




یلمع قالخا 
: هدنسیون

ینک يودهم  اضر  دّمحم  یمظعلا  هللا  تیآ 

: یپاچ رشان 

نارکمج سّدقم  دجسم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

یلمع 17قالخا 

باتک 17تاصخشم 

رشان 17نخس 

17راتفگشیپ

( سفنلا ۀفرعم   ) یسانشادخ 17یسانشدوخ و 

یهاگآ 19ادخ 

19هراشا

سفنا قافآ و  رد  19ریس 

( تیصعم هانگ و  زا  يرود   ) تامّرحم زا  20زیهرپ 

هریبک ناهانگ  هریغص و  21ناهانگ 

22رکذت

نابز تافآ  22مئارج و 

22حیضوت

22هتکن

نابز یفنم  تبثم و  23دعب 

تیصعم نیرتتشز  تدابع و  نیرتهب  23نخس ،

توکس هرابرد  هتکن  24دنچ 

هجوت لباق  هتکن  مزال و  24حیضوت 

ثحب 25هجیتن 

نابز 25ياهتیلوؤسم 

25تبیغ

25هراشا
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نآرق رظن  زا  25تبیغ 

تایاور رظن  زا  26تبیغ 

تسا يراوخابر  زا  رتدب  ناملسم  يوربآ  26کته 

تسا هدرم  تشوگ  ندروخ  هلزنم  هب  27تبیغ ،

کین لامعا  نتفر  نیب  27زا 

دنکیم دوبان  ار  ناسنا  نید  28تبیغ 

تبیغ 28رفیک 

لامعا یلوبق  عنام  28تبیغ 

تسا مورحم  تشهب  زا  هدننک  28تبیغ 

28رّکذت

تسین هداز  لالح  هدننک  28تبیغ 

تسین نمؤم  هدننک  29تبیغ 

تبیغ 29عاونا 

تبیغ عامتسا  29تمرح 

تبیغ عامتسا  تمرح  29تایاور و 

ینید ردارب  زا  عافد  تبیغ و  30ّدر 

تبیغ ّدر  تبثم  30راثآ 

تبیغ ندرکن  در  یفنم  30راثآ 

ربارب داتفه  30هانگ 

تبیغ 31همشچرس 

سّسجت نظ و  31ءوس 

31حیضوت

تّحص 32لصا 

نظ ءوس  دسافم  32تایاور و 
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نظ ءوس  يدرف  32ياهنایز 

تسا یبلق  تبیغ  نظ  32ءوس 

نظ ءوس  یعامتجا  33ياهنایز 

تفلا هتشر  33نتسسگ 

متس نیرتتشز  هانگ و  نیرتدب  نظ  33ءوس 

تبیغ نامرد  33هار 

33هراشا

نامیا يداقتعا و  هناوتشپ  34فلا )

ادخ دای  34ب )

دوخ زا  داقتنا  ای  يریذپ  داقتنا  یهاگآ ، دوخ  34ج )

تبیغ ياههزیگنا  34للع و 

34هراشا

34هراشا

ناتسود اب  یگنرمه  . 135

سفن هیزنت  . 235

تاهابم . 336

دسح . 436

ءازهتسا هّیرخس و  . 537

مّحرت يزوسلد و  هب  رهاظت  . 637

تبیغ 37هراّفک 

ناتهب 38تمهت و 

38حیضوت

راکشآ 38هانگ 

رفک ییوج و  38بیع 
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كاندرد 39باذع 

ءاشحف هعاشا  اب  هزرابم  39هار 

39هراشا

: نایوج بیع  اب  تسلاجم  مدع  . 139

نایوج بیع  هب  ییانتعا  یب  . 240

40غورد

40هراشا

نآرق هاگدید  زا  41غورد 

41حیضوت

درادن نامیا  41وگغورد 

تسا قسف  41غورد 

یهلا تیاده  زا  ندش  42مورحم 

تایاور رظن  زا  42غورد 

ادخ هب  كرش  فیدر  رد  42غورد 

ناهانگ دیلک  42غورد 

تسا رتدب  بارش  زا  42غورد 

نامیا یبارخ  ببس  42غورد 

یهایسور 42غورد و 

دوشیم درط  ادخ  هاگرد  زا  42وگغورد 

تسا قافن  تمالع  43غورد 

اهابر نیرتدب  43غورد 

ثحب 43هصالخ 

43هراشا

رگید مهم  هتکن  43کی 
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ینیچ 44نخس 

44هراشا

تایاور هاگدید  زا  44یماّمن 

44حیضوت

ربق باذع  ینیچ و  44نخس 

دوشیمن تشهب  دراو  نیچ  44نخس 

تسا رود  ادخ  تمحر  زا  44ماّمن 

ینیچ نخس  45یماّمن و 

45هراشا

یماّمن 45ياههزیگنا 

؟ درک دیاب  45هچ 

ءازهتسا 45هّیرخس و 

ادخ هاگشیپ  رد  نمؤم  46ماقم 

47دسح

47هراشا

دسح 47فیرعت 

نآرق تایآ  رد  47دسح 

تایاور رد  48دسح 

48حیضوت

رفک ياههشیر  زا  48دسح 

دروخیم ار  48نامیادسح 

قافن هناشن  48دسح 

نید تفآ  48دسح 

دسح یمسج  48ياهنایز 
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49بضغ

49هراشا

بصغ ءوس  49راثآ 

يدب ره  49دیلک 

نکم 49بضغ 

جالع هار  نیرتهب  مشخ  ندرب  50ورف 

رافغتسا 50هبوت و 

تابجاو ضیارف و  51يادا 

تاهورکم كرت  تاّبحتسم و  لفاون و  هب  یلمع  52مازتلا 

ثیدح قدص  تناما و  53يادا 

53حیضوت

تایاور هاگدید  زا  54تناما 

راکدب راکوکین و  هب  تناما  54يادا 

قافن ایر و  كرش و  زا  زیهرپ  صالخا و  54تّین ،

لمع حور  54تّین ،

باقِع باوث و  رد  تّین  55ریثأت 

تدابع رد  55صالخا 

55هراشا

؟ تسیچ 55صالخا 

صالخا 55نآرق و 

ثیداحا رد  57صالخا 

صالخا ياههناشن  لّوا  57شخب 

صولخ لماوع  بابسا و  مّود  58شخب 

صالخا دیاوف  راثآ و  مّوس  58شخب 
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ثحب يدنب  عمج  58هجیتن و 

مالسلا هیلعنانمؤمریما  صالخا  زا  59ياهنومن 

عوکر لاح  رد  قافنا  )59

ربمایپ رتسب  رد  59ندیباوخ 

« یتا له   » هروس 59لوزن 

60ایر

60حیضوت

ایر 60ياههناشن 

ثیداحا 60کنیا 

لمع نالطب  61ایر و 

تسا هریبک  ناهانگ  زا  61ایر 

ادخ ناگدنب  هب  61تمدخ 

61هراشا

ترخآ ایند و  62يراوخ 

ربمایپ ادخ و  هب  62تنایخ 

نانمؤم جیاوح  عفر  63باوث 

مدرم نیب  63حالصا 

63حیضوت

مدرم نیب  حالصا  63نآرق و 

مدرم نیب  حالصا  63تایاور و 

تدابع 64نیرترب 

حالصا رطاخ  هب  64غورد 

دنوادخ رب  دامتعا  64لّکوت و 

64هراشا
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نآرق رد  64لکوت 

؟ تسیچ 65لّکوت 

هرس سدقییابطابط  همالع  داتسا  زا  لکوت  فیرعت  رد  65یثحب 

یساسا 66هتکن 

تایاور رد  لّکوت  66راثآ 

تعاجش 66تّوق و 

مدرم اب  يراتفر  شوخ  كولُس و  67نسح 

محر 68هلص 

68حیضوت

؟ هچ ینعی  محر  68هلص 

تایاور رد  محر  68هلص 

نآ تبثم  راثآ  محر و  69هلص 

رمع ندش  69ینالوط 

يزور ندش  69دایز 

لامعا ندش  69كاپ 

تسا نید  ءزج  محر  69هلص 

تسا ادخ  نعل  بجوتسم  محر  69عطق 

69هراشا

محر عطق  70تایاور و 

ادخ تمحر  زا  يورد  محر و  70عطق 

تسا مورحم  تشهب  زا  محر  70عطاق 

رامیب 70تدایع 

70حیضوت

رامیب تدایع  71باوث 
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تجاح ندش  اور  هلیسو  رامیب  71تدایع 

رامیب تدایع  71بادآ 

71هراشا

رادید ندرک  71هاتوک 

لماک 72تدایع 

ییور 72هداشگ 

حازم ییوگ و  72هلذب 

72حیضوت

مالسلا امهیلعنیموصعم  همئا  ربمایپ و  73شور 

حازم یفنم  73ياههبنج 

73هراشا

دربیم نیب  زا  ار  ناسنا  تیصخش  73حازم 

مدرم ندش  يرج  74حازم و 

لقع ندش  مک  74یخوش و 

نارگید میرح  74ظفح 

ضامغا 75وفع و 

75حیضوت

نآرق رد  76وفع 

ناراکزیهرپ تاّیصوصخ  زا  76وفع 

یبدا 76هتکن 

وفع 76تایاور و 

قالخا 77نیرتهب 

تّزع هیام  77وفع 

یمومع وفع  هکم و  77حتف 
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نامیپ دهع و  هب  78يافو 

78حیضوت

نآرق رد  دهع  هب  78يافو 

تایاور رد  دهع  هب  يافو  78تیمها 

78هراشا

نانمؤم ياهیگژیو  زا  دهع  هب  78يافو 

قافن تمالع  هدعو ، 78فلخ 

مزال 79رّکذت 

79دهز

81تعانق

81تعانق

مالسلا هیلعنانمؤمریما  زا  82ینایب 

نآ یفنم  تبثم و  دعُب  زا  تعانق  82راثآ 

نآ تبثم  دعُب  زا  تعانق  82راثآ 

يزارفرس 82تّزع و 

نایاپ یب  83جنگ 

يزاینیب 83تعانق و 

ندوبن عناق  ءوس  83راثآ 

يراوخ 83تّلذ و 

مئاد 83ینارگن 

( هبّیط تایح   ) هزیکاپ 84یگدنز 

تسا هدش  نیمضت  ادخ  يوس  زا  ناسنا  84يزور 

يزور ندش  دایز  84لماوع 

هانگ زا  زیهرپ  اوقت و  . 184
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رافغتسا . 284

یعامتجا یفرع و  ینید ، ننُس  بادآ و  84تیاعر 

( عضاوت )85

عضاوت 85نآرق و 

نتفر هار  رد  85عضاوت 

ماقم تعفر  85عضاوت و 

تبحم بلج  85عضاوت و 

عضاوت راثآ  86مئالع و 

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  86شور 

مالس رد  نتفرگ  86تقبس 

اجیب 86راظتنا 

مالس 87بادآ 

ءارم لادج و  87كرت 

؟ هچ ینعی  87لادج 

لادج تبثم  88دعب 

لادج یفنم  88دعب 

88هراشا

وربآ 88نتخیر 

توادع لماع  89هلداجم ،

عضاوت ییانثتسا  89دروم 

89حیضوت

رّبکتم ربارب  رد  89عضاوت 

تورث رطاخ  هب  89عضاوت 

نارفاک ربارب  رد  89عضاوت 
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ةولَّصلا كرات  قسف و  هب  رهاجتم  ربارب  رد  90عضاوت 

اهتشون 90یپ 

ات 87  190

ات 174  8893

ات 239  17595

ات 322  24098

ات 400  323101

ات 475  401103

ات 561  476106

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  108هرابرد 
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یلمع قالخا 

باتک تاصخشم 

 : روآدـیدپ ماـن  ناونع و  هدـیزگرب  یلمع  قـالخا  رد  زاـغآ  ياـههطقن  يدادرارق :  ناوـنع   - 1346 دمحم ، يرسایک  یناملـس  هسانـشرس : 
.1385 نارکمج ،  سدـقم  دجـسم  مق :  رـشن :  تاصخـشم  یناملـس  دـمحم  مـیظنت  صیخلت و  ینک  يودـهم  اضردـمحم ]  ] یلمع قـالخا 

پاچ لایر (   25000 مود ؛ ) پاچ   ) لاـیر  20000 لایر 978-964-9730-33-2 ؛ :   13000 کـباش :  255 ص . يرهاظ :  تاصخـشم 
زاغآ ياههطقن  باتک "  هصالخ  رـضاح  باتک  تشاددای :  نیلقث 1382 . یلبق  پاچ  تشاددای :  اپاف  یـسیون :  تسرهف  تیعـضو  مراهچ )
پاچ تشاددای :  ناتـسبات 1386 . مود :  پاچ  تشاددای :  تسا  تاحالـصا  فذح و  اب  ینک  يودهم  اضردمحم  فیلات  یلمع  قالخا  رد 
ینک يودـهم  هدوزفا :  هسانـش  یمالـسا  قـالخا  عوضوم :  قـالخا  عوضوم :  سیونریز  تروـص  هب  هماـنباتک  تشادداـی :  . 1389 مراهچ :

 : هرگنک يدــنب  هدر  مــق )  ) نارکمج دجـــسم  هدوزفا :  هسانـــش  هدــیزگرب  یلمع  قــالخا  رد  زاــغآ  ياــههطقن   - . 1310 اضردـمحم ،
م18370-85 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/61 ییوید :  يدنب  هدر  BP247/8/م87ن7015 1385 

رشان نخس 

يریگمشچ وحن  هب  ریخا  ياهلاس  رد  یلمع  يرظن و  داعبا  رد  قالخا  مراکم  بسک  یمالسا و  قالخا  تیاعر  هب  یمالـسا  هعماج  درکیور 
. دناهدیدرگ یقالخا  ینافرع و  جرادم  یناسفن و  تالامک  ناگتفیش  ناناوج و  هوبنا  هانپ  أجلم و  قالخا  ياملع  هک  ياهنوگ  هب  هتـشاد  دشر 

ياقآ نیملسملاو  مالسالا  تّجح  طسوت  هک  دشابیم  ینک  يودهم  هَّللا  تیآ  ترضح  یلمع  قالخا  باتک  صیخلت  امش  يور  شیپ  باتک 
يدنبهتـسد تروص  هب  طوقـس ، دوعـص و  رد  ءالتبا  دروم  دراوم  هک  تسا  هدش  نآ  رب  یعـس  صیخلت  نیا  رد  تسا  هدیدرگ  هدامآ  یناملس 

يدـمحا نیـسح  نارکمج  سّدـقم  دجـسم  تاراشتنا  لوؤسم  دریگ . رارق  هلالج  لج  ّقح  ترـضح  تیاضر  دروم  تسا  دـیما  ددرگ . هئارا 
یمق

راتفگشیپ

دنمجرا لضاف  فارـشا  تمه و  هب  هک  یلمع » قالخا  رد  زاغآ  ياههطقن   » باـتک زا  تسا  ياهصـالخ  دـیراد  يور  شیپ  رد  هک  ار  یباـتک 
یقالخا كولس  ریس و  زا  یلحارم  لزانم و  ثحابم و  يوتحم  باتک  یلصا  نتم  تسا . هتفای  نیودت  میظنت و  يرسایک  یناملس  ياقآ  بانج 

بالط نایوجـشناد و  يارب  یقالخا  یلمع و  ياهسرد  ناونع  هب  هک  دـشابیم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  يوبن  ّتنـس  باـتک و  ياـنبم  رب 
هدش عقاو  ینید  مولع  بالط  نایوجـشناد و  ءالـضف و  لوبق  دروم  ۀنملاو  هَّللا  دمحب  هک  تسا  هدـش  داریا  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  هاگـشناد 

تامحز و زا  ددرگیم . هئارا  امـش  روضح  تارابع  رد  یئزج  تاحالـصا  بلاطم و  زا  ياهراـپ  فذـح  اـب  نآ  زا  ياهصـالخ  کـنیا  تسا .
عقاو شمارک  ءایلوا  لاعتم و  دنوادخ  هاگرد  لوبقم  هک  تسا  دیما  دوشیم . ریدـقت  ساپـس و  دروم  نیا  رد  یناملـس  ياقآ  بانج  شـشوک 
نانم راگدرورپ  هاگرد  زا  ار  ناشیا  تاقیفوت  دـیزم  هَّللا . ءاـش  نا  دـشاب  داـعملا  موی  رد  ریقح  نیا  ناـشیا و  يارب  یتاـجزم  تعاـضب  دوش و 

 = مالسلا هیلعقداص  ماما  هاگـشناد  نیملاعلا . بر  هَّلل  دمحلا  نا  اناوعد  رخآ  نینمؤملا و  انناوخا  عیمج  یلع  هیلع و  مالـسلا  مراد و  تلئـسم 
ینک يودهم  اضر  دمحم  دولوملا 1424  عیبر   17

( سفنلا ۀفرعم   ) یسانشادخ یسانشدوخ و 
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نیا هب  ندیـسر  دـننادیم و  ناسنا  تداعـس  یتخبـشوخ و  سفن و  بیذـهت  ار  ملع  نیا  ییاهن  فدـه  قالخا ، ملع  نادنمـشناد  هک  اجنآ  زا 
سفن مینکیم . بلج  مالـسا  هاگدـید  زا  عوضوم  نیا  تیمها  هب  ار  امـش  هجوـت  ور ، نیا  زا  یـسانشدوخ ، هار  زا  زج  درادـن  ناـکما  فدـه 

هک دوریم  الاب  اجنآ  ات  دسریم و  هیضرم  هیضار و  هنئمطم و  سفن  ماقم  هب  دوعص ، ریس  رد  هک  تسا  هیهلا  هخفن  شایتوکلم  دعب  زا  ناسنا 
کیدزن سپس  ( 1 «) ینْدَأْوَأ ِْنیَسْوَق  َباق  َناکَف  یَّلَدَتَف  ینَد  َُّمث  : » دیامرفیم نآرق  هک  نانچ  دوشیم ، فّرشم  یندا » وا  نیسوق  باق   » هبترم هب 

دنکیم طوقـس  اجنآ  ات  شایتوسان  دعب  زا  و  ( 2 .) دوب رتمک  ای  نامک  ود  هزادنا  هب  وا  هلـصاف  لیثمت ] ماقم  رد   ] ات دش  کیدزن  رایـسب  دش و 
هک ددرگیم  تـسپ  ردـقنآ  و  رتهارمگ ..... هـکلب  دـننایاپراچ  نوـچمه  اـهنآ  ( 3 .....«) ُّلَضَأ ْمُه  َْلب  ِماـْعنَْألاَک  َکـِئلوُأ  : ».... دـیامرفیم هک 

کچوک رهاـظ  هب  هعوـمجم  نیا  هصـالخ ، میدـنادرگ . زاـب  هلحرم  نیرتنییاـپ  هب  ار  وا  سپـس  ( 4  «) َنِیِلفاس َلَفْـسَأ  ُهانْدَدَر  َُّمث  : » دـیامرفیم
هک تسا  مزـال  هتکن  نیا  رکذ  اـجنیا  رد  مزـال  هتکن  تسا . هدرک  عمج  دوخ  رد  ار  دوـجو  ملاوـع  عـیمج  هک  تسا  عیـسو  گرزب و  يّدـحب 

َساَّنلا َرَطَف  ِیتَّلا  ِهَّللا  َةَرِْطف  : » دومرف هک  دـندنم  هرهب  شیب  اـمک و  یـسانشدوخ )  ) تفرعم نیا  زا  شیوخ  هاـگآ  دوخاـن  نادـجو  رد  اـهناسنا 
یهاگآ مدرم  رتشیب  ینعی : ( 6  «) َنوُمَْلعَی ِساَّنلا ال  َرَثْکَأ  َّنِکل  َو  : » هک دـنالفاغ  نآ  زا  هاگآ  دوخ  نادـجو  رد  مدرم  تیرثکا  یلو  ( 5  «) اْهیَلَع

باوث و أـشنم  فیلکت و  عوضوم  هچنآ  تسا  یهیدـب  دـنرادن . ملع  هب  ملع  حالطـصا  هب  و  دـنرادن ، شیوـخ  يرطف  ساـسحا  نادـجو و  هب 
ار شیوخ  نتشیوخ  نداهن و  ماگ  هار  نیا  رد  هناهاگآ  تسا  مهم  هچنآ  رگید ، ترابع  هب  و  تسا ، هناهاگآ  یلیصفت و  تفرعم  تسا  باقع 
تایآ و رد  هک  تسا  تفرعم  هنوگ  نیا  يرآ ، یبای . هار  یهلا  یناسنا و  ياهتیلوؤسم  هب  یـسانشب و  ار  ادـخ  هار  نیا  زا  اـت  تسا  نتفاـیزاب 

تسا یتدابع  دیفم ، لوبقم و  تدابع  اهنت  تسا و  هدش  هدرمش  يدبا  نارـسخ  بجوم  نآ  زا  تلفغ  دیکا و  دیکأت  نآ  لیـصحت  رد  تایاور 
هنوگ نامه  یـسانشدوخ  تایاور  دراد . صاصتخا  لقاع  تادوجوم  ناسنا و  هب  هک  تسا  تدابع  نیا  دـشاب و  یهاگآ  نافرع و  اب  مأوت  هک 

زا یخرب  هک  تسا  هدیسر  مالسلا  مهیلعنیموصعم  همئا  زا  ياهدنهد  ناکت  بلاج و  تاریبعت  یسانشدوخ  ّتیمها  يارب  میدش  دروآ  دای  هک 
و ( 7 «.) تسا هتخانش  ار  دوخ  يادخ  تخانش ، ار  دوخ  هک  یسک  : » دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصمرکا  ربمایپ  درذگیم . ناترظن  زا  اهنآ 

لاعتم يادخ  هک  تسا  هدمآ  لیجنا  رد  ( 8 «.) دسانشب ار  دوخ  سفن  ناسنا  هک  تسا  نآ  تفرعم  نیرترب  : » دومرف مالسلا  هیلعیلع  ترـضح 
يا یـشاب  نوچ  راگدرک  فراـع  یـشاب  نوبز  دوخ  سفن  زا  هک  وت  ( 9 «) یـسانشب ار  شیوخ  يادخ  ات  سانـشب  ار  دوخ  ناسنا ! يا  : » دومرف

ياصع اب  ناـفوسلیف  تسا . هدـیزگرب  ار  یهار  سک  ره  تخانـش ، نیا  دروم  رد  زگره  ار ، يادـخ  یـسانش  یک  زجاـع  دوخ  داـهن  رد  هدـش 
اب هبرجت  قیرط  زا  ناسانـش  ناور  دـناهتفای ، هار  تفرعم  زا  یلحارم  هب  هداهن و  ماـگ  تخانـش  نادـیم  هب  یلقع  یفـسلف و  ناـهرب  لالدتـسا و 

تدابع دهز و  قیرط  زا  نادباع  نادهاز و  دناهدومن ، فشک  ار  یقیاقح  هفشاکم  تضایر و  قیرط  زا  نافراع  دناهدش ، انـشآ  نآ  زا  يداعبا 
تمدخ قیرط  زا  ناراکوکین  دناهدیسر ، الاو  یبتارم  هب  يراکادف  راثیا و  داهج و  قیرط  زا  نازابناج  نادهاجم و  دناهدرک ، یط  ار  یجرادم 

ْنَم َو  : » دومرف هک  ددرگیم  شاهدشمگ  لابند  هب  یهار  ره  زا  سک  ره  هصالخ  دناهداهن و  ماگ  تفرعم  بّرقت و  يداو  رد  ادخ  ناگدنب  هب 
ترـضح تسا ... هدـش  رادروخرب  یناوارف  ریخ  زا  دـنداد  تفرعم  تمکح و  هک  سک  ره  هب  ( ... 10  «) ًارِیثَک ًاْریَخ  َِیتوُأ  ْدَقَف  َۀَـمْکِْحلا  َتُْؤی 

: تسا هدـش  تیاور  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  زا  ( 11 «.) تسا نمؤـم  هدـشمگ  تفرعم  تمکح و  : » دوـمرف مالـسلا  هیلع  یلع 
نیرتهاگآ : » میناوخیم راوگرزب  نآ  زا  يرگید  ثیدح  رد  ( 12 «.) دشاب رتاناد  دوخ  سفن  هب  هک  تسا  یسک  ادخ  هب  تبسن  امـش  نیرتاناد  »

نیا رد  هک  ار  یناسک  ماجنارس  مالسلا  هیلعنینمؤملاریما  ور ، نیا  زا  ( 13 «.) دشاب رتهاگآ  دوخ  سفن  هب  هک  تسا  یسک  ادخ  هب  تبـسن  امش 
دهاوخ كاله  تخانـشن  ار  دوخ  ردـق  هک  سک  نآ  : » دـیامرفیم هتـسناد و  یعطق  تکاله  دـنزادرپن  یـسانشدوخ  هب  دـنهنن و  ماـگ  يداو 
هدشن لئاق  یشزرا  شیوخ  يارب  دشاب  هتشادن  نآ  هب  یهّجوت  درادن و  رب  یماگ  یسانشدوخ  هب  ندیسر  يارب  هک  یسک  نیاربانب ، ( 14 «.) دش

هک یسک  زا  ار  دوخ  یتفگش  هاگنآ  ( 15 .) دنادیم سفن  تخانش  ار  اهتخانش  نیرترب  مالـسلا  هیلعیلع  نانمؤمریما  رگید  ياج  رد  تسا .
هدرک مگ  ار  دوخ  سفن  هک  یلاح  رد  دیوجیم ، ار  شاهدشمگ  هک  یسک  زا  متفگش  رد  : » درادیم زاربا  نینچ  دوریمن  یسانشدوخ  لابند 

ار شیوـخ  راـگدرورپ  هنوـگچ  دسانــشیمن ، ار  دوـخ  هـک  یــسک  اتفگــش  : » دـیامرفیم زین  و  ( 16 «.) تــسین نآ  يوــج  تــسج و  رد  و 
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(17 !«.) دسانشیم

یهاگآ ادخ 

هراشا

لاـعتم راـگدرورپ  ربارب  رد  ار  شیوخ  یگدـنب  تیلوؤسم و  هاگچـیه  دـشاب و  ادـخ  داـی  هب  هَّللا و  رکذـتم  هشیمه  دـیاب  ناـسنا  ینعی  رّکذـت 
نادرگرـس تلفغ  يداو  رد  هدش و  هناگیب  دوخ  زا  هدرک و  شومارف  ار  دوخ  هجیتن  رد  دنک  شومارف  ار  ادـخ  سک  ره  اریز  دـنکن ، شومارف 

دناهدرک شومارف  ار  ادخ  هک  یناسک  دـننامه  ( 18 «) ْمُهَـسُْفنَأ ْمُهاْسنَأَف  َهَّللا  اوُسَن  َنیِذَّلاَک  اُونوُکَت  َو ال  : » دیامرفیم میرک  نآرق  دش . دـهاوخ 
ياج رد  و  دیوشیم .) یگناگیب  دوخ  زا  يرامیب  راتفرگ  ینعی   ) درک دهاوخ  راتفرگ  یـشومارف  دوخ  هب  ار  امـش  ادـخ  هجیتن  رد  هک  دیـشابم 

مایق و لاح  رد  هچ  دننکیم ، دای  لاح  همه  رد  ار  ادخ  هک  اهنآ  ( 19 «) ْمِِهبُونُج یلَع  َو  ًادوُُعق  َو  ًاماِیق  ِهَّللا  َنوُرُکْذَی  َنیِذَّلا  : » دیامرفیم رگید 
هب دروم  نیا  رد  هک  تسا  هدـش  دـیکأت  رایـسب  رکذ  هلأسم  رب  زین  تایاور  رد  تحارتسا ... ندـیباوخ و  لاـح  رد  هچ  نتـسشن و  لاـح  رد  هچ 

ياج رد  و  ( 20 «.) تسا اهرکذ  نیرتهب  هک  دیـشاب  ادـخ  دای  هب  ًامئاد  : » دوشیم هراشا  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  رابرُد  تاملک  زا  ییاـهزارف 
ادخ دای  هک  یتسرد  هب  : » دیامرفیم سپـس  ( 21 «.) تسا هداد  رارق  اهلد  يافـص  یکاپ و  هلیـسو  ار  شیوخ  دای  دنوادخ  : » دـیامرفیم رگید 

هرابرد و  ( 22 «.) درادیمن زاب  وا  دای  زا  ار  اهنآ  يدتـس  داد و  تراجت و  چیه  دناهدیزگرب و  ایند  قرب  قرز و  ياج  هب  ار  نآ  هک  دراد  یلها 
هک دشیم  رابکشا  اهنآ  مشچ  نانچ  دشیم  هدرب  ادخ  مان  هک  یماگنه  دومرف ....« : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  نادناخ  نارای و 

شاداپ هب  دیما  رفیک و  زا  سرت  رطاخ  هب  اهنیا  مامت  دندیزرلیم . دزرلیم ، دوخ  هب  داب  دنت  تدش  زا  هک  دیب  دننام  دـشیم و  رت  ناشنابیرگ 
(24 «.) تسا ناطیش  هسوسو  زا  هدنرادهاگن  نامیا و  نوتس  ادخ  رکذ  : » دیامرفیم زین  و  ( 23 «.) دوب یهلا 

سفنا قافآ و  رد  ریس 

دیاب رّکذت . زاس  هنیمز  رّکفت  هاگ  تسا و  رّکفت  همّدقم  رکذت  یهاگ  دـنوریم . شیپ  رگیدـکی  ياپ  هب  اپ  فلتخم  لحارم  رد  رّکفت  ّرکذـت و 
زا تخادنا و  راک  هب  ار  رکف  دیاب  درک ؛ هدافتسا  رتشیب  تخانش  دیدج و  تامولعم  بسک  يارب  درذگیم  ناسنا  فارطا  رد  هک  یتانایرج  زا 
زا ار  وا  تسا و  ناسنا  يونعم  يّدام و  لـماکت  یلاـعت و  ساـسا  رکفت  دیـسر . ییاـیوپ  هب  ییاتـسیا  تلاـح  زا  دـمآ و  نوریب  دوکر  دومج و 

قوس یناسنا  ماقم  هب  یناویح  هبترم  زا  دناسریم و  لّقعت  هلحرم  هب  ساسحا  هلحرم  زا  ار  ناسنا  رّکفت  دزاسیم . زیامتم  تادوجوم  يرایـسب 
َنیِذَّلا : » دیامرفیم نانمؤم  فصو  رد  لاعتم  دنوادخ  درادیم . او  زاورپ  هب  ار  نآ  دزاسیم و  رادـیب  ار  ناسنا  ییاروام  حور  رّکفت  دـهدیم .

همه رد  هک  نانآ  ( 25 .....«) ًالِطاب اذـه  َْتقَلَخ  ام  انَّبَر  ِضْرَْألا  َو  ِتاوامَّسلا  ِْقلَخ  ِیف  َنوُرَّکَفَتَی  َو  ْمِِهبُونُج  یلَع  َو  ًادوُُعق  َو  ًاماِیق  َهَّللا  َنوُرُکْذَـی 
هدوهیب ار ] تمظع  نیا  اب   ] ملاـع نیا  وت  ایادـخ  دـنیوگیم  دنـشیدنایم و  نیمز  اهنامـسآ و  شنیرفآ  رد  دـننکیم و  داـی  ار  يادـخ  لاـح 

هارمه مه  اب  ود  ره  هک  یتروص  رد  تسین و  زاس  راک  رکذ  نودـب  رکف  رکف و  نودـب  رکذ  هک  دوشیم  تشادرب  هیآ  نیا  زا  ياهدـیرفاین . ...
دای هب  هشیمه  ات  شوکب  ردارب - ! يا  سپ -  دـنناسریم . ییوجادـخ  نافرع و  هّلق  هب  ییوخ  هدـنرد  یناویح و  ضیـضح  زا  ار  ناسنا  دـنوش 

هب : » دیامرفیم مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  زاس . هدامآ  یلاعت  زاورپ و  يارب  ار  تمحر  زادنیب و  راک  هب  ار  ترکف  لاح  نیع  رد  یـشاب و  ادـخ 
(27 «.) دـنک لوغـشم  رکذ  اب  ار  شنابز  رکف و  اب  ار  شلد  هک  یـسک  لاح  هب  اشوخ  : » دومرف زین  و  ( 26 «) نک رادیب  ار  دوخ  لد  رّکفت  هلیـسو 

زین و  ( 28 «.) تسا هدـیمهفیمن  ًالبق  هک  ار  هچنآ  دـمهفیم  هدرک و  نقتم  ار  شملع  دـشیدنیب  هتخومآ  هچنآ  رد  سک  ره  : » دومرف نینچمه 
ناسنا هک  تسین  نآ  تدابع  : » دومرف مالـسلا  هیلعمتـشه  ماـما  ( 29 «.) دوب ثداوح  زا  نتفرگ  دـنپ  رّکفت و  رذوبا  تداـبع  نیرتـشیب  : » دوـمرف
تقیقح هک  تسا  نآ  دوصقم  ًارهاـظ  ( 30 «.) تسا ّلجوّزع  دـنوادخ  رما  رد  رّکفت  تداـبع  هکلب  درادـب  هزور  ناوارف  درازگ و  زاـمن  ناوارف 
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نآ زا  زیچ  ره  هک  تسا  نآ  تدابع  رگید ، ترابع  هب  دشاب . هتشاد  ّقلعت  وا  هدارا  رما و  ادخ و  رب  هک  تسا  یتهج  نآ  رد  رّکفت  اهنت  تدابع 
دیاب ءایشا » یبّرلا  یلی   » هبنج افرع  لوق  هب  دریگ و  رارق  هجوت  دروم  تسوا  تافص  ءامـسا و  یّلجت  وا و  هدارا  رهظم  یهلا و  عنـص  هک  ظاحل 

. دشخبیم ناج  حور و  تدابع  هرکیپ  هب  تسا و  یعقاو  شتسرپ  رّکفت  هنوگ  نیا  و  یقلخلا ،» یلی   » هبنج هن  دشاب  کلاس  رظن  روظنم 

( تیصعم هانگ و  زا  يرود   ) تامّرحم زا  زیهرپ 

زیهرپ دـیاب  اهیندروخ  زا  ياهراپ  ندروخ  روما و  یـضعب  ماجنا  زا  ندـب  يزاـس  ملاـس  تیبرت و  رد  هک  هنوگ  ناـمه  ینعی  تاـمّرحم  كرت 
هیلعرقاب ماما  زا  يدنوار  بطق  دیزرو . بانتجا  دیاب  اهاذغ  یضعب  زا  هدافتـسا  اهراک و  یخرب  ماجنا  زا  زین  سفن  بیذهت  تیبرت و  رد  درک ،

زا خزود  شتآ  میب  زا  یلو  دننکیم  كاسما  طایتحا و  اذغ  ندروخ  رد  يرامیب  سرت  زا  مدرم  هک  اتفگش  : » دومرف هک  دنکیم  لقن  مالـسلا 
رظن هب  راوشد  يردق  زاغآ  رد  تسا و  ناسنا  سفن  تالیامت  فالخ  رب  زیهرپ  يراد و  نتشیوخ  نیا  هتبلا  ( 31 .«) دننکیمن يراد  دوخ  هانگ 

رد : » دومرف مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  هک  نانچ  دش ، دهاوخ  راومه  اههار  ناسآ و  اهراک  ماجنارـس ، تدهاجم ، تضایر و  اب  نکل  دسریم 
گنج و نیا  ( 32 «.) دوش ناسآ  امـش  رب  تادابع  تاعاط و  يوس  هب  نآ  ندـناشک  ات  دـینک  مرن  هجنپ  تسد و  شیوخ  سفن  اب  هاـنگ  كرت 

مامت ساسا  دوشیم و  ریبعت  اوقت »  » هب نآ  زا  یمالـسا  گنهرف  رد  هک  دـنکیم  افیا  ار  یـساسا  شقن  سفن  بیذـهت  يزاسدوخ و  رد  زیرگ 
هک نانچ  تسین ، هتفریذپ  لاعتم  دنوادخ  هاگشیپ  رد  درادن و  شزرا  نآ  نودب  یششوک  لمع و  چیه  تسا و  یناسنا  یمالسا و  ياهشزرا 
هک یلمع  ره  دیدرت ، یب  دریذـپیم . دنـشاب  اوقت  ياراد  هک  یناسک  زا  اهنت  دـنوادخ  ( .... 33  «) َنیِقَّتُْملا َنِم  ُهَّللا  ُلَّبَقَتَی  امَّنِإ  : »..... دـیامرفیم
هب حلاص  لمع  ّبیط و  مالک  اهنت  اریز  تشاد ، دهاوخن  يریثأت  هنوگ  چـیه  نآ  يافـص  حالـص و  حور و  يالتعا  رد  دوشن  لوبقم  ادـخ  دزن 

ُِحلاَّصلا ُلَمَْعلا  َو  ُبِّیَّطلا  ُِملَْکلا  ُدَعْـصَی  ِْهَیلِإ  : » دومرف هک  دـنوشیم ، کیدزن  ادـخ  هب  حـلاص  كاپ و  ياهناسنا  اـهنت  دوریم و  ـالاب  وا  يوس 
مالـسلا هیلعقداص  ماما  دربیم . ... الاب  ار  حلاص  لمع  وا  دنکیم و  دوعـص  هزیکاپ  نانخـس  یلاعت  دـنوادخ  وا :[  يوس  هب  ( .... 34  «) ُهُعَفْرَی
اهتدابع نیرتتخـس  : » دـیامرفیم مالـسلا  هیلعرقاب  ماـما  ( 35 «.) تسین دـنمدوس  يراـکزیهرپ  عرو و  نودـب  یـششوک  چـیه  : » دـیامرفیم

رد نم  مدرک  ضرع  دمآ ، نایم  هب  لامعا  زا  نخس  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  تمدخ  رد  دیوگیم : رمع  نب  لّضفم  ( 36 «.) تسا يراکزیهرپ 
: »... دومرف سپس  شابم . دیماان  هزادنا  نیا  ینعی  هاوخب .» شزرمآ  ادخ  زا  شاب و  مارآ  : » دومرف ترضح  متسس . فیعض و  رایسب  لمع  ماقم 

: مدرک ضرع  دیوگیم  لّضفم  ( 37 ...«.) دشاب اوقت  زا  یلاخ  هک  یناوارف  لمع  زا  تسا  رتهب  دشاب  اوقت  اب  هارمه  هک  یکدنا  لمع  نامگ  یب 
ماعطا هک  يدارفا  دـننامه  دوشیم ، يرآ  دومرف : دـشاب ؟ هتـشادن  اوقت  یلو  دـشاب  بوخ  لمع  همه  نیا  ياراد  یـسک  تسا  نکمم  هنوگچ 

هب دـنهدیم و  تسد  زا  نانع  هانگ  اب  دروخرب  نیلوا  رد  اّما  تسا ، زاب  مدرم  يور  هب  اهنآ  هناـخ  رد  دـننابرهم و  ناـگیاسمه  اـب  دـننکیم و 
اب دروخرب  رد  اّما  دـنرادن ، ار  يراکوکین  تامدـخ و  هنوگ  نیا  ماجنا  قیفوت  هک  دنتـسه  مه  یناسک  یلو  دـنزادرپیم . نایـصع  یناـمرفان و 

ِرُْظنَْیلَف : » دیامرفیم لاعتم  دـنوادخ  مارح  زا  نماد  مکـش و  نتـشاد  هگن  ( 38 .) دـننکیم ظفح  یگدولآ  زا  ار  دوخ  دـنراد و  نتـشیوخ  هانگ 
: تشون فینح  نب  نامثع  هب  نینمؤملاریما  درگنب . طاـیتحا ] درخ و  مشچ  هب   ] دوخ ياذـغ  توق و  هب  دـیاب  یمدآ  ( 39  «) ِهِماعَط یلِإ  ُناْسنِْإلا 
زا دـیاب  کلاس  نمؤم  هک  يزیچ  نیرتمهم  نیارباـنب ، ( 40 ...«) زادـنیب نوریب  ناـهد  زا  دوبن  نشور  وت  يارب  شندوـب  لـالح  هک  ار  هچنآ  »... 

ناوفنع رد  هژیو  هب  تسا ، اـنز و )... لـیبق  زا   ) مارح هب  یگدولآ  زا  نماد  ظـفح  مکـش و  نتـشاد  هگن  دـشاب  هتـشاد  هجوـت  نآ  هب  هار  زاـغآ 
ات دـنامب  یقاب  كاپ  ود  ره  لد  مشچ و  اـت  درک  تبقارم  دـیاب  سپ  تسا . رتمهارف  یگدولآ  هنیمز  توهـش  هزیرغ  ناـیغط  رثا  رد  هک  یناوج 

نیـشنمه ناحلاص  نادیهـش و  ناقیدـص و  ناربمایپ و  اب  زار  هگتولخ  رد  ماجنارـس  دـنک و  زاورپ  اهنامـسآ  هب  لاب  کبـس  یحور  اب  ناـسنا 
يراددوخ زیگناهنتف  ياـهرظن  كاـن و  ههبـش  ياهاذـغ  ندروخ  زا  دـنراد  زیهرپ  نّیب  ياـهمارح  زا  هک  نآ  رب  هوـالع  اوقت  لـها  ( 41 .) ددرگ

لغاشم زا  یتسیاب  دنشاب  هتـشاد  قیفوت  يداو  نیا  رد  دنهاوخیم  هک  یناسک  دای .» دنک  لد  دنیب  هدید  هچنآ  ره  : » رعاش لوق  هب  هک  دننکیم 
ار ءارجالا  مزال  ياهروتسد  دودح و  مامت  زین  عورشم  لغاشم  رد  دنزرو و  يراددوخ  تسردان  بابان و  صاخـشا  اب  ترـشاعم  عورـشمان و 
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ماجنا رد  دنا ، تلم  راذگتمدخ  تلود و  دنمراک  رگا  دنراد و  ظوحلم  ار  طایتحا  رثکادـح  لاملا  تیب  یمومع و  لاوما  رد  دـننک و  تیاعر 
دـنریگ و راک  هب  نافعـضتسم -  نامورحم و  صوصخ  هب  مدرم -  هب  تمدـخ  رد  ار  دوخ  ناوت  رثکادـح  دـننکن و  یهاتوک  هلّوحم  فیاـظو 

يدیلک ياهتسپ  رد  هک  نانآ   ) نابصنم و بحاص  هژیو  هب  دوش و  تافام  ناربج  هک  دننک  راک  ررقم  تاعاس  زا  رتشیب  يردق  طایتحا  يارب 
هداد مزال  ياهب  بلطم  نیا  هب  هک  تسا  فسأت  یـسب  ياج  یلو  ( 42 .) دننک طایتحا  رتشیب  دیاب  تیلوؤسم  بسانت  هب  دنراد ) لاغتـشا  راک  هب 

دننکیمن و تیاعر  ار  اوقت  میرح  دنشوماخ و  دّهعت و  یب  لمع  رد  یلو  دنـشورخرپ ، غاد و  راعـش  رد  هک  یناسک  دنرایـسب  هچ  دوشیمن و 
هب دـنا و  طوقـس  رطخ و  ضرعم  رد  نارگید  زا  رتـشیب  هک  دنتـسه  اـهنیمه  و  دـنرادن ، یلرتـنک  دوخ  نماد  مکـش و  دروـم  رد  ًاـصوصخم 
رد تهج  نیدب  تسا و  رگید  ناهانگ  هب  یگدولآ  همدقم  نماد  مکـش و  ندش  هدولآ  دـننزیم . هبرـض  رتشیب  بالقنا  مالـسا و  ياهنامرآ 

رامـش هب  تضایر  نیرتالاب  تدابع و  نیرترب  ار  نآ  هدش و  دراو  ناوارف  دیکأت  ود ، نآ  لرتنک  هب  تبـسن  مالـسلا  امهیلعناموصعم  ثیداحا 
مراد قیفوت  رتمک  مناوتان و  فیعض و  لمع  ماقم  رد  نم  درک : ضرع  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  روضح  یـصخش  دیوگیم : ریـصبوبا  دناهدروآ .

زا رتالاب  تضایر  ششوک و  مادک  : » دومرف مالسلا  هیلعرقاب  ماما  مروخن . يزیچ  لالح  زج  هب  هک  مراودیما  نکل  مریگب  یّبحتـسم   ] هزور هک 
يرادهگن هزادنا  هب  ادخ  دزن  یتدابع  چیه  : » تسا هدمآ  ترـضح  نآ  زا  زین  رگید  ثیدح  رد  و  ( 43 (»؟ تسا مارح  زا  نماد  مکش و  ظفح 

(44 «.) درادن شزرا  مارح  زا  نماد  مکش و 

هریبک ناهانگ  هریغص و  ناهانگ 

تاعبت یتاذ و  تایـصوصخ  هب  هجوت  اب  اما  ( 45) تسا گرزب  تسا  یلاعت  دـنوادخ  روتـسد  زا  دّرمت  هک  تهج  نآ  زا  ناهانگ  مامت  هچرگ 
، گرزب رایـسب  یـضعب  دنتـسین : ربارب  مه  اـب  ناـهانگ  ماـمت  هک  دز  سدـح  ناوتیم  دراد  دوجو  اـهنآ  رد  هک  ینوگاـنوگ  راـثآ  فلتخم و 

هانگ و  ناسنا ، کی  متش  برض و  هانگ  زا  رتگرزب  بتارم  هب  سفن  لتق  هانگ  تسا  یهیدب  تسا . طسوتم  یخرب  کچوک و  رایـسب  ياهراپ 
ناهانگ همه  هک  نیا  اب  فلا ) دوشیم : حرطم  لاؤس  ود  اجنیا  رد  هتکن  نیا  شریذـپ  اب  تسا . مرحمان  هب  ندرک  هاگن  هاـنگ  زا  رتگرزب  اـنز 

نیا هک  ضرف  رب  ب ) یبسن ؟ ای  تسا  قلطم  هریغـص ، هریبک و  هب  هانگ  میـسقت  ایآ  دـنراد ، فعـض  تدـش و  رگیدـکی ، اـب  هسیاـقم  ماـقم  رد 
کچوک ناهانگ  زا  ار  گرزب  ناهانگ  ناوتیم  یکالم  هچ  اب  تسیچ و  هریغص  هریبک و  رایعم  دشاب ، تسرد  قلطم ) میـسقت   ) يدنب میـسقت 

هریبک هب  میسقت  دنراد و  فعـض  تدش و  رگیدکی  اب  هسیاقم  ماقم  رد  ناهانگ  دنچ  ره  تفگ  دیاب  تسخن  لاؤس  خساپ  رد  داد ؟ صیخـشت 
بوسحم هریبک  رتکچوک  هانگ  هب  تبسن  هریغص و  رتالاب  هانگ  هب  تبـسن  یهانگ  تسا  نکمم  ینعی  تسا -  یبسن  ظاحل  نیا  زا  هریغـص  و 

هتـسد ود  هب  ار  ناهانگ  ، یلک يدـنب  عمج  کی  رد  مالـسلا ، مهیلعنیموصعم  تایاور  نآرق و  تایآ  میتفگ  ًالبق  هک  هنوگ  نامه  اـّما  دوش - 
گرزب کچوک و  هورگ  ود  هب  ناهانگ  یلک  يدنب  میـسقت  کی  رد  ینعی  دـناهدرک ؛ رکذ  یلک  رایعم  يدـنب  میـسقت  يارب  هدومن و  میـسقت 

گرزب و ناهانگ  فیدر  رد  کچوک  ناهانگ  زا  کی  چـیه  رظن  نیا  زا  تسا و  هتفرگ  رارق  یـصاخ  هاـگیاج  رد  هورگ  ره  هدـش و  میـسقت 
لباق زین  رگید  هاگدـید  ود  زا  ناـهانگ  هک  تسناد  دـیاب  یلو  دریگیمن . رارق  کـچوک  ناـهانگ  فیدر  رد  گرزب  ناـهانگ  زا  کـی  چـیه 

دنسپان تشز و  رایسب  دوشیم  بوسحم  راگدرورپ  ياهروتسد  زا  دّرمت  تفلاخم و  هک  تهج  نآ  زا  ناهانگ  هک  نآ  تسخن  دنافیـصوت :
هدش میظع  سب  یهانگ  بکترم  درامـشب  کچوک  ار  ادخ  ینامرفان  یـسک  هچ  نانچ  تسین و  کچوک  ظاحل  نیا  زا  یهانگ  چیه  تسا و 

تخـس دـیدش و  ناهانگ  همه  : » دومرف زین  و  ( 46 «.) درامـشب کچوک  ار  نآ  شبحاـص  هک  تسا  نآ  هاـنگ  نیرتدـیدش  : » دومرف هک  تسا ،
عقاو تمحر  دروم  ای  دوشیم  باذع  ای  راکهانگ  اریز  دوش ، هدییور  نوخ  تشوگ و  نآ  رب  هک  تسا  یهانگ  نآ  همه  زا  رتتخـس  تسا و 

هک نآ  مود  ( 47 («.) دش تشهب  دراو  ناوتیمن  هانگ  زا  هدش  هدییور  نوخ  تشوگ و  اب  ینعی   ) دـنوشیم تشهب  دراو  ناکاپ  اهنت  دوشیم و 
کی رد  همه  هریبک  ناهانگ  هک  تسناد  دیاب  اما  تسا  هدش  میسقت  هریغص  هریبک و  هتـسد  ود  هب  ناهانگ  یلک ، يدنب  عمج  کی  رد  دنچ  ره 

هانگ کی  هریبک و  رگید ، هریغص  هب  تبسن  هریغص  هانگ  کی  تسا  نکمم  دنتـسین . ربارب  مه  اب  زین  هریغـص  ناهانگ  هک  نانچ  دنتـسین  هجرد 

یلمع www.Ghaemiyeh.comقالخا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 111زکرم  هحفص 21 

http://www.ghaemiyeh.com


هریبک و هتـسد  ود  هب  ار  ناـهانگ  هک  كرتشم ، یلک و  راـیعم  نآ  رب  هوـالع  اریز  سکع ؛ رب  دـشاب و  هریغـص  رگید  هریبـک  هب  تبـسن  هریبـک 
. تسا رثؤم  هانگ  یکچوک  یگرزب و  رد  هک  دراد  دوجو  زین  يرگید  تاهج  دنکیم ، میسقت  هریغص 

رکذت

هاـنگ و باـکترا  زا  هک  نیا  رب  هوـالع  مالـسا  تسا و  هاـنگ  كرت  سفن و  ياوـه  اـب  تفلاـخم  یقـالخا ، لـیاضف  بسک  يارب  هار  نیرتـهب 
زا ار  بلق  يافـص  یکاپ و  هانگ ، هشیدنا  هک  ارچ  تسا ؛ هتـشاد  رذح  رب  ار  مدرم  زین  هانگ  هشیدنا  رکف و  زا  یتح  هدرک  يریگولج  تیـصعم 

یسک ( » 48 «) اْهَیلإ ُْهتَعَد  یصاعَملا  ِیف  ُهُرِْکف  َُرثَک  نَم  : » دومرف مالـسلا  هیلعیلع  ترـضح  درادیم . او  نآ  باکترا  هب  ار  ناسنا  دربیم و  نیب 
(49 «) ِِنئاْکلا ٌۀَـمِّدَقُم  ٍءیَـش  یف  ِساّنلا  ُضْوَخ  : » دومرف زین  و  دنـشکیم .» دوخ  يوس  هب  ار  وا  ناهانگ  دـنک ، رکف  دایز  ناهانگ  دروم  رد  هک 

«. تسا زیچ  نآ  شیادیپ  دوجو و  زاغآرس  يزیچ ، دروم  رد  رّکفت  نتفر و  ورف  »

نابز تافآ  مئارج و 

حیضوت

دنمـشزرا دـیفم و  نابز  نایب و  تمعن  هک  هزادـنا  نآ  زا  شیب  اریز  تسا ، نابز  تاـفآ  مئارج و  ثحب  هجوت ، لـباق  مهم و  ثحاـبم  هلمج  زا 
زین یهانگ  چـیه  تسین  قح  نخـس  زا  رترب  دـنوادخ  دزن  یتدابع  چـیه  هک  هنوگ  نامه  تسا و  دنـسپان  رابنایز و  نآ  تافآ  مئارج و  تسا 

دوشیم هدید  یبلاج  هدنزرا و  رایـسب  بلاطم  نابز  تافآ  هرابرد  نامیکح  تاملک  ینامـسآ و  میلاعت  رد  دـشابیمن . لطاب  نخـس  زا  رتالاب 
. درک میهاوخ  هراشا  اهنآ  زا  یتمسق  هب  ناوت  ّدح  رد  یلو  تسا  جراخ  ام  ثحب  هلصوح  زا  اهنآ  مامت  یسررب  هک 

هتکن

زا ام  تسا  رتهب  اّما  دنرامـشیم  ناسنا  ّزیمم  لـصف  ار  نآ  ظاـحل  نیا  هب  دـننادیم و  رّکفت  لّـقعت و  رهظم  ناـسنا  رد  ار  قطن  هفـسالف  هچرگ 
راکـشآ ینعی  نایب  تسین . قطن  رد  هک  دراد  دوجو  ياهتکن  نایب  هژاو  رد  اریز  مینک  باختنا  قطن  ياج  هب  ار  نایب  میزوماـیب و  یحو  بتکم 

. دوشیم راکشآ  نخس  هلیسو  هب  تسا  ناسنا  نطاب  ریمض و  رد  هچنآ  هک  دوشیم  هتفگ  نایب  تهج  نآ  زا  ناسنا  نتفگ  نخـس  هب  و  ندرک ،
ار دوخ  تایبرجت  تاساسحا و  دوبن  رداق  دراد و  زاربا  ار  دوخ  ياهزاین  اهتساوخ و  مامت  تسناوتیمن  ناـسنا  دوبن  رّکفت  لّـقعت و  هّوق  رگا 

هّوق ناسنا  رد  نایب  قطن و  يانبم  ساـسا و  سپ ، دـیامن . راـهظا  نارگید  يارب  كرد  لـباق  مظنم و  بلاـطم  تروص  هب  دـنک و  يدـنب  عمج 
نایب قطن و  هوق  رد  ناسنا ، زغم  ینعی  هلقاع ، هّوق  هاگتسد  رد  لالتخا  كدنا  هک  تسا  دیدش  يردقب  یگتسباو  طابترا و  نیا  تسوا و  هلقاع 

تیمها تهج  ود  زا  نایب  سپ  دوب . دـهاوخ  رتمّظنم  نآ  تیفیک  رتشیب و  نایب  تردـق  دـشاب  رتمجـسنم  رّکفت  هّوق  هچ  ره  دراذـگیم . رثا  وا 
نینچ دقاف  ًاعطق  تاناویح  دنکیم و  رازبا  نابز  نایب و  هلیسو  هب  دراد  نورد  رد  هچ  نآ  ناسنا  تسا و  ریمضلا  یف  ام  ِرِهْظُم  هک  نآ  . 1 دراد :

نآرق و میلعت  زا  سپ  لاعتم  دـنوادخ  هک  تسین  تهج  یب  و  تسا ، ناـسنا  رد  لّـقعت  رّکفت و  هّوق  نّیبم  ناـیب  هّوق  هک  نآ  . 2 دنتسه . یتردق 
نآرق نامحر ، دنوادخ  ( 50 «) َنایَْبلا ُهَمَّلَع  َناْسنِْإلا  َقَلَخ  َنآْرُْقلا  َمَّلَع  ُنمْحَّرلا  : » دیامرفیم دنکیم و  دزـشوگ  ار  نایب  میلعت  ناسنا ، شنیرفآ 

. تسا یمدآ  زا  ياهراپ  نابز  دـینادب  : » تسا هدـمآ  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  زا  و  داد . میلعت  ار  ناـیب  وا  هب  دـیرفآ و  ار  ناـسنا  تخومآ ، ار 
هب دهدن . تلهم  ار  وا  نابز  دشاب  هتـشاد  راتفگ  هیام  ناسنا  هاگ  ره  و  درادـن . نتفگ  نخـس  يارای  نابز  دـنز  زابرـس  راتفگ  زا  یمدآ  هاگره 

هدـیناود و هشیر  اـم  رد  مـالک  تخرد  تسا ، اـم  تسد  رد  نخـس  ناـنع  مینخـس ؛ ناریما  هلآو ] هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تیب  لـها   ] اـم یتسار 
تسار زا  نابز  و  بایمک ، قح  هدنیوگ  هک  دیربیم  رسب  ینامز  رد  امـش  دنک -  ناتتمحر  ادخ  دینادب -  تسا . هتخیوآ  ام  رب  نآ  ياههخاش 
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شنیرفآ نآرق و  میلعت  زا  سپ  ناـیب  تمعن  هک  دوشیم  مولعم  سپ  ( 51 ...«.) تسا لیلذ  راوخ و  بلط  قح  وج و  قح  ِناسنا  و  دـنک ، نتفگ 
ناوتیمن هک  دـنچ  ره  دـیوگ  ساپـس  نآ  رب  ار  ادـخ  دـنادب و  ار  تمعن  نیا  ردـق  دـیاب  ناسنا  ور ، نیا  زا  تسا . اـهتمعن  نیرتـالاب  ناـسنا 

نآ ندرمـشرب  زا  ناسنا  هک  هدومرف  اطع  دوخ  ناگدنب  هب  يدایز  ياهتمعن  لاعتم  دـنوادخ  اریز  درک ، يراذـگ  رکـش  ار  ادـخ  ياهتمعن 
باسح زگره  دیرامـشب  ار  ادخ  ياهتمعن  رگا  ( 52 ...«) اهوُصُْحت ِهَّللا ال  َتَمِْعن  اوُّدـُعَت  ْنِإ  َو  دـیامرفیم ...« : نآرق  هک  نانچ  تسا ، زجاـع 

... . درک دیناوتن  نآ 

نابز یفنم  تبثم و  دعب 

تسا یفنم  تبثم و  دُعب  ود  يراد  نابز  هک  درک  تلفغ  دیابن  زین  هتکن  نیا  زا  نکل  تسا ، رادروخرب  یـصاخ  یگژیو  زا  نایب  نابز و  تمعن 
رب ار  ینخـس  ره  باسح  نودـب  تخادـنا و  راک  هب  ار  نآ  رتشیب  هچ  ره  دـیاب  سپ  تسا  یهلا  يامظع  تمعن  نابز  نوچ  تفگ  ناوتیمن  و 

. درک يرادرب  هرهب  نآ  زا  دیفم  يرورض و  دراوم  رد  دیاب  هکلب  دروآ  نابز 

تیصعم نیرتتشز  تدابع و  نیرتهب  نخس ،

مک رتتمحز و  مک  یتدابع  دنزیم  رس  ناسنا  حراوج  ءاضعا و  زا  هک  یتاعاط  تادابع و  نایم  رد  و  دومرف ...« : مالسلا  هیلعیلع  ترـضح 
تمحر و نایب  دصق  هب  ادـخ و  ياضر  يارب  مالک  هک  یتروص  رد  هتبلا  درادـن  دوجو  نخـس  زا  ادـخ  دزن  رتاهبنارگ  لاح  نیع  رد  رتهنؤم و 

راهظا قیاقح و  نایب  رارـسا و  فشک  تهج  شناربمایپ  دوخ و  نایم  دنوادخ  هک  تسا  دوهـشم  همه  رب  اریز  دـشاب ، وا  ياهتمعن  شرتسگ 
نایم هک  نانچ  تسا ، هتفرگ  تروص  مالک  هلیـسو  هب  بلاـطم  میهفت  یحو و  هدادـن و  رارق  هطـساو  مـالک  زج  ار  يزیچ  دوخ  یناـهنپ  مولع 

نیرتفیرظ هلیسو و  نیرتهب  نخس  هک  دوشیم  نشور  اجنیا  زا  درادن . دوجو  تلاسر  غالبا  يارب  نخـس  زج  ياهلیـسو  زین  مدرم  ناربمایپ و 
نخـس زا  رتهدننک  تحاران  رتهدیهوکن و  مدرم  شیپ  رتکیدزن و  رفیک  هب  رتنیگنـس و  دنوادخ  دزن  یهانگ  چـیه  نینچمه  تسا و  تدابع 
یمدآ لقع  نازیم  هدـنهد  ناشن  نابز  اریز  دـیوگیمن ، نخـس  اـج  یب  هک  تسا  نآ  لـقاع  ناـسنا  ياـههناشن  زا  یکی  ًـالوصا  ( 53 «.) تسین
یمدآ ( 54 «.) تسا ناهنپ  دوخ  نابز  ریز  رد  ناسنا  هک  ارچ  دیوش  هتخانش  ات  دییوگب  نخس  : » دومرف مالسلا  هیلعنانمؤمریما  هک  نانچ  تسا ،

رد ناک  دیدپ  ام  رب  دش  هناخ  نحص  ّرس  دیشک  مه  رد  ار  هدرپ  يداب  کنوچ  ناج  هاگرد  رب  تسا  هدرپ  نابز  نیا  نابز  ریز  رد  تسا  یفخم 
یب نابـساپ  یب  رز  جنگ  دوبن  کناز  نارکرب  يرام  تسا و  جنگ  وا  رد  ای  تسا  مدژک  رام و  هلمج  ای  رز  جنگ  تسا  مدنگ  ای  رهگ  هناخ  نآ 

هب و  ( 56 .) تسا ناهنپ  دوخ  ناـبز  ریز  رد  یمدآ  دومرف : رگید  ياـج  رد  و  ( 55) نارگید لّمأت  دصناپ  سپ  زک  نانچ  یتفگ  نخـس  وا  لّمأت 
نخـس هاگ  نآ  دنکیم  رکف  لوا  شیدنارود  لقاع و  ناسنا  لاح ، ره  هب  دـشاب  هتفهن  شرنه  بیع و  دـشاب  هتفگن  نخـس  درم  ات  رعاش : لوق 

دّیس موحرم  ( 57 «.) تسوا نابز  تشپ  قمحا  بلق  دراد و  ياج  وا  بلق  تشپ  رد  لـقاع  ناـبز  : » دومرف مالـسلا  هیلعناـنمؤمریما  دـیوگیم .
الوـم شزرا  رپ  زیگناتفگــش و  تاـملک  زا  هـلمج  نـیا  دـیوگیم : دــنکیم  لـقن  هغـالبلا  جــهن  رد  ار  هـلمج  نـیا  هـک  یماـگنه  یــضر 
نخـس هـب  ندیـشیدنا  ندرک و  تروـشم  زا  شیپ  ار  دوـخ  ناـبز  لـقاع  ناـسنا  هـک  تـسا  نـیا  دوـصقم  تـسا و  مالـسلا  هیلعنینمؤـملاریما 

بلق یلو  تسوا  بلق  ور  هلابند  لقاع  نابز  ییوگ  نیاربانب ، دیوگیم . نخـس  دنک  هشیدـنا  رکف و  هک  نیا  زا  لبق  قمحا  یلو  دـیاشگیمن ،
وا و ناهد  رد  قمحا  بلق  : » دومرف هک  تسا  هدش  لقن  ترضح  نآ  زا  يرگید  ترابع  رد  نومضم  نیمه  دنکیم . يوریپ  شنابز  زا  قمحا 
«. تسوا نابز  تشپ  قفانم  لقع  بلق و  وا و  بلق  سپ  رد  نمؤم  نابز  تسا ...« : هدـمآ  رگید  ياج  رد  و  ( 58 «.) تسوا بلق  رد  لقاع  نابز 

يراددوخ نآ  نتفگ  زا  دوب  دنـسپان  رگا  دـیوگیم و  دوـب  کـین  رگا  دـشیدنایم ، تسخن  دـیوگب  ینخـس  دـهاوخب  هاـگ  ره  نمؤـم  ینعی 
شنایز هب  نخس  مادک  وا و  دوس  هب  نخس  مادک  دنادیمن  دیوگیم و  دوشیم  يراج  شنابز  رب  هچ  نآ  قفانم  ور و  ود  صخش  اما  دنکیم 

هک نیا  رگم  دوشیمن  تسرد  ياهدـنب  چـیه  ناـمیا  : » تسا هدومرف  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دومرف ]: سپـس  . ] دوشیم ماـمت 
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مدان نتفگ  نخس  زا  هک  یناسک  دنرایسب  ( 59 ...«.) دوش میقتـسم  تسار و  وا  نابز  هک  نآ  ات  دوشیمن  تسرد  شبلق  دوش و  تسرد  شبلق 
رثا رد  نم  هک  اسب  هچ  مزیزع ! دنزرف  : » دومرف شدـنزرف  هب  نامقل  دـننکیمن . تمادـن  راهظا  هاگچـیه  توکـس  رطاخ  هب  اما  دـنا  نامیـشپ  و 
دقل ةّرم و  توکـسلا  یلع  تمدـن  نا  اـم  دـیوگیم : برع  رعاـش  و  ( 60 «.) ماهدروخن سوسفا  توکـس  رطاخ  هب  اّما  ماهدـش  نامیـشپ  راتفگ 

. ماهدش نامیشپ  اهراب  ماهتفگ  رطاخ  هب  اما  مدروخن ، غیرد  مه  راب  کی  توکس  رطاخ  هب  ارارم  مالکلا  یلع  تمدن 

توکس هرابرد  هتکن  دنچ 

تاجن : » دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  . 1 تسا : رتهب  نتفگ  نخـس  زا  یـشوماخ  توکـس و  هک  هدمآ  تایاور  زا  یخرب  رد 
هیلعقداص ماما  . 3 ( 62 «.) دـباییم تاـجن  دـنک  توکـس  هک  سک  نآ  : » دومرف رگید  ياـج  رد  و  . 2 ( 61 «.) تسوا نابز  ظـفح  رد  نمؤم 

الط زا  توکـس  هک  یتسرد  هب  تسا  هرقن  زا  نتفگ  نخـس  ینکیم  ناـمگ  رگا  مزیزع ! دـنزرف  تفگ : شدـنزرف  هب  ناـمقل  : » دومرف مالـسلا 
یصخش . 5 ( 64 «.) دنک توکـس  دـیاب  دـنامب  ملاس  دـهاوخیم  هک  یـسک  : » دومرف ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  . 4 ( 63 «.) تسا

منک و لمع  نادب  هک  دـییامرفب  یبلاطم  نآ  ياهروتـسد  و   ] مالـسا هرابرد  تفگ : دیـسر و  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تمدـخ 
هار نیا  رد  مدروآ و  نامیا  ادـخ  هب  وگب  : » دومرف ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  مسرپب . هراـب  نیا  رد  نارگید  زا  هک  دـشابن  يزاـین 

تنابز زا  ینعی  درک ، هراشا  دوخ  نابز  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  منک ؟ ظفح  ار  دوخ  زیچ  هچ  زا  دیـسرپ  راب  رگید  شاب .» راوتـسا 
(65 .) نک لرتنک  ار  نآ  سرتب و 

هجوت لباق  هتکن  مزال و  حیضوت 

نخس هب  نابز  هتسب و  ورف  بل  لاح  همه  رد  هشیمه و  دیاب  ناسنا  هک  تسین  نیا  توکـس  ثیداحا  زا  یلـصا  فده  هک  داد  رکذت  دیاب  هتبلا 
هزره زا  يریگولج  دوصقم  هکلب  دزیخن ، رب  دوخ  زا  عافد  هب  دـنک و  رایتخا  توکـس  نارگید  دوخ و  قح  قاقحا  ماـقم  رد  یتح  دـیاشگن و 

ناراکمتس متس  ربارب  رد  یتح  لاح  ره  رد  دیاب  ناسنا  هک  مینک  ریسفت  هنوگ  نیا  ار  توکس  تایاور  رگا  اریز  تسا ، مالک  لوضف  ییوگ و 
فورعم هب  رما  هک  تسا  رونا  عرش  ترورض  فلاخم  دیدرتیب  يریسفت  نینچ  درواین  رب  دایرف  هدز و  بل  رب  توکـس  رهم  نادسفم  داسفا  و 

توکس ربانب  ملاظم  دسافم و  ربارب  رد  رگا  دنادیم . گرزب  یهانگ  ار  ملظ  ربارب  رد  توکـس  هدرمـش و  تابجاو  ّمها  زا  ار  رکنم  زا  یهن  و 
دیروآرب و دایرف  دینزب و  داد  دینکشب و  ار  توکس  رهم  هک  دهدیم  روتسد  مالسا  دراوم  هنوگ  نیا  رد  دتفایم . رطخ  هب  مالـسا  نایک  دشاب 
هک یناسک  تقیقح ، رد  تسا  هانگ  ینیـشنب  شوماخ  رگا  تسا  هاچ  انیبان و  هک  ینیب  رگا  هک : ارچ  دـیناروشب  متـس  داسف و  هیلع  زین  ار  مدرم 

ّمها زا  هک  تسا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  لصا  نآ  دناهتشاگنا و  هدیدان  ار  ینآرق  مّلسم  لصا  دننکیم  توکـس  دراوم  هنوگ  نیا  رد 
هب رما  هک  یناـسک  زا  تسا و  هدـش  نآ  رب  يداـیز  دـیکأت  مالـسلا  مهیلعتیب  لـها  تاـیاور  دـیجم و  نآرق  رد  دوریم و  رامـش  هـب  ضیارف 

هیلع هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  دناهتـسناد . دنوادخ  مشخ  بضغ و  بجوتـسم  ار  اهنآ  هدش و  شهوکن  دننک  كرت  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و 
؟ تسیک درادن  نید  هک  یفیعـض  نمؤم  دـش : لاؤس  درادـن .» نید  هک  ار  یفیعـض  هدـنب  دراد  نمـشد  ّلجوّزع  يادـخ  : » دومرف ملـسو  هلآو 

ماما دنکن ، يریگولج  یتشز  رکنم و  زا  دنک و  توکس  هشیمه  ناسنا  هک  دوب  رارق  رگا  ( 66 «.) دنکیمن رکنم  زا  یهن  هک  سک  نآ  : » دومرف
رما رگا  دیدرتیب  اریز  ( 67 «.) دننادیمن دوخ  هفیظو  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  یمدرم  لاح  هب  ادب  : » دومرفیمن مالـسلا  هیلعرقاب 

رگید نتـشاد  اپ  هب  : » دومرف مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  دـش . دـهاوخن  هتـشاد  اپ  هب  تاـبجاو  زا  کـی  چـیه  دوشن  ارجا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب 
اب هزراـبم  فورعم و  هب  رما  هراـبرد  مالـسلا  هیلعناـنمؤمریما  و  ( 68 «.) دراد رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  هـب  یگتـسب  تاـبجاو  ضیارف و 

(69 «.) دوشیم هتفگ  يرگمتس  ياوشیپ  دزن  تلادع  زا  عافد  يارب  هک  تسا  ینخس  رتمهم  اهنیا  همه  زا  دیامرفیم ..« : تارکنم 
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ثحب هجیتن 

هلحرم زاغآ  رد  تسا و  یفنم  تبثم و  دـُعب  ود  ياراد  دراد  هک  یتیمها  شزرا و  مامت  اب  نایب  تمعن  هک  میریگیم  هجیتن  تشذـگ  هچنآ  زا 
طلـست شیوخ  نابز  رب  تفر و  شیپ  يردق  هلحرم  نیا  رد  ناسنا  هک  هاگنآ  تبثم . دُعب  ات  تسا  هدش  هجوت  یفنم  دُعب  هب  رتشیب  يزاسدوخ 
رادانعم توکس  هب  تمص  دنیوگیمن ، تمص  ار  قلطم  توکس  نوچ  دوشیم ، حرطم  تمص  هکلب  تسین  حرطم  توکس  ثحب  درک ، ادیپ 

اریز تسا ، دروم  هب  توکس  هکلب  تسین  قلطم  توکس  تسا  بولطم  هچ  نآ  سپ  دروم . هب  توکـس  ینعی  دوشیم ، قالطا  هدش  لرتنک  و 
تـسا مارح  توکـس  يدراوم  نینچ  رد  تسا و  بجاو  مزال و  یهن  رما و  هدـیقع و  راهظا  راتفگ و  تاقوا  زا  يرایـسب  رد  میتفگ  هک  نانچ 

(. دینک تقد  )

نابز ياهتیلوؤسم 

هب یلیـس  دـننک و  لرتنک  ار  دوخ  تسد  دراد  ناکما  دارفا  یـضعب  يارب  نوچ  تسا ، راوشد  تخـس  نابز  لرتنک  دـندقتعم  قـالخا  ياـملع 
اما دـنرادنرب و ...  ماـگ  تسا  فـالخ  هک  يریـسم  رد  دـنورن و  یبساـنمان  ياـج  هب  دـننک و  لرتنک  ار  شیوخ  ياـپ  دـننزن ، یـسک  تروص 
نابز يرادهگن  ظفح و  هرابرد  مالـسلا  مهیلعنیموصعم  همئا  تهج ، نیمه  هب  دننک . لرتنک  ار  شیوخ  نابز  دنتـسین  رداق  دارفا  زا  يرایـسب 
لرتنک مدع  رطاخ  هب  دـنزیم  رـس  ناسنا  زا  هک  ییاهاطخ  ناهانگ و  زا  يرایـسب  اریز  دـناهدرک ، هیـصوت  يّدـج  روط  هب  تیـصعم  هانگ و  زا 

: دومرف مالسلا  هیلعیلع  ترضح  ( 70 «.) تسوا نابز  رد  ناسنا  تاهابتشا  رتشیب  : » دومرف ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  تسا . نابز 
بسا ناونع  هب  نابز  زا  راوگرزب  نآ  رگید  ياج  رد  و  ( 71 «.) دزگیم ار  ناسنا  دوشیم و  راه  ینک  شیاهر  رگا  هک  تسا  ياهدنرد  نابز  »

تکـاله هب  ار  شبحاـص  شکرـس  ناـبز  نـیا  اریز  دـنک  ظـفح  ار  شناـبز  دـیاب  درم  و  دـیامرفیم ...« : هدرک و  ریبـعت  شوـمچ  شکرس و 
چیه ینعی   ] دـشخب دوس  وا  هب  هک  دروآ  تسد  هب  ییاوقت  دـنکن ، ظفح  ار  شنابز  هک  ياهدـنب  منکیمن  رواـب  دـنگوس ، ادـخ  هب  دزادـنایم .

ماجنارـس مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  رگید ، دروم  رد  ( 72 [ «.) دـشاب هتـشاد  اوقت  بولطم  ّدـح  رد  دـناوتیمن  نابز  ندرک  راهم  نودـب  سک 
دایز هک  سک  نآ  دنکیم و  هابتـشا  دایز  دیوگیم  نخـس  دایز  هک  سک  نآ  دیامرفیم ...« : هتـسناد و  خزود  شتآ  ار  نابز  ندرکن  لرتنک 

شبلق دریگ  ناصقن  شاییاسراپ  هک  یسک  دریگیم و  ناصقن  شاییاسراپ  دش  مک  شیایح  هک  یـسک  دوشیم و  مک  شیایح  دنک  هابتـشا 
(73 ...«) دوشیم خزود  لخاد  دریمب  شبلق  هک  یسک  دریمیم و 

تبیغ

هراشا

رـس تشپ  ینعی  تنیز  نزو  رب  نیغ  رـسک  هب  تبیغ » . » تسا تبیغ  دوریم  رامـش  هب  گرزب  ناهانگ  زا  هک  ناـبز  راـب  ناـیز  تاـفآ  زا  یکی 
، تمهت ناتهب ، تبیغ ، عاونا  لـماش  تسا  اراد  هک  یمومع  لومـش و  اـب  فیرعت  نیا  نتفگ . دـنیاشوخان  نخـس  ندرک و  ییوگدـب  نارگید 

رظن زا  هتـشاد و  یـصاخ  فیرعت  حالطـصا  رد  اـهنیا  زا  کـی  ره  هک  نآ  لاـح  دوشیم و  راکـشآ  بویع  رکذ  یتح  شحف و  ( 74 ،) کفا
یموهفم تغل  رد  تبیغ  موهفم  نیاربانب ، دـیآیمن . رامـش  هب  حلطـصم  تبیغ  قیداصم  زا  اهنآ  همه  تسا و  ياهژیو  ماـکحا  ياراد  یعرش 

(75 .) تسا هدش  قالطا  ماع ) موهفم   ) ینعم نیمه  هب  یهاگ  زین  ثیداحا  رد  حلطصم و  تبیغ  زا  معا  تسا 

نآرق رظن  زا  تبیغ 

ام َِرئابَک  اُوِبنَتَْجت  ْنِإ  : » هفیرش هیآ  ریسفت  رد  هک  نانچ  تسا ، خزود  ّقحتسم  هریبک  بکترم  تسا و  هریبک  ناهانگ  زا  تبیغ  هک  تسین  یکش 
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هک تسا  یناـهانگ  هریبک  ناـهانگ  : » دومرف مالـسلا  هیلعقداـص  ماـما  ( 76 «) ًاـمیِرَک ًالَخْدـُم  ْمُْکلِخْدـُن  َو  ْمُِکتائِّیَـس  ْمُْکنَع  ْرِّفَُکن  ُْهنَع  َنْوَْـهُنت 
یهن نآ  زا  هدومن و  شهوکن  تبیغ  زا  ًادـیدش  دروـم  دـنچ  رد  میرک  نآرق  ( 77 «.) تسا هتـشاد  ّررقم  اهنآ  يارب  شتآ  تازاجم  دـنوادخ 

ْنَأ ْمُکُدَـحَأ  ُّبُِحی  َأ  ًاضَْعب  ْمُکُـضَْعب  ْبَتْغَی  َو ال  يوگ ...« . هزره  ناـیوج  بیع  رب  ياو  ( 78  «) ٍةَزَُمل ٍةَزَمُه  ِّلُِکل  ٌلـْیَو  : » هلمج زا  تسا ، هدرک 
رادرم تشوگ  هک  دراد  تسود  امش  زا  یـسک  ایآ  دنکن . تبیغ  يرگید  زا  امـش  زا  کی  چیه  ( ... 79 ... «.) ُهوُُمتْهِرَکَف ًاْتیَم  ِهیِخَأ  َمَْحل  َلُکْأَی 
ردارب هدرم  تشوگ  ندروخ  دـننام  ندرک  تبیغ  هک  دـینادب  سپ   ] دـیراد تهارک  راـک  نیا  زا  امـش  همه  نیقی ] هب  [ ؟ دروخب ار  دوـخ  ردارب 

لوا هیآ  رد  اریز  تسا ، طرـش  ییوج  بیع  هزیگنا  تبیغ  رد  هک  دوشیم  هدافتـسا  هیآ  ود  نیا  زا  دیزیهرپب . ... ] تخـس  نآ  زا  تسا ، ینید 
هدومن و ریظنت  ینید  ردارب  رادرم  تشوگ  ندروخ  اـب  ار  تبیغ  مود  هیآ  رد  هدـش و  تّمذـم  ییوگ  هزره  ییوج و  بیع  ناوـنع  هب  تبیغ  زا 
هدرک و هل  ار  اهنآ  تیصخش  تبیغ  هلیـسو  هب  هدننک  تبیغ  ییوگ  تسا ؛ نارگید  تیـصخش  رورت  تبیغ  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  ریظنت  نیا 
هک نآ  مود  دنکیم ؛ وربآ  یب  ار  يرگید  هک  نآ  یکی  دهدیم : ماجنا  راک  ود  تبیغ  ای  هدننک  تبیغ  اجنیا  رد  دنکیم . ناشنوریب  هنحص  زا 

دوخ يوربآ  ظفح  هیام  ار  نارگید  تیـصخش  رورت  تقیقح  رد  دنکیم و  اپ  تسد و  شیوخ  يوربآ  تهاجو و  بسک  يارب  هلیـسو  نیدب 
هدافتـسا هیآ  نیا  زا  هک  يرگید  هتکن  دنیبیم . اهنآ  ندرک  لامیاپ  نارگید و  ندرم  ورگ  رد  ار  دوخ  تیـصخش  حالطـصا  هب  درادـنپیم و 

تسا و نانمؤم  هب  هراشا  هیخأ » َمَْحل   » و ًاضَْعب » ْمُکُـضَْعب   » تراـبع ود  اریز  تسا  مارح  نیملـسم  دروم  رد  اـهنت  تبیغ  هک  تسا  نیا  دوشیم 
تیعوضوم یتروص  رد  تبیغ  هک  تسا  نآ  دوش  تشادرب  هفیرـش  هیآ  زا  تسا  نکمم  هک  ياهتکن  نیموس  دوشیمن . لماش  ار  نانمؤم  ریغ 

نیا هب  زین  اْتیَم »  » هملک تسا  روضح  مدـع  هناشن  تبیغ  تغل  هک  نآ  رب  هوـالع  اریز  دـشاب ، هتـشادن  روضح  لـباقم  فرط  هک  دـنکیم  ادـیپ 
بیاغ هدرم  صخـش  هک  هنوگ  نامه  سپ  تسا ؛ هدـش  ضرف  هدرم  دـننام  هدـنوش ) تبیغ   ) باتغم صخـش  هیآ  رد  نوچ  دراد ، هراشا  ینعم 
نامه هک  نآ  مراهچ  هتکن  تسین . شیوخ  تیثیح  وربآ و  زا  عافد  هب  رداق  روضح  مدع  رثا  رد  زین  وا  دـنک  عافد  دوخ  زا  دـناوتیمن  تسا و 

ایند زا  رطاخ  هدرزآ  هک  يدارفا  رایـسب  هچ  ملعا . هَّللاو  تسین . تشگرب  لـباق  زین  هتفر  تسد  زا  يوربآ  دوشیمن  هدـنز  رگید  هدرم  هک  روط 
ّرـش نم  هَّللاب  ذوعن  تساخ . دـنهاوخ  رب  یهاوخداد  همکاحم و  هب  لاعتم  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  هاـگنآ  داـتفا و  تماـیق  هب  اهرادـید  دـنتفر و 

ِلْوَْقلا َنِم  ِءوُّسلِاب  َرْهَْجلا  ُهَّللا  ُّبُِحی  ال  : » دیامرفیم هک  نانچ  درادن  تسود  ار  اهيدب  راهظا  دنوادخ  ًالوصا  نمحّرلا . بضغ  نم  ناطیـشلا و 
دروم هک  یـسک  نآ  رگم  دنک  راهظا  ار  اهيدب  دوخ  نانخـس  اب  یـسک  درادن  تسود  دـنوادخ  ( 80 «) ًامِیلَع ًاعیِمَـس  ُهَّللا  َناک  َو  َِملُظ  ْنَم  َّالِإ 

راکـشآ نارگید  ياهيدب  درادن  تسود  دنوادخ  هک  دوشیم  هدافتـسا  تایآ  نیا  زا  تسا . اناد  اونـش و  دنوادخ  و  دـشاب . هدـش  عقاو  متس 
. دورب نیب  زا  مدرم  يوربآ  ددرگ و  شاف  نانآ  بویع  دوش و 

تایاور رظن  زا  تبیغ 

هب حورـشم  روط  هب  هراب  نیا  رد  تسا  هدمآ  نایب  نآ  يارب  يدـب  راثآ  هدـش و  یهن  ندرک  تبیغ  زا  يّدـج  روط  هب  زین  یمالـسا  تایاور  رد 
، زامن هماـقا  يارب  مدرم  رتشیب  : » دـیامرفیم یناـث  دیهـش  موحرم  دـنراد ، هجوت  تبیغ  هاـنگ  تمرح و  هب  رتمک  مدرم  اریز  میزادرپیم ، ثحب 

رمخ برش  انز ، لیبق  زا  تامّرحم  زا  يرایسب  دنشوکیم و  دوشیم  راگدرورپ  دزن  رد  ماقم  برق  هلیسو  هچنآ  تادابع و  زا  يرایسب  هزور و 
دـننکیم و فلت  هدوهیب و ... نانخـس  ینارذگـشوخ و  وهل و  سلاـجم  رد  ار  دوخ  تاـقوا  رتشیب  همه ، نیا  اـب  دـنوشیمن و  بکترم  ار  و ...

نیا باکترا  رد  لاعتم  دـنوادخ  هذـخاؤم  زا  ییوگ  دـنروآیمن ؛ باـسح  هب  ناـهانگ  ءزج  ار  نآ  دـنربیم و  ار  دوخ  ینید  ناردارب  يوربآ 
دنلفاغ هتکن  نیا  زا  دننادیمن و  هانگ  ار  نآ  ایوگ  دنوشیم و  تبیغ  بکترم  مدرم  زا  يرایـسب  هک  نیا  هصالخ  دنرادن .» یمیب  لامعا  هنوگ 

. دنربیم نیب  زا  ار  اهنآ  مامت  تبیغ  کی  اب  دننکیم  بسک  هک  یتانسح  دنهدیم و  ماجنا  هک  يرگید  ياهراک  هک 

تسا يراوخابر  زا  رتدب  ناملسم  يوربآ  کته 
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رتگرزب انز  شش  یس و  زا  ادخ  دزن  شهانگ  دروآیم  تسد  هب  ابر  زا  ناسنا  هک  یمه  رد  : » دومرف ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ 
ربمایپ زا  يردخ  دیعـس  یبا  هَّللادبع و  نب  رباج  تسا  رتدـب  انز  زا  تبیغ  ( 81 «.) تسا ناملـسم  يوربآ  اب  ندرک  هلماعم  ابر  نیرتالاب  تسا و 

هبوت تسا  نکمم  راک  انز  اریز  تسا ، رتدب  انز  زا  تبیغ  هک  دـیزیهرپب  تبیغ  زا  : » دومرف هک  دـناهدرک  لقن  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا 
(82 «.) دوش یضار  وا  زا  فرط  هک  نیا  رگم  تفرگ  دهاوخن  رارق  وفع  دروم  هدننک  تبیغ  اما  دریذپب  ار  وا  هبوت  ادخ  دنک و 

تسا هدرم  تشوگ  ندروخ  هلزنم  هب  تبیغ ،

هدش دیکأت  هراشا و  بلطم  نیا  هب  زین  تایاور  رد  دنادیم  نمؤم  ردارب  تشوگ  ندروخ  دننام  ار  ندرک  تبیغ  دـیجم  نآرق  هک  هنوگ  نامه 
هلیـسو هب   ] وا تشوگ  ندروخ  رفک و  وا  اب  ندـیگنج  هاـنگ و  نمؤم  هب  نداد  مانـشد  : » دومرف ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربماـیپ  تسا :

رب لیلد  ناسنا  رادرم  ندروخ  هب  تبیغ  زا  نآرق  ریبعت  دیکأت و  ( 83 «.) تسوا نوخ  مارتحا  دننام  نمؤم  لام  مارتحا  و  تسا ، تیـصعم  تبیغ 
دوخ زا  هک  درادن  روضح  هدنوش ) تبیغ   ) فرط نوچ  تسا و  هدمآ  تبیغ  هرابرد  طقف  ریبعت  هنوگ  نیا  تسا و  هانگ  نیا  یگرزب  تدـش و 
یسک يوربآ  رگا  اریز  تسا . هدش  هدرم  هب  هیبشت  دوشیم ، هل  مدرم  نایم  رد  شتیصخش  دوریم و  نایم  زا  شیوربآ  هجیتن  رد  دنک و  عافد 
تبیغ هک  یـسک  ور ، نیا  زا  تسا . هدنکفارـس  هشیمه  يارب  مدرم  نایم  رد  ودنک  ناربج  ار  نآ  دناوتیمن  زیچ  چـیه  دزیرب  عامتجا  نایم  رد 

موحرم دـنک . تیثـیح  بسک  دوخ  يارب  اـت  دروخیم  تسا  هدرم  هک  نیا  اـب  ار  دوخ  ناملـسم  ردارب  تشوـگ  هک  تسا  نآ  دـننام  دـنکیم 
هیلع هللا  یلـصادخ  لوسر  باحـصا  زا  نت  ود  هرابرد  هیآ  نیا  : » دـسیونیم ًاضَْعب » ْمُکُـضَْعب  ْبَتْغَی  َو ال   » هفیرـش هیآ  لوزن  نأش  رد  یـسربط 

ات دنداتـسرف  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تمدـخ  ار  وا  نوچ  دـندرک . تبیغ  ناملـس  دوخ  قیفر  زا  هک  تسا  هدـش  لزاـن  ملـسو  هلآو 
. دریگب اذـغ  ات  داتـسرف  دوب  لاملا ] تیب   ] لوؤسم هک  دـیز  نب  ۀـماسا  دزن  ار  وا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  دروایب ، اذـغ  ناشیارب 

یلـصربمایپ تمدخ  تفگ  يدرواین ؟ اذغ  ارچ  دنتفگ  تشگرب  ود  نآ  دزن  ناملـس  هک  یماگنه  مهدب . وت  هب  هک  مرادن  يزیچ  تفگ  هماسا 
ود نآ  منک . هیهت  يزیچ  متسناوتن  تهج  نیا  هب  مرادن ، يزیچ  نالا  تفگ  وا  داتسرف و  هماسا  دزن  ارم  ناشیا  و  مدیسر ، ملـسو  هلآو  هیلع  هللا 

دهاوخ شکورف  بآ  میتسرفب  ( 84) هحیمـس هاچ  غارـس  هب  ار  وا  رگا  دنتفگ : ناملـس  هرابرد  و  دادن ، اذغ  دیزرو و  لخب  هماسا  دـنتفگ : رفن 
. تسا هدادن  ییاذغ  ناملـس  هب  هماسا  ارچ  هک  دننک  یـسررب  دنیایب و  هماسا  دزن  ات  دنداتفا  هار  رفن  ود  نیا  هگنآ  دش . دهاوخ  کشخ  درک و 
. میاهدروخن تشوگ  زورما  اـم  : دـنتفگ منیبیم . امـش  ناـهد  رد  تشوگ  ندروخ  راـثآ  نم  دوـمرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربماـیپ 

هدیسر زین  يرگید  تایاور  ( 85 «.) دش لزان  هیآ  نیا  سپـس  دیدرکیم . ] ار  ود  نیا  تبیغ  دیروخیم :[ ار  هماسا  ناملـس و  تشوگ  دومرف :
حیـضوت رد  تایاور  دـیکأت  زین  نآرق و  رد  هقباس  یب  هیبشت  نیا  لاح ، ره  هب  ( 86 .) تسا هدرم  ناملـسم  تشوگ  ندروخ  هلزنم  هب  تبیغ  هک 

هک سب  نیمه  لمع  نیا  ندوب  نیگنن  رد  تسا و  ینید  ردارب  هب  تبـسن  متـس  ملظ و  نیرتدب  هک  تسا  لمع  نیا  یتشز  هدـننک  نایب  بلطم ،
یگدنرد نآ  اب   ] گرگ انایع  اضعب  انـضعب  لک  ای  بئذ و  محل  لکای  بئذـلا  سیل  و  دـهدیمن : ماجنا  ار  راک  نیا  گرگ  هب  تبـسن  گرگ 

. دروخیم تبیغ  هلیسو  هب   ] ار رگید  یضعب  تشوگ   ] ینلع روط  هب  ام  زا  یضعب  یلو  دروخیمن ، ار  گرگ  تشوگ 

کین لامعا  نتفر  نیب  زا 

تسا و مارح  یناملـسم  ره  رب  ندرک  تبیغ  : » دومرف مالـسلا  هیلعقداص  ماما  دربیم . نایم  زا  دـنکیم و  هاـبت  ار  نمؤم  کـین  لاـمعا  تبیغ 
هک هدـمآ  تایاور  رد  و  ( 87 «.) دربیم نیب  زا  دروخیم و  ار  ناـسنا  کـین  ياـهراک  زین  تبیغ  دروـخیم ، ار  مزیه  شتآ  هک  هنوـگ  ناـمه 

مالـسلا هیلعقداص  ماما  تسا  نوریب  ادخ  تیالو  زا  هدـننک  تبیغ  دوشیم . هتـشون  هدـنوش  تبیغ  لمع  همان  رد  هدـننک  تبیغ  لامعا  باوث 
نینچ دـنوادخ  دزادـنیب  مدرم  مشچ  زا  ار  وا  اـت  دـیوگب  وا  هیلع  ینخـس  ینمؤم  يوربآ  نتخیر  ییوج و  بیع  روـظنم  هب  سک  ره  : » دوـمرف

(88 «.) دریذپیمن ار  وا  ناطیش  دتسرفیم و  ناطیش  تیالو  هب  نوریب و  شدوخ  تیالو  زا  ار  یسک 
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دنکیم دوبان  ار  ناسنا  نید  تبیغ 

نامه : » دومرف زین  و  ( 89 «.) تسا رتعیرس  وا  مسج  رد  هروخ  زا  ناملسم  نید  رد  تبیغ  ریثأت  دومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ 
(90 «.) دنکیم گرب  خاش و  یب  ار  ناسنا  نامیا  زین  ینیچ  نخس  تبیغ و  دزیریم  ار  ناتخرد  گرب  نابش  هک  هنوگ 

تبیغ رفیک 

: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصمرکا  ربمایپ  دش . دهاوخ  راتفرگ  یتخس  باذع  هب  تمایق  رد  دوشیم  تبیغ  بکترم  هک  یـسک  کش ، یب 
هب دنربیم و  تسا  هدرک  ار  شتبیغ  هک  یـسک  شیپ  ار  وا  تمایق  زور  دنکب  ار  شتبیغ  دروخب و  ار  دوخ  ردارب  تشوگ  ایند  رد  هک  یـسک  »
زا سپ  روخب . ار  وا  تشوگ  زین  تسا  هدرم  هک  نونکا  يدروخ  دوب  هدنز  هک  یلاح  رد  ار  وا  تشوگ  ایند  رد  هک  هنوگ  نامه  دـنیوگیم  وا 
رد : » دومرف هک  تسا  هدش  لقن  راوگرزب  نآ  زا  زین  و  ( 91 «.) دنزیم دایرف  دشکیم و  مه  رد  يور  یتحاران  زا  دروخیم و  وا  هدرم  تشوگ 

؟ دنتسه یناسک  هچ  اهنیا  مدیسرپ  لیئربج  زا  دندیشارخیم . شیوخ  ياهنخان  اب  ار  دوخ  ياهتروص  هک  متـشذگ  یهورگ  رب  جارعم  بش 
(92 «.) دنربیم نیب  زا  ار  نانآ  يوربآ  تیثیح و  دننکیم و  ییوگدب  مدرم  رس  تشپ  هک  یناسک  تفگ :

لامعا یلوبق  عنام  تبیغ 

عاعش دننام  هک  ار  ياهدنب  لمع  دنتسه  ناسنا  لامعا  بقارم  هک  ینارومأم  دومرف : یثیدح  نمض  رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
هب ار  لمع  نیا  دـیوگیم ...« : تسا  لامعا  ندرب  الاب  شریذـپ و  رومأم  هک  ياهتـشرف  یلو  دـنربیم  الاب  نامـسآ  هب  دـشخردیم  دیـشروخ 

يوس هب  درذـگب و  نم  زا  ناگدـننک  تبیغ  لـمع  مراذـگن  هک  ماهتفاـی  تیرومأـم  راـگدرورپ  فرط  زا  نم  اریز  دـینزب  شبحاـص  تروـص 
(93 «.) دورب مراگدرورپ 

تسا مورحم  تشهب  زا  هدننک  تبیغ 

مئاد هک  یـسک  دـنکیم و  تبیغ  هک  یـسک  نیچ ، نخـس  تسا : مارح  سک  هس  رب  تشهب  : » دومرف ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربماـیپ 
(94 «.) دشاب رمخلا 

رّکذت

هب دـنوادخ  : » دـش دـهاوخ  تشهب  دراو  هک  تسا  یـسک  نیرخآ  مه  زاب  دوش  هتفریذـپ  شاهبوت  دـنک و  هبوت  هک  یتروص  رد  هدـننک  تبیغ 
نیتسخن دنکن  هبوت  رگا  و  دوشیم ، تشهب  لخاد  هک  تسا  یسک  نیرخآ  دنک  هبوت  رگا  هدننک  تبیغ  هک  داتـسرف  یحو  نارمع  نب  یـسوم 

(95 «.) دوشیم شتآ  لخاد  هک  تسا  يدرف 

تسین هداز  لالح  هدننک  تبیغ 

دهاکیم نانآ  تیصخش  زا  دربیم و  نیب  زا  ار  نانآ  يوربآ  دنکیم و  تبیغ  دارفا  رـس  تشپ  هک  یـسک  تسا  هدمآ  ثیداحا  زا  یخرب  رد 
هلآو هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربماـیپ  ددرگیمن . هدولآ  هاـنگ  نیا  هب  زگره  دوش  دـقعنم  ياهفطن  لـالح  هار  زا  رگا  هک  ارچ  تسین ، هداز  لـالح 
تبیغ اریز  دروخیم  تبیغ  هلیسو  هب  ار  مدرم  تشوگ  هک  نیا  اب  هدش  دلوتم  لالح  زا  دنکیم  نامگ  هک  یسک  هتفگ  غورد  : » دومرف ملـسو 

نیا ًالامتحا  تسا و  مارح  ياهاذغ  زا  ّدلوت  هیذغت و  ثیدح  نیا  ندوبن  هداز  لالح  زا  دوصقم  دـیاش  ( 96 «.) تسا منهج  ياهگس  شروخ 
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رارمتسا رب  هک  ُلُکأَی )... َوُه  َو   ) عراضم لعف  تسا و  نارگید  ندرزآ  ندرک و  تبیغ  هراومه  ناشراک  هک  تسا  یناسک  هب  طوبرم  هصیصخ 
. ملعا هَّللاو  تسا . لامتحا  نیا  دّیؤم  دراد  تلالد 

تسین نمؤم  هدننک  تبیغ 

رد ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  درادن . نامیا  دنک  ییوگدب  یناملـسم  رـس  تشپ  هک  سک  نآ  تسا  هدـمآ  يرگید  ثیدـح  رد 
دینکن و ناناملـسم  تبیغ  تسا ! هدرواین  نامیا  نات  بلق  یلو  دـیاهدروآ  نامیا  نابز  اب  اهنت  هک  یهورگ  يا  دومرف : ناناملـسم  هب  ياهباطخ 
وا رارـسا  زا  دنوادخ  دنک  وج  تسج و  دوخ  ینید  ردارب  یناهنپ  روما  رد  هک  یـسک  اریز  دـیزادرپن ، وج  تسج و  هب  ناش  یناهنپ  بویع  رد 

(97 «.) دنکیم اوسر  شاهناخ  نایم  ار  وا  درادیم و  رب  هدرپ 

تبیغ عاونا 

، نتفگ دـننام  دـنامهفب  ار  يرگید  بیع  صقن و  ناسنا  هک  یهار  ره  زا  هک  نآ  لاح  تسا ، نابز  هب  رـصحنم  تبیغ  دـننکیم  روصت  یخرب 
حیرـصت بلطم  نیا  هب  تایاور  رد  هک  هنوگ  نامه  تسا ، مارح  تبیغ و  اهنیا  ماـمت  نتفر و ... هار  رد  دـیلقت  زمر ، هیاـنک ، ، هراـشا نتـشون ،

ربمایپ تسا . دق  هاتوک  نز  نیا  هک  مدرک  هراشا  دوخ  تسد  اب  تفر  نوریب  هک  یماگنه  دـمآ و  ام  دزن  ینز  : » دـیوگیم هشیاع  تسا . هدـش 
نخس ياهنوگ  هب  یلو  دربن  ار  ینیعم  صخش  مان  هک  یسک  رگا  لاح ، ره  هب  ( 98 «.) يدرک وا  تبیغ  دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصمرکا 

نیا رد  دهاوخب  یـسک  رگا  سپ ، تسا . تبیغ  زین  نیا  تسیک ، هدنیوگ  روظنم  هک  دنمهفب  دهاوش  نیارق و  يور  زا  ناگدنونـش  هک  دیوگب 
، دیدیم ار  یفالخ  یتقو  هک  دریگ  شیپ  رد  ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمالسا  یمارگ  لوسر  هویـش  دیاب  دوشن  تبیغ  راتفرگ  دراوم  هنوگ 
هک تسا  هدـش  هچ  : » دومرفیم دـنک ، ینیعم  درف  هب  هراـشا  هک  نآ  نودـب  عمج ، تروص  هب  یّلک و  ناوـنع  اـب  درکیم و  تحیـصن  ار  مدرم 

نیا ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمالسا  یمارگ  لوسر  شور  : » تسا هدـش  لقن  زین  هشیاع  زا  ( 99 (»؟ دنهدیم ماجنا  ییاهراک  نینچ  یهورگ 
ار يو  ماـن  دـنزن  ياهمطل  وا  هب  هک  نیا  يارب  دـیوگیم ، ییاوراـن  نخـس  صخـش  نـالف  هک  دیـسریم  ربـخ  ترـضح  نآ  هب  یتـقو  هک  دوب 

(100 (.»؟ دنیوگیم نخس  نینچ  یناسک  ارچ  دومرفیم : هکلب  دربیمن 

تبیغ عامتسا  تمرح 

اهقف نایم  رد  یفالتخا  هنوگ  چیه  هلأسم  نیا  رد  تسا و  مارح  هانگ و  زین  تبیغ  هب  نداد  ارف  شوگ  تسا  مارح  ندرک  تبیغ  هک  روط  نامه 
شوگ : » دناهدومرف هیلع -  هَّللا  ناوضر  ینیمخ -  ماما  ترضح  يراصنا و  خیـش  موحرم  رهاوج و  بحاص  موحرم  تسین . قالخا  ياملع  و 

عامتـسا تمرح  : » دیوگیم همارکلا  حاتفم  باتک  رد  ( 101 «.) تسین یفـالتخا  هنوـگ  چـیه  نآ  تمرح  رد  تسا و  مارح  تبیغ  هب  نداد  ارف 
(102 «.) دناهدرواین نایم  هب  يرکذ  نآ  زا  هدرک و  هدنسب  نآ  حوضو  هب  اهقف  رثکا  هک  تسا  نشور  يّدحب  تبیغ 

تبیغ عامتسا  تمرح  تایاور و 

تبیغ هدنونـش  : » دومرف ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  مینکیم : لقن  ار  اهنآ  زا  یخرب  هک  هدـش  دانتـسا  یثیداـحا  هب  هراـب  نیا  رد 
هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  يرگید  لقن  رد  و  ( 103 («.) تسا هدننک  تبیغ  دننام  تبیغ  عمتسم  ینعی   ) تسا هدننک  تبیغ  ود  زا  یکی 

هدـننک تبیغ  ود  تبیغ ، سلجم  رد  ینعی : ( 104 «.) تسا هدننک  تبیغ  ود  زا  یکی  دهد  ارف  شوگ  تبیغ  هب  هک  یـسک  : » تسا هدمآ  ملـسو 
ندرک تبیغ  : » تسا هدش  لقن  زین  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  دنتـسه . تبیغ  هانگ  رد  کیرـش  ود  ره  هک  هدنونـش  هدنیوگ و  دنراد : دوجو 

(105 «.) تسا كرش  هلزنم  هب  تبیغ  هب  ندوب  یضار  نآ و  ندینش  رفک و  هلزنم  هب  ناملسم 
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ینید ردارب  زا  عافد  تبیغ و  ّدر 

ردارب تیثیح  زا  عاـفد  رکنم 4 . زا  یهن  نآ 3 . هب  ندرک  شوـگ  تمرح  تبیغ 2 . تمرح  . 1 دراد : دوجو  فیلکت  راـهچ  تبیغ  هلأـسم  رد 
عافد تبیغ و  ّدر  قلطم ) روط  هب   ) مرج عوقو  زا  يریگولج  رکنم و  زا  یهن  موزل  رب  هوـالع  تبیغ  دروم  رد  ینعی : وا . يوربآ  ظـفح  نمؤم و 

زا یکی  ناونع  هب  هدننک  تبیغ  نانخس  هب  ییانتعایب  تبیغ و  ندرکن  شوگ  دنچ  ره  رگید ، ترابع  هب  تسا . بجاو  ینید  ردارب  يوربآ  زا 
ظفح رد  دنک و  عافد  دوخ  ینید  ناردارب  زا  هک  تسا  مزال  درف  ره  رب  هکلب  تسین  یفاک  رادقم  نیا  اما  تسا  بجاو  رکنم  زا  یهن  قیداصم 

حیحـص و هیجوت  اب  دوشیم  دراو  شاینید  ردارب  هب  هک  ار  ییاهبیع  اهداقتنا و  تسا  مزـال  یناملـسم  ره  رب  ینعی  دـشوکب . اـهنآ  يوربآ 
باتک باسح و  نودب  دـنکن  تأرج  یـسک  رگید  ات  دربب  نیب  زا  ار  ءاشحف  هعاشا  اهینکارپ و  هعیاش  دـشر  هنیمز  دـنک و  عفد  هنادنـسپادخ 

تّزع و نابرهم  زیزع و  دنوادخ  اریز  دـهد ؛ رارق  تبیغ  ارتفا و  تمهت و  ضرعم  رد  اهنآ  تیثیح  دزادرپب و  يزاس  هعیاش  هب  نانمؤم  هرابرد 
تسا هداد  روتسد  تهج  نیدب  درادیم و  نمـشد  دنکیم  دیدهت  ار  اهشزرا  نیا  هک  یلماوع  دهاوخیم و  ار  نانمؤم  يدنلبرـس  تمظع و 
هعیاش اب  هک  دنهدن  هزاجا  سک  چیه  هب  توکس  نتـسکش  اب  دنـشابن و  توافتیب  بّرخم  لماوع  هنوگ  نیا  ربارب  رد  نامیا  اب  ناناملـسم  هک 

دامتعا ساـسا ، یب  تاـعیاش  اـب  دـنک و  رادهکل  ار  ناـنمؤم  تیثیح  هدولآ و  ار  یعاـمتجا  تسیز  طـیحم  تبیغ ، ءاـشحف و  هعاـشا  يزاـس و 
عوقو زا  هانگ  دراوم  مامت  رد  دـنمزلم  همه  هک  تسا  رکنم  زا  یهن  ناـمه  تبیغ  ّدر  هک  دـناهدرک  ناـمگ  یـضعب  دزاـس . لزلزتم  ار  یمومع 
یهن يریگولج و  اهنت  ینعی  تسنآ  زا  رترب  رگید و  هلوقم  زا  تبیغ  ّدر  هلأسم  دش  هتفگ  هک  نانچ  یلو  دننک ؛ يریگولج  هانگ  رارکت  مرج و 

. دوش تیثیح  هداعا  هدش  تبیغ  صخش  زا  ددرگ و  زاب  يوج  هب  هتفر  بآ  ات  درک  يراک  دیاب  هکلب  تسین  یفاک  تبیغ  زا 

تبیغ ّدر  تبثم  راثآ 

ایند و رد  یلاعت  يادـخ  دزیخرب  وا  يرای  هب  ناـکما  تروص  رد  دوش و  تبیغ  شا  ینید  ردارب  زا  وا  دزن  هک  یـسک   » ترخآ اـیند و  ترـصن 
لقن ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  وا  ایالب  عفد  تسا . ترثک  زا  هیانک  ًارهاظ  رازه  ددـع  ( 106 «.) درک دـهاوخ  يرای  ار  وا  ترخآ 

ایند رورش  زا  عون  رازه  دنوادخ  دنک  عافد  وا  زا  دیآرب و  نآ  ّدر  ماقم  رد  دونشب و  ار  دوخ  ردارب  تبیغ  یـسلجم  رد  هک  یـسک  : » تسا هدش 
ردارب يوربآ  زا  هک  یـسک  : » دومرف ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تشهب  هب  نتفر  ( 107 «.) تخاس دـهاوخ  رود  وا  زا  ار  ترخآ  و 

(108 «.) دوشیم بجاو  وا  رب  تشهب  دنک  عافد  دوخ  ناملسم 

تبیغ ندرکن  در  یفنم  راثآ 

تبیغ شاینید  ردارب  زا  وا  روضح  رد  هک  یـسک  دومرف ...« : یثیدح  نمـض  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ترخآ  ایند و  يراوخ 
[ دنکیم راوخ  ار  وا  و   ] دراذگیم او  دوخ  لاح  هب  ترخآ  ایند و  رد  ار  وا  دنوادخ  دـنکن  شايرای  یلو  دـنک  عافد  دـناوتیم  وا  دوشیم و 

(109 «.)

ربارب داتفه  هانگ 

هک یسک  : » دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصمرکا  ربمایپ  هک  دنکیم  لقن  مالسلا  هیلعقداص  ماما  زا  یثیدح  نمض  رد  قودص  خیش  موحرم 
زا سپ  يراصنا  خیش  موحرم  ( 110 «.) تسا هدننک  تبیغ  صخـش  ربارب  داتفه  وا  هانگ  دزرو  یهاتوک  دنک و  در  ار  دوخ  ردارب  تبیغ  دناوتب 

تأرج يّرجت و  بجوم  وا  توکـس  هک  تسا  نآ  رطاـخ  هب  دروم  نیا  رد  عمتـسم  هاـنگ  شیازفا  تلع  دـیاش  : » دـیامرفیم تیاور  نیا  رکذ 
شیازفا ّتلع  هدنـسیون  رظن  هب  ( 111 «.) دـنکیم قیوشت  ناهانگ  رگید  تبیغ و  دّدـجم  باکترا  رد  ار  وا  هجیتن  رد  دوشیم و  هدـننک  تبیغ 
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هنیمز دراوم  هنوگ  نیا  رد  وا  توکس  هک  تسا  نآ  هدومرف -  خیش  هچ  نآ  رب  هوالع  تبیغ -  ّدر  مدع  توکـس و  تروص  رد  عمتـسم  هانگ 
یمومع دامتعا  بلـس  ثعاب  دزاسیم و  نیبدـب  رگیدـکی  هب  تبـسن  ار  مدرم  ناهذا  مهارف و  اهتمرح  کـته  اـهینکارپ و  هعیاـش  يارب  ار 

اهنآ زا  یـسک  دـناهتفر و  رانک  هنحـص  زا  هنامولظم  ساسا  یب  تاعیاش  نیا  رثا  رد  هک  يرازگتمدـخ  دـیفم و  صاخـشا  اسب  هچ  دوشیم و 
نارازگتمدخ يدـیماان و  هب  ار  هعماج  دـنریگیم  رارق  اهتبیغ  اهتمهت و  جامآ  هک  یناسک  زا  عافد  مدـع  تقیقح  رد  تسا و  هدرکن  عافد 

ءافیتسا ار  نامولظم  هنوگ  نیا  قوقح  دناوتیمن  ییاهنت  هب  رکنم  زا  یهن  رگید  یتروص  نینچ  رد  دهدیم . قوس  یگدروخرس  هب  ار  قیدص 
حیحـص و هیجوت  اب  ینعی  دوش ؛ در  دیاب  هدش  هداد  تبـسن  صخـش  هب  تمهت  تبیغ و  رثا  رد  هک  یبلاطم  رکنم  زا  یهن  رب  هوالع  هکلب  دـنک 

تبیغ صخـش  زا  درک و  لیدبت  ینیب  شوخ  هب  ار  اهینیبدب  دودز و  اهلد  زا  ار  تسردان  تارطاخ  تارّوصت و  دیاب  یقطنم  تسرد و  عافد 
. دومن ّتیثیح  هداعا  هدش 

تبیغ همشچرس 

میدـش فقاو  نآ  دنـسپانو  موش  راثآ  بقاوع و  هب  میدرب و  یپ  هانگ  نیا  یتشزو  یگرزب  هب  تایاور  تایآ و  هعلاطم  یـسررب و  اب  هک  لاح 
. میراد لومعم  ياهشیر  یساسا و  یمادقا  نآ  هجلاعم  رد  میناوتب  ات  مینک  وج  تسج و  ار  يرامیب  نیا  لماوع  للع و  هک  دراد  اج 

سّسجت نظ و  ءوس 

حیضوت

ءوس اب  هک  یـسک  تسا . مدرم  رارـسا  لاوحا و  رد  سـسجت  نظ و  ءوس  هانگ ، نیا  لماوع  نیرتمهم  زا  هک  دوشیم  هدافتـسا  دـیجم  نآرق  زا 
. دوشیم التبم  تبیغ  يرامیب  هب  ًارهق  دزادرپیم  وج  تسج و  هب  مدرم  رارـسا  تایـصوصخ و  رد  هراومه  دنکیم و  دروخرب  نارگید  اب  نظ 

يا : » دـیامرفیم هک  اـجنآ  تسا  هداد  ناـشن  اـم  هب  دـنوادخ  هک  مینک  باـختنا  ار  یهار  دـیاب  میوشن  میظع  يـالب  نیا  راـچد  میهاوخب  رگا 
سّـسجت نارگید  راک  رد   ] زگره تسا و  هانگ  اهنامگ  زا  یـضعب  هک  ارچ  دیزیهرپب ، اهنامگ  زا  يرایـسب  زا  دـیاهدروآ ! نامیا  هک  یناسک 

روما رد  دیاب  دیوشن  نظ  ءوس  راتفرگ  دـیهاوخب  هچ  نانچ  دیـشاب و  هتـشادن  نظ  ءوس  دـیاب  دـینکن  تبیغ  دـیهاوخیم  رگا  ( 112 ...«.) دینکن
نظ ءوس  یهاگ  نظ و  ءوس  ثعاب  سّـسجت  یهاگ  دـنراد : لباقتم  ریثأت  رگیدـکی  رد  سّـسجت  نظ و  ءوس  اریز  دـینکن ؛ وج  تسج و  مدرم 

ثیدـح کی  هب  هنومن  يارب  هک  تسا  هدـش  یهن  سّـسجت  زا  زین  تایاور  رد  درک . زارتحا  ود  ره  زا  دـیاب  نیاربانب  دوشیم . سّـسجت  أـشنم 
بویع فشک  ددص  رد  دینکن و  سّـسجت  سّـسحت و  : » دومرف یثیدـح  نمـض  رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  مینکیم . هدنـسب 
ربمایپ ( 113 «.) دیشاب ردارب  مه  اب  ادخ  ناگدنب  يا  و  دینادرگن ، رب  يور  رگیدکی  زا  دیزرون و  هنیک  دسح و  مه  هب  تبـسن  دییاین و  رب  مدرم 
رواـب ار  يزیچ  ناـمگ  فرـص  هب  ینعی  نکم  قیدـصت  ار  نآ  يدـش  نامگدـب  یـسک  هب  هاـگره  : » دوـمرف ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمالسا 

تروـص هب  اـهنامگ  زا  ياهراـپ  اریز  تسین  مارح  هاـنگ و  دـب ، ياـهنامگ  ماـمت  هک  تسا  مزـال  هتکن  نیا  رکذ  اـج  نـیا  رد  ( 114 «.) رادم
تـسناد هانگ  ناوتیمن  ار  يرهق  تارطاخ  هنوگ  نیا  دوشیم . دراو  ناسنا  نهذ  رد  رایتخا  نودب  ثداوح  اب  دروخرب  رد  رذگدوز  تارطاخ 

رثا بیترت  دـهد . رثا  بیترت  دوخ  نامگ  هب  لمع  ماقم  رد  ای  دـشاب و  هتـشاد  تلاخد  صخـش  هدارا  نآ  تامدـقم  شیادـیپ  رد  هک  نآ  رگم 
ار دوخ  ّنظ  ًالثم  دـنک . راب  نآ  رب  ار  عقاو  راثآ  هدرک و  یقلت  مّلـسم  تیعقاو  ناونع  هب  ار  دوخ  نامگ  ناسنا  هک  نیا  زا  تسا  تراـبع  یلمع 
زج دروخرب  هنوگ  نیا  هجیتن  تسا  یهیدـب  دزاس . موکحم  مهتم و  نامگ ، فرـص  هب  ار  نارگید  اـی  دـیامن و  وگزاـب  یعطق  ربخ  تروص  هب 
هک اهتقایل  اهدادعتـسا و  اهوربآ و  رایـسب  هچ  دشاب . دناوتیمن  يرگید  زیچ  هعماج  دارفا و  قوقح  عییـضت  وربآ و  کته  تبیغ و  تمهت و 

همه هک  نیا  اب  تخاـس  مورحم  یهلا  یعاـمتجا و  ياههیامرـس  جـیاتن  زا  ار  مدرم  تفر و  داـب  رب  ساـسا  یب  یئزج و  نظ  ءوس  کـی  رثا  رد 
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بلاطم هب  دـسرب  هچ  درک  راهظا  دوشیمن  یعرـش  زّوجم  نودـب  هک  یعطق  بلاطم  اسب  هچ  تسا و  مرتحم  ناناملـسم  ّتیثیح  وربآ  مینادیم 
يوربآ لام و  نوخ و  دنوادخ  : » دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  درادن . ییالقع  یعرش و  دنس  هنوگ  چیه  هک  یـسدح  یّنظ و 

(115 «.) تسا هدومرف  میرحت  ار  ناناملسم  هب  نظ  ءوس  هدرمش و  مرتحم  ار  ناملسم 

تّحص لصا 

مان هب  يرهزداپ  نآ  ندرک  یثنخ  يارب  هسّدـقم  تعیرـش  دـنکیم ، هتفـشآ  ار  اـهلد  لزلزتم و  ار  یمومع  داـمتعا  ینامگدـب  هک  اـج  نآ  زا 
تّحـص رب  لمح  ار  نانمؤم  لامعا  دـیاب  ناسنا  ینعی  دوش . هتفرگ  راک  هب  دـیاب  یگدـنز  لحارم  هیّلک  رد  هک  هتـشاد  رّرقم  ۀحـصلا » ۀـلاصا  »
مالسلا هیلعیلع  ترضح  دشاب . هتـسب  هیجوت  يارب  اههار  مامت  هک  نآ  رگم  دنک  لیلحت  هیجوت و  یبوخ  هب  ار  نانآ  راک  دناوتیم  ات  هدرک و 

ددـنبب و وت  رب  ار  هیجوت  هار  هک  دوش  ادـیپ  وت  يارب  یلیلد  تجح و  هک  نآ  رگم  نک  لمح  هجو  نیرتهب  رب  ار  تردارب  لاـمعا  : » دـیامرفیم
نآ يارب  یکین  لـمحم  یناوـتیم  هک  یتروـص  رد  شاـبم  نامگدـب  تـسا  هدـش  رداـص  تناملـسم  ردارب  زا  هـک  ینخـس  هـب  تبـسن  زگره 

قالخا مراکم  زا  کین و  تافـص  زا  یناـمگ  شوخ  لـباقم ، رد  تسا  دنـسپان  تشز و  رایـسب  ینامگدـب  تلـصخ  هک  ناـنچ  ( 116 «.) یبایب
دیامنیم نیمضت  سح  نیا  اب  ار  حور  تمالس  دنکیم و  بیغرت  نارگید  هب  تبسن  نظ  نسح  نتشاد  هب  ار  ام  یمالسا  قالخا  تسا . نمؤم 
ُتانِمْؤُْملا َو  َنُونِمْؤُْملا  َّنَظ  ُهوُُمتْعِمَـس  ْذِإ  َْول ال  : » دیامرفیم هراب  نیا  رد  میرک  نآرق  دزاسیم . راوتـسا  ساسا  نیا  رب  ار  یعامتجا  یگدنز  و 

مهتم ار  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  رـسمه  هشیاع  ناقفانم ، هک  کفا  هیـضق  رد  هیآ  نیا  ( 117  «) ٌنِیبُم ٌْکفِإ  اذه  اُولاق  َو  ًاْریَخ  ْمِهِـسُْفنَِأب 
دیدینـش ار  ناتهب  نآ  هک  یماگنه  نآ  ارچ  : » دـیوگیم هداد و  رارق  باطخ  ار  ناناملـسم  هعیاش ، نیا  ربارب  رد  دـنوادخ  دـش . لزاـن  دـندرک 

ياج هب  ینعی : تسا »؟ راکـشآ  يزادرپغورد  کی  هعیاش  نیا  هک  دـنتفگن  دـندربن و  کین  نامگ  رگیدـکی  هب  تبـسن  نمؤم  نانز  نادرم و 
ار نانآ  هتفگ  دـیتخاسیم و  موکحم  ار  نازاس  هعیاش  ناملـسم ، نادرم  نانز و  هب  تبـسن  یمومع  دامتعا  نظ و  نسح  اب  دـیابیم  نظ ، ءوس 

. دوش ظفح  ناناملسم  يوربآ  دنامن و  یقاب  يزادرپهعیاش  يارب  ییاج  رگید  ات  دیدرکیم  بیذکت  هناعطاق  ًاحیرص و 

نظ ءوس  دسافم  تایاور و 

ییاه نایز  هچ  تسا و  كانرطخ  هزادـنا  هچ  ات  نظ  ءوس  هک  دوش  مولعم  رتهب  ات  مینک  هراشا  ثیداحا  زا  ياهراپ  هب  تسا  بساـنم  اـجنیا  رد 
رتدوز هچ  ره  میـسانشب و  ار  دوخ  ياهيرامیب  رابنایز ، دـسافم  هنوگ  نیا  هب  هجوت  اب  دـیاش  دروآیم و  راب  هب  يونعم ) يدرف و  یعامتجا ، )

(. یلاعت هَّللا  ءاش  نا  . ) مییآرب نآ  حالصا  دوبهب و  ددصرد 

نظ ءوس  يدرف  ياهنایز 

جـنر و رد  هشیمه  مدرم ، هب  داـمتعا  مدـع  ینارگن و  لـیلد  هب  نامگدـب  صخـش  هک  تسا  نـیا  نـظ  ءوـس  يدرف  اـهنایز  زا  يریگ  هشوـگ 
ینیشن و هشوگ  زج  ياهراچ  یهار و  ینامگدب  ینارگن و  نیا  رثا  رد  دباییمن و  ترشاعم  هتـسیاش  ار  یـسک  رگید  دربیم و  رـسب  یتحاران 

(118 «.) دراد تشحو  همه  زا  تسا  نییدب  هک  یسک  : » دومرف مالسلا  هیلعیلع  ترضح  دنرادن . مدرم  زا  يرود 

تسا یبلق  تبیغ  نظ  ءوس 

لد رد  ناسنا  رگا  هک  ینعم  نیا  هب  دننادیم ، بلق  تبیغ  قیداصم  زا  ار  نظ  ءوس  قالخا  ياملع  تسا . یبلق » تبیغ   » یعون دوخ  دب ، نامگ 
دای نآ » ءوس  راثآ  هانگ و   » ثحب رد  هک  هنوگ  نامه  تسا و  هدرک  تبیغ  وا  زا  لد  رد  دش  نیبدب  شناملسم  ردارب  هب  تبـسن  دوخ  ریمـضو 
رکف ناهانگ  هرابرد  دایز  هک  یسک  : » دومرف مالسلا  هیلعنانمؤمریما  تسا . دنسپان  زین  هانگ  رکف  مالـسا ، سدقم  نید  هاگدید  زا  میدش  روآ 
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نیا زین  نظ  ءوس  دربیم . نایم  زا  ار  ناسنا  حور  يافص  هانگ  رکف  هک  هنوگ  نامه  ینعی  ( 119 «.) دنشکیم دوخ  يوس  هب  ار  وا  ناهانگ  دنک 
درک يریگیپ  ار  نآ  لد  رد  ینعی  داد -  رثا  بیترت  ینیبدب  نیا  هب  دش و  نامگدب  دوخ  ینید  ناردارب  هب  تبسن  هک  یسک  اریز  تسا ، هنوگ 

همدـقم بلق  دـقع  دـناهدرک و  بلقلا » دـقع   » هب ریبعت  نآ  زا  قالخا  ياملع  هک  دوشیم  یبلق  تبیغ  هب  یهتنم  وا  نظ  ءوس  داد -  شرورپ  و 
. دشابیم رگید  ناهانگ  زا  يرایسب  تیاعس و  ینیچ ، نخس  تمهت ، ینابز ، تبیغ 

نظ ءوس  یعامتجا  ياهنایز 

تفلا هتشر  نتسسگ 

ترضح دوشیم . ییادج  هقرفت و  بجوم  دلسگیم و  مه  زا  ار  مدرم  تّدوم  تفلا و  هتـشر  هک  تسا  نیا  نظ  ءوس  جیاتن  نیرتراب  نایز  زا 
(120 «.) دوریم نیب  زا  شناتسود  وا و  نایم  افص  حلص و  هنوگ  ره  دنک  هبلغ  ینامگدب  سک  ره  رب  : » دومرف مالسلا  هیلعیلع 

متس نیرتتشز  هانگ و  نیرتدب  نظ  ءوس 

متـس نیرتتشز  هانگ و  نیرتدـب  هانگیب ] و   ] راکوکین ناـسنا  هب  تبـسن  ینامگدـب  : » میناوخیم راوگرزب  ماـما  نآ  زا  يرگید  ثیدـح  رد 
دامتعا رب  یعامتجا  یگدـنز  ساسا  هک  دوشیم  تشادرب  هتـشذگ  بلاـطم  زا  دـنچ  ره  دراوم  کـیکفت  رد  مهم  رایـسب  هتکن  ( 121 «.) تسا

بلاغ داسف  رب  حالـص  هعماج  رد  هک  تسا  تسرد  یطیارـش  رد  نظ  نسح  هک  درک  شومارف  دیابن  یلو  تسا  راوتـسا  نظ  نسح  یمومع و 
. تسا درومیب  تحص  رب  لمح  ینیب و  شوخ  دراد -  هبلغ  حالص  رب  داسف  ینعی  دنداسف -  لها  نآ  دارفا  رثکا  هک  یعامتجا  رد  یلو  دشاب ؛
هیجوت و ار  مدرم  ياهراک  ربتعم ، لوبق و  لباق  لمحم  هب  اکتا  نودب  هچ  نانچ  درک و  دروخرب  تقد  طایتحا و  اب  دـیاب  عماوج  هنوگ  نیا  رد 
: دــیناوخیم هـک  مـیراد  یتاـنایب  مالــسلا  اـمهیلعيداه  ماــما  ناــنمؤمریما و  زا  دروـم  نـیا  رد  مـیاهداد . بـیرف  ار  دوـخ  مـینک  حیحــصت 

یـسک رگا  یطیارـش  نینچ  رد  دشاب  مکاح  مدرم  هنامز و  عاضوا  رب  یکین  حالـص و  هک  یماگنه  : » تسا هدومرف  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما 
نآ لهاو  نامز  رب  داسف  هک  یماگنه  اما  تسا ؛ هدرک  متـس  وا  هب  دیدرت  یب  تسا  هدشن  راکـشآ  یهانگ  وا  زا  هک  دربب  يرگید  هب  دب  نامگ 

هدمآ زین  مالـسلا  هیلعيداه  ماما  زا  و  ( 122 «.) تسا هداد  بیرف  ار  دوخ  ًاعطق  دـشاب  هتـشاد  بوخ  ناـمگ  يرگید  هب  سک  ره  دوش  ریگارف 
ار تشز  راک  نالف  هک  ینادـب  هک  نآ  رگم  يربب  نظ  ءوس  یـسک  هب  تسا  مارح  دـشاب  بلاغ  متـس  روج و  رب  تلادـع  هک  یماگنه  : » تسا
هک یتروص  رد  رگم  دربب  بوخ  نامگ  يرگید  هب  درادن  قح  یـسک  دشاب  داد  لدع و  زا  شیب  متـس  روج و  هک  ینامز  و  تسا ، هداد  ماجنا 

یـشیدنا هداس  ینیب  شوخ  هچرگ  حالـص ، رب  داسف  هبلغ  نامز  رد  هک  تسناد  دـیاب  هتبلا  ( 123 «.) دشاب راکشآ  دوهـشم و  ًالماک  يو  یبوخ 
هب یلو  درک  دامتعا  مدرم  هب  لیلد  نودب  ناوتیمن  دنچ  ره  طیارـش  هنوگ  نیا  رد  رگید ، ترابع  هب  دشابیمن . اور  زین  ینامگدـب  یلو  تسا 
هب نامگ  هّنظم و  ( ... 124 «.) ًاْئیَش ِّقَْحلا  َنِم  ِینُْغی  َّنَّظلا ال  َّنِإ  دومرف ...« : هک  تخاس ، موکحم  ار  یـسک  ناوتیمن  زین  نامگ  نظ و  تروص 

تواضق و ماقم  رد  هچ  تشادرب  ماـگ  مزح  طاـیتحا و  اـب  یتسیاـب  دراوم  هنوگ  نیا  رد  سپ ، دریگیمن . ار  تقیقح  قح و  ياـج  هجو  چـیه 
هیلعنینمؤملاریما تسین . تسرد  ًاتابثا  ًایفن و  یمادقا  هنوگ  چیه  یـسررب  قیقحت و  نودـب  هصالخ  و  مدرم ، هب  دامتعا  ماقم  رد  هچ  يرواد و 

(125 «.) تسا رود  هب  تلادع  زا  نامگ  نظ و  هب  اکتا  دانتسا و  اب  يرواد  : » دیامرفیم مالسلا 

تبیغ نامرد  هار 

هراشا

قیرط يرامیب 3 . لماوع  لـلع و  تخانـش  یتحاران 2 . درد و  ساـسحا  . 1 تسا : مزال  یـساسا  رـصنع  هس  دوجو  يراـمیب  ره  ناـمرد  يارب 
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دوجو هب  لـماوع  دـیاب  تسخن  تسا  یقـالخا  كاـنرطخ  ياـهيرامیب  زا  هریبک و  ناـهانگ  زا  تبیغ ، هک  نیا  هب  فارتعا  اـب  نونکا  ناـمرد 
لولعم ندرب  نایم  زا  يارب  هار  نیرتهب  تسا  یهیدب  تشادرب . نایم  زا  ار  لولعم  ّتلع ، اب  هزرابم  نمـض  ات  تخانـش  ار  يرامیب  نیا  هدـنروآ 

هک دوشیم  هدـید  يدـیفم  هدرتسگ و  بلاطم  قالخا  ياهباتک  رد  هنیمز  نیا  رد  تسا  ناوارف  تبیغ  لماوع  للع و  تسا . تلع  اب  هزراـبم 
هب عقاو  رد  هک  مهم ، هتکن  هس  ثحب  رد  دورو  زا  لبق  مینکیم . وگزاب  تاحیضوت  زا  یـضعب  هفاضا  هب  ار  نآ  زا  یتمـسق  ثحب  بسانت  هب  ام 

: مینکیم هراشا  تسا ، هدنیآ  ثحابم  يارجا  تنامض  هناوتشپ و  هلزنم 

نامیا يداقتعا و  هناوتشپ  فلا )

ادـخ و هب  نامیا  تسا : نامیا  رـصنع  تسا  زاسراک  رثؤم و  یناسفن  یحور و  ياهيرامیب  داسف و  لماوع  اب  هزرابم  رد  هک  یلماع  نیرتمهم 
یناهانگ هژیو  هب  هریبک  هانگ  بکترم  رتمک  دـشاب  هتـشاد  نامیا  ًاعقاو  ازج  زور  لاعتم و  دـنوادخ  هب  هک  یـسک  تسا  یهیدـب  باـسح . زور 

؟ دشاب هتشادن  اورپ  هانگ  باکترا  زا  دشاب و  دقتعم  شاداپ  باتک و  باسح و  هب  یسک  تسا  نکمم  هنوگچ  دوشیم . تبیغ  تمهت و  دننام 
ْنِکل َو  اُونِمُْؤت  َْمل  ُْلق  اَّنَمآ  ُبارْعَْألا  َِتلاق  : » دـیامرفیم لاعتم  دـنوادخ  هک  نانچ  دنتـسین ، نمؤم  ًابلق  هدروآ و  مالـسا  نابز  هب  هک  ناـنآ  رگم 
نامیا امـش  وگب : اهنآ  هب  میاهدروآ . نامیا  ام  دـنتفگ  نیـشنارحص  ياـهبرع  ( 126 ... «.) ْمُِکبُوُلق ِیف  ُناـمیِْإلا  ِلُخْدَـی  اََّمل  َو  انْمَلْـسَأ  اُولُوق 

ياج رد  و  تسا . ... هدـشن  دراو  امـش  بلق  رد  نامیا  زونه  اما  دـیاهدش . ] میلـست  ًارهاظ  ینعی   ] میاهدروآ مالـسا  دـییوگب  یلو  دـیاهدرواین 
... دنرادن داقتعا  نآ  هب  لد  رد  هک  دنیوگیم  ار  ییاهزیچ  نابز  هب  ( ... 127 ...«.) ْمِِهبُوُلق ِیف  َْسَیل  ام  ْمِهِهاْوفَِأب  َنُولوُقَی  دیامرفیم ...« : رگید 

.

ادخ دای  ب )

وت يارب  وا  دای  ات  هدیرفآ ، قولخم و  دای  هب  هن  شاب  راگدیرفآ  دای  هب  یهاوخیم  ار  دوخ  تمالـس  رگا  : » دیامرفیم مالـسلا  هیلعقداص  ماما 
يوراد ادخ  رکذ  : » دیامرفیم مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  و  ( 128 «.) دوش تبیـصن  باوث  هانگ ، ياج  هب  دـشاب و  تبیغ  زا  عنام  تربع و  هیاـم 

(129 «.) تسا اهلد  يرامیب 

دوخ زا  داقتنا  ای  يریذپ  داقتنا  یهاگآ ، دوخ  ج )

هک تسا  يدنـسپدوخ  یهاوخ و  دوخ  دیآیمن . رب  نارگید  ییوج  بیع  ددـصرد  زگره  دـشاب  فرتعم  فقاو و  دوخ  بویع  هب  هک  یـسک 
نیا زا  دراد  مرش  دنیبیم  صقن  بیع و  اپارـس  ار  دوخ  هک  یناسنا  يرآ ، درادیم . او  مدرم  بویع  رد  شاکنک  هب  هتخاس و  رورغم  ار  ناسنا 
بیع هک  یسک  لاح  هب  اشوخ  : » دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هک  نانچ  دنک ، شنزرس  بویع  نامه  رطاخ  هب  ار  نارگید  هک 

(130 «.) دراد زاب  مدرم  بویع  زا  ار  وا  شدوخ 

تبیغ ياههزیگنا  للع و 

هراشا

هراشا

: زا دنترابع  دنرادیم  او  تبیغ  هب  ار  صخش  هک  ییاههزیگنا  لماوع و  اما 
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ناتسود اب  یگنرمه  . 1

تسا نآ  بوخ  قالخا  ترشاعم و  نسح  دننکیم  روصت  مدرم  زا  یخرب  تسا . نانیشنمه  ناتسود و  اب  تقفاوم  تبیغ  ياههزیگنا  زا  یکی 
ربارب رد  یتوافت  یب  قافن و  یعون  دروخرب  هنوگ  نیا  هک  نآ  لاح  و  دوشن ، هدرزآ  وا  زا  سک  چـیه  هک  دـنک  راـتفر  ياهنوگ  هب  ناـسنا  هک 

عقاو رد  دنشاب  هتشادن  ینمشد  چیه  دوخ  رمع  نارود  رد  دنشاب و  یضار  اهنآ  زا  مدرم  راشقا  مامت  دنهاوخیم  یناسک  تسا . اهتیلوؤسم 
هاگدـید زا  مدرم  راشقا  دناهدیـشچن . ار  قالخا  نامیا و  هزم  هدربن و  ياهرهب  یقـالخا  یناـسنا و  لـیاضف  زا  هک  دنتـسه  هرهچ  دـنچ  يدارفا 

ینّابر 2. ياملع  . 1 دنهورگ : هس  مدرم  دیامرفیم : دنکیم و  میسقت  هورگ  هس  هب  ار  مدرم  مالسلا  هیلعیلع  ترضح  مالسلا  هیلعنانمؤمریما 
ره اب  دـنوریم و  ییادـص  ره  لابند  هب  هک  ییاپ  رـس و  یب  ناقمحا  . 3 دنتسه . ملع  لیـصحت  لابند  شیوخ  تاجن  هار  رد  هک  ینایوجـشناد 

مدرم زا  يرایسب  مالک ، هصالخ  ( 131 ... .) دناهدربن هانپ  یمکحم  نوتـس  هب  هدادن و  رارق  شیوخ  هار  ارف  ار  ملع  رون  نانیا  دـنبنجیم . يداب 
نارگید زا  ییوج  بیع  هب  دـنوشیم و  تعامج  گنرمه  دـننک  بلج  ار  شیوخ  ناتـسود  تیاضر  هک  نیا  يارب  نانیا  دـنا . موس  هورگ  زا 

ضیف موحرم  دشاب . لاعتم  راگدرورپ  طخس  بضغ و  بجوم  اهنآ  تیاضر  بلج  دنچ  ره  دننک  یضار  دوخ  زا  ار  ناتسود  ات  دنزادرپیم 
! ینکیم تبیغ  نانآ  اب  ندـش  گنهامه  نارگید و  تقفاوم  بلج  يارب  هک  یـسک  يا  : » دـیامرفیم هراـب  نیا  رد  هیلع  هَّللا  ۀـمحر  یناـشاک 
هب يوشیم و  یضار  هنوگچ  و  دنکیم . بضغ  وت  رب  ادخ  ینک  بلج  نارگید ] تبیغ  هلیـسو  هب   ] ار قولخم  ياضر  یهاوخب  رگا  هک  نادب 

رطاـخ هب  ینک و  ریقحت  ار  دوـخ  يادـخ  ـالوم و  یلو  يروآ  تسد  هب  ار  ناـنآ  تیاـضر  ینک و  مارتـحا  ار  نارگید  هـک  يدنـسپیم  دوـخ 
ضرف رب   ] یلو تسا . ادخ  يارب  وت  مشخ  ینک ] اعّدا   ] هک نیا  رگم  يریگب ؟ هدـیدان  ار  وا  روتـسد  يزاس و  اهر  ار  وا  ياضر  مدرم  تیاضر 
تبیغ هک  یناـسک  رب  تسا  راوازـس  هکلب  ینک  داـی  يدـب  اـب  ار  دوخ  بضغ  دروـم  صخـش  هک  دوـشیمن  ببـس  نیا  زاـب  دـشاب ] نینچ  هک 
طخس تابجوم  دننکیم و  تیـصعم  ار  ادخ  تسا  تبیغ  نامه  هک   ] هانگ نیرتدب  نیرتتشز و  هلیـسو  هب  نانآ  اریز  ینک ، بضغ  دننکیم 

، دنرادن اورپ  ینخس  ره  نتفگ  زا  دننکیم و  تکرش  یـسلجم  لفحم و  ره  رد  هک  یناسک  نیاربانب ، ( 132 «.) دنروآیم مهارف  ار  راگدرورپ 
هک وج  هزیتس  بابان و  دارفا  اب  ترـشاعم  زا  دیاب  دنبای  تاجن  یهلا  باذع  زا  دنهاوخیم  هک  اهنآ  دوب و  دـنهاوخ  بّذـعم  خزود  شتآ  رد 
ارچ دننک ؛ يراد  دوخ  دنریگیم ) هرخـسم  هب  ار  نآ  هتفرگ و  هدیدان  ار  ادخ  ماکحا  تایآ و  عقاو  رد   ) دـننکیم و تبیغ  نانمؤم  زا  هراومه 

یگزره وغل و  سلاجم  هب  هک  یماگنه  ناـمحر  يادـخ  یگدـنب  ( ... 133 «.) ًامارِک اوُّرَم  ِْوغَّللاـِب  اوُّرَم  اذِإ  َو  دـیامرفیم ...« : دـیجم  نآرق  هک 
. دننکیم روبع  نا  زا  يراوگرزب  تمارک و  اب  دنرذگیم 

سفن هیزنت  . 2

هب ار  نارگید  ياپ  تسا  هدش  هداد  وا  هب  هک  ییاهتبسن  زا  دوخ  هئربت  ماقم  رد  ناسنا  ینعی  تسا ؛ سفن  هیزنت  تبیغ ، لماوع  زا  رگید  یکی 
هک نیا  يارب  لاح ، ره  رد  دزاس . دوخ  کیرش  نآ  رد  ار  يو  هک  نآ  ای  دهد  تبسن  يرگید  هب  ار  هانگ  ًالقتـسم  هک  نآ  هچ  دشکیم ، نایم 

لاثم يارب  دـنکیم . یفرعم  راک  هانگ  ار  اهنآ  ًاکارتشا  ای  ًالقتـسم  دروآیم و  نایم  هب  ار  نارگید  مان  دـنک  كاـپ  ماـهتا  زا  ار  شیوخ  نماد 
هنوگ نیا  تسا . هداد  ماجنا  ار  يراک  نینچ  مه  ینالف  تسین ، نم  هب  رـصحنم  هانگ  نیا  دیوگیم  ای  تسا ، ینالف  راک  هانگ ، نیا  دـیوگیم 

هک ضرف  رب  درک . تبیغ  وا  زا  ای  تخاس  مهتم  ار  يرگید  شیوخ  هئربت  يارب  تسین  زیاج  اریز  تسا ، ییاوقتیب  لهج و  زا  یـشان  دروخرب 
هانگ و بکترم  ًاعقاو  ناسنا  هک  ضرف  رب  میزیرب ؟ ار  وا  يوربآ  مینک و  شاف  ار  وا  ّرـس  هک  دراد  ترورـض  هچ  دشاب ، يرگید  یلـصا  لماع 
. دشکب نایم  هب  ار  نارگید  ياپ  هک  نیا  هن  دنک  یفن  دوخ  زا  ار  هدراو  تاماهتا  اهتبسن و  دناوتیم  دوخ  هئربت  ماقم  رد  دشاب ، هدشن  تنایخ 

ادخ هک  یسک  هانگ  دروآیم و  مشخ  هب  ار  ادخ  هک  دنادب  دیاب  دنکیم  تبیغ  هزیگنا  نیا  هب  هک  یـسک  دیامرفیم : ضیف  موحرم  ور  نیا  زا 
نیقی روط  هب  دنکیم  تبیغ  هک  سک  نآ  دروآ . بضغ  هب  ار  قولخم  هک  تسا  یسک  هانگ  زا  رتنیگنس  رتتخس و  یسب  دروآ  مشخ  هب  ار 

زا مدرم  هک  نیا  مّهوت  هب  هجیتن  رد  هن . ای  دنتـسه  یـضار  وا  زا  مدرم  ایآ  هک  دنادیمن  همه  نیا  اب  دزاسیم و  مهارف  ار  ادـخ  مشخ  تابجوم 
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زا مدرم  هک  نیا  مّهوت  هب  هجیتن  رد  هن . ای  دنتـسه  یـضار  وا  زا  مدرم  ایآ  هک  دنادیمن  همه  نیا  اب  دزاسیم و  مهارف  ار  ادـخ  مشخ  تابجوم 
اما دنکیم ، صالخ  ار  دوخ  ایند  رد  رهاظ  بسح  هب  دراذگیم و  يرگید  شود  رب  هتـشادرب و  دوخ  شود  زا  ار  هانگ  راب  دـنوش  یـضار  وا 

يدونشخ رطاخ  هب  هک  نآ  تخبهریت  و  تسا ، ینادان  لهج و  هجرد  تیاهن  نیا  دزاسیم و  راچد  يدبا  تکاله  هب  ار  نتـشیوخ  ترخآ  رد 
تـشز راک  دنا  هداد  ماجنا  ار  مارح  راک  نالف  نارگید  هک  نیا  هناهب  هب  دیابن  ناسنا  هاگچیه  سپ  ( 134 .) دنک هابت  ار  دوخ  ترخآ  ناتسود 

. تسین هتفریذپ  ادخ  دزن  اهرذع  هنوگ  نیا  ماهدش . بکترم  ار  تیصعم  نیا  هک  متسین  اهنت  نم  دیوگب  دنک و  هیجوت  ار  شیوخ 

تاهابم . 3

لامک لضف و  دـننک و  دوجو  راهظا  هک  نیا  يارب  ینعی  دـنوشیم ؛ تبیغ  هب  راچد  یـشورف  رخف  تاـهابم و  رطاـخ  هب  مدرم  زا  رگید  یخرب 
نالف هک  لیبق  نیا  زا  یتالمج  نتفگ  اب  دـننکیم و  ییوگدـب  ناـنآ  زا  دنرامـشیم و  کـچوک  ار  نارگید  دنـشکب  نارگید  خر  هب  ار  دوخ 

، دزادرپیم يو  بویع  نتفگ  هب  دـنک ، یفرعم  رتهب  وا  زا  ار  دوخ  هک  هزیگنا  فدـه و  نیا  اـب  تسا  ناـنچ  نینچ و  دـنادیمن و  يزیچ  سک 
تبـسن زین  ار  اهنآ  هدیقع  تسا  نکمم  دنکیمن  بلج  ار  مدرم  رظن  هک  نیا  رب  هوالع  دروخرب  هنوگ  نیا  هک  دراد  تلفغ  هتکن  نیا  زا  یلو 

. تسا تبیغ  اهنآ  زا  یکی  هک  دشاب  دناوتیم  هریبک  ناهانگ  زا  يرایسب  لماع  یشورف ) رخف  ییاتسدوخ و   ) يرامیب نیا  دنک . تسـس  وا  هب 
روـط هب  هک  دـناهداد  رارق  شهوـکن  دروـم  ار  نآ  هدرک و  دروـخرب  نآ  اـب  ًادـیدش  مالـسلا  مهیلعنیموـصعم  همئا  میرک و  نآرق  ور  نـیا  زا 

زا هیکزت و  ار  دوخ  دـیابن  ناـسنا  هاگچـیه  دـهدیم  روتـسد  میرک  نآرق  نآرق  رظن  زا  ییاتـسدوخ  مینکیم . هراـشا  دروم  دـنچ  هب  راـصتخا 
یَقَّتا ِنَِمب  ُمَلْعَأ  َوُه  ْمُکَـسُفنَأ  اوُّکَُزت  َالَف  دیامرفیم ...« : هک  اجنآ  تسین ، ربخاب  نارگید  نورد  زا  سک  چـیه  اریز  دـنک ، ییوگدـب  نارگید 

مُهَـسُْفنَأ َنوُّکَُزی  َنیِذَّلا  َیلِإ  ََرت  َْملَأ  دیامرفیم « : رگید  ياج  رد  و  دسانـشیم . رتهب  ار  ناراکزیهرپ  وا  هک  ارچ  دینکن  ییاتـسدوخ  ( ... 135 .)
هکلب درادن ] شزرا  اهییاتسدوخ  نیا  [ ؟ دننکیم ییاتـسدوخ  هک  ار  ییاهنآ  يدیدن  ایآ  ( 136 «) ًالِیتَف َنوُمَلُْظی  َالَو  ُءاَشَی  نَم  ْیِّکَُزی  ُهّللا  َِلب 

دزیهرپب و سفن  هیکزتو  ییاتـسدوخ  زا  دیاب  ناسنا  سپ  دش . دهاوخن  اهنآ  هب  یمتـس  نیرتمک  دیاتـسیم و  دـهاوخب  هک  ار  سک  ره  ادـخ 
رد ییاتـسدوخ  تسا . نادرخباـن  ناّربـکتم و  هویـش  ناطیـش و  راـک  نیا ، هک  درامـشن ، هّزنم  كاـپ و  صیاـقن  بویع و  زا  ار  دوخ  هاگچـیه 

هیلعیلع ترـضح  مینکیم . هراشا  دروم  دـنچ  هب  هک  تسا  هدـش  تّمذـم  يّدـج  روط  هب  ییاتـسدوخ  زا  زین  یمالـسا  ثیداحا  رد  تاـیاور 
دایز ار  دوخ  ناوارف  لامعا  دنتـسین و  دونـشخ  كدنا  هب  شیوخ  لامعا  زا  ناراکزیهرپ  : »... ] دنکیم فیـصوت  هنوگ  نیا  ار  نیقّتم  مالـسلا 

هدوتس اهنآ  زا  یکی  هاگره  دشابن . ] دنوادخ  لوبق  دروم  ادابم  هک   ] دنکانمیب دوخ  رادرک  زا  دننکیم و  مهّتم  ار  نتـشیوخ  نانآ  دننیبیمن .
هب مراـگدرورپ  مرتاـناد و  دوـخ  هب  تبـسن  نارگید  زا  نم  دـیوگیم : دوـخ  شیپ  تسا و  ساره  رد  دـنیوگیم  شاهراـبرد  هچنآ  زا  دوـش ،

و ( 137 !...«.) زرمایب دننادیمن  هک  ار  یناهانگ  هد و  رارق  دننکیم  نامگ  اهنآ  هچ  نآ  زا  رتهب  ارم  اراگدرورپ ! تسا . رتهاگآ  نم  زا  ملامعا 
لیاضف ییاتسدوخ  زا  تسا  هدرک  یهن  دنوادخ  هک  دوب  نیا  هن  رگا  دیامرفیم ...« : تشون ، نایفـس  یبا  نب  ۀیواعم  هب  هک  ياهمان  نمـض  رد 

(138 ...«.) دشابیمن هناگیب  نآ  اب  ناگدنونش  شوگ  دراد و  ییانشآ  هقباس  نآ  اب  نانمؤم  بولق  هک  مدرمشیمرب  دوخ ] هرابرد   ] ار یناوارف 

دسح . 4

هزیگنا نیا  هب  هک  یـسک  نوچ  دشیدنیب ، يردق  هانگ  نیا  تمظع  هرابرد  دیاب  ناسنا  نآ  نامرد  يارب  تسا و  دـسح  تبیغ  لماوع  هلمج  زا 
هک تبیغ ، باذع  يرگید  دسح و  باذـع  یکی  درخیم : دوخ  يارب  اج  کی  باذـع  ود  هدـش و  هانگ  ود  بکترم  عقاو  رد  دـنکیم  تبیغ 

نیا هک  دزرویم  تداـسح  تسا  هتـشاد  ینازرا  ار  یتـمعن  يرگید  هب  ادـخ  هک  نی  رطاـخ ا  هب  دوـسح  ناـسنا  دـناهریبک . ناـهانگ  زا  ود  ره 
هجیتن رد  ددرگیم و  هدوزفا  وا  رب  زین  ترخآ  باذع  هکلب  دسریمن  نایاپ  هب  ایند  رد  باذع  نیا  تسوا و  یحور  باذـع  بجوم  تداسح 

ار دوخ  تقیقح  رد  یلو  دربـب  نیب  زا  ار  دوسحم  هک  تسا  نیا  ندرک  تبیغ  زا  دوسح  دوصقم  نوچ  دوشیم ؛ راـکنایز  ترخآ  اـیند و  رد 
وا زا  هک  دتـسرفیم  یـسک  يارب  هیدـه  ناونع  هب  ار  همه  هداد  ماجنا  هک  یکین  ياهراک  تانـسح و  هک  نیا  يارب  تسا ، هدرک  دوبان  یناف و 
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. تسا هدرک  تبیغ 

ءازهتسا هّیرخس و  . 5

بحاص یحور  ضرم  نیا  نامرد  تیفیک  رد  درک . میهاوخ  ثحب  لیصفت  هب  هراب  نیا  رد  هک   ) تسا ءازهتـسا  هّیرخـس و  تبیغ  رگید  لماع 
ادـخ و دزن  ار  دوخ  هک  نآ  لاح  ینک و  راوخ  مدرم  رظن  رد  ار  يرگید  هک  تسا  نیا  ءازهتـسا  زا  وت  دوصقم  دـیامرفیم : ءاـضیبلا  ۀّـجحملا 

رـشحم زور  يراسمرـش  یگدنکفارـس و  هب  تماـیق و  زور  ترـسح  هراـبرد  ياهـظحل  رگا  ياهدرک و  راوـخ  لـیلذ و  ناربماـیپ  ناگتـشرف و 
هب ار  اـهنآ  لاـب  رزو و  یهن و  شود  رب  ياهدرک  هرخـسم  هـک  ار  یناـسک  هاـنگ  دـیاب  هـک  يروآداـی  هـب  ار  زور  نآ  ییاوـسر  یــشیدنیب و 
زا ار  وـت  رکف  نیا  دـیدرتیب  ینک ) رّکفت  هراـب  نیا  رد  رگا   ) يوـش هدـنار  مّنهج  يوـس  هـب  ینک و  لـمحت  ار  اـهنآ  باذـع  يریگندرگ و 

ینک ّتقد  رگا  دندنخب ، وا  رب  نارگید  ات  ینکیم  هرخسم  ار  یسک  هک  یماگنه  درادیم . زاب  نانآ  ندومن  راوخ  نارگید و  ندرک  هرخـسم 
یناملسم زورما  رگا  هک  نادب  دندنخب و  تلاح  هب  دننک و  تاهرخـسم  هک  ینارگید  زا  رتراوازـس  دوخ  وت  هک  تفای  یهاوخرد  لّمأت  زا  سپ 

. دش یهاوخ  هرخسم  مدرم  همه  راظنا  رد  تمایق  زور  ینکیم  هرخسم  رفن  دنچ  دزن  ار 

مّحرت يزوسلد و  هب  رهاظت  . 6

يارب هک  یتروص  رد  هدـش  هدولآ  هانگ  هب  هک  یـسک  يارب  يزوسلد  هتبلا  دوشیم . تبیغ  راتفرگ  يزوسلدو  مّحرت  ناونع  هب  ناـسنا  یهاـگ 
یهاوخریخ يزوسلد و  تروص  هب  تسا  ریقحت  یهاوخدب و  دسح و  يور  زا  هک  يزوسلد  اسب  هچ  نکل  تسا ، هدیدنـسپ  رایـسب  دشاب  ادخ 

رما تسا  نکمم  دنکیم و  عابشا  مّحرت  ناونع  هب  ار  دوخ  ماقتنا  تداسح و  ّسح  هدننک  تبیغ  صخش  دراوم  هنوگ  نیا  رد  دوشیم . راهظا 
ینالف هراچیب  دیوگیم  لاثم  يارب  تسین . يزوسلد  یلـصا  هزیگنا  هک  ددرگیم  مولعم  دوش  ّتقد  رگا  اما  دشاب ، هدش  هبتـشم  زین  وا  دوخ  رب 

هدـش تبیغ  بکترم  ّتبحم  تراهظا  اعد و  تروص  هب  دراوم  نیا  رد  دـهد . شتاجن  هَّللا  ءاش  نا  ادـخ  تسا ، هدـش  هدولآ  راتفرگ و  تخس 
تبیغ هب  راداو  ار  ناسنا  يزوسلد  هناهب  هب  هک  تسا  ناطیش  نتفگ ، نخـس  رد  یلـصا  كّرحم  اج  نیا  رد  تسا . قافن  ایر و  یعون  دوخ  هک 

رکذ زا  راـصتخا  تیاـعر  تهج  هک  دراد  دوـجو  تبیغ  يارب  زین  يرگید  لـماوع  دربیم . نـیب  زا  ار  وا  شاداـپ  رجا و  هجیتـن  رد  دـنکیم و 
. درک میهاوخ  تراشا  اهنآ  زا  یضعب  رب  ناهانگ  ثحب  رد  مینکیم و  رظن  فرص  اهنآ 

تبیغ هراّفک 

هراّفک هک  تسا  یعیبط  دزاسیم و  مهارف  ار  راگدرورپ  وفع  شزرمآ و  هنیمز  دربیم و  نیب  زا  ار  هانگ  مرج و  راـثآ  هک  یلمع  ینعی  هراّـفک 
روتسد ربارب  رد  نایغط  یـشکرس و  . 1 تسا : یفنم  رثا  ود  ياراد  هک  تسا  یناهانگ  زا  تبیغ  دوب . دـهاوخ  هاـنگ  نآ  اـب  بساـنتم  هاـنگ  ره 
ياهراچ دـیاب  راثآ  نیا  ندرب  نیب  زا  يارب  نیاربانب ، ادـخ . ناگدـنب  زا  رفن  دـنچ  ای  کی  نتخاـس  رطاـخ  هدرزآ  ندرک و  تحاراـن  . 2 یهلا .
ششخب وفع و  هنیمز  دیاب  تسا  هدرک  یچیپرس  فّلخت و  ادخ  روتـسد  زا  ناسنا  هک  تهج  نآ  زا  تخادرپ و  بسانتم  ياهمیرجو  دیـشیدنا 

دنوشن یـضار  اهنآ  ات  اریز  دنک ، یـضار  ار  اهنآ  دیاب  تسا  هدرک  مدرم  قوقح  دودـح و  هب  زواجت  هک  رظن  نآ  زا  دروآ و  مهارف  ار  یهلا 
تبیغ و هراّفک  هرابرد  یناشاک  ضیف  موحرم  مینکیم . ثحب  طوسبم  روط  هب  هراب  نیا  رد  نونکا  و  دش . دهاوخن  یضار  زین  لاعتم  دنوادخ 
ینامیـشپ و اب  دـیاب  تسا  هدرک  تبیغ  هک  یـسک  : » دـیامرفیم دوش  كاپ  هدـش  بکترم  هک  یناهانگ  زا  اـت  دـنکب  دـیاب  هچ  ناـسنا  هک  نیا 

دزن سپـس  دور ؛ نوریب  هَّللا  قح  هدـهع  زا  ات  دروخب  فسأـت  هدرک ) هک  ییاـه  تبیغ   ) هداد ماـجنا  هک  ییاـهراک  يارب  دـنک و  هبوت  تمادـن 
سپس ( 139 «.) دوـش جراـخ  وا  تـبیغ  هاـنگ  راـب  ریز  زا  قـیرط  نیدـب  دـبلطب و  تـیّلح  يو  زا  تـسا و  هدرک  ار  وا  تـبیغ  هـک  دورب  یـسک 

دوخ هدرک  زا  عقاو  رد  دشاب و  فسأتم  نوزحم و  هداد  ماجنا  هک  ییاهراک  هب  تبـسن  دیاب  دبلطب  تیّلح  دـهاوخیم  هک  یـسک  : » دـیامرفیم
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یقّتم عرو و  اب  ار  دوخ  هک  نیا  يارب  راکایر  ور و  ود  صخـش  اریز  دنک ؛ تمادن  راهظا  اهنت  راکایر  دارفا  دننام  هک  نیا  هن  ددرگ ، نامیـشپ 
هانگ دنک  هبوت  هنوگ  نیا  هک  یـسک  تقیقح  رد  تسین و  نامیـشپ  دوخ  هدرک  زا  نطاب  رد  هک  یلاح  رد  دنکیم  تمادـن  راهظا  دـهد  هولج 

ار نآ  دـیاب  تسا و  یـسررب  لـباق  هک  یمهم  هتکن  هدـنزرا  مـهم و  ياهـتکن  ( 140 ...«. ) تسا هدوزفا  دوخ  ناـهانگ  رب  اـیر ] هاـنگ   ] يرگید
یفالخ لمع  هک  دـنک  اعدا  دـناوتیمن  سک  چـیه  دوشیم و  تیـصعم  هانگ و  عون  کـی  بکترم  یناـسنا  ره  هک  تسا  نیا  میوش  روآداـی 

تشگرب هبوت و  هار  لاعتم  يادخ  رگید ، يوس  زا  یلو  مالسلا .) مهیلعنیموصعم  زج   ) دنراکهانگ رشب  دارفا  مامت  سپ  تسا . هدشن  بکترم 
يوس هب  هبانا  هبوت و  زا  سپ  دننک و  ناربج  ار  دوخ  هتشذگ  ناهانگ  رافغتـسا ، هبوت و  اب  دنناوتیم  نانآ  تسا و  هدوشگ  اهناسنا  يور  هب  ار 

. دنریگ شیپ  ار  تدابع  اوقت و  هار  راب  رگید  راگدرورپ ،

ناتهب تمهت و 

حیضوت

. تسا رتشیب  تبیغ  هانگ  زا  یهانگ  هک  یهدب  تبسن  يو  هب  تسین  وا  رد  هدادن و  ماجنا  يرگید  ار  يزیچ  هک  تسا  نآ  تمهت 

راکشآ هانگ 

اولَمَتْحا ِدَقَف  اُوبَـسَتْکا  اَم  ِْریَِغب  ِتاَنِمْؤُْملاَو  َنِینِمْؤُْملا  َنوُذُْؤی  َنیِذَّلاَو  دیامرفیم « : دنکیم و  راکـشآ  هانگ  هب  ریبعت  ناتهب  هرابرد  دـیجم  نآرق 
اهنآ هب  دناهدادن  ماجنا  هکار  يزیچ  و   ) دنهدیم رازآ  هانگ  ریصقت و  نودب  ار  نامیا  اب  نانز  نادرم و  هک  اهنآ  و  ( 141 «.) ًانِیبُّم ًاْمثِإَو  ًاناَتُْهب 

ِدَقَف ًائیَِرب  ِِهب  ِمْرَی  َُّمث  ًاْمثِإ  َْوأ  ًۀَئیِطَخ  ْبِسْکَی  نَمَو  دیامرفیم « : رگید  ياج  رد  و  دناهدش . يراکـشآ  هانگ  ناتهب و  لّمحتم  دنهدیم ) تبـسن 
ینیگنس راب  ًاعطق  دهد  تبسن  یهانگ  یب  صخش  هب  ار  نآ  سپـس  دوش و  یهانگ  بکترم  دوخ  هک  یـسک  ( 142 «) ًانِیبُم ًاْمثِإَو  ًاناَتُْهب  َلَمَتْحا 

هیلعقداص ماما  هک  ارچ  دـنرادن . نامیا  دـننزیم  تمهت  نمادـکاپ  دارفا  هب  هک  یناسک  تسا . هداـهن  شود  رب  ار  يراکـشآ  هاـنگ  تمهت و 
بوذ بآ  رد  کـمن  هک  هنوـگ  ناـمه  دوـشیم ، بوذ  وا  لد  رد  ناـمیا  دـنک  مـهتم  ار  دوـخ  ناملـسم  ردارب  هـک  یـسک  : » دوـمرف مالـسلا 

دهدیم يرگید  هب  اوران  تبسن  هک  دیوگیم  غورد  یفرط  زا  دوشیم . بکترم  هانگ  نیدنچ  دنزیم  تمهت  هک  یـصخش  ( 143 «.) دوشیم
ناـسنا ییوس  زا  دـنکیم و  فصّتم  تسین  یـضار  دراد و  تهارک  هک  يزیچ  هب  ار  وا  اریز  دـنکیم  ار  صخـش  نآ  تبیغ  رگید  يوس  زا  و 
نیگنـس رایـسب  شهاـنگ  راـب  دـنزیم  تمهت  هک  یـسک  تاـهج  نیا  هب  هجوت  اـب  دربیم . ار  شیوربآ  هتخاـس و  مهتم  ار  یهاـنگیب  كاـپ و 
دهدیم داب  رب  ار  مهتم  يوربآ  تیصخش و  دنکیم و  یشالتم  ار  نآ  فده ، هب  تباصا  فرـص  هب  هک  تسا  يریت  دننامه  تمهت  دشابیم .

ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  دوب . دهاوخ  وا  راظتنا  رد  یکاندرد  باذع  نیاربانب ، دزاسیم . رادهحیرج  هشیمه  يارب  ار  وا  بلق  و 
زا یهوک  رب  ار  وا  تمایق  زور  رد  دنوادخ  تسین ، وا  رد  هک  دیوگب  يزیچ  وا  هرابرد  ای  دنزب  ناتهب  نامیا  اب  نز  ای  درم  هب  هک  یسک  : » دومرف

(144 «.) دیآ نوریب  شراتفگ  تیلوئسم  زا  ات  دهدیم  رارق  شتآ 

رفک ییوج و  بیع 

دنتـسه و نمـشد  وا  اب  نطاب  رد  یلو  دـننکیم  بلج  دوخ  هب  اروا  دامتعاو  دـننزیم  یتسود  فال  رهاظ  هب  دوخ  ینید  ردارب  اب  هک  یناـسک 
هب ار  دوخ  ماجنارـس ، دننک ، وربآیب  ار  وا  بسانم  تصرف  رد  ات  دـنرادیم  هاگن  قیقد  روط  هب  ار  يو  فعـض  طاقن  تاهابتـشا و  اهشزغل و 
اب یـسک  هک  تسا  نیا  دـنکیم  کیدزن  رفک  زرم  هب  ار  ناسنا  هک  ییاهزیچ  زا  : » دومرف مالـسلا  هیلعرقاب  ماـما  دـننکیم . کـیدزن  رفک  زرم 

اوسر ار  وا  يزور  ات  دراپـس  رطاخ  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  وا  ياـهشزغل  دزیرب و  یتسود  حرط  رهاـظ  رد  نید  ماـن  هب  دوخ  ینید  ردارب 
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ياهشزغل دزیرب و  یتسود  حرط  یسک  اب  هک  تسا  نیا  ادخ  زا  ناسنا  تالاح  نیرترود  : » دومرف مالسلا  هیلعقداص  ماما  زین  و  ( 145 «.) دنک
(146 «.) دزاس اوسر  ار  وا  يزور  ات  دراپسب  رطاخ  هب  ار  وا 

كاندرد باذع 

یهانگ بکترم  دنهاکب ، نانآ  رابتعا  تیثیح و  زا  ات  دنـشاب  مدرم  بویع  ندرک  راکـشآ  رکف  هب  هدـنزاس  ملاس و  داقتنا  ياج  هب  هک  یناسک 
نَأ َنوُّبُِحی  َنیِذَّلا  َّنِإ  دیامرفیم « : هراب  نیا  رد  دیجم  نآرق  تشاد . دنهاوخ  ور  شیپ  كاندرد  یباذع  نآ  رطاخ  هب  هک  دـناهدش  میظع  سب 

اهیتشز دنراد  تسود  هک  یناسک  ( 147  «) َنوُمَْلعَت ُْمتنَأَو َال  ُمَْلعَی  ُهَّللاَو  ِةَرِخْآلاَو  اَْینُّدلا  ِیف  ٌمِیلَأ  ٌباَذَع  ْمَُهل  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ِیف  ُۀَشِحاَْفلا  َعیـشَت 
ناسنا ره  رب  دینادیمن . امش  دنادیم و  دنوادخ  و  تسا ، ترخآ  ایند و  رد  اهنآ  يارب  یکاندرد  باذع  دبای  عویـش  نامیا  اب  مدرم  نایم  رد 

وا هب  ناهنپ  رد  درک  هدـهاشم  ار  ییاطخ  هابتـشا و  دوخ  ینید  ردارب  زا  هچنانچ  تسا  بجاو  یقالخا  و  یمالـسا ، هفیظو  مکح  هب  ناملـسم 
اطخ و کی  ندـید  اب  هک  نیا  هن  ددرگن ، هانگ  نآ  درگ  سپ  نیا  زا  هک  دـشیدنیب  ياهراچ  دـیآرب و  هانگ  نآ  عفر  ددـص  رد  ات  دـهد  رکذـت 

خزود شتآ  ّقحتسم  زین  ار  دوخ  هجیتن  رد  دربب و  ار  یناملسم  يوربآ  تسا ] هدینش  يزیچ  نارگید  زا  هک  نیا  فرـص  هب  اسب  هچ  و   ] هابتـشا
دنباذع لها  دننکیم  عیاش  نانمؤم  نایم  رد  ار  ءاشحف  هک  یناسک  دـیوگیمن  دـیجم  نآرق  هک  تسا  نیا  هجوت  بلاج  هتکن  اجنیا  رد  دـنک .

هک نیا  رب  دـنکیم  تلالد  دوخ  نیا  و  دـنباذع . لها  دوش  عیاش  نانمؤم  هرابرد  اوران  ياهتبـسن  دـنراد  تسود  هک  یناسک  دـیامرفیم  هکلب 
وگزاب نارگید  يارب  دوشیم  هدینش  هتفگ و  نانمؤم  هرابرد  هچ  ره  هک  دهدیمن  هزاجا  تسا و  مرتحم  رایـسب  دنوادخ  دزن  ناملـسم  يوربآ 
نارگید زا  هک  نیا  هب  دـسر  هچ  دـنک ، شاف  ار  وا  ّرـس  درادـن  قح  هداد  ماجنا  ار  یهانگ  یـسک  دـنیبب  دوخ  مشچ  اب  ناسنا  رگا  اریز  ددرگ ،

دیوگ زاب  هدینش  ای  هدید  ار  هچ  ره  نمؤم  ناسنا  هرابرد  هک  یسک  : » دومرف مالسلا  هیلعقداص  ماما  دینک .) تقد   ) دشاب هدیدن  دوخ  هدینش و 
َعیــشَت نَأ  َنوُّبُِحی  َنـیِذَّلا  َّنِإ  تـسا « :» هدوـمرف  ناــنآ  هراــبرد  لاــعتم  يادــخ  هـک  تـسا  یناــسک  وزج  دــنک ] عیاــش  مدرم  نـیب  ار  نآ  ]

(148 ...«.) ُۀَشِحاَْفلا

ءاشحف هعاشا  اب  هزرابم  هار 

هراشا

هب تخاس ؟ بآ  رب  شقن  ار  نانآ  موش  ياههشقن  درک و  هزرابم  نازادرپ ) هعیاش   ) هئطوت اب  ناوتیم  هنوگچ  دیسر  اجنیا  هب  ثحب  هک  نونکا 
: مینکیم هراشا  هار  ود  هب  اهنآ  نایم  زا  هک  دراد  ینوگانوگ  لاکشا  یفنم  هزرابم  تسا . یفنم  هزرابم  هار ، نیرتهب  ریقح ، رظن 

: نایوج بیع  اب  تسلاجم  مدع  . 1

ار صاخشا  تبثم  ياههبنج  دنراذگیم و  تشگنا  یفنم  ياههبنج  يور  اهنت  دننیـشنیم و  اهیگدولآ  يور  سگم  دننامه  وج  بیع  دارفا 
دننیشنیم و اهیگدولآ  اهیکاپان و  يور  سگم  دننام  هیامورف  نوبز و  دارفا  : » دومرف مالـسلا  هیلعقداص  ماما  هک  نانچ  دنریگیم ، هدیدان 

ندـب دـساف  طاقن  لاـبند  سگم  هک  هنوگ  ناـمه  دـنریگیم ، هدـیدان  ار  ناـنآ  ياـهیبوخ  دنتـسه و  مدرم  بویع  تشز و  ياـهراک  لاـبند 
زا هتشذگ  درک و  يراددوخ  اهنآ  اب  ینیشنمه  ترـشاعم و  زا  دیاب  نیاربانب ، ( 149 «.) دنکیم كرت  ار  ملاس  حیحـص و  عضاوم  ددرگیم و 

دروآ باسح  هب  دوخ  هب  تبـسن  مدرم  نیرتنمـشد  فیدر  رد  ار  دارفا  هنوگ  نیا  دیاب  هکلب  دیزگرب  تسود  ناونع  هب  ار  نانآ  دیابن  هک  نیا 
مالسلا هیلعنانمؤم  ریما  ور  نیا  زا  دنربب . ار  ناسنا  يوربآ  زور  کی  دننک و  هدهاشم  ار  یفعـض  هطقن  دمآ  تفر و  رثا  رد  تسا  نکمم  اریز 

(150 «.) دنتسه مدرم  ياهاطخ  نتفای  ددص  رد  رتشیب  هک  دنشاب  یناسک  وت  زا  اهنآ  نیرترود  وت  دزن  مدرم  نیرتنمشد  دیاب  : » دومرف
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نایوج بیع  هب  ییانتعا  یب  . 2

زا نارگید  زا  ییوج  بیع  ینکارپ و  هعیاش  اب  هک  تسا  یناسک  هب  ییانتعایب  دراد  دوجو  ءاشحف  هعاشا  زا  يریگولج  يارب  هک  يرگید  هار 
ار هعماـج  ّوج  نارگید  بویع  رکذ  اـب  دارفا  لـیبق  نیا  دـنهدیم . هولج  ّتیمهایب  مدرم  رظن  رد  ار  نآ  دـنهاکیم و  ناـهانگ  یتـشز  حـبق و 
رد دوشن و  هداد  رثا  بیترت  اهنآ  نخـس  هب  رگا  سپ  دننکیم . يزاس  هنیمز  هانگ  شرتسگ  داسف و  میمعت  يارب  هلیـسو  نیدب  هدرک و  هدولآ 
نب دـمحم  مان  هب  یـصخش  دـنوریم . دوخ  راک  یپ  هتـشادرب و  تشز  راک  نیا  زا  تسد  ریزگان  دـنوش  وربور  مدرم  ییانتعایب  اـب  اـج  همه 

ناردارب زا  یکی  هرابرد  موش ، تیادف  مدرک : ضرع  مدیسر و  مالـسلا  هیلعرفعج  نب  یـسوم  ترـضح  متفه  ماما  تمدخ  دیوگیم : لیـضف 
یهورگ هک  نیا  اب  دنکیم  راکنا  منکیم  لاؤس  وا  دوخ  زا  هک  یماگنه  یلو  مراد  شوخان  ار  نآ  نم  هک  دـننکیم  لقن  ار  يراک  نم  ینید 

ردارب لـباقم  رد  ار  دوخ  مشچ  شوگ و  دـمحم ! يا  : » دومرف ترـضح  دـناهدرک . لـقن  نم  يارب  ار  ربـخ  نیا  داـمتعا  دروم  قثوم و  دارفا  زا 
هب درک  راـکنا  وا  دوخ  یلو  دـنتفگ  وت  هب  يزیچ  وا  هراـبرد  دـندرک و  داـی  مسق  دـهاش  ناونع  هب  رفن  هاـجنپ  رگا  نک و  بیذـکت  تناملـسم 

هلیسو گنن و  بیع و  هیام  هک  ار  يزیچ  ادابم  دومرف ]: سپس  . ] نکم لوبق  ار  اهنآ  هتفگ  ریذپب و  ار  وا  نخس  هدم ، رثا  بیترت  نانآ  یهاوگ 
اهنآ هرابرد  دنوادخ  هک  تفرگ  یهاوخ  رارق  یناسک  هرمز  رد  اریز  ینک ، رـشتنم  ددرگیم  وا  یناسنا  فرـش  تیـصخش و  ندیبوک  مهرد 

اـیند و رد  كاـندرد  یباذـع  تـسا  اـهنآ  يارب  دوـش  شخپ  ناـنمؤم  ناـیم  رد  اـهیتشز  دـنرادیم  تـسود  هـک  یناـسک  : » تـسا هدوـمرف 
دوـخ نمؤـم  ردارب  رب  ار  هریبـک  هاـنگ  داـتفه  دراد  هفیظو  ینمؤـم  ره  : » دوـمرف مالـسلا  هیلعرقاـب  ماـما  رگید  ثیدـح  رد  و  ( 151 ««.) ترخآ
هقباس بهذـم  نید و  ظاـحل  زا  شاینید  ردارب  هب  تبـسن  هک  سک  نآ  مدرم ! يا  : » دـیامرفیم مالـسلا  هیلعیلع  ترـضح  ( 152 «.) دناشوپب

، ریت ناـیز  زا  مـالک  ناـیز   ] دیـشاب هاـگآ  دـهد . ارف  شوگ  دـنیوگیم  وا  هراـبرد  نآ  نیا و  هک  ینانخـس  هب  دـیابن  رگید  دراد  غارـس  یبوخ 
دـشاب و غورد  هچ  رگا   ] دـنامیمن رثایب  مالک  اما  دوریم ، اـطخ  هب  شریت  دزادـنایم و  ریت  زادـناریت  یهاـگ  اریز ] تسا ، رتشیب  رتتخس و 

دنوادخ و  دنامیم ] یقاب  هدنیوگ  يارب  نآ  هانگ  و   ] دـش دـهاوخ  دوبان  لطاب  ياهنخـس  یلو  دوشیم ] هتفگ  ناوارف  تسردان  لطاب و  نخس 
، دـش لاؤس  نخـس  نیا  هراـبرد  مالـسلا  هیلعماـما  زا  تسین . هلـصاف  تشگنا  راـهچ  زا  شیب  لـطاب  قح و  ناـیم  دـینادب  تسا . هاوگ  اوـنش و 

قح و  مدینـش ، ییوگب  هک  تسا  نآ  لطاب  دومرف : سپـس  داد ، رارق  دوخ  مشچ  شوگ و  نایم  تشاذگ و  مه  رانک  ار  شناتـشگنا  ترـضح 
هار نیا  رد  دسانـش و  زاب  ار  شیوخ  ياهبیع  هک  دراد  زاین  ناـسنا  دـیدرتیب ، ثحب  هجیتن  هصـالخ و  ( 153 «.) مدـید ییوگب  هک  تسا  نآ 
زا دـنک . هعجارم  دراد  نانیمطا  اهنآ  نطاب  يافـص  صولخ و  هب  هک  یناسک  هب  دریگب و  هرهب  زین  نارگید  تاداقتنا  تایرظن و  زا  دـناوتیم 

یـصوصخ يّرـس و  یلیخ  دیاب  دـننکیم  يروآدای  ار  دوخ  تسود  ياهاطخ  اهشزغل و  یهاوخریخ ، دـصق  هب  هک  یناتـسود  رگید ، يوس 
مدرم نایم  رد  ار  نانمؤم  بویع  ناهانگ و  تحیـصن ، ییادز و  بیع  مان  هب  یـسک  رگا  سپ  مدرم . راظنا  رد  هن  دنهد ، رّکذت  وا  هب  ار  بتارم 

دنرادیم تسود  ار  ءاشحف  هعاشا  هک  دوب  دهاوخ  یناسک  ءرج  ُۀَشِحاَْفلا »... َعیـشَت  نَأ  َنوُّبُِحی  َنیِذَّلا  َّنِإ  هفیرـش « : هیآ  قادصم  هب  دنک  اشفا 
رد لاعتم  يادـخ  هک  سب  نیمه  هانگ  نیا  تمظع  رد  دـش و  دـنهاوخ  راچد  یهلا  كاندرد  باذـع  هب  ترخآ  اـیند و  رد  یناـسک  نینچ  و 

امـش تسیچ و  هانگ  نیا  راوگان  بقاوع  راثآ و  هک   ] دنادیم ادـخ  َنوُمَْلعَت » ُْمتنَأَو َال  ُمَْلعَی  ُهَّللاَو  دـیامرفیم « : دـهدیم و  رادـشه  هیآ  رخآ 
. دینادیمن

غورد

هراشا

اهيدـب و مامت  همـشچرس  ناهانگ و  دـیلک  گرزب و  ناهانگ  زا  غورد  تسا . نتفگ  غورد  نابز ، كانرطخ  ياهتفآ  تامّرحم و  زا  رگید 
بذاک و یتّیـصخش  ناسنا  زا  غورد  هک  نآ  هچ  دهدیمن ، تداع  تشز  يوخ  نیا  هب  ار  شنابز  هاگچـیه  تلیـضف  اب  نمؤم  تسا . اهیتشز 
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يداـیز هیاـم  تسا و  یناـسآ  راـک  غورد  نوچ  یلو  دـنکیم ؛ تسـس  ار  یموـمع  داـمتعا  دربیم و  نیب  زا  ار  وا  راـبتعا  دزاـسیم و  هنوراو 
نامسیر نامسآ و  روظنم  نیدب  دنوشیم و  لّسوتم  نآ  هب  دنسرب  دصقم  هب  رتدوز  هک  نآ  نامگ  هب  مدرم  زا  یـضعب  هنافـسأتم  دهاوخیمن ،

ياهباتزاب هب  تبـسن  دارفا  هنوگ  نیا  هک  تسا  اجنآ  هعجاف  جوا  هطقن  دـنیوگیم و  غورد  اههد  زور  کی  رد  اسب  هچ  دـنفابیم و  مه  هب  ار 
ار نایوگتسار  دنراذگیم و  یکریز  یگنرز و  باسح  هب  ار  غورد  دنشیدنایمن و  یعامتجا  يدرف و  یگدنز  رد  نآ  موش  بقاوع  یفنم و 

تیـصخش كاـپ و  ترطف  فـالخرب  يزادرپغورد  هک  دـنلفاغ  مهم  هتکن  نیا  زا  اـهنآ  یلو  دـنرادنپیم . تسایـسیب  هـضرعیب و  يدارفا 
وا اریز  تسا ، راگدرورپ  شنیرفآ  هفـسلف  فالخرب  لاعتم و  دنوادخ  اب  ییوج  هزیتس  ینمـشد و  غورد ، هک  دننادیمن  تسا و  ناسنا  يالاو 

َضْرَأـْلاَو ِتاَواـمَّسلا  َقَلَخ  يِذَّلا  َوُهَو  دـیامرفیم « : هک  ناـنچ  تسا ، هداـهن  اـنب  یتسرد  تقیقح و  یتـسار و  قدـص و  ساـسا  رب  ار  ناـهج 
تقیقح و رب  شنیرفآ  تقلخ و  ياـنب  هک  نآ  مـالک  هصـالخ  دـیرفآ . ... قـحب  ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  تـسا  یـسک  وا  ( 154 ... «) ِّقَْحلِاب

هدومرف هب  و  دهدیم ، هولج  هنوراو  ار  نآ  هتخیمآ و  مه  هب  لطاب  اب  ار  قح  هک  تسا  راکمتـس  مولظ و  ناسنا  نیا  نکل  تسا  راوتـسا  یتسار 
دروخ هب  ار  لـطاب  هار  نیا  زا  و   ] دـنزیمآیم مهرد  هتفرگ و  ار  لـطاب  زا  یتمـسق  قح و  زا  یتمـسق  مدرم  : » مالـسلا هیلعیلع  یلاوملا  یلوـم 

. دـنکیم عفد  ار  نآ  دوخ  هب  دوخ  مدرم  يوج  تقیقح  عبط  هک  داد ، هئارا  مدرم  هب  دوشیمن  ار  ضحم  لطاب  اریز  ( 155 [ «.) دنهدیم مدرم 
ْتَّمَتَو : » ... دیامرفیم دـیوگیم و  نخـس  شناگدـنب  اب  یتسار  تقادـص و  اب  عیرـشت ، نابز  اب  هچ  نیوکت و  نابز  اب  هچ  ناحبـس ، دـنوادخ 
يارای ار  سک  چیه  تسا و  لامک  ّدح  هب  تلادع  یتسار و  رد  وت  يادخ  مالک  و  ( ... 156 ...«.) ِِهتاَِملَِکل َلِّدَبُمَال  ًالْدَعَو  ًاقْدِص  َکِّبَر  ُتَِملَک 

زج شناگدنب  زا  و  تسیک ؟ ادخ  زا  رتوگتـسار  ( 157 «.) ًاثیِدَح ِهّللا  َنِم  ُقَدْصَأ  ْنَمَو  دـیامرفیم ...« : زین  و  تسین . ... نآ  رد  لیدـبت  رییغت و 
هک تـسا  يزور  تماــیق  زور  زورما :[  ( ... 158 ...«.) ْمُُهقْدِـص َنِیقِداَّصلا  ُعَفنَی  ُمْوَی  اَذـه  دـیامرفیم ...« : هک  دریذـپیمن ، یتسرد  یتسار و 

« ٍمِیلَـس ٍْبلَِقب  َهَّللا  یَتَأ  ْنَم  اَّلِإ  َنُوَنب *  َـالَو  ٌلاَـم  ُعَفنَی  َـال  َمْوَی  دـیامرفیم « : زین  و  دـنربیم . ... دوس  دوخ  یتسرد  تقادـص و  زا  نایوگتـسار 
رد دیآرد . ادخ  هاگـشیپ  هب  ملاس  یبلق  كاپ و  یلد  اب  هک  نآ  زج  درادـن  دوس  یـسک  لاح  هب  دـنزرف  لام و  تمایق  زور  زور :[  نآ  ( 159 .)

: دیامرفیم دنکیم و  فیرعت  هملک  نیا  اب  ار  دوخ  شیوخ ، زا  شیاتـس  ماقم  رد  لاعتم  دنوادخ  هک  سب  نیمه  یتسار  تقادـص و  تلیـضف 
ناـنمؤم زا  و  ( 161) دیاتـسیم تقادـص  اـب  زین  ار  شناربماـیپ  و  تـسیک ؟ رتوگتـسار  ادـخ  زا  ( ... 160 (.»؟ ًـالِیق ِهّللا  َنِم  ُقَدْـصَأ  ْنَـمَو  »... 

یناسک يا  ( 162 «.) َنِیقِداَّصلا َعَم  اُونوُکَو  َهّللا  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأاَی  دنـشاب « : ماگمه  هارمه و  نایوگتـسار  ناقداص و  اـب  هک  دـهاوخیم 
. دیشاب ماگمه  هارمه و  نایوگتسار  اب  دیزاس و  هشیپ  یهلا  ياوقت  دیاهدروآ ! نامیا  هک 

نآرق هاگدید  زا  غورد 

حیضوت

اُوِبنَتْجاَو ِناَثْوَْألا  َنِم  َسْجِّرلا  اُوِبنَتْجاَف  دیامرفیم ...« : هک  نانچ  تسا ، هتفرگ  رارق  ادخ  هب  كرـش  فیدر  رد  ریوزت  غورد و  دیجم  نآرق  رد 
. دیزیهرپب غورد ] ساسایب :[  لطاب و  نخس  زا  دینک و  بانتجا  اهتب  ینعی  اهيدیلپ  زا  ( ... 163 «.) ِروُّزلا َلْوَق 

درادن نامیا  وگغورد 

يِرَتْفَی اَمَّنِإ  دـیامرفیم « : دـهدیم و  رارق  یهلا  تایآ  نارکنم  راّفک و  فیدر  رد  ار  ناـنآ  دـنادیمن و  نمؤم  ار  ناـیوگغورد  دـیجم  نآرق 
تایآ هب  نامیا  هک  دـندنبیم  ادـخ  هب  ار  غورد  بلاطم  یناسک  اـهنت  ( 164 «.) َنُوبِذاَْکلا ُمُه  َِکئلوُأَو  ِهَّللا  ِتاَیِآب  َنُونِمُْؤی  َـال  َنیِذَّلا  َبِذَْـکلا 

. دنتسه اهنآ  یعقاو  نایوگغورد  دنرادن و  ادخ 

تسا قسف  غورد 
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( ... 165 «.) ِّجَْحلا ِیف  َلاَدِـج  َالَو  َقوُُسف  َالَو  َثَفَر  َالَف  دـیامرفیم ... « : دربیم و  مان  قسف »  » ناونع هب  غورد  زا  لاعتم  يادـخ  رگید  دروم  رد 
... . تسین لادج  و  غورد ] هانگ :[  نانز و  اب  یسنج  شزیمآ  جح  رد 

یهلا تیاده  زا  ندش  مورحم 

تـسا هدـننک  نارفک  وـگغورد و  هک  ار  سک  نآ  دـنوادخ  ( ... 166 «.) ٌراَّفَک ٌبِذاَـک  َوُه  ْنَم  يِدـْهَی  َـال  َهَّللا  َّنِإ  دـیامرفیم ... « : هک  ناـنچ 
وگغورد راکفارسا و  هک  ار  یـسک  دنوادخ  ( ... 167 «.) ٌباَّذَک ٌفِرْـسُم  َوُه  ْنَم  يِدْهَی  َهَّللا َال  َّنِإ  دیامرفیم ... « : زین  و  دنکیمن . تیادـه 

رارق یهلا  نعل  دروم  نایوگغورد  ناعل ، هب  طوبرم  تایآ  هلهابم و  هیآ  رد  تسا  رود  هب  ادخ  تمحر  زا  وگغورد  دـنکیمن . تیادـه  تسا 
. میهدیم رارق  نایوگغورد  رب  ار  ادخ  تنعل  هاگنآ  ( ... 168 «.) َنِیبِذاَْکلا یَلَع  ِهّللا  َۀَنَْعل  ْلَعْجَنَف  دیامرفیم ... « : هلهابم  هیآ  رد  دناهتفرگ .

تایاور رظن  زا  غورد 

: میزادرپیم تایاور  زا  ياهراپ  نایب  هب  کنیا  غورد  شهوکن  رد  دیجم  نآرق  زا  دنچ  یتایآ  رکذ  زا  سپ 

ادخ هب  كرش  فیدر  رد  غورد 

دب ادخ و  هب  كرش  هانگ  نیرتگرزب  مهدن ؟ ربخ  ناهانگ  نیرتگرزب  زا  ار  امش  ایآ  : » دومرف ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمالسا  یمارگ  لوسر 
(169 «.) تسا نتفگ  غورد  ردام و  ردپ و  هب  تبسن  يراتفر 

ناهانگ دیلک  غورد 

(170 «.) تسا غورد  نآ  دیلک  هدش و  هداهن  ياهناخ  رد  اهيدیلپ  مامت  : » دومرف مالسلا  هیلعيرکسع  نسح  ماما  ترضح 

تسا رتدب  بارش  زا  غورد 

مه بارـش  زا  غورد  تسا و  بارـش  اهلفق  نآ  دیلک  هداد و  رارق  ییاه  لفق  يدب  ّرـش و  يارب  لاعتم  دنوادخ  : » دومرف مالـسلا  هیلعرقاب  ماما 
(171 «.) تسا رتدب 

نامیا یبارخ  ببس  غورد 

(172 «.) تسا نامیا  هدننک  ناریو  غورد  : » دومرف مالسلا  هیلعرقاب  ماما 

یهایسور غورد و 

اب غورد  ( 173 «.) دنکیم هایـسور  ار  ناسنا  اریز  دـینک  يراددوخ  نتفگ  غورد  زا  : » دومرف ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمالسا  یمارگ  لوسر 
نامیا اب  ناسنا  ایآ  دـش : لاؤس  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  زا  هک  دـنکیم  تیاور  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  تسین  راـگزاس  ناـمیا 

؟ دـشاب وگغورد  تسا  نکمم  اـیآ  دـنتفگ : يرآ . دومرف : دـشاب ؟ لـیخب  دراد  ناـکما  دـش : لاؤس  يرآ . دومرف : دـشاب ؟ وسرت  تسا  نکمم 
(174 .) هن دومرف :

دوشیم درط  ادخ  هاگرد  زا  وگغورد 
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(175 «.) يدرک میاهر  دوخ  لاح  هب  هک  یتفای  نایوگغورد  هاگیاج  رد  ارم  دیاش  ایادخ ! : » دیوگیم شیاین  ماقم  رد  مالسلا  هیلعداجـس  ماما 
نمؤم هاگره  : » دومرف هک  تسا  هدـش  لقن  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  یثیدـح  رد  تسا  ناگتـشرف  نعل  بجوتـسم  وگغورد 
هاگنآ دسریم ؛ شرع  هب  ات  هک  دیآیم  نوریب  يدنگ  يوب  شبلق  زا  دـننکیم و  تنعل  ار  وا  هتـشرف  رازه  داتفه  دـیوگب  غورد  رذـع  نودـب 

(176 «.) دنتسرفیم نعل  وا  رب  شرع  نانابهگن 

تسا قافن  تمالع  غورد 

دناوخب و زامن  دریگب و  هزور  دنچ  ره  تسا  قفانم  دشاب  سک  ره  رد  هک  تسا  تلصخ  هس  : » دومرف ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
(177 «.) دنک فّلخت  هدعو  رد  . 3 دیوگب . غورد  نخس  رد  . 2 دنک . تنایخ  تناما  رد  . 1 دنادب : ناملسم  ار  دوخ 

اهابر نیرتدب  غورد 

دوریم نایم  زا  دارفا  هیامرس  يداصتقا  يابر  رد  اریز   ) تسا غورد  اهابر  نیرتالاب  نیرتدب و  : » دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
. تسا رتدب  نآ  زا  غورد  تسا و  بذاک  دوس  ابر  ( 178 («.) دوشیم رادهشدخ  نامیا  لصا  غورد  رد  نکل 

ثحب هصالخ 

هراشا

زا ار  ناسنا  ترخآ  ایند و  رد  غورد  تسا . نامیا  هدـننک  بارخ  ناـبز و  تاـفا  زا  غورد  هک  دوشیم  هدافتـسا  تشذـگ  هچ  نآ  هعومجم  زا 
دزاسیم و راچد  قافن  يراـمیب  هب  ار  هعماـج  بلـس و  ار  یمومع  داـمتعا  غورد  دـنکیم . راـبتعایب  مدرم  ناـیم  رد  مورحم و  یهلا  تمحر 

نیا تسا و  وگغورد  ناسنا  ینیب  مکدوخ  تراقح و  هدقع  ییوگ ، غورد  یلـصا  تلع  هک : تسا  نآ  هدـمآ  رابخا  رد  هک  هتکن  نیرتبلاج 
. تسا هدش  هراشا  نآ  هب  مالسلا  مهیلعنیموصعم  تاملک  رد  یقالخا  یسانشناور  ناونع  هب  هک  تسا  یناور  تاکن  زا  یکی 

رگید مهم  هتکن  کی 

رد دـنک . يراددوخ  زین  وگغورد  دارفا  اب  یتسود  ینیـشنمه و  زا  یتسیاب  دزیهرپب  نتفگ  غورد  زا  دوخ  تسا  مزال  هک  نآ  رب  هوـالع  ناـسنا 
ربنم يالاب  ررکم  هیلع  هَّللا  تاولـص  نینمؤملاریما  هک  تسا  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  دـییامن . هجوت  ثیدـح  دـنچ  هب  هراـب  نیا 
سپس وگغورد .» قمحا 3 . راکهبت 2 . كابیب و  يور  رپ  . 1 دنک : يرود  سک  هس  اب  یتسود  زا  ناملـسم  ناسنا  تسا  راوازـس  : » دومرفیم
يارب ار  نارگید  نانخس  نارگید و  يارب  ار  وت  نانخـس  نوچ  تسین ، راوازـس  وت  يارب  وگغورد  اب  ندرک  یگدنز  : » دومرف وگغورد  هرابرد 

. دنکن رواب  یـسک  دیوگ  تسار  رگا  هک  اجنآ  ات  دیازفایم  نآ  هب  يرگید  ناتـساد  دناسر  نایاپ  هب  ار  یناتـساد  هاگره  دـنکیم و  وگزاب  وت 
دوخ بظاوم  دینک و  هشیپ  ار  یهلا  ياوقت  سپ ، دناشفایم . هنیک  مخت  اههنیـس  رد  دنکیم و  داجیا  توادع  ینمـشد و  مدرم  نایم  وگغورد 

: نکم ترشاعم  اهنآ  اب  وشن و  کیدزن  سک  راهچ  هب  : » دومرف مالسلا  هیلعرقاب  ماما  ( 179 «.) دیزیریم یتسود  حرط  یسک  هچ  اب  هک  دیشاب 
و ( 180 «.) دـنک رواب  دـناوتیمن  ناسنا  دـیوگب  مه  تسار  رگا  وگغورد  اّما  دومرف ]: هاـگنآ  . ] وگغورد . 4 وسرت ؛ . 3 لیخب ؛ . 2 قمحا ؛ . 1

بارس دننام  وا  اریز  شاب  رذح  رب  وگغورد  اب  یتسود  زا  دومرف ...« : مالـسلا  هیلعیبتجم  ماما  هب  یثیدح  نمـض  رد  مالـسلا  هیلعنانمؤمریما 
(181 «.) دزاسیم رود  ار  کیدزن  کیدزن و  ار  رود  ترظن  رد  هک  تسا 
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ینیچ نخس 

هراشا

شهوکن رد  دـیجم  نآرق  تسا . ینیچنخـس  یماّمن و  دزاسیم  رود  ادـخ  هار  زا  ار  ناسنا  هک  قالخا  لیاذر  ناـبز و  تاـفآ  زا  رگید  یکی 
ٍءاَّشَم ٍزاَّمَه  دـیامرفیم « : رگید  دروـم  رد  نـیچ . نخــس  يوـج  بـیع  ره  رب  ياو  ( 182 «.) ٍةَزَمُّل ٍةَزَمُه  ِّلُِـکل  ٌلـْیَو  دـیامرفیم « : ینیچنخس 

(184 «.) ٍمِینَز َِکلذ  َدَْعب  ٍُّلتُع  دیامرفیم « : رگید  هیآ  رد  و  نکم . يوریپ  دنتسه  نیچ  نخس  وج و  بیع  رایسب  هک  یناسک  زا  ( 183 «.) ٍمیِمَِنب
ینشور بسن  لصا و  هک  یسک  ینعی  مینز »  » ناونع هب  نیچ  نخـس  زا  دیجم  نآرق  تسا . ماندب  نشخ و  روخرپ و  زوت و  هنیک  نیچ  نخـس  ]

لقن كرابم  نب  هَّللادبع  زا  ( 185) ءاضیبلا ۀّـجحملا  رد  زین  یناشاک  ضیف  موحرم  تسا . هانگ  نیا  تمظع  رب  لیلد  نیا  دربیم و  مان  درادـن 
ریسفت نیا  كرابم  نب  هَّللادبع  دیوگیم : سپس  دنکیم . وگزاب  اج  همه  رد  ار  زیچ  همه  هدش و  دلوتم  انز  زا  هک  تسا  یسک  مینز  دنکیم :

نینچ بکترم  دوش  هتسب  عورشم  قیرط  زا  یسک  هفطن  رگا  هک  نیا  هصالخ  تسا . هدرک  تشادرب  ٍمِینَز » َِکلذ  َدَْعب  ٍُّلتُع  هفیرـش «  هیآ  زا  ار 
. دوشیمن یگرزب  هانگ 

تایاور هاگدید  زا  یماّمن 

حیضوت

. درذگیم ناترظن  زا  اهنآ  زا  یخرب  هک  تسا  هدش  يدایز  دیکأت  ینیچ  نخس  تّمذم  رد  زین  یمالسا  تایاور  رد 

ربق باذع  ینیچ و  نخس 

(189 «.) تسا غورد  تبیغ و  ینیچ و  نخس  رطاخ  هب  ربق  باذع  : » دومرف مالسلا  هیلعیلع  ترضح 

دوشیمن تشهب  دراو  نیچ  نخس 

لماع دراد و  یمرب  مدق  مدرم  تدحو  ندز  مهرب  يارب  هک  یسک  نیچ و  نخس  هک  تسا  هدش  حیرـصت  بلطم  نیا  هب  يددعتم  تایاور  رد 
تـشهب دراو  نیچ  نخـس  : » دوـمرف ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  لوـسر  تسین . تشهب  لـها  دوـشیم  نیملـسم  ناـیم  ییادـج  هـقرفت و 

: دومرف يرگید  ثیدح  رد  و  ( 191 «.) تسا مارح  نانیچ  نخس  ناگدننک و  تبیغ  رب  تشهب  : » دومرف مالسلا  هیلعرقاب  ماما  ( 190 «.) دوشیمن
سک راهچ  : » دومرف مالسلا  هیلعقداص  ماما  ( 192 «.) تسا مارح  دنرادیمرب  ماگ  مدرم  نایم  داسف  يارب  هک  یناسک  ینعی  نیتاّتق  رب  تشهب  »
ربمایپ ( 193 «.) نیچ نخس  تسا 4 . داـتعم  بارـش  ندروـخ  هب  هک  نآ   ] رمخلا مـئاد  قفانم 3 . نهاک 2 . . 1 دـنمورحم : تشهب  هب  نـتفر  زا 

نیچ نخـس  اهنآ  زا  یکی  هک  ماهدرک  مارح  هورگ  دنچ  رب  ار  تشهب  دیامرفیم : ّلجوّزع  يادـخ  : » دومرف ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا 
(194 «.) تسا

تسا رود  ادخ  تمحر  زا  ماّمن 

نانآ لاح  لماش  ادـخ  تمحر  دـنک  یگدـنز  یهورگ  نایم  رد  ماّمن  کـی  رگا  هک  تسا  نیگنـس  نادـنچ  ینیچ  نخـس  هاـنگ  لاـح ، ره  هب 
یلاسکـشخ لیئارـسا  ینب  نایم  رد  یـسوم  ترـضح  نامز  رد  : » مینکیم بلج  ثیدـح  کی  هب  ار  امـش  هجوت  دروم  نیا  رد  دـش . دـهاوخن 

ناراب دیشخبن و  يرثا  درک  اعد  هچره  یلو  تفر  نوریب  ارحـص  هب  ياهدع  هارمه  هب  ناراب  ياعد  يارب  یـسوم  ترـضح  داد . يور  يدیدش 

یلمع www.Ghaemiyeh.comقالخا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 111زکرم  هحفص 44 

http://www.ghaemiyeh.com


ینیچ نخـس  دایز  هک  تسه  رفن  کی  امـش  ناـیم  رد  دـش : یحو  وا  هب  راـگدرورپ  بناـج  زا  درک ، تاـجانم  هراـب  نیا  رد  ترـضح  دـماین .
شیوخ نایم  ار ا ز  يو  ات  دـنک  یفرعم  ار  وا  تساوخ  ادـخ  زا  یـسوم  ترـضح  منکیمن . باجتـسم  ار  امـش  ياعد  وا  رطاخ  هب  دـنکیم و 

؟ موش یماّـمن  بکترم  دوخ  منک و  یفرعم  امـش  هب  ار  وا  هنوگچ  منکیم ، یهن  یماّـمن  زا  ار  امـش  نم  دوـمرف : لاـعتم  يادـخ  دـننک . نوریب 
دوخ تمحر  ناراب  دنوادخ  هاگنآ  درک ؛ هبوت  دش و  هّبنتم  دوب  ماّمن  هک  یسک  دراذگ ، نایم  رد  دوخ  موق  اب  ار  بلطم  نیا  یسوم  ترـضح 

(195 «.) داتسرف ورف  اهنآ  رب  ار 

ینیچ نخس  یماّمن و 

هراشا

ارچ دندرک : ضرع  منکن ؟ هاگآ  ناتدارفا  نیرتدب  هب  ار  امش  ایآ  : » دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تسا  دارفا  نیرتریرـش  ماّمن 
تسج و رد  دننکفایم و  ییادج  ناتـسود  نایم  رد  دنوریم و  ینیچ  نخـس  هب  هک  دنتـسه  ییاهنآ  دارفا  نیرتدب  دومرف : ادـخ . لوسر  يا 

ییادج ناتسود  نایم  هک  دننانیچ  نخس  امش  نیرتدب  : » دومرف مالسلا  هیلعنانمؤم  ریما  ( 186 «.) دنانمادکاپ حلاص و  دارفا  يارب  بیع  يوج 
هک تسا  هدش  لقن  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  یثیدح  نمض  رد  و  ( 187 «.) دنوریم نمادکاپ  دارفا  بویع  لابند  دننکفایم و 

ار لّکـشتم  ياهتیعمج  دننکیم و  شـشوک  ناتـسود  نایم  ینیچ  نخـس  يارب  هک  دنتـسه  یناسک  ادخ  دزن  امـش  نیرتنمـشد  دومرف ...« :
(188 «.) تسا ناکین  ناکاپ و  زا  ییوج  بیع  اهنمجنا و  نایم  ینکفا  هقرفت  ناشراک  دنزاسیم و  هدنکارپ 

یماّمن ياههزیگنا 

زا یکی  هک  تفگ  ناوتیم  لاؤس  نیا  خـساپ  رد  دوشیم ؟ هاـنگ  نیا  باـکترا  بجوم  ياهزیگنا  هچ  هک  دوشیم  حرطم  لاؤـس  نیا  نوـنکا 
ماندب ددص  رد  هتـشاد و  ءوس  رظن  دـنکیم  لقن  وا  زا  یبلطم  هک  یـسک  هب  ناسنا  . 1 دوشیم : ینیچ  نخـس  باکترا  ثعاب  ریز  لماع  دنچ 

ییارآ و سلجم  ییوگ و  هزره  . 4 یمرگرس . حیرفت و  . 3 دنکیم . تیاعس  وا  دزن  هک  یسک  هب  تبـسن  یتسود  حرط  . 2 دشاب . يو  ندرک 
. مدرم ناهذا  رد  بارطضا  شیوشت و  داجیا  ینکفا و  هقرفت  . 5 لطاب . لها  اب  ینیشنمه 

؟ درک دیاب  هچ 

تمایق زور  رد  هک  تسا  هدـش  یگرزب  تیـصعم  هانگ و  بکترم  دوش  ینیچ  نخـس  تیاعـس و  هب  التبم  ناسنا  هک  یناونع  ره  هب  دـیدرتیب ،
دوش و فلت  هدوهیب  یهلا ، ياهب  نارگ  هیامرس  نیا  ناسنا ، رمع  ادابم  هک  درک  تبظاوم  دیاب  تهج  نیا  هب  دش . دهاوخ  یهلا  باذع  راتفرگ 

نیا دـهاوخیم  هک  یماگنه  ناسنا  و  دوشن ، ناسنا  دـیاع  يرگید  زیچ  نایز  نارـسخ و  زج  ماجنارـس  دـسر و  نایاپ  هب  یگدولآ  اب  یگدـنز 
یگدیسر يارب  ءایلوا  ءایبنا و  روضح  رد  یهلا  لدع  هاگداد  رد  هک  هاگنآ  تمایق  زور  رد  هک  دشیدنیب  دوخ  اب  دیاب  دهد  ماجنا  ار  تیصعم 

ناسنا دهد . ماجنا  دناوتیمن  يراک  چیه  تسا و  هتفر  تسد  زا  تصرف  اجنآ  اریز  داد ؟ دـهاوخ  یباوج  هچ  دوشیم  رـضاح  دوخ  لامعا  هب 
ار نآ  دـشاب و  دوخ  ناـبز  بظاوم  هک  تسا  مزـال  ور  نیا  زا  ددرگن . اوسر  حـضتفم و  ترخآ  رد  اـت  دـسرب  دوخ  باـسح  هب  اـیند  رد  دـیاب 

. دشابن راسمرش  هدنکفارس و  رشحم  زور  رد  ات  دسرب  دوخ  لامعا  باسح  هب  ایند  نیمه  رد  دیوگن و  نخس  هدوهیب  دنک و  لرتنک 

ءازهتسا هّیرخس و 

ياهناسنا تاقوا  زا  يرایسب  هک  تسا  لماوع  نآ  زا  یکی  ءازهتسا  هّیرخس و  هک  تسین  کش  تسا . ءازهتـسا  هّیرخـس و  تامّرحم  زا  رگید 
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دنریگیم و هرهب  رخسمت  لماع  زا  نارگید  ندرک  رابتعایب  روظنم  هب  هک  یناسک  دنتـسه  يرآ ، دنکیم . تبیغ  هب  راداو  ار  نامیالا  فیعض 
نخـس نتفر ، هار  رد  دـیلقت  لیبق  زا  ییاهراک  اب  دـنراذگیم و  هیاـم  نارگید  تیثیح  وربآ و  زا  نارـضاح  ندـنادنخ  ییارآ و  سلجم  يارب 

يدنـسپدوخ و سح  هار  نیا  زا  دـنریگیم و  هرخـسم  هب  ار  نارگید  هیاـنک و ... هراـشا و  زا  یقیرط  ره  هب  هصـالخ  ندروـخ و  اذـغ  نتفگ ،
یـضار ار  دوخ  ناتـسود  ناعمتـسم و  نارگید  يوربآ  ندرک  جرخ  اـب  لّقادـح  دـننکیم و  عابـشا  ار  شیوـخ  ییوـگ  هزره  ییوجماـقتنا و 

رارق دیدهت  خیبوت و  دروم  متـس  ملظ و  ناونع  هب  ار  نآ  هدرک و  یهن  ًادـیدش  لمع  نیا  زا  میرک  نآرق  هک  تسا  تهج  نیدـب  دـنزاسیم و 
ٍءاَِسن نِم  ٌءاَِسن  َالَو  ْمُْهنِم  ًاْریَخ  اُونوُکَی  نَأ  یَـسَع  ٍمْوَق  نِم  ٌمْوَق  ْرَخْـسَی  اُونَمآ َال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی  دیامرفیم « : دنکیم و  هبوت  هب  رم  تسا و ا  هداد 

ُمُه َکـِئلوُأَف  ْبـُتَی  ْمـَل  نَـمَو  ِناـمَیِْإلا  َدـَْعب  ُقوُـسُْفلا  ُمْساـْلا  َْسِئب  ِباَْـقلَْألِاب  اوَُزباَـنَت  َـالَو  ْمُکَـسُفنَأ  اوُزِْمَلت  َـالَو  َّنُْـهنِم  ًاْریَخ  َّنُـکَی  نَأ  یـَـسَع 
دروم هک  اـهنآ  دـیاش  دـننک ، ءازهتـسا  ار  رگید  هورگ  امـش  نادرم  زا  یهورگ  دـیابن  دـیاهدروآ ! ناـمیا  هک  یناـسک  يا  ( 196 «.) َنوُِملاَّظلا

زا هدش  هرخسم  نانز  تسا  نکمم  اریز  دنکن ، هرخسم  ار  رگیدکی  نانز  نینچمه  و  دنشاب . ناگدننک  هرخسم  زا  رتهب  دنوشیم  عقاو  ءازهتسا 
دای دنسپان  تشز و  باقلا  اب  ار  رگیدکی  هک  نیا  زا  راهنز  دینک و  ییوج  بیع  رگیدکی  زا  ادابم  و  دنـشاب . رتهب  دننکیم  هرخـسم  هک  اهنآ 

رگ و متس  دنکن  هبوت  راتفر  نیا  زا  هک  سک  ره  تسا و  تشز  رایـسب  دراد  روجف  قسف و  زا  ناشن  هک  یمان  ندروآ ، نامیا  زا  سپ  هک  دینک 
تباـث تسا . هدـش  لزاـن  سامـش  نب  سیق  نب  تباـث  هراـبرد  هیآ  نیا  دـناهتفگ : قوـف  هـیآ  لوزن  نأـش  رد  نارّـسفم  زا  یخرب  تـسا . ملاـظ 

دنیشنب و ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  کیدزن  ات  دندرکیم  زاب  هار  وا  يارب  دشیم  دجسم  دراو  هک  یماگنه  دوب و  نیگنس  شیاهـشوگ 
. دندوب هتـسشن  ییاج  رد  مادک  ره  هدش و  غراف  حبـص  زامن  زا  مدرم  هک  یلاح  رد  دـش  دجـسم  دراو  زور  کی  دونـشب . ار  ترـضح  نانخس 
تفاکـشیم و ار  تیعمج  تهج  نیا  هب  دنیـشنب ؛ ملـسو  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـصربمایپ  کـیدزن  درکیم  یعـس  زور  ره  شور  قـبط  زین  تباـث 

نیا زا  یلو  تسشن  اجنامه  زین  وا  نیـشنب . اج  نیمه  تفگ  اهنآ  زا  یکی  ماجنارـس  مورب . ربمایپ  تمدخ  ات  دیهدب  اج  دیهدب ، اج  تفگیم 
درم نیا  تفگ : یتحاران  يور  زا  تباث  دش  نشور  اوه  هک  نیا  زا  سپ  دش . تحاران  تدش  هب  دنیـشنب  ربمایپ  کیدزن  ات  دندادن  شهار  هک 

نآ رد  هک  درک  دای  ياهنوگ  هب  ار  وا  ردام  مان  و  نز !؟ نالف  دـنزرف  تفگ : تباث  متـسه . سک  نـالف  نم  تفگ : دادـن . هار  ارم  هک  تسیک ؟
، دـنکفا ریز  هب  رـس  تلاجخ  زا  دـش و  هدنمرـش  درم  نآ  دنتـسنادیم . تمالم  شنزرـس و  هیام  ار  ریبعت  هنوگ  نیا  تیلهاج ) نارود   ) نارود

سک چیه  ور  نیا  زا  ( 198 .) تسا ینمادكاپ  اوقت و  لاعتم  يادـخ  دزن  اهشزرا  رایعم  نازیم و  كالم و  ( 197 .) دش لزان  هیآ  نیا  سپس 
. دشاب دنموربآ  ادخ  شیپ  صخش  نیمه  اسب  هچ  درگنب ، وا  هب  تراقح  مشچ  اب  درامشب و  کچوک  ار  يرگید  درادن  قح 

ادخ هاگشیپ  رد  نمؤم  ماقم 

نانمؤم نآ  زا  ار  يدنلبرس  تزع و  درادیم و  تسود  ار  نمؤم  ناگدنب  دنوادخ  تسا . مرتحم  زیزع و  رایسب  لاعتم  دنوادخ  دزن  نمؤم  هدنب 
ناـنمؤم ربماـیپ و  ادـخ و  نآ  زا  اـهنت  يزارفرـس  تزع و  ( ... 199  ...«.) َنِینِمْؤُْمِللَو ِِهلوُسَِرلَو  ُةَّزِْعلا  ِهَِّللَو  دـیامرفیم ...« : هک  ناـنچ  دـنادیم ،

زا تشز  باقلا  اب  ای  دـنک  هرخـسم  ار  نانمؤم  سکره  دومرف  ٍمْوَق »... نِم  ٌمْوَق  ْرَخْـسَی  َال   » هیآ تارجح  هروس  رد  تهج  نیمه  هب  و  تسا . ...
ِتاَقَدَّْصلا ِیف  َنِینِمْؤُْملا  َنِم  َنیِعِّوَّطُْملا  َنوُزِْملَی  َنیِذَّلا  دیامرفیم « : رگید  ياج  رد  و  دوشیم . بوسحم  ناراکمتس  هرمز  رد  دنک  دای  اهنآ 

رطاخ هب  دّـهعتم  دـّبعتم و  نانمؤم  زا  هک  ناـنآ  ( 200 «.) ٌمِیلَأ ٌباَذَـع  ْمَُهلَو  ْمُْهنِم  ُهّللا  َرِخَـس  ْمُْهنِم  َنوُرَخْـسَیَف  ْمُهَدـْهُج  اَّلِإ  َنوُدِـجَیَال  َنیِذَّلاَو 
صالخا قبط  رد  ار  ناـشناوت  رثکادـح  هک  ار  یتعاـضب  یب  دارفا  زین  دـننکیم و  ییوج  بیع  داـقتنا و  دـنهدیم  ادـخ  هار  رد  هک  یتاقدـص 
ثیداحا رد  نینچمه  دـنراد . شیپ  رد  كاندرد  یباذـع  نانآ  درک و  دـهاوخ  هرخـسم  ار  اهنآ  دـنوادخ  دـنریگیم ، هرخـسم  هب  دـناهداهن 

دنوادـخ مشخ  بجوم  یهلا و  سدـقا  تاذ  هب  تناـها  نمؤم  هب  تناـها  تسا و  ادـخ  هب  مارتحا  نمؤم  هب  مارتـحا  هک  تسا  هدـمآ  یمالـسا 
هیلعقداص ماما  زا  دـهدیم .» گنج  نالعا  دـنرازایب  ار  نانمؤم  هک  یناسک  هب  دـنوادخ  : » تسا هدـمآ  یـسدق  ثیدـح  رد  تسا و  ناـحبس 

تسا و گنج  رد  وا  اب  دنوادخ  هک  دنادب  دیاب  درامـش  راوخ  ارم  نمؤم  هدنب  هک  یـسک  : » دومرف ّلجوّزع  دـنوادخ  هک  تسا  هدـمآ  مالـسلا 
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تـسا رتشیب  هبعک  تمرح  زا  نمؤم  تمرح  ( 201 «) تسا ناما  رد  نم  بضغ  زا  کش  یب  دـنک  میرکت  میظعت و  ارم  نمؤم  هدـنب  هک  یـسک 
هللا یلصادخ  لوسر  زا  ار  یتیاور  ( 202 ...«.) هلها نامزلا و  یلع  حالصلا  یلوتـسا  اذا   » هغالبلا جهن  زا  هلمج  نیا  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا 

نیرفآ دومرف : دنکفا و  رظن  هبعک  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  تسا  هدرک  تیاور  رباج  دنکیم ...« : لقن  ملـسو  هلآو  هیلع 
، تسا رتشیب  وت  زا  ادـخ  دزن  نمؤم  مارتحا  هک  دـنگوس  دـنوادخ  هب  یتمرح ! ياراد  هزادـنا  زا  شیب  یگرزب و  هزادـنا  یب  هک  ياهناخ  وت ، رب 

مرتحم يو  نوخ  . 1 دراد : مارتحا  تهج  هس  زا  نمؤم  یلو  تسا ،  مارح  وت  رد  يزیرنوخ  هک   ] تسا تهج  کی  زا  طقف  وت  تمرح  ره  اریز 
ره زا  شیب  هچ  نآ  میدش  روآ  دای  ًالبق  هک  نانچ  مزال  رّکذـت  ( 203 .«) تسا مارح  وا  هب  تبسن  ینامگدب  . 3 دراد . تمرح  وا  لام  . 2 تسا .

تمظع و رب  لیلد  بصنم و ... ماقم و  هاـج و  لوپ و  لـیبق  زا  روما  ریاـس  تسا و  اوقت  دراد  شزراو  تیمها  لاـعتم  يادـخ  هاگـشیپ  رد  زیچ 
یناسک هچ  ادخ  يایلوا  مینادیمن  ام  هک  ارچ  تسیرگن ، یتسپ  تراقح و  هدید  اب  ینمؤم  چیه  هب  دـیابن  ور  نیا  زان  تسین . ناسنا  تیبوبحم 

نمض رد  زین  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصمالسا  یمارگ  لوسر  هک  نانچ  تسین ، هاگآ  سک  چیه  راگدرورپ  زج  دارفا  نطاب  زا  نوچ  دنتـسه ،
یفخم شیوخ  قلخ  ناـیم  رد  ار  دوخ  ّیلو  تسا ...: هدرک  یفخم  زیچ  هس  رد  ار  زیچ  هس  لـجوّزع  يادـخ  : » دوـمرف دوـخ  نانخـس  زا  یکی 

ادخ ّیلو  اهنآ  زا  کی  مادک  دنادیمن  اریز  درمـش ، کچوک  ار  ادخ  ناگدنب  زا  يدحا  اهامـش  زا  کی  چیه  ادابم  نیاربانب  تسا ... هتـشاد 
ناهنپ زیچ  راهچ  رد  ار  زیچ  راهچ  یلاـعت  كراـبت و  يادـخ  : » دومرف یثیدـح  نمـض  رد  مالـسلا  هیلعیلع  ترـضح  نینچمه  ( 204 «.) تسا

نکم هاگن  تراقح  مشچ  اب  ادخ  ناگدنب  زا  ياهدنب  چیه  هب  سپ  تسا . هتشاد  ناهنپ  شیوخ  ناگدنب  نایم  رد  ار  دوخ  ّیلو  تسا ...: هدومن 
دارفا دـش  هتفگ  هک  یبلاطم  هب  هجوت  اـب  ثحب  هجیتن  ( 205 «) ینادن وت  دشاب و  ادـخ  ّیلو  یتسه ] انتعا  یب  وا  هب  هک  یـسک   ] نامه دـیاش  هک 

. - تسا تشز  عبطلاب  یگرخـسم  یگزره و  هک  نآ  کی  دنیوج - : يرود  تهج  ود  زا  دنـسپان  تشز و  راتفر  نیا  زا  دیاب  نمؤم  دّهعتم و 
. راد ظوفحم  اهشزغل  زا  ار  ام  اراگدرورپ ! دوشیم . زین  تبیغ -  ینعی  رگید -  هریبک  هانگ  بجوم  هک  نآ  مود 

دسح

هراشا

ییوج بیع  ددص  رد  هراومه  دراد  هک  یتداسح  ياضتقم  هب  دوسح  صخش  تسا . تبیغ  لماوع  زا  دسح  تسا و  دسح  تامّرحم  زا  رگید 
راتفرگ دنکیم  تبیغ  دسح )  ) هزیگنا نیا  اب  هک  یـسک  دـنکیم . عابـشا  ار  شیوخ  یهاوخ  دوخ  سح  هار  نیا  زا  تسا و  دوسحم  ریقحت  و 

 . تبیغ هانگ  تهج  زا  رگید  یباذعو  تداسح  هانگ  رطاخ  هب  یباذع  یحور ، باذع  دوشیم : باذع  هس 

دسح فیرعت 

رب هوالع  دوسح  صخـش  تسا و  تمعن  نآ  نتـشاد  راوازـس  هک  تسا  یـسک  زا  تمعن  لاوز  يوزرآ  دـسح  : » دـیوگیم یناهفـصا  بغار 
دـسح قفاـنم  تـسا و  هـطبغ  لـها  نمؤـم  : » هـک تـسا  هدـمآ  تـیاور  رد  دـنکیم ». تـمعن  نآ  لاوز  رد  شـشوک  اـسب  هـچ  یبـلق  يوزرآ 

(206 «.) دزرویم

نآرق تایآ  رد  دسح 

دسح دوهی  ایآ  ( 207 «.) ًامیِظَع ًاْکُلم  مُهاَْنیَتآَو  َۀَمْکِْحلاَو  َباَتِْکلا  َمیِهاَربِإ  َلآ  اَْنیَتآ  ْدَقَف  ِِهلْـضَف  نِم  ُهّللا  ْمُهاَتآ  اَم  یَلَع  َساَّنلا  َنوُدُـسْحَی  ْمَأ  » 
هب تسا ؟ هدرک  رادروخرب  شیوخ  لضف  زا  ار  نانآ  دنوادخ  هک  نیا  زا  نیملسم  هب  ای  شاهداوناخ و  ربمایپ و  هب  مدرم :[  هب  تبسن  دنزرویم 
َْول ِباَـتِْکلا  ِلـْهَأ  ْنِم  ٌرِیثَـک  َّدَو  میدرک « . اـطع  یمیظع  تنطلـس  تموکح و  اـهنآ  هب  میداد و  تمکح  باـتک و  میهاربا  لآ  هب  اـم  قیقحت 
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هک  ] دسح يور  زا  باتک  لها  زا  يرایسب  ( 208  ...«.) ُّقَْحلا ْمَُهل  َنَّیَبَت  اَم  ِدَْعب  ْنِم  ْمِهِـسُْفنَأ  ِدنِع  ْنِم  ًادَسَح  ًاراَّفُک  ْمُِکناَمیِإ  ِدَْعب  ْنِم  ْمُکَنوُّدُرَی 
يارب ًالماک  قح  هک  نآ  زا  سپ  دننادرگزاب . رفک  لاح  هب  نامیا  مالسا و  زا  دعب  ار  امش  دنراد  تسود  تسا ] هدناود  هشیر  اهنآ  دوجو  رد 

َْنبَـسَتْکا اَّمِم  ٌبیِـصَن  ِءاَسِّنِللَو  اُوبَـسَتْکا  اَّمِم  ٌبیِـصَن  ِلاَجِّرِلل  ٍضَْعب  یَلَع  ْمُکَـضَْعب  ِِهب  ُهّللا  َلَّضَف  اَـم  اْوَّنَمَتَت  َـالَو  تسا « .... هدـش  نشور  اـهنآ 
رگید یـضعب  رب  ار  امـش  زا  یـضعب  دنوادخ  نآ  وترپ  رد  هک  ار  ییاه  ّتیزم  ( 209 «.) ًامِیلَع ٍءْیَـش  ِّلُِکب  َناَک  َهّللا  َّنِإ  ِِهلْـضَف  نِم  َهّللا  اُولَأْسَاو 

هچ نآ  زا  ياهرهب  تـسا  نادرم  يارب  زا  تـسا . کـلام  ار  شیوـخ  شـشوک  یعـس و  هجیتـن  سکره  اریز  دـینکم  وزرآ  تـسا  هداد  يرترب 
هچ رگ  تسا . اناد  زیچ  ره  هب  دنوادخ  هک  دیهاوخب  ادخ  لضف  زا  دناهدرک . بسک  هچ  نآ  زا  ياهرهب  تسا  نانز  يارب  زا  دناهدرک و  بسک 
زا یخرب  هب  هک  تسا  یهلا  لـضف  تمعن و  لاوز  يوزرآ  دـسح  هک  دـنامهفیم  ًانمـض  اـما  تسا  نادـساح  شهوـکن  ماـقم  رد  تاـیآ  نـیا 

دـسح هک  هزادـنا  ره  ور  نیا  زا  نارگید . زا  نآ  لاوز  هن  تسا  اـهتمعن  نآ  نتـشاد  يوزرآ  هـک  هـطبغ  ربارب  رد  هتـشاد  ینازرا  شناگدـنب 
رب دوسح  رـش  زا  ار  شلوسر  لاعتم  يادخ  هک  سب  نیمه  نآرق  رظن  زا  دـسح  شهوکن  رد  تسا . بولطم  هدیدنـسپ و  هطبغ  تسا  دنـسپان 

. دزرو دسح  هک  هاگنآ  هاوخدب  دوسح  ّرش  زا  مربیم  هانپ  ادخ  هب  ( 210 «.) َدَسَح اَذِإ  ٍدِساَح  ِّرَش  نِمَو  دیامرفیم ...« : هک  درادیم  رذح 

تایاور رد  دسح 

حیضوت

. دناوخ دیهاوخ  لیذ  رد  ار  نآ  زا  ییاههنومن  هک  هدمآ  دسح  يارب  یتایصوصخ  مالسلا  امهیلعنیموصعم  ثیداحا  رد 

رفک ياههشیر  زا  دسح 

رد دسح  اما  دومرف : دـسح  هرابرد  سپـس  ( 211 «.) دـسح ّربکت و  صرح ، تسا : زیچ  هس  رفک  ياههشیر  : » دومرف مالـسلا  هیلعقداـص  ماـما 
: دومرف یثیدح  نمض  ردمالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 212 .) تشک ار  يرگید  یکی  هک  هاگنآ  تسا  لیباق ] لـیباه و   ] مدآ رـسپ  ود  ناتـساد 

تمحر لضف و  راکنا  بلق و  یکیرات   ] ود نیا  دریگیم و  همـشچرس  دارفا  هب  تبـسن  ادـخ  ياهتمعن  راکنا  زا  بلق و  یکیراـت  زا  دـسح  »
(213 .«) دنتسه رفک  لاب  ود  لاعتم ] دنوادخ 

دروخیم ار  نامیادسح 

ار نامیا  دـسح  : » دومرف زین  و  ( 214 «.) دربیم نیب  زا  ار  مزیه  شتآ  هک  هنوگ  نامه  دروخیم  ار  نامیا  دـسح  : » دومرف يرگید  ثیدـح  رد 
(215 «.) دوشیم بوذ  بآ  رد  فرب  خی و  هک  هنوگ  نآ  دنکیم  بآ  ناسنا  بلق  رد 

قافن هناشن  دسح 

(216 «.) دروخیمن هطبغ  دزرویم و  دسح  قفانم  دربیمن ، کشر  یلو  دروخیم  هطبغ  نمؤم  : » دومرف مالسلا  هیلعقداص  ماما 

نید تفآ  دسح 

(217  «.) یشورف رخف   ]: ندیلاب دوخ  هب  و  ینیب ، دوخ  دسح ، تسا : زیچ  هس  نید  تفآ  : » دومرف مالسلا  هیلعقداص  ماما  رگید  ثیدح  رد  و 

دسح یمسج  ياهنایز 
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. دراذگیم یفنم  رثا  ناسنا  باصعا  يور  زین  یمسج  رظن  زا  دنکیم  هابت  ار  نامیا  نید و  دراد و  يونعم  ياهنایز  هک  نیا  زا  هتشذگ  دسح 
زا سپ  هلاضفا ) ماد   ) يرتشوش یقت  دمحم  خیش  هّمالع  ( 218 «.) تسا ندرب  کشر  ِیمک  زا  ندب  تمالس  : » دومرف مالـسلا  هیلعنانمؤم  ریما 

لوق زا  هاـگنآ  تسا .» دوـسح  اـهنآ  زا  یکی  هک  دـنا  تحاراـن  هشیمه  سک  شـش  : » دـسیونیم مالـسلا  هیلعناـنمؤم  ریما  هلمج  نیا  لـقن 
دش ببس  زیچ  هچ  مدیسرپ  دوب . هتـشذگ  وا  رمع  زا  لاس  تسیب  دص و  هک  مدید  ار  ینیـشن  ارحـص  برع  : » تفگ هک  دنکیم  لقن  یعمـصا 
ياج رد  مالسلا  هیلعیلع  ترـضح  زین  و  ( 219 .«) دیـشک ازارد  هب  مرمع  مداهن و  يرانک  رد  ار  دـسح  دوش ؟ ینـالوط  ردـق  نیا  وت  رمع  هک 

تـسا كانرطخ  ياهيرامیب  زا  دسح  لاح ، ره  هب  ( 220 «.) دنراد تلفغ  دوخ  تمالس  زا  نادوسح  هک  تسا  یتفگـش  ياج  : » دومرف رگید 
يارب يراـمیب  نیا  لـماوع  هـب  ندرب  یپ  زا  سپ  اـت  ( 221) تسا دـیفم  يرورـض و  نآ  یناور  ياههزیگنا  لـلع و  یـسررب  یباـی و  هشیر  هک 

هک مینکیم  هدنـسب  هتکن  کی  رکذ  هب  اـهنت  اـج  نیا  رد  ( 222 .) درک رود  دوخ  زا  ار  کـلهم  ضرم  نیا  درک و  یـشیدنا  هراـچ  نآ  ناـمرد 
دـینک و ناربج  ار  اهدوبمک  شالت  یعـس و  اب  دیـشوکب  تسا . تداسح  هدـمع  بابـسا  زا  تلاـسک  یلبنت و  هارمه  هب  اـهدوبمک  اههدـقع و 

نآ هب  شـشوک  یعـس و  اب  هک  ردقم  تسا  رّدقم  یبیـصن  یمهـس و  ار  یـسک  ره  یگدنز  رد  هک  دینادب  ًانمـض  دییادزب و  لد  زا  ار  اههدقع 
متس و ملظ و  لیبق  زا  یعناوم  یعامتجا  یناگدنز  رد  تسا  نکمم  هتبلا  یعَس .» ام  ّالإ  ِناْسنْإِلل  َْسَیل  ْنأ  َو  : » دومرف هک  نانچ  دیـسر ، دهاوخ 

یعامتجا ياهيرامیب  هنوگ  نیا  نامرد  تشادرب و  نایم  زا  ناوتیمن  دسح  اب  ار  اهنیا  هک  دشاب  هتشاد  دوجو  ناسنا  هار  رس  رد  یـشک  قح 
. دریگ رارق  یسررب  دروم  دیاب  دوخ  ياج  رد  هک  دراد  يرگید  هار 

بضغ

هراشا

. دـیآیم رامـش  هب  تبیغ  يارب  يرگید  لـماع  دوـخ  هک  تسا  بضغ  دـنک  يرود  نآ  زا  یتسیاـب  هَّللا  یلا  کـلاس  هک  یتاـمّرحم  هـلمج  زا 
دناشن ورف  ار  شیوخ  مشخ  دـنک و  شوماخ  ار  دوخ  هنیک  مشخ و  ياههلعـش  هک  نیا  يارب  دوشیم  تحاران  یـسک  زا  ناسنا  هک  یماـگنه 

هک نیا  زا  لـفاغ  یلو  تفرگ ، دـهاوخ  مارآ  شلد  دزیرب  ار  دوـخ  مصخ  يوربآ  تثیح و  رگا  هک  نیا  ناـمگ  هـب  دوـشیم  تـبیغ  بـکترم 
ار یتایاور  زا  یخرب  کنیا  دـنکیم . دوبان  ار  ناسنا  ترخآ  ایند و  هک  دروآیم  راب  هب  ییاهنایز  اهرطخ و  هچ  دراوم  هنوگ  نیا  رد  بضغ 

. مینکیم لقن  تسا  هدیسر  بضغ  ءوس  راثآ  هرابرد  هک 

بصغ ءوس  راثآ 

لوسر ( 223 «.) دزاـسیم راکـشآ  ار  شیاـهیتشز  دـنکیم و  كـاله  ار  شبحاـص  بـضغ  مـشخ و  : » دوـمرف مالــسلا  هیلعناـنمؤملا  ریما 
(224 «.) دزاسیم هابت  ار  لسع  هکرس  هک  هنوگ  نامه  دنکیم  دساف  ار  نامیا  بضغ  : » دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ 

يدب ره  دیلک 

(225 «.) تسا يدب  ره  دیلک  بضغ  دومرف : مالسلا  هیلعمتشه  ماما 

نکم بضغ 

اههنتف زا  يرایسب  زا  دوشن  نیگمشخ  دنک و  لرتنک  ار  دوخ  یسک  رگا  دوریم  رامـش  هب  ییاوران  ّرـش و  راک  ره  دیلک  بضغ  هک  اج  نآ  زا 
هلآو هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  هب  يدرم  دومرف : مالـسلا  هیلعقداص  ماما  تسا : هدـمآ  یثیدـح  رد  هک  نانچ  دـنامیم ، ظوفحم  اـهنایز  و 
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. تسا سب  ارم  تحیـصن   ] نیمه تفگ : درم  نآ  نکم .» بضغ  ورب و  : » دوـمرف زوماـیب .» نـم  هـب  يزیچ  هَّللا ! لوسراـی  : » درک ضرع  ملـسو 
هدیشوپ گنج  سابل  هدرک و  ییارآ  فص  رگیدکی  ربارب  رد  هک  دوب  هدش  اپ  هب  شاهلیبق  نیب  یگنج  تفر  دوخ  هلیبق  فرط  هب  هک  یماگنه 

: دومرف وا  هب  هک  دروآ  دای  هب  ار  ربمایپ  نخس  ناهگان  تفرگ ، رارق  نایوجگنج  فص  رد  دیـشوپ و  گنج  سابل  زین  وا  دندوب . دربن  هدامآ  و 
ای حرج  هنوگ  ره  مدرم ! يا  تفگ : دمآ و  دـندوب  شاهلیبق  موق و  نمـشد  هک  یمدرم  دزن  تشاذـگ و  رانک  ار  هحلـسا  سپـس  نکم . بضغ 

نوخ مریگیم و  هدـهع  هب  ار  نآ  نم  دزادرپب ، ار  نآ  تمارغ  دـیاب  نم  هفیاط  تسا و  هدرک  داجیا  یقح  امـش  يارب  هک  ياهبرـض  اـی  لـتق و 
حلـص رگیدـکی  اب  میرتراوازـس و  تشذـگ  وفع و  هب  ام  میهاوخیمن و  امـش  زا  يزیچ  زین  ام  دـنتفگ  نانآ  مزادرپیم . امـش  هب  ار  نآ  ياهب 

هک دنک  مهتم  وا  اوران  هب  دنک و  تبیغ  دوخ  لد  یّفشت  رطاخ  هب  دیابن  دوشیم  تحاران  یسک  زا  ناسنا  رگا  هک  نیا  هصالخ  ( 226 .) دندرک
لتق بکترم  نآ  رثا  رد  دنکیم و  بضغ  درم  انامه  تسا ؟ رت  تخس  بضغ  زا  يزیچ  هچ  : » دومرف یثیدح  نمض  رد  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما 

(227 «.) دزاسیم مهتم  ار  نماد  كاپ  نز  دوشیم و  تسا  هدرک  مارح  ادخ  هک  یسفن 

جالع هار  نیرتهب  مشخ  ندرب  ورف 

نآ ناربج  هک  دوش  بجوم  ار  یناهانگ  اهتیانج و  اسب  هچ  دوشن  لرتنک  رگا  بضغ  مشخ و  میتفگ ، بضغ  ءوس  راثآ  رد  هک  هنوگ  نامه 
دـناشن و ورف  ار  شیوخ  مشخ  ات  دوشیم  لسوتم  زیچ  ره  هب  نیگمـشخ  ناـسنا  دـشکیم  هلعـش  مشخ  شتآ  هک  هاـگنآ  تسا . نکمم  ریغ 

یهیدب نآ . دننام  حرج و  برض و  ریقحت ، نیهوت و  ارتفا ، غورد ، تبیغ ، تمهت ، مانشد ، زا : تسا  ترابع  لیاسو  نیا  دیاشگب و  لد  هدقع 
دزوسیم و نآ  رد  هک  تسا  هتخاس  لعتـشم  دوخ  دوجو  رد  ار  خزود  شتآ  دـناشن  ورف  شیوخ  بضغ  لـیاسو  هنوگ  نیا  اـب  هک  نآ  تسا 
: دـیامرفیم مالـسلا  هیلعنانمؤمریما  یلو  تسا ، رطاخ  هدوسآ  دوخ  هدرک و  تحاران  ار  لباقم  فرط  هک  دـنکیم  نامگ  وا  دوشیم . دوباـن 

هتخاس شوماخ  ار  شتآ  نآ  دوش ] طلسم  دوخ  بضغ  رب  [و  دناشن ورف  ار  نآ  سکره  هک  تسا  ياهدش  هتخورفارب  شتآ  دننامه ]  ] بضغ »
لوسر ( 228 «.) تسوا دوخ  دزوسیم  نآ  هلعـش  رد  هک  یـسک  لوا  دنکن ] راهم  ار  نآ  و   ] دراذـگب دازآ  ار  دوخ  بضغ  هک  یـسک  تسا و 

شمارآ و زا  ار  وا  لد  دنوادخ  ددنب  راک  هب  ار  نآ  دناوتیم  هک  نیا  اب  درب  ورف  ار  یمشخ  هک  یسک  : » دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ 
ادخ هار  رد  مشخ  ندناشن  ورف  زا  ادخ  رظن  رد  هک  دربیمن  ورف  ناسنا  ار  ياهعرج  چیه  : » دومرف و  ( 229 «.) دنکیم رپ  تمایق  زور  رد  نامیا 

تاینید ردارب  دوخ و  یناسنا  تمارک  تیـصخش و  رآ و  دای  هب  ار  لاعتم  رداق  يادخ  يدش  نیگمـشخ  هاگره  سپ ، ( 230 «.) دشاب رتگرزب 
رگا نیشنب و  نیمز  رب  ياهداتـسیا  هچ  نانچ  نک : نوگرگد  دوخ  لاح  وش و  رود  هثداح  لحم  زا  گنرد  یب  نک و  مسجم  دوخ  ربارب  رد  ار 

شیدنیب و یمک  شخب و  شمارآ  ار  تبلق  نتفگ  لوحال  ادخ و  رکذ  اب  نک و  رافغتـسا  ورب و  هار  یماگ  دـنچ  زیخ و  رب  ياج  زا  ياهتـسشن 
کمک ربص  زامن و  زا  ( 231  ...«.) ِةاولَّصلاَو ِْربَصلِاب  اُونیِعَتْسا  دومرف ...« : هک  ربب ، هانپ  ییابیکـش  زامن و  هب  هاوخب و  کمک  لاعتم  دنوادخ  زا 

. تسا نارباص  اب  ادخ  هک  دیهاوخب 

رافغتسا هبوت و 

ضرعم رد  ار  دوخ  گنردیب  دـیاب  دـش  هانگ  راچد  یناسفن  ياوه  یناویح و  زیارغ  نایغط  ای  یناداـن و  تلفغ و  رثا  رد  ناـسنا  هک  هاـگ  نآ 
يراگنا و لهس  هک  (، 232) دهد وشتـسش  ار  شیوخ  ناج  لد و  رافغتـسا  هبوت و  بآ  اب  دهاوخب و  شزرمآ  وا  زا  دهد و  رارق  یهلا  تمحر 

طرـش ود  هب  هبوت  هک  دوشیم  هدافتـسا  میرک  نآرق  زا  تسا . فعاضم  نایغط  رب  لیلد  رگید و  هاـنگ  دوخ  هبوت  رما  رد  ندرک  ادرف  زورما و 
مرج باکترا  زا  سپ  ناسنا  هک  نآ  . - نایغط رفک و  هزیگنا  اب  هن  دـشاب  هدـش  عقاو  ینادان  لهج و  رثا  رد  هاـنگ  هک  نیا  دوشیم - : هتفریذـپ 

َُّمث ٍَۀلاَهَِجب  َءوُّسلا  َنُولَمْعَی  َنیِذَِّلل  ِهّللا  یَلَع  َُۀبْوَّتلا  اَمَّنِإ  دیامرفیم « : دروم  نیا  رد  دنوادخ  دنک . هبوت  رتدوز  هچ  ره  هدش و  نامیشپ  هلـصافالب 
مُهَدَـحَأ َرَـضَح  اَذِإ  یَّتَح  ِتائِّیَّسلا  َنُولَمْعَی  َنیِذَِّلل  ُۀـَبْوَّتلا  ِتَْسَیلَو  ًاـمیِکَح *  ًاـمِیلَع  ُهّللا  َناَـکَو  ْمِْهیَلَع  ُهّللا  ُبُوتَی  َکـِئلوُأَف  ٍبیِرَق  نِم  َنُوبُوتَی 
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هتـسیاش ادـخ  دزن  یناسک  هبوت  اـهنت  ( 233 «.) ًاـمِیلَأ ًاباَذَـع  ْمَُهل  اَنْدَـتْعَأ  َکـِئلوُأ  ٌراَّفُک  ْمُهَو  َنُوتوُمَی  َنیِذَّلا  َـالَو  َنـآلا  ُْتُبت  یِّنِإ  َلاَـق  ُتْوَْملا 
فطل دروم  ددرگیم و  رب  اهنآ  يوس  هب  ادـخ  هک  دـننکیم ، هبوت  يدوز  هب  دـنوشیم و  هانگ  بکترم  ینادان  يور  زا  هک  تسا  نتفریذـپ 

و دـننکیم ، هبوت  هاگنآ  دـنهدیم و  همادا  گرم  مد  ات  هتـسیاشان  لامعا  هب  هک  نانآ  اـما   . تسا میکح  اـناد و  ادـخ  دـنوشیم و  عقاو  ادـخ 
ردارب يا  ناه  میاهدرک . هدامآ  یکاندرد  باذع  نانآ  يارب  ام  دش و  دـهاوخن  هتفریذـپ  ناش  هبوت  دـنوریم ، ایند  زا  رفک  لاح  رد  هک  اهنآ 

َْملَأ دیوگیم « : نخس  دوخ  ناگدنب  اب  ینحل  هچ  اب  یلاعت  دنوادخ  دینیبب  تسا . گنت  تقو  هک  نک  هبوت  هدشن  رید  ات  ناملسم ! رهاوخ  ياو 
ادـخ دای  هب  ناشیاهلد  نانمؤم  هک  تسا  هدیـسرن  نآ  تقو  ایآ  ( 234 (.»...؟ ِّقَْحلا َنِم  َلََزن  اَمَو  ِهَّللا  ِرْکِذـِل  ْمُُهبُوُلق  َعَشَْخت  نَأ  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  ِنْأَـی 
هبوت رد  دنتـسین و  نامیـشپ  هانگ  زا  هک  یناسک  هانگ  رب  رارـصا  ندرکن و  هبوت  ماجنارـس  دنوش ؟ عضاخ  نآرق  ربارب  رد  دوخ  ددرگ و  عشاخ 

مالـسلا هیلع  رقاب ] ماما   ] مردپ : » تسا لوقنم  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  دنراد . شیپ  رد  یماجرفان  ماجنارـس  دـننکیم  ادرف  زورما و  ندرک 
هک نآ  ات  دزرویم  رارـصا  هانگ  رب  دزیمآیم و  هانگ  اب  بلق  هک  نآ  هچ  تسین ؛  هاـنگ  زا  رتراـبنایز  بلق  يارب  زیچ  چـیه  دومرفیم : اـهراب 

بش ياههمین  هبوت  رافغتسا و  يارب  عقوم  نیرتهب  هک  تسناد  دیاب  اّما  ( 235 «.) دنکیم هنوراو  ار  نآ  ماجنارس  دوشیم و  هریچ  بلق  رب  هانگ 
رد دـنوادخ  تسا . زاب  شناگدـنب  يور  هب  یهلا  تمحر  ياهرد  اهنت  تسا ، باوخ  رد  اههدـید  مامت  هتـسب و  اهرد  همه  هک  هاـگنآ  تسا ،

دنقداص و دـنرباص و  نانآ  ( 236 «.) ِراَحْـسَْألِاب َنیِرِفْغَتْـسُْملاَو  َنیِقِفنُْملاَو  َنِیِتناَْقلاَو  َنِیقِداَّصلاَو  َنیِِرباَّصلا  دیامرفیم « : نمؤم  ناگدنب  فصو 
اَم ِْلیَّللا  َنِم  ًالِیلَق  اُوناَک  : » دـیامرفیم رگید  ياج  رد  و  دـنزیخیم . رب  رافغتـسا  اعد و  هب  بش  ياههمین  رد  دـنناگدننک و  قافنا  دـنا و  تناق 
هب اهرحـس  رد  دـنباوخیم و  مک  اـهبش  هک  نآ  هلمج  زا  دـنراد  ییاـه  یگژیو  اوـقت  لـها  ( 237 «.) َنوُرِفْغَتْـسَی ْمُهِراَحْـسَْألِاب  َو  َنوُعَجْهَی * 

: دومرف مالـسلا  هیلعقداص  ماما  هک  ادخ ، فوخ  زا  هیرگ  رگم  دراد  ياهزادـنا  يزیچ  ره  مالـسا  گنهرف  رد  دـنزیخیم . رب  اعد  رافغتـسا و 
يرادـیب ادـخ  تعاط  رد  هک  یمـشچ  دـتفا ، ورف  مارح  هب  ندرک  رظن  زا  هک  یمـشچ  هدـید : هس  رگم  تسا  نایرگ  ياهدـید  ره  تمایق  زور  »

ياعد زا  تمـسق  نیا  تسا  بسانم  دشن  قیفر  قیفوت  هراب  نیا  رد  هاگره  و  ( 238 «.) دیرگب ادخ  فوخ  زا  بش  لد  رد  هک  یمشچ  و  دشک ،
رد متدابع و  تعاطا و  هدامآ  هک  متفگ  دوخ  اب  هاگره  نم  اراـگدرورپ ! راـب  : » ینک تاـجانم  همزمز و  ادـخ  اـب  يرآ و  داـی  هب  ار  هزمح  وبا 
اب هچره  هک  تسا  هدـش  هچ  ادـخ ! يا  یتفرگ . زاب  نم  زا  ار  زاین  زار و  لاح  يدـنکفا و  ورف  نم  رب  ار  باوخ  مداتـسیا ، زاـمن  هب  وت  هاگـشیپ 

ياهثداح هّیلب و  اما  موشیم ، کیدزن  هبوت  لها  سلاجم  هب  دـش و  دـهاوخ  بوخ  نم  نطاب  هریرـس و  سپ  نیا  زا  متفگ  هدرک و  دـهع  دوخ 
زا ياهدـنار و  ارم  تفطل  هاگرد  زا  وت  دـیاش  نم  دّیـس ! يا  دـیدرگ ؟ لیاح  تتمدـخ  نم و  نایم  هّیلب  نآ  دـیزغل و  نم  ياـپ  هک  دـمآ  شیپ 

ار تا  یگدنب  قح  نم  هک  ياهدید  دیاش  ای  ياهتخاس ، رود  تایگدنب  قح  نم  هک  ياهدـید  دـیاش  ای  ياهتخاس ، رود  تایگدـنب  تمدـخ 
نآ ای  يدومرف ، بضغ  نم  رب  ببـس  نیدب  منادرگیور  وت  زا  نم  يدید  هک  نیا  ای  يدرک ، رود  ترد  زا  ارم  تهج  نیدـب  ماهدرمـش  کبس 

منکیمن تیاه  تمعن  زا  يرازگ  رکـش  نم  هک  يدـید  دـیاش  ای  يدـنکفا ، رود  تتیانع  رظن  زا  ارم  هاگنآ  یتفای  منایوگغورد  ماقم  رد  هک 
تلفغ لها  نایم  رد  ارم  دیاش  ای  یتخادـنا ، منالذـخ  يراوخ و  هب  هاگنآ  یتفاین  ملع  لها  سلاجم  رد  ارم  دـیاش  ای  يدرک ، مورحم  ارم  سپ 

اهنآ نایم  ارم  سپ  ماهتفرگ  تفلا  نایوگ ) هزره   ) نیلاّطب سلاـجم  اـب  يدـید  دـیاش  اـی  يدرک ، مدـیما  اـن  تتمحر  زا  تهج  نیدـب  یتفاـی 
دیاش ای  يدرک ، تافاکم  مهانگ  مرج و  هب  دیاش  ای  يدرک ، مرود  تهاگرد  زا  سپ  يونشب  ار  میاعد  یتشادن  تسود  دیاش  ای  یتشاذگاو ،

ياهدرد ناوتیم  تاجانم  نیا  همزمز  اب  هک  نآ  مـالک  هصـالخ  ( 239 ...«.) يدومن متازاجم  تترـضح  اب  ییایح  یب  یمرـش و  یب  رطاخ  هب 
هَّللا انقفو  . » درک حالـصا  ار  دوخ  داتفا و  نامرد  رکف  هب  هاگنآ  تخانـش و  ار  ادـخ  زا  يرود  بابـسا  للع و  یبلق و  ياه  يرامیب  ینورد و 

«. نیمآ هتاضرمل  مکایا  یلاعت و 

تابجاو ضیارف و  يادا 

رما داهج ، جـح ، سمخ ، تاکز ، هزور ، زامن ، هژیو  هب  تسا  تابجاو  هب  مامتها  ضیارف و  ِءادا  هار ، ناکلاس  يارب  زاـغآ  طاـقن  نیرتمهم  زا 
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لوـسر تسا . قـالخا  ناـمیا و  اوـقت و  ساـسا  تیوـقت  بجوـم  داـیقنا و  حور  زا  فشاـک  ضیارف ، هب  ماـمتها  رکنم . زا  یهن  فورعم و  هب 
ماما زا  یلامث  هزمحوبا  ( 240 «.) یـشاب مدرم  نیرتاوقتاب  ات  نک  لمع  هدرک  بجاو  ادخ  هچ  نآ  هب  : » دومرف ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ 

رد و  ( 241 «.) تسا مدرم  نیرتهب  زا  هدرک  بجاو  وا  رب  ادـخ  هچ  نآ  هب  دـنک  لمع  سک  ره  : » دومرف هک  دـنکیم  لـقن  مالـسلا  هیلعداّـجس 
هیلعیلع ترضح  ( 242 .«) تسا مدرم  نیرتدـباع  زا  هدرک  بجاو  ادـخ  هـک  ار  هـچ  نآ  دروآ  ياـج  هـب  سک  ره  : ».. دوـمرف رگید  ثیدـح 

ترابع نیا  اب  ار  یسدق  ثیدح  اهباتک ، زا  یـضعب  رد  و  ( 243 ...«.) تسین تابجاو  ضیارف و  يادا  دننام  یتدابع  چیه  دومرف ...« : مالـسلا 
نم هب  زین  لفاون  هلیسو  هب  ماهدرک و  بجاو  وا  رب  نم  هچ  نآ  زا  رتهب  رتبوبحم و  يزیچ  هب  نم  يوس  هب  دیوجن  بّرقت  نم  هدنب  : » دناهدروآ

(244 ...«.) دوشیم کیدزن 

تاهورکم كرت  تاّبحتسم و  لفاون و  هب  یلمع  مازتلا 

ننس عیمج  كرت  اهقف  زا  یضعب  هک  تسا  مهم  نادنچ  هحلاص  ننس  لفاون و  تسا . تابحتـسم  لفاون و  هب  مازتلا  زاغآ ، طاقن  زا  رگید  یکی 
رب رارمتـسا  مازتلا و  فلا . دیفم  هتکن  دـنچ  ( 245 .) دناهتـسناد مارح  تسا  سدـقم  عرـش  بادآ  هب  ییاـنتعایب  رب  لـیلد  هک  تهج  نآ  زا  ار 

زاغآ و رد  رازگب  زامن  دـیامرفیم : لاعتم  دـنوادخ  هچ  نانچ  دزاـسیم ، وحم  ار  ناـسنا  ناـهانگ  . 1 دراد : مهم  رثا  هس  تابحتـسم  لـفاون و 
ناهانگ بش  رد  نمؤم  زامن  هک  تسا  هدمآ  ثیدح  رد  و  ( 246 ... .) دربیم نایم  زا  ار  اهيدـب  اهیکین  اریز  بش . زا  یتاعاس  زور و  ماجنا 

ار ییاهدوبمکو  صقاون  . 2 ( 248 .) دربیم نیب  زا  ار  ناهانگ  ْرتِو  زامن  هک  تسا  هدمآ  اهلقن  یـضعب  رد  و  ( 247 .) دربیم نیب  زا  ار  وا  زور 
صقاون بش -  لـفاون  ًاـصوصخ  هیموی -  لـفاون  ًـالثم  دـنکیم . ناربـج  تسا ، هداد  خر  تاـبجاو  ضیارف و  رد  روـصق  اـی  تلفغ  رثا  رب  هک 

ياهدوبمک هّبحتـسم  تاقدـص  دـنکیم ، فرطرب  ار  ناضمر  هام  ياههزور  صقاون  یّبحتـسم  ياههزور  دزاسیم ، عفترم  ار  هیموی  ياهزامن 
ضیارف و هیلک  صقاون  عفر  رد  ًاقلطم  هبحتـسم  لاـمعا  هک  دراد  لاـمتحا  و  دـیامنیم و ... عفر  ار  سمخ  تاـکز و  لـیبق  زا  یلاـم  تاـبجاو 

نآ يارب  هلفان  زامن  دومرف : هک  تسا  هدش  لقن  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  دوشیم . هراشا  ثیدح  دـنچ  هب  دروم  نیا  رد  دـشاب . رثؤم  تابجاو 
بجاو زامن  یلاعتو  كرابت  دنوادخ  تسا : هدمآ  رگید  ثیدح  رد  و  ( 249 .) دنک ناربج  ار  ضیارف  صقن  داسف و  هک  تسا  هدش  هداد  رارق 

لوبق بلق  روضح  نودـب  يزامن  چـیه  دومرف : مالـسلا  هیلعماما  هک  دـیوگیم  یلاـمث  هزمح  وبا  ( 250 .) تسا هدرک  لماک  هلفان  زاـمن  اـب  ار 
لماک اههلفان  هلیسو  هب  ار  تادابع  هنوگ  نیا  لاعتم  دنوادخ  اریز  هن ، دومرف : میدش ؟ كاله  ام  همه  موش ، تیادف  مدرک : ضرع  نم  تسین .

دنراد و یمرب  رتسب  زا  ولهپ  اهبش  یقیقح  نانمؤم  دیامرفیم : هک  نانچ  دوشیم ، ناحبـس  دنوادخ  هب  بّرقت  بجوم  . 3 ( 251 .) دنادرگیم
هچ ناشلامعا  شاداپ  هب  دـنادیمن  سک  چـیه  سپ  دـننکیم . قافنا  میاهدرک  ناشیزور  هچ  نآ  زا  دـنناوخیم و  دـیما  میب و  اـب  ار  يادـخ 

هلفان يادا  يارب  ار  بش  زا  یـساپ  دـیامرفیم : زینو  ( 252 .) تسا هدـش  هدامآ  بیغ  ملاع  رد  اـهنآ  يارب  ینـشور  مشچ  ناونع  هب  اـهتمعن 
رتهب یتدابع  هب  ياهدنب  چیه  تسا : هدمآ  یسدق  ثیدح  رد  و  ( 253 .) دنیزگرب ياهدیدنـسپ  هاگیاج  هب  ار  وت  تیادخ  هک  دشاب  شاب ، رادیب 

هاگنآ مرادب ؛ تسود  ار  وا  نم  هک  ییاج  ات  دیوجیم  بّرقت  نم  هب  لفاون  هلیـسو  هب  وا  تسا و  هتـسجن  بّرقت  نم  هب  تابجاو  ضیارف و  زا 
مهدیم شخساپ  دناوخب  ارم  رگا  دوب ، مهاوخ  وا  ياناوت  تسد  ایوگ و  نابز  وا و  يانیب  هدید  وا و  ياونش  شوگ  نم  متـشاد  شتـسود  هک 

هب نانمؤم  ندـش  کیدزن  هلیـسو  هلفان  زامن  تسا : هدـمآ  رگید  ثیدـح  رد  ( 254 .) مرادیم شاینازرا  دـهاوخب  نم  زا  يزیچ  هچ  ناـنچ  و 
 ]: نالماح دـناهورگ : ود  نم  تّما  فارـشا  ناگرزب و  تسا : هدـش  لقن  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  ( 255 ... .) تسا دنوادخ 

رارمتـسا و هک  تسا  رثوم  دـیفم و  یتروص  رد  لفاونو  هبحتـسم  لاـمعا  هک  نآ  مود  هتکن  ب . ( 256 .) ناراد هدـنز  بش  و  نآرق ، ناظفاح ]
(257) دیهد همادا  لاس  کی  ات  ار  نآ  لقادح  دینکیم  عورش  هک  ار  یکین  یلمع  ره  تسا : هدمآ  ثیداحا  رد  هک  نانچ  دشاب ، هتشاد  موادت 
: هلمج زا  دوشیم  یـشان  نآ  زا  یبوخ  راثآ  ریخ  راک  رب  تموادـم  تسا : هدـمآ  يرگید  ثیدـح  رد  و  تسا . نآ  موادـت  رد  لمع  ریثأت  هک 
زا يرود  ناـهرب ، قـطنم و  میظعت  ناـمحر ، يادـخ  تعاـط  تاـجن ، ّبح  نیقی ، لوـصح  هاـنگو ، شزغل  زا  زیهرپ  تـشز ، ياـهراک  كرت 
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تــسد هـب  بوـخ  راـک  رب  موادـت  زا  دـنمدرخ  صخــش  هـک  تـسا  ییاـهزیچ  اـهنیا  قـح . راـتفگ  لدـع و  نتفریذــپ  ناطیــش و  هسوـسو 
هراومه ترـضح  نآ  هک  تسا  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلعرقاب  ماـما  زا  ریخ  راـک  رب  تموادـم  تیمها  رد  رگید  ثیدـح  رد  و  ( 258 .) دروآیم

رد ار  نآ  مناوتن  هچ  نانچ  مشاب . هتـشاد  تموادـم  نآ  رب  هک  مراد  تسود  مهدیم  تداـع  ار  دوخ  یبوخ  راـک  رب  هک  یماـگنه  دومرفیم :
یتـسار هـب  مـنکیم . اـضق  ار  نآ  بـش  رد  دوـش  توـف  نـم  زا  زور  رد  رگا  مروآیم و  اــج  هـب  زور  رد  ار  نآ  ياــضق  مـهد  ماــجنا  بـش 

مامت ناسنا  هک  تسین  نآ  تابحتسم  لفاون و  هب  مازتلا  زا  دوصقم  ج . ( 259 .) دشاب هتشاد  ماود  هک  تسا  یلمع  ادخ  دزن  لمع  نیرتبوبحم 
اهتیلوئـسم فیلاکت و  ریاس  هن  دـهدیم و  هزاجا  تاناکما  هن  اریز  زیاج ، هن  تسا و  نکمم  هن  يزیچ  نینچ  هک  دروآ  اـج  هب  ار  تابحتـسم 

باختنا ار  یلامعا  یعامتجاو  يدرف  تاناکما  طیارـش و  رد  ناسنا  هک  تسا  نآ  دوصقم  هکلب  دراذـگیم  یقاب  تقو  همه  نیا  ناـسنا  يارب 
رتشیب هحلاص  ننـس  تاقدص و  تامدـخ و  تابحتـسم و  تادابع و  زا  ياهراپ  هب  تبـسن  رونا  عرـش  رد  د . دـشاب . نآ  ماجنا  هب  مزتلم  دـنک و 

دّجهت و نآرق ، تئارق  دننام : تسا  هدوب  ننس  هنوگ  نیا  هب  مازتلا  رب  مالسلا  مهیلعنیموصعم  همئا  نید و  يایلوا  شور  هریس و  هدش و  دیکأت 
هب بجاو ، ياهزامن  رد  تقو  لوا  هب  مازتلا  دـناباوخ ،) رد  همه  اهمشچ  هک  هاگنآ   ) بش لد  رد  زاین  زار و  تاجانمو و  يراد  هدـنز  بش 

تعکر ود  بش و  زامن  هژیو  هب  تسا  بحتـسم  هیقب  بجاو و  نآ  تعکر  هدـفه  هک  زور  هنابـش  رد  زامن  تعکر  کی  هاـجنپ و  ندروآ  اـج 
تابیقعت تادابع ، رد  بلق  روضح  ننـس و  بادآ و  تیاـعر  ندوب ، وضو  اـب  هراومه  و  ( 260 () هریت و   ) ءاشع هلفان  تعکر  ود  حبـص و  هلفان 

ءایلوا روبق  ترایز  هام ، ره  رد  هزور  زور  هس  و  زامن ، ياههدجس  تونق و  ندرک  ینالوط  تاعامج ، هعمج و  زامن  رد  موادم  تکرش  زامن ،
مالسلا و هیلعءادهّشلا  دّیس  يازع  رد  ءاکب  هیرگ و  مالسلا ، مهیلعنیموصعم  همئا  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلصمرکا  ربمایپ  ًاصوصخ  ادهـش  و 

هژیو هب  مالس  ياشفا  ماعط و  ماعطا  نادنمتسم ، ماحرا و  زا  يریگتسد  محر و  هلص  مالـسلا ، مهیلعنیموصعم  ریاس  ترـضح و  نآ  هب  لّسوت 
رفغتسا و« هَّللا » ّالا  هلا  ال   » رکذ دننام  هروثأم  راکذا  داروا و  زا  یخرب  هب  تبسن  موادت  مالسلا ، مهیلعتمصع  تیب  لها  نارادتـسود  دروم  رد 

زا دعب  ( 261) مالسلا اهیلعهمطاف  ترضح  تاحیبست  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  لآ  دمحم و  رب  تاولـص  و  هیلا » بوتا  یبر و  هَّللا 
طرـش هب  حبـص  زامن  زا  سپ  رافغتـسا  راب  داتفه  و  هَّللا » ّالا  هلا  ال   » رکذ راب  دص  دناهدومرف  ناگرزب  زا  یـضعب  باوخ . ماگنه  رد  زامن و  ره 

« نیبملا ّقحلا  کلملا  هَّللا  ّالا  هلا  ال   » نتفگ راب  هد  نینچمه  و  دینکن . كرت  ار  نآ  رودقملا  یتح  تسا ، برجم  رایـسب  بلق  روضح  هجوت و 
زا هیآ  راهچ  تئارق  هک  تسا  هدـمآ  ثیداحا  رد  برغم . زامن  حبـص و  زامن  زا  سپ  میظعلا » یلعلا  هَّللاب  ّالا  ةّوق  ـال  لوح و  ـال   » راـب تفه  و 

تسا و بوخ  رایسب  حبص  زور  ره  دسریم  نایاپ  هب  هروس  رخآ  ات  هدش و  عورش  نارُقلا » اَذه  اْنلَْزنأ  َْول   » هفیرش هیآ  زا  هک  رـشح  هروس  رخآ 
. تسا دیفم  بّرجم و  رایسب  نآ  رب  موادت  هک  تاّبحتسم  زا  یتمسق  دوب  نیا  دوش . هدناوخ  رکش  هدجس  رد  هک  تسا  نآ  رتهب 

ثیدح قدص  تناما و  يادا 

حیضوت

نآ تیمها  رد  تسا و  قافن  تمالع  شدوبن  نامیا و  هناـشن  شدوب  هک  تسا  ییوگتـسار  دـهع و  هب  ياـفو  يراد ، تناـما  تاـبجاو  ّمها  زا 
دعولا قداص  و  نیما » حـصان   » ای نیما » لوسر   » تفـص اب  ار  نانآ  ءاـیبنا ، فیرعت  ماـقم  رد  دـیجم  نآرق  رد  لاـعتم  دـنوادخ  هک  سب  نیمه 
یتناما هک  یتروص  رد  دنشاب و  نیما  مالسلا  مهیلعءایبنا  زا  يوریپ  هب  هک  دهدیم  روتـسد  مدرم  هب  دیجم  نآرق  دنکیم . یفرعم  فیـصوت و 

(262  ...«.) اَِهلْهَأ َیلِإ  ِتاَناَمَْألا  اوُّدَُؤت  نَأ  ْمُکُُرمْأَی  َهّللا  َّنِإ  دننادرگزاب « : شنابحاص  هب  ار  تناما  دنـشوکب و  نآ  ظفح  رد  دـش  هداد  اهنآ  هب 
ار نانمؤم  تایصوصخ  اهیگژیو و  دیجم  نآرق  هک  هاگنآ  و  دیناسرب . ... ناشنابحاص  هب  ار  اهتناما  هک  دهدیم  نامرف  امـش  هب  دنوادخ 
اهتناما و هک  اـهنآ  ( 263 «.) َنوُعاَر ْمِهِدـْهَعَو  ْمِِهتاَناَمَِأل  ْمُه  َنیِذَّلاَو  : » دـنکیم دای  نامیپ  دـهع و  هب  يافو  تناما و  يادا  زا  درامـشیمرب ،

. دننکیم تاعارم  ار  دوخ  دهع 
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تایاور هاگدید  زا  تناما 

هک اـجنآ  اـت  تسا  هدیـسر  مهم  رما  نیا  رب  دـیکأت  رد  یناوارف  ثیداـحا  هدـش و  شرافـس  هراـب  نیا  رد  يریگمشچ  روط  هب  زین  تاـیاور  رد 
هک یسک  : » دومرف يرگید  تیاور  رد  ( 264 «.) تسین ام  زا  دنک  تنایخ  تناما  رد  هک  یسک  : » دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 

نیا تسا  نکمم  اریز  دینکن ، هاگن  مدرم  ینالوط  دوجس  عوکر و  هب  اهنت  : » دومرف مالـسلا  هیلعقداص  ماما  ( 265 «.) درادن نید  درادن  تناما 
يراد تناما  ییوگ و  تسار  هب  دینک  هاگن  یلو  دنوش ، تحاران  دننک  نآ  كرت  رگا  هک  دـشاب  هدـمآرد  تداع  تروص  هب  نانآ  يارب  راک 

دزن رد  ار  ماـقم  همه  نآ  مالـسلا  هیلعیلع  یتسار  هب  دومرف ...« : هک  تسا  هدـش  لـقن  راوگرزب  نآ  زا  يرگید  ثیدـح  رد  و  ( 266 «.) اهنآ
ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ( 267 «.) تناـما يادا  ییوگتـسار و  رثا  رد  رگم  درکن  ادـیپ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربماـیپ 

(268 «.) يراد تناما  دهع و  هب  يافو  ییوگ ، تسار  تسا : زیچ  هس  نمؤم  هناشن  : » دومرف

راکدب راکوکین و  هب  تناما  يادا 

ششوک لامک  نآ  ظفح  رد  دیاب  دراپـسب  ناسنا  هب  تناما  ناونع  هب  ار  يزیچ  نمـشد  رگا  هک  تسا  مهم  نادنچ  مالـسا  رظن  زا  تناما  يادا 
تناما هب  نانمـشد  زا  هچ  نآ  رگا  دشاب و  امرف  مکح  نآ  رب  یمومع  دامتعا  هک  تسا  ياهعماج  داجیا  مالـسا  فدـه  اریز  دراد ، لوذـبم  ار 

هعماج هاگچیه  مینادرگن  زاب  ار  شتناما  تسین  یبوخ  مدآ  ینالف  هک  هناهب  نیا  هب  ای  میهدن و  سپ  اهنآ  هب  ندوب  نمشد  لیلد  هب  میاهتفرگ 
شبحاص هب  ًاقلطم  ار  تناما  هک  دـهدیم  روتـسد  مالـسا  سدـقم  نید  ور  نیا  زا  دـیآیمن . دـیدپ  تسا  مالـسا  روظنم  هک  يداـمتعا  دروم 

هس : » دومرف مالسلا  هیلعقداص  ماما  مینکیم . بلج  ثیدح  دنچ  هب  ار  امـش  هجوت  لاح ، دشاب . رادرکدب  ای  نمـشد و  وا  هچ  رگ  دینادرگرب 
، راکدب ای  دشاب  راکوکین  هاوخ  سک  ره  دروم  رد  تناما  يادا  تسا : هدادـن  ار  نآ  اب  تفلاخم  هزاجا  سک  چـیه  هب  دـنوادخ  هک  تسا  زیچ 

ثیدح رد  و  ( 269 «.) راکدب ای  دشاب  راکوکین  هاوخ  ردام  ردپ و  هب  یکین  و  راکدب ، ای  دـشاب  راکوکین  هاوخ  سکره  هرابرد  دـهع  هب  يافو 
هب يزیچ  تناما  ناونع  هب  مالـسلا  هیلع   ] یلع لتاق  رگا  راکدـب . ای  دـشاب  راکوکین  هچ  دـینادرگرب  نآ  بحاص  هب  ار  تناما  : » دومرف يرگید 

مالـسلا هیلعیلع  نب  نیـسح  لـتاق  دـنچره  دـینادرگرب  نآ  بحاـص  هب  ار  تناـما  دوـمرف : و  منادرگیم . زاـب  وا  هب  ار  شتناـما  دراپـسب  نـم 
ارم هک  نیا  ای  دـهاوخب و  یهاوخریخ  تحیـصن و  نم  زا  ای  دراپـسب  نم  هب  ار  یتناما  مالـسلا  هیلعیلع  لتاق  رگا  : » دومرف زین  و  ( 270 «.) دشاب
هک تسا  هدـش  لقن  راوگرزب  نآ  زا  زین  و  ( 271 «.) منکیم ادا  ار  تناما  قح  دیدرتیب  مریذـپب  ار  نآ  نم  دـهد و  رارق  دوخ  تروشم  فرط 
ای دــشاب  راـکوکین  تناـما  بحاـص  هاوـخ  تناـما ، يادا  ییوگتــسار و  اـب  زج  درکن  ثوـعبم  ار  يربماـیپ  چــیه  لاــعتم  يادــخ  : » دوـمرف

(272 «.) راکدب

قافن ایر و  كرش و  زا  زیهرپ  صالخا و  تّین ،

لمع حور  تّین ،

نیدـب تسا ، هدـش  هداهن  یناسنا  يالاو  ياهشزرا  یناسفن و  لیاضف  يونعم و  هینب  تیوقت  هیکزت و  ساسا  رب  یمالـسا  قالخا  هک  اجنآ  زا 
یلمع هچ  نانچ  هک  تسا  رثؤم  هجرد  نآ  ات  ّتین  تسا . ّتین  اب  تلاصا  تاداـبع -  هژیو  هب  یندـب -  یبلق و  زا  معا  لاـمعا  هیلک  رد  تهج ،

اذـغ رگا  ًالثم  دوشیم . باوث  رجا و  ياراد  دریگیم و  دوخ  هب  تدابع  ناونع  دوش  ماجنا  تبرق  دـصق  یهلا و  هغبـص  اب  حابم  يدابع و  ریغ 
رد رتشیب  ای  مینک و  تدابع  رتهب  میناوتب  یفاک  تحارتسا  بوخ و  ياذـغ  ندروخ  اب  هک  میهد  ماـجنا  دـصق  نیا  اـب  ار  تحارتسا  اـی  ندروخ 
اب سپ ، تسین . تدابع  ًاتاذ  لامعا  هنوگ  نیا  هک  نآ  لاح  دوشیم و  بوسحم  تدابع  تحارتسا  ندروخ و  اذـغ  نآ  میـشاب  مدرم  تمدـخ 

یقیقح ینطاـب و  هبنج  دراد  تیمها  مالـسا  رد  هچ  نآ  رگید ، ریبعت  هب  تسا . نآ  تقیقح  لـمع و  حور  ّتین ، هک  تفگ  ناوتیم  عضو  نیا 
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هللا یلصادخ  لوسر  مینکیم : بلج  ثیدح  دنچ  هب  ار  امش  هجوت  دروم  نیا  رد  دراد . یگتسب  نآ  هب  لامعا  یلوبق  شزرا و  هک  تسا  لمع 
رطاخ هب  سک  ره  هداد . رارق  فده  هدرک و  دصق  هک  تسا  نامه  ناسنا  يارب  تسا و  ّتین  هب  هتسباو  لامعا  انامه  : » دومرف ملسو  هلآو  هیلع 

هک یتورث  رطاخ  هب  ای  دنک و  جاودزا  وا  اب  هک  ینز  رطاخ  هب  سک  ره  تسا و  لوسر  ادخ و  يوس  هب  شترجه  هدرک  ترجه  لوسر  ادخ و 
زا رفاک  ّتین  رتهب و  وا  لمع  زا  نمؤم  ّتین  : » دومرف زین  و  ( 273 «.) دوب دهاوخ  نامه  يوس  هب  شترجه  تسا  هدرک  ترجه  دروآ  گنچ  هب 

یلمع چیه  : » دومرف مالسلا  هیلعنیحـسلا  نب  یلع  ترـضح  مراهچ  ماما  ( 274 «.) دـنکیم راک  شتین  قباطم  سکره  و  تسا ، رتدـب  وا  لمع 
دوخ تاـّین  قبط  مدرم  تماـیق  زور  رد  : » دوـمرف یثیدـح  رد  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربماـیپ  ( 275 «.) دوشیمن هتفریذپ  ّتین  نودـب 

(276 «.) دنوشیم هتخیگنارب 

باقِع باوث و  رد  تّین  ریثأت 

يادـخ هک  یماگنه  دوشیم . کیرـش  اهنآ  اب  باقع  باوث و  رد  یهورگ  زا  يراداوه  فرـص  هب  ناسنا  هک  تسا  ياهزادـنا  هب  ّتین  ریثأـت 
دوب و ام  هارمه  مردارب  دوب  بوخ  هچ  تفگ : ترضح  نآ  نارای  زا  یکی  تخاس  زوریپ  لمج  گنج  رد  ار  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  لاعتم 
ام ناراداوه  زا  تردارب  ایآ  : » دیـسرپ مالـسلا  هیلع  ماما  درکیم ... . تکرـش  داـهج  نیا  تلیـضف  رد  دـیدیم و  نمـشد  رب  ار  امـش  يزوریپ 
رد هک  نانآ  هکلب ] وا  اهنت  هن  . ] تسا هدوب  اـم  اـب  هکرعم  نیا  رد  مه  وا  سپ  : » دومرف يرآ .» : » درک ضرع  تسه .»؟ اـم  اـب  شلد  اـیآ  تسا ؟
ایند هب  ار  اهنآ  نامز  تشذگ  يدوزب  دناکیرش . ام  اب  گنج  نیا  رد  زین  دنتسه  گنهامه  هدیقع و  مه  ام  اب  ناردام  مِحر  ناردپ و  بلص 

(277 «.) تفرگ دهاوخ  ورین  نانآ  هلیسو  هب  نامیا  نید و  دروآ و  دهاوخ 

تدابع رد  صالخا 

هراشا

تسا و یگدـنب  تیدوبع و  حور  صالخا  عقاو  رد  تسا و  نآ  تقیقح  تدابع و  ساسا  صالخا  دـیآیمرب ، راـبخا  تاـیآ و  زا  هک  ناـنچ 
هاگآ تسا و  لمع  زا  رترب  ّتین  دیامرفیم ...« : مالسلا  هیلعقداص  ماما  تهج  نیمه  هب  درادن و  یموهفم  قادصم و  صالخا  اب  زج  تدابع 

. دشاب رتشیب  نآ  صولخ  هک  تسا  نآ  لمع  نیرتهب  نیاربانب ، ( 278 «.) تسا لمع  تقیقح  ّتین  هک  دیشاب 

؟ تسیچ صالخا 

، يونعم ياهترودک  دنسپان و  تافص  زا  حور  ندودز  سفن  بیذهت  هیکزت و  هک  نانچ   ) تسا ایر  كرش و  زا  ّتین  ندرک  كاپ  صالخا 
ار نآ  تسا  ینادـجو  یبلق و  يرما  صالخا  نوچ  و  تسا ) يرهاظ  ياهیگدولآ  تاساجن و  زا  ندـب  مسج و  رهاوظ  ندرک  كاپ  ریهطت  و 

زامن هکلب  تسین  نتـساخرب  نتـسشن و  دوعق و  مایق و  زامن  : » دومرف مالـسلا  هیلعقداص  ماما  درک . ناوتن  یبایزرا  راک  مجح  ابیز و  رهاـظ  اـب 
يارب اهنت  ار  زاـمن  هک  تسا  نآ  صـالخا  تسا و  رازگزاـمن  صـالخا  اـنامه  زاـمن  تقیقح  ینعی : ( 279 «.) تسوت یهاوخادـخ  صالخا و 

دنوادخ زا  زج  نآ  رد  هک  تسا  نآ  صلاخ  لمع  تسا ...« : هدمآ  مالسلا  هیلعقداص  ماما  زا  رگید  ثیدح  رد  و  دروآ . ياجب  ادخ  ياضر 
یبلق ّتین  اهنت  هن  دوش  ماجنا  صالخا  اب  هک  تسا  یلمع  صالخا  زا  دوصقم  هک  دوشن  هابتشا  ( 280 «.) یشاب هتشادن  شیاتس  راظتنا  لجوّزع 

. لمع نودب 

صالخا نآرق و 
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ادخ هک  هدشن  هداد  روتسد  نیا  زج  اهنآ  هب  ( 281  ...«.) َنیِّدلا َُهل  َنیِِـصلُْخم  َهَّللا  اوُُدبْعَِیل  اَّلِإ  اوُِرمُأ  اَمَو  دیامرفیم « : هراب  نیا  رد  دیجم  نآرق 
ْلَمْعَْیلَف ِهِّبَر  َءاَِقل  اوُجْرَی  َناَک  نَمَف  دیامرفیم ... « : رگید  هیآ  رد  و  دننک . ... شتسرپ  ایر ] كرـش و  هبئاش  هنوگره  زا  یلاخ  صالخا :[  اب  ار 

رد ار  یسک  دهد و  ماجنا  حلاص  لمع  دیاب  دراد  ار  شراگدرورپ  ياقل  دیما  سک  ره  ( ... 282 «.) ًادَحَأ ِهِّبَر  ِةَداَبِِعب  ْكِرُْشی  َالَو  ًاِحلاَص  ًالَمَع 
ایر كرـش و  هنوگ  چیه  نآ  رد  هک  تسا  نآ  حـلاص  لمع  هک  نیا  رب  دراد  راعـشا  هیآ  رخآ  تمـسق  دـنکن . کیرـش  شراگدرورپ  تدابع 

یقاب نآ  يرهاظ  يروص و  هبنج  اهنت  دوریم و  نیب  زا  صالخا  مینک  کیرـش  ادـخ  تدابع  رد  ار  نارگید  رگا  سپ  دـشاب . هتـشادن  دوجو 
صَلُْخم هّجوت  لباق  بلاج و  ياهتکن  دش . دهاوخن  ناسنا  دـیاع  ياهجیتن  داد ، تسد  زا  ار  دوخ  یعقاو  ياوتحم  لمع  هک  یعقوم  دـنامیم و 

اهنآ دیامرفیم  فسوی ) یسوم و   ) ربمایپ ود  نیا  یفرعم  ماقم  رد  ملاع  راگدرورپ  هدش . صلاخ  ینعی  لوعفم  مسا  تروص  هب  مال »  » حتف هب 
، دراد دوجو  يدایز  هلـصاف  مال ) رـسک  هب   ) ِصلخم و  مال ) حتف  هب   ) صَلخم نایم  دـندوب و  اههدـش  صلاخ  ینعی  مال ) حـتف  هب   ) نیـصَلخم زا 

یناسک هرابرد  لاثم  يارب  تسا . هدش  قالطا  زین  دنتـسه  ارذگ  یمـسوم و  صالخا  ياراد  هک  یناسک  هب  مال ) رـسک  هب   ) ِصلخم هژاو  اریز 
اَذِإَف : » دیامرفیم هک  نانچ  تسا ، هدمآ  صالخا  هملک  دنناوخیم  ار  يادخ  هاگنآ  هدش و  دـیماان  يّدام  لیاسو  زا  ایرد  جاوما  نایم  رد  هک 

دنوادخ دـنوش  یتشک  رب  راوس  هک  یماگنه  ( 283 «.) َنوُکِرُْـشی ْمُه  اَذِإ  ِّرَْبلا  َیلِإ  ْمُهاََّجن  اَّمَلَف  َنیِّدلا  َُهل  َنیِِـصلُْخم  َهَّللا  اُوَعَد  ِْکلُْفلا  ِیف  اُوبِکَر 
كرـشم هرابود  دـناسر  لحاس  هب  داد و  تاجن  ار  اـهنآ  ادـخ  هک  نیمه  اـما  دـننکیم ، ] شومارف  ار  وا  ریغ  و   ] دـنناوخیم صـالخا  اـب  ار 

َیلِإ ْمُهاََّجن  اَّمَلَف  َنیِّدلا  َُهل  َنیِِصلُْخم  َهَّللا  اُوَعَد  ِلَلُّظلاَک  ٌجْوَم  مُهَیِشَغ  اَذِإَو  : » دیامرفیم دارفا  نیا  زا  رگید  یهورگ  هرابرد  نینچمه  دنوشیم .
اهنآ ییایرد  ياهرفس  رد   ] هایـس ياهربا  نوچمه  یجوم  هک  یماگنه  و  ( 284 «.) ٍروُفَک ٍراَّتَخ  ُّلُک  اَّلِإ  اَِنتاَیِآب  ُدَحْجَی  اَمَو  ٌدِـصَتْقُّم  مُْهنِمَف  ِّرَْبلا 

زا یـضعب  داد  تاجن  یکـشخ  هب  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  نیمه  اما  دنناوخیم ، صالخا  اب  ار  ادخ  دریگ ] رارق  اهنآ  رـس  يالاب  و   ] دناشوپب ار 
[ . دنریگیم شیپ  رد  رفک  هار  دننکیم و  شومارف  رگید  یخرب  هک  یلاح  رد  دننامیم ، رادافو  دوخ  نامیا  هب  و   ] دنوریم هنایم  هار  هب  نانآ 

ِرْحَْبلاَو ِّرَْبلا  ِیف  ْمُکُرِّیَُـسی  يِذَّلا  َوُه  دومرف « : رگید  ياج  رد  زین  و  دنکیمن . راکنا  هدننک  نارفک  ِنانکـش  نامیپ  زج  سک  چیه  ار  ام  تایآ  و 
ْمِِهب َطیِحُأ  ْمُهَّنَأ  اوُّنَظَو  ٍناَکَم  ِّلُک  نِم  ُجْوَْملا  ُمُهَءاَجَو  ٌفِصاَع  ٌحیِر  اَْهتَءاَج  اَِهب  اوُحِرَفَو  ٍۀَـبِّیَط  ٍحـیِِرب  مِِهب  َْنیَرَجَو  ِْکلُْفلا  ِیف  ُْمتنُک  اَذِإ  یَّتَح 

ُساَّنلا اَهُّیَأ  اَی  ِّقَْحلا  ِْریَِغب  ِضْرَْألا  ِیف  َنوُْغبَی  ْمُه  اَذِإ  ْمُهاَجنَأ  اَّمَلَف  َنیِرِکاَّشلا *  َنِم  َّنَنوُکََنل  ِهِذه  ْنِم  اَنَْتیَجنَأ  ِْنَئل  َنیِّدـلا  َُهل  َنیِِـصلُْخم  َهَّللا  اُوَعَد 
یکشخ و رد  ار  امش  هک  تسا  یـسک  وا  ( 285 «.) َنُولَمْعَت ُمتنُک  اَِمب  مُُکئِّبَُننَف  ْمُکُعِجرَم  اَْنَیلِإ  َُّمث  اَْینُّدـلا  ِةاَیَْحلا  َعاَتَم  مُکِـسُفنَأ  یَلَع  ْمُُکیَْغب  اَمَّنِإ 

اهنآ داد و  تکرح  دـصقم ] يوس  هب   ] ار یتشک  نانیـشنرس  قفاوم  ياـهداب  دـیتفرگ و  رارق  یتـشک  رد  هک  هاـگنآ  اـت  دـهد  یمریـس  اـیرد 
ورف جاوما  يالبال  رد  هک  دندرک  نامگ  دمآ و  اهنآ  غارس  هب  وس  ره  زا  جاوما  تفرگ و  ندیزو  يدیدش  نافوط  ناهگان  دندش ، لاحشوخ 

ناراذگـساپس زا  متح  روط  هب  یهد  تاجن  ار  ام  رگا  هک  دنناوخیم  صالخا  يور  زا  ار  ادخ  عقوم  نیا  رد  دش . دنهاوخ  كاله  دـناهتفر و 
دوخ نایز  هب  امش  ياهمتس  مدرم ! يا  دننکیم . متس  قحانب ، نیمز ، رد  هرابود   ] دیشخب ییاهر  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  نیمه  اما  دوب . میهاوخ 
هاگآ دـیاهداد  ماجنا  هچنآ  هب  ار  امـش  ام  تسا و  ام  يوس  هب  امـش  تشگزاب  سپـس  دـیربیم ، ]  ] ایند یگدـنز  زا  یکدـنا  هرهب  تسا . اـمش 
لوا سالک  نادرگاش  لماش  هک  تسا  یماع  موهفم  ياراد  مال ) رسک  هب   ) ِصلخم هملک  هک  دوشیم  هدافتسا  تایآ  نیا  زا  تخاس . میهاوخ 
ایرد مطالتم  جاوما  رد  يراتفرگ  رثا  رد  هک   ) ار ایند  هدـنبیرف  رهاظم  هب  یکّتم  تسرپ و  تب  ناکرـشم  یتح  دوشیم و  زین  صالخا  هسردـم 

دنـسریم لحاس  هب  هک  دعب  یتعاس  هک  نآ  لاح  دریگیمرب و  رد  زین  دنروآیم ) يور  هناگی  يادخ  هب  هدش و  دیماان  يّدام  لیاسو  مامت  زا 
سواـسو ربارب  رد  دـنهار  نیتـسخن  لـحارم  رد  هک  اـهنآ  تسا  یعیبـط  و  دـنوشیم . كرـشم  هراـبود  هدرک و  شومارف  ار  هناـگی  دـنوادخ 

رایسب دننک  ظفح  هانگ  زا  ار  دوخ  دنیامن و  یگداتـسیا  اهرطخ  نیا  ربارب  رد  دنناوتب  هک  اهنآ  دنریذپ و  بیـسآ  یناسفن  ياهاوه  یناطیش و 
تمصع ماقم  هب  هدومیپ و  یبوخب  ار  لامک  هیلوا  جرادم  هک  دنتسه  یناسک  اههدش -  صلاخ  ینعی  مال - ) حتف  هب   ) نیـصَلخم یلو  دنکدنا .

اریز تسا ، هورگ  نیا  زا  ربمایپ  فسوی  دـنرادیمرب . ماگ  هَّللا  ۀـیالو  يداو  رد  هتفر و  نوریب  هراّما  سفن  ناطیـش و  تیـالو  زا  هدـش و  لـئان 
ییوجماک يانمت  وا  زا  نز  نآ  هچره  داتـسیا و  هوک  نوچمه  دوب  هدمآ  شیپ  وا  يارب  هک  ینارحب  تلاح  ساسح و  تیعقوم  نآ  رد  فسوی 
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تیعطاق اب  و  مربیم ) هانپ  ادـخ  هب   ) هَّللاذاعم تفگ  وا  باوج  رد  فسوی  اما  دـنک ، رارف  دـناوتن  فسوی  ات  تسب  مکحم  ار  اهرد  مامت  درک و 
وا يور  هب  هتسب  رد  دیود و  رد  يوس  هب  تعرس  اب  دناهرب  وا  ّرش  زا  ار  دوخ  هک  نیا  يارب  درک و  در  ار  وا  عورـشمان  هتـساوخ  رتمامت  هچره 

تساوخ هک  دنک  ادیپ  تینارون  افص و  دناوتیم  یلد  هک  نیا  هصالخ  دینادرگ . شیوخ  یبیغ  ياهدادما  لومـشم  ار  وا  ادخ  دش و  هدوشگ 
نیـصلخم هرمز  رد  دناوتیم  یـسک  نخـس ، رگید  هب  و  دنارورپن . رـس  رد  رگید  ییاوه  وا  زج  دراد و  مّدـقم  شیوخ  ياوه  رب  ار  راگدرورپ 

رومأم هتکن  نیا  مالعا  غالبا و  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصناربمایپ  متاخ  هک  نانچ  دـشاب ، ادـخ  يارب  اهنت  شلاـمعا  ماـمت  هک  دریگ  رارق 
وا يارب  یکیرـش  هک  تسا ، نایناهج  راـگدرورپ  دـنوادخ  يارب  همه  نم  گرم  یگدـنز و  تاداـبع و  ماـمت  زاـمن و  وگب  : » دومرف هک  هدوب 

(286 «.) مناملسم نیتسخن  نم  ماهتفای و  روتسد  لماک  صالخا  نیمه  هب  تسین و 

ثیداحا رد  صالخا 

هلئسم دش -  هتفگ  هک  نانچ  اریز -  دوشیم ، هدید  یناوارف  دیکأت  صالخا  هرابرد  مهیلع  هَّللا  مالـس  نیموصعم  همئا  ثیداحا  تایاور و  رد 
لمع دشاب  رتلماک  رتشیب و  صالخا  هچ  ره  دراد و  ناسنا  صولخ  رادـقم  هب  یگتـسب  لامعا  یلوبق  تسا و  فیرظ  قیقد و  رایـسب  صالخا 
داجیا ار  نآ  ناوتب  ظافلا  اب  يزاب  اب  ای  لایخ و  رّوصت و  اب  هک  تسین  یلیمحت  یّلیخت و  يرّوصت و  هدـیدپ  کی  صالخا  تسا . رتدنمـشزرا 

هک يدارفا  اسب  هچ  دوشیم . لصاح  یناسفن  تضایر  یهلا و  تیانع  زا  دادمتـسا  اب  اهنت  هک  تسا  یبلق  تقیقح  تیعقاو و  کـی  هکلب  درک 
یلصمرکا ربمایپ  دنتـسه . یتسرپدوخ  یتسرپ و  يوه  رد  قرغ  دنراد و  رایـسب  هلـصاف  صالخا  اب  عقاو ، رد  یلو ، دناصلخم  دوخ  نامگ  هب 

رد ار  نآ  هک  تسا  نم  رارـسا  زا  يّرـس  صالخا  : » تسا هدومرف  ّلجوّزع  دـنوادخ  هک  داد  ربخ  نم  هب  لیئربج  دومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا 
تداـبع هک  سک  ره  : » دومرف اـهیلع  هَّللا  مالـس  ارهز  همطاـف  ترـضح  ( 287 «.) مراپـسیم تناما  هب  مرادیم  ناـشتسود  هک  یناگدـنب  لد 

یلع ترضح  متشه  ماما  زا  ( 288 «.) دتسرفیم ورف  شیارب  ار  تحلصم  نیرتالاب  ّلجوّزع  يادخ  دتـسرفب  الاب  ادخ  يوس  هب  ار  دوخ  صلاخ 
تدابع و هک  یـسک  لاح  هب  اشوخ  تفگیم : هتـسویپ  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  : » دومرف هک  تسا  هدش  لقن  مالـسلا  هیلعاضرلا  یـسوم  نب 

دنکن شومارف  ار  ادخ  دونشیم  ششوگ  هچ  نآ  رطاخ  هب  درادن و  لوغشم  دنیبیم  هچ  نآ  هب  ار  شلد  دنک و  صلاخ  ادخ  يارب  ار  شیاعد 
ُنَـسْحَأ ْمُکُّیَأ  ْمُکَُوْلبَِیل  هفیرـش ... «  هیآ  ریـسفت  رد  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  ( 289 «.) دـشابن نیگهودـنا  دـناهداد  نارگید  هب  هچ  نآ  يارب  و 

و دنکیم ، لمع  رتشیب  هک  نآ  هن  دنکیم  لمع  رتحیحص  هک  تسا  یسک  ًالَمَع » ُنَسْحَأ  ْمُکُّیَأ   » زا دنوادخ  دوصقم  : » دومرف ( 290 ...«) ًالَمَع
لمع دوخ  زا  رتتخـس  یگدولآ ] زا   ] لمع يرادهگن  دومرف : سپـس  دشاب . هارمه  ّتین  قدص  یـسرتادخ و  اب  هک  تسا  نآ  حیحـص  لمع 

تضاـیر و يداو  نیا  رد  رفـس  تسا و  قـیقد  راوـشد و  رایـسب  نآ  صیخـشت  صـالخا و  لیـصحت  هک  تسناد  دـیاب  هـتبلا ، ( 291 ...«.) تسا
اراخ گنس  رب  هچروم  نتفر  هار  زا  كرش  نم  تّما  رد  : » دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هک  نانچ  دراد ، مزال  ناوارف  ششوک 

شخب صالخا ؛ ياـههناشن  لّوا : شخب  دوشیم : میـسقت  شخب  هس  هب  هدـش  دراو  صـالخا  هراـبرد  هک  یثیداـحا  ( 292 «.) تسا رتهدیشوپ 
. صالخا دیاوف  راثآ و  مّوس : شخب  صالخا ؛ بابسا  لماوع و  مّود :

صالخا ياههناشن  ّلوا  شخب 

: دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  . 1 میزادرپیم : اهنآ  يدنب  عمج  هب  سپـس  هدـش و  روآدای  ار  تایاور  ادـتبا  لّوا ، شخب  رد 
شریخ زا  مدرم  ینعی   ) تسا نومأم  شّرـش  لوذبم و  شریخ  ملاس ، شحراوج  ءاضعا و  كاپ ، شلد  تسا : زیچ  راهچ  صلخم  تمالع  »... 

شراتفگ راتفر و  رادرک و  راکـشآ و  ناـهن و  هک  یـسک  دومرف ...« : مالـسلا  هیلعنینمؤملا  ریما  . 2 ( 293 («.) دنناما رد  شّرـش  زا  دنمهرهب و 
ناهانگ زا  باـنتجا  صـالخا  لاـمک  : » دومرف و  . 3 ( 294 ...«.) تسا هدرک  صلاـخ  ار  شتداـبع  ادا و  ار  شتناـما  یتسار  هب  دـشاب ، ناـسکی 

ادخ زج  یـسک  هب  ناسنا  هک  تسا  نآ  صلاخ  تدابع  : » دومرف نینچمه  . 5 ( 296 «.) تسا ناصلخم  هویـش  دهز  : » دومرف و  . 4 ( 295 «.) تسا
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هتسیاش هک  نانچ  نآ  ار  ادخ  يدباع  چیه  : » دومرف مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  . 6 ( 297 «.) دشابن كانمیب  يزیچ  زا  شهانگ  زج  هتـشادن و  يدیما 
. تسا نم  صلاخ  هدنب  نیا  دـیامرفیم : دـنوادخ  ماگنه  نیا  رد  دوش . هدـیرب  قلخ  مامت  زا  شدـیما  هک  نآ  رگم  دـنکیمن  شتـسرپ  تسوا 

ادخ زج  یسک  یهاوخن  هک  تسا  نآ  صلاخ  لمع  : » دومرف مالـسلا  هیلعقداص  ماما  . 7 ( 298 «.) دریذـپیم شمرک  فطل و  اب  ار  وا  هاگنآ 
رگم دسریمن  صالخا  ِتقیقح  هب  ياهدنب  چیه  : » تسا هدش  لقن  مالسلا  هیلعقداص  ماما  زا  . 8 ( 299 «.) دنک شیاتس  نآ  ماجنا  يارب  ار  وت 

: تسا هدمآ  رگید  ثیدح  رد  . 9 ( 300 «.) دننک شیاتس  هداد  ماجنا  ادخ  يارب  هک  ییاهراک  رب  ار  وا  مدرم  هک  دشاب  هتـشادن  تسود  هک  نآ 
ياضر يارب  ار  تدابع  هک  تسا  نآ  رد  تاجن  دومرف : تسیچ ؟ رد  ناسنا  تاجن  هک  دـش  لاؤس  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  »

(301 «.) دهدن ماجنا  مدرم 

صولخ لماوع  بابسا و  ّمود  شخب 

هزادـنا هب  ناسنا  صولخ  ( » 303 «.) دریگیم همـشچرس  یـشیدنا  کین  يوق و  نیقی  زا  لـمع  صـالخا  ( » 302 «.) تسا صالخا  أـشنم  نیقی  »
(306 «.) تـسا هَّللا  يوـس  اـم  زا  يدـیماان  صـالخا  زاغآرــس  ( » 305 «.) تـسا تـفرعم  مـلع و  هوـیم  صـالخا  ( » 304 «.) تسوا نـید  توـق 
، مدرم زا  دـیما  عطق  ملع ، نامیا ، تردـق  نیقی ، لوصحم  صـالخا  هک  نآ  هجیتن  ( 307 «.) دوش صلاخ  تلامعا  اـت  نک  مک  ار  تیاـهوزرآ  »

. تسا راگدرورپ  تدابع  اهوزرآ و  ندرک  مک 

صالخا دیاوف  راثآ و  مّوس  شخب 

زج داهنن  صالخا  يداو  رد  مدق  یلاوتم  زور  لهچ  ياهدنب  چیه  : » دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  لد  تینارون  تریـصب و  . 1
رگید یکی  زین  تفرعم  تمکح و  تفرعم  تمکح و  . 2 ( 308 «.) دوشیم يراج  وا  نابز  رب  شبلق  زا  تفرعم  تمکح و  ياههمشچ  هک  نآ 
ناسنا ربارب  رد  هَّللا  يوس  اـم  ماـمت  عوضخ  . 3 دوشیم . هدافتـسا  یبوخ  هب  قوـف  تیاور  زا  بلطم  نیا  هک  تسا  صـالخا  دـیاوفو  راـثآ  زا 

سرت دنوادخ  دشاب  صلخم  هدنب  هچ  نانچ  دراد . تبیه  وا  زا  زیچ  همهو  تسا  عضاخ  عشاخ و  نمؤم  ربارب  رد  زیچ  ره  دـیدرتیب ،  » صلخم
دنوادخ اهراک  رد  ندشن  هدـنامرد  رما و  تیافک  . 4 ( 309 «.) دهدیم رارق  نامـسآ  ناگدنرپ  نیمز و  تارـشح  یتح  زیچ  همه  لد  رد  ار  وا 

هب ار  وا  راـک  و   ] مریگیم هدـهع  هب  ًاصخـش  ار  وا  روما  هرادا  مباـیب  يوجادـخ  صـالخا و  رادتسود  ار  دوخ  هدـنب  رگا  : » دوـمرف ّلـجو  ّزع 
دنمتداعـس ات  دینک  صلاخ  ار  دوخ  لامعا  دومرف ...« : مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  یبایماک  تداعـس و  . 5 ( 310  «.) منکیمن راذگاو  نارگید 

لاعتم يادـخ  يارب  ار  ناتلامعا  مدرم ! يا  : » دومرف ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  نآ  یلوبق  لاـمعا و  نتفر  ـالاب  . 6 ( 311 «.) دیوش
: دومرف مالـسلا  هیلعهمئالا  داوج  ترـضح  تدابع  لاـمک  . 7 ( 312 «.) دـشاب وا  يارب  طقف  هک  دریذـپیم  ار  یلمع  ادـخ  اریز  دـینک  صلاـخ 
دنکیم و ادـیپ  تدابع  ناونع  صالخا  هیاس  رد  لامعا  ریاس  تسا و  صالخا  تدابع  لصا  ینعی  ( 313 «.) تسا صالخا  اهتدابع  نیرترب  »

. دوشیم لماک 

ثحب يدنب  عمج  هجیتن و 

رد هچ  نآ  رگید ، ریبـعت  هب  نآ . ّتیمک  هب  اـت  دـهدیم  تیمها  رتـشیب  لـمع  تیفیک  هب  مالـسا  هک  دوشیم  مولعم  تشذـگ  هک  یتاـیاور  زا 
بسانم دیسر  اجنیا  هب  ثحب  هک  لاح  دوشیمن . بّرقت  بجوم  لمع  ندوب  دایز  تسا و  ّتین  صولخ  اهنت  تسا  دنمشزرا  دنوادخ  هاگـشیپ 

نآ هب  میـشاب و  هتـشاد  یّـسأت  قـیفوت  ناـگمه  هک  تسا  دـیما  مینک . وگزاـب  امـش  يارب  ار  مالـسلا  مهیلعنیموـصعم  هریـس  زا  یـشخب  تسا 
. مینک ادتقا  ناراوگرزب 
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مالسلا هیلعنانمؤمریما  صالخا  زا  ياهنومن 

عوکر لاح  رد  قافنا  )

َنیِذَّلا اُونَمآ  َنیِذَّلاَو  ُُهلوُسَرَو  ُهّللا  ُمُکُِّیلَو  اَمَّنِإ  هک « : دش  لزان  هیآ  داد ، ریقف  هب  يرتشگنا  عوکر  لاح  رد  مالـسلا  هیلعنانمؤمریما  هک  هاگنآ 
اپ هب  زامن  هک  دنتسه  ینانمؤم  وا و  ربمایپ  ادخ و  اهنت  امـش  یلاو  تسرپرـس و  ّیلو :[  ( 314 «.) َنوُعِکاَر ْمُهَو  َةاَکَّزلا  َنُوتُْؤیَو  َةَالَّصلا  َنوُمیُِقی 

يارب اـهنت  راوگرزب  نآ  هک  دوب  تلع  نیا  هب  دـش  لزاـن  ترـضح  نآ  هراـبرد  هیآ  نیا  رگا  دـنهدیم . تاـکز  عوکر  لاـح  رد  دـنرادیم و 
. تشادن يراذگساپس  راظتنا  یتح  داد و  ماجنا  ار  راک  نیا  وا  تبحم  بلج  ادخ و  ياضر 

ربمایپ رتسب  رد  ندیباوخ 

ظفح يارب  مالـسلا  هیلعنانمؤمریما  دنک و  ترجاهم  هنیدـم  هب  هکم  زا  تفرگ  میمـصت  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  یماگنه 
ُهَسْفَن يِرْشَی  نَم  ِساَّنلا  َنِمَو  : » هک دش  لزان  هیآ  دیباوخ ، ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  رتسب  رد  ادخ  ياضر  رطاخ  هب  ترضح و  نآ  ناج 
ماگنه هب  تیبملا  ۀـلیل  رد  مالـسلا  هیلعیلع  نوچمه  راکادـف  نامیا و و  اب   ] مدرم زا  یـضعب  ( 315 «.) ِداَبِْعلِاب ٌفُوَؤر  ُهّللاَو  ِهّللا  ِةاَضْرَم  َءاَِـغْتبا 

شناگدنب هب  تبسن  دنوادخ  دنشورفیم و  ادخ  يدونـشخ  بلج  ربارب  رد  ار  دوخ  ناج  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هاگیاج  رد  نتفخ 
 . تسا نابرهم  فوئر و  یناگدنب  نینچ  هب  تبسن  دنوادخ  ای   ] تسا نابرهم 

« یتا له   » هروس لوزن 

هراب نیا  رد  سابع  نبا  تسا . نانآ  صولخ  رطاـخ  هب  هدـش  لزاـن  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تیب  لـها  هراـبرد  هک  یتا » لـه   » هروس
هب شنارای  زا  یعمج  هارمه  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربماـیپ  دـندش . راـمیب  مالـسلا  امهیلعنیـسح  ماـما  نسح و  ماـما  دـیوگیم :

اهیلعارهز همطاف  مالسلا و  هیلعیلع  سپس  يدرکیم . يرذن  تنادنزرف  يافش  يارب  دوب  بوخ  هچ  نسحلاوبا ! يا  دنتفگ : دندمآ و  تدایع 
زا سپ  ( 316 .) دنریگب هزور  زور  هس  دنبای  يدوبهب  مالسلا  امهیلعنینـسح  رگا  هک  دندرک  رذن  دوب ، اهنآ  رازگتمدخ  هک  هّضف  مالـسلا و 

موس کی  مالسلا  اهیلعارهز  همطاف  درک . ضرق  وج  يرادقم  مالسلا  هیلعیلع  ترضح  دندرک . افو  دوخ  رذن  هب  ًاروف  نانآ  نینـسح  يدوبهب 
لها ای  مکیلع  مالـسلا  تفگ : دمآ و  هناخ  رد  هب  یلئاس  راطفا  ماگنه  درک . تخپ  نان  صرق  جنپ  هداوناخ ، دارفا  دادعت  هب  درک و  درآ  ار  نآ 

ياهاذغ زا  دنوادخ  ات  دیهدب  نم  هب  ییاذغ  متـسه ، نیملـسم  نادنمتـسم  زا  يدنمتـسم  دـمحم !) نادـناخ  يا  امـش  رب  مالـس   ) دـمحم تیب 
دنتـشاد و مّدقم  دوخ  رب  ار  وا  دنداد و  نیکـسم  هب  دنتـشاد  هرفـس  رد  دوخ  راطفا  يارب  هک  ار  ینان  نامه  نانآ  دهد . شاداپ  امـش  هب  یتشهب 
. درک کمک  ياضاقت  دـمآ و  هناخ  رد  یمیتی  راطفا  ماگنه  دـنتفرگ . هزور  مّود  زور  دـندیباوخ . هنـسرگ  دـندوشگ و  هزور  بآ  اب  بش  نآ 

باتفآ بورغ  ماگنه  دنتفرگ  هزور  هک  يزور  نیموس  رد  دـندرک . راطفا  بآ  اب  دـنداد و  وا  هب  ار  دوخ  ياذـغ  دـندرک و  راثیا  مه  زور  نآ 
مالـسلا هیلعیلع  ترـضح  ناهاگحبـص  دنداد . وا  هب  ار  دوخ  ياذغ  لبق  زور  ود  دننامه  زین  اهنآ  درک . کمک  تساوخرد  دمآ و  يریـسا 

هیلع هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  هک  یماگنه  دروآ . ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  تمدخ  هب  تفرگ و  ار  مالـسلا  امهیلعنینـسح  تسد 
. منیبیم لاح  نیا  هب  ار  امـش  هک  تسا  نارگ  تخـس  نم  يارب  دومرف : دـناهداد  تسد  زا  ناوت  یگنـسرگ  زا  هک  دـید  ار  اهنآ  ملـسو  هلآو 

همطاف مالسلا  اهیلعهمطاف  دید  دش . مالسلا  اهیلعهمطاف  هناخ  دراو  اهنآ  اب  تساخرب و  اج  زا  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  هاگنآ 
. تسا هتفر  ورف  يدوگ  هب  فعض  زا  شنامشچ  هدیبسچ و  تشپ  هب  شمکش  یگنسرگ  تدش  زا  هک  یلاح  رد  هداتـسیا  تدابع  بارحم  رد 
اب دـنوادخ  ریگب . ار  هروس  نیا  دـمحم ! يا  تفگ : دـش و  لزان  لیئربج  لاـح ، نیا  رد  هک  دـش ، تحاراـن  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 

صالخا راثیا و  رطاخ  هب  همه  نیا  و  ( 317 .) دناوخ ترضح  نآ  رب  ار  یتا » له   » هروس سپس  دیوگیم . تینهت  وت  هب  ینادناخ  نینچ  دوجو 
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ِهِّبُح یَلَع  َماَعَّطلا  َنوُمِعُْطیَو  : » دـیامرفیم نایب  هنوگ  نیا  نآرق  ار  ناـنآ  لـمع  تیمها  تسا . راوشد  اـم  يارب  نآ  روصت  یتح  هک  دوب  اـهنآ 
ای و   ] زاین هقالع و  دوجو  اـب  ار  دوخ ]  ] ياذـغ و  ( 318 «.) ًاروُکُـش َالَو  ًءاَزَج  ْمُکنِم  ُدیُِرن  ِهَّللا َال  ِهْجَِول  ْمُکُمِعُْطن  اَمَّنِإ  ًاریِـسَأَو *  ًامِیتَیَو  ًانیِکْـسِم 

هنوگ چیه  راظتنا  امش  زا  مینکیم و  ماعطا  ادخ  يارب  ار  امـش  ام  دنیوگیم ]: لاح  نابز  اب  و   ] دنهدیم ریـسا  میتی و  نیکـسم و  هب  هَّللا  ّبحل 
تفگن اج  چیه  رد  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  دنوشیم ...« : رکذتم  ار  یقیقد  هتکن  اجنیارد  مالـسلا  هیلعمتفه  ماما  میرادن . یـساپس  شاداپ و 

نینمؤملاریما هک  نآیب  تخاس  راکشآ  هنوگ  نیدب  ار  ترـضح  نآ  یبلق  ّتین  لاعتم  دنوادخ  هکلب  میهدیم  اذغ  امـش  هب  ادخ  يارب  ام  هک 
(319 «.) دشاب هدرک  يراج  نابز  رب  يزیچ 

ایر

حیضوت

لمع راهظا  ییامندوخ و  رهاظت و  زا  ترابع  ایر  میشاب . هتـشاد  ایر  هرابرد  هاتوک  يراتفگ  ثحب ، لیمکت  روظنم  هب  تسا  بسانم  نایاپ ، رد 
. تسا مدرم  شیاتس  هجوت و  بلج  هزیگنا  هب 

ایر ياههناشن 

تـشادرب ار  ریز  مئالع  ناوتیم  اهنآ  يدنب  عمج  بیکرت و  هیزجت و  زا  هک  دوشیم  هدید  یتایـصوصخ  ناراکایر  يارب  رابخا  تایآ و  رد 
تسود . 4 دـنالاحیب ؛ طاشنیب و  ییاهنت  رد  . 3 دـننکیم ؛ تدابع  قوش  طاشن و  اب  مدرم  راـظنا  رد  . 2 دنتـسه ؛ هرهچود  قفانم و  . 1 درک :
ناشانث حدـم و  هچ  نانچ  . 6 دـنیازفایم ؛ لمع  رب  دـننک  شیاتـس  ار  اهنآ  هک  یماگنه  . 5 دنیاتـسب ؛ ار  اهنآ  اهراک  ماـمت  رد  مدرم  دـنراد 

؛ دنهنیم ّتنم  نارگید  رب  . 9 دنـشکیم ؛ نارگید  خر  هب  ار  دوخ  کین  لاـمعا  . 8 دنابیرف ؛ هعدـخ و  لها  . 7 دنهاکیم ؛ لمع  زا  دـنیوگن 
؛ دننکیم دای  ار  يادخ  رتمک  لد  رد  یلو  دـنیوگیم  ادـخ  رکذ  رهاظ  رد  . 11 دنرادن ؛ لّکوت  ادخ  رب  دـناهتخود و  قلخ  رب  عمط  مشچ  . 10

اَهُّیَأ اَی  تایآ «  اما  مینکیم : بلج  ثیدـح  هیآ و  دـنچ  هب  ار  امـش  هجوت  لاح ، دـنابلط ؛ هاـفر  رورپ و  نت  . 13 دنرورغم ؛ دنـسپدوخ و  . 12
تاقدص نانمؤم ! يا  ( 320 ...«.) ِرِخْآلا ِمْوَْیلاَو  ِهّللِاب  ُنِمُْؤی  َالَو  ِساَّنلا  َءاَئِر  َُهلاَم  ُقِفُنی  يِذَّلاَک  يَذَْألاَو  ِّنَْملِاب  مُِکتاَقَدَـص  اُولِْطُبت  َـال  اُونَمآ  َنیِذَّلا 

زور ادـخ و  هب  لد  رد  دـنکیم و  قافنا  ییامندوخ  يارب  ار  شلام  هک  یـسک  دـننام  دـیزاسم  لطاب  رازآ  ّتنم و  اـب  ار  دوخ  ياـهکمک  و 
َهّللا َنوُرُکْذَی  َالَو  َساَّنلا  َنوُءاَُری  یلاَسُک  اُوماَق  ِةَالَّصلا  َیلِإ  اُوماَق  اَذِإَو  ْمُهُعِداَخ  َوُهَو  َهّللا  َنوُعِداَُخی  َنیِِقفاَنُْملا  َّنِإ  درادن « . ... نامیا  زیخاتـسر 

. دزاسیم بآرب  شقن  ار  نانآ  ياههشقن  دنوادخ  هک  یلاح  رد  دننکیم  راتفر  گنرین  هعدخ و  اب  ادـخ  لباقم  رد  ناقفانم  ( 321 «.) ًالِیلَق اَّلِإ 
یلو دننکیم  ییامندوخ  رهاظت و  مدرم  ربارب  رد  دنتسیایم ؛ تدابع  هب  یلاحیب  تلاسک و  يور  زا  دنزیخیمرب  زامن  هب  هک  یماگنه  اهنآ 

رب ياو  ( 322 «.) َنوُعاَْـملا َنوـُعَنْمَیَو  َنوُءآَُری *  ْمُـه  َنـیِذَّلا  َنوُهاَـس *  ْمِِهتَالَـص  نَـع  ْمُـه  َنـیِذَّلا  دنتــسه « . ادـخ  اـی  هـب  رتـمک  نطاـب  رد 
نِم اوُجَرَخ  َنیِذَّلاَک  اُونوُکَت  َالَو  دـنرادن « . ياهزیگنا  ییاـمندوخ  اـیر و  زج  تداـبع  رد  هک  ناـنآ  دـنالفاغ ؛ ادـخ  داـی  زا  هک  ینارازگزاـمن 

رورغ يور  زا  هکلب  ادخ  هار  رد  داهج  يارب  هن  نانآ  هک  دیشابن ، ناقفانم  دننامه  نانمؤم - ! يا  امـش -  ( 323 ...«.) ِساَّنلا َءاَئِرَو  ًارََطب  مِهِراَیِد 
... . دنرادیم زاب  ادخ  هار  زا  ار  مدرم  ناهنپ  رد  دندمآ و  نوریب  ییامندوخ  و 

ثیداحا کنیا 

همه رد  و  لاـعف ، طاـشن و  اـب  مدرم  راـظنا  رد  و  تسا ، لاـح  یب  لـسک و  ییاـهنت  رد  دوـمرف ...« : ملـسو  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـصمرکا  ربماـیپ 
هتـشاد وکین  ابیز و  ياههجو  مدرم  نایم  هک  تسا  نیا  رب  وا  شـشوک  مامت  تسا و  دـنمزآ  ساسح و  نارگید  ياـنث  حدـم و  هب  شیاـهراک 
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لسک و ییاهنت  رد  دیامنیم و  طاشناب  لاح و  اب  مدرم  راظنا  رد  دراد : هناشن  هس  راک  ایر  : » دیامرفیم مالـسلا  هیلعنانمؤمریما  ( 324 «.) دشاب
(325 «.) دنیاتسب ار  وا  ياهراک  مامت  مدرم  هک  درادیم  تسود  و  لاح ، یب 

لمع نالطب  ایر و 

زا يرگید  تیاور  رد  ( 326 «.) دشاب ایر  يور  زا  هک  یلمع  رج  تسا  ادخ  لوبق  دروم  کین  ياهراک  مامت  : » دومرف مالـسلا  هیلعقداص  ماما 
تدابع رد  ار  يرگید  نم - ! هدنب  يا  سپ -  . ] مکیرـش نیرتهب  نم  دـیامرفیم : ّلجوّزع  يادـخ  : » دومرف هک  تسا  هدـش  لقن  راوگرزب  نآ 
صلاخ هک  یلمع  زج  مریذپیمن  ار  وا  لامعا  مامت  دزاس  کیرش  ار  يرگید  دهدیم  ماجنا  هک  یلمع  رد  سک  ره  اریز ] زاسم  کیرـش  نم 

ره تسا و  مدرم  هدـهع  هب  شـشاداپ  دـنک  راـک  مدرم  يارب  سک  ره  تسا ، كرـش  ییاـیر  هنوگ  ره  : » دومرف زین  و  ( 327 «.) دشاب نم  يارب 
رسپ يا  وت  رب  ياو  : » دومرف نم  هب  مالسلا  هیلعاضر  ماما  دیوگیم : هفرع  نب  دمحم  ( 328 «.) تسا ادخ  رب  شباوث  دنک  راک  ادخ  يارب  سک 
هداد ماجنا  هک  يراک  هب  ار  وا  ادخ  دنک  راک  ادخ  ریغ  يارب  هک  سک  ره  اریز  دیهدن ، ماجنا  ترهش  ییامندوخ و  روظنم  هب  ار  اهراک  هفرع !

(329 ...«.) دراذگیماو

تسا هریبک  ناهانگ  زا  ایر 

هریبک ناهانگ  زا  كرـش  تسا و  كرـش  هلزنم  هب  ایر  اریز  تسا ، گرزب  ناهانگ  زا  زین  دوخ  دـنکیم  دـساف  ار  لمع  هک  نآ  رب  هوالع  اـیر 
نآ زا  هک  يزیچ  نیرتكانسرت  دیدرتیب ، : » دومرف هک  تسا  هدمآ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  زا  یثیدح  رد  دوشیم . بوسحم 

زیخاتسر زور  رد  لجوّزع  دنوادخ  ایر . دومرف : تسا ؟ مادک  رغصا  كرش  ادخ ! لوسر  يا  دندیسرپ : تسا . رغصا  كرـش  مکانمیب  امـش  رب 
شاداپ ایآ  دینیبب  دیدرکیم و  تدابع  اهنآ  يارب  هک  یناسک  دزن  دیورب  دـیوگیم  ناراکایر  هب  دـهدیم  ار  شناگدـنب  يازج  هک  یماگنه 

يارب هک  یـسک  : » دوـمرف ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربماـیپ  رگید  تـیاور  رد  و  ( 330 (.»؟ ریخ ای  دـیباییم  اـهنآ  دزن  ار  دوخ  لاـمعا 
دوخ لامعا  هک  یناسک  هب  تمایق  زور  دـناهدروآ ...« : ترـضح  نآ  زا  زین  و  ( 331 «.) تسا كرـشم  دریگب  هزور  دناوخب و  زامن  ییامندوخ 

نآرق دـیدرک و  داـهج  دـیداد و  هقدـص  دـیاهتفرگ و  هزور  دـیدناوخ و  زاـمن  امـش  دوشیم  هتفگ  دـناهداد  ماـجنا  اـیر  رهاـظت و  يور  زا  ار 
نیلوا اهنیا  دومرف : سپـس  دـندرک . وگزاب  ار  امـش  ياهراک  مه  مدرم  دوش ، وگزاب  مدرم  ناـیم  رد  امـش  ياـهراک  هک  نیا  يارب  دـیدناوخ 

هب كرـش  ایر  : » تسا هدـمآ  مالـسلا  هیلعناـنمؤمریما  زا  یثیدـح  رد  ( 332 «.) دوشیم روهلعـش  اـهنآ  رب  خزود  شتآ  هک  دنتـسه  یناـسک 
(333 «.) تسا دنوادخ 

ادخ ناگدنب  هب  تمدخ 

هراشا

زا تسا . ناحلاص  نانمؤم و  هب  تمدخ  صوصخ  هب  مدرم  هب  تمدـخو  دـضاعت  نواعت و  ّسح  یمالـسا  قالخا  رد  ساسح  رایـسب  طاقن  زا 
هب بّرقت  يارب  هلیـسو  نیرتـالاب  ضیارف ، يادا  زا  سپ  هک  دوشیم  هدافتـسا  هَّللا  تاولـص  مهیلع  ءاـیلوا  هریـس  یمالـسا و  میلاـعت  هعوـمجم 

. دندرکیم مادقا  نانآ  جیاوح  عفر  رد  ًاصخـش  دندوب و  مدرم  تمدخ  رد  هراومه  دنوادخ  يایلوا  تسا . وکین  تلـصخ  نیا  لاعتم  دنوادخ 
يور رب  فک  دننام  دشابن ، دنمدوس  هچ  نآ  دوب و  دهاوخ  دیواج  رادیاپ و  دشاب  مدرم  دوس  هب  هچ  نآ  هک  دوشیم  هدافتـسا  دیجم  نآرق  زا 

َساَّنلا ُعَفنَی  اَم  اَّمَأَو  ًءاَفُج  ُبَهْذَـیَف  ُدـَبَّزلا  اَّمَأَف  دـیامرفیم « : لاعتم  دـنوادخ  دـنامیمن . یقاـب  نآ  زا  يرثا  دوریم و  ناـیم  زا  يدوز  هب  بآ ،
دوـس مدرم  هب  هچ  نآ  یلو  دوـشیم  دوباـن  دـتفایم و  يراـنک  هـب  فـک  اـما  ( ... 334 «.) َلاَْثمَْألا ُهَّللا  ُبِرْـضَی  َِکلذَـک  ِضْرَأـْلا  ِیف  ُثُکْمَیَف 
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هفیرش هیآ  ریسفت  رد  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  دنزیم . لاثم  نینچ  نیا  لاعتم  دنوادخ  دنامیم ، نیمز  رد  صلاخ  زلف  ای  بآ  لثم   ] دناسریم
ِینَلَعَج «، » ًاکَراَبُم ِینَلَعَج   » زا دوصقم  دیامرفیم : هدش  لزان  مالسلا  هیلعیسیع  ترضح  هرابرد  هک  ( 335 ...«) ُتنُک اَم  َْنیَأ  ًاکَراَبُم  ِینَلَعَجَو  »
لوسر زا  هک  هاگنآ  تسا : هدمآ  يرگید  ثیدح  رد  داد . رارق  دنمدوس  رایـسب  مدرم  يارب  ار  یـسیع  دنوادخ  ینعی  دشابیم ، ( 336 «) ًاعاّفَن

(337 .) دشاب رتدـنمدوس  مدرم  يارب  شدوجو  هک  سک  نآ  دومرف : تسیک ؟ مدرم  نیرتبوبحم  دندیـسرپ : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ 
اهنآ نیرتبوبحم  دندنوادخ . ناراوخ  هریج  هلئاع و  مدرم  دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  هک  تسا  هدمآ  رگید  یثیدح  رد 
سک ره  : » دومرف مالـسلا  هیلعقداص  ماـما  ( 338 .) دنک لاحـشوخ  ار  ياهداوناخ  دـسرب و  ادـخ  هلئاع  هب  شدوس  هک  تسا  یـسک  ادـخ  دزن 
وحم وا  لمع  همان  زا  هانگ  رازه  شـش  دسیونیم و  هنـسح  رازه  شـش  باوث  وا  يارب  لجوّزع  دنوادخ  دنک  فاوط  ار  ادـخ  هناخ  راب  تفه 

ار وا  تجاح  رازه  شـش  ادـخ  : » دومرف ماـما  هک  دـنکیم  هفاـضا  راـمع  نب  قاحـسا  هاـگنآ  دـهدیم .» وا  هب  هجرد  رازه  شـش  دـنکیم و 
هیلع هللا  یلصادخ  لوسر  ( 339 «.) تسا فاوط  هد  زا  رترب  نمؤم  تجاح  ندروآرب  : » دومرف مالـسلا  هیلعقداص  ماـما  سپـس  و  دروآیمرب »

زا یضعب  ( 340 «.) دش تشهب  لها  تشادرب  نیملسم  هار  رس  زا  ار  يراخ  هخاش  هک  نیا  رثا  رد  ادخ  ناگدنب  زا  ياهدنب  : » دومرف ملـسو  هلآو 
یهاوخدوخ ینادان و  تلفغ و  رد  يّدـحب  نانیا  زا  ياهراپ  تسا و  نتفرگ  هزور  ندـناوخ و  زامن  هب  اهنت  تدابع  هک  دـننکیم  ناـمگ  مدرم 

یتح دارفا  هنوگ  نیا  هک  هدش  هدید  ررکم  دنوشیمن . ّرثأتم  چیه  دنهد  ناج  یگنـسرگ  زا  مدرم  ناشناگدـید  ربارب  رد  رگا  هک  دـناهتفر  ورف 
هب یکمک  چیه  دننارذگیم و  يدرف  هّبحتـسم  لامعا  اعدو و  ترایز  هب  ار  دوخ  تاقوا  مامت  جح  ترایز و  دـننام  يدابع  ياهترفاسم  رد 

کمک و هب  تخس  هک  دنراد  دوجو  ناوارف  ناوتان  فیعض و  دارفا  اهنآ  نایم  رد  دننادیم  هک  نیا  اب  دننکیمن  دوخ  نارفسمه  ناهارمه و 
نیا تسا و  ادخ  ناگدنب  هب  تبسن  یهاوخریخ  سح  مدرم و  اب  كولس  نسح  كولس ، بابـسا  زا  یکی  لاح ، ره  رد  دندنمزاین . تدعاسم 

: دـیامرفیم یلاـعت  دـنوادخ  دزاـسیم . ّقلختم  یتوکلم  یهلا و  قـالخا  هب  درادیم و  زاـب  ینیبدوخ  یهاوـخدوخ و  زا  ار  ناـسنا  ساـسحا ،
َلْـضَْفلا اُوَْسنَت  َالَو  : » دشاب یکین  لضف و  ياراد  رگیدکی  هب  تبـسن  زین  امـش  دنکیم  راتفر  امـش  اب  تمحر  لضف و  اب  دـنوادخ  هک  نانچمه 

ار امش  ادخ  هک  دیشاب  لاحشوخ  دیدش  مدرم  تاجاح  عجرم  رگا  نیاربانب ، دینک . شومارف  ار  یهلا  يرطف و  هطبار  نیا  ادابم  ( 341  «) ْمُکَْنَیب
، دننک هعجارم  دنتسناوتن  ای  دندرکن  هعجارم  امـش  هب  مدرم  دش و  هتـسب  مدرم  يور  هب  ناتراک  رتفد  ای  هناخ  ِرد  هچ  نانچ  و  درادیم ، تسود 

هیلعقداص رفعج  ماما  ترـضح  دـیوش . نیگهودـنا  تحاران و  یلاحـشوخ ، ياـج  هب  دـیاب  دـیاهدش و  مورحم  ادـخ  تمحر  زا  هک  دـینادب 
یتجاح عفر  يارب  وا  نمؤم  ردارب  هاگره  هک  یسک  تسا  هدرواین  نامیا  مالسلا  امهیلع   ] یلع دمحم و  ادخ و  هب  هعافر ! يا  : » دومرف مالـسلا 

رگا دـنک و  مادـقا  تعرـس  هب  هراب  نیا  رد  دـیاب  دروآرب  ار  وا  تجاح  دوخ  دـناوتب  رگا  دـنکن . دروخرب  وا  اـب  زاـب  هرهچ  اـب  دـیایب ، يو  دزن 
تیالو و هنوگ  چیه  مدرک  فصو  تیارب  هک  دشاب  نیا  زا  ریغ  یـسک  رگا  و  دزاس ، هدروآرب  ار  وا  تجاح  ات  دورب  نارگید  دزن  دـناوتیمن ،

نیملسم روما  هب  هاگحبص  ره  رد  هک  یـسک  : » دومرف ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمالسا  یمارگ  لوسر  ( 342 «.) تسین وا  اـم و  نیب  ياهطبار 
وا هب  دـبلطیم و  کمک  دـنزیم و  دایرف  يدرم  دونـشب  هک  یـسک  و  تسین ، اهنآ  زا  دـشابن  ناـنآ  ياـهراک  هشیدـنا  رد  دراـمگن و  تّمه 
راک هب  ینید  ناردارب  جیاوح  عفر  رد  ار  هداد  ادخ  تاناکما  سک  ره  هک  دوشیم  هدافتسا  ثیداحا  زا  ( 343 «.) تسین ناملسم  دنکن  کمک 

. داد دهاوخ  رارق  ادخ  نانمشد  هانگ و  تمدخ  رد  ار  نآ  ًارهق  دریگن 

ترخآ ایند و  يراوخ 

دراد ار  راک  نیا  تردـق  هک  نیا  اـب  دـهدن  يراـی  ار  دوخ  ینید  ردارب  هک  ینمؤم  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلعقداـص  ماـما  يرگید  تیاور  رد 
(344 «.) دنک شلیلذ  راوخ و  ترخآ  ایند و  رد  دراذگاو و  دوخ  لاح  هب  ار  وا  دنوادخ 

ربمایپ ادخ و  هب  تنایخ 
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منهج لها  هدرک و  تنایخ  لوسر  ادـخ و  هب  دزرو  غیرد  دوخ  ینید  ردارب  تجاـح  ندروآرب  زا  هک  یـسک  تسا  هدـمآ  يرگید  تیاور  رد 
نارگید ای  دوخ  شیپ  زا  دناوتیم  هک  نیا  اب  دنزب  شدنمزاین  ردارب  هنیـسرب  در  تسد  هک  ینمؤم  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلعقداص  ماما  تسا .

نیا دوشیم  هتفگ  سپس  درادیم و  او  هتسب  ندرگ  هب  ياهتسد  دوبک و  مشچ  هایس و  يور  اب  ار  وا  تمایق  زور  دنوادخ  دروآرب  ار  وا  زاین 
(345 «.) دنربب خزود  هب  ار  يو  هک  دسریم  روتسد  هاگنآ  هدرک . تنایخ  شربمایپ  ادخ و  هب  هک  يراکتنایخ  نآ  تسا 

نانمؤم جیاوح  عفر  باوث 

تمایق زور  رد  ملاع  دنوادخ  دروآرب  ار  دوخ  ینید  ردارب  ياههتساوخ  زا  یکی  هک  یـسک  : » دومرف مالـسلا  هیلعقداص  رفعج  ماما  ترـضح 
ناردارب نایانـشآ و  ناشیوخ و  هک  تسا  نآ  اهشاداپ  نیا  هلمج  زا  تسا و  تشهب  اهنآ  نیتسخن  هک  دروآیمرب  ار  وا  هتـساوخ  رازه  دـص 

رازه نتخاس  دازآ  زا  نمؤم  تجاح  نتخاس  اور  : » دومرف زین  و  ( 346 «.) دنشابن یبصان  هک  نیا  طرش  هب  دنکیم  تشهب  دراو  زین  ار  وا  ینید 
تجاح هک  یناملـسم  ره  : » دومرف يرگید  تیاور  رد  و  ( 347 «.) تسا رتهب  داهج ] هب  نداتـسرف  ادخ :[  هار  رد  بسا  رازه  ندرک  راب  هدـنب و 

(348 «.) موشیمن یضار  وت  يارب  تشهب  زا  رتمک  هب  تسا و  نم  اب  وت  باوث  هک  دهدیم  ادن  وا  هب  لاعتم  دنوادخ  دروآرب  ار  رگید  ناملسم 
تجاح هک  یسک  : » میناوخیم تسا  هدرک  لقن  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمالسا  یمارگ  لوسر  زا  مالـسلا  هیلعنانمؤمریما  هک  یثیدح  رد 

ندروآرب يارب  هک  یـسک  : » دوـمرف و  ( 349 «.) دـشاب هدرک  تداـبع  ار  ادـخ  رمع  همه  هک  تسا  یـسک  دـننام  دروآرب  ار  دوـخ  ینید  ردارب 
ار بش  يرادهزور و  هب  ار  اهزور  هک  دشاب  هدرک  تدابع  ار  ادخ  لاس  رازه  هن  هک  تسا  نیا  دننام  دنک  شـشوک  دوخ  نمؤم  ردارب  تجاح 
. تسا اهنآ  هب  ياکتا  دامتعا و  دـیما و  رب  لیلد  ینید  ناردارب  دزن  تجاح  ضرع  مزال 1 . رّکذت  ود  ( 350 «.) دنارذگب يراد  هدنز  بش  هب 

نامه دیامن ، دـیکأت  دـییأت و  ار  نآ  هکلب  دوشن  نآ  فیعـضت  بجوم  هک  دـنک  دروخرب  ياهنوگ  هب  ًالمع  ساسحا  نیا  ربارب  رد  دـیاب  ناسنا 
رد . 2 ( 351 «.) دروآ وا  دزن  ار  شتجاح  صخـش  هک  سب  نیمه  ینید  ردارب  هب  دامتعا  تابثا  رد  : » دومرف مالـسلا  هیلعقداص  ماـما  هک  هنوگ 

صاـخ تیعقوـم  اـی  یلاـم  نّکمت  رثا  رد  هک  يدارفا  نیارباـنب ، تسا . هدـش  تمحر  تـمعن و  هـب  ریبـعت  مدرم  جـیاوح  زا  یمالـسا  گـنهرف 
هدش و هدوشگ  نانآ  يور  هب  یهلا  تمحر  ياهرد  هک  دننادب  دیاب  دـنوشیم  عقاو  اهتجاح  اهاضاقت و  جاوما  موجه  ضرعم  رد  یعامتجا 

نیا ادخ  ياهتمعن  زا  دومرف ...« : مالـسلا  هیلعنیـسح  ماما  ترـضح  تهج  نیا  هب  دوشیمن . لولم  هتـسخ و  تمعن  یناوارف  زا  سک  چـیه 
(352 «.) دیوشن تحاران  تسا ] مدرم  تجاح  هک   ] ادخ ياهتمعن  زا  سپ  دنروآیم ، امش  دزن  ار  دوخ  جیاوح  مدرم  هک  تسا 

مدرم نیب  حالصا 

حیضوت

مالـسلا مهیلعتیب  لها  تایاور  میرک و  نآرق  رد  هک  تسا  یقـالخا  ياـههتکن  زا  رگید  یکی  مدرم  ناـیم  حالـصا  يارب  شـشوک  یعس و 
. مینکیم هراشا  تایاور  تایآ و  نآ  زا  یخرب  هب  کنیا  تسا و  هدش  هداد  نآ  هب  ياهداعلا  قوف  تیمها 

مدرم نیب  حالصا  نآرق و 

. دـنرگیدکی ردارب  نانمؤم  ( 353 «.) َنوُمَحُْرت ْمُکَّلََعل  َهَّللا  اوـُقَّتاَو  ْمُْکیَوَـخَأ  َْنَیب  اوُِحلْـصَأَف  ٌةَوْـخِإ  َنوـُنِمْؤُْملا  اَـمَّنِإ  دـیامرفیم « : دـیجم  نآرق 
: دـیامرفیم رگید  ياج  رد  و  دـیوش . وا  تمحر  لومـشم  ات  دـینک  هشیپ  یهلا  ياوقت  دـیزاس و  رارقرب  حلـص  دوخ  ردارب  ود  ناـیم  نیارباـنب 

. تسا رتهب  یتشآ  حلص و  ( 354 «.) ٌْریَخ ُْحلُّصلاَو  »

مدرم نیب  حالصا  تایاور و 
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رما نیا  هب  ار  مدرم  یفلتخم  نیوانع  هب  هک  تسا  هدش  هداد  تیمها  نیبلا ) تاذ  حالـصا   ) عوضوم نیا  هب  ياهزادـنا  هب  یمالـسا  تایاور  رد 
داـی نآ  زا  تداـبع و ... نیرتهب  ناونع  هب  رگید  یتـیاور  رد  هقدـص و  نیرتـهب  ناونع  هب  تاـیاور  زا  یـضعب  رد  دـناهدرک . بیغرت  قیوشت و 

: دومرف هک  دنکیم  لقن  یتیاور  مالسلا  هیلعقداص  ماما  ترـضح  زا  ( 10 تارجح /   ) تشذـگ هک  ياهیآ  لیذ  رد  ضیف  موحرم  دـناهدرک .
رد رگیدـکی  هب  اهنآ  نتخاس  کیدزن  فالتخا و  داسف و  هماگنه  رد  مدرم  نایم  حالـصا  درادیم  تسود  ادـخ  هک  ار  یـششخب  هقدـص و  »

تسا رتبوبحم  نم  دزن  رفن  ود  نایم  یتشآ  حالصا و  تفلا و  داجیا  : » دومرف يرگید  تیاور  رد  و  ( 355 «.) تسا ییادج  يرود و  راگزور 
مدرم نایم  حالـصا  هقدص  نیرتالاب  : » دومرف ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  ( 356 «.) مهدب هقدـص  ادـخ  هار  رد  رانید  ود  هک  نیا  زا 

(357 «.) تسا

تدابع نیرترب 

هب دوب  تداهـش  رتسب  رد  هک  هاگنآ  دوخ  يایاصو  نیرخآ  رد  هک  تسا ، تدابع  نیرترب  مدرم  نیب  حالـصا  مالـسلا  هیلعنانمؤمریما  رظن  زا 
زامن و همه  زا  مدرم  نیب  حالصا  دومرف : هک  مدینش  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ ]  ] امـش ّدج  زا  دومرف ...« : درک و  شرافـس  شنادنزرف 

(358  .) تسا رتشیب  شباوث  یلومعم  ياههزور  زامن و  زا  ًالامتحا  و   ] تسا رترب  اههزور 

حالصا رطاخ  هب  غورد 

تیمها رطاـخ  هب  اـما  تسا  هدـمآ  رامـش  هب  هریبک  ناـهانگ  زا  یکی  هدـش و  شهوکن  داـیز  نتفگ  غورد  زا  تاـیاور  نآرق و  رد  هک  نیا  اـب 
نیا رد  نتفگ  غورد  دنک  داجیا  تمیمص  افص و  دنراد  عازن  رگیدکی  اب  هک  رفن  ود  نیب  هلیـسو  نیا  هب  دناوتب  یـسک  رگا  مدرم  نیب  حالـصا 
حلـص نیا  انامه   ) تسین وگغورد  حلـصم  : » دومرف دوخ  باحـصا  زا  یکی  هب  یثیدح  نمـض  رد  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  تسا . زیاج  دروم 
غورد : » دومرف ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  دومرف : هک  میناوخیم  مالـسلا  هیلعیلع  ماما  زا  یثیدـح  رد  ( 359 («.) غورد هن  تسا 

(360 «.) تسا دارفا  نیب  حلص  دراوم ، نآ  زا  یکی  هک  دروم ... هس  رد  زج  تسین  هتسیاش  نتفگ 

دنوادخ رب  دامتعا  لّکوت و 

هراشا

همئا تاـیاور  مـیرک و  نآرق  رد  تـسا . لاـعتم  راـگدرورپ  هـب  داـمتعا  ادــخ و  رب  لـکوت  قـالخا ، مراـکم  ناـمیا و  رهاــظم  زا  رگید  یکی 
هراـشا نآ  زا  ياهشوگ  هب  هلاـسر  نیا  رد  هک  تسا  هدـمآ  يدنمـشزرا  هداـعلا  قوف  بلاـطم  لـکوت  اـب  طاـبترا  رد  مالـسلا  مهیلعنیموصعم 

. درک میهاوخ 

نآرق رد  لکوت 

ُمْتنُک نِإ  اُولَّکَوَتَف  ِهّللا  یَلَعَو  دـیامرفیم ...« : دـنادیم و  ناـمیا  اـب  دارفا  ياـهیگژیو  زا  ار  ادـخ  رب  لـکوت  يددـعتم  دراوم  رد  دـیجم  نآرق 
ادـخ رب  اهنت  دـیاب  نامیا  اب  دارفا  ( ... 362 «.) َنُونِمْؤُْملا ِلَّکَوَتَْیلَف  ِهّللا  یَلَعَو  دـیراد ...« . نامی  رگا ا  دـینک  لـکوت  ادـخ  رب  ( ... 361 «.) َنِینِمُْؤم

(363 «.) َنوـُلَّکَوَتَی ْمِهِّبَر  یلَعَو  ًاـناَمیِإ  ْمُْهتَداَز  ُُهتاَـیآ  ْمِْهیَلَع  ْتَِیُلت  اَذِإَو  ْمُُهبوـُُلق  ْتَلِجَو  ُهّللا  َرِکُذ  اَذِإ  َنـیِذَّلا  َنوـُنِمْؤُْملا  اَـمَّنِإ  دـننک « . لـکوت 
دوشیم هدناوخ  اهنآ  رب  وا  تایآ  هک  یماگنه  ددرگیم و  كانمیب  ناشیاه  لد  دوش  هدرب  ادخ  مان  هاگره  هک  دنتـسه  یناسک  اهنت  نانمؤم 

هب ار  امـش  هجوت  دـیدش  فقاو  نآرق  رظن  زا  لکوت  تیمها  هب  هک  لاح  دـنراد . لکوت  ناشراگدرورپ  رب  طقف  دریگیم و  ینوزف  ناـشنامیا 
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. مینکیم بلج  لکوت  يانعم 

؟ تسیچ لّکوت 

ناسنا هک  تسا  نیا  لّکوت  يانعم  : » تفگ لیئربج  درک ، لاؤس  لیئربج  زا  ار  لّکوت  ریـسفت  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمالسا  یمارگ  ربماـیپ 
زا هبترم  نیا  هب  ياهدـنب  رگا  دوب و  دـیماان  اهنآ  زا  دـیاب  تسین و  مدرم  تسد  هب  ناـمرح  شـشخب و  ناـیز و  دوس و  هک  نیا  هب  دـنک  نیقی 
هب عمط  مشچ  ادـخ  زا  ریغ  دـسارهن و  وا  ریغ  زا  دـشابن و  راودـیما  یـسک  هب  وا  زج  دـهدن و  ماجنا  يراک  ادـخ  يارب  زج  هک  دـسرب  تفرعم 

مالـسلا هیلعمتـشه  ماما  تمدـخ  دـیوگیم : مهج  هب  نسح  مان  هب  یـصخش  ( 364 «.) تسا ادـخ  رب  لکوت  نامه  نیا  دـشاب ، هتـشادن  یـسک 
سک چـیه  زا  ادـخ  هب  ياـکتا  اـب  هک  تـسا  نآ  لـکوت  : » دوـمرف تـسیچ ؟ لّـکوت  زرم  ّدـح و  تیادـف ، هـب  مناـج  مدرک : ضرع  مدیـسر و 
َوُهَف ِهَّللا  یَلَع  ْلَّکَوـَـتَی  نَـمَو   » هـیآ ریــسفت  مالــسلا  هـیلعمتفه  ماــما  زا  دــیوگیم  دــْیَوُس  نـب  ّیلع  يرگید  تــیاور  رد  ( 365 ...«.) یسرتن
ادـخ رب  تروما  مامت  رد  هک  تسا  نآ  لکوت  تاجرد  هلمج  زا  تسا . نوگاـنوگ  بتارم  ياراد  لـکوت  : » دومرف مدیـسرپ ، ار  ( 366 «) ُُهبْسَح

ینادب زین  دهاوخیمن و  وت  يارب  تلیضف  ریخ و  زج  ادخ  هک  ینادب  یـشاب و  یـضار  هداد  ماجنا  وت  هب  تبـسن  ادخ  هچ  نآ  زا  ینک و  لکوت 
همه ناسنا  هک  نیا  هصـالخ  ( 367 «.) شاب هتـشاد  لکوت  ادـخ  رب  وا  هب  روما  ندرک  راذـگاو  اب  سپ  تسوا . اب  رایتخا  روما  نیا  ماـمت  رد  هک 

ار دوخ  دندنویپیم ، ایرد  هب  هک  ياهرطق  نوچمه  دنویپ ، نیا  اب  دنادب و  وا  لازیال  تردق  هب  هتـسباو  ار  دوخ  هتـسناد و  ادخ  زا  دـیاب  ار  زیچ 
. دسارهن زیچ  چیه  زا  دزادنیب و  نیگمهس  جاوما  رد 

هرس سدقییابطابط  همالع  داتسا  زا  لکوت  فیرعت  رد  یثحب 

کی هب  دـنمزاین  هّدام  ملاع  رد  دوصقم  هب  ندیـسر  هدارا و  ذوفن  هک  تسا  نیا  بلطم  تقیقح  : » دـیامرفیم ییابطابط  همـالع  داتـسا  موحرم 
لماوع هیلک  دوشیم و  لمع  نادیم  دراو  ناسنا  هک  یماگنه  تسا . یناسفن  یحور و  لماوع  هلسلس  کی  یعیبط و  لماوع  بابسا و  هلـسلس 
یتسـس لیبق  زا   ) یحور لماوع  زا  يدادعت  انامه  دزادـنایم  هلـصاف  شفدـه  وا و  نایم  هک  يزیچ  اهنت  دـنکیم ، هدامآ  ار  زاین  دروم  یعیبط 

بابـسا و للع و  ریثأت  هب  تبـسن  ینامگدب  یگبرجت و  مک  تهافـس و  لداعت ، مدـع  یگدزباتـش و  هودـنا ، مغ و  سرت ، میمـصت ، هدارا و 
عناومو و ددرگیم  خسار  شمزع  يوق و  شاهدارا  دـشاب  هتـشاد  لکوت  ناحبـس  دـنوادخ  رب  ناسنا  رگا  یعـضو  نینچ  رد  تسا . نآ ) لاثما 

دنویپ تسا ) بابـسا  همه  رب  بلاغ  هک   ) بابـسالا ّببـسم  اب  لکوت ، ماقم  رد  ناسنا  اریز  دش ؛ دـهاوخ  یثنخ  نآ  ربارب  رد  یحور  تامحازم 
ات دنکیم  مرن  هجنپ  تسد و  عناوم  اب  تیعطاق  اب  دنامیمن و  یقاب  رطاخ  شیوشت  ینارگن و  يارب  ییاج  رگید  يدـنویپ  نینچ  اب  دروخیم و 

لاـعتم دـنوادخ  ینعی  تسا ؛ نآ  ییارواـم  یبیغ و  دـعب  تسا  دوجوم  لـکوت  دروم  رد  هک  يرگید  هتکن  نیا ، رب  هوـالع  دـسرب . دوصقم  هب 
زا اهدادـما  نیا  هک  دـناسریم  ددـم  دـسریمن ]) شنامگ  هب  هک  اجنآ  زا  « ) بستحی ـال  ثیح  نم   ]» یبیغ ياهدادـما  اـب  ار  لّـکوتم  صخش 
ره « ) ُُهبْسَح َوُهَف  ِهَّللا  یَلَع  ْلَّکَوَتَی  نَمَو   » هفیرـش هیآ  رهاظ  دراد و  رارق  يّدام  للع  قوفام  فیدر  رد  رتارف و  یعیبطو  يداع  بابـسا  هلـصوح 

هیلع نیموصعم  ثیداـحا  رد  هک  زین  يراـثآ  ( 368 «.) دهدیم دـیون  ار  يدادـما  نینچ  دـنک ) تیافک  ار  وا  ادـخ  دـنک  لکوت  ادـخ  رب  سک 
يارب ا اهیتخس  دنک  لکوت  ادخ  رب  سک  ره  : » دیامرفیم مالسلا  هیلعنانمؤمریما  ًالثم  تسا . داتسا  مالک  دّیؤم  هدمآ  لکوت  هرابرد  مالـسلا 

شیاسآ یتحار و  هب  شیگدـنز  و   ] دریگ ياـج  تمارک  تعـسو و  تحار و  رد  دوش و  مهارف  شیارب  اههلیـسو  بابـسا و  ناـسآ و  مرن و  و 
دراد مزال  هچ  نآ  ددرگ و  نشور  شیارب  اهههبـش  دنک  لکوت  ناحبـس  دنوادخ  رب  سک  ره  : » دیامرفیم رگید  ياج  رد  و  ( 369 [ «.) درذگ
دراد هراشا  هدمآ  داتسا  مالک  رد  هک  یحور  لماوع  عوضوم  هب  ثیداحا  نیا  ( 370 «.) دنامب نوصم  اهيراتفرگ  اهجنر و  زا  دوش و  تیافک 

هک دب ) لاف   ) هَرَیِط ور ، نیا  زا  دیآ . بلاغ  قئاف و  تالکشم  لماوع و  هنوگ  نیا  رب  لکوتم  صخش  هک  نیا  رب  دنکیم  تلالد  تحارـص  اب  و 
ددرگیم تیلاعف  زا  عنام  دنکیم و  داجیا  یفنم  ياهباتزاب  دارفا  زا  يرایسب  هیحور  رد  هک  تسا  یفنم  لماوع  ینورد و  تارطاخ  زا  یکی 
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تسا و كرـش  ندز  دب  لاف  هریط :[  : » دومرف ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمالسا  یمارگ  لوسر  دراذگیمن . رثا  لکوتم  ياهناسنا  سوفن  رد 
(371 «.) دربیم نیب  زا  ار  نآ  ِیموش   ] لکوت هلیسو  هب  ادخ  اما  تسا  التبم  نآ  هب  هک  نیا  زج  تسین  ام  زا  کی  چیه 

یساسا هتکن 

مدرم اب  طابترا  رد  بابـسا و  بیبست  اب  هک  نیا  زج  درادـن  ياهراچ  دوخ  یگدـنز  همادا  يارب  ناسنا  تسا و  بابـسا  ملاع  َملاع ، هک  نیا  اـب 
لابند دوخ  یگدنز  رد  دـیاب  هک  نیا  نیع  رد  ناسنا  هک  تسا  نیا  دراد  دوجو  هک  یمهم  یـساسا و  هتکن  اما  دـهد ، ماجنا  ار  دوخ  ياهراک 

هن دنادب ، وا  هدار  تیدحا و ا  تاذ  زا  يوترپ  ار  بابـسا  لیاسو و  دیاب  هکلب  دنک  شومارف  دیابن  ار  بابـسالا  ببـسم  دورب ، ببـس  هلیـسو و 
ْدَق ِهِْرمَأ  ُِغلَاب  َهَّللا  َّنِإ  ُُهبْـسَح  َوُهَف  ِهَّللا  یَلَع  ْلَّکَوَتَی  نَمَو  هک ...« : ارچ  دروآ ، باسح  هب  بولغم  روهقم و  ار  قلاـخ  رداـق و  ار  قولخم  هک  نیا 
هب ار  دوخ  نامرف  دنوادخ  هک  یتسرد  هب  دنکیم . ار  شرما  تیافک  دنک  لّکوت  دـنوادخ  رب  سک  ره  ( ... 372 «.) ًارْدَق ٍءیَش  ِّلُِکل  ُهَّللا  َلَعَج 

هجوت هلئـسم  نیا  هب  ار  مدرم  يددعتم  دراوم  رد  دیجم  نآرق  ور ، نیا  زا  تسا . هداد  رارق  ياهزادنا  يزیچ  ره  يارب  ادخ  و  دناسریم ، ماجنا 
ادـخ هب  ار  دوخ  روما  یلک  روط  هب  دـینک و  هجوـت  ادـخ  هب  اهیتخـس  اـهيراتفرگ و  رد  دـینکن ، داـمتعا  نارگید  هب  دـیامرفیم  دـهدیم و 
َیلِإ ُءاَرَقُْفلا  ُُمتنَأ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  اَی  : » تسوا تردـق  تسد  هب  اهراک  مامت  هک  ارچ  دـیورب ، شیوخ  تیلاعف  لابند  رب ا و  داـمتعا  اـب  دـیراذگاو و 

دمح و هنوگره  هتسیاش  زاینیب و  هک  تسا  دنوادخ  اهنت  دیتسه ، ادخ  هب  نادنمزاین  امش  همه  مدرم ! يا  ( 373 «.) ُدیِمَْحلا ُِّینَْغلا  َوُه  ُهَّللاَو  ِهَّللا 
هک یلاح  رد  منک  باختنا  دوخ  ّیلو  ار  ادـخ  زا  ریغ  ایآ  وگب  ( 374 (.»...؟ ِضْرَْألاَو ِتاَوامَّسلا  ِرِطاَف  ًاِّیلَو  ُذِـخَّتَأ  ِهّللا  َْریَغَأ  ُْلق  . » تسا شیاتس 

ٍءْیَـش ِّلُـک  یَلَع  َوُـهَف  ٍْریَِخب  َکْسَـسْمَی  نِإَو  َوُـه  اَّلِإ  َُهل  َفِشاَـک  َـالَف  ٍّرُِـضب  ُهّللا  َکْسَـسْمَی  نِإَو  تسا « . ...؟ نـیمز  اهنامـسآ و  هدـننیرفآ  وا 
همه رب  وا  دـناسرب  وت  هب  يریخ  رگا  و  دزاس ، فرطرب  ار  نآ  دـناوتیمن  وا  زج  سک  چـیه  دـناسرب  وت  هب  یناـیز  دـنوادخ  رگا  ( 375 «.) ٌریِدَق

ُروُفَْغلا َوُهَو  ِهِداَبِع  ْنِم  ُءاَشَی  نَم  ِِهب  ُبیُِصی  ِِهلْضَِفل  َّداَر  َالَف  ٍْریَِخب  َكْدُِری  نِإَو  َوُه  اَّلِإ  َُهل  َفِشاَک  َالَف  ٍّرُِضب  ُهَّللا  َکْسَسْمَی  نِإَو  تسا « . اناوت  زیچ 
هدارا رگا  دزاسیمن و  فرطرب  ار  نآ  وا  زج  سک  چـیه  دـناسرب  وت  هب  ینایز  هانگ  رفیک  اـی  ناـحتما  يارب   ] دـنوادخ رگا  و  ( 376 «.) ُمیِحَّرلا
میحر روفغ و  وا  و  دناسریم ، دـهاوخب  هک  شناگدـنب  زا  سک  ره  هب  ار  نآ  دـش ، دـهاوخن  وا  لضف  عنام  سک  چـیه  دـنک  وت  يارب  يریخ 

. تسا

تایاور رد  لّکوت  راثآ 

روآدای ار  اهنآ  زا  یخرب  هک  تسا  هدرمـشرب  یبوخ  راثآ  لّکوت  يارب  هدیـسر  مالـسلا  مهیلعنیموصعم  همئا  زا  هک  یثیداحا  تاـیاور و  رد 
: میوشیم

تعاجش تّوق و 

مالسلا هیلعرقاب  ماما  ( 377 «.) دنک لّکوت  ادخ  رب  دیاب  دشاب  مدرم  نیرتيوق  دراد  تسود  هک  یسک  : » دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 
هیلعنینمؤملاریما ( 378 «.) دروخیمن تسکـش  دوش  هدنهانپ  ادخ  هب  هک  یـسک  دوشیمن و  بولغم  دنک  لّکوت  ادـخ  رب  هک  یـسک  : » دومرف

هنومن و نیرتهب  زا  یکی  ادـخ  رب  دامتعا  نمحرلا و  لـیلخ  میهاربا  ترـضح  ( 379 «.) تسا ادـخ  رب  لّکوت  بلق  تّوق  هشیر  : » دومرف مالـسلا 
دامتعا دوخ  راگدرورپ  هب  ساسح  طیارـش  نآ  رد  هک  تسا  مالـسلا  هیلعنمحرلا  لیلخ  میهاربا  ترـضح  اـنامه  لّـکوت  عون  نیا  يارب  هوسا 

: دیامرفیم وگزاب  نینیچ  ار  نایرج  میرک  نآرق  دنربب . نیب  زا  دننازوسب و  شتآ  نایم  رد  ار  وا  دنتفرگ  میمصت  ناتـسرپتب  هک  هاگنآ  درک 
هتخاس امـش  زا  يراک  رگا  دینک  يرای  ار  دوخ  نایادخ  دینازوسب و  ار  وا  دـنتفگ : ( 380 «.) َنِیلِعاَف ُْمتنُک  نِإ  ْمُکَتَِهلآ  اوُرُـصناَو  ُهُوقِّرِح  اُولاَق  » 

يردـقب اهمزیه  ندز  شتآ  ماگنه  هک  دـنتخیر  مه  يور  مزیه  ردـقنآ  دـندرک و  يروآ  عمج  مزیه  هاـم  کـی  دناهتـشون ...« : یخرب  تسا .
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يارب ردقنآ  ( 381 ...«.) تفرگیم شتآ  ناش  لاب  رپ و  اریز  دننک  روبع  هقطنم  نآ  زا  دندوبن  رداق  ناگدنرپ  یتح  هک  دوب  دیدش  شتآ  هلعش 
هدنز هب  دـندوب و  رامیب  هک  یناسک  دـسیونیم ...« : یـسربط  موحرم  هک  دـندادیم  تیمها  نآ  هب  دـندرکیم و  شـشوک  مزیه  يروآ  عمج 

یخرب یتح  دننک و  میهاربا  ندینازوس  يارب  مزیه  ندیرخ  فرص  ار  نانآ  لام  زا  يرادقم  هک  دندرکیم  تیصو  دنتـشادن  دیما  دوخ  ندوب 
رخف ( 382 «.) دـندرکیم هیهت  مزیه  نآ  دـمآرد  زا  دـندرکیم ] هیهت  لام  دوخ  يارب  تمحز  نیا  اب  و   ] دوب یـسیر  مشپ  ناشراک  هک  نانز  زا 

ره هب  ( 383 «.) دنک هیهت  میهاربا  ندینازوس  يارب  مزیه  يرادقم  دبای  افش  هچ  نانچ  درکیم  رذن  دشیم  ضیرم  ینز  رگا  : » دسیونیم يزار 
نایم رد  ار  میهاربا  ترـضح  دنتـساوخ  دـندز و  شتآ  ار  اهمزیه  هک  هاگنآ  دنتـشابنا و  مه  يور  مزیه  دنتـشاد  ناوت  هک  اـج  نآ  اـت  لاـح ،

يالاب رب  ار  میهاربا  تخاس و  نانآ  يارب  یقینجنم  ناطیـش  هک  نیا  ات  دنورب  شتآ  کیدزن  دنتـسناوتیمن  ترارح  تدش  زا  دننکفیب ، شتآ 
دنتـشاذگ و قینجنم  يـالاب  ار  میهاربا  هک  یماـگنه  : » دومرف مالـسلا  هیلعقداـص  ماـما  دـندرک . باـترپ  شتآ  نورد  هب  ار  وا  دـنداهن و  نآ 
رد میهاربا  منک ؟ کمک  وت  هب  هک  يراد  يزاین  ایآ  تفگ : مالـس  زا  سپ  دمآ و  شتاقالم  هب  لیئربج  دننکفیب  شتآ  رد  ار  وا  دنتـساوخیم 

ار تزاین  ادـخ  زا  سپ ، یبلطیمن ] کمک  نم  زا  هک  لاح   ] درک داهنـشیپ  میهاربا  ترـضح  هب  لـیئربج  ( 384 !.) هن وت  هب  اـّما  تفگ : باوج 
ادخ هب  ار  دوخ  راک  هک  نیا  يارب  ماجنارـس ، و  ( 386 «.) تسا یفاک  تسا  هاگآ  نم  لاـح  زا  هک  ردـق  نیمه  تفگ : میهاربا  و  ( 385 .) هاوخب

! شتآ يا  میتفگ : ام  و  ( 387 «.) َمیِهاَْربِإ یَلَع  ًامَالَـسَو  ًادَْرب  ِینوُک  ُراَناَی  اَْنُلق  َو  : » هک دش  ناتـسلگ  وا  رب  شتآ  درک  دامتعا  وا  هب  تشاذگاو و 
دومرفیم اهنتو  شاب  ملاس  میهاربا  رب  دومرفیمن  شتآ  هب  لاعتم  يادخ  رگا  : » هک دش  درس  شتآ  نانچ  نآ  و  شاب . میهاربا  رب  ملاس  درس و 

زا ار  وا  زین  لاعتم  دـنوادخ  دـنک  لکوت  ادـخ  رب  دـح  نیا  اـت  هک  یـسک  يرآ ، ( 388 «.) داتفایم رطخ  هب  امرـس  زا  میهاربا  ناـج  شاـب ، درس 
. دنکیم ناتسلگ  هب  لیدبت  ار  شتآ  دهدیم و  تاجن  اهیتخس  اهيراتفرگ و 

مدرم اب  يراتفر  شوخ  كولُس و  نسح 

هاگیاج یمالـسا  قـالخا  رد  مدرم  هماـع  اـب  دروخرب  نسح  ترـشاعم و  بادآ  یعاـمتجا ، ياهّتنـس  یقـالخا و  بادآ  همه  نیا  ناـیم  رد 
ناسنا تمارک  ّتیـصخش و  هب  مارتحا  نایم ، نیا  ردو  دوشیم  دوهـشم  ًالماک  بلطم  ّتیمها  رابخا ، تایآ و  رد  هعلاطم  اـب  هک  دراد  ياهژیو 

ْنَّمِم ٍرِیثَک  یَلَع  ْمُهاَْـنلَّضَفَو  ِتاَـبِّیَّطلا  َنِم  مُهاَْـنقَزَرَو  ِرْحَْبلاَو  ِّرَْبلا  ِیف  ْمُهاَْـنلَمَحَو  َمَدآ  ِیَنب  اَْـنمَّرَک  ْدََـقلَو  تسا « : رادروخرب  ییـالاو  شزرا  زا 
عاون زا ا  میدرک و  لـمح  راوـهار ] ياـهبکرم  رب   ] اـیرد یکـشخ و  رد  ار  اـهنآ  میتـشاد و  یمارگ  ار  مدآ  ینب  اـم  ( 389 «.) ًالیِضْفَت اَنْقَلَخ 

روط هب  هک  یننس  بادآ و  هب  یمالسا  قالخا  رد  دنچره  میدیشخب . ناشیرترب  دوخ  قلخ  زا  يرایسب  رب  میداد و  اهنآ  هب  هزیکاپ  ياهيزور 
ًاقلطم یگدنز  تسا و  یگدنز  نید  مالسا  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  یلو  دناهداد  تیمها  رتشیب  تسا  طابترا  رد  هیکزت  حور و  بیذهت  اب  میقتسم 

هب ظاحل  نیدب  تسین ، ادـج  وا  یحور  تایح  زا  ناسنا  تایح  زا  ياهشوگ  چـیه  هجیتن  رد  و  یحور ، لماکت  یلاعت و  يارب  تسا  ياهلیـسو 
ياضف رد  ار  ناسنا  زین  یعامتجا  میلاعت  رد  مالـسا  رگید  تراـبع  هب  درگنیم و  رتلـماش  رتهدرتسگ و  هاگدـید  زا  هیکزت  بیذـهت و  هلئـسم 

ادج رگیدـکی  زا  یناسفن ، یناحور و  دـعب  یعامتجا و  دـعب  هک  روصت  نیا  سپ  دزاسیمن . اهر  یناسنا  تایح  ياهتیعقاو  زا  رود  یلاخ و 
یهلا و هغبص  ياراد  یعقاو و  ناملسم  کی  ياهیگژیو  زا  مدرم  اب  كولـس  نسح  یگنز و  بادآ  ور  نیا  زا  تسین ، شیب  یمّهوت  دنتـسه 
يونعم و دعب  تسا : دعب  ود  ياراد  مالسا  رد  یمکح  ره  رتنشور ، ترابع  هب  دوریم . رامـش  هب  یمالـسا  هعماج  هیکزت  یلاعت و  لیاسو  زا 

کی ًالثم  تسا . رادروخرب  مه  یفطاع  يونعم و  دـعب  زا  دراد  یعامتجا  هبنج  هک  نآ  نیع  رد  زین  یعامتجا  ننـس  بادآ و  یعاـمتجا . دـعب 
لقیـص رورغ  ربـک و  زا  ار  دوخ  حور  عضاوت  راـهظا  اـب  مه  هدراذـگ و  مارتـحا  نارگید  هب  مه  مالـس ، هب  زاـغآ  اـب  قـالخا  شوخ  ناملـسم 
مهرد ار  یهاوخدوخ  تب  رگید  فرط  زا  هدرک و  مکحتسم  ار  یعامتجا  دنویپ  یفرط  زا  دریگیم : هناشن  ار  فدهود  ریت  کی  اب  دهدیم و 

نآ طورش  طرش و  و  اهطورش ، اهطرـشب و  هتبلا  تشاد ، روظنم  ار  دعب  ود  ره  ناوتیم  ننـس  بادآ و  مامت  رد  سایق  نیمه  هب  و  دنکـشیم .
هک دـنامن  هتفگان  دـنک . هاگن  یگدـنز  هب  دـید  نیا  اب  دـنادب و  شیوخ  نوئـش  هیلک  يارب  انبم  بتکم و  ناونع  هب  ار  مالـسا  ناسنا  هک  تسا 
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دراد و لیصفتو  ثحب  هب  زاین  نآ  دراوم  مامت  رکذ  هک  تسا  عیسو  هدرتسگ و  نادنچ  یمالسا  قالخا  قوقح و  رد  یعامتجا  ننس  بادآ و 
. مینکیم هدنسب  تسا  رادروخرب  يرتشیب  تیمها  زا  هک  دروم  دنچ  رکذ  هب  اهنت  اجنیا  رد  نیاربانب  تسین . نآ  لاجم  ار  راتشون  نیا 

محر هلص 

حیضوت

یمالسا هیضرم  ننس  قالخا و  ياههناشن  زا  رگید  یکی  نانآ ) اب  رمتسم  دنویپ  یبسن و  ناگتسب  ناشیوخ و  عضو  هب  یگدیـسر   ) مِحَر هلص 
: دوش ثحب  دیاب  بلطم  دنچ  نوماریپ  اج  نیا  رد  تسا . نادنواشیوخ  اب  يراتفر  شوخ  كولس و  نسح  یناسنا  و 

؟ هچ ینعی  محر  هلص 

اب ار  دوخ  هقالع  طابترا و  هاگچـیه  دـشخب و  رارمتـسا  ماحرا )  ) یبسن ناشیوخ  اب  ار  دوخ  یفطاع  دـنویپ  دـیاب  ناـسنا  هک  تسا  نیا  خـساپ 
یهاگ دهدب : بسانتم  خساپ  زاین ، ره  ربارب  رد  دنتوافتم  یفطاع  یناسنا و  ياهزاین  تهج  زا  ناسنا  نادـنواشیوخ  نوچ  دـنکن و  عطق  اهنآ 

نآ یلو  دـشاب ، هزادـنا  هچ  تاناکما  هچ و  زاین  ات  ددرگیمن ، زاین  عفر  مه  لایر  اهنویلیم  هنیزه  اب  یهاگ  دوشیم و  زاین  عفر  نفلت  کی  اـب 
، نیاربانب تسا . هریبک  ناهانگ  زا  دوش  عطق  ًالماک  يدـنواشیوخ  دـنویپ  هک  ياهنوگ  هب  یبسن  نادـنواشیوخ  اب  طابترا  عطق  تسا  مّلـسم  هچ 
هب دـنرادروخرب . نارگید  هب  تبـسن  يرتشیب  قوقح  زا  هک  تسا  ناکیدزن  ناشیوخ و  هب  تبـسن  یگدیـسر  ینابرهم و  ياـنعم  هب  محر  هلص 

رگا دراد  هدهع  هب  یلام  قوقح  ناسنا  هک  يدراوم  رد  و   ) تسا هدش  لوذبم  يدایز  هجوت  یبسن  ناشیوخ  ماحرا و  هب  هقف  رد  تهج ، نیمه 
يرطف لئاسم  زا  روما  هنوگ  نیا  هک  اج  نآ  زا  و  درادب ) مّدقم  نارگید  رب  ار  اهنآ  دیاب  دنشاب  هتشاد  دوجو  دنمزاین  دارفا  يو  ناگتـسب  نایم 

بوسحم نادـنمتورث  یلام  قوقح  ءزج  ار  ناگتـسب  هب  کـمک  نآرق  هک  اـج  نآ  اـت  دراد  دـیکأت  نآ  يور  مالـسا  تسا  یعاـمتجا  ننـس  و 
: » دیامرفیم تسا و  هدرک  رکذ  بجاو  قح  کی  ناونع  هب  ار  نآ  هدمآ  نایم  هب  ناشیوخ  ماوقا و  هب  کمک  زا  نخـس  هک  اج  نآ  درادیم و 

، ار هار  رد  هدناماو  دنمتسم و  نینچمه   ] دزادرپب و ار  ناکیدزن  قح  و  ( 390 «.) ًاریِْذبَت ْرِّذَُبت  َالَو  ِلِیبَّسلا  َْنباَو  َنیِکْسِْملاَو  ُهَّقَح  َیبْرُْقلا  اَذ  ِتاَو 
َهْجَو َنوُدیُِری  َنیِذَّلِّل  ٌْریَخ  َِکلذ  ِلِیبَّسلا  َْنباَو  َنیِکْسِْملاَو  ُهَّقَح  َیبْرُْقلا  اَذ  ِتآَف  : » دیامرفیم رگید  ياج  رد  و  نکم . ریذبت  فارـسا و  زگره  و 

دنبلطیم ار  ادخ  ياضر  هک  اهنآ  يارب  نیا  نک . ادا  ار  ناگدـنام  هار  رد  نانیکـسم و  ناکیدزن و  قح  ( 391 «.) َنوُِحْلفُْملا ُمُه  َِکئلوُأَو  ِهَّللا 
اوُقَّتاَو دومرف ... « : هک  تسا  هدمآ  ادخ  مان  زا  دعب  ماحرا  مان  دـیجم  نآرق  زا  رگید  دروم  رد  زین  و  دنناراگتـسر . یناسک  نینچ  تسا و  رتهب 
يزیچ یتقو  دیفرتعم و ] وا  تمظع  هب  یگمه   ] هک دیـسرتب  ییادخ  زا  ( ... 392 «.) ًاَبِیقَر ْمُْکیَلَع  َناَک  َهّللا  َّنِإ  َماَحْرَْألاَو  ِِهب  َنُولَءاَـسَت  يِذَّلا  َهّللا 

دیکأت و همه  نیا  ( 393 .) تسا امـش  بقارم  دنوادخ  اریز  دیربم ، دوخ  نادنواشیوخ  زا  زین ] و  ، ] دیربیم ار  وا  مان  دـیهاوخیم  رگیدـکی  زا 
نید رد  محر  هلص  تیمها  زا  فشاک  هفیرش ، هیآ  رد  لاعتم  دنوادخ  مان  زا  سپ  ماحرا  رکذ  دیجم و  نآرق  رد  محر  هلص  هب  تبـسن  دیدشت 

. تشاد دهاوخ  یپ  رد  یشوخان  ماجنارس  ءوس و  بقاوع  بجاو  نیا  كرت  هک  تسا  نآ  هدننک  نایب  دیکأت  همه  نیا  تسا و  مالسا  سدقم 

تایاور رد  محر  هلص 

یصخش تسا : حرش  نیدب  اهنآ  زا  ياهراپ  هک  دوشیم  هدید  رایسب  قیوشت  بیغرت و  دیکأت و  هیضرم  ّتنـس  نیا  هب  تبـسن  زین  تایاور  رد 
لاؤس َماَحْرَْألاَو » ِِهب  َنُولَءاَـسَت  يِذَّلا  َهّللا  اوُقَّتاَو  هیآ ... «  رد  ماـحرا  هراـبرد  مالـسلا  هیلعقداـص  ماـما  زا  دـیوگیم : جاّرد  نب  لـیمج  ماـن  هب 

نآ ادـخ  هک  ینیبیمن  ایآ  تسا . هتـشاد  گرزب  ار  نآ  هدومرف و  رما  نآ  هلـص  هب  لاعتم  دـنوادخ  هک  تسا  مدرم  ماحرا  نآ  : » دومرف مدرک ،
(394 (.»؟ تسا هداد  رارق  دوخ  مان   ] فیدر رد  ار  ماحرا  ]
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نآ تبثم  راثآ  محر و  هلص 

رمع ندش  ینالوط 

مالـسلا هیلعمتـشه  ماما  مینکیم : بلج  ثیدح  دنچ  هب  ار  امـش  هّجوت  هک  تسا  ناسنا  رمع  ندـش  ینالوط  محر  هلـص  تبثم  راثآ  هلمج  زا 
و دنکیم ، لاس  یس  ار  هدنامیقاب  نآ  دنوادخ  محر  هلـص  رطاخ  هب  اّما  تسا  هدنام  یقاب  شرمع  زا  لاس  هس  اهنت  هک  يدرم  اسب  هچ  : » دومرف
زا دـیدرت   ) مالـسلا امهیلعقداص  ماما  ای  رقاب  ماما  : » تسا هدـمآ  يرگید  تیاور  رد  ( 395 «.) دهدیم ماجنا  دـهاوخیم  هک  ار  هچ  نآ  ادـخ 
رد یناوجون  رد  نم  يرآ ، درک : ضرع  ینکیم ؟ یکین  دوخ  ناـشیوخ  هب  منکیم  ناـمگ  دوـمرف : رّـسیم  ماـن  هب  یـصخش  هب  تس ) يوار ا 

هاگنآ مدادیم . دوخ  هلاـخ  هب  ار  رگید  مهرد  هّمع و  هب  ار  مهرد  کـی  متفرگیم ؛ دزم  مهرد  ود  اـهنت  مدرکیم و  راـک  یـسک  يارب  رازاـب 
(396 «.) داتفا ریخأت  هب  محر  هلص  نیا  رطاخ  هب  یلو  دش  کیدزن  تگرم  راب  ود  دنگوس ، ادخ  هب  دومرف : مالسلا  هیلعماما 

يزور ندش  دایز 

هیلع هللا  یلـصیمارگ  لوسر  زا  یثیدح  رد  مالـسلا  هیلعداجـس  ماما  تسا . ناسنا  يزور  ندـش  دایز  دراد  محر  هلـص  هک  يرگید  تبثم  رثا 
محر هلـص  دـیاب  دـهد  هعـسوت  ار  شايزور  دـنک و  زارد  ار  وا  رمع  ادـخ  دراد  شوخ  هک  سک  ره  : » دومرف هک  دـنکیم  لـقن  ملـسو  هلآو 

(397 ...«.) دنک

لامعا ندش  كاپ 

ار لامعا  ماحرا  هلص  : » دومرف مالسلا  هیلعرقاب  ماما  تسا . هدش  نایب  لامعا  ندش  كاپ  محر ، هلص  تبثم  راثآ  زا  یکی  تایاور  زا  یخرب  رد 
نایم رد  ار  ناسنا  دـشخبیم و  تعـسو  ار  يزور  دـنکیم ، زارد  ار  رمع  دـهدیم ، تکرب  ار  لاوما  دزاـسیم ، رود  ار  ـالب  دـنکیم ، كاـپ 

(398 «.) ددنویپب دوخ  نادنواشیوخ  هب  دنک و  اورپ  ادخ  زا  سپ  دزاسیم . بوبحم  شناگتسب  هداوناخ و 

تسا نید  ءزج  محر  هلص 

دنتسه ناردام  محر  ناردپ و  تشپ  رد  هک  یناسک  نانآ و  نابیاغ  ودوخ  تّما  نارـضاح  هب  : » دومرف ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
یمارگ لوـسر  ( 399 «.) تسا نید  ءزج  محر  هلـص  اریز  دـشاب ، هار  لاـس  کـی  هلـصاف  هب  هچ  رگا  دـننک  محر  هلـص  هک  مـنکیم  شراـفس 

نیا ناکیدزن  ناشیوخ و  تمدخ  يارب  هار  نیرتهب  و  دشاب ، بآ  ياهعرج  اب  هچرگ  نک  محر  هلص  دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمالسا 
مالـس اب  هچ  رگا  دینک  تبحم  دیدجت  ناتناشیوخ  دوخ و  نیب  : » دومرف زین  و  ( 400 .) یناسرن رازآ  اهنآ  هب  ینکن و  تیذا  ار  ناـنآ  هک  تسا 
ندرک مالـس  اب  هچ  رگ  دـیدنویپب ] دوخ  ماحرا  اب  دـینک :[  ماحرا  هلـص  : » دومرف هراـب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما  ( 401 «.) دشاب ندرک 

، کشیب نآرق  رظن  زا  نآ  ءوس  راثآ  محر و  عطق  میزادرپیم . محر  عطق  راثآ  هب  لاح  محر . هلص  راثآ  زا  ياهمش  دوب  نیا  ( 402 ...«.) دشاب
. تسا هدش  یهن  ًادیدش  نآ  زا  دیجم  نآرق  رد  دوشیم و  ترخآ  باذع  بجوم  تسا و  هریبک  ناهانگ  زا  محر  عطق 

تسا ادخ  نعل  بجوتسم  محر  عطق 

هراشا

ِضْرَْألا ِیف  اوُدِسُْفت  نَأ  ُْمْتیَّلََوت  نِإ  ُْمْتیَـسَع  ْلَهَف  دـیامرفیم « : دـنادیم و  ادـخ  نعل  راوازـس  دـننکیم  محر  عطق  هک  ار  یناسک  دـیجم  نآرق 
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عطق دینک و  داسف  نیمز  رد  هک  دوریم  راظتنا  نیا  زج  ایآ  دیوش  نادرگیور  رگا  ( 403 ... «.) ُهَّللا ُمُهَنََعل  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  ْمُکَماَحْرَأ *  اوُعِّطَُقتَو 
َنیِذَّلاَو : » دـیامرفیم رگید  دروـمرد  و  تسا . ... هتخاـس  ناـشرود  شیوـخ  تمحر  زا  دـنوادخ  هک  دنتـسه  یناـسک  اـهنآ  دـییامن ؟ مـحر 

(404 «.) ِراَّدـلا ُءوُس  ْمَُهلَو  ُۀَـنْعَّللا  ُمَُهل  َِکئلوُأ  ِضْرَْألا  ِیف  َنوُدِـسُْفیَو  َلَصُوی  نَأ  ِِهب  ُهَّللا  َرَمَأ  اَم  َنوُعَطْقَیَو  ِِهقاَـثیِم  ِدـَْعب  ْنِم  ِهَّللا  َدـْهَع  َنوُضُقنَی 
نیمز يور  رد  دنتسسگب و  محر  دننام   ] هدرک نآ  دنویپ  هب  رما  ادخ  هک  ار  هچ  نآ  مه  دنتسکش و  ادخ  دهع  نتـسب ، نامیپ  زا  سپ  هک  نانآ 

رد تسا  ناراکنایز  ناقـساف و  ِءزج  محر  عطاق  تسا . هدامآ  نانآ  يارب  یهاگیاج  دـب  داـب و  ناـشیا  رب  ادـخ  نعل  دـنتخیگنارب  داـسف  هنتف و 
ْنِم ِهّللا  َدْهَع  َنوُضُْقنَی  َنیِذَّلا  : » درامـشیم راکنایز  دننکیم  محر  عطق  دننکـشیم و  ار  وا  دـهع  هک  ار  یناسک  لاعتم  دـنوادخ  رگید  ياج 
ادخ نامیپ  هک  دنتسه  اهنآ  ناقساف  ( ] 405 «.) َنوُرِـساَْخلا ُمُه  َِکئلْوُأ  ِضْرَْألا  ِیف  َنوُدِسُْفیَو  َلَصُوی  ْنَأ  ِِهب  ُهّللا  َرَمَأ  اَم  َنوُعَطْقَیَو  ِِهقاَثیِم  ِدـَْعب 

. دنناراکنایز اهنیا  دننکیم . داسف  نیمز  رد  دنلسگیم و  هدرک  نآ  دنویپ  هب  رما  دنوادخ  هک  ار  ياهتشر  دننکشیم و  نتسب  زا  سپ  ار 

محر عطق  تایاور و 

لوسر زا  يدرم  ادـخ  هب  كرـش  فیدر  رد  محر  عطق  تسا . هدـش  دراو  يزیمآدـیدهت  دـنت و  تانایب  محر  عطق  هب  تبـسن  زین  تاـیاور  رد 
زا سپ  تفگ  ادـخ . هب  كرـش  دومرف : تسا ؟ مادـک  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  لمع  نیرتضوغبم  درک : لاؤس  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ 

(406 ... .) محر عطق  دومرف : ادخ ؟ هب  كرش 

ادخ تمحر  زا  يورد  محر و  عطق 

ترـضح دوشیم . رود  راـگدرورپ  تمحر  زا  دریگیم و  رارق  ادـخ  نعل  دروم  دـنک  محر  عطق  هک  یـسک  تسا  هدـمآ  يرگید  تیاور  رد 
دنویپ هک  يدارفا  اب  یتسود  زا  مدنزرف ]! : »... ] دومرف دوخ  يایاصو  نمـض  رد  مالـسلا  هیلعرقاب  دّمحم  ماما  شدـنزرف  هب  مالـسلا  هیلعداّجس 
متفای نوعلم  نآرق  زا  ياج  هس  رد  ار  اهنآ  نم  هک  شاب ، رذحرب  دننکیم  يراتفردـب  دوخ  ماحرا  هب  تبـسن  هدومن و  عطق  ار  يدـنواشیوخ 

(407 [ «.) دومرف توالت  ار  هرقب  هروس  هیآ 27  دعر و  هروس  هیآ 25  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم  هروس  تایآ 24 و 25  سپس  ]

تسا مورحم  تشهب  زا  محر  عطاق 

ناگدـننک عـطق  و  نارحاـس ، ناراوخبارـش ، دـنوشیمن : تشهب  لـخاد  هک  دـنهورگ  هس  : » دوـمرف ملـسو  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر 
(408 «.) محر

رامیب تدایع 

حیضوت

هراب نیا  رد  مالسا  سدقم  عرش  رد  هک  تسا  رامیب  تدایع  مدرم ، اب  كولس  نسح  هنسح و  قالخا  ياههناشن  یقالخا و  ياههتکن  رگید  زا 
ار دوخ  نآ  يادا  هب  تبـسن  تسا  مزـال  هک  دـنراد  رگیدـکی  رب  ناناملـسم  هک  تسا  یقوـقح  زا  راـمیب  تداـیع  تسا . هدـش  ناوارف  رارـصا 

یناملسم ره  : » دومرف ترضح  نآ  هک  دنکیم  لقن  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  لوق  زا  مالسلا  هیلعیلع  ترـضح  دننادب . فظوم 
دنک و ادا  ار  اهنآ  هک  نیا  زج  تفای  دهاوخن  ییاهر  قوقح  نیا  زا  دهد و  ماجنا  ار  اهنآ  دیاب  هک  دراد  قح  یس  رگید  ناملـسم  هب  تبـسن 
رد نینچمه  ( 409 ...«.) دـنک ندـید  وا  زا  يراـمیب  ماـگنه  هک  تسا  نیا  اـهنآ  هلمج  زا  و  درذـگرد .... وا  زا  شناملـسم  ردارب  هـک  نآ  اـی 

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلصمرکا  ربمایپ  هک  تسا  هدرک  لقن  دوخ  راوگرزب  ناردپ  زا  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  هک  تسا  هدمآ  يرگید  ثیدح 
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نب هیواعم  ( 410 «.) تسا يرامیب  لاـح  رد  وا  رادـید  اـهنآ  زا  یکی  و  .... دـنک ادا  دـیاب  هک  دراد  قح  تفه  نمؤم  هب  تبـسن  نمؤم  : » دومرف
نارگید اب  دمآ  تفر و  رد  تسیچ و  رگیدکی  اب  ترشاعم  رد  ام  هفیظو  : » مدرک ضرع  مالسلا  هیلعقداص  ماما  تمدخ  هک  دیوگیم  بهو 

زا یکی  دومرف : رگیدکی ] هب  تبسن  نانآ  فیاظو  ندرمش  رب  نمض   ] مالـسلا هیلعقداص  ماما  درک ؟ دروخرب  دیاب  هنوگچ  ّتنـس  لها  ینعی  ]
(411 «.) تسا اهنآ  نارامیب  رادید  فیاظو  نآ 

رامیب تدایع  باوث 

ره : » دومرف مالسلا  هیلعمتـشه  ماما  مینکیم . هراشا  دروم  دنچ  هب  هنومن  ناونع  هب  هک  تسا  هدیـسر  یتایاور  زین  رامیب  تدایع  باوث  هرابرد 
وا دزن  نوچ  دننک و  یهارمه ] هقردب و   ] عییـشت ار  وا  کلم  رازه  داتفه  دشاب  حبـص  رگا  دـنک ، تدایع  شايرامیب  رد  ار  ینمؤم  هک  ینمؤم 

دهاوخ وا  يارب  حبـص  ات  رجا  نیمه  دـشاب  بش  رگا  و  دـننک ، رافغتـسا  وا  يارب  بش  ات  ناگتـشرف  دریگ و  ارف  ار  وا  ادـخ ]  ] تمحر دنیـشنب 
هب هک  یـسک  : » دومرف هک  دـنکیم  لقن  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  یتیاور  هراب  نیا  رد  زین  یـضر  دّیـس  موحرم  ( 412 «.) دوب

ادـخ تمحر  رد  قرغ  تسـشن  راـمیب  دزن  هک  هاـگنآ  دنیـشنب ، اـت  درادیم  رب  ماـگ  یهلا  تمحر  ناـیم  رد  هراومه  دوریم  راـمیب  تداـیع 
(413 «.) ددرگیم

تجاح ندش  اور  هلیسو  رامیب  تدایع 

ياهلد هارمه  هب  دنوادخ  صاخ  تیانع  فطل و  اریز  تسا  رتکیدزن  تباجا  هب  رامیب  نیلاب  رب  اعد  هک  دوشیم  هدافتـسا  تایاور  یخرب  زا 
ّلجوّزع يادخ  تمایق  زور  : » دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصمرکا  ربمایپ  دشابیم : رادروخرب  تلیضف  نیا  زا  رامیب  نمؤم  تسا و  هتـسکش 

 ]: مدش رامیب  هک  ماگنه  نآ  نم  تدایع  زا  تشادزاب  ار  وت  زیچ  هچ  نم ! هدنب  يا  دیامرفیم : دنکیم و  تمالم  ار  دوخ  ناگدنب  زا  ياهدـنب 
هک نیا  زا  یهّزنم  وت  درادن ، انعم  وت  هرابرد  ضرم  یتحاران و  درد و  یناهج ، قلاخ  وت  ایادخ ! دنکیم : ضرع  يدماین ؟  نم  تدایع  هب  ارچ 
وا دزن  ارم  یتفریم  شندید  هب  رگا  دـنگوس ، ملالج  تّزع و  هب  یتفرن . شتدایع  هب  دـش و  رامیب  وت  نمؤم  ردارب  دـیامرفیم : يوش . ضیرم 

ناـمحر و يادـخ  نـم  دراد و  نـم  دزن  نمؤـم  هدــنب  هـک  تـسا  یمارتـحا  رطاـخ  هـب  نـیا  مدروآیم و  رب  یتـشاد  یتجاـح  ره  یتفاـییم و 
(414 «.) ممیحر

رامیب تدایع  بادآ 

هراشا

کی نایب  هب  دروم  نیا  رد  هک  تسا  هیدـه  بادآ ، نآ  هلمج  زا  درک و  تیاعر  ار  اهنآ  دـیاب  تدایع  ماـگنه  هک  دراد  یبادآ  راـمیب  رادـید 
مالـسلا هیلعقداص  ماـما  هب  هار  نیب  رد  دـنتفریم . يراـمیب  ندـید  هب  مالـسلا  هیلعقداـص  ماـما  ناتـسود  زا  یـضعب  دوشیم : اـفتکا  تیاور 
ياهعطق ای  رطع  یمک  رادقم  ای  جرتا  هب ، بیـس ، لیبق  زا  ياهیده  ضیرم  يارب  ایآ  ضیرم - . تدایع  دیوریم - ؟ اجک  دومرف : دندروخرب ،

هللا یلصیمارگ  لوسر  نینچمه  ( 415 (؟ دوشیم رامیب  رطاخ  شمارآ  هیام  ندرب  هیدـه  دـینادیمن  رگم  هن - .  دـیربیم - ؟ دوخ  اب  دوع  زا 
ياههویم زا  لاعتم  دنوادخ  دنک  ماعطا  دراد  تسود  هچ  نآ  هب  ار  يرامیب  سک  ره  : » دومرف رامیب  يارب  هیده  ندرب  هرابرد  ملسو  هلآو  هیلع 

(416 «.) داد دهاوخ  وا  هب  تشهب 

رادید ندرک  هاتوک 
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. دـهاوخب وا  دوخ  هک  نیا  رگم  تسا  رامیب  تدایع  نامز  ندرک  هاتوک  دوش  تیاـعر  راـمیب  تداـیع  ماـگنه  دـیاب  هک  يرگید  ياـههتکن  زا 
دوخ هک  یتروص  رد  زج  دنیـشنب  وا  دزن  رتمک  هک  دربیم  رجا  رتشیب  سک  نآ  راـمیب  ناگدـننک  رادـید  زا  : » دومرف مالـسلا  هیلعناـنمؤمریما 

ینادان و لهج و  يور  تسا  نکمم  دوریم  رامیب  تدایع  هب  ناـسنا  هک  تاـقوا  زا  یهاـگ  صوصخ  هب  ( 417 «.) دشاب لیام  ندنام  هب  رامیب 
رادید دیامرفیم ...« : مالـسلا  هیلعقداص  ماما  دـشاب . رتروآ  جـنر  ضرم  دوخ  زا  وا  تدایع  هک  دـنک  هتـسخ  ار  رامیب  نادـنچ  رگید  تاهج 

(418 «.) تسا رتراوشد  رتتخس و  ضرم  دوخ  زا  رامیب  يارب  قمحا  نادان و 

لماک تدایع 

رد دشاب . تفطالم  تبحم و  راهظا  اب  هارمه  دیاب  هک  تسوا  اب  دروخرب  تیفیک  دوش  تیاعر  دیاب  رامیب  تدایع  بادآ  رد  هک  يرگید  هتکن 
يور تسد  هدـننک  تدایع  هک  تسا  نآ  لماک  تدایع  : » دومرف ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تسا . هدیـسر  یتایاور  زین  هراب  نیا 

دوخ تسد  کی  هدننک  تدایع  هک  تسا  نآ  لماک  تدایع  : » دومرف مالسلا  هیلعنانمؤمریما  ( 419 «.) دسرپب ار  وا  لاح  هتشاذگ و  رامیب  ندب 
(420 «.) دراذگب وا  یناشیپ  رب  ای  رامیب  ياهتسد  يور  ار 

ییور هداشگ 

دشاب نیگهودنا  تحاران و  هچرگ  تسا  ّقلختم  هنسح  قالخا  هب  هک  یـسک  تسا . مدرم  اب  ییورشوخ  كولـس ، سح  رگید  ياههناشن  زا 
شبلق رد  وا  هودنا  نایامن و  شاهرهچ  رد  نمؤم  يداش  : » دومرف مالـسلا  هیلعنانمؤمریما  هک  دـنکیمن  یتحاران  راهظا  نارگید  ربارب  رد  یلو 

، دیهد شیاشگ  مدرم  همه  هب  دوخ  لاوما  اب  دـیناوتیمن  هک  امـش  دومرف ...« : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  ( 421 ...«.) تسا ناهنپ 
لوسر تمدـخ  يدرم  دومرف : مالـسلا  هیلعرقاب  دـمحم  ماـما  ترـضح  ( 422 «.) دـینک دروخرب  اـهنآ  اـب  شوـخ  ییور  زاـب و  هرهچ  اـب  سپ 

نیا وا  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصمرکا  ربمایپ  يایاصو  هلمج  زا  نک . تحیـصن  ارم  درک : ضرع  دیـسر و  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ 
ادخ هب  برق  تبحم و  بسک  لماع  ییورشوخ  ( 423 «.) شاب ور  هداشگ  وا  اب  دروخرب  رد  نک و  تاقالم  زاب  هرهچ  اب  ار  تردارب  : » هک دوب 

تسا و ادـخ  هب  ندـش  کـیدزن  ببـس  مدرم و   ] تبحم بـسک  هلیـسو  هداـشگ  هرهچ  ییورشوـخ و  : » دوـمرف مالـسلا  هیلعرقاـب  ماـما  زین  و 
(424 «.) ددرگیم ادخ  زا  يرود  مدرم و   ] ترفن ببس  ییورشرت 

حازم ییوگ و  هلذب 

حیضوت

ءوس و راثآ  نآ  تافآ  رگید  دننام  هک  نابز  تافآ  هلمج  زا  هک  تشاد  هجوت  دیاب  یلو  تسا  كولس  نسح  قیداصم  زا  حازم  ییوگ و  هلذب 
صخـشم يزرم  ّدح  یعبط  خوش  حازم و  يارب  ینید  بادآ  رد  تهج ، نیمه  هب  تسا . یخوش  حازم و  دراد  لابند  هب  ار  یکانرطخ  بقاوع 

حازم ماگنه  دشاب و  دوخ  نابز  کلام  دیاب  ناسنا  نیاربانب ، دروآ . دهاوخ  راب  هب  یبولطمان  راثآ  دنک  زواجت  دح  نآ  زا  رگا  هک  تسا  هدـش 
. دراد یماقم  هتکن  ره  ییاـج و  نخـس  ره  هک  دزیهرپب ، ییوگ  هلذـب  زا  ناـکمالا  یتح  دریگب و  رظن  رد  ار  نآ  یفنم  تبثم و  دـعب  یخوش  و 
هب تداع  رثا  رد  جیردت  هب  دوش  هدیـشک  طارفا  ّدح  هب  ندرک  حازم  رد  دنک و  يرپس  ییوگ  هلذب  یخوش و  اب  ار  دوخ  یگدـنز  یـسک  اریز 

دنکن تیلوئـسم  ساسحا  دوخ  فیاظو  ربارب  رد  یگدـنز و  رد  هک  یـسک  دوب و  دـهاوخن  يّدـج  زین  ّتیمها  اب  لئاسم  اب  دروخرب  رد  حازم 
تـسد زا  ار  ینیب  عقاو  ّسح  دنک  هبلغ  وا  رب  حازم  یخوش و  حور  هک  یـسک  تسا  یهیدب  دـشاب . دـیفم  عامتجا  دوخ و  لاح  هب  دـناوتیمن 
نونکا همدقم ، نیا  هب  هّجوت  اب  دننکیمن . یّقلت  يّدج  ار  وا  بلاطم  زین  نارگید  دـنکیمن و  كرد  ار  قیاقح  دـیاب  هک  هنوگ  نآ  دـهدیم و 
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ایآ . 3 تسا ؟ هدوب  هنوگچ  مالـسلا  مهیلعنیموصعم  همئا  ربماـیپ و  شور  . 2 تسا ؟ دنـسپان  ًاقلطم  حازم  ایآ  . 1 دوشیم : حرطم  لاؤس  دـنچ 
همئا زا  هدیـسر  راثآ  هعومجم  زا  هچ  نآ  تفگ  دیاب  اهشـسرپ  نیا  هب  خساپ  رد  دوشیم ؟ هدید  مه  یتبثم  دـعب  ینید  میلاعت  رد  حازم  يارب 

زا قلطم  روط  هب  ام  ینید  ناـیاوشیپ  اریز  تسا ، بولطم  يّدـح  اـت  یخوش  حازم و  هک  تسا  نیا  دوشیم  هدافتـسا  مالـسلا  مهیلعنیموصعم 
حازم یهاـگ  ناراوـگرزب  نآ  دوـخ  یّتـح  دناهدوتــس و  صاـخ  طیارــش  رد  یبـسن و  روـط  هـب  ار  یعبط  خوـش  هـکلب  دـناهدرکن  یهن  حازم 

هب یصخش  ( 425 «.) میوگیمن قح  زج  ینخس  یلو  منکیم  حازم  نم  : » دومرف ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  نانچ  دندرکیم ،
هک دشاب  یتیعمج  نایم  رد  یسک  رگا  موش ، تنابرق  مدیسرپ : مالسلا  هیلعاضرلا  یسوم  نب  یلع  متشه  ماما  زا  دیوگیم : دّالخ  نب  رّمعم  مان 

نامگ نم  و  دشابن . هک ... ینامز  ات  تسین  یکاب  دومرف : تسیچ ؟ وا  هفیظو  دندنخیم  دـننکیم و  یخوش  رگیدـکی  اب  نتفگ  نخـس  ماگنه 
: دومرف سپـس  درادـن . لاکـشا  دـشابن  ازـسان  شحف و  اب  مأوت  یخوش  حازم و  هک  یتروص  رد  ینعی  دوب . شحف  ترـضح  دوصقم  هک  مراد 
دروآیم و ياهیدـه  ناـشیا  يارب  دیـسریم و  ترـضح  نآ  تمدـخ  یبارعا  درم  هک  دوب  هنوگ  نیا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
: دومرفیم دشیم  نیگهودنا  هاگره  و  دیدنخیم . ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دـیزادرپب و  ار  ماهیدـه  ياهب  تفگیم  اج  نامه 

ینمؤم چیه  دومرف : مالـسلا  هیلعقداص  ماما  هک  دیوگیم  يرگید  صخـش  ( 426 .) دمآیم ام  دزن  شاک  يا  دـش ؟ هچ  نیـشنرداچ  درم  نآ 
ناسنا دنوادخ  : » دومرف مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  ( 427 .) حازم دوـمرف : تسیچ ؟ هب  اـعُد  مدرک : ضرع  تسه . هب  اـعد  وا  رد  هک  نیا  زج  تسین 

(428 «.) دزیهرپب ییوگازسان  هانگ و  زا  هک  نآ  طرش  هب  درادیم  تسود  ار  عبط  خوش 

مالسلا امهیلعنیموصعم  همئا  ربمایپ و  شور 

هیلع هللا  یلصادخ  لوسر  زا  شاهنومن   ) دندرکیم حازم  زین  مالسلا  مهیلعنیموصعم  همئا  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمالسا  یمارگ  لوسر 
حازم رگیدکی  اب  ایآ  : » دومرف یصخش  هب  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  هک  نانچ  دندومنیم ، بیغرت  نآ  هب  زین  ار  مدرم  و  تشذگ ) ملـسو  هلآو 
هلیسو هب  تسا و  یقلخ  شوخ  هناشن  یخوش  اریز  دیشابن  روط  نیا  دومرف : مالـسلا ] هیلعماما  . ] مینکیم حازم  مک  تفگ : درم  نآ  دینکیم ؟

دنک لاحشوخ  ار  یسک  هک  نیا  يارب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دومرف : سپس  ینکیم . لاحـشوخ  ار  دوخ  ینید  ردارب  یخوش 
ار دوخ  باحـصا  زا  یکی  هاگره  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  : » دومرف مالـسلا  هیلعیلع  ترـضح  و  ( 429 «.) درکیم حازم  وا  اـب 

ربمایپ : » تسا هدمآ  مالسلا  هیلعقداص  ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد  و  ( 430 «.) درکیم لاحشوخ  حازم  یخوش و  اب  ار  وا  دیدیم  نیگهودنا 
ات یلو  دـندرکیم  حازم  زین  ام  ینید  ناـیاوشیپ  سپ  ( 431 «.) تفگیمن نخـس  قح  زج  یلو  درکیم  حازم  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ 

. دسرن طارفا  هب  هک  يدح 

حازم یفنم  ياههبنج 

هراشا

. دنکیم نایب  ار  حازم  یفنم  هبنج  هک  میزادرپیم  یثیداحا  هب  لاح  دش ، نشور  حازم  تبثم  هبنج  يّدح  ات  تشذگ  هک  یتایاور  زا 

دربیم نیب  زا  ار  ناسنا  تیصخش  حازم 

نیب زا  ار  وـت  تیــصخش  هـک  زیهرپــب  حازم  زا  یلع ! يا  : » دوـمرف مالــسلا  هیلعناــنمؤمریما  هـب  ملــسو  هـلآو  هـیلع  هللا  یلــصادخ  لوــسر 
شرافس هیصوت و  ارم  مدرک  اضاقت  ترضح  زا  مدش و  بایفرش  مالسلا  هیلعقداص  ماما  تمدخ  دیوگیم : نیعا  نب  نارمح  ( 432 «.) دربیم

نتخیر بجوم  دربیم و  نیب  زا  ار  صخش  تمظع  یگرزب و  اریز  زیهرپب  یخوش  زا  دومرف ...« : اوقت  هب  شرافـس  زا  سپ  راوگرزب  نآ  دنک .
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هیصوت منکیم و  شرافس  اوقت  هب  ار  وت  : » دومرف یصخش  هب  هک  میناوخیم  ماما  نآ  زا  زین  يرگید  ثیدح  رد  ( 433 «.) ددرگیم وا  يوربآ 
زا شیب  حازم  : » دومرف ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  ( 434 «.) دربیم نیب  زاار  وت  ینیگنـس  تّهبا و  اریز  زیهرپب  حازم  زا  هک  منکیم 

(435 «.) دربیم ار  صخش  يوربآ  دح 

مدرم ندش  يرج  حازم و 

ماـما ور  نـیا  زا  دــنوشیمن . لـئاق  یمارتـحا  شزرا و  وا  يارب  هدرک و  ادــیپ  تـئرج  ناـسنا  رب  مدرم  هـک  تـسا  نـیا  حازم  رگید  ءوـس  رثا 
حازم یفنم  راثآ  زا  رگید  یکی  توادـع  لماع  یخوش  ( 436 «.) دوشیم زاب  وت  هب  مدرم  يور  هک  نکم  یخوش  : » دومرف مالـسلا  هیلعقداص 

ینمـشد هنیک و  بجوم  یخوش  اریز  دینکن  یخوش  : » دومرف مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  ددرگیم . ینمـشد  توادـع و  بجوم  هک  تسا  نیا 
هرهچ زا  ار  نامیا  رون  هک  تسا  نیا  حازم  ءوس  راثآ  زا  رگید  یکی  دربیم  ار  ناـمیا  رون  حازم  ( 437 «.) تسا کچوک  مانشد  حازم  تسا و 

مک ار  ناـسنا  تّورم  دربیم و  ار  ناـمیا  رون  اریز  نک  يراددوـخ  ندرک  حازم  زا  : » دوـمرف مالـسلا  هیلعناـنمؤمریما  دـنکیم . لـیاز  ناـسنا 
(438 «.) دنکیم

لقع ندش  مک  یخوش و 

دنکیم ناسنا  هک  یخوش  ره  : » دیامرفیم هدرمـش و  لقع  ندـش  مک  هلیـسو  ار  یخوش  حازم و  مالـسلا  هیلعنانمؤمریما  يرگید  تیاور  رد 
(439 «.) دهدیم تسد  زا  نآ  اب  ار  دوخ  لقع  زا  يرادقم 

نارگید میرح  ظفح 

بادآ زا  هنـسح و  قـالخا  هب  قـّلختم  ناـسنا  ياـهیگژیو  زا  رگید  یکی  زین  نارگید  ّتیـصخش  میرح و  ظـفح  مدرم و  نوئـش  هـب  مارتـحا 
هک تسناد  دیاب  ًانمـض  دوش . دراو  نانآ  هزاجا  تیاضر و  نودب  نارگید  یـصاصتخا  میرح  رد  دیابن  ناسنا  رگید ، نایب  هب  تسا . ترـشاعم 

کی هکلب  هن ، ای  تسا  مارح  وا  هزاجا  تیاضر و  نودب  ریغ  کلم  رد  فرصت  ًالثم  هک  تسین  حرطم  یهقف  یقوقح و  هلأسم  اهنت  اج  نیا  رد 
وربآ تیثیح و  اب  طابترا  رد  دنکیم و  ریس  یلام  قوقح  هدودحم  زا  رتارف  ییاضف  رد  هک  تسا  حرطم  یعامتجا  یناسنا و  یقالخا و  هلأسم 

بتارم هب  شهاـنگ  یقـالخا  روتـسد  نیا  تیاـعر  مدـع  تسناد  دـیاب  دـنامب و  یقاـب  ضّرعت  زا  نوـصم  دـیاب  هک  تسا  صاخـشا  يدازآ  و 
تیثیح يونعم و  نوئـش  ظفح  اب  طاـبترا  رد  شتاـیآ  رتشیب  هک  رون  هروس  رد  تسا . یقوقح  یهقف و  مکح  نآ  تیاـعر  مدـع  زا  رتنیگنس 

َْریَغ ًاتُوُیب  اُولُخْدـَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  : » مینکیم هراشا  نآ  زا  یتمـسق  هب  هک  دراد  دوجو  یبلاج  ياهروتـسد  هراـب  نیا  رد  تسا  یناـسنا 
ْنِإ َو  ْمَُکل  َنَذُْؤی  یَّتَح  اهُولُخْدَت  الَف  ًادَحَأ  اهِیف  اوُدَِجت  َْمل  ْنِإَف  َنوُرَّکَذَت  ْمُکَّلََعل  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  اِهلْهَأ  یلَع  اوُمِّلَُست  َو  اوُِسنْأَتْـسَت  یَّتَح  ْمُِکتُوُیب 
دوخ هناخ  زا  ریغ  ییاه  هناخ  رد  دـیدروآ ! نامیا  هک  یناسک  يا  ( 440 «) ٌمِیلَع َنُولَمْعَت  اِمب  ُهَّللا  َو  ْمَُکل  یکْزَأ  َوُه  اوُعِجْراَف  اوُعِجْرا  ُمَُکل  َلـِیق 

، دیتفاین نآ  رد  یـسک  رگا  و  دیوش . رکذتم  دیاش  تسا ، رتهب  امـش  يارب  نیا  دینک . مالـس  هناخ  نآ  لها  رب  دیریگب و  هزاجا  ات  دیوشن  دراو 
ماجنا هچ  نآ  هب  دـنوادخ  و  تسا . رتهزیکاپ  امـش  يارب  هک  دـیدرگ  زاب  دـیدرگرب ، دـنتفگ  رگا  دوش و  هداد  هزاجا  امـش  هبات  دـیوشن  لخاد 

هچ تسا ؛ هدومرف  نایب  دوش  تیاعر  عامتجا  رد  دیاب  هک  ار  ترشاعم  بادآ  زا  یتمسق  لاعتم  دنوادخ  تایآ ، نیا  رد  تسا . هاگآ  دیهدیم 
یـصوصخ یگدنز  رد  هک  وشیم  ببـس  دنکیم و  دراو  همطل  یمومع  تّفع  ظفح  هلئـسم  هب  یعامتجا  ياهروتـسد  نیا  تیاعر  مدـع  اسب 

هدرک تقد  لئاسم  هنوگ  نیا  رد  اج  نادب  ات  مالـسا  سدـقم  نید  نوچ  تسا ، یمالـسا  قالخا  فالخرب  دوخ  نیا  دوش و  يواکجنک  دارفا 
هیلع هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  دنزب . ار  رد  هاگنآ  دتـسیاب ، يرانک  رد  دیاب  دـبوکب  ار  يرگید  صخـش  هناخ  ِرد  دـهاوخب  یـسک  رگا  هک  تسا 

ربمایپ هناـخ  ِرد  يوربور  دریگب و  دورو  هزاـجا  ترـضح  نآ  زا  تساوخ  هک  یماـگنه  دیعـسابا  ماـن  هب  دوخ  ناراـی  زا  یکی  هب  ملـسو  هلآو 
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هلآو هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  یماگنه  : » تسا هدش  لقن  زین  و  ( 441 «.) تسیان رد  يوربور  نتفرگ  هزاجا  ماگنه  : » دومرف دوب  هداتـسیا 
داتـسیایمن رد  يوربور  دننک ، نازیوآ  هدرپ  اههناخ  ِرد  ربارب  رد  دوبن  موسرم  نامز  نآ  رد  هک  نیا  تلع  هب  دـمآیم  یـسک  هناخ  ِرد  ملـسو 

نیا هب  و  مکیلع ، مالـسلا  دومرفیم : هاـگنآ  دوشن ، ] هدـید  دـشاب  لزنم  رد  یـسک  رگا  هک   ] تفرگیم رارق  پچ  اـی  تسار  فرط  رد  هکلب 
هک یماگنه  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمالسا  یمارگ  لوسر  هک  تسا  هدمآ  یتیاور  رد  ( 442 «.) دوش لزنم  دراو  ات  تفرگیم  هزاجا  هلیسو 

رباج دندشیم . لزنم  دراو  هاگنآ  دنتفرگیم ، هزاجا  لوا  دنوش  دراو  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  ترـضح  دوخ  رتخد  لزنم  هب  دنتـساوخیم 
زین نم  دش . جراخ  لزنم  زا  مالسلا  اهیلعارهز  همطاف  ندید  يارب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمایپ  دیوگیم : نینچ  يراصنا  هَّللادبع  نب 

مالـسلا : » دومرف دز و  بقع  یمک  ار  رد  تشاذـگ ، رد  يور  تسد  دوش  لزنم  دراو  تساوخ  هک  یماـگنه  مدوب . راوگرزب  نآ  تمدـخ  رد 
لوسر يا  يرآ  : » درک ضرع  موش .»؟ لزنم  دراو  تسه  هزاجا  : » دومرف ربمایپ  دـعب  داد . خـساپ  ار  ردـپ  مالـس  مالـسلا  اهیلعهمطاف  مکیلع .»

نیا هزادـنا  هچ  ات  دوب  هنومن  وگلا و  دوخ  هک  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  هک  دزومآیم  اـم  هب  تشذـگ  هچ  نآ  ( 443 !...«.) ادخ
قیقد و ياهيراک  هزیر  نیا  نتـسب  راک  هب  زا  میریگب و  قشمرـس  راوگرزب  نآ  زا  دـیاب  میتسه  وا  وریپ  هک  زین  ام  درکیم . تیاعر  ار  تاـکن 

یقالخا هفیظو  دریگب . هزاجا  دیاب  دیآرد  نارگید  میرح  هب  ای  دوش و  یـسک  لزنم  دراو  دهاوخیم  سک  ره  نیاربانب  مینکن . تلفغ  ساّسح 
ردپ و هک  یناکم  هب  دیابن  هک  تسا  هدش  نایب  دننکیم  یگدنز  هناخ  کی  رد  ردام  ردپ و  اب  هک  ینادنزرف  هفیظو  میرک  نآرق  رد  نادـنزرف 
اب اریز  تسا . مالـسا  رظن  زا  هلأسم  نیا  یقالخا  دعب  تیمها  هدننک  نایب  نیا  دنوش و  دراو  هزاجا  نودب  دـننکیم  تحارتسا  اج  نآ  رد  ردام 

ییوشانز و لئاسم  تیمها  زین  ردام و  ردـپ و  تیـصخش  اّما  تسا  هدـشن  لزاـن  ياهیآ  یئزج  لـئاسم  يارب  میرک  نآرق  رد  هک  نیا  هب  هجوت 
َنیِذَّلا اَهُّیَأ  ای  : » دیامرفیم هک  اج  نآ  دوش ، لزان  دروم  نیا  رد  یصاخ  هیآ  هک  درکیم  اضتقا  نادنزرف ، يارب  قالخا  تّفع و  میرح  تیاعر 

َنِم ْمَُکباـِیث  َنوُعَـضَت  َنیِح  َو  ِرْجَْفلا  ِةولَـص  ِلـْبَق  ْنِم  ٍتاَّرَم  َثـالَث  ْمُْکنِم  َُملُْحلا  اوُُغْلبَی  َْمل  َنیِذَّلا  َو  ْمُُکناـْمیَأ  ْتَکَلَم  َنیِذَّلا  ُمُْکنِذْأَتْـسَِیل  اوـُنَمآ 
َِکلذَـک ٍضَْعب  یلَع  ْمُکُـضَْعب  ْمُْکیَلَع  َنُوفاَّوَط  َّنُهَدـَْعب  ٌحانُج  ْمِْهیَلَع  َو ال  ْمُْکیَلَع  َْسَیل  ْمَُکل  ٍتارْوَع  ُثالَث  ِءاشِْعلا  ِةالَـص  ِدـَْعب  ْنِم  َو  ِةَریِهَّظلا 

ْمَُکل ُهَّللا  ُنِّیَُبی  َِکلذَـک  ْمِِهْلبَق  ْنِم  َنیِذَّلا  َنَذْأَتْـسا  اَمَک  اُونِذْأَتْـسَْیلَف  َُملُْحلا  ُمُْکنِم  ُلافْطَْألا  َغََلب  اذِإ  َو  ٌمیِکَح . ٌمِیلَع  ُهَّللا  َو  ِتاـیالآ  مَکل  ُهَّللا  ُنِّیَُبی 
رد دناهدیسرن  غولب  ّدح  هب  هک  ناتناکدوک  نینچمه  امـش و  ناگدرب  دیاب  دیاهدروآ ! نامیا  هک  یناسک  يا  ( 444 «.) ٌمیِکَح ٌمِیلَع  ُهَّللا  َو  ِِهتایآ 

زامن زا  دعب  و  دیروآیم ، نوریب  ار  دوخ  یلومعم   ] ياهسابل هک  یماگنه  زورمین  رد  و  رجف ، زامن  زا  لبق  دـنریگب : هزاجا  امـش  زا  تقو  هس 
رب و  دنوش ] دراو  نذا  نودب  هک   ] تسین اهنآ  رب  امش و  رب  یهانگ  تقو  هس  نیا  زا  دعب  اما  تسا ، امش  يارب  یصوصخ  تقو  هس  نیا  ءاشع .

و دنکیم ، نییبت  امـش  يارب  ار  تایآ  هنوگ  نیا  دنوادخ  دییامن . ] تمدخ  رگیدکی  هب  تیمیمـص  افـص و  اب  و   ] دینک فاوط  رگیدکی  درگ 
زا شیپ  هک  یـصاخشا  هک  هنوگ  نامه  دنریگب ، هزاجا  دـیاب  دنـسرب  غولب  ّنس  هب  امـش  لافطا  هک  یماگنه  و  تسا . میکح  ملاع و  دـنوادخ 

. تسا میکح  ملاع و  ادـخ  و  دـنکیم ، نییبت  امـش  يارب  ار  شتایآ  نینچ  نیا  دـنوادخ  دـنتفرگیم . هزاجا  غلاـبان  ناـکدوک  دـندوب :[ اـهنآ 
نادـنزرف هب  ار  لئاسم  هنوگ  نیا  زین  ناردام  ناردـپ و  هک  دراد  ترورـض  تسا و  هنـسح  قالخا  هناشن  بادآ  نیا  تیاعر  هک  نیا  هصـالخ 

نآ رانک  زا  هجوت  نودب  يرایسب  هک  یمهم  هلأسم  نیا  هب  هجوت  مدع  اسب  هچ  اریز  دننکن ، تلفغ  قیقد  زیر و  تاکن  نیا  زا  دنزومایب و  دوخ 
دنوش و یناور  ياهیتحاران  یقالخا و  ياهفارحنا  هب  التبم  اهنآ  هجیتن  رد  دهد و  رییغت  ار  نادنزرف  یگدنز  ریـسم  هدنیآ  رد  دـنرذگیم 

. دندرگ طقاس  یتسه  زا  یلک  روط  هب 

ضامغا وفع و 

حیضوت

بادآ قـالخا و  نساـحم  مراـکم و  زا  رگید  یکی  ناـنآ ) ياـهاطخ  نتفرگ  هدـیدان  نارگید و  ریـصقت  زا  تشذـگ  حور   ) ضاـمغا وفع و 
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. دنشاب هتسکشن  زا  وا  تمرح  نارگید  هدشن و  عیاض  وا  زا  یقح  هک  دوشیم  هدید  یسک  رتمک  یعامتجا  یگدنز  رد  اریز  تسا ، ترـشاعم 
نیرتکچوک زا  دنشاب و  ریگ  تخـس  شیوخ  قوقح  يافیتسا  رد  مدرم  همه  رگا  اریز  تسا ، تشذگ  وفع و  رب  ینتبم  یعامتجا  تایح  همادا 

يراکمه ددنبیم و  رب  تخر  هعماج  نایم  زا  یلک  هب  تیمیمص  افص و  حور  دش و  دهاوخ  خلت  رایسب  یگدنز  دننکن  یشوپ  مشچ  یـشزغل 
. دوشیم نکمم  ریغ  اهنآ  نایم  ّفلأت  يرایمه و  و 

نآرق رد  وفع 

ینید ردارب  زا  رگا  دننک و  باختنا  دوخ  يارب  ار  وفع )  ) هدیدنسپ شور  نیا  مدرم  هک  هدش  هداد  روتـسد  دیجم  نآرق  زا  يددعتم  دراوم  رد 
ِنَع ْضِرْعَأ  َو  ِفْرُْعلاـِب  ُْرمْأ  َو  َوـْفَْعلا  ْذُـخ  : » دــیامرفیم اـج  کـی  رد  نآرق  دــنرذگرد . وا  ياـطخ  زا  دــندید  یهابتــشا  شزغل و  شیوـخ 

اب و   ] نادرگب يور  نالهاج  زا  اـمن و  توعد  اـهیکین  هب  هد و  رارق  دوخ  هویـش  ار  تشذـگ  وفع و  نک ، ارادـم  اـهنآ  اـب  ( 445 «.) َنِیلِهاْجلا
 . نکم هزیتس  اهنآ 

ناراکزیهرپ تاّیصوصخ  زا  وفع 

َْظیَْغلا َنیِمِظاْکلا  َو  ِءاَّرَّضلا  َو  ِءاَّرَّسلا  ِیف  َنوُقِْفُنی  َنیِذَّلا  : » دیامرفیم دنادیم و  ناراکزیهرپ  ياهیگژیو  زا  ار  تشذگ  وفع و  رگید  ياج  رد 
ار دوخ  مشخ  دننکیم و  قافنا  یناشیرپ  تعسو و  رد  هک  دنتـسه  اهنآ  ناراکزیهرپ  ( ] 446 «.) َنِینِسْحُمْلا ُّبُِحی  ُهَّللا  َو  ِساَّنلا  ِنَع  َنِیفاْعلا  َو 
َأ ال اوُحَفْـصَْیل  َو  اوُفْعَْیل  َو  دـیامرفیم ...« : زین  و  درادیم . تسود  ار  ناراـکوکین  ادـخ  و  دـنرذگیم ، رد  مدرم  ياـهاطخ  زا  دـنربیم و  ورف 

دیرادیمن تسود  ایآ  دیریگب . هدـیدان  ار  نارگید  ياهشزغل  دـینک و  وفع  دـیاب  ( .... 447 «.) ٌمیِحَر ٌروـُفَغ  ُهَّللا  َو  ْمَُـکل  ُهَّللا  َرِفْغَی  ْنَأ  َنوُّبُِحت 
وفع رگا  ( ... 448 «.) ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإَف  اوُرِفْغَت  َو  اوُحَفْـصَت  َو  اوُفْعَت  ْنِإ  َو  تسا ...« . میحر  روفغ و  دنوادخ  و  دـشخبب ؟ ار  امـش  دـنوادخ 

. تسا نابرهم  هدنزرمآ و  دنوادخ  هک  ارچ  دشخبیم ]، ار  امش  ادخ   ] دیشخبب دییامن و  رظن  فرص  دینک و 

یبدا هتکن 

نکمم هچرگ  نآ  ریاظن  هروکذم و  تایآ  رد  حفص  وفع و  نایم  عمج  هک  نیا  نآ  تسین و  هدیاف  زا  یلاخ  یبدا  هتکن  کی  رکذ  اج  نیا  رد 
دروم رد  ود  ره  ینعم و  کی  هب  حفص  وفع و  دنچ  ره  دیوگیم : یناهفـصا  بغار  اما  دشاب  دیکأت  روظنم  هب  نیفدارتم و  رکذ  لیبق  زا  تسا 
هوالع حفص  رد  اریز  تسا . رتاسر  ینعم  نیا  هدافا  رد  حفـص  هژاو  هک  تسناد  دیاب  یلو  تسا ، نارگید  ریـصقت  زا  یـشوپ  مشچ  تشذگ و 

موکحم زا  سپ  ار  یسک  تسا  نکمم  تسا . ظوحلم  زین  نتفرگ  هدیدان  ار  فرط  هانگ  ندنادرگ و  يور  ندرواین و  ور  تشذگ ، موهفم  رب 
یهاوخرذـع ماقم  رد  مرجم  رگا  يریگب و  هدـیدان  ار  فرط  هانگ  ینادرگب و  يور  هک  تسا  نآ  حفـص  اـما  دـننک  وفع  تازاـجم  هب  ندرک 

يور ینعم  هب  حفـص  اـما  تسا  ندـناشوپ  ینعم  هب  وفع  تسا . هدزنرـس  وا  زا  یهاـنگ  ًالـصا  ییوگ  هک  ینک  دروخرب  وا  اـب  يروـط  دـمآرب 
ار هانگ  یلک  روط  هب  حفص  رد  اّما  دنرذگیم  دنراذگیم و  یشوپرس  نآ  يور  هانگ  ضرف  اب  وفع  رد  دشابیم . نتفرگ  هدیدان  ندنادرگ و 
، تسا قلطم  صوصخ  مومع و  حفـص ، وفع و  نیب  نییقطنم  هتفگ  هب  تسا و  رتالاب  وفع  زا  حفـص  هبتر  هک  نیا  هصالخ  دنراگنایم . هدیدان 

. تسین حفص  يوفع  ره  یلو  تسه  وفع  یحفص  ره  هک  انعم  نیدب 

وفع تایاور و 

هللا یلـصمرکا  ربمایپ  میناوخیم : نینچ  ( 449 «) َنِیلِهاْجلا ِنَع  ْضِرْعَأ  َو  ِفْرُْعلاـِب  ُْرمْأ  َو  َْوفَْعلا  ِذُـخ   » هیآ لوزن  هراـبرد  تاـیاور  زا  یخرب  رد 
ِملاع زا  دـیاب  منادیمن ، تفگ : لیئربج  دـنک ، ] راتفر  مدرم  اب  هنوگچ  هک   ] درک لاؤس  لیئربج  زا  هیآ  نیا  ياـنعم  هراـبرد  ملـسو  هلآو  هیلع 
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زادهدیم روتـسد  دنوادخ  دمحم ! يا  تفگ : دش و  لزان  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  رب  رگید  هبترم  مسرپب . یلاعت  دنوادخ  زا  ینعی  ]
(450 .) دنویپب دناهدیرب  وت  زا  هک  اهنآ  اب  نک و  اطع  دناهتخاس  مورحم  ار  وت  هکاهنآ  هب  رذگرد و  دناهتشاد  اور  متس  وت  هب  هک  اهنآ 

قالخا نیرتهب 

امش ایآ  : » دیامرفیم درامشیم و  ترخآ  ایند و  قالخا  نیرتهب  ار  ضامغا  وفع و  یثیدح ، نمض  رد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 
هتخاس و مورحم  ار  وت  هک  یـسک  هب  ناسحا  هدومن ، هطبار  عطق  وت  اب  هک  یـسک  اب  دـنویپ  مزاسن :؟ هاگآ  ترخآ  ایند و  قالخا  نیرتهب  زا  ار 

(451 «.) تسا هدرک  ملظ  وت  هب  هک  یسک  زا  تشذگ 

تّزع هیام  وفع 

اریز دـیهد  رارق  دوخ  هویـش  ار  شـشخب  وفع و  : » دومرف هک  تسا  هدـش  لقن  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  يرگید  ثیدـح  رد 
تیاور رد  ( 452 «.) دنک زیزع  ار  امش  ادخ  ات  دیشاب  هتشاد  تشذگ  رگیدکی  هب  تبسن  سپ  دیازفین . ناسنا  تّزع  رب  زج  تشذگ  شـشخب و 

(453 «.) دیازفیب شتّزع  رب  ادخ  هک  نیا  زج  درذگیمن  رد  تسا  هتفر  وا  رب  هک  یمتس  زا  يدرم  زگره  : » میناوخیم راوگرزب  نآ  زا  يرگید 
وا لاعتم  دنوادخ  شیاتس  انث و  ماقم  رد  مالـسلا  هیلعداّجـس  ماما  تسا و  راگدرورپ  تافـص  نیرتوکین  زا  هک  سب  نیمه  وفع  تیمها  رد  و 
نم رب  سپ  ياهتــشاذگ ، هدــنیاشخب  ار  دوـخ  يـالعا  سدــقا و  ماـن  هـک  ییوـت  نـیا  دــیوگیم ...« : دــنکیم و  داـی  تافــص  نـیا  اــب  ار 

ار يو  رذع  دیاب  درک  یهاوخ  رذع  وا  زا  یـسک  رگا  دنک و  یـشوپ  مشچ  نارگید  ياهاطخ  زا  دـیاب  ناسنا  لاح ، ره  هب  ( 454 ...«.) ياشخبب
، تروص نیا  ریغ  رد  دشاب . هتـشاد  ماقتنا  تردق  ناسنا  هک  دنکیم  ادیپ  قادـصم  یتروص  رد  ضامغا  وفع و  دـنکن . شـشنزرس  دریذـپب و 

يراچان يور  زا  ناسنا  هک   ) دراوم هنوگ  نیا  رد  ظیغ  مظک  دوب و  دـهاوخ  ظیغ  مظک  قیداصم  زا  هک  وفع ، قیداـصم  زا  هن  ناـسنا  توکس 
نخـس تمهت ، تبیغ ، دسح ، نظ ، ءوس  لیبق  زا  ناهانگ  زا  يرایـسب  أشنم  ود ، ره  نیا  هک  دوشیم  هنیک  دـقح و  هب  رجنم  دـنکیم ) توکس 

هب تخاس و  یفتنم  ار  ظیغ  مظک  ءوس  راـثآ  هّجوت ، لـسوت و  رثا  رد  درب و  هاـنپ  ادـخ  هب  دـیاب  دراوم  هنوگ  نیا  رد  دـش . دـهاوخ  ینیچ و ...
مکارتم اههنیک  ات  دینک  عافد  ناراکمتـس  ربارب  رد  اهنآ  قوقح  زا  دیـسرب و  نامولظم  داد  هب  دـهدیم  روتـسد  مالـسا  هک  تسا  لیلد  نیمه 

دراد دوجو  یناوارف  تایاور  تردق ) ماگنه  رد  ضامغا  وفع و  تیمها   ) هراب نیا  رد  ددرگن . یهت  دیما  ّتیمیمص و  افص و  زا  اهلد  دوشن و 
زا کی  مادک  ایادخ ! درک : ضرع  یـسوم  ترـضح  : » دومرف ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  دوشیم . هراشا  اهنآ  زا  ياهراپ  هب  هک 
رب هک  یماـگنه  : » دومرف مالـسلا  هیلعیلع  ترـضح  ( 455 «.) دـنک وفع  تردـق  ماگنه  هک  یـسک  دومرف : دـنرت ؟ بوبحم  وت  دزن  تناگدـنب 

شور تردـق  ماـگنه  وفع  : » دوـمرف مالـسلا  هیلعقداـص  ماـما  ( 456 «.) هد رارق  يزوریپ  نـیا  هنارکــش  ار  وـفع  يدـش  زوریپ  دوـخ  نمــشد 
(457 «.) تسا اوقت  لها  یهلا و  ناگداتسرف 

یمومع وفع  هکم و  حتف 

هک یتردق  نآ  اب   ) هکم حتف  رد  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تشذگ  هب  هنومن  يارب  تسا ، تشذگ  وفع و  ناربمایپ  هریـس  هک  اج  نآ  زا 
نآ هتساخرب و  تفلاخم  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  اب  هک   ) هیما نبا  هَّللادبع  نایفـسوبا و  هک  یماگنه  مینکیم . هراشا  تشاد )

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  لباقم  رد  دیورب  دومرف : اهنآ  هب  مالسلا  هیلعنانمؤمریما  دندرک ، تمادن  راهظا  دندادیم ) رازآ  ار  راوگرزب 
امش ربمایپ  دینک ، يراج  نابز  رب  دنتـشاد  راهظا  فسوی  ترـضح  زا  یهاوخرذع  ماقم  رد  فسوی  ناردارب  هک  ار  ياهلمج  نامه  دینیـشنب و 

َنِیئِطاَخل اَّنُک  ْنِإ  َو  اْنیَلَع  ُهَّللا  َكََرثآ  ْدََقل  ِهَّللاَت  : » دنتفگ دندمآ و  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تمدخ  زین  نانآ  دیـشخب . دهاوخ  ار 
ترـضح دندرک . وفع  ياضاقت  ربمایپ  زا  سپـس  میدوب . هابتـشا  رد  تخـس  ام  داد و  يرترب  ام  رب  ار  وت  دنوادخ  دنگوس ، ادخ  هب  ( ... 458 «)
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زورما ( ... 459 «.) َنیِمِحاَّرلا ُمَحْرَأ  َوُه  َو  ْمَُکل  ُهَّللا  ُرِفْغَی  َمْوَْیلا  ُمُْکیَلَع  َبیِْرثَتال  تشذـگرد ...« : اـهنآ  ياـطخ  زا  درک و  توـالت  ار  هیآ  نیا 
ترضح نآ  نایهاپس  هک  یماگنه  نینچمه  ( 460 .) تسا نیمحارلا  محرا  وا  دشخبیم و  ار  امش  دنوادخ  تسین . امش  رب  یخیبوت  تمالم و 
ْۀَمَْحلَملا ُموی  ُمُْوْیلَا  دادیم : راعش  دوب ) هاپس  هدنامرف  هک   ) هداّبع نب  دعس  مان  هب  نانآ  زا  یکی  دنوش  رهش  دراو  دنتساوخ  هدرک و  حتف  ار  هکم 

نیا زا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  هک  یتقو  دنوشیم . ریـسا  اهنز  زورما  تسا ، دربن  گنج و  زور  زورما  ْۀَمُرُحلا  ُّلَحَتُْـست  ُمْوَْیلأ 
ماـقم زا  ار  وا  دریگب و  هداـّبع  نب  دعـس  تسد  زا  ار  مچرپ  داد  روتـسد  مالـسلا  هیلعناـنمؤمریما  هب  تفـشآرب و  تخـس  دـش  ربـخ  اـب  راـعش 

ششخب تمحر و  زور  هکلب  تسین  گنج  زور  زورما  : » دومرف ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هاگنآ  ( 461 .) درک لزع  یهدنامرف 
(462 «.) تسا

نامیپ دهع و  هب  يافو 

حیضوت

هجوت دروم  هشیمه  دیاب  دوریم ، رامش  هب  مدرم  اب  كولـس  نسح  ترـشاعم و  بادآ  هلمج  زا  ضیارف و  زا  یکی  هک  نامیپ  دهع و  هب  يافو 
روآدای ار  تایاور  تایآ و  زا  یخرب  هک  هدش  هداد  تیمها  هداعلا  قوف  رما  نیا  هب  یمالسا  تایاور  دیجم و  نآرق  رد  دشاب . هَّللا  یلا  کلاس 

. میوشیم

نآرق رد  دهع  هب  يافو 

ْمِهِدـْهَع َو  ْمِِهتانامَِأل  ْمُه  َنیِذَّلا  َو  : » دـیامرفیم دـنادیم و  دـهع  هب  يافو  ار  نامیا  اـب  دارفا  تایـصوصخ  اـهیگژیو و  زا  یکی  دـیجم  نآرق 
هب يافو  دیجم  نآرق  رگید ، ياج  رد  ناراکوکین  هناشن  دننکیم . تاعارم  ار  دوخ  دهع  اهتناما و  هک  دنتسه  اهنآ  نانمؤم  ( 463 «.) َنوُعار

دهع هب  هک  دنتسه  یناسک  ناراکوکین  ( ... 464 ...«.) اوُدَهاع اذِإ  ْمِهِدْهَِعب  َنُوفوُْملا  َو  : »... دیامرفیم هتـسناد و  راکوکین  دارفا  هناشن  ار  دهع 
اُوفْوَأ دیامرفیم ...« : هدرک و  شرافس  دایز  دهع  هب  يافو  هرابرد  دیجم  نآرق  لاح ، ره  هب  دننکیم . ... افو  دنتـسب ] دهع  هک  یماگنه   ] دوخ

. دوشیم لاؤس  دهع  زا  هک  دینک  افو  دوخ ]  ] دهع هب  ( ... 465 «.) ًالُؤْسَم َناک  َدْهَْعلا  َّنِإ  ِدْهَْعلِاب 

تایاور رد  دهع  هب  يافو  تیمها 

هراشا

. مینکیم بلج  تایاور  نآ  زا  ياهراپ  هب  ار  امش  هجوت  هک  تسا  هدش  يدایز  هیصوت  نامیپ  دهع و  هب  يافو  زین  تایاور  رد 

نانمؤم ياهیگژیو  زا  دهع  هب  يافو 

(466 «.) دنک افو  دوخ  هدعو  هب  دیاب  دراد  نامیا  ازج  زور  ادـخ و  هب  هک  سک  نآ  : » دومرف ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمالسا  یمارگ  لوسر 
هیلع هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  يرگید  ثیدح  رد  ( 467 «.) تسا نّیدتم  مدرم  ياههناشن  زا  دهع  هب  يافو  : » دومرف مالسلا  هیلعیلع  ترـضح 

(468 «.) درادن نید  دشابن  دوخ  نامیپ  هب  دنب  ياپ  هک  یسک  : » دومرف ملسو  هلآو 

قافن تمالع  هدعو ، فلخ 

و ینکش ، نامیپ  ییوگغورد ، تسا : زیچ  هس  قفانم  هناشن  : » دومرف هک  تسا  هدش  لقن  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  یثیدح  رد 
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زا زیهرپب  : » دومرف رتشا  کلام  هب  دوخ  نامرف  رد  مالـسلا  هیلعنانمؤمریما  تسا  ادخ  مشخ  بجوم  هدـعو ، فلخ  ( 469 «.) تناما رد  تنایخ 
دزن دیامرفیم : هک  نانچ  دش ، دهاوخ  مدرم  ادخ و  مشخ  بجوم  هدـعو ] زا  فلخت   ] اریز ینک .... فّلخت  یهدـب و  هدـعو  مدرم  هب  هک  نیا 

(470 ...«.) دینکیمن لمع  نآ  هب  هک  ار  يزیچ  دییوگب  هک  تسا  روآ  مشخ  رایسب  ادخ 

مزال رّکذت 

سدـقم نید  رد  هک  دوریم  رامـش  هب  یـساسا  مهم و  لئاسم  زا  دـهع  هب  يافو  هلأسم  دوشیم  هدافتـسا  تایاور  تایآ و  زا  هک  هنوگ  نامه 
رد دش و  دهاوخ  یشالتم  مدرم  یگدنز  دوشن  هجوت  یـساسا  هلأسم  نیا  هب  دشاب  انب  رگا  اریز  تسا ، هتفرگ  رارق  تیانع  لامک  دروم  مالـسا 
ور نیا  زا  دوشیم . تسس  یعامتجا  طباور  يانبریز  هجیتن  رد  درک و  دنهاوخ  دامتعا  بلـس  رگیدکی  زا  مدرم  جرم  جره و  یمظن و  یب  رثا 

قفاوت ناسنا  اب  فده  کلسم و  هدیقع و  مالسا  رظن  زا  هک  یسک  نمشد و  دروم  رد  یتح  هک  دهدیم  تیمها  دهع  يافو  هب  ردقنآ  مالـسا 
زا فلخت  هزاجا  سک  چیه  هب  دنوادخ  هک  تسا  زیچ  هس  : » دومرف مالـسلا  هیلعقداص  ماما  درمـشیم . مزال  ار  نامیپ  دهع و  هب  يافو  درادن 
ای دشاب  راکوکین  هاوخ  سک  ره  هرابرد  دهع  هب  يافو  و  راکدب ، ای  دشاب  راکوکین  هاوخ  سک  ره  دروم  رد  تناما  يادا  تسا : هدادـن  ار  نآ 

نمشد هب  رگا  هک  داد  نامرف  رتشا  کلام  هب  مالـسلا  هیلعنانمؤمریما  ( 471 «.) راکدب ای  دشاب  راکوکین  هاوخ  ردام  ردپ و  هب  یکین  و  راکدـب ،
هب هک  يدرک  دهعت  ای  یتسب و  ینامیپ  تنمشد  دوخ و  نیب  رگا  : » دومرف هک  اج  نآ  ینک ، افو  دوخ  نامیپ  هب  دیاب  ياهداد  ياهدعو  مه  دوخ 

چیه اریز  هد ! رارق  شیوخ  تادّهعت  رپس  ار  دوخ  ناج  رامـشب و  مرتحم  ار  دوخ  تادهعت  ناشوپب و  دوخ  دـهع  رب  ار  افو  هماج  یهد ، هانپ  وا 
رظن قافتا  نینچ  نیا  نآ  هب  تبـسن  دنراد  هک  یتافالتخا  مامت  اب  ناهج  مدرم  هک  تسین  نامیپ  دـهع و  هب  يافو  دـننام  یهلا  ضیارف  زا  کی 

زگره نیاربانب ، دندوب . هدومزآ  ار  ینکش  نامیپ  بقاوع  هک  ارچ  دندرکیم ، تاعارم  ار  نآ  تیلهاج  نامز  ناکرـشم  یّتح  دنـشاب و  هتـشاد 
رب یخاتـسگ  یـسک  یقـش ، لهاج و  صخـش  زا  ریغ  اریز  هدم ، بیرف  ار  تنمـشد  رادم و  اور  تنایخ  دوخ  دهع  رد  نکم و  ینکـش  نامیپ 

ینما میرح  ناگدـنب و  شیاسآ  هیام  دوخ  تمحر  اـب  دوشیم  دـقعنم  وا  ماـن  اـب  هک  ار  یناـمیپ  دـهع و  دـنوادخ  درادیمن . اور  ار  دـنوادخ 
(472 ...«.) دنرب هانپ  نآ  هب  ات  هداد  رارق  ناشیارب 

دهز

یلماوع رثا  رد  ناسنا  دشاب و  هتشاد  دوجو  ًاعبط  تبغر  لیم و  هبذاج  نآ  رد  هک  يزیچ  هب  تبسن  تبغر  لیامت و  مدع  زا  تسا  ترابع  دهز 
هب ار  وا  فسوی  ناردارب  هک  هاگنآ  میرک  نآرق  درامـشب . زیچان  ار  نآ  ياهشزرا  ییابیز و  دهد و  ناشن  یتبغریب  نآ  هب  تبـسن  يرایتخا 

هرابرد اـهنآ  ینعی ، ( 473 «.) َنیِدِـهاَّزلا َنِم  ِهِیف  اُوناـک  َو  دـیامرفیم ...« : دـنتخورفب  سخب  ینمث  كدـنا و  ییاـهب  هـب  مـالغ  هدرب و  ناوـنع 
دننیبب و دوخ  نایم  رد  ار  فسوی  دنتـساوخن  دسح  رثا  رد  اهنآ  دندرک . هلدابم  يزیچان  تمیق  اب  ار  وا  هک  دندیزرو  دهز  فسوی  ناشردارب 

اما دوریم . راک  هب  یلومعم  راتفگ  رد  هک  تسا  يوغل  یفرع و  يریبعت  دـهز  هژاو  رد  موهفم  نیا  دـندرک . التبم  شقارف  هب  اـهلاس  ار  ردـپ 
دهز رگید ، ریبعت  هب  تسا . تیدوبع  لزانم  زا  یکی  افرع  ناسل  رد  هک  دراد  ییالاو  موهفم  يونعم  یقالخا و  تلیـضف  کـی  ناونع  هب  دـهز 
باتک کـی  هلمج و  کـی  رد  فیرظ  قیقد و  موهفم  نیا  ریـسفت  و  ترخآ ، لزاـنم  يوس  هب  تکرح  اـیند و  زا  ندـنک  لد  زا  تسا  تراـبع 

هب مادـک  ره  هک  دوشیم  هدـید  یهباشتم  نوگانوگ و  ریباعت  نآ  هرابرد  قالخا  ياـملع  اـفرع و  تاـملک  رد  تهج  نیمه  هب  دـجنگیمن و 
تـسا نآ  رتهب  تسا  ینید  نافرع  فیرظ  موهفم  ینعم و  کی  زا  یکاح  هژاو  نیا  هک  نیا  هب  هجوت  اب  یلو  دراد ، هراشا  نآ  داـعبا  زا  يدـُعب 

نییبـت و هدودـحم  ناـمه  رد  ار  نآ  روغث  دودـح و  میریگب و  ماـهلا  ینید  ناـفرع  بهذـم و  ناـیاوشیپ  یحو و  ناـبز  زا  نآ  فیرعت  رد  هک 
. تـفرعم تـمکح و  اـیند  کـی  رب  تـسا  لمتــشم  هـک  هدروآ  لـماش  عماـج و  یفیرعت  هاـتوک  هـلمج  ود  رد  مـیرک  نآرق  مییاـمن . دـیدحت 

ناسکی امـش  دزن  شدوبن  دوب و  ایند و  رابدا  لاـبقا و  رگا  ینعی ، ( 474 ...«.) ْمُکاتآ اِمب  اوُحَْرفَت  َو ال  ْمُکَتاف  ام  یلَع  اْوَسَْأت  ـْالیَِکل  : » دـیامرفیم
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دوخ رد  یگتـسباو  یلاحـشوخ و  شندروآ  تسد  هب  اب  دـیوشن و  نیگهودـنا  فسأتم و  رثأتم و  نآ  نداد  تسد  زا  اـب  هک  يروط  هب  دـشاب 
ود نیا  اب  هک  تسا  یبلق  رما  کی  دـهز  هک  ددرگیم  هدافتـسا  ًالماک  هلمج  نیا  زا  دـیاهدش . لئان  دـهز  ماـقم  هب  هاـگنآ  دـینکن ، ساـسحا 

تسا یسک  یعقاو  دهاز  نیاربانب ، دوشیم . هتخانش  اههداد ) هب  تبسن  یلاحشوخ  مدع  اههتفر و  تسد  زا  هب  تبسن  فسأت  مدع   ) هصیـصخ
روبع هتـساوخ  نیرتالاب  بولطم و  لامک  ناونع  هب  ایند و  تایّدام  زا  شهجوت  دزاسن و  هتخابلد  هتفیرف و  وا  ایند  هدـنبیرف  اـبیز و  رهاـظم  هک 

رد هک  نآ  لوا : طرش  تسا - : طرش  هس  هب  طورشم  یعقاو  دهز  هک  دز  سدح  ناوتیم  اجنیا  زا  ددرگ . يرتالاو  ياهفده  هجوتم  دنک و 
تابورـشم تالوکأم و  ریاس  هویم و  اذـغ و  هب  تبـسن  يرامیب  رثا  رد  هک  يرامیب  دـشاب . هتـشاد  دوجو  تبغر  لـیم و  هزیرغ  عبطلاـب  ناـسنا 

يارب يّدام  لیاسو  هب  یـسرتسد  ناکما  هک  نآ  مود : طرـش  درادن - . دهز  هب  یطبر  یلیمیب  نیا  دـنکیمن ، ساسحا  دوخ  رد  یلیم  عوبطم 
طرـش دیآیمن - . رامـش  هب  دـهز  قیداصم  زا  زین  كرت  نیا  دـشاب  یناوتان  زجع و  تلع  هب  ایند  كرت  رگا  سپ  دـشاب . هتـشاد  دوجو  ناسنا 

ایند هب  تبـسن  ـالاو  يدـصاقم  رتیلاـع و  ياهفدـه  رطاـخ  هب  ناـسنا  یناوهـش  يّداـم و  تاـناکما  اـههبذاج و  ماـمت  دوجو  هک  نآ  موـس :
نیا اب  دنکیم . ادیپ  قادصم  ًاعقاو  دهز  یطیارش  نینچ  رد  دزاس . اهر  ایند  يابیز  هدنبیرف و  رهاظم  هب  یگتسباو  زا  ار  دوخ  هدش و  تبغریب 

یـسک هچ  نانچ  نیاربانب ، نآ . ندوب  دقاف  هن  تسا  يدام  ياههقلع  اهیگتـسباو و  زا  ندش  اهر  رب  دـهز  ساسا  هک  دوشیم  مولعم  حیـضوت 
هن دشاب  هداد  قالط  ار  ایند  ًابلق  هک  تسا  یسک  یعقاو  دهاز  هصالخ ، تسا . دهاز  دزاس  اهر  ایند  هب  تبسن  یگتخابلد  نیا  زا  ار  دوخ  دناوتب 

تّمه مالغ  رعاش : لوق  هب  دـشاب . هدـش  ایند  كرات  رهاظت  ییامندوخ و  روظنم  هب  ای  يراچان و  يور  زا  هتفرگن و  يزاب  هب  ار  وا  ایند  هک  نآ 
زا یتمـسق  هک  دراد  رایـسب  نخـس  هراـب  نیا  رد  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  تسا  دازآ  دریذـپ  قلعت  گـنر  هچره  دوـبک ز  خرچ  ریز  هک  منآ 

هاگدید زا  داعبا  مامت  رد  ار  عوضوم  میشاب و  هتشاد  يریـس  ترـضح  نآ  تاملک  رد  میهاوخب  رگا  تسا و  هدش  لقن  هغالبلا  جهن  رد  اهنآ 
لیصفت نابلاط  مینکیم و  افتکا  هتکن  هلمج و  دنچ  هب  اج  نیا  رد  سپ  میسیونب . ياهناگادج  هلاسر  دیاب  میهد  رارق  یـسرب  دروم  شترـضح 

(475 .) میهدیم عاجرا  هرـس  سدقيرهطم  دیهـش  داتـسا  موحرم  هتـشون  هغالبلا  جهن  رد  يریـس  هلاسر  هژیو  هب  نف  دیتاسا  ياههتـشون  هب  ار 
تدوخ یهاوخیم  ایآ  وش . رود  نم  زا  ایند ! يا  ایند ، يا  دـیوگیم : دـهدیم و  رارق  بطاخم  ار  ایند  اج  کی  رد  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما 

نیا ورب   ] زگره ینک ، ییارآ  دوخ  نم  شیپ  وـت  هک  تسین  نآ  تقو  رگید  ییاـمن ؟ تبغر  لـیامت و  راـهظا  نم  هب  اـی  ینک  هضرع  نم  هب  ار 
یعوجر نآ  رد  هک  مدرک  هقـالط  هس  ار  وت  مرادـن و  وـت  هب  يزاـین  هنوـگ  چـیه  نم  هنایـشآ .  تسا  دـنلب  ار  اـقنع  هک  هن /  رگید  غرم  رب  ماد 

، متـساوخیم رگا  دیوگیم : رگید  ياج  رد  و  ( 476 .) تسا ریقح  تسپ و  وت  هب  دـیما  زیچان و  وت  شزرا  هاـتوک و  وت  یگدـنز  ماـیا  تسین .
صرح و دوش و  هریچ  نم  رب  سفن  ياوه  هک  نم  زا  تسا  رود  اما  منک ، هدافتـسا  ریرح  سابل  مدـنگ و  زغم  صلاخ و  لـسع  زا  متـسناوتیم 
هک ییاپراچ  دننام  موش  لوغـشم  ذیذل  بوخ و  ياهاذغ  ندروخ  هب  هک  مدـشن  هدـیرفآ  نیا  يارب  نم  دـنک ... راداو  یگرابمکـش  هب  ارم  زآ 

ار تلام  هک  تسین  نآ  دهز  دیامرفیم : مالسلا  هیلعقداص  ماما  ( 477 .) درادن يدوصقم  دصقم و  ندروخ  زج  هک  دنشاب  هتسب  راورپ  ار  نآ 
تردـق دـی  رد  هک  هچ  نآ  زا  رتهتـسباو  يراد  دوخ  هچ  نآ  هب  تبـسن  هک  تسا  نآ  ایند  رد  دـهز  هکلب  ینک  مارح  ار  ادـخ  لالح  و  عیاض ،

دهز راثآ  یتسه . دهاز  یـشابن  یکتم  وا  زج  يزیچ  هب  دشاب و  دـنوادخ  اهنت  تهاگ  هیکت  رگا  ینعی ، ( 478 .) یشابن تسا  لجوزع  دنوادخ 
فیرعت راثآ  نآ  اب  ار  نآ  دوخ  هقیلـس  قوذ و  ياضتقم  هب  کی  ره  كولـس  ریـس و  ناگرزب  اـفرع و  هک  تسا  ییاـههناشن  راـثآ و  ار  دـهز 
مالـسلا مهیلعنیموصعم  همئا  نید و  يایلوا  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربماـیپ  مـالک  هب  زین  هراـب  نیا  رد  تسا  رتهب  یلو  دـناهدرک ،

نینمؤملاریما و ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  مالک  ناـیب ، نیرتاـسر  مـالک و  نیرتاـبیز  نیرتهب و  نآرق  زا  سپ  هک  مینک  عوجر 
دنوادـخ دـنک  هشیپ  دـهز  اـیند  رد  سک  ره  دـیامرفیم : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربماـیپ  تسا . مالـسلا  هـیلعیلع  نیدـهازلا  سیئر 

ملاس ایند  زا  ار  وا  دناسانـشب و  وا  هب  ار  شنامرد  درد و  دـیامن و  ایوگ  تمکح  هب  ار  شنابز  دزاس و  دراو  شبلق  رد  ار  تریـصب  تمکح و 
راـثا نآ  اـب  هتخیمآ و  مهرد  بلق  تمالـس  تخانـش و  تمکح و  اـب  دـهز  مـالک ، نیا  رد  ( 479 .) درب نوریب  نیرب  تشهب  مالّـسلاراد :[  هـب 

رد ساپـس  رکـش و  اـهزورآ و  ندرک  هاـتوک  دـهز  مدرم ! يا  دومرف : هک  تسا  هدـش  لـقن  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  زا  تسا . هدـش  یفرعم 
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دوش و هریچ  امش  ربص  رب  مارح  ادابم  دیروآ  مهارف  ار  تافص  نیا  همه  دیتسناوتن  رگا  سپ  تسا . ناهانگ  زا  يراکزیهرپ  اهتمعن و  ماگنه 
هدرک و مامت  امش  رب  ار  تجح  نکش  نادند  عطاق و  ياهباتک  حضاو و  لیالد  اب  دنوادخ  هک  دینک ، شومارف  ار  ادخ  رکش  تمعن ، ماگنه 
، دندنخب رهاظ  رد  دنچ  ره  دیرگیم  ناشیاهلد  نادهاز  یتسار  هب  دیامرفیم : رگید  ياج  رد  و  ( 480 .) تسا هتشاذگن  یقاب  ناتیارب  يرذع 

ییاهتمعن اهنآ و  لاح  هب  نارگید  دنچ  ره  دنزیتس  رد  هشیمه  شیوخ  سفن  اب  دنشاب و  لاحـشوخ  رهاظ  هب  هچرگ  دنکانهودنا  تخـس  و 
هک يریـسفت  حیـضوت و  قبط  هک  تسین  هدـیاف  زا  یلاخ  هتکن  نیا  رکذ  اـج  نیا  رد  ( 481 ... .) دـنربیم کشر  تسا  هداد  اهنآ  هب  ادـخ  هک 

تعانق اب  عبطلاب  ایند  رهاظم  هب  تبـسن  یلیمیب  یتبغریب و  اما  درادن ، تمزالم  يّدام  تاذل  زا  زیهرپ  يریگهرانک و  اب  دش  هتفگ  دهز  يارب 
بـصنم ماقم و  لانم و  لام و  دوجو  اب  دـهز  تسا  نکمم  دـش  هتفگ  ًـالبق  هک  روط  ناـمه  ینعی  تسا . هارمه  سفن  تّفع  عبط و  تعاـنم  و 

زا يرایـسب  مالـسلا و  مهیلعهجیدخ  یلع و  ترـضح  دوواد و  نامیلـس و  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  هک  نانچ   ) دریذپ قّقحت 
دهز هیحور  ًالومعم  یلو  دـناهدوب ) ادـخ  ناگدـنب  نیرتدـهاز  تورث  لام و  نتـشاد  رایتخا  رد  اب  تموکح و  کلم و  نتـشاد  اـب  هَّللا  ءاـیلوا 

رد دنـشاب  هتـشاد  يزیچ  مه  رگا  دـننکیمن و  راتفرگ  ار  دوخ  نآ  زا  شیب  هب  نادـهاز  دزاسیم و  عناـق  فاـفع  فاـفک و  ّدـح  هب  ار  ناـسنا 
دنریگیم و راک  هب  مدرم  زاین  عفر  ادخ و  هار  رد  ار  نآ  هکلب  دنهدیم  رارق  هدافتـسا  دروم  ار  نآ  رتمک  ًاصخـش  هدیزرو و  تعانق  فرـصم 

دـسریم راثیا  ناسحا و  هبترم  هب  تبون  نآ  زا  سپ  تسا و  دهز  بتارم  زا  یکی  تعانق  عقاو ، رد  و  دنرادیم . مدـقم  شیوخ  رب  ار  نارگید 
. نیمآ امرف . تیاده  لزانم  بتارم و  نیا  هب  ار  ام  ادنوادخ ! تسا . هَّللا  يوس  ام  كرت  لزنم  نیرخآ  و 

تعانق

تعانق

هیحور ياراد  هتـسارآ  هتخاسدوخ و  دارفا  تسا . تلیـضف  اب  ياـهناسنا  تازاـیتما  زا  ناـمیا و  اـب  دارفا  ياـهیگژیو  زا  رگید  یکی  تعاـنق 
تیـصخش ماقم  لام و  بسک  يارب  هتخودـن و  نارگید  لانم  لام و  هب  عمط  مشچ  هاگچـیه  یلاع  هیحور  نیا  وترپ  رد  دـناتزع و  تعانق و 

. دندونـشخ زین  نآ  زا  رتـمک  هب  هدرک و  هدنـسب  فاـفک  ترورـض و  رادـقم  هـب  یگدـنز  رد  عناـق  دارفا  دـننکیمن . درخ  ار  شیوـخ  يـالاو 
مراکم زا  تعانق  تسا . ملاع  تارّدـقم  هب  تبـسن  عناق  ياهناسنا  يـالاب  هیحور  رطاـخ و  تیاـضر  ناـمه  تعاـنق  تفـص  هزراـب  نیرتمهم 

دوخ دیاب  تسا  ام  يوگلا  هوسا و  هک  راوگرزب  نآ  زا  يوریپ  هب  زین  ام  تسا . ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  صیاصخ  زا  قالخا و 
نیا رد  ار  دوخ  زین  امـش  داد ، قالخا  مراکم  هب  ار  شربمایپ  زایتما  دنوادخ  دومرف : مالـسلا  هیلعقداص  ماما  مینک . فصّتم  تفـص  نیا  هب  ار 

ترابع تازایتما  نیا  دنک . رتدایز  ار  اهنآ  هک  دـیهاوخب  وا  زا  دـییوگ و  ساپـس  ار  ادـخ  دوب  امـش  رد  اهیگژیو  نیا  رگا  دـییامزایب . دروم 
یلاع و هبترم  ود  ياراد  تعاـنق  ( 482 .) یگنادرم تعاجـش و  تریغ ، تواخـس ، قلخ ، نسح  اضر ، رکـش ، ربص ، تعاـنق ، نیقی ، زا : تسا 

یناهفـصا بغار  تسا . نآ  زا  رتـمک  هب  تیاـضر  مود  هـبترم  و  فاـفک ، ترورـض و  ّدـح  هـب  ندوـب  یـضار  تـسخن ، هـبترم  تـسا . یلعا 
مالسلا هیلعداجـس  ماما  زا  ثیدح  رد  ( 483 .) تسا زاین  ترورـض و  ّدح  رد  یگدنز  لیاسو  زا  يزیچان  رادـقم  هب  افتکا  تعانق  دـیوگیم :
نابرتش دریگب . ریش  يردق  ات  داتسرف  ار  یـسک  درک ، رذگ  ینارچرتش  رب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دومرف : هک  تسا  هدش  لقن 

ناـمدوخ زاـین  دروـم  تسا و  اـهنآ  ماـش  يارب  تسا  اـهفرظ  رد  هچ  نآ  هلیبـق و  هناحبـص  يارب  تسا  اـهرتش  ناتـسپ  رد  هـچ  نآ  تـفگ :
. درک دروخرب  ینارچ  دنفـسوگ  هب  سپـس  نک . دایز  ار  شنادنزرف  لام و  ایادـخ ! دومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دـشابیم .

هیلع هللا  یلصمرکا  ربمایپ  فرظ  رد  تشاد  فرظ  رد  هچره  دیـشود و  ار  اهدنفـسوگ  ناپوچ  دریگب . وا  زا  ریـش  يرادقم  داتـسرف  ار  یـسک 
نیا زا  شیب  رگا  تسا و  رادقم  نیمه  دوب  ام  دزن  رد  ریش  هچ  نآ  تفگ : داتسرف و  راوگرزب  نآ  يارب  زین  يدنفسوگ  تخیر و  ملـسو  هلآو 

زا یکی  هد . يزور  یفاک  ردـق  هب  ار  وا  ایادـخ ! دومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  مینک . هداـمآ  ناـتیارب  میناوتیم  دـیراد  زاـین 

یلمع www.Ghaemiyeh.comقالخا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 111زکرم  هحفص 81 

http://www.ghaemiyeh.com


یسک يارب  یلو  میراد  تسود  ار  اعد  نآ  ام  همه  هک  يدرک  ییاعد  داد  یفنم  باوج  هک  یسک  يارب  هَّللا ! لوسر  ای  درک : ضرع  باحصا 
مک هچ  نآ  دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  میرادن . تسود  ار  نآ  ام  زا  مادک  چیه  هک  يدرک  ییاعد  دروآرب ، ار  امـش  تجاح  هک 
هب دّمحم  لآ  دّمحم و  هب  ایادخ ! دومرف : سپـس  دراد . زاب  ادخ  دای  زا  ار  ناسنا  لد  دشاب و  دایز  هچ  نآ  زا  تسا  رتهب  دـنک  تیافک  دـشاب و 
لام زا  رتهب  دروآرب  ار  ناسنا  زاین  هک  یکدـنا  یلاـم  دـیدرتیب  دومرف ... : يرگید  ثیدـح  نمـض  رد  و  ( 484 .) نک اطع  يزور  یفاک  ردـق 

دناوتب ناسنا  و   ] دـشاب تیاـفک  هزادـنا  هب  هک  تسا  نآ  يزور  نیرتهب  دومرف : زین  و  ( 485 .) دراد زاب  ادـخ  دای  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  يداـیز 
شایگدنز دشاب و  ناملسم  هک  یـسک  لاح  هب  اشوخ  دومرف : یثیدح  رد  و  ( 486 [ .) دنکن ادیپ  مدرم  هب  يزاین  دـنک و  ادا  ار  دوخ  تابجاو 

(487 .) فافک ردق  هب 

مالسلا هیلعنانمؤمریما  زا  ینایب 

زا درمـشیم  رب  ار  ترا ) نبا  باّبخ   ) ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  نارای  زا  یکی  فاصوا  هک  هاگنآ  مالـسلا  هیلعیلع  ترـضح 
هک ار  ترا  نب  باّبخ  دنک  تمحر  دنوادخ  دیامرفیم : دـنکیم و  رکذ  ار  فافک  ردـق  هب  ندوب  یـضار  تعانق و  ار  وا  ياه  یگژیو  هلمج 

نارود مامت  رد  دوب و  دونشخ  ادخ  زا  دومن و  تعانق  هداس  یگدنز  هب  درک و  ترجه  تعاط  دصق  هب  دروآ و  مالسا  تبغر  لیم و  يور  زا 
راک باسح  زور  يارب  دـشاب و  تشگزاب  داعم و  دای  هب  هک  یـسک  لاح  هب  اشوخ  دومرف ... : سپـس  ( 488 ... .) درکیم داهج  دوخ  یگدنز 

(489 .) دشاب یضار  ادخ  زا  دیامن و  تعانق  زاین  عفر  تیافک و  هزادنا  هب  یگدنز  رد  دنک و 

نآ یفنم  تبثم و  دعُب  زا  تعانق  راثآ 

لابند هب  دشاب  امرفمکح  تعانق  هیحور  ناسنا  رد  هچ  نانچ  رتحضاو ، ترابع  هب  تسا . یتوافتم  راثآ  ياراد  یفنم  تبثم و  دـعب  رد  تعانق 
 - دشاب مکاح  عمط  صرح و  هیحور  ینعی  نآ  ّدض  تعانق  ياج  هب  رگا  ینعی  یفنم -  دعب  رد  اما  دوشیم ، هدهاشم  یبوخ  رایـسب  راثآ  نآ 

. دیآیم دیدپ  تعانق  راثآ  اب  داضتم  يراثآ 

نآ تبثم  دعُب  زا  تعانق  راثآ 

يزارفرس تّزع و 

وا و لوسر  ادخ و  نآ  زا  اهنت  تّزع  دیامرفیم ... : نآرق  تسا . نانمؤم  نآ  زا  یگرزب  تّزع و  مالـسا  نآرق و  هاگدـید  زا  هک  تسین  کش 
هب درادـن  هزاـجا  هک  تسا  مهم  دنمـشزرا و  ياهزادـنا  هب  نمؤم  يارب  يزارفرـس  تزع و  نیا  ( 490 .) دـننادیمن ناقفانم  نکل  تسا  نانمؤم 

هدرک راذگاو  شدوخ  هب  ار  نمؤم  روما  مامت  دنوادخ  دومرف : مالـسلا  هیلعقداص  ماما  دـنک . نوبز  راوخ و  نارگید  دزن  ار  دوخ  هجو  چـیه 
وا لوسر  ادخ و  صوصخم  تّزع  : » دومرف هراب  نیا  رد  دنوادخ  ینیبیمن  رگم  دنک . راوخ  لیلذ و  ار  دوخ  هک  تسا  هدادن  هزاجا  وا  هب  یلو 

ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  ( 491 .) دورن تلذ  اـب  ریز  دـشاب و  تّزع  اـب  هشیمه  نمؤم  تسا  راوازـس  نیارباـنب  تسا ؟» ناـنمؤم  و 
ار وا  دوشیم و  ناسنا  یگرزب  تّزع و  ببـس  هک  ییاهزیچ  زا  یکی  کـش ، یب  ( 492 .) دنک لیلذ  ار  دوخ  نمؤم  هک  تسین  هتـسیاش  دومرف :

تعانق ( 493 .) تسین رتزیزع  عناق  صخـش  زا  سک  چـیه  دومرف : مالـسلا  هیلعنانمؤمریما  تسا . تعانق  دـهدیم  تاـجن  يراوخ  ّتلذ و  زا 
یسک لاح ، ره  هب  ( 496 .) تسا تّزع  نیرترادیاپ  تعانق  ( 495 .) تسا مدرم  زا  يزاینیب  تّزع و  ببـس  تعانق  ( 494 .) تسا تّزع  هلیسو 

ۀعانقلا و مزل  نم  سفنلا  زیزع  دهاکن . مدرم  شیپ  دوخ  يوربآ  زا  دشاب و  هشیپ  تعانق  دیاب  دنک  ظفح  ار  دوخ  سفن  تّزع  دـهاوخیم  هک 
ناـمیرک يوج  هنـشت  دربـن . ار  دوخ  يوربآ  مدرم  دزن  دـنک و  تعاـنق  هراومه  هک  تسا  یـسک  راوگرزب  ( 497) هَعاـِنق قولخمل  فشکی  مل 
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(498) دشاب ایرث  هب  تّمه  رس  نیمز  هب  تعانق  ياپ  ار  درم  دشاب  ایرد  همه  تعانق  هک  يوشن 

نایاپ یب  جنگ 

هک تسا  یلام  تعانق  دومرف : زین  و  ( 499 .) دوشیمن یناف  هک  تسا  یجنگ  تعانق  دومرف : ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمالسا  یمارگ  لوسر 
زا رتهدـننک  زاـینیب  یجنگ  ( 501 «.) ِۀَـعانَْقلا َنِم  ینْغأ  َْزنَک  ـال  : » دـیامرفیم هراـب  نیا  رد  مالـسلا  هیلعیلع  ترـضح  ( 500 .) دوشیمن مامت 

(502) تعانص نیا  دزم  تسا  لام  ینغ  تعانق  جنگ  زا  هب  یجنگ  نادم  تسین . تعانق 

يزاینیب تعانق و 

رد . ) تسا دارفا  نیرتزاـینیب  زا  دـنک  تعاـنق  تسا  هداد  وا  هب  ادـخ  هچ  نآ  هب  یـسک  رگا  هک  میناوـخیم  تاـیاور  زا  يرگید  تمـسق  رد 
لوسر زا  دنتفـص .) ادـگ  هک  ینادـنمتورث  اسب  هچ  تورث . لام و  هن  تسا  يزاینیب  تعانق و  حور  تسا  دنمـشزرا  مهم و  هچ  نآ  تقیقح ،

ماما ( 503 .) تسا يزاـینیب  هیحور  رد  اـهنت  يزاـینیب  تسین ، تورث  یناوارف  هب  يزاـینیب  تـسا : هدـمآ  ملـسو  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـصادخ 
ینِْغلا یَنْغأ  : » دومرف زین  و  ( 504 .) تسا مدرم  نیرتزاین  یب  زا  دشاب  عناق  هدرک  شیزور  ادخ  هچ  نآ  هب  سک  ره  دومرف : مالـسلا  هیلعقداص 

اهيزاین یب  دمآرس  تعانق  ( 506  .) ینِْغلا ُسأَر  ُۀَعانَْقلأ  : » دومرف مالـسلا  هیلعنانمؤمریما  تسا . تعانق  اهيزاین  یب  نیرترب  ( 505 «.) ُۀَعانَْقلأ
. تسا

ندوبن عناق  ءوس  راثآ 

يراوخ تّلذ و 

، هجیتن رد  هک  تشاد  دهاوخ  نارگید  لام  هب  عمط  مشچ  هاوخان  هاوخ  دشابن  یـضار  تسا  هدرک  ردّـقم  وا  يارب  ادـخ  هچ  نآ  هب  هک  یـسک 
َحَْبقأ ام  : » دومرف مالـسلا  هیلعقداص  ماما  دـش . دـهاوخ  وا  يراوخ  ّتلذ و  بجوم  دوخ  نیا  درک و  دـهاوخ  زارد  نانآ  يوس  هب  زاـین  تسد 

. دنک لیلذ  راوخ و  ار  وا  هک  دشاب  وا  رد  یتبغر  لیم و  هک  نمؤم  يارب  تسا  تشز  هچ  ( 507 «.) ُهُّلُِذت ُۀَبْغَر  َُهل  َنوُکَت  ْنأ  ِنِمؤُْملِاب 

مئاد ینارگن 

هب هک  يدا  ياهتمعن  هب  ار  دوخ  مشچ  زگره  هیآ : لوزن  هرابرد  مالسلا  هیلعقداص  ماما  تسا . رطاخ  قیوشت  ینارگن و  عمط  زآ و  جیاتن  زا 
يزور مییامزایب و  نآ  اب  ار  ناـنآ  هک  تسا  نآ  يارب  تسا و  اـیند  یگدـنز  ياههفوکـش  اـهنیا  هک  نکفیم  میاهداد  اـهنآ  زا  ییاـه  هورگ 

ره دومرف : تسشن و  تسار  دینـش  ار  هیآ  نیا  یتقو  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  دیامرفیم : ( 508 .) تسا رترادیاپ  تراگدرورپ 
دوش و ینالوط  شنزح  درادـنرب  مدرم  تورث  لام و  زا  مشچ  سک  ره  و  دروآیم ، رد  ياپ  زا  ار  وا  اـیند  ترـسح  ددـنبن  لد  ادـخ  هب  سک 

کیدزن شجنر  درد و  شباذع :[  مک و  شرمع  دنیبب  اهیندیـشون  اهیندروخ و  رد  اهنت  ار  ادخ  تمعن  سک  ره  و  دنیـشنن ، ورف  شمـشخ 
 ]: اهنآ زا  ییاه  هورگ  هب  هک  ییاهتمعن  هب  ار  دوخ  مشچ  زگره  دـیامرفیم : نومـضم  نیمه  هب  رگید  ياـج  رد  دـیجم  نآرق  ( 509 .) دوش

رهم و شـشوپ  ریز  ار  اهنآ  و   ] رآ ورف  نانمؤم  رب  ار  دوخ  رپ  لاب و  شابم و  نیگمغ  دـنراد  اهنآ  هچ  نآ  رطاخ  هب  نکفیم و  میداد  نارفاک 
، دزاس دوخ  هشیپ  ار  تعانق  دهدن و  تسد  زا  ار  يورهنایم  لادتعا و  یگدنز  رد  هشیمه  دـیاب  ناسنا  نیاربانب ، ( 510  .) هد رارق  دوخ  تبحم 

نیا رد  ار  تداعـس  ریخ و  یمامت  دومرف : مالـسلا  هیلعداّجـس  ماما  دـید . دـهاوخن  ار  یتخبـشوخ  تداعـس و  يور  تروص ، نیا  ریغ  رد  هک 
(511 [ .) دزاسیم لیلذ  راوخ و  ار  ناسنا  هاوخان  هاوخ  عمط  اریز   ] دشاب هتشادن  عمط  مشچ  تسا  مدرم  تسد  رد  هچ  نآ  هب  ناسنا  هک  مدید 
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(512 .) تسا مدرم  زا  يزاین  یب  رد  وا  تّزع  و  يراد ، هدنز  بش  رد  نمؤم ، يدنلبرس  فرش و  دومرف : مالسلا  هیلعقداص  ماما 

( هبّیط تایح   ) هزیکاپ یگدنز 

ُهَّنَِییُْحنَلَف ٌنِمُْؤم  َوُه  َو  یْثنُأ  َْوأ  ٍرَکَذ  ْنِم  ًاِحلاص  َلِمَع  ْنَم  : » هفیرـش هیآ  رد  هبّیط » تایح   » زا روظنم  دندیـسرپ  مالـسلا  هیلعیلع  ناـنمؤمریما  زا 
(514 .) تسا تعانق »  » هبّیط تایح  دومرف : تسیچ ؟ ( 513 «) ًۀَبِّیَط ًةایَح 

تسا هدش  نیمضت  ادخ  يوس  زا  ناسنا  يزور 

تلفغ دیابن  زین  هتکن  نیا  زا  اما  دشکب  تمحز  دنک و  راک  لالح  يزور  ندروآ  تسد  هب  شاعم و  رارما  يارب  دراد  هفیظو  ناسنا  هک  نیا  اب 
نیعم ناـسنا  يارب  لاـعتم  يادـخ  هچ  نآ  دـش و  دـهاوخن  شبیـصن  دـشاب  شايزور  هچ  نآ  زا  شیب  شـالت  یعـس و  همه  نآ  اـب  هک  دزرو 

: تسا هنوگ  ود  يزور  مدآ ! دنزرف  يا  دیامرفیم : هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلعنانمؤمریما  دیـسر . دهاوخ  وا  هب  دشاب  هک  اجک  ره  تسا  هدومرف 
(515 .... .) دیآیم وت  غارـس  هب  يورن  نآ  لابند  هب  رگا  هک  دـیوجیم  ار  وت  هک  نآ  رگید  و  یتسه ، نآ  يوج  تسج و  رد  وت  هک  نآ  یکی 
هک تسا  يزور  عون  کی  تسا : هنوگ  ود  رب  يزور  هک  نادب  مرسپ ! دومرف : مالسلا  هیلعیبتجم  نسح  ماما  شدنزرف  هب  دوخ  يایاصو  رد  و 

، لاح ره  هب  ( 516 ... .) يورن وا  غارـس  وت  دنچ  ره  دمآ  دهاوخ  وت  غارـس  هب  هک  تسا  يرگید  يزور  و  يزیخیم ، رب  نآ  يوج  تسج و  هب 
ْمَُکل َلَّفَکَت  ْدـَـق  دوـمرف ...« : مالــسلا  هیلعناـنمؤمریما  هـک  تـسا ، هدرک  تنامــض  ار  ناـسنا  يزور  لاـعتم  يادــخ  تـسا  مّلــسم  هـچ  نآ 

. تسا هدرک  تنامض  ار  ناتیاهیزور  دنوادخ ] ( »... ] 517 «.) ِقْزّرلِاب

يزور ندش  دایز  لماوع 

هانگ زا  زیهرپ  اوقت و  . 1

تمحر و ياهرد  دنشاب  هتشاد  اوقت  دنروآ و  نامیا  مه  اب  یگمه  اههیرق  اهرهش و  یلاها  رگا  تسا : هدومرف  میرک  نآرق  رد  یلاعت  دنوادخ 
تازاجم ناشلامعا  رفیک  هب  ار  اهنآ  زین  اـم  دـندرک ، بیذـکت  ار  قیاـقح  ناـنآ  اـّما  مییاـشگیم . ناـشیور  هب  نیمز  نامـسآ و  زا  ار  تکرب 

هتشاد اوقت  سک  ره  و  ( ... 519 ....«.) ُبِسَتْحَی ُْثیَح ال  ْنِم  ُْهقُزْرَی  َو  ًاجَرْخَم  َُهل  ْلَـعْجَی  َهَّللا  ِقَّتَی  ْنَم  َو  تسا ...« : هدومرف  زین  و  ( 518 .) میدرک
هیآ دهدیم . ... يزور  ار  وا  درادن  نامگ  هک  اج  نآ  زا  دـهدیم و  رارق  يزیرگ  هار  وا  يارب  ادـخ  دـنک  يرادـهگن  ار  یهلا  میرح  دـشاب و 
لها هیرق  یلاها  تفگ  ناوتیمن  دنشاب  راکهانگ  یضعب  راکزیهرپ و  یضعب  هچ  نانچ  اریز  تسا ، یعامتجا  یهورگ و  ياوقت  دروم  رد  لّوا 

تکرب تمحر و  لومـشم  همه  هاگنآ  دوشیم ؛ ادیپ  ادخ  مالک  يارب  قادصم  دنوش  راکزیهرپ  ناگمه  هک  یتروص  رد  سپ  دنتـسه . اوقت 
. دوب دهاوخ  راک  شیاشگ  أشنم  زین  يدرف  ياوقت  هک  دنکیم  نایب  ار  يدرف  ياوقت  مود  هیآ  اما  دنوشیم . یهلا 

رافغتسا . 2

هداد رارق  تمحر  يزور و  یناوارف  يارب  ياهلیسو  ار  هبوت  رافغتسا و  دنوادخ  دومرف ...« : مالسلا  هیلعنانمؤمریما  تسا . راغفتسا  مود  لماع 
یپ نامسآ  زا  ار  شتمحر  ناراب  ات  تسا ، هدنزرمآ  رایسب  وا  هک  دینک  شزرمآ  بلط  ناتراگدرورپ  زا  : » تسا هدومرف  ناحبس  يادخ  تسا .

(521 («.) 520) دتسرف ورف  امش  رب  یپ  رد 

یعامتجا یفرع و  ینید ، ننُس  بادآ و  تیاعر 
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( عضاوت )

هراـب نیا  رد  مالـسا  سدـقم  نید  تسا . وکین  قـالخا  هب  ّقلختم  ناـسنا  تایـصوصخ  اـهیگژیو و  زا  ننـس و  بادآ و  نیا  زا  یکی  عضاوت 
. میزادرپیم عوضوم  نیا  هب  طوبرم  تایاور  تایآ و  زا  یخرب  نایب  هب  کنیا  هک  دراد  يدایز  دیکأت 

عضاوت نآرق و 

دـنادیم و عضاوت  ار  تازاـیتما  نآ  زا  یکی  درامـشیم  رب  ار  دوخ  صاـخ  ناگدـنب  ياـهیگژیو  تافـص و  هک  اـج  نآ  رد  لاـعتم  يادـخ 
اهنآ نامحر  دنوادخ  ناگدنب  ( 522 «.) ًامالَـس اُولاق  َنُولِهاْجلا  ُمُهَبَطاخ  اذِإ  َو  ًانْوَه  ِضْرَْألا  یَلَع  َنوُشْمَی  َنیِذَّلا  ِنمْحَّرلا  ُدابِع  َو  : » دیامرفیم

دنیوگیم مالس  اهنآ  هب  ناشمانشد  دنزاس و  بطاخم  ار  اهنآ  نالهاج  هک  یماگنه  و  دنوریم ، هار  نیمز  رب  ّربکت  یب  مارآ و  هک  دنتـسه 
راقو یمارآ و  دنکیم ، فیصوت  نآ  هب  ار  دوخ  صاخ  ناگدنب  لاعتم  يادخ  هک  یتفـص  نیتسخن  دنرذگیم . يراوگرزب  ییانتعایب و  اب  و 

نادـنچ دارفا  زا  یخرب  تسا . ناـسنا  ینورد  ياهتلـصخ  زا  یکاـح  نتفر  هار  هویـش  اریز  تسا ، زیمآرورغ  تسژ  نتـشادن  نتفر و  هار  رد 
زا رگید  ياج  رد  لاعتم  يادـخ  ور  نیا  زا  درب . یپ  ناشتوخن  رورغ و  هب  ناوتیم  یبوخ  هب  اهنآ  نتفر  هار  هویـش  زا  هک  دـنرورغم  ّربکتم و 

َو َضْرَْألا  َقِرَْخت  َْنل  َکَّنِإ  ًاحَرَم  ِضْرَْألا  ِیف  ِشْمَت  َو ال  : » دـیامرفیم هدرک و  یهن  یـصاخ  هفـسلف  اب  ار  ّربکت  يور  را  نتفر  هار  دـیجم  نآرق 
تیاهاپ اـب  یناوتیمن  زگره  یـشاب ) يوق  دـنچ  ره   ) وت هک  ارچ  رادـم ، رب  ماـگ  رورغ  ربک و  رـس  زا  نیمز  رد  ( 523 «.) ًالوُط َلاـبِْجلا  َُغْلبَت  َْنل 

مدرم زا  ییانتعا  یب  اب  مرـسپ ]! : »] تفگ شدـنزرف  هب  میکح  نامقل  و  یـسریمن . اههوک  هب  يدنلبرـس  هب  زگره  یفاکـشب و  ار  نیمز  قامعا 
(524 «.) درادن تسود  ار  يرورغم  ّربکتم  چیه  دنوادخ  هک  ورم ، هار  نیمز  رب  هنارورغم  نادرگم و  يور 

نتفر هار  رد  عضاوت 

يور زا  نانآ  نتفر  هار  هک  تسا  نیا  ناراکزیهرپ  هتـسجرب  تافـص  هلمج  زا  دومرف ...« : اوقت  لها  فیـصوت  رد  مالـسلا  هیلعیلع  ترـضح 
(525 ...«.) تسا ینتورف  عضاوت و 

ماقم تعفر  عضاوت و 

یتورف عضاوت و  دیامرفیم ...« : دنادیم و  ناسنا  ماقم  تمظع  يدنلبرس و  هلیسو  ار  عضاوت  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصمالسا  یمارگ  لوسر 
: دومرف مالـسلا  هیلعقداص  ماما  ( 526 ...«.) دنادرگ دنلب  ار  امـش  ماقم  لاعتم  يادـخ  ات  دـینک  عضاوت  تسا . يزارفارـس  يدنلبرـس و  هلیـسو 

يارب هک  تسا  یـسک  يارب  یگرزب  راختفا و  دنک و  عوضخ  ادخ  يارب  هک  تسا  یـسک  ِنآ  زا  تزع  دومرف : شدـنزرف  هب  نامقل  ترـضح  »
، تسا زیچ  هس  رد  لقع  لامک  : » دومرف یثیدـح  نمـض  رد  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  لقع  لـماک  هناـشن  عضاوت  ( 527 ...«.) دنک عضاوت  ادخ 

ماما هب  دوخ  ياههیـصوت  نمـض  رد  مالـسلا  هیلعنانمؤمریما  تاداـبع  نیرترب  زا  عضاوت  ( 528 ...«.) تسا ادـخ  يارب  عضاوت  اـهنآ  زا  یکی 
(529 «.) تسا تادابع  نیرترب  زا  هک  ارچ  هد ، رارق  دوخ  هویش  ار  عضاوت  و  دومرف ...« : مالسلا  هیلعیبتجم  نسح 

تبحم بلج  عضاوت و 

ربماـیپ تسا  ادـخ  ناتـسود  تافـص  زا  عضاوت  ( 530 «.) تسا مدرم  هقـالع  تبحم و  بلج  عـضاوت  هجیتـن  : » دوـمرف مالـسلا  هیلعناـنمؤمریما 
تسود ار  وا  هک  یـسک  هب  رگم  ار  نآ  دنکیمن  تمارک  لاعتم  يادخ  هک  تسا  تلـصخ  راهچ  : » دومرف ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصیمارگ 

(531 «.) تسا عضاوت  اهنآ  زا  یکی  درادیم ...،
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عضاوت راثآ  مئالع و 

. دوشیم هدید  یشحاف  توافت  اهنآ  رادرک  راتفگ و  نایم  لمع  ماقم  رد  اما  دنهدیم  هولج  عضاوتم  ار  دوخ  اعّدا  ماقم  رد  مدرم  زا  یـضعب 
یضعب نایب  هب  لامجا  روط  هب  لاح ، ( 532) میاهن مییامنیم  هک  نانچ  هّصقلا  نانچ  هن  نطاب  میرهاظ و  هتسارآ  ییاهب : خیـش  موحرم  هتفگ  هب 

، میهد رارق  شیوخ  یگدنز  قشمرـس  ار  تایـصوصخ  نآ  میناوتب  هک  دـیما  نادـب  میزادرپیم ، عضاوت  لها  ياهیگژیو  عضاوت و  مئالع  زا 
هناشن هب  تناگدنب  ربارب  رد  ارم  هک  مهاوخیم  وت  زا  ایادخ ! دنکیم ...« : ضرع  ادخ  اب  تاجانم  ماقم  رد  مالـسلا  هیلعداجـس  ماما  هک  نانچ 

نیا عضاوت  هناشن  : » دومرف مالـسلا  هیلعقداص  ماـما  تسا . مالـس  هب  ندرک  زاـغآ  عضاوت  ياـههناشن  زا  یکی  ( 533 «.) ینک وخ  مرن  عـضاوت 
سک ره  هب  هک  تسا  نیا  عضاوت  هناشن  : » دومرف مالسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماما  ( 534 «.) ینک مالس  يدرک  دروخرب  سک  ره  هب  هک  تسا 

تایاور رد  هدرک و  رما  نآ  هب  تحارص  اب  ددعتم  دراوم  رد  دیجم  نآرق  هک  تسا  مهم  يّدحب  ّتنـس  نیا  ( 535 «.) ینک مالس  وا  رب  يرذگب 
هدش شهوکن  مالـس  كرت  زا  هدـش و  هتفرگ  رظن  رد  نآ  يارب  يدایز  شاداپ  هدـمآ و  دـیکا  دـیکأت  نآ  هرابرد  زین  مالـسلا  مهیلعتیب  لها 

ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  تسا  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  مینکیم . هراشا  ثیدـح  دـنچ  هب  هراب  نیا  رد  تسا .
هک یماگنه  و  دیهد ، ماجنا  ار  محر  هلصو  دینک  مالـس  اراکـشآ  بلّطملادبع ! نادنزرف  يا  : » دومرف درک و  توعد  ار  بلّطملادبع  نادنزرف 

تمالـس هب  ات  دییوگب  بوخ  نخـس  دینک و  ماعطا  ار  مدرم  دـیزادرپب و  ادـخ  تدابع  هب  دـینک و  يراد  هدـنز  بش  دنتـسه  باوخ  رد  مدرم 
باوخ رد  مدرم  هک  یماگنه  دییوگ و  مالـس  اراکـشآ  دینک ، ماعط  ار  مدرم  : » دومرف زین  مالـسلا  هیلعمتفه  ماما  ( 536 «.) دیوش تشهب  دراو 

(537 «.) دیوش تشهب  دراو  تمالس  هب  ات  بش  زامن  دیرازگب :[  زامن  دنتسه 

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  شور 

سک ره  هب  ربمایپ ] : »] دسیونیم بوشآ  رهـش  نبا  دادیم . ندرک  مالـس  هب  يدایز  تیمها  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمالسا  یمارگ  لوسر 
زا سپ  ات  درکیم  مالس  زین  نالاسدرخ  ناکدوک و  رب  یتح  ترـضح  نآ  ( 538 «.) تسجیم تقبس  وا  رب  ندرک  مالس  رد  درکیم  دروخرب 

جنپ : » دومرف ور  نیا  زا  دـنهد . رارق  دوخ  هویـش  ار  مالـس  رد  تقبـس  مدرم  دـنامب و  هدـنز  ّتنـس  کـی  ناونع  هب  ندرک  مالـس  راوگرزب  نآ 
دـشاب یمومع  شور  نم  زا  سپ  ات  تسا  ناکدوک  رب  ندرک  مالـس  اهنآ ] هلمج  زا  هک  ... ] درک مهاوخن  كرت  گرم  ماگنه  ات  ار  تلـصخ 

(539 [ «.) دننک راتفر  نآ  هب  مدرم  یمالسا  ّتنس  ناونع  هب  [و 

مالس رد  نتفرگ  تقبس 

هدیدنسپ بولطم و  زین  ریخ  رما  نیا  رد  نتفرگ  یشیپ  رگیدکی  زا  هقباسم  دیدرت ، یب  دش ، مولعم  ندرک  مالـس  ِیبوخ  ناحجر و  هک  نونکا 
هراب نیا  رد  نینچمه  دـیریگب . یـشیپ  رگیدـکی  زا  ریخ  روما  ماجنا  رد  ( 540 «.) ِتاْریَْخلا اوُِقبَتْـساَف  : » دیامرفیم دـیجم  نآرق  هک  ارچ  تسا ،

رب هوالع  دشاب ، تیمیمص  افص و  تبحم و  اب  مأوت  نآ  هب  نداد  خساپ  ندرک و  مالس  هک  یتروص  رد  اریز  تسا ؛ هدش  یناوارف  ياههیـصوت 
هک یسک  : » دومرف مالـسلا  هیلعقداص  ماما  مینکیم : هراشا  ثیدح  ود  هب  دروم  نیا  رد  دراد . زین  ینید  يونعم و  ياههجیتن  یعامتجا ، راثآ 

باوث داتفه  مالس  : » دومرف مالسلا  هیلعیلع  ترضح  ( 541 «.) تسا رتکیدزن  ربمایپ  ادخ و  هب  تلزنم  برق و  رظن  زا  دنکیم  مالس  هب  زاغآ 
(542 «.) دریگیم قلعت  مالس  هدنهد  خساپ  هب  باوث  کی  اهنت  هدننک و  زاغآ  صوصخم  نآ  هنسح  هن  تصش و  دراد .

اجیب راظتنا 

مالـس اهنآ  هب  مدرم  مامت  هک  دـنراد  راظتنا  هتفرگ و  هدـیدان  ار  یمالـسا  ّتنـس  نیا  رورغم  هاوخدوخ و  ّربکتم و  دارفا  زا  یـضعب  هنافـسأتم 
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اهنآ هب  دـنزیخرب و  اج  زا  اهنآ  مارتحا  هب  دناهتـسشن  هک  یناسک  دـناعقوتم  هک  تسا  يّدـح  ات  نانآ  زا  یخرب  رورغ  یهاوخدوخ و  دـننک .
بادآ يرگیدو  ندرک  مالس  ود  نآ  زا  یکی  هک  دناهتشاگنا  هدیدان  ار  یمالسا  ّتنس  ود  درومیب  راظتنا  نیا  اب  دارفا  هنوگ  نیا  دننک . مالس 

. تسا هدش  نایب  قیقد  روط  هب  تاکن  نیا  مامت  مالسا  رد  نوچ  تسا ، ندرک  مالس 

مالس بادآ 

رب کچوک  : » دومرف مالـسلا  هیلعقداص  ماما  دوشیم . هدید  یقیقد  بلاج و  ياهروتـسد  هراب  نیا  رد  مالـسلا  مهیلعنیموصعم  ثیداحا  رد 
مالـس هتـسشن  رب  هدایپ  هدایپ و  رب  هراوس  : » دومرف زین  و  ( 543 «.) دننک مالـس  دیاب  هوبنا  هورگ  رب  كدنا  هورگ  هتـسشن و  رب  رذـگهر  گرزب ،

رب درک  دروخرب  یتیعمج  هب  یـصخش  رگا  دننک و  مالـس  دنرتشیب  هک  اهنآ  رب  دنرتمک  هک  اهنآ  رگیدکی ، اب  هورگ  ود  دروخرب  رد  دننک و 
یناسک نآ ، ساسا  رب  هک  دنکیم  لقن  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  یتیاور  دوخ  ریسفت  رد  يزار  رخف  ( 544 «.) دنک مالس  نانآ 

: تیاور نتم  کنیا  و  دننک . مالـس  دنراد  يرتنازرا  بکرم  هک  اهنآ  رب  دـیاب  تسا  رتالاب  تمیق  رظن  زا  نارگید  بکرم  زا  ناشبکرم  هک 
هتسشن رب  هداتسیا  دایز و  تیعمج  رب  مک  هّدع  گرزب ، رب  کچوک  راوس ، غالا  رب  راوس  بسا  هدایپ ، رب  هراوس  هک  تسا  نیا  مالـسا   ] ّتنـس »

تبیه راوس  هک  تسا  نیا  دنک  مالـس  هدایپ  رب  هراوس  دیاب  هک  نیا  تلع  : » دیوگیم تیاور  نیا  نایب  زا  سپ  يزار  رخف  ( 545 «.) دننک مالس 
نارگ وا  بکرم  هک  سک  نآ  هک  نیا  تلع  و  دوریم . ناـیم  زا  مدرم  سرت  دـنکیم  مالـس  هک  یماـگنه  ور  نیا  زا  دراد ، يرتـشیب  تهبا  و 

نیا همـشچرس  هک   ] تسا ربک  اب  هزرابم  یعون  دوخ  نیا  هک  تسا  نیا  دنک  مالـس  دیاب  دراد  يرتنازرا  بکرم  هک  یـسک  رب  تسا  رتتمیق 
. دنرگنب اهنآ  هب  مارتحا  هدید  اب  نارگید  دیاب  دنرادروخرب  دـیایز  تورث  زا  نوچ  دـننکیم  روصت  یخرب  اریز  ( 546  «.) تسا تورث  ّربکت ،
ربک و نتسکش  مهرد  يارب  ياهلیسو  دوخ  نیا  هک  ارچ  دنرتراوازـس ، نارگید  رب  ندرک  مالـس  يارب  دارفا  هنوگ  نیا  دیوگیم  تهج  نیا  هب 

. تسا اهنآ  رورغ 

ءارم لادج و  كرت 

اهنآ زا  یکی  هک  .... دراد ییاه  هناشن  عضاوت  دومرف ...« : مالـسلا  هیلعقداص  ماـما  تسا . ءارم  لادـج و  كرت  عضاوت ، ياـههناشن  زا  رگید 
(547 «.) تسا اهیبوخ  همشچرس  عضاوت  و  دشاب ، وت  اب  قح  دنچ  ره  تسا  لادج  ءارم و  كرت 

؟ هچ ینعی  لادج 

ندش بلاغ  فرط و  ندیبوک  وظنم  هب  هک  ییوگ  تفگ و  ثحب و  زا  تسا  ترابع  لادج  : » دیوگیم نآ  يوغل  موهفم  رد  یناهفصا  بغار 
ثحب و هب  رگیدـکی  ربارب  رد  رفن  ود  هک  تسا  نیا  دـنیوگیم  هلداـجم  وـگ  تفگ و  هنوـگ  نیا  هب  هک  نیا  تلع  دریگیم و  تروـص  وا  رب 
( مدیبات مکحم  ار  بانط  « ) لبحلا تلدج   » زا لادج »  » هملک هشیر  و  دنک . لیمحت  يرگید  رب  ار  دوخ  رکف  مادک  ره  ات  دـنزادرپیم  هرجاشم 
اب لباقم  فرط  هنیمز  رد  ات  دناچیپب  دوخ  يأر  نخس و  اب  ار  يرگید  دهاوخیم  دیوگیم  نخـس  نینچ  هک  یـسک  نوچ  تسا ، هدش  هتفرگ 

هرهب وا  هیلع  فرط  تامّلـسم  زا  ناسنا  هک  تسا  نآ  لادـج  یحالطـصا  موهفم  اـما  و  ( 548 «.) دراد رب  تسد  دوخ  دـیاقع  راـکفا و  زا  روز 
لباقم فرط  تاکـسا  ای  عانقا  يارب  شور  نیا  هک  دنک  هدافتـسا  دراد  لوبق  فرط  هک  یتامدـقم  زا  لالدتـسا  ماقم  رد  ینعی  دـنک ؛ يرادرب 

نیـسحت ار  نآ  نآرق  هک  تسا  نسحا  لادـج  ناـمه  دـشاب  بوخ  نیتم و  لالدتـسا ، هنوگ  نیا  رد  دروخرب  تیفیک  هچ  ناـنچ  تسا و  رثؤم 
اما تفگ ، نخـس  ناوـتیم  نآ  فـلتخم  داـعبا  رد  دنتـسه و  ـالتبم  نآ  هب  مدرم  زا  يرایـسب  هک  تسا  یتاـعوضوم  زا  هلداـجم  تـسا . هدرک 

. مینکیم وگ  تفگ و  دروم  نیا  رد  میوشن  جراخ  ثحب  لصا  زا  هک  اج  نآ  ات  راصتخا  تیاعراب 
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لادج تبثم  دعب 

ثحب و اریز  دـنک ، هلداـجم  مدرم  اـب  هک  دـنکیم  رما  ربماـیپ  هب  نآرق  زا  يدراوم  رد  هکلب  تسا  هدرکن  یهن  لادـج  زا  یلک  روط  هب  مالـسا 
هثحابم هلداجم و  هنوگ  نیا  رثا  رد  هک  يدارفا  اسب  هچ  تسا و  يرورـض  مزال و  مدرم  ییامنهار  داشرا و  رطاـخ  هب  لـئاسم  رد  وگ  تفگ و 

َکِّبَر ِلـِیبَس  یلِإ  ُْعدا  : » دـیامرفیم میرک  نآرق  دـنهد . تاـجن  یهارمگ  زا  دـننک و  توعد  تداعـس  ریخ و  هب  ار  يداـیز  هّدـع  دناهتـسناوت 
تمکح اب  ( 549 «.) َنیِدَتْهُْملِاب ُمَلْعَأ  َوُه  َو  ِِهلِیبَس  ْنَع  َّلَض  ْنَِمب  ُمَلْعَأ  َوُه  َکَّبَر  َّنِإ  ُنَسْحَأ  َیِه  ِیتَّلِاب  ْمُْهلِداج  َو  ِۀَنَسَْحلا  ِۀَظِعْوَْملا  َو  ِۀَمْکِْحلِاب 

رتهب یسک  ره  زا  وت  راگدورپ  نک . هرظانم  لالدتـسا و  تسا  رتوکین  هک  یقیرط  اب  اهنآ  اب  امن و  توعد  تراگدرورپ  هار  هب  وکین  زردنا  و 
َّالِإ ِباتِْکلا  َلْهَأ  اُولِداُجت  َو ال  : » دیامرفیم رگید  دروم  رد  و  دناهتفای . تیاده  یناسک  هچ  دـندش و  هارمگ  وا  قیرط  زا  یناسک  هچ  دـنادیم 

اب ( 550 «) َنوُِملْـسُم َُهل  ُنَْحن  َو  ٌدِـحاو  ْمُکُهلِإ  َو  انُهلِإ  َو  ْمُْکَیلِإ  َلِْزنُأ  َو  اْنَیلِإ  َلِْزنُأ  يِذَّلِاب  اَّنَمآ  اُولُوق  َو  ْمُْهنِم  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  َّالِإ  ُنَسْحَأ  َیِه  ِیتَّلاـِب 
نآ مامت  هب  ام  دییوگب  اهنآ  هب  و  دندش ، متس  ملظ و  بکترم  هک  اهنآ  زا  هک  یناسک  رگم  دینکن  هلداجم  رتوکین  یشور  اب  زج  باتک  لها 

ًاقلطم هلداجم  نیاربانب ، میتسه . میلست  وا  ربارب  رد  ام  تسا و  یکی  امـش  ام و  دوبعم  میراد ، نامیا  هدش  لزان  امـش  ام و  رب  ادخ  يوس  زا  هچ 
هک تـسا  دنــسپان  مومذــم و  یلادــج  ثـحب و  هـکلب  هدرکن  یهن  یقطنم  ياــهثحب  وــگ و  تـفگ و  زا  مـیرک  نآرق  تـسین و  مومذــم 
رد هنرگو  دوش ، یهتنم  مدرم  يوربآ  نتخیر  تمرح و  کته  هب  ماجنارـس  دـشاب و  تنوشخ  لاـجنج و  داـیرف و  اـب  هارمه  هنارگبوکرس و 

بلاطم یمالـسا  تایاور  رد  دوب . دهاوخ  قیاقح  ندش  نشور  يارب  هار  نیرتهب  دشابن  ییوج  يرترب  هلداجم  ثحب و  زا  فده  هک  یتروص 
اب هک  دروخیم  مشچ  هب  نانآ  نافلاخم  اب  مالـسلا  مهیلعنیموصعم  همئا  ملـسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  تارظانم  نوماریپ  يدایز 

دوخ ناوریپ  باحـصا و  هب  مالـسلا  مهیلعنیموـصعم  همئا  نیا ، زا  هتـشذگ  دوـشیم . نشور  بلطم  تقیقح  ناـنآ  ياـهجاجتحا  هب  هعجارم 
دوخ نیا  دنزادرپب و  وگ  تفگ و  ثحب و  هب  دننک و  هرظانم  نافلاخم  اب  دنورب و  هک  دندادیم  روتـسد  دنتـشاد ) یملع  تردـق  هک  یناسک  )

. تسین دنسپان  مومذم و  مالسا  رظن  زا  یلک  روط  هب  هلداجم  هک  تسا  نیا  رب  یلیلد 

لادج یفنم  دعب 

هراشا

دوخ دنکیم  هلداجم  هنوگ  نیا  هک  یـسک  اریز  تسین ، زیاج  نآرق  هاگدید  زا  دشاب  لامک  لضف و  راهظا  تموصخ و  لادج  زا  ضرغ  رگا 
میرحت لادج  هرمع  جح و  مارحا  عقوم  رد  هک  نیا  تلع  تسا و  هدرکن  رود  دوخ  زا  ار  يویند  يّدام و  قیالع  هدرکن و  هیکزت  هتخاسن و  ار 

َو ال َثَفَر  الَف  دـیامرفیم ...« : نآرق  دراد . تافانم  تسا  يویند  رخافم  يّدام و  قیالع  نتخیر  ورف  هک  مارحا  هفـسلف  اـب  هک  تسا  نیا  هدـش 
تموصخ رطاخ  هب  لادج  کش ، یب  تسین . .... لادج  هانگ و  نانز و  اب  یـسنج  شزیمآ  جح  رد  ( ... 551 ...«.) ِّجَْحلا ِیف  َلادِج  َو ال  َقوُُسف 

: میوشیم روآدای  ار  دروم  دنچ  هک  دراد  یئوس  راثآ  یبلطيرترب  ییوج و  قوفت  و 

وربآ نتخیر 

دوخ ياههتفگ  رد  دشاب و  كاّته  وجبیع و  لباقم  فرط  رگا  صوصخ  هب  دوریم . ناسنا  يوربآ  هک  تسا  نآ  لادـج  موش  راثآ  زا  یکی 
مالـسلا هیلعنانمؤمریما  دـسریم . نیهوت  یتمرحیب و  هب  راک  ماجنارـس ، دـیوگب ، دوش  يراج  شناـبز  رب  هچ  نآ  دـنکن و  تیاـعر  ار  بدا 

ود اب  : » دومرف مالسلا  هیلعقداص  ماما  ( 552 «.) دنک كرت  ار  ییوج  هزیتس  هلداجم و  تسا  دنمهقالع  دوخ  يوربآ  هب  هک  یـسک  : » دیامرفیم
(553 «.) درازآیم ار  وت  یمود  دوشیم و  هریچ  وت  رب  یلّوا  اریز  لقع . مک  نادان و  صخش  اب  و  رابدرب ، لقاع  صخش  اب  نکم : لادج  سک 
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توادع لماع  هلداجم ،

زا : » دومرف تسا . ینمـشد  توادع و  بجوم  هلداجم  هک  هدرک  یهن  هلداجم  زا  ار  مدرم  تهج  نیا  هب  یتیاور  رد  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما 
شرورپ ار  قاـفن  رذـب  دـنکیم و  رّدـکم  رگیدـکی  هب  تبـسن  ار  ینید  ناردارب  ياـهلد  ود  نـیا  اریز  دـیزیهرپب ، ییوـج  هزیتـس  هلداـجم و 

(554 «.) دهدیم

عضاوت ییانثتسا  دروم 

حیضوت

یخرب رد  تسا  نکمم  اریز  تسین ، هدیدنسپ  ًاقلطم  عضاوت  هک  تسناد  دیاب  اما  تسا  ناسنا  هتسجرب  تافص  زا  ینتورف  عضاوت و  هک  نیا  اب 
تـسا هدش  یهن  عضاوت  زا  هک  مینکیم  دروخرب  يدراوم  هب  ترـشاعم  بادآ  رد  ور  نیا  زا  دـشاب . هتـشاد  یفنم  راثآ  ینتورف  راهظا  طیارش 

. دوشیم هراشا  نآ  دروم  دنچ  هب  هک 

رّبکتم ربارب  رد  عضاوت 

رد عضاوت  اریز  تسین ، هدیدنسپ  ّربکتم  ربارب  رد  عضاوت  ور  نیا  زا  هدش . هدرمـش  هریبک  ناهانگ  زا  هک  تسا  ّربکت  دنـسپان  تافـص  زا  یکی 
ماما درادن . تسود  ار  ناّربکتم  لاعتم  دنوادخ  هک  یلاح  رد  تسوا ، تیعقوم  تیبثت  بجوم  وا و  هب  تبـسن  ّتبحم  راهظا  هناشن  ّربکتم  ربارب 
ادـخ هب  مدرم  نیرتکیدزن  هک  هنوگ  نامه  دواد ! يا  دومرف : درک و  یحو  دوواد  ترـضح  هب  لاعتم  دـنوادخ  : » دومرف مالـسلا  هیلعقداـص 
جوا زا  ات  دینک  دروخرب  ّربکت  اب  دیاب  ّربکتم  اب  هک  دناهداد  روتـسد  تهج  نیا  هب  ( 555 «.) دنتسه ناّربکتم  ادخ  زا  مدرم  نیرترود  دنعضاوتم 
تّما تاعـضاوتم  هاگره  : » دومرف ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دوش . ریقح  کچوک و  مدرم  نایم  رد  دیآ و  ریز  هب  رورغ  تردـق 

يراوخ ّتلذ و  بجوم  راتفر  نیا  هک  دـینک ، ّربکت  اهنآ  رب  دـیدرک  دروخرب  ناّربکتم  اب  هک  ینامز  دـینک و  عضاوت  ناشلباقم  رد  دـینیبب  ارم 
(556 «.) دوشیم ناّربکتم 

تورث رطاخ  هب  عضاوت 

هب اهنت  يدنمتورث  ربارب  رد  یـسک  رگا  تسا . اهنآ  تورث  رطاخ  هب  نادـنمتورث  ربارب  رد  عضاوت  تسین  هدیدنـسپ  عضاوت  هک  يرگید  دروم 
حودمم هدیدنـسپ و  رایـسب  ارقف  هب  تبـسن  دنمتورث  عضاوت  سکع ، رب  دوشیم . لزلزتم  شنامیا  ساسا  دـنک  عضاوت  وا  لام  تورث و  رطاخ 

هب ندیـسر  يارب  ارقف  ربارب  رد  نادـنمتورث  ینتورف  عـضاوت و  تسا  بوـخ  هچ  : » دـیامرفیم هراـب  نیا  رد  مالـسلا  هیلعیلع  ترـضح  تسا .
یـسک دیامرفیم ...« : زین  و  ( 557 «.) ادـخ هب  هیکت  رطاخ  هب  اینغا  ربارب  رد  تسا  نادنمتـسم  ّربکت  ییانتعایب و  رتهب ، نآ  زا  و  یهلا ، شاداـپ 

(558 «.) دوریم تسد  زا  شنید  موس  ود  دنک  عضاوت  وا  ربارب  رد  شتورث  رطاخ  هب  ورب و  يدنمتورث  دزن  هک 

نارفاک ربارب  رد  عضاوت 

کچوک ار  دوـخ  ( 559) نارفاـک ربارب  رد  دـیابن  ناـنمؤم  هک  تسا  نادـناعم  نارفاـک و  لـباقم  رد  عضاوت  هدـش  ءانثتـسا  هک  يرگید  دروـم 
نانچ ّربکتم ، تخس و  رـس  نارفاک  لباقم  رد  دنـشاب و  عضاوتم  نانمؤم  ربارب  رد  اهنت  دیاب  هکلب  درگنب ، مارتحا  هدید  هب  نانآ  رد  دنرامـشب و 

ًاناوْضِر َو  ِهَّللا  ْنِم  ًالْـضَف  َنوُغَْتبَی  ًادَّجُـس  ًاعَّکُر  ْمُهاَرت  ْمُهَْنَیب  ُءامَحُر  ِراَّفُْکلا  یَلَع  ُءاَّدِشَأ  ُهَعَم  َنیِذَّلا  َو  ِهَّللا  ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  : » دیامرفیم نآرق  هک 
ِِهقوُس یلَع  يوَتْساَف  َظَْلغَتْساَف  ُهَرَزآَف  ُهَأْطَش  َجَرْخَأ  ٍعْرَزَک  ِلیِْجنِْإلا  ِیف  ْمُُهلَثَم  َو  ِةارْوَّتلا  ِیف  ْمُُهلَثَم  َِکلذ  ِدوُجُّسلا  َِرثَأ  ْنِم  ْمِهِهوُجُو  ِیف  ْمُهامیِس 
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تسا و ادخ  هداتسرف  دمحم  ( 560 «.) ًامیِظَع ًارْجَأ  َو  ًةَرِفْغَم  ْمُْهنِم  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َدَعَو  َراَّفُْکلا  ْمِِهب  َظیِغَِیل  َعاَّرُّزلا  ُبِْجُعی 
هب دننکیم ، عوکر  هک  ینیبیم  ار  اهنآ  دننابرهم . رگیدکی  اب  دوخ  نایم  رد  دیدش و  تخسرس و  نارفاک  ربارب  رد  دنتـسه  وا  اب  هک  یناسک 
رد ناشفصو  تسا  نیا  تسا . نایامن  هدجس  رثا  زا  ناشتروص  رد  اهنآ  هناشن  دنتـسه . ادخ  يدونـشخ  لضف و  يایوج  دنیآیم و  هدجس 
دنک دشر  ومن و  يردقب  دتـسیاب و  دوخ  ياهاپ  رب  دوش و  مکحم  هناوج  نآ  دنزب و  هناوج  هک  دنتـسه  یتعارز  دننامه  هک  لیجنا ، تاروت و 
لمع هدروآ و  نامیا  هک  ار  اهنآ  زا  یناسک  دنوادخ  دروآ . مشخ  هب  ار  نارفاک  هک  تسا  نآ  يارب  نیا  دراد . او  یتفگـش  هب  ار  ناعراز  هک 

. تسا هداد  یمیظع  رجا  شزرمآ و  هدعو  دناهداد  ماجنا  حلاص 

ةولَّصلا كرات  قسف و  هب  رهاجتم  ربارب  رد  عضاوت 

زامن و كرت  يراوخ و  ابر  يراسگیم و  لیبق  زا  قسف  هب  رهاجتم  هک  تسا  یناسک  هب  تبسن  عضاوت  تسین  هدیدنـسپ  عضاوت  هک  يدراوم  زا 
یتح ور  نیا  زا  دننک ، ادیپ  تأرج  نایصع  هانگ و  رد  هک  مینک  راتفر  يروط  صاخشا  هنوگ  نیا  اب  دهدیمن  هزاجا  مالسا  دنـشاب . نآ  لاثما 

(561 .) تسا هدرک  یهن  اهنآ  هب  ندرک  مالس  زا 

اهتشون یپ 

ات 87  1

دنوادـخ هنرگ  و  تسا ، یکیدزن  هجرد  تیاـهن  ندرک  مسجم  روظنم  هب  سوسحم  هب  لوقعم  هیبشت  باـب  زا  ریبعت  نیا  ( 2 8 و 9 . مجن /  ( 1
ْنَم ( 7 رگید . دراوم  187 و  فارعا /  ( 6 . 30 مور /  ( 5  . 5 نیت /  ( 4 . 179  / فارعا ( 3 درادن . دوجو  وا  يارب  یناکم  دـعب  تسا و  ناکمال 

نیمه هب  تیاور  نیا  ص 94 . لاس 1302 ، ناتسودنه ، پاچ  هینسلا ، رهاوجلا  ص 68 ؛ ج 1 /  ءاضیبلا : ۀّجحم  ُهَّبَر .» َفَرَع  ْدَقَف  ُهَسْفَن  َفَرَع 
هرامش ص 387 ،  ) ررغ تسرهف  و  ( 292 ج 20 /  رصم ، پاچ   ) دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  زا  ترابع 

هیلع هللا  یلـصادخ  لوسر  راتفگ  هک  دناهتفگ  هدومیپ و  اطخ  هار  ثیدـح  نیا  ریـسفت  رد  یـضعب  سا  هدش  لقن  یتوافت  كدـنا  اب  ( 7946
هک نانچ  تسا : نآ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  دوصقم  ینعی  تسا ، لاحم  رب  قیلعت  باب  زا  ادـخ  نافرع  هلأـسم  رد  ملـسو  هلآو 

نیا یتسردان  هدـش  لقن  ررکم  دروم  نیا  رد  هک  ینیماـضم  هب  هجوت  اـب  اـما  درادـن . ناـکما  زین  ادـخ  ناـفرع  تسا  نکمماـن  سفن  تخاـنش 
ار موـهفم  نیا  نـالطب  ِهِّبَِرب » ْمُُکفَرْعأ  ِهِسْفَِنب  ْمُکَفَرْعأ   » هلمج اـی  َکَّبَر » Y ِْرعَت َکَسْفَن  ْفِرْعإ   » هلمج ًـالثم  دوشیم . نشور  ًـالماک  تشادرب 

ُناِسنالا اَهُّیأ  َکَسْفَن  ْفِرْعإ  ( 9 هرامش 2935 . ص 387 ، ررغ : تسرهف  ُهَسْفَن .» ِناِسنالا  ُۀَفِْرعَم  ِۀَـفِْرعَْملا  ُلَْضفأ  ( 8 دهدیم . ناشن  یبوخ  هب 
ضیف هغالبلا  جهن  ِنِمؤُملا . ُۀَّلاض  ُۀَـمْکِْحلا  ( 11 . 269 هرقب /  ( 10 ص 94 . لاس 1302 ، ناتـسودنه ، پاچ  هینـسلا ، رهاوجلا  َکَّبَر . ْفِْرعَت 

، ِهِسْفَِنب مُکُمَلْعأ  ( 13 ص 94 . لاس 1302 ، ناتـسودنه ، پاچ  هینـسلا ، رهاوجلا  ِهِّبَِرب .» مُُکفرعأ  ِهِسفَِنب  ْمُُکفَرْعأ  ( 12 تمکح 77 . مالسالا ،
(15 تمکح 149 . حلاص : یحبـص  هغالبلا  جـهن  ُهَرْدَـق » ْفِْرعَی  َْملُؤُْرما  َکَلَه  ( 14 ص 329 . ج 2 /  یـضترم : دّیـس  یلاما  ِهِّبَِرب .» ْمُکُمَلعأ 
: نامه اُهُبلْطَی » الَف  ُهَسْفَن  َّلَّصَا  ْدَق  َو  ُهتَّلاض  ُدِشُنی  ْنَِمل  ُْتبِجَع  ( 16 ص 387 . ررغ : یعوضوم  تسرهف  ُهَسْفَن .» ِناسنإلا  ُۀَفِْرعَم  ِۀَفِْرعَْملا  ُلَْضفأ 

ِرْکِذ یف  اوُضیفأ  ( 20 . 191  / نارمع لآ  ( 19 . 19 رشح /  ( 18 ص 387 . نامه : ُهَّبَر » ُفِرعَی  َفیَک  ُهَسْفَن ، ُلَهْجَی  ْنَِمل  ُْتبِجَع  ( 17 ص 212 .
هبطخ نامه : ِبُولُْقِلل .» ًءالِج  َرْکِذـّلا  َلَعَج  یلاعَت  َو  ُهَناْحبُـس  َهَّللا  ّنإ  ( 21 هبطخ 110 . حلاص : یحبـص  هغالبلا  جهن  ِرْکِّذلا .» ُنَسحأ  ُهَّنإَف  ِهَّللا 

ْمُُهُنیْعَأ ْتَلَمَه  ُهَّللا  َرِکُذ  اَذِإ  ( 23 هبطخ 222 . نامه : ُْهنَع .»... ٌْعَیبال  َو  ٌةَراِجت  ْمُْهلَغْشَت  ْمَلَف  ًالََدب  اینُّدلا  َنِم  ُهُوُذَخأ  ًالهَأل  ِرْکِذِّلل  َّنإ  َو  ( 22 . 222
ٌۀَمْصِع َو  ِنامیْالا  ُۀَماعَد  ِهَّللا  ُرْکِذ  ( 24 ِباَوَّثِلل .» ًءاَجَر  َو  ِباَقِْعلا  َنِم  ًافْوَخ  ِفِصاَْعلا  ِحیَّرلا  َمْوَی  ُرَجَّشلا  ُدـیِمَی  اَمَک  اوُداَم  َو  ْمَُهبُویُج  َُّلبَت  یَّتَح 

. توریب پاچ  ص 318 ، ج 68 /  راونالا : راحب  َکَبلق .» ِرُّکَفَّتلِاب  هِّبَن  ( 26 . 191 نارمع /  لآ  ( 25 ص 30 . ج 4 /  مکحلا : ررغ  ِناطیَّشلا .» َنِم 
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ْنُکَی َْملاـم  َمِهَف  َو  ُهَْملِع  َنَْقتأ  مَّلَعَت  َرْکِْفلا  َرَثْکأ  ْنَم  ( 28 ص 239 . ج 4 /  مکحلا : ررغ  ِرْکِّذلِاب .» ُهَناِسل  َو  ِرْکِْفلِاب  ُهَْبلَق  َلَغَـش  ْنَِمل  یبوط  ( 27
پاچ ص 323 ، ج 68 /  راونالا ، راحب  َراِبتْعْإلا .» َو  ِرُّکَفَّتلا  هیلَع  هَّللا  ۀَـمْحَر  ّرَذ  یبأ  ِةَداـبِع  ُرَثْکأ  َناـک  ( 29 ص 379 . ج 5 /  نامه : ْمَهْفَی .»

نَع یمَتْحَی  ْنَِمل  ًابَجَع  ( 31 ص 322 . نامه : ّلجوّزع .» ِهَّللا  ِْرمأ  یف  ُرُّکَفَّتلا  ُةَداـبِْعلا  اَـمَّنإ  ِمْوَّصلا ، َو  ِةولَّصلا  َةَْرثَک  ُةَداـبِْعلا  َْسَیل  ( 30 توریب .
ِكَْرت یلَع  ْمُکَسُْفنأ  اُوِبلاغ  ( 32 ص 327 . ج 3 /  هعیـشلا ، ثیداحا  عماج  راّنلا .» َۀَیْـشَخ  یـصاعَْملا  نع  یمَتْحَیال  َْفیَک  ءاّدلا  َۀَفاخَم  ِماعَّطلا 

(34 . 27 هدئام /  ( 33 ثیدح 6410 . ص 129 ، ررغ : یعوضوم  تسرهف  ص 326 ؛ نامه : تاعاّطلا .» َیلإ  اُهتَراقَم  ْمُْکیَلَع  ْلَهْسَی  یصاعَملا 
َلیلَق َّنإ  ( 37 نامه . ُعَرَْولا .» ِةَدابِْعلا  َّدَـشَأ  َّنإ  ( 36 عرولا . باب  ص 77 ، ج 2 /  یفاک : لوصا  ِهیف .» َعَرَوال  ٌداـِهتْجا  ُعَْفنَیـال  ( 35 . 10 رطاف / 

(39 نامه . ( 38 ثیدـح 7 . يوقتلا ، ۀـعاطلا و  باب  ص 76 ، ج 2 /  یفاـک ، لوصا  يْوقَت .»... ـِالب  ِلَـمَْعلا  ِریثَک  ْنِم  ٌْریَخ  يوقّتلا  َعَم  ِلَـمَْعلا 
َلوُسَّرلاَو َهَّللا  ِعُِطی  ْنَم  َو   » هیآ هب  تسا  هراشا  ( 41 همان 45 . حلاص : یحبص  هغالبلا  جهن  ُهْظِْفلاَف .»... ُهُْملِع  َْکیَلَع  َهَبَتْشا  اَمَف  ( 40 . 24 سبع / 

زور رد   ] دنک تعاطاار  ربمایپ  ادـخ و  هک  یـسک  و  َنیِِحلاَّصلا » ... َو  ِءادَـهُّشلا  َو  َنیِقیِّدِّصلا  َو  َنیِِّیبَّنلا  َنِم  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  َمَْعنَأ  َنیِذَّلا  َعَم  َِکئلوُأَف 
(42 (. 69 ءاسن /  ...« ) ناحلاص نادیهـش و  ناقیدص و  ناربمایپ و  زا  هدرک ، ماعنا  اهنآ  رب  ادخ  هک  دوب  دهاوخ  یناسک  نیـشنمه  زیخاتـسر ]

ْدَقَف ٍْفیَنُح  َْنبا  اَی  ُدَْعب  اّمأ  : » دیامرفیم هک  اجنآ  تسا ، هجوت  بلاج  هرـصب  رادـنامرف  فینح  نب  نامثع  هب  ریما  ترـضح  همان  دروم ، نیا  رد 
ُبیُجت َکَّنَأ  ُْتنَنَظ  ام  َو  ُنافِجلا  َْکَیلإ  ُلَْقُنت  َو  ُناْولْألا  ََکل  ُباطَتُْست  اْهَیلإ  َتْعَرْسُاَف  ٍَۀبَدْأَم  یلإ  َكاعَد  ِةَرْصَْبلا  ِلْهأ  ِۀَْیِتف  َنِم  ًالُجَر  َّنأ  ینَغََلب 
ِبیِطب َْتنَْقیأ  ام  َو  ُهْظِْفلاَف  ُهُْملِع  َْکیَلَع  َهَبَتْـشا  اَمَف  ِمَضْقَْملا ، اَذـه  نِم  ُهُمِـضْقَت  ام  یلإ  ْرُُظناَـف  ٌّوُعْدَـم ، ْمُهُِّینَغ  َو  ٌّوُفْجَم  ْمُُهِلئاـع  ِمْوَق  ِماـعَط  یلإ 

ِهِمْعُط ْنِم  َو  ِْهیَرْمِِطب  ُهاْینُد  ْنِم  یفَتْکا  ِدـق  ْمُکَمامإ  َّنإ  َو  الأ  ِهِْملِع ، ِرُوِنب  ُءیِِفتْـسَی  َو  ِِهب  يدَـتْقَی  ًاـمامإ  ٍمُومأَـم  ِلُِـکل  َّنإ  َو  ـالأ  ُْهنِم ، ْلَـنَف  ِهِهْجَو 
نم هب  فینح ! رـسپ  يا  دـعب  اما  همان 45 .) «، ) ٍدادَـس َو  ٍۀَّفِع  ٍداـِهتْجاَو و  ٍعَرَِوب  ینُونیعأ  ُنِکلَو  َکـِلذ  یلَع  َنوُرِدـْقَتال  ْمُکَّنإ  َو  ـالأ  ِْهیَـصْرُِقب ،

رد ياهتفاتـش ، نآ  يوس  هب  تعرـس  هب  وت  و  هدرک ، توعد  شایناـمهیم  هب  ار  وت  هرـصب  لـها  نادـنمتورث  زا  يدرم  هک  هدـش  هداد  شرازگ 
توعد وت  مدرکیمن  نامگ  نم  دـشیم . هداهن  وت  شیپ  يرگید  زا  سپ  یکی  اذـغ  گرزب  ياـهفرظ  گـنراگنر و  ياـهماعط  هک  یلاـح 

ایآ  ] رگنب يروخیم  هچنآ  هب  سپ  دنوشیم . توعد  ناشنادنمتورث  دنریگیم و  رارق  يرهم  یب  دروم  ناشنادنمزاین  هک  يریذپب  ار  یهورگ 
يراد نیقی  شتیلح  یگزیکاپ و  هب  هک  ار  هچنآ  زادنیب و  ناهد  زا  دشاب  هبتشم  وت  يارب  شندوب  لالح  هچنآ  هاگنآ  مارح ، ]؟ ای  تسا  لالح 

زا امـش  ماما  هک  نادب  دریگ . هرهب  شـشناد  رون  زا  دـنک و  ادـتقا  وا  هب  دـیاب  هک  دراد  ییاوشیپ  ماما و  یمومأم  ره  هک  شاب  هاگآ  نک . لوانت 
اب ارم  اما  دیشاب ، نینچ  هک  دیرادن  ار  نآ  ییاناوت  امش  هتبلا  تسا . هدرک  افتکا  نان  صرق  ود  هب  اهاذغ  زا  هنهک و  هماج  ود  نیمه  هب  شیایند 

موحرم ٍجْرَف .»؟ َو  ٍنَْطب  ِۀَّفع  ْنِم  ُلَْـضفَأ  ِداـِهتْجْإلا  ُّيأ  ( 43 دـیهد . يرای  حیحـص  هار  ندومیپ  ینمادـکاپ و  تفع و  شالت و  يراـکزیهرپ و 
يرما هانگ  ندوب  هریغص  هریبک و  دناهریبک و  دنتسه  یهلا  ياهروتسد  زا  دّرمت  رب  لمتشم  هک  تهج  نآ  زا  ناهانگ  مامت  دیوگیم : یـسربط 

ْنِم َلَْضفَأ  ٍءیَِشب  ُهَّللاَِدبُع  ام  ( 44 ص 38 .) ج 3 /  نایبلا ، عمجم   ) تسا هیماما  ام  باحـصا  تاداقتعا  زا  نیا  دیوگیم : سپـس  تسا . یبسن 
باتک رد  يددـعتم  ثیداحا  هراب  نیا  رد  ثیدح 1 . نامه : ( 45 ثیدح 4 . هقفلا ، باب  ص 79 ، ج 2 /  یفاـک : لوـصا  ٍجْرَف .» َو  ٍنَْطب  ِۀَّفِع 

َو ٌةَدیدَش  اهُّلُک  ُبُونُّذـلأ  ( 47 تمکح 447 . حلاص : یحبـص  هغالبلا  جهن  ُُهبِحاص .» ِِهب  َّفَخَتْـسا  اَم  ِبُونُّذـلا  ُّدَـشأ  ( 46 تسا . هدـمآ  یفاک 
تسرهف ( 48 ص 270 . ج 2 /  یفاک : لوصا  ٌبَّیَط .» ّالإ  اُهلُخْدَیال  ُۀَّنَْجلا  َو  ٌبَّذَـعُم  اّمإ  َو  ٌموُحْرَم  اّمإ  ُهَّنِأل  ُمَّدـلا  َو  ُمْحَّللا  ِْهیَلَع  َتَبَن  ام  اهُّدَـشأ 

َو َعَنَْتما  اَذإ  ُلْوَقلا  ُهُدِعُْسی  الَف  ِناْسنْإلا ، َنِم  ٌۀَعَْضب  َناسِّللا  َّنإ  الأ  ( 51 . 4  - 1 نمحر /  ( 50 ص 314 . نامه : ( 49 ص 127 . ررغ : یعوضوم 
ِّقَحلِاب ِهیف  ُِلتاْقلا  ٍنامَز  یف  ْمُکَّنأ  ُهَّللا -  ُمُکَمِحَر  اوُمَلْعاَو -  ُُهنوُصُغ  َْتلَّدَهَت  ُُهقوُرُع  ْتَبَّشَنَت  انیف  َو  ِمالَْکلا  ُهارَمَِأل  ّانإ  َو  َعَسَّتا  اذإ  ُقْطُّنلا  ُُهلِهُْمیال 

(53 . 18 لحن /  34 ؛ مـیهاربا /  ( 52 هبطخ 224 . مالـسالا : ضیف  هغالبلا  جـهن  ٌلیلَذ .»... ِّقَْحِلل  ُمِزاّللا  َو  ٌلیلَک  ِقْدـّصلا  ِنَع  ُناـسِّللا  َو  ٌلـیلَق ،
یف ِِهئامْعَن  َو  ِِهئالا  ِرْـشَن  َو  ِهِهْجَِول  َو  ِهَّللااَضِر  یف  ِمالَْکلا  ْنِم  ِهَّللاَدـْنِع  ًارْدَـق  َمَظْعأ  َو  ًۀـَلِْزنَم  ُلَْضفأ  َو  ًۀـَنُؤَم  َّفَخأ  ٌةَداـبِع  ِحراوَْجلا  یَلَع  َْسیَلَف 
َْریَغ ِِهیحَو  ِتانوُزْخَم  َو  ِهِْملِع  ِتانُونْکَم  ْنَم  ْمَْهَیلإ  َّرَـسأ  اـم  ُفِشْکَی  ًینْعَم  ِِهلُـسُر  َْنَیب  َو  ُهَْنَیب  اـمیف  َلَـعْجَی  َْمل  َّلَـجَوّزَع  َهَّللا  َّنأ  يَرتـالأ  ِهِداـبِع 

ًَۀبوُقُع َعَرْـسأ  َو  ِْدبَْعلا  یَلَع  َلَْقثأ  َۀیِـصْعَمال  َِکلذَک  َو  ِةَدابِعلا  ُفَْطلأ  َو  ِِلئاسَْولا  ُلَْضفأ  ُهَّنأ  اذـِهب  َتَبَثَف  ِمَمُْالا  َو  ِلُسُّرلا  َْنَیب  َِکلذَـک  َو  ِمالَْکلا 
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َتَْحت ٌءُوبْخَم  َءْرَملا  َّنإَف  اُوفَْرُعت  اوُمَّلَکَت ، ( 54 مشش . لهچ و  باب  هعیرشلا : حابصم  ُْهنِم .» ِْقلَخلا  َْدنِع  ًۀَمْأَس  اهَلَجْعأ  َو  ًۀَمالَم  اهَّدَشأ  َو  ِهَّللا  َْدنِع 
ُءرَْملأ ( 56 ص 241 . مود ، رتـفد  يونعم : يوـنثم  ( 55 تمکح 384 . مالـسالا ، ضیف  تمکح 392 ؛ حلاص : یحبـص  هغالبلا  جـهن  ِِهناِسل .»

هغالبلا جـهن  ِِهناِسل .» َءارَو  َقَمْحأـْلا  ُْبلَق  َو  ِِهْبلَق  َءارَو  ِلـِقاْعلا  ُناـِسل  ( 57 تمکح 140 . مالـسالا ، ضیف  هغالبلا  جـهن  ِِهناـِسل .» َتَْحت  ٌءُوبْخَم 
َناِسل َّنإ  َو  ( 59 هرامش 41 . ص 476 ، نامه : ِِهْبلَق .» یف  ِلـِقاْعلا  ُناـِسل  َو  ِهیف  یف  ِقَمْحأـْلا  ُْبلَق  ( 58 هرامش 40 . ص 476 ، حـلاص : یحبص 

ْنإ َو  ُهادـَبأ  ًاْریَخ  َناک  ْنإَف  ِهِسْفَن  ِیف  ُهَرَّبَدـَت  ٍمالَِکب  َمَّلَکَتَی  ْنأ  َدارأ  اذإ  َنِمْؤُْملا  َّنأـِل  ِِهناـِسل  ِءارَو  ْنِم  ِقفاـنملا  َبلَق  َّنإ  َو  ِِهْبلَق  ِءارَو  ْنِم  ِنِمؤُْملا 
ُمیقَتْـسَیال هلآو  هیلع  هللا  یلـصِهَّللا  ُلوُسَر  َلاق  ْدََـقل  َو  ِْهیَلَع  اذام  َو  َُهل  اذام  يرْدَـیال  ِِهناِسل  یلَع  یتأ  اـِمب  َمَّلَکتَی  َِقفاـنُْملا  َّنإ  َو  ُهارو  ًاّرَـش  َناـک 

ْمَْدنأ َْمل  َو  ِمالَْکلا  یَلَع  ُْتمِدَن  ْدَق  َّیَُنب  ای  ( 60 هبطخ 175 . مالسالا ، ضیف  هغالبلا  جهن  ُُهناِسل .»... َمیقَتْسَی  یّتَح  ُُهبلَق  ُمیقَتْـسَی  یّتَح  ٍْدبَع  ُنامیا 
باب ص 114 ، ج 2 /  یفاک : لوصا  ِِهناِسل .» ِظـْفِح  ِیف  ِنِمؤُْملا  ُةاـَجن  ( 61 ص 166 . ج 1 ، یقهیب : يواـسملا  نساـحملا و  ِتوُکُّسلا .» یَلَع 

(63 ص 65 . لاس 1378 ه.ق ، هیمالسا ، پاچ  قالخالا : نساحم  یف  قئاقحلا  یَجن .» تَمَـص  ْنَم  ( 62 ثیدح 9 . ناسللا ، ظفح  تمـصلا و 
یف قئاقحلا  ص 114 ؛ ج 2 /  یفاـک : لوصا  ٍبَهَذ .» ْنِم  َتوُـکُّسلا  َّنإَـف  ٍۀَِّضف  َنِم  َمـالَْکلا  َّنأ  َتْمَعَز  َْتنُک  ْنإ  یَُّنب ! اـی  ِِهْنبِـال  ُناـمُْقل  َلاـق 

ُلَئْسَأال ٍْرمِأب  ِمالْسْإلا  ِنَع  ینِربْخَأ  ( 65 ص 193 . ج 5 /  ءاضیبلا : ۀّجحم  َتْمَّصلا .» ِمَْزلَْیلَف  َمَلْسَی  ْنَأ  ُهَّرَس  ْنَم  ( 64 ص 66 . قالخالا : نساحم 
ُضِْغُبَیل َّلَجَوَّزَع  َهَّللا  َّنإ  ( 66 ص 192 . نامه : ِِهناِسل .» یلإ  ِهدَِیب  َأمْوأف  یقَّتأ ؟ امَف  ُْتُلق  ْمِقَتْـسا ؟ َُّمث  ِهَّللِاب  ُْتنَما  ُْلق  َلاق : َكَدـَْعب ، ًادَـحأ  ُْهنَع 

ص ج 11 /  هعیـشلا : لئاسو  ِرَْکنُْملا .» ِنَع  یْهنَیال  يذَّلا  َلاق : َُهل  َنیدال  يذَّلا  ُفیعَّضلا  ُنِمؤُْملا  ام  َو  َلیقَف  َُهل  َنیدـال  يذَّلا  َفیعَّضلا  َنِمؤُْملا 
ٌۀَـضیرَف ِرَْکنُْملا  ِنَع  ِیْهَّنلا  َو  ِفوُْرعَْملِاب  َْرمأـْلا  َّنإ  ( 68 ص 393 . ناـمه : ِرَْکنُْملا .» ِنَع  ِیهَّنلا  َو  ِْرمأـْلِاب  َهَّللا  َنُونیدَـیال  ٍمْوَِقل  ٌلـْیَو  ( 67 . 397
تمکح حلاص : یحبص  هغالبلا  جهن  ٍِرئاج .» ٍمامإ  َْدنِع  ٍلْدَع  ُۀَِملَک  ِهِّلُک  َِکلذ  ْنِم  ُلَْضفأ  َو  ( 69 ص 395 . نامه : ُِضئارَْفلا .» ُماُقت  اِمب  ٌۀَمیظَع 

ثیدح 7841. ص 549 ، ج 3 /  لامعلا : زنک  ص 108 ؛ ج 3 /  یلازغ : نیدـلا  مولع  ءایحا  ِِهناِسل .» یف  َمَدا  ِْنبا  اَـیاطَخ  َرَثْکأ  َّنإ  ( 70 . 374
ِِهبِحاِصب ٌحوُمَح  َناسِّللا  اذه  َّنإَف  ُهَناِسل  ُلُجَّرلا  ِنُزْخَْیلَو  ( 72 تمکح 57 . مالسالا : ضیف  هغالبلا  جهن  َرَقَع .» ُْهنَع  َیِّلُخ  ْنإ  ٌُعبَـس  ُناسِّللأ  ( 71

ُهُؤایَح َّلَق  ُهُؤَطَخ  َُرثَک  ْنَم  َو  ُهُؤطَخ  َُرثَک  ُهُمالَک  َُرثَک  ْنَم  ( 73 هبطخ 175 . نامه : ُهَناِسل .»... َنُزْخَی  یّتَح  ُهُعَْفنَت  يْوقَت  یقَّتَی  ًادـْبَع  يرأ  ام  ِهَّللاَو 
هک تسا  نآ  تمهت  ناتهب و  ( 74 تمکح 341 . نامه : َراّنلا .»... َلَخَد  ُُهْبلَق  َتام  ْنَم  َو  ُهَْبلَق  َتام  ُهَعَرَو  َّلَق  ْنَم  َو  ُهَعَرَو  َّلَق  ُهُؤایَح  َّلَق  ْنَم  َو 

، دنیوگیم گرزب  رادخاش و  ياهغورد  فورعم  لوق  هب  شحاف و  ياهغورد  هب  کفا  دوش و  هداد  تبسن  یـسک  هب  يزیچ  عقاو  فالخ  رب 
دروم تبیغ  ناونع  هب  راکـشآ  بیع  نایب  هک  هشیاع  ثیدح  دننام  ( 75 دنیوگ . کفا  ار  ربمایپ  ادخ و  هب  نتسب  غورد  عرـش  حالطـصا  رد  و 

ار امـش  کچوک  ناـهانگ  دـینک  باـنتجا  دـیاهدش  یهن  نآ  زا  هک  ياهریبک  ناـهانگ  زا  رگا  : 31 ءاـسن /  ( 76 تسا . هتفرگ  رارق  شهوـکن 
ص 276، ج 2 /  یفاک : لوصا  َراّنلا .» اْهیَلَع  َّلَـجَوَّزَع  ُهَّللا  َبَجْوأ  یتَّلا  ُِرئاـبَْکلأ  ( 77 میزاسیم . ناتدراو  وکین  یهاگیاج  رد  میناـشوپیم و 

ِیف ِهَّللاَْدنع  ُمَظْعأ  ابِّرلا  َنِم  ُلُجَّرلا  ُُهبـُصی  َمَهْرِّدـلا  َّنإ  ( 81 . 148 ءاسن /  ( 80 . 12 تارجح /  ( 79 . 1 هزمه /  ( 78 ثیدـح 1 . رئابکلا ، باب 
: بیهرتلا بیغرتلا و  ص 253 ؛ ج 5 /  ءاضیبلا : ۀجحملا  ِِملْسُْملا .» ِلُجَّرلا  ُضْرِع  ابِّرلا  َِیبْرأ  َو  ُلُجَّرلا  اَهینْزَی  ًۀَْینَز ، َنیثالَث  َو  َّتِس  ْنِم  ِۀئیطَْخلا 
َو ْمُکاّیإ  ( 82 ص 222 . ج 72 /  توریب ، پاچ  راونالا : راحب  ص 259 ؛ هینامعن : راونا  ص 156 ؛ یلازغ : بولقلا  ۀفشاکم  ص 503 ؛ ج 3 / 

فـشک ُُهبِحاص .» َُهل  َرِفْغَی  یّتَح  َُهل  ُرَفْغَیال  ِۀَـبیْغلأ  َبِحاص  َّنإ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  ُبُوتَیَف  ُبُوتَیَف  ینْزَیْدَـق  َلُجَّرلا  َّنإ  اـنّزلا  ْنَم  ُدَّشأ  ِۀـبَیْغلا  َّناَـف  َۀَْـبیِْغلا 
: هینامعن راونا  ص 601 ؛ ج 8 /  هعیشلا : لئاسو  ثیدح 24 ؛ ص 511 ، ج 3 / بیهرتلا : بیغرتلا و  ص 40 ؛ همرحم : بساکم  ص 6 ؛ هبیرلا :
(83 ص 141 . ج 3 /  توریب ، پاچ  نیدـلا : مولع  ءایحا  ص 251 ؛ ج 5 /  ءاضیبلا : ۀـجحم  ص 302 ؛ ج 2 /  تاداعـسلا : عماج  ص 259 ؛

ثیدح بابسلا ، باب  ص 359 ؛ ج 9 /  یفاک : لوصا  ِهِمَد .» ِۀَـمْرُحَک  ِِهلام  ُۀَـمْرُح  َو  ٌۀَیِـصْعَم  ِهِمَْحل  ُلْکأ  َو  ٌْرفُک  ُُهلاِتق  َو  ٌقوُُسف  ِنِمؤُملا  ُبابِس 
هللا یلصهَّللا  لوسر  باحصا  نم  نیلجر  یف  لزن  ( 85 تسا . هدوب  یبآ  رپ  هاچ  هحیمس » ( 84 . 3 ثیدح ص 610 ، ج 8 /  هعیشلا : لئاسو  2 ؛

دـیز و نب  ۀـماسا  یلا  هثعبف  ماعطب  امهل  یتایل  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  یلا  هاثعب  ناملـس  وه  امهقیفر و  اباتغا  ملـسو  هلآو  هیلع 
یلا هانثعب  ول  ناملسل  الاق  ۀماسا و  لخب  الاقف  امهیلا  داعف  ءیـش  يدنع  ام  لاقف  هلحر  یلع  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  نزاخ  ناک 
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یف محللا  ةرـضخ  يرا  یلام  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  لوسر  هبامَُهل  رما  ام  هماسا  دـنع  ناسـسجتی  اـقلطنا  مث  اـهؤام  راـغل  ۀحیمـس  رئب 
ج توریب ، پاچ  نایبلا : عمجم  هیآلا .» تلزنف  هماسا  ناملـس و  محل  نولکأت  متللظ  لاق  امحل  اذه  انموی  انلوانت  ام  هَّللا  لوسر  ای  الاق  امکهاوفا 

ءایحا ص 506 و 507 ؛ ج 3 /  بیهرتلا : بیغرتلا و  ص 429 ؛ ةداعـسلا : جارعم  كر : دروم  نیا  رد  رتشیب  عالطا  تهج  ( 86 ص 135 .  / 9
ُلُکَأت امَک  ِتانَـسَْحلا  ُلُکْأََتل  اهَّنإ  َو  ٍِملْـسُم  ِّلُک  یلَع  ٌمارَح  ُۀبَیِْغلأ  ( 87 ص 3 . هبیرلا : فـشک  ص 142 ؛ ج 3 /  توریب ، پاچ  نیدـلا : مولع 

ص 305. ج 2 /  تاداعسلا : عماج  ص 259 ؛ هینامعن : راونا  ص 9 ؛ هبیرلا : فشک  ص 255 ؛ ج 5 /  ءاضیبلا : ۀجّحملا  َبَطَحلا .» ُراّنلا 
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ُُهلَبْقَی الَف  ِناْطیَـشلا  ِۀَیالِو  یلإ  ِِهتَیالِو  ْنِم  ُهَّللا  ُهَجَرْخأ  ِساّنلا  ُِنیْعَأ  ْنِم  ُهَطِقُْـسِیل  ِْهتَّوَُرم  َمْدَه  َو  ُهَْنیَـش  اِهب  ُدیُری  ًۀَیاوِر  ِنِمُؤم  یلَع  يَور  ْنَم  ( 88
ِۀَلِکألا َنِم  ِِملْسُْملا  ِلُجَّرلا  ِنید  ِیف  ُعَرْـسأ  ُۀَْبیِْغلأ  ( 89 توافت . یکدنا  اب  ص 11  هبیرلا : فشک  ص 608 ؛ ج 8 /  هعیشلا : لئاسو  ُناْطیَّشلا .»

ج 3 بیهرتلا : بیغرتلا و  ةرجـشلا .» یعاّرلا  ُدِضْعَی  امک  نامیالا  ِناَّتُحَی  ُۀمیمَّنلا  ُۀَبیغلأ و  ( 90 ص 304 . ج 2 /  تاداعسلا : عماج  ِِهفْوَج .» یف 
«. ُّجِـضَی َو  ُحَـلْکَی  َو  ُُهلُکأَیَف  ًاّیَح  ُهَْتلَکأ  امَک  ًاتِّیَم  َُهل  ُلاُقیَف  ِۀَـمایِْقلا  َمْوَی  ِْهَیلإ  َبُِّرق  اْینُّدـلا  ِیف  ِهیخأ  َمَْحل  َلَکأ  ْنَم  ( 91 ثیدح 28 . ص 514 ؛ / 

ِءالُؤه َلاق  ءالُؤه ؟ ْنَم  لیئَْربَج  ای  ُْتلُقَف  ْمهِریفاظَِاب ، ْمُهَهوُجُو  َنوُشِمْخَی  ٍمْوَق  یلَع  یب  َيِرُْـسا  ًۀَْلَیل  ُتْرَرَم  ( 92 ثیدح 17 . ص 508 ، نامه :
ص ج 3 /  بیهرتلا : بیغرتلا و  ص 407 ؛ ةداعسلا : جارعم  ص 251 ؛ ج 5 /  ءاضیبلا : ۀجحم  ْمِهِضارْعأ .» یف  َنوُعَقَی  َو  َساّنلا  َنُوباتْغَی  َنیذَّلا 

اَنأ ِهبِحاص  َهْجَو  َلَمَْعلا  اَذه  اُوبِرْـضإ  ( 93 ص 222 . ج 72 /  توریب ، پاچ  راونالا : راـحب  ص 155 ؛ بولقلا : ۀفـشاکم  ثیدح 20 ؛ ، 510
یَلَع ٍۀَثالَث : یلَع  ُۀَّنَْجلا  ُمُرَْحت  ( 94 ص 6 . ۀبیرلا : فشک  ّیبَر .» یلإ  ینُزَواجَتَی  َساّنلا  ُباتْغَی  ْنَم  َلَمَع  ََعدأ  ْنأ ال  ّیبَر  ینَرَمأ  ِۀَْـبیَْغلا  ُبِحاص 

َباتْغُملا َّنأ  نارْمِع  ِْنب  یَسُوم  یلإ  ّلَجَوَّزَع  ُهَّللا  یَحْوأ  ( 95 ص 599 . ج 8 /  ۀعیـشلا : لئاسو  ِرْمَْخلا .» ِنِمْدُم  یلَع  َو  ِباتْغُْملا  یَلَع  َو  ِماّمَّنلا 
رهاوجلا ص 40 ؛ ۀمّرحم : بساکم  ص 11 ؛ ۀـبیرلا : فشک  َراّنلا .» ُلُخْدَـی  ْنَم  ُلَّوأ  َوُهَف  ُْبتَی  َْمل  ْنإ  َو  َۀَّنَْجلا  ُلُخْدَـی  ْنَم  ُرِخا  اَوُهَف  َباـت  اذإ 

: راونأراحب راّنلا .» ِبالِک  ُمادإ  اهَّنإَف  ِۀَْـبیِْغلِاب  ِساّنلا  َموُُحل  ُلُکأَی  َوُه  َو  ٍلـالَح  ْنِم  َدـِلُو  ُهَّنَأ  َمَعَز  ْنَم  َبَذَـک  ( 96 متفه . باب  ص 66 ، ۀینسلا :
یلاما اهَّناف »... َۀَْـبیَْغلا  ِِبنَتْجاَف  هک ..«  توافت  نیا  اـب  ص 40  همّرحم : بساـکم  ص 259 ؛ هیناـمعن : راونا  ص 258 ؛ ج 72 /  توریب ، پاـچ 

ْنَم ُهَّنإَف  ْمِِهتاروَع ، اوُِعبَّتَتال  َو  َنیِملْسُْملا  اُوباتْغَتال  ِِهْبلَِقب  ْنِمُْؤی  َْمل  َو  ِِهناِسِلب  َنَما  ْنَم  َرَـشْعَم  ای  ( 97 سلجم 37 . ثیدح 9 ، ص 174 ، قودص :
ص 142؛ ج 3 /  توریب ، پاـچ  نیدـلا : مولع  ءاـیحا  ِِهْتَیب .» ِفْوَج  یف  َْول  َو  ُهْحَـضْفَی  ُهَتَرْوَع  ُهَّللا  عَّبَتَت  ْنَم  َو  ُهَتَرُوَع  ُهَّللا  َعَّبَتَت  ِهیخأ  َةَرْوَع  َعَّبَتَت 

اَمَلَف ٌةأَْرمإ  اْنیَلَع  ْتَلَخَد  ( 98 فالتخا . یکدـنا  اب  ص 209  ج 4 /  ناهرب : ریـسفت  ص 333 ؛ ج 16 /  یبطرق : ریـسفت  ص 7 ؛ هبیرلا : فـشک 
اذَک َنُولَعْفَی  ٍمْوَق  ٌلاب  ام  ( 99 ص 258 . ج 5 /  ءاضیبلا : ۀجّحملا  اِهْتبَتْغا .» ِدَق  ملسو : هلآو  هیلع  هللا  یلصَلاقَف  ٌةَریصَق  اهَّنأ  يدَِیب  ُتَأمْوأ  ْتَّلَو 

ٍنالُف ُلاب  ام  ْلُقَی  َْمل  ُءیَـش  ِلُجَّرلا  ِنَع  ُهَغََلب  اذإ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصِهَّللا  ُلوُسَر  َناک  ( 100 ص 145 . ج 3 /  مولعلا : ءایحا  اذَـک .»؟ َو 
ج رهاوج : فالخالب » ۀبیغلا  عامتـسا  مرحی  ( 101 ص 116 . ج 1 /  فرطتـسملا : ًادَحأ .»؟ َحَـضْفَیال  یّتَح  َنُولوُقَی  ٍماْوقأ  ٌلاب  ام  ُلوُقَی  ْنِکلَو 

ِۀَْبیَْغلل ُعِماّسلأ  ( 103 ص 67 .  / ج 4 همارکلا : حاتفم  ( 102 ص 292 . ج 1 /  ماما : همّرحم  بساکم  ص 46 ؛ همّرحم : بساکم  ص 71 ؛  / 22
ص ررغ : یعوضوم  تسرهف  و  ص 226 ؛ ج 72 /  توریب ، پاچ  راونالا : راـحب  رد  ص 108 . ج 2 /  لئاسولا : كردتـسم  َْنَیباتْغُملا .» ُدَحأ 

دیهش هبیّزلا  فشک  َنَیباتْغُْملا .» ُدَحأ  ِۀَْبیِْغِلل  ُعِمَتْـسَْملأ  ( 104 تسا . هدش  لقن  ثیدح  نیا  مالـسلا  هیلعنینمؤملاریما  زا  هرامش 1607 ، ، 168
عمتسملا : » تسا هدمآ  ص 226  ج 72 /  راونالا : راحب  رد  ص 108 ؛ ج 2 /  لئاسولا : كردتسم  ( 105 ۀبیغلا . ماسقا  یف  لوالا  لصفلا  یناث ،

ص 46؛ همّرحم : بساکم  ِةَرِخْالا .» َو  اْینُّدلا  ِیف  یلاعَت  ُهَّللا  ُهَرَصَن  ُهَرْصَن  ُعیَطَتْـسَی  َوُه  َو  ُنِمؤُْملا  ُهوُخَأ  ُهَْدنِع  َبیتْغا  ِنَم  ( 106 نیباتغملا .» دحا 
َو اْینُّدلا  ِیف  ِّرِّشلا  َنِم  ٍباب  َْفلَأ  ُْهنَع  ُهَّللا  َّدَر  ٍسِلْجَم  یف  اهَعِمَـس  ًۀَْـبیَغ  ِهیخأ  ْنَع  َّدَر  ْنَم  ( 107 فالتخا . یکدنا  اب  ص 178  لامعالا : باوث 

اهعمس ۀبیغ  یف  هیخا  یلع  لوطت  نم  الا و  : » تسا هدمآ  ص 8 ) ج 4 /  : ) هیقفلا هرضحی  نم ال  باتک  رد  ص 46 . همّرحم : بساکم  ِةَرِخْالا .»
«. ۀـتبلا ُۀَّنَْجلا  َُهل  ْتَبَج  َو  ِِملْـسُْملا  ِهیخأ  ِضْرَع  ْنَع  َّدَر  ْنَم  ( 108 دنک .)... عافد  وا  زا  دراذـگب و  ّتنم  شاینید  ردارب  رب  یـسک  رگا  ....« ) هیف
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ص همّرحم : بساکم  ِةَرِخألا .» َو  اْینُّدلا  ِیف  ُهَّللا  َُهلَذ  ُهَرْـصَن  ُعیطَتْـسَی  َوُه  َو  َُهلَذَخ  ْنَم  َو  ( 109 ص 261 . ج 72 / توریب ، پاچ  راونالا : راـحب 
بساکم ص 9 ؛ ج 4 /  هیقفلا : هرـضحی  نم ال  ًةَّرَم .» َنیْعبَـس  َُهباتْغا  ِنَم  ْزِوَک  ِْهیَلَع  َناک  اهِّدَر  یلَع  ٌرِداـق  َوُه  َو  اـهَّدُرَی  َْمل  َوُه  ْنإَـف  ( 110 . 46
بـساکم اهریغ ،» ۀـبیغلا و  هذـه  یلع  ّرـصیف  ۀـبیغلا  یلع  باتغملا  يرجت  هدری  مل  اذا  هنا  هباـقع  هداـیز  هجو  لـعل  و  ( 111 ص 46 . هـمرحم :

رد ًاضَْعب »... ْمُکُـضَْعب  ْبَتْغَیال  َو  اوُسَّسََجتال  َو  ٌْمثإ  ِّنَّظلا  َضَْعب  َّنإ  ِّنَّظلا  َنِم  ًاریثَک  اُوِبنَتْجا  اونَمآ  نیذَّلا  اـهُّیا  اـی  ( 112 يراصنا . خیش  همرحم 
هداد رارق  یسررب  دروم  ار  عوضوم  نیا  قیمع  قیقد و  رایسب  هچ  میرک  نآرق  هتفرگ و  رارق  هجوت  دروم  ًالماک  یقالخا  یسانشناور  هیآ  نیا 

الَو ( 113 دوب . دـهاوخ  یقاب  لولعم  دـشاب  هتـشاد  دوجو  تلع  ات  اریز  تشادرب ، نایم  زا  ار  تلع  یتسیاب  لولعم  ندرب  نیب  زا  يارب  هک  تسا 
ص 331. ج 16 /  یبطرق : ریـسفت  ًاناوْخإ .» ِهَّللاَدابَع  اُونوک  َو  اوَُربادـَت  َو ال  اوُضَغانَت  َو ال  اوُدَـساَحت  َو ال  اوشَجانَتال  َو  اوُسَّسََجتـال  َو  اوُسَّسََحت 
«. ِءوُّسلا َّنَظ  ِِهب  َّنَُظی  ْنَأ  َو  ُهَضْرِع  اـم  َو  ُهَمَد  ِِملْـسُْملا  َنِم  َمَّرَح  َهَّللا  َّنإ  ( 115 ص 332 . ج 16 /  یبطرق : ریـسفت  ققحت .» الَف  َْتنَنَظ  اذإ  ( 114

َو ُْهنِم  َُکِبْلغَی  اـم  َکَِـیتأَی  یّتَح  هنَـسْحَا  یلَع  َکـیخأ  َْرمأ  ْعَض  ( 116 ص 332 . ج 16 /  یبطرق : ریـسفت  ص 268 ؛ ج 5 /  ءاضیبلا : ۀـجّحم 
ص 362؛ ج 2 /  یفاک : لوصا  ص 614 ؛ ج 8 /  هعیشلا : لئاسو  ًالِمْحَم .» ِْریَْخلا  ِِیف  اَهلُدَِجت  َْتنأ  َو  ًءوُس  َکیخأ  ْنِم  ْتَجَرَخ  ٍۀَِملَِکب  َّنَّنُظَتال 
.12  / رون ( 117 سلجم 50 . ثیدح 8 ، ص 250 ، قودص : یلاما  ص 196 ؛ ج 72 /  توریب ، پاچ  راونالا : راحب  نظلا ؛ ءوس  ۀمهتلا و  باب 

یصاعَْملا ِیف  ُهُرِْکف  َُرثَک  ْنَم  ( 119 هرامش 9084 . ص 227 ، ررغ : یعوضوم  تسرهف  ٍدَـحأ .» ِّلُک  ْنِم  َشَحْوَتْـسإ  ُهَّنَظ  ْنِسُْحی  َْمل  ْنَم  ( 118
هرامش ص 228 ، نامه : ًاْحلُـص .» ٍلـْیلَخ  َْنَیب  َو  ُهَْنَیب  ْكُْرتَی  َْمل  ِّنَّظلا  ُءوُس  ِْهیَلَع  َبَلَغ  ْنَم  ( 120 هرامش 8561 . ص 127 ، نامه : اْهَیلإ .» ُْهتَعَد 

ِِهلْهَأ َو  ِنامَّزلا  یَلَع  ُحالَّصلا  َیلْوَتْسا  اَذإ  ( 122 هرامش 5573 . ص 227 ، نامه : ِْملُّظلا .» ُحَْبقأ  َو  ِْمثإلا  ُّرَش  ِنِسْحُْملِاب  ِّنَّظلا  ُءوُس  ( 121 . 8950
جهن َرَّرَغ .» ْدَقَف  ٍلُجَِرب  َّنَّظلا  ٌلُجَر  َنَسْحأَف  ِِهلْهأ  َو  ِنامَّزلا  یَلَع  ُداسَفلا  َیلْوَتْسا  اَذا  َو  َمَلَظ ، ْدَقَف  ٌَۀبْوَح  ُْهنِم  ْرَهْظَت  َْمل  ٍلُجَِرب  َّنَّظلا  ٌلُجَر  َءاسأ  َُّمث 

َو ُْهنِم  َِکلذ  َمَْلُعی  یّتَح  ًءوُس  ٍدَـحِأب  َّنُظَت  ْنأ  ٌمارَحَف  ِرْوَْجلا  َنِم  ُبَلْغأ  ِهیف  ُلْدَْـعلا  ٌنامَز  َناک  اذإ  ( 123 تمکح 114 . حلاص : یحبص  هغالبلا 
ص ج 72 /  توریب ، پاچ  راونالا : راحب  ُْهنِم .» َِکلذ  اوْدبَی  یّتَح  ًاْریَخ  ٍدَحِأب  َّنُظَی  ْنأ  ٍدَحِأل  َْسیَلَف  ِلْدَْعلا  َنِم  ُبَلْغأ  ِهیف  ُرْوَجلا  ٌنامَز  َناک  اذإ 

لآ ( 127 . 14  / تارجح ( 126 تمکح 211 . ضیف : هغالبلا  جهن  ِّنَّظلِاب .» ِۀَقِّثلا  یَلَع  ُءاضَْقلا  ِلْدَْـعلا  َنِم  َْسَیل  ( 125 . 28  / مجن ( 124 . 197
هرامش 5169. ص 124 ، ررغ ، یعوضوم  تسرهف  ِسوـُفُّنلا .» ِلـالْعأ  ُءاَود  ِهَّللا  ُرُکِذ  ( 129 باب 49 . هعیرشلا : حابـصم  ( 128 . 167  / نارمع

ٍةاَجن ِلیبَس  یلَع  ٌِملَعَتُم  َو  ٌّینّابَر  ٌِملاعَف  ٌۀَثالَث : ُساّنلأ  ( 131 ص 264 . ج 5 /  ءاضیبلا : ۀجّحم  ِساّنلا .» ِبوَیَع  ْنَع  ُُهْبیَع  ُهَلَغَش  ْنَِمل  یبوُط  ( 130
: حلاص یحبـص  هغالبلا  جهن  ٍقیث .»... َو  ٍنْکُر  یلإ  اوؤَْجلَی  َْمل  َو  ِْملِْعلا  ِرُوِنب  اُوئیـضَتْسَی  َْمل  ٍحیر  ِلُک  َعَم  َنُولیمَی  ٍقِعان ، ِلُک  ُعاْبتأ  ٌعاعَر  ٌجَمَه  َو 

نا کسفنل  یـضرت  فیکف  نیقولخملا  یـضر  یف  هطخـس  تبلط  اذا  کیلع  بضغی  هَّللا  نا  ملعت  ناـبف  هقفاوملا  اـما  و  ( 132 تمکح 147 .
لب ءوسب  هیلع  بوضغملا  رکذـت  نا  بجوی  ـال  کـلذ  هَّلل و  کبـضغ  نوکی  نا  اـّلا  مه  اـضرل  هاـضر  كرتتف  كـالوم  رقحت  كریغ و  رقوت 

صص ج 5 /  ءاضیبلا : ۀـجّحملا  ۀـبیغلا » یه  بونذـلا و  شحفاب  کبر  اوصع  مهناف  ءوسلاـب  هورکذ  اذا  کـئاقفر  یلع  هَّلل  بضغت  نا  یغبنی 
(137 . 49 ءاـسن /  ( 136 . 32 مـجن /  ( 135 فرـصت . یکدنا  اب  ص 266  ج 5 /  ءاضیبلا : ۀّـجحملا  ( 134 . 72  / ناقرف ( 133 و 266 .  265

ُلاُقی اّمَم  َفاخ  ْمُْهنِم  ٌدَحأ  َیِّکُز  اذإ  َنوُقِفْشُم ، ْمِِهلامْعأ  ْنِم  َو  َنوُمِهَّتُم ، ْمِهِسُْفنِأل  ْمُهَف  َریثَکلا ، َنوُِرثْکَتْسَیال  َو  َلیلَْقلا  ُمِِهلامْعأ  ْنِم  َنْوَضْرَیال 
ام یلْرِفْغا  َو  َنوُّنُظَی  اّمِم  َلَْضفأ  یْنلَعْجا  َو  َنُولوُقَی  اِمب  ینْذِخاُؤتال  َّمُهّللأ  یسْفَِنب . یّنِم  یب  ُمَلْعأ  ّیبَر  َو  يْریَغ ، نم  یسْفَِنب  ُمَلْعأ  اَنأ  ُلوُقَیَف  َُهل !

اُهفِْرعَت ًۀَّمَج  َِلئاضَف  ٌرِکاذ  َرَکَذـَل  ُهَسْفَن  ِءْرَْملا  ِۀَّیِکَْزت  ْنِم  ُْهنَع  ُهَّللا  یَهَن  ام  الَْول  َو  ( 138 هبطخ 193 . حلاص : یحبص  هغالبلا  جهن  نوُمَْلعَیال .»...
ام یلَع  َفَّسأَتَی  َو  َبُوتَی  َو  َمِدـنَی  ْنأ  ِباـتْغُْملا  یَلَع  َبِجاْولا  ّنأ  ْمَلْعإ  ( 139 همان 28 . نامه : َنیعِماّسلا .»... ُناذا  اـهُّجُمَتال  َو  َنینِمْؤُْملا  ُبُوُلق 
ام یلع  ٌمِدان  ، ٌفِسأَـتُم ٌنیزَح  َوُهَو  ُهَّلِحَتْـسَی  ْنأ  یغَْبنَیَو  ( 140 ِِهتَمَلْظَم .» ْنَع  ُجُرْخَیَف  ُهَّلُِحِیل  َباـتْغُملا  َّلِحَتـسَی  َُّمث  ِهَّللا  َّقَـح  ْنَع  ِِهب  َجُرْخَِیل  ُهَلَعَف 

:ج ءاـضیبلا ۀّـجحملا  «. يرُْخا ٌۀَیِـصْعَم  َفَراـق  ْدَـق  ُنوُـکَیَف  ًاـمِدان  ُنوکَیـال  ِنِطاـْبلا  ِیفَو  َعَرَوـْلا  ِهِسْفَن  ْنِم  َرِهُْظِیل  ُّلِحَتْـسَی  دـق  یئارُْملا  اذإ  ُهَلَعَف 
لوصا ِءاْملا .» ِیف  ُحـْلِْملا  ُثاْمنَی  امَک  ِِهْبلَق  ْنِم  ُناـمیألا  َثاـْمنا  ُهاـخأ  َمَهَّتإ  اذإ  ( 143 . 112 ءاـسن /  ( 142 . 58 بازحا /  ( 141 5/ص273 .

ِهِیف َلاَق  َْوأ  ًۀَـنِمُْؤم  َْوأ  ًانِمُْؤم  َتََهب  ْنَم  ( 144 ثیدح 19 . ص 198 ، ج 72 / توریب ، پاچ  راونالا : راحب  ثیدح 1 ؛ ص 361 ، ج 2 /  یفاک :
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ثیدح 5؛ ص194 ، ج 72 /  توریب ، پاچ  راونالا : راحب  َُهلاَق .» اَّمِم  َجُرْخَی  یَّتَح  ٍراَن  ْنِم  ٍّلَت  یَلَع  ِۀَـماَیِْقلا  َمْوَی  َیلاَعَت  ُهَّللا  ُهَماَـقَأ  ِهِیف  َْسَیل  اَـم 
َیِخاُوی ْنَأ  ِْرفُْکلا  َیلِإ  ُدـْبَْعلا  ُنوُـکَی  اَـم  َبَْرقَأ  ْنِم  ( 145 ص111 . ج 1 /  راحبلا : ۀنیفـس  ص32 ؛ ج 2 /  فجن ، پاچ  اـضرلا : راـبخا  نویع 
نساحم ص 355 ؛ ج 2 /  یفاـک : لوصا  ص 279 ؛ ج 2 /  تاداعـسلا : عماج  ام .» ًامْوَی  اَِهب  ُهَرِّیَُعِیل  ِِهتّالَز  ِْهیَلَع  َیِـصُْحیَف  ِنیِّدـلا  یَلَع  َلُـجَّرلا 

ْنَأ ِهَّللا  َنِم  ُْدبَْعلا  ُنوُکَی  اَم  ُدَْـعبَأ  ( 146 تسا .) هدـش  لقن  ًامْوَی » اِهب  ُهَفّنَُعِیل   » نساحم یفاک و  رد  هک  تواـفت  نیا  اـب   ) ص 104 ج 1 /  یقرب :
(148 . 19 رون /  ( 147 ثیدح 7 . ص 355 ، ج 2 /  یفاک : لوصا  اَم .» ًامْوَی  اَِهب  ُهَرِّیَُعِیل  ِِهتاَّلَز  ِْهیَلَع  ُظَفْحَی  َوُه  َو  َلُجَّرلا  َیِخاَُوی  ُلُـجَّرلا  َنوُکَی 

ُرارشَألا ( 149 ُۀَـشِحاْفلا .»... َعیِـشَت  ْنَأ  َنوُّبُِحی  َنیِذَّلا  َّنِإ   » َّلَج َو  َّزَع  ُهَّللا  َلاَق  َنیِذَّلا  َنِم  َوُهَف  ُهانُذُأ  ُْهتَعِمَـس  َو  ُهاَِنتَع  ُْهتَأَر  اَم  ٍنِمُْؤم  ِیف  َلاَـق  ْنَم 
ص ج 2 / راحبلا : ۀنیفـس  َحیحَّصلا .» ُكُْرتَی  َو  ِدَسَْجلا  َنِم  ِةدِـساْفلا  َعِضاوْملأ  ُبابُّذـلا  ُعبَّتَی  امَک  ْمُهَنِـساحَم  َنوُکُْرتَی  َو  ساّنلا  َيِواسَم  َنوُِعبَّتَی 
. تسا هدش  لقن  مالسلا  هیلعیلع  ترضح  زا  تمکح 113 ) ص 269 ، ج 20 /   ) دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  رد  ثیدح  نیا  . 295

ْبِّذَک ُدَّمَُحم  اَی  ( 151 هرامش 7378 . ص 288 ، ررغ : تسرهف  ِساّنلا .» ِِبیاعَِمل  ْمُهَبَلْطأ  َْکنِم  ْمُهَدَْـعبأ  َو  َْکَیلإ  ِساـّنلا  ُضَْغبَأ  ْنُکَِیل  ( 150
ُمِدْهَت َو  ِِهب  ُُهنیِشَت  ًاْئیَش  ِْهیَلَع  َّنَعیُِذت  َو ال  ْمُْهبِّذَک  َو  ُْهقِّدَصَف  ًالْوَق  ََکل  َلاَق  َو  ًۀَماَسَق  َنوُسْمَخ  َكَْدنِع  َدِهَش  ْنِإَف  َکیِخَأ  ْنَع  َكَرََصب  َو  َکَعْمَس 
ریـسفت ِةَرِخْـآلا .» َو  اْینُّدـلا  ِیف  ٌمِیلَأ  ٌباذَـع  ْمَُهل  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ِیف  ُۀَـشِحاْفلا  َعیِـشَت  ْنَأ  َنوُّبُِحی  َنیِذَّلا  َّنِإ  ُهَّللا  َلاَـق  َنیِذَّلا  َنِم  َنوُکَتَف  ُهَتَءوُُرم  ِِهب 

َۀَقِیثَو ِهیِخَأ  ْنِم  َفَرَع  ْنَم  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ( 153 نامه . ًةَرِیبَک .» َنیِْعبَس  ِْهیَلَع  َُرتْسَی  ْنَأ  ِنِمْؤُْملا  یَلَع  ِنِمْؤُْمِلل  ُبِجَی  ( 152 3 ص 128 . ج /  ناهرب :
َو ٌعیِمَس  ُهَّللا  َو  ُرُوبَی  َِکلَذ  ُلِطَاب  َو  ُماَلَْکلا  ُلیُِحی  َو  َماَهِّسلا  ُئِطُْخی  َو  یِماَّرلا  یِمْرَی  ْدَق  ُهَّنِإ  اَمَأ  ِساَّنلا  َلیِواَقَأ  ِهِیف  َّنَعَمْسَی  اَلَف  ٍقیِرَط  َداَدَس  َو  ٍنیِد 

ْنَأ ُلِطاَْبلا  َلاَق  َُّمث  ِِهْنیَع  َو  ِِهنُذُأ  َْنَیب  اَهَعَضَو  َو  ُهَِعباَصَأ  َعَمَجَف  اَذَه  ِِهلْوَق  یَنْعَم  ْنَع  َِلئُسَف  َِعباَصَأ  َُعبْرَأ  اَّلِإ  ِلِطاَْبلا  َو  ِّقَْحلا  َْنَیب  َْسَیل  ُهَّنِإ  اَمَأ  ٌدیِهَش 
هغالبلا جهن  ِناجَزُْمیَف .»... ٌْثغِض  اذه  ْنِم  َو  ٌْثغِـض  اذه  ْنِم  ُذَخُؤی  ْنِکلَو  ( 155 . 73 ماعنا /  ( 154 ُْتیَأَر .» َلوُقَت  ْنَأ  ُّقَْحلا  َو  ُْتعِمَـس  َلوُقَت 

رد ( 161 . 122 ءاسن /  ( 160 88 و 89 . ءارعش /  ( 159 . 119 هدئام /  ( 158 . 87 ءاسن /  ( 157 . 115 ماعنا /  ( 156 هبطخ 50 . حلاص : یحبص 
.3 رمز / ( 166 . 197 هرقب /  ( 165 . 105 لحن /  ( 164 . 30 جح /  ( 163 . 119 هبوت /  ( 162 دوش . هعجارم  دـهع » هب  يافو   » ثحب هب  هراب  نیا 
«. ُبِذَْـکلا َِيا  ِروُّزلا  ُلْوَق  َو  ِْنیَدـِلاْولا  ُقوُقُع  َو  ِهَّللِاب  ُكارْـشِْالا  ِِرئابَْکلا : ِرَبْکَِاب  ْمُکُِربُْخا  ـالأ  ( 169 . 61 نارمع /  لآ  ( 168 . 28 رفاغ / ( 167

پاچ راونالا : راحب  ص 323 ؛ نامه : َبِذَْـکلا .» اَهُحاَتْفِم  َلِعُج  َو  ٍْتَیب  ِیف  اَـهُّلُک  ُِثئاَـبَْخلا  ِتَلِعُج  ( 170 ص 322 . ج 2 / تاداعـسلا : عماج 
ُبِذَْـکلا َو  َباَرَّشلا ، ِلاَْفقَْألا  َْکِلت  َحـِیتاَفَم  َلَعَج  َو  ًالاَْفقَأ  ِّرَّشِلل  َلَعَج  َّلَـج  َو  َّزَع  َهَّللا  َّنِإ  ( 171 توافت . یکدنا  اب  ص 236  ج 69 /  توریب ،

: نامه ِناَمیِْإلا .» ُباَرَخ  َوُه  َبِذَْکلا  َّنِإ  ( 172 ثیدح 3 . ص 339 ، ج 2 /  یفاک : لوصا  ص 572 ؛ ج 8 /  هعیشلا : لئاسو  ِباَرَّشلا .» َنِم  ٌّرَش 
نع ( 174 ص 100 . ج 2 /  لئاسولا : كردتسم  َهْجَْولا .» ُدِّوَُسی  َبِذَْکلا  ( 173 ص 247 . ج 69 /  توریب ، پاچ  راونالا : راـحب  ثیدح 44 ؛

، ْمَعَن َلاَق  ًالیَِخب ؟ ُنوُکَی  َو  َلِیق  ْمَعَن ، َلاَق  ًانابَج ؟ ُنِمْؤُْملا  ُنوُکَی  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلصِهَّللا  ُلوُسَر  َِلئُس  لاق  مالـسلا  هیلعاضرلا  نسحلا  یبا 
ص 322. ج 2 /  تاداعسلا : عماج  ص 573 ؛ ج 8 /  هعیشلا : لئاسو  ال .» َلاَق : ًاباَّذَک ؟ ُنوُکَی  َلِیق 
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ُهَنََعل ٍرْذُع  ِْریَغ  ْنِم  َبِذَک  اَذِإ  َنِمْؤُْملا  ( 176 یلامث . هزمحوبا  ياعد  نانجلا ، حیتافم  ِینَتْضَفَرَف .» َنِیبِذاَْکلا  ِماَقَم  ِیف  ِینَتْدَجَو  َکَّلََعل  َْوأ  ( 175
 / ج 2 راحبلا : ۀنیفس  ص 100 ؛ ج 2 / لئاسولا : كردتـسم  ِشْرَْعلا .» ُۀَلَمَح  ُُهنَْعلَیَف  َشْرَْعلا  َُغْلبَی  یّتَح  ٌِنتَن  ِِهْبلَق  ْنِم  َجَرَخ  َو  ٍکَلَم  َْفلَأ  َنوُْعبَس 

َو َبِذَک ، َثَّدَح  اَذِإ  ٌِملْـسُم  ُهَّنأ  َمَعَز  َو  یَّلَـص  َو  َماَص  ْنِإ  َو  ٌِقفاَنُم  َوُهَف  ِهِیف  َّنُک  ْنَم  ٌثاََلث  ( 177 ص 322 . ج 2 /  تاداعسلا : عماج  ص 474 ؛
«. ُبِذَْـکلا َابِّرلا  َیبْرَأ  ( 178 ص 269 . ج 11 /  هعیـشلا : لئاسو  ص 238 ؛ ج 5 /  ءاـضیبلا : ۀّـجحملا  َناَـخ .» َنُِمْتئا  اَذِإ  َو  َفَلْخَأ ، َدَـعَو  اَذِإ 

هیلعِهَّللاِْدبَع یبأ  ْنَع  ( 179 ص 272 . ج 4 /  هیقفلا : هرـضحی  نم ال  ص 473 ؛ ج 2 /  راحبلا : ۀنیفس  ص 100 ؛ ج 2 /  لئاسولا : كردتسم 
ِقَمْحَْألا َو  ِرِجاْفلا  ِنِجاَْملا  ٍۀَثاََلث : َةاَخاُؤم  َبَّنتَجَتَی  ْنَأ  ِِملْسُْمِلل  یِغَْبنَی  َلاَق : َرَْبنِْملا  َدِعَص  اَذِإ  ِْهیَلَع ) ِهَّللا  ُتاولَص  ) َنِینِمْؤُْملا ُریِمَأ  َناَک  َلاق : مالـسلا 
يَرْخُِأب اهَرَطَم )  ) اَهَّطَم ًۀـَثوُدْحُأ  یَْنفَأ  اَمَّلُک  َثیِدَْـحلا ، َْکَیلِإ  ُلُْقنَی  َو  َکَثیِدَـح  ُلُْقنَی  ٌْشیَع ، ُهَعَم  َُکِئنْهَیال  ُهَّنِإَـف  ُباَّذَْـکلا  اَّمَأ  ِباَّذَْـکلا ... َو 
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اوُرُْظنا َو  َّلَـجَوّزَع  َهَّللا  اوُقَّتاَـف  ِروُدُّصلا  ِیف  َِمئاَـخَّسلا  ُتـِْبُنیَف  ِةَواَدَْـعلِاب  ِساَّنلا  َنـَْیب  ُقِّرَُفی  َو  ُقَّدـَُـصی  اَـمَف  ِقْدِّصلاـِب  ُثِّدـَُـحی  ُهَّنِإ  یَّتَـح  اـِهْلثِم 
ُباَّذَْکلا اَّمَأ  َباَّذَْکلا ... َو  َناَبَْجلا  َو  َلیِخَْبلا  َو  َقَمْحَْألا  ًۀََعبْرَأ  ِخاَُوت  َال  َو  ْنِراَُقتال  ( 180 ثیدح 1 . ص 639 ، ج 2 /  یفاک : لوصا  ْمُکِسُْفنَِأل .»

َْکیَلَع ُبِّرَُقی  ِباَرَّسلاَک  ُهَّنِإَف  ِباَّذَْـکلا  َۀَـقَداَصُم  َو  َكاَّیِإ  ( 181 ثیدح 89 . ص 226 ، ج 1 /  قودص : لاصخ  ُقَّدَُـصیال .» َو  ُقِدْـصَی  ُهَّنِإَف 
ۀّجحم ( 185 . 13 ملق /  ( 184 . 11 ملق /  ( 183 . 1 هزمه /  ( 182 تمکح 38 . حلاص : یحبـص  هغالبلا  جهن  َبیِرَْقلا .» َْکیَلَع  ُدِّعَُبی  َو  َدـیِعَْبلا 
ِءآَُرْبِلل َنوُغاَْبلا  ِۀَّبِحَْألا  َْنَیب  َنُوقِّرَفُْملا  ِۀَمیِمَّنلِاب  َنوُءاَّشَْملا  َلاَق  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  یََلب  اُولاَق : ْمُکِراَرِِشب ؟ ْمُُکئِّبَنُأ  َال  َأ  ( 186 ص 275 . ج 5 /  ءاضیبلا :

ِۀَمیِمَّنلِاب َنوُءاَّشَْملا  ُمُکُراَرِـش  ( 187 ص 266 . ج 72 /  توریب ، پاچ  راونـالا : راـحب  ثیدح 1 ؛ ص 369 ، ج2 / یفاک : لوصا  َِبیاَـعَْملا .»
پاچ راونالا : راـحب  ص 617 ؛ ج 8 / هعیـشلا : لـئاسو  ص 369 ؛ ج 2 /  یفاـک : لوصا  َِبیاَـعَْملا .» ِءآَُربـِْلل  َنوُغَْتبُْملا  ِۀَّبِحَأـْلا  َْنَیب  َنُوقِّرَفُْملا 

«. ِتاَرَثَْعلا ِءاَرَْبِلل  َنوُسِمَْتلُْملا  ِبازْحَالا  َْنَیب  َنُوقِّرَفُْملا  ِۀَّبِحَْألا  َْنَیب  ِۀَمیِمَّنلِاب  َنوُءاَّشَْملا  ِهَّللا  َیلِإ  ْمُکَضَْغبَأ  َّنإ  َو  ( 188 ص 268 . ج 72 / توریب ،
«. ٌماَّمَن َۀَّنَْجلا  ُلُخْدَیال  ( 190 ص 259 . هینامعن : راونا  ِبِذَْکلا .» َو  ِۀَبیِْغلا  َو  ِۀَـمیِمَّنلا  َنِم  ِْربَْقلا  ُباَذَـع  ( 189 ص 275 . ج 5 /  ءاضیبلا : ۀّجحم 
«. ِۀمیمَّنلِاب َنیئاّشَْملا  ِو  ِنیباتْغُملا  یَلَع  ٌۀَمَّرَُحم  ُۀَّنَْجلأ  ( 191 ص 268 . ج 72 /  توریب ، پاچ  راونالا : راحب  ص 275 ؛ ج 5 /  ءاضیبلا : ۀجحم 
َال ٌۀََـعبْرَأ  ( 193 ص 369 . ج 2 / یفاـک : لوـصا  «. ِۀَـمیِمَّنلِاب َنِیئاَّشَْملا  َنـِیتاَّتَْقلا  یَلَع  ُۀَّنَْجلا  ٌۀَـمَّرَُحم  ( 192 ص 276 . ج 5 / ءاضیبلا : ۀّـجحم 
َّلَج َو  َّزَع  ُهَّللا  ُلوُقَی  ( 194 سلجم 63 . ص 330 ، قودص : یلاما  ُماَّمَّنلا .» َوُه  َو  ُتاَّتَْقلا  َو  ِرْمَْخلا  ُنِمْدُم  َو  ُِقفاَنُْملا  َو  ُنِهاَْکلا  َۀَّنَْجلا  َنُولُخْدَـی 

ِینَِبل یَقْسَتْسا  مالـسلا  هیلعیَـسُوم  َّنَإ  ( 195 سلجم 66 . ص 351 ، ناــمه : ماَّمَّنلا .» َوُـه  َو  ِباَّتَْقلا  َو  ِلــیِخَْبلا  َو  ِناَّنَْملا  یَلَع  َۀَّنَْجلا  ُتـْمَّرَح 
هیلعیَـسُوم َلاَقَف  َۀَمیِمَّنلا  یَلَع  َّرَـصَأ  ْدَق  ٌماَّمَن  ْمُکِیف  َو  َکَعَم  ْنَِمل  َو ال  ََکل  ُبیِجَتْـسَأال  ِْهَیلِإ  َیلاَعَت  ُهَّللا  یَحْوَأَف  ٌطْحَق  ْمَُهباَصَأ  َنیِح  َلِیئاَرْـسِإ 

: هبیرلا فشک  اوُقُـسَف .» ْمِهِعَمْجَِأب  اُوباَتَف  ًاماَّمَن  ُنوُکَأ  َو  ِۀَمیِمَّنلا  ِنَع  ْمُکاَْهنَأ  یَـسُوم  اَی  هَّللا  َلاَقَف  اَِنْنَیب  ْنِم  ُهَجِرُْخن  یَّتَح  ِّبَر  ای  َوُه  ْنَم  مالـسلا 
.11 تارجح /  ( 196 توافت . یکدنا  اب  ص 65  ۀینسلا : رهاوجلا  ص 619 ؛ ج 8 /  هعیشلا : لئاسو  ص 276 ؛ ج 5 /  ءاضیبلا : ۀّجحم  ص 42 ؛

هدـش رکذ  رـشب  دارفا  نایم  يرترب  تیلـضف و  يارب  رایعم  جـنپ  میرک  نآرق  رد  ( 198 ص 135 . ج 9 /  توریب ، پاـچ  ناـیبلا : عمجم  ( 197
... تسا امش  نیرتاوقت  اب  امش  نیرتهب  (: 13 تارجح /  ...« ) ْمُکاَْقتَأ ِهَّللا  َدنِع  ْمُکَمَرْکَأ  َّنِإ  دومرف « : هک  اوقت  فلا . زا : تسا  ترابع  هک  تسا 
هب نادنمدرخ )  ) بابلألاولوا زا  میرک  نآرق  زا  یناوارف  تایآ  تسا و  اهشزرا  ریاس  هیام  ریمخ  هک  لقع ) يریگراک  هب   ) لّقعت لقع و  ب . . 

ِرَرَّضلا ِیلوُأ  ُْریَغ  َنِینِمْؤُْـملا  َنـِم  َنوُدـِـعاَْقلا  يِوَتـْـسَی  َـال  دــیامرفیم « : هکناـنچ  ادــخ ، هار  رد  داـهج  ج . دــنکیم . داــی  یگرزب  یکین و 
یَنْـسُْحلا ُهّللا  َدَعَو  ًاّلُکَو  ًۀَـجَرَد  َنیِدِـعاَْقلا  یَلَع  ْمِهِـسُْفنَأَو  ْمِِهلاَْومَِأب  َنیِدِـهاَجُْملا  ُهّللا  َلَّضَف  ْمِهِـسُْفنَأَو  ْمِِهلاَْومَِأب  ِهّللا  ِلِیبَس  ِیف  َنوُدِـهاَجُْملاَو 

اب دنتـسشن  زاب  داهج  زا  یتحاران  يرامیب و  نودـب  هک  یناـمیا  اـب  دارفا  (. 95 ءاسن / «. ) ًاـمیِظَع ًاَرْجَأ  َنیِدِـعاَْقلا  یَلَع  َنیِدِـهاَجُْملا  ُهّللا  َلَّضَفَو 
رب دندرک  داهج  دوخ  ناج  لام و  اب  هک  ار  ینادهاجم  دنوادخ  دنتسین . ناسکی  دندرک  داهج  دوخ  ناج  لام و  اب  ادخ  هار  رد  هک  ینادهاجم 
رب ار  نادـهاجم  هداد و  کین  شاداپ  هدـع  دـنوادخ و  ناشکین ] لامعا  تبـسن  هب   ] هتـسد ود  نیا  زا  کـی  ره  هب  هدیـشخب و  يرترب  نادـعاق 

. شناد ملع و  ه .  اُونَمآ و .»... َنیِذَّلا  اَّلِإ  ٍرْـسُخ *  یَِفل  َناَسنِْإلا  َّنِإ  ِرْـصَْعلاَو *  ناـمیا «  د .  تسا . هدیـشخب  یمیظع  شاداـپ  يرترب و  نادـعاق 
َنیِذَّلا ُهَّللا  ِعَفْرَی  دـیامرفیم ...« : هراب  نیا  رد  میرک  نارف  تسا . تیناسنا  تلیـضف و  هبّیط  هرجـش  نکر  ود  یـساسا و  رایعم  ود  ناـمیا  ملع و 

یگرزب تاجرد  دنراد  ملع  زا  ياهرهب  هدروآ و  نامیا  هک  اهنآ  هب  دـنوادخ  (. 11 هلداجم /  ...«. ) ٍتاَـجَرَد َْملِْعلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلاَو  ْمُکنِم  اُونَمآ 
اریز تسا  اهشزرا  مامت  هیاپ  ساسا و  اوقت  هکلب  تسا  رتالاب  همه  زا  اوقت  اهشزرا  مامت  نایم  رد  هک  تسناد  دیاب  یلو  درادیم . ... ینازرا 
هنیمز رد  دناسرب . دوصقم  لزنم  رس  هب  ار  ناسنا  دناوتیم  نامیا  هن  امنهار و  لقع  هن  اشگهار و  داهج  هن  تسا و  زاس  راک  ملع  هن  اوقت  نودب 

نآ هب  طورشم  ملع  زا  شیاتس  قیوشت و  فیرعت و  همه  نیا  دوشیم . تالکـشم  لاّلح  ملع  دنکیم و  كرد  ار  قیاقح  لقع  هک  تسا  اوقت 
لاعتم راگدرورپ  يدونشخ  لیصحت  ادخ و  ناگدنب  هب  تمدخ  تیلوؤسم و  هب  یهاگآ  تقیقح و  تخانش  مّلعت  میلعت و  زا  فده  هک  تسا 

رد نداد  غیت  نزهار  تسد  تسا  غیت  نداد  نتخومآ  نف  ملع و  ار  رهگدب  دیوگیم : يولوم  هک  دش  دهاوخ  نامه  ملع  هجیتن  هنرگو  دـشاب ،
رتـفد يونثم ،  ) نارهوگدـب فک  رد  دـمآ  هنتف  ناِرق  هاـج و  بصنم و  لاـم و  ملع و  تسد  هب  ار  سکاـن  ملع  دـیآ  هک  هب  تسم  یگنز  فک 
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ْنَم یِّنِم ، ٍبْرَِحب  ْنَذْأَِیل  َّلَج : َو  َّزَع  ُهَّللا  َلاَق  َلاق : مالسلا  هیلعهَّللادبع  یبا  نع  ( 201 . 79 هبوت /  ( 200 . 8 نوقفانم /  ( 199 ص 693 ) مراهچ ،
: یقرب نساـحم  ص 284 ؛ قودـص : لاـمعالا  باـقع  لاـمعالا و  باوـث  َنِمْؤُْـملا .» َيِدـْبَع  َمَرْکَأ  ْنَم  ِیبَـضَغ  ْنَمْأَْـیل  َو  َنِمْؤُْـملا  َيِدـْبَع  َّلَذَا 

کیکفت رد  مهم  رایـسب  هتکن   » ناونع تحت  تبیغ » همـشچرس   » ثحب رد  نآ  همجرت  ( 202 ص 97 . ج 1 /  مود ، پاچ  هیمالـسا ، تاراشتنا 
ام ٍْتَیب ! ْنِم  ِِکب  ابَحْرَم  َلاقَف : ِۀَـبْعَْکلا  َیلإ  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصهَّللا  ُلوُسَر  َرَظَن  َلاق : ُِرباج  ُهاَور  ام  ُرَبَْخلا  َو  ( 203 تسا . هدمآ  دراوم »

َو ُهَمَد  ًۀَثالَث  ِنِمؤُْملا  َنِم  َو  ًةَدِـحاو  ِْکنِم  َمَّرَح  َهَّللا  َّنِأل  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللاَدـْنِع  ِْکنِم  ًۀَـمْرُح  ُمَظْعأ  َنِمؤُْملا  َّنإ  َهَّللا  َو  ِکَتَمْرُح  َمَظْعأ  َو  َکَمَظْعَا 
َمَتَک َو  ٍۀَثاََلث ...: ِیف  ًۀَثاََلث  َمَتَک  َّلَج  َو  َّزَع  َهَّللا  َّنِإ  ( 204 ص 278 . ج 18 /  دیدحلا : یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ِءوُّسلا .» َّنَظ  ِِهب  َّنَُظی  ْنأ  َو  َُهلام 

ص 147. دـلج 72 /  توریب ، پاچ  راونالا : راحب  ِهَّللا .» ُِّیلَو  ْمُهُّیَأ  يِرْدَـی  َال  ُهَّنِإَف  ِهَّللا  ِْقلَخ  ْنِم  ٍدَـحَِأب  ْمُکُدَـحَأ  َّنَأَرْزَی  َال  َو  ِهِْقلَخ ... ِیف  ُهَِّیلَو 
َْتنَأ َو  ُهَِّیلَو  ُنوُکَی  اَمَّبُرَف  ِهَّللا  ِدِیبَع  ْنِم  ًاْدبَع  َّنَرِغْـصَتْسَت  اَلَف  ِهِداَبِع  ِیف  ُهَِّیلَو  یَفْخَأ  َو  ٍۀََعبْرَأ ... ِیف  ًۀََـعبْرَأ  یَفْخَأ  یلاعَت  َو  َكَرابَت  َهَّللا  َّنِإ  ( 205

یف یعـس  کلذ  عم  ناک  امبر  اهل و  قحتـسم  نم  ۀمعن  لاوز  یّنمت  دـسحلا  ( 206 ثیدح 26 . ص 198 ، ج 1 /  قودـص : لاصخ  ُمَْلعَت .» َال 
32 ءاسن /  ( 209 . 109 هرقب /  ( 208 . 54 ءاسن /  ( 207 دـسح .»  » هّدام بغار ، تادرفم  دـسحی .» قفانملا  طبغی و  نمؤملا  : » يور و  اهلاوز ،»
ص قودص : یلاما  ثیدح 1 ؛  ص 289 ، ج 2 /  یفاک : لوصا  ُدَسَْحلا .» َو  ُراَبِْکتْـسِالا  َو  ُصْرِْحلا  ٌۀَثاََلث : ِْرفُْکلا  ُلوُصُأ  ( 211 . 5 قلف /  ( 210
ص قودص : یلاما  ثیدح 1؛ ص 289 : ج 2 /  یفاک : لوصا  ُهَبِحاَص .» اَمُهُدَـحَأ  َلَتَق  ُْثیَح  َمَدآ  اَْنباَف  ُدَـسَْحلا  اَّمَأ  َو  ( 212 ثیدح 7 . ، 341

ِةَرْسَح ِیف  َمَدآ  ُْنبا  َعَقَو  ِدَسَْحلِاب  َو  ِْرفُْکِلل  ِناَحاَنَج  اَمُه  َو  َیلاَعَت  ِهَّللا  ِلْضَِفب  ِدوُحُْجلا  َو  ِْبلَْقلا  یَمُع  ْنِم  ُُهلْصَأ  ُدَسَْحلا  ( 213 ثیدح 7 . ، 341
ُراَّنلا ُلُکَْأت  اَمَک  َناَمیِْإلا  ُلُـکْأَی  َدَـسَْحلا  َّنِإ  ( 214 باب 55 . ص 327 ، ج 2 /  لئاسولا : كردتـسم  ًادـَبَأ .» ُْهنِم  وُْجنَی  َال  اًکَلْهَم  َکَلَه  َو  ِدـَبَْألا 

ِْبلَْقلا ِیف  َناَمیِْإلا  ثیمی )  ) ُتیُِمی ُدَـسَْحلا  ( 215 ص 224 . ج 70 /  توریب ، پاچ  راونالا : راـحب  ص 306 ؛ ج 2 /  یفاک : لوصا  َبَطَْحلا .»
َنِمْؤُْملا َّنِإ  ( 216 ص 18 . ج 12 /  تیبلا ، لآ  هسسؤم  پاچ  كردتـسم : ص 327 و  ج 2 /  لئاسولا : كردتـسم  َْجلَّثلا .» ُءاَْملا  ُتیُِمی  اَمَک 

َو ُبْجُْعلا  َو  ُدَسَْحلا  ِنیِّدلا  ُۀَفا  ( 217 ص 264 . هینامعن : راونا  ص 307 ؛  ج 2 /  یفاک : لوصا  ُِطبْغَی .» َال  َو  ُدُسْحَی  ُِقفاَنُْملا  َو  ُدُسْحَی  َال  َو  ُِطبْغَی 
هغالبلا جهن  ِدَسَْحلا .» ِۀَِّلق  ْنِم  ِدَسَْجلا  ُۀَّحِـص  ( 218 ص 248 .  / ج 7 توریب ، پاچ  راونالا : راـحب  ص 307 ؛  ج 2 /  یفاـک : لوصا  ُرْخَْفلا .»

ام هل  تلقف  ۀنس  نورشع  ۀئام و  هل  تتادق  ایبارعا  تیار  ( 219 ص 29 . ج 10 /  هغالبلا : جهن  حرش  یف  هغابصلا  جهب  تمکح 248 ؛  ضیف :
ج 10 ق ، لاس 1398 ه .  مق ، رهم  هناخپاچ  لوا ، پاچ  هغالبلا : جهن  حرش  یف  ۀغابـصلا  جهب  تیقبف .» دسحلا  تکرت  لاقف : كرمع  لوطا 

ياههزیگنا یـسررب  يارب  ( 221 تمکح 216 . مالـسالا : ضیف  هغالبلا  جـهن  ِداَسْجَْإلا .» ِۀَماَلَـس  ْنَع  ِداّسُْحلا  ِۀَْـلفَِغل  ُبَجَْعلا  ( 220 ص 29 . / 
هب ص 61  هبیرلا : فشک  ص 192 ؛  ج 3 /  نیدلا : مولع  ءایحا  159؛ ج 10 /  لوقعلا : ةآرم  ص 335 ؛  ج 5 /  ءاضیبلا : هجّحملا  دسح ر ك :
؛  ص 196 ج 3 /  نیدلا : مولع  ءایحا  ص 65 ؛  هبیرلا : فشک  كر : زین  دـسح  نامرد  يارب  ( 222 ص199 . ج 2 /  تاداعـسلا : عماج  دعب ؛ 

َو ُهَبِحاـص  يدُْری  ُبَضَْغلأ  ص 206 223 ) ج 2 /  تاداعـسلا : عماج  ص 159 ؛  ج 10 /  لوـقعلا : ةآرم  ؛  ص 342 ج 5 /  ءاـضیبلا : هجّحملا 
ص 288؛ ج 1 /  تاداعس : عماج  َلَسَْعلا .» ُّلَْخلا  ُدِسُْفی  اَمَک  َناَمیِْإلا  ُدِسُْفی  ُبَضَْغلا  ( 224 ص 292 . ررغ : یعوضوم  تسرهف  هَِبیاعَم .» يْدُبی 
ص 274؛ ج 70 /  توریب ، پاچ  راونالا : راـحب  ص 307 ؛ راونالا : ةوکشم  ٍّرَـش .» ِّلُک  ُحاَتْفِم  ُبَضَْغلا  ( 225 ص 304 . ج2 /  یفاک : لوصا 

ُلُجَّرلا َلاَقَف  ْبَضْغَت ، َال  َو  ْبَهْذا  َلاَق : ِینْمِّلَع  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ملسو : هلآو  هیلع  هللا  یلصِِیبَّنِلل  ٌلُجَر  َلاَق  ( 226 ص 303 . ج 2 /  یفاک : لوصا 
َُّمث ْمُهَعَم ، َماَق  َُّمث  ُهَحاَلِـس  َسَِبل  َِکلَذ  َيأَر  اَّمَلَف  َحاَلِّسلا ، اوُِسَبل  َو  ًافوُفُـص  اُوماَق  ْدَق  ٌبْرَح  ِهِمْوَق  َْنَیب  ًاذِإَف  ِِهلْهَأ  یلِإ  یـضَمَف  َكاَِذب  ُْتیَفَتْکا  ِدَق 

اَم ِءَالُؤه  اَی  َلاَقَف : ِهِمْوَق ، ُّوُدَع  ْمُه  َنیِذَّلا  ِمْوَْقلا  َیلِإ  یِـشْمَی  َءاَج  َُّمث  َحاَلِّسلا  یَمَرَف  ْبَضْغَت ، َال  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصِهَّللا  ِلوُسَر  َلْوَق  َرَکَذ 
َِکلَذـِب َیلْوَأ  ُنَْحن  ْمَُکل  َوُهَف  َناَک  اَمَف  ُمْوَْقلا : َلاَقَف  ُهوُمُکِیفوُأ ، اـَنَأ  ِیلاَـم  ِیف  َّیَلَعَف  ٌَرثَأ  ِهِیف  َْسَیل  ٍبْرَـض  َْوأ  ٍلـْتَق  َْوأ  ٍۀَـحاَرِج  ْنِم  ْمَُکل  َْتناَـک 

ُّيَأ ( 227 ص 277 . ج 70 /  توریب ، پاچ  راونالا : راـحب  ص 304 ؛  ج 2 /  یفاک : لوصا  ُبَضَْغلا .» َبَهَذ  َو  ُمْوَْقلا ، َحَلَطْـصاَف  َلاَـق  ْمُْکنِم ،
ص ج 1 /  فجن ، پاچ  تاداعـسلا : عماج  َۀَنِـصْحُْملا .» ُفِذـْقَی  َو  ُهَّللا  َمَّرَح  ِیتَّلا  َسْفَّنلا  ُُلتْقَیَف  ُبَضْغََیل  َلُجَّرلا  َّنِإ  ِبَضَْغلا ؟ َنِم  ٌّدَـشَأ  ٍءْیَش 
: لئاسولا كردتسم  اَِهب .» ٍقِرَتُْحم  َلَّوَأ  َناَک  ُهَقَلْطَأ  ْنَم  َو  اهَأَفْطَأ  ُهَمَظَک  ْنَم  ٌةَدَقُوم  ٌراَن  ُبَضَْغلا  ( 228 ص 303 . ج 2 /  یفاک : لوصا  288 ؛ 
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«. ِۀَمایِْقلا َمْوَی  ًانامیا  َو  ًاْنمأ  ُهَْبلَق  ُهَّللااَشَح  ِِهئاضمإ  یلَع  ُرِدْقَی  َوُه  َو  ًاْظیَغ  َمَظَک  ْنَم  ( 229 ص 292 . ررغ : یعوضوم  تسرهف  ص 326 ؛  ج 2 / 
: هیوبنلا تازاجملا  ِهَّللا .» ِیف  ٍْظیَغ  ِۀَعْرُج  ْنِم  ِهَّللاَْدنِع  ُمَظْعأ  ُناْسنْإلا  اَهُعَّرَجَتَی  ٍۀَعرُج  ْنِم  ام  ( 230 ثیدح 7 . ص 110 ، ج 2 /  یفاک : لوصا 
(235  . 16 دیدح / ( 234 17 و 18 . ءاسن /  ( 233 تبیغ .» هراـفک   » ثحب رتشیب ر ك . حیـضوت  يارب  ( 232 . 153 هرقب /  ( 231 ص 112 .

ُهاَـلْعَأ َرِّیَُـصیَف  ِْهیَلَع  َِبْلغَت  یَّتَح  ِِهب  ُلاََزت  اَـمَف  َۀَـئیِطَْخلا  ُِعقاَُوَیل  َْبلَْقلا  َّنِإ  ٍۀَـئیِطَخ  ْنِم  ِْبلَْقِلل  َدَْـسفَأ  ٍءْیَـش  ْنِم  اَـم  ُلوُقَی  مالّـسلا  هیلع  یبأ  َناـک 
ٌْنیَع ًۀَثاََلث  اَّلِإ  ِۀَماَیِْقلا  َمْوَی  ٌۀَیِکَاب  ٍْنیَع  ُّلُک  ( 238 17 و 18 . تایراذ /  ( 237 . 17 نارمع /  لآ  ( 236 ص 268 . ج 2 /  یفاک : لوصا  ُهَلَفْسَأ .»
باب ص 482 ، ج 2 /  یفاـک : لوصا  ِهَّللا .» ِۀَیْـشَخ  ْنِم  ِلـْیَّللا  ِفْوَـج  ِیف  ْتََکب  ٌْنیَعَو  ِهَّللا  ِۀَـعاَط  ِیف  ْتَرَهَـس  ٌْنیَعَو  ِهَّللا  ِمِراَـحَم  ْنَع  ْتَّضُغ 

اَنَأ اَذِإ  ًاـساَُعن  َّیَلَع  َْتیَْقلَأ  ُْتیَجاـَن  َو  َْکیَدَـی  َْنَیب  ِةاولَّصِلل  ُتُْمق  َو  ُتْأَّبَعَت  َو  ُتْأَّیَهَت  ْدَـق  ُْتُلق  اَـمَّلُک  ّیِنِإ  َّمهّللأ  مراهچ 239 ) ثیدـح  ءاکبلا ،
ٌۀَِّیَلب ِیل  ْتَضَرَع  یِِـسلْجَم  َنِیباَّوَّتلا  ِِسلاَجَم  ْنِم  َبُرَق  َو  ِیتَریِرَـس  ْتَحَلَـص  ْدَـق  ُْتُلق  اَمَّلُک  ِیل  اَم  ُْتیَجاَن  اـَنَأ  اَذِإ  َکـَتاَجاَنُم  ِینَْتبَلَـس  َو  ُْتیَّلَص 

َکِّقَِحب ًاّفِخَتْـسُم  ِینَْتیَأَر  َکَّلََعل  َْوأ  ِینَْتیََّحن  َِکتَمْدِخ  ْنَع  َو  ِینَتْدَرَط  َِکبَاب  ْنَع  َکَّلََعل  يِدِّیَـس  َِکتَمْدِخ  َْنَیب  َو  ِیْنَیب  َْتلاَح  َو  یِمَدَـق  َْتلاَزَأ 
ٍرِکاَش َْریَغ  ِینَْتیَأَر  َکَّلََعل  َْوأ  ِینَتْـضَفَرَف  َنیباّذَْکلا   ] َنِیبِذاَْکلا ِماَقَم  ِیف  ِینَتْدَـجَو  َکَّلََعل  َْوأ  ِینَْتیَلَقَف  َْکنَع  ًاضِْرعُم  ِینَْتیَأَر  َکَّلََعل  َْوأ  ِینَْتیَْـصقَأَف 

ِینَْتیَأَر َکَّلََعل  َْوأ  ِینَتْـسَیا  َِکتَمْحَر  ْنِمَف  َنِیِلفاَْغلا  ِیف  ِینَْتیَأَر  َکَّلََعل  َْوأ  ِینَْتلَذَخَف  ِءاَمَلُْعلا  ِِسلاَجَم  ْنِم  ِینَتْدَقَف  َکَّلََعل  َْوأ  ِینَْتمَرَحَف  َِکئاَمْعَِنل 
َْوأ ِینَْتیَفاَـک  ِیتَریِرَج  َو  یِمْرُِجب  َکَّلََعل  َْوأ  ِینَتْدَـعاَبَف  ِیئاَـعُد  َعَمْـسَت  ْنَأ  َّبُِحت  َْمل  َکَّلََعل  َْوأ  ِینَْتیَّلَخ  ْمُهَْنَیب  َو  ِیْنیَبَـف  َنـِیلاَّطَْبلا  ِِسلاَـجَم  َفـِلا 

اعد و نابز  اب  ار  قیفوت  بلس  تابجوم  تارقف  نیا  رد  مالسلا  هیلعداجس  ماما  یلامث . هزمحوبا  ياعد  ِینَْتیَزاَج .»... َْکنِم  ِیئاَیَح  ِۀَّلِِقب  َکَّلََعل 
. دیامرفیم نایب  تاجانم 

ات 322  240

«. ِساَّنلا ِْریَخ  ْنِم  َوُهَف  ِْهیَلَع  ُهَّللا  َضَرَْتفا  اَِـمب  َلِـمَع  ْنَم  ( 241 ص 82 .  ج 2 /  یفاـک : لوـصا  ِساَّنلا .» یَْقتَأ  ْنُکَت  ِهَّللا  ِِضئاَرَِفب  ْلَـمْعإ  ( 240
هغالبلا جـهن  ِِضئاَرَْفلا .»... ِءاَدَأَک  َةَداَبِع  اـَل  َو  ( 243 ص 98 . ج 14 /  هعیـشلا : ثیداحا  عماج  ِساَّنلا .» ِدَـبْعَأ  ْنِم  َوُهَف  ( 242 ص 81 . نامه :

ازریم جاـح  موـحرم  هَّللاءاـقل  باـتک  «. ِۀـَِـلفاّنلِاب ََّیلإ  ُبَّرَقَتََیل  ُهَّنإَو  ِهـْیَلَع  ُُهتـْـضَرَْتفا  اَّمِم  ََّیلإ  َبَّرَقَت  اـم  ( 244 تـمکح 113 . حـلاص : یحبص 
موـحرم ( 245 تراـبع . رد  تواـفت  یکدــنا  اــب  :ج7/ص99  هعیـشلا ثیداحا  عماـج  :ص99؛ هینسلارهاوجلا ،ص29؛ هَّللا هـمحر  یکلمداوـج 

ننس و عیمج  كرت  هک  دندقتعم  اهقف  زا  یضعب  دیامرفیم : دهاش  تلادع  رد  ص 30 ) ج 41 /   ) تاداهش اضق و  باتک  رد  رهاوج  بحاص 
َنِم ًاَفلُزَو  ِراَهَّنلا  ِیَفَرَط  َةَـالَّصلا  ِِمقَأَو  ( 246 تسا . تلادع  حداق  یفانم و  دشاب  یمالسا  ننـس  هب  ییانتعایب  رب  لیلد  یتروص  رد  تاّبحتـسم 

زامن صص 107 و 108 . نامه : ( 248 ص 107 . ج 7 / هعیـشلا : ثیداحا  عماج  ( 247 . 114 دوه / ِتائِّیَّسلا .»... َْنبِهُْذی  ِتاَنَـسَْحلا  َّنِإ  ِْلیَّللا 
تعکر تشه  هک  تسا  تعکر  هدزای  بش  لفاون  دوشیم . هدـناوخ  بش  لفاون  ناـیاپ  رد  هصوصخم  بادآ  اـب  هک  تسا  تعکر  کـی  رتو 

(249 دراد . یناوارف  راثآ  باوثو و  دوشیم  هدناوخ  رتو  زامن  ّتین  هب  تعکر  کی  عفـش و  زامن  ّتین  هب  تعکر  ود  بش و  زامن  ّتین  هب  نآ 
َّمَتَأ َیلاَعَت  َو  َكَراَـبَت  َهَّللا  َّنِإ  ( 250 . 116 صص 118 . ج 7 /  هعیـشلا : ثیداحا  عماج  ِۀَـضیِرَْفلا .» َنِم  ُدُـسْفَی  اَم  اَِهب  َُّمتَِیل  ُۀَِـلفاَّنلا  ِتَلِعج  اَمَّنِإ 
ِنَع ْمُُهبُونُج  یَفاَـجَتَت  ( 252 ص 135 . ناـمه : ( 251 . 116  - 118 صـص ج 7 /  هعیـشلا : ثیداحا  عماج  ۀَِـلفاَّنلا .» ِةولَِـصب  ِۀَـضیِرَْفلا  َةولَص 

هدجـس َنُولَمْعَی .) اُوناَک  اَِمب  ًءاَزَج  ٍُنیْعَأ  ٍةَُّرق  نِم  مَُهل  َیِفْخُأ  ام  ٌسْفَن  ُمَْلعَت  َالَف  َنوُقِفُنی *  ْمُهاَْنقَزَر  اَّمِمَو  ًاعَمَطَو  ًافْوَخ  ْمُهَّبَر  َنوُعْدَی  ِعِجاَضَْملا 
ٍءْیَِـشب ٌْدبَع  ََّیلِإ  َبَّرَقَت  اَم  ( 254 . 79 ءارـسا /  ًادوُمحَّم .» ًاماَقَم  َکُّبَر  َکَثَْعبَی  نَأ  یَـسَع  َکَّل  ًۀَِـلفاَن  ِِهب  ْدَّجَهَتَف  ِلـْیَّلا  َنِمَو  ( 253 . 16  - 17 / 

ُهَناَِسل َو  ِِهب  ُرِْصُبی  يِذَّلا  ُهَرََصب  َو  ِِهب ، ُعَمْسَی  يِذَّلا  ُهَعْمَـس  ُْتنُک  ُُهْتبَبْحَأ  اَذِإَف  ُهَّبِحُأ  یَّتَح  ِۀَِلفاَّنلِاب  ََّیلِإ  ُبَّرَقَتََیل  ُهَّنِإ  َو  ِْهیَلَع  ُتْضَرَْتفا  اَّمِم  ََّیلِإ  ُّبَحَأ 
ُةاولَص ( 255 ص 99 . ج 7 /  هعیـشلا : ثیداـحا  عماـج  ُهْتیَطْعَأ .»... ِینَلَئَـس  ْنِإ  َو  ُُهْتبَجَأ ، ِیناَـعَد  ْنِإ  اَِـهب ، ُشِْطبَی  ِیتَّلا  ُهَدَـی  َو  ِِهب  ُقِْطنَی  يِذَّلا 

: یفاک لوصا  ( 257 ص 102 . نامه : ِْلیَّللا .» ُباَحْصَأ  َو  ِنآْرُْقلا  ُۀَلَمَح  ِیتَّمُأ  ُفاَرْـشَأ  ( 256 ص 100 . نامه : ٍنِمُْؤم .»... ِّلُک  ُنَابُْرق  ِلـِفاَوَّنلا 
َناُْرقَو  » هفیرش هیآ  دناهتفگ : نآرق  نارّسفم  ( 260 ص 15 . ج 1 /  كردتسم : ( 259 ص 14 . لوقعلا : فحت  ( 258 صص 82 و 83 . ج 2 / 
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تاحیبست ( 261 تسا . لوبقمو  دوهـشم  ادخ  دزن  رد  هک  دشابیم  حبـص  هلفان  هب  طوبرم  ( 78 ءارسا /  « ) ًادوُهْـشَم َناَک  ِرْجَْفلا  َناُْرق  َّنِإ  ِرْجَْفلا 
 / نونمؤم ( 263 . 58 ءاسن /  ( 262 هَّللا . ناحبس  راب  هَّللدمحلا و 33  راب   33 ربکا ، هَّللا  راب  زا 34  تسا  ترابع  اهیلع  هَّللا  مالس  ارهز  ترضح 

تموکح تیالو و  دـننام   ) ادـخ ياهتناما  لماش  هک  تسا  ياهدرتسگ  عیـسو و  داعبا  ياراد  تناـم  هک ا  تسا  مزـال  هتکن  نیا  هب  هّجوت  . 8
يونعم هچ  يّداـم و  هچ  تاـناما  ماـمت  رد  دـیاب  ناـسنا  یلک  روط  هب  هک  دوشیم  مدرم  ياـهتناما  نینچمه  ناربماـیپ و  ياـهتناما  و  و )...

ج توریب ، پاچ  راونالا : راحب  َُهل .» َۀَناَمَأ  َال  ْنَِمل  َنید  َال  ( 265 ص 52 . راونالا : ةوکشم  ِۀَناَمَْألِاب .» َناَخ  ْنَم  اَّنِم  َْسَیل  ( 264 دشاب . راد  تناما 
َیلِإ اوُرُْظنا  ِنَِکل  َو  َِکلَِذل  َشَحْوَتْسا  ُهَکََرت  ْوَلَف  ُهَداَتْعإ  ٌءْیَـش  َِکلَذ  َّنِإَف  ِهِدوُجُـس  َو  ِلُجَّرلا  ِعوُکُر  ِلوُط  َیلِإ  اوُرُْظنَت  َال  ( 266 ص 116 .  / 73

ص 51، ج 2 / اضرلا : رابخا  نویع  و  ص 105 ؛ ج 2 /  یفاک : لوصا  رد  نینچمه  ص 496 . ج 1 /  نیلقثلارون : ِِهتَناَمَأ .» ِءاَدَأ  َو  ِِهثیِدَح  ِقْدِص 
ِثیِدَْحلا ِقْدِِصب  هلا  َو  ِهیلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْدنِع  ِِهب  َغََلب  اَم  َغََلب  اَمَّنِإ  مالـسلا  ِهیلَع  ًاِّیلَع  َّنِإَف  ( 267 تسا . هدمآ  نومضم  نیمه  هب  یثیدح 

(269 ص 117 . ءزج 8 /  ج 4 ، یئاسن : ننس  ( 268 ثیدح 5 . ۀنامالا ، ءاداو  قدـصلا  باب  ص 105 ، ج 2 /  یفاک : لوصا  ِۀـَناَمَْألا .» ِءاَدَأ  َو 
َْوأ اَناَک  ِْنیََّرب  ِْنیَِدلاَْولا  ُِّرب  َو  ِرِجاَْفلا  َو  ِّرَْبِلل  ِدْهَْعلِاب  ُءاَفَْولا  َو  ِرِجاَْفلا  َو  ِّرَْبلا  َیلِإ  ِۀـَناَمَْألا  ُءاَدَأ  ًۀَـصْخُر : َّنِهِیف  ٍدَـحَِأل  َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  ِلَعْجَی  َْمل  ٌثاََلث 
 ».. هک توافت  نیا  اب  ثیدح 15  نیدلاولاب ، ربلا  باب  ص 129 ، ج 2 / یفاک : لوصا  ص 92 ؛ ج 72 / توریب ، پاچ  راونالاراحب : «. ِْنیَِرفاک

ِِلتاـق یلإ  َْول  َو  َۀـَنامْألا  اوُّدأ  َلاـق : َو  ِْهَیلإ  اـُهْتیَّدَأل  ٍۀـَنامأ  یلَع  ینَنَمَتئإ  ّیَلَع  َلـِتاق  َّنأ  ْوَلَف  ِرِجاـْفلا  َو  ِّرَبـْلا  َیلإ  َۀـَنامْألا  اوُّدأ  ( 270 ِْنیَرِجاـف .» ْوأ 
هیلعنیدباعلا نیز  ماما  زا  نومضم  نیا  هب  یثیدح  زین  قودص  رابخالا  یناعم  رد  ص 241 . دیفم : صاصتخا  مالّسلا .» ِْهیَلَع  ٍِّیلَع  ِْنب  ِْنیَسُْحلا 

ُْتِلبَق َُّمث  یتَراشَتْـسا  َو  ینَحَْـصنَتْسا  َو  یَنَنَمَْتئا  َِول  ُهَِلتاق  َو  ِفیَّسلِاب  ٍِّیلَع  َبِراض  َّنإ  ( 271 قودص .) پاچ  ص 108   ) تسا هدش  لقن  مالـسلا 
ثیداحا 4 و 5 ص 204   ) قودص یلاما  رد  یثیداحا  نومضم  نیمه  هب  ص 496 . ج 1 /  نیلقثلا : رون  ریسفت  َۀَنامْألا .» ِْهَیلإ  ُْتیَّدَأل  ُْهنِم  ِکلذ 
ص ج 2 / یفاک : لوصا  ِرِجاَْفلا .» َو  ِّرَْبلا  َیلِإ  ِۀـَناَمَْألا  ِءاَدَأ  َو  ِثیِدَْـحلا  ِقْدِِـصب  اَّلِإ  ًاِّیبَن  ْثَْعبَی  َْمل  َّلَج  َو  َّزَع  َهَّللا  َّنِإ  ( 272 تسا . لقن  زین  و 6 )

ِِهلوُسَر َو  ِهَّللا  َیلِإ  ُُهتَرْجِه  َْتناَک  ْنَمَف  يََون  اَم  ٍئِْرما  ِّلُِکل  امَّنإ  ِتاَّیِّنلِاب و  ُلاَـمْعَْألا  اَـمَّنِإ  ( 273 ثیدح 1 . ۀنامالا ، ءادا  قدـصلا و  باب  ، 105
، توریب پاچ  يذمرت : ننس  ِْهَیلِإ .» َرَجاَه  اَم  َیلِإ  ُُهتَرْجِهَف  اَهُجَّوَزَتَی  ٍةَأَْرما  َِوأ  اَُهبیُِـصی  اَْینُِدل  َیلِإ  ُُهتَرْجِه  َْتناَک  ْنَم  َو  ِِهلوُسَر  َو  ِهَّللا  َیلِإ  ُُهتَرْجِهَف 
، ۀّینلا باب  دـهزلا ، باتک  ص 1413 ، ج 2 /  هجاـم : نبا  ننـس  هرامـش 1647 ؛ ثیدح  باب 16 ، داهجلا : لـئاضف  باـتک  ص 179 ؛ ج 4 /
ص ج 2 /  ملسم : حیحص  ص 42 ؛ دیرملا : ۀینم  ص 1 ؛ ج 1 / يراخب : حیحص  صص 25 و43 ، ج 1 / لبنح : دمحا  دنـسم  ثیدح 4227 ؛

یَلَع ُلَمْعَی  ٍلِماَع  ُّلُک  َو  ِِهلَمَع  ْنِم  ٌّرَش  ِِرفاَْکلا  ُۀَِّین  َو  ِِهلَمَع  ْنِم  ٌْریَخ  ِنِمْؤُْملا  ُۀَِّین  ( 274 ص 56 . ج 1 / توریب ، پاچ  بیهرتلا : بیغرتلا و  103 ؛
 / ج 2 هیمالـسا ، پاچ  یفاک : لوصا  ص 189 ؛ ،ج 67 /  توریب پاچ  راونالا : راـحب  ص 35 ؛ ج 1 /  هیمالسا ، پاچ  هعیـشلا : لئاسو  ِِهتَِّین .»

ج 67/ توریب ، پاچ  راونالا : راحب  ۀَِّیِنب .» اَّلِإ  َلَمَع  اـَل  ( 275 ص 43 . ق ، لاس 1402 ه .  مق ، مایخ  پاچ  دیرملا : ۀـینم  ثیدح 2 ؛ ص 84 ،
یلصادخ لوسر  زا  زین  ثیدح 9  رد ص 34  و   ) 3 ثیداحا 1 -  ص33 ، ج 1 /  هیمالسا ، پاچ  هعیشلا : لئاسو  صص 185 و 204 و 207 ؛

ننس ْمِِهتاَِّین .» یَلَع  ُساَّنلا  ُثَْعُبی  اَمَّنِإ  ( 276 هیمالسا . پاچ  ص 84  ج 2 / یفاک : لوصا  تسا ؛) هدش  لقن  ثیدح  نیا  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا 
بیغرتلا و ص 43 ؛ دیرملا : ۀینم  ص 249 ؛ ج 67 /  توریب ، پاچ  راونالا : راحب  ثیدح 4229 ؛ دهزلا ، باتک  ص 1414 ؛ ج 2 / هجام : نبا 

ِیف ٌماوَق  اَذَه  اَنِرَکْسَع  ِیف  اَنَدِهَش ! ْدََقل  َو  اَنَدِهَش ، ْدَقَف  َلاَق : ْمَعَن  َلاَقف : اَنَعَم ؟ َکیِخَأ  يَوَهَأ  ُمالَّسلا : ِْهیَلَع  َلاَقَف  ( 277 ص 57 . ج 1 / بیهرتلا :
ُلَْضفَأ ُۀَّیِّنلا  َو  ( 278 هبطخ 12 . مالـسالا ، ضیف  هغالبلا  جهن  ُناَمیِْإلا .» ُمِِهب  يَْوقَی  َو  ُناَمَّزلا ، ُمِِهب  ُفَعْرَیَـس  ِءاَسِّنلا ، ِماَحْرَأ  َو  ِلاَجِّرلا  ِباَلْـصَأ 

ُةاولَّصلا اَـمَّنإ  َكَدوُُعق  َو  َکَـماِیق  ُةـالَّصلا  ِتَْسَیل  ( 279 ثیدح 4 . ص 16 ، ج 2 /  یفاـک : لوـصا  ُلَـمَْعلا .» َیِه  َۀَّیِّنلا  َّنِإ  َو  ـالَأ  ِلَـمَْعلا  َنِم 
ْنَأ ُدـیُِرت  َال  يِذَّلا  ُِصلاَْخلا  ُلَـمَْعلا  َو  ( 280 ص 325 . ج 1 /  دیدحلا : یبا  نبا  هغالبلا  جـهن  حرـش  ُهَدْـحَو .» َهَّللا  اَِهب  َدـیُرت  ْنأ  َو  َکُصالْخإ 

لاثما هیآ و  نیا  هک  دوشیم  هتفگ  دنچ  ره  . 5 هنّیب /  ( 281 ثیدح 4 . 2 ص 16 ،  / ج یفاک : لوصا  َّلَج .» َو  َّزَع  ُهَّللا  اَّلِإ  ٌدَحَأ  ِْهیَلَع  َكَدَـمْحَی 
هک نیا  هب  هّجوت  اب  یلو  درادن  ایر  هلئسم  هب  یطبر  تسا و  یتسرپ  تب  كرـش و  یفن  ماقم  رد  يدابع و  دیحوت  نید و  لوصا  هب  طوبرم  نآ 

كرـش ار  ایر  ثیداحا  رد  تهج  نیدب  تسا و  دوجوم  وا  لمع  رد  كرـش  یعون  درادیم ، روظنم  تدابع  رد  ار  ادـخ  ریغ  راکایر  صخش 
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یِکُُسنَو ِیتَالَص  َّنِإ  ُْلق  ( 286 22 و 23 . سنوی /  ( 285 . 32 نامقل /  ( 284 . 65 توبکنع /  ( 283 . 110 فهک /  ( 282 دناهدیمان . یفخ 
ْنِم ٌّرِـس  ُصاَلْخِْإلا  ( 287 و 163 .  162 ماعنا / َنیِِملْـسُْملا » ُلَّوَأ  اـَنَأَو  ُتِْرمُأ  َِکلذـِبِو  َُهل  َکیِرَـش  اـَل  َنیَِملاَْـعلا *  ِّبَر  ِهِّلل  ِیتاَـمَمَو  َياَـیْحَمَو 

(288 ص 43 . دیرملا : ۀینم  ثیدح 24 ؛ ص 249 ، ج 67 /  توریب ، پاچ  راونالا : راحب  يِداَبِع .» ْنِم  ُْتبَبْحَأ  ْنَم  َْبلَق  ُُهتْعَدْوَتْـسا  يِراَرْـسَأ 
ْنَِمل َیبوُط  ( 289 ص 249 . ج 67 /  راونالا : راحب  ِِهتَحَلْـصَم .» َلَْضفَأ  ِْهَیلِإ  َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  َطَبْهَأ  ِِهتَداَبِع  َِصلاَخ  َّلَـجَوَّزَع  ِهَّللا  َیلِإ  َدَعْـصَأ  ْنَم 

.»؟ ُهُْریَغ َیِطْعُأ  اَِمب  ُهَرْدَـص  ْنُزْحَی  َْمل  َو  ُهاَنُذُأ  ُعَمْـسَت  اَِـمب  ِهَّللا  َرْکِذ  َْسنَی  َْمل  َو  ُهاَْـنیَع  يََرت  اَِـمب  ُهَْبلَق  ْلَغْـشَی  َْمل  َو  َءاَعُّدـلا  َو  َةَداَـبِْعلا  ِهَِّلل  َصَلْخَأ 
... . تسا رتوکین  لمع  رد  امش  زا  کی  مادک  هک  ناتدیامزایب  ات  : 2 کلم /  ( 290 ثیدح 3 . صالخالا ، باب  ص 16 ، ج 2 /  یفاک ، لوصا 
یَّتَح ِلَمَْعلا  یَلَع  ُءاَْقبِْإلا  َلاَق : َُّمث  ُۀَیَـشَْخلا  َو  َقِداَّصلا  ُۀَّیِّنلا  َو  ِهَّللا  ُۀَیْـشَخ  َُۀباَصِْإلا  اَمَّنِإ  َو  اًلَمَع  ْمَُکبَوْصَأ  ْنِکلَو  اًلَمَع  ْمُکُرَثْکَأ  ِینْعَی  َْسَیل  ( 291

ص 230؛ ج 67 /  توریب ، پاچ  راونالا : راحب  ص 11 ؛ ج 20 /  نازیملا : ریسفت  ص16 ؛ ج 2 /  یفاک : لوصا  لَمَْعلا .»... َنِم  ُّدَـشَأ  َُصلْخَی 
ص 12. ج 1 /  لئاسولا : كردتسم  اَفَّصلا .» یَلَع  ِلْمَّنلا  ِبِیبَد  ْنِم  ِیتَّمُأ  ِیف  یَفْخَأ  ُكْرِّشلا  ( 292 توافت . یکدنا  اب  ص 17  ّربش : قالخالا 

ِْفلَتْخَی َْمل  ْنَم  َو  ( 294 ص 16 . لوقعلا : فحت  هَّرَش .» َّفَک  َو  ُهَْریَخ  َلََذب  َو  ُهُحِراَوَج  ُمَلْسَی  َو  ُُهْبلَق  ُمَلْـسَی  ٌۀََعبْرَأَف : ِِصلْخُْملا  ُۀَماَلَع  اَّمَأ  َو  ( 293
راحب یِصاَعَْملا .» ُبُّنََجت  ِصاَلْخِْإلا  ُماَمَت  ( 295 همان 26 . هغالبلا : جهن  ةَداَبِْعلا .»... َصَلْخَأ  َو  َۀـَناَمَْألا  يَّدَأ  ْدَـقَف  ُُهَتلاَقَم  َو  ُُهْلِعف  َو  ُُهتَِیناَلَع  َو  ُهُّرِس 

ْنأ ُۀَِصلاْخلا  ُةَدابِْعلأ  ( 297 ص 149 . ررغ : یعوضوم  تسرهف  َنیِصلْخُْملا .» ُۀَّیّجَـس  ُدْهُّزلأ  ( 296 ص 213 . ج 74 /  توریب ، پاچ  راونـالا :
ِْهَیلِإ ِهِّلُک  ِْقلَْخلا  ِنَع  َعِطَْقنَی  یَّتَح  ِِهتَداَبِع  َّقَح  ِهَِّلل  ًاِدباَع  ُدـِباَْعلا  ُنوُکَی  َال  ( 298 ص 229 . نامه : ُهَْبنَذ .» ّالإ  َفاخَی  َو ال  َهَّبَر  ّالإ  ُلُجَّرلا  وُجْرَیـال 
ِْهیَلَع َكَدَمْحَی  ْنَأ  ُدـیُِرت  َال  يِذَّلا  ُِصلاَْخلا  ُلَمَْعلا  ( 299 ص 10 . ج 1 /  لئاسولا : كردتـسم  ِهِمَرَِکب .» ُُهلَّبَقَتَیَف  ِیل  ٌِصلاَخ  اَذَه  ُلوُقَی  ٍذـِئَنیِحَف 

ْنِم ٍءْیَش  یَلَع  َدَمُْحی  ْنَأ  َّبُِحی  َال  یَّتَح  ِصاَلْخِْإلا  َۀَقیِقَح  ٌْدبَع  َغََلب  اَم  ( 300 . 4 ثیدح ص 16 ، ج 2 /  یفاک : لوصا  لَج .» َو  َّزَع  ُهَّللا  اَّلِإ  ٌدَحَأ 
اَمیف َِلئُـس  دـُق  َو  مّلَـس : َو  هلآ  َو  هیلَع  هَّللا  یّلـص  َلاق  َو  ( 301 ص 11 . راونالا : ةوکـشم  ص 217 ؛ توریب ، پاچ  یعادـلا : ةدـع  ِهَِّلل .» ٍلَمَع 

یعوضوم تسرهف  ُنیقَْیلأ .» ِصالْخْإلا  ُبَبَـس  ( 302 ص 228 . یعادـلا : ةدـع  َساّنلا .» اَِهب  ُدـیُری  ِهَّللا  ِۀَـعاِطب  ُدـْبَْعلا  َلَمْعَی  ْنأ ال  لاق  ُةاجَّنلا ؟
«. ِۀَِّینلا ُصُولُخ  ُنوُکَی  ِنیّدـلا  ِةَُّوق  ِرْدَـق  یلَع  ( 304 ص 92 . نامه : ِۀَِّینلا .» ِحالَـص  َو  ِنیقَْیلا  ِةَُّوق  ْنِم  ِلَـمَْعلا  ُصـالْخإ  ( 303 ص 433 . ررغ :

ص 430. نامه : ِساّنلا .» يِدـْیأ  یف  اّمِم  ُسْأَْیلا  ُصـالْخْإلا  ُلَّوأ  ( 306 ص 92 . نامه : ِلَمَْعلا .» ُصـالْخإ  ِْملِْعلا  ُةَرَمَث  ( 305 ص 93 . نامه :
ْنِم ِۀَمْکِْحلا  ُعِیباَنَی  ْتَرَج  اَّلِإ  ًاحاَبَـص  َنیَِعبْرَأ  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَِّلل  ٌدـْبَع  َصَلْخَأ  اَم  ( 308 ص 20 . نامه : ُلامْعْألا .» ََکل  ُْصلَْخت  َلاـمْالا  ِلِّلَق  ( 307
ةّدع رد  توافت  یکدنا  اب  ثیدح  نیا  ص 68 ؛ ج 2 /  اضرلا : رابخا  نویع  ص 242 ؛ ج 67 /  توریب ، پاچ  راونالا : راحب  ِِهناَِسل .» یَلَع  ِِهْبلَق 

َنِمْؤُْملا َّنِإ  ( 309 تسا . هدمآ  ص 56  ج 1 /  بیهرتلا : بیغرتـلا و  ص 249 و  ج 67 /  راونـالاراحب : ص 232 و  توریب ، پاچ  یعادـلا :
«. ِءاَمَّسلا َْریَط  َو  اَهَعاَبِس  َو  ِضْرَْألا  َّماَوَه  یَّتَح  ٍءْیَش  َّلُک  ُْهنِم  ُهَّللا  َفاَخَأ  ِهَِّلل  ًاِصلُْخم  َناَک  اَذِإ  َلاَق : َُّمث  ٍءْیَـش  ُّلُک  ُُهباَهَی  َو  ٍءْیَـش  ُّلُک  َُهل  ُعَشْخََیل 

َو یِهْجَِول  ِیتَعاَِطل  ِصاَلْخِْإلا  َّبُح  ُْهنِم  ُمَلْعَأَف  ٍدـْبَع  ِْبلَق  یَلَع  ُِعلَّطَأ  َال  َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  َلاَق  ( 310 ثیدح 21 . ص 248 ، ج 67 /  راونالا : راحب 
اوُِصلْخأ ( 311 دوجسلا . باب  هعیرـشلا ، حابـصم  ثیدـح 16 ؛ ص 136 ، ج 82 /  ناـمه : ُهَتَـساَیِس .» َو  ُهَمیِْوقَت  ُْتیَّلَوـَت  اَّلِإ  ِیتاَـضْرَم  ِءاَِـغْتبا 

«. َُهل َُصلَخ  ام  ّالا  ُلَبْقَیال  َهَّللا  َّنإَـف  یلاـعَت  ِهَّلل  ْمَُکلاـمْعأ  اوُِصلْخأ  ُساـّنلا  اَـهُّیأ  ( 312 ص 93 . ررغ : یعوضوم  تسرهف  اوُدَعْـسَت .» ْمَُکلاـمْعأ 
 / هدئام ( 314 ص 249 . ج 67 /  راونالا ، راحب  ُصاَلْخِْإلا .» ِةَداَبِْعلا  ُلَْـضفَأ  ( 313 ءاسن . هوس  هیآ 36 ، لیذ  ص 180  ج 5 /  یبطرق : ریسفت 
ار شیوخ  یتسه  مامت  هک  دنتـسه  یناسک  یعقاو  ناصلخم  هک  نآ  لّوا  دوشیم : هدـید  بلاج  هتکن  ود  هیآ  نیا  رد  . 207 هرقب /  ( 315 . 55

رخآ هلمج  زا  هک  نآ  مّود  دنرادن ؛ مه  تشهب  ياضاقت  وا  زا  یتح  دنهاوخیمن ، وا  يدونـشخ  زج  يزیچ  دننکیم و  هلماعم  ادـخ  ياضر  اب 
راکادـف و ياـهناسنا  نینچ  هک  دراد  اـضتقا  ناگدـنب  هب  تبـسن  یهلا  تـفأر  فـطل و  هـک  دوـشیم  هدافتـسا  ِداَـبِْعلِاب » ٌفُوَؤر  ُهـّللاَو  هـیآ « 
قح و زا  يرثا  دـندوبن  اهنیا  رگا  اـیآ  یتسار  دـنرادن . غیرد  زیچ  چـیه  زا  مدرم  تاـجن  يارب  هک  دنـشاب  مدرم  ناـیم  رد  هشیمه  يرگراـثیا 

دندرک رذن  اهنآ  اب  زین  مالسلا  امهیلعنیسح  ماما  نسح و  ماما  دسیونیم : ناهرب  ریـسفت  رد  ینارحب  موحرم  ( 316 دنامیم .؟ یقاب  تقیقح 
یلاما صـص 371 و 372 و  مارملا : ۀیاغ  ص412 و  ج 4 / ناهرب : ریسفت  رد  ناتـساد  نیا  ص 11 . ج 3 /  ریدغلا : ( 317 دنریگب . هزور  هک 
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ٍعِـضْوَم ِیف  ْلُقَی  َْمل  ًاِّیلَع  َّنِإ  اَمَأ  ( 319 8 و 9 . رهد /  ( 318 تسا . هدـش  لقن  رگید  ياهنوگ  هب   215 صـص 212 -  توریب ، پاچ  قودص :
ْنَأ ِْریَغ  ْنِم  ِِهْبلَق  ْنِم  ُمَْلعَی  اَِمب  ُهَرَبْخَأَف  ِهَِّلل  َمَعْطَأ  اَم  َّنَأ  ِِهْبلَق  یف  َّنأ  َِملَع  َهَّللا  َّنَِکل  َو  ًاروُکُـش  َو ال  ًءازَج  ْمُْکنِم  ُدـیُِرن  ِهَّللا ال  ِهْجَِول  ْمُکُمِعُْطن  اـمَّنِإ 

.7-4 نوعام /  ( 322 . 142 ءاسن /  ( 321 . 264 هرقب /  ( 320 ص 412 . ج 4 /  ناهرب : ریسفت  ِِهب .» َقِْطنَی 

ات 400  323

ِّلُک ِیف  ُصِرْحَی  َو  َهَدْحَو  َناَک  اَذِإ  ُلِسْکَی  َو  ٌدَحَأ  ُهَْدنِع  َناَک  اَذِإ  ِهَِّلل  ِلَمَْعلا  ِیف  ُصِرْحَی  ٌۀََـعبْرَأَف : ِیئاَرُْملا  ُۀَـماَلَع  اَّمَأ  ( 324 . 47 لافنا /  ( 323
َو َساَّنلا  ََيأَر  اَذِإ  ُطِْشنَی  ِیئاَرُْمِلل : ٍتاَماَلَع  ُثاََلث  ( 325 ص 17 . توریب ، پاچ  لوقعلا : فحت  ِهِدْهُِجب .» ُهَتْمَـس  ُنِسُْحی  َو  ِةَدَمْحَْملا  یَلَع  ِهِْرمَأ 

َناَک اَم  اَّلِإ  ٌلُوبْقَم  ِِّرْبلا  ُّلُـک  ( 326 ثیدح 8 . ص295 ، ج 2 /  یفاک : لوصا  ِهِرُومُأ .» ِعیِمَج  ِیف  َدَـمُْحی  ْنَأ  ُّبُِحی  َو  ُهَدْـحَو  َناَک  اَذِإ  ُلَـسْکَی 
ِیف يِْریَغ  یِعَم  َكَرْـشَأ  ْنَم  ٍکیِرَـش  ُْریَخ  اَنَأ  َّلَـج  َو  َّزَع  ُهَّللا  َلاَـق  ( 327 ص 223 . مجنپ ، پاچ  یتریـصب ، تاراشتنا  لوقعلا : فحت  ًءاـَئِر .»

ص 12. ج 1 /  لئاسولا : كردتـسم  ثیدـح 9 ؛ ءائرلا ، باب  ص 295 ، ج 2 /  یفاک : لوصا  ًاِصلاَخ .» ِیل  َناَـک  اَـم  اَّلِإ  ُْهلَْبقَأ  َْمل  ُهَلِمَع  ٍلَـمَع 

ص 293. ج 2 /  یفاک : لوصا  ِهَّللا .» یَلَع  ُُهباََوث  َناَک  ِهَِّلل  َلِـمَع  ْنَم  َو  ِساَّنلا  یَلَع  ُُهباََوث  َناَـک  ِساَّنِلل  َلِـمَع  ْنَم  ُهَّنِإ  ٌكْرِـش  ٍءاَـیِر  ُّلُـک  ( 328

ثیدح 5. ص 294 ، نامه : لِمَع .»... اَم  َیلِإ  ُهَّللا  ُهَلَکَو  ِهَّللا  ِْریَِغل  َلِمَع  ْنَم  ُهَّنِإَف  ٍۀَعْمُـس ، َال  َو  ٍءاـَئِر  ِْریَِغل  اُولَمْعا  َۀَـفَرَع : َْنبا  اَـی  َکَْـحیَو  ( 329
ِۀَماَیِْقلا َمْوَی  َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  ُلوُقَی  ُءاَئِّرلا ، َلاَق  ِهَّللا ؟ َلوُسَر  اَی  ُرَغْـصَْألا  ُكْرِّشلا  اَم  َو  اولاق  ُرَغْـصَْألا ، ُكْرِّشلا  ْمُْکیَلَع  ُفاَخَأ  اَـم  َفَوْخَأ  َّنِإ  ( 330

(331 ص 228 . یعادلا : ةدع  ْمُِکلاَمْعَأ .» َباََوث  ْمُهَدـْنِع  َنوُدَِـجت  ْلَه  اَْینُّدـلا  ِیف  َنُؤاَُرت  ُْمْتنُک  َنیِذَّلا  َیلِإ  اُوبَهْذا  ُمِِهلاَمْعَِأب : َداَبِْعلا  يَزاَج  اَذِإ 
هروس هیآ 110  لـیذ  ص 71  ج 11 /  یبطرق : ریـسفت  َكَرْـشَأ .» ْدَقَف  ِِهب  یئاَُری  ًامایَـص  َماَص  ْنَم  َو  َكَرْـشَأ  ْدَـقَف  اَِهب  یئاَُری  ًةولَـص  یَّلَـص  ْنَم 

َو ُْمْتیَّلَص  َو  ُْمتْمُـص  ِءائِّرلا  ِلَهِأل  ُلاُقی  ( 332 ص 222 . ج 67 /  توریب ، پاچ  راونالا : راـحب  ص 217 ؛ توریب ، پاچ  یعادلا : ةدـع  فهک ؛
(333 ص 14 . ج 9 /  یبطرق : ریـسفت  ُراّنلا .» ُمِِهبُرَعُْـست  ْنَم  ُلَّوَا  ِءالُؤه  َّنإ  َلاق : َُّمث  َِکلذ  َلیق  ْدَقَف  َِکلذ  َلاُقِیل  ُْمتأَرَق  َو  ُْمتْدَهاج  َو  ُْمْتقَّدَـصَت 

ثیدح ص 165 ، ج 2 /  یفاک : لوصا  ( 336 . 31 میرم /  ( 335 . 17 دعر /  ( 334 ص 218 . توریب ، پاچ  یعادلا ، ةّدع  ٌكْرِـش .» ُءاَئِّرلا 
ِْقلَْخلا ُّبَحَأَف  ِهَّللا  ُلاَیِع  ُْقلَْخلا  ( 338 ثیدح 7 . ص 164 ، ج 2 /  یفاک : لوصا  ( 337 ص 341 . ج 71 /  توریب ، پاچ  راونالا : راـحب  11 ؛

َو َّزَع  ُهَّللا  َبَتَک  ًاعُوبْـسُأ  ِْتیَْبلِاب  َفاَط  ْنَم  ( 339 ثیدح 6 . ص 164 ، نامه : ًاروُرُـس .» ٍْتَیب  ِلْهَأ  یَلَع  َلَـخْدَأ  َو  ِهَّللا  َلاَـیِع  َعَفَن  ْنَم  ِهَّللا  َیلِإ 
َُّمث ٍۀَجاَح ) ِفالا  َۀَّتِس  َُهل  یَضَق  َو  ٍراَّمَع  ُْنب  ُقحْسِإ  ۀیاور  یف  َو   ) ٍۀَجَرَد ِفالا  َۀَّتِس  َُهل  َعَفَر  َو  ٍۀَّیَس  ِفالا  َۀَّتِس  ُْهنَعاَحَم  َو  ٍۀَنَسَح  ِفالا  َۀَّتِس  َُهل  َّلَج 

َۀَّنَْجلا ٌْدبَع  َلَخَد  ( 340 ثیدح 95 . ص 326 ، ج 71 /  راونالا : راحب  ًارْـشَع .» َّدَع  یَّتَح  ٍفاَوَط  َو  ٍفاَوَط  ْنِم  ُلَْضفَأ  ِنِمْؤُْملا  ِۀَجاَح  ُءاَضَق  َلاَق 
َال َو  ِهَّللِاب  َنَمآ  اَم  ُۀَعاَفُر  اَی  ( 342 . 237 هرقب /  ( 341 ص 82 . ج 2 / راحبلا : ۀنیفس  ُْهنَع .» ُهَطاَمَأَف  َنیِِملْسُْملا  ِقیِرَط  یَلَع  َناَک  ٍكْوَش  ْنِم  ٍنْصُِغب 

ْنُکَی َْمل  ْنِإ  َو  اَِهئاَضَق  َیلِإ  َعَراَس  ُهَدـْنِع  ُُهتَجاَح  َْتناَک  ْنِإَف  ِهِهْجَو  ِیف  ْکَحْـضَی  َْمل  ٍۀَـجاَح  ِیف  ُنِمْؤُْملا  ُهوُخَأ  ُهاَتَأ  ْنَم  ٍِّیلَِعب ص  اـَل  َو  ٍدَّمَحُِمب 
ْنَم ( 343 ص 94 . ج 72 ، راونالا : راحب  ُهَْنَیب .» َو  اَنَْنَیب  َۀَـیَالَو  اَلَف  ُُهتْفَـصَو  اَم  ِفاَلِِخب  َناَک  اَذِإَف  َُهل  اَهَیِـضْقَی  یَّتَح  ِهِْریَغ  ِدـْنِع  ْنِم  َفَّلَکَت  ُهَدـْنِع ،

ص 164، ج 2 /  یفاک : لوصا  ٍِملْسُِمب .» َْسیَلَف  ُْهبُِجی  ْمَلَف  َنیِِملْسُْمَلل  اَی  يِداَُنی  اًلُجَر  َعِمَس  ْنَم  َو  ْمُْهنِم  َْسیَلَف  َنیِِملْـسُْملا  ِرُومُِأب  ُّمَتْهَی  َال  َحَبْـصَأ 
 / ج 71 توریب ، پاچ  راونالا : راحب  ِةَرِخْآلا .» َو  اَْینُّدلا  ِیف  ُهَّللا  َُهلَذَخ  اَّلِإ  ِِهتَرُْـصن  یَلَع  ُرِدْقَی  َوُه  َو  ُهاَخَأ  ُلُذْخَی  ٍنِمُْؤم  ْنِم  اَم  ( 344 ثیدح 5 .

ُجاَتْحَی اَّمِم  ًاْئیَش  ًانِمُْؤم  َعَنَم  ٍنِمُْؤم  اَمُّیَأ  ( 345 ثیدح 16 . ص 393 ، سلجم 73 ، توریب ، پاچ  قودص : یلاما  ص 17 ؛ ص 312 و ج 72 / 
ُِنئاَْخلا اَذَه  ُلاَُقیَف  ِهُِقنُع  َیلِإ  ُهاَدَی  ًَۀلُوْلغَم  ُهاَْنیَع  ًۀَـقَرُْزم  ُهُهْجَو  ًاّدَوْسُم  ِۀَـماَیِْقلا  َمْوَی  ُهَّللا  ُهَماَقَأ  ِهِْریَغ  ِدـْنِع  ْنِم  َْوأ  ِهِدـْنِع  ْنِم  ِْهیَلَع  ُرِدـْقَی  َوُه  َو  ِْهَیلِإ 

ص ج 1 /  یقرب : نساحم  ص 385 ؛ ج /  هداعسلا : جارعم  ص 367 ؛ ج 2 /  یفاـک : لوصا  ِراَّنلا .» َیلِإ  ِِهب  ُرَمُْؤی  َُّمث  َُهلوُسَر  َو  َهَّللا  َناَـخ  يِذَّلا 
َو ُهََتباَرَق  َلِخُْدی  ْنَأ  َِکلَذ  ْنِم  َو  ُۀَّنَْجلا  اَُهلَّوَأ  َِکلَذ  ْنِم  ٍۀَجاَح  ِْفلَأ  َةَِأم  ِۀَماَیِْقلا  َمْوَی  َُهل  ُهَّللا  یَضَق  ًۀَجاَح  ِنِمْؤُْملا  ِهیِخَِأل  یَـضَق  ْنَم  ( 346 . 100

ِنِمْؤُْملا ِۀَجاَح  ُءاَضَق  ( 347 توافت . یکدنا  اب  ثیدح 1  ص 193 ، ج 2 /  یفاک : لوصا  ًاباَُّصن .» اُونوُکَی  َال  ْنَأ  َدـَْعب  َۀَّنَْجلا  ُهَناَوْخِإ  َو  ُهَفِراَـعَم 
: دیفم صاصتخا  ص 324 ؛ ج 71 /  راونالا : راحب  ثیدـح 3 ؛ نامه : ِهَّللا .» ِلِیبَس  ِیف  ٍسَرَف  ِْفلَأ  ِناَلْمُح  ْنِم  ٌْریَخ  َو  ٍۀَـبَقَر  ِْفلَأ  ِْقتِع  ْنِم  ٌْریَخ 

یلمع www.Ghaemiyeh.comقالخا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 111زکرم  هحفص 101 

http://www.ghaemiyeh.com


«. ِۀَّنَْجلا ِنوُِدب  ََکل  یَـضْرَأ  َال  َو  َُکباََوث  َّیَلَع  َیلاَعَت  َو  َكَراَبَت  ُهَّللا  ُهاَداَن  اَّلِإ  ًۀَجاَح  ٍِملْـسُِمل  ٌِملْـسُم  یَـضَق  اَم  ( 348 توافت . یکدنا  اب  ص 26 
ْنَم ( 349 ص 285 . ج 71 /  توریب ، پاچ  راونالاراحب : ثیدح 7 ؛ ص 194 ، ج 2 /  هیمالسا ، پاچ  یفاک : لوصا  ص 19 ؛ دانسالا : برق 

ِۀَجاَح ِیف  یَعَس  ْنَم  ( 350 ثیدح 4 . ص 302 ، ج 7 /  توریب ، پاچ  راونالا : راحب  ُهَرْهَد .» َهَّللا  دبع  ْنَمَک  َناَک  ًۀَجاَح  ِنِمْؤُْملا  ِهیِخَِأل  یـضَق 
ِِهب َلِْزُنی  ْنَأ  ِهیِخَأ  یَلَع  ًاداَِمتْعا  ِءْرَْملِاب  یَفَک  ( 351 ص 315 . نامه : ُهَْلَیل .» ًاِمئاَق  ُهَراَهَن  ًاِمئاَص  ٍۀَنَس  ِفَالآ  َۀَعِْـست  َهَّللا  َدَبَع  اَمَّنَأَکَف  ِنِمؤُْملا  ِهیِخَأ 

: راونالا راحب  مَعِّنلا .» اوُّلَمَت  الَف  ْمُْکیَلَع  ِهَّللا  ِمَِعن  ْنِم  ْمُْکَیلِإ  ِساَّنلا  َِجئاَوَح  َّنإ  ( 352 ثیدح 8 . ، 131 ص 198 ، ج 2 /  یفاک : لوصا  ُهَتَجاَح .»
ٌبُراَقَت َو  اوُدَساَفَت  اَذِإ  ِساَّنلا  ِْنَیب  ُحاَلْصِإ  ُهَّللا  اَهُّبُِحی  ٌۀَقَدَص  ( 355 . 128 ءاسن /  ( 354 . 10 تارجح /  ( 353 ص 318 . ج 71 /  توریب ، پاچ 

نیا زین  ص 176  راونالا : ةوکشم  ص 209 و  ج 2 /  یفاک : لوصا  رد  ص 592 . ج 2 /  هیمالسا ، پاچ  یفاص ، ریـسفت  اوُدُعاَبَت .» اَذِإ  ْمِِهْنَیب 
ُلَْضفأ ( 357 ص 209 . ج 2 /  یفاک : لوصا  ِْنیَراَنیِدـِب .» َقَّدَـصَتَأ  ْنَأ  ْنِم  ََّیلِإ  ُّبَحَأ  ِْنیَْنثا  َْنَیب  َِحلْـصُأ  ْنََأل  ( 356 تسا . هدش  لقن  ثیدـح 

: ُلوُقَی َمَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلص  امُکَّدَج  ُْتعِمَس  یِّنِإَف  ( 358 ثیدح 5483 . ص 58 ، ج 3 /  لامعلا : لزنک  ِْنیَْبلا .» ِتاذ  ُحالْصإ  ِهَقَدَّصلا 
ص 58 ج 3 /  لاّمعلا : لزنک  رد  ثیدـح  نیا  ص 421 . حلاص : یحبـص  هغالبلا  جـهن  ِماَیِّصلا .» َو  ِةوَلَّصلا  ِۀَّماَع  ْنِم  ُلَْضفَأ  ِْنیَْبلا  ِتاَذ  ُحاَلَص 

(«. ٍبِذَِکب َْسَیل  ُْحلُّصلا  َوُه  اَمَّنِإ   ) ٍباَّذَِکب َْسَیل  َِحلْـصُْملا  َّنِإ  ( 359 تسا . هدش  لقن  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  زا  ثیدح 5484 
َو َنِطاَوَم ... ِۀَثاََلث  ِیف  اَّلِإ  ُبِذَْـکلا  ُُحلْـصَیال  َمَلَـس : َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاق  ( 360 ثیدح 7 . ص 210 ، ج 2 /  یفاک : لوصا 
نساحملا و ص 98 ؛ فجن ، پاچ  ۀعیرـشل : مراکم ا  یلا  ۀـعیرذلا  ص 171 ؛ تایثعشا : اَمُهَْنَیب .» َِحلُْـصِیل  ِْنیَلُجَّرلا  َْنَیب  یِـشْمَی  ِلُجَّرلا  ُبِذَک 

ِْهیَلَع ُهَّللا  یَّلَص  ُِّیبَّنلا  َلَأَس  ( 364 . 2 لافنا /  ( 363 . 122 نارمع /  لآ  ( 362 . 51 هبوت /  23 ؛ هدئام /  ( 361 ص 63 . ج 2 /  یقهیب : يواسملا 
َنِم ِسْأَْیلا  ُلاَمِْعتْـسا  َو  ُعَنْمَی  َال  َو  یِطُْعی  َال  َو  ُعَْفنَی  َال  َو  ُّرُـضَی  َال  َقُولْخَْملا  َّنَِأب  ُْملِْعلا  َلاَقَف : َّلَج ؟ َو  َّزَع  ِهَّللا  یَلَع  ُلُّکَوَّتلا  اَم  َلـِیئَْربَج : ْنَع  ِِهلآ  َو 

«. ُلُّکَوَّتلا َوُه  اَذَهَف  ِهَّللا  يَوِس  ٍدَحَأ  ِیف  ْعَمْطَی  َْمل  َو  ِهَّللا  يَوِس  ْفَخَی  َْمل  َو  ُجْرَی  َْمل  َو  ِهَّللا  يَوِس  ٍدَحَِأل  ْلَمْعَی  َْمل  َِکلَذَک  ُدـْبَْعلا  َناَک  اَذِإَف  ِْقلَْخلا 
 / قالط ( 366 ص 134 . نامه : ًادَـحَأ .»... ِهَّللا  َعَم  َفاََخت  َال  ْنَأ  ِیل  َلاَقَف  ( 365 ثیدح 23 . ص 138 ، ج 68 /  توریب ، پاچ  راونالا : راحب 

اَمَف اَهِّلُک  َكِرُومُأ  ِیف  ِهَّللا  یَلَع  َلَّکَوَتَت  ْنَأ  اَْهنِم  ٌتاَجَرَد  ِهَّللا  یَلَع  َلُّکَوَّتلَا  ( 367 تسا . یفاک  ار  وا  ادخ  دنک ، لکوت  ادـخ  رب  سک  ره  و  : 3
ِِهب ِْقثَو  ِْهَیلِإ  َِکلَذ  ِضیِْوفَِتب  ِهَّللا  یَلَع  ْلَّکَوَتَف  َُهل  َِکلَذ  ِیف  َمْکُْحلا  َّنَأ  ُمَْلعَت  َو  اًلْـضَف  َو  ًاْریَخ  َكُولْأَی  اـَل  ُهَّنَأ  ُمَْلعَت  ًایِـضاَر  ُْهنَع  َْتنُک  َکـِب  َلَـعَف 

راونالا راـحب  و  ص16 )  ) راونـالا ةوکـشم  رد  نومـضم  نیمه  هب  تیاور  نیا  ثیدح 5 . ص 65 ، ج 2 / یفاـک : لوصا  اَـهِْریَغ .» ِیف  َو  اَـهِیف 
ماما هک  دـنکیم  هفاضا  تیاور  هلابند  رد  یـسلجم  موحرم  هک  توافت  نیا  اـب  تسا  هدـمآ  ثیدح 18 ) ص 336 ، ج 75 /  توریب ، پاـچ  )
اهیف ِِهب  َْتِقثَو  َو  اْهیَلَع  ِِهئانَُما  یلإ  َو  ِْهَیلإ  اهَْملِع  َْتلَّکَوَف  اِهب  َکُْملِع  ْطُِحی  َْمل  یتَّلا  ِهَّللا  ِبُویُِغب  ُنامیالا  ِکلذ  ْنَم  َو  : » دومرف مالسلا  هیلعمتشه 

دنوادخ و هب  ار  نآ  ملع  يروایب و  نامیا  درادن  هطاحا  نآ  هب  وت  ملع  هک  یبیغ  روما  هب  هک  تسا  نیا  لّکوت  تاجرد  هلمج  زا  اهِْریَغ .» یف  َو 
یتاـنایرج ثداوـح و  هب  یگدـنز  رد  رگا  ینعی : نک . داـمتعا  ادـخ  هب  نآ  زج  دراوـم و  هنوـگ  نیا  رد  يراذـگاو ، یهلا  ملع  ناراد  هـنیزخ 

اب راذگاو و  وا  يایلوا  ادخ و  هب  ار  نآ  ملع  ینک  ریـسفت  هیجوت و  يّدام  لماوع  بابـسا و  هدودحم  رد  ار  نآ  یتسناوتن  هک  يدرک  دروخرب 
یبـیغ و هبنج  رب  ثیدـح  تمـسق  نیا  شخب . ییاـهر  ار  دوخ  تسا  شیوـشت  ینارگن و  بجوـم  هک  یناطیـش  سواـسو  زا  ادـخ  رب  داـمتعا 

ناسنا تشونرـس  رد  هک  یبیغ  لماوع  هب  دـهنیم و  رتارف  ار  اپ  يّدام  لماوع  هدودـحم  زا  لّکوتم  صخـش  هک  دراد  تلالد  لّکوت  ییارواـم 
َو ُبابْـسْألا  ِْهیَلَع  ْتَلَّهَـسَت  َو  ُباعِّصلا  َُهل  ْتَّلَذ  ِهَّللا  یَلَع  َلَّکََوت  ْنَم  ( 369 ص 67 . ج 4 /  نازیملا : ریـسفت  ( 368 دراد . ناـمیا  زین  تسا  رثؤم 

َنِمأ َو  ُتاـنُوَْملا  َیِفُک  َو  ُتاـهَبُّشلا  َُهل  َْتئاـضأ  ُهَناْحبُـس  ِهَّللا  یَلَع  َلَّکََوت  ْنَم  ( 370 ص 425 . ج 5 /  ررغ : حرـش  َۀَـمارَْکلا .» َو  َضْفَْخلا  َءَّوَبَت 
ص ج 2 /  هجام : نبا  ننس  ِلُّکَوَّتلِاب .» ُُهبِهُْذی  ُهَّللا  َّنِکلَو  َّالإ  اّنِم  ام  َو  ٌكْرِـش  ُةَرَیِّطلأ  ( 371 هرامش 8985 . ص 418 ، ررغ : تسرهف  ِتاِعبَّتلا .»

يَْوقَأ َنوُـکَی  ْنَأ  َّبَحَأ  ْنَم  ( 377 . 107 سنوی /  ( 376 . 17 ماـعنا /  ( 375 . 14 ماـعنا /  ( 374 . 15 رطاـف /  ( 373 . 3 قـالط /  ( 372 . 1170
ِهَّللا یَلَع  َلَّکََوت  ْنَم  ( 378 ص 288 . ج 2 /  لئاسولا : كردتسم  ص 151 ؛ ج 71 /  توریب ، پاچ  راونالا : راـحب  ِهَّللا .» یَلَع  ْلَّکَوَتَْیلَف  ِساَّنلا 

ص ررغ : تسرهف  ِهَّللا .» یَلَع  ُلُّکَوَّتلا  ِْبلَْقلا  ِةَُّوق  ُلْـصأ  ( 379 ص 288 . ج 2 /  لئاسولا : كردتـسم  ُمَزُْهی .» َال  ِهَّللِاب  َمَصَتْعا  ِنَم  َو  ُبَْلُغی  اـَل 
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اهتابنجب رمیل  رئاطلا  ناک  نأ  یّتح  تدتشا ، تلعتـشا و  و  اهودقوا ، مث  ًارهـش  بطحلا  اوعمج  ( 381 . 68 ءایبنا /  ( 380 هرامش 3082 . ، 418
هلاـم نم  اذـک  اذـکب و  یـصویف  ضرمیل  مهنم  لـجّرلا  نا  یّتح  ( 382 ص 303 . ءزج 11 /  یبطرق : ریـسفت  اـهجهو .»... ةّدـش  نم  قرتحیف 

تضرَم ول  ةأرملا ، نا  یّتح  ( 383 ص 54 . ج 4 /  ادیص ، پاچ  نایبلا : عمجم  ریـسفت  ًابطح .» هب  يرتشتف  ةأرملا  نا  یّتح  بطح و  هب  يرتشیف 
اََّمل ( 384 ص 187 . ج 22 /  يزار : رخف  ریـسفت  ًاموی .» نیعبرا  باوّدلا  یلع  بطحلا  هل  اولقن  میهاربال و  ًابطح  َّنَلَعْجَأل  هَّللا  ینافاع  نا  تلاق :

ُُهتاَکََرب َو  ِهَّللا  ُۀَـمْحَر  َو  ُمیِهاَْربِإ  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  َلاَقَف : ُمالَّسلا  ِْهیَلَع  ُلِیئاْربَج  ُهاَتَأ  ِراَّنلا  ِیف  ِِهب  اُومْرَی  ْنَأ  اُوداَرَأ  َو  ِقِینَْجنَْملا  ِیف  ُمیِهاَْربِإ  َسِلْجُأ 
ص 303. ءزج 11 /  یبطرق : ریـسفت  َکَّبَر .» ْلَأْساَف  ُلِیئَْربَج  َلاَقَف  ( 385 ص 55 . ج 4 /  نایبلا : عمجم  الَف .» َْکَیلِإ  اَّمَأ  َلاَقَف  ٌۀَـجاَح  َکـَل  َأ 
«. اهُدَْرب ُهَکَلْهَأل  ًامالَـس  ْلُقَی  َْمل  َْول  ( 388 . 69 ءایبنا /  ( 387 ص 156 . ج 71 /  راونالا : راحب  ِیلاَِـحب .» ُهُْملِع  ِیلاَؤُس  ْنِم  ِیبْسَح  َلاَـقَف : ( 386

همجرت و نیا  ( 393 . 1 ءاسن /  ( 392 . 38 مور /  ( 391 . 26 ءارسا /  ( 390 . 70 ءارسا /  ( 389 ص 263 . ج 7 /  توریب ، پاچ  نایبت : ریـسفت 
زا مه  دیـشاب و  هتـشاد  اورپ  ادـخ  زا  مه  ینعی  دـشابیم . اوّقتا  لوعفم  یبدا  ظاحل  زا  هک  تسا  هَّللا »  » هب َماحرألا » و   » فطع رب  ینتبم  ریـسفت 
«. ُهَعَم اَهَلَعَج  َهَّللا  َّنَأ  ََرت  َْملَأ  اَهَمَّظَع  َو  اَِهتَلِِـصب  َرَمَأ  َّلَج  َو  َّزَع  َهَّللا  َّنِإ  ِساَّنلا  َماَـحْرَأ  َینْعَی  َلاَـقَف  ( 394 دـینک . تاعارم  ار  ود  ره  قح  ماحرا و 

ص 329. ج 1 /  هیمالسا ، پاچ  یفاص : ریـسفت  هرامش 25 ؛ ص 437 ، ج 1 /  نیلقثلا : ریـسفت  ثیدح 1 ؛ ص 338 ، ج 1 /  ناهرب : ریـسفت 
 / ج 2 یفاک : لوصا  ُءاَشَی .» اَم  ُهَّللا  ُلَعْفَی  َو  ًۀَنَس  َنِیثاََلث  ُهَّللا  اَهُرِّیَُصیَف  َنِینِـس  َثاََلث  ِهِرْمُع  ْنِم  َیَِقب  ْدَق  ُنوُکَیَف  ُهَمِحَر  ُلِصَی  ُلُجَّرلا  ُنوُکَی  ( 395
ِیف ُْتنُک  ْدََـقل  َكاَدـِف ، ُْتلِعُج  ْمَعَن  ُْتُلق  َِکَیبارَِقل  ًالوُصَو  َکُّنُظَأـَل  یِّنِإ  ُرِّسَیُم  اَـی  یل : َلاـق  َلاـق : امِهِدَـحأ  ْنَع  ( 396 ثیدح 3 . ص 150 ،

َِکلَذ َّلُک  ِْنیَتَّرَم  َُکلَجَأ  َرَـضَح  ْدََـقل  ِهَّللا  َو  اَمَأ  َلاَقَف : ِیَتلاَخ ، ًادِـحاَو  َو  ِیتَّمَع  ًادِـحاَو  یِطْعُأ  ُْتنُک  َو  ِناَمَهْرِد  ِیتَرْجُأ  َو  ٌماَلُغ  اـَنَأ  َو  ِقوُّسلا 
...«. ُهَمِحَر ْلِصَْیلَف  ِِهقْزری  ِیف  َُهل  َطُْـسبَی  نَأ  َو  ِهِرْمُع  ِیف  ُهَّللا  َّدُـمَی  ْنَأ  ُهَّرَـس  ْنَم  ( 397 ص 100 . ج 71 /  توریب ، پاچ  راونالا : راـحب  ُرَّخَُؤی .»

َو ِهِرُمُع  ِیف  َُهل  ُئِْـسُنت  َو  َلاَْومَْألا  یِْمُنت  َو  يَْولَْبلا  ُعَفْدـَت  َو  َلاَـمْعَْألا  یِّکَُزن  ِماَـحْرَْألا  ُۀَلِـص  ( 398 ثیدح 29 . ص 156 ، ج 2 /  یفاـک ، لوصا 
ْنِم َدِهاَّشلا  یِصوُأ  ( 399 ثیدح 13 . ص 152 ، ج 2 /  یفاـک : لوصا  ُهَمِحَر .» ُلِـصَْیل  َو  َهَّللا  ِقَّتَْیلَف  ِِهْتَیب  ِلـْهَأ  ِیف  ُبِّبَُحت  َو  ِِهقْزِر  ِیف  ُعِّسَوـُت 

َِکلَذ َّنِإَف  ٍۀَنَس  ِةَریِسَم  یَلَع  ُْهنِم  َْتناَک  ْنِإ  َو  َمِحَّرلا  ّلِصَی  ْنَأ  ِۀَماَیِْقلا  ِمْوَی  َیلِإ  ِءاَسِّنلا  ِماَحْرَأ  َو  ِلاَجِّرلا  ِباَلْصَأ  ِیف  ْنَم  َو  ْمُْهنِم  َِبئاَْغلا  َو  ِیتَّمُأ 
ۀّجحم ثیدح 5 ؛ ص 151 ، ج 2 /  یفاک : لوصا  ص 105 ؛ ج 71 /  توریب ، پاچ  راونالا : راـحب  ص 165 ؛ راونالا : ةوکـشم  ِنیِّدلا .» َنِم 

پاچ راونالا : راحب  ُْهنَع .» يَذَْألا  ُّفَک  ُمِحَّرلا  ِِهب  ُلَصُوی  اَـم  ُلَْـضفَأ  َو  ٍءاَـم  ْنِم  ٍَۀبْرَِـشب  َْول  َو  َکَـمِحَر  ْلِـص  ( 400 ص 430 . ج 3 /  ءاضیبلا :
ص 166. راونالا : ةوکشم  ص 88 ؛ ج 71 /  توریب ،

ات 475  401

ص 155، ج 2 /  یفاک : لوصا  ِمِیلْـسَّتلِاب .»... َْول  َو  ْمُکَماَحْرَأ  اُولِـص  ( 402 ص 80 . ۀـّیوبنلا : تازاجملا  ِماَلَّسلِاب .» َْول  َو  ْمُکَماَـحْرَأ  اوُِّلب  ( 401
َْولَو ْمُکَماحْرَا  اُولِـص  : » تسا هدـش  لقن  هنوگ  نیا  ص 40 )  ) لوقعلا فحت  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربماـیپ  زا  ثیدـح  نیا  ثیدح 22 .

ِلاَمْعَْألا ُّيَأ  مَّلَـس : َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یّلَـص  ِِّیبَّنِلل  ٌلُجَر  َلاق  ( 406 . 27 هرقب /  ( 405 . 25 دعر /  ( 404 22 و 23 . دّمحم /  ( 403 ِمالَّسلِاب .»
َۀَبَحاَصُم َو  َكاَّیِإ  َو  ( 407 ص 516 .  / ج 1 راحبلا : ۀنیفـس  ِمِحَّرلا .»... ُۀَـعیِطَق  َلاق  اَذ  اَم  َُّمث  َلاَق  ِهَّللِاب  ُكْرِّشلا  َلاَقَف : َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  َیلِإ  ُضَْغبَأ 

َال ٌۀَثاََلث  ( 408 ثیدح 7 . ص 641 ، ج 2 /  یفاک : لوصا  َعِضاَوَم .» ِۀـَثاََلث  ِیف  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  ِباَتِک  ِیف  ًانوُْعلَم  ُُهتْدَـجَو  یِّنِإَـف  ِهِمِحَِرل  ِعِطاَْـقلا 
َنُوثاََلث ِهیِخَأ  یَلَع  ِِملْسُْمِلل  ( 409 ثیدح 208 . ص 177 ، قودص ج 1 /  لاصخ  مِحَر .» ُعِطاَق  َو  ٍرْحِـس  ُنِمْدُم  َو  ٍرْمَخ  ُنِمْدُم  َۀَّنَْجلا  َنُولُخْدَـی 

(410 ص 236 . ج 71 /  توریب ، پاچ  راونالا : راحب  ُهَتَضْرَم .»... ُدوُعَی  َو  ُهَتَْربَع ... ُمَحْرَی  َو  ُهَتَّلَز  ُرِفْغَی  ِْوفَْعلا  َِوأ  ِءاَدَْألِاب  اَّلِإ  اَْهنِم  َُهل  َةَءاََرب  َال  ًاّقَح 
ص 222؛ ج 71 /  توریب ، پاـچ  راونـالا : راـحب  ِهِضَرَم .» ِیف  ُهَدوُعَی  ْنَأ  َو  َّلَـج ... َو  َّزَع  ِهَّللا  َنِم  ٍۀَـبِجاَو  ٍقوُقُح  ٌۀَْعبَـس  ِنِمْؤُْملا  یَلَع  ِنِمْؤُْـمِلل 
؟ ِساَّنلا َنِم  اَِنئاَطَلُخ  َْنَیب  َو  اَنَْنَیب  اَمِیف  َو  اَنِمْوَق  َْنَیب  َو  اَنَْنَیب  اَمِیف  َعَنْـصَن  ْنَأ  اََنل  یِغَْبنَی  َْفیَک  ( 411 ثیدح 2 . سلجم 9 ، ص 36 ، قودص : یلاما 
. ةرشاعملا ۀبحـصلا و  بادآ  باتک  ص 401 ، ج 3 /  ءاضیبلا : ۀـجّحم  ص 398 ؛ ج 8 /  هعیـشلا : لئاسو  ْمُهاَضْرَم .» َنوُدوُعَت  َو  َلاَقَف ...: َلاَـق 
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یّتَح َُهل  اوُرَفْغَتْـسا  َو  ُۀَمْحَّرلا  ُْهتَرَمَغ  ُهَْدنِع  َدَـعَق  اذإَف  ٍکَلَم  َْفلأ  َنوُْعبَـس  ُهَعَّیَـش  ُحبُْـصی  َنیح  َناک  ْنإَف  ِهِضَرَم  یف  ُهاخأ  َداع  ٍنمُؤم  امُّیأ  ( 412
ُضوُخَی ْلَزَی  َْمل  ًاضیِرَم  َداَع  ْنَم  ( 413 ص 361 . توریب ، پاچ  قالخالا : مراکم  َحبُْصی .» یّتَح  َِکلذ  ُْلثِم  َُهل  َناک  ًءاسَم  َناک  نإ  َو  َیِـسُْمی 

: ُلوُقَیَف ِۀَماَیِْقلا  َمْوَی  ِهِداَبِع  ْنِم  ًادـْبَع  َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  ُرِّیَُعی  ( 414 ص 250 . هّیوبنلا : تازاجملا  اَهِیف .» َسُِمتُْغا  َسَلَج  اَذِإَف  َسِلْجَی  یَّتَح  َۀَـمْحَّرلا 
ْمَلَف ُنِمْؤُْملا  َكوُخَأ  َضِرَم  ُلوُقَیَف  ُضَرْمَت  َال  َو  َُملَْأت  َال  ِداَبِْعلا  ُّبَر  َْتنَأ  َکَناَْحبُس  َکَناَْحبُس  ُلوُقَیَف  ِینَدوُعَت  ْنَأ  ُتْضِرَم  اَذِإ  َکَعَنَم  اَم  يِْدبَع !

ُنَمْحَّرلا اَنَأ  َو  ِنِمْؤُْملا  َيِْدبَع  ِۀَماَرَک  ْنِم  َِکلَذ  َو  ََکل  اَُهْتیَـضَقَف  َکِِجئاَوَِحب  ُْتلَّفَکََتل  َُّمث  ُهَْدنِع  ِینَتْدَـجََول  ُهَتْدُـع  َْول  ِیلاَلَج  َو  ِیتَّزِع  َو  ُهْدـُعَت ،
ِنب ِرَفْعَِجل  یلْوَم  ْنَع  ( 415 توافت . یکدنا  اب  ص 360  توریب ، پاچ  قالخالا : مراکم  صص 534 و 535 ؛ ج 2 /  راحبلا : ۀنیفس  میِحَّرلا .»

؟ َنوُدیُِرت َْنیَأ  اََنل : َلاَقَف  ِقیِرَّطلا  ِضَْعب  ِیف  ٌرَفْعَج  اَنَلَبْقَتْـساَف  ٍرَفْعَج  ِیلاَوَم  ْنِم  ٌةَّدِـع  ُنَْحن  َو  ُهُدوُعَن  ِْهَیلِإ  اَنْجَرَخَف  ِهِیلاَوَم  ُضَْعب  ضِرَم  َلاق : ٍدَّمَُحم 
اَْنلُقَف ٍروَُخب ؟ ِدوُع  ْنِم  ٌۀَعِْطق  َْوأ  ٍبیِط  ْنِم  ٌۀَقُْعل  َْوأ  ٌۀَّجُْرتُأ  َْوأ  ٌۀَلَجْرَفَـس  َْوأ  ٌۀَحاَُّفت  ْمُکِدَحَأ  َعَم  َلاَقَف  اَنْفَقَوَف  اوُِفق  اََنل : َلاَقَف  ُهُدوُعَن ، ًاناَُلف  ُدـیُِرن  اَْنلُقَف 

مراکم باب 17 ؛ ص 643 ، ج 2 /  هعیشلا : لئاسو  «. ْهیَلَع ِِهب  َلِخْدُأ  اَم  ِّلُک  َیلِإ  ُحیِرَتْسَی  َضیِرَْملا  َّنَأ  َنوُمَْلعَت  اَم  َأ  َلاَقَف : اَذَه  ْنِم  ٌءْیَش  اَنَعَم  اَم 
ص ج 78 /  توریب ، پاچ  راونالا : راحب  ِۀَّنَْجلا .» ِراَـمث  ْنِم  ُهَّللا  ُهَمَعْطَأ  ُهَتَوْهَـش  ًاـضیِرَم  َمَعْطَأ  ْنَم  ( 416 ص 361 . توریب ، پاچ  قـالخالا :

َسُولُْجلا َفَّفَخ  ُهاَخَأ  َداَع  اَذِإ  ْنََمل  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  َدـْنِع  ًارْجَأ  ِداَّوُْعلا  ِمَظْعَأ  ْنِم  َّنِإ  ( 417 ثیدح 25157 . ص 97 ، ج 9 /  لامعلا : زنک  224 ؛
. توافت یکدنا  اب  ص 360  توریب ، پاچ  قالخالا : مراکم  ص 642 ؛ ج 2 /  هعیشلا : لئاسو  ُهُدیُِری .» َو  َِکلَذ  ُّبُِحی  ضیِرَْملا  َنوُکَی  ْنَأ  اَّلِإ 

َُهلَأْسَی َو  ِْهیَلَع  ُهَدَی  َعَضَی  ْنَأ  ِضیِرَْملا  ِةَداَیِع  ُماَمَت  ( 419 ص 361 . قالخالا ، مراکم  ِهِعَجَو .» ْنِم  ِضیِرَْملا  یَلَع  ُّدَشَأ  یَکْوَّنلا  َةَداَیِع  َّنِإَف  ( 418
«. ِِهتَْهبِج یَلَع  َْوأ  ِضیرَْملا  ِيَدَی  یَلَع  ِْهیَدَی  يَدْحِإ  ُدـِئاَْعلا  َعَضَی  ْنَأ  ِةَداَیِْعلا  ِماَمَت  ْنِم  ( 420 ص 7 . ج 3 /  یبهذ : لادـتعالا  نازیم  َوُه .» َْفیَک 

تمکح 325. ص 1243 ، مالـسالا : ضیف  هغـالبلا  جـهن  ِِهْبلَق .»... ِیف  ُُهنْزُح  َو  ِهِهْجَو  ِیف  ُهُرِْـشب  ُنِمْؤُْـملا  ( 421 ص 360 . قالخالا : مراـکم 
ص 103، ج 2 /  یفاک : لوصا  ص 180 ؛ راونالا : ةوکـشم  ِرِْـشْبلا .»  ِنْسُح  َو  ِهْجَْولا  ِۀَقاَلَِطب  ْمُهْوُْقلاَف  ْمُِکلاَْومَِأب  َساَّنلا  اوُعَـسَت  َْنل  ْمُکَّنِإ  ( 422

راونالا راحب  و  ثیدح 9 ) ثیدح 9 و ص 362  ص 20 ،  ) قودص یلاما  ص 53 ،) ج 2 /   ) اضرلا رابخا  نویع  رد  ثیدـح  نیا  ثیدح 1 .
اَی َلاَقَف : ٌلُجَر  مَّلَس  َو  ِِهلآ  َو  ْهیَلَع  هَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  َلوُسَر  یَتَأ  ( 423 تسا . هدش  لقن  زین  مهوعسف »  » توافت اب  ثیدح 13 ) ص 159 ، (ج 71 / 

َو ُنَسَْحلا  ُرِْشْبلا  ( 424 ثیدح 3 . ص 103 ، ج 2 /  یفاک : لوصا  ٍطِسَْبنُم .» ٍهْجَِوب  َكاَخَأ  َْقلا  َلاَق : ْنَأ  ُهاَصْوَأ  اَمِیف  َناَکَف  ِینِـصْوَأ  ِهَّللا  َلوُسَر 
ص راونالا : ةوکـشم  ِهَّللا .» َنِم  ٌدُْعب  َو  ِْتقَْمِلل  ٌۀَبَـسْکَم  ِرِْـشْبلا  ُءوُس  َو  ِهْجَْولا  ُسُوبُع  َو  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  َنِم  ٌۀـَبُْرق  َو  ِۀَّبَحَْمِلل  ٌۀَبَـسْکَم  ِهْجَْولا  ُۀَـقاَلَط 

َابَأ ُْتلَأَس  ( 426 ص 157 . ۀعیرـشلا ، مراکم  یلا  ۀـعیرذلا  ص 232 ؛ ج 5 /  ءاضیبلا ، ۀـجّحم  ًاّـقَح . اَّلِإ  ُلُوقَأ  اـَل  َو  ُحَْزمَأـَل  یِّنِإ  ( 425 . 179
، ْنُکَی َْمل  اَم  َسَْأب  اـَل  َلاَـقَف : َنوُکَحْـضَی  َو  َنوُحَزْمَی  ٌماَـلَک  ْمُهَْنَیب  يِرْجَیَف  ِمْوَْقلا  َعَم  ُنوُکَی  ُلُـجَّرلا  َكاَدـِف  ُْتلِعُج  ُْتلُقَف  َمـالَّسلا : ْهیَلَع  ِنَسَْحلا 

اَنِطْعَأ ُهَناَکَم : ُلوُقَی  َُّمث  َۀَّیِدَْهلا  ِْهَیِلا  یتأیَف  ُِّیباَرْعَْألا  ِهِیتْأَی  َناَک  َمَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  َلوُسَر  َّنِإ  َلاَق : َُّمث  َشْحُْفلا ، َینَع  ُهَّنَأ  ُْتنَنَظَف 
ص 477؛ ج 8 /  هعیشلا : لئاسو  «. اَناَتَأ ُهَْتَیل  ُِّیباَرْعَْألا  َلَعَف  اَم  ُلوُقَی : َّمَتْغا  اَذِإ  َناَک  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  ُکَحْـضَیَف  اَِنتَّیِدَه  َنَمَث 
، ٌَۀباَعُد ِهِیف  َو  اَّلِإ  ٍنِمُْؤم  ْنِم  اَم  ( 427 تسا . هدمآ  ۀیدهلا » هل  يدهیف   » یفاک رد  هک  توافت  نیا  اب  ثیدح 1 . ص 663 ، ج 2 /  یفاک : لوصا 

ُّبُِحی َّلَج  َو  َّزَع  َهَّللا  َّنِإ  ( 428 ثیدح 2 . ص 663 ، ج 2 /  یفاک : لوصا  ص 477 ؛ ج 8 /  هعیشلا : لئاسو  ُحاَزِْملا .» َلاَق  َُۀباَعُّدلا ؟ اَم  َو  ُْتُلق 
ْمُکِضَْعب ُۀَبَعاَدُم  َْفیَک  ( 429 ثیدح 4 . ص 663 ، ج 2 /  یفاک : لوصا  ص 478 ؛ ج 8 / هعیـشلا : لئاسو  ٍثَفَر .» اَِلب  ِۀَعاَمَْجلا  ِیف  َبِعاَدُْملا 

هیلع هللا  یلـصِهَّللا  ُلوُسَر  َناَک  ْدََقل  َو  َکیِخَأ  یَلَع  َروُرُّسلا  اَِهب  ُلِخُْدَتل  َکَّنِإ  َو  ُِقلُْخلا  ِنْسُح  ْنِم  َۀَبَعاَدُْملا  َّنِإَف  اُولَعْفَت  اَلَف  َلاَق  ٌلِیلَق  ُْتُلق  ًاضَْعب 
ُلوُسَر َناَک  ( 430 ص 478 . ج 8 /  هعیـشلا : لئاسو  ثیدـح 3 ؛ ص 633 ، ج 2 /  یفاک : لوصا  ُهَّرُـسَی .» ْنَأ  ُدـیُِری  َلُـجَّرلا  ُبِعاَدـُی  هلآو 

ِهَّللا ُلوُسَر  َناَک  ( 431 ص 76 . ج 2 /  لئاسولا : كردتسم  ِۀَبَعاَدُْملِاب .» ًاموُمْغَم  ُهآَر  اَذِإ  ِِهباَحْـصَأ  ْنِم  َلُجَّرلا  ُّرُـسََیل  هلآو  هیلع  هللا  یلـصِهَّللا 
ص ج 74 /  توریب ، پاچ  راونالا : راحب  َكُؤاََهب .» َبَهْذَیَف  ُحَزْمَت  َال  ُِّیلَع  اَی  ( 432 نامه . اّقَح .» اَّلِإ  ُلوُقَی  َال  َو  ُبِعاَُدی  ِِهلآ : َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص 

َحازِْملا َو  َكاَّیا  َو  ِهَّللا  يَْوقَِتب  َکیصْوأ  ( 434 ص 478 . ج 8 /  هعیـشلا : لئاسو  ِهِهْجَو .» َءاَم  َو  ِلُجَّرلا  ُبِهُْذی  ُهَّنِإَف  َحاَِزم  َكاَّیُأ  َو  ( 433 . 48
ثیدح 4. ص 223 ، قودـص : یلاما  ِهْجَْولا .» ِءاَِمب  ُبَهْذـَت  ِحاَزِْملا  ُةَْرثَک  ( 435 ص 77 . ج 2 /  لئاسولا ، كردتـسم  ِءاهَْبلِاب .» ُبَهْذَـی  ُهَّنإَف 
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ترضح زا  تیاور  نیا  ص 665 . ج 2 /  یفاک ، لوصا  ثیداحا 6 و 11 ؛ ص 481 ، ج 8 /  هعیشلا : لئاسو  َْکیَلَع .» َأَرَتُْجیَف  ْحِزاَُمتال  ( 436
ُّرُجَی ُهَّنِإَـف  َحاَزِْملا  َو  ْمُکاَّیِإ  ( 437 تسا . هدش  لقن  ص 370 ) ج 75 /  توریب ، پاچ   ) راونالا راحب  رد  زین  مالـسلا  هیلعيرکـسع  نسح  ماما 

فحت رد  ص 482 . ج 8 /  هعیشلا : لئاسو  ثیدح 12 ؛ ص 664 ، ج 2 /  یفاک : لوصا  ُرَغْـصَْألا .» ُّبَّسلا  َوُه  َو  َۀَنیِعَّضلا  ُثِرُوی  َو  َۀَـمیِخَّسلا 
ُّفِخَتْـسَی َو  َِکناَمیِإ  ِرُوِنب  ُبَهْذَـی  ُهَّنِإَف  َحاَزِْملا  َو  َكاَّیِإ  ( 438 تسا . هدش  لقن  ثیدـح  نیا  مالـسلا  هیلعقداص  ماما  زا  ص 283 )  ) لوقعلا

: حلاص یحبـص  هغالبلا  جهن  ًۀَّجَم .» ِِهْلقَع  ْنِم  َّجَـم  اَّلِإ  ًۀَـحْزَم  ُؤُْرما  َحَزَم  اَم  ( 439 ثیدح 19 . ص 665 ، ج 2 /  یفاک : لوصا  َکـِتَءوُرُِمب .»
هلأسم ناناملـسم و  هب  تبـسن  ینکارپ  هعیاش  میرحت  ناـعل و  فذـق و  اـنز و  ّدـح  رکذ  اـب  رون  هروس  و 28 .  27 روـن /  ( 440 تمکح 450 .

رب ناکزینک  هارکا  زا  عنم  مدرم و  یـصخش  یگدنز  هدودـحم  رد  دورو  زا  یهن  مرحمان و  هب  هاگن  ینارچ و  مشچ  زا  یهن  باجح و  بوجو 
يربهر نوئش  تلاسر و  ماقم  هب  مارتحا  دروم  رد  ییاهروتسد  هب  هدش و  عورـش  ردام  ردپ و  نادنزرف  جورخ  دورو و  بادآ  ءاشحف و  انز و 

نآ یلـصا  یـساسا و  هزیگنا  ثحب و  ههجو  نکل  تسا  یهقف  ياهروتـسد  یقوـقح و  ماـکحا  رب  لمتـشم  هچرگا  همه  نیا  دوـشیم و  متخ 
ریسفت َباْبلا . ُِلبْقَتْسُم  َْتنأ  َو  ْنِذأَتْسَتال  ( 441 تسا . ناسنا  تیناسنا  نوئـش  ظفح  هب  طوبرم  هک  تسا  یندـم  یلام و  قوقح  زا  رتارف  يزیچ 

هنکر نم  نکلو  ههجو  ءاقلت  نم  بابلا  لبقتـسی  مل  موق  باب  یتا  اذا  ناـک  مالّـسلا  ةولّـصلا و  هیلع  هنا  ( 442 ص 198 . ج 23 /  يزاررخف ،
َو ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َجَرَخ  ( 443 نامه . روتـس » ٍذئنیح  اهیلع  نکی  مل  رودلا  نال  کلذ  و  مکیلع ، مالّـسلا  لوقیف  رـسیالا  وا  نمیالا 

َْکیَلَع ُمالّـسلا  اْهیَلَع  ُۀَمِطاَف  َْتلاَقَف  ْمُْکیَلَع  ُماَلَّسلا  َلاَق  َُّمث  ُهَعَفَدَف  ُهَدَی  َعَضَو  ِباَْبلا  َیلِإ  ُْتیَهَْتنا  اَّمَلَف  ُهَعَم ، اَنَأ  َو  ُمالّـسلا  اْهیَلَع  َۀَمِطاَف  ُدـیُِری  ِِهلآ 
دروم هچ  نآ  تسا و  لّصفم  تیاور  ص 587 . ج 3 /  نیلقثلا : رون  ریـسفت  ِهَّللا .»... َلوُسَر  اَی  ْلُخُْدا  َْتلاَق  ُلُخْدَاَء ؟ َلاَق  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  ُماَلَّسلا 

فارعا ( 449 . 14  / نباغت ( 448 . 22  / رون ( 447 . 134 نارمع /  لآ  ( 446 . 199 فارعا /  ( 445 58 و 59 .  / رون ( 444 دش . هدروآ  دوب  زاین 
َلأَس ( 450 نکم .  هزیتس  اهنآ  اب  و   ] نادرگب يور  نالهاج  زا  اـمن و  توعد  اـهیکین  هب  ریذـپب و  ار  ناشرذـع  نک و  ارادـم  اـهنآ  اـب  : 199/
َوُفْعَت ْنأ  َكُُرمأَی  َّنإ  ُدَّمُحم ! ای  َلاقَف  ُهاتأ  َُّمث  َِملاْعلا . َلأْسأ  یّتَح  يرْدَأ  َلاقَف ال  َِکلذ  ْنَع  َلـیئاْربَج  مَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِهیَلَع  هَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  لوُسَر 

. فارعا هروس  هیآ 199  لیذ  ص 512 ، ج 2 /  ادیص ، پاچ  نایبلا : عمجم  ریـسفت  َکَعَطَق .» ْنَم  َلِصَت  َو  َکَمَرَح  ْنَم  َیِطُْعت  َو  َکَمَلَظ  ْنَّمَع 
پاچ راونالا : راحب  َکَمَلَظ .» ْنَّمَع  وُفْعَت  َو  َکَمَرَح  ْنَم  یِطُْعت  َو  َکَـعَطَق  ْنَم  ُلِـصَت  ِةَرِخْـآلا ؟ َو  اَْینُّدـلا  ِقـالْخَأ  ِْریَخ  یَلَع  ْمُکُّلُدَأ  ـالَأ  ( 451

ثیدح ص 108 ، ج 2 /  یفاک : لوصا  ُهَّللا .» ُمُکَّزُِعی  اْوَفاَعَتَف  ًاّزِع  ّالِإ  َْدبَْعلا  ُدیِزَی  َْوفَْعلا ال  َّنِإَف  ِْوفَْعلِاب  ْمُْکیَلَع  ( 452 ص 399 . ج 68 /  توریب ،
 / ج 1 ادیص ، پاچ  نایبلا : عمجم  ریسفت  ًاَّزِع » اِهب  ُهَّللا  َُهداز  ّإلا  ُّطَق  ٍۀَمَلْظَم  ْنَع  ٌلُجَر  افَع  ام  ( 453 ص 75 . قالخالا : نساحم  یف  قئاقحلا  5 ؛

(455 ياعد 16 . هیداجس : هفیحص  یِّنَع .»... ُفْعاَف  ِّوُفَْعلِاب  َکَسْفَن  َْتیَّمَـس  يِذَّلا  َْتنَأ  َو  ( 454 نارمع . لآ  هروس  هیآ 133  لیذ  ص 505 ،
اَذِإ ( 456 ص 182 . ج 3 /  توریب ، پاچ  یلازغ : نیدـلا  مولع  ءایحا  افَع .» َرَدَـق  اذإ  يذَّلا  َلاق  َْکیَلَع  ُّزَعَأ  َكِدابِع  ُّيأ  ِّبَر  ای  یـسُوم  َلاـق 
َْدنِع ُْوفَْعلا  ( 457 تمکح 11 . توریب ، پاچ  حـلاص : یحبـص  هغالبلا  جـهن  ِْهیَلَع .» ِةَرْدـُْقِلل  ًارْکُـش  ُْهنَع  َْوفَْعلا  ِلَعْجاَف  َكِّوُدَـع  یَلَع  َتْرَدَـق 

رد رتشیب  عالطا  يارب  ( 460 . 92  / فسوی ( 459 . 91  / فسوی ( 458 ص 207 . ج 2 /  راحبلا : ۀنیفس  َنیِقَّتُْملا .» َو  َنِیلَسْرُْملا  ِنَنُـس  ْنِم  ِةَرْدُْقلا 
صص 272-281؛ ج 17 /  رصم ، پاچ  دیدحلا : یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرـش  ص 132 ؛ ج 21 /  توریب ، پاچ  راونالاراحب : كر : هراـب  نیا 

جهن حرش  رد  ص 49 . ج 4 /  ماشه : نبا  هریس  ( 461 ص 182 . ج 3 /  نیدلا : مولع  ءایحا  ص 55 ؛ ج 4 /  توریب ، پاچ  ماـشه : نبا  هریس 
: تسا هدش  لقن  هنوگ  نیا  رعش  نیا  صص 105 و 130 ) ج 21 /  توریب ، پاچ   ) راونالاراحب و  ص 272 ) ج 17 /   ) دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا 
ص ج 17 /  دیدحلا : یبا  نبا  هغالبلا  جـهن  حرـش  ِۀَـمَحْرَْملا .» ُمْوَی  ُمْوَْیلا  َِلب  ( 462 دـنوشیم . ریـسا  اهنز  زورما  . .... همرحلا یبست  مویلا  .... 

لوصا َدَعَو .» اَذِإ  ِفَْیلَف  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  َو  ِهَّللِاب  ُنِمُْؤی  َناَک  ْنَم  ( 466 . 34  / ءارسا ( 465 . 177  / هرقب ( 464 . 32  / جراعم 8 ؛  / نونمؤم ( 463 . 272
َال ْنَِمل  َنیِد  َال  ( 468 ص 675 . ج 2 /  راحبلا : ۀنیفـس  ِنیّدلا .» ِلْهَأ  ِتامالَع  ْنِم  ِدْهَْعلِاب  َءافَْولا  َّنإ  ( 467 ثیدح 2 . ص 364 ؛ ج 2 /  یفاک :
«. َناَخ َنُِمْتئا  اَذِإ  َو  َفَلْخَأ  َدَعَو  اَذِإ  َو  َبِذَـک  َثَّدَـح  اَذِإ  ٌثاََلث  ِِقفاَنُْملا  ُۀَـیآ  ( 469 ص 96 . ج 72 /  توریب ، پاچ  راونالا ، راـحب  َُهل .» َدـْهَع 

َلاَق ِساَّنلا  َْدنِع  َو  ِهَّللا  َدـْنِع  َْتقَْملا  ُبِجُوی  َْفلُْخاَو  َکِْفلُِخب ... َكَدِـعْوَم  َِعْبُتتَف  ْمُهَدـِعَت  ْنَأ  َكاَّیِإ ... َو  ( 470 ص 198 . ج 1 /  فرطتسملا :
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ٍدَحَِأل َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  ِلَـعْجَی  َْمل  ٌثـالَث  ( 471 همان 53 . حلاص : حبـص  هغالبلا  جـهن  َنُولَعْفَتال .»... ام  اُولوُقَت  ْنَأ  ِهَّللا  َدـْنِع  ًاتْقَم  َُربَک   » یلاَعَت ُهَّللا 
پاـچ یفاـک : لوصا  ْنیَرِجاَـف .» َْوأ  اـَناَک  ِْنیََّرب  ِْنیَدـِلاَْولا  ُِّرب  َو  ِرِجاَْـفلا  َو  ِّرَْبِلل  ِدـْهَْعلِاب  ُءاَـفَْولا  َو  ِرِجاَْـفلا  َو  ِّرَْبلا  َیلِإ  ِۀـَناَمَْألا  ُءاَدَأ  ًۀَـصْخُر : َّنِهِیف 

َْوأ ًةَدْقُع  َكِّوُدَع  َْنَیب  َو  َکَْنَیب  َتْدَـقَع  ْنِإ  َو  ( 472 ص 92 . ج 72 /  توریب ، پاچ  راونالا : راـحب  ثیدح 15 ؛ ص 162 ، ج 2 /  هیمالسا ،
ٌءْیَـش ِهَّللا  ِِضئاَرَف  ْنِم  َْسَیل  ُهَّنِإَف  َْتیَطْعَأ ، اَم  َنُود  ًۀَّنُج  َکَسْفَن  ْلَـعْجا  َو  ِۀـَناَمَْألِاب  َکَـتَّمِذ  Π عْرا َو  ِءاَفَْولِاب  َكَدـْهَع  ْطُحَف  ًۀَّمِذ  َْکنِم  ُهَتْـسَْبلَأ 

َنُود ْمُهَْنَیب  اَمِیف  َنوُکِرْـشُْملا  َکـِلَذ  َمَِزل  ْدَـق  Πِدوُهُْعلاـِب و ِءاَـفَْولا  ِمیِظْعَت  ْنِم  ْمِِهئاَرآ  ِتُّتَـشَت  َو  ْمِِهئاَوـْهَأ  ِقُّرَفَت  َعَـم  ًاـعاَِمتْجا  ِْهیَلَع  ُّدَـشَأ  ُساَّنلا 
ٌلِهاَج َّالِإ  ِهَّللا  یَلَع  ُئِرَتْجَیال  ُهَّنِإَف  َكَّوُدَع  َّنَِلتَْخت  َال  َو  َكِدْهَِعب  َّنَسیَِختال  َو  َِکتَّمِِذب  َّنَرِدـْغَت  اَلَف  ِرْدَْـغلا  ِِبقاَوَع  ْنِم  اُوَلبْوَتْـسا  اَِمل  َنیِِملْـسُْملا 

همان 53. حلاص : یحبـص  هغالبلا  جهن  ِِهتَعَنَم .»... َیلِإ  َنُونُکْـسَی  ًامیِرَح  َو  ِِهتَمْحَِرب  ِداَبِْعلا  َْنَیب  ُهاَْضفَأ  ًاْنمَأ  ُهَتَّمِذ  َو  ُهَدـْهَع  ُهَّللا  َلَعَج  ْدَـق  َو  ٌّیِقَش ،
تینابهر یمالسا و  دهز  هرابرد  عّبـشم  بلاج و  ę هلاسر ف نیا  رد  يرهطم  دیهـش  موحرم  ( 475 . 23  / دیدح ( 474 . 20  / فسوی ( 473

، یمالـسا دهز  هیاپ  هس  ای  لصا  هس  اهلصف : رـس  نیوانع و  نیا  اب  تسا  هدروآ  ریرحت  هتـشر  هب  ود  نآ  قارتفا  كارتشا و  هوجو  یحیـسم و 
ایند و داضت  انیـس ، یلعوب  ترابع  شتـسرپ ، قشع و  دهز و  تیونعم ، ودـهز  یگدازآ ، دـهز و  يدردـمه ، راثیا و  دـهز ، بهار ، دـهاز و 

. دایز یهدزاب  يارب  مک  تشادرب  دهز  و  ترخآ ،

ات 561  476

ًاثالَث ال ُِکتْقَّلَط  ْدَـق  َکیف  یل  َۀَـجاح  يْریَغ ال  يّرُغ  تاْهیَه  َُکنیح ، َناح  ِْتقَّوَشَت ال  ََّیلِإ  ْمأ  ِتْضَّرَعَت  یبأ  یّنَع  ِکَیلا  اْینُد  ای  اْینُد  اـی  ( 476
یلإ َقیرَّطلا  ُْتیَدَتْه  ُْتئِش َال  َْول  َو  ( 477 تمکح 74 . مالسالا : ضیف  هغالبلا  جهن  ٌریقَح .» ُِکلَمَأ  ٌریسَی  ِكُرَطَخ  َو  ٌریصَق  ِکُْشیَعَف  اهیف  َۀَعْجَر 
امَف ِۀَمِعطألا .... ِرُّیََخت  یلِإ  یعَـشَج  ینَدوُقَی  َو  ياوَه  ینَِبْلغَی  ْنأ  َتاْهیَه  ْنِکل  َو  ِّزَْقلا  اَذـه  ِجـئاسَن  َو  ِحْـمَقلا  اَذـه  ِباُبل  َو  ِلَسَْعلا  اذـه  یّفَـصُم 

ِمیرَْحتال َو  ِلاْملا  ِۀَعاضِِاب  اینُّدلا  ِیف  ُدـْهُّزلا  َْسَیل  ( 478 همان 45 . نامه : اهُفَلَع ».... اهُّمَه  ِۀَطُوبْرَْملا  ِۀَـمیهَْبلاَک  ِتاِبیَّطلا  ُلْکَأ  ینَلَغْـشَِیل  ُْتِقلُخ 
ِیف َدَهَز  ْنَم  ( 479 ص 70 . ج 5 /  یفاک : عورف  َّلَجَوَّزَع .» هَّللاَْدنِع  اِمب  َْکنِم  ََقثوَأ  َكِدَی  یف  اِمب  َنوُکَت  ْنأ ال  اینُّدـلا  ِیف  َدـْهُّزلا  َِلب  لالَْحلا 

 / ج 7 ءاضیبلا : ۀجحم  ِمالَّسلاِراد .» یلا  ًاِملاس  اْهنِم  ُهَجَرْخَأ  َو  اهَئاوَد  َو  اینُّدلا  َءاد  ُهَفَّرَع  َو  ُهَناِسل  اِهب  َقَْطنَأَف  ِِهْبلَق  یف  َۀَـمْکِْحلا  ُهَّللا  َلَخْدَأ  اینُّدـلا 
َْدنِع ُرْکُّشلا  َو  ِلَمَألا  ُرَِصق  ُةَداهَّزلا  ُساّنلا  اَهُّیَأ  ( 480 ص 128 . ج 2 /  یفاک : لوصا  ص 80 ؛ ج 74 /  توریب ، پاچ  راونالا : راحب  ص 353 ؛

ٍجَجُِحب ْمُْکَیلا  ُهَّللا  َرَذْعَأ  ْدَقَف  ْمُکَرْکُـش  ِمَعّنلا  َدـْنِع  اْوَْسنَت  الَو  ْمُکَْربَص  ُمارَْحلا  ِِبْلغَی  الَف  ْمُْکنَع  َِکلذ  َبَزَع  ْنإَف  ِمِراحَْملا  َدـْنِع  ُعُّرَوَّتلا  ِمَعِّنلا و 
ْنإ َو  ْمُُهبوـُُلق  یْکبَت  اینُّدـلا  ِیف  َنیدِـهاّزلا  َّنإ  ( 481 هبطخ 81 . حلاص : یحبـص  هغالبلا  جهن  ٍۀَحِـضاو .» ِرذـُْعلا  ِهَزِراب  ٍُبتُک  َو  ٍةَرِهاظ  ٍةَرِفْـسُم 

َُهلوُـسَر َّصَخ  َهَّللا  َّنا  ( 482 هبطخ 113 . ناـمه : اُوقِزُر .»... اـِمب  اوُِطبَتْغا  ِنإ  َو  ْمُهَـسُْفنأ  ْمُُهتْقَم  ُُرثْـکَی  َو  اوُحِرَف  ْنإ  َو  ْمُُهنْزُح  ُّدَتْـشَی  َو  اوُکِحَض 
َو َْربَّصلا  َو  َۀَعانَْقلا  َو  َنیقَْیلا  ًةَرَـشَع  اهَرَکَذَف  اْهنِم  ِةَدایِّزلا  ِیف  ِْهَیِلا  اُوبَغْرا  َو  َهَّللا  اُودَمْحاَف  ْمُکیف  َْتناک  ْناَف  ْمُکَـسُْفنأ  اُونِحَْتماَف  ِقالْخالا  ِمِراکَِمب 
ص ج 2 /  قودـص : لاصخ  ص 139 ؛ ج 11 /  هعیـشلا : لـئاسو  َةَّوُرُْملا .» َو  َۀَـعاجَّشلا  َو  َةَریْغلا  َو  َءاـخَّسلا  َو  ِقـْلُخلا  َنْسُح  َو  َْملِْحلا  َرْکُّشلا و 

ۀعانقلا ( 483 سلجم 39 . ثیدح 8 ، ص 184 ، قودص : یلاما  ثیدح 5 ؛ ص 368 ، ج 66 /  توریب ، پاچ  راونالا : راحب  ثیدح 8 ؛ ، 198
ٍِلبِإ یِعاَِرب  َمَّلَـس  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُـسَر  َّرَم  ( 484 عنق .»  » هژاو بغار : تادرفم  اهیلا .» جاتحملا  ضارعالا  نم  ریـسیلاب  ءازتجـالا 
ِْرثْکَأ َّمُهَّللا  َمَّلـس : َو  ِِهلآ  َو  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَقَف  ْمُُهقُوبَغَف  اَِنتَِینآ  ِیف  اَم  اَّمَأ  َو  ِّیَْحلا  ُحُوبَـصَف  اَهِعوُرُـض  ِیف  اَم  اَّمَأ  َلاَـقَف : ِهیِقْـسَتْسَی  َثَعَبَف 

َو ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِءاَنِإ  ِیف  ِِهئاَنِإ  ِیف  اَم  َأَفْکَأ  َو  اَهِعوُرُض  ِیف  اَم  َُهل  َبَلَحَف  ِهیِقْسَتْسَی  ِْهَیلِإ  َثَعَبَف  ٍمَنَغ  یِعاَِرب  َّرَم  َُّمث  ُهََدلَو ، َو  َُهلاَم 
َّمُهَّللا َمَّلَـس : َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَقَف  َلاَق : َكاَنْدِز  َكَدـیَِزن  ْنَأ  َْتبَبْحَأ  ْنِإ  َو  اَنَدـْنِع  اَـم  اَذَـه  َلاَـق : َو  ٍةاَِـشب  ِْهَیلِإ  َثََعب  َو  َمَّلَس 

ٍءاَعُدـِب َِکتَجاَِحب  َکَفَعْـسَأ  يِذَِّلل  َتْوَعَد  َو  ُهُّبُِحن  اَُنتَّماَع  ٍءاَعُدـِب  َكَّدَر  يِذَِّلل  َتْوَعَد  ِهَّللا ! َلوُسَر  اَی  ِِهباَحْـصَأ  ُضَْعب  َُهل  َلاَقَف  َفاَـفَْکلا  ُْهقُزْرا 
«. َفاَفَْکلا ٍدَّمَُحم  َلآ  َو  ًادَّمَُحم  ْقُزْرا  َّمُهَّللا  یَْهلَأ : َو  َُرثَک  اَّمِم  ٌْریَخ  یَفَک  َو  َّلَـق  اَـم  َّنِإ  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَـقَف  ُهُهَرْکَن ؟ اَـنُّلُک 

یلاما ص 537 ؛ ج 2 /  بیهرتلا : بیغرتلا و  یْهلَا .» َو  َُرثَک  اّمِم  ٌْریَخ  یفَک  َو  َّلَـق  اـم  َّنإَـف  ( 485 ثیدح 4 . ص 140 ، ج 2 /  یفاک : لوصا 
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ُهُْشیَع َناکَو  َمَلْـسأ  ْنَِمل  یبُوط  ( 487 ص 537 . ج 2 /  بیهرتلا : بیغرتلا و  یفْکَی .» اـم  ِقْزّرلا  ُْریَخ  ( 486 سلجم 74 . ص 395 ، قودص :
یبوط : » تسا هدش  لقن  ترابع  نیا  اب  زین  ففک )»  » هدام  ) نیرحبلا عمجم  رد  ثیدح  نیا  ثیدح 2 . ص 14 ، ج 2 /  یفاک : لوصا  ًافافَک .»
َشاع َو  ِهَّللا  ِنَع  َیِـضَر  َو  ِفافَْکلِاب  َعنَق  َو  ًاِعئاط ، َرَجاـه  َو  ًاـبِغار  َمَلْـسأ  ْدَـقَلَف  ّتَرأـْلا . َْنبا  َباـّبَخ  ُهَّللا  ُمَحْرَی  ( 488 ًافافک .» هشیع  ناـک  نمل 

تمکح 41. مالـسالا : ضیف  هغالبلا  جـهن  ِهَّللا .» ِنَع  َیِـضَر  َو  ِفافَْکلِاب  َعنَق  َو  ِباسِْحِلل  َلِمَع  َو  َداـعَْملا  َرَکَذ  ْنَِمل  یبوُط  ( 489 ًادِهاُجم .»...
ُهَرُوُما ِنِمؤُْملا  َیلا  َضَّوَف  یلاعَت  َو  َكَرابَت  َهَّللا  َّنإ  ( 491 . 8  / نوقفانم َنوُمَْلعَی .» َنیِِقفاـنُْملا ال  َّنِکل  َو  َنِینِمْؤُْمِلل  َو  ِِهلوُسَِرل  َو  ُةَّزِْعلا  ِهَِّلل  َو  ( 490
َنوُکَی ْنأ  یغَْبنَی  ُنِمؤُْملا  َو  َنینِمؤُْمِلل » َو  ِِهلوُسِرل  َو  ُةَّزِْعلا  هَّلل   » َو انُهیه : یلاعَت  َو  ُهَناْحبُـس  ِهَّللا  َلْوَقََرت  َْملأ  ُهَسْفَن  َّلِذـُی  ْنأ  ِْهَیلإ  ْضِّوَُفی  َْمل  َو  اهَّلُک 

ۀعیرذلا ُهَسْفَن .» َّلُِذی  ْنأ  ِنِمؤُْمِلل  یغَْبنَی  ال  ( 492 ص 332 . ج 19 /  نازیملا : ریسفت  ص 339 ؛ ج 4 /  ناهرب : ریسفت  ًالیلَذ .» نوُکَی  الَو  ًازیزَع 
هرامـش 66. نامه : ٌّزِع . ۀَعانَْقلأ  ( 494 هرامش 10592 . ص 330 ، ررغ : تسرهف  ٍعناـق .» ْنـِم  ُّزَعأ  ـال  ( 493 ص 170 . ۀعیرـشلا : مراکم  یلا 
ص 67. ج 2 /  ییاهب : خیش  لوکشک  ( 497 هرامـش 618 . نامه : ٍّزِع .» یقبأ  ُۀَعانَْقلأ  ( 496 هرامـش 689 . نامه : ینِغ .» َو  ٌّزِع  ُۀَعانَْقلأ  ( 495

ٌلام ۀَعانَْقلأ  ( 500 ص 132 . راونالا : ةوکـشم  ینْفَی .  ٌّْزنَک ال  ُۀَـعانَْقلأ  ( 499 ص 331 . ج 5 /  رایرهـش : داتـسا  موحرم  ناوید  تایلک  ( 498
ِضرَْعلا ِةَْرثَک  ْنَع  ینِْغلا  َْسَیل  ( 503 ص 560 . ورسخ : رصان  ناوید  ( 502 تمکح 371 . حلاص : یحبص  هغالبلا  جهن  ( 501 نامه . ُدَْفنَیال .»

ص 139، ج 2 /  یفاک : لوصا  ِساّنلا .» یَنْغأ  ْنِم  َوُهَف  ُهَّللا  ُهَقَزَر  اِمب  َعنَق  ْنَم  ( 504 ص 51 . ج 6 /  ءاضیبلا : ۀّجحم  ِسْفَّنلا .» یَنِغ  ینِْغلا  اَمَّنا 
ثیدح 1. ص 320 ، ج 2 /  یفاک : لوصا  ( 507 هرامش 1106 . ص 326 ، ررغ : تسرهف  ( 506 ص 130 . راونالا : ةوکشم  ( 505 ثیدح 9 .

يوَتْسا ( 509 . 131  / هط یَْقبَأ .» َو  ٌْریَخ  َکِّبَر  ُقْزِر  َو  ِهِیف  ْمُهَِنتْفَِنل  اْینُّدـلا  ِةایَْحلا  َةَرْهَز  ْمُْهنِم  ًاجاوْزَأ  ِِهب  انْعَّتَم  ام  َیلِإ  َْکیَْنیَع  َّنَّدُـمَت  َو ال  ( 508
يِْدیأ یف  ام  ُهَرََصب  َعَْبتأ  ْنَم  َو  ٍتارَـسَح  اینُّدلا  َیلَع  ُهُسْفَن  ْتَعَّطقَت  ِهَّللا  ِءازَِعب  َّزَعَتَی  ْنَم  َلاق  َُّمث  ًاِسلاج  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر 

پاچ یفاص : ریـسفت  ُُهباذَع .» انَد  َو  ُُهلَجأ  َرُـصَق  ٍبرْـشَم  َو  ٍمَعطَم  یف  ّالا  ًۀَـمِْعن  ِْهیَلَع  ِهَّلل  َّنَا  ْفِْرعَی  َْمل  ْنَم  َو  ُهُْظیَغ  َفْشَی  َْمل  َو  ُهُّمَه  َلاط  ِساّنلا 
.88  / رجح َنِینِمْؤُْمِلل .» َکَحاَنَج  ْضِفْخاَو  ْمِْهیَلَع  ْنَزَْحت  َالَو  ْمُْهنِم  ًاجاَوْزَأ  ِِهب  اَنْعَّتَم  اَم  َیلِإ  َْکیَْنیَع  َّنَّدُـمَت  اـَل  ( 510 ص 83 . ج 2 /  هیمالسا ،

ِنِمؤُْملا ُفَرَش  ( 512 ثیدح 3 . ص 148 ، ج 2 /  یفاک : لوصا  ساّنلا .» يِدـْیأ  یف  اّـمَع  ِعَمَّطلا  ِعْطَق  ِیف  َعَمَتْجا  ِدَـق  ُهَّلُک  َْریَْخلا  ُْتیَأَر  ( 511
حــلاص و لــمع  هـک  درم ] نز و  زا   ] سک ره  : 97  / لـحن ( 513 ص 148 . ج 2 /  یفاـک : لوصا  ِساـّنلا .» ِنَع  ُهؤانِْغتْـسا  ُهُّزِع  َو  ِلـْیَّلا  ُماـِیق 

تمکح مالـسالا : ضیف  هغالبلا  جهن  ( 514 درک . میهاوخ  هدنز  ّبیط  كاپ و  یگدنز  هب  ار  وا  ام  دـشاب  نمؤم  رگا  دـهد  ماجنا  ياهتـسیاش 
(516 تمکح 379 . حلاص : یحبـص  هغالبلا  جهن  َكاتأ .»... ِِهتَأت  َْمل  ْناَف  َُکُبلْطَی  ُقْزِر  َو  ُُهُبلْطَت ، ُقْزِر  ِناقْزِر  ُقْزّرلَا  َمَدآ  َْنبا  اَی  ( 515 . 221
: حلاص یحبص  هغالبلا  جهن  ( 517 همان 31 . نامه ، َكاتأ .»... ِِهتَأت  َْمل  َْتنَأ  ْنإَف  َُکُبلْطَی  ٌقْزِر  َو  ُُهُبلطَت  ٌقْزِر  ِناقْزِر  ُقْزّرلا  َّنأ  َّیَُنب  اـی  ُمَلْعا  َو 

اُوناـک اـِمب  ْمُهانْذَـخَأَف  اُوبَّذَـک  ْنِکل  َو  ِضْرَأـْلا  َو  ِءاـمَّسلا  َنِم  ٍتاـکََرب  ْمِْهیَلَع  اـنْحَتََفل  اْوَقَّتا  َو  اُونَمآ  يرُْقلا  َلـْهَأ  َّنَأ  ْوـَل  َو  ( 518 هبطخ 114 .
ِْقلَْخلا ِۀَمْحَر  َو  ِقْزّرلا  ِرُورُِدل  ًابَبَـس  َرافِْغتْـسِالا  ُهَّللا  َلَعَج  ْدَق  َو  ( 521 10 و 11 . حون /  ( 520 2 و 3 .  / قالط ( 519 . 96  / فارعا َنُوبِسْکَی .»

.63  / ناقرف ( 522 هبطخ 143 . مالـسالا : ضیف  هغالبلا  جـهن  ًارارْدـِم .» ْمُْکیَلَع  َءامَّسلا  ِلِسُْری  ًاراّفَغ  َناک  ُهَّنِا  ْمُکَّبَر  اورِفغَتْـسا  : » ُهَناْحبُـس َلاقَف 
َو ( 525 . 18  / نامقل ٍروُخَف .» ٍلاتُْخم  َّلُک  ُّبُِحی  َهَّللا ال  َّنِإ  ًاحَرَم  ِضْرَْألا  ِیف  ِشْمَتـال  َو  ِساَّنِلل  َكَّدَـخ  ْرِّعَُـصت  ـال  َو  ( 524 . 37  / ءارسا ( 523

...«. ُهَّللا ُمُکْعَفْرَی  اوُعَضاَوَتَف  ًۀَْعفِر  ُهَبِحاَص  ُدیِزَی  َعُضاَوَّتلا  َّنِإ  ( 526 هبطخ 193 . توریب ، پاچ  حلاص : یحبص  هغالبلا  جهن  ُعُضاوَّتلا .»... ُمُُهیْشَم 
ِِهْنبِال ال ُنامُْقل  َلاق  ( 527 ثیدح 1 . ص 121 ، ج 2 /  یفاک : لوصا  :ص 9 ؛ یسوط یلاما  ص 119 ؛ ج 72 /  توریب ، پاچ  راونالا : راـحب 

ِعُـضاَوَّتلا ٍثاََلث  ِیف  ِلْقَْعلا  ُلاَمَک  ( 528 ص 226 . فجن ، پاچ  راونـالا : ةوشکم  ِهَّلل .»... َعَضاَوت  ْنَِمل  ّـِالا  َۀَْـعفِر  ـال  َو  ِهَّلل  لَّلَذـَت  ْنَِمل  ّـِالا  َّزِع 
«. ُۀَّبَحَْملا ِعُضاوَّتلا  ُةَرَمَث  ( 530 ص 5 . یسوط : یلاما  ِةَداَبِْعلا .» ِلَْضفَأ  ْنِم  ُهَّنِإَف  ُعُضاَوَّتلا  َو  ( 529 ص 305 . ج 2 /  لئاسولا : كردتسم  ِهَِّلل .»...

َو ِةَدابِْعلا  ُلَّوأ  َوُه  َو  ُتْمَّصلَا  ُهُّبُِحی ، ْنَم  ّالإ  ُهَّللا  َّنِهیُطُْعی  ٌَعبْرأ ال  ( 531 ص 172 . ج 2 ، 1305 ه.ق ، یگنس ، پاچ  يرون : ثّدحم  مالسلاراد 
ص ج 3 /  توریب ، پاچ  یلازغ : نیدـلا  مولع  ءاـیحا  ص 35 ؛ ج 1 /  تاداعـسلا : عماج  اْینُّدـلا .» ِیف  ُدـْهُّزلا  َو  ُعُضاوَّتلا ، َو  ِهَّللا  یَلَع  ُلُّکَوَّتلا 

یَلَع َمِّلَُست  ْنَأ  ِعُضاَوَّتلا  َنِم  ( 534 ياعد 26 . هیداجس : هفیحص  ًاعُضاََوت .» ْمَُهل  ِیِبناَج  ُْنْیلا  َو  ( 533 ص 88 . ییاهب : خیش  تاّیلک  ( 532 . 341
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اَی ( 536 ص 366 . لوقعلا : فحت  ِهب .» ُّرُمَت  ْنَم  ِّلُک  یَلَع  ُماَلَّسلا  ِعُضاَوَّتلا  َنِم  ( 535 ثیدح 12 . ص 226 ، ج 2 /  یفاک : لوصا  َتیَِقل .» ْنَم 
: یقرب نساحم  ٍمالَِـسب .» ِۀَّنَْجلا  اُولُخْدـَت  اوبیطأ  َو  َماعَّطلا  اوُمِعْطأ  َو  ٌماَِین ، ُساَّنلا  َو  اوُدَّجَهَت  َو  َماَحْرَْألا  اُولِـص  َو  َمالَّسلا  اوُْشفَأ  ِِبلَّطُْملا  ِدـْبَع  ِیَنب 

ْنَم ُءَْدبَی  َو  ( 538 ص 353 . دـیفم : صاصتخا  ٍمالَِـسب .» َۀَّنَْجلا  اُولُخْداَو  ٌماَِین  ُساَّنلا  َو  اوُّلِـص  َو  َمالَّسلا  اوُْشفَأ  َو  َماَعَّطلا  اوُمِعْطَأ  ( 537 ص 87 .
نم ًۀَّنُـس  َنوُکِتل  ِنایبصلا  یلع  میلـستلا  َو  تاـمَملا  یتح  َّنُهُعدأ  ـال  ٌسْمَخ  ( 539 ص 147 . ج 1 /  بلاط : یبا  لآ  بقاـنم  ِمـالَّسلِاب .» ُهَیَِقل 

ص 68، سلجم 17 ، قودص : یلاما  ثیدح 11 ؛ ص 246 ، ج 1 /  قودص : لاصخ  ص 220 ؛ ج 16 /  توریب ، پاچ  راونالا : راحب  يدعب .»
رون ریسفت  ثیدح 8 ؛ ص 645 ، ج 2 /  یفاک : لوصا  ِِهلوُسَِرب .» َو  ِهَّللاـِب  َیلْوَأ  ِماَـلَّسلِاب  يِداَْـبلا  ( 541 . 48  / هدئام ( 540 توافت . یکدـنا  اب 

ص 11. ج 73 /  توریب ، پاچ  راونالا : راحب  ِّداَّرِلل .» ٌةَدِحاَو  َو  ِئِدَْتبُْمِلل  َنوُّتِس  َو  ٌعِْست  ًۀَنَسَح  َنوُْعبَـس  ِماَلَّسِلل  ( 542 ص 526 . ج 1 /  نیلقثلا :
ج نیلقثلا : رون  ریسفت  ثیدح 1 ؛ ص 646 ، ج 2 /  یفاک : لوصا  ِرِیثَْکلا .» یَلَع  ُلِیلَْقلا  َو  ِدِعاَْقلا  یَلَع  ُّراَْملا  َو  ِرِیبَْکلا  یَلَع  ُریِغَّصلا  ُمِّلَُسی  ( 543

ٌدِحاَو َیَِقل  اَذِإ  َو  ِرَثْکَْألا  یَلَع  ُّلَقَْألا  َمَّلَس  ًۀَعاَمَج  ٌۀَعاَمَج  ْتَیَِقل  اَذِإ  َو  ِدِعاَْقلا  یَلَع  یِشاَْملا  َو  یِشاَْملا  یَلَع  ُبِکاَّرلا  ُمِّلَُـسی  ( 544 ص 526 .  / 1
ُمِّلَُسی ْنأ  ُۀَّنُـسلأ  ( 545 ص 400 . ج 1 /  ناهرب : ریـسفت  ثیدح 3 ؛ ص 647 ، ج 2 /  یفاک : لوصا  ِۀَعاَمَْجلا .» یَلَع  ُدِـحاَْولا  َمَّلَـس  ًۀَـعاَمَج 

: ریبک ریـسفت  ِدِـعاْقلا .» َیلَع  ُِمئاْقلا  َو  ِرَثْکْألا  یَلَع  ُّلَـقَْالا  َو  ِریبَْکلا  یَلَع  ُریغَّصلا  َو  ِراـمِْحلا  ِبِکار  یلَع  ِسَرَْفلا  ُبِکار  َو  یـشاّملا  یَلَع  ُبِکاّرلا 
ریسفت ص 400 ؛ ج 1 /  ناهرب : ریسفت  ص 376 ؛ ج 1 /  هیمالسا ، پاچ  یفاص : ریسفت  كر : دروم  نیا  رد  ص 213 . ج 10 /  دیدج ، پاچ 

همالـسف ًۀبیه  رثکا  بکارلا  نا  امهدـحا : نیهجولف : لّوالا  اّما  لوقا : و  ( 546 ص 33 . ج 5 /  نازیملا : ریسفت  ص 526 ؛ ج 1 /  نیلقثلا : رون 
(547 ص 213 . ج 10 /  يزار : رخف  ریـسفت  رّبکّتلا .» کلذل  ًارـسک  میلـستلاب  ءادتبالاب  رمُاف  قیلا ، هب  ّربکّتلا  نا  یناثلا : و  فوخلا : لاوز  دیفی 

یلع ۀضوافملا  لادجلا  ( 548 ص 123 . ج 72 /  راونـالا : راـحب  ُعُضاَوَّتلا .» ِْریَْخلا  ُْسأَر  َو  ًاّـقُِحم  َْتنُک  ْنِإ  َو  َءاَرِْملا  َكُْرتـَت  ْنَأ  َو  ُعُضاَوَّتلا ...
توبکنع ( 550 . 125  / لحن ( 549 لدج .»  » هدام بغار ، تادرفم  هلتق » تمکحا  يا  لبحلا  تلدـج  نم  هلـصاو  ۀـبلاغملا  ۀـعزانملا و  لیبس 

ًاهیِفَس َو ال  ًامِیلَح  َّنَیِراَُمت  ال  ( 553 تمکح 354 . مالسالا : ضیف  هغالبلا  جهن  َءاَرِْملا .» ِعَدَْیلَف  ِهِضْرِِعب  َّنَض  ْنَم  ( 552 . 197  / هرقب ( 551 . 46/
َو ْمُکاَّیِإ  ( 554 توافت . یکدنا  اب  ص 310  ج 2 /  یفاک : لوصا  ص 285 ؛ ج 2 /  تاداعسلا : عماج  َکیِذُْؤی .» َهیِفَّسلا  َو  َُکِبْلغَی  َمِیلَْحلا  َّنِإَف 

یَحْوَأ ( 555 ثیدح 1 . 2 ص 300 ،  / ج یفاک : لوصا  «. َقاَفِّنلا اَمِْهیَلَع  ُُتْبنَی  َو  ِناَوْخِْإلا  یَلَع  َبُولُْقلا  ِناَضِرُْمی  اَـمُهَّنِإَف  َۀَـموُصُْخلا ، َو  َءاَرِْملا 
لوصا ص 69 ؛ هینسلا : رهاوجلا  َنوُرِّبَکَتُْملا .» ِهَّللا  َنِم  ِساَّنلا  ُدَْعبَأ  َِکلَذَک  َنوُعِضاَوَتُْملا  ِهَّللا  َیلإ  ِساَّنلا  َبَْرقَأ  َّنَأ  اَمَک  ُدُواَد  اَی  َدُواَد  َیلِإ  ُهَّللا 

اذإ َو  مَُهل  اوُعَضاوَتَف  یتَُّما  ْنِم  َنیعِضاوَتُملا  ُُمْتیأَر  اذإ  ( 556 ِهَّللا .»... َنِم  ِساّنلا  ُبَْرقأ   » هک توافت  نیا  اب  ثیدح 11  ص 123 ، ج 2 /  یفاک :
نیدـلا مولع  ءایحا  ص 363 ؛ ج 1 /  توریب ، پاـچ  تاداعـسلا : عماـج  ٌراغِـص .» َو  ٌۀَّلَذَـم  ْمَُهل  َکـِلذ  َّنإَـف  ُمِْهیلَع  اوُرَّبَکَتَف  َنیرِّبَکَتُْملا  ُُمْتیَأَر 
ِءاِینْغْألا َیلَع  ِءارَقُْفلا  ُهیت  ُْهنِم  ُنَسْحأ  َو  ِهَّللادـْنِع  اـِمل  ًاـبَلَط  ِءارَقُْفِلل  ءاـِینْغْألا  َعُضاَوت  َنَسْحأ  اـم  ( 557 ص 341 . ج 3 /  توریب ، پاـچ  یلازغ :

َبَهَذ ُهانِِغل  َُهل  َعَضاوَتَف  ًاـِّینَغ  یتأ  ْنَم  َو  ( 558 تمکح 406 . حلاص : یحبـص  هغالبلا  جهن  ص 123 ؛ ج 72 /  راونالاراحب : هَّللا .» یَلَع  ًـالاّکِتا 
دانع ماقم  رد  هک  دنتـسه  یناسک  اج  نیا  رد  راّفک  زا  دوصقم  هک  دنامن  هتفگان  ( 559 تمکح 219 . مالـسالا : ضیف  هغالبلا  جهن  ِِهِنیداْثُلث .»
دنراد زیمآتملاسم  راتفر  نیملسم  اب  هک  یناسک  اّما  دننک ؛ ینکشراک  غیلبت و  مالسا  هیلع  دنـشاب و  نیملـسم  مالـسا و  اب  هبراحم  جاجل و  و 

َْمل َو  ِنیِّدلا  ِیف  ْمُکُوِلتاُقی  َْمل  َنیِذَّلا  ْنَع  ُهَّللا  ُمُکاْهنَی  ال  : » دیامرفیم دنوادخ  هک  نانچ  درادـن ، یعنام  اهنآ  هب  تبـسن  یکین  تبحم و  راهظا 
تیاـعر ندرک و  یکین  زا  ار  امـش  ادـخ  (. 8  / هنحتمم «. ) َنیِطِـسْقُْملا ُّبُِحی  َهَّللا  َّنِإ  ْمِْهَیلِإ  اوُطِـسُْقت  َو  ْمُهوُّرَبـَت  ْنَأ  ْمُکِراـیِد  ْنـِم  ْمُکوُـجِرُْخی 
دنوادـخ هک  ارچ  دـنکیمن ، یهن  دـندنارن  نوریب  ناتراید  هناخ و  زا  دـندرکن و  راـکیپ  امـش  اـب  نید  رما  رد  هک  یناـسک  هب  تبـسن  تلادـع 

صص 526 و ج 1 /  نیلقثلارون : ریـسفت  كر : دروم  نیا  رد  رتشیب  عـالطا  يارب  ( 561 . 29 حتف /  ( 560 دراد . تسود  ار  ناگـشیپ  تلادع 
باب 28. صص 431 و 432 ، ج 8 /  هعیشلا : لئاسو  527 ؛
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