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اه تربع  اه و  سرد  اروشاع  یتیبرت  ياه  هزومآ 

: هدنسیون

یناهفصا ییاضر  یلعدمحم 

: یپاچ رشان 

نآرق مولع  ریسفت و  ياهشهوژپ  تاراشتنا 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

اه تربع  اه و  سرد  اروشاع  یتیبرت  ياه  12هزومآ 

باتک 12تاصخشم 

12دمآرد

اروشاع یتیبرت  13داعبا 

راوشاع یسایس  13ياههزومآ 

13هراشا

یسایس ياه  نامیپ  تادهعت و  13تیاعر 

هزرابم زا  ياهلحرم  ناونعب  یسایس  13تارکاذم 

13هراشا

( ماما دوخ  نابز  زا  نیسح  ماما  مایق  للع   ) تموکح کی  هیلع  مایق  14ياهرایعم 

14هراشا

دیزی صخش  داسف  14یتقایلیب و 

مالسا لصا  يدوبان  زا  14سرت 

یتموکح هاگتسد  14داسف 

وا نید  يرای  ادخ و  مان  ندرک  15دنلب 

قارع مدرم  فرط  زا  تجح  15مامتا 

مالسا ربمایپ  15تاروتسد 

هکم تمرح  15ساپ 

مایق موزل  رب  یلقع  16لیلد 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هلیسوب  تما  16حالصا 

مایق يارب  یلک  يهدعاق  کی  ناونعب  ، رگمتس ناطلس  هیلع  مایق  ندوب  16بجاو 

تعدب يدوبان  قح و  فراعم  ربمایپ و  تنس  ندرک  17هدنز 
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رگمتس تموکح  کی  اب  دروخرب  17لحارم 

17هراشا

نانمشد 17داشرا 

( نمشد هب  نداد  یلاخ  اج   ) هدیافیب ندش  فلت  زا  17رارف 

تداهش ات  17هزرابم 

یمالسا مایق  کی  يانب  ریز  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  18رما 

( یسایس تلذ  شریذپ  مدع   ) يزیتس 18متس 

میمصت رد  تیدج  تردق و  18شیامن 

قح ناربهر  ینید و  يربهر  مهم  هلأسم  19حرط 

مایق یماظن  19ياههزومآ 

19هراشا

یتینما لیاسم  یماظن و  ياهکیتکات  19تیاعر 

یهدنامرف هاپس و  رد  21مظن 

هدنمزر ياهورین  يهیحور  22ظفح 

نمشد هیحور  فیعضت  يارب  23تاغیلبت 

دشیمن گنج  رگزاغآ  نیسح  23ماما 

نانآ زا  عافد  نارای و  هیحور  فیعضت  زا  23يریگولج 

رابخا تاعالطا و  24بسک 

هاپس هب  دیدج  ياهورین  24بذج 

قیقد ابیز و  مکحم و  هاپس  یماظن  26شیارآ 

ریفس همان و  نداتسرف  رد  یتینما  تاکن  26تیاعر 

يداصتقا لیاسم  تاکرادت و  رظن  زا  هاپس  ندرک  26زهجم 

شیوخ نارای  يارب  یماظن  رابخا  نایب  رد  27تحارص 

( يدهم دای   ) ناگدنمزر لد  رد  هدنیآ  هب  دیما  27داجیا 
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ناگدنمزر روما  هب  27یگدیسر 

گنج ههبج  رد  ناناوجون  ناکدوک و  روم  هب ا  صاخ  28هجوت 

یماظن رارسا  28ظفح 

دربن نادیم  رد  رعش  راعش و  زا  29هدافتسا 

نایماظن تدابع  تفاظن و  هب  29تیمها 

هدارا میمصت و  رد  29يراوتسا 

( هوسا  ) 29يزاسوگلا

29همدقم

نیسح البرک ) هعقاو   ) ندرک هنیداهن  29ياههار 

يزاسوگلا تارثا  30دیاوف و 

تیرشب مامت  هکلب  ناناملسم  هب  نداد  30وگلا 

هوسا وگلا و  زا  يوریپ  30ورملق 

نیسح ماما  يوگلا  زا  هعماج  يریذپ  31ریثأت 

( یشنم دازآ   ) 32یگدازآ

32دمآرد

اروشاع راعش  مایپ و  32یگدازآ 

نمشد يهبوت  33لوبق 

سومان زا  عافد  نانز و  لاح  33تیاعر 

نانآ یگنشت  زا  يریگولج  نمشد و  هب  ییاذغ  33کمک 

( گنج هب  میمصت  رد  نارای  نتشاذگ  دازآ   ) نارای زا  تعیب  33نتشادرب 

اروشاع تضهن  رد  نانز  34شقن 

34هراشا

ناگدنمزر بیغرت  قیوشت و  رد  ناوناب  34شقن 

نمشد هب  هلمح  گنج و  رد  نانز  34شقن 
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دارفا يراتسرپ  رد  بنیز  34شقن 

نایناهج هب  اروشاع  مایپ  35ندناسر 

رهوش يراکهانگ  اب  35تفلاخم 

يدرف یتیبرت  35داعبا 

( یناسنا يدژارت   ) اروشاع یساسحا  35دعب 

35هراشا

نیسح ماما  فیطل  35تاساسحا 

نیسح ماما  ناشیوخ  نارای و  كاپ  هناصلاخ و  36تاساسحا 

نمشد تمائل  37یتسپ و 

تمواقم راثیا و  38ياههوسا 

38هراشا

نیسح ماما  تمواقم  38راثیا و 

نارای تماقتسا  38راثیا و 

يدابع 40ياههزومآ 

40هراشا

زامن هب  نداد  40تیمها 

نآرق توالت  هب  نداد  40تیمها 

رافغتسا اعد و  هب  نداد  40تیمها 

یمالسا بادآ  تابحتسم و  هب  40لمع 

نیسح ماما  مایق  یقالخا  41ياههزومآ 

41هراشا

بدا 41تیاعر 

تلادع 41فاصنا و 

تیب لها  نارای و  هب  تبحم  42هقالع و 
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( قیدص نارای  اب  يراک  ناهنپ  مدع   ) باحصا اب  43یتسار 

زامن هب  43تیمها 

( ههبج تشپ  رد  نافیعض  مداخ  ههبج و  ریش   ) نامیتی ارقف و  هب  43تمدخ 

نآرق توالت  هب  43هقالع 

یشنمدازآ 43یگدازآ و 

( سومان زا  عافد   ) 43تریغ

یبلط 43تداهش 

لاح ره  رد  مدرم  تیاده  43داشرا و 

میمصت هدارا و  44يراوتسا 

نارگید تارظن  تحیصن و  تروشم و  هب  نداد  44تیمها 

يریذپان تلذ  متس و  اب  44هزرابم 

سک ره  زا  هن  یلو  کمک ، يرای و  45لوبق 

يوق 45يهبذاج 

تماقتسا 45ربص و 

مایق رد  45صالخا 

45هراشا

تعاجش 46يوگلا 

نیسح 46تعاجش 

نارای 46تعاجش 

بنیز 46تعاجش 

داجس ماما  47تعاجش 

( نیریش خلت و  ياهسرد   ) یتیبرت 47ياهتربع 

دوخ ماما  اب  هفوک  مدرم  دروخرب  47لماوع 

47هراشا
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ینورد 47للع 

47عمط

يراب دنبیب و  داسف و  هب  47لیم 

47سرت

یلع 48هنیک 

لهج 48ینادان و 

يراوخ 48مارح 

ناطیش 48طلست 

لافغا ای  48تلفغ 

49قافن

ینورب 49للع 

نمشد 49تاغیلبت 

نامثع شطع  ماقتنا  50يهناهب 

اهدربهار اهلح و  50هار 

اروشاع 51ياهفیرحت 

51هراشا

فیرحت 51يانعم 

فیرحت 51لماوع 

51هراشا

فیرحت 51ماسقا 

51هراشا

یظفل 52ياهفیرحت 

يونعم 52ياهفیرحت 

اهلح 53هار 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 71زکرم  هحفص 10 

http://www.ghaemiyeh.com


( ماما ندرکن  يرای   ) تماما اب  تفلاخم  53رفیک 

53هراشا

يورخا 53ياهباذع 

يویند ياهيراتفرگ  53اهباذع و 

تیالو يرای  54شاداپ 

دندرکن ادیپ  ار  نیسح  يرای  قیفوت  هک  55یناسک 

دنتفای ار  ماما  يرای  قیفوت  هک  55یناسک 

56یقرواپ

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  68هرابرد 
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اه تربع  اه و  سرد  اروشاع  یتیبرت  ياه  هزومآ 

باتک تاصخشم 

یلعدمحم 1341  -  یناهفصا  ییاضر  هسانشرس : 
یناهفصایئاضر  یلعدمحم  اهتربع /) اهسرد و   ) اروشاع یتیبرت  ياههزومآ  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

نآرق 1384. مولع  ریسفت و  ياهشهوژپ  تاراشتنا  ناهفصا  رشن :  تاصخشم 
159 ص. يرهاظ :  تاصخشم 

لایر  10000 کباش : 
. اروشاع ياههزومآ  دلج : يور  ناونع  تشاددای : 

سیونریز  تروصهب  نینچمه  همانباتک ص 159 ؛ تشاددای : 
. اروشاع ياههزومآ  دلج :  يور  ناونع 

موس  4 - 61ق. ماما  ع ،)  ) یلع نبنیسح  عوضوم : 
ریثات . 61ق --  البرک ، هعقاو  عوضوم : 

BP41/5/ر6آ8 1384 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/9534 ییوید :  يدنب  هدر 

2084189 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

دمآرد

درب و یم  خلـسم  هب  ار  يدـیدج  ناقـشاع  نامز  ره  هکلب  ددرگ  یمن  شوماخ  زگره  هک  تخورفا  اهلد  رد  یـشتآ  مالـسلاهیلع  نیـسح  مان 
مه زاـب  دنیارـسب  ار  اروشاـع  دـنیوگب و  اـه  ناـبز  ملق و  هچ  ره  هک  تسور  نیا  زا  . دـناوخ یم  شیوخ  تفایـض  هب  ار  ییادیـش  ياـه  هناورپ 
یم زین  راتشون  نیا  . دزاغآ یم  هزات  يدورس  درگنیم و  فط  يهعقاو  هب  دوخ  صاخ  هاگدید  زا  سک  ره  تسا و  ناوارف  هتفگان  ياهفرح 

ياـههزیگنا لـلع و  اروشاـع و  هلأـسم  یخیراـت  یـسررب  فـلا : . درگنب مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  ماـیق  هب  تبـسن  درکیور  دـنچ  اـب  تسناوـت 
داعبا یسررب  .د : البرک يهعقاو  هظحل  هب  هظحل  شرازگ  .ج : اهنآ در  ای  تابثا  دوجوم و  تایاور  تحـص  یبایزرا  یثیدح و  یـسررب  .ب: مایق

ور نیا  زا  و  تسا . مراهچ  هاگرظن  نایب  ددص  رد  راتشون  نیا  رد  هدنراگن  . وا یلمع  يهریس  راتفگ و  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  مایق  یتیبرت 
تاکن و درگن و  یم  یتخانـشناور  یعامتجا و  هاگدـید  زا  ناـشیا  ناراـی  مالـسلاهیلع  ماـما  نانخـس  لاـعفا و  ثداوح و  هب  شراـگن  نیا  رد 

نیا هتبلا  هحفـص 12 ] دنک [ . یم  يروآدای  ار  اهنآ  هدنزومآ  ياه  تربع  زین  یـساسحا و  یماظن ، یعامتجا ، یقالخا ، یـسایس ، ياههزومآ 
نشور هک  ارچ  دراد  تشحو  ثحابم  هنوگ  نیمه  زا  مه  نمشد  دراد و  اروشاع  مایپ  زا  رتشیب  هچ  ره  يهدافتسا  يارب  یناوارف  تیمها  ثحب 

خاـک دـناوت  یم  هدـنیآ ، ياـهلسن  ینونک و  ناـهج  رد  مدرم ، راـکفا  یگدـنز و  رب  نآ  يراذـگریثأت  ـالبرک و  هعقاو  یتـیبرت  داـعبا  ندـش 
هک تسا  هوکشرپ  نانچ  نآ  قیمع  داعبا  مالسلاهیلع و  نیسح  ماما  مایق  تمظع  نکل  . دهد قوس  یناریو  هب  دروآ و  رد  هزرل  هب  ار  نارگمتس 

نارکیب يایرد  زا  مینک  یم  شالت  ام  ور  نیا  زا  و  دـنک . یم  دوخ  یناوتاـن  هب  فارتعا  نآ  لـباقم  رد  یفاـصنااب  يهدـنیوگ  هدنـسیون و  ره 
میناوتب دیاش  مینک و  ینیسح  قشع  يهداب  تسم  باریس و  دبا  ات  ار  راتشون  نیا  ناهارمه  دوخ و  ات  میرادرب  یفک  اروشاع  قیاقح  فراعم و 

هک ره  : هک مینک  همزمز  مه  اـب  همه  میـشاب و  نادیهـش  ماـما  يارب  قیدـص  يورهر  میباـیب و  دوـصقم  لزنم  رـس  هب  هر  تیادـه  غارچ  نیا  اـب 
رظن فرص  تایاور  دانسا  یسررب  زا  راتـشون  نیا  رد  ام  هتبلادوش  هناوید  وت  قشع  زا  هک  تسا  نآ  لقاع  تسین  لقاع  دشن  وت  قشع  يهناوید 
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یـسررب هب  رهاوظ  قبط  رب  ینوریب و  هاگن  کی  زا  هکلب  میاهدرکن  ظاحل  ار  ینورد ) هاگن   ) مالـسلاهیلع ماما  بیغ  ملع  هک  روطناـمه  میدرک 
ياه هاگدید  زا  دروم  دنچ  رد  هثداح  هعقاو و  کی  یهاگ  هتبلا  میاهدرک ) هراشا  احیرـص  هک  يدودـحم  دراوم  رد  رگم   ) میاهتخادرپ بلطم 
دعب هک  تسا  نیا  ناگنازرف  ناروشناد و  زا  ام  ياضاقت  تسا و  هدش  يریگولج  بلاطم  رارکت  زا  ناکما  دح  ات  یلو  هدش ، یسررب  فلتخم 

هحفص هب [  یماگ  لامک  يوسب  مه  اب  همه  ات  دنهد  رارق  فطل  دروم  دوخ  هنافصنم  هناقفشم و  ياهییامنهار  اب  ار  ام  روطـس  نیا  هعلاطم  زا 
رارق جع »  » دوعوم يدهم  شدنزرف  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  سدقم  تحاس  تیانع  لوبق و  دروم  راتـشون  نیا  تسا  دیما  . میهن شیپ  [ 13

دندرک انـشآ  مالـسلاهیلع »  » نیـسح هار  مان و  اب  ارم  هک  مردـپ  موحرم  و  هیلع » هللا  مالـس   » لحار ماـما  یتوکلم  حور  هب  ار  هتـشون  نیا  . دریگ
هک میروآ  یم  ار  هتاکرب » تماد   » ياهنماخ یمظعلا  هللا  ۀیآ  ترـضح  بالقنا  مظعم  ربهر  مالک  هنارکـش  ناونع  هب  نایاپ  رد  . منک یم  هیده 

ربدـت لمأت و  لباق  تهج  ود  زا  میظع  هثداح  نیا  :» دـنیامرف یم  ناشیا  دـیدرگ  راتـشون  نیا  عوضوم  هب  ام  ینهذ  لاقتنا  بجوم  ناشیا  هراشا 
دیاب نید  ظفح  يارب  هک  دـهدیم  سرد  ام  هب  اروشاـع  دراد . ییاـهسرد  اـهمایپ و  اروشاـع  . تسا اروشاـع  ياـهسرد  لوا  تهج  تسا ...

ار اـم  اروشاـع  هیـضق  رد  هک  یتربع  نیلوا  ... تسا اروشاـع  ياـهتربع  اروشاـع ، هثداـح  هب  طوبرم  تاـهج  زا  مود  تهج  ... درک يراکادـف 
هب یمالسا  يهعماج  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  تشذگرد  زا  دعب  لاس  هاجنپ  هک  دش  هچ  مینیبب  هک  تسا  نیا  دنک  یم  دوخ  هجوتم 

لثم يدرف  دش  هچ  مینیبب  ... دنکب يراکادف  نینچنیا  هعماج  تاجن  يارب  دـش  راچان  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  لثم  یـسک  هک  دیـسر  دـح  نآ 
هحفص 17 ] [ . ] 1 ... ] دش مکاح  یمالسا  هعماج  رب  دیزی 

اروشاع یتیبرت  داعبا 

راوشاع یسایس  ياههزومآ 

هراشا

تموکح هیلع  گرزب  یبالقنا  میظع و  یتکرح  هکلب  دوبن  یگداوناخ  ای  یصوصخ  شبنج  کی  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  تضهن  تکرح و 
یـسایس يوگلا  قشمرـس و  دـناوت  یم  نوگاـنوگ  تاـهج  زا  هک  دوشیم  بوسحم  یـسایس  تکرح  کـی  ور  نیا  زا  دوـب و  هیماینب  عیـسو 

: دنترابع اهنآ  نیرتمهم  هک  دشاب  عماوج 

یسایس ياه  نامیپ  تادهعت و  تیاعر 

وا اب  دوب  هدنز  هیواعم  یتقو  ات  یلو  تسناد  یمن  یمالسا  هعماج  يربهر  يارب  ياهتسیاش  ناسنا  ار  هیواعم  هکنیا  اب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما 
دوب هتـسب  هیواعم  اب  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  هک  یحلـص  نامیپ  هب  تساوخ  یم  هک  ارچ  تساخنرب  گـنج  هب  درکن و  ادـیپ  دـیدش  يریگرد 
دشن میلست  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دریگب  تعیب  دیزی  يارب  شیوخ  ندرم  زا  لبق  درک  شالت  هیواعم  هک  یماگنه  اما  [ . 2  ] دراذگب مارتحا 
نـسح ماما  تداهـش  زا  دـعب  هفوک  مدرم  هک  تساجنیا  بلاـج  هتکن  [ . 3  ] تخادـنا ریخأت  هب  هیواعم  گرم  زا  دـعب  اـت  ار  شیوخ  ماـیق  یلو 

ارچ دندرکن  لوبق  ترضح  هحفص 18 ] یلو [  دنک  مایق  هیواعم  هیلع  هک  دندرک  تساوخرد  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  روضح  زا  مالـسلاهیلع 
. تشادن حلص  نامیپ  دیزی  اب  هک  ارچ  درک  لوبق  هیواعم  گرم  زا  دعب  ار  توعد  نیمه  یلو  [ . 4  ] دنتشاد حلص  نامیپ  هیواعم  اب  هک 

هزرابم زا  ياهلحرم  ناونعب  یسایس  تارکاذم 

هراشا
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هک دنک  یم  تیاعر  ار  یبلاج  تاکن  یلو  دریذپ  یم  ار  یسایس  هرکاذم  نمشد ، اب  هزرابم  زا  هلحرم  کی  ناونع  هب  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما 
يریگولج نمـشد  تسدـب  نداد  هناـهب  هنتف و  زورب  زا  دـهد و  یمن  نمـشد  هب  یحیرـص  باوـج  هنیدـم  رد   - 1: زا دـنترابع  اهنآ  نیرتمهم 

تعیب نم  نوچمه  یـصخش  هک  نک  عمج  ار  مدرم  : » دیامرف یم  دنک  تعیب  دیزی  اب  هک  دـهاوخ  یم  وا  زا  هبتع » نب  دـیلو   » یتقو دـنکیم و 
هب ظفاحم  ندرب  هارمه  هلیسوب  دنک و  یم  تیاعر  ار  یتینما  لئاسم   - 3. دنک یم  لطعم  ار  نمشد  نداد  هدعو  اب   - 2 [ .« 5  ] دنک یمن  يرس 

هدنامرف هب   - 4. دنک یم  يریگولج  شیوخ  ندـش  ریگلفاغ  زا  دعـس  نبرمع  اب  تارکاذـم  ماگنه  زین  و  [ 6 ( ] دیلو  ) هنیدـم مکاح  هناخ  رانک 
ياهدیدهت دسارهیمن و  نمـشد  ياهدیدهت  زا   - 5 [ . 7  ] دنک بذج  شیوخ  فرط  هب  ار  وا  دنکیم  یعـس  دهد و  یم  ییاههدعو  نمـشد 

ور نیا  زا  دسانـش و  یم  الماک  ار  اهنآ  فادـها  یـسایس و  نابیقر   - 6 [ . 8 . ] دهد یم  باوج  تدـش  هحفـص 19 ] اب [  ار  یماظن  یـسایس و 
نیرتهب : » دیامرف یم  ماما  دنک ... یم  تحیصن  ار  وا  دسر و  یم  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  تمدخ  هکم ) رد  وا  یـسایس  بیقر   ) ریبز نبا  یتقو 

ادـیپ لیامت  وا  هب  هکم  رد  یـسک  نم ، دوجو  اـب  هک  دـناد  یم  اریز  مورب  قارع  هب  نم  هک  تسا  نیا  دراد  یم  تسود  صخـش  زا  هک  يزیچ 
هب هک  دوب  ور  نیا  زا  دزادنیب و  تبالـص  زا  دراد و  هگن  راظتنا  رد  دنک و  ریقحت  ار  وا  ات  دهد  یمن  ار  نمـشد  باوج  یهاگ   - 7 .« دنک یمن 

. دادن خساپ  دعس  نبرمع  يهلان  ود 

( ماما دوخ  نابز  زا  نیسح  ماما  مایق  للع   ) تموکح کی  هیلع  مایق  ياهرایعم 

هراشا

هنیدـم و زا  ارچ  دومن و  حلـص  هیواعم  اب  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  شردارب  هک  هنوگنامه  درکن ، تعیب  دـیزی  اب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ارچ 
باختنا ار  تداهـش  هار  ارچ  داد و  تبثم  خـساپ  نانآ ) ییاـفویب  هلیح و  رکم و  هقباـس  نآ  اـب   ) ناـیفوک توعد  هب  ارچ  دـش و  جراـخ  هکم 

خساپ اهنآ  هب  ترضح  تسا و  هدش  هدیسرپ  یهافـش  یبتک و  تروصب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  زا  اهراب  هک  تسا  ییاهشـسرپ  اهنیا  . درک
: مینک یم  هراشا  اهنآ  هب  راصتخا  روطب  هک  دناهداد 

دیزی صخش  داسف  یتقایلیب و 

بارـش « رمخلا برـشی  » دوش یم  بکترم  تشز  لامعا  اراکـشآ  « قسفلاب نلعم  » تسا قساف  يدرم  دیزی  هحفـص 20 ] قساف [ » لجر  دـیزی  «و 
لتاق » تسا نمـشد  تیب  لها  اـب  [ 9 « ] لوسرلا لآ  ۀـیقب  ضغبی  «و  دـنک یم  يزاب  ناریـش  ناگـس و  اب  « دوهفلا بـالکلاب و  بعلیو  » دـشون یم 

لثم اب  مالسلاهیلع  نیسح  نوچمه  یتیصخش )  ) هک تسیناور  [ 11 « ] هلثم عیابیال  یلثم  و  .» تسا هانگ  یب  دارفا  لتاق  [ » 10 « ] ۀمرحملا سفنلا 
. دنک تعیب  دیزی 

مالسا لصا  يدوبان  زا  سرت 

لثم يربهر  یمالـسا  تما  رگا  [ . 12 « ] دیزی لثم  عارب  ۀمالا  تیلب  دق  ذا  مالسلا  مالـسالا  یلع  و  : » دومرف مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترـضح 
هحفص 21 ] تسا [ . مالسا  راک  نایاپ  هاگنآ  دنک  ادیپ  دیزی 

یتموکح هاگتسد  داسف 

تعاطا »و  نامحرلا ۀعاط  اوکرت  و  .» دـناهدش ناطیـش  تعاطا  هب  مزلم  مدرم  يا  قدزرف  يا  .« ناطیـشلا ۀـعاط  اومزل  موقلا  ءالوه  نا  قدزرف  ای  »
لطاـب ار  یهلا  دودـح  »و  دودـحلا اوـلطبا  و  .» دـناهدرک رهاـظ  نـیمز  رد  ار  داـسف  »و  ضرـالا یف  داـسفلا  اورهظا  و  .» دـناهدرک كرت  ار  ادـخ 
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هنادبتـسم و  ) ناـیاونیب ارقف و  لاوـما  هب  [ . 13 « ] نیکاسملا ءارقفلا و  لاوما  یف  اورثأتـسا  «و  دنـشون یم  بارـش  »و  رومخلا اوبرـش  «و  دـناهدرک
« یفلاب ورثأتـسا  «و  دـناهدرک مارح  ار  وا  لالح  لالح و  ار  ادـخ  مارح  »و  هلالح اومرح  هللا و  مارح  اولحاو  .» دـنزای یم  تسد  هنارگراـصحنا )

هحفص 22 ] دنا [ . هدرک  دوخ  هب  رصحنم  ار  لاملا  تیب  [ . 14]

وا نید  يرای  ادخ و  مان  ندرک  دنلب 

زیزع ار  وا  تعیرش  هکنیا  »و  هعرش زازعا  و  .» متسه ادخ  نید  يرای  يارب  درف  نیرتتیافک  اب  نیسح )  ) نم »و  نید ةرـصنب  ماق  نم  یلوا  انا  «و 
. دشاب هزاوآ ) رپ  و   ) دنلب ادخ  مان  ات  [ . 15 « ] ایلعلا یه  هللا  هملک  نوکتل  » منکداهج ادخ  هار  رد  »و  هلیبس یف  داهجلاو  » منک

قارع مدرم  فرط  زا  تجح  مامتا 

مالـسلاهیلع نیـسح  ماما  مینک و  تعیب  وت  اب  میهاوخیم  میرادن و  ماما  ام  هک  دیـسر  هفوک  لها  فرط  زا  ررکم  نادصاق  ددـعتم و  ياههمان 
تجح دندرک  تعیب  ملـسم  اب  هفوک  مدرم  هک  یماگنه  دـهد و  شرازگ  ار  عاضوا  دـنک و  ناحتما  ار  اهنآ  ات  داتـسرف  ار  لیقع  نب  ملـسم  زین 

یلع بجو  دـق  مهلـسر و  هفوکلا و  لـها  بتک  هذـه  :» دوـمرف ور  نیا  زا  دورب و  قارع  هب  هک  دوـب  بجاو  وا  رب  دـش و  ماـمت  ماـما  رب  یعرش 
دـش و بجاو  نم  رب  اهنآ  تباجا  تساهنآ و  نادـصاق  هفوک و  مدرم  ياـههمان  نیا  [ . 16 .« ] هناحبـس هللا  دنع  یلع  رذـعلا  مهل  ماق  مهتباجا و 
زا ار  وا  هک  رمع ، نب  هللادبع  لثم  یناسک  باوج  رد  مالـسلاهیلع  ماما  هحفص 23 ] دنراد [ . لیلد ) و   ) رذع نم  هیلع  ناحبـس  يادخ  دزن  اهنآ 

[ . 17 (.« ] تسا نم  دزن  رد  هک   ) تسا هفوک  لها  تعیب  اههمان و  اهنیا  : » دومرفیم دندرکیم ، عنم  قارع  هب  نتفر 

مالسا ربمایپ  تاروتسد 

: تفگ هنیدم ) مکاح   ) هبتع نبدیلو  هب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هک  روطنامه  دوب ، ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  یثیدح  لوا  روتـسد 
: دومرف هک  مدینش  مدج  زا  [ ».- 18  ] نایفس یبا  دلو  یلع  ۀمرحم  ۀفالخلا  نا  لوقی  ملس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  يدج  تعمـس  »

باوخ تلاح  رد  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هب  ربمایپ  مود  روتسد  (. دنک تعیب  نیسح  هنوگچ  سپ   ) تسا مارح  نایفـسوبا  نادنزرف  رب  تفالخ 
یظفاحادخ ربمایپ  دقرم  زا  دنتساوخ  یم  هنیدم  رد  مالـسلاهیلع  ماما  هک  یماگنه  تسخن  : تسا هدش  لقن  دروم  دنچ  رد  هک  دوب  هفـشاکم  ای 

هلآ هیلع و  هللا  یلص   » هللا لوسر  یناتا  : » دومرف شردارب )  ) هیفنح نب  دمحم  هب  دنوش  جراخ  رهش  زا  دنتساوخیم  هکم  رد  مود  و  [ 19  ] دننک
نمی هب  درک  هیصوت  ماما  هب  هیفنح  نب  دمحم  لبق  زور  [ .) 20 .« ] الیتق كاری  نا  ءاش  دق  هللا  ناف  جرخا  نیسح  ای  لاقف : کتقراف  دعب  ملـس » و 

وت هکنیا  زا  دعب  دومرف :) ترـضح  تساوخ و  باوج  دمآ و  هک  دعب  زور  منک و  یم  رکف  وت  نخـس  دروم  رد  دومرف : ترـضح  دورب و  ای ...
هحفص 24 ] دنیبب [ . هتشک  ار  وت  دهاوخ  یم  دنوادخ  هک  وش  جراخ  هنیدم ) زا   ) نیسح يا  تفگ : دمآ و  ربمایپ  یتفر 

هکم تمرح  ساپ 

وا نوخ  ندش  هتخیر  اب  هکم  تمرح  تشادن  تسود  ترـضح  دـش و  یم  هتـشک  دـنام  یم  هکم  ای  هنیدـم  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  رگا 
ره رد  : » دومرف دوب  هدرک  عنم  قارع  هب  نتفر  زا  ار  وا  دوب و  هتشون  ماما  هب  ياهمان  هک  رفعج  نب  هللادبع  باوج  رد  ور  نیا  زا  دوش و  هتسکش 

قارع رد  رگا  نم  مسق  ادخ  هب  ومع  رسپ  : » دومرف سابع  نبا  تحیـصن  باوج  رد  زین  و  [ . 21 . ] تشک دـنهاوخ  ارم  اهنیا  موش  یفخم  هک  اج 
جورخ تلع  هک  يدرم  باوج  رد  زین  و  [ . 23 (.« ] دوشن هتسکش  هکم  تمرح  ات  [ ) 22  ) ] موش هتشک  هکم  رد  هکنیا  ات  مراد  رتشیب  موش  هتشک 

هک تسا  نآ  هب  هراـشا  بلطم  نیا  [ ) 24  ] مدرک رارف  نیاربانب  دـنزیرب  ارم  نوخ  دنتـساوخ  یم  : » دـندومرف درک  لاؤس  ناشیا  زا  ار  هنیدـم  زا 
رد ار  دوخ  جح  لامعا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  [ . 25 (.« ] تسرفب میارب  همان  اب  ار  نیـسح  رـس  دوب : هتـشون  هبتع  نبدیلو  هب  ياهمان  رد  دـیزی 
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هتسکش وا ، نوخ  ندش  هتخیر  اب  هبعک ، هکم و  تمرح  ات  دش  جراخ  هکم  زا  اعیرـس  دومن و  لدب  هرمع  هب  ار  نآ  درک و  اهر  مامت  همین  هکم 
ینعی  ) دوخ هتـساوخ  هب  هکنیا  ات  دـنروآ  یم  نوریب  ارم  زاب  موش  یفخم  یخاروس  رد  رگا  مسق  ادـخ  هب  : » دومرف یم  مالـسلاهیلع  ماـما  . دوشن

هحفص 25 ] [ . ] 26 .« ] دنسرب نم ) لتق 

مایق موزل  رب  یلقع  لیلد 

زیچ ود  زا  یکی  تفر  یم  قارع  فرط  هب  دش و  یم  جراخ  رگا  یلو  دش  یم  هتشک  دنام  یم  هنیدم  ای  هکم  رد  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  رگا 
امیدقف انع  هللا  عفدی  ناف  مهفلخا  نا  هرکا  ادعوم  موقلا  نیب  ینیب و  نا  : » دومرف ور  نیا  زا  دوبیم و  ترـضح  راظتنا  رد  نیینـسحلا ) يدـحا  )
تیامح ماما  زا  مدرم  رگا  هک : تسا  نآ  لیلد  نیا  لـصاح  [ . 27 .« ] هللا ءاش  نا  ةداهـش  زوفف و  هنم  دـبال  ام  نکی  نا  یفک و  انیلع و  معنا  ام 

.و دوب یهلا  تمعن  کی  نیا  تشگ و  یم  لصاح  يزوریپ  دـش و  یم  مامت  مالـسا  عفن  هب  هک  دـش  یم  طقاس  دـیزی  تموکح  دـندرک و  یم 
رد سپ  . دش یم  هدنز  مالـسا  وا  نوخ  اب  تشگیم و  اوسر  دیزی  تموکح  دش و  یم  دیهـش  ترـضح  دـندرک  یمن  يرای  ار  ماما  مدرم  رگا 

يارحـص رد  هنامولظم  روطب  ماما  تداهـش  ینعی  . دوب ادص  رـس و  نودب  ندـش  هتـشک  ای  تعیب  زا  رتهب  هنیدـم  هکم و  زا  جورخ  تروص ، ره 
مالسا تایح  دتفا و  هار  هب  هیماینب  ملظ  ییاوسر  تهج  رد  مالسا و  عفن  هب  یمیظع  تاغیلبت  هک  دش  بجوم  میظع  یشک  رکـشل  اب  البرک و 

. دوش نیمضت  خیرات  لوط  رد 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هلیسوب  تما  حالصا 

ملظ داسف و  نایغط ، يارب  نم  « املاظال ادسفمال و  ارطبال و  ارـشا و  جرخا  مل  ینا  :» دیامرفیم شیوخ  مایق  دروم  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما 
رمآ نا  دـیرا  » مدرک ماـیق  مدـج  تما  حالـصا  يارب  طـقف  »و  يدـج ۀـما  یف  حالـصالا  بـلطل  تـجرخ  اـمنا  و  [ » هحفـص 26 مدرکن [  ماـیق 

هب و  [ . 28 .« ] بلاط یبا  نب  یلع  یبا  يدج و  ةریسب  ریسا  «و  میامنب رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مهاوخیم  « رکنملا نع  یهنا  فورعملاب و 
هیفنح نب  دمحم  هب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  تیصو  زا  یتالمج  اهنیا  . منک لمع  مالسلاهیلع  یلع  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  شور 

سدـقم تحاـس  زا  ار  داـسف ) ملظ و   ) یفنم فادـها  نآ  رد  و  درپـس . ردارب  هب  هنیدـم  رد  هتـشون و  یبـتک  یتروـص  هب  هک  تسا  شردارب ) )
هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  يهریس  هب  لمع  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هلیسوب  تما  حالصا  ار  شیوخ  فده  اهنت  دراد و  یم  رود  تماما 

. دنک یم  یفرعم  مالسلاهیلع  یلع  ملس و  هلآ و 

مایق يارب  یلک  يهدعاق  کی  ناونعب  ، رگمتس ناطلس  هیلع  مایق  ندوب  بجاو 

یلص ربمایپ  زا  یثیدح  رح ، رکشل  دوخ و  باحصا  يارب  ینارنخس  رد  زین  هفوک و  ناگرزب  هب  ياهمان  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترـضح 
ارئاـج اناطلـس  يأر  نم  :» دـنک یم  قیبـطت  هیما  ینب  رب  ار  نآ  سپـس  دـنکیم  لالدتـسا  نآ  هب  دـیامرفیم و  تیاـکح  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 

یلع اقح  ناک  لوق  لعفب و ال  هیلع  ریغی  ملف  ناودعلا  مثالاب و  هللا  دابع  یف  لمعی  هللا  لوسر  ۀنـسل  افلاخم  هللا  دـهعل  اثکان  هللا  مرحل  الحتـسم 
هدومن و ضقن  ار  یهلا  هحفص 27 ] دهع [  هدرک و  لالح  ار  ادخ  مارح  هک  دنیبب  ار  يرگمتـس  مکاح  هک  یـسک  ره  .«» هلخدم هلخدی  نا  هللا 

لمع نخـس و  اب  وا  هیلع  دـنکیم و  لـمع  هاـنگ  ملظ و  هب  مدرم  نیب  رد  دـنکیم و  تفلاـخم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  شور  اـب 
مالـسلاهیلع ماما  رب  مایق  هکنیا  لیلد  هب  دیاش  و  [ . 29 .« ] دنک لخاد  منهج ) ینعی   ) دوخ لحم  رد  ار  وا  هک  تسا  مزال  ادـخ  رب  دـنکن  شروش 

[30  ] دننک ادیپ  عالطا  دیزی  اب  وا  تفلاخم  جورخ و  زا  همه  ات  دنک  یم  باختنا  ار  یلصا  هار  هنیدم ، زا  جورخ  ماگنه  رد  تسا  هدوب  بجاو 
.
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تعدب يدوبان  قح و  فراعم  ربمایپ و  تنس  ندرک  هدنز 

ربمایپ هریس  نآرق و  هبار  امش  نم  « هیبن ۀنس  هللا و  باتک  یلا  مکوعدا  انا  :» دیامرف یم  شیوخ  مایق  فادها  نییبت  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما 
و ا .» تسا هدرم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  شور  تقیقح  رد  هک  « تتیما دق  ۀنـسلا  ناف  » منک یم  توعد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

ملاعم ءایحا  نم  اوجر  امل  مهیلع  مدقا  نا  یننولاسی  :» دیامرف یم  رگید  ياج  رد  . تسا هدـش  هدـنز  اه  تعدـب  و  [ . 31 « ] تییحا دق  ۀعدبلا  ن 
رد مالسلاهیلع  ماما  [ . 32  ] دورب نیب  زا  اه  تعدب  دوش و  هدـنز  قح  فراعم  ات  مور  نانآ  دزن  هک  دـنا  هتـساوخ  نم  زا  عدـبلا » ۀـتاما  قحلا و 

یلاو .» دوش یمن  لمع  قح  هب  هک  دـینیب  یمن  ایآ  « هب لـمعی  ـال  قحلا  یلا  نورت  ـالا  [ » هحفـص 28 دومرف [ : رح  هاپـس  يارب  شیوخ  ینارنخس 
نمؤم ياه  ناسنا  ات  [ . 33 « ] اقح اقح  هبر  ءاقل  یف  نمؤملا  بغریل  .» دوش یمن  هتفرگ  لطاب  يولج  هک  دـینیب  یمن  ایآ  »و  هنع یهانتیال  لطابلا 

. دنوش دنمقالع  اعقاو  ناشیادخ  تاقالم  هب 

رگمتس تموکح  کی  اب  دروخرب  لحارم 

هراشا

ینب تموکح  اب  توافتم  دروخرب  هس  ناشیا  هک  میوش  یم  هجوتم  میرگن  یم  تقد  اب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  مایق  لحارم  هب  هک  یماـگنه 
: زا دنترابع  لحارم  نیا  دهد ، یم  شزومآ  ام  هب  ار  رگمتس  تموکح  اب  هزرابم  لحارم  تقیقح  رد  هک  تشاد  هیما 

نانمشد داشرا 

يارب ترضح  دنک  یم  غالبا  زا  ار  دیزی  روتسد  دنک و  تعیب  دیزی  اب  هک  دنک  یم  داهنشیپ  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هب  هبتع  نب  دیلو  یماگنه 
نایفسوبا نادنزرف  رب  تفالخ  دومرف  ربمایپ  و  میتسه ... ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تیب  لها  ام  : » دیامرفیم دنک و  یم  لالدتـسا  وا 

[34 .« ] تسا هدومرف  نینچ  نانآ  دروم  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  یلاح  رد  منک  تعیب  دیزی  اب  نم  هنوگچ  سپ  تسا  مارح 
نبرمع اب  ندـش  وربور  ماگنه  رد  نینچمه  هحفص 29 ] و [  [ 35  ] دـنک یم  ینارنخـس  اهنآ  يارب  دوش و  یم  وربور  رح  هاپـس  اب  یتقو  زین  .و 

[ . 36 . ] دنک یم  تحیصن  ار  نانآ  تسخن  البرک  رد  دعس 

( نمشد هب  نداد  یلاخ  اج   ) هدیافیب ندش  فلت  زا  رارف 

هنیدم زا  هنابش  ترضح  [ 37  ] دننک دیهش  ار  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هک  دریگ  یم  میمـصت  دیزی  روتـسد  قبط  رب  هنیدم  مکاح  هک  یماگنه 
دور یم  قارع  فرط  هب  دوش و  یم  جراخ  رهـش  نآ  زا  ناـشیا  دنـشک  یم  ار  ماـما  رورت  هشقن  هکم  رد  هک  یماـگنه  زین  دوش و  یم  جراـخ 

مدرک و ربص  سپ  دـندرک  نیهوت  میوربآ  هب  : » دـیامرف یم  يدـش  جراـخ  هنیدـم  زا  ارچ  دـنک  یم  لاؤس  وا  زا  هک  يدرم  باوج  رد  و  [ 38]
یتقو هک  دوش  یم  هدافتـسا  ماما  مـالک  نیا  زا  [ . 39 .« ] مدرک رارف  دنتـساوخ  ار  منوخ  هک ) یماـگنه   ) مدرک و ربص  سپ  دنتـساوخ  ار  ملاـم 

نینچمه .و  دـنک ترجه  هک  تسا  نیا  شنکاو  نیرتـمک  دـنک و  ربـص  رگمتـس  لـباقم  رد  تسین  زیاـج  رگید  داـتفا ، رطخ  رد  نمؤـم  ناـج 
تهارک رگا  دندرک و  توعد  ارم  هفوک  مدرم  : » دیامرف یم  اهنآ  هب  دوش  یم  وربور  دعـس  نب  رمع  اب  سپـس  رح و  اب  البرک  رد  هک  یماگنه 

هحفص 30 ] دننک [ ). یمن  لوبق  اهنآ  یلو  دوش  اهر  نمشد  ياهماد  زا  هک  دراد  میمصت  ینعی  [ ) 40  ] مدرگ یم  رب  دیراد 

تداهش ات  هزرابم 

تسا و دساف  يدرم  مه  دـیزی  تشادـن و  هیماینب  تموکح  نارازگراک  رد  يریثأت  وا  حـیاصن  هک  دـنیب  یم  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  یتقو 
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ار وا  ای  دنریگب  تعیب  ای  هک  دنتسه  وا  لابند  هب  اج  همه  البرک  هکم و  رد  هکارچ  درادن  هدیاف  مه  وا  رارف  دنک و  تعیب  وا  اب  هک  تسین  زیاج 
رفا لیلذلا و ال  ءاطعا  يدی  ب ]  ] مکیطعا هللاو ال  ال  :» دیوگ یم  دگنج و  یم  سفن  نیرخآ  ات  دتـسیا و  یم  هنادرم  نمـشد  ربارب  رد  دنـشکب 

هب لمعیال  قحلا  نورت  الا  .«» منک یمن  رارف  ناگدرب  لثم  مهد و  یمن  امش  اب  تعیب  تسد  لیلذ  دارفا  لثم  مسق  ادخ  هب  هن  [ .» 41 « ] دیبعلا رارف 
هک دینیب  یمن  ایآ  [ » 42 .« ] امرب الا  نیملاظلا  عم  ةایحلا  ةداعـس و  الا  توملا  يرا  ینا ال  هللا و  ءاقل  یف  نمؤملا  بغریل  هنع  یهانتیال  لطابلا  و 
زج ار  گرم  نم  یطیارـش ) نینچ  رد   ) و دنوش ، قاتـشم  ادـخ  تاقالم  هب  نانمؤم  ات  دوش  یمن  يریگولج  لطاب  زا  دوش و  یمن  لمع  قح  هب 

.« منیب یمن  تراسخ  زج  ار  ناراکمتس  اب  یگدنز  تداعس و 

یمالسا مایق  کی  يانب  ریز  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

راک هک  یـسک  ینعی  یبلق : راـکنا   - 1: زا دـنترابع  هک  دناهدرمـش  رب  یلحارم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ماـجنا  يارب  یمالـسا  هـقف  رد 
تروص نیا  رد  هتبلا  دوش  تحاران  بلطم  نآ  زا  شیوخ  بلق  رد  دـهد  یم  ماجنا  ار  نآ  یـسک  هک  درک  هظحالم  تخانـش و  ار  يدنـسپان 
هدهاشم ار  يدنسپان  راک  هک  یماگنه  نمؤم  ینعی  نابز : اب  راکنا   - 2 هحفص 31 ] دوش [ . یم  راکشآ  درف  هرهچ  رد  نآ  راثآ  لومعم  روطب 

ریثأت رگا  دـنک و  تحیـصن  نارگداسف  هب  هنایفخم  یلالدتـسا و  مرن و  نابز  اب  لوا  هتبلا  دـبوک  یم  دـساف  دارفا  رـس  رب  مالک  نابز و  اـب  درک 
يدعب هلحرم  نارگداسف  مادقا  زا  يریگولج  یـشارت و  عنام  هلیـسوب  تارکنم  زا  یلمع  يریگولج  ینعی  یلمع : مادقا   - 3. دشک دایرف  درکن 

یلبق لـحارم  هک  دوـش  یم  ارجا  یتـقو  تسا و  فورعم  هب  رما  هلحرم  نیرخآ  نیا  گـنج :)  ) نتـشک اـی  ندز  هـب  مادـقا   - 4. تسا رکنم  زا 
مزال دهد  ماجنا  ار  نآ  دهاوخب  سک  ره  تسا و  نیملـسم  رما  تیالو  مالـسلاهیلع و  ماما  تارایتخا  هزوح  رد  هلحرم  نیا  هتبلا  دنکن  يریثأت 

نیـسح ماـما  تقیقح  رد  ینعی  دوـب  ساـسا  هیاـپ و  نـیمه  رب  زین  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  ماـیق  [ . 43  ] دریگب هزاـجا  عرـش  مکاـح  زا  تسا 
هزرابم لحارم  رد  هک  روطنامه  درک و  هئارا  رکنم  زا  یهن  بوچراهچ  رد  ار  توغاط  اب  هزراـبم  یلمع  یـسایس و  هماـنرب  کـی  مالـسلاهیلع 

زا یهن  بوچراهچ  رد  اهنیا  همه  درک و  هناحلـسم  يهزرابم  هب  مادـقا  سپـس  درک  تحیـصن  زا  تموکح  نارازگراـک  تسخن  میدرک  ناـیب 
هب رما  مهاوـخ  یم  نم  [ 44 ...« ] رکنملا نع  یهنا  فورعملاـب و  رما  نا  دـیرا  : » دومرف شردارب  هب  دوخ  تیـصو  رد  هک  روطناـمه  دوب  رکنم 

. منکب رکنم  زا  یهن  فورعم و 

( یسایس تلذ  شریذپ  مدع   ) يزیتس متس 

مهم ياه  مایپ  اهراعـش و  زا  نیا  تسا و  نتفرن  تلذ  راب  ریز  ملظ و  اب  هزراـبم  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـیق  یـسایس  ياـههزومآ  زا  رگید  یکی 
ار تزع  اب  گرم  مالسلاهیلع  هحفص 32 ] نیسح [  ناورهر  يرآ  تسا . هدوب  خیرات  لوط  رد  هعیش  ره  يوگلا  قشمرـس و  هک  تسا  اروشاع 
رد ار  تراسخ  تداهش و  رد  ار  تداعـس  ناینیـسح  و  [ 45 .« ] لذ یف  تایح  نم  ریخ  زع  یف  توم  .» دـنهد یم  حـیجرت  هنـالیلذ  یگدـنز  رب 

« ۀـلذلا انم  تاهیه  .» تسا رود  ام  زا  تلذ  هک  تسا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ورهور  ره  مچرپ  راعـش  نیا  يرآ  [ 46 . ] دنناد یم  ملاظ  اب  یگدـنز 
تسا یهاگدید  نیا  تسا و  تلالذ  تزع و  رایعم  هکلب  تسین  گرم  یگدنز و  لوپ ، تداعس ، رایعم  مالسلاهیلع  نیـسح  بتکم  رد  [ . 47]
تـسه هچ  ره  گرم  هک  ارچ  داد . رییغت  گرم  هب  تبـسن  ار  هدازآ  ياهناسنا  هاگدـید  ینعی  داد  هیدـه  تیرـشب  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  هک 

درک هئارا  گرم  زا  ياهزات  فیرعت  مالسلاهیلع  نیسح  تسیچ و  گرم  هب  تبـسن  سک  ره  هاگدید  هک  تسا  نآ  مهم  اما  تسه  همه  يارب 
. تسا هتفهن  تداهش  رد  تایح  تسا و  نارگمتس  اب  یگدنز  رد  گرم  هک  تخاس  نشور  داد و  رییغت  ار  هاگدید  نیا  و 

میمصت رد  تیدج  تردق و  شیامن 

ماما ماگنه  رد  لاثم  يارب  دوب . میمـصت  رد  تیدـج  یـسایس و  تردـق  شیامن  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ماـیق  یـسایس  ياـههزومآ  زا  یکی 
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هداوناخ یتح  و  دوب ) رامیب  هک  هیفنح  دمحم  لثم  یمک  دارفا  رگم   ) درب دوخ  هارمه  هب  ار  مشاه  ینب  دارفا  همه  هکم ، هنیدم و  زا  مالسلاهیلع 
هحفص تسا [  نیا  بلاج  و  [ . 48 . ] دربیم هارمه  هب  دـش  یم  گنج  بلطواد  هک  سک  ره  زین  درک و  هارمه  دوخ  اب  ار  ناکدوک  نانز و  و 

ات دنک  روبع  یعرف  ياههار  زا  هک  دندرک  شرافس  وا  هب  ناشیدنا  تحلصم  هک  دنچ  ره  درک و  باختنا  ار  هکم  هب  هنیدم  یلصا  هار  هک  [ 33
يو هک  داد  ناشن  ماما   - 1: تشادرب رد  ار  ریز  تاکن  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  همانرب  نیا  دیاش  [ . 49  ] درکن لوبق  دسرن ، وا  هب  نمشد  تسد 

ار دوخ  يدج  میمصت  ماما   - 2. دنگنج یم  ناج  ياپ  ات  هک  دنهارمه  وا  اب  دوخ  يهداوناخ  یتسه و  مامت  اب  يروشحلـس  دارفا  تسین و  اهنت 
ندوب اهنت  هک  اـجنآ  زا   - 3. مرذگب منادنزرف ... دوخ و  ناج  زا  هار  نیا  رد  مرـضاح  نم  هک  درک  دزـشوگ  نمـشد  هب  تشاذگ و  شیامن  هب 

هب راک  نیا  اب  ماـما   - 4. دورن رفـس  هب  اـهنت  هک  تساوخ  یم  ترـضح  ور  نیا  زا  ياهرطاـخم ) رپ  رفـس  نینچ  مه  نآ   ) دوب هورکم  رفـس  رد 
. دش مامت  همه  رب  تجح  سپ  تسا  بجاو  رما  نیا  ماهدرک و  مایق  رگمتس  هیلع  نم  هک  درک  مالعا  ناگمه 

قح ناربهر  ینید و  يربهر  مهم  هلأسم  حرط 

شیوخ ندمآ  للع  رد  ماما  هک  روطنامه  دوب  هعماج  رد  ینید  يربهر  هلأسم  حرط  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  مایق  یـسایس  ياههزومآ  زا  یکی 
ياه ینارنخس  رد  ای  و  [ . 50 .« ] مداد تبثم  خساپ  نانآ  تساوخ  نیا  هب  نم  میرادن و  ماما  ام  هک  دنتـشون  مدرم  : » هک دنک  یم  نایب  البرک  هب 

سباحلا قحلاب و  نئادلا  طسقلاب و  ذخالا  باتکلاب و  ملاعلا  : » دـیامرفیم درامـشیم و  رب  ار  قح  قیال و  لداع و  ماما  تایـصوصخ  شیوخ 
زاب قح  قبط  رب  دریگب و  تلادع  قبط  رب  دنک و  لمع  ادـخ  باتک  هب  هک  تسا  یـسک  قح  ماما  [ » هحفص 34 [ . ] 51 .« ] هللا تاذ  یلع  هسفن 

[52 . ] دنک یم  حرطم  ار  رگمتـس  ناطلـس  هیلع  جورخ  ندوب  بجاو  رگید  ياج  رد  و  .« دنک روصحم  یهلا  رظن  قبط  رب  ار  دوخ  دـهد و  سپ 
رظن رد  ار  بلطم  نیا  تیمها  [ 53 ( ] دنک یم  یفرعم  شیوخ  مایق  للع  زا  ار  نآ  هک   ) قساف دـیزی  لباقم  رد  قح  يربهر  هلأسم  حرط  يرآ ، .

رافک و زا  ار  یعقاو  نانمؤم  زرم  هک  تسا  یطخ  تیـالو  تماـما و  يوریپ  هقـالع و  تقیقح  رد  .و  دراد یم  ناـیب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما 
هحفص 35 ] دوب [ . مالسلاهیلع  نیسح  ماما  قح  تموکح ، هک  دوب  ساسا  نیمه  رب  .و  دنک یم  ادج  نیقفانم 

مایق یماظن  ياههزومآ 

هراشا

هجوت اهنآ  هب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هک  دنکیم  دروخرب  یفیرظ  تاکن  هب  دنکفا و  یم  رظن  اروشاع  مایق  هب  یماظن  هاگدید  زا  ناسنا  یتقو 
یماظن و یلاع  ياههرود  ناهج  گرزب  يرسفا  ياههدکشناد  رد  هک  تسا  رایع  مامت  یماظن  رـسفا  کی  وا  هک  دسریم  رظنب  تسا و  هدرک 

اهنآ زا  یخرب  هب  هک  دراد  يدایز  ياههزومآ  اروشاع  مایق  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  یماـظن  ياـههمانرب  تسا . هدـنارذگ  ار  یهدـنامرف 
: مینکیم هراشا 

یتینما لیاسم  یماظن و  ياهکیتکات  تیاعر 

ياهراپ يارب  هک  دهاوخ  یم  وازا  دوب ) هنیدم  مکاح  دیزی  فرط  زا  هک   ) دـیلو یتقو  هنیدـم  رد   - 1: دـینک هجوت  ریز  دراوم  هب  دروم  نیا  رد 
ماما میآیم . دعب  یتعاس  نم  دیوگیم  دیلو  دصاق  هب  تسا و ) هدرم  هیواعم  هک  دـنکیم  ساسحا  ترـضح   ) دورب شلزنم  هب  تارکاذـم  زا 

دینک و ناهنپ  سابل  ریز  ار  اهریشمش  : » دیامرف یم  اهنآ  هب  دنیزگیمرب و  دوخ  فارطا  ناناوج  باحـصا و  نیب  زا  یناظفاحم  هلـصاف  نیا  رد 
مالـسلاهیلع ماما  هچ  ره  دنوش و  هناخ  لخاد  اهنآ  دومرف  ار  هملک  نآ  ماما  هاگ  ره  هک  دهدیم  رارق  زمر  هملک  کی  و  دـینامب ». هناخ  جراخ 

هک تسا  هدـمآ  تایاور  یـضعب  رد  و  دـیوش ». لخاد  ربمایپ  نادـناخ  يا  اولخدا  لوسرلا  لآ  ای   » دوب نیا  زمر  هملک  . دـنهد ماجنا  داد  نامرف 
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مالسلاهیلع ماما  يادص  یتقو  هک  تسا  نیا  بلاج  دیوش و  هناخ  لخاد  دیدینش  هحفص 36 ] ار [  یهبتشم  زیچ  رگا  دومرف : مالسلاهیلع  ماما 
اهنآ هب  ترـضح  ماگنه  نیا  رد  دـندش و  لخاد  دندیـشکرب و  حالـس  دـندوشگ و  ار  هناخ  رد  ناـظفاحم  نآ  دـش  دـنلب  تارکاذـم  نیح  رد 

هب ناـفلاخم  اـب  دروخرب  رد  هک  دزومآ  یم  اـم  هب  ارجاـم  نیا  (. دوب هدـش  فرطرب  رطخ  نوچ   ) دـندرگرب ناـشیاههناخ  هب  هک  دومرف  هیـصوت 
هب تعامج  زامن  دـنک ، یم  دروخرب  رح  هاپـس  اـب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  یتقو   - 2. میـشاب هتـشاد  هجوت  الماک  یتظافح  یتینما و  لـیاسم 

هیکت دوخ  ریشمش  رب  لاح  نآ  رد  دننک و  یم  ینارنخس  هاپـس  ود  ره  يارب  مالـسلاهیلع  ماما  زامن  زا  دعب  دوش ، یم  رازگرب  ترـضح  تماما 
یگدامآ نیا  .و  تسا هدامآ  لاح  نامه  رد  دور ، یم  ورف  یهاتوک  باوخ  هب  اههمیخ  رانک  اـعوسات  رـصع  رد  یتقو  زین  و  [ . 54  ] تسا هدرک 

ماـما و یتـقو   - 3. دوش ریگلفاغ  ینارنخـس  ای  زاـمن  لاـح  رد  اداـبم  دراد  هجوت  ـالماک  هک  تسا  یگنج  راـیع  ماـمت  هدـنامرف  کـی  یماـظن 
 - 4. تخاس رقتـسم  ار  شیوخ  یماظن  رقم  هاگیاپ و  ینعی  دننک  اپ  رب  ار  اه  همیخ  داد  روتـسد  اروف  دـندرک  دروخرب  رح  هاپـس  هب  شناهارمه 

ار دوخ  ياه  همامع  دندوب و  درک  حلسم  ار  دوخ  هتشادرب و  ار  دوخ  ياهریشمش  رح  هاپس  ندید  ماگنه  وا  نارای  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما 
« ریهز  » زا ترضح  دید  ار  رح  هاپس  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  یتقو   - 5 [ . 55  ] دندوب یماظن  لماک  یگدامآ  رد  ینعی  دندوب ؛ هدراذگ  رـس  هب 

يدنلب نآ  فرط  هب  ار  هاپـس  تشپ  هک  هحفـص 37 ] يراد [  غارـس  يدنلب  ای  هاگهانپ  ناونع  هب  ار  ییاج  یلاوح  نیا  رد   » هک دـنک  یم  لاؤس 
فقوت بسانم  ار  نآ  داد و  ناشن  ار  مثج » يذ   » هوک ماما  خساپ  رد  ریهز  [ . 56 .« ] میوش ور  هبور  نمشد  هاپس  اب  فرط  کی  زا  میهد و  رارق 

اب ندـش  ور  هبور  يارب  بسانم  یئایفارغج  تیعقوم  یپ  رد  ناشیا  هک  تسا  نآ  مالـسلاهیلع  ماـما  شـسرپ  بلاـج  هتکن  ... تسناد و ناـهاپس 
تیمها هتکن  نیا  هب  هجوت  دـیامن و  هرـصاحم  اروف  ار  اهنآ  اـی  دـنک  هلمح  اـهنآ  هب  فرط  همه  زا  دـناوتن  نمـشد  هک  يروطب  تسا ، نمـشد 

6 [ . 57 ( ] دندوب رفن  رازه  دودح  رح  هاپس   ) دندوب مالسلاهیلع  ماما  باحصا  زا  شیب  رح  نایهاپس  دادعت  مینادب ، هک  دنک  یم  رتشیب  ار  بلطم 
« فارـش  » لحم رد  وا  نارای  زا  یکی  هک  یماـگنه  و  دوب . عقومیب  ریبکت  يادـص  یتح  داـیرف  هنوگ  ره  بظاوم  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  - 

ناکم نیا  رد  البق  ام   » هک دـنتفگ  دـسا  ینب  اما  منیب » یم  ییاهلخن  نم  : » داد باوج  وا  »؟ یتفگ ریبکت  ارچ  : » درک لاؤس  ماـما  تفگ ، ریبکت 
زا نانآ  ياههزین  تسا و  تکرح  رد  رح  هاپـس  هک  دـش  مولعم  ات  دومن  يرگیپ  ترـضح  ور  نیا  زا  میاهدـیدن » لخن  البرک ) کیدزن  ینعی  )
هب رح  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  اب  رح  هاپس  دروخرب  زا  سپ  : ریسم ییاسانـش  يارب  امنهار  باختنا   - 7 [ . 58  ] تسا نایامن  لخن  نوچمه  رود 

یسک ایآ  داد : ادن  باحصا  نیب  رد  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هحفـص 38 ] نک [ ». باختنا  ار  یموس  هار  ورن و  هنیدم  هفوک و  هب  : » تفگ ماما 
وا لابند  هب  نایهاپس  اب  ماما  تفر و  یم  ولج  وا  دش  هاپـس  يامنهار  درک و  یگدامآ  مالعا  یئاط » يدع  نب  حامرط  «؟ دسانـشب هار  هک  تسه 
رد ناضمر ، هام  مهد  رد  نایفوک ، لوا  همان  یتقو  : كوکشم یماظن  یـسایس و  رابخا  اههمان و  هب  دامتعا  مدع   - 8 [ . 59  ] دندرکیم تکرح 

دـص و ناضمر ، مهدزاود  رد  هکنیا  ات  دـنک ) یمن  نانیمطا  نآ  هب  و   ) دـهدیمن باوج  ترـضح  دـسریم  مالـسلاهیلع  ماـما  تسد  هب  هکم 
لاؤس ناناسرهمان  ناگداتـسرف و  زا  ماما  هاگنآ  دسریم . ناضمر  مهدراهچ  رد  زین  يرگید  ياههمان  دـسریم و  ماما  هب  رگید  يهمان  هاجنپ 

ناحتما مدرم و  شیامزآ  يارب  ار  لیقع  نب  ملسم  ترضح ، سپس  [ . 60 « ] دنتشاد روضح  یناسک  هچ  اههمان  نیا  نتشون  عقوم   » هک دنکیم 
دنکیمن لوبق  دیسر ، يربخ  ره  سک  ره  زا  مالـسلاهیلع ، ماما  هک  تسا  نآ  نایرج  نیا  هزومآ  . دتـسرفیم هفوک  هب  اهربخ  اههمان و  یتسرد 

تمدخ ناسرمایپ  ریفس و  ناونع  هب  ار  یناگدنیامن  دعس » نب  رمع   » یتقو : هدنامرف ناج  زا  تبظاوم   - 9. دنکیم دروخرب  لماک  طایتحا  اب  و 
ار نانآ  دنتفرگ و  ار  اهنآ  يولج  دندوب  اههمیخ  نابهگن  هک  نیق ) نبریهز  يدئاص و  ۀمامثوبا   ) باحصا زا  رفن  ود  داتسرف ، مالسلاهیلع  ماما 
هک ینیعبـس ) هللادبع  نب  نالف   ) نیعبـس هلیبق  زا  رفن  کی  یتح  و  دـش . رداص  مالـسلاهیلع  ماما  اب  تاقالم  هزاجا  سپـس  دـندرک  حالـس  علخ 

دناسرب ار  شیوخ  مایپ  هکنیا  نودـب  و  دـندادن . ار  ماما  اب  تاقالم  هزاـجا  هحفـص 39 ] وا [  هب  دراذگب  نیمز  ار  دوخ  يهحلـسا  دشن  رـضاح 
فرط هب  هک  يریـشمش  ای  ریت  ره  هشیمه  دوب  مالـسلاهیلع  ماما  راکادـف  نارای  زا  هک  ۀـظرق » نب  ورمع   » زین و  [ . 61  ] دـش تشگزاب  هب  روبجم 

مالـسلاهیلع نیـسح  ماما  هب  دوب  عافد  لوغـشم  وا  هک  یتقو  ات  درکیم و  رود  مالـسلاهیلع  ماـما  زا  دوخ  تسد  اـب  دـمآیم  مالـسلاهیلع  ماـما 
دنداتسیا ماما  يولج  هللادبع ) نب  دیعس  نیق و  نبریهز  ینعی   ) باحصا زا  رفن  ود  اروشاع  رهظ  رد  زامن  ماگنه  رد  زین  و  [ . 62  ] دیسرن یبیسآ 
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رد اصوصخ  درکیم  تظفاحم  وا  زا  ریـشمش  اب  تفریم و  ترـضح  لابند  هب  اـهبش  زین  عفاـن  نب  لـاله  [ . 63  ] دـندناوخ ار  روهظ  زامن  ات 
ارچ دوب  ناشیا  مزالم  تاقوا  رثکا  دوب و  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  هب  باحـصا  نیرتکیدزن  لاله  هک  دوب  ور  نیا  زا  هئطوت و  رطخ و  دراوم 

هراومه دننک  اپ  رب  تعامج  زامن  دنتساوخ  یم  اروشاع  زور  رهظ  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  یتقو   - 10 [ . 64  ] دوب ریصب  يدرم  لاله  هک 
طایتحا لماک  تیاعر  اـم  يارب  بلطم  نیا  هزومآ  و  [ 65  ] دندنام دربن  نادیم  رد  رگید  فصن  دـندرازگ و  زامن  شیوخ  باحـصا  فصن  اب 

دربن و ياـضاقت  ماـما  ناـفلاخم  یتقو  : بساـنم ياـج  رد  ورین  ره  زا  هدافتـسا   - 11. تسا تاداـبع  ماـجنا  لاـح  رد  یتح  دربن  يهنحـص  رد 
یتح درکیم و  باختنا  ار  يدارفا  نانآ  نیب  زا  ترـضح  یلو  دندشیم  گنج  بلطواد  مالـسلاهیلع  ماما  رادافو  نارای  دندرکیم ، دروامه 

تماق دنلب  يدرم  وا  دوب و  يوق  وا  ناتـسد  هک  ارچ  داد  حیجرت  هحفـص 40 ] ریرب [ » بیبح و   » رب ار  یبلک » ریمع  نب  هللادبع »  » دروم کی  رد 
ماما فرط  زا  مالـسلاهیلع  لـضفلاوبا  ترـضح  یتقو  : یگنج ریغ  ياـهتیرومام  رد  طاـیتحا  تیاـعر   - 12 [ . 66  ] دوب نادـیم  نآ  بساـنم  و 

تکرح ماما  باحـصا  زا  رفن  تسیب  قافتا  هب  يو  دنک ، لاؤس  اعوسات ) رـصع  تکرح  رد   ) نمـشد دصق  زا  هک  دوشیم  رومام  مالـسلاهیلع 
ماگنه رد  هک  دنک  یم  رومام  ار  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  یتقو  زین  و  [ . 67  ] دنک یم  لاؤس  دتـسیایم و  نمـشد  ربارب  رد  دنکیم و 
نیسح ماما  یتقو  نینچمه  و  [ . 68  ] دنک یم  بآ  ندروآ  هب  مادقا  دنکیم و  تکرح  نارای  زا  رفن  هس  تسیب و  هارمه  هب  وا  دروآ  بآ  بش 

تفر و ولج  شیوخ  نارای  زا  رفن  تسیب  اب  ماما  دهد  ماجنا  يروضح  هرکاذم  نمشد  رکـشل  هدنامرف  دعـس  رمع  اب  تساوخیم  مالـسلاهیلع 
ار راک  نیمه  زین  نمـشد  هدنامرف  درب و  هرکاذـم  هنحـص  هب  یـصخش  ظفاحم  ناونع  هب  ار  مالـسلاهیلع ) سابع  ربکا و  یلع   ) نانآ زا  رفن  ود 
اب ماما  زین  اروشاع  زور  و  [ 70  ] دومنیم حالصا  ار  نآ  درکیم و  هدامآ  ار  ماما  ریشمش  رذوبا  مالغ  اروشاع  بش  رد   - 13 [ . 69  ] داد ماجنا 

نایهاپـس همه  اروشاع  بش  رد  . دوبن هتخاس  يراک  نادـنچ  یگنج  لیاسو  زا  دوب و  اهنت  وا  هچ  رگا  دوریم  نادـیم  هب  زهجم  ریـشمش  رپس و 
شیامزآ  - 14. دندرک یم  هدامآ  ار  دوخ  هحلـسا  یلو  دنوش  یم  دیهـش  ادرف  دنتـسنادیم  هکنیا  اب  دـندوب و  دـجهت و ... تدابع و  لوغـشم 
ياهتین اـیآ  : » هک دـنکیم  ضرع  ماـما  هب  اروشاـع  بش  رد  مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح  هحفـص 41 ] گنج [ : يارب  ناراـی  باحـصا و 

دارفا اهنآ  رد  ماهدرک . ناحتما  ار  اهنآ  مسق  ادخ  هب  : » هک دومرف  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  و  ...« مسرتیم نم  ياهدرک  ناحتما  ار  دوخ  باحصا 
اب مالـسلاهیلع  ماما  تعیب  دـیدجت  [ . 71 .« ] تسا رداـم  ریـش  هب  كدوک  هقـالع  لـثم  گرم  هب  اـهنآ  هقـالع  تسین ، تین  تسـس  بساـنمان و 
 - 15 [ . 72  ] دراد هراشا  بلطم  نیا  هب  یخلت  تایاور  یـضعب  هک  روطنامه  دوب . ناراـی  ناـحتما  یعون  زین ، اروشاـع  بش  رد  دوخ  باحـصا 

موجه دروم  هناریگلفاغ  ات  درک  یم  دـیدزاب  ار  رکـشل  فارطا  هنابـش  مالـسلاهیلع  ماما  : هاپـس هاگودرا  فارطا  رد  هنابـش  تشگ  ییاـسانش و 
[ . 73  ] دنوشن عقاو  نمشد 

یهدنامرف هاپس و  رد  مظن 

، دراد دوخ  ناوریپ  يارب  ییاههزومآ  زین  تهج  نیا  زا  و  دوب . شیوخ  نایرگـشل  یهدـناماس  رد  ماظن  مظن و  هوسا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما 
رادمچرپ هک  درک  نیعم  رادملع  رفن  کی  تمالع و  مچرپ و  شیوخ  هاپس  يارب  مالسلاهیلع  ماما   - 1: دینک هجوت  ریز  دراوم  هب  هنومن  يارب 

ماما  - 2. دـشیم روحم  کـی  درگ  نایهاپـس  ندـش  عمج  هاپـس و  مظن  بجوم  روـما  نیمه  و  [ 74  ] دوب مالـسلاهیلع  لـضفلاوبا  شردارب  وا 
مالسلاهیلع نیسح  ماما  هاپس  رد  بتارم  هلسلس   - 3 [ . 75  ] دوب هحفص 42 ] هدومن [  مظنم  ازجم و  ار  رگشل  پچ  تسار و  فرط  مالسلاهیلع 
مالـسلاهیلع سابع  زا  مالـسلاهیلع  ماما  دـنکیم  تکرح  هلمح  دـصق  هب  نمـشد  رکـشل  یتقو  اعوسات  رـصع  رد  لاثم ، يارب  دـشیم  تیاعر 

دهدیمن ار  اهنآ  باوج  یلو  دسرپیم  نمـشد  زا  ار  ماما  لاؤس  وا  ؟ تسیچ ناشدصق  دنک : لاؤس  نمـشد  هاپـس  زا  هک  دـهاوخیم  شردارب 
تفایرد ار  اهنآ  خساپ  ماما  زا  ات  دنکیم  لقتنم  مالسلاهیلع  ماما  هب  ار  نمشد  هاپـس  نارـس  نانخـس  دننک و  ربص  هک  دهاوخیم  اهنآ  زا  هکلب 

رومام هک  لیقع  نب  ملـسم  یتقو  لاثم  يارب  دوب و  تبالـصاب  قیقد و  یماظن  ياهنامرف  ماجنا  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما   - 4 [ . 76  ] دنک
دـیرادب و فاعم  تیرومام  نیا  زا  ارم  هک  تشون  ياهمان  ترـضح  يارب  دـش  ور  هبور  لکـشم  اب  درک و  مگ  ار  هار  دوب  ماما  هماـن  ندـناسر 
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سرت زا  یـشان  بلطم  نیا  مسرتیم  :» دومرف تفریذپن و  ار  وا  يافعتـسا  درک و  دروخرب  وا  اب  تبالـص  اب  ترـضح  دیتسرفب . رگید  رفن  کی 
ناـهج مظنم  ياـهشترا  رد  هزورما  ینعی  دوشیم  لـمع  اـهشترا  رد  زین  اـم  رـصع  رد  مالـسلاهیلع  ماـما  عطاـق  دروخرب  نیا  [ . 77 .« ] دشاب

ار یماظن  رابخا  همه  هک  دندوب  هدید  شزومآ  نانچ  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  نایهاپـس   - 5. دنریذپیمن گنج  رد  ار  یماظن  دارفا  يافعتـسا 
دنتسناد و یم  یهدنامرف  هحفـص 43 ] هب [  نآ  شرازگ  ربخ و  بسک  لوؤسم  ار  دوخ  هاپـس  دارفا  همه  ینعی  : دندناسریم هدنامرف  هب  اعیرس 

بنیز یفرط  زا  دش  هدینـش  اهنآ  ندش  کیدزن  يادص  دـمآ و  دوجوب  نمـشد  هاپـس  رد  یـشوج  بنج و  اعوسات  رـصع  رد  یتقو  ور  نیا  زا 
یمن میمصت  هنارسدوخ  [ 79  ] داد شرازگ  ماما  هب  مالـسلاهیلع  ساـبع  رگید  فرط  زا  و  [ 78  ] داد رارق  نایرج  رد  ار  ماـما  اروف  مالـسلاهیلع 

هب دـیوگ : یم  لاله  هب  رهاظم  نب  بیبح  اروشاع  بش  رد  : لاثم يارب  دـندرکیمن ، یمادـقا  هدـنامرف  يهزاجا  نودـب  ماما  نارای   - 6. دنریگ
 - 7 [ . 80  ] مدومنیم جالع  مریـشمش  اب  ار  نمـشد  راک  مدرکیم و  هلجع  بش  نیمه  رد  دوبن  ماما  ناـمرف  راـظتنا  رطاـخ  هب  رگا  مسق  ادـخ 

دروایب بآ  اههچب  يارب  هک  دسر  یم  روتسد  وا  هب  یتقو  : لاثم يارب  دوب  یهدنامرف  زا  ضحم  تعاطا  رهظم  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح 
دوشیم عطق  شکرابم  ياهتسد  هک  یماگنه  یتح  دیامنیم و  لابند  تداهـش  دح  رـس  ات  ار  روتـسد  نیا  دنکیم و  تعاطا  ناج  لد و  اب 

 - 8 [ . 81 ... ] دریگیم و هزاجا  مه  گنج  نادیم  هب  نتفر  يارب  هک  تسا  عاجـش  نامرهق و  لضفلاوبا  نیا  و  دنکیم . لمح  نادند  اب  ار  بآ 
نیا و  تفرگیم ، هزاجا  ماما  زا  دننک  دربن  نمشد  اب  دنورب و  دربن  نادیم  هب  دنتساوخیم  هک  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  باحـصا  زا  مادک  ره 

هیلع و هللا  یلـص   » هللا لوسر  نبای  کیلع  مالـسلا  : هدـش تیاکح  هنوگ  نیا  خـیرات  رد  هک  دوب  ياهنابدؤم  بلاج و  قیرط  هب  اههزاجا  بسک 
دندیـسریم و ماما  تمدخ  يرگید  زا  سپ  یکی  باحـصا  ... کفلخ نحن  مالـسلا و  کیلع  و  نیـسحلا : هحفص 44 ] هبیجیف [  ملـس » هلآ و 

وت رس  تشپ  مه  ام  داب ، وت  رب  مالـس  : » دندومرفیم خساپ  ماما  .و  ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  وت  رب  مالـس  دنتفگیم :
[ . 82 .« ] مییآیم

هدنمزر ياهورین  يهیحور  ظفح 

نوچ دنشاب  رادروخرب  يرتشیب  طاشن  هیحور و  زا  هدنمزر  ياهورین  هک  تسا  نیا  یماظن  گنج  کی  رد  يزوریپ  لماوع  نیرتمهم  زا  یکی 
نیـسح ماما  هک  دوب  ور  نیا  زا  دشاب و  هتـشاد  ینادنچ  ییآراک  گنج  رد  دـنناوت  یمن  هزیگنایب و ... فدـهیب ، دـیماان ، سویام ، ياهورین 

دروم دنچ  هب  اجنیا  رد  هک  دـیامن  تیوقت  ظفح و  ار  هدـنمزر  ياهورین  طاشن  هیحور و  هک  دـنکیم  شالت  فلتخم  ياههار  زا  مالـسلاهیلع 
هار رد  دـهاجم  هدـنمزر و  رفن  کی  رد  داعم ، هب  نامیا  اصوصخ  نامیا ، هزادـنا  ره  : ناگدـنمزر رد  ناـمیا  تیوقت   - 1: مینکیم هراشا  اهنآ 

قیرط زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  اروشاع  مایق  رد  . دش دهاوخ  رتمک  وا  گرم  زا  سرت  رتشیب و  زین  وا  یگتـشذگ  ناج  زا  دـشاب  رتشیب  ادـخ 
هب ناـشیا  ناراـی  هک  تسور  نیا  زا  تخادرپ و  یم  ناـنآ  ناـمیا  تیوقت  هب  تشهب ، رد  ناگدـنمزر  لزاـنم  نداد  ناـشن  دوهـش و  فـشک و 

ماما هک  هدش  تیاکح  زین  و  [ . 83 ( ] ۀنجلا نم  مهلزانم  اوأر  یتح  ءاطغلا  مهل  فشک  مهنا  . ) دنتفر یم  اهریشمش  اهریت و  لابقتـسا  هب  یتحار 
ار ناگدنمزر  هیحور  ات  دـندرکیم  لقن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هحفـص 45 ] ربمایپ [  زا  ار  یثیداحا  شیوخ  ناراـی  يارب  مالـسلاهیلع 

دنکیم عاجرتسا  دنونش  یم  ار  یناه  لیقع و  نب  ملسم  تداهش  ربخ  البرک  هب  هکم  هار  رد  مالسلاهیلع  ماما  یتقو   - 2 [ . 84  ] دنیامن تیوقت 
نیسح ماما  يراوتـسا   - 3 [ . 85  ] دوشن فیعـضت  ناگدـنمزر  يهیحور  ات  دـنکیمن  يراز  یلو  دـیوگیم ) نوعجار  هیلا  انا  اـنا هللا و  ینعی : )

رد دشاب و  راوتـسا  عاجـش و  هاپـس  هدـنامرف  یتقو  هک  تسا  یلک  نوناق  نیا  هتبلا  : دـشیم نایهاپـس  هیحور  لزلزت  مدـع  بجوم  مالـسلاهیلع 
دـشیم تخـس  گنج  راک  هک  یماگنه  . دشاب ناگدنمزر  يارب  یبوخ  قشمرـس  دناوتیم  دنک  ظفح  ار  دوخ  هیحور  گنج  تخـس  لحارم 

، دشیم ناسرت  ناشبلق  درکیم و  رییغت  ناشیاهگنر  هک  دارفا  زا  یـضعب  فالخرب  هک  دندیدیم  دندرکیم و  رظن  مالـسلاهیلع  ماما  هب  نارای 
زا یضعب  دنتخومآیم و  تعاجش  سرد  زین  نانآ  ماما ، يراوتسا  نیا  زا  دندشیم و  رتمارآ  رتینارون و  وا  صاخ  نارای  مالـسلاهیلع و  ماما 

لیلحت  - 4 [ . 86 ( ] توملاب یلابیال  اورظنا  . ) درادن گرم  زا  یکاب  الصا  هک  دینک  هاگن  مالـسلاهیلع  ماما  هب  دنتفگیم : نارگید  هب  باحـصا 
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نآ زا  دـنادب  يدوباـن  اـنف و  ار  گرم  ياهدـنمزر  رگا  یلک  روـطب  دـهاجم : ياـهورین  يارب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  طـسوت  گرم  هلأـسم 
هک دوب  ور  نیا  زا  و  دسارهیمن . ندش  هتـشک  زا  دوریم و  گنج  نادـیم  هب  تعاجـش  اب  دوش  لح  وا  يارب  گرم  هلأسم  رگا  اما  دـسرتیم 
زا نآ  هلیــسوب  هـک  تـسا  یلپ  گرم  [ » هحفـص 46 دـیامرفیم [ : و  دـنکیم ، لـیلحت  دوخ  ناراـی  يارب  ار  گرم  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما 

گرم یلو  . دورب خاک  هب  نادنز  زا  هک  دهاوخیمن  امش  زا  یسک  هچ  مینکیم  روبع  یمیاد  ياهتمعن  عیـسو و  تشهب  يوس  هب  اهیتحاران 
هار رد  گرم  : » دـیامرفیم رگید  ياـج  رد  و  [ . 87 .« ] دورب باذع  لحم  نادـنز و  هب  يرـصق  زا  هک  تسه  یـسک  لثم  امـش  نانمـشد  يارب 

: دیامرفیم مه  زاب  و  [ . 88 .« ] تسین يدوبان  اب  هارمه  گرم  زا  ریغ  يزیچ  تلذ  اب  یگدنز  تسین و  يدبا  یگدـنز  زا  ریغ  تزع  هب  ندیـسر 
ۀنج نمؤملا و  نجس  ایندلا  نا  .« ) تسا رفاک  تشهب  نمؤم و  نادنز  ایند  هک : دنکیم  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  مردپ  يرآ  »

: دـیوگیم تسا ؟ هنوگچ  وت  رظن  رد  گرم  : » دـنکیم لاؤس  مساـق  زا  یتـقو  هک  دوب  رثوـم  ردـقنآ  ترـضح  نانخـس  نیا  و  [ . 89 ( ] رفاکلا
ناهدـنامرف همه  يارب  تسا  ياهزومآ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  نانخـس  شور و  نیا  [ . 90 .« ] تسا رتنیریـش  لـسع  زا  لـسعلا » نم  یلحا  »

. دننک لح  ناگدنمزر  يارب  ار  گرم  يهلأسم  هک  یماظن 

نمشد هیحور  فیعضت  يارب  تاغیلبت 

یم هزاـجا  وا  زا  ناراـی  زا  یخرب  هک  اـجنآ  اـت  [ 91  ] دنتـشاد نمـشد  نایهاپـس  يارب  ددعتم  ياهینارنخـس  وا  نارای  مالـسلاهیلع و  ماما   - 1
شنکاو نانآ  ربارب  رد  لباقم  فرط  هک  دـندرکیم  رارـصا  تاغیلبت  نیا  رب  اجنآ  ات  دـندرکیم و  لالدتـسا )  ) جاجتحا نمـشد  اب  دـنتفرگ و 

رعش زا  هدافتـسا   - 2 [ . 92  ] دندرک یم  يزادـناریت  يو  هب  وا  ینارنخـس  نیح  رد  هحفـص 47 ] ریهز [  نابطاخم  هک  روطنامه  دادیم . ناـشن 
رنه نیا  زا  ددعتم  دراوم  رد  وا  نارای  مالسلاهیلع و  ماما  اروشاع  هنحص  رد  هک  دوب  یتاغیلبت  ياهرازبا  زا  یکی  [ ، 93  ] نمشد شنزرس  يارب 

توق اب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما   - 3. مینکیم هراشا  نآ  دراوم  هب  هدنیآ  ثحابم  رد  هک  [ 94  ] دندرک هدافتسا  نمشد  هیحور  فیعضت  يارب 
دهدیم ار  وا  خساپ  توق  اب  دنکیم  دیدهت  گرم  هب  ار  مالـسلاهیلع  ماما  رح  یتقو  لاثم  يارب  دندادیم ، خساپ  نمـشد  ياهدیدهت  هب  مامت 

ارم فرـش  تمظع و  تزع و  دـیناوتیمن  یلو  دیـشکب  ارم  دـیناوتیم  طقف  امـش  مسارهب  گرم  زا  هک  تسین  نم  نأش  : » دـیامرفیم و  [ 95]
ماگنه رد  لاثم  يارب  دـبلطیم  هزرابم  هب  ار  وا  دـنکیم و  دروخرب  نمـشد  اب  تیعطاق  اب  لوا  زا  مالـسلاهیلع  ماـما   - 4 [ . 96 .« ] دیزاس دوبان 

رح زا  دـیبلط و  هزراـبم  هب  ار  وا  هاپـس  زین  و  .« موـش هتـشک  هچ  رگا  منکیمن  تیعبت  وـت  زا  نم  : » تـفگ وا  هـب  رح  نایهاپـس  اـب  ندـش  لـباقم 
مه مالـسلاهیلع  ماما  دنچ  ره   ) مرادن گنج  روتـسد  نم  تفگ : درکن و  لوبق  رح  یلو  دـننک ، هزرابم  رگیدـکی  اب  هاپـس  ود  هک  تساوخیم 

هحفص 48 ] [ . ] 97 (. ] دشاب گنج  هدننک  عورش  تساوخیمن  هک  ارچ  درکن  عورش  ار  گنج 

دشیمن گنج  رگزاغآ  نیسح  ماما 

( هبنـشراهچ  ) مرحم مود  زور  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  یتقو  لاثم  يارب  دوب ، مالـسلاهیلع  ماما  قح  مایق  یماـظن  ياـههزومآ  زا  یکی  نیا 
میناوتیم رتتحار  نآلا  درک : ضرع  ترضح  هب  نیق  نبریهز  دش  وربور  رفن ) رازه   ) رح کچوک  هاپـس  اب  دیـسر و  البرک  هب  ق  لاس 61 ه .

تنک اـم  : ) دومرف ترـضح  دـسریم ) هار  زا  يرتداـیز  هاپـس  ادـعب  تسا و  کـچوک  رح  هاپـس  هک  ارچ   ) دوـشیم لکـشم  ادـعب  میگنجب و 
نیرخآ گنج  تسا و  داشرا  تیادـه و  مالـسلاهیلع  ماما  هفیظو  هک  ارچ  [ ) 98 .« ] منکیمن عورـش  اهنآ  اب  ار  گنج  نم  (.» لاتقلاب مهأدـبأل 

لوا هک  مرادن  شوخ  نم  نزن ، : » دومرف ترضح  دنزب ، ریت  اب  ار  رمش »  » تساوخ هجسوع  نب  ملسم  یتقو  رگید  دروم  رد  و  (. دشابیم هلحرم 
[ . 99 ( ] مهأدبأ نا  هرکا  یناف  همرتال  .«) منک زاغآ  ار  گنج 

نانآ زا  عافد  نارای و  هیحور  فیعضت  زا  يریگولج 
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مامتها دروم  نیارد  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  هک  دوب  نارای  زا  عافد  نایهاپـس و  هیحور  ظفح  اروشاع  مایق  یماظن  ياه  هزومآ  زا  رگید  یکی 
نادیم هب  مالسلاهیلع  ربکا  یلع  ترضح  یتقو  اروشاع  زور  رد  : نانز يراز  زا  يریگولج   - 1: دینک هجوت  ریز  دراوم  هب  هنومن  يارب  تشاد .

همیخ هب  تفرگ و  ار  وا  تسد  مالسلاهیلع  ماما  یلو  تفر  وا  هتشک  فرط  هب  مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح  هحفص 49 ] دش [  دیهـش  تفر و 
يریگولج نانز  يراز  دنلب  يادص  زا  یلو  دشیم  يراج  کشا  ماما  هاگدید  زا  هک  نیا  دوجو  اب  هک  داتفایم  قافتا  ررکم  زین  .و  دـنادرگرب

زا عافد   - 2. دوب نایهاپس  يهیحور  فیعضت  زا  تعنامم  نمـشد و  هدافتـسا  ءوس  زا  يریگولج  رطاخب  اهراک  نیا  دیاش  هک  [ 100  ] دومنیم
ماـما هب  تاـناجهلا » بیذـع   » ماـن هب  یلحم  رد  دـندمآ و  هفوـک  زا  رفن  راـهچ  لاـثم  يارب  : دـندشیم قـحلم  مالـسلاهیلع  ماـما  هب  هک  يدارفا 

ات دیهد  لیوحت  نم  هب  ار  اهنآ  ای  دنیآیمن  رامشب  وت  نارای  زا  دنتسه و  هفوک  لها  زا  نانیا  تفگ : دمآ و  ولج  رح  دندش  قحلم  مالـسلاهیلع 
هک روطنامه  منکیم  عافد  اهنآ  زا  نم  : » دومرف درک و  عافد  دوخ  نارای  زا  تدش  اب  مالـسلاهیلع  ماما  اما  منادرگرب  هفوک  هب  ای  منک  ینادـنز 

[ . 101 . ] درک ینیشن  بقع  تفریذپ و  رح  نیا  زا  سپ  و  .« دنتسه نم  راصنا  نارای و  نانیا  . منکیم عافد  دوخ  ناج  زا 

رابخا تاعالطا و  بسک 

نمشد یلعف  تیعضو  هب  هجوت  اب  دنناوتب  یماظن  ناهدنامرف  ات  تسا  نمـشد  زا  رابخا  بسک  ناهج  ياه  شترا  دزن  رد  مهم  لیاسم  زا  یکی 
نیسح ماما  دنناشکب . تسکـش  هب  ار  اهنآ  ای  دننک و  يریگولج  نمـشد  ياههلیح  اه و  هلمح  زا  دنهد و  ناشن  یبسانم  شنکاو  وا  دصاقم  و 

درکیم و یسایس  هحفـص 50 ] یماظن و [  رابخا  بسک  هب  مادـقا  نوگانوگ  ياه  هار  زا  ددـعتم و  دراوم  رد  اروشاع  نایرج  رد  مالـسلاهیلع 
بسک  - 1: دینک هجوت  لاثم  دنچ  هب  دروم  نیا  رد  دوب . قداص  یعقاو و  رابخا  لابند  هب  وا  هتبلا  دومنیم  نمـشد  رابخا  لیلحت  هب  مادقا  یتح 

هک تساوخیم  وا  زا  درکیم  یظفاحادخ  شردارب ، هیفنح ، نب  دـمحم  اب  هنیدـم  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هک  یماگنه  : ناتـسود زا  ربخ 
.« مهروما نم  ائیـش  ینع  فخت  هیلع و ال  انیع  یل  نوکتف  .» دشاب هنیدم  رد  نیـسح » ماما  مشچ   » دنک و شرازگ  وا  هب  ار  هنیدـم  رابخا  يهمه 
نم هب  اعیرس  ار  رابخا  هک  درک  شرافس  وا  هب  دنک و  شرازگ  ترضح  هب  ار  اجنآ  رابخا  ات  داتـسرف  هفوک  هب  ار  لیقع  نب  ملـسم  زین  و  [ 102]

رابخا بسک  رد  مهم  لصا  کی  تعرس  [ 103 .« ] هللا ءاشنا  کلذ  بسح  یلع  لمعا  یتح  ربخلاب  یل  لجعف  .» منک لمع  نآ  قبط  اـت  ناـسرب 
هفوک هب  ـالبرک ) هکم  هار  نیب  زا   ) ار رطقی » نب  هللادـبع  رهـسم و  نب  سیق   » زین دوشیم و  رثا  یب  هدرم و  راـبخا  نآ  نودـب  هک  تسا  یماـظن 

نادهاش  ) نارذـگهر زا  رابخا  بسک   - 2. دنک رابخا  لدابت  هفوک  مدرم  اب  هلیـسو  نیدـب  ات  [ 104 . ] داتسرف اهنآ  هارمه  یئاههمان  داتـسرف و 
طیارـش عاضوا و  دروم  رد  وا  زا  درک  دروخرب  رعاـش )  ) قدزرف هب  هفوک  فرط  هب  نتفر  هار  رد  مالـسلاهیلع  ماـما  هک  یماـگنه  ( عیاـقو ینیع 

( دیرا قدصلا  : ) دومرف ترضح  ؟ میوگب قدص )  ) تسار ایآ  تفگ : خساپ  رد  قدزرف  و  هحفص 51 ] دنکیم [ . لاؤس  هفوک  مدرم  رب  مکاح 
ماما هاگنآ  . تسا هیماینب  اب  اـهنآ  ياهریـشمش  تسوت و  اـب  مدرم  ياـهبلق  هک  تفگ : قدزرف  سپـس  متـسه . تسرد  ياـهربخ  ناـهاوخ  نم 

یگدنز هک  اج  ره  هب  تساهنآ و  نابز  يهقلقل  نید  دنتسه و  تورث  يهدنب  مدرم  : » تفگ درک و  لیلحت  ار  هفوک  مدرم  تالاح  مالـسلاهیلع 
تسدب يرابخا  ات  درک  یتالاؤس  هفوک  هار  رد  بلاغ » نبرشب   » زا مالسلاهیلع  ماما  زین  و  [ . 105 «. ] دنروآیم يور  دنک  اضتقا  اهنآ  تشیعم  و 

هچ امـش  درک : لاؤس  اهنآ  زا  تسخن  دـش  وربور  رح  هاپـس  اب  مالـسلاهیلع  ماما  یتقو  : نمـشد ياـهورین  زا  راـبخا  بسک   - 3 [ . 106 . ] دروآ
[ . 107 . ] یتسه ام  هیلع  ای  یتسه  ام  اب  وت  دیسرپ : رح  زا  و  تسیک ، امش  دنامرف  دیتسه ، یناسک 

هاپس هب  دیدج  ياهورین  بذج 

دوب و دوخ  هاپس  ياهورین  شیازفا  نمـشد و  ياهورین  تاجن  رکف  هب  هک  تسا  نآ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  مایق  یتیبرت  ياههزومآ  زا  یکی 
یعـس نوگانوگ  ياههار  زا  مالـسلاهیلع  مامادربن  يهنحـص  زا  جراخ  فرطیب و  ياـهورین  بذـج  لوا : : درکیم لـمع  نینچ  دروم  نیا  رد 

[108  ] هفوک ناگرزب  يارب  ياهمان  ماما  : همان نداتسرف   - 1 هحفص 52 ] دزاس [ . هارمه  قح  هاپـس  اب  ای  دنک و  تیاده  ار  دارفا  نیا  ات  درکیم 
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هدش رید  یلو  دنتفاتش  ماما  نارای  يارب  هرصب  مدرم  زا  ياهدع  دراذگ و  ریثات  هرصب  ناگرزب  رب  ماما  همان  دنتشون و  هرـصب  نارـس  زا  یخرب  و 
نیسح ماما  : کیپ نداتسرف  هلیسوب  دارفا  توعد   - 2 [ . 109  ] دیسر اهنآ  هب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  تداهش  تداهـش  ربخ  هار  نیب  رد  دوب و 
تبثم خساپ  ریهز  اما  درک  دناوخ  ارف  تبحـص  هرکاذـم و  هب  ار  وا  داتـسرف و  سیق » نب  ریهز   » دزن ار  یـصخش  دورز »  » لحم رد  مالـسلاهیلع 

نیا لابندـب  ینکیمن و  تباجا  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـنزرف  توعد  ارچ  هک  درک  شاخرپ  شرهوش  هب  ریهز  نز  اـما  دادـن 
ماما : البرک لیابق  يارب  کـیپ  نداتـسرف   - 3 [ . 110  ] دش قحلم  ترـضح  هاپـس  هب  دیـسر و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تمدـخ  ریهز  وگتفگ 

زین نانآ  .و  دـنک کمک  تساوخرد  اـهنآ  زا  بیبح  هک  داد  هزاـجا  داتـسرف و  دـسا » ینب   » هلیبق فرط  هب  ار  رهاـظم » نب  بیبح   » مالـسلاهیلع
داد و ربخ  دعس » نبرمع   » هب هلیبق  دارفا  زا  یکی  یلو  دنوش  قحلم  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هب  ات  دندش  هدامآ  رفن  دون  دنداد و  تبثم  باوج 
تفرگ و تروص  يدـیدش  گنج  دعـس  نبرمع  رکـشل  اهنآ و  نیب  ناهاگنابـش  تفرگ و  ار  اهنآ  ندـش  قحلم  يولج  دعـس  نبرمع  رکـشل 

تاقالم هب  دوخ  مالـسلاهیلع  ماما  یهاـگ  هحفـص 53 ] يروضح [ : تروـص  هب  دارفا  زا  توـعد   - 4 [ . 111 . ] دـندرگ زاب  هک  دـندش  راچان 
هب ار  اهنآ  دربیم و  ناغمرا  هب  وا  يارب  ار  تاجن  تداعـس و  کیپ  تقیقح  رد  ینعی  دـناوخیم  ارف  شیوخ  يراـی  هب  ار  وا  تفریم و  يدرف 
وا یلو  داتـسرف  [ 112 « ] یفعج رح  نب  هللادـیبع   » توعد يارب  ار  دوخ  باحـصا  زا  یکی  ترـضح  لاـثم  يارب  . درکیم بذـج  قـح  رکـشل 

روضح هب  ار  دوخ  ریشمش  بسا و  درکن و  لوبق  مه  زاب  تفر و  يو  ياههمیخ  هب  وا  توعد  يارب  اصخـش  ترـضح  سپـس  درک  يراددوخ 
هجوت ریز  لاثم  هب  دروم  نیا  ردقح  هاپس  هب  نمشد  ياهورین  بذج  مود ، [ . 113 . ] درکن لوبق  ترضح  یلو  دومن  شکشیپ  مالسلاهیلع  ماما 

هب مکحم ، ياه  لالدتسا  نایب  اب  نیشتآ و  ياهینارنخـس  اب  دریگیم و  رارق  نمـشد  ياهورین  لباقم  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما   - 1: دینک
یعس و  [ 114  ] دراذگیم شیامن  هب  دروآیم و  نادـیم  هب  ار  نایفوک  ياههمان  یتح  دـنکیم و  یفرعم  ار  دوخ  دزادرپیم و  مدرم  تیادـه 

ياهینارنخس اب  زین  وا  نارای  دروم  نیا  رد  هتبلا  دنک . قحلم  قح  هاپس  هب  هدرک و  ادج  نمـشد  هاپـس  زا  دنک و  عناق  ار  نمـشد  دارفا  دنکیم 
دندش و قحلم  مالـسلاهیلع  ماما  هاپـس  هب  نمـشد  ياهورین  زا  رفن  دنچ  هک  دوب  اهینارنخـس  نیا  زا  دعب  [ . 115  ] دـننکیم کمک  ار  وا  دوخ 
رح : مینکیم هراشا  اهنآ  زا  رفن  دـنچ  هب  اجنیا  رد  هک  هحفص 54 ] دندش [ . دیهـش  ات  دندیگنج  هناقداص  تعاجـش و  لامک  اب  دندرک و  هبوت 

ماما درک و  هبوت  تیاهن  رد  یلو  درک  يریگولج  مالـسلاهیلع  ماما  هاپـس  نتفر  زا  هک  دوب  نمـشد  ياهورین  هدـنامرف  نیلوا  یحاـیر  دـیزی  نب 
يدارفا زا  يدنک  ءاثعش  یبا  دایز  نب  دیزی  [ . 116 . ] دش دیهش  زین  مالسلاهیلع  ماما  باکر  رد  تفریذپ و  ار  وا  هبوت  هناراوگرزب  مالـسلاهیلع 

رد هک  يو  دش . قحلم  وا  هاپس  مالسلاهیلع و  ماما  هب  درک  هدهاشم  ار  عاضوا  یتقو  دوب و  هدش  هارمه  هفوک  زا  دعـس  نبرمع  هاپـس  اب  هک  دوب 
دش لیان  تداهش  زوف  هب  تیاهن  رد  و  دومرف ، اعد  ار  وا  مه  مالسلاهیلع  ماما  تخادنا و  نمشد  فرط  هب  ریت  دص  تشاد ، تراهم  يزادناریت 
دوب همیزخ  هلیبق  زا  دارفا  نیا  زا  یکی  داتسرفیم . مالسلاهیلع  ماما  فرط  هب  مایپ  لاسرا  تبحص و  يارب  ار  یناریفـس  دعـس » نبرمع  [ .» 117]

هب : » تفگ وا  هب  مالسلاهیلع  ماما  دیناسر  ار  دعس  نبرمع  مایپ  درک و  تبحص  مالـسلاهیلع  ماما  اب  وا  یتقو  میتفاین ) ثیداحا  رد  ار  وا  مان  هک  )
حیجرت تشهب  رب  ار  شتآ  دوش  رضاح  هک  تسا  یسک  هچ  نم  يالوم  يا   » تفگ درکن و  لوبق  یلو  درگرب » دعس ) نبرمع   ) تتسود فرط 

تساوخرد نمـشد  هاپـس  هدنامرف  دعـس  نبرمع  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما   - 2 [ . 118 « ] دـش قحلم  مالـسلاهیلع  ماما  هاپـس  هب  و  دـهد و ...
دهدیم و يویند  يورخا و  ياه  هدعو  وا  هب  دنک و  شیوخ  هاپس  بذج  رح  لثم  زین  ار  وا  ات  دومن  یعـس  تبحـص  نیح  رد  درک و  هرکاذم 
ات مالسلاهیلع  ماما  مالک  [ . 119 ... ] دـنک و يزاسزاب  ار  وا  هناخ  دـنک و  ناربج  ار  وا  یلام  تاراسخ  هک  دـهدیم  هحفص 55 ] هدعو [  یتح 

نیـسح وا و  نیب  دهد  هزاجا  هک  دهاوخیم  وا  زا  دسیونیم و  هفوک ) مکاح   ) دایز نبا  هب  ياهمان  ور  نیا  زا  تشاذـگ و  رثأت  وا  رب  يدودـح 
یهدنامرف ینکیمن  گنج  رگا  هک  داتسرف  ماغیپ  داتسرف و  البرک  هب  ار  رمش »  » دش و ینابصع  دایز » نبا   » یلو . دهد حالـصا  ار  مالـسلاهیلع 

نب كاحـض   » یتقو تقوم ) طورـشم و  ياهورین  بذـج  مادختـسا و   ) تقوم تروصب  کمک  لوبق  موس : [ . 120  ] نک راذگاو  رمـش  هب  ار 
ارچ : » درک لاؤس  اهنآ  زا  دندیسر  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هب  هفوک ، هار  نیب  رد  مالس  ضرع  يارب  یبحرا » رضن  نب  کلام  یقرـش و  هللادبع 

، منک گنج  امش  رانک  رد  تقوم  روط  هب  مرـضاح  تفگ : كاحـض  و  میتسه ». دنمهلئاع  راکهدب و  ام  : » دنتفگ اهنآ  دینکیمن ». يرای  ار  ام 

اه تربع  اه و  سرد  اروشاع  یتیبرت  ياه  www.Ghaemiyeh.comهزومآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 71زکرم  هحفص 25 

http://www.ghaemiyeh.com


درک لوبق  ترـضح  . موریم یتشادن ، ینارای  دش و  یلاخ  هنحـص  ای  دش  گنت  گنج  هصرع  رگا  مگنجیم و  تسا  دیفم  هک  یتقو  ات  ینعی 
كرت ار  هنحص  تفرگ و  هزاجا  مالسلاهیلع  ماما  زا  سپس  تشک . ار  نمشد  زا  يدارفا  یتح  دیگنج و  داتـسیا و  اروشاع  زور  ات  كاحـض  و 

ادـص دوشیم  اهنت  اروشاع  زور  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  یتقودربن  نادـیم  رد  ینلع  ندـیبلط  کـمک  هثاغتـسا ) : ) مراـهچ [ . 121 . ] درک
كاپ نادنزرف  هک  تسه  یـسک  ایآ  .« لوسرلا هحفـص 56 ] مرح [  نع  بذی  باذ  نم  له  راهطالا ... ۀیرذلا  رـصنی  رـصان  نم  له  :» دـنزیم

هتبلا [ 122  ] دنک عافد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مرح  زا  هک  تسه  یـسک  ایآ  دنک .... يرای  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
. دوب نمشد  هب  تجح  مامتا  يارب  ار  ترضح  مالک  نیا  هکنیا  ای  دوب و  نتساوخ  يرای  ماما  دوصقم  دیاش 

قیقد ابیز و  مکحم و  هاپس  یماظن  شیارآ 

يرکشل لباقم  فرط  و  دوب ، دعس  نبرمع  یهدنامرف  هب  میظع  یهاپس  فرط  کی  دندیشک  فص  مه  لباقم  رد  رکـشل  ود  اروشاع  زور  رد 
یتقو ات  هک  درک  یهدنامزاس  ار  کچوک  رکـشل  نیا  یتراهم  نانچ  اب  مالـسلاهیلع  ماما  تشاد  رارق  راوتـسا  مظنم و  نامیا ، اب  اما  کچوک ،
هاپـس یماظن  شیارآ  نیا  دنک . هلمح  اههمیخ  هب  تسناوتن  یـسک  دوب  هدنز  مالـسلاهیلع ) ماما  دوخ  ینعی   ) هدـنمزر ياهورین  زا  رفن  نیرخآ 

هب دروم  نیا  رد  کنیا  . تسا خیرات  لوط  رد  اهشترآ  ناهدنامرف  همه  يارب  یماظن  ياهزیمآ  وا  قیقد  یهدنامرف  مالسلاهیلع و  نیـسح  ماما 
دنک روبع  یتحار  هب  دناوتن  نمشد  ات  دننک  رفح  یقدنخ  اههمیخ  رود  داد  روتـسد  مالـسلاهیلع  ماما   - 1: دـینک هجوت  ریز  ياههنومن  لاثم و 
زاب ار  فرط  کی  لاح  نامه  رد  دنتخورفا و  شتآ  دندرک و  عمج  مزیه  يرادقم  روکذم  قدـنخ  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما   - 2 [ . 123]

هب دنداتسیا  اههمیخ  يولج  مالـسلاهیلع  ماما  هاپـس  دارفا  يهمه   - 3 [ . 124  ] دننک دربن  نمـشد  اب  وربور  هحفـص 57 ] زا [  طقف  ات  دندراذگ 
فرط رـس و  تشپ  رد  اههیمخ  ینعی  [ 125  ] دندشیم ریگرد  نمـشد  اب  ولج  زا  طقف  دندادیم و  لیکـشت  ار  راوتـسا  فص  کی  هک  يروط 

ات دننک  کیدزن  مه  هب  ار  اههمیخ  هک  داد  روتسد  مالـسلاهیلع  ماما   - 4 [ . 126 . ] دوب اهنآ  لباقم  نمـشد  تشاد و  رارق  اـهنآ  پچ  تسار و 
مالسلاهیلع و نیسح  ماما  هک  دوب  ریبادت  نیمه  هلیـسوب  . دنک روبع  اهنآ  نیب  زا  دناوتن  نمـشد  و  [ 127  ] دنک لخادـت  مه  رد  اهنآ  ياهبانط 

اههمیخ نانز و  و  دندرک . یگداتسیا  [ 128 ( ] دندوب رفن  رازهیس  دودح  هک   ) میظع یهاپـس  تالمح  لباقم  رد  كدنا  ياهورین  اب  شنارای 
يروط دنوش و  ریگلفاغ  ای  دنوش  عقاو  هلمح  دروم  رـس  تشپ  زا  هک  دندادن  هزاجا  دـندوب  هرـصاحم  هک  نیا  اب  نانآ  دـندرک  ظفح  الماک  ار 

. دندرک ادج  اههمیخ ) ینعی   ) تاکرادت یهدنامرف و  رقم  زا  ار  ههبج  مدقم  طخ  هک  دندرک  يزیر  همانرب 

ریفس همان و  نداتسرف  رد  یتینما  تاکن  تیاعر 

1: دینک هجوت  اهنآ  زا  يدراوم  هب  کنیا  دوب  هدنزومآ  مه  رظن  نیا  زا  اروشاع  مایق  رد  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  ياهراک  یماظن و  ياههمانرب 
دزن رد  : » دندومرف هلمج  زا  دومن ، ملسم  هب  زین  یتاشرافـس  داتـسرف  هفوک  فرط  هب  يا  همان  اب  ار  لیقع » نب  ملـسم   » مالـسلاهیلع ماما  یتقو  - 

[129 .« ] هدب ربخ  نم  هب  اعیرس  هحفص 58 ] دندرک [  تعیب  رگا  ریگب و  تعیب  مدرم  زا  يآ . دورف  هفوک  دارفا  نیرتدامتعا  دروم  نیرتقثوم و 
ياج هب  یلعج  ياههمان  دـناوتن  نمـشد  دوش و  تباث  نآ  رابتعا  ات  [ ) 130  ] درک رهم  سپـس  دیچیپ  ار  همان  مالـسلاهیلع  ماما  هکنیا  بلاج  .و 

وا درک ؛ تیاعر  ار  یبلاج  تاکن  زین  مالـسلاهیلع  نیـسح  يهدورپ  تسد  نآ  لـیقع  نب  ملـسم  (. دوشن داـیز  مک و  نمـض  رد  دتـسرفب و  نآ 
یتقو  - 2 [ . 131  ] دنوشن مگ  هار  رد  ات  درک  مادختـسا  امنهار  رفن  ود  و  دنوشن . وا  جورخ  هجوتم  ناسوساج  ات  دش  جراخ  رهـش  زا  هنایفخم 

یماظن رارسا  ات  دروخ  ار  مالسلاهیلع  ماما  همان  يروف  دندرک  ریسا  هفوک  کیدزن  رد  ار  رهسم » نب  سیق   » ینعی مالـسلاهیلع  ماما  رگید  ریفس 
[ . 132 . ] دتفین نمشد  تسدب 

يداصتقا لیاسم  تاکرادت و  رظن  زا  هاپس  ندرک  زهجم 
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1: دینک هجوت  اهنآ  زا  يدراوم  هب  کنیا  دوب  هدنزومآ  مه  رظن  نیا  زا  اروشاع  مایق  رد  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ياهراک  یماظن و  ياه  همانرب 
دنربیم دیزی  دزن  ینعی  ماش  فرط  هب  نمی  زا  ار  یتلود  لاوما  هک  دنکیم  دروخرب  يا  هلفاق  هب  هار  نیب  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  یتقو  - 

اب هکم  زا  هک  ار  یناسک  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما   - 2 [ . 133  ] دنکیم هرداصم  مالسا  هاپـس  عفن  هب  ار  هلفاق  لاوما  دریگیم و  ار  اهنآ  يولج 
نآ رب  هیهت و  ار  زاین  دروم  لیاسو  ات  داد  رتش  کی  رانید و  هد  مادـک  ره  هب  درک و  زهجم  دـنورب  قارع  فرط  هب  ات  دـندشیم  هارمه  وا  هاپس 

روتـسد هاپـس  ناناوج  هب  تکرح  ماگنه  مالـسلاهیلع  ماما   - 3 [ 134  ] دنیایب هحفـص 59 ] ماـما [  هارمه  زهجم  تروصب  دـننک و  راـب  نارتش 
زور رد   - 4. تشادیم هجوت  الماک  شهارمه  دارفا  نایماظن و  يارب  هقوذآ  يزاـس  هریخذ  هب  ینعی  [ 135 . ] دنرادرب ناوارف  بآ  هک  دادیم 

داد روتسد  دعس » نبرمع   » دندیسر بآ  هب  یتقو  دننک و  رفح  یهاچ  هک  دنداد  روتسد  ترـضح  دش  دیدش  ماما  نارای  شطع  یتقو  اروشاع 
[ . 136  ] دش زین  رارکت  قافتا  نیا  دندرک و  رپ  ارنآ 

شیوخ نارای  يارب  یماظن  رابخا  نایب  رد  تحارص 

زا دروم  دنچ  هب  هک  دوب ، بلاطم  نایب  رد  ماما  تحارص  نیمه  یماظن  لیاسم  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  مایق  هدنزومآ  ياهسرد  زا  یکی 
هب دـناوتب  تساوخ ، سک  ره  اـت  درک  مـالعا  شناراـی  هب  ار  هکم  زا  شیوخ  جورخ  ربخ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما   - 1: مینکیم هراشا  اهنآ 
زا درک و  راوگان  ياهربخ  شریذپ  هدامآ  ار  ناگدـنمزر  نهذ  گرم  دای  اب  دومن و  ینارنخـس  هکم  زا  جورخ  عقوم  رد  دوش و  قحلم  ناشیا 
هک یماگنه   - 2 [ . 137 .« ] دـنک تکرح  ام  اـب  دـهدب  تضهن  نیا  هار  رد  ار  شیوخ  نوخ  هک  تسا  رـضاح  سک  ره  : » دومرف تسخن  زور 
اب هک  لعـشم » نب  يذم  میلـس و  نب  هللادبع   » ياهمان هب  رفن  ود  دندیـسر  البرک  هکم و  نیب  هیبلعث ، هاگرارق  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هاپس 

دروخرب يدـسا »  » هلیبق زا  رفن  هحفـص 60 ] کی [  هب  هار  نیب  رد  نانآ  دندش  قحلم  مالـسلاهیلع  ماما  هاپـس  هب  دندوب  هتـشگرب  جـح  زا  هلجع 
دندیـسر و مالـسلاهیلع  ماما  تمدخ  نانآ  یتقو  دندوب . هدینـش  اهنآ  زا  ار  ةورع » نب  یناه  لیقع و  نب  ملـسم   » تداهـش ربخ  دـندوب و  هدرک 

هنرگ مینک و  ضرع  یناهنپ  یهاوخیم  رگا  میراد  يربخ  اـم  دـندرک : لاؤس  مالـسلاهیلع  ماـما  زا  دـننک  لـقن  ار  یماـظن  ربخ  نیا  دنتـساوخ 
تروص هب  ملسم  تداهش  ربخ  و   ) میرادن دشاب  یفخم  دارفا  نیا  زا  هک  يزار  (« رتس  ) رـس ءالؤه  نود  ام  : » دومرف ترـضح  . مییوگب اراکـشآ 
نالعا مالـسلاهیلع ) ماما  یعاضر  ردارب   ) رطقی نب  هللادـبع  تداهـش  ربخ  البرک ، هکم و  نیب  هلابز ، هاگرارق  رد   - 3 [ . 138 ( ] دش لقن  ینلع 

[140  ] لقن نیاربانب  دـناهتفگ  ار  رهـسم » نب  سیق   » مان رطقی » نب  هللادـبع   » ياج هب  یـضعب  دروم  نیارد  هتبلا  [ . 139  ] دش یمومع  یمـسر و 
دیسر البرک  هب  ماما  یتقو   - 4. رطقی نب  هللادبع  رهسم ، نب  سیق  لیقع ، نب  ملسم  زا : دندوب  ترابع  هک  داتسرف  هفوک  هب  ریفس  هس  ماما  ارهاظ 

 - 5 [ . 141 .« ] تسام تداهش  لحم  اجنیا  تسالب و  یتحاران و  لحم  اجنیا  : » دومرف البرک . دنتفگ : تسیچ »؟ نیمزرس  نیا  مان  : » درک لاؤس 
امش هک  مسرتیم  نم  : » دیامرفیم دش  دنهاوخ  دیهش  شنارای  دوخ و  هک  دوشیم  روآای  شنارای  هب  مالسلاهیلع  ماما  یتقو  اروشاع  بش  رد 

اب هک   ) درادن شوخ  سک  ره  سپ  تسا . مارح  تیب  لها  ام  دزن  رد  گنرین  هعدخ و  هک  یلاح  رد  دینک  ایح  دینادب و  ار  بلطم  ای  دـینادن و 
هحفص 61 ] [ . ] 142 .« ] ددرگرب دشاب ) ام 

( يدهم دای   ) ناگدنمزر لد  رد  هدنیآ  هب  دیما  داجیا 

لدع و تموکح  دومن و  حرطم  ار  مالسلاهیلع  يدهم  مایق  هلأسم  ربمایپ  نابز  زا  درک و  ینارنخـس  اروشاع  زور  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما 
و دنهد . دیما  هدنمزر  ياهورین  هب  طیارـش  نیرتتخـس  رد  هک  دزومآیم  اهگنج  ناهدنامرف  هب  بلطم  نیا  دش ،. روآدای  ار  تعجر  هلأسم 

[ . 143  ] دنزاس هدنز  ار  نانآ  لد  مالسلاهیلع  يدهم  دای  اب 

ناگدنمزر روما  هب  یگدیسر 
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نبدمحم  » دنزرف هک  دیسر  ربخ  اروشاع  بش  رد  لاثم ، يارب  دوب . نایهاپس  روما  هب  یگدیسر  مالـسلاهیلع  ماما  هدنزومآ  ياههمانرب  زا  یکی 
دورب و ات  تشادرب  وا  زا  ار  دوخ  تعیب  ترضح  تسا و  هدش  ریسا  يرلارغث )  ) ير يهیحان  رد  ترضح ) نآ  نارای  زا  یکی  « ) یمرضخ رـشب 

تـشاذگ رـشب » نب  دمحم   » رایتخا رد  تشاد  شزرا  رانید  رازه  هک  یتیمق  هچراپ  جنپ  ماما  سپ  . درکن لوبق  وا  یلو  دـنک  دازآ  ار  شدـنزرف 
[ . 144  ] دزاس اهر  وا ) يدازآ  ياهب  تخادرپ  اب   ) ار شردارب  دناوتب  ات  دهدب  شرگید  دنزرف  هب  هک 

گنج ههبج  رد  ناناوجون  ناکدوک و  روم  هب ا  صاخ  هجوت 

مالسلاهیلع ماما  یماظن  يهمانرب   - 1: مینکیم هجوت  ریز  دروم  دنچ  هب  لاثم  يارب  دوب ، وگلا  زین  دروم  نیا  رد  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  راتفر 
گنج رد  شردپ  هک  یناناوجون  زا  یکی  : دشاب نانآ  تسرپرس  يهزاجا  اب  دیاب  گنج  رد  ادهـش  نادنزرف  ناناوجون و  تکرـش  هک  دوب  نیا 
ماـما دـنک  تکرـش  گـنج  رد  هک  تساوخ  وا  یتـقو  دوـب  فورعم  يراـصنا » ةداـنج  هحفـص 62 ] نبورمع [ -   » ماـن هـب  دوـب  هدـش  دـیهش 

هک تسا  یناوج  نیا  .» کلذـب ینترما  یما  باـشلا : لاـقف  .« هجورخ هرکت  هما  لـعل  هکرعملا و  یف  هوبا  لـتق  باـش  اذـه  :» دومرف مالـسلاهیلع 
رد تکرـش  روتـسد  نم  هب  مردام  تفگ : ناوج  نآ  و  .« دورب گنج  هب  هک  دـشابن  یـضار  شردام  دـیاش  هدـش و  دیهـش  گـنج  رد  شردـپ 

نیـسح ماما  زا  مالـسلاهیلع  نسح  نب  مساق  هک  یماـگنه   - 2 [ . 145  ] دـش دیهـش  تفر و  ههبج  هب  ناوج  نآ  سپـس  تسا . هداد  ار  گـنج 
ماما دوب  هدیـسرن  غولب  نس  هب  زونه  دوب و  ناوجون  وا  هک  ارچ  دادن  هزاجا  ترـضح  دـنک ، تکرـش  دربن  رد  هک  تساوخ  هزاجا  مالـسلاهیلع 
ماما ماجنارس  ات  دیسوب  ار  ماما  ياپ  تسد و  درک و  رارصا  مالـسلاهیلع  ماما  هب  ردقنآ  یلو  ... درک هیرگ  دید  ار  وا  یتقو  مالـسلاهیلع  نیـسح 
نتفر زا  ماما  هکنیا  تسخن  : دوشیم هدافتـسا  هتکن  ود  بلاطم  نیا  زا  [ . 146  ] دش دیهـش  تیاهن  رد  درک و  ياهناناج  دربن  وا  داد  هزاجا  وا  هب 

مالـسلاهیلع ماما   - 3. دوب رثوم  مالـسلاهیلع  ماما  هزاـجا  رد  اـهنآ  تسرپرـس  تیاـضر  هکنیا  مود  . دنتـشاد هارکا  گـنج  ههبج  هب  ناـناوجون 
رد وم  زونه  هک  يروطب   ) دوبن شیب  یکدوـک  هک  نسح  نب  هللادـبع  یتـقو  لاـثم  يارب  : تشادیم هاـگن  رود  گـنج  هنحـص  زا  ار  ناـکدوک 

شرهاوخ هب  مالـسلاهیلع  ماما  دـمآ و  وا  لابند  هب  مالـسلاهیلع  بنیز  ترـضح  تفرگ ، رارق  ماما  راـنک  دـمآ و  نادـیم  هب  تشادـن ) تروص 
درکیم و عاـنتما  ادـیدش  هللادـبع  دوخ  هک  دوب  یلاـح  رد  نیا  »و  نک سوبحم  ار  وا  مرهاوخ  يا  ( » یتـخا هحفص 63 ] ای [  هیـسبحا  : ) دومرف

[ . 147 .« ] موشیمن ادج  میومع  زا  مسق  ادخ  هب  : » تفگیم

یماظن رارسا  ظفح 

. تفرگیم رارق  نمـشد  هدافتـسا  ءوس  دروم  هک  ارچ  تشاد  دـیکأت  یماظن  رارـسا  ظفح  رب  اروشاع  ماـیق  لوط  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما 
کیدزن نارای  زا  یـضعب  هب  طقف  ار  هفوک  فرط  هب  شیوخ  تکرح  دصقم  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما   - 1: دینک هجوت  هنومن  دـنچ  هب  کنیا 

يارب . دادیم باوـج  ماـهبا  ییوـگ و  یلک  اـب  دندیـسرپیم  تکرح  دـصقم  زا  هک  یماـگنه  و  تفگن ، دارفا  زا  رگید  یخرب  هب  یلو  تفگ .
.« دیآیم شیپ  هچ  هک  منیبیم  منکیم و  ادخ  زا  ریخ  بلط  :» دیامرفیم ورن . قارع  هب  دنکیم : هیصوت  وا  هب  هک  سابع  نبا  باوج  رد  لاثم ،
.(« دـنکیمن شیوخ  دـصق  هب  حیرـصت  یلو   ) ماهدرک رکف  هفوک  هب  نتفر  دروم  رد  منهذ  رد  نم  : » دـیامرفیم ریبز  نبا  باوج  رد  و  [ . 148]
هک داد  مسق  ادخ  هب  ار  اهنآ  مالـسلاهیلع  ماما  دوش  جراخ  هنیدم  زا  دهاوخیم  ترـضح  هک  دندش  هجوتم  تیب  لها  نانز  یتقو   - 2 [ . 149]

3 هحفص 64 ] [ . ] 150 .« ] دیاهداد ماجنا  ار  وا  لوسر  ادخ و  تیـصعم  تفلاخم و  دینک  شاف  ار  ربخ  نیا  رگا  : » دومرف دننکن و  شاف  ار  ربخ 
نب دـمحم  لثم  دارفا  یـضعب  هب  دوب ) هدیـسر  ربمایپ  قیرط  زا  هفـشاکم و  ای  باوخ  رد  هک   ) ار شیوخ  تداهـش  نایرج  مالـسلاهیلع  ماـما  - 

وا باوخ  نومضم  زا  یتقو  تفگن و  هکم  مکاح  دعـس و  نبرمع  ناگداتـسرف  هب  یلو  [ . 151  ] تفگ مالسلاهیلع ) نیسح  ماما  ردارب   ) هیفنح
رد زین  و  [ . 152 .« ] منک تاقالم  ار  ادـخ  ات  میوگیمن  هتفگن و  نخـس  نانآ  زا  سک  چـیه  اب  دـحا ) اهب  تثدـح  اـم  :») دومرف دـندرک  لاؤس 

[153  ] دنکیمن حیرصت  یلو  دنکیم  هراشا  مهبم  تروص  هب  ربمایپ  نامرف  شیوخ و  باوخ  هب  تشون ؛ رفعج » نب  هللادبع   » يارب هک  ياهمان 
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. دتفیب نمشد  تسد  هب  همان  تسا  نکمم  هک  ارچ 

دربن نادیم  رد  رعش  راعش و  زا  هدافتسا 

هدافتسا رعش  رنه  زا  نانمشد  هیحور  فیعضت  نارای و  هیحور  تیوقت  يارب  هک  تسا  نآ  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  یماظن  ياههزومآ  زا  یکی 
دوب يراعش  یگنج  ره  رد  هک : تسا  هدش  تیاکح  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  رد   - 1: دینک هجوت  لاثم  دنچ  هب  کنیا  دندرکیم ،

ای : » دنتفگیم كوبت  گنج  رد  «. برتقا هللا  رـصن  ای  : » دنتفگیم دحا  گنج  رد  «. برتقا برتقا  هللا  رـصن  ای   » دـنتفگیم ردـب  گنج  رد  الثم 
ماما یتقو   - 2 [ . 154  ] تسا هحفص 65 ] تیب [  لها  یمومع  راعش  نامه  هک  دوب  دمحم » ای   » مالسلاهیلع نیسح  ماما  راعش  و  «. دمص ای  دحا 

نادیم هب  یتقو  تیب ، لها  نارای و  زا  یخرب   - 3 [ . 155  ] دندادیم خساپ  کیبل » اب   » نانآ دندزیم  ادص  ار  شیوخ  نارای  مالسلاهیلع  نیسح 
يهیحور تیوقت  بجوم  راعـش  رعـش و  زا  هدافتـسا  هک  تسا  نشور  هتبلا  [ . 156  ] دندناوخیم یـسامح  رعـش  دنتفریم  هزرابم  يارب  گنج 

. تسه زین  سدقم  ياهمان  هب  لأفت  ای  تایلمع  زمر  یعون  ددرگیم و  نمشد  لد  رد  ساره  تشحو و  داجیا  ناگدنمزر و 

نایماظن تدابع  تفاظن و  هب  تیمها 

ماما اروشاع  بش  رد  لاثم ، يارب  دوب ، نایهاپـس  تدابع  تفاـظن و  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  هجوت  اروشاـع  یماـظن  ياـههزومآ  زا  یکی 
.« مکنافکا نوکتل  مکباـیث  اولـسغا  اولـستغاو و  اوأـضوت  مکداز و  رخآ  نکی  ءاـملا  نم  اوبرـشاف  اوموق  : » دومرفیم باحـصا  هب  مالـسلاهیلع 

. دشاب امش  نفک  ات  دییوشب  ار  ناتیاهسابل  دینک و  لسغ  دیریگب و  وضو  دیشونب و  بآ  راب  نیرخآ  دیزیخاپب و  [ . 157]

هدارا میمصت و  رد  يراوتسا 

هحفص 67 ] دینک [ . هاگن  مالسلاهیلع  ماما  يدرف  قالخا  ياههزومآ  ثحبم  هب  دروم  نیا  رد 

( هوسا  ) يزاسوگلا

همدقم

اهناسنا تیبرت  نید ، فدـه  هک  اجنآ  زا  تسا و  دارفا  هب  هوسا  نداد  ناشن  يزاس و  لدـم  يزاسوگلا و  اـهناسنا ، تیبرت  ياـههار  زا  یکی 
یهلا و ناربمایپ  نایم  نیا  رد  . دنهد رارق  دوخ  یگدـنز  قشمرـس  ارنآ  رگید  ياهناسنا  ات  دـنکیم  هضرع  رـشب  سنج  زا  ار  ییاهوگلا  تسا 
. دنکیم یفرعم  تیرشب  يوگلا  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  میرک  نآرق  هک  اجنآ  ات  دنراد  يا  هژیو  هاگیاج  موصعم  ناماما 
« هضیبلا لزنم   » رد هک  رح  نارای  شیوخ و  باحصا  يارب  ینارنخس  رد  زین  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  [ . 158 ( ] ۀنسح ةوسا  هللا  لوسر  یف  مکل  )

همئا رارصا  دیکأت و  زمر  بلطم  نیمه  دیاش  [ . 159 .« ] ةوسا یف  مکلف  : » دیامرفیموهدرک یفرعم  يوگلا  هوسا و  ار  نتشیوخ  تفرگ ، ماجنا 
ببـس بلطم  نیا  هک  ارچ  تسوا  دای  نتـشادهگن  هدـنز  نآ و  ندرک  هنیداهن  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماـما  ياهتبیـصم  رکذ  رب  مالـسلاهیلع 

مایق رد  يزاسوگلا  هلأسم  راتشون  نیا  رد  کنیا  . دوش حرطم  هحفص 68 ] هعماج [  رد  وگلا  کی  ناونعب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هک  دوشیم 
: میهدیم رارق  یسررب  دروم  تهج  دنچ  زا  ار  مالسلاهیلع  نیسح  ماما 

نیسح البرک ) هعقاو   ) ندرک هنیداهن  ياههار 

كاـخ هب  نداد  تیمها   - 2. خـیرات لوـط  رد  نآ  يرادازع  اروشاـع و  هب  نداد  تیمها   - 1: تسا هتفرگ  ماـجنا  ریز  ياـههار  زا  بلطم  نیا 
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یهارمه يوزرآ   - 4 [ . 160  ] دارفا ندنایرگ  ای  مالسلاهیلع و  نیسح  رب  هیرگ  باوث  نایب   - 3. مالسلاهیلع نیسح  ماما  دقرم  ترایز  البرک و 
مالسلاهیلع نیسح  نالتاق  رب  ندومن  تنعل   - 5 [ . 161 ( ] امیظع ازوف  مکعم  زوفاف  مکعم  تنک  ینتیل  ای   ) اه ترایز  رد  مالسلاهیلع  نیـسح  اب 

، اروشاع ترایز  لثم  [ ) 163  ] تسا هدـش  دراو  اهناکم ، اهنامز و  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  يارب  هک  یفلتخم  ياهترایز   - 6 [ . 162]
... هبدن و ياعد  رد  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  دای  زین  و  دایعا و )... ردق و  بش  رد  نیسح  ماما  ترایز 

يزاسوگلا تارثا  دیاوف و 

 - 1: مینکیم هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  تسا  هتـشاد  نایعیـش  هژیوب  ناناملـسم و  رد  يداـیز  تارثا  دـیاوف و  اروشاـع  ماـیق  زا  يزاـسوگلا 
شریذپ مدع  يدازآ ، داهج ، لثم  وا  لامعا  تافـص و  زا  هدومن و  هجوت  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  لدـم  هب  راصعا  نورق و  لوط  رد  اهنهذ 

یکی اهنآ  رب  میقتسم  ریغ  یناور  تاریثأت  هلیسوب  هدنیآ  نارگمتس  ندیناسرت   - 2. تسا هتفرگ  قشمرس  هحفص 69 ] یبلط [  تداهش  تلذ و 
تاریثأـت زا  یکی   - 3. دنامب ناما  رد  رگمتـس  نانمـشد  تسد  زا  مالـسا  هک  هدش  ببـس  رما  نیا  هک  تسا . اروشاع  زا  يزاسوگلا  دـیاوف  زا 

هنیس ياههتسد  تسا  یفاک  ینعی  تساروشاع . مسارم  رد  نآ  هلاس  ره  نیرمت  مایق و  يارب  مدرم  یگشیمه  یگدامآ  اروشاع ، زا  يزاسوگلا 
نامز نارگمتـس  هیلع  میظع  بالقنا  کی  هب  لیدـبت  نآ ، ياهراعـش  لکـش و  رد  رییغت  یکدـنا  اب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  يرادازع  ینز و 

. داتفا قافتا  ناریا  یمالسا  بالقنا  رد  هک  روطنامه  دوش .

تیرشب مامت  هکلب  ناناملسم  هب  نداد  وگلا 

 - 2. ماکحا يداقتعا و  یقالخا ، زا  معا  وا ، رماوا  نانخس و  راتفگ ، تهج  زا   - 1: تسا يوریپ  لباق  تهج  دنچ  زا  مالسلاهیلع  موصعم  ماما 
تروص وا  رظنم  رد  هک  یلمع  ریرقت  دییأت و  تهج  زا   - 3 ... تادابع و نداد  ماجنا  لکش  گنج و  حلص و  لثم  وا  رادرک  لاعفا و  تهج  زا 
نیـسح ماما  زا  يزاسوگلا  يریذپریثأت و  يرآ  (. دشابن راک  رد  ياهیقت  رگا  هتبلا   ) دنکیم دییأت  ار  نآ  ای  دـنکیمن  عنم  ار  نآ  یلو  دریگیم 

نیسح ماما  مایق  يرآ  . دریذپ تروص  مالسلاهیلع  ماما  نانخـس  راتفر و  رد  تقد  حیحـص و  تایاور  تیاکح  قیرط  زا  دناوتیم  مالـسلاهیلع 
وا رب  دـش  مکاح  یملاظ  هاـگ  ره  : هک دـهدیم  ماـیپ  ناـگمه  هب  تساـه و  ناـسنا  ماـمت  هکلب  ناناملـسم  يهمه  يهوسا  وگلا و  مالـسلاهیلع 

ناج و اب  ار  نامیا  نید و  . دـیهد حـیجرت  هنالیلذ  یگدـنز  رب  ار  تزع  اب  گرم  هحفـص 70 ] دیـشاب [ . هدازآ  دیورن و  تلذ  راب  ریز  . دیروشب
. دیشاب تماما  تیالو و  يارب  افواب  راکادف و  ینارای  . دیرادب ساپ  لام 

هوسا وگلا و  زا  يوریپ  ورملق 

ام قشمرس  دناوتیم  مالـسلاهیلع  ماما  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  توکـس  یتح  راتفگ و  رادرک و  هک  دش  نشور  لبق  بلاطم  زا 
مه ناسنا و  يایند  يارب  مه  وگلا  يوریپ   - 1: مینکیم یسررب  تمسق  ود  رد  ار  بلطم  نیا  کنیا  تساجک . ات  وگلا  نیا  ورملق  یلو  دشاب .

ناسنا ترخآ  ایند و  ینادابآ  تداعـس و  يارب  نید  هک  تسا . مالـسلاهیلع  ناـماما  ءاـیبنا و  يهمه  مهم  ماـیپ  نیا  يرآ  . تسوا ترخآ  يارب 
ناسنا يورخا  تاـجن  وا  تداعـس  اـیند و  یگدـنز  قشمرـس  وا  راـتفر  سپ  تسا . نید  مسجم  یلمع و  يوگلا  ماـما  تسا و  هدـش  هداتـسرف 

قـالخا و ماـکحا و  درکیم و  ماـیق  يورخا  تاـجن  يارب  طـقف  مالـسلاهیلع  نیـسح  رگا  دوـب و  ناـسنا  ترخآ  يارب  طـقف  نید  رگا  . تـسا
هار وا  ارچ  دگنجب و  وا  اب  هک  تشاد  یموزل  هچ  سپ  تشادـن  نارابج  نارادـمایند و  يایند  هب  یطبر  هک  درکیم  نایب  مدرم  يارب  يدـیاقع 
نیا یهاگ  هکلب  دناهدیـسرتن  ناریگ  هشوگ  نید  تدابع و  زا  هاـگچیه  خـیرات  لوط  رد  نارگمتـس  ناراـبج و  . درکیم باـختنا  ار  تداـهش 

تموکح و يارب  همانرب  حرط و  دیآ و  ایند  یگدنز  يهنحص  هب  هک  دنراد  ساره  ینید  زا  نانآ  . دننکیم جیورت  ار  حیحـص  ریغ  ییامندهز 
ياه ماـیپ   - 2 هحفـص 71 ] دـشاب [ . هعماج  يهرادا  يارب  یلدـم  دـنک و  نایب  ییازج  یقوقح و  ماـکحا  دـنک ، هیارا  مدرم  یگدـنز  يهرادا 
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همه يارب  اهناکم و  اهنامز و  همه  رد  هک  یلک  ماع و  ياهوگلا  اهمایپ و  تسخن  : تسا هنوگ  ود  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  مایق  اروشاـع و 
یبلط و تداهش  نید ، زا  هناناج  عافد  ندوب ، ادخ  هدنب  طقف  نارگید و  یگدنب  تلذ و  نتفریذپن  نتسیز ، دازآ  لثم : . تسا يوریپ  لباق  دارفا 

نکمم یتقو  اهوگلا  نیا  زا  يوریپ  تسا ، هدش  رداص  یصاخ  طیارش  رد  هک  یسایس  یماظن و  صاخ  ياه  مایپ  مود : ... گرم و زا  ندیسرتن 
، نامز طیارـش  هب  هجوت  اب  مالـسلاهیلع  ماما  یهاگ  هک  ارچ  0 (. نآ دویق  عوضوم و  ظفح  اب   ) دـبای ققحت  طیارـش  نامه  لثم  اـقیقد  هک ، تسا 

لباق رگید  طیارش  رد  هک ، دننکیم  رداص  یتموکح  مکح  ای  دنریگیم  یسایس  ای  یماظن  یمیمصت  دارفا ، یسایس و  لاوحا  عاضوا ، ناکم ،
دوب لمع  لباق  طیارش  نآ  رد  نمشد  ياهورین  هارمه  هب  تعامج  زامن  مالسلاهیلع و  نیسح  ماما  صخش  ینارنخـس  لاثم  يارب  تسین ؛ ارجا 
رگم تسین  نکمم  هکلب  دراد  رطخ  نمـشد  ياهورین  اب  تعامج  زامن  طیارـش  عاـضوا و  رییغت  اـب  زورما  یلو  [ . 164  ] درک ارجا  ترـضح  و 

دـش عقاو  البرک  هار  رد  هنیدـم و  رد  هک  مالـسلاهیلع  ماما  ياهباوخ  دروم  رد  نینچمه  .و  دوش ماجنا  نویزیولت  ویدار و  قیرط  زا  ینارنخس 
هحفص 72 ] تسین [ . ناسکی  مدرم  ریاس  اب  مالسلاهیلع  ماما  فیلکت  دراوم  نیا  رد  هک  [ 165  ] تفگ دیاب 

نیسح ماما  يوگلا  زا  هعماج  يریذپ  ریثأت 

نیا زا  هنومن  دـنچ  هب  اجنیا  رد  هک  دـنریگ  رارق  شنارای  ماما و  ریثأـت  تحت  ناناملـسم  هعماـج  هک  دـش  ببـس  اروشاـع  ماـیق  زا  يزاـسوگلا 
ار مالسلاهیلع  تیب  لهأ  ناریسا  هک  دندش  رادیب  تلفغ  باوخ  زا  یتقو  هفوک  مدرم  : رـصع نآ  هعماج  رد  ریثأت  لوا : : مینکیم هراشا  تاریثأت 

هدش دیهش  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  هک  دندش  هجوتم  نایفوک  هک  دوب  ماگنه  نآ  دندرک و  ینارنخـس  مدرم  يارب  اهنآ  دندرک و  هفوک  دراو 
ناهد رد  ار  ناـشیاهتسد  دـندرکیم و  هیرگ  دـندوب ، ناریح  زور  نآ  رد  مدرم  : هدـش لـقن  خـیرات  رد  هک  دـندش  تحاراـن  ناـنچ  تسا و 

رد مالسلاهیلع  داجـس  ماما  بنیز و  ترـضح  اصوصخ  مالـسلامهیلع  تیب  لها  تاغیلبت  هک  دهدیم  ناشن  بلاطم  نیا  [ 166  ] دندراذگیم
نیمه و  [ . 168  ] تخاش لوحتم  يدودح  ات  ار  اجنآ  مدرم  دش و  رارکت  ماش  رد  تاغیلبت  نیمه  سپس  [ 167 ، ] داتفا رثؤم  الماک  هفوک  مدرم 

اروشاع و يهعقاو  : يدعب راصعا  رد  تیرشب  هعماج  رد  ریثأت  مود : [ . 169 . ] داد لکـش  ار  نیباوت  راتخم و  مایق  ادعب  هک  دوب  یحور  تالوحت 
 ] ياهتلم رد  یتح  هدوب و  نارگمتـس  هیلع  یبالقنا  ياهتکرح  همـشچرس  هشیمه  مالـسا ، خـیرات  لوط  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ماـیق 

تسا هدوب  رتقیمع  رتگنررپ و  نایعیش  نایم  رد  ریثات  نیا  هتبلا  . تسا هتشاد  ریثات  ناتـسلگنا ) هیلع  دنه  مایق  لثم   ) ناملـسم ریغ  هحفص 73 ]
بالقنا دروم  رد  بلطم  نیا  . تسا هتخاس  لیدـبت  ملظ  دـض  توغاط و  دـض  رـصانع  هب  اـهروشک  يهمه  رد  ار  هعیـش  ياـملع  هک  اـجنآ  اـت 

هدومن هراـشا  نآ  هب  يددـعتم  دراوـم  رد  هللا  همحر  ینیمخ  ماـما  ترـضح  بـالقنا  لـحار  ربـهر  یتـح  تشگ و  نشور  زین  ناریا  یمالـسا 
دراد و لصفم  باتک  کی  شراگن  هب  جایتحا  دوخ  اهتضهن ) رد  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  مایق  تاریثأت  یـسررب   ) بلطم نیا  دنچ  ره  . تسا

 - 1: مینکیم هراـشا  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  داـعبا  یخرب  رب  اروشاـع  ياـهریثات  هب  هنوـمن  يارب  یلو  تـسا  نوریب  راتـشون  نـیا  تـصرف  زا 
تلذ يزیتس و  متـس  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  صخـش  اروشاـع و  تضهن  زا  هللا  همحر  ینیمخ  ماـما  ترـضح  يریگوگلا  يریذـپریثات و 

يریگلکش رب  اروشاع  مایق   - 3. دوب دوهشم  ش  لاس 1342 ه . دادرخ  هدزناپ  مایق  رب  اروشاع  مایق  ریثاـت   - 2. دوب نشور  الماک  وا  يریذپان 
کی هب  لاس  نآ  ياعوسات  اروشاع و  يرادازع  ندـش  لیدـبت  دروم  رد  اـصوصخ  تشاد  ریثأـت  ش . لاس 1357 ه . رد  یمدرم  ياـهتکرح 

یلیمحت گنج  رد  ناریا  مدرم  تمواـقم  رب  ـالبرک  هعقاو  ریثاـت   - 4. دـش ناریا  روشک  زا  توغاط  رارف  بجوم  هک  یبـالقنا ، گرزب  روناـم 
ماما نآ  نادـنزرف  نارای و  زا  يریگوگلا  اب  وا و  ياهراعـش  مالـسلاهیلع و  نیـسح  دای  اب  ناناوج  هک  دوب  دایز  ردـقنآ  1367 ش )  - 1359)

 - 5. دندیشونیم هحفص 74 ] ار [  تداهش  نیریش  تبرـش  دنداتـسیایم و  ناج  ياپ  ات  دندیرفآیم و  اههسامح  دنتفریم و  نادیم  هب  مامه ،
، دوب اروشاع  تضهن  یـسایس  دـعب  زا  رثأتم  نآ )... ناروای  اکیرمآ و   ) یناهج رابکتـسا  لباقم  رد  ماظن  نرازگراک  بالقنا و  ربهر  تمواقم 

دـض ياهتکرح   - 6. دنداتـسیا هنادرم  دـندادن و  هار  لد  هب  یـساره  چـیه  يدامتم  ياهلاس  رد  نمـشد  يدـنمتردق  دوجو  اب  هک  يروطب 
هب اروشاع  مایق  هطساو  اب  تاریثأت  زا  زین  نیا  هک  دنتفریذپ  ریثأت  ناتسناغفا  نانبل ، رد  ناریا  یمالسا  بالقنا  ندوب  هنوگ  نیسح  زا  يرابکتـسا 
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ار هرس  سدق  لحار  ماما  نانخس  زادروم  دنچ  دهاش  ناونعب  ام  یلو  دراد  یباتک  شرگن  هب  زاین  داعبا  نیا  زا  مادک  ره  یسررب  . دیآیم رامش 
دـنکیم و توعد  تماقتـسا  ربـص و  هب  ار  مدرم  شیوخ  نانخـس  رد  هللا  همحر  ینیمخ  ماـما  لاـس 1342 ه.ش  نیدرورف  رد  : مینکیم رکذ 

نانچ کی  ادخ  نید  هار  رد  دناهتشاذگ و  رـس  تشپ  ار  مرحم  مهدزای  بش  اروشاع و  زور  نوچ  یثداوح  ام  راوگرزب  نایاوشیپ  :» دیامرفیم
دنراد ار  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  مالـسلاهیلع و  ریما  ترـضح  زا  يوریپ  ياعدا  هک  یناسک  يارب  تسا  بیع  ... دنا هدرک  لمحت  ار  یبیاصم 

رد یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  دعب  ینیمخ  ماما  [ ». 170 ... ] دـنزابب ار  دوخ  مکاح  هاگتـسد  زیمآ  تحاضف  اوسر و  لامعا  عون  نیا  ربارب  رد 
ادهشلا دیس  میاهتسشن ، هحفص 75 ] ام [  دینیبیم  امش  هک  یئالاح  ات  ار  مالـسا  : » دندومرف نارهت  برغ  ياملع  عمج  رد   85  / 7 خیرات 30 / 

نیسح ماما  يرادازع  سلاجم  هک  دننکیم  هیصوت  ناشیا  سپـس  و  ...« درک مایق  ملظ ، اب  تفلاخم ، مالـسا  تیوقت  يارب  تسا ... هتـشاد  هدنز 
روالد تلم  زا  :» دـندومرف یمایپ  رد   65  / 11 خـیرات 16 /  رد  یلیمحت  گنج  جوا  رد  ینیمخ  ماـما  [ . 171  ] میراد هگن  هدنز  ار  مالـسلاهیلع 
رالاس هک  یتلم  دناهدرک . باختنا  ار  هار  نیا  هک  تسین  مالسلااهیلع  بنیز  مالسلاهیلع و  نیسح  هار  يهمادا  زج  يراظتنا  مه  ناریا  ناملـسم 
هلماعم ادخ  زج  یسک  هچ  اب  دسرتیم و  هچ  زا  دنادیم  دوخ  یگنادواج  ببس  ار  تداهش  حالس و  ار  يراکادف  راثیا و  اوشیپ و  ار  نادیهش 

هب دنکیم و  راختفا  وا  يهفرع  ياعد  مالسلاهیلع و  نیسح  يوریپ  هب  شیوخ  یسایس  یهلا و  همان  تیصو  رد  ینیمخ  ماما  [ ». 172 . ] دنکیم
قح همئا  زا  ياـنث  راعـشا  هیثرم و  راعـشا  اـههحون و  رد  تسا  مزـال  : » دـیامرفیم دـنکیم و  هیـصوت  ادهـشلا  دیـس  يرادازع  مسارم  ییاـپرب 

، ینیمخ مالک  کی  رد  و  [ ». 173 ... ] دوش يروآدای  رهش )  ) رصم رصع و  ره  نارگمتس  ياهيرگمتس  عیاجف و  هدنبوک  روط  هب  مالـسلاهیلع 
یخرب دوب و  مالـسلاهیلع  نیـسح  هار  هک  دـندومن  وا  هار  يادـف  ار  دوخ  یخرب  هک  تشاد  ینیـسح  ینارای  تسیز و  ینیـسح  دوب و  ینیـسح 

هحفص 77 ] [ . ] 174 ( ] رظتنی نم  مهنم  هبحن و  یضق  نم  مهنم  و   ) دنهد همادا  ار  وا  هار  هک  دناهدامآ 

( یشنم دازآ   ) یگدازآ

دمآرد

هب هلمج  زا  تسا . توافتم  یناعم  ياراد  هژاو  نیا  اما  تسا ، هدـمآ  دوجوب  رـشب  خـیرات  رد  هک  تسا  یتاـملک  نیرتبوبحم  زا  يدازآ  هژاو 
یگدرب ربارب  رد  يدازآ  قوقح ،) هفـسلف  هزوح  رد   ) یقوقح يدازآ  تیبرت ، هزوح  رد  يدازآ  راـیتخا ، یفـسلف ،) يدازآ   ) لالقتـسا ياـنعم 

دراد یفلتخم  داعبا  اروشاع  تضهن  رد  یگدازآ  يدازآ و  . دیآیم یقالخا  یگتـسراو  يانعم  هب  يدازآ  و  یللملا ) نیب  یندم و  قوقح  رد  )
: مینکیم نایب  ار  اهنآ  یخرب  هک 

اروشاع راعش  مایپ و  یگدازآ 

زین و  ندادـن ) تلذ  هب  نت  ياـنعمب  « ) یگدازآ  » لـماش هک  تسا  یقـالخا  یگتـسراو  ياـنعم  هب  اروشاـع  تضهن  رد  تیرح  يدازآ و  ثحب 
نیـسح ماما   - 1: مینکیم اـفتکا  هنومن  دـنچ  رکذ  هب  طـقف  دروـم  نیا  رد  [ . 175  ] دوـشیم يدرمناوـج ) « ) یـشنم گرزب  سفن و  تمارک  »

( لذ یف  تایح  نم  ریخ  زع  یف  توم  .« ) تسا هنـالیلذ  هحفص 78 ] یگدنز [  زارتهب  تزع  اب  گرم  : » دندومرف اروشاع  زور  رد  مالـسلاهیلع 
نیسح ماما   - 2. تسا یگدنز  زا  رتهب  گرم  اهنیا ، نودب  هک  دراد  شزرا  ردـقنآ  ناسنا  یگدازآ  تفارـش و  تمارک ، تزع ، ینعی  [ . 176]
دیتسه برع  رگا  دیشاب و  هدازآ  ایند  رد  لقادح )  ) سپ دیسرتیمن  تمایق  زا  دیرادن و  نید  رگا  : » دیامرفیم شیوخ  نانمـشد  مالـسلاهیلع 

نوفاخت متنک ال  نید و  مکل  نکی  مل  نا  () دـیروآ دای  هب  ار  دوخ  ناردـپ  بوخ  تافـص  ینعی  . ) دـینک لمع  دوخ  ناکاین  تداـع  مسر و  هب 
داـعم زا  سرت  نتـشاد و  نید  ینعی  [ . 177 ( ] نومعزت امک  اـبرع  متنک  نا  مکباـسحا  یلا  اوعجرا  هذـه و  مکاـیند  یف  ارارحا  اونوکف  داـعملا 

تسه و ملظ  زا  يریگولج  يارب  مه  يرگید  يرطف  هار  یلو  دـنک ، متـس  نارگید  هب  هک  دـهدیمن  هزاجا  ناـسنا  هب  دوشیم و  اوقت  بجوم 
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تلذ راب  ریز   - 3. دراد تسود  ار  نارگید  قوقح  هب  مارتحا  یگدازآ و  يدازآ و  هدش و  هدیرفآ  دازآ  یناسنا  ره  هک  تسا  ندوب  هدازآ  نآ 
 - 4 [ . 178 ( ] امرب الا  نیملاظلا  عم  ةایحلا  ةداعس و  الا  توملا  يرا  ینا ال   ) تسنادیم شیوخ  تداعس  طیارـش  نآ  رد  ار  گرم  تفریمن و 

مهم مایپ  سرد و  نیا  و  [ « 179  ] تسا رود  ام  زا  يراوخ  تلذ و  « » ۀلذلا انم  تاهیه  : » تسا نیا  اروشاع  مایق  رد  نیـسح  ماما  فورعم  راعش 
. تسا خیرات  لوط  رد  ناینیسح  هب  اروشاع 

نمشد يهبوت  لوبق 

اهنآ هناراوگرزب  دنریذپیم و  ار  ناگدـننک  اطخ  هحفـص 79 ] ناراک و [  ریـصقت  رذغ  هنامیرک  هنادرمناوج و  هک  تسا  نآ  ناگدازآ  شور 
ترضح درک  هبوت  یتقو  یلو  تسب  ار  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هار  هک  دوب  نمشد  هاپـس  هدنامرف  نیلوا  دیزی  نبرح  . دنـشکیم شوغآ  رد  ار 

ایآ متـسب  ار  وت  هار  هک  متـسه  یـسک  نامه  نم  : » تفگ درک  هبوت  رح  یتقو  هک  تسا  نیا  بلاج  [ . 180  ] درک لابقتـسا  وا  زا  زاب  شوغآ  اب 
هک روطناـمه  ياهدازآ  وت  دـشخبیم ، ار  وت  دریذـپیم و  تاهبوت  دـنوادخ  یلب  : » دومرف هلـصافالب  ترـضح  »؟ تسه زاـب  نم  يارب  هبوت  هار 

نیـسح يرآ  [ . 181 ...( ] تـبت نا  یخا  اـی   ) دـنکیم ردارب  باـطخ  وا  هـب  مالـسلاهیلع  ماـما  سپـس  .« تشاذـگ هدازآ )  ) رح ارت  ماـن  ترداـم 
مه مالسلاهیلع  نیسح  سپ  تسا  يریذپ  هبوت  ادخ  تافص  زا  یکی  تسا و  یهلا  لالج  لامج و  تافص  رهظم  ماما  دوب و  ماما  مالـسلاهیلع 

نارگید ياهاطخ  زا  دشاب و  ریذـپ  هبوت  دـیاب  تسا  ینیـسح  دـنکیم  اعدا  سک  ره  يرآ  . دـشاب قح  رهظم  ات  دـشاب ، ریذـپ  هبوت  تسیابیم 
. درذگرد

سومان زا  عافد  نانز و  لاح  تیاعر 

نیـسح ماـما  دریگ و  رارق  تناـها  اـی  رطخ  ضرعم  رد  وا  سوماـن  هک  دـهدن  هزاـجا  دراد  ندـب  رد  ناـج  اـت  هک  تسا  یـسک  دـنمتریغ  درم 
لاح تیاعر  مایق  لحارم  يهمه  رد  وا  . دیشاب دنمتریغ  هک  درک ، مالعا  نایناهج  هب  شیوخ  نینوخ  مایق  رد  دوخ  مالک  لمع و  اب  مالسلاهیلع 
هاپس رـس  تشپ  هک  دوب  هدرک  اپرب  يروط  ار  اه  همیخ  و  [ 182  ] دومنیم راوس  بکرم  هحفـص 80 ] رب [  ار  نانآ  تسخن  درکیم و  ار  نانز 
ماما یتقو  [ . 183  ] دننامب ظوفحم  ناکدوک  نانز و  ات  درک  رفح  یقدنخ  اههمیخ  رود  یتح  دریگن و  رارق  نمـشد  سرریت  رد  نانز  ات  دـشاب 

لآ ياههمیخ  فرط  هب  تشاذگ و  شیامن  هب  ار  دوخ  یتسپ  نمـشد  تشادن ، يروای  دـش و  اهنت  یگدـنز  تاظحل  نیرخآ  رد  مالـسلاهیلع 
رد امش ، فیرح  نم  دیشاب . هدازآ  ایند  رد  لقاال  دیرادن  نید  رگا  : » دروآرب دایرف  ماما  یلو  درک  هلمح  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر 

نادنزرف و  ) میرح هب  متـسه  هدنز  نم  ات  هک  دیریگب  ار  دوخ  یغاط  لهاج و  دارفا  يولج  سپ  دنرادن  یهانگ  نانز  متـسه و  گنج  نادـیم 
[ . 184 .« ] حانج نهیلع  سیل  ءاسنلا  ینولتاقت و  مکلتاقا و  يذلا  انا  .» دننکن ضرعت  نانز )

نانآ یگنشت  زا  يریگولج  نمشد و  هب  ییاذغ  کمک 

اجنآ ات  دیهدب  بآ  نانآ  هب  هک  دهدیم  روتسد  شیوخ  هاپس  ناناوج  هب  دننکیم ، دروخرب  مالسلاهیلع  ماما  هاپـس  هب  رح  هنـشت  رکـشل  یتقو 
[ . 185  ] دندرک باریس  ار  نانآ  يراوس  نابسا  یتح  هک 

( گنج هب  میمصت  رد  نارای  نتشاذگ  دازآ   ) نارای زا  تعیب  نتشادرب 

هکم هار  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  هک  دوب  نینچنیا  تسین و  هتفریذـپ  ناهج  ناگدازآ  بتکم  رد  اهنآ ، هدارا  فالخرب  نارگید  ندرک  روبجم 
ره هک  درک  مالعا  اهنآ  هحفـص 81 ] هب [  یتح  دراذگ و  دازآ  ار  نانآ  تشادرب و  نارای  باحـصا و  زا  ار  دوخ  تعیب  راب  نیدـنچ  هفوک ، هب 

تیاضر و يور  زا  هناـهاگآ و  تسا  مالـسلاهیلع  نیـسح  هارمه  سک  ره  تساوخیم  ماـما  يرآ  [ . 186  ] دوشیم دیهـش  دـنامب  ام  اب  سک 
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یئاج روز  رز و  ناگدنب  نارادمایند و  يارب  دنوش و  هارمه  دـنناوتیم  ناقـشاع  ادـخ ، قاشع  رفـس  رد  يرآ  . دـنامب قشع  هفیظو و  ساسحا 
رطخ دورب و  تلاجخ  نودب  دناوتب ، تساوخ  سک  ره  هک  درک  راذگاو  بش  هب  ار ، تعیب  نتـشادرب  هک  تسا  نیا  هجوت  بلاج  هتکن  . تسین

تسا بش  نیا  هداوس »... یف  اوقرفت  المج و  هوذختاف  مکیشغ  دق  لیللا  اذه  : » دومرف مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  . دنکن دیدهت  ار  وا  مه  نمـشد 
ادیپ تسد  نم  هب  رگا  دنهاوخیم  ارم  نانمشد )  ) اهنیا دیوش . قرفتم  بش  یهایس  رد  دینک و  هدافتـسا  نآ  زا  سپ  هدناشوپ  ار  اج  همه  هک 

يزوریپ دیما  دوب و  بجاو  همه  رب  مالسلاهیلع ) نیسح  ینعی   ) نامز ماما  زا  عافد  هک  یطیارـش  رد  [ . 187 .« ] دنرادن نارگید  هب  يراک  دننک 
نیسح ماما  باحصا  یلو  دشاب ، شنارای  تخانش  يارب  یبوخ  ناحتما  ات  تشادرب  ار  دوخ  تعیب  مالسلاهیلع  ماما  تشادن ، دوجو  نمشد  رب 

هحفص 83 ] دندوب [ . قشاع  هک  ارچ  دندش ، دیهش  دندیگنج و  سفن  نیرخآ  ات  دندنام و  هداوناخ  لام و  ناج و  اب  مالسلاهیلع 

اروشاع تضهن  رد  نانز  شقن 

هراشا

يارب یبسانم  يوگلا  دنتـشاد  تضهن  رد  هک  يدـیفم  شقن  دـندادیم و  هنحنـص  رد  ناـنز  روضح  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  هک  یتیمها 
: میزادرپیم هلأسم  نیا  داعبا  یسررب  هب  کنیا  تسا . ناهج  نانز  مایق و  ره  ناربهر 

ناگدنمزر بیغرت  قیوشت و  رد  ناوناب  شقن 

هب دیروش و  وا  رب  شرسمه  دادن  تبثم  خساپ  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  توعد  هب  ریهز  یتقو   - 1: دینک هجوت  ریز  ياهلاثم  هب  دروم ، نیا  رد 
ار وت  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دنزرف  هنوگچ )  ) هللا ناحبـس  « » هبیجت الف  هللا  لوسر  نبا  کیلا  ثعبی  هللا  ناحبـس  : » تفگ شرهوش 

هاپس هب  تیاهن  رد  دورب و  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  دزن  هب  ریهز  ات  دش  بجوم  وناب  نآ  نخس  نیمه  »!؟ یهدیمن تبثم  باوج  یلو  دناوخیم 
دنکیم شرافس  شدنزرف  هب  یلو  هدش  دیهش  البرک  رد  شرهوش  ینز   - 2 [ . 188  ] دش لئان  تداهش  راختفا  هب  ماجنارس  دوش و  قحلم  ماما 

يا : » دیوگیم ددرگرب  نادیم  زا  دهاوخیم  شدنزرف  هک  یماگنه  نک و  هزرابم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  دنزرف  هارمه  هب  هک 
هحفص 84 ] [ . ] 189 .« ] یهدیم حیجرت  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دنزرف  يرای  رب  ار  تدوخ  تمالس  ایآ  مدنزرف 

نمشد هب  هلمح  گنج و  رد  نانز  شقن 

البرک رد  هک  ینانز  زا  یکی   - 1: مینکیم هراشا  هنومن  دنچ  هب  اجنیا  رد  هک  دندیرفآ ، یسامح  ياههنحـص  اروشاع  دربن  رد  نانز  زا  یخرب 
ياهمیخ بوچ  درک و  باترپ  نمشد  فرط  هب  ار  وا  رس  تفگ و  نیرفآ  وا  هب  دش ، دیهـش  گنج  رد  شدنزرف  هک  یماگنه  تشاد ، روضح 

هب شرهوش  کـمک  هب  تشادرب و  ار  همیخ  دومع  اروشاـع  رد  هک  دوـب  ینز  بهو  رداـم   - 2 [ . 190  ] دوـمن هلمح  نمـشد  هب  تشادرب و  ار 
[ . 191  ] تسین بجاو  نانز  يارب  گنج  هک  ارچ  ددرگ ، زاب  هک  داد  روتسد  درک و  عنم  ار  وا  مالسلاهیلع  ماما  یلو  تفاتش  هزرابم  نادیم 

دارفا يراتسرپ  رد  بنیز  شقن 

ياههمانرب زا  یکی  تشاد و  اروشاع  مایق  رد  ياهتسجرب  شقن  مالسلاهیلع  نیسح  رهاوخ  مالـسلاهیلع و  یلع  ماما  رتخد  مالـسلااهیلع  بنیز 
زا ار  اـهنآ  درکیم و  يرادــهگن  ار  ناـکدوک  بـنیز   - 1: مینکیم هراـشا  اـهنآ  زا  هنوـمن  ود  هب  هک  دوـب ، دارفا  يرادـهگن  يراتـسرپ و  وا 

دوب و ارـسا  مامت  ردام  تراـسا  زا  دـعب  بنیز   - 2 [ . 192 ( ] درک رود  ار  نسح  نب  هللادـبع  هک  روطناـمه  . ) دوـمنیم رود  گـنج  يهنحص 
. تشاد هدهع  هب  ار  نانآ  يراوخمغ 
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نایناهج هب  اروشاع  مایپ  ندناسر 

لاثم يارب  دندناسر ، نایناهج  شوگ  هب  ار  گرزب  مایق  نیا  مایپ  دنتـشاد ، روضح  نآ ، زا  سپ  ياههنحـص  اروشاع و  هنحـص  رد  هک  یناوناب 
تـشک ار  تردارب  ادـخ  هکنیا  ، » درک لاؤس  مالـسلااهیلع  بنیز  زا  هک  داـیز » نبا   » سلجم رد   - 1: دینک هجوت  هحفـص 85 ] ریز [  دراوم  هب 

 - 2 [ . 193  ] دوب ابیز  مدـید  هچ  ره  الیمج » ـالا  تیار  اـم  : » تفگ و  داد ، وا  هب  ینکـش  نادـند  خـساپ  مالـسلااهیلع  بنیز  ینیبیم ؟ هنوگچ 
، مه مالـسلااهیلع  موثلک  ما  یتیاور  قبط   - 3 [ . 194  ] درک یفرعم  ار  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  درک و  ینارنخـس  هفوک  رد  مالـسلااهیلع  بنیز 
هک دوب  رثوم  اهینارنخس  نیا  يروطب  [ . 196  ] درک ینارنخس  مه  يرغـص  همطاف  يرگید  تیاور  قبط   - 4 [ . 195  ] درک ینارنخس  هفوک  رد 

ربمایپ رتخد  ار  شدوخ  داد و  لماک  تماهـش  اب  ار  دیزی  باوج  ماش  رد  مالـسلااهیلع  بنیز   - 5. دندومن ندرک  هیرگ  هب  عورـش  هفوک  مدرم 
[ . 197  ] دناوخ ءاقلط ) نبا   ) هدش دازآ  ار  دیزی  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

رهوش يراکهانگ  اب  تفلاخم 

نامیااب و يدرف  هک  وا  رـسمه  دش ، نآ  ياهنوخ  نتـسش  لوغـشم  هناخ  رد  درب و  تراغ  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  زا  ار  یـسابل  يدنک » »
تراغ مالسلااهیلع  همطاف  رـسپ  زا  ار  نیا  ایآ  تفگ : درک و  تفلاخم  وا  اب  تدش  اب  دوب ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  لآ  رادتـسود 
همادا یتحاراـن  رقف و  تلاـح  اـب  درم  نآ  درک و  نیرفن  ار  وا  دـنار و  شیوخ  هناـخ  زا  ار  رهوش  وا  !؟ ياهدـش نم  يهناـخ  لـخاد  ياهدرک و 

هحفص 89 ] [ . ] 198  ] داد تایح 

يدرف یتیبرت  داعبا 

( یناسنا يدژارت   ) اروشاع یساسحا  دعب 

هراشا

یتسود قشع و  تبحم ، تاساسحا ، هب  اههنحـص  نآ  رد  دـناوتیم  یـسک  رتمک  تسا ، هارمه  یتخـس  تنوشخ و  اب  گنج  دربن و  يهنحص 
رد دوب  تارکاذم  يهنحـص  تسایـس  درم  اروشاع و  دربن  نادیم  ریـش  هکنآ  اب  وا  دوب . هنوگنیا  مالـسلاهیلع  نیـسح  یلو  دشاب ؛ هتـشاد  هجوت 

. دوب زین  شنارای  تسود  قشاع و  دباع ، هنحص  نامه 

نیسح ماما  فیطل  تاساسحا 

وا هـک  یماـگنه  ماـما : يهـیرگ   - 1: مینکیم هجوـت  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  یناـسنا  فـطاوع  دروـم  رد  لاـثم  هنوـمن و  دـنچ  هب  کـنیا 
ماــگنه زین  و  [ . 199  ] دنتــسیرگ ردارب  ود  ره  درک و  یظفاحادـخ  شردارب )  ) هـیفنح نـب  دــمحم  اـب  دوـش  جراـخ  هنیدــم  زا  تساوـخیم 

راتفر  - 2 [ . 201  ] دندرک هیرگ  ود  ره  سابع  نبا  مالسلاهیلع و  ماما  هکم  رد  نینچمه  و  [ . 200  ] دومن هیرگ  هقناعم و  ملسم  اب  یظفاحادخ 
هحفص 90] ملسم [  رتخد  هب  مالسلاهیلع  ماما  دش  دیهش  لیقع  نب  ملسم  هک  یماگنهادهش  يهداوناخ  اب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  زیمآ  تبحم 

ینعی لیقع ، نادنزرف  زا  و  [ . 202  ] دنتـسه وت  نارهاوخ  منارتخد  وت و  ردپ  نم  مرتخد  يا  کتاوخا .» یتانب  كوبا و  انا  یتنبا  ای  : » دیامرفیم
ماما هک  یماـگنه  یظفاحادـخ : هیرگ   - 3 [ . 203 ( ] ملـسم لتق  دـقف  نورت  اـم   ) دـنکیم یهاوخ  رظن  هار  يهمادا  دروم  رد  ملـسم ، ناردارب 
نیع رد  مالسلاهیلع  ماما  ینعی  [ . 204  ] درکیم هیرگ  دادیم  دربن  هزاجا  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  مالسلاهیلع و  ربکا  یلع  هب  مالسلاهیلع  نیسح 
یتقو ناگدنمزر : ندیـسوب   - 4. دـنکیم زاربا  ار  شیوخ  تاساسحا  لام ، ناج و  اب  يراکادـف  داهج و  تورـض  كرد  یگنج و  تبـالص 
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[205 ( ] مالسلاهیلع نیسحلا  هلبقف   ) دیسوب ار  وا  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  تشگرب ، دربن  نادیم  زا  دوب  هدش  حورجم  هک  یلاح  رد  ياهدنمزر 
ياغوغ نآ  رد  هک  يروطب  درکیم  تبحم  زاربا  وا  هب  تشاد و  تسود  ار  هنیکس  شرتخد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  : ناکدوک هب  هقالع  - 5.

نیا [ . 206 ( ] ادیدش ابح  امهبحی  ناک  و  . ) درکیم كاپ  ار  شیاهکشا  دیسوبیم و  ار  شمشچ  ود  نیب  دنابسچیم و  هنیس  هب  ار  وا  گنج 
تسا نآ  ام  يارب  مالـسلاهیلع  ماما  نآ  مایپ  و  تسا . هحفص 91 ] نادنزرف [  هب  تبحم  یلمع  شزومآ  یعون  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  راتفر 
نیسح ماما  : نمـشد لاح  هب  هیرگ  - 6. دـنام زاب  اهنآ  هب  تبحم  راهظا  شیوخ و  يهداوناخ  زا  دـیابن  فیاـظو ، ماـجنا  گـنج و  نیع  رد  هک 
ردـقنآ دـشن  عقاو  رثؤم  هک  یماگنه  دربیم و  راکب  مدرم  تیادـه  يارب  ار  دوخ  شالت  مامت  رگتیادـه ، یبرم و  کی  ناونع  هب  مالـسلاهیلع 

دننکیم يرود  یهلا  باوث  زا  دـنوشیم و  رفاک  مدرم  ارچ  هک  تسا  تحاران  وا  دـنکیم  هیرگ  هارمگ  دارفا  لاـح  هب  هک  دوشیم  تحاراـن 
[ . 207 ( ] نیلقثلا بر  هللا  باوث  اوبغر  آمدق  موقلا و  رفک  یکب ... مهمالک  عمس  املف  )

نیسح ماما  ناشیوخ  نارای و  كاپ  هناصلاخ و  تاساسحا 

دوب و هتشاذگ  ریثأت  زین  شنارای  ناتـسود و  راتفر  رب  ترـضح  نآ  فیطل  تاساسحا  نیا  و  دوب ، تاساسحا  نوناک  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما 
مالـسلاهیلع ماما  يرای  يارب  هرـصب  زا  ياهدع   - 1: دـییامرف هجوت  هنومن  دـنچ  هب  کنیا  دوب . هدرک  لیدـبت  تاساسحا  زا  ینوناک  هب  ار  اهنآ 

ار دوخ  دنتسناوتن  هک  بلطم  نیا  زا  ار  اهنآ  هنع ) هعاطقنا  نم  عزجف   ) دندینش ار  مالسلاهیلع  ماما  تداهش  ربخ  هار  نیب  رد  دندرک و  تکرح 
هب هرفن و  یهورگ 23  اب  عفان  نب  لـاله  یتقو   - 2 [ . 208  ] دنداد رـس  هلان  دایرف و  دندش و  تحاران  تدش  هب  دـنناسرب  مالـسلاهیلع  ماما  هب 

تخانش ار  لاله  درکیم . يرادساپ  بآ  زا  هک  نمشد  نابهگن  دندش ، مازعا  هنابش  بآ  ندروآ  يارب  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  قافتا 
هحفص نیسح و [  هک  یلاح  رد  مشونیمن ، بآ  نیا  زا  ياهرطق  زا  نم  مسق ، ادخ  هب  : » تفگ لاله  یلو  دشونب ؛ یبآ  هک  داد  هزاجا  وا  هب  و 

لضفلاوبا ترضح  : يرادافو  - 3 [ . 209 ( ] هباحصا نم  يرت  نم  ناشطع و  نیسح  ةرطق و  هنم  برشا  هللا ال  ال و   ) دنشاب هنشت  شباحصا  [ 92
ماما زا  ار  اهنآ  ات  درک  شـالت  رایـسب  نمـشد  ور  نیا  زا  دـندشیم و  بوسحم  مالـسلاهیلع  ماـما  هاپـس  ناـکرا  زا  شناردارب ، مالـسلاهیلع و 

شناردارب مالـسلاهیلع و  سابع  ترـضح  یلو  داتـسرف ، تشون و  همان » ناما   » اهنآ يارب  داـیز » نبا  : » لوا هلحرم  رد  . دـنک ادـج  مالـسلاهیلع 
داد ناما  داهنـشیپ  يروضح  یهافـش و  روط  هب  دمآ و  ولج  رمـش »  » يهلحرم رد  . تسا رتهب  هناجرم  رـسپ  ناما  زا  ادخ  ناما  ام  يارب  : » دنتفگ

رادافو ردارب  ناونع  هب  ار  دوخ  مان  هشیمه  يارب  و  [ 210  ] درک در  ارنآ  تفگ و  تنعل  وا  ناما  رمش و  هب  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  یلو 
دیهش شدنزرف  یتقو  مالـسلاهیلع ، ماما  باحـصا  زا  یکی  ردام  - 4. دش ناینیسح  همه  قشمرس  و  درک . تبث  خیرات  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح 

 - 5 [ . 211 ( ] مریگیمن سپ  مداد  ادخ  هار  رد  هک  ار  يزیچ  نم  ینعی  . ) دنکیم ترپ  نمـشد  فرط  هب  دسوبیم و  ار  وا  يهدیرب  رـس  دـش ،
ییافویب زا  مالسلااهیلع  بنیز  هک  دندش  هجوتم  مالسلاهیلع  ماما  زا  یضعب  هک  یماگنه  : مالسلاهیلع نیـسح  ماما  باحـصا  هنابـش  ترهاظت 

هرکاذم و  دـنداد ، لیکـشت  ياهسلج  مشاه  ینب  دارفا  روضح  نودـب  دـندرک و  عمج  ار  دارفا  يهمه  لاله  بیبح و  تسا ، نارگن  باحـصا 
ام هک  دندرک  مالعا  مالسلاهیلع  نیـسح  هحفـص 93 ] ماما [  تیب  لها  هب  دـندمآ و  اههمیخ  يولج  یعمج  تسد  تروص  هب  سپـس  دـندرک 
هک درک  شرافـس  دندوب  دـنزرف ) نز و   ) لایع بحاص  هک  یناسک  هب  مالـسلاهیلع  ماما   - 6 [ . 212 ... ] مینکیم و عافد  امـش  زا  میراداـفو و 

امـش مسق  ادـخ  هب  : » تفگ درکن و  وبق  رهاظم  نب  یلع  نز  یلو  دوش ، يریگولج  نانآ  نانز  تراسا  زا  ات  دـنربب  دـسا  ینب  هیبق  دزن  ار  اـهنآ 
میوشن و ریـسا  ام  دنوش و  ریـسا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نارتخد  هنوگچ  مینکیم ، يرای  ار  نانز  ام  دینک و  يرای  ار  نادرم 

دومرف اعد  دومن و  هیرگ  ترـضح  درک و  تیاـکح  ار  شرـسمه  نانخـس  دـمآ و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ماـما  دزن  هیرگ  اـب  شرهوش 
هک دومنیم  یباتیب  اروشاع  بش  رد  درکیم و  هقالع  زاربا  ردارب  هب  ردـقنآ  مالـسلااهیلع  بنیزمالـسلااهیلع  بنیز  تاـساسحا  - 7 [ . 213]

کملحب نبهذی  یتخا ال  ای   ) نکم یباتیب  نم  تداهش  زا  دعب  هک  درک  شرافـس  وا  هب  رادشه  اب  داد و  رطاخ  یلـست  وا  هب  مالـسلاهیلع  ماما 
ار وا  دیشاپ و  بآ  وا  تروص  هب  مالسلاهیلع  ماما  داتفا و  شغ )  ) یشوهیب تلاح  هب  یتحاران  رثا  رب  مالسلااهیلع  بنیز  ماجنارس  و  ناطیـشلا )
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[214 ... ] دنکن و هراپ  یتحاران  زا  ار  دوخ  سابل  مالسلاهیلع  ماما  تداهش  زا  دعب  هک  داد  مسق  وا  هب  دنریمیم و  همه  هک  دومرف  داد و  یلـست 
[215 . ] دومرفیم شرافس  دادیم و  یلست  اهنآ  هب  ترـضح  دندرکیم و  یباتیب  زین  مشاه ، ینب  رگید  نانز  هک  هدش  تیاکح  تایاور  رد  .

ردارب ود  دروم  رد  نایرج  نیا  : دـنتفرگیم هزاجا  هیرگ  اـب  دـنورب ، دربن  نادـیم  هب  دنتـساوخیم  هک  یماـگنه  مالـسلاهیلع  ماـما  ناراـی   - 8.
يارب ام  دنتفگ : دیـسرپ ، ار  اهنآ  هیرگ  تلع  مالـسلاهیلع  ماما  یتقو  تسا  هدـش  هحفـص 94 ] تیاکح [  نایرافغلا »  » ردارب ود  و  ناـیرباجلا » »

نب هللادـبع  زین  و  [ . 216  ] مینک رود  وت  زا  ار  نمـشد  ـالماک  میناوـتیمن  هکنیا  يارب  مینکیم و  هیرگ  وـت  ییاـهنت  رب  هکلب  مییرگیمن  دوـخ 
مالسلاهیلع ماما  نارای   - 9 [ . 217  ] دنورب دربن  نادیم  هب  هک  دنتفرگ  يهزاجا  هیرگ  تلاح  اب  مالسلاهیلع  نسح  نب  مساق  مالسلاهیلع و  نسح 

تقبـس رگیدکی  زا  و  دندرکیم ؛ هلجع  تداهـش  دروم  رد  ور  نیا  زا  دننیبب و  ار  مالـسلاهیلع  ماما  ییاهنت  دننامب و  هدنز  هک  دندوب  تحاران 
ام دندرک : ضرع  دندیـسر و  مالـسلاهیلع  ماما  تمدخ  هک  تسا  هدش  تیاکح  يوادیـص  دلاخ  نب  ورمع  يدعاس و  ۀمامثوبا  زا  . دنتفرگیم

هزاجا اهنآ  هب  مالـسلاهیلع  ماما  ور  نیا  زا  مینیبب . دیهـش  ار  وت  تیب  لها  زا  یـضعب  ای  مینیبب  اهنت  ار  وت  مینامب و  هدـنز  هک  میوشیم  تحاران 
شرسمه تشاد و  شیوخ  دقع  رد  ار  ینز  لاله ، نب  عفان  ؛ یگدنز سورع  زا  نتشذگ   - 10 [ . 218  ] دنباتشب دربن  نادیم  هب  رتدوز  هک  داد 

حیجرت گنج  رب  ار  یگدنز  رورس  یهاوخیم  رگا  تسین ، یـضار  وت  نز  : » تفگ عفان  هب  مالـسلاهیلع  ماما  ور  نیا  زا  درکیم  هیرگ  ادیدش 
نادیم هب  وا  مهدب ». هچ  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  باوج  ادرف  منکن  يرای  ار  وت  زورما  رگا  : » تفگ درکن و  لوبق  عفان  یلو  هد ».

هک یماگنهمالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  كاـپ  فیطل و  تاـساسحا   - 11 [ . 219  ] دـش لیان  تداهـش  ضیف  هب  اـت  درک  گـنج  تفر و 
مالسلاهیلع نیـسح  شطع  دای  هب  درک ، ادیپ  یـسرتسد  هحفـص 95 ] بآ [  هب  تفر و  رهن  رانک  هب  بآ  ندروآ  يارب  مالـسلاهیلع  لـضفلاوبا 

دریگیم و نادند  اب  ار  بآ  کشم  دنکیم  ادج  ندب  زا  ار  وا  ناتسد  نمشد  دوشیم و  بآ  ندروآ  رومأم  یتقو  زین  .و  دیـشونن بآ  داتفا و 
تفرگیم گنج  يهزاجا  دورب  دربن  نادـیم  هب  تساوخیم  یتقو  هک  دوب  بدؤم  ردـقنآ  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  ترـضح  [ . 220  ] دروآیم

، رابخا یضعب  ساسا  رب  [ . 222  ] داب تیادف  هب  ردارب  ناج  کیخا » حور  كادف  : » تفگیم دزیم و  ادص  بدا  اب  ار  مالسلاهیلع  ماما  [ . 221]
قفوم هک  ارچ  دـنروایب ، همیخ  هب  ار  وا  هک  دادیمن  هزاجا  ور  نیا  زا  دیـشکیم  تلاجخ  هنیکـس ) ینعی   ) ماما رتخد  زا  تداهـش ، هناتـسآ  رد 

درک زاب  مشچ  یتقو  دز و  ادـص  ار  شردارب  تداهـش  ماگنه  رد  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا  [ . 223  ] دروایب هنـشت  ناکدوک  يارب  یبآ  دوب  هدشن 
دربن رد  هک  دوب  لـیام  دوب  راـمیب  اروشاـع  يهنحـص  رد  هک  .@. ناـمه سیونریز  درک  هیرگ  دـید و  مالـسلاهیلع  ماـما  نماد  رد  ار  دوخ  رس 

هک تشاد  هقالع  مالسلاهیلع  ماما  هب  ردقنآ  مالسلاهیلع  نسح  نب  هللادبع   - 13 [ . 224  ] درک تعنامم  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  دوش و  رضاح 
عانتما تدشب  هللادـبع  یلو  دـنک  سبح  ار  وا  هک  داد  روتـسد  شرهاوخ  هب  مالـسلاهیلع  ماما  دـیناسر و  ترـضح  هب  دربن  نادـیم  رد  ار  دوخ 

تخاس و هحفص 96 ] دراو [  وا  هناکدوک  ندب  رب  ياهبرض  نمشد  ماجنارس  و  موشیمن ». ادج  میومع  زا  مسق  ادخ  هب  : » تفگیم درکیم و 
رهاظم نب  بیبح  هب  دریگیم  رارق  تداهش  هناتـسآ  رد  یتقو  هجـسوع  هب  ملـسم   - 14 [ . 225 ... ] دینابـسچ و دوخ  هب  ار  وا  مالـسلاهیلع  ماما 
تومت نا  مالسلاهیلع » نیسحلا  یلا  هدیب  يوها  و   » هللا کمحر  اذهب  کیصوا  : ) دنکیم تیـصو  دش ) دهاوخ  دیهـش  وا  زا  دعب  یتعاس  هک  )

وت شرافس  هبعک  يادخ  هب  : » تفگ بیبح  .و  يریمب وا  رانک  هک  منکیم  شرافس  مالسلاهیلع ) نیسح  ماما   ) درم نیا  هب  تبـسن  ار  وت  هنود .)
[ . 226 .« ] مهدیم ماجنا  ار 

نمشد تمائل  یتسپ و 

هک تسپ ، رفن  کی  یهاگ  تسا و  هدازآ  يدرمناوج  ناسنا  نمشد  یهاگ  یلو  دراد ، دوجو  اهناکم  اهنامز و  همه  رد  ینمـشد  نمـشد و 
خیرات رد  هک  دندز  یلامعا  هب  تسد  هک  دوب  ور  نیا  زا  دوب و  وربور  مود  هورگ  اب  البرک  رد  مالسلاهیلع  ماما  تسا . هدربن  تیناسنا  زا  ییوب 

نیمه مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تیمولظم  رد  يرآ  . درک لیدبت  یتشز  ملظ و  لثملا  برـض  ار  اهنآ  و  دوشیم . دای  یتشز  هب  نانآ  زا  دـبا  ات 
نیـسح ماما  ناـنآ   - 1: دـینک هجوت  مالـسلاهیلع  تیب  لـها  نانمـشد  ياـهیتسپ  زا  هنوـمن  دـنچ  هب  کـنیا  . تشاد ینانمـشد  نینچ  هک  سب 
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نانآ  - 2 [ . 228  ] دنهدب بآ  وا  راوخریش  كدوک  هب  دندشن  رضاح  یتح  و  [ 227  ] دندرک دیهش  هنشت  بل  اب  بآ و  رانک  رد  ار  مالسلاهیلع 
ار وا  دندشن  رضاح  و  [ 229  ] دندرک دیهش  ردپ  شوغآ  رد  ار  مالسلاهیلع  رغـصا  یلع  ور  نیا  زا  دنتـشادن  اورپ  هانگیب  ناکدوک  نتـشک  زا 

نانمشد  - 3. دـنیامنب ار  نانآ  لاح  تیاعر  هک  دوب  مزال  دنتـشادن و  یـشقن  گنج  رد  ناکدوک  هحفـص 97 ] هکنیا [  اب  [ . 230  ] دنهد بآ 
قاحـسا ار  وا  نهاریپ  «. یمرـضحلا ۀیوح  نب  قاحـسا  هصیمق  ذخاف  .» دندرک تراغ  ار  وا  ياهسابل  مالـسلاهیلع  ماما  تداهـش  زا  دـعب  تسپ 

ترضح همامع  «. یمرضحلا ۀمقلع  نب  ذترم  نب  سنخا  ۀمامع  ذخاو  .» درب رحب  ار  وا  راولش  «. یمیمتلا بعک  نبرحب  هلیوارس  ذخا  و  .» تشادرب
ار نانز  رهاظ  ياهسابل  یتح  . درک تراغ  دوسا  ار  ترضح  ياهشفک  [ . 231 « ] ۀنعل هللا دلاخ  نب  دوسالا  هیلعن  ذخاو  .» دوب امغی  هب  سنخا  ار 

یبلک میلس  نب  لدجی  ار  وا  مان  . ) دروآ رد  ارنآ  يرتشگنا  ات  درک  عطق  ار  مالسلاهیلع  ماما  تشگنا  درخبان  يدرم   - 4 [ . 232  ] دندرب امغی  هب 
رب راـک  نیا  رد  و  [ 234  ] دـندرک هلمح  وا  هانپیب  ياههمیخ  هب  مالـسلاهیلع  ماما  تداهـش  زا  دـعب  لدروک  نانمـشد   - 5 [ . 233 ( ] دناهتفگ

لمع نیا  هک  یلاح  رد  [ 235  ] دندز شتآ  ار  لوسر  لآ  ياههمیخ  مالسلاهیلع  ماما  تداهـش  زا  سپ  نانآ   - 6. دنتفرگیم تقبس  رگیدمه 
ار نانز  دنتـساوخیم  هک  یماگنه  و  هحفـص 98 ] [ . ] 236  ] دـندرب يریـسا  هب  هنهرب  ياپ  اب  ار  نانز  اـهنآ   - 7. تشادن یماظن  شزرا  چـیه 

يور رب  مزال ، ششوپ  نودب  ار  نانز   - 8 (. دننک نادنچ  ود  ار  نانآ  یتحاران  ات  [ ) 237  ) ] دنداد روبع  ناشنازیزع  ياههتـشک  رانک  زا  دنربب 
رب بسا  اب  رفن  هد  نمشد ) يهدنامرف   ) دعـس نبرمع  روتـسد  هب   - 9 [ . 238  ] دنتـشاذگ شیامن  هب  نمـشد  دارفا  نیب  رد  دنداد و  رارق  نارتش 
[ . 241  ] دنتشک ربص  لتق  تروص  هب  ار  ترضح   - 10 [ . 240 . ] دنتفرگ هزیاج  دوخ  يهدنامرف  زا  و  [ 239  ] دنتخات مالسلاهیلع  نیسح  رکیپ 
هک یناریسا  نیب  رد  ار  ادهش  ياهرس   - 11 .( دش دیهش  مک  مک  ات  دندرک  دراو  وا  هب  ییاههبرض  هکلب  دندرکن  دیهـش  ار  وا  هبترمکی  ینعی  )
هب دندرب و  دیزی  سلجم  رد  ار  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  رس   - 12 [ . 242  ] دنوش تحاران  دننیبب و  ات  دندنادرگیم  دندوب ، راوس  نارتش  يور 

هحفص 99 ] [ . ] 243  ] دندرک تناها  نآ 

تمواقم راثیا و  ياههوسا 

هراشا

. دندوب هتخومآ  شیوخ  ماما  زا  ار  راثیا  سرد  هک  دوب ، ادخ  نادرم  تمواقم  یگتشذگ و  ناج  زا  اهراثیا ، يهنحص  البرک 

نیسح ماما  تمواقم  راثیا و 

ناراـی داد ، قح  هار  رد  ار  دوخ  تیب  لـها  نادـنزرف و  درک ، ادـخ  هار  يادـف  ار  دوخ  نوـخ  يهرطق  نیرخآ  اـت  هک  دوـب  يدرم  دازآ  وا   - 1
نید هک  ارچ  دنوش . ریسا  شناکدوک ) نانز و   ) شاهداوناخ قح  هار  رد  هک  دش  یضار  وا  . درب حبذم  هب  ار  شیوخ  ینتشاد  تسود  قیدص و 

نیسح ماما  نیا  يرآ  [ . 244  ] دنیبب هنوگنیا  ار  اهنآ  تشاد  تسود  ادخ  ینعی  درکیم . هدنز  ار  مالـسا  اهنوخ  نیا  دـیبلطیم و  يرای  ادـخ 
دزیریم و شیوخ  يور  رـس و  رب  دـنکیم و  رپ  شیوخ  نوـخ  زا  ار  دوـخ  تسد  فـک  دـننزیم ، ریت  اـب  ار  وا  یتـقو  هک  تسا  مالـسلاهیلع 

مالـسلاهیلع ماما  هب  نمـشد  یتقو   - 2 هحفـص 100 ] [ . ] 245 .« ] منک تاـقالم  نوخ  هب  هتـشغآ  هنوگنیا  ار  ادـخ  مهاوخیم ) : ») دـیامرفیم
مزع تخس ، ثداوح   - 3. دیامنیم تمواقم  و  [ . 246  ] دنکیمن لوبق  دروخیمن و  بیرف  ترـضح  دهدیم ، هدنبیرف  باذج و  ياههدعو 

نانیا زا  دعب  ءالؤه » دعب  شیعلا  یف  ریخ  ال  : » دومرف دینـش  ار  یناهو  ملـسم  تداهـش  ربخ  هک  یماگنه  ور  نیا  زا  دنکیم و  رتخسار  ار  ماما 
داب ایند  نیا  رب  فا  وت ، زا  دعب  ءافعلا » كدعب  ایندلا  یلع  : » دومرف مالـسلاهیلع  ربکا  یلع  تداهـش  زا  دعب  .و  تسین یگدـنز  رد  يریخ  رگید 

[ . 247]

نارای تماقتسا  راثیا و 
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رد یلو  دنوشیم  دیهـش  ادرف  دننادیم  هک  یلاح  رد  تشاد  رادافو  ینارای  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  : يرادافو راثیا و  جوا  اروشاع  بش   - 1
.« کعم لتقلاب  انفرـش  يذلا  دـمحلا هللا   » دـننادیم فرـش  ار  ماما  اب  هارمه  گرم  دنتـسیایم و  هنادرم  هنارادافو و  مالـسلاهیلع  نیـسح  رانک 
ای : » دهدیم باوج  تسا ». هنوگچ  وت  رظن  رد  گرم  مدنزرف  : » هک دنکیم  لاؤس  مالسلاهیلع  نسح  نب  مساق  زا  ترـضح  یتقو   - 2 [ 248]
زا ار  دوخ  تعیب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  یتقو   - 3 [ . 249  ] تسا رت  نیریـش  لـسع  زا  نم  رظن  رد  گرم  وـمع  يا  لـسعلا » نم  یلحا  مـع 

رـسپ يا  : » دیوگیم ریهز  دورب : دنک و  هدافتـسا  بش  یکیرات  زا  دهاوخیم  سک  ره  هک  دنکیم  شرافـس  اهنآ  هب  درادیم و  رب  باحـصا 
 ] راک نیا  راب  دص  ات  موش و  هتشک  سپس  موش . هدنز  موش و  هتشک  تناهارمه  وت و  هار  رد  مراد  تسود  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

هدایپ رفن  هدراهچ  دوریم و  دربن  نادیم  هب  اروشاع  زور  رد  بهو ) ای   ) یبک ریمع  نب  هللادـبع  یتقو   - 4 [ . 250 .« ] دوش رارکت  هحفص 101 ]
نمـشد هاپـس  يهدنامرف  دعـس  نبرمع  هک  دتـسیایم . هنادرم  نانچ  دننکیم  ریـسا  ار  وا  دشکیم و  نمـشد  هاپـس  زا  ار  هراوس  رفن  هدزاود  و 

مالـسلاهیلع ماـما  هاپـس  فرط  هب  دـننک و  ادـج  ار  وا  رـس  دـهدیم  روتـسد  سپـس  يراد . تبالـص  ردـقچ  کـتلوص » دـشا  اـم  : » دـیوگیم
ماما ناسر  هماـن  رهـسم » نب  سیق   » یتقو  - 5 [ . 251 ... ] دنکیم و باترپ  نمـشد  فرط  هب  هتـشادرب و  ار  دنزرف  رـس  شردام  یلو  . دـنزادنا
رهاظ هب  وا  دنک  تنعل  ار  مالـسلاهیلع  ماما  دورب و  ربنم  رب  هفوک  رد  دنهاوخیم  وا  زا  دـننکیم ، ریگتـسد  هفوک  يهزاورد  رد  ار  مالـسلاهیلع 

تمحر وا  نادنزرف  یلع و  رب  دتـسرفیم و  تاولـص  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  دریگیم ، رارق  ربنم  يالاب  یتقو  دنکیم و  لوبق 
دنکشیم شیاهناوختـسا  دزادنایم و  نیمز  هب  رـصق  يالاب  زا  ار  وا  سپـس  . دنکیم تنعل  ار  هفوک ) مکاح   ) دایز نب  هللادیبع  دتـسرفیم و 

نیسح نارادفرط  ياهمسا  یلو  دننکیم  دیهـش  ار  وا  تیاهن  رد  و  دنکیمن . مالعا  ار  وا  ندمآ  ربخ  مالـسلاهیلع و  نیـسح  يروآ  مایپ  یلو 
یتقو ات  هک  تشاد  ینارای  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما   - 6 [ . 252 .( ] دوشیمن شاف  دوب  اهنآ  يارب  مالـسلاهیلع  ماما  يهماـن  هک   ) مالـسلاهیلع
ماما نادـناخ  دـندادن  هزاجا  تداهـش  ماگنه  اـت  هک  دنتـشاد  راـثیا  ردـقنآ  هکلب  دورب  دربن  نادـیم  هب  ناـشماما  دـندادن  هزاـجا  دـندوب  هدـنز 

دنتفر و دربن  نادیم  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  مالسلامهیلع  تیب  لها  هک  دوب  اهنآ  تداهش  زا  دعب  اهنت  دنورب و  دربن  نادیم  هب  زین  مالسلاهیلع 
ینعی هورگ  ود  ره  اروشاـع  بـش  رد  دـنچ  ره  : گـنج رد  تـیب  لـها  رب  باحــصا  یمدـق  شیپ   - 7 [ . 253  ] دـندش هحفـص 102 ] دیهش [ 

مالـسلاهیلع نیـسح  نارای  باحـصا و  يهمه  المع  یلو  دنورب  دربن  نادـیم  هب  لوا  هک  دنتـشاد  میمـصت  مالـسلاهیلع  ماما  نارای  مشاهینب و 
سپس دوب و  رح  تفر  نادیم  هب  هک  یسک  نیلوا  ینعی  دندش  دیهش  دندیگنج و  هنادرم  يرگید  زا  سپ  یکی  دنتفر و  دربن  نادیم  هب  تسخن 

عم قبی  مل  و  ( » دـندش دیهـش  ادـعب  زین  اهنآ  هک   ) دـندنام مالـسلاهیلع  ماـما  دزن  مالـسلامهیلع  تیب  لـها  طـقف  ماجنارـس  و  [ 254 ... ] و ریهز 
قـشاع ردـقنآ  مالـسلاهیلع  نیـسح  نارای  (: يرادافو ناـمیا و  سرد  : ) تداهـش رد  هقباـسم  - 8 [ .« 255  ] هتیب لها  ـالا  مالـسلاهیلع  نیـسحلا 

اجنآ ات  دنتفرگیم . یشیپ  مه  زا  تداهش  رد  ینعی  دندراذگیم  هقباسم  دروم  نیا  رد  هکلب  دندرکیم  لابقتسا  گرم  زا  هک  دندوب  تداهش 
زا مالسلاهیلع  نیسح  نارای  یضعب  ۀنجلا » نم  ۀلزنم  یلا  لصیل  ههجو  هردصب و  فویسلا  حامرلا و  لبقتـسی  لجرلا  ناکف  :» هدش تیاکح  هک 

نیا هک  هدـش  تیاـکح  یتیاور  رد  هتبلا  [ . 256  ] دنسرب تشهب  رد  دوخ  تاماقم  هب  ات  دندرکیم  لابقتـسا  هنیـس  رـس و  اب  اهریـشمش  اهریت و 
بش رد  [ 257  ] دنتسین نمـشد  لماک  عفد  هب  رداق  تسا و  یمتح  اهنآ  تداهـش  دندرک  هدهاشم  باحـصا  هک  دمآ  دوجوب  یماگنه  هقباسم 

هحفص دنوریم [  گنج  نادیم  هب  هک  یناسک  نیلوا  حبص  ادرف  : » دومرف مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  دنتفرگ و  هسلج  مشاه  ینب  اروشاع 
یلا زربی  نم  لواف  حابصلا  راص  اذاف  :» تفگ رهاظم  نب  بیبح  دنداد و  لیکشت  یصوصخ  يا  هسلج  ماما  نارای  زین  و  [ .« 258  ] دییامش [ 103
تیب لـها  یمدــق  شیپ   - 9. دـیتسه امـش  دـنوشیم  مدـق  شیپ  گـنج  يارب  هک  یناـسک  نیلوا  دوـشیم  حبـص  هک  یماـگنه  متنا » لاـتقلا 

همه و  دندش . دیهش  دنتفر و  نادیم  هب  کت  کت  وا  نادنواشیوخ  مالسلاهیلع  ماما  نارای  تداهـش  زا  دعب  : مالـسلاهیلع ماما  رب  مالـسلامهیلع 
هک یسک  نیلوا  .و  دنک دربن  نمشد  اب  مالسلاهیلع  ماما  هک  دندادن  هزاجا  دندوب  هدنز  یتقو  ات  نانآ  : دندرک مالسلاهیلع  نیسح  يادف  ار  دوخ 

[259  ] دوب مالسلاهیلع  ماما  دوخ  رفن  نیرخآ  دوب و  مالسلاهیلع  ماما  دنزرف  مالـسلاهیلع  ربکا  یلع  تفر  نادیم  هب  مالـسلامهیلع  تیب  لها  زا 
ات درک  شردارب  يادف  ار  دوخ  هک  ار  سابع  دنک  تمحر  ادخ  : » دیامرفیم مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  دروم  رد  مالسلاهیلع  داجس  ماما  .
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گـنج و رد  دوخ  یمدـق  شیپ  اـب  ربکا  یلع  تقیقح  رد  [ . 260 ( ] هادی تعطق  یتح  هسفنب  هاخا  يدـف  .«) دـش عطق  شتـسد  ود  ره  هک  اجنآ 
تیالو ماقم  هب  سک  ره  هک  داد  خیرات  لوط  رد  نایعیش  يهمه  هب  یمایپ  سرد و  دش و  مالسلامهیلع  تیب  لها  هیقیب  يارب  ییوگلا  تداهش 

هحفص 104] ياوشیپ [  هک  داد  ناشن  ربکا  یلع  ندرکادف  اب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  .و  دشاب رتراکادف  رتشیب و  وا  راثیا  دیاب  تسا  رتکیدزن 
هحفص 105 ] [ . ] 261  ] دشاب مدق  شیپ  دوخ ، نازیزع  ندرکادف  رد  دیاب  ناناملسم 

يدابع ياههزومآ 

هراشا

يدابع روما  هب  درکیم ، لمع  هدومزآراک  ياهدنامرف  نوچمه  دادیم و  تیمها  اروشاع  دربن  هب  هک  لاح  نامه  رد  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما 
: مینکیم هراشا  هنومن  دنچ  هب  هک  دادیم ، تیمها  زین  تایونعم  و 

زامن هب  نداد  تیمها 

دندرک و ادتقا  وا  هب  زین  نمشد  رکشل  یتح  هداتسیا و  تعامج  زامن  هب  نمشد  رکشل  هارمه  هب  گنج  نادیم  رد  مالسلاهیلع  نیسح  ماما   - 1
یجراـخ ار  مالـسلاهیلع  ماـما  هک  . ) دـیدرگ نمـشد  تاـغیلبت  عـفد  بجوـم  زین  داد و  ناـشن  ترـضح  رظن  رد  ار  زاـمن  تیمها  بـلطم  نـیا 

تدابع زامن و  يهنحص  هب  ار  ناکدوک  راک  نیا  اب  دیوگب و  ناذا  هک  دهدیم  روتسد  دوخ  دنزرف  هب  ماما  هک  تسا  نیا  بلاج  .( دندناوخیم
زامن میراد  تسود  تفگ : يدئاصلا ) هللادـبع  نب  رمع   ) همامثوبا یتقو  اروشاع  زور  رد   - 2 [ . 262  ] دهدیم تیـصخش  اهنآ  هب  دروآیم و 

دنوادخ هحفص 106 ] يدرک [  دای  ار  زامن  نیرکاذلا » نیلصملا  نم  هللا  کلعج  ةولصلا  ترکذ  :» دومرف ترضح  میروآ ، اجب  امش  اب  ار  رهظ 
دنروآاجب ار  زامن  ات  دنرادرب  گنج  زا  تسد  هک  تساوخ  نمـشد  رکـشل  زا  مالـسلاهیلع  ماما  . دهد رارق  نیرکاذ  و )  ) نارازگ زامن  زا  ار  وت 

هب رکشل  دارفا  فصن  دنداتسیا و  ترضح  يولج  رد  هللادبع  هب  دیعس  ریهز و  تفگ و  ناذا  دوخ  ترـضح  سپ  دندرک . توکـس  نانآ  یلو 
ماما و نمـشد  هک  یلاح  رد  : اروشاـع بش  رد  تداـبع   - 3 [ . 263  ] دـندروآ اج  هب  فوخ » زامن   » تروص هب  ار  زامن  و  دـندرک ، ادـتقا  ماـما 
رافغتسا و زامن و  هب  حبص  ات  شنارای  مالسلاهیلع و  ماما  دندادیم ، ینابهگن  رود  ات  رود  ات  رود  اهبسا  اب  دوب و  هدرک  هرـصاحم  ار  شنارای 

...« نوعرضتی نورفغتسی و  نولصی و  مهتلیل  لوط  هباحصا  نیسحلا و  تاب  [ .» 264  ] دندوب لوغشم  یهلا  هاگرد  هب  يراز 

نآرق توالت  هب  نداد  تیمها 

. دینک هعجارم  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  يدرف  قالخا  ثحبم  هب  دروم  نیا  رد 

رافغتسا اعد و  هب  نداد  تیمها 

هک یگدنز  تاظحل  نیرخآ  رد  یتح  هک  دادیم  تیمها  تاجانم  اعد و  هب  ردقنآ  ماما  دش ، هدافتـسا  یبوخ  هب  یلبق  ثیدـح  زا  بلطم  نیا 
هحفص 107 ] [ . ] 265 ...( ] کیبن دلوب  عنصی  ام  يرت  کنا  مهللا  . ) دومن تاجانم  وا  اب  دروآ و  يور  وا  هاگرد  هب  تشادن ، يروای  چیه 

یمالسا بادآ  تابحتسم و  هب  لمع 

دربن و امغی  هب  ار  نآ  نمشد  ات  دیشوپ  ار  نآ  تساوخ و  یشزرا  مک  سابل  تفرگ ، رارق  تداهـش  يهناتـسآ  رد  مالـسلاهیلع  ماما  یتقو   - 1
 - 2. دوب رافک  صوصخم  سابل  هک  ارچ  [ ، 266  ] دیشوپن ار  نآ  ترضح  دندروآ و  همذ ) لها  نارفاک  صوصخم  یسابل   ) نابنت ناشیا  يارب 
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هب تداهش  يهناتسآ  رد  زین  و  [ . 267  ] درپس يو  هب  تشون و  ار  نآ  درک و  تیـصو  شردارب )  ) هیفنح نب  دمحم  هب  هنیدـم  زا  جورخ  ماگنه 
دایرف عزج و  دنداد  مالسلاهیلع  ماما  هب  ار  یناه  ملسم و  ندش  هتـشک  ربخ  یتقو   - 3 [ . 268  ] دومن تیصو  مالسلاهیلع  داجس  ماما  شدنزرف 

ود نآ  رب  ادـخ  تمحر  میدرگیم ، زاب  وا  يوس  هب  مییادـخ و  زا  اـم  « » اـمهیلع هللا  همحر  نوعجار  هیلا  اـنا  اـنا هللا و  : » دومرف هکلب  درکن  و ...
هحفص 109 ] [ . ] 269  ] دیامرفیم رارکت  ار  نخس  نیا  و  داب ».

نیسح ماما  مایق  یقالخا  ياههزومآ 

هراشا

نیـسح ماما  مایق  هدـنزومآ  داـعبا  زا  یکی  دوب . یفلتخم  داـعبا  ياراد  هک  دوب  بـالقنا  کـی  هکلب  دوبن  یماـظن  تکرح  کـی  اروشاـع  ماـیق 
هزومآ و اروشاع ، مایق  یقالخا  تاکن  نیا  . دـندرکیم تیاعر  فلتخم  لحارم  رد  ناـشنارای  ناـشیا و  هک  دوب  یقـالخا  تاـکن  مالـسلاهیلع 

: مینکیم یسررب  ار  اروشاع  مایق  دعب  نیا  کنیا  تسا . خیرات  لوط  رد  مالسلاهیلع  نیسح  ناوریپ  يهمه  قشمرس 

بدا تیاعر 

هب تسخن  درک و  تیاعر  ار  بدا  هنیدـم  زا  جورخ  عقوم  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما   - 1: دـینک هجوت  لاثم  هنومن و  دـنچ  هب  دروم  نیا  رد 
همطاـف شرداـم  رازم  تراـیز  هب  هنابـش  زین  و  [ . 270  ] درک یظفاحادـخ  وا  اـب  تفر و  ملـس  هلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دـقرم  تراـیز 

یظفاحادخ دـناوخ و  زامن  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  شردارب  رازم  رانک  رد  نینچمه  و  دومن . عادو  وا  اب  دـناوخ و  زامن  تفر و  مالـسلااهیلع 
و [ 272  ] درک تیاکش  ادخ  هب  دومن و  نیرفن  ار  وا  درکیم  نیهوت  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هب  اروشاع  زور  رد  یسک  یتقو   - 2 [ . 271  ] درک
« کیلع مالسلا   » دومرفیم دارفا  زا  ندش  ادج  ماگنه  رد  مالسلاهیلع  ماما   - 3 هحفص 110 ] دشن [ . رداص  وا  زا  بدا  فلاخم  مالک  هاگچیه 
« مالـسلاو  » تشونیم داتـسرفیم  هک  ییاههمان  ناـیاپ  رد  و  [ . 274  ] درک یظفاحادـخ » مالـس   » تداهـش ندـش  کیدزن  ماگنه  زین  و  [ 273]
ار یمالسا  بدا  نیا  و  مینک . هجوت  نادب  هک  تسا  راوازـس  تسا و  كورتم  نایناریا  نیب  رد  هک  تسا  یظفاحادخ  مالـس  نامه  نیا  [ . 275]

ادابم هکنیا  زا  يریگولج  يارب  ناـشیا  دوب ، رهظ  زاـمن  عقوم  دـش ، وربور  رح  رکـشل  اـب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  یتقو   - 4. مییامن تیاعر 
بدا رح  و  »؟ مناوخب زامن  منارای  اب  نم  یناوخب و  زامن  تنارای  اب  وت  یهاوخیم  ایآ  رح )  ) دـیزی رـسپ  يا  : » دومرف هنابدؤم  دنـشکب ، تلاجخ 
زامن ترـضح  تماما  هب  رکـشل  ود  ره  مینکیم و  ادتقا  امـش  هب  ام  دینک و  عورـش  ار  زامن  دوخ  باحـصا  اب  امـش  : » تفگ درک و  تیاعر  ار 
ایوج ار  هیواعم  لاح  دنکیم و  مالس  لوا  دوریم  هنیدم ) مکاح   ) دیلو سلجم  هب  یتقو  مالسلاهیلع  ماما   - 5 [ . 276 .« ] دندرک هماقا  ار  رهظ 

ییاههمان هکم ) مکاح   ) دیعس نبورمع  یتقو   - 6. دیوگیم نوعجار ) هیلا  انا  انا هللا و   ) عاجرتسا دونـشیم  ار  وا  گرم  ربخ  یتقو  دوشیم و 
دصق همان  نیا  هلیسوب  وت  رگا  :» دومرف درک و  رکشت  وا  زا  یعون  هب  یلو  تفریذپن ، ترضح  داد ، ناما  وا  هب  داتـسرف و  مالـسلاهیلع  ماما  يارب 

دـمآ و ولج  رمـش  البرک ، رد  یتقو   - 7 هحفـص 111 ] [ . ] 277 . ] داـب وـت  رب  ترخآ  اـیند و  رد  ریخ  يازج  ینک ، یکین  نم  هب  هـک  یتـشاد 
اوبیجا : » دومرف ترضح  ( دنک نمـشد  هاپـس  بذج  ار  اهنآ  و   ) دهد ناما  اهنآ  هب  تساوخ  دز و  ادص  ار  ماما  ناردارب  رفعج  هللادبع و  سابع ،

ربارب رد  ار  بدا  ینعی  [ . 278  ] تسامش ناشیوخ  زا  وا  هک  ارچ  دشاب  قساف  هچ  رگا  دیهدب  ار  وا  باوج  مکلاوخا » نم  هناف  اقـساف  ناک  نا  و 
تنا یسفنب  بکرا  سابع  ای  : » دیامرفیم دنزیم  ادص  ار  سابع )  ) شیوخ ردارب  مالسلاهیلع  ماما  هک  یماگنه   - 8. دینک تیاعر  زین  نمشد 

[ . 279 ... ] وش و راوس  تیادف  هب  مناج  مردارب  سابع  يا  یخا » ای 

تلادع فاصنا و 
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مکاح  - 1: دینک هجوت  لاثم  دـنچ  هب  کنیا  دومنیم ، ار  فاصنا  تیاعر  دوب و  لداع  نمـش ، تسود و  هب  تبـسن  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما 
هرداصم زا  دعب  درک و  هرداصم  ار  توغاط  تموکح  لاوما  هار  نیب  رد  مالـسلاهیلع  ماما  دوب ، هداتـسرف  دـیزی  يارب  هلح و ... يرادـقم  نمی 

وا یهارمه  مهدیم و  ار  شاهیارک  دـیایب ، قارع  هب  ام  اب  دراد  تسود  سک  ره  منکیمن  روبجم  ار  امـش  نم  : » تفگ نانابرتش  هب  لاوما  نآ 
وا هب  تسا  هدومیپ  اجنیا  ات  هک  ار  یهار  هیارک  دوش و  ادـج  ام  زا  قارع ) هار  رد   ) اج نیمه  زا  درادـن  تسود  سک  ره  مرادیم و  یمارگ  ار 

دارفا تیاعر  رفـس  رد  مالـسلاهیلع  ماما   - 2. دـندش هارمه  مالـسلاهیلع  ماما  اب  یخرب  دنتـشگرب و  نانابرتش  زا  یـضعب  و  [ . 280 . ] مزادرپیم
[ . 281  ] دندرک راوس  ار  ناکدوک  نانز و  لوا  هنیدم ، زا  جورخ  ماگنه  هحفص 112 ] رد [  ور  نیا  زا  دندرکیم و  ار  فیعض 

تیب لها  نارای و  هب  تبحم  هقالع و 

ماما  - 1: دینک هجوت  هنومن  دنچ  هب  کنیا  درکیم ، تبحم  راهظا  اهنآ  هب  تشاد و  تسود  ار  دوخ  نانمشد  نارای و  مالسلاهیلع  نیسح  ماما 
نم و يومع  رسپ  وت  : » هک درامشیم  رب  ار  وا  لیاضف  دناوخیم و  ردارب »  » شاهمان رد  ار  شیوخ ) يومع  رسپ   ) لیقع نب  ملسم  مالـسلاهیلع 
ار شا  هبوت  درک  هبوت  یتقو  یلو  درک  دس  ار  مالسلاهیلع  ماما  هار  هک  دوب  نمشد  يهدنامرف  نیلوا  رح   - 2 [ . 282 .« ] یتسه نم  قوثو  دروم 

دیـشک وا  تروص  رب  تسد  دومن و  كاپ  وا  يهرهچ  زا  نوخ  درک و  هیرگ  تفرگ ، نماد  هب  ار  وا  رـس  دش ، دیهـش  هک  یماگنه  تفریذـپ و 
وا درک و  هیرگ  ترضح  دنداد ، ار  هفوک ) ناگرزب  هب  مالسلاهیلع  ماما  ناسر  همان   ) يوادیص رهسم  نب  سیق  تداهش  ربخ  یتقو   - 3 [ . 283]

: مرسپ : » تفگ وا  هب  ینابرهم  اب  درک ، تبحص  ( مالسلاهیلع نسح  نب  مساق   ) شردارب رسپ  اب  مالسلاهیلع  ماما  یتقو   - 4 [ . 284  ] دومن اعد  ار 
يرآ کمع »... كادف  هللاو  يا  : » دومرف مالسلاهیلع  ماما  سپ  لسع . زا  رتنیریـش  داد : خساپ  وا  و  تسا ، هنوگچ  وت  رظن  رد  گرم  ینب ) ای  )
يراق هک  دوب  یکرت  مالغ  ورمع » نب  ملـسا  :» كرت مالغ  نیلاب  رب  مالـسلاهیلع  ماما  هیرگ   - 5 [ . 285  ] دوش تیادف  هب  تیومع  مسق  ادـخ  هب 

، دش رضاح  هحفص 113 ] وا [  رس  يالاب  مالسلاهیلع  ماما  تفرگ  رارق  تداهش  هناتسآ  رد  هک  یماگنه  دوب و  برع  تایبدا  هب  ياناد  نآرق و 
دوخ رس  يالاب  ار  مالـسلاهیلع  ماما  درک و  زاب  ار  دوخ  مشچ  كرت  مالغ  نآ  ماگنه  نیمه  رد  تشاذگ  وا  تروص  هب  تروص  درک و  هیرگ 

مث مسبتف  هار  هنیع و  حتف  هدخ و  یلع  هدخ  عضو  یکبف و  نیـسحلا  هؤاجف   ) درک زاورپ  شراگدرورپ  فرط  هب  شحور  دز و  يدنخبل  دید ،
 - 7 [ . 287  ] درکیم ناگدنمزر  نت  هب  دوخ ، تسد  اب  ار ، تداهش  سابل  تاقوا  یهاگ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما   - 6 [ . 286 ( ] هبر یلا  راص 

مالسلاهیلع نیسح  ماما  دش و  رضاح  البرک  رد  هک  دوب  تسوپهایس  يدرف  يرافغ  رذوبا  مالغتسوپ  هایس  مالغ  نیلاب  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما 
« مکئامد عم  دوسالا  مدلا  اذه  طلتخی  یتح  مکقرافا  هللاو ال  ال  : » تفگ درکن و  لوبق  وا  یلو  ددرگرب  دهاوخیم  رگا  ات  تشاذگ  دازآ  ار  وا 

ماـما وا  تداهـش  ماـگنه  . دوش طولخم  تیب  لـها  امـش  نوخ  اـب  هایـس ) نوخ  نیا   ) هایـس نیا  نوخ  اـت  موشیمن  ادـج  امـش  زا  مسق  ادـخ  هب 
دمحم لآ  دمحم و  نیب  هنیب و  فرع  راربالا و  عم  هرشحاو  هحیر  بیط  ههجو و  ضیب  مهللا  : » درک اعد  دش و  رضاح  يو  رس  رب  مالـسلاهیلع 

دمحم و اب  ار  وا  تمایق  رد  نک و  شروشحم  ناکین  اب  امرف و  شوخ  ار  وا  يوب  نادرگ و  دیفسور  ار  وا  يادخ  ملس » هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
زا یـضعب  هک  یماگنه  رد  هک  تشاد  هقالع  شیوخ  ناراـی  هب  ردـقنآ  مالـسلاهیلع  ماـما   - 8( امرفب روشحم  [ ) 288  ] امرفب انـشآ  دمحم  لآ 

ربکا یلع  تداهـش  زا  دـعب  مالـسلاهیلع  ماما   - 9 هحفــص 114 ] [ . ] 289  ] درکیم اعد  ار  اهنآ  دـندشیم ، گـنج  نادـیم  مزاـع  وا  ناراـی 
ترضح تداهـش  ماگنه  رد  مالـسلاهیلع  ماما   - 10 [ . 290  ] داب ایند  نیا  رب  فا  وت  زا  دـعب  ءافعلا » كدـعب  ایندـلا  یلع  : » دومرف مالـسلاهیلع 

درب اـههمیخ  هب  دوـخ  ار  وا  ندـب  درک و  كاـپ  وا  يهرهچ  زا  نوـخ  تفرگ و  نماد  هب  ار  وا  رـس  [ ، 291  ] درک هیرگ  مالـسلاهیلع  لضفلاوبا 
هودـنا مغ و  ندـش  کبـس  بجوـم  هک  تسا  تبحم  هقـالع و  زاربا  يارب  ياهلیـسو  ادهـش ، نازیزع و  يازع  رد  ندرک  هیرگ  هـتکن : [ . 292]

هب مادقا  زین  دوخ  هکلب  دنتسنادیمن  دارفا  فعض  يهناشن  ار  ندرک  هیرگ  مالسلاهیلع  ماما  اهنت  هن  ور  نیا  زا  دوشیم  زین  هدزتبیصم  صخش 
مساق لتاق  هب  هک  روطنامه  درکیم ، تازاجم  ار  شناتسود  لتاق  دوب  نکمم  هک  اجنآ  ات  مالسلاهیلع  نیسح  ماما   - 11. دندرکیم لمع  نیا 

[ . 293  ] درک هلمح  نسح ) نب  هللادبع  ای  )
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( قیدص نارای  اب  يراک  ناهنپ  مدع   ) باحصا اب  یتسار 

ندش و هتـشک  ربخ  اروشاع  بش  رد  لاثم  يارب  . دوب رادرک  تسار  درکیمن و  يراک  ناهنپ  شنارای ، ناتـسود و  اب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما 
ثحبم هب  دروـم  نیا  رد  [ .) 294  ] دـننک كرت  ار  وا  ای  دـننامب  وا  اب  هک  دـنریگب  میمـصت  هنادازآ  ات  درک ، مالعا  نانآ  هب  ار  شیوخ  تداهش 

هحفص 115 ] دینک [ ). هعجارم  زین  یماظن » رابخا  رد  باحصا  اب  تحارص   » یماظن ياههزومآ 

زامن هب  تیمها 

. يدابع ياههزومآ  ك : ر .

( ههبج تشپ  رد  نافیعض  مداخ  ههبج و  ریش   ) نامیتی ارقف و  هب  تمدخ 

لاؤس نآ  دروم  رد  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  زا  دنتفای و  راب ) لمح  زا  هناشن   ) يزیچ ماما  تشپ  رب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  زا  سپ 
نیا هجوت  لـباق  هتکن  [ « 295  ] درکیم لـمح  دوخ  تشپ  رب  ناـمیتی  ارقف و  يارب  هک  تسا  ییاـهزیچ  نآ  رثا  نیا  : » دومرف ترـضح  دـندرک ؛

. دنناسرب ارقف  هب  ات  دهدب  هطساو  هب  تسناوتیم  هنرگ  دهدب و  ارقف  هب  دوخ  تسد  اب  ار  لاوما  هک  هتشاد  رارصا  ترضح  هک  تسا 

نآرق توالت  هب  هقالع 

ترـضح هب  مالـسلاهیلع  ماما  دـنک ، هلمح  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هاپـس  فرط  هب  هک  تفرگ  میمـصت  نمـشد  رکـشل  یتقو  اـعوسات  رـصع 
هک دناد  ادخ  مینارذگب -  رافغتـسا  اعد و  زامن و  هب  ار  بش  نیا  ات  زادنیب  ریخات  ار  گنج  یناوتیم  رگا  : » دیامرفیم مالـسلاهیلع  لضفلاوبا 

[ .« 296  ] مراد تسود  ار  رافغتسا  ناوارف و  ياعد  نآرق و  توالت  زامن و  نم 

یشنمدازآ یگدازآ و 

. یشنم دازآ  یگدازآ و  ياههزومآ  ك : ر .

( سومان زا  عافد   ) تریغ

هحفص 116 ] یشنمدازآ [ . یگدازآ و  ياههزومآ  ك : ر .

یبلط تداهش 

راـثیا و ياـههوسا   ) مالـسلاهیلع نیـسح  تمواـقم  راـثیا و  و  یـسایس ) ياـههزومآ   ) يریذـپان تلذ  يزیتـس و  متـس  ثحبم  هب  دروم  نیا  رد 
. دییامرف هعجارم  مالسلاهیلع  نیسح  تعاجش  هزومآ  تمسق  هب  زین  و  تمواقم )

لاح ره  رد  مدرم  تیاده  داشرا و 

هیلع هللا  یلص  ربمایپ  زا  زین  گنج  لاح  رد  یتح  وا  درکیم ، تیاده  ار  مدرم  دناوخیم و  ثیدح  لاح  ره  رد  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما   - 1
لاؤس مهماماب ) سانا  لک  اوعدن  موی   ) نآرق هیآ  ریسفت  زا  یصخش  هبلعث ،»  » هاگفقوت رد   - 2 [ . 297  ] درکیم تیاکح  ثیدح  ملس  هلآ و  و 
راتفر نیا  [ . 299  ] داد خساپ  هلـصوح  اب  درک  لاؤس  رذن  جح و  ماکحا  زا  قدزرف  هک  یماگنه  و  [ 298  ] داد حیضوت  وا  يارب  ترضح  درک :
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ای شناد و  بسک  زا  تخادرپ و  میلعت  هب  دـیاب  داد ، تسد  یتصرف  هاگره  ترفاسم  گنج و  لاح  رد  هک  دزومآیم  ام  هب  مالـسلاهیلع  ماـما 
یکی رد  و  دومن . شیوخ  نارای  نمشد و  هاپس  تیاده  يارب  ینیشتآ  ياهینارنخس  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما   - 3. میوشن لفاغ  نآ  شزومآ 

امـش رهـش  لخاد  دـیدنبیم  دـهع  دـیتسه و  اجرب  اپ  دوخ  نخـس  رب  رگا  ماهدـمآ ، امـش  ياههمان  ساسا  رب  نم  : » دومرف اهینارنخـس  نیا  زا 
هحفص 117 ] [ .« ] 300  ] مدرگیمرب ماهدمآ ، اجنآ  زا  هک  يرهش  هب  دیتسه ، تحاران  رگا  موشیم و 

میمصت هدارا و  يراوتسا 

هیلع هللا  یلص  ربمایپ  دقرم  ترایز  هب  بش  هس  ات  ماما  دنک  تعیب  دیزی  اب  هک  تساوخ  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  زا  هنیدم ) مکاح   ) دیلو یتقو 
سپ دنکن  تعیب  دوش و  جراخ  هنیدم  زا  هک  تفرگ  میمصت  تیاهن  رد  تساوخ و  کمک  ادخ  زا  و  [ 301  ] دش لسوتم  دمآ و  ملس  هلآ و  و 

هب يریظن  یب  تیعطاـق  اـب  تسنادیم  دوخ  هفیظو  داد و  صیخـشت  قح  ار  هچنآ  هکلب  درکن . دـیدرت  دوخ  مزع  رد  هاـگچیه  میمـصت  نیا  زا 
نب دیزی  اب  مه  زاب  دشابن  یهاگهانپ  چیه  نم  يارب  ایند  رد  رگا  مسق  ادخ  هب  ردارب  يا   » تفگ هنیدم  رد  هیفنح  نب  دمحم  هب  دیناسر و  ماجنا 

ناشیا یلو  دورن  هفوک  هب  ای  دوشن و  جراخ  هنیدم  زا  هک  دندرک  هیصوت  ترضح  هب  يدایز  دارفا  سپ  نآ  زا  [ .« 302  ] منکیمن تعیب  هیواعم 
دبع نب  ةرمع  سابع 4 -  نب  هللادبع   - 289 [ . 303  ] ریبز نب  هللادبع  رمع 2 -  نب  هللادبع   - 1: زا دـنترابع  دارفا  نیا  زا  یخرب  درکن . لوبق 
هقاو وبا  ةرارز 10 -  يدـقاو و  نمحر 8 و 9 -  دـبع  نبرمع   - 7 نیسح ) ماما  ترـضح  ردارب   ) هیفنح نب  دمحم  یعازوا 6 -  نمحر 5 - 

مکاح  ) دیعـس نبورمع   - 12 داتـسرف ) ترـضح  يارب  ياهمان   ) رفعج نب  هللادـبع   - 11 دوـشن ) جراـخ  هک  داد  مسق  ار  ترـضح  هک   ) شیل
( هکم مکاح   ) دیعس نبورمع  ناگداتسرف  رفعج  نب  هللادبع  دیعـس و  نب  ییحی   - 13 داتسرف . همان  ناما  ترـضح  يارب  ياهمان  یط  هک  هکم )

درک هیصوت  ار  ماما  هک   ) هللادبع نبرباج  يدع 18 -  نب  حامرط  هملس 17 -  ما  عیطم 16 -  نب  هللادبع   - 15 فورعم ) رعاش   ) قدزرف  - 14
تلع رکذت : [ . 304  ] نمحر دـبع  نب  رکب  نیا  همرخم 21 -  نب  هحفـص 118 ] روسم [  يودع 20 -  نب  هللادـبع   - 19 دنک ) حلـص  دیزی  اب 

. میدرک نایب  یلبق  ياهشخب  رد  ار  اههیصوت  نیا  ندرکن  لوبق 

نارگید تارظن  تحیصن و  تروشم و  هب  نداد  تیمها 

رکف یتفگ  هچنآ  رد  تلق » امیف  رظنا  : » دومرف دورن ، قارع  هب  هک  درک  تحیـصن  ار  وا  مالـسلاهیلع ) ماـما  ردارب   ) هیفنح نب  دـمحم  یتقو   - 1
تفگ دیسر و  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  تمدخ  ثراح  نب  نمحر  دبع  نبرمع   - 2. دنکیم رکشت  وا  زا  يرگید  ياج  رد  و  [ . 305  ] منکیم

هک ورن  قارع  هب  : » تفگ وا  و  وگب - » : » دـندومرف مالـسلاهیلع  ماما  .« میوگب يریذـپیم  ارم  تحیـصن  رگا  منک . تحیـصن  ار  امـش  ماهدـمآ  »
نم دزن  رد  وت  مریذپن  ای  مریذپب  ار  وت  رظن  هچ  نم  دهدب ... وت  هب  ریخ  يازج  ادخ  : » دومرف ترـضح  و  «... دنتـسه رانید  مهرد و  يهدنب  مدرم 

هدننک تروشم  صخش  اب  بدا  لامک  اب  مالـسلاهیلع  ماما  هک  دهدیم  ناشن  ام  هب  دراوم  نیا  هتکن : [ .« 306  ] یتسه ییوکین  حصان و  ناسنا 
ار وا  زین  نمـشد  یتقو  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما   - 3. تفریذـپن صاخ  یلیـالد  رطاـخب  ار  اـهنآ  نانخـس  هک  دـنچ  ره  تسا  هدومن  دروخرب 
 ] و منک » تحیـصن  ار  وت  مهاوخیم  : » دـیوگیم ترـضح  هب  ناورم  هنیدـم  رد  ؛ لاـثم يارب  دونـشیم . دـیامنیم و  ربص  دـنکیم  تحیـصن 

یبا یتقو   - 4. نک تعیب  دیزی  اب  تفگ : وا  هک  ارچ  [ 307  ] دریذپیمن ار  وا  نخس  دنچ  ره  دنکیم . لابقتسا  مالـسلاهیلع  ماما  هحفص 119 ]
[ . 308  ] دومن رکشت  وا  زا  درک  تحیصن  ار  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  زین  نمحر  دبع  نب  رکب 

يریذپان تلذ  متس و  اب  هزرابم 

. یشنمدازآ یگدازآ و  ثحبم  زین  و  یسایس ) تلذ  شریذپ  مدع  يزیتس و  متس   ) یسایس ياههزومآ  ك : ر .
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سک ره  زا  هن  یلو  کمک ، يرای و  لوبق 

داهنـشیپ و  دشوکیم . اهنآ  تیادـه  بذـج و  رد  دـنکیم ، دروخرب  دـنا ، هتـسویپن  وا  هاپـس  هب  هک  يدارفا  اب  یتقو  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما 
یتقو لاثم : يارب  دنکیم ، در  ار  دارفا  یخرب  کمک  یهاگ  یلو  ( تفریذپ ار  ریهز و ... رح و  يرای  هک  روطنامه   ) دریذپیم ار  اهنآ  کمک 

دنک میدقت  ترضح  هب  ار  دوخ  ریشمش  بسا و  هک  دومن  داهنشیپ  وا  درک و  دروخرب  [ 309 « ] یفعج رح  نب  هللادبع   » اب لتاقم  رصق  لحم  رد 
ارف هبوت  هب  ار  وا  ترضح  هکنیا  دوب و  دزد )  ) قراس يدرم  وا  هک ، هدش  رکذ  تایاور  زا  یـضعب  رد  هتکن : [ . 310  ] تفریذپن مالسلاهیلع  ماما 
هک ببس  نادب  ای  و  تسا . هدوب  تهج  نیمه  هب  زین  وا  یلام  کمک  نتفریذپن  هک  دراد  لامتحا  هتبلا  . تسا بلطم  نیا  تحـص  دهاش  دناوخ .

هحفص 120 ] درکن [ . لوبق  مه  ار  وا  لام  مالسلاهیلع  ماما  دنک و  گنج  ترضح  باکر  رد  شدوخ  دشن  رضاح  وا 

يوق يهبذاج 

دنک و شیوخ  بذج  ار  نانمشد  یتح  فرطیب و  دارفا  تسناوتیم  شیوخ ، یناسنا  یمالـسا و  قالخا  رطاخ  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما 
رد  ) دنکیم بذج  ناگدازآ  ناهاوخ و  قح  هلیبق  هب  البرک ، يارحـص  رد  ار  رح  هک  تسا  یهلا  تیباذج  نیمه  اب  و  دیامن . تیاده  ار  اهنآ 

(. دییامرف هعجارم  هاپس » هب  هزات  دارفا  بذج   » تمسق یسایس  ياههزومآ  هب  دیناوتیم  هطبار  نیا 

تماقتسا ربص و 

دوخ وا  [ . 311  ] دناوخیم ارف  ییابیکش  هب  زین  ار  مرح  لها  هتفگ و  نخـس  ربص  يهرابرد  يددعتم  ياههاگیاج  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما 
یگدنز تاظحل  نیرخآ  رد  و  دشن . میلست  درک و  ربص  داتسیا ، اهنت  نمشد  ربارب  رد  و  داد ، شزومآ  ار  یگداتسیا  تماقتـسا و  سرد  المع 

یلع اربص  .» منکیم ربص  وت  ياضق  رب  تسین ، يدوبعم  چـیه  وت  زج  هک  يراگدرورپ  يا  « كاوس هلا  بر ال  ای  کـئاضق  یلع  اربص  : » دومرف
شطع لاح  اب  هک  دباییم  همادا  اجنآ  ات  ربص  نیا  و  [ . 312  ] منکیم ربص  وت  نامرف  رب  ناهانپ  یب  هانپ  يا  « هل ثایغ  نم ال  ثایغ  ای  کمکح 
بضغف [ ) هحفص 121 [ . ] 314  ] دنزیم دـنخبل  دوخ  لتاق  هب  تاظحل  نیرخآ  رد  هکلب  [ 313  ] ددرگیمن نمشد  میلست  اما  دوشیم ، دیهش 

...( مالسلاهیلع نیسحلا  کحضف  هلتقب  مه  هتیحل و  یلع  ضبق  مالسلاهیلع و  نیسحلا  ردص  یلع  سلج  هللا و  هنعل  رمش 

مایق رد  صالخا 

هراشا

هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  نامرف  ماجنا  هللا ، مان  ندرک  دنلب  يدوبان و  زا  مالـسا  ظفح  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  فده  : فدـه رد  صالخا   - 1
وا يرآ ، . دوب رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  باب  زا  رگمتس  ملاظ  رب  جورخ  ینعی  یهلا  بجاو  ماجنا  تما ، حالصا  هجیتن  رد  ملـس و  هلآ و 
ةرم نیعبس  ییحا  لتقا و  نا  تددو  يدیـس  یهلا و  : » دومرفیم دوب و  یهلا  تبحم  تعاطا و  وا  فده  [ . 315  ] تشادن یناسفن  فده  چیه 

مالسلاهیلع ماما  [ . 316  ] مدرگ هدنز  موش و  هتـشک  وت  یتسود  تعاطا و  هار  رد  راب  داتفه  هک  مراد  تسود  ایادـخ  کتبحم » کتعاط و  یف 
ارم سک  ره  : » دـیامرفیم شیوـخ  تیـصو  رد  هک  روطناـمه  دـننک .) در  اـی  دـنریذپب  مدرم  هچ   ) دوـمنیم ربـص  درکیم و  لـمع  هفیظو  هب 

دنوادخ ات  منکیم  ربص  دنز ، نم  هنیس  رب  در  تسد  سک  ره  تسوا و  قح  هب  یلوا  دنوادخ  سپ  دنریذپیم ، ار  قح  هک  روطنامه  تفریذپ 
ماما  - 1 . 2: قح ربارب  رد  میلـست  ادخ و  هب  هجوت  لکوت و   - 2 [ ». 317  ] تسا مکاح  نیرتهب  وا  دـنک و  تواضق  قح  هب  مدرم  نیا  نم و  نیب 

ار ادـخ  سپ  دوـش ، عـقاو  میراد  تسود  هک  روطناـمه  یهلا  ياـهاضق  رگا  : » دوـمرف رعاـش )  ) قدزرف هـب  هفوـک  هار  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح 
دوریمن رود  تسوا  شور  یهلا  ياوقت  هحفص 122 ] تسا و [  قح  وا  تین  هک  یـسک  سپ  دوب  ردقم  يرگید  زیچ  رگا  و  میرازگـساپس ...

اه تربع  اه و  سرد  اروشاع  یتیبرت  ياه  www.Ghaemiyeh.comهزومآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 71زکرم  هحفص 45 

http://www.ghaemiyeh.com


ادـخ تیاضر  « تیبلا لها  اـناضر  هللا  یـضر  :» دومرف درک و  ینارنخـس  هفوک ، فرط  هب  تکرح  عقوم  رد  مالـسلاهیلع  ماـما   - 2 . 2 [ ». 318]
.2. مینکیم ربص  یهلا  ناحتما  الب و  يارب  ام  و  [ . 319 « ] هئالب یلع  ربصن  » تسا ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نادناخ  ام  تیاضر  نامه 

اکتا لحم  یتحاران  یلکشم و  ره  رد  وت  ایادخ  [ .« 320  ] برک لک  یف  یتقث  تنا  مهللا  : » دیامرفیم اروشاع  حبص  رد  مالـسلاهیلع  ماما   - 3
دایز ار  میظعلا » یلعلا  هللااب  الا  ةوق  لوح و ال  ال   » هلمج دش ، اهنت  وا  دندش و  دیهش  باحـصا  هک  یماگنه   - 4 . 2. یتسه نم  دامتعا  دروم  و 

رتینارون دشیم  رتدیدش  گنج  دشیم و  رتاهنت  هچ  ره  مالسلاهیلع  مامامالسلاهیلع  نیسح  ماما  ندش  ینارون   - 3 [ . 321  ] دومرفیم رارکت 
باحـصا اب  نم  : » دـیوگیم عفاـن  نب  لـاله  هدرک و  رارقا  بلطم  نیا  هب  مه  نمـشد  هک  اـجنآ  اـت  [ . 322 ( ] مهناولا یف  قرـشت  ، ) تشگیم

دروم رد  رکفت  زا  ارم  وا ، تبیه  لامج و  رون  و  هلتق ) یف  ةرکفلا  نع  هتبیع  لاـمج  ههجو و  رون  ینلغـش  دـقل  و   ) مدوب هداتـسیا  دعـس  نبرمع 
[ .« 323  ] تشادیم زاب  وا  نتشک 

تعاجش يوگلا 

نیسح تعاجش 

تردق اب  هنیدم ) مکاح   ) دیلو سلجم  رد  دوب . ریظنیب  يروالد  گنج ، يهنحص  رد  زین  عامتجا و  تسایس و  يهنحص  رد  مالـسلاهیلع  ماما 
يروطب تسا  ریظنیب  يروشحلس  دربن  نادیم  رد  هک  تسوا  .و  دیسارهن گرم  هب  دیدهت  زا  تفگ و  خساپ  ناورم  ياهدیدهت  هب  تعاجش  و 

نب رمع  سپ  دندش . حورجم  ياهدع  دندش و  هتـشک  يدایز  دادـعت  نمـشد  زا  ات  دـیگنجیم  هراومه  :» دناهتـشون اروشاع  زور  دروم  رد  هک 
تسا برع  روآ  گنج  دنزرف  نیا  دیگنجیم ... یسک  هچ  اب  دینادیم  امش  رب  ياو  تفگ : دوخ  نایرکشل  هب  نمشد ) هاپس  يهدنامرف   ) دعس

یلاح رد  اهيروالد  نیا  [ . 324 ... ] دندرک يزادـناریت  ترـضح  فرط  هب  رفن  رازه  راهچ  لاح  نیا  رد  هک  دـینک  هلمح  وا  هب  فرط  همه  زا 
. درکن نمشد  هب  تشپ  دیگنج و  سفن  نیرخآ  ات  هناروالد  یلو  دش  دهاوخ  دیهـش  هک  تسنادیم  دوب و  هدش  اهنت  مالـسلاهیلع  ماما  هک  دوب 

اروشاع يهماگنه  رد  هک  تسوا  يرآ  تشاذـگ . راگدای  هب  نایعیـش  هژیوب  مالـسا ، نایهاپـس  يهمه  يارب  ار  تعاجـش  يروـالد و  سرد  و 
[ .« 325  ] منکیمن هنالیلذ  تعیب  : » دیامرفیم دننکیم  تعیب  داهنشیپ  وا  هب  یتقو 

نارای تعاجش 

رد اهنآ  تعاجش  هکلب  [ 326  ] دش نشور  اروشاع  بش  رد  اهنآ  نانخس  زا  درادن و  حیـضوت  هب  جایتحا  مالـسلاهیلع  نیـسح  نارای  تعاجش 
، دنداتسیا میظع  يرکشل  هحفـص 124 ] لباقم [  رد  رفن ) دنچ  داتفه و   ) كدنا يدادـعت  اب  نانآ  تسا . لثملا  برـض  دزنابز و  اهتلم ، نیب 

چیه ینـس  هعیـش و  خیرات  ياهباتک  رد  هک  سب  نیمه  نادرم  نیا  تعاجـش  فص  رد  و  دندش ؛ دیهـش  رفن  نیرخآ  ات  دـندیگنج و  هنادرم 
مالسلاهیلع نیـسح  نارای  نایم  رد  . درک رارف  نمـشد  سرت  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  باحـصا  زا  یکی  دنـشاب ، هتفگ  هک  دوشیمن  تفای  اجک 

ار وا  ياـپ  تـسد و  شیوـخ  يهدـنامرف  زا  يهزاـجا  بـسک  يارب  دـندرکیم و  هـیرگ  گـنج  نادـیم  هـب  نـتفر  يارب  هـک  دــندوب  یناـسک 
[ . 327  ] دندیسوبیم

بنیز تعاجش 

وا تخادرپ ، نانآ  زا  عافد  زین  نارامیب و  ناریسا و  يراتسرپ  هب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  نارای  زا  یکی  ناونع  هب  مالسلااهیلع  بنیز  ترـضح 
زین دایز و  نب  هللادیبع  سلجم  رد  هفوک  رد  دوب ، ریسا  هک  یلاح  رد  تماهش  لامک  اب  و  دناسر ، نایناهج  شوگ  هب  اروشاع  مایپ  تعاجـش  اب 

[ . 328  ] تفگ نخس  دیزی  سلجم  رد  ماش  رد 
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داجس ماما  تعاجش 

سلجم رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  تداهـش  زا  دـعب  تشاد و  روضح  اروشاـع  يهنحـص  رد  هک  دوب  یناـسک  زا  یکی  مالـسلاهیلع  داجـس  ماـما 
دیدهت لتق  هب  ارم  ایآ  : » هک داد  باوج  ترـضح  دندرک  دیدهت  گرم  هب  ار  وا  یتقو  داد  باوج  وا  هب  تعاجـش  توق و  اب  دایز  نب  هللادـیبع 

و [ . 329 ( ] ةداهشلا انتمارک  ةداع و  انل  لتقلا  نا  تملع  اما   ) تسا هدش  ام  شور  لتق  تسام و  تمارک  تداهش  هک  ینادیمن  رگم  ینکیم ؟
رذحرب مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  مالـسلاهیلع و  یلع  هب  نیهوت  زا  ار  وا  و  تفگ . نخـس  یماش  بیطخ  هیلع  تعاجـش  اب  دیزی  سلجم  رد  زین 

هحفص 127 ] [ . ] 330  ] تشاد

( نیریش خلت و  ياهسرد   ) یتیبرت ياهتربع 

دوخ ماما  اب  هفوک  مدرم  دروخرب  لماوع 

هراشا

زا دروخرب  نیا  لماوع  للع و  یـسررب  دندش . ریگرد  ترـضح  نآ  اب  سپـس  دندرک ، توعد  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دوخ ، هفوک  مدرم 
دنهدیم ماجنا  ادـخ  قح و  يارب  هک  ییاـهمایق  رد  اـت  دـشاب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ناورهر  همه  يارب  یتربع  سرد  هک  تسا  مهم  تهج  نآ 

دوشن و شودخم  قح  يهرهچ  هجیتن  رد  دننک و  حالس  علخ  ار  نمـشد  ات  دنـشیدنیب  ییاهلح  هار  دنربب و  نیب  زا  ار  لماوع  نیا  يارب  هنیمز 
. دننک عافد  قح  زا  دوجو  مامت  اب  هکلب  دنتسیان ، قح  ربارب  رد  هتشگن و  هارمگ  مدرم 

ینورد للع 

عمط

هک دوب  تهج  نیدب  دوب و  هدش  هداد  ناریا ) يزکرم  تمسق  رد   ) ير رهش  رب  تموکح  يهدعو  نمشد ، رکشل  يهدنامرف  دعس » نبرمع   » هب
يوزرآ هب  هک  دنچ  ره  [ ) 331  ] دباتشب ماما  يرای  هب  درادرب و  دیزی  ناماد  زا  تسد  هک  دشن  رضاح  مالسلاهیلع  ماما  ياهتحیصن  يهمه  اب 

مدرم هحفـص 128 ] [ . ] 332 ( ] لاملا دـیبع   ) ایندـلا دـیبع  سانلا  : » دـیامرفیم قدزرف  هب  مالـسلاهیلع  ماـما  زین  و  (. دیـسرن زین  ير  تموکح 
. دراد هراشا  ایند  هب  مدرم  صرح  عمط و  نیمه  هب  ماما  مالک  نیا  دنتسه  ایند  يهدنب  هفوک ) )

يراب دنبیب و  داسف و  هب  لیم 

هب هقالع  رطاخ  هب  ياهدـع  هک  تسور  نیا  زا  دراد . یپ  رد  زین  ییاهتیدودـحم  یلو  دراد ، یتاکرب  اهناسنا  يارب  مالـسا  لدـع و  تموکح ،
للع زا  یکی  شیوخ ، مالک  رد  زین  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  . دوش اپ  رب  قح  تموکح  هک  دنتـسین  لیام  یقالخا ) یلاـم -  یـسنج -   ) داـسف

[ . 333 ( ] داسفلا یف  ۀبغر  انتعیب  متکرت  و   ) دنکیم رکذ  داسف  هب  هقالع  نیمه  ار  نایفوک  تعیب  ضقن 

سرت

شیوخ ماما  لباقم  رد  هکلب  دنتفاتـشن  مالـسلاهیلع  ماما  يرای  هب  هیماینب  تموکح  تلوص  تردـق و  زا  تشحو  رطاـخب  نوبز ، دارفا  یخرب 
[334  ] دنکیم حرطم  ار  شیوخ  لایع  لاوما و  رب  سرت  دروآیم و  هناهب  مالـسلاهیلع  ماما  توعد  ربارب  رد  دعـس  نبرمع  الثم  دنتفرگ ، رارق 

. دننکیم رتراومه  نارگمتس  رب  ار  هار  هعماج ، نایوسرت  هشیمه  یلو  دوبن  شیب  ياهناهب  اهنیا  هک  دنچ  ره  .

اه تربع  اه و  سرد  اروشاع  یتیبرت  ياه  www.Ghaemiyeh.comهزومآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 71زکرم  هحفص 47 

http://www.ghaemiyeh.com


یلع هنیک 

مالـسلاهیلع یلع  ماما  زا  اهنآ  يهنیک  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  اب  مدرم  تفلاخم  للع  زا  یکی  هک  تسا  هدش  حیرـصت  يددـعتم  عضاوم  رد 
بازحا گنج  هنیک )  ) يایاقب ار ... نایفوک  تعیب  ضقن  للع  زا  یکی  شیوخ  نانخس  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما   - 1 هحفص 129 ] دوب [ .

ۀیقب ۀمالا و  تیغاوطل  ۀلـض   ) تشک ار  دو » دبع  نبورمع   » دوخ فورعم  يهبرـض  اب  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  گنج  نآ  رد  هک  دنادیم .
؟ ماهدرک كرت  ار  یقح  ایآ  دیگنجیم ؟ نم  اب  ارچ  : » دنکیم لاؤس  مدرم  زا  اروشاع  زور  رد  مالـسلاهیلع  ماما  یتقو   - 2 [ . 335 ( ] بازحالا

باوج کیبال ). انم  اضغب  کلتاقن  لب  اولاق  (»؟ ماهدرک ضوع  ار  تعیرـش  ای  ماهداد ؟ رییغت  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تنـس  اـی 
[ .« 336  ] میگنجیم وت  اب  نینح  ردب و  زور  ماقتنا  رطاخب  میتشاد و  تردپ  اب  هک  ینمشد  يارب  ام  :» دنهدیم

لهج ینادان و 

نآ رد  ناـنآ  ياـیند  نید و  حالـص  هک  دـنروآیم  يور  يزیچ  هب  یعاـمتجا ، یـسایس و  عاـضوا  زا  تاـعالطا  دوبمک  تلع  هب  دارفا  یخرب 
يدرخبان نیمه  ار  نایفوک  تعیب  ضقن  للع  زا  یکی  شیوخ ، مالک  رد  زین  مالسلاهیلع  ماما  دندوب و  هنوگنیا  نایفوک  زا  یخرب  يرآ  . تسین

هحفص 130 ] [ . ] 337 ( ] اهفس اهومتضقن  مث  . ) دنکیم یفرعم  نایفوک  ینادان  و 

يراوخ مارح 

« مکبولق یلع  عبطف  مارحلا  نم  مکنوطب  تئلم  : » دومرف اهنآ  ندـشن  تیادـه  هفوک و  مدرم  فارحنا  تلع  دروم  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما 
، دراد ناسنا  تایحور  رب  یعضو  رثا  يراوخ  مارح  يرآ  [ . 338  ] تسا هدش  رهم  امش  ياهبلق  هجیتن  رد  هدش و  رپ  مارح  زا  امش  ياهمکش 

. ددرگیمن نآ  شریذپ  هب  رضاح  دوشیمن و  میلست  قح  لباقم  رد  راوخمارح  ناسنا  هک  يروط  هب 

ناطیش طلست 

هیلع هللا  یلص  ربمایپ  هب  هک  یلاح  رد   ) دیهاوخیم امش  : دومرف درک و  ینارنخس  نمشد  هاپس  يارب  اروشاع  حبص  رد  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما 
. تسا هدرب  امش  نهذ  زا  ار  میظع  يادخ  دای  تسا . هدش  طلـسم  امـشرب  ناطیـش  انامه  دیـشکب  ار  وا  يهداوناخ  دیراد ) نامیا  ملـس  هلآ و  و 

ناطیشلا مکیلع  ذوحتسا  دقل 

لافغا ای  تلفغ 

يهزادـنا نآ  ات  نمـشد  تاغیلبت  یهاگ  يرآ  . دوشیم مدرم  ندروخ  بیرف  تلفغ و  لماع  نامز  یماظن  یـسایس و  عاـضوا  زا  عـالطا  مدـع 
تبرق دصق  اب  هک  اجنآ  ات  . دننیبیم هنوراو  ار  قیاقح  هک  يروط  هب  دهدیم  بیرف  دنکیم و  لفاغ  یلک  هب  ار  دارفا  زا  یضعب  هک  تسا  يوق 
يهعقاو دروم  رد  مالسلاهیلع  داجس  ماما  . دنوریم مالـسلاهیلع  موصعم  هحفـص 131 ] ناماما [  یهلا و  ءایلوا  گنج  هب  ادـخ ، هب  یکیدزن  و 

دصق هب  دنتسه  ناملسم  دندرکیم  نامگ  هک  رفن  رازه  یـس  دوبن . اروشاع )  ) مالـسلاهیلع نیـسح  زور  لثم  يزور  چیه  : » دیامرفیم اروشاع 
نیا [ . 339 .« ] نوظعتی ـالف  مه  رکذـی  هللااـب  وه  همدـب و  لـجوزع  هللا  یلا  برقتی  لـک  «. » دـنتخیر ار  مالـسلاهیلع  ماـما  نوخ  ادـخ ، هب  برقت 

هک ارچ  میوشن . ادـج  تیالو  تماما و  زا  میـشاب و  نمـشد  ءوس  تاغیلبت  بظاوم  هک  تسا  اـم  يارب  یعاـمتجا  سرد  کـی  خـلت ، يهثداـح 
هنوراو ار  قیاقح  دوشیم و  نیب  ود  هک  يروطب  دـنکیم ، مومـسم  ار  وا  دزادـنایم و  نمـشد  تاغیلبت  ماد  هب  ار  ناسنا  تیـالو ، زا  ییادـج 

، ار لامعا  نیرتضوغبم  نیرتدب و  و  دریگیم . رارق  وا  يورایور  دباتشب ، مالسلاهیلع  ماما  يرای  هب  برقت  دصق  اب  هکنیا  ياجب  ینعی  دنیبیم 
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ره رد  تسا  مزـال  هک  دراد  ییاـههنیمز  لـلع و  بلطم  نیا  هتبلا  دروآیم . رامـشب  ادـخ  هب  یکیدزن  بجوم  ارنآ  دـنادیم و  اـهراک  نیرتهب 
لثم ییاهشزرا  ندـش  گنر  مک  ای  اهشزرا  رییغت  لاـثم : يارب  . دوش يریگولج  خـیرات  رارکت  زا  اـت  دوش  ناـمرد  یباـی و  هشیر  ياهعماـج 

رد ندـش  هقرغ  یعامتجا ، یـسایس و  عاضوا  زا  یفاک  تاعالطا  مدـع  رطاخ  هب  نمـشد  زا  هعماج  ندروخ  بیرف  تیالو ، هب  نامیا  داـهج و 
. دشاب لماوع  اههنیمز و  نیا  زا  دناوتیم  ایند و ...

قافن

هلیسو نیدب  دنتساوخیم  نانآ  ینعی  دندرک ، هحفص 132 ] هلیح [  دنتشون و  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  هب  غورد  ياههمان  هفوک  لها  زا  یخرب 
هولج بوخ  دـیزی  دزن  رد  ار  دوـخ  هلیـسو  نیدـب  دـننک و  دیهـش  ار  وا  اـی  دـنریگب  تعیب  وا  زا  اـت  دنـشکب  دـیزی  ماد  هب  ار  مالـسلاهیلع  ماـما 

الا نظا -  امیف  یلا  بتک  نم  بتک  تناک  اـم  : » دومرف هک  تسا  بلطم  نیا  دـهاش  اروشاـع  بش  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  مـالک  . دـنهد
و [ . 340 . ] دنوش کیدزن  دیزی  هب  ات  دوب ، نم  اب  يهلیح  طقف  نم ، هب  نایفوک  ياههمان  نیا  منکیم  رکف  « ۀـیواعم نبا  یلا  ابرقت  یل و  ةدـیکم 

يهدنب  ) مدرم (« لاملا دیبع   ) ایندلا دیبع  سانا  :» دندومرف هفوک  مدرم  دروم  رد  هک  هدش  تیاکح  دروم  ود  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  زا  زین 
شاعم یگدنز و  هک  اجنآ  ات  تسا  نانآ  نابز  يهقلقل  نید  »و  میـشاعم ترد  ام  هنوطوحی  مهتنـسلا  یلع  قعل  نیدلاو  » دنتـسه تورث ) لام و 

ماما مالک  نیا  . دنکدنا نارادنید  دنوش  ناحتما  اهیتخـس  اب  هاگ  ره  [ . 341 .« ] نونایدلا لق  ءالبلاب  اوصحم  اذاف  .» دندنبیاپ نآ  هب  دـنک  اضتقا 
. دیامنیم یعامتجا  یناور -  لیلحت  ار  نانآ  هناقفانم  هحفص 133 ] راتفر [  دنکیم و  یبای  هشیر  ار  هفوک  مدرم  يرادافو  مدع  مالسلاهیلع 

ینورب للع 

نمشد تاغیلبت 

ماما هیلع  هبرح  نیمه  زا  نمـشد  تسین و  هدیـشوپ  یـسک  رب  اهیتسود  اهینمـشد و  داـجیا  رد  یـسایس  يوهاـیه  تاـغیلبت و  شقن  هزورما 
یلع نادـنزرف  زا  : » تفگ مالـسلاهیلع  ماـما  هـب  هنیدـم  رد  ناورم   - 1  - 1. دـینک هجوت  اههنومن  نیا  هب  درک . هدافتـسا  مالـسلاهیلع  نیـسح 

هیواعم و  ) نایفسوبا لآ  هنیک  ینمـشد و  بارتوبا  نادنزرف  تفگ : رگید  ياج  رد  و  [ . 342 .« ] دنیوگیم نخس  دایز  بارت ) وبا   ) مالسلاهیلع
نیـسح ماما  یتقو   - 2  - 1. دـناوخیم دـیلپ  ار  وا  دـنکیم و  دروخرب  ناورم  اب  تدـش  اب  مالـسلاهیلع  ماما  هتبلا  [ . 343  ] دنراد ار  دـیزی )...

وا : » دــنتفگیم زین  و  « ؟ ] 344  ] ییوگیم هچ  وت  هک  میمهفیمن  ام  : » هک دـندزیم  ادـص  تفگیم ، نخـس  نمـشد  هاپـس  يارب  مالـسلاهیلع 
لثم مالـسلاهیلع  ماما  قیدص  نارای  ماگنه  نیمه  رد  هک  تسا  نیا  بلاج  و  [ . 345 .« ] فرح یلع  هللا  دبعی  وه  .« » تسین یقیقح  تسرپادـخ 
هبترم داتفه  تدوخ  وت  هک  دنتفگ : دنداد و  خساپ  نمـشد  ییوگ  هوای  هب  تدش  اب  دندمآیم و  یتاغیلبت  هزرابم  نادـیم  هب  رهاظم  نب  بیبح 

نیا نمشد  مومسم  تاغیلبت  زا  یکی   - 3  - 1 [ . 346 .( ] افرح نیعبـس  یلع  هللا  دبعت  كارال  ینا   ) یتسرپیم هناقفانم  هحفص 134 ] ار [  ادخ 
ۀبارق يا  ثعشا : نب  دمحم  لاق  : ) دندرکیم راکنا  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مالسلاهیلع و  نیسح  ماما  نیب  يدنواشیوخ  هک  دوب 

دندادیم شتآ  تراشب  وا  هب  دندیمانیم و  شتآ  لها  زا  ار  مالـسلاهیلع  ماما  رکـشل ، لباقم  رد  هاپـس  نارـس   - 4  - 1 .( دمحم نیب  کنیب و 
نتشون هفوک و  لها   - 5  - 1. دـنهد هولج  ابیزان  مدرم  رظن  رد  ار  مالـسلاهیلع  ماما  ینارون  هرهچ  تاغیلبت  نیا  اب  دنتـساوخیم  اهنآ  [ . 347]

دروآ و ار  اههمان  مالـسلاهیلع  ماـما  یلو  [ 348  ] دـندرک بیذـکت  ار  مالـسلاهیلع  ماما  دـندش و  رکنم  ار  مالـسلاهیلع  ماما  توعد  يارب  همان 
تکاس دنک ، ینارنخس  نانآ  يارب  تساوخیم  مالـسلاهیلع  ماما  یتقو   - 6  - 1. درک یثنخ  ار  اهنآ  تاغیلبت  تخیر و  نیمز  رب  اـهنآ  يولج 
ناتساد نمشد  نایهاپس   - 7  - 1 [ . 349  ] دندشیمن تکاس  مه  زاب  یلو  درکیم  توعد  توکـس  هب  ار  اهنآ  مالـسلاهیلع  ماما  دندشیمن و 
ترضح هب  تبسن  یهاگ  نمشد  نایهاپـس   - 8  - 1 [ . 350  ] دـندرکیم تاغیلبت  مالـسلاهیلع  ماما  هیلع  دـندرکیم و  هناهب  ار  نامثع  شطع 
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 - 9  - 1 هحفـص 135 ] [ . ] 351  ] دـندومنیم نیرفن  رثکادـح  دـندادیم و  خـساپ  بدا  لامک  اب  مالـسلاهیلع  ماما  یلو  دـندرکیم  نیهوت 
نتـشک رد  دینک و  تعاطا  دـینک و  ظفح  ار  دوخ  تدـحو  هفوک ، لها  يا  دزیم : دایرف  هک  دوب  نمـشد  نایهاپـس  زا  یکی  جاجح  نبورمع 

نید و زا  جراخ  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ینعی  [ . 352  ] دـینکن کش  هدرک ، تفلاخم  نیملـسم  ماما  اب  هدـش و  جراخ  نید  زا  هک  یـسک 
یفرعم مالـسلاهیلع ) ماـما  دیهـش  ناراـی   ) ادهـش لـتاق  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما   - 10  - 1. دـندرکیم یفرعم  نیملـسملا  ماما  فلاـخم 

هوـلج هنوراو  ار  قیاـقح  یلو  دـندرک  دیهـش  ار  مالـسلاهیلع  ماـما  ناراـی  دـندرک و  هلمح  ناـشدوخ  هـکنیا  اـب  نانمـشد  [ . 353  ] دندرکیم
زا رگید  یکی   - 12  - 1 [ . 354  ] دندادیم تراشب  تشهب  هب  ار  اهنآ  و  دندیمان . ادخ  نایهاپس  ار  هفوک  قحان  نایهاپس   - 11  - 1 !! دندادیم

هکم مکاـح  هک  دوب  ور  نیا  زا  دـندناوخیم و  ناناملـسم  تدـحو  دـض  رـصنع  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  هک  دوـب  نآ  نمـشد  تاـغیلبت 
هب وا  يهداتـسرف  و  مرادیم . رذحرب  هقرفت  زا  ار  وت  نم  « قاقـشلا نم  كذیعا  ینا  : » تشون مالـسلاهیلع  ماما  هب  ياهمان  رد  دیعـس ) نبورمع  )

[ . 355 [ »؟ يوشیم جراخ  نیملسم  تعامج  زا  هک : یسرتیمن  ادخ  زا  ایآ  : » تفگ ترضح 

نامثع شطع  ماقتنا  يهناهب 

ای گنج  رد  ناکدوک  نتـشک  نوچمه  یلاـمعا  هحفـص 136 ] دراد [  هیجوت  هناهب و  هب  جایتحا  یناـسنا  دـض  تسپ و  لاـمعا  ماـجنا  هشیمه 
دروم رد  ... نانز و ناکدوک و  هب  بآ  ندناسر  زا  يریگولج  هنشت و  تروص  هب  دارفا  ندرک  دیهـش  ای  یماظن و  ریغ  دارفا  ییایمیـش  نارایمب 

وا يور  هب  ار  بآ  دنتشک ، ار  نامثع  هنیدم  مدرم  یتقو  دیوگیم : دروآیم و  هناهب  نمشد  زین  وا ، نارای  مالسلاهیلع و  نیسح  رب  بآ  نتـسب 
يارب ار  شیوخ  نارای  اـت  [ . 356  ] دـندرکیم رارکت  ار  هناهب  نیا  نانآ  میریگیم ؛ مالـسلاهیلع  نیـسح  زا  ار  نآ  ماقتنا  مه  اـم  سپ  دنتـسب .
یتربع سرد  ام  يارب  دـناوتیم  بلطم  نیا  . دـنزادنا هار  هب  مالـسلاهیلع  ماما  هیلع  ءوس  تاغیلبت  دـننک و  هیجوت  یناسنا  ریغ  لمع  نیا  ماـجنا 

هیلع یتاغیلبت  هدافتسا  دننک و  هیجوت  ار  دوخ  یناسنا  دض  لامعا  نآ  هلیـسوب  ات  میهدن  نانمـشد  تسد  هب  هناهب  هک  میـشاب  بظاوم  هک  دشاب 
لهج زا  نانمشد  یلو  تشادن ، یتلاخد  نامثع  نتشک  نایرج  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هک  دوب  نشور  بلطم  نیا  هتبلا  . دنیامنب قح  هاپس 

( نمـشد رکـشل  یماظن  يهدـنامرف   ) دعـس نبرمع  هب  هفوک ) مکاح   ) دایز نب  هللا  دـیبع  هک  دوب  ور  نیا  زا  و  دـندرکیم . هدافتـسا  ءوس  مدرم 
نامثع نیب  هک  روطنامه  زادنیب ، هلصاف  بآ  مالسلاهیلع و  نیـسح  نیب  ( رادلا موی  ءاملا  نیب  نامثع و  لیح  امک  هنیب  ءاملا و  نیب  لح  :) تشون

هحفص 137 ] [ . ] 357  ] دش هتخادنا  هلصاف  رادلا ) موی  نامثع  لتق   ) هعقاو نآ  رد  بآ  و 

اهدربهار اهلح و  هار 

التبم زا  دـعب  هک   ) نامرد لباقم  رد  تشادـهب  ناونع  تحت  نآ  زا  هک  يزیچ  نامه  تسا  يریگـشیپ  لح ، هار  نیرتهب  يراـمیب  ره  دروم  رد 
نامز نیـسح  ندنام  اهنت  خـیرات و  رارکت  زا  میناوتیم  مینک  فرطرب  ار  لماوع  نیا  ياههشیر  ام  رگا  سپ  دوشیم . دای  تسا ) رامیب  ندـش 

زا هعماـج  ندولاـپ  هعماـج و  یموـمع  يهـیکزت  سفن ، اـب  هزراـبم   - 1: مینکیم رورم  ار  اـهراکهار  رگیدـمه  اـب  کـنیا  مینک ، يریگوـلج 
دریگب ار  يراب  دـنبیب و  هب  لیم  يروخ و  مارح  عمط ، يولج  دـناوتیم  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يهلیـسوب  یقـالخا ، ياـهیگدولآ 

رب مکاح  يداصتقا  یـسایس و  یعامتجا ، طیارـش  زا  هعماـج  ندرک  هاـگآ   - 2. تسا مدرم  همه  هکلب  نید  ياـملع  مهم  يهفیظو  نـیا  هـتبلا 
يزاـس یثـنخ  رد  بلطم  نیا  دـنک و  يریگوـلج  مدرم  بیرف  تلفغ و  لـهج ، زا  دـناوتیم  نمـشد  تسود و  تخانـش  نیملـسم و  ناـهج ،

، اهتاقالم يهلیسوب  تما ، ماما و  نیب  يهطبار  داجیا   - 3. تسا یتاغیلبت  ياههاگتسد  فیاظو  زا  نیا  هک  تسا  رثؤم  رایسب  نمشد  تاغیلبت 
شیادـیپ زا  دـناوتیم  تماما  تیالو و  ماقم  هب  مدرم  نداد  هجوت  و  تماما ، يداـقتعا  هاـگیاج  نییبت  اهینارنخـس و  تاـغیلبت ، ناگدـنیامن ،

يزاس یثنخ  ای  يریگولج  تاغیلبت و  رد  نمـشد  دـصاقم  ساـسح و  عضاوم  تخانـش   - 4. دنک يریگولج  هنالهاج  هتـساوخان و  ياههنیک 
تـسد هب  مادقا  غیلبت و  يارب  ياهناهب  دیابن  نانمؤم   - 5. دراد نمشد  هحفص 138 ] يهئطوت [  يزاس  یثنخ  رد  یمهم  شقن  نمـشد  تاغیلبت 
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يربهر ندرک  هاگآ  ای  هعماج  هب  اهنآ  ياههلیح  یفرعم  اـهنآ ، ياـههلیح  قفاـنم و  دارفا  ییاسانـش   - 6 (. نامثع شطع  لثم  . ) دنهدب نمـشد 
دبای خوسر  اهنآ  بلق  قامعا  رد  نید  هک  دوشیم  بجوم  مدرم ، يداقتعا  ياـهداینب  تیوقت   - 7. دراد ییازسب  ریثات  هلیح ، دراوم  زا  هعماج 

يراداـفو بجوم  مدرم  ناـج  رد  نآ  نداد  خوسر  ناـسل و  يهقلقل  زا  نید  ندروآ  نورب  يرآ  . دـننکن لـمع  ینید  تاروتـسد  فـالخرب  و 
داهج شزرا  مدرم  رگا  . یمالسا يهعماج  رد  لیصا  نادهاجم  ناگدنمزر و  هاگیاج  تیوقت   - 8. دوشیم قح  ناربهر  نید و  هب  مدرم  رتشیب 

ای نانآ و  نتشاذگ  اهنت  يارب  ییاج  رگید  دنـشاب  دنمقالع  اهنآ  هب  دننادب و  ار  مالـسا  تبرغ  ییاهنت و  يهرود  نازرابم  هیلوا و  نادهاجم  و 
يرکف و ماـمز  دـنریگ و  رارق  روما  رداـصم  رب  نـالهاان  ناـبلط و  تصرف  هک  دوش  نوگرگد  يروـط  طـیحم  رگا  یلو  . دوـشیمن ادـیپ  هنیک 

هحفص 139 ] دنام [ . دنهاوخ  اهنت  اهنیسح  هاگنآ  دنریگ  تسد  رد  ار  هعماج  یتاغیلبت 

اروشاع ياهفیرحت 

هراشا

ام دناوتیم  تافیرحت  نیا  لماوع  یـسررب  تسا ، هتفرگ  تروص  تضهن  نیا  رد  هک  تسا  ییاهفیرحت  هلأسم  اروشاع  ياههزومآ  زا  یکی 
. دناسرب هباشم  ثداوح  زا  يریگشیپ  يارب  یلمع  ياهراکهار  هب  ار 

فیرحت يانعم 

لیاسم و رد  ینوگرگد  فیرحت و  الومعم  [ . 358 .« ] تسا یلصا  ریـس  زا  زیچ  کی  ندرک  جک  ندرک و  لیامتم   » يانعمب تغل  رد  فیرحت 
تماما تیالو و  میرح  ناعفادـم  نارادتـسود و  رب  هک  دراد  يددـعتم  لماوع  فیرحت  هتبلا  دریگیم ، تروص  ناـمز  یط  رد  خـیرات  عیاـقو 

. دنیادزب اروشاع  تضهن  كاپ  نماد  زا  دنسانشب و  ار  اهنآ  هک  تسا  مزال 

فیرحت لماوع 

هراشا

یثنخ ار  نآ  تارثا  ات  دنهد . هولج  نوگرگد  ار  نآ  یعقاو ، فادها  قیاقح و  ندرک  هنوراو  اب  دننکیم  یعس  تضهن  نانمشد  یهاگ  فلا :
، تسه هچنآ  زا  رتگرزب  ار  هعقاو  دننکیم  یعس  هنازوسلد  يزاسهروطسا  سح  اب  هاگآان  ناتـسود  هاگ  ب : هحفص 140 ] [ . ] 359  ] دننک

نادهاش توف  نامز ، رورم  زین  یهاگ  ج : [ . 360  ] دنکیم هولج  لوبق  لباقریغ  لوقعمریغ و  هک  دوشیم  گرزب  ردقنآ  یهاگ  دنهد و  ناشن 
زا ار  دوخ  یعقاو  يهرهچ  هعقاو  نآ  هک  دوشیم  بجوم  یلـصا و ... كرادـم  تفر  نیب  زا  ای  ثیداحا ، نـالقان  هظفاـح  ياـطخ  اـی  یلـصا ،
رما نیا  تسا . هدش  هدرمـش  بولطم  مدرم  نید و  يایلوا  رظن  رد  ندنایرگ ، ندرک و  هیرگ  اروشاع  تضهن  رد  هک  اجنآ  زا  .د : دـهدب تسد 

[ . 361  ] تسا هدش  هاگآان  دارفا  یخرب  طسوت  يزادرپ  غورد  يزاس و  ناتساد  بجوم 

فیرحت ماسقا 

هراشا

ثیداحا و ندرک  هفاضا  ای  ثیداحا  ندرک  دایز  مک و  ینعی  یظفل : فیرحت  لوا : : دوشیم میسقت  عون  ود  هب  يدنب  میسقت  کی  رد  فیرحت 
رییغت ینعی  يونعم : فیرحت  مود : . يرکیپ یبلاق و  فیرحت  رگید  ترابع  هب  و  اروشاع ) لثم   ) هعقاو کـی  خـیرات  هب  یگتخاـس  ياهناتـساد 
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فیرحت . نداد رییغت  ار  بلطم  نآ  رب  مکاح  حور  مکاح  حور  حالطـصا  هب  هعقاو و  کی  ياههزیگنا  فادـها و  نداد  هولج  هنوراو  اـی  نداد 
ناتـسود طسوت  يونعم  تافیرحت  بلاغ  اروشاع  يهعقاو  رد  یلو  دریذـپ  تروص  تضهن  کـی  نانمـشد  اـی  ناتـسود  طـسوت  تسا  نکمم 

دهاوـخ نشور  ثحب  نمـض  رد  هـک  هحفـص 141 ] دـناهداد [ . ماـجنا  ود  ره  نانمـشد  ناتــسود و  ار  یظفل  تاـفیرحت  هـتفرگ و  تروـص 
نـشور ثحب  يایاوز  دوش و  فیلات  هنیمز  نیا  رد  یقیقحت  یباتک  هک  دبلطیم  تسین و  راتـشون  نیا  روخ  رد  ثحب  نیا  لیمکت  رکذت : . دش

. مینکیم نآ  هب  یتاراشا  ام  ور  نیا  زا  ددرگ 

یظفل ياهفیرحت 

هراشا دروم  دـنچ  هب  هک  اهناتـساد  تایاور و  رابخا و  لـعج  : نوچمه تسا ، هدـش  عقاو  يددـعتم  یظفل  ياـهفیرحت  اروشاـع  يهعقاو  رد 
تایاور رد  هچنآ  هتبلا  [ . 362  ] دنکیمن زواجت  هیراجاق  نامز  زا  تسا و  ثدحتـسم  یلیخ  ارهاظ  هک  مساق  یـسورع  ناتـساد   - 1: مینکیم

ماما نامرف  البرک و  رد  یلیل  روضح   - 2 [ . 363  ] تسا هدشن  تیاکح  مه  ربتعم  ياهباتک  رد  هک  تسا  دقع  يهبطخ  طقف  هدـمآ  یخیرات 
نویلیم و کی  هکلب  دندوب  رفن  رازه  دصتشه  دعس  نبرمع  رکشل   - 3. نک ناشیرپ  ار  دوخ  يوم  همیخ  رد  ورب  هک : وا  هب  مالسلاهیلع  نیسح 

 - 5 هحفـص 142 ] اروشاع [ . زور  ندوب  تعاس  ود  داتفه و   - 4 [ . 364 ( ] تسا هدش  لقن  ةداهشلا  رارسا  رد  هک  . ) دندوب رفن  رازه  دصـشش 
[ . 366  ] البرک زا  اهنآ  روبع  ماش و  زا  ناریسا  تشگرب   - 6 [ . 365  ] تشک ار  رفن  رازه  هد  هلمح  کی  اب  يدرف  هکنیا 

يونعم ياهفیرحت 

تاغیلبت هلیسوب  ات  دندرک  یعـس  نانآ ) ناوریپ  هیماینب و  نادناخ  ینعی   ) اروشاع تضهن  نانمـشدنانمشد  طسوت  يونعم  ياهفیرحت  فلا :
تارثا زا  ات  دننک  شودخم  ار  تضهن  دارفا  هرهچ  دنهد و  هولج  هنوراو  ار  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  مایق  ياههزیگنا  فادها و  هدننک  هارمگ 

دایز نبا  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  تداهـش  زا  سپ   - 1 [ : 367  ] مینکیم هراشا  اهنآ  زا  يدراوم  هب  اجنیا  رد  دـنهاکب ، مدرم  نایم  رد  تضهن 
هئربت ار  دـیزی  دنتـساوخیم  ییارگ  ربج  بتکم  غیلبت  اب  ینعی  . دـنوش هتـشک  شباحـصا  نیـسح و  تساوخیم  ادـخ  هک  درک  عیاش  هفوک  رد 
مدرم ار  ربکا ) یلع   ) مالـسلاهیلع نیـسحلا  نب  یلع  مردارب  :» دومرف تساخرب و  هزرابم  هب  تاغیلبت  نآ  اب  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  یلو  دننک .

نید زا  هک  یسک  ینعی   ) یجراخ ار  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هک  دوب  نیا  نمـشد  زیمآ  فیرحت  تاغیلبت  زا  رگید  یکی   - 2 [ .« 368  ] دنتشک
تسیک نآ  زا  نیـسح ) هحفـص 143 ] ماما [   ) رـس نیا  هک  دـنکیم  لاؤس  شرهوش  زا  یتقو  یلوخ »  » نز ور  نیا  زا  . دـندیمان هدـش ) جراـخ 

نیملسم ماما  فلاخم  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح   - 3 [ . 369  ] تسا هدرک  جورخ  داـیز  نب  هللادـیبع  رب  هک  یجراـخ  رفن  کـی  دـهدیم : باوج 
تعاطا ریما ) زا   ) دینک و ظفح  ار  دوخ  تدحو  هفوک  مدرم  يا  : » دز ادص  اروشاع  زور  رد  جاجح » نب  ورمع -   » ور نیا  زا  دـنکیم  یفرعم 

ار مالسلاهیلع  نیـسح  ماما   - 4 [ .« 370  ] دینکن دیدرت  هدرک  فلاخم  ار  نیملـسم  ماما  هدش و  جراخ  نید  زا  هک  یـسک  نتـسک  رد  دـینک و 
هک داد  رادشه  وا  هب  مالـسلاهیلع  ماما  هب  شاهمان  رد  هکم  مکاح  دیعـس » نبورمع   » ور نیا  زا  دندرک  یفرعم  ناناملـسم  تدحو  دض  رـصنع 

يدش و جراخ  ناناملسم  تعامج  زا  هک  یسرتیمن  ادخ  زا  ایآ  دیوگیم : مالـسلاهیلع  ماما  هب  وا  يهدنیامن  زین  زادنین و  فالتخا  مدرم  نیب 
دنیوگیم ینانخس  هنازوسلد  هناهاگآان و  تیالو ، ناتسود  یهاگناتـسود  يهلیـسوب  يونعم  فیرحت  ب : [ . 371  ] ینکفایم هقرفت  اهنآ  نیب 

نایرج مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  زا  یعقاوریغ  ياهرهچ  ای  دوش و  یلاـخ  دوخ  یلـصا  ياوتحم  زا  اروشاـع  تضهن  اـت  دوشیم  بجوم  هک 
هراـشا اـهنآ  زا  يدراوـم  هب  اـم  هک  دـشابن ) یبـلطم  نینچ  هدـنیوگ  فدـه  تسا  نکمم  دـنچ  ره  . ) دوـش میـسرت  هدنونـش  نـهذ  رد  ـالبرک 

دروـم نیا  رد  هللا  هـمحر  يرهطم  دیهـش  داتـسا  هحفـص 144 ] دـش [ : تما  ناهانگ  ناـهانگ  يادـف  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما   - 1: مینکیم
ات دنتـسناد  یـصوصخ  هنامرحم و  روتـسد  کی  زا  یـشان  ییانثتـسا و  يهثداح  کی  ار  هثداـح  نیا  هک  دوب  نیا  فیرحت  نیلوا  : » دـیامرفیم

نیـسح ماـما  هک  تسا  رکف  نیا  . تسا هدـش  جـیار  زین  اـم  ناـیم  رد  هک  تسا  یحیـسم  رکف  نیا  کـش  نودـب  . دوـش هدیـشخب  تما  ناـهانگ 
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مالـسلاهیلع نیـسح  ماما  هک  یلاح  رد  و  [ .« 372  ] دروآیم رد  ناراکهنگ  رگنـس  تروص  هب  ار  وا  دـنکیم و  خـسم  یلک  هب  ار  مالـسلاهیلع 
دیلقت و لباقریغ  ار  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  مایق  هک  تسا . مایق  فده  رد  فیرحت  نیا  . درک مایق  رکنم  زا  یهن  هانگ و  متس و  اب  هزرابم  يارب 
ار بتکم  کی  دنک و  هزرابم  هانگ  متس و  اب  دریگب و  وگلا  نآ  زا  یهلا ) يرس  روتسد  نودب   ) دناوتیمن یـسک  ینعی  دنکیم  یفرعم  رارکت 

داجـس ماما  هک  یلاـح  رد  دـنداد . مالـسلاهیلع  داجـس  ماـما  هب  راـمیب » نیدـباعلا  نیز   » بقل  - 2. دـنکیم یـصوصخ  هلأسم  کی  هب  لیدـبت 
، يزیتـس ملظ  ياوتحم  زا  اـهيرادازع  ندرک  یلاـخ   - 3. دـندوب رامیب  یهلا  تحلـصم  ساسا  رب  ینامز  صاـخ  عطقم  کـی  رد  مالـسلاهیلع 

ماما يرادازع  هتبلا  . دوش هارمه  تسین  تعیرـش  دـییأت  دروم  هک  ییاـهراک  اـب  یهاـگ  دـیآرد و  فرـص  تداـع  کـی  تروصب  هک  يروطب 
تیبرت مالسلاهیلع و  نیسح  ماما  ندرک  وگلا  نآ  دراد و  یفده  هیرگ  ازع و  نیا  یلو  تشذگ ) هک  روطنامه   ) دراد رایسب  باوث  مالسلاهیلع 

اهيرادازع و رد  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  مایق  فادها  هب  مدرم  نداد  هجوت  قیرط  زا  بلطم  نیا  هک  تسا . متس  دض  ینایعیش  هحفص 145 ] ] 
فرـص هکنیا  هن  مینک ، توعد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  ماـیق  یتیبرت  داـعبا  رد  ندیـشیدنا  هب  ار  مدرم  دـیاب  ینعی  دـباییم . ققحت  اـهراعش 

. دوش هنایلاس  تداع  رذگدوز و  تاساسحا 

اهلح هار 

تاغیلبت هب  ییوگخـساپ   - 1: درک مادـقا  ناوتیم  اههار  نیا  زا  هدـش ، ماجنا  ياهفیرحت  نامرد  اـی  اروشاـع  تاـفیرحت  زا  يریگولج  يارب 
 - 2. دوش المرب  نانآ  ياه  غورد  ات  خیرات ، کیرات  يایاوز  ندرک  نشور  مالـسلاهیلع و  همئا  افلخ و  خیرات  رد  شهوژپ  يهلیـسوب  نمـشد ،
رد اهنآ  هب  ندرکن  دانتـسا  و  فیعـض ، یلعج و  ثیداحا  ندرازگ  رانک  و  خـیرات ، لاجر و  ملع  رظن  زا  البرک  هعقاو  تایاور  دانـسا  یـسررب 

یعقاو و ياههزیگنا  فادـها و  دروم  رد  هعماج  ناروشناد  هب  نداد  یهاگآ   - 3. دوشیم هتـشون  اروشاع  دروم  رد  هک  ییاهباتک  سلاجم و 
لسن تالاؤس  لباقم  رد  میناوتب  هک  يزور  دیما  هب  . هنیمز نیا  رد  تافیرحت  اهغورد و  ندرک  نشور  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  مایق  حیحص 

. دوشن هدراذگ  اروشاع  تضهن  نید و  هدهع  رب  تایلعج  تافارخ و  میشاب و  وگخساپ  دنتـسم  حیحـص و  روطب  هعماج ، ناگتخیهرف  ناوج و 
اه لسن  همه  تیاده  غارچ  دنوش و  دـنمقالع  نآ  هب  شیپ  زا  شیب  ات  دوش  هضرع  مدرم  هب  دنتـسم  حیحـص و  ياروشاع  تیالو و  تماما ، و 

هحفص 147 ] ددرگ [ .

( ماما ندرکن  يرای   ) تماما اب  تفلاخم  رفیک 

هراشا

ماما تعاطا  يرای و  رد  یـسک  هاگ  ره  سپ  دیامن ، يرای  ار  وا  دنک و  تعاطا  تماما  تیالو و  ماقم  زا  هک  تسا  ناملـسم  درف  ره  يهفیظو 
: دوشیم باذع  عون  ود  راچد  دنک  یهاتوک  مالسلاهیلع 

يورخا ياهباذع 

... شتآ و رد  ندش  دراو  ادخ و  زا  يرود 

يویند ياهيراتفرگ  اهباذع و 

1. تسا هدش  هراشا  اهباذع  نیا  زا  هنوگ  دنچ  هب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  نانخس  رد  هک  تسا  يویند )  ) باذع مود  عون  دروم  رد  ام  ثحب 
رادشه دوخ  نانمشد  هب  ترضح  هک  تسا  هدش  دراو  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  زا  يددعتم  تایاور  رد  ریبعت  نیا  : ایند رد  يراوخ  تلذ و  - 
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هتـشک نم  مسق  ادـخ  هب  :» دومرف مرهابا »  » مهب البرک  هار  رد  لاثم  يارب  . دـیروآیم مهارف  ار  دوخ  ینوبز  تلذ و  تابجوم  نم  لتق  اب  هک  داد 
هحفـص نانآ [  رب  یناسک  دیآیم و  دورف  اهنآ  رب  اهریـشمش  دنکیم و  مکاح  مدرم  نآ  رب  ار  لماش  لماک و  تلذ  دـنوادخ  سپـس  موشیم 

ماما و ندرکن  يرای  اب  مدرم  هاگ  ره  هک  دـشاب . یهلا  تنـس  نیا  دـیاش  [ .« 373  ] دننکیم راوخ  لیلذ و  ار  اهنآ  هک  دـنوشیم  طلـسم  [ 148
حور رب  نایز   - 2. دنوشیم نارگمتـس  تلذ  راچد  دندومن  مورحم  یهلا  تزع  زا  ار  دوخ  دنداد و  رییغت  ار  دوخ  تشونرـس  وا  ندرک  دیهش 
هیلع دنک  تعیب  ضقن  سک  ره  :» هک تشون  هفوک  ناگرزب  هب  مالـسلااهیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  (. ندیـسرن دشر  لامک و  هب   ) دوخ سفن  و 

اروشاع بش  رد  زین  و  [ .« 374  ] دیاهدرب نیب  زا  ار  دوخ  هرهب  بیصن و  دینکن  دوخ  تعیب  دهع و  هب  يافو  امـش  رگا  تسا و  هدرک  مادقا  دوخ 
نوملظی مهـسفنا  اوناک  نکل  انوملظ و  ام  :و  دناوخ ار  هیآ  نیا  دندرکن ». هجوت  منانخـس  هب  یلو  مدرک  هظعوم  ار  اهنآ  : » دومرف هکنیا  زا  دعب 

اروشاع دربن  يهنحص  رد  هک  یناسک  زا  يرایسب  : ایند رد  تبوقع  باذع و   - 3 [ . 376  ] دندرک ملظ  دوخ  هب  هکلب  دندرکن  ملظ  ام  هب  [ 375]
هک یبلک » میلس  نبا   - » 1  - 3: مینکیم هراشا  هنومن  دنچ  هب  هک  دندش . یهلا  ماقتنا  راتفرگ  ایند  رد  دندز ، هنالیذر  تشز و  لامعا  هب  تسد 
هد  - 2  - 3 هحفص 149 ] [ . ] 377  ] دش عطق  وا  ياپ  تسد و  راتخم  تسدب  درک  عطق  ار  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  تشگنا  يرتشگنا ، رطاخب 

دنتـسب و ینهآ  يهلیـسوب  ار  ناشیاپ  تسد و  دندش و  ریـسا  راتخم  تسدب  دنتخات ، مالـسلاهیلع  نیـسح  كاپ  ندب  رب  هک  يراوس  بسا  رفن 
، درک دیهش  ار  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  تایاور ) یخرب  قبط   ) هک سنا » نب  نانـس   - » 3  - 3 [ . 378  ] دندرم ات  دـنتخات ، اهنآ  تشپ  رب  بسا 

رارق ماما  نیرفن  دروم  هک  یسک  : مالـسلاهیلع ماما  نیرفن   - 4 [ . 379  ] تشک ار  وا  تفرگ و  وا  زا  ياهناهب  داـیز » نبا   » دیـسر هفوک  هب  یتقو 
ار شیوخ  نانمشد  يدراوم  رد  مالسلاهیلع  ماما  دوشیم و  راتفرگ  میظع  ياهالب  هب  تیاهن  رد  دراد و  يدنیاشوخان  تشونرـس  امتح  دریگ 
( هللا كاور  ال   ) دنکن باریـس  ار  وت  ادخ  دومرف : درک و  نیرفن  ار  وا  ماما  تخادنا و  ماما  فرط  هب  ریت  يدرم  لاثم  يارب  [ . 380  ] درک نیرفن 
هب مالسلاهیلع  نیسح  ماما  : فرطیب رگهراظن  يازـس  منهج   - 5. تخادـنا تارف  رد  ار  دوخ  هک  يروطب  درک  شطع  وا  هعقاو  نآ  زا  دـعب  و 

ار ام  يادص  هک  ییاج  هب  ورب  : » دندومرفیم دننک ، يرای  ار  مالسلاهیلع  ماما  دنتـسناوتیمن  دنتـشاد و  هجومریغ ) ای  هجوم   ) رذع هک  يدارفا 
منهج رد  تروص  اب  ار  وا  ادخ  دنکن  کمک  ام  هب  دونـشب و  ار  ام  يادص  زورما  سک  ره  مسق  ادـخ  هب  ینیبن ، ار  ام  ندـش  هتـشک  يونـشن و 
هلأسم دوخ  هنافرطیب  روضح  اـب  هک  تسا  نیا  فرطیب  رگ  هراـظن  دارفا  یعاـمتجا  یناور و  ریثاـت  يرآ  هحفـص 150 ] [ «. ] 381  ] دزادنایم

دروخرب نآ  اـب  مالـسلاهیلع  ماـما  هک  تسور  نیا  زا  دـنکیم و  قیوشت  ار  یفرطیب  دـنهدیم و  هولج  يداـع  يرما  ار  موـلظم  ندـش  هتـشک 
هحفص 151 ] دننکیم [ .

تیالو يرای  شاداپ 

. دندنام هدنز  زین  یخرب  دندش و  دیهش  یخرب  هک  دننک ، تمدخ  تماما  ماقم  هب  هک  دندرک  ادیپ  قیفوت  دارفا  یخرب  اروشاع ، مایق  نایرج  رد 
رد دارفا  نیا  تاجرد  تاماقم و  هک  تسا  نشور  بلطم  نیا  دنداد  شاداپ  هدـعو  نانآ  هب  نارگید  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  نایم  نیا  رد 

هراشا اهنآ  هدنزومآ  دراوم  زا  یخرب  هب  کنیا  دراد . دربن  نادـیم  رد  اهنآ  تدـهاجم  شالت و  نازیم  صالخا و  اب  میقتـسم  هطبار  ادـخ ، دزن 
هک دنراد  ماقم  تلزنم و  اجنآ  ات  مالسلاهیلع  لضفلاوبا  ترضح  لثم  مالـسلاهیلع  ماما  قیدص  نارای  زا  یـضعبیتشهب  ياهماقم   - 1: مینکیم
 - 2 [ . 382 ( ] ۀـمایقلا موی  ءادهـشلا  عیمج  هطبغی  ۀـلزنم  لجوزع و  هللادـنع  سابعلل  نا  . ) دنـشکیم ار  نآ  يوزرآ  ادهـش  ماـمت  تماـیق  زور 
دوخ هک  ار  سابع  دنک  تمحر  ادخ  : » دیامرفیم لضفلاوبا  ترضح  دروم  رد  مالسلاهیلع  داجس  ماماهدش  عطق  ياهتسد  ضوع  ییاهلاب 
.« ] دنک زاورپ  تشهب  رد  هکئالم  هارمه  ات  دیامرفیم  تیانع  وا  هب  لاب  ود  دنوادخ  دش و  عطق  وا  تسد  ود  هکنیا  ات  درک  شردارب  يادـف  ار 

ياعد  - 3 [ . 383 .« ] ۀنجلا یف  ۀکئالملا  عم  امهب  ریطی  نیحانج  امهب  لجو  زع  هللا  لدباف  هادـی  تعطق  یتح  هسفنب  هاخا  يدـف  [ » هحفص 152
تسا نشور  هتبلا  درکیم . اعد  اهنآ  هب  ترضح  دندشیم  دیهش  ای  دنتفریم و  نادیم  هب  یتقو  ناگدنمزر  زا  یضعبمالسلاهیلع  نیـسح  ماما 

ماما هک  يدنک » ءاثعـش  یبا  دایز  نبدیزی  ، » هلمج زا  . دیـسر دـنهاوخ  تداعـس  هب  اهنآ  هک  تسا  نآ  يانعم  هب  دارفا  يهرابرد  ماما  ياعد  هک 
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نیسح مامالامک  دشر و  هب  ندیسر   - 4 [ .« 384  ] امرف ررقم  تشهب  ار  وا  باوث  هد و  رارق  مکحم  ار  وا  ياهریت  ایادـخ  : » دومرف وا  يهرابرد 
متیفو ناف  .« » دیربیم ار  دوخ  هرهب  دیـسریم و  لامک  هب  دـینک  افو  نم  اب  دوخ  تعیب  دـهع و  هب  رگا  : » تشون هفوک  ناگرزب  هب  مالـسلاهیلع 

هحفص 153 ] مکدشر [ ». مکظح و  متبصا  دقف  مکتعیب  یل 

دندرکن ادیپ  ار  نیسح  يرای  قیفوت  هک  یناسک 

هک دنتفاین  قیفوت  نوگانوگ ، ياهتلع  هب  ای  فلتخم  ياههناهب  هب  هک  دندوب  یناسک  مالسلاهیلع  نیسح  نایهاپـس  زین  هفوک و  مدرم  نایم  رد 
1. تسا زومآ  تربع  یسب  ام  يارب  اهتیمورحم  نیا  للع  اههناهب و  یسررب  دندرگ . لیان  تداهش  زوف  هب  دنوش و  هارمه  مالـسلاهیلع  ماما  اب 

دروم رد  اهنآ  زا  ماما  دندیسر و  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  تمدخ  دندمآ و  هفوک  زا  دلاخ » نبورمع   » و عفان » نب  لاله  » دردیب نادنمتورث  - 
نبا اب  ناشیاهبلق  دـنمتورث  مدرم  ...« کیلا مهبولقف  سانلا  یقاب  اما  دایز و  نبا  یلا  مهبولقف  ءاینغالا  اما  : » دـنتفگ نانآ  و  درک . لاؤس  هفوک 

رد مالسلاهیلع  نیسح  مامانراوخ  مارح   - 2 [ . 385  ] تسوت اب  ناشیاه  لد  طسوتم ) دارفا  ارقف و   ) مدرم يهیقب  اما  تسا  هفوک ) مکاح   ) داـیز
هحفـص زا [  امـش  ياهمکـش  مکبولق .» یلع  عبطف  مارحلا  نم  مکنوطب  تئلم  : » دومرفیم اـهنآ  ندـشن  تیادـه  مدرم و  فارحنا  لـلع  دروم 

قح هک  یناسک   - 3 [ . 386 ( ] دینکیمن كرد  ار  يزیچ  و  . ) دناهدراذگ رهم  امش  ياه  بلق  رب  ور  نیا  زا  هتـشگ  رپ  مارح  ياهاذغ  زا  [ 154
راکهدب مدرم  هب  سک  ره  نید » هیلع  لجر  یعم  لتقی  ال  : » هک دومرف  مالعا  دنلب  يادص  اب  مالسلاهیلع  نیـسح  مامادوب  اهنآ  هدهع  رب  سانلا 
نارادازع ناوریپ و  هب  تسا  يرادـشه  دـهدیم و  ناشن  ار  ساـنلا  قح  تیمها  بلطم  نیا  و  [ . 387  ] دوشن هارمه  نم  اب  گـنج  يارب  تسا ،

دندـنام اروشاع  بش  ات  ياهدـعاروشاع  بش  ناقیفوتیب   - 2. دنوش ینیـسح  ات  دنراذگب  مارتحا  نارگید  قوقح  هب  هک  مالـسلاهیلع  نیـسح 
ار شیوخ  تداهش  ربخ  اروشاع  بش  رد  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  یتقو  : دنتفاین ار  مالـسلاهیلع  ماما  باکر  رد  گنج  تداهـش و  قیفوت  یلو 

يرآ [ . 388  ] دـندنام رفن  کی  داتفه و  طقف  دـنتفر و  رفن و ... تسیب  رفن و  هد  مدرم  تشادرب ، ار  شنارای  زا  ار  شیوخ  تعیب  درک و  مالعا 
وا يرادیاپ  تماقتسا و  عنام  ناهانگ  اهیگتسبلد و  يویند و  تاقلعت  دزرلیم و  شیاپ  یلو  دوریم  يدبا  تداعس  هناتـسآ  ات  ناسنا  یهاگ 

زیر و ورف  اـم  رب  يرادـیاپ  ربص و  هناـمیپ  ایادـخ  انمادـقا  تبث  اربـص و  اـنیلع  غرفا  مهللا  هک  میهاوخب  ادـخ  زا  همه  دـیاب  ور  نیا  زا  دوشیم 
ایند و نابلاط   - 5. امرف قفوم  هحفـص 155 ] يریگ [  میمـصت  ماگنه  رد  ياهیهار  ود  اهشیامزآ و  رد  ار  ام  و  امرف : مکحم  ار  ام  ياهمدق 

ترـضح زا  یهورگ  تشادرب  همه  زا  ار  شیوخ  تیعب  ماما  دـنداد و  ار  یناه  ملـسم و  تداهـش  ربخ  یتقو  هلاـبز »  » هاـگفقوت رد  تموکح :
ماما تمدـخ  رد  دـندشن  رـضاح  دـنتفر و  اههناهب  اب  هک  دـندوب  اروشاـع  هنحـص  رد  يدارفاـنایوج  هناـهب   - 6 [ . 389  ] دنتفر دـندش و  ادـج 

راو لایع  مراد و  يراکهدب  دـنتفگیم : یخرب  : زا دـندوب  ترابع  دارفا  نیا  ییاههناهب  دـندش . دیهـش  دـندرک و  گنج  دـننامب ، مالـسلاهیلع 
نب رمع  هناهب   ) دننک ناریو  ار  ماهناخ  مسرتیم  [ . 391 . ] مسرتیم وا  رب  ماهدراذگ و  اج  هفوک  رد  ار  مرتخد  دنتفگیم : یخرب  [ . 390  ] متسه

و [ . 394 ( ] دعـس نبرمع  هناهب   ) مسرتیم منادنزرف  نز و  رب  [ . 393 ( ] دعـس نب  رمع  هناهب   ) دننک هرداصم  ار  ملاوما  مسرتیم  [ . 392 ( ] دعس
یلام تراسخ  دومرف : .و  دومن نیمضت  ار  وا  يهداوناخ  تمالـس  درک و  عفر  ار  دعـس  نبرمع  ياه  هناهب  همه  مالـسلاهیلع  ماما  هکنیا  بلاج 

مامادـندرکن هبوت  هک  هقباـس  دـب  راـکهانگ و  دارفا   - 7 هحفـص 156 ] دیـشک [ . ماـما  يراـی  زا  تسد  مه  زاـب  یلو  منکیم ، ناربـج  ار  وـت 
لوبق ترضح  هک  درک  شکشیپ  ماما  هب  ار  دوخ  بسا  ریشمش و  تفریذپن و  یلو  درک  توعد  ار  یفعج  رح  نب  هللادیبع  اصخش  مالسلاهیلع 

هحفص 157 ] [ . ] 395  ] دومیپ ار  تواقش  هار  تشاد  ینزهار  يهقباس  هک  وا  دومنن .

دنتفای ار  ماما  يرای  قیفوت  هک  یناسک 

نارای  - 1. تسا هدنزومآ  یسب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ناورهر  يارب  دارفا  نیا  یگدنز  یـسررب  دندرک ، ادیپ  ار  ماما  يرای  قیفوت  دارفا  یخرب 
مان هب  كرت  یمـالغ   - 2. دنتفای ار  ماما  يرای  قیفوت  دـندش . هارمه  ناشماما  هب  دـندراذگ و  مامت  همین  ار  دوخ  جـح  هکم ، رد  هک  یقیدـص 
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ماجنارس ددنویپب و  ماما  نارای  هب  هک  دش  بجوم  ماما  اب  ینیشنمه  سنا و  نیمه  دوب و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  مالغ  هک  ورمع » نب  ملـسا  »
[397  ] دـندش دیهـش  هار  نیا  رد  دنتفاتـش و  ماما  يرای  هب  ینادـمه » ریفح  نب  ریرب   » لـثم نآرق  ناـیراق  یخرب   - 3 [ . 396  ] دوش دنمتداعس 

دوب يراـفغ  رذوبا  مـالغ  هک  یتسوپ  هایـس   - 4. دـش دیهـش  مالـسلاهیلع  ماما  باکر  رد  هک  دـندوب  شیوخ  نامز  ناـیاق  نیرتمهم  زا  ناـنآ  .
هرمث يرآ  [ . 398  ] دـیدرگ طولخم  مالـسلامهیلع  تیب  لـها  نوـخ  اـب  وا  نوـخ  هکنیا  اـت  دـنام  هحفـص 158 ] دربن [  نادـیم  رد  هناـبلطواد 
ناونع هب  هک  رح  نوچمه  يدارفا  لدرادـیب : ناراک  هبوت   - 5 دوب . تداهش  تداعس و  رذوبا  نوچمه  يدارفا  اب  تسوپ  هایـس  نیا  ینیـشنمه 

 - 6 [ . 399 . ] دنتفای تاجن  دنتشگزاب و  ماما  يوس  هب  دندرک و  هبوت  یلد  رادیب  رثا  رد  اما  دندمآ  البرک  هنحص  هب  مالـسلاهیلع  ماما  اب  هزرابم 
زا سپ  یلو  درکیم  رارف  ماما  زا  هک  نیق » نب  ریهز   » نوچمه دـناوخ : ارف  قح  ههبج  هب  ار  نانآ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  هک  ینادـنمتداعس 

[ . 400  ] تفای تاجن  درک و  تاقالم  ماما  اب  دش ، توعد  ماما  يهدنیامن  طسوت  هکنیا 

یقرواپ

(. 18  ) ص 14522 1371 ش -   / 4  / 23 ناهیک ، همانزور  جیسب ، تمواقم  ياهورین  اب  رادید  رد  بالقنا  مظعم  ربهر  ینارنخس  زا  [ 1]
ص 338. مالسلاهیلع ، نیسح  ماما  تاملک  ۀعوسوم  [ 2]

ص 252. نامه ، [ 3]
(. يدلج هد  دص و  ، ) ج 44 ، 1385 نارهت ، هیمالسالا ، ۀبتکملا  ق ) 1111 ه -  م -  ، ) هللا همحر  یسلجم  رقاب  دمحم  همالع  راونالاراحب ، [ 4]

ص 281 و 283 و 286. مالسلاهیلع ، نیسح  ماما  تاملک  ۀعوسوم  [ 5]
. دنکیم لقن  يددعتم  عبانم  زا   280 ص 279 -  نامه ، [ 6]

ص 387. نامه ، [ 7]

ص 282. نامه ، [ 8]
. ] ص 278 مالسلاهیلع ، نیسح  ماما  تاملک  ۀعوسوم  [ 9]

ص 283. نامه ، [ 10]
ص 283. ج 44 ، راونألاراحب ، [ 11]

ص 284. مالسلاهیلع ، نیسح  ماما  تاملک  ۀعوسوم  زا  لقن  هب  یمزراوخ 184/1  نیسحلا  لتقم  حوتفلا 17/5 -  [ 12]
فارشا هب  نیسح  ماما  همان  رد  زین 377  و  صاوخلا ص 217 ) ةرکذت  زا  لقن   ) ص 336 مالسلاهیلع ، نیسحلا  مامالا  تاملک  ۀعوسوم  [ 13]

. تسا هدمآ  نیماضم  نیمه  هفوک 
زین رح و  رکشل  يارب  ینارنخس  رد  رد ص 360  زین  هفوک و  فارشا  هب  همان  رد  ص 137  مالسلاهیلع ، نیسحلا  مامالا  تاملک  ۀعوسوم  [ 14]

راحب 381/44. یمزراوخلا 234/1 و  نیسحلا ، لتقم  حوتفلا 91/5 ،
ص 336 و ص 337. مالسلاهیلع ، نیسحلا  مامالا  تاملک  ۀعوسوم  [ 15]

ص 321. هعوسوم ، زا  لقن  هب   247 هداهشلا ، رارسا  خیراوتلا 122/2  خسان  نیطبسلا 246/1 -  یلاعم  [ 16]
ص 333. هعوسوم ،... زا  لقن  هب  ح 246  ، 192 مالسلاهیلع ، نیسحلا  مامالا  همجرت   ) رکاسع نبا  خیرات  [ 17]

ص 283. ۀعوسوم ،... [ 18]
ص 313. ج 44 ، راونألاراحب ، [ 19]

ص 329. مالسلاهیلع ، نیسحلا  مامالا  تاملک  ۀعوسوم  [ 20]
ص 331. مالسلاهیلع ، نیسحلا  مامالا  ۀعوسوم  [ 21]
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ص 319. نامه ، [ 22]

ص 321. نامه ، [ 23]
ص 314. ج 44 ، راونألاراحب ، [ 24]

ص 312. نامه ، [ 25]
ص 324 و 327. هعوسوم ،... [ 26]

ص 364. نامه ، [ 27]
راحب 329/44. زا  لقن  هب  ص 291  نامه ، [ 28]

. دنک یم  لقن  قحلا 609/11  قاقحا  خیراتلا 552/2 -  یف  لماکلا  يربط 306/3 -  خیرات  زا  ص 377  نامه ، [ 29]
ص 300. نامه ، [ 30]

ص 315 و 316. نامه ، [ 31]
ص 341. نامه ، [ 32]

ص 192. ج 44 ، راونألاراحب ، [ 33]
. دنک یم  لقن  قودص  یلاما  زا  ص 312  ج 44 ، راونألاراحب ، [ 34]

یم لقن  حوتفلا 87/5  ملاوعلا 227/17 -  يربط 306/3 -  خـیرات  زا  ص 335 و 337  مالـسلاهیلع ، نیـسحلا  مامالا  تاملک  ۀعوسوم  [ 35]
. دنک

یمزراوخ 245/1. لتقم  حوتفلا و  زا  لقن  هب  ص 387  نامه ، [ 36]
. دنک یم  لقن  هللا  همحر  قودص  یلاما  زا  ص 312  ج 44 ، راونألاراحب ، [ 37]

ص 319 و 321. ...، هعوسوم [ 38]
(. تبرهف یمد  اوبلطو  . ) دنکیم لقن  ددعتم  عبانم  زا  ص 357  هعوسوم ،... [ 39]

.227  / داشرالا يربط 31/3 -  خیرات  زا  ص 382 و 420  نامه ، [ 40]
ص 191. ج 44 ، راونألاراحب ، [ 41]

ص 192. نامه ، [ 42]
. رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  باب  دیلقت ، عجارم  هیلمع  ياههلاسر  هللا -  همحر  ینیمخ  ماما  ترضح  فیلأت  هلیسولاریرحت ، ك : ر . [ 43]

ص 291. مالسلاهیلع ، نیسحلا  مامالا  تاملک  ۀعوسوم  [ 44]
ص 192. ج 44 ، راونألاراحب ، [ 45]

ص 192. نامه ، [ 46]
(. تسا هدمآ  یقرواپ  رد   ) 423 ص 425 -  هعوسوم ،... [ 47]

. دنک یم  لقن  قودص  یلاما  زا  ص 313  ج 44 ، راونألاراحب ، [ 48]
ص 300. هعوسوم ،... [ 49]

ص 311 و 132. هعوسوم ،... [ 50]
یمزراوخ 195/6. لتقم  ص 204 و  داشرا ، ریثا 267/3 ، نبا  لماک  يربط 235/7 ، [ 51]

قحلا 609/11. قاقحا  ص 377 و  ۀعوسوم ، [ 52]
. مالسلاهیلع نیسح  ماما  مایق  للع  هب  ك : ر . [ 53]
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. دنک یم  لقن  یمزراوخ 231/1  لتقم  حوتفلا 85/5 -  زا  ص 335  نامه ، [ 54]
ص 353. نامه ، [ 55]

. دنک یم  لقن  راحب 375/44  ص 323 و  داشرالا ، يربط 305/3 -  خیرات  زا  ص 354 و 353  هعوسوم ، [ 56]
ص 353. نامه ، [ 57]

ص 352. هعوسوم ،... [ 58]
ص 360. مالسلاهیلع ، نیسح  مامالا  تاملک  هعوسوم  [ 59]

ص 311 و 312. نامه ، [ 60]
ص 380. نامه ، [ 61]
ص 442. نامه ، [ 62]

ص 445. هعوسوم ،... [ 63]
ص 406. نامه ، [ 64]
ص 445. نامه ، [ 65]

ص 433 و 434. نامه ، [ 66]
ص 391. نامه ، [ 67]

ص 386. هعوسوم ، زا  لقن  هب  ملاوعلا  فوهلا ص 38 -  يربط 313/3 -  خیرات  حوتفلا 102/5 -  [ 68]
ص 387. هعوسوم ،... [ 69]

ص 404. نامه ، [ 70]

ص 491. نامه ، [ 71]

ص 410. نامه ، [ 72]

ص 406. نامه ، [ 73]
ص 298 و 471. هعوسوم ،... [ 74]

ص 422. نامه ، [ 75]

ص 391. نامه ، [ 76]

ص 314. نامه ، [ 77]
ص 390. هعوسوم ،... [ 78]

ص 391. نامه ، [ 79]

ص 407. نامه ، [ 80]
ص 471 و 472. نامه ، [ 81]

ص 458. نامه ، [ 82]
ج 44 ص 297. راونالاراحب ، [ 83]

ص 297. ج 44 ، راونألاراحب ، [ 84]
ص 344. هعوسوم ،... [ 85]

ص 298. ج 44 ، راونألاراحب ، [ 86]
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ص 297. نامه ، [ 87]
ص 360. هعوسوم ، [ 88]

ص 297. نامه ، [ 89]

ص 402. نامه ، [ 90]

ص 313. نامه ، [ 91]
ص 415 و 425 و 429. نامه ، [ 92]

... ص 192 و 193 و 314 و 316 و ج 44 ، راونألاراحب ، ك : ر . [ 93]
. نامه [ 94]

ص 314. ج 44 ، راونألاراحب ، ص 359 و  هعوسوم ، [ 95]
ص 360. نامه ، [ 96]
ص 358. نامه ، [ 97]

. دنکیم لقن  خیراتلا 555/2  یف  لماکلا  راونالاراحب 38/44 و  ص 226 -  داشرالا ، يربط 309/3 و  خیرات  زا  ص 373  نامه ، [ 98]
ص 415. هعوسوم ،... زا  لقن  هب  خیراتلا 561/2  یف  لماکلا  راحب 5/45 -  داشرالا 233 -  يربط 318/3 -  خیرات  [ 99]

. دنکیم لقن  ددعتم  عبانم  زا  ص 463 و 429 و 419  هعوسوم ،... [ 100]
. دنکیم لقن   597 هعیشلا ، نایعا  يربط 307/3 و  خیرات  زا  ص 362  نامه ، [ 101]

. دنکیم لقن  ددعتم  عبانم  زا  ص 289  نامه ، [ 102]
. دنکیم هدش  لقن  ددعتم  عبانم  زا  ص 314  نامه ، [ 103]

ص 339 و 340. نامه ، [ 104]
ص 195. ج 44 ، راحب ، ص 336 و 337 و  نامه ، [ 105]

ص 337. هعوسوم ،... [ 106]
ص 354. نامه ، [ 107]

ص 377. هعوسوم ،... [ 108]
ص 315. نامه ، [ 109]
ص 342. نامه ، [ 110]
ص 383. نامه ، [ 111]

. دشاب رفن  کی  دیاش  یلو  دنکیم  رکذ  یفنحلا  رحلا  نب  هللادبع  ار  درم  نیا  مان  ص 315  ج 44 ، راونألاراحب ، رد  [ 112]
دوب نزهار  دزد و  درم  نیا  هک  دشاب  نیا  وا  ریـشمش  بسا و  لوبق  مدع  تلع  دـیاش  ص 365 و 368  هعوسوم ... ص 315 -  نامه ، [ 113]

. تسا هدش  لقن  هعوسوم ) ص 368   ) يزودنق تیاور  هک  روطنامه 
ص 320 و 357. هعوسوم ،... [ 114]

ص 415 و 425 و 429. هعوسوم ،... [ 115]
ص 319. ج 44 ، راحب ، دعب و  هب  ص 353  هعوسوم ، [ 116]

. نامه [ 117]
. دنکیم لقن  داشرالا  يربط و  خیرات  زا  ص 381  هعوسوم ، [ 118]
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. دنکیم لقن   245 یمزراوخ ، لتقم  حوتفلا 102/5 و  ص 388 و  ج 44 ، راحب ، زا  ص 387  نامه ، [ 119]
ص 389 و 353. نامه ، [ 120]
ص 378 و 379. نامه ، [ 121]

ص 506. نامه ، [ 122]
، مالسلاهیلع نیـسح  مامالا  هعوسوم  زا  لقن  هب  داشرالا ص 232  يربط 317/3 -  خیات  یمزراوخ 247/1 -  لتقم  حوتفلا 107/5 -  [ 123]

ص 393.
. نامه [ 124]
. نامه [ 125]
. نامه [ 126]
. نامه [ 127]

ص 298. ج 44 ، راحب ، [ 128]
ص 314. نامه ، [ 129]
ص 313. نامه ، [ 130]
ص 314. نامه ، [ 131]

ص 370. ج 44 ، راونألاراحب ، [ 132]
ص 335. هعوسوم ،... [ 133]

ص 327. نامه ، [ 134]
ص 352 و 344. نامه ، [ 135]

ص 495. هعوسوم ،... زا  لقن  هب  ص 41  مالسلاهیلع ، نیسحلا  بدا  [ 136]
ص 328. هعوسوم ،... [ 137]

.343 نامه ، [ 138]
. دنکیم لقن  ددعتم  عبانم  زا  ص 348  نامه ، [ 139]

ص 340. نامه ، [ 140]

ص 374. نامه ، [ 141]
ص 399. هعوسوم ، زا  لقن  هب  ص 268  ةداهشلا ، رارسا  ۀکاسلا ص 271 -  ۀعمدلا  خیراوتلا 158/2 -  خسان  [ 142]

. دنکیم لقن  حئارجلا 848/2  جئارخلا و  راحب 80/45 و 61/53  زا  ص 43  هعوسوم ، [ 143]
ص 403. هعوسوم ، [ 144]

ص 457. نامه ، [ 145]

ص 464. نامه ، [ 146]
. دنکیم لقن  راحب  يربط و  خیرات  داشرالا و  زا  ص 507  نامه ، [ 147]

ص 319. نامه ، [ 148]
. نامه [ 149]

ص 329. هعوسوم ، [ 150]
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ص 295. هعوسوم ، زا  لقن  هب  هعیشلا 588/1  نایعا  تارایزلا ص 96 -  لماک  راحب 88/45 -  [ 151]
ص 333. هعوسوم ، [ 152]

ص 331. نامه ، [ 153]
. دنکیم لقن  لئاسو  نیطبسلا و  یلاعم  زا  ص 497  نامه ، [ 154]

ص 446. نامه ، [ 155]
ص 320 و 321. ج 44 ، راحب ، [ 156]

ص 406. هعوسوم -   317 نامه ، [ 157]
يهیآ 21. بازحا ، يهروس  [ 158]

. دنکیم لقن  ددعتم  عبانم  زا  ص 316  هعوسوم ، [ 159]
ص 278. ج 44 ، راونألاراحب ، [ 160]

ص 299. نامه ، [ 161]
. نامه [ 162]

... هللا و همحر  یمق  سابع  خیش  فیلأت  نانجلا ، حیتافم  لثم  هعیش  هیعدا  ترایز و  ياهباتک  ك : ر . [ 163]
. دنکیم لقن  ددعتم  عبانم  زا  ص 355  هعوسوم ، [ 164]

.314 ص 313 -  ج 44 ، راونألاراحب ، [ 165]
عبط 1369 ه -  فجنلا -  یف  ۀیردیحلا  ۀـعبطملا  م 664 ،)  ) سواط نب  دـمحم  نبرفعج  نب  یـسوم  نب  یلع  فیلأت  ص 65 ، فوهل ، [ 166]

ش. 1368 ه .-  مق -  ریما  ۀعبطم  یناث - 
ات 68. هحفص 64  زا  فوهل ، [ 167]

ات 82. ص 77  نامه ، [ 168]
. فنخم یبا  زا  لقن  هب  دعب  هب  ص 93  هلتق ،) نع  هرخاتم  عیاقو   ) فوهل زین  ج 45 و  راحب ، [ 169]

نمهب 1361. یمالسا -  داشرا  ترازو  ص 38 ، ج 1 ، رون ، هفیحص  [ 170]
ص 30. ج 10 ، نامه ، [ 171]

نامه ج 20 ص 60. [ 172]
.171 ص 173 -  ج 21 ، نامه ، [ 173]

يهیآ 23. بازحا ، يهروس  [ 174]
. هدنراگن زا  يدازآ  نآرق و  هلاقم  ك : رتشیب ر . تاعالطا  يارب  [ 175]

ص 192. ج 44 ، راحب ، [ 176]
ص 504. هعوسوم ، [ 177]

ص 192. ج 44 ، راحب ، [ 178]
(. باتک یقرواپ  رد   ) ص 423 و 425 هعوسوم ، [ 179]

. دعب هب  ص 437  هعوسوم ، [ 180]
. میاهدرک هراشا  یماظن  ياهزومآ  ثحبم  رد  ام  هک  دندوب  زین  يرگید  ناراک  هبوت  اروشاع  هنحص  رد  هتبلا  [ 181]

ص 297 و 357. هعوسوم ، [ 182]
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. یماظن ياهکیتکات  لصف  اروشاع -  یماظن  ياههزومآ  ثحبم  ك : ر . [ 183]
ص 504. هعوسوم ، [ 184]

ص 353. نامه ، [ 185]
ص 316. ج 44 ، راحب ، دعب و ص 348 و  هب  ص 395  نامه ، [ 186]

ص 316. راحب ، ص 296 و  هعوسوم ، [ 187]
ص 342. هعوسوم ، [ 188]

.457 ص 458 -  نامه ، [ 189]
. نامه [ 190]

. دنکیم لقن  ددعتم  عبانم  زا  ص 453  نامه ، [ 191]

. دنکیم لقن  ددعتم  عبانم  زا  ص 507  نامه ، [ 192]
ص 70. فوهل ، [ 193]
ص 64. نامه ، [ 194]
ص 67. نامه ، [ 195]
ص 65. نامه ، [ 196]
ص 79. نامه ، [ 197]

ص 503. هعوسوم ، [ 198]
ص 289. نامه ، [ 199]
ص 314. نامه ، [ 200]

ص 306 و 309. نامه ، [ 201]
. دنکیم لقن  ص 45  نازحالا ، ص 350  نامه ، [ 202]

ص 344. نامه ، [ 203]

ص 460. نامه ، [ 204]

ص 470. نامه ، [ 205]

ص 491. نامه ، [ 206]
لقن نیطبـسلا 12/2  یلاعم  ص 416 و  ةدوملا ، عیباـنیو  خیراوتلا 376/2  خـسان  ص 132 و  فنخم ، نبا  لـتقم  زا  ص 491  ناـمه ، [ 207]

. دنکیم
ص 318. نامه ، [ 208]

ص 386. هعوسوم ، زا  لقن  هب  ملاوعلا 239/17  فوهل 38 -  يربط 313/3 -  خیرات  حوتفلا 102/5 -  [ 209]
ص 389 و 390. هعوسوم ، [ 210]

.435 ص 408 -  نامه ، [ 211]

.407 ص 408 -  نامه ، [ 212]
ص 412. نامه ، [ 213]

.404 ص 405 -  هعوسوم ، زا  لقن  هب  راحب 1/45 ...-  ص 232 -  داشرالا ، يربط 3/6/3 -  خیرات  [ 214]
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.405 ص 406 -  هعوسوم ، [ 215]
.448 ص 449 -  نامه ، [ 216]
ص 464 و 466. نامه ، [ 217]
ص 448 و 452 نامه ، [ 218]

ص 447. نامه ، [ 219]

ص 472. نامه ، [ 220]

ص 471. نامه ، [ 221]

ص 471. نامه ، [ 222]

ص 474. نامه ، [ 223]

ص 489. نامه ، [ 224]
. دنکیم لقن  ددعتم  عبانم  زا  ص 507  نامه ، [ 225]

ص 442. نامه ، [ 226]
ص 58 و 55. فوهل ، [ 227]

ص 476. هعوسوم ، [ 228]

ص 476. هعوسوم ، [ 229]
ص 478. نامه ، [ 230]
ص 56. فوهل ، [ 231]
ص 57. نامه ، [ 232]

. نامه [ 233]
ص 57. نامه ، [ 234]
ص 57. نامه ، [ 235]
ص 57. نامه ، [ 236]
ص 57. نامه ، [ 237]
ص 62. نامه ، [ 238]

ص 58. فوهل ، [ 239]
ص 59. نامه ، [ 240]

ج 45. راحب ، ص 68 و  نامه ، [ 241]
ص 76. نامه ، [ 242]

ص 78. فوهل ، [ 243]
ص 329. هعوسوم ، [ 244]

. دنکیم لقن  ص 138 و ... قودص ، یلاما  راحب 54/44 و  ص 124 و  فوهل ، زا   508 ص 509 -  نامه ، [ 245]
ص 421. نامه ، [ 246]

. دعب هب  ص 460  هعوسوم ، [ 247]

اه تربع  اه و  سرد  اروشاع  یتیبرت  ياه  www.Ghaemiyeh.comهزومآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 71زکرم  هحفص 63 

http://www.ghaemiyeh.com


ص 298. ج 44 ، راحب ، [ 248]
ص 402. هعوسوم ، [ 249]

ص 316. ج 44 ، راحب ، [ 250]
. دنک یم  لقن   17/45 راحب ، زا  ص 435  هعوسوم ، [ 251]

ص 370. ج 44 ، راحب ، [ 252]
ص 319. نامه ، [ 253]

ص 319. ج 44 ، راحب ، [ 254]
ص 459. هعوسوم ، [ 255]

ص 98. نامه ، [ 256]
ص 448. هعوسوم ، [ 257]

ص 409. نامه ، [ 258]
ص 460 و 462. نامه ، [ 259]
ص 298. ج 44 ، راحب ، [ 260]

(. دوب ملسم  نب  هللادبع  مالسلامهیلع  تیبلا  لها  مدق  شیپ  نیلوا  هک  دناهدرک  تیاکح  یضعب  هتبلا  . ) ص 321 نامه ، [ 261]
ص 314. نامه ، [ 262]

.(. دندروآ اجب  يدارف  تروص  هب  ار  زامن  هک  دناهدرک  تیاکح  یخرب  هتبلا  . ) دنکیم لقن  ددعتم  عبانم  زا  ص 444 -  هعوسوم ، [ 263]
ص 403. هعوسوم ، زا  لقن  هب  ص 41  فوهل ، ص 233 -  داشرالا ، يربط 317/3 -  خیرات  [ 264]

.. ص 508 هعوسوم ، [ 265]

ص 489. هعوسوم ، [ 266]
ص 290. نامه ، [ 267]
ص 487. نامه ، [ 268]
ص 344. نامه ، [ 269]

ص 288. هعوسوم ، و  ص 312 ، ج 44 ، راحب ، [ 270]
ص 296. هعوسوم ، [ 271]

.500 ص 503 -  نامه ، [ 272]
ص 336. نامه ، [ 273]
ص 491. نامه ، [ 274]
ص 332. نامه ، [ 275]
ص 355. نامه ، [ 276]
ص 332. نامه ، [ 277]
ص 390. نامه ، [ 278]
ص 391. نامه ، [ 279]

 - راحب 367/44 ص 30 -  فوهل ، خیراتلا 547/2 -  یف  لماکلا  یمزراوخ 220/1 -  لتقم   - 219 داشرالا ، يربط 296/3 -  خیرات  [ 280]
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ص 335. هعوسوم ، زا  لقن  هب  هعیشلا 594/1 ...-  نایعا 
ص 313. ج 44 ، راحب ، [ 281]

ص 312. هعوسوم ، [ 282]
ص 440. نامه ، [ 283]
ص 378. نامه ، [ 284]
ص 402. نامه ، [ 285]

. دنکیم لقن  ددعتم  عبانم  زا  لقن  هب  ص 457  نامه ، [ 286]
ص 476. نامه ، [ 287]

ص 451. هعوسوم ، [ 288]
ص 450. نامه ، [ 289]
ص 463. نامه ، [ 290]
ص 472. نامه ، [ 291]
ص 474. نامه ، [ 292]
ص 465. نامه ، [ 293]

ص 289. ج 44 ، راحب ، [ 294]
ص 190. نامه ، [ 295]

. دنکیم لقن  ددعتم  عبانم  زا   392 هعوسوم ، [ 296]
ص 297. ج 44 ، راحب ، [ 297]
ص 71. ءارسا ، يهروس  [ 298]

ص 313. نامه ، [ 299]
.355 ص 357 -  نامه ، [ 300]

ص 288. ج 44 ، راحب ، 287 و  هعوسوم ، [ 301]
ص 289. هعوسوم ، [ 302]

ص 3 هعوسوم ، [ 303]
.307  - 324  - 320  - 326  - 328  - 322  - 331  - 330  - 332  - 328  - 341  - 292  - 263  - 293  - 302 ص 288 -  نامه ، [ 304]

ص 329 و 289. هعوسوم ، [ 305]
ص 322. هعوسوم ، [ 306]
ص 284. هعوسوم ، [ 307]

.288 ص 289 -  هعوسوم ، [ 308]
. دنشاب یکی  دیاش  دننکیم و  یفنحلا  رحلا  هللادبع  ص 315  ج 44 ، راحب ، رد  وا  مان  [ 309]

ص 365 و 368. هعوسوم ، ص 315 و  نامه ، [ 310]
ص 490. هعوسوم ، [ 311]

. دنکیم لقن  ددعتم  عبانم  زا  ص 510  هعوسوم ، [ 312]
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ص 510. نامه ، [ 313]
ص 510. هعوسوم ، زا  لقن  هب  ملاوع 300/17  راحب 56/45 -  [ 314]

. یسایس ياههزومآ  ك : مالسلاهیلع ر . نیسح  ماما  مایق  فادها  دروم  رد  [ 315]
ص 482. هعوسوم ، [ 316]
ص 291. هعوسوم ، [ 317]
ص 336. هعوسوم ، [ 318]
ص 328. هعوسوم ، [ 319]
ص 414. هعوسوم ، [ 320]
ص 485. هعوسوم ، [ 321]

.297 ص 298 -  ج 44 ، راحب ، [ 322]
ص 513. هعوسوم ، [ 323]

ص 503. نامه ، [ 324]
ص 191. ج 44 ، راحب ، [ 325]

. تمواقم راثیا و  ياههوسا  ثحبم  کن : [ 326]
ص 464. هعوسوم ، [ 327]

ص 64 و 70 و 79. فوهل ، [ 328]
ص 71. نامه ، [ 329]
ص 84. نامه ، [ 330]

ص 387. هعوسوم ، [ 331]
ص 373. هعوسوم ، ص 195 و  ج 44 ، راحب ، [ 332]

. ددعتم عبانم  زا  لقن  هب  هعوسوم ص 497  [ 333]
ص 387 و 64. نامه ، [ 334]

ص 498. نامه ، [ 335]
. دنکیم لقن  ددعتم  عبانم  زا  ص 492  نامه ، [ 336]

یهارمگ لهج و  زا  مدرم  تاجن  ار  ترـضح  مایق  فده  هک  مینیبیم  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  نیعبرا  ترایز  رد  ص 498 . نامه ، [ 337]
. ۀلالضلا ةریح  ۀلاهجلا و  نم  كدابع  ذقنتسیل  کیف  هتجهم  لذب  و  دیامرفیم : دنکیم و  یفرعم 

ص 422. هعوسوم ، [ 338]
ص 298. ج 44 ، راحب ، [ 339]

. دنکیم لقن   185 فارشالا ، باسنا  زا  ص 397  هعوسوم ، [ 340]
ص 373. هعوسوم ، ص 195 و  ج 44 ، راحب ، [ 341]

ص 285. هعوسوم ، [ 342]

ص 285. هعوسوم ، [ 343]
ص 17 و 416 و 420. نامه ، [ 344]
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ص 420. نامه ، [ 345]
. نامه [ 346]

ص 455 و 456. نامه ، [ 347]

ص 320 و 357. نامه ، [ 348]
ص 322. هعوسوم ، [ 349]

ص 426. هعوسوم ، زا  لقن  هب   17 ملاوعلا 167 /  ص 135 -  قودص ، یلاما  [ 350]
ص 436. هعوسوم ، [ 351]

ص 441. نامه ، [ 352]
ص 442. هعوسوم ، [ 353]
ص 390. هعوسوم ، [ 354]
ص 330. هعوسوم ، [ 355]

(. ص 426 هعوسوم ،  ) هرامش 344 عبانم  [ 356]
ص 315. ج 44 ، راحب ، [ 357]

یلع نکمی  لامتحالا  نم  فرح  یلع  هلعجت  نا  مالکلا  فیرحت  ملقلا و  فیرحتل  هتلاـما  ءیـشلا  فیرحت  و  هفرط ... ءیـشلا  فذـح  [ 358]
. يرهطم دیهش  داتسا  ص 251 ، ج 3 ، ینیسح ، هسامح  نیهجو ...

.3 ص 281 -  نامه ، ك : ر . [ 359]
.3 ص 281 -  نامه ، [ 360]
.3 ص 281 -  نامه ، [ 361]

ص 254 و ص 255. ج 3 ، ینیسح ، هسامح  ص 436 و  هعوسوم ، [ 362]
ص 457/1 و نیطبسلا ، یلاعم  ص 306 و  ةداهشلا ، رارسا  ص 365 و  یحیرط ، بختم  زا  لـقن  هب   8 ص 465 -  هعوـسوم ، ك : ر . [ 363]

ءزجاعملا ص 166/3. ۀنیدم 
ص 265. ج 3 ، ینیسح ، هسامح  [ 364]

.5 ص 254 -  نامه ، [ 365]
( يدنجریب رقاب  دمحم  خیـش  جاح  فیلات   ) ناجرم ؤلؤل و  باتک  هب  دـیناوتیم  دروم  نیا  رد  رتشیب  تاعالطا  يارب  . ) ص 263 نامه ، [ 366]

.(. دییامرف هعجارم 
ص 70. فوهل ، [ 367]

. نامه [ 368]
ص 516. هعوسوم ، [ 369]
ص 441. هعوسوم ، [ 370]

ص 330. ج 3 ، ینیسح ، هسامح  [ 371]
ص 256. نامه ، [ 372]

ص 314. ج 44 ، راحب ، [ 373]
ص 377. هعوسوم ، [ 374]
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هیآ 57. هرقب ، هروس  [ 375]
ص 400. هعوسوم ، [ 376]

ص 56. فوهل ، [ 377]
ص 59. نامه ، [ 378]

ص 322. ج 44 ، راحب ، [ 379]
ص 319. نامه ، [ 380]

.(. دگنجب مالسلاهیلع  ماما  رانک  رد  تسناوتن  شرتخد  رطاخ  هب  هک  دوب  ملسم  یبا  نب  ۀمثره  هب  ماما  نخس  نیا  . ) ص 379 هعوسوم ، [ 381]
ص 298. ج 44 ، راحب ، [ 382]

. نامه [ 383]
. دنکیم لقن  ددعتم  عبانم  زا  ص 451  هعوسوم ، [ 384]

ص 348. هعوسوم ، [ 385]
ص 422. نامه ، [ 386]

.417 ص 418 -  نامه ، [ 387]
. دنکیم لقن  ددعتم  عبانم  زا  ص 399  هعوسوم ، [ 388]

ص 348. نامه ، [ 389]
ص 379 و 378. نامه ، [ 390]
.379 ص 378 -  نامه ، [ 391]

ص 387. نامه ، [ 392]
. نامه [ 393]
. نامه [ 394]

ص 365 و ص 368. هعوسوم ، ص 315 و  ج 44 ، راونالا ، راحب  [ 395]
. دنکیم لقن  ددعتم  عبانم  زا  ص 457  نامه ، [ 396]

ص 220. ج 44 ، راحب ، [ 397]
ص 451. هعوسوم ، [ 398]

. تشذگ البق  بلاطم  نیا  كرادم  [ 399]

. تشذگ البق  بلاطم  نیا  كرادم  [ 400]

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
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راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 
رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 

هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 
نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )

. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 
هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 

فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 
. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،

هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها
هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
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ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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