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تسرهف
5تسرهف

تیئاهب تیباب و  هلاض : هقرف  یسررب  11دقن و 

باتک 11تاصخشم 

11میدقت

ثحب ترورض  11تیمها و 

13تایلک

بهاذم اه و  13هقرف 

بهاذم قرف و  تخانش  13تیمها 

بهاذم قرف و  شیادیپ  14للع 

15هراشا

یبزح ياهشیارگ  ياهلیبق و  روک  15ياهبصعت 

تنس باتک و  فراعم  مهف  رد  یشیدنا  جک  يرکف و  15دومج 

ربمایپ ثیداحا  نیودت  زا  16يریگولج 

یتسرپاوه 16یهاوخدوخ و 

( اهندمت یگنهرف  دروخرب   ) ندمتم ياهتلم  اب  ناناملسم  17دروخرب 

صن ربارب  رد  17داهتجا 

نخس 18هجیتن 

ناریا رد  بهاذم  قرف و  18هچخیرات 

18هراشا

اههقرف دشر  شیور و  19ياههنیمز 

نخس 20هجیتن 

یمالسا بهاذم  21تیودهم و 

21هراشا
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نامز ماما  هرابرد  بهاذم  كارتشا  21طاقن 

تیودهم هرابرد  بهاذم  قارتفا  23طاقن 

نآ لیالد  یصخش و  24تیودهم 

24هراشا

رشعانثا يافلخ  24ثیدح 

نیلقث 24ثیدح 

نامز ره  رد  ماما  دوجو  25ترورض 

تیودهم نیغورد  26نایعدم 

تیودهم نیغورد  ياهتبسن  يواعد و  هب  یخیرات  26هاگن 

26هراشا

رصع یلو  ترضح  تماما  زا  لبق  27نایعدم 

رصع یلو  تماما  زا  دعب  28نایعدم 

تیودهم برغ و  28ناهج 

تیباب شیادیپ  29هچخیرات 

29همدقم

هتسجرب تفص  30باب 

تیباب شیادیپ  رتسب  30هیخیش 

ییاسحا يارآ  32دیاقع و 

ینامسج داعم  هرابرد  ییاسحا  دمحا  خیش  32هدیقع 

ییاسحا دمحا  خیش  هاگدید  زا  ربمایپ  33جارعم 

نامز ماما  تایح  هرابرد  ییاسحا  دمحا  خیش  33هاگدید 

هیخیش 34ياههقرف 

عبار نکر  35تعدب 

تیباب هقرف  راذگناینب  باب  دمحم  یلع  ازریم  لاح  35حرش 
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باب دمحم  یلع  ازریم  نتفر  بتکم  هب  35كرادم 

رهشوب رد  باب  دمحم  یلع  36دیس 

البرک هب  37ترفاسم 

هیباب يهقرف  شیادیپ  37يارجام 

تیباب غلبم  نیعلا ، ةرق  لاح  38حرش 

نیعلاةرق 38مادعا 

تشدب هعقاو  39حاضتفا 

يرگ یئاهب  ات  يرگ  یباب  40زا 

ییاهب هلاض  هقرف  راذگناینب  ءاهب ، یلعنیسح  لاح  41حرش 

نافلاخم ناقفاوم و  شکاشک  رد  تیئاهب  42تیباب و 

وا راکفا  باب و  اب  هعیش  ياملع  42دروخرب 

42هراشا

باب هبوت  44هیبنت و 

همان هبوت  44نتم 

باب مادعا  يارب  املع  45ياوتف 

نوارب دراودا  يهتفگ  هب  45یلو 

نایباب باب و  اب  راجاق  تموکح  نارس  45دروخرب 

ود نآ  تیوقت  يرگ و  یئاهب  يرگ و  یباب  شیادیپ  رد  رامعتسا  46شقن 

46هراشا

تیئاهب تیباب و  شیادیپ  رد  سیلگنا  هیسور و  47شقن 

مسینویهص اب  تیئاهب  48دنویپ 

تیئاهب تیباب و  یماح  50اکیرمآ 

تیئاهب رد  51باعشنا 

يریگ هجیتن  يدنب و  53عمج 
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تیئاهب تیباب و  هقرف  یسررب  54دقن و 

تایآ هب  54لالدتسا 

بازحا هروس  هیآ 40  هب  54لالدتسا 

54هراشا

نآرق هاگدید  زا  55تیمتاخ 

تایاور هاگدید  زا  56تیمتاخ 

56هراشا

تلزنم 57ثیدح 

لیثمت 57ثیدح 

فارعا هروس  هیآ 35  هب  57لالدتسا 

( رفاغ  ) نمؤم هروس  هیآ 15  رب  58لالدتسا 

رون هروس  هیآ 25  هب  59لالدتسا 

سنوی هروس  تایآ 47 و 49  هب  60لالدتسا 

رمز هروس  هیآ 68  هب  62لالدتسا 

همطاف ترضح  حول  هب  65لالدتسا 

يدنب عمج  65هجیتن و 

باب 66ياهاعدا 

تیباب تیرکذ و  66ياعدا 

تیودهم تیمئاق و  67ياعدا 

يربمغیپ توبن و  68ياعدا 

ییادخ تیهولا و  69ياعدا 

ءاهب یلعنیسح  71ياهاعدا 

يربمغیپ تلاسر و  71ياعدا 

یئادخ 72ياعدا 
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اهب باب و  نییآ  رد  عورف  73لوصا و 

نایدا رد  عورف  73لوصا و 

ءاهب باب و  نییآ  رد  74لوصا 

ایبنا 75فادها 

اهب باب و  توبن  76یگنوگچ 

ءاهب باب و  مالسا و  رظن  زا  زیخاتسر  76داعم و 

داعم هلأسم  هب  نآرق  77مامتها 

ءاهب باب و  نییآ  رد  78عورف 

هدزون ددع  شیادیپ  یگنوگچ  79ییارچ و 

تراهط 79باب 

ینم 80تراهط 

ءوضولا 80باب 

ءاهب باب و  کلسم  رد  80زامن 

تعامج 81زامن 

نایئاهب نایباب و  82هلبق 

ءاهب باب و  کلسم  رد  82هزور 

ءاهب باب و  کلسم  رد  82تاکز 

ءاهب باب و  کلسم  رد  فورعم  هب  83رما 

ءاهب باب و  کلسم  رد  83داهج 

ءاهب باب و  کلسم  رد  85جح 

ءاهب باب و  کلسم  رد  85حاکن 

.... حاکن 86تمرح 

هیناز یناز و  86مکح 

هقرفتم 86لئاسم 
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تخت يور  نارتخد  86ندناشن 

ءانمتسا 87زاوج 

شناد ملع و  اب  87تفلاخم 

لزنم هیثاثا  87دیدجت 

ربنم يور  نتسشن  88میرحت 

يریگ هجیتن  يدنب و  عمج  88همتاخ :

90تاقحلم

هناگ هدزاود  90لوصا 

90هراشا

یناسنا ملاع  90تدحو 

تقیقح 90يرحت 

تسا یکی  یهلا  نایدا  عیمج  90ساسا 

دشاب تفلا  ببس  دیاب  91نید 

دشاب لقع  ملع و  اب  قباطم  دیاب  91نید 

ءاسن لاجر و  91يواست 

تابصعت 92كرت 

یمومع 92حلص 

یمومع تیبرت  92میلعت و 

يداصتقا لئاسم  92لح 

یمومع 93ناسل 

يربک 93يهمکحم 

93یقرواپ

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  105هرابرد 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 108زکرم  هحفص 10 

http://www.ghaemiyeh.com


تیئاهب تیباب و  هلاض : هقرف  یسررب  دقن و 

باتک تاصخشم 

هموصعم ینیسح ، هسانشرس : 
. ینیسح موصعم  هدنراگن  تیئاهب /  تیباب و  هلاض : هقرف  یسررب  دقن و  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1387 شناد ، ناتسوب  مق : رشن :  تاصخشم 
285 ص. يرهاظ :  تاصخشم 

 : لایر 978-964-8144-75-8  30000 کباش : 
.Naghd & barresi- e - ferghe- e - zalle Babiat & Bahaeeat هدش : ینیتال  دلج  تشپ  تشاددای : 

. تیئاهب تیباب و  يهلاض : يهقرف  یسررب  دقن و  دلج : يور  ناونع  تشاددای : 
. سیونریز تروص  هب  نینچمه  285 ؛ - 277 ص . همانباتک : تشاددای : 

. تیئاهب تیباب و  يهلاض : يهقرف  یسررب  دقن و  دلج :  يور  ناونع 
. تیئاهب تیباب و  رگید :  ناونع 

اههیدر اههیعافد و  يرگیئاهب --  عوضوم : 
اههیدر اههیعافد و  يرگیباب --  عوضوم : 

ناریا يرگیئاهب --  عوضوم : 
خیرات يرگیباب --  عوضوم : 

BP330/ح5ن7 1387 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/564 ییوید :  يدنب  هدر 

1659554 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

میدقت

حاورا یحور و  يرکسعلا  نسحلا  نبا  ۀجح  ترضح  تیرـشب  ملاع  یجنم  هناگی  كرابم  رـضحم  هب  ار  باتک  نیا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
مناـخ ردـپ  حور  هب  هداد و  رارق  جـع )  ) ناـمز ماـما  يزابرـس  ریـسم  رد  ارم  هک  ینیـسح  میرک  دیـس  مردـپ  حور  هب  و  ادـفلا -  هـل  نیملاـعلا 

هحفص 11 ] مرادیم [ . میدقت  دوب  ع )  ) نامز ماما  ناقشاع  زا  دج  هب  هک  يرافغ  راتخم  جاح  مراوگرزب 

ثحب ترورض  تیمها و 

يهتفای لماکت  تروص  هک  رامعتـسا ، و  اهتلم » یگدرب   » یلو هدـش ، هدـیچرب  ناهج  زا  قباس  تروص  هب  يدرف » یگدرب   » مینادیم اـم  يهمه 
هچ تسا  یعامتجا  فلتخم  ياههدـیدپ  لماکت  رـصع  ام  رـصع  اریز  تسین ؛ بجعت  ياج  تسا . هدـش  نآ  نیزگیاـج  تسا ؛ يدرف  یگدرب 

كانتـشحو تروص  نیا  هب  دـبای و  لماکت  ریخا ، یتعنـص  لوحت  دـیلوت و  رازبا  لـماکت  يهیاـس  رد  مه  میدـق  يهنهک  یگدرب  دراد  یعناـم 
یهت دوخ  تیوه  زا  ار  اهنآ  دشکب و  رامعتـسا  هب  ار  ناناملـسم  اهدـنفرت ، اهگنرین و  عاونا  اب  هک  دـشوکیم  امئاد  یناهج  رابکتـسا  دـیآرد !

رد هراومه  درادیمنرب و  تسد  شاهنایشحو  شروی  زا  دیزاس ، دراو  وا  رب  مه  ياهبرض  هچنانچ  هک  تسا  ییاهدژا  نوچمه  رابکتسا  دزاس .
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هبناج همه  لالقتسا  يارب  مالسا  سدقم  نید  تسا . ناسنا  ندرب  نیب  زا  ددصرد  گنرین  رکم و  اب  دربیم و  رس  هب  دادبتسا  هلمح و  يهزیرغ 
ربارب رد  ندـش  لاـفغا  ندروـخ و  بـیرف  زا  ار  اـم  نوگاـنوگ  تاریبـعت  اـب  هداد و  یفلتخم  ياهرادـشه  اـهنآ  ندرک  دـنمتزع  ناناملــسم و 

دنوادخ [ . 1 .« ] الیبس نینمؤملا  یلع  نیرفاکلل  هللا  لـعجی  نل  و  دـیامرفیم ...« : هحفص 12 ] هچ [  نانچ  تسا . هتـشاد  رذح  رب  نیربکتـسم 
. تسا نانمؤم  وا و  لوسر  ادخ و  صوصخم  تزع  [ . 2 ...« ] نینمؤملل هلوسرل و  ةزعلا و  و هللا  هدادن ...« . یطلست  نانموم  رب  ار  نارفاک  زگره 
. تسا ناناملسم  نیب  مکاح  گنهرف  رد  شیوشت  داجیا  ینکفا و  فالتخا  هطلس ، ذوفن و  يارب  یناهج  رابکتسا  رامعتـسا و  ياههار  زا  یکی 

[ . 3 .« ] اوقرفت اعیمج و ال  هللا  لبحب  اومـصتعا  و  : » دـیامرفیم دـنکیم و  توعد  داحتا  هب  ار  ناناملـسم  ررکم  روط  هب  نآرق  ساسا  نیمه  رب 
دوشیم بجوم  هک  ییاههار  زا  یکی  دیوشن . قرفتم  دینز و  گنچ  تدحو ) يهلیسو  هنوگ  ره  مالسا و  نآرق و   ) ادخ نامـسیر  هب  یگمه 

دوخ تیوه  تیصخش و  هک : تسا  نیا  میتسیاب ، نامتاداقتعا  رس  رب  مکحم  صرق و  میروخن و  بیرف  یناهج  رامعتـسا  رابکتـسا و  ربارب  رد 
يارب تسا و  لماک  نید  ام  نید  میرادن . نارگید  هب  يزاین  چـیه  میتسه و  ینغ  یگنهرف ، ینید -  رظن  زا  ام  هک  مینک  كرد  میـسانشب و  ار 

نوچ درک ؛ دـهاوخن  ذوفن  ام  رد  رامعتـسا  اـعطق  میـسرب ، رواـب  نیا  هب  رگا  دراد . روتـسد  ناـسنا  یعاـمتجا  يدرف و  یگدـنز  لـحارم  ماـمت 
: دـیامرفیم نوـعرف  دروـم  رد  نآرق  هـچ  ناـنچ  دوـشیم . طلـسم  اـم  رب  هـیحور  هشیدـنا و  رکف و  فیعـضت  بـیرخت و  قـیرط  زا  رامعتـسا ،
رد نارگرامعتسا  هحفـص 13 ] دـندرک [ . تعاـطا  وا  زا  هجیتـن  رد  هدرمـش  کبـس  ار  دوخ  موق  نوـعرف ) [ . ) 4 .« ] هوعاطاف هموق  فختـساف  »
هب تسا و  نانآ  ماجـسنا  تدحو و  ناناملـسم ، يریذپان  للخ  يدنلبرـس و  تزع و  لماع  هناگی  هک : دناهتفرگ  هجیتن  نینچ  دوخ  تابـساحم 

لصتم رگیدمه  هب  ار  ناملسم  دارفا  حیبست ، يهتشر  نوچمه  هک  تسا  مالـسا  نید  داحتا ، نیا  لماع  نیرتمهم  هک : دندیـسر  مه  هجیتن  نیا 
ار بهذم  يزاس ، نید  اب  دنروآرد و  فلتخم  ياههراپ  تروص  هب  تسا . تدـحو  لماع  هک  ار ، مالـسا  دـنتفرگ  میمـصت  اذـل  تسا . هدرک 

دراوم رد  فسأت  لامک  اب  هک  دنریگب  یهام  بآ ، ندرک  دولآلگ  اب  دنزادنا و  رگیدـمه  ناج  هب  ار  ناناملـسم  و  دـنهد ، رارق  بهذـم  هیلع 
نیب تدـحو  ماجـسنا و  دـهاوخیم  فلتخم  ياهدـنفرت  زا  هدافتـسا  اب  شالت و  ماـمت  اـب  رامعتـسا  مه  زورما  دندیـسر . دوصقم  هب  يرایـسب 

میشاب رایشوه  دنک . ادج  نید  زا  ار  ام  ناوج  لسن  یگنهرف ، دض  راک  تاغیلبت و  اب  دربب و  نیب  زا  ار  ناریا -  مدرم  صوصخ  هب  ناناملسم - 
هقرفت و زا  میشاب و  رادیاپ  تسا ، مالسا  سدقم  نید  نامه  هک  نامدوخ  ياهشیر  لیـصا و  تاداقتعا  رواب و  رب  میریگب و  تربع  خیرات  زا  و 

تبثی مکرـصنی و  هللا  رـصنت  نا  هک ...« : میناـمب  مواـقم  يرامعتـسا  یگنهرف و  تاـمجاهت  ربارب  رد  هوک  دـننامه  مینک و  يرود  ارآ  تتـشت 
هب نوعرف  يهطلس  رامعتـسا و  دروم  رد  نآرق  درادیم . راوتـسا  ار  ناتیاهماگ  دنکیم و  ناتیرای  دینک  يرای  ار  ادخ  رگا  [ . ... 5 .« ] مکمادقا
نا : » دیامرفیم دـش ، دـنهاوخ  طلـسم  ام  رب  اهنوعرف  مییآرد  اههورگ  تروص  هب  رگا  هک  دـهد  هجوت  ام  هب  ات  هدرک  حیرـصت  بلطم  نیمه 
... دومن میسقت  یفلتخم  ياههورگ  هب  ار  نآ  لها  درک و  ییوج  يرترب  نیمز  رد  نوعرف  [ . 6 ...« ] اعیش اهلها  لعج  ضرالا و  یف  الع  نوعرف 

دنهاوخیم ییارگبزحت  غیلبت  اب  نارگرامعتـسا  تسا . نآ  عفن  زا  شیب  ییارگ ، هورگ  بزحت و  نایز  هک  هداد  ناـشن  هبرجت  هحفص 14 ] ] 
اهنت هک  دهدیم  رادشه  نآرق  میروخن . ار  اهنآ  بیرف  ات  میشاب  رایـشوه  دیاب  ام  دننک . داجیا  یگدنکارپ  فاکـش و  نیملـسم  فوفـص  نیب 

دننکیمن و رارقرب  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ادخ و  نانمشد  اب  یتسود  هطبار  هک  ار  نانآ  ور  نیا  زا  تسا . زوریپ  قفوم و  بزح  کی 
هللا بزح  نا  الا  هللا  بزح  کئلوا  هنع  اوضر  مهنع و  هللا  یضر  دیامرفیم ...« : تسا و  هدوتـس  دنیامنیم ، تمواقم  نآ  ربارب  رد  ماجـسنا  اب 

. دنناراگتسر دنازوریپ و  هللا » بزح   » دینادب دنا  هللا » بزح   » اهنآ دندونشخ ، زین  نانآ  تسا و  دونشخ  اهنآ  زا  ادخ  [ . ... 7 [ ؛». نوحلفملا مه 
نیواـنع تحت  دـندش و  دراو  هار  نیا  زا  ناناملـسم  ماجـسنا  داـحتا و  هب  ندز  هبرـض  يارب  لاـح  اـت  هتـشذگ  زا  نارگرامعتـسا  ناـیتوغاط و 

... يرگیئاهب و يرگیفوص ، يرگیخیـش ، يرگینایداق ، دناهتخادرپ . يزاسهقرف  يزاسنید و  هب  تیباب ، تیودهم و  هلمج : زا  نوگانوگ 
دـس يرامعتـسا و  دـض  ینید  مالـسا  هک  دـناهدش  هجوتم  نارگرامعتـسا  دراد . همادا  نانچمه  تسا  ون  هنهک و  رامعتـسا  نیا  ياـهناغمرا  زا 

زکرمتم یمالـسا  ياهروشک  هزوح  رد  رتشیب  ار  دوخ  رکف  دـنمورین ، دـس  نیا  رد  هنخر  داجیا  يارب  اذـل  تساهنآ . عماطم  ربارب  رد  یمکحم 
يرگیباب و اهنآ  زا  یکی  هک  دناهدروآ ، دوجو  هب  ناهج  ساسح  يهقطنم  نیا  رد  هتخاس  رـشب  هدناشن و  تسد  بهذم  نیدنچ  دناهتخاس و 
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ياقترا نامز و  تشذگ  اب  هناتخبـشوخ  هحفـص 15 ] تسا [ . بهذـم  هب  ینیهوت  اهنآ ، رب  بهذـم  مان  نتـشاذگ  اقح  هک  تسا  يرگیئاـهب 
هاگآ نادنمـشناد  شالت  رگید و  يوس  زا  كرادـم  ندـش  الم  رب  اهزار و  ندـش  شاف  اـههدرپ و  نتفر  ـالاب  وسکی و  زا  ناناملـسم  یهاـگآ 

کیدزن يراکمه  صوصخ ، هب  دنوش . ربخ  اب  رامعتسا  موش  يهشقن  نیا  زا  یبوخ  هب  ناناملسم  هک  تسا  هدش  ببـس  رگید  وس  زا  یمالـسا 
مود لصف  رد  هللا  ءاش  نا  . ) تسا هدرک  الم  رب  ار  يرتشیب  ياهزار  سیلگنا  اکیرمآ و  ياهتلود  اهتـسینویهص و  يرازت و  هیـسور  اب  هقرف  نیا 

بیرف زا  يدارفا  مینیبیم  اذـل  تفگ ). میهاوخ  نخـس  يرگیئاهب ، يرگیباب و  شیادـیپ  رد  رامعتـسا  شقن  زا  لصفم  روطب  مود  شخب  زا 
زا یضعب  یماسا  هلاسر  نیا  يهمتاخ  رد  هک  دننکیم  زاربا  هلاض  هقرف  نیا  زا  ار  دوخ  يرازیب  دندرگیمزاب و  مالـسا  شوغآ  هب  ناگدروخ ،
رد هنیمز  نیا  رد  هزات  یتاقیقحت  كرادم و  دـیاب  تسا . مزال  يرتشیب  يرگن  نشور  یهاگآ و  لاح ، نیا  اب  درک . میهاوخ  رکذ  ار  دارفا  نیا 

هاـگآ ار  نارگید  مه  دـنوش و  ربخ  اـب  موش  يهشقن  نیا  هجیتـن  یخیراـت و  يهنیـشیپ  زا  مه  اـت  داد  رارق  ناوج  لـسن  هژیو  هب  مومع ، راـیتخا 
هحفص 19 ] نیملاعلا [ » بر  ای  نیمآ  . » دنزاس

تایلک

بهاذم اه و  هقرف 

بهاذم قرف و  تخانش  تیمها 

نانچمه دناوتیم  ینوگرگد  نیا  دشاب ، هتـشادن  دوجو  ینیعم  رایعم  رگا  و  تسا ، ناسنا  رکفت  همزال  دیاقع ، اههشیدنا و  ینوگرگد  هراشا :
زا هدروآرد و  شدرگ  هب  صاـخ  ياـهروحم  لوـح  ار  يرـشب  راـکفا  فـلتخم ، بتاـکم  بهاذـم و  ناـیدا و  روـهظ  اـما  دـنک . ادـیپ  هـمادا 
هب يرـشب  رکف  خـیرات  رد  یفطع  هطقن  متاخ ، نید  ناونع  هب  مالـسا  شیادـیپ  نایم ، نیا  رد  دـناهدرک . يریگولج  دـح  زا  شیب  یگدـنکارپ 

نیا بوچراچ  رد  دناوتیم  هک  هتفای  دشر  يردـق  هب  يرـشب  رکف  درخ و  ناوراک  هک  دوب  نیا  تیمتاخ  شخب  دـیون  مایپ  اریز  دروآ ؛ دوجو 
تسناوتیم تفرگیم ، رارق  شایلصا  ریسم  رد  مالسا  رگا  دیاش  دسرب . دوصقم  لزنم  رس  هب  يدیدج  نید  روهظ  هب  زاین  نودب  لماک ، نید 

ریاس نوچمه  هک  دوب  هتـشذگن  مالـسا  نید  شیادـیپ  زا  ههد  دـنچ  زونه  اما  دـنک . نومنهر  تداعـس  هب  ار  رـشب  ینید ، فالتخا  نیرتمک  اب 
تعرـس و ... يداصتقا ، یگنهرف ، یـسایس ، يرکف ، فلتخم  لماوع  ریثأت  تحت  نامز ، زورم  هب  دـش و  زاغآ  ینید  نورد  تاـفالتخا  ناـیدا ،

قح و نتفاـی  يارب  ار  ینوریب  ققحم  هحفـص 20 ] رظان و [  ره  مراهچ ، نرق  لیاوا  رد  نرق  هس  تشذـگ  زا  سپ  اـهنت  هک  ياهنوگ  هب  تفرگ .
هک یملع  نیودت  هب  زاین  ور  نیا  زا  دنکیم . ینادرگرس  ریحت و  راچد  مالـسا  هب  بستنم  هلحن  بهذم و  کلـسم ، همه  نآ  نایم  زا  تقیقح 
اب دـناوتب  دـقتنم  رگـشهوژپ و  ات  دـش  ساسحا  شیپ  زا  شیب  دـشاب  هدـش  نایب  مالـسا  هب  بستنم  فلتخم  ياههورگ  يارآ  دـیاقع و  نآ  رد 

دراذگ و شیامزآ  هتوب  رد  ار  اهنآ  لقع  تنـس و  باتک و  سایقم  هس  هب  سپـس  دبای و  یهاگآ  فلتخم  ياههقرف  يارآ  زا  ملع  نآ  هعلاطم 
تغل لها  ار  بهذم » [ . » 8 . ] تسا هدمآ  هفیاط  هورگ و  هتسد ، يانعم  هب  هقرف  و  هقرف »  » عمج قرف  یسانش  هژاو  دسانشزاب . هرـسان  زا  ار  هرس 

هژاو ود  زا  بهاذم ، نایدا و  خـیرات  ياهباتک  رد  برع  ناگدنـسیون  [ . 9  ] دـناهدومن انعم  شیک  نید و  هقیرط ، شور ، نید ، زا  ياهبعـش  هب 
هب شناگدنب  ندیسر  يارب  دنوادخ  هک  هچنآ  ینعی  تسا ؛ نید  تعیرش و  يانعم  هب  یبرع  تغل  رد  تلم » . » دناهدومن هدافتسا  لحن » للم و  »
رد تلم  هژاو  تسا . [ 11  ] بهذـم نید و  يانعم  هب  هلحن »  » عمج لحن ، [ 10 . ] تسا للم  نآ  عمج  هدومن و  عضو  ایبنا  هطـساو  هب  تداـعس ،

: دیامرفیم یهلا  نییآ  دروم  رد  تسا . هتفر  راک  هب  یهلا » ریغ  لطاب و   » و قح » یهلا و  نییآ   » يانعم ود  هب  تسا و  هدمآ  ررکم  میرک  نآرق 
و نک ». يوریپ  يارگ  قـح  میهاربا  نییآ  زا  هک  میدرک  یحو  وـت  هب  سپ  [ » هحفص 21 [ . ] 12 ...« ] افینح میهاربا  عبتا  نا  کیلا  اـنیحوا  مث  »

ادخ هب  هک  ار  یموق  نییآ  نم  [ . » 13 .« ] نورفک مه  هرخالاب  مه  هللااب و  نونموی  موق ال  هلم  تکرت  ینا  : » دیامرفیم یهلا  ریغ  نییآ  دروم  رد 
ياـنعم هب  هلحن »  » هژاو دـشابیم . دروم  هن  زا  شیب  میرک  نآرق  رد  هژاو  نیا  لامعتـسا  دراوم  مدرک ». اـهر  دـنترخآ  رکنم  دـنرادن و  داـقتعا 
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هب نآ  يوغل  يانعم  هب  هژاو  نیا  مه ، بهاذم  نایدا و  خیرات  ناگدنـسیون  حالطـصا  رد  تسا . هدـشن  لامعتـسا  میرک  نآرق  رد  ثحب  دروم 
نینچ ار  نآ  ناوتیم  دناهدش  هتشون  ملع  نیا  رد  هک  ییاهباتک  عومجم  زا  یمالسا  یـسانش  هقرف  ملع  فیرعت  [ . 14  ] تسا هدش  هتفرگ  راک 

نیا دناهتفرگ ». تئشن  مالسا  زا  هک  تسا  ییاههقرف  صاخ  یمالک  دیاقع  نایب  لفکتم  هک  تسا  یملع  یمالسا  یسانش  هقرف  : » درک فیرعت 
توبن و دیحوت ، یمالک  لصا  هس  هک  ییاههورگ   - 1 دناهدمآ : دوجو  هب  یمالسا  رتسب  رد  هک  دزادرپیم  هناگ  هس  ياههورگ  هب  طقف  ملع 

لوصا هب  هک  ییاههورگ   - 2 تسناد . ناملـسم  ار  اهنآ  ناوتیم  یمالـسا  ینابم  قبط  هک  ییاههورگ  رگید ، ترابع  هب  دناهتفریذپ . ار  داعم 
اما دناهدش  جراخ  یناملـسم  هزوح  زا  ناناملـسم ، رتشیب  زین  یمالـسا و  ینابم  لوصا و  قبط  دناهدرک و  دراو  هشدخ  اهنآ  زا  یـضعب  ای  قوف 

توبن تیهولا و  هب  ندرک  دراو  هشدـخ  دوجو  اب  هک  تالغ  فلتخم  هحفص 22 ] ياههورگ [  دننامه  دننادیم ؛ ناملـسم  ار  دوخ  ناشدوخ 
: دننام دننادیمن ؛ ناملـسم  زین  ار  دوخ  دناهتفریذپن و  ار  لوصا  نیا  هک  ییاههورگ   - 3 دننکیم . دانتسا  نآرق  تایآ  هب  زاب  داعم ، یتح  ای  و 
ار دوخ  یمالسا  دیاقع  زا  يریذپ  ریثأت  اب  یمالسا و  رتسب  رد  لاح  ره  هب  اما  دننادیم  مالسا  نید  خسان  ار  دوخ  نید  هک  تیئاهب  ياههورگ 
يرکف و ياهبتکم  دروم  رد  ثحب  هب  تسادیپ  نآ  مان  زا  هک  هنوگ  نامه  شناد  نیا   » مالـسا رد  یـسانش  هقرف  ملع  دـیاوف  دـننکیم . حرطم 

تاهج زا  یهاـگآ   - 1 درک : هصـالخ  ریز  دراوـم  رد  ناوـتیم  ار  ملع  نـیا  دربراـک  هدـیاف و  [ . 15 .« ] دزادرپیم نید  کـی  نورد  بـعش 
زا ای  اهنآ و  هعسوت  دشر و  دلوت و  اب  ییانشآ  اهنآ و  فلتخم  بعـش  بهاذم و  نایدا و  تخانـش   - 2 بهاذم ؛ قرف و  فالتخا  كارتشا و 

خیرات رگلیلحت  خروم و  ياهنوگ  هب  دـناوتیم  ملع  نیا   - 4 بهاذم ؛ قرف و  دنتسم  لدتـسم و  دقن   - 3 لئاسم ؛ نیا  للع  اهنآ و  نتفر  نیب 
تخانش هک  مینکیم  دروخرب  اهنآ  ناربهر  ای  اههقرف  زا  یضعب  مان  هب  مالسا ، خیرات  ياهنایرج  یسررب  ماگنه  هک  ارچ  دنک ؛ يرای  ار  مالسا 

هرهب ملع  نیا  زا  رگید  ياهنوگ  هب  دـناوتیم  زین  یلاجر  ملاـع   - 5 دتفا . دیفم  اهنایرج  هنوگ  نیا  رتهب  مهف  رد  دـناوتیم  ناشدـیاقع  نانآ و 
هک اههورگ  نآ  هب  بوسنم  دارفا  هرابرد  رتقیقد  ياهنوگ  هب  دناوتیم  فلتخم  ياههورگ  دیاقع  حیحص  تخانش  اب  هک  بیترت  نیدب  دریگ ،

دانـسا هلـسلس  رد  تقد  ماگنه  دناوتیم  زین  هیقف  هدیاف ، نیا  رذگهر  زا  دنک . يرواد  دناهدش ، عقاو  ثیداحا  هحفص 23 ] دانسا [  هلسلس  رد 
هب اهناسنا  نایم  رد  بهاذـم  قرف و  زا  ثحب  یمالـسا  بهاذـم  قرف و  یلامجا  هچخیرات  دریگ . هرهب  نآ  زا  دوخ  يانبم  قبط  یهقف  تاـیاور 

نآرق رد  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نامز  زا  ناناملـسم  ناـیم  رد  ار  بهاذـم  قرف و  خـیرات  تسا . هدوب  جـیار  نودـم  ریغ  نودـم و  لـکش 
« تسا هدومن  رکذ  ار  موق  نآ  ياهینکش  نوناق  لیئارـساینب و  تشذگرـس  [ 16  ] هیآ تصـش  دودـح  هرقب  هروس  رد  هنومن  يارب  « ؛ میباییم

اهیـسانش باـتک  هب  هعجارم  اـب  تسا . هدـمآ  نآرق  رد  ییاهـشرازگ  زین  و ... بیعـش ، میهاربا ، طوـل ، حوـن ، موـق  هتـشذگ ، ماوـقا  هب  عـجار 
تما هک  دوب  یناـمز  رد  رما  نیا  تسا . هدـش  زاـغآ  يرجه  موس  نرق  لـیاوا  زا  یمالـسا ، لـلم  ملع  صوـصخ  رد  شراـگن  هک  میباـییمرد 

تـضهن نوچمه  اـههقرف  شیادـیپ  رد  رثؤم  یگنهرف  ياـهنایرج  نینچمه  يزاـس و  هقرف  رد  لـیخد  یـسایس  فلتخم  ياـهنایرج  یمالـسا 
ماسقا عاونا و  روهظ  هتـشاذگ و  رـس  تشپ  ار  دـنه  مور و  ناریا ، دـننامه  رگید  ياهنیمزرـس  مدرم  اب  یمالـسا  تما  طـالتخا  زین  همجرت و 

هک تسا  نیا  بهذم  ای  هقرف  کی  ندوب  یمالسا  رایعم  تسیچ  قرف  ندوب  یمالسا  رایعم  [ . 17  ] دوب هدرک  هبرجت  دوخ  نورد  رد  ار  اههقرف 
؟ تسیک ناملسم  و  تسیچ ؟ مالسا  هک  تسا  نیا  لاؤس  لاح  دشاب . ناملـسم  رگید  ترابع  هب  و  دشاب ، هتـشاد  هحفص 24 ] لوبق [  ار  مالسا 

ترابع نآ  یعرش  یحالطصا و  يانعم  [ . 18  ] تسا دایقنا  شمارآ و  یتمالس و  رد  ندش  لخاد  ینعم  هب  و  ملس »  » زا قتشم  تغل  رد  مالسا 
مرکا ربمایپ  توبن  نید و  تایرورـض  هب  داقتعا  وا و  یگناگی  دـنوادخ و  دوجو  هب  یـسک  رگا  لاح  [ . 19  ] یمالـسا نید  هب  نیدت  زا : تسا 

راثآ هک  نامیا  مالسا و  زا  هبترم  نیتسخن  دوب و  دهاوخ  ناملسم  دیامن ، رارقا  تسا  هدروآ  دنوادخ  بناج  زا  وا  هچنآ  هلا و  هیلع و  هللا  یلص 
ناتـسربق رد  دربیم ، ثرا  دـنکیم ، ادـیپ  تمرح  وا  لام  ناج و  ینعی  ددرگیم ؛ بترتم  نآ  رب  هدـش ، نایب  هقف  بتک  رد  هک  مالـسا  یعرش 

دوشیم و ... نفد  نیملسم 

بهاذم قرف و  شیادیپ  للع 
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هراشا

تلاسر ماقم  تمظع  هک  دوب  نیا  رطاخ  هب  دـندوب  رادروخرب  یـصاخ  تدـحو  زا  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  نامز  رد  ناناملـسم  رگا 
ياج راثیا  تدحو و  دمآ و  دیدپ  نانآ  نایم  رد  یبیجع  فاکش  ترضح ، تشذگرد  زا  سپ  یلو  دوب . یگناگود  زورب  زا  عنام  ترـضح ،
للع یـسررب  دروم ، نیا  رد  هلئـسم  نیرتمهم  داد . دـیاقع  رـس  رب  مه  نآ  نینوـخ ، ياـهدربن  هب  اـنایحا  یمـالک و  عازن  لادـج و  هب  ار  دوـخ 

هدـشن ادا  قح  هدـش و  وگتفگ  رتمک  نآ  نوماریپ  دـیاقع ، خـیرات  هب  طوبرم  ياـهباتک  رد  هک  تسا  بهاذـم  يزیریپ  اـهفالتخا و  شیادـیپ 
داهج و هب  زج  نانآ  دوبن و  حرطم  یمالک  لئاسم  ناناملسم ، زا  یهورگ  يارب  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تلحر  زا  دعب  هحفص 25 ] تسا [ .

هطلـس تردـق و  بسک  تورث و  لاـم و  يروآدرگ  هب  بلط  تصرف  یهورگ  ربارب ، رد  دندیـشیدنایمن . يزیچ  هـب  ناـهج  رد  مالـسا  رـشن 
(، نازودـنا تورث  نابلط و  اـیند   - 2 رگداهج ؛ رگراـثیا و   - 1  ) هورگ ود  نیا  ربارب  رد  دـندوب . لـفاغ  لـئاسم  عون  نیا  زا  هتـسج و  لاغتـشا 

هورگ نیا  ماجنارـس  دوب . ناـنآ  مهم  لغـش  یمـسر و  راـک ، نآ  رد  رکفت  دندیـشیدنایم و  یتدـیقع  لـئاسم  هب  هک  دـندوب  یموـس  يهتـسد 
 - 1 زا : تسا  ترابع  قلطم  روط  هب  لماوع  نیا  دـندش . یگتـسد  ود  فالتخا و  يهدـنروآ  دـیدپ  لماوع ، هتـشر  کی  يهیاس  رد  یتدـیقع 
یلص ربمایپ  ثیدح  نیودت  زا  عنم   - 3 ینید ؛ قیاقح  ریسفت  رد  یشیدنا  جک  یمهف و  دب   - 2 یئزج ؛ ياهشیارگ  ياهلیبق و  روک  ياهبصعت 
کی ره  کنیا  [ . 20  ] صن ربارب  رد  داهتجا   - 6 ندمتم ؛ ياهتلم  اب  ناناملسم  دروخرب   - 5 یتسرپاوه ؛ یهاوخدوخ و   - 4 هلا ؛ هیلع و  هللا 

مینکیم . حرطم  هدرشف  هصالخ و  روط  هب  ار  لماوع  نیا  زا 

یبزح ياهشیارگ  ياهلیبق و  روک  ياهبصعت 

هلئسم هک  یناسک  دوب . نیشناج  نییعت  تفالخ و  هلئسم  رد  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  ناناملـسم ، نایم  رد  فالتخا  نیتسخن 
هلا هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ثیداحا  رب  هیکت  اب  دنتـسنادیم  دـنوادخ  هحفـص 26 ] بناج [  زا  بوصنم  هدـش و  نییعت  ماقم  کی  ار  تفـالخ 

. دوبن حرطم  ياهلیبق  تابـصعت  هورگ  نیا  قطنم  رد  دنتـسنادیم . مالـسلاهیلع  یلع  نآ  زا  ار  تفالخ  تلزنم ، ثیدح  ریدغ و  ثیدح  دـننام 
راـصنا و ناـگرزب  دزیم . رود  رگید  ياـهروحم  رب  رجاـهم ، هچ  راـصنا و  هچ  هفیقـس ، رد  مالـسلاهیلع  یلع  ناـفلاخم  قطنم  هنافـسأتم  یلو 
زا عالطا  حیحص و  شنیب  نتـشاد  هدارا ، تردق  يراگزیهرپ ، اوقت ، هلئـسم  رب  ندرک  هیکت  ياج  هب  هفیقـس  رد  دوخ  ینارنخـس  رد  نیرجاهم 

تـسد هب  ار  تفالخ  تموکح و  قیرط  نیا  زا  ات  دنتخاس  حرطم  تلاسر  بحاص  هب  تبـسن  ار  دوخ  هلیبق  تامدخ  مادک  ره  عورف ، لوصا و 
ینیشناج یساسا  طرش  تیریدم ، زین  يداصتقا و  یعامتجا و  یسایس ، رظن  زا  هعماج  ياهزاین  هب  ییانـشآ  ماکحا و  لوصا و  هب  ملع  دنروآ .

هب دارفا  نیا  هک  دوبن  مزال  هتـسیاش و  ایآ  دوب . طیارـش  نیمه  دـماین ، نایم  هب  نخـس  نآ  زا  هفیقـس  رد  هک  يزیچ  تسا . تلاسر  بحاـص  زا 
یلـص ادخ  لوسر  نارای  نایم  رد  هداد و  رارق  كالم  ار  شناد  ملع و  عوضوم  دـننک ، هیکت  یهاو  ياهکالم  رگید  تیموق و  رب  هکنیا  ياج 
هدشن هدید  وا  یگدنز  رد  یشزغل  زور  نآ  ات  یگدنز  زاغآ  زا  تشاد و  لماک  ییانشآ  مالـسا  عورف  لوصا و  هب  هک  ار  يدرف  هلا  هیلع و  هللا 

دنریگب ؟ رظن  رد  ار  نیملسم  مالسا و  حلاصم  ینیبدوخ ، ياج  هب  دنک و  باختنا  تماعز  يارب  دوب 

تنس باتک و  فراعم  مهف  رد  یشیدنا  جک  يرکف و  دومج 

ربمایپ تنـس »  » و ادخ » باتک   » رهاوظ سیدقت  رد  هک  اجنآ  ات  تسا ، يرظن  گنت  يرکف و  جک  دومج و  هدییاز  بهاذم ، زا  یمهم  تمـسق 
يادف ار  نادجو  و  هحفـص 27 ] ترطف [  يرواد  درخ و  لقع و  هک  دـناهداد  ناشن  یکـشخ  دومج و  دوخ  زا  ردـق  نآ  هلا  هیلع و  هللا  یلص 

یلص یمارگ  ربمایپ  راتفگ  ادخ و  باتک  هک  تسین  یکش  دناهدرک . يزیریپ  ار  یبهاذم  هجیتن  رد  هتخاس و  تایاور  تایآ و  ییادتبا  رهاظ 
يرتشیب تقد  دیاب  نآرق  زا  يریگهرهب  رد  یلو  دـننک . يوریپ  نآ  زا  هک  تسا  مزال  همه  رب  تسا و  تجح  ناناملـسم  همه  رب  هلا  هیلع و  هللا 
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« هئجرم  » ماـن هب  مالـسا  رد  یفیاوط  تخاـس . ادـج  رادـیاپ  روـهظ  زا  ار  رادـیاپان  روـهظ  یقیدـصت و  دـصاقم  زا  ار  يروـصت  یناـعم  درک و 
نافلاخم دناهتـسج و  هیکت  نآ  رب  هدرمـش و  دوخ  ياههشیدنا  كردم  ار  تنـس  باتک و  دـندمآ و  دـیدپ  یجراخ »  » و ههبـشم » « » همـسجم »
دناهتسج دانتسا  یتایاور  تایآ و  هب  تسخن  اههورگ  نیا  دناهدرک . مهتم  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نانخس  باتک و  اب  تفلاخم  هب  ار  دوخ 

زا هیآ  نیا  ریـسفت  هب  هنومن  باب  زا  دناهدرک . افتکا  ییادـتبا  رهاظ  هب  ریـسفت  ماقم  رد  هدـش و  دراو  هجو »  » و نیع » « » دـی  » ظافلا اهنآ  رد  هک 
هادی لب  : » دیامرفیم تسا  هدرک  مهتم  زجع  لخب و  هب  ار  ادخ  هک  دوهی  هشیدنا  زا  داقتنا  ماقم  رد  نآرق  دییامرفب : هجوت  ثیدح  لها  بناج 

ود ادخ  يارب  اروف  اهرگن ، یحطس  دنکیم » قافنا  دهاوخب  هنوگ  ره  تسا ، زاب  وا  تسد  ود  ره  هکلب  [ . » 21 .« ] ءاشی فیک  قفنی  ناتطوسبم 
دراد تسد  ود  ادخ  : » دنیوگیم يرعشا »  » دننامه دننک ، تسادق  راهظا  دنهاوخب  یلیخ  رگا  دنکیم . قافنا  نآ  اب  هک  دناهدرک  تباث  تسد 
دندش یهورگ  راتفرگ  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  ناناملـسم  هحفص 28 ] [ . ] 22 « ] تسین نشور  اـم  يارب  نآ  تیفیک  یلو 
هقدنز رفک و  ار  يرکف  شهج  لقعت و  عون  ره  دندرک و  مالـسا  هزوح  دراو  ار  يراکفا  نینچ  رهاوظ ، هب  مازتلا  نید و  هب  دیقت  سابل  رد  هک 

دندناوخ .

ربمایپ ثیداحا  نیودت  زا  يریگولج 

زا رتمک  عورف  لوصا و  رد  تتشت  داجیا  هملک و  تدحو  نتـسکش  رد  نآ ، رـشن  هرکاذم و  زا  يریگولج  يوبن و  ثیداحا  نیودت  عنم  ریثأت 
دشیم بیقعت  يدج  تروص  هب  ( 99  - 101  ) زیزعلادبع نب  رمع  يوما ، هفیلخ  دـهع  ات  هک  تیعونمم  نیا  يهیاس  رد  تسین . لبق  لماع  ود 

هللا یلص  مالسا  یمارگ  لوسر  حیحص  تایاور  رابخا و  دنام ، یقاب  گنر  مک  تروص  هب  ( 139  - 158  ) یسابع روصنم  تفالخ  رصع  ات  و 
يرتدب دمایپ  دوب ، هتفرگ  دوخ  هب  سدـقت  گنر  نامز  نآ  رد  يرادزاب  عون  نیا  هک  اجنآ  زا  دـیدرگ . وحم  اههشیدـنا  ناهذا و  زا  هلا  هیلع و 

راطقا ثیداحا ، زا  یجوم  ناهگان  افلخ ، بناج  زا  ثیدـح  نیودـت  هب  توعد  ینوناـق و  عنم  نتـسکش  زا  سپ  هکنیا  نآ  تشاد و  لاـبند  هب 
زا يرادزاب  راوگان  جیاتن  زا  دندش . حیحص  ثیداحا  دراو  لوعجم  ثیداحا  دش و  دایز  رایـسب  ثیداحا  رامآ  دادعت  تفرگارف و  ار  یمالـسا 

دشابیم . بقانم  لیاضف و  خیرات و  ریسفت و  دیاقع و  لوصا و  يهرابرد  یناوارف  بهاذم  شیادیپ  ثیدح ، نیودت  عنم 

یتسرپاوه یهاوخدوخ و 

نآ ياج  هب  ماقم  بح  یتسرپاوه و  لیلد  هب  دنـسانشیم  یبوخ  هب  ار  لطاب  تسا و  نشور  اـهنآ  يارب  تقیقح  هک  نآ  اـب  مدرم  زا  يرایـسب 
نوگانوگ بهاذم  اههقرف و  شیادیپ  هحفص 29 ] مهم [  لماوع  زا  یکی  تهج  نیدب  دنیامیپیم . ار  لطاب  هر  دنرادرب ، ماگ  قح  هار  رد  هک 

دوـجو هب  ار  یبـلط  هاـج  حور  دـننک ، بـسک  یتـیعقوم  هـکنآ  يارب  تسرپاوـه  بلطهاـج و  هاوـخدوخ و  يدارفا  هـک  تـسا  نـیا  یمالـسا 
. دـنوشیم بهذـم  نآ  ياقب  لـماع  هدرک ، يوریپ  اـهنآ  زا  ضرغم ، وجدوس و  اـی  ربخیب  اـج  همه  زا  لد و  هداـس  مدرم  هاـگنآ  دـنروآیم .

ءاوها نتفلا  عوقو  ءدب  امنا  : » دیامرفیم نایب  نینچ  يرتعیسو ، حطس  رد  ار  تقیقح  نیا  هغالبلاجهن  هبطخ 50  رد  مالسلاهیلع  یلع  ترضح 
فخی مل  قحلا  جازم  نم  صلخ  لطابلا  نا  ولف  هللا  نید  ریغ  یلع  الاجر  لاجر  اهیلع  یلوتی  و  هللا ، باتک  اهیف  فلاخی  عدتبت ، ماکحا  و  عبتت ،
ثغـض اذـه  نم  ثغـض و  اذـه  نم  ذـخوی  نکلو  نیدـناعملا ، نسلا  دـنع  تعطقنا  لـطابلا  سبل  نم  صلخ  قحلا  نا  ول  و  نیداـترملا ، یلع 
يوریپ اههنتف  شیادـیپ  أشنم  هراومه  [ . 23  ] ینسحلا هللا  نم  مهل  تقبـس  نیذلا  وجنی  و  هئایلوا ، یلع  ناطیـشلا  یلوتـسی  کل  انهف  ناجزمیف ،
يوریپ ضرغم  یهورگ  زا  لد  هداس  یهورگ  هجیتن  رد  هک  تسادـخ  باتک  فالخ  رب  هرداص  ماکحا  سفن و  ياـهشهاوخ  زا  باـسحیب 

نابز دـشیمن  ناهنپ  لطاب  نایم  رد  قح  رگا  و  دـیدرگیمن ، هدیـشوپ  نآ  نابلاط  رب  قح  هار  دـشیمن  هتخیمآ  قح  اـب  لـطاب  رگا  دـننکیم .
طلـست شناتـسود  رب  ناطیـش  هک  تساجنیا  هتخیمآرد  مه  اب  ار  لطاب  زا  یتمـسق  قح و  زا  یتمـسق  اـما  دـیدرگیم . هاـتوک  نآ  زا  نانمـشد 

.« ] دـنباییم تاجن  هکلهم  نیا  زا  هدـش  ناشلاح  لماش  ادـخ  فطل  هک  یناسک  اهنت  نایم  نیا  رد  دـناشکیم ) لـطاب  هب  ار  اـهنآ  و   ) دـباییم
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هحفص 30 ]

( اهندمت یگنهرف  دروخرب   ) ندمتم ياهتلم  اب  ناناملسم  دروخرب 

صاخ گنهرف  ندـمت و  ياراد  هک  ار  ییاهتلم  هتخادرپ و  تاحوتف  هب  مالـسا  شرتسگ  يارب  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  دـعب  ناناملـسم 
نیمه دنتشاد و  هقالع  بولغم  للم  تایبدا  نونف و  مولع و  يریگارف  هب  هک  دندوب  يدارفا  ناناملـسم  نایم  رد  دنتخاس . دوخ  بولغم  دندوب ،

نآ رب  دنمـشوه  ناناملـسم  ساسا ، نیا  رب  . » تشاداو یبرع  نابز  هب  ناـنآ  ياـهباتک  همجرت  سپـس  وگتفگ و  هرکاذـم و  هب  ار  ناـنآ  هقـالع 
ینانوی مولع  نیازخ  رب  هک  هاگنآ  دـنزومایب و  دوب  هدـش  رـشتنم  هیروس  ناریا و  رـصم و  نیمزرـس  رد  هک  ار  مور  نانوی و  فراعم  اـت  دـندش 

ناناملـسم نایم  هب  یبرجت  مولع  هناگیب و  گنهرف  لاقتنا  لاح ، ره  هب  [ . 24 .« ] دندنادرگرب یبرع  هب  ینایرـس  نابز  زا  ار  همه  دنتفای ، تسد 
تسا . بهاذم  بتاکم و  شیادیپ  للع  زا  یکی 

صن ربارب  رد  داهتجا 

دـشاب اریذپ  لد  میمـص  زا  تسا  هدش  دراو  یلمع  همانرب  ناونع  هب  ادخ  بناج  زا  هک  ار  هچنآ  ناسنا  هک  تسا  نیا  نامیا  ياههناشن  زا  یکی 
تیـضق و امم  اجرح  مهـسفنأ  یف  اودـجی  مث ال  مهنیب  رجـش  امیف  كومکحی  یتح  نونمؤی  کبر ال  ـالف و  . » دـنک لـمع  نآ  قبط  هاـگنآ  و 

هیاـم ناـنآ  ناـیب  هچنآ  دروـم  ار  وـت  هکنآ  رگم  دـندروآیمن ، ناـمیا  هک  مسق  تراـگدرورپ  هب  تسین ، نینچ  یلو  [ . » 25 « ] امیلست اوملـسی 
.« ] دنروآ دورف  میلـست  رـس  الماک  و  دـننکن . یتحاران  ساسحا  ناشیاهلد  رد  ياهدرک  هک  یمکح  زا  سپـس  دـننادرگ ، رواد  تسا  فالتخا 
کی وا  رد  هک  دریگیم  رارق  یعقاو  ناـنمؤم  هگرج  رد  هک  یتروص  رد  درف  هکنیا  رب  تسا  ینـشور  هاوـگ  قوـف  يهفیرـش  هیآ  هحفص 31 ]

وا هب  يو  زا  هچنآ  هب  تبسن  دیاب  ناملسم  درف  دیآ . دیدپ  دیامرفیم  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هچنآ  هب  تبـسن  میلـست  مان  هب  ینورد  تلاح 
. دندرک لیوأت  الماک  ار  یهلا  صوصن  هتخادرپ ، ییارگ  تحلـصم  هب  یخرب  یلو  دـشاب ، لاسغ  ناتـسد  ربارب  رد  هدرم  زا  رتعیطم  دـسریم ،
ات دومرف  ذـغاک  ملق و  تساوخرد  دوخ  یگدـنز  تاظحل  نیرخآ  رد  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربماـیپ  ذـغاک : ملق و  تساوخرد 

نآرق رظن  زا  هک  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  راتفگ  رب  یـصخش  يهشیدنا  هنافـسأتم  یلو  دنوشن ، هارمگ  يو  زا  سپ  تما  هک  دسیونب  يزیچ 
ص 30 ج 1 ، ملعلا ، ۀباتک  باب  ملع ، باتک  يراخب ) حیحـص   ) شیوخ باتک  رد  يراخب  ار  هیـضق  نیا  دش . مدقم  تسادخ ، باتک  لداعم 
ار صن  ربارب  داهتجا  زا  دروم  داتفه  زا  شیب  داهتجالا » صنلا و   » مان هب  دوخ  دنمشزرا  باتک  رد  یلماع ، نیدلا  فرش  موحرم  تسا . هدروآ 

تحلـصم دندمآ  نانآ  زا  سپ  هک  یهورگ  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نارای  هک  دوشیم  روآدای  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  دعب 
ءاش ولو  . » تسا یعیبط  يرما  مدرم  راـکفا  فـالتخا  هتبلا  تاـجن : هار  [ . 26  ] دنتـشاد مدـقم  یهلا  یحو  رب  ار  یـصخش  ضرغ  صن و  رب  ار 

تما ار  مدرم  همه  اـعطق  تساوخیم ، وـت  راـگدرورپ  رگا  [ » هحفـص 32 [ . ] 27 «. ] نیفلتخم نولازی  ةدـحاو و ال  ۀـمأ  سانلا  لـعجل  کـبر 
چیه نیملسم  دنشیدنیب و  ناسکی  رشب  دارفا  يهمه  هک  تشاد  راظتنا  دیابن  زگره  دنفالتخا ». رد  هتـسویپ  هک  یلاح  رد  دادیم ، رارق  يدحاو 

دبای و شهاک  لقادح  هب  تافالتخا  دیاب  هداد ، رارق  نانآ  يارب  ترتع  نآرق و  هک  يرایعم  اب  اما  دنشاب . هتشادن  هقیلس  رکف و  فالتخا  هنوگ 
رطاخ نانآ  هب  دراد ، رذـح  رب  ییارگ  هقرف  زا  ار  نیملـسم  هک  نآ  يارب  مالـسا  دـنیامن . مهافت  ترتع  نآرق و  کمک  هب  فـالتخا  دراوم  رد 

نم ةرفح  افش  یلع  متنک  و  دنریگ ...« : رارق  شتآ  زا  یهاگترپ  يهبل  رب  نانآ  هک  دش  دهاوخ  بجوم  يدنبهتسد  هقرفت و  هک  دنکیم  ناشن 
دیلقت دبعت و  تافالتخا ، شهاک  يارب  مالسا  دیناهر »... نآ  زا  ار  امـش  هک  دیدوب  شتآ  هاگترپ  رانک  رب  و  [ . »... 28 ...« ] اهنم مکذقنأف  رانلا 

...« هللا لیبس  نع  کلـضیف  يوهلا  عبتت  و ال  دنکیم ....« : موکحم  تدش  هب  یگدنز  رد  ار  یهاوخدوخ  یتسرپاوه و  يداقتعا و  روما  رد  ار 
يداـقتعا ياـهزرم  بقارم  هک  دـهدیم  روتـسد  هاـگآ  ناـملاع  هب  دـنک »... رد  هب  ادـخ  هار  زا  ار  وت  هک  نکم  يوریپ  سوه  زا  و  [ . »... 29]

رهظیلف یتما  یف  عدبلا  رهظ  اذا  دننک ...« : يریگولج  نآ  زا  لالدتسا  قطنم و  اب  دنک  زواجت  نآ  هب  تسادخ  ینمیرها  رگا  دنشاب و  نیملـسم 
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یناسک نانمؤم و  هک  دهدیم  رادشه  ناشیدـناریخ  يهمه  هب  نینچمه  [ . 30 ...« ] نیعمجا سانلا  ۀکئالملا و  ۀـنعل و  هیلعف  الا  هملع و  ملاعلا 
ار نآ  هک  تساهنآ  هفیظو  دـمآ  دـیدپ  هحفـص 33 ] یفالتخا [  ناشنایم  هچنانچ  دـنردارب و  مه  اب  دـندنبیاپ  مالـسا  يداـقتعا  يداـبم  هب  هک 

شزاس ار  ناتناردارب  نایم  سپ  دـنردارب  مه  اب  نانموم  تقیقح  رد  [ . » 31 ...«. ] مکیوخأ نیب  اوحلـصأف  ةوخا  نونمؤملا  امنا  : » دننک فرطرب 
دیهد »...

نخس هجیتن 

ار هقرفت  لـماوع  اـجیب ، تابـصعت  زا  رود  هب  هک  تسا  هاـگآ  ناـملاع  نادنمـشناد و  يهفیظو  نیملـسم ، ناـیم  رد  هـقرفت  عوـقو  تروـص  رد 
تامجاهت هک  مینکیم  یگدنز  يرـصع  رد  ام  دننادرگرب . یمالـسا  هعماج  هب  ار  هملک  تدـحو  دـنیامن و  نکهشیر  ار  نآ  هدرک ، ییاسانش 

مالـسا و تفرـشیپ  فرـص  ار  نامیاهورین  يهمه  دـیاب  اذـل  تسا . شرتسگ  لاح  رد  برغ  قرـش و  زا  اـم  هیلع  رب  ءوس  تاـغیلبت  یگنهرف و 
و میزاس . نآ  نیزگیاج  ار  تیمیمص  يردارب و  حور  هدرب ، نیب  زا  ار  ياهقرف  ياهینمشد  يزوت و  هنیک  مییامن . كرتشم  نانمشد  اب  هزرابم 

یناسک [ . » 32 « ] هللا یلا  مهرمأ  امنا  ءیش  یف  مهنم  تسل  اعیش  اوناک  مهنید و  اوقرف  نیذلا  نا  : » هک دش  میهاوخ  هفیرش  هیآ  نیا  لومشم  الا 
تسادخ »... اب  طقف  ناشراک  یتسین ، ناشیا  لوؤسم  هنوگ  چیه  وت  دندش  هقرف  هقرف  دنتخاس و  هدنکارپ  ار  دوخ  نید  هک 

ناریا رد  بهاذم  قرف و  هچخیرات 

هراشا

ناریا هب  مالـسا  دورو  ودب  زا  نوچ  دراد ، لقتـسم  روط  هب  یباتک  فیلأت  هب  زاین  ناریا  رد  بهاذـم  قرف و  هچخیرات  هرابرد  یـسررب  ثحب و 
شیادیپ لماوع  [ 33 ( ] 1210 ه ق  ) راجاق هرود  زا  هلاسر  نیا  رد  ام  اذل  تسا . هتـشاد  شقن  قرف  شیادیپ  رد  یفلتخم  هحفص 34 ] لماوع [ 

يراد نادیم  ییادـیپ و  نارود  يزاس و  هقرف  رـصع  ناوتیم  ار  راجاق  هرود  میهدیم . رارق  ثحب  دروم  دـعب  هب  ار  ناریا  رد  بهاذـم  قرف و 
رد زیگنا ، هنتف  زوس ، تزع  یفارحنا ، هنادرخبان ، داینب ، تسس  ياهبهذم  اهکلسم و  هدزیس ه ق ،»  » يهدس رد  درمـشرب . یفارحنا  ياههشیدنا 

نامز نیا  رد  دـندولآ . ار  اضف  دـنتخیگنا و  رابغ  ناریا ، سدـقم  نیمزرـس  ياج  ياج  رد  دـندییور و  هدز  راگنز  ياهلد  هحفـص  اـهبادرم و 
دراو هزات  یباعل  گنر و  اب  ار  نیـشیپ  يهتفر  دای  زا  یفارخ و  دساف ، ياهرواب  دندرک و  زاس  ییاههمغن  نوگانوگ ، ياههیعاد  اب  ییاههورگ 

نوماریپ رد  ار  یمالسا  یلصا  ینابم  هب  انـشآان  نامیا و  تسـس  مدرم  زا  یهورگ  راذگ ، تعدب  ياههقرف  دندرک . تسایـس  هشیدنا و  نادیم 
تـسس ار  هعماج  تینما  ياـههیاپ  و  هدروآ ، دـیدپ  فـالتخا  هعماـج  زا  یـشخب  اـههداوناخ و  نیب  رد  تکرح  نیا  اـب  دـندروآ و  درگ  دوخ 

نوچ اما  دندمآیمن  مشچ  هب  یمالسا  گرزب  سونایقا  رد  هاتوک  ياهجوم  نیا  دنچ  ره  دنتشادزاب . تفرـشیپ  یقرت و  زا  ار  هعماج  دندرک و 
ياهتردـق هب  اـهنیا  زا  ياهراـپ  نوـچ  رتمهم ، همه  زا  دـنتخیگنایمرب و  داـسف  هنتف و  دـندوب ، تکرح  رد  يرطف  یناـسنا و  ریـسم  فـالخ  رب 

هنتف اب  نامزمه  دنتـشادزاب . لامک  یقرت و  زا  ار  هعماـج  دـندروآ و  دـیدپ  تسـسگ  هعماـج ، یتینما  ياـهژد  رد  دنتـشاد  یگتـسباو  گرزب ،
هحفص 35] رابغ [  ینید ، تکرح  هار  رس  رب  یفارحنا  یگتخاس و  ياهبهذم  زین  یمالسا  ياهنیمزرـس  رگید  رد  ناریا ، رد  اههقرف  ياهزیگنا 

ياههورگ يهمه  دندزیمن . زابرـس  رگناریو  شالت  هنوگ  ره  زا  هدنراد  زاب  ياههشیدـنا  ندـناشن  یـسرک  هب  هار  رد  دـندرکیم و  يزیگنا 
شخب ییانشور  هتخورفا و  سدقم و  ياههلعش  ندرسف  ندرک و  شوماخ  نآ  دندوب و  كرتشم  زیچ  کی  رد  راجاق ، نارود  رد  ثحب  دروم 
هصرع نوگانوگ  ياههنحص  اهههرب و  اهنامز ، رد  هعیش  دندیشخبیم . امرگ  اهنیمزرس ، رگید  یمالسا و  نهیم  ياج  ياج  رد  هک  دوب  هعیش 

زا ناوریپ  دزیم و  ار  لوا  فرح  دشیم ، دراو  هک  یتحاس  ره  رد  دوخ  شخب  ییانـشور  يوق و  ینابم  اب  دنکارپیم و  رون  درکیم و  يراد 
دیلپ و ناتـسد  هدولآ و  ياهناسنا  اهرکف و  اهنهذ ، دـنیاشوخ  یگـشیمه ، يوق و  بتکم  نیا  دروآیم . درگ  دوخ  نوماریپ  رد  هتـشذگ  ناج 
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ای دـنرادزاب  ییایوپ  زا  دـنناسوپب و  لخاد  زا  دـننک و  فیرحت  ار  نآ  اـی  هک  دـندوب  نآ  رب  هشیمه  ور  نیا  زا  دوبن . نیرفآ  یهاـبت  ياهتردـق 
دنتشاد و هدهع  هب  هیباب و ... هیخیـش ، هیفوص ، شیوارد ، ار  تسخن  راک  دنیادزب . راگزور  هحفـص  زا  ار  نآ  ياههناشن  مامت  دننک و  شدوبان 
شیادـیپ و رد  ییاـههزیگنا  هچ  مینادـب  میهاوـخیم  هک ، تسا  نیا  مینآرب  هتـشون  نـیا  رد  هـچنآ  اـما  اـهینایداق و ... تیباـهو ، ار  مود  راـک 
ات تخاس  هارمه  هورگ  نیا  اـب  ار  مدرم  زا  يزامـش  ییاـههزیگنا ، اهببـس و  هچ  دوب و  راذـگ  رثا  زاـس  تیوهیب  چوپ و  ياهکلـسم  شرتسگ 

دنهد ؟ رارق  تیب  لها  هریس  نآرق و  اب  راگزاسان  یفارخ و  ياهرواب  اههشیدنا و  زات  تخات و  هصرع  ار  ناریا 

اههقرف دشر  شیور و  ياههنیمز 

رثا اهنآ  ییادیپ  رد  يداصتقا  یقالخا و  یعامتجا ، یسایس ، يرکف ، ياههنیمز  دنیامنیمن ؛ خر  هرابکی  یعامتجا ، يرکف و  مهم  ياههدیدپ 
زا اهیگدنکارپ و  یگنهرف ، يداصتقا و  رقف  يرکف ، یتدیقع و  ياهلیبق ، یسایس ، ياهـشکمشک  اهعازن و  اهـشلاچ ، هحفص 36 ] دنراذگ [ .

اـهگناب و اـمنهار ، نیرفآ و  ییانـشور  ياهلعـشم  دوـبن  مدرم ، یگدروخرـس  يداـصتقا ، یـسایس و  راـتخاس  هعماـج و  ياهیگتخیـسگ  مه 
زاس یتعدب  دهد ، رس  یگناب  دروآرب ، رس  یـسک  زور  ره  هک  نیا  يارب  ار  هنیمز  تیندم ، گنهرف و  هعاشا  ياهنوناک  رگرادیب و  ياهـسرج 

یفارحنا ياهکلـسم  ياهبهذم و  دنزاسیم . هدامآ  دروآ ، دیدپ  تسـسگ  مدرم  ياهرواب  رد  دروآ و  درگ  دوخ  نوماریپ  ار  يرامـش  دنک و 
زا دادبتـسا ، ياههنایزات  قرب  يداصتقا و  رقف  بان و  نییآ  زا  یگداتفا  رود  یگنهرف و  رقف  رطاـخ  هب  یناـمدرم  یتقو  دـنیوریم . بادرم  رد 

هدنـشک یمـس و  خـلت و  ناـهایگ  هک  تسا  بادرم  نیا  رد  دـنوشیم و  لیدـبت  بادرم  هب  مـکمک  دـنوش ، ریگنـیمز  دنتـسیازاب و  ییاـیوپ 
هدرمژپ دـشاب ، بسانمان  اضف  دـسرن و  نآ  هب  ییانـشور  بآ و  رون ، اذـغ ، رگا  هک  دـنامیم  ار  ياهدـنز  دوجوم  یناسنا ، هعماـج  دـنیوریم .

دنوشیم ببـس  هک  یلماوع  زا  ياهراپ  اج ، نیا  رد  نونکا  دوشیم . نوگاـنوگ  ياـهبورکیم  ومن  دـشر و  لـحم  بادرم و  هب  لیدـبت  هدـش ،
یعماوج هچ  رد  دوش  نشور  ات  میرمشیمرب  دوش ، لیدبت  بادرم  هب  دریمب و  نآ  رد  تایح  هنیمز  دوش و  هدرمژپ  دیآرد و  ییایوپ  زا  هعماج 
یمالـسا ورملق  هزوح و  رد  يزیرگدرخ  یهاگآان و  لوا : لماع  دنباییم . دـشر  شیور و  يهنیمز  یفارحنا  ياههورگ  یطیارـش ، هچ  رد  و 

ياهیرادرب هرهب  هاگجامآ  رد  هشیمه  نید  نوچ  تسا ؛ نآ  ياههزومآ  اب  هیوس  همه  ییانـشآ  نید و  یناـبم  هب  یهاـگآ  یهاـگآ ، نیرتمهم 
 ] هتشادن یهاگآ  قیقد  یتسرد و  هب  نآ  ياههزومآ  زا  رگا  دننزیم و  هقلح  نید  درگرب  یـصاخ ، ساسحا  قشع و  اب  مدرم  تسا . تسردان 

دننارتسگیم و ماد  دنهدیم و  ناشن  بارس  بآ ، ياج  هب  یهورگ  یصخش و  عفانم  يارب  هک  هشیدنا  نانزهر  نادایش و  دنشاب ، هحفص 37 ]
هک دـیآیم  دـیدپ  یهایـس  تملظ و  نانچ  دـنزیمآیم و  مه  رد  لـطاب  قح و  یهاـگآان  یناداـن و  رتسب  رد  دـنزادنایم ، ماد  هب  ار  ناـمدرم 
رد هک  ياهعماج  ددرگ . نکمم  ییاهر  اـت  دـشاب  ـالاب  دـیاب  تریـصب  شنیب و  هصرع ، نیا  رد  تسین . نکمم  یـسک  ره  يارب  نآ  زا  ییاـهر 

يور تنـس ، باتک و  رد  دنروآ . تسد  هب  ار  شیوخ  همعط  ات  دننزیم  هقلح  نآ  رد  راوسکرک  نانزهر ، دشاب ، هدنامرد  یهاگآان  قالتاب 
تخس شکرـس ، سفن  رب  هصرع  نتفرگ  گنت  یناسفن و  ياهاوه  زا  زیهرپ  دهز و  يزاسدوخ ، هار  زا  تقیقح  هب  ندیـسر  يونعم و  لئاسم 

ار قح  هداج  دشوپب و  مشچ  مالسا  شرافس  دیکأت و  دروم  لئاسم  رگید  زا  ناملـسم  ناسنا  هک  تسین  انعم  نادب  نیا  هتبلا  تسا . هدش  دیکأت 
اهر ار  يرـس  کی  دریگب و  ار  یمالـسا  لئاسم  زا  يرـس  کی  ناملـسم ، ناسنا  هاگره  دنامب . لفاغ  نآ  رگید  يوس  زا  دیامیپب و  هیوس  کی 

، ینید يایاوز  يهمه  زا  یهاگآ  رب  نوزفا  نادایص . يارب  دوشیم  يدیـص  دوریم و  شیپ  فارحنا  بادرگ  يوس  هب  دراگنا  هدیدان  دنک و 
دیدـپ نآ  زا  دـعب  نامز و  نیا  رد  هک  ییاـههقرف  همه  ددـنبیم . نیرفآ  یهاـبت  ياههشیدـنا  رب  ار  هار  ندرک ، تکرح  درخ  لعـشم  وترپ  رد 

هقالع شـشک و  ینید ، ياهرواب  زا  ياهراپ  هب  مدرم  نیبم  ریغ  ياهرواب  مود : لماع  دـندرک . دـشر  درخ  یـشوماخ  ماـگنه  رد  [ 34  ] دندمآ
هارمه و هقالع ، دروم  لصا  هلوقم  يایاوز  زا  فرژ  قیمع و  یهاگآ  روعـش و  اـب  رگا  هقـالع  شـشک و  هحفـص 38 ] نیا [  دنراد . يدیدش 
ناریح و ار  قشاع  دوشن ، یفاکـش  دـبلاک  یتسرد  هب  ناـمز  لـها  ناـبز  هب  ناـمز ، ره  رد  بتکم  ناراد  هیـالط  يوس  زا  دـشابن و  گـنهامه 

دنتـسناوت تیودهم  توبن و  نیغورد  نایعدم  هکنیا  دوش . گرگ  همعط  اسب  هچ  هک  دزاسیم  اهر  یهاگآان  يداو  رد  دـنکیم و  نادرگرس 
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نآ ندوبن  هتخیمآ  مدرم و  ینید  ششک  لیم و  قشع ، رد  هشیر  دنزاس ، راتفرگ  شیوخ  یناطیـش  دنمک  رد  ار  ییاهناسنا  یهاتوک  تدم  رد 
ناکرا فرژ و  ياهرواب  زا  درک ، دـهاوخ  روهظ  يزور  هکنیا  و  جـع )  ) يدـهم ترـضح  هب  رواب  تسا . هتـشاد  ینید  فرژ  ياهیهاگآ  اب 

، دنـشاب هاگآ  نآ  داعبا  همه  هب  مدرم  ددرگ و  نشور  یتسرد  هب  نآ  يایاوز  دـشاب و  هارمه  یهاـگآ  اـب  رگا  رواـب  نیا  تسا . هعیـش  راوتـسا 
دهاوخ اهتلم  يرادـیب  ببـس  نینچمه  نآ و  ینیرفآ  جوم  نامیا و  شرتسگ  يهیاـم  زوس و  متـس  نیرفآ ، بـالقنا  ناـمز ، همه  رد  هشیمه و 

دوخ یجوم  ره  اب  دشابن  نشور  نانآ  يارب  هیضق  يایاوز  اما  دنشاب ، هتشاد  مارم  هار و  نیا  هب  دیدش  هقالع  دنـشاب و  قشاع  یمدرم  رگا  دوب .
هب هدرپ  سپ  زا  يزور  هکنیا  و  جع )  ) يدهم ترـضح  هب  رواب  دنریگیم . رارق  دزوب  هک  يداب  ره  رایتخا  رد  رایتخایب  دنزاسیم و  هارمه  ار 

دنمزاین هک  فرژ  قیمع و  تسا  يرواب  تخاس ، دهاوخ  نکهشیر  ار  متس  دنکیم و  نشور  دوخ  رون  اب  ار  یناملظ  يایند  دمآ و  دهاوخرد 
لماـع تسا . ینآرق  تلود  تموکح و  اـب  مدرم  ندرک  انـشآ  هیوس و  همه  ياهیرگرادـیب  گرتـس و  ياـهیزاس  هنیمز  گرزب و  ياهـشزیخ 

هب نداهن  ندرگ  يهزیگنا  قوش و  هک  یناسک  دنتـسه  رادـنید ، مدرم  عاـمتجا  لـخاد  رد  یبتکم و  ره  ناوریپ  نیب  رد  يزیرگ  فیلکت  موس :
رد ار  دوخ  يدارفا  نینچ  دـننک . یلاـخ  هناـش  فیلکت  راـب  ریز  زا  دـنزرویم  شـالت  هحفـص 39 ] هشیمه [  دـنرادن و  ار  اهدـیابن  اهدـیاب و 

، دشاب اونمه  نانیا  یناسفن  ياهاوه  اب  هک  ياهمغن  ره  اب  ور ، نیا  زا  دنـشابیم ، رارف  هار  لابند  هب  دـنرادنپیم و  ینادـنز  نارادـنید  يهعماج 
هناکریز اههورگ ، اههقرف و  ناربهر  دـنوشیم . هارمه  دراگنا  هدـیدان  ار  نانیا  يرگیلاباال  ییاوقتیب ، هک  یتکرح  ره  اب  دـنوشیم و  اونمه 
يرایـسب نتـشاگنا  دیدان  حماست و  اب  دنربیم و  هرهب  دوخ ، ناوریپ  رامـش  رب  نوزفا  دوخ و  هورگ  يزاس  اناوت  يارب  نامدرم  زا  هورگ  نیا  زا 

همانراک یـسررب  اب  ناوتیم  ار  بلطم  نیا  دنباییم . تسد  دوخ  موش  ياهفده  هب  دننارتسگیم و  ار  دوخ  ماد  یعرـش ، ياهدیابن  دـیاب و  زا 
نیا هب  ار  اهـشیارگ  زا  يرایـسب  تلع  دروآ و  تـسد  هـب  یبوـخ  هـب  مالـسا  خـیرات  لوـط  رد  ناـنآ  ناوریپ  درکلمع و  یفارحنا ، ياـههورگ 

بیذـهت يارب  تسا  یهار  تاکز  هزور و  زامن ، نوچ : ییاـهفیلکت  هک  دـناهتفگ  ینـشور  هب  ناـیفوص  زا  يرامـش  تسج . نآ  رد  اـههورگ 
هدس ياملع  زا  يزار ، یضترم  دیس  دوشیم . هتـشادرب  وا  زا  اهفیلکت  نیا  دش ، لصاو  قح  هب  نوچ  هار ، کلاس  تقیقح و  تفرعم  قالخا و 

، راجاق هرود  رد  [ . 35  ] تسا هدناوخ  زیگناداسف  لهاست  حماست و  لها  زیرگ و  فیلکت  ار  دوخ  راگزور  نایفوص  زا  يرایسب  متفه ، مشش و 
: دناهتـشون هلمج  زا  دوب . رایـسب  دـندرکیم ، اهر  یعرـش  ياهنییآ  اهروتـسد و  دـیق  زا  ار  مدرم  نید ، ساـبل  رد  هک  تسد  نیا  زا  یناـیفوص 
: تفگیم دروآیم ، ییایاده  وا  يارب  دـیرم  نوچ  هیفوص ، هحفص 40 ] ياهبطق [  زا  یناورش  نیدلانیز  یمـسر  نیـشناج  ءافرعلا  سوواط  »

دـشر ياههنیمز  رگید  زا  يداصتقا  یعامتجا و  ياـهیناماسبان  مراـهچ : لـماع  [ . 36 « ] متفریذـپ ار  تزاـین  نیا  تسین ، زاـمن  وت  يارب  رگید 
متـس نارازگراک و  ناربهر و  یگتـسیاشان  دوب . یعامتجا  يداصتقا و  ياـهیناماسبان  هرود ، نآ  یفارحنا  ياـههورگ  يهدـیدنگ  ياـههشیر 

يانگنت رد  یتایلام ، ياهراشف  ار  مدرم  يهدوت  دوب . هدـناسر  بل  هب  ار  اـهناج  هدروآ و  هوتـس  هب  ار  مدرم  راـتفر ، رد  يرگداداـن  یگـشیپ و 
ياهنامیپ اب  هک  گنج  نیا  رد  درکیم . ینیگنـس  مدرم  شود  رب  سور  ناریا و  گـنج  يهنیزه  نیا ، رب  نوزفا  دوب . هتخاـس  راـتفرگ  یتخس 

مدرم یلم  رورغ  و  تیمح ، تریغ ، هداب ، رب  یگدـنز  نکـش و  رمک  ياههنیزه  رب  هفاضا  دیـسر ، نایاپ  هب  نیگنن  راـبتلذ و  زیمآتراـقح و 
نمشد ار  ناشنازیزع  زا  يرایسب  هتفر و  امغی  هب  ناشتیعورشم  هدش ، بوکدگل  ناشتیمح  تریغ و  هک  ینامدرم  دش . رادهشدخ  زین  ناریا 

هب هتـسباو  نادایـش  ماگنه  نیا  رد  دندوبن . ناما  رد  ناگدازهاش  هاش و  یمحریب  متـس و  ییوگروز و  زا  زین  لخاد  رد  هدنارذگ ، غیت  مد  زا 
. ] دـندمآ نادـیم  هب  حالـصا  يروآون و  مان  هب  دـندید و  بسانم  ار  مالـسا  رهم  رپ  نماد  زا  مدرم  ندرک  ادـج  يهنیمز  یجراـخ ، ياـهتلود 

هحفص 41 ]

نخس هجیتن 

، دـش رکذ  هک  یلماوع  ءزج  هک  تفاـی  تسد  بهاذـم  قرف و  شیادـیپ  رد  يرگید  لـماوع  هب  ناوتیم  ناریا ، خـیرات  رد  یـسررب  عبتت و  اـب 
يارب هدومن ، هدافتـسا  فلتخم  راودا  رد  ناریا  فیرـش  مدرم  كاپ  تاساسحا  زا  بلط  تصرف  وجدوس و  هدـع  کی  هکنیا  هصـالخ  تسین .
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لاگنچ زا  ار  اهنآ  هک  یـسک  یجنم و  لاـبند  هب  هک  زین  مولظم  هدـید و  جـنر  مدرم  دـندومن  داـجیا  بهذـم  هقرف و  دوخ ، یـصخش  دـصاقم 
جاور یهورگ  نیب  رد  هعماج  رد  هقرف  کلـسم و  نیا  نامز  رورم  هب  مکمک و  دـنداتفایم و  هار  اهنآ  لابند  هب  دـندوب ، دـهد  تاجن  ناـملاظ 

رد هللا  ءاش  نا  دـناهدمآ . دوجو  هب  نامز  نآ  رد  هک  ییاههقرف  اهکلـسم و  ناـمه  ناوریپ  هک  یهورگ  دنتـسه  نـالا  هنافـسأتم  درکیم . ادـیپ 
هحفص 42 ] تفگ [ . میهاوخ  نخس  نانآ  زا  طوسبم  روط  هب  هدنیآ  ياهلصف 

یمالسا بهاذم  تیودهم و 

هراشا

هب ناناملسم  يهمه  داقتعا  دییأت و  دروم  یمالـسا و  لئاسم  نیرتیهیدب  زا  یکی  فیرـشلا ) هجرف  یلاعت  هللا  لجع   ) يدهم ترـضح  هلئـسم 
. دـناهتخاس حرطم  طوسبم  هدرتـسگ و  روط  هب  ار  تیمها  اـب  يهلئـسم  نیا  يوـبن  تاـیاور  ینآرق و  يهیآ  اهدـص  اریز  تسا ؛ نایعیـش  هژیو 
، نایدا يهمه  رب  نآ  هبلغ  مالـسا ، نید  طسب  مالـسا ، یناهج  دحاو  تموکح  لیکـشت  يهدعو  يددعتم  تایآ  رد  میرک ، نآرق  رد  دنوادخ 

بتک هیماما ، ناققحم  تسا . هدش  دراو  میرک  نآرق  رد  يرایسب  تایآ  هنیمز ، نیا  رد  تسا . هداد  ار  هللا  بزح  يزوریپ  احلـص و  يرادمامز 
رـسفم ثدحم و  فیلأت  ۀـجحلا » مئاقلا  یف  لزن  ام  یف  هجحملا   » باتک اهنآ  هلمج  زا  هک  دناهتـشاگن  نآرق » رد  يدـهم   » يهرابرد یلقتـسم 

ماما رب  هدراو  ثیداحا  دانتسا  هب  ار  میرک  نآرق  تایآ  زا  هیآ  تسیب  دصکی و  باتک ، نیا  رد  فلؤم  تسا . ینارحب  یلبوت  مشاه  دیـس  ریبخ 
هب ار  نآرق  تایآ  زا  هیآ  هد  دصکی و  نآرقلا » یف  يدهملا   » باتک رد  يزاریش  قداص  دیس  نینچمه  تسا . هدرک  قیبطت  مالسلاهیلع  يدهم 
رد نامز  ماـما  يامیـس   » باـتک رد  روپيدـهم  ربکایلع  نینچمه  تسا . هدرک  قیبطت  مالـسلاهیلع  يدـهم  ماـما  هب  نیقیرف  ثیداـحا  دانتـسا 

مالـسلاهیلع يدـهم  ماما  رب  نیقیرف  ثیداحا  هحفـص 43 ] دانتـسا [  هب  ار  میرک  نآرق  هفیرـش  تاـیآ  زا  هیآ  لـهچ  دـصکی و  نآرق » يهنییآ 
تصش مجنپ ، باب  رد  تسا ، راونالاراحب  مهدزیـس  دلج  همجرت  هک  دوعوم ،» يدهم   » باتک رد  زین  یناود  یلع  موحرم  تسا . هدرک  قیبطت 
تلاصا نینچمه  تسا . هدروآ  هدـش  مالـسلاهیلع  نامز  ماما  روهظ  هب  لیوأت  مالـسلامهیلع  تیب  لها  تایاور  رد  هک  ار  نآرق  زا  هیآ  کی  و 

ننـس و عماوج و  حاحـص و  ثیدـح و  ياـهباتک  اریز  تسا ، حوضو  تیاـهن  رد  رتاوتم  ربتعم و  ثیداـحا  رب  نآ  ياـنتبا  تهج  زا  تیودـهم 
جراخ شرامـش  اصحا و  دح  زا  هدش ، تیاور  طبـض و  عوضوم  نیا  هب  طوبرم  ثیداحا  اهنآ  رد  هک  تنـس  لها  و  هعیـش ، لوصا  دـیناسم و 
هنومن ناونع  هب  دناهتـشون . اهباتک  نآ  ثیداحا ، عمج  نآ و  نوماریپ  گرزب  نیثدحم  املع و  هک  تسا  یعوضوم  تیودـهم  عوضوم  تسا .

یفاص هللا  ۀیآ  ترـضح  ج 2 .) « ) تیودـهم تماما و   » و رثالا » بختنم   » ياهباتک يرون و  ثدـحم  موحرم  بقاـثلا » مجن   » باـتک يهمدـقم 
لامعلا زنک  يذمرت ، ننس  ملسم ، حیحص  يراخب ، حیحص  تنس : لها  بتک  زا  یسلجم و ... همالع  راونالاراحب »  » فیرش باتک  یناگیاپلگ ،
یلاجر انایحا  يریسفت و  یمالک و  یثیدح و  بتک  رد  يوحن  هب  ار  اهنآ  دافم  تایاور و  تایآ و  نیا  ابیرقت  یمالسا ، قرف  یمامت  سپ  و ...

رد هک  ییاهفالتخا  همه  اب  یمالـسا  بهاذم  ناوریپ  دـناهتفگ . نخـس  فلتخم  ياهلکـش  هب  نآ  هرابرد  دـناهدش و  ضرعتم  دوخ  یخیرات  و 
تموکح هب  ماجنارـس  یمالـسا ، گرزب  تما  تیرـشب و  يهدنیآ  هک  دندحتم  هلئـسم  نیا  رد  دنراد ، رگیدـکی  اب  يداقتعا  رگید  ياههنیمز 
ناشنایم هلئسم  نیا  تایئزج  رد  دنکرتشم ، مه  اب  تیودهم  هلئسم  تایلک  رد  هکنیا  دوجو  اب  نانآ  دش . دهاوخ  یهتنم  دوعوم  يدهم  یناهج 

. دروخیم مشچ  هب  زین  بهذم  کی  ناوریپ  نایم  رد  هاگ  هگلب  هدشن ، دودـحم  نوگانوگ  بهاذـم  هب  هیـضق  نیا  دراد . دوجو  رظن  فالتخا 
، دوشیمن هدید  ینادنچ  فالتخا  تیودهم  يهلئسم  هحفـص 44 ] رد [  نآ  ناوریپ  لئاسم  هدنام و  رانکرب  يریگرد  نیا  زا  هک  یبهذـم  اهنت 

دوشیم . هراشا  تیودهم  هلئسم  رد  یمالسا  بهاذم  ياهتوافت  تاکرتشم و  زا  يدراوم  هب  اجنیا  رد  تسا . یماما  هدزاود  هعیش  بهذم 

نامز ماما  هرابرد  بهاذم  كارتشا  طاقن 
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مان دـننامه  يدـهم  مان  ربمایپ  ماـن  مه  يدـهم   - 1 دـنرظن . تدـحو  ياراد  لصا  دـنچ  رد  تیودـهم  يهنیمز  رد  یمالـسا  بهاذـم  ناوریپ 
اپ هب  تماـیق  [ . 37  ] یمـسا همـسا  ءیطاوی  یتیب  لها  نم  لجر  یلی  یتح  ۀـعاسلا  موقت  ـال  تسا : هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  كراـبم 

لوسر ثیداحا  حیرـصت  هب  تیبلها  زا  يدهم   - 2 تسا . نم  مان  دننامه  وا  مان  هک  دـسرارف  نم  تیب  لها  زا  يدرم  هکنآ  ات  دـش  دـهاوخن 
الدع اهالمی  تیب  لها  نم  الجر  هللا  ثعبل  موی  الا  رهدلا  نم  قبی  مل  ول  تسا : ترـضح  نآ  تیب  لها  زا  يدـهم  هلا ، هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 

زا ار  ناهج  ات  دزیگنایمرب  ارم  تیب  لها  زا  يدرم  دـنوادخ  متح  روط  هب  زور ، کی  زج  ناهج  زا  دـنامن  یقاـب  رگا  [ . 38  ] اروج تئلم  امک 
متـس يرباربان و  ار  ناهج  يدهم ، مایق  زا  شیپ  يدهم  مایق  زا  شیپ  متـس  ینوزف   - 3 دشاب . هدش  رپ  ملظ  زا  هک  هنوگ  نامه  دزاس  رپ  لدـع 
اپرب تماـیق  [ . 39 ... ] یترتع نم  لـجر  جرخی  مث  اناودـع  اـملظ و  ضرـالا  ءیلمت  یتح  ۀـعاسلا  موقت  ـال  هحفـص 45 ] تفرگ [ : دهاوخارف 

اب مالسلاهیلع  يدهم  ماما  رتسگداد  مایق   - 4 دنکیم ... مایق  نم  ترتع  زا  يدرم  سپس  دوش . رپ  زواجت  متـس و  زا  نیمز  هکنآ  ات  ددرگیمن 
رپ داد  لدــع و  زا  ار  نـیمز  سپ  [ . 40 ... ] الدـع اطـسق و  ضرالا  ءالمیف  تخاس : دـهاوخ  مکاح  ناهج  رـسارس  رد  ار  تلادـع  دوخ  ماـیق 

یـضری اطـسق ... ضرالا  هب  المیف  یتیب  لها  نم  یترتع  نم  الجر  هللا  ثعبیف  يدـهم ..  تموکح  رـصع  رد  ینادابآ  نارمع و   - 5 دزاسیم .
یتح هتجرخا  الا  ائیـش  اهئام  نم  ضرالا  عدت  اراردـم و ال  هتبـص  الا  ائیـش  اهرطق  نم  ءامـسلا  عدـت  ال  ضرالا ، نکاس  ءامـسلا و  نکاس  هنع 

... دزاـسیم رپ  داد  لدـع و  زا  وا  تسد  هب  ار  ناـهج  دزیگنایمرب و  ار  متیب  لـها  زا  يدرم  دـنوادخ  سپ  [ . ... 41  ] تاومالا ءایحالا  ینمتت 
رد هتفهن  ياهبآ  نیمز  دزیریم و  نیمز  رب  یپردیپ  ار  ناراب  تارطق  نامـسآ  دـنوشیم . یـضار  وا  زا  نیمز  نامـسآ و  ناـنکاس  هک  ناـنچ 

ثیداحا رد  ینید  يرـالاس  مدرم  لـماک  هنومن   - 6 دـنوش . هدـنز  ناگدرم  هک  دـننکیم  وزرآ  اههدـنز  هک  نانچ  دزاسیم . نوریب  ار  دوخ 
هن هک  ياهنوگ  هب  دنکیم ، بلج  ار  مدرم  رطاخ  تیاضر  دوخ  تموکح  رد  جع )  ) يدهم هک  تسا  هدمآ  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

لها ءامـسلا و  لها  هتفـالخب  یـضری  : » تشاد دـنهاوخ  تیاـضر  وا  تموکح  زا  زین  نامـسآ  لـها  هکلب  نیمز ، هحفـص 46 ] نانکاس [  اهنت 
[43 ... ] اهتکرب ضرالا  هل  جرخت  ءامسلا و  نم  ۀکربلا  هل  هللا  لزنی  یتنسب ، لمعی  یتما  نم  لجر  جرخی  تمعن  ینوزف   - 7 [ . 42 ...« ] ضرالا

تاکرب نیمز  دتـسرفیمورف و  وا  رب  نامـسآ  زا  ار  دوخ  تاکرب  دـنوادخ  دـنکیم  لمع  نم  تنـس  ساسا  رب  هدومن و  ماـیق  متما  زا  يدرم  . 
زا يدـهم  تموکح  رـصع  رد  متما  و  [ . 44 .... ] طق اهلثم  اومعنی  مل  ۀـمعن  يدـهملا  نمز  یف  یتما  معنت  دزاـسیم . جراـخ  وا  يارب  ار  دوخ 

دـنرفن و هدزاود  ربماـیپ  نانیـشناج   - 8 تـسا . هدوـبن  رادروـخرب  ییاـهتمعن  ناـنچ  زا  زگره  نآ  زا  شیپ  هـک  دوـشیم  دـنمهرهب  ییاـهتمعن 
ياـفلخ  » ثیداـحا هـک  نآ  رگم  تـسین  ناملـسم  ناثدـحم  زا  یثدـحم  چـیه  هـک  تـسین  ياهـفازگ  نخـس  نـیا  تـسا  يدـهم  ناـشنیرخآ 
دیناسم بتک  نیرتربتعم  زا  هک  دنـسم ، رد  لبنح  دمحا  هنومن : ناونع  هب  تسا . هدرک  تیاور  فلتخم  تاریبعت  نیماضم و  اب  ار  هناگهدزاود »

هک تسا  هدرک  تیاور  ربمغیپ  زا  یلاع ، ییاهدنـس  اب  ثیدـح  جـنپ  یـس و  تسا ، نانآ  یثیدـح  بتک  نیرتفورعم  تنـس و  لها  عماوج  و 
یباحـص هرمـس  نب  رباـج  هب  دنـس  هلمج  زا  دـنرفن . هدزاود  ترـضح  نآ  زا  دـعب  تما  ناربـهر  نانیـشناج و  هک  نیا  رب  دـنراد  تلـالد  همه 

رفن هدزاود  تما  نیا  يارب  [ 45 « ] ۀفیلخ رشعانثا  ۀمالا  هذهل  نوکی  : » دومرف هلا  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  مدینش  تفگ : هک  دناسریم  فورعم 
مالسلاهیلع و یلع  ترـضح  لوا  يهفیلخ  هک  دنراد  ار  بهذم  نیا  يرـشع  ینثا  هعیـش  طقف  دننادیم  همه  هچنانچ  هحفص 47 ] دناهفیلخ [ .

دیس بلاطیبا  نبا  یلع  نییبنلا و  دیس  انا  : » دومرف هلا  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رگید  ياج  رد  دنشابیم و  مالسلاهیلع  يدهم  ترضح  مه  رخآ 
تسا و ءایصوا  دیـس  یلع  متـسه و  ناربمایپ  دیـس  نم  [ . » 46  ] مئاقلا مهرخا  بلاطیبا و  نب  یلع  مهلوا  رـشعانثا  یئایـصوا  نا  نییـصولا و 

بحاص هک  موشیم  روآدای  ار  هتکن  نیا  اجنیا  رد  تسا .» مئاق  ناشیا  نیرخآ  مالـسلاهیلع و  یلع  اـهنآ  لوا  هک  دـنرفن  هدزاود  نم  ءایـصوا 
 - 9 تسا . هدش  روآدای  دراد  ماما  هدزاود  تماما  رب  تلالد  هک  ار  ثیدـح   271 یناگیاپلگ ، یفاص  هللا  ۀیآ  رثالا ،» بختنم   » فیرـش باتک 
هلا هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  زا  نم  تفگ : هک  دنکیم  لقن  هملـسما  زا  دوخ  دانـسا  هب  دوواد  نبا  ظفاح  تسا  همطاف  نادنزرف  زا  يدـهم 

يدهملا : » دومرف زاب  و  تسا . همطاف  دالوا  زا  نم و  ترتع  زا  يدهم  مالـسلامهیلع ؛» ۀمطاف  دلو  نم  یترتع  نم  يدهملا  : » تفگ هک  مدـینش 
 - يدهم مایق  تامدقم  عیرس  يزوریپ  یناهگان و  مایق   - 10 تسا . مالسلامهیلع  همطاف  دالوا  زا  قح و  يدهم  [ . 47 [ ؛» همطاف دلو  نم  قح 
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: دـیامرفیم مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  هچ  ناـنچ  دوـب . دـهاوخ  عیرـس  وا  يزوریپ  دوـشیم و  مهارف  تعرـس  هب  هـجرف -  یلاـعت  هللا  لـجع 
رد ار  وا  يزوریپ  مایق و  تامدقم  دـنوادخ  تسا . هحفـص 48 ] تیب [  لها  ام  زا  يدهم  [ 48 « ] هلیل یف  هللا  هحلـصی  تیبلا  لها  انم  يدهملا  »

درک . دهاوخ  مهارف  یهاتوک  تدم 

تیودهم هرابرد  بهاذم  قارتفا  طاقن 

يدهم ینعی  يدهم : ندوب  یعون  ای  یـصخش   - 1 منکیم . هراشا  ار  تیودهم  هلئـسم  رد  بهاذم  تافالتخا  زا  ییاههنومن  تمـسق  نیا  رد 
رد هلئسم  نیا  دمآ . دهاوخ  فاصوا  مان و  نیا  اب  هک  هتخانشان  نیعم و  ریغ  یتیصخش  ای  تسا  هدش  هتخانـش  نیعم و  یتیـصخش  مالـسلاهیلع 

نامز رد  نامزلا  رخآ  رد  نیا  زا  سپ  : » دناهتفگ هتسناد و  یعون  ار  تیودهم  نانآ  زا  يرایـسب  تسا . فالتخا  تنـس  لها  نادنمـشناد  نایم 
اما [ . 49 « ] درک دـهاوخ  هفیظو  ماجنا  دـش و  دـهاوخ  دـلوتم  فاصوا  مان و  نیا  اب  هتخانـشان ، يردام  ردـپ و  زا  نیعماـن  يدرف  صخـشمان ،

دندقتعم دننادیم و  نیعم  هدش و  هتخانش  يدرف  ینعی  یصخش ؛ ار  مالسلاهیلع  يدهم  هیماما ، يهعیـش  دننامه  تنـس  لها  ياملع  زا  ياهدع 
، یعفاش هحلطنبا  یبرع ، نیدلا  یحم  يدوعـسم ، اهنآ : يهلمج  زا  دهدیم . همادا  دوخ  یگدنز  هب  نونکا  مه  هدش و  دلوتم  نیا  زا  شیپ  وا 
دلوت و رد  یهتنم  دنرادن ، فالتخا  نامزلا  رخآ  رد  يدـهم  دوجو  لصا  رد  سپ  نیاربانب  دنـشابیم . یعفاش و ... ینیوج  دـمحم  نب  میهاربا 

تدالو هلئـسم  تیودـهم  هرابرد  فالتخا  دراوم  زا  رگید  یکی  تدـالو :  - 2 هحفـص 49 ] دراد [ . دوجو  رظن  فالتخا  يدهم  دـلوت  مدـع 
هکلب تسا ، هدشن  دلوتم  زونه  يدهم  هک  دنرواب  نیا  رب  نانآ  زا  يرایسب  تسا . فالتخا  تنس  لها  نایم  يدهم  ترضح  تدالو  رد  تسا .
هیماما هعیـش  دـننامه  نانآ  زا  يرگید  هدـع  اـما  [ . 50  ] داد دـهاوخ  ماـجنا  ار  شیوخ  یهلا  تلاـسر  دـش و  دـهاوخ  دـلوتم  ناـمزلارخآ  رد 
نوریب باجح  يهدرپ  زا  ادخ  رما  هب  دسرارف و  دوعوم  زور  ات  دهدیم  همادا  دوخ  یگدنز  هب  هدش و  دلوتم  مالـسلاهیلع  يدهم  هک  دندقتعم 

نادنمشناد زا  هتـسد  نآ  نایم  مالـسلاهیلع  يدهم  ترـضح  تدالو  لاس  رد  تدالو : لاس   - 3 دیامن . طسق  لدـع و  زا  رپ  ار  ناهج  دـیآ و 
تدالو لاس  هیماما ، هدزاود  هعیـش  دـننامه  نانآ  زا  يرایـسب  تسا . هداد  يور  ییاهفالتخا  دـناهتفریذپ ، ار  يدـهم  تدـالو  هک  تنـس  لـها 

؛ دناهتسناد يرجه  لاس 258  رد  ار  ترضح  تدالو  زین  یخرب  یبرعنبا و ... ریثانبا ، يدوعسم ، دننام  دناهتـسناد . يرجه  ار 255  ترضح 
هب نادـقتعم  دزن  زین  مالـسلاهیلع  دوعوم  يدـهم  تدالو  هام  تدالو : هام   - 4 یعفاـش و ... هحلطنبا  [ 51  ] یقرافم دمحم  نب  هللادبع  دـننام :
 ] هللادبع دننام  دناهتنساد ؛ لوالاعیبر  مهن  رد  ار  ترـضح  تدالو  یخرب  تسا . هدش  عقاو  فالتخا  دروم  يدودح  ات  ترـضح ، نآ  تدالو 

هحلطنبا دـننام  دناهتـسناد . ناضمر  موس  تسیب و  رد  ار  ترـضح  تدالو  يرامـش  نایعالا . تایفو  مود  دـلج  رد  یقرافم ، نب  هحفص 50 ]
نآ تدالو  هعیش ، نادنمـشناد  دننامه  تنـس  لها  نادنمـشناد  نایم  زا  تدالو  هب  نادقتعم  رتشیب  یلو  لاؤسلا . بلاطم  مود  دلج  رد  یعفاش 
هب بیرق  رثکا  تسا . فالتخا  دروم  زین  مالـسلاهیلع  دوعوم  يدـهم  تدـالو  زور  تدـالو : زور   - 5 دناهتسناد . نابعـش  هام  رد  ار  ترـضح 

. دناهتسناد نابعش  همین  زور  ار  ترضح  نآ  تدالو  زور  فلتخم ، بهاذم  ناوریپ  زا  مالسلاهیلع  يدهم  ترضح  تدالو  هب  نادقتعم  قافتا 
هرابرد يدهم : ردپ  مان   - 6 دناهتفگ . تدالو  زور  ار  لوالا  عیبر  مهن  ناضمر و  كرابم  هام  موس  تسیب و  نابعـش ، متـشه  زین  ياهدع  یلو 

ردپ مان  هیماما ، يهعیـش  ناملاع  دننامه  ینـس ، نادنمـشناد  زا  يرامـش  دراد . دوجو  رظن  فالتخا  زین  مالـسلاهیلع  يدهم  ترـضح  ردپ  مان 
هعیش نادنمـشناد  [ . 52  ] دناهتـسناد مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دنزرف  ار  ترـضح  نآ  مالـسلاهیلع و  نسح »  » ار مالـسلاهیلع  يدـهم 

. دناهدرک نایب  ار  رظن  کی  نیمه  نونکات  ترضح  تدالو  رصع  زا  یفالتخا  چیه  نودب  گنهامه  دحتم و  هدش  رکذ  دراوم  همه  رد  هیماما 
ار 255 وا  دلوت  لاس  مالـسلاهیلع ، يرکـسع  نسح  ماما  دـنزرف  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  لسن  زا  ار  يدـهم  یـصخش ، ار  تیودـهم  نانیا 

نایب ددصرد  ثحب ، نیا  رد  تسا  رکذ  هب  مزال  دناهتسناد . نابعش  مهدزناپ  ار  دلوت  زور  نابعـش و  هحفص 51 ] ار [  ناشیا  دلوت  هام  يرجه ،
ناـیب زا  هدومن و  هدنـسب  تسا  رادروخرب  يرتشیب  ترهـش  قاـفتا و  زا  هک  يدراوم  رکذ  هب  اـهنت  هکلب  میاهدوبن  قارتـفا  قاـفتا و  دراوم  همه 

نیا نایاپ  رد  متـسناد  مزال  هلئـسم  تیمها  رطاخ  هب  یعون : ای  یـصخش  يدـهم ، میاهدرک . يراددوخ  مـالک  يهلاـطا  رطاـخ  هب  دراوم  رگید 
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زا هدـع  نآ  يارب  تقیقح  اـت  منک  ناـیب  يرتشیب  بلاـطم  یعون ، اـی  تسا  یـصخش  يدـهم  اـیآ  هک  عوضوم  نیا  نوماریپ  ثحب  زا  تمـسق 
هتـسد ود  هب  تیودـهم  ثحب  رد  تنـس  لها  نادنمـشناد  دـش ، هراشا  البق  هچ  ناـنچ  دوش . نشور  دـننادیم  یعون  ار  تیودـهم  هک  يدارفا 
نامزلا رخآ  رد  ار  وا  ندـمآ  تراشب  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  ار  يوبن  ثیداحا  رد  هدـش  حرطم  يدـهم  نانآ  رتشیب  دـناهدش . میـسقت 

زا نیعمان  ینامز  رد  نامزلارخآ ، رد  نیا  زا  سپ  هدشن و  هداز  زونه  يدهم  دندقتعم  نانیا  دناهتـسناد . نیعمان  هتخانـشان و  یـصخش  دناهداد 
نیا رب  اهنیا  داد . دهاوخ  ناماس  ار  ناهج  ناماسبان  عاضوا  درک و  دهاوخ  مایق  صخـشمان  نامز  رد  دوشیم و  هداز  هتخانـشان  يردام  ردپ و 
نانآ زا  يرامش  لباقم ، رد  تسین . صخـشم  يدلوت  خیرات  ياراد  هدش و  هتخانـش  يردام  ردپ و  دنزرف  صاخ ، صخـش  يدهم  هک  دنرواب 
دوجو ضیف  زا  ناهج  هدش و  هداز  وا  نیعم ، هدش و  هتخانش  تسا  یـصخش  يدهم ، هک  دنرواب  نیا  رب  دندقتعم و  یـصخش  تیودهم  هب  زین 
نامه ار  يدـهم  يهرابرد  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ياـهتراشب  قادـصم  تیودـهم  ندوب  یـصخش  هب  نادـقتعم  تسا . دـنمهرهب  وا 

هحفص 52 ] دناهتسناد [ . مالسلاهیلع  يرکسع  نسح  ماما  دنزرف  دوعوم  يدهم 

نآ لیالد  یصخش و  تیودهم 

هراشا

، هتشذگ لوق  ود  نایم  زا  هک  میروخیمرب  يدهاوش  لیالد و  هب  یمالسا ، رگید  كرادم  دانسا و  مالسلاهیلع و  يدهم  ثیداحا  یـسررب  رد 
دوشیم . هراشا  لیلد  دنچ  هب  هنومن  ناونع  هب  دننکیم . دییأت  ار  یصخش  تیودهم  ینعی  مود ؛ رظن 

رشعانثا يافلخ  ثیدح 

وا هعاسلا  موقت  یتح  امئاق  نیدلا  لازی  ال  : » دومرف هک  دنکیم  لقن  ترضح  نآ  زا  هرمس  نب  رباج  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  یباحص 
امـش رب  هفیلخ  رفن  هدزاود  اب  دـسرارف  تماـیق  هک  نآ  اـت  تساـجرباپ  نید  هراومه  [ . 53 « ] شیرق نم  مهلک  هفیلخ  رـشعانثا  مکیلع  نوـکی 
هفیلخ رفن  هدزاود  تما  نیا  يارب  [ . 54 « ] شیرق نم  مهلک  هفیلخ  رشعانثا  ۀمامالا  هذهل  نوکی  . » دنـشیرق زا  نانآ  یگمه  هک  دننک  تفالخ 

هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  نانیشناج  یمالـسا و  تما  يافلخ  دینیبیم ، هک  هنوگ  نامه  دنـشیرق . زا  نانآ  یگمه  هک  تشاد  دنهاوخ  دوجو 
تسا ییاهیگژیو  ياراد  میدید  هک  نانچ  رشعانثا  يافلخ  ثیدح  دنـشیرق . زا  نانآ  یگمه  دنتما و  لک  يافلخ  نانآ  دنرفن . هدزاود  هلا  و 

زج هب  هک  ارچ  تسین ؛ قیبطت  لباق  يرگید  سک  رب  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تیب  لها  هناگهدزاود  ناماما  رب  زج  اهیگژیو  نآ  هک 
ربمایپ يافلخ  دشاب ، هحفص 53 ] هدش [  تفالخ  ياعدا  نانآ  يارب  هک  میسانشیمن  یمالسا  تما  نایم  رد  ار  یهورگ  چیه  موصعم ، ناماما 

زا یکی  دوجو  زا  هاگ  چیه  ناهج  دنـشاب و  یمالـسا  تما  لک  يافلخ  دشاب ، رفن  هدزاود  ناشدادعت  دنـشاب ، شیرق  زا  نانآ  یگمه  دنـشاب ،
ثیداحا زین  دوادوبا  هک  تسا  لوبق  دروم  يروط  هب  مالـسلاهیلع  يدـهم  ترـضح  تماما  رب  رـشعانثا »  » ثیداحا تلالد  دـشابن . یلاخ  نانآ 

رد دوریم و  رامـش  هب  هتـس » حاحـص   » زا تنـس و  لها  دامتعا  دروم  بتک  نیرتفورعم  نیرتربتعم و  زا  هک  دوخ  عماج  رد  ار  ماـما  هدزاود 
تسا . هدرک  جیرخت  يدهملا »  » باتک

نیلقث ثیدح 

رد اهبنارگ  ءیش  ود  دوخ ، زا  سپ  هک  تسا  هتشاد  مالعا  تحارـص  هب  نیلقث  فورعم  ثیدح  رد  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  مرکم  لوسر 
رد ات  دـش  دـنهاوخن  ادـج  رگیدـکی  زا  زگره  ود  نیا  هک  تسا  هدرک  حیرـصت  دوخ و  تیب  لها  ادـخ و  باتک  دراذـگیم : یقاب  تما  نایم 

تـشذگرد ماگنه  زا  راگزور  همه  رد  نیلقث ، ثیدـح  تحارـص  هب  هجوت  اـب  دـنوش . دراو  ربماـیپ  رب  رثوک  ضوح  راـنک  رد  مه  اـب  تماـیق 
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نآ تیب  لـها  زا  یموصعم  درف  دراد ، دوجو  یمالـسا  هعماـج  ناـیم  رد  نآرق  هک  هنوگ  ناـمه  تماـیق  اـت  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
کسمتلا یلع  ثحلا  ثیداحا  یف  و  : » دسیونیم نیلقث  ثیدح  ندروآ  زا  سپ  یکم  یمثیه  رجحنبا  دشاب . نآرق  هارمه  دیاب  زین  ترـضح 

لهال اناما  اوناک  اذـهل  کلذـک و  زیزعلا  باتکلا  نا  امک  ۀـمایقلا ، موی  یلا  هب  کسمتلل  مهنم  لـهأتم  عاـطقنا  مدـع  یلا  ةراـشا  تیبلا  لـهاب 
هب ار  ام  هک  یثیداحا  هحفص 54 ] [ . ] 55 « ] یتیب لها  نم  لودع  یتما  نم  فلخ  لک  یف  قباسلا : ربخلا  کلذـل  دهـشی  یتأی و  امک  ضرالا 

نیا زین  تیب  لها  دراد ، کسمت  تیلها  هراومه  میرک  نآرق  هک  روط  نامه  هکنیا  هب  دـنراد  هراـشا  دـنکیم ، بیغرت  تیب  لـها  هب  کـسمت 
هیام تیب  لها  هک  تسا  رطاخ  نیمه  هب  دشاب . رادروخرب  کسمت  تیلباق  یگتسیاش و  زا  هک  دراد  دوجو  یسک  هراومه  نانآ  زا  دناهنوگ و 
نیا هاوگ  دـنراد ،» دوجو  نم  تیب  لـها  زا  یلداـع  دارفا  نم  تما  زا  یلـسن  ره  ناـیم  رد  : » تفگیم هک  هتـشذگ  ربخ  دـننیمز و  لـها  ناـما 

ربمایپ تیب  لها  نایم  زا  مینیبیم  میهدیم  رارق  یسررب  دروم  ار  یمالـسا  تما  راثآ  مینکیم و  هاگن  مالـسا  ناهج  هب  هک  نونکا  تساعدم .
ضرف تنس  لها  نادنمشناد  زا  یخرب  هتفگ  قبط  رگا  لاح  تسا . هدنامن  یقاب  مالـسلاهیلع  يدهم  ترـضح  زج  یـسک  هلا  هیلع و  هللا  یلص 

نایم هجیتن  رد  تشاد . دهاوخن  دوجو  ناهج  رد  یـسک  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تیب  لها  زا  تسا ، هدشن  دـلوتم  يدـهم  ترـضح  مینک 
دهاوخ بیذکت  نیلقث  ثیدح  رد  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نخـس  داتفا و  دهاوخ  ییادج  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ترتع  ادخ و  باتک 

زگره ترتع  نآرق و  نایم  هدش  دای  ثیدح  تحارص  هب  تسا و  نیقیرف  نادنمشناد  شریذپ  دروم  نیلقث  ثیدح  تحـص  هک  نآ  لاح  دش .
اهنت یمالـسا ، هعماج  نایم  رد  وا  دراد . دوجو  ناهج  رد  هدش و  دـلوتم  مالـسلاهیلع  يدـهم  ترـضح  هک  نآ  هجیتن  داتفا . دـهاوخن  ییادـج 

دریگ . رارق  نیلقث  ثیدح  رد  نآرق  ياتمه  و  رغصا » لقث   » قادصم ات  تسا  رادروخرب  مزال  یگتسیاش  زا  هک  تسا  یسک 

نامز ره  رد  ماما  دوجو  ترورض 

دراد و دوجو  یماما  ناناملـسم ، يارب  ینامز  ره  رد  نآ  ساسا  رب  هک  دـناهدرک  لقن  يرایـسب  ثیداحا  ادـخ  لوسر  زا  تنـس ، لها  ناظفاح 
: ] تسا هدرک  لقن  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  ینازاتفت  دـنریگب . ندرگ  هب  ار  وا  تعیب  دنـسانشب و  ار  ماما  نآ  دـنراد  هفیظو  ناـنآ 

گرم هب  دـشاب  هتـشاد  یماـما  هـک  نآ  نودـب  دریمب  سک  ره  [ . 56 ...« ] ۀـیلهاج ۀـتیم  تام  هنامز  ماـما  فرعی  مل  تاـم و  نم  [ » هحفص 55
ره ۀیلهاج .» ۀتیم  تام  ماما  ریغب  تام  نم  : » تسا هدرک  لقن  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  رمع  نب  هللادـبع  تسا . هتفر  ایند  زا  یلهاج 

دیـسر هتکن  نیا  هب  ناوتیم  ینـشور  هب  ثیدح  ود  نیا  زا  تسا . هتفر  ایند  زا  یلهاج  گرم  هب  دشاب  هتـشاد  یماما  هک  نآ  نودـب  دریمب  هک 
. تسا تیلهاج  نیع  وا  تخانش  مدع  نید و  نیع  وا  تخانش  تیمها ، رظن  زا  هک  دراد  دوجو  یماما  یمالـسا  هعماج  يارب  ینامز  ره  رد  هک 
و : » تسا هتشاد  رذحرب  نانآ  هب  ندش  کیدزن  زا  ار  نانمؤم  نآرق  نوچ  دنـشاب ؛ دنناوتیمن  روج  نامکاح  ناماما ، نیا  زا  دوصقم  دیدرتیب 

يارب تسا  هدشن  دلوتم  مالـسلاهیلع  يدـهم  ترـضح  هک  دـشاب  دـقتعم  یـسک  رگا  [ . 57 ...« ] رانلا مکـسمتف  اوملظ  نیذـلا  یلا  اونکرت  ـال 
اجنآ زا  دش . دهاوخ  بیذکت  هللااب -  ذوعن  زین -  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نخـس  تفای و  دـهاوخن  یلحهار  قادـصم و  الاب  ثیداحا 

یجراخ قادصم  ياراد  تسرد و  ناشیا  ثیداحا  دیاب  سپ  تسا ، هزنم  یغورد  ره  زا  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  سدقم  تحاس  هک 
لیلد دشاب . دناوتیمن  يرگید  سک  مالـسلاهیلع  يدهم  ترـضح  زج  رـصاعم  ناهج  رد  ثیداحا  زا  هلـسلس  نیا  یجراخ  قادصم  دـشاب و 

: تسا هدرک  لقن  دوخ  ننس  رد  یناتسجس  هحفـص 56 ] دوادیبا [  هک  تسا  یثیدح  یعون ، تیودهم  نارادفرط  لیلد  اهنت  یعون : تیودهم 
[ . 58 « ] یبا مسا  هیبا  مسا  و  یمـسا ، همـسا  یطاوی  یتیب  لها  نم  الجر  هیف  ثعبی  یتح  مویلا  کـلذ  هللا  لوطل  موی  ـالا  ایندـلا  نم  قبی  مل  ول  »
وا مان  هک  دزیگنارب  ارم  تیب  لها  زا  يدرم  ات  درک  دهاوخ  ینالوط  ار  زور  نآ  دـنوادخ  متح  روط  هب  زور  کی  زج  ایند  زا  دـنامن  یقاب  رگا  »

ناشن یبا » مسا  هیبا  مسا  و   » هلمج دـنیوگیم : یعون  تیودـهم  هیرظن  ناادـفرط  تسا ». نم  ردـپ  مان  دـننامه  شردـپ  مان  نم و  مان  دـننامه 
شردـپ مان  يدـهم  نیا  نوچ  تسین . نایعیـش  مهدزاود  ماما  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ثیداـحا  رد  رظن  دروم  يدـهم  هک  دـهدیم 

روبزم ثیدح  ههبش : نیا  هب  خساپ  دنراد . توافت  مه  اب  ود  نیا  و  تسا . نسح  شردپ  مان  نایعیش  مهدزاود  ماما  يدهم  یلو  تسا ، هللادبع 
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هدیاز نیا  نودب  ثیدـح  درادـن و  دوجو  یبا » مسا  هیبا  مسا  و   » هلمج قرط ، رگید  رد  دـناهدرک . لقن  یفلتخم  قرط  زا  ثیدـح  ناظفاح  ار 
هدش دای  ثیدح  يرگید  لقن  رد  دوادیبا ، دوخ  دوشیم . هدید  يدایز  يهلمج  نیا  ثیدـح  ياهلقن  زا  لقن  کی  رد  اهنت  تسا . هدـش  رکذ 
هدرک لقن  قوف  يدایز  نودـب  قیرط  ود  زا  راـب  ود  ار  ثیدـح  نیمه  دوخ -  حیحـص  رد  يزمرت -  [ . 59  ] تسا هدروآ  هدایز  نآ  نودـب  ار 

تـسا هدرک  لقن  قوف  يدایز  نودب  هحفـص 57 ] دنـس [ ، جنپ  اب  راب  جنپ  دنـسم ، دوخ ، باتک  رد  ار  ثیدـح  لبنح  نب  دـمحا  [ . 60  ] تسا
روکذـم هدـیاز  نانآ  زا  رفن  کی  لقن  رد  اهنت  دـناهدرک ، لقن  ار  رظن  دروم  ثیدـح  هک  ثیدـح  گرزب  ناـظفاح  زا  نت  ناـیم 31  زا  [ . 61]

[ . 62  ] دناهدرک لقن  نآ  نودب  ار  ثیدح  رگید  رفن  دوشیم و 30  هدید 

تیودهم نیغورد  نایعدم 

ءوس دروم  یهاگ  هک  تلاسر ، توبن و  تیبوبر و  تیهولا و  دـننام  یتح  یمالـسا ، ینید و  لئاسم  ریاس  دـننام  تیودـهم »  » سدـقم هلئـسم 
لابند لمع  نیا  زا  یصاخ  ضارغا  فادها و  هک  دریگیم  رارق  یـسایس -  ای  یـصخش  ياههزیگنا  اب  هتبلا  ییاههورگ -  ای  دارفا  يهدافتـسا 

ییادـخ سوک  هدـش و  تیبوبر  اـی  تیهولا  یعدـم  هناخاتـسگ  يدارفا  هک  تسا  بلطم  نیا  دـهاش  هشیمه  ناـهج  هکنیا  هن  رگم  دـننکیم .
، اوسر حضتفم و  ياهاعدا  نیا  اههدافتـسا و  ءوس  نیا  هک  تسا  یهیدب  دناهدومن ؟ ربمغیپ  يوعد  هدش و  تلاسر  توبن و  یعدـم  ای  دـناهدز 

ترطف رد  رادهشیر  یعقاو و  بلاطم  عون  نیا  یهاگ  هگ  هک  هناهب  نیا  اب  دناوتیمن  یسک  دنزیمن و  هبرض  یعقاو  تلاصا  لصا و  هب  زگره 
تحـص رد  يوحن  هب  ای  دربب  لاؤس  ریز  ار  اهنآ  دریگیم . ای  هتفرگ  رارق  هدافتـسا  ءوس  دروم  لیلد ، نارازه  هکلب  اهدـص  هب  دـیؤم  لـقع و  و 

تایـصوصخ یناوارف  تایاور  تایآ و  رد  هک  هجرف -  یلاعت  هللا  لجع  يدهم -  ترـضح  يهلئـسم  هک  اجنآ  زا  دنک . کیکـشت  اهنآ  لصا 
هدوبن و انثتـسم  هدعاق  نیا  زا  تسا ، هدوب  نانآ  يوزرآ  هراومه  شترـضح  روهظ  سدقم و  ياهلئـسم  ناملـسم ، دزن  تسا ، هدـش  حرطم  نآ 

ناگدنهد دیون  نارشبم و  ءزج  هک  ناماما  دوخ  دوجو  اب  یتح  مالسلامهیلع و  راهطا  يهمئا  نامز  رد  مهم  هلئـسم  نیا  هحفص 58 ] تسین [ .
كاـنرطخ و دـنور  نیا  دـشیم . هجاوم  مالـسلامهیلع  همئا  دروخرب  اـب  هک  تفرگیم  رارق  تشادرب  ءوـس  دروـم  يوـحن  هب  دـناهدوب  نآ  هب 

يدهم ترضح  هصاخ  تباین  ترافـس و  نیغورد  ياعدا  دننام  ییاهلکـش  هب  نآ ، زا  سپ  صوصخ  هب  يرغـص و  تبیغ  رـصع  رد  یفارحنا 
ارفس هب  اهنت  نانمؤم  تفرگیم و  رارق  سدقم  دوجو  نآ  رادشه  مالسلاهیلع و  ترضح  بیذکت  دروم  هک  دومن  یلجت  هجرف  یلاعت  هللا  جع 
درک ادیپ  همادا  زین  ینس  عماوج  رد  هکلب  یعیـش  عماوج  رد  اهنت  هن  دعب ، ياهنامز  رد  تکرح  نیا  هتبلا  دندشیم . هداد  هجوت  یعقاو  باون  و 

دش . يرادرب  هرهب  هنادرمناوجان  اباحمیب و  زاستشونرس ، ساسح و  سدقم و  بلطم  نیا  هب  ناناملسم  يهقالع  داقتعا و  زا  و 

تیودهم نیغورد  ياهتبسن  يواعد و  هب  یخیرات  هاگن 

هراشا

ششوپ رد  ار  تماما  لیصا  دیاقع  يازهتسا  ییارس و  هوای  راک  ینعی  تسا ؛ تیلاعف  لوغـشم  هک  نیمک  رد  اهنت  هن  تسا ، نیمک  رد  نمـشد 
هیماما دوخ  هک  یلاح  رد  دـناهداد ، تبـسن  هیماما  هب  ار  دوخ  هک  تسا  هدرک  یفرعم  هنیمز  نیا  رد  ار  ینایعدـم  زاغآ و  قیقحت  ملع و  يابیز 

تیعقوم و بسک  یپ  رد  هک  يراکلغد  بلط و  تصرف  ناراکبیرف  رتشیب  ار  ییاهامن  يدهم  نینچ  دوجو  درگ  دنـشابیم . نازیرگ  نانآ  زا 
یهابت داسف و  هک  دندرکیم  یفرعم  يدهم  ناونع  هب  ار  يدارفا  نانآ  دـندوب . هتفرگ  دنتـسه  ود  ره  ای  شیوخ  نابابرا  ای  شیوخ  يارب  ماقم 

رادهشدـخ ار  لیـصا  يدـهم  يهرهچ  يراک  بیرف  اب  یخیرات ، نوتم  رد  ندرک  دراو  هشدـخ  اب  دـندرکیم  یعـس  هدوب و  ادـیوه  ناشلامعا 
هک نآ  زا  لفاغ  مینکیم . راکنا  ار  نآ  میفلاخم و  نآ  اب  ام  تسا  نیا  تیودهم  رگا  هک  دـناهتفرگیم  هحفص 59 ] هجیتن [  ماجنارس  دننک و 

مالسا رد  یلصا  هک  تسا  نآ  لیلد  دوخ  ناشیا ، زا  نتفرگ  يراوس  دنچ و  ینادیرم  يروآدرگ  نیغورد و  نایعدم  نایدهمتم و  يراکبیرف 
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یفن دـننزیم . اـج  لـصا  نآ  ياـج  هب  ار  دوـخ  مدرم  بیرف  اـب  دـناهدرک و  ادـیپ  دوـجو  راـهظا  هـصرع  اـهامن  لـصا  نـیا  هـک  دراد  دوـجو 
دیاـب سپ  دـننکیمن . یفن  ار  یلـصا  سنج  دوـجو  زگره  یبـلقت  سنج  دـنچ  دوـجو  يارب  تسین . لیـصا  يدـهم  یفن  زگره  اهامنيدـهم 

دیاب نایم  نیا  رد  درک . یفرعم  ار  نیغورد  دارفا  دناسانـش و  دنکیم  یفرعم  مالـسا  هک  هنوگ  نآ  ار  تیودـهم  یعقاو  هرهچ  دوش  شـشوک 
صاخ ياهیگژیو  اب  یعقاو  يدـهم  دوب . هاگآ  داقتعا  زا  يرادـساپ  رد  درک و  ور  ار  امنيدـهم  ناراـکبیرف  تسد  دوب و  رایـشوه  هاـگآ و 

نایعدـم زا  ثحب  درک . دـهاوخ  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  ناـهج  روهظ و  يزور  روهظ ، هنیمز  ندـش  هداـمآ  اـب  هللا  ءاـش  نا  تسا و  هدـنز  دوخ 
درک : میسرت  شخب  ود  رد  دیاب  ار  تیودهم  نیغورد 

رصع یلو  ترضح  تماما  زا  لبق  نایعدم 

نیا بلاطم  هلاطا  بجوم  دـندرک ، تیودـهم  ياعدا  هجرف -  یلاعت  هللا  لجع  رـصع -  یلو  ترـضح  تماما  زا  لبق  هک  يدارفا  همه  یفرعم 
زا یهورگ   - 1 دوشیم : هراشا  دـندناشک ، دوخ  لاـبند  هب  ار  یناوریپ  اـعدا ، نیا  اـب  هک  یناـسک  زا  يدادـعت  هب  طـقف  اذـل  دوشیم . هلاـسر 

هدرمن وا  هک  دناهدوب  رواب  نیا  رب  هتشادنپ و  يدهم  هدوب  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هینک  مه  مانمه و  نوچ  ار  هیفنح » نب  دمحم   » ناناملـسم
لیعامسا هک  دندوب  دقتعم  یهورگ  هیلیعامسا : هقرف   - 2 هحفص 60 ] [ . ] 63  ] دوشیم طلسم  ایند  رب  دوشیم و  رهاظ  ادعب  تسا و  بیاغ  و 

مایق تسا و  دوعوم  مئاق »  » نامه دریمیمن و  وا  تسا و  هدش  مالعا  تحلصم  يور  زا  وا  گرم  هکلب  هدرمن ، مالـسلاهیلع  قداص  ماما  دنزرف 
یقیناود روصنم  نامز  رد  نسح » نب  هللادبع   » رسپ هیکز » سفن   » هب روهشم  دمحم » : » هیکز سفن  . 3 [ . 64  ] دوشیم طلسم  ایند  رب  دنکیم و 

وا يارب  ینارادفرط  عوضوم ، نیا  يور  هیکت  اب  تسا و  دوعوم  يدهم  نامه  هک  درک  اعدا  شردـپ  شمان ، تبـسانم  هب  درک و  مایق  یـسابع 
هک یتقو  تساخرب . يو  کمک  هب  دوب  هنیدم  نادـباع  ناهیقف و  زا  هک  نالجع » نب  دـمحم   » هیکز سفن  مایق  نایرج  رد  [ . 65  ] دروآ مهارف 

جورخ وگغورد  نآ  اب  ارچ  تفگ : درک و  راضحا  ار  نالجعنبا  هنیدم ، مکاح  نامیلـس ،» نب  رفعج  ، » دش هتـشک  دروخ و  تسکـش  دـمحم 
نـالجعنبا يارب  نامیلـس ، نب  رفعج  زا  دنتـشاد  روضح  هک  هنیدـم  فارـشا  ناـهیقف و  دـننک . عـطق  ار  شتـسد  داد  روتـسد  هاـگنآ  يدرک ؟

هک هدرک  لاـیخ  هدـش و  هبتـشم  وا  يارب  عوضوم  تسا و  هنیدـم  دـباع  هیقف و  نـالجع  نب  دـمحم  ریما ؛ دـنتفگ : دـندرک و  وفع  تساوخرد 
زا هک  زین  رفعج » نب  هللادـبع   » يارب راـتفگ  نـیا  نـیع  [ . 66  ] تسا هدـمآ  تایاور  رد  هک  تسا  دوعوم  يدـهم  ناـمه  هللادـبع » نب  دـمحم  »
نب دمحم  اب  تلع  نیا  هب  نم  : » تفگ هنیدـم  مکاح  تساوخرد  خـساپ  رد  مه  وا  دـمآ و  شیپ  دوب ، هنیدـم  گرزب  ناثدـحم  نادنمـشناد و 
چیه هحفـص 61 ] دوب [  هدنز  وا  ات  تسا . هدش  دای  ام  تیاور  رد  هک  تسا  دوعوم  يدهم  نامه  وا  متـشاد  نیقی  هک  مدرک  يراکمه  هللادبع 

.« دروخ مهاوخن  ار  یـسک  بیرف  رگید  نیا  زا  دعب  تسین  يدهم  وا  هک  مدیمهف  دش  هتـشک  هک  یماگنه  اما  متـشادن  عوضوم  نیا  رد  یکش 
مظاـک یـسوم  ماـما  هک  دـنرواب  نیا  رب  دنتـسه و  لـیاق  مالـسلاهیلع  مظاـک  یـسوم  ماـما  تیودـهم  هب  هیفقاو  هقرف  هیفقاو : هقرف   - 4 [ . 67]

هن دنتـسنادیم  شردپ  لیکو  ار  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  هورگ  نیا  [ . 68  ] دنتـسشن وا  راظتنا  رد  تسا و  هدنز  هکلب  تسا ، هدرمن  مالـسلاهیلع 
ياهگـس زج  يزیچ  امـش  هروطمم ؛» بالکالا  متنا  ام  : » دـناهداد هروطمم »  » بقل هورگ  نیا  هب  مالـسلاهیلع  متـشه  ماـما  ناوریپ  وا . نیـشناج 

مظاک ماما  تداهش  دناهتفر . ایند  زا  دوخ  دادجا  دننام  مه ، متفه  ماما  نوچ  ارچ ؟ تسین . تسرد  هیفقاو  هدیقع  [ . 69  ] دیتسین هدروخ  ناراب 
هزانج دیـشرلانوراه  رما  هب  نوچ  دیـسرن . ترهـش  نادب  شردق  یلاع  ناردپ  زا  کی  چـیه  گرم  هک  تسا  روهـشم  يردـق  هب  مالـسلاهیلع 

( لپ  ) رـسج رـس  رب  ار  هزانج  سپـس  تسا . هدرم  یعیبط  گرم  هب  ترـضح  هک  دـنهد  هاوگ  ات  دـنداد  ناشن  دوهـش  تاضق و  هب  ار  شکرابم 
دشاب و تیاور  رکذ  هب  جاتحم  هک  تسا  نآ  زا  رتروهـشم  ترـضح  نآ  تافو  : » دیامرفیم یـسوط  خیـش  دـننیبب . ناگمه  ات  دـنداهن  دادـغب 

نب دمحم  رفعجوبا  تافو  زا  سپ  هیدمحم  هقرف  هیدمحم : هقرف   - 5 [ . 70 .« ] تسا تایهیدب  رکنم  تقیقح  رد  تسا ، نآ  فلاخم  هک  یسک 
کیدزن وا  تسا . هدرک  هحفص 62 ] تافو [  شراوگرزب  ردپ  تایح  رد  يو  هکنیا  اب  دندش ؛ لیاق  يو  تیودهم  هب  مالسلاهیلع  يداهلا  یلع 

دندرکیم لالدتسا  هیدمحم  هقرف  [ . 71  ] دشابیم دمحم » دیس   » هعقب هب  فورعم  دلب ، يهیرق  یکیدزن  رد  وا  هاگمارآ  تسا و  نوفدم  ارماس 
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ماما ار  دوخ  درادن  قح  سک  چیه  دـناهدرکن و  یفرعم  یـصو  ناونع  هب  ار  رفعج  مالـسلاهیلع و  يرکـسع  ماما  مالـسلاهیلع ، يداه  ماما  هک 
نآ يرابتعایب  تماـما و  عطق  نوچ  هک  دـندرکیم  يریگهجیتن  نینچ  سپـس  دوریمن ، اـیند  زا  نیـشناج  نودـب  مه  ماـما  یفرط  زا  دـنادب .

یخرب دننادب و  يدهم )  ) مئاق ار  وا  ياهدع  دش  ثعاب  رما  نیا  دننک ، عوجر  یلع  نب  دمحم  تماما  هب  دـندوب  راچان  ور  نیا  زا  هدـش  عونمم 
دوب . هدرکن  ییاعدا  نینچ  زگره  یلع  نب  دمحم  دوخ  هک  درک  يروآدای  دیاب  هتبلا  [ . 72  ] دناهدش رکنم  ار  وا  گرم  مه 

رصع یلو  تماما  زا  دعب  نایعدم 

رکذ اجنیا  رد  نانآ  زا  یخرب  مان  هک  دـندومن  تیودـهم  تیباب و  ياعدا  ارتفا ، بذـک و  هب  تبیغ  زاغآ  نامه  زا  یهورگ  نایعیـش  ناـیم  رد 
ماما باحصا  زا  هک  يو  یعیرش  دمحموبا   - 1 میهدیم . عاجرا  هدش  فیلأت  هنیمز  نیا  رد  هک  ییاهباتک  هب  ار  نآ  یلیصفت  ثحب  دوشیم و 

سسؤم يریمن : ریـصن  نب  دمحم   - 2 [ . 73  ] دش تیودهم  تیباب و  یعدم  غورد  هب  هک  تسا  یـصخش  نیتسخن  دوب ، مالـسلاهیلع  مهدزای 
. دومرف نعل  ار  وا  یلاعت ) هللا  جـع   ) تجح ترـضح  تسا و  تالغ  زا  دومن و  تیباـب  ياـعدا  یعیرـش  دـمحموبا  زا  سپ  هک  هیریـصن »  » هقرف
: تفگ تنکل  اب  وا  تسیک ؟ وت  زا  دعب  باب  دندیسرپ  وا  زا  شناوریپ  یتقو  هک  ياهنوگ  هب  دش ، نیگنـس  شنابز  گرم  هحفص 63 ] ماگنه [ 

دمحا وا  دوـصقم  دـنتفگ : ياهقرف  دـندش ، میـسقت  هقرف  هس  هب  دـندیمهفن و  تسا  دـمحا  مادـک  ضرغ  هک  ار  وا  دوـصقم  شناوریپ  دـمحا .
هـس ره  دندیورگ و  رـشب  نب  نیـسحلایبا  نب  دمحا  هب  موس  هقرف  تسا و  تارفلا  نب  یـسوم  نب  دمحا  دـنتفگ : مود  هقرف  تسا و  شدـنزرف 

تیباب هصاخ و  تباین  يوعد  هک  ناتسزوخ  نیعشعشم  سیئر  عشعشم  نب  دمحم  عشعشم : نب  دمحم   - 3 [ . 74  ] دندومن تیباب  ياعدا  نانآ 
زین وا  تسیزیم . متفه  نرق  رخاوا  رد  یمطاف : ساـبع   - 4 [ . 75  ] تفای تاـفو  841 ه ق )  ) لاس رد  دش و  تیودهم  یعدم  سپـس  درک و 

هب راک  نایاپ  رد  اما  درک . فرصت  ار  سراف  رهش  داد و  لیکـشت  یتلود  تشاد ، زین  یناوریپ  هک  يو  دومن . تیودهم  هصاخ و  تیباب  ياعدا 
826 ه  ) لاس رد  795 ه ق )  - 896  ) هیشخب رون  هقرف  سـسؤم  سیئر و  شخبرون : دمحم   - 5 [ . 76  ] دش ضرقنم  يو  تلود  دیـسر و  لتق 

نیا رد  هک  یصخش  يرجه ، مهدزیـس  نرق  رد   -... 6 [ . 77  ] دومن مالعا  ار  دوخ  تیودهم  سپـس  دیدرگ و  ماما  باب  تباین و  یعدـم  ق )
شیادیپ همدقم  هک  داهن  هحفـص 64 ] انب [  ار  هیباب  هلاض  هقرف  هک  دوب  يزاریـش » دمحم  یلع  دیـس  ، » دیناشک فارحنا  هب  ار  یهورگ  طابترا 

ییاههنومن اهنیا  میهدیم . رارق  یـسررب  دروم  ار  هقرف  ود  نیا  لماک  روط  هب  شخب  نیمه  موس  لصف  رد  هللا  ءاش  نا  دش . تیئاهب  هلاض  هقرف 
مالـسا تما  تسا و  هدوب  یملـسم  عوضوم  وا ، زا  دـعب  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نامز  رد  تیودـهم  عوضوم  دـهدیم  ناـشن  هک  تسا 

. دروآرد زازتها  هب  ناهج  رد  ار  داد  لدـع و  تیمکاح  مچرپ  دزیتسب و  متـس  ملظ و  اب  دـنک و  مایق  هک  دـناهدوب  یـصخش  راظتنا  رد  هراومه 
لـصا راکنا  يارب  يزوجم  ناوتیمن  زگره  راودا ، زا  یـضعب  رد  تیودهم  عوضوم  زا  ار  نارگیزاب  یخرب  يهدافتـساءوس  هک  تسا  یهیدب 

هتفرگ رارق  هدافتـساءوس  دروم  بلط  تصرف  رگیزاب و  رـصانع  يوس  زا  يرایـسب  قیاقح  خیرات ، لوط  رد  اریز  تسناد ؛ تیودـهم  يهلئـسم 
اهنیا یلو  تسا . هدوبن  مک  ایند  رد  زین  یگتخاس  ناـیدا  دـناهدوبن . مک  اـیند  رد  يونعم ، تاـماقم  ریاـس  توبن و  اـی  تیهولا  نایعدـم  تسا .

هدافتـسا ءوس  دروم  ام  نامز  رد  زین  تعنـص  شناد و  ملع و  ددرگ . ایبنا  توبن  ادـخ و  دوجو  لـصا  رکنم  یـسک  هک  دوشیمن  لـیلد  زگره 
مینکیم ؟ یفن  ار  تعنص  ملع و  لصا  ام  هک  دوشیم  ثعاب  نیا  ایآ  یلو  دوریم ، راک  هب  يرشب  دض  ياههار  رد  هدش و  عقاو 

تیودهم برغ و  ناهج 

نیا تسا . هتخادـنا  تشحو  هب  هدـنیآ  دروـم  رد  ار  برغ  ناـهج  یمالـسا ، تاداـقتعا  نیرتیبـالقنا  زا  یکی  ناوـنع  هب  تیودـهم  عوـضوم 
 - ییارآ رهاظ  هک -  دوخ  رنه  هناگی  اب  هتبلا  دـنکیم و  ساسحا  دوجو  مامت  اـب  ار  نآ  برغ ، هک  تسا  ییاـهنارحب  قمع  زا  یـشان  تشحو 

دارفا و  هحفـص 65 ] دوش [  رهاظ  بلاغ  رادناهج  کی  تئیه  رد  هکلب  دریگن ، دوخ  هب  ار  هتـسکشرو  يهرهچ  اهنت  هن  دـنکیم  شالت  تسا ،
، یطیحم تسیز  نارحب  زورب  نآ ، زا  یـشان  یعامتجا  یقالخا ، نارحب  هداوناـخ و  ماـظن  یـشاپورف  دـبیرفب . ار  رگنیحطـس  شیدـناهداس و 
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. تسا برغ  زورما  ياهنارحب  اههناسر و ... هناملاظ  هرطیس  دهدیم ، ناشن  ار  دوخ  كانتـشحو  ياهـضیعبت  لکـش  رد  هک  يداصتقا  نارحب 
ألخ هک  دوب  دهاوخ  ياهشیدنا  نآ  زا  هدنیآ  اعطق  دـبای ، رارمتـسا  عضو  نیا  رگا  هک  دـننادیم  یبوخ  هب  برغ  رگهطلـس  ماظن  نادنمـشیدنا 

يذـغاک ربب  يدوز  هب  هک  دوب  دـهاوخ  یبتکم  هناگی  اعطق  تیودـهم  هب  دوخ  گرزب  داقتعا  اب  عیـشت  مالـسا و  دـنک . رپ  ار  ناـهج  تیونعم 
يرطخ نیا  دش . دهاوخ  مکاح  مدرم  ناج  لد و  رب  ینامـسآ  یتبهوم  نانوچ  دوخ  دومن و  دـهاوخ  هل  رکفت  هشیدـنا و  تحاس  رد  ار  برغ 

يرادهنماد تاغیلبت  هک  تساهتدم  تیودهم ، هیحان  زا  رطخ  ساسحا  نیمه  دانتسا  هب  هدرک و  ساسحا  ار  نآ  یبرغ  نادنمـشیدنا  هک  تسا 
ماـجنا دراد  رارق  برغ  راـیتخا  رد  هک  زور  ياـهيژولونکت  نیرخآ  زا  يرادرب  هرهب  اـب  تاـغیلبت  نیا  دـناهدومن . زاـغآ  نآ  اـب  هلباـقم  رد  ار 
یعیـش تیودهم  هیلع  میقتـسم  ریغ  روط  هب  دوویلاه  دیدج  ياهملیف  رد  تسا . دوویلاه -  برغ -  تاغیلبت  رازبا  نیرتنردم  زورما  دوشیم .

هدـمآرد و شیاـمن  هب  ناـهج  رد  اـهراب  دـیدش  تاـغیلبت  اـب  هک  تسا  سومادا » رتسون   » ملیف اـهنآ ، نیرتفورعم  زا  یکی  هک  دوشیم  غیلبت 
هـصالخ يزاس  ملیف  هصرع  رد  افرـص  تیودهم  هیلع  برغ  تاغیلبت  اما  تسا . هدش  عیزوت  ایند  رد  رـضاح  لاح  رد  نآ  زا  يدیـس  اهنویلیم 

اب یبرغ  نازادرپ  هیرظن  عقاو ؛ رد  درک . هدهاشم  ار  تیودـهم  هیلع  غیلبت  زا  ییاههگر  ناوتیم  برغ  یتاغیلبت  ياههصرع  همه  رد  دوشیمن .
غیلبت ياههنیمز  یگنهرف ، يرنه و  ياههصرع  هحفص 66 ] همه [  نویزیولت و  رتائت ، ینارنخس ، باتک ، امنیـس ، يارب  یتاغیلبت  كاروخ  هیهت 
هدهع هب  ار  تیودـهم  دـض  تاغیلبت  هک  دـنراد  دوجو  يدایز  يرتویپماک  ياهتیاس  رـضاح  لاح  رد  دـنروآیم . مهارف  ار  تیودـهم  هیلع 
غیلبت يارب  ناناملسم  ام  ءوس ، تاغیلبت  هدنفوت  جاوما  نیا  نایم  رد  دنهدیم . رارق  ریثأت  تحت  رذگهر ، نیا  زا  ار  ناناوج  كاپ  نهذ  دنراد و 
بلس نانآ  زا  هلوقم  نیا  رد  ار  هوقلاب  تاناکما  زا  يرایـسب  ناناملـسم  کیژولونکت  رقف  هنافـسأتم  مینکیم ؟ هچ  زورما  ناهج  رد  تیودهم 

یعالطامک یعالطایب و  مینکیمن . هدافتسا  یتسرد  هب  هار ، نیا  رد  مه  دوخ  ياههتـشاد  زا  یتح  ام  هک  تسا  نیا  عوضوم  اما  تسا . هدرک 
ناراکردناتسد نالوئـسم و  تاناکما و  بحاص  نادنمـشیدنا ، شود  هب  نآ  هدمع  شخب  هک  تسا  یهانگ  تیودهم ، هلوقم  زا  ام  ناناوج 

زا ار  ینید  قیاقح  دهدیم  حـیجرت  زورما  ناوج  تسا . لالدتـسا  قطنم و  هشیدـنا و  يایند  زورما ، يایند  درک . دـهاوخ  ینیگنـس  ام  هعماج 
. ] دنربیم ینید  قیاقح  زا  ناناوج  نهذ  ندرک  فرحنم  يارب  ار  هرهب  نیرتشیب  ناگناگیب ، هک  تسا  اجنیا  دـبایرد . لالدتـسا  قطنم و  قیرط 

هحفص 67 ]

تیباب شیادیپ  هچخیرات 

همدقم

يارب يزیواتـسد  هک  باب »  » سدـقم يهژاو  صوصخ  رد  تسا  مزال  تیباب ، شیادـیپ  هچخیرات  ناـیب  ثحب و  لـصا  هب  ندـش  دراو  زا  لـبق 
نایب یبلاطم  تسا  هتشاد  لابند  هب  ار  يرایسب  دادترا  هدش و  مهدزیـس  نرق  رد  هژیو  هب  ناناملـسم  خیرات  لوط  رد  ياهدع  باوصان  ياهاعدا 

يدارفا تسا و  مالسلامهیلع  راهطا  همئا  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  هدیـسر  تایاور  ثیداحا و  رد  سدقم  یبقل  باب -  ناونع -  دوش .
رد دندشیم . هدناوخ  باب »  » ناونع هب  درک ، میهاوخ  نایب  هک  ییاهیگژیو  رطاخ  هب  مالسلامهیلع  موصعم  نایاوشیپ  يهتسجرب  باحـصا  زا 
هب دنتـسج و  هرهب  یعیـش  ینید و  میلاعت  رد  سدـقم  يهژاو  نیا  زا  شیوخ  یناسفن  ياهاوه  لاـیما و  هب  ندیـسر  تهج  ياهدـع  ناـیم ، نیا 

لوط رد  هک  تشاد  هجوت  دیاب  هتبلا ، میدرک . یفرعم  ار  نآ  نیغورد  نایعدم  هتشذگ  لصف  رد  هک  دناهدرک  یفرعم  همئا  باب  ار  دوخ  غورد 
ای هاگآان  مدرم  زا  ياهدع  مه  دـندش و  فرحنم  قح  هار  زا  مه  تماما »  » و توبن » «، » تیبوبر «،» تیهولا  » نیغورد ياعدا  اب  ياهدـع  خـیرات 

ناملاع هحفـص 68 ] رب [  سپ  منیبیم . ار  هتکن  نیمه  رارکت  اقیقد  تیباب »  » یـسانش ناـیرج  رد  دـندناشک . فارحنا  هب  ار  وجدوس  ضرغم و 
ییاسانـش هب  هتـشذگ ، خـیرات  یناوخزاـب  نمـض  هک  تسا  بـجاو  یگنهرف  ینید و  روـما  ناراکردـناتسد  هزوـح و  نادنمـشیدنا  نـید و 

شیارگ نیغورد و  تیباب »  » شیادیپ زا  ماگنه ، هب  رادشه  مزال و  یناسر  عالطا  اب  هتخادرپ و  ینونک  رـصع  رد  فارحنا  عون  نیا  ياههنیمز 
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دنروآ . لمع  هب  يریگولج  نآ  هب 

هتسجرب تفص  باب 

هدش هتفرگ  راک  هب  مالسلامهیلع  راهطا  همئا  هلا و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تفص  ناونع  هب  یمالسا  ثیداحا  زا  یخرب  رد  هللا » باب   » ای باب » »
همئا يارب  دـنا ، هللا » باـب   » زا يرگید  ياـهریبعت  همه  هک  لـیبس »  » و قـیرط » «، » ببـس «، » طارـص  » دـننام رگید  ياـههژاو  هک  ناـنچ  تـسا .

: تسا هدش  هدناوخ  هنجلا » باب   » و هللا » باب   » و باب »  » هب تیاور  دنچ  رد  مالسلاهیلع  یلع  ترـضح  [ . 78  ] تسا هتفر  راک  هب  مالسلامهیلع 
باوبا نم  باب  ایلع  نا  [ . » 80 « ] انموم ناک  هلخد  نمف  يدهلا  باوبا  نم  باب  ایلع  نا  [ . » 79 « ] انمؤم ناک  هلخد  نمف  هللا  هحتف  باب  ایلع  نا  »

ملعلا دارا  نمف  اهباب  یلع  ملعلا و  ۀنیدم  انا  : » دومرف هلا  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  فورعم  ثیدح  رد  [ . 81 « ] انمؤم ناک  هباب  لخد  نمف  ۀنجلا 
ربمغیپ تفگ  نخـس  نیا  تسرد  تسا  رد  مایلع  مملع  باب  نم  هک  تسا : هدرک  انعم  نینچ  ار  ثیدح  نیا  یـسودرف  [ . 82 « ] بابلا تأیلف 
باتفآ یعاعـش  نوچ  ار  ملع  يهنیدـم  نآ  یباب  وت  نوچ  تسا : هدرک  ریـسفت  نینچ  ار  نآ  یمور  نیدـلالالج  انالوم  و  هحفص 69 ] تسا [ 

ترـضح زا  دحا  اوفک  هلا  هاگراب  دبا  ات  تمحر  باب  يا  شاب  زاب  بابلر  دـناروشق  وت  زا  دنـسر  ات  باب  يایوج  رب  باب  يا  شاب  زاب  ار  ملح 
مکؤام : » دندومرف خساپ  رد  ماما  دندیسرپ . [ 83 . ] نیعم ءامب  مکیتأی  نمف  اروغ  مکؤام  حبـصا  نا   » هیآ رد  ار  ءام »  » يانعم مالـسلاهیلع  اضر 

تسا و تایح  هلیـسو  بآ  ینعی  تسا ؛ هتفر  راک  هب  يزاجم  يانعم  رد  ءام »  » ریـسفت نیا  رد  [ . 84 « ] هللا باوبا  همئالا  و  همئـالا ، يا  مکباوبا 
تسا و هتسباو  ناشیا  هب  مدرم  يونعم  تایح  هک  دنتسه  یبآ  دننام  مالسلامهیلع  موصعم  ناماما  تسا . هتسب  تایح  هار  دنکـشخب ، اهبآ  رگا 

یـسک تسا و  دودسم  يونعم  تایح  باب  دشابن ، یتجح  ماما و  ناهج ، رد  رگا  دـنایعقاو و  يونعم و  تایح  هب  لوصو  باوبا  تقیقح  رد 
ناونع هب  هباحـص  زا  يدارفا  مالـسلامهیلع  همئا  روضح  نامز  رد  دناشچ . دهاوخن  اهناسنا  هب  ار  يونعم  یگدنز  ياراوگ  بآ  ای  نیعم » ءام  »

نانآ زا  یسربط  دناهدش . هدناوخ  باب »  » زین يرغـص  تبیغ  هرود  رد  مالـسلاهیلع  نامز  ماما  هعبرا  باون  [ . 85  ] دناهدش یفرعم  نانآ  باب » »
، هدومن هدافتساءوس  باب »  » سدقم ناونع  زا  هک  دندوب  یناسک  اما  [ . 86  ] دربیم مان  نوحودمملا » ءارفسلا  نویضرملل و  باوبالا   » ناونع هب 

نامز ماما  تبیغ  نامز  رد  دـندشیم . بیذـکت  مالـسلامهیلع  همئا  روضح  نامز  رد  ناـنیا  دـندرکیم . یفرعم  ماـما  باـب  ناونع  هب  ار  دوخ 
نآ زراب  يهنومن  دـندناشک . فارحنا  هب  مه  ار  یهورگ  دـندرک و  یفرعم  ماما  باب  غورد  هحفص 70 ] هب [  ار  دوخ  ياهدع  مه  مالـسلاهیلع 
هب نتخادرپ  زا  شیپ  درک . راکـشآ  ار  شیوخ  يوعد  دومن و  هدافتـساءوس  ناونع  نیا  زا  هک  تسا  مهدزیـس  نرق  رد  باب  دمحم  یلع  دـیس 

، دش متخ  تیئاهب »  » و تیباب »  » هب هک  يايرکف  ياههشیر  تسا  مزال  تیئاهب ، تیباب و  هقرف  ناراذـگناینب  ناربهر و  هرابرد  یـسررب  ثحب و 
اههورگ دارفا و  نایم  رد  فارحنا  یبایهار  یگنوگچ  فشک  ددـصرد  رتشیب  تریـصب  اب  روطـس  نیا  ناگدـنناوخ  اـت  دوش ، یـسررب  دـقن و 

هب تیباب »  » هلاض هقرف  يریگ  لکش  نایرج  ات  تفگ  میهاوخ  نخس  نانآ  تاداقتعا  راکنا و  و  هیخیش »  » زا ثحب  اب  کنیا  ور ، نیا  زا  دنیآرب .
دوش . میسرت  یتسرد 

تیباب شیادیپ  رتسب  هیخیش 

. دمآ دیدپ  1166 ق )  - 1241 « ) ییاسحا دمحا  خیـش   » هب فورعم  نیدلانیز  نب  دـمحا  هلیـسو  هب  نرق 13 ه ق  لیاوا  رد  هیخیـش  بتکم 
یعامتجا ینید و  ياههصرع  رد  يرایـسب  تالوحت  ندمآ  دوجو  هب  ثعاب  هکلب  دیدرگ ؛ دایز  تالوحت  شوختـسد  دوخ  اهنت  هن  هک  یبتکم 

روضح ینید  مولع  ياههزوح  رد  هچ  رگ  ییاـسحا ، دـمحا  خیـش  دیـشاپ . ار  تیئاـهب  تیباـب و  رذـب  دـش و  ناریا  روشک  رد  یماـظن  یتح  و 
هار زا  دنادیم  ار  هچنآ  اهنت  هدوبن و  یـسک  درگاش  مولع ، يریگارف  رد  هک  دوب  یعدم  دشیم و  رـضاح  دیتاسا  سرد  رد  رتمک  اما  تشاد ؛

تیاکح هک  نآ  مغر  هب  هتکن  نیا  [ . 87  ] دندرکیم قیدصت  دوخ  داتسا  هرابرد  ار  اعدا  نیا  زین  وا  نادرگاش  تسا . هدروآ  تسد  هب  باوخ 
دنتـسین يزیچ  فراعم ، مولع و  زا  یخرب  اریز  دشاب ؛ زین  یفعـض  هطقن  رگناشن  دناوتیم  هحفـص 71 ] دراد [ ، يرکف  دشر  غولب و  یعون  زا 
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نافرع هفـسلف و  دروم  رد  هک  روط  نامه  دروآ . تسد  هب  ار  اهنآ  داتـسا  نودب  دناوتب  یـسک  ره  هتفرگ و  رارق  میهافم  ظافلا و  بلاق  رد  هک 
قح رد  نانچ  هیخیـش  ناوریپ  ددرگیم . نارگید  دوخ و  يارب  تمحز  بجوم  داتـسا  نودب  اهـسرد ، نیا  ندناوخ  هک  دناهداد  رکذت  هشیمه 
رد [ 89  ] ءاسحا یلاها  زا  خیش  [ . » 88 « ] تسا هدیسر  مالسلاهیلع  تجح  ترضح  تمدخ  خیش   » دناهدومن اعدا  هک  هدرک  هغلابم  دمحا  خیش 
هب درک و  دـلب  كرت  دوب  هتـشذگ  شرمع  زا  لاس  تسیب  هک  نآ  زا  سپ  ینعی  لاس 1186 ه ق  رد  دـمآ . ایند  هب  لاس 1166 ه ق  بجر  هام 

موحرم سرد  رد  درک . تکرش  املع  ریهاشم  ثحب  سلاجم  سرد و  رد  و  دش . فرشا  فجن  یلعم و  يالبرک  مزاع  فراعم  بسک  روظنم 
حرش هئارا  زا  سپ  هکنآ  ات  تشگ ، رضاح  یئابطابط  یلع  دیس  ریم  موحرم  مولعلارحب و  يدهم  دیس  ياقآ  موحرم  یناهبهب و  دیحو  رقاب  اقآ 
رفعج خیش  موحرم  ضایر و  بحاص  یلع  دیـس  اقآ  موحرم  مولعلارحب و  يدهم  دیـس  اقآ  موحرم  بناج  زا  یلح ، همالع  هرـصبت » باتک  رب 

هتسنادیم و رتالاب  داهتجا  ماقم  زا  ار  دوخ  دمحا  خیـش  [ . 90 .« ] دیدرگ لئان  تیارد  تیاور و  رد  داهتجا  يهجرد  ذخا  هب  رـضخ  خیـش  نب 
تشاد لاس  هک 54  یلاح  رد  لاس 1221 -  رد  خیش  [ . » 91  ] تسا هتفگیم  نانآ  اب  وگتفگ  ناماما و  ندید  زا  نخـس  دوخ  ياههتـشون  رد 

زا نوچ  راجاق  هاـش  یلعحتف  تفر . دهـشم  هب  مالـسلاهیلع  اـضر  ماـما  مرح  تراـیز  تهج  دـش و  ناریا  دراو  راـجاق  هاـش  یلعحتف  ناـمز  رد 
رابرد هب  تبسن  مه  خیش  دومن . توعد  نارهت  يوس  هب  ار  وا  ياهمان  یط  و  هحفص 72 ] دومن [  قایتشا  راهظا  دش  علطم  دمحا  خیش  ترهش 

رد دوخ  تماقا  ماگنه  رد  دمحا  خیـش  تسا  ملـسم  هچنآ  [ . 92 .« ] دیـشخب ینوزف  دح  زا  يانث  حدـم و  هتـشاد و  زاربا  صاخ  تیانع  راجاق 
هک خیـش  يواعد  اب  یتامعن  نینچ  لوبق  هک  تسین  مولعم  تسا و  هتـشاد  يداـیز  يدـنمهرهب  راـجاق  راـبرد  يداـم  تاـمعن  زا  راـجاق  راـبرد 

زاین شسرپ  نیا  هب  هجوت  تسا ؟ هتشاد  شزاس  هنوگچ  [ 93 «، ] موشیم فرـشم  راهطا  يهمئا  روضح  هب  منکیم  هدارا  تقو  ره  : » تفگیم
هک میدد  باوخ  ملاع  رد  یبش  سپ  متـشاد ، لاغتـشا  تضایر  هب  لیاوا  رد  نم  : » دیوگیم یئاسحا  دـمحا  خیـش  دراد . يرتشیب  حیـضوت  هب 

مدرک ضرع  مدش و  مالـسلاهیلع  یبتجم  نسح  ماما  ترـضح  ناماد  لیذ  هب  ثبـشتم  لسوتم و  نم  سپ  دندوب  عمج  اجکی  رد  ماما  هدزاود 
ات منک  لاؤس  ار  لکـشم  نآ  منیبب و  باوخ  رد  ار  امـش  زا  یکی  مناوخب و  دـهد  يور  یلکـشم  ارم  تقو  ره  هک  دـینک  میلعت  ارم  يزیچ  هک 

« تعیرش نطاب   » هب شیارگ  یعون  هک  دهدیم  ناشن  ار  وا  برشم  زا  يزراب  ياههبنج  ییاسحا ، نانخـس  نیا  [ . 94 ...« ] دیآ لصاح  لالحنا 
هماقا نودب  تسب و  ار  لالدتـسا  ياپ  یتح  يو  هدـش ، ینید  میهافم  زا  یـضعب  هب  تبـسن  وا  يهژیو  تشادرب  بجوم  شیارگ ، نیمه  تسا .
قیرط رد  : » تفگیم دـشیم  دراو  يداریا  يو  يارآ  رب  هاگ  ره  یملع ، ثحابم  ماگنه  رد  هک  نانچ  داد ؛ رـشن  ار  شیوخ  ياـهاعدا  لـیلد ،
یملع تایرظن  هئارا  رد  یهاگیاج  هدوب و  كانرطخ  یقلت ، زرط  نینچ  هک  تسا  یهیدب  لالدتسا »... ناهرب و  هن  تسا  دوهش  هفشاکم و  نم 

دعب درک و  تماقا  دزی  رد  لاس  ود  تفر و  دزی  هب  نارهت  كرت  زا  دعب  دمحا  خیش  دروآرد . رفک  كرش و  زا  رـس  اسب  هچ  تشاد و  دهاوخن 
دمحم هدازهاش  هاشنامرک  یلاو  دـش  هاشنامرک  دراو  هحفـص 73 ] یتقو [  هار  ریـسم  رد  دش . قارع  يهناور  تایلاع  تابتع  ترایز  دـصق  هب 

رد تماقا  زا  دـعب  دومن . فقوت  هدازهاـش  دزن  رد  یتدـم  دـمآ و  وا  لابقتـسا  هب  راـجاق -  هاـش  یلعحتف  گرزب  رـسپ  هاـشتلود ، يازریم  یلع 
عیقب ناتـسربق  رد  تشذگرد و  هنیدم  یلزنم  ود  رد  اما  درک . كرت  هکم  دصق  هب  زین  ار  اجنآ  دعب  يدـنچ  دـش و  تابتع  راپـسهر  هاشنامرک 

ام هتبلا  تسا . يرورـض  ییاـسحا  نادرگاـش  اـب  ییانـشآ  نآ ، رد  هدـمآ  دوـجو  هب  ياهباعـشنا  هیخیـش و  هقرف  تخانـش  يارب  دـیدرگ . نفد 
، ییاسحا دمحا  خیش  توف  زا  دعب  تسا . یتشر  مظاک  دیس  يو ، نادرگاش  نیرتفورعم  زا  میتسین . يو  نادرگاش  همه  ندرمـشرب  ددصرد 

راک هب  رتمرگ  هچ  ره  ار  هیخیـش  بتکم  درک و  هرادا  ار  شـسرد  سلجم  تفرگ و  ار  وا  ياج  دوب  يو  هجوت  دروم  هک  یتشر  مظاـک  دـیس 
لیلج خیـش  : » درادیم راـهظا  زاربا و  نینچ  ار  هیخیـش  هدـیقع  یتـشر  مظاـک  دیـس  ینیـشناج  دروم  رد  ناـخمیرک  دـمحم  جاـح  تخادـنا .

امش هب  ام  تسد  رگا  هک  دندرک  ضرع  خیـش  هب  هک  تسا  راکـشآ  مولعم و  ام  نایم  رد  و  مهفی ، هریغ ال  مهفی و  مظاک  دیـس  هک  دناهدومرف 
ههفاشم دوخ  همئا  زا  نم  تخومآ و  ههفاشم  ار  ملع  نم  زا  وا  هک  ارچ  مظاک ، دیـس  زا  دیریگب  دندومرف : مینکب  هک  زا  ار  ملع  نیا  ذخا  دسرن 

رـضاح مظاک  دیـس  سرد  رد  دوخ  هک  ینباـکنت  دـمحم  ازریم  موحرم  [ . 95 .« ] دناهتخومآ ادـخ  زا  یـسک  يهطـساویب  ناشیا  ماهتخومآ و 
لصاح یعالطا  ناشیا  بهذم  زا  متساوخیم  مدش و  رضاح  مظاک  دیـس  سرد  سلجم  رد  هک  ینامز  رد  [ » هحفص 74 دسیونیم [ : دشیم 
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یتشر مظاک  دیـس  لاـح  ره  هب  [ . 96 .« ] دـندومنیم متـش  اهقف  هب  هللااب » ذایعلا   » هکلب تشرد  نخـس  درکیم و  اهقف  زا  تمذـم  ابلاغ  میاـمن ،
[ . 97  ] تسبورف ناهج  زا  مشچ  لاس 1259 ه ق  رد  دوب و  دمحا  خیش  نیشناج  لاس  ابیرقت 17 

ییاسحا يارآ  دیاقع و 

ياههشیدنا ارآ و  يهمه  رکذ  دش . ورهبور  يرجه  مهدزیـس  نرق  گرزب  ناملاع  ریگیپ  يدج و  داقتنا  ضارتعا و  اب  ییاسحا ، دـیاقع  رـشن 
اب ناگدنناوخ  ییانـشآ  يارب  طقف  میتسین . خیـش  راکفا  یـسررب  دقن و  نایب و  ددـص  رد  نوچ  تسین  روسیم  اجنیا  رد  ییاسحا  دـمحا  خـیش 

هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  دزن  یمامت ، هب  ار  قیاقح  مولع و  ییاسحا ، دمحا  خیـش  مینکیم . نایب  ار  یبلاطم  تیباب  شیادیپ  یگنوگچ  خـیش و 
وا دراد . يراگزاس  تهج  ره  زا  نآ ، رهاظ  اب  زین  تعیرش و  نطاب  اب  ایـشا  قیاقح  هب  ملع  وا  هاگدید  زا  دنادیم . مالـسلامهیلع  ناماما  هلآ و 
رد طرـش ، نیا  دریگ و  ینـشور  مالـسلامهیلع  تیب  لـها  روـن  زا  هک  دوـش  لـیان  روـما  كاردا  هـب  دـناوتیم  هاـگنآ  لـقع ، : » تـسا دـقتعم 

تقیقح هک  اج  نآ  زا  اما  تسا ، بجاو  نید ، فراعم  لوصا و  رد  لقعت  هک  تسا  تسرد  دراد . دوجو  ناسکی  یلمع ، يرظن و  ياهتخانش 
هحفص 75 ] [ . ] 98 .« ] دریگیم ناشیا  زا  هک  تسا  يرون  ورگ  رد  لقع  ماکحا  قدص  دراد ، یهارمه  مالسلامهیلع  تیب  لها  اب 

ینامسج داعم  هرابرد  ییاسحا  دمحا  خیش  هدیقع 

الم هلمج  زا  املع  یخرب  يوس  زا  وا  ریفکت  یلصا  لیلد  هیرظن ، نیمه  تسا و  ینامـسج  داعم  تیفیک  يهرابرد  ییاسحا  يأر  نیرتفورعم 
رهش رد  ندب  نیا  هک  تسا  ییایلقروه » ندب   » ییاسحا دمحا  خیش  ياههشیدنا  نیرتمهم  زا  یکی  ییایلقروه : ندب  دوب . یناغرب  یقت  دمحم 

 - 1 ینعی : تسا ؛ هدومن  لیلحت  ار  یفـسلف  قیمع  ینید و  مهم  يهلئـسم  هس  هیرظن  نیا  اب  دوخ ، ناـمگ  هب  وا  دراد . رارق  اـسلباج » اـقلباج و  »
اب ار  ینامسج -  داعم   - 3 نرق . هد  زا  شیب  لوط  رد  مالـسلاهیلع  نامز  ماما  تایح   - 2 هلآ . هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ینامـسج  جارعم 

ماما هک  تسا  دقتعم  هکلب  [ 99 [ ؛ دنادیم ییایلقروه »  » ار رشحم  نیمز  اهنت  هن  وا  دنادیم . باب  کی  زا  ار  هس  ره  هدرک و  ریـسفت  هدیقع  نیا 
مزال ثحب  ندش  نشور  يارب  دنکیم . یگدنز  اسلباج » اقلباج و   » رهش رد  ییایلقروه و  اهنت  يرـصنع و  ریغ  یندب  اب  زین  مالـسلاهیلع  نامز 
هژاو میزادرپب . نآ  یـسررب  دقن و  هب  هاگنآ  هدرک ، لقن  ار  هیخیـش  هاگدـید  سپـس  میهد ، حیـضوت  ار  سونأمان  ناگژاو  نیا  ادـتبا  رد  تسا 
هءارو سیل  برغم و  هب  تسا  يرهـش  مال ) هحفص 76 ] نوکـس [  هب  ای  مال  ءاب و  حتفب   ) صلباج : » دیوگیم روپیفـص  میرکلادبع  یـسانش :
هدـمآ عطاق  ناهرب  یقرواپ  رد  تسا . هدومنن  ایلقروه  هب  ياهراشا  يو  اـما  [ . 100 «. ] صلباج ردارب  قرشم  هب  تسا  يرهـش  قلباج  و  یـسنا ،

هملک و  تسا . عاعـش  شـشخرد و  يانعم  هب  میئنرق »  » راخب و سفنت و  مرگ  ياوه  ياـنعم  هب  لـبه »  » يربع هملک  زا  ارهاـظ  اـیلقروه  : » تسا
هتفرگ نیئباص  نابز  زا  ینایرـس و  یتغل  ییایلقروه »  » هک تسا  دقتعم  ییاسحا  دمحا  خیـش  [ . 101 .« ] تسا راخب  عشعـشت  يانعم  هب  بکرم 
بطق [ . 103  ] دشاب هتفرگ  قارشا  خیش  زا  ار  اسلباج »  » و اقلباج » «، » ییایلقروه  » يهژاو هس  دمحا  خیش  يوق ، لامتحا  هب  [ . 102  ] تسا هدش 

تسا و لثم » رصانع   » ملاع ياهرهش  زا  رهش  ود  مان  اصرباج  اقلباج و  : » دنکیم نایب  هنوگ  نیا  ار  اسلباج  اقلباج و  توافت  يزاریـش ، نیدلا 
هلا هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ار  اهمان  نیا  : » دـیوگیم نآ  زا  سپ  تسا ». رتالاب  ایلقروه ، سپـس  تسا . لثم » كالفا   » سنج زا  ایلقروه 

گرزب فراع  [ . 104 .« ] دنوش ملاع  نیا  دراو  دـنناوتیمن  يرـصنع  ندـب  اب  مالـسلامهیلع  ایلوا  ایبنا و  یتح  سک  چـیه  تسا و  هدرک  نایب 
صصق و رد  : » تسا هتفگ  تسا  مادک  اسلباج  رهـش  ناهج  تسا  مادک  اقلباج  هک  امنب  ایب  هک : يرتسبـش  تیب  نیا  حرـش  رد  یجیهال  دمحم 
گرزب و تیاغ  هب  تسا  يرهـش  زین  اـسرباج  قرـشم و  رد  یگرزب  هحفـص 77 ] تیاغ [  رد  تسا  يرهـش  اقلباج  هک  تسا  روکذم  خـیراوت 

دیلقتیب تسا  هتفرگ  رارق  ریقف  نیا  رطاخ  رب  هچنآ  دـناهتفگ . رایـسب  نانخـس  باب  نیا  رد  لیوأت  بابرا  اقلباج  لباقم  رد  برغم -  رد  میظع 
نایم تسا  خزرب  هک  تسا  عقاو  حاورا  قرـشم  بناـج  رد  هک  تسا  یلاـثم  ملاـع  اـقلباج  هکنآ ، یکی  تسا : زیچ  ود  هراـشا  قیرط  هب  يریغ 

هک تسا  خزرب  ملاع  لاثم و  ملاع  اسرباج ، و  یگرزب ، تیاغ  رد  دشاب  يرهش  هنیآ  ره  سپ  ملاع . روص  رب  تسا  لمتشم  تداهـش و  بیغ و 
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بـسک ایند  يهأشن  رد  هک  هئیـس  هنـسح و  لاعفا  قالخا و  لامعا و  عیمج  روص  دنـشاب و  اج  نآ  رد  هیویند » هأـشن   » تقراـفم زا  دـعب  حاورا 
اقلباج لباقم  رد  یگرزب و  تیاغ  رد  تسا  يرهـش  هنیآ  ره  تسا و  عقاو  ماـسجا  برغم  بناـج  رد  خزرب  نیا  دنـشاب و  اـجنآ  رد  دـناهدرک 

زا ءایـشا  عیمج  نایعا  روص  هک  دـشاب  تسا -  ناکما  بوجو و  نیرحبلا  عمجم  هک  هیهلا -  هبترم  اقلباج  رهـش  هک ، نآ  مود  ياـنعم  تسا ...
رد و  نوکی » ام  ناک و  امب   » تسا طیحم  تسوا و  رد  تانکـس  تاـکرح و  لاـعفا و  لاـمعا و  فیاـثک و  فیاـطل و  هیئزج و  هیلک و  بتارم 

تاذ قرشم  زا  نایعا  تافص و  ءامسا و  موجن ، رامقا و  سومش و  تسین و  امهنیب  هلصاف  تسا و  تاذ  هبترم  یلی  رد  هک  اریز  تسا ؛ قرـشم 
زا هچ  ره  تسا . هینوک  قیاقح  هیهلا و  يامسا  قیالخ  عیمج  يالجم  هک  تسا  یناسنا  هأشن و  اسرباج  رهش  دناهتـشگ و  نابات  هدومن و  عولط 

ملاـــع زا  دارم  سپ  [ . 105 .« ] تـسا هتــشگ  یفخم  وا  تروـص  رد  هدوـمن و  بورغ  یناــسنا  نـیعت  برغم  رد  هدرک  عوـلط  تاذ  قرــشم 
هحفـص 78] رهـش [  ود  ياراد  ملاع  نیا  دـناهتفگ : تسا ، رخآ  لوا و  مسق  ود  رب  لاثم » ملاع   » نوچ تسا و  لاثم  ملاع  ناـمه  ییاـیلقروه » »

نیا دراد . رارق  قلطم  تداهـش  قلطم و  بیغ  نیب  هک  لوزن  سوق  رد  لاثم  لوا ؛ تسا : هلحرم  ود  ياراد  لاثم  ملاع  تسا . اـسرباج  اـقلباج و 
. دراد رارق  ترخآ  ایند و  نیب  هک  تسا  دوعـص  سوق  رد  لاثم  مود ؛ دـنیوگیم . اقلباج  ار  لاـثم  نیا  دـنمانیم ، اـیند  زا  لـبق  خزرب  ار  ملاـع 
ار لاثم  نیا  دوریم . يربک  تمایق  هب  اج  نآ  زا  هدـش و  خزرب  ملاع  دراو  سفن  یناـملظ ، ندـب  نیا  زا  هقطاـن  سفن  بورغ  لوفا و  زا  سپس 

دنیوگ . اسرباج 

ییاسحا دمحا  خیش  هاگدید  زا  ربمایپ  جارعم 

يانبم هیخیش  يداقتعا  ماظن  رد  ساسا ، نیمه  رب  هتفر و  رامش  هب  ینامسج  داعم  يهدننک  نییبت  ییاسحا ، رکفت  رد  ییایلقروه  دسج  هب  لوق 
رهاظ زا  تشادرب  قبط  ینامـسج  جارعم  : » هک تسا  دقتعم  ییاسحا  تسا . هتفرگ  رارق  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  جارعم  يهلئـسم  نییبت 

هللا یلـص  مالـسا  ربمایپ  هجیتن  رد  تسا . لاحم  زین  مایتلا  قرخ و  تسا و  مایتلا  قرخ و  مزلتـسم  ناناملـسم ، فراعتم  مهف  تایاور و  تایآ و 
ترـضح توبن  جراعم  جورع  نامز  رد  : » دـیوگیم رگید  ياج  رد  [ . 106 .« ] دنتـشاد ار  نآ  اب  بسانتم  یمـسج  یکلف ، ره  رد  هلآ  هیلع و 

ران يهرک  رد  ار  يران  ءزج  تخادـنا و  اوه  يهرک  رد  ار  ییاوه  ءزج  تخادـنا و  نیمز  هب  ار  یبآ  یکاـخ و  ءزج  جارعم ، هب  تبترم  یمتخ 
نآ ام  داـقتعا  نوچ  تسا  نید  يرورـض  فـالخ  نیا  [ . 107 .« ] تفر كالفا  هب  دوب  ذوخأم  هعـست  کلف  زا  هک  ءازجا  ناـمه  اـب  تشاذـگ ،

نامه اب  تشاد و  نت  رب  هک  یـسابل  نامه  اب  يرـصنع و  ندب  نیمه  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  راوگرزب  هحفـص 79 ] ربمایپ [  هک  تسا 
تفر . جارعم  هب  تشاد  اپ  رد  هک  ینیلعن 

نامز ماما  تایح  هرابرد  ییاسحا  دمحا  خیش  هاگدید 

رهـش ود  ياراد  هک  تسا  رخآ  کلم  ایلقروه  : » دـیوگیم دـنادیم و  ایلقروه »  » ملاع رد  هدـنز و  ار  جـع  نامز  ماما  ییاـسحا ، دـمحا  خـیش 
ملاع رد  ایند  رد  مالـسلاهیلع  مئاق  ترـضح  سپـس  دـشابیم . تسا -  عقاو  قرـشم  رد  هک  اقلباج -  و  دراد -  رارق  برغم  رد  هک  اـسرباج - 

اب داسجا و  رد  شدـسج  اب  لاثم و  رد  شلاـثم  اـب  دـشابیم و  يرـصنع  لـکیه  تروص  هب  هک  تسا  ياهنوگ  هب  شفرـصت  اـما  تسین . لاـثم 
ملاع رد  تبیغ  ماگنه  مالـسلاهیلع ، ناـمز  ماـما  [ . » 108 .« ] تسا حاورا  رد  شحور  اـب  سوـفن و  رد  دوـخ  سفن  اـب  ماـسجا و  رد  شمـسج 

ار وا  یـسک  دنـشوپیم و  ار  میلاـقا  نـیا  ياـهتروص  زا  یتروـص  دـنروایب ، فیرـشت  هعبـس » میلاـقا   » هـب دـهاوخب  هاـگ  ره  تـسا و  اـیلقروه 
هچنآ هب  هجوت  اب  یسررب - : دقن و  [ . 109 .« ] تسا لاثم  ملاع  زا  هدوب و  ماسجا  ملاع  زا  رتفیطل  ناشیا  ناکم  نامز و  مسج و  دسانشیمن .
ناونع هب  ار  اهنآ  دربب ، یپ  اهنآ  قمع  هب  هکنآ  نودـب  هتفرگ و  قارـشا  هفـسلف  زا  ار  یتاحالطـصا  دـمحا ، خیـش  هک  دـش  مولعم  میدرک  نایب 

. ] دـناهدش التبم  ییوگ  ضقانت  هب  تاملک  نیا  هیجوت  رد  زین  وا  بتکم  ناوریپ  تسا . هداد  رارق  دوخ  بهذـم  نییآ و  یلـصا  ياههصخـشم 
دمحم و ياهمان  هب  وا  نادنزرف  هک  دش  ثعاب  نانآ  رد  ییارگ  نطاب  لیوأت و  زمر و  دمحا و  خیش  تاملک  رد  تاحالطصا  نیا  هحفص 80 ]

تیئاهب تیباب و  هلاض : هقرف  یسررب  www.Ghaemiyeh.comدقن و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 108زکرم  هحفص 33 

http://www.ghaemiyeh.com


 - 1 [ . 110  ] دنوش لوغشم  وا  ریفکت  هب  یهاگ  وا و  رب  رافغتـسا  یهاگ  هکلب  ردپ و  شور  راکنا  هب  دندوب  ناگتخیهرف  ناملاع و  زا  هک  یلع 
نامز ماما  يدام  تایح  راکنا  يانعم  هب  عقاو  رد  ییایلقروه ، ندـب  اب  مالـسلاهیلع  نامز  ماما  تایح  هب  داقتعا  ییایلقروه و  ندـب  نیا  لـیلحت 
خزرب ای  لوا  خزرب  هچ  خزرب -  لاثم و  ملاع  رد  مالسلاهیلع  يدهم  ترضح  هک  تسا  نآ  دارم  رگا  اریز  تسا ؛ نیمز  نیا  يور  مالـسلاهیلع 

وا تایح  درادن و  يرـصنع  ندب  اب  تایح  ترـضح  نآ  سپ  دننادیم ، ایلقروه  ملاع  زا  نانآ  ار  ربق  هک  نانچ  نآ  دـنکیم ، یگدـنز  مود - 
قبی مل  ول   » ثیدـح اب  و  اهلهاب » ضرالا  تحاسل  ۀـجحلا  ول ال  : » دـیوگیم هک  یثیداحا  اب  نیا  تسا و  خزرب  ملاع  رد  ناگدرم  تاـیح  لـثم 
يور هشیمه  ینیمز ، ناسنا  شنیرفآ  زا  دنوادخ  فده  تیاغ و  دیاب  دیوگیم  یلقع  لیلد  هکلب  درادن . يراگزاس  چـیه  ایندـلا »... رمع  نم 
خزرب ملاع  رد  ناگدرم  مامت  هب  داقتعا  لثم  مالسلاهیلع  نامز  ماما  يارب  تایح  هنوگ  نیا  هب  داقتعا  نیا ، رب  هوالع  دشاب . هتشاد  دوجو  نیمز 

ییایلقروه ندب  اب  مالسلاهیلع  يدهم  ترـضح  هک  نخـس  نیا   - 2 درادن . یتافانم  چـیه  يدام  تایح  یفن  هب  هدـیقع  اب  هدـیقع  نیا  تسا و 
حرش هب  یتقو  دمحا  خیـش   - 3 تسا . هدشن  هماقا  نآ  رب  یلقن  ای  یلقع  لیلد  چیه  تسا و  لیلد  نودب  ياعدا  کی  افرـص  دـنکیم  یگدـنز 

هحفـص 81] هب [  ار  داـسجالا و »... یف  مکداـسجا  حاورـالا و  یف  مکحاورا   » هلمج هتـسناوتن  نوچ  تسا ، هتخادرپ  هریبک  يهعماـج  تراـیز 
كاردا زا  یعون  ود  ره  هک  ملا -  تذل و  يانعم  هب  نوچ  ییاسحا ، دمحا  خیـش   - 4 تسا . هدش  تاهابتشا  نیا  راچد  دنک ، لیلحت  یتسرد 

ور نیا  زا  دنک . ضرف  يدام  تمعن  باذع و  زین  ترخآ  يارب  تسا  هتـساوخ  هتـشادنپ ، يدام  ار  ملا  تذـل و  اهنت  هدرکن و  هجوت  دنتـسه - 
تذل ایناث ؛ تسا و  یسح  قوف  ینالقع ، ملا  تذل و  الوا ؛ هک  یلاح  رد  دنک . لح  ار  ترخآ  لکـشم  دناوتب  ات  هدش  ییایلقروه  ندب  راتفرگ 

 - 5 لیلدیب . یهاو و  ياهاعدا  نیا  اب  هن  دومن ، تابثا  یلقن  لیلد  اب  ار  یـسح  ملا  تذـل و  یلقع و  لیلد  اـب  دـیاب  ار  يورخا  ینـالقع  ملا  و 
نادیم نیا  دوب و  يورسک  هلیسو  هب  كاپ  نییآ  مسا  هب  ینیدیب  ماجنارس ، تیئاهب و  تیباب و  هلاض  هقرف  شیادیپ  دمحا ، خیش  نانخس  هجیتن 

تسا . نانخس  نیا  یتسس  فعض و  رب  یبوخ  كالم  کحم و  دوخ  هیخیش ، نانخس  رابفسا  جیاتن  لمع و 

هیخیش ياههقرف 

زا سپ  یلو  دنتفریذپ ، ار  يو  ینیـشناج  دندز و  هقلح  یتشر  مظاک  دیـس  درگ  وا  ناوریپ  ییاسحا ، دمحا  خیـش  تشذگرد  زا  سپ  هچ  رگ 
یفرعم اـب  هصـالخ  روط  هب  تمـسق  نیا  رد  دـمآ . دوـجو  هب  وا  ناوریپ  ناـیم  يدـنچ  تاـفالتخا  يو  ینیـشناج  رـس  رب  مظاـک ، دیـس  تاـفو 
نـشور هیباب »  » شیادـیپ يارب  هیخیـش  يزاس  رتسب  تیفیک  ات  مینکیم  هراـشا  هیخیـش  يهقرف  تاباعـشنا  هب  وا ، ینیـشناج  نایعدـم  نیرتمهم 

 - 1288 « ) ینامرک ناخمیرک  دـمحم   » مان هب  يو  نادرگاش  زا  یکی  یتشر ، مظاک  دیـس  گرم  زا  سپ  هیناخمیرک : يهیخیـش  فلا : ددرگ .
ياهیگژیو زا  دندش . عمج  وا  رود  زین  یخرب  دش و  هقرف  يربهر  یعدـم  تشاد  هحفـص 82 ] هک [  ياهژیو  تیعقوم  هب  هجوت  اب  1225 ق )

، ناخ میهاربا  جاح  وا  ردپ  اریز ، تسا ؛ هدوب  راجاق  رابرد  هب  یکیدزن  يرگید ، شداتـسا و  هب  يو  یکیدزن  یکی  تشاد ، وا  هک  ياهتـسجرب 
دوب ییاسحا  دمحا  خیش  نارادتسود  زا  يو  تسا . هدوب  نامرک  ناسارخ و  مکاح  هاش و  یلعحتف  داماد  ومع و  رسپ  هلودلا ، ریهظ  هب  روهشم 
هژیو تیعقوم  نیا  هب  تیانع  اب  ناـخمیرک  دـمحم  ور ، نیا  زا  تسا . هتـشاد  یمهم  شقن  دـمحا ، خیـش  اـب  تاـقالم  يارب  هاـش  بیغرت  رد  و 

دنفورعم هینامرک » يهیخیش   » هب ناخمیرک  دمحم  نارادفرط  دزادرپب . نآ  غیلبت  هب  دنک و  مهارف  يرتمکحم  هاگیاج  هقرف ، نیا  يارب  تسناوت 
يدابآ قدنخ  رقاب  دمحم  ازریم  وریپ  هیخیش ،»  » قرف زا  هیرقاب »  » هقرف هیرقاب :»  » يهیخیـش ب : دنوشیم . هدناوخ  زین  هیناخمیرک »  » يهقرف هب  و 

، يو زا  سپ  دوب و  نادمه  رد  ینامرک  ناخمیرک  دمحم  جاح  يهدنیامن  يو  دش . فورعم  ینادمه  رقاب  ازریم  هب  ادعب  هک  دنتـسه  ياهچرد 
يدنچ تافیلأت  ياراد  هک  رقاب  دمحم  ازریم  تخادنا . هار  هب  نادمه  رد  ار  يرسالاب »  » و یخیش »  » نایم گنج  درک و  ار  وا  ینیشناج  يوعد 

نییان و رد  دـندرک و  ترجاهم  رگید  ياهدـع  نامرک و  ياهیـسیفن  يهفیاط  و  هیخیـش »  » نادـهتجم زا  بارتوبا  ازریم  اـب  ناـمرک  زا  تسا ،
هیخیش ج : هحفـص 83 ] [ . ] 111  ] دنداد لیکـشت  نادمه  رد  ار  هیرقاب »  » هلـسلس دنتفای و  یناوریپ  نادـمه  کنابایب و  قدـنج و  ناهفـصا و 

، نانآ زا  مهم  يهفیاط  هس  دنتخادرپ . ییاسحا  دمحا  خیـش  يارآ  جـیورت  غیلبت و  هب  يدـنچ  ناملاع  ناریا -  ناجیابرذآ -  رد  ناجیابرذآ » »
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1269 ق)  ) مالسالاۀجح هب  فورعم  یناقمام ، دمحم  ازری  نادناخ ، نیا  گرزب  مالـسالاۀجح : يهداوناخ   - 1 زا : دنترابع  هک  دنرکذ  لباق 
داهتجا تیاور و  يهزاجا  وا  زا  دوب و  ییاسحا  دمحا  خیـش  درگاش  یتدم  يو  تسا . ناجیابرذآ  یخیـش  دـهتجم  ملاع و  نیتسخن  وا  تسا .

رامـش هب  زیربت  یخیـش  نادهتجم  زا  هس ، ره  هک  تشاد  دنمـشناد  دـنزرف  هس  مالـسالاۀجح » . » دـش زیربت  رد  يو  يهدـنیامن  درک و  تفایرد 
دیس دزن  تشاد و  مان  م 1313 ق )  ) مالسالاۀجح نیسح  دمحم  ازریم  وا ، دشرا  دنزرف  دندوب . فورعم  مالـسالاۀجح »  » بقل هب  دنتفریم و 

« رین  » تشاد و رعـش  عـبط  يو  تشاد . ماـن  1247 ق )  - 1312  ) مالـسالاۀجح یقت  دـمحم  وا ، مود  دـنزرف  دوب . هدرک  ذـملت  یتشر  مظاـک 
دمحم ازریم  نادرگاش  زا  هک  تشاد ، ماـن  م 1317 ق )  ) لیعامسا ازریم  وا ، موس  دنزرف  تفای . رـشن  مه  وا  راعـشا » ناوید  . » درکیم صلخت 

عیفـش ازریم  دنا . مالـسالاۀقث »  » يهداوناخ ناجیابرذآ ، يهیخیـش  يهفیاط  نیمود  مالـسالاۀقث :»  » نادـناخ  - 2 [ . 112  ] دوب ییوکـسا  رقاب 
هحفـص 84] یقاقحا [ »  » نادناخ  - 3 دوب . ییاسحا  دـمحا  خیـش  نادرگاش  زا  تسا  نادـناخ  نیا  گرزب  مالـسالاۀقث »  » هب فورعم  يزیربت 
زا ق )  1230  - 1301  ) ییوکـسا رقاب  دـمحم  ازریم  هداوناخ ، نیا  گرزب  دـنا ، یقاقحا »  » نادـناخ ناجیابرذآ ، يهیخیـش  يهفیاط  نیموس 

[ . 113  ] دوب هیملع  يهلاسر  ياراد  دیلقت و  عجارم 

عبار نکر  تعدب 

، نایعیش نایم  رد  هک  تسا  نآ  عبار ، نکر  زا  دوصقم  [ . 114  ] تسا عبار » نکر   » هب داقتعا  هیخیش  دیاقع  رد  زیگنارب  لاجنج  تاعوضوم  زا 
ات راهچ  ار  نید  لوصا  نانآ ، تسا . مدرم  و  هجرف -  یلاـعت  هللا  لـجع  رـصع -  ماـما  ناـیم  ضیف  يهطـساو  هک  دراد  دوجو  یلماـک  يهعیش 

دوخ توبن ، دیحوت و  هب  داقتعا  اریز ، دنرامـشیمن ؛ دیاقع  لوصا  زا  ار  لدع  داعم و  نانآ ، عبار . نکر  تماما و  توبن ، دـیحوت ، دـننادیم :
توبن دیحوت و  رانک  رد  ار  لصا  ود  هک  درادن  یموزل  تسا  هدش  رکذ  داعم  ادخ و  تلادع  نآرق  رد  نوچ  تسا و  نآرق  هب  داقتعا  مزلتـسم 
بجوم عبار » نکر   » حرط دننادیم . نید  لوصا  زا  ار  داعم  مومع ، روط  هب  ناناملسم  تسا و  هعیـش  دیاقع  فالخ  رب  هدیقع  نیا  میهد . رارق 

نادرگاش زا  یکی  يوس  زا  تیباب »  » ياعدا دش . تیباب »  » مان هب  دیدج  ياعدا  يارب  يزیواتسد  یکدنا  زا  سپ  هیخیش و  باعـشنا  فالتخا و 
هحفص 85 ] دوریم [ . رامش  هب  ناناملسم  نایم  گرزب  يداسف  زاغآرس  دوخ  هک  تفرگ  تروص  یتشر  مظاک  دیس 

تیباب هقرف  راذگناینب  باب  دمحم  یلع  ازریم  لاح  حرش 

بقل مه  یلوا » يهطقن   » و یلعا » ترـضح   » ار وا  هیباب  دـش . سیـسأت  باب »  » هب بقلم  يزاریـش ، دـمحم  یلع  ازریم  تسد  هب  هیباـب »  » يهقرف
يزاریش اضر  دمحم  دیس  شردپ  دمآ . ایند  هب  زاریش  رد  يدالیم  ربتکا 1819  اب 13  قباطم  يرجه  لاس 1235  مرحم  لوا  رد  يو  دناهداد .

یلع دیـس  سپ  نآ  زا  تفر و  ایند  زا  دـمحم  یلع  دیـس  یکدوک  مایا  رد  ردـپ  دـنتفگیم . زازب  اـضر  دـمحم  دیـس  يزازب ، لغـش  رطاـخ  هب 
طسوت یکدوک  رد  دمحم  یلع  دیس  [ . 115  ] دمآرد یلع  دیس  مان  هب  دوخ  ییاد  مگیب و  همطاف  شردام  یتسرپرس  تلافک و  تحت  دمحم ،

دزن رد  زارد  نایلاس  دش و  هداتسرف  دوب  عقاو  زاریش  یلعف  سابعلا -  تیب  ءایلوا -  هوهق  هلحم  رد  هک  دباع  دمحم  خیـش  بتکم  هب  دوخ  ییاد 
باب ناوریپ  لاح ، نیا  اب  [ . 116  ] تخومآ بتکم  نیا  رد  ار  یبرع  یسراف و  تایبدا  زا  یتمـسق  ندناوخ و  نتـشون و  دناوخ و  سرد  خیش 

نانخـس و ندوب  هزجعم  دنناوتب  اعدا  نیا  اب  دننک و  دادملق  یما  ار  وا  حالطـصا  هب  ات  دندرکیم  یفرعم  هدناوخن  سرد  ار  دـمحم  یلع  دـیس 
تـسد رد  اهنآ  دوخ  بتک  زا  هک  یکرادم  یلو  دننادب . ادخ  یحو  تایآ و  ار  همه  دـنیامن و  تباث  هدـش ، يراج  وا  نابز  زا  هک  ار  یتاملک 

تسا . هتفر  ندناوخ  سرد  لیصحت و  يارب  بتکم  هب  یتدم  دمحم  یلع  دیس  هک  دهدیم  ناشن  تسا 

باب دمحم  یلع  ازریم  نتفر  بتکم  هب  كرادم 

دوخ خیرات  رد  يدـنرز ، لیبن  - 1 هحفـص 86 ] مینکیم [ . هراـشا  دـمحم  یلع  ازریم  نتفر  بتکم  هب  كرادـم  زا  هنومن  دـنچ  هب  اـجنیا  رد 
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لیم ندناوخ  سرد  هب  باب  ترـضح  دنچ  ره  درب . دباع  خیـش  دزن  ندناوخ  سرد  يارب  ار  ناشیا  باب  ترـضح  یئاد -  لاخ -  : » دیوگیم
زا دوب و  یمرتحم  راکزیهرپ  درم  دـباع  خیـش  تفر . دـباع  خیـش  بتکم  هب  دـننک  راتفر  شراوگرزب  لاخ  لـیم  هب  هکنیا  يارب  یلو  دنتـشادن 

« اهب تناید و  رد  یلامجا  رظن   » فلؤم ینادزی ، دمحا   - 2 [ . 117 .« ] تفریم رامش  هب  یتشر  مظاک  دیس  یئاسحا و  دمحا  خیـش  نادرگاش 
لیصحت رصتخم  زا  دمآ . ایند  هب  زاریش  رد  يدالیم  ربتکا 1819  اب 20  قباطم  يرمق  مرحم 1235  لوا  بش  رد  دمحم  یلع  دیس  : » دسیونیم

لاس 1260 ه یلوالا  يدامج  مجنپ  بش  رد  بابش ، ناوفنع  رد  تراجت  هب  لاغتـشا  زاریـش و  بتاکم  زا  یکی  رد  تامدقم  یـسراف و  داوس 
 - 3 [ . 118 .« ] دومرف ار  دوخ  تثعب  نایب  رما و  راهظا  ياهیورـشب  نیـسح  الم  باـنج  يارب  زاریـش  رد  يدـالیم  هم 1844  هاـم  اب 23  قباطم 

ای : » دیوگیم دتفایم و  شلیـصحت  نارود  دای  هب  رطس 13  رد  [ 119  ] یبرع نایب  هحفـص 25  رد  باب  دمحم  یلع  ازریم  دوخ  هکنیا  بلاج 
نا الا و  محللا  یلع  برضت  سمخلا و ال  نع  زواجتت  الف  ابرض  تدرا  اذا  و  ۀنـس ... ۀسمخ  یلع  یـضقی  نا  لبق  ینبرـضت  الف  یملعم  دمحم 

بتکم رد  نم  رب  لاس  جنپ  هکنآ  زا  لبق  ارم  مراگزومآ ! دـمحم ! يا  .« » اموی رـشع  ۀعـست  کجوز  کیلع  مرحت  تیدا  ناف  ارتس  امهنیب  لحت 
ندز يهلیـسو  تشوگ و  نیب  هکنیا  رگم  نزم  تشوگ  رب  نکن و  زواجت  هبرـض  جـنپ  زا  ینزب  یتساوخ  رگا  نزن و  درذـگب  هحفص 87 ] وت [ 

ای  » ترابع نیا  رد  باب »  » بطاخم هک  تسین  دـیعب  تسا ». مارح  وت  رب  وت  رـسمه  زور  هدزون  درک . زواجت  نیا  زا  رگا  یهد . رارق  ياهچراـپ 
رکذ هب  زاین  هک  دراد  دوجو  مه  يرگید  كرادم  دوب . هتفر  وا  بتکم  هب  زاریـش  رد  هک  دـشاب  دـباع  دـمحم  خیـش  نیمه  یملعم »... دـمحم 

تسا . تاملسم  زا  باب  دمحم  یلع  دیس  ندناوخ  سرد  نوچ  تسین ،

رهشوب رد  باب  دمحم  یلع  دیس 

ادیپ تضایر  ینافرع و  بلاطم  هب  دیدش  لیم  هقالع و  وا ، رد  يرگیخیـش  هیحور  شیادیپ  هناخبتکم و  زا  جورخ  زا  سپ  دمحم  یلع  دـیس 
حالطـصا هب  تضایر و  هب  رهـشوب  رد  وا  درک . ترفاسم  رهـشوب  هب  تراجت  يارب  یلع ، دیـس  دوخ ، یئاد  هارمه  یگلاس  نـس 19  رد  درک و 

راکذا داروا و  ندـناوخ  هب  رهـشوب  رد  باتفآ  غاد  نازوس و  شبات  ربارب  رد  هتفر و  ماب  تشپ  هب  هنهرب  رـس  اب  تخادرپیم و  سمـش  ریخـست 
تیاهن رد  اوه  هک  یتقو  دـندوب  هک  رهـشوب  رد  تاقوا  بلاـغ  باـب  ترـضح  : » دـسیونیم دوخ  خـیرات  رد  يدـنرز  لـیبن  دـشیم . لوغـشم 

وا رب  ترارح  يهجرد  تیاهن  رد  باتفآ  دـندوب . لوغـشم  زاـمن  هب  دـندربیم و  فیرـشت  ماـب  يـالاب  هب  تعاـس  دـنچ  دوب  ترارح  يهجرد 
شیوخ نیغورد  ياهاعدا  زاربا  زا  شیپ  باب ، دمحم  یلع  دیس  [ . 120 .« ] دوب هجوتم  یعقاو  بوبحم  هب  ابلق  كرابم  لکیه  نکلو  دیباتیم 

نآ زا  تسد  مکمک  تخادرپیم  تراجت  هب  رهشوب  رد  هک  یمایا  رد  يو  دیدرگ . لوغـشم  هدیافیب  تخـس و  ياهتـضایر  هحفص 88 ] هب [ 
هب اذـل  داـتفا . شرـس  رد  دوب ، هیفوـص  شیوارد و  يهویـش  هک  یعرـش  ریغ  يهبقارم  رکف و  رکذ و  تضاـیر و  قوذ  ماـیا ، نآ  رد  و  دیـشک ،

، تخس ياهتضایر  نداد  ماجنا  دناهتفگ : یضعب  هک  دشاب  ور  نیمه  زا  دیاش  تخادرپ . اسرف  تقاط  لومعم و  ریغ  یعرش و  ریغ  ياهتـضایر 
وا رد  یحور  لداعت  مدع  تامالع  یناوجون  نینس  نامه  زا  : » تشگ رادیدپ  شراکفا  رد  یلالتخا  دز و  مه  رب  ار  وا  ساوح  جازم و  لادتعا 

ناداـن و نارگنوسفا  نـالامر و  هک  تامـسلط »  » و داروا »  » هب دوب . ارگهفارخ  اـتعیبط  دزیم و  تسد  فراـعتم  ریغ  ياـهراک  هب  دوـب  راکـشآ 
ساسایب و تامـسلط  نیمه  اب  هاگ  دوب و  دـنبیاپ  دـنمهقالع و  تخـس  دـندربیم  راـک  هب  ناـحولهداس  ندز  لوگ  قازترا و  تهج  ياهفرح 

ياوق  » ریخـست اـی  نج و  ریخـست  هب  تخادرپیم ؛ يدیـشروخ » حور   » و یکلف » ياوق   » ریخـست اـی  نج و  ریخـست  هب  دوخ -  معز  هب  داروا - 
يارب داتـسیایم و  ماب  يالاب  رب  باتفآ  يدنلب  ماگنه  رهـشوب ، ناتـسبات  مرگ  ياوه  رد  هک  نانچ  تخادرپیم ؛ يدیـشروخ » حور   » و یکلف »

زا هتـشذگ  يو  نیارباـنب ، [ . 121 .« ] دومنیم دـیلقت  ار  يدـنه  میدـق  ناشک  تضایر  تاکرح  دـناوخیم و  هلوعجم  داروا  باـتفآ ، ریخـست 
هدیپس زا  ناتسبات  مرگ  ياوه  رد  رهشوب ، رد  تماقا  ماگنه  هب  دوب و  لیام  زین  یشک » تضایر   » هب ینطاب ، یخیش و  ياههشیدنا  هب  یگتسبلد 
یقاب وا  يهیحور  رد  يدایز  ریثأت  تیعـضو ، نیا  دـناوخیم . يداروا  دیـشروخ ، هب  ور  هناخ  ماب  رد  رـصع  ات  رهظ  زا  باـتفآ و  عولط  اـت  مد 

هحفص 89 ] تخاس [ . مهارف  ار  يداقتعا  فارحنا  يهنیمز  تشاذگ و 
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البرک هب  ترفاسم 

البرک رد  دوخ  فقوت  تدم  رد  دش و  البرک  مزاع  رهشوب  زا  دوب  هدش  یتشر  مظاک  دیس  يهتفیش  بایغ ، رد  هک  يزاریـش  دمحم  یلع  دیس 
یتشر مظاک  دیـس  دزن  هک  یتدم  رد  يو  . » تفرگ رارق  شداتـسا  هجوت  دروم  دمآرد و  یتشر  مظاک  دیـس  نادـیرم  نادرگاش و  کلـس  رد 

خیش يارآ  زا  دش و  انـشآ  هیخیـش  شور  هب  یهقف  لئاسم  ثیداحا و  نآرق و  تایآ  لیوأت  ریـسفت و  ینافرع و  لئاسم  اب  درکیم ، يدرگاش 
تفاییم تصرف  هاگ  ره  تشگزاب و  زاریش  هب  لاس 1257 ه ق  رد  يزاریش ، دمحم  یلع  دیس  [ . 122 .« ] تفای یهاگآ  مه  ییاسحا  دمحا 

باتک انامه  [ . 123 « ] اهتایا نطاوب  تدـهاش  يولعلا و  رفعج  قربانـس  تعلاط  دـقل  و  : » شدوخ هتفگ  هب  درکیم . هعلاطم  ار  ینید  ياهباتک 
مدرک . هدهاشم  ار  شتایآ  نطاب  مدناوخ و  ار  يولع  رفعج  دیس  رثا  قربانس » »

هیباب يهقرف  شیادیپ  يارجام 

رد هک  هنوگ  نامه  دـش . يو  نیـشناج  يزاریـش  دـمحم  یلع  دیـس  تفر و  ایند  زا  یتشر  مظاک  دیـس  هک  دـش  زاغآ  ینامز  تیباب »  » ياـعدا
يهعیش هب  داقتعا  . 4 تماما ؛ . 3 توبن ؛ . 2 دیحوت ؛ . 1 دنراد : داقتعا  نکر  راهچ  هب  طقف  ینید  فراعم  رد  هیخیش »  » دش هتفگ  لبق  ياهتمسق 

دندقتعم هعیـش ، ناثدحم  ناهیقف و  داقتعا  فالخرب  نانآ  تسوا . صوصخم  مالـسلاهیلع  نامز  ماما  يهصاخ  تباین  هک  عبار ) نکر   ) لماک
حور نب  نیسح  مساقلاوبا  . 3 نامثع ؛ نب  دمحم  رفعجوبا  . 2 يورمع ؛ دیعس  نب  نامثع  هناگراهچ 1 . باون  زا  سپ  هصاخ ، تباین  قیرط  هک 

دمحا خیش  هیخیش ، تسا . حوتفم  هصاخ  تباین  هار  نانچمه  هدشن و  دودسم  يرمـس ؛ دمحم  نب  هحفص 90 ] یلع [  نسحلاوبا  . 4 یتخبون ؛
ای لاس 1259  رد  یتشر  مظاک  دیس  گرم  زا  دعب  . » دنتسنادیم هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  صاخ  بیان  ار  یتشر  مظاک  دیس  سپس  و 
زا يو  نادرگاش  بلغا  ور ، نیا  زا  دوب . دهاوخ  لماک ) يهعیش  ینعی   ) عبار نکر  رد  يو  نیـشناج  یـسک  هچ  دوبن  مولعم  ادتبا  1260 ه ق ،
اقآ يداه  دمحم  ازریم  يداهلادبع ، ازریم  كرت ، لیلجالم  دنوخآ  یشورفراب ، یلع  دمحم  جاح  یماطسب ، یلعالم  هیورشب ، نیسحالم  لیبق 

دندمآرب ددصرد  دندرب و  رس  هب  هفوک  رد  زور  لهچ  لادبا و ... دمحاالم  كرت ، رقابالم  ریشبالم ، یناتسجب ، نیسحالم  يدزی ، نیسح  دیس 
يهمه ددرگ . يو  نیـشناج  دنک و  يربارب  وا  اب  لقاال  دـشابن ، رتالاب  ناشداتـسا  زا  رگا  هک  ياهنوگ  هب  دـنبایب  ار  هداعلاقوف  دوجو  کی  هک 
یتشر مظاک  دیس  ناشداتسا  نآرق و  هک  یسک  نتفای  هب  رگا  هک  دنتـشگ  مسق  مه  نامیپ و  مه  دنوش  ادج  مه  زا  هک  نآ  زا  شیپ  دارفا ، نیا 
عالطا مه  هب  ار  ناشتاقیقحت  يهجیتن  دـندش ، قفوم  درک ) دـهاوخ  روهظ  مالـسلاهیلع  نامز  ماـما  نم  زا  دـعب  هک  دوب  هتفگ  نوچ   ) هداد ربخ 

نـسح ازریم  ینامرک ، ناخمیرک  دمحم  یجاح  نانآ ، يهلمج  زا  هک  دـندش  یبصنم  نینچ  دزمان  رفن  دـنچ  رگید ، يوس  زا  [ . » 124 « ] دنهد
، نایم نیا  رد  دیدرگ . هیخیـش  يهقرف  رد  یگدنکارپ  فالتخا و  ببـس  رما ، نیا  دندوب . يزاریـش و ... دـمحم  یلع  ازریم  رقاب ، ازریم  رهوگ ،

دنلب ار  وا  مان  هک  تشاذگ  رارق  دوب ، هدش  يزاریش  دمحم  یلع  دیس  يرهاظ )  ) يراکزیهرپ دهز و  سابل  بوذجم  هک  هیورـشب  نیـسح  الم 
ششوک مظاک  دیس  ینیـشناج  يارب  ياهتـسیاش  صخـش  نییعت  رد  ات  درک  تبحـص  مظاک  دیـس  نادرگاش  زا  ياهدع  اب  روظنم ، نیدب  دنک .

تسشن و هلچ  تفر و  هفوک  دجسم  هب  اذل  دمآ .» دهاوخن  تسد  هب  هفشاکم  هار  زا  زج  راک ، نیا  : » تشاد راهظا  هحفص 91 ] دوخ [  دننک و 
تخادرپ و تداـبع  هب  هفوک  دجـسم  رد  زور  لـهچ  رگید ، راـب  تفرگن .» تروص  ياهفـشاکم  : » تفگ دـمآ و  نوریب  نیعبرا  کـی  زا  سپ 

يزاریش دمحم  یلع  دیس  یتشر ، مظاک  دیس  قحب  نیشناج  هک  متفایرد  داد و  خر  هفـشاکم ، : » تشاد راهظا  دمآ و  نوریب  دجـسم  زا  سپس 
يرتشیب شیارگ  يزاریش  دمحم  یلع  دیس  هب  دندوب  سونأم  اعدا  عون  نیا  اب  هک  هیخیش  هقرف  زا  ياهدع  بلطم  نیا  راشتنا  اب  [ . 125 « ] تسا

ندش نیشناج  زا  سپ  درک . مالعا  ار  یتشر  مظاک  دیس  شداتسا  ینیـشناج  یگلاس  نس 25  رد  لاس 1260 ه ق  رد  مه  يو  دـنداد و  ناشن 
زا ار  ياـپ  درک ، هدافتـسا  هیخیـش  زا  ياهدـع  لابقتـسا  زا  درمـش و  تمینغ  ار  تـصرف  يو  لاس 1260 ه ق  رد  يزاریـش  دمحم  یلع  دـیس 

« باب  » ار دوخ  تخاس و  راکشآ  هیورشب  نیسحالم  هب  ار  توعد  راب  نیتسخن  زاریـش ، رد  دوخ ، يهناخ  رد  داهن و  رتارف  شداتـسا  ینیـشناج 
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یپ يارب  هک  تشاد  رارـصا  داقتعا  نیا  رب  يو  درک . یفرعم  مالـسلاهیلع ) نامز  ماما  مدرم و  ناـیم  يهطـساو  ینعی   ) نایعیـش مهدزاود  ماـما 
مدرم : » تفگیم اذل  دنـسر . تقیقح  هب  دنرذگب و  رد »  » زا راچان  هب  مدرم  دـیاب  يدـبا ، یلزا و  سدـقم  گرزب و  قیاقح  رارـسا و  هب  ندرب 

نوچ يزاریش ، دمحم  یلع  دیس  ياعدا  دنبای .» تسد  رارسا  نآ  رب  متسه -  رارسا  رب  فقاو  هک  نم -  کمک  هب  ات  دنروآ  نامیا  نم  هب  دیاب 
تدم رد  هکنآ  ات  دش  فوطعم  وا  يوس  هب  نایخیـش  زا  یهورگ  رظن  تفای و  يرتگرزب  شنکاو  دوب ، نابیقر  ریاس  يواعد  زا  رتروآتفگش 

ار شنوماریپ  دندوب ، بهذم  یخیـش  یگمه  یتشر و  مظاک  دیـس  نادرگاش  هحفـص 92 ] زا [  نانآ  بلغا  هک  نت  هدجه  هام ، شـش  ات  جـنپ 
باب  » هب بقلم   ) هیورشب نیـسحالم  . 2 سودق ؛)»  » هب بقلم   ) یـشورفراب یلع  دـمحمالم  یجاح  . 1 زا « : دنترابع  رفن  هدـجه  نیا  دـنتفرگ .

دمحم خیش  . 7 هرهاـط ؛ نیعلا  هرق  . 6 یماطـسب ؛ یلعالم  . 5 بابلا ؛) باب  ردارب   ) نسح دـمحم  اـقآ  . 4 رقاب ؛ دـمحم  ازریم  اـقآ  . 3 بابلا ؛)»
شخبادخالم . 12 . 12 ییوخ ؛ دمحمالم  . 11 يدنه ؛ دیعس  . 10 يدزی ؛ ناوخ  هضور  دـمحم  ازریم  . 9 يدزی ؛ نیسح  دیـس  اقآ  . 8 لادبا ؛

؛ ینیوزق یلع  دـمحم  ازریم  . 17 ینیوزق ؛ يداـه  ازریم  . 16 یلیبدرا ؛ فسویالم  . 15 يزیربت ؛ رقابالم  . 14 یمورا ؛ لیلجالم  . 13 یناچوق ؛
يورین مامت  اب  هورگ  نیا  هحفص 93 ] [ . ] 126 .« ] دیمان یح »  » فورح ار  نانآ  يزاریش  دمحم  یلع  دیس  اهدعب ، یناتسجب ؛ نیـسحالم  . 18

باب دمحم  یلع  دیس  تبقاع  راجاق و  نارـس  املع و  دروخرب  صوصخ  رد  مود ، شخب  رد  هللا  ءاش  نا  دنتخادرپیم . تیباب  زا  غیلبت  هب  دوخ 
شش جنپ  تدم  رد  هک  دنتسه  الاب  رفن  نامه 18  دشابیم )  18 دجبا ، فورح  قباطم  هک   ) یح فورح  دش . دهاوخ  ثحب  حورشم  روط  هب 
نانآ يارب  يدـنلب  یناحور  يونعم و  تاماقم  دـندش و  عقاو  لیلجت  میرکت و  تیاهن  دروم  يو  فرط  زا  دـندیورگ و  باب  دیـس  هب  لوا  هام 

تسا . هدرک  تیبثت 

تیباب غلبم  نیعلا ، ةرق  لاح  حرش 

نیرز دش . دلوتم  هنس 1320 ق  رد  نیوزق  رد  هک  تسا  ینیوزق  دهتجم  حلاص  دمحمالم  رتخد  يو  تسا . جات  نیرز  نیعلا ، ةرق  یلـصا  مان  »
دمحمالم شیومع  حلاصالم و  شردپ  دزن  وا  دوب . زابـسوه  بلط و  ترهـش  لاح  نیع  رد  تشاد و  يریظنیب  مادـنا  دوب و  ابیز  رایـسب  جات 

هیخیش بتکم  وریپ  لیصحت  نایاپ  رد  دیدرگ . لیـصحت  لوغـشم  تفرگ ) ثلاث  دیهـش  بقل  دنتـشک و  ار  وا  اهیباب  اهدعب  هک   ) دهتجم یقت 
یقت دـمحمالم  رـسپ  هعمج ، ماما  دـمحمالم  دوخ  يومع  رـسپ  اب  نز  نیا  [ . » 127 .« ] دمآ رامـش  هب  یتشر  مظاک  دیـس  نادیرم  ءزج  دـش و 

نادنزرف و رهوش و  یگلاس ، دودح 29  نس  رد  لاس 1259 ه ق  رد  هک  دیـشکن  یلوط  یلو  دش . دنزرف  ياراد  وا  زا  درک و  جاودزا  دیهش ،
البرک هب  یتقو  یلو  دـش . هناور  البرک  يوس  هب  دـسرب  یتشر  مظاک  دیـس  شداتـسا  هب  شتـسد  هکنیا  ناونع  هب  هدرک و  كرت  ار  دوخ  هناخ 

ار شرود  زابسوه  دارفا  زا  هدـع  کی  هحفـص 94 ] تشاد [ . سامت  مظاک  دیـس  نادرگاش  اب  اجنآ  رد  اذل  دومن . توف  مظاک  دیـس  دیـسر 
.« تفای هار  باب  دـمحم  یلع  ازریم  روضح  هب  ياهیورـشب  نیـسحالم  طسوت  دـعب  داد و  لیکـشت  سرد  سالک  اهنآ  يارب  ناـشیا  دـنتفرگ و 

دمحم یلع  دیـس  مان  هب  یهاـگ  درکیم و  توعد  ار  مدرم  دوخ ، ماـن  هب  یهاـگ  ، » دوخ غیلبت  رد  هک  دیـسر  ياـج  هب  نز  نیا  راـک  [ . 128]
وا و دادـغب  مکاـح  هک  دـش  بجوـم  نوگاـنوگ ، دارفا  اـب  يو  عورـشمان  ياهـسامت  رادرهوـش و  نز  نـیا  ياـهیتفعیب  [ . 129 .« ] يزاریش

دراو راچان  هب  تشگزاب و  ناریا  هب  شنادـنزرف ، رهوش و  زا  ییادـج  لاس  هس  زا  دـعب  نیعلا  ةرق  [ . 130  ] دنک نوریب  دادـغب  زا  ار  شنایفارطا 
اب نایباب  ات  دندرک  سبح  هناخ  رد  ار  وا  یتح  تفرگ  رارق  شیومع  ردپ و  ضارتعا  دروم  هک  دمآ  حلاصالم  شردپ  يهناخ  هب  دش و  نیوزق 

اذل دومنیم . ینارنخـس  نایباب  هیلع  دناوخیم و  رفاک  ار  هیخیـش  بهذـم  ناوریپ  نیعلا ، ةرق  يومع  یقت  دـمحمالم  . » دـننکن ادـیپ  سامت  وا 
دنچ اب  دوب  هدـش  دجـسم  دراو  بش  زامن  يادا  يارب  بش  همین  رد  هک  یلاح  رد  ار  وا  دـندرک و  حرطم  ار  یقت  دـمحمالم  لتق  هشقن  ناـیباب 

[ . 131 .« ] دندناسر تداهش  هب  دندز  وا  ندرگ  هب  هک  هزین  هبرض 

نیعلاةرق مادعا 
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هلمج زا  رگید و  ياهناتـسرهش  نارهت و  ياهیباب  وا و  اـب  دـنهدب ، تسد  زا  ار  نیعلاةرق  دـندوبن  رـضاح  هجو  چـیه  هب  هک  نیوزق  ياـهیباب 
مدرم سرت  زا  هک  اهیباب  زا  ياهدـع  اب  دورهاش  رد  یلو  دـندش . راپـسهر  ناسارخ  فرط  هب  لزا و ... ییحی  ءاهب و  هحفص 95 ] یلعنیسح [ 
سپ ماجنارس  دمآ . شیپ  تشدب  هعقاو  دندرک و  تاقالم  دورهاش  یکیدزن  رد  [ 132  ] تشدب هقطنم  رد  دندوب ، هدرک  رارف  دهشم  زا  دهشم 

، باب دمحم  یلع  دیـس  [ . 133  ] دندش موکحم  مادـعا  هب  ریگتـسد و  رگید  ياهدـع  نیعلاةرق و  هاش ، نیدلارـصان  هب  دـصق  ءوس  يهعقاو  زا 
وا قح  رد  راـیتخایب  هیآ  دـنچ  باـتک ، نآ  ياـههروس  بلغا  رد  صـصقلا » نسحا   » نتـشون ماـگنه  تشاد و  نیعلاةرق  هب  یطرفم  يهقـالع 
.« یلعلا هللا  لبق  نم  کیلا  یحوی  امل  عمتساف  یـسفنل  كراتخا  دق  هللا  نا  نیعلاةرق  ای  : » دیوگیم هروس 76  رد  هنومن  ناونع  هب  تسا . هتشون 

هد ». ارف  شوگ  دوشیم  یحو  یلاعت  يادخ  يوس  زا  وت  هب  ار  هچنآ  دیزگرب ، نم  يارب  ار  وت  دنوادخ  نیعلاةرق  يا  »

تشدب هعقاو  حاضتفا 

مالـسا و ندـش  خـسن  يارب  نشج  ناونع  هب  اجنآ  رد  باب  دـمحم  یلع  ازریم  ناوریپ  زا  ياهدـع  هک  دورهاش  کـیدزن  تسا  یلحم  تشدـب 
زا ناسنا  هک  درک  زورب  نیعلاةرق  صوصخ  هب  ناناوج و  زا  ییاهیتفعیب  یگزره و  نشج  نیا  رد  دندرک . عامتجا  نایب -  عرش -  لالقتـسا 
اب دنتسنادیم  نامز  ماما  ار  باب  دمحم  یلع  دیس  یتسار  هب  هک  ناحولهداس  زا  یـضعب  هک  دیـسر  ییاج  هب  راک  دنکیم . مرـش  اهنآ  نتـشون 

روط هب  هک  تسا  هدرک  لقن  ار  تشدـب  يارجام  يرواـخ ، قارـشا  هحفـص 96 ] دنتـشگنرب [ . رگید  دندیرب و  ییاوسر ، يهرظنم  نیا  ندـید 
ار باحـصا  زا  یعمج  یلعنیـسح ، كرابم  لامج  يراب  تسا ... روهـشم  مولعم و  تشدب  زورما  دورهاش  یکیدزن  رد  : » تسا نینچ  هصالخ 

دمحم  » یلعا ترضح  صالختسا  يارب  هکنیا  یکی  دوب . هدش  لیکشت  روظنم  ود  يارب  نمجنا  نآ  هدرک و  نامهم  دندوب  رفن  رب 81  غلاب  هک 
. دوش غالبا  مالسا  تعیرش  خسن  دمحم و  یلع  دیس  نایب  عرـش -  لالقتـسا  دوب  انب  هکنآ ، رگید  دننک و  تروشم  وکام  سبح  زا  باب » یلع 

هلمج زا  دندش  موسوم  ياهزات  مسا  هب  تشدب  باحـصا  زا  کی  ره  دـندوب  هللا  ءاهب  نامهم  تشدـب  رد  ناشفقوت ، يهرود  رد  تیعمج  مامت 
. دشیم ءاقلا  همیدق  دـیلاقت  زا  یکی  زور  ره  تشدـب  رد  نارای  عامتجا  مایا  رد  يراب  هللا .» ءاهب   » مسا هب  یلعنیـسح -  كرابم -  لکیه  دوخ 

ردصم وا  هک  دنتـسنادیم  دندوب و  فراع  هللا  ءاهب  ماقم  هب  مایا  نآ  رد  مه  يدودـعم  تسیک ...؟ فرط  زا  تاریبعت  نیا  دنتـسنادیمن  نارای 
هک نیرضاح  دندومرف . دورو  سلجم  هب  تنیز  شیارآ و  اب  باجح  نودب  نیعلاةرق -  هرهاط -  ترـضح  ناهگان  تسا . تاریبعت  نیا  عیمج 

یناهفـصا قلاخلادبع  دندیدیم ... دندوبن  رظتنم  ار  هچ  نآ  اریز  دـندوب ؛ هداتـسیا  ناریح  همه  دنتـشگ ، دـیدش  تشحو  راچد  دـندید  نینچ 
نوریب ناـحتما  نیا  زا  مه  رگید  رفن  دـنچ  دـش و  رود  ناـنزدایرف  درک و  رارف  هرهاـط  لـباقم  زا  تـفرگ و  تروـص  لـباقم  رد  ار  یلامتـسد 

: دـیوگیم یناردـنزام  لضاف  هک  دیـسر  ییاج  هب  حاضتفا  راـک  [ . 134 ...« ] دنتـشگرب دوخ  قباـس  هدـیقع  هب  هدرک و  يربـت  وا  زا  دـندمآ ؛
نیمه دوبن ، تشدب  رد  تشاد  شوگ  رد  سودق  ترـضح  هحفص 97 ] صالخا [  هقلح  هک  باب  ناوریپ  نیتسخن  زا  ياهیورشب  نیـسحالم  »

یلع دمحم  [ . 135 .« ] مدومنیم رفیک  ریشمش  اب  ار  اج  نآ  باحصا  مدوب  تشدب  رد  نم  رگا  تفگ : دیسر  شعمـس  هب  روکذم  تاعقاو  هک 
دوخ يابع  اذـل  دوشیم  فالتخا  بجوم  مدرم  عمج  رد  تنیز  شیارآ و  اب  باجح و  نودـب  نیعلاةرق  روضح  دـید  یتقو  [ 136  ] شورفراب

ناردـنزام تمـس  هب  نیعلا  ةرق  قافتا  هب  شورف  راب  یلع  دـمحم  تشدـب  هعقاو  زا  دـعب  درب . نوریب  هنحـص  زا  ار  وا  تشاذـگ و  وا  رـس  رب  ار 
هب شورفراب  یلع  دمحم  الم  يربهر  هب  هک  دوب ، ناردنزام  رد  یـسربط » خیـش  هعلق   » دادیور هرود  نیا  عیاقو  نیرتمهم  زا  دننکیم . تکرح 
اب گنج  يارب  ار  دوخ  دندنک و  قدنخ  ار  نآ  فارطا  دـنداد و  رارق  دوخ  هاگیاپ  ار  یـسربط  خیـش  هعلق  نانآ  بوشآ ، نیا  رد  دـمآ . دوجو 
هب هدروآ و  موجه  دادترا »  » مرج هب  دـندرکیم  یگدـنز  هعلق  فارطا  رد  هک  لدهداس  مدرم  رب  رگید  يوس  زا  دـنتخاس . هدامآ  یتلود  ياوق 

دصکی و دنتفرگ و  ار  هد  هدرب ، شروی  بش  رد  دنتفر و  یعمج  : » دـسیونیم نایباب  زا  یکی  هک  ياهنوگ  هب  دـنتخادرپ . ناشیا  تراغ  لتق و 
.« دـندرب هعلق  هب  اـعیمج  ار  ناـشیا  هقوذآ  دـندومن و  بارخ  قح ، باحـصا  تارـضح  ار  هد  دومن . رارف  همتت  دـندیناسر ، لـتق  هب  ار  رفن  یس 
اب دـندومن و  ماـیق  ناـنآ  هیلع  مدرم  داد و  هورگ  نیا  ریفکت  دادـترا و  هب  مکح  لـباب  رد  یناردـنزام  ءاـملعلا  دیعـس  ناـمز ، نیا  رد  [ . 137]
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ناردنزام رد  نایباب  هنتف  یناثلا 1265 ق  يدامج  رد  شورف  راب  یلع  دمحم  الم  ندش  هتـشک  اب  دندش و  زوریپ  نانآ  رب  یتلود  ياوق  کمک 
نیا یتقو  بصعت ، هنوگ  ره  زا  رود  هب  رکف و  هشیدنا و  ياراد  لقاع و  ناسنا  ره  هدنب  هاگدید  زا  يدـنب : عمج  هحفص 98 ] درک [ . شکورف 

ناونع هب  ار  نیعلاةرق  هاگدید  دهد و  رارق  هعلاطم  دروم  تقد  هب  نارهت و ... ناجنز ، یسربط ، هعلق  رد  ار  هورگ  نیا  هنایشحو  لامعا  عیاقو و 
ءاش نا  هک  تسه  هورگ  نیا  تشپ  رد  رامعتـسا  تسد  هک  دوشیم  هجوتم  دربیم و  یپ  هورگ  نیا  یچوپ  هب  دـنک ، لیلحت  تیباب  غلبم  کـی 

، دننامه  ) مالسا نماد  هب  هقرف  نیا  نارادفرط  زا  يدایز  هورگ  تشگرب  ام ، ياعدم  رب  لیلد  تفگ . میهاوخ  نخـس  نآ  زا  مود  شخب  رد  هللا 
هحفص 99 ] دشابیم [ . یتیآ و )...

يرگ یئاهب  ات  يرگ  یباب  زا 

رد باب  هودنا  حرش  زا  دعب  [ 138  ] یناشاک یئاج  ازریم  تسین . ناسکی  باب ، دمحم  یلع  ینیـشناج  هب  تبـسن  ییاهب  یباب و  عبانم  شرازگ 
ندناوخ زا  دعب  باب  هک  تسا  هتشون  هدرک و  هراشا  دوب  هدیسر  باب »  » هب مایا  نآ  رد  هک  ییحی » ازریم   » ياههتـشون هب  شنارای  ندش  هتـشک 

ریزو ونیب » وگود  تنک  «. » دومرف تیالو  تیاصو و  هب  صن   » نآ رد  داتسرف و  ییحی  يارب  ياهمان  تیـصو  سپـس  دش و  رورـسم  اههمان  نیا 
هتـسناد و باب »  » نیـشناج ار  ییحی  ازریم  هدرک ، تبث  ار  نایباب  عیاقو  تایئزج  هدوب و  ناریا  رد  اهلاس  نآ  رد  هک  زین  ناریا  رد  هسنارف  راتخم 
رد يدـنرز  لیبن  اما  [ . 139 .« ] دـنتفریذپ ار  نآ  زین  اهیباب  تفرگ و  تروص  همدـقم  هقباس و  نودـب  ینیـشناج  نیا  هک  تسا  هدرک  دـیکأت 
زا ناردنزام و  هب  یسربط ، هعلق  ناگدش  هتشک  هب  مارتحا  يادا  يارب  باب  روتسد  هب  هک  هدرک  دای  حایس  کی  زا  : » دیوگیم نینچ  شخیرات 
وا داتـسرف و  باـب  يارب  ییحی  ازریم  شردارب  هب  ياهماـن  یلعنیـسح  ازریم  تـعجارم ، ماـگنه  تـفر و  یلعنیـسح  ازریم  دزن  نارهت  هـب  اـجنآ 

نیرتکـچوک  ) نآ رد  دریگ و  رارق  رتـگرزب  ردارب  هیاـس  رد  هک  دوـب  هدـش  هیـصوت  ییحی  ازریم  هـب  خـساپ  نـیا  رد  داد . خـساپ  گـنردیب 
ازریم دنزرف  ءاهبلادـبع ، هحفــص 100 ] [ . ] 140 .« ] تشادـن دوجو  دـندوب ، لـیاق  شعاـبتا  ییحی و  ازریم  هک  یموـهوم  ماـقم  هب  ياهراـشا 
ازریم ياـهیحارط  زا  باـب ، ینیـشناج  هـب  ییحی  شنیزگ  هـک  هداد  شرازگ  موـهوم  ناـبز  زا  [ 141  ] حایس یـصخش  هلاقم  رد  یلعنیـسح ،

تروص نورب  دراودا  دـنام .) سان  ضرعت  زا  ظوفحم  ءاـهب  هلیـسو  نیا  هب  دوش و  یبیاـغ  صخـش  هجوتم  راـکفا  هک   ) تسا هدوب  یلعنیـسح 
هللا : » درک رشتنم  فاکلا  ۀطقن  باتک  رد  هدرک و  خاسنتـسا  باب  دمحم  یلع  طخ  نتم  زا  لزا  حبـص  تیاصو  هب  صیـصنت  رد  ار  باب  عیقوت 
اذـه نودوعی  هللا  یلا  لک  لق  نودـبم  هللا  نم  لک  لـق  مویقلا  نمیهملا  هللا  یلا  مویقلا  نمیهملا  هللادـنع  نم  باـتک  اذـه  « » اریبک اریبکت  ربکا 
مـسا ای  نا  نودـبیل  نایبلا  ۀـطقن  نم  لک  لق  نیملاعلل  هللا  رکذ  دـیحولا  مسا  همـسا  لدـعی  نم  نیملاـعلل  هللا  رکذ  لـیبن  لـبق  یلع  نم  باـتک 
فرط زا  تسا  ياهمان  نیا  تسا ، رتگرزب  زیچ  ره  زا  ادخ  [ . » 142 .« ] میظع قح  طارـصل  کناف  هب  رما  نایبلا و  یف  لزن  ام  ظفحاف  دیحولا 

ياهمان نیا  دننکیم ، تشگزاب  ادخ  يوس  هب  همه  دناهدش و  زاغآ  ادخ  زا  همه  وگب  مویق . نمیهم و  يادخ  يوس  هب  مویق  نمیهم و  يادـخ 
حبـص  ) دیحو مان  اب  قباطم  شمان  هک  یـسک  يوس  هب  تسا  نایناهج  يارب  ادخ  رکذ  هک  دـمحم -  یلع  ینعی  لیبن  زا  لبق  یلع  زا  هک  تسا 

هار رد  وت  سپ  نک  رما  نآ  هب  دش و  لزان  نایب  رد  هک  ار  هچنآ  نک  ظفح  دیحو  مان  يا  دـنوشیم . ادـتبا  نایب  هطقن  زا  همه  وگب  تسا  لزا )
ادخ ود  هک  دوشیم  هدافتـسا  همان  تیـصو  نیا  زا  دیدومرف  هظحالم  هک  روط  نامه  هجوت : لباق  هتکن  هحفـص 101 ] یتسه [ ». یگرزب  قح 

نایباب زا  یهورگ  هارمه  هب  یباب  نارس  باب ، مادعا  زا  دعب  لاح  ره  هب  لزا . حبص  ییحی  ازریم  . 2 دمحم . یلع  دیس  دوخ  . 1 تسا : ملاع  رد 
اهنآ و هب  تبـسن  مدرم  املع و  رفنت  راهظا  یلو  دنتخادرپ ، غیلبت  هب  اجنآ  رد  ( 1269  - 1280  ) لاس هدزای  دودح  رد  دندرک و  رارف  دادـغب  هب 
، درکیم تموکح  مه  قارع  رب  نامز  نآ  رد  هک  زیزعلادـبع -  ینامثع -  ناطلـس  زا  ناریا  تلود  هک  دـش  بجوم  ناریا  تلود  هب  تیاـکش 
دومن و رداص  لوبماتسا  هب  ار  نایباب  دیعبت  روتسد  ینامثع  ناطلـس  دنک . دیعبت  رگید  ياج  هب  ار  دادغب  رد  هدش  عمج  اهیباب  هک  دنک  اضاقت 

ینامثع تلود  لزا -  حبـص  اهب و  یلعنیـسح  ازریم  ردارب -  ود  نیب  شکمـشک  عفر  يارب  اـما  دـندرک . تماـقا  اـجنآ  رد  هاـم  راـهچ  دودـح 
هب شناوریپ  زا  رفن  اب 73  ار  یلعنیـسح  : » دیوگیم هراب  نیا  رد  یتیآ  نیـسحلادبع  دنک . ادج  رگیدـمه  زا  ار  اهنآ  هکنیا  زج  دـیدن  ياهراچ 

تیئاهب تیباب و  هلاض : هقرف  یسررب  www.Ghaemiyeh.comدقن و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 108زکرم  هحفص 40 

http://www.ghaemiyeh.com


گرم اب  ماجنارس  [ . 143 .« ] درک دیعبت  سربق  هب  شناوریپ  زا  رفن  اب 30  ار  ییحی  ازریم  نیطسلف و  رد  لیئارسا  یلعف  ياهرهـش  زا  اکع  رهش 
هلاض يهقرف  اکع ، رهش  رد  اهب -  یلعنیسح  شردارب  دیسر و  نایاپ  هب  باب  زا  وا  ینیشناج  سربق ، هاگدیعبت  رد  لزا -  حبـص  ییحی -  ازریم 

هحفص 102 ] دروآ [ . دوجو  هب  ار  تیئاهب 

ییاهب هلاض  هقرف  راذگناینب  ءاهب ، یلعنیسح  لاح  حرش 

نارهت رد  لاـس 1233 ق  لاوش  لوا  رد  گرزب  ازریم  هب  فورعم  یناردـنزام  يرون  ساـبع  ازریم  دـنزرف  ءاـهب ) هب  بقلم   ) یلعنیـسح ازریم 
یتامدقم مولع  تایبدا و  یلعنیسح ، ازریم  دنشابیم . ناردنزام  رون  زا  رکات  مان  هب  کچوک  یناتسهوک  ياهدکهد  زا  وا  نادناخ  دش . دلوتم 

زا سپ  يو  تسا . هتشاد  ترشاعم  دنتشاد ) یتسود  تقافر و  شردپ  اب  هک   ) ناگدنـسیون الـضف و  افرع و  اب  هدومن و  لیـصحت  نارهت  رد  ار 
يهزاوآ هکنآ  زا  سپ  داد . بیترت  یهالک  هبج و  تشاذـگ و  دـنلب  يوسیگ  فلز و  اـهنآ ، دـننام  تسویپ و  ناـشیورد  تاـقلح  هب  يدـنچ 

نامز 27 نآ  رد  هک  يو  دمآرد . وا  باحصا  کلـس  هب  دینـش و  ار  وا  توعد  یلعنیـسح  ازریم  تفای ، راشتنا  باب  دمحم  یلع  دیـس  توعد 
باب دیـس  هب  ترورـض  ماگنه  رد  تشاد  یجراخ  ياههناخترافـس  اب  هک  یتاطابترا  اب  تخادرپ و  تیباب  جیورت  غیلبت و  هب  تشاد  نس  لاس 
مالعا راکشآ و  ار  دوخ  يوعد  اجنآ  رد  ناشیا  اکع ، هب  ءاهب  یلعنیـسح  ازریم  دیعبت  زا  دعب  دش ، رکذ  البق  هک  هنوگ  نامه  درکیم . کمک 
همدقم رد  نورب  دراودا  فرح  دایز  هللا » هرهظی  نم   » زا نایب  باتک  رد  باب » . » متـسه نم  دوب  هداد  هدـعو  باب  هک  هللا » هرهظی  نم   » هک درک 

هب هک  یناسک  رگم  دوشیم  عطقنم  عیمج  نامیا  وا  روهظ  تقو  تسا و  قطان  باتک  هللا  رهظی  نم  : » دنکیم نایب  نینچ  فاکلا  ۀـطقن  باتک 
هحفص تاجن [  ران  زا  دندش  وا  باتک  رد  لخاد  رگا  نایب  فورح  تسا ، هدروآ  نامیا  ادخ  هب  دروآ  نامیا  وا  هب  سک  ره  دنروآ . نامیا  وا 

یتقو دندش ، عمج  شفارطا  رد  ياهدع  هللا » هرهظی  نم   » ياعدا زا  دعب  [ . 144 ...« ] نایب رد  ياقب  ار  ناشیا  دشخبیمن  رمثالا  دنتفای و  [ 103
« تیودـهم  » و هللا » هرهظی  نم   » ياـعدا زا  سپ  داد  رییغت  یناـمز  فلتخم  لـحارم  رد  ار  شتوعد  عون  داـتفا ، رثؤم  وا  توـعد  درک  ساـسحا 
دـقن و دروم  ار  يواعد  نیا  لماک  روط  هب  موس  شخب  رد  هللا  ءاش  نا  دومن . يدـنوادخ »  » يوعد هرخـالاب  و  تیعراـش » تلاـسر و   » ياـعدا
دـش و التبم  ینوخ  لاهـسا  هب  اکع  رد  تنوکـس  اهلاس  زا  دـعب  يدـالیم ، لاس 1892  رد  ءاـهب ، یلعنیـسح  ازریم  داد . میهاوخ  رارق  یـسررب 

بقلم اهبلادبع »  » بقل هب  هک  يدنفا - » سابع   » شگرزب دنزرف  اهب ، یلعنیسح  ازریم  زا  دعب  دش . هدرپس  كاخ  هب  اج  نامه  رد  تشذگرد و 
ءاش نا  تفرگ . تسد  رد  ار  نایئاهب  يربهر  يدنفا ، یقوش  ینعی  ءاهب ؛ یلعنیـسح  ازریم  يرتخد  يهون  ناشیا  زا  دعب  ردپ و  نیـشناج  دـش - 

شخب زا  يدـنب  عمج  يریگ و  هجیتـن  . » درک میهاوخ  صوصخ  نیا  رد  لـماک  روط  هب  تیئاـهب » رد  تاباعـشنا   » تمـسق مود ، شخب  رد  هللا 
ياهتوعد رب  هوالع  دهدیم ، لیکـشت  ار  وا  یناسنا  یناحور و  دعب  هک  انعم  ملاع  اب  طابترا  شتـسرپ و  هب  دوخ  يرطف  زاین  یپ  رد  رـشب  لوا »

بهاذم و زورب  شیور و  دهاش  هراومه  هدرکیم ، تفایرد  اتکی  يادخ  يوس  زا  یحو  ناروآمایپ  طسوت  هک  یهلا  نایدا  روهظ  ینامـسآ و 
ياههزیگنا اب  اـی  هحفـص 104 ] هدوب [ ، بان  نایدا  فارحنا  هجیتن  اـی  هک  تسا ، هدوب  رـشب  زاـستسد  يریبعت  هب  ینامـسآ و  ریغ  ییاـههقرف 

تاسدقم اب  ياهدع  ندرک  هارمه  يزاس و  بهذم  تسا . هدزیم  رـس  دارفا  تافارخ  لهج و  زا  ای  هدادیم ، خر  ياهدـع  یناطیـش  یناسفن و 
رامـشیب دوجو  تسا . هتـشاد  جاور  نانآ  نیب  مدرم ، یهاگآان  لهج و  نازیم  هب  هشیمه  هکلب  تسین . يدـیدج  رما  تاموهوم ، یگتخاـس و 

ینونک لسن  بجعت  رخـسمت و  بجوم  دـنرادن و  خـیرات  رد  یمان  زج  نونکات  نانآ  زا  هنومن  اهدـص  هک  لاـح  هتـشذگ و  رد  یبهذـم  قرف 
ریخا ياههدص  رد  نارگرامعتسا  نادایش و  هدافتسا  ءوس  زیواتـسد  الومعم  رـشب ، رد  یگدامآ  نیا  تسا . هدوب  اهـشیارگ  نیمه  هجیتن  تسا ،

يهویـش ات  هدـش  ببـس  یگتخاس ، ياهکلـسم  اهامن و  بهذـم  بیرف  یچوپ و  هب  ندرب  یپ  رـشب و  یهاـگآ  نتفر  ـالاب  هتبلا  تسا . هدوب  زین 
ادـج اب  دـنز و  تسد  مدرم  داقتعا  نامیا و  دروم  یهلا و  گرزب  ناـیدا  رد  فارحنا  داـجیا  هب  يزاـس  نید  ياـج  هب  دـنک و  رییغت  رامعتـسا 

، دـیامنب نید ) زا  دـیدج  ياهتئارق   ) نآ ندرک  هرهچ  دـنچ  ینکفا و  ههبـش  رد  شالت  نید ، کی  نییآ  ماکحا و  زا  یخرب  فیرحت  يزاس و 
يدیماان و سأی و  دوخ  هک  دشابیم ، تایقالخا  ماکحا و  تاداقتعا  هب  تبسن  نینیدتم  هب  نامیا  ندش  تسس  یمگردرس و  نآ  يهجیتن  هک 
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یناخاقآ تیباهو ، يرگییاـهب ، يرگیباـب ، يرگیفوص ، يرگیخیـش ، يرگیناـیداق ، نوچ  ییاـههقرف  روهظ  دـشابیم . نید  زا  ییادـج 
اب هک  يزاس  تسد  بهاذـم  زا  یکی  تسا . هدوب  نیملـسم  نایم  رد  رامعتـسا  ریخا  ياهههد  ياهـشالت  لصاح  يرگ و ،... يورـسک  يرگ ،

تیئاهب نآ  دـمایپ  هک  تسا  تیباب  تفرگ ، اپ  ناریا  رد  نارگرامعتـسا  طسوت  نایعیـش  نایم  هقرفت  داجیا  مالـسا و  نید  رد  فارحنا  فادـها 
نامز و تشذگ  اب  هللادمحب  یلخاد ، رصانع  يریگراک  هب  ناوارف و  يراذگ  هیامرس  هحفص 105 ] یناهج و [  ياهشالت  مغر  یلع  دشابیم .
اهتسینویهص و يرازت ، هیسور  هلمج  زا  ناگناگیب  تسد  ندش  ور  هقرف و  نیا  ییادخ  دض  فادها  اهزار و  ندش  شاف  ناناملـسم و  یهاگآ 

بیرف درک ،) میهاوـخ  ناـیب  ار  رامعتــسا  شقن  طوـسبم  روـط  هـب  مود  لـصف  مود  شخب  رد   ) سیلگنا صخـالاب  ییاـکیرمآ و  ياــهمیژر 
هب دـناهدروآرب ، رـس  هعیـش  بتکم  زا  هک  ییاههقرف  نیرتشیب  دناهتـشگزاب . مالـسا  نماد  هب  هدرک و  تمادـن  راـهظا  هورگ  هورگ  ناـگدروخ 

يروط هب  دناهدرک . هدافتـسا  ءوس  ترـضح  نآ  روهظ  راظتنا  مالـسلاهیلع و  نامز  ماما  ندوبر  رـضاح  ندوب و  هدنز  هب  مدرم  نامیا  زا  یعون 
داتفه دودح  لاس 329 ه ق  ات  مالسلاهیلع  نامز  ماما  هکنآ  لاح  دناهتـشاد . ار  تیباب  تیودهم و  ياعدا  يدارفا  هتـسویپ  تبیغ  زاغآ  زا  هک 

، صاخ بیان  نیرخآ  تافو  زا  لبق  زور  شـش  دـندرکیم . يربهر  تماما و  ار  مدرم  هعبرا ) باون   ) صاخ بیان  راهچ  هطـساو  هب  اهنت  لاس 
تبیغ نامز  رد  نایعیش  هفیظو  هدننک  نییعت  هکنآ  نتم  درک . تئارق  نایعیش  عمج  رد  هک  دنداد  وا  هب  ار  یطختسد  يرمس ،» دمحم  نب  یلع  »

زا وت  دهد ، شاداپ  رجا و  وت  ینید  ناردارب  هب  دنوادخ  يرمـس ، دمحم  نب  یلع  يا  میحرلا » نمحرلا  هللا  مسب  : » تسا نینچ  دشابیم  يربک 
نکن تیـصو  یـسک  هب  شاب . ترخآ  رفـس  هدامآ  نک و  روج  عمج و  ار  دوخ  ياهراک  سپ  یتسین ، هدنز  رتشیب  رگید  زور  شـش  ات  زورما 

دـهد و روهظ  هزاجا  لاعتم  دـنوادخ  هک  یماگنه  ات  تسین  يروهظ  رگید  دیـسرارف . لماک  تبیغ  دوش . وت  ماقم  مئاق  بیان و  وت  زا  سپ  هک 
زا رسارس  نیمز  و  هحفـص 106 ] هدش [  دایز  مدرم  بلق  تواسق  هک  ینامز  ینالوط ، رایـسب  ینامز  تدم  زا  سپ  رگم  دهدیمن  خر  رما  نیا 

لبق هک  یسک  هک  دیشاب  هاگآ  دناهدید . ارم  هک  دننکیم  اعدا  دنیآیم و  هدنیآ  رد  نم  نایعیـش  زا  یـضعب  يدوز  هب  ددرگ ، رپ  دادیب  ملظ و 
هک يروط  ناـمه  [ . 145 .« ] تسا هدننز  تمهت  وگغورد و  دـنک  اعدا  نینچ  ینامـسآ  يهحیـص  ندـش  هدینـش  زا  لبق  ینایفـس و  جورخ  زا 

وگغورد و دنیامن ، مالسلاهیلع  نامز  ماما  تباین  تیباب و  ياعدا  هک  ار  یناسک  مامت  تحارص  اب  مالـسلاهیلع  نامز  ماما  دییامرفیم  هظحالم 
هحفـص دـندومن [ . مالـسلاهیلع  نامز  ماما  تیباب  ياعدا  فلتخم  ياههزیگنا  اـب  ياهدـع  یهاـگزاره  اـما  تسا . هدرک  یفرعم  هدـننز  تمهت 

[ 109

نافلاخم ناقفاوم و  شکاشک  رد  تیئاهب  تیباب و 

وا راکفا  باب و  اب  هعیش  ياملع  دروخرب 

هراشا

نید ياملع  دیدش  ضارتعا  دروم  نارود  نامه  رد  باب ، دمحم  یلع  دیس  ضقانتم  ياهاعدا  نانخـس و  تالیوأت  نیغورد و  يواعد  راهظا 
رب باب  ياعدا  اـهفرح و  ندوب  یلاـخوت  یچوپ و  زور ، دـننامه  دـنوش و  هاـگآ  قیاـقح  زا  مدرم  هکنیا  يارب  تفرگ . رارق  هعیـش  ناـگرزب  و 

میهاوخ لامجا  هب  دـش  لیکـشت  باب  ياهاعدا  صوصخ  رد  هک  ياهرظاـنم  یـسررب و  دـقن و  تاـسلج  هب  دوش ، راکـشآ  نشور و  ناـگمه 
يارب نایباب  هتـشگرب و  هار  نیب  رد  هکنیا  اـی  هتفر  هکم  هب  اـعقاو  اـیآ  هکنیا  رد   ) هکم رفـس  زا  دـمحم  یلع  دیـس  تعجارم  زا  سپ  . » تخادرپ

هتـشاذگن رتارف  ار  اپ  تیباب »  » ياعدا زا  زونه  هک  ینامز  رهـشوب ، هب  تسا ) دـیدرت  دروم  دوخ  دـناهتخاس  ار  هکم  رفـس  تیباب ، ياعدا  تابثا 
رد دش . هداتسرف  زاریش  هب  ریگتـسد و  لاس 1261 ه ق  ناضمر  هام  رد  یسراف  یلاو  روتـسد  هب  نیدتم ، مدرم  املع و  ضارتعا  رطاخ  هب  دوب ،

مدرم روضح  رد  ربنم  زارف  رب  شنادـیرم  زا  یکی  لوق  هب  دـنکیم و  هبوت  تمادـن و  راهظا  رهـش ، نآ  يهعمج  ماـما  دزن  هیبنت  زا  سپ  زاریش ،
سپ [ . » 146 ...« ] دنادب ماما  باب  ارم  هک  هحفص 110 ] یسک [  رب  ادخ  تنعل  دنادب ، بیاغ  ماما  لیکو  ارم  هک  یـسک  رب  ادخ  تنعل  : » تفگ

تیئاهب تیباب و  هلاض : هقرف  یسررب  www.Ghaemiyeh.comدقن و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 108زکرم  هحفص 42 

http://www.ghaemiyeh.com


رد دـیعبت  نامز  رد  دـش . دـیعبت  وکام  يهعلق  هب  سپـس  ناهفـصا و  هب  اج  نآ  زا  دوب و  رظن  تحت  دوخ  يردـپ  يهناخ  رد  هام  شـش  نآ ، زا 
غیلبت راک  رد  نیعلاةرق و )... اهب ، یلعنیـسح  شورف ، راب  یلع  دمحم   ) اهنآ دینـشیم  هکنیا  زا  تشاد و  هبتاکم  تاقالم و  شنادـیرم  اب  هعلق ،

هک  ) ار نایب  باتک  تشاد و  هضرع  دوخ  نادـیرم  هب  یهلا  تاملک  ناونع  هب  ار  ینانخـس  داتفا و  قوش  هب  دـننکیم  يدایز  شالت  وا  يواعد 
[147 .« ] تسا هدیدرگ  یحو  يو  هب  هک  دش  یعدم  تشون و  هعلق  نامه  رد  تسا ) فورعم  نآرق  خسان  ناونع  هب  نایباب و  باتک  نیرتمهم 

يهعلق هـب  وکاـم »  » يهـعلق زا  ار  يو  رفـص 1264 ق ، هام  رد  دـنک  عطق  شانادـیرم  اب  ار  وا  دـنویپ  هکنآ  يارب  راجاق ، هاـش  دـمحم  تلود  . 
سپـس شورف و  راـب  یلع  دـمحمالم  ياهیورـشب و  نیـسحالم  نوچ  ناـیباب  ياهـششوک  رثا  رب  درک . لـقتنم  هیمورا ، یکیدزن  رد  قـیرهج » »
تلایا زکرم  زیربت ، رد  تقو  نآ  رد  هک  ازریم  نیدلارصان  شدهعیلو  هب  راجاق  هاش  دمحم  رطاخ ، نیمه  هب  تفرگ . الاب  باب »  » راک نیعلاةرق ،
شدوخ تسایر  هب  رهـش  نارـس  مهم و  ياهتیـصخش  رگید  ارما و  الـضف و  اهقف و  املع و  زا  یتئیه  اـت  داد  ناـمرف  دربیم ، رـسب  ناـجیابرذآ 
لیکشت یـسلجم  دوش . نشور  شفیلکت  دوشیم  لیکـشت  هدع  نآ  روضح  اب  هک  یـسلجم  رد  دیوگیم و  هچ  باب »  » دننیبب ات  دهد  لیکـشت 

هحفص املعلا [ ، ماظن  هب  بقلم  دومحم  جاح  هیخیش ، ياملع  سیئر  مالسالاۀجح و  هب  بقلم  یناقمم  دمحمالم  اهقف ، املع و  هقبط  زا  دش و 
یفلتخم تالاؤس  املعلا  ماظن  هسلج  نیا  رد  دنتشاد . روضح  نارگید  و  [ 148  ] مالسالا خیش  رغصا  یلع  ازریم  میرکلادبع ، ازریم  جاح  [ 111

املعلا ماظن  . » میوشیم رکذتم  ار  اهنآ  زا  ياهراپ  هنومن  ناونع  هب  طقف  شخب ، نیا  ندشن  ینالوط  رطاخ  هب  هک  درک  يزاریـش  دمحم  یلع  زا 
رد مملع . باب  نم  انامه  داهن ، نم  رب  ادخ  ار  مان  نیا  هن ، تفگ : يزاریـش  دـمحم  یلع  دـناوخب ؟ باب »  » ار وت  مدرم  هک  ياهتفگ  ایآ  تفگ :

املعلا ماظن  مناشنب . میاج  رس  ار  وت  میآ و  دورف  دنسم  نیا  زا  نم  یـشاب  ملع  باب  وت  رگا  هک  مدنبیم  نامیپ  نم  دومرف : دهعیلو  ماگنه ، نیا 
رگا تاوامس  تاحفص  ضرا و  تاقبط  زا  دومرفیم و  ینودقفت » نا  لبق  ینولـس   » دوب ملع  باب  هک  مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  تفگ :
بط ملع  زا  تسخن  منکیم  هضرع  وت  هب  مولع  رد  ار  شیوخ  تالکشم  یملع ، باب  وت  نونکا  تفرگیم . باوج  درکیم ، شسرپ  یـسک 
مهف نودـب  نید  ملع  منکیم و  یـشسرپ  نید  ملع  زا  تفگ : املعلا  ماظن  ماهدـناوخن . بط  نم  تفگ : يزاریـش  دـمحم  یلع  منکیم . لاؤس 
فرص ملع  زا  تسخن  تسین ، نکمم  کلذ  ریغ  نایب و  یناعم و  قطنم ، فرص ، وحن ، ملع  نودب  نآرق  مهف  تسین و  رـسیم  ثیدح  نآرق و 

: تفگ املعلا  ماظن  مرادن . دای  هب  يزیچ  نالا  مدرک و  ذـملت  یکدوک  رد  ار  فرـص  ملع  تفگ : يزاریـش  دـمحم  یلع  دروآ . نایم  هب  نخس 
يزاریـش دـمحم  یلع  تسیچ ؟ رثوک  يهروس  لوزن  نأش  و  اعمط » هحفـص 112 ] افوخ و [  قربلا  مکیری  يذلا  وه   » هفیرـش هیآ  نیا  ریـسفت 

لاق  » درک لاؤس  نومأم  هک  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  یـسابع و  نومأم  نیب  هک  ثیدح  نیا  يانعم  تفگ : املعلا  ماظن  هدـب . تلهم  تفگ :
دمحم یلع  نومأم ». تکـسف  انئانبا  الول  لاق  انئاسن  الول  لاق  انـسفنا  ۀـیآ   » لاق بلاـطیبا  نبا  یلع  كدـج  ۀـفالخ  یلع  لیلدـلا  اـم  نومأـم :

. وگب یـسراف  هب  ار  نآ  يانعم  تسه ، یبرع  نخـس  نکل  دشابن ، ثیدح  هک  میتفرگ  تفگ : املعلا  ماظن  تسین . ثیدح  نیا  تفگ : يزاریش 
«. هدحاولا نیعلا  تملظ  اهناف  نویعلا  هللا  نعل  : » نک حرـش  ار  ثیدـح  نیا  درک : لاؤس  املعلا  ماظن  هدـب . تلهم  تفگ : يزاریـش  دـمحم  یلع 

لخدا اذا  : » دیامرفیم هک  تسیچ  یلح  همالع  تاملک  نیا  يانعم  تفگ : املعلا  ماظن  منادیمن . يزیچ  نونکا  تفگ : يزاریـش  دـمحم  یلع 
؟ تسیچ تغالب  تحاصف و  فیرعت  نانچمه  و  یثنالا » لجرلا و  نود  یثنخلا  یلع  لسغلا  بجو  یثنالا  یلع  یثنخلا  یثنخلا و  یلع  لجرلا 
ار مادک  چـیه  باوج  يزاریـش ، دـمحم  یلع  تسا ؟ جاتنالا  یهیدـب  ارچ  لوا  لکـش  وگب  و  تسا ؟ تبـسن  هچ  هعبرا  بسن  زا  اهنیا  نایم  رد 
. مینکیم یشوپمشچ  اهنیا  زا  ام  تسا و  لاق  لیق و  همه  مولع  نیا  تسا ، یقاب  رگید  نخس  کی  تفگ : املعلا  ماظن  هاگنآ  دهدب . تسناوتن 

املعلا ماـظن  یهاوخیم ؟ یتمارک  هچ  تفگ : يزاریـش  دـمحم  یلع  دـشاب . هتـشاد  یتـمارک  هزجعم و  دـیاب  دراد  يوعد  هنوگ  نیا  سک  ره 
مناوتیمن ار  راک  نیا  تفگ : يزاریش  دمحم  یلع  نک . نامرد  هحفص 113 ] ار [  وا  دش  راتفرگ  جالعلا  بعـص  يرامیب  هب  هاشنهاش  تفگ :

. تسا یهت  لوقنم  لوقعم و  ره  زا  شنابنا  تسا و  یلاخ  شاهنامیپ  تسا و  هناگیب  مولع  يهمه  زا  درم  نیا  تفگ : املعلا  ماظن  مهدب . ماجنا 
: تفگ يزاریش  دمحم  یلع  تسین . یمارتحا  هنوگ  چیه  هتسیاش  درادن و  یتمارک  هزجعم و  چیه  تسا ، لهاج  هیفـس و  لطاب و  هب  رورغم  وا 
رظتنم و يدهم  وت  ایآ  تفگ : املعلا  ماظن  دیـشابیم . وا  راظتنا  رد  تسا  لاس  رازه  هک  يدرم  نآ  منم  ییوگیم ؟ هک  تسا  ینخـس  هچ  نیا 
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يدـهم ای  یتسه  یعون  يدـهم  اـیآ  تفگ : اـملعلا  ماـظن  متـسه . ناـمه  نم  يرآ ؛ تفگ : يزاریـش  دـمحم  یلع  دیـشابیم ؟ اـم  مئاـق  ماـما 
اجک و  تسیچ ؟ تردام  مان  ردپ ، مان  تفگ : املعلا  ماظن  متـسه . یـصخش  يدـهم  نامه  نیع  نم  تفگ : يزاریـش  دـمحم  یلع  یـصخش ؟

، هجیدخ مردام  زازب ، اضر  ازریم  مردپ  مسا  دـمحم ، یلع  نم  مسا  تفگ : يزاریـش  دـمحم  یلع  دـیراد ؟ نس  لاس  دـنچ  دـیاهدش و  دـلوتم 
، نسح شردپ  مسا  يدهم ، ام  رظتنم  يدهم  مسا  تفگ : املعلا  ماظن  درذگیم . مرمع  زا  مه  لاس  جـنپ  یـس و  تسا و  زاریـش  متدالو  لحم 

وت رب  تاصخـشم  نیا  هنوگچ  سپ  تسا . لاس  رازه  زا  شیب  شکراـبم  رمع  تسا و  يار  نم  رـس  شدـلوت  لـحم  سجرن و  شرداـم ، مسا 
قداـص دوخ  يوعد  رد  نم  هک  ددرگ  مولعم  اـت  مهدیم ، ناـشن  امـش  هب  یتـمارک  نونکا  مه  تفگ : يزاریـش  دـمحم  یلع  درادـن ؟ قیبـطت 
راضح مسیونیم . تیب  رازه  زور  کی  رد  نم  يزاریـش : دمحم  یلع  هحفـص 114 ] نک [ . رهاظ  ار  شیوخ  تمارک  دنتفگ : راضح  متـسه .

رد نم  تفگ : املعلا  ماظن  دنکیرش . وت  اب  رنه  نیا  رد  ناگدنسیون  زا  يرایسب  اریز  دشن ؛ تمارک  هکنیا  ییوگب  تسرد  هک  ضرف  رب  دنتفگ :
لمع نیا  مه  امـش  هتبلا  دـش ، روک  رمالا  رخآ  درکیم و  تباتک  تیب  رازه  ود  يزور  هب  هک  متـشاد  یبتاک  تایلاع ، تابتع  رد  فقوت  نامز 

هثـالث امـش  هـسمخ ؛» هللا  ناـف  : » هدوـمرف سمخ  هـیآ  رد  دـنوادخ  تـفگ : اـملع  زا  رگید  یکی  دـش . دـیهاوخ  روـک  ـالا  دـییامن و  كرت  ار 
، میتفرگ تفگ : دمحمالم  دندیدنخ . نارضاح  تسا . سمخ  فصن  ثلث  تفگ : تشحو  لامک  زا  دش ؟ خسن  هیآ  نیا  اجک  زا  دیاهدومرف ؟

هریخ هریخ  یتخل  يزاریـش ، دمحم  یلع  هدومرف ؟ سمخ  دنوادخ  هکنآ  لاح  دینکیم و  ثلث  هب  مکح  ارچ  امـش  تسا . سمخ  فصن  ثلث 
يذلا دمحلا هللا   » ندناوخ هب  درک  عورش  و  میوگیم . حیصف  يهبطخ  ههادبلا  یف  نم  هک  دیاهتـسنادن  رگم  تفگ : دادن و  خساپ  تسیرگن و 
رتشیب لاس  هدزناـش  زونه  هکنیا  اـب  دـهعیلو  ماـگنه ، نیا  رد  دومن . تئارق  هحتف  هب  ار  تاومـس »  » تراـبع نیا  رد  ضرـالا » تاومـسلا و  عفر 

ییوگیم و هک  تسه  هدوهیب  نانخس  هچ  نیا  تفگ : باب  هب  و  اعم . رجلا  یف  بصنلا و  یف  رـسکی  اعمج  دق  فلا  واتب  ام  و  تفگ : تشادن ،
دیهـش سابعینب  هیماینب و  تسد  هب  کی  کی  مالـسلامهیلع  اـم  همئا  یناوخیم ؟ رمـالا  بحاـص  ار  دوخ  ارچ  ینکیم  اوغا  ار  هماـع  مدرم 

رب دشاب و  وا  اب  ایبنا  یمامت  هزجعم  دوش  رهاظ  یتقو  درکیمن ، رایتخا  تبیغ  دشاب  بولغم  مولظم و  تساوخیم  رمالا  بحاص  رگا  دـندش و 
دنک و بدا  بوچ  اب  هلودـلا  ماظن  ناخنیـسح  یهاگ  دوش ، راکـشآ  نوچ  هک  درکن  تبیغ  هحفـص 115 ] لاس [  رازه  دـنک . هبلغ  ملاع  همه 
رد تابتع  يامرگ  رهشوب و  ناتسبات  رد  دیدرک و  شـشوک  باتفآ  ریخـست  رد  هک  متـسناد  انامه  دشاب . بعت  رد  قیرهچ  سلجم  رد  یهاگ 

. مهدیمن وت  لتق  هب  مکح  ياهدوب  هناوید  يدرم  نوچ  يدرک و  هتفـشآ  ار  دوخ  غامد  دیدناسر و  بش  هب  ار  زور  هنهرب  رـس  اب  باتفآ  ربارب 
نیا رد  دندز . شکتک  دنتسب و  ار  وا  داد  روتسد  دعب  یتسین . رمالا  بحاص  وت  دننادب  مدرم  هک  نیا  يارب  منکیم  تاهجنکش  بوچ  اب  نکل 

[ . 149 .« ] دومن هبوت  دومن و  هبانا  هثاغتسا و  هب  عورش  باب  ماگنه 

باب هبوت  هیبنت و 

داد روتسد  دش و  تحاران  وا  تجاجل  زا  تخـس  هدرب ، یپ  باب »  » نانخـس ندوب  یهت  هب  يو  ياهیگدنفاب  فیجارا و  زا  ازریم  نیدلارـصان 
دهعیلو ازریم  نیدلارـصان  هب  باطخ  ياهمان  هبوت  دوب  هتـساخرب  شدـض  رب  هک  یمومع  راکفا  ربارب  رد  باب »  » دـندز و وا  هب  یتخـس  کـتک 

دومن . وفع  بلط  دشابیم و  اعدا  هب  طونم  هک  تسین  یملع  اقلطم  ار  وا  هک  درک  فارتعا  نآ  رد  تشون و 

همان هبوت  نتم 

. دینادرگ لماش  دوخ  دابع  يهفاک  رب  لاح  ره  رد  ار  دوخ  تمحر  لضف و  تاروهظ  هک  هقحنـسم  هلهأ و  وه  امک  دمحلا هللا  یحور  كادف  »
رب رتـس  ناگدـنب و  زا  وفع  شاتفوطع  روـهظ  هب  هک  هدوـمرف  دوـخ  تمحر  تفأر و  عوـبنی  ار  ترـضح  نآ  لـثم  هک  ادـمح  مث  هل  ادـمحف 

فالخ هک  تسین  هحفـص 116 ] يدصق [  ار  فیعـض  يهدنب  نیا  هک  هدـنع  نم  هللا و  دهـشا  هدومرف . نایغای )  ) نایعاد هب  محرت  نامرجم و 
لج دنوادخ  دیحوت  هب  نموم  مابلق ، نوچ  یلو  تسا ، فرـص  بنذ  مدوجو  هسفنب ، هچ  رگا  دشاب . وا  تیالو  لها  ملاع و  دنوادخ  ياضر 
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فـالخ اـقلطم  مراد و  ار  وا  تمحر  دـیما  تسا . هللادـنع  نم  لزن  اـم  لـک  رب  رعق  ماناـسل  تسا و  وا  تیـالو  وا و  لوسر  توبن  هب  و  هرکذ ،
رفغتـسم و لاح ، ره  رد  هدوبن و  نایـصع  ماضرغ  هدـش  يراج  ملق  زا  دوب ، وا  ياضر  فالخ  هک  یتاملک  رگا  ماهتـساوخن و  ار  قح  ياضر 
و رما . یلا  بسنی  نا  نم  هیلا  بوتا  یبر و  هللارفغتسا  دشاب و  ییاعدا  هب  طونم  هک  تسین  یملع  قلطم  ار  هدنب  نیا  و  ار . وا  ترـضح  مابئات 
ار مالـسلاهیلع  هللا  ۀـجح  ترـضح  هصاخ  تباین  یعدـم  تسین و  يرما  چـیه  رب  لیلد  هدـش  يراج  ناسل  زا  هک  تاملک  تاـجانم و  یـضعب 
نآ یهاـشنهاش و  ترـضح  فاـطلا  زا  یعدتـسم  رگید . ياـعدا  هن  هدوـبن و  ییاـعدا  نینچ  ار  هدـنب  نـیا  و  مـنادیم )  ) لـطبم اـعدا  ضحم 

[ . 150 .« ] مالسلاو دنیامرف . زارفرس  دوخ  تمحر  تفار و  یناطلس و  تایانع  فاطلا و  هب  ار  وگاعد  نیا  هک  تسا  نانچ  ترضح ،

باب مادعا  يارب  املع  ياوتف 

دیـس راک  رد  هحماسم  هاش ) نیدلارـصان  مظعا  ردص   ) ریبکریما ناخ  یقت  ازریم  هیباب ، يهنتف  نتفرگ  الاب  راجاق و  هاش  دـمحم  گرم  زا  سپ 
راک نیا  يارب  دناشنورف و  ار  اهشروش  شتآ  هار  نیا  زا  دناسر و  لتق  هب  ماع  ألم  رد  ار  وا  تفرگ  میمـصت  دیدن و  اور  ار  باب  دمحم  یلع 

هحفص 117 ] تساوخ [ . اوتف  املع  یخرب  زا 

نوارب دراودا  يهتفگ  هب  یلو 

طبح يههبـش  تلع  هب  هک  تشاد  نآ  رب  ار  املع  وا ، زیمآنونج  راـتفر  ساـسایب و  زغمیب و  ياههتـشون  راـکفا و  نولت  فلتخم و  يواـعد  »
دندادیمن و ار  دمحم  یلع  دیـس  يهرابرد  غامد  طبخ  لامتحا  هک  املع  زا  یخرب  نیا ، دوجو  اب  [ . 151 .« ] دنهدن يأر  يو  مادعا  رب  غامد ،
تسیب و رد  شناوریپ ، زا  یکی  هارمه  هب  دـمحم  یلع  دیـس  دـنداد و  اوتف  يو  لـتق  هب  دندرمـشیم ، بلط  تساـیر  وـگغورد و  يدرم  ار  وا 

نارادفرط زا  ياهدع  هکلب  دیـسرن ، نایاپ  هب  هفیاط  نیا  يایاضق  يهمه  باب ، مادعا  اب  [ . 152  ] دش نارابریت  زیربت  رد  نابعش 1266 ق  متفه 
دروخ و هرگ  يرون  یلع  نیـسح  ماـن  هب  يرگید  صخـش  یهاو  ياـعدا  اـب  ناـشراک  ماجنارـس  هکنآ  اـت  دـنداد  همادا  مارم  نیا  غیلبت  هب  زاـب 

دش . يزیریپ  تیئاهب »  » کلسم

نایباب باب و  اب  راجاق  تموکح  نارس  دروخرب 

ناریا مدرم  لاس 1264 ه ق ، رد  وا  گرم  زا  سپ  هاش و  دمحم  تنطلـس  رخاوا  رد  یگتخاس  ياههقرف  نایرج  یـسایس و  لئاسم  نایرج  رد 
نیسحالم يربهر  هب  دمحم ، یلع  دیـس  نادیرم  زا  یعمج  هک  ییاهبوشآ  هلمج  زا  دندوب . اهنآ  هدننادرگ  نایباب  هک  دندوب  ییاهبوشآ  دهاش 

، بوشآ نیا  رد  هحفص 118 ] دوب [ . ناردنزام  رد  یـسربط » خیـش  هعلق   » دادیور دناهتخادنا ، هار  هب  شورفراب  یلع  دمحمالم  ياهیورـشب و 
يوس زا  دـنتخاس . هدامآ  یتلود  ياوق  اب  گنج  يارب  ار  دوخ  دـندنک و  قدـنخ  نآ  فارطا  هداد ، رارق  دوخ  هاگیاپ  ار  یـسربط  يهعلق  نانآ 

هب دـنتخادرپ ؛ ناـنآ  تراـغ  لـتق و  هب  هدروآ ، موجه  دادـترا »  » مرج هب  دـندرکیم  یگدـنز  هعلق  نوـماریپ  رد  هک  لد  هداـس  مدرم  رب  رگید 
همتت دندیناسر . لتق  هب  ار  رفن  یـس  دصکی و  دنتفرگ و  ار  هد  هدرب ، شروی  بش  رد  دنتفر و  یعمج  : » دـیوگیم نایباب  زا  یکی  هک  ياهنوگ 

هک دنتشادنپیم  نینچ  نانآ  [ . 153 .« ] دندرب هعلق  هب  اعیمج  ار  ناشیا  هقوذآ  دندومن و  بارخ  قح ، باحـصا  تارـضح  ار  هد  هدومن و  رارف 
زا یکی  هک  نانچ  دننکیم ، ییاورنامرف  برغ  قرـش و  رب  تفرگ و  دنهاوخ  دوخ  ریخـست  رد  ار  ناهج  يدوز  هب  دـندوعوم و  يدـهم  نارای 

دشابیم و ام  نیگن  ریز  رد  ملاع  قح و  هب  ناطلـس  میتسه  ام  هک : دندومرفیم  شورفراب ) یلع  دـمحم   ) سودـق ترـضح  : » دـیوگیم نانآ 
يهنتف تفرگرد و  گنج  یتلود  يورین  ناشیا و  نایم  سپـس  [ . 154 .« ] دیدرگ دنهاوخ  عضاخ  ام  تهج  هب  برغم  قرشم و  نیطالـس  لک 

هب یشروش  زین  ناجنز  رد  تفای . نایاپ  ق  یناثلا 1265 ه . يدامج  رد  شورفراب  یلع  دمحمالم  ندش  هتشک  تلود و  ياوق  يزوریپ  اب  نانآ 
تلود نازابرـس  ربارب  رد  تمواقم  ناوت  ناـیباب  شروش ، نیا  رد  هک  دـمآ  دـیدپ  لاس 1266 ه ق  رد  یناجنز  یلع  دـمحم  ـالم  یگدرکرس 
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هک دـنتفرگ  هحفـص 119 ] میمـصت [  دـش و  داـجیا  يزیـشرت  یلع  يربـهر  هب  یـشروش  زین  نارهت  رد  دـنداد . تسکـش  هـب  نـت  دنتـشادن و 
ریگتسد نایباب  نارس  زا  نت  تشه  یس و  دش و  فشک  نانآ  هشقن  اما  دنناسرب . لتق  هب  ار  نارهت  يهعمج  ماما  ریبکریما و  هاش و  نیدلارـصان 
بجوم هاش  نیدلارصان  لتق  قفومان  حرط  اما  دشیم ، لدب  تموکح  دض  یتضهن  هب  مکمک  تکرح  نیا  دندش . هتـشک  نانآ  زا  نت  تفه  و 

دادغب هب  مه  یهورگ  دنوش و  ینادنز  یخرب  دنسر و  لتق  هب  نانآ  نارس  زا  يرایسب  ددرگ و  لامعا  هیباب  هب  تبسن  يرتدیدش  بوکرس  دش 
هحفص 120 ] دنزیرگب [ .

ود نآ  تیوقت  يرگ و  یئاهب  يرگ و  یباب  شیادیپ  رد  رامعتسا  شقن 

هراشا

ياج هب  دیدج  بهذم  عارتخا  قح و  بهذم  فیرحت  دندرکیم ، لابند  ار  نآ  هراومه  یهلا  نایدا  نانمشد  هک  ییاهتـسایس  زا  یکی  هراشا :
کلـسم بهذم و  يهیعاد  ياهدع  مالـسلامهیلع ، ناربمایپ  قح  توعد  رانک  رد  هشیمه  دوب و  جیار  نامز  رید  زا  یـشارت » بهذم  . » دوب نآ 

لکـش یـشارت » بهذـم  ، » رـضاح رـصع  رد  دـنبای . تسد  یـسایس و ... یعامتجا ، يداصتقا ، عفانم  هب  هدرک ، زاب  ياهکد  ات  دنتـشاد  دـیدج 
هب یـسایس  یملع و  يهرهچ  هدمآ ، دوجو  هب  ون  بتاکم  اهکلـسم و  زا  یـضعب  يرـشب ، شناد  تفرـشیپ  اب  هارمه  هتفرگ و  دوخ  هب  يدیدج 

نایرج رد  یلمع  يرکف و  فارحنا  شیادـیپ  دـهاش  زورما  ات  هتـشذگ  ياـهنامز  زا  ناناملـسم  دـندومن . روهظ  اـه  مسیا »  » اـب هتفرگ و  دوخ 
روط هب  لوا  شخب  زا  لوا  لصف  رد  هک  دناهدوب ، موس  مود و  نرق  رد  یبهذم  فلتخم  قرف  ندـمآ  دوجو  هب  جراوخ و  تیمکح و  تفالخ ،

ياهکلـسم ای  نید ،»  » ندیـشک اوزنا  هب  بهذـم و  تلاصا  ندودز  يارب  ریخا  نرق  رد  دـیدج  رامعتـسا  میتفگ . نخـس  هنیمز  نیا  رد  طوسبم 
هحفص 121] ناتسودنه و [  رد  يرگنایداق » ، » ناریا رد  تیئاهب »  » نآ يهلمج  زا  هک  درک  تیامح  اهنآ  زا  ای  دروآ ، دوجو  هب  ار  نوگانوگ 

نایم رد  تتـشت  داجیا  یگتخاس ، ياهکلـسم  نیا  جـیورت  تیامح و  زا  رامعتـسا  فدـه  نیرتمهم  تسا . زاـجح  رد  تیباـهو »  » ناتـسکاپ و
، ناریا تموکح  ورملق و  رد  یلخاد  یجراخ و  ناگتسباو  یجراخ و  ياههناخترافـس  تسا . نید  ناینب  ساسا و  ندیـشاپ  مه  زا  ناملـسم و 

هعقاو ره  زا  يریگهرهب  یپ  رد  ذوفن ، تردق و  رس  رب  رگیدکی  اب  تباقر  عوبتم و  ياهتلود  عفانم و  ظفح  راکردناتسد  نیطسلف ، ینامثع و 
موادت هب  یجراخ  نازاب  تسایس  شوگ  مشچ و  یئاسحا ، دمحا  خیش  يواعد  زا  سپ  دناهتـشادن . غیرد  یتاناکما  هنوگ  چیه  زا  ياهثداح  و 

دیس گرم  زا  سپ  هک  يوحن  هب  دیدرگزاب . دیآ  رامـش  هب  تیناحور  عیـشت و  يارب  يدج  يدیدهت  دناوتیم  هک  ياهطقن  ناونع  هب  هیخیش ،
ات تفرگ و  رارق  عوبتم  ياهتلود  دـییأت  دروم  کیرحت ، تیوقت و  شرورپ و  هب  نانآ  يزادـناتسد  دـیدج ، نایعدـم  روهظ  یتشر و  مظاک 

، لباقم رد  دـنداد . ناشن  رفاو  یعـس  نآ  يامعز  تکرح و  ظـفح  هب  ینلع  يهلخادـم  اـب  تیادـه و  ار  تکرح  ریـس  هک  دـنتفر  شیپ  اـجنآ 
ياهتسایس تیامح  تحت  رد  قیرط و  نیا  زا  ات  دنتخاس  نادنچ  ود  یجراخ  ياههناخترافس  هب  ار  دوخ  یگدرپسرس  یئاهب » یباب و   » ناربهر

نارگیزاـب و تیاـضر  بلج  رگید ، يوـس  زا  ناـشراک و  بسک و  قـنور  وـس ، کـی  زا  هـک  دـنوش  ییاـههئطوت  اـهحرط و  يرجم  هناـگیب ،
هناتسود طباور  هنوگ  ره  راتتسا  هدرپ و  تشپ  رارـسا  ظفح  هب  نیفرط  یتکرح ، نینچ  رد  کشیب  دنزاس . مهارف  ار  یجراخ  ناراذگتـسایس 

هتسب و ینخس  ره  ندوشگ  زا  نابز  نایرجم »  » و اههطـساو » «، » نایداه ، » ور نیا  زا  دندرک . لوذبم  غیلب  یعـس  تسایـس ، لها  يهویـش  هب  انب 
هنامرحم ياهشرازگ  هدشن و  هتشون  يزیچ  هدروخن و  هحفص 122 ] ناکت [  دنک ، یشزاس  نینچ  رب  تلالد  هک  یعوضوم  ره  شراگن  زا  ملق 

مک و یـسایس  تایـضتقم  رییغت  اب  نامز و  لوط  رد  لاح  ره  هب  قیاقح  هک  ییاج  نآ  زا  اما  تسا . هدنام  رود  هب  رایغا  سرتسد  زا  ای  مودـعم 
تسد هب  اهششوک  همه  مغریلع  ییاهـشرازگ  دروخ و  ناکت  شراگن  هب  ملق  دیدرگ و  هدوشگ  نخـس  هب  ینابز  دش  دهاوخ  راکـشآ  شیب 
مالسا رد  هناگیب  ياهتسایس  نارگیزاب  زا  ناییاهب  نایباب و  تیاضر  بلج  یجراخ و  ياهتسایس  تیامح  هب  یپ  نآ  يالهبال  زا  هک  داتفا  رایغا 

میزادرپیم . ناریا  رد  هقرف  نیا  زا  رامعتسا  تیامح  هب  لصف  نیا  رد  اذل  دندرب . ناریا  و 
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تیئاهب تیباب و  شیادیپ  رد  سیلگنا  هیسور و  شقن 

هب ریـشمش  اب  هاش  ناظفاحم  یلو  دـندرک . دـصق  ءوس  هاش  نیدلارـصان  ناج  هب  نایئاهب  زا  نت  هس  زیربت ، رد  باب  دـمحم  یلع  مادـعا  زا  سپ 
روظنم هب  دـشیم  دادـملق  نونظم  ناونع  هب  ییوس  زا  هک  یلعنیـسح  ازریم  نامز  نیا  رد  دـندرک . ریگتـسد  ار  ناـنآ  دـندش و  روهلمح  ناـنآ 
هیـسور تلود  یتح  ریفـس و  دش و  هدنهانپ  سور  ترافـس  هب  دیماجنایم ، شمادـعا  هب  اسب  هچ  هک  يریگتـسد  بیقعت و  زا  ندوب  ظوفحم 

مغر هب   » یئاهب عبانم  ربانب  درب و  رـس  هب  ناریمـش  هدنگرز »  » رد سور  ترافـس  یناتـسبات  رقم  رد  یتدم  يو  دندرک . تیامح  يو  زا  يرازت 
يهناخ هب  هک  تساوخ  يو  زا  ریفس  ماجنارـس  هاش ، ناگدنیامن  هب  وا  میلـست  زا  عانتما  اجنآ و  رد  يو  تماقا  يهمادا  رب  سور  ریفـس  رارـصا 

سور تلود  هک  ار  یتناما  دیدرگ  راتساوخ  یمسر  حیرص و  روط  هب  مظعاردص ) يرون  ناخاقآ  ازریم   ) هیلاراشم زا  انمض  دورب . مظعاردص 
بجوم نایباب » باب و   » تشونرس هب  سور  ریفـس  صاخ  هجوت  [ . 155 .« ] دشوکب وا  تسارح  هحفص 123 ] ظفح و [  رد  دراپـسیم  يو  هب 

نادنز زا  ار  وا  ییاهر  تابجوم  عوضوم  يریگیپ  اب  دشاب و  راک  بقارم  نانچمه  مظعاردص ، هب  یلعنیسح  ازریم  میلـست  زا  سپ  يو  هک  دش 
حرط دنوش و  نونظم  يو  هب  رتشیب  نایرابرد  ریاس  و  هاش ) ردام   ) ایلع دـهم  ناریا ، هاش  ات  دـش  ببـس  روما  نیا  رگید ، يوس  زا  دروآ . مهارف 
نیا رد  دیوگ . كرت  دادغب  دصقم  هب  ار  نارهت  یلعنیـسح  هک  داد  روتـسد  ناریا  تموکح  هرخالاب  دننادب . وا  بناج  زا  ار  دـصق  ءوس  هئطوت 

، دیعبت رفـس  ماگنه  تفریذپن ؛ وا  اما  دومن .» دهاوخ  ییاریذپ  وا  زا  سور  تلود  دورب و  هیـسور  هب  هک   » تساوخ يو  زا  سور  ریفـس  ماگنه 
زا ریزگان  ناریا  رد  دوجوم  نایباب  دادغب ، هب  یلعنیـسح  ازریم  دیعبت  زا  دـعب  [ . 156 . ] دوب ناوراک  هارمه  سور  ترافـس  يوس  زا  ياهدنیامن 
يو زا  یـسایس  هدافتـسا  هقرف و  نیا  رد  قرـش  رامعتـسا  ذوفن  زا  هللا ، ءاهب  زا  هیـسور  غیردیب  تیامح  دندش . دادـغب  هب  نتفر  نارهت و  كرت 

ازریم يرتـخد  هوـن  يدـنفا » یقوـش   » ینعی تیئاـهب ؛ ربـهر  نیموـس  زا  ار  ییاههتـشون  بلطم ، نیا  هب  رتـشیب  ندرب  یپ  يارب  درادیمرب . هدرپ 
دنتشاد و فیرشت  ناساول  رد  هللا  ءاهب  ترـضح  داتفا ، قافتا  دصق  ءوس  هک  یماگنه  میروآیم ...« . ءاهبلادبع  سابع  نیـشناج  یلعنیـسح و 

تمـس یکروگلا ) سنرپ و   ) سور ریفـس  تمدخ  رد  هک  كرابم  هریـشمه  رهوش  دیجم ، ازریم  هدـنگرز  رد  دـندوب ... مظعاردـص  نامهیم 
. دومن توـعد  يربـهر و  دوـب  ریفـس  هناـخ  هب  لـصتم  هک  شیوـخ  لزنم  هب  ار  ناـشیا  درک و  تاـقالم  ار  ترـضح  نآ  تشاد ، يرگیـشنم 
وا دنداد و  عالطا  هیلاراشم  هب  ار  عوضوم  دندش ، ربخاب  ترـضح  نآ  دورو  زا  نوچ  هلودـلا  بجاح  ناخیلع  هحفص 124 ] جاح [  ياهمدآ 

ترافـس هب  صوصخم  نیدـمتعم  دـش و  تریح  بجعت و  يایرد  قرغ  ربخ  نیا  عامتـسا  زا  هاش  دـیناسر . هاـش  ضرع  هب  اصخـش  ار  بتارم 
دیزرو و عانتما  هللا  ءاهب  میلست  زا  سور  ریفس  دنروایب . هاش  دزن  هتفرگ  لیوحت  دوب ، هدش  مهتم  هثداح  نیا  رد  تلاخد  هب  هک  ار  وا  ات  داتسرف 

دیدرگ راتـساوخ  یمـسر  حیرـص و  روط  هب  هیلا  راشم  زا  انمـض  دـنروایب  فیرـشت  مظعا  ردـص  هناخ  هب  هک  دومن  اضاقت  كرابم  لـکیه  زا 
یلعنیسح دیعبت  يدازآ و  تلع  هک : دسریم  رظن  هب  [ . 157 ...« ] دشوکب نآ  تسارح  ظفح و  رد  دراپسیم  يو  هب  سور  تلود  هک  یتناما 

هدوب یلعنیسح  ازریم  صخش  هژیو  هب  نایئاهب ، زا  هیسور  تلود  یتح  يرازت و  هیسور  ترافـس  ینلع  تیامح  يو و  تیوه  ندش  اشفا  ءاهب ،
تاررقم قـبط  تلود  نآ  هعبت  اـب  هک  تشاذـگ  رارق  هیـسور  تلود  ناتـسلگ ، ياـچنامکرت و  يهماندـهع  داـفم  هب  هجوـت  اـب  نوـچ : تـسا .

تلود هدـنیامن  روضح  رد  دـیاب  دـشاب ، هیـسور  روشک  يهعبت  هک  يوعد  نیفرط  زا  کی  ره  تاررقم ، نیارباـنب  دوش . راـتفر  نویـسالوتیپاک 
راتفر يرون  یلعنیـسح  ازریم  اب  نویـسالوتیپاک  تاررقم  قبط  هک  دـهدیم  ناشن  هدـش  رکذ  بلاطم  هعومجم  ددرگ . ماـجنا  همکاـحم  سور 
ناریا تلود  يارب  یکروگلا ، دزاینیک  ياقآ  اب  هللا  ءاهب  هطبار  هک  نونکا  . » دناهدوب سور  تلود  یمـسر  يهعبت  مه  ناشیا  ایوگ  تسا ، هدش 

، دیامن هدافتـسا  دوخ  همانرب  همادا  يارب  ناریا  رد  هللا  ءاهب  صخـش  دوجو  زا  تسناوتیمن  سور  تلود  رگید  دوب ، هدـش  نشور  تقو  هاش  و 
هاش نیدلارـصان  ردام  رتمهم  همه  زا  دوش و  هتـشک  ناناملـسم  تسد  هب  دوب  نکمم  دـنامیم  ناریا  رد  ناشیا  رگا  هحفـص 125 ] یفرط [  زا 
هب ار  يو  مازعا  تامدـقم  دزیرب ؛ يرگید  هشقن  ریفـس  بانج  هک  دـش  ببـس  لماوع  نیا  تسنادیم . یلـصا  رـصقم  ار  هللا  ءاهب  اـیلع » دـهم  »
هب دـناوتب  جراخ  رد  ات  ددرگ  دـیعبت  ناریا  زا  یلعنیـسح  ازریم  هک  دومن  يزاسهنحـص  نانچ  نآ  یلیاـسو  اـب  تخاـس و  مهارف  رگید  بناـج 

تیاـمح تحت  دازآ و  نادـنز  زا  یلعنیـسح  ازریم  بیترت  نـیا  هـب  [ . 158 ...« ] دوش لـیان  شیوخ  ياهفدـه  هب  نینزاـن  دوجو  نآ  هلیـسو 
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لزان اهسور  نأش  رد  ياهیآ  دوب ، هدرک  تظافح  تسارح و  دادغب  ات  ار  يو  سور  لوسنک  هک  اجنآ  زا  دش و  دیعبت  دادغب  هب  سور  ترافس 
چیوالکین ردـناسکلا  هکنیا  زا  دومن و  رداـص  سور  هاـشداپ  هب  باـطخ  زین  یحول  درک ، یبهذـم  حاولا  رودـص  هب  عورـش  هک  اهدـعب  درک .

هاـشداپ يا  : » تشوـن نینچ  حاوـلا  زا  یکی  رد  درک . رکـشت  تـسا  هداد  ار  وا  يدازآ  تیاـمح و  روتـسد  سور  روطارپـما  مود ) ردـناسکلا  )
نکاس نآ  رد  هک  ییاج  نآ  باتـشب  تشهب  يوس  هب  و  تسا ) ءاهب  یلعنیـسح  ازریم  روظنم   ) ونـشب ار  سودق  کلم  دـنوادخ  يادـن  سور ،
هکنیا ادابم  تسا . هتفای  مان  اهینشور  دنوادخ  مان  هب  ءاشنا  توکلم  رد  هدش و  هدیمان  ینسح  ءامـسا  الاب  ءالم  نیب  رد  هک  یـسک  تسا  هدش 
میسن اذل  هتفگ و  دوخ  يالوم  اب  یناهنپ  رد  ار  هچ  نآ  میدینش  ام  دراد . زاب  نابرهم  هدنیاشخب  دنوادخ  يوس  هب  هجوت  زا  ار  وت  تسفن  ياوه 
تـسا میکح  اناوت و  وت  يادخ  هک  یتسرد  هب  میداد  باوج  قح  هب  ار  وت  داتفا  جوم  هب  متمحر  يایرد  دمآ و  ناجیه  هب  نم  فطل  تیانع و 
هحفـص وت [  يارب  دـنوادخ  راک  نیا  يارب  مدوب ، ریجنز  لغ و  ریـسا  نادـنز  رد  هک  یماگنه  درک  يراـی  ارم  تناریفـس  زا  یکی  قیقحت  هب  و 

حاولا و رودص  رب  هوالع  [ . 159 .« ] یهدب تسد  زا  ار  ماقم  نیا  ادابم  درادن . هطاحا  نادب  سک  چـیه  ملع  هک  تسا  هتـشون  ار  یماقم  [ 126
يو زا  تسا  ياهمان  رارقا  تسا ، نایئاهب  وا و  زا  تلود  نآ  میقتسم  تیامح  لقاال  ای  سور  تلود  اب  یلعنیسح  ازریم  طابترا  نیبم  هک  تایآ 
دـش دراو  مالغ  نیا  رب  هک  يررـض  لوا  هک  مدـق  لامج  هب  مسق  : » دـسیونیم حاولا  زا  یکی  رد  يو  دـنکیم . دـییأت  ار  يررقم  تفایرد  هک 
هژیو هب  هنایمرواخ  رد  یگتخاس  ياهکلـسم  داـجیا  هقرفت و  يارب  ناـمز  رید  زا  سیلگنا  ریپ  رامعتـسا  [ . 160 .« ] دوب تلود  زا  هیرهـش  لوبق 
هدرک نایئاهب  یعامتجا  یسایس و  تایح  همادا  يریگلکش و  هب  ینایاش  کمک  اتـسار  نیا  رد  درکیم و  شالت  ناریا  سپـس  ناتـسودنه و 

فوفـص ندرب  نیب  زا  تسا . هدروآ  راب  هب  ار  يدایز  ياهتبیـصم  ناتـسودنه ، رد  شذوفن  نوچمه  ناریا  رد  ناتـسلگنا  يریگ  عضوم  تسا .
هیلع برخم  ياهتکرح  هب  کمک  ناناملـسم ، ناـیم  رد  قاـفن  هقرفت و  شتآ  ياههلعـش  ندرک  نشور  یمالـسا ، تما  يهچراـپکی  دـحتم و 

هب نانآ  درک . رکذ  ناوتیم  ار  ناشفدـه  هب  ندیـسر  رد  تیئاـهب  ناربهر  یهارمه  يراـکمه و  قیوشت  نآ ، يهلمج  زا  هک  یمالـسا  میلاـعت 
: »... دیوگیم ءاهب  یلعنیسح  ازریم  دوخ  هک  نانچ  دندرک ، ینایاش  کمک  مادعا ، زا  ءاهب  یلعنیـسح  ازریم  تاجن  رد  سور ، تلود  کمک 

تزع و اب  هکنیا  اـت  دوب ، هارمه  سور  تلود  ناریا و  هحفـص 127 ] تلود [  يوس  زا  ییاههراوس  اب  هک  میدـش  جراخ  رروشک  زا  یلاح  رد 
رد یکـش  هک  دوب  هدـش  يزیر  همانرب  يوق و  ردـق  نآ  سابع ، ءاهبلادـبع  اب  ناتـسلگنا  طاـبترا  [ . 161 .« ] میدـش قارع  روشک  دراو  مارتـحا 

ینارنخـس دنک . نایدوهی  میلـست  ار  یمالـسا  نیمزرـس  زا  یـشخب  دیـشوکیم  هک  دوب  وا  دنامیمن . یقاب  ناتـسلگنا  يارب  سابع  یـسوساج 
زا زیگنا  تفگـش  روط  هب  يو  تسوا . ندوب  یـسیلگنا  رب  يرگید  شاههناشن  ندـنل  رد  یبهذـم  لـفاحم  اههاگـشناد و  رد  اهبلادـبع  ددـعتم 

نالعا اب  مه  اهیسیلگنا  ربارب ، رد  تسا و  هتفگ  نخـس  اهیجراخ  دزن  نایقرـش  رب  نایبرغ  يارآ  يرترب  زین  نآ و  مدرم  ناتـسلگنا و  تبحم 
ات تشاد  همادا  نانچمه  اـهتیامح  نیا  [ . 162  ] دوب دهاوخ  امـش  دیاقع  راشتنا  يارب  یبوخ  زکرم  ندنل  هک  دـناهتفگ  ءاهبلادـبع  هب  يرادافو 

هنایمرواخ بهاذم  راک  هب  یـسیلگنا  جراخ  ترازو  رد  هک  ینامزاس  دمآ . دوجو  هب  يرگید  يهنیمز  یلعنیـسح ، ازریم  گرم  زا  سپ  هکنیا 
داد . رارق  تیامح  دروم  رتشیب  يو  دوخ  زا  ار  هللا  ءاهب  نیشناج  هدرک و  رتشیب  يروهرهب  نآ  زا  تخادرپیم  اپورا  و 

مسینویهص اب  تیئاهب  دنویپ 

نیا یگتسباو  زا  رصتخم  ياهمش  تمسق  نیا  رد  ام  دراد  دوجو  دنراد  یکیدزن  دنویپ  مسینویهص  تیئاهب و  هکنیا  رب  ینتبم  يدایز  كرادم 
هب یلاغشا و  هحفـص 128 ] نیطـسلف [  رد  نآ  یترایز  حالطـصا  هب  نکاما  تیئاـهب و  هقرف  زکرم  . 1 مینکیم : هراشا  ار  مسینویهـص  اـب  هقرف 

دندرب و لیئارـسا  هب  ار  وا  دسج  باب ، دمحم  یلع  دیـس  مادعا  زا  دعب  نایباب  هدیقع  هب  انب  تسا . هدش  عقاو  افیح  اکع و  ياهرهـش  صوصخ 
نارس تیئاهب و  نارس  . 2 دندرک . انب  وا  يارب  یهوکـشاب  هاگراب  یتسینویهـص  میژر  تدـعاسم  يراکمه و  اب  نایئاهب  نایباب و  شیپ ، اهلاس 

تربره تکرـش  : » درک هراـشا  دراوـم  نیا  هب  ناوـتیم  لاـثم  ناوـنع  هب  دناهتـشاد ، رگیدـکی  اـب  یکیدزن  ینلع  طـباور  ادـتبا  زا  مسینوـیهص 
، اهبلادبع هزانج  عییشت  مسارم  رد  سیلگنا ) تمومیق  نارود  رد  نیطسلف  رد  سیلگنا  یلاع  رـسیمک  نیلوا  و   ) تسینویهـص يدوهی  لئوماس ،
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هئارا يارب  ار  روشک  هدزای  ناگدنیامن  زا  بکرم  ینویـسیمک  للم  نامزاس  لاس 1947 م  رد  هک  یماگنه  [ . » 163 .« ] نایئاهب ربمایپ  نیموس 
ناناملـسم و زا  شیب  ار  ناـیدوهی  نویـسیمک ، نیا  هب  ياهماـن  رد  ناـیئاهب  ربـهر  دوب ، هدرک  مازعا  هقطنم  هب  نیطـسلف  يهدـنیآ  دروم  رد  رظن 

سیئر تاقالم  [ . » 164 .« ] درمشرب نایدوهی  اب  گنسمه  ار  تیئاهب  اهنت  رظن  نیا  زا  درک و  یفرعم  قحم  سدقملا  تیب  هب  تبـسن  نایحیـسم 
لیامت دعاسم و  رظن  يدنفا  یقوش  رادـید  نیا  رد  نیدرورف 1332 ق ؛ رد  اهبلادبع ، زا  دعب  نایئاهب  ربهر  يدنفا ، یقوش  اب  لیئارـسا  روهمج 

نمض مه  لیئارسا  روهمج  سیئر  درمـشرب . لیئارـسا  تداعـس  یقرت و  يارب  ار  نایئاهب  يوزرآ  درک و  مالعا  لیئارـسا  هب  تبـسن  ار  نایئاهب 
یتیگ رـسارس  لیئارـسا و  رد  نایئاهب  تیقفوم  يارب  ار  شیوخ  یبلق  يوزرآ  لیئارـسا ، روشک  رد  ناـیئاهب  تدـهاجم  تامادـقا و  زا  ریدـقت 

اهبلادـبع تمدـخ  ندـش  فرـشم  هرطاخ  زا  تشاد و  راهظا  یتیگ  رـسارس  لیئارـسا و  رد  نایئاهب  تیقفوم  يارب  هرطاـخ  زا  تشاد و  راـهظا 
لوکاـم يهیحور  زا  ياهلمج  هب  ناوـتیم  هنیمز  نـیمه  رد  [ . 165 .« ] درک دای  هحفـص 129 ] لبق [  لاس  نیدـنچ  رد  نایئاهب  قباـس  ياوشیپ 

لیئارـسا و هدـنیآ  تشونرـس و  : » تـسا زیچ  هـمه  ياـیوگ  دوـخ  هـک  درک  هراـشا  تیئاـهب  ناربـهر  زا  يدـنفا و  یقوـش  ییاـکیرمآ  رـسمه 
یقوش ناناملـسم ، نایدوهی و  نیرید  دـیدش و  فالتخا  هب  هجوت  اب  [ . 166 .« ] تسا هتـسویپ  مه  هب  ریجنز  کی  ياههقلح  نوچ  يرگیئاهب 

زا دروآرد . هقرف  نیا  هاگ  هیکت  هاگهانپ و  ناونع  هب  ار  دوهی  تلود  دهد و  رارق  نایئاهب  یلـصا  زکرم  ار  لیئارـسا  نیمزرـس  تفرگ  میمـصت 
زا یکی  لیئارـسا  دندادیم ؛ رارق  تیامح  دروم  ار  مالـسا  دض  يورین  ره  دنتـشاد  ناناملـسم  اب  هک  یفالتخا  رثا  رب  زین  نایدوهی  هک  ییاجنآ 

اهنت هن  اذـل  داد . رارق  دوخ  روشک  یمـسر  بهاذـم  ءزج  ار  نآ  تخانـش و  تیمـسر  هب  ار  تیئاـهب  هک  دوب  ییاـهتموکح  نیرترثؤم  نیلوا و 
مرظن هب  اما  مدرکن ، ادیپ  نانآ  زا  یهیجوت  نم  دننکیم . مه  راختفا  نآ  هب  هکلب  دننادیمن  بیع  ار  لیئارـسا  روهمج  سیئر  اب  رادید  نایئاهب 

هانپ رد  دنناوتیم  دنتسه و  اهنآ  مالسا ، نمـشد  نیرتتخـسرس  دننادیم  هک  تسا  تهج  نیا  هب  نایدوهی  لیئارـسا و  اب  طابترا  دنویپ و  نیا 
تثعب و ماگنه  رد  ار  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  راوگرزب  ربمایپ  دـنوادخ  هک  يروط  نامه  هکنیا  زا  لـفاغ  دـننزب . هبرـض  مالـسا  هب  دوهی ،

لباق دـصرد  ناریا ، رد  هچ  برغ و  رد  هچ  . 3 دننک . دراو  هبرـض  مالـسا  هب  دنناوتیمن  نایدوهی  مه  نالا  هدومن ، يرای  مالـسا  روهظ  لیاوا 
يزوریپ زا  لـبق  هک  یناـسک  زا  رگا  هحفـص 130 ] دـناهدیورگ [ . هقرف  نیا  هب  هک  دـنهدیم  لیکـشت  ینایدوهی  ار  تیئاهب  هندـب  زا  یهجوت 

دییأت دینک ، لاؤس  دناهتـشاد  تماقا  یبرغ  ياهروشک  زا  یکی  رد  یتدم  هک  یناسک  زا  ای  دناهدوب و  تیئاهب  نایرج  ریگیپ  یمالـسا  بالقنا 
یعمج هتـسد  شیارگ  هب  ناوتیم  هنومن  ناونع  هب  دندنویپیم . هقرف  نیا  هب  هک  دنتـسه  دناهدوب و  نایدوهی  همه ، زا  شیب  هک  درک  دـنهاوخ 

رد نیعلاةرق  هرهاط  فورعم  شبنج  تیوقت  رد  دوهی  ناگرزب  زا  رفن  ود  رازهلال » ـالم   » و وهاـیلاالم »  » شقن هقرف و  نیا  هب  نادـمه  ناـیدوهی 
ار ناهج  نایئاهب  يراذگتسایس  هک  نایئاهب  مظعا  لدعلا  تیب  نیلوا  ياضعا  بیکرت  هب  ناوتیم  نینچمه  [ . 167  ] درک هراشا  يرگیباب  غیلبت 

میکح هللا  فطل  مان  هب  يدوهی  کی  مه  وا  هک  دوشیم  هدـید  یناریا  رفن  کی  اـهنت  نآ  ياـضعا  رفن  هن  ناـیم  زا  درک  هراـشا  دراد  هدـهع  هب 
يزوریپ زا  لبق  ناریا  نایئاهب  تاسلج  زا  كاواس  نارومأم  هدش  هیهت  شرازگ  هس  زا  ياهزارف  هب  تمسق  نیا  رد  . 4 [ . 169 [ - ] 168  ] تسا

زا كاواس  شرازگ  فلا : دـهدیم . ناشن  مسینویهـص  دوهی و  اب  ار  تیئاـهب  دـنویپ  یبوخ  هب  دراوم  نیا  مینکیم . هراـشا  یمالـسا  بـالقنا 
دنمشوه و ياقآ  لزنم  رد  زاریـش  هیحان 2  ناـیئاهب  زا  رفن  تکرش 12  اب  ياهسلج  : » 1350  / 5 خروم 19 /  زاریش  نایئاهب  هیحان 2  يهسلج 

دمحا حول  باتک  زا  یتاحفص  تئارق  يهمتاخ و  عورش و  هحفص 131 ] تاجانم [  تئارق  زا  سپ  دیدرگ . لیکـشت  یگنهرف  ياقآ  رظن  ریز 
نایئاهب تشاد : راهظا  یگنهرف  دندرک . تبحـص  ناریا  رد  نایئاهب  يداصتقا  عضو  نوماریپ  دنمـشوه  یلع  دمحم  یگنهرف و  ياقآ  ناقیا ، و 

جاور تارادا و  یکناب و  ياههیامرـس  مامت  دنریگب . دنهاوخیم  هک  ار  يزیچ  ره  زایتما  دـنناوتیم  دنتـسه و  زوریپ  یمالـسا  ياهروشک  رد 
خرچ تسا . نایئاهب  لام  ناهفـصا  زاریـش ، نارهت ، ياهـشارخ  نامـسآ  مامت  دـشابیم . نایمیلک  ناـیئاهب و  هب  طوبرم  ناریا  عاـمتجا  رد  لوپ 

تسا و هللارما  نامداخ  نیرتهب  زا  یکی  وا  تسا . هدازیئاهب  ادـیوه  صخـش  دـخرچیم . نایمیلک  نایئاهب و  تسد  هب  تکلمم  نیا  يداصتقا 
ب: [ . 170 ...« ] دوش تسار  ناناملـسم  رمک  دـیراذگن  نایئاهب  نایاقآ  تسا . هدومن  کمک  اـم  لـفحم  هب  ناـموت  رازه  هدزناـپ  غلبم  لاـسما 

نامرهق گنج 46 و 47  رد  لیئارسا  تلود  تفگ : یـسدقا  سابع  : »... 47  / 3 خیرات 7 /  هب  نایئاهب  هرامـش 4  لفحم  زا  كاواس  شرازگ 
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: »... 46  / 9 هخروـم 9 /  شرازگ  ج : [ . 171 ...« ] مینکیم شیاتـس  ار  دوهی  زیزع  موق  نیا  تیلاعف  تیئاهب  هعماج  ام  دـش و  هتخانـش  ناهج 
روصت هتبلا  دناهدرک . کمک  لیئارـسا  هب  [ 172  ] هدوب ناموت  نویلیم  نیدنچ  هک  یتفگنه  غلبم  ناریا  نایئاهب  لبق  يدـنچ  تسا  هدـش  هدـینش 

بیبح اب  میقتـسم  سامت  هک  نایناقلا  بیبح  هلیـسو  ناریا و  رد  لیئارـسا  یـسایس  یگدنیامن  يروفغ  ياقآ  قیرط  زا  نایئاهب  کمک  دوریم 
لفحم يهیامرـس  مولعم ، رارق  زا  اریز  دیدرگ ؛ ماجنا  تسا  هدوب  ناشاک  لها  يدوهی و  البق  هحفص 132 ] هک [  فورعم ) رادهیامرس   ) تباث

. دـهدیم حـبر  هب  ار  اهلوپ  نیا  هیلاراشم  دـشابیم و  تباث  بیبح  دزن  یقودنـص  رد  هلاریخ  مان  هب  هنایهام  نایئاهب  هدـش  يروآعمج  هوجو  و 
[ . 173 .« ] تسا مولعمان  العف  هدش  يروآعمج  لک  غلبم  نکل 

تیئاهب تیباب و  یماح  اکیرمآ 

کلامم هژیو  هب  موس  ناهج  ياهروشک  رب  هرطیس  يدعت و  يرگرامعتـسا و  یلـصا  رادم  روحم و  خیرات ، زا  یتاعطق  نامز و  زا  ياههرب  رد 
اهتلم اهروشک و  رب  طلـست  فالتخا و  هقرفت و  داجیا  ذوفن و  هب  یهتنم  ياهدرگـش  اههلیح و  اهدنفرت و  شرتسگ  دوب . ناتـسلگنا »  » یمالـسا
هتفرگ رارق  لواپچ  يدعت و  متس و  ضرعم  رد  هک  ناهج  ناملسم  ریغ  ناملسم و  للم  نایم  رد  ات  دش  بجوم  يرامعتـسا  تردق  نیا  طسوت 
نکل دراد ، همادا  زین  نونکا  مه  هچ  رگا  اهیسیلگنا  يرگرامعتـسا  يزیتس و  قح  يرگهلیح و  دبای . راهتـشا  رامعتـسا » ریپ  هابور   » هب دندوب ،

تقیقح یناسنا و  دض  ياهتسایس  يهدنهد  همادا  سیلگنا و  نیزگیاج  اکیرمآ »  » يرامعتـسا روشک  زورما  هدش و  جراخ  تیروحم  شقن  زا 
، هتـساکن تراغ  لتق و  داسف و  روج و  یگدرتسگ  تدـش و  زا  اهنت  هن  سیلگنا  ياج  هب  اکیرمآ  ینیزگیاـج  تسا . هدـش  روشک  نآ  هنازیتس 
هک تسا  يدح  هب  ناهج  مورحم  ياهتلم  تورث  عبانم  لواپچ  راتـشک و  يدعت و  یگدرتسگ  تدش  ینوزف و  نیا  تسا . هدوزفا  نآ  رب  هکلب 
هب نیمز  هرتسگ  رد  اکیرمآ  طسوت  هک  ار  یتاـیانج  عیاـجف و  هحفص 133 ] قمع [  دناوتیمن  گرزب » ناطیـش   » دننامه یبقل  تفـص و  چیه 

همه ياهيرادرب  هرهب  یمالـسا و  ياهنیمزرـس  رب  اکیرمآ  موش  يهرطیـس  نوزفا  زور  شرتسگ  هب  هجوت  اب  دزاس . ناـیامن  ددـنویپیم ، عوقو 
ماظن بالقنا و  یمالـسا و  هشیدـنا  گنهرف و  يهرـصاحم  ياـههقلح  لـیمکت  روظنم  هب  هک  تسا  يرورـض  رایـسب  تیئاـهب ، زا  وا  يهبناـج 

زا ات  دوش  یـسررب  یئاهب  رـصانع  نارـس و  اب  اکیرمآ  تموکح  لباقتم  لماعت  دنویپ و  تسا ، یمالـسا  ناریا  نآ  زکرم  هک  مالـسا  یتموکح 
گرزب تیعقاو  نیا  رگید  يوس  زا  ددرگ و  نایامن  رتشیب  یمالـسا  ماظن  مالـسا و  اب  اکیرمآ  يرامعتـسا  تردق  ینمـشد  توادـع و  یفرط ،
تیعضو نتفرگ  رظن  رد  اب  نامز و  طیارـش  ساسا  رب  رامعتـسا ، تسد  يهتخادرپ  هتخاس و  هقرف  نیا  تیئاهب ، هک  دیامنب  خر  رتنایرع  رتهب و 

اب دنکفایم و  اهنآ  ناماد  رد  ار  دوخ  دوشیم و  کیدزن  تردق  ياهماظن  نیا  هب  ناهج ، رب  مکاح  ياهتردق  اهبطق و  کیژتارتسا  یـسایس و 
مالـسا و هیلع  تیانج  تنایخ و  هب  نانآ ، یـسوساج  فوخم  ياهنامزاس  راـکتیانج و  نارـس  ربارب  رد  ضحم  تیعبت  یگدرپسرـس و  مـالعا 

ققحت يارب  یئاهب  رصانع  زا  يرازبا  ياهيرادرب  هرهب  تیئاهب و  زا  اکیرمآ  ياهتیامح  يهنیشیپ  دزادرپیم . یمالـسا  ياهنیمزرـس  عماوج و 
تلود تالیکـشت  رد  نایئاهب  ذوفن  هنخر و  اـب  هک  ددرگیمزاـب  دادرم 1332  ياـتدوک 28  زا  سپ  ياـهلاس  هب  ناریا ، رد  دوخ  ياهتـسایس 

يدیلک و ياههرهم  زا  سودرف ، نیـسح  تفای . ماکحتـسا  ناشیاهتـسایس  فادـها و  هب  ندیـشخب  تینیع  يارب  نایئاکیرمآ  ياپ  ياج  ناریا ،
تـسا دقتعم  وا  دـیوگیم ...« : نینچ  تیئاهب  اب  اکیرمآ  طابترا  هاش و  تموکح  تالیکـشت  رد  تیئاهب  ذوفن  هرابرد  يولهپ  میژر  هدرپسرس 

يو داقتعا  هب  هک  اجنآ  اـت  دربیم ، رـس  هب  ییاـناوت  جوا  رد  هحفـص 134 ] اکیرمآ [  روشک  رد  تیئاـهب  تالیکـشت  يولهپ  میژر  نارود  رد 
.« دـنراد وگاکیـش  هلمج  زا  يددـعتم  زکارم  دنتـسه و  يوق  رایـسب  اکیرمآ  رد  اهیئاهب  دـشابیم . ناریا  زا  رتشیب  اکیرمآ  رد  نایئاهب  دادـعت 

يهداوناخ رد  يدایا  دوب . يدایا  میرکلادبع  نارود  رد  تیئاهب  یلصا  ذوفن  : » دیوگیم يدایا » میرکلادبع   » هرابرد سودرف  نیسح  [ . 174]
يدنفا سابع  فارطا  صاوخ  رفن  دنچ  ینعی  هللارما ؛» يدایا   » زا شردـپ  هک  تشاد  يدایا »  » لیماف مان  لیلد  نیا  هب  وا  دوب . تیئاهب  لوا  زارط 

مود يولهپ  تموکح  نارود  زا  اکیرمآ  [ . 175 « ] دـناسر یلاع  تاماقم  هب  ار  یئاهب  درک  بسک  اضر  دـمحم  دزن  هک  يذوفن  اب  يدایا  دوب .
دادرم ياـتدوک 28  يهرمث  زا  هک  ار  دوـخ  زوـمآتسد  ياـههرهم  درک و  هنخر  هاـش  تلود  تالیکـشت  متـسیس و  رد  هک  نازیم  ناـمه  هـب 
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تمدخ هب  يولهپ  میژر  نورد  ياهدادیور  رب  رتشیب  هطاحا  طلست و  يارب  زین  ار  یئاهب  رـصانع  دناسر ، یلاع  بصانم  هب  دندشیم  بوسحم 
. داد شرتسگ  ناریا  ياهنیمزرـس  رـساترس  رب  ار  شیوخ  یمنهج  هرطیـس  دومن ، داجیا  تیئاـهب  اـب  هک  یلباـقتم  لـماعت  هطبار و  اـب  تفرگ و 

باتک تلاسر و  یهلا و  یحو  تقیقح  زا  تسین و  بهذـم »  » و نید » « » تیئاهب  » هک تسا  هتفایرد  تحارـص  هب  اکیرمآ  يرامعتـسا  تردـق 
نیناوق ماکحا و  تیناقح  مالـسا و  شخبتایح  نید  اب  هلباقم  يارب  هک  تسین ، نید  اهنت  هن  تیئاهب  هک  دنادیم  زین  تسا و  هرهبیب  ینامـسآ 

يرکف و تتـشت  هقرفت و  داجیا  ناناملـسم و  تدـحو  یـشاپورف  نآ  ییاـهن  یلـصا و  فدـه  تسا و  هداـهن  دوجو  يهصرع  رد  ياـپ  نآرق 
ناونع هب  تیئاهب » [ » هحفص 135 دشابیم [ . مالسا  نیبم  نید  زوتهنیک  نانمشد  عفن  هب  یمالـسا  عماوج  رد  یعامتجا  یـسایس و  يداقتعا و 

مالـسا و اـب  لـباقت  يارب  تلود  نـیا  ياـسؤر  تمدـخ  رد  اـکیرمآ و  رد  کـنیا  مـه  سیلگنا  هیـسور و  رامعتـسا  هـتخادرپ  هتخاـس و  نـید 
يهنیک توادـع و  ینورد و  قافن  جوا  رد  ییاکیرمآ  نادرم  تلود  تسا . هتفرگ  رارق  ناهج  رد  یهلا  لیـصا  رکفت  نیا  دـشر  زا  يریگولج 

دنراد مالسا  زاس  یگدنز  عماج و  نیناوق  ماکحا و  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  تلاسر  یهلا و  یحو  تقیقح  هب  تبـسن  هک  ياهنیرید 
هب هک  تسا  ناهج  نید  نیرتهدـیزگرب  تیئاهب ، : » هک دـننکیم  مالعا  تیئاهب ، ندوب  يرامعتـسا  یگتخاس و  هب  لـماک  نیقی  ملع و  اـب  زین  و 

مالعا بهذـم  نید و  اب  مالـسا »  » هیلع یتاغیلبت  یبیرخت و  تکرح  رانک  رد  اکیرمآ  [ . 176 « ] تسا هدمآ  دوجو  هب  هللا  ءاهب  هب  ماهلا  هلیـسو 
ریاس اکیرمآ و  هعماج  رد  یناطیـش  تائاقلا  شرتسگ  هب  هار  نیا  زا  ات  دـناسریم  يرادربهرهب  هب  زین  ار  يرگید  ياـهشور  تیئاـهب ، ندومن 

برخم ياهشور  نیا  زا  یکی  دروآ . لمع  هب  يریگولج  ناهج  رد  ییارگ  مالسا  جاوما  زا  دوخ  لطاب  معز  هب  دزادرپب و  اهروشک  عماوج و 
تیمـسر يارب  ربمت  راشتنا  هب  مادـقا  دنـشابیم -  مالـسا  هیلع  مجاهت  رد  وا  نامیپ  مه  هک  ییاـپورا -  ياـهروشک  عمج  هقلح و  رد  روضح 

راشتنا پاچ و  هب  مادـقا  اکیرمآ ، هارمه  هب  ییاپورا  ياهروشک  زا  يدادـعت  : » تسا بهاذـم  نایدا و  زا  یکی  ناونع  هب  تیئاهب  هب  ندیـشخب 
ره تسا . تیئاهب  هلاض  هقرف  یفرعم  رد  يربمت  هعومجم ، نیا  ياـهربمت  زا  یکی  هک  دـناهدومن  یهلا  ناـیدا  یفرعم  نومـضم  اـب  ییاـهربمت 

کی تروص  هب  اهربمت  نیا  تسا . هدش  هتخانش  نید  کی  لبمس  ناونع  هب  هک  دشابیم  یلاکـشا  ریواصت و  يواح  روبزم  ياهربمت  زا  کی 
نینچ [ . 177 .« ] دشابیم تشترز  تیحیسم و  مالـسا ، نایدا  لماش  هدیـسر و  پاچ  هحفـص 136 ] هب [  هیهت و  رگیدـکی  اب  طبترم  هعومجم 

اب هلباقم  تیئاهب و  نداد  تیمـسر  يارب  اکیرمآ  رثؤم  ياهینیرفآ  شقن  اب  یجراخ  رامعتـسا  دـحتم  ههبج  شـالت  يهدـنهد  ناـشن  یمادـقا 
یبوخ هب  هسنارف ، لیئارسا و  سیلگنا ، اکیرمآ ، نوچمه : وجهطلس  ياهروشک  هک  دریگیم  تروص  یلاح  رد  اهشالت  نیا  دشابیم . مالـسا 

تسین . ینامسآ  یحو  هب  یکتم  یهلا و  بهذم  نید و  کی  زگره  تیئاهب  هک  دننادیم 

تیئاهب رد  باعشنا 

شرتسگ تیوقت و  رد  دیـشخب و  موادت  ار  وا  نیرفآ  یهارمگ  لطاب و  هار  ینابر » يدنفا  یقوش  ( » اهبلادـبع « ) يدـنفا سابع   » گرم زا  سپ 
هب ار  وا  ات  تشادن  رـسپ  دنزرف  گرم ، ماگنه  هب  يدـنفا  سابع  دـیزرون . غیرد  یتیلاعف  شالت و  چـیه  زا  تیئاهب »  » هتخاس رامعتـسا  بهذـم 

تیالو  » هلـسلس نداهن  ناینب  زا  دوب  ترابع  هک  دیـشیدنا  رگید  ياهراچ  تیئاهب  يربهر  يارب  لیلد  نیمه  هب  دراـمگب . دوخ  زا  دـعب  يربهر 
زا سپ  یکی  یپردیپ و  دـیاب  اه  رما » یلو  ، » تشاذـگ یقاب  دوخ  زا  ایاصو » حاولا   » ناونع تحت  يدـنفا  ساـبع  هچ  نآ  ساـسا  رب  هللا .» رما 

يدـنفا یقوش  . » دـنیامن نییعت  ار  دوخ  زا  سپ  نیـشناج  اهنآ  زا  مادـک  ره  دـنریگب و  هدـهع  هب  ار  تیئاهب  تساـیر  يربهر و  ماـمز  يرگید 
وا زا  سپ  ات  تفرگ  هدـهع  هب  ار  تیئاهب  يربهر  اـیاصو ، حاولا  ساـسا  رب  هک  دوب  هللا  رما  یلو  نیلوا  يدـنفا ، ساـبع  يرتخد  يهون  یناـبر »

هحفـص دنتخادرپ و [  تفلاخم  هب  ياهدع  يدنفا ، یقوش  ندیـسر  تردق  هب  زا  سپ  دبای . موادـت  وا  نادـنزرف  لسن و  رد  رما  ایلوا  يهلـسلس 
يربهر و هب  ور  نیمه  زا  دنتـسنادن و  ربتعم  ار  ایاصو  حاولا  ناـفلاخم ، زا  یهورگ  دـمآ . دوجو  هب  تیئاـهب  رد  باعـشنا  اـج  نیمه  زا  [ 137

دوخ دندیزگرب و  يربهر  هب  دوب  يدنفا  یقوش  نادنواشیوخ  ناکیدزن و  زا  هک  ار  بارهس » دمحا  ازریم   » دندماینرد و يدنفا  یقوش  تعاطا 
زا ار  دوخ  نافلاخم ، زا  رگید  یهورگ  دنتخادرپ . يرگیئاهب  لطاب  ياهتیلاعف  هب  رتخاب » رواخ و   » ناوراک لیکشت  اب  دندیمان و  یبارهس »  » ار
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هبوت ناشلطاب  راـکفا  دـیاقع و  هایـس و  ياههتـشذگ  زا  دنتـشگرب و  مالـسا  رهم  رپ  ناـماد  هب  دـنداد و  تاـجن  تیئاـهب  داـحلا  رفک و  هکلهم 
نارگید زا  تیئاـهب ، یحو  بتاـک  یحبـص » هللا  لـضف   » و وکین » نیـسح  ازریم  («، » هراوآ  ) یتـیآ نیـسحلادبع  ، » دارفا نیا  ناـیم  زا  دـندومن .

«، لیحلا فشک   » نوچ ییاهباتک  نتشون  اب  دندش ، عقاو  يدنفا  یقوش  مانشد  دروم  مالسا  هب  تشگزاب  زا  سپ  هک  نانیا  دندوب . رتسانـشرس 
بلاق رد  ار  تیئاهب  يدـنفا  یقوش  دـندومن . مادـقا  يدـنفا  یقوش  لـطاب  تشز و  قباوس  ياـشفا  هب  یحبـص » تارطاـخ   » و وکین » يهفـسلف  »
ماظن ساسا  رب  دیـشوک . تدـش  هب  نآ  شرتسگ  رد  دیـشخب و  ماوق  یتراجت  ياهتکرـش  یلم و  یلحم و  بختنم  لفاحم  یبزح ، تالیکـشت 

درط  » ناونع تحت  ادتبا  درکیم ، لمع  يدنفا  یقوش  لیامت  رظن و  فالخ  رب  هک  سک  ره  تالیکشت ، نیا  رد  هدش  تیبثت  یعامتجا  لرتنک 
تازاجم هلیـسو  نیدب  دـیدرگیم و  روفنم  هدـنار و  هعماج  زا  یناحور » درط   » ناونع تحت  سپـس  دـشیم و  جارخا  تالیکـشت  زا  يرادا »

توادع یتخـسرس و  لیلد  هب  تیئاهب  هقرف  سیلگنا ، طسوت  لیئارـسا  تموکح  لیکـشت  زا  سپ  يدـنفا و  یقوش  تایح  نارود  رد  دـشیم .
. ] دـیدرگ فاعم  تاـیلام  زا  دـمآرد و  تیاـمح  تحت  ناـنآ  لاوما  تفرگ و  رارق  لیئارـسا  صاـخ  رظن  هجوت و  دروم  نآرق  مالـسا و  هیلع 

ضرا  » مان راب  نیلوا  هک  دوب  وا  مه  تشاـمگ . تمه  لیئارـسا  يارب  هناـصلاخ  تامدـخ  یگدرپسرـس و  هب  مه  يدـنفا  یقوش  هحفص 138 ]
ساسا رب  داد . رارق  تیئاهب  یلـصا  زکرم  ار  بصاغ  روشک  نیا  دومن و  هدافتـسا  لیئارـسا  تشادگرزب  يارب  ار  راکذالا » قرـشم   » و سدـقا »

نانآ تداهـش  سپـس  هجنکـش و  هب  دـندومنیم و  مالعا  حابم  ار  ناناملـسم  سومان  ناج و  لام و  ناـیئاهب  رامعتـسا ، تسد  هتخاـس  میلاـعت 
فالخ رب  دـیدرگ . نوفدـم  اـج  ناـمه  تشذـگرد و  ندـنل  رد  یـسمش  لاـس 1336  رد  يدـنفا » یقوـش   » ماجنارـس [ . 178  ] دنتخادرپیم

دبای موادت  يدنفا  یقوش  لسن  يهلسلس  رد  هلا  رما  تیالو  ناونع  تحت  تیئاهب  يربهر  دوب  رارق  هک  يدنفا » سابع   » ییوگـشیپ ینیبشیپ و 
هب تیئاهب  موادـت  يارب  دوخ  گرم  زا  لبق  لکـشم ، نیا  دوجو  هب  هجوت  اب  يدـنفا  یقوش  تشاذـگن . یقاب  دوخ  زا  يدـنزرف  دوب و  میقع  وا 

نیلوا ناونع  هب  ینابر  يدنفا  یقوش  هکنآ  زا  سپ  دیاب  يدنفا  سابع  يایاصو  حاولا  ساسا  رب  داد . نامرف  یهلا » مظعا  لدعلا  تیب   » لیکـشت
هللارما یلو  تسایر  هب  دنوش و  باختنا  رفن  تشه  یئاهب  لاجر  نایم  زا  دومن ، نییعت  ار  یناث » هللارما  یلو   » دوخ گرم  زا  لبق  هللا » رما  یلو  »

زا سپ  فیاظو ، نییعت  اهینیبشیپ و  نیا  دوجو  اـب  دـنزادرپب . تیئاـهب  شرتسگ  دـشر و  هرادا و  هب  مظعا  لدـعلا  تیب  لیکـشت  اـب  یناـث و 
نیا يربهر  ینیـشناج و  رـس  رب  تفرگ و  تدش  تیئاهب  یلـصا  رـصانع  ناج  رد  عازن  تتـشت و  یگتـسد و  دنچ  ینابر  يدنفا  یقوش  گرم 

زا یهورگ  لوا : هورگ  دـمآ : دوجو  هب  تیئاهب  رد  یباعـشنا  هورگ  هس  نآ  رثا  رد  هک  دـندروآ  يور  فـالتخا  هب  يرامعتـسا ، بزح  هقرف و 
لوسکام هیحور  . » دندرک باختنا  دوخ  يربهر  هب  لوسکام » هحفـص 139 ] هیحور [   » مان هب  ار  ینابر  يدنفا  یقوش  ییاکیرمآ  نز  نایئاهب ،

روتسد لاس 1330 ه ش  رد  هدومن و  نییعت  ار  هللا » رما  يدایا   » یسمش لاس 1308  رد  يدنفا  یقوش  شرسمه  تسنادیم  یبوخ  هب  هکنیا  اب 
شرهوش گرم  زا  سپ  تسا ، هدومن  باختنا  دوخ  يارب  یمیر » نیسیم   » مان هب  ینیـشناج  هدرک و  رداص  ار  مظعا » لدعلا  تیب   » نداهن ناینب 

ندنل رد  شنارادـفرط  لوسکام و  هیحور  [ . 179 .« ] تخادرپ تردـق  بحاصت  هب  دوخ  درک و  مالعا  یغلم  ار  تاـباختنا  تاـباصتنا و  همه 
رد سلجم  نیا  ییاپرب  هب  نآ  زا  سپ  باختنا و  ار  لدعلا  تیب  سلجم  ياضعا  زا  رفن  هن  دنداد و  لیکشت  یئاهب  یلصا  رصانع  زا  یسنارفنک 

رازگرب ددـجم  تاباختنا  راـب  کـی  لاـس  دـنچ  ره  تسا و  ریاد  زین  کـنیا  مه  لدـعلا  تیب  نیا  دـندرک . مادـقا  یلاغـشا ) نیطـسلف  « ) اـفیح »
وا هراـبرد  لوسکاـم  هیحور  ناوریپ  دـیامنیم . ینارمکح  يربـهر و  ناـهج ، رد  تیئاـهب  زا  هخاـش  نیا  ناوریپ  رب  قیرط  نیا  زا  ددرگیم و 
زا يرگید  هورگ  مود : هورگ  [ . 180 .« ] تسا ناهج  رد  یئاهب  هقرف  يهدننک  هرادا  تیئاهب و  ياوشیپ  نیمجنپ  وا  : » دننکیم رظن  مالعا  نینچ 

نانآ داقتعا  هب  دـندرک . مالعا  رابتعا  دـقاف  یگتخاـس و  ار  اـفیح  لدـعلا  تیب  هتخادرپ و  لوسکاـم  هیحور  يربهر  اـب  تفلاـخم  هب  ناـیئاهب ،
هدش نییعت  ینابر  يدـنفا  یقوش  طسوت  هک  تسا  یناث » هللا  رما  یلو   » وا دـشابیم و  یمیر » نیـسیم  زلراچ   » تیئاهب یلـصا  ربهر  نیـشناج و 
تیب لیکشت  روتسد  هدومن و  نییعت  هحفـص 140 ] زین [  ار  هللارما  يدایا  وا ، باختنا  رب  هوالع  گرم  زا  شیپ  يدنفا  یقوش  هک  نانچ  تسا ؛

لاس 1253 ه ش رد  هک  دشابیم  یفقـسا  ياسیلک  نویناحور  زا  یکی  دنزرف  یمیر » نیـسیم  زلراچ  . » تسا هدرک  رداص  زین  ار  مظعا  لدعلا 
اب هک  وا  تفای . شرورپ  یفقـسا  ياسیلک  تامیلعت  اب  داهن و  دوجو  هصرع  هب  اـپ  یپ » یـس  یـس  یم   » هناـخدور راـنک  ياهرهـش  زا  یکی  رد 
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دوخ هک  یتاسلج  رد  يو  هدـنیامن  ناونع  هب  دـش و  هدرب  افیح  هب  وا  بناج  زا  تسا ، هتـشاد  ینـالوط  ياهطبار  هقباـس  یناـبر  يدـنفا  یقوش 
ار وا  دننادیم و  تیئاهب  ياوشیپ  نیمجنپ  يدـنفا و  یقوش  نیـشناج  ار  وا  یمیر » نیـسیم  زلراچ   » ناوریپ درکیم . تکرـش  تشادـن  روضح 
هب دناوتیمن  دنادیمن و  یبرع  یـسراف و  تسا و  ییاکیرمآ  وا  دنیوگیم  یمیر  نیـسیم  نافلاخم  دنمانیم . هللازیزع »  » و یناث » هللارما  یلو  »
هب هدومن و  لـمع  شتامیمـصت  فـالخ  رب  هک  هللا  رما  يداـیا  هیلع  یمیر  نیـسیم  تـالمح  دزادرپب . یـسراف  یبرع و  حاولا  نییبـت  ریـسفت و 

بعـشنم تیئاهب  زا  زین  يرگید  هورگ  موس : هورگ  [ . 181  ] تسا هدـش  هللا  رما  يدایا  بناج  زا  وا  درط  بجوم  دـنریگیم  هدرخ  شايربهر 
ناریا و يزنودنا ، ناتسکاپ ، دنه ، ياهروشک  رد  اه ، یمیر »  » هب فورعم  مود  هورگ  هارمه  هب  دنـشابیم و  فورعم  ییامیـس »  » هب هک  دندش 

روشک رد  ناسارخ  زا  یناوج  : » هک دوب  تروص  نیا  هب  اهییامیـس »  » يریگلکـش هویـش  دـناهدروآ . درگ  ار  ینارادـفرط  ناوریپ و  اـکیرمآ 
دیشمج  » صخـش نیا  مان  دشابیم . دیدج » نییآ  نید و   » بحاص و  تیئاهب » سدقا  باتک  دوعوم   » هک درک  مالعا  تساخ و  اپ  هب  يزنودنا 

ازریم سدقا »  » باتک باب و  دمحم  یلع  دیـس  نایب » باتک   » هک نایئاهب  هحفص 141 ] ریاس [  نوچمه  هک  تسا  هللا » امـس   » هب بقلم  یناعم »
دانتـسا نآ  يهتخاـس  رامعتـسا  میلاـعت  عورف و  یناـبم و  لوـصا و  رب  دـننادیم و  دوـخ  ياـهاعدا  دنتـسم  ار  هللا -  ءاـهب  يروـن -  یلعنیـسح 

هورگ و هس  نیا  نوـنکا  مه  [ . 182 .« ] دیمان دـیدج » هللا  هرهظی  نم   » ینعی تیئاهب  سدـقا  باتک  میلعت  حاولا و  دوعوم  ار  دوخ  دـنیوجیم ،
، دنراد رارق  هللا » رما  يدایا   » رظن ریز  هک  یعیسو  ياههکبش  اب  دنـشابیم و  يرامعتـسا  برخم  ياهتیلاعف  لاح  رد  تیئاهب ، زا  هدش  دای  هبعش 
« لدـعلا تیب   » زورما دـننکیم . یهدـناماس  ناـهج  رـسارس  رد  ار  تیئاـهب  يهتخاـس  رامعتـسا  زیمآرفک و  ياـههزومآ  جـیورت  غـیلبت و  راـک 

افیا ار  نآ  شرتـسگ  دـشر و  هب  طوـبرم  فیاـظو  ریاـس  غـیلبت و  تظاـفح و  شقن  هللا » رما  يداـیا   » دراد و هدـهع  هب  ار  هقرف  نیا  تـیزکرم 
فادـها و تیئاهب و  میلاعت  ینابم و  لوصا و  رد  رگیدـکی ، اـب  ياهقرف  تاـفالتخا  دوجو  اـب  هدـش ، داـی  يهناـگ  هس  ياـههورگ  دـنیامنیم .

لمع دــحتم »  » و كرتـشم » ، » اـکیرمآ سیلگنا و  نوـچمه  یبرغ  ياـهروشک  يارب  یگدرپسرــس  يرامعتــسا و  یــسایس و  ياــهتیرومأم 
هب دریگیم و  تروص  رامعتـسا  تسد  هب  تیئاهب ، ياههقرف  ددعت  اهباعـشنا و  نیا  هک  دوشیم  صخـشم  حوضو  هب  اج  نیمه  زا  دنیامنیم .

هتخاس نید  ینابم  لوصا و  زا  رتهب  تنایص  يارب  ییارگون  عونت و  داجیا  نوچ  ییاهترورض  ناونع  هب  اهباعـشنا  نیا  دوشیم . مامت  نانآ  عفن 
دنشابیم . یتایح  مزال و  لیئارسا  اکیرمآ و  برغ و  عفانم  زا  تظافح  موادت  زین  وج و  هرطیس  ياهتردق  يهدش 

يریگ هجیتن  يدنب و  عمج 

، موس شخب  رد  تسا . هدوب  رامعتسا  يهتخاس  هحفـص 142 ] تیئاهب [ ، نآ  عبت  هب  تیباب و  هقرف  میدرک ، نایب  لصف  نیا  رد  هک  روط  ناـمه 
هب مالـسا ، نانمـشد  هک : درک  ضرع  دـیاب  اـجنیا  رد  اـما  تشاد ، میهاوخ  ناـیب  ار  یبلاـطم  طوسبم  روط  هب  تیمتاـخ »  » نوماریپ مود  لـصف 

یلص هللادبع  نب  دمحم  ترضح  مالـسا ، راوگرزب  ربمایپ  تسا و  متاخ »  » نید مالـسا ، نید  هک  دننادیم  یبوخ  هب  نارگرامعتـسا  صوصخ 
هکنیا يارب  اما  دـناهدناوخ ؛ لـیجنا  تاروت و  ینعی  ناـشدوخ ؛ ینامـسآ  بتک  رد  اـهنآ  ار  تراـشب  نیا  تسا و  متاـخ  ربماـیپ  هلا  هیلع و  هللا 

اذل دنتـسین . دنبیاپ  مه  دوخ  نید  میلاعت  هب  یتح  دنروآرد ، دوخ  هطلـس  تحت  ار  ایند  ياهروشک  مامت  دنهاوخیم  دنتـسه و  ایند  هب  هتـسباو 
هقرف هب  تسد  نانآ  يهلیـسو  هب  دـندرک و  ادـیپ  ار  یهورگ  دـننزب ، هبرـض  نآ  هب  نورد  زا  دنتـسیاب و  مالـسا  لباقم  رد  دـنناوتب  هکنیا  يارب 

اب دوـشیم و  ناریا  دراو  روـظنم  نیا  يارب  رامعتـسا ، اذـل  دـندناشک . یهارمگ  هب  قـیرط  نیا  زا  ار  یهورگ  دـندز و  يزاـس  نـید  يزاـس و 
رد ناریا ، مالـسا  يروهمج  راذـگناینب  هر )  ) ینیمخ ماما  دـهدیم . قنور  ام  روشک  رد  ار  تیئاهب  تیباب و  هقرف  نایئاهب ، نایباب و  زا  تیامح 
زا نمشد  هاگ  ره  دینک . کش  دوخ  رد  دیاب  دنکیم  فیرعت  امـش  زا  نمـشد  هک  دیدید  هاگره  دومرفیم : ناریا  فیرـش  تلم  هب  شنانخس 

تسا هدیسر  هجیتن  نیا  هب  اعطق  دینک ، لمع  دیراذگب و  ارجا  هب  ار  نآ  هک  تسا  نیا  ششالت  مامت  دنکیم و  تیامح  امش  يهمانرب  حرط و 
، ءاهب باب و  هک  دوب  هدیمهف  یبوخ  هب  رامعتسا  دنک . دراو  مالسا  رکیپ  رب  میقتسم  ریغ  ای  میقتـسم  ياهبرـض  دناوتیم  همانرب  حرط و  نیا  هک 

هحفص 145 ] دراد [ . همادا  مه  نالا  هدرک و  تیامح  اهنآ  زا  اذل  دنتسه . مالسا  هب  ندز  هبرض  يارب  هرهم  نیرتهب 
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تیئاهب تیباب و  هقرف  یسررب  دقن و 

تایآ هب  لالدتسا 

بازحا هروس  هیآ 40  هب  لالدتسا 

هراشا

امـش نادرم  زا  کی  چیه  ردپ  دمحم  .« » امیلع ءیـش  لکب  هللا  ناک  نییبنلا و  متاخ  هللا و  لوسر  نکلو  مکلاجر  نم  دحأ  ابأ  دمحم  ناک  ام  »
دننامه یئاهب  یباب و  ناگدنـسیون  لالدتـسا : تیفیک  تسا ». اناد  زیچ  همه  هب  ادخ  تسا و  ناربمایپ  يهدننک  متخ  ادخ و  ربمایپ  هکلب  تسین 
تلالد رد  دندرک  یعـس  اذل  دنهد . هولج  یهلا  ربمایپ  کی  ناونع  هب  ار  دوخ  ربهر  هک  دنتـساوخیم  دئارف »  » باتک رد  یناگیاپلگ  لضفلاوبا 

تسا لزلزتم  تسـس و  چوپ و  يردق  هب  اهنآ  راتفگ  اما  دننک . داجیا  ههبـش  هشدخ و  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تیمتاخ  رب  هیآ ، نیا 
مینکیم لقن  ار  نانآ  رظن  دوش  نشور  یبوخ  هب  نانآ  نخس  یگیاپیب  هکنیا  يارب  لاح  نیع  رد  اما  تسین . در  حرط و  يهتسیاش  الـصا  هک 

متاـخ  » زا روظنم  تسا  نکمم  تسا ، هدـمآ  تشگنا  تنیز  ياـنعم  هب  تغل  رد  متاـخ »  » نوچ : » دـناهتفگ داد . میهاوخ  خـساپ  نادـب  دـعب  و 
ناربماـیپ ریاـس  تنیز  هک  تسا  هدیـسر  ییاـج  هب  تاـماقم  تـالامک و  ثیح  زا  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  هک  دـشاب  نـیا  نییبـنلا »

ندرک قیدـصت  يارب  متاـخ »  » نوـچ : » دـناهتفگ زین  و  هحفـص 146 ] تسا [ .» ناـسنا  تشگنا  تنیز  يرتـشگنا  هک  روـط  ناـمه  دـشابیم ؛
متاخ  » تسا نکمم  تسا  هدرکیم  قیدصت  ار  همان  نومضم  نآ ، رخآ  ندرک  رهم  هب  همان  بحاص  ینعی  تسا ؛ هتفریم  راک  هب  هماننومضم 

: یسررب دقن و  [ . 183 « ] تسا همان  نومضم  قیدصت  يهلیسو  متاخ »  » هک روط  نامه  دشاب . ناربمایپ  يهدننک  قیدصت  يانعم  هب  مه  نییبنلا »
هدید و الصا  تسا و  نانآ  يهدننک  متخ  ربمایپ و  نیرخآ  يانعم  هب  [ 184  ] تغل ملع  نادنمشناد  نارسفم و  مامت  يهدیقع  هب  نییبنلا » متاخ  »

دهاوخب ياهدنیوگ  رگا  دـنیامن . هدارا  هدـننک  قیدـصت  ای  تنیز  يانعم  نآ  زا  دـننک و  قالطا  یناسنا  رب  ار  متاخ »  » هک تسا  هدـشن  هدـینش 
عبط و دنسپ  دروم  لقاال  ای  فراعتم و  جیار و  انعم ، نآ  رد  ظفل  نآ  لامعتـسا  تسا  مزال  درب ، راک  هب  دوخ  یقیقح  يانعم  ریغ  رد  ار  یظفل 
هنیرق و تسا  مزـال  نآ ، جـیار  ياـنعم  ریغ  رد  ياهملک  لامعتـسا  يارب  نیا ، زا  هتـشذگ  تسین . مادـک  چـیه  اـجنیا  رد  دـشاب و  میلـس  قوذ 

ياهناشن هنیرق و  چیه  اجنیا  رد  دهد و  صیخشت  ار  هدنسیون  هدنیوگ و  دوصقم  هنیرق  نآ  يهلیـسو  هب  هدنناوخ  هدنونـش و  هک  دشاب  ياهناشن 
هدـش هدارا  زاجم ، روط  هب  یقیقح  ریغ  يانعم  نآ ، زا  هدوبن و  روظنم  نییبنلا  متاخ  یقیقح  يانعم  هک  دـشاب  نیا  رب  لـیلد  اـت  تسین  راـک  رد 

؛ تسا هدرکن  بلج  دوخ  هب  ار  تیئاهب  يهقرف  دوخ  ربهر  یتح  مالسا  نانمشد  زا  کی  چیه  هک  تسا  تسس  ياهزادنا  هب  لاکشا  نیا  تسا .
ۀـلاسرلا و تهتنا  هب  يذـلا  ممالا  یبرم  ملاعلا و  دیـس  یلع  مالـسلا  ةولـصلا و  و  [ » هحفـص 147 دیوگیم [ : تاقارـشا »  » باتک رد  يو  اریز 
هدومن و فارتـعا  یمارگ  ربماـیپ  تیمتاـخ  هب  حیرـص  روـط  هب  تراـبع  نیا  رد  وا  [ . 185 .« ] ادمرـس ادـبا  امئاد  هباحـصا  هلا و  یلع  ةوبنلا و 

یلـص مالـسا  یمارگ  لوسر  هک  دشاب  نیا  نییبنلا » متاخ   » زا دوصقم  رگا  تسا . هتـسناد  هتفای  نایاپ  وا  ندمآ  اب  ار  تلاسر  توبن و  عوضوم 
ياج هب  هدشن و  هدرب  راک  هب  تسا  بلطم  نیا  رد  حیرص  هک  قدصم »  » يهملک ارچ  تسا ، هتشذگ  ناربمایپ  يهدننک  قیدصت  هلا  هیلع و  هللا 

هتـساوخیم هک  رگید  دراوم  رد  دـیجم  نآرق  رگم  تسا ؟ هدـش  هدرب  راک  هب  تسا  يرگید  زیچ  نآ  یقیقح  يانعم  هک  متاـخ »  » يهملک نآ 
هک ياهملک  هدومن و  رظن  فرـص  حیرـص  يهملک  زا  اجنیا  ارچ  سپ  تسا ؟ هدرکن  هدافتـسا  قدـصم »  » هملک ناـمه  زا  دـیوگب  ار  اـنعم  نیا 

نیب امل  اقدصم  مکیلا  هللا  لوسر  ینا  لیئارسا  ینبی  میرم  نبا  یـسیع  لاق  ذا  و  : » دننام تسا . هدرب  راک  هب  هدشن  لامعتـسا  انعم  نیا  رد  الـصا 
یلاح رد  متسه  امش  يوس  هب  ادخ  هداتـسرف  نم  لیئارـساینب : يا  تفگ : میرم  نب  یـسیع  هک  ار  یماگنه  دیروآ ، دای  هب  [ . ) 186 ...« ] يدی

زا نم  زا  شیپ  هک  ار  هـچنآ  و  [ . ) 187 ...« ] ۀیروتلا نم  يدی  نیب  امل  اقدصم  و  ...« » هدش هداتـسرف  نم  زا  لبق  هک  یباتک  هدننک  قیدـصت  هک 
اهنآ لابند  هب  و  [ ) هحفص 148 ۀیروتلا [ »... نم  هیدی  نیب  امل  اقدصم  میرم  نبا  یـسیعب  مهراثا  یلع  انیفقو  ...« » منکیم قیدصت  دوب ، تاروت 
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اجنیا رد  تشاد »... قیدصت  دوب  هدش  هداتسرف  وا  زا  شیپ  هک  ار  تاروت  باتک  هک  یلاح  رد  میداتسرف  ار  میرم  نب  یسیع  نیشیپ ) ناربمایپ  )
هاگدید زا  تیمتاخ »  » لماک عماج و  روط  هب  تسا ، نایئاهب  نایباب و  رونام  دروم  رتشیب  هفیرـش  يهیآ  رد  هک  ار  تیمتاخ »  » ثحب تسا  مزال 

دنامن . یقاب  ياههبش  کش و  چیه  ات  میهدب  رارق  یسررب  دروم  نآرق  لقع و 

نآرق هاگدید  زا  تیمتاخ 

فیاظو هتشر  کی  دوجو  هک  روط  نامه  ینعی  دسریم ؛ تیمتاخ »  » عوضوم يهیاپ  هب  ینشور  حوضو و  رظن  زا  مالـسا  رد  ياهلئـسم  رتمک 
بوجو زا  هک  دوشیمن  ادیپ  یناملـسم  ناهج  مامت  رد  دشابیم و  نید  نیا  تایهیدب  تاملـسم و  زا  مالـسا ، رد  هزور  زامن و  دننام  یبهذم 

یهلا ربمایپ  نیرخآ  وا  هکنیا  هلا و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر  تیمتاخ  هلئسم  تسا  نینچمه  دشاب ، هتشادن  یهاگآ  هزور  زامن و 
ربمایپ باقلا  زا  یکی  هک  دـننادیم  ناناملـسم  همه  تهج  نیا  زا  دـشابیم . ینامـسآ  عیارـش  اـهباتک و  متاـخ  وا  تعیرـش  باـتک و  تسا و 

نادیواج باتک  دیجم ، نآرق  يدبا و  نید  مالسا ، نید  دنیوگیم : هملک  قافتا  هب  ناناملـسم  يهمه  تسا . ناربمایپ » متاخ   » مالـسا یمارگ 
ربمایپ نیا  نداتسرف  اب  هدومن و  يزیریپ  باتک  نید و  نیا  رد  ار  رشب  ینادواج  یتخبشوخ  تداعـس و  یقرت و  ساسا  دنوادخ  تسا و  یهلا 

هدرک نایب  نشور  حیرـص و  يردـق  هب  ار  تیمتاخ »  » ثحب میرک  نآرق  تسا . هدرک  متخ  لیمکت و  ار  هتـشذگ  ینامـسآ  ياهباتک  عیارش و 
رب ار  تایآ  تلالد  دـنک  هعجارم  عوضوم  نیا  هب  طوبرم  تایآ  هب  یـسک  رگا  تسا . هدراذـگن  یقاب  یـسک  يارب  دـیدرت  کش و  ياـج  هک 

بازحا هروـس  هـیآ 40  هحفـص 149 ] هنومن [ : ناوـنع  هب  دـید . دـهاوخ  ینـشور  هب  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوـسر  تیمتاـخ » »
ناوتیم تروص  دنچ  هب  ار  هیآ  نیا  رد  متاخ »  » ظفل ...« » نییبنلا متاخ  هللا و  لوسر  نکلو  مکلاجر  نم  دحا  ابا  دـمحم  ناک  ام  : » دـیامرفیم

ملاع نزو  رب  ات ، حـتف  هب  متاخ »  - » 2 تسا . هدـننک  متخ  نآ  دافم  تسا و  لـعاف  مسا  تروص  هب  هک  ظـفاح »  » نزو رب  متاـخ »  - » 1 دناوخ :
رهم ار  اههمان  دانـسا و  نآ  اـب  هک  يزیچ  ياـنعم  هب  یلو  مود ، تروص  ناـمه  هب  متاـخ »  - » 3 تسا . نیرخآ  رخآ و  نآ  ياـنعم  و  ناـهج ) )

هجیتن درک . متخ  ار  یهلا  ناربمایپ  هک  یـسک  ینعی  هبراضم ، باب  یـضام  لعف  براض ، نزو  رب  میم ، اـت و  حـتف  هب  متاـخ »  - » 4 دندرکیم .
يربمایپ و تسا و  یهلا  ربمایپ  نیرخآ  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هک  دوشیم  نیا  هیآ  يانعم  میناوخب ، وحن  ره  هب  ار  متاـخ »  » ظـفل هکنیا 

زاغآ زا  هک  نرق  لوط 14  رد  [ . 188 .« ] دمآ دهاوخن  يرگید  نید  تعیرـش و  باتک و  ربمایپ و  وا  زا  سپ  هدش و  متخ  وا  ندـمآ  اب  توبن ،
چیه هدش و  ریـسفت  میدرک  نایب  هک  یتروص  نامه  هب  نییبنلا » متاخ   » و متاخ »  » يهملک ریـسفت ، تغل و  ياهباتک  مامت  رد  درذگیم  مالـسا 

قیحر نـم  نوقـسی  و  : » تـسا هدـش  دراو  يددـعتم  تاـیآ  رد  خ ت م )  ) ظـفل نـیا  نآرق  رد  تـسا . هدرکن  فـالتخا  نآ  ياـنعم  رد  سک 
رـس هک  تسا  نیا  نآ  ندوب  صلاخ  يهناـشن  هک  دـنوشیم ، هدـناشون  هدروخ ، رهم  صلاـخ و  یبارـش  زا  هحفـص 150 ] [ . ] 189 .« ] موتخم

مههاوفا و یلع  متخن  مویلا  . » تسا کـشم  زا  هدـش  هداـهن  نآ  رب  هک  يرهم  [ 190 ....« ] کسم هماـتخ  . » تسا هدـش  رهم  نآ  فرظ  هشیش و 
ذختا نم  تیأرفا  ... » دـننکیم تبحـص  ام  اب  ناشیا  ياهتـسد  مینکیم و  رهم  ار  نانآ  ياهناهد  تمایق )  ) زور نآ  [ . 191 .« ] مهیدیا انملکت 
شیوخ سوه  ار  دوخ  يادخ  هک  ار  یسک  ایآ  [ . 192 .« ] ةواشغ هرصب  یلع  لعج  هبلق و  هعمس و  یلع  متخ  ملع و  یلع  هللا  هلضا  هاوه و  هلا 
تـسا هداد  رارق  ياهدرپ  وا  مشچ  رب  هداـهن و  رهم  وا  لد  شوگ و  رب  ادـخ  هجیتـن  رد  هدرک و  راـیتخا  ار  یهارمگ  ملع ، يور  زا  هداد و  رارق 

رب هدز و  رهم  ناـنآ  ياهــشوگ  رب  اـهلد و  رب  ادــخ  [ . 193 .« ] ةواـشغ مهراـصبا  یلع  مهعمـس و  یلع  مهبوـلق و  یلع  هللا  مـتخ  « ؟ ياهدـید
ربماـیپ يهلیـسو  هب  هدیـسر و  ییاـهن  هبترم  هب  توـبن  عوـضوم  هک  تسا  نیا  توـبن  متخ  ياـنعم  نیا  رباـنب  تـسا . ياهدرپ  ناـنآ  ياهمـشچ 
تمایق يهنماد  ات  سک  چیه  يور  هب  هدش و  رهم  يربمایپ  توبن و  باب  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  هللادبع  نب  دـمحم  ترـضح  مالـسا -  راوگرزب 

تسا نکمم  لاکشا  هحفص 151 ] [ . ] 194  ] دناهتفگ میتشاد  نایب  هک  ییانعم  نیمه  رد  ار  ظفل  نیا  مه  تغل  نادنمـشناد  دش . دهاوخن  زاب 
هیآ هک  تسا  اجنیا  لاکشا  اما  دشابیم ، نیرخآ  هدننک و  متخ  يانعم  هب  متاخ »  » هک هدش  نشور  یبوخ  هب  هتشذگ  تانایب  اب  هک  دوش  هتفگ 

یهلا يایبنا  هدـننک  متخ  مالـسا  یمارگ  لوسر  هک  دوشیم  هدافتـسا  هیآ  زا  ینعی  نیلـسرملا » متاخ  : » دـیوگیمن نییبنلا » متاخ  : » دـیوگیم
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دوشیم هتفگ  یسک  هب  یبن » : » خساپ دیایب . يرگید  لوسر  مالسا  یمارگ  لوسر  زا  سپ  تسا  نکمم  نیا  ربانب  لسر »  » هدننک متخ  هن  تسا 
مدرم هب  تسا  هدش  یحو  وا  هب  هچ  نآ  دشاب  رومأم  هاوخ  دـهد ؛ ربخ  بیغ  ناهج  زا  دـناوتب  هجیتن  رد  دوش و  یحو  وا  هب  ادـخ  فرط  زا  هک 

اما دشاب . رگید  ناربمایپ  ینامسآ  باتک  تعیرش و  وریپ  ای  دشاب  هتشاد  ياهناگادج  تعیرـش  ینامـسآ و  باتک  هاوخ  دشابن و  ای  دنک  غیلبت 
ریز زایتما  هس  زا  یکی  لقاال  بیغ ، ناهج  زا  نتشاد  ربخ  یحو و  ذخا  هلئـسم  رب  هوالع  هک  دوشیم  هتفگ  ایبنا  زا  هتـسد  نآ  هب  طقف  لوسر » »

تعیرـش ياراد   - 2 دـشاب : غـیلبت  ناـنآ  زا  یهورگ  اـی  مدرم  ناـیم  رد  تـسا  هدـش  یحو  وا  هـب  هـچنآ  دـشاب  رومأـم   - 1 دـشاب : هتـشاد  ار 
زا معا  یبـن » : » تفگ دـیاب  نیارباـنب  دـشاب . ینامـسآ  باـتک  ياراد   - 3 دـشاب ؛ يرگید  ربماـیپ  تعیرـش  وریپ  هکنیا  هن  دـشاب ، ياهناگادـج 

امتح دشاب  لوسر »  » سک ره  سپ  تسین . ربتعم  یبن »  » رد هک  تسا  مزال  یتیصوصخ  هحفص 152 ] زایتما و [  لوسر »  » رد تسا و  لوسر » »
[ . 195  ] دشاب هتشادن  ار  یفاضا  تیصوصخ  زایتما و  نآ  ینعی  دشابن ؛ لوسر  دشاب و  یبن »  » یـسک تسا  نکمم  یلو  دوب  دهاوخ  مه  یبن » »

یهلا يایبنا  هرامش  دیسرپ : هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  زا  رذوبا  . » تسا توبن  ماقم  زا  رترب  تلاسر  ماقم  تایاور ، بسح  رب 
دصیـس و دومرف : دنتـسه ؟ رفن  دنچ  اهنآ  نیلـسرم  درک : ضرع  رازه . راهچ  تسیب و  دص و  دومرف : خـساپ  رد  ترـضح  نآ  تسا ؟ ات  دـنچ 
نارـسفم و هچنآ  فـالخ  رب  هدز و  یبـیجع  فیرحت  هب  تسد  تیئاـهب ، غلبم  یناـگیاپلگ ، لـضفلاوبا  ازریم  ههبـش  عـفد  [ . 196  ] رفن هدزیس 

عمج اج  کی  رد  زگره  دـنراد و  نیاـبتم  ياـنعم  هک  یظاـفلا  فیدر  رد  لوسر ) یبن و   ) ار ظـفل  ود  نیا  دناهتـشاد ، ناـیب  تغل  نادنمـشناد 
لوسر دشابن و  تعیرـش  باتک و  ياراد  هکنیا  رب  طورـشم  دهد  ربخ  ادخ  زا  هک  تسا  یـسک  یبن  : » دـیوگیم وا  تسا . هدروآ  دـنوشیمن 

يرایسب دیجم  نآرق  زا  يددعتم  تایآ  رد  [ . 197 .« ] دشاب باتک  ياراد  هکنیا  رب  طورشم  هدش  ثوعبم  مدرم  تیاده  يارب  هک  تسا  یسک 
ناربمایپ زا  یهورگ  رد  ارچ  تشاد ؛ عمج  لباق  ریغ  نیابتم و  يانعم  ظفل  ود  نیا  رگا  دناهدش . هدـناوخ  لوسر  یبن و  ینامـسآ ، ناربمایپ  زا 

مالـسلاهیلع میهاربا  ترـضح  هراـبرد  میرم  هروس  هـیآ 41  رد  دـیجم  نآرق  هحفـص 153 ] هنوـمن [ : ناوـنع  هب  تسا ؟ هـتفر  راـک  هـب  ود  ره 
هیآ 26 رد  و  دوب ). ربمایپ  وگتـسار و  وا  نک  دای  باتک  نیا  رد  میهاربا  زا  .« ) ایبن اقیدـص  ناـک  هنا  میهاربا  باـتکلا  یف  رکذا  و  : » دـیامرفیم
: دیامرفیم یلعا  يهروس  يهیآ 19  رد  و  میداتـسرف »... ار  میهاربا  حون و  ام  .« ) میهاربا احون و  انلـسرا  دـقل  و  : » دـیامرفیم دـیدح  يهروس 

لوسر هک  لاح  نیع  رد  میهاربا  هک  دوشیم  هدافتسا  یبوخ  هب  هیآ  هس  نیا  زا  یسوم )... میهاربا و  بتک  رد  ...« ) یسوم میهاربا و  فحـص  »
باـتکلا یف  رکذا  و  : » دـیامرفیم میرم  هروس  هیآ 51  رد  مالـسلاهیلع  یـسوم  ترـضح  هرابرد  تسا . هدوب  مه  یبن  هدوب  باتک  بحاـص  و 

الاو يربمایپ  لوسر و  دوب و  صلخم  وا  هک  نک  دای  یـسوم  زا  ینامـسآ )  ) باتک نیا  رد  و  .« ) ایبن ـالوسر  ناـک  اـصلخم و  ناـک  هنا  یـسوم 
ترضح هرابرد  تسا . هدوب  مه  یبن  هدوب  لوسر  هک  لاح  نیع  رد  مالسلاهیلع  یسوم  هک  دوشیم  هدافتـسا  یبوخ  هب  مه  هیآ  نیا  زا  ماقم ).

و تسادخ ). لوسر  میرم ، دنزرف  حیسم  .« ) هللا لوسر  میرم  نب  یسیع  حیسملا  امنا  : » دیامرفیم ءاسن  هروس  يهیآ 71  رد  مالسلاهیلع  یسیع 
[ . 198 .« ] ایبن ینلعج  باتکلا و  یناتا  هللادـبع  ینا  [ » هحفص 154 تسا [ : هتفگ  هک  دنکیم  لقن  مالـسلاهیلع  یـسیع  لوق  زا  رگید  ياج  رد 

نیذلا : » دیامرفیم هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  دوخ  هرابرد  تسا ) هداد  رارق  ربمایپ  ارم  ادخ  مباتک ، ياراد  ادخ و  هدـنب  نم  )
اههد تایآ و  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  دننکیم )... يوریپ  یما  ربمایپ  ادخ )  ) يهداتـسرف زا  هک  انامه  [ . ) 199 ...« ] یمألا یبنلا  لوسرلا  نوعبتی 
دشاب لوسر  دناوتیمن  دوب ، یبن  سک  ره  هک  دنرادن  نیابتم  يانعم  ود  لوسر  یبن و  يهملک  هک  دوشیم  نشور  یبوخ  هب  نآ  هباشم  يهیآ 

هیآ زا : دنترابع  دنراد . هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  راوگرزب  ربمایپ  تیمتاخ  رب  تلالد  هک  یتایآ  ریاس  دشابن . یبن  دشاب  لوسر  سک  ره  ای 
ابس و ... هروس  زا  هیآ 28  ماعنا  هروس  هیآ 19  تلصف ، هروس  تایآ 41 و 42  ناقرف ، هروس   1

تایاور هاگدید  زا  تیمتاخ 

هراشا
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راهطا همئا  تسا ، هدومن  حیرـصت  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  راوگزب  ربمایپ  تیمتاخ  هب  رتلماک  هچ  ره  تحارـص  اب  نآرق  هکنیا  دوجو  اـب 
حیرص دافم  رب  قیرط  نیا  زا  هتفگ و  نخس  وا  باتک  نید و  هلا و  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  تیمتاخ  نوماریپ  زین  مالـسلامهیلع 

[ . 200  ] دوشیم هراشا  ثیداحا  نیا  زا  دروم  دنچ  هب  اهنت  مالک ، يهلاطا  زا  زیهرپ  تهج  هب  هک  دناهدومن ، دییأت  ار  اهنآ  دیکأت و  نآرق 

تلزنم ثیدح 

یلع دـنتفریم ، كوـبت » هحفـص 155 ] يهوزغ [   » هـب ناناملـسم  زا  ياهدـع  اـب  هـلا  هـیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوـسر  هـک  یماـگنه 
. هن دومرف : هلا  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  یمارگ  لوسر  دنک . تکرـش  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  باکر  رد  هک  درک  تساوخرد  مالـسلاهیلع 
: دومرف هلا  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  مشاب . امـش  تمدخ  هک  مراد  تسود  تفگ : داتفا  هیرگ  هب  عقوم  نیا  رد  مالـسلاهیلع  یلع 

یسوم هب  تبسن  نوراه  دننام  نم  هب  تبسن  هک  یتسین  یضار  ایآ  يدعب ». یبن  هنا ال  الا  یسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  نوکت  نا  یضرت  اما  »
رد مالسلاهیلع  یسوم  یتقو  هک  روط  نامه  ینعی  یشاب ؟ هتشاد  نم  هب  تبسن  وت  تشاد  یسوم  هب  تبسن  نوراه  هک  یتلزنم  نامه  و  یـشاب »

دشابیم و نوراه  وت و  نیب  قرف  کی  طقف  یتسه ، نم  نیشناج  هفیلخ و  مه  وت  دوب ، وا  يهفیلخ  نیشناج و  نوراه  دوبن و  لیئارساینب  نایم 
 - ناناملـسم مامت  لوبق  دروم  ثیدـح  نیا  دوب . دـهاوخن  يرگید  ربماـیپ  نم  زا  سپ  اریز  یتسین ؛ ربماـیپ  وت  دوب و  ربماـیپ  نوراـه  هکنیا  نآ 

[ . 201  ] درادن دیدرت  ربمایپ  هب  نآ  دانسا  رد  سک  چیه  تسا و  ینس -  هعیش و 

لیثمت ثیدح 

، دزاسب لماک  ابیز و  ياهناخ  یصخش  هک  تسا  نیا  دننام  نم  زا  لبق  ناربمایپ  لثم  لثم و  دومرف : هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ 
بلج ار  شرظن  هناـخ  نآ  تهج  ره  زا  دوشیم  هناـخ  نآ  دراو  هک  سک  ره  دراذـگن ، راـک  هحفـص 156 ] ار [  نآ  يهشوگ  کی  رجآ  اـما 

نم تسا  هناخ  نآ  يهدننک  لیمکت  نیرخآ  رجآ  نآ  هک  روط  نامه  تسا . هدـشن  هتـشاذگ  راک  رجآ  نآ  ارچ  هک  دـسرپیم : طقف  دـنکیم 
تـشخ نآ  نم  [ 202 .« ] نییبنلا متاخ  اـنا  ۀـنبللا و  اـناف  . » دوشیم متخ  لـیمکت و  نم  يهلیـسو  هب  توبن  هک  متـسه  یهلا  ربماـیپ  نیرخآ  مه 

نآ هک  دنکیم  لقن  هلا  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  زا  مالـسلاهیلع  رقاب  دمحم  ماما   - 3 متسه . ناربمایپ  يهدننک  متخ  نیرخآ و 
یف هناف  هعبت  نم  هولتقاف و  رانلا ، یف  هتعدـب  هاوعدـف  کلذ  یعدا  نمف  یننـس  دـعب  ۀنـس  يدـعب و ال  یبن  هنا ال  سانلا  اهیا  : » دومرف ترـضح 

يرگید تعیرـش  تنـس و  نم ، نید  ماکحا  تعیرـش و  تنـس و  زا  دعب  دمآ و  دهاوخن  يربمایپ  نم  زا  سپ  هک  دینادب  مدرم  [ . 203 .« ] رانلا
دیـشکب و ار  وا  تروص  نیا  رد  دوب . دـهاوخ  شتآ  رد  وا  تعدـب  اعدا و  دـنک  يربمایپ  توبن و  ياعدا  نم  زا  سپ  سک  ره  دوب . دـهاوخن 

ۀنـس و ال  « ؟ هلمج دوب . دهاوخ  منهج  شتآ و  لها  دنک  يوریپ  ینایعدم  نینچ  زا  سک  ره  هک  دینادب  زین  دـنک و  هارمگ  ار  مدرم  دـیراذگن 
يرگید تعیرش  سک  ره  تمایق ، ات  ترضح  نآ  زا  سپ  هک  دناسریم  تسین ) يرگید  تعیرش  نم  تعیرش  تنـس و  زا  سپ  « ) یتنـس دعب 

یهلا نید  تعیرـش و  وا  نید  تعیرـش و  دوب و  دهاوخ  وگغورد  دهد ، مان  یهلا  تعیرـش  ار  دوخ  تعیرـش  یهلا و  ربمایپ  ار  دوخ  دروایب و 
هحفص 157 ] تسین [ .

فارعا هروس  هیآ 35  هب  لالدتسا 

نوچ مدآ ، نادنزرف  يا  .« ) نونزحی مه  مهیلع و ال  فوخ  الف  حلصا  یقتا و  نمف  یتیاء  مکیلع  نوصقی  مکنم  لسر  مکنیتأی  اما  مداء  ینبی  »
دهاوخ نانآ  رب  یمیب  هن  دیارگ  حالص  يراگزیهرپ و  هب  سک  ره  سپ  دنناوخب  امـش  رب  ارم  تایآ  دنیایب و  امـش  يارب  ناتدوخ  زا  یناربمایپ 

متاخ هلا  هیلع و  هللایلـص  مرکا  لوسر  هک  دننکیم  اعدا  اهناملـسم  هنوگچ  : » دنیوگیم لالدتـسا : تیفیک  دنوشیم ). نیگهودـنا  هن  دوب و 
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زا سپ  هدشن و  متخ  يربمایپ  توبن و  هک  دنکیم  حیرـصت  دیجم  نآرق  هکنیا  اب  دیآیمن ، يرگید  ناربمایپ  وا  زا  سپ  هدوب و  یهلا  ناربمایپ 
دراد هدنیآ  نامز  رب  تلالد  تسا و  عراضم  لعف  هک  مکنیتأی »  » ظفل زا  هفیرـش ، هیآ  نیا  رد  دـمآ . دـنهاوخ  يرگید  ناربمایپ  ترـضح ، نآ 

.« تسین یهلا  ربمایپ  نیرخآ  ترـضح  نآ  دـمآ و  دـنهاوخ  يرگید  ناربمایپ  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  سپ  هک  دوشیم  هدافتـسا 
هدـمآ دـیجم  نآرق  رد  هک  ییاهباطخ  تسا . هیآ  نیا  زا  شیپ  تاـیآ  رد  تقد  یهجوتیب و  ساـسایب ، تشادرب  نیا  أـشنم  خـساپ : [ . 204]
هحفص هفیرش [ : هیآ  نیا  دننام  دنتـسه  ناناملـسم  نآ  بطاخم  تسا و  نآرق  لوزن  نامز  هب  طوبرم  هک  ییاهباطخ   - 1 دنعون : ود  رب  تسا 

امـش رب  هزور  دیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  [ . ) 205 .« ] مکلبق نم  نیذلا  یلع  بتک  امک  مایـصلا  مکیلع  بتک  اونما  نیذـلا  اهیا  ای  [ » 158
هب طوبرم  هکلب  تسین ، نآرق  لوزن  ناـمز  هب  طوبرم  هک  ییاـهباطخ   - 2 دوب ) بجاو  هتـشذگ  ياهتما  رب  هک  روط  نامه  تسا  هدـش  بجاو 

نامز رد  ادـخ  هکنیا  لثم  دـنکیم . تیاکح  لقن و  ناناملـسم  یمارگ و  ربمایپ  يارب  ار  اهنآ  ادـخ  دـشابیم و  نآرق  لوزن  زا  لبق  ياهنارود 
الثم دـنکیم  تیاـکح  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  یمالـسا  یمارگ  لوسر  يارب  ار  باـطخ  نآ  تسا و  هدرک  باـطخ  اـهنآ  هب  نوراـه  یـسوم و 

نیمزرس نیا  رد  میتفگ  لیئارساینب  هب  نوعرف  ندرک  قرغ  زا  دعب  و  [ . ) 206 ...« ] ضرالا اونکسا  لیئارسا  ینبل  هدعب  نم  انلق  و  : » دیامرفیم
باـطخ نیا  هک  دوشیم  نشور  یبوخ  هب  نآ ، زا  لـبق  تاـیآ  هب  هجوت  اـب  ینعی  تسا ؛ مود  مسق  زا  ثحب  دروم  هیآ  رد  باـطخ  دـینامب )...

هب ناسنا  شنیرفآ  زاغآ  رد  میکح  يادخ  دیامرفیم  عقاو  رد  تسا ؛ هدش  رداص  لاعتم  يادـخ  زا  هک  تسا  ناسنا  شنیرفآ  زاغآ  هب  طوبرم 
هب دشاب . هتخاس  بطاخم  یباطخ  نینچ  هب  ار  ناناملسم  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نامز  رد  هکنیا  هن  درک  باطخ  نینچ  مدآ  نادنزرف 
نآ رد  هک  ییاهباطخ  زا  باطخ  دـنچ  نآ  زا  سپ  هدـش و  رکذ  لیـصفت  هب  مدآ  ترـضح  ناتـساد  هیآ ، نیا  زا  لبق  تایآ  رد  هک  لـیلد  نیا 
نیا رد  بطاخم  هتـشذگ ، تایآ  نتفرگ  رظن  رد  اب  . » تسا ثحب  دروم  هیآ  نیمه  اهنآ  زا  یکی  هدمآ و  هدش  باطخ  مدآ  نادـنزرف  هب  نامز 

يهعومجم يارب  هک  تسین  یکـش  اریز  دنمدآ ؛ نادنزرف  یمامت  یناسنا و  يهعماج  عومجم  هکلب  دنتـسین ، هحفص 159 ] ناناملسم [  تایآ 
خیراوت بتک  رد  زین  يرگید  يهدـع  مان  هدـمآ و  نآرق  رد  اهنآ  زا  ياهظحالم  لباق  يهدـع  مان  هک  دـندمآ  يدایز  نـالوسر  مدآ  نادـنزرف 

نا  » زا تسا  بکرم  ثحب ، دروم  يهیآ  رد  اما »  » يهملک : » دـسیونیم لاکـشا  نیا  هب  خـساپ  رد  یناحبـس  رفعج  خیـش  هللا  تیآ  تسا . تبث 
« حلـصا یقتا و  نمف   » تسا و نآ  طرـش  مکنم »... لسر  مکنیتأی   » يهلمج دهاوخیم و  ازج  طرـش و  هیطرـش » نا   » و هدیاز » ءام   » و هیطرش »
هب طوبرم  ءازج  طرـش و  نیا  هکنیا  رب  یلیلد  هیآ  رد  اما  دوشیم . هدافتـسا  ازج  طرـش و  نیب  يهمزـالم  هلمج  نیا  زا  دـشابیم و  نآ  يازج 

تسین و نامز  هب  يرظن  الصا  تسا و  ازج  طرش و  نیب  همزالم  نایب  یلصا  فده  تایآ ، لیبق  نیا  رد  اریز  درادن ؛ دوجو  دشاب  هدنیآ  نامز 
فده ثحب ، دروم  هیآ  رد  الثم  درادن . هدنیآ  ای  لاح  ای  هتشذگ  نامز  رب  تلالد  تسا و  نامز  زا  خلـسم  دراوم  نیا  رد  لعف »  » حالطـصا هب 

تامرحم و زا  دـننکیم و  تعاطا  ناگداتـسرف و  ناربمایپ و  زا  هک  ار  یناسک  تسا  هدـش  يراج  نیا  رب  یهلا  تنـس  دـیوگب  هک  تسین  نیا 
یهودنا میب و  زیخاتـسر  زور  رد  یـصاخشا  نینچ  دـهدب و  تاجن  دنتـسه ، دوخ  تاین  لامعا و  حالـصا  رکف  هب  دـننکیم و  زیهرپ  ناهانگ 

ای لاح  نامز  هب  دیقم  اههلمج  لیبق  نیا  هدنیآ . هچ  لاح و  هچ  هتـشذگ  ياهتما  هچ  اهتما ، يهمه  اب  یهلا  راتفر  تسا  نیا  تشاد و  دنهاوخن 
هللا یلص  مرکا  لوسر  زا  دعب  ناربمایپ  ندمآ  زا  هک  تسین  نیا  ددصرد  هیآ  رگید ، نایب  هب  دنوشن . لماش  ار  هتشذگ  ياهتما  ات  دنتسین  هدنیآ 
ربخ ددصرد  رگا  هحفـص 160 ] دهدیم [ ؟ شرازگ  نینچ  تسا  کش  دیدرت و  رب  لاد  هک  هیطرـش » نا   » اب ارچ  الا  و  دهدب ، ربخ  هلا  هیلع و 

ار ءازج  طرش و  نیب  يهمزالم  هک  تسا  نیا  هیآ  فده  هکلب  دنک ، نایب  متح  مزج و  روط  هب  دوب  مزال  دوب  يرگید  ناربمایپ  ندمآ  زا  نداد 
دشیم و هدرب  راک  هب  دراد  ندوب  یعطق  رب  تلالد  هک  اذا »  » يهملک دوب  نداد  ربخ  ددصرد  رگا  دنک ... نایب  دـتفایب  قافتا  هک  ینامز  ره  رد 

[ . 207 ...« ] دوش رازگرب  دیدرت  کش و  هب  نآ  زا  نداد  ربخ  تسین  حیحص  تسا  مهم  رایسب  تاعوضوم  زا  ناربمایپ  دمآ  عوضوم  نوچ 

( رفاغ  ) نمؤم هروس  هیآ 15  رب  لالدتسا 

ره هب  شرع ، دنوادخ  تاجرد ، يهدنرب  الاب  .« ) قالتلا موی  رذـنیل  هدابع  نم  ءاشی  نم  یلع  هرما  نم  حورلا  یقلی  شرعلاوذ  تاجردـلا  عیفر  »
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تیفیک دناسرتب ) ادخ ) اب   ) تاقالم زور  زا  ار ) مدرم   ) ات دتـسرفیم ، شیوخ  نامرف  هب  ار  هتـشرف )  ) حور نآ  دهاوخ  هک  شناگدـنب  زا  سک 
هلا هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ندمآ  اب  توبن  تلاسر و  هک  دوشیم  هدافتسا  تسا  عراضم  يهغیـص  هک  حورلا  یقلی  هلمج  زا  : » لالدتـسا
نیا هب  خساپ  يارب  خساپ : [ . 208 .« ] تخاس دهاوخ  لزان  يرگید  صخش  هب  ار  یحو  يهتشرف  لاعتم  يادخ  دعب  ياهنامز  رد  هدشن و  متخ 

هحفـص ندش [  هدنز  يهیام  یحو  نوچ  تسا و  یحو  هیآ  نیا  رد  حور  زا  دارم   - 1 دوش . هداد  حیـضوت  عوضوم  ود  البق  تسا  مزال  ههبش 
هنوـمن ریـسفت  رد  تسا . هدـش  هدروآ  حور »  » هملک نآ  ياـج  هب  رظن  نیا  زا  تـسا ، رـشب  یعاـمتجا  تاـیح  یلاـعت و  یقرت و  اـهبلق و  [ 161

زا وا  تردـق  تسا . یناسنا  رکیپ  رد  حور  دـننامه  اهلد و  تایح  يهیام  هک  تسا  یحو  توبن و  ماقم  نآرق و  ناـمه  حور  نیا  : » دـیوگیم
هچ دراد و  مـالعا  یحو  قیرط  زا  ار  فیلکت  حیرـشت و  يهماـنرب  هک  دـنکیم  باـجیا  رگید ، يوس  زا  شندوب  تاجردـلا  عیفر  وس و  کـی 

موی  - » 2 [ . 209 «. ] تسا تفرـشیپ  داهج و  شبنج و  تکرح و  تایح و  يهیام  هک  یحور  حور ؛ هب  ریبعت  تسا : هدرک  نآ  زا  یبلاج  ریبعت 
باسح هب  ات  دننکیم  تاقالم  مه  اب  نامـسآ  نیمز و  لها  ناگدنب  ادخ و  هک  يزور  لامعا ؛ يازج  زور  ادـخ و  تاقالم  زور  ینعی  قالتلا »
کلملا نمل  ءیـش  مهنم  هللا  یلع  یفخی  نوزراب ال  مه  موی  : » دنکیم نشور  ار  بلطم  نیا  هیآ  نیا  زا  دعب  يهیآ  دوش و  یگدیـسر  لامعا 

قلطم تیکلام  زور  نآ  دشابن . ناهنپ  ادخ  رب  اهنآ  زا  يزیچ  دـنوش و  رهاظ  نایامن و  مدرم  همه  هک  يزور  [ . 210 .« ] راهقلا دحاولا  مویلا هللا 
تاـجرد و يهدـنرب  ـالاب  ادـخ  دوشیم : روط  نیا  ثحب  دروم  هیآ  ياـنعم  نیارباـنب ، تسا . راـهق  يهناـگی  يادـخ  صاـخ  تسیک ؟ صاـخ 

میب راگدرورپ  تاقالم  تماـیق و  زور  زا  ار  مدرم  وا  اـت  دتـسرفیم  یحو  دـهاوخب  هک  دوخ  ناگدـنب  زا  سک  ره  هب  تسا و  شرع  بحاـص 
، درادـن هدـنیآ  نامز  يانعم  تایآ  لیبق  نیا  رد  عراضم » لعف  ، » میتفگ فارعا  هروس  هیآ 35  هب  لالدتـسا  زا  خساپ  رد  هک  روط  نامه  دهد .
هب يرظن  دـنکیم و  نایب  راک ، نآ  هب  ار  لعاف  فیـصوت  لعاف و  هب  ار  لعف  دانتـسا  طقف  درادـن . نامز  هحفص 162 ] رب [  تلالد  الـصا  هکلب 
رد زیچ  همه  هک  تسا  ادخ  ینعی  حورلا » یقلی   » يهلمج درادن . دوشیم  ای  هدـش  عقاو  ینامز  هچ  رد  هک  یحو ) نداتـسرف   ) لعف ماجنا  نامز 

، دوشیم یحو  یـصخش  یـسک و  هچ  هب  هکنیا  یحو و  دوخ  یحو و  يهتـشرف  درادـن . ادـخ  هب  ضارتـعا  قح  سک  چـیه  تسوا و  راـیتخا 
لزان اج  کی  یحو  ارچ  ای  درکن و  باـختنا  توبن  يارب  ار  يرگید  صخـش  ارچ  دـیوگب  دـناوتیمن  یـسک  تسادـخ و  راـیتخا  رد  یگمه 

هتفگ هک  روط  نامه  نوچ  یقلی ؛» ینعی  لبقتـسم  يهغیـص   » ای دوش  هتفگ  یقلا » ینعی  یـضام  يهغیـص   » اب بلطم  نیا  دنکیمن  یقرف  دـشن .
دنوشیم . هدروآ  لعاف  هب  لعف  دانتسا  نایب  يارب  طقف  دنرادن و  نامز  رب  تلالد  اههلمج »  » نیا دراوم  نیا  رد  دش 

رون هروس  هیآ 25  هب  لالدتسا 

دهدیم لماک  روط  هب  ار  نانآ  يهتسیاش  يازج  ادخ  زور  نآ  [ . ) 211 .« ] نیبملا قحلا  وه  هللا  نا  نوملعی  قحلا و  مهنید  هللا  مهیفوی  ذئموی  »
هک يزور  ینعی  قحلا ؛» منید  هللا  مهیفوی  ذئموی  : » دنیوگیم لالدتـسا : تیفیک  تسا ). راکـشآ  تقیقح  نامه  ادـخ  هک  تسناد  دـنهاوخ  و 

دمآ و دهاوخ  يرتلماک  نید  مالـسا  نید  زا  دعب  هک  دهدیم  لاعتم  يادـخ  هک  تسا  یتراشب  هلمج  نیا  دـنک و  لماک  ار  دوخ  نید  ادـخ 
تممتا مکنید و  مکل  تلمکا  موـیلا   » دـیجم نآرق  صن  هـب  مالـسا  نـید  اریز  تـسا ؛ هحفـص 163 ] مالـسا [  نید  دوصقم  تفگ  ناوـتیمن 

ندمآ هیآ  نیا  هک  تسا  يرتلماک  نید  دوصقم  هکلب  دش . لماک  عادولا  ۀجح  لاس  رد  [ 212 .« ] انید مالسالا  مکل  تیضر  یتمعن و  مکیلع 
رد نید »  » يهملک هک  دوشیم  نشور  یبوخ  هب  رون ، هروس  تایآ 23 و 24  هب  هعجارم  اب  خساپ : [ . 213  ] دهدیم ربخ  مالسا  زا  دعب  ار  نآ 

ةرخالا و ایندـلا و  یف  اونعل  تانمؤملا  تالفاغلا  تانـصحملا  نومری  نیذـلا  نا  . » نییآ يانعم  هب  هن  تسا  شاداپ  و  ازج »  » ياـنعم هب  هیآ  نیا 
وه هللا  نا  نوملعی  قحلا و  مهنید  هللا  مهیفوی  ذـئموی  نولمعی . اوناـک  اـمب  مهلجرا  مهیدـیا و  مهتنـسلا و  مهیلع  دهـشت  موی  میلا . باذـع  مهل 

یباذع اهنآ  يارب  و  دنرود ، ادخ  تمحر  زا  ترخآ  ایند و  رد  دنهدیم ، انز  تبـسن  تفع ، نامیا و  اب  ياهنز  هب  هک  یناسک  .« ) نیبملا قحلا 
يازج لداع  يادخ  زور  نآ  رد  دهدیم ، یهاوگ  دناهداد ، ماجنا  هچ  نآ  هب  نانآ  ياهاپ  اهتسد و  اهنابز و  هک  يزور  دوب  دهاوخ  كاندرد 

ود نتفرگ  رظن  رد  اب  هک  تسادیپ  هتفگان  تسا ). راکـشآ  قح و  ناهج  يادخ  هک  تسناد  دـنهاوخ  داد و  دـهاوخ  الماک  ار  نآ  يهتـسیاش 
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فاشک رد  يرشخمز  نایبلا و  عمجم  رد  یسربط  دننام  یگرزب  نیرسفم  دشاب . ازج »  » يانعم هب  موس  يهیآ  رد  نید »  » دیاب امتح  لبق ، يهیآ 
زور رد  زج  ندب  ياضعا  یهاوگ  ایآ  [ . 214 . ] تسا ازج »  » تفص مه  قح »  » و ازج »  » يانعم هب  هیآ  نیا  رد  نید » [ » هحفص 164 دناهتفگ [ :

تماـیق زور  ازج و  نآ ، زا  دارم  هک  دوشیم  هجوتم  درگنب  تاـیآ  نیا  هب  رکف  هجرد  نیرتـمک  اـب  یلقاـع  ره  تسا ؟ يرگید  ناـمز  تماـیق ،
ایند و رد   - 1 دهدیم : رکذـت  ناگدـننز  ارتفا  يهرابرد  ار  بلطم  هس  هیآ  نیا  رد  لاعتم  يادـخ  هک  دوشیم  مولعم  هجوت  نیرتمک  اب  تسا .

لماک يازج  هب  زور  نآ  رد   - 3 داد ؛ دنهاوخ  یهاوگ  تمایق  زور  رد  نانآ  هیلع  نانآ  حراوج  اضعا و   - 2 دنرود ؛ ادخ  تمحر  زا  ترخآ 
دیسر . دنهاوخ  دوخ  تشز  لمع 

سنوی هروس  تایآ 47 و 49  هب  لالدتسا 

ۀما لکل  هللا  ءاش  ام  الا  اعفن  ارـض و ال  یـسفنل  کلما  لق ال  .« » نوملظی مه ال  طسقلاب و  مهنیب  یـضق  مهلوسر  ءاج  اذاف  لوسر  ۀـما  لکل  «و 
متـس نانآ  رب  دوش و  يرواد  تلادـع  هب  ناشنایم  دـیایب ، ناشربمایپ  یتما  ره  و  نومدقتـسی ». ۀـعاس و ال  نورخئتسی  مهلجا ال  ءاـج  اذا  لـجا 

هک هاـگنآ  تسا . دودـحم )  ) یناـمز ار  یتما  ره  دـهاوخب . ادـخ  هک  ار  هچنآ  رگم  مرادـن ، راـیتخا  رد  یناـیز  دوس و  دوخ  يارب  وگب : دورن .
: ] دیوگیم یناگیاپلگ  لضفلاوبا  ازریم  لالدتـسا : تیفیک  دنریگ . یـشیپ  هن  دـننک و  ریخأت  نآ ) زا   ) یتعاس هن  سپ  دـسر ، رـس  هب  ناشنامز 

کی هیآ و  ود  زا  هک  یتروص  رد  تسا ؛ یقاب  زیخاتسر  زور  ات  نآ  ماکحا  يدبا و  مالـسا  نییآ  هک  دننکیم  اعدا  ناناملـسم  [ » هحفص 165
يرگید تما  ربمایپ و  نآ ، تدم  ندش  يرپس  زا  سپ  دراد و  يدودحم  رمع  نایدا  ریاس  دننام  مه  مالسا  نید  هک  دوشیم  هدافتـسا  تیاور 

لجا و زا  دش ، لزان  ربمایپ  رب  هیآ  نیمود  هک  یماگنه  هک  دنکیم  لقن  یثیدح  دروآیم و  ار  ثحب  دروم  هیآ  ود  نیا  هاگنآ  دمآ . دـنهاوخ 
« موی فصن  اهلف  تدسف  نا  موی و  اهلف  یتما  تحلـص  نا  : » تفگ نینچ  هدننک  لاؤس  خـساپ  رد  ترـضح  دـش ، لاؤس  یمالـسا  تما  تدـم 
: خساپ دوب . دهاوخ  زور  مین  نانآ  لجا  دنریگ  شیپ  رد  داسف  هار  رگا  زور و  کی  نانآ  لجا  دنریگ  شیپ  حالص  هار  نم  تما  رگا  [ . 215]

يربمایپ یـسیع  یـسوم و  میهاربا ، حون ، دننام  یتما  ره  يارب  دنوادخ   ) تسه يربمایپ  یتما  ره  يارب  ینعی  لوسر )... ۀـما  لکل  و   ) لوا هیآ 
هب دمآیم ، نانآ  يوس  هب  یتما  ره  ربمایپ  هک  یماگنه  دننک .) ییامنهار  تسار  هار  قح و  نید  هب  ار  دوخ  تما  مادک  ره  هک  تسا  هداتسرف 
هب هیآ  نیا  هک  تسا  صخـشم  مولعم و  یبوخ  هب  دـندشیمن . عقاو  يدـعت  ملظ و  دروم  نانآ  زگره  درکیم و  يرواد  ناـنآ  ناـیم  تلادـع 

تعیرـش ناربمایپ و  متاخ  ناربمایپ ، نیا  زا  یکی  دراد  یلاکـشا  هچ  سپ  درادن . ناربمایپ  تلاسر  ماود  ای  تیدودحم و  رب  تلالد  هجو  چیه 
وا تعیرـش  ناربمایپ و  متاخ  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  هک  دنکیم  حیرـصت  مه  دیجم  نآرق  دشاب . یگـشیمه  يدـبا و  وا 

لحن هروس  هیآ 36  هیبش  ثحب  دروم  هیآ  تقیقح  رد  میتشاد . نایب  الـصفم  البق  هک  ناـنچ  هحفص 166 ] دشابیم [ ، ینامسآ  عیارـش  متاخ 
ار ادـخ  دـیوگب ) ات   ) میتخیگنارب ياهداتـسرف  یتما  ره  ناـیم  رد  تقیقح ، رد  و  ...« ) هللا ودـبعا  نا  ـالوسر  ۀـما  لـک  یف  اـنثعب  دـقل  و  : » تسا

تایآ لیبق  نیا  زا  طقف  تسا ، یفنم  خساپ  اعطق  دمآ ؟ دهاوخ  يرگید  نید  مالـسا  زا  دعب  هک  دوشیم  هدافتـسا  هیآ  نیا  زا  ایآ  دـیتسرپب )...
: »... تسا هفیرش  هیآ  نیا  دناهداد ، رارق  دوخ  زیواتسد  هک  يرگید  هیآ  مود : هیآ  حیضوت  دناهتـشاد . يربمایپ  یتما  ره  هک  دوشیم  هدافتـسا 

هک یماگنه  تسا  هدش  ررقم  يدودحم  تدم  یتما  ره  يارب  [ . ) 216 .« ] نومدقتسی ۀعاس و ال  نورخأتـسی  مهلجا ال  ءاج  اذا  لجا  ۀما  لکل 
نایب یبلاطم  تما »  » هملک يهرابرد  البق  تسا  مزال  بلطم  ندش  نشور  يارب  دوشیمن ). شیپ  سپ و  هظحل  کی  ددرگ  يرپس  اهنآ  تدـم 

كرتشم ردق  هاوخ  دوشیم ؛ هتفگ  تما  دنـشاب  كرتشم  مه  اب  تاهج  زا  یتهج  رد  هک  یتیعمج  ره  هب  : » دـسیونیم یناهفـصا  بغار  دوش .
دشاب و نانآ  رایتخا  هحفـص 167 ] هب [  كارتشا  هجو  نیا  هاوخ  دـنربیم و  رـس  هب  نآ  رد  هک  یناکم  نامز و  ای  دـشاب  نانآ  نید  اهنآ  نایم 
دـیجم و نآرق  زا  هک  تسا  ییاـنعم  ناـمه  تـسا  هدرک  رکذ  تـما »  » يارب یناهفـصا  بـغار  هـک  ییاـنعم  [ . 217 « ] راـیتخا زا  جراـخ  هاوخ 
هب یهاگ  میهد : حیضوت  دیجم  نآرق  تایآ  زا  هدافتـسا  اب  بغار  راتفگ  تسا  بوخ  دوشیم . هدافتـسا  تغل  ملع  ناگرزب  راتفگ  تایاور و 

ۀملـسم ۀـما  انتیرذ  نم  کـل و  نیملـسم  اـنلعجا  اـنبر و  : » دـننام دنتـسه  يدـحاو  نییآ  ياراد  هک  رظن  نیا  زا  دوشیم  هتفگ  تما »  » یهورگ
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ۀما ریخ  متنک  ... » رآ دـیدپ )  ) دوخ رادربناـمرف  یتـما  اـم ، لـسن  زا  و  هداد ، رارق  دوـخ  ناـمرف )  ) میلـست ار  اـم  اراـگدرورپ ، [ . 218 ...« ] کل
راـک هب  دـیاهدش  رادـیدپ  مدرم  يارب  هک  دـیتسه  یتما  نیرتهب  امـش  [ . 219 ...« ] رکنملا نع  نوـهنت  فورعملاـب و  نورمأـت  ساـنلل  تجرخا 

هب دنراد  ینید  كارتشا  هجو  هک  یتیعمج  دروم  رد  تما »  » هملک هیآ ، ود  نیا  رد  دیرادیمزاب ... دنسپان  راک  زا  دیهدیم و  نامرف  هدیدنسپ 
هتفرگ ربرد  ار  اهنآ  هک  تسا  یناکم  ناـمز و  ناـنآ  ناـیم  كرتشم  ردـق  هک  دوشیم  هتفگ  یهورگ  رب  تما  یهاـگ  تسا . هدـش  هدرب  راـک 

نیا يور  نآرق  رد  تما »  » لامعتـسا دـنیآ . درگ  ناونع  کی  تحت  دارفا  نیا  هک  دوشیم  ببـس  ناـکم  ناـمز و  داـحتا  تقیقح ، رد  تسا .
نیدـم بآ  هب  نوچ  وا  هحفـص 168 ] [ . ] 220 ...« ] نوقـسی سانلا  نم  ۀما  هیلع  دـجو  نیدـم  ءام  درو  امل  و  : » دـننام تسا . ناوارف  كالم ،

ناکم کی  رد  هک  یتیعمج  اـنعم  هب  تما »  » هیآ نیا  رد  دـندادیم »... بآ  ار ) دوخ  ياـهماد   ) هک تفاـی  نآ  رب  ار  مدرم  زا  یهورگ  هدیـسر 
تـسا دوجوم  تیعمج  کی  رد  هک  تسا  يدنواشیوخ  ياهدـنویپ  ظفل ، نیا  ندرب  راک  هب  يارب  كالم  یهاگ  تسا . هدـمآ  دـناهدش  عمج 

هک مینادیم  میدرک ... میسقت  دندوب  یتما  کی  ره  هک  هریـشع  هدزاود  هب  ار  نانآ  و  [ . 221 ...« ] امما اطاسبا  ةرشع  یتنثا  مه  انعطق  و  : » دننام
دنزرف هدزاود  زا  یکی  زا  هورگ  نیا  زا  هتـسد  ره  نوچ  اما  دنـشابیم . تخرد  کی  ياههخاش  همه  تسا و  یکی  لیئارـساینب  همه  يهشیر 

رد ار  تما  يهملک  یهاگ  دیجم  نآرق  دنوریم . رامـش  هب  یتما  دوخ  نادنزرف  اب  بوقعی  نادنزرف  زا  مادـک  ره  دـناهدمآ  دوجو  هب  بوقعی 
هرابرد هک  نانچ  تسا ؛ تما  کـی  يهلزنم  هب  ییاـهنت  هب  دـشاب ، هتـشاد  ینید  تیـصخش  هک  يدرف  دـنکیم . لامعتـسا  مه  رفن  کـی  دروم 
تداـبع ار  ادـخ  وا  دوب ، یتـما  دوخ  يارب  میهاربا  [ . 222 ...« ] افینح اتناق هللا  ۀـما  ناک  میهاربا  نا  : » میناوخیم مالـسلاهیلع  میهاربا  ترـضح 

يرآ . » دـشابیم تما  تیعمج و  کی  یگدـنب  تداـبع و  دـننام  ییاـهنت  هب  میهاربا  یگدـنب  تداـبع و  ینعی  دوب . تسار  نییآ  وریپ  درک و 
دیحوت زا  مد  یـسک  شایعامتجا  طیحم  رد  هک  زور  نآ  رد  دوب و  زاـستما  درم  کـی  دوب ، گرزب  ياوشیپ  کـی  دوب ، تما  کـی  میهاربا 

كرتـشم هجو  مه  اـب  هک  نارادـناج  عاونا  دروم  رد  تما »  » يهژاو یهاـگ  [ . 223 .« ] دوب دـیحوت  گرزب  يدانم  هحفـص 169 ] وا [  دزیمن 
نیمز رد  ياهدنبنج  چـیه  و  [ . 224 ...« ] مکلاثما مما  الا  هیحانجب  ریطی  رئاط  ضرالا و ال  یف  ۀـباد  نم  ام  و  : » دـننام دوریم ؛ راـک  هب  دـنراد 

ياهتسد ره  هیآ  نیا  رد  نآرق  دنتسه ... امـش  دننام  ییاههورگ  زین )  ) هکنآ رگم  دنکیم  زاورپ  دوخ  لاب  ود  اب  هک  ياهدنرپ  چیه  هن  تسین و 
زایتما ياراد  مادـک  ره  دنتـسه و  صوصخم  یهورگ  دوخ  يارب  نارادـناج  زا  یعون  ره  اریز  دـمانیم ؛ تما  ار  ناگدـنرپ  ناگدـنبنج و  زا 

يهتـسد تسا ؛ ندرک  هریخذ  ناشراک  هچروم  دننام  رگید  يهتـسد  تسا ، ندـینت  ناشراک  توبکنع  دـننامه  ياهتـسد  دنـشابیم ، یـصاخ 
انعم کی  دراوم  نیا  مامت  رد  تما »  » هژاو تفگ  ناوتیم  نیاربانب  کشجنگ و ... دننامه  دنتـسین  رتشیب  زور  کی  ياذـغ  رکف  هب  طقف  رگید 

زا يرما  رد  هک  ناویح  ای  ناسنا  زا  یتعامج  : » تسا نیا  انعم  کی  نآ  دنتـسه و  انعم  نآ  زا  یقادصم  دراوم  نیا  زا  مادک  ره  درادن و  رتشیب 
نآرق رد  تما »  » يارب مه  رگید  يانعم  کی  [ . 225 .« ] هریغ قالخا و  بسن ، لصا و  ناکم ، نامز ، نید ، دننام  دنـشاب  كرتشم  مه  اب  روما 

مهراثا یلع  انا  ۀـما و  یلع  انئابا  اندـجو  اـنا  هحفـص 170 ...« ] دـیامرفیم [ : هک  ناـنچ  تسا ، نید » هقیرط و   » اـنعم نآ  تسا و  هدـش  رکذ 
« تما  » يهملک ثحب ، دروم  هیآ  رد  مینیبب  لاح  میناگتفای . هار  نانآ  زا  يریگیپ  اب ) مه   ) ام میتفای و  ینییآ  رب  ار  دوخ  ناردـپ  ام  نودـتهم ».
هب دـناوتیمن  ثحب ، دروـم  هیآ  رد  تما »  » هک میباـییمرد  تاـیآ ، رد  رکفت  تقد و  اـب  تسا . هتفر  راـک  هب  اـنعم  ود  نیا  زا  کـی  مادـک  رد 

هلـصافالب تسا ،) هدش  ررقم  یلجا  یتما  ره  يارب  « ) لجا ۀما  لکل  : » دیوگیم هک  نآ  زا  سپ  اریز  دشاب ؛ نید  تعیرـش و  تقیرط و  يانعم 
دیاـب دوب  نییآ  هقیرط و  تما ،»  » زا دوـصقم  رگا  دیـسر .) اـهنآ  لـجا  هک  یماـگنه  « ) مهلجا ءاـج  اذاـف  : » تسا هتفر  راـک  هب  عـمج » ریمـض  »

تیعمج نامه  هیآ  نیا  رد  تما  زا  دوصقم  تهج ، نیدب  دروآیم . ثنؤم  درفم  ریمض  عمج ، ریمـض  ياج  هب  و  اهلجا » ءاج  اذاف  : » دومرفیم
گرم تاـیح و  نوناـق  هک  تـسا  نآ  تاـیآ  نـیا  فدـه  : » دـیامرفیم يزاریـش  مراـکم  هللا  ۀـیآ  ترـضح  دـنمجرا  داتـسا  تـسا . هورگ  و 

ضرقنم دـنریگ  رارق  داسف  ملظ و  ریـسم  رد  هک  یماگنه  هب  دنتـسه و  نوناق  نیا  لومـشم  زین  اههورگ  اـهتلم و  هکلب  تسین  دارفا  صوصخم 
خـسن زا  نخـس  هک  دوشیم  تباث  تقیقح  نیا  ینـشور  هب  نآ  زا  دـعب  لـبق و  يهیآ  هب  هجوت  اـب  ثحب  دروم  رد  اـصوصخم  دـش . دـنهاوخ 

زا ود  ره  دـعب  يهیآ  همه  لـبق و  يهیآ  مه  اریز  تسا ، تلم  هورگ و  کـی  ندـش  دوباـن  باذـع و  لوزن  زا  هکلب  تسین ، ناـیم  رد  بهذـم 
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روطنامه تسا : هدش  لقن  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ربماپپ  زا  هک  یثیدح  یسررب  هحفص 171 ] [ . ] 226 .« ] دنکیم ثحب  ایند  تازاجم  باذع و 
مرکا لوسر  نارای  دـش ، لزان  هیآ  نیا  یتقو  دـیوگیم : لجا » ۀـما  لکل  و   » هیآ هب  لالدتـسا  زا  دـعب  یناگیاپلگ  لضفلاوبا  ازریم  میتفگ  هک 

تحلـص نا  : » دندومرف باوج  رد  ترـضح  دوب ؟ دـهاوخ  ینامز  هچ  ات  یمالـسا  تما  لجا  دندیـسرپ : ترـضح  نآ  زا  هلا  هیلع و  هللا  یلص 
دننک هشیپ  ار  یهابت  داسف و  رگا  و  زور » کی   » دنشاب هتشاد  یگتسیاش  حالص و  اهناملسم  رگا  موی » فصن  اهلف  تدسف  نا  موی و  اهلف  یتما 

هلا هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  هب  هک  ار  تیاور  نیا  هک  میدیـسرپیم  وا  زا  دندوبیم و  ناشیا  شاک  يا  درک . دنهاوخ  رمع  زور » فصن  »
باتک زا  ار  بلطم  نیا  ناشیا  دـیاهدید ؟ یمالـسا  كرادـم  زا  كردـم  مادـک  رد  دـیاهدرک  رکذ  هک  تایـصوصخ  نیا  اب  دـیاهداد  تبـسن 
ینعی لبق  ياههلمج  تسا و  هدمآ  یتما »... تحلص  نا   » يهلمج طقف  باتک  نیا  رد  اقافتا  تسا ، هدرک  لقن  ینارعش ، رهاوجلا » تیقاویلا و  »
دیارف بحاص  هک  تسا  یتافاضا  زا  همه  تفگ »... نانآ  باوج  رد  ربمایپ  دـندرک و  لاؤس  ربماـیپ  زا  باحـصا  هدـش و  لزاـن  هیآ  نیا  یتقو 

هدرک ناـیب  یمالـسا  تما  لـجا  دـیدحت  ناونع  هب  ار  هلمج  نیا  زین  ربماـیپ  هدوـب و  تیاور  هلمج ، نیا  هک  مینک  ضرف  تسا . هدوـمن  هفاـضا 
: هیآ لیلد  هب  تسا  لاـس  رازه  موی »  » زا روظنم  دـیوگیم : تسیچ ؟ موی » فصن   » و موی »  » زا دارم  میـسرپب  هک  تسا  لاؤس  نیا  ياـج  دـشاب .

تـسا لاس  رازه  دننام  تراگدرورپ  دزن  تمایق ) زا   ) زور کی  تقیقح  رد  و  [ . .... 227 .« ] نودعت امم  ۀنس  فلأک  کبر  دنع  اموی  نا  ».... 
نشور حضاو و  رایسب  تسا . لاس  رازه  طقف  مالـسا  تعیرـش  رمع  هک  میریگیم  هجیتن  تهج  نیدب  هحفص 172 ] دنرمـشیم [ ) هچ  نآ  زا 

« موی  » زا روظنم  هک  دـشاب  نیا  رب  لیلد  کبر »... دـنع  اموی  نا   » يهیآ رگا  اریز  تسا  لـیلدیب  ياـعدا  لاـس  رازه  هب  موی »  » ریـسفت هک  تسا 
يزور رد  حور  ناگتشرف و  [ . ) 228 .« ] ۀنس فلا  نیـسمخ  هرادقم  ناک  موی  یف  هیلا  حورلا  ۀکئالملا و  جرعت   » يهیآ سپ  تسا ، لاس  رازه 

هچ هب  تسا  لاس  رازه  هاجنپ  موی »  » زا روظنم  هک  دوشیم  نیا  لیلد  مه  دـنوریم ). الاب  وا )  ) يوس هب  تسا  لاس  رازه  هاـجنپ  شرادـقم  هک 
رازه نیا  أدبم  دـشاب ؛ لاس  رازه  موی »  » زا روظنم  هکنیا  ضرف  رب  دـیریگیم ؟ هدـیدان  ار  هیآ  نیا  دـینکیم و  کسمت  هیآ  نآ  هب  امـش  لیلد 

هلا هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  راوگرزب  ربمایپ  تافو  ای  ترجه و  ای  تثعب  لاس  دیاب  نآ  أدبم  هک  تسا  حضاو  رپ  دوب ؟ دهاوخ  یلاس  هچ  لاس 
جورخ اب  ار  لاس  رازه  نایاپ  هک  نیا  يارب  یباب  نایاقآ  یلو  دـش . عورـش  هجرف -  یلاعت  هللا  لجع  ناـمز -  ماـما  تبیغ  هک  یلاـس  هن  دـشاب ،
يرجه لاس 1260  هب  ات  دـناهدرک  باسح  يرجه )  260  - ) هجرف یلاعت  هللا  لجع  ترـضح -  نآ  تبیغ  ار  نآ  زاغآ  دـنهد ، قیبطت  باـب » »
یتروص رـس و  باب »  » ياعدا هب  يراک  هطلاغم  نیا  اب  دـنناوتب  هکلب  دـیامن ، قیبطت  تسا  هدرک  زاغآ  ار  دوخ  ياعدا  باـب » دـمحم  یلع   » هک

دنهدب .

رمز هروس  هیآ 68  هب  لالدتسا 

رد و  نورظنی ». مایق  مه  اذاف  يرخا  هیف  خفن  مث  هللا  ءاش  هحفص 173 ] نم [  الا  ضرالا  یف  نم  تاومسلا و  یف  نم  قعصف  روصلا  یف  خفن  «و 
روص رد  رگید  راب  سپـس  دهاوخب و  ادخ  هک  یناسک  رگم  دـنریمیم  دنتـسه  نیمز  نامـسآ و  رد  هک  یناسک  مامت  دوشیم و  هدـیمد  روص 
نیا زا  تیئاهب  ناگدنسیون  زا  یکی  لالدتسا : تیفیک  دنتـسه . ازج ) باسح و   ) راظتنا رد  دنزیخیمرب و  اپب  یگمه  ناهگان  دوشیم . هدیمد 

مالعا روهظ  نالعا  هبترم  ود  هک  دراد  تلالد  هفیرش  هیآ  نیا  : » دیوگیم نینچ  هدرک و  هدافتسا  اهب  باب و  يربمایپ  تابثا  يارب  هفیرـش  هیآ 
هک يریبعت  دوشن و  طابنتـسا  يرگید  موهفم  روظنم و  تسا  مئاق  مایق  هک  تمایق  زور  رد  یهلا  رما  نـالعا  زج  روص ، هخفن  زا  هچ  ددرگیم .

شیوخ و قح  تابثا  يارب  دروآ و  یباتک  زور  نآ  رد  هک  تسین  يزاین  ار  دنوادخ  اریز  دیاین ؛ تسرد  تسا  هدش  یلوقعم  ریغ  تمایق  يارب 
هب هبترم و  ود  رد  هک  تسا  یهلا  رما  نالعا  نامه  نیا  هکلب  دبلط  تداهـش  هب  ار  ناربمغیپ  دـنک و  داهـشتسا  اهنآ  هب  ناراکهانگ  تیموکحم 

لئاسم خـساپ  [ . 229 .« ] ددرگ لزان  قلخ  تیادـه  يارب  يدـیدج  ینامـسآ  باـتک  ددرگ و  مـالعا  ناـیملاع  نیب  كراـبم  سفن  ود  هلیـسو 
امتح هک  دنتـسه  یتسه  ناهج  بیغ  روما  زا  هکلب  دهدب  رظن  دنک و  لیلحت  دناوتب  يداع  رـشب  هک  دنتـسین  يروما  تمایق  خزرب و  هب  طوبرم 

ثحب دروم  هیآ  رد  نخس  هحفص 174 ] تشگ [ . علطم  نآ  رابخا  تایصوصخ و  زا  دنتـسه  طبترم  بیغ  ناهج  اب  هک  یناسک  قیرط  زا  دیاب 
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دنریمیم و اروف  هدـنز  تادوجوم  يهمه  لوا  هثداح  رد  دـهدیم : خر  یناهگان  هثداح  ود  زیخاتـسر  زاغآ  ناهج و  نایاپ  رد  هک : تسا  نیا 
نیا زا  دیجم  نآرق  . » دننامیم باسح  راظتنا  رد  دنوشیم و  هدـنز  ناهگان  اهناسنا  يهمه  دریگیم  تروص  ياهلـصاف  اب  هک  مود  هثداح  رد 

يانعم هب  خـفن »  » اریز ناـمزمه ؛ یناـهگان و  ثداوح  زا  تسا  یئاـبیز  ییاـنک  ریبعت  هک  تسا  هدرک  ریبعت  روص » خـفن   » ناونع هب  هثداـح  ود 
ادـص هب  اـهنآ  فـقوت  يارب  اـی  رکـشل ، اـی  هلفاـق  تکرح  يارب  ـالومعم  هک  تسا  یهت  ناـیم  خاـش  اـی  روپیـش  ياـنعم  هـب  روـص »  » ندـیمد و

رد ندـیمد  یگداس  هب  هک  نامرف  کی  اب  گرزب  دـنوادخ  هک  دـهدیم  ناشن  تسا و  رما  تلوهـس  رگنایب  انمـض  ریبعت  نیا  دـنروآیمرد ...
.« دنکیم هدنز  ار  همه  تسا  تکرح » لیحر و  روپیش   » هب هیبش  مه  نآ  نامرف  کی  اب  دناریمیم و  ار  نیمز  نامسآ و  لها  تسا  روپیش  کی 
زا نخـس  يددـعتم ، تایآ  رد  تسا . هدـش  یفلتخم  تاریبعت  رگید ، ناهج  زاغآ  ناهج و  نیا  ناـیاپ  يهثداـح  زا  دـیجم  نآرق  رد  [ . » 230]

اذاف : » تسا نآ  هیبش  ای  روپیش  رد  ندیمد  يانعم  نامه  هب  هک  هدش  روقان » رد  رقن   » هب ریبعت  دروم  کی  رد  [ . 231  ] دمآ نایم  هب  روص » خفن  »
: دوشیم هدـید  دـیدش  يهدـنبوک  ياـنعم  هب  هعراـق »  » هب ریبـعت  دراوم  زا  یـضعب  رد  و  [ . 232 .« ] ریـسع موی  ذـئموی  کلذـف  روقانلا  یف  رقن 

میظع يادص  يانعم  هب  هک  هدش  هحیـص »  » هب ریبعت  رگید  هیآ  رد  و  هحفص 175 ] [ . ] 233 .« ] ۀعراقلا ام  کیردا  ام  و  ۀعراقلا ، ام  ۀعراقلا ، »
دیوگیم نخس  ناهج  نایاپ  يهحیـص  زا  زین  سی  هروس  هیآ 53  [ . 234 .« ] نومـصخی مه  مهذخأت و  ةدحاو  ۀحیـص  الا  نورظنی  ام  : » تسا

تسا زیخاتسر  يهحیص  زا  نخس  قوف  هیآ  رد  نورضحم ». انیدل  عیمج  مهاذاف  ةدحاو  ۀحیـص  الا  تناک  نا  : » دزاسیم ریگلفاغ  ار  مدرم  هک 
هدافتـسا تاـیآ  نیا  عوـمجم  زا  [ . 235 « ] دـنباییم روضح  راـگدرورپ  لدـع  رـضحم  رد  دـنوشیم و  هدـنز  نآ  لاـبند  هب  مدرم  يهمه  هک 

اب زیخاتـسر  زاغآ  رد  و  تسا . گرم » يهحیـص   » نیا دـناریمیم و  ار  نیمز  اهنامـسآ و  لها  یمیظع  يهحیـص  ناهج  نایاپ  رد  هک  دوشیم 
آنبر دـیامرفیم : هک  نآرق  هیآ  اب  هک  تسا  یگدـنز » تایح و  دایرف   » نیا دـنزیخیم و  اپ  هب  دـنوشیم و  هدـنز  همه  یمیظع  دایرف  هحیص و 

 - يویند 2 تایح  یگدـنز و   - 1 دراد . تقباطم  هدرک  نایب  ار  ندرم  راب  ود  ندـش و  هدـنز  راب  ود  هک  [ 236  ] نیتنثا انتییحأ  نیتنثا و  اـنتمأ 
، دوخ ياعدم  تابثا  يارب  نایئاهب  نایباب و  تایاور » هب  لالدتسا  . » يورخا تایح  یخزرب و  گرم  خزرب 4 -  رد  یگدنز  ایند 3 -  رد  ندرم 
دـقن و دروم  ار  اهنآ  تایاور ، نیا  زا  یـضعب  هب  هراشا  نمـض  هک  دـناهدرک  دانتـسا  مه  تایاور  زا  یـضعب  هب  دـیجم  نآرق  تایآ  رب  هوـالع 

نع بهو  ۀـیواعم  نع  یفاکلا  ۀـضور  یف  و  : » دـنکیم لقن  ار  ثیدـح  نیا  ناـقیا  رد  ءاـهب  یلع  نیـسح  ازریم   - 1 میهدیم . رارق  یـسررب 
قوس تیأر  لاق  معن ، تلق  يرلا  تلخد  لاق  مثال  لاق  دادغب  اهنا  نولوقی  كادف  تلعج  تلق  ءاروزلا  هحفص 176 ] فرعتأ [  لاق  هللادبعیبا 
تلق ۀفالخلا  حلـصی  مهلک  نالف  دلو  نم  الجر  نونامث  اهیف  لتقی  ءاروزلا  کلت  قیرطلا  نیمی  نع  دوسالا  لبج  تیأر  لاق  معن  تلق  باودلا 
ضرع یسانشیم ؟ ار  ءاروز  ایآ  دومرف : بهو ) نب  ۀیواعم   ) يوار هب  مالسلاهیلع  قداص  ماما  [ . 237 .« ] مجعلا دالوا  مهلتقی  لاق  مهلتقی  نم 

ایآ دومرف : ماما  هلب . درک : ضرع  يدـش ؟ ير  دراو  ایآ  دومرف : ماما  دـعب  ریخ . دومرف : ماـما  تسا . دادـغب  رد  دـنیوگیم  موش  تیادـف  درک :
رفن داتشه  اجنآ  رد  هک  تسا  ءاروز  نامه  هار ، تسار  تمس  رد  هایـس  هوک  دومرف : ماما  هلب . درک : ضرع  يدش ؟ باود  رازاب )  ) قوس دراو 

. دنـشکیم مجع  دالوا  ار  اهنآ  دومرف : دنـشکیم ؟ ار  اهنآ  یناسک  هچ  درک : لاؤس  دندوب . تفالخ  راوازـس  اهنآ  يهمه  هک  دوشیم  هتـشک 
رد دندرب و  هانپ  ناردنزام  یسربط  هعلق  هب  میداد ) حیضوت  لوا  شخب  رد  ار  هعقاو  نیا  البق   ) تشدب هعقاو  زا  دعب  نایباب  لالدتـسا » تیفیک  »

نینچمه دـنتخادرپ و  اـهنآ  اـب  هلباـقم  هب  زورما ) لـباب   ) یـشورفراب ءاـملعلا  دیعـس  ياوتف  اـب  هک  هقطنم  یلاـها  ناـیباب و  نیب  يریگرد  اـجنآ 
یلعنیسح ازریم  داد . خر  دش ، یـسربط  هعلق  نتفرگ  سپ  زاب  نایباب و  زا  يدادعت  ندش  هتـشک  هب  رجنم  هک  اهنآ  اب  راجاق  نازابرـس  يریگرد 

تـسد هب  هک  هداد  قیبطت  یـسربط  هعلق  ناگدش  هتـشک  هب  ار  نآ  ثیدح  نیا  رد  ندرک  يراک  تسد  اب  هدومن و  هدافتـسا  هعقاو  نیا  زا  ءاهب 
شردصم زا  ار  ثیدح  نیا  لصا  تسا  مزال  ادتبا  خساپ » [ » هحفص 177 دندوب [ . تموکح  قیال  اهنآ  همه  هکنیا  اب  دندش  هتشک  ناناملـسم 

نع نانـس  نب  دـمحم  نع  حـلاص  نیرکب  نع  دایز  يور  : » ثیدـح نتم  میزادرپب . ءاهب  یلعنیـسح  ازریم  راتفگ  دـقن  هب  سپـس  مینک و  لـقن 
ندبلا رحنی  ام  لثم  افلا  نونامث  یحضلا  يدل  مه  نم  ءاروزلاب  رحنت  هبقعیبا . نبال  رعـشب  مالـسلاهیلع  هللادبعوبا  لثمت  لاق  بهو  نب  ۀیواعم 

ءاروزلا کلت  قیرطلا  نیمی  نع  دوسالا  لبجلا  تیار  لاـق  معن ، تلق : باودـل ؟ قوسلا  تلخد  لاـق  معن . تلق  يرلا ؟ تلخد  لاـق : مث  رتش ) )
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نیا رعش  همجرت  [ . 238 .« ] مجعلا دالوا  لاق : مهلتقی ؟ نم  كادف  تلعج  تلق : ۀفالخلل . حلـصی  مهلک  نالف  دـلو  نم  افلا  نونامث  اهیف  لتقی 
ءاهب یلعنیسح  هک  یثیدح  رانک  رد  ار  ثیدح  نیا  یتقو  سابعلآ . زا  رفن  رازه  داتشه  رهظ -  تقو  ینابرق  رتش ، لثم  دوشیم  ینابرق  تسا :

ار اهنآ  هدش و  فذح  ثیدح  نیا  زا  هرقف  هس  میوشیم  هجوتم  میهد  رارق  تسا  هدرک  هدافتـسا  دوخ  ياعدا  يارب  نآ  زا  هدروآ و  ناقیا  رد 
ینعی نالف »  - » 3 تسا ؛ هدرک  فذح  ثیدح  زا  ار  رازه ، ینعی  افلا »  - » 2 تسا ؛ هدرکن  رکذ  ار  هبقعیبا  رعش   - 1 تسا . هدرواین  ناقیا  رد 

. دنیامن هدافتـسا  ياعدا  ره  يارب  ار  نآ  دنناوتیم  دننک  فذـح  ار  هلمج  هس  ثیدـح  کی  زا  رگا  تسا  مولعم  تسا . هتخادـنا  ار  سابعنبا 
هک یسربط  خیش  هربقم  هک  یلاح  رد  ونابرهش . یبیب  هوک  ای  تسا  ناریمش  هوک  ای  دبال  تسا  هدش  هدرب  مان  تیاور  رد  هک  هوک  نیا  افاضم ،

ناردـنزام ير و  نیب  تفاسم  دـعب  هجوتم  ازریم  بانج  ایآ  تسا . ناردـنزام  رد  دنتـسه  نفد  اجنآ  رد  اهیباب  زا  هحفص 178 ] رفن [  داتـشه 
یف : » دـنکیم لالدتـسا  لیذ  تیاور  هب  باب  دـمحم  یلع  دیـس  ياعدا  دـییأت  دوخ و  ياعدا  تابثا  يارب  یلعنیـسح  ازریم   - 2 تسا ؟ هدوبن 

( هب دسریم  ات  دنکیم  نایب  ار  اهتنس  زا  مادک  ره  ... ) دمحم فسوی و  یسیع و  یسوم و  یبن  ۀعبرا  نم  تامالع  عبرا  انمئاق  یف  نا  راحبلا 
دوجو ربمایپ  راهچ  زا  تمالع  راهچ  مئاق  رد  هک  هدـش  لقن  راـحب  باـتک  رد  ینعی ، [ . 239 .« ] نارقلا لثم  راثاب  رهظی  دـمحم  نم  ۀـمالعلا  و 

دوـخ اـب  ار  نآرق  لـثم  يراـثآ  هک  تسا  نیا  دراد  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  زا  هـچنآ  اـما  دـمحم ، فـسوی و  یـسیع ، یـسوم ، زا  دراد :
هک روـط  نآ  ییاور  بتک  چـیه  رد  هک   ) ثیدـح نیا  زا  تسا  هتـساوخیم  هک  ءاـهب  یلعنیـسح  ازریم  باـنج  لالدتـسا » تیفیک  . » دروآیم

ربمایپ راهچ  زا  تمالع  راهچ  مئاق  دیوگیم : دنک ، هدافتـسا  باب  دمحم  یلع  ازریم  تیمئاق  ياعدا  يارب  درادـن ) دوجو  دـندرک  لقن  ناشیا 
نآرق لثم  هک  [ 240 « ] نایب  » مان هب  باب  دـمحم  یلع  دیـس  رثا  صوصخ  هب  تسه ، باب  دـمحم  یلع  ازریم  رد  تمـالع  راـهچ  ره  هک  دراد 

تامالع و باب  مان  هب  هحفص 179 ] تسا [  یباب  ام ، ییاور  بتک  رد  یلعنیسح ، ازریم  لالدتـسا  دروم  ثیدح  خساپ » . » نآرق خسان  تسا و 
ثیدح نیا  لصا  دراد . دوجو  ثیدح  نیدنچ  باب  نآ  رد  هک  ناربمغیپ  اب  فیرـشلا -  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم -  ترـضح  ياهتهابش 

اذه بحاص  یف  لوقی : مالـسلاهیلع  رفعجابا  تعمـس  لاق : ریـصبیبا  نع  . » تسا نینچ  هر )  ) یـسلجم همالع  راونالاراحب  فیرـش  باتک  رد 
یسوم نم  اماف  هلا  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  نم  ۀنس  فسوی و  نم  ۀنس  یسیع و  نم  ۀنس  و  یسوم ، نم  ۀنس  ءایبنا ، ۀعبرا  نم  ننـس  عبرا  رمالا 

[241 .« ] فیسلاف هلا  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  نم  اما  تمی و  مل  تام و  هنا  لاقیف  یسیع  نم  اما  نجـسلاف و  فسوی  نم  اما  بقرتم و  فئاخف 
تسا و هدز  گرزب  یتمهت  هچ  هک  دـش  میهاوخ  هجوتم  هدرک ، لقن  ءاهب  یلعنیـسح  ازریم  هچ  نآ  رانک  رد  ثیدـح  نیا  نداد  رارق  اب  لاح  . 
، دنکیم هایس  ار  دزد  يور  دنوادخ  تسا و  هدومن  یشحاف  يدزد  « » ریگب دزد   » باتک رد  هر )  ) يدرویبا یلع  خیـش  هللا  ۀیآ  موحرم  لوق  هب 
ام رب  اههتفگ  ياهراپ  وا  رگا  و  [ . 242 « ] نیتولا هنم  انعطقل  مث  نیمیلاب . هنمان  ذـخأل  لیواقالا ، ضعب  انیلع  لوقت  ول  و  : » دومرف دوخ  هک  نانچ 

سک ره  رگا  هک  دیآیم  شیپ  لاؤس  نیا  اجنیا  رد  میدرکیم . هراپ  ار  شبلق  گر  سپس  میتفرگیم . تخـس  ار  شتـسار  تسد  دوب ، هتـسب 
هک یلاح  رد  دنوش ، دوبان  تعرـس  هب  یگمه  توبن  نیغورد  نایعدم  دیاب  دنک ، كاله  تازاجم و  ار  وا  اروف  دنوادخ  ددنبب  ادخ  رب  غورد 
رد لاؤس  نیا  خساپ  تسا ؟ هدنام  یقاب  زین  اهنآ  زا  دعب  اهنآ  لطاب  نییآ  یتح  دناهدنام و  هدـنز  زارد  نایلاس  اهنآ  زا  يرایـسب  تسین و  نینچ 

نینچ هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  رگا  دیوگیم  هکلب  یعدم » ره   » دیوگیمن نآرق  [ » هحفص 180 تسا [ : هدمآ  نینچ  هنومن  ریـسفت 
هب ياهظحل  ددرگ  فرحنم  قح  قیرط  زا  رگا  هدرک  دییأت  ار  وا  تیناقح  لیالد  هداد و  هزجعم  وا  هب  ادـخ  هک  يربمایپ  ینعی  دـنک ؛ ار  يراک 

لیلد ای  هزجعم  دـنکیم  یلطاب  ياعدا  هک  یـسک  یلو  دوب . دـهاوخ  مدرم  تلالـض  یهارمگ و  هیاـم  هک  ارچ  دـش ، دـهاوخن  هداد  تلهم  وا 
بلاط هک  یـسک  ره  يارب  وا  نانخـس  نالطب  هک  ارچ  دنک . كاله  ار  وا  اروف  دنوادخ  تسین  مزال  چیه  درادن  شیوخ  تیناقح  رب  ینـشور 

نایاوشیپ يوعد  تابثا  يارب  تیئاهب ) تیباب و  لـثم  « ) هلاـض قرف   » زا یـضعب  هکنیا  دوشیم  نشور  اـج  نیا  زا  و  تسا ... نشور  دـشاب  قح 
رب هیآ  نیا  هب  دـناوتب  زین  رگید  نیغورد  یعدـم  ره  باذـک و  ياههملیـسم  دـیاب  هنرگو  تسا . هابتـشا  ـالماک  دـناهدیبسچ  هیآ  نیا  هب  دوـخ 

ياهباتک هب  اـیبنا ، هب  مالـسلاهیلع  يدـهم  ترـضح  ياهتهابـش  تاـمالع و  اـب  رتشیب  ییانـشآ  يارب  [ . 243 .« ] دـنک لالدتـسا  دوخ  تیناقح 
راکـشآ و ناتیارب  نایئاهب  نایباب و  يارتفا  بذک و  ات  دـییامن ، هعجارم  قودـص  خیـش  نیدـلا ، لامکا  ج 51 و  یـسلجم ، همالع  راونالاراحب 
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دوش . نشور 

همطاف ترضح  حول  هب  لالدتسا 

دنکیم و دانتسا  باب  دمحم  یلع  دیس  ياعدا  تابثا  يارب  اهیلع -  هللا  مالس  ارهز -  همطاف  ترضح  حول  هب  ناقیا  رد  ءاهب  یلعنیـسح  ازریم 
ربص یـسیع و  ءاهب  یـسوم و  لامک  هیلع  دـیامرفیم ... : مئاق  فصو  رد  همطاف  حول  رد  رباج  ثیدـح  رد  یفاـک  رد  هچ  ناـنچ  : » دـیوگیم
[ . 244 ...« ] نوقرحی نولتقیف و  ملیدـلا  كرتلا و  سوءر  يداـهتت  اـمک  مهـسؤر  يداـهتت  هناـمز و  هحفـص 181 ] یف [  یئایلوا  لذـیف  بویا 

دننام دش  هداتسرف  هیده  هب  ناشیا  ياهرس  دنوش و  لیذ  ناتسود  وا  نامز  رد  بویا و  ربص  یـسیع و  ءاهب  یـسوم ، لامک  تسوا  رب  ینعی ...؛
رب حول  نیا  زا  اهب  یلعنیـسح  ازریم  لالدتـسا » تیفیک  ...( » دیدرگ دـنهاوخ  هدـنازوس  دـش و  دـنهاوخ  هتـشک  ناشیا  ملید ، كرت و  ياهرس 

نکاما رثکا  رد  هچ  نانچ  دش . رهاظ  هکنآ  رگم  دنامن ، یقاب  ثیدح  نیا  زا  یفرح  : » دیوگیم دنکیم و  لالدتسا  باب  دمحم  یلع  تقیقح 
ار یـضعب  دنتـشک و  ار  یـضعب  دندینادرگ . اهرهـش  تیالو و  هب  دندومن و  ریـسا  ار  ناشیا  يدلب  ره  رد  دش و  هتخیر  ناشفیرـش  نوخ )  ) مد
هب اجنیا  رد  ام  تسا ، لصفم  ینالوط و  یلیخ  نوچ  تسا و  هدش  لقن  یفاک  باتک  رد  فیرش  ثیدح  نیا  خساپ » [ . » 245 ...« ] دندنازوس و

مالسلاهیلع و قداص  ماما  زا  ریصبیبا  ار  ثیدح  نیا  میشاب . هداد  الاب  لالدتسا  هب  یمکحم  خساپ  میناوتب  ات  مینکیم  افتکا  دهاش  لحم  رکذ 
 - اهیلع هللا  مالس  همطاف -  مردام  تسد  رد  هک  یحول  زا  رباج  يا  دومرف : يراصنا  هللادبع  نب  رباج  هب  هک  تسا  هدرک  لقن  شردپ  زا  ناشیا 

هلا و هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  كرابم  مان  ندرب  زا  دعب  حول  نیا  رد  درک . نایب  دوب  هدـید  هچنآ  مه  رباج  هحفص 182 ] هد [ . ربخ  ارم  يدید 
: ... دومرف دیسر  مالسلاهیلع  يرکسع  نسح  ماما  مان  هب  نوچ  تماما ، هرود  بیترت  هب  مالسلامهیلع  ماما  هدزاود  زا  کی  ره  كرابم  ياهمان 

یـسیع و ءاهب  یـسوم و  لامک  هیلع  نیملاعلل  ۀـمحر  هنباب م ح م د  کلذ  لمکا  نسحلا و  یملعل  نزاـخلا  یلیبس و  یلا  یعادـلا  هنم  جرخا 
ام هار  يوس  هب  هک  ار  یسک  مالـسلاهیلع  یقنلا  یلع  ماما  ترـضح  زا  مینکیم  جراخ  ینعی ، [ . 246 ...« ] هنامز یف  یئایلوا  لذیف  بویا  ربص 

همئا دوجو  ياهتمعن  نیا  ام  مینکیم  لماک  تسا و  مالسلاهیلع  نسح  ماما  مهدزای -  ماما  نآ  هک  تسا  ام  ملع  نزاخ  تسا و  هدننک  تلالد 
ازریم بانج  دـیدش  هجوتم  هک  روط  ناـمه  ناـیملاع »... يارب  تمحر  تهج  زا  م ح م د -  شماـن -  هک  ترـضح  نآ  لـصفالب  رـسپ  هب  ار 
دشاب هتساوخ  ات  هدرواین  ار  مالسلاهیلع  يرکسع  نسح  ماما  رسپ  مان  ناشیا  هدرک . فذح  ار  هنباب » کلذ  لمکا  و   » يهلمج ءاهب ، یلعنیـسح 
تبیغ زا  دعب  هکنیا  رب  تسا  يوق  يدهاش  ثیدح  نیا  افاضم ، دنابـسچب . يزاریـش  دمحم  یلع  ینعی  زازب ؛ اضر  دیـس  رـسپ  هب  ار  هیـضق  نیا 

لتق نیا  رد  تسا  یبوخ  هاوگ  خیرات  دناهدش . هتشک  تیب  لها  ناتسود  نایعیش و  ردقچ  فیرشلا ) هجرف  یلاعت  هللا  جع   ) رصعیلو ترضح 
تابثا يارب  تیاور  دـنچ  دـیارف ،»  » باتک رد  مه  یناگیاپلگ  لضفلاوبا  ازریم  مالسلامهیلع 4 -  تیب  لها  نانمشد  طسوت  نایعیـش  تراغ  و 

مئاقلا و موی  هللا  مایا  : » هتفگ ناشیا  هحفص 183 ] مینکیم [ . رکذ  ار  نآ  دروم  کی  هنومن  ناونع  هب  هک  هدومن  رکذ  باب  دمحم  یلع  ياعدا 
نوچ تسا . مئاق  مایق  زور  ادخ ، زور  هک  دیوگب  دهاوخیم  ثیدح  نیا  لقن  اب  ناشیا  لالدتسا » تیفیک  [ . » 247 « ] هعجرلا موی  هرکلا و  موی 
باتک رد  فیرـش  ثیدح  نیا  لصا  خساپ » . » تسا باب  دمحم  یلع  دیـس  مایق  زور  مه  نآ  دـنکیم و  باسح  یکی  ار  زور  هس  نیا  ناشیا 

ادخ هب  تبـسن  هک  ییاهزور  ینعی ، [ . 248 « ] ۀمایقلا موی  هرکلا ، موی  مئاقلا ، موی  ۀـثالث ، هللا  مایا  . » تسا نینچ  یـسلجم  همالع  راونالاراحب ،
. تسا هدرک  فذح  تیاور  زا  ار  هثالث »  » يهملک دئارف ، بحاص  تمایق . زور  تعجر 3 -  زور  مئاق 2 -  مایق  زور   - 1 تسا : زور  هس  دراد 

بحاص هک  يرگید  بلقت  افاضم ، دنادب . باب  دمحم  یلع  دیـس  مایق  زور  قباطم  ار  نآ  دـیامن و  دومناو  زور  کی  ار  زور  هس  ره  دـناوتب  ات 
تسا . هتشاذگ  هعجرلا ) موی   ) يهملک همایقلا ) موی   ) يهملک ياج  هب  هک  تسا  نیا  هدرک  ثیدح  نیا  رد  دئارف 

يدنب عمج  هجیتن و 

تامالع نیا  ناوتیم  تسا  دوجوم  هجرف ) یلاعت  هللا  لجع   ) يدـهم ترـضح  تامالع  هب  عجار  ام  ییاور  بتک  رد  هک  یتایاور  عومجم  زا 
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رمع مالـسلاهیلع  یبن  حون  دـننام   - 2 تسا ؛ مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  مهن  رـسپ  ترـضح  نآ   - 1 درک : هحفــص 184 ] رکذ [  ار 
یلع نب  نسح  ماما  رسپ   - 5 دوب ؛ دهاوخ  یفخم  ترضح  نآ  تدالو   - 4 تشاد ؛ دهاوخ  زارد  ینالوط و  رایسب  تبیغ   - 3 دراد ؛ ینالوط 
مسا قباطم  وا  هینک  مسا و   - 7 دنکیم ؛ فرطرب  ار  ملظ  روج و  هدرک و  رپ  داد  لدع و  اب  ار  نیمز  يور   - 6 تسا ؛ مالسلامهیلع  دمحم  نب 

مالـسا هک  ار  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  سدقم  نید   - 8 دوب ؛ دهاوخ  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  مساقلاوبا  مرکا -  لوسر  هینک  و 
هعیش  -... 10 تسا ؛ نوتاخ  سجرن  ترـضح  نآ  ردام   - 9 داد ؛ دهاوخ  رـشن  مدرم  نایم  رد  ار  نآرق  قیاقح  درک و  دهاوخ  جـیورت  تسا 

ار ناشدوخ  اهنیا  هک  تساجنیا  بلاج  دراد ؟ تقباطم  تامالع  نیا  زا  کـی  مادـک  اـب  باـب  دـمحم  یلع  دیـس  تسا ؛ يروهظ  نینچ  رظتنم 
یفرعم موهوم  فیعـض و  تسا  رظتنم  ماـما  روهظ  تبیغ و  هب  طوبرم  هک  ار  یتاـیاور  لاـح ، نیع  رد  دـننادیم و  نیملـسم  رظتنم  دوـعوم و 

رود مانا  کلام  لیبس  زا  ماهوا  لبق و  صصق  ار  لک  هک  دییامن  ناقرف  لها  رد  هدهاشم  : » دیوگیم ءاهب  یلعنیسح  ازریم  هک  نانچ  دننکیم .
هحفص 185 ] [ . ] 249 ...« ] دندیشوپیم مشچ  دوب  ناشتسد  رد  هک  هموهوم  طیارش  رابخا و  تامالع و  زا  رگا  دومن 

باب ياهاعدا 

تیباب تیرکذ و  ياعدا 

رایـسب بیاغ  ماما  روهظ  هک  دـنتفگیم : دوخ  تایح  نامز  رد  دـمحا ، خیـش  درگاـش  یتشر ، مظاـک  دیـس  هژیو  هب  یئاـسحا و  دـمحا  خـیش 
هب سرد  نمـض  رد  هشیمه  تسنادیم و  کیدزن  رایـسب  ار  بیاغ  ماـما  روهظ  شتاـفو  ياـهیکیدزن  رد  یتشر  مظاـک  دیـس  تسا . کـیدزن 

ماما حور  هک  یسک  ینعی   ) بیاغ ماما  دیاش  : » تفگیم دوش و  راکشآ  بیاغ  ماما  نم  زا  دعب  تسا  دوز  هک  درکیم  شرافـس  شنادرگاش 
ددرگب ار  اهرهش  هک  تسا  مزال  امش  کیاکی  رب  هک  درکیم  دیکأت  شناوریپ  نادرگاش و  هب  دشاب و  اهامـش  نایم  رد  دوشیم ) رهاظ  وا  رد 

. دینشیم ار  نانخس  نیا  داتسا  سرد  ياپ  رد  هک  دوب  یناسک  زا  مه  يزاریش  دمحم  یلع  دیس  [ . 250 «. ] دنک تباجا  ار  بیاغ  ماما  يادن  و 
لابند هب  هک  یناگنـشت  دننامه  نانآ  ور  نیا  زا  درکیم  رتهدامآ  وا  يادن  نتفریذـپ  ماما و  نتفای  يارب  ار  نایخیـش  یتشر ، دیـس  نانخـس  نیا 

هحفـص 186] دنیوگ [ . کیبل  ار  وا  يادن  ات  دنتـشگیم  ماما  لابند  هب  دنـشاب  ناذا  ندینـش  رظتنم  هک  یناراد  هزور  دننام  دـندرگیم و  بآ 
اهرهـش رد  تفگ : شنادرگاش  هب  درکن و  نییعت  نیـشناج  دوخ  يارب  تسا -  کـیدزن  رایـسب  ماـما  روهظ  ینعی  نیمه -  يارب  یتشر  دیـس  »

دیـس نادرگاش  زا  رفن  دنچ  دش . تیباب  نایعدم  شیادـیپ  لماع  نیرتمهم  هلئـسم  نیا  دوخ  [ . 251 « ] دینک ادیپ  ار  ناتماما  دیوش و  هدـنکارپ 
دیس ینیشناج  یعدم  یتشر ، مظاک  دیس  رسپ  دمحا  دیس  جاح  ینامرک و  ناخ  میرک  دمحم  جاح  يزیربت ، عیفش  ازریم  دننام  یتشر ، مظاک 

يوعد هب  اـجنآ  رد  تشگزاـب و  زاریـش  هب  دومن و  هدافتـسا  تصرف  نیا  زا  مه  باـب  دـمحم  یلع  ازریم  دـندرک . عبار  نکر  یتشر و  مظاـک 
وا درکیم . راهظا  تشونیم  رثوک  فسوی و  دننام  نآرق  ياههروس  زا  یـضعب  رب  هک  ییاهریـسفت  نمـض  رد  ار  دوخ  يوعد  وا  تساوخرب .

دوش و دراو  باب »  » زا دـیاب  دـنیبب  ار  بیاغ  ماما  دـهاوخیم  هک  ره  : » تفگیم درمـشیم  مدرم  بیاغ و  ماما  يهطـساو  ینعی  باب ؛ ار  دوخ 
میسقت هروس  هب 111  ار  نآ  هتشون و  فسوی  هروس  ریسفت  رد  صصقلا » نسحا   » مان هب  یباتک  يو  [ . 252 « ] دناوخیم باب »  » نامه ار  دوخ 

هدرک یفرعم  مالـسلاهیلع  نامز  ماما  دبع  و  باب »  » ار دوخ  وا  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  هک  باتک  نیا  زا  ییاهـشخب  هب  اجنیا  رد  تسا . هدومن 
.« کتبحم یف  لتقلا  الا  تینمت  ام  کلیبس و  یف  بسلا  تیضر  کل و  یلکب  تیدفا  دق  هللا  ۀیقب  ای  : » دیوگیم هروس 58  رد  مینکیم . هراشا 

ازـسان شحف و  نم  هبوت  هار  رد  هک  مدـش  هحفـص 187 ] یـضار [  مدرک . وت  يادف  ار  مدوجو  يهمه  مالـسلاهیلع ) نامز  ماما   ) هللا ۀـیقب  يا 
هتجح هدـنع  نم  ضرالا  تاوامـسلا و  رطاف  هللا  نا  لق  : » دـیوگیم هروـس 76  رد  مرادـن . وـت  تبحم  هار  رد  گرم  زج  ییوزرآ  دـنیوگب و 
فرط زا  رظتنم  مئاق  وا  تجح  تسا ، نیمز  اهنامـسآ و  يهدـننیرفآ  دـنوادخ  وگب  هدابع ». نم  دـبع  انا  ینا  قحلا و  وه  هنا  رظتنملا و  مئاـقلا 

هب ار  دوخ  کلم ) هروس   ) صـصقلا نسحا  لوا  يهروس  رد  متـسه . تجح ) ترـضح   ) وا ناگدنب  زا  ياهدـنب  نم  تسا و  قح  رب  وا  تسوا .
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تسد رد  يرایسب  كرادم  دهاوش و  دهدیم . تبسن  مالـسلاهیلع  نامز  ماما  هب  ار  صـصقلا  نسحا  باتک  مامت  هدرک و  یفرعم  رکذ  ناونع 
« باـب  » بقل هک  يروط  هب  دوب . هدومن  یفرعم  باـب  ناونع  هب  لاس 1260 )  ) نامز نیا  رد  ار  دوخ  باـب  دـمحم  یلع  ازریم  هک  [ 253  ] تسا

ازریم تیباب »  » ياعدا دهاوش  هلمج  زا  دندناوخیم . یلوا  هطقن  و  مالسلاهیلع ) يدهم  ترـضح   ) روهظ رـشبم  ار  وا  تفای و  ترهـش  وا  يارب 
زا هک  داد  یلباـب )  ) شورفراـب یلع  دـمحم  ـالم   ) سودـق ترـضح  هب  ياهلاـسر  هکم ، زا  تعجارم  رد  باـب  : » تسا نـیا  باـب  دـمحم  یلع 

ینعی [ . 254 .« ] هللا ۀیقب  باب  لیبن  لبق  ایلع  نا  دهشا  : » دنیوگب هعمج  زامن  ناذا  رد  هک  تسا  بجاو  نامیا  لها  رب  دوب : نیا  نآ  ياهروتـسد 
هللا لجع   ) نامز ماما  يرغص  تبیغ  زا  دعب  یـسررب » دقن و  [ » هحفص 188 تسا [ . نامز  ماما  باب  [ 255  ] دمحم یلع  هک  مهدیم  تداهش 

: دش رداص  نومضم  نیا  هب  يرمس  دمحم  نب  یلع  نسحلاوبا  مراهچ ، بیان  هب  مالـسلاهیلع  ناشیا  هیحان  زا  یعیقوت  فیرـشلا ،) هجرف  یلاعت 
زور شش  ات  وت  دنک . اطع  تناردارب  هب  گرزب  یشاداپ  وت  نادقف  كولس  رد  دنوادخ  يرمـس ! دمحم  نب  یلع  يا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

تسا و هدیـسرارف  لماک  تبیغ  نارود  رامگم . شیوخ  ینیـشناج  هب  ار  سک  چـیه  نک و  بترم  ار  تیاهراک  تفر . یهاوخ  اـیند  زا  رگید 
متس زا  نیمز  ندش  رپ  اهلد و  تواسق  ینالوط و  یتدم  تشذگ  زا  سپ  نم  روهظ  درک و  مهاوخن  روهظ  لاعتم  دنوادخ  يهزاجا  اب  زج  نم 
سک ره  هک  دیـشاب  هاگآ  دش . دنهاوخ  صاخ » بیان  ناونع  هب  نم  اب  طابترا   » نم يهدهاشم  یعدـم  نم  نایعیـش  دزن  يدارفا  دوب . دـهاوخ 

دنوادخ هب  زج  ییورین  تکرح و  چیه  تسا و  هدننز  ارتفا  وگغورد و  دنکب ، ییاعدا  نینچ  ینامسآ » يهحیص   » و ینایفس »  » جورخ زا  شیپ 
دعب بیان  دندیسرپ : يو  زا  شگرم  زا  شیپ  تفر . ایند  زا  يرمـس  نسحلاوبا  عیقوت ، رودص  زا  سپ  زور  نیمـشش  رد  [ . 256  ] تسین میظع 
نامز ماما  باب »  » ار دوخ  باب  دـمحم  یلع  روطچ  ناـیباب : زا  لاؤس  [ . 257  ] منک یفرعم  ار  یـسک  مرادن  هزاجا  داد : خـساپ  تسیک ؟ وت  زا 
سک ره  هک  دومرف  مراهچ  بیان  هب  فیرـشلا -  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ناـمز -  ماـما  دوخ  هک  یلاـح  هحفـص 189 ] رد [  دیامنیم ، یفرعم 

مک املع  لباقم  رد  ارچ  دوب ، هجرف ) یلاعت  هللا  لجع   ) نامز ماما  بیان  باب ، دـمحم  یلع  دیـس  اعقاو  رگا  ـالوا ؛ تسا ؟ وگغورد  دـنک  اـعدا 
یلع دیـس  رگا  ایناث ؛ تشون ؟ همانهبوت  گرم  زا  سرت  رطاخ  هب  تفرگ  رارق  راجاق  هاشداپ  لباقم  رد  هک  نآ  زا  دـعب  ارچ  درک ؟ هبوت  دروآ و 
سپ تسا ، حیحص  یمود  ياعدا  رگا  تسین و  حیحص  تیودهم  تیمئاق و  ینعی  وا ؛ مود  يوعد  سپ  تسا ، نامز  ماما  باب » ، » باب دمحم 

دنک ؟ اعدا  نیدنچ  لاس  دنچ  تدم  رد  صخش  کی  هک  تسین  ضقانت  نیا  ایآ  تسین . حیحص  لوا  يوعد 

تیودهم تیمئاق و  ياعدا 

تباجا ار  باب  دـمحم  یلع  دیـس  يوعد  هک  ییاهنآ  رتشیب  دـننک . تباجا  دوز  ار  وا  توعد  زاغآ ، رد  هک  تشادـن  رواب  باب  باـنج  دـیاش 
رییغت تیودهم »  » هب تیباب »  » زا ار  دوخ  ناونع  ور  نیا  زا  دنتشگیم . اهرهش  رد  بیاغ  ماما  روهظ  يوجتـسج  رد  هک  دندوب  نایخیـش  دندرک 

[ . 258 « ] داد تیعراش  تیبوبر و  تیمئاق و  يادن  تشادرب و  راک  يور  زا  هدرپ  وکام  رد  باب  : » دـیوگیم یناگیاپلگ  لضفلاوبا  ازریم  داد .
نامه نم  نورظتنت ؛ يذـلا  مئاقلا  انا  دومن : ینغت  اتعیدـب  همغن  نیدـب  دومن  ینلع  ار  دوخ  يهیعاد  هبعک  يهناخ  دزن  باـب  : » دـسیونیم یتیآ 

قلاخلادـبع الم  هب  باب  دیـس  : » دـیوگیم هراب  نیا  رد  یناردـنزام  لضاف  هحفـص 190 ] [ . ] 259 .« ] دیـشکیم ار  وا  راظتنا  هک  متـسه  مئاق 
يرواخ قارشا  [ . 260 .« ] دیتسه شروهظ  راظتنا  رد  هک  متسه  یمئاق  نامه  نم  .« » نورظنت هروهظب  متنک  يذلا  مئاقلا  انا  : » دسیونیم يدزی 

زا هک  یناسارخ  يزیـشرت  یلع  الم   ) میظع بانج  باب  ترـضح  زیربت ، هب  باب )  ) لوصو زا  سپ  مود  بش  رد  : » دـسیونیم شباـتک  رد  مه 
. دـندومن راهظا  تیمئاق  هب  وا  دزن  رد  انلع  دـندومرف و  راضحا  ار  دـشیمن ) ادـج  باب  زا  اهدـیعبت  اهترفاسم و  رد  یتح  دوب و  باـب  ناـبرقم 

روضح رد  و  ازریم ) نیدلارصان   ) دهعیلو رضحم  رد  ادرف  نم  دومرف : وا  هب  باب  ترضح  دش . ددرتم  لوبق  رد  دینـش  ار  اعدا  نیا  نوچ  میظع 
[ . 261 « ] دـنتفایم کش  هب  اهمیظع  لاـثما  هک  تسا  مهم  ردـقچ  رما  نیبب  تفگ : میظع  درک . مهاوخ  ینلع  ار  دوخ  ياـعدا  ناـیعا  اـملع و 

ثحابم هلمج  زا  دوش ، عقاو  ترضح  نآ  روهظ  زا  لبق  دیاب  هک  یثداوح  مالسلاهیلع و  نامز  ماما  رـصع  یلو  روهظ  هلئـسم  یـسررب » دقن و  »
ام ناگرزب  تسا . هدوب  مالسا  گرزب  نادنمشناد  هجوت  دروم  هتسویپ  نونکات  هتشذگ  نورق  زا  هک  تسا  مالـسا  سدقم  نییآ  رد  ینید  مهم 
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مالـسا گرزب  نادنمـشناد  نایم  رد  دـناهدرک . رایـسب  ثحب  فلتخم  تاهج  زا  نآ  نوماریپ  زورما ، هب  اـت  مالـسلامهیلع  نیموصعم  رـصع  زا 
یلاعت هللا  ناوضر   ) یسوط خیـش  هحفـص 191 ] دیفم و [  خیـش  قودص ، خیـش  ینیلک ، مالـسالا  ۀقث  دننام  ماقم  یلاع  نیثدـحم  زا  یهورگ 

ترـضح نوماریپ  یهورگ  ننـست  لها  ياـملع  ناـیم  زا  نینچمه  دـناهدروآرد . ریرحت  هتـشر  هب  هنیمز  نیا  رد  نوگاـنوگ  ياـهباتک  مهیلع )
ثیداحا و رد  هک  مالـسلاهیلع  يدـهم  ترـضح  تاصخـشم  تافـص و  [ . 262  ] دناهتـشون ییاهباتک  ترـضح  نآ  روهظ  مئـالع  يدـهم و 

دهاوخن هابتـشا  رگید  دارفا  اب  ار  ترـضح  نآ  زگره  دریگب  رظن  رد  ار  تاصخـشم  نآ  سک  ره  هک  تسا  یتاصخـشم  هدـش ، رکذ  تایاور 
نیا زا  یعـالطایب  اـی  تـلفغ  لـیلد  هـب  دـناهتفریذپ ، یهورگ  زا  ار  تیودـهم  يوـعد  هدروـخ و  بـیرف  يدارفا  دوـشیم  هدــید  رگا  درک .

نآ رب  زج  هک  تسا  یتاصخـشم  دـش ، ناـیب  ترـضح  نآ  يارب  هک  یفاـصوا  تایـصوصخ و  هنرگو  تسا . هدوـب  صیاـصخ  تاصخـشم و 
هک یناسک  زا  يدحا  رب  مالسلاامهیلع ) يرکسع  نسح  ماما  دنزرف  مهدزاود ، ماما  ینعی   ) صاخ تافـص  نآ  هب  فوصوم  صاخ و  صخش 

. تسا ادیوه  راکشآ و  باتفآ  دننام  تامالع  اهیناشن و  نیا  هب  هجوت  اب  اهنآ  يواعد  نالطب  تسین و  قابطنا  لباق  دناهدرک  تیودهم  ياعدا 
قبطنم تاصخشم  نیا  اب  باب  دمحم  یلع  دیس  ایآ  مینیبب  نایاپ  رد  ات  مینکیم  رکذ  هدمآ  تایاور  رد  هک  ار  یتاصخـشم  زا  یخرب  اجنیا  رد 

دعب دنک  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز   - 3 تسا ؛ همئا  متاخ  ماما و  نیمهدزاود   - 2 تسا ؛ مالسلاهیلع  نسح  شردپ  مسا   - 1 ریخ ؟ ای  تسا 
ياورنامرف هحفص 192 ] دهد و [  شرتسگ  نیمز  يور  مامت  رد  ار  مالسا  راکشآ و  ار  ادخ  نید   - 4 دشاب ؛ هدش  روج  ملظ و  زا  رپ  هکنآ  زا 

 - 7 دشاب ؛ هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  شور  وا  شور   - 6 دنک ؛ مایق  ریـشمش  اب   - 5 دزاس ؛ هدـنز  وا  هب  ادـخ  ار  نیمز  ددرگ و  نیمز  يور 
هک دنک  ادن  شردپ  مان  وا و  ان  هب  ینامسآ  يدانم  شروهظ  ماگنه   - 8 دیامن ؛ ادتقا  ترضح  نآ  هب  زامن  رد  دوش و  لزان  مالسلاهیلع  یسیع 

عقاو تخس  ياهـشیامزآ  تاناحتما و  رد  مدرم  هکنآ  زا  دعب  رگم  دوشن  رهاظ   - 9 دنک ؛ مالعا  ار  ترضح  نآ  روهظ  دنونـشب و  ار  نآ  همه 
ناسآ و اهراک  دوشن و  شتسرپ  ادخ  ریغ  ددرگ و  دابآ  رومعم و  نیمز  دوش و  رهاظ  شروهظ  زا  دعب  نیمز  نامـسآ و  تاکرب   - 10 دنوش ؛

تنس لها  بتک  رد  هک  مالسلاهیلع  يدهم  ترضح  تاصخشم  مئالع و  تافص و  زا  یـضعب  هب  تسا  بسانم   -... 11 دبای ؛ لماکت  اهدرخ 
رپ ار  ناهج  يدهم  ترضح   - 2 تسا ؛ مالـسلااهیلع  همطاف  نادنزرف  زا  ربمغیپ و  ترتع  زا  دوعوم  يدهم   - 1 مینک . هراشا  زین  تسا  هدمآ 

یلوتـسم اهرهـش  اهروشک و  مامت  رب  مالـسلاهیلع  يدهم  ترـضح   - 3 دـشاب ؛ هدـش  رپ  روـج  ملظ و  زا  هـکنآ  زا  سپ  دـنک  داد  لدـع و  زا 
چیه رد  نآ  ریظن  هک  دوب  دـنهاوخ  تعـسو  تمعن و  رد  مدرم  ناـنچ  نآ  شناـمز  رد   - 4 دـهدیم ؛ تمیزه  ار  رفک  ياهرکـشل  دوشیم و 

يدهم ترضح   - 6 تسا ؛ هلا  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  يهینک  مه  مانمه و  مالـسلاهیلع  يدهم  ترـضح   - 5 تسا ؛ هدوبن  يرصع 
رد ار  باب  دمحم  یلع  دیس  الاح ، بوخ  هحفص 193 ] [ . ] 263 ... ] قلخ و قلخ و  رد  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هب  تسا  مدرم  نیرتهیبش 

مهیلع هللا  مالـس   ) راهطا همئا  هک  يدوعوم  يدـهم  تسا ؟ قبطنم  مئالع  نیا  زا  کی  مادـک  اب  دـیهدب ، رارق  تاصخـشم  مئالع و  نیا  راـنک 
دیـس بانج  زا  ریغ  دنتـسه ، وا  رظتنم  هعیـش  تیعمج  اصوصخم  نیملـسم و  دناهتفگ و  نیثدحم  املع و  ناگرزب و  دـناهداد و  ربخ  نیعمجا )

دوشیمن . قبطنم  باب  دمحم  یلع  دیس  هب  هنوگ  چیه  وا  بسن  بسح و  مسر و  مسا و  مئالع و  فاصوا و  تسا و  باب 

يربمغیپ توبن و  ياعدا 

مزعلاوـلوا ناوریپ  دـننام  تعیرـش  باـتک و  بحاـص  لقتـسم و  ربـمغیپ  ار  دوـخ  هک : تسا  نیا  باـب  دـمحم  یلع  ازریم  ياـهاعدا  رگید  زا 
ناونع هب  ار  دوخ  نایب ، باتک  رد  وا  ماهدومن . تعجر  هک  متـسه  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نامه  نم  دـیوگیم  یهاـگ  درامـشیم و 
تعجر هک  تسا  نامز  ماـما  ادـخ و  لوسر  ناـمه  شدوخ  ینعی   ) یفرعم ناـمز ) ماـما   ) تجح هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تعجر 
دومناو نامز  ماما  صاخ  بیان  راهچ  ارهز و  همطاف  ماـما و  هدزاود  تعجر  ناونع  هب  ار  شاهیلوا  ناوریپ  یح ) فورح  زا   ) رفن و 18  هدرک )

نیا دنتـسه ، رفن  شدوخ 19  اـب  یح  فورح  هکنیا  اـب  دـنوشیم  رفن  شدوـخ 18  اـب  مینک  تقد  رگا  هلمج  نـیمه  رد  [ . 264  ] تسا هدرک 
هتسناد و مالسا  ماکحا  مالـسا و  خسان  ار  دوخ  حالطـصا  هب  دیدج ، ون و  ماکحا  ندروآ  اب  باب  دمحم  یلع  دیـس  باب . نیا  رد  داریا  نیلوا 
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تمایق برغی ، ام  یلا  نایب  يهرجـش  روهظ  نیح  زا  و  : » دـیوگیم تسا و  هدرک  دادـملق  هحفـص 194 ] نآرق [  خسان  ار ، نایب »  » دوخ باتک 
هدزای تعاس و  ود  زا  دعب  نآ  لوا  هک  دوب  هدومرف  هدعو  دـنوادخ  نآرق  رد  هک  تسا  هلا ) هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم   ) هللا لوسر  نید ) رخآ  )
یلاعت هللا  لجع  دـمحم -  لا  مئاـق  روهظ  هکناـنچ  هدوب ... نآرق  تماـیق  لوا  دوشیم  تثعب  هنـس 1260  لوالا  يداـمج  مجنپ  بش  زا  هقیقد 

هدرک و دادـملق  ربمغیپ  ياـج  هب  ار  دوخ  صـصقلا ، نسحا  باـتک  رد  [ . 265 ...« ] تسا هللا  لوسر  روـهظ  ناـمه  هنیع  هب  فیرـشلا -  هجرف 
هک هچنآ  رد  رگا  و  [ . 266 .« ] هلثم نم  فرح  اوتأف  اذه  اندبع  یلع  هللا  لزنا  دق  امم  بیر  یف  متنک  نا  و  : » دیوگیم هدومن و  لثم  هب  يدحت 

تایآ هب  باب ، توبن  حالطـصا  هب  تابثا  يارب  نایباب  دیروایب . ار  نآ  دننام  فرح  دنچ  دـیراد  کش  هدرک  لزان  نیا  ام  يهدـنب  رب  دـنوادخ 
دقن دروم  ار  اهنآ  زا  یضعب  شخب ، نیا  لوا  لصف  رد  ام  تسا و  لیوأت  اب  هتخیمآ  ناشلالدتسا  مامت  هک  دناهدرک  لالدتـسا  تایاور  نآرق و 

 - 2 ندرک ؛ توبن  ياـعدا   - 1 تسا : زیچ  راهچ  يربمایپ  مئالع  لـیالد و  : » دـیوگیم یناـگیاپلگ  لـضفلاوبا  ازریم  میداد . رارق  یـسررب  و 
نید يهعاشا  ربمایپ و  نتشاد  هملک  ذوفن   - 4 نداد ؛ ناشن  تماقتسا  ندرک و  يراشفاپ  توبن  يوعد  رب   - 3 ندومن ؛ تعیرش  نید و  عیرشت 

ار نآرق  توبن  تیباب و  ياعدا  زا  لبق  باب  بانج  رگم  هک : دیسرپ  نایباب  زا  دیاب  ار  لاؤس  نیا  یسررب » دقن و  [ » هحفص 195 [ . ] 267 .« ] وا
مویلا تسا ...« ؟ هدومنن  یفرعم  نید  نیرخآ  لماک و  نید  ار  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نید  لماک  تحارـص  اب  نآرق  رگم  دوب ؟ هدـناوخن 
تمعن مدرک و  لـماک  ار  امـش  نییآ  نید و  زورما  [ . ... 268 .« ] انید مالـسالا  مکل  تیـضر  یتمعن و  مکیلع  تممتا  مکنید و  مکل  تلمکا 

زور رد  هک : دیامرفیم  نایب  تحارص  اب  دنوادخ  هفیرش  هیآ  نیا  رد  متفریذپ . امش  نییآ  ناونع  هب  ار  مالـسا  مدومن و  مامت  امـش  رب  ار  دوخ 
نآ رد  ادـخ  تمعن   - 3 درادن ؛ یـصقن  چیه  هدـش و  لماک  نید  زور  نآ  رد   - 2 دـناهدش ؛ سویأم  زور  نآ  رد  نارفاک   - 1 نید ؛ لیمکت 

تـسا ربمایپ  باب  دمحم  یلع  اعقاو  رگا  تسا . هتفریذـپ  ناهج  مدرم  ییاهن  نییآ  ناونع  هب  ار  مالـسا  نییآ  دـنوادخ   - 4 هتفای ؛ لماکت  زور 
سیردتلا باتکلا  اذه  دعب  مکیلع  مرح  دق  هللا  نا  ءاملعلا  رـشعم  ای  : » دـیوگیم يو  درک ؟ مارح  ار  یفـسلف  یملع و  ياهباتک  ندـناوخ  ارچ 

مارح امش  رب  ار  باتک  نیا  ریغ  رد  سیردت  صصقلا ) نسحا   ) باتک نیا  زا  دعب  دنوادخ  نادنمـشناد ، املع و  هورگ  يا  [ 269 [ ؛». هریغ یف 
ناربمایپ تمـصع  تفـص  هزجعم و  رکنم  دـننک ، تاـبثا  ار  باـب  دـمحم  یلع  دیـس  توبن  دـنناوتب  هکنیا  يارب  ناـیباب  هحفـص 196 ] درک [ .
يربمایپ ره  خیرات  لوط  رد  دوب . تمصع  هزجعم و  نتشاد  دوب  هدربن  نآ  زا  ییوب  چیه  دوبن و  باب  دوجو  رد  هک  يزیچ  اهنت  نوچ  دناهدش .

دوهی و سدقم  بتک  رابخا و  رد  هک  ار  یصوصن  دناهدش و  ناربمایپ  هزجعم  رکنم  باب  ناوریپ  اما  تسا . هتشاد  ياهزجعم  هدش ، ثوعبم  هک 
یلع ازریم  دـنیوگیم ....« : اذـل  دـناهدینادرگرب . رگید  یناعم  هب  لیوأت  هار  زا  تسا ، هدـمآ  ناربمایپ  تازجعم  يهراـبرد  مالـسا  يراـصن و 

زا ریغ  اهنآ  يانعم  دراد و  لیوأت  امامت  دنهدیم ، هداد و  ایلوا  ایبنا و  هب  تبسن  هک  تاداع  قراخ  تازجعم و  زا  هکنآ  دومرف ....: باب  دمحم 
ینامسج ناگدرم  ندرک  هدنز  دوصقم  هک  تسا  یهیدب  هدرکیم ، هدنز  هدرم  هللا ، حور  یسیع  دناهتفگ : هکنیا  لثملا  یف  تسا ؛ رهاظ  هجو 

مدرم ینعی  ءایحا » ملعلا  لـها  یتوم و  ساـنلا   » بجوم هب  نآ  زا  دوصقم  هکلب  تسا ، لاـحم  لـقع  مکح  هب  مودـعم  هداـعا  هکنآ  هچ  تسین 
سپ دومرفیم ... هدنز  دوخ  ملع  رون  هب  تسا ، هدرم  يهلزنم  هب  هک  ار  لهاج  هیلقع ، دهاوش  ریاس  دـناهدنز و  دوخ  ملع  لها  اهنت  دـناهدرم و 

یناعم فالخ  اهنآ  زا  دوصقم  دـناهداد ، تبـسن  ناربماـیپ  ریاـس  هب  تازجعم  لـیبق  نیا  زا  هچنآ  الـصا و  هدوبن  هزجعم  اـهنآ  هک  تسا  مولعم 
البق هک  زیچ  راهچ  نامه  ار  يربمایپ  يهناـشن  اـهنت  باـب  دیـس  ناوریپ  هلب  [ . 270 .« ] اهنیا دـننام  رمقلا و  قش  سمـش ، در  لثم  تسا ؛ رهاـظ 
لیلد نودـب  تسا  زیچ  راهچ  ربمایپ  هناشن  هکنیا  ياعدا  دـشابیم . ربمایپ  سپ  تسا ، طیارـش  نیا  ياراد  باب  دیـس  نوچ  دـننادیم و  میتفگ 

دناوتیم سک  ره  الا  دروایب و  ياهزجعم  اهنآ  رب  تجح  مامتا  مدرم و  قیدـصت  شیوخ و  نییآ  تیناقح  تابثا  يارب  دـیاب  ربماـیپ  دـشابیم 
هحفص 197 ] دنک [ . يربمایپ  ياعدا 

ییادخ تیهولا و  ياعدا 

ار اپ  دـشن و  یـضار  عناق و  توبن  تلاسر و  تیمئاق و  ماقم  هب  سپـس  تیباب و  تیرکذ و  عبار و  نکر  ماقم  هب  اهنت  باب  دـمحم  یلع  دـیس 
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كرادم دهاوش و  دیامنیم . توعد  دوخ  شتسرپ  يارب  ار  دوخ  حول  هداس  ناوریپ  و  هدومن ، تیهولا » تیدوبعم و   » يوعد هتـشاذگ ، رتارف 
ییادـخ ياعدا  باب  دـمحم  یلع  ازریم  هک  تسا  تسد  رد  نایئاهب  نایباب و  بتک  باـب و  دـمحم  یلع  ازریم  دوخ  ياـهباتک  زا  يرامـشیب 

باتک اذه  : » دسیونیم نینچ  لزا ) حبص   ) ییحی هب  دوخ  يهمان  رد  دمحم  یلع  دیـس   - 1 مینکیم . رکذ  دروم  دـنچ  هنومن  ناونع  هب  درک .
يوس هب  باب )  ) ناهج يهدـنراد  اپرب  هدـنز و  يادـخ  زا  تسا  ياهمان  نیا  [ . 271 ...« ] مویقلا نمیهملا  هللا  یلا  موـیقلا  نمیهملا  هللادـنع  نم 

تیمئاق يادن  تشادرب و  هدرپ  وکام  رد  باب  : » دـیوگیم یناگیاپلگ  لضفلاوبا  ازریم   - 2 لزا ...) حبـص   ) ناهج هدنراد  اپرب  هدنز و  يادخ 
مامت هحفص  ود  هکنآ  زا  سپ  یسراف  یبرع و  هعبس » لئالد   » باتک رد  باب  دمحم  یلع  دیـس   - 3 [ . 272 « ] دادرس تیعراش  و  تیبوبر »  » و

درفم و درافم و  ءادرفا و  نیدراف و  نیدارف و  دارف و  دورفا و  دارفا و  دیرف و  درف و   » فاصوا زا  ار  ادخ  هدروآ و  ادخ  يارب  ار  درف  تاقتـشم 
اطع هتبلا  ءاشت ». نمع  ۀیدرفلا  نع  زنت  ءاشت و  نم  ۀـیدرفلا  نیتوتل  : » دـیوگیم دـعب  هدرک  فصتم  دراوف » دراف و  درفتم و  درافتم و  نادرف و 

الا هلا  هللا ال  انا  یننا  : » دـیوگیم و  یهاوخب » هک  ره  زا  ار  تیدرف  يریگیم  یهاوخب و  هک  یـسک  ره  هب  ار  تیدرف  هحفص 198 ] ینکیم [ 
درف و تسین . وا  يارب  یلوا  هک  متـسه  ینیتسخن  نم  نم . زج  ییادخ  تسین  میادخ . نامه  نم  ادرفنم ». ادرف  لوا  يذـلا ال  لوا  نم  تنک  انا 

مه هدـنیآ  ربمغیپ  يارب  ار  ماـقم  نیا  داد ، رارق  دوخ  ناوریپ  راگدـیرفآ  دوبعم و  ار  دوخ  هکنیا  زا  هتـشذگ  باـب  دیـس  [ . 273  ] متسه درفنم 
نیا هب  ءیش  لک  ددرگیم و  تسا ) باب  دیس  هک  نایب  هطقن   ) دحاو ءیـش  نیا  هب  ءیـش  لک  : » دیوگیم نایب »  » رد هک  نانچ  دنکیم . تباث 

يذلا هدنیآ ) مئاق   ) هللا هرهظی  نم  سفنالا  تسین  هدنیآ ) مئاق  مایق  روهظ  موی   ) دعب تمایق  رد  دحاو  ءیـش  نیا  دوشیم و  قلخ  دـحاو  ءیش 
نم  » ندمآ اب  ینعی : [ . 274 ...« ] نودبعاف يدایا  یقلخ  ای  نا  یقلخ  ینودام  نا  ءیش و  لک  بر  انا  الا  هلا  هللا ال  انا  یننا  ناش  لک  یف  قطنی 
هللا هرهظی  نم  نآ  و  تسا ) دـعب  نید  ندـمآ  اهیئاهب  اهیباب و  لوق  هب  ینید  ره  تمایق  اریز   ) دـش دـهاوخ  اـپرب  باـب )  ) تماـیق هللا » هرهظی 

يهدیرفآ تسه ، هچ  ره  نم  ریغ  مشابیم و  اههدیدپ  يهمه  راگدرورپ  نم  تسین و  ییادـخ  نم  زج  متـسه و  ادـخ  نم  تسا : نیا  شدرو 
: دنیوگیم دننکیم و  لالدتـسا  نینچ  ناربمایپ  تیهولا »  » يهبنج تابثا  يارب  باب »  » ناوریپ دـینک . شتـسرپ  ارم  نم ! قولخم  يا  تسا . نم 
مان و هنوگ  چیه  ادخ ، تاذ  يهنطاب  يهبنج  زا  هحفـص 199 ] اما [  هرهاظ ؛ يرگید  هنطاب و  يهبنج  یکی  تسا ، تاذ  هنوگ  ود  ياراد  ادخ  »

ناوتیمن وا  رب  مه  یمـسا  درک و  ناوتیمن  وا  رب  مه  یمـسا  درک و  ناوتن  ودـب  تراشا  دوشیمن و  هدرب  مان  نآ  زا  ـالوصا  تسین و  یناـشن 
وا دیحوت  نتخانش و  شتسرپ و  تسین . بجاو  ناگدنب  يارب  وا  زا  یفیلکت  و  تسین ؛ نکمم  وا  يارب  تافـص  ءامـسا و  تابثا  درک و  قالطا 

ءاهب باب و  دیس  ایبنا و  زا  تسا  ترابع  دنوادخ ، تاذ  يهرهاظ  يهبنج  اما  دوشیمن . كاردا  یکردم  چیه  هب  وا  هک  اریز  تسین ؛ رسیم  مه 
، نیاربانب دنتـسه . تاضویف  يهمه  عبنم  نایناهج و  قلخ  يهناگراهچ  للع  اهنآ  تسناد . یعقاو  راگدـیرفآ  دوبعم و  ار  نانیا  دـیاب  سپ  هللا ؛

ناشیا هب  ار  ادخ  هب  عجار  ریامـض  مامت  تابثا و  نانآ  يارب  ار  یهلا  ءامـسا  تافـص و  يهمه  دـیاب  درک . شتـسرپ  تخانـش و  ار  اهنآ  دـیاب 
تابثا يارب  هک  یلیالد  یـسررب » دـقن و  [ . » 275 ...« ] هدـنناریم ییحم و  قزار ، عناص ، كردـم ، یح ، رداق ، ملاـع ، دـنناشیا  تسناد . عجار 

: درک میـسقت  هتـسد ، هس  هب  ار  اهنآ  ناوتیم  یلک  روط  هب  و  تسا ، ینوگانوگ  ياهبولـسا  ياراد  ناوارف و  هدـش  هماقا  لاعتم ، يادـخ  دوجو 
ماجسنا و هار  زا  هک  تیانع  مظن و  لیلد  دننام  دوشیم  هماقا  ناهج ، رد  یهلا  تایآ  راثآ و  يهدهاشم  هار  زا  هک  تسا  یلیالد  لوا ، يهتسد 
. ددرگیم تابثا  ناهج ، يارب  میلع  ربدم  میکح و  مظان  فشک و  هنامیکح ، ریبدت  فده و  حرط و  دوجو  اههدـیدپ ، بسانت  یگتـسبمه و 
رد تسین و  سواسو  هحفص 200 ] تاهبش و [  يهمه  يوگخـساپ  تسا ، هدننک  دنـسرخ  نیـشنلد و  نشور و  هک  لاح  نیع  رد  لیالد  نیا 
هار زا  هـک  تـسا  یلیـالد  مود ، يهتــسد  دـنکیم . ءاـفیا  ار  يرطف  تـفرعم  ندروآ  یهاـگآ  هـب  ترطف و  ندرک  رادـیب  شقن  رتـشیب  عـقاو ،

، یتسین مدـع و  هب  اههدـیدپ  ندوب  قوبـسم  هار  زا  هک  ثودـح  ناهرب  دـننام  دـنکیم  تابثا  ار  زاینیب  راگدـیرفآ  دوجو  ناهج ، يدـنمزاین 
زا هک  تکرح  ناهرب  ای  ددرگیم ؛ تابثا  زاینیب ، يهدننیرفآ  لسلست ، رود و  لاطبا  کمک  هب  سپس  دوشیم و  تابثا  اهنآ  یتاذ  يدنمزاین 

تکرح يهدنروآ  دـیدپ  نیتسخن  ناونع  هب  ادـخ  دوجو  تیاهنیب ، ات  تاکرحم  لسلـست  ندوب  لاحم  و  كرحم ، هب  تکرح  يدـنمزاین  هار 
یعیبط و ياهلعاف  زا  اهنآ  رودـص  ناکما  مدـع  هیرهوج و  روص  سوفن و  ندوب  یعادـبا  هار  زا  هک  یلیـالد  اـی  دوشیم ؛ تاـبثا  ناـهج ، رد 
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. دـشابیم یبرجت  یـسح و  تامدـقم  هب  دـنمزاین  شیبامک ، زین  لـیالد  نیا  ددرگیم . تاـبثا  زاـینیب ، شخب و  یتسه  تیلع  دوجو  يداـم ،
هتسد نیا  نیقیدص . ناهرب  ناکما و  ناهرب  دننام  دوشیم  لیکشت  ضحم ، یلقع  تامدقم  زا  هک  تسا  صلاخ  یفسلف  لیالد  موس ، يهتسد 

رد هک  یـسواسو  تاهبـش و  هکنآ  مود  دـنرادن ، یبرجت  یـسح و  تامدـقم  هب  يزاین  هکنآ  تسخن  دـنراد : یـصاخ  ياهیگژیو  نیهارب ، زا 
هک نآ  موس  و  تسا ، رادروخرب  يرتشیب  یقطنم  راـبتعا  زا  نخـس : رگید  هب  دـباییمن و  هار  اـهنیا  هب  دوشیم  حرطم  لـیالد ، رگید  نوماریپ 

كرحم ای  ثدحم  ای  میکح  ربدم  مظان و  هک  یماگنه  الثم  تسه  زین  تالالدتـسا  رگید  رد  تجاح  دروم  شیب  امک  نیهارب ، نیا  تامدقم 
هدافتسا دروم  موس  يهتـسد  نیهارب  رد  هک  درک  هدافتـسا  یتامدقم  زا  وا ، ندوب  دوجولا  بجاو  یتاذ و  يزاینیب  يارب  دیاب  دش  تابثا  لوا ،

، شتلاسر مایا  رد  هلا  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  هحفص 201 ] راوگرزب [  ربمایپ  هک  تسا ، هللا » الا  هلا  ال   » مالسا يدیحوت  راعش  دنریگیم . رارق 
يادن يدایز  تایآ  رد  مامت  تحارـص  اب  نآرق  تسین . يراگدرورپ  لاعتم  يادـخ  زج  هک  دـییوگب  دومرفیم : اهنآ  هب  ناتـسرپتب  نایم  رد 

رهاظلا و رخـالا و  لوـالا و  وه  [ . » 276 .« ] دحا اوفک  هل  نکی  مل  دلوی و  مل  دـلی و  مل  دمـصلا ، هللا  دـحا  هللا  وه  لق  : » دـهدیم رـس  دـیحوت 
مکحلا نا  ناطلس  نم  ام  [ . » 279 .« ] راهقلا دحاولا  هللا  ما  ریخ  نوقرفتم  بابراء  [ . » 278 .« ] مویقلا یحلا  وه  الا  هلا  هللا ال  [ . » 277 .« ] نطابلا

یسک هب  لاعتم  يادخ  زج  هب  دیوگیم : نآرق  يرآ  [ . 280 .« ] نوملعی سانلا ال  رثکا  نکلو  میقلا  نیدلا  کلذ  هایا  الا  ادبعت  نا ال  رما  الا هللا 
هحفص 202 ] دینکن [ . باختنا  تیبوبر  تیهولا و  ماقم  هب  ار  یسک  دیشابن و  هجوتم 

ءاهب یلعنیسح  ياهاعدا 

يربمغیپ تلاسر و  ياعدا 

یلع دیـس  توف  زا  سپ  اهب  یلعنیـسح  تسا . هدرک  یفلتخم  ياـهاعدا  باـب ، دـمحم  یلع  دیـس  شدارم  نوچمه  زین  ءاـهب  یلعنیـسح  ازریم 
مراهچ لاس  رد  هک  اج  نآ  ات  تسنادیم . باب  نیـشناج  ار  لزا  حبـص  ییحی  شردارب  دوب و  باب  ناوریپ  ءزج  لاس  دودح 18  باب ، دمحم 

وا دوجو  هب  باب  دیـس  هک  متـسه  هللا » هرهظی  نم   » نامه نم  هک  درک  اعدا  راب  نیتسخن  يارب  هنس 1284 ه ق )  ) هنردا هاگدیعبت  رد  شتماما 
هک دوشیم  هدافتسا  نایئاهب  ءاهب و  یلعنیـسح  ازریم  ياهباتک  زا  یلک  روط  هب  دنک . يوریپ  نم  رما  زا  دیاب  ییحی  ازریم  تسا و  هداد  تراشب 
رد [ 281  ] سدقا باتک  رد  ءاهب  یلعنیسح  میهدیم . رارق  ثحب  دروم  ار  وا  زیمآرفک  ياعدا  ود  اجنیا  رد  هک  تسا ؛ هدرک  اعدا  نیدنچ  يو 

امئان تنک  هللا  ات  ضارعالا  فویـسب  ینولتقت  نایبلا ال  ءالم  اـی  لـق  . » تسا هدـناوخ  ادـخ  بناـج  زا  ربمغیپ  لوسر  ار  دوخ  يددـعتم ، دراوم 
يا [ 282 .« ] نوفرعت متنا  وـل  هحفـص 203 ] يدنع [  نم  اذـه  سیل  ءامـسلا  ضرالا و  نیب  ادـنلاب . ینرما  نمحرلا و  مکبر  ةدارا  دـی  ینظقیا 

هدـیباوخ ادـخ  هب  دـنگوس  دـیناسرن ، لتق  هب  يرود ) و   ) ضارعا ياهریـشمش  اب  ارم  باب ) دـمحم  یلع  ازریم  نایب  باتک  ناوریپ   ) نایب هورگ 
امـش رگا  تسین  مدوخ  شیپ  زا  نیا  منک . ادن  نامـسآ  نیمز و  نیب  هک  درک  رما  درک و  رادـیب  ارم  نابرهم  دـنوادخ  يهدارا  تسد  هک  مدوب 
رگا ياهدومن و  مثوعبم  وت  هک  يزیچ  هب  زج  ماهدرکن  توـعد  ار  ناـنآ  نم  ادـخ : يا  : » دـیوگیم رگید  ياـج  رد  یلعنیـسح  ازریم  دـینادب .

: دسیونیم تاقارشا  باتک  رد  و  [ . 283 .« ] ياهدرک مثوعبم  ياهتخاس و  رهاظ  وا  هب  وت  هک  يزیچ  زج  ماهتشادن  يرظن  نم ، يوس  هب  ماهتفگ 
يرون اب  ارم  ییایب  زورما  رگا  مدوب و  يداع  نادرم  زا  یکی  دیدوب ، هدید  ارم  نیا  زا  شیپ  امـش  بانج  هاش ) نیدلارـصان   ) ناطلـس رـسپ  يا  »
موـلظم نـکلو  تـسا . هـتخورفا  ار  نآ  یک  دـنادیمن  یـسک  هـک  ینیبیم  اـی  هتخاـس و  رهاـظ  ار  وا  یک  دـنادیمن  سک  چـیه  هـک  ینیبیم 

[ . 284 ...« ] تسا هتخاس  نشور  ار  وا  تسا  نایناهج  راگدرورپ  هک  دنوادخ  يهدارا  تسد  : » دیوگیم دسانشیم و  دنادیم و  یلعنیـسح ) )
یسیع ترضح  یسوم و  ترضح  میهاربا و  ترـضح  نوچ  یناربمایپ  فیدر  رد  ار  باب  دمحم  یلع  تاضوافم ،»  » باتک رد  يدنفا  سابع 

« ءاهب  » شردپ روهظ  رشبم  اب  ار  وا  سپس  هدرک و  دادملق  یتازجعم  ياراد  اهنآ  دننامه  ار  وا  هتسناد و  هلا  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  و 
اجنیا رد  یـسررب » دقن و  [ » هحفص 204 [ . ] 285  ] تسا هتفگ  اهنآ  يهمه  لمکا  لضفا و  اهنآ و  يهرمز  رد  زین  ار  ءاـهب  شردـپ  هتـسناد و 
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هفاضا اهنآ  هب  دیاب  هک  یبلطم  یلو  منکیمن . رکذ  ار  اهنآ  رگید  تسا و  دراو  میتشاد ، باب  دمحم  یلع  دیس  يربمایپ  توبن و  رب  هک  يدقن 
رکذـن نا  اندرا  املک  مولعلا  نم  مهدـنع  امب  انعلطا  ام  موقلا و  بتک  انئرق  انا  ملعت  کـنا  و  : » دـیوگیم ءاـهب  ازریم  دوخ  هک : تسا  نیا  درک 

تاومـسلا و هملع  طاحا  هنا  بتکن  يرن و  کـبر  هجو  ماـما  ربزلا  بتکلا و  یف  اـم  ملاـعلا و  یف  رهظ  اـم  رهظی  ءاـمکحلا  ءاـملعلا و  تاـنایب 
یعقوم ره  تسا و  اهنآ  شیپ  هک  یمولع  هب  میاهدـشن  علطم  میدـناوخن و  ار  نارگید  ياهباتک  اـم  هک  ینادیم  وت  ینعی : [ . 286 .« ] نیضرالا

دوشیم و رهاظ  نم  لباقم  رد  تسه  ملاع  رد  اههفیحـص و  اهباتک و  رد  هچ  نآ  مینک ، رکذ  ار  امکح  املع و  بلاطم  تاـنایب و  مهاوخب  هک 
یملع و یبیغ و  يایاضق  مولع و  بلاطم و  اعقاو ، رگا  اهنیمز . اهنامـسآ و  هب  وا  ملع  تسا  هدرک  هطاحا  روط  نیمه  مسیونیم  منیبیم و  اـم 

نآ فرط و  نیا  اهتوعد و  همه  نآ  ياج  هب  ارچ  سپ  دنتـشاد ، دوهـش  ناشیا  دـشیم و  مسجم  ناـشیا  يهرهچ  لـباقم  رد  ناـهج  یجراـخ 
تاین و لامعا و  زا  نم  میوگیم ؟ خساپ  دینک  لاؤس  نم  زا  هچ  ره  متـسه ؟ ینامـسآ  لوسر  نم  هک : دـندومنن  مالعا  احیرـص  ندز ، فرط 

مـشچ لباقم  رد  ار  اهنآ  يهمه  هدوب و  علطم  یبدا  یفـسلف و  یـضایر و  یعیبط و  مولع  فراعم و  زا  نم  متـسه ؟ هاگآ  ناـیناهج  ياـهراک 
اولئستل کلذ  نع  هللا  افع  نایبلا  یف  لاؤسلا  مکیلع  مرح  : » تسا هتفگ  يرگید  نخـس  تاملک ، نیا  نتفگ  ياج  هب  ناشیا  اما  منیبیم ؟ دوخ 

 ] زا دـنوادخ  یلو  تسا . هدـش  میرحت  نایب  باتک  بلاـطم  زا  ندرک  شـسرپ  [ . 287 .« ] مکلبق لاجر  هب  ملکت  ام  مکـسفنا ال  هب  جاـتحت  اـم 
بلاطم و نآ  زا  هن  تسا  امش  دوخ  هب  طوبرم  هچ  نآ  زا  هتبلا  دیـسرپب ، دیراد  جایتحا  هچنآ  زا  امـش  ات  تشذگرد  تمرح  نیا  هحفص 205 ]

مـشچ يولج  مهاوخب  هچ  ره  دـیوگیم : اجنآ  تسین ؟ ضراعم  شلبق  نایب  اب  نایب  نیا  ایآ  دـناهدرک . وگتفگ  ثحب و  نیمدـقتم  هک  یمولع 
باتک رگم  دـنادیم . مارح  ار  نایب »  » باتک زا  ندرک  لاوس  اجنیا  رد  یلو  میوگب . ار  امـش  خـساپ  ات  دـینک  لاؤس  نم  زا  دوشیم ؛ رهاظ  نم 
دیابن ناتناوریپ  ارچ  تسین ؟ دیرادیم ، لوبق  ربمایپ  ادخ و  ناونع  هب  دوخ و  رـشبم  ناونع  هب  ار  وا  هک  باب  دمحم  یلع  دیـس  هب  قلعتم  نایب » »
لبقام ینامـسآ  بتک  رگید  لیجنا و  تاروت و  بتک  زا  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  راوگرزب  ربماـیپ  زا  رگم  دـننادب ؟ يزیچ  باـتک  نیا  زا 

دروآیم . يدایز  بلاطم  رب  داهشتسا  بتک  نآ  زا  هلا  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دشیمن ؟ لاؤس  دوخ ،

یئادخ ياعدا 

رد یلعنیسح   - 1 هنومن : ناونع  هب  تسا . جراخ  هرامـش  دـح  زا  نایئاهب  ياهباتک  شدوخ و  ياهباتک  رد  ءاهب  یلعنیـسح  ییادـخ  ياهاعدا 
.« دیرفلا نوجـسملا  الا  هلا  هنا ال  ءاضقلا  هردص  نم  ءالتبالا  ۀـنحملا و  هعقب  يالع  ءالبلا  رطـش  نم  یحوی  ام  عمـسا  : » دـیوگیم نیبم  باتک 

ینادـنز نم  زج  ییادـخ  تسین  هک  دوشیم  یحو  اضق  يهنیـس  زا  يراتفرگ  تنحم و  هعقب  رب  الب  رطـش  زا  هک  هچ  نآ  ونـشب  ینعی : [ . 288]
.« نیبم ملظ  الا  اذه  نا  هئابحا  نم  دحا  یلا  رظنی  نا  هوعنم  هسفنل  ملاعلا  قلخ  يذـلا  نا  [ » هحفص 206 دیوگیم [ : رگید  ياج  رد   - 2 اهنت .

ملظ نیا  درگنب ، شناتسود  زا  یکی  هب  هک  دننکیم  عنم  ار  وا  هدرک  قلخ  شدوخ  يارب  ار  ناهج  هک  یلعنیسح )  ) ییادخ نآ  ینعی : [ . 289]
نم یتأی  نم  لوقی  هنیعب  لبق و  نم  هطقنلا  لاق  امک  اـنا  ـالا  هللا  اـنا  یننا  ذـئنیح  لوقی  هنا  : » دـیوگیم عیدـب  باـتک  رد   - 3 تسا . يراکشآ 
زین باب ) دمحم  یلع  « ) هطقن  » هک نانچ  تسین . نم  زج  ییادخ  میادخ و  نامه  نم  دـیوگیم : نامز  نیا  رد  یلعنیـسح )  ) وا [ . 290 .« ] دعب

یلکیه یف  يری  لق ال  : » دسیونیم نیبم  باتک  رد   - 4 تفگ . دهاوخ  ار  نیمه  هنیع  هب  دیآیم  نیا  زا  دعب  هک  یـسک  تفگیم و  شیب  زا 
یف و ال  هنوکس ، الا  ینوکس  یف  و ال  هتکرح ، الا  یتکرح  یف  و ال  هتاذ ، الا  یتن  ونیک  یف  و ال  هللا ، لامج  الا  یلامج  یف  و ال  هللا ، لکیه  الا 
رگم دوشیمن  هدـید  ملامج  رد  ادـخ و  لـکیه  رگم  دوشیمن  هدـید  نم  لـکیه  رد  وگب  ینعی : [ . 291 .« ] دومحملا زیزعلا  هملق ، ـالا  یملق 

تکرح و رگم  دوشیمن  هدید  منوکس  تکرح و  رد  ادخ و  تاذ  تنونیک و  رگم  دوشیمن  هدید  متاذ  راتخاس و  تنونیک  رد  ادخ و  لامج 
تقو رد  اما  و  : » دـیوگیم ینیئاـق  یلع  دـمحم   - 5 تسا . هدیدنـسپ  بلاـغ و  هک  ادـخ  ملق  رگم  دوشیمن  هدـید  مملق  رد  ادـخ و  نوـکس 
دیاب بلق  نکلو  تسا  زیاج  دـشاب  ام  يور  فرط  ره  هب  تسین . هحفـص 207 ] بجاو [  ندوب  هلبق  هب  ور  تاجانم ، ندناوخ  تایآ و  توالت 

ریغ يهدننک  تباجا  تسین و  وا  زج  هدنونش  تسوا و  اب  ام  زاین  زار و  تاجانم و  اریز  دشاب ؛ مظعا  مسا  و  ءاهب ) ازریم   ) مدق لامج  هب  هجوتم 
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رگا تسا . یفاک  یلعنیـسح  ییادخ  ياعدا  دروم  رد  كردـم  هئارا  يارب  هنومن  ناونع  هب  رادـقم  نیمه  هک  دـسریم  رظن  هب  [ . 292 « ] هن وا 
نامه ءاهب ، یلعنیـسح  ازریم  ییادخ  ياعدا  دقن  رد  یـسررب  دقن و  دشکیم . ازارد  هب  نخـس  میزادرپب  كرادـم  نآ  مامت  رکذ  هب  میهاوخب 

اهنآ همه  نوماریپ  یـسررب  ثحب و  هک  تسا  يدایز  تافـص  ياراد  میکح  دـنوادخ  تسا . دراو  میتفگ  باب  ییادـخ  ياعدا  رب  هک  يدـقن 
رب تلالد  تایح  موهفم  تایح ؛  - 1 مینکیم : هراشا  هصالخ  روط  هب  ار  قح  ترضح  هیتاذ  تافص  هس  طقف  ام  اذل  دشکیم  ازارد  هب  نخس 

یتاذ تفص  ياراد  تادرجم  همه  ور  نیا  زا  و  دشابیم ، دنرادن  مه  هدام  هب  قلعت  هک  یتادوجوم  هب  هعـسوت  لباق  دنکیم و  يدوجو  لامک 
ناکم نامز و  هجو  چـیه  هب  یهلا  سدـق  تحاس  رد  ملع ؛  - 2 تسا . یهلا  هسدـقم  تاذ  صوصخم  تایح  هبترم  نیرتالاب  دنتـسه و  تایح 

دنوادخ ملع  تسا و  ناسکی  وا  هب  تبـسن  هدنیآ  لاح و  هتـشذگ و  دراد و  هطاحا  اهناکم  اهنامز و  همه  رب  یهلا  سدقم  دوجو  درادن و  هار 
نیا زا  کی  مادک  لاح  دوشیم  دوجولا  نکمم  زیچ  ره  لماش  تسا  یهانتمان  یهلا  تردـق  تردـق ؛  - 3 دشابیم . قح  ترضح  تاذ  نیع 

هحفص 208 ] دراد [ . تقباطم  ءاهب  تیهولا  ياعدا  اب  یتاذ  تفص  هس 

اهب باب و  نییآ  رد  عورف  لوصا و 

نایدا رد  عورف  لوصا و 

تاروتسد  - 2 دراد ؛ ار  نآ  يهشیر  ساسا و  هیاپ و  مکح  هک  يدیاقع  ای  هدـیقع   - 1 ددرگیم : لیکـشت  شخب  ود  زا  مک  تسد  ینید  ره 
، یلمع ماکحا  شخب  و  لوصا » ، » ینید ره  رد  دـیاقع  شخب  دـشاب . اهنآ  زا  هتـساخرب  یتدـیقع و  ياههیاپ  ای  هیاپ  نآ  اب  بسانتم  هک  یلمع 
( مالـسلاهیلع مدآ  ترـضح   ) ناسنا درف  نیلوا  تسا و  ناسنا  شیادـیپ  اب  ناـمزمه  نید ، شیادـیپ  خـیرات  دوشیم . هدـیمان  نید  نآ  عورف » »
يدرف و ضارغا  اههقیلـس و  لاـمعا  تاـفیرحت و  رثا  رد  یگمه  زیمآكرـش  ناـیدا  هدوب و  یتسرپ  هناـگی  دـیحوت و  يداـنم  ادـخ و  ربماـیپ 
هب داقتعا  دنشابیم : كرتشم  یلک  لصا  هس  ياراد  دنتـسه  یقیقح  ینامـسآ و  نایدا  نامه  هک  يدیحوت  نایدا  تسا . هدمآ  دیدپ  یهورگ 

ماجنا ناهج  نیا  رد  هک  یلامعا  رفیک  شاداپ و  تفایرد  ترخآ و  ملاع  رد  ناسنا  زا  يدرف  ره  يارب  يدبا  یگدنز  هب  داقتعا  هناگی ؛ يادخ 
لوصا نیا  ترخآ . ایند و  تداعس  ییاهن و  لامک  يوس  هب  رـشب  تیاده  يارب  لاعتم  يادخ  فرط  زا  ناربمایپ  تثعب  هب  داقتعا  تسا و  هداد 

یتسه أدـبم  هلمج : زا  دوشیم ؛ حرطم  یهاگآ  ناسنا  ره  يارب  هحفص 209 ] هک [  یتالاؤس  نیرتیساسا  هب  دنشابیم  ییاهخـساپ  هناگ ، هس 
دیاقع نیرتیـساسا  داعم ، توبن و  دیحوت و  « ؟ تخانـش ار  نتـسیز  يهمانرب  نیرتهب  ناوتیم  یهار  هچ  زا  تسیچ ؟ یگدنز  نایاپ  تسیک ؟

قبط دـشابیم ، اـهنآ  عباوت  زا  اـی  دـیآیم  تسد  هب  اـهنآ  لـیلحت  زا  اـی  هک  ار  يرگید  دـیاقع  ناوـتیم  یلو  تسا  ینامـسآ  ناـیدا  همه  رد 
مود لصا  ار  وا  تدحو  هب  داقتعا  لصا و  لوا  ار  ادخ  دوجو  هب  داقتعا  ناوتیم  الثم  دروآ ، باسح  هب  یلصا  دیاقع  ءزج  یصاخ  حالطـصا 

نادنمشناد زا  یـضعب  هک  نانچ  درمـش . مالـسا  نید  لوصا  زا  يرگید  لصا  ار  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  متاخ  ربمغیپ  توبن  هب  داقتعا  ای  درمش ،
يرگید لصا  تسا  توبن  عباوت  زا  هک  ار  تماـما »  » دناهدرمـش و یلقتـسم  لـصا  تسا  دـیحوت  یعرف  دـیاقع  زا  یکی  هک  ار  لدـع » ، » هعیش

هشقانم ثحب و  ياج  تسا و  دادرارق  حالطصا و  عبات  تاداقتعا ، هنوگ  نیا  دروم  رد  لصا »  » هژاو لامعتسا  تقیقح  رد  دناهتشاد . بوسحم 
لقع راوتـسا ، مکحم ، ینابم  ياراد  لوصا ، يداقتعا و  ياـهثحب  رد  هک  تسا  ینییآ  نید و  یقیقح ، یعقاو و  نییآ  نید و  [ . 293 .« ] درادن
لباق الماک  هدوب و  هفارخ  هیاریپ و  هنوگ  ره  زا  رود  قطنم و  لقع و  ياـنبم  رب  زین  تاـعورف  ماـکحا و  رظن  زا  دـشاب و  ریذـپان  لـلخ  دنـسپ و 
ناـیم رد  تسرد  نییآ  ندروآ  تسد  هب  نید و  تخانـش  ياـههار  نیرتهب  زا  یکی  ور  نیا  زا  دـشاب . شخب  تاـجن  روآتداعـس و  لـمع و 

لوصا و هب  يرظن  مالـسا ، ماکحا  عورف و  تاداقتعا و  لوصا  هب  هجوت  اب  اجنیا  رد  اذل  تسا . نییآ  نید و  نآ  عورف  لوصا و  یـسررب  اهنییآ 
هحفـص میربب [ . یپ  يرگیئاهب  يرگیباـب و  مارم  ندوب  یلاـخ  وت  هب  زین  رذـگهر  نیا  زا  اـت  مینکیم  يرگیئاـهب  يرگیباـب و  مارم  عورف 
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ءاهب باب و  نییآ  رد  لوصا 

دیحوت يهژاو  . » درادن يریظن  هیبش و  هنوگ  چیه  هک  اتمهیب  اتکی و  تسا  يدوجو  مالـسا ، رد  ادخ  ءاهب  باب و  مالـسا و  رظن  زا  ادخ  فلا :
تیثیح رد  لاعتم  يادـخ  نتـسناد  هناگی  اـهنآ  يهمه  رد  هک  دوریم  راـک  هب  نتـسناد » هناـگی   » ياـنعم هب  يوغل  رظن  زا  تسا  مالـسا  رد  هک 

رد اهنآ  همه  یسررب  هک  [ 294 «، ] دوشیم دای  اهنآ  زا  دیحوت » بتارم   » یهاگ و  دیحوت » ماسقا   » ناونع هب  یهاگ  ددرگیم و  ظاحل  یصاخ 
یفن  - 1 مینکیم . هدنسب  اهثحب  نیا  اب  نآ  تاحالطـصا  نیرتبسانم  نیرتفورعم و  نایب  هب  اجنیا  رد  ور ، نیا  زا  تسین . نکمم  هلاسر  نیا 

حیرص و كرش  ربارب  رد  تسا  یتاذ  نورب  ترثک  ددعت و  یفن  ادخ و  تینادحو  هب  داقتعا  نامه  دیحوت ، فورعم  حالطـصا  نیتسخن  ددعت 
حالطصا نیمود  بیکرت  یفن   - 2 دشاب . هتشاد  نارگید  زا  ياهناگادج  لقتسم و  دوجو  مادک  ره  هک  ياهنوگ  هب  ادخ  دنچ  ای  ود  هب  داقتعا 

تافص یفن   - 3 تسا . هوقلاب  لعفلاب و  ءازجا  زا  یهلا  تاذ  ندوبن  بکرم  یتاذ و  نورد  تطاسب  تیدـحا و  هب  داـقتعا  ياـنعم  هب  دـیحوت ،
هب هک  تسا  تاذ  رب  دئاز  تافـص  یفن  یهلا و  تاذ  دوخ  اب  هیتاذ  تافـص  یگناگی  هب  داقتعا  يانعم  هب  نآ  حالطـصا  نیموس  تاذ  رب  دـئاز 

دیحوت  » نیملکتم هفسالف و  ناسل  رد  هک  دیحوت  مراهچ  حالطـصا  یلاعفا  دیحوت   - 4 هحفص 211 ] دوشیم [ . هدیمان  یتافـص » دیحوت   » مان
يدوجوم چیه  درادـن و  زیچ  چـیه  سک و  چـیه  هب  يزاین  شدوخ  ياهراک  ماجنا  رد  لاعتم  يادـخ  هک : تسا  نیا  دوشیم  هدـیمان  یلاعفا »

هل نکی  مل  دلوی و  مل  دلی و  مل  دمـصلا ، هللا  دـحا ، هللا  وه  لق  : » دـیامرفیم نآرق  هک  تساجنیا  دـنکب . وا  هب  یکمک  هنوگ  چـیه  دـناوتیمن 
ول . » دشابن ییاتمه  چیه  ار  وا  و  سک ، زا  هدـییاز  هن  هداز  ار  یـسک  هن  زاینیب )  ) دمـص يادـخ  اتکی ، تسا  ییادـخ  وا  [ . 295 .« ] دحا اوفک 
هابت بارخ و  ناهج  دنتشاد  دوجو  ناهج ) رد   ) نیمز نامـسآ و  رد  نایادخ  هناگی  يادخ  زج  رگا  [ . 296 .« ] اتدسفل هللا  الا  ۀهلا  امهیف  ناک 

ناشناوریپ ءاهب و  باب و  رظن  زا  ادخ ، اما  میتشاد . نایب  هک  دوب  مالسا  رد  دیحوت »  » باب رد  فراعم  نارکیب  سونایقا  زا  ياهرطق  نیا  دشیم .
يادـخ تسا . هدـش  هتخیمآ  ساسایب  یهت و  ياهیگدـنفاب  اب  یتسرپتب و  تاـموهوم  اـب  مأوت  هتفرورف و  اـههناسفا  زا  یکیراـت  يهرد  رد 

هردص نم  ءالتبالا  ۀـنحملا و  ۀـعقب  یلع  ءالبلا  رطـش  نم  یحوی  ام  عمـسا  : » دـیوگیم ءاهب  یلعنیـسح  هک  نانچ  دـتفایم . نادـنز  هب  نایئاهب 
یحو اـضق  يهنیـس  زا  يراـتفرگ  تنحم و  هعقب  رب  ـالب  رطـش  زا  هک  هچ  نآ  ونـشب  ینعی : [ 297 « ] دـیرفلا نوجـسملا  انا  الا  هلا  هنا ال  ءاـضقلا 

ود هب  بیرق  [ . 298 ...« ] ءاشت نم  ۀیدرفلا  نیتوتل  : » دیوگیم باب  دمحم  ازریم  ینادـنز . نم  هحفص 212 ] زج [  ییادخ  تسین  هک  دوشیم 
: تسا هتفگ  رخآ  رد  دوشن  دراو  همطل  دوخ  ییادخ  هب  هکنیا  يارب  یلو  تسا . هدروآ  ار  ادـخ  ییاتکی  و  تیدرف »  » تاقتـشم مامت  يهحفص 

دناوتیم هنوگچ  تسا  فرص  ياتکی  ضحم و  درف  ادخ  رگا   - 1 تفگ : دیاب  خساپ  رد  دنکیم . اطعا  ار  تیدرف  دهاوخب  سک  ره  هب  هتبلا 
لوط رد  میشاب . هتـشاد  يرامـشیب  نایادخ  ایند  رد  دیاب  ام  دنـشاب ، ادخ  ءاهب  باب و  دشاب  رارق  رگا   - 2 دـهدب . يرگید  هب  ار  دوخ  تیدرف 

اب دننک و  ییادخ  ياعدا  دنتـسناوتیم  بوخ . نموم و  ناسنا  ناونع  هب  هک  دـندوب  يدایز  دارفا  دـنوادخ ، يایلوا  ناربمایپ و  زا  ریغ  خـیرات ،
ءاهب باب و  ییادخ  ياعدا  ثحب  لبق ، ياهثحب  رد  نوچ  دنیامن . تسرد  بهذـم  نید و  ناشدوخ  يارب  باتک  نتـشون  هلمج و  دـنچ  نتفگ 

، دوخ لماک  تردق  اب  لاعتم  دنوادخ  ءاهب  باب و  مالسا و  رظن  زا  توبن  ب : مینکیم . هدنسب  رادقم  نیمه  هب  تمسق  نیا  رد  میتشاد  نایب  ار 
رادروخرب يداـیز  ياـهتمعن  زا  دروآ و  دوجو  هب  ار  نآ  نوگاـنوگ  ياههدـیرفآ  یتسه و  ناـهج  تسا ، زاـینیب  تهج  ره  زا  هک  یلاـح  رد 

دب کین و  دناوتیم  نآ  کمک  اب  ناسنا  هک  تسا  لقع »  » هتـشاذگ تعیدو  هب  ناسنا  دوجو  رد  دنوادخ  هک  ییاهتمعن  زا  یکی  تسا . هدرک 
دیاشگب و ار  هرگ  نیا  دناوتیمن  ییاهنت  هب  لقع  هک  تسناد  دـیاب  یلو  هحفص 213 ] دریگب [ . شیپ  رد  ار  تداعس  هار  دهد و  صیخـشت  ار 

دوشیم هدهاشم  یناسنا  يهعماج  رد  هک  اوران  ياهراک  دنـسپان و  تافـص  همه  نیا  اریز  دنک ؛ يربهر  يراکوکین  ینیب و  عقاو  هب  ار  ناسنا 
فطاوع و بولغم  نانآ  لـقع  ینارـسوه  یتسرپدوس و  یهاوخدوخ و  رثا  رد  هکنیا  زج  دـنراد  زیمت  يهوق  لـقع و  هکتـسا  یناـسک  زا  همه 
يوه و موکحم  زگره  هک  يرگید  يهلیـسو  ای  هار و  زا  دـیاب  دـنوادخ  سپ  دـناهدش . یهارمگ  راچد  هجیتن  رد  هدـیدرگ  سوه  اوه و  عبات 
هک یتواضق  تسین . توبن »  » هار زج  هار  نیا  دیامن ، توعد  يربهر و  تداعـس  يوس  هب  ار  ام  دوشن ، هابتـشا  راچد  دوخ  يربهر  رد  سوه و 

رـشب دارفا  زا  یهورگ  هدش  بجوم  دشاب ، زاب  رـشب  يور  رب  توبن » هار   » مان هب  یهار  دیاب  هک  دیامنیم  مکح  نآ  بجوم  هب  دنکیم و  لقع 
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تـسار هار  هب  ار  نانآ  هدروآ ، مدرم  يارب  یلمع  يداقتعا و  تاررقم  هتـشر  کی  دـنوش و  هتخیگنارب  راـگدرورپ  بناـج  زا  ربمغیپ »  » ماـن هب 
دـشابیم رـشب  تداعـس  نماض  هک  ینیناوق  فراعم و  هب  ار  دوخ  ناگدنب  زا  یخرب  یبیغ ، میلعت  اب  دـیاب  لاعتم  دـنوادخ  سپ  دـننک . توعد 

اهناسنا همه  رب  دوشیم و  هدیمان  ادـخ  يهداتـسرف  ربمایپ و  تسا  دـنوادخ  ياهمایپ  لصاح  هک  یناسنا  دتـسرفب . رـشب  يوس  هب  هتخاس  هاگآ 
دیاب دوشیم  رداص  لامج  ردـصم  زا  هک  یهلا  نیناوق  نید و  فراـعم  دنـشوپب . ملع  يهماـج  وا  تاروتـسد  هب  دـننک  يوریپ  وا  زا  هک  تسا 

رد دـنکن و  اـطخ  یهلا  یحو  نتفرگ  رد  ادـخ  ربماـیپ  ینعی : دـسرب . مدرم  تسد  هب  هتفاـین  رییغت  هدروخن و  تسد  فورعم  لوق  هب  تسرد و 
تیاده اریز  دـنکن ؛ تنایخ  هحفـص 214 ] ای [  هابتـشا  مدرم  هب  مایپ  نآ  ندناسر  رد  دوشن و  شزغل  يراکـشومارف و  راتفرگ  نآ  يرادـهگن 
شنیرفآ تقلخ و  زگره  تسا و  ناسنا  تقلخ  دصاقم  زا  یکی  دـشابیم و  شنیرفآ  نامزاس  ءزج  یگدـنز  نیناوق  مزال و  فراعم  هب  مدرم 

ای دروآ . دوجو  هب  هایگ  ای  گنس  ناسنا ، لسانت  هار  زا  شنیرفآ  هاگتسد  هک  دوشیمن  الثم  دریذپیمن و  شزغل  اطخ و  دوخ  هار  ندومیپ  رد 
ار يراک  ینعی  دنـشاب ؛ موصعم »  » دیاب ادخ  ناربمایپ  هک  دوشیم  مولعم  اج  نیمه  زا  دوش و ... ادـیپ  ناویح  مدـنگ ، يهناد  ندـینایور  هار  زا 

نم نییبنلا  حون و  یلا  انیحوا  امک  انیحوا  اـنا  . » دـنهدن ماـجنا  دـننادیم  هاـنگ  دوخ  هک  ار  يراـک  دـننکن و  كرت  دـننادیم  بجاو  دوخ  هک 
یناربمایپ حون و  هب  هک  نانچ  میدرک  یحو  وت  هب  ام  [ . 299 .« ] لسرلا دعب  ۀجح  هللا  یلع  سانلل  نوکی  الئل  نیرذنم  نیرشبم و  السر  هدعب ...
راودـیما ار  ناـنآ  دادیم . باوـث  يهدژم  نید  ناوریپ  هب  هـک  میداتـسرف  مدرم  يوـس  هـب  یناربماـیپ  مـیدرک ... یحو  دـندوب  يو  زا  سپ  هـک 

تجح ادخ  رب  تیاده  عون  نیا  نتـشادن  هطـساو  هب  مدرم  ناربمایپ ، زا  سپ  هکنآ  ات  دندیناسرتیم  ادخ  باقع  زا  ار  نادرمتم  دـنتخاسیم و 
دراو هشدخ  شیوخ  توبن  باب  رد  ءاهب  باب و  ياعدا  رد  قیرط  نیا  زا  ات  مینک  هراشا  ایبنا  فادـها  هب  تسا  مزال  اجنیا  رد  دنـشاب . هتـشادن 

مییامن .

ایبنا فادها 

انثعب دقل  و  [ » هحفـص 215 دندرکیم [ : یتسرپ  تب  كرـش و  زا  يرود  دیحوت و  هب  توعد  ار  مدرم  انثتـسا  نودب  ایبنا  يهمه  دـیحوت :  - 1
ار ادخ  دیوگب ) ات   ) متخیگنارب ياهداتـسرف  یتما  ره  نایم  رد  تقیقح  رد  و  [ . 300 ...« ] توغاطلا اوبنتجا  هللا و  ادبعا  نا  الوسر  ۀـما  لک  یف 

چیه وـت  زا  شیپ  و  [ . 301 .« ] نودـبعاف انا  الا  هلا  هنا ال  هیلا  یحون  الا  لوسر  نم  کلبق  نم  انلـسرا  ام  و  . » دـیزیهرپب توغاـط  زا  دـیتسرپب و 
زا رگید  یکی  داـعم : هب  توـعد   - 2 دـیتسرپب . ارم  سپ  تسین . نم  زج  ییادـخ  هک  میدرکیم  یحو  وا  هب  هـکنیا  رگم  مداتـسرفن  يربماـیپ 
هک تسه  زین  يرگید  تایح  يویند ، تایح  زا  سپ  هک  دنامهفب  مدرم  هب  ات  تسا  هدوب  گرم  زا  سپ  ملاع  داعم و  هب  توعد  ایبنا ، فادـها 

راچد ترخآ  رد  ات  دنـشاب  شیوخ  راتفر  لامعا و  بقارم  ایند  رد  دیاب  دارفا  اذـل  دوشیم . یگدیـسر  یناسنا  راتفر  لامعا و  مامت  هب  نآ  رد 
یکی یعامتجا : تلادع   - 3 دننیزگ . انکـس  نادیواج  تشهب  رد  ات  دنـشوکب  حلاص  لامعا  نامیا و  لیـصحت  رد  یفرط  زا  دنوشن و  باذع 

: دننک مکاح  هعماج  رد  ار  طسق  تلادع و  ات  دندرکیم  هزرابم  یعامتجا  دسافم  اب  اهنآ  تسا . هدوب  تلادـع  ییاپرب  ایبنا ، فادـها  زا  رگید 
الا دـیرا  نا  دـیامرفیم ....« : بیعـش  ترـضح  [ . 302 ...« ] طـسقلاب ساـنلا  موقیل  نازیملا  باـتکلا و  مهعم  اـنلزنا  تاـنیبلاب و  انلـسرا  دـقل  »

دندش ثوعبم  ایبنا  تمکح : باتک و  میلعت   - 4 تسا . هعماج  حالصا  وا  تثعب  زا  فده  هحفص 216 ] [ . ] 303 ...« ] تعطتسا ام  حالصالا 
انبر و : » دـنزاس انـشآ  تسا  نانآ  یلاعت  دـشر و  بجوم  هک  ییاهلمعلاروتـسد  یتسه و  ماظن  ناهج و  تایعقاو  شناد ، ملع و  اب  ار  مدرم  اـت 
زا ياهداتـسرف ، نانآ ، ناـیم  رد  اراـگدرورپ ، [ . 304 ...« ] مهیکزی ۀـمکحلا و  بتکلا و  مهملعی  کـتایا و  مهیلع  اوـلتی  ـالوسر  مـهیف  ثـعبا 

یسیع ترـضح  فادها  زا  یکی  دنک . ناشهزیکاپ  دنزومایب و  نانآ  هب  تمکح  بتک و  دناوخب و  نانآ  رب  ار  وت  تایآ  ات  زیگنارب ، ناشدوخ 
هب تفگ : دروآ  راکشآ  لیالد  یـسیع  نوچ  و  [ . 305 ...« ] همکحلاب مکتئج  دق  لاق  تانیبلاب  یسیع  ءاج  امل  و  : » تسا تمکح  مالـسلاهیلع 

باتکلا و مهملعی  مهیکزی و  و  درمشیمرب ....« : نینچ  ار  ایبنا  فیاظو  زا  یکی  نآرق  اوقت : هیکزت و   - 5 مدروآ . تمکح  امش  يارب  یتسار 
، امش نایم  رد  هک  روط  نامه  [ . 307 ...« ] مهیکزی انتیا و  مکیلع  اولتی  مکنم  الوسر  مکیف  انلـسرا  امک  : » دیامرفیم زین  و  [ . 306 .« ] ۀمکحلا
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يهمه یقیقح  فده  تیدوبع :  - 6 دنادرگیم ... كاپ  ار  امش  دناوخیم و  امش  رب  ار  ام  تایآ  هک )  ) میدرک هناور  ناتدوخ  زا  ياهداتسرف 
، یفرط زا  دراد و  رارق  فدـه  نیا  لد  رد  هتـشذگ  ياهفدـه  ریاس  هحفـص 217 ] وا و [  هب  برق  ادـخ و  تخانـش  تسا ، دـیحوت  نامه  ایبنا 
زج میدیرفاین  ار  سنا  نج و  [ . 308 « ] نودـبعیل الا  سنالا  نجلا و  تقلخ  ام  و  : » تسا هدوبن  تیدوبع  زج  يزیچ  اهناسنا  تقلخ  زا  فدـه 

نیا دراد  هک  يزایتما  اهنت  اهرـشب و  ریاس  دننام  تسا  يرـشب  ادـخ و  يهدـنب  مالـسا  رظن  زا  ربمغیپ  هکنیا : هصالخ  دنتـسرپب . ارم  هکنآ  يارب 
هب زهجم  هاگآ و  هتسیاش و  نایامنهار  قیال و  نایبرم  ندمآ  يانعم  هب  مالـسا ، رد  توبن  دوشیم . یحو  وا  يوس  هب  ادخ  بناج  زا  هک  تسا 

تسا . اهیگدولآ  اهسوه و  تافارخ و  لهج و  لاگنچ  زا  اهناسنا  تاجن  يارب  ادخ  فرط  زا  لالدتسا  نیهارب و 

اهب باب و  توبن  یگنوگچ 

ياهیگدـنکارپ نخـس  هناـسفا و  ییوگ و  ناـشیرپ  فیجارا و  یگدـنفاب و  تشم  کـی  اـب  تسا  يواـسم  ءاـهب  باـب و  کلـسم  رد  توـبن 
دنک تیصو  يرگید  هب  ار  نآ  فصن  دنک و  لزان  یباتک  هک  دیراد  غارس  ار  ربمایپ  مادک  ییوگ . ضقانت  ماجنارـس  ساسایب و  کحـضم و 
هدرک شرافس  هتشونن و  ار  نآ  باب  دنچ  تسا ، ناناملسم  نآرق  لثم  ناشدوخ  حالطـصا  هب  هک  ار  نایب »  » باتک باب »  » بانج دسیونب ؟ هک 

راج ییحی ، شردارب ، اب  هتفرگ  هدیدان  ار  باب  تیصو  دنکیم  توبن  ياعدا  ءاهب ، دعب  دناسرب . مامتا  هب  ار  نآ  ییحی ، ازریم  لزا ، حبـص  هک 
فیدر رد  ار  دوخ  ءاـهب » باـب و   » هک تساـجنیا  بلاـج  دـنکیم . مومـسم  ار  وا  مه  تبقاـع  دوشیم و  ریگرد  دـنکیم و  اـپ  هب  لاـجنج  و 

یهارمگ و زا  ریغ  یلو  دننکیم . دادملق  اهنآ  زا  رتالاب  هکلب  مالسلامهیلع ، حون  میهاربا و  یـسیع ، یـسوم ، هحفص 218 ] دننام [  یناربمایپ 
؟ درک هسیاقم  مزعلاولاوا  يایبنا  اب  ار  اهنیا  دوشیم  ایآ  تسین . اهنآ  ياههمانرب  راتفگ و  رد  تداعـس  يهنزور  تاـجن و  هنوگ  چـیه  لالـضا 
یتسرپ و هناگی  دیحوت و  يوس  هب  ار  زور  نآ  رشب  مالسلاهیلع  حون  دناهدوب . لقتسم  نوناق  ینامسآ و  باتک  ياراد  مادک  ره  هک  یناربمغیپ 

دوخ شیالآیب  راکفا و  اب  هک  دوب  يرطف  ناسنا  کی  لماک  يهنومن  مالـسلاهیلع  میهاربا  درکیم . توعد  یتسرپ  تب  كرـش و  زا  بانتجا 
هک مالـسلاهیلع  یـسوم  دومن . هزرابم  ملظ  كرـش و  اـب  دوب  هدـنز  اـت  تفاـیرد و  ار  شنیرفآ  يادـخ  یگناـگی  درک و  وجتـسج  ار  تقیقح 

يرهاظ تکوش  تردق و  زا  دومن و  غالبا  وا  هب  ار  یهلا  مایپ  درکیم ، ییادخ  ياعدا  هک  نوعرف  لباقم  رد  تسا  تعیرش  باتک و  بحاص 
هک تسا  تعیرـش  باتک و  بحاـص  مزعلاولوا و  ناربماـیپ  زا  هک  مه  مالـسلاهیلع  یـسیع  دادـن . هار  دوخ  هب  ياهمهاو  سرت و  چـیه  نوعرف 

لباقم رد  دلوت  زا  دعب  زین  ناشیا  دش . رادراب  حیـسم  هب  ادخ  رما  هب  تشادن و  رهوش  هک  دش  دلوتم  يردام  زا  ینعی  دوب ؛ يداع  ریغ  شدـلوت 
. داد ربخ  مدرم  هب  ار  دوخ  باتک  توبن و  درک و  عافد  شردام  زا  هدمآ  نخـس  هب  هراوهگ  رد  شردام  هب  تبـسن  مدرم  هک  ياوران  ياهتمهت 

هدراهچ تسا . هداتسرف  نایناهج  يوس  هب  رشب  تیاده  يارب  نابرهم  يادخ  هک  تسا  يربمایپ  نیرخآ  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح 
یلک هب  یسانشادخ و  یتسرپ و  هناگی  زا  مدرم  دوب و  هدنامن  شیب  یمان  دیحوت ، نید  زا  هک  تسیزیم  یلاح  رد  تیناسنا  ناهج  شیپ ، نرق 

تیلهاج نارود  هب  هک  دوب  هدـش  ثوعبم  ياهرود  رد  ربمایپ  هحفص 219 ] دوب [ . هتـسبرب  تخر  اهنآ  هعماج  زا  تیناسنا  بادآ  هدنام و  رود 
يادـخ یطیحم  نینچ  رد  دـندرکیم و ... روگ  هب  هدـنز  هدـنز  ار  دوخ  نارتـخد  هک ، دوـب  هدـش  هتخیگنارب  یموـق  ناـیم  رد  دوـب و  فورعم 

لهاج و مدرم  نیا  زا  زین  مالـسا  راوگرزب  ربمایپ  تخیگنارب . نایناهج  يربهر  ناهج و  حالـصا  يارب  ار  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ناـبرهم 
لوسر بتکم  وریپ  هک  دـننکیم  راختفا  ایند  رد  ناسنا  درایلیم  کی  زا  شیب  نالا  هک  مالـسا  تما  مان  هب  تخاس  يدـحاو  تما  گنهرفیب ،
جیورت ار  یتسرپ  تب  هکلب  دندرکن ، هزرابم  یتسرپ  تب  اب  اهنت  هن  اهنآ  دـندرک ؟ هچ  اهب » باب و   » بانج اما  دنتـسه . هلا  هیلع و  هللا  یلـص  هللا 

« اهب باب و   » توبن ياعدا  يهرابرد  هتشذگ  ياهلصف  رد  نوچ  دنتشاداو . دوخ  شتـسرپ  هب  ار  نارگید  دندش و  تب  ناشدوخ  یتح  دنداد و 
«. تسا سب  فرح  کی  تسا ، سک  رگا  هناخ  رد  : » فورعم لوق  هب  انب  و  دوشیم . هدنسب  رادقم  نیمه  هب  تمسق  نیا  رد  دش ، نایب  یبلاطم 

ءاهب باب و  مالسا و  رظن  زا  زیخاتسر  داعم و 
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تسا و ییاهن  لامک  تداعس و  هب  ندیـسر  تیاهن  رد  اهنامرآ و  اهـشزرا و  هب  لین  اههتـساوخ ، اهزاین و  نیمأت  یگدنز ، ياهتیلاعف  يهزیگنا 
ماجنا اهنآ  هب  ندیسر  يارب  یگدنز  ياهشالت  هک  دراد  یفادها  صیخشت  هب  یگتـسب  اهنآ  هب  نداد  تهج  تیفیک  اهراک و  ینوچ  يدنچ و 
اهراک شنیزگ  باختنا و  اهتیلاعف و  هب  نداد  تهج  رد  ار  یساسا  شقن  ندیسر ، يارب  یگدنز  ییاهن  فده  تخانـش  نیاربانب  دریگیم .

دوخ و تقیقح  هب  تبـسن  ناسنا  تخانـش  شنیب و  شرگن و  عون  ار  یگدـنز  یـشم  طخ  نییعت  رد  یلـصا  لماع  عقاو ؛ رد  دـنکیم . اـفیا  و 
تـالاعفنا لـعف و  يداـم و  رـصانع  زا  ياهعومجم  اـهنت  ار  دوخ  تقیقح  هک  هحفص 220 ] یـسک [  دهدیم و  لیکـشت  شتداعـس  لامک و 

ياههرهب يارو  ار  یلامک  تداعس و  تذل و  دراگنایم و  ایند  یگدنز  يهزور  دنچ  هب  رـصحنم  ار  دوخ  تایح  درادنپیم و  اهنآ  يهدیچیپ 
شایناهج نیا  ياههتساوخ  يویند و  ياهزاین  اهنت  هک  دنکیم  میظنت  ياهنوگ  هب  ار  دوخ  ياهراتفر  دسانـشیمن ، یگدنز  نیمه  هب  طوبرم 

يهطقن ار  نآ  هتـسنادن ، یگدـنز  نایاپ  ار  گرم  دـنادیم و  يدام  ياههدـیدپ  زا  رتارف  ار  دوخ  تقیقح  هک  یـسک  اـما  دـنکیم . نیمأـت  ار 
يدـبا لامک  تداعـس و  هب  ندیـسر  يارب  ياهلیـسو  ار  دوخ  يهتـسیاش  ياهراتفر  دسانـشیم و  ینادواج  ناهج  هب  ارذـگ  ناـهج  زا  لاـقتنا 

يوس زا  دشاب . دنمدوس  شايدبا  یگدنز  يارب  رتهب  رتشیب و  هچ  ره  هک  دنکیم  ارجا  حرط و  ياهنوگ  هب  ار  شایگدنز  همانرب  درامـشیم ،
لامک تداعـس و  بسک  فیاظو و  ماجنا  هار  رد  شالت  زا  دنکیمن و  دـیماان  درـسلد و  ار  وا  يویند  یگدـنز  ياهیماکان  اهیتخـس و  رگید ،

( داعم هب  داقتعا  نودب   ) ییاهنت هب  دیحوت ، هب  داقتعا  یتح  دوشیم و  نشور  داعم ، هلئسم  تیمها  تاکن ، نیا  هب  هجوت  اب  درادیمن . زاب  يدبا 
هب ینامـسآ و  نایدا  مامتها  زار  بیترت ، نیدب  دـشاب . هتـشاد  یگدـنز  هب  بولطم  ندیـشخب  تهج  رد  ياهدرتسگ  لماک و  ریثأت  دـناوتیمن 

راکـشآ مدرم ، ياهلد  رد  هدیقع  نیا  ندرک  خـسار  يارب  یهلا  يایبنا  ناوارف  شالت  يداقتعا و  لصا  نیا  هب  مالـسا  سدـقم  نید  صوصخ 
، دنیامنیم یهن  يراکدب  زا  رما و  يراکوکین  هب  ار  رشب  دننکیم و  توعد  لاعتم  يادخ  شتسرپ  هب  هک  یبهاذم  نایدا و  يهمه  ددرگیم .

هدـید يراـثآ  مئـالع و  یناتـساب ، نهک و  رایـسب  رباـقم  رد  نید ، زا  هتـشذگ  دـنلئاق ، گرم  زا  سپ  يرگید  یگدـنز  داـعم و  ناـسنا ، يارب 
دوخ داـقتعا ، بسح  هب  هتـشاد و  ناـمیا  گرم  زا  سپ  يرگید  هحفـص 221 ] یگدـنز [  هب  میدـق  ناسنا  هکنیا  رب  دراد  تلالد  هک  دوشیم 

تسا . هدادیم  ماجنا  یتافیرشت  دشاب ، هتشاد  شیاسآ  ناهج  نآ  رد  هدرم  هکنیا  يارب 

داعم هلأسم  هب  نآرق  مامتها 

نیذـلا و  : » تسا هدـش  دـیکأت  ترخآ  هب  نامیا  موزل  رب  تایآ  زا  هتـسد  کی  رد  دراد . طابترا  يدـبا  یگدـنز  اب  نآرق  تاـیآ  ثلث  زا  شیب 
لزان وت  زا  شیپ  هچنآ  هب  هدمآ و  دورف  وت  يوس  هب  هچنآ  هب  هک  نانآ  و  [ . 309 .« ] نونموی مه  ةرخالاب  کلبق و  نم  کیلا  لزنا  امب  نونموی 

[ . 310 .« ] نونموی مه  ةرخـالاب  مه  ةوکزلا و  نوـتوی  ةولـصلا و  نوـمیقی  نیذـلا  . » دـنراد نیقی  ترخآ  هب  دـندروآیم و  ناـمیا  تسا  هدـش 
تایآ زا  يرگید  يهتـسد  رد  دـنراد . نیقی  ترخآ  هب  هک  دـنناشیا  مه )  ) دـنهدیم و تاـکز  دـنرادیم و  اـپرب  زاـمن  هک  یناـسک  ناـمه ) )

هب هک  یناـسک  يارب  هک  نیا  و  [ . 311 .« ] امیلا اباذع  مهل  اندتعا  ةرخالاب  نونموی  نیذلا ال  و  : » تسا هدـش  دزـشوگ  تمایق  راکنا  ياهدـمایپ 
اهنآ هکلب  هن ) [ . ) 312 .« ] اریعـس ۀعاسلاب  بذک  نمل  اندتعا  هعاسلاب و  اوبذک  لب  . » میدرک هدامآ  درد  رپ  یباذع  دندروآیمن  نامیا  ترخآ 

يهتسد رد  و  هحفـص 222 ] میاهدرک [ . هدامآ  نازوس  شتآ  دـناوخ  غورد  ار  زیخاتـسر  هک  سک  ره  يارب  دـندناوخ و  غورد  ار  زیخاتـسر 
.« ۀـنوضوم ررـس  یلع  . » دـنوشیم روآدای  ار  تشهب  ياـهتمعن  نمحرلا  هروس  رخآ  اـت  يهیآ 46  زا  تسا : هدـش  نایب  يدـبا  ياـهتمعن  موس 

قربتـسا و رـضخ و  سدنـس  بایث  مهیلع  . » دـنکیم نایب  تمایق  رد  ار  ادـخ  نابرقم  ياهتمعن  هیآ  نیا  رد  ناشن . رهاوج  ياهتخت  رب  [ . 313]
يهیاریپ تسا و  رب  رد  ربتـس  يابید  زبس و  یمـشیربا  ياههماج  ار ) ناـیتشهب  [ . ) 314 .« ] اروهط ابارـش  مهبر  مهیقـس  ۀضف و  نم  رواسا  اولح 

هدـش نایب  ینادواج  ياهباذـع  مراهچ  يهتـسد  رد  و  دـناشونیم . نانآ  هب  كاپ  ياهداب  ناـشراگدرورپ  تسا و  نیمیـس  ياهدنبتـسد  ناـنآ 
منهج شتآ  باذـع  دـندروآ  راکنا  ناشراگدرورپ  هب  هک  یناسک  و  [ . 315 .« ] ریـصملا سئب  منهج و  باذع  مهبرب  اورفک  نیذـلا  و  : » تسا

اب هدش و  رکذ  اهنآ  يورخا  جیاتن  اب  دب  کین و  لامعا  نیب  يهطبار  یناوارف  تایآ  رد  نینچمه  تسا . یماجنارـس  دب  هچ  تشاد و  دـنهاوخ 
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هک نانچ  تسا ؛ هدش  هداد  خساپ  نارکنم ، تاهبش  هب  هتفرگ و  رارق  نییبت  دیکأت و  دروم  زیخاتسر  ترورـض  ناکما و  نوگانوگ ، ياههویش 
هب ینآرق  تاـیآ  رد  تقد  اـب  [ . 316  ] تسا هدـش  یفرعم  باسح  زور  تمایق و  راکنا  اـی  ندرک  شومارف  اهيورجـک  اـهيراکهبت و  أـشنم 

یتح تسا و  هتشاد  داعم  عوضوم  هب  صاصتخا  مدرم ، اب  ناشیا  ياهلادج  اهثحب و  ناربمایپ و  نانخـس  زا  ياهدمع  شخب  هک  دیآیم  تسد 
رثکا اریز  دـناهدرک ؛ دـیحوت  تابثا  يارب  هک  هدوب  یـشالت  زا  هحفـص 223 ] شیب [  لصا ، نیا  تاـبثا  يارب  اـهنآ  شـالت  هک  تفگ  ناوتیم 
هکنیا يارب  میریگیم : هجیتن  نآرق  رگید  تایآ  نیا  هب  هجوت  اب  سپ  دـناهدادیم . ناشن  لـصا  نیا  نتفریذـپ  يارب  يرتشیب  یتخـسرس  مدرم 
گرم اب  یناسنا  تایح  ایآ  هک : دنیب  دیاب  دماجنیب  شاییاهن  لامک  یقیقح و  تداعـس  هب  هک  دنیزگرب  یگدنز  رد  ار  یهار  دـناوتب  صخش 

رهـش هب  يرهـش  زا  ترفاسم  دـننامه  رگید ، ناهج  هب  ناهج  نیا  زا  لاقتنا  ایآ  تشاد ؟ دـهاوخ  يرگید  تایح  نآ  زا  سپ  ای  دـباییم  نایاپ 
اهیـشوخ و زاسهنیمز  همدـقم و  ناهج ، نیا  تاـیح  هکنیا  اـی  درک  مهارف  اـج  ناـمه  رد  ار  نتـسیز  لـیاسو  مزاول و  ناوتیم  هک  تسا  رگید 
زا سپ  ناسنا  دـیوگیم : مالـسا  تفرگ ؟ اجنآ  رد  ار  ییاهن  يهجیتن  داد و  ماجنا  اج  نیا  رد  دـیاب  ار  راک  تسا و  ناهج  نآ  ياهیـشوخان 

دوب و دهاوخ  بذعم  تسا  راکدب  رگا  دوشیم و  رادروخرب  تداعس  تمعن و  زا  تسا  راکوکین  رگا  دشابیم . هدنز  یـصاخ  زرط  هب  ندرم 
.« نوثعبی موی  یلا  خزرب  مهئارو  نم  و  . » دـنیوگیم خزرب » ، » ملاع نیا  هب  هک  دوشیم  رـضاح  یمومع  باسح  دوش  اپ  رب  تمایق  هک  یماگنه 

هرابود ناسنا  تمایق ، مان  هب  رگید  ملاع  رد  گرم  زا  دعب  هک  میدـیمهف  دـش و  مولعم  مالـسا  رد  زیخاتـسر ، داعم و  يانعم  هک  لاح  [ . 317]
يارب تسیچ ؟ اهب  باب و  کلـسم  رد  تمایق  داعم و  يانعم  مینیبب  دسریم . دوخ  دب  لامعا  رفیک  بوخ و  لامعا  شاداپ  هب  دوشیم و  هدنز 

. ] درک میهاوخ  دـقن  دـیجم  نآرق  تایآ  اب  يهسیاقم  رد  ار  اهنآ  سپـس  هدرک ، رکذ  تمایق  يهرابرد  ءاـهب  باـب و  زا  ار  یتاـملک  راـک  نیا 
موی هعیـش ، زا  يدـحا  هک  دوشیمن  هدـهاشم  تسا و  تقیقح  يهرجـش  روهظ  موی  تمایق  موی  زا  دارم  : » دـیوگیم باب  دیـس  هحفص 224 ]

، تقیقح لها  فرع  دـنع  هللادـنع و  هچنآ  درادـن و  تقیقح  هللادـنع  هک  هدومن  مهوت  ار  يرما  اموهوم  همه  هکلب  دـشاب ؛ هدـیمهف  ار  تمایق 
موی نآ  بورغ ، نیح  یلا  مسا  ره  هب  ناـمز  ره  رد  ربـمغیپ )  ) تقیقح يهرجـش  روهظ  تقو  زا  هک  تسا  نیا  تسا  تماـیق  موـی  زا  دوـصقم 

هک تقیقح  نآ  روهظ  هب  دوب  رهاظ  نامز  نآ  رد  هللا  روهظ  هک  دوب  یسوم  تمایق  نآ ، جورع  موی  ات  یـسیع  تثعب  موی  زا  الثم  تسا . تمایق 
دنوادخ نآرق  رد  هک  تسه  هللا  لوسر  تمایق  برغی ، ام  یلا  نایب  يهرجش  روهظ  نیح  زا  و  دوب ... یسوم  هب  نمؤم  هک  سک  ره  هب  داد  ازج 

.« دوب نآرق  تماـیق  موی  لوا  هنـس 1260 ق  یلوالا  يدامج  مجنپ  بش  زا  هقیقد  هدزای  تعاـس و  ود  زا  دـعب  نآ  لوا  هک  دوب  هدومرف  هدـعو 
ۀعاسلا اهراثا و  ۀمیقلا و  اورکنا  نیذلا  یئادعا  ینطاحا  ذا  ینجس  رطش  نم  یئادن  یعمـسا  یتما  ای  : » دیوگیم اهب  یلعنیـسح  ازریم  [ . 318]

هک یناسک  نآ  دناهدرک ؛ هطاحا  ارم  نانمشد  هک  نادنز  بناج  زا  ارم  يادن  ونـشب  نم  زینک  يا  [ . 319 .« ] نیرغاصلا نم  مهنا  الا  اهطارشا  و 
، تمایق زا  شروظنم  دناهدش . یضار  تلذ  هب  هک  دنتسه  یناسک  زا  نانآ  دنتـسه و  رکنم  نآ  ياهتمالع  تعاس و  هب  نآ و  راثآ  تمایق و  هب 
هب ار  نآرق  تاـیآ  هدـیقع ، نیا  يور  و  تسا ، هدرک  هدارا  ار  دوـخ  تثعب  تعاـس  زا  نـینچمه  توـبن و  ماـقم  يارب  دـشابیم  شدوـخ  ماـیق 
زا دوب  ناقرف  الم  نیب  ام  رد  تامهوت  ردـق  هچ  هک  اـمن  رکفت  يردـق  : » دـیوگیم رگید  ياـج  رد  هحفـص 225 ] دیامنیم [ . لیوأت  شدوخ 

ياهرطق هب  دندوب و  یطاخ  عیمج  هک  دش  مولعم  ادف  هیوسام  حور  یلوا  يهطقن  روهظ  زا  دـعب  تعاس و  روهظ  تمایق و  روهظ  مئاق و  روهظ 
دراو نآ  نوماریپ  هحیحـص  ثیدـح  تیاور و  نارازه  هحیرـص و  يهیآ  اهدـص  هک  ار  یتمایق  ازریم  بانج  [ . 320 .« ] دنبورـشم ملع  رحب  زا 
ناک موی  یف  دـیامرفیم ...« : هتـسناد و  لاس  رازه  هاـجنپ  ار  تماـیق  زور  نآرق  دـنکیم . روصت  لوعجم  موهوم و  یفارخ و  رما  تسا ، هدـش 

هاجنپ ار  نآ  تدم  ناناملسم  هک  یتمایق  نآ  : » دنیوگیم دننکیم و  لیوأت  ار  هیآ  نیا  ءاهب  باب و  یلو  [ . 321 .« ] ۀنس فلا  نیسمخ  هرادقم 
[ . 322 .« ] دش یضقنم  ققحتم و  باب ) مایق  تعاس   ) تعاس کی  رد  دنتسنادیم  لاس  رازه 

ءاهب باب و  نییآ  رد  عورف 

ساسا و هیاپ و  مکح  هک  يدـیاقع  ای  هدـیقع   - 1 ددرگیم : لیکـشت  شخب  ود  زا  مک  تسد  نید ، ره  میتفگ  البق  هک  روط  ناـمه  هراـشا :
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ثحابم رد  ار  لوا  شخب  دشاب . اهنآ  زا  هتساخرب  یتدیقع و  ياههیاپ  هیاپ و  نآ  اب  بسانتم  هک  یلمع  تاروتـسد   - 2 دراد ؛ ار  نآ  يهشیر 
زا ییاههشوگ  مینکیم و  عورـش  ار  مود  شخب  تمـسق ، نیا  رد  میداد . هحفص 226 ] رارق [  یـسررب  ثحب و  دروم  لماک  روط  هب  هتـشذگ 
زا سپ  رـشب  يهفیظو  نیلوا  میزادرپیم . اهنآ  دـقن  هب  دـعب  هدرک و  هسیاقم  مالـسا  ینارون  ماکحا  اب  لقن و  ار  اهب  باـب و  دودـح  ماـکحا و 

هدنب ام  نوچ  دوشیم . رداص  راگدرورپ  بناج  زا  هک  يرماوا  سدقم و  ياهروتسد  هب  ندرک  لمع  ندش و  انشآ  اتکی ، راگدرورپ  تخانش 
دناهدش هداتـسرف  مدرم  تیاده  يارب  دنوادخ  فرط  زا  هک  ییایبنا  مامت  مینک . تیاعر  ار  یگدنب  بادآ  تیدوبع و  فیاظو  دـیاب  میتسه و 

تیباب و کلسم  دناهدروآ . دشابیم  قح  ترضح  اب  ناگدنب  برقت  لماع  هک  زین  ار  یعرف  فیاظو  يرس  کی  یلوصا ، تاروتسد  رانک  رد 
ادخ بناج  زا  هلزان  ماکحا  ناونع  هب  ار  یلاخوت  چوپ و  ثحابم  يرس  کی  دشابن  تاعورف  ماکحا و  زا  یلاخ  ناشمارم  هکنیا  يارب  تیئاهب ،

نوماریپ ار  یبلاطم  تسا  مزال  ءاهب  باب و  ماکحا  نایب  زا  لبق  دـناهدش . مدرم  زا  ياهدـع  ياوغا  بیرف و  لماع  دناهتـشون و  ناشیاهباتک  رد 
ثحب فلتخم  ياهتمـسق  رد  نوچ  مینک ؛ رکذ  دراد ، يدایز  شزرا  ءاهب  باب و  کلـسم  رد  هک  هدزون » ددع   » شیادیپ یگنوگچ  ییارچ و 

میروخیمرب . دایز  ددع  نیا  هب  هدنیآ 

هدزون ددع  شیادیپ  یگنوگچ  ییارچ و 

دقتعم دوخ  هب  یتشر  دیـس  تباین  ناونع  هب  ار  هیخیـش  زا  یح ) فورح   ) رفن هدجیه  هک  دوخ  توعد  زا  هام  شـش  دودح  زا  سپ  باب  دـیس 
بناجا کیرحت  جیورت و  تحت  هحفص 227 ] يدالیم [  مهدزون  نرق  رد  کلـسم  نیا  هک  نیا  يارب  مه  دندش و  رفن  هدزون  دوخ  اب  دومن و 

يور باب  دیس  دش . هدافتسا  نآ  زا  يدایز  دراوم  رد  هدرک و  ادیپ  یصاخ  ناونع  ددع  نیا  تفرگ ، دوخ  هب  توق  رهاظت و  يهبنج  یحیـسم 
ضرع اهب  باب و  ماکحا  دقن  رد  هک  تسا  هدومن  رکذ  نایب »  » باتک رد  يزیمآ  هرخـسم  ماکحا  روآهدنخ و  دودح  تافارخ و  هدزون ، ددـع 
میـسقت دش ، نآ  راکتبا  رکنم  یگداس  هب  ناوتیمن  دراد و  یگزات  اعقاو  هک  باب ، دمحم  یلع  دیـس  يراکتبا  ماکحا  زا  یکی  درک . میهاوخ 

لاس نوچ  تسا . هدومن  بیوصت  هللا ) ءاهب   ) يرون یلعنیـسح  ازریم  عادبا و  ار  نآ  باب  دیـس  هک  تسا  زور  هب 19  هام  ره  هام و  هب 19  لاس 
هسیبک فالتخا  هب  زور  راهچ  ای  جنپ  یلاس  ره  رد  زور و  کی  تصش و  دصیس و  دوشیم  دندرک  باسح  زور  هدزون  ار  هام  هام و  هدزون  ار 
هداهن مان  ششخب  ياهزور  ار  زور  جنپ  نآ  دناهداد و  رارق  مهدزون  مهدجیه و  هام  نیب  ار  يدایز  نیا  . » دروآ دنهاوخ  يدایز  هسیبک  ریغ  و 

تیئاهب ياههام  كرابم  ماـن  رتزیمآ ، زاـجعا  رتمهم و  همه  زا  [ . 323 .« ] دـناهتخاس رومأم  نارگید  دوخ و  ندـیناروخ  هب  ار  دوخ  ناوریپ  و 
لالجلا رهش  ءاهبلا 2 . رهش  . 1 : » تسا ریز  رارق  هب  ءاهب  باب و  ياههام  دشابیم ! يرشب  ندمت  ملع و  نرق  راوازس  هتـسیاش و  اعقاو  هک  تسا 

رهش ةزعلا 11 . رهش  لامکلا 10 . رهش  ءامسالا 9 . رهش  تاملکلا 8 . رهش  ۀمحرلا 7 . رهش  رونلا 6 . رهش  ۀمظعلا 5 . رهش  لامجلا 4 . رهش  . 3
هحفص 228] رهش [  ناطلسلا 18 . رهش  فرشلا 17 . رهش  لئاسملا 16 . رهش  لوقلا 15 . رهش  ةردقلا 14 . رهش  ملعلا 13 . رهش  ۀیشملا 12 .
زا اعقاو  رگا  الوا ، نابز  یـسراف  یناریا  رفن  کـی  دـییامرف . تقد  عوضوم  نیمه  رد  یکدـنا  مراد  اـنمت  [ . 324 .« ] ءاملعلا رهـش  کلملا 19 .
ادخ تجح  ات  دنمهفب . ار  نآ  داوسیب  داوساب و  لهاج  ملاع و  زا  یگمه  هک  دیوگن  نخـس  دوخ  موق  نابز  هب  ارچ  هدش  ثوعبم  ادخ  فرط 

هک دنیامن  میـسقت  هام  هدزون  هب  ارچ  دـناهدرک ، میـسقت  هام  هدزاود  هب  یملع  لوصا  ساسا  رب  ناهج  للم  مامت  هک  ار  یلاس  ایناث ؛ دوش . مامت 
مه هتفه  ياهزور  يارب  هدرکن ، تعانق  اههام  مان  رییغت  هب  نانیا  دنرامـشن ؟ لاس  هام و  ءزج  ار  نآ  دنروایب و  هفاضا  زور  جـنپ  دـنوش  روبجم 

؛ لدـعلا موی  هبنـشراهچ : لاضفلا ؛ موی  هبنـشهس : لامکلا ؛ موی  هبنـشود : لامجلا ؛ موی  هبنـشکی : لالجلا ؛ موی  هبنـش : دـندرک : باـختنا  ماـن 
هب ءاـهب ، باـب و  کلـسم  رد  نآ  تـیمها  هدزوـن و  ددـع  ناـیب  زا  دـعب  لاـح  [ . 325  ] لالقتـسالا موی  هعمج : لالحتـسالا و  موـی  هبنـشجنپ :

دوشیم . هراشا  رامعتسا  يهتخاس  تسد  ربمغیپ  ود  نیا  ماکحا  زا  ياههشوگ 

تراهط باب 
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باوبا هب  تسا  مزال  بلطم ، نیا  تقیقح  مهف  يارب  تسا . لئاق  ياهداـعلاقوف  تیمها  تفاـظن  تراـهط و  يهلئـسم  هب  مالـسا  سدـقم  نید 
عوضوم تالابمیب ، دـیقیب و  دارفا  هجوت  بلج  يارب  ازریم  بانج  درک . هعجارم  تسا  دـقعنم  هقف  ثیداـحا  بتک  رد  هک  تراـهط  فلتخم 
تساجن يارب  ار  یموهفم  تفاثک  ناونع  زج  هب  هحفص 229 ] هدید و [  روهطوغ  تراهط  رحب  رد  ار  ایشا  مامت  هتشادرب و  نایم  زا  ار  تساجن 

میرکلا روفغلا  وهل  هنا  هللا  نم  ۀبهوم  يرخا  للم  نع  ءایـشالا و  لک  نع  ةراهطلا  نود  مکح  هللا  عفر  کلذـک  و  : » دـیوگیم دوشیمن . لئاق 
یلـضف نم  اذـه  ایلعلا  انتافـص  ینـسحلا و  انئامـساب  ناکمالا  یف  نم  یلع  انیلجت  ذا  ناوضرلا  لوا  یف  ةراهطلا  رحب  یف  ءایـشالا  تسمغنا  دـق 

هب رگید  ياهتلم  زا  ایـشا و  ماـمت  زا  تسا  تراـهط  زج  هب  هک  ار  یمکح  تسا  هتـشادرب  دـنوادخ  نینچمه  [ . 326 .« ] نیملاعلا طاحا  يذـلا 
نآ ببـس  هب  ناوضر  لوا  رد  دناهتفرورف  تراهط  يایرد  رد  ایـشا  يهمه  تسا و  میرک  هدنـشخب و  وا  دنوادخ و  شـشخب  تبهوم و  رطاخ 

نوخ و دیوگیم : مالسا  طیحم . راگدرورپ  بناج  زا  تسا  یتلیـضف  نیا  تانکمم و  رب  نامدوخ  تافـص  امـسا و  هب  میاهدرک  یلجت  ام  هچ 
تارهطم زا  یکی  اب  صوصخم و  وحن  هب  اهنآ  زا  کی  ره  هک  دنتـسه  سجن  رفاک  تیم و  بارـش و  ینم و  كوخ و  گس و  طئاغ و  لوب و 

: هک دوب  نآ  زا  لفاغ  ءاهب  بانج  میدرک . عفر  ار  تساجن  مکح  هدوب و  كاپ  رهاط و  ایـشا  مامت  دـیوگیم : اهب  ازریم  یلو  دـنوشیم . كاپ 
تسا . تعیبط  ترطف و  رظن  زا  ایشا  تساجن  تراهط و  دنشابیمن . لیدبت  رییغت و  لباق  ینیوکت  روما 

ینم تراهط 

تـسا هدـش  سجنتم  هدولآ و  نآ  هب  هک  ار  یندـب  سابل و  ندومن  ریهطت  مزـال و  نآ  زا  ندرک  زیهرپ  مالـسا  نید  رد  هک  یتاـساجن  زا  یکی 
هب تاـقالم  رگا  دروخرب ، وت  ساـبل  هب  ینم  نوچ  [ » هحفـص 230 هک [ : هدـش  لقن  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  دـشابیم . ینم  تسا ، بجاو 

ازریم [ . 327 .« ] دوشب هتـسش  سابل  مامت  تسا  مزال  تسین ، مولعم  تاقالم  لحم  رگا  نک و  ریهطت  ار  هطقن  ناـمه  تسا  هدـش  ینیعم  لـحم 
، تسا هدـش  هدولآ  كرچ  ای  رابغ و  درگ و  هب  هک  ار  یـسابل  هدرک و  توعد  تفاظن  تفاطل و  يوس  هب  ار  دوخ  ناوریپ  هکنیا  اب  یلعنیـسح ،

ءام یلع  ةراـهطلاب  هللا  مکح  دـق  : » دـیوگیم تسا و  هدومن  نآ  یکاـپ  تراـهط و  هب  مکح  ینم  عوضوم  رد  [ 328 ، ] دـنادیم ریهطتلا  مزال 
قلخ ... رب  تمحر  تهج  زا  ینم )  ) هفطن بآ  یکاپ  تراهط و  هب  دنوادخ  تسا  هدرک  مکح  [ 329 ...« ] ۀیربلا یلع  هدنع  نم  ۀمحر  ۀفطنلا 

ءوضولا باب 

ندیـشک حسم  قفرم و  ات  وزاب  نتـسش  هدش و  لامجا  راصتخا و  هب  لئاق  یکاپ  تراهط و  دروم  رد  المع  زین  دروم  نیا  رد  ءاهب  ازریم  بانج 
اوأضوت کلذـک  ههجو ... مث  هیدـی  موی  لـک  یف  لـسغی  نا  نایدـلا  هللااـب  ناد  نمل  بتک  دـق  : » دـیوگیم تسا و  هدرک  طاقـسا  ار  اـپ  رس و 

سپـس ار و  دوخ  ياهتـسد  زور  ره  رد  دیوشب  هکنیا  هدنهد  ءازج  يادخ  هب  دوشیم  هتـشون  [ . 330 .« ] راتخملا دحاولا  هللا  نم  ارما  ةولـصلل 
تروص و دیاب  نتفرگ  وضو  يارب  دیوگیم : مالسا  راتخم . دحاو  يادخ  زا  تسا  ینامرف  نیا  زامن و  يوضو  تسا  نینچمه  ار و  شتروص 

روبجم نیمه  رطاـخ  هحفـص 231 ] هب [  دنریگ . وضو  صخـش  دـینک . حـسم  ار  اهاپ  رـس و  سپـس  دـییوشب و  قفرم  زا  ار  ناتدوخ  ياهتـسد 
رس اهتسد و  تروص و  تفاظن  تراهط و  بیترت  نیا  هب  درادب و  هگن  زیمت  كاپ و  ار  دوخ  تروص  رس و  اپ و  تسد و  هتـسویپ  هک  دوشیم 

يرذع ای  دیدرکن و  ادـیپ  بآ  وضو )  ) ناتدوخ تروص  تسد و  نتـسش  يارب  هک  یتروص  رد  : » دـیوگیم اهب  ازریم  دوشیم . نیمأت  اهاپ  و 
وـضو دیتسناوتن  رگا  دیوگیم : مالـسا  یلو  [ . 331 .« ] رهط الا  رهط  الا  هللا  مسب  : » دـیئوگب هبترم  جـنپ  تسا  مزـال  دـیتشاد  بآ  لامعتـسا  زا 

عوضخ و تلاح  زامن  يهمدقم  رد  مه  تسا و  تارهطم  زا  یکی  مه  كاخ  نوچ  دـینک . كاخ  هب  ممیت  تسا  مزال  یلیلد ، ره  هب  دـیریگب ،
دیوش . قح  ترضح  هجوتم  لد  روضح  اب  هدرک و  ادیپ  بلق  عوشخ  عضاوت و 

ءاهب باب و  کلسم  رد  زامن 
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زامن دـشیم ، ماجنا  لالجلاوذ  ترـضح  هاـگرد  رد  یگدـنب  عوشخ و  عوضخ و  راـهظا  روظنم  هب  هک  یلمع  نیرتـالاب  تداـبع و  نیرتمهم 
ار رگید  لامعا  یلوبق  دـندرک و  یفرعم  نید  نوتـس  ار  نآ  هک  دراد  تیمها  ردـق  نآ  تسا و  زاـمن  مالـسا  سدـقم  نید  عورف  نیلوا  تسا .

عضو ( 19  ) دحاو ددع  هب  نآ  لک  و  دوب ، رهظ  ةولـص  دـش  عضو  هک  یتاولـص  لوا  : » دـیوگیم باب  دیـس  دناهتـسناد . زامن  یلوبق  هب  طونم 
تافـص و دیحوت  دعب  تعکر  راهچ  رد  نک و  تاذ  دیحوت  نآ  تعکر  هس  رد  و  قح ... تعاطا  رد  دشاب  یتنج  باب  یکی  ره  هکنآ  ات  هدش 
( فیفخت اب  هتبلا   ) يرگید زامن  اـهب  ازریم  باـنج  [ . 332 ...« ] تدابع دیحوت  رخآ  تعکر  شـش  رد  لاعفا و  دیحوت  دـعب  تعکر  شـش  رد 

انوفع لاصالا و  روکبلا و  لاوزلا و  نیح  تایالا  لزنم  تاـعکر هللا  عست  ةولـصلا  مکیلع  بتک  دـق  [ » هحفـص 232 دیوگیم [ : تسا . هدروآ 
بورغ ماگنه  تسا  اهیناشن  يهدـنروآ  دورف  هک  ییادـخ  يارب  زا  تعکر  زامن 9  امش  رب  دش  هتـشون  [ . 333 .« ] هللا باـتک  یف  ارما  يرخا 

نیا تسا . راتخم  اناوت و  يهدنامرف  وا  اریز  ادخ ؛ باتک  رد  نامرف  بجوم  هب  ار  يرگید  ياههرامش  میدیشخب  برغم و  هاگپ و  رد  باتفآ و 
هک دـنراد  زین  يرگید  زامن  دـنناوخب . دـیاب  تعکر  هس  يراب  ره  راب  هس  يزور  هک  نایئاهب  کچوک )  ) ریغـص زاـمن  زا  تسا  تراـبع  زاـمن ،

نانچ تسا . هدمآ  دورف  هدوب  هللا  ءاهب  نارای  زا  هک  يدازریمهش  ربکا  یلع  خیش  رطاخ  هب  هک  دشابیم  گرزب ) زامن   ) ریبک ةولص  هب  فورعم 
یلع نامه  دوصقم  میراذگب . ربکا  زا  شیپ  یلع  رب  یتنم  میهاوخیم  ام  ربکا »... لبق  یلع  نمن  نا  دیرن  انا  : » دیوگیم نآ  يهمدـقم  رد  هک 

رد هاگ  ره  ار  زامن  نیا  دـشابیم . لصفم  تسا و  تعکر  کی  زامن ، نیا  تسا . هللا  ءاـهب  تازجعم  زا  یکی  دوخ  ناـیب  زرط  نیا  تسا ، ربکا 
نیغلبم زا  یـضعب  طقف  دنرادن و  دای  ار  نآ  یئاهب  دارفا  ابلاغ  تسا  لصفم  نوچ  یلو  دوشیم . طقاس  ریغـص  زامن  دنناوخب  رابکی  زور  هنابش 

صوـصخم و زرط  هب  مه  نآ  تـعکر  ندرک 9  بجاو  الوا ؛ دـش : رکذـتم  ار  هتکن  ود  دـیاب  اـجنیا  رد  دـنناوخیم . ار  نآ  ییاـمندوخ  يارب 
بارخ صقان و  ار  یمالـسا  زامن  نامه  ینعی  دوب ؛ رظان  یمالـسا  زامن  هب  هللا  ءاهب  هک  دناسریم  دشاب ، تعکر  هک 8  تاعکر  هیقب  ندیشخب 
هیکزت ادـخ و  هب  برقت  روظنم  هب  دوشیم و  هداد  تبـسن  ادـخ  هب  هک  یتادابع  ایناث ؛ هحفـص 233 ] تسا [ . هتـشاذگ  زامن  ار  شمان  هدرک و 

زا يدـیدج  دـم  هزات و  عون  مه  نیا  دـننک . لیمحت  نارگید  رب  عضو و  ار  نآ  رـشب  دارفا  زا  رفن  کـی  رطاـخ  هب  هکنیا  هن  هدـش ، عضو  سفن 
زا اـهناسنا  ریهطت  هیکزت و  زاـمن  تسا ، نمؤم  ياـهناسنا  جارعم  زاـمن  قلاـخ ، هب  قلخ  هجوت  زاـمن  زا  فدـه  تسا . ماـکحا  لازنا  يربمغیپ و 

دراد . ار  تایصوصخ  نیا  ءاهب  باب و  زامن  ایآ  لاح  تسا . یقالخا  لئاذر 

تعامج زامن 

[ . 334 .« ] میکحلا رمالا  وهل  هنا  تیملا  ةولـص  یف  ـالا  ۀـعامجلا  مکح  عفر  دـق  يدارف  ةولـصلا  مکیلع  بتک  : » دـیوگیم ءاـهب  ازریم  باـنج 
تیم زامن  رد  رگم  تعامج  زامن  مکح  تسا  هدش  هتشادرب  دیناوخب و  دارفنا  تلاح  هب  ار  ناتدوخ  زامن  هکنیا  امـش  يارب  تسا  هدش  هتـشون 

تسین نیا  لباق  رـصتخم  ياعد  کی   - 1 درک ؛ روصت  ار  یتاهج  دوشیم  تعاـمج  مکح  عفر  يارب  تسا . میکح  هدـننک و  رما  دـنوادخ  و 
تعامج رگا   - 3 تسا ؛ تخس  لکشم و  رایسب  یئاهب  دارفا  نایم  رد  تسا  مزال  ماما  يارب  هک  یطیارـش   - 2 دوشب ؛ یعامتجا  نآ  يارب  هک 

اب تعامج   - 4 دـشیم ؛ رایتخا  بلـس  یئاهب  لوا  صخـش  زا  هدرک و  ادـیپ  ماما  هب  هقـالع  تبحم و  هجوت و  ارهق  یئاـهب  دارفا  دوبن ، عونمم 
ناـشیا هک  دـیمهف  ناوتیم  یبوخ  هب  ءاـهب  باـنج  مکح  نیا  زا  هلب  هحفـص 234 ] تسین [ . راگزاس  ییاپورا  ون  یگدـنز  اـی  ددـجت و  حور 

دوب و دهاوخ  نییومأم  نیب  یلدکی  داحتا و  بجوم  تعامج  دجسم و  هک  دنتسنادیم  هتشاد و  تعامج  يهفـسلف  هب  تبـسن  لماک  یهاگآ 
نئاخلا  » هک اجنآ  زا  دهدیم . تعامج  زامن  يرازگرب  مدع  هب  مکح  اذـل  دـش . دـهاوخ  اهنآ  تلفغ  باوخ  زا  يرادـیب  يرگنـشور و  لماع 

همه زا  ربخیب  ياهناسنا  زا  ياهدع  ندـش  هدیـشک  فارحنا  هب  لماع  هدـش و  بکترم  ار  تنایخ  نیرتگرزب  هک  ءاهب  بانج  دوخ  فئاخ ،»
یچوپ و هجوتم  دـنهد  ماجنا  تعامج  اب  ار  دوخ  تدابع  دـننک و  عاـمتجا  دجـسم  ماـن  هب  یلحم  رد  شناوریپ  رگا  هک  دیـسرتیم  هدوب ، اـج 

تسا . هدومن  زامن  رد  يدارف  بوجو  هب  مکح  اذل  دنوش . ناشربهر  نید  یشزرایب 
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نایئاهب نایباب و  هلبق 

تقو رد  هک  اکع  يهنیدم  رد  تسا  هکرابم  يهضور  ءاهب  لها  ام  هلبق  : » دیوگیم مهدزون  سرد  هنایدـلا ،» سورد   » رد ینیئاق  یلع  دـمحم 
ازریم دوخ  میـشاب .» یهبا  توکلم  و  ءاهب ) ازریم   ) هلالج لج  مدـق  لامج  هب  هجوتم  ابلق  میتسیاب و  هکرابم  هضور  هب  ور  دـیاب  ندـناوخ  زامن 
لها لبقم  یلعالا و  الملا  فاطم  هللا  هلعج  يذـلا  سدـقملا  ماـقملا  سدـقالا  يرطـش  مکهوجو  اول  ةالـصلا و  متدرا  اذا  و  : » دـیوگیم اـهب 

هب ار  ناتدوخ  ياهتروص  دـینادرگرب  دـیناوخب  زامن  دـیتساوخ  نوچ  [ . 335 .« ] تاومـسلا نیـضرالا و  یف  نملرمالا  ردصم  ءاقبلا و  نئادـم 
رما ردـصم  ءاقب و  ياهرهـش  یلاها  هجوت  لحم  نییولع و  هکئالم  فاوط  لحم  ار  اج  نآ  تسا  هداد  رارق  دـنوادخ  هک  یـسدقم  ماقم  يوس 

فاوط لحم  هکلب  تسا ، تدابع  تعاـط و  يهلبق  اـهنت  هن  ءاـهب  باـنج  دوجو ، نیا  اـب  نیمز . اهنامـسآ و  هحفـص 235 ] مدرم [  يارب  تسا 
ماقم و ردـق  نیا  هک  ءاهب  بانج  تسا . نیـضرا  تاوامـس و  تادوجوم  همه  رما  ردـصم  نیبورک و  لوقع و  هجوت  دروم  هکئالم و  حاورا و 

دهد ؟ رارق  شدوخ  ار  اهنآ  هلبق  دنک و  بلج  شدوخ  هب  ار  ناهج  ناناملسم  همه  هجوت  تسناوتن  روطچ  دراد ، تلزنم 

ءاهب باب و  کلسم  رد  هزور 

هزور زورون  دیع  زا  لبق  زور  هدزون  ینعی  تسا . زورون  دیع  هب  لصتم  اهنآ  رطف  دیع  ءالعلا و  رهش  رد  زور  هدزون  تیئاهب  کلـسم  رد  هزور 
باتفآ بورغ  ات  باتفآ  عولط  زا  نآ  دح  هدش و  ررقم  الع  رهـش  رد  ام  يهزور  و  : » دـیوگیم هنیمز  نیا  رد  ینیئاق  یلع  دـمحم  دـنریگیم .

: دیوگیم هچنانچ  تسا ، باب  دیس  راکفا  زا  مکح  نیا  لصا  [ . 336 « ] مییامن كاسما  ندیماشآ  ندروخ و  زا  دیاب  نامز  نیا  فرظ  رد  هک 
رد لاس  ره  رخآ  رد  زور  هدزون  رد  ار  ادـخ  دـینک  رکذ  [ . 337 .« ] نومئاص متنا  هرخا و  لوح  لک  نم  اموی  رـشع  ۀعـست  یف  هللا  ورکذتل  «و 

ادیع زورینلا  انلعج  تادودعم و  امایا  مایـصلا  مکیلع  انبتک  دـق  : » دـیوگیم دروم  نیا  رد  مه  اهب  ازریم  دیـشاب . هتفرگ  هزور  امـش  هک  یتلاح 
زور میداد  رارق  ینیعم و  ماـیا  رد  ار  نـتفرگ  هزور  امـش  يارب  میتـشون  [ . 338 .« ] باتکلا قفا  نم  نایبلا  سمـش  تئاضا  اـهلامکا  دـعب  مکل 

زا باتفآ  دهدیم  ییانشور  روط  نیا  دیهد  رارق  رطف  دیع  ار  زورون  دیع  يهزور  نایاپ  زا  سپ  هک  امـش  يارب  دیع  ار  هحفص 236 ] زورون [ 
قرـشملا روهظلا  اذه  یف  اهنود  ام  انوفع  لوصفلا و  لدـعا  یف  اموی  رـشع  ۀعـست  موصلا  انبتک  دـق  : » دـیوگیم رگید  ياج  رد  باتک . هیحان 

نیا هب  هجوت  اب  رگید . وحن  زا  روهظ  نیا  رد  میدومن  وفع  لدتعم و  لصف  رد  مه  نآ  زور  هدزون  ار  هزور  امش  يارب  میتشون  [ . 339 .« ] رینملا
لزنت زور  هدزون  هب  ار  زور  یـس   - 1 تسا : هدومن  تیاعر  هزور  دروم  رد  ار  دوخ  ناوریپ  بناج  تهج  دـنچ  زا  ناشیا  ءاـهب ، ازریم  تاـنایب 

 - 4 تسا ؛ هداد  رارق  باتفآ  عولط  زا  ار  هزور  يادـتبا   - 3 تسا ؛ هداد  رارق  تدـم  ظاحل  زا  لصف  نیرتهب  رد  ار  هزور  مایا   - 2 تسا ؛ هداد 
نآ و ندرک  مک  اب  دـشاب  هزور  ياراد  شنید  هکنیا  يارب  ءاهب  بانج  هلب ؛ تسا ؛ هدرک  طـقاس  یلکب  عضرم  لـماح و  ضیرم و  رفاـسم و  زا 

ازریم بانج  اعطق  دنک . بلج  دوخ  فرط  هب  ار  نامیا  تسـس  بلط و  تحار  دارفا  رظن  تسا  هدرک  یعـس  لدـتعم ، لصف  رد  نآ  نداد  رارق 
درکیمن . نایب  ار  اوتحمیب  چوپ و  ياهفرح  نیا  الا  هدوبن و  مالسا  رد  هزور  هفسلف  هب  انشآ  ءاهب ،

ءاهب باب و  کلسم  رد  تاکز 

نا موق  ای  مکایا  ءامسلا  هحفـص 237 ] ضرالا و [  رطاف  الاقثم هللا  رـشع  ۀعـستف  بهذلا  نم  لاقثم  ةام  کلمت  يذلا  و  : » دیوگیم ءاهب  ازریم 
هک ادـخ  يارب  ار  نآ  لاقثم  هدزون  تسا  مزال  دـشاب ، الط  لاقثم  دـص  کلام  هک  یـسک  [ . 340 .« ] میظعلا لضفلا  اذه  نع  مکـسفنا  اوعنمت 
زا رگید  ماکحا  دـننام  مکح  نیا  لصا  دـییامن . عنم  گرزب  لضف  نیا  زا  ار  ناتدوخ  اداـبم  دـنک و  جراـخ  تسا  نامـسآ  نیمز و  هدـننیرفآ 

ءاهب نم  بهذ  لاقثم  ةأم  نم  کلمتی  ام  لک  نم  سفن  لک  یلع  بتک  امیف  : » دیوگیم باب  دیـس  تسا . هدش  هتفرگ  باب  دیـس  ياههتـشون 
[ . 341 « ] ءاشا ذا  لاقثم  دحاو  لک  دحاولا  فورح  نیب  نمقیل  هیلا  ضوفیلف  ۀـعلاط  سمـشلا  تناک  نا  ةدـحاو هللا  رـشع و  ۀعـست  ءیـش  لک 
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ار نآ  لاقثم  کی  لاقثم و  هدزون  سپ  يزیچ ، ره  تمیق  زا  دسرب  الط  لاقثم  دص  هب  وا  تورث  نوچ  هکنیا  یـسفن  ره  رب  تسا  هدـش  هتـشون 
فورح نایم  رد  هک  دوشیم  هداد  وا  هب  دـشاب  هدرک  عولط  دـنکیم ) توبن  يوعد  هک  یـسک   ) سمـش رگا  ینعی  دـنک ، فرـص  ادـخ  يارب 

ار شناوریپ  ءاهب  بانج  دنفـسوگ  واگ و  رتش و  هعبرا و  تالغ  هرابرد  دـهدب . لاقثم  کی  یفرح  ره  هب  هدرک و  میـسقت  رفن ) هدزون   ) دـحاو
امش نید  دیهاوخیم  رگا  ءاهب  بانج  [ . 342  ] دنهدب ةوکز  یمالسا  ياهروتـسد  قباطم  دراوم  نیا  رد  دیوگیم  دهدیم و  ناقرف  هب  هلاوح 

ار ناتناوریپ  ارچ  دیتفگ ؟ ار  الط  مکح  طقف  دیدومنن و  نایب  ار  تاکز  ماکحا  لماک  تحارص  اب  ناتناوریپ  يارب  ارچ  دشاب ، هتشاد  مه  ةوکز 
هحفـص دیدش [ ؟ راک  شومارف  دوز  ارچ  تسا ؟ نآرق  خسان  ناتنید  هک  دـیتسین  لئاق  امـش  رگم  دـیهدیم ؟ ناقرف  هب  هلاوح  هعبرا  تالغ  رد 
تـسد هب  اهنت  ار ، ةوکز  فرـصم  ءاهب  بانج  هک  تسا  نیا  رتبلاـج  مکح  تسین . نیا  زا  شیب  يراـظتنا  مهدزون  نرق  ربماـیپ  زا  هلب ؛ [ 238

يانبا یماتی و  نیکاسم و  نادـنمزاین و  ارقف و  دـیامنب . یلام  قوقح  رد  یفرـصت  نیرتمک  هک  درادـن  هزاجا  یـسک  دـهدیم و  یئاـهب  سیئر 
هتبلا دهدب . هزاجا  ینیعم  دروم  هب  تبسن  یتایـضتقم  حلاصم و  يور  زا  رما  زکرم  هکنیا  رگم  دنرادن  تمـسق  نیا  زا  یقح  نارگید ، لیبس و 

هچناـنچ تسا ، هدرک  عوـنمم  زین  ار  لاؤـس  لـباقم  رد  ياـطعا  میرحت و  ار  نادـنمزاین  لاؤـس  قـلطم  روـط  هب  رگید ، ياـج  رد  ءاـهب  باـنج 
وا رب  تسا  مارح  دنک  لاؤس  یـسک  نوچ  تسین و  لالح  ندرک  لاؤس  [ . 343 ...« ] ءاطعلا هیلع  مرح  لئـس  نم  لاوسلا و  لحی  ال  : » دیوگیم

. تشاد دـنهاوخن  زین  تساوخرد  لاؤس و  قح  هکلب  دـنرادن ، ةوکز  رد  یقح  اهنت  هن  دـنمزاین  صاخـشا  اـنبم ، نیا  يور  سپ  نداد ... يزیچ 
هفـسلف رگم  دـینکیم ؟ رداص  هک  تسا  یمکح  هچ  نیا  دـینکیمن ؟ رکفت  ربدـت و  هلئـسم  نوماریپ  ارچ  دـینکیمن ؟ رکفت  ارچ  ءاـهب  باـنج 

نایم رد  ار  ةوکز  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  تسا ؟ هدومن  بجاو  ار  ةاکز  مالـسا  ارچ  هک  دیتسنادیمن  رگم  دـیدناوخن ؟ ار  مالـسا  رد  ةوکز 
دننک . یگدنز  تقشم  یتخس و  اب  اهنآ  دنراذگن  دنریگب و  ار  ارقف  تسد  اینغا  قیرط  نیا  زا  ات  تسا  هدومن  بجاو  اهناسنا 

ءاهب باب و  کلسم  رد  فورعم  هب  رما 

ینید و فیاـظو  زا  یکی  نیا  تسا و  رکنم  زا  هحفـص 239 ] یهن [  فورعم و  هب  رما  مالـسا ، سدـقم  نید  عورف  هبجاو و  فیاظو  زا  یکی 
یهن فورعم و  هب  رما  تسا . هدیدنسپ  وکین و  لامعا  هنسح و  بادآ  جیورت  قیاقح و  رشن  عویش و  يهلیسو  هناگی  ناملـسم و  درف  ره  یلقع 
ریثأت هب  نتشاد  نانیمطا  رکنم ، فورعم و  هب  ملع  نآ ، طیارش  يهلمج  زا  تسا . بجاو  هدش ، ررقم  یمالسا  هقف  رد  هک  یطیارـش  اب  رکنم  زا 
ءایلوا مهـضعب  تنمؤملا  نونمؤملا و  و  : » دیامرفیم دیجم  نآرق  رد  لاعتم  دـنوادخ  تسا . رطخ  ررـض و  زا  نما  یهن و  رما و  ندوب  دـیفم  و 

هدیدنـسپ ياـهراک  هـب  هـک  دـنرگیدکی ، ناتــسود  ناـمیااب ، ناـنز  نادرم و  [ . 344 ...« ] رکنملا نـع  نوـهنی  فورعملاــب و  نورمأــی  ضعب 
زا رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دوـشیم ، هدافتـسا  هفیرـش  هیآ  نیا  زا  هـک  يروـط  هـب  دـنرادیمزاب ... دنـسپان  ياـهراک  زا  دـنرادیماو و 

نیا لباقم  رد  تسا . وا  رما  حالص  بلط  یهاوخریخ و  اب  مزالم  یـصخش  هب  نتـشاد  هقالع  تبحم و  هتبلا  دزیخیمرب . تبحم  یهاوخریخ و 
يهراـبرد ار  تبحم  راـهظا  یهاوخریخ و  نیا  هدرک و  یگرزب  حـتف  دوخ  لاـیخ  هب  ءاـهب  باـنج  یعرـش ، یلقع و  ینادـجو و  رما  هفیظو و 

زا رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ارچ و  نوـچ و  ضارتـعا و  قـح  : » دـنیوگیم هراـب  نیا  رد  اذـل  تسا . هدوـمن  میرحت  عـنم و  دوـخ  ناوریپ 
یبرم و حصان و  هتـشاد و  سوفن  رب  تیمکاح  قح  لدـع  تویب  ای  یناحور  لفاحم  طقف  هدـش و  بلـس  نارگید  لامعا  هب  تبـسن  صاخـشا 

تبحم یهاوخریخ و  حالص و  ياضتقم  هب  رما  نیا  هک  تسا  هدرک  تلفغ  ازریم  بانج  هحفص 240 ] [ . ] 345 .« ] دنشابیم صاخشا  بقارم 
دیاب دوشیم . هدرمـش  رـشب  یلقع  ینادـجو و  یقـالخا و  فیاـظو  زا  یکی  تسا و  هتفرگ  ماـجنا  فورعم  تقیقح و  هب  هقـالع  عونمه و  هب 

زا ریغ  موهوم ، لوعجم و  لدـع  تیب  دارفا  ای  یناحور و  لفحم  دارفا  تراظن  یـسررب و  اضق و  تیمکاح و  هک : درک  هجوتم  ار  ءاهب  باـنج 
دننکیم . ارجا  رگیدمه  هب  تبسن  تلم  دارفا  هک  تسا  يرکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

ءاهب باب و  کلسم  رد  داهج 
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دوخ ناوریپ  هدرک و  لزان  نیفلاخم  اب  يهبراحم  لاتق و  صوصخم  ( 96  - 102  ) ار نآ  يهروس  دنچ  صصقلا » نسحا   » باتک رد  باب  دیس 
مکیلع بتک  دق  هللا  نا  : » دیوگیم تسا ، هدـیمان  لاتق  مان  هب  هک  هروس 96  رد  دیامنیم . لاتق  نتـشک و  هب  رما  مزع ، میمـصت و  تیاهن  اب  ار 

رد ار  لاتق  امـش  يارب  تسا  هتـشون  دنوادخ  امیظع »... باتکلا  ما  یف  رمالا  ناک  دق  رمالا و  یلع  قحلاب  مظعالا  رکذلا  اذه  لیبس  یف  لاتقلا 
اذا نیعلا  ةرق  ای  : » دیوگیم هروس 102  رد  تسا . گرزب  باتک  رد  رما  رما و  قوفو  رما  يور  قح و  هب  باب ) دیـس   ) مظعا رکذ  نیا  هار . نیا 
نم بناج  زا  هک  ینامز  نیعلا  ةرق  يا  ةوقلا ». یف  لابجلاک  الاجر  کمویل  نزخا  دـق  هللا  ناف  لاتقلا  یلا  سانلا  اوعداف  يدـنع  نم  رمالا  ءاـج 

يوق اههوک  دـننام  هک  ار  یلاجر  مایا  نیا  يارب  دـنوادخ  هک  شاب  هجوتم  لاتق و  يوس  هب  ار  مدرم  نک  توعد  سپـس  دـش  رداص  لاـتق  رما 
لاتق هبلغ و   ) میالع نآ  هتـساوخیم  تسا ، هدوب  تیباـب  تیودـهم و  يوعد  يور  ماـکحا  نیا  هحفص 241 ] تسا [ . هدومن  هریخذ  دنتـسه ،
مئاق ترـضح  رگا  هک : تسا  هتـشاد  تلفغ  یلو  دـیامن . قبطنم  شدوخ  هب  تسا ، هدـش  دراو  هفیرـش  تایاور  رد  هک  جـع )  ) مئاـق ترـضح 

يوعد اهنت  هک  باب  دننام  هن  تسا ؛ تقیقح  ندرک  نشور  تجح و  مامتا  زا  سپ  دیامنب ، نیفلاخم  هب  تبـسن  يدـیدشت  نینچ  مالـسلاهیلع 
باتک رد  یلو  هدوب ، مالـسا  نیفلاخم  هب  لاتق ، عوضوم  رد  صـصقلا ، نسحا  باتک  رد  باب  دیـس  رظن  ضقانتم . ياـهيوعد  مه  نآ  دـشاب 

نیذـلا ال لاوما  ذـخا  مکح  ناـیب  یف  : » هنومن ناونع  هب  تسا ، هدوـمن  يریگ  تخـس  ناـیب »  » نیفلاـخم هب  تبـسن  هجهل  تحارـص  هب  ناـیب » »
لک یلع  ضرف  دـق  هللا  نا  یف  . » دوش هتفرگ  دنتـسین  نایب  نید  هب  نیدـتم  هک  یناـسک  لاوما  ذـخا  مکح  ناـیب  رد  [ . 346 .« ] نایبلاب نونیدی 
نم الا  نوعمجا  مهلک  سانلا  یلع  ضرف  کلذک  نیدـلا و  کلذـب  ندـی  مل  نمم  هضرا  یلع  دـحا  لعجی  نا ال  نایبلا  نید  یف  ثعبی  کلم 

دراذـگن هک  دوشیم  هتخیگنارب  نایب  نید  رد  هک  یهاـشداپ  ره  رب  تسا  هدرک  بجاو  دـنوادخ  [ . 347 .« ] سانلا هب  عفتنی  ۀـیلک  ةراجت  رجتی 
ار یـسک  رگم  تسا  هدومن  ضرف  همه  رب  ار  مکح  نیا  نینچمه  دنک و  ینکـس  وا  تکلمم  رد  نایب  هب  نینمؤم  ریغ  نیفلاخم و  زا  ار  یـسک 
ار دوخ  کلسم  هکنیا  يارب  باب و  دیس  یطارفا  راکنا  لباقم  رد  ءاهب  ازریم  دننکیم . هدافتـسا  وا  تراجت  زا  مدرم  دراد و  هعفان  تراجت  هک 
نیفلاـخم و اـب  شزاـس  حلـص و  هب  ار  دوخ  ناوریپ  هدرک و  خـسن  ار  داـهج  لاـتق و  عوـضوم  یلک  روـط  هب  هداد ، قیبـطت  زور  تایـضتقم  هب 

عم اورشاعتل  : » دیوگیم هحفـص 242 ] دـنکیم [ . یهن  لاتق ، داهج و  گنج و  زا  هدومن و  توعد  رظن  قفاوت  ناـیدا و  يهمه  اـب  ترـشاعم 
فلتخم و نایدا  لها  اب  دینک  شزیمآ  ترشاعم و  [ . 348 .« ] نیفراعلا نم  متنا  ول  لامعالا  لیلکالا  اذـه  نمحرلا  مکبر  رما  اوغلبت  نایدالا و 

باب دیـس  دییامرفیم  هظحالم  هک  يروط  نامه  دیـشاب . تفرعم  لها  زا  رگا  تسا  لامعا  يایمیک  نیا  ار و  نابرهم  يادخ  رما  دـییامن  غیلبت 
طارفا و نیا  لـباقم  رد  زین  ءاـهب  ازریم  تفرگ . شیپ  ار  یطارفا  هار  مالـسا ، سدـقم  نید  قیاـقح  یناـبم و  زا  دوخ  یعـالطایب  يهجیتن  رد 
داهج و يارب  مالـسا  سدـقم  نید  یلو  تسا . هداد  ار  لماک  حلـص  ترـشاعم و  تاواسم و  روتـسد  هتفرگ و  شیپ  ار  طیرفت  بناج  زواجت ،
اب دـیاب  داهج   - 1 دوشیم . رداص  مالـسلاهیلع  ماما  فرط  زا  داهج  مکح  طیارـش ، دویق و  نآ  ظـفح  اـب  هک  تسا  هداد  رارق  یطیارـش  لاـتق 

هناوید درمریپ و  هچب و  نز و  يارب  لاتق   - 2 دهدب . لیکشت  تفلاخم  ههبج  ناملـسم  دارفا  لباقم  رد  هک  یناسک  اب  ینعی  دشاب ؛ یبرح  رافک 
 - 4 دـشاب ؛ تقیقح  هار  ندرک  نشور  تجح و  مامتا  قح و  هب  توعد  زا  سپ  دـیاب  لاتق   - 3 تسا ؛ هدـشن  بجاو  زجاع  رامیب و  روک و  و 
نا اودتعت  مکنولتاقی و ال  نیذلا  هللا  لیبس  یف  اولتاق  و  : » دـیامرفیم نآرق  رد  دـنوادخ  دـشاب . ماما  هزاجا  دیدحالـص و  هب  تسا  مزال  داهج 

دیرذگن هحفـص 243 ] رد [  هزادنا  زا  یل )  ) و دیگنجب ، دـنگنجیم ، امـش  اب  هک  یناسک  اب  ادـخ  هار  رد  و  [ . 349 .« ] نیدـتعملا بحی  هللا ال 
هک دویق  طیارـش و  نیا  اهنآ  مامت  رد  هدـش ، دراو  داهج  عوضوم  رد  هک  یتایاور  تایآ و  درادیمن . تسود  ار  ناراـکزواجت  دـنوادخ  اریز 

دوخ نیفلاخم  اب  داهج  عافد و  لاتق و  هزرابم و  يارب  همه  زا  شیب  لمع ، ماـقم  رد  ناـیئاهب  دوخ  ملـسم  روط  هب  تسا . ظوفحم  میدرک  رکذ 
نانآ دنتسه ، اهنآ  تالیکشت  ندز  مه  هب  ءاذیا و  ددصرد  ای  دننکیم و  هلمح  نایئاهب  يوس  هب  یعمج  هک  يدراوم  رد  ایآ  دنرادیمرب . مدق 

ناشدوخ نیفلاخم  لباقم  رد  یقوش  ءاهبلادبع و  ءاهب و  دوخ  ارچ  سپ  دش ؟ دـنهاوخ  میلـست  نمـشد  تامادـقا  لباقم  رد  هتـسشن و  تکاس 
نشور زور  دننامه  دناهدرمـش . لالح  ار  نانآ  نوخ  هدز و  ییوگدب  ارتفا  قیـسفت و  ریفکت و  شحف و  هنوگ  ره  هب  تسد  هتـسشنن و  تکاس 

لهاج و صاخـشا  ندز  لوگ  مدرم و  ياوغا  يارب  طـقف  هتـشاد و  یتاـغیلبت  يهبنج  یمومع ، حلـص  ترـشاعم و  هب  نداد  روتـسد  هک  تسا 
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سب . تسا و  تسرپ  رهاظ  نادان و  دارفا  نداد  بیرف 

ءاهب باب و  کلسم  رد  جح 

يهناخ باب  دیس  دنداد . جح  هب  روتسد  ءاهب  باب و  دشاب ، هتشاد  جح  ناشکلسم  دنشاب و  هدنامن  بقع  جح  رد  نایئاهب  نایباب و  هکنیا  يارب 
لوح : » دـیوگیم تسا . هدرک  بجاو  دوخ  ناوریپ  يارب  ار  نآ  فاوط  ترایز و  هداد و  رارق  هبعک  تسا ، زاریـش  رد  هک  ار  دوخ  ینوکـسم 
زیاج هحفص 244 ] [ . ] 350 .« ] هکلمب قحا  هللا  نال  هبحاص  ضری  مل  ول  ذـخأی و  نا  هیلع  لـح  اذـه  عفری  نادارا  نم  هعیب و  زوجی  ـال  تیبلا 

ياهنیمز زا  هک  تسا  زیاـج  دـهدب  هعـسوت  هدرک و  دـنلب  ار  هناـخ  ناـمتخاس  دـهاوخب  یـسک  نوچ  هناـخ و  فارطا  ياـهنیمز  شورف  تسین 
رد و  تسا . رتراوازـس  اجنآ  تیکلام  يارب  دـنوادخ  هک  اریز  دـشابن . یـضار  نیمز  کلام  بحاـص و  هچ  رگا  دـنک  فرـصت  هناـخ  فارطا 

ۀعبرا هدوفو  دعب  یتوی  نزح و  نم  لیبسلا  یف  يری  يذـلا ال  ءانغلاب  الا  تیبلا  کلذ  یلا  جراعتلا  زوجی  نا ال  یف  : » دـیوگیم رگید  تمـسق 
، تسا نکمتم  زاینیب و  هک  یـسک  يارب  رگم  باب  دیـس  هناخ  يوس  هب  ندرک  ترفاسم  تسین  زیاج  [ . 351 .« ] مدخی نمل  بهذ  نم  لاقثم 

الط لاقثم  راهچ  تسا  ترایز  مزاع  هک  یـسک  ره  رب  تسا  مزـال  دوشن و  نزح  بابـسا  تاـمیالمان و  اـب  هجاوم  رفـس  هار  رد  هک  يروط  هب 
هب دنوش  ذذلتم  وا  لیبس  رد  وا  يوس  هب  نیرفاسم )  ) نیعفترم هکنآ  رگم  هدشن  جح  هب  رما  دیوگیم : سپس  دیامن . اطع  تیب  نآ  مادخ  يارب 
رب هکنآ  ات  هتـشادرب  ءاسن  زا  فیلکت  و  وا ... لیبس  رد  دندرگن  نوزحم  هکنآ  ات  ءانغ  هب  نیعیطتـسم  نود  زا  هدـش  عفترم  فیلکت  وا و  ياضر 
جح مکنم  عاطتـسا  نمب  هللا  مکح  دـق  دـیوگیم : هداد و  یتروص  رـس و  باب  دیـس  ياههتفگ  هب  مه  ءاهب  ازریم  دـیاین ... دراو  یتقـشم  اهنآ 

تعاطتسا و هک  یسک  يارب  تسا  هداد  نامرف  دنوادخ  [ . 352 « ] باهولا یطعملا  وهل  هنا  هدنع  نم  ۀمحر  نهنع  هللا  یفع  ءاسنلا  نود  تیبلا 
رب تمحر  تفأر و  رظن  زا  اهنز  زا  ار  مکح  نیا  تسا  هدومن  وفع  دـننک و  تمیزع  دادـغب  ای  زاریـش  هناخ  تراـیز  يارب  هکنیا  دراد  تردـق 

زاریش رد  باب  يهناخ  ترایز  زا  تسا  ترابع  باب  کلسم  رد  جح  نیاربانب ، تسا . هدنشخب  هحفص 245 ] هدننک و [  اطع  دنوادخ  نانآ و 
دوب انب  رگا  دنهد . رارق  جح  تسا  رتکیدزن  هک  مادک  ره  دادغب  رد  ءاهب  یلعنیسح  هناخ  ای  زاریش  رد  باب  هناخ  ترایز  ءاهب ، کلـسم  رد  و 

ایآ ءاهب  بانج  دوش . فاوط  تسیابیم  هناخ  رازه  نیدـنچ  نـالا  دادیم ، رارق  شدوخ  يهناـخ  ار  شناوریپ  جـح  دـیآیم  هک  يربماـیپ  ره 
دوشیم ایآ  دشاب . دناوتیمن  يرگید  زیچ  شیدنا  هداس  مدرم  لافغا  يارب  زج  امـش  شزرایب  چوپ و  مکح  نیا  دینادیم ؟ ار  جح  يهفـسلف 

رعشم هورم ، افص و  نیب  یعس  فاوط ، تمظع  ءاهب  باب و  هک  مراد  نیقی  نم  درک ؟ هسیاقم  ءاهب  باب و  جح  اب  ار  مالـسا  رد  یمیهاربا  جح 
دنکیم . كولس  ریس و  يرگید  ملاع  رد  دوشیم و  جراخ  هدام  ملاع  زا  دریگیم  رارق  طیحم  نآ  رد  ناسنا  یتقو  دندیمهفن . ار  انم و ... و 

ءاهب باب و  کلسم  رد  حاکن 

رهظی نا  کلذ و  یف  دهتجی  نا  دبال  اهبر و  هللا  دـحوی  سفن  نم  هنع  یقبیل  لهأتی  نادـحا  لکل  ضرف  : » دـیوگیم هنیمز  نیا  رد  باب  دـیس 
...« نیدـلا یف  لخدـی  نمل ال  نارتقالا  زوجی  ةرمثلا و ال  هنع  رهظی  نال  هنود  نذاب  دـحاو  لک  یلع  لح  کلذ  نع  امهعنمی  اـم  امهدـحا  نم 
دیاب تسا و  تسرپادخ  دحوم و  هک  یسک  وا  لسن  زا  دنامب  یقاب  ات  دنک  جاودزا  لهأت و  هکنیا  یـصخش  ره  رب  تسا  هدش  بجاو  [ . 353]
نذا هکنیا  دوشیم  هحفـص 246 ] لالح [  تسا  هرمث  روهظ  زا  عناـم  هچ  نآ  فرط  کـی  زا  دوش  رهاـظ  رگا  دـنیامن و  تیدـج  هار  نیا  رد 
باب دیس  هلمج  نیا  زا  تسین . نایب  نید  رد  هک  یسک  اب  ندرک  جاودزا  تسین  زیاج  دنک و  هرمث  داجیا  رگید  هلیـسو  هب  ات  يرگید  رب  دهدب 

زا دناوتیم  يرگید  دش ، لثم ) دـیلوت   ) هرمث روهظ  زا  عنام  نیجوز  زا  یکی  فرط  زا  رگا  نایب ، هتفگ  قبط  تسا 1 -  هجوت  لباق  هتکن  دنچ 
نیجوز زا  یکی  رگا   - 3 تسین . زیاج  یباب  ریغ  اـب  جاودزا   - 2 تسین ؟ تفع  فالخ  هب  قیوشت  مکح  نیا  ایآ  دـنک . لثم  دـیلوت  رگید  هار 

زیاج : » دـیوگیم نآ  دودـح  رهم و  يهرابرد  باب  دیـس  دـشاب . يزیچ  کلام  دـناوتیمن  تسین و  وا  يارب  یقح  هنوگ  چـیه  دـش  یباب  ریغ 
ره رد  زین  لاقثم  هدزون  زا  رتمک  ای  نداد و  رارق  هیرق  لها  يارب  هرقن  رهـش و  لها  يارب  الط  لاقثم  جـنپ  دون و  زا  رتدایز  ار  نز  هیرهم  تسین 
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 - تسا 1 ثحب  لـباق  تهج  ود  زا  مه  مکح  نیا  دـننک »... یقرت  هدزوـن  دـیاب  دـنریگب  ار  طـسو  دـح  دـیتساوخ  رگا  دـشابن و  تروـص  ود 
یبایمک دامتعا و  بلس  ینارگن و  مهافت و  ءوس  داجیا  زج  هب  مدرم ، يارب  سانجا  زا  یـضعب  تمیق  ندرک  نیعم  دننام  هیرهم  ندرک  دودحم 
نتشاذگ قرف   - 2 تسا . تایلک  نایب  تیاده و  داشرا و  دراوم  نیا  رد  عراش  هفیظو  درادن . يرگید  يهجیتن  هنابصاغ و ... فرصت  سنج و 

يرترب نیشنرهش  رب  فلتخم  تاهج  زا  اتسور  نکاس  مینیبیم  اسب  هچ  تسا ، تیرح  قوقح و  يواست  فالخ  رب  ییاتسور  نیـشنرهش و  نیب 
هحفص 247 ] دراد [ .

.... حاکن تمرح 

ای رهاوخ  ای  رتخد  اب  ندرک  جاودزا  تمرح  يارب  یمکح  ءاـهب  ازریم  تسا . حاـکن  تمرح  هلئـسم  هجوت  بلاـج  تفگـش و  رایـسب  دراوم  زا 
ار ءاهب  ازریم  ترابع  نیع  اجنیا  رد  تسا . هدش  لئاق  ردـپ  نز  جـیوزت  تمرح  هب  اهنت  ازریم  بانج  تسا . هدرکن  نایب  هلاخ  ای  همع و  ای  ردام 
ای نمحرلا  اوقتا  ناملغلا  مکح  رکذن  نا  ییحتسن  انا  مکئابا  جاوزا  مکیلع  تمرح  دق  : » تسا ءاهب  مکح  نیا  هک  دییامن  رواب  ات  منکیم  لقن 

ياهنز امش  رب  تسا  هدش  مارح  [ . 354 .« ] نیمئاهلا نم  تاوهـشلا  ءامیه  یف  اونوکت  حوللا و ال  یف  هنع  متیهن  ام  اوبکترت  ناکمالا و ال  ـألم 
ار هچ  نآ  دیوشن  بکترم  تانکمم و  تعامج  يا  ادخ  زا  دینک  زیهرپ  مینک . رکذ  ار  اهرـسپ  مکح  هک  مینکیم  ءایح  ام  ناتدوخ و  ناردـپ 

ماـمت مراـحم و  يهیلک  مکح ، نیا  بجوـم  هب  نیریحتم . هلمج  زا  ینارتوهـش  ناـیب  رد  دیـشابن  دـیاهدش . یهن  نآ  زا  سدـقا )  ) حوـل رد  هک 
زا تسا . هدز  يرـشب  ملاع  تاررقم  مامت  هب  اپ  تشپ  مکح  نیا  اب  ناشیا  دنـشابیم . عتمت  لباق  لالح و  یمالـسا ، نوناق  رد  مراحم  تاـقبط 

رکذ زا  نایناهج  هدننیرفآ  مکح و  يهدنروآ  رگا   - 1 دوشیم . هدیمهف  طاول  زاوج  يدنچ ، نیارق  اب  ناملعلا » رکذن  نا  ییحتـسن  انا   » هلمج
، رگید بلاطم  مراحم و  اب  جاودزا  انز ، مکح  نایب  زا  ازریم  بانج   - 2 تسیچ ؟ سانش  هفیظو  مدرم  فیلکت  سپ  دشکب ، تلاجخ  یمکح 
، ندیشک تلاجخ  ایح و   - 3 دنکیمن ؟ نایب  ار  نآ  مکح  هدیـشک و  تلاجخ  طاول  عوضوم  رد  هچ  يارب  تسا ؛ هدرکن  هحفص 248 ] ایح [ 

هدوبن ایح  تلاجخ و  ياج  دـنک  میرحت  تساوخیم  رگا  سپ  تسا . حـیبق  مدرم  نایم  رد  طاول  لـمع  نوچ  دوشیم ؛ یـشان  لـمع  حـبق  زا 
نید چـیه  رد  اریز  درک ؛ ادـیپ  یـشحو  عـماوج  رد  دـناوتیم  طـقف  ار  مکح  نیا  تسین . نیا  زج  يراـظتنا  هدزوـن  نرق  ربماـیپ  زا  هلب ؛ تـسا .

تسین . لالح  رهاوخ ... ردام و  اب  جاودزا 

هیناز یناز و  مکح 

ۀملـسم ۀید  ۀیناز  ناز و  لکل  هللا  مکح  دـق  : » دـیوگیم تسا . هدومن  نایب  ار  انز  دـح  مکح و  هدیـشکن ، تلاجخ  دروم  نیا  رد  ءاهب  بانج 
[ . 355 .« ] ءامـسالا کلام  هب  مکح  ام  اذـه  ءازجلا  فعـضب  اودوع  يرخا  ةرم  داـع  نا  بهذـلا و  نم  لـیقاثم  ۀعـست  یه  لدـعلا و  تیب  یلا 
الط لاقثم  ( 9  ) هن هید  نآ  رادقم  دنک و  میلـست  لدعلا  تیب  هب  هید  دـیابیم  هدـننک  انز  نز  درم و  زا  کی  ره  هک  تسا  هداد  مکح  دـنوادخ 

مالـسا ءامـسا . کلام  بناج  زا  تسا  یمکح  نیا  و  ربارب ) ود   ) دـننک تخادرپ  نآ  لباقم  ود  تسا  مزال  دـندرک  انز  هبترم  ود  رگا  تسا و 
مکح نیا  زا  يواسم  روط  هب  همه  تسین  ریقف  دـنمتورث و  نیب  یقرف  دـینزب و  هنایزات  دـص  دـیاب  راکانز  نز  درم و  زا  کی  ره  هب  دـیوگیم :
لاقثم هن  ندرک  انز  يازج  دـیوگیم : رـضاح  نرق  مدرم  تالیامت  نیمأت  رطاخ  هب  ءاهب  ازریم  باـنج  یلو  هحفـص 249 ] دنوشیم [ . باذع 

تسا . هدوب  اجنآ  لخادم  دیاوع و  ندرک  دایز  لدعلا و  تیب  جراخم  نیمأت  ناشیا  رظن  دیاش  لدعلا ، تیب  هب  مه  نآ  تسا . نداد  الط 

هقرفتم لئاسم 

تخت يور  نارتخد  ندناشن 
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امب مهل  ننذأتل  مهرمع و  نم  بسحی  مل  کلذ  ناف  یـسرک  وا  شرع  وا  ریرـس  یلع  ای  ابـصلا  نرقتـستل  و  : » دیوگیم هراب  نیا  رد  باب  دیس 
زا اریز  دیهد ؛ ياج  یلدنـص  تخت و  يور  دـیاب  امتح  ار  دوخ  نارتخد  [ . 356 .« ] هللا هبحی  ام  کلذ  ناف  هتـسکشلا  طخ  نملعتل  نوحرفی و 
طخ ادخ  اریز  دنریگب ؛ دای  امتح  ار  هتـسکش  طخ  دننک و  حـیرفت  دنتـسه  لیام  عون  ره  دـیهدب  هزاجا  اهنآ  هب  دوشیمن و  باسح  اهنآ  رمع 

؛ دیهد میلعت  هتسکش  طخ  اهنآ  هب  هک  دهدیم  روتسد  رخآ  رد  روتسد ، نیا  زا  دعب  هک  تسا  نیا  هجوت  لباق  هتکن  دراد . تسود  ار  هتـسکش 
هکنیا تسا . صلاخ  یـسراف  ظافلا  زا  هتـسکش  يهملک  هک  دـننادیم  یـسراف  نابز  لها  همه  درادیم . تسود  ار  هتـسکش  طـخ  ادـخ  اریز 

مینادیمن ؟ هداد ، اج  یبرع  نتم  رد  روطچ 

ءانمتسا زاوج 

نآ امش  رب  هدش  هدیشخب  هحفص 250 ] [ . ] 357 .« ] نونیمتست مکسفناب  متنا  وا  ایؤرلا  یف  نودهـشت  ام  مکنم  یفع  دق  : » دیوگیم باب  دیس 
ياهیرامیب لیبق  زا  ءانمتسا  ءوس  بقاوع  هب  ایآ  باب ، بانج  دییامنیم . ءانمتسا  دوخ  هب  ندیلام  اب  ای  مالتحا )  ) دینیبیم باوخ  رد  هک  ار  هچ 

بلج يارب  زج  امش  مکح  نیا  ایآ  دیهدیم ؟ زاوج  هب  روتسد  هک  دیدرکن  هجوت  هدومن ، تباث  ار  نآ  مه  یکشزپ  ملع  هک  یمسج  یناور و 
دشاب ؟ دناوتیم  يرگید  زیچ  تسرپ  توهش  زابسوه و  ناناوج 

شناد ملع و  اب  تفلاخم 

.« نینمؤملا نم  دـحال  نذؤی  مل  اـمه  ریغ  لوصـالا و  قطنملا و  نم  عرتـخا  اـم  نا  و  ناـیبلا ... ریغ  بتک  یف  سیردـتلا  زوجی  ـال  : » دـیوگیم
يارب ود ، نآ  ریغ  لوصا و  قطنم و  ماـن  هب  هدـش  عارتخا  باـتک  زا  هچ  نآ  تسین و  اور  ناـیب  باـتک  زا  ریغ  ياـهباتک  رد  سیردـت  [ . 358]
یلاع ترـضح  نایب  باتک  رد  ناسنا  تداعـس  مامت  اعقاو  ایآ  باب ، بانج  دـنزومایب . ار  اـهنآ  هک  تسا  هدـشن  هداد  نذا  ناـنمؤم  زا  يدـحا 

ندـناوخ اب  اهنت  دوشیم  ایآ  دراد ؟ شزاـس  تسا ، تعنـص  يژولونکت و  ملع و  تفرـشیپ  نرق  هک  نرق  نیا  امـش  فرح  اـیآ  تسا ؟ دوجوم 
یچوپ و هب  یپ  صحفت  قیقحت و  هعلاطم و  اب  امـش  ناوریپ  هک  دیراد  نآ  سرت  فوخ و  ایآ  تفای ؟ تسد  تفرـشیپ  همه  نیا  هب  نایب  باتک 
هحفص 251] دنکیم و [  شناد  ملع و  هب  قیوشت  ار  شتما  هلا  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  راوگرزب  ربمایپ  دنربب ؟ امش  بتکم  امش و  یـشزرایب 
اب دـیورب و  هار  اهگنـسرف  هـکنیا  وـل  و  دـشاب . نـیچ  رد  وـل  دـیزومایب و  ار  شناد  مـلع و  [ . 359 .« ] نیـصلاب ول  ملعلا و  اوـبلطا  : » دـیامرفیم

میلعت هب  ار  ناشناوریپ  ناربمایپ  مامت  دوشیمن ، شناد  ملع و  بسک  زا  شناوریپ  عنام  ینییآ  نید و  چـیه  دـیوش . هجاوم  يداـیز  تالکـشم 
نیا تسا ! بجعت  شـسرپ و  لحم  دـنکیم ، عنم  نایب  باتک  ریغ  يهعلاطم  زا  ار  شناوریپ  باـب  باـنج  ارچ  لاـح  دـندرکیم . قیوشت  ملع 

تفرگ . باب  دوخ  زا  ار  شباوج  دیاب  هک  تسا  یلاؤس  اهدص  زا  یکی 

لزنم هیثاثا  دیدجت 

مکیلع ندل  نم  رمالا  یـضق  کلذک  ۀنـس  ةرـشع  عست  ءاضقنا  دعب  تیبلا  بابـسا  دیدجت  مکیلع  بتک  : » دیوگیم دروم  نیا  رد  ءاهب  ازریم 
زا رما  تسا  هدش  مامت  روط  نیمه  لاس . هدزون  نتشذگ  زا  سپ  هناخ  هیثاثا  ندرک  هزات  دیدجت و  امش  رب  تسا  هدش  هتـشون  [ . 360 .« ] ریبخ
زا يرـس  نآ  ای  تسا و  بیعیب  زیمت و  ملاس و  تهج  ره  زا  لاس  هدزون  رد  هک  ياهیثاثا  هک  تساجنیا  لاؤس  علطم . اناد و  دـنوادخ  بناـج 

مکح نیا  ایآ  مینک ؟ دیدجت  ار  اهنآ  دیاب  هچ  رطاخ  هب  دوشیم ، ادیپ  تمحز  یتخس و  هب  ای  درک و  ادیپ  ناوتیمن  ار  اهنآ  ریاظن  هک  یمزاول 
ناسنا هک  هحفـص 252 ] دراد [  ینید  لیاسم  نید و  هب  یطبر  هچ  لزنم  هیثاثا  ندرک  ضوع  افاضم ، دراد ؟ شزاـس  ملاـع  يـالقع  لوقع  اـب 

يورخا . تعفنم  هن  دراد و  يویند  تعفنم  هن  مکح  نیا  دهد . ماجنا  ار  لمع  نیا  لاس  هدزون  ره  زا  دعب  تسا  مزلم 
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ربنم يور  نتسشن  میرحت 

.« ریرـسلا یلع  عوضوملا  یـسرکلا  یلع  دـعقیلف  هبر  تایا  مکیلع  اولتی  نادارا  نم  ربانملا  یلا  ءافترالا  نع  متعنم  دـق  : » دـیوگیم ءاهب  ازریم 
ایآ دنیـشنب . یلدنـص  يور  تسا  مزال  دـناوخب  ار  ادـخ  تایآ  دـهاوخب  یـسک  نوچ  دینیـشنب و  ربنم  يور  هکنیا  زا  دـیتسه  عونمم  [ . 361]

لطاب و ياشفا  لحم  ربنم  دننیـشنب ؟ هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  بوصنم  ربنم  يور  يو  نیغلبم  هک  دیـسرتیم  ای  تساوخیمن  اهب  باـنج 
هدرک مارح  ار  ربنم  يور  هب  نتفر  ءاهب  باـنج  ور ، نیا  زا  یقـالخا . ینید و  لـئاسم  هب  لـهاج  ياـهناسنا  ندرک  انـشآ  تسا و  قیاـقح  ناـیب 

نیا رد  دراد . باتک  دـلج  نیدـنچ  فیلأت  هب  زاین  نانآ  یـسررب  دـقن و  اهب و  باب و  کلـسم  تاعرفتم  دودـح  ماکحا و  يهمه  نایب  تسا .
هحفص 255 ] دوشیم [ . هدنسب  رادقم  نیمه  هب  دوشن ، ینالوط  ثحب  هکنیا  رطاخ  هب  باتک 

يریگ هجیتن  يدنب و  عمج  همتاخ :

ترضح قح و  تیاضر  دروم  هک  مراودیما  مناسرب  نایاپ  هب  ار  باتک  نیا  مناوتب  ات  هدومن  مهار  قیفر  ار  قیفوت  هک  میوگیم  ساپس  ار  ادخ 
ییاههشوگ هک  تایاور  حیرص  قبط  هک : منک  ضرع  دیاب  هصالخ  روط  هب  دوش . عقاو  ءادفلا  هل  نیملاعلا  حاورا  یحور و  مظعالا -  هللا  ۀیقب 

رد زونه  مالـسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دنزرف  فیرـشلا ) هجرف  یلاعت  هللا  لجع   ) دوعوم يدهم  میدش  رکذـتم  باتک  نتم  رد  ار  اهنآ  زا 
ار هعماج  داد و  دهاوخ  تاجن  متس  ملظ و  زا  ار  ناهج  دنکیم و  روهظ  دنیبب  حالص  دنوادخ  هک  یماگنه  ات  دربیم و  رسب  تبیغ  هدرپ  سپ 

ناشدوخ هکنیا  زج  دننک . شودخم  ار  نیتسار  تیودهم  هرهچ  دنناوتیمن  تیودهم  نیغورد  نایعدم  نیا  دومن . دهاوخ  داد  لدـع و  زا  رپ 
هعلاطم دروم  ار  نآ  بناوج  مامت  دـنکیم  رداص  ار  یمکح  هک  ینید  دوشیمن . اهنآ  دـیاع  يرگید  زیچ  دومن  دـنهاوخ  اوسر  هعماج  رد  ار 

ناونع هب  ار  نآ  دنور و  تاروتـسد  نیا  لابند  هب  نار  توهـش  زابـسوه و  هدع  هکنیا  هن  دشاب  ملاع  ءالقع  مامت  لوبق  دروم  هک  دهدیم  رارق 
نیا هب  دیاب  دیهد . تاجن  بالجنم  هحفـص 256 ] نیا [  زا  ار  دوخ  رتعیرـس  هچ  ره  دییآ و  دوخ  هب  سپ  دننک . باختنا  دوخ  يارب  نید  کی 

( بابلألا اولوأ  مه  کئلوأ  هللا و  مهاده  نیذلا  کئلوأ  هنسحأ  نوعبتیف  لوقلا  نوعمتسی  نیذلا  دابع  رـشبف  : ) هدومرف هک  یهلا  نیـشنلد  يادن 
دنوادخ هک  دنتسه  يدارفا  اهنیا  دننکیم  يوریپ  کین  راتفگ  زا  اهنآ  نایم  رد  دنونشب  ار  نانخـس  هک  نانآ  ار  مناگدنب  هدب  هدژم  [ . » 362]

ندرک قیبطت  مالسا و  تاروتسد  قیمع  هعلاطم  اب  داد و  ارف  شوگ  دنشابیم .» اهنیمه  درخ  هشیدنا و  بحاص  دارفا  و  درک . تیاده  ار  اهنآ 
شرـس نایب »  » باتک ریغ  هعلاطم  زا  دـنکیم  یهن  ار  امـش  باب  بانج  رگا  مینک . يوریپ  میریگب و  ار  قح  نخـس  اهب  باـب و  ماـکحا  اـب  نآ 

نیـسحلادبع تشگرب  نآ  زراب  هنومن  دش . دهاوخ  شراتفگ  یچوپ  هب  هجوتم  دـنک  هسیاقم  یهلا  ماکحا  اب  ار  نآ  یـسک  رگا  تسا و  نیمه 
فـشک  » مان هب  اهب  باب و  کلـسم  رب  ياهیدر  نتـشون  مالـسا و  مرگ  نماد  هب  هیئاهب ، هیعافد  رد  هیردـلا » بکاوکلا   » باتک هدنـسیون  یتیآ 

لاس نیدنچ  زا  دعب  وکین  ياقآ  بانج  دنتشادیمنرب . تسد  شیک  نیا  زا  ناشیا  دننامه  دشیم  تداعس  نماض  تیئاهب »  » اعقاو رگا  لیحلا »
هلاطا بجوم  اهنآ  رکذ  هک  رگید  دارفا  تشون و  ار  وکین  هفـسلف  باتک  تشگرب و  هدش و  رـصبتسم  هدوب  تیئاهب  تخـس  رـس  ناوریپ  زا  هک 

هک يروطنامه  درادن . بهذـم  نید و  هب  یتهابـش  چـیه  اهنآ  مارم  دنتـسین و  ربمغیپ  اهب  باب و  هک  میریگیم  هجیتن  نیاربانب  دوشیم . مالک 
نید و  تسا . نییبنلا  متاـخ  مه  مالـسا  راوگرزب  ربماـیپ  و  هحفـص 257 ] تسه [  تمایق  مایق  ات  تسا و  متاـخ  نید  مالـسا  نید  میتفگ  ـالبق 

تفرگ و دهاوخ  ارف  ار  ناهج  رساترس  مالسلاامهیلع  يرکسعلا  نسحلا  نبا  ۀجح  ترضح  تیرـشب  ملاع  یجنم  روهظ  اب  هللا  ءاش  نا  مالـسا 
تـسد تیئاهب  تیباب و  هقرف  میدـش  روآدای  باتک  نتم  رد  هک  يروطناـمه  دـش . دـهاوخ  اـمرف  مکح  متـس  ملظ و  ياـج  هب  تلادـع  قح و 

نیب هقرفت  داجیا  يارب  سیلگنا  سور و  رامعتسا  دوب  راجاق  ندیسر  تردق  هب  اب  فداصم  هک  مهدزیس  نرق  لیاوا  رد  تسا . رامعتسا  هتخاس 
دوخ كرتشم  عفانم  لابند  هب  ناتـسناغفا  دـنه و  صوصخ  هب  هقطنم  ياهروشک  رگید  ناریا و  رد  هک  اـهنآ  دـندش . راـک  هب  تسد  نیملـسم 
قیرط نیا  زا  دنراد و  فوطعم  یلخاد  ینید و  تافالتخا  هب  ناریا  صوصخ  هب  هقطنم  لود  هجوت  هک  دـندید  نیا  رد  ار  راک  حالـص  دـندوب 
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هدرک ادیپ  یفـصولا  دئاز  تردـق  نامز  نآ  رد  هک  ار  ینید  ياملع  رگید  يوس  زا  دـنوش  ناریا  نوزفا  زور  ذوفن  رادـتقا و  تفرـشیپ و  عنام 
. دندز نماد  تافالتخا  نیا  ندناسر  جوا  هب  ییاپرب و  هب  فلتخم  ياههنیمز  ندروآ  دوجو  هب  اب  اذل  دنتـسنادیم  مهم  نیا  ققحت  عنام  دندوب 
، تیباهو هقرف  ناتـسبرع  رد  تیئاهب ، تیباب و  هقرف  ناریا  رد  دندش  مه  قفوم  يدودح  ات  هقرف  ندرک  تسرد  فالتخا و  داجیا  رد  هنافـسأتم 

نیا هعلاطم  اب  مراودیما  مراد  تیئاهب  هعماج  زا  یتالاؤس  ثحب  نیا  نایاپ  رد  نم  دندروآ . دوجو  ار  هینایداق  هقرف  ناتسکاپ  ناتـسودنه و  رد 
زا هک  يربمایپ  ره  تسیچ ؟ امـش  نید  لوصا  هک  مراد  لاؤس  نایئاهب  نایباب و  يهمه  زا  دنهدب . ام  هب  يدنـسپ  لقع  بسانم و  خـساپ  باتک 

نایدا مامت  رد  نید  لوصا  زا  لصا  هس  هحفص 258 ] دندوب [ . یلوصا  ياراد  دندشیم  ثوعبم  رـشب  تیاده  داشرا و  يارب  دنوادخ  بناج 
يهلحرم رد  ناربمایپ  داعم . توبن و  دـیحوت ، زا  دـناترابع  لـصا  هس  نآ  دـندرکیم و  توعد  نآ  هب  ار  مدرم  ناربماـیپ  همه  هدوب  كرتشم 

زا ار  مدرم  دـعب  هلحرم  رد  دـندومنیم و  توعد  یتسرپاـتکی  دـیحوت و  هب  ار  اـهنآ  دنتـشادیم و  زاـب  یتـسرپتب  كرـش و  زا  ار  مدرم  لوا 
امش کلسم  رد  لاح  دنتشادیم . رذح  رب  هدومن  هدامآ  دندش ، جراخ  قح  ریسم  زا  هک  یسک  ره  نارفاک و  يارب  دنوادخ  هک  تمایق  باذع 

توـعد نآ  هب  ار  مدرم  ربماـیپ ، رازه  راـهچ  تسیب و  دـصکی و  هک  تسا  ییادـخ  ناـمه  اـیآ  تسیک ؟ امـش  يادـخ  تسیچ ؟ نـید  لوـصا 
هب داقتعا  دندرکیم و  توعد  نآ  هب  ناربمایپ  مامت  هک  تسا  ییادخ  نامه  ام  يادخ  دییوگب  رگا  دنتـسه ؟ ءاهب  باب و  بانج  ای  دندرکیم 
اهب باب و  بانج  دـندومن . ییادـخ  ياعدا  هک  دـیراد  یناسک  هب  داـقتعا  امـش  نوچ  ارچ ؟ دـییوگیم . غورد  میراد . یتسرپاـتکی  دـیحوت و 
ادخ يارب  دیتسه و  كرـشم  امـش  سپ  دندرک  ییادخ  ياعدا  فلتخم  ياهتبـسانم  هب  میتشاد  نایب  هتـشذگ  تاحفـص  رد  هک  يروط  نامه 

هک یئاهتب  اهنآ  هک  تسا  نیا  رد  طقف  شتوافت  دیراد  مه  امش  دنتشاد  تیلهاج  نارود  ناتسرپ  تب  هک  یکرش  نامه  دیتشگ . لئاق  کیرش 
لوبق ادخ  ناونع  هب  ار  دنتـسه  اتکی  دنوادخ  هدیرفآ  هک  ءاهب  باب و  بانج  امـش ، دندادیم و  رارق  ادخ  دوخ  يارب  دـنتخاسیم  ناشتـسد  اب 

مه توبن  زا  دعب  دوبن و  لئاق  یماقم  دوخ  يارب  دسرب  يربمایپ  توبن و  ماقم  هب  هکنآ  زا  لبق  يربمایپ  چیه  تیرـشب  خیرات  لوط  رد  دـیراد .
ياعدا هداهن  رتارف  ار  اپ  یتدم  زا  دعب  هدومن و  تیودهم  ياعدا  دنوش  ربمایپ  هکنآ  زا  لبق  امش  ناربهر  روطچ  دناهدرکن . يدنوادخ  ياعدا 
تـسا نکمم  روطچ  هک  دـیاهدرک  رکف  هلئـسم  نیا  يور  ایآ  هحفـص 259 ] دـندومن [ . ییادـخ  ياعدا  رخآ  هلحرم  رد  يربماـیپ و  توبن و 

؟ دوش ادـخ  هعفد  کی  جاتحم  تسا و  قولخم  دوخ  هک  یناسنا  تسا  نکمم  روطچ  دوش ؟ لئان  تاماقم  نیا  هب  لاس  دـنچ  تدـم  رد  ناسنا 
دنتشادیم تمایق  داعم و  هب  داقتعا  امش  ناربهر  رگا  تسا ؟ انعم  هچ  هب  امش  کلـسم  رد  تسا  یهلا  نایدا  مامت  تاملـسم  زا  یکی  هک  داعم 

[363  ] اکع رد  ار  دوخ  توعد  ارچ  تسه  امش  ربمایپ  اهب  ازریم  بانج  اعقاو  رگا  نایئاهب  بانج  دندرکیمن . ار  چوپ  يواعد  نیا  تقو  چیه 
دشیم و رـضاح  نانآ  تعامج  زامن  رد  هدرکیم و  یفرعم  بهذم  ینـس  ناملـسم  ار  دوخ  اکع  رد  ناشیا  درکیم ؟ مالعا  هنایفخم  روط  هب 

شیوخ توعد  اراکـشآ  روط  هب  دیاب  دشاب . هتـشاد  همهاو  سرت و  دیابن  تسا  ربمایپ  اعقاو  رگا  تفرگیم . هزور  مه  ار  ناضمر  كرابم  هام 
هقرف امـش و  نیب  یتوافت  تهابـش و  هچ  نایئاهب  بانج  هک  تسا  نیا  هدومن  لوغـشم  دوخ  هب  ار  منهذ  اجنیا  رد  هک  یلاوس  دـیامن . مـالعا  ار 

دمحا مالغ  میوگیم . نخـس  نآ  راذگناینب  هقرف و  نیا  زا  ياهلمج  دنچ  دیـسانشب  ار  ینایداق  کلـسم  هک  نیا  يارب  دراد ؟ دوجو  ینایداق 
دنه ياهشروش  رد  هک  دوب  نیکالم  زا  شردپ  هدش و  دلوتم  تسه  دنه  باجنپ  دالب  زا  هک  نایداق  هیرق  رد  يدالیم  لاس 1832  رد  ینایداق 

دوب و انشآ  یبرع  یسراف ، ودرا ، نابز  هس  اب  هینب و  يوق  دوب  یصخش  دمحا  مالغ  دادیم . هناعا  اهیسیلگنا  هیلع  رب  يدالیم  لاس 1857  رد 
 ] انشآ نیقیرف  دیاقع  لاوقا و  هب  تفرگ و  ارف  هعیش  نیرـسفم  اهقف و  زا  یـضعب  دزن  رد  ار  نآرق  دوب  ینـس  شدوخ  هکنآ  اب  تفگیم  نخس 
رب وا  توعد  مامت  باب  دیـس  ازریم و  فالخ  رب  دومن و  عورـش  ار  دوخ  توعد  یگلاـس  رد 40  دـمحا  مالغ  [ . 364  ] دیدرگ هحفص 260 ]

روط نامه  ینعی  مالسا . رد  حیسم  روهظ  بوجو  رب  تسا  رعشم  هک  تسا  یتایآ  نآرق  رد  تفگیم : دوب و  يوبن  ثیداحا  تنـس و  نآرق و 
. دنکیم نایب  فشک و  ار  نآرق  قیاقح  هک  دمآ  دهاوخ  مالسا  رد  یحیسم  دومن  نایب  ار  تاروت  قیاقح  دمآ و  یـسوم  زا  سپ  یحیـسم  هک 

ياج اعقاو  تسا . ءاهب  باب و  ربارب  نیدـنچ  مه  شناوریپ  تسا و  هدـش  تیودـهم  یعدـم  ءاهب  ازریم  باب و  زا  دـعب  یناـیداق  دـمحا  مـالغ 
ازریم يدهملا و  هفیلخ  دننام  زین  اهنآ  نیـشناج  هفیلخ و  رـصاعم و  ود  ره  ازریم  ینایداق و  دمحا  دننام  ماقم  کی  نایعدـم  هک  تسا  بجعت 
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زا ناشدوخ  مدوعوم و  يدهم  نم  دیوگیم  مه  نآ  منامزلا و  رخآ  يدهم  نم  دـیوگیم  نیا  رـصاعم ، رگیدـکی  اب  يدـنفا  یقوش  سابع و 
نکمم روطچ  دندنخب . دوخ  نادنفسوگ  هعبت و  تقامح  هب  دننیـشنب  مه  رانک  رد  مه  دیاش  دنرادن و  رگیدکی  هب  يراک  یـضار و  رگیدکی 

نیا زا  مادـک  چـیه  هک  تساج  نیا  مه  رتبلاج  متـسه و  ماما  نامه  نم  هک  دـنک  اعدا  مادـک  ره  دـنک و  یلجت  رفن  ود  رد  ماما  کی  تسا 
هحفص 263 ] دنادیمن [ . وگغورد  ای  ریفکت  ار  يرگید  نایعدم 

تاقحلم

هناگ هدزاود  لوصا 

هراشا

رد یلامش  ياکیرمآ  رد  ردپ  مان  هب  هدرک و  حرش  ار  نآ  يدنفا  سابع  شگرزب  رـسپ  هک  یلعنیـسح  ازریم  ياهیئامن  رنه  بلاطم و  هلمج  زا 
تسا هناگهدزاود » میلاعت   » هدش پاچ  یسمش  لاس 1326  رد  یئاهب » تناید  يهلاسر   » مان هب  ياهوزج  رد  تسا  هتفگ  يدالیم  یلاس 1912 

هک تسا  تسس  مظنیب و  نانخـس  ياهزادنا  هب  درادن و  ياهزات  هلمج  کی  هناگ  هدزاود  لوصا  نیا  دننکیم . نایب  بات  بآ و  اب  ار  نآ  هک 
هراشا باتک  تمـسق  نیا  رد  رـصتخم  روط  هب  هداتفا  اهنهد  رد  دـنهدیم و  رونام  نآ  يور  اـهیئاهب  نوچ  نکل  درادـن  خـساپ  لـقن و  شزرا 

منکیم .

یناسنا ملاع  تدحو 

تسا و لک  لماش  تمحر  تیبوبر  ترـضح  يهدرورپ  دندنوادخ و  کی  ناگدنب  دـنربکا ، لیلج  فاطلا  لومـشم  لک  رـشب  عیمج  ینعی ، )
رمث هفوکش و  گرب و  خاش و  دنناد و  رگیدکی  ردارب  ار  دوخ  للم  فیاوط و  عیمج  دیاب  اذهل  یهلا  ناگدنب  زا  يرـس  ره  تنیز  یناسنا  جات 

 - شردارب هب  ءاهب  ياقآ  ارچ  نکل  تسا  نینچ  هلب ، دـقن : فوص ) کی  یلـال  دـنمدآ و  ترـضح  يهلالـس  عیمج  اریز  دنرمـش  دـحاو  رجش 
باطخ هللا  مانغا  ار  شناوریپ  و  دمانیم ، هدـنرد  ناویح و  دـنردپ . کی  دـنزرف  هکنآ  اب  دـیمان  هلاسوگ  هحفص 264 ] ار [  لزا  حبـص  ییحی 

دنتـسه و ربهر  حالطـصا  هب  هک  اهنآ  دننکیمن ؟ لمع  دنیوگیم  هک  ار  هچنآ  نارگید  يدنفا و  یقوش  اهبلادبع ، اهب و  بانج  ارچ  دنکیم ؟
اهد و  دـننکیم ؟ يراج  نابز  رب  ار  کیکر  تشز و  ياهفرح  هنوگنیا  ارچ  دـننکیمن ؟ لمع  ناـشیاههتفگ  هب  ارچ  دـنراد  يربماـیپ  يهیعاد 

رگید ... يارچ 

تقیقح يرحت 

دیلاقت فالتخا  تسا و  فلتخم  دیلاقت  دنراد و  يدیلاقت  کی  ره  ملاع  للم  اریز  دشکب  تسد  دیلاقت  زا  دنک و  تقیقح  يرحت  ناسنا  دیاب  »
رون هب  ات  دومن  تقیقح  يرحت  دـیاب  سپ  تسا  لتخم  یناسنا  ملاع  تدـحو  تسا  یقاب  دـیلاقت  نیا  ات  تسا و  هدـش  لادـج  گـنج و  ببس 
همه هک  وا  دنتـسین  وا  دلقم  نایئاهب  ایآ  دننک ؟ هچ  دنـشکب  دیلاقت  زا  تسد  هچ ؟ ینعی  تقیقح  يرحت  دقن : دوش . لیاز  تاملظ  نیا  تقیقح 

هب زور  ره  لدعلا -  تیب  مان -  هب  ار  رـشب  رایتخا  هک  وا  دنکیم ؟ تقیقح  يوجتـسج  هب  رما  هنوگچ  دناوخیم  لهاج  رک و  روک و  ار  مدرم 
يدیلقت ؟ كرت  هچ  تقیقح و  يرحت  هچ  هداد  زیچ  همه  هب  داقتعایب  ياهدع  تسد 

تسا یکی  یهلا  نایدا  عیمج  ساسا 

تـسا یکی  یهلا  نایدا  ناینب  اذـهل  تسا  تقیقح  ساسا  نوچ  تسا و  لطاب  دـشابن  تقیقح  رگا  تسا  تقیقح  شـساسا  هیهلا  عیمج  ینعی 
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تسا ثداح  نیا  تسین . ایبنا  زادیلاقت  نیا  هدشن  ادیپ  يدئاوز  موسر و  بادآ و  هدمآ  نایم  هب  يدیلاقت  هک  تسا  نیا  هحفص 265 ] تیاهن [ 
تقیقح نید  ساسا  دقن : میوش . دحتم  هک  تسا  نیقی  مینک  يرحت  ار  نایدا  ساسا  تقیقح  میزادـنیب و  رود  ار  دـیلاقت  نوچ  تسا  تعدـب 

مادک میزادنا  رود  دـیاب  هک  ار  يدـیلاقت  ءاهب  بانج  دناهتـشاد ؟ هچ  اهنآ  سپ  تسین  ایبنا  زا  ناسنا  موسر  بادآ و  هاگ  ره  هچ ؟ ینعی  تسا 
ار نامدرم  هک  دیاهدروآ  تسا  موسر  بادآ و  نیا  زا  نوریب  هک  ياهزات  زیچ  هچ  امـش  تسا  تعدب  دئاوز و  موسر  بادآ و  نیا  رگا  تسا ؟

دشاب ؟ راختفا  هیام  هک  دیراد  ياهزات  زیچ  هچ  امش  دیهد . ناشن  دینکیم  توعد  نآ  هب 

دشاب تفلا  ببس  دیاب  نید 

رـشب نیب  ءاضغب  توادع و  اریز  تسا  رتهب  ینیدیب  درادـن  ياهجیتن  دوش  توادـع  ببـس  نید  رگا  دـشاب . تفلا  تبحم و  ببـس  دـیاب  نید 
لاـتق و ببـس  نید  رگا  حودـمم . لوـبقم و  تسا  تبحم  تفلا و  هچ  نآ  تسا و  دـنوادخ  ضوـغبم  تسا  توادـع  ببـس  هچ  ره  تـسا و 

یجالعیب هتبلا  دوش  ضرم  ببـس  جـالع  رگا  تسا  جـالع  يهلزنم  هب  نید  اریز  تسا . نآ  زا  رتهب  ینیدیب  تسین  نید  نآ  دوش  یگدـنرد 
نآ دشکیم و  ار  هاش  نتشک  هشقن  هک  ءاهب  ازریم  نید  ایآ  دقن : تسا . رتهب  ینیدیب  هتبلا  دوش  لاتق  برح و  ببس  نید  رگا  اذهل  تسا  رتهب 

شرـسپ ازریم و  دوخ  هک  یئاهیـشاحف  اـیآ  تسا ؟ تبحم  تفلا و  يهیاـپ  رب  همه  اـهیباب و ... لاـتق  شکاـشک و  نآ  داد و  نتـشک  هب  ار  همه 
؟ تـسا لاـتق  لادـج و  رامـش  رد  تـسا و  ناـحیر  حور و  دـناهدرب  راـک  هـب  نارگید  شردارب و  هحفـص 266 ] ییحی [  ازریم  هـب  ءاهبلادـبع 

دنراد . نارگید  لاوما  ندوبر  نتشک و  يارب  نیشتآ  ياهروتسد  میتفگ  باتک  نیا  هتشذگ  تاحفص  رد  ام  هک  يروطنامه 

دشاب لقع  ملع و  اب  قباطم  دیاب  نید 

لـصا نیا  دنبای . همات  طابترا  رگیدکی  هب  ود  ره  ملع ، قیدصت  نید  دیامن و  نید  قیدصت  ملع  دشاب ، ملع  اب  دشاب ، لقع  اب  قباطم  دیاب  نید 
یلمع نخـس و  ایآ  دقن : تسا . ضحم  مهو  نآ  دشاب  ملع  فلاخم  دـشاب ، لقع  فلاخم  ینید  لئاسم  زا  ياهلئـسم  رگا  اما  تسا و  تقیقح 

ادـج لقع  ملع و  زا  نید  دوشیم  ایآ  دـشاب ؟ دـناوتیم  ناگناوید  یلعف  یلوق و  تارداص  ءزج  تسا  ملع  يور  زا  هن  لقع و  يور  زا  هن  هک 
هدرک ینابز  نیریش  هتساوخ  ءاهب  ازریم  بانج  هدمآرد . اسیلک  نیفلاخم  يولگ  زا  ملع  نید و  يادج  دنوش ؟ قبطنم  رگیدکی  اب  دعب  ات  دشاب 

تموکح فالخ  رب  دوخ  هیزجت  نیا  اریز  دنـشاب  ادج  دوشیمن  دنیبب و  ادج  دناوتیمن  ار  لقع  ملع و  نید و  يروعـشاب  چیه  هن  رگا  دـشاب 
هک نانخس  نیا  ایآ  نآ  رب  هوالع  هدش  هتفگ  یملعیب  یلقعیب و  يور  زا  هک  تسا  حضاو  ءاهب  بانج  نخس  نیا  تسا . عیارش  مامت  لقع و 

تسا ؟ لقع  ملع و  اب  قباطم  هدمآ  نید  مان  هب  ناشیاهباتک  رد  نایاقآ  نیا  زا 

ءاسن لاجر و  يواست 

ناسنا هب  صیـصخت  ثاـنا  روکذ و  اریز  دـنمدآ  هحفـص 267 ] يهلالـس [  عیمج  دـنناسنا  عیمج  دـنناسکی و  دـنوادخ  دزن  رد  ءاسن  لاجر و 
هک ناسنا  سپ  تسین . يزایتما  هجو  چـیه  هب  نکلو  دوجوم  ثانا  روکذ و  ناویح  ملاـع  رد  دوجوم ، ثاـنا  روکذ و  تاـبن  ملاـع  رد  درادـن .

نادرم لثم  هک  هدوب  نیا  تهج  هب  لاح  هب  ات  نز  سنج  ریخ . اـی  دنـشاب  هتـشاد  ار  فـالتخا  نیا  هک  تسا  زئاـج  اـیآ  تسا  تاـنئاک  فرـشا 
لماک یناسنا  ملاع  تداعـس  تسین  نکمم  دنـسر و  تاواسم  يهجرد  هب  هتبلا  دـنیامن  باستکا  ار  لاجر  تـالامک  نوچ  دـندشیمن  تیبرت 

1 نوچ : تسین . قباطم  شدوخ  لوق  هب  ملع  لقع و  اب  باب  بانج  ياهفرح  نیا  دوخ  دـقن : نادرم . نانز و  يهلماک  تاواـسم  هب  رگم  ددرگ 
ملاـع رد  مه  هداـم  رن و  نیب  ـالوا : اریز : تسا . یلقعمک  یملعیب و  زا  ناـشن  نتـشاذگ  فـیدر  کـی  رد  قوـلخم  ریاـس  اـب  ار  درم  نز و  - 
يارب هک  تسا  نیا  زا  رتحـضاو  هدام  رن و  زایتما  ایناث : دـندرک . تباث  ناسانـش  روناج  ناسانـش و  هایگ  زورما  هکنانچ  تسه  زاـیتما  ناـهایگ 

هچ درم  نز و  يواـست  يارب  ءاـهب  باـنج  رگید . یبـلطم  زاـیتما  تسا و  بلطم  کـی  نز  درم و  ندرک  يراـکمه  دـننک . لالدتـسا  شتاـبثا 
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ياهفرح نیا  هک  تسا  هدـیمهفن  ار  نآرق  تایآ  اعطق  ناشیا  دـنزیمن . فرح  قطنم  لقع و  ملع و  يور  زا  ارچ  تسا . هداد  ماجنا  ياـهراک 
نز و نیب  هکلب  تسا  رتنییاپ  رتتسپ و  فلتخم  تاهج  زا  نادرم  زا  اهنز  هک  تسین  نیا  تاـبثا  یپ  رد  نآرق  هدز  ار  قطنم  لـقع و  فـالخ 

هحفص 268 ] تسا [ . قرف  یفطاع  لئاسم  ندب و  نامتخاس  تعیبط و  ثیح  زا  درم 

تابصعت كرت 

تـسا تقیقح  یهلا  نایدا  اریز  تسا  یکی  نید  تسا . یناسنا  ناینب  مداه  یـسایس ، بصعت  ینطو ، بصعت  یبهذم ، بصعت  ینید ، بصعت 
جیورت لوسر  ترضح  دومرف  تقیقح  سیسأت  حیسم  ترضح  دومن . تقیقح  نالعا  یسوم  ترضح  درک . تقیقح  يادن  میهاربا  ترـضح 

اریز تسا  لطاب  بصعت  سپ  دندوب  تقیقح  جورم  عیمج  دندوب . تقیقح  سـسؤم  عیمج  دـندوب . تقیقح  مداخ  ایبنا  عیمج  دومن ، تقیقح 
مانغا نید  مان  هب  ار  نارگد  ارچ  دنکیم  تمالم  میـسقت و  ار  بصعت  ترارح  نیا  اب  هک  یـسک  دقن : تسا . تقیقح  فلاخم  تابـصعت  نید 

اکع هب  ناریا  زا  لوپ  نتفر  هب  ضارتعا  هک  يدارفا  دوریم و  وا  يارب  مه  یتایلام  ناریا  زا  هک  دلابیم  تسا و  لاحشوخ  ارچ  دناوخیم ؟ هللا 
حیـسم ترـضح  رگا  تسا . طلغ  یهلا ) نایدا   ) ترابع لامعتـسا  تسا  یکی  نید  هلمج -  نتفگ  زا  دـعب  دـیامنیم ؟ شنزرـس  ار  دـننکیم 

ادن و نآ  هب  هنوگچ  دوب  هدشن  سیسأت  زونه  هک  ار  يزیچ  مالـسلاامهیلع  یـسوم  ترـضح  میهاربا و  ترـضح  سپ  تسا  تقیقح  سـسؤم 
راچان هک  میـشاب  نیگمغ  دوخ  لاح  هب  دیاب  اعقاو  دروآیم ؟ تقیقح  حیـسم  دنتفگیم  دنتـشادن و  تقیقح  ناشدوخ  ایآ  دندرکیم ؟ مالعا 

ار نآ  دنناوتیمن  لقاع  ات  دـص  دزادـنایم ، هاچ  رد  یگنـس  هناوید  کی  فورعم ، لثم  قبط  مسیونب  مییوگب و  اهفرح  نیا  نوماریپ  میوشیم 
چوپ ياعدا  هحفـص 269 ] اب [  دـندومن و  روک  ار  نید  هرهچ  دـندومن و  روهظ  ءاهب  باب و  ماـن  هب  ناـسنا  رفن  ود  مهدزاود  نرق  دـنروآرد .

یلاخوت و اوتحمیب و  ردقنآ  ناشبلاطم  هناتخبـشوخ  اما  دندومن  هارمگ  مه  ار  هدع  کی  دندش و  زاسلکـشم  نیملـسم  يارب  ناشیاوتحمیب 
ءاهب باب و  یلقعیب  يزغمیب و  هب  یپ  دشاب  هتشادن  شفک  رد  یگیر  رگا  لوا  هاگن  نامه  اب  فاصنا  اب  هدنناوخ  ره  هک  تسا  لقع  زا  رود 

دربیم .

یمومع حلص 

: دقن دومرف . میلاقا  نیب  یمومع  حلص  نایدا و  یمومع  حلـص  للم و  نیب  یمومع  حلـص  لود و  نیب  یمومع  حلـص  نالعا  هللا  ءاهب  ترـضح 
للم و یهار  هچ  زا  تسا  هتفگن  ارچ  تفای ؟ دیاب  هلیسو  هچ  هب  ار  یمومع  حلص  تسا . بصعت  میسقت  دننام  ءاهب  ازریم  بانج  حلص  میـسقت 

یئادج ییحی  شردارب  وا و  نیب  هللا  هرهظی  نم  ياجیب  ياعدا  اب  ارچ  دز ؟ هقرفت  هب  تسد  شدوخ  ارچ  دـننک ؟ حلـص  میلاقا  نایدا و  لود و 
و ... دننادیم ؟ بجاو  ار  نیملسم  لتق  شناوریپ  ءاهب و  بانج  ارچ  داتفا ؟ هقرفت  و 

یمومع تیبرت  میلعت و 

مدرم ایآ  ءاهب  بانج  دقن : تسا . فراعم  رشن  هب  مهافت  ءوس  يهلازا  دزیخرب و  نایم  زا  مهافت  ءوس  ات  دننک  فراعم  لیصحت  دیاب  رشب  عیمج 
هحفص 270] هدومنن [  تفرعم  شناد و  ملع و  هب  قیوشت  ءاهب  بانج  زا  لبق  اهنرق  مالسا  رگم  دندوب ؟ تفرعمیب  امش  داهنـشیپ  نیا  نامز  ات 

تسا هدرک  هزجعم  روتـسد  نیا  اب  دنکیم  لایخ  ءاهب  بانج  میلعت  دعب  هیکزت و  لوا  [ 365 « ] ۀمکحلا باتکلا و  مهملعی  مهیکزی و  و   » تسا
دنکیم ؟ نایب  دوخ  مسا  هب  ار  ناگتشذگ  ياهفرح  ارچ 

يداصتقا لئاسم  لح 

یناگدنز تحار  هب  ار  رـشب  عیمج  هک  دراذگ  یتاماظن  نیناوق و  دیاب  ینعی  تسا . تایح  تشیعم  لیدعت  هللا  ءاهب  ترـضح  میلاعت  هلمج  زا  )
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دشاب و هتشاد  هنایـشآ  هنال و  زین  ریقف  تسا  نیزم  وا  يهرفـس  دئاوم  عاونا  هب  دراد و  یتحار  شیوخ  رـصق  رد  ینغ  هک  نانچ  مه  ینعی  دننک 
ادخ دزن  رد  رـشب  عیمج  تسین . نکمم  رـشب  ملاع  يارب  تداعـس  دباین  ققحت  هلئـسم  نیا  ات  تسا و  مهم  تشیعم  لیدعت  رما  دـنامن  هنـسرگ 

دننکب راک  هچ  دنتفگیم  دیسریم  ءاهبلادبع  شرسپ  ءاهب و  بانج  لقع  رگا  دقن : تسین ) یسفن  يارب  يزایتما  دحاو و  ناشقوقح  دنناسکی 
دنمهفیم ناشیا  زا  رتهب  ارقف  يهمه  هنرگو  درک . ادیپ  ناوتیم  فده  نیا  هب  ندیـسر  يارب  ییاهلحهار  هچ  دوش  لصاح  تشیعم  لیدـعت  ات 

رد الاب  تافیرـشت  اب  يرـصق و  نانچ  نآ  رد  ارچ  تسا  زوسلد  ردقنیا  هک  اهب  بانج  نیا  هتـشذگ  نیا  زا  دـنهاوخیم  یتحار  شیاسآ و  هک 
[ ؟ دندیباوخیم رقحم  ياههناخ  رد  دندربیم و  راب  دندروخیم و  راخ  هللا ) مانغا   ) شدوخ حالطـصا  هب  وا  ناوریپ  درکیم و  یگدـنز  اکع 

هحفص 271 ]

یمومع ناسل 

یللملانیب هرگنک  ینعی  دـیامن  لوبق  ملاع  ياهیمداکآ  عیمج  ار  نآ  دوش و  داجیا  یناسل  کی  تسا . ناسل  تدـحو  هللا  ءاهب  میلاعت  هلمج  زا 
ات دننک  لوبق  ار  ناسل  نآ  امسر  دنیامن  تروشم  تبحص و  دنوش  رـضاح  عمج  نآ  رد  اناد  ءالکو  ناگدنیامن و  یتلم  ره  زا  دنهد  لیکـشت 

هلمج زا  یمومع  ناسل  نیا  ددرگ  ناسل  کی  نطو و  کی  ملاع  عیمج  ات  ینطو  ناسل  یکی  یمومع  ناسل  یکی  دشاب  هتشاد  ناسل  ود  ناسنا 
یهار اریز  میلعت  هن  هداد  داهنـشیپ  هدـش  رکذ  هدام  نیا  رد  ءاهب  بانج  دـییامرفیم : هجوت  هچنانچ  دـقن : تسا . یناسنا  ملاـع  داـحتا  بابـسا 
داجیا تسا ؟ هتفگن  يروتـسد  ناسل  تدـحو  يارب  ارچ  هدروآ  بسانم  نوناق  اضف  متا و  رـصع  يارب  تسا  یعدـم  هک  یـسک  هدادـن . ناشن 
یلعا ملق  زا  ارچ  تسنادیم  رگا  تسا  ییادـخ  یعدـم  هک  وا  صوصخم  یبیکرت  تسا و  صوصخم  يابفلا  لیکـشت  مزلتـسم  یناـبز  نینچ 

هدرکن ؟ لزان 

يربک يهمکحم 

ات دنیامن  لیکـشت  يربک  همکحم  دیاب  للم  لود و  دبال  دباین  تحار  ملاع  دوشن  نالعا  یمومع  حلـص  ات  تسا . یمومع  حلـص  جاتحم  ملاع 
دـهد و لیکـشت  يربک  همکحم  دوخ  دـیاب  رـشب  رگا  دـقن : دـیامن . لصیف  همکحم  نآ  دـننک و  عجار  يربک  يهمکحم  نآ  هب  ار  تافالتخا 

نماد فالتخا و  داجیا  يارب  طقف  ياهراک ؟ هچ  دیتسه  ییادخ  یعدم  هک  وت  سپ  دـنک  عجار  شدوخ  حالطـصا  هب  اجنآ  هب  ار  شتافالتخا 
تراغ نتشک و  هب  روتـسد  ارچ  دیتسه  یمومع  حلـص  ناهاوخ  امـش  اعقاو  رگا  دیاهدمآ ؟ هحفـص 272 ] ناشن [  نتفرگ  هقرفت و  شتآ  ندز 

عافد دوخ  زا  امش  در  رب  اهنآ  يوق  لیالد  لباقم  رد  هکنیا  ياج  هب  دیدرکیم ؟ بوکرس  ار  دوخ  نافلاخم  ارچ  دیاهداد ؟ ار  ناناملسم  لاوما 
راک اهنآ  هاگدید  زا  و  دوب . تیئاهب  هناگهدزاود  لوصا  اهنیا  دییامرفیم ، هظحالم  هک  روطنامه  دـیدادیم ؟ تراغ  لتق و  هب  روتـسد  دـینک ،
دیاب میدرک . دـقن  میدومن و  رکذ  ار  لوصا  نیا  هصالخ  روط  هب  ام  تسا  هدومن  مالعا  ایند  هب  ءاهب  بانج  هک  تسا  یمهم  شزرااب و  رایـسب 

ابیز و رهاظ  هب  تالمج  نایب  اب  و  دناهتفاین . نیملسم  نیب  نتخادنا  یئادج  هقرفت و  زا  رتهب  ار  یهار  چیه  مالسا  نانمـشد  هک  میـشاب  رایـشوه 
ترتع نآرق و  تامیلعت  زا  يوریپ  ریذـپان  للخ  راوتـسا  مکحم و  دـس  اهنت  دـننک . ادـج  مالـسا  ریـسم  زا  ار  ناوج  لسن  اـصوصخم  هدـنبیرف 

نیدرورف متفه  تسیب و  اب  قباـطم  يرمق  لاس 1427  لوالا  عیبر  مهدـفه  بش  رد  باـتک  نیا  تسا . نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولـص  ربمغیپ - 
هدیـسر نایاپ  هب  مالـسلاهیلع  قداص  رفعج  ماما  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  دالیم  اب  فداصم  جنپ ، داتـشه و  دصیـس و  رازه و  کی 

 / 17 یسمش -   1385  / 1 ینیسح 27 /  موصعم  دیس  مق -  هیملع  هزوح  دریگب . رارق  مظعالا  هللا  ۀیقب  ترضح  لوبق  دروم  هللا  ءاش  نا  تسا .
يرمق   1427  / 3

یقرواپ

تیئاهب تیباب و  هلاض : هقرف  یسررب  www.Ghaemiyeh.comدقن و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 108زکرم  هحفص 93 

http://www.ghaemiyeh.com


.141 ءاسن ، [ 1]

.8 نیقفانم ، [ 2]
.103 نارمعلآ ، [ 3]

.54 فرخز ، [ 4]
.7 دمحم ، [ 5]
.4 صصق ، [ 6]

.22 هلداجم ، [ 7]
ص 2533. ج 2 ، نیعم ، یسراف ، گنهرف  [ 8]

. ] ص 3976 ج 3 ، كردم ، نامه  [ 9]
ص 364. ج 2 ، طسولا ، مجعملا  [ 10]

ص 364. ج 5 ، دراوملا ، برقا  [ 11]
.122 لحن ، [ 12]

.38 فسوی ، [ 13]
ص 27. ج 1 ، یناحبس ، رفعج  یمالسا ، بهاذم  دیاقع و  گنهرف  [ 14]

.28 ج 1 ،  یمالسا ، بهاذم  دیاقع و  گنهرف  یناحبس ، [ 15]
.100  - 40 هرقب ، [ 16]

ص 174. ج 16 ، هعیرذلا ، ینارهت ، گرزب  اقآ  [ 17]
«. ملس  » هملک بغار ، تادرفم  ، 240 یسربط ، ج 1 ، نایبلا ، عمجم  [ 18]

«. ملس  » هملک ج 1 ، دراوملا ، برقا  [ 19]
ص 60. یمالسا ، بهاذم  دیاقع و  گنهرف  یناحبس ، رفعج  [ 20]

.64 هدئام /  [ 21]
ص 69. یناحبس ، رفعج  یمالسا ، فراعم  دیاقع و  گنهرف  [ 22]

هبطخ 50. مالسالا ، ضیف  هغالبلاجهن ، [ 23]
.119 یناحبس ، رفعج  یمالسا ، فراعم  دیاقع و  گنهرف  [ 24]

ءاسن 65. [ 25]
. یلماع نیدلا  فرش  داهتجالا ، صنلا و  [ 26]

دوه 118. [ 27]
.103 نارمعلآ ، [ 28]

.26 ص ، [ 29]
ص 36. ج 1 ، راحبلا ، ۀنیفس  [ 30]

.10 تارجح ، [ 31]
.159 ماعنا ، [ 32]

اب 1174 ه ش. ربارب  [ 33]
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. هیلیعامسا هیئاهب ، هیباب ، هیخیش ، هیفوص ، ياههقرف  [ 34]
ص 131. يزار ، ینسح  یضترم  دیس  مامالا ، تاماقم  ۀفرعم  یف  ماوعلا  ةرصبت  [ 35]

ص 326. یمالسا ، قرف  گنهرف  [ 36]
ج 5 ص 75. یسلجم ، همالع  راونالاراحب ، ، 376 دمحا ج 1 /  دنسم ، [ 37]

ج 7 ص 67. نایبلا ، عمجم  دمحا ج 1 ص 99 ، دنسم ، [ 38]
ص 36. ج 3 ، دمحا ، دنسم ، [ 39]
ص 28. ج 3 ، دمحا ، دنسم ، [ 40]

. یسلجم همالع  ص 104 ، ج 51 ، راونالاراحب ، [ 41]
ص 259. ج 3 ، همغلا ، فشک  [ 42]

ص 82. ج 51 ، راونالاراحب ، [ 43]
. نامه [ 44]

ص 12. یفاص ، هللا  فطل  رثالا ، بختنم  [ 45]
ج 2. ص 295 ، یفاص ، هللا  فطل  تیودهم ، تماما و  [ 46]

ح 56. یسیع ص 137 ، لوزن  باب  نامیالا ، باتک  ج 1  ملسم ، حیحص  [ 47]
ص 84. ح 1 ، لبنح -  دمحا  دنسم ، [ 48]

ص 13. ج 1 ، هحیحصلا ، راثآلا  ثیداحالا و  ءوض  یف  رظتنملا  يدهملا  يوتسب ، میظعلادبع  [ 49]
ص 60. ج 1 ، لیدعتلا ، حرجلا و  نازیم  یف  يدهملا  یف  ةدراولا  ثیداحالا  يوتسب ، میظعلادبع  [ 50]

ص 317. ج 2 ، نایعالا ، تایفو  [ 51]
ص 211. ج 4 ، هیمیتنبا ، هنسلا ، جاهنم  [ 52]

باب 1. هراما ، باتک  ملسم ، حیحص  [ 53]
ص 33. ج 12 ، لامعلا ، زنک  [ 54]

. رصم پاچ  ص 151 ، رجحنبا ، هقرحملا ، قعاوصلا  [ 55]
ص 446. ج 3 ، دمحا ، دنسم  [ 56]

.113 دوه ، هروس  [ 57]

.113 دوه ، هروس  [ 58]
. كردم نامه  [ 59]

ص 505. ج 4 ، يذمرت ، ننس  [ 60]
 . 448  ، 430  ، 377 ص 376 ،  ج 1 ، دمحا ، دنسم  [ 61]

ص 96. نامزلا ، بحاص  رابخا  یف  نایبلا  یعفاش ، یجنگ ، [ 62]
ص 27. هیردیحلا ، ۀعبطملا  فجن ، هعیشلا ، قرف  یتخبون ، [ 63]

.67 نامه ص 68 -  [ 64]
ص 710. مالسلاهیلع ، قداص  ماما  هسسؤم  نایاوشیپ ، يهریس  یئاوشیپ ، يدهم  [ 65]

ص 710. نامه ، [ 66]
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ص 711. نامه ، [ 67]
ص 192. ۀبیغلا ، یسوط ، خیش  [ 68]

ص 169. ج 1 ، لحن ، للم و  یناتسرهش ، [ 69]
ص 434. دوعوم ، يدهم  یناود ، یلع  [ 70]

ص 198. هبیغلا ، یسوط ، خیش  [ 71]
ص 108. یهللا ، هیآ  یقت  دمحم  رتکد  همجرت ، ینیسح ، مساج  رتکد  مهدزاود ، ماما  تبیغ  یسایس  خیرات  [ 72]

ص 367. ج 51 ، یسلجم ، همالع  راحب ، [ 73]
 . 338  - 336  / 17، یئوخ مساقلاوبا  ثیدحلا ، لاجر  مجعم  [ 74]

.264 ص 263 -  تیودهم ، تماما و  توبن و  نایعدم  [ 75]
ص 265. نامه ، [ 76]
ص 265. نامه ، [ 77]

ص 10. ج 1 ، میلسریم ، یفطصم  دیس  رظن  ریز  مالسا ، ناهج  همانشناد  [ 78]
.388 ص 389 -  ج 2 ، ص 437 ، ج 1 ، ینیلک ، خیش  یفاک ، لوصا  [ 79]
.388 ص 389 -  ج 2 ، ص 437 ، ج 1 ، ینیلک ، خیش  یفاک ، لوصا  [ 80]

. نامه [ 81]
ص 126. ج 3 ، يروباشین ، مکاح  نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  [ 82]

.30 کلم /  [ 83]
ص 100. ج 24 ، یسلجم ، همالع  راحب ، [ 84]

... 211 و  ، 176 ص 77 ،  ج 4 ، بوشآرهش ، نبا  بلاطیبا ، لآ  بقانم  [ 85]
ص 477. جاجتحالا ، یسربط ، [ 86]
ص 590. ج 2 ، هعیشلا ، نایعا  [ 87]

ص 91. ج 1 ، تانجلا ، تاضور  [ 88]
. ناتسبرع قرش  رد  تسا  یمیلقا  مان  [ 89]

ص 4. یفجن ، رقاب  دمحم  دیس  نایئاهب ، [ 90]
ص 37. ءاملعلا ، صصق  ینباکنت ، دمحا  ازریم  [ 91]

.10 ص 11 -  نامه ، [ 92]
. نامه [ 93]

ص 37. نامه ، [ 94]
ص 71. نییبلاطلا ، ۀیاده  [ 95]

ص 58. ءاملعلا ، صصق  ینباکنت ، دمحم  ازریم  [ 96]
ص 194. يرگخیش ، [ 97]

. نامرک  217 ص 219 -  ج 3 ، یمیهاربا ، اضرلادبع  ششوک  هب  ییاسحا ، دمحا  خیش  هعماجلا ، ةرایزلا  حرش  [ 98]
. ] ص 151 ج 2 ، ماوعلا ، داشرا  [ 99]
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ص 156. ج 1 ، برالا ، یهتنم  [ 100]
ص 2391. ج 4 ، عطاق ، ناهرب  [ 101]

ص 1. هلاسر 9 ، میس ، تمسق  ملکلا ، عماوج  [ 102]
ص 266. یمالسا ، قرف  گنهرف  [ 103]

ص 517. ص 556 ، قارشالا ، ۀمکح  حرش  [ 104]
ص 134. زاجعالا ، حیتافم  [ 105]

. یهدراهچ یسردم  یضترم  يرگیباب ، يرگیخیش و  [ 106]
ص 47. ینباکنت ، دمحم  ازریم  املعلا  صصق  [ 107]

ص 103. تمسق 2 ، هیقشمد ، هلاسر  ملکلا ، عماوج  [ 108]

ص 100. تمسق 3 ، هیقشمد ، هلاسر  ملکلا ، عماوج  [ 109]
ص 92. ج 1 ، تانجلا ، تاضور  [ 110]

.97 ص 98 -  یمالسا ، قرف  گنهرف  [ 111]
. دوش هعجارم   320 ص 325 -  ج 9 ، ادخهد ، همان  تغل  هب  مالسالاۀجح  نادناخ  رتشیب  تاحیضوت  يارب  [ 112]

ص 35. یمالسا ، نرق  گنهرف  [ 113]
.463 ص 466 -  نایدا ، دیاقع و  یسررب  [ 114]

ص 32. ج 9 ، ادخهد ، همانتغل  [ 115]
ص 42. يدراهتشا ، يدمحم  دمحم  يرگیئاهب ، يرگیباب و  [ 116]

ص 59. راونالا ، علاطم  ص 64 . يرواخ ، قارشا  يدنرز ، لیبن  خیرات  [ 117]
. یپک لپ  پاچ  ص 9 ، اهب ، باب و  تناید ؛ رد  یلامجا  رظن  ینادزی ، دمحا  [ 118]

. دشابیم دوجوم  هلاض  بتک  شخب  تاغیلبت  رتفد  و  یشعرم ، یناگیاپلگ ، ياههناخباتک  رد  باتک  نیا  [ 119]
ص 66. يرواخ ، قارشا  يدنرز ، لیبن  خیرات  [ 120]

. كردم نامه  [ 121]
.192 ص 193 -  ج 1 ، یناردنزام ، لضاف  یصوصخ ، راثالا  رارسا  [ 122]

. دیسر پاچ  هب  رصم  رد  باتک  ص 479 ، ج 3 ، یناردنزام ، لضاف  قحلا ، روهظ  [ 123]
ص 33. ج 9 ، ادخهد ، همانتغل  [ 124]

. دمآ يرتشیب  لیصفت  اب  ج 3  هیراجاق ) شخب   ) خیراوتلا خسان  رد  نایرج  نیا  ص 51 ، نامه ، [ 125]
. دش پاچ  رصم  رد  يرمق  يرجه  لاس 1342  رد  باتک  نیا  ص 43 . ج 1 ، یتیآ ، نیـسحلادبع  هیئاهبلا ، رثام  یف  هیردلا  بکاوکلا  [ 126]
رد لیحلا  فشک  مان  هب  تشون  ياهیدر  دوخ  قباـس  هدـیقع  باـتک و  نیا  رب  دـش  نادرگ  يور  تیئاـهب  هلاـض  هقرف  زا  هکنآ  زا  دـعب  فلؤم 

. تفای رشن  دلج  راهچ 
. يدراهتشا يدمحم  دمحم  يرگیئاهب ، يرگیباب و  [ 127]

. نامه [ 128]
ص 254. ج 2 ، اهبلادبع ، بیتاکم  [ 129]

تـسا هدـش  هتـشون  یئاهب  در  رد  هک  ياهباتک  هب  رتشیب  یهاگآ  يارب  تسا ، مرـش  هیام  نز  نیا  ياـهیتفعیب  اهیمرـشیب و  ناـیب  [ 130]
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. دوش عوجر 
ص. يدراهتشا ، يدمحم  دمحم  يرگیئاهب ، يرگیباب و  [ 131]

. داد میهاوخ  حیضوت  نآ  هرابرد  ادعب  [ 132]
. تسا هدمآ  لماک  روط  هب  نایرج  نیا  ص 90 . رتکد ح م ت ج 1 ، ءاهب  باب  یسررب  همکاحم و  [ 133]

ص 18. ج 1 ، مالسا ، ناهج  همانشناد  ك ، ر . رتشیب ، عالطا  يارب  ص 84 -  كرابم ، عینم  عیقوت  يرواخ ، قارشا  [ 134]
ص 110. موس ، شخب  قحلا ، روهظ  یناردنزام ، لضاف  [ 135]

. دشابیم لباب  رهش  میدق  مان  شورفراب ، [ 136]
. ندیل ص 162 ، فاکلا ، ۀطقن  یناشاک ، یناج  ازریم  یجاح  [ 137]

.238 ص 244 -  نورب ، دراودا  پاچ  فاکلا ، ۀطقن  [ 138]
. بل يدل  ص 18 ، نورب ، همدقم  نامه ، [ 139]

 . 422 ص 419 ،  يدنرز ، لیبن  خیرات  صیخلت  [ 140]
.67 ص 68 -  ءاهبلادبع ، حایس ، هلاقم  [ 141]

. دل هل -  ص 19 ، نورب ، دراودا  همدقم  فاکلا ، ۀطقن  [ 142]
م. ام -  م -  ص 23 ، نورب ، دراودا  همدقم  فاکلا ، ۀطقن  هیردلا ، بکاوکلا  یتیآ ، نیسحلادبع  [ 143]

ال. بل -  ص 17 ، نورب ، دراودا  همدقم  فاکلا ، ۀطقن  [ 144]
ص 417. يرولا ، مالعا  نسح ، نب  لضف  مالسالا ، نیما  [ 145]
ص 141. يدنرز ، لیبن  خیرات  صیخلت  يرواخ ، قارشا  [ 146]

1329 ش. نارهت ، ص 13  ینادزی ، دمحا  تیئاهب ، تناید  رد  یلامجا  رظن  [ 147]
1398 ش. نخس ، تاراشتنا  ص 156 ، بایسارفا ، مارهب  تیئاهب ، عماج  خیرات  [ 148]

. صیخلت یمک  اب  ص 45 ، ج 9 ، ادخهد ، همانتغل ، [ 149]
رد همانهبوت  نیا  لـصا  ص 47  ج 9 ، ادخهد ، همانتغل  ناتـسکرت ، پاچ  ، 204 ص 205 -  یناگیاپلگ ، لضفلاوبا  ءاـطغلا ، فشک  [ 150]

. تسا دوجوم  یمالسا  ياروش  سلجم  هناخباتک 
ص 252. یفجن ، رقاب  دمحم  نایئاهب ، [ 151]

سلجم هرامـش 1  هناخباتک  رد  زین  باب ، مادـعا  رد  ءاملع  اوتف  نتم   - 1375 نارهت ، ، 18 ص 19 -  ج 1 ، مالسا ، ناهج  يهمانـشناد  [ 152]
. تسا دوجوم  یمالسا  ياروش 

. يدالیم ندیل 1910  ص 162 ، یناشاک ، یناج  ازریم  یجاح  فاکلا ، ۀطقن  [ 153]
ص 162. نامه ، [ 154]

ص 593. يدنرز ، لیبن  خیرات  صیخلت  ص 318 ، ج 1 ، يدنفا ، یقوش  عیدب ، نرق  [ 155]
ص 611. يدنرز ، لیبن  خیرات  صیخلت  ص 48 . ج 2 ، نامه ، [ 156]

ص 15. ج 2 ، عیدب ، نرق  يدنفا ، یقوش  [ 157]
.111 ص 112 -  تیئاهب ، رد  باعشنا ، [ 158]

ص 49. ج 2 ، عیدب ، نرق  ص 115 ؛ تیئاهب ، رد  باعشنا  [ 159]
ص 159. ءاهب ، یلعنیسح  ازریم  هکرابم ، حاولا  هعومجم  [ 160]
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ص 194. دیمحلادبع ، نسحم  هیئاهبلا ، هیبابلا و  ۀقیقح  [ 161]
ص 194. نامه ، [ 162]

. نخس تاراشتنا  ص 556 ، تیئاهب ، عماج  خیرات  بایسارفا ، مارهب ، [ 163]
ات 571. ص 569  نامه ، [ 164]
ات 573. ص 572  نامه ، [ 165]

ص 60. هام 1340 ، يد  ناریا ، تیئاهب  ناگرا  يرما ، رابخا  هلجم  [ 166]
. یمالسا بالقنا  دانسا  زکرم  ص 124 ، ناریا ، رد  تیئاهب  ینادهاز ، دهاز  دیعس  دیس  [ 167]

«. ءاهبلادبع نیشناج  يدنفا  یقوش   » لصف تیئاهب ، عماج  خیرات  یبایسارفا ، مارهب  [ 168]
خیراـت زا  ییاهراتـسج   » دنتــسم یقیقحت و  هلاـقم  هـب  ناوـتیم  ناریا  رد  تیئاـهب  تیوـقت  رد  ناـیدوهی  هداـعلاقوف  شقن  دروـم  رد  [ 169]

: تـــسا هعلاـــطم  لـــباق  یتـــنرتنیا  سردآ  نـــیا  رد  هـــک  درک  عوـــجر  يزابهـــش  هللادـــبع  ياـــقآ  هتــــشون  ناریا » رد  يرگیئاـــهب 
.http:/WWW.shahbazi.org/pages/bahaisml.htm

ص 385. ج 2 ، یسایس ، ياهشهوژپ  تاعلاطم و  هسسؤم  يولهپ ، تنطلس  طوقس  روهظ و  يزابهش ، هللادبع  [ 170]
ص 752. یبایسارفا ، مارهب  [ 171]

. دوب دایز  یلیخ  لاس 1346 ش  رد  ینویلیم  غلبم  هک  تشاد  هجوت  دیاب  [ 172]
ص 536. یسایس ، ياهشهوژپ  تاعلاطم و  هسسوم  ناریا ، رد  یتسینویهص  يدوهی و  ياهنامزاس  [ 173]

.6 ج 1 ص 374 -  تاعالطا ، تاراشتنا  یسایس ، ياهشهوژپ  تاعلاطم و  هسسؤم -  يزابهش ، يولهپ ، تنطلس  طوقس  روهظ و  [ 174]
. كردم نامه  [ 175]

.75  / 7  / 29 یمالسا ، يروهمج  همانزور  [ 176]
.75  / 7  / 28 نامه ، [ 177]

ص 257. یمالسا ، بالقنا  دانسا  زکرم  ناریا ، رد  تیئاهب  ینادهاز ، دهاز  [ 178]
ص 203. نیئار ، قیقحت  هسسؤم  نیعار ، لیعامسا  تیئاهب ، رد  باعشنا  [ 179]

ص 232. نامه ، [ 180]
ص 260. ناریا ، رد  تیئاهب  ینادهاز ، دهاز  [ 181]

.262 نامه ، [ 182]
(. تیئاهب نیغلبم  زا   ) ص 135 دیارف ، یناگیاپلگ ، لضفلاوبا  [ 183]

. درب مهاوخ  مان  ناشیاهباتک  اب  ار  اهنآ  یماسا  يدعب  تمسق  رد  [ 184]
ص 292. تافارشا ، اهب ، یلعنیسح  [ 185]

.6 فص ، هروس  [ 186]
.50 نارمعلآ ، هروس  [ 187]

. يداتسا اضر  يهمجرت  1353 ؛ نارهت ، هیمالسالا ، بتکلاراد  تاراشتنا  ص 26 ، نآرق ، لقع و  هاگدید  زا  تیمتاخ  یناحبس ، رفعج  [ 188]
.24 نیففطم ، هروس  [ 189]

.26 نامه ، [ 190]
.65 سی ، هروس  [ 191]
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.23 هیثاج ، هروس  [ 192]
.7 هرقب ، هروس  [ 193]

ج 4، ۀغلا ، سوماق  يدابآزوریف ، ص 100 ؛ ج 2 ، يربکع ، ءاقبلاوبا  نآرقلا  بارعا  یف  نایبلا  هدام خ ت م ، سیئاـقملا ، سراـفنبا ، [ 194]
ص 142. بغار ، تادرفم  ص 55 ؛ ج 15 ، برعلا ، ناسل  روظنمنبا ، ص 130 ؛ حاحصلا ، راتخم  يرهوج ، ص 102 ؛

ص 225؛ ج 9 ، رانملا ، ص 91 ؛ ج 7 ، نایبلا ، عمجم  ص 331 ؛ ج 7 ، نایبت ، دـینک : عوجر  اهباتک  نیا  هب  كرادـم  زا  یهاگآ  يارب  [ 195]
... ص 165 و ج 2 ، فاشک ، ص 178 ؛ ج 5 ، فشاکلا ،

ص 32. ج 11 ، یسلجم ، همالع  راونالاراحب ، [ 196]

ص 135. دئارف ، یناگیاپلگ ، لضفلاوبا  ازریم  [ 197]
.6 میرم ، [ 198]

.157 فارعا ، [ 199]
. دعب هب  ص 77  یناحبس ، رفعج  خیش  هللا  تیآ  نآرق ، لقع و  هاگدید  زا  تیمتاخ  هب : ك . ر . رتشیب ، عبتت  يارب  [ 200]

هعجارم لیذ  ياهباتک  هب  ننـست  لها  كرادم  زا  هنومن  باب  زا  تسا ، هدش  لقن  هعیـش  ینـس و  ياهباتک  زا  يرایـسب  رد  ثیدـح  نیا  [ 201]
عبانم زا  و  و ... ص 331 ، مکی ، ءزج  لبنح ، نب  دمحا  دنسم  متفه ص 120 ، ءزج  ملسم ، حیحص  مشش ص 2 ، ءزج  يراخب  حیحص  دوش :
بقانم ص 159 و 164 . یسوط ، خیش  یلاما  قودص ، خیـش  یلاما  ص 74 ، قودـص ، رابخالا ، یناعم  دوش : هعجارم  لیذ  ياهباتک  هب  هعیش 

.254 ج 37 ص 289 -  راونالاراحب ، بوشآرهش ج 2 ص 220 ، نبا 
ص 398 و 412. ج 2 ، لبنح ، نب  دمحا  دنسم  ص 226 ؛ مراهچ ، ءزج  يراخب ، حیحص  [ 202]

ص 531. ج 22 ، یسلجم ، همالع  راونالاراحب ، ص 16 ، ج 1 ، همغلا ، فشک  ص 555 . ج 18 ، یلماع ، رح  خیش  هعیشلا ، لئاسو  [ 203]
ص 136. دئارف ، یناگیاپلگ ، لضفلاوبا  ازریم  [ 204]

.183 هرقب ، هروس  [ 205]
ءارسا 104. [ 206]

. يداتسا اضر  همجرت  ص 123 ، نآرق ، لقع و  هاگدید  زا  تیمتاخ  یناحبس ، رفعج  [ 207]
ص 136. دئارف ، یناگیاپلگ ، لضفلاوبا  ازریم  [ 208]

ص 53. ج 20 ، هنومن ، ریسفت  يزاریش ، مراکم  [ 209]
هیآ 16. نمؤم ، [ 210]
.25 رون ، هروس  [ 211]

.3 هدئام ، [ 212]
ص. دئارف ، یناگیاپلگ ، لضفلاوبا  ازریم  [ 213]

ص 223. ج 3 ، يرشخمز ، فاشک ، ریسفت  ص 134 ؛ ج 7 ، نایبلا ، عمجم  یسربط ، [ 214]
ص 17. دیارف ، یناگیاپلگ ، لضفلاوبا  ازریم  [ 215]

. تسا هیآ  نیمه  هیبش  هیآ 34  فارعا ، هروس  [ 216]
ص 23. بغار ، تادرفم  [ 217]

.128 هرقب ، [ 218]
ص 110. نارمعلآ ، [ 219]
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.23 صصق ، [ 220]
.160 فارعا ، [ 221]

.120 لحن ، [ 222]
ص 449. ج 11 ، يزاریش ، مراکم  هنومن ، ریسفت  [ 223]

.38 ماعنا ، [ 224]
. يداتسا اضر  همجرت  ص 153 ، نآرق ، لقع و  هاگدید  زا  تیمتاخ  یناحبس ، رفعج  [ 225]

.1363 يورم ، پاچ  ص 311 ، ج 8 ، هنومن ، ریسفت  يزاریش ، مراکم  [ 226]
.47 ججح ، [ 227]
.4 جراعم ، [ 228]

ص 30. لالدتسا ، يدابم  بارهس ، هللا  تیانع  [ 229]
ص 534. ج 19 ، هنومن ، ریسفت  يزاریش ، مراکم  [ 230]

.18 ابن ، 87 ؛ لمن ، 102 ؛ هط ، 73 ؛ ماعنا ، 13 ؛ هقاحلا ، 20 ؛ ق ، 51 ؛ سی ، 101 ؛ نونموم ، 99 ؛ فهک ، هروس  [ 231]
.8 رثدم ، [ 232]

.1  / 2  / 2 هعراقلا ، [ 233]
.49 سی ، [ 234]

ص 535. ج 19 ، يزاریش ، مراکم  هنومن ، ریسفت  [ 235]
.11 رفاغ /  [ 236]

. رصمب یکز ) هللا  جرف   ) ۀفرعمب عبط  رطس 7 ، ص 191 ، ناقیا ، ءاهب ، یلعنیسح  ازریم  [ 237]
ص 177. ، 8 یفاکلا ، [ 238]

ص 196. ناقیا ، [ 239]
نایباب و يارب  ناناملـسم  دزن  رد  نآرق  دـننامه  هدـش و  هتـشون  باب  دـمحم  یلع  طسوت  یبرع ، یـسراف و  ناـبز ، ود  هب  ناـیب  باـتک  [ 240]

. دراد شزرا  نایئاهب 
. رخآ رطس  ص 216 ، ج 51 ، یسلجم ، همالع  راونالاراحب ، [ 241]

یلا 46. تایآ 44  هقاحلا ، [ 242]
. يزاریش مراکم  ص 824 ، ج 24 ، هنومن ، ریسفت  [ 243]

ص 190. ءاهب ، یلعنیسح  ازریم  ناقیا ، [ 244]
. كردم نامه  [ 245]

. رشع ینثالا  یف  ءاج  ام  باب ، ص 527 ، ج 1 ، ینیلک ، یفاک ، [ 246]
ص 58. یناگیاپلگ ، لضفلاوبا  ازریم  دئارف ، [ 247]

. ۀمایقلا ءامسا  ب 4 ، ص 61 ، ج 7 ، راحب ، یسلجم ، همالع  [ 248]
ص 150. تارادتقا ، ءاهب  یلعنیسح  ازریم  [ 249]

. یخرف یتاعوبطم  هسسؤم  یسمش -   1351 نارهت ، ص 84 ، یئاضف ، فسوی  يرگیئاهب ، يرگیباب و  هفسلف  خیرات و  رد  قیقحت  [ 250]
ص 85. نامه ، [ 251]
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ص 87. نامه ، [ 252]
. تسا دوجوم  ، 35 ص 36 -  ج 1 ، ت -  ح -  م -  رتکد ، اهب ، باب و  یسررب  همکاحم و  [ 253]

ص 130. يدنرز ، لیبن  خیرات  ضیخلت  يرواخ ، قارشا  [ 254]
. دمحم یلع  ینعی  لیبن ، زا  لبق  یلع  دشابیم  دمحم  اب  يواسم  تسا و   92 دجبا ، فورح  باسح  هب  لیبن ، [ 255]

ج 51 ص راحب ، زا  لقن  مهن 1378 ، پاچ  مالسلاهیلع ، قداص  ماما  یتاقیقحت  هسـسؤم  ص 681 ، یئاوشیپ ، يدهم  نایاوشیپ ، هریس  [ 256]
.361

ص 682. نامه ، [ 257]
رطس 20. ص 341 ، ءاطغلا ، فشک  یناگیاپلگ ، لضفلاوبا  [ 258]

هب صلختم  هتشون و  لیحلا -  فشک  مان -  هب  تیئاهب  رب  ياهیدر  هتشگرب و  تیئاهب  کلسم  زا  اهدعب  یتیآ  هیردلا ، بکاوکلا  یتیآ ، [ 259]
. تسا هراوآ 

ص 173. قحلا ، روهظ  یناردنزام ، لضاف  [ 260]
ص 317. يدنرز ، لیبن  صیخلت  يرواخ ، قارشا  [ 261]

دعب هب  ص 310  ج 2  یناگیاپلگ ، یفاص  هللا  ۀـیآ  رثا  تیودـهم ، تماما و  باتک -  هب  ناشیاهباتک  ءاـملع و  ماـن  اـب  یئانـشآ  تهج  [ 262]
. دوش هعجارم 

ص 302. لبق ، كردم ، نامه  هب  رتشیب  عالطا  تهج  [ 263]
موس ب 14. دحاو  مود ب 7 ، دحاو  باب 2 و 15 ، لوا ، دحاو  باب ، دمحم  یلع  دیس  نایب ، [ 264]

دحاو 2 ب 7. نامه ، [ 265]
هروس 52. صصقلا ، نسحا  [ 266]

ص 61. یناگیاپلگ ، لضفلاوبا  دیارف ، [ 267]
.3 هدئام ، [ 268]

هروس 27. صصقلا ، نسحا  [ 269]
. نارهت پاچ  ص 296 ، قحلا ، قاقحا  [ 270]

. يدالیم  1910 ندیل ، رد  لیرب  يهعبطم  دل ،-  هل -  ص 19 -  فاکلا ، ۀطقن  همدقم  نورب ، دراودا  [ 271]
ص 341. ءاطغلا ، فشک  یناگیاپلگ ، لضفلاوبا  ازریم  [ 272]

ص 8 و 256. ج 3 ، ح م ت ، رتکد -  ءاهب ، باب و  یسررب  همکاحم و  [ 273]
. کی دحاو  لوا ، باب  نایب ، باب ، دمحم  یلع  [ 274]

ص 138. يرگیئاهب ، يرگیباب و  يهفسلف  خیرات و  رد  قیقحت  یئاضف ، فسوی  [ 275]
. دیحوت هروس  [ 276]

.3 دیدح ، [ 277]
.255 هرقب ، [ 278]

.39 فسوی ، [ 279]

.40 فسوی ، [ 280]
. دشابیم يددعتم  لئاسم  ماکحا و  ياراد  تشون و  اکع  رد  ار  نآ  یلعنیسح  دراد و  شزرا  یلیخ  نایئاهب  دزن  رد  باتک  نیا  [ 281]

تیئاهب تیباب و  هلاض : هقرف  یسررب  www.Ghaemiyeh.comدقن و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 108زکرم  هحفص 102 

http://www.ghaemiyeh.com


ص 145. سدقا ، [ 282]
ص 163. تارادتقا ، اهب ، یلعنیسح  ازریم  [ 283]

ص 163. تاقارشا ، [ 284]
. يدالیم  1908 ییاکیرمآ ، ینراید  زوفیلک  مامتها ، هب  نایل ، پاچ  ص 124 ، يدنفا ، سابع  تاضرافم ، [ 285]

ص 187. ءاهب ، یلعنیسح  حاولا ، [ 286]
ص 34. سدقا ، [ 287]

.286 نیبم ، [ 288]
ص 292. نامه ، [ 289]
ص 154. عیدب ، [ 290]

ص 21. نیبم ، [ 291]
. مهدزون سرد  هنایدلا ، سورد  ینیئاق ، یلع  دمحم  [ 292]

.79 مود ، تبون  رهپس ، هناخپاچ  ص 7 ، ج 1 ، يدزی ، حابصم  دیاقع ، شزومآ  [ 293]
ص 132. نامه ، [ 294]

. دیحوت هروس  [ 295]
.22 ءایبنا ، [ 296]
نیبم 286. [ 297]

. باب دمحم  یلع  هعبلا ، لئالد  [ 298]
.165 ءاسن ، [ 299]
.36 لحن ، [ 300]
.25 ءایبنا ، [ 301]

.25 دیدح ، [ 302]
.88 دوه ، [ 303]

.129 هرقب ، [ 304]
.63 فرخز ، [ 305]

.2 هعمج ، [ 306]
.151 هرقب ، [ 307]

.56 تایراذ ، [ 308]
.4 هرقب ، [ 309]

.3 لمن ، ، 4 نامقل ، [ 310]
.10 ارسا : [ 311]

.11 ناقرف ، [ 312]
.15 هعقاولا ، [ 313]

.21 ناسنالا ، [ 314]
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.6 کلم ، [ 315]
.140 هدجس ، ، 26 ص ، [ 316]

.100 نونموملا ، [ 317]
. مود دحاو  متفه ، باب  نایب ، باب ، دمحم  یلع  دیس  [ 318]

رطس 3. ص 102 ، سدقا ، دعب  حاولا  ءاهب ، یلعنیسح  [ 319]
ص 338. عیدب ، باتک  [ 320]

.4 جراعم ، [ 321]
ج 1. ص 110 ، ت ، م ، ح ، ءاهب ، باب و  یسررب  همکاحم و  [ 322]

نوطالفا 1341. یتاعوبطم  هسسوم  ص 21 ، ب ، ح -  م -  تداعس ، هلیسو  [ 323]
. سماخ دحاو  ثلاث ، باب  نایب ، باتک  [ 324]

سرد 25. ینئاق ، یلع  دمحم  هنایدلا ، سورد  [ 325]

ص 11. ص 22 ، اهب ، یلعنیسح  ازریم  سدقا ، [ 326]
ب 10. هبانجلا ، باوبا  ج 1 ، یلماع ، رح  خیش  هعیشلا ، لئاسو  [ 327]

رطس 2. ص 22 ، سدقا ، [ 328]
. نامه [ 329]

ص 5. ص 7 ، نامه ، [ 330]

ص 2. ص 5 ، نامه ، [ 331]
. عباس دحاو  رشع ، عسات  باب  نایب ، [ 332]

.3 ص 15 ،  اهب ، ازریم  سدقا ، [ 333]
.5 ص 8 ،  اهب ، ازریم  سدقا ، [ 334]

رطس 18. ص 3 ، سدقا ، [ 335]
. موس تسیب و  سرد  هنایدلا ، سورد  [ 336]

. نماث دحاو  رشع ، نماث  باب  نایب ، [ 337]
.6 ص 9 ،  اهب ، ازریم  سدقا ، [ 338]

.74 ص 1 ،  ءاهب ، ازریم  نیبم ، [ 339]
.27  ، 18 سدقا ، [ 340]

. نماث دحاو  رشع ، سداس  باب  نایب ، [ 341]
ص 118. ماکحا ، هنیجنگ  [ 342]

.29 ص 10 ،  سدقا ، [ 343]
.71 هبوت ، [ 344]

ص 86. ینادزی ، دمحا  یئاهب ، تناید  رد  یلامجا  رظن  [ 345]
. سماخ دحاو  سماخ ، باب  نایب ، [ 346]

. عابس دحاو  رشع ، سداس  باب  نایب ، [ 347]
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. سدقا [ 348]
.19 هرقب ، [ 349]

. عبار دحاو  رشع ، عباس  باب  نایب ، [ 350]
. عبار دحاو  رشع ، نماث  باب  نامه ، [ 351]

رطس 1. ص 10 ، سدقا ، [ 352]
. نماث دحاو  رشع ، سماخ  باب  نایب ، [ 353]

رطس 10. ص 30 ، سدقا ، [ 354]

رطس 12. ص 15 ، سدقا ، [ 355]
ص 26. یبرع ، نایب  [ 356]

. مهد باب  متشه ، دحاو  یبرع ، نایب  [ 357]
دحاو 4. باب 10 ، نایب ، [ 358]

. ملعلا لضف  ب 1 ، ج 1 ، راونالاراحب ، [ 359]
ص 41. ءاهب ، ازریم  سدقا ، [ 360]

رطس 8. ص 41 ، سدقا ، [ 361]
.17 رمز ، [ 362]

. تسا لیئارسا  ياهرهش  زا  یکی  اکع  [ 363]
ص 69. ج 4 ، وکین ، هفسلف  [ 364]

.2 هعمج ، هروس  [ 365]

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 
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 ،
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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

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 
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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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