم هریبک  هعماج  ترایز  رد  اذـل  تسا . یهلا  لالج  لامج و  تافـص  عیمج  عماـج  رهظم 
زا هتخانـش  تینادحو  هب  ار  ادخ  هک  ره  و  درک ، دهاوخ  عورـش  امـش  زا  هدرک  هدارا  ار  ادخ  هک  ره  ( » 201 (؛» مکب هّجوت  هدصق  نمو  مکنع ،

هّجوتی هیلإ  يذـّلا  هَّللا  هجو  نیأ  : » میناوخیم زین  هبدـن  ياـعد  رد  دـنک ». هّجوـت  امـش  هب  هدرک  دـصق  ار  ادـخ  سک  ره  و  دـنک ، لوـبق  اـمش 
جح و هلمج  زا  یعرش ؛ ماکحا  هک  تسا  بجاو  یناملسم  درف  ره  رب   - 3 دننک »؟ هّجوت  وا  هب  ایلوا  هک  ادخ  هجو  تساجک  ( » 202 (؛» ءآیلوألا
هب ادـتبا  دـیاب  تسا ، يوبن  تعیرـش  نّیبم  ماما ، هک  اجنآ  زا  دروآ . ياج  هب  ار  نآ  لامعا  دورب و  جـح  هب  هاگنآ  هتفرگ و  ارف  ار  نآ  لـئاسم 

ماما ترایز  تیلـضفا  هب  تایاور   - 4 میورب . نآ  لامعا  جـح و  غارـس  وا  ینیوکت  یعیرـشت و  تیالو  تماما و  هب  مازتلا  اـب  هتفر و  وا  غارس 
لضفا بجاو  لعف  زا  یّبحتسم  لعف  هاگچیه  اریز  بجاو ؛ ّجح  هن  دنراد ، هراشا  بجاو  ریغ  ّجح  رب  ماما  ّقح  هب  تفرعم  اب  مالسلا  هیلعنیسح 

. دوشیمن

ایلوا روبق  رب  فاوط  مکح 

تّنس لها  هاگدید 

نیا رد  ّتنـس  لها  زا  یتارابع  هب  کـنیا  تسا . هنعیهنم  مارح و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ربق  فارطا  رد  فاوط  ّتنـس  لـها  رظن  زا 
هیلع هللا  یلـصربمایپ  ربـق  رود  هب  ندرک  فاوط  ( » 203 (؛» هربقب فاطی  نأ  زوجیال  : » دـسیونیم يوون  نیدـلا  ییحم   - 1 میزادرپیم : هنیمز 

هب ندرک  فاوط  زا  دـیاب  ( » 204 (؛» هلآو هیلع  هللا  یلـصهربقب  فاوطلا  نم  رذحیلو  : » دسیونیم ینیبرـش  نب  دّـمحم   - 2 تسین .» زیاـج  هلآو 
هلیبقتو رادجلا  سمل  بنتجی  نأ  اهنمو : : » دسیونیم يوبن  رّهطم  مرح  بادآ  رد  يدوهمس   - 3 دزیهرپب .» هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ربق  رود 

یلصربمایپ ربق  رود  هب  فاوط  نآ و  ندیـسوب  راوید و  ندرک  سمل  زا  هک  تسا  نیا  بادآ  هلمج  زا  و  ( » 205 (؛» هیلإ ةالصلاو  هب ، فاوطلاو 
«. دنک يراددوخ  نآ  فرط  هب  زامن  هلآو و  هیلع  هللا 
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ایلوا روبق  رب  فاوط  هرابرد  یلیصفت 

یناونع دصق و  رظن  زا  مالسلا  مهیلعتیب  لها  زا  ناماما  ایبنا و  ریاس  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  صوصخلا  یلع  ایلوا  روبق  رب  فاوط 
تین ناونع و  نیا  هب  ادـخ  هناخ  فاوط  هک  هنوگنامه  دریگ  ماجنا  تدابع  ناونع  هب  هکنیا   - 1 تسا : عون  دنچ  رب  دراد  هدننک  فاوط  هک 
كرش انعم  کی  هب  هکلب  هدوب  مارح  تعدب و  دهد  ماجنا  ادخ  ّیلو  ربق  رود  هب  یـسک  رگا  ار  ناونع  نیا  هب  فاوط  هک  تسین  یکـش  تسا .
دـصق هب  اهنت  هکلب  دهدن ، ماجنا  وا  ّتیبوبر  ای  تیهولا  دصق  هب  میظعت  ّیلو و  نآ  شتـسرپ  تدابع و  ناونع  هب  ار  فاوط  هکنیا   - 2 تسا .
يایلوا روبق  رود  هب  فاوط  رب  یبابحتسا  رما  نوچ  تسا ؛ تعدب  مارح و  زین  عون  نیا  تسا . یعرـش  بولطم  بحتـسم و  هک  دهد  ماجنا  نیا 
بحاص هک  دنکیم  فاوط  تهج  نیا  هب  طقف  هدننک  فاوط  صخش  هکنیا   - 3 تسا . هدیسرن  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  یتح  یهلا 
فاوـط عوـن  نیا  تسین . مه  طوـش  تـفه  هـب  دـّیقم  اذـل  و  ددرگیم ، وا  رود  دراد  وا  هـب  هـک  ياهقـالع  تـهج  هـب  دراد و  تـسود  ار  ربـق 
هکنیا  - 4 دراد . فارـصنا  دروم  نیا  زا  دشاب  ( هبعک  ) ادخ هناخریغ  رب  فاوط  تمرح  رب  یلیلد  هک  ضرف  رب  و  درادـن ، یعرـش  ّتیروذـحم 
تاـبثا هب  دوخ  هک  هنوگنآ  یهلا -  ياـیلوا  زا  نتـسج  كّربت  هک  تهج  نآ  زا  و  تداـبع . هن  دـهد  ماـجنا  كّربـت  دـصق  هب  اـهنت  ار  فاوط 

. تسا لاکشا  زا  یلاخ  زین  فاوط  زا  عون  نیا  درادن ، یلاکشا  میدناسر - 

تایاور یسررب 

اذـل دـننک ، کسمت  یهن  رد  اـهنآ  روهظ  ربق و  رب  فاوط  هراـبرد  مالـسلا  مهیلعتیب  لـها  زا  یتاـیاور  هب  یخرب  تسا  نکمم  هک  اـجنآ  زا 
، مئاق تنأو  برشتال  : » دومرف هک  هدرک  لقن  مالسلا  هیلعقداص  ماما  زا  یبلح  میزادرپب : تایاور  نیا  یلامجا  یـسررب  هب  هک  دراد  ترورض 

فاوط و  ماشاین ، بآ  هداتسیا  لاح  رد  ( » 206 (؛»... هسفن ّالإ  ّنمولیالف  ءیـش  هباصأف  کلذ  لعف  نم  ّنإف  عیقن ، ءآم  یف  ُلبتالو  ربقب  فطتالو 
تمالم ار  رگید  یـسک  شدوخ  زج  هب  دیـسر  يزیچ  وا  هب  درک و  نینچ  هک  یـسک  اریز  نکن ؛ لوب  لـالز  اراوگ و  بآ  رد  نکم و  يربق  هب 

، عیقن ءآم  یف  لبتالو  مئآق ، تنأو  برـشتال  : » دومرف هک  هدرک  لقن  مالـسلا  امهیلعقداص  ماما  ای  رقاب  ماما  زا  ملـسم  نب  دّمحم  زین  و  دنکن .»
تیاور ود  نیا  اـمنم .»... فاوط  يربـق  هب  و  نکن ، لوـب  اراوـگ  بآ  رد  نکم و  برـش  ياهداتـسیا  هک  یلاـح  رد  ( » 207 (؛»... ربقب فطتالو 

ندز رود  ياـنعم  هب  فاوـط  هب  عـجار  اـهنت  هن  تلـالد  تهج  زا  یلو  ، تسا حیحـص  اـهنآ  يودره  اریز  تسا ؛ يوـق  دنـس  تهج  زا  هچرگ 
نیا رب  دهاش  ندز . رود  ندومن و  فاوط  هن  تسا  ندرک  طئاغ  ثیدح ، ود  نیا  رد  فاوط  زا  دارم  درادـن . ام  ثحب  هب  يدروم  هکلب  تسین ،
وهو مکدـحأ  ّلـصیال  ربـخلا : هنمو  طـئاغلا  فاوّطلا : : » دـیوگیم فاوط »  » هداـم رد  هک  تسا  نیرحبلا » عمجم   » رد یحیرط  تراـبع  بلطم 

هک یتیاور  تسا  هدام  نیمه  زا  و  تسا . طئاغ  ياـنعم  هب  فاوط  ( » 208 (؛» ربقب فطتالو  عقنتـسم ، یف  لبتال  ثیدحلا : هنمو  فوّطلا . عفادی 
اراوگ بآ  رد  دیوگیم : هک  یثیدح  تسا  انعم  نیمه  زا  و  دروآ . ياج  هب  طئاغ  راشف  لاح  رد  ار  دوخ  زامن  دیابن  امـش  زا  یکی  دیوگیم :

فاّطاو ًافوط  فوطی  فاط  هنم : لوقت  طئاغلا ، فاوّطلا : : » دـسیونیم ۀـغللا » حاحـص   » رد يرهوج  زین  و  امنم .» فاوط  يربق  هب  نکم و  لوب 
، ًافایّطا فاّطا  ًافوط و  فوطی  فاط  ییوگیم : هداـم  نیا  زا  وت  تسا . طـئاغ  ياـنعم  هب  فاوط  ( » 209 (؛» طّوغتیل زاربلا  یلإ  بهذ  اذإ  ًاـفایّطا ،
هب ینعی  فاط  تسا . طئاغ  يانعم  هب  فوط  :» دـسیونیم ۀـغللا » سوماق   » رد يدابآ  زوریف  دـنک .» طئاغ  ات  دور  نوریب  یـصخش  هکیماـگنه 

، ثیدـح تارقف  تبـسانم  یهگناو ، تسا . هدروآ  سورعلا » جات   » رد يدـیبز  ار  اـنعم  نیمه  هیبش  ( 210 «.) تفر نوریب  ندرک  طـئاغ  تهج 
هن تسا  ندرک  طئاغ  روبق  نایم  اب  دوشیم  عمج  بآ  اهنآ  رد  هک  ییاه  لادوگ  دـکار و  بآ  رد  ندرک  لوب  ندروخ و  بآ  هداتـسیا  نایم 
هب رگا  : » دـیامرفیم هک  تسا  هدـمآ  روما  نیا  باکترا  يارب  لوا  تیاور  رد  هک  یلیلعت  صوصخ  هب  روبق . رب  ندومن  فاوط  نتـشگ و  رود 
زا یلاخ  لمع  نیا  اریز  دراد ؛ تبسانم  ندرک  طئاغ  اب  لیلعت  نیا  دنکن .» تمالم  ار  رگید  یـسک  شدوخ  زج  هب  دیـسر  رطخ )  ) زا يزیچ  وا 

دییأت دوشیم . روبق  نابحاص  تمرح  کته  بجوم  نینمؤم  روبق  يور  رب  ندومن  طئاغ  هکنیا  رب  هوالع  تسین . یمسج  یحور و  ياهرطخ 
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رد لـئاسو  بحاـص  هکنیا  روـبق ، رب  ندز  رود  ندرک و  فاوـط  هن  تسا  روـبق  رب  ندرک  طـئاغ  هب  طوـبرم  قوـف  تیاور  ود  هک  بلطم  نیا 
هیلع هللا  یلـصهَّللا  لوسر  ربقب  فوطأ  تلخد  موی  تاذ  انأ  انیب  : » تفگ یثیدـح  رد  هک  هدرک  لقن  مثکا  نب  ییحی  زا  ار  یتیاور  باـب  ناـمه 
ادخ لوسر  هعقب  دراو  يزور  نم  هک  یماگنه  « ؛»... يدـنع لئاسم  یف  هترظانف  هب ، فوطی  مالـسلا  هیلعاضرلا  ّیلع  نب  دّـمحم  تیأرف  هلآو ،
ربق رود  هب  فاوط  لوغـشم  هک  ار  همئالا ) داوج   ) مالـسلا هیلعاضرلا  یلع  نبدّمحم  مدرک  هدهاشم  میامن ، فاوط  ار  شترـضح  ربق  ات  مدـش 

...«. مدرک هرظانم  مالسلا  هیلعترضح  نآ  اب  دوب  مدزن  هک  دنچ  یلئاسم  دروم  رد  نم  دوب . هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 

یسلجم همالع  زا  یقیقحت 

« عیارشلا للع   » زا هک  ار  یلوا  تیاور  هکنآ  زا  سپ  وا  تسا . هدرک  ادا  ار  بلطم  قح  ًافاصنا  هدومرف و  یغیلب  ثحب  اجنیا  رد  یسلجم  همالع 
تسا لمتحم  ( » 211 (؛»... تیبلاب فاطی  يّذلا  صوصخملا  ددعلاب  فاوطلا  نع  یهنلا  نوکی  نأ  لمتحی  : » دیوگیم دنکیم  رکذ  هدش  لقن 
عجار یفاک »  » باتک زا  هدراو  تیاور  سپس  وا  تسا .»... ادخ  هناخ  صوصخم  هک  تسا  راب  تفه  هب  فاوط  فاوط ، هب  یهن  زا  دوصقم  هک 

ّالإ فوطیال  نأ  طوحألاو  : » دـیوگیم نآ  لیذ  رد  هدرک و  لقن  ار  مثکا  نب  ییحی  زا  لـقن  هب  مالـسلا  هیلعهمئـالا  داوج  ترـضح  فاوط  هب 
دارملا نوکی  نأ  لمتحیو  حیرـص . ضراعم  ناک  نإ  موصعملا ، ریغ  ربقب  یهنلا  صیـصخت  نکمأ  نإو  ةروثأملا  لامعألاو  ۀـیعدألاب  ناـیتإلل 

، دنکن فاوط  ربق  رود  هب  هدیـسر  هک  ییاه  لمع  اهاعد و  ندـناوخ  يارب  زج  هک  تسا  نآ  طایتحا  و  ( » 212 (؛» طّوغتلا انه  یفنملا  فاوطلاب 
لامتحا و  دشاب . هتشاد  دوجو  زاوج  رب  یحیرص  ضراعم  هک  یتروصرد  میهد  صاصتخا  موصعمریغ  ربق  هب  ار  یهن  هک  تسا  نکمم  هچرگ 

« ۀیاهنلا  » باتک زا  یمالک  هب  ریخا  لامتحا  تابثا  يارب  یـسلجم  موحرم  هاگنآ  دشاب .» ندرک  طئاغ  هدـش  یهن  هک  یفاوط  هب  دارم  هک  دراد 
. دـهدیم حـیجرت  ار  انعم  نیا  رگید  یتایاور  هب  کسمت  اـب  رخآ  رد  و  تسا . ندرک  طـئاغ  ياـنعم  هب  فاوط  هک  دـنکیم  کـسمت  ریثا  نبا 

بحاص فالخرب  ار  باب  ناونع  ًالّوا : اریز : تسا ؛ هدرک  ادا  ار  بلطم  قح  رازملا  باتک  لئاسولا » كردتسم   » رد زین  يرون  ثّدحم  موحرم 
ثدـح طـئاغ و  ياـنعم  هب  ار  رظن  دروم  تیاور  رد  فاوط  ًاـیناث : تسا . هداد  رارق  روبقرب  نتـشگ  رود  ندرک و  فاوط  زاوج  باـب  لـئاسو ،

. تسا هتفرگ 

ایلوا روبق  ندیسوب  ندیشک و  تسد 

تـسد ندرک و  حـسم  هلأـسم  دـنمانیم  كرـش  تعدـب و  ار  نآ  هتفرگ و  رارق  ناـیباهو  نعط  تّمذـم و  دروم  ًادـیدش  هک  یلاـمعا  زا  یکی 
لمع نیا  ندوـب  كرـش  تمرح و  هب  مکح  اـهنت  هن  اـهنآ  تسا . هـبعک  راوـید  هـبعک و  هناـخ  هدرپ  یتـح  یهلا و  ياـیلوا  روـبق  رب  ندیـشک 
رارق یـسررب  ثحب و  دروم  صوصخ  روط  هب  ار  لمع  نیا  دراد  اـج  کـنیا  دـنزادرپیم . یکیزیف  هلباـقم  هب  نآ  اـب  ًادـیدش  هکلب  دـناهدرک ،

. میهد

هلأسم رد  لاوقا 

هراشا

زا یلاوقا  تسا  طبترم  ترـضح  هب  هچنآره  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ربق  یتح  یهلا  يایلوا  روبق  رب  ندرک  حسم  ندیلام و  تسد  هرابرد 
. تسا هدیسر  ّتنس  لها  ياملع 

تمرح هب  لوق   - 1
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(213 «.) تسا تعدـب  اـهنیا  ماـمت  هک  دنـشکیم ، دجـسم  راوـید  ربـنم و  بارحم و  هـب  تـسد  نـیرئاز  زا  یخرب  : » دـیوگیم نیمیثـع  نـبا 
هک تسا  ییاهتعدـب  زا  نآ  ندیـسوب  ندرک و  ّسم  ربق و  يور  رب  تسد  نداد  رارق  : » تسا هتفگ  هک  دـنکیم  لقن  ینارفعز  زا  يدوهمس 

(214 «.) تسا رکنم  ًاعرش 

بابحتسا مدع  هب  لوق   - 2

: دسیونیم همادق  نب  نمحرلادبع  دناهتـسنادن . مارح  ای  تعدـب  ار  لمع  نیا  لصا  هدرک و  هراشا  نآ  یعرـش  بابحتـسا  مدـع  هب  اهنت  یخرب 
: دیوگیم یمرثا  منادیمن . ار  نآ  مکح  دیوگیم : دمحا  تسین . بحتسم  نآ  ندیسوب  هلآو و  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ربق  راوید  ندرک  حسم  »

هَّللادـبعوبا دـنهدیم . مالـس  دنتـسیایم و  يراـنک  رد  هکلب  دـننکیمن ، سمل  ار  هلآو  هـیلع  هللا  یلـصربمایپ  ربـق  هـک  مدـید  ار  هنیدـم  لـها 
نبا وا  هک  دـنکیم  تیاور  يراقلادـبع  نب  هَّللادـبع  نب  میهاربا  ربنم ، هرابرد  اّما  دـیوگیم : وا  دادیم . ماـجنا  نینچ  زین  رمع  نبا  دـیوگیم :

شتروـص رب  ار  دوـخ  تـسد  سپـس  تشاذـگ و  ربـنم  يور  رب  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـصربمایپ  نتـسشن  لـحم  رب  ار  شتــسد  هـک  دـید  ار  رمع 
هبعک یماـش  نکر  ود  مالتـسا  هکنیا  رطاـخ  هب  زین  و  دـیوگیم ...« : هراـبنیا  رد  یـسوموبا  زا  یمـالک  لـقن  زا  دـعب  يووـن  ( 215 .«) دیشک
یلوا قیرط  هب  روبق  ّسم  فصو ، نیا  اـب  تسا . بحتـسم  نآ  رگید  نکر  ود  مالتـسا  هکنیا  اـب  تسا ، هدوبن  ّتنـس  نوـچ  تسین ؛ بحتـسم 

(216 «.) تسا رتاناد  هلأسم  نیا  مکح  هب  دنوادخ  و  دشابیمن . بحتسم 

تهارک رب  لوق   - 3

یف هرـضحول  هنم  دـعبی  امک  هنم  دـعبی  نأ  بدألا  لـب  هلیبقتو  دـیلاب  هحـسم  هرکیو  اولاـق : : » دـیوگیم رگید  ییاـج  رد  يوون  نیدـلا  ییحم 
یلصربمایپ ربق  ندیسوب  تسد و  اب  حسم  دناهتفگ : ( » 217 (؛»... هیلع اوقبطأو  ءآملعلا  هلاق  يّذلا  باوصلا  وه  اذه  هلآو . هیلع  هللا  یلـصهتایح 

رـضاح وا  دزن  ترـضح  تاـیح  لاـح  رد  هک  يروـط  ناـمه  دـشاب  رود  ربـق  زا  هک  دـنکیم  اـضتقا  بدا  هکلب  تسا ، هورکم  هلآو  هـیلع  هللا 
هحـسم هرکیو  : » دیوگیم ینیبرـش  نب  دّـمحم  دـنراد .»... قافتا  عامجا و  نآ  رب  دـناهتفگ و  ءاملع  هک  تسا  یتسرد  نخـس  نیا  دـندشیم .

«. دراد تهارک  نآ  ندیسوب  تسد و  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ربق  حسم  و  ( » 218 (؛» هلیبقتو دیلاب 

بابحتسا زاوج و  هب  لوق   - 4

مشش ات  لوا  تایاور 

رد یهلا و  يایلوا  روبق  ندیسوب  ندرک و  سمل  بابحتسا  هکلب  زاوج  هب  دقتعم  ّتنـس  لها  ياملع  زا  يرایـسب  قافتا و  روط  هب  یماما  هعیش 
ةدـئآف : » دـسیونیم هراـب  نیا  رد  رجح  نبا   - 1 دـناهدرک : کسمت  دـنچ  یتایاور  هب  مکح  نیا  رد  و  دنـشابیم . مالـسا  ربماـیپ  اـهنآ  سأر 

یتأیف ّیمدآلا  دی  لیبقت  اّمأف  هریغو ، ّیمدآ  نم  میظعتلا  ّقحتـسی  نم  ّلک  لیبقت  زاوج  ناکرألا  لیبقت  ۀیعورـشم  نم  مهـضعب  طبنتـسإ  يرخأ :
دعبتساو ًاسأب . هب  ری  ملف  هربق  لیبقتو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصّیبنلا  ربنم  لیبقت  هنع  لئـس  ّهنأ  دمحأ  مامإلا  نع  لقنف  هریغ  اّمأو  بدألا . باتک  یف 

روبقو ثیدحلا  ءازجأو  فحصملا  لیبقت  زاوج  ۀیعفاشلا  نم  ۀّکم  ءآملع  دحأ  ینامیلا  فیصلا  یبأ  نبا  نع  لقنو  کلذ . ۀّحص  هعابتأ  ضعب 
دشاب میظعت  ّقحتسم  هک  ار  یسکره  ندیسوب  ندوب  زیاج  هبعک ، ناکرا  ندوب  عورشم  زا  املع  زا  یـضعب  ( » 219 (؛.» قیفوتلا هَّللابو  نیحلاصلا 
دمحا ماما  زا  یمدآ  ریغ  هرابرد  اّما  دـیآیم و  بدـالا  باـتک  رد  یمدآ ، تسد  ندیـسوب  مکح  اـّما  دـناهدومن ؛ تشادرب  نآ ، ریغ  مدآ و  زا 

زا یضعب  یلو  تسناد ، لاکشایب  ار  هلأسم  نیا  وا  دش ، لاؤس  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ربق  ربنم و  ندیسوب  هرابرد  وا  زا  هک  تسا  هدش  لقن 
فحـصم ندیـسوب  ندوب  زیاج  هکم ، یعفاش  ياملع  زا  یکی  یناـمی  فیـص  یبا  نبا  زا  و  دناهدرمـش . دـیعب  ار  نآ  ندوب  حیحـص  وا  ناوریپ 
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زا یناکوش  راطوالالین »  » باتک رد  بلطم  نیا  تسادـخ .» هیحاـن  زا  قیفوت  تسا و  هدـش  لـقن  ناـحلاص ، روبق  ثیدـح و  يازجا  و  نآرق ) )
نع لبنح  نب  دمحأ  نب  هَّللادبعل  تالاؤسلاو  للعلا  باتک  یف  ّزعلا  لاق  : » دـیوگیم يدوهمـس   - 2 تسا . هدش  لقن  زین )  ) يرابلا حـتف  باتک 

هّلبقیو هّسمب ، كّربتیو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  ربنم  ّسمی  لجرلا  نع  یبأ  تلأس  هَّللادبع : لاق  هنع ، فوصلا  نب  ّیلع  یبأ  ۀیاور  هیبأ 
: تلق عامجإلا . نم  يوونلا  نع  لقن  ام  لطبی  اذـهو  ۀـعامج : نب  ّزعلا  لاق  هب . سأبال  لاق : یلاعت ، هَّللا  باوث  ءآجر  کلذ  لثم  ربقلاـب  لـعفیو 

لبنح نب  دمحا  نب  هَّللادبع  تالاؤسلا » للعلا و   » باتک رد  دیوگیم : ّزع  ( » 220 (؛» همهفت همالک  ةّوق  نکل  عامجإلا  لقنب  حّرصی  مل  يوونلا 
هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  ربنم  هک  يدرم  هرابرد  مردپ  زا  تفگ : هَّللادبع  هک  هدرک  لقن  وا  زا  ار  فوص  نب  ّیلع  یبا  تیاور  شردپ  زا 

وا مدیـسرپ  دهدیم ، ماجنا  باوث  دیما  هب  ترـضح  نآ  ربق  اب  ار  راک  نیمه  ودـسوبیم  ار  نآ  دـیوجیم و  كّربت  نآ  هب  دـنکیم و  ّسم  ار 
لقن هب  يوون  میوگیم : دـنکیم . لطاب  ار  يوون  زا  لوقنم  عاـمجا  نخـس ، نیا  دـیوگیم : هعاـمج  نبّزع  درادـن . لاکـشا  راـک  نیا  تفگ :

ماق اّمم  سیل  ربقلاب  حّسمتلا  مدع  ّنإ  : » دیوگیم یکبس  یـضاق   - 3 دنامهفیم .» ار  عامجا  شمالک  تّوق  نکیل  هدرکن و  حیرـصت  عامجا ،
يردت له  لاق : ّمث  هتبقرب  ناورم  ذخأف  ربقلا ، مزتلم  لجر  اذإف  مکحلا ، نب  ناورم  لبقأ  لاق : ... ۀـنیدملا رابخأ  یف  يور ...  دـق  هیلع : عامجإلا 

حسم ندوبن  زیاج  رب  (» 221 (؛» هلآو هیلع  هللا  یلصهَّللا  لوسر  تئج  اّمنإ  نبّللا ، تآ  ملو  رجحلا ، تآ  مل  ّینإ  معن  لاقف : هیلع  لبقأف  عنـصتام ؟
نآ هب   ) دوب هدـش  مزتلم  ربمایپ  ربق  هب  هک  يدرم  اب  مکح  نب  ناورم  هک  تسا  هدـش  تیاور  هنیدـم » رابخا   » رد تساهدـشن . هماقا  عاـمجا  ربق ،

، يرآ تفگ : درک و  ور  ناورم  هب  درم  نآ  ینکیم ؟ هچ  هک  ینادیم  اـیآ  تفگ : تفرگ و  ار  وا  ندرگ  ناورم  دـش ، هجاوم  دوـب ) هدـیبسچ 
دوواد زا  هللا  همحرینیما  همالع  ار  نایرج  نیا  ماهدمآ .» هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هاگشیپ  هب  نم  هکلب  ماهتفرگن  ار  تشخو  گنسنم 

له لاق : ّمث  هتبقرب  ناورم  ذـخأف  ربقلا  یلع  هتهبج )  ) ههجو ًاعـضاو  ًالجر  دـجوف  ًاموی  ناورم  لبقأ  : » دـنکیم لـقن  هنوگ  نیا  حـلاص  یبا  نب 
تآ ملو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  تئج  اّمنإ  رجحلا  تآ  مل  ّینإ  معن  لاقف : يراـصنألا ، بّویأوبأ  اذإـف  هیلع  لـبقأف  عنـصتام ؟ يردـت 

(222 (؛» هلهأ ریغ  هیلو  اذإ  نیدلا  یلع  اوکبأ  نکلو  هلهأ  هیلو  اذإ  نیدـلا  یلع  اوکبتال  لوقی : هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  تعمـس  رجحلا 
تفرگ و ار  وا  ندرگ  ناورم  دـش ، هجاوم  دوب ، هتـشاذگ  ربمایپ )  ) ربق يور  ار  شایناشیپ )  ) شتروص هک  يدرم  اـب  مکح  نب  ناورم  يزور  »
هب هکلب  ماهدـماین  گنـس  يارب  نم  يرآ ، تفگ : تسا و  يراصنا  بّویاوبا  دـید  درک ، ور  وا  هب  یتقو  ینکیم ؟ هچ  هک  ینادیم  ایآ  تفگ :
رب نکیل  دینکن و  هیرگ  نید  رب  ، دوب نآ  لها  نید ، تسرپرس  ّیلوتم و  هاگره  دومرفیم : هک  ماهدمآ  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هاگشیپ 
رد مکاـح  ار  ناـیرج  نـیا  : » دــیوگیم همـالع  دــعب  دوـش .» راد  هدــهع  یلهااـن  ناــسنا )  ) ار نآ  یتسرپرــس  هـک  هاــگنآ  دــییرگب  نـید 
هک دهدیم  ربخ  ام  هب  ناتساد  نیا  دیوگیم : دناهدومن .» لقن  زین )  ) رگید ياهدع  هتـسناد و  حیحـص  ار  نآ  هدرک و  لقن  ( 223 «) كردتسم »
ریغ نآ  هب  كّربت  ربمغیپ و  ربق  هب  لّسوت  راکنا  یباحـص  چیه  زا  تساهيوما و  ياهتعدب  زا  هباحـص  نامز  زا  هرهاط  روبق  هب  لّسوت  زا  عنم 
هللا یلصّیبنلا  ةرایزل  ماشلا  نم  مدق  اّمل  ًالالب  ّنأ  : » دیوگیم زین  يدوهمـس   - 4 ( 224 «.) تسا هدشن  هدینـش  مکح  ناورم  هّیما  ینب  هدییاز  زا 
هیلع هللا  یلـصربمایپ  ترایز  يارب  لالب  هک  یماـگنه  ( » 225 (؛» دـّیج هدانـسإو  هیلع ، ههجو  غرمیو  هدـنع ، یکبی  لعجف  ربقلایتأ ، هلآو  هیلع 

نآ رب  ار  شتروـص  درکیم و  هیرگ  ربـق  دزن  دـمآ و  ربماـیپ  ربـق  دزن  دـش ، فّرـشم  هلآو  هـیلع  هللا  یلـصربمایپ  تراـیز  يارب  ماـش  زا  هـلآو 
ناگرزب زا  رفن  هد  دودـح  ماـش و  خـیرات  رد  رکاـسع  نبا  زا  ار  لـالب  ناتـساد  ینیما  همـالع  تسا .» بوخ  تیاور  نیا  ياهدنـس  دـیلامیم .

دّمحم نب  رفعج  يّدج  نع  یبأ  ینثّدح  : » دیوگیم ینیـسح  ییحی  نب  رهاط   - 5 تسا . هدومن  لقن  ( 226 «) ریدغلا  » رد ّتنس  لها  فورعم 
هللا یلصهربق  یلع  تفقوف  اهنع ، یلاعت  هَّللا  یضر  ۀمطاف  تئاج  هلآو  هیلع  هللا  یلصهَّللا  لوسر  سِمُر  اّمل  لاق : مالسلا  هیلعّیلع  نع  هیبأ  نع 

يَدَـم ّمشیال  نأ  دـمحأ  ۀـبرت  ّمش  نَم  یلع  اذام  لوقت : تأشنأو  تکبو ، اـهینیع  یلع  تعـضوو  ربقلا  بارت  نم  ًۀـضبق  تذـخأو  هلآو ، هیلع 
یضر یلع -  زا  شردپ  زا  دّمحم  نب  رفعج  زا  مّدج  زا  مردپ  ( » 227) ًایلایل ندِع  ماّیألا  یلع  تَّبص  اّهنأ  ول  بئاصم  ّیلع  ّتبص  ایلاوَغ  نامزلا 

هللا یلصربمایپ  ربق  رس  رب  اهنع -  یلاعت  هَّللا  یـضر  همطاف -  دش ، هدرپس  كاخ  هب  ربمایپ  یتقو  دومرف : هک  درک  لقن  ثیدح  میارب  هنع -  هَّللا 
تبرت هک  یـسک  رب  دناوخ : ار  رعـش  نیا  درک و  هیرگ  تشاذـگ و  شنامـشچ  يور  رب  تفرگ و  ار  ربق  كاخ  زا  یتشم  داتـسیا و  هلآو  هیلع 
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لدب بش  هب  دشیم ، دراو  اهزور  رب  رگا  هک  دش  دراو  نم  رب  ییاهتبیـصم  دید . دهاوخن  یتخبدب  یتخـس و  ًادبا  دـیوبب  ار  ربمایپ )  ) دـمحا
يراقلا بهاوملا ،»  » رد ینالطسق  ( 228 «،) هّیوبن هریـس   » رد سانلادیـس  نبا  ءافولا ،»  » رد يزوج  نبا  زا  ار  هعقاو  نیا  ینیما  همالع  دندشیم .»

(232 «،) راونالا قراـشم   » رد يوازمحلا  (231 «،) ناوخالا حلـص   » رد يدـلاخلا  ( 230 «،) فاـحتالا  » رد يواربش  ( 229 «،) لئامشلا حرـش   » رد
هلمح نـب  بـیطخ   - 6 تسا . هدوـمن  لـقن  ّتنـس  لـها  ناـگرزب  زا  رگید  ياهّدـع  و  ( 233 «) ۀیوبنلاةریـسلا  » رد نالحد  ینیز  دـمحا  دیـسلا 

: لاق ّمث  ًاضیأ ... هیلع  هیّدخ  عضو  هنع  هللا  یضرًالالب  ّنأو  فیرشلا ، ربقلا  یلع  ینمیلا  هدی  عضی  ناک  هنع  هللا  یـضررمع  نبا  ّنإ  : » دیوگیم
یف مهبتارم  فلتخت  سانلاو  میظعتلاو ، مارتحإلا  هّلک  کلذ  نم  دوصقملاو  کلذ ، یف  نذإلا  یلع  لمحی  ۀّبحملا  یف  قارغتسإلا  ّنأ  ّکشالو 

؛» ٍریخ ّلحم  ّلکلاو  نورّخأتی ، ةانأ  مهیف  سانأو  هیلإ  نوردابی  لب  مهسفنأ  نوکلمیال  هنوری  نیح  سانأف  هتایح  یف  فلتخت  تناک  امک  کلذ 
ار شتروص  فرط  ود  هنع  هللا  یضرلالب  تشاذگیم و  ربمایپ  فیرش  ربق  يور  ار  شتـسار  تسد  هراومه  هنع  هللا  یـضررمع  نبا  ( » 234)

تابثا ار  نآ  ندوب  زیاج   ) دوشیم لمح  راک  نیا  زاوج  رب  ّتبحم  تدش  هکنیا  رد  تسین  یکـش  دیوگیم : سپـس  وا  تشاذـگیم . نآ  رب 
؛ تسا توافتم  هلأسم  نیا  رد  ناشتاجرد  فالتخا  هب  مدرم  بتارم  تسا و  ندرک  میظعت  مارتحا و  ًافرـص  اهراک  نیا  زا  دوصقم  و  دـنکیم )

يرادنتـشیوخ دنتـسناوتیمن  دـندیدیم ، ار  ربمایپ  یتقو  اهنآ  زا  یـضعب  دـندوب ؛ نینچ  مدرم  ترـضح ، تایح  نامز  رد  هک  يروط  نامه 
«. تسا یکین  ریخ و  اهنیا  همه  دنداتسیایم ، رتبقع  دندرکیم و  ییابیکش  یضعب  دندنابسچیم و  ترضح  هب  ار  دوخ  اسب  هچ  دننک و 

مهدفه ات  متفه  تایاور 

ضعب دعبتـساو  ًاسأب ، هب  ری  ملف  هربقو ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصّیبنلا  ربنم  لیبقت  نع  لئـس  ّهنأ  دـمحأ  نع  لقنف  : » دـیوگیم رجح  نب  ظفاح   - 7
روبقو ثیدـحلا  ءآزجاو  فحـصملا  لیبقت  زاوج  ۀـّیعفاّشلا  نم  ۀّـکم  ءآملع  دـحأ  ینامیلا  فحـصلا  یبأ  نبا  نع  لقنو  هنع . هتّحـص  هعاـبتأ 

انیأر ول  دـشنأو : نیحلاصلا  ءآملعلا  لمع  هیلعو  لاق : هّسمو ؟ ربقلا  لـیبقت  زوجی  ّهنإ  يربطلا  ّبحملا  نع  يرـشانلا  ّبیطلا  لـقنو  نیحلاـصلا .
یبلق نفغـش  رایدـلا  ّبح  امو  ارادـجلا  اذو  رادـجلا  اذ  لبقأ  یلیل  راید  رایدـلا  یلع  ّرمأ  رخآ : لاقو  رثـألل  ٍفلأ  فلأ  اندَجََـسل  ًارثأ  یمیلـسل 

نیا وا  دش ، لاؤس  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ربنم  ربق و  ندیـسوب  هرابرد  وا  زا  هک  هدش  لقن  دمحا  زا  ( » 235 «) ارایدلا نکس  نم  ّبح  نکلو 
ياملع زا  یکی  ینامی  فیـص  یبا  نبا  زا  و  دندرمـش . دـیعب  ار  هلأـسم  نیا  تّحـص  شناوریپ  زا  یـضعب  یلو  تسناد ، لاکـشا  یب  ار  هلأـسم 

لقن يربط  ّبحم  زا  يرـشان  ّبیط  تسا . هدش  لقن  ناحلاص  روبق  ثیدح و  يازجا  و  نآرق )  ) فحـصم ندیـسوب  ندوب  زیاج  هکم ، یعفاش 
نیا دـندادیم و  ماجنا  ار  نآ  حـلاص  ياملع  تسا : هتفگ  وا  تسا ؟ زیاـج  نآ  ّسم  ربق و  ندیـسوب  اـیآ  دـش ): لاؤس  وا  زا   ) هک تسا : هدرک 

اهنیمزرـس هتفگ : يرگید  و  منکیم .» هدجـس  رازه  رازه  رثا  نآ  يارب  مدید ، يرثا  مبیع  یب  ملاس و  تسود  زا  رگا  : » تسا هدناوخ  ار  رعش 
هک تسا  نیمزرس  نکاس  قشع  هکلب  تسین  نیمزرـس  ّتبحم  نیا  مسوبیم ، ار  هناخ  نآ  راوید و  نیا  مدرگیم و  یلیل  نیمزرـس  لابند  هب  ار 
نب لیعامـسإ  انثّدح  هَّللادبع  نب  بعـصم  انثّدح  لاق : ۀمیثخ  یبأ  نع  مهـضعب  لقنو  : » دـیوگیم يدوهمـس   - 8 تسا .» هدرک  هتخاـبلد  ارم 

یلصّیبنلا ربق  یلع  هّدخ  عضی  وه  امک  موقی  ناکف  تامصلا . هبیصی  ناکو  لاق : هباحصا ، عم  سلجی  ردکنملا  نبا  ناک  لاق : یمیتلا  بوقعی 
ناکو هلآو  هیلع  هللا  یلـصّیبنلا  ربقب  تیفـشتسإ  کلذ  تدـجو  اذإف  ةرطخ ، ینبیـصی  ّهنإ  لاقف : کـلذ ، یف  بتوعف  عجری ، ّمث  هلآو  هیلع  هللا 

اذـه یف  هلآو  هیلع  هللا  یلـصّیبنلا  تیأر  ّینإ  لاـقف : کـلذ  یف  هل  لـیقف  عجطـضیو ، هـیف  غّرمتیف  نحـصلا  یف  دجـسملا  نـم  ًاعـضوم  یتأـی 
لقن ثیدح  ام  يارب  هَّللادبع  نب  بعـصم  تفگ : وا  هک  دـناهدرک  لقن  همیثخ  یبا  زا  اهنآ  زا  یـضعب  ( » 236 (؛» مونلا یف  لاق  هارأ  عضوملا ،

ردکنم نبا  تفگ : وا  تسـشنیم ، دوخ  باحـصا  اب  هراومه  ردکنم ، نبا  تفگ : یثیدـح  رد  ام  يارب  یمیت  بوقعی  نب  لیعامـسا  هک  هدرک 
تشاذگیم و هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ربق  رب  ار  شتروص  تساخیمرب و  اج  زا  لاح  نآ  اب  هکنیا  ات  دربیم  رـس  هب  توکـس  رد  هراومه 

شیپ یتحاران  نم  يارب  اـنامه  تفگ : يو  تفرگ ؛ رارق  شنزرـس  دروم  لـمع ، نیا  رطاـخ  هب  نارگید  هیحاـن  زا  وا  هاـگنآ  تشگیم . زاـب 
دیطلغیم و نیمز  يور  ربمایپ )  ) دجـسم نحـص  زا  یناکم  رد  وا  منکیم  بلط  افـش  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ربق  زا  لاح  نیا  رد  دیآیم ،
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هیلع هللا  یلـصربمایپ  نم  تفگ : باوج  رد  تسا ؟ يراک  هچ  نیا  دش : هتفگ  وا  هب  درکیم . تحارتسا  باوخ و  اجنآ  رد  دیلامیم و  ار  دوخ 
دیلا عضوب  دصق  ّهنإ  ءآملعلا : ضعب  لاق  ءآیحألا  یفو  : » دیوگیم زین  يدوهمـس   - 9 دندادیم ». ناشن  ار  اجنیا  هک  مدـید  باوخ  رد  ار  هلآو 

نتشاذگ زا  رگا  دنیوگیم : املع  زا  یـضعب  ءایحالا  باتک  رد  (» 237 (؛» ّقحأ روهمجلا  ۀعباتمو  ٌجرح  هب  نوکیال  نأ  یجری  ّتیملا  ۀـحفاصم 
املع لوق  روهمج  زا  تیعبت  تروص ، ره  رد  دـشاب و  هتـشادن  یلاکـشا  هک  تسا  دـیما  دـیامن ، دـصق  ار  ّتیم  هحفاـصم  ربق ، يور  رب  تسد 

ۀفینملا ۀـبعکلا  یلع  یّتح  ۀفیرـشلا ، ءآضعألا  ّمض  ام  لیـضفت  یلع  عاـمجإلا  دـقعنا  دـق  : » دـیوگیم زین  يدوهمـس   - 10 تـسا .» رتراوازس 
نب کلامو  هَّللادـبع  هنباو  باّطخلا  نب  رمع  بهذـف  لضفأ ، امهّیأ  اوفلتخاو  دالبلا ، رئآـس  یلع  ۀـنیدملاو  ۀّـکم  لیـضفت  یلع  ُدـعب  اوعمجأو 

ادعام ۀنیدملا  نم  لضفأ  یهف  ۀفیرـشلا ، ۀبعکلا  ریغ  یف  فالخلا  ّلحم  لاقف : مهـضعب  نسحأو  ۀنیدملا ، لیـضفت  یلإ  نیّیندملا  رثکأو  سنأ 
دیلولاوبأ یضاقلا  اذکو  ضایع  یـضاقلا  هلقن  ۀفیرـشلا  ءآضعالا  ّمض  ام  لیـضفت  یلع  عامجإلا  ۀیاکحو  ًاعامجإ ، ۀفیرـشلا  ءآضعألا  ّمض  ام 

لقن لب  ۀفیرـشلا ، ۀبعکلا  یلع  لیـضفتلاب  حیرـصتلا  عم  مهریغو ، رکاسع  نبا  نمیلاوبأ  هلقن  اذکو  ۀـلمج ، نبا  بیطخلا  لاق  امک  هلبق  ّیجابلا 
دراد تلیضف  مه  همّظعم  هبعک  رب  یتح  دراد  رب  رد  ار  ربمایپ )  ) فیرش ياضعا  هک  يربق  تلیـضف  رب  تسا  هدش  دقعنم  عامجا  ( » 238 «) جاتلا

، دـناهدومن فالتخا  يرگید  رب  ود  نآ  زا  یکی  ندوب  لضفا  رب  اّما  دـناهدرک ؛ عامجا  دـالب  ریاـس  رب  هنیدـم  هکم و  تلیـضف  رب  نآ  زا  سپ  و 
رظن وکین  اهنآ  زا  یـضعب  دـناهداد و  رظن  هنیدـم  ندوب  لضفا  هب  هنیدـم  لها  رثکا  سنا و  نب  کلام  هَّللادـبع و  شرـسپ  باّـطخ و  نب  رمع 

ار ربمایپ  فیرش  ياضعا  هک  یناکم  زا  ریغ  هنیدم  رب  هبعک  تلیـضف  نوچ  تسا ؛ هفیرـش  هبعک  ریغ  رد  فالخ  ّلحم  هک : دناهتفگ  دناهداد و 
یـضاق وا  زا  لبق  ضایع و  یـضاق  ار  ربمایپ ) ربق   ) فیرـش ياـضعا  ناـکم  تلیـضف  ندوب  یعاـمجا  تیاـکح  تسا و  یعاـمجا  درادرب ، رد 

لقن ار  بلطم  نیا  ناـشیا  ریغ  رکاـسع و  نب  نمیوـبا  زین  تسا . هتفگ  ار  نآ  هلمج  نب  بـیطخ  هکناـنچ  تـسا ؛ هدرک  لـقن  یجاـب  دـیلووبا 
یّفوتم  ) یکلام يرقم  دّمحم  نب  دـمحا  همّالع   - 11 تسا .» هدرک  لقن  نینچ  جات  دناهدومن ، حیرـصت  هفیرـش  هبعک  تلیـضف  هب  دناهدرک و 

تیأر لاق : العلا  نب  دیعسوبأ  ظفاحلا  ربخأ  : » تفگ هک  هدرک  لقن  یقارع  نیدلا  ّیلو  زا  لقن  هب  لاعنلا » ۀفصب  لاعتملا  حتف   » رد ق )  . 1041 ه
هیلع هللا  یلـصّیبنلا  ربق  لیبقت  نع  لئـس  دمحأ  مامإلا  ّنأ  ظاّفحلا  نم  هریغو  رـصان  نبا  ُّطخ  هیلع  میدق  ءزج  یف  لبنح  نب  دـمحأ  مالک  یف 
اذه لیلج  يدنع  دمحأ  نم  تبجع  لوقیو : کلذ  نم  بّجعتی  راصف  هّیمیت  نبا  ّیقتلا  هانیرأف  لاق  کلذـب . سأبال  لاقف : هربنم ؟ لیبقتو  هلآو 

؟ هب هلّـسغ  يّذلا  ءآملا  برـشو  یعفاشلل  ًاصیمق  لّسغ  ّهنأ  دـمحأ  مامإلا  نع  انیور  دـقو  کلذ  یف  بجع  ّياو  لاقو : همالک . ینعم  وأ  همالک 
نونجم هلاق  ام  نسحأ  امو  مالـسلاو ؟ ةالّـصلا  مهیلع  ءآیبنألا  راثآب  فیکو  ۀباحـصلا ؟ ریداقمب  کلاب  امف  ملعلا  لهأل  همیظعت  اذـه  ناک  اذإو 

ظفاح ( » 239) ارایّدـلا نکـس  نم  ّبح  نکلو  یبلق  نفغـش  رایدـلا  ّبح  امو  ارادـجلا  اذو  رادـجلا  اذ  لّبُقا  یلیل  راـید  رایدـلا  یلع  ُّرمأ  یلیل :
دمحا ماما  زا  هک  مدید  تسا ، ظاّفح  رگید  رـصان و  نبا  ّطخ  هب  هک  لبنح  نب  دمحا  مالک  میدق  ءزج  رد  تسا : هداد  ربخ  الع  نب  دیعـسوبا 

هّیمیت نب  یقت  هب  ار  هتشون  نآ  دیوگ : دیعسوبا  درادن . یلاکـشا  تفگ : وا  دش ، لاؤس  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ربنم  ربق و  ندیـسوب  هرابرد 
يانعم ای  تسوا  مالک  نیا  ایآ  منکیم ! بجعت  تسا ، ردـقلا  لیلج  نم  دزن  هک  دـمحا  زا  تفگ : درک و  بجعت  مالک  نیا  زا  وا  مداد ، ناشن 
یعفاش نهاریپ  وا  هک  تسا  هدیـسر  تیاور  ام  هب  دمحا  ماما  زا  هک  یلاح  رد  تسا ؛ مالک  نیا  رد  یبجعت  هچ  دیوگیم : دیعـسوبا  وا ؟ مالک 

زین ربمایپ و  هباحص  شزرا  مکح  سپ  تسا ، ملع  لها  میظعت  لمع  نیا  رگا  و  دیـشون ؟ دوب  هتـسش  ار  نهاریپ  نآ  اب  هک  ار  یبآ  تسـش و  ار 
رد ریدـغلا »  » ار نیا  و  رایدـلا . ... یلع  ّرما  یلیل : هرابرد  نونجم  تسا  هتفگ  ابیز  هچ  و  دوشیم ؟ هچ  مالـسلا -  ةالـصلا و  مهیلع  ایبنا -  راثآ 

خیراـت رد  ریثـک  نبا  و  ( 240) دـمحا بقاـنم  رد  يزوـج  نبا  ار  یعفاـش  نهاریپ  نتـسش  ینعی  ناـیرج ؛ نیا  هک  تـسا  هدوـمن  رکذ  یقرواـپ 
حرـش رد  هّیعفاش  بهذـم  دـیتاسا  داتـسا  ق )  . یفوتم 1004 ه  ) یلمر دـمحا  نب  دّـمحم  ریغـص ، یعفاـش   - » 12 دـناهدومن . لقن  ( 241) دوخ

لوخدلا دنع  باتعألا  لیبقتو  همالتـساو  ربقلا  قوف  لعجی  يّذلا  توباتلا  لّبقی  نأو  ۀّلظملا ، ربقلا  یلع  لعجی  نأ  هرکیو  : » دیوگیم جاهنملا 
نأ هل  ّنس  رجحلا  مالتـسإ  نع  زجع  اذإ  ّهنأب  اوحّرـص  دـقف  هنع  هللا  یـضردلاولا  هب  یتفأ  امک  هرکیال  كّربتلا  دـصق  نأ  معن ، ءآیلوألا ، ةرایزل 

ماگنه اههاگرد  ندیـسوب  نآ و  ندرک  مالتـسا  ربق و  يـالاب  توباـت  ندیـسوب  نتخادـنا و  هیاـس  ربق ، يور  ( » 242 (؛» اهّلبقی نأو  اصعب  ریـُشی 
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تسا و هداد  اوتف  نآ  هب  مردپ  هکنانچ  تسین ؛ هورکم  دنـشاب ، هتـشاد  كّربت  دصق  رگا  يرآ ، تسا ؛ هورکم  ایلوا  ترایز  يارب  ندش  لخاد 
ار اصع  دنک و  هراشا  اصع  اب  هک  وا  رب  تسا  زیاج  دشاب ، زجاع  ربق )  ) گنـس مالتـسا  زا  یـسک  رگا  هکنیا  هب  دناهدرک  حیرـصت  نآ  هب  املع 

ناک هلآو  هیلع  هللا  یلصهَّللا  لوسر  ّنأ  هدنسم  یف  دوادوبأو  نیحیحـصلا  نیب  عمجلا  یف  يدیمحلا  جرخأ  : » دیوگیم یقرواپ  رد  و  دسوبب .»
یلصادخ لوسر  دناهتفگ : شدنسم  رد  دووادوبا  نیحیحص و  نیب  عمج  رد  يدیمح  « ؛» نجحملا لّبقیو  هتنجحمب  دوسألا  رجحلا  یلإ  ریـشی 

داتـسا يراصنا ، ریبک  یلمر  دمحا  سابعلاوبا   - 13 دیـسوبیم .» ار  اصع  هاگنآ  درکیم و  هراشا  دوسالارجح  هب  شیاصع  اـب  هلآو  هیلع  هللا 
بدا هرابرد  فّنصم ، نخـس  لیذ  رد  ( 243 ،) هدش پاچ  بلاطملا » ینسا   » باتک هیـشاح  رد  هک  بلاطلا » ضور   » باتک هیـشاح  رد  دیتاسا 

: تسا هتفگ  ددرگ ) کیدزن  دشیم ، کیدزن  ربق  بحاص  هب  تایح  لاح  رد  هک  ياهزادـنا  نامه  هب  ربق ، هب  رئاز  هکنیا   ) روبق ترایز  قلطم 
نإ معن ، انخیـش : لاق  یناهبـصألا  یـسوموبأ  هرکذو  ءآعّدلل ، ۀلبقلاو  مالّـسلل ، ههجو  لبقتـسیو  هّلبقیالو ، ربقلا  ملتـسیالو  عومجملا : یف  لاق  »

مالتـسا ار  ربق  رئاز )  ) و دـیوگ : عومجملا »  » باتک رد  ( » 244 (؛» هب سأب  الف  كّربتلا  دـصقب  هّلبق  وأ  هملتـساو  ملاـع  وأ  ّیلو  وأ  ّیبن  ربق  ناـک 
هدومن رکذ  ار  بلطم  نیمه  یناهفـصا  یـسوموبا  و  دتـسیاب . هلبق  هب  ور  ندرک  اعد  يارب  ربق و  هب  ور  ندرک ، مالـس  يارب  دـسوبن و  دـنکن و 

«. درادن لاکشا  كّربت  دصق  هب  نآ  ندیسوب  ندرک و  مالتسا  دشاب ، ملاع  ای  یلو  ای  یبن  ربق  رگا  يرآ ، تسا : هتفگ  ام  داتـسا )  ) خیـش تسا .
امک ۀـهارکالف  كّربّتلا  دـصقل  ّالإ  هورکم  فیرـشلا  ربقلا  لـیبقت  ( » 245 :) تسا هتفگ  بهاوملا » حرـش   » رد یکلاـم  يرـصم  یناـقرز   - 14

، درادـن تهارک  تروص  نیا  رد  هک  دـشاب  كّربت  دـصق  هب  هکنیا  رگم  تسا  هورکم  ربمایپ ، فیرـش  ربق  ندیـسوب  ( » 246 (؛» یلمّرلا هدقتعا 
هقف رد  عاجش  یبا  خیش  نتم  رب  يّزغ  مساق  نبا  حرش  رب  دوخ  هیـشاح  رد  يروجاب  میهاربا  خیـش   - 15 تسا .» داقتعا  نیا  رب  یلمر  هکنانچ 

ةرایزل لوخدـلا  دـنع  باتعألا  لیبقت  کلذـکو  هقوف  لعجی  يذـّلا  توباتلا  هلثمو  همالتـساو  ربقلا  لیبقت  هرکی  ( » 247 :) تسا هتفگ  یعفاشلا 
يدّیـس ةرایز  یف  عقی  امک  ءآسنلاب  لاجّرلا  طالتخاک  هوحنو  ماحدزال  کلذ  نع  زجع  اذإو  هرکیالف ، مهب  كّربتلا  هب  دـصق  نإ  ّالإ  ءآـیلوالا 

اذإ ّهنأب  اوحّرـص  دقف  کلذ . لّبق  ّمث  اهوحن  وأ  هدیب  راشأو  رّـسیت  ام  أرقو  ۀّقـشمالب  فوقولا  نم  هیف  نّکمتی  ناکم  یف  فقو  يودـبلا  دـمحأ 
ار مکح  نیمه  تسا و  هورکم  نآ  مالتسا  ربق و  ندیسوب  ( » 248 (؛» اهّلبقی ّمث  اصع  وأ  هدیب  ریشی  نأ  هل  ّنسی  دوسألا  رجحلا  مالتسا  نع  زجع 

هکنیا رگم  تسا  هورکم  ایلوا  ترایز  يارب  ندـش  لخاد  ماگنه  اههاگرد  ندیـسوب  نینچمه  و  دراد . زین  دـنراذگیم  ربق  يالاب  هک  یتوبات 
نیا زا  نانز ، نادرم و  طالتخا  لثم  نآ ؛ دننام  تیعمج و  ماحدزا  رطاخ  هب  رگا  درادن و  تهارک  تروص  نیا  رد  هک  دـشاب  كّربت  دـصق  هب 
دراد دوجو  فّقوت  ناکما  تمحز  نودب  هک  ییاج  رد  دتفایم ، قافتا  يودب  دـمحا  دّیـس  ترایز  رد  هک  يروط  نامه  دـشاب ، زجاع  اهراک 

حیرصت املع  نوچ  دسوبب ؛ ار  نآ  سپس  دنک و  هراشا  ربق  هب  رگید  زیچ  ای  دوخ و  تسد  اب  دنک و  تئارق  نآرق )  ) دناوتیم هچره  دتـسیاب و 
ار نآ  سپـس  دنک و  هراشا  نآ  هب  شیاصع  ای  تسد  اب  هک  تسا  زیاج  دـشاب ، زجاع  دوسالارجح  مالتـسا  زا  ریاز )  ) رگا هکنیا  هب  دـناهدرک 

یلمر ترابع  لقن  زا  دـعب  ( 250 «) راونالا قراشم   » و ( 249 «) بلاطملازنک  » باتک رد  یکلاـم  يوازمح  يودـع  نسح  خیـش   - 17 دسوبب .»
دـصق دـنع  ءآیلوألا  روبقل  کلذ  زاوج  نم  یلوأ  وهف  كّربتلل  اـّلإ  نکی  مل  فیرـشلا  ربقلا  لـیبقت  ّنأ  ٍذـئنیح  ۀـیرمالو  : » دـیوگیم روکذـم ،

یکش تروص ، نیا  رد  ( » 251 (؛» ۀّنجلا ضایر  نم  ۀضور  فیرـشلا  هربق  ّنأو  امّیـسال  دصقملا ، اذـه  یلع  فراعلا  هلاق  ام  لمحیف  كّربتلا ،
كّربت دـصق  هب  اـیلوا  روبق  ندیـسوب  اـب  هسیاـقم  رد  زاوج ، نیا  سپ  دـشابیم ، كّربت  يارب  اـهنت  ربماـیپ )  ) فیرـش ربـق  ندیـسوب  هک  تسین 

ياهغاب زا  یغاب  ترـضح ، نآ  فیرـش  ربق  هکنیا  هژیو  هب  دوشیم  لمح  انعم  نیا  رب  تسا ، هتفگ  فراـع  هچنآ  نیارباـنب ، تسا ، رتراوازس 
«. دشابیم تشهب 

تمرح هب  نیلئاق  هلدا  هیجوت 

حیضوت
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نیا زا  کی  ره  هب  کنیا  دناهدرک . کسمت  دـنچ  ياهلدا  هب  دنتـسه  نآ  ندیـسوب  ایلوا و  روبق  رب  ندـیلام  تسد  تمرح  هب  لئاق  هک  یناسک 
تهج نیا  رد  و  دشابیم . مارح  تسا  كرش  هک  تهج  نآ  زا  اهنآ  ندیسوب  روبق و  حسم   - 1 درک : میهاوخ  دقن  ار  اهنآ  هتخادرپ و  هلدا 

. تسین گرزب  کچوک و  كرش  نیب  یقرف 

خساپ

هب ربق  بحاص  هک  ّتین  نیا  اب  درگنب . نآ  هب  یلالقتسا  دید  اب  یهلا  يایلوا  روبق  زا  ناسنا  نتسج  كّربت  ماگنه  هک  تسا  ینامز  كرش  ًالّوا :
نابحاص تاکرب  مینادب و  دنوادخ  بناج  زا  ار  تافرصت  مامت  رگا  یلو  تسا . تکرب  ياراد  دنکیم و  فّرـصت  ملاع  نیا  رد  لقتـسم  روط 
كربت هلأسم  ًایناث : تسا . دیحوت  ياتسار  رد  هکلب  دیآیمن  باسح  هب  كرش  زگره  لمع  نیا  اهنت  هن  میروآ  باسح  هب  ادخ  نذا  هب  ار  روبق 

زا زگره  دـندادیم و  ماجنا  ار  لـمع  نیا  اـهنآ  رظنم  رد  ياهدـع  هدوب و  هباحـص  لوبق  دروم  هک  تسا  يرما  یهلا  ياـیلوا  روبق  زا  نتـسج 
تایح و دـنکیم  تلحر  اـیند  نیا  زا  هک  یناـسنا  میاهدومن  تباـث  دوخ  ياـج  رد  ًاـثلاث : دـنتفرگیمن . رارق  شنزرـس  دروم  یـصخش  فرط 

لمع نیا  هک  تسا  نیا  رب  هدـننک  لاکـشا  نامگ  ًاعبار : دـشاب . یهلا  يایلوا  زا  یکی  ناسنا  نآ  هک  صوصخلا  یلع  تسا  یقاب  وا  تافرـصت 
اب ندوب  هارمه  يرگید  عوضخ و  تیاهن  یکی  دراد : یـساسا  نکر  ود  تدابع  میدـناسر  تابثا  هب  هک  یلاـح  رد  تسا ، تداـبع  رد  كرش 

نینچ زگره  اهنآ  ندیـسوب  روبق و  رب  ندیـشک  تسد  كربت و  دروم  رد  دوشیم . عوضخ  وا  يارب  هک  یـسک  تیهولا  ای  تیبوبر  هب  داقتعا 
. تسا تارکنم  زا  هدوب و  تعدب  نآ  ندیسوب  روبق و  رب  ندیشک  تسد   - 2 درادن . دوجو  یتین 

خساپ

ءایشا رد  لصا  اریز  درادن ؛ زاوج  رب  حیرصت  ّصن و  هب  يزاین  تسا و  زاوج  رب  لیلد  ًالقع  ًاعرـش و  یلمع ، تمرح  یهن و  رب  ِلیلد  دوبن  ًالّوا :
دوجو تمرح  رب  یلیلد  چـیه  نآ  ندیـسوب  روبق و  رب  ندیـشک  تسد  دروـم  رد  و  دـشابیم . نآ  سکع  هکلب  تسین  زاوـج  مدـع  تمرح و 

لمع نیا  ناحجر  بابحتـسا و  هکلب  زاوج  رب  ياهلدا  دش -  هراشا  هک  هنوگنامه  هکلب -  درادن  دوجو  تمرح  رب  لیلد  اهنت  هن  ًایناث : درادـن .
زا هک : هدش  لقن  وا  زا  زین  و  دیامن . ّسم  دایز  ار  ربمایپ  ربق  هکنیا  زا  تشاد  تهارک  وا  هک  هدش  لقن  رمع  نب  هَّللادبع  زا   - 3 تسا . دوجوم 

(252 .) نآ فارطا  رد  فاوط  نآ و  ندیسوب  ربق و  راوید  ّسم  تسین  ّتنس 

خساپ

رمع نبا  ّنإ  : » تفگ هک  هدرک  لقن  هلمح  نب  بیطخ  زا  يدوهمس  تسا . هدیـسر  رمع  نبا  زا  هک  رگید  یلقن  اب  دراد  ضراعت  لقن  نیا  ًالّوا :
شتسار تسد  هراومه  رمع  نبا  انامه  ( » 253 (؛»... ًاضیا هیلع  هدخ  عضو  هنع  هللا  یضر  ًالالب  ّنأو  فیرشلا  ربقلا  یلع  ینمیلا  هدی  عضی  ناک 

لمع اـب  وا  لـقن  ًاـیناث : دادیم ». رارق  نآ  هب  زین  ار  شتروص  فرط  ود  هنع  هللا  یـضرلالب  یلو  تشاذـگیم  ربماـیپ  فیرـش  ربق  يور  رب  ار 
هدرک لقن  دوخ  ننس  رد  هجام  نبا  ًاثلاث : دندرکیم . نینچ  هباحص  زا  ياهدع  دش  هراشا  هک  هنوگنامه  اریز  دراد ؛ تافانم  هباحص  زا  یخرب 

: ًاعبار تسا . ترضح  دوخ  ندیسوب  دننام  هب  زین  ترضح  ربق  ندیـسوب  و  ( 254 .) دیـسوب دوب  هتفر  ایند  زا  هک  یلاح  رد  ار  ربمایپ  رکبوبا ، هک 
ّتنـس هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ربـق  ندیـسوب  یلوا  قیرط  هب  تسا  ّتنـس  هکلب  درادـن  یلاکـشا  رداـم  ردـپ و  ربـق  ندیـسوب  هک  ییاـج  رد 

تشهب و برد  هناتـسآ  هک  ماهدروخ  دـنگوس  نم  ادـخ ! لوسر  يا  درک : ضرع  دـمآ و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دزن  یـصخش  دـشابیم .
ردـپ و رگا  ادـخ ! لوسر  يا  درک : ضرع  دـسوبب . ار  ردـپ  یناشیپ  ردام و  ياـپ  اـت  دومرف  رما  وا  هب  ترـضح  مسوبب . ار  نیعلاروح  یناـشیپ 

ّطخ ود  دومرف : ترضح  منادن ؟ ار  ناشربق  رگا  درک : ضرع  صخش  نآ  سوبب . ار  ناشربق  دومرف : ترـضح  منک ؟ هچ  دنـشابن  هدنز  مردام 
 - 4 ( 255 «.) ینکـشن ار  دوخ  دـنگوس  هکنیا  اـت  سوبب  ار  ود  نآ  هاـگنآ  ردـپ ، ربق  ّتین  هب  ار  يرگید  رداـم و  ربـق  ّتین  هب  ار  یکی  شکب 
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(256 .) تسا دوهی  اراصن و  تاداع  زا  اهنآ  ندیسوب  دهاشم و  ّسم  هک : هدرک  لقن  یلاّزغ  مولعلا » ءایحا   » باتک زا  يدوهمس 

خساپ

بّویاوبا نوچ  هباحـص  زا  یناگرزب  ناناملـسم و  تاداع  زا  میدرک -  هراشا  هک  هنوگنامه  اهنآ -  ندیـسوب  روبق و  رب  ندیـشک  تسد  ًالّوا :
هک يدراوم  رایـسب  هچ  اریز  تسین ؛ نآ  تمرح  رب  لیلد  اراصن  دوهی و  زا  یتداع  عون  ره  ًایناث : تسا . هدوب  رگید  ياهدع  لالب و  يراصنا و 

. تسا هدوب  زیاج  زین  قباس  عیارش  رد  تسه و  هدوب و  زیاج  مالسا  عرش  رد 

روبق رب  يانب 

هراشا

ناناملـسم تسا . روبق  يور  رب  هتـسدلگ  هاگراب و  دبنگ و  نتخاس  انب و  عوضوم  نایباهو ، اب  ناناملـسم  فالتخا  دروم  تاعوضوم  هلمج  زا 
لمع نیا  ًاصوصخ  دناهدرک . کسمت  ّتنـس ، باتک و  زا  ياهلدا  هب  نآ ، بابحتـسا  زاوج و  رب  هدرک و  لمع  ّتنـس  نیا  هب  خـیرات  لوط  رد 

رهاظم زا  اههتـسدلگ  دـبنگ و  اهانب و  دـش و  عورـش  لمع  نیا  اب  تفلاخم  هیمیت  نبا  نامز  زا  یلو  تسا . القع  شور  لقع و  قطنم  اب  قفاوم 
ییاوتف اب  دنتخادرپ و  نآ  اب  تفلاخم  هب  ًالمع  دوعـس  لآ  هک  تفرگ  جوا  يدح  هب  هدیقع  نیا  هک  دوعـس  لآ  نامز  ات  دـش ، هتخانـش  كرش 

ربمایپ هاگراب  زج  هب  اهنآ  مامت  دـش . هداد  روبق  ياهانب  اههتـسدلگ و  هاگراب و  دـبنگ و  بیرخت  هب  رما  دـش ، رداـص  یباـهو  ياـملع  زا  هک 
نیا رد  دش . دراو  نیملسم  مالسا و  رب  گرزب  یتراسخ  لمع  نیا  اب  و  تشگ . بیرخت  نیملسم ، فوخ  زا  مه  نآ  هلآو  هیلع  هللا  یلصمرکا 

. میزادرپیم عوضوم  یسررب  هب  هلاسر 

نایباهو ياهاوتف 

رد هک  تسا  یمارح  ياهتعدب  زا  همه  هدش ، انب  تیبلها  هماع و  زا  نیحلاص  ایبنا و  روبق  يور  رب  هک  يدهاشم  : » دـیوگیم هیمیت  نبا   - 1
هیبش دننکیم ، میظعت  دناهتخاس  روبق  يور  هک  ار  يدهاشم  هعیـش  : » دـیوگیم رگید  ییاج  رد  و   - 2 ( 257 «.) تسا هدش  دراو  مالسا  نید 

ماـجنا جـح  قیتـع  تـیب  يوـس  هـب  جاـجح  هـک  هنوگناـمه  دـنهدیم  ماـجنا  جــح  اـهنآ  يارب  دــننکیم ، فاـکتعا  اـهنآ  رد  نیکرــشم 
ماجنا دوخ  ياهتب  رب  تیلهاج  رصع  رد  ناکرـشم  هک  هچنآ  اهنیا  تسا ، تب  هلزنم  هب  دهـشم  : » دیوگیم یناعنـص   - 3 ( 258 «.) دنهدیم

رکنم تعدـب  روبق  رب  يانب  : » دنـسیونیم نایباهو  یمئاد  ياتفتـسا  ياـضعا   - 4 ( 259 ...«.) دـنهدیم ماجنا  دوخ  يایلوا  روبق  رب  دـنهدیم ،
بیرخت هب  رما  هک  تسوا  بیان  اـی  نیملـسم  رما  ّیلو  رب  اذـل  تسا و  كرـش  يوس  هب  یهار  ربق و  بحاـص  میظعت  رد  ولغ  نآ  رد  هک  تسا 

هتـسب كرـش  هار  هدـش و  هلباقم  ًالمع  تعدـب  نیا  اـب  اـت  دزاـس ، ناـسکی  نیمز  اـب  ار  اـهنآ  و  هدـش ، هتخاـس  روبق  يور  هک  دـنک  ییاـهانب 
زا : » دـیوگیم هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  زبس  دـبنگ  بیرخت  يارب  دوعـس  لآ  هب  شداهنـشیپ  رد  ینابلا  نیدلارـصان   - 5 ( 260 «.) دوش

هتخاس زبس  يدـبنگ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ربق  نامتخاس  يور  رب  هک  تسا  يدایز  تدـم  هکنیا : دراد  فّسأـت  ياـج  هک  يروما  هلمج 
شقباـس تلاـح  هـب  ار  يوـبن  دجـسم  دـیاب  دـشاب ، هتــشاد  دـیحوت  یعاد  دـهاوخیم  يدوعــس  تـلود  رگا  نـم  داـقتعا  هـب  تـسا ... هدـش 

(261 «.) دنادرگرب

روبق رب  يانب  نآرق و 

حیضوت
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: دومن هدافتسا  نآرق  تایآ  نمض  زا  ار  نآ  مکح  ناوتیم  نکل  تسا ؛ هتخادرپن  صاخ  حیرص و  روط  هب  روبق  رب  يانب  هلئسم  هب  میرک  نآرق 

یهلا رئاعش  میظعت  روبق ، رب  يانب   - 1

ْمِّظَُعی ْنَمَو  دـیامرفیم « : هک  اـجنآ  دـنادیم ، بولق  ياوقت  لـیلد  ار  نآ  هدرک و  یهلا  رئاعـش  میظعت  هب  رما  میرک  نآرق  رد  لاـعتم  دـنوادخ 
رئاعش تساوقت ». اب  ياهلد  تفص  نیا ، دراد ، مرتحم  گرزب و  ار  ادخ  نید  رئاعش  سک  ره  و  ( » 262 (؛» ِبُولُْقلا يَْوقَت  ْنِم  اهَّنِإَف  ِهَّللا  َِرئاعَش 

هک یـسک  ره  تسادـخ و  يوس  هب  هناشن  تمالع و  لـیلد و  هک  يروما  ینعی  هَّللا ؛ رئاعـش  تسا . تمـالع  لـیلد و  ياـنعم  هب  هریعـش ، عمج 
هک سک  ره  ینعی  تسادخ ؛ نید  رئاعش  هَّللا ، رئاعش  زا  دارم  هکنیا  ای  دسرب . ادخ  هب  دناوتیم  هناشن  لیلد و  نآ  اب  دسرب  ادخ  هب  دهاوخیم 

هورم افـص و  میرک ، نآرق  رد  درک . میظعت  ار  اهنآ  دیاب  هک  دنیوا  يامنهار  روما  زا  یخرب  دوش ، نومنهر  ادخ  نید  تقیقح  هب  دهاوخیم 
نید رئاعـش  زا  هورم  افـص و  انامه  ( » 263 (؛» ِهَّللا ِِرئآعَـش  ْنِم  َةَوْرَْملاَو  افَّصلا  َّنِإ  دـیامرفیم « : هک  اـجنآ  تسا ، هدـش  هدرمـش  یهلا  رئاعـش  زا 
رئاعش زا  ار  هبرف  نارتش  رحن  و  ( » 264 (؛» ِهَّللا ِِرئآعَـش  ْنِم  ْمَُکل  اهاْنلَعَج  َنُْدْبلاَو  دوشیم « : هدرب  ینم  هب  رحن  يارب  هک  يرتش  زین  و  تسادـخ ».
رعـشم هفلدزم »  » زین و  تسا . میهاربا  فـینح  نید  ياـههناشن  زا  روـما  نیا  هک  تهج  نآ  زا  رگم  تسین  نـیا  میدـینادرگ ». رّرقم  ادـخ  نـید 

هک تهج  نآ  زا  تسا  هدـش  هدـیمان  رئاعـش  ّجـح  کسانم  همه  تسادـخ . نید  ياـههناشن  اـهتمالع و  زا  هک  تهج  نآ  زا  هدـش ، هدـیمان 
، دننکیم فینح  نید  دیحوت و  هب  رکذتم  ار  مدرم  و  دنیادخ ، نید  رئاعش  زا  روما  نیا  رگا  تسا . فینح  نید  دیحوت و  يوس  هب  ییاههناشن 
دـنموصعم و هک  تهج  نآ  زا  نانآ  اریز  تسا ؛ دـنوادخ  نید  ياههناشن  نیرتزراب  نیرتگرزب و  زا  زین  ایلوا  ایبنا و  دوجو  هک  تسین  یکش 
ّقح و يوس  هب  ار  رشب  دنناوتیم  هک  دنتـسه  یناسک  نانآ  تسا . تقیقح  ّقح و  اب  قباطم  نانآ  لاوقا  هریـس و  دنهدیمن ، ماجنا  فالخ  راک 
ظفح و دنراد ، یتیـصاخ  نینچ  یهلا  يایلوا  وا و  يایـصوا  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دوجو  رگا  لاح  دنوش . نومنهر  دیحوت  تقیقح و 

تقیقح رد  لامعا  نیا  اریز  تسا ؛ فادـها  نیمه  ياتـسار  رد  زین  اهنآ  يارب  هتـسدلگ  ربق و  يانب  ناشروبق و  ظفح  نانآ و  راـثآ  تناـیص 
تسا ترابع  ادخ  رئاعش  : » دیوگیم شریسفت  رد  یبطرق  دنیادخ . يوس  هب  ییامنهار  رئاعش و  ناشتنـس  دوخ و  هک  تسا  یـصاخشا  میظعت 
هرابرد يرصم  هدنسیون  داّقع  دومحم  سابع  داتسا  ( 265 «.) تسا کسانم  هب  طوبرم  هک  يروما  ًاصوصخ  ادخ ؛ نید  ياههناشن  اهمَلَع و  زا 

نینچمه دـنیآیم . شتراـیز  هب  يروآداـی  تربـع و  يارب  ناناملـسم  هـک  تـسا  یمرح  زورما  ـالبرک ، : » دـیوگیم ینیـسح  مرح  ـالبرک و 
هک دشاب  یناسنا  رازم  دیاب  ددرگ ، ادا  شّقح  نیمزرـس  نآ  هک  دشاب  رارق  رگا  یلو  دنیآیم . اجنآ  هب  هدـهاشم  ندـید و  يارب  ناناملـسمریغ 

ماما هاگراب  زا  رترب  ییاج  سدقم ، ياههاگراب  هعقب و  نایم  رد  ام  اریز  تسا ؛ لئاق  تلیـضف  تسادـق و  زا  ياهرهب  بیـصن و  دوخ  عون  يارب 
(266 «.) میرادن غارس  مالسلا  هیلعنیسح 

یبرقلا يوذ  تّدوم  قیداصم  زا  روبق  رب  يانب   - 2

ْمُُکلَئْـسَأ ُْلق ال  دـیامرفیم « : هک  اجنآ  هدومرف ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصمالسا  ربماـیپ  ياـبرقا  ّتبحم  تّدوم و  هب  رما  تحارـص ، هب  میرک  نآرق 
يانب هک  تسا  حضاو  ار ». یبرقلا  يوذ  تّدوم  رگم  منکیمن  يدزم  رجا و  ياضاقت  امـش  زا  وگب  ( » 267 (؛  یبْرُْقلا ِیف  َةَّدَوَْملا  َّالِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع 

زورب و ّتبحم  تّدوم و  اریز  تسا ؛ مالـسلا  مهیلعتیب  لها  ّتبحم  تّدوم و  راـهظا  قیداـصم  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ياـبرقا  ِروبق  رب 
نآ زا  حیرـص  یهن  لومـشم  هک  يّدـح  ات  دوشیم  نآ  قیداـصم  لـماش  هکلب  تسین ، تعاـطا  یبلق و  تبحم  اـهنت  نآ  دروم  و  دراد ، روهظ 

. دشاب هدشن  دروم 

تویب عیفرت  قادصم  یهلا  يایلوا  روبق  رب  يانب   - 3

َنِذَأ ٍتُوُیب  ِیف  دیامرفیم « : هک  اجنآ  دنک ، ادیپ  تعفر  هدش ، ادخ  دای  اهنآ  رد  هک  ییاههناخ  هک  هداد  نذا  میرک  نآرق  رد  لاعتم  دـنوادخ 
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هک ییاههناخ  رد  ( » 268 (؛»... ِهَّللا ِرْکِذ  ْنَع  ٌْعَیب  الَو  ٌةَراِجت  ْمِهیِْهُلت  ٌلاجِر ال  ِلاصْآلاَو *  ِّوُدُْغلِاب  اهِیف  َُهل  ُحِّبَُسی  ُهُمْـسا  اَهِیف  َرَکُْذیَو  َعَفُْرت  ْنَأ  ُهَّللا 
بسک و چیه  هک  ینادرمكاپ  دننک . وا  كاپ  تاذ  حیبست  نآ  رد  ماش  حبـص و  دوش و  ادخ  رکذ  نآ ، رد  دبای و  تعفر  هداد  تصخر  ادخ 

دجاسم صوصخ  هیآ  رد  تویب  فلا ) تسا : رما  ود  نایب  رب  فقوتم  قوف  هیآ  هب  لالدتـسا  دنادرگن .»... لفاغ  ادـخ  دای  زا  ار  نانآ  تراجت ،
زا دارم  ناوتیم  هکلب  مالـسلا . مهیلعهمئا  ایبنا و  تویب  دننامه  دوشیم ، ادخ  دای  اهنآ  رد  هک  تسا  ینکاما  دـجاسم و  زا  معا  هکلب  تسین ،

نینچ مه  مارحلا . هَّللا  تیب  دننامه  دشاب ، فقـس  راوید و  راهچ  ياراد  هک  تسا  ییانب  يانعم  هب  تیب  اریز  تسناد ؛ دجاسم  زا  ریغ  ار  تویب 
همه هک  دوبن  رگا  و  ( » 269 (؛» ٍۀَِّضف ْنِم  ًافُقُس  ْمِِهتُوُیِبل  ِنمْحَّرلِاب  ُرُفْکَی  ْنَِمل  اْنلَعََجل  ًةَدِحاو  ًۀَّمُأ  ُساّنلا  َنوُکَی  ْنَأ  َْولَو ال  میناوخیم « : نآرق  رد 

هدافتـسا هلدا  نیا  زا  میدادیم ». رارق  ماخ  هرقن  زا  ار  ناشیاههناخ  فقـس  دـنوشیم  ادـخ  هب  رفاک  هک  نانآ  ام  دـنتّما  کی  عون و  کی  مدرم 
فقـس نودب  دجاسم  هک  تسا  بحتـسم  رگید  يوس  زا  دشاب . فقـس  ياراد  هک  دوشیم  قالطا  ییانب  هب  برع  تغل  رد  تیب  هک  دوشیم 
تویب اـیبنا و  تویب  هیآ ، رد  تویب  زا  دوصقم  : » دوـمرف مالـسلا  هیلعرقاـب  ماـما  تسا . دـجاسم  زا  ریغ  هیآ  رد  توـیب  زا  دوـصقم  سپ  دـشاب .
تـسا تویب  ردق  عیفرت  میظعت و  عفر »  » زا دوصقم   - 1 تسا : لامتحا  ود  هفیرـش  هیآ  رد  عفر  زا  دوصقم  ب ) ( 270 «.) تسامالسلا هیلعیلع 

عیفر ار  شاهبترم  دـنلب و  ار  وا  ماقم  اـم  و  ( » 271 (؛» ًاِّیلَع ًاناکَم  ُهاـنْعَفَرَو  میناوخیم « : نآرق  رد  هک  هنوگناـمه  تسا . يونعم  عفر  ناـمه  هک 
: دیوگیم هیآ  ریسفت  رد  يرشخمز  تسا . ربق  يانب  يرهاظ و  عفر  نامه  هک  تسا  ربق  نامتخاس  ندرب  الاب  عفر  زا  دوصقم   - 2 میدینادرگ ».

میظعت يانعم  هب  ای  و  ُلیِعامْـسِإَو »... ِْتیَْبلا  َنِم  َدِـعاوَْقلا  ُمیِهاْربِإ  ُعَفْرَی  ْذِإَو  هفیرـش « : هیآ  دـننامه  تسا  تویب  يانب  يانعم  هب  ای  تویب ، عفر  »
الاب میظعت و  هب  ای  تسا  اـنب  هب  اـی  َعَفُْرت » ْنَأ  دـیوگیم « : ناـیبلا » حور   » رد يوسورب  ( 272 «.) تسا تویب  تلزنم  ردـق و  ندرب  ـالاب  تویب و 

رد اب  ًاصوصخ  دراد ، ایلوا  ایبنا و  تویب  رب  يانب  رب  حیرـص  تلالد  هک  دشاب  انب  َعَفُْرت » ْنَأ  رد «  عفر  هب  دارم  رگا  ( 273 «.) تلزنم ردق و  ندرب 
عفر َعَفُْرت » ْنَأ  رد «  عفر  هب  دارم  رگاو  تسا . هدوـب  ناـشیاههناخ  رد  همئا  زا  يدادـعت  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  نفدـم  هکنیا  نتفرگ  رظن 
نآ ریمعت  یهلا و  يایلوا  روبق  رب  يانب  لماش  نآ  مومع  هک  تسا  یهلا  يایلوا  ایبنا و  تویب  ظـفح  میرکت و  هب  نذا  نآ  هجیتن  تسا ، يونعم 
ْنَأ ُهَّللا  َنِذَأ  ٍتوـُُیب  ِیف  ار «  هیآ  نیا  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  هـک  هدرک  لـقن  هدـیرب  کـلام و  نـب  سنا  زا  یطویـس  ددرگیم . زین 
نیا رد  رکبوبا  ایبنا . تویب  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصترضح  دنمادک ؟ تویب  نیا  درک : ضرع  دمآ ، ولج  یـصخش  دومن ، تئارق  َعَفُْرت »...
نیا ایآ  ادخ ! لوسر  يا  درک : ضرع  هدرک و  مالسلا  امهیلعهمطاف  یلع و  هناخ  هب  باطخ  دمآ و  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دزن  ماگنه 

توـیب نآ  نیرتـهب  زا  يرآ ، دوـمرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دوـش . میظعت  هـک  ياهدرک  هدارا  وـت  ادـخ و  هـک  تـسا  توـیب  نآ  زا  هناـخ 
(274 .) تسا

روبق رب  يانب  فلس و  هریس 

ضارتعا دروم  هدوب و  خیرات  لوط  رد  نیملسم  یلمع  هریس  روبق ، رب  يانب  هک  میربیم  یپ  مالسا  روهظ  زا  دعب  نیملـسم  خیرات  هب  هعجارم  اب 
تفلاخم راک  نیا  اـب  راـتفگ  لـمع و  رد  ناـیباهو  ماـن  هب  یکهورگ  اـهنت  تسا ، هدـشن  عقاو  ناـمز  نیا  اـت  نیعباـت  هباحـص و  زا  کـی  چـیه 

نفد راد  فقس  ياهناخ  رد  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  دسج  ناناملـسم   - 1 مینکیم : هراشا  یلمع  هریـس  نیا  زا  ییاههنومن  هب  دناهدومن .
دعب : » هدرک تیاور  دوخ  حیحص  رد  يراخب   - 2 تسا . هتفرگ  رارق  ناناملـسم  صاخ  هّجوت  دروم  ناکم  نآ  دعب  هب  نامز  نآ  زا  دـندومن و 

يراق یلع  الم  ( 275 .) تخادرپ يرادازع  هب  دز و  وا  ربق  رب  ياهّبق  لاس  کی  ات  وا  رـسمه  مالـسلا  امهیلعیلع  نب  نسح  نب  نسح  تاـفو  زا 
باحصا روضح  نآرق و  تئارق  رکذ و  يارب  وا  ربق  رب  ناتـسود  عامتجا  تهج  هب  هبق  ندز  هک  تسا  نیا  رهاظ  : » دیوگیم ثیدح  حرـش  رد 

لاثما نیحلاص و  ادهـش و  ایبنا و  روبق  روبق ، رب  يانب  زاوج  مدع  زا  : » دیوگیم يرکب  دّیـس   - 3 تسا . هدوب  تمحر  ترفغم و  اـعد و  يارب 
یگنـس هب  ماگنه  نآ  رد  دـنک . یهاچ  دوخ  هناـخ  رد  بلاـط  یبا  نب  لـیقع  هک : دـنکیم  لـقن  هبـش  نبا   - 4 ( 276 «.) دوشیم انثتـسا  اهنآ 

انب یقاـتا  نآ  يور  درک و  كاـخ  زا  رپ  ار  هاـچ  لـیقع  تسا ، برح  نب  رخـص  رتـخد  هبیبـح  ربـق  نیا  دوب : هتـشون  نآ  رد  هک  درک  دروخرب 
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مایا رد  هک  تسا ... مکحم  ابیز و  یلاع ، ياهبق  وا  رازم  رب  : » دیوگیم بلطملادبع  نب  ةزمح  رازم  فیصوت  رد  يدوهمس   - 5 ( 277 «.) دومن
زا دعب  : » دنکیم لقن  تاقبط »  » رد دعس  نبا   - 6 ( 278 «.) تسا هدش  هتخاس  ق ،  . 622 ه  - لاس 575 هَّللا ، نید  رصان  یـسابع  هفیلخ  تفالخ 

ربـق رب  ياهناـشن  نیا ، دومرف : تشاذـگ و  وا  ربـق  رـس  رب  ار  يزیچ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  عـیقب ، رد  وا  نفد  نوـعظم و  نب  ناـمثع  تاـفو 
هداد رارق  ملع  دـننام  وا  راـنک  رد  يدـنلب  زیچ  هک  یلاـح  رد  مدـید ؛ ار  نوـعظم  نب  ناـمثع  ربـق  : » دـیوگیم مزح  نـب  ورمع  ( 279 «.) تسوا

ار یگنس  ات  داد  روتسد  یسک  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  وا ، نفد  نوعظم و  نب  نامثع  تافو  زا  دعب  : » دنکیم لقن  ّبلطم  ( 280 «.) دندوب
نوعظم نب  نامثع  ربق  رانک  رد  درک و  دنلب  ار  گنـس  دز و  الاب  ار  نیتسآ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دوبن . نآ  لمح  رب  رداق  وا  یلو  دروایب ،

رتخد همطاف  : » هک هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلعرقاـب  ماـما  زا  دعـس  نبا   - 7 ( 281 «.) مراذـگب تمـالع  وا  ربـق  رب  مهاوخیم  دومرف : داد و  رارق 
تافو زا  دعب  هک  دنکیم  لقن  يراخب   - 8 ( 283 () 282 .«) درکیم حالصا  ار  نآ  دمآیم و  هزمح  ربق  رانک  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 

رما رمع   - 9 ( 284 ...) دومن ربق  نآ  رب  لّکوم  زین  ار  یـسک  دوش و  هدز  ياهمیخ  وا  ربق  رـس  ات  داد  روتـسد  هشیاـع  رکبوبا ، نب  نمحرلادـبع 
(285 .) درکن یهن  ار  وا  یسک  دوش و  هدز  شحج  رتخد  بنیز  ربق  يور  رب  ياهمیخ  ات  درک 

ناگرزب رازم 

هراشا

زا یخرب  هب  کنیا  تسا . هدوب  خیرات  لوط  رد  یگشیمه  یتنـس  ناگرزب  يارب  رازم  هاگترایز و  نتخاس  هک  میربیم  یپ  خیرات  هب  هعجارم  اب 
: مینکیم هراشا  اهنآ 

یشبح لالب  رازم   - 1

كرابملا عضوملا  اذه  یف  ءآعدلاو  همـساب ، خیرات  كرابملا  ربقلا  سأر  یفو  : » دیوگیم ریبج  نبا  تسا . ریغـصلا  باب  رد  قشمد  رد  وا  ربق 
اعد و  تسا ، وا  مسا  هب  یخیرات  وا  كرابم  ربق  رـس  رد  و  ( » 286 (؛» مهترایزب نیکّربتملا  ریخلا  لهأو  ءآیلوألا  نم  ریثک  بّرج  دق  باجتـسم ،

.« دناهدرک هبرجت  ار  بلطم  نیا  دنکربتم  ایلوا  ترایز  هب  هک  يریخ  لها  ایلوا و  زا  يرایسب  تسا . باجتسم  كرابم  عضوم  نآ  رد 

یسراف ناملس  رازم   - 2

یف رظنلاو  هترامعو  عضوملا  ظفحل  میقم  مداخ  كانهو  ءآنب  هیلع  يرسک  ناویإ  برقب  فورعم  رهاظ  نآلا  هربق  : » دیوگیم يدادغب  بیطخ 
نآ يور  رب  و  يرـسک . ناوـیا  کـیدزن  تـسا  فورعم  رهاـظ و  نـآلا  وا  ربـق  ( » 287 (؛» ةرم ریغ  هترزو  عـضوملا  تیأر  دـقو  هحلاـصم ، رمأ 

ار عضوم  نآ  نم  دـنک . رظن  شحلاصم  رما  رد  هدومن و  ظفح  ار  شترامع  اجنآ و  اـت  هدرک  تماـقا  یمداـخ  اـجنآ  رد  و  تسا . یناـمتخاس 
.« ماهدرک ترایز  زین  راب  نیدنچ  ماهدید و 

هَّللادیبع نب  ۀحلط  رازم   - 3

 - هَّللادیبع نب  ۀحلط  دهشم  ( » 288 (؛» دجسمو ۀّبق  هیلعو  ۀنیدملا  لخادب  وهو  ةرشعلا  دحأ  هَّللادیبع  نب  ۀحلط  دهـشم  : » دیوگیم هطوطب  نبا 
.« تسا يدجسم  دبنگ و  نآ  يور  رب  تسا و  هنیدم  لخاد  هدش -  هداد  وا  هب  تشهب  هب  تراشب  هک  تسا  يرفن  هد  زا  یکی 

ماوع نب  ریبز  رازم   - 4
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ًاتیم هیف  اودـجوف  قیتع  ربق  نع  اوفـشک  مّهنإ  اوعدأ  مّرحملا  رهـش  یف  ةرـصبلا  لهأ  ّنإ  ۀنـس 386  یف  ثداوحلا  نمف  : » دـیوگیم يزوج  نبا 
لعجو ًءانب  ربنع  کسملاوبأ  ریثـألا  هیلع  ینبو  نیبردـلا ، نیب  دـبرملاب  هونفدو  هونّفکو  هوجرخاـف  ماوعلا ، نب  ریبزلا  ّهنإو  هفیـسو ، هباـیثب  ًاـّیرط 

لاس ثداوح  زا  ( » 289 (؛» ًافوقو هیلع  فقوو  ۀظفحو  ماّوق  هیف  میُقاو  تاوامّسلاو ، رـصحلاو  تالآلاو  لیدانقلا  هیلا  تلقنو  ًادجـسم ، عضوملا 
ادـیپ شریـشمش  سابل و  اب  هزات  یندـب  ربق  نآ  رد  دـناهدرک . فشک  یمیدـق  يربق  هک  دـندرک  اعّدا  مرحم  هام  رد  هرـصب  لـها  هکنیا   386

ریثا هاگنآ  دـندرک . نفد  برد  ود  نیب  دـبرم  رد  ار  وا  دـندرک و  نفک  هدروآ و  نوریب  ار  وا  تسا . ماوع  نب  ریبز  وا  هک  دـندیمهف  دـندرک .
اجنآ هب  اههاگهیکت  اهریـصح و  تالآ و  اهلیدـنق و  سپـس  دـش و  دجـسم  عضوم  نآ  تخاس و  نآ  يور  رب  یناـمتخاس  ربنع  کـسملاوبا 

.« دندرک فقو  عضوم  نآ  يارب  زین  ار  یکالما  هداد و  رارق  نآ  رب  نانابهگن  اهنابرد و  زین  و  دش . لقتنم 

يراصنا بوّیاوبا  رازم   - 5

دهع و وا  ربق  اب  مور  یلاها  ( » 290 (؛» اوطحق اذإ  هب  نوعفـشتسیو  هنوروزیو  هربق  مورلا -  لهأ  يأ  نودهاعتی -  : » دسیونیم يروباشین  مکاح 
.« دننکیم عافشتسا  یطحق  ماگنه  وا  هب  دنیآیم و  وا  ترایز  هب  دنراد و  نامیپ 

مالسلا هیلعنینمؤملاریما  دقرم   - 6

ماـما حدـم  رد  ياهیئاـف  هدیـصق  مراـهچ ، موـس و  نرق  يارعــش  زا  یکی  يدادـغب  جاـجح  نـبا  هـب  فورعم  دّـمحم  نـب  دـمحا  نـب  نیــسح 
ۀبقلا بحاص  ای  دـیوگیم : هدرک و  باطخ  ترـضح  دـبنگ  هب  وا  تسا . هدورـس  ترـضح  ربق  راـنک  رد  هک  دراد  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما 

يا ( » 291) فلزلاو لابقإلاو  رجألاب  نوظحت  مکّلعل  يداهلا  نسحلااـبأ  اوروز  یفـش  کیدـل  یفـشتساو  كربق  راز  نم  فجنلا  یلع  اـضیبلا 
دیاش ات  دینک ، ترایز  ار  يداه  نسحلاوبا  دباییم . افش  دبلط ، افش  وت  دزن  دنک و  ترایز  ار  وت  ربق  سکره  فجن ، رب  دیفـس  دبنگ  بحاص 
ۀلیل ّنإ  اهنمف : ّیلع  ربق  اهب  ّنأل  تامارک ، اـهل  ترهظ  ۀـضورلا  هذـهو  : » دـیوگیم هطوطب  نبا  دـیربب ». هرهب  یـشوخ  لاـبقا و  رجا و  زا  اـمش 

. مورلاو سراف  دالبو  ناسارخو  نیقارعلا  نم  دعقم  ّلکب  ۀضورلا  کلت  یلإ  یتؤی  ایحملا ، ۀلیل  مهدنع  یّمـستو  بجر  نم  نیرـشعلاو  عباسلا 
مهو مهمایق ، نورظتنی  سانلاو  سدـقملا ، حیرـضلا  قوف  اولعج  رخآلا  ءآشعلا  دـعب  ناک  اذإف  کلذ . وحنو  نوعبرألاو  نوثالثلا  مهنم  عمتجیف 
مهو ءوس ، ریغ  نم  ءآّحـصا  عیمجلا  ماق  کلذ  وحن  وأ  هاثلث  وأ  هفـصن  لـیللا  نم  یـضم  اذإـف  ۀـضورلل . دـهاشمو  لاـتو  رکاذو  ّلـصم  نیباـم 

هاـگراب نیا  يارب  و  ( » 292 (؛» تاقثلا نم  هتعمـس  مهدـنع  ضیفتـسم  رمأ  اذـهو  هَّللا .) ّیلو  ّیلع  هَّللا ، لوسر  ًادّـمحم  هَّللا ، ّالإ  هلإ  ال   ) نولوقی
يرادهدـنز بش  هب  نانآ  دزن  هک  بجر  زا  متفه  تسیب و  بش  هکنیا  هلمج  نآ  زا  تسا . یلع  ربق  نآ  رد  اریز  تسا ؛ هدـش  رهاظ  یتاـمارک 

ات یس  اهنآ  زا  مادک  ره  دنروآیم . مور  سراف و  ياهرهش  ناسارخ و  قارع و  زا  ار  لولعم  ریگنیمز و  ره  هاگراب  نآ  دزن  تسا ، فورعم 
اپرب رظتنم  مدرم  و  دنهدیم ، رارق  سدقم  حیرـض  رـس  يالاب  ار  اهنآ  دوشیم  اشع  زامن  زا  دعب  نوچ  و  دنوشیم . عمج  مه  رود  ات  لهچ  و 

ود ای  فصن  بش ، زا  نوچ  و  دنترضح . حیرض  هدهاشم  نآرق و  توالت  رکذ و  زامن و  لوغشم  ناشدوخ  هک  یلاح  رد  دنتسه ؛ اهنآ  ندش 
یگمه هک  یلاح  رد  دنزیخیمرب ؛ اج  زا  دشاب  اهنآ  رد  یلکـشم  هکنآ  نودب  ملاس  حیحـص و  یگمه  دراذگیم ، رادقم  نیا  لثم  ای  موس 

.« مدینش قوثو  دروم  دارفا  زا  نم  هک  تسا  نانآ  دزن  فورعم  ياهصق  نیا  و  هَّللا .) ّیلو  ّیلع  هَّللا ، لوسر  ًادّمحم  هَّللا ، ّالا  هلا  ال  : ) دنیوگیم

مالسلا هیلعمظاک  ماما  دقرم   - 7

رد هلبانح  خیش   ) لالخ یلعوبا  میهاربا  نب  نسح  زا  تفگ : هک  هدرک  لقن  یعیطق  نادمح  نب  رفعج  نب  دمحا  زا  شدنس  هب  يدادغب  بیطخ 
چیه ( » 293 (؛» ّبحأ ام  یل  یلاعت  هَّللا  لّهس  ّالإ  هب  تلـسوتف  رفعج ، نب  یـسوم  ربق  تدصقف  رمأ  ینّمه  ام  : » تفگیم هک  مدینـش  شرـصع )

نم يارب  لاعتم  دـنوادخ  هکنآ  ات  مدـش  لسوتم  وا  هب  مدرک و  ار  رفعج  نب  یـسوم  ربق  دـصق  هکنآ  زج  داـتفین  قاـفتا  نم  يارب  یمهم  رما 
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.« دومن لیهست  متشاد  تسود  هک  ار  هچنآ 

مالسلا هیلعاضر  ماما  دقرم   - 8

نب لمؤملا  نب  دّمحم  رکبابأ  تعمس  لاقو : سوط . نم  دابانسب  یسوم  نب  یلع  دهشتسا  : » دیوگیم ترضح  نآ  دروم  رد  يروباشین  مکاح 
ذإ مهو  انخیاشم  نم  ۀـعامج  عم  یفقثلا  یلع  یبأ  هلیدـعو  ۀـمیزخ  نبا  رکب  یبأ  ثیدـحلا  لهأ  ماـمإ  عم  اـنجرخ  لوقی : یـسیع  نب  نسحلا 

هعّرـضتو اهل  هعـضاوتو  ۀـعقبلا  کلتل  ۀـمیزخ -  نبا  ینعی  همیظعت -  نم  تیأرف  لاـق : سوطب ، اـضرلا  یـسوم  نب  یلع  یلإ  نورفاوتم  كاذ 
همیزخ و نب  رکبوبا  ثیدح  لها  ماما  اب  ام  تفگیم : هک  مدینـش  یـسیع  نب  نسح  نب  لمؤم  نب  دّمحم  رکبوبا  زا  ( » 294 (؛» انّریحتام اهدنع 

نم تفگ : وا  میدرک . تکرح  سوط  رد  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  يوس  هب  دندوب  دایز  هک  ام  خـیاشم  زا  یتعامج  اب  یفقث  یلع  یبا  وا  هارمه 
.« تشاداو ّریحت  هب  ار  ام  همه  هک  مدید  ییاهزیچ  نآ ، هب  تبسن  وا  عّرضت  عضاوت و  هعقب و  نآ  هب  تبسن  همیزخ  نبا  میظعت  زا 

مالسلا هیلعداوج  ماما  دقرم   - 9

ًامامإ رـشع  ینثالا  دحأ  ینیـسحلا  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  نب  داوجلا  دّمحم  رفعجوبأ  فیرـشلا  دادـغبب ، یّفوت  : » دـیوگیم یلبنح  دامع  نبا 
دّمحم رفعجوبا  فیرش  دادغب ، رد  ( » 295 (؛» ةرایزلاب ۀماعلا  هباتنی  امهدهشمو  یسوم ، هّدج  دنع  نفدو  ۀمـصعلا ، ۀضفارلا  مهیف  یعّدت  نیّذلا 
شّدج رانک  رد  دنراد ، ار  نانآ  تمصع  ياعّدا  هضفار  هک  یماما  هدزاود  زا  یکی  دومن ، توف  ینیـسح  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  دنزرف  داوج 

.« دننکیم ترایز  تبون  هب  تبون  مدرم  هماع  ار  ود  نآ  دهشم  دش و  نوفدم  یسوم 

یخرک فورعم  رازم   - 10

هَّللا جّرف  ّالإ  مومهم  هدصق  ام  ۀنس ، نیعبـس  ذنم  یخرکلا  فورعم  ربق  فرعأ  : » تفگ هک  هدرک  لقن  یلماحم  هَّللادبع  یبا  زا  يدادغب  بیطخ 
ار وا  ّمغ  ّمه و  دنوادخ  هکنآ  زج  هدرکن  ار  نآ  دصق  یمومهم  چیه  مسانـشیم . شیپ  لاس  داتفه  زا  ار  یخرک  فورعم  ربق  ( » 296 (؛» هّمه

.« تسا هدومن  فرطرب 

مالسلا هیلعیسوم  نب  دمحا  رازم   - 11

تسا يدهـشم  ربق  نآ  ( » 297 (؛» هلـضفب یلاعت  هَّللا  یلإ  نولّـسوتیو  هب  نوکّربتی  زاریـش  لهأ  دـنع  مظعم  دهـشم  وه  : » دـیوگیم هطوطب  نبا 
.« دنیوجیم لّسوت  وا  لضف  هب  ادخ  يوس  هب  هتسج و  کسمت  نآ  هب  مدرم  هک  زاریش  یلاها  دزن  هدش  میظعت 

مالسلا هیلعنیسحلا  نب  یلع  نب  رمع  نب  دّمحم  نب  هَّللادیبع  رازم   - 12

ربقب فرعی  ناک  ربق  دیعلا  ةالـصب  موسرملا  یّلـصملا  دـنعو  لضفلا ، لهأ  نم  ۀـعامج  ًاضیأ  اهیف  نادربلا  باب  : » دـیوگیم يدادـغب  بیطخ 
ءآضقل مهنم  ۀـجاحلاوذ  هدـصقیو  هترایزب  سانلا  كّربتی  مالـسلا ، هیلعبلاط  یبأ  نب  یلع  دـلو  نم  لـجر  هیف  نوفدـملا  ّنإ  لاـقی : روذـنلا ،

، تسا دـیع  زامن  هب  فورعم  هک  اجنآ  يالـصم  رانک  و  دـنراد . دوجو  لضف  لـها  زا  یتعاـمج  زین  اـجنآ  رد  نادرب  برد  ( » 298 (؛» هجئآوح
هب مدرم  تسا . نوفدـم  مالـسلا  هیلعبلاط  یبا  نب  یلع  دالوا  زا  یکی  اجنآ  رد  هک  دوشیم  هتفگ  و  اهرذـن ، ربق  ماـن  هب  فورعم  تسا  يربق 

.« دنیامنیم ار  وا  دصق  ناشجیاوح  ندش  هدروآرب  تهج  هب  مدرم  زا  ناجاتحم  هتسج و  كّربت  وا  ترایز 

هسیفن هدّیس  رازم   - 13
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داقتعا رـصم  لـها  يارب  و  ( » 299 (؛» اهربق دـنع  باجتـسی  ءآعدـلا  ّنإ  لاقیف : میظع ، اهب  داقتعا  رـصم  لهألو  : » دـیوگیم هلاحک  اـضر  رمع 
.« تسا باجتسم  وا  ربق  رانک  رد  اعد  هک  دوشیم  هتفگ  تسا . وا  هب  یمیظع 

يرصم نونلاوذ  رازم   - 14

(300 (؛» ةّرم ریغ  هترزو  نیحلاصلا ، نم  ۀعامج  روبق  دهشملا  یفو  ّینبم ، دهشم  هربق  یلعو  يرغصلا  ۀفارقلا  یف  نفد  : » دیوگیم ناکلخ  نبا 
نآ راب  نیدنچ  نم  و  تسا . ناحلاص  زا  یتعامج  ياهربق  وا  دهشم  رد  هدش و  انب  يدهـشم  وا  ربق  يور  رب  و  دش . نفد  يرغـص  هفارق  رد  وا  »

.« ماهدرک ترایز  ار 

ابطابط نبا  رازم   - 15

.« تسا روهشم  اعد  تباجا  هب  و  فورعم ، وا  ربق  ( » 301 (؛» ءآعدلا ۀباجإب  روهشمو  فورعم  هربقو  : » دیوگیم ناکلخ  نبا 

نایباهو ياهداریا  یسررب 

حیضوت

: میهدیم خساپ  هتخادرپ و  اهنآ  هب  هک  دناهدرک  لالدتسا  يدراوم  هب  روبق  رب  يانب  تمرح  رب  دوخ  ياعّدا  رد  نایباهو 

تسا كرش  يوس  هب  یهار  ای  كرش  رهاظم  زا  روبق  رب  يانب   - 1

یکی دراد : رـصنع  نکر و  ود  كرـش  هک  میتفگ  میدومن و  هراشا  ود  نآ  نازیم  هب  دیحوت » كرـش و   » ثحب رد  ًالّوا : مییوگیم : خـساپ  رد 
هک دشاب  هتشاد  سک  نآ  تیبوبر  ای  تیهولا  هب  داقتعا  هکنیا  رگید  و  دشاب . یسک  يارب  عوضخ  هناشن  هک  دهد  ماجنا  یلمع  ناسنا  هکنیا 
هک یـسک  اریز  تسین ؛ قداص  روبق  رب  يانب  دروم  رد  تسا ، هدمآ  تسد  هب  فیراعت  تایآ و  زا  هک  نکر  ود  نیا  دنکیم . عوضخ  وا  يارب 

ثحبم رد  ًاـیناث : تسین . تیبوبر  اـی  تیهولا  هب  داـقتعا  اـب  میظعت ، دـصق  هب  اـهنآ  ياـنب  دـنکیم ، میظعت  ار  یهلا  ياـیلوا  دـهاشم  توـیب و 
يارب ار  روبق  نیا  متح  روط  هب  یسک  رگا  ینعی  تسا ؛ مارح  هلـصوم  همدقم  هکلب  تسین ، مارح  مارح ، همدقم  قلطم  هک  هدش  هتفگ  همدقم » »

. تسا بحتسم  هکلب  درادن  یلاکشا  اهنت  هن  دنک ، انب  یهلا  رئاعش  میظعت  يارب  یسک  رگا  یلو  تسا . مارح  دنک  انب  كرش 

(302) تسا نیکرشم  لامعا  زا  روبق  رب  يانب   - 2

؛ تسا هدوب  ّبر  ناونع  هب  اهنآ  میرکت  میظعت و  تهج  هب  دنتخاسیم  دوخ  ناگرزب  روبق  رب  يانب  رگا  نیکرـشم  ًالّوا : مییوگیم : خساپ  رد 
يانب فالخ  هب  نیا  تسا و  هدومن  تّمذم  تهج  نیا  زا  ار  نانآ  مالسا ، اذل  تسا ؛ هتفرگ  رارق  یـسررب  دروم  دوخ  ياج  رد  هک  هنوگنامه 

رد یـصاصتخا و  روما  رد  رگم  تسین ، مارح  راـفک  نیکرـشم و  هب  هّبـشت  قلطم  ًاـیناث : ( 303 .) تسا نیملـسم  نایم  رد  یهلا  ياـیلوا  روبق  رب 
. دوش هعجارم  نشج » مسارم  ییاپرب   » ثحب هب  رتشیب  عالطا  يارب  رافک . نییآ  رئاعش و  يایحا  دصق  هب  ًاصوصخ  نانآ  رئاعش 

تسا رکنم  تعدب  روبق ، رب  يانب   - 3

ِدوبن يرگید  نید ، رد  هصیقن  ای  هدایز  یکی  دراد : نکر  ود  تعدب  هک  دش  هتفگ  ّتنس ، تعدب و  نیب  نازیم  ثحب  رد  مییوگیم : خساپ  رد 
مه تسا و  نیملـسم  زا  فلـس  هریـس  ّتنـس و  هک  میراد  صاخ  لیلد  مه  روبق ، رب  يانب  زاوج  دروم  رد  ثداح . رما  رب  صاخ  ای  ماـع  لـیلد 
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. دش هراشا  اهنآ  هب  هک  ماع  لیلد 

عامجا ياعّدا   - 4

تحـص تهج  هب  تسا ؛ عونمم  ًاعامجا  روبق  رب  يانب  : » دنتـشون عیقب  ياـهانب  هراـبرد  دوعـس  لآ  ياتفتـسا  رد  هرونم  هنیدـم  یباـهو  ياـملع 
كردم هب  هک  تسا ؛ یکردم  دننکیم  اعّدا  هک  یعامجا  ًالّوا : مییوگیم : خساپ  رد  ( 304 ...«.) تسا هدش  دراو  نآ  زا  عنم  رد  هک  یتایاور 

: يریدقت عامجا  فلا ) تسا : لامتحا  هس  هدش ، اعّدا  هک  یعامجا  رد  ًایناث : درادن . يرابتعا  ًالقتسم  نانآ  عامجا  سپ  تخادرپ ، میهاوخ  نآ 
لامتحا نیا  اریز  تسا ؛ لطاب  ضرف  نیا  دنهدیم . اوتف  شنومضم  هب  دننک ، هّجوت  نآ  هب  املع  رگا  هک  دراد  دوجو  یتایاور  هک  نایب  نیا  هب 

همه هک  انعم  نیا  هب  ققحم : عامجا  ب ) تسا . مامتان  ود  ره  هک  تسا ، تلالد  ثیح  زا  نآ  ّتیماـمت  دنـس و  ثیح  زا  ثیدـح  تحـص  عرف 
املع بلاغ  ثحب  ًالّوا : اریز  تسا ؛ لطاب  عطق  روط  هب  مه  لامتحا  نیا  اقب . ثیح  زا  مه  ثودح و  ثیح  زا  مه  دناهداد ، میرحت  هب  اوتف  املع 

: ًاـیناث میراد . لوبق  ار  تهارک  اـیلوا  ریغ  روبق  رد  زین  اـم  تسا . یهلا  ياـیلوا  روبق  رد  اـم  ثحب  هک  یلاـح  رد  تسا ؛ روبق  قلطم  رب  ياـنب  رد 
يریزج نمحرلادبع  تمرح 1 -  مدـع  هب  نیلئاق  دـنراد . تهارک  مدـع  هب  حیرـصت  یخرب  یتح  تمرح و  هن  دـنتهارک ، هب  لئاق  املع  بلاغ 

، دشاب یناب  کلم  رد  رگا  روبق  رب  يانب  : » دیوگیم يوون  ماما   - 2 ( 305 «.) دوش هتخاس  انب  ای  هّبق  ربق ، يور  رب  هک  دراد  تهارک  : » دیوگیم
هدش لقن  هیکلام -  بهذم  سیئر  سنا -  نب  کلام  زا   - 3 ( 306 «.) تسا مارح  تسا ، مدرم  هار  هک  دشاب  ياهربقم  رد  رگا  تسا و  هورکم 

ربق يور  هک  مراد  تسود  : » دـیوگیم یعفاـش   - 4 ( 307 ...«.) دوش اـنب  نآ ، رب  هدـش و  یلاـم  چـگ  روبق ، هک  مراد  تهارک  : » تفگیم هک 
رب رگا  : » دیوگیم مزح  نبا   - 5 ( 308 .«) تسین روما  نیا  ياج  ربق  تسا و  يراک  تنیز  لمع  نیا  اریز  ددرگن ؛ یلام  چگ  زین  دوشن و  ییانب 

تبسن هفینحوبا  هب  : » دیوگیم یلو  دنادیم ، هورکم  ار  روبق  رب  يانب  يوون   - 6 ( 309 «.) درادن تهارک  دوش ، هتخاس  ینوتس  ای  انب  ربق  يور 
انب رگا  یلو  دـشاب ، يداع  درف  ربق  رب  انب  هک  تسا  یتروص  رد  دوب ، تهارک  رب  ًابلاغ  هک  اوتف  همه  نآ  ( 310 «.) درادن تهارک  هک  هدش  هداد 

ِتهارک هب  مکح  : » دیوگیم ۀیدنلا » ۀقیدحلا   » باتک رد  یـسلبان  ینغلادبع  تسا . انثتـسم  تهارک  نیا  زا  دشاب  یهلا  يایلوا  زا  یکی  ربق  رب 
زا ربق  بحاص  هکنیا  ای  ِلیبق ... زا  ياهدـیاف  هک  یتروص  رد  اـما  دـشابن ، بترتم  نآ  رب  ياهدـیاف  هک  تسا  یتروص  رد  غارچ  ندرک  نشور 

ج) ( 311 «.) درادـن یلاکـشا  شربق  رـس  رب  غارچ  ندرک  نشور  وا ، حور  میظعت  تهج  هب  دـشاب ، نیققحم  زا  یملاع  ای  دـشاب ، یهلا  ياـیلوا 
ار نآ  هک  تسا  يزیچ  فالخرب  نیا  هک  نامز ، نیا  ات  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تافو  نامز  زا  دشاب  نیملـسم  یلمعهریـس  عامجا ، زا  دارم 

. تسا هدوب  نیملسم  یگشیمه  ّتنس  هریس و  زا  روبق  رب  يانب  هلئسم  هک  میربیم  یپ  ناناملسم  خیرات  رب  يرورم  اب  اریز  میدناسر ؛ تابثاهب 

ثیداحا زا  یخرب  هب  لالدتسا   - 5

ثیداحا زا  یخرب  هب  لالدتسا 

هدرک و هراشا  اهنآ  هب  ام  هک  تسا  هدـش  دراو  ّتنـس  لها  قیرط  زا  هک  تسا  یتاـیاور  روبق ، رب  ياـنب  تمرح  رب  ناـیباهو  لالدتـسا  هدـمع 
. داد میهاوخ  ار  مادک  ره  باوج 

جایهلا یبا  ثیدح  فلا )

جاّیهلا یبا  زا  لئاو ، یبا  زا  تباث ، یبا  نب  بیبح  زا  نایفس ، زا  عیکو ، زا  برح ، نب  ریهز  هبیش و  یبا  نب  رکبوبا  ییحی و  نب  ییحی  زا  ملـسم 
نآ هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  متـسرفیم  یتّیرومأم  هب  ار  وت  : » دومرف مالـسلا  هیلعبلاط  یبا  نب  یلع  هک  دـنکیم  لـقن  يدـسا 
دنس ثیح  زا  ثیدح  ( 312 «.) يزاس يواسم  هکنآ  رگم  یباین  یفرشم  ربق  چیه  ینک و  وحم  هکنآ  رگم  یباین  یلاثمت  چیه  هکنیا  داتسرف :

روبق www.Ghaemiyeh.comترایز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 71زکرم  هحفص 55 

http://www.ghaemiyeh.com


یفوک یساور  حیلم  نب  حارج  نب  عیکو   - 1 دناهدش : فیعضت  ثیدح  نیا  لاجر  زا  رفن  دنچ  دنس ؛ ثیح  زا  لّوا ، تسا : فیعض  تلالد  و 
هب مهتم  ار  وا  یبهذ  رجح و  نبا  هک  یفوک  يروث  قورسم  نب  دیعـس  نب  نایفـس   - 2 ( 313 .) تسا هدیسر  يدایز  تافیعـضت  وا  ّقح  رد  هک 

رانید نب  سیق  تباث  یبا  نب  بیبح   - 3 ( 314 .) تسا هدیدن  ار  وا  هک  دهدیم  تبسن  یـسکهب  ار  یثیدح  ینعی  ؛ دناهدرک ثیدحرد  سیلدت 
نینچمه ( 316 .) تسا هدوب  مالسلا  هیلعیلع  ماما  زا  نیفرحنم  زا  هک  يدسا  لئاووبا   - 4 ( 315 .) تسا هدش  هداد  تبسن  سیلدت  هب  زین  وا  هک 

ثیدح لقن  رد  هک  جایهلاوبا   - 5 تسین . یفخم  يدحا  رب  وا  يرگتراغ  ملظ و  هک  یـسک  تسا ، هدوب  هفوک  رد  دایز  نب  هَّللادیبع  نایلاو  زا 
نابح نبا  زا  ریغ  یسک  هدیسرن و  وا  زا  ثیدح  نیا  زا  ریغ  ثیدح  بتک  رد  : » دیوگیم ییاسن  ننس  هیشاح  رد  یطویس  اذل  تسین ، روهـشم 

قیثوت رد  يورهدایز  شبأد  هک  هدرک ، قیثوت  ار  وا  مه  یلجع  دنکیم . قیثوت  ار  اهلوهجم  هک  تسا  یـسک  ناّبح  نبا  هدرکن و  قیثوت  ار  وا 
يددعتم ياهلاکـشا  تلالد ، ثیح  زا  ثیدـح  تلالد ؛ ثیح  زا  مّود ، ( 317 «.) دراد نانآ  هب  تبـسن  هک  ینیبشوخ  تهج  هب  تسا ، نیعباـت 

لئاو یبا  رگید  ثیدـح  رد  و  ّیلع » یل  لاـق  : » دـیوگیم جاـیهلا  یبا  یثیدـح  رد  اریز  دراد ؛ بارطــضا  دنــس  نـتم و  ثـیح  زا   - 1 دراد :
بجوم نتم  دنـس و  بارطـضا  هک  مینادیم  و  کّنثعبأل .»... : » تسا هدـمآ  نینچ  رگید  ثیدـح  رد  و  جایهلا » یبأل  لاق  ًاّیلع  ّنإ  : » دـیوگیم

هک هدوب  یـصاخ  دروم  هکلب  تسین ، ملاع  همه  روبق  ندرک  بارخ  مده و  هب  طوبرم  ثیدح   - 2 تسا . رابتعا  تیّجح و  زا  ثیدح  طوقس 
هک ضرف  رب  و  تسا . هدوب  هتفرگ  رارق  نانآ  شتسرپ  دروم  هک  هدوب  نیکرشم  روبق  زا  یخرب  دیاش  تسا . هدرک  نآ  هب  رومأم  ار  وا  ترـضح 

چیه نودـب  یهلا ، رئاعـش  هماـقا  ناـنآ و  قیرط  زا  ادـخ  هب  مدرم  هّجوت  تهج  هب  هک  دراد  یهلا  ياـیلوا  روبق  هب  یطبر  هچ  هدوب ، روبق  قـلطم 
نیرق هک  یتروـص  رد  هیوـست »  » هداـم هک  دـناهدرک  هّجوـت  هتکن  نیا  هب  فرع  تغل و  لـها   - 3 تسا . هدـش  انب  نانآ  هب  دولآكرـش  هّجوت 

اب الثم  ار  نآ  هک  هدـماین  نآ  رد  اریز  تسا ؛ نینچنیا  ثیدـح  نیا  و  هسفن . یف  تسا  نآ  ندرک  فاص  ياـنعم  هب  دوشن  رکذ  وا  اـب  يواـسم 
تایاور رد  اریز  نک ؛ فاص  ار  وا  تسا  رتش  ناهوک  لثم  لَت و  دـننام  هب  هک  يربق  ره  هک  تسا  نیا  نآ  ياـنعم  سپ  دـینک ، يواـسم  نیمز 

ندرک بارخ  بوجو  راوید و  فقس ، يانب  هب  یطبر  تیاور ،  - 4 ( 318 .) تسا هدوب  رتش  ناهوک  مانس و  دننامه  ادهش  روبق  مامت  هک  هدمآ 
. دش دهاوخ  تیاور  نهو  ببس  ضارعا  نیا  هک  هدوب  خیرات  لوط  رد  نیملسم  املع و  ضارعا  دروم  ثیدح  نیا   - 5 درادن . نآ 

رباج ثیدح  ب )

يراکچگ زا  ادـخ  لوسر  دومرف : هک  هدرک  لقن  رباج  زا  ریبزلا ، یبا  زا  حـیرُج ، نبا  زا  ثایغ ، نب  صفح  زا  هبیـش ، یبا  نب  رکبوبا  زا  ملـسم 
قرط زا  مه  يرگید  تایاور  نومـضم  نیا  هب  ( 319 .) تسا هدومن  یهن  روبق  رب  يانب  زا  دنیـشنب و  روبق  يور  رب  یـسک  هکنیا  زا  روبق و  رد 

: دتفیب رابتعا  تیجح و  زا  دوشیم  ثعاب  هک  دراد  دوجو  فعـض  طاقن  زا  ياهعومجم  مه  ثیداحا  نیا  رد  نکل  تسا . هدش  لقن  فلتخم ،
هرابرد نیعم  نب  ییحی  زا  دـیوگیم : رجح  نبا  دـنراد . دوجو  ییاهنت -  هب  ای  مه  اب  ریبزلاوبا -  حـیرج و  نبا  رباج ، ثیداحا  ماـمت  رد  ًـالّوا :

حیرج نبا  هراـبرد  هـک  هدـش  لـقن  زین  لـبنح  نـب  دـمحا  زا  ( 320 .) تسا فیعـض  شثیداحا  ماـمت  تفگ : دـش ، لاؤس  حـیرج  نبا  ثیدـح 
لابند هب  بش  رد  هک  تسا  یسک  دننام  حیرج  نبا  دیوگیم : وا  نأش  رد  سنا  نب  کلام  ( 321 .) تسا هدرک  لقن  رکنم  ثیداحا  دیوگیم :
لبنح نب  دمحا  تسا ؛ هدش  دراو  یتافیعـضت  زین  ریبزلاوبا  هرابرد  ( 322 .) دنکیم لقن  ار  یثیدـح  عون  ره  هکنیا  زا  هیانک  تسا . مزیه  عمج 
لها وا  دیوگیم : زین  و  درکیمن . ادا  تسرد  ار  شزامن  ریبزلاوبا  دیوگیم : هبعش  تسا . هیاورلا  فیعـض  ریبزلاوبا  هک  دنکیم  لقن  بّویا  زا 

ًادیدش نتم  ثیح  زا  ثیدح  ًایناث : ( 323 .) ددرگیمن جاجتحا  نآ  هب  یلو  دوشیم  هتـشون  وا  ثیدح  دیوگیم : يزار  متاحوبا  دوب . تمهت 
رد هدـش و  یهن  ربق  رب  دامتعا  يراکچـگ و  زا  تایاور  زا  یخرب  رد  تسا . هدـش  لقن  رباج  زا  نوگانوگ  ياهریبعت  اب  اریز  دراد ؛ بارطـضا 

نتـسشن و زا  رگید  یخرب  رد  نآ و  رب  تباـتک  زا  اـهنت  ياهراـپ ، رد  و  نآ ، رب  نـتفر  هار  ربـق و  رب  ياـنب  تباـتک و  يراکچـگ و  زا  یـضعب ،
تیاور نتم ، بارطـضا  هک  تسا  نشور  هدش و  دراو  ربق  رب  هدایز  اهنیا  رب  هفاضا  مه  یخرب  رد  و  نآ ، رب  تباتک  انب و  ندرک و  يراکچگ 

، دراد روبق  رب  يانب  زا  یهن  رب  تلالد  اهنت  نتم ، رد  بارطضا  زا  رظن  عطق  تیاور و  دنس  تّحص  ضرف  رب  ًاثلاث : دنکیم . طقاس  تیجح  زا  ار 
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. یمیرحت یهن  دراد و  عراش  مالک  رد  يدایز  لامعتسا  هک  یتهارک  یهن  تسا : مسق  ود  رب  یهن  اریز  درادن ؛ تمرح  رب  حیرـص  تلالد  یلو 
رد يذـمرت  هک  مینکیم  هدـهاشم  اذـل  دـناهدیمهف ، تهارک  یهن ، نیا  زا  اهقف  املع و  یلو  تسا ، تمرح  یهن ، رد  لـصا  هک  تسا  تسرد 

مکاح زا  يدنـس  هجاـم ، نبا  حیحـص  حراـش  ور  نیا  زا  و  تسا . هدروآ  روبق » رب  ءاـنب  تهارک   » ناونع تحت  ار  ثیدـح  نیا  دوخ ، حـیحص 
ببس هب  ناوتیم  ثیداحا ، نیا  زا  تهارک  هدافتسا  ضرف  رب  تسا . هدرکن  لمع  یهن  نیا  هب  نیملـسم  زا  يدحا  هک  دنکیم  لقن  يروباشین 

یکشم سابل  دننامه  دومن ، بابحتسا  رد  لخاد  هدرک و  جراخ  تهارک  زا  ارنآ  رگید  نیوانع  یهلارئاعـش و  هماقا  نوچمه  رگید ؛ نیوانع 
میرحت ار  لمع  کی  ناوتیم  ایآ  ینینچ  نیا  ثیدح  دنچ  اب  لاح  مالسلا . هیلعنیسح  ماما  يازع  ًاصوصخ  یهلا  يایلوا  كوس  رد  ندیشوپ 

؟ دیمان كرشم  زین  ار  هدننک  لمع  و  تسناد ، دولآ  كرش  ار  نآ  هدرک و 

هملسّماو دیعسوبا  ثیدح  ج )

يانب زا  درک  یهن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دومرف : هک  يردخ  دیعـسوبا  زا  یکی  دناهدرک : کسمت  زین  رگید  ثیدـح  ود  هب  نایباهو 
دنـس فعـض  رد  ربق . ندرک  يراکچـگ  ربق و  رب  ياـنب  زا  درک  یهن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  هملـسما  زا  رگید  و  ( 324 .) روبق رب 

هک هدرک  لقن  نیعم  نبا  زا  یبهذ  هک  تسا  هعیهل  نب  هَّللادـبع  مود  ثیدـح  رد  و  تسا . یفاک  تسا ، لوهجم  هک  بهو  دوجو  لوا  ثیدـح 
هدروآیمن باسح  هب  يزیچ  ار  هعیهل  نبا  وا  هک  هدش  لقن  دیعس  نب  ییحی  زا  نینچمه  دوشیمن . جاجتحا  شثیداحا  هب  تسا و  فیعـض  وا 

(325 .) تسا

تسا هفوقوم  عیقب  نیمز   - 6

اب فلاخم  اهانب  نیا  تسا و  هفوقوم  عیقب  نیمز  هک : تسا  نیا  دـنراد ، عیقب  همئا  روبق  بیرخت  هیجوت  يارب  ناـیباهو  هک  ییاـهاعّدا  هلمج  زا 
یخیرات ای  یثیدـح  یباتک ، چـیه  رد  ًالّوا : مییوگیم : نانآ  باوج  رد  دـنک . بارخ  ار  اهنآ  نیملـسم  رما  ّیلو  دـیاب  اذـل  تسا ، فقاو  رظن 

فقو ار  نآ  یـسک  دهاوخب  هک  هتـشادن  یـشزرا  نادـنچ  هنیدـم  زاجح و  نیمز  هکنآ  ًاصوصخ  تسا ؛ هفوقوم  عیقب  نیمز  هک  هدـشن  هراشا 
هدوب بلاط  یبأ  نب  لیقع  یـصخش  هناخ  تسا  عیقب  رد  نیرهاط  همئا  داسجا  هدـنریگرب  رد  هک  ياهعقب  يدوهمـس ، لقن  هب  انب  ًاـیناث : دـیامن .

نفد لیقع  هناخ  رد  مشاه  ینب  رباقم  لّوا  رد  مشاه  نب  دسا  تنب  همطاف  ربق  رانک  بلطملادـبع  نب  سابع  : » دـیوگیم يدوهمـس  اذـل  تسا .
؟ دومن بارخ  ار  یهلا  يایلوا  رهطم  هاگراب  فقو ، ياعّدا  فرص  هب  ناوتیم  عضو  نیا  اب  لاح  ( 326 «.) دش

یهلا يایلوا  روبق  يانب  هدنزاس  راثآ 

هب دناهتـشاد ، یناشفناج  يراکادـف و  عون  همه  مالـسا  هار  رد  هک  اـجنآ  زا  شیایـصوا  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصمالسا  ربماـیپ  زا  یهلا  ياـیلوا 
يواکناور يرنه و  ياهراک  زا  هدافتـسا  هک  تسین  یکـش  رگید  فرط  زا  دنتـسه . وگلا  تمایق  زور  ات  ناناملـسم  همه  يارب  رطاـخ  نیمه 

شرمع لوط  رد  هک  یسک  تسا . یمالسا  يرادیب  ياههار  زا  یکی  اهوگلا ، طسوت  مالسا  ندرک  هدنز  مالـسا و  هب  مدرم  دهع  دیدجت  يارب 
ناگرزب هاگراب  نینچمه  دـنکیم و  ترایز  ار  مالـسا  ردـص  نامز  هدـنامیقاب  راثآ  کیدزن  زا  دوریم و  هنیدـم  هکم و  هب  رتشیب  ای  راب  کی 

شرظن رد  نانآ  هوکـش  تمظع و  دتفایم و  ناگرزب  نآ  ياهيراکادف  دای  هب  دیامنیم ، هدـهاشم  لالج  هوکـش و  تمظع ، اب  ار  دوخ  نید 
هگنهدـنز ياههار  زا  یکی  نیا  دریگ . رارق  نید  ناگرزب  ریـسم  هار و  رد  هک  ددـنبیم  نامیپ  دـهع و  دوخ  يادـخ  اب  ایوگ  دـیامنیم ، هولج 

هن رگم  دنکیم . لصاح  نیقی  ناشمیلاعت  نانآ و  هب  دنیبیم  ار  دوخ  نید  يایلوا  هاگراب  دبنگ و  ربق ، هک  یـسک  تسا . نید  ناگرزب  نتـشاد 
رد ییاکیرمآ  خّروم  دـندرک . کش  ترـضح  نآ  دوجو  رد  حیـسم ، راـثآ  نتـشادن  تهج  هب  ناـمز  زا  ياههرب  رد  ّتیحیـسم  هک  تسا  نیا 
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زا يدالیم  لاس 1808  رد  نوئلپان  تسا . هدروآ  ار  مالسلا  هیلعحیسم  ترـضح  رد  کیکـشت  لاس  تسیود  هچخیرات  ندمت » خیرات   » باتک
رد نیملسم  اّما  هن ؟ ای  تسا  دقتعم  مالسلا  هیلعیـسیع  ترـضح  ندوب  یخیرات  هب  وا  ایآ  هک  دسرپیم  دنلیو »  » مان هب  یناملآ  هدنـسیون  کی 

مولعم ام  يارب  ناشروبق  اهنرق ، تشذـگ  زا  دـعب  هک  میراد  یناگرزب  ام  هک  دـنراختفا  ياراد  دـنلب و  رـس  تهج ، نیا  زا  دوخ  خـیرات  لوط 
نآ ندومیپ  اب  هک  یهار  دوب ، میهاوخ  نانآ  هار  رد  هک  میدنبیم  نامیپ  دهع و  نانآ  اب  هتفر و  ناشربق  رس  رب  راب  کی  تقو  دنچ  ره  تسا و 

. دیسر میهاوخ  وا  تشهب  باوث و  ادخ و  هب  ًاعطق 

انب رد  نفد  اب  ربق  رب  يانب  نیب  قرف  مدع 

یلصربمایپ هزانج  باحصا ، اّما  تسا ، ربق » رب  انب  نتخاس   » تسا مارح  هچنآ  دناهتفگ : لاکـشا  زا  رارف  يارب  نایباهو  ناگدنـسیون  زا  یـضعب 
یعناـم هدوب  دوجوم  لـبق  زا  هک  ییاـنبرد  هزاـنج  نفد  دـننکانب و  ار  یناـمتخاس  وا  ربقرب  هکنیا  هن  دـندرک  نفد  اـنب  لـخاد  ار  هلآو  هیلع  هللا 
باوـج نیا  هب  خـساپ  ناوـنع  هب  اـم  و  دـناهتفرگ . رارق  نآ  ربارب  رد  هک  تسا  یجراـخ  تیعقاو  کـی  هیجوـت  يارب  طـقف  نخـس  نیا  درادـن .

اهنآ ، تافو زا  دـعب  دوش و  هتخاس  هربقم  گرم ، زا  لبق  ءاملع ، نینمؤم و  يارب  رگا  ایآ   - 1 مینکیم : حرطم  ار  لاؤس  دنچ  لوبق ، لباقریغ 
رب انب  ندوب  رگا  دنهدیمن . ياهزاجا  نینچ  ًاعطق  دنهدیم ؟ هزاجا  ار  يراک  نینچ  اهیباّهو  ایآ  ریخ ؟ ای  دراد  یعنام  دننک ، نفد  هربقم  رد  ار 

اهیباّهو دوش . هتخاس  ًادـعب  ای  دـشاب  دوجوم  لبق  زا  انب  هک  دـنکیمن  یقرف  هک  دـنکیم  مکح  یفاصنااب  لقاع و  ناـسنا  ره  تسا ، مارح  ربق 
امـش مییوگیم : ام  دنوشیم . قرف  هب  لئاق  دنرادن و  لوبق  مه  ناشدوخ  هک  دـنهدیم  یباوج  ثحب ، دروم  رد  اّما  دنتـسین ، لئاق  یقرف  ًالمع 
یلیخ تبـسانم  هک  يرما  ود  نیب  رد  ار  سایق  یهاگ  هک  امـش  دینک . يراج  سایق  ًاعطق  دیاب  اجنیا  رد  دـینادیم ، زیاج  نید  رد  ار  سایق  هک 

؛ دروم ود  نیا  نیب  یقرف  ام  لاح  ره  هب  دینک . يراج  دیاب  ًامتح  درادن ، دوجو  یتوافت  ًالصا  هک  اجنیا  رد  دینکیم ، يراج  دنراد  مه  اب  رود 
رد میتفگ  هک  روط  نامه  مه  اهیباهو  مینادیم . دحاو  دـشاب -  هک  هچره  ار -  ود  ره  مکح  مینیبیمن و  ربق  رب  يانب  هربقم و  رد  نفد  ینعی 
رد هک  اجنآ  زا  اّما  دوش . نفد  نآ  رد  اهندب  گرم ، زا  دعب  دوش و  هتخاس  هربقم  لوا  هک  دـنهدیمن  هزاجا  اذـل  دنتـسین و  قرف  هب  لئاق  لمع ،

دروم رد  ایآ   - 2 دنتـسین . نآ  مزاول  هب  مزتلم  مه  ناشدوخ  هک  دنهدیم  یباوج  داد ! یباوج  دـیاب  لاحره  هب  لباقم ، فرط  لاکـشا  خـساپ 
ربق ثادـحا  زا  سپ  اهانب  نیا  هک  هدـش  تباث  ناشیا  رب  دـناهدرک و  قیقحت  دـننکیم ، بیرخت  نآلا  ای  هدرک و  بیرخت  نایباهو  هک  يرباـقم 

اهنآ بیرخت  هب  تسد  هدوب ، دوجوم  لبق  زا  اهانب  هکنیا  هب  ملع  اـب  اـسب  هچ  دـناهدرکن و  یقیقحت  ًالـصا  هکنیا  اـی  و  تسا ؟ هدـش  هتخاـس 
نیملـسم هک  مینک  کش  ام  هک  يدروم  ره  رد  دشاب ، هتـشاد  تمرح  ربق  رب  انب  ثادحا  هکنآ  ضرفرب  یلوصا ، هاگدـید  زا  ًاساسا  دـناهدز ؟

انب ًامتح  تفگ : درک و  تّحص  رب  لمح  ار  اهنآ  لعف  دیاب  هدوب ، دوجوم  لبق  زا  ای  دناهتخاس  تاوما  نفد  زا  دعب  ار  اهانب  نیا  هتـشذگ  نورق 
یمارح لعف  نینچ  هک  تسا  نیا  نمؤم  ِملـسُم و  لاح  رهاظ  رگید : ترابع  هب  دهدیمن . ماجنا  مارح  راک  ِملـسُم  هنرگو  ، هدوب دوجوم  لبق  زا 

هکلب دـناهدرک . نفد  نآ  رد  ًادـعب  ار  اـههزانج  هدوب و  دوجوم  اـهانب  تفگ : دـیاب  کـش  دراوـم  یماـمت  رد  نیارباـنب  دوـشیمن . بکترم  ار 
« تحص هب  لمح  ، » اهنت هلأسم  نیاربانب ، لیقع . هناخ  نوچمه  دناهدرک ؛ نفد  یبادرـس  هربقم و  رد  ار  يدارفا  هک  هدوب  نیقی  روط  هب  يدراوم 
ای تسا  ربق  رب  انب  ثادـحا  رد  طـقف  تمرح  اـیآ   - 3 دـنکیم . دـییأت  ار  بلطم  نیا  زین  نیارق  دـهاوش و  هکلب  تسین  ِملـسُم » لاح  رهاـظ   » و

ًارارمتسا مه  تسا و  مارح  ًائادتبا  مه  اهنآ ، تیاضر  نودب  نارگید  نیمز  رد  فّرصت  لاثم : ناونع  هب  تسا ؟ مارح  زین  انب  ياقب  رارمتـسا و 
اریز تسا ؛ مارح  هناخ  نآ  ندـنام  یقاب  مه  هدوب و  مارح  شنتخاس  مه  تسا ، هتخاـس  نارگید  کـلم  رد  ياهناـخ  ًـالثم  رگا  ینعی  ًاـئاقب ؛ و 

هک ییاهنامتخاس  ياقب  مه  تسا و  مارح  انب  ثادحا  مه  ایآ  هک  تسا  نیا  لاؤس  روبق ، دروم  رد  تسا . نارگید  کلم  رد  فّرصت  مزلتسم 
رگا تسین ؟ بجاو  نآ  بیرخت  درادن و  یعنام  نآ  ياقب  رگید  ءانب  تخاس  زا  دعب  یلو  هتـشاد  تمرح  انب  ثادحا  اهنت  ای  و  تسا ؟ هدش  انب 
زیاج مه  شندرک  بارخ  دـشابن ، مارح  انب  رارمتـسا  ءاقبا و  یتقو  مییوگیم  تسین ، مارح  انب  ياقب  تسا و  مارح  انب  ثادـحا  اهنت  دـییوگب :

يراشفاپ رارصا و  نآ  رب  دح  نیا  ات  دیاهدرک و  بارخ  ار  مالسلا  مهیلععیقب  همئا  هاگراب  هّبق و  ارـس و  نحـص و  يزّوجم  هچ  هب  سپ  تسین .
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تـسادیپ مه  هیمیت  نبا  مّیق و  نبا  تالمج  زا  هک  روط  نامه  نآ ، ياقبا  مه  تسا و  مارح  انب  ثادحا  دییوگب  مه  رگا  و  دـیراد !؟ هتـشاد و 
باحـصا ارچ  تسا ، مارح  انب  ياقبا  هک  لاح  مییوگیم  ام  اهُؤآقبإ » زوجیالو  روبقلا  یلع  تینب  یّتلا  دهاشملا  مدـه  بجی  : » دـنیوگیم هک 

هب باحصا  هک  تفگ : ناوتیم  ایآ  دندرکن ؟ بیرخت  ار  نآ  دندش و  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هناخ  ياقب  ببـس  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
رب تلالد  وا  یهن  تسا و  هدومرف  یهن  روبق  رب  ياـنب  نتخاـس  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  رگا  دـندش !؟ مارح  بکترم  هناـخ ، ياـقبا  أـشنم 
انب ياقب  هب  ًاعطق  اریز  تسا ؛ ناشیا  دوخ  ربق  يانب  دوش ، بارخ  دـیاب  هک  ییانب  نیلّوا  تسا ، هدرکن  انثتـسا  مه  ار  شدوخ  ربق  دراد و  تمرح 
اّما دناهتخاسن  ترضح  نآ  ربق  رب  ییانب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  باحـصا  هک  مینکیم  ضرف  ام  دوبدهاوخن . یـضار  تسا - ! مارح  هک  - 

درادن یعنام  روبق  رب  عقاو  ياهانب  ياقبا  رارمتسا و  تفگ  دیاب  نیاربانب ، دندش !؟ مارح  بکترم  ترـضح  نآ  ربق  رب  عقاو  يانب  ياقبا  اب  ارچ 
ییانب دوش و  هتخاس  ربق  رب  هک  ییانب  : دیوگب یسک  تسا  نکمم  مه  اجنیا  رد  هتبلا  دننادیم . تّجح  ار  باحصا  لعف  اهنآ  هکنآ  ًاصوصخ 

نیا نیب  هک  تسا  یلقاع  مادـک  یلو  تسین ! مارح  یمّود  ياقبا  اّما  تسا  مارح  لّوا  يانب  ياـقبا  ینعی  دـنراد ؛ قرف  هدوب  دوجوم  لـبق  زا  هک 
. دنرادن هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ربق  نامتخاس  ياقبا  يارب  یلوقعم  باوج  مینیبیم  اذل  دشاب و  لئاق  قرف  ود ،

ایلوا روبق  رب  غارچ  ندرک  نشور  دجسم و  يانب 

هراشا

هک ياهعقب  نیمز و  هک  ّتین  نیا  هب  اهتنم  دننکیم . لمع  نادب  هدرمش و  زیاج  ار  یهلا  يایلوا  روبق  رانک  رد  دجسم  نتخاس  نیملـسم  مومع 
مارح ار  یهلا  ياـیلوا  روبق  رب  هاـگراب  دـبنگ و  نتخاـس  هک  هنوگناـمه  ناـیباهو ، اـّما  دـشابیم . كّربـتم  تسا ، نوفدـم  نآ  رد  ادـخ  ّیلو 

ثحب و دروم  ار  عوضوم  نیا  کنیا  دـننادیم . كرـش  يوس  هب  یهار  هتـسناد و  مارح  زین  ار  ایلوا  روبق  رانک  رد  دجـسم  نتخاس  دـننادیم ،
؛ داد میهاوخ  رارق  یسررب 

نایباهو ياواتف 

اجنآ هب  زامن  تاقوا  رد  یسک  دیابن  ینعی  دنهد ؛ رارق  دجـسم  ار  دوخ  روبق  هک  هدرک  مارح  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  : » دیوگیم هیمیت  نبا 
ینعی تسا ؛ كرـش  يارب  یهار  اهناکم  نآ  اریز  دورب ؛ مه  ادـخ  تدابع  دـصق  هب  هچرگا  دـناوخب ؛ اجنآ  رد  ار  دوخ  ياعد  زاـمن و  هتفر و 

مارح ایلوا  روبق  رانک  رد  دجـسم  نتخاس  اذل  دنک . میرکت  میظعت و  ار  وا  هدناوخ و  زامن  اعد و  ربق  بحاص  رطاخ  هب  ناسنا  هک  تسا  نکمم 
، دـنک راداو  كرـش  هب  ار  یخرب  تسا  نکمم  لمع  نیا  هک  اجنآ  زا  یلو  تسا ، بحتـسم  هسفن  یف  دجـسم  ياـنب  هچ  رگا  نیا  رباـنب  تسا .

(328 «.) تسین زیاج  روبق  رب  دجسم  نتخاس  هک  دنتسه  لئاق  ام  ياملع  : » دیوگیم رگید  ییاج  رد  نینچمه  ( 327 «.) تسا مارح  ًاقلطم 

ایلوا روبق  راوج  رد  دجسم  نتخاس  نآرق و 

ْذِإ اـهیف  َْبیَر  ـال  َۀَـعاّسلا  َّنَأَو  ُّقَح  ِهَّللا  َدـْعَو  َّنَأ  اوُمَْلعَِیل  ْمِْهیَلَع  اـنْرَثْعَأ  َِکلذَـکَو  دـیامرفیم « : فهک  باحـصا  هّیـضق  رد  لاـعتم  دـنوادخ 
ار مدرم  زاب  و  ( » 329 (؛» ًادِجْـسَم ْمِْهیَلَع  َّنَذِخَّتََنل  ْمِهِْرمَأ  یلَع  اُوبَلَغ  َنیذَّلا  َلاق  ْمِِهب  ُمَلْعَأ  ْمُهُّبَر  ًاناْیُنب  ْمِْهیَلَع  اُوْنبا  اُولاقَف  ْمُهَْرمَأ  ْمُهَْنَیب  َنوُعَزانَتَی 
ات دـمآ  دـهاوخ  کش  چـیه  یب  تمایق  تعاس  هدوب و  قح  هب  ادـخ  هدـعو  هک  دـننادب  ادـخ  قلخ  ات  میتخاس  هاگآ  فهک  باحـصا  لاح  رب 

. میزاسب ییانب  راصح و  اهنآ  درگ  دـیاب  دـنتفگ : یـضعب  همه  نیا  اب  دوشب . عفر  دوب ، فالتخا  عزانت و  اهنآ  دروم  رد  ناشنایم  هک  یمدرم 
نیا رد  لاعتم  دنوادخ  مینک ». انب  دجسم  ناشیارب  هتبلا  دنتفگ : دنتفای ، عالطااهنآ  لاوحا  عقاورب  هک  نانآ  تسا . رتهاگآ  اهنآ  لاح  هب  ادخ 

هک دندوب  دقتعم  یخرب  دنتشاد ؛ فالتخا  فهک  باحصا  میرکت  هقیرط  رد  نانآ  تسا . هدرک  هراشا  نانآ  زا  مدرم  عالطا  یگنوگچ  هب  هیآ 
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يدجـسم نانآ  رانک  رد  هک  دـنداد  داهنـشیپ  دارفا  بلاغ  یلو  دوش . هدیـشک  ناـنآ  رود  يراوید  اـی  دوش  هتخاـس  یناـمتخاس  ناـنآ  يور  رب 
نارادـفرط ناملـسم و  ناـهاشداپ  دـنداد  ار  دجـسم  نتخاـس  داهنـشیپ  هک  هورگ  نیا  دـناهتفگ : یخرب  دـیوگیم : يزار  رخف  دوـش . هتخاـس 

راثآ هدرک و  تدابع  اجنآ  رد  اـت  دـندوب  رهـش  ياـسؤر  دـنداد  ار  دجـسم  داهنـشیپ  هک  ناـنآ  دـندقتعم : زین  یخرب  دـندوب . فهک  باحـصا 
ایند زا  رفاک  داد ، ار  نامتخاس  داهنشیپ  هک  یسک  : » دیوگیم یسلدنا  نایحوبا  ( 330 .) دنراذگب یقاب  دجسم  نآ  ببس  هب  ار  فهک  باحصا 

ار دجـسم  نتخاـس  داهنـشیپ  هدـش و  عناـم  لـمع  نـیا  زا  نینمؤـم  هـک  دزاـسب  دوـخ  رفک  يارب  يزکرم  تساوـخیم  لـمع  نـیا  اـب  تـفر و 
باحصا هاگیاج  رانک  رد  دجسم  نتخاس  ناگدنهد  داهنشیپ  ینعی  دناهدرک ؛ لوبق  ار  رظن  نیمه  زین  يرـشخمز  دوعـسلاوبا و  ( 331 «.) دنداد

دنکیم فیرعت  ار  یناتساد  رگا  هکلب  تسین ، فرص  ییوگهصق  باتک  نآرق ، هک  مینادیم  هتبلا  ( 332 .) دناهدوب نینمؤم  نیملسم و  فهک ،
( فهک باحصا  رانک  رد  دجسم  نتخاس   ) مود داهنـشیپ  لاعتم  دنوادخ  هک  اجنآ  زا  تسا . ناتـساد  نآ  زا  ناناملـسم  يرادربهرهب  روظنم  هب 

. مینادب نانآ  لمع  ریرقت  اضما و  هب  لیلد  ار  نآ  میناوتیم  دنادیمن ، كرش  يارجم  ار  نآ  هدرکن و  در  ار 

ایلوا روبق  راوج  رد  دجسم  يانب  رب  نیملسم  هریس 

دجـسم دوخ  يایلوا  روبق  رانک  رد  هدـیزرو و  ترداـبم  لـمع  نیا  هب  ناـنآ  هک  میربیم  یپ  خـیرات ، لوط  رد  نیملـسم  هریـس  هب  هعجارم  اـب 
هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  همان  : » هدمآ نآ  نمض  رد  هک  دناهدرک  لقن  ار  ریـصبوبا  اب  لدنجوبا  ترفاسم  ناتـساد  نیخروم  دنتخاسیم .
هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  همان  شتسد  رد  هک  یلاح  رد  وا  دوب ، ندنک  ناج  لوغشم  ریـصبوبا  هک  یلاح  رد  دیـسر ؛ لدنجوبا  تسد  هب 

(333 «.) دومن انب  يدجسم  شربق  يور  رب  و  درک ، نفد  ناکم  نامه  رد  ار  وا  لدنجوبا  تفر . ایند  راد  زا  دوب 

نایباهو هلدا  دقن 

حیضوت

اهنآ یـسررب  ثحب و  هـب  لـیذ  رد  هـک  دـناهدرک  لالدتـسا  ياهـلدا  هـب  یهلا  ياـیلوا  روـبق  راـنک  رد  دجـسم  نتخاـس  تـمرح  رب  ناـیباهو 
: میزادرپیم

تایاور هب  لالدتسا  فلا )

هلآو هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  دیوگیم : یلجب  هَّللادـبع  نب  بدـنج   - 1 دناهدرک : لالدتـسا  لیذ  تایاور  هب  دوخ  ياعدـم  رب  نایباهو 
اّما دندادیم . رارق  دجاسم  ناونع  هب  ار  دوخ  يایبنا  روبق  امش  زا  لبق  یناسک  انامه  دیشاب ، هاگآ  : » دومرف هک  مدینش  شتافو  زا  لبق  زور  جنپ 

: درک ضرع  ادخ  هب  هک  هدش  تیاور  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا   - 2 ( 334 «.) مرادیم زاب  لمع  نیا  زا  ار  امـش  نم  دینکن ، هنوگ  نیا  امش 
ّما هک  دنکیم  لقن  ملسم   - 3 ( 335 «.) دندرک دجاسم  ار  دوخ  يایبنا  روبق  هک  ار  یموق  دنک  تنعل  ادـخ  هدـم ، رارق  تب  ارم  ربق  ایادـخ  راب  »

هلآو هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دندوب ، هدید  هشبح  رد  هک  دندرک  ياهسینک  زا  يدای  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دزن  هملـس  ّما  هبیبح و 
رارق نآ  رب  زین  ییاهتروص  دـنزاسیم و  يدجـسم  وا  ربق  رب  دریمیم  ناـشنایم  زا  یحلاـص  درم  هاـگ  ره  هک  دنتـسه  یناـسک  ناـنآ  دومرف :
لقن هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  دوخ  حیحـص  رد  يراـخب   - 4 ( 336 «.) دنتـسه يدب  تاقولخم  تمایق  زور  رد  ادـخ  دزن  نانآ  دـنهدیم ،
نیا هب  لالدتـسا  زا  باوج  رد  ( 337 «.) دـنداد رارق  دجـسم  ار  دوخ  يایبنا  روبق  اریز  ار ؛ دوهی  اراـصن و  دـنک  تنعل  ادـخ  : » دومرف هک  هدرک 
دوخ يایلوا  روبق  رب  دجـسم  نتخاس  زا  اراصن  دوهی و  دوصقم  نتـسناد  رب  فقوتم  تایاور ، نیا  دوصقم  ندیمهف  ًالّوا : تفگ : دـیاب  تایاور 

هب هعجارم  اب  تسا . هدرک  یهن  دنهدیم ، ماجنا  یصاخ  دصق  اب  اراصن  دوهی و  هک  یلمع  هب  مایق  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  اریز  دشابیم ؛

روبق www.Ghaemiyeh.comترایز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 71زکرم  هحفص 60 

http://www.ghaemiyeh.com


رد دـندرکیم . هدجـس  روـبق  نآ  يور  رب  دـندادیم و  رارق  هلبق  دجـسم و  ار  دوـخ  ياـیلوا  روـبق  اراـصن ، دوـهی و  هک  میربیم  یپ  تاـیاور 
رگا لاح  تسا . هدومرف  یهن  نآ  زا  هدرک و  هلباقم  لمع  نیا  اب  ًادـیدش  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  اذـل  دـندرکیم . تدابع  ار  نانآ  تقیقح 

زا دشاب و  رتشیب  شبلق  روضح  هّجوت و  ادخ ، ّیلو  نآ  تکرب  هب  ناسنا  ات  دوش ، هتخاس  دجـسم  كربت ، تهج  هب  یهلا  يایلوا  روبق  رانک  رد 
رد هکنانچ  تسا ؛ جراخ  تایاور  نیا  دروم  زا  ًاعطق  دشاب ، هتشادن  زامن  لاح  رد  یلو  نآ  هب  تبسن  یمیرکت  میظعت و  دصق  چیه  زین  یفرط 

دوهی و هک  اجنآ  زا  : » دیوگیم ثیداحا  نیا  حرش  رد  يواضیب  تسا . هدش  هراشا  اراصن  دوهی و  دوصقم  نیا  هب  هملس  ّما  هبیبح و  ّما  تیاور 
عون نیا  زا  نیملـسم  تهج  نیمه  هب  دـندادیم ، رارق  دوخ  هلبق  ار  روبق  نآ  هدرک و  هدجـس  نانآ ، نأش  میظعت  رطاخ  هب  اـیبنا  روبق  رب  اراـصن 

، دزاسب كربت  دـصق  هب  یحلاص  ربق  راوج  رد  ار  يدجـسم  یـسک  رگا  یلو  تسا . ضحم  كرـش  لمع  نیا  اریز  دـندش ؛ هتـشاد  زاـب  لـمع 
اراصن دوهی و  لمع  زا  ار  دوخ  تّما  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  : » دیوگیم زین  یئاسن » ننس   » حراش يدنس ، دوشیمن ». تایاور  یهن  لومشم 
ماگنه ات  دشاب  روبق  نداد  رارق  هلبق  رطاخ  هب  هاوخ  دـشاب و  اهنآ  میظعت  روبق و  رب  هدجـس  هب  هاوخ  درادیم ، زاب  دوخ  يایبنا  روبق  هب  تبـسن 

رانک رد  دجـسم  نتخاس  هب  ياهراشا  چـیه  دـنکیم و  یهن  ربق  يور  رب  دجـسم  نتخاس  زا  تیاور ، ًایناث : ( 338 «.) دنـشاب هجوتم  نآ  هب  زامن 
باب  » ناونع تحت  ار  تایاور  نیا  يراخب  هکنانچ  دـشاب ؛ یمیرحت  تایاور ، نیا  رد  یهن  هک  تسین  مولعم  ًاثلاث : درادـن . اـیلوا  اـیبنا و  روبق 

رد يوره  هَّللادبع  خیـش  ( 339 .) تسا هدرک  یتهارک  یهیزنت و  یهن  رب  لمح  ار  اـهنآ  هدروآ و  روبقلا » یلع  دـجاسملا  ذاـختا  نم  هرکیاـم 
رد نیا  دـنراد و  ناشمیظعت  تهج  هب  ایبنا  ربق  رب  زامن  دـصق  هک  دوشیم  لـمح  یناـسک  رب  ثیداـحا  نآ  : » دـیوگیم قوف  ثیداـحا  هیجوت 

رگا : » دیوگیم یفنح  یسلبان  ینغلادبع  زین  ( 340 «.) تسین مارح  اجنآ  رد  زامن  هنرگو  دشاب  زاب  راکشآ و  روبق ، هک  تسا  روصتم  یتروص 
ربق بحاص  میظعت  تهج  هب  هن  درازگ ، زامن  وا  زا  نتسج  كربت  تهج  هب  وا  ربق  رانک  رد  ای  دزاسب  یحلاص  ربق  رانک  رد  ار  يدجسم  یـسک 

تسا یناکم  نیرتهب  لحم  نآ  تسا و  مارحلا  دجسم  میطح "  " دزن مالسلا  هیلعلیعامسا  دقرم  اریز  درادن ؛ یلاکشا  زامن ، رد  وا  هب  هّجوت  و 
نیا روبق ، نداد  رارق  دجسم  يانعم  : » دیوگیم قوف  تایاور  حرـش  رد  یثوح ، نیدلاردب  همالع  ( 341 «.) دوشیم هدناوخ  اجنآ  رد  زامن  هک 

(342 «.) درازگ زامن  نآ  رب  هداد و  رارق  هلبق  ار  ربق  رازگزامن  ناسنا  هک  تسا 

عیارذ ّدس  هدعاق  هب  لالدتسا  ب )

رگا هدـعاق : نیا  قبط  تسا . عیارذ  ّدـس  هدـعاق  هب  لالدتـسا  یهلا  يایلوا  روبق  راوج  رد  دجـسم  يانب  تمرح  رب  نایباهو  هلدا  زا  رگید  یکی 
هداد قوس  مارح  يوس  هب  نآ  ببس  هب  یسک  ات  تسا ، مارح  زین  لمع  نآ  دوش ، مارح  هب  رجنم  یلو  دشاب ، بحتسم  ای  حابم  هسفن  یف  یلمع 

َنوُعْدَی َنیذَّلا  اوُّبُسَت  الَو  هفیرش « : هیآ  هب  هلمج  زا  تسا ؛ هدرک  کسمت  يرایـسب  هلدا  هب  هدعاق ، نیا  هب  لالدتـسا  رد  هیزوج  میق  نبا  دوشن .
ازـسان یهاگآ  نودب  ار  ادخ  زین  نانآ  اریز  دنناوخیم ؛ ار  ادخ  ریغ  هک  ار  یناسک  دیهدن  مانـشد  « ؛» ٍْملِع ِْریَِغب  ًاوْدَع  َهَّللا  اوُّبُـسَیَف  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم 
یفخم اهتنیز  زا  هچنآ  ات  دـنبوکن  نیمز  هب  ار  دوخ  ياهاپ  و  « ؛» َّنِِهتَنیِز ْنِم  َنیِفُْخی  اـم  َمَْلُعِیل  َّنِِهلُجْرَأـِب  َْنبِرْـضَی  ـالَو  هیآ « : و  دـنیوگیم ».
ثحب رد  مییوـگیم : باوـج  رد  ( 343 .) تسا هدرک  کـسمت  عیارذ  ّدـس  تاـبثا  يارب  زین  یلقع  هلدا  زا  یخرب  هب  دوـش ». موـلعم  دـنرادیم 
بجاو هب  ًامیقتـسم  ار  ام  هک  ياهمدقم  نآ  ینعی  ياهمدقم ؛ ره  هن  تسا  بجاو  بجاو ، هلـصوم  همدقم  اهنت  هک  هدـش  هتفگ  بجاو  همدـقم 
يالاب هب  ار  ام  هک  هلپ  نآ  بصن  دـشاب ، هلپ  بصن  رب  فقوتم  نآ  تسا و  بجاو  ام  رب  ماب  يالاب  رب  ندوب  رگا  ًالثم  تسا ؛ بجاو  دـناسریم 

زا هدـناسر ، مارح  هب  ار  ام  هک  یلمع  نآ  صوصخ  ینعی  مییوگیم ؛ مارح  همدـقم  رد  ًانیع  ار  بلطم  نیمه  دوشیم . بجاو  دـناسریم  ماـب 
زا ار  تین  نیا  زین  مدرم  بلاغ  دـشابن و  كرـش  دـصق  هب  رگا  یهلا  يایلوا  روبق  رانک  رد  دجـسم  نتخاس  نیا  ربانب  تسا . مارح  همدـقم  باب 

زامن ماگنه  نایلاغ  زا  یخرب  هک  تسا  نکمم  هچرگا  تسین ؛ دجاسم  نآ  نتخاس  رد  یلاکشا  دنشاب . هتـشادن  دجاسم  نآ  رد  زامن  ندناوخ 
؛ دوب دهاوخ  مارح  لطاب و  هکرتشم ، تالآ  هب  تبسن  هرمزور  تالماعم  زا  يرایـسب  میتفریذپن  ار  بلطم  نیا  رگا  دنـشاب . هتـشاد  ار  ّتین  نیا 
زا یـسک  تسا  نکمم  درخیم ، ویدار  ای  درخیم ، وقاچ  هک  یـسک  ًالثم  دنیامن ؛ هدافتـسا  ءوس  نآ  زا  مدرم  زا  یخرب  هک  تسا  نکمم  اریز 
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اهنآ شورف  اهنت  هکلب  تسا ، هدرکن  لطاب  مارح و  ار  ياهلماعم  نینچ  سک  چیه  یلو  دنک ، هدافتسا  داسف  هار  رد  هدومن و  هدافتسا  ءوس  نآ 
. دننادیم لطاب  داسف ، دصق  هب  ار 

غارچ ندرک  نشور  یهلا و  يایلوا  روبق  نییزت  مکح 

، دـننادیم مارح  ار  روبق  ترایز  ندـناوخ و  اعد  زامن و  یهلا ، يایلوا  روبق  رانک  رد  دجـسم  نتخاس  دـننام : يروما  هک  هنوگنامه  ناـیباهو 
هیلع هللا  یلـصربمایپ  لثم  یهلا -  ياـیلوا  زا  یکی  ربق  يارب  هچ  رگا  دـننادیم ؛ مارح  قلطم  روط  هب  مه  ار  روبق  نییزت  غارچ و  ندرک  نشور 

هب سایق  اهنآ  زا  یکی  هک  دـناهدرک  لالدتـسا  ياهلدا  هب  نآ  رب  دنرامـشیم و  زیاج  ار  لمع  نیا  نیملـسم  هیقب  یلو  دـشاب . ماـما -  هلآو و 
نیعباـت و هباحـص ، هلآو ، هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هریـس  تسا و  حـجار  زیاـج و  هبعک  تنیز  هـک  هنوگناـمه  اریز  تـسا ؛ یعطق  طاـنم  حـیقنت 

یلاکـشا چـیه  نآ  رد  دـندرکیم و  تنیز  نادـب  مدرم  بـیغرت  نآ و  مـیرکت  مـیظعت و  يارب  هـک  هدوـب  نـیا  زین  خـیرات  لوـط  رد  نیملـسم 
. درادن یلاکشا  اهنآ  راوج  رد  غارچ  ندرک  نشور  یهلا و  يایلوا  روبق  نییزت  كالم ، نامه  هب  دندیدیمن ،

تمرح رب  نایباهو  لیلد 

هراشا

روبق ترایز  هب  هک  یناـنز  دـنک  تنعل  ادـخ  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  دـنکیم  لـقن  ساـبع  نبا  زا  دوخ  دنـس  هب  ییاـسن 
(344 «.) دننکیم نشور  غارچ  نآ  رب  هداد و  رارق  دجاسم  ار  روبق  هک  یناسک  دنیآیم و 

خساپ

: اریز درادن ؛ یهلا  يایلوا  روبق  رس  رب  غارچ  ندرک  نشور  تمرح  رب  یتلالد  چیه  هتشاد و  لاکشا  تلالد  دنس و  ثیح  زا  ثیدح  نیا 

ثیدح دنس  فلا )

زا یلو  دناهدرک ، لقن  نارگید  دووادوبا و  ار  ثیدـح  نیا  : » دـیوگیم سابع  نبا  ثیدـح  لقن  زا  دـعب  ینابلا  نیدلارـصان  یباهو ، ثّدـحم 
هلمج زا  و  ددرگ . تعباـتم  دوش و  هتفگ  قـح  دـیاب  یلو  دـناهدرک ، کـسمت  نآ  هب  نّویفلـس  زا  يریثـک  هچرگا  تسا . فیعـض  دنـس  ثیح 

ثیدح زا  مدرم  تسین و  تباث  ثیدح  نیا  : » دـیوگیم لیـصفتلا »  » باتک رد  وا  تسا . ملـسم  هدرک ، فیعـضت  ار  ثیدـح  نیا  هک  یناسک 
«. دشاب هدینـش  ثیدح  وا  زا  هک  هدشن  تباث  تسا ، سابع  نبا  زا  يوار  هک  یـسک  زین  دناهدومن و  زیهرپ  تسوا  دنـس  رد  هک  ماذاب  حلاصوبا 

سپـس ماهدومن . تباث  ۀّمالا » یف  ءییـسلا  اهرثا  ۀـعوضوملا و  ۀفیعـضلا و  ثیداحالا   » باتک رد  ار  ثیدـح  نیا  فعـض  دـیوگیم : هاگنآ 
هک یلجع  رگم  هدرکن ، قیثوت  ار  وا  یسک  تسا و  فیعض  همئا  روهمج  دزن  هدرکن و  جاجتحا  ماذاب  حلاصوبا  ثیداحا  هب  یـسک  دیوگیم :

(345 «.) دنک تیوقت  ار  قیرط  نیا  دناوتب  ات  درادن  مه  يرگید  قیرط  ثیدح  و  ناّبح . نبا  دننامه  تسا ؛ قیثوت  رد  لهاست  هب  فورعم 

ثیدح تلالد  ب )

نـشور اهنآ  هملج  زا  هک  درک  میظعت  فلتخم  هوجو  اب  دـیاب  ار  نانآ  روبق  اریز  دوشیم ؛ لـمح  اـیلوا  اـیبنا و  ریغ  روبق  رب  ثیدـح  نیا   - 1
نـشور غارچ  یلو  تسا ، لاـم  عییـضت  اریز  ددرگن ؛ بترتم  نآ  رب  تعفنم  هک  دوشیم  لـمح  يدروم  رب  ثیدـح   - 2 تسا . غارچ  ندوـمن 

رد دربب ، اجنآ  رد  رئاز  دناوتیم  هک  يرگید  ياهعفن  زامن و  ندناوخ  اعد ، نآرق ، تئارق  ربق ، نآ  بحاص  ترایز  يارب  ربق  يالاب  رب  ندرک 
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ثیدـح حرـش  رد  يزیزع  تسا . اوـقت  ّرب و  رب  نواـعت  قیداـصم  زا  اریز  دراد ؛ زین  ناـحجر  هکلب  تسین ، هورکم  مارح و  اـهنت  هن  دراوـم  نیا 
(346 «.) درادـن یلاکـشا  دوش  بترتم  نآ  رب  یعفن  رگا  یلو  دـنربن ، عفن  اهغارچ  زا  اههدـنز  هک  تسا  ییاـج  رد  ثیدـح  دروم  : » دـیوگیم

موهفم تسا و  تعفنم  نودب  لام  عییضت  هک  تسا  تهج  نیا  هب  غارچ  ندرک  نشور  زا  یهن  : » دیوگیم ییاسن » ننس   » حرـش رد  زین  يدنس 
ندرک نشور  : » دیوگیم فصان  یلع  خیـش  ( 347 «.) تسا جراـخ  یهن  دروم  زا  دوش  بترتـم  یعفن  نآ  رب  هک  یتروـص  رد  تسا : نیا  نآ 

نیا رد  هک  دـشاب  روـبق  نآ  رـس  رب  اههدـنز  زا  یکی  هک  یتروـص  رد  رگم  تسا ، لاـم  ندرک  عیاـض  اریز  تـسین ؛ زیاـج  روـبق  رـس  رب  غارچ 
. ددرگ لمح  تهارک  رب  هک  تسا  نکمم  هکلب  درادن ، تمرح  رب  تلالد  ثیدـح   - 3 ( 348 «.) درادن یلاکشا  غارچ  ندرک  نشور  تروص 

یهلا يایلوا  زا  گرزب و  یتیصخش  هک  یتروص  رد  ًاصوصخ  ناشروبق ؛ رـس  رب  هک  هدوب  نیا  رب  مالـسا  خیرات  لوط  رد  نیملـسم  هریـس   - 4
نامتخاس هینطنطسق  راوید  نییاپ  رد  دنکیم : لقن  نیطسلف  لها  زا  یخیش  زا  دوخ  دنـس  هب  يدادغب  بیطخ  دندومنیم . نشور  غارچ  تسا ،

رانک تسا ، هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  یباحص  يراصنا ، بّویاوبا  ربق  نیا  دنتفگ : مدرک . لاؤس  نآ  هرابرد  مدومن ، هدهاشم  ار  ینشور 
يزوجلا نبا  ( 349 .) دوب نازیوآ  نآ  فقـس  زا  ریجنز  اب  يرتسول  لیدـنق و  هک  یلاـح  رد  مدـید ؛ ناـمتخاس  نآ  رد  ار  شربق  مدـمآ ، وا  ربق 

دش مولعم  هک  دندرک  ادیپ  یسرتسد  یمیدق  يربق  هب  هک  دندرک  اعّدا  هرصب  لها  هک  تسا  نیا  ق   . لاس 386 ه ثداوح  زا  یکی  : » دیوگیم
هدرامگ و نآ  رب  راـک  تمدـخ  ظـفاح و  ناونع  هب  زین  ار  يدارفاو  دـندروآ  هریغ  ریـصح و  رازبا ، لیدـنق ، هاـگ  نآ  تسا . ماوع  نب  ریبز  ربق 
هب مدرم  تسا ، روهـشم  اجنآ  رد  وا  ربق  : » دـیوگیم مالـسلا  هیلعمظاک  ماـما  ربق  هراـبرد  يدفـص  ( 350 «.) دـندومن فقو  نآ  رب  ییاهنیمز 

اهرازبا و عاونا  تسا . دوجوم  هرقن  الط و  زا  ییاهرتسول  اهلیدـنق و  دهـشم  نآ  رد  تسا و  ربق  نآ  رب  گرزب  يدهـشم  دـنیآیم . شترایز 
هک دـنکیم  لقن  سابع  نبا  زا  زین  يذـمرت  اریز  دراد ؛ ضراـعم  ساـبع  نبا  ثیدـح   - 5 ( 351 «.) دراد دوجو  رـصح  ّدح و  نودـب  اهشرف 

(352 .) دوب هدرک  نشور  غارچ  وا  يارب  یصخش  هک  یلاح  رد  دش ؛ يربق  رب  دراو  هاگنابش  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 

نارکمج سّدقم  دجسم  تاروشنم  تسرهف 

یهلا يزیرین /  طخ  یبیجمین ) یبیج ، يریزو ،  / ) میرک نآرق  ياهشمق 2  یهلا  يزیرین /  طخ  یلحر  هسالگ  گنر -  راهچ  میرک /  نآرق   1
طخ لـباقم ) همجرت  ریز ، هـمجرت   ) يریزو مـیرک /  نآرق  ياهشمق 4  یهلا  هط /  ناـمثع  طـخ  یفیک )  ) یبـیجمین مـیرک /  نآرق  ياهشمق 3 

یهلا / يریزو نیسح  شیاریو  هیداجـس  هفیحـص  هط 6  ناـمثع  طـخ  همجرت ) نودـب   ) يریزو مـیرک /  نآرق  ياهشمق 5  یهلا  هـط /  ناـمثع 
طخ یبیجمین ) یبیج ، يریزو ،  / ) نانجلا حـیتافم  تایلک  نارکمج 8  سّدقم  دجـسم  تاراشتنا  یبرع  نانجلا /  حـیتافم  تایلک  ياهشمق 7 

، یبیج نانجلا /  حیتافم  بختنم  ياهشمق 10  یهلا  يراشفا /  طخ  یبیجمین ) یبیج ،  / ) ناـنجلا حـیتافم  بختنم  ياهشمق 9  یهلا  يراشفا / 
دّیس يزیمآگنر  رعش و  (/ 1و2  ) موصعم هدراهچ  اب  ییانشآ  تاقیقحت 12  دحاو  ادخ  اب  طابترا  ياهشمق 11  یهلا  یمتاخ /  طخ  یبیجمین )

تاقیقحت 16 دحاو  ادیپ  دیـشروخ  نیرخآ  یمحرت 15  دومحم  هانپ  نیرخآ  یمق 14  یمیرک  نیسح  رارـسا  هنیئآ  يوسوم 13  اضر  دیمح 
دحاو تیالو  لـالز  زا  شهوژپ 18  دـحاو  مراکملا ) لایکم  رـصتخم   ) راظتنا نییآ  یهللا 17  فیس  نسح  دمحم  دهاز  یـضترم  خیـش  اقآ 

زا تـبیغ  تماـما و  شهوژپ 21  دـحاو  روـهظ  تبیغ ، تماـما ، یناوضر 20  رغـصا  یلع  تاهبـش  هب  خـساپ  یـسانشمالسا و  تاقیقحت 19 
هب خساپ  یـسانشماما و  يولع 23  بارهـس  نایدا  هاگمزر  رد  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  تاقیقحت 22  دحاو  يدـهلا /  ملع  مالک  ملع  هاگدـید 

هماقا ناذا و  تیمّها  يردیح 26  هَّللا  زیزع  رصاعم  ناسنا  راظتنا و  تاقیقحت 25  دحاو  ناراب  راهب و  راظتنا  یناوضر 24  رغصا  یلع  تاهبش 
راهب زا  رتهب  یسبط 29  یجّورم  داوج  دمحم  تیرشب  دادماب  یناریا 28  نیسح  مایپ  نیرخآ  رد  ماما  نیلوا  اب  يدراهتشا 27  يدمحم  دمحم 
ریما خیرات  يربکا 32  اضر  دـمحم  تیادـه  مچرپ  يدراهتـشا 31  يدمحم  دمحم  اونین  رادـمچرپ  یئافو 30  همطاـف )  ) یـسمش كدوک  / 

ییافـص سابع  خیـش  دلج  ود  هلآو /  هیلع  هللا  یلـصمالسا  ربمایپ  خـیرات  يرئاح 33  ییافـص  سابع  خیـش  دلج  ود  مالـسلا /  هیلعنینمؤملا 
مالسلا هیلعءادهشلا  دیـس  خیرات  تاقیقحت 35  دحاو  یـسیلگنا ) ودرا ، یبرع ، یـسراف ،  / ) نارکمج سدـقم  دجـسم  هچخیرات  يرئاح 34 
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مالسلا هیلعرـصع  ماما  یناهنپ  ياههولج  یمیظعریم 37  رفعج  دیـس  مالـسلا  هیلعنامزلا  بحاص  هاگیلجت  يرئاح 36  ییافـص  سابع  خیش 
مالسلا هیلعيدهم  ماما   / ثیدح لهچ  یجنگ 39  نیسح  مالسلا  هیلعيدهم  ترـضح  اب  يونعم  طابترا  راتفگ  هدراهچ  روپیلع 38  نیسح 

يدراهتـشا 41 يدمحم  دمحم  تیالو  نابات  غورف  مالـسلا  هیلعيدهم  ترـضح  داژندیـس 40  قداص  دیـس  مالـسلا  هیلعیلع  ماما  مالک  رد 
سابع راعشا ) هعومجم   ) راعـشالا نئازخ  شهوژپ 43  دـحاو  هعقاو  سی و  ياـههروس  متخ  اینمیهف 42  نیـسح  دمحم  دیواج  ياهتمکح 

يدهاجم یلع  دمحم  راعـشا ) هعومجم   ) ییالط ياههشوخ  يداتسا 45  اضر  بقاثلا ) مجن  رصتخم   ) بیاغ دیـشروخ  يرهوج 44  ینیسح 
هعومجم  ) قیاقـش غاد  داشرا 48  نسح  مالـسلا  هیلعنامز  ماـما  زا  ییاهناتـساد  یمثیم 47  یقارع  دوـمحم  خیـش  مالـسلا  راد   46 هناورپ ) )

سابع خیـش  مومهملا ) سفن  همجرت  ( ؟ تشذـگ هچ  البرک  رد  یناروک 50  یناحبـس ، یفاص ، رون  يوجتـسج  رد  يودهم 49  یلع  راعـشا )
یلع دـمحا  تعجر  اینمیهف 53  نیـسح  دّـمحم  يدازآ  نید و  یـشاقلزق 52  ارهز  تسود  رادید  ترـسح  رد  هدـشلد  ياهرمک 51  یمق / 

هسّدقم هیحان  ترایز  يزاّرخ 56  نسحم  دیـس  بیغ  ملاع  زا  ییاـههنزور  یهللا 55  فیـس  نسح  دـمحم  كرت  لوسر  یسرو 54  يرهاط 
يردیح 60 اروهط  رادید  هنشت  دوخ  اّقس  یتشهب 59  ههلا  رانا  خرس  دورس  يدزی 58  یلیعامسا  سابع  تمحر  باحس  تاقیقحت 57  دحاو 
رد مالسلا  هیلعيدهم  ماما  يامیس  یناچوق 62  یفجن  اقآ  برغ  تحایس  یناوضر 61  رغصا  یلع  تاهبش  هب  خساپ  و  تیباهو )  ) يرگیفلس

ترایز حرش   64 هناورپ )  ) يدهاجم یلع  دمحم  یسراف  رعش  هنیئآ  رد  مالـسلا  هیلعدوعوم  يدهم  يامیـس  یهللا 63  دـبع  رتکد  یبرع  رعش 
روهظ حلاص 66  دّـمحم  لامج  دّیـسلا  یبرع  باحـسلا / ءارو  سمـش  یجیئان 65  نیـسح  دّـمحم  هعلاطلا ) سومـشلا  همجرت   ) هریبک هعماج 

دیس یسیونهضیرع  ینیسح 68  لیلخ  دیس  ینمشد  یتسود و  یّلجت  اروشاع  يدیهش 67  یمشاه  هَّللا  دسا  دیس  مالسلا  هیلعيدهم  ترضح 
مالسلا هیلعیلع  یعفاشلا 71  سدقملا  یبرع  مالـسلا /  هیلعرظتنملا  رابخأ  یف  رردلا  دقع  یتّجح 70  دماح  بیس  رطع  داژندیس 69  قداص 

رغصا یلع  تاهبش  هب  خساپ  یـسانشریدغ و  نایفسلف 73  دیجم  دیس  خیرات  نایاپ  مالـسلا و  هیلعیلع  تاقیقحت 72  دحاو  تیالو  دیراورم 
اهیلعهمطاف راقفلاوذ  كدف  یناوضر 76  رغـصا  یلع  تیباهو  هنتف  یناوضر 75  رغصا  یلع  نیتال ) يرذآ  یـسور ،  ) مخریدغ یناوضر 74 

تیبرت گنهرف  يدزی 79  یلیعامـسا  سابع  قالخا  گنهرف  یناوضر 78  رغـصا  یلع  تیالو  ناـبات  غورف  يدحاو 77  دمحم  دیس  مالـسلا 
تامارک ینامیا 82  هیقف  رقاـب  دـمحم  ربکا  زوف  يردـص 81  نسح  شخپ ) ) اهيرامیب یعیبط  نامرد  گـنهرف  يدزی 80  یلیعامـسا  سابع 

ود  ) ۀـمعنلا مامتو  نیدـلا  لامک  تاقیقحت 84  دحاو  مالـسلا  هیلعيدـهم  ترـضح  ياهتمارک  تاقیقحت 83  دحاو  مالـسلا  هیلعيدـهملا 
تـسود رذگهر  زا  يدرگ  یناـتایب 86  نسح  راعـشا ) هعوـمجم   ) یلین هار  ناـشکهک  ناولهپ 85  روصنم  هللا /  همحرقودـص  خیـش  دـلج )

تاولص متخ  تکرب ، رون و  هنیجنگ  یناگیاپلگ 88  یفاص  هَّللا  تیآ  تیودهم  نامتفگ   87 یجتلم )  ) نایسنوی رغصا  یلع  راعشا ) هعومجم  )
( دـلج ود   ) مراکملا لایکم  ینذؤم 91  یلع  بئاـغ  رکذـم  درفم  هللا 90  همحریـسلجم  هماّلع  راونالا  ةاکـشم  یناکدرا 89  ینیـسح  موحرم 

جهن رظنم  زا  دوـعوم  یجنم  هللا 93  همحریمق  سابع  خیـش  گرم  زا  سپ  یگدـنز  ةرخآلا ، لزانم  ینیوزق 92  يرئاح  یناهفـصا / يوسوم 
مالسلا هیلعيدهم  یناوضر 96  رغصا  یلع  تاهبش  هب  خساپ  یـسانشدوعوم و  رفيردیح 95  دـیجم  اونین  روشنم  یناریا 94  نیسح  هغالبلا 

هیلعدوعوم يدهم  بولقلا 98  بوبحم  يدیمعلا /  یمالسا  هشیدنا  رد  مالسلا  هیلعرظتنم  يدهم  يردیح 97  هَّللا  زیزع  تاجن  دیما و  مّسجت 
زا رتنابرهم  يدابآهاش 100  نسح  دـمحم  نارکیب  رهم  ياهیمورا 99  هللا /  همحریـسلجم  هماّلع  دـلج  ود  راحب -  دلج 13  همجرت  مالسلا ،

یسراف  / ) ام اب  یلو  ادیپان  ینیوزق 102  يرئاح  يدهم  دیس  سی ) لآ  ترایز  حرـش   ) نارظتنم قاثیم  يدومحم 101  نسح  ناوجون  ردام / 
ازریم يدلجود ) ) بقاثلا مجن  هللا 104  همحريرون  نیـسح  ازریم  بقاـثلا  مجن  تاقیقحت 103  دحاو  الاگنب ) یـسیلگنا ، یلوبناتـسا ، یکرت  ،
يادن هدازیلع 107  يدـهم  راظتنا  هماکچ  رای و  ياـههناشن  يزاریـش 106  یمداخ  دـمحم  وا  روهظ  ياههناشن  هللا 105  همحريرون  نیـسح 

 / هللا همحریـضر  دیـس  یبیج ) يریزو ، /) هغالبلا جـهن  نارکمج 109  سّدـقم  دجـسم  شهوژپ  دـحاو  بش  زامن  ریدـغ 108  داینب  تیالو 
یتشهب ههلا  دـمآ  رترید  هک  نآ  يربکا 111 و  اضر  دّمحم  مالسلا  هیلعنیـسح  ماما  ياههتـشون  اههتفگ و  همارکلا  جهن  یتشد 110  دمحم 

اهیلعبنیز ترضح  ياهیگژیو  تاقیقحت 114  دحاو  نارظتنم  فیاظو  یناوضر 113  رغصا  یلع  تاهبـش  هب  خساپ  اروشاع و  هعقاو   112
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يدهم رظتنم  يدهم  اب  هارمه  هللا 116  همحرینایتشآ  دمحا  ازریم  یبیجمین ) یبیج ،  / ) هیدمحا هیده  يرئازج 115  نیدلا  رون  دیس  مالسلا 
یتّجح 119 دـمحم  راعـشا ) هعومجم   ) رظن زا  بئاـغ  راـی  يزاریـش 118  یمداخ  دمحم  مالـسلا  هیلعيدـهم  دای  یمرک 117  نژیب  / يوـالتف

یتسپ قودنـص  مق -  یناشن : اب  دیناوتیم  قوف ، ياهباتک  دیرخ  هیهت و  تهج  يدزی  یلیعامـسا  سابع  دلج  جنپ  یبرع -  ۀمکحلا /  عیبانی 
. دـییامن لصاح  سامت   0251  - 7253340 ياه 7253700 ،  نفلت  هرامـش  اـب  اـی  هبتاـکم و  نارکمج  سّدـقم  دجـسم  تاراـشتنا   ، 617

 - 66928687  ، 66939083 نارهت : شورف : ياهیگدنیامن  ریاس  ددرگیم . لاسرا  امـش  يارب  یتسپ  هنیزه  نودـب  یتساوخرد  ياهباتک 
0122  - 5664212  - 14 راکنودیرف :  0351  - 6280671-2 ، 6246489 دزی :  021

تیباهو نوماریپ  ياهباتک  هلسلس 

 - تیباهو 5 يداقتعا  یناـبم  نایباهو 4 -  هاگدـید  زا  ادـخ  تیباهو 3 -  راـکفا  سـسؤم  هیمیت ، نبا   - 2 نایباهو ) ) اهیفلس تخانـش   - 1
ازع نشج و  مسارم  ییاپرب  روبق 8 -  ترایز  لسوت 7 -  نایباهو 6 -  دزن  كرش  دراوم 

اه تشون  یپ 

ات 140  1

(5 ص 156 . هلیسولا ، لسوتلا و  ( 4 ص 72 . هلیسولا ، لسوتلا و  ( 3 ص 329 . ج 2 ، يراسلا ، داشرا  ( 2 ص 441 . ج 2 ، ۀنسلا ، جاهنم  ( 1
(8 هیآ 8 . سمـش ، هروس  ( 7 اوتف 423 . مقر  اتفالا ، ۀیملعلا و  ثوحبلل  ۀـمئادلا  ۀـنجللا  ( 6 و 755 . ص 754  ج 2 ، زاب ، نب  يواـتف  عومجم 

كردتسم ( 12 هیآ 21 . فهک ، هروس  ( 11 ص 155 . ج 10 ، یناعملا ، حور  ( 10 ص 416 . ج 1 ، لیزنتلا ، راونا  ( 9 هیآ 89 . هبوت ، هروس 
ج 3، قازرلادبع ، فّنصملا ، ( 14 ص 376 . ج 1 ، مکاح ، كردتسم  250 ؛ ص 237 -  ج 3 ، دمحا ، دنسم  ( 13 ص 375 . ج 1 ، مکاح ،

باتک ح 107 ، ص 366 ، ج 2 ، ملسم ، حیحـص  ( 17 ص 143 . ناـمه ، ( 16 ص 142 . یلبنح ، بجر  نبا  روـبقلا ، لاوـها  ( 15 ص 57 .
باتک ح 357 ، ص 218 ، ج 2 ، دواد ، یبا  ننـس  ( 20 ح 1390 . نامه ، ( 19 ح 1389 . ص 531 ، ج 1 ، مکاح ، كردتـسم  ( 18 زئانجلا .

ح ص 533 ، ج 1 ، مکاح ، كردتـسم  ( 22 زئانجلا . باـتک  ح 102 ، ص 363 ، ج 2 ، ملسم ، حیحـص  ( 21 روبقلا . ةرایز  باب  کـسانملا ،
ص 532، ج 1 ، مکاح ، كردتسم  ( 25 ص 330 . ج 2 ، ةرضنلا ، ضایرلا  ( 24 ح 1396 . ص 533 ، ج 1 ، مکاح ، كردتسم  ( 23 . 1396
ج بیذهتلا ، بیذهت  ( 29 ص 120 . ج 1 ، دادغب ، خیرات  ( 28 ص 13 . ج 3 ، دیرفلا ، دقعلا  ( 27 ص 143 . ج 2 ، هباغلا ، دسا  ( 26 ح 1392 .
ص ج 4 ، ءافولا ، ءافو  ( 32 ص 184 . ماقسلا ، ءافش  ( 31 ص 405 . ج 3 ، ینالطسق ، ۀیدمحملا ، حنملاب  ۀّیندللا  بهاوملا  ( 30 ص 339 . ، 7
(36 ص 365 . ج 1 ، جاــتحملا ، ینغم  ( 35 ص 512 . ج 1 ، جاــتحملا ، ینغم  ( 34 ص 317 . ج 1 ، یعفاـش ، ّمـألا ، باـتک  ( 33 . 1363
، عئانصلا عئادب  ( 39 ص 320 . ج 1 ، عئانصلا ، عئادب  ( 38 ص 604 . ج 1 ، راتخملا ، ّردـلا  یلع  راتحملا  ّدر  ( 37 ص 309 . ج 5 ، عومجملا ،
ءابآ و نامیا  هرابرد  دـیوگیم : هدـنراگن  ( 42 ص 601 . ج 2 ، عانقلا ، فاّـشک  ( 41 ص 342 . ج 2 ، قـئارلا ، رحبلا  ( 40 ص 212 . ج 2 ،
نمؤم و دعب  هب  مالسلا  هیلعمدآ  ترضح  زا  یگمه  ناربمایپ  ناردام  ناردپ و  هک  میدقتعم  ام  تسا  هدش  يدایز  ياهثحب  ناربمایپ  تاهما 
ص 160 ج 5 ، یّلحملا ، ( 43 میاهدرک . ثحب  لقتسم  روط  هب  تاهبـش  هب  خساپ  یـسانشهعیش و  باتک  رد  ار  عوضوم  نیا  دناهدوب و  دّحؤم 
ص ج 4 ، یقهیب ، ننس  ( 46 ص 218 و 332 . ج 3 ، دواد ، یبا  ننـس  ( 45 ص 672 . ج 2 ، ص 1564 ، ج 3 ، ملسم ، حیحص  ( 44 . 161 - 

عومجملا ( 49 . 361 ، 356 ، 355 ص 350 ، ج 5 ، لبنح ، نبدمحا  دنـسم  ( 48 ص 234 . ج 7 ، و  ص 89 ، ج 4 ، یئاسن ، ننـس  ( 47 . 77
كردتسم ( 52 و 66 . ، 63 ص 38 ، ج 3 ، لبنح ، نبدمحا  دنسم  ( 51 ص 578 . ج 2 ، یناعنص ، مالسلا ، لبس  ( 50 ص 310 . ج 5 ، يوون ،

ص 42. ج 2 ، ریغصلا ، مجعملا  ( 55 ص 58 . ج 3 ، یمثیه ، عمجم  ( 54 ص 77 . ج 4 ، یقهیب ، ننس  ( 53 . 376 ص 375 -  ج 1 ، مکاح ،
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ص ج 4 ، ءافولا ، ءافو  ( 59 ص 178 . ینابلالا ، زئانجلا ، ماکحا  ( 58 . 376 ص 375 -  نامه ، ( 57 ص 376 . ج 1 ، مکاح ، كردتسم  ( 56
ص ج 1 ، مکاح ، كردتسم  ( 62 زئانجلا . باتک  ح 106 ، ص 365 ، ج 2 ، ملسم ، حیحص  ( 61 ص 1362 . ج 4 ، ءافولا ، ءافو  ( 60 . 1363
ص ج 6 ، ماکحالا ، بیذهت  ( 64 ص 58 . ج 3 ، دئاوزلا ، عمجم  ح 1419 ؛ ص 94 ، ج 2 ، یناربط ، ریبـکلا ، مجعملا  ( 63 ح 1395 . ، 533
ج 2، نامه ، ( 68 ص 1361 . ج 4 ، يدوهمس ، ءافولا ، ءافو  ( 67 ص 81 و 82 . ماقسلا ، ءافش  ( 66 هیآ 64 . ءاسن ، هروس  ( 65 ح 3 . 78و79 ،
(71 ص 245 . ج 5 ، یقهیب ، يربکلا ، ننـسلا  ح 194 ؛  ص 278 ، ج 2 ، ینطقراد ، ننس  ( 70 ص 612 . ج 2 ، ءافولا ، ءافو  ( 69 ص 612 .
ص 278، ج 2 ، ینطقراد ، ننس  ح 13497 ؛  ص 310 ، ج 12 ، ریبکلا ، مجعملا  ( 72 ح 13149 . ص 225 ، ج 12 ، یناربط ، ریبکلا ، مجعملا 
، قئاقحلا زونک  ص 407 ؛ ج 2 ، قشمد ، خیرات  رصتخم  ( 74 ص 571 . ج 4 ، ۀّیندللا ، بهاوملا  ص 1342 ؛ ج 4 ، ءافولا ، ءافو  ( 73 ح 192 .

ءافو ح 9 ؛ ص 34 ، ماقسلا ، ءافـش  ( 76 ص 245 . ج 5 ، يربکلا ، ننـسلا  ح 193 ؛ ص 278 ، ج 2 ، ینطقراد ، ننـس  ( 75 ص 107 . ج 2 ،
خیرات رصتخم  ( 78 ص 1345 . ج 4 ، ءافولا ، ءاـفو  ص 35 ؛ ماقسلا ، ءافـش  ( 77 ص 109 . ج 5 ، راطوالا ، لـین  ص 1344 ؛ ج 4 ، ءافولا ،

، ءافولا ءافو  ص 572 ؛ ج 4 ، ۀّیندللا ، بهاوملا  ص 37 ؛ ماقسلا ، ءافش  ( 79 ص 190 . ج 2 ، لوصالل ، عماجلا  جاتلا  ص 406 ؛ ج 2 ، قشمد ،
خیرات رصتخم  ( 81 ص 1346 . ج 4 ، ءافولا ، ءاـفو  ص 38 ؛ ماقسلا ، ءافـش  ص406 ؛ ج2 ، قشمد ، خیرات  رـصتخم  ( 80 ص 1346 . ج 4 ،
ننسلا ح 289 ؛ ص 201 ، ج 1 ، طـسوالا ، مـجعملا  ( 82 ص 1347 . ج 4 ، ءاـفولا ، ءاـفو  ص 39 ؛ ماقـسلا ، ءافـش  ص406 ؛ ج2 ، قشمد ،

ص ج 2 ، قشمد ، خیرات  رصتخم  ( 84 ص 109 . ج 5 ، راطوالا ، لین  ص 1347 ؛ ج 4 ، ءافولا ، ءافو  ( 83 ص 246 . ج 5 ، یقهیب ، يربکلا ،
ص ج 3 ، نامیالا ، بعش  ( 86 ص 390 . ج 2 ، يراسلا ، داشرا  ص 1405 ؛ ج 4 ، ءافولا ، ءافو  ( 85 ص 109 . ج 5 ، راطوألا ، لـین  406 ؛ 
ص ج 1 ، یفسن ، ریسفت  ص 1361 ؛  ج 4 ، ءافولا ، ءافو  ( 88 ص 245 . ج 5 ، دئاوزلا ، عمجم  ص 515 ؛ ج 4 ، مکاح ، كردتسم  ( 87 . 491
ص ج 1 ، ۀباغلادسا ، ص 289 ؛ ج4 ، لامکلا ، بیذهت  ص 118 ؛ ج 4 ، قشمد ، خیرات  رصتخم  لالب ؛ همجرت  رکاسع ، نبا  خیرات  ( 89 . 234
ج ءافولا ، ءافو  ص 272 ؛ ج 8 ، يوون ، عومجملا ، ح 6725 ؛ ص 576 ، ج 3 ، فّنصملا ، ( 91 ص 211 . ج 6 ، يوون ، عومجملا ، ( 90 . 307
ص 492؛ ج 3 ، یقهیب ، نامیالا ، بعـش  ص 85 ؛ ج 2 ، ضایع ، یضاق  ءافـشلا ، ( 93 ص 1377 . ج 4 ، ءافولا ، ءاـفو  ( 92 ص 1358 . ، 4
ج یجافخ ، افشلا ، حرش  ( 96 ص 233 . ج 1 ، بّذهملا ، ( 95 ص 109 . ج 2 ، ۀیناطلسلا ، ماکحالا  ( 94 ص 406 . ج 3 ، ۀّیندللا ، بهاوملا 

 - ص 100 ماقسلا ، ءافش  ( 99 ص 511 . ج 1 ، جاهنملا ، ( 98 ص 588 . ج 6 ، هلبانحلا ، غورف  یف  یقرخلا  رصتخم  حرـش  ( 97 ص 515 . ، 3
حرش ( 103 ص 365 . ج 1 ، جاـتحملا ، ینغم  ( 102 ص 570 . ج 4 ، ۀـّیندللا ، بهاوملا  ( 101 ص 1362 . ج 4 ، ءافولا ، ءاـفو  ( 100 . 117

(106 ص 299 . ج 8 ، بهاوملا ، حرش  ( 105 ص 157 . ج 1 ، رحبألا ، یقتلم  حرش  یف  رهنألا  عمجم  ( 104 ص 140 . ج 6 ، ریغصلا ، عماج 
ح 3. ص 78 و 79 ، ج 6 ، ماکحالا ، بیذـهت  ( 108 ص 711 . ج 1 ، ۀعبرالا ، بهاذـملا  یلع  هقفلا  ( 107 ص 107 . ج 5 ، راطوالا ، لـین 

حیحص ( 112 هیآ 64 . ءاسن ، هروس  ( 111 ص 5 . ج 98 ، راونألاراحب ، ( 110 ص 126 . قودص ، یلاما  ص 3 ؛ ج 98 ، راونألاراحب ، ( 109
دسا ( 114 ص 612 . ج 2 ، يدوهمس ، ءافولا ، ءافو  ( 113 ص 370 . ج 3 ، يذمرت ، حیحص  زئانجلا ؛ باتک  ح 107 ، ص 366 ، ج 2 ، ملسم ،

ص 55. ماقسلا ، ءافـش  ( 115 ص 289 . ج 4 ، لامکلا ، بیذـهت  ص 118 ؛ ج 4 ، قشمد ، خیرات  رـصتخم  و 308 ؛ ص 307  ج 1 ، هباغلا ،
(119 ح 357 . ص 218 ، ج 2 ، دواد ، یبا  ننــس  ( 118 ص 339 . ج 7 ، بیذهتلا ، بیذـهت  ( 117 ص 120 . ج 1 ، دادغب ، خـیرات  ( 116
ج ملسم ، حیحص  ةالصلا ؛ باتک  ص 136 ، ج 2 ، يراخب ، حیحص  ( 121 ملسم . حیحص  ر.ك : ( 120 ص 533 . ج 1 ، مکاح ، كردتسم 
ص يدعس ، کلملادبع  رتکد  ۀعدبلا ، ( 123 رفسلا . بادآ  باتک  ص 247 ، ج 2 ، یلازغ ، مولعلا ، ءایحا  ( 122 جحلا . باتک  ص 126 ، ، 4
ج 4، ءالبنلا ، مالعا  ریس  ( 127 ص 484 . ج 4 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  ( 126 ص 66 . ج 3 ، يرابلا ، حتف  ( 125 هیمیت . نبا  يواتفلا ، ( 124 . 60
، ۀمئادلا ۀنجللا  ( 130 ص 156 . لیقصلا ، فیسلا  ۀلمکت  ( 129 ص 344 . ج 4 ، زاب ، نب  ۀعونتم ، تالاقم  يواتف و  عومجم  ( 128 ص 485 .

كردتسم ( 133 و 754 . ص 753  ج 2 ، زاـب ، نب  يواـتف  عومجم  ( 132 ص 757 . ج 2 ، زاـب ، نب  يواـتف  عومجم  ( 131 ص 288 . ج 1 ،
(136 زئانجلا . باـتک  ص 78 ، ج 4 ، یقهیب ، ننـس  ( 135 ص 164 . ج 4 ، راطوالا ، لـین  ( 134 زئانجلا . باـتک  ص 376 ، ج 1 ، مکاـح ،
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. زئانجلا باتک  ص 44 ، ج 7 ، يوون ، حرشب  ملسم  حیحـص  ( 138 ص 365 . ج 1 ، جاـتحملا ، ینغم  ( 137 ص 142 . ج 2 ، نیبلاطلاۀناعا ،
ص 142. ج 2 ، نیبلاطلاۀناعا ، ( 140 ص 137 . ،ج 2 ، ریبحلا صیخلت  ( 139

ات 300  141

، زئانجلا باتک  ص 377 ، ،ج 1 ، مکاح كردتسم  ( 143 ص 579 و 585 . ج 2 ، مالسلا ، لبس  ( 142 ص 365 . ج 1 ، جاتحملا ، ینغم  ( 141
(146 و 580 . ص 579  ج 2 ، مالـسلا ، لبـس  ( 145 ص 137 . ج 2 ، ریبــحلا ، صیخلت  ( 144 زئانجلا . باـتک  یقهیب ج 4،ص 78 ، نـنس 
. نامه ( 148 زئانجلا . باـتک  ، 377 ص 375 -  ج 1 ، مکاح ، كردتـسم  ( 147 ص 427 . ج 2 ، ریبکلا ، حرـشلا  ص 430 ، ،ج 2 ، ینغملا
ج 1، ۀّنسلا ، هقف  ( 155 زئانجلا . باتک   377 ص 376 -  نامه ، ( 154 نیشیپ . ( 153 نامه . ( 152 نامه . ( 151 نامه . ( 150 نامه . ( 149
ص ج 4 ، یقهیب ، ننس  ص 502 ؛ ج 1 ، هجام ، نبا  ننس  ( 157 ص 78 . ج 4 ، یقهیب ، ننس  ص 87 ؛ ج 2 ، دواد ، یبا  ننس  ( 156 ص 442 .
ج 6، ءالبنلا ، مالعا  ریس  ( 161 ص 6 . ج 4 ، لامکلا ، بیذهت  ( 160 ص 551 . نامه ، ( 159 ص 459 . ج 2 ، لادتعالا ، نازیم  ( 158 . 87
، فّنصملا ( 164 ماللا . فرح  ج 12 ، برعلا ، ناسل  ( 163 ص 260 . ۀمألا ، یف  یبلسلا  اهرثا  ۀفیعضلا و  ثیداحالا  ۀلـسلس  ( 162 ص 133 .
ص ج 4 ، يربکلا ، ننسلا  ص 533 ؛ ج 1 ، مکاح ، كردتسم  ( 165 ص 131 . ج 4 ، يربکلا ، ننسلا  ص 572 و 574 ؛ ج 3 ، قازرلادبع ،

باتک ص 372 ، ج 3 ، يذمرت ، ننـس  ( 168 ص 131 . ج 4 ، يربکلا ، ننـسلا  ( 167 ص 570 . ج 3 ، قازرلادبع ، فّنـصملا ، ( 166 . 131
ص 147. ج 2 ، عانقلا ، فشک  ( 171 زئانجلا . باتک  ص 372 ، ج 3 ، يذمرت ، ننـس  ( 170 ص 142 . ج 2 ، نیبلاطلاۀناعا ، ( 169 زئانجلا .
ص ج 4 ، راطوالا ، لین  ( 175 ص 166 . ج 4 ، راطوالا ، لین  ( 174 ص 10 . ج 24 ، طوسبملا ، ( 173 ص 365 . ج 1 ، جاتحملا ، ینغم  ( 172
ام ، 47 باب زئانجلا ، باتک  ح 1570 ، ص 500 ، ج1 ، هجام ، نبا  ننس  ( 177 زئانجلا . باتک  ص 375 ، ج 1 ، مکاح ، كردتسم  ( 176 . 164
ّدر ( 180 ص 234 . ج 3 ، أطوملا ، حرش  یف  دیهمتلا  ( 179 زئانجلا . باتک  ص 374 ، ج 1 ، مکاح ، كردتسم  ( 178 روبقلا . ةرایز  یف  ءاج 

ج 1، لوصالل ، عماجلا  جاتلا  ( 182 ح 1056 . باب 62 ، ص 372 ، ج 3 ، يذمرت ، ننس  ( 181 ص 263 . ج 2 ، راتخملا ، ّردلا  یلع  راتخملا 
(187 ص 430 . ج 2 ، ینغملا ، ( 186 ص 365 . ج 1 ، جاـتحملا ، ینغم  ( 185 ص 10 . ج 24 ، طوـسبملا ، ( 184 نامه . ( 183 ص 381 .

كردتسم ( 190 ص 129 . داّقع ، دومحم  ساـبع  ءادهـشلاوبا ، ( 189 ص 10 . ج 24 ، طوـسبملا ، ( 188 ص 248 . ج 5 ، ریبـحلا ، صیخلت 
(194 ص 131 . تارایزلا ، لماک  ( 193 ص 78و79 . ج 6 ، ماکحالا ، بیذهت  ( 192 هیآ 23 . يروش ، هروس  ( 191 ص 149 . ج 3 ، مکاح ،
ص 170. نامه ، ( 199 ص 167 . نامه ، ( 198 ص 151 . نامه ، ( 197 نامه . ( 196 ص 147 . تارایزلا ، لماک  ( 195 ص 145 . نیشیپ ،
ج جاتحملا ، ینغم  ( 204 ص 275 . ج 8 ، يوون ، عومجملا ، ( 203 هبدن . ياعد  ( 202 هریبک . هعماج  ترایز  ( 201 ص 175 . نامه ، ( 200
ص ج 2 ، هعیشلا ، لئاسو  ( 207 رداهبریما . پاچ  ص 411 ، ج 2 ، هعیشلا ، لئاسو  ( 206 ص 1402 . ج 2 ، ءافولاءافو ، ( 205 ص 513 . ، 1

هدام طیحملا ، سوماـق  ( 210 فوط .»  » هدام ، ۀغللا حاحـص  ( 209 فوط .»  » هداـم یحیرط ، نیرحبلا ، عـمجم  ( 208 رداهبریما . پاـچ  ، 411
ص 1402. ج 4 ، ءافولا ، ءافو  ( 214 ص 107 . ءاطخألا ، لیلد  ( 213 نامه . ( 212 . 128 ص 126 -  ج 100 ، راونالاراحب ، ( 211 فوط .» »
ج جاتحملا ، ینغم  ( 218 ص 275 . ج 8 ، عومجملا ، ( 217 ص 311 . ج 5 ، يوون ، عومجملا ، ( 216 ص 496 . ج 3 ، ریبکلا ، حرشلا  ( 215
، طسوالا مجعملا  ص 1404 ، ج 4 ، ءافولاءافو ، ( 221 ص 1404 . ج 2 ، ءافولاءافو ، ( 220 ص 475 . ج 3 ، يرابلا ، حتف  ( 219 ص 513 . ، 1
(225 . 149 ص 148 -  ج 5 ، ریدـغلا ، ( 224 ص 515 . ج 4 ، ناـمه ، ( 223 ص 148 . ج 5 ، ریدـغلا ، ( 222 ص 1405 . ج 4 ، یناربط ،
(229 ص 340 . ج 2 ، ءافولا ، ءافو  ( 228 ص 1405 . ج 4 ، ءافولاءافو ، ( 227 ص 147 . ج 5 ، نامه ، ( 226 ص 1405 . ج 4 ، ءافولاءافو ،
(234 ص 391 . ج 3 ، ناـمه ، ( 233 ص 63 . ناـمه ، ( 232 ص 57 . ناـمه ، ( 231 ،ص 9 . ناـمه ( 230 ص 210 . ج 2 ، ءافولا ، ءاـفو 
ج 4، ءافولا ، ءافو  ( 237 ص 150 . ج 5 ، ریدغلا ، ، 1406 نیشیپ ، ( 236 ص 1406 . ج 4 ، ءافولا ، ءافو  ( 235 ص 1405 . ج 4 ، ءافولاءافو ،
ج 10، ریثک ، نبا  ( 241 ص 455 . ،ج5 ، ریدغلا ( 240 . 151 ص 150 -  ج 5 ، ریدغلا ، ( 239 ص 28 . ج 1 ، ءافولا ، ءافو  ( 238 ص 1402 .
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(246 ص 315 . ج 8 ، نامه ، ( 245 ص 152 . ج 5 ، ریدغلا ، ( 244 ص 133 . ج 1 ، نامه ، ( 243 ص 151 . ج 5 ، ریدغلا ، ( 242 ص 331 .
ص 66. نامه ، ( 250 ص 20 . ریدغلا ، ( 249 . 154 ص 153 -  ج 5 ، نیشیپ ، ( 248 ص 276 . ج 1 ، نامه ، ( 247 ص 153 . ج 5 ، نامه ،
ص ج 1 ، هجام ، نبا  ننس  ( 254 ص 1405 . ج 4 ، ءافولا ، ءافو  ( 253 ص 496 . ج 3 ، ریبکلا ، حرشلا  ( 252 ص 154 . ج 5 ، نامه ، ( 251

جاهنم ( 258 . 437 ص 435 -  ج 2 ، ۀنـسلا ، جاهنم  ( 257 ص 1402 . ج 4 ، ءاـفولاءافو ، ( 256 ص 350 . باـیترالا ، فشک  ( 255 . 468
ۀیملعلا و ثوحبلل  ۀـمئادلا  ۀـنجللا  ( 260 یناعنـص . داـقتعالا  ریهطت  زا  ص 286  باـیترالا ، فشک  ( 259 . 479 ص 474 -  ج 1 ، ۀنـسلا ،

هروس ( 263 هیآ 32 . جح ، هروس  ( 262 ص 68 و 69 . ینابلا ، دجاسم ، روبقلا  ذاختا  نم  دجاسملا  ریذـحت  ( 261 يوتف 7210 . مقر  ءاتفالا ،
هیآ يروش ، هروس  ( 267 ص 145 . ءادهشلاوبا ، ( 266 ص 56 . ج 12 ، یبطرق ، ریـسفت  ( 265 هیآ 36 . جـح ، هروس  ( 264 هیآ 158 . هرقب ،

هیآ 57. میرم ، هروس  ( 271 ص 137 . ج 3 ، ینارحب ، ناهربلا ، ( 270 هیآ 33 . فرخز ، هروس  ( 269 تایآ 36 و 37 . رون ، هروس  ( 268 . 23
حیحص ( 275 ص 50 . ج 5 ، یطویـس ، روـثنملا ، ّرد  ( 274 ص 158 . ج 6 ، ناــیبلا ، حور  ( 273 ص 390 . ج 2 ، فاـشک ، ریـسفت  ( 272

ءافو ( 278 ص 120 . ج 1 ، ةرونملا ، ۀـنیدملا  خـیرات  ( 277 ص 120 . ج 2 ، نیبلاطلا ، ۀـناعا  ( 276 ثیدـح 62 . زئانجلا ، باتک  يراـخب ،
ص 211؛ ج 3 ، دواد ، یبا  ننـس  ( 281 ق 1 . ص 289 ، ج 3 ، نامه ، ( 280 ق 1 . ص 291 ، ج 3 ، دعـس ، نبا  تاقبط  ( 279 ج 2 . ءافولا ،

تاقبط ( 285 ص 119 . ج 2 ، يراخب ، حیحص  ( 284 ( 283 ق 1 . ص 11 ، ج 3 ، دعـس ، نبا  تاقبط  ( 282 ص 95 . ج 2 ، ۀیبلحلا ، ةریسلا 
(289 ص 203 . هطوطب ، نبا  ۀلحر  ( 288 ص 163 . ج 1 ، يدادغب ، خیرات  ( 287 ص 229 . ریبج ، نبا  ۀلحر  ( 286 ص 80 . ج 8 ، دعس ، نبا 

تایفو ( 291 ص 187 . ج 1 ، يزوج ، نبا  ةوفصلا ، ۀفـص  ص 458 ؛ ج 3 ، مکاح ، كردتسم  ( 290 ص 39 . ج 9 ، يزوج ، نبا  مظتنملا ،
بیذهت ( 294 ص 120 . ج 1 ، دادغب ، خیرات  ( 293 ص 195 . هطوطب ، نبا  ۀلحر  ( 292 ص 216 . ج 7 ، مظتنملا ، ص 170 ؛ ج 1 ، نایعالا ،

ص 225. ۀطوطب ، نبا  ۀلحر  ( 297 ص 122 . ج 1 ، دادغب ، خیرات  ( 296 ص 48 . ج 2 ، بهذلا ، تارذش  ( 295 ص 399 . ج 7 ، بیذهتلا ،
ص 109. ج 1 ، ناکلخ ، نبا  خیرات  ( 300 ص 187 و 189 . ج 5 ، ءاسنلا ، مالعا  ( 299 ص 123 . ج 1 ، دادغب ، خیرات  ( 298

ات 352  301

حرش زا  لقن  هب  ص246  يرثوکلا ، تـالاقم  ر.ك : ( 303 ص 474 . ج 1 ، ۀنـسلا ، جاهنم  ( 302 ص 82 . ج 2 ، ناکلخ ، نبا  خـیرات  ( 301
ج 1، ۀعبرالا ، بهاذملا  یلع  هقفلا  ق 305 )  . لاوش 1344 ه خیرات 17  يرقلا ، ما  ةدیرج  ( 304 ص234 . ج2 ، یکلامیبآ ، ملسم ، حیحص 
، يربکلا ۀنودملا  زا  لقن  هب  ص 247 ، يرثوکلا ، تالاقم  ( 307 رئانجلا . باتک  ص 27  ج 7 ، يوون ، ملسم ، حیحص  حرش  ( 306 ص 421 .
ص 298. ج 5 ، عومجملا ، ( 310 ص 133 . ج 5 ، یّلحملا ، ( 309 ص 246 . ج 1 ، ّمألا ، باتک  زا  لـقن  هب  ناـمه ، ( 308 ص 90 . ج 1 ،
ص ج 11 ، بیذهتلا ، بیذـهت  ر.ك : ( 313 زئانجلا . باتک  ص 61 ، ج 3 ، ملسم ، حیحـص  ( 312 ص 630 . ج 2 ، ۀیدنلا ، ۀـقیدحلا  ( 311

ةرایز ر.ك : ( 317 ص 362 . ج 4 ، بیذهتلا ، بیذـهت  ر.ك : ( 316 ص 179 . ج 2 ، نامه ، ( 315 ص 115 . ج 4 ، ناـمه ، ( 314 . 123
بیذهت ( 320 ص 62 . ج 3 ، ملسم ، حیحـص  ( 319 ح 42932 . ص 736 ، ج 15 ، لاـمعلا ، زنک  ( 318 یثوح . نیدـلا  ردـب  همالع  روبقلا ،

ص ج 1 ، هجام ، نبا  ننـس  ( 324 ریبزلا . یبا  همجرت  ناـمه ، ( 323 ص 404 . ج 6 ، نامه ، ( 322 نامه . ( 321 ص 406 . ج 6 ، بیذهتلا ،
، ۀلیلجلا ةدعاقلا  ( 327 ص 96 . ج 2 ، ءافولا ، ءافو  ( 326 ص 444 . ج 1 ، بیذهتلا ، بیذهت  ص 476 ؛ ج 2 ، لادتعالا ، نازیم  ( 325 . 474

لیذ طیحملا ، رحبلا  ( 331 ص 105 . ج 21 ، بیغلا ، حیتافم  ( 330 هیآ 21 . فهک ، هروـس  ( 329 ص 106 . روبقلا ، ةراـیز  ( 328 ص 22 .
ج رکاسع ، نبا  خیرات  ص 21-23 ؛  ج 4 ، باعیتسا ، ( 333 ص 245 . ج 2 ، فاشک ، ریسفت  ص 215 ؛ ج 5 ، دوعسلا ، یبا  ریسفت  ( 332 هیآ .

باتک ص 66 ، ج 2 ، ملسم ، حیحـص  ( 336 ص 246 . ج 2 ، دمحا ، دنـسم  ( 335 ص 378 . ج 1 ، ملـسم ، حیحـص  ( 334 ص 334 . ، 8
ص ج 2 ، یئاسن ، ننس  ( 338 زئانجلا . باتک  ص 871 ، ج 2 ، یئاسن ، ننس  زئانجلا ؛ باتک  ص111 ، ج2 ، يراخب ، حیحص  ( 337 دجاسملا .
، روبقلا ةرایز  ( 342 ص 631 . ج 2 ، ۀینثلا ، ۀقیدحلا  ( 341 ص 427 . ۀینسلا ، تالاقملا  ( 340 ص 111 . ج 2 ، يراخب ، حیحص  ( 339 . 41

روبق www.Ghaemiyeh.comترایز  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 71زکرم  هحفص 68 

http://www.ghaemiyeh.com


(345 ح 1384 . ص 530 ، ج 1 ، مکاح ، كردتسم  ص 95 ؛ ج 4 ، یئاسن ، ننس  ( 344 ص 148 . ج 3 ، نیعّقوملا ، مالعا  ( 343 ص 28 .
ص ج 4 ، یئاسن ، ننس  ( 347 ص 198 . ج 3 ، ریغصلا ، عماج  حرش  ( 346 ص 43و44 . ینابلا ، دجاسم ، روبقلا  ذاختا  نم  دجاسملا  ریذـحت 

تایفو ( 351 ص 383 . ج 14 ، مظتنملا ، ( 350 ص 154 . ج 1 ، دادغب ، خـیرات  ( 349 ص 381 . ج 1 ، لوصالل ، عماجلا  جاـتلا  ( 348 . 95
باب 62. ص 372 ، ج 3 ، حیحصلا ، عماجلا  ( 352 ص 310 . ج 5 ، نایعالا ،

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

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

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

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

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

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

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

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

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

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،

ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،
لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 

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 :
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سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com
هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)

هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 
یلصا بحاص  مرک  لضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعـسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و 
ناگمه لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا 

-5331-6273  : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامـش  هللااشنادـنیامن . يرای  ار  اـم  مهم  رما  نیا  رد  ناـکما  تروص  رد  اـت  دـیامنب 
دزن ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53 ابش :  باسح  هرامش  3045-1973و 
 -: مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  شدنس ، هب  جاجتحالا -  یتدیقع  يرکف و  راک  شزرا  دیس  دجـسم  نابایخ  ناهفـصا –  هبعـش  تراجت  کناب 

یمهـس وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  ام  مولع  زا  تسا و  هدرک  ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره 
. مرتراوازس وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدننک  کیرش  راوگرزب  هدنب  يا  : » دیامرفیم وا  هب  دنوادخ  دنک ، شتیاده  داشرا و  ات  دهد 
هک ار  هچنآ  اـهتمعن ، رگید  زا  دـیهد و  رارق  خاـک  رازه ، رازه  تسا ، هداد  داـی  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف 

مادک : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا : هیلع  يرکسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا  دینک .» همیمـض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال 
هارمگ هدارا  یبصان  يدرم  ای  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وت  دراد و  ار  فیعـض  ییاونیب  نتـشک  هدارا  يدرم  يرادیم : رتتسود  ار  کـی 
هاـگن نادـِب ، ار  دوـخ  اوـنیب ، نآ  هک  ییاـشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وـت  اـّما  دراد ، ار  اـم  ناوریپ  زا  فیعـض  اوـنیب و  ینمؤـم  ندرک 
نمؤم نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] [ .»؟ دنکـشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ  لاعتم ، يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و 

ره ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب 
زیت ياهریـشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دـنک ، داـشرا  ناـمیا ، هب  رفک  زا  دـنک و  هدـنز  ار  وا  هک 

يرجا دنک ، تباجا  وا  دناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیز : دنـسم  دشکب .»
«. دراد هدنب  ندرک  دازآ  دننام 
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