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البرک زا  يونعم  تشادرب  جاور  178یفشاک و 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  179هرابرد 
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اروشاع تضهن  رد  یلمأت 

باتک تاصخشم 

، خروم : مق : رـشن تاصخـشم  ناـیرفعج . لوسر  اروشاـع /  تضهن  رد  یلماـت  : روآدـیدپ ماـن  ناونع و   - 1343 لوسر ، نایرفعج ، : هسانـشرس
باتک  : تشاددای مود ) پاچ   ) لاـیر  25000 لایر 978-964-905-186-4 ؛ :   25000  : کـباش 376 ص .  : يرهاظ تاصخـشم  . 1386

[ - 361 . ] ص همانباتک :  : تشاددای . 1386 مود : پاچ   : تشاددای تسا . هدش  رـشتنم  توافتم  نارـشان  طسوت  فلتخم  ياهلاس  رد  رـضاح 
61ق. البرک ، هعقاو   : عوضوم 61ق .  - 4 موس ، ماما  ع ،)  ) یلع نبنیـسح   : عوضوم هیامن . : تشادداـی سیونریز . تروص  هب  نینچمه  366 ؛

1319655  : یلم یسانشباتک  هرامش   297/953  : ییوید يدنب  هدر  BP41/4/ج67ت2 1386   : هرگنک يدنب  هدر  اروشاع   : عوضوم

نخس زاغآ 

ماما زا  نتفگ  نخس  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  کلم  حیبست  لصاح  دوب  وت  ریخ  رکذ  سدق  ملاع  رد  هک  هزیکاپ  رهوج  نآ  ییوت  نخس  زاغآ 
زا ییایرد  وس ، کی  زا  هک  ارچ  تسا . عنتمم  لهـس و  یـسب  تشذـگ ، شباحـصا  نادـناخ و  يو  رب  البرک  رد  هچنآ  مالـسلاهیلع و  نیـسح 

یعقاو و و  هرـسان ، هرـس و  راـبخا  ندـش  هتخیمآ  رگید ، يوس  زا  وا  میربب ؛ هرهب  نآ  زا  میناوتیم  هک  تساـم  راـیتخا  رد  راـبخا  تاـعالطا و 
ناوتیم ایآ  یتسار ، هب  دنکیم . راوشد  تخـس  ار  نتفگ  نخـس  نتـشون و  هک  تسا  هتفرگ  الاب  نادنچ  البرک  یخیرات  تیاور  رد  یناتـساد 
شسرپ نیا  هب  خساپ  دروآ ؟ تسد  هب  رابخا  تایاور و  نیمه  ساسارب  ار  ماما  نآ  هاگیاج  تلزنم و  یگرزب و  مالسلاهیلع و  نیسح  تمظع 

هک دـنکیم  ساـسحا  دـسیونیم ، دـیوگیم و  يزیچ  دیـشیدنایم و  هراـب  نیا  رد  هک  راـب  ره  ناـسنا  هک  تسا  نآ  تقیقح  تـسا . راوـشد 
ات ارجام  عورـش  زا  اروشاع ، تضهن  يهنماد  همه ، نیا  اب  دـنک . ادا  خـیرات  يهنادواج  يهسامح  نآ  يهرابرد  ار  بلطم  قح  تسا  هتـسناوتن 

يایرد نآ  ربارب  رد  زاب  دوش ، هتـشون  دیآ و  هتفگ  هراب  نیا  رد  هچ  ره  هک  تسا  هدرتسگ  نادنچ  راثآ ، اهدمایپات و  اجنآ  زا  اروشاع و  رـصع 
نیـسح ماـما  يهراـبرد  نتـشون  هوـالع ، هب  تسا . زاـب  لـمأت  قـیقحت و  نتفگ و  نخـس  ياـج  ناـنچمه  اـعبط  تسین . شیب  یکدـنا  نارکیب ،

تشون و نآ  يهرابرد  دیاب  نامز  ره  دوب . دهاوخن  دایز  دوش ، هتفگ  ای  هتشون  هچ  ره  تهج ، نیمه  هب  تسین ، يرارکت  هاگچیه  مالسلاهیلع 
پاچ هب  نآ  يهرابرد  ینهک  عبانم  رگا  هژیو  هب  دیدج ؛ لسن  يارب  ون  ياهسرد  اب  رتشیب و  لمأت  اب  هزات ، یملق  اب  درک ؛ ددجم  ریسفت  ار  نآ 

، هزات يرثا  ندروآ  دیدپ  رد  دوخ  یناوتان  هب  ناعذا  اب  و  لالدتسا ، نیا  اب  هدنـسیون  هحفص 12 ) . ) تسا هدوبن  رایتخا  رد  نونکات  هک  هدیسر 
رـشن رد  هک  یمیظع  مهـس  دراد و  نایعیـش  رب  هژیو  هب  ناناملـسم  رب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  هک  ینید  تباـب  زا  اـت  تفرگ  تـسد  هـب  مـلق 
دیدـپ هراب  نیا  رد  یناوارفیملع  راثآ  نیا ، زا  شیپ  دراگنب . یبلاـطم  درادیمالـسا ، يهعماـج  ناـیم  رد  دوجوم  یهلا  یناـسنا و  ياهـشزرا 

، باب نیا  رد  دوخ  عسو  دـح  رد  ات  تسا  ضرف  ام  رب  اما  دـش ؛ دـهاوخ  هتـشون  يرامـشیب  تالاقم  اهباتک و  مه ، نیا  زا  دـعب  دوب و  هدـمآ 
نیرتنهک و یفرعم  هب  شخب ، نیتسخن  رد  میشاب . هتشاد  دوخ  ناریپ  ناناوج و  هب  اروشاع  تضهن  ندناسانـش  رد  یـشالت  میراگنب و  يزیچ 
یـسایس و یعامتجا ، ياههنیمز  حرـش  هب  هاتوک ، یلـصف  نمـض  نآ  زا  سپ  میاهتخادرپ . اروشاع  خـیرات  هب  طوبرم  یخیرات  نوتم  نیرتمهم 

رگیدکی زا  لقتسم  هک  میاهدرک  رورم  ار  البرک  خیرات  لصفم ، لصف  ود  رد  همادا ، رد  میاهتشگ . لوغـشم  البرک  دادخر  ینید  ياهفیاطو و 
هعقاو يهماـن  شرازگ   » صوصخ هب  شخب ، ود  ره  شراـگن  يهیاـپ  ساـسا و  تساراد . ار  دوـخ  صاـخ  یگژیو  مادـک  ره  هدـش و  هتـشون 
نیسح ماما  تداهش  تمکح  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  نیعبرا  يهرابرد  ییاهراتفگ  تسا . یخیرات  نهک  نوتم  تسا ، لتقم  کی  هک  البرک »

ماما تضهن  يراعش  یلکش و  داعبا  هیولوقنبا ، تارایزلا  لماک  باتک  ياوتحم  رب  رورم  مالـسلاهیلع ، نیـسح  ماما  تضهن  راثآ  مالـسلاهیلع 
زا ءادهـشلا  ۀضور  باتک  دـقن  یـسررب و  اروشاع و  تافیرحت  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  يارب  ناینـس  يرادازع  خـیرات  مالـسلاهیلع ، نیـسح 

هحفص 13) . ) هام 1380 نمهب  نایرفعج -  لوسر  نیملاعلا . بر  هللا  دمحلا  نا  اناوعد  رخآ  و  تسا . هدمآ  همادا  رد  یفشاک  نیسحالم 
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اروشاع خیرات  عبانم  يهرابرد 

هسیاقم رد  هدوب و  كاندرد  تفگـش و  ياهثداح  ناناملـسم ، يهمه  يارب  اروشاع  میظع  لوحت  دیدرت  نودب  اروشاع  خیرات  عبانم  يهرابرد 
. تسا هدش  هتخانـش  هثداح  نیرتمهم  مالـسا ، روهظ  يهثداح  زا  سپ  دیدرتیب  و  هداد ، خر  یمالـسا  نیتسخن  نورق  رد  هک  ییاهدادـخر  اب 
. تسا هدش  هتشون  هراب  نیا  رد  يددعتم  خیراوت  هدوب و  اهدادخر  ریاس  زا  رتيدج  نآ ، خیرات  شراگن  نآ و  هب  تیانع  لیلد ، نیمه  هب  ( 1)

اهنت هن  هک  دوب  راودـیما  ناوتیم  زونه  هدـنام ، ياجرب  راثآ  نایم  رد  لاح ، نیا  اـب  تسا ؛ هتفر  ناـیم  زا  خـیراوت  نیا  زا  يرایـسب  فسـالاعم 
نآ تداهـش  ات  هنیدم  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تکرح  زا  دادـخر  نیا  خـیرات  ریـس  و  تبث ، نآ  تایئزج  زا  يرایـسب  هکلب  هثداح  تیلک 

اههتفگ و صاخشا و  اهدادخر و  یخرب  يهرابرد  اهلقن ، رد  یتافالتخا  اعبط  دشاب . هدش  طبض  عبانم  رد  البرک ، رد  ناشباحصا  ترضح و 
هب طوبرم  خیراوت  ناگدنسیون  هک  نیا  نآ  میهد و  خساپ  دیاب  ار  شـسرپ  کی  زاغآ  رد  دراد . یـسررب  دقن و  ياج  هک  تسه  تساهناکم 

خیرات عبانم  هک  دـنرواب  نیا  رب  دنتـسه ، یبصعتم  ناینـس  هک  اهیفلـس  زورما  دـناهدوب ؟ یبهذـم  ياهشیارگ  هچ  اب  یناـسک و  هچ  اروشاـع 
هیلوا نورق  مانب  ناخروم  زا  يرایسب  هدرک ، حرطم  زین  مراهچ  موس و  نرق  بصعتم  ناینس  ار  نخس  نیا  دناهدرک . نیودت  نایعیـش  ار  مالـسا 
لیالد دـناوتیم  هورگ  نیا  يهرابرد  هعیـش  رییغت  ندرب  راـکب  ـالوصا  هک  تسا  نیا  تفگ  ناوتیم  هراـبنیا  رد  هچنآ  دنتـسنادیم . هعیـش  ار 

ماما هب  يدج  لیامت  ار  یسک  ره  يراگزور  هحفص 14 ) ، ) دنتشاد يدایز  یبهذم  يریگتخس  هک  اهبهذم  ینامثع  دشاب . هتشاد  یفلتخم 
هب هعیش  کی  نانآ  رظن  زا  تشادیم ، مدقم  نامثع  رب  ار  مالسلاهیلع  یلع  ماما  يدرف  رگا  دندرکیم . یفرعم  هعیش  تشاد ، مالـسلاهیلع  هیلع 

یلاغ و يهعیـش  تشاد ، لوبق  ار  نانآ  رگا  یتح  دادیم ، حیجرت  رمع  رکبوبا و  رب  ار  مالـسلاهیلع  یلع  ماما  یـصخش  رگا  دـمآیم . باسح 
دارفا نیا  دوب ! نیا  زا  شیب  رایـسب  تشادن ، رواب  هیلوا  يافلخ  تیعورـشم  هب  ساسا  زا  هک  یـسک  مرج  اعبط  دشیم . هتخانـش  یـضفار  یتح 

زا يرایـسب  هاگن ، نیمه  اـب  ( 2  ) دـندرکیم نیودـت  تایاور  دنـس  یبایزرا  يارب  ار  یلاـجر  ياـهباتک  مراـهچ ، اـت  مود  نرق  زا  هک  بصعتم 
نیمه زا  دندرکیم . حدق  ار  نانآ  دنتـسه ، ارگتعدب  هدوب و  ءاوها  لها  زا  نانیا  هک  نآ  ياعدا  اب  دندرک و  یفرعم  هعیـش  ار  یقارع  نایوار 

نایوما طلـست  ماش و  زا  یقارع ، کی  يهیواز  زا  انایحا  دـنتخادرپیم و  يرتزاب  دـید  اـب  قارع  تـالوحت  هب  هک  قارع  ناـخروم  هک  دوب  اـج 
هیلع هللا  یلص  ربمایپ  هباحص  هب  یلاکشا  هنوگچیه  هک  دندیدنسپیم  ار  یخروم  اهینامثع  عقاو ، رد  دندشیم . مهتم  عیشت  هب  دندوب ،. رفنتم 

لئاضف لقن  زا  نینچمه  دنک . شیاتس  نینمؤملالاخ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یباحص  ناونع  هب  زین  هیواعم  زا  اعبط  و  دنکن ؛ دراو  هلآ  و 
مهتم ار  وا  تروص ، نیا  ریغ  رد  دزرو . يراددوخ  دنکیم ، نشور  افلخ  هب  تبسن  ار  ماما  يرترب  هک  یلئاضف  هژیو  هب  مالـسلاهیلع  یلع  ماما 

هب مهتم  تروص  نیا  رد  دـنک ؛ لـقن  تسا ، یباحـص  کـی  رد  حدـق  یعون  هب  هک  ار  يربـخ  يوار ، کـی  دوـب  یفاـک  دـندرکیم . عیـشت  هب 
هک ار  مالسا  ردص  ناخروم  دیدج  میدق و  زا  یفلس  ناگدنسیون  ارچ  هک  درب  یپ  هتکن  نیا  هب  ناوتیم  همدقم  نیا  اب  دشیم . يرگیـضفار 

يهرابرد نتفگ  نخـس  رگید ، يوس  زا  دناهدرک . عیـشت  هب  مهتم  دـننکیم ، لقن  ار  نایوما  يهرود  قارع  عیاقو  رتزاب  يدـید  اب  ياهزادـنا  ات 
هداعلاقوف ثیدح ، لها  یلاجر  عبانم  رد  هدش  دراو  تاماهتا  زا  رظنفرص  دناهتـشاد ، ییاهشیارگ  هچ  یبهذم  ظاحل  هب  ناخروم  هک  نیا 

زا رگید ، یبهذم  شیارگ  ره  ای  ننست  عیشت ، زا  هحفص 15 )  ) هدش هتخانش  ياهفیرعت  لومعم و  ياهبلاق  رد  میهاوخب  رگا  تسا . راوشد 
قیبطت هتفرگ و  لکش  نامز  لوط  رد  اهبلاق  نیا  زا  يرایـسب  هک  تسا  نآ  لاکـشا  نیتسخن  مییوگب ، نخـس  دارفا  نیا  یبهذم  ياهشیارگ 

زا هدـش  لقن  مئالع  هک  تسا  نیا  لاکـشا  نیمود  تسا . يراوشد  راک  هدوب ، هرود  نآ  رد  هک  یـصخش  اـی  یخیراـت  يهرود  کـی  رب  اـهنآ 
نخـس درف  کی  صخـشم  یبهذـم  شیارگ  يهرابرد  عطاق  روط  هب  ناوتیمن  اهنآ  اب  هک  تسا  مهبم  يردـق  هب  هاگ  اـهنآ  یبهذـم  شیارگ 

كرتشم فلتخم  ياههقرف  ناـیم  مالـسلامهیلع  تیب  لـها  تبحم  لـثم  روما  زا  یخرب  هک  نآ  لکـشم  نیموس  عقاو  رد  و  هوـالع ، هب  تفگ .
نآ ناوتیم  یطارفا  ینس  هن  دوشب و  صخش  نآ  ندوب  هعیش  یعدم  دناوتیم  هعیـش  هن  خروم ، کی  راثآ  رد  اهنآ  دوجو  فرـص  هب  تسا و 

یگدنز رب  رصتخم  يرورم  اب  ات  میـشوکیم  تسا . راوشد  هراب  نیا  رد  نتفگ  نخـس  يور  ره  هب  دنک . در  ار  شراثآ  هتـسناد ، هعیـش  ار  درف 
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ساسا یخرب  يهرابرد  اعبط  مییوگب . نخـس  مه  ناشیبهذـم  شیارگ  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  باب  رد  نانآ  راثآ  باـب و  نیا  رد  اـهنآ ،
يراـبخا ار  ناـنآ  هـک  ار -  ناـخروم  دنتـشاد ، یناوارف  يهـیکت  ثیداـحا  دنـس  يور  هـک  ناثدـحم  تـفگ ، دـیاب  درادـن . دوـجو  يدـیدرت 

، دوجوم رابخا  يهمه  ات  دننآ  رب  يزور  ره  هب  نانیا  هک  دندوب  دهاش  هک  ارچ  دنتخانشیم ؛ دامتعا  لباق  ریغ  نایوار  ناونع  هب  دندناوخیم - 
هک یثدـحم  يارب  یـشور  نینچ  دـننک  هئارا  ار  رتشیب  تایئزج  هدرک و  مجحرپ  ار  ناشیاهباتک  دـننک ، لقن  ار  تسرداـن  تسرد و  زا  معا 

يدقاو ینئادم ، فنخموبا ، قاحـسانبا ، تشاد . انثتـسا  رتمک  ابیرقت  هدعاق  نیا  دوبن . لوبق  لباق  دادیم ، تیمها  ثیدح  دنـس  هب  هداعلاقوف 
دروم تشاد ، ثیدح  لها  اب  يرکف  یگتسبمه  هک  دعسنبا  دننام  یخروم  هاگهگ  نایم ، نیا  رد  دندشیم . ناثدحم  هاگن  نیا  لومشم  همه 
دروم جنپ  تخادرپ . البرک  دادیور  یـسررب  هب  اهنآ  رب  یلک  دامتعا  اب  ناوتیم  هک  دوجوم  لیـصا  ياهلتقم  نایم  رد  تفرگیم . رارق  دییأت 

، هدش هتـشاگن  هچنآ  دعب  نورق  رد  تسا . يرجه  مراهچ  نرق  لئاوا  ات  مود  نرق  هب  طوبرم  دروم  جـنپ  نیا  تسا . هجوت  لباق  هک  دراد  دوجو 
هیلوا ذخأم  عبنم و  ناونع  هب  دنناوتیم  راوشد  دنراد ، یـسررب  هب  زاین  زین  اهنامه  دناهتفرگ و  ذـخأم  جـنپ  نیا  زا  یعون  هب  هک  یبلاطم  ياهنم 
هچنآ نایم  نیا  رد  مثعانبا . يرونید و  يرذالب ، دعسنبا ، فنخموبا ، مالسلاهیلع  نیـسحلا  لتقم  زا : دنترابع  عبنم  جنپ  نیا  دنیآ . باسح  هب 
نیمه تسا ؛ فنخموبا  زا  هتفرگرب  ابیرقت  دناهدروآ ، نییبلاطلا  لتاقم  رد  یناهفصا  جرفلاوبا  داشرالا و  رد  دیفم  خیش  هحفص 16 )  ) يربط و
غارـس هب  هک  نآ  زا  شیپ  تسا . مثعنبا  حوـتف  زا  هتفرگرب  زا  هدـمع  روـط  هب  هدروآ ، مالـسلاهیلع  نیـسحلالتقم  رد  یمزاروـخ  هچنآ  روـط 

نآ زا  تسین . تسد  رد  يربخ  اهنآ  زا  هزورما  هک  هتـشاد  دوجو  نهک  لتقم  نیدـنچ  هک  مینک  هراشا  تسا  مزـال  میورب ، دوجوم  ياـهلتقم 
(. 3 . ) دـناهدرک دای  نآ  زا  يومح  توقاـی  میدـننبا و  هک  تسا  ای 209 ) م 207   ) يدقاو رمع  نب  دمحم  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  لتقم  هلمج 

تـسد رد  هتـشاد و  ناونع  نیا  اب  یباـتک  هک  تسا  م 209 )  ) ینثم نب  رمعم  ةدـیبعوبا  زا  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  لتقم  ناونع  اب  رگید  باـتک 
باتک بحاص  م 212 )  ) يرقنم محازم  نب  رـصن  زا  مالـسلاهیلع  نیـسحلالتقم  ناونع  اب  رگید  باـتک  ( 4 . ) تسا هدوـب  م 664 ) سواطنبا 
ناونع اـب  یباـتک  مه  م 224 )  ) يوره مالـس  نب  مساـق  دـیبعوبا  ( 5 . ) دـناهدرک دای  باـتک  نیا  زا  یـشاجن  میدـننبا و  تسا . نیفـص  ۀـعقو 

مالسلاهیلع نیـسحلا  لتقم  ناونع  اب  یباتک  ( 224 م 225 -   ) ینئادم دـمحم  نب  یلع  نسحلاوبا  ( 6 . ) تسا هتشاد  مالسلاهیلع  نیـسحلالتقم 
زا ددعتم  راثآ  يهدنسیون  م 281 )  ) ایندلایبانبا هب  فورعم  دمحم  نب  هللادبع  ( 7 . ) تسا هدرک  دای  نآ  زا  بوشآرهش  نبا  هک  تسا  هتشاد 
رد هک  یبوقعی  ( 8 . ) تسا هتشاد  مالسلاهیلع  نیسحلا  لتقم  نونع  اب  یباتک  هدیسر ، پاچ  هب  هک  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  لتقم  هلمج 

(9 . ) تسا هتشاد  مالسلاهیلع  نیسحلالتقم  ناونع  اب  لقتسم  یباتک  هداد ، صاصتخا  اروشاع  نایرج  هب  یکدنا  تاحفـص  دوخ  خیرات  باتک 
نیـسحلا لتقم  ناونع  اـب  یباـتک  هدیـسر ، پاـچ  هب  هدـش و  تفاـی  يو  لـمجلا  باـتک  هک  م 298 )  ) یبـالغلا اـیرکز  نب  دـمحم  هللادـبعوبا 

نیسحلا لقم  ناونع  اب  یباتک  م 317 )  ) يدادغب يوغب  هحفص 17 )  ) هاشنهاش نب  دمحم  نب  هللادبع  مساقلاوبا  ( 10 . ) تسا هتشاد  مالسلاهیلع 
هتـشادن دـننام  مه  رگید  ياهتما  نایم  رد  یتح  هثداـح  نیا  هک  تسا  رواـب  نیا  رب  ینوریب  ناـحیروبا  ( 1 (. ) 11 . ) تسا هتشاد  مالـسلاهیلع 

: زا دـنترابع  هراب  نیا  رد  نهک  ياـهباتک  زا  یـشخب  ( 2 . ) ص 420 نارهت 1380 ) یئاکذا ، زیورپ  حیحـصت  . ) هیقابلا راـثالا  دـیرگنب : تسا .
، نیعمنبا خیرات  یلیقع ، ءافعـضلا  يراخب  ریبکلا  خیراتلا  م 327 )  ) يزار لیدـعتلا  حرجلا و  م 365 )  ) يدعنبا ءافعـضلا  یف  لماکلا  باتک 

هلمج زا  م 385 )  ) ینطقراد ددـعتم  راثآ  م 354 )  ) ناـبحنبا نیحورجملا  م 259 )  ) یناجزوج لاجرلا  لاوحا  یقـشمد ، يهعرزیبا  خـیرات 
، ءابدالامجعم ص 111 ؛ تسرهفلا ، ( 3 . ) دادغب خیرات  هلمج  زا  م 463 )  ) يدادغب بیطخ  ددـعتم  راثآ  نینچمه  و  وا ، فلتخملا  فلتؤملا و 

لاجر ( 5 . ) ش 692 ص 533 ؛ ةدیبرعلا ، ۀـبتکملا  یف  تیبلا  لها  ( 4 . ) ش 691 ص 532 ، ۀیبرعلا ، ۀـبتکملا  یف  تیبلا  لهأ  ص 58 ؛ ج 7 ،
ص ج 19 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  ( 6 . ) ش 693 ص 534 ، هیبرعلا ، ۀبتکملا  یف  تیبلا  لها  ص 106 ، میدننبا ، تسرهفلا  یشاجنلا ش 1148 ؛
ش 695. ص 535 ، هیبرعلا ، هبتکمل  یف  تیبلا  لها  ش 486 ، ءاملعلا ، ملاعم  ( 7 . ) ش 694 ص 535 ، هیبرعلا ، ۀبتکملا  یف  تیبلا  لها  ، 306
ص 537، هیبرعلا ، ۀبتکملا  یف  تیبلا  لها  ( 9 . ) ش 696 ص 536 ، ۀیبرعلا ، ۀبتکملا  یف  تیبلا  لها  ص 403 ؛ ج 13 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  ( 8)

فشک ( 11 . ) ش 698 ص 538 ، هیبرعلا ، ۀبتکملا  یف  تیبلا  لها  ش 936 ؛ یشاجنلا ، لاجر  ص 121 ؛ میدننبا ، تسرهفلا  ( 10 . ) ش 697
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ص اجنامه ، رد  مه  رگید  ناونع  دنچ  زا  یئابطابط  موحرم  ش 699 ، ص 538 ، هیبرعلا ، ۀبتکملا  یف  تیبلا  لها  ص 1794 ؛ ج 2 ، نونظلا ،
. تسا هدرک  دای   546  - 547

نیسحلا لتقم  فنخموبا و 

نیسحلا لتقم  ناونع  اب  یصخشم  باتک  هک  تسا  م 157 )  ) ییحی نب  طول  فنخموبا  البرک  خروم  نیرتیمیدق  نیسحلا  لتقم  فنخموبا و 
؛ دنتـشاد یفوک  عیـشت  هک  مالـسلاهیلع ) یلع  ماما  نارای  زا  میلـس  نب  فنخم  شدـج   ) دوب یقارع  ینادـناخزا  يو  . تسا هتـشاد  مالـسلاهیلع 

ناسانش لاجر  طسوت  فنخموبا  ندتشاد . اهیقارع ، زا  يرایسب  شمعا و  دننام  هفوک  نامز  نآ  ناثدحم  زا  يرایسب  ار  نآ  دننام  هک  یعیشت 
ناـشن رگید  ياـهباتک  يربـط و  رد  يو  راـبخا  هب  یهاـگن  تسا . هدـناوخ  یطارفا  یعیـش  ار  وا  (م 365 ) يدعنبا هدـش و  فیعـضت  ینس 

يو رابخا  هنوگ  نآ  يربط  هتـشاد و  یعـضوم  نینچ  يو  هک  دیوگب  یـسک  تسا  نکمم  درادن . افلخ  دض  رب  يدنت  عضوم  يو  هک  دهدیم 
نعاطم باب  رد  يزیچ  وا  رابخا  رد  اعاقو  رگا  دناهدرک ؛ لقن  ناوارف  يو  راثآ  زا  هعیـش  ياملع  هک  تشاد  هجوت  دیاب  یلو  تسا ، هدرواین  ار 

رد دراد ؛ عیـشت  هب  هدـیقع  یعون  يو  هک  تفریذـپ  ناوتیم  لاح  نیا  اـب  دـشیم . تیاور  نایعیـش  راـثآ  رد  مک  تسد  تشاد ، دوجو  اـفلخ 
موـس يهفیلخ  هب  تبـسن  دنتـشادن ؛ یفرح  اـیفن  اـتابثا و  مود  لوا و  ياـفلخ  هب  عـجار  ینعی  تسا ، هدوـب  جـیار  هفوـک  رد  هک  يدـح  ناـمه 

سکعنم ریـضح  نب  ریرب  هب  عجار  ربخ  رد  البرک  رد  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  دتفریذپیمن . الـصا  ار  هیواعم  هدشیم و  يدـنت  ياهداقتنا 
دیزی جرخ  هک : دنکیم  لقن  تسا  هتـشاد  روضح  البرک  رد  دوخ  هک  ریهز  نب  فیفع  زا  دیزی  نب  فسوی  زا  لقن  هب  فنخموبا  تسا : هدـش 
تنک ام  مویلا  لبق  تبذک و  لاق : ارش . کب  هللا  عنـص  اریخ و  یب  هللا  هللا و  عنـص  لاق : کب ؟ عنـص  هللا  يرت  فیک  ریرب ! ای  لاقف : لقعم ... نب 

هحفـص 18)  ) نب ۀیواعم  نا  و  افرـسم ، هسفن  یلع  ناک  نافع  نب  نامثع  نا  لوقت : تنأ  ناذول و  ینب  یف  کیـش  امأ  انأ  رکذـت و  له  اباذـک .
زا ریرب  هب  باطخ  دمآرد و  نمـشد  هاپـس  لد  زا  لقعم  نب  دیزی  ( 1 . ) بلاط یبأ  نب  یلع  قحلا  يدـهلا و  ماما  نا  و  لضم ، لاض  نایفـسیبا 
وت اب  بوخ و  ریخ و  رایسب  نم  اب  ادخ  راک  تفگ : ینیبیم ؟ هنوگچ  دوخ  اب  ار  ادخ  راک  ریرب ! يا  تفگ : مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  باحـصا 

ناـیم رد  وت  نم و  هک  تسه  ترطاـخ  يدوبن . وگغورد  نیا  زا  شیپ  هک  یلاـح  رد  ییوگیم ، غورد  تفگ : دـیزی  تسا . هدوـب  رـش  رایـسب 
نب یلع  تسا و  هدـننک  هارمگ  هارمگ و  يدرف  هیواـعم  درک و  يورهداـیز  دوـخ  سفن  رب  ناـمثع  یتـفگیم : وـت  میدزیم و  مدـق  ناذوـلینب 
دوب اهیقارع  یمومع  عیـشت  يانبم  مالـسلاهیلع  یلع  ماما  هیواعم و  نامثع ، يهرابرد  تواضق  هس  نیا  تسا ؟ قح  تیادـه و  ماما  بلاطیبا 

فنخموبا و تایورم  هب  تبـسن  هدـش و  مکاح  ناتـسبرع  رد  زاب  ثیدـح  لها  شرگن  رـضاح ، لاح  رد  تشاد . دوجو  هفوک  رد  هژیو  هب  هک 
یف فنخمیبا  تایورم  باتک  هنومن  يارب  دـنراگنیم . هلاسر  باتک و  نآ  دـقن  رد  هک  يروط  هب  دوشیم ؛ هداد  ناشن  تیـساسح  نآ  لاثما 

دشرا یـسانشراک  يهماننایاپ  لصا  رد  هدیـسر و  پاچ  هب  ضایر  رد  ریخا  ياهلاس  رد  ییحیلا  یلع  نب  میهاربا  نب  ییحی  زا  يربطلا  خیرات 
ناسنا اهنآ  ساسا  رب  هک  هدرک  حرطم  ار  ییاهداقتنا  فنخموبا  تایاور  دقن  رد  هاگ  هدنـسیون  ۀمـصاعلاراد ، ضایر ، تسا ). هدوب  هدنـسیون 

هک اج  نآ  هدروآ ؛ هفیقـس  رد  ار  رکبوبا  نانخـس  هک  فنخموبا  تیاور  نیا  دقن  رد  لاثم  يارب  دـنکیم . دـیدرت  مه  فلؤم  یناوخیبرع  رد 
راصنأ هللا  مکیضر  مالسالا ، یف  ۀیمظعلا  مهتقباس  نیدلا و ال  یف  مهلـضف  رکنیال  نم  راصنالا  رـشعم  ای  متنأ  و  دیوگیم ): راصنا  هب  باطخ 

دقن نینچ  مکتلزنمب ،(  دـحأ  اندـنع  نیلوالا  نیرجاهملا  دـعب  سیلف  هراصنأ ، هجاوزأ و  ۀـلج  مکیف  هترجه و  مکیلا  لعج  هلوسر و  هنیدـل و 
ةالـصلا و هیلع  هجاوزا  ۀماع  ذا  : » دشاب رکبوبا  زا  دناوتیمن   ) هجاوزأ ۀـلج  مکیف  و   » هک راصنا  هب  باطخ  رکبوبا  نخـس  نیا  هک  تسا  هدرک 

دنس هب  هکلب  دندوب ؛ شیرق  زا  یگمه  ترضح  نآ  نانز  اریز  ( 2 « ) طق راصنألا  نم  هجاوز  حیحص  دنسب  تبثی  مل  هنا  لب  شیرق  نم  مالسلا 
ای هماع  هک  تسا  هتفگ  هفیقـس  رد  رکبوبا  هنوگچ  نیاربانب  تفرگن . يراصنا  نز  زگره  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  تسا  تباث  حـیحص 

هحفص  ) یبرع يهداس  نتم  کی  زا  دوصقم  یتح  برع ، يهدنسیون  نیا  فسالاعم  . » دنتسه يراصنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نانز  رتشیب 
ربمغیپ و نانز  هک  تسا  نیا  دوصقم  هکلب  تسا ؛ هتفرگ  يراصنا  ناـنز  اـی  نز  ربمغیپ  هک  تسین  نیا  رکبوبا  دوصقم  تسا . هتفاـینرد  ار  ( 19
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دراو فنخموبا  رب  نارگید  ای  يو  ياهداقتنا  یخرب  تسا  نکمم  هتبلا  دـننکیم »! یگدـنز  راصنا  امـش  نایم  رد  هنیدـم و  رد  همه  وا  راصنا 
يهعیـش فنخموبا  رگا  هک  تسا  نآ  تقیقح  تسا . دنت  فنخموبا  هب  عیـشت  تبـسن  نیمه  ظاحل  هب  وا  يریگعضوم  لاح ، ره  هب  اما  دـشاب ؛

لقن قایـس  کبـس و  نحل و  نیا  اب  مک  تسد  هدرک ، لقن  هک  زین  يرابخا  رادـقم  نیمه  اساسا  دوب ، یـضفار  حالطـصا  هب  ای  یطارفا  رایـسب 
، هدوـب نآ  زا  شیپ  یکدـنا  یتـح  اـی  يرجه و  داتـشه  لاـس  یلاوـح  رد  شدـلوت  هک  نآ  هـب  هجوـت  اـب  فـنخموبا ، يور ، ره  هـب  درکیمن .

رداـصم رد  يورغ  یفـسوی  ياـقآ  قیقحت  ساـسا  رب  تسا . هدیـسر  اـم  تسد  هب  هتـشون و  ار  ـالبرک  راـبخا  تسا  ياهدنـسیون  نیرتیمیدـق 
يو رابخا  زا  يرایسب  هداهن ) فطلا  ۀعقو  ار  نآ  مان  و  ، ) هتشون يربط  خیرات  زا  فنخموبا  لتقم  یجارختـسا  نتم  يهمدقم  رد  هک  فنخموبا 

زا ار  يربخ  يو  لاثم  يارب  دناهدرک . تیاور  ار  البرک  رابخا  هدوب و  هدـنز  نامز  نآ  رد  دای  هتـشاد و  روضح  البرک  رد  هک  تسا  یناسک  زا 
جیه لئاسم  نیا  رد  اـعبط  ( 3 . ) نیقلا نب  ریهز  ةأرما  ورمع  تنب  مهلد  ینتثدـحف  فـنخموبا : لاـق  دـنکیم : تیاور  نیق  نب  ریهز  شرـسمه 

يرابخا الثم  دنکیم . تیاور  ار  البرک  رابخا  هطـساو  ود  رثکادح  ای  کی  اب  زین  دراوم  زا  يرایـسب  رد  درادن . دوجو  لاس  ظاحل  هب  یلکـشم 
ماما رانک  اروشاع  بش  رد  هک  ناعمـس  نب  ۀـبقع  زا  ار  يرابخا  ای  دـنکیم . لقن  یئاط  متاح  نب  يدـع  نب  حامرـس  زا  يهطـساو  کـی  اـب  ار 

نآ مغر  هب  هک  تسا  ینتفگ  (. 4 . ) تسا هدرک  لقن  هطساو  کی  اب  هدنام ، ملاس  هدش و  حورجم  اروشاعز  زور  هدوب و  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
يربط ار  نآ  بلاطم  یخرب  هک  تسا  لمتحم  تسین . لماک  يور  چـیه  هب  تسالبرک ، يهعقاو  هب  شرازگ  نیرتکیدزن  فنخموبا  شرازگ 

ای يرونید و  يرذـالب ، هک  ار  هچنآ  هسیاـقم ، رد  هدـش و  لـقن  صقاـن  هک  دـیآیم  رب  ناتـساد  کـی  نتم  زا  هاـگ  اـما  دـشاب ؛ هدرک  صیخلت 
نیرتشیب داشرالا  باتک  رد  م 413 )  ) دیفم خیش  هعیش ، راثآ  نایم  رد  تسا . رتلماک  دناهدروآ ، تاقبط  ای  لاوطلارابخا  باسنا ، رد  دعسنبا 

كرد لباق  تسا ، هدمآ  يربط  خـیرات  رد  هچنآ  اب  ناشیا  ياهلقن  هباشت  زا  رما  نیا  تسا . هدرک  فنخموبا  هحفص 20 )  ) لتقم زا  ار  هدافتسا 
کی دشاب . هدوزفا  فنخموبا  لتقم  یلصا  نتم  زا  دیفم  خیش  يهدافتسا  زا  یـشان  دناوتیم  هک  دوشیم  هدید  زین  ییاهتوافت  هچ  رگ  تسا .

هک ارچ  دـنراد ؛ يدـج  يدـیدرت  نآ  یتـسرد  رد  ناـققحم  هک  تسا  بوـسنم  فـنخموبا  هب  ـالبرک  يهثداـح  يهراـبرد  مه  یناتـساد  نتم 
لتقم اب  نآ  ضراعت  دراوم  هدـمآ و  یتاحیـضوت  فطلاۀـعقو  باتک  يهمدـقم  رد  هراـب  نیا  رد  ( 5 . ) دراد دوجو  نآ  رد  يداـیز  تالاکـشا 

یلـصا نتم  رد  هچنآ  اب  نتم  نیا  رابخا  يهسیاقم  یعیبط  روط  هب  تسا . هدـش  نایب  هداد ، ياـج  دوخ  باـتک  رد  يربط  هک  فنخموبا  یلـصا 
هدرک و ریرحت  يراوگوس  تیزعت و  سلاجم  يارب  لامتحا  هب  یناتـساد و  تروص  هب  ار  نآ  رفن  کی  هک  دـهدیم  ناـشن  هدـمآ ، فنخموبا 
اب نایولع  تازراـبم  حرـش  رد  هنادواـج  يرثا  ( 284  - 356  ) یناهفـصا جرفلاوـبا  رثا  نییبلاـطلا  لـتاقم  تـسا . هدوزفا  نآ  رب  ار  یتاـعالطا 
زا یـشخب  تسا . هتفر  نایم  زا  هک  هتـشاد  ییاهدننام  دوخ  راگزور  رد  هک  درف  هب  رـصحنم  يرثا  تسا ؛ یـسابع  يوما و  بصاغ  ياهتلود 
رب نوزفا  تسا . فنخموبا  زا  هتفرگرب  اهلقن  يهدـمع  شخب ، نیا  رد  دراد و  صاصتخا  البرک  يهثداـح  هب  ( 84 صص 121 -   ) باتک نیا 

تـسا مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  هاگهگ  رقاب و  ماما  زا  یتایاور  نایم ، نیا  رد  هک  هدش  هدوزفا  نآ  رب  يوس  نآ  يوس و  نیا  زا  یتایاور  نآ 
(3 . ) 107 ص 124 ، فنخمیبا ، تاـیورم  ( 2 . ) ص 431 ج 5 ، يربطلا ، خـیرات  ( 1 . ) تسا منتغم  نیارباـنب  هدـماین و  رگید  عباـنم  رد  هک 

دنک نشور  هک  نیا  يارب  سابع  خیـش  جاح  موحرم  ( 5 . ) 406 ، 407 ص 413 ، ج 5 ، يربطلا ، خیرات  ( 4 . ) ص 396 ج 5 ، يربطلا ، خیرات 
يربط و طسوت  هب  فنخمیبا  لتقم  زا  و  دسیونیم ، مومهملا  سفن  يهمدقم  رد  یگتخاس ، نتم  نیا  هن  هدرک  لقن  فنخموبا  یلـصا  نتم  زا 

ریبعت  ) يدزا هب  فنخمیبا  زا  يربـط و  هب  يربـط  ریرج  نب  دـمحم  زا  يرزج و  هب  ریثانبا  زا  دیـس و  هب  منکیم  ریبـعت  سوواـطنبا  دیـس  زا 
دزن نوچ  ماهدرک ؛ لقن  ار  نآ  تسا ، هدیـسر  عبط  هب  راحب  رـشاع  اب  هک  فنخمیبا  هب  فورعم  لتقم  نیا  زا  دـندربن  نامگ  مدرم  ات  منکیم )

تفای لتقم  نآ  رد  هک  يزیچ  تسین و  يرگید  ربتعم  خروم  ای  فورعم و  فنخمیبا  نآزا  لتقم  نیا  هک  تسا  هدـیدرگ  ققحم  تباث و  نم 
تسا و هدش  هتفرگ  فنخمیبا  زا  لتقم ، رد  يربط  خـیرات  تالوقنم  لج  هکلب  رثکا  و  دـیاشن ... ار  دامتعا  دـشاب ، هدرکن  لقن  رگید  و  دوش ،

. تسین يو  زا  لتقم  نیا  هک  دناد  دنک ، لمأت  هلباقم و  تسا ، هدرک  لقن  يربط  هچنآ  اب  ار  فورعم  لتقم  نیا  سک  ره 

نیسحلا لتقم  دعس و  نب  دمحم 
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نیسحلا لتقم  دعس و  نب  دمحم 

هحفـص 21)  ) مادک ره  هک  میتشاد  ناخروم  هب  تبـسن  ثیدح  لها  دـقن  هب  ياهراشا  ثحب  نیا  زاغآ  رد  نیـسحلا  لتقم  دعـس و  نب  دـمحم 
یناسک لماش  بلطم  نیا  تسا . هدـشن  اهر  اهنآ  تسد  زا  ملاس  ناخروم  زا  یـسک  دـنراذگیم و  رانک  دامتعا  نادـیم  زا  یماهتا  اب  ار  نانآ 

ولو ناخروم ، زا  یناسک  لاح ، نیا  اب  دوشیم . نارگید  بئاس و  نب  دمحم  شردـپ  یبلک و  ماشه  فنخموبا و  يدـقاو ، قاحـسانبا ، نوچ 
یبهذ و دوخ  هک  تسا  نیا  نانآ  مادقا  نیا  لیلد  دناهتـشگ . هئربت  رجنبا  یبهذ و  طسوت  اهدعب  اما  دناهدش . ثیدـح  لها  دـنت  نابز  راتفرگ 

نیارباـنب دـنزیم . نیملـسم  یخیراـت  فراـعم  هب  ینیگنـس  يهبرـض  دارفا  نـیا  يهـئطخت  هـک  دـنهاگآ  دـناهدوب و  خروـم  ود  ره  رجحنـبا 
هک یناخروم  زا  یخرب  هب  تبـسن  هوالع  هب  دـنزاس . رابتعایب  ار  یمالـسا  یخیرات -  فراعم  زا  يداـیز  مجح  ناـنیا ، حدـق  اـب  دناهتـساوخن 
هب روهشم  م 230 )  ) دعـس نب  دـمحم  هورگ  نیا  يهنومن  دناهتـشاد . فوطعم  يرتشیب  هجوت  دناهتـشاد ، ثیدـح  لها  اـب  يرتشیب  یلدـمه 

متاحوبا ینـس ، نیلاجر  يامدـق  زا  اما  هدـناوخ ، غورد  ار  وا  زا  هدـش  لقن  نخـس  نیعم  نب  ییحی  يدروم  رد  ولو  هک  تسا  يدـقاولا  بتاک 
لها یتح  دعـسنبا و  ندوب  ینـس  رد  يور  ره  هب  ( 1 . ) تسا هدرک  عافد  يو  زا  یبهذ  نیدلاسمـش  اهدعب  هدـناوخ و  قودـص  ار  وا  يزار 

رد مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  لاح  حرـش  لیذ  رد  البرک  يهعقاو  زا  یمهم  نتم  دعـس ، نب  دـمحم  درادـن . دوجو  يدـیدرت  وا  ندوب  ثیدـح 
دقن لباق  يو  رابخا  زا  یخرب  تسا  نکمم  يور  ره  هب  هچرگ  تسا ؛ ینغ  یخیرات  ظاحل  هب  بلطمرپ و  ینتم  هک  تسا  هدروآ  دوخ  تاقبط 
حرـش زا  يدایز  رادقم  تفرگ ، تروص  یـصقان  يهخـسن  ساسا  رب  اپورا  رد  يربکلا  تاقبطلا  باتک  تسخن  پاچ  هک  ییاج  نآ  زا  دشاب .

حرش اهنآ  يهلمج  زا  دیسر . پاچ  هب  لقتـسم  دلج  هس  رد  هدشن  پاچ  ياهشخب  ریخا  يههد  رد  هک  تشاد  یگداتفا  پاچ  نآ  زا  اهلاح 
يرادهگن هیکرت  رد  هک  متفه  نرق  زا  ياهخسن  ساسا  رب  یئابطابط  زیزعلادبع  دیس  موحرم  ار  شخب  نیا  ادتبا  دوب . مالسلاهیلع  نینسح  لاح 

بلاطم ۀباحـصلا » نم  ۀسماخلا  ۀـقبطلا  يربکلا ، تاقبطلا   » ناونع تحت  یملـسلا  لماص  نب  دـمحم  قیقحت  اب  اهدـعب  درک و  پاچ  دوشیم ،
، قیدصلا ۀبتکم  فئاط ، ) دناسر پاچ  هب  ءزج  ود  رد  تسا ، مالسلاهیلع  نینسح  لاح  حرـش  هلمج  نآ  زا  هک  ار  تسخن  پاچ  زا  هدش  طقس 

لاح حرش  نیا  تسا . هدمآ  باتک  نیا  هحفص 22 )  ) تسخن ءزج  نایاپ  رد  ترضح  نآ  لتقم  مالسلاهیلع و  نیسح  ماما  لاح  حرش  (. 1414
. مالـسلاهیلع نیـسحلا  لتقم  مود  شخب  و  بقانم ، لئاضف و  اـهیگژیو و  دـلوت و  بسن و  زا  یلک  لاـح  حرـش  تسخن  تسا : شخب  ود  رد 

نیایملع شزرا  نیا  دنکیم و  لقن  دنتسم  تروص  هب  شخب  شخب  ار  بلاطم  هک  تسا  یثیدح  کبـس  هب  خیرات  تیاور  دعـسنبا  يهویش 
دراوم رتشیب  رد  کت  کت  يارب  نآ  يدنس  تلاح  هنافسأتم  هک  لتقم  شخب  رد  اما  تسا ؛ هدمآ  ربخ  لوا 90  شخب  رد  دربیم . الاب  ار  نتم 

هک هنوگنامه  اما  هدـمآ ، مه  دنتـسم  ربخ  هب 50  کـیدزن  لـتقم  شخب  رد  تسا . هدـش  هداد  تسد  هب  یلک  دنـس  دـنچ  اـهنت  هتفر ، نـیب  زا 
دنچ هب  يو  دانـسا ، شخب  رد  تسا . هدش  لقن  هدمآ ، لتقم  يادتبا  رد  هک  يدانـسا  هب  دانتـسا  اب  دنـس و  نودب  لتقم  هدمع  شخب  تشذگ ،

نآ لابند  هب  دعسنبا  تسا . هدرک  لقن  یبلاطم  دوخ  دانسا  اب  وا  هک  تسا  يدقاو  دعسنبا ، دوخ  يهدافتسا  دروم  عبنم  هک  هدرک  هراشا  دنس 
اذه یف  ینثدـح  دـق  اضیأ  ءالؤه  ریغ  و  دـسیونیم : سپـس  هدرکیم و  هراشا  رگید  ذـخأم  دـنچ  ییحی و  نب  طول  فنخموبا  زا  هدافتـسا  هب 

شرازگ هب  دعسنبا  هجوت  (. 2 . ) هتاکرب هتاولص و  هناوضر و  هیلع و  هللا  ۀمحر  نیـسحلا  لتقم  یف  مهثیدح  عماوج  تبتکف  ۀفئاطب ، ثیدحلا 
یمهم تالوحت  صاخـشا ، لاح  حرـش  لـیذ  رد  هک  درادـن  دوجو  هویـش  نیا  اـبیرقت  تاـقبط  رد  تسا . بلاـج  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  لـتقم 
لوذـبم هژیو  هجوت  هلأسم  نیا  هب  هک  تسا  هتـشاد  نآ  رب  ار  يو  دعـسنبا  نهذ  رد  البرک  تمظع  اما  دـنک ؛ نایب  ار  نانآ  یگدـنز  یخیراـت 

یتـسرد و هدوـب و  يدروآدرگ  افرـص  اـهنآ ، يهئارا  زا  شفدـه  دعـسنبا  دـسریم  رظن  هب  هک  تسا  هدـمآ  مه  يداـیز  ياـهلقن  هتبلا  دراد .
رد ار  دـیزی  هک  تسا  نانچ  نآ  يریگتهج  هک  يرابخا  يور  لاثم ، يارب  دـنزادرپب . نآ  هب  ناـققحم  دـیاب  هک  تسا  يرما  اـهنآ  یتسرداـن 
رد ( 3 . ) تسا هدـش  هیکت  ناوارف  دراذـگب ، دایزنبا  ندرگ  رب  ار  هانگ  دـهد و  ناـشن  ریـصقتیب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  تداهـش  يهعقاو 

چیه هک  نانچ  تسا ؛ هدوب  یـسایس  راک  یعون  شفدـه  هتـشاد و  ار  اـهراتفر  نیا  اـعقاو  دـیزی  هک  نآ  اـی  دراد : دوجو  لاـمتحا  ود  هراـبنیا 
مدرم ياـیاطع  رب  هک  تشون  وا  هحفـص 23 )  ) هب یتح  تشاد و  تسد  رد  ار  قارع  تموکح  ناـنچمه  وا  درکن و  داـیزنبا  زا  یتساوخزاـب 
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، دراد البرک  يهثداح  ناگدـنامزاب  اب  دـیزی  زیمآتفطالم  دروخرب  زا  تیاکح  هک  ار  راـبخا  نیا  يوما  ناـخروم  هک  نآ  اـی  دـیازفیب ؛ هفوک 
نامز رد  نیمز  نامسآ و  عضو  رد  یعیبط  ریغ  مئالع  یخرب  زورب  زا  ناشن  هک  تسا  هدروآ  يایز  رابخا  دعـسنبا ، نینچمه  دناهدرک . لعج 

زا سپ  هکنآ  ای  دنتفاییم ، نآ  ریز  نوخ  دنتشادیم ، رب  هک  ار  یگنس  ره  هک  نآ  دننام  یتایاور  هب  دراد . مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداهش 
دعس نب  رمع  نایهاپس  زا  یناسک  يارب  هک  اروشاع  زور  رد  رگید  یعیبط  ریغ  ثداوح  زا  اهنیا . ریغ  دمآ و  دیدپ  نامسآ  رد  یخرس  اروشاع 
نرق تسخن  يهمین  رد  قارع  ثیدـح  لها  ياملع  زا  دوخ  هک  دعـسنبا  يوس  زا  تایاور  لـیبقنبا  لـقن  ( 4 . ) تسا هتفر  تراـشا  هداد ، خر 

ۀمجرت ( 3 . ) ص 53 مالسلاهیلع ، نیـسحلا  مامالا  ۀمجرت  ( 2 . ) ص 560 ج 4 ، لادتعالا ، نازیم  ( 1 . ) دیامنیم تفگـش  تسا ، يرجه  موس 
.89 ص 91 -  نامه ، ( 4 . ) 83  - مالسلاهیلع ص 84 نیسحلا  مامالا 

نیسحلا لتقم  يرذالب و 

رد یسابع ، نیعتسم  ات  نومأم  رصع  يهتـسجرب  سانـشبسن  بیدا و  خروم و  م 279 )  ) يرذالب ییحی  نب  دمحا  نیـسحلا  لتقم  يرذالب و 
هب برع  يهتسجرب  ياهنادناخ  لاح  حرـش  نایب  بلاق  رد  ار  مالـسا  خیرات  فارـشالا ، باسنا  ناونع  اب  دوخ  یخیرات  یبسن -  میظع  باتک 
زا تفگ و  نخـس  شنادنزرف  مالـسلاهیلع و  یلع  ماما  يهرابرد  لیـصفت  هب  شنادـنزرف ، بلاطوبا و  بسن  حرـش  رد  يو  تسا . هداد  تسد 
ود رد  باتک  نیا  نایبلاط  شخب  تسا . هدروآ  دوخ  باتک  رد  ار  لـصفم  یلـصف  مه  وا  لـتقم  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماـما  يهراـبرد  هلمج 

باتک نیا  لماک  نتم  پاچ  رد  مه  اریخا  هدش و  پاچ  توریب  رد  يدومحم  رقاب  دمحم  هتسجرب  ققحم  طسوت  يرمق  لاس 1397  رد  دلجم 
رد دراد ، نایبلاط  هب  صاصتخا  هک  یناسنا  يدـلج  ود  پاچ  زا  تسا . هدـمآ  بلاطم  نآ  هدـش ، پاچ  فارـشالا  باـسنا  لـمج  مسا  اـب  هک 

يوبن يهریـس  رد  مه  دلج  کی  دلج ، ود  نیا  زا  شیپ  هک  لیلد  نادـب  دوشیمدای ؛ مه  ناونع ج 3  اب  نآ  زا  تاعاجرا  رد  هک   ) مود دـلجم 
درک روصت  ناوتیم  رثا ، نیا  فیلأت  نامز  هب  هجوت  اب  تسا . هدـش  هداد  صاصتخا  البرک  رابخا  هب   142  - تاحفص 228 نمض  هدش ) پاچ 

هحفـص 24)  ) دـنچ يهئارا  زا  سپ  يرذـالب  تسا . هدرب  هرهب  مه  یلقتـسم  دانـسا  زا  هاـگ  هدرک و  هدافتـسا  شیپ  بوتکم  نوـتم  زا  يو  هک 
نایعیش مامت  زا  ار  شبلاطم  دزادرپیم و  البرک  عیاقو  حرـش  هب  شنادنزرف  ترـضح و  نآ  دلوت  مالـسلاهیلع ، نیـسح  ماما  يهرابرد  ثیدح 

« اولاق  » ریبعت اب  دهد ، هئارا  يدنتـسم  دراوم  رتشیب  رد  هک  نآ  نودـب  وس ، نیا  هب  نسح  ماما  حلـص  نامز  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  اب  هفوک 
مکحلا نب  ۀناوع  و  ( 3 ، ) یبلک ماشه  ( 2  ) يدع نب  مثیه  ( 1  ) فنخموبا زا  هلمج  زا  دنکیم ؛ لقن  دنـس  مه  يدراوم  رد  اعبط  دنکیم . زاغآ 

يهدنـسیون فورعم و  خروم  ( 7  ) هبـش نب  رمع  راـثآ  زا  مه  يدراوـم  رد  ( 6 ( ؛» نییبلاطلا ضعب  ینثدـح  ( » 5 « ) یبتعلا لاق   » ریبعت اـب  اـی  ( 4)
اب ییاهتوافت  يرذالب  رابخا  تسا . هتشاد  ياهتـشون  هراب  نیا  رد  زین  وا  دهدیم  ناشن  هک  هدرک  لقن  یبلاطم  هرونملا  ۀنیدملا  خیرات  باتک 

، هدـمآ رگید  عبانم  رد  هچنآ  اب  هسیاقم  رد  رابخا  نیا  تسا  هدرک  هدافتـسا  یعونتم  رداصم  زا  هک  دـهدیم  ناشن  نیا  دراد و  نارگید  رابخا 
لقن هنومن  يارب  هدـمآ ، مه  يربط  خـیرات  رد  هک  ار  بلاج  ربخ  کی  دـشاب . اروشاـع  يهعقاو  رد  زیر  تاـکن  زا  یخرب  رگنـشور  دـناوتیم 
هیلع لزنأ  مهللا  نولوقی : نوکبی و  لت  یلع  فوقول  ۀفوکلا  لهأ  نم  انخایـشا  نا  لاق : ةدیبع : نب  دعـس  ینثدـحف  ( 8  ) نیصح لاق  مینکیم :

تیاور اب  یعون  هب  هک  تسالبرک  مهم  عبانم  زا  یکی  يرذالب ، باسنا  يور ، ره  هب  ( 9 . ) هنورصنتف نولزنت  الأ  هللا ! ءادعأ  ای  تلقف : كرصن ،
ص ج 3 ، باسنا ، ( 1 . ) دنتـسه رگیدکی  دیؤم  دنراد ، هک  یتافالتخا  مغر  هب  ار  اهنآ  بلاطم  دراد و  قفاوت  يرونید  دعـسنبا و  فنخموبا ،

يارب ( 7 . ) ص 206 نامه ، ( 6 . ) ص 156 نامه ، ( 5 . ) ص 218 ج 3 ، نامه ، ( 4 . ) ص 204 نامه ، ( 3 . ) ص 213 نامه ، ( 2 . ) 156 ، 207
هب يو  زا  لتقم  رد  یتایاور  زین  يربط  رد  هک  تسا  نمحرلادـبع  نب  نیـصح  دوصقم  ( 8 . ) 209 ، 211 ، 217 ص 227 ، نامه ، ،ر.ك  هنومن

خیرات ص 225 ؛ نامه ، ( 9 . ) 391  - ص 393 ج 5 ، يربطلا ، خـیرات  دـیرگنب : تسا . هدـش  لقن  رگید  دارفا  هیبع و  نب  دعـس  نیمه  زا  لقن 
ص 392. ج 5 ، يربطلا ،
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نیسحلا لتقم  يرونید و 

ءاونـالا و باـتک  یکی  مهم  رثا  ود  هک  تـسا  خروـم  سانـشهایگ و  م 282 )  ) يرونید دواد  نب  دـمحا  هفینحوبا  نیـسحلا  لـتقم  يروـنید و 
مالـسا خـیرات  هن  عقاو ، هب  دراد و  یناریا  قئالع  اما  تسا ، ناملـسم  يدرف  هک  نیا  اب  يو  تسا . هدـنام  ياجرب  يو  زا  لاوطلا  رابخا  يرگید 

همادا ار  ثحب  ناریا  هب  مالـسا  دورو  اـب  هدرک ، زاـغآ  مالـسا  زا  شیپ  زا  ار  ناریا  خـیرات  يو  دراـگنیم  هحفـص 25 )  ) ار ناریا  خیرات  هکلب 
ات دراد  مه  تسد  رد  تسد  هک  ار  قارع  ناریا و  رابخا  نآ  زا  سپ  دیوگیمن . ینخـس  نیخیـش  تفالخ  يوبن و  يهریـس  زا  ینعی  دهدیم ؛
زا ثداوح ، نیا  ناـیم  رد  تسا و  يرجه  لاس 227  ات  ناریا  حـتف  زا  باتک ، شخب  نیرتمهم  دـهدیم . همادا  يرجه  موس  نرق  موس  يههد 

مالسلاهیلع نیسح  ماما  رابخا  هب  ار  ات 262  تاحفص 229  باتک ، يهحفص  عمج 400  زا  هتفگ و  نخس  يرتشیب  لیـصفت  اب  قارع  تالوحت 
تسا یبهذم  ینـس  ناملـسم  فلؤم  هک  دسریم  رظن  هب  درادن و  دوجو  اجنیا  رد  یبهذم  قئالع  هنوگچیه  تسا . هداد  صاصتخا  اروشاع  و 
يدقاو ای  يربط  هچنآ  دننام  یثیدح  لکش  هب  اذل  تسا و  یبوقعی  خیرات  دننامه  یمومع  خیرات  کی  يو  باتک  درادن . یبهذم  بصعت  هک 

اهنت تسا . هتخادرپ  اهدادخر  حرـش  هب  هدرک و  زاغآ  اولاق  اب  ار  نخـس  تمـسق ، ره  رد  هتخادرپن و  ثادوح  شرازگ  هب  دنراد -  دعـسنبا  و 
هک تسا  هدروآ   - هدرک هدافتـسا  يو  بلاـطم  زا  مه  فنخموبا  هک  ـالبرک  راـبخا  مهم  عباـنم  زا  یکی  ملـسم -  نب  دـیمح  زا  ار  ربـخ  کـی 
اب دعـس  نب  رمع  دیوگیم : دیمح  دراد ؛ البرک  زا  تشگزاب  زا  سپ  ملـسم -  نب  دیمح  دوخ  تسود  دعـس -  نب  رمع  ینامیـشپ  زا  تیاکح 

یلا بئاغ  عجر  ام  هناف  یلاح ، نع  لأست  ـال  تفگ : مدیـسرپ ؛ ار  شلاـح  تشگزاـب  مالـسلاهیلع  نیـسحاب  گـنج  زا  یتقو  دوب . تسود  نم 
تسه ياهزات  رکب و  تاکن  هاگ  باتک ، نیا  رابخا  نایم  رد  (. 1  ) میظعلا رمالا  تبکترا  و  ۀبیرقلا ، ۀبارقلا  تعطق  هب ، تعجر  امم  رـشب  هلزنم 
رایـسب رابخا  نیماـضم  دـنچ  ره  هک  دراد  نآ  زا  ناـشن  هدـمآ ، نیـشیپ  عباـنم  رد  هچنآ  اـب  يو  راـبخا  يهسیاـقم  تسین . رگید  عباـنم  رد  هک 

لوا يهجرد  عبانم  زا  ار  باتک  نیا  دیاب  لیلد  نیمه  هب  تسا . هدماین  رگید  ذـخآم  رد  هدروآ ، يو  هک  یتارابع  ریباعت و  اما  تسا ، كرتشم 
نیا رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر  تافو  اب  نآ  ینامز  يهلـصاف  اروشاـع و  يهراـبرد  يرونید  صاـخ  ساـسحا  درک . یقلت  اروشاـع 
یف همـشح  هیراوج و  هتانب و  هتاوخأ و  نیـسحلا و  ءاسن  لمحب  دعـس  نب  رمع  رمأ  و  هتکن : نیا  هب  هراشا  زا  سپ  هک  دیآیم  تسد  هب  دـیکأت 

نوسمخ هحفـص 26 )  ) نیـسحلا لتق  نیب  ملـس و  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  ةافو  نیب  تناک  و  دـسیونیم : لبالا ، یلع  ةروتـسملا  لماحملا 
تیفیک حرش  رد  فلؤم  تسا ! هدوب  هلصاف  لاس » هاجنپ   » نیسح ماما  ندش  هتشک  ات  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخلوسر  تلحر  نایم  ( 2 . ) اماع
قالخا يهرابرد  ياهتکن  دایزنبا  نامالغ  زا  یکی  طسوت  وا  بیرف  هجسوع و  نب  ملسم  قیرط  زا  هفوک  رهـش  رد  ملـسم  يافتخا  لحم  نتفای 
ناوارف زمان  هک  هجسوع  نب  ملـسم  هک  هتفایرد  قیرط  نآ  زا  ةالـصلا و  نورثکی  ۀعیـشلا  ءالؤه  هک  ترابع  نیا  اب  تسا  هدروآ  نایعیـش  ینید 

ءادهشلا ۀضور  رد  235 ؛ ص 236 -  نامه ، ( 3 . ) ص 259 لوطلا ، رابخا  ( 2 . ) ص 260 لاوطلا ، رابخا  ( 1 (. ) 3 . ) تسا هعیش  دناوخیم ،
دیفس و ياههماج  هک  داتفا  یصخش  رب  شرظن  هاگن  تسا : هدمآ  ترابع  نیا  اب  نخـس  نیا  یـسراف  حیـضوت  ص 218 ) ینارعش ، حیحصت  )
دشوپیم و كاپ  دیفس  ياههماج  هعیش  هک  تفگ  دوخ  اب  دومنیم . عوشخ  عوضخ و  مسارم  تیاعر  زامن  رد  رایـسب  دوب و  هدیـشوپ  هزیکاپ 

. دشاب هفیاط  نآ  زا  صخش  نیا  هک  تسا  نآ  بلاغ  دننکیم ؛ راثکا  زامن  رد 

اروشاع خیرات  يربط و 

ياهخـیرات نیرتتسرد  هچرگ  م 310 )  ) يربط ریرج  نب  دـمححم  مجحرپ  رثا  يربط ، خـیرات  باـتک  دـیدرتیب  اروشاـع  خـیرات  يربـط و 
ردیمالسا خیرات  تالوحت  يهعومجم  هب  عیسو  یهاگن  اب  باتک  نیا  رد  تسا . اهنآ  نیرتگرزب  اما  تسینیمالـسا ، يهرود  زا  هدش  نیودت 

. تسا هدـش  يروآدرگ  فلتخم  عبانم  زا  یتایاور  هدـش و  هتخادرپ  مالـسا ) زا  لبق  ناریا  ءایبنا و  خـیرات  رب  هوـالع   ) يرجه تسخن  نرق  هس 
يربط تسا . هدوب  نارگید  هب  اهنآ  رد  قیقحت  یـسررب و  يراذگاو  دعب و  ياهلـسن  يارب  نآ  يرادهگن  تایاور و  يروآعمج  يربط  فده 
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هدافتسا مهم  ذخأم  نیدنچ  زا  هراب  نیا  رد  هتخادرپ و  هدش  رجنم  اروشاع  هب  هک  یثداوح  نایب  هب  يرجه  لاس 60 و 61  ياهدادخر  لیذ  رد 
ناوتیمن يدـیدرت  نیرتمک  تسا ، بهذـم  ینـس  يربط  هک  نیا  رد  تسا . هداد  تاـجن  يدوباـن  دـنزگ  زا  ار  يدـنمجرا  تاـیاور  و  هدرک ،

هتخیگنارب و ار  ثیدـح  لها  مشخ  هک  يزیچ  ( 1 ( ؛ دشاب هتـشون  ریدغ  ثیدح  قرط  هرابرد  یباتک  هک  درادـن  نآ  اب  تافانم  نیا  اما  تشاد ؛
نیا فیلأت  رطاخ  هب  هک  تسا  هتشون  هدرک و  نایب  تحارـص  هب  یبهذ  دوخ  هک  تسا  یبلطم  نیا  دناهداد . عیـشت  تبـسن  وا  هب  لیلد  نیمه  هب 

یلتقم شخب  نیرتمهم  ( 2  ) عیشتلا یلا  بسن  باتکلا  هحفص 27 )  ) اذه عمج  لثمب  هنظأ  و  دسیونیم ، یبهذ  تسا . هدش  عیشت  هب  مهتم  رثا ،
قیرط زا  يربط  ار  نتم  نیا  تسا  هدش  هتفرگرب  فنخموبا  مالسلاهیلع  نیسحلا  لتقم  باتک  زا  هک  تسا  یبلاطم  هدمآ ، يربط  خیرات  رد  هک 
باتک ماشه  عقاو ، رد  تسا . هدرب  يدیاز  يهرهب  مه  یبلک  ماشه  لتقم  دوخ  زا  هوالع ، هب  هدرک و  تیاور  یبلک  بئاس  نب  دمحم  نب  ماشه 

اب تسا ؛ هتفرگ  رارق  يربط  لماک  يهدافتسا  دروم  هک  هدروآرد  یباتک  یتروص  هب  هتشاد ، دوخ  دانسا  اب  هک  یتافاضا  اب  هارمه  ار  فنخموبا 
دمحم نب  ماشه  زا  مه  يدراوم  رد  و  ( 3 ... ) فنخمیبأ نع  ماشه  نع  تثدح  فنخمیبأ ... نع  دمحم  نب  ماشه  لاق  لیبق : نیا  زا  يدانسا 

لیبحرش ینثدح  رمع ، نب  دمحم  لاق   ) تسا هدرک  هدافتسا  يدقاو  راثآ  زا  نینچمه  يربط  ( 4  ) دشاب هدرک  لقن  فنخموبا  زا  هک  نآ  نودب 
لقن بلاطم  دشابیم . فنخموبا  زا  هدـمآ ، يربط  رد  هک  لتقم  يهمع  شخب  هک  تفگ  ناوتیمن  همه ، نیا  اب  ( 5 ...( ) هیبأ نع  نوعیبا  نب 
باتک لصا  رد  لامتحا  هب  هدنام و  یقاب  لتقم  نیا  زا  هک  تسا  یبلاطم  اهنت  يربط ، خیرات  رد  فنخموبا  مالسلاهیلع  نیـسحلا  لتقم  زا  هدش 
تحت يربطلا  خیرات  يالبرک  شخب  يهعومجم  تسین . ام  سرتسد  رد  زورما  نآ ، ندـش  دوقفم  رطاخ  هب  هک  تسا  هدوب  مه  يرگید  رابخا 
یسراپ نتم  (. 6 . ) تسا هدیسر  پاچ  هب  همیمتنبا  نیسحلا  سأر  يهلاسر  يهمیمض  هب  یلیمجلا  دیسلا  ششوک  اب  نیسحلا  داهـشتسا  ناونع 

هک تـسا  ینتفگ  ( 7  ) تسا هدیـسر  پاـچ  هب  هدـنام  ياـج  رب  مشـش  نرق  زا  هک  ياهخـسن  يور  زا  یمعلب  ملق  هب  يربـط  شخب  نیا  يهدـش 
هک دراد  ینهد  رامع  تیاور  هب  مالـسلاهیلع  رقاـب  ماـما  زا  یمهم  ياـهلقن  يو  تسین ؛ فنخموبا  زا  لـتقم ، شخب  رد  يربط  بلاـطم  يهمه 

قیرط زا  ار  نآ  زا  رتلصفم  شدوخ ، يهتفگ  هب  دعب  هدرک و  لقن  قیرط  نیا  زا  ار  يربخ  هاگ  يو  تسین . نشور  هدنب  رب  نآ  بوتکم  ذخأم 
هدـنراگن شـشوک  هب  هیالولا » باتک  بلاطیبا و  نب  یلع  لئاضف  باتک   » ناونع تحت  باتک  نیا  يایاقب  ( 1 (. ) 8 . ) دنکیم لقن  فنخموبا 

، يربطلا خیرات  ( 3 . ) ش 61 ص 62 ، تنک .... نم  ثیدح  قرط  ۀلاسر  ( 2 . ) تسا هدیسر  پاچ  هب  مق  رد  لاس 1379  هب  لیلد  رشن  طسوت  و 
، یبرعلا باتکلاراد  ( 6 . ) ص 344 ج 5 ، يربطلا ، خـیرات  ( 5 . ) ص 386 ج 5 ، يربطلا ، خـیرات  دـیرگنب : هنومن  يارب  ( 4 . ) ص 400 ج 5 ،
، یئالوم رورس  دمحم  ششوک  هب  راتخم ، یهاوخناوخ  مالسلاهیلع و  یلع  نب  نیـسح  ادهـشلادیس ء  مایق  ناونع : تحت  ( 7 . ) 1417 توریب ،

اب ص 351. دینک  هسیاقم  ج 5،ص 347 و  يربطلا ، خیرات  ( 8 . ) 1377 ش یناسنا ، مولع  هاگشهوژپ  نارهت ،

نیسحلا لتقم  یفوک و  مثعا  نب  دمحا 

هحفص  ) يربط يدوعسم ، یبوقعی ، دننام  ینهک  ناخروم  رانک  رد  دودح 314 ) م   ) یفوک مثعا  نبا  نیـسحلا  لتقم  یفوک و  مثعا  نب  دمحا 
باتک رد  ار  مالـسا و  ردـص  خـیرات  تـالوحت  زا  يرایـسب  هک  تسا  ياهتـسجرب  راگنخـیرات  ياـههرهچ  زا  یکی  يرذـالب ، يرونید و  ( 28
باتک نیا  رد  يو  دراد . یـسررب  دـقن و  هب  زاین  هک  تسا  يراثآ  رابخا و  زا  ولمم  نارگید  راثآ  دـننام  شباـتک  هدرک و  ظـفح  دوخ  حوتفلا 

هدروآ و يرجه  موس  نرق  يهمین  رد  نیعتـسم  تفالخ  نارود  ات  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخلوسر  تلحر  زا  سپ  زا  ار  یمالـسا  تما  رابخا 
ياج رد  ام  تسا . هداد  صاصتخا  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  تضهن  البرک و  هب  باتک ، مهن  کی  دح  رد  ابیرقت  ياهدمع  مهـس  نایم ، نیا  رد 

دانـسا رگید ، ناخروم  یخرب  دـننامه  زین  مثعنبا  هک  نیا  تسا  یندرک  دای  هچنآ  ( 1 . ) میاهتفگ نخـس  باتک  نیا  ذخام  يهرابرد  يرگید 
باتک يالبرک  شخب  تسا . هداد  تسد  هب  رگید  دراوم  یخرب  باتک و  زاغآ  رد  نآ  زا  هاتوک  یتسرهف  اهنت  هدرواین و  ار  اهلقن  کـت  کـت 

دهدیم و ناشن  ار  اهدادخر  زا  يرامش  ندش  یناتساد  دراوم  زا  یخرب  رد  تارابع  تخاس  هچرگ  تسا ؛ یقیقد  زیر و  رابخا  يواح  حوتف ،
رگید راثآ  رد  باتک  نیا  رابخا  زا  يرایـسب  هک  ییاج  نآ  زا  لاح ، نیا  اب  دهاکیم ، نوتم  ریاس  اب  سایق  رد  باتک  یلک  شزرا  زا  اعبط  نیا 
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زا يرایسب  درک . دیدرت  نآ  بلاطم  زا  يرایسب  یتسرد  رد  نادنچ  دیابن  تسا ، تابثا  لباق  اهنآ  تحـص  اهنآ  نایم  يهسیاقم  اب  و  هدمآ ، مه 
يدنچ ياهتافت  اب  هارمه  هک  هدمآ  زین  رگید  ذـخآم  رد  هدـمآ ، حوتف  رد  هک  ترـضح  نآ  ياههمان  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  ياههبطخ 
شیارگ هدـمآ ، باتک  رد  هچنآ  تسین ؛ راـیتخا  رد  باـتک  زا  جراـخ  یتاـعالطا  ینـس ، اـی  دراد  یعیـش  شیارگ  مثعانبا  هک  نیا  رد  تسا .
يهرابرد باتک  نیا  تسخن  ياهشخب  هب  یهاگن  تسین ، راگزاس  ینـس  هعیـش و  زا  هدـش  فیرعت  یمـسر  ياـهبلاق  اـب  هک  تسا  ياهژیو 

، عومجم رد  اما  تسا ، تنـس  لها  دـید  رد  هدر  يراگنخیرات  رب  مکاح  شرگن  اب  توافتم  هک  تسا  يرابخا  يواـح  هچرگ  هدر ، ياـهگنج 
نوتم ریاس  رد  هک  تسا  یبلاطم  نامه  قباطم  تسخن ، يهفیلخ  ود  تفـالخ  هب  طوبرم  راـبخا  تسین ؛ هنادـقتنم  یعیـش  ياههاگدـید  ناـسب 

نیا يانعم  تسین . قابطنا  لباق  شرگن ، ظاحل  هب  هدـمآ ، هراب  نیا  رد  یعیـش  ذـخآم  رد  هک  هچنآ  اب  يراگنخیرات  لیبق  نیا  هدـمآ و  خـیرات 
زا شیپ  هدوب و  هفوک  رد  هک  یعیـش  شیارگ  ناسب  رگم  تسین  اور  يور  چـیه  هب  هحفص 29 ) ، ) مثعانبا نتسناد  هعیـش  هک  تسا  نآ  نخس 

، مثعانبا دـیدرتیب  دـشاب . رظن  دروم  دـندوب ، هنوگ  نیمه  زین  رگید  ياهدـع  شمعا و  هفینحوبا و  دوـخ  یتـح  و  میتـفگ ، نخـس  نآ  زا  نآ 
هب زاین  رابخا  نیا  دـنچ  ره  تسا ؛ هدـماین  نارگید  فنخموبا و  نوچ  یعبانم  رد  هک  هدرک  ظفح  ام  يارب  البرک  يهرابرد  ار  ياهزات  بلاـطم 

تیصو حوتفنبا ، يهزات  مهم و  رابخا  زا  یکی  دشاب . دیفم  رایسب  دناوتیم  روکذم  رابخا  ثحب ، لیمکت  يارب  يور  ره  هب  اما  دراد ؛ یسررب 
نیـسح ماـما  روهـشم  يهلمج  هدروآ و  ار  نآ  نتم  مـثعانبا  دنتـشون . هنیدـم  رد  هـیفنح  نـب  دـمحم  يارب  ترـضح  نآ  هـک  تـسا  ياهماـن 

رما نا  دـیرأ  يدـج  هما  یف  حالـصالا  بلطل  تجرخ  اـمنا  اـملاظال و  ادـسفمال و  ارطبـال و  ارـشا و  جرخا  مل  ینا  : » دوـمرف هک  مالـسلاهیلع 
وجتسج هک  اجنآ  ات  تسا . هدمآ  همان  تیصو  نیمه  رد  بلاطیبا » نب  یلع  یبأ  ةریس  يدج و  ةریسب  ریـسا  رکنملا و  نع  یهنا  فورعملاب و 

رد ماـما  لوق  زا  هکلب  همانتیـصو ، ناوـنع  هب  هن  ار  ـالاب  يهلمج  بوشآرهـش  نبا  دـنچ  ره  تسا ؛ هدـماین  حوـتف  رد  زج  بلطم  نیا  میدرک .
زین راحب  هدمآ و  حوتف  رد  اهنت  بوتکم  نتم  کی  تروص  هب  نآ  يهمان  تیصو  تروص  لاح  نیا  اب  ( 2 . ) تسا هدروآ  سابعنبا  اب  وگتفگ 

اههمان و نتم  يددـعتم  دراوم  رد  (. 3 . ) تسا هدوب  حوتف  زا  لـصا  رد  مه  نآ  هک  دوشیم  نشور  حوتف ، اـب  هسیاـقم  رد  هک  هتفرگ  یعبنم  زا 
مثعانبا لتقم  رد  هک  يرگید  تاکن  زا  تسا . هدش  طبض  يرتلماک  لکش  هب  حوتف  رد  هدمآ ، راصتخا  هب  رگید  عبانم  رد  هک  ییاهشرازگ 

يادن ای  باوخ  هلیسو  هب  ریسم  یط  شتداهش  زا  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  یهاگآ  يهرابرد  یناوارف  رابخا  هک  تسا  نآ  دنکیم  هجوت  بلج 
بتک زا  یخرب  رد  ار  رابخا  نیا  تسا . هدمآ  هراب  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخلوسر  زا  یثیداحا  یتح  و  فتاه -   - ادیپان يدانم  کی 

. تسا هدـمآ  هراب  نیا  رد  يرـصتخم  تاراشا  اهنت  ، میدرک دای  اهنآ  زا  نیا ، زا  شیپ  هک  رگید  یخیرات  عبانم  رد  اما  تفای ؛ ناوتیم  یثیدـح 
هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  نآ  یط  هک  تسا  هنیدم  هحفص 30 )  ) زا جورخ  زا  لبق  بش  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ندید  باوخ  نآ  يهنومن 

نم ۀباصع  نم  ءالب  برک و  ضرأب  احوبذم  الوتقم  كارأ  بیرق  نع  کناک  نیسح ! ای  ینب ! ای  : » دیامرفیم مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هب  هلآ 
نیسح ماما  تکرح  تامدقم  ثحب  اهلقن ، زا  یخرب  ندش  یناتـساد  زا  ياهنومن  (. 4 .« ) يورت نامظ ال  یقـست و  ناشطع ال  کلذ  یف  یتمأ 

سپ دوشیم ؛ تعیب  هب  توعد  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  زا  ادتبا  اهلقن ، يهمه  فالخرب  مثعنبا ، لقن  رد  تسا . هکم  هب  هنیدم  زا  مالـسلاهیلع 
نآ هدش و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  اب  يدنت  دروخرب  دیزی ، خساپ  ندیـسر  اب  دتـسرفیم و  ماش  هب  ار  نآ  ربخ  هتبع  نب  دیلو  وا ، تفلاخم  زا 

هنیدـم مکاح  رـصق  هب  لوا  بش  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هک  تسا  هدـمآ  نانچ  عیاقو  نیا  رگید ، عبانم  رد  ( 5 . ) دنکیم تکرح  ترـضح 
دوجو مه  رگید  دراوم  زا  يرایـسب  رد  نآ  هباشم  هک  لیـصفت  نیمه  رد  لاح ، نیا  اب  درک . كرت  هکم  دـصق  هب  ار  هنیدـم  دـعب  بش  تفر و 
يارب تسا . هدـماین  رگید  ذـخآم  رد  اما  ، دـیآیم رظن  هب  هجوت  لباق  یئزج و  قیقد و  هک  نآ  نیع  رد  هک  دروخیم  مشچ  هب  یتایئزج  دراد ،

هک تسا  ینومضم  هب  کیدزن  هدمآ و  هراب  نیا  رد  هتفگشیپ  هنهک  ذخآم  رد  هک  تسا  یبلاطم  اب  توافتم  ربکایلع  تداهش  يهوحن  هنومن ،
(6 « ) هدـی نم  ماـشلا  لـهأ  جـض  یتـح  لـتاقی  لزی  ملف   » هک تسا  هدـمآ  هنوـمن  يارب  صن  نیا  رد  تسا . هجوـت  دروـم  اـهیناوخهضور  رد 

دوجویماش هفوک ، هپاس  رد  اساسا  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  دـندمآرد . ناـغف  هلاـن و  هب  يو  تسد  زا  ناـیماش  هک  دـیگنج  ناـنچ  ربکایلع ؛
لفاحم رد  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ياهییارـسهیثرم  رد  اهدعب  هک  تسا  یبلاطم  نامه  يانبم  زین  حوتفزا  يرگید  ياهشخب  تسا . هتـشادن 
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هلمرح ریت  اب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ناماد  رد  هک  یکدوک  نیسح ، نب  هللادبع  زا  نهک  عبانم  يهمه  ابیرقت  لاثم ، يارب  دش . هدافتـسا  یعیش 
نیـسح ماما  تسا و  يراوخریـش  لفط  هک  دنراد  رغـصا ر  یلع  تیاکح  یبوقعی  مثعایبا و  نایم  نیارد  دـناهدرک ؛ دای  دیـسر ، تداهـش  هب 
سپـس دـناسر ؛ تداهـش  هب  ار  يو  هک  درک  تباصا  لفط  هب  يریت  تقو  نیا  رد  دـنک . عادو  يو  اب  ات  تفرگ  همیخ  مد  زا  ار  وا  مالـسلاهیلع 

رظن هب  ( 7 ! ) دـناوخ اجنامه  تسا ، تیب  هدـفه  هک  مه  يراعـشا  درک و  هحفـص 31 )  ) نفد ار  وا  هدـنک  ياهرفح  دوخ  ریـشمش  كون  اب  ماما 
نایم رد  نینچمه  تسا . هتـشگ  البرک  رابخا  هب  لصتم  ، یخیرات ظاحل  هب  هک  تسا  رگید  يراـگزور  هب  طوبرم  اـهزجر  نیا  رتشیب  دـسریم 

هک ( 8  ) تسا مثعانبا  نیمه  دناهدروآ ، ار  مالـسلااهیلع  بنیز  ترـضح  دـننام  البرک  نانز  زا  یخرب  ياههبطخ  هک  یعبنم  اهنت  نهک ، عبانم 
تسا یقیفلت  هدمآ ، البرک  يهرابرد  م 558 )  ) بوشآرهـش نبا  بقانم  رد  هچنآ  تسا . هدش  دراو  مه  رگید  عبانم  هب  اهدـعب  قیرط  نامه  زا 

تداهـش زا  شیپ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هک  نیا  هب  يو  هراشا  تسا . هتفرگ  رگید  عباـنم  زا  یخرب  مثعانبا و  يربط ، زا  هک  یتاـعالطا  زا 
(1 . ) دـنک هراشا  هنیمز  نیا  رد  یناتـساد  عبانم  زا  یخرب  زا  يو  يهدافتـسا  هب  دـناوتیم  ( 9 .، ) تسا هتـشک  ار  رفن  دـصهن  رازه و  کی  دوخ 

نب دـمحم  زا  ص 329  ج 44 ، راونالاراحب 7  ( 3 . ) ص 89 ج 4 ، بوشآرهـش ، نبا  بقاـنم  ( 2 . ) 167  - صص 168 مالـسا ، خیرات  عبانم 
ص حوتفلا ج 5 ، ( 6 . ) 15  - ص 29 ج 5 ، حوتفلا ، ( 5 . ) ص 28 ،ج 5 ، حوتفلا ( 4 (. ) یـصاخ باتک  مان  زا  دای  نودب   ) يوسوملا بلاطیبا 
(8 . ) تسا هدـماین  نآ  رد  رغـصایلع  ماـن  تسا و  هاـتوک  ص 245 ) ج 2 ،  ) یبوـقعی تـیاور   210  - صـص 212 ج 5 ، حوـتفا ، ( 7 . ) 209

ص 110. ج 4 ، بوشآرهش ، نبا  بقانم ، ( 9 . ) 222 ص 223 -  ج 5 ، حوتفلا ، دیرگنب :

نیسحلا لتقم  یمزراوخ و 

هدروآ مهارف  اروشاع  يهراـبرد  دـنمجرا  لـصفم و  يرثا  (م 568 ) یمزراوخ یکم  دـمحا  هب  قفوم  دـیؤملاوبا  نیـسحلا  لـتقم  یمزراوخ و 
ظاحل هب  هتـشاد و  یفنح  بهذم  وا  دننامه  هدوب و  يو  درگاش  هک  ارچ  دسانـشیم ؛ يرـشخمزلا  ۀـفیلخ  مزراوخ و  بطخا  هب  ار  يو  تسا .

يور زا  یمزراوخ  تسا . هدیسر  اچ  هب  دنه  رد  ءزج  ود  رد  هک  دراد  هفینحیبا  بقانم  ناونع  تحت  یباتک  يو  تسا . هدوب  یلزتعم  هدیاقع ،
يو رگید  ياهباتک  زا  یخرب  تسا . نیحـسلالتقم  نیمه  هلمج  نآ  زا  هک  درک  فیلأـت  تیبلها  يهراـبرد  رثا  نیدـنچ  هتـشاد ، هک  یعیـشت 

، مالـسلاهیلع نینمؤملاریما  بقانم  مالـسلاهیلع ، نینمؤملاریمأ  یلع  سمـشلا  در  باتک  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  اـیاضق  باـتک  زا : دـنترابع 
، دوخ ( 1  ) مالسلاهیلع نیسحلالتقم  باتک  رد  يو  مالسلاهیلع  نینمؤملاریمأ  هیصو  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  نیمالا  یبنلا  بقانم  یف  نیعبرالا 
، متفه ات  لوا  لصف  زا  تسا . هدروآ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  خیرات  لئاضف و  رد  ار  یثحابم  لصف  هدزناپ  یط  هاتوک  يهمدـقم  کی  زا  سپ 

هللا یلص  ربمایپ  رابخا  هب  همادا  رد  هدمآ و  مالسلاامهیلع  نینسح  هحفص 32 )  ) مالسلااهیلع و ارهز  يهمطاف  مالسلاهیلع  یلع  ربمایپ ، لئاضف 
رد هک  باتک  تسخن  ياهشخب  تسا . هدش  هتخادرپ  راتخم  يارجام  ات  البرک  عیاقو  سپس  مالسلاهیلع و  نیـسح  ماما  يهرابرد  هلآ  هیلع و 

ثحب زاـغآ  زا  تسا . هدرک  لـقن  دوخ  خـیاشم  رکذ  اـب  ار  تاـیاور  نآ ، نمـض  فلؤم  تسا و  دنتـسم  ییاور و  تروـص  هب  تسا . لـئاضف 
هدرک زاغآ  ار  بلاـطم  یفوکلا  مثعا  نب  دـمحا  ماـمالا  رکذ  ریبعت  اـب  فلؤم  هدـش و  تیاور  مثعانبا  حوتف  زا  همه  زا  شیب  بلاـطم  ـالبرک ،

ار حوتف  زا  لقن  زاب  هدوزفا و  نآ  رب  ار  یلقن  ثیدح و  هاگ  تسا ، هارمه  بیذـهت  صیخلت و  اب  هک  حوتف  بلاطم  لقن  زا  سپ  يو  ( 2  ) تسا
ددرگیم زاـب  حوتف  باـتک  هب  همادا  رد  هدوزفا و  ار  ياهتکن  هدروآ ، مثعانبا  زا  هک  یبلاـطم  زا  سپ  يرگید  دروم  رد  ( 3 . ) تسا هداد  همادا 

لقن دوخ  خـیاشم  قیرط  زا  دنتـسم و  روط  هب  فلؤم  هک  تسا  ییاهلقن  الومعم  هدوزفا ، بلاـطم  ( 4 (. ) یفوکلا مثعانبا  ثیدـح  یلا  انعجر  )
راتخم راـبخا  هب  طوبرم  ياـهشخب  رد  ( 5 . ) تسا هتخادرپ  مه  رگید  عباـنم  اـب  مثعانبا  راـبخا  يهسیاـقم  هب  يدراوـم  رد  يو  تسا ؛ هدرک 

هک ( 7  ) هدش لقن  نادمح  نب  میرکلادبع  خیرات  زا  مه  یبلاطم  ( 6 . ) تسا هدش  هدروآ  فنخموبا  زین  هبیتقنبا و  فراعملا  باتک  زا  یبلاطم 
رایتخا رد  هخـسن  نآ  هزورما  هک  هدرب  هرهب  حوتف  زا  يرتلماک  يهخـسن  زا  یمزراوخ  هک  دراد  دوجو  مه  لامتحا  نیا  تسیچ . دشن ، هتـسناد 

نیسحلا لتقم  ( 2 . ) 541 ص 546 -  هیبرعلا ، ۀـبتکملا  یف  تیبلا  لها  دـیرگنب : نآ  نایاوار  اههخـسن و  باتک ، نیا  يهرابرد  ( 1 . ) تسین ام 
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ص ج 2 ، نامه ، ( 6 . ) ص 104 ج 2 ، نامه ، ( 5 . ) ص 270 ج 1 ، نامه ، ( 4 . ) ص 263 ج 1 ، نامه ، ( 3 . ) ص 254 ج 1 ، مالسلاهیلع 
.200 ، 210 ، 254 ، 292  - ص 293 ج 2 ، نامه ، ( 7 . ) 199 ، 204

یناربط ماما  نیسحلا  لتقم 

هک تسا  يرجه  مراهچ  نرق  ناثدـحم  نیرتگرزب  زا  ( 260  - 360  ) یناربط یماش  دمحا  نب  نامیلس  مساقلاوبا  یناربط  ماما  نیـسحلا  لتقم 
تحت هک  یباـتک  تسا . هداد  ياـج  دوخ  رد  ار  تاـیاور  زا  میظع  ياهعومجم  ریبـکلا  مجعم  طـسوا و  مجعم  ناوـنع  اـب  وا  فرگـش  رثا  ود 

مادک ره  هک  تسا  تیاور  رب 148  لمتشم  هدیسر ، پاچ  هب  يو  زا  ( 1  ) هللا فیص  عاجش  دمحم  قیقحت  اب  مالسلاهیلع  نیسحلا  لتقم  ناونع 
دیـس موحرم  يو ، زا  شیب  دراد . صاصتخا  البرک  ياهدادـخر  ات  لـئاضف  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  هحفـص 33 )  ) ماما یگدنز  زا  یـشخب  هب 

لومعم يانعم  هب  لتقم  باتک  باتک ، نیا  اعبط  ( 3 . ) دوب هدناسر  پاچ  هب  ( 2  ) ۀنسلا نیسحلا و  باتک  رد  ار  شخب  نیا  یئابطابط  زیزعلادبع 
رد هک  یعیبط  ریغ  تالوحت  هب  اهلقن ، زا  رایـسب  دنک . نشور  ار  اروشاع  هب  طوبرم  لئاسم  زا  ياهشوگ  دـناوتیم  نآ  تایاور  اما  تسین ، نآ 
هب مه  یناربط  تسا و  تنـس  لها  قرط  تایاور ، نیا  قرط  اـعبط  تسا . هتفاـی  صاـصتخا  هداد ، خر  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  تداهـش  یپ 

، نوتس لهچ  يهسردم  نارهت ، ( 2 . ) 1992 داروالاراد ، تیوک ، ( 1 . ) دشابیم هدش  هتخانش  یتیصخش  ینس ، يهتسجرب  ثدحم  کی  ناونع 
ص 539 و 540 ش 702، هیبرعلا ، ۀـبتکملا  یف  تیبلا  لها  رد  باتک  نیا  هرابرد  ناشیا  هک  یبلاـطم  هب  دـیرگنب  نینچمه  و  ( 3 . ) 1397 ق

. تسا هتشون   701

يرجه مراهچ  موس و  نرق  زا  يرگید  راثآ 

تاعالطا تفریم  راظتنا  يو  ندوب  هعیـش  هب  انب  هک  یبوقعیلا  خیرات  باتک  رد  راظتنا  فالخرب  يرجه  مراهچ  موس و  نرق  زا  يرگید  راثآ 
هک روط  نیمه  ( 243 صص 245 -  ج 2 ، . ) تسا هدش  هتفگ  نخس  هراب  نیا  رد  یکدنا  اهنت  دراذگب ، ام  رایتخا  رد  البرک  يهرابرد  يرتشیب 

نیا رد  تسا . هدماین  هرابنیا  رد  رتشیب  ياهحفص  دنچ  تسا ، يرجه  مراهچ  لئاوا  ای  موس  نرق  زا  يرثا  هک  زین  ۀسایسلا  ۀمامالا و  باتک  رد 
نب دمحا  نب  دمحم  نحملا  باتک  رد  مه  دنچ  یتاحفـص  ( 1 . ) تسا هجوت  لباق  دیزی  اب  دروخرب  ماش و  هب  ارـسا  دورو  يهرابرد  يو  رابخا 

دوجو يراکـش  ياـهطلغ  نتم  نیا  رد  ( 142  - 155 . ) تسا هدمآ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  ربخ  يهرابرد  (م 333 ) یمیمتلا میمت 
ییاهیهاگآ هتخیرگ  هتسج  لاح ، نیا  اب  ( 2  ) تسا نشوجلايذ  نب  رمـش  ياج  هب  شوح » نب  رهـش   » مان ندرب  راکب  هلمج  نآ  زا  هک  دراد 

رگید عبانم  ای  دعـسنبا  تاقبط  رد  هچنآ  ناسب  هدمآ ، البرک  يهثداح  یعیبط  ریغ  راثآ  يهرابرد  هک  يرابخا  هژیو  هب  دوشیم ؛ تفای  نآ  رد 
نب رهظم  زا  خـیراتلا  ءدـبلا و  رد  ( 3 . ) تساهگنـس ریز  زا  نوخ  ندمآرب  نامـسآ و  رد  هرمح »  » شیادـیپ نآ  يهنومن  تسا . ناوارف  هدـمآ ،

هحفص  - ) صص 8 ج 6 ، . ) تسا هتفای  صاصتخا  البرک  دادیور  هب  یتاحفـص  هدش ، فیلأت  يرجه  لاس 355  دودح  رد  هک  یسدقم  رهاط 
رب بوچ  ندز  اب  نامزمه  ار  دیزی  راعشا  هدرک و  لقن  یهاتوک  اب  ار  البرک  يهعقاو  سپس  هفوک و  هب  ملسم  رفس  دیزی ، تعیب  يو  (. 13 ( 34

هدنام ياجرب  فلؤم  مان  نودب  يرجه ) مجنپ  نرق  يهخـسن   ) ءافلخلا خـیرات  ناونع  اب  یباتک  تسا . هدرک  شرازگ  هدوب ، ترـضح  نآ  نابل 
. تسا هدش  شارزگ  البرک  يهعقاو  مامت  لیصفت  هب  باتک  نیا  رد  تسا . هدیسر  پاچ  هب  وکسم  رد  لاس 1968  رد  یسکع  تروص  هب  هک 
هک تسا  راکشآ  لاح  نیا  اب  تسا ؛ هدشن  دای  نآ  رد  زین  رابخا  دانسا  هک  نانچ  تسین ، نشور  رثا  نیا  فلؤم  فسالا  عم  ات 87 آ .) (70 ب 

روط هب  هک  ( 4  ) هدـمآ نایم  هب  ملـسم  نب  دـیمح  زایمان  دروم  کی  رد  تسا . لیـصا  نوتم  رگید  قفاوم  نآ  شرازگ  هدوب و  نهک  عباـنم  زا 
طب ار  نخس  وا  لتقم  نیسح و  مایا  يهرابرد  ام  دسیونیم : مالسلاهیلع  نیسح  لتقم  حرـش  نایاپ  رد  تسا . فنخموبا  عبانم  زا  یکی  لومعم 
سپ شیپ و  ياهثداح  نینچ  دننام  هک  دوب  نآ  ام  لیـصفت  لیلد  تسا . كدنا  دناهتـشون ، هراب  نیا  رد  نایوار  هچنآ  لباقم  رد  هچرگ  میداد 

. هدشن ماجنا  مه  نآ  هب  کیدزن  یتح  هدادن ؛ خر  يزیچ  نینچ  ام  نامز  ات  مه  نایدا  ریاس  رد  هک  تسا  نآ  رب  ام  نامگ  و  دادن ؛ خر  مالسازا 
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(1 (. ) 5  ) کتمحر کلضفب و  کیبن  تیب  لهال  مقتنملا  نک  نعللاب و  مهیلع  لخبی  نم  یلع  مهیلع و  نعللا  ددج  مهللا  دیوگیم : سپـس  و 
خیرات ( 5 . ) گرب 86آ ءافلخلا ، خیرات  ( 4 . ) 153  - ص 154 نامه ، ( 3 . ) ص 147 نحملا ، باتک  ( 2 . ) ص 12 ج 2 ، ۀسایسال ، ۀمامالا و 

گرب 87 آ. ءافلخلا 

ياهضور یبدا و  یناتساد ، عبانم 

خوسر یـسیونناتساد  زین  اهنامه  زا  یخرب  رد  یتح  هک  دوب  یخیرات  عباـنم  مها  یفرعم  تشذـگ ، هچنآ  ياهضور  یبدا و  یناتـساد ، عباـنم 
، یلوصا عبانم  نامه  يهمادا  رد  تفریذپ . البرک  هثداح  یسررب  رد  شهوژپ  راک  يانبم  ناونع  هب  ار  اهنآ  ناوتیم  لاح ، نیا  اب  تسا . هدرک 

شناد تفگ ، دیاب  لاح ، نیا  اب  دوب . هدش  هدافتـسا  هتفگـشیپ  راثآ  زا  یـساسا  روط  هب  اهنآ  نیودت  رد  هک  دش  نیودـت  رگید  يراثآ  اهدـعب 
تـسخن رـصع  يراگنخیرات  اما  دوب ، دنمورین  قطانم  زا  یخرب  رد  زور ، يراگنخیرات  هتبلا  دش . فیعـض  يوس ، نیا  هب  مجنپ  نرق  زا  خـیرات 

راثآ شراگن  يارب  ار  هار  ینس  بصعتم  یبهذم  ياههورگ  طسوت  اهنآ  يدمع  فذح  ای  هیلوا  ذخام  یجیردت  ندش  رود  لیلد  هب  یمالسا ،
یبدا و ياـهدرکیور  ساـسا  رب  رتـشیب  دوـخ و  یبهذـم  هحفـص 35 )  ) ياـهشرگن ساـسا  رب  مدرم  هک  يروـط  هـب  درکدودـسم ؛ یقیقحت 
رد اما  یخیراتریغ  يرثا  دشاب ، یخیرات  هب  هک  نآ  زا  شیب  هک  دوب  يراثآ  ندـمآ  دـیدپ  نآ  يهجیتن  دـندرکیم . دروخرب  نآ  اب  یعامتجا ،

البرک يهثداح  يهرابرد  باتک  يرامـش  ینامز ، هچ  زا  اقیقد  تسین  نشور  هک  نآ  مهم  يهتکن  تسا . دنمجرا  رگید  تاهج  هب  لاح ، نیع 
ینوتم بلاق  رد  هژیو  يهدـیدپ  کی  ناونع  هب  ار  هثداح  نیا  هکلب  درادـن . یهجوت  ارجام  یخیرات  یعقاو  دـعب  هب  نادـنچ  هک  هدـش  هتـشاگن 

هک تسا  نآ  دریگ ، رارق  یـسررب  دروم  لامتحا  کی  ناونع  هب  دـیاب  هچنآ  دـنکیم . ریوصت  يا  هضور  و  یبدا ، یناتـساد ، لکـش  هب  صاخ 
تروص هب  ار  مالسا  خیرات  زا  ياهدمع  شخب  هک  نهک -  راگزور  يروصنم  هللا  حیبذ  يرکب -  نسحلاوبا  مان  اب  سیونناتساد  ياهدنـسیون 

یلع نینمؤملاریما  لـتقم  يو  دـشاب . اروشاـع  تیاور  ندرک  یناتـساد  يارب  یمهم  يهقلح  دـناوتیم  هدروآرد ، اـی  مجنپ  نرق  رد  یناتـساد 
ياهخسن هک  دراد  مالسلاهیلع  نیسحلا  لتقم  نینچمه  يو  تسا . دوجوم  ش 11499:2 )  ) یشعرم رد  نآ  زا  ياهخسن  هک  دراد  مالسلاهیلع 

نیا دسریم  رظن  هب  هچرگ  تسا . هدـمآ   77  - صص 86 رد  يهرامش 575:3  يهعومجم  نمض  نییورق  هاگـشناد  برغم ، روشک  رد  نآ  زا 
زا یشخب  تفگ ، ناوتیم  نینچمه  ( 1 . ) دـشاب هدرک  ذوفن  زین  شخب  نیا  رد  ياهنوگ  هب  تسایبیم  يرکب  تایبدا  اما  تسا ، هاـتوک  هخـسن 

مدع یخیرات و  رکفت  فعض  هب  هجوت  اب  اهنآ ، زا  يرایسب  رد  هک  هدمآ  دیدپ  هعیش  عماوج  لخاد  ياهیناوخهضور  نایرج  رد  درکیور  نیا 
فوهل باتک  اهنآ  يهتـسجرب  يهنومن  تسا . هدروآ  دـیدپ  يژرنارپ  رثؤم و  نایماع ، ظاحل  هب  اما  توافتم  لوصحم  هیلوا ، نوتم  اب  ییانـشآ 

نیمه رد  هدافتـسا  فده  هب  اساسا  هدوب و  لفاحم  لیبق  نیا  هدافتـسا  دروم  هشیمه  هک  تسا  یلح  يامننبا  نازحالا  ریثم  سواط و  نب  دـیس 
يهعماج يدـنمهقالع  اب  تسا . هدـش  هتخادرپ  هثداح  نیا  هب  یمومع  راثآ  رد  دـعب ، هب  مشـش  نرق  زا  عقاو ، رد  تسا . هدـش  فیلأـت  لـفاحم ،

يراـثآ مظن  رثن و  زا  معا  یـسراف  تاـیبدا  رد  دـعب ، هب  مشـش  نرق  زا  اروشاـع ، مسارم  يرازگرب  هب  ناریا  فلتخم  طاـقن  رد  یعیـش  ینس - 
نرق لئاوا  رد  هک  تسا  یفشاک  نیسحالم  ءادهـشلا  ۀضور  تسد ، نیا  زا  باتک  نیرخآ  دمآ . هحفص 36 )  ) دیدپ البرک  يهعقاو  يهرابرد 

ای اهلقن  ندوب  دنتسم  زا  رظنفرص  هتخیر و  ابیز  رایـسب  ینید  بلاق  کی  رد  ار  البرک  ناتـساد  باتک  نیا  دش . فیلأت  تاره  رد  يرجه ، مهد 
هرهب نارگید  دوخ و  راعـشا  زا  مه  دوخ و  يابیز  رثن  زا  هار  نیا  رد  وا  تسا . هدرک  هئارا  لکـش  نیرتیناجیه  هب  ار  البرک  دادخر  نآ ، مدع 

يهرابرد هعومجم  نیمه  رد  لقتسم  یلاقم  رد  ام  تسا . هدرک  داجیا  هدوب ، باب  زین  نآ  زا  شیپ  هک  یناوخلتقم  رد  قیمع  یلوحت  هتفرگ و 
فیلأت لتقم  رد  هزات  ینوتم  تفای و  يرتیمسر  هاگیاج  اروشاع  مسارم  يوفص ، تلود  ندمآ  راک  يور  اب  میاهتفگ . نخس  ءادهـشلاۀضور 

روط نیمه  تسا . هدوب  باـتک  نیمه  ندـناوخ  ياـنعم  هب  یناوخهضور »  » هدوـب و راوتـسا  ناـنچمه  ءادهـشلا  ۀـضور  تیعقوـم  هچرگ  دـش ؛
ياهتنا ات  هدوب و  دیازت  رد  نانچمه  تیعـضو  نیا  دناوخیم . لفاحم  رد  ار  البرک  يهثداح  هب  طوبرم  نوتم  هک  دوب  یـسک  زین  ناوخهعقاو » »

یکی تسا . هدـش  هدوزفا  نیـشیپ  ثاریم  رب  مظن  رثن و  زا  هنیمز  نیا  رد  یتافیلأت  ای  فیلأت  لاس  ره  هتفای و  همادا  نآ  زا  سپ  راجاق و  يهورد 
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تسا یبلاطم  يوتحم  هک  تسا  م 1085 )  ) یحیرط نیدلا  رخفزا  ( 2  ) بختنملا باتک  دش ، نیودت  يوفص  يهرود  رخاوا  رد  هک  يراثآ  زا 
زا هتـشاد ، هاگن  البرک  يارب  ار  یبرع  یناوخهیثرم  تاـیبدا  زایمهم  شخب  هک  نآ  مغر  هب  هدـش و  میظنت  یبرع  يهضور  سلاـجم  يارب  هک 
زا تشذـگ  هک  هنوگنامه  درادـن و  دوجو  خـیرات  تقد  دـعب  هب  ناـمز  نیا  زا  يور  ره  هب  تسین . رادروخرب  اـهلقن  رد  مزـال  یخیراـت  تقد 

اتدمع نآ  هک  دراد  دوجو  هرود  نیا  ياهیـسیون  لتقم  رد  ینـشیب  ظاحل  زا  هچنآ  تسا . هدشن  هدافتـسا  دیدج  راثآ  نیودت  رد  قیقد  رداصم 
کی نیودت  دشاب ، رظن  رد  تسرد  یخیرات  نتم  کی  نیودت  هک  نآ  زا  شیپ  هدش و  هاگن  هیضق  هب  التبا  تبیـصم و  مغ و  هودنا و  هیواز  زا 
مهارف شاهدمع  فده  هدش و  فیلأت  يراوگوس  سلاجم  يارب  راثآ ، نیا  بلاغ  تسا . هدوب  هجوت  دروم  یناوخهضور  دـصق  هب  ازنزح  رثا 

زا هحفـص 37 )  ) اهنآ يهدمع  هدش و  فیلأت  دـعب  هب  يوفـص  يهرود  زا  هک  ار  اهباتک  نیا  زا  ییاههنومن  تسا . هدوب  هیرگ  يارب  هنیمز  درک 
ءاکبلا یف  ماهوالا  ۀلازا  يروتـسا ،)» مان  اب  سپ  نیا  زا   » 993 يروتسا ، یـسراف ، تایبدا   ) ءایلوالا ءالتبا  میربیم : مان  تسا  يراجاق  يهورد 

(، 7165 یشعرم ، ، 979 يروتـسا ،  ) ءاکبلا جاوما  ( 986 يروتسا ،  ) يدنبرد اقآالم  زا  ةداهـشلا  رارـسا  یف  ةدابعلا  ریـسکا  هعیرذ 61:11 ،) )
(964 يروتسا ،  ) مغ رحب  یشعرم 2592 ،)  ) عومدلا رحب  (، 990 يروتسا ،  ) نزحلا رحب  هعیرذ 84:26 )  ) نیموصعملا بئاصم  یف  ءاکبلارحب 

یشعرم ، 964 يروتسا ،  ) مغ ناتساد  (، 1017 يروتسا ،  ) بئاصملا ۀصالخ  (، 976 يروتسا ،  ) نازحالا تیب  ( 1001 يروتسا ،  ) متام ناتسب 
ءاکبلا ضایر  هعیرذلا 264:8 )  ) هبتارلا ۀبیصملا  یف  ۀبکاسلا  ۀعمدلا  يروتسا 995 ،)  ) مالسلاهیلع نیسحلا  صئاصخ  یلع  یعلا  عمد  ( 2916
يدزی ءادهـشلا  ۀضور  (، 3001 یـشعرم ،  ) صاوخلا ۀـضور  (، 6224 ، 6545 یـشعرم ، ، 951 يروتـسا ،  ) هینیـسح يهضور  هعیرذ 6:1 ،) )

بئاصم رکذ  یف  ةداهـشلا  ضایر  ص 215 ) مظعا ، دجـسم  تسرهف  ، ) نازحالا ضایر  ( 972 يروتسا ،  ) نازحالا ضایر  (، 156 یشعرم ، )
ءابکلا ناـفوط  هعیرذ 164:15 ،)  ) ءاـکبلا قـیرط  (، 996 يروتـسا ،  ) راهطالا ۀـمئالایبا  ۀبیـصم  یف  رارـسالا  رـس  (، 958 يروتـسا ،  ) ةداسلا

، يروتـسا  ) عومدلا ضیف  (، 440 یـشعرم ،  ) عومدـلا نیع  (، 941 يروتـسا ،  ) ءاـکبلا نیع  ( 982 يروتـسا ،  ) ةاکبلا ناـمع  ( 697 يروتسا ، )
زنک ( 991 يروتسا ،  ) نحملا زنک  (، 4550 یشعرم ،  ) نیکابلا زنک  (، 969 يروتسا ،  ) نیکابلا زنک  ( 989 يروتسا ،  ) نازحالا تاسبق  (، 988

(963 ، 975 يروتـسا ،  ) هدکمتام ( 970 يروتـسا ،  ) نیرکاذلا ناسل  (، 942 يروتـسا ،  ) ءاـکبلا نیع  بل  ( 969 ، 987 يروتـسا ،  ) بئاصملا
بئاطالا بئاون  یف  بئاـصملا  عمجم  هعیرذ 40:2 ،)  ) ءاـکبلا يرجم  (، 945 يروتـسا ،  ) ۀعجفملا سلاجم  ( 5006 یـشعرم ،  ) نویعلا یکبم 

، يروتسا  ) ءازعلا طیحم  ( 943 يروتسا ،  ) بولقلا قرحم  ( 6572 یشعرم ،  ) یناردنزام بئاصملا  عمجم  (، 3369 ، 5425 ، 6643 یشعرم ، )
لتقم یف  ءاـکبلا  ندـعم  ( 969 يروتـسا ، ، 1645 یـشعرم ،  ) ءاکبلا نزخم  نانجلا ، لـها  بابـش  دیـس  بئاـصم  یف  نازحـالا  نزاـخم  ( 945

(192:5 يرهطم ، يهناخباتک  ) ءاـکبلا حاـتفم  ( 2363 یـشعرم ،  ) ابع لآ  سماخ  ۀبیـصم  یف  ءاـکبلا  حاـتفم  ( 3017 یشعرم ،  ) ءادهـشلادیس
، يروتسا  ) نیـصاعلا هحفـص 38 )  ) تاـجن ( 959 يروتـسا ،  ) نازحالاجـیهم هعیرذ 358:22 ،) ) ءاـکبلا عبنم  (3455 یـشعرم ، ) ءاکبلا لهانم 

عومدـلا عوبنی  (، 961 يروتـسا ،  ) ةاجنلا ۀلیـسو  ( 5500 یـشعرم ،  ) ءاکبلا ۀلیـسو  هعیرذ 372:24 ،)  ) ءاـکبلا زاوـج  یف  نـیعلا  روـن  (، 1000
فسوی دمحم  ناجشالا ، ۀحیص  نازحالا و  ۀحون  یشعرم 5627 )  ) نسح یلع  نب  نیسحالم  مرحملا ، رهش  یف  مغ  مه و  ( 3083 یشعرم ، )
مالـسا هیلع  نیـسحلا  بئاصم  یف  نینوکلا  ضاـیر  ( 9:12 سلجم ،  ) راربالا دیـس  راصتنال  راـکبالا  راـصبا  یـشعرم 1731 ،) ، ) یناقراوخهد

نامه نیزحلا ، راکذت   37:3 یمالسا ، ثاریم  ءایحا  زکرم  یطخ  ياههخسن  تسرهف  ءاکبلا ، نایغط  (.( ف 77:5 يرهطم ، دیهش  يهناخباتک  )
رد تقد  (. 457:2 ءاکبلا ، ندـعم   ) نامه 18:2 نازحالا  سلاـجم  نامه 284:3 ؛ رایخالا ، رثأـت  340:3 ؛ بیاطالا ، بئاصملا  لـیلکا  93:3 ؛

، کشا ءتالتبا ، نزح ، ءاـکب ، زا  تسا  تراـبع  هک  دراد  دوجو  اـهنآ  رد  يدـیلک  موهفم  دـنچ  هک  تسا  نآ  رگناـشن  اـهباتک ، نیا  یماـسا 
دم نآ  رد  یخیرات  دید  رتمک  دش  هراشا  هک  هنوگنامه  هتفرگ و  رارق  هجوت  دروم  میهافم  نیا  هیواز  زا  رتشیب  هورد  نیا  رد  البرک  تبیـصم .

رامآ ات  تسا  هدـش  ببـس  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  باحـصا  تسکـش  زا  بجعت  هک  تسا  نآ  راثآ ، نیا  رد  رگید  يهتکن  تسا . هدوب  رظن 
هللا بیبحالم  ءادهـشلا  ةرکذـت  یتح  يدـنبرد و  اقآالم  ةداهـشلا  رارـسا  هب  یهاگن  هراـبنیا  رد  دراذـگب . داـیدزا  هب  ور  نمـشد  ياههتـشک 
عاقو زا  رود  يردـق  هب  راثآ  لیبق  نیا  دـهدیم . ناشن  تسین ، تابثا  لباق  یخیرات  كالم  یجه  اب  هک  ار  یموجن  ماقرا  لـیبق  نیا  یناـشاک ،
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نآ رب  دروآ ، مهارف  لئاسولا  كردتسم  رد  ار  فاعـض  تایاور  مظعا  شخب  دوب و  يرابخا  یملاع  دوخ  هک  ار  يرون  نیـسح  ازریم  هک  دوب 
رییغت یکدـنا  اب  رـصاعم ، يهورد  رد  یـسیونلتقم  دورب . ناناوخلتقم  ناسیونلتقم و  گنج  هب  ناجرم  ؤلؤل و  باـتک  نتـشون  اـب  اـت  تشاد 

زا تشادرب  يوحن  هب  هک  تسا  ناریا  رد  هطورشم  زا  سپ  ياهدادخر  هب  طوبرم  شیارگ  نیا  تسا . هتفرگ  دوخ  هب  ياهزات  تروص  عضوم ،
، هدـش نیودـت  ارگون  یبهذـم  لفاحم  رد  هژیو  هب  هنیمز ، نیا  رد  هتـشذگ  لاس  دـص  کی  یط  هک  يراثآ  تسا . هدرک  رتیـسایس  ار  مالـسا 

تسد نیا  زا  يرگید  راثآ  دیواج و  دیهـش  ات  ار  نآ  تیاکح  دیاب  هک  دبلطیم  ار  ياهژیو  قیقحت  هلأسم  نیا  تسا . نیـشیپ  راثآ  اب  توافتم 
رد اهنآ  زا  یـشخب  هک  دراد  دوجو  يدایز  ياهرظن  فـالتخا  يرکب  نسحلاوبا  يهراـبرد  ( 1 ( ) هحفـص 39 . ) درک لابند  هتفای  شراـگن  هک 

عمج یف  یحیرطلل  بختنملا   » ناونع تحت  هدـش  پاـچ  ( 2 . ) تسا هدمآ   128  - صص 133 یـشعرم ج 29 ، تسرهف  رد  هاتوک  يراـتفگ 
.1420 یضرل ، فیرشلا  تاروشنم  مق ، يرخفلاب » رهتشملا  بطخلا  یئارملا و 

البرک ات  نآ  یلخاد  ياهحانج  شیرق و  تعیضو  زا  یلیلحت 

ردب و رد  شیرق  نایم  یلخاد  عازن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رصع  رد  فلا : البرک  ات  نآ  یلخاد  ياهحانج  شیرق و  تعیـضو  زا  یلیلحت 
ماظن رد  دـندرک و  حـتف  ار  هکم  مشاهینب  همادا ، رد  دـمآرد . شیرق  فیاوط  رگید  مشاـهینب و  ناـیم  دروخرب  ترهـص  هب  یعون ، هب  دـحا 

هک دوب  نشور  ياهلیبق  شرگن  يهیواز  زا  دندش . هتخانـش  اقلط  ناونع  هب  شیرق ، رگید  فیاوط  نارـس  زا  يرایـسب  دیدج ، ینید  یقالخا - 
ار راعـشا  نآ  يرعبزنبا  دوب و  هتـشک  ار  هزمح  یتح  هتفرگ و  ار  شماـقتنا  دـحا  رد  هک  نآ  مغر  هب  شیرق  تسین و  ینتفاـیهمتاخ  عازن  نیا 
 - مشاهینب هن  هیماینب و  هن  شیرق -  ینایم  طخ  ادتبا  هثالث ، يافلخ  رـصع  رد  ب : دوب . مشاهینب  زا  يریگماقتنا  راظتنا  رد  زاب  دوب ، هدورس 

. دـسریم تردـق  هب  نامثع ، ینعی  هفیاط ، نیا  هب  قلعتم  یمیدـق  ناملـسم  کی  شـشوپ  رد  يوما  یطارفا  طخ  نآ  زا  سپ  دوشیم و  زوریپ 
فویـس مههوجو  ناک  الجر  نیعبـس  مهنم  تلتق  دـق  و  شیرق ، کبحی  مل  نا  یبنذ  اـم  دـیوگیم : مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  هب  ناـمثع  یناـمز 

(1  ) ياهتـشک دیـشخردیم ، الط  نوچ  ناشتروص  هک  ار  نانآ  رفن  داتفه  وت  دنرادیمن ؛ تسود  ار  وت  شیرق  هک  تسیچ  نم  هانگ  بهذـلا ،
نوگنرـس ار  هیماینب  نانآ  دـش . هدیـشک  نایم  هب  دـندوب ، هدـمآرب  لاس  جـنپ  تسیب و  نیا  یط  هک  رگید  لـیابق  ياـپ  هرود ، نیا  ياـهتنا  رد 

یلع ماما  دض  رب  يوما  طخ  ینایم و  طخ  مالسلاهیلع  یلع  ماما  تفالخ  رصع  رد  ج : هحفص 40 ) . ) دندروآ راک  رس  ار  مشاهینب  دندرک و 
رد تسا . یمشاه  طخ  اب  يوما  طخ  گنج  ناشن  نیفـص ، گنج  مشاهینب و  اب  ینایم  طخ  عازن  لبمـس  لمج  گنج  دیروش . مالـسلا  هیلع 

، دوب رادهدـهع  ار  نآ  يربهر  هیواعم  هک  يوما  تکرح  يهبلغ  زا  سپ  درک . هبلغ  یمـشاه  طـخ  رب  يوما  طـخ  تیاـهن ، رد  و  تکرح ، نیا 
ریقحت ربانم و  رب  یلع  رب  نعل  ندرکیمـسر  رد  مشاهینب -  ریقحت  اب  هیواعم  درک . راوتـسا  ار  دوخ  تردـق  يوما  نادـناخ  بلاـق  رد  شیرق 
ماقتنا رکف  رد  هک  دوب  شیدناتحلـصم  نادنچ  اما  دـنک ؛ ردـب  نادـیم  زا  ار  نانآ  ات  دیـشوکیم  جرزخ -  سوا و  هب  نانآ  ندـیمان  اب  راصنا 

دوخ نیمه  درک و  راومه  دـیزی  شدـنزرف  تفـالخ  يارب  ار  هار  مالـسلاهیلع  نسح  ماـما  ندـناسر  تداهـش  اـب  اـب  هک  نآ  زج  داـتفین ؛ رتشیب 
لمع دراو  هیماینب  دض  ربیمـشاه  طخ  شیرق و  ینایم  طخ  راب  نیا  دیزی ، ندمآ  راک  يور  اب  د : دروآ . دـیدپ  مالـسا  ناهج  رد  ار  یبوشآ 
نوچ نآ ؛ قلطم  يانعم  هب  یمـشاه  هن  و  یبلاط -  طخ  اب  دروم  کی  هک  نایوما  مهم  دربن  هس  اعبط  دـندشن . دـحتم  رگیدـکی  اب  اـما  دـندش ؛
همه داد ، خر  ینایم  طخ  اب  هکم  سپس  هنیدم و  هب  هلمح  رد  دروم  ود  و  تفرگ ، تروص  البرک  رد  دنتشادن -  تکرـش  البرک  رد  نایـسابع 

کـسمت نونکا  راصنا . زا  هرح ، رد  دش و  هتفرگ  ماقتنا  اهیبلاط  زا  البرک  رد  راب  نیا  تسا . خـیرات  زا  عطقم  نیا  ياهلیبق  تاضراعت  لصاح 
اجنیا رد  ام  هک  دندیدیم  دندوبیم و  دندش ، هتـشک  ردـب  رد  هک  ام  خـیاشم  شاک  يا  هک  مینکیم  كرد  رتهب  يرعبزنبا  رعـش  هب  ار  دـیزی 

: تفگ مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هب  باطخ  هنیدم ، رد  دـیزی  اب  تعیب  يهلأسم  حرط  يادـتبا  نامه  رد  ناورم  میتفرگ . نانآ  زا  ار  دوخ  ماقتنا 
نادناخ امـش  مکوضغبی . نأ  مهیلع  قح  مهوضغبت و  نا  مکیلع  قح  نایفـسینب و  لآ  ضغب  متبرـشأ  امالک و  متئلم  دق  بارتیبا  لآ  مکناف 

زا هک  تسا  نانآ  قح  دیـشاب و  مشخ  رد  نانآ  زا  هک  تسامـش  قح  دیراد و  لد  رد  ار  نایفـس  وبا  لآ  ضغب  مالـسلاهیلع -  یلع  بارتوبا - 
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يرگهفیاط وا  رظن  زا  ضغب ، گنج و  نیا  هک  توافت  نیا  اب  تفاییمرد  ار  ینیفرط  ضغب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دنـشاب . بضغ  رد  اـمش 
هیبن یلع  لجوزع  هللا  لزنا  نیذلا  ةراهط  تیب  لها  انا  و  سجر ، کناف  ینع ، کیلا  ناورم ! ای  کلیو  داد : باوج  نینچ  ناورم  هب  ماما  دوبن ؛
رهاط هزیکاپ و  تیب  لها  ام  یتسه و  دـیلپ  وت  راکچ ! ام  هب  ار  وت  ناورم ! يا  ( 2  ) سجرلا مکنع  بهذیل  هللا  دیری  امنا  دـمحم : هحفص 41 ) )
جاح یـضار  دمحم  قیقحت  یناهفـصا ، میعنوبا  ، ) هباحـصلا ۀفرعم  ( 1 . ) درک لزاـن  شلوـسر  رب  ار  ریهطت  يهیآ  اـم  يهراـبرد  دـنوادخ  هک 

ص 24. ج 5 ، حوتفلا ، ( 2 . ) ص 301 ج 1 ، ( 1408 هنیدم ، نامثع ،

ادخلوسر تلحر  زا  سپ  مالسا  نید  اب  دروخرب  عون  هس 

یلص ادخ  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  زا  یخیرات ، يهورد  هس  رد  مالسا  اب  دوخرب  زرط  ادخلوسر  تلحر  زا  سپ  مالسا  نید  اب  دروخرب  عون  هس 
رد هک  هنایارگ  لیوأت  یهاـگآان و  رـس  زا  مک  تسد  هنایوجتحلـصم  دروخرب  یکی  فلا : تسا : هدوب  تواـفتم  روس  نیا  هب  هلآ  هیلع و  هللا 

شرگن مــه  یـــسانشنید  رظن  زا  تــشاد و  یفلتخم  تاــظحالم  هــک  شیرق  یناــیم  طــخ  ینعی  دوــب . حرطم  ناـــمثع  زا  شیپ  يهرود 
ب: درک . لیدبت  تفالخ  طخ  هب  ار  تیالو  طخ  هک  دوب  یشیدناتحلصم  نیمه  اقیقد  درکیم . لابند  ار  هنایارگتعدب  هنایوجتحلـصم و 
رد اـی  هدرک ؛ یهن  نآ  زا  نآرق  یلوت  سبع و  يهروس  رد  هک  يزیچ  ناـمه  نآ . زا  یفارـشا  يریبعت  يهئارا  نید و  اـب  هناـیوجدوس  دروخرب 

يارب نید  زا  یفارـشا  ریبـعت  ناـمثع ، يهرود  رخاوا  زا  تسا . هدرک  تمذـم  ار  نآ  ءاـیبنا  صـصق  رد  راـی  هدومن و  هلباـقم  نآ  اـب  زنک  يهیآ 
هللا لام  لام ، نوچ   ) تسا هفیلخ  کلم  لاملاتیب  هک  نیا  ياعدا  دمآرد . هیجوت  لباق  یعیبط و  رظن  هب  باحـصا  زا  يرایـسب  یتح  نایوما و 
ماش رد  هیواعم  زبس  خاک  ای  نامثع  رذوبا و  عازن  و  تسین ؛ هیآ  وزج  زنک  يهیآ  واو »  » هک نیا  ياعدا  ای  (. 1 !( ) هللا ۀفیلخ  مه ، هفیلخ  تسا و 
یلع ماما  ریبعت  دوب . هرود  نیا  رد  مالـسا  زا  یفارـشا  ریبعت  دشر  زا  يرادومن  همه  دـش و  هتخاس  اهنیا  لاثما  مالـسا و  تمظع  يهناهب  هب  هک 

يدیأ یف  اریـسأ  ناک  نیدلا  هذـه  ناف  . ) دـندوب هداد  رارق  ییوجدوس  يهلیـسو  ارنآ  هدوب و  رارـشا  تسد  ریـسا  نید  هک  نیا  رب  مالـسلاهیلع 
هیلع و هللا  یلص  ربمغیپ  یلمع  يهریس  ندرک  شومارف  دراد . شرگن  نیمه  رد  تحارـص  ( 2 ( ) ایندلا هب  بلطت  يوهلاب و  هیف  لمعی  رارشالا ،

تنس باتک و  اب  مالسلاهیلع  یلع  ماما  يهنادنمتدارا  دروخرب  ج : تسا . شرگن  نیمه  يهبلغ  يهجیتن  یگدنز ، تسایس و  يهصرع  رد  هلآ 
یلصا عبانم  مالسا و  دوخ  يهچیرد  زا  ار  مالسا  هک  یترح  درک ؛ دای  مالسلامهیلع  تیب  لها  هحفص 42 )  ) طخ ناونع  اب  نآ  زا  ناوتیم  هک 

هب مالـسلاهیلع  یلع  ماما  يرادافو  هک  نانچ  اهییارگ . تعدب  اهیـشیدنا و  تحلـصم  زا  رودـب  مه  نآ  درگنیم . تنـس  باتک و  ینعی  نآ 
هک یناسک  يهناشیدنا  تحلصم  تاروصت  اهتعدب و  اب  ناشیا  ندش  وربور  تسا . سکعنم  هغالبلاجهن  رد  یبوخ  هب  يوبن ، تنـس  نآرق و 

، يوبن يهریـس  هب  یـصخش  يرادافو  تسا . ماما  رد  شرگن  نیمه  رگناشن  دننک ، شلیمکت  دـیاب  نانآ  تسا و  صقان  مالـسا  دـندوب  دـقتعم 
مالـسلامهیلع تیب  لها  مالـسلاهیلع و  یلع  ماما  رد  شرگن  نیا  دوجو  زا  ناـشن  همه  ثیدـح  نآرق و  زا  تسارح  ظـفح و  هداـس ، یگدـنز 

داـجیا يهلأـسم  هب  ناوتیم  نید -  اـب  اـهدروخرب  لـیبق  نیا  لوصحم  ناوـنع  هب  نینچمه  و  تواـفتم -  ياـهدروخرب  نیا  هیجوـت  يارب  دراد .
تسرد شرگن  مادک  هک  نیا  نید و  تخانش  رد  ههبش  دوجو  دننک  عیاض  مه  ار  نارق  هک  دوب  هدنام  مک  یتح  درک . هراشا  نید  رد  تاهبش 

قساف رفاک ، نمؤم ، ناملسم ، زرم  هک  دوب  نآ  یکی  تاهبش ، نیا  راثآ  زا  درک . هک  دنکیم  مهارف  هعماج  رد  ار  هنتف  فالتخا و  هنیمز  تسا ،
ناناملسم زا  يرایسب  رگید ، يوس  زا  دشیم و  هتـسناد  یفاک  ندروآ  مالـسا  يارب  نیتداهـش  نتفگ  وس  کی  زا  دش . هتخیمآ  مهرد  قفانم  و 

هزرابم هب  نید  اـب  نید ، ماـن  هب  هاـگ  هک  نآ  زا  رتدـب  دـندیورگیم ؛ یغب  هب  یتح  دـندرکیم و  هشیپ  ار  روجف  قسف و  قاـفن و  ییوجدوس و 
يهمان 53. هغالبلاجهن ، ( 2 . ) ص 43 ص 3 ، ( 1996 توریب ، سابع ، ناسحا  حیحصت  ، ) هینودمحلا ةرکذتلا  دیرگنب  ( 1 . ) دنتساخیمرب

هیواعم تموکح  ات  ادخلوسر  نامز  زا  یسایس  ماظن  عون  هس 

هبرجت یـسایس  ماظن  عون  هس  البرک ، ات  هنیدـم  یمالـسا  موکح  يادـتبا  زا  هیواعم  تموکح  اـت  ادـخلوسر  ناـمز  زا  یـسایس  ماـظن  عون  هس 
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هتخادرپ نآ  هب  هریـس  نآرق و  رد  هک  یمیهافم  بوچراهچ  رد  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تسایر  هب  ییالو  يوبن و  ماظن  فلا : دوشیم :
ییوگلا يوبن  ماظن  تسا . هدرک  نییعت  نییبت و  مالـسا  رـس  رب  تعیب  یهلا و  ماکحا  زا  تعاطا  ساـسا  رب  ار  ربماـیپ  اـب  مدرم  يهطبار  هدـش و 

، تفالخ ماظن  تسا . هیقف  یلو  نودبیمالسا  يروهمج  یعون  هک  تفالخ  ماظن  ود  ب : دریگیم . یپ  ییالو  ماظن  رد  ار  نآ  هعیش  هک  تسا 
يهمین ات  ماظن  نیا  تسا . شزرا  کی  زونه  رهاظ  رد  مک  تسد  یتسیزهداس  دشاب ، يرالاس  هتـسیاش  تسا  رارق  تسین : یثوروم  ماظن  اعبط 

ج: دنکیم . تکرح  موس  عون  ماظن  تمـس  هب  دنکیم و  رییغت  تیعـضو  یمارآ  هب  نآ ، زا  دعب  هحفص 43 )  ) اما دراد ؛ همادا  نامثع  يهرود 
يارب نامثع  راتفر  زا  تسا . نآ  مزاول  يهمه  اب  مالـسا  زا  شیپ  ياهیناریا  اهیمور و  یهاش  ماظن  هیبش  هک  یتفالخ  یتتنطلـس -  ماظن  موس 

يو درک . راوتسا  الماک  ار  یهاشداپ  ماظن  دمآ ، راک  رس  هیواعم  تفایرد . ار  يرگیثوروم  يوب  ناوتیم  اهرهش ، تموکح  هب  نایوما  نییعت 
ماظنب ار  نآ  توافت  دـندوب و  هدـید  ار  یتفالخ  ماـظن  هک  هباحـص  زا  یخرب  مه  دوب و  دونـشخ  دـنمانب  ناطلـس  ار  وا  هک  نیا  زا  شدوخ  مه 

، دناوخ کلم )  ) هاشداپ ار  وا  هنعط  يور  زا  صاقویبا  نب  دعس  دندناوخیم . ناطلـس  ار  وا  هنعط  هب  دندرکیم ، كرد  دیدج  يوما  یتنطلس 
. دوب هدـش  هتخانـش  يهمئا  يارب  نایوما  يوس  زا  ياهیور  نینچ  (. 2  ) كولملا لوا  انأ  تفگیم : مه  هیواـعم  دوخ  هک  ناـنچ  ( 1 . ) هفیلخ هن 

ةریـسب راس  نم  ۀـفیلخلا  امنا  دومرف : هیواعم  هب  باطخ  درک ، داریا  دجـسم  رد  هک  ینانخـس  رد  حلـص ، تقو  رد  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  اذـل 
یلص ربمایپ  هریس  هب  هک  تسا  یـسک  هفیلخ  اما . ابا و  ایندلا  ذختا  ننـسلا و  لطع  روجلا و  ناد  نم  ۀفیلخلا  سیل  هتعاطب و  لمع  هللالوسر و 

اهر ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تنس  دزروب ، يرگمتسهفیلخ  هک  تسین  نیا  هب  یگفیلخ  دنک . تعاطا  وا  زا  هدرک و  لمع  هلآ  هیلع و  هللا 
ص 217؛ ج 2 ، یبوقعیلا ، خـیرات  ص 210 ؛ ج 8 ، قمشد ، خیرات  رـصتخم  ( 1 ( ) 3 . ) دریگب دوخ  رداـم  ردـپ و  ناونع  هب  ار  اـیند  دـیامن و 

کن و  دـنه ) عبط   ) ص 147 ج 11 ، هبیشیبانبا ، فنـصم  ص 232 ؛ ج 2 ؛ یبوقعیلا ، خـیرات  ( 2  ) ص 291 ج 1 ، قازرلادبع ، فنـصملا ،
الایم ناک   » هک تسا  هدروآ  هیواعم  يهرابرد  زین  ینصح  دنکیم . ریبعت  کلم  هب  تفالخ  زا  هیواعم  اجنآ  رد  ص 71 ؛ لمجلا ، ۀعقو  ۀنتفلا و 
ياج رد  ص 147 ؛ کلملادـبع ، ۀـلود  یلارمع  ۀـلود  نم  زا : لقن  قشمدـل ص 80 ، خـیراوتلا  تابختنم  کن : کلملا » لاـحتلا  یلا  هترطفب 

نسحلا مامالا  ۀمجرت  ( 3 . ) ص 55 ج 25 ، قشمد ، خیرات  رـصتخم  هفیلخ ؛ رخآ  كولملا و  لوا  انأ  تفگ : هک  هدـش  لقن  هیواعم  زا  يرگید 
.171 صص 172 ، مالسلاهیلع 

اهيراوشد تالکشم و  اب  یلع  لآ  یلع و  ماما  دروخرب 

رد داقتنا  اب  هارمه  مالسا  لصا  ظفح  رطاخ  هب  مالسلاهیلع  یلع  ماما  توکس  فلا : اهيراوشد  تالکشم و  اب  یلع  لآ  یلع و  ماما  دروخرب 
رد مالـسلاهیلع  نانمؤمریما  حیرـص  ریبعت  نیا  اـب  مه  نآ  تسا ؛ ترـضح  نآ  یـسایس  راـتفر  رد  یـساسا  لـصا  کـی  بساـنم  ياـهتصرف 
زا هک  ياهمان  رد  مه  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ابهن . یثارت  يرأ  يذق  نیعلا  یف  یجـش و  قلحلا  یف  تربص و  دومرف : هک  هیقـشقش  يهباطخ 

انیلع رثاتساف  دوب : نیا  ماما  مالک  دندرک . حرطم  دوخ  یخرات  شرگن  يهرابرد  ار  نیماضم  هحفص 44 )  ) نیمه دنتشون ، هرصب  لها  هب  هکم 
زیهرپ فالتخا  زا  نوچ  میدـش  یـضار  مه  ام  دـندرک ، متـس  ام  رب  راـب  نیا  رد  شیرق -  اـموق -  ( 1  ) ۀقرفلا انهرک  انیـضرف و  کلذـب ، انموق 

ماما رمع ، تفالخ  زا  سپ  تشاد . دوجو  مه  هفیقـس  زا  دـعب  هتبلا  هک  دوب  تفالخ  نتفرگ  تسد  هب  يارب  شـالت  مود  يهلحرم  ب : میتشاد .
تفالخ نتفرگ  دهع  هب  رد  ینادنچ  لیامت  ماما  موس ، يهفیلخ  ندـش  هتـشک  اب  تفر . شیپ  ندـش  هفیلخ  زرم  ات  درک و  تکرـش  يروش  رد 

رد نآ  یبناج  راثآ  زا  رظنفرص  شالت ، هام  هن  لاس و  راهچ  درک . هشیپ  ار  حالصا  تسایـس  تفریذپ و  ار  نآ  مدرم  رارـصا  هب  اما  تشادن ؛
یپ رد  یلمع  يهجیتن  تشاد ، قارع  رد  عیـشت  خـیرات  دـنور  رب  هک  يریثأت  ماما و  تابوتکم  نانخـس و  ياهبنارگ  ثاریم  نتـشاذگ  ياـجرب 

مـشش تموکح  ج : دیـسر . تردق  هب  دوبیمن ، تسار  اعدا  نیا  رد  تسنادیم و  تفالخ  خـیرات  دادـتما  رد  ار  دوخ  هک  هیواعم  تشادـن و 
يراـبجا و ندـمآ  هاـتوک  نآ ، زا  سپ  تسا ؛ حالـصا  يارب  شـالت  ینعی  مالـسلاهیلع  یلع  ماـما  تموـکح  يهمادا  رد  نسح  ماـما  يههاـم 

روما يهتـشر  نتفرگ  تسد  رد  يارب  تصرف  زونه  ینعی  دـباین . همادا  دـشابن و  یثوروم  تعیـضو  نیا  هک  نآ  هب  طورـشم  هیواعم  نتفریذـپ 
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تضهن و زاغآ  دیزی و  اب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تعیب  مدع  دیزی و  ندـمآ  راک  يور  یلیمحت ؛ حلـص  تدـم  ندـش  مامت  د : دراد . دوجو 
اب تعیب  رب  رارصا  ربارب  رد  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  دسرن . هچ  دسرب و  تردق  هب  هچ  . تفرگیم تروص  حالـصا  فده  هب  زاب  هک  تفلاخم 
هللا هعدوأ  نیذـلا  قحلا  مالعأ  و  ۀـلاسرلا ، ندـعم  و  ۀـمارکلا ، تیب  لهأ  انا  تملع ، دـق  ۀـتبع ! ای  دـیامرفیم : نایفـسیبا  نب  دـبتع  هب  دـیزی ،

نایفسیبأ دلو  یلع  ۀمرحم  ۀفالخلا  نا  لوقی : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  يدج  تعمس  دقل  هللا و  نذاب  تقطنف  انتنسلأ ، هب  قطنأ  انبولق و  لجوزع 
تعیدو هب  ام  بولق  رد  ار  اهنآ  دـنوادخ  هک  میتسه  قح  ياـههناشن  تلاـسر و  ندـعم  تمارک ، تیب  لـها  اـم  هک  یهاـگآ  وت  هبتع ! يا  ( 2)

وبا نادـنزرف  رب  تفالخ  دومرف : هک  مدینـش  مدـج  زا  دوخ  متفگ و  نخـس  دـنوادخ  يهزاجا  هب  نم  تسا . هدرک  يراج  ام  ناـبز  رب  هداـهن و 
ص 151. قودص ، خیش  یلاما  ( 2 . ) 157  - ص 158 ج 8 ، ۀیاهنلا ، ۀیادبلا و  دیرگنب : ( 1 ( ) هحفص 45 . ) تسا مارح  نایفس 

فلتخم قطانم  رد  مدرم  يهماع  دیاقع  یگنوگچ 

هب رجاهم ، فلتخم  لیابق  زا  یبیکرت  هک  هفوک  هرـصب و  رهـش  ود  نانکاس  ای  قارع  مدرم  فلتخم  قطانم  رد  مدرم  يهماع  دـیاقع  یگنوگچ 
ینامثع رتشیب  لمج  گنج  رطاخ  هب  هک  اهيرـصب  زا  يادج  دـندوبن . نآ  بلاط  دـندوب و  ساره  رد  ماش  يهطلـس  زا  دـندوب ، اهینمی  هژیو 
یجراخ نیفص  زا  دعب  مه  یناسک  دندوب ؛ بهذم  هعیش  هفوک  نامدرم  زا  يرایسب  دوب ، ناشنایم  رد  مه  هعیش  يرامش  هتبلا  و  دندش ، بهذم 
دنمورین قارع  نایعیش  دندیدنسپیمن . ار  هیماینب  هک  روطنامه  دنتساوخیمن ؛ ار  ود  نیا  زا  مادک  چیه  مه ، یناوارف  يهدع  دندش . بهذم 

ياهمان تیلـست  نانآ  دیـسر . تداهـش  هب  نسح  ماما  یتقو  هک ، نآ  دهاش  دنتـشاد . مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  زا  تیامح  رب  رارـصا  دـندوب و 
ماما اما  دورب . اهنآ  دزن  اـت  دنتـساوخ  يو  زا  دـندرک و  غـالبا  يو  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  يهعیـش  ناونع  هب  ار  دوخ  تدارا  هداتـسرف و 

یبوقعی رتلماک  روط  هب  ار  همان  نیا  نتم  ( 1 . ) تویبلا یف  اونمکا  ضرالاب و  هللا  مکمحر  اوقصلاف  كاذ ، مویلا  ییأر  سیلف  انا  اما  و  دومرف :
لمج و زا  سپ  هدوب و  شیرق  ینایم  طخ  رادفرط  اهنیا  دـندوب . رفنتم  نایوما  زا  ابلاغ  راصنا  هژیو  هب  هکم  هنیدـم و  مدرم  (. 2 . ) تسا هدروآ 

رتشیب هدوبن و  يولع  طـخ  بلاـط  هنیدـم ، ناـنکاس  دـندرک ، تیاـمح  مالـسلاهیلع  یلع  ماـما  زا  نآ  رد  راـصنا  زا  یناوارف  رامـش  هک  نیفص 
دیما یبالقناریغ . يرگید  دوب و  یبالقنا  اـهنیا  زا  یکی  هک  تواـفت  نیا  اـب  دـندوب . مرع  نب  هللادـبع  اـی  يریبز و  نب  هللادـبع  یـشم  رادـبناج 

نب هللادبع  فوع و  نب  نامحرلادبع  رسپ  بعـصم  هلمج  زا  شنارادفرط  هکم ، هب  وا  نتفر  زا  سپ  هک  دوب  ریبزنبا  تیعمج  نیا  ياهیبالقنا 
. دندوب نایوما  راداوه  همه  دـشیم ، نیطـسلف  ندرا و  هیروس و  مدرم  لماش  هک  مه  ماش  مدرم  دـندش . ینادـنز  يریگتـسد و  يودـع  عیطم 

هیواعم زا  دـجو  مامت  اب  ماش  مدرم  دوب . نایوما  رایتخا  رد  یناوارف  تاناکما  لیلد  نیمه  هب  داـیز و  هداـعلاقوف  مدرم  نیا  داـصتقا  تیعمج و 
راهظا سرت  اب  نآ  زا  سپ  هدـمآ و  هیواعم  رادـید  هب  نانآ  دوب ، راضتحا  لاح  رد  هیواعم  یتقو  دـنامب . ناشنایم  تنطلـس  ات  دـندرکیم  عافد 
ییوگ ( 3 . ) ادبا کلذـب  یـضرن  ال  هللاو ، ال  بارتیبا ، هحفـص 46 )  ) لآ یلا  نایفـسیبا  لا  نم  جرخت  هدـعب  نم  ۀـعیبلا  ناک  و  دـندرکیم :
نارـس دوب . میهاوخن  یـضار  رما  نیا  هب  ام  دنگوس  ادخ  هب  ریخ  هن  دسرب ؛ بارتوبا  لآ  هب  هتفر  نوریب  نایفـسوبا  لآ  زا  هیواعم  زا  دـعب  تعیب 

هنا اولاق : و  حـیبقلا ، هیف  لاق  و  هنع ، هللا  یـضر  بلاطیبا  نب  یلع  اوبـس  مهنا  دـندش : عمج  دوب  راضتحا  لاح  رد  هک  هیواعم  روضح  رد  ماـش 
یـضر و انل  هناف  دیزی . كدـلو  یف  اهلعجاف  هدـلو ، یلا  ۀـفالخلا  ریـصت  نأ  بحن  انـسل  و  اناراضح ، دابا  انتارـس و  لتقف  قارعلا  نم  انیلا  راس 
هب دندش . هتشک  نایماش  زا  يرایسب  نآ  نمض  هک  نیفص  گنج  رطاخ  هب  دندرک و  ییوگدب  یلع  زا  هک  نیا  هصالخ  ( 4  ) نیملسملا عیمجل 

نیلوا نامه  رد  دیزی  هد . رارق  ترـسپ  رد  ار  تفالخ  هیواعم ! نیاربانب  دسرب . وا  نادنزرف  هب  تفالخ  داد  دـنهاوخن  هزاجا  هک  دـنتفگ  هیواعم 
(1 (. ) 5 ! ) تسا ماش  مدرم  امـش  نایم  رد  ریخ  هتبلا  و  دـش ؛ دـهاوخ  عقاو  قارع  مدرم  وا و  نایم  یتخـس  گنج  هک  تفگ  مدرم  هب  ینارنخس 
، نامه ( 5 . ) 253  - ص 254 ج 4 ، نامه ، ( 4 . ) ص 252 ج 4 ، حوتفلا ، ( 3 . ) ص 203 ج 2 ، یبوقعیلا ، خیرات  ( 2 . ) ص 223 لاوطلا ، رابخا 

ص 6. ج 5 ،
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نایوما طسوت  مدرم  يهماع  ندرک  فرحنم  ياههار 

مه هیواعم  دوخ  زا  دنتخانشیم و  ربغیپ  لسنا  زا  ار  يوما  نادناخ  مدرم  ماش ، رد  فلا : نایوما  طسوت  مدرم  يهماع  ندرک  فرحنم  ياههار 
نیلوا رد  دـیزی  دنتـسنادیم . نامثع  نوخ  ثراو  ار  دوخ  نینچمه  اـهنآ  ( 1 . ) هللالوسر ةرجـش  نحن  تفگیم : اهنآ  هب  هک  تسا  هدـش  لقن 

دق و  همتاخ ، هفیـس و  هعم  ۀیواعم و  ۀـمامع  هسأر  یلع  دـیزی و  جرخف  دـمآرد : ربنم  هب  درک و  نت  رب  ار  نامثع  ینوخ  سابل  دوخ ، ینارنخس 
ینامز ( 3 . ) نیدلا راصنأ  قحلا و  لهأ  نحن  تفگ : مدرم  هب  ینانخـس  رد  دیزی  ( 2  ) مدلاب اخطلم  هیف  نامثع  لتق  يذـلا  نامثع  صیمق  سبل 

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  يارب  هک  دندروخ  مسق  حافس  دزن  ماش  ناریپ  زا  رفن  لهچ  دندیسر ، تردق  هب  نایسابع  و  دندرک ، طوقس  نایوما  هک 
لاـخ وا  هک  دوـب  نیا  هلمج  نآ  زا  هک  دـشیم  لـعج  یلئاـضف  هیواـعم  يارب  ب : دناهتخانـشیمن . ناـیوما  زجب  هحفـص 47 )  ) یناشیوخ هلآ 

هک يزیچ  دشیم ؛ زین  وا  لاح  لماش  دوب ، هدش  تسرد  هباحـص  يارب  جیردت  هب  هک  مه  یتسادـق  تمرح و  تسا . یحو  بتاک  نینمؤملا و 
يو زا  یمالسا  ياههقرف  رگید  ات  دنهدن  هزاجا  دننک و  یشوپمشچ  وا  اراکشآ  بویع  زا  ساسا ، نامه  رب  تنـس ، لها  مه  اهدعب  دش  ببس 

هب هیواعم  طخ  هب  هتـسباو  يهباحـص  زا  یخرب  هک  دشیم  لعج  یثیداحا  نایولع  مالـسلاهیلع و  یلع  ماما  تمذم  رد  ج : دـننک . دای  يدـب  هب 
دب دنتـسبیم ، غورد  بلاطیبا  نب  یلع  رب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  نامـشچ  شیپ  رد  هنیدم  رب  مکاح  نایوما  یتح  دـندرکیم . کمک  نآ 

نیـسح ماما  هب  مدرم  شیپ  رد  ناورم  درک . دروخرب  ناورم  اب  دـش و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  مشخ  ببـس  راب  دـنچ  هک  يراـک  دـنتفگیم :
ندرک مارآ  مدرم و  ندرک  عناق  يارب  ولهپ  ود  یساسا  میهافم  زا  هدافتسا  د : درک .. نیهوت  مالسلااهیلع  ارهز  يهمطاف  شردام  مالسلاهیلع و 

هک یبش  نامه  تسا . ریباـعت  نیا  زا  یکی  تعاـمج  ریعبت  زا  هدافتـسا  تسا . هدوب  ناـیوما  يارب  فدـه  هب  ندیـسر  ياـههار  زا  یکی  ناـنآ ،
يهدیقع نیا  ( 4  ) نیلسملا ۀعامج  اقرفت  ایقتا و ال  تفگ : اهنآ  هب  رمعنبا  دوب ، ریبزنبا  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  زا  نتفرگ  تعیب  تبحص 

نیا يور  رمعنبا ، لاثما  زا  شیب  نایوما  دوخ  دـنکیم . تعیب  وا  دـشاب ، تعامج  یتقو  اهنت  تفگیم  هک  دوب  رمع  نب  هللادـبع  نوچ  يدرف 
رگا مه ، دعب  دشیم و  هتفرگ  تعیب  دارفا  زا  روز  اب  یتفگـش  لامک  اب  هک  تسا  تعیب  ضقن  موهفم  رگید ، موهفم  دندرکیم . دـیکأت  هلأسم 
ۀفاـک هعیاـب  دـق  و  دـیزی ، ینبـال  ۀـعیبلا  تذـخأ  تفگیم : هشیاـع  هب  هیواـعم  دـشیم . هذـخاؤم  نآ  رطاـخ  هب  درکیم ، دـهع  ضقن  یـسک 

قفرلاب و کیلع  نل  و  کلذ ، يرأ  ینا ال  ۀشیاع : تلاقف  مهدوهع ؟ سانلا  علخی  نا  و  تدکأت ، تتبث و  دـق  ۀـعیب  ضقنا  ینیرتفأ  نیملـسملا ،
ات هک  یتعیب  هک  تسا  نیا  يهدـیقع و  ایآ  دـناهدرک . تعیب  وا  اب  مه  ناناملـسم  يهماع  میاهتفرگ و  تعیب  دـیزی  مرـسپ  يارب  نم  ( 5 . ) ینأتلا

ارادم یمرن و  اب  اما  تسین ، نیا  نم  يهدیقع  داد : خساپ  هشیاع  دننک ؟ ضقن  ار  شیوخ  نامیپ  مدرم  منک و  ضقن  هدش ، دـیکأت  هزادـنا  نیا 
قطن نیلوا  رد  دیزی  یتقو  اذل  دـننادب  هللا  ۀـفالخ  ار  نانآ  تفالخ  هک  دوب  هداد  دای  ماش  مدرم  هب  هیواعم  هحفص 48 ) . ) نک دروخرب  مدرم  اب 

نارومأم هک  يروط  هب  دـش  مگ  تیعمج  رد  سپـس  و  ییوگیم ، غورد  هک  دز  دایرف  تیعمج  زا  یـسک  درکیم ، شیاتـس  شردـپ  زا  دوخ 
نأف کیبأ  دعب  نم  هللا  ۀفالخ  تیطعأ  دق  و  شابم ، نارگن  تفگ : وا  هب  دیزی  یمرگلد  يارب  دـیزی  نارادـفرط  زا  یـصخش  دـنتفاین . ار  دـیزی 
هنتف لثم  مه  رگید  یـسایس  ینید -  میهافم  زا  یخرب  زا  یتسه . ام  يهفیلخ  وت  تسا ؛ هدیـسر  وت  هب  تردـپ  زا  سپ  هللا  ۀـفالخ  ( 6 . ) انتفیلخ
دای هنتف  ریبعت  اـب  دوب  هناـفلاخم  دروخرب  هچنآ  ره  زا  و  هدرب ، راـک  هب  تعیب  نیفلاـخم  زا  یخرب  يارب  رمعنبا  ار  ریبعت  نیا  دـشیم . هدافتـسا 

عیطم نب  هللادبع  يدازآ  يارب  ات  دنتـساوخ  رمع  نب  هللادبع  زا  دوب ، تعامج  نیا  زا  مه  رمع  هک  يدعینب  يهفیاط  لاجر  زا  یخرب  درکیم .
رد تشون و  ياهمان  وا  هب  هیواعم  نامز  ناـمه  مکح  نب  ناورم  ( 7  ) اهیلا اوعراست  هنتفلاب و ال  اولجعت  ال  تفگ : يو  دنک ، تطاس  يودـع و 
نم هک  دومرف  هیواعم  هب  شفورعم  يهمان  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هتبلا  ( 8 . ) ۀتفلل ادـصرم  نیـسح  نوکی  نأ  نما  تسل  ینا  تفگ : نآ 
دنچ و  دوب -  وا  کیدزن  يدایا  زا  هک  سیق  نب  كاحـض  هیواعم ، گرم  نامز  رد  اهدـعب  مسانـشیمن . تما  رب  وت  يهطلـس  زا  رتالاب  ياهنتف 

ه (. 9 ! ) درک ایحا  ار  تنس  درب و  نایم  زا  ار  هنتف  هیواعم  يهلیسو  هب  دنوادخ  تفگ : ینانخـس  رد  دش -  هتـشک  اهیناورم  تسد  هب  دعب  لاس 
دوب ياهنوگ  هب  هلیبق  متسیس  دنتشاد . مدرم  تیاده  رد  یمهم  شقن  هک  فارشا  قارع و  لیابق  ياسؤر  ندیرخ  ياهلیبق و  ماظن  زا  هدافتسا  - 

ص ج 11 ، قشمد ، خیرات  رصتخم  ( 1 . ) دنتفریذپیم ار  وا  نخس  روتـسد و  یتحار  هب  دندوب و  هلیبق  سیئر  يهطلـس  تحت  دارفا  يهمه  هک 
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ص ج 11 ، قشمد ، خیرات  رصتخم  ( 1 . ) دنتفریذپیم ار  وا  نخس  روتـسد و  یتحار  هب  دندوب و  هلیبق  سیئر  يهطلـس  تحت  دارفا  يهمه  هک 
ۀجهب کن : تسه ، ربمغیپ  فصن  لقاال  دـشابن  ربمغیپ  هیواعم  رگا  دـنتفگیم : هک  دـندوب  ماـش  رد  یناـسک  ناـمز  نآ  رد  هک  دـناهتفگ  87 ؛

: کن ادخلوسر  يا  وت  رب  مالس  تفگ : وا  هب  باطخ  دش  دراو  يو  رب  رصم  زا  هک  وا  نادنمقالع  زا  یکی  ینامز  سلاجملا ج 1 ص 550 و 
هک دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : داد  مانـشد  یلع  هب  وا  هیواعم و  روضح  رد  هک  یـسک  يهراـبرد  سیق  نب  فنحا  و  ص 163 ؛ يرتست ، لئاوالا 

(3 . ) ص 256 ج 4 ، حوتفلا ، ( 2 . ) ص 113 ج 4 ، دیرفلا ، دقعلا  درک ؛ دـهاوخ  نینچ  تسا  ایبنا  همه  هب  تنعل  رد  وت  تیاضر  دـنادب  وا  رگا 
، حوتفلا ( 7 . ) 7  - ص 8 ج 5 ، حوتفلا ، ( 6 . ) 237 ص 238 -  ج 4 ؛ حوتفلا ، ( 5 . ) ص 342 ج 5 ، يربطلا ، خیرات  ( 4 . ) ص 6 ج 5 ، حوتفلا ،

ص 374. ج 4 ، دیرفلا ، دقع  ( 9 . ) مالسلاهیلع ص 54 نیسحلا  مامالا  ۀمجرت  ( 8 . ) ص 22 ج 5 ،

هرود نیا  رد  نید  فیرحت  رما  یگنوگچ 

؛ دوب ینید  ناربهار  دوجو  مدـع  تسخن ، يههد  جـنپ  رد  یمالـسا  يهعماج  رد  مهم  لضعم  کی  هرود  نیا  رد  نید  فیرحت  رما  یگنوگچ 
دوجو ياهسردم  زین  یمالساهعماج  هحفص 49 )  ) رد دنتـشادن . هناسانـش  نید  مش  هک  دندمآ  ییافلخ  تفر ، رانک  تماما  ثحب  یتقو  ینعی 

هریرهوبا اب  هشیاع  لاثم ، يارب  دندوب . رادهدهع  ار  مدرم  يربهار  هک  دندوب  هباحـص  زا  يدادعت  اهنت  دـنک . تیبرت  یملع  ییورین  ات  تشادـن 
هباحـص فارطا  رد  هقـالع  يور  زا  هک  نیعباـت  زا  يدادـعت  دـش ، ماـمت  هک  هباحـص  لـسن  دـندوب . نینچ  هفوک  رد  مه  یناـسک  هنیدـم و  رد 

ینید يربهر  يارب  یتبرت  میلعت و  شزومآ و  لاح ، نیا  اب  دـندش . رادهدـهع  ار  شقن  نیا  دـندوب ، هدینـش  یبلاطم  نانآ  زا  هدرک و  یگدـنز 
نید ظفح  هب  کمک  ثیدـح  مه  یکدـنا  نآ و  ظـفح  نآرق و  دوجو  سفن  دوب . نییاـپ  نید  مهف  حطـس  لـیلد  نیمه  هب  تشادـن و  دوجو 
ماکح تلاخد  ای  مییازفیب ، مه  ار  ریوزت  لعج و  لماع  رگا  دوب . اههشیدنا  ءارآ و  رد  دیدش  يهقرفت  فالتخا و  دمآ ، دـیدپ  هچنآ  درکیم .

ناناملسم زا  يرایسب  هک  تسا  نآ  زج  هب  نیا  میبایرد . میناوتیم  ار  تسا  هدروخ  نید  هب  یحاون  زا  هک  یبیسآ  رادقم  مینک ، همیمض  مه  ار 
رد فیرحت  هنوگ  دـنچ  هورد ، نیا  رد  درکیم . مهارف  ار  نید  فـیرحت  يهنیمز  یهاـگآان ، نیا  دنتـسنادیمن . مه  ار  ینید  يهداـس  ماـکح 

، نایم نیا  رد  دوب . نییاپ  هعماـج  رد  مدرم  یـسانشنید  حطـس  میتفگ  هک  هنوگناـمه  تشاد ، هجوت  دـیاب  نآ  زا  شیپ  دـمآ ، دوجو  هب  نید 
هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  تلحر  زا  دعب  لئاوا  زا  فیرحت  ناتساد  دندیدیمن . حیحص  شزومآ  مه  اهيودب  ریغ  دوب ؛ نشور  اهيودب  فیکلت 

یسایس یعامتجا و  لئاسم  اب  طابترا  هک  ینید  میهافم  زا  یخرب  دشیمن  نییبت  بوخ  نید  هک  نآ  زا  يادج  دیاقع : رد  فیرحت  تسا . هلآ 
هب یعامتجا ؛ تـالوحت  رد  ادـخ  شقن  هب  داـقتعا  ـالثم  دوب . رگید  ياهنوگ  هب  اـهنآ  زا  یقلت  اـی  دـشیم  فیرحت  دـشاب ، هتـشاد  تسناوتیم 
مه ردق  اضق و  زا  هدافتسا  دشیم . هدافتسا  تنطلس  ینابم  ندرک  راوتسا  يارب  هلأسم  نیا  زا  نآ ، يهناگود  يهبنج  هب  هجوت  دیاب  هک  يروط 
نآ يارب  سدقت  یعون  تباب  نیا  زا  تسنادیم و  یهلا  ار  دوخ  تنطلـس  هیواعم  تفریم . راکب  مدرم ، هب  ماکح  ياههتـساوخ  لیمحت  يارب 

و ءاضقلا ، نم  ءاضق  دـیزی  رما  نا  تفگ : هشیاـع  هب  هنیدـم  رد  لاس 56  رد  دـیزی ، يرادـمامز  اب  هشیاع  تفلاخم  ربارب  رد  هیواعم  دوب . لـئاق 
يهیرظن ناـنیا  دوب . فیرحت  رب  ینتبم  مه  تفـالخ  هب  تبـسن  نید  شرگن  رد  فـیرحت  هحفص 50 ) (. ) 1 . ) مهرمأ نـم  ةریخلا  داـبعلل  سیل 

هچ تسا  شیرق  نآ  زا  تفالخ  هک  ثیدح  نیا  تسین  مولعم  دـندرک . رقتـسم  ار  تفالخ  یعون  دـندرب و  نایم  زا  ادـتبا  ار  تیالو  تماما و 
هب هک  بختنم  يهفیلخ  دراد . رذـح  رب  تفالخ  ياعدا  زا  ار  رگید  لیابق  تسناوتیم  ثیدـح  نیا  هک  تسا  یعیبط  اـما  دـش ؛ لـعج  یناـمز 

ماکحا ینیزگیاج  تردق  هک  دندرک  تارایتخا  نییعت  يو  يارب  ياهنوگ  هب  دشن ، نینچ  الـصا  و  دندیزگیم ، رب  ار  وا  مدرم  دیاب  حالطـصا 
کلم ار  نآ  لاملاتیب ، لاوما  يهرابرد  ای  دشاب . هتشاد  هدرک ، حرطم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  هچنآ  فالخرب  یتح  ار  یعرش  دیدج 
جاور يزاسخاک  تفر و  دای  زا  نایلاو  يهرابرد  رمع  ناـمز  يریگتخـس  درک ؛ رییغت  مه  تراـما  یقـالخا  ياـهوگلا  دـنادب . شیوخ  قلط 

تسرد ياهدولآ  رابرد  موس ، يهفیلخ  راتفر  نآ  زا  شیپ  یتح  و  نآ ، ندش  عقاو  یمور  ماظن  ریثأت  تحت  تنطلس و  هب  تفالخ  رییغت  تفای .
تعمـس دـق  دومرف : ناورم  اب  ییورایور  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  دوب  هدـش  ازلکـشم  دوخ  اـقلط  ندـمآ  راـک  يور  اـساسا  دوب . هدرک 
اورقفاف يربنم  یلع  هیواعم  متیأر  اذاف  ءاقلطلا ، ءاـنبا  ءاـقلطلا و  یلع  نایفـسیبا و  لآ  یلع  ۀـمرحم  ۀـفالخلا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر 
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هچیزاب مه  نآ  هک  تشاد  دوجو  هنیدـم  رد  تیـساسح  یکدـنا  اهنت  دنتـشادن . یهجوت  ینید  ياهشزرا  نید و  هب  تبـسن  اـهنیا  (. 2 . ) هنطب
تنطلـس يارب  مه  هیواعم  رارـصا  دوبن . هعاسلاقلخ  يداع و  يرما  هیواعم ، رابرد  رد  دـیزی  لثم  يرـصنع  دـشر  دوب . ریبز  نب  هللادـبع  تسد 

يارب یشیدناتحلصم  يور  زا  دندرکیم ، راهظا  مدرم  قیمحت  يارب  وا  نارادفرط  هیواعم و  هک  هنوگ  نآ  ای  همدقمیب و  تسناوتیمن  دیزی 
ار نآ  ات  دیدیم  رداق  ار  دوخ  هیواعم  دومنیم و  یعیبط  رما  نیا  هک  دوب  هدیسر  ییاج  هب  عضو  هک  دوب  اراکـشآ  دشاب . ناناملـسم  مالـسا و 
، لمع رد  ( 3 . ) دیزی لثم  عارب  ۀـمالا  تیلب  ذا  مالـسلا ، مالـسالا  یلع  و  مالـسلاهیلع : نیـسح  ماما  داقتعا  هب  هک  تساجنیا  دـناسرب . ماجنا  هب 

ياج هب  تعدب  ینیزگیاج  هک  مینادیم  دـیدرگیم . نیزگیاج  ياهتعدـب  تفریم و  يرانک  هب  يوبن  تنـس  دـشیم . كرت  یهلا  دودـح 
یلع ماـما  ياـهلیلحت  رد  هتکن  نیرتمهم  هلأـسم ، نیا  اهدـعب  دـش و  زاـغآ  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تـلحر  زا  سپ  ناـمه  زا  تـنس ،

دق ۀنسلا  نا  تشون : هرـصب  مدرم  هب  مه  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  يو  زا  سپ  دوب . یمالـسا  يهعماج  فارحنا  رد  هحفص 51 )  ) مالسلاهیلع
ربارب رد  نینچمه  دومرف . هراشا  نآ  هب  اـهراب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  هک  تسا  یبلطم  نیا  ( 4  ) تشعن تییحأ و  دـق  ۀـعدبلا  نا  و  تتیما ،

زا رتسجن  فلتخم  ياههناهب  هب  دوبیم ، اج  همه  زا  رتكاپ  تسیابیم  هک  هفیلخ  يهناـخ  جـیردت  هب  دـشیم و  یهجوتیب  داـسف  شرتسگ 
هب مه  اهدعب  هنافـسأتم  هک  دشیم  هدرمـش  لالح  رکـسم  هن  هدمآ  رمخ  نآرق  رد  هک  نیا  يهناهب  هب  تارکـسم  زا  هدافتـسا  دشیم . اج  همه 

، هورد نیا  رد  تارکنم  عویـش  ثحب  مارح . رکـسم  لک  دوب : هدومرف  ربمغیپ  هک  یلاح  رد  درک . خوسر  تنـس  لها  یهقف  بهاذـم  زا  یخرب 
ترضح دزادرپیم . وا  رابرد  دیزی و  دوخ  هب  داسف  نیا  يهمشچرس  یفرعم  نایب  رد  ماما  تسا . ناوارف  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تاملک  رد 

و رکسملا ؟ برـشی  نم  دمحم  ۀما  یلع  یلوت  فیکف  دومرف : دیزی ، اب  تعیب  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  یناوخارف  ناورم و  نخـس  ربارب  رد 
هنوگچ ( 5 ( ؟ ۀمألا یلع  فکیف  مهرد و  یلع  نیمأب  رکسملا  براش  سیل  و  رارشالا ، نم  رکسملا  براش  و  نیقـسافلا ، نم  رکـسملا  براش 

يهدـنروخ تسا ؛ قساـف  یـسک  نینچ  هکیلاـح  رد  دـنک ، تموـکح  دـمحم  تما  رب  دـناوتیم  دروـخیم ، روآتـسم  بورـشم  هـک  یـسک 
ره هب  دشاب . تما  رب  نیما  هک  نآ  هب  دسر  هچ  دشاب ؛ نیما  دناوتیمن  مهرد  کی  رب  یتح  یسک  نینچ  تسا ؛ رارشا  زا  روآتسم  تابورـشم 
هب هک  ياهعماج  تسا . نآ  ینید  ناکرا  رد  یتسـس  روتف و  لماع  تسا ، تعیرـش  يارجا  شراعـش  هک  ینید  يهعماج  رد  داسف  دوجو  لاح ،

يهدارا هشیدنا و  هب  دناوتیمن  دنزیم و  اج  رد  زیچ  همه  رد  يداع  روط  هب  دشابن ، نآ  دنبیاپ  لمع  رد  اما  دـشاب  هتـشاد  داقتعا  ییاهشزرا 
مالسلاهیلع نیسحلا  لتقم  ( 3 . ) ص 23 ج 5 ، حوتفلا ، ( 2 . ) ص 60 ج 2 ، یبوقعیلا ، خـیرات  ( 1 ( ) هحفص 53 . ) دشاب هتـشاد  نانیمطا  دوخ 

ص 131. ج 2 ، مالسالا ، مئاعد  ( 5 . ) ص 78 ج 2 ، فارشالا ، باسنا  ( 4 . ) 184  - ص 185 ج 1 ، یمزراوخ ،

البرک يهعقاو  يهمان  شرازگ 

مامت رد  ترضح  نآ  دمآ . ایند  هب  ترجه  ( 2  ) مراهچ لاس  ( 1  ) نابعش موس  رد  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  البرک 1 . يهعقاو  يهمان  شرازگ 
نآ زا  زامن ، تقو  رد  یتح  هاگچیه ، هدوب و  سونأم  ترـضح  نآ  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر  شدـج  رانک  رد  شیکدوک  ياـهلاس 
اهنآ يهرابرد  هک  یتالمج  اب  دوب و  هدرک  هقالع  راـهظا  شردارب  وا و  هب  تخـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر  دـشیمن  ادـج  ترـضح 
لقن مالسلاهیلع  نیسح  ماما  يارب  تلیضف  يدایز  رامـش  یثیدح ، راثآ  رد  دندرک . وگزاب  مدرم  يارب  ار  اهنآ  لیاضف  زا  ياهشوگ  دندومرف ،

هیلع و هللا  یلص  ادخلوسر  يهقالع  تسا  رتاوتم  ۀنجلا  لها  بابـش  ادیـس  نیـسحلا  نسحلا و  ثیدح  دننام  اهنآ  زا  يرایـسب  هک  تسا  هدش 
دوخ يهقالع  زا  ار  مدرم  ات  دیشوکیم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هراب ، نیا  رد  دوب و  راکشآ  باحـصا  يهمه  يارب  دنزرف ، ود  نیا  هب  هلآ 

، دراد تسود  ارم  هک  یسک  دومرفیم : و  درادب . تسود  ار  اهنآ  هکیسک  رادب  تسود  ایادخ  دومرف ، یتح  درک و  هاگآ  شدنزرف  ود  نیا  هب 
دقف امهضعبأ  نم  و  ینبحأ ، دقف  نیسحلا  نسحلا و  بحأ  نم  دومرف : و  ( 3  ) نیذه بحیلف  ینبحا  نم  درادب : تسود  دیاب  مه  ارم  دنزرف  ود 

هدیزرو ینمشد  نم  اب  دزروب ، ضغب  ود  نیا  اب  یسک  نآ  هتـشاد و  تسود  ارم  درادب ، تسود  ار  نیـسح  نسح و  هک  یـسک  ( 4 ، ) ینضغبأ
لیاضف مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  يهرابرد  (. 5 ، ) ایندـلا نم  یناحیر  اـمه  دومرف : هحفـص 54 )  ) ردارب ود  نیا  يهراـبرد  ترـضح  نآ  تسا .
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زا هک  یلصوم  ملاس  نب  ییحی  (. 6 . ) تسا نیسح » نم  انا  ینم و  نیسح   » تیاور اهنآ ، نیرتروهشم  زا  یکی  هک  تسا  هدمآ  زین  یـصاصتخا 
زا رپ  یحدق  اب  زینک  دندیبلط . بآ  دندیسر و  ياهناخ  رد  هب  میدوب ، تکرح  رد  ماما  اب  دیوگیم : دوب  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  نارادتـسود 

، راپـسب تلها  هب  ار  نیا  دـندومرف : دـنداد و  وا  هب  هدروآرد  تسد  زا  ار  دوخ  يهرقن  رتـشگنا  بآ ، ندروـخ  زا  شیپ  ماـما  . دـمآ نوریب  بآ 
نآ رد  دنتـشذگیم ؛ ياهفـص  رانک  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دیوگ : مزح  نب  دـمحم  نب  رکبوبا  (. 7 . ) دنتخادرپ بآ  ندیـشون  هب  هاگنآ 

دنوادخ دندومرف : ماما  دنک . ناشیهارمه  ات  دنتـساوخ  ترـضح  زا  اهنآ  دنتـسه . یماعط  ندروخ  لوغـشم  ارقف  زا  یهورگ  هک  دـندید  لاح 
نم دیدناوخ و  دوخ  يهرفـس  هبارم  امـش  دندومرف : نانآ  هب  نآ  زا  سپ  دندروخ . اذغ  اهنآ  اب  هدمآ  نییاپ  هاگنآ  . درادـن تسود  ار  ناربکتم 
ماما هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلاهیلع  رقاب  ماما  زا  ( 8 . ) دینک تباجا  امش  مناوخیم و  شیوخ  يهرفس  هب  ار  امش  نم  نونکا  مدرک ؛ تباجا 
نیسح ماما  . 2 (. 9 . ) دـندرکیم تکرح  وا  رـس  تشپ  وا  نایاپراهچ  یلاـح  رد  درکیم ؛ تکرح  هداـیپ  جـح  رفـس  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح 

نآ زا  تخادرپ . ناملاظ  نانکـشنامیپ و  اب  گنج  هب  ردـپ  رانک  رد  تشاد و  روضح  ناورهن  نیفـص و  لـمج ، ياـهگنج  رد  مالـسلاهیلع 
رد مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ( 10 . ) دندرکیم بیغرت  گنج  هب  ار  مدرم  نآ  نمض  هک  تسا  هدش  لقن  نیفـص  گنج  رد  ياهبطخ  ترـضح 
اذه دومرف ، يزوریپ  نآ  زا  سپ  مالسلاهیلع  یلع  ماما  تشاد . شقن  نایماش  تسد  زا  بآ  ریـسم  نتفرگ  رد  نیفـص  یتامدقم  لحارم  نامه 
نانچ نینچ و  ار  شیرق  وت  ردپ  هک  تفگ  درک و  ادص  ار  ماما  نیفـص  رد  رمع  نب  هللادیبع  ینامز  ( 11  ) مالسلاهیلع نیسحلا  ۀکربب  حتف  لوا 

لـصا رد  اما  دـندرک ؛ لوبق  ار  مالـسا  روز  هب  نانیا  هک  دـندومرف  هدرک و  نیطـساق  زا  يوریپ  هب  مهتم  ار  وا  ماـما  هحفـص 55 ) . ) تسا هدرک 
رد ترضح  نآ  درکیم . عافد  يو  تسایس  زا  لماک  روط  هب  شردارب ، تماما  يهرود  رد  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  (. 12  ) دناهدشن ناملسم 

اهنآ يأر  لوبق  هب  رـضاح  شردارب ، تداهـش  زا  سپ  یتـح  هفوـک ، هب  ترـضح  نآ  ندـمآ  يارب  قارع ، مدرم  ررکم  ياـهتساوخرد  ربارب 
رابجا هب  لاس  هد  يهلـصاف  رد  ماما  هک  دوب  نآ  نخـس  نیا  يانعم  دز . یمادقا  هب  تسد  دیابن  تسا ، هدنز  هیواعم  یتقو  ات  دندومرف ، هدشن و 
تفرگ رارق  هجوت  دروم  رتمک  هک  تسا  یمهم  يهتکن  نیا  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  یـسایس  عضاوم  رد  دندرک . لمحت  ار  هیواعم  تموکح 

عبات ماما  هک  یلاح  رد  میـسانشیم ؛ البرک  رد  شیبالقنا  مادقا  يهیواز  زا  رتشیب  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ام ، هک  تسا  نآ  شلیلد  تسا .
ماما راـیتخا  رد  لاس 49 )  ) مالـسلاهیلع نسح  ماما  تداهـش  زا  سپ  نایعیـش  يربهر  . 3 دوب . هدـش  هدراذـگ  شاهدـهع  رب  هک  دوب  ياهفیظو 

هدرک و لابقتـسا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تماما  يربهر و  زا  تیزعت ، يهماـن  کـی  نمـض  هفوک  مدرم  تفرگ و  رارق  مالـسلاهیلع  نیـسح 
( یماظن  ) مادقا هب  تسد  رتدوز  هچ  ره  ات  دنتساوخ  ترضح  نآ  زا  نمض  رد  دندرک . مالعا  ناشیا  هب  هعیش  کی  ناونع  هب  ار  دوخ  يرادافو 

بلطم ود  زا  تیاکح  همان  نیا  دز . دهاوخنیمادقا  هب  تسد  تسا ، هدنز  هیواعم  ات  دنتشون : نانآ  هب  خساپ  رد  ترضح  دنزب . نایوما  دض  رب 
مالـسلاهیلع نسح  ماـما  حلـص  مالـسلاهیلع و  یلع  ماـما  تداهـش  زا  سپ  زا  مجـسنم  روط  هب  هفوک ، نایعیـش  هک  نآ  تسخن  دراد : یـساسا 

هدوب راوتـسا  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  تسایـس  نامه  ساسا  رب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تسایـس  هک  نآ  رگید  ود  دناهدوب ؛ تیلاعف  لوشغم 
یعیـش ياضف  کی  رد  یـساسحا ، يداقتعا و  ظاحل  هب  هفوک ، نایعیـش  هک  تسا  نآ  رگناشن  مهاـن  نیا  رد  دوجوم  ریباـعت  هوـالع ، هب  تسا .

. كرمأل ةرظتنملا  کتریـسب ، ةرئاسلا  كرورـسب ، ةرورـسملا  کنزحب ، ۀنوزحملا  کتبیـصمب ، ۀباصملا  کتیعیـش ، نحن  و  دناهتفای . شرورپ 
هنیب و نا  دوب : نیا  هفوک  مدرم  تساوخرد  هب  ماما  خـساپ  تسا . ییالو  یعیـش و  ساسحا  کی  اقیقد  یکرتشم ، یـساسحا  نینچ  کـی  ( 13)
هیواعم و نایم  تباـقر  ظاـحل  هب  ار  يدـیدج  ياـضف  هک  ياهثداـح  . 4 (. 14  ) هضقن هل  زوـجی  ـال  هحفـص 56 )  ) ادقع ادـهع و  ۀـیواعم  نیب 
، هوالع هب  دوب . هیواـعم  اـب  مالـسلاهیلع  نسح  ماـما  حلـص  دادرارق  اـب  فلاـخم  مادـقا ، نیا  دوب . دـیزی  اـب  تعیب  حرط  درک ، مهارف  ناـفلاخم 

تداهـش هب  زا  سپ  عـقاو  رد  و   ) 52  - ياـهلاس 55 یلاوح  رد  هیواـعم  درکیم . راومه  رتشیب  تفلاـخم  يارب  ار  هار  دـیزی  تسپ  تیـصخش 
ياهرهـش رد  يدایز  ياهتفلاخم  اب  هیواـعم  مادـقا  درک . دـیزی  يارب  مدرم  زا  نتفرگ  تعیب  هب  عورـش  مالـسلاهیلع ) نیـسح  ماـما  ندـناسر 

نسح ماما  تداهـش  اعبط  درک . راومه  ار  هار  لیابق ، فارـشا  ندیرخ  اهعیمطت و  اهدیدهت و  اما  دش ؛ وربور  هفوک  هنیدم و  هژیو  هب  فلتخم 
. دوب هتفرگ  تروص  فده  نیمه  هب  دوب ، شاینیـشناج  هب  یـصخش  بصن  مدـع  يارب  هیواعم  يهدـهاعم  یلـصا  فرط  هک  مه  مالـسلاهیلع 
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هللا یلص  ربمایپ  یباحص  هک  هبعـش  نب  ةریغم  راک ، نیا  رد  دنک . یثوروم  نایوما  نایم  دوخ  زا  سپ  ار  شتموکح  ات  تشاد  نآ  يانب  هیواعم 
فرط زا  ( 15 ، ) هنیدـم ترطف  تسپ  مکاـح  ناورم  دوب . هدـش  مدقـشیپ  تشاد ، ییـالوط  دـی  رکم  گـنرین و  هعدـخ و  رد  دوـب  هلآ  هیلع و 
شور دیزی  هک  تفگ  ناورم  دننک . تعیب  دـیزی ، يدـهعیلو  يارب  هیواعم و  يهدـنیامن  ناونع  هب  وا  اب  ات  تساوخ  رهـش  نیا  مدرم  زا  هیواعم ،

، تساخرب شردارب  زا  عافد  هب  مه  هشیاع  درک ؛ ضارتعا  رکبیبا  نب  نامحرلادـبع  تفرگ . دـهاوخ  شیپ  رد  ار  نییدـهم ! نیدـشار  يافلخ 
تـسد هب  دـیاب  راک ، نیا  هک  تفگ  مه  وا  تشون . همان  هیواعم  هب  دـید ، ار  نانیا  زیمآضارتعا  تکرح  یتقو  دـندرک . تفلاخم  مه  نارگید 

نمـض ناورم  تشاد و  يرتهب  تیعقوم  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  نایم ، نیا  رد  دش . هنیدم  مزاع  جح  يهناهب  هب  سپـس  دوش ؛ ماجنا  وا  دوخ 
هب مدرم  ضارتعا  ( 16 . ) الیوط نیـسح  نم  مکموی  نظأ  و  ۀنتفلل ، ادصرم  نیـسحلا  نوکی  نأ  نمآ  تسل  ینا  تشون : هیواعم  هب  دوخ  يهمان 
ماق لقره ، تام  املک  ۀیلقره ، اهولعجت  نأ  نودـیرت  تفگ : رکبوبا  رـسپ  نامحرلادـبع  هک  نانچ  دوب ؛ تفالخ  ندـش  یثوروم  هحفص 57 ) )

شوماخ يارب  یهار  ره  زا  هیواعم  . 5 ددرگ ! وا  نیشناج  رگید  یلقره  درم ، هک  یلقره  ره  دینک ؛ یلقره  ار  تفالخ  دیهاوخیم  ( 17  ) لقره
ات دوب  هدیـشوک  ماش ، رد  ینامز  درکیم . شیامزآ  عیمطت  هار  زا  ار  دارفا  نیرتسدـقم  یتح  وا  درکیم . هدافتـسا  ناـفلاخم  يادـص  ندرک 
نآ نمض  هک  یتسایـس  میراد ؛ مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ربارب  رد  هیواعم  تسایـس  زا  یبلاج  هنومن  اجنیا  رد  دنک . مارآ  هار ، نیا  زا  ار  رذوبا 

. دروخ گنـس  هب  شریت  اما  دـهاکب ؛ نایوما  هب  تبـسن  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  مشخ  زا  بلاج ، يا  هیدـه  نداتـسرف  اب  ات  دیـشوک  هیواـعم 
هب یهاگن  هاگنآ  دیرخ . ار  نآ  هیواعم  مهرد ، رازه  دص  دـنتفگ : دیـسرپ ، وا  تمیق  زا  دـندروآ . ییابیز  زینک  هیواعم  يارب  دـیوگ : یعمـصا 

ار نیمه  دندوب  هتـسشن  هک  زین  نارگید  نینمؤملاریما . تفگ : ورمع  دراد ؟ ار  زینک  نیا  یگتـسیاش  سک  هچ  تفگ : درک و  صاع  نب  ورمع 
دراد و یگداوناخ  فرـش  مه  نوچ  تسا ، نیرتراوازـس  وا  تسا . بسانم  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  يارب  نیا  هن ، تفگ : هیواعم  دنتفگ .

سپ دنربب . ماما  يارب  هیده  مسر  هب  هدرک  هامآ  ار  وا  ات  داد  روتـسد  تقو  نآ  شردپ  ام و  فالتخا  زا  یـشان  ياهترودـک  عفر  رطاخ  هب  مه 
. دنداتـسرف ماما  يارب  رگید  ياهزیچ  ناوارف و  يهسبلا  دایز و  رایـسب  لاوما  وا  هارمه  و  دـندرک ، رفـس  هداـمآ  ار  وا  زور ، لـهچ  تشذـگ  زا 
هک ینامز  درک . راثیا  وت  يارب  اما  دمآ ، شـشوخ  وا  زا  دـیرخ و  يزینک  نینمؤملاریما  تفگ : نآ  نمـض  تشون و  ماما  هب  ياهمان  زین  هیواعم 

ماما يوه . تفگ : زینک  تسیچ ؟ تمان  دیـسرپ : هاگنآ  دـش . هدز  تفگـش  وا  ییابیز  زا  ماما  دـندروآ ، مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دزن  ار  زینک 
دومرف ماما  رعش . مه  نآرق و  مه  يرآ ! تفگ : زینک  دیناوخب ؟ يزیچ  یناوتیم  ایآ  تسا . رگیدکی  بسانم  یمـسم  مسا و  هک  قحلا  دومرف :

: تفگ زینک  دناوخب . دنادیم  يرعش  رگا  ات  دنتساوخ  وا  زا  ماما  وه »... الا  اهملعی  بیغلا ال  حیتافم  هدنع  و  : » درک عورش  زینک  ناوخب . نآرق 
هجوت اب  ماما  هحفص 58 )  ) ناسنالل ءاقب  نأ ال  ریغ  یقبت  تنک  ول  عاتملا  معن  تنأ  دناوخ : نینچ  نز  يرآ . دومرف : ماما  متـسه ؟ ناما  رد  ایآ 

يهرابرد يزیچ  ایآ  دـشاب . وت  نآ  زا  همه  هداتـسرف  هیواـعم  هک  زین  یلاوما  یتسه ، دازآ  وت  دـندومرف : دـنداتفا و  هیرگ  هب  عرـش  نومـضم  هب 
اذا یقتلا  نم  بیـصن  الا  یتفلل  ام  دوعق و  نوثراولا  ینغلا و  ءاحر  هدهج  عمجی  یـضمی و  یتفلا  تیأر  يرآ ، تفگ : زینک  ياهتفگ ؟ هیواعم 
نم و  دومرفیم : نینچ  هراب  نیمه  رد  زین  نم  ردـپ  دومرف : هاگنآ  دـنهدب . وا  هب  رگید  رانید  رازه  ات  داد  روتـسد  ماما  دوعی  هیلع  ایندـلا  قراف 
اما نآ  زا  سپ  اهماود  الیلق  تناک  تلبقا  نا  ۀـنتف و  ءرملا  یلع  تناک  تربدأ  اذا  اهمولی  لیلق  هنع  يرمعل  فوسف  هرـست  لاـحل  ایندـلا  بلطی 

. درک مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  میدـقت  ار  یناحیر  يهتـسد  يزینک  هک  تسا  هدـمآ  مه  رگید  یلقن  رد  (. 18 . ) داتـسیا زاـمن  هب  درک و  هیرگ 
دنوادخ دومرف : ترضح  يدرک ؟ دازآ  ار  وا  لگ  هتسد  کی  يارب  اهنت  امش  هک  دش  هتفگ  ترضح  هب  دندرک . دازآ  ار  وا  ربارب  رد  ترـضح 

. دوب وا  ندرک  دازآ  لگ ، يهتـسد  زا  رتهب  اهودر » وأ  اـهنم  نسحاـب  اویحف  ۀـیحتب  متییح  اذا  و   » هک تسا  هتخومآ  بدا  نینچ  ار  اـم  نآرق  رد 
نیا رد  میدرک . لقن  هنیمز  نیا  رد  هیواـعم  مادـقا  ربارب  رد  ار  ماـما  عضاوم  تفـالخ ، ندـش  یثوروم  زا  ثحب  نمـض  رد  نیا  زا  شیپ  (. 19)

يهلـصاف رد  درکیمن . يراددوخ  هنیمز  نیا  رد  تفلاـخم  زاربا  يارب  یـششوک  چـیه  زا  دوب و  ناـفلاخم  نیرتتخـس  زا  یکی  ماـما  هلـصاف 
شاحف فیثک و  يدرف  وا  تشاد . ار  رهش  نیا  تموکح  ناورم  دندوب ، هنیدم  رد  ناشردارب  مالسلاهیلع و  نیسح  ماما  هک  ياهلاس  زا  يدایز 
هتـسشن نم  دیوگیم : ییحیوبا  دهد . مانـشد  وا  هب  هتخادرپ و  مالـسلاهیلع  یلع  ماما  زا  ییوگید  هب  ات  دیـشوکیم  یتبـسانم  كدنا  هب  دوب و 
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يردق هب  ناورم  دشیم . ار  ردارب  عنام  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  دـندرکیم  شاخرپ  رگیدـکی  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ناورم و  هک  مدوب 
نـسح ماما  هظحل  نامه  تسا . ناورم  یتاذ  تثابخ  قمع  يهدـنهد  ناـشن  نخـس  نیا  دـیتسه . نوعلم  تیب  لـها  امـش  تفگ : درک و  يدـنت 

وت ردپ  شلوسر  هحفص 59 )  ) نابز رب  دنوادخ  هیبلـص . یف  تنأ  هیبن و  ناسل  یلع  كابأ  هللا  نعل  دقل  هللا  و  دندومرف : ناورم  هب  مالـسلاهیلع 
زین رابکی  تفرگیم . ماقتنا  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  هنوگ  نیا  ناورم  و  ( 20  ) يدوب تردـپ  تشپ  رد  وت  هک  یلاح  رد  درک  تنعل  ار 

تروشم مالسلاهیلع  نیسح  ماما  اب  هللادبع  . دنک يراگتساوخ  دیزی  شدنزرف  يارب  ار  بلاطیبا  نب  رفعج  نب  هللادبع  رتخد  ات  دیشوک  هیواعم 
؟ یهدیم وا  هب  رتخد  دـکچیم ، ام  نوخ  ناشاهریـشمش  زا  هک  یلاـح  رد  اـیآ  اـنئامد ؟ من  رطقت  مهفویـس  هجوزتا و  دومرف : ترـضح  درک .

داجیا مادـقا  نیا  زا  هیواعم  فدـه  هدـمآ ، رگید  یلقن  رد  نانچ ه.ك  ( 21 . ) رآ ردب  دـمحم  نب  مساق  تردارب  دـنزرف  دـقع  هب  ار  ترتخد 
زا تعیب  نتفرگ  يارب  هیواـعم  . 6 (. 22 . ) تسا هدوب  نایوما  ربارب  رد  نایمـشاهندرک  میلـست  یترابع  هب  ای  مشاـهینب  هیما و  ینب  ناـیم  یتشا 
زا يرامش  زاب  اما  درک ؛ تکرـش  مدرم  عمج  رد  هنیدم  رد  لاس 56 ) بجر  رد   ) دمآ و زاجح  هب  جح  رفـس  يهناهب  هب  هکم ، هنیدـم و  مدرم 
رد مک  تسد  يو  تسایـس  درک . لوکوم  رگید  یتصرف  هب  ار  نآ  زین  هیواعم  دـندرک و  توکـس  يو  ینارنخـس  ربارب  رد  هباحـص  نادـنزرف 
هک ینامز  ندینـش  یفنم  خساپ  راب  ره  اما  تفگ ؛ نخـس  اهراب  شنافلاخم  اب  زین  هکم  رد  دنزب . مادقا  نیا  هب  تسد  روز  هب  ات  دوبن  نآ  هنیدم 

دناوتب هک  نآ  نودـب  هیواعم  (. 23 . ) درکیم يریگولج  يو ، اب  قارع  مدرم  رادـید  زا  رهـش ، مکاح  دوب ، هکم  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما 
يهدمع تشذگرد . يرجه  تصـش  لاس  بجر  رد  دنک ، بلج  دیزی  شدـنزرف  تعیب  اب  ار  نانآ  تقفاوم  هدرک و  مارآ  ار  نافلاخم  يهمه 

. دندوب مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ریبز و  دنزرف  هللادبع  رکبوبا ، دنزرف  نامحرلادبع  رمع ، دنزرف  هللادبع  هیواعم ، نامز  رد  تعیب  نیا  نافلاخم 
ماما ير  هابرد  تخیگنارب و  ار  رهـش  يوما  مکاح  دیدرت  نیا  هک  دنتـشاد  دـش  تفر و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  اب  مدرم  بترم  نآ ، زا  دـعب 

تخس يو  زا  اهنت  شاب و  تشادن  يراک  وا  اب  تسا ، مارآ  نیسح  یتقو  ات  تفگ : هیواعم  اما  داتسرف . هیواعم  هب  شرازگ  مالسا  هیلع  نیـسح 
اب ار  قارع  مدرم  تابتاکم  مالسلاهیلع و  نیـسح  ماما  ياهتفلاخم  ربخ  هک  هیواعم  ( 24 ( ) هتحفـص كدبی  ملام  هنع  نمکا  و  . ) نک تبقارم 
هب درادرب و  ینکفافالتخا  قاقـش و  زا  تسد  اـت  تساوخ  وا  زا  تشون و  هحفص 60 )  ) مالسلاهیلع نیسح  ماما  هب  ياهمان  دوخ  دینـش ، يو 
نا ۀمالا و  اصع  قش  قتاو  رگید : یترابع  رد  و  ( 25 . ) ۀنتف یف  ۀمالا  هذه  ندرت  و ال  هللا ، قتا  و  تشون : ماما  هب  يو  دنکن . دامتعا  قارع  مدرم 
هنتف شاب  بقارم  نک و  زیهرپ  ینکفافالتخا  زا  ینادرگن . زاب  هنتف  رد  ار  تما  نیا  رگید  راـب  شاـب  بقارم  ( 26 . ) ۀنتفلا كدی  یلع  اوعجری 

نب ورمع  يدـع ، نب  رجح  لتق  زا  سپ  هک  ياهمان  نمـض  تفـشآرب و  هیواعم  يهمان  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  . 7 ددرگنرب . وـت  تسد  هب 
لتاق وت  ایآ  تشون : هیواعم  هب  همان  نیا  رد  ترـضح  نآ  درک ؛ داـقتنا  يو  زا  تخـس  تشون ، هیواـعم  هب  دـیزی  يدـهعتیالو  یعازخ و  قمح 

؛ دندیسارهن يزیچ  زا  هار  نیا  رد  دندرک و  راکنا  ار  اهتعدب  دنداتفارد . ملظ  اب  هک  يدوبن  وا  دباع  رازگزامن و  باحـصا  دیدع و  نب  رجح 
نب ورمع  لتاق  وت  ایآ  يدوب . هدیشخب  ناما  ار  نانآ  نامیپ  دهع و  مکحم و  ياهمسق  اب  هک  نآ  زا  دعب  یتشک ، ار  نانآ  متـس  يور  زا  مه  وت 

فیحن ار  شمسج  هدرک و  ضوع  ار  شاهرهچ  گنر  هدنکفارد ، یتخـس  هب  ار  وا  دایز  تدابع  هک  يدوبن  هللالوسر  یباحـص  یعازخ  قمح 
تنـس بیترت  نیا  هب  و  ... یتسب نایفـسوبا  هب  دوب  هدمآ  ایند  هب  دیبع  يهناخ  رد  هک  ار  هیمـس  نب  دایز  هک  يدوبن  وت  ایآ  دوب ... هتخاس  رغال  و 
هاگنآ يدرک . يوریپ  یهلا ، تیادـه  هار  مغر  هب  ار  دوخ  سفن  ياوه  یتخاس و  اهر  ار  وا  نامرف  يدـمع  روط  هب  هدرک ، كرت  ار  هللالوسر 
لخن ياـههخاش  هـب  ار  ناـنآ  هتخاـس و  روـک  ار  ناشنامـشچ  هدرک ، عـطق  ار  مدرم  تـسد  هـک  ناـنچنآ  یتخاـس ، طلـسم  نـیقارع  رب  ار  يو 
یسک ره  هک  يداد  خساپ  وت  دنتسه و  یلع  نید  رب  نانآ  تشون : وت  هب  دایز  هک  يرفن  ود  نآ  یتشکن ، ار  یمرـضح  ود  وت  ایآ  تخیوآیم .
دمحم نید  ناـمهیلع  نید  هک  تسا  نآ  زج  اـیآ  درک ؛ هلثم  تشک و  ار  ناـنآ  وت  روتـسد  هب  زین  وا  شکب و  دوب  یلع  يأر  نید و  رب  هک  ار 

ار وت  اـب  داـهج  رگا  ماهتـسج و  دـنوادخ  هب  برقت  مهد ، ماـجنا  ار  نآ  رگا  منیبیمن ؛ وت  اـب  داـهج  زا  رتهب  ار  يزیچ  دوخ  يارب  نم  تسا ..؟
نادب نک و  باسح  هب  نیقی  مهدیم ، صاصق  هب  تراشب  ار  وت  هیواعم ! يا  منک ... رافغتسا  ماهدرک ، هک  يریـصقت  رطاخ  هب  دیاب  منک ، كرت 

هک درک  دهاوخن  هحفـص 61 )  ) شومارف ار  وت  دنوادخ  و  دنکیم . تبث  نآ  رد  ار  یگرزب  کچوک و  هانگ  ره  هک  دراد  یباتک  دنوادخ  هک 
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دیزی تدنزرف  اب  تعیب  هب  راداو  ار  مدرم  یناسریم و  لتق  هب  ار  نانآ  یتمهت  ههبش و  كدنا  اب  و  ینکیم ، ریگتـسد  نامگ  نظ و  اب  ار  مدرم 
، يدرک بارخ  ار  تنید  یتخاس ، دراو  نایز  تدوخ  رب  هک  نادـب  دـنکیم  يزاب  گس  اب  و  دروخیم ، بارـش  هک  یهیفـس  يهچب  ینکیم ،
(. 27 . ) دـنوادخ تمحر  زا  رگمتـس  موق  دنـشاب  رود  يدرک . شتآ  زا  رپ  ار  تهاگیاج  يداد و  بیرف  ار  تتیعر  يدرک ، تناما  رد  تنایخ 
هب ار  هیواعم  همان ، نیا  رد  ماما  تسا . هجوت  لـباق  هدـمآ ، یتواـفتم  ياـهتروص  هب  فلتخم ، عباـنم  رد  هک  هماـن  نیا  رد  ماـما  ياههاگدـید 

نینچمه کتیعر .) تبرخأ  و  کتناما ، تنخف ،  ) دندادیم تیعر  یبارخ  بابـسا  ار  وا  مادقا  هدرک ، تنایخ  هب  مهتم  شدـنزرف  بصن  رطاخ 
راک رب  هک  تسا  نکمم  روطچ  دشاب ؛ دناوتیمن  مه  مهرد  کی  رب  نمیا  راوخبارش  درف  دیامرفیم : هتسناد و  رارـشا  زا  ار  رمخ  براش  ماما ،
نم رکسملا  براش  و  نیقسافلا ، نم  رکسملا  براش  و  رکـسملا ؟ برـشی  نم  دمحم  ۀما  یلع  هحفـص 62 )  ) یلوت فیکف  . ) دشاب نیما  تما 

هک دشاب  مه  انعم  نیا  هب  دیاش  رمخ . هن  رکسم و  يور  هیکت  (. 28 ( ؟ ۀمالا یلع  فیکف  مهرد . یلع  نیمأب  رکسملا  براش  سیل  و  رارـشالا ،
يور اما  تسین ! مارح  تارکسم  ریاس  نآ  زج  هدمآ و  رمخ  طقف  نآرق  رد  دندوب  دقتعم  هک  یخرب  فالخرب  تسا ؛ مارح  يرکـسم  عون  ره 

تموکح دنسم  رب  هک  هیواعم  دوخ  زا  رتالاب  ياهنتف  چیه  هک  نیا  اهنآ  و  تسا . هداد  خسساپ  نآ  هب  هدرک و  یبوخ  هیکت  مه  يرگهنتف  ماهتا 
یناسک هیواعم ، هک  هتکن  نیا  بلاق  رد  هیواعم  هب  ماما  ياـهداقتنا  (. 29  )) اهیلع کتیالو  نم  مظعأ  ۀمالا  یلع  ۀنتف  ملعا  اف  تسین ). هتـسشن ،

دباع و نانآ  هک  صوصخ  هب  عدبلا .) نومظعتسی  ملظلا و  نورکنی  . ) تعدب اب  ایناث  دناهدوب و  فلاخم  يرگمتـس  اب  الوا  هک  تسا  هتـشک  ار 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تنـس  كرت  هب  هدرک و  نایب  قارع  رد  ار  دایز  هیواعم و  ياهيرگمتـس  زا  ییاههنومن  سپـس  دناهدوب . مه  دهاز 
رارق مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  اـب  ور  رد  ور  هیواـعم  یتقو  اهدـعب ، (. 30 . ) دنکیم حیرـصت  نایفـسوبا  شردـپ  هب  دایز  نتـسب  يهصق  رد 
اهنآ تفگ : هیواعم  دیدرک ؟ هچ  دومرف : ماما  میدروآ ؟ تردپ  نایعیش  وا و  باحصا  رجح و  رس  رب  هچ  ام  يدینـش  ایآ  تفگ : وا  هب  تفرگ ،

هن مینکیم و  نفک  ار  اهنآ  هن  میـشکب ، ار  وت  نارای  ام  رگا  اما  دومرف : ماما  میدرک . نفد  میدـناوخ و  اهنآ  رب  زاـمن  میدرک ، نفک  میتشک ، ار 
نب دیلو  شمکاح  زا  هلحرم ، نیتسخن  رد  تفای ، تسد  تردق  هب  دیزی  هک  نآ  زا  سپ  . 5 ( 31 . ) مینکیم نفد  هن  میناوخیم و  اهنآ  رب  زامن 

عبانم دنک ! عورش  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  زا  راک  نیا  يارب  دریگب و  تعیب  وا  تفالخ  يارب  هنیدم  مدرم  زا  ات  تساوخ  نایفـسیبا  نب  هتبع 
دیزی يوس  زا  ریبـعت  نیا  عباـنم  رتـشیب  رد  ( 32 . ) دوش هتفرگ  تعیب  فلاخم  رفن  دـنچ  نیا  زا  اـت  دوب  نآ  شـشالت  ماـمت  دـیزی  هک  دناهتـشون 

رد اما  ( 33 . ) اوعیابی یتح  ۀصخخر  هیف  سیل  اذخا  ۀـعیبلاب  ریبزلانبا  رمع و  نب  هللادـبع  انیـسح و  ذـخف  هک  تسا  هدـش  حرطم  هحفص 63 ) )
يربخ رد  ( 34 . ) هسأر یلا  ثعبا  و  هقنع ، برضاف  کیلع  یبأ  نا  شکب : ار  وا  درکن ، تعیب  نیـسح  رگا  هک  تسا  هدمآ  مه  عبانم  زا  یخرب 
عبانم زا  یخرب  رد  ( 35 . ) نیـسحلاسأر یلا  کباوج  نکیل  و  درکن ، تعیب  نیـسح  رگا  تشون ، دیلو  هب  دیزی  هک  تسا  هدروآ  مثعانبا  مه 

تـصرف اـت  دـننک  تعیب  رتدوز  هـک  دوـب  نآ  يارب  يریگتخـس  ( 36 . ) هب قـفراو  نیـسحلا  هـب  أدـبت  نـم  لوأ  نـکیل  و  تـسا : هدـمآ  ینس 
روط هب  قارع ، ای  هکم  هب  نتفر  و  هنیدـم ، زا  نانآ  نتخیرگ  دنـشاب . هتـشادن  مالـسا  ناـهج  يهشوگ  نآ  هشوگ و  نیا  زا  ارداوه  يروآعمج 

؛ دنونـشب ار  هیواعم  گرم  ربخ  هک  نآ  زا  شیپ  تفرگ ، تعیب  اهنآ  زا  دیاب  تفگ : ناورم  دروآیم . دوجو  هب  يراتفرگ  نایوما  يارب  یعیبط 
مادک ره  دننادب  رگا  ( 37 . ) هسفن یلا  اعد  ةذـبانملا و  فالخلا و  رهظأ  و  بناج ، یف  مهنم  دـحاو  لک  بثو  اوملع  نا  تروص : نیا  ریغ  رد 

هنیدـم مکاح  دـیلو  هب  وا  دـننکیم . توعد  شیوخ  هب  ار  مدرم  هدرک  زاربا  ینمـشد  تفلاـخم و  دـنرادیمرب و  شروش  هب  رـس  فرط  کـی 
!( مهقانعا برـضاف  الا  و  . ) دنزب ار  نانآ  ندرگ  دـندرکن  تعیب  رگا  ریگب و  تعیب  نانآ  زا  دـیآ ، دـیدپ  ياهنتف  هک  نآ  زا  شیپ  درک ، دـیکأت 

مناوتیم هنوگچ  نم  ( 39  ) نییبنلا دلو  ۀیقب  هناف  تفگ : مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هب  هراشا  اب  دناوخ و  لوقعمان  ار  وا  تساوخرد  دیلو  ( 38)
ود نآ  دـناوخارف . هرامالاراد  هب  دـندوب ، هتـسشن  دجـسم  رد  هک  ار  ریبزنبا  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماـما  دـیلو ، يور  ره  هب  . 9 مـشکب . ار  وا 

اهنت هک  تفگ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دندرک . هشیپ  ار  طایتحا  لیلد  نیمه  هب  دشاب . هداد  خر  هیواعم  گرم  لثم  یقافتا  دیاب  هک  دنتفایرد 
هارمه هدناوخ  زامن  تعکر  ود  تفرگ و  وضو  دیـشوپ ، سابل  دمآ . لزنم  هب  لیلد  نیمه  هب  تفر ؛ دـهاوخن  هنیدـم  مکاح  دزن  هازمه  نودـب 

الثم دش - ، میخو  عاضوا  هکم  یتروص  رد  دومرف : نانآ  هحفص 64 )  ) هب تفر و  هرامالاراد  هب  دوخ  يهریشع  هفیاط و  زا ) ( 40  ) رفن هدزون  )
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و رـس ، ۀـعیب  یف  ریخ  ال  دومرف : ماما  دـش ، دـیزی  اب  تعیب  زا  نخـس  هنیدـم  مکاـح  دزن  یتقو  ( 41 . ) دنـشاب هدامآ  دش -  دـنلب  ییادـص  رس و 
هک تفگ  وا  هب  دیلو  اما  تفشآرب ؛ دیلو  رب  ناورم  تفر ، ماما  یتقو  دروآ . نوریب  تعیضو  نآ  زا  ار  دوخ  هلیسو  نیدب  و  ( 42 . ) ریخ ةرهاظلا 
یل ترتخا  کنا  ناورم ! كریغ  خب  و  دهدب . تسد  زا  نآ  رد  ار  شنید  هک  دشاب  هتشاد  يدروخرب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  اب  تسین  رضاح 
لزع ار  يو  دیـسر ، دیزی  شوگ  هب  ۀبتع  نب  دـیلو  دروخرب  ربخ  هک  اهدـعب  ( 43  ) هللا ناحبـس  انیـسح ، تلتق  ینا  و  ینید ... كاله  اهیف  یتلا 
دیاش و   ) دیلو زاب  بش  نآ  ایوگ  ( 44 . ) تشامگ هنیدم  تموکح  هب  دوب -  مه  هکم  مکاح  نامزمه  هک  ار -  صاع  دیعس  نب  ورمع  هدرک و 

مالسلاهیلع نیسح  ماما  هلمج  زا  درک . دروخرب  رتدنت  رابنیا  ماما  درک و  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  زا  تعیب  تساوخرد  رارـصا ) اب  ناورم  مه 
هب نلعم  رمخ و  براش  همرحم ، سفن  لتاق  وا  درک ؛ دهاوخن  تعیب  دیزی  لثم  یسک  اب  نم ، لثم  یسک  دومرف : تعیب  رب  دیلو  رارـصا  زا  سپ 

ینا تفگ : مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هب  وا  دـش و  وربور  ناورم  اب  دـعب  زور  حبـص  ماما  (. 45 . ) دـش جراـخ  رـصق  زا  نآ  زا  سپ  تسا ؛ قسف 
مالـسالا یلع  و  نوعجار . هیلا  انا  انا هللا و  دومرف : ماما  تقو  نیا  رد  كاـیند . کـنید و  یف  کـلوخ  هناـف  دـیزی ، نینمؤملاریمأ  ۀـعیبب  كرما 

هک تسا  هدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  دومرف : ماـما  تفرگ و  ـالاب  ناـنآ  ناـیم  ثحب  دـیزی ) لـثم  عارب  مالـسالا  تیلب  ذا  . ) مالـسلا
رارق ریقحت  تلاح  رد  هک  یلاح  رد  مه  نآ  ینک ، تعیب  دـیزی  اب  تسابیم  وت  تفگ : ناورم  تسا . مارح  اقلط  نایفـسوبا و  لآ  رب  تموکح 

سجر و کناف  ینع ، کـیلا  ناورم ! اـی  دومرف : ماـما  درک . هیماینب  مشاـهینب و  ناـیم  یخیراـت  عازن  هب  هراـشا  نآ  زا  سپ  ارغاـص )  ) يراد
؛ درکیم ریخأت  زاب  میآیم . نـالا  میآیم ، نـالا  هک  دادیم  ماـغیپ  يو  دنداتـسرف ، ریبزنبا  لاـبند  هب  یتقو  . 10 (. 46 . ) ةراهطلا تیب  لـهأانا 

نیسح ماما  هحفـص 65 ) . ) درک كرت  هکم  يوس  هب  ار  هنیدـم  ریبزنبا  بش  رخآ  تشذـگ ، تصرف  یتقو  دنداتـسرفیم . وا  یپ  رد  اددـجم 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ربق  اب  یظفاحادخ  زا  سپ  تسین ، نما  رهش  نیا  هنیدم ، رد  نایوما  ترثک  دوجو  اب  تسنادیم  هک  زین  مالسلاهیلع 
رد ود ، نیا  نتفر  زا  هک  هنیدم  مکاح  داتفا . هار  هکم  يوس  هب  ، دنزرف نز و  ناکیدزن و  ناشیوخ و  زا  يرامـش  اب  هارمه  هدرک ، اهر  ار  هنیدم 

راشف اب  هک  دوب  هلمج  نآ  زا  يودع  عیطم  نب  هللادبع  داتفا . ریبزنبا  ناراداوه  زا  یخرب  يریگتـسد  هب  عورـش  هنیدـم  رد  دوب ، دونـشخ  نطاب 
وا يریگتـسد  زا  شیپ  هنیدـم ، زا  ماما  جورخ  نیح  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  اب  يو  تاـقالم  اـیوگ  (. 47 . ) دش دازآ  يدـعینب  يهفیاط 

، مثعانبا شرازگ  هب  . 11 (. 48 . ) ۀفوکلا تأت  هللا و ال  قتاف  ۀکم ، تیتأ  اذاف  دورن : هفوک  هب  ات  داد  رادـشه  ماما  هب  وا  تاقالم  نیا  رد  دـشاب .
ربمایپ ربق  رانک  رد  مالسلاهیلع  نسح  ماما  شردارب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ردام و  ربق  اب  یظفاحادخ  نیح  رد  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما 

نع کنأک  نیسح ! ای  دومرف : مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هب  هک  دید  ایؤر  ملاع  رد  ار  ترضح  نآ  درب و  شباوخ  ياهظحل  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
ماما یهاـگآ  یعون  هب  هک  تسا  يراـبخا  هلمج  زا  ربخ ، نیا  ( 49 . ) یتما نم  ۀـباصع  نم  الب  برک و  ضرأب  احوبذـم  ـالوتقم  كارأ  بیرق 

تروص يدایز  ياهثحب  هراب ، نیا  رد  هدـمآ و  فلتخم  عبانم  رد  ربخ  نیا  دـننام  دـهدیم . ناشن  البرک  دادـخر  زا  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح 
ییوگتفگ مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ردارب  هیفنح  نب  دمحم  دوش . عقاو  لوبقم  دناوتیمن  حوتف  ربخ  اهنت  هراب  نیا  رد  فسالا  عم  تسا . هتفرگ 

ات تساوخ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  زا  يو  اهلقن ، یخرب  ساـسا  رب  تسا . هدـمآ  یتواـفتم  ياـهتروص  هب  عباـنم  رد  هک  دراد  ترـضح  اـب 
مادقا دروآ ، تسد  هب  یقیفوت  رگا  دتـسرفب ؛ فلتخم  ياهرهـش  هب  یناگدنیامن  تصرف ، نیا  رد  دنک و  یهاتوک  دیزی  اب  تعیب  رد  دناوتیم 

ار رکف  نیمه  مه  وا  هک  دوب  نیا  ماـما  خـساپ  ( 50 . ) دمآ دهاوخن  شیپ  وا  يارب  یلکـشم  هنیدـم  رد  ندـنام  اب  تروص ، نیا  ریغ  رد  دـنک و 
دوب اجنآ  رد  تشون و  شردارب  يارب  یتیـصو  نآ  زا  سپ  درک . دهاوخ  ار  مادـقا  نیا  اج  نآ  رد  و  دوب ، دـهاوخ  هکم  رد  هک  نیا  زج  دراد ،

حالصالا بلطل  تجرخ  امنا  املاظ و  ادسفم و ال  ارطب و ال  ارشأ و ال  جرخا  مل  هحفص 66 )  ) ینا درک : دای  ار  دوخ  مایق  زا  یلصا  فده  هک 
رد اـهنت  زین  نتم  نیا  ( 51 . ) بلاطیبأ نب  یلع  یبأ  ةریـسو  يدج  ةریـسب  ریـسا  رکنملا و  نع  یهنا  فورعملاب و  رما  نا  دیرا  يدج  ۀـما  یف 

یـسک اهنت  دندش و  جراخ  هنیدم  زا  يو  اب  هارمه  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تیب  لهایمامت  يرونید ، لقن  هب  انب  تسا . هدـمآ  مثعانبا  حوتف 
. دناسرب وا  هب  ار  هنیدم  رابخا  دنامب و  تساوخ  يو  زا  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هک  دناهتـشون  ( 52 . ) دوب هیفنح  نب  دمحم  دـنام ، ياج  رب  هک 

قارع هب  نتفر  زا  ار  ردارب  رگید  راب  هدمآ و  اجنآ  هب  زین  يو  هکم ، رد  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  تماقا  نامز  رد  هک  دیآیم  رب  رگید  رابخا  زا 

اروشاع تضهن  رد  www.Ghaemiyeh.comیلمأت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 182زکرم  هحفص 35 

http://www.ghaemiyeh.com


مالسلاهیلع نیـسح  ماما  اب  ار  شنادنزرف  یهارمه  يهزاجا  یتح  درک و  تفلاخم  هفوک  هب  ماما  نتفر  اب  هکم  رد  يو  ( 53 . ) تسا هدرک  یهن 
هک ار  ینآرق  تیآ  نیا  ( 55 ( ) دوب يرجه  لاس 60  بجر  هبنش 27  بش  هک   ) هنیدم زا  جورخ  لاح  رد  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  ( 54 . ) دادن
؛» نیملاظلا موقلا  نم  ینجن  بر  لاق  بقرتی  افئاخ  اـهنم  جرخف  : » دـناوخیم دوب  ناـینوعرف  ناـیم  زا  وا  جورخ  یـسوم و  ترـضح  تیاـکح 

اریز دوب ؛ یتسرد  باختنا  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  طسوت  هکم  رهـش  باختنا  . 12 دوب . هدش  جراخ  هنیدـم  زا  نآ  زا  لبق  بش  ریبزنبا  ( 56)
اجنیا ات  دریگب . میمصت  دجنـسب و  ار  عاضوا  ترـضح ، نآ  هک  دوب  ناکما  نیا  هکم  رد  تشادن ؛ ار  هکم  تینما  يرگید ، يهطقن  ره  ای  نمی 

ادیپ مود  يهلهو  رد  سا . روز  هب  تعیب  نتفرگ  يارب  رهش  نیا  رب  مکاح  طیارش  زا  زیرگ  تسخن ، يهلهو  رد  هنیدم ، زا  جورخ  یلـصا  تلع 
هحفـص 67) . ) تموکح نتفرگ  تسد  هب  يو و  ندرک  طقاس  دوب ، دعاسم  هنیمز  رگا  انایحا  و  دـیزی . اب  هزرابم  يارب  یبسانم  طیارـش  ندرک 

زور اضق  زا  هک  هعمج ) بش   ) نابعـش موس  داتفا و  هارب  هکم  يوس  هب  هنیدـم  زا  بجر  هام  متـشه  تسیب و  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  . 13
نابعش موس  زا  هام -  راهچ  زا  شیب  یکدنا  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  دش . دراو  هکم  هب  ترضح  نآ  تسا ، مالسلاهیلع  نیسح  ماما  دوخ  دلوت 

رد ترضح  هک  تسا  هتشون  يرونید  ( 57 . ) دش دراو  بلطملادبع  نب  سابع  يهناخ  هب  اما  دورو ، تقو  دنام  هکم  رد  هجح -  يذ  متشه  ات 
روضح دندوب ، ماما  فارطا  هک  یعمج  رد  مه  ریبزنبا  یتح  دـندزیم . هقلح  شفارطا  هدـمآ ، يو  دزن  زور  ره  مدرم  دـش ؛ دراو  یلع  بعش 

ماما دورو  اب  ارچ  درک . دـهاوخن  یهارمه  وا  اب  یـسک  هکم  رد  ماما  دوجو  اـب  هک  درکیم  ساـسحا  ریبزنبا  هک  دوب  نشور  ( 58 . ) تفاییم
اجنآ مدرم  هکم  هـب  ماـما  ندـمآ  اـب  ( 59 . ) ۀیـشع ةرکب و  هیلا  نوـلتخی  اوـلعج  ادـیدش و  اـحرف  اـهلهأ  هب  حرفف  هکم  هـب  مالـسلاهیلع  نیـسح 

يهنیمز ندرک  مهارف  يارب  ار  دوخ  شالت  هکم  رد  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  . 14 دنتشاد . دما  تفر ؤ  يو  دزن  ماش  حبص و  هدش  لاحـشوخ 
هک دوب  قارع  اهنت  نیا  دوب و  نایوما  راـصحنا  رد  ماـش  ماـش . قارع و  تشاد : لاـب  ود  اـهنت  طیارـش  نآ  رد  مالـسا  ياـیند  درک . زاـغآ  ماـیق 
هب تسیابیم  اهنت  دیـشیدنایم ، یبالقنا  یـسک ، رگا  نیاربانب  دـنک . مهارف  نایوما  دـض  ربیمومع  مایق  کی  يارب  ار  مزال  يورین  تسناوتیم 

، دشاب هتشاد  دوجو  وا  يارب  مه  ياهعیش  رگا  هک  دوب  هاگآ  دوب ، مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دننام  يدرف  یبالقنا  نیا  رگا  درکیم . رکف  قارع 
ینایعیش زین  نمی  رد  دوب . هرصب  هفوک و  نایعیش  یگدامآ  مالعا  راظتنا  مشچ  ماما  نیمه  يارب  سب . تسا و  هرـصب  رد  انایحاو  هفوک  رد  اهنت 

، دـیزی اب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ندرکن  تعیب  و  هیواعم ، گرم  اب  هفوک ؛ رد  اما  . 15 دوب . رود  مالـسا  يایند  تیزکرم  زا  نمی  اما  دـندوب ؛
نامعن يهناریگ  لهـس  تموکح  تسا . هدش  هدامآ  دیزی  اب  هزرابم  يارب  ناشربهر  هک  دندرک  ساسحا  دنتفرگ و  ياهزات  ناج  هفوک  نایعیش 
لاوقلا ءیس  یلع ، ضغبی  ارهاجم ، اینامثع  نامعنلا  ناک  تسا : هدش  هتفگ  شاهرابرد  هک  ، ) هیواعم فرط  زا  هفوک  يراصنا  مکاح  ریشب ، نب 
نایعیش دمآوتفر  يارب  ار  هنیمز  ( 61 ( ) ۀیفاعلا بحی  امیلح  الجر  ناک  تسا : هدش  هتفگ  شاهرابرد  لاح  نیع  رد  هحفص 68 )  ) و ( 60  ) هیف

نانآ هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  مالـسلاهیلع و  نسح  ماما  هک  دوب  نآ  رطاخ  هب  نامز ، نیا  ات  نایعیـش  توکـس  درکیم . مهارف  رگیدکی  اب 
، دـیزی ندـمآ  اب  نونکا  دوب ؛ هدـنامورف  ولگ  رد  اهادـص  يهمه  نیاربانب  دـننزب . یمادـقا  هب  تسد  دـیابن  تسا ، هدـنز  هیواـعم  اـت  دـنتفگیم 

یلع ماـما  باحـصا  زا  هـک  ربـتعم  تیـصخش  دـنچ  دنتـشاد و  ار  دوـخ  یـسایس  ماجـسنا  شیپ  زا  ناـنآ  دـندوب . داـیرف  ضارتـعا و  يهداـمآ 
یعیش ساسحا  هفوک  مدرم  موس  کی  مک  تسد  دوب . یعازخ  درص  نب  نامیلس  نانآ  نیرترب  دندرکیم . يربهر  ار  نانآ  دندوب ، مالسلاهیلع 

نانآ هب  تموکح  ، یصخش ياهیگژیو  زا  يادج  هک  دندوب  لیابق  ياسؤر  فارشا و  عبات  رهـش ، نیا  مدرم  يهماع  يور  ره  هب  اما  دنتـشاد ؛
نایم یتاسلج  دوب  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  زا  توعد  نآ  دنتـشاد و  شیپ  رد  هار  کی  اهنت  هفوک  نایعیـش  نامز ، نیا  رد  . 16 دادیم . رابتعا 
نیسح ماما  دیناوتیم  هک  دینادیم  اعقاو  رگا  درک : راهظا  تفگ و  نخس  نانآ  اب  يو  دش . رازگرب  درـص  نب  نامیلـس  لزنم  رد  نانآ و  دوخ 

ياج رد  و  ( 63 .( ) هیلا اوبتکاف  هودع ، ودهاجم  هرـصان و  مکنأ  نوملعت  متنک  ناف  ( ) 62  ) دییامن توعد  يو  زا  دینک ، يرای  ار  مالـسلاهیلع 
نامیپ دـهع و  نانآ  زا  هک  نآ  زا  سپ  ( 64 . ) دیهدم بیرف  ار  وا  دش ، دیهاوخ  تسـس  هک  دـیهاگآ  رگا  هورغت ؛ الف  لشفلا  متفخ  نا  رگید :

یلع ماما  زا  هفوک  مدرم  تیاـمح  یتسـس  رد  هتـشذگ  يهبرجت  دـندرک . مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  هب  يراـگنهمان ، هب  عورـش  ناـنآ  تفرگ ،
یبلطم نیا  دندوبن . راوتسا  نادنچ  دندرکیم ، باختنا  هک  یهار  رد  نایعیش  هک  دادیم  ناشن  مالسلاهیلع  نسح  ماما  شدنزرف  مالسلاهیلع و 
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نایعش . 17 درک . دـشیم  هچ  اما  دـندرکیم ؛ دزـشوگ  ترـضح  نآ  هب  هفوک ، هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تکرح  نافلاخم  يهمه  هک  دوب 
هفوک هب  ار  ماما  ات  دنتفرگ  میمـصت  دندوب . هدش  هزرابم  يارب  هدامآ  هدینـش و  ار  دیزی  اب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تعیب  مدـع  ربخ  هک  هفوک 

(. 65 . ) ۀفوکلا انیتأی  هیلا  بتکن  اولاق : ۀـکم ، یلا  هریـسم  نیـسحلا و  رمأ  رکاذـت و  درـص و  نب  نامیلـس  لزنم  یف  ۀعیـشلا  تعمتجا  دـنروایب :
هب ات  مسیونیم  همان  وا  هب  دنتفگ : دندش و  هاگآ  هکم  هب  شندـمآ  نیـسح و  راک  زا  دـندرک و  عامتجا  نامیلـس  لزنم  رد  نانآ  هحفص 69 ) )

تـساوخ همه  زا  هکلب  دسیونب ، همان  ییاهنت  هب  ات  تفریذپن  دوب ، هبرجت  اب  يدرم  هک  نامیلـس  دش . زاغآ  يراگنهمان  نآ  زا  سپ  دیایب . هفوک 
ياههمان نایفوک  ناخروم ، يهمه  حیرـصت  قبط  درکیم . ارجام  ریگرد  ار  اـهنآ  همه  اـتعیبط  رما  نیا  . دـننک يراـگنهمان  لقتـسم  روط  هب  اـت 

. دنداتسرفیم ماما  يارب  هدرک ، اضما  ار  نآ  یعمج  هتسد  دنتـشونیم و  ار  ياهمان  یهورگ  ره  دنتـشون . مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هب  یناوارف 
نب ثبـش  هب  ناوتیم  هلمج  نآ  زا  هک  دنتـشاد  تکراشم  مه  بلطتصرف  فارـشا  زا  یخرب  هعیـش ، ناـگرزب  رب  نوزفا  دارفا ، نیا  ناـیم  رد 

رد هدش و  رضاح  البرک  رد  قرو ، نتشگرب  زا  سپ  هک  درک  هراشا  ( 66  ) رگید ياهدـع  جاجح و  نب  ورمع  یلجع و  رجبا  نب  زاجح  یعبر ،
رد نانآ  یگنهامه  زا  ناشن  نیا  هک  ( 67  ) دنتشون همان  کی  مه  اب  رفن  دنچ  نیا  دندیگنج . مالسلاهیلع  نیسح  ماما  دض  رب  هفوک  هاپس  سأر 
هک دنتـشون  فارـشا  لیبق  نیا  نتـشون  همان  يهرابرد  دنتـسویپ ، مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هب  هک  اهیفوک  زا  یخرب  اهدـعب  . دراد هئطوت  کـی 

بذج يارب  دیاش  دنهد . رارق  ایند  لام  زا  رتشیب  ندش  دـنمهرهب  يارب  ياهلیـسو  ار  وت  ( 68 . ) ابـسک اقوس و  كولعجیل  دوب : نیا  نانآ  فده 
كرادت نایوما  هک  یماد  رد  ماما  نتخادـنا  یتح  ای  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  یلامتحا  يزوریپ  زا  سپ  رید  ياهنوگ  هب  ای  دوخ  هب  نایعیش 

همان کی  مه  اب  دندوب ، رهظم  نب  بیبح  دادش و  نب  ۀعافر  ۀبجن ، نب  بیـسم  درـص ، نب  نامیلـس  زا  ترابع  هک  هعیـش  ناربهر  دندوب . هدـید 
تـسا ینامه  اهنآ ، مهم  بلاطم  دوب و  تخاونکی  اـبیرقتاههمان  نیا  ياوتحم  . 18 دندش . نیباوت  نایرج  ربهر  البرک ، زا  دـعب  نانیا  دنتـشون .

ار نآ  لاوما  دیروش ؛ تما  نیا  رب  هک  یسک  تسکش ؛ ار  وت  رابج  نمشد  هک  ار  يادخ  ساپس  تسا : هدمآ  درص  نب  نامیلـس  يهمان  رد  هک 
نایم ار  ادـخ  لام  تشاذـگ و  ياج  رب  ار  اهنیرتدـب  تشک و  ار  اـهنیرتهب  نآ  زا  سپ  دـش ؛ مکاـح  نآ  رب  تیاـضر  نودـب  درک و  بضغ 
قحلا یلع  کب  انعمجی  هللا  لعل  هحفص 70 ) ، ) انیلع مدقاف  ماما ، انیلع  سیل  نونکا ، اما  دومث ؛ هک  هنوگ  نامه  داب  رود  دنادرگب ؛ نادنمتورث 

هاتوک و هک  هنومن  نتم  کی  دشخب . تدحو  قح  هار  رب  وت  يربهر  يهیاس  ریز  ار  ام  يهمه  دنوادخ  دیاش  ایب ، میرادـن ، یماما  نونکا  ( 69)
: رگید ریبعت  رد  و  ( 70 . ) مالـسلا و  لجعلا . مث  لجعلاف ، كریغ ، مهل  ماما  کنورظتنی ال  سانلا  ناف  اله ! یحف  دـعب : اما  دوب : نیا  دوب ، ایوگ 

تبسن نایعیش  يهشیمه  هک  دوب  ییاهضارتعا  زا  تعدب » متس و  » هژوس ود  ( 71 . ) هیبن نس  هللا و  باتک  ریغب  انیف  لمع  و  روجلا ، انیف  اشف  دق 
هک نآ  زا  سپ  .19 (. 72 . ) دندوب هتفرگارف  هفوک  رد  مالـسلاهیلع  یلع  ماما  ياههبطخ  رد  هک  دوب  یـسرد  نیا  دنتـشاد . تفالخ  هاگتـسد  هب 
هک مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  دنتـسه ، هفوک  رد  ماما  روضح  يهدامآ  رفن  رازه  دزاود  دودح  دادیم  ناشن  هک  دیـسر  یمجح  هب  اههمان  رامش 

نتفرگ هفوک و  تیعـضو  شجنـس  يارب  یلمع  مادقا  کی  اب  هارمه  خساپ ، نیا  درک . خساپ  نداد  هب  مادقا  دوب ، هدرک  توکـس  نامز  نیا  ات 
ۀلاقم و  هک : دـندومرف  نایب  ترابع  نیا  اب  ار  نایفوک  ددـعتم  ياههمان  مایپ  ماـما  هماـن  نیا  رد  تفرگ . تروص  ناـیفوک  هب  ناـنیمطا  دـصرد 
دروم درف  و  ماهدازومع ، مردارب ، نم ، ساـسا ، نیا  رب  قـحلا . يدـهلا و  یلع  کـب  اـنعمجی  نأ  هللا  لـعل  لـبقأف  ماـما ، اـنیلع  سیل  هنا  مکلج :
نامه امش  يارآ  هک  تشون  نم  هب  وا  رگا  دزاس . هاگآ  ارم  امش  يهدیقع  راک و  لاح و  زا  ات  ماهتفگ  وا  هب  متسرفیم . ار  متیب  لها  زا  دامتعا 

نئادلا طسقلاب ، مئاقلا  باتکلاب ، مکاحلا  الا  مامالا  ام  يرملعف  دندوزفا : ماما  سپـس  دمآ . مهاوخ  امـش  دزن  هدـمآ ، ناتیاههمان  رد  هک  تسا 
، دـنک ارجا  ار  تلادـع  دـنک ، لمع  ادـخ  باتک  هب  هک  نآ  رگم  تسین  ماما  ماما ، ( 73 . ) مالـسلاو هللا  تاذ  یلع  هسفن  سباحلا  قحلا ، نیدـب 
لهچ و دودح  رد  نامز ، نیا  دوب ، لیقع  نادنزرف  نیرتعاجش  هک  ملـسم  . 20 دنک . دنوادخ  فقو  ار  دوخ  دشاب و  هتـشاد  قح  نید  هب  رواب 
ود هارمه  اجنآ  زا  دش و  هحفص 71 )  ) هنیدم مزاع  هکم  زا  ( 74  - ) يوادیص رهسم  نب  سیق  هارمه  یلقن  هب  انب  يو -  تشاد . نس  لاس  جنپ 

یخرب ساسا  رب  ( 75 . ) دوش دراو  هورع  نب  یناه  رب  اـت  دوب  هتـساوخ  وا  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  تفرگ . شیپ  رد  ار  قارع  هار  اـمنهار ،
ملسم رب  هک  دراد  نآ  زا  تیاکح  يرگید  ربخ  ( 77 . ) دش دراو  راتخم  رب  هک  دراد  هراشا  يرگید  رابخا  اما  ( 76 . ) دمآ یناه  دزن  ادتبا  رابخا 
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لحم ناونع  هب  ار  هناـخ  نیدـنچ  تسا  نکمم  دـشابن ، صخـشم  نادـنچ  يو  لـحم  هک  نآ  يارب  اتدـعاق  ( 78 . ) دـیدرگ دراو  هجـسوع  نب 
دراو دـعب -  زور  تسیب  ینعی  لاس -  نامه  لاوش  مجنپ  رد  داـتفا و  هار  هب  لاس 60  ناضمر  رد 15  ملسم  دشاب . هدرک  نیعم  دوخ  رارقتـسا 

هب ملسم  اب  نانآ  دش و  زاغآ  وا  اب  نایعیش  دمآوتفر  يو ، دورو  ضحم  هب  دوب . رهش  نیا  رد  دش ، دیهش  هک  هجحيذ  متـشه  ات  دش و  هفوک 
اب هزرابم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخلوسر  تنس  ادخ و  باتک  هب  لمع  تعیب ، يانبم  دندرک . تعیب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  يهدنیامن  ناونع 

تعیب ملسم  اب  رفن  ( 79  ) رازه هدـجیه  ات  هازود  ناخروم ، لقن  قبط  رب  دوب . هنالداع  روط  هب  مئانغ  میـسقت  نافعـضتسم و  زا  عافد  نارگمتس ،
خـساپ رد  ماـما  دـندوب و  شیوخ  یـسایس  تکرح  رکتبم  دوـخ  هفوـک ، نایعیـش  هک  دـیآیم  تسد  هب  نینچ  هفوـک  طیارـش  زا  . 21 دندرک .

نانآ زا  تشون و  ناشنارـس  هب  ياهمان  ناـنآ ، ندرک  لاـعف  يارب  ماـما  و  ( 80  ) دندوب كدنا  هرصب  نایعیش  اما  داتـسرف ، ار  ملـسم  ناشتوعد ،
رد ترـضح  هک  نیا  ادـخلوسر و  تلاسر  زا  ادـتبا  دوبنومـضم : نیا  هب  تشاد  يدـحاو  ياوتحم  هک  اههمان  نیا  دنـشاب . هدام  اـت  تساوخ 

دروم تفالخ  هب  همه  زا  رتراوازـس  دنیوا و  قح  هب  ثراو  تیب  لها  هک  نخـس  نیا  نآ  زا  سپ  هدمآ . نایم  هب  نخـس  هدوب ، قفوم  نآ  ماجنا 
انیـضرف و کلذب ، انموق  انیلع  رثأتـساف   ) میتشاد ساره  فالتخا  زا  نوچ  میدرک ؛ توکـس  ادـتبا  ام  دوب : هدـمآ  سپـس  هتفرگ و  رارق  دـیکأت 

ماما يرذالب ، لقن  هب  ( 82 . ) تسا لوسر  تنـس  ادخ و  باتک  هب  نم ، توعد  ساسا  هدش و  رهاظ  اهتعدب  نونکا  اما  ( 81 ( ؛) ۀقرفلا انهرک 
هدش ایحا  تعدب  هتفر و  نایم  زا  تنس  ( 83 . ) تشعن تییحا و  دق  ۀعدبلا  نا  و  تتیما ، دق  هنسلا  نا  دنتشون : هرـصب  ياسؤر  هحفص 72 )  ) هب

، دش هاگآ  نامیلس  ندمآ  زا  هرصب  مکاح  دایز  نب  هللاادیبع  درب . هرصب  هب  ار  اههمان  نیا  ماما  مالغ  نامیلـس  تسا . هتفرگ  رارق  لمع  يانبم  و 
ياهسلج لیابق  ناگرزب  زا  يرامش  اب  دعسینب  يهفیاط  زا  دوعسم  نب  دیزی  هرـصب ، مدرم  نایم  زا  ( 84 . ) تخیوآ راد  هب  هرک ، ریگتسد  ار  وا 

دنتـسه و نیمز  يور  ادخ  تجح  تیب ، لها  هک  تفگ  تشون و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هب  ياهمان  اهنآ  تیامح  بلج  زا  سپ  تشاذگ و 
سیقلادـبع يهفیاط  زا  يو  دـنداد . تبثم  خـساپ  طیبن  نب  دـیزی  دـننام  مه  رگید  یخرب  میاهدامآ . وت  نامرف  يارجا  رد  ام  مدرم و  يامنهار 

هرصب نایعیش  بذج  يارب  ماما  تیلاعف  دیسر . تداهـش  هب  البرک  رد  ات  دوب  ماما  هارمه  اج  نامه  زاو  تفر  هکم  هب  شدنزرف  ود  اب  يو  دوب .
جوا رد  ملسم  .22 دندنویپب . يو  هب  دنناوتب  دش ، هفوک  مزاع  ماما  هک  یتروص  رد  ات  دننک  کمک  زین  نانآ  ات  دوب  فده  نادب  عطقم ، نیا  رد 
هیلع نیـسح  ماما  هب  يا  همان  دننک ، داجیا  هفوک  يارب  یلکـشم  نایوما  ادابم  هک  نآ  يارب  دید ، مهارف  ار  طیارـش  که  ینامز  دوخ ، تیلاعف 
يور زیچ  همه  اجنیا ، ات  دنکن . ریخأت  ندـمآ  رد  الـصا  دـناسرب و  هفوک  هب  ار  دوخ  تعرـس  هب  ات  تساوخ  ترـضح  نا  زا  تشون و  مالـسلا 

زا هفوک ، مکاح  رـشب  نب  ناـمعن  دومنیم . بساـنم  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  ندـمآ  يارب  تهج  ره  زا  طیارـش  تفریم  ولج  یعیبط  لاور 
يو زا  هراب  نیا  رد  دوبن . دنتـشاد  رایتخا  رد  ار  ره  شیوگ  نامز  نیا  رد  هک  نایعیـش  لیقع و  نب  ملـسم  اب  هزرابم  هب  رـضاح  طایتحا ، تدش 

بحأ هللا  ۀعاط  یف  نیفعـضتسم  نوکأ  نأ  تفگ : دندرک ، فعـض  هب  مهتم  ار  وا  هیما  ینب  ناراداوه  یتقو  تسا . هدـش  لقن  یفلتخم  بلاطم 
نآ زارتهب  موش -  فعـض  هب  مهتم  مشاب -  نیفعـضتسم  زا  یهلا  تعاط  رد  نم  هک  نیا  ( 85 . ) هللا ۀیـصعم  یف  نیزعالا  من  نوکأ  نأ  يلا م 

، نامز نیا  رد  ( 86 . ) دـنوشن فالتخا  هنتف و  دراو  ات  تساوخ  مدرم  زا  شنانخـس  رد  هتبلا  مشاب . اـهنیرتزیزع  ادـخ  تیـصعم  رد  هک  تسا 
هبقع و نب  ةرامع  یمرضح و  دیعس  نب  ملسم  سیق ، نب  ثعشا  نب  دمحم  دعس ، نب  رمع  دننام  هیما -  هحفص 73 )  ) ینب نارادفرط  از  یخرب 

رگا هک  دنتساوخ  يو  زا  دنتشون و  دیزی  هب  ار  وا  اب  نایعیش  تعیب  ملـسم و  ندمآ  رب  رئاد  هفوک  تیعـضو  شرازگ  ( 87  - ) ملسم نب  هللادبع 
( كودع یف  کلمع  لثم  لمعی  و  كرمأ ، ذفنی  ایوق  الجر  ، ) دنک لمع  نانمـشد  اب  شدوخ  دننام  هک  ار  دنمورین  يدرف  دراد ، زاین  هفوک  هب 
. دید هفوک  هب  دایز  نب  هللادیبع  دننام  یبسن  بسح و  یب  زیرنوخ و  رابج و  درف  نداتـسرف  ار  راک  يهراچ  اهنت  دـیزی  ( 88 . ) تسرفب هفوک  هب 
، دایزنبا يریگتخـس  دـش . مه  نینچ  یگمانربیب  هفوک و  مدرم  یتسـس  لیلد  هب  و  دزاس ؛ مارآ  ار  رهـش  تسناوتیم  وا  زیت  ریـشمش  ناـبز و 
؛ تشادن نامیا  نید و  مه  تشاد و  هارمه  هب  ار  فارـشا  مه  تشاد ، يدادبتـسا  شور  مه  دایزنبا  درک . نوگرگد  ار  هفوک  عاضوا  هرابکی 

اما دش . جحذم  هلیبق  شروش  هب  رجنم  هک  درک  ریگتسد  ار  یناه  يو  دوب . هتخاس  ریگتخـس  نشخ و  يرـصنع  يو  زا  تایـصوصخ  نیا  همه 
درگ نایعیـش  تسا ؛ هدش  تیذا  یناه  هک  دیـسر  ربخ  زاب  دندش ؛ قرفتم  نایجحذم  تسا ؛ هدنز  یناه  هک  داد  تداهـش  دآ و  یـضاق  حیرش 
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، نایعیش يربهر  فعض  دیاش  و  نانآ ، تاغیلبت  فارشا و  تیامح  اب  هک  دیشکن  یلوط  دنتفرگ . هرـصاحم  رد  ار  رـصق  دندش و  عمج  ملـسم 
طسوت يو ، دنزرف  شرازگ  اب  دندوب ، هتسج  هانپ  هعوط  ماناب  ینز  يهناخ  رد  هک  لاح  رد  دنام و  اهنت  هفوک  رد  ملسم  دنتشگ . هدنکارپ  مدرم 

رگید رفن  دنچ  هاگنآ  دندیسر . تداهـش  هب  هفوک  يهرامالاراد  يولج  رد  ملـسم  یناه و  نآ  زا  سپ  دش . ریگتـسد  دایزنبا  یمازعا  يورین 
تکرح بیترت  نیدب  ( 89 . ) دندیسر تداهش  هب  هدش و  ریگتـسد  یبلک ، یلعالادبع  هلمج  زا  دندوب ، هتـساخرب  ملـسم  زا  تیامح  هب  هک  زین 

ماما ياررب  يرگید  يهمان  تسناوتن  ملـسم  هک  دوب  نآ  یلـصا  يراوشد  هظحل  نیا  رد  دـش . روک  دوخ ، يهلحرم  نیزاغآ  رد  هفوک  نایعیش 
، درک دعس  نب  رمع  يارب  تداهش  تقو  هک  یتیصو  رد  دنادرگ . هاگآ  هفوک  راوشد  طئارش  زا  ار  ترضح  نآ  دسیونب و  مالسلاهیلع  نیـسح 

هللادیبع اما  دیاین ؛ رهش  نیا  هب  هحفص 74 )  ) هک دسیونب  وا  هب  دزاس و  علطم  هفوک  دب  عاضوا  زا  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ات  تساوخ  وا  زا 
يهلجع اب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هیورت ، زور  ای  هجحيذ  متشه  زور  ینعی  دیسر ، تداهش  هب  ملسم  هک  يزور  تسرد  دش . مادقا  نیا  عنام 

هکم زا  هدرک ، هدرفم  يهرمع  هب  لیدـبت  ار  نآ  دوب ، هداد  ماـجنا  جـح  يهرمع  هک  ماـما  درک . كرت  قارع  دـصق  هب  ار  هکم  رتماـمت ، هچ  ره 
يور زا  یناسک  ات  دوب  هدش  ببس  رما  نیمه  دوب و  حرطم  شیپ  زا  هفوک ، هب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  تکرح  لامتحا  . 23 (. 90 . ) دش جراخ 
يوس زا  هدمع  روط  هب  هدوب و  ناوارف  عبانم ، رد  اهضارتعا  نیا  دننک . یهن  هفوک  هب  نتفر  زا  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  یـشیدناتحلصم ،

هک نآ  نودب  مه  نآ  دندوب ؛ ماما  یتمالـس  ناج و  ظفح  يهشیدـنا  رد  افرـص  هتـشادن و  ییانـشآ  ماما  یلـصا  فادـها  اب  هک  تسا  یناسک 
هفوک یفنم  يهبرجت  هب  دانتسا  اب  رشتیب  اهضرتعا  نیا  درادن . مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  يارب  یتینما  نادنچ  زین  هکم  هک  دنـشاب  هتـشاد  هجوت 

نب هللادبع  دارفا ، نیا  نیتسخن  دنتفگیم . نخس  هفوک  مدرم  هب  يدامتعایب  زا  نانآ  دوب . مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ردارب  ردپ و  زا  تیامح  رد 
ماما زا  ءاضیبلا ) ءارفـصلا و  هذـه  ناکمل   ) نایوما لوپ  رطاخ  هب  مدرم  بیرف  هب  هراشا  اـب  رمع  نب  هللادـبع  دـندوب . رمع  نب  هللادـبع  ساـبع و 

، سانلا هیف  لخد  ام  حلـص  یف  لخدت  نأ  ! ) دنک لمحت  مه  ار  دیزی  درک ، لمحت  ار  هیواعم  هک  روطنامه  هدش و  مدرم  اب  هارمه  ات  تساوخ 
اذهل فا  دوب . هدنبوک  ماما  خساپ  ( 91 . ) دیدش تحار  امـش  درم و  يدوز  هب  دیزی  دیاش  دوزفا : يو  لبق .) نم  ۀیواعمل  تربص  امک  ربصت  و 

وت هک  تسا  نآ  مسرت  اما  هن . تفگ : يو  مهابتشا ؟ رد  نم  ایآ  وت  رظن  هب  دیسرپ : رمعنبا  زا  ماما  ضرالاو . تاوامسلا  تماد  ام  ادبا  مالکلا 
ضارتعا ربارب  رد  مه  رگید  خساپ  کی  ماما  نیا ، زج  هب  ( 92 . ) تشک دنهاوخ  ارم  منکن  تعیب  نم  رگا  لاح ، ره  رد  دومرف : ماما  دنشکب . ار 

عبانم رد  هک  نیا  اـب  ربخ  نیا  ( 93 . ) هیف ضام  انأ  رمأب و  ینرمأ  دـق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  نا  تشاد : ریبزنبا  ساـبع و  نب  هللادـبع 
مدرم دـیدهت  نمـض  ياهمان  یط  دـیزی  نامز ، نیا  تسا . هتفرگ  رارق  هعیـش  ناگدنـسیون  هجوت  دروم  رتشیب  ریخا  نورق  رد  هدـمآ ، مه  ینس 
ماـما تکرح  عناـم  اـت  تساوخ  مشاـهینب  گرزب  ناونع  هب  ساـبعنبا ، زا  هحفـص 75 ) ( ) 94 ، ) مالـسلاهیلع نیـسح  ماما  تیامح  زا  هنیدـم 
زامن تنس ، رشن  نآرق ، توالت  هب  ات  تساوخ  يو  زا  تشون و  دیزی  هب  ياهنارگتحیـصن  يهمان  سابعنبا ، ( 95 . ) دوشب مالسلاهیلع  نیسح 

مرح هب  هانپ  هنیدم ، رد  وت  لامع  تسد  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هک  درک  هراشا  نمـض  رد  دوش . لوغـشم  بعل  وهل و  زا  زیهرپ  هزور و  و 
دصق رگا  هک  درشفیم  ياپ  هتکن  نیا  رب  بترم  تشاد و  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  ندش  هتـشک  زا  سرت  سابعنبا ، ( 96 . ) تسا هدروآ  ادخ 
حرطم زین  ار  نمی  هب  نتفر  داهنـشیپ  يو  ( 97 . ) تشاد نانآ  ندرب  رب  رارـصا  ماما  اـما  ربن . هارمه  ار  تدـنزرف  نز و  يراد ، ار  هفوک  هب  نتفر 

مه ( 99 . ) ۀعیـش هب  کیبال  و  اباعـش ، انوصح  هب  ناف  رگید : ریبعت  هب  اـی  و  ( 98 ، ) ناوعأ راصنأ و  اهب  انل  و  ۀـلزع ، اهیف  ناـف  هک  ارچ  درکیم .
تعیب رب  نایفوک  عامتجا  زا  ربخ  هک  . درکیم دانتسا  ملسم  يهمان  هب  ماما  ربارب ، رد  دنتسه . اجنآ  رد  ینایعیش  مه  دراد و  يراوتـسا  ياههعلق 

. درکیم هراـشا  نایفوکدـب  ياـههبرجت  هب  ساـبعنبا  تقو  نیا  رد  یترـصن ؛) یتعیب و  یلع  رـصملا  لـهأ  عاـمتجاب  یلا  بتک   ) دراد يو  اـب 
(101 . ) دوش هتـشک  ادـخ  مرح  لـخاد  رد  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  دوش ، هتـشک  هکم  نوریب  رد  رگا  هک  دوب  نیا  مه  ماـما  رگید  خـساپ  ( 100)

راظنا تسناوتیم  هللادبع  ترضحنآ ، دوجو  مدع  اب  هک  ارچ  دش ؛ ریبز  نب  هللادبع  یلاحشوخ  ببـس  هکم ، زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  نتفر 
مه تفگیم : درکیم و  قارع  هب  نتفر  رب  کـیرحت  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  يو  هک  دناهتـشون  دـنک . بلج  دوخ  هب  ار  رهـش  نیا  مدرم 

؛ تشادیم رذحرب  قارع  هب  نتفر  زا  ار  ماما  یهاوخریخ ، رـس  زا  زین  يو  هک  تسا  هدمآ  يرگید  ياهلقن  رد  ( 102 . ) کیبا ۀعیش  کتعیش و 
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ریبزنبا عیجـشت  اـب  ار  هفوـک  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  نتفر  یخرب  يور ، ره  هب  ( 103 . ) دوـشن مهتم  اـت  درکیم  نینچ  دـناهتفگ ، هچرگ 
ناوارف نینچ  نـیا  هحفـص 76 )  ) اهتفلاخم نیا  عباـنم ، رد  مک  تسد  اـی  دـندوب و  ناوارف  هفوک  هب  نتفر  ناـفلاخم  . 24 (. 104 . ) دناهتسناد
تشاد رذح  رب  هفوک  هب  نتفر  زا  ار  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  مالـسلاهیلع -  بنیز  ترـضح  رهوش  رفعج -  نب  هللادبع  تسا . هدش  هداد  ناشن 

، دوب هدید  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نآ  رد  هک  ار  یباوخ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  اما  دریگب ؛ ناما  وا  يارب  دیزی  زا  دناوتیم  تفگ : و 
هب هکم  مکاح  دیعـس  نب  ورمع  يهیـصوت  هب  ار  همان  نیا  ایوگ  رعفج ، نب  هللادـبع  ( 105 . ) هل ضام  اـنأ  رمأـب و  ینرمأ  دومرف : هدرک و  حرطم 

ماما دزن  دوخ  دندروآ و  ار  ناشردپ  همان  رفعج ، نب  هللادبع  نادنزرف  رفعج  نوع و  هک  دـناهتفگ  ( 106 . ) دوب هتشون  مالسلاهیلع  نیسح  ماما 
زا مناوتیم  نم  درادرب ؛ قاقـش  زا  تسد  تفگ : وا  هب  تشون و  ياهمان  ماما  هب  مه  دیعـس  نب  ورمع  ( 107 . ) دندنام یقاب  مالسلاهیلع  نیسح 

، مه ناما  نیرتهب  تسین . قاقـش  هب  شتوعد  دنکیم ، توعد  حلاص  لمع  ادخ و  هب  هک  یـسک  تشون : وا  هب  ماما  مریگب . تعیب  تیارب  دیزی 
نیـسح ماـما  دنتـسه ، اـیند  يهدرب  دـنب و  هک  نیا  هـب  مدرم  ندرک  مـهتم  اـب  مـه  یموزخم  نامحرلادـبع  نـب  رمع  ( 108 . ) تسا یهلا  ناـما 

نیا يرگتحیـصن  يور  هک  وا  زا  ماـما  درک . عنم  دنتـسه ، اـجنآ  رد  يوـما  يارما  هک  یلاـح  رد  مه  نآ  هفوـک ، هب  نتفر  زا  ار  مالـسلاهیلع 
کیرحت ار  یناـسک  ناـیوما  هک  تسا  نکمم  اـیآ  تـسا : نـیا  اـجنیا ، رد  مـهم  شـسرپ  کـی  (. 109 . ) درک رکـشت  دوـب ، هتفگ  ار  ناـنخس 

تـساوخرد اریز  دشاب ؛ يوق  رایـسب  روکذم  لامتحا  دسریم  رظن  هب  دننک ؟ عنم  هفوک  هب  نتفر  زا  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ات  دـندرکیم 
نیسح دراذگن  ات  دوب  هتساوخ  سابع  نب  هللادبع  زا  دیزی  هک  نانچ  دوب . نظءوس  اب  هارمه  هفوک ، هب  نتفرن  زا  دیعـس ، نب  ورمع  دننام  يدارفا 
قاقش زا  تسد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هک  دندرکیم  دزـشوگ  هدمع ، روط  هب  نافلاخم  هک  تسا  نآ  رگید  دهاش  دورب . قارع  هب  یلع  نب 

تعاط و هب  رما  ار  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  يراصنا  يهرارز  نب  دعـس  نب  نمحرلادبع  رتخد  ةرمع  . دشیدنیب تعاط  تعامج و  هب  هتـشادرب ،
یلا قاسی  اـمنا  هنا  هربخت  ۀـعامجلا و  هحفـص 77 )  ) موزل و  ۀـعاطلاب ، هرمأت  دوریم : دوخ  هاـگلتق  هب  هک  داد  رادـشه  درک و  تعاـمج  موزل 

هب ( 111  ) کماما یلع  جرخت  الف  کتیب ، مزلا  کسفن و  یف  هللا  قتا  تفگ : مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هب  مه  يردخ  دیعسوبا  ( 110 . ) هعرصم
نایعیـش ریقحت  يهزیگنا  هب  دـیاب  هلمج  نآ  زا  هک  هدوب  تفلاـخم  يهراـبرد  راـبخا  لـیبق  نیا  ریثکت  يارب  مه  يرگید  ياـههزیگنا  يور ، ره 

نیا هب  ندز  تسد  يارب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  دوخ  ندرک  موکحم  ددـصرد  راـبخا  نیا  یحیوـلت  روـط  هب  نینچمه  درک ؛ هراـشا  هفوـک 
هیجوت يارب  هک  نابلطتیفاع  يارب  یهیجوت  هک  نانچمه  تسا ؛ هدوب  ناکلـسم  يوما  تیاضر  دروم  هک  تسا  يرگید  ياـهزیچ  باـختنا و 

دوجو يارب  یشیدناتحلصم  يزوسلد و  يور  زا  مه  يرایسب  تفلاخم  اعبط  دندیزاییم . تسد  اههناهب  نیا  هب  دوخ  بالقنا  تکرح  مدع 
مالسلاهیلع نیـسح  ماما  یهاگآ  هب  هراشا  یعون  هب  هک  يرابخا  . 25 دنشاب . هتـشاد  هجوت  تماما  فیاظو  هب  هک  نآ  نودب  دوب ؛ ماما  فیرش 

دعـسنبا و تاقبط  رد  تیاور  نیدنچ  لاح ، نیااب  تسا ؛ هدمآ  هعیـش  عبانم  رد  هدمع  روط  هب  دراد ، نآ  دادخر  زا  شیپ  البرک ، يارجام  زا 
یتوافتم ياههاگدـید  هتفرگ و  تروص  یناوارف  ياهثحب  هراب ، نیارد  تسه . زین  تنـس  لـها  یثیدـح  رداـصم  زا  یخرب  مثعانبا و  حوتف 

و مالـسلاهیلع » نیـسح  ماـما  تداهـش  تمکح   » ناونع تحت  هعومجم  نیمه  رد  لقتـسم  یلاـقم  رد  ار  اـهنآ  يهعومجم  اـم  هک  هدـش  هئارا 
رفن و هدزون  بلطملادـبع ، ینب  زا  يو  هارمه  هک  یلاـح  رد  درک  تکرح  هکم  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  . 26 میاهدروآ . رگید  ياهـشخب 

هکم زا   ) متشه ای  هجحيذ   9  ) هبنشراهچ ای  هبنش  هس  زور  ترـضح  نآ  ( 112 . ) دندوب رضاح  هفوک  ناناوج  خیاشم و  زا  رفن  تصـش  بیرق 
اتدمع هک  هیورت  زور  . دناهتشون رفن  قارع 82  هب  هکم  زا  جورخ  تقو  رد  ار  ترضح  نآ  هارمه  دارفا  یمامت  رامش  یخرب  ( 113  ) دش جراخ 

نب ورمع  دش . هتـشک  يریگتـسد  زا  سپ  هدرک و  جورخ  هفوک  رد  ملـسم  هک  تسا  يزور  نامه  دناهتـشون ، هکم  زا  ماما  جورخ  زور  ار  نآ 
يریگرد دندمآ و  ماما  يوس  هب  يو  روتـسد  يارجا  هحفـص 78 )  ) يارب یهورگ  دریگب . ار  ماما  نتفر  يولج  ات  دیـشوک  هکم  یلاو  دیعس ،

؟ ۀـعامجلا نع  جرختأ  هللا ؟ یقتت  الا  نیـسح ! ای  دـندزیم : دایرف  زین  ناـنآ  درک و  تکرح  ماـما  تفرگ ؛ تروص  مه  هناـیزات  اـب  يرـصتخم 
لخاد ینعی  حـطبا -  رد  زونه  هک  ماما  ناوراک  هب  شدـنزرف  اب  دیـسر و  هار  زا  يرـصب  طیبن  نب  دـیزی  هکم ، زا  ماما  جورخ  تقو  رد  ( 114)

رد مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ( 115 . ) دیسر تداهش  هب  شدنزرف  ود  اب  هارمه  هدوب ، ترـضح  نآ  هارمه  البرک  ات  تسویپ و  دوب ، هکم -  دوخ 
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زا درک  فرـصت  ار  نآ  ترـضح  دربیم . دـیزی  يارب  نمی  رد  نایوما  مکاح  يوس  زا  ار  ییایادـه  هک  دـش  وربور  نمی  زا  یناوراک  اب  میعنت 
رد هک  دـندش  ماـما  هارمه  رفن  دـنچ  دنتـسه . دازآ  دـنهاوخیمن ، رگا  دـنورب و  هفوک  هب  وا  هارمه  دـنناوتیم  دـنلیام  رگا  تساوخ  نآ  دارفا 
اب تشون و  دایزنبا  هب  ياهمان  دیـسر  دـیزی  هب  ماـما  تکرح  ربخ  هک  یناـمز  . 27 (. 116 . ) دـندنام ماما  رانک  البرک  ات  اـهنآ  رفن  هس  تیاـهن 
هب هدرک و  لرتـنک  ار  رهـش  تدـش  هب  اـت  تساوخ  وا  زا  هدـمآ ، دوـجو  هب  هفوـک  ینعی  وا  رهـش  يارب  هک  ياروـشد  نیا  زا  يو  ندرک  هاـگآ 
يو ( 117 . ) دـیازفیب نانآ  هب  لاملاتیب  ياهشـشخب  رب  دـص  رد  دـص  رادربنامرف ، دـناتعاط و  عمـس و  لها  هک  مدرم  زا  یناـسک  هوـالع ،

رد ياهدرب  مان  دیبع  هب  بوسنم  هک  دوخ  نیـشیپ  بسن  نامه  هب  دیارب ، هلأسم  نیا  زا  سپ  زا  دناوتن  هک  یتروص  رد  درک ، دیدهت  ار  دایزنبا 
(119 . ) ۀمهتلا یلع  ذخ  نظلا و  یلع  سرتحا  و  حلاسملا ، رظانملا و  عضف  هک  درک  دـیکأت  نینچمه  ( 118 . ) دنادرگ دهاوخ  زاب  دوب ، فیقث 

ریسم زاغآ  رد  ماما  . 28 نک . ریگتـسد  ار  دارفا  ماهتا  دوجو  اب  هدرک ، تبقارم  ار  كوکـشم  دراوم  رامگب ، اج  ره  رد  ار  نابقارم  ناظفاحم و 
سانلا بحا  تنأ  تفگ : قدزرف  درک . شسرپ  هفوک  تیعـضو  يهرابرد  يو  زا  دروخرب . دوبن ، شیب  یناوج  ینامز  نآ  هک  رعاش  قدزرف  هب 

(121 ، ) کلیع مهفویـس  کعم و  مهبولق  رگید : یلقن  رد  و  ( 120 . ) ۀیماینب عم  فویسلا  و  ءامـسلا ، یف  ءاضقلا  و  هحفص 79 ) ، ) سانلا یلا 
دناهتفگ دورـس . يوما  يافلخ  يهرابرد  يایز  راعـشا  دش و  نایوما  رعاش  اهدعب  قدزرف  ( 122 . ) ۀیماینب عم  مهفویـس  کعم و  سانلا  بولق 

ار قدزرف  نخس  ینمض  روط  هب  ماما  عبانم ، نامه  لقن  ساسا  رب  تسا . روهشم  هک  دورس  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  يهرابرد  مه  يرعـش  هک 
ام دوب : نیا  قدزرف  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  باطخ  دـناهدوب . هاگآ  عاضوا  يدـب  زا  شیباـمک  هک  دراد  نآ  زا  ناـشن  هک  دـندرک  دـییأت 
لق اوطبنتـسا  اذاـف  مهـشیاعم ، هبم  ترد  اـم  هنوطوحی  مهتنـسلأ ، یلع  قعلا )  ) وـغل نیدـلا  و  ایندـلا ، دـیبع  ساـنلا  قداـص ، کـنأ  یف  کـشأ 

ات دنیوگیم  نخس  نآ  زا  تسا ؛ يراج  ناشنابز  رب  اهنت  نید  دنیایند و  يهدنب  مدرم  یتسه . وگتسار  وت  هک  ماردن  يدیدرت  ( 123 . ) نونایدلا
نایم لزنم  تسیب  دودـح  رد  یفلتخم -  لزانم  زا  ماـما  . 29 تسا . كدنا  یعقاو  رادنید  یتخـس ، تقو  رد  اما  درذـگب ، ناتـشیعم  هک  یتقو 

ود تسا . هدـمآ  یخیرات  عبانم  رد  هتفرگ ، تروص  اهنآ  زا  کی  ره  رد  هک  ییاهدادـخر  زا  یخرب  اهنآ و  مان  هک  تشذـگ  ـالبرک -  هکم و 
نایفارطا ناهذا  ندرک  نشور  ای  دارفا و  بذج  يارب  ار  دوخ  شالت  لزنم  ره  رد  ماما  دراد . مان  قرع  تاذ  حافص و  نیتسخن  لزانم  زا  لزنم 

ار وا  نخـس  مه  ترـضح  درک و  فصو  دب  ار  هفوک  عاضوا  دیـسر و  ماما  هب  يدسا  بلاغ  نب  رـشب  مان  اب  یـصخش  قرع ، تاذ  رد  تشاد .
ترضح ( 124 « ) مهماماب سانا  لک  وعدن  موی  : » دیسرپ هیآ  نیا  يهرابرد  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  زا  صخـش  نآ  نآ ، زا  دعب  دندرک . دییأت 

یلا هباجأ  نم  و  ۀنجلا ، یلا  اهباجأ  نم  يدهف  ۀلالض . یلا  اعد  ۀلالـض  ماما  يده و  یلا  اعد  يده ، ماما  ناماما : مه  دساینب ! اخأ  ای  دومرف :
توعد تلالـض  هب  هک  یهورگ  دـنناوخیم و  تیادـه  هب  ار  مدرم  هک  ياهتـسد  دراد . دوـج  ماـما و  هتـسد  ود  ( 125 . ) رانلا لخد  ۀلالـضلا 

نب رشب  دش . دهاوخ  منهج  رد  لخاد  دنک ، يوریپ  ار  تلالـض  ماما  هک  یـسک  تشهب و  هب  دنک  يوریپ  ار  تیاده  ماما  هک  یـسک  دننکیم .
ترـصن ار  وا  هک  نیا  هحفـص 80 )  ) زا دنکیم و  هیرگ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ربق  رـس  هک  دندید  ار  وا  اهدـعب  دـشن ؛ هارمه  ماما  اب  بلاغ 

ترضح دش . ایوج  ار  رفـس  تلع  دیـسر و  ماما  هب  يدزا  يهرهوبا  مان  اب  يدرف  هیبلعث -  يهقطنم  رد  هار -  رد  ( 126 . ) تسا نامیشپ  هدرکن 
نم هک  نادب  ةرهوبا ! يا  متخیرگ . دنزیرب ، ار  منوخ  دنتـساوخ  مدومن . لمحت  دنداد ، ممانـشد  مدرک . ربص  دـنتفرگ ، ار  ملام  نایوما  دومرف ،
نانآ رب  هدنرب  يریـشمش  دناشوپ و  دهاوخ  اهنآ  نت  هب  لماک  روط  هب  ار  تلذم  سابل  دـنوادخ  دـش و  مهاوخ  هتـشک  یغاب  ياهقرف  تسد  هب 

ترضح نآ  ناوراک  راظتنا  رد  هک  يدب  عضو  زا  ار  ماما  ياهینارگن  رابخا  نیا  ( 127 . ) دزاس لیلذ  ار  نانآ  هک  یسک  درک ؛ دهاوخ  مکاح 
، تکرح نیا  رهاظ  زا  ثحب  . 30 دوب . هدیسرن  ماما  تسد  هب  هفوک  زا  يراوگان  ربخ  يدج ، روط  هب  زونه  هچرگ  دهدیم ، ناشن  تسا ، هدوب 
رب رگناشن  يدـهاوش  هک  نآ  مغر  هب  يرهاظ  طیارـش  ددرگیم . زاـب  ماـما  ملع  نطب و  هب  هک  تسا  يزیچ  نآ  زج  یخیراـت ، یطیارـش  ینعی 

دعب نآ  هب  شنانخس  رد  شیبامک  ترـضح  نآ  دوب و  راکـشآ  ماما  رب  ارجام  نطاب  اما  دوب ؛ تبثم  زونه  اما  دادیم  هئارا  هیتآ  عاضوا  یتخس 
شنانمـشد ياهریـشمش  ریـسا  هک  لیلد  نادـب  دورن ، هفوک  هب  ات  تساوخ  ماما  زا  همرکعینب  زا  یخیـش  یتقو  دـندرکیم . هراـشا  مه  هیـضق 

رب هدمآ ، وت  رظن  هب  هچنآ  ( 128  ) هرمأ یلع  بلغی  هللا ال  نکل  و  تیأر ، ام  يأرلا  یلع  یفخی  سیل  هللادبع ! ای  دومرف : ترـضح  دش ، دهاوخ 
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هک دشاب  يریدقت  زا  ماما  یهاگآ  زا  ناشن  تسناوتیم  ینشور  هب  نیا  . دش دهاوخن  هبولغم  دوخ  راک  رد  دنوادخ  اما  تسین ، یفخم  مه  نم 
رد ربخ  نیا  دوب . هفوک  تیعـضو  زا  راوگاـن  یفنم و  ربخ  نیرتمهم  یناـه ، ملـسم و  تداهـش  ربـخ  ندیـسر  . 31 دوب . هدـش  ردـقم  وا  يارب 
رد تفگ  هک  دوب  دساینب  زا  يدرف  مه  نآ  لقان  دیسر و  ماما  هب  ( 132  ) هلابز ای  ( 131  ) فارش ای  ( 130  ) هناطقطق ای  ( 129  ) دورز يهقطنم 

ناکیدزن هیحان  زا  اجنیا  رد  یفلتخم  دیاقع  دندیشکیم . كاخ  هب  رازاب  رد  هحفص 81 )  ) ار رفن  ود  نیا  يهزانج  هک  تساهدوب  دهاش  هفوک 
(133 . ) میدرگ زاب  نیاربانب  دنتـسه ، ییافویب  تنایخ و  ردغ و  لها  هفوک  مدرم  هک  نیا  تفگ و  تشگزاب  زا  نخـس  ربکایلع  دش . حرطم 

يارب همان  رادقم  نیا  میدرگیم ؟ زاب  تسا  هدش  هتـشک  ام  ردارب  هک  یلاح  رد  ایآ  دـنتفگ : دوب ، هدـش  هتـشک  ناشردارب  هک  لیقع  نادـنزرف 
مه مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  دوخ  ( 134 .( ) هب قثن  ام  بتکلا  نم  كءاج  دـق  انوخا و  لتق  دـق   ) میراد ناـنیمطا  نآ  هب  هک  تسا  هدـمآ  اـمش 

اب هارمه  اعبط  هک  ملسم  تداهش  ربخ  ( 135 . ) دوب دهاوخن  یگدنز  رد  يریخ  نانیا ، تداهش  زا  دعب  ءالؤه ؛ دعب  شیعلا  یف  ریخ  امف  دومرف :
اهتوعد و اههمان و  زا  ثحب  زونه  اما  تسا . هدش  نوگرگد  هفوک  تیعضو  هک  دادیم  ناشن  دوب ؛ دایزنبا  يریگتخـس  زا  يرگید  رابخا 
هب دنوش ، ربور  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  اب  رگا  هک  تفریم  نآ  دیما  و  دندوب ، رهش  نیا  رد  یناوارف  نایعیـش  لاح  ره  هب  دوب . حرطم  اهتعیب 

رابخا نیا  ندیـسر  اب  دـشاب )! هداد  همادا  هار  هب  لیقع  ناردارب  نخـس  رطاخ  هب  اهنت  ماما  هک  دـسریمن  رظن  هب  اـعبط  . ) دنباتـشب يو  تیاـمح 
سانلا ناکل  ۀفوکلا  تمدق  ول  لیقع و  نب  ملسم  لثم  تنأ  ام  هللاو  کنا  دنتفگ : ترضح  نآ  هب  باحـصا  زا  یخرب  یناه ، ملـسم و  تداهش 

مه ياهمان  دعب  یکدنا  هک  دناهتشون  ( 136 . ) تفاتش دنهاوخ  وت  يوس  هب  مدرم  ییآ ، رد  هفوک  هب  رگا  یتسین . ملسم  دننام  وت  عرـسأ . کیلا 
زا سپ  ( 137 . ) دندوب هداد  يو  هب  ار  لیقع  نب  ملسم  ندش  هتشک  ربخ  نآ  رد  هک  دیسر  ماما  تسد  هب  دیعس  نب  رمع  ثعشا و  نب  دمحم  زا 

نیا رب  نم  تسا ؛ هنوگچ  تیعـضو  هک  دـینیبیم  دوـمرف : دروآ و  درگ  ار  شناراـی  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  هک  دوـب  ملـسم  تداهـش  ربـخ 
هب هار  رد  هک  یناسک  دورب . دراد ، نتفر  يهدارا  یسک  ره  اننولذخیـس ،) الا  موقلا  يرأ  ام  و   ) تشاذگ دهاوخ  اهنت  ارم  موق  نیا  هک  ماهدیقع 

شدزن دندوب ، هتـسویپ  وا  هب  هار  رد  هک  نانآ  زا  یکدنا  رامـش  دندرکیم و  یهارمه  ار  وا  هکم  زا  هک  یناسک  دنتفر و  دندوب ، دش  قحلم  وا 
اب ار  رفن  ود  ملسم ، تداهش  ربخ  ندیسر  زا  شیپ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  . 32 (. 138 . ) دوب نانآ  اب  بسا  ود  یـس و  تقو  نیا  رد  دـندنام .

نیـسح ماما  یعاـضر  ردارب  رطقی ) اـی   ) رطقب نب  هللادـبع  اـهنیا  زا  یکی  دـنروایب . ملـسم  زا  يربخ  اـت  داتـسرف  هحفـص 82 )  ) هفوک هب  هلـصاف 
يهمان نتم  دندیسر . تداهـش  هب  هدش و  ریـسا  دایزنبا  نارومأم  تسد  هب  رفن  ود  ره  يوادیـص . رهـسم  نب  سیق  يرگید  دوب و  مالـسلاهیلع 

همان نیا  نم  دیسر . نم  هب  دوب ، هداد  ام  دورو  يارب  امـش  قایتشاو  امـش  عامتجا  زا  ربخ  نآ  رد  هک  ملـسم  يهمان  هک  دوب  نآ  نایفوک  هب  ماما 
زور ینعی  هجحيذ ، متشه  زور  رد  هک  درک  حیرصت  همان  نیا  رد  ماما  ( 139 . ) دیسر مهاوخ  امش  هب  تعرس  هب  مسیونیم و  همرلانطب  زا  ار 

یبلاج رایـسب  تاکن  هک  هدـمآ  مثعانبا  باتک  رد  هماـن ، نیا  زا  هدـش  شرازگ  نتم  نیرتلـصفم  ( 140 . ) تسا هدـش  جراـخ  هکم  زا  هیورت 
هدرک و لالح  ار  ادخ  مارح  هک  دنیبب  ار  يرئاج  ناطلـس  هک  یـسک  هک  درک  لقن  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نخـس  نیا  ادتبا  ماما  دراد ؛
رد وا  هارمه  دـنهدیمن ، رییغت  دوخ  لعف  لوق و  اب  دـننکیم و  لمع  متـس  هانگ و  هب  ادـخ  ناگدـنب  اـب  و  دـننکیم ، كرت  ار  وا  لوسر  تنس 

اورثأتـسا و  دودحلا ، اولطع  و  داسفلا ، اورهظأ  دناهدرک و  هشیپ  ار  ناطیـش  تعاط  نانیا  هک  دندومرف  نایوما  يهرابرد  نآ  زا  سپ  دـناشتآ .
امـش يهوسا  نم  امـش . يهداوناخ  اب  ماهداوناخ  متـسه و  امـش  اب  نم  هک  دـندرک  هراـشا  هاـگنآ  هلـالح . اومرح  هللا و  مارح  اولحأ  ءیفلاـب و 

ینایاپ تمسق  زا  ( 141 ! ) دیدرک نینچ  ممع  رـسپ  مردارب و  ردپ و  اب  هک  دیاهدرکن  یتفگـش  راک  هتبلا  دـینک ، تعیب  ضقن  رگا  . دوب مهاوخ 
هدش طلخ  رگیدکی  اب  همان  ود  نیا  عبانم  رد  تسه ، هچ  ره  تسا . هدوب  ملسم  تداهـش  زا  سپ  همان  نیا  لامتحا  هب  هک  دیآیمرب  نینچ  همان 
لقن رد  تشذگ ، همان  نیارد  لصفم  نتم  ناونع  هب  هک  ینتم  تسا ، ینتفگ  تشذگ . هک  تسا  یبلاطم  اهنآ  نومضم  يود ، ره  هب  اما  تسا ؛

ملسم و تداهش  زا  دعب  يهفوک  . 33 (. 142 . ) تسا هدش  شرازگ  یحایر  دیزی  نب  رح  هاپس  روضح  رد  ماما  ینارنخس  ناونع  هب  فنخموبا ،
سح دوج  مامت و  اب  ار  هفوک  نایعیـش  دوجو  رطخ  هک  دایزنبا  تفرگ . دوخ  هب  ار  دـیدش  لرتنک  لماک و  دادتبـسا  تنوشخ و  گنر  یناه ،
تفر دنوش و  هتشامگ  یناظفاحم  اهلپ  يهمه  رس  رب  هتـسب و  ار  هفوک  یجورخ  يدورو و  ياههار  همه  داد  روتـسد  دوب ، هدرک  هحفص 83 ) )
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نتـسویپ زا  تعنامم  زین  هفوک و  نایعیـش  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  نایم  طاـبترا  عطق  فدـه  هب  مادـقا  نیا  دـننک . تبقارم  ار  دارفا  دـمآ  و 
دایزنبا دندرکیم . يریگولج  مهتم  صاخشا  نتخیرگ  زا  نانآ  مادقا ، نیا  اب  نینچمه  تفرگ . تروص  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هب  نایعیش 

كرتی الف   ) دنهدن ار  يدـحا  هب  جورخ  دورو و  يهزاجا  هدرک ، تبقارم  ار  هرـصب  يهزاورد  ات  ماش  يهزاورد  نایم  يهلـصاف  ات  داد  روتـسد 
هیسداق نایم  يهقطنم  زا  تبقارم  يارب  ار  ریمن  نب  نیصح  یهدنامرف  هب  يرفن  رازه  راهچ  هاپس  کی  نینچمه  ( 143 ( ) جرخی جلی و ال  ادحأ 

من عنمیف   ) دنهدن دندنیوپب -  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هب  دوب  نکمم  هک  زاجح -  متـس  هب  ار  يدحا  جورخ  يهزاجا  ات  درک  مازعا  هناطقطق  ات 
ریمن نب  نیصح  هاپس  نیمه  زا  یشخب  دمآرد ، ماما  هار  رس  هک  رح  يرفن  رازه  کی  هاپس  ( 144 ( ) زاجحلا یلا  ۀفوکلا  ۀیحان  نم  ذوفنلا  دارأ 

نارگید تربع  اـت  دـندش  مادـعا  رفن  دـنچ  هنومن  يارب  ریگتـسد و  دـندش ، هدـید  هفوک  رد  هک  یکوکـشم  دارفا  يوس ، نیا  رد  ( 145 . ) دوب
رگید ربـخ  رد  و  ( 146 . ) دنرادن ار  ییاجباج  هنوگ  چیه  هک  دینـش  یحاون  نآ  بارعا  زا  ندمآ ، ریـسم  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دـنوش .

هک مالسلاهیلع  نیسح  ماما  نارای  زا  نت  ود  . 34 (. 147 . ) شتف الا  زوجی  نأ  ردقی  دحأ  سیلف  هک  دوب  دیدش  يدح  لرتنک  هک  تسا  هدـمآ 
رطقب نب  هللادبع  اهنآ  نیتسخن  دندیسر . تداهش  هب  ریگتسد و  دایزنبا  نارومأم  طسوت  دندوب ، هدش  مازعا  هفوک  هب  ناشیا  يهداتـسرف  ناونع 

، رطقی نب  هللادـبع  يریگتـسد  هک  تسا  هدـمآ  يربخ  رد  دـش . هداد  لیوحت  دایزنبا  هب  ریگتـسد و  یمیمت  عوبری  نب  کلام  طـسوت  هک  دوب 
تعیب زا  ربخ  زاب  نآ  رد  هک  هدرکیم  لمح  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  يارب  ار  ملسم  زا  ياهمان  يو  هدوب و  ملـسم  یناه و  يریگتـسد  زا  شیپ 

. دندرک باترپ  نییاپ  هب  دایزنبا  رـصق  يالاب  زا  ار  يو  هفوک ، رد  ( 148 . ) تسا هدوب  نآ  رد  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  توعد  هفوک و  مدرم 
، دوب هدـنام  شنت  رد  یقمر  و  دـنتخادنا ، نییاپ  ار  وا  هک  نآ  زا  سپ  درک . تنعل  شردـپ  دایزنبا و  رب  اجنامه  زا  دیـسر ، رـصق  يالاب  یتقو 

تـسد هب  هک  دوـب  يوادیـص  رهـسم  نب  سیق  رگید  درف  ( 149 . ) درک ادــج  شنت  زا  ار  وا  رــس  یمخل ، ریمع  هحفـص 84 )  ) نب کلملادبع 
، درکیم رطخ  ساسحا  دوخ  يریگتـسد  زا  يو  تسا . هدوب  ملـسم  تداهـش  زا  سپ  يو  يریگتـسد  اعبط  دـش و  ریگتـسد  ریمن  نب  نیـصح 

نب نیسح  نینمؤملاریما  نایعیش  زا  یکی  نم  تفگ : یتسیک ؟ دیسرپ : يو  زا  دایزنبا  درک . زیر  زیر  شنادند  اب  تشاد ، هارمه  هک  ار  ياهمان 
نب نیسح  تفگ : تفر و  ربنم  يالاب  مه  وا  دنک . مالسلاهیلع  نیسح  ماما  رب  نعل  هتفر  ربنم  يالاب  رب  ات  تساوخ  يو  زا  دایزنبا  متـسه . یلع 

زا سپ  درک . تنعل  هللادیبع  دایز و  رب  هاگنآ  دینک . ترصن  تباجا و  ار  وا  مدش . ادج  وا  زا  زجاح  يهقطنم  رد  نم  تسا . مدرم  نیرتهب  یلع 
رهسم نب  سیق  رطقب و  نب  هللادبع  یناه و  ملسم و  تداهـشرابخا  ندیـسر  . 35 (. 150 . ) دنتـشک دنتخادنا و  نییاپ  رـصق  يالاب  زا  ار  وا  نآ ،
انتلذـخ دـق  سانلا ! اهیأ  دومرف : شباحـصا  هب  باطخ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دادیم . ناشن  رات  هریت و  تخـس  ار  هفوک  عاضوا  يوادـیص ،

. دـندنام شرانک  دـندرکیم ، یهارمه  ار  وا  زاجح  زا  هک  يرامـش  اـما  دـنتفر ؛ ياهدـع  فرـصنیلف . فارـصنالا ، مکنم  دارأ  نمف  اـنتعیش ...
نیسحلا ال ناک  ( ) 152 . ) دنتـسویپ وا  هب  هار  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تیقفوم  روصت  هب  هک  دندوب  بارعا  زا  دـنتفر ، هک  يدارفا  ( 151)

قرفتم بارعا  نیا  يهمه  دندینش ، ار  نانیا  تداهش  ربخ  یتقو  اما  هوبحـص ) لهأ و  هعبت  الا  اهءایحأ  نم  یحب  برعلا و ال  هایم  نم  ءامب  رمی 
زور رد  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  . 36 تسا . هدیسر  ماما  هب  نامز  نیا  زا  رترید  رهـسم  هب  سیق  تداهـش  ربخ  هک  دید  میهاوخ  ( 153 . ) دندش

شنایفارطا یخرب  هداوناخ و  اب  هارمه  یلجب  نیق  نب  ریهز  ترـضح ، نآ  ناوراک  یکیدزن  رد  دـندش . دراو  دورز  يهقطنم  رد  هجحيذ   21
. درادن ياهنایم  مالـسلاهیلع  یلع  نادـناخ  اب  تسا و  ینامثع  يادرف  ریهز  هک  تشاد  ترهـش  نامز ، نیا  ات  دوب . هفوک  هب  تشگزاب  لاح  رد 

نآ زا  سپ  درک و  شهوکن  ار  وا  شرسمه  تقو ، نیارد  دشن . مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تاقالم  هب  رـضاح  وا  اما  داتـسرف ، يو  یپ  رد  ماما 
هب دوخ  دورب و  هحفـص 85 )  ) هناخ هب  ات  دنداتـسرف  شنز  ردارب  هارمه  ار  شنز  يو  دـش . نوگرگد  هرابکی  درک ، تاقالم  ماما  اـب  ریهز  هک 

هدرک لقن  نیق  نب  ریهز  دوخ  رسمه  زا  ار  ربخ  نیا  فنخموبا  ( 154 . ) نیسحلا عم  توملا  یلع  یسفن  تنطو  دق  ینا  تفگ : تسویپ و  ماما 
 - یسراف ناملس  زا  يربخ  نآ  زا  شیپ  هک  تفرگ  يور  نآ  زا  ار  میمصت  نیا  ریهز  هدروآ ، دیفم  خیـش  هک  یتیاور  ساسا  رب  ( 155 . ) تسا

، دـمحم لآ  بابـش  دیـس  متکردأ  اذا  دوب : هتفگ  وا  هب  ناملـس  دوب . هدینـش  هدروآ -  تسد  هب  يدایز  مئانغ  نآ  رد  هک  یتاوزغ  زا  یکی  رد 
نب رح  يرفن  رازه  هاپس  اب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  دروخرب  نیتسخن  . 37 (. 156 . ) مئانغلا نم  مویلا  مکتبصأ  امم  مکلاتقب  احرف  دشأ  اونوکف 
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ار هقطنم  ات  دوب  هدـش  مازعا  هناطقطق  تمـس  هب  هاپـس  نیا  دوب . ریمن  نب  نیـصح  يرفن  رازه  راـهچ  يورین  زا  یـشخب  هک  دوب  یحاـیر  دـیزی 
یتقو دوب . هفوک  يوس  هب  تکرح  لاح  رد  هدوب و  عابـسلا  يداو  اـی  ( 157 ( ) مسح يذ   ) مشج وذ  يهقطنم  رد  نامز  نیا  ماـما  دـنک . لرتنک 

دـض رب  تفگ : رح  تساهنآ ؟ دض  رب  ای  هدمآ  نانآ  کمک  هب  هک  دیـسرپ  رح  زا  تشاد ، نایفوک  تیامح  هب  دیما  هک  ماما  دیـسر ، رح  هاپس 
، دناهتشگرب دوخ  توعد  زا  مدرم  رگا  هک  نیا  تفگ و  نخس  اهنآ  ياههمان  هفوک و  توعد  يهرابرد  ماما  هک  دوب  نآ  زا  سپ  ( 158 . ) امش
؛ تسین اـههمان  ناگدنـسیون  زج  مه  شدوخ  درادـن و  یهاـگآ  اـههمان  زا  هک  داد  خـساپ  رح  ددرگرب . هدـمآ ، هک  یهار  زا  تسا  رـضاح  وا 
: تفگ هدرک و  تفلاخم  ماما  دـشن  هفوک  تمـس  هب  تکرح  هب  رـضاح  ماما  دربب  هللادـیبع  دزن  هفوک  هب  ار  يو  هک  تسا  نیا  مه  وا  يهفیظو 

دوخ يهفیظو  هب  اـهنت  رح  ( 159 . ) دش هتفرگ  میمـصت  نینچ  دـسرب و  روتـسد  ات  مینکیم  باختنا  ار  هنایم  هار  مرادـن ، گنج  روتـسد  نوچ 
هب يو  دنامب . تیفاع  رد  دزاس و  اهر  دنک ، ریگرد  همطاف  دنزرف  اب  هک  نیا  زا  ار  دوخ  دناسرب و  هفوک  هب  ار  ماما  ات  دوب  نآ  رب  دیشیدنایم و 
نم ءیـشب  یلتبأ  نأ  نم  ۀـیفاعلا  هیف  ینقزری  رمأب  یتأی  نأ  کلذ  یلا  هللا  لعلف  هفوک  هب  ندیـسر  زا  دـعب  هک  تفگ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما 
نم رگا  و  دشاب ؛ هحفص 86 )  ) هتشادن ار  وت  دج  تعافش  راظتنا  هک  دشاب  یناملـسم  دنکیمن ، رکف  هک  تفگ  اجنامه  رد  وا  ( 160 . ) كرمأ

تبحص . 38 دراد . دوجو  رح  رد  ینورد  لوحت  يهنیمز  هک  دادیم  ناشن  اـهنیا  ( 161 . ) دـید مهاوخ  نایز  ترخآ  ایند و  رد  مگنجب ، وت  اب 
ندیسر زا  سپ  دنکیم . ناونع  دراد ، ار  نآ  حرط  تصرف  هک  ینامز  ات  سپ  نیا  زا  ماما  هک  تسا  یتاکن  نیرتساسا  زا  یکی  تشگزاب ، زا 

مدرم يارب  نآ  زا  دعب  ای  زامن  زا  شیپ  راب  ره  دناوخ و  ار  رصع  رهظ و  زامن  ماما  دش ، یهتنم  البرک  هب  هک  یتمس  هب  تکرح  و  نمشد ، هاپس 
هب درکیم ؛ هیکت  مدرم  توعد  اههمان و  يور  ماـما  . تشاد همادا  تصرف  ره  رد  اروشاـع  حبـص  اـت  اهینارنخـس  هلـسلس  نیا  درک . ینارنخس 

رمألا اذـه  ۀـیالوب  یلوأ  تیبلا  لهأ  نحن  و  . ) تسنادیم دوخ  نآ  زا  ار  تماما  تفگیم و  نخـس  يوما  تموکح  تیهام  يهرابرد  هوـالع 
ام قح  دیهاوخیمن و  ار  ام  رگا  هک  دومرف  ماما  نآ  زا  سپ  ناودـعلا ) روجلاب و  مکیف  نیرئاسلا  و  مهل ، سیل  ام  نیعدـملا  ءالؤه  نم  مکیلع 

نیا نمـشد  هاپـس  يارب  اما  ( 162 . ) مدرگیم زاـب  اـج  نیمه  زا  دیاهداتـسرف ، هـک  تـسا  ییاـههمان  فـالخ  رب  امـش  يأر  و  دیـسانشیمن ، ار 
نیا دوش . رود  هفوک  زا  رتشیب  هچ  ره  ات  درکیم  جک  هیسداق  تمس  هب  ار  ریـسم  نانچمه  ماما  . 39 دشیم . تفلاخم  نآ  اب  دوبن و  ینتفریذپ 
ماکح اب  تفلاخم  موزل  يهرابرد  یبلاطم  نآ  نمـض  درک و  ینارنخـس  زاب  ماما  اـجنآ  رد  دندیـسر . هضیب  يهقطنم  هب  اـت  تفاـی  همادا  ریـسم 

. درک حرطم  دـننکیم ، تراغ  ار  لاملاتیب  لام  و  هدرک ، لیطعت  ار  دودـح  هتخاس ، رهاظ  ار  داـسف  هدرک ، لـالح  ار  ادـخ  مارح  هک  رگمتس 
نیا رد  ماـما  دـیدرگ . داریا  هباـطخ  تروـص  هب  هک  تسا  هدـش  لـقن  ینانخـس  زین  مسح  يذ  هقطنم  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  زا  ( 163)

ایندلا نا  و  نورت ؛ ام  رمالا  نم  لزن  دق  هنا  دنتفگ : نخـس  تسا ، هدییارگ  يدب  هب  یبوخ  زا  هدـش و  ضوع  ایند  يهرهچ  هک  نیا  زا  ینارنخس 
یهانتی لطابلا ال  نأ  هب و  لمعی  قحلا ال  نأ  نورت  الا  دـندومرف : ایند  رمع  ندوب  هاـتوک  اـب  سپـس  اـهفورعم ... ربدأ  و  ترکنت ، تریغت و  دـق 

یهن لـطاب  زا  دوـشیمن و  لـمع  قـح  هب  هک  دـیرگنیمن  اـیآ  اـمرب . ـالا  نیملاـظلا  عـم  ةاـیحلا  ـال  ةداهـش و  ـالا  توـملا  يرأ  ـال  ینا  هنع ...
دهاوخن جنر  هحفـص 87 )  ) يهیام زج  نارگمتـس  اب  یگدـنز  تسین و  تداهـش  زج  يزیچ  ندرم  تیعـضو ، نیا  اب  هزرابم  رد  دوشیمن ...؟

ار تیدبا  نیا  وت ، زا  تیامح  و  دشاب ، یقاب  هشیمه  يارب  ایند  رگا  یتح  تفگ : تساخرب و  ياج  زا  ترضح ، نآ  نخـس  دییأت  هب  ریهز  دوب .
هکلب دوبن ؛ مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  يوس  زا  اهنت  نمـشد  ربارب  رد  ینارنخـس  ( 164 . ) میـشاب وت  اب  هک  میهدیم  حـیجرت  ام  زاب  دریگب ، اـم  زا 
دیاب نیاربانب  دـننک . میهفت  مدرم  هب  ار  قئاقح  ات  دـندرکیم  شالت  دوخ  ذوفن  ناـبز و  زا  هدافتـسا  اـب  شیباـمک  مه  ماـما  رونخـس  باحـصا 

رح دندوب و  تکرح  لاح  رد  مه  ضرع  رد  هاپـس  ود  . 40 دروآ . باسح  هب  ینیسح  توعد  یساسا  لوصا  زا  یکی  ار  يرگنـشور  تسایس 
يرفن راهچ  هورگ  کی  دوب ، تاناجهلا  بیذع  يهقطنم  رد  ماما  هک  لاس 60  هجحيذ  زور 28  رد  ددرگن . زاب  زاجح  هب  ات  دوب  ماما  بقارم 
سبح ار  نانآ  ات  تساوخ  رح  دنتـشاد . ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هب  نتـسویپ  دـصق  دوب ، نانآ  نایم  رد  لـاله  نب  عفاـن  هک  هفوک  مدرم  زا 

زا نانیا  نوچ  متسه ؛ اهنآ  زا  عافد  هب  روبجم  نم  تروص  نیا  رد  دومرف : مالسلاهیلع  نیسح  ماما  دوشب . ماما  هب  نانآ  نتـسویپ  زا  عنام  هدرک 
دوب نیا  رب  يدیون  رفن  راهچ  نیا  ندـمآ  ( 165 . ) يوشن نم  ضرعتم  دایزنبا ، يهمان  ندـمآ  زا  لبق  ات  دوب  رارق  دنتـسه . نم  راصنا  ناوعا و 
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هفوک تیعـضو  زا  ربخ  دارفا ، نیا  دوبیمادـقا . نینچ  زا  عنام  اـههار ، ندوب  دودـسم  اـما  تسویپ ؛ دنتـساوخ  ماـما  هب  مه  يرگید  ناـسک  هک 
، تسا وت  اب  ناشیاهلد  یخرب  مدرم ، ریاس  اما  دنتسه . دحتم  وت  دض  رب  همه  دناهدرک و  رپ  ار  شیوخ  فرظ  دناهتفرگ و  لوپ  فارـشا  دنداد :

اجنیا رد  هزات  و  درک . لاؤس  رهسم  نب  سیق  دوخ  نداتـسرف  يهرابرد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دیـشک . دنهاوخ  ریـشمش  وت  يور  هب  ادرف  اما 
هبحن و یضق  نم  مهنمف   » يهیآ داتفا و  هیرگ  هب  سیق  تداهش  ربخ  ندینش  زا  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  دیدرگ . هاگآ  وا  تداهـش  زا  هک  دوب 
انل و لعجا  مهللا  ( ) 167 . ) دهد رارق  رگیدکی  رانک  تشهب  رد  ار  نایعیـش  هک  تساوخ  دنوادخ  زا  هدرک  تئارق  ار  ( 166 « ) رظتنی نم  مهنم 
هب تبسن  زاب  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  رابخا ، نیا  . 41 (. 168 ( ) کتمحر رقتـسم  یف  مهایا  انیب و  عمجاو  کنع ، امیرک  ـالزنم  کتعیـشل 
رد نایعیـش  یناوارف  هب  هجوت  اب  هچرگ  دوب ؛ هدـنامن  یقاـب  هفوک  يوس  زا  يدـیما  يهنزور  هحفـص 88 )  ) ابیرقت درک . دیماان  هفوک  تیعـضو 
داد ربخ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هب  دوب ، هدمآ  هفوک  زا  هک  یئاط  مئاح  نب  يدـع  نب  حامرط  تشاد . دوجو  دـیما  يارب  ییاج  زونه  هفوک ،

اب اج ، نیمه  رد  تسا  رتهب  دوزفا : يو  دـندوب . امـش -  اب  گنج  يارب  البرک -  هب  مازعا  هدام  هک  تسا  هدـید  هفوک  رد  ار  يداـیز  عیمج  هک 
رح اب  اـم  دومرف : تفریذـپن و  ار  وا  تساوخرد  ماـما  دـیوش . يدـعب  نایهاپـس  تسد  ریـسا  هک  نآ  زا  شیپ  دـیگنجب ، رح  يهرفن  رازه  هاـپس 

ياهقوذآ ات  تشگزاب  حامرط  ( 169 . ) دـش دـهاوخ  هچ  راک  تبقاع  هک  تسین  نشور  هوالع  هب  درک . میهاوخن  فلخت  نآ  زا  هک  يدادرارق 
یتقو تشگزاب ، ریسم  رد  اما  ددرگرب . مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  يوس  هب  دناسرب و  نانآ  هب  دوب  هدرک  هیهت  شاهداوناخ  يارب  هفوک  زا  هک  ار 

اهیبایزرا و هنوگ  نیا  هک  میاهدرک  هراشا  اهراب  ( 170 . ) تشگزاب شاهفیاط  دزن  هدینش و  ار  ماما  تداهش  ربخ  دیـسر ، بیذع  يهقطنم  هب 
هاپس اب  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  هک  نآ  زا  شیپ  زا  . 42 ینطاب . عالطا  ملع و  هن  تسا  يرهاظ  طیارـش  بسح  رب  ماما  يوس  زا  اهرظن  راـهظا 

(171 . ) دـنرادرب يرتشیب  بآ  دارفا  ات  دوب  هداد  روتـسد  فارـش  يهقطنم  رد  ماما  دوب و  هدـش  زاغآ  ینالوط  ياـهنابایب  دـنک ، دروخرب  رح 
رد دـنهدب . بآ  نانآ  هب  ات  تساوخ  ماما  زا  رح  تشاد و  زاین  بآ  هب  رح ، يهنـشت  هاپـس  درک ، دروخرب  رح  هاپـس  اب  ماما  هک  ینامز  تسرد 
زا یکی  جـیردت  هب  بآ  يهلأـسم  سپ ، نیا  زا  ( 172 . ) دـنهدب نانآ  هب  ار  دوخ  يهریخذ  بآ  ات  تساوخ  شباحـصا  زا  ترـضح  تقو  نیا 

هگن ییاج  رد  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تساوخ  وا  زا  تشون ، دیزی  نب  رح  هب  هک  ياهمان  نیتسخن  رد  هللادیبع  دـش . هاپـس  یلـصا  لئاسم 
هب ( 174 . ) برـشی نأ  تارفلا  نیب  هنیب و  لح  تفگ : وا  هب  داتـسرف  ار  دعـس  نب  رمع  هک  مه  یناـمز  ( 173 . ) دـشابن يدابآ  بآ و  هک  دراد 

يهقطنم هب  ماما  هکینامز  . 43 یهدن . مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هب  ار  تارف  بآ  زا  يهدافتـسا  يهزاجا  هک  نک  رقتـسم  ار  تیاهورین  ياهنوگ 
نوریب هفوک  زا  هک  تشاد  انکس  رح  نب  هللادیبع  مان  هب  هفوک  فارـشا  زا  یـصخش  اجنآ  رد  دید . اپ  رـس  ار  ياهمیخ  دیـسر ، لتاقمینب  رـصق 
نیـسح ماما  اب  قافتا  زا  اما  دـنکن ؛ يرای  ار  هورگ  ود  زا  کی  چـیه  دریگن و  رارق  وا  نانمـشد  اـی  نیـسح  هار  رـسات  هحفـص 89 )  ) دوب هدمآ 

وا رگا  هک  داد  تیاضر  نیا  هب  ماما  تفگ و  ار  بلطم  نیمه  يو  درک ، یهارمه  هب  توعد  وا  زا  ماما  یتقو  دوب . هدرک  دروخرب  مالـسلاهیلع 
تیامح مدع  زا  ینامیشپ  تمادن و  رد  يراعـشا  اهدعب  ( 175 . ) درک دهاوخ  نینچ  هک  تفگ  هللادیبع  دشابن . وا  دض  رب  دـنکیمن ، يرای  ار 

زا یخرب  هک  یلاح  رد  درک ، كرت  لبج  دـصق  هب  ار  هفوک  دوب ، نیگمـشخ  دایزنبا  زا  هک  یلاـح  رد  دورـس و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  زا 
هک یناسک  دشاب . ناوارف  دنتسناوتیم  رح  نب  هللادیبع  دننام  يدارفا  ( 176 . ) دندرک یهارمه  ار  وا  زین  کیلاعص )  ) هفوک نادناخیب  نامدرم 
هب هللادیبع  دنراذگب . مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  رایتخا  رد  ار  ادخ  ریـشمش  بسا و  دـندوب  رـضاح  اهنت  تیب ، لها  هب  يهقالع  ياعدا  دوجو  اب 
اما درکیم ؛ نینچ  مه  وا  دـننک ، عافد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  زا  هک  دنتـسه  یناسک  هفوک  رد  هک  تسنادیم  اـعقاو  رگا  : درک ضرع  ماـما 

دراذگب مالسلاهیلع  نیسح  ماما  رایتخا  رد  ار  شریشمش  بسا و  دش  رـضاح  يو  دناهدیزخ . ناشیاههناخ  رد  هیماینب  سرت  زا  هفوک  نایعیش 
لخب تناـج  نداد  زا  رگا  دوزفا : و  ةرـصنلا ؛ کـلأسنل  كاـنیتأ  اـمنا  کفیـس  کـسرفل و  كاـنئج  اـم  دوـمرف : ماـما  ار -  شناـج  هـن  اـما  - 
یتیب لها  ۀیعاو  عمس  نم  دومرف : هک  مدینش  ادخلوسر  زا  مینکیمن . هدافتـسا  مه  هارمگ  ياهمدآ  زا  میرادن و  لام  هب  يزاین  ام  يزرویم ،

مالـسلاهیلع نیـسح  ماما  تیامح  مدع  زا  هللادیبع  اهدعب  هک  دناهتـشون  ( 177 . ) راـنلا یف  ههجو  یلع  هللا  هبکا  مـهقح ، یلع  مهرـصنی  مـل  و 
زا رح  نب  هللادیبع  فده  نامه  اب  مه  یلهاک  ثراح  نب  سنا  تساهدوب . يدـج  هزادـنا  هچ  ات  تسین  نشور  هک  ( 178  ) درک تمادن  راهظا 
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زا زیرگ  يارب  مه  نم  هک  نیا  اب  تفگ : دمآ و  ماما  دزن  ندینـش ، هللادـیبع  اب  ار  ماما  يوگتفگ  هک  نآ  زا  سپ  اما  دوب و ؛ هدـش  جراخ  هفوک 
رد نایناوراک  ( 179 . ) درک لابقتـسا  وا  نتـسویپ  زا  ماما  داتفا . مبلق  هب  وت  ترـصن  نونکا  اما  مدـمآ ، نوریب  وت  هیلع  ای  هل  گنج ، رد  تکرش 

تناما دـنراد و  ناوارف  لایع  هک  دـندرک  زاربا  دـندمآ و  ماـما  دزن  مه  رگید  یفوک  رفن  ود  دـندرک . تکرح  دنتـشادرب و  بآ  زین  لزنم  نیا 
نیـسح ماما  و  دوب ؛ زیرگ  يارب  یهار  مه  نیا  ( 180 . ) دنبای نتفر  هحفـص 90 )  ) تصخر ات  دنتـساوخیم  هزاجا  تسد ؛ رد  مدرم  زا  يدایز 

، دـنداد نتفر  يهزاجا  نانآ  هب  اهنت  هن  دنـشاب ، اهنیرتهب  تسا ، کیدزن  تداهـش  هک  یتاظحل  نیا  رد  شناراـی  دوب  ممـصم  هک  مالـسلاهیلع 
هدـعج نب  سارف  هک  ینامز  دورب . دـناوتیم  دورب ، ات  تسا  لیام  هک  سک  ره  دـندرکیم ، مالعا  دـشیم ، رتکیدزن  رطخ  هچ  ره  ناشدوخ 
كرت ار  اجنآ  هنابـش  وا  داد و  هزاجا  مه  ماما  دورب ؛ اـت  تساوخ  هزاـجا  ماـما  زا  تسا ، راوشد  راـک  هک  درک  ساـسحا  یموزخم  يهریبه  نب 

ار يراوس  بسا  لاح ، نآ  رد  درک و  یهاتوک  باوخ  بسا  يور  هک  دوب  لـتاقمینب  رـصق  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  . 44 (. 181 . ) درک
ماما تکرح . لاح  رد  نانآ  يوس  هب  زین  گرم  دنتسه و  تکرح  لاح  رد  موق  نیا  مهیلا . يرست  ایانملا  نوریسی و  موقلا  تفگیم : هک  دید 

. دـهدیم اـم  گرم  زا  ربخ  هک  دومرف  ماـما  . دیـسرپ ار  هیآ  توـالت  تلع  ربـکایلع  ( 182 ( ؛ نوعجار هیلا  اـنا  اـنا هللا و  دوـمرف : دـش و  رادـیب 
نع ادـلو  يزج  ام  ریخ  دـلو  نم  هللا  كازج  لاقف : نیقحم . تومن  یلابن  اذا ال  تبأ  اـی  لاـق : یلب . لاـق : قحلا ؟ یلع  انـسلأ  تفگ . ربکایلع 
دوب ریسم  نیا  رد  دشاب . مالسلاهیلع  نیسح  ماما  رب  مالس  رانک  رد  ربکایلع  رب  مالس  هب  هراشا  دناوتیم  نیا  هک  دناهتفگ  یخرب  ( 183 . ) هدلاو
اونین نآ  هب  هک  ییاج  دندیسر ؛ البرک  هب  ات  درکیم  تعنامم  رح  اما  دنک ؛ تکرح  هیداب  تمس  هب  هدش  رود  هفوک  زا  ات  دیشوکیم  ماما  هک 

وا ( 185 « ) ءام نصح و ال  ریغ  یلع  ءارعلا  الا  هلزنت  ال   » هک دیـسر  رح  هب  دایزنبا  يهمان  هک  دوب  هقطنم  نیا  هب  ندیـسر  اب  ( 184 . ) دنتفگیم
هزاجا ماما  دـشاب  هللادـیبع  نامرف  يارجا  بقارم  اـت  دوب  هدرک  لوؤسم  ار  هماـن  لـماح  نمـض  رد  رآ . دورف  هزبس  بآ و  نودـب  ییاـج  رد  ار 

؛ دـندرک فقوت  دوبن  يدابآ  بآ و  هک  ياج  رد  هرخـالاب  ( 186 . ) دادـن هزاجا  رح  اما  دـنک ، فقوت  هیرـضاغ  ای  اونین  يهیرق  رد  ات  تساوخ 
هدننک عورـش  ام  دننکن ؛ زاغآ  ار  گنج  ات  دندومرف : ماما  اما  دننک ؛ زاغآ  ار  گنج  تسا ، كدـنا  نمـشد  تیعمج  ات  تساوخ  ماما  زا  ریهز 

، دیـسریم تخـس  رابخا  هک  اهزور  نیا  مامت  رد  دندوب . راکادف  رایـسب  اما  كدنا ، ماما  باحـصا  . 45 هحفص 91 ) (. ) 187 . ) دوب میهاوخن 
هک دنتشاد  ياهنارگتواقم  يهیحور  نانچ  نانآ  زا  یخرب  دندنام . یقاب  رادیاپ  مواقم و  باحصا  دندش و  هدنکارپ  اهتسرپ  ایند  اهوسرت و 

نیا زا  يرایـسب  دـندادیم . ناشن  ماما  زا  ار  دوخ  تیامح  هنارگراثیا ، نانخـس  نتفگ  اب  هظحل  ره  هکلب  دـندرکیمن ، فعـض  راـهظا  اـهنت  هن 
ءارق رامـشرد  نانآ  زا  یخرب  دندوب . مالـسلاهیلع  یلع  ماما  شردپ  رانک  رد  نیفـص  لمج و  رد  هک  دـندوب  یناسک  زا  الاب ، نس  اب  باحـصا 

نیـسح ماما  هب  يو  تسا . یلجب  لاله  نب  عفان  ناـنآ  زا  یکی  دـنتفریم . رامـش  هب  رهـش  نیا  سدـقم  نیدـتم و  ياـههرهچ  زا  هدوب و  هفوک 
ریگرد نیثکان  نیقرام و  نیطساق و  زا  معا  نیقفانم  اب  رخآ  ات  مه  ناتردپ  دوب . ناقفانم  راتفرگ  امش  دج  دیشابم . نارگن  تفگ : مالـسلاهیلع 

وت نانمشد  اب  تسود و  وت  ناتسود  اب  میتسه . وت  رانک  رد  برغ ، هب  ای  يورب  قرـش  هب  ام ، اما  دیراد . ار  يراتفرگ  نیمه  امـش  زورما  و  دوب ؛
دوخ يارب  ياهمیخ  اجنآ  رد  دمآ . دورف  البرک  رد  يرجه ، مکی  تصـش و  لاس  مرحم  مود  هبنـشجنپ  زور  ماما  . 46 (. 188 . ) میتسه نمشد 

نیـسح ماما  هک  دوب  اـجنیا  رد  مه  ( 189 . ) دـندز همیخ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  يهمیخ  فارطا  رد  زین  تیب  لها  ریاس  دز و  شنادـنزرف  و 
لق ءالبلاب  اوصحم  اذاف  مهـشیاعم  ترد  ام  هنوطوحی  مهتنـسلأ  یلع  قعل  نیدـلا  و  ایندـلادیبع ، سانلا  دومرف : شنارای  هب  باطخ  مالـسلاهیلع 

زا راظتنا  رد  دـیاب  نونکا  ماهداد و  تسد  زا  ار  همطاـف  مرداـم  ردارب و  ردـپ و  دـج و  تفگیم : درکیم و  هیرگ  موثلکما  ( 190 . ) نونایدلا
(. 191 . ) دنبوکن تروص  رس و  هب  دننزن و  كاچ  نابیرگ  يو ، ندش  هتشک  زا  سپ  ات  تساوخ  شتیب  لها  زا  ماما  مشاب . مردارب  نداد  تسد 

رظن فالتخا  دـندوب ، شرانک  رد  ماما  تداهـش  يهظحل  ات  هک  یناسک  ددـع  دـمآ و  البرک  هب  ماما  هارمه  هک  یتیعمج  امـش  يهراـبرد  . 47
تسا هتشاد  دوجو  اهنآ  زا  يرامش  نتفر  لامتحا  اعبط  هک  تسا  تسخن  ياهزور  هب  طوبرم  اهرامآ  یخرب  دوشیم . هدید  عبانم  رد  یناوارف 

و دنتسویپ ؛ ماما  هب  هفوک  هاپـس  زا  رفن  هحفص 92 )  ) تسیب دندمآ ؛ البرک  هب  رفن  هاجنپ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هرمه  دعـسنبا ، شرازگ  هب 
یتیاور نیا  ( 193 . ) تسا هدـش  دای  هدایپ  دـص  کی  راوس و  بسا  زا 45  رگید  عباـنم  رد  ( 192 . ) دـندوب شهارمه  تیب  لها  زا  رفن  هدزون 
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رفن رازه  راهچ  اب  دعس  نب  رمع  هک  یتقو  رد  هک  تسا  نانچ  یبوقعی  شرازگ  ( 194 . ) تسا هدش  تیاکح  مالسلاهیلع  رقاب  ماما  زا  هک  تسا 
.48 دمآ . دـهاوخ  هک  میراد  ییاهرامآ  هرابنیا  رد  مه  زاب  ( 195 . ) دندوب شهارمه  رفن  ای 72  مالسلاهیلع 62  نیـسح  ماما  دمآ ، البرک  هب 

يا تفگ : ماما  هب  باطخ  نآ  رد  تشون و  ترـضح  نآ  هب  ياهمان  دینـش ، ار  البرک  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  فقوت  هللادـیبع  هک  ینامز 
همان یتقو  منک . دیزی  روتسد  میلست  ای  مشکب  ار  وت  ای  هک  نآ  ات  مروخن  ریس  مباوخن و  بوخ  تسا  هداد  روتسد  نم  هب  نینمؤملاریما  نیسح !
قلاخ طخس  تمیق  هب  ار  قولخم  ياضر  هک  یناسک  دش  دنهاوخن  راگتسر  دومرف : هدادن  نادب  یباوج  تخادنا و  رود  ار  نآ  دیسر ، ماما  هب 

رب دوب  رارق  هک  ار  دعس  نب  رمع  تخیگنارب و  شیپ  زا  شیب  ار  هللادیبع  مشخ  مالـسلاهیلع ، نیـسح  ماما  ناداد  خساپ  مدع  ( 196 . ) دنرخیم
دش رارق  یتقو  اما  تفریذپیمن ، ادتبا  يو  درک . مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  اب  گنج  رومأم  دوب ، نتفر  يهدامآ  دنک و  تموکح  نادمه  ير و 

ار نآ  دوـب -  شیرق  ياهنادـناخ  زا  هـک  هرهزینب  شاهفیاـط -  تفلاـخم  مـغر  هـب  دـهد ، سپ  ار  ( 197  ) نادـمه ير و  تموـکح  مکح 
يرذالب ربخ  رد  دشاب . تسرد  دـیامنیم  دـیعب  هک  درک  زین  نتفر  هب  دـیدهت  ار  وا  هللادـیبع  هک  تسا  هدـمآ  ربخ  نیمه  رد  ( 198 . ) تفریذپ

هک ینامز  و  اندهعب . انیلا  ثعباف  الا  اندنجب و  ترـس  نا  ( ) 199  ) تسا هدش  ير  دهع  نتفرگ  سپ  زاب  هب  دـیدهت  اهنت  هدـماین و  يزیچ  نینچ 
یف الح  مث  دسیونیم : هیوکسمنبا  هکنانچ  داد ؛ بیرف  ار  دعس  نب  رمع  ير  تراما  ینیریش  ( 200 . ) تفریذپ دنکیم ، رارصا  دایزنبا  دید 

، هفوک رد  يو  هک  تفرگیم  تروص  زین  فده  نیا  اب  راک ، نیا  يارب  دعـس  هحفص 93 )  ) نب رمع  باختنا  ( 201 ! ) باجتساف ةرامالا ، هبلق 
طرف زا  تداهـش ، تقو  رد  لیقع  نب  ملـسم  هک  یـسک  دوب ؛ مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  هب  شیرق  دوجوم  ياهنادـناخ  زا  درف  نیرتکـیدزن 

دعس نب  رمع  دزن  ار  ریضح  نب  ریرب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  یتقو  اروشاع ، بش  رد  ایوگ  دوب . هتفگ  يو  هب  ار  دوخ  ياهتیصو  یـسکیب ،
! ریرب يا  اما  تسا ؛ شتآ  رد  دشکب ، ار  نانآ  دـگنجب و  هورگ  نیا  اب  یـسک  ره  هک  منادیم  داد : خـساپ  وا  دـنک ، تحیـصن  ار  وا  ات  داتـسرف 

دزن ریرب  تقو  نآ  دـسرب ؟ يرگید  هب  اجنآ  منک و  اهر  ار  ير  تیالو  ییوگیم  نم  هب  وت  اـیآ  يریغل ؟ ریـصتف  يرلا  ۀـیالو  كرت  نأ  ریـشتا 
هب ندیـسر  يارب  اـت  تسا  یـضار  دعـس  رمع  ( 202  ) يرلا کـلمب  کـلتقی  نأ  یـضر  دـق  دعـس  نـب  رمع  نا  درک : ضرع  تـشگرب و  ماـما 
اب تعیب  هب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ندرک  روبجم  يارب  هللادیبع  . 49 (. 203 . ) دناهداد تبسن  وا  هب  مه  يراعشا  دشکب . ار  امش  ير  تموکح 
اب هارمه  دعس  نب  رمع  درک . زاغآ  یلصا  هدنامرف  ناونع  هب  دعـس  نب  رمع  نداتـسرف  اب  ار  البرک  هب  هاپـس  مازعا  يو ، اب  ندرک  گنج  ای  دیزی 
رد هفوک  هاپـس  زا  رفن  رازه  جـنپ  اجنیا  ات  تفر . البرک  هب  دوش ، مازعا  دوخ  تیرومأم  لحم  ینعی  یبتـسد ، هب  دوب  رارق  هک  يرفن  رازه  راهچ 

هاگآ دوخ  راک  یتشز  زا  هکنآ  مغر  هب  دعس ، نب  رمع  دیـسر . هقطنم  نیا  هب  البرک  رد  ماما  تماقا  مود  زور  دیدج  هاپـس  ( 204 . ) دوب البرک 
ماما دزن  ار  ياهداتسرف  دیسر ، البرک  هب  یتقو  د . وشن گنج  ریگرد  دوخ ، نامگ  هب  دنک و  مامت  هحلاصم  ار  اب  راک  هک  تشاد  نآ  يانب  دوب ،
همان نم  هب  رهـش  نیا  مدرم  وگب ، وا  هب  دومرف : دعـس  نب  رمع  يهداتـسرف  هب  ماما  درک . شـسرپ  هطخ ، نیا  هب  ماما  ندـمآ  تلع  زا  هداتـسرف ،

تنایخ نم  هب  دندوب ، هدرک  تعیب  رفن  رازه  هدزاود  هک  نآ  اب  اما  مدمآ ؛ میایب . نانآ  دزن  دنتـساوخ  نم  زا  دـنرادن و  ماما  دـنتفگ : دنتـشون و 
. مدرگزاب دیهدب  هزاجا  مه  نونکا  دش . عنام  رح  هک  مدرگزاب  مدمآ  اجنآ  زا  هک  اجنامه  هب  متـساوخ  مدید ، نینچ  ار  عضو  یتقو  دندیزرو .

یلع نب  نیسح  اب  گنج  زا  مه  وا  هداد و  تیاضر  تشگزاب  هب  دایزنبا  درک  روصت  دش و  لاحشوخ  دیسر ، دعس  نب  رمع  هب  ربخ  نیا  یتقو 
هب هفوک  نایعیش  زا  يرامش  نتسویپ  ثحب  . 50 هحفص 94 ) (. ) 205 (. ) نیسحلا ۀبرحم  نع  یفعأ  نا  اوجرأل  ینا  هللا  و   ) دوب دهاوخ  ناما  رد 
نب رمع  فرط  زا  یلظنح  سیق  نب  رق  یتقو  دوب . نارگید  رهاظم و  نب  بیبح  لیبق  زا  شنارای  ماما و  راظتنا  دروم  هک  دوب  يزیچ  ماما ، هاـپس 

موقلا یلا  عجرتا  ةرق ! ای  کحی  و  تف : وا  هب  رهاظم  نب  بیبح  تشگزاب ، تقو  رد  دـسرپب ، ار  ماما  ندـمآ  تلع  ماما  زا  اـت  دوب  هدـمآ  دـعس 
دوب هتفگ  صخش  نیا  نید  اب  بیبح  ( 206 . ) ییأر يرأ  مث  دعب : مدربیم و  ار  ماغیپ  مدرگیمرب ، متسه ، وا  لوسر  نم  تفگ : هرق  نیملاظلا ؟

ام : ) دوش رـضاح  اجنیا  رد  مدرکیمن  روصت  و  ( 207 ( ) تیبلا لهأ  یف  يأرلا  نسح  تنأ   ) متـشاد نظ  نسح  صخـش  نیا  يهرابرد  نم  هک 
رد هرفن ، هس  ای  ود و  هب  ود  کت ، کت  نایفوک ، زا  یخرب  هک  دینـش  داـیزنبا  ناـخروم ، شرازگ  هب  ( 208 (. ) دهشملا اذه  دهشی  هارأ  تنک 

تشامگ و هفوک  رب  ار  ثیرح  نب  ورمع  هدرک ، هدامآ  ار  هلیخن  هاگرکشل  هک  دوب  اج  نیا  رد  دنتسه . یلع  نب  نیسح  يوس  هب  تکرح  لاح 

اروشاع تضهن  رد  www.Ghaemiyeh.comیلمأت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 182زکرم  هحفص 47 

http://www.ghaemiyeh.com


. دنکن روبع  نآ  زا  مالـسلا ) هیلع  نیـسح  ماما  هب  نتـسویپ  يارب   ) یـسک ات  داد  زین  ار  لپ  نتـسب  روتـسد  يو  درک . نآ  مزاع  روز  هب  ار  مدرم 
ار وت  دوصقم  داد : خـساپ  يو  داتـسرف ، دایزنبا  يارب  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تشگزاب  داهنـشیپ  دعـس  نب  رمع  هک  ینامز  . 51 (. 209)

یپ رد  دایزنبا  هک  تفایرد  دعس  نب  رمع  ینکب . دیاب  هچ  میوگب  ات  سیونب  نم  هب  درک ، رگا  دنک ؛ تعیب  دیزی  اب  هاوخب  نیـسح  زا  متفایرد .
دایزنبا هک  ماغیپ  نیا  دشن . نآ  هب  ناوج  نداد  هب  رضاح  ماما  داتسرف ، مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  يارب  ار  دایزنبا  يهمان  رمع  یتقو  تسا . رش 

افتکا مه  دیزی  اب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  تعیب  هب  دایزنبا ، هک  دوب  نشور  ( 210 . ) درک زاغآ  ار  هاپس  مازعا  دش ، هدوزفا  شمشخ  رب  دیسر ،
ینیبشیپ لباق  نادـنچ  هک  يرگید  لامعا  هب  نآ ، زا  سپ  دراداو و  تعیب  هب  ار  ماما  ادـتبا  تشاد  دـصق  وا  دـسریم  رظن  هب  هکلب  درکیمن ؛

. انیأر انیأر  کلذ  لعف  اذاف  دـیآیم : تسد  هب  بلطم  نیا  تفرگ ، میهاوخ  میمـصت  تعیب  زا  سپ  هک  وا  مهبم  يهمان  زا  دـیامن . راداو  دوبن ،
نداتـسرف درک ، هحفـص 95 )  ) دـهاوخن تعیب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هک  دوب  هاـگآ  تشاد و  گـنج  رب  رارـصا  هک  هللادـیبع  . 52 (. 211)

! هدرک هاگآ  هیواعم  بقانم  لئاضف و  زا  ار  مدرم  تفر و  ربنم  رب  هفوک  رد  يو  داد . رارق  دوخ  راک  روتـسد  رد  البرک  هب  ار  يرتشیب  ناـیهاپس 
دومحم ةریـسلا و  نسح  تسا : يدرف  هک  هدـمآ  دـیزی  شدـنزرف  مه  نونکا  تسا . هدـنادرگزاب  ناـنآ  هب  ار  تفلا  عاـمتجا و  وا  هک  تفگ  و 
هدوزفا دص  رد  دص  امـش  کتکت  لاملاتیب  يهیمهـس  رب  و  ( 212 . ) هقح یف  ءاـطعلا  یطعی  روغثلا ، دـهاعتم  ۀـیعرلا ، یلا  نسحم  هقیرطلا ،

دعب هاندـجو  لجر  امیا  تروص  نیا  ریغ  رد  دـنورب ؛ هاگرکـشل  هب  تسیابیم  هفوک  يهنکـس  راجت و  لـیابق ، خویـش  يهمه  نیارباـنب  تسا .
دوخ يهمذ  هدیزرو ، فلخت  هاگرکـشل  هب  نتفر  زا  میدید  هک  ار  یـسک  ره  زورما ، زا  سپ  ۀمذلا ؛ هنم  تئرب  رکـسعلا  نع  افلختم  اذه  انموی 

زا سپ  دناوخارف . هلیخن  هاگرکشل  هب  دوب ، هدش  رقتسم  هیسداق  رد  شیاهورین  اب  هک  ار  ریمن  نب  نیصح  هللادیبع ، ( 213 . ) میاهتشادرب وا  زا  ار 
هنتف زا  زیهرپ  تموکح و  زا  تعاطا  هب  رما  ار  نانآ  دـندرگب و  مدرم  نایم  رد  اـت  تساوخ  ناـنآ  زا  هدرک ، راـضحا  ار  هفوک  فارـشا  هک  نآ 
رجبا نب  راجح  رفن ؛ رازه  رهچ  اب  ریمن  نب  نیـصح  دش . زاغآ  البرک  هب  ورین  مازعا  نآ  زا  سپ  دندنویپب . هاپـس  هب  ات  دنهاوخب  نانآ  زا  دننک و 

. رفن رازه  اب  ( 214 ( ) داتـسرف ار  وا  تفایرد و  دایزنبا  اما  دورن  ات  دوب  هدز  يرامیب  هب  ار  دوخ  ادتبا  هک   ) یعبر نب  ثبـش  رفن ؛ رازه  اب  یلجع 
اب داد  روتـسد  دـیوس  نب  عاقعق  هب  داـیزنبا ، دـشاب ، هدـنامن  هفوک  رد  یـسک  هک  نیا  يارب  رتمک . یکدـنا  اـی  رفن  رازه  اـب  ثراـح  نب  دـیزی 
وا دوب . هدمآ  هفوک  هب  شثاریم  نتفرگ  يارب  هک  تفای  ار  نادـمه  يهلیبق  زا  یـصخش  هک  دوب  نتـشگ  نیمه  رد  . ) ددرگب هفوک  رد  شهاپس 

یلا جرخ  ـالا  ملتحم  ۀـفوکلاب  قبی  ملف   » هک دوب  نآ  زا  سپ  دـندز . ار  شندرگ  داد  روتـسد  مه  يو  دروآ ؛ داـیزنبا  دزن  هدرک ، ریگتـسد  ار 
هب دعـس  نب  رمع  هب  نتـسویپ  يارب  هظحل  ره  ار  رفن  هاجنپ  هرفن و  یـس  هرفن ، تسیب  ياههتـسد  هللادیبع  هوالع :، هب  ( 215 ( ) ۀلیخنلاب رکسعلا 
هب يرارف  دارفا  ادابم  ات  دننک  لرتنک  ار  اههار  يهمه  ات  دوب  هداد  روتـسد  دزیرگن ، هفوک  زا  یـسک  هک  نیا  يارب  نینچمه  داتـسرفیم . البرک 

ندرب يارب  ار  ینالوسر  مه  هفوک  دعس و  هحفص 96 )  ) نب رمع  نایم  هل .) اثیغم  نیسحلا  قحلی  نال  ۀفاخم   ) دندنویپب مالسلاهیلع  نیسح  ماما 
رتزیر البرک ، هبیمازعا  نایهاپـس  زا  مثعانبا  راـمآ  ( 216 . ) دـنناسرب يو  هب  ار  البرک  ياـهربخ  هظحل  ره  اـت  دوب  هتـشاذگ  راـبخا  ندروآ  و 

. دنـشاب هتخیرگ  هار  يهمین  زا  ناـنآ  زا  يرایـسب  تـسا  نـکمم  هـک  ( 218 ، ) دناهتــشون رفن  رازه  اـت 35  ار  هفوـک  هاپـس  مقر  ( 217 . ) تسا
هتسب و نانآ  عیمطت  هب  لد  تسخن  زور  زا  هیماینب  هک  دندوب  فلتخم  لیابق  خیاشم  هفوک و  فارشا  نایم  زا  هدمع ، روط  هب  هاپس  ناهدنامرف 

فارشا نیمه  ینعی  تسایر ، لها  هب  لوپ  یتفگنه  غلابم  دایزنبا ، دندرکیم  هدامآ  دوخ  زا  عافد  هب  ار  لیابق  تیعمج  ناشیا ، زا  هدافتـسا  اب 
(219 . ) نیـسحلا لتق  یف  هل  انوع  اونوکیل  دعـس  نب  رمع  یلا  جورخللاوأیهتی  نا  مهیف  يدان  و  مهاطعأ ، ءاطعلا و  ۀـسایرلا  لهأل  عضو  و  داد :

يارب وا  هب  کمک  دعـس و  نب  رمع  هاپـس  هب  نتـسویپ  يارب  جورخ  هدامآ  ات  دنداد  عالطا  نانآ  هب  هداد و  رارق  اهشـشخب  تسایر  لها  يارب 
روط هب  هفوک  رشکل  دنتشاد . نارود  نیا  مامت  رد  یبالقنا  ياهتکرح  رد  فارحنا  داجیا  رد  یمهم  شقن  فارشا  نیا  دنشاب . نیسح  نتشک 
يدج قیقحت  نونکات  هک  تسا  یشسرپ  نیا  دندرک ؟ هچ  هفوک  نایعیـش  اما  . 53 (. 220 . ) دوب رضاح  البرک  رد  مرحم  مشـش  زور  رد  لماک 

 - هفوک میظع  رکشل  هک  يزور  ات  دیسر  البرک  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هک  ینامز  زا  زور  جنپ  یط  تسا . هتفرگن  تروص  نآ  يهرابرد 
يارب ار  مزال  لکـشت  و  هدـنام ، یمیمـصتیب  تلاح  کی  رد  نایعیـش  دیـسر ، ـالبرک  هب  دیـسریم -  رفن  رازه  ات 28  نیب 22  شرامـش  هک 
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هللادیبع ریشمش  زا  سرت  دنتشاد . مه  هفوک  رد  لیقع  نب  ملسم  روضح  نامز  رد  هک  دوب  یلکشم  نامه  نیا  دنتشادن . زکرمتم  يریگمیمصت 
دیدـهت زا  ار  دوخ  ناج  الوا  هک  دـندوب  هشیدـنا  نیا  رد  اهنت  هدرک و  نیـشنهناخ  ار  نانآ  دـناسریم ، لتق  هب  ار  نونظم  دارفا  نامایب  هک  مه 

رارق مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ربارب  البرک  رد  هدـش ، رـضاح  هفوک  هاپـس  رد  دـنوشن  روبجم  روز  هب  هک  نآ  ایناث  دـنادب و  ناـما  رد  تموکح 
نانآ شالت  دندش ، رضاح  هفوک  هاپس  رد  رابجا  هب  دنشاب ، ماما  هاپس  رد  دنتسناوتیم  يداع  طیارـش  رد  هک  یناسک  زا  يدایز  رامـش  دنریگ .

: دنتخیرگیم ریسم  لوط  رد  هدمآ و  نوریب  هفوک  زا  هاپس  هارمه  لیلد  نیمه  هب  دنزیرگب . هتفرگ  هلصاف  هاپس  هحفص 97 )  ) نیا زا  ات  دوب  نیا 
رفن رازه  اب  هدنامرف  کی  هاگ  هجولا . اذهل  مهنم  ۀهارک  کلذ ، نم  لقا  ۀئامعبرأ  ۀـئامثالث و  یف  الا  لصی  الف  فلا ، یف  ثعبی  لجرلا  ناک  و 
نب همثره  ( 221 . ) دوبن گنج  نیا  هب  ندمآ  هب  لیام  هک  ارچ  دیسریم ؛ البرک  هب  نآ  زا  رتمک  ای  دصراهچ  دصیس ، اب  اهنت  اما  دشیم ، مازعا 

یتقو هک  دش  روآدای  هراب  نیا  رد  يو  تخیرگ . اجنآ  زا  دـمآ و  البرک  هب  هک  دوب  یناسک  زا  هدوب ، بلاطیبا  نب  یلع  نایعیـش  زا  هک  میلس 
نرـشحیل ۀبرت ! ای  کل  اهاو  دومرف : تشادرب و  البرک  كاخ  زا  یتشم  ترـضح  دندمآ ، اجنیا  رد  مالـسلاهیلع  یلع  ماما  اب  نیفـص  ریـسم  رد 

مدرک فیرعت  ار  ارجام  متفر و  ماما  تمدخ  مدیـسر ، البرک  هب  هفوک  هاپـس  رد  یتقو  دیوگیم : يو  باسح . ریغب  ۀنجلا  نولخدی  موق  کنم 
دهاش سک  چیه  هک  شابم  نم  ندش  هتشک  دهاش  زیرگب و  اجنیا  زا  دومرف : ترـضح  وت . هیلع  هن  مشاب و  وت  اب  مهاوخیم  هن  نونکا  متفگ  و 
نایعیش زا  یخرب  نتسویپ  . 54 ( 222 . ) متخیرگ اجنآ  زا  مه  نم  دـنازوس و  دـهاوخ  شتآ  رد  ار  وا  دـنوادخ  هک  نآ  رگم  دوب  دـهاوخن  نآ 

دید یتقو  دوب . رافک  اب  گنج  ياهههبج  رد  دهاجم  هک  دوب  یبلک  ریمع  نب  هللادـبع  نانآ  زا  یکی  تفای . همادا  رخآ  ياهزور  رد  کت  کت 
تکرـش نیکرـشم  اب  داهج  رد  مدوب  دـنمقالع  نم  تفگ : دـنوشیم ، مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  اب  گنج  يهدامآ  هفوک  يهلیخن  رد  ياهدـع 

نیا دـمآ و  هناخ  هب  هاگنآ  تسا . یلوا  دـنوریم ، همطاف  دـنزرف  نیـسح  گـنج  هب  هک  یناـسک  اـب  دربن  منکیم  ساـسحا  نونکا  اـما  منک ؛
ودنیا میآیم . وت  اب  مه  نم  ياهتفایرد ؛ تسرد  تفگ : درک و  لابقتـسا  يو  نخـس  زا  شرـسمه  تشاذـگ . نایم  رد  شرـسمه  اب  ار  بلطم 

زا رهاظم  نب  بیبح  ( 223 (. ) هعم ماقاف  انیسح  یتأ  یتح  الیل  اهب  جرخف   ) دندش قحلم  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هب  هدش  جراخ  هفوک  زا  هنابش 
رد هک  ار  دساینب  يهفیاط  زا  يرامـش  ات  دیـشوک  يو  تسویپ . مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هب  مایا  نیمه  رد  هک  دوب  هفوک  يهتـسجرب  نایعیش 

. دش عنام  دیـسر و  هار  زا  دایزنبا  هاپـس  اما  درک ؛ یـضار  ار  نانآ  ؛ دزاس قحلم  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هب  دندرکیم  یگدـنز  یکیدزن  نآ 

. تسویپ مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هب  هک  دوب  هفوک  میقم  هحفص 98 )  ) نایعیـش زا  زین  يو  هک  دوب  هجـسوع  نب  ملـسم  رگید  يهنومن  ( 224)
دندمآ و البرک  هب  هفوک  هاپس  اب  نانآ  زا  يرامش  یتح  دندنیوپب . ماما  هب  دنتسناوتیم  دندرکیم ، هدارا  هفوک  نایعیـش  رگا  دادیم  ناشن  نیا 

نآ زا  سپ  تسناوتن . دنک ؛ رورت  ار  هللادیبع  هلیخن  رد  ات  دیشوک  ینالاد  يهمالسیبا  نب  رامع  دنتسویپ . مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هب  اجنآ  رد 
اب اجنآ  رد  درک . دروخرب  تفریم ، البرک  هب  هک  سیق  نب  رحز  هاپس  اب  هار  رد  دش . قحلم  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هب  ات  تخیرگ  تعرـس  هب 

ینامرف ساسا  رب  مرحم ، متفه  زور  زا  . 55 (. 225 . ) تسویپ مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هب  هتفر ، البرک  هب  گنج  لاح  رد  هدیگنج و  تداشر 
يهمان دنشاب . هتشادن  ار  بآ  زا  هدافتسا  قح  اهنآ  ینعی  دوش . هتخادنا  هلـصاف  تارف  بآ  ماما و  هاپـس  نایم  ات  دش  رارق  داتـسرف ، هلادیبع  هک 

نامه مولظملا . یکزلا  یقتلاب  عنص  امک  ةرطق ، همنم  اوقوذی  الف  ءاملا  نیب  هباحـصأ و  نیـسح و  نیب  لح  دوب : نیا  دعـس  نب  رمع  هب  دایزنبا 
يرذالب ربخ  رد  ( 226 . ) دـیهدن شنارای  نیـسح و  هب  ار  بآ  زا  هدافتـسا  يهزاجا  دـشن ، هداد  نامثع  هب  بآ  زا  هدافتـسا  يهزاـجا  هک  روط 

ءاملا و نیب  لح  و  تسا : هدمآ  قودص  لقن  رد  تسا . هدوب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  تداهش  زا  شیپ  زور  هس  مادقا ، نیا  تسا : هدش  هدوزفا 
، بآ ندناسرن  يارب  نامثع  ناگدننک  هرـصاحم  مادقا  اب  مادـقا  نیا  ندرک  یقالت  ( 227 . ) رادـلا موی  ءاملا  نیب  نامثع و  ینب  لیح  اـمک  هنیب 
. دوب مالسلاهیلع  یلع  ماما  دنهدب ، نامثع  هب  بآ  ات  دنک  عناق  ار  مدرم  ات  دیشوک  هک  یسک  اهنت  زور ، نآ  رد  اریز  دوب ؛ هنادرمناوجان  رایـسب 

هتشون همان  ماما  هب  هک  دوب  یناسک  زا  دوخ  هک  ار  جاجح  نب  ورمع  هدرک ، زاغآ  ار  يریگتخس  دعـسرمع ، مثعانبا ، شرازگ  هب  يور ، ره  هب 
مالسلاهیلع نیسح  ماما  ناوراک  رایتخا  رد  بآ  مرحم ، متـشه  زور  ( 228 . ) درک رقتسم  تارف  يهیعیرـش  يهرانک  رد  رفن  دصناپ  هارمه  دوب ،

تشپ ماما  نآ  ساسا  رب  هک  تسا  هدمآیمزراوخ  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  لتقم  رد  يربخ  . دندرکیم هدافتـسا  دنتـشاد ، شیپ  زا  هچنآ  دوبن و 
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دایزنبا هک  تسا  هدمآ  يرگید  ربخ  رد  ( 229 . ) دش مامت  دعب  یکدنا  زین  نآ  اما  دش ،. راکـشآ  نآ  رد  بآ  يردق  هک  دنک  ياهرفح  همیخ 
یماگنه دناهدنک . ییاههاچ  هتشاد ، بآ  هب  یسرتسد  هحفص 99 )  ) شباحصا نیسح و  هک  ماهدینش  : » تشون دعس  نب  رمع  هب  ياهمان  نمض 

هب ار  تارف  بآ  زا  يرادربهرهب  يهزاجا  مامت  يریگتخـس  اب  هدرک و  مورحم  هاچ  ندنک  زا  ناکمالایتح  ار  اهنآ  دیـسر ، تتـسد  هب  همان  هک 
هک مهن  زور  تسا . هتـشادنرب  رد  يدوس  ارهاظ  هک  دراد  ملـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  طسوت  هاـچ  ندـنک  هب  هراـشا  هماـن  نیا  ( 230 «.) هدن نانآ 

عفان زین  شردارب و  یلع  نب  سابع  یهدنامرف  هب  بآ  فرظ  تسیب  اب  ار  يرفن  هاجنپ  هاپـس  کی  ماما  دش ، يدج  ناوراک  باحـصا  یگنـشت 
ورمع دندیسر ، تارف  يهعیرش  ربارب  رد  هورگ  نیا  هک  ینامز  دنروایب . بآ  يردق  هدز ، رانک  ار  جاجح  نب  ورمع  رکشل  ات  داتسرف  لاله  نب 

وت داد : خـساپ  ورمع  مینک . هدافتـسا  بآ  زا  تفگ : دـیاهدمآ ؟ هچ  يارب  دیـسرپ : ورمع  تفر ؛ ولج  عفاـن  داتـسیا . ناـنآ  يوـلج  جاـجح  نب 
نانآ اب  دـمآ ، ولج  شهاپـس  اـب  ورمع  یتقو  دـندش و  هعیرـش  دراو  دارفا  نآ  زا  سپ  ناـشطع ؟ نیـسحلا  برـشأفأ و  تفگ : عفاـن  یناوتیم .

مالسلاهیلع و نیسح  ماما  نایم  يدنچ  ياهوگتفگ  . 56 (. 231 . ) دننک رپ  بآ  زا  ار  دوخ  ياهفرظ  دنتـسناوت  يور  ره  هب  دـندش و  ریگرد 
ياهنوگ هب  تیعضو  ات  دوب  نآ  رب  تشاد و  هیکت  تشگزاب  يهلأسم  يور  اهتبحص ، رد  ماما  تفرگ . تروص  اهزور  نیا  رد  دعس  نب  رمع 
یفلتخم بلاطم  تشگزاب . يارب  ماما  يداهنشیپ  لحم  يهرابرد  عبانم ، رد  دوش . جراخ  دایزنبا  تردق  يهطیح  زا  دناوتب  اتلاجع  هک  دیآرد 

اجنآ زا  هک  ییاج  هب  دیهد  هزاجا  ای  دومرف : ماماهک  تسا  هدمآ  هعیاش  رتهب  ترابع  هب  ای  ربخ  نیا  نهک  عبانم  يهمه  رد  ابیرقت  تسا . هدـمآ 
یکی دننامه  مورب و  مالسا  ایند  يزرم  طاقن  زا  یکی  هب  هک  نآ  ای  مراذگب . وا  تسد  رد  تسد  مورب و  دیزی  دزن  هک  نآای  مدرگزاب . ماهدمآ 

(233 . ) طقف ۀنیدملا  یلا  صخشی  نأ  الا  هلأسی  مل  هنا  لاقی : هک : تسا  هدروآ  زین  ار  ربخ  نیا  يرذالب  همه  نیا  اب  ( 232 . ) مشاب نانابزرم  زا 
تقو ات  قارع ، ات  هکم  زا  هکم و  ات  هنیدـم  زا  نم  دـیوگیم : ناعمـس  نب  ۀـبقع  هک  نانچ  تشاد . ار  هنیدـم  هب  تشگزاب  تساوخرد  طقف  وا 

، دراد ترهش  مدرم  نایم  هچنآ  هک  دنگوس  ادخ  هب  مدینش . هک  نآ  زج  تفگن  ياهملک  چیه  هحفص 100 ) . ) مدوب شهارمه  وا  ندش  هتشک 
يزرم طاقن  زا  یکی  هب  ای  مراذـگب ، وا  تسد  رد  تسد  هتفر  دـیزی  دزن  دـیهد  هزاجا   » تسا هتفگ  مالـسلاهیلع  نیـسح  هک  دـنربیم  نامگ  و 
ریصی ام  رظنن  یتح  ۀضیرعلا ، ضرألا  هذه  یف  بهذألف  دوب : نیا  تفگیم  هک  يزیچ  اهنت  تفگن ، ار  يزیچ  نینچ  وا  دننکیم ؛ هابتـشا  مورب »

هدش حرطم  نآ  رد  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  نابز  زا  الاب  تساوخرد  هس  هک  هدمآ  دعس  نب  رمع  زا  ياهمان  نتم  يربط  رد  ( 234 . ) سانلا رمأ 
تشاد دصق  يور  ره  هب  هک  دعـس  نب  رمع  هک  دوریم  نآ  میب  ( 235 . ) دنکیم در  ار  نآ  رمش  رارـصا  اب  اما  دریذپیم ، ادتبا  مه  دایزنبا  و 

هب عبانم  رد  ربخ  اج  نیمه  زا  دـشاب و  هدروآ  همان  نیا  رد  ماما  یلـصا  داهنـشیپ  لیلحت  رد  ار  داهنـشیپ  هس  نیا  دوخ  دریگن ، تروص  گـنج 
نینچ دناوتیمن  دمآ ، شیپ  رخآ  ات  ناوراک  ناشیا و  يارب  هک  یتیعضو  هب  هجوت  اب  ماما  هک  نیا  تسا  ملسم  هچنآ  دشاب ؛ هدمآ  الاب  تروص 

ای هس  ار  اهنآ  مقر  هک  تفرگ  تروص  دعـس  نب  رمع  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  ناـیم  زین  ییاـهتاقالم  دـشاب . هدرک  حرطم  ار  يداهنـشیپ 
( میدن  ) همدانم يارب  ار  وت  نم  تشون : يو  هب  وا  دیسر : دایزنبا  هب  یـصوصخ  ياهوگتفگ  نیا  ربخ  یتقو  دیاش  ( 236 . ) دناهتشون راب  راهچ 

تفرگ تروص  ثلاث  صخش  روضح  نودب  فرط  ود  هاپـس  طسو  رد  رفن  ود  نیا  نایم  هنابـش  يوگتفگ  کی  ( 237 . ) ماهداتسرفن نیسح  اب 
اهسدح نیا  ( 238 . ) تسا هدـش  سکعنم  یخیرات  عباـنم  رد  هک  دـشیم  هدز  ییاهسدـح  هچرگ  دـشن ؛ هاـگآ  نآ  ياوتحم  زا  یـسک  هک 
دایزنبا هک  تسا  هتفگ  دعـس  نب  رمع  اما  دـنورب ! دـیزی  دزن  دـننک و  اهر  ار  هاپـس  ود  ره  ات  هتـساوخ  دعـس  نب  رمع  زا  ماـما  هک  تسا  نینچ 

رد ار  ماما  تسوخ  رد  دعـس  نب  رمع  تیاهن  رد  هک  هدروآ  يرتیلیـصفت  شرازگ  معثانبا  دریگیم . ار  مکالما  دنکیم و  مدـهنم  ار  ماهناخ 
سکعنم دایزنبا  هب  ار  ماما  يهتـساوخ  رگد  راب  دعـس ، نب  رمع  . 57 (. 239 . ) دنکیم نیرفن  ار  وا  مه  ماما  دریذـپیمن و  وا  اب  گنج  مدـع 

وا اب  دورب و  دـیزی  هحفـص 101 )  ) دزن تسا  رـضاح  نیـسح  هک  نآ  هلمج  زا  دشاب . هدوزفا  نآ  رب  شدوخ  زا  مه  ییاهداهنـشیپ  دیاش  درک ؛
ۀمالل اضر و  مکل  اذه  تشون : اهداهنـشیپ  حرط  زا  سپ  هک  نیا  هدش و  لقن  عبانم  رد  يو  يهمان  نتم  دورب . اهزرم  زا  یکی  هب  ای  دنک  تعیب 

وا ندروآ  تسد  هب  دورب ، اجنیا  زا  یلع  نب  نیسح  رگا  تفگ : دز و  ار  وا  يأر  رمـش  هک  دوب  نآ  نتفریذپ  لاح  رد  دایزنبا  ( 240 . ) حالص
یلع نب  نیـسح  هب  اـت  داتـسرف  دعـس  نب  رمع  دزن  ار  یبابـض  نشوجلايذ  نب  رمـش  تفریذـپ و  ار  وا  نخـس  داـیزنبا  ( 241 . ) تسا راوـشد 
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یلع لزنأ  دومرف : تفـشآرب و  نخـس  نیا  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تسا . دایزنبا  نامرف  مکح و  نتفریذپ  هار ، اهنت  دیوگب : مالـسلاهیلع 
، تسین گنج  رب  ممصم  دعس  نب  رمع  رگا  تفگ : رمش  هب  دایزنبا ، ( 242  ) یلحأ کلذ و  نود  توملا  لعفأ ، هللا ال  ال و  ۀینازلانبا ؟ مکح 

وت هب  ار  یهدـنامرف  راک  ات  وگب  تسین ، گنج  رب  ممـصم  دعـس  نب  رمع  هب  داـیزنبا  يهماـن  نتم  دراپـسب . وت  هب  ار  یهدـنامرف  راـک  اـت  وگب 
وا رگتعافش  یشاب و  وجتیفاع  يزرو و  للعت  نیسح  اب  گنج  رد  ات  مداتسرفن  وت  دوب : نیا  دعس  نب  رمع  هب  دایزنبا  يهمان  نتم  دراپـسب .
هک یـشکب  ار  ناشیا  ات  گنجب  نانآ  اب  هنرگ  تسرفب و  نم  دزن  هدش  میلـست  ار  نانآ  دـنریذپیم ، ارم  مکح  شنارای  نیـسح و  رگا  نم . دزن 

(243 . ) دنکب ار  هاپس  یهدنامرف  رمش  راذگب  یتسین ، لیام  رگا  نارب . وا  دسج  رب  ار  نابسا  یتشک ، ار  نیسح  یتقو  دنتسه . نتـشک  قحتـسم 
ببـس ماما ، اب  گنج  رد  دعـس  نب  رمع  لهاست  تسا . عبانم  يهمه  دییأت  دروم  دایزنبا  يهدیقع  ندـنادرگزاب  رد  رمـش  شقن  يور ، ره  هب 
ندـمآ اب  هارمه  دعـسنبا ، هب  دایز  نب  هللادـیبع  ررکم  ياهماغیپ  . 58 داتـسرفیم . گنج  عورـش  يارب  مایپ  بترم  هدش و  دایزنبا  نتفـشآرب 

مهن هبنـشجنپ  زور  رـصع  رمـش  دریگب . گنج  زاغآ  هب  میمـصت  ات  تشاد  نآ  رب  ار  دعـس  نب  رمع  یهدنامرف ، يارب  يو  ندوب  هدامآ  رمش و 
، دعس نب  رمع  ( 244 . ) داد دعـس  نب  رمع  هب  ار  دایزنبا  ماـیپ  نیرخآ  و  دـننادیم ) مرحم  مهن  ار  هعمج  یخرب   ) دوشیم ـالبرک  دراو  مرحم 

میلست نیـسح  دنگوس  ادخ  هب  نیـسحلا ، هللا  ملـستسی و  ال  تفگ : درک و  شنزرـس  هدز ، ار  دایزنبا  يأر  هک  شمادقا  نیا  رطاخ  هب  ار  رمش 
. شاب هدایپ  ياـهورین  هدـنامرف  وت  منکیم و  یهدـنامرف  نم  هحفـص 102 ) ! ) ریخ هن  تفرگ . دـهاوخ  تروص  گنج  امتح  دـش و  دـهاوخن 

يدی عضأ  هللا ال  و  دومرف : ترضح  داتسرف و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هب  ندش  ضحم  میلـست  يارب  ار  دایزنبا  ماغیپ  دعـس  نب  رمع  ( 245)
نب مازح  رتخد   ) نینبلاما ردارب  دنزرف  لحمیبا ، نب  هللادبع  وا  تسود  دوب ؛ بالکینب  يهفیاط  زا  رمـش  . 59 (. 246 . ) ادبا ۀناجرمنبا  دی  یف 

ياهمانناما البرک ، يوس  هب  تکرح  تقو  رد  نانیا  . دوب شناردارب  سابع و  رداـم  مالـسلاهیلع و  یلع  ناـنمؤمریما  رـسمه  یبـالک ) يهعیبر 
رد ناناوج  اما  درب ؛ البرک  هب  نامزک  مان  اب  يو  یلاوم  زا  یکی  ار  همانناما  نیا  دنتفرگ . نامثع  رفعج و  هللادـبع ، يو  ناردارب  سابع و  يارب 

رمـش دوخ  هک  تسا  هدمآ  رگید  یلقن  رد  ( 247 . ) ۀیمـسنبا نامأ  نم  ریخ  هللا  نامأ  مکنامأ ، یف  انل  ۀجاح  ال  دنداد : خـساپ  همانناما  لباقم 
ار وت  ادخ  ( 248 . ) هل نامأ  هللالوسر ال  تنبنبا  اننمؤتأ و  کنامأ ، نعل  هللا و  کنعل  دنداد : خساپ  ردارب  راهچ  دروآ و  البرک  هب  ار  همانناما 

البرک هب  ار  يدارفا  بترم  دایزنبا ، . 60 دشاب ؟ هتـشادن  ناما  ادخلوسر  رتخد  رـسپ  یهدیم و  ناما  ام  هب  وت  ایآ  دنک و  تنعل  ار  وت  ناما  و 
روتسد اروشاع ، رصع  دید ، يدج  ار  دایزنبا  دیدهت  راشف و  هک  دعسنبا  و  دننک . گنج  عورش  هب  راداو  ار  دعـس  نب  رمع  ات  درکیم  مازعا 

يربخ ات  تساوخ  سابع  شردارب  زا  دینـش . ار  موجه  همهمه و  يادـص  دوب ، هداد  هیکت  شریـشمش  هب  شاهمیخ  راـنک  هک  ماـما  داد . هلمح 
ات تساوخ  شردارب  زا  ماما  دیشاب . رازراک  يهدامآ  ای  دیوش  دایزنبا  مکح  میلست  دیاب  ای  دیوگیم : دعـسنبا  هک  دروآ  ربخ  سابع  دروایب .

! دیوش راوس  ادخ  هاپـس  يا  یبکرا ؛ هللا ! لیلخ  ای  دایرف  اب  ار  هفوک  هاپـس  دعـسنبا  ( 249 . ) دـنهد تلهم  نانآ  هب  ار  بشما  دـهاوخب ، نانآ  زا 
رهاظم نب  بیبح  نیق و  نب  ریهز  هلمج  زا  ماما  نایهاپس  زا  رفن  تسیب  هارمه  نمـشد  اب  سابع  تاقالم  دناوخارف . دربن  هب  رـصع  زامن  زا  سپ 
تنایخ وا  هب  امش  مدید ، یتقو  اما  متـشونن ، همان  نم  هتبلا  تفگ : ریهز  يدوب ؟ بهذم  ینامثع  وت  تفگ : ریهز  هب  یـصخش  تفرگ . تروص 

ات مریگ  رارق  وا  بزح  رد  منک و  تیامح  وا  زا  متـسناد  دوخ  يهفیظو  دیدرک ، ادـیپ  ایند  هب  لیم  هدومن و  هحفص 103 )  ) دهع ضقن  هدرک ،
ینامدرم دب  تفگ : نخس  نایفوک  اب  هظحل  نیا  رد  مه  رهاظم  نب  بیبح  ( 250 . ) منک ظفح  دیاهدرک ، عیاض  هللالوسر  زا  امش  هک  ار  یقح 

زا بش ، نآ  زا  گنج  ریخأت  دـندناسرب . لتق  هب  ار  رهـش  نیا  نارادهدـنز  بش  دابع و  و  دنـشکب ؛ ار  ناـشربمایپ  يهیرذ  هک  یناـسک  دنتـسه 
معلی وهف  هرفغتسن ، هوعدن و  ۀلیللا و  انبرل  یلصن  انعل  دنشاب : هتشاد  تدابع  يارب  یتصرف  ات  دوب  فده  نیا  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  يوس 

هک دراد  يرگید  يهدوزفا  مثعانبا  تیاور  زاب  اـجنیا  رد  ( 251 . ) رافغتـسالا ءاعدلا و  ةرثک  هباتک و  ةوالت  هل و  ةالـصلا  بحا  تنک  دق  ینا 
، دوب داد  هیکت  شریـشمش  هب  هتـسشن و  همیخ  رانک  ماما  هک  ياهظحل  هک  نیا  نآ  هدرک و  لقن  مه  نآ  زا  شیپ  هک  تسا  يرابخا  اب  بسانتم 
وا هب  ار  نمشد  يهمهمه  ربخ  درک و  رادیب  باوخ  زا  ار  وا  هک  مالسلااهیلع  بنیز  هب  باطخ  دش ، رادیب  یتقو  و  تفرورف ؛ باوخ  هب  یکدنا 

انیلا حئار  کنا  نیسح ! ای  اولاقف : مالسلامهیلع ، نسحلا  یخأ  و  یما ، ۀمطاف  ایلع و  یبأ  مانملا و  یف  يدج  تیأر  هاتخا ! ای  دومرف : دوب ، هداد 
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يورین چـیه  قارع  زا  هک  دـش  نئمطم  ـالماک  داـیزنبا  هک  دوب  اـعوسات  زور  رد  هک  تسا  هدروآ  ینیلک  مه  یتـیاور  رد  ( 252 . ) بیرق نع 
رد هک  روط  ناـمه  دـیدرت  نودـب  و  ( 254 . ) تسا هدوب  هبنـشجنپ  زور  اـعوسات  ( 253 . ) دیـسر دهاوخن  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هب  یکمک 
درگ ار  شنادناخ  دارفا  باحـصا و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  اروشاع ، بش  . 61 (. 255 . ) هعمج زور  اروشاع  زور  هدـمآ ، عبانم  زا  يرایـسب 

نارضاح هب  هاگنآ  تفگ . ساپـس  ار  يادخ  هداد ، رارق  وا  نادناخ  نایم  رد  ار  توبن  دنوادخ  هک  نیا  زا  تفگ و  یهلا  يانث  دمح و  دروآ .
نم یپ  رد  نمشد  دینک . كرت  ار  لحم  نیا  هدرک ، هدافتسا  بش  یکیرات  زا  ات  دیدازآ  نم  يهیحان  زا  امش  دش ؛ دهاوخ  گنج  ادرف  دومرف :

انبیصی یتح  کقرافن  ال  هللا ، ال و  كدعب ، هللا  اناقبأ  ال  دنداد : خساپ  تیب  لها  . درادن يراک  امـش  هب  دشاب ، هتـشاد  رایتخا  رد  ارم  رگا  تسا ؛
شاداپ ناشیا  هب  ار  تشهب  ات  تساوخ  دنوادخ  زا  هدرک  اعد  هحفص 104 )  ) ار نانآ  ماما  دنداد ؛ ار  خساپ  نامه  زین  باحصا  و  کباصأ . ام 

و لح . یف  یتعیب  نم  متنا  تشادرب : نانآ  زا  ار  تعیب  ترضح  دندوب و  هدرک  ماما  اب  هک  دوب  یتعیب  رطاخ  هب  دارفا  ندرک  دازآ  ( 256 . ) دهد
وت اب  ردق  نآ  تفگ : ملسم  دنتفگ . نخس  نارای ، رگید  یفنح و  هللادبع  نب  دیعس  هجسوع و  نب  ملسم  بش ، نیا  رد  ( 257 . ) مامذ ینم  سیل 
ات درک  مهاوخ  عافد  وت  زا  گنس  اب  متشادن  ریشمش  رگا  و  مگنجیم ؛ مراد  تسد  رد  ریشمش  ات  دنکشب ؛ نانآ  يهنیس  رد  ماهزین  هک  منامیم 

ادـخ هب  تفگ : ریهز  دـنک . عافد  شماما  زا  ناـنچمه  دریمب و  دوش و  هدـنز  راـب  داـتفه  دراد  تسود  هک  تفگ  یفنح  دیعـس  ( 258  ) مریمب
وت و زا  نم ، نتشک  نیا  اب  دنوادخ  هک  نآ  ات  مناسرب  لتق  هب  ار  رفن  رازه  هک  نآ  ات  موش  هتشک  زاب  موش ، هدنز  زاب  موش ، هتشک  مراد  تسود 

تسرد بش ، کیدزن  لفحم  نیا  ( 261  ) دنتفگ نخس  نارگید  سپـس  و  ( 260  ) سابع تیب ، لـها  زا  ( 259 . ) دنک عافد  تنادناخ  ناناوج 
نیمز يور  دوـمرف : تیب  لـها  باحـصا و  عـمج  هب  هباـطخ  نیمه  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  ( 262 . ) دوب هفوـک  هاپـس  تشگزاـب  زا  سپ 

یناسک زا  ماما  داد . خر  زین  يرگید  لـئاسم  بش  نآ  رد  . 62 (. 263 . ) دسانـشیمن شنارای  زا  رتهب  ینارای  دوخ و  نادناخ  زا  رتهب  ینادناخ 
دنراد و یهدب  دنتفگ  دندمآ و  رضن  نب  کلام  یقرشم و  هللادبع  نب  كاحـض  ( 264 . ) دنگنجن ناشیا  هارمه  ات  دنتساوخ  دنراد ، یهدب  هک 

تدنزرف هک  دنداد  ربخ  یمرضح  ریشب  نب  دمحم  هب  لاح  نیمه  رد  ( 265 . ) دنتفر ناشیا  تشادرب و  نانآ  زا  ار  دوخ  تعیب  ماما  دنراولایع .
جنپ ماما  دـشن . ماما  زا  ندـش  ادـج  هب  رـضاح  اما  درک ، لالح  ار  وا  ماما  مینک . دازآ  لوپ  اب  ار  وا  ات  میورب  ایب  هدـش ، ریـسا  اهیملید  طـسوت 
بـش هک  دراد  نآ  زا  تیاکح  قودـص  زا  ربخ  کی  ( 266 . ) دنک دازآ  ار  شردارب  دـشورفب و  ات  دـهد  شرـسپ  هب  ات  داد  وا  هب  بوخ  سابل 

: دومرف باحـصا  هب  ماما  نآ  زا  سپ  دـندروآ . بآ  هتفر و  تارف  طـش  هب  باحـصا  زا  يرامـش  هحفـص 105 )  ) اب هارمه  ربکایلع  اروشاع ،
هدـماین رگید  عبانم  رد  ربخ  نیا  اـیوگ  ( 267 . ) مکنافکا نوکتل  مکباـیث  اولـسغا  اواـضوت و  و  مکداز ، رخآ  نکی  ءاـملا  نم  ابورـشاف  اوموق ،

نیسح ماما  زا  يرعـش  ندینـش  اب  دوب ، مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  يرامیت  لوغـشم  هک  یلاح  رد  مالـسلااهیلع  بنیز  بش ، نیا  رد  اضیا  تسا .
، رهاوخ تروص  رس و  رب  بآ  ندیشاپ  اب  ماما  درک . شغ  دز و  تروص  رس و  رب  تفشآرب و  تشاد ، شندش  هتشک  هب  هراشا  هک  مالسلاهیلع 

کملح نبهذـی  ـال  هیخأ ! اـی   ) دربـب ناـیم  زا  ار  وا  يراـبدرب  ربـص و  ناطیـش ، دـهدن  هزاـجاات  تساوخ  وا  زا  هاـگنآ  دروآ ؛ شوه  هب  ار  يو 
تساوخ مالسلااهیلع  بنیز  زا  مه  نآ  زا  سپ  تسا . هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخلوسر  یناملـسم  ره  يهوسا  دومرف : هاگنآ  ( 268 (. ) ناطیشلا

نم رانک  زاب  ار  ماهمع  مردـپ ، هاگنآ  دـیازفایم : ربخ  نیا  يوار  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  . دـشکن دایرف  دـنکن و  هراپ  نابیرگ  يو  زا  سپ  اـت 
ياهنوگ هب  ار  اههمیخ  بانط  هدرک و  مه  هب  کیدزن  ار  اههمیخ  باحصا ، اروشاع ، بش  رد  . 63 ( 269 . ) تفر شباحصا  غارس  هب  دناشن و 
اهولعج و  ضعب ، یف  اهـضعب  لخد  یتح  تنرقف  تویبلا ، بانطاب  رمأ  . ) دشاب راوشد  اههمیخ  نیب  دمآ  تفر و  هک  دـنداد  روبع  رگیدـکی  زا 
ياهنوگ هب  اههمیخ  . دنـشاب يرگید  نمـشد  اب  فرط  کی  زا  هک  دوب  لیلد  نادب  نیا  ( 270 ( ) دـحاو هجو  نم  برحلا  نوکتل  مهروهظ  ءارو 

هجاوم نمـشد  اب  ربور  زا  اهنت  هدوب و  نمیا  تسار  پچ و  رـس و  تشپ  زا  نایعیـش  دـمآ و  رد  بسا  لـعن  کـی  تروص  هب  هک  هتفاـی  بیترت 
عرضت رافغتـسا و  هتفگ ، ار  يادخ  حیبست  دندش و  زامن  لوغـشم  هتخادرپ  يرادهدنز  بش  هب  همه  دش ، بش  همین  یتقو  نآ ، زا  سپ  دندوب .

. نوعرضتی نوعدی و  نورفغتسی و  نوحبسی و  و  نولصی ، هلک  لیللا  اوماق  هباحصأ ، نیسحلا و  یلع  لیللا  نج  امل  دندرکیم : ادخ  هاگرد  هب 
و  ) دشاب هحفص 106 )  ) هدرک رپ  ار  ياهقطنم  هک  هدش  هیبشت  ناروبنز  يادص  هب  اهلقن ، یخرب  رد  باحصا  ياعد  رافغتـسا و  يادص  ( 271)
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هورفحف  ) دش هدنک  زین  يدننام  قدـنخ  اههمیخ  فارطا  هوالع ، هب  ( 272 .( ) دعاق مئاق و  دـجاس و  عکار و  نیب  ام  لحنلا  يودـک  يود  مهل 
هب نمـشد  دورو  عنام  هدز و  شتآ  ار  نآ  اروشاع  حبـص  ات  دنتخیر  نآ  رد  هریغ  بوچ و  و  ( 273 ( ) قدنخلاک هولعجف  لیللا ، نم  ۀـعاس  یف 

يروآعمج سـسجت و  يارب  هب  هفوک  نایهاپـس  زا  یهورگ  هارمه  سیق ) نب  ةرزع  اـی   ) رمـش بش ، ياـههمین  ( 274 . ) دـشاب اههمیخ  تمس 
نامگ رافک  هک  دناوخ  ار  هیآ  نیا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تقو  نیا  رد  دـندمآ . مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هاگهمیخ  یکیدزن  هب  تاعالطا 

رد كاندرد  یباذـع  دوش و  رتدایز  ناشهانگ  ات  تسا  نآ  يارب  طـقف  نیا  تسا ؛ بوخ  ناـشیارب  میداد ، ناـنآ  هب  ینـالوط  رمع  رگا  دـننکن 
: دز دایرف  رمش  دیتسه .. ثیبخ  امش  دز : دایرف  ریضح  نب  ریرب  و  میتسه . بیط  ام  دز : دایرف  نمـشد  دارفا  زا  یکی  تقو  نآ  تساهنآ . راظتنا 

گرم زا  ارم  اــیآ  ( 275  ) مکعم ةاـیحلا  نم  اـنیلا  بحا  توـملا  نأ  هللا  و  ینفوـخت ؟ توملااـبا  تفگ : ریرب  دـش ؛ یهاوـخ  هتـشک  يدوز  هـب 
ای بش  ناـخروم ، زا  یخرب  يهتـشون  هب  . 64 تسامـش . اب  یگدنز  زا  رتینتـشاد  تسود  نم  يارب  گرم  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  یناسرتیم ؟

(276  ) هسایسلاو ةرامالا  رد  ربخ  نیا  دنتسویپ . مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هب  هفوک  هاپس  زا  رفن  یس  ات  تسیب  اروشاع ، حبـص ) ات  بش  ای   ) حبص
ار دوخ  باحصا  زا  یخرب  سپـس  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  ادتبا  بش ، نآ  رد  ( 277 . ) تسا هدـش  شرازگ  رفن  یـس  رگید  عبانم  یخرب  و 

یتـقو تخادرپ ؛ رهاـظم ) نب  بیبـح  اـی   ) هبردـبع نـب  نامحرلادـبع  اـب  حازم  هـب  ریـضح  نـب  ریرب  دـندرک . تداهـش  لـسغ  هدرک و  فـیظن 
اما ماهدوبن ؛ لطاب  یپ  رد  يریپ ، هن  یناوج و  رد  هن  نم  هک  دنهاگآ  منایفارطا  تفگ : ریرب  تسین ؛ یخوش  تقو  نونکا  تفگ : نامحرلادـبع 
نم رب  نانیا  ریشمش  رتدوز  هچ  ره  دهاوخیم  ملد  تسا . هلصاف  نایفوک  ریشمش  ندمآ  دورف  اهنت  نیعلا ، روح  نم و  نایم  هک  مهاگآ  نونکا 
هاپس بیکرت  درک . مظنم  ار  شنایهاپیس  حبص ! زامن  زا  سپ  دعـسنبا ، هعمج -  زور  اروشاع -  زور  هحفص 107 )  ) حبص ( 278 . ) دیآ دورف 

ثعشا نب  سیق   ) هدنک هیعبر و  یفعج ،) يهربسیبا  نب  نامحرلادبع   ) دسا جحذم و  تشاد : هدنامرف  کی  ياهلیبق ، ره  ینعی  دوب ؛ ياهفیاط 
کی اجکی ، هک  هفوک  رهـش  یمومع  ناـنکاس  زا  یهورگ  و  تسویپ ) مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  هب  هک  دـیزی  نب  رح   ) نادـمه میمت و  سیق )
تحت هراوس  هدایپ و  تسار و  پچ و  تمـس  ياهورین  لماش  یماـظن ، تروص  هب  بیکرت ، نیا  دنتـشاد . يدزا ) ریهز  نب  هللادـبع   ) هدـنامرف

رارق هدایپ )  ) یعبر نب  ثبـش  و  هراوس )  ) سیق نب  ةرزع  پچ )  ) نشوجلايذ نب  رمـش  تسار ،)  ) جاجح نب  ورمع  دـننام  يدارفا  یهدـنامرف 
. تسا هدوب  نوصقنی ) نودـیزی و ال  افلا و ال  نورـشع  ناـنثا و  موقلا  و   ) رتشیب هن  رتمک و  هن  رفن ، رازه  نانآ 22  ددع  اعمج  ( 279 . ) دنتفرگ

حبص رد  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  . 65 تسا . هدش  هتـشون  مه  رازه  ات 35  هک  تشذگ  ( 281 . ) دناهتـشون مه  رفن  رازه  ات 28  یخرب  ( 280)
هراوس و 40 رفن  اهنآ 32  دسیونیم : يرذالب  تسا . فالتخا  میدق  ناخروم  نایم  نانآ ، رامش  يهرابرد  درک . بترم  ار  شنایهاپس  اروشاع 

مچرپ تشاد و  هدهعرب  ار  پچ  تمـس  یهدنامرف  رهاظم ) ای :  ) رهظم نب  بیبح  تسار و  تمـس  یهدـنامرف  نیق  نب  ریهز  دـندوب . هدایپ  رفن 
درم دص  کی  دودح  اعمج  نانآ  دـسیونیم : رگید  ياج  رد  ( 282 . ) نانآ رـس  تشپ  اههمیخ -  ینعی  اههناخ -  دوب و  سابع  رایتخا  رد  مه 

يهفیاط زا  یکی  مشاهینب ، نانامیپمه  زا  مه  رفن  ود  و  یمـشاه ، رفن  هدزناش  مالـسلاهیلع  یلع  ماما  لسن  زا  رفن  جنپ  دـندوب : نآ  هب  بیرق  ای 
تسا هدروآ  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  هاپـس  ناروآمزر  یلک  رامـش  يهرابرد  ار  ماقرا  نامه  يرونید  ( 283 . ) دوب هناـنک  زا  يرگید  میلس و 
نمشد ات  دنزیرب  شتآ  دندوب ، هدنک  اههمیخ  فارطا  هک  ار  یقدنخ  لخاد  ات  داد  روتسد  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  دربن ، زاغآ  زا  شیپ  ( 284)

مالـسلاهیلع نیـسح  ماما  هب  دوب ، ياـیحیب  درف  هک  رمـش  ( 285 . ) دوش دراو  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  مرح  اـههمیخ و  هب  فارطا  زا  دـناوتن 
نب ملـسم  تقو ، نیا  رد  یتسه ؟ شتآ  رد  دورو  هب  رتیلوا  وت  دنداد . هحفـص 108 )  ) خساپ ماما  يراد ! هلجع  شتآ  رد  دورو  يارب  تفگ :

. مشاب گنج  نیا  رگزاغآ  مهاوخیمن  مهادـبا . نا  هرکا  یناف  دومرف : ماما  اما  دـنزب ، رمـش  هب  يریت  دـهد ، هزاجا  تساوخ  ماـما  زا  هجـسوع 
لک یف  ییاجر  و  برک ، لک  یف  یتقث  تنأ  مهللا  ياعد  اب  درک و  دنلب  یهلا  ناتـسآ  رب  رـس  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دربن  زاغآ  رد  ( 286)
دربن لابقتسا  هب  ( 288 ، ) رگید یتالمج  و  ( 287  ) ۀنـصسح لک  بحاص  ۀمعن و  لک  یلو  تنأ  ۀـقث و  یب  لزن  رما  لک  یف  یل  تنأ  ةدـش و 
فرط نایم  دربن  هک  ینآ  زا  لـبق  ( 289 . ) دیدرگ زاغآ  دربن  نآ  زا  سپ  تفرگ و  ور  شیپ  رد  ینآرق  هدـش ، بسا  رب  راوس  ترـضح  تفر .

رارق مه  ربارب  هاپس  ود  هکیماگنه  ( 290 . ) درک توعد  داهج ، ربص و  یهلا و  ياوقت  هب  ار  شباحـصا  حبـص ، زامن  زا  سپ  ماما  دوش ، زاغآ 
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نونکا تفگ : نایفوک  هب  باطخ  ریرب  دنک . جاجتحا  نانآ  اب  دیوگب و  نخس  نمشد  اب  ات  تساوخ  ینادمه  ریـضح  نب  ریرب  زا  ماما  دنتفرگ ،
میلـست دنتفگ : دـیهاوخیم ؟ هچ  نانآ  زا  دـنربمایپ . مرح  تانب و  ترتع ، هیرذ ، نانیا  تسامـش ؛ نایم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لسن 

هب امـش  ياههمان  اب  هک  دـیاهدرک  شومارف  ایآ  دـندرگزاب ؟ دـناهدمآ ، هک  اجنامه  هب  دـیریذپیمن  ایآ  تفگ : ریرب  داـیزنبا . مکح  رب  ندـش 
؛ دـینکیم راتفر  دـب  ناتربمایپ  يهیرذ  اب  دـینکیم ؟ عنم  ار  ناـنآ  دـنربیم ، هرهب  سوجم  اراـصن و  دوهی و  هک  یبآ  زا  اـیآ  دـناهدمآ ؟ اـجنیا 
اب دوخ  ماـما  نآ  زا  سپ  . 67 (. 292 . ) دوبن يزیچ  هدنخ  رخسمت و  زج  نمـشد  دروخرب  ( 291 . ) دنکن باریس  ار  امـش  تمایق  زور  دنوادخ 

دودـح هدـمآرب و  قافن  هتفر ، نایم  زا  تنـس  دـیدوب ، هتفگ  اهنآ  رد  هک  امـش  ياههمان  ندیـسر  زا  سپ  نم  دومرف : تفگ و  نخـس  ناـیفوک 
راوازـس ایآ  مدمآ ؛ نونکا  منک . حالـصا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  تما  میایب و  دیتساوخ  نم  زا  مدـمآ . اجنیا  هب  تسا ، هتـشگ  لیطعت 

رفعج ساـبع و  هزمح و  اـیآ  هحفـص 109 ) ( ؟ متـسین امـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  رتخد  دـنزرف  نم  اـیآ  دـیزیرب ؟ ارم  نوخ  هک  تسا 
لقن نیا  رد  نم  رگا  ۀنجلا ؟ لهأ  بابـش  ادیـس  ناذه  دومرف : هک  دندینـشن  مردارب  نم و  قح  رد  ار  ربمایپ  نخـس  ایآ  دنتـسین ؟ نم  ياهومع 

وه داد : خساپ  رمش  دیسرپب . مقرا  نب  دیز  کلام و  نب  سنا  يردخ و  دیعسوبا  هللادبع و  نب  رباج  زا  هنرگو  چیه ، هچ  هک  دینکیم  قیدصت 
نیعبـس یلع  هللادـبعت  كارأ  ینا  هک : داد  خـساپ  وا  هب  رهاظم  نب  بیبح  تسا . هدنتـسرپ  ار  يادـخ  رهاظ  هب  وا  ( 293 . ) فرح یلع  هللادـبعی 

یهدـنامرف يربـهر و  یتـح  هدوب و  هفوک  هاپـس  رد  و  دـندوب . هتـشون  هماـن  هک  ار  یناـسک  زا  یخرب  ترـضح  هک  دوب  اـج  نیمه  رد  فرح .
؟ يریذـپیمن ار  دایزنبا  مکح  ایآ  تفگ : سیق  نب  ثعـشا  نب  سیق  ریخ . دـنتفگ : دـیتشون ؟ همان  هک  دـیدوبن  امـش  ایآ  دز : ادـص  دنتـشاد ،

نخـس دارفا  یخرب  یتح  مدرم و  زا  هورگ  هورگ  اـب  ماـما  ( 294 . ) دـیبعلا رارف  رفأ  لیلذـلا و ال  ءاطعا  يدـیب  یعطأ  هللا ال  و  دومرف : ترـضح 
عبانم فنخموبا و  تیاور  رد  نانخـس  نیا  لـماک  نتم  ( 295 . ) ییوگیم هچ  مینادیمن  لوقت : ام  يردـن  اـم  دوب : نیا  ناـنآ  خـساپ  تفگ و 
لمأت هب  ار  نانآ  دنک و  یفرعم  ار  دوخ  دنتخانـشیمن ، ار  وا  هک  یناسک  يارب  ات  دوب  نآ  رب  نانخـس ، نیا  رد  ماما  ( 296 . ) تسا هدمآ  رگید 

ار ترـضح  نآ  نانخـس  هک  مرح  لـها  ( 297 . ) دـنک تجح  ماـمتا  یعون  هب  عـقاو ، رد  و  مکـسفنا ) اوـعجار   ) دزیگنارب ناشتـشز  راـتفر  رد 
ینارنخس نیرتینالوط  نیا  دنک . تکاس  ار  نانآ  ات  داتسرف  ار  سابع  شردارب  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  دنداتفا و  هیرگ  هب  همه  دندینـشیم ،

اما دومن . زاب  نآ  رد  ار  نایفوک  تسردان  راتفر  شیوخ و  یفرعم  دوخ ، تکرح  هب  طوبرم  ياههبنج  يهمه  ماما  هک  دوب  نایفوک  يارب  ماـما 
تروص هب  رگید  ذـخآم  یخرب  رد  همان و  تروص  هب  لوقعلا  فحت  رد  هک  نانخـس  نیا  رد  تفگ . نخـس  هفوک  هاپـس  اب  زاب  مه  نآ  زا  سپ 

هب هلمح  زا  سپ  ماما  هدـش ، جرد  دوب -  هتفرگ  ناـیم  رد  ياهقلح  تروص  هب  ار  ناـنآ  نمـشد  هک  یتقو  تسرد  اروشاـع -  حبـص  ینارنخس 
نیب نینثا : هحفـص 110 )  ) نیب زکر  دق  یعدلانبا  یعدلا  نا  الأ و  دیامرفیم : هک  دراد  ار  فورعم  هلمج  نآ  نانآ ، ییافویب  نایب  نایفوک و 
تلذ ياریذپ  نم  هک  داب  رود  و  تلذ ؛ ای  گرم  ای  دهاوخیم ، نم  زا  ار  زیچ  ود  زا  یکی  دایزنبا  ( 298 . ) ۀلذلا انم  تاهیه  و  ۀلذلا ، ۀلسلا و 

انب رگا  دومرف : هداد  زیهرپ  یبلطایند  زا  ار  نامدرم  نآ ، رد  هک  تسا  هدرک  لـقن  ترـضح  زا  زین  يرگید  هاـتوک  يهبطخ  رکاـسعنبا  مشاـب .
ياوقت هشوت ، نیرتهب  هدیرفآ و  انف  يارب  ار  شلها  تبیـصم و  يارب  ار  ایند  دـنوادخ  اما  دـندنامیم . یهلا  يایبنا  دـنامب ، ایند  رد  یـسک  دوب 

نب رح  دننام  یناسک  اهنت  تشادن ؛ دوب ، راظتنا  دروم  دیاش  هک  ار  ياهدرتسگ  ریثأت  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  حیاصن  . 68 (. 299 . ) تسا یهلا 
مالسلاهیلع نیـسح  ماما  یتقو  دندش . بلقنم  نانخـس  نیا  یپ  رد  دنتـسویپ ، ماما  هب  اروشاع  حبـص  دناهتفگ  هک  رگید  یخرب  ای  یحایر  دیزی 

ترـضح نآ  هرز  هب  ماما  فتک  يهیحان  رد  هک  درک  اـهر  ار  ریت  نیتسخن  میمتینب ، زا  ماـن  رمع  يدرف  تشگرب ، درک و  ماـمت  ار  شناـنخس 
ظاحل هب  رباربان ، گنج  نیا  هک  دوب  نشور  دـش . رازراک  يهدامآ  دـید ، ار  نمـشد  ییانتعایب  هک  ماما  ( 300 . ) دـش فقوتم  درک و  تباصا 
راوشد ار  نآ  عورـش  یترابع  هب  ای  تخادـنایم ؛ بقع  هب  ار  گنج  زاغآ  زیچ  ود  لاح ، نیا  اـب  دـش . دـهاوخ  ماـمت  نمـشد  عفن  هب  يرهاـظ 
ندرک عورـش  هدرب و  یپ  دربن  نیا  تیمها  هب  ماما ، يهباطخ  زا  دـعب  دنتـشادن ، هجوت  نامز  نآ  ات  رگا  یتح  نایفوک ، هک  نیا  یکی  درکیم .

هب يراوشد  راک  ورین ، رازه  تسیب  زا  شیب  اب  یهاپـس  يارب  رفن ، دـصکی  اب  ندـیگنج  الوصا ، هک  نآ  مود  دوب . هدـش  راوشد  ناـشیارب  نآ 
زونه دنک ، ینارنخـس  ات  تفر  ولج  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  زا  سپ  نیق ، نب  ریهز  یتقو  نیمه ، يارب  دننک . هلجع  نآ  رد  هک  دمآیمن  رظن 
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: تفگ نایفوک  هب  باطخ  ریهز  دوش . وا  نخـس  يهمادا  عناـم  اـت  دیـشوک  تروص ، ره  هب  رمـش  هچ  رگ  دوب ؛ شنانخـس  ندونـش  يارب  هنیمز 
دیزی اب  دوخ  ات  دـینک  شیاهر  دـینکیمن . شیرای  رگا  دوش . کمک  ات  تسا  راوازـس  هیمـس  دـنزرف  زا  رتشیب  همطاف ، دـنزرف  ادـخ ! ناگدـنب 

: تفگ ریهز  وش . تکاس  تفگ : تخادنا و  وا  يوس  هب  يریت  رمش  دوشیم . یضار  امش  تعاطا  زا  مه  وا  نتشک  نودب  دیزی  دیوگب ؛ نخس 
دهاوخ ار  تناـیفارطا  وت و  نـالا  نیمه  هحفـص 111 )  ) دـنوادخ داد : خـساپ  رمـش  مهدیم . تراشب  منهج  شتآ  هب  تماـیق  رد  ار  وت  رمش !

ۀلم دـحاو و  نید  یلع  ةوخا و  نـالا  یتح  نحن  و  : ) تسا هدرک  لـقن  ار  ریهز  يهباـطخ  يرتشیب  لیـصفت  اـب  فنخموبا  . 69 (. 301 . ) تشک
زورما هب  ات  ام  ۀمأ ) متنأ  ۀمأ و  انک  و  ۀمصعلا ، تعطقنا  فیسلا ، عقو  اذاف  لهأ ، انم  ۀحیصنلل  متنأ  و  فیسلا ، مکنیب  اننیب و  عقی  مل  ام  ةدحاو ،

ار ام  يوس  زا  تحیـصن  شریذـپ  تیلها  امـش  دوب و  هدـماین  اـم  ناـیم  ریـشمش  هک  یتقو  اـت  میدوب ؛ يدـحاو  تلم  دـحاو و  نید  رب  ردارب و 
اب ار  ام  زورما  دنوادخ  دوب . میهاوخ  ادج  یتما  ام  ادج و  یتما  امـش  تقو  نآ  دش ؛ دهاوخ  هدیرد  اههدرپ  دـمآ ، ریـشمش  یتقو  اما  دـیتشاد ؛

توعد هللادیبع  ندرک  راوخ  نانآ و  ترصن  هب  ار  امش  نم  مینکیم . هچ  امـش  ام و  دنیبب  ات  هداد  رارق  شیامزآ  ضرعم  رد  شربمایپ  يهیرذ 
تسد و ندرک  عطق  یناه و  يدـع و  نب  رجح  نتـشک  هلمج  زا  نایفوک و  اب  ناـیوما  زیمآتنوشخ  دروخرب  زا  یحرـش  نآ  زا  سپ  منکیم .
زا سپ  زا  هعیـش  هک  نیا  زا  تسا  ییاهن  یلاع و  لیلحت  کی  ریهز ، يهباطخ  تسخن  شخب  درک . نایب  نانآ  نتخیوآ  راد  هب  نایعیـش و  ياـپ 

ار ریهز  رمش  یتقو  داد . لیکشت  ار  ییادج  هورگ  بهاذم ، فالتخا  يهریاد  رد  دش و  ادج  بهذم  ینامثع  تما  يهندب  زا  البرک ، يهثداح 
مدرم هب  باطخ  زاب  هاگنآ  تسامـش . اب  یگدـنز  زا  رتهب  نم  يارب  گرم  یناسرتیم ! گرم  زا  ارم  ایآ  تفگ : ریهز  درک ، گرم  هب  دـیدهت 

زا ياهرهب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يهیرذ  نیسح و  نیلتاق  هک  دینادب  دیروخب ؛ ار  یفلج  رسکبس  درف  نینچ  بیرف  تسیابن  امش  تفگ :
يهفیظو وت  درگرب ، دیوگیم  نیسح  تفگ : دز و  ادص  ار  ریهز  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  باحصا  زا  يدرم  هاگنآ  درب . دنهاوخن  وا  تعافش 

اما تشاد ؛ تهارک  ندـمآ  زا  وا  درک . ادـص  ار  دعـس  نب  رمع  هـظحل ، نـیرخآ  رد  ماـما  ( 302 . ) يدرک ادا  غـالبا  تحیـصن و  رد  ار  دوـخ 
یتـحار شوخ و  ترخآ  اـیند و  رد  نم  زا  دـعب  هک  نادـب  یگنجیم ؟ نم  اـب  ير  کـلم  هب  ندیـسر  يارب  اـیآ  دومرف : ماـما  دـمآ . هرخـالاب 

هزات يرایسب  يارب  تفرگ ، رارق  مه  ربارب  رد  هاپـس  ود  ره  فوفـص  هک  ینامز  . 70 (. 303 . ) تسوت راظتنا  رد  ییاهزور  دب  دـید و  یهاوخن 
حلـص هرخالاب  هک  دندوب  رواب  نیا  رب  نایفوک  زا  یتشم  نامز ، نیا  ات  دش . دـهاوخ  عقاو  گنج  هک  دـش  لصاح  نانیمطا  هحفص 112 )  ) نیا

یلع و نب  نیسح  هللادیبع ، هاپـس  تردق  ساسا  رب  اعبط  داد و  دهاوخ  خر  دربن  رگید  یقیاقد  ات  هک  دندوب  نآ  دهاش  نونکا  اما  دش ؛ دهاوخ 
شورگ نایم  یحور  نارحب  کی  راتفرگ  دوب ، دارفا  نیا  رامش  رد  هک  یحایر  دیزی  نب  رح  هک  دوب  اجنیا  رد  دش . دنهاوخ  هتشک  شناهارمه 

. دش رگید  يوس  زا  رمش  دایزنبا و  دننام  یتسپ  ياههرهچ  يوما و  تلود  يارب  ندش  تسد  تلآ  و  وس ، کی  زا  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هب 
دیدیم هک  نونکا  دوب ، هدناشک  يداو  نیا  هب  ار  شهاپس  مالسلاهیلع و  نیسح  ماما  هدش و  بکترم  نامز  نیا  ات  ار  هانگ  نیرتگرزب  هک  يو 

دعس نب  رمع  دزن  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  يهباطخ  ندینش  زا  سپ  يو  تشگ . نامیشپ  شیوخ  يهدرک  زا  تسا ، نداد  خر  لاح  رد  گنج 
: تفگ دعـسرمع  دیریذپیمن ؟ ار  يو  ياهداهنـشیپ  زا  کی  چیه  ایآ  ( 304 ( )؟ يراد ار  درم  نیا  اب  گنج  دـصق  اعقاو  اـیآ  : ) تفگ دـمآ و 

ابا نآ  شریذپ  زا  امش  دیوگب و  ار  بلاطم  نیا  نیـسح  هک  تسا  راوشد  ردق  هچ  هللاناحبـس ! داد ، خساپ  رح  يرآ . دوب ، نم  اب  میمـصت  رگا 
رد هک  ملید -  كرت و  ار  ییاهداهنشیپ  نینچ  رگا  تفگ : دعسرمع  هب  رح  ( 305 . ) تفر مالسلاهیلع  نیسح  ماما  يوس  هب  نآ  زا  سپ  دینک .
هک متسه  یسک  نامه  نم  دیسرپ : دیـسر ، ماما  دزن  رح  یتقو  ( 306 . ) دیریذپن ار  نآ  دیتشادن  قح  امـش  دندادیم ، دندوب -  رفاک  نامز  نآ 

، یسفنب کل  ایساوم  کتیتأ  دق  و  ( ؟ تسا زاب  هبوت  هار  امش  يهدیقع  هب  ایآ  مهدب . امش  هار  رد  ار  مناج  ماهدمآ  نونکا  مدرک ؛ ار  اهراک  نآ 
(. هللا ءاش  نا  ةرخالا  یف  رح  تنأ  ایندـلا و  یف  رح  تناف  رـشباف ، ۀـبوت ، کل  اهنا  معن ، : ) دومرف ماما  ینم )؟ ناـک  اـمم  ۀـبوت  یل  کـلذ  يرتفا 

ماما رانک  رد  هناعضاوتم  دیـسر ، يوس  نیا  هب  یتقو  اما  دوریم ؛ گنج  يارب  دندرک  نامگ  نایفوک  هک  دمآ  ماما  يوس  هب  نانچ  رح  ( 307)
ماـکح ینعی  موق -  نیا  زا  روما ، زا  یخرب  رد  هک  دوب  نیا  رب  درک ، راـهظا  ماـما  هب  دوخ  هک  هنوـگ  ناـمه  رح ، روـصت  ( 308 . ) تفرگ رارق 

هب تفریذـپ . دـنهاوخ  ار  نیـسح  ياهداهنـشیپ  زا  یکی  زین  نانآ  مشاـب . هدـشن  جراـخ  تعاـط  زا  هک  ياهنوگ  هب  منکیم ، تعاـطا  يوما - 
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رح هک  تسا  نانچ  مثعانبا  ربخ  ( 309 . ) مدزیمن اهراک  نیا  هب  تسد  الصا  دنریذپیمن ، هک  متـسنادیم  رگا  دنگوس  ادخ  هحفص 113 ) )
نم امأ  هللا ؟ هجول  انثیغی  ثیغم  نم  امأ  دز : دایرف  ماما  هک  ینامز  تسا ؛ هدمآ  يوس  نیا  هب  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  يهثاغتـسا  دایرف  زا  سپ 

: تفگ هداد  رارق  باتع  دروم  ار  هفوک  مدرم  تسویپ ، مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هب  هک  نآ  زا  سپ  رح  ( 310 ( ؟ هللالوسر مرح  نع  بذی  باذ 
دوهی هک  ار  تارف  بآ  ندروخ  يهزاجا  دینادرگیم و  ریسا  ار  وا  دمآ  یتقو  و  دینکیم ؛ توعد  ار  نیسح  ایآ  دیرگب . ناتیازع  رد  ناتردام 
هزاجا دینکیم . دب  رایـسب  دمحم  نادـناخ  يایاقب  قح  رد  دـیریگیم ؟ شنادـناخ  وا و  زا  دـنروخیم ، تاناویح  یتح  سوجم و  اراصن و  و 

؟ دیرادن لوبق  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  توبن  ایآ  دیتسین ؟ نمؤم  امـش  ایآ  دورب . تسه ) هک  اجک  ره  رد   ) ادخ نیمز  هب  درم  نیا  دیهد 
ذخاـم زا  یخرب  رد  ( 311 . ) تشگزاـب ماـما  دزن  وا  دـنتخادنا و  وا  يوس  هب  ریت  نمـشد  يهداـیپ  تقو ، نیا  رد  دـیرادن ؟ داـعم  هب  نیقی  اـیآ 

هک ردارب  ود  رح ، زج  هب  تسا . ساسایب  هک  تشک ، ار  نت  داتفه  تفر و  نمشد  گنج  هب  هک  هدمآ  نایم  هب  نخـس  رح  دنزرف  زا  یناتـساد 
شروی دایزنبا  نازابرس  هب  مالسلاهیلع  نیسح  نادنزرف  يهلان  ندینش  اب  شردارب ، فوتحلاوبا  ثراح و  نب  دعـس  اهمان  اب  دندوب  جراوخ  زا 

هب دعس  نب  رمع  هاپس  هارمه  هک  تسا  هدش  دای  زین  ءاثعشلاوبا  مان  اب  یـصخش  زا  ( 312 . ) دندش هتشک  دوخ  نانآ ، زا  رفن  هس  نتـشک  اب  درب و 
درک و زاغآ  ار  گنج  امسر  ریت ، نیتسخن  نتخادنا  اب  دعـس  نب  رمع  . 71 (. 313  ) تسویپ مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  هب  اجنآ  رد  دمآ و  البرک 
، دـیتسه هچ  رظتنم  تفگ : نایفوک  هب  باطخ  دعـس  نب  رمع  ( 314 . ) مدرک اهر  ار  ریت  نیتسخن  نم  هک  دـیهد  تداهـش  هللادـیبع  دزن  تفگ :

يزادناریت هب  عورش  دایزنبا  هاپـس  رگید  تخادنا . ریت  دعـس  هحفـص 114 )  ) نب رمع  هک  ینامز  ( 315 . ) دنتسه امـش  يارب  همقل  کی  نانیا 
يوس هب  نایفوک  يوس  زا  رطملا ) اـهنأک  ماهـسلا  تلبقا  و   ) ریت ناراـب  مثعانبا ، شرازگ  هب  ( 316 ( ) سانلا یمترا  رمع ، یمر  املف  . ) دـندرک

زا ياهراچ  هک  یگرم  يارب  تسامـش ؛ يوس  هب  موق  نیا  يهدـنیامن  اهنیا  دومرف : ماـما  تفرگ و  تدـش  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  باحـصا 
رگیدـکی اب  یعمج  هتـسد  روط  هب  ار  زور  زا  یتعاس  دـندرک و  هلمح  رگیدـکی  رب  هورگ  ود  نآ  زا  سپ  دیـشاب . هداـمآ  تسین ، نآ  شریذـپ 

ماما تقو ، نیا  رد  دندیـسر . تداهـش  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  باحـصا  زا  يدـنا  هاجنپ و  رابخا  یخرب  هب  انب  هک  يروط  هب  دـندیگنج ،
هب دوب . دهاوخ  دیدش  دندش ، ناشربمایپ  رتخد  دنزرف  نتـشک  رب  دـحتم  هک  یناسک  رب  ادـخ ... بضغ  دومرف : دیـشک و  شنـساحم  هب  یتسد 

یتح ادبأ  هنودیری  امم  یـش ء  یلا  مهتبجأ  ام  هللا  و  () منک تاقالم  ار  ادخ  ینوخ  ینـساحم  اب  ات  دش  مهاوخن  نانآ  میلـست  هک  دنگوس  ادـخ 
مـشخ نیمه  دوب و  هداـهن  دوخ  يور  شیپ  ینآرق  شبـسا ، رب  راوس  ماـما  هک  دـیوگیم  يرذـالب  ( 317 .( ) یمدـب بضخم  اـنأ  هللا و  یقلأ 
نیـسح ماما  يوس  هب  زادـناریت  رفن  دـصناپ  هارمه  ار  یمیمت  ریمن  نب  نیـصح  دعـس ، نب  رمع  تقو ، نیا  رد  تخیگنایمرب . رتشیب  ار  نمـشد 

نیا رد  (. 318 . ) دنتـشگ هدایپ  ماما  ياهورین  دندش و  هتـشک  ماما  هاپـس  نابـسا  يهمه  هک  دش  ببـس  نانیا  يزادناریت  داتـسرف . مالـسلاهیلع 
نیسحلا باحصأ  نم  دحاو  یقب  امف  . ) دندشیمخز ای  هدیسر  تداهش  هب  دمآ ، دورف  ناشندب  رب  هک  ییاهریت  اب  باحصا  زا  يرایسب  هلمح ،

راوتسرهف دندیسر ، تداهش  هب  نمشد  تسخن  يهلمح  رد  هک  ار  ییادهـش  یماسا  بوشآرهـش  نبا  ( 319 (. ) مهـس مهیمر  نم  باصأ  الا 
رد هک  دوب  مالسلاهیلع  یلع  ماما  ناشردپ  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  یلاوم  زا  رفن  هد  باحـصا و  زا  رفن  اـعمج 28  دارفا  نیا  تسا . هدروآ 
هب ناـیفوک  تسخن  يزادـناریت  رد  هدرکن و  ادـیپ  نت  هب  نت  دربن  تصرف  اـساسا  هک  دنتـسه  يدارفا  اـهنیا  ( 320  ) دـندشیم رفن  عومجم 38 

هلمح کی  رد  رفن  هاجنپ  تداهـش  اب  . 72 (. 321 . ) تسا هدرک  دای  رفن  هاجنپ  زا  شیب  ار  نانآ  رامـش  مثعانبا  هک  میدـید  دندیـسر . تداهش 
هاپس اب  نت  هب  نت  يهزرابم  یعون  هب  هک  یناسک  دندنام ؛ یقاب  مالـسلاهیلع  نیـسح  هحفص 115 )  ) ماما نارای  زا  یکدنا  رامش  یعمجهتـسد ،

هزاجا بسک  زا  سپ  هیبا ، نب  دایز  یلاوم  زا  راسی  یهاوخ  هزرابم  ربارب  رد  هک  تسا  یبلک  ریمع  نب  هللادـبع  هلمج ، نآ  زا  دنتـشاد . دایزنبا 
یبأب و لتاق  تفگ : وا  هب  باطخ  درکیم و  گنج  هب  کیرحت  ار  وا  شرـسمه  لاح  نامه  رد  دش . نادیم  مزاع  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  زا 

دادن هزاجا  ماما  هک  دنتشاد  ار  هزرابم  هب  نتفر  دصق  ریضخ  نب  ریرب  رهاظم و  نب  بیبح  لوا  عقاو ، رد  ( 322 . ) دمحم ۀیرذ  نیسحلا  نعیما 
زا ملاس  تشک ، ار  رـسای  دربن  نیا  رد  یتقو  داد . يو  هب  ار  نادـیم  هب  نتفر  هزاـجا  ماـما  تساوخ ، هزاـجا  ریمع  نب  هللادـبع  هک  نآ  زا  سپ  و 
رد تشک و  زین  ار  وا  هدرکن ، انتعا  داتفا ، ملاس  ریـشمش  ربارب  رد  یبلک  هللادـبع  ناتـشگنا  هک  نآ  مغر  هب  هک  دـمآ  نادـیم  هب  هللادـیبع  یلاوم 
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نیبـیطلا نود  لـتاق  تفگیم : تخادرپیم و  وا  ضیرحت  هب  هتفرگ  تسد  رد  يدومع  مه  شنز  درک . یناوـخزجر  هب  عورـش  نادـیم  ناـیم 
هاپس ناگتشک  نتیـسخن  ملاس ، راسی و  ( 323 . ) درک اعد  ار  اهنآ  لاح  نیع  رد  ددرگزاب و  ات  داد  روتـسد  وا  رـسمه  هب  ماما  دـمحم و  ۀـیرذ 
یبلک ریمع  هب  ریمع  نب  هللادبع  نب  بهو  زا  مثعانبا ، دیامنیم . ربتعم  يربخ  تشذگ ، هک  یتروص  هب  ریمع  نب  هللادبع  ربخ  دندوب . دایزنبا 

. تسا رتلوبق  لباق  ریغ  اعبط  رتیـسامح و  لومعم  قبط  مثعانبا ، لقن  تروص  تسا . هدوب  البرک  رد  شرـسمه  ردام و  هارمه  هک  هدرک  دای 
لتقت یتح  تیـضر  ام  ال ، دیوگیم : ردام  يدش ؟ یـضار  نم  زا  ایآ  دیوگیم : ردام  هب  ددرگیمرب و  دـگنجیم و  دوریم ، نادـیم  هب  بهو 
دیابن اعبط  ( 324 . ) دوشیم هتشک  دعب  دوشیم و  عطق  شپچ  تسد  سپـس  تسار و  تسد  ادتبا  هک  نآ  ات  دگنجیم  وا  نیـسحلا . يدی  نیب 

داـی بهو  نب  بهو  زا  قودـص  یلاـما  رد  تسا . هدـمآ  ربتعم  عباـنم  رد  وا  ربـخ  هک  دـشاب  یبـلک  ریمع  نب  هللادـبع  زج  یـسک  صخـش  نیا 
نامه زین  نیا  ( 325 . ) دندمآ البرک  هب  دندش و  ناملـسم  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تسد  هب  دـندوب و  ینارـصن  شردام  دوخ و  هک  دوشیم 

. تسا هدروآ  یمزراوخ  ار  ربخ  ود  نیا  زا  یقیفلت  تسین . هحفـص 116 )  ) دامتعا لباق  نادنچ  تروص  نیا  هب  هدش  دای  ربخ  تسا و  صخش 
يو ربخ  هک  دسریم  تداهش  هب  يدعب  يهلمح  رد  ات  دنامیم  ملاس  ملاس ، راسی و  نتشک  زا  سپ  ریمع  نب  هللادبع  هک  تسا  ینتفگ  ( 326)
دربن مزاع  دوب ، هتسویپ  ماما  هب  دمآ و  البرک  هب  دعس  نب  رمع  هاپس  هارمه  هک  يدنک  دایز  نب  دیزی  ءاثعـشلاوبا  نآ  زا  سپ  دروآ . میهاوخ  ار 

هک يو  تسویپ . ترـضح  نآ  هب  لأس ) ام  اودر  نیح   ) دـنکیم در  ار  ماما  ياهداهنـشیپ  يهمه  نمـشد  درک  هدـهاشم  هک  ینامز  يو  دـش .
هدرک داـی  شتراـهم  وا و  يهدرتسگ  ياهيزادـناریت  زا  فنخموبا  ( 327 . ) تشک ار  رفن  جـنپ  تخادـنا و  ریت  تشه  دوب ، يرهاـم  زادـناریت 
هتشک ار  رفن  جنپ  امتح  تفگ  شدوخ  دندرک . اعد  ار  وا  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  تفرن . اطخ  نآ  يات  جنپ  هک  تخادنا  ریت  دص  دسیونیم :

(. 329  ) رجاهو کیرات  دعس  نبال  رصان و  نیسحلل  ینا  برای  دوب : نیا  وا  رعش  ( 328 . ) لتق نم  لوأ  یف  ناک  و  دیازفایم : فنخموبا  تسا .
نازابم و زا  یخرب  رخأت  مدقت و  رد  اعبط  دراد . مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هب  شتسویپ  وا و  طسوت  دعسنبا  هاپس  كرت  هب  هراشا  رعش  نیا  دوخ 

هاپـس ءاثعـشلاوبا ، ریمع و  نب  هللادـیبع  يهزراـبم  تسخن و  ناراـبریت  زا  سپ  . 73 دراد . دوجو  عبانم  رد  ییاـهرظن  فـالتخا  ناـنآ  تداـهش 
، هتسشن وناز  يور  ماما ، هاپس  زا  هدنام  یقاب  دارفا  دندش . کیدزن  ماما  كدنا  هاپس  هب  پچ  تمس  زا  سپس  تسار و  تمـس  زا  ادتبا  هللادیبع 

ياهدع هدرک ، هللادیبع  هاپس  يوس  هب  يزادناریت  هب  عورـش  نآ ، زا  سپ  دنتـشگرب . رابجا  هب  اهنآ  دنتفرگ و  نابـسا  يوس  هب  ار  دوخ  ياههزین 
هداد مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  هب  منهج  تراشب  هدز ، دایرف  هک  هزوح  نب  هللادبع  نایم  نیا  رد  ( 330 . ) دندرک حورجم  ار  يرامش  هتشک و  ار 
نیا هب  شرـس  درکیم ، تکرح  هک  روط  نیمه  هدرک ، ریگ  باکر  هب  شیاپ  داتفا و  ریز  هب  بسا  زا  تشگرب ، ریـسم  رد  ماما ، نیرفن  اب  دوب !

كرت هحفص 117 )  ) ار هفوک  هاپـس  دوب ، ارجام  نیا  رظان  دوخ  هک  لئاو  نب  قورـسم  ( 331 . ) دیـسر تکاله  هب  ات  دروخ  يوس  نآ  يوس و 
ائیش تیبلا  اذه  لهأ  نم  تیأر  دقل  . ) موشیمن نانآ  اب  گنج  هب  رضاح  هک  مدید  يزیچ  نادناخ  نیا  زا  تفگیم : اهدعب  تشگرب و  هدرک 

ناگرهچ زا  یکی  دندیـسر . تداهـش  هب  هزرابم  زا  سپ  هدـش و  نادـیم  مزاع  باحـصا  کت  کت  سپ  نآ  زا  . 74 (. 332 (.) ادبا مهلتاقأ  ال 
زابم لقعم  نب  دیزی  یتقو  دوب . رهش  نیا  مانب  نایعیـش  زا  تشاد و  ترهـش  ءارقلادیـس  هب  هفوک  رد  هک  تسا  ینادمه  ریـضح  نب  ریرب  البرک 

نآ زا  سپ  تفاکش . مه  ار  شرس  زا  یمین  هکلب  ار  وا  دوخهالک  اهنت  هن  هک  دز  وا  رس  رب  یتبرـض  نانچ  هدش ، يو  اب  دربن  مزاع  ریرب  دیبلط ،
نیا رد  دیبلط . يرای  شناتـسود  زا  یـضر  تسـشن . وا  يهنیـس  رب  ریرب  ات  دندیچیپ  مه  هب  یتعاس  دمآ . يو  دربن  هب  يدـبع  ذـقنم  نب  یـضر 

هب دیوگیم ، هدوب ، البرک  رد  دوخ  هک  ریهز  نب  فیفع  . ) درکورف ریرب  تشپ  رب  ار  دوخ  يهزین  تفاتـش و  ریرب  يوس  هب  رباج  نب  بعک  تقو 
تداهـش هب  ار  وا  هدرک ، هلمح  يو  رب  نآ  زا  سپ  ( 333 ( ) دادیم میلعت  نآرقام  هب  هفوک  دجـسم  رد  هک  تسا  نامه  ریرب  نیا  متفگ : بعک 

هک يراد  رطاخ  هب  تفگ : هدرک ، هراشا  ریرب  یـسایس  دیاقع  هب  دیزی  تفرگ ، تروص  ریرب  لقعم و  نب  دیزی  نایم  هک  ییوگتفگ  رد  دناسر .
نب یلع  قحلا  يدهلا و  ماما  نا  و  لضم ، لاض  نایفـسیبا  نب  ۀـیواعم  نا  و  افرـسم ، هسفن  یلع  ناک  نافع  نب  نامثع  نا  : یتفگیم هفوک  رد 

يدیگنج همطاف  دنزرف  دض  رب  ایآ  تفگیم : دوب ، هدناسر  تداهش  هب  ار  ریرب  هک  بعک  شردارب  هب  بعک  رهاوخ  اهدعب  ( 334 . ) بلاطیبأ
دوبن مدان  دوخ  راک  زا  زین  اهدعب  رباج  نب  بعک  دناهتشون : ( 335 . ) تفگ مهاوخن  نخس  وت  اب  رگید  دنگوس  ادخ  هب  یتشک ؟ ار  ءارق  دیس  و 
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: تفگیم هک  دینش  يو  زا  ریبز  نب  بعـصم  تموکح  راگزور  رد  یـسک  تسا . هدرک  بسک  دوخ  يارب  يریخ  هک  دوب  نآ  رب  شروصت  و 
رارق دندرک ، ینکـشدهع  هک  یناسک  اب  ار  ام  میدرک ؛ افو  شیوخ  دهع  هب  ام  ایادخ  ردغ ! دـق  نمک  بر  ای  انلعجت  الف  انیفو ، دـق  انا  بر ! ای 

يا دـییآ  نم  کیدزن  هحفـص 118 ) : ) دزیم داـیرف  هک  تسا  هدروآ  ناـیفوک  هب  باـطخ  ار  ریـضخ  نب  ریرب  نخـس  مثعا ، نبا  ( 336 . ) هدم
رد تسا . هداد  یحایر  دـیزی  نب  رح  دربن  زا  ربخ  يرذالب  اـجنیارد  . 75 (. 337  ) وا يهیرذ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رتخد  ناگدنـشک 

یناف تفگ : تفرگ و  نادیم  هب  نتفر  يهزاجا  ماما  زا  رح  تسا : هدمآ  تسا ) دامتعا  لباق  ریغ  ياهصق و  اعبط  هک  روهـشم   ) فنخموبا لتقم 
نیا اـب  هک  تسا  هدوب  یـسک  نیتسخن  رح  هک  بلطم  نیا  ( 338 . ) داد هزاجا  وا  هب  ماما  کیدـی . نیب  لـتقا  نا  بحأ  کـیلا و  جرخ  نم  لوا 
نامه دـسیونیم : فنخموبا  تسا . هدـماین  رگید  نهک  عباـنم  رد  ربخ  نیا  ( 339  ) تسا هدـمآ  زین  حوتف  رد  هتفر ، دربن  نادـیم  هب  لالدتـسا 

هب ار  وا  نادـیم ، هب  رح  ندـمآ  اب  دوب ، هدرک  ار  رح  اب  دربن  يوزرآ  نآ  زا  شیپ  هک  نایفـس ، نب  دـیزی  مان  اـب  یمیمت  ناـیفوک  زا  یکی  تقو ،
رح هک  تسا  هتشون  يرذالب  ( 340 . ) دش هتشک  رح  تسد  هب  مد  نامه  رد  دیزی  دندش و  زیوالگ  رگیدکی  اب  هلـصافالب  نانآ  دیبلط . هزرابم 

لاله نب  عفان  ار  مود  درف  لتاق  عباـنم ، یخرب  هک  دـید  میهاوخ  ( 341 . ) تشک ثیرح  نب  محازم  نایفـس و  نب  دـیزی  ياـهمان  هب  ار  رفن  ود 
نیا زا  . 76 دننادیم . رهاظم  نب  بیبح  تداهـش  زا  سپ  اروشاع  رهظ  کیدزن  نیق و  نب  ریهز  دربن  اب  نامزمه  ار  رح  دربن  یخرب  دناهتـشون .

ربخ هک  دندیسر  تداهـش  هب  دایزنبا  هاپـس  زا  ییاهشخب  موجه  اب  نت  هب  نت  هزرابم  رد  کت  کت  تروص  هب  باحـصا  يهدنامیقاب  سپ ،
مامت اب  دنتـشادن ، ایند  هب  هظحل  نآ  رد  يرطاخ  قلعت  هنوگ  جیه  هک  اجنآ  زا  دندیگنجیم و  هناعاجـش  دارفا  نیا  تساهدمآ . ذخآم  رد  اهنآ 

هنوگچ تیاکح  دوب ، دعـس  نب  رمع  هارمه  البرک  رد  هک  یناـسک  زا  یکی  اهدـعب  دـندرکیم . دربن  هنادرم  هتفر و  دارفا  اـب  گـنج  هب  دوجو 
پچ و زا  ار  نانامرهق  دنتخاتیم و  ام  رب  نایژ  ریـش  دننام  هتـشاد ، ریـشمش  يهضبق  رد  تسد  هک  یناسک  داد : حرـش  ار  دارفا  نیا  ندـیگنج 

دوبن گرم  ناشیا و  نایم  ياهلصاف  چیه  دنتشادن ؛ یتبغر  ایند  لام  رد  دنتفریذپیمن ؛ ناما  دندوب ؛ گرم  هدامآ  نانآ  دنتخیریمورف ؛ تسار 
ماما ناراـی  زا  یکی  (. 342 . ) دـندوب هدرب  نایم  زا  ار  هاپـس  همه  میداتـسیایمن ، ناشربارب  رد  ام  رگا  دـندوبن . کلم  یپ  هحفص 119 )  ) رد و 

. دوب مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دزن  شدوخ  دعـس و  نب  رمع  رانک  شردارب  هک  دوب  يراصنا  يهظرق  نب  یلع ) ای :  ) ورمع مالـسلاهیلع  نیـسح 
تیاده ار  وا  ادخ  دومرف : ماما  درک ؛ مهتم  شردارب  ندرک  هارمگ  هب  ار  مالسلاهیلع  نیـسح  ماماو  دز  دایرف  دوب  دعـس  نب  رمع  دزن  هکیردارب 
يدوبهب اهدعب  درک و  حورجم  ار  وا  هدمآرب ، شربارب  رد  لاله  هب  عفان  هک  دروآ  هلمح  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  رب  صخـش  نآ  تسا . هدرک 

هک تسا  هفوک  يهعیـش  فیاوط  زا  هلیجب ، يهفیاط  تسا . یلجب  لاله  نب  عفان  نیمه  یکی  البرک ، يهتـسجرب  ياـههرهچ  زا  ( 343 . ) تفای
، تشذگ ریرب  يهرابرد  هچنآ  ناسب  هک  هدیـسر  عیـشت  يارب  یفیرعت  زین  يو  زا  دـناهدش . هتخانـش  يدایز  نایعیـش  نانآ  نایم  رد  زین  اهدـعب 

انأ تفگ : دـمآ و  وا  اب  هلباقم  هب  ثیرح  نب  محازم  یلع . نید  یلع  انا  یلمجلا ، انا  دزیم : دایرف  دـمآ ، هزرابم  نادـیم  هب  یتقو  تسا . بلاج 
زا سپ  . 77 (. 344 . ) تشک ار  وا  عفاـن  اـت  دـندش  زیوـالگ  مه  اـب  نآ  زا  سپ  ناطیـش . نید  یلع  تنأ  داد : خـساپ  عفاـن  ناـمثع . نـید  یلع 

دایرف دعسرمع  هاپس  هب  باطخ  جاجح  نبورمع  هللادیبع ، هاپـس  زا  يرامـش  ندش  هتـشک  نایفوک و  اب  باحـصا  زا  یخرب  نت  هب  نت  يهزرابم 
گنـس باترپ  اب  امـش  دناكدنا و  اهنآ  دورن . هزرابم  هب  نت  نب  نت  نانآ  اب  یـسک  دیگنجیم ؛ رهـش  نیا  نانامرهق  اب  امـش  اهقمحا ! يا  دز :

ورمع نآ  زا  سپ  دنکن . یبلطزرابم  یسک  ات  تساوخ  شهاپس  زا  هدرک ، قیدصت  ار  وا  يأر  دعـس  نب  رمع  دیربب . نایم  زا  ار  اهنآ  دیناوتیم 
و ال مکتعامج . مکتعاط و  اومزلا  ۀـفوکلا ! لهأ  ای  دزیم : دایرف  هفوک  هاپـس  هب  ورمع  . ) درب شروی  هفوک  هاپـس  تسار  تمـس  زا  جاجح  نب 
زا هک  یسک  نتـشک  رد  دیناد و  هاگن  ار  دوخ  تعامج  تعاطا و  نایفوک ! يا  ( 345 !( ) مامالا فلاخ  نیدـلا و  نع  قرم  نم  لتق  یف  اوباترت 

. تسا هدوب  رفن  هظحل 32  نیا  رد  ماما  هاپـس  رامـش  لامتحا  هب  دیهدم . هار  دوخ  هب  دیدرت  هدرک ، تفلاخم  دوخ  ماما  اب  هتـشگ و  جراخ  نید 
زاـب ار  نآ  دـندربیم ، شروـی  هحفـص 120 )  ) هک هفوـک  هاپـس  ياـجک  ره  هب  ناـنآ  دـسیونیم : مقر ، نـیا  هـب  هراـشا  اـب  یمزراوـخ  ( 346)

تداهش هب  نایفوک  زا  رفن  ود  تسد  هب  يدسا  يهجـسوع  نب  ملـسم  نایم ، نیا  رد  تفرگ و  الاب  گنج  يهنماد  یتاظحل  ( 347 . ) دندرکیم
دای هب  يو  دـش . رثأتم  دوب ، هفوک  هاپـس  زا  یـشخب  ریما  دوخ  هک  یعبر  نب  ثبـش  دـش و  هفوک  هاپـس  يداـش  بجوم  ملـسم  تداهـش  دیـسر .

اروشاع تضهن  رد  www.Ghaemiyeh.comیلمأت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 182زکرم  هحفص 58 

http://www.ghaemiyeh.com


(348 . ) دوب هتشک  ار  ناکرشم  زا  رفن  شش  اجنآ  رد  ملسم  هک  داتفا  ناجیابرذآ  رد  ناکرـشم  اب  گنج  رد  هجـسوع  نب  ملـسم  ياهتداشر 
کمحر دومرف : دناسر و  يو  هب  ار  دوخ  دوب ، هدنام  وا  دوجو  رد  یقمر  زونه  هک  ینامز  ملسم ، تداهـش  زا  شیپ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما 

یمیمص تسود  رهاظم ، نب  بیبح  دندناوخ . يو  يارب  ار  رظتنی  نم  مهنم  هبحن و  یـضق  نم  مهنمف  يهیآ  ترـضح  هاگنآ  ملـسم . ای  کبر 
وت ياـیاصو  هب  تساوخیم  ملد  مدوبن ، طیارـش  نیا  رد  رگا  تفگ : داد و  تراـشب  تشهب  هب  ار  وا  دـمآ و  وا  راـنک  مه  هجـسوع  نب  ملـسم 

هتشک وا  هار  رد  هنود ، تومت  نأ  درک -  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هب  هراشا  و  اذهب -  کیـصوأ  تفگ : هجـسوع  نب  ملـسم  مدادیم . شوگ 
لوا هجسوع  نب  ملـسم  هک  نیا  هب  ریبعت  ( 349 . ) درک مهاوخ  نینچ  هبعک  يادـخ  هب  تفگ : بیبح  یهدـب . ار  تناج  وا  زا  عاـفد  هب  يوش و 
اعبط هک  تسا  هدوب  هفوک  هاپسیمومع  يهلمح  رد  دیهـش  نیتسخن  هک  دشاب  نآ  هب  هراشا  دیابیم  هدش ، دیهـش  هک  هدوب  نیـسحلا  باحـصا 
روط هب  هیحان ، ترایز  رد  لاح ، نیا  اب  تسا . هدش  دیهش  کت  کت  تروص  هب  نازرابم  زا  یخرب  تداهش  لوایمومع و  يزادناریت  زا  سپ 

.78 ملعا .) هللا  و  ( ) 350 . ) هللا ءادهش  نم  دیهش  لوأ  هسفن و  يرش  نم  لوأ  تنک  تسا : هدش  دای  البرک  دیهـش  نیلوا  ناونع  هب  يو  زا  یلک 
تمس زا  رمش  یتقو  اجنیا ، رد  تشک . نادیم  رد  ار  دایزلآ  یلاوم  زا  ملاس  راسی و  هک  نیا  میتفگ و  نخـس  ریمع  نب  هللادبع  زا  نیا  زا  شیپ 

ریمع نب  هللادبع  هک  دوب  اجنیا  دروآ . ياهبناج  همه  شروی  نمشد  هک  نآ  ات  درک  تمواقم  ماما  هاپس  يایاقب  درک ، هلمح  نمشد  هاپـس  پچ 
روتسد متسر  مان  اب  دوخ  نامالغ  یکی  هب  رمـش  درک . هحفص 121 )  ) هیرگ تفر و  وا  نیلاب  رب  شرسمه  اجنیا  رد  دیـسر . تداهـش  هب  یبلک 

هک تسا  هدـمآ  يربط ، شرازگ  رد  ( 351 . ) دیـسر تداهـش  هب  زین  نز  نآ  درک و  نینچ  متـسر  دـبوکب . وا  رـس  رب  نینهآ  يدومع  اب  ات  داد 
هب ار  هللادبع  دندروآ و  شروی  وا  رب  هک  دش  وربور  یمیت  یح  نب  ریکب  یمرضح و  تیبث  نب  یناه  يهلمح  اب  تخس ، يدربن  زا  سپ  هللادبع 

نیمود ریرب ) زا  سپ  ( ) نیـسحلا باحـصأ  نم  یناثلا  لیتقلا  ناک   ) ریمع نب  هللادـبع  هک  تسا  هدـمآ  شرازگ  نیا  ياهتنا  رد  دـندناسر . لتق 
نمشد هک  دنتـشاد  رارق  رگیدکی  هب  هدرـشف  نانچ  ماما ، هاپـس  يایاقب  دربن ، نیا  رد  ( 352 . ) تسا مالسلاهیلع  نیـسحماما  بحاصا  زا  دیهش 

کی زااهنت  نمشد  دندوب و  درک  نشور  اهنآ  رد  شتآ  هدنک و  ار  اههمیخ  فارطا  نانآ  هژیو  هب  دشاب . هتشاد  يذوفن  نانآ  رد  تنـساوتیمن 
اههمیخ يهطوحم  نورد  هب  ياـج ، زا  اـهنآ  ندـنک  اـههاچ و  رد  ذوفن  يارب  ار  یناـسک  دعـسرمع  درب . شروی  ناـنآ  هب  تسناوـتیم  يوـس 

ات دهد  روتسد  دعـسرمع  ات  دش  ببـس  رما  نیا  دندش . هتـشک  هدش ، هرـصاحم  ماما ، باحـصا  زا  رفن  راهچ  هس  طسوت  دارفا  نیا  هک  داتـسرف 
امـش رب  دنناوتیمن  تمـس  کی  زا  زج  لاح  ره  رد  دـننزب ، شتآ  دـیهد  هزاجا  دز ، دایرف  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دـننزب ، شتآ  ار  اهرداچ 

شهاپس هارمه  رمش  تفرگ . ار  اهنآ  ندز  شتآ  اههمیخ و  هب  هلمح  میمصت  دنک ، هرسکی  ار  راک  هک  نیا  يارب  نمـشد  ( 353 . ) دننک هلمح 
میارب شتآ  هلها ، یلع  تیبـلا  اذـه  قرحأ  یتـح  راـنلاب  یلع  دز : داـیرف  درک و  باـترپ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  رداـچ  يوس  هب  ار  شاهزین 

و دنتخیر . نوریب  رداچ  زا  همه  هتفر ، نامـسآ  هب  ناکدوک  نانز و  دایرف  هک  دوب  اجنیا  رد  منزب . شتآ  شلها  رـس  رب  ار  هناخ  نیا  ات  دیروایب 
یهدـنامرف هک  نیق  نب  ریهز  ( 354 . ) تشگزاب رمـش  درمـش و  تشز  ار  وا  تکرح  هدرک ، خیبوت  ار  رمـش  یعبر  نب  ثبـش  هک  دوب  اجنیا  رد 

نیـسح ماـما  ناـکدوک  ناـنز و  تماـقا  لـحم  زا  ار  وا  هدرک  هلمح  رمـش  يوـس  هب  رفن  هد  اـب  هارمه  تشاد . ار  ماـما  هاپـس  تـسار  يهیحاـن 
ماما باحصا  تفای . همادا  دربن  (. 356 . ) دناسر تداهش  هب  ار  يو  دارفا  زا  رفن  دنچ  هدرک  هلمح  وا  رب  رمـش  اما  ( 355  ) درک رود  مالسلاهیلع 

رد دشیم ؛ هحفص 122 )  ) ساسحا الماک  نانآ  دوبن  دندشیم ، دیهش  هک  مادک  ره  دندیسریم و  تداهش  هب  کی  کی  مالسلاهیلع  نیـسح 
رهظ یکیدزن  رد  . 79. تفای همادا  اروشاع  رهظ  ات  ثداوح  نیا  ( 357 . ) تشادن يدومن  نانآ ، یناوارف  لیلد  هب  نمشد  ياههتـشک  هک  یلاح 
دوب مالسلاهیلع  یلع  ماما  باحـصا  زا  هک  يدئاص -  يهمامثوبا  هک  دوب  رارق  نیا  زا  تیاکح  دیـسر . تداهـش  هب  رهاظم  نب  بیبح  هک  دوب 

هب نمشد  منکیم  ساسحا  تفگ : دمآ و  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  کیدزن  دنـسریم ، تداهـش  هب  کتکت  باحـصا  دوب  دهاش  هک  ( 358)
دوخ يادخ  یلاح  رد  مهاوخیم  نم  اما  موش . هتشک  امش  زا  عافد  هب  نم  هک  نآ  رگم  دش  یهاوخن  هتشک  وت  نادب ! اما  دوشیم ، کیدزن  وت 

مالسلاهیلع نیسح  ماما  اهتقو ) اند  یتلا  ةالصلا  هذه  تیلص  دق  یبر و  یقلأ  نأ  بحأ  . ) مشاب هدناوخ  وت  اب  ار  رهظ  زامن  هک  منک  تاقالم  ار 
ماما دهد . رارق  رکاذ  نارازگزامن  زا  ار  وت  دنوادخ  يدروآ ! ام  دای  هب  ار  زامن  نیرکاذلا ) نیلصملا  نم  هللا  کلعج  ةالصلا ! ترکذ  : ) دومرف
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نیا رد  دوشیمن ! لبق  امـش  زامن  دز : دایرف  یمیمت  ریمن  نب  نیـصح  میناوخب . زامن  ات  دنک  فقوتم  ار  گنج  دـیهاوخب  نمـشد  زا  داد : همادا 
اب بیبح  هک  دوب  اـج  نیا  رد  دوشیم ؟ لوبق  وت  زاـمن  اـما  دوشیمن ، لوبق  هللالوسرلآ  زاـمن  غـالا ! يا  دز : داـیرف  رهاـظم  نب  بیبـح  تقو ،

شنارای هک  دزادـنیب  نیمز  هب  ار  يو  تسناوت  نیـصح  بسا  ندرک  یمخز  اـب  هلمح  نیا  رد  بیبح  ( 359 . ) دندش ریگرد  میمت  نب  نیـصح 
رب رگید  یمیمت  کی  تقو  نیا  رد  تشک . ار  وا  هدش ، ریگرد  یمیمت  میرـص  نب  لیدب  اب  نآ  لابند  هب  دنداد . تاجن  ار  نیـصح  دندیـسر و 

بسا زایمیمت  درف  نآ  تقو  نیا  رد  دروآ . بیبح  رس  رب  ار  ریشمش  دیسر و  رـس  میمت  نب  نیـصح  درک . حورجم  ار  وا  هدرک ، هلمح  بیبح 
سپس تخیوآ ؛ شبسا  ندرگ  رب  هتفرگ  ار  بیبح  رـس  یتعاس  راختفا ، يارب  میمت  نب  نیـصح  درک . ادج  شنت  زا  ار  بیبح  رـس  دش و  هدایپ 
ناکت تخس  ار  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  بیبح ، تداهـش  ( 360 . ) دریگب ار  شاهزیاـج  هدرب ، داـیزنبا  دزن  اـت  داد  یمیمت  درم  نآ  هـب  ار  نآ 
مساق دمآ ، هفوک  هبیمیمت  درم  یتقو  ( 361 ( ) یباحصأ ةامح  یسفن و  بستحأ  کلذ : دنع  لاق  انیسح و  کلذ  ده  نیـسحلا  لتق  امل  . ) داد

درم نآ  دنک ، نفد  ات  دهدب  وا  هب  ار  شردپ  رس  ات  تساوخ  وا  زا  دوبن ، شیب  یناوجون  نامز  نآ  هک  رهاظم  نب  هحفص 123 )  ) بیبح دنزرف 
فنخموبا هب  بوسنم  لتقم  رد  . 80 (. 362 . ) تشک ار  یمیمت  نآ  هفوک ، رب  ریبز  نب  بعـصم  طلـست  نامز  ات  درک  ربص  نادنچ  مساق  دادـن .

ربانب تسا . هدش  هتفگ  نخس  زین  دیزی  یلع و  ياهمان  اب  بیبح  ردارب  ود  تداهـش  زا  تسا ، ذخامیب  یناتـساد و  نآ  زا  ياهدمع  شخب  هک 
هب دندرکیم ، رگیدـکی  زا  هک  یتیامح  اب  دـندرب و  شروی  نمـشد  رب  نیق  نب  ریهز  یحایر و  دـیزی  نب  رح  ماگنه  نیا  رد  قثوم ، عبانم  ربخ 

لقن ار  رح  ياهزجر  زا  یخرب  عبانم ، ( 363 . ) دندناسر تداهـش  هب  ار  يو  هدش ، روهلمح  رح  هب  اهماظن  هدایپ  دنتخادرپ . هفوک  هاپـس  اب  دربن 
حورجم رح  یتقو  دـیوگیم : مثعانبا  تسا . هتفگ  نخـس  شرارف  مدـع  نمـشد و  ربارب  رد  دوخ  تمواقم  زا  اـهزجر  نیا  رد  رح  دـناهدرک .

دندیـشک و وا  تروص  رب  یتسد  ماما  تشاد . نت  رد  یقمر  زونه  هک  یلاح  رد  دـندروآ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  دزن  ار  وا  باحـصا  دـش ،
رد مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  دزن  رح  ندروآ  تیاکح  ( 364 . ) ةرخالا ایندلا و  یف  ارح  تنأ  و  ارح . کما  کتمـس  امک  رحلا » تنا  دـندومرف :

. دش شکبآ  دننام  شندب  هک  دندرک  نارابریت  ار  رح  نادنچ  نمشد  تسا . هدش  لقن  توافتم  الماک  فنخموبا ، هب  بوسنم  روهشم و  لتقم 
یناتـساد هتبلا  تیاور  نیا  دیـشک . وا  تروص  هب  تسد  ماما  هک  تساـجنآ  دـندرک . باـترپ  نیـسح  يوس  هب  هدرک و  عطق  ار  وا  رـس  هاـگنآ 

هب ومع  ردپ و  دید  یتقو  دوب و  هفوک  هاپس  رد  یمود  هک  تسا  یلع  مان  اب  رح  دنزرف  رح و  ردارب  بعصم  تیاکح  نآ  زارت  یناتـساد  تسا .
زونه دیـسرارف . زامن  تقو  دش و  رهظ  تبقاع  . 81 (. 365 ! ) دش هتـشک  ات  تشک  ار  رفن  دنچ  ینت  دش ؛ هکرعم  دراو  زین  وا  دندیـسر  تداهش 

هحفص 124)  ) نیا هب  ( 366 . ) درک هماقا  فوخ  زامن  لکـش  رد  تعامج  هب  ار  زامن  ماما  دندوب . ماما  فارطا  رد  باحـصا  يرامـش  ریهز و 
ار زامن  مود  هورگ  دنداتـسیا . ماما  يولج  یفنح  هللادـبع  نب  دیعـس  ریهز و  هک  یلاح  رد  درک  زاغآ  ار  رهظ  زامن  تعکر  ود  ماما  هک  بیترت 

رارق نمـشد  ریت  فدـه  دوب ، هداتـسیا  ماما  يولج  دیعـس  هک  یتقو  رد  دـندرک . ادـتقا  ماما  هب  ار  مود  تعکر  لوا  هورگ  هاـگنآ  هدرک ، ماـمت 
نیمه هب  تفرگیم . رارق  نمـشد  ماـما و  ناـیم  دیعـس  تفریم ، يوـس  نآ  وـس و  نـیا  هـب  ماـما  هـچ  ره  مـه ، زاـمن  ناـیاپ  زا  دـعب  تـفرگ .

وا هب  دـناسرب و  شلوسر  هب  ار  وا  مالـس  ات  تساوخ  دـنوادخ  زا  تقو  نیا  رد  داتفا . نیمز  يور  هک  درک  تباـصا  يو  هب  ریت  نادـنچ  ،: لـیلد
تباصا شندـب  رب  ریت  هدزیـس  هک  دیـسر  تداهـش  هب  یلاـح  رد  يو  تسوا . هیرذ  ترـصن  مفدـه  مربیم ، هک  یجنر  نیا  زا  نم  هک  دـیوگب 

ماما زا  تظافح  هک  یطیارش  رد  تفرگ ، تدش  دش و  زاغآ  يریگرد  زاب  هک  رهظ  زامن  زا  دعب  هللادبع  نب  دیعس  عقاو  رد  ( 367 . ) دوب هدرک 
هاپـس يهدنام  یقاب  نابـسا  يوس  هب  يزادناریت  هب  نمـشد  مه  زاب  اجنیا  رد  ( 368 . ) دیسر تداهش  هب  تشاد  هدهعرب  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح 

وا زا  هک  يرعـش  رد  درک . هلمح  نمـشد  رب  دـناوخ  هک  يزجر  اـب  نیق  نب  ریهز  تقو  نیا  رد  درب . نیب  زا  ار  ناـنآ  يهمه  اـت  داد  همادا  ماـما 
، ربمایپ شدج  تاقالم  هب  نتفر  لاح  رد  هک  هدیمان  يدـهم  يداه و  ار  ماما  هک  تسا  هدـمآ  هدـش ، لقن  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هب  باطخ 
انسح و ایبنلا و  كدج  یقلت  مویلاف  ایدهم  ایداه  تیده  مدقا  دشابیم : هزمح  رفعج و  شیومع  مالـسلاهیلع و  یلع  شردپ  نسح ، شردارب 
رب سوا  نب  رجاهم  یبعش و  هللادبع  نب  ریثک  ياهمان  اب  نایفوک  زا  رفن  ود  ایحلا  دیهـشلا  هللادسأ  ایمکلا و  یتفلا  نیحانجلاذ  ایلع و  یـضترملا 
ات تشک  ار  رفن  هدزون  يو  هک  تسا  هدش  هتفگ  هدمآ ، قودص  یلاما  رد  هک  یتیاور  رد  ( 369 . ) دندناسر تداهش  هب  ار  وا  هدرک  هلمح  يو 
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! دیـسر تداهـش  هب  سپـس  تشک و  ار  رفن  تسیب  دـصکی و  يو  هک  تسا  هدـمآ  بوشآرهـش  نبا  بقاـنم  رد  ( 370 . ) دیسر تداهـش  هب 
هداد زین  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  نارای  زا  رگید  یخرب  هب  تبسن  بقانم  رد  نآ  دننام  هک  هحفص 125 )  ) تسا یعقاو  ریغ  اهرامآ  نیا  ( 371)
ربارب رد  ترضح ، نآ  زا  عافد  هب  دندوب و  اپرس  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  نارای  زا  يرامـش  زونه  نامز  نیا  ات  . 82 ملعا ) هللا  و  . ) تسا هدش 

هک دارفا  نیا  ندـش  هتـشک  ربخ  دندیـسریم . تداهـش  هب  کت  کت  نارای ، هک  دوب  اهدربن  نیمه  رد  دـندرکیم . تمواقم  نمـشد  تالمح 
نیسحلا لتقم  رد  نآ  زا  لقن  هب  و   ) مثعانبا حوتف  همه  زا  شیب  دنشاب ، هدیـسر  تداهـش  هب  رهظ  زا  شیپ  نانآ ، زا  یخرب  تسا  نکمم  یتح 

اب دیابیم  اما  دهدیم  ام  هب  البرک  زا  یهجوت  لباق  زیر  رابخا  هچرگ  هک  تسا  هدمآ  بوشآرهـش ) نبا  بقانم  هاگ  یمزراوخ و  مالـسلاهیلع 
(372 . ) دیسر تداهـش  هب  ات  دیگنج  دناوخ و  يزجر  هک  تسا  رامـش  نیا  زا  يدزا  دلاخ  نب  ورمع  دریگ . رارق  شریذپ  دروم  يرتشیب  لمأت 

هتـشون هدرک و  دای  زین  يوادیـص  دلاخ  نب  ورمع  زا  یمزراوخ  ( 373 . ) دیـسر تداهـش  هب  ردپ  زا  سپ  زین  يدزا  ورمع  نب  دلاخ  شدـنزرف 
نوقحال اناف  مدـقت  دومرف : وا  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  موش . لقتنم  نارای  رگید  هب  ات  مراد  نآ  دـصق  تفگ : دـمآ و  ماـما  دزن  يو  تسا :

هک تسا  يدهاجم  رگید  یمیمت  يهلظنح  نب  ۀبعش )  ) دعس (. 374 . ) تسویپ میهاوخ  وت  هب  رگید  یتعاس  زین  ام  ورب ، شیپ  ۀـعاس . نع  کب 
يزجر هک  تسا  يدعب  دیهـش  یجحذم  هللادبع  نب  ریمع  (. 375 . ) دیسر تداهـش  هب  يدربن  زا  سپ  هتفر  نادیم  هب  يزجر  ندناوخ  اب  زین  وا 

. دیـسر تداهـش  هب  دعب  هام  شـش  دش و  حورجم  هتفر  نادیم  هب  ریمح  یبأ  نب  راوس  (. 376 . ) دیـسر تداهـش  هب  تفر و  نادیم  هب  دناوخ و 
هدیسر تداهش  هب  هجسوع  هحفص 126 )  ) نب ملسم  زا  سپ  مثعانبا ، يهتـشون  هب  هک  تسا  يدیهـش  ینزی  هللادبع  نب  نامحرلادبع  (. 377)

نبا انا  دنکیم . یفرعم  نسح  نیسح و  نید  رب  ار  دوخ  رعاش  هک  يروط  هب  دراد ؛ وا  عیـشت  رد  یمهم  نومـضم  نادیم ، رد  يو  رعـش  تسا .
نب دایز  (. 378  ) نمتؤملا دنع  زوفلا  کلاذـب  وجرأ  نمیلا  نم  یتف  برـض  مکبرـضأ  نسح  نیـسح و  نید  یلع  ینید  نزی  لآ  نم  هللادـبع 

رگید دیهـش  دروآ ، مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  داـی  هب  ار  رهظ  زاـمن  هک  يدـئاص  يهماـمثوبا  هب  فورعم  ینادـمه  يدـئاص  بیرع  نب  ورمع 
يور شیپ  يدنک  دایز  نب  دیزی  ءاثعـشلاوبا  (. 380 . ) تسا هدـش  لقن  بوشآرهـش  نبا  طسوت  يو  زا  ییابیز  زجر  ( 379 . ) تسا رهظزادعب 

نآ یط  هک  درک  اهر  ریت ) دص  تشذـگ  نیازا  شیپ  هک  اهلقن  یخرب  رد  و   ) ریت تشه  داتـسیا و  نمـشد  تمـس  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما 
هک نآ  ات  تخات  نمشد  يوس  هب  درک ، در  ار  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  ياهتساوخرد  نمـشد  هک  هاگنآ  دندش . هتـشک  رفن  جنپ  مک  تسد 
نت هدزاود  دوخ  قیقد  يزادناریت  اب  میتشاد  نایفوک  زا  دنچ  ینت  اب  وا  دربن  هب  هراشا  نیا  زا  شیپ  هک  یلجب  لاله  نب  عفان  (. 381 . ) دش هتشک 
يو هک  دناهتشون  ( 382 . ) دز ار  شندرگ  رمـش  تفرگ و  تراسا  هب  ار  يو  نمـشد  تسکـش . شیوزاب  هک  نآ  اـت  تشک  ار  هفوک  هاپـس  زا 

دعـسرمع دزن  ریـسا  تروص  هب  یلاح  رد  يو  یلع » نید  یلع  نا  یلمجلا  اـنأ  : » دوب نیا  شراعـش  دوب و  هتـشون  ار  شماـن  شیاـهریت ، يور 
یتسد وزاب و  رگا  ینومترـسأ ؛ ام  دـعاس  دـضع و  یل  تقب  ول  دیـشکیم : دایرف  دوب و  يراج  شنـساحم  زا  نوخ  ناـنچمه  هک  دـش  هدروآ 

وت رگا  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : رمـش  هب  دـنزب ، ار  شندرگ  تساوخ  رمـش  یتقو  دـیروآرد . تاراسا  هب  ارم  دـیتسناوتیمن  دوب ، هدـنام  میارب 
( تداهش ینعی   ) ار ام  ياهوزرآ  هک  ار  يادخ  شیاتس  یهدب . دنوادخ  هاگرد  رد  ار  ام  نوخ  خساپ  هک  دوب  راوشد  وت  يارب  يدوب ، ناملسم 

ماما نارای  زا  عفاـن  هک  تسا  ینتفگ  ( 383 . ) دـناسر تداهـش  هب  ار  يو  رمـش  نآ  زا  سپ  داد  رارق  دوخ  قلخ  نیرتدـب  تسد  رد  ارجا  يارب 
. دشیم كدنا  كدنا و  ماما  نارای  رامـش  جـیردت  هب  . 83 هحفص 127 ) (. ) 384 . ) دوب ترـضح  نآ  ناگتفای  تیبرت  زا  مالـسلاهیلع و  یلع 

هزاجا ناشتداهش ، زا  شیپ  ات  دننامب و  ماما  رانک  ات  دنتفرگ  میمصت  دنورب ، نمشد  اب  يورایور  گنج  هب  دنتـسناوتیمن  هک  هدنام  یقاب  دارفا 
ياهمان اب  ردارب  ود  (. هیدی نیب  اولتقی  نأ  یف  اوسفانت   ) دنتخادرپیم رگیدـکی  اب  تباقر  هب  هراب  نیا  رد  نانآ  دـسرب . تداهـش  هب  ماما  دـنهدن 

هدش کیدزن  نمـشد  هک  دندرک  راهظا  و  دندمآ ، ولج  دندوب  عاضوا  نیا  دـهاش  هک  ( 385  ) يرافغلا ةرزع  نادنزرف  نامحرلادبع  هللادـبع و 
اب ار  ردارب  ود  نیا  يوگتفگ  یمزراوـخ  ( 386 . ) مکب ابحرم  دومرف : ماما  میوش . هتـشک  ات  میگنجب  امـش  يور  شیپ  ام  دـیهد  هزاـجا  تسا ؛

نامشچ رون  رگید  یتعاس  ات  امـش  دییرگیم . هچ  يارب  دندومرف : ماما  دندمآ . ترـضح  نآ  دزن  هیرگ  اب  نانآ  تسا . هدروآ  رتینالوط  ماما 
(387 . ) تسا هتفرگ  يهرصاحم  رد  ار  امش  هنوگنیا  نمـشد  هک  مییرگیم  امـش  يارب  مینکیمن ؛ هیرگ  دوخ  يارب  ام  دنتفگ : دوب . دیهاوخ 
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هدازومع و هک  هدرک  لقن  عیرس  نب  هللادبع  نب  کلام  ینادمه و  ثراح  نب  فیـس  ياهمان  اب  رگید  رفن  ود  يارب  ار  تیاکح  نیا  فنخموبا 
یظفاحادـخ مالـس  برع ، مسر  قبط  ناوج ، ود  نیا  ماما ، خـساپ  ندرک و  هیرگ  تیاکح  زا  سپ  تسا . هدرک  لـقن  دـندوب ، رداـم  کـی  زا 

. دندیـسر تداهـش  هب  ات  دنتفر  نادیم  هب  نانآ  هللا . ۀـمحر  مالـسلا و  امکیلع  و  داد : خـساپ  ترـضح  هللالوسر . نبای  کیلع  مالـسلا  دـنداد :
یکی رامـش  نآ  زا  تسا . هدماین  ناشدربن  حرـش  رگید  ذخام  رد  هک  هدرکدای  البرک  يادهـش  زا  نت  دـنچ  زا  اجنیا  رد  مثعانبا  . 84 (. 388)
ناـیم هب  یماـن  وا  زا  فنخموبا  يرذـالب و  ( 389 . ) تسا هدـش  داـی  شتداهـش  زجر و  دربـن ، زا  حوـتف  رد  هک  تسا  یفعج  عاـطم  نب  ورمع 
دیهش ( 390 . ) دیـسر تداهـش  هب  ات  دش  دربن  مزاع  دـناوخ و  يزجر  هک  هدرک  دای  ینزام  میلـس  نب  ییحی  زا  مثعانبا  نینچمه  دـناهدرواین .

زین يو  زا  تسا . يرافغ  ةرقیبا  نب  ةرق  دناهدرواین ، يو  زا  هحفـص 128 )  ) یمان فنخموبا  يرذالب و  اما  هدرک  دای  وا  زا  مثعانبا  هک  رگید 
يوس هب  یناوخزجر  اـب  زین  يو  هک  تسا  یلهاـب  سنا  نب  کـلام  رگید ، دروـم  ( 391 . ) لتق یتح  لتاقف  تسا ، هدـمآ  هدـش و  لـقن  يزجر 

لامتحا (. 392  ) ناطیشلا ۀعیش  دایز  لآ  نامحرلا  ۀعیش  یلع  لآ  تسا : بلاج  يو  زجر  زا  یتیب  دش . هتـشک  ات  دیگنج  درب و  شروی  نمـشد 
عبانم رد  يو  زا  یتیاور  هک  دـشاب  یلهاب  ای  یلهاـک  ثراـح  نب  سنأ  ماـن  اـب  یـصخش  یلهاـب ، سنا  نب  کـلام  زا  دوصقم  هک  دراد  ناوارف 

، هیبأ نع  میحس ، نب  ثعشالا  نع  تسا : نینچ  تیاور  تسا ؛ هدش  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  اب  يو  تداهـش  هب  هراشا  هدمآ و  ینـس  یثیدح 
: لاق هرصنیلف ، مکنم  هکردأ  نمف  قارعلا : ضراب  لتقی  اذه  ینبا  نا  لوقی : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  تعمس  لاق : ثراح : نب  سنأ  نع 
رد نیـسح -  ینعی  مدـنزرف -  نیا  دومرف : ترـضح  نآ  هک  دـنکیم  لقن  ادـخلوسر  زا  ثراـح  نب  سنا  (. 393 . ) نیـسحلا عم  سنأ  لتقف 

یلجع یمابش  دعسأ  نب  ۀلظنح  البرک  يادهـش  زا  رگید  یکی  . 85 دنک . شتیامح  تفایرد ، ار  وا  یسک  ره  دوشیم ؛ هتـشک  قارع  نیمزرس 
ار دومث  داـع و  موق  هب  طوبرم  باذـع  تاـیآ  داتـسیا و  نمـشد  فرط  هب  نیـسح  يور  شیپ  يو  تسا . هدروآ  يربط  ار  يو  ربخ  هک  تسا 
رب مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هاگنآ  يرتفا » نم  باخ  دق  باذعب و  مکتحسیف  ، » دیـشکن ار  نیـسح  انیـسح ، اولتقت  ال  موق ! ای  دز : دایرف  دناوخ و 
هب نتسویپ  ترخآ و  رفس  هزاجا  نآ  زا  سپ  دنتشگ . باذع  قحتـسم  دندرک ، در  ار  وت  توعد  نانآ  هک  نیمه  دومرف : داتـسرف و  تمحر  وا 

، هدـش نادـیم  یهار  ماما  زا  خـساپ  ندینـش  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  رب  مالـس  اب  يو  داد . هزاـجا  وا  هب  ترـضح  هک  تساوخ  ار  شناراـی 
ار هتکن  نیا  ینادـمه )  ) يرکاش بیبش  یبأ  نب  سباع  تداهـش  ربخ  ندروآ  زا  شیپ  يرذالب  هحفص 129 ) (. ) 394 . ) دش هتشک  ات  دیگنج 

ناشیا زا  دـننک ، عافد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  زا  دـنرب و  هلمح  نمـشد  رب  دـنناوتیمن  دـندرک  هدـهاشم  باحـصا  یتقو  هک  هدـش  روآداـی 
شناج زج  يزیچ  چیه  هک  تفگ  دمآ و  ماما  دزن  دوب  رامـش  نیا  زا  سباع  دنوش . هتـشک  ات  دنگنجب  وا  يور  شیپ  دهد  هزاجا  ات  دنتـساوخ 

، دوب عاجـش  نوچ  دیگنجیم و  ریـشمش  اب  يو  دش . نادیم  یهار  ماما ، اب  یظفاحادـخ  مالـسلا و  کیلعف  اب  هاگنآ  دـنک . میدـقت  هک  درادـن 
نادناخ نیمه  يهدـش  دازآ  نامالغ  زا  هک  بذوش  ( 395  ) دنتـشک ار  وا  دنتخیر و  وا  رـس  رب  هرابکی  دعب ، یکدنا  دمآیمن . شربارب  یـسک 

نداد ناـشن  يارب  نتفر  تقو  سباـع  ( 396 . ) دندیـسر تداهـش  هب  سباع  دعب  بذوش و  ادـتبا  دـمآ . نادـیم  هب  سابع  هارمه  دوب ، يرکاش 
نادیم هب  یتقو  دـیازفایم  فنخموبا  کیبأ . يدـه  کیدـه و  یلع  ینا  هللادهـشا  درک : ضرع  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هب  شنامیا  تحص 

نینچ هک  سباع  دینک . نارابگنس  ار  وا  ادتبا  تفگ : دعسرمع  دورن . وا  اب  هلباقم  هب  ییاهنت  هب  یسک  دمآ ، هایس  ریـش  تفگ : نانمـشد  تفر ،
. دنتخیرگیم شربارب  زا  يرفن  تسیود  ياههتـسد  هاگ  دـیوگیم : يوار  تخات . نمـشد  يوس  هب  دروآرد و  ار  شدوخهالک  هرز و  دـید ،
ره هک  دوب  رفن  نیدنچ  ناتـسد  نایم  شرـس  دش ، هتـشک  یتقو  هک  ياهنوگ  هب  دنتـشک ؛ ار  وا  دـندروآ و  شروی  وا  رب  وس  دـنچ  ره  زا  هاگنآ 

ربـخ هک  یفعج  لـفغم  نب  ردـب  زا : دـنترابع  ـالبرک  يادهـش  زا  رگید  يرامـش  . 86 (. 397 . ) تـسا هتـشک  ار  وا  يو  درکیم  اـعدا  مادـک 
هدرک دای  مثعانبا  ار  شتداهـش  ربخ  يو و  زجر  هک  یحبـصأ  لقعم  نب  سینأ  (. 398  ) تسا هدروآ  يرذالب  ار  يو  تداهـش  یناوخزجر و 

ینا دراد : وا  يهنایعیـش  عضوم  زا  ناشن  يو  زج  دیـسر . تداهـش  هب  دناوخ و  يزجر  زین  ندکلا  نب  هللادبع  نب  نامحرلادـبع  ( 399 . ) تسا
ماما نامشچ  يور  شیپ  هک  تسا  يرافغ  رذوبا  هدش  دازآ  نامالغ  زا  يوح  (. 400  ) نسح نیسح و  نید  یلع  ینا  ندکلانبا  ینرکنی  نمل 

. دناوخ هحفص 130 )  ) دوخ يهزرابم  فده  ار  دمحم  لآ  زا  عافد  دوخ  زجر  رد  زین  يو  دیـسر . تداهـش  هب  ات  دیگنج  مالـسلاهیلع  نیـسح 
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دروآ و مثعانبا  زین  ار  يراصنا  ثراح  نب  ةداـنج  ربخ  تسا . هتفاـی  شرورپ  يراـفغ  رذوبا  بتکم  رد  هک  دـشاب  ياهعیـش  دـیاب  يو  ( 401)
نب ورمع  شدنزرف  ( 402  ) تسا هدرک  لقن  دـنکیم ، دای  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  اب  شتعیب  هب  دوخ  يرادافو  رب  نآ  نمـض  هک  ار  وا  زجر 

زا یخیراـت  یلیلحت  کـی  يو  زجر  دیـسر . تداهـش  هب  اـت  دـیگنج  دـناوخ و  ینـالوط  يزجر  تفر ، نادـیم  هب  ردـپ  زا  سپ  هک  زین  هداـنج 
نامز رد  شیرق  اب  راصنا  رجاهم و  زا  یعقاو  نانمؤم  تبسانم  رد  نآ  زا  سپ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  نامز  رد  هک  تسا  یطیارش 

دای نیرجاـهم  راـصنا و  اـب  شیرق  ینمـشد  زا  ادـتبا  تسا . هتـشاد  دوجو  رگید ، يوس  زا  ناـشروجف  قسف و  ناـمز  وس و  کـی  زا  ناـشرفک 
یلذارا راجف و  نوخ  مه  زورما  دنتخیر . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دهع  رد  ار  رافک  نوخ  راصنا ، ناراوس  نیرجاهم و  هک  نیا  دـنکیم و 

نتفرگ ماقتنا  لابند  هب  هک  يراجف  دوش . هتخیر  نانمؤم  ياههزین  زا  دیاب  دناهداهن ، يرانک  ار  ینآرق  ناتفـصنوراق ، زا  تیامح  رطاخ  هب  هک 
قورـسم نب  جاجح  ناـیفعج ، زا  ( 403 . ) دتـسیاب قاسف  ربارب  رد  تاناکما  دوجو و  ماـمت  اـب  هک  دروخیم  دـنگوس  هاـگنآ  دنتـسه . ردـب  زا 

رد نانیا  تداهش  فنخموبا ، يهتفگ  هب  انب  دندش و  دیهش  اجکی  رفن  راهچ  . 87 دیسر . تداهش  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رانک  زین  یفعج 
يزادـناریت زا  سپ  تسا  نکمم  يور  ره  هب  اما  تسا . دـیدرت  لحم  تسا ، ینامز  هچ  لاـتق » لوا   » زا دوصقم  هک  نیا  . تسا هدوب  دربن  زاـغآ 

كدنا نآ  لامتحا  هک  هداد  خر  رهظ  زامن  زا  سپ  هک  دشاب  يدربن  دوصقم  هک  دشاب  اسب  دـشاب . يورایور  دربن  زاغآ  رد  نمـشد و  یمومع 
نب رمع  دـیوگیم : فنخموبا  تسا . هدوب  رـضاح  دربن  نادـیم  رد  زونه  یلع  نب  سابع  نانیا ، تداهـش  ناـیرج  رد  هک  تسا  ینتفگ  تسا .

هب يرفن  راهچ  يوادیـص ، دلاخ  نب  رمع  يهدش  دازآ  مالغ  دعـس  يذئاع و  هللادـبع  نب  عمجم  یناملـس ، ثراح  نب  رباج  يوادیـص ، دـلاخ 
. درک ادج  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  دارفا  هیقب  زا  هرصاحم و  ار  نانآ  نمشد  دندش ، نمشد  هاپس  لد  دراو  یتقو  دندرب . شروی  نمـشد  تمس 
اب نمـشد  دربـن  يهمادا  رد  دـندوب . حورجم  هک  یلاـح  رد  دروآ ، رد  هرـصاحم  زا  ار  ناـنآ  هدرک  هلمح  یلع  نب  ساـبع  هک  دوب  اـج  نیا  رد 
زا هتشک  نیرخآ  يرذالب  يهتشون  هب  ( 404 . ) دناسر تداهـش  هب  اجکی  رد  ار  رفن  راهچ  نیا  نانآ ، رب  هلمح  هحفص 131 )  ) ندیشخب تدش 

تداهش هب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  دینش  یتقو  دوب ؛ هداتفا  حورجم  هک  دوبیمعثخ  ورمع  نب  دیوس  ماما ، تداهش  زا  سپ  یتح  و  ماما ، هاپس 
.88 (. 405 . ) دـندناسر تداهـش  هب  ار  يو  نایفوک  زا  رفن  ود  هک  نآ  ات  تفر  نمـشد  اب  دربن  هب  نامه  اب  تشادرب و  يدراـک  تسا ، هدیـسر 

نیـسحلا باحـصأ  لزی  ملف  . ) دوب هدـنامن  یقاب  یـسک  نارای  زا  هک  دوب  یناـمز  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  تیب  لـها  يوس  زا  دربن  هب  عورش 
هک دندیسر  تداهـش  هب  نانآ  زا  يرامـش  هدش و  رازراک  دراو  تیب  لها  هاگنآ  ( 406 ( ) هتیب لهأ  ریغ  هعم  قبی  مل  یتح  نولتقی  نولتاـقی و 

دمحم زا  لقن  هب  دارفا  نیا  تسرهف  دناهدرب . مان  ار  رفن  تسیب  زا  شیب  عبانم  زا  یخرب  رد  و  ( 407  ) هتشونن رفن  هدزناش  زا  رتمک  ار  نانآ  مقر 
يدرم يو  ( ) 409 ( ) دـندیمانیم اقـس  ار  وا  شنادـنزرف  :) بلاطیبا نب  یلع  نب  ساـبع  . 1 (. 408 : ) تسا حرـش  نیا  هـب  م 230 )  ) دعـس نب 

دوب و مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  هاپـس  رادـمچرپ  وا  دیـسریم . نیمز  هب  شیاـپ  دـشیم ، بسا  راوس  یتـقو  هک  دوـب  تماقدـنلب  هرهچاـبیز و 
يو ( 410 . ) دندوب یط  يهلیبق  زا  یـسبنس  لیفط  نب  میکح  ینبج و  داقر  نب  دـیز  يو  نالتاق  تسا  هدومرف  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  هکنانچنآ 

هب دید ، ار  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  نارای  ياههتـشک  یناوارف  سابع  یتقو  تسا : هتـشون  دیفم  خیـش  ( 411 . ) تشاد لاس  تداهش 34  نامز 
نب نیسح  هرامه  نآ  زا  سپ  دیدرگ . تیحـصن  وا  لوسر  ادخ و  يارب  هک  منیبب  ات  دیورب  شیپ  تفگ : نینبلاما  نادنزرف  ینعی  دوخ  ناردارب 

يریت نایفوک  زا  یکی  هک  دوب  اجنیا  دـندش . نانآ  عنام  دعـس  نب  رمع  هاپـس  هک  دـنرادرب  هحفـص 132 )  ) بآ ات  دنتفر  تارف  تمـس  هب  یلع 
قح رد  درک و  باترپ  نامسآ  هب  ار  شنوخ  دیـشک و  ار  ریت  نآ  تسد  اب  ماماو  درک  تباصا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ناهد  هب  هک  تخادنا 

. داتفا ات  دیگنجیم  هنت  کی  سابع  دندرک . ادج  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  زا  هرـصاحم و  ار  سابع  نمـشد  تقونیا ، رد  درک . نیرفن  نمـشد 
ياج رد  يرذـالب  ( 412 . ) دنتـشک ار  وا  لیفط  نب  میکح  ءاـقرو و  نب  دـیز  دـنک ، تکرح  تسناوتن  تاـحارج  لـیلد  هب  داـتفا و  هک  یناـمز 

، هتـشک ار  بلاطیبا  نب  یلع  نب  سابع  هاپـس ، زا  یهورگ  کمک  اب  یبلاو ، يدسا  لهاک  نب  ۀـلمرح  هک  دـننآرب  یخرب  دـیوگیم : يرگید 
نیـسح ماـما  هب  مـه  يریت  هـلمرح  نـیمه  دروآرد . ار  شـسابل  یئاـط  لـیفط  نـب  مـیکح  هاـگنآ  هورواـعت ؛) و   ) دـندرک لاـمیاپ  ار  شندـب 

: دسیونیم مالسلاهیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  لقن  هب  یناهفصا  جرفلاوبا  ( 413 . ) درک تباصا  ترضح  نآ  سابل  هب  هک  تخادنا  مالسلاهیلع 
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عاـمتجا وا  فارطا  مدرم  هکيروط  هب  دادیمرـس ؛ یکاـنزوس  ياـههیرگ  اـههلان و  دـمآیم و  عیقب  هب  نینبلاما -  دـنزرف -  راـهچ  نیا  رداـم 
زا مه  يربخ  جرفلاوبا  ( 414 . ) دادیم شوگ  وا  يهبدن  هلان و  هب  هیقب  رانک  رد  دمآیم و  اشامت  يارب  زین  مکح  نب  ناورم  یتح  دـندرکیم ؛
هک ار  مشاهینب  زا  یناوج  هک  تسا  هدوب  ینآ  زا  سپ  نیا  هک  تفگیم  هدـش و  هایـس  شتروص  اهدـعب  هک  تسا  هدرک  لقن  ساـبع  تلاـق 

یناه طسوت  ( 415 ( ) هلاس هدزون  نینبلاما  دـنزرف  : ) بلاطیبا نب  یلع  نب  رفعج  . 2 تسا . هدناسر  لتق  هب  هدوب ، دوجـس  راثآ  شیناشیپ  يور 
. تسا هدوب  یلع  نب  رفعج  لتاق  یحبـصا ، دیزی  نب  یلوخ  هک  تسا  هدمآ  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  تیاور  رد  دـش . هتـشک  یمرـضح  تیبث  نب 

زین يرذالب  دش . هتشک  یمرـضح  تیبث  نب  یناه  تسد  هب  هک  ( 417 ( ) هلاس نینبلاما و 25 دنزرف   ) بلاطیبا نب  یلع  نب  هللادـبع  . 3 (. 416)
یلع نب  نامثع  . 4 هحفص 133 ) (. ) 418 . ) دوب هدروآ  ار  وا  رس  يو  هک  تسا  هدوزفا  هتسناد و  یلع  نب  هللادبع  يهدنـشک  ار  صخـش  نیمه 

. تشک ار  وا  مراد  نب  ناـبا  يهفیاـط  زا  يدرم  سپـس  دز و  وا  هب  يریت  دـیزی  نب  یلوـخ  ادـتبا  هک  نـینبلاما ) دـنزرف  ( ) 419 : ) بلاطیبا نب 
نیـسح ماما  ربارب  زا  نانیا  دسیونیم : بلطم  نیا  هب  هراشا  اب  يرونید  دوب . دیحو  لآ  زا  هیرماع  نینبلاما  هتـشذگ ، رفن  راهچ  ره  ردام  ( 420)

هلمح هللادبع  رب  تیبث  نب  یناه  هاگنآ  دنراد . رارق  وا  يالب  رپس  ار  ندرگ  رـس و  و  مهروحن ) مههوجوب و  هنوقی   ) دـندرک روبع  مالـسلاهیلع 
. تشک ار  وا  دز و  یلع  نب  نامثع  هب  يریت  مه  یحبـصا  دـیزی  نب  یلوخ ) . ) تشک زین  ار  وا  درک ، هلمح  رفعج  رب  هاگنآ  تشک . ار  وا  هدرک 

نانچمه سابع  ریگب . دایزنبا -  ینعی  تریما -  زا  تفگ : دعـسنبا  تساوخیم . هزیاـج  دروآ و  دعـسنبا  دزن  هدرک  ادـج  ار  وا  رـس  سپس 
.5 (. 421 . ) دـش هتـشک  ات  تفریم  مه  وا  تفریم ، ماـما  هک  فرط  ره  دـیگنجیم و  وا  زا  عاـفد  رد  هدوب ، مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  فارطا 

تداهـش هب  يونغلا  ۀبقع  نب  هللادـبع  ریت  اب  يو  هک  تسا  هتـشون  يرونید  اما  هدرکن ، دای  وا  لتاق  زا  دعـسنبا  بلاطیبا : نب  یلع  نب  رکبوبا 
هدش تیاور  مالسلاهیلع  رقاب  ماما  زا  ( 423 . ) هلتق یف  کش  دق  و  تسا : هدوزفا  اما  هدروآ  ار  يو  ندش  هتـشک  ربخ  فنخموبا  ( 422 . ) دیسر

زا يدرم  تسد  هب  زین  يو  بلاطیبا : نب  یلع  نب  رغـصا  دـمحم  . 6 (. 424 . ) دش هتـشک  نادـمه  يهفیاط  زا  يدرم  تسد  هب  يو  هک  تسا 
دلوتم یلیلما و  دنزرف  : ) ربکایلع . 7 (. 426 . ) تسا هدش  تیاور  مالسلاهیلع  رقاب  ماما  زا  ربخ  نیا  (. 425 . ) دش هتشک  مراد  نب  نابا  يهفیاط 

يرذالب و فنخموبا و  دـش . هتـشک  سیقلادـبع )  ) يدـبع نامعن  نب  ذـقنم  نب  ةرم  طسوت  هک  یلع  نب  نیـسح  نب  ( 427 ( ) نامثع ناـمز  رد 
نب هللادبع  نادناخ  هحفص 134 )  ) نیا زا  ار  دیهـش  نیتسخن  مثعانبا  ( 428 . ) دوب ربکایلع  تیب  لها  زا  هتـشک  نیتسخن  دنیوگیم : يرونید 

ةرموبا رتخد  ۀـنمآ  ربکایلع ، ردام  درک . ادـص  ار  ربکایلع  ماش ، لها  زا  يدرم  دـسیونیم : دعـسنبا  ( 429 . ) تسا هتسناد  لیقع  نب  ملـسم 
وت تفگ : نایفسیبا  لآ  اب  ربکایلع  یشیوخ  تهج  هب  یماش  درم  نیا  دوب . نایفـسوبا  رتخد  هنمآ ، ردام  دوب . یفقث  دوعـسم  نب  ةورع  دنزرف 

هللالوسر ۀـبارقل  داد : خـساپ  ربکایلع  يورب . یناوتیم  یتشاد  تسود  اـجک  ره  میهدیم ؛ ناـما  ار  وت  یهاوخب  رگا  يراد . دـیزی  اـب  یتبارق 
تیبلا بر  نحن و  یلع  نب  نیـسح  نب  یلع  انا  دـناوخ : ار  زجر  نیا  هاگنآ  نایفـسیبا . ۀـبارق  نم  یعرت  نأ  لوأ  تناک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

هب سپـس  يو  (. 431  ) یعدـلانبا انیف  مکحی  هللاات ال  یبأ  نع  یماحا  فیـسلاب  برـضأ  یعدـلانبا  انیف  م  کحی هللاات ال  یبنلاـب  یلوأ  ( 430)
زا يدرم  تـقو ) نـیا  رد  ( 432 . ) درک هلمح  اددـجم  تشگزاـب و  ردـپ  دزن  درک و  هلمح  راـب  کـی  مک  تسد  اـیوگ  . ) تفر نمـشد  يوس 

دراو يو  رب  تخس  یتبرض  درک و  هلمح  وا  رب  دوب  هداتسیا  شردپ  کیدزن  ربکایلع  هک  یلاح  رد  نامعن  نب  ذقنم  نب  ةرم  مان  اب  سیقلادبع 
وت زا  دعب  دنتـشک . ار  وت  مدنرزف  يا  افعلا ، كدعب  ایندلا  یلع  ینب ! ای  كولتق  تفگ : دـمآ و  شدـنزرف  دزن  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دروآ .

همیخ زا  همیسارس  مالسلااهیلع  بنیز  ربکایلع ، تداهش  اب  ( 433 . ) تفر ایند  زا  هک  نآ  ات  دنابسچ  دوخ  هب  ار  وا  هاگنآ  ایند ؛ رـس  رب  كاخ 
، دـمآ مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تخادـنا . ربکایلع  يهزانج  يور  ار  دوخ  ات  دـمآ  يو  هاـیخا ! نباـی  هاـیخا ! او  دزیم : داـیرف  دـمآ و  نوریب 
رد هتـشادرب  ار  وا  نانآ  دیرادرب . ار  ناتردارب  دومرف : دندوب  شکیدزن  هک  یناناوج  هب  هاگنآ  دنادرگزاب . همیخ  هب  ار  وا  تفرگ و  ار  شتـسد 

. دراد ییاهيراوشد  توافتم و  رگید  عبانم  اب  ياهزادـنا  اـت  حوتف  بلاـطم  ( 434 . ) دنتـشاذگ دـندیگنجیم ، شلباقم  رد  هک  ياهمیخ  ربارب 
مهللا دیوگیم : درادیمرب و  نامسآ  رب  رس  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  دوریم ، نادیم  هب  ( 435  ) هدوب هلاس  هدجیه  يو  لقن  هب  ربکایلع  یتقو 
دیگنج تفر ، نادیم  هب  ربکایلع  هللالوسرب . اقطنم  اقلخ و  اقلخ و  موقلا  هبـشأ  مالغ  مهیلا  رزب  هحفص 135 )  ) دقف موقلا ! ءالؤه  یلع  دهشأ 
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راهظا تشگزاب و  ردـپ  يوس  هب  دوب ، هتـشادرب  یناوارف  تاـحارج  هک  ربکایلع  ( 436 . ) دـندمآ ناغف  هلان و  هب  وا  تسد  زا  ناـیماش  نآ  اـت 
يدوز هب  گنجب ؛ رگید  يردق  دومرف : درک و  هیرگ  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  دریمب ! یگنـشت  زا  تسا  کیدزن  هک  تسا  هنـشت  نادنچ  درک :

(438 : ) مالسلاهیلع یلع  نب  نسحلا  نب  هللادبع  . 8 (. 437 . ) دش هتشک  هک  نآ  ات  درک  هلمح  ربکایلع  دش . یهاوخ  باریـس  تدج  تسد  زا 
هدوب يدسا  لهاک  نب  ۀلمرح  يو  لتاق  مالسلاهیلع  رقاب  ماما  زا  لقن  هب  دوب . یلجب ) هللادبع  نب  ریرج  ردارب   ) هللادبع نب  لیلس  رتخد  يو  ردام 

.9 (. 440  ) نمتؤملا یفطثـصملا و  یبـنلا  طبـس  نسحلا  عرف  اـناف  ینورکنت  نا  تسا : درک  داـی  وا  تداهـش  زجر و  زا  مثعنبا  ( 439 . ) تسا
تیاور دندش . هتـشک  يونغلا  ۀبقع  نب  هللادـبع  تسد  هب  ریخا  رفنود  ره  یلع : نب  ( 441  ) نسحلا نب  رکبوبا  . 10 یلع . نب  نیـسح  نب  رفعج 
يهینک رکبوـبا  هک  تسا  هتـشون  مجنپ  نرق  ملاـع  هباـسن  يرمع  ( 442 . ) تسا نینچ  زین  نسح  نب  رکبوبا  يهراـبرد  مالـسلاهیلع  رقاـب  ماـما 
هدروآ رد  يو  دقع  هب  ار  هنیکس  مالسلاهیلع  یلع  نب  نیسح  تسا و  ینغینب  رد  شنوخ  دش و  هتـشک  البرک  رد  هک  هدوب  نسح  نب  هللادبع 

هتشک دساینب  يهفیاط  زا  ( 444  ) یلهاک هلمرح  طسوت  سیقلورما ) رتخد  بابر  دنزرف   ) نیسح نب  هللادبع  . 11 هحفص 136 ) (. ) 443 . ) دوب
نیـسح ماـما  ناـماد  رد  هک  نآ  اـت  دـیود  نیـسح  ناـکدوک  زا  یکدوـک  تسا : هتـشون  هللادـبع  يهراـبرد  يرگید  ياـج  رد  دعـسنبا  دـش .

: تفگ نیـسح  تقو  نیا  رد  ( 445 . ) تشک ار  وا  درک و  تباصا  وا  يولگ  هب  هک  تخادـنا  يریت  يدرم  تقو  نیا  رد  تسـشن ؛ مالـسلاهیلع 
نب هللادبع  زا  مه  يرذالب  (. 446 . ) نیملاظلا موقلا  نم  انل  مقتنا  ۀـبقاعلا و  یف  ریخ  وه  امل  کلذ  لعجاف  رـصنلا ، اـنع  تسبح  تنک  نا  مهللا 
نب نیسح  هک  ینامز  دسیونیم : فنخموبا  ( 447 . ) تشک ار  وا  تخادنا و  وا  رب  يریت  یبلاو  لهاک  نب  ۀـلمرح  هک  تسا  هدرک  دای  نیـسح 

هللادبع دنیوگ  هک  تسشن  ترضح  نآ  يوناز  يور  دمآ و  يو  تمـس  هب  یکدوک  دنک ) دربن  دتـسیاب و  اپ  يور  تسناوتن  و   ) تسـشن یلع 
رد ام  زا  نوخ  کی  دومرف : نم  هب  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  تفگ : نم  هب  يدـسا  ریـشب  نب  ۀـبقع  دـیوگیم : فنخموبا  تسا . هدوب  نیـسح  نب 

: دومرف مالسلاهیلع  رقاب  ماما  تسا ؟ مادک  نوخ  نآ  و  تسیچ ؟ نم  هانگ  دنک ، تمحر  ار  امش  يادخ  متفگ : نم  تسه . دس  اینب  امش  نایم 
نیسح ماما  تشک . ار  وا  تخادنا و  يریت  دساینب  امش  زا  یکی  یلاح  نامه  رد  تسشن ؛ وا  نماد  رد  دمآ و  وا  يوس  هب  نیسح  زا  یکدوک 

نیا يداتسرفن  ام  رب  ار  دوخ  ترصن  رگا  ایادخ  تفگ : درک و  باترپ  نامسآ  هب  ار  نآ  دش ، رپ  شتسد  یتقو  تفرگ و  ار  نوخ  مالسلاهیلع 
نیـسح ماما  يهلاس  هس  دـنزرف  زا  يرگید  ياج  دعـسنبا  (. 448 . ) ریگب ناراکمتـس  زا  ار  اـم  ماـقتنا  هد و  رارق  تسا  ریخ  هـک  ییاـج  رد  ار 

پچ و زا  اهریت  هک  هاگنآ  و  دـمآیم ، مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تمـس  هب  نمـشد  یمومع  نارابریت  نایرج  رد  هک  دـنکیم  دای  مالـسلاهیلع 
يهرابرد هچنآ  لامتحا  هب  (. 449 . ) دوب يدسا  رشب  نب  ۀبقع  دز  ریت  هک  یسک  درک و  تباصا  دنزرف  نیا  هب  يریت  دشیم ، در  ترضح  تسار 
رغـصالا نیـسحلا  نب  یلع  ناه  ، عبانم زا  یخرب  رد  هک  تسا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  زا  یکدوک  هب  طوبرم  دـش ، هتفگ  نیـسح  نب  هللادـبع 

رد هدش و  هتفرگ  مثعانبا  حوتف  زا  تسا ، جیار  هعیش  نایم  رد  هک  یلقن  اما  دراد . ترهش  مان  نیمه  هب  نایعیش  هحفص 137 )  ) نایم هک  تسا 
راوخریش يهچب  هلاس و  تفه  يهچب  کی  زج  دنامن  یـسک  نیـسح  يارب  تقو  نیا  رد  دسیونیم : مثعانبا  تسا . هدماین  رگید  نهک  ذخام 

دیـسوب و ار  وا  تفرگ ، ار  هچب  منک . عادو  وا  اب  ات  دـیهدب  نم  هب  ار  لفط  نیا  تفگ : دـمآ و  همیخ  کیدزن  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  رگید .
رغـصایلع يولگ  هب  هک  دـندز  يریت  تقو  نیا  رد  دـشاب . دـمحم  نانآ  مصخ  تماـیق ، رد  هک  یتقو  مدرم ، نیا  رب  ياو  مدـنزرف ! يا  تفگ :

داتـسیا و دعب  درک . شنفد  دـناوخ و  زامن  وا  رب  هدرک ، رفح  ار  ییاج  دوخ  ریـشمش  اب  دـمآ ؛ نییاپ  بسا  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دروخ .
تعاس نامه  هک  ار  یلفط  دـسیونیم : يو  دراد . دادـخر  نیا  هب  یلاـمجا  ياهراـشا  یبوقعی  ( 450 ! ) تسا تیب  هدفه  هک  دـناوخ  يراعـشا 

هچب نآ  يولگ  رد  دمآ و  يریت  لاح  نامه  رد  دـیوگب . ناذا  وا  شوگ و  رد  ات  دـنداد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تسد  هب  دوب ! هدـش  دـلوتم 
يهقان زا  وت  شزرا  دنگوس  ادخ  هب  ( 451 . ) ۀقانلا نم  هللا  یلع  مرکا  تنأل  هللا  و  تفگ : دروآرد و  ار  ریت  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  تفرورف .

مجنپ نرق  سانـشبسن  يولع  ملاـع  هباـسن ، يرمع  ( 452 . ) تسا هدـماین  یبلطم  هراب  نیا  رد  دـیفم  خیـش  داـشرا  رد  تسا . رتشیب  حـلاص ) )
ماما ینعی  هحفص 138 )  ) رغصایلع دیسر و  تداهش  هب  فط  رد  هک  ربکایلع  دسانشیم . مالسلاهیلع  نیسح  ماما  يارب  یلع  ود  زین  يرجه 

رد ردـپ  ناماد  رد  هک  دـناهدرک  دای  وا  زا  ناخروم  هک  نیـسحلا  نب  هللادـبع  هک  نیا  يور ، ره  هب  (. 453 . ) دنام هدنز  هک  مالـسلاهیلع  داجس 
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لمتحم الماک  میراد ، ار  شربخ  اههضوررد  هک  دشاب  رغصالا  نیسحلا  نب  یلع  نامه  دیسر ، تداهـش  هب  دروخ و  ریت  هلمرح  طسوت  البرک 
هتـسناوتیم هتفر و  راکب  نادنزرف  يارب  ناشردپ ، مان  هب  كربت  نمیت و  يارب  دشاب ، كدوک  مان  هک  نآ  زا  شیب  یلع  مان  هک  هژیو  هب  تسا ؛

ماما ییاهنت  تقو  رد  هک  تسا  هدرک  دای  یلع  نب  نسح  نب  هللادـبع  زا  دـیفم  خیـش  تسا . لامتحا  نیا  هتبلا  دـشاب . هتـشاد  زین  ار  هللادـبع  مان 
تفگ كدوک  اما  دراد ؛ هاگن  ار  وا  ات  تساوخ  مالسلااهیلع  بنیز  زا  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  دیود . ترضح  نآ  وس  هب  مالسلاهیلع  نیـسح 

وا تسد  هب  ریشمش  دروآ و  الاب  ار  شتسد  كدوک  دنزب ، ماما  هب  يریـشمش  تساوخیم  هک  بعک  نب  رجبا  دوشیمن . ادج  شیومع  زا  هک 
هتسشن شیومع  ناماد  رد  ار  وا  ۀلمرح  هک  تسا  هدش  حیرصت  رد  هدمآ و  زین  فوهل  رد  تیاور  نیا  ( 454 . ) دش نازیوآ  تسوپ  هب  هدروخ 

نب ۀلمرح  هیمار  هلتاق و  هللا  نعل  یکزلا  نسحلا  نب  هللادبع  یلع  مالـسلا  تسا : هدمآ  مه  هسدـقم  يهیحان  ترایز  رد  ( 455 . ) دز ریت  اب  دوب ،
رقاب و ماما  باحـصا  زا  ناسر -  لیـضف  يهلاسر  رد  دشاب ؟ نسح  نب  هللادـبع  نامه  نیـسح ، نب  هللادـبع  تسا  نکمم  ایآ  يدـسالا . لهاک 

مساق . 12 ( 456 . ) تسا هدش  دای  نسحلا  نب  هللادبع  زا  مه  نیسحلا و  نب  هللادبع  زا  مه  البرک  يادهش  یماسا  يهرابرد  مالـسلاهیلع  قداص 
اپرب یشفک  دوب و  هدیشوپ  ینهاریپ  هکیلاح  رد  هچب  نیا  دسیونیم : دعسنبا  دش . هتشک  ( 457  ) يدزا ورمع  نب  دیعس  طسوت  يو  نسح : نب 
ورمع درک و  هلمح  ورمع  رب  يدزا )!(  دیعـس  نب  ورمع  دمآ . نادـیم  هب  دوب ، نازیوآ  شیاپ  هب  دـش و  هراپ  نآ  پچ  يهگنل  دـنب  هک  تشاد 
موجه ورمع  تاجن  يارب  نایفوک  نیب ، نیا  رد  . دش هحفص 139 )  ) عطق قفرم  زا  شتسد  دنک ، عافد  دوخ  زا  ات  دوب  هدروآ  الاب  ار  شتسد  هک 

داتسیا و مساق  رس  يالاب  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  ( 458 . ) دش هتـشک  نابـسا  ياپ  تسد و  ریز  ورمع  راشف  موجه و  نیا  رثا  رد  هک  دـندروآ 
ار تخـساپ  دـناوتن  ینزب و  ادـص  وا  هک  تسا  راوشد  تیومع  رب  کعفنی . الف  کبیجی  وأ  کیبجی ، ـالف  هوعدـت  نا  کـمع  یلع  زع  تفگ :

دزن هدروآ ، همیخ  هب  ار  مساق  ات  داد  روتـسد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هاـگنآ  دـشاب . هتـشادن  وت  يارب  يدوس  دـهد ، خـساپ  رگا  اـی  دـهدب ،
نادیم هب  یناوجون  تسا : هدروآ  رتلصفم  يدزا ، ملسم  نب  دیمح  نابز  زا  ار  مساق  تداهش  شرازگ  فنخموبا  ( 459 . ) دنتشاذگ ربکایلع 

هب نم  تفگ : لیفن  نب  دعس  نب  ورمع  دوب . زاب  شپچ  ياپ  شفک  دنب  هک  یشفک  نهاریپ و  ریشمش و  شتـسد  رد  هام ؛ نوچ  شتروص  دمآ ،
ات درک  هلمح  يو  منکیم . هلمح  وا  هب  ادـخ  هب  تفگ : دـننکیم . تیافک  وت  زا  دنتـسه  نانیا  وت ؛ ارچ  هللا ! ناحبـس  متفگ : منکیم . هلمح  وا 

؛ دناسر وا  رـس  نیلاب  ار  دوخ  ریـش  دننام  نیـسح  درک . ادص  ار  شیومع  داتفا و  نیمز  هب  تروص  اب  مالغ  تخاون . شرـس  رب  رییـشمش  هکنآ 
تسد زا  ار  وا  ات  دندمآ  نایفوک  دیشک و  يدایرف  دش . عطق  قفرم  زا  تفرگ و  ریشمش  يولج  ار  شتسد  ورمع  هک  تخاون  ورمع  هب  یتبرض 

هک یلاح  رد  دمآ ، ناوجون  نآ  نیلاب  نیـسح  دش . هتـشک  نابـسا  ياپ  ریز  صیب  صیح و  نآ  رد  هک  دـنهد  تاجن  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما 
رد دنتشک . ار  وت  هک  ینامدرم  ادخ  تمحر  زا  دنشاب  رود  تفگ : مالسلاهیلع  نیسح  ماما  دیشکیم . نیمز  يور  دادیم و  ناکت  ار  شیاهاپ 

. کعفنی مث ال  کبیجی  وا  کیبجی  ـالف  هوعدـت  نأ  کـمع  یلع  هللاوزع  تفگ : دـعب  دوب . دـهاوخن  ناـنآ  مصخ  وت  دـج  زج  یـسک  تماـیق 
ییاههتشک رگید  ربکایلع و  شنزرف  دزن  دروآ و  ار  يو  سپس  تشاذگ . شدوخ  يهنیس  هب  ار  وا  يهنیـس  تفرگ و  لغب  رد  ار  يو  هاگنآ 

.13 (. 460 . ) بلاطیبا نب  یلع  نب  نسح  نب  مساق  دـنتفگ : دوب ؟ هک  ناوجون  نیا  مدیـسرپ : تشاذـگ . دـندوب ، اجنآ  رد  شتیب  لـها  زا  هک 
هبطق نب  هللادبع  طسوت  نوع  هک  دیوگیم  هحفص 140 )  ) مه يرذالب  دش . هتشک  یئاطلا  ۀبطق  نب  هللادبع  طسوت  رفعج : نب  هللادبع  نب  نوع 
ردام ( 462 . ) تسا هدش  هتـشک  لشهن  نب  ورمع  تسد  هب  هک  هدرک  دای  رفعج  نب  هللادـبع  نب  نوع )!  ) يدـع زا  يرونید  ( 461 . ) دش تشک 

بلاـطیبا نب  یلع  رتـخد  مالـسلااهیلع  بـنیز  رگید ، لـقن  هـب  اـنب  و  ( 463  ) يرازف يهبجن  نـب  بیـسم  رتـخد  هناـمج »  » یلقن هـب  اـنب  نوـع 
ود دیوگیم : دعسنبا  (. 465 . ) دش هتـشک  یمیمت  لشهن  نب  رماع  طسوت  رفعج : نب  هللادبع  نب  دمحم  . 14 (. 464 . ) تسا هدوب  مالسلاهیلع 
هک سک  ره  دوب ، هداد  ادن  دعـس  نب  رمع  دندوبن . غلاب  هک  یلاح  رد  دندرب ، هانپ  یئاطلا  ۀبطق  نب  هللادبع  رـسمه  هب  رفعج  نب  هللادـبع  دـنزرف 

تـسود دناهدروآ ، هانپ  ام  هب  كدوک  ود  تفگ : وا  هب  شرـسمه  تفر . لزنم  هب  هبطق  نب  هللادـبع  تفرگ . دـهاوخ  مهرد  رازه  دروایب  يرس 
ار ناشرس  دید ، ار  نانآ  یتقو  هدب . ناشناشن  نم  هب  يرآ  تفگ : يراپسب ؟ ناشهداوناخ  هب  هنیدم  هب  ار  نانآ  يارذگب و  نانآ  رب  تنم  يراد 
!( داد مه  ار  شاهناخ  ندرک  ناریو  روتسد  یتح  يرذالب  تیاور  هب  و   ) دادن وا  هب  يزیچ  هک  درب  هللادیبع  دزن  ار  اهرـس  درک و  ادج  ناشنت  زا 
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هب رگید  یتیاور  هب  مه  يرذالب  تسا . هدرک  تیاور  لـیقع  نب  ملـسم  نادـنزرف  يارب  قودـص  خیـش  هک  تسا  یتیاـکح  ناـمه  نیا  ( 466)
هدرک شرازگ  هدروآ ، دعـسنبا  هک  ار  هچنآ  دـننام  هتـسناد ، رفعج  نب  هللادـبع  زا  ار  نانآ  هک  ار  كدوک  ود  نیا  ربخ  رطـس  ود  رد  راصتخا 
متـشه رد  دایز  نب  هللادـیبع  روتـسد  هب  هک  هفوک  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هدـنیامن  بلاـطیبا : نب  لـیقع  نب  ملـسم  . 15 (. 467 . ) تسا

مود رفن  يرذالب  دش . هتشک  یمعثخ  هللادبع  نب  ةورع  ای  ینادمه  طوح  نب  رـشب  طسوت  لیقع : نب  رفعج  . 16 دش . هتشک  لاس 60  هجحيذ 
رقاب ماـما  تیاور  ( 469 . ) تشک ار  وا  يریت  اـب  یمعثخ  يهورع  نـب  هللادـبع  هـک  دـیوگیم  مـه  يروـنید  و  ( 468 ، ) هتـسناد رفعج  لـتاق  ار 

نب ریـشب )  ) رـشب ینهج و  ریـسا  نب  دلاخ  نب  نامثع  طسوت  لیقع  نب  نامحرلادبع  . 17 هحفص 141 ) (. ) 470 . ) تسا نینچ  زین  مالـسلاهیلع 
ورمع تسد  هب  لیقع  نب  ربکا  هللادبع  . 18 (. 471 ! ) تسا هدش  طبض  ینامثع  طوش  نب  رشن  لتاق ، مان  باسنا  رد  دش . هتشک  یـضیاق  طوح 

نب ملسم  نب  هللادبع  . 19 (. 472 . ) تسا هتسناد  نادمه  زا  يدرم  ینهج و  دلاخ  نب  نامثع  ار  وا  لتاق  ینئادم  دش . هتشک  یئادصلا  حبص  نب 
هک یلاح  رد  تسا . دعسنبا  نخـس  نیا  دش . هتـشک  یمرـضح  کلام  نب  دیـسا  ای  یئادصلا  حیبص )  ) حبـص نب  ورمع  طسوت  ( 473 : ) لیقع
وا دینک ) هجوت  وا  بقل  ردپ و  مان  توافت  هب   ) يوادیصلا حیبص  نب  ورمع  هک  دناهدرک  دای  لیقع  نب  ملسم  نب  هللادبع  زا  يرونید  يرذالب و 

: دسیونیم ربکایلع  تداهـش  ربخ  زا  سپ  فنخموبا  (. 474 . ) دنتـشک ار  يو  هتخیر  هللادـبع  رـس  رب  هفوک  مدرم  نآ  زا  سپ  دز و  ریت  اـب  ار 
بلق رب  يرگید  ریت  نآ  زا  سپ  دیبسچ . شتروص  هب  ریت  اب  شتـسد  هک  ياهنوگ  هب  دز ، ریت  اب  ار  ملـسم  نب  هللادبع  یئادص  حـیبص  نب  ورمع 

روطنامه هک  مدز  يریت  نانچ  ار  نیـسح  لآ  ناناوج  زا  یکی  تفگیم : اهدـعب  هک  تسا  هدرک  دای  یبنجلا  داقر  زا  يرذالب  ( 475 . ) دز وا 
رد نآ  ناـکیپ  ینعی  ریت  كون  زوـنه  ریت ، ندـش  دیـشک  نوریب  زا  سپ  و  دـیبسچ ؛ شتروـص  هب  ستـسد  دوـب ، شتروـص  يور  شتـسد  هک 
نب دمحم  ار  وا  مان  يرونید  دش . هتشک  ینهج  رسای  نب  طیقل  طسوت  لیقع  نب  دیعـسیبا  نب  دمحم  . 20 (. 476 . ) دوب هدنام  یقاب  شتروص 

. دشن نشور  شمان  هک  بهلوبا  لآ  زا  يدرم  . 21 ( 477 . ) تسا هتشک  ار  وا  ریت  اب  ینهج  رشان  نب  طیقل  هک  دنکیم  دای  بلاطیبا  نب  لیقع 
ماما هدش  دازآ  مالغ  نامیلـس  . 23 هحفـص 142 ) . ) تسا هدوب  رعاش  هک  بلطملادـبع  نب  ثراح  نب  نایفـسوبا  ناـگداون  زا  جاـیهلاوبا  . 22

هرصب نایعیش  هب  ماما  يهمان  لماح  يو  هک  تشذگ  نیا  زا  شیپ  دش . هتشک  یمرـضح  فوع  نب  نامیلـس  تسد  هب  هک  مالـسلاهیلع  نیـسح 
رطقب نب  هللادبع  . 25 مالسلاهیلع . نیـسح  ماما  هدش  دازآ  مالغ  ( 478 ( ) حجنم ای   ) حجنم . 24 دش . هتشک  دایزنبا  روتـسد  هب  اجنآ  رد  دوب ،

دوب يدارفا  مان  اجنیا  ات  (. 479 . ) دیسر تداهش  هب  دش و  هدنکفا  نییاپ  هب  رصق  زارف  زا  هفوک  رد  هک  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  یعاضر  ردارب 
نب ییحی  فورعم  يهباسن  زا  لقن  هب  یناهفصا  جرفلاوبا  رفعج : نب  هللادبع  هللادیبع  . 26 رگید : ياهمان  یخرب  اما  دوب . هدرک  دای  دعسنبا  هک 

هب انب  لیقع : نب  ملـسم  نب  دمحم  . 27 (. 480 . ) دیسر تداهـش  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هارمه  فط  رد  زین  يو  دیوگیم : يولع  نسح 
نب لیقع  نب  یلع  . 28 (. 481 . ) دناهدوب ینهج  سایا  نب  طیقل  يدزا و  مهرجوبا  يو  لتاق  مالسلاهیلع  رقاب  ماما  زا  لقن  هب  جرفلاوبا ، تیاور 
نب یلع  نب  دـمحم  زا  لـقن  هب  يرگید ، ياـج  رد  يو  ( 482 . ) تسا هدروآ  البرک  رد  يو  تداهـش  يهراـبرد  یتیاور  جرفلاوبا  بلاـطیبا :

وا زا  يدای  یبسن  باتک  جـیه  رد  هک  تسا  هدوزفا  هدروآ و  البرک  رد  بلاطیبا  نب  یلع  نب  میهاربا  ندـش  هتـشک  يهراـبرد  يربخ  هزمح ،
نیـسح ماـما  اـب  يو  هک  تسا  هدروآ  نسحلاوـبا »  » لـقن هب  طاـیخ  نـب  ۀـفیلخ  بلاـطیبا : نـب  یلع  نـب  هللادـیبع  . 29 (. 483 . ) تسا هتفاـین 

: یلع نب  نیـسح  نب  مساقلا  نب  رکبوبا  . 30 (. 484 . ) تسا هدوب  سیقلا  يرما ء  رتخد  بابر  يو ، ردام  دـش . دیهـش  ـالبرک  رد  مالـسلاهیلع 
نایب و  تیب ، لها  زا  يادهـش  یماسا  زا  دای  نمـض  مثعانبا  (. 485 . ) تسا هتـسناد  البرک  ناگتـشک  يهلمج  رد  زین  ار  يو  طایخ  نب  ۀفیلخ 

هحفـص 143)  ) رد یعوـن  هب  راعـشا  نیا  تسا . زاـتمم  عباـنم  هیقب  زا  ثیح ، نیا  زا  هدروآ و  يزجر  مادـک  ره  يارب  ناـنآ ، تداهـش  بیترت 
، مک تسد  هک  دراد  لامتحا  ( 486 . ) تسا ترضح  نآ  تیصخش  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  يهرابرد  زین  نانآ و  نادناخ  بسن و  یفرعم 

تیب لها  زا  یناسک  اما  . 89 تسا ! هدش  لصتم  یخیرات  نوتم  هب  هک  دـشاب  البرک  يهثداح  زا  دـعب  ینامز  هب  طوبرم  اهزجر :، نیا  زا  یخرب 
ماما نادناخ  هک  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  ( 487 : ) رغـصالا نیـسحلا  نب  یلع  دـننانیا : دعـسنبا  لقن  هب  دـنتفای ، تاجن  البرک  يارجام  زا  هک 

ما  » شرسمه هک  نیحسلا  نب  یلع  دوب . نانز  رانک  رد  همیخ  رد  ضیرم و  البرک  رد  يو  تسا . هدنام  یقاب  يو  قیرط  زا  مالسلاهیلع  نیـسح 
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نوعلم رمش  دشیم . تبقارم  يو  زا  تخـس  هدوب و  رامیب  تقو  نیا  رد  ( 488 ، ) دوب ناوراک  هارمه  زین  مالـسلاهیلع » نسح  ماما  رتخد  دمحم 
هدـیگنجن تسا و  ضیرم  هک  ار  یـسرون  ناوـج  اـیآ  هللا ! ناحبـس  دز : داـیرف  یفوـک  يدرم  دیـشکب . مـه  ار  نـیا  تـفگ : يو  هـب  هراـشا  اـب 

ارم نانآ  زا  يدرم  تقو  نآ  رد  تفگیم : نیسحلا  نب  یلع  دیوشن . ضیرم  نیا  نانز و  ضرعتم  تفگ : دعسرمع  تقو  نیا  رد  دیـشکیم ؟
متفگیم هک  نانچ  درکیم ؛ هیرگ  تفریم  دمآیم و  نم  دزن  هک  راب  ره  درکیم و  يرادهگن  نم  زا  هداد ، لزنم  ییاج  رد  ارم  هدرک ، ناهنپ 

دروایب ار  وا  تسه  یـسک  ره  دزن  نیـسحلا  نب  یلع  دز : دایرف  دایزنبا  يدانم  هرابکی  تسا . درم  نیا  دزن  دشاب ، هدنام  مدرم  دزن  ییافو  رگا 
. مسرتیم تفگیم : هدرک ! لصتم  نم  ندرگ  هب  ارم  تسد  درکیم ، هیرگ  هک  روط  ناـمه  دـمآ و  نم  دزن  درم  نیا  . دریگب مهرد  دصیـس  و 

نب نسح  نب  نسح  (. 489 . ) دندرب دایزنبا  دزن  دنتفرگ و  ارم  تفرگ . ار  مهرد  دصیس  هداد ، لیوحت  هتـسب  تسد  هدرب و  نوریب  ارم  هاگنآ 
هحفـص 144) . ) رفعج نب  هللادـبع  نب  مساق  تسا . هدـنامن  ياـج  رب  وا  زا  یلـسن  هک  یلع  نب  نسح  نب  ورمع  تسا . یقاـب  وا  لـسن  هک  یلع 
ار ترضح  نآ  نتشک  دصق  نمشد  دندیسر . تداهش  هب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  تیب  لها  نارای و  یمامت  هک  ینامز  . 90 لیقع . نب  دمحم 

نیسح ماما  لتاق  دندوبن  لیام  نایفوک  زا  يرایسب  يور ، ره  هب  هک  ارچ  تشادن ؛ ار  ماما  هب  ندش  کیدزن  تأرج  یـسک  هظحل ، نیا  ات  درک .
نارگید هب  تبون  دـندوب ، تاذدـب  یلوخ  فیثک و  رمـش  هناوید و  سنا  دـننام  يرگید  ناسک  یتقو  ات  نیاربانب  دـنوش . هتخانـش  مالـسلاهیلع 

يدرم درک . بآ  تساوخ  رد  دوب و  ناشطع  ماما  هظحل  نیا  رد  دیوگیم : دعسنبا  مینکیم : لقن  هراب  نیا  رد  ار  شرازگ  دنچ  دیـسریمن .
. دش يراج  نوخ  درک و  تباصا  ترـضح  نآ  ناهد  هب  هک  درک  اهر  يریت  ریمن  نب  نیـصح  لاح  نامه  رد  داد . وا  هب  بآ  دـمآ و  ماما  دزن 
. داتفا هار  هب  تارف  يوس  هب  هاگنآ  هللادمحی .) و  . ) درکیم شیاتس  ار  ادخ  لاح  نامه  رد  درکیم و  كاپ  ار  اهنوخ  تسد  اب  ترضح  نآ 
رد ماما  هک  یلاـح  رد  دنداتـسیا ، بآ  وا و  ناـیم  یهورگ  دـنک . ادـیپ  یـسرتسد  بآ  هب  دـیراذگن  تفگ : مراد  نب  ناـبا  يهفیاـط  زا  يدرم 
درک اهر  ماما  يوس  هب  يریت  ینابا ، درم  نآ  نارمیب . یگنشت  زا  ار  وا  ایادخ  هئمظا . مهللا  دومرف : درم  نآ  يهرابرد  دوب و  هداتـسیا  ناشربارب 

یگنـشت ساسحا  زاب  دروخیم  بآ  هچ  ره  تسا و  هنـشت  هک  دز  دایرف  دعب ، یکدنا  درم  نآ  دش . دولآنوخ  هدروخ  ترـضح  ناهد  هب  هک 
مالسلاهیلع نیـسح  ماما  دیازفایم : هدروآ و  ماما  كرابم  ناهد  هب  ندز  ریت  يهرابرد  ار  لقن  نیمه  يرذالب  ( 490 . ) درم هک  نآ  ات  درکیم 

هتشک نیسح  تیب  لها  نارای و  هک  ینامز  دیازفایم : دعسنبا  ( 491 . ) یب لعفی  ام  کیلا  وکشا  ینا  مهللا  دومرف : تشادرب و  نامسآ  رب  رس 
يو زا  رتعاجـش  هظحل  نآ  رد  دنتفرگ . ار  شفارطا  ماظن  هدایپ  هک  نآ  ات  تشگیم  زاب  هک  نآ  رگم  دمآیمن  وا  غارـس  هب  سک  چیه  دندش ،
ریش ربارب  زا  يزب  دننام  دارفا  و  دربیم ، شروی  فرط  ره  رب  ( 492 . ) دیگنجیم نانآ  اب  عاجش  يوجگنج  کی  نوچ  یلع  نب  نیسح  دوبن و 

؛ دندوب وا  اب  دربن  لاح  هحفـص 144 )  ) رد مدرم  تشذگ و  زور  زا  یتاعاس  دسیونیم : شرازگ  نآ  يهمادا  رد  دعـسنبا  . 91 دنتخیرگیم .
رگا دوـب و  هتـسشن  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  تـقو  نـیا  رد  دـسیونیم : يروـنید  . ) درکیمن مادـقا  ترـضح  نآ  نتـشک  يارب  یــسک  اـما 

ات تشاد  تهارک  دزادنیب و  يرگید  هدهع  هب  ار  نآ  تیلوؤسم  ات  دوب  نآ  رب  ياهلیبق  ره  هک  نیا  زج  دنشکب  ار  وا  دتسناوتیم  دنتـساوخیم 
هک یسک  نیلوا  دیشکب ، ار  وا  دیتسه ، هچ  رظتنم  دیرگب ، ناتیازع  رد  ناتردام  دز : دایرف  رمـش  تقو  نیا  رد  ( 493 .( ) دنک مادقا  راک  نیا  رب 
رب يرگید  يهبرض  نآ  زا  سپ  دز و  ماما  پچ  فتک  رب  یتبرض  هک  دوب  یمیمت  کیرـش  نب  ۀعرز  دش  کیدزن  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هب 

؛ دز ترضح  نآ  هنیس  ناوختـسا  رب  ياهبرـض  دمآ و  شیپ  یعخن  سنا  نب  نانـس  هاگنآ  درک . شنیمز  رب  شقن  وا  هدز ، ترـضح  نآ  ندرگ 
ماما رس  ات  دش  هدایپ  بسا  زا  نانس  داتفا . نیمز  يور  ماما  هک  دوب  تقو  نیا  رد  درک . ورف  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هنیس  رد  ار  شاهزین  سپس 

نب هللادیبع  دزن  ار  نآ  درک و  ادج  ار  رـس  يو  دوب . شهارمه  مه  یحبـصا  دیزی  نب  یلوخ  هک  یلاح  رد  دنک ، ادـج  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح 
نآ رس  دیزی  نب  یلوخ  تشک و  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  یعخن  سنا  نب  نانـس  هک  دسیونیم  يرگید  ياج  رد  يو  ( 494 . ) دروآ دایز 
نآ ندرگ  رب  یتبرـض  نآ  سپ  دز و  یتبرـض  ماما  پچ  فتک  هب  کیرـش  نب  ۀعرز  دسیونیم : دـیفم  خیـش  ( 495 . ) درک ادج  ار  ترـضح 
ادج ار  ترضح  نآ  رس  ات  تفر  یلوخ  هاگنآ  داتفا . نیمز  هب  ترضح  نآ  هک  دز  ترضح  نآ  رب  ياهزین  سنا  نب  نانس  تخاون ، ترـضح 

(496 . ) دناسرب دعـس  نب  رمع  هب  ات  داد  یلوخ  تسد  هب  درک و  ادج  ار  ماما  رـس  دـمآ ، دورف  بسا  زا  دوخ  رمـش  دـیزرل . شتـسد  هک  دـنک 
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زا شیب  ناشیا  ساـبل  رب  هک  یلاـح  رد  دوب ، دروم   33 دندرک ، شرامش  هک  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ندب  ياهمخز  دیازفایم : دعـسنبا 
ریشمش دیسر ، تداهش  هب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  یتقو  دسیونیم : دعسنبا  تشاد . دوجو  ریشمش  تبرـض  ریت و  رثا  رد  یگراپ  دروم  دص 

بعک نب  رحب  ار  ترـضح  نآ  يهفیطق ) و  راولـش )  ) لاورـس  ) سابل درب . يدوا  قلخ  نب  عیمج  ار  شرگید  ریـشمش  یلـشهن و  سنـالق  ار  وا 
نب دوسا  هحفص 146 )  ) ار ماما  نیلعن  دنتفگیم ! هفیطق  سیق  سیق ، نیا  هب  اهدعب  هک  دنتـشادرب  يدنک  سیق  نب  ثعـشا  نب  سیق  یمیمت و 

هتشک ربخ  يرذالب  . 92 دنتشادرب . يدنک ، ریشب  نب  کلام  ار  ترـضح  نآ  ( 497  ) سنرب و  دیزی ، نب  رباج  ار  ناشیا  يهمامع  يدوا ، دـلاخ 
ناشکرابم ناـهد  هب  ریت  هدادـن و  ماـما  هب  ار  تارف  بآ  زا  هدافتـسا  هزاـجا  یتقو  ( 498 : ) دسیونیم نینچ  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ندش 

يوس هب  هفوک  لاجر  زا  رفن  هد  هارمه  رمش  ( 499 ( ) دیشک نوریب  ار  نآ  ماما  هک  دندز  ناشیا  ندرگ  هب  يریت  زاب  يرونید  ربخ  رد  و  ، ) دندز
مکل نکی  مل  نا  دومرف : ماما  دنتخادنا . هلصاف  هاگهمیخ  يو و  نایم  نانآ  اما  تفر ، وس  نادب  ماما  دمآ . ماما  هاگرخ  همیخ و  رارقتـسا  لحم 
لها زا  دوخ  ناهیفـس  نامیئل و  ضرعت  زا  عنام  و  دیـشاب ؛ درمدازآ  شیوخ  يایند  رد  دیرادن ، نید  رگا  ارارحا . مکایند  رمأ  یف  اونوکف  نید 

رد هک  درک  هلمح  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  رب  ماظن  هدایپ  اب  هاگنآ  مریذپیم . ار  تنخس  نیا  همطاف ! رسپ  يا  تفگرمش : دیوش . نم  نادناخ 
هرانک مالسلاهیلع  یلع  زا  هک  یسک  یفعج -  ورمع  نب  معشق  یحبصا ، دیزی  نب  یلوخ  یفعج ، دایز  نب  نمحرلادبع  بونجلاوبا  نانآ  نایم 
ادتبا درکیم . مالسلاهیلع  نیسح  ماما  نتشک  رب  ضیرحت  ار  نانآ  رمش  دندوب . یعخن  سنا  نب  نانـس  و  ینزی ، بهو  نب  حلاص  دوب -  هتفرگ 

: تفگ بونجلاوبا  ییوگیم ؟ نینچ  نم  هب  تفگ : نیگمشخ  رمـش  يوریمن ؟ تدوخ  ارچ  تفگ : وا  درب . هلمح  ات  تساوخ  بونجلاوبا  زا 
هارمه رمـش  هاـگنآ  دوب . عاجـش  يدرم  بونجلاوبا  هک  ارچ  تفر ، راـنک  وا  ربارب  زا  رمـش  منکورف . وت  مشچ  رد  ار  ماهزین  كون  مهاوخیم 

ار وا  هک  نآ  ات  تفاکـشیم  ارنانآ  تیعمج  تخاـتیم و  ناـنآ  يوس  هب  فرط  ره  زا  نیـسح  درب . شروی  ماـما  رب  ماـظن  هداـیپ  زا  رفن  هاـجنپ 
هلمح ماما  رب  هللادیبع  نب  بعک  نب  ( 500 ( ) رجبأ  ) رحب تقو ، نیا  رد  درک . رود  دوخ  زا  ار  نانآ  ات  دیگنجیم  نانآ  اب  زاب  دندرک . هرصاحم 

هب ار  وا  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هک  دمآ  کیدزن  دوب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هارمه  هک  ياهچب  دیسر ، ماما  رـس  يالاب  ریـشمش  اب  یتقو  درب .
شتسد هک  هچب  دروآ و  دورف  ار  دوخ  ریشمش  نوعلم  درم  نآ  یـشکیم ؟ ارم  يومع  هثیبخ ! دنزرف  يا  تفگ : رحب  هب  هچب  نیا  تفرگ . لغب 

يوس نآ  يوس  نیا  هب  ناـنچمه  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  دـش . نازیوآ  یتـسوپ  هب  هدـش  عطق  شتـسد  هحفـص 147 ) ، ) دوب هتفرگ  ـالاب  ار 
ریش گرگ )  ) ربارب زا  يزب  دننام  دنتفاییم ، عاجش  وا  هک  زین  مدرم  رس . رب  ياهمامع  تشاد و  نت  هب  نیتسوپ  یـسابل  هک  یلاح  رد  تخاتیم 

رظنفرـص ترـضح  نآ  نتـشک  زا  دروآیم ، يور  وا  هـب  نیـسح  نتــشک  يارب  هـک  يدرم  ره  تشذـگ و  ناسنیدـب  یتدـم  دـنتخیرگیم .
روسج يدرف  و  دـنتفگیم -  يدـنک  ریـشب  نب  کـلام  وا  هک  يدرم  تقو  نیا  رد  دریگ . هدـهعرب  ار  وا  لـتق  تساوخیمن  هک  ارچ  درکیم ؛

، دوب ماما  رـس  رب  هک  یـسنرب  هک  يروط  هب  دز ، ترـضح  نآ  رـس  رب  يریـشمش  دمآ و  ماما  دزن  دوبن -  مهم  شیارب  رما  نیا  رب  مادقا  هدوب و 
تخادـنا و يرانک  ار  سنرب  ماما  دـش . دولآنوخ  ترـضح  سنرب  لاح  نآ  رد  دـیدرگ ؛ يراـج  نوخ  دیـسر و  رـس  هب  ریـشمش  دـش ، همین 
ار سنرب  يدـنک ، درم  نیملاظلا ) عم  هللا  كرـشح  تبرـش و  تلکأ و ال  ـال  . ) درک نیرفن  درم  نآ  قح  رد  تشاذـگ و  رـس  رب  يدوخهـالک 
! رمع يا  تفگ : دعـسرمع  هب  باطخ  مالـسلااهیلع  بنیز  تقو  نیا  رد  دوب . لش  شتـسد  دـنام و  ریقف  رمع  رخآ  اـت  هک  دـنیوگ  تشادرب و 

امش دز : دایرف  مدرم  نایم  رد  رمش  تقو  نیا  رد  دنادرگرب . ار  شیور  داتفا و  هیرگ  دعسرمع  ینکیم ؟ هاگن  وت  دوشیم و  هتـشک  هللادبعوبا 
همه هاگنآ  دیـشکب . ار  وا  دـیرگب  ناتیازع  رد  ناتردام  دـیتسه ؟ هچ  رظتنم  دیاهداتـسیا ؟ درم  نیا  ربارب  رد  توافتیب  هک  تسا  هدـش  هچ  ار 

. ترـضح نآ  ندرگ  رب  رگید  ياهبرـض  دز و  ماما  پچ  يوزاب  رب  یتبرـض  یمیمت  کیرـش  نب  ۀعرز  دـندرب و  شروی  فارطا  زا  نارـضاح 
نب سنا  نب  نانـس  تقو ، نیا  رد  دوب . هداتفا  نیمز  يور  تروص  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هکیلاح  رد  دـندش  رود  ماما  فارطا  زا  هاـگنآ 

، دنک نینچ  تساوخ  یلوخ  نک . ادـج  ار  شرـس  تفگ : دـیزی  نب  یلوخ  نب  نانـس  هاگنآ  دز . ترـضح  نآ  رب  ياهزین  دـمآ و  یعخن  ورمع 
نیـسحماما رـس  دـمآ و  نییاـپ  بسا  زا  شدوـخ  دنـشکب . ار  تناوزاـب  ادـخ  تـفگ : وا  هـب  نانـس  دـیزرل . شتـسد  هدرک ، فعـض  ساـسحا 

دیزی نب  لبـش  شردارب  هاگنآ  تساخرب . دیزرل ، شتـسد  دنک ، ادج  ار  رـس  ات  تفر  یلوخ  دسیونیم : يرونید  . ) درک ادـج  ار  مالـسلاهیلع 
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هدروخ هزین  ریشمش و  نادنچ  نآ  زا  شیپ  نیسح  ( 501 .( ) داد یلوح )  ) یلوخ شردارب  هب  هدرک  ادج  ار  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  رس  دمآ و 
نیسح ماما  رس  نانس  يهزاجا  اب  یلوخ  هحفص 148 )  ) هک دنیوگ  یخرب  دوب . شندب  رب  ریشمش  ترض  هزین و 34  يهنعط  ياج 33  هک  دوب 

نآ رد  یبلاطم  هدوب و  نارگید  اب  توافتم  يردق  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  تداهش  زا  مثعانبا  تیاور  . 93 (. 502 . ) درک ادج  ار  مالسلاهیلع 
نآ رد  هک  دناوخیم  يزجر  دوشیم . نادـیم  مزع  تیب ، لها  نارای و  تداهـش  زا  سپ  ماما  تسا . هدـماین  رگید  نهک  ذـخآم  رد  هک  تسا 

رخفأ و نیح  رخفم  اذهب  ینافک  مشاه  لآ  نم  ریخلا  یلع  نب  انأ  دزادرپیم : مه  عیـشت  یحو و  مالـسا و  هب  دوخ ، نادـناخ  یفرعم  رب  هوالع 
باتک انیف  رفعج و  نیحانجلاذ  یعدی  یمع  دمحا و  ۀلالس  یما  ۀمطاف  رهزأ و  قلخلا  یف  هللا  جارس  نحن  یـشم و  نم  مرکا  هللالوسر  يدج 

ضوحلا ةالو  نحن  رخفن و  مانالا و  یف  اذهب  لوصن  مهلک  سانلل  ضرالا  نامأ  نحن  رکذی و  ریخلا  یحولا و  يدـهلاانیف و  اقداص و  لزنأ  هللا 
، هدمآ زجر  نیا  رد  هک  يریباعت  رـسخی  ۀمایقلا  موی  انـضغبم  ۀعیـش و  مرکا  سانلا  یف  انتعیـش  رکنی و  سیل  ام  هللالوسر  ساکب  انتالو  یقـسن 

نابز عقاو  رد  دشاب و  هدـش  هدورـس  اهدـعب  هک  دراد  دوجو  مه  لامتحا  نیا  اما  دـشاب ، نامز  نآ  هب  طوبرم  دـناوتیم  هسفن  دـح  یف  هچرگ 
رمش هک  نآ  ات  دش . هتشک  دمآ ، سانشرس  ياههرهچ  زا  هک  یسک  ره  دیبلط . زرابم  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  دیازفایم : مثعا  نبا  دشاب . لاح 

اب ماما   ) تسا هدمآ  رگید  عبانم  رد  هک  تسا  ماظن  هدایپ  زا  ياهدع  هارمه  رمـش  ندمآ  نامه  نیا  . ) دمآ همیظع -  ۀـلیبق  یگرزب -  يهلیبق  اب 
مل نا  نایفسیبا ! لآ  ۀعیـش  ای  تفگ : نمـشد  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دنتخادنا . هلـصاف  شهاگهمیخ  وا و  نایم  هک  نیا  ات  دیگنج  نانآ 

ناشدوک نانز و  ضرعتم  نمشد  هاپـس  هک  دوب  نیا  ماما  تساوخرد  مکایند . یف  ارارحأ  اونوکف  داعملا  نوفاخت  متنک ال  نید و  مکل )  ) نکی
هک مه  راب  کی  درک ؛ بآ  تساوخرد  راب  دنچ  دیگنجیم . وا  دندرکیم  هلمح  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  رب  رگید  راب  تفریذپ ، رمش  دنوشن .

يراج ترـضح  نآ  نساحم  تروص و  رب  نوخ  هک  دز  ماما  تروص  هب  يریت  یفعج  بونجلاوبا  هاگنآ  دندش . عنام  تفر ، تارف  تمـس  هب 
هحفـص 149)  ) ره هب  درب و  شروی  نمـشد  رب  نیگمـشخ  يریـش  دننام  هاگنآ  درک . نیرفن  هدرک  دنلب  نامـسآ  رب  رـس  ترـضح  نآ  تشگ .

ماما دروخیم . وا  يهنیس  هب  دوب و  ناور  وا  تمس  هب  فرط  ره  زا  هک  دوب  اهریت  تخادنایم . نیمز  يور  هب  ریشمش  اب  ار  وا  دیـسریم  سک 
، هداتفا فالتخا  نانآ  دوخ  نایم  هک  هنوگنآ  دریگب ؛ نانآ  زا  ار  وا  ماـقتنا  دـنوادخ  هک  دروآیم  ناـیم  هب  يزور  زا  نخـس  لاـح  ناـمه  رد 
رب تسا . هتخادنا  سفن  زا  ار  وا  اهریت  دیتسه ؛ هچ  رظتنم  تفگیم : شنارای  هب  رمـش  دیآ . دورف  نانآ  رب  یهلا  باذـع  دوش و  هتخیر  اهنوخ 

. دروآرد اپ  زا  ار  وا  ریشمش  تابرض  هک  يروط  هب  دندرک  هلمح  يوس  ره  زا  تقو  نیا  رد  دننیـشنب . ناتیازع  هب  ناتیاهردام  دیرب ، شروی  وا 
ةرکنم ۀبرض  یتخس -  تبرض  مه  یفعج  يهحلط  نب  ورمع  دز . ترضح  نآ  پچ  تسد  رب  یتبرض  یمیمت  کیرش  نب  ۀعرز  تقو  نیا  رد 

نآ رمک  نییاپ  رب  یتبرض  مه  ینزی  بهو  نب  حلاص  دز و  ترضح  نآ  ندرگ  هب  يریت  زین  سنا  نب  نانس  تخاون . ترضح  نآ  ندرگ  رب  - 
دشیم نوخ  زا  رپ  شتسد  هچره  دروآرد و  شندرگ  زا  ار  ریت  تسشن . نیمز  يور  داتفا و  نیمز  هب  بسا  زا  ترضح  دروآ . دورف  ترضح 

هب دـمآ و  کـیدزن  دعـس  نب  رمع  یقح . یلع  ابوصغمیمدـب  یبر  یقلأ  یتـح  اذـکه  دومرفیم : دـیلامیم و  نساـحم  تروـص و  هب  ار  نآ 
يور تشپ  زا  ترضح  نآ  هک  يروط  هب  دز ، ماما  هب  دوخ  ياپ  اب  یبابضلا  ۀبـشرخ  نب  رـصن  دینک . ادج  ار  شرـس  دیورب و  تفگ : شنارای 

هک مدرم  نآ  مدـید . باوخ  هب  نم  هک  یتـسه  یگـس  ناـمه  وت  دوـمرف : ترـضح  تفرگ . ار  ترـضح  نساـحم  دـمآ و  رـصن  داـتفا . نیمز 
يآ دورف  بسا  زا  تفگ : يدرم  هب  دش و  نیگمشخ  دعس  نب  رمع  دناوخیم . زجر  دزیم و  نیسح  يولگ  رب  ریشمش  اب  دوب  هدش  نیگمشخ 

ار ترـضح  ریـشمش  هلظنح  نب  دوـسا  درک . ادـج  ار  ترـضح  رـس  دـمآ و  یحبـصا  دـیزی  نب  یلوـخ  تقو  نیا  رد  نـک . ادـج  ار  شرـس  و 
نآ همامع  يدزا  دیز  نب  رباج  درب . ار  ترـضح  راولـش  یمرح  ورمع  نب  ییحی  تفرگ  ار  ترـضح  سابلیمرـضح  ربو  نب  رفعج  تشادرب ؛
درک زاغآ  ندیزو  یخرـس  داب  تفرگ و  ار  اج  همه  کیرات  يربا  تقو  نیا  رد  تفرگ . ار  هرز  يدنک  رـشب  نب  کلام  تشادرب و  ترـضح 

. تفرگ مارآ  اوه  ات  تشذگ  یکدنا  تسا . هدش  لزان  باذع  دندرک  روصت  نایفوک  هک  هک  يروط  هب  دـیدیمن ؛ ار  مشچ  مشچ  نآ  رد  هک 
تشاذـگ و مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  نوخ  رد  ار  شرـس  دـمآ ، راب  نیا  دوب ، هتخیرگ  نایفوک  تسد  زا  مالـسلاهیلع ك  نیـسح  ماـما  بسا 

داتفا بسا  هب  ناشهاگن  تیب  لـها  نارتخد و  نیـسح و  هحفص 150 )  ) نارهاوخ یتقو  دیشکیم . ههیش  هتفر ، هاگهمیخ ، تمـس  هب  هتـشگرب 
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تنیز رویز و  ات  تفگ  رمش  درک . هرصاحم  ار  همیخ  هک  نآ  ات  دمآ  نمـشد  تفر . نامـسآ  هب  ناشدایرف  نویـش و  هدمآ ، بحاص  نودب  هک 
. دنتشادرب ار  وا  ياههراوشوگ  موثلکما ، ياهشوگ  ندرک  هراپ  اب  یتح  دندرب . دوب  هچ  ره  هدش  همیخ  لخاد  نانآ  دنریگب . نانآ  زا  ار  نانز 

لئاسو هک  مدوب  دهاش  نم  هک  تسا  هدش  لقن  يدزا  ملـسم  نب  دیمح  زا  ( 503 . ) دز شتآ  ار  نآ  دش و  جراخ  هاگهمیخ  زا  نمـشد  هاگنآ 
تفرگ نانآ  زا  يزیچ  سک  ره  دناسرن و  بیـسآ  ناکدوک  نانز و  هب  یـسک  دز : دایرف  دعـسرمع  دعب  دـندرکیم ... تراغ  هنوگچ  ار  نانز 

هب بیسآ  یـسک  ات  تشاذگ  اههمیخ  فارطا  بقارم  ناونع  هب  ار  شهاپـس  زا  ياهدع  دعـسرمع  دادن . سپ  يزیچ  سک  چیه  اما  دهد ؛ سپ 
نب سیق  دندرک . تراغ  دوب ، نیسح  نت  رب  هچنآ  ره  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  تداهش  زا  سپ  دسیونیم : يرذالب  . 94 (. 504 . ) دناسرن نانآ 

ار شریـشمش  تشادرب ؛ دواینب  زا  یماـن  دوـسا  ار  وا  نیلعن  دـندیمان . هفیطق  سیق  وا  هک  تشادرب  ار  ماـما  يهفیطق  يدـنک  سیق  نب  ثعـشا 
هب لیحر )!(  ار  لح  اهسابل و  رتشیب  دـندرک . تراغ  دوب  هاگهمیخ  رد  رتش  هلح و  سابل و  زا  هچنآ  هاگنآ  درب . مراد  نب  لشهنینب  زا  يدرم 
نآ زااهدـعب  هدرب ، ار  يرتـش  مـه  یفعج  بوـنجلاوبا  دـندرب . یمرـضح  کـلام  نـب  دیـسا  یمرـضح و  دوعـسم و  نـب  ریرج  یفعج و  ریهز 

نانآ عنام  دعس  نب  رمع  هک  دندیـشک  نانآ  رـس  زا  ار  نانز  ياههفحلم  تقو ، نیا  رد  دوب ! هتـشاذگ  نیـسح  ار  شمان  درکیم و  یـشکبآ 
هب همطاف  . تفرگیم وا  زا  ار  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  رتخد  همطاف  سابل  درکیم  هیرگ  هک  یلاح  رد  یقارع  يدرم  دسیونیم : دعسنبا  . ) دش
اهر بوخ  تفگ : همطاـف  منکن ! هیرگ  اـما  مریگب ، وا  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  رتـخد  ساـبل  تفگ : ینکیم ؟ هیرگ  ارچ  تفگ : وا 

تابرض هک  دوب  یناسک  هلمج  زا  هک  زین  بعک  نب  رجبأ  دیفم ، خیش  لقن  هب  ( ) 505 !( ) دریگب ار  نآ  يرگید  یصخش  مسرتیم  تفگ : نک !
زا دعسرمع  هاگنآ  ( 506 .( ) درب ار  ترضح  سابل  زا  یشخب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  تداهش  زا  سپ  دز ، مالسلاهیلع  نیسح  ماما  رب  ریشمش 

هدامآ راک  نیا  يارب  هحفص 151 )  ) رفن هدزاود  دنوش . هدامآ  بسا  اب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  دسج  ندرک  لامیاپ  يارب  ات  تساوخ  شنارای 
وا رد  تقامح  یکدنا  اما  عاجش  يدرم  سنا  نب  نانس  ( 507 . ) دندرک دروخ  ار  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ندب  هک  دنتخات  بسا  نادنچ  هدش ،

هفوک زا  راـتخم  تسد  زا  هدرک ، سجن  ار  شراولـش  هک  مدـید  ار  وا  اهدـعب  تفگ : هک  تسا  هدـش  لـقن  یبـلک  بئاـس  نب  دـمحم  زا  دوـب .
دش رهاظ  دعس  نب  رمع  يهمیخ  رد  رب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  نتشک  زا  سپ  يو  تشگزاب . هفوک  هب  سپس  دوب و  تفر  هریزج  هب  هتخیرگ ،

رقوأ ماهتـشک . ردام  ردپ و  يهیحان  زا  ار  مدرم  نیرتهب  نم  هک  ارچ  دینک ، رپ  هرقن  الط و  زا  دیاب  ار  ارم  بسا  باکر  تفگ : یناوخزجر  اب  و 
ابکرم مهموق  یف  مهریخ  و  (. 508  ) ابـسن نوبـسنی  ذا  مهریخ  ابأ و  امأ و  سانلا و  ریخ  تلتق  ابجحملا  کلملا  تلتق  انأ  ابهذ  ۀـضف و  یباـکر 

هدز وا  رـس  رب  دوخ  یتسدـبوچ  اـب  دـندروآ  یتقو  دـیروایب . نم  دزن  ار  وا  ياهناوید ؛ وت  هک  مهدیم  تداهـش  تفگ : دعـس  نب  رمع  (. 509)
مالسلاهیلع نیسح  ماما  نارای  زا  دز ... دهاوخ  ار  تندرگ  دونشب ، ار  وت  زجر  نیا  دایزنبا  رگا  ییوگیم ؟ نخـس  نینچنیا  قمحا ! يا  تفگ :

هب مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هک  دیسر  البرک  هب  یتقو  هک  دوب  هرـصب  یعیـش  نامدرم  زا  یبسار  دنهم  نب  فاهفه  ( 510 . ) دندش هتشک  نت   72
تسا هدش  لقن  مالسلاهیلع  داجس  ماما  زا  داتفا  اهنآ  ناج  هب  دیشکرب و  ار  شریـشمش  دش ، دعـسرمع  هاپـس  لخاد  يو  دوب . هدیـسر  تداهش 

ار وا  دندز و  هقلح  شدرگ  نانمـشد  دـگنجب . هنوگنیا  یـسک  هک  دـندوب  هدـیدن  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  زا  دـعب  نامدرم  دومرف : هک 
نب رمع  هاپس  عمج  زا  دندرک . نفد  ار  ناشیا  نارای  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  دسج  نآ  زا  دعب  زور  کی  هیرـضاغ  نامدرم  ( 511 . ) دنتشک

نایفوک دنتـشگ . حورجم  مه  يدادـعت  ( 512 . ) درک ناشنفد  دـناوخ و  زاـمن  ناـنآ  رب  دعـسرمع  هحفـص 152 )  ) هک دندش  هتـشک  دعس 88 
: دوب نیا  دایزنبا  هب  دیزی  يهمان  دـنتفرگ . دوب ، هتفرگ  تروص  دـیزی  تروص  هب  هک  لاملا  تیب  زا  ناشـشخب  شیازفا  اب  ار  دوخ  راک  شاداپ 
هب اجنیا  میاهتفگ . نخـس  هفوک  نایعیـش  يهرابرد  يرگید  ياج  رد  ام  ( 513  ) ةأم ةأم  مهتایطعأ  یف  ۀعاطلا  عمـسلا و  لهأ  ۀـفوکلا  لهأ  دزف 

دـندرکیم و هیرگ  دـندوب ، هتـسشن  یلت  رب  هفوک  لها  زا  ام  ناربماـیپ  زا  یخرب  دـیوگیم : هک  میروآیم  مه  ار  يرذـالب  ربخ  نیا  تبـسانم 
نییاپ هپت  نیا  زا  ایآ  ادخ ! نانمشد  يا  هنورصنتف ؟ نولزنت  الأ  هللا ! ءادعأ  ای  متفگ : نانآ  هب  نم  رآ . دورف  نیسح  رب  ار  تترصن  ایادخ  دنتفگ :

رد هشپ  نوخ  نتخیر  يهرابرد  رمع  نب  هللادبع  زا  اهدعب ، یقارع  يدرم  هک  تسا  بلاج  مه  وا  ربخ  نیا  ( 514 ( ؟ دینک شیرای  دیوریمن و 
یموق زا  متفگـش  رد  مهیبن ؟ تنبنبا  مد  اوکفـس  دق  ضوعبلا و  مد  نع  نولأسی  موق  نم  ابجعا  و  تفگ : هللادـبع  درک ؛ شـسرپ  مارحا  تقو 
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نیسح ماما  رس  دعس ، نب  رمع  دسیونیم : يرذالب  . 95 ( 515 . ) دنتخیر ار  ناشربمایپ  رتخد  رـسپ  نوخ  اما  دننکیم ، لاؤس  هشپ  نوخ  زا  هک 
رید نانآ  داتسرف . دایزنبا  يارب  البرک -  رابخا  زا  یـشخب  يوار  يدزا -  ملـسم  نب  دیمح  یحیبصا و  دیزی  نب  یلوخ  هارمه  ار  مالـسلاهیلع 

رتـخد راون  شرـسمه  داد . ياـج  يرونت  رد  ار  نآ  هدرب  شلزنم  هب  ار  رـس  یلوخ  دوـب . هتـسب  هک  دندیـسر  رهـش  يدورو  يهزاورد  هب  تقو 
اب هناخ  رد  نونکا  نیسح  رـس  ماهدروآ . ار  رهد  يزاینیب  رهدلا ) ینغب  تئج  : ) تفگ يدروآ ؟ تهارمه  زیچ  هچ  دیـسرپ : یمرـضح  کلام 
وت نم و  رس  رگید  ياهدروآ ؟ ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رتخد  دنزرف  رـس  وت  دنروآیم و  هناخ  هب  هرقن  الط و  مدرم  تفگ : نز  تسوت !

يرمحا ریکب  نب  دـیمح  هب  نآ  زا  سپ  دـنام ؛ البرک  رد  ار  زور  نآ  يادرف  اروشاع و  زور  دعـسرمع  ( 516 . ) دوب دـهاوخن  شلاب  کی  يور 
نینچمه اههچب و  رگید  و  هحفص 153 )  ) مالسلاهیلع نیسح  ماما  نارتخد  نارهاوخ و  يو  دهد . رـس  ار  هفوک  يوس  هب  چوک  يادن  ات  تفگ 

رس و رب  دنتـشاذگیم ، مالـسلاهیلع  نیحـس  ماما  ندب  يهرانک  زا  هک  نانز  تقو ، نیا  رد  درب . دوخ  هارمه  ار  رامیب  رغـصا  نیـسحلا  نب  یلع 
، ءارعلاب نیسح  اذه  ءامـسلا ، کیلم  کیلع  یلـص  هادمحم ! ای  تفگیم : مالـسلاهیلع  یلع  رتخد  مالـسلااهیلع  بنیز  دندزیم . دوخ  تروص 
رب نامسآ  يادخ  دورد  دمحم ! ياو  (. 517 . ) ابصلا اهیلع  یفست  ۀلتقم  کتیرذ  ایابس و  کتانب  هادمحم و  ای  ءاظعالا ، عطقم  ءامدلاب ، لمرم 

دناهدش هتشک  وت  يهیرذ  دنریسا و  وت  نارتخد  دمحم ! ياو  تسا . هدش  عطق  شندب  ياضعا  هک  ینوخ  نایرع و  تسوت ، نیسح  نیا  داب . وت 
هارمه هدرک ، ادج  ناشنت  زا  ار  نت  رس 72  دیازفایم : يرذالب  دنتسیرگیم . نمشد  تسود و  تقو ، نیا  رد  دزویم . نانآ  رب  رابغ  درگ و  و 
يربهر هب  رـس  تسیب  نزاوه  دـندرب ... دایزنبا  دزن  یـسمحا  سیق  نب  ةرزع  جاـجح و  نب  ورمع  ثعـشا و  نب  سیق  نشوجلايذ و  نب  رمش 

: دسیونیم دعسنبا  ( 518 . ) دنتـشاد هارمه  هب  رـس  هن  اهیـسیق  رگید  رـس و  تفه  جـحذم  رـس ؛ هدزناش  دـساونب  رـس ؛ هدـفه  میمتونب  رمش ؛
ناتسربق رد  هدرک و  نفک  هداد ، لسغ  ار  اهرـس  وا  داد و  هزاجا  يو  دراپـس ؛ كاخ  هب  ار  اهرـس  ات  تفرگ  هزاجا  دایزنبا  زا  ناوکذ  دلاخوبا 

( دیامنیم دیعب  ادج  هک  ، ) دشاب تسرد  ربخ  نیا  رگا  یتح  ( 519 . ) درپس كاخ  هب  مه  ار  نانآ  تفر و  ار  نانآ  داسجا  دزن  دـعب  درک . نفد 
رب راوس  دربن  يهقطنم  زا  ار  البرک  يارـسا  . 96 درک . انثتسم  نآ  زا  دش ، هداتـسرف  ماش  هب  دیزی  دزن  هک  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  رـس  دیاب 

یتقو اهلئابق .) ۀـفوکلا و  ککـس  یف  هب  ریدـف   ) دـندنادرگ هفوک  فلتخم  ياههچوک  رد  دایزنبا  روتـسد  هب  دـندروآ و  هفوک  هب  هدرک  رتش 
مالسلاهیلع داجس  ماما  دندرکیم و  هیرگ  هدرک  عامتجا  هفوک  مدرم  تقو  نیا  رد  ( 520 . ) دندروآ دایزنبا  رصق  هب  ار  نآ  دندنادرگ  بوخ 
مالـسلاهیلع نیـسحلا  نب  یلع  اـب  ییوگتفگ  داـیزنبا  دـندش ، دراو  داـیزنبا  رب  ارـسا  یتقو  (. 521 ( ؟ اـنلتق نمف  اـنیلع  نیکبی  ءـالؤه  دومرف :

: تفگ تشکن ؟ ار  نیسحلا  نب  یلع  ادخ  رگم  تفگ : دایزنبا  یلع . تفگ : تسیچ ؟ تمان  دیسرپ : هحفص 154 )  ) ترضح زا  يو  تشاد .
: داد خساپ  مالسلاهیلع  داجـس  ماما  تشک . ار  وا  ادخ  تفگ : دایزنبا  دنتـشک ! ار  وا  مدرم  رتگرزب ، نم  زا  دوب و  یلع  شمان  متـشاد  يردارب 
(523 ( ) هللا نذاب  الا  تومت  نأ  سفنل  ناـک  اـم  و  . ) دناتـسیم ار  ناـنآ  حور  گرم ، تقو  دـنوادخ  ( 522 ، ) اهتوم نیح  سفنـالا  یفوتی  هللا 

سب هعم ، ینلتق  الا  هتلتق  نا  هللااب  کلأسأ  انئامد ، کبـسح م  دز : دایرف  مالـسلااهیلع  بنیز  هک  داد  ار  نیـسحلا  نب  یلع  لتق  روتـسد  دایزنبا 
نتـشک زا  دایزنبا  تقو  نیا  رد  شکب . ارم  لوا  يراد  وا  نتـشک  يانب  رگا  مهدیم  دـنگوس  ادـخ  هب  ار  وت  یتخیر ؛ ام  نوخ  زا  هجنآ  تسا 

بنیز فـنخموبا ، شرازگ  هب  تـشاد . مالـسلااهیلع  بـنیز  اـب  مـه  ییوـگتفگ  داـیزنبا  ( 524 . ) تشگ فرـصنم  مالـسلاهیلع  داجـس  ماـما 
دیسرپ راب  هس  تسیک ؟ نز  نیا  دیـسرپ : دایزنبا  دندوب . شفارطا  رد  ینازینک  هک  یلاح  رد  دوب  هدمآ  سابل  نیرتشزرا  مک  اب  مالـسلااهیلع 

امش هک  ار  يادخ  ساپس  تفگ : دایزنبا  تسا . مالسلاهیلع  یلع  رتخد  بنیز  نیا  تفگ : نازینک  زا  یکی  تبقاع  دادن . ار  شخساپ  یسک  و 
یلـص دمحمب  انمرکأ  يذلا  هللادمحلا  داد : خساپ  مالـسلااهیلع  بنیز  مکتثودحا ؛) بذکأ   ) درک لطاب  ار  ناتمادقا  تشک و  هدرک ، اوسر  ار 

یلع رتخد  بنیز  دنتفگ : تسیک ؟ نز  نیا  دیسرپ : دایزنبا  دسیونیم : عقاو  نیا  شرازگ  رد  دعسنبا  ( 525 . ) اریهطت انرهط  هلا و  هیلع و  هللا 
دنوادخ تفگ : مالـسلااهیلع  بنیز  يدـید ؟ هنوگچ  تنادـناخ  اب  ار  ادـخ  راک  تفگ : هدرک  ترـضح  نآ  هب  ور  مالـسلاهیلع . بلاطیبا  نب 
دایزنبا درک . دهاوخ  عمج  اجکی  ار  نانآ  وت و  ام و  يزور ، دـندوادخ  دـنتفر و  دوخ  هاگلتق  هب  نانآ  دوب و  هدرک  ررقم  ارنانآ  ندـش  هتـشک 

دمحمب و انمرکأ  يذلا  هللادمحلا  داد : خساپ  مالسلااهیلع  بنیز  درک . تباثار  ناتنخس  بذک  تشک و  ار  امش  هک  ار  ییادخ  شایتس  تفگ :
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داـیزنبا تقو  نیا  رد  دـیوگیم : فـنخموبا  ( ) 526 ( ) هللادـمحلاو انریغ  وه  رجاـفلا و  بذـکی  قساـفلا و  حـضتفی  اـمنا  و  . ) اریهطت اـنرهط 
، تفگ داـیزنبا  ینک ؟ هذـخاؤم  ار  نز  کـی  یهاوـخیم  هنوـگچ  تسا ، نز  کـی  نیا  تفگ : وا  هب  ثیرح  نب  ورمع  اـما  دـش ؛ نیگمـشخ 

وت تفگ : هاگنآ  داتفا . هیرگ  هب  مالسلااهیلع  بنیز  درک . مارآ  امش ، زا  نایشروش  امش و  یغاط  ندش  هتشک  اب  ارم  بلق  ادخ  هحفص 155 ) )
تعاجـس نیا  تفگ : هللادـیبع  شاب . مارآ  دـنکیم ، تمارآ  نیا  رگا  يدز ؛ همطل  ام  ساسا  هب  يدرک و  عطق  ارم  نادـناخ  یتشک ، ار  اـم  ریپ 

نیا مرادن : تعاجـس  هب  يراک  نم  ییوگعجـس ، هب  هچ  ار  نز  تفگ : مالـسلااهیلع  بنیز  دوب ! وگعجـس  يرعاش  مه  تردپ  تسا ، ( 527)
. تخاونیم نآ  رب  دوخ  یتسدبوچ  اب  وا  دوب و  دایزنبا  ربارب  رد  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  رـس  تقو ، نیا  رد  ( 528 .( ) تسا نم  نورد  يهلان 

يروـنید دعـسنبا و  يرذـالب ، فـنخموبا ، نوـچ  یعباـنم  ار  هفوـک  رد  مالـسلااهیلع  بـنیز  ترـضح  یناوـخهبطخ  تیاـکح  . 97 (. 529)
بنیز ترـضح  يهبطخ  تتیاور  يوار  دـشاب . ومه  هبطخ  نیا  یلـصا  عـبنم  دـسریم  رظن  هب  هدروآ و  لیـصفت  هب  مثعانبا  اـما  دـناهدرواین ؛
نخس زا  شیاتس  اب  يو  ( 530 . ) تسا هدش  دای  يدسالا  میزخ  نب  ریـشب  ناونع  اب  يو  زا  فوهل  رد  هک  تسا  يدسالا  ۀمیزخ  مالـسلااهیلع 

ار مدرم  ادتبا  تسا . دروآ  هفوک  مدرم  هب  باطخ  ار  يو  نانخس  دیوگیم ، نخس  یلع  ییوگ  هک  نیا  مالسلااهیلع و  بنیز  ترـضح  نتفگ 
دهع و ضقن  ردغ و  تنایخ و  هب  ار  هفوک  مدرم  وا  رهاط  نادناخ  لوسر و  رب  دورد  نداتـسرف  ادخ و  شیاتـس  زا  سپ  هاگنآ  درک ؛ تکاس 

هدعو یهلا  طخس  بضغ و  هب  ار  نانآ  دناهتـسکش  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رـسپ  تمرح  هک  نیا  رطاخ  هب  هدرک ، مهتم  ینکـشنامیپ 
ار وا  تمرحو  دـنتخیر ، ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  رـسپ )  ) نوـخ و  دـندرک ، هراـپ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دـبک  هک  نیا  داد .
(531 . ) داـصرملابل کـبر  نا  هک  دومرف  مه  ناـیاپ  رد  دـنوش . تفگـش  رد  دـیابن  دراـبب ، نوخ  نامـسآ  زا  رگا  طیارـش ، نیا  رد  دنتـسکش ؛

ذخام زا  یخرب  هک  نانچمه  تسا ؛ هدمآ  حوتف  رد  راصتخا  هب  دیزی  روضح  رد  قشمد  دجسم  رد  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  يهبطخ  نینچمه 
هب دنکیم و  ییوگدب  مالسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  بلاطیبا و  نب  یلع  زا  ربنم  يالاب  رب  قشمد  دجـسم  بیطخ  دناهدروآ . ار  نآ  مه  رگید 

: دیامرفیم بیطخ  هب  باطخ  دنکیم و  دنلب  ضارتعا  دایرف  اجنامه  نیسحلا  نب  یلع  دیارـسیم . نخـس  دیزی  هیواعم و  لئاضف  رد  لیـصفت 
اما دوریم ، هرفط  ادـتبا  دـیزی  دور . ربـنم  رب  دـهاوخیم  هزاـجا  دــیزی  زا  هحفـص 156 )  ) سپـس قلاخلا . طخـسب  قولخملا  ةاـضرم  تیرتشا 
دوخ یفرعم  هب  دنـسانشیمن . ار  تیب  لها  هک  یمدرم  ربارب  رد  ربنم ، زارف  رب  ترـضح  نآ  دنک . تبحـص  ات  دـهد  هزاجا  دـنیوگیم  نایفارطا 

ریخ نب  انأ  مزمز ، ینم و  ۀکم و  نب  انأ  سانلا ! اهیا  یبسن ؛ یبسحب و  هتابنأ  ینفرعی  مل  نم  و  ینفرع ، دقف  ینفرع  نم  سانلا ! اهیأ  دازدرپیم :
غلب نم  نب  انأ  یصقالا ، دجسملا  یلا  مارحلا  دجسملا  نم  هب  يرسأ  نم  نب  انأ  قاربلا ، لمح  نم  ریخ  نب  انأ  یبل ، یعس و  فاط و  جح و  نم 

، ءارهزلا ۀمطاف  نب  انأ  ءامسلا ، ۀکئالملب  یلص  نم  نب  انأ  یندأ ، وأ  نیسوق  باق  ناکف  یلدتف  یند  نم  نب  انأ  یهتنملا ، ةردس  یلا  لیئربج  هب 
. دـیوگب ناذا  تفگ  نذؤم  هب  دیـساره ، هنتف  زورب  زا  هک  دـیزی  تساخرب . مدرم  يهلان  هجـض و  ات  داد  همادا  ناـنچمه  ءاـسنلا . ةدیـس  نب  اـنأ 

نانآ هارمه  زین  ءارسا  (. 533 . ) دروآ دیزی  دزن  يذئاعلا  ۀبلعث  نب  زفحم  ار  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  رس  هک  تسا  هتشون  دعـسنبا  . 98 (. 532)
لغف  ) دـندرک ماش  دراو  ار  يو  هتـسب  وا  ندرگ  هب  يریجنز  هک  دوب  نیـسحلا  نب  یلع  نانآ  درم  اهنت  هک  یلاح  رد  دـندش . هدروآ  دـیزی  دزن 
ماما رس  هک  نیا  هب  هراشا  نمـض  يرذالب  ( 534 . ) دندیسر ماش  هب  ات  درکن  یتبحـص  سکچیه  اب  هار  لوط  رد  ترـضح  نآ  هقنع .) یلا  لغب 
نیسح ماما  رس  یفعج  سیق  نب  رحز  دسیونیم : دشیم ، هدنادرگ  رهش  رد  یتح  دش و  بصن  ییاج  رد  هفوک  رد  یتدم  مالسلاهیلع  نیسح 
زفحم ار  ارسا  اما  هدرب ، سیق  نب  رحز  نیمه  ار  اهرـس  ایوگ  ( 535 . ) درب هیواعم  نب  دیزی  يارب  ماش  هب  ار  وا  باحصا  نارای و  مالـسلاهیلع و 

اذه تفگ : دنلب  يادص  اب  زفحم  رد ، مد  نامه  دندرک و  لقنم  ماش  هب  ار  ارسا  رمش  يذئاع و  زفحم  فنخموبا : لقن  هب  تسا . هدرب  ۀبلعث  نب 
ار شباحصا  تیب و  لها  مالسلاهیلع و  نیـسح  ماما  ياهرـس  یتقو  ( 536 ! ) ةرجفلا مائللاب  نینمؤملاریمأ  هحفـص 157 )  ) یتأ ۀبلعث  نب  زفحم 

مکح نب  ییحی  تقو ، نیا  رد  متشکیمن ! ار  وت  مدشیم  وربور  وت  اب  نم  رگا  نیسح ! يا  تفگ : دناوخ و  يرعش  دیزی  دنتشاذگ ، دیزی  دزن 
ۀیمـس تسا . هدنامن  یـسک  همطاف  لسن  زا  هدش و  هزادنا  دحیب و  شدوخ  لسن  هک  درک  يراک  وا  تفگ : هدز  دایزنبا  هب  هنعط  يرعـش  رد 

يهدـهعرب ار  راـک  نیا  تیلوؤسم  تساوـخیم  هک  نآ  مغر  هب  دـیزی  (. 537  ) لسن اهل  سیل  هللالوسر  تنب  یـصحلا و  ددـع  اهلـسن  یـسمأ 
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نانآ روضح  رد  ار  ناریسا  هدرک ، مهارف  ماش  فارـشا  زا  یعامتجا  دیزی  ( 538 ! ) شاب تکاس  تفگ : مکح  نب  ییحی  هب  ،: دراذـگب دایزنبا 
ریگرد نم  تنطلس  اب  تخانشن و  ار  نم  قح  درک ، عطق  ار  ام  شیوخ  يهطبار  تردپ  تفگ : نیسحلا  نب  یلع  هب  هاگنآ  دروآ . شسلجم  هب 

یف الا  مکسفنا  یف  ضرألا و ال  یف  ۀبیـصم  نم  باصأ  ام  : » تفگ نیـسحلا  نب  یلع  دروآ . وا  رـس  رب  يدید  هک  ار  ییالب  مه  دنوادخ  دش ؛
« ریثک نع  وفعی  مکیدـیأ و  تبـسک  امبف  ۀبیـصم  نم  مکباصا  ام  و  : » دـناوخ ار  هیآ  نیا  لـباقم  رد  دـیزی  ( 539 « ) اهأربن نأ  لبق  نم  باـتک 
یشوخ و وا  رگا  تفگ  داد و  دایزنبا  هب  یشحف  دید ، نینچ  ار  تیعضو  یتقو  درک و  رضاح  مه  ار  نانز  ناکدوک و  يهمه  سپـس  ( 540)
هک دوب  سلجم  نیمه  رد  درکیمن . نینچ  امـش  اـب  دوب -  هدرک  قحلم  نایفـسوبا  هب  ار  داـیز  هیواـعم ، هک  هنوگنآ  تشاد -  امـش  اـب  یتبارق 

ترضح دش و  مالـسلااهیلع  بنیز  هب  لسوتم  رتخد  دهدب . وا  هب  زینک  ناونع  هب  ار  نیـسحلا  تنب  همطاف  ات  تساوخ  دیزی  زا  نایماش  زا  یکی 
، هللا هن و  دومرف : مالسلا  اهیلع  بنیز  ( 541 ! ) مراد ار  قح  نیا  نم  تفگ : دیزی  دـیادن . یقح  نینچ  دـیزی  هن  وت  هن  ییوگیم ، غورد  دومرف :
ردپ و ییوگیم ! نخـس  نم  اب  نینچ  نیا  تفگ : دش و  نیگمـشخ  دـیزی  ینک . راتیخا  يرگید  نید  يوش و  جراخ  ام  تلم  زا  هک  نیا  رگم 

دج نید  ردارب و  نید  ردپ و  نید  ادخ و  نید  هب  تدج  ردپ و  وت و  تفگ : مالسلاهیلع  بنیز  دندش . جراخ  نید  زا  تردارب  هحفص 158 ) )
مانشد متس  يور  زا  یتسه ، طلسم  ریما  وت  داد : خساپ  مالسلااهیلع  بنیز  ادخ . نمشد  يا  دییوگیم  غورد  تفگ : دیزی  دندش . تیاده  نم 

هب ات  دیوشکیم  دیزی  - 99 (. 542 . ) دـش تکاس  درک و  ایح  نتفگ  نخـس  همادا  زا  دـیزی  ییوگ  تقو  نیا  رد  ییوگیم ، روز  و  یهدیم ،
اهلاس دایزنبا  هک  نیمه  اما  دزادنیب . دایزنبا  يهدهعرب  ار  البرک  هانگ  دزادرپب و  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  ناگدنامزاب  زا  ییوجلد  هب  یعون 
دیزی دیوگیم : فنخموبا  دـهدیم . یهاوگ  دـیزی  تاراهظا  ندوب  غورد  رب  دـشن ، هداس  خـیبوت  کی  یتح  دوب و  قارع  مکاح  نآ  زا  سیپ 

هس دندرک و  هیرگ  دیزی  مرح  لها  همه  هک  دروآ  دوخ  يهناخ  هب  ار  نانآ  دعب  زور  دنچ  دنداد . ياج  ياهناخ  رد  ار  ناریـسا  ات  داد  روتـسد 
رـضاح ار  نیـسحلا  نب  یلع  دوخ ، يهرفـس  رـس  راب  ره  دـیزی ، تدـم ، نیا  رد  اثالث ) احانم  هیلع  اوماقأف  !) دوب اـپرب  ازع  هحون و  سلجم  زور 

؟ دگنجب دیزی  نب  دلاخ  اب  تسا  رـضاح  ایآ  تفگ : وا  هب  تشادـن .) رتشیب  لاس  هدزای   ) دروآ ار  یلع  نب  نسحلا  نب  رمع  مه  رابکی  درکیم .
ۀیحلا دلت  له  تفگ : رمع  يهراب  رد  دنابـسچ و  دوخ  هب  ار  دلاخ  دیزی  مینک ! دربن  مه  اب  ات  هدب  وا  هب  يدراک  نم و  هب  يدراک  تفگ : ورمع 

وا هب  تساوـخیم  نم  زا  نیـسح  هچ  ره  مدوـب ، نم  رگا  دـنک . تنعل  ار  هناـجرمنبا  ادـخ  تفگیم : نیـسحلا  نب  یلع  هـب  دـیزی  ۀـیحلا ! ـالا 
هدرک ردقم  ینیبیم  هک  ار  هچنآ  ادخ  نونکا  اما  دندشیم ! هتشک  منادنزرف  زا  یخرب  رگا  یتح  دوش ، نینچ  نیا  مدادیمن  هزاجا  مدادیم و 

، هدرک هدامآ  ار  نانآ  ات  داد  روتسد  دیزی  درک . ار  هنیدم  هب  تشگزاب  تساوخرد  ترضح  نک . بلط  نم  زا  یهاوخیم  هچ  ره  تسا ! هدوب 
رب یتسدبوچ  اب  دیزی  یتقو  دـسیونیم : یلامث  يهزمحوبا  زا  لقن  هب  فنخموبا  يرگید  ربخ  رد  ( 543 . ) داتسرف هنیدم  هب  ینابهاگن  اب  هارمه 

یجت ء دیزی ! يا  وت  دیسوبیم و  ار  ترضح  نآ  نابل  هللالوسر  هک  مدید  نم  تفگ : وا  هب  یملسا  يهزربوبا  دزیم ، مالـسلاهیلع  نیـسح  نابل 
دوب و دهاوخ  وت  عیفش  دایزنبا  تمایق  زور  هعیفش . هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ۀمایقلا و  موی  اذه  ییجی  و  کعیفـش ، دایزنبا  ۀمایقلا و  موی 
؛ درک يرعبزنبا  رعش  هب  لیثمت  دیزی  هک  دوب  اج  نیمه  ( 544 . ) دوب هحفص 159 )  ) دهاوخ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  شعیفش  رس ، نیا 

دیزی رفک  رب  یناسک  ات  دش  ببس  لثمت  نیمه  دوب ؛ هدورس  دش ، هتفرگ  ناناملـسم  زا  دحا  رد  هک  یماقتنا  تبـسانم  هب  يرعبزنبا  هک  يرعش 
عزج اودهش  ردبب  یخایشأ  تیل  رعـش : اما  درکیم ؛ تیافک  دیزی  رفک  تابثا  رد  هللالوسر  طبـس  نتـشک  دوبن ، مه  نآ  رگا  هک  دننارب  مکح 

دوب و هدوزفا  يرعبزنبا  رعـش  رب  دیزی  هک  دوب  یتاکن  مهم  (. 545  ) لدتعاف ردـب  لثم  انمقأ  اهلثم و  ردـبب  مهانیزجف  لسالا  عقو  نم  جرزخلا 
لـشتال دـیزی  ای  اولاق : مث  احرف  اولهتـسا  اولهأف و  لعف  ناک  ام  دـمحأ ، ینب  من  مقتنأ  مل  نا  فدـنخ ، نم  تسل  درک : راکـشآ  نآ  زا  شرفک 

زا ياهدع  هارمه  ار  ارسا  سپس  داتسرف ؛ هنیدم  هب  البرک  ربخ  ندناسر  يارب  ار  یـسک  هنیدم ، هب  ارـسا  نداتـسرف  زا  شیپ  دیزی  . 100 (. 546)
جورخ تقو  رد  هک  دنکیم  لقن  ار  يرعـش  مه  اجنیا  رد  تسا ، تفگـش  راعـشا  زا  راشرـس  هک  حوتف  باتک  درک . هنیدم  مزاع  شنانابهاگن 

ءامـسلا یف  نم  لک  لیکنتلا  باذعلاب و  اورـشبأ  انیـسح  املظ  نولتاقلا  اهیأ  حرـش : نیا  هب  دش  هدـنکفا  نینط  نامـسآ  رد  قشمد ، زا  ناریـسا 
نیسح ماما  تداهش  ربخ  هک  ینامز  (. 547  ) لیجنالا لماح  یـسوم و  ود  وادنبا  ناسل  یلع  متنعل  دق  لیتق  لسرم و  یبن و  نم  مکیلع  وعدی 
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مکاح دیعـس  نب  ورمع  تفر . نامـسآ  هب  مشاهینب  نامز  هحفـص 160 )  ) دایرف تفای ، راشتنا  هنیدـم  رد  شنارای  ناشیوخ و  مالـسلاهیلع و 
هلباقم رد  هحون  نیا  نامثع » ۀـیعاو  لثمب  ۀـیعاو  : » تفگ تشاد ، ماـقتنا  یفـالت و  زا  تیاـکح  هک  یتیب  ندـناوخ  اـب  دـیدنخ و  رهـش ، يوما 

رد ار  نامثع  مالسلاامهیلع  نینسح  ای  مالسلاهیلع  یلع  ماما  ییوگ  هک  دوب  نآ  هب  هراشا  نیا  ( 548 . ) دش اپرب  نامثع  يارب  هک  دشاب  ياهحون 
رد شاهرصاحم  رد  نامثع  رب  بآ  ندش  هتسب  دننام  مالسلاهیلع ، نیسح  ماما  يور  رب  ار  بآ  نتسب  مه  البرک  رد  هک  نانچ  دناهتشک ؛ هنیدم 

هدش هتـشون  یناوارف  بلاطم  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  رـس  يهرابرد  دوب . غورد  ساسا  زا  یتبـسن  نینچ  هک  یلاح  رد  دندرک . ناونع  هنیدـم 
نیـسح ماـما  رـس  داتـسرف ، هنیدـم  هب  ار  ارـسا  یتقو  دـیزی  هک  دراد  نآ  زا  تیاـکح  ربخ  کـی  تسا . نکمماـن  اـبیرقت  اـهنآ  عمج  هک  تسا 

هداتسرفن نم  يارب  ار  رس  نیا  شاک  يا  تفگ : دیعـس  نب  ورمع  داتـسرف . رهـش  نیا  مکاح  دیعـس  نب  ورمع  دزن  هنیدم  هب  مه  ار  مالـسلاهیلع 
. دناوخ ماما  رب  نعط  رد  يرعش  تفرگ و  ار  ترضح  ینیب  تشاذگ ، شیور  شیپ  ار  رـس  هاگنآ  شاب . تکاس  تفگ : ثیبخ )  ) ناورم دوب .
هب ار  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  رـس  دیزی  هک  تسا  نآ  رگید  ربخ  ( 549 . ) دندرک نفد  همطاف  شردام  ربق  رانک  رد  عیقب  رد  ار  رـس  نآ  زا  سپ 

یناسک دندرک . نفد  رگید  ياج  ای  رصق  راوید  ای  قشمد ، راوید  رانک  رد  ار  نآ  هاگنآ  دندرک ؛ رطعم  هتسش و  ار  نآ  هداد ، شرسمه  تسد 
تخس رفعج  نب  هللادبع  دیسر ، هنیدم  هب  البرک  يهثداح  ربخ  هک  ینامز  ( 550 . ) دندرک نفد  دایز  قمع  رد  رصق  نورد  رد  هک  دناهتفگ  مه 

، منک نیـسح  يادـف  ار  مناج  متـسناوتن  نم  رگا  هک  مرکاش  زاب  تفگ : اما  دـش ؛ تحاران  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  ربخ  ندینـش  زا 
یکی هلمج  نآ  زا  دـندرکیم . هیرگ  ـالبرک  يادهـش  يارب  هدرک  عاـمتجا  عیقب  رد  مشاـهینب  ( 551 . ) دـنداد وا  يارب  ار  ناشناج  منادـنزرف 
ممالا رخآ  متنأ  متلعف و  اذ  ام  مکل  یبنلا  لاـق  نا  نولوقت  اذ  اـم  هحفـص 161 ) : ) دناوخیم ار  راعـشا  نیا  عیقب  رد  هک  دوب  لیقع  رتخد  بنیز 

ناک ام  مدب  اوجرـص  لتق  يراسأ و  مهنم  ۀعیـضمب  یمع  ونب  یتیرذ و  ممذلاب  نوفوت  امأ  میرک  دـهع  مکل  امأ  ( 552  ) يراصنأ تیب و  لهأب 
هک نیا  دیزی و  اب  مالسلاهیلع  داجـس  ماما  دروخرب  تیاکح  لقن  اب  مثعانبا  (. 553  ) محر يوذ  یف  ءوسب  ینوفلخت  نأ  مکتحـصن  ذا  یئازج 

تـسد رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  مچرپ  بازحا  دحا و  ردـب و  رد  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نم  ردـپ  دومرف : ترـضح  نآ 
داجـس ماما  ناـبز  زا  رـصتخم  يرییغت  اـب  ار  هدـش  داـی  راعـشا  دندیـشکیم ، شود  رب  ار  راـفک  مچرپ  وت  دـج  ردـپ و  هک  یلاـح  رد  تشاد ،
هحفص (. ) 555 . ) دندورـس البرک  يادهـش  ياثر  رد  يراعـشا  بلطملادـبع  لآ  زا  مه  يرگید  ناسک  ( 554 . ) تسا هدرک  لقن  مالـسلاهیلع 

ص 218)  ) داشرا رد  دیفم  و  ص 51 ) نییبلاطلا ، لتاقم   ) یناهفصا جرفلاوبا  ص 758 ، دجهتملا ، حابصم  ص 37 ؛ ۀعیشلا ، راسم  ( 1 ( ) 163
دلوت دیاب  اعبط  هک  دناهتـسناد  مود  لاس  رد  ار  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  دـلوت  یخرب  هک  تشذـگ  ( 2 . ) دناهتسناد دلوت  زور  ار  نابعـش  مجنپ 

نیا رب  ص 41 ) ج 6 ، بیذهتلا ،  ) یـسوط خیـش  و  ص 463 ) ج 1 ، یفاک ،  ) ینیلک دـننادب . موس  لاس  رد  مه  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما 
، نامه ( 6  ) ص 131 مالسلاهیلع ، نیسحلا  مامالا  ۀمجرت  ( 5 . ) ص 136 نامه ، ( 4 . ) مالسلاهیلع ص 25 نیسحلا  مامالا  ۀمجرت  ( 3 . ) دنرواب

هـسمخلا لیاضف   » باتک ریخا  راثآ  رد  دوش . هعجارم  نیطمـسلا » دئارف  » تمیقيذ باتک  هب  راوگرزب  ماما  ود  نیا  لیاضف  باب  رد  ص 137 ؛
(8 . ) مالـسلاهیلع ص 35 نیـسحلا  مامالا  ۀمجرت  ( 7 . ) تسا هدروآ  مهارف  ناینـس  روهـشم  راثآ  زا  ار  تیب  لها  لـیاضف  هتـسلا » حاحـص  یف 
ج راونالاراحب ، ( 10 . ) ص 145 نامه ، ( 9 . ) ص 142 لومخلا ، عضاوتلا و  باـتک  ص 84 ؛ ج 9 ، ۀینودمحلا ، ةرکذـتلا  ص 149 ؛ نامه ،
ج 2، داشرالا ، ( 14 . ) ص 203 ج 2 ، یبوقعیلا ، خیرات  ( 13 . ) ص 35 ج 3 ، حوتفلا ، ( 12 . ) ص 266 ج 44 ، نامه ، ( 11 . ) ص 405 ، 32

شیپ رد  اهراب  اهراب و  داد . ناشن  ار  دوخ  یتسپ  شایگدنز ، لحارم  مامت  رد  ناورم  ( 15 . ) ص 87 ج 4 ، بوشآرهش ، نبا  بقانم  ص 32 ؛
يو نیسح ، ماما  ضارتعا  يادتبا  نامه  درکیم . نیهوت  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  مالسلاهیلع و  یلع  ماما  هب  مالسلامهیلع  نینـسح  نامـشچ 

رب دنت  ياههتفگ  اب  ار  دوخ  ثئابخ  نانچمه  دنتشگرب ، ماش  زا  ارسا  هک  زین  اهدعب  دوب . هنیدم  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  نتـشک  راتـساوخ 
رـصانع نیرتفیثک  زا  یکی  يو  هک  دـش  دـهاوخ  نشور  دوش ، عمج  هراب  نیا  رد  يو  راـبخا  يهعومجم  رگا  دادیم  ناـشن  تیبلـها  دـض 

(16 . ) درک يزاـب  یـسایس  تـالوحت  رد  یمهم  شقن  شگرم ، ناـمز  اـت  يو  داـماد  ناونع  هب  موس و  يهفیلخ  يهرود  زا  هک  تسا  یـسایس 
 - صـص 469 ءاسنلا ، مجارت  قشمد ، ۀنیدم  خیرات  ( 18 . ) ص 250 ج 3 ، ریثانبا ، لماک  ( 17 . ) مالسلاهیلع ص 54 نیـسحلا  مامالا  ۀمجرت 
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.146  - صص 145 مالسلاهیلع  نیـسحلا  مامالا  ۀمجرت  ( 20 . ) ص 186 ج 2 ، هینودمحلا ، ةرکذـتلا  ص 335 ؛ ج 1 ، ردـلا ، رثن  ( 19 . ) 470
ص 152؛ ج 3 ، فارـشالا ، باسنا  ( 24  ) 165  - ص 157 ج 3 ، فارـشالا ، باسنا  ( 23 . ) ص 150 ناـمه ، ( 22 . ) ص 149 ناـمه ، ( 21)

همان نتم  ( 27 . ) ص 153 ج 2 ، فارشالا ، باسنا  ( 26 . ) ص 154 ج 1 ، ۀسایـسلا ، ۀمامالا و  ( 25 . ) 250 ص 251 -  ج 1 ، یـشک ، لاجر 
نود يرذاع  ـال  هیلا و  کـتمکاحم  كرتب  ینم  ایـضار  هللا  نظأ  اـم  هکرت و  یف  هللا  فاـخأ  اـنا  کـلذ و  تکرت  دـقل  هللا  میأ  و  تسا : نینچ 

هباحـصأ يدـع و  نب  رجح  لتاق  تسل  وا  نیطایـشلا ... ءایلوأ  نیملاظلا و  بزح  نیدـحلملا  نیطـساقلا  کـئایلوا  یف  کـیف و  هیلا  راذـتعالا 
نامیالا قیثاوملاب و  نامالا  مهئاطعا  دعب  اناودع  املظ و  مئال ، ۀمول  نوفاخی  عیدلا و ال  نومظعتسی  ملظلا و  نورکنی  نیذلا  ندباعلا  نیلصملا 

تـسل وأ  همـسج ...، تلحنا  هنول و  ترفـص  ةداـبعلا و  هتلبأ  يذـلا  هللالوسر  بحاـص  یعازخلا ، قـمحلا  نب  ورمع  لـتاق  تسل  وا  ۀـظلغملا ،
دلولا ملـس : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  لاق  دق  کیبأنبا و  هنأ  تمعز  فیقث و  دبع  دیبع  شارف  یلع  دولوملا  ۀیمـس  نب  دایز  یعدـملا 

مث هللا ، يده  رغیب  ابذکم  كاوه  تعبتا  ادمعتم و  هرمأ  تفلاخو  ملس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ۀنس  تکرتف  رجحلا ، رهاعلل  شارفلل و 
کیلا بتک  يذلا  نییمرـضحلا  بحاص  تسل  وأ  لخنلا ، عوذج  لع  مهبلـص  مهنیعأ و  لمـس  نملـسملا و  يدیأ  عطقف  نیقارعلا  یلع  هطلس 
دمحم نید  یلع ، نید  و  كرمأـب ، مهب  لـثم  مهلتقف و  هیأر ، یلع و  نید  یلع  ناـک  نم  لـتقا  هیلا ، بتکف  یلع ، نـید  یلع  مـهنأ  هیمـسنبا 
کفرـش لضفأ  ناکاومه  الول  اذه و  کسلجم  کسلجا  هایا  کلاحتنا  يذـلا  كابأ و  هیلع  برـضی  ناک  يذـلا  ملـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
بنذـف هکرتأ  نا  یبر و  یلا  ۀـبرق  وـهف  هلعفأ  ناـف  كداـهج ، نم  لـضفأ  ینید  یـسفنل و  ملعأ  ـالف  روـمخلا ... بـلط  یف  نـیلتحرلا  مـشجت 

الا ةریبک  ةریغـص و ال  رداقی  باتک ال  هللا  نا  ملعا  باسحلاب و  نقیأ  صاصقلاب و  ۀیواعم  ای  رـشباف  يریـصقت ... نم  ریثک  یف  هنم  هللارفغتـسأ 
برـشی هفـس  مالغ  کنبال  ۀعیبلاب  سانلا  كذخأ  ۀـمهتلا و  ۀهبـشلا و  یلع  هئایلوأ  کلتق  ۀـنظلاب و  كذـخا  کل  سانب  هللا  سیل  اهاصحأ و 
كدعقم تأوبت  کتیعر و  تششغ  کتناما و  تلکأ  کنید و  تیقب  وأ  کسفن و  ترسخ  دق  الا  کملعأ  بالکلاب و ال  بعلی  بارـشلا و 

ۀمامالا و ص 224 ؛ لاوطلا ، رابخا  کـن : یقرواـپ و   153  - صص 155 ج 3 ، فارـشالا ، باسنا  هب : دـیرگنب  نیملاظلا .» موقل  ادـعبف  رانلا 
ص 121؛ ج 2 ، لاجرلا ، ۀـفرعم  رایتخا  ص 434 ، هعیفرلا ، تاجردـلا  ، 48 ص 49 ، ج 2 ، جاـجتحالا ، 181 ؛ ص 180 -  ج 1 ، ۀیسایسلا 
رمیز و نب  ملسم  یکی  تسا ، هدمآ  هدرک ، اهنآ  تداهش  هب  هراشا  ماما  هک  یمرضح  ود  مان  اجنآ  رد  ص 479 ، ربحملا ، رد : همان  زا  یتمسق 
: دیرگنب ( 30 . ) 153  - صص 155 ج 2 ، فارـشالا ، باسنا  ( 29 . ) ص 131 ج 2 ، مالـسالا ، مئاعد  ( 28 . ) تسا یجن  نب  هللادبع  يرگدـی 
ص لاوطلا ، رابخا  ( 32 . ) ص 231 ج 2 ، یبوقعیلا ، خـیرات  ص 429 ، هعیفرلا ، تاجردـلا  ( 31 . ) 252  - صص 259 ج 1 ، یـشک ، یلاجر 
ص فوهل ، ( 34 . ) ص 34 دینعلا ، بصعتملا  یلع  درلا  ص 88 ؛ ج 4 ، بوشآرهش ، نبا  بقانم  ( 33 . ) ص 263 ج 3 ، ریثانبا ، لماک  228 ؛

مالسالا خیرات  ( 36 . ) ص 186 یمزراوخ ج 1 ، مالسلاهیلع  نیـسحلا  لتقم  25 ؛ ص 26 -  ج 5 ، حوتفلا ، ( 35 . ) ص 9 نازحالا ، ریثم  21 ؛
ص ج 5 ، حوتفلا ، ( 39 . ) 268 ص 269 -  ج 2 ، یبهذ ، مالـسالا ، خیرات  ( 38 . ) ص 135 صاوخلا ، ةرکذت  ( 37 . ) ص 268 ج 2 ، یبهذ ،

خیرات ( 43 . ) ص 176 ج 1 ، ۀسایسلا ، ۀمامالا و  ( 42 . ) 16  - ص 17 ج 4 ، حوتفلا ، ( 41 . ) ث 88 ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  ( 40 . ) 13
ص 25 و ج 5 ، حوتفلا ، ( 46 . ) 18  - ص 19 ج 4 ، حوتفلا ، ( 45 . ) ص 268 ج 2 ، یبهذ ، مالـسالا ، خیرات  ( 44 . ) ص 340 ج 5 ، يربطلا ،

یلاما ص 26 ؛ ج 5 ، مثعانبا ، ( 49 . ) ص 156 ج 2 ، فارشالا ، باسنا  ( 48 . ) 21  - ص 23 ج 5 ، حوتفلا ، ( 47 . ) ص 24 فوهل ، دیرگنب ،
بقانم ص 329 ؛ ج 44 ، راونالاراحب ، دـیرگنب : و  ص 33 ؛ ج 5 ، حوتفلا ، ( 51 . ) ص 341 ج 5 ، يربطلا ، خیرات  ( 50 . ) ص 152 قودص ،

هیفنح و نب  دمحم  يهرابرد  هچنآ  دشاب . تسرد  دیابن  يربخ  نینچ  ( 53 . ) ص 230 لاوطلا ، رابخا  ( 52 . ) ص 89 ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا 
درادن هدوب ، قارع  هب  نتفر  تقو  رد  هکم و  رد  وگتفگ  نیا  هک  نیا  هب  ياهراشا  هدمآ ، نهک  عبانم  رد  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  اب  يو  نخس 

رخأـتم و عباـنم  رد  هدرک ، لـقن  ردارب  اـب  ار  وا  يوگتفگ  هکم و  هب  يو  ندـمآ  هک  يربخ  اـما  ص 166 ) فارـشالا ج 3 ، باسنا  دیرگنب : )
زا تسیابن  تسین و  دامتعا  هتـسیاش  يور  چیه  هب  یمود ، نیا  هک  تسا  هدمآ  یحیرط  بختنم  نآ  زا  رت  یناتـساد  فوهل و  دننام   ) یناتـساد

بجر نم  نیقب  ثالثل  تبـسلا  ۀلیل   » ص 34 ج 2 ، داشرالا ، ( 55 . ) مالسلاهیلع ص 61 نیـسحلا  مامالا  ۀمجرت  ( 54 . ) درک لـقن  يزیچ  نآ 
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ص ج 5 ، حوتفلا ، ( 59 . ) ص 230 لاوطلا ، رابخا  ( 58 . ) مالسلاهیلع ص 56 نیـسحلا  مامالا  ۀمجرت  ( 57 . ) 21 صصق ، ( 56  «. ) نیتس ۀنس 
ج 5، حوتفلا ، ص 352 ؛ ج 5 ، يربطلا ، خیرات  ( 62 . ) ص 77 ج 3 ، فارشالا ، باسنا  ( 61 . ) ص 158 ج 3 ، فارشالا ، باسنا  ( 60 . ) 38
ص ج 3 ، فارشالا ، باسنا  ( 66 . ) ص 184 ۀمهملا ، لوصفلا  ( 65 . ) ص 327 ج 5 ، مظتنملا ، ( 64 . ) ص 36 ج 2 ، داشرالا ، ( 63 . ) ص 38
ص ج 3 ، فارشالا ، باسنا  ( 68 . ) ص 231 لاوطلا ، رابخا  ( 67 . ) تسا هدمآ  ص 41 ) ج 2 ،  ) ممالا براجت  رد  ناـنآ  يهماـن  نتم  158 ؛
هک نیا  هب  هراشا  هدـمآ و  رتلماک  حوتفلا  رد  همان  نیا  نتم  ص 157 . ج 3 ، فارشالا ، باسنا  ص 351 ؛ ج 5 ، يربطلا ، خیرات  ( 69 . ) 171

، صاوخلا ةرکذت  ( 71 . ) ص 251 ج 2 ، یبوقعی ، ( 70 . ) تسا هدش  هتفرگ ، تسد  هب  ار  تفالخ  عامجا  تروشم و  نودب  مه  هیواعم  دـنزرف 
خیرات ( 73 . ) دـب ماما  بوخ و  ماـما  فیرعت  رد  ناـفع  نب  ناـمثع  هب  ماـما  تحیـصن  يهبطخ 164 ؛ هغالبلاجهن ، دـیرگنب : ( 72 . ) ص 136

(76 . ) مالسلاهیلع ص 64 نیسحلا  مامالا  ۀمجرت  ( 75 . ) ص 307 ج 2 ، ۀیوبنلا ) ةریـسلا  ، ) نابح نبا  تاقثلا  ( 74 . ) ص 353 ج 5 ، يربطلا ،
ص 56؛ ج 5 ، حوـتفلا ، ص 332 ؛ لاوـطلا ، راـبخا  ص 77 ؛ ج 2 ، فارـشالا ، باـسنا  ( 77 . ) مالـسلاهیلع ص 65 نیـسحلا  مامالا  ۀـمجرت 
ص 41. ج 2 ، داشرالا ، ص 56 ؛ ج 5 ، حوتفلا ، ص 332 ؛ لاوطلا ، رابخا  ص 77 ؛ ج 2 ، فارشالا ، باسنا  ( 78 . ) ص 41 ج 2 ، داشرالا ،
زا دعـس  رتخد  ۀـیرام  زا  فنخموبا  ( 80 . ) ص 223 يرولا ، مـالعا  ص 41 ؛ ج 2 ، داـشرالا ، ص 303 ؛ يدوعـسم ، فارـشالا  هیبنتا و  ( 79)

عامتجا يو  يهناخ  رد  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  مایق  يهناتسآ  رد  نایعیـش  دوب و  هرـصب  لاعف  نایعیـش  زا  هک  دنکیم  دای  سیقلادبع  يهفیاط 
ص 357. ج 5 ، يربطلا ، خیرات  ( 82 . ) 157  - ص 158 ج 8 ، ۀیاهنلا ، ۀیادبلا و  دیرگنب : ( 81 . ) ص 353 ج 5 ، يربطلا ، خیرات  دناهدرکیم 
ج 5، حوتفال ، ص 356 ؛ ج 5 ، يربطلا ، خیرات  ( 85 . ) 63 ص 64 -  ج 5 ، حوتفلا ، ( 84 . ) ص 335 ج 2 ، فارشالا ، باسنا  نم  لمج  ( 83)
ص 233؛ لاوطلا ، راـبخا  77 ؛  - ص 78 ج 3 ، فارـشالا ، باسنا  دیرگنب : ( 87 . ) ص 91 ج 4 ، بوشآ ، رهـش  نبا  بقاـنم  ( 86 . ) ص 59
(90 . ) ص 379 ج 5 ، يربطلا ، خیرات  ص 85 ؛ ج 3 ، فارشالا ، باسنا  ( 89 . ) ص 39 ج 2 ، داشرالا ، ( 88 . ) ص 356 ج 5 ، يربطلا ، خیارت 
ج نامه ، ( 93 . ) 192  - ص 193 ج 1 ، یمزراوخ ، مالسلاهیلع  نیـسحلا  لتقم  ( 92 . ) ص 38 ج 5 ، حوتفلا ، ( 91 . ) ص 67 ج 2 ، داشرالا ،
ص صاوخلا ، ةرکذت  ( 96 . ) مالسلاهیلع ص 59 نیسحلا  مامالا  ۀمجرت  ( 95 . ) 117  - صص 119 ج 5 ، حوتفلا ، ( 94 . ) 192  - ص 193 ، 1

ءافلخلا خـیرات  ( 99 . ) ص 137 صاوـخلا ، ةرکذـت  ( 98 . ) ص 384 ج 5 ، يربـطلا ، خـیرات  ص 244 ؛ لاوـطلا ، راـبخا  ( 97 . ) 136  - 137
ج یناربط ، ریبکلا ، مجعم  ( 101 . ) 64  - صص 65 ج 3 ، بهذلا ، جورم  ( 100 . ) ص 160 ج 8 ، ۀیاهنلا ، ۀـیادبلا و  گرب 77 ب ؛ وکسم ) )
ج 5، يربطلا ، خیرات  ص 163 ؛ ج 3 ، فارشالا ، باسنا  دیرگنب : ( 103 . ) مالسلاهیلع ص 56 نیـسحلا  مامالا  ۀمجرت  ( 102 . ) ص 128 ، 3

 - ص 116 ج 5 ، حوتفلا ، ( 105 . ) مالسلاهیلع ص 58 نیـسحلا  مامالا  ۀمجرت  ( 104  ) ص 190 ج 12 ، قشمد ، خیرات  رـصتخم  ص 384 ؛
(107 . ) مالسلاهیلع ص 59 نیسحلا  مامالا  ۀمجرت  115 ؛  - ص 116 ج 5 ، حوتفلا ، ( 106 . ) مالسلاهیلع ص 59 نیسحلا  مامالا  ۀمجرت  115 ؛
، يربطلا خیرات  مالسلاهیلع ص 59 ؛ نیسحلا  مامالا  ۀمجرت  ( 108 . ) ص 377 ج 4 ، دیرفلا ، دقع  ص 387 ؛ ج 5 ، يربطلا ، خیرات  دیرگنب :

نیسحلا مامالا  ۀمجرت  ( 110 . ) ص 66 ج 3 ، بهذلا ، جورم  دـیرگنب : ص 161 ؛ ج 3 ، فارـشالا ، باسنا  ( 109 . ) 388  - ص 389 ج 5 ،
ج فارشالا ، باسنا  ( 114  ) ص 160 ج 3 ، فارشالا ، باسنا  ( 113 . ) نامه ص 61 ( 112 . ) ص 57 نامه ، ( 111 . ) مالسلاهیلع ص 58
(117 . ) ص 164 ج 3 ، فارـشالا ، باسنا  ( 116 . ) ص 354 ج 5 ، يربطلا ، خـیرات  ( 115 . ) ص 385 ج 5 ، يربطلا ، خـیرات  ص 164 ؛ ، 3

اهنم و   ) 127 صص 128 -  يریبز ، بعصم  شیرق  بسن  ص 216 ؛ ج2 ، یبوقعی ، خیرات  ( 118 . ) 160 ص 220 ، ج 3 ، فارشالا ، باسنا 
 - صص 63 مالسلاهیلع  نیسحلا  مامالا  ۀمجرت  ( 120 . ) 380  - ص 381 ج 5 ، يربطلا ، خیرات  ( 119 !. ) دیبعلا دبتعت  امک  ادبع  دوعت  وأ  قتعت 

رـصتخم دیرگنب : ص 2614 و  ج 6 ، بلطلا ، ۀـیغب  ( 123 . ) ص 386 ج 5 ، يربطلا ، خـیرات  ( 122 . ) ص 245 لاوطلا ، راـبخا  ( 121 . ) 62
مالسلاهیلع ص 88. نیـسحلا  مامالا  ۀمجرت  ( 126 . ) ص 120 ج 5 ، حوتفلا ، ( 125 . ) 71 ءارسا ، ( 124 . ) ص 120 ج 27 ، قشمد ، خـیرات 
(130 . ) ص 246 لاوطلا ، رابخا  ( 129 . ) ص 76 ج 2 ، داشرالا ، ص 399 ؛ ج 5 ، يربطلا ، خراـت  ( 128 . ) ص 123 ج 5 ، حوـتفلا ، ( 127)

دیعب هدیسر و  اجنآ  هب  هجحيذ  زور 29  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هک  تسا  لتاقمینب  رصق  زا  دعب  هیناطقطق  لزنم  ص 216 . ج 2 ، یبوقعی ،
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ۀمجرت ( 133 . ) ص 73 فوهل ، ( 132 . ) ج 4 ص 379 دیرفلا ، دقع  ( 131 . ) دشاب هدوب  اجنآ  رد  ملسم  تداهـش  ربخ  ندینـش  هک  دیامنیم 
ص ج 3 ، فارـشالا ، باسنا  ص 246 ؛ لاوطلا ، راـبخا  ( 135 . ) ص 379 ج 4 ، دیرفلا ، دـقع  ( 134 . ) مالسلاهیلع ص 67 نیـسحلا  مامالا 
ص 414. ج 20 ، يریون ، برـالا  ۀـیاهن  ص 229 ؛ یمزراوخ ، مالـسلاهیلع  نیـسحلا  لتقم  ص 397 ؛ ج 5 ، يربطلا ، خـیرات  ( 136 . ) 168
: دیرگنب ص 245 ؛ لاوطلا ، رابخا  ( 139 . ) 67  - مالسلاهیلع ص 68 نیـسحلا  مامالا  ۀمجرت  ( 138 . ) 247 ص 248 -  لاوطلا ، رابخا  ( 137)

مالسلاهیلع نیسحلا  لتقم   143  - ص 145 ج 5 ، حوتفلا ، ( 141 . ) ص 394 ج 5 ، يربطلا ، خیرات  ( 140 . ) 166  - ص 167 فارشالا ، باسنا 
زا دیفم  داشرا  بلاطم  هک  نانچمه  تسا . هدـش  هتـشون  مثعانبا  حوتفلا  يور  زا  یمزراوخ  بلاطم  عون   ) 234  - ص 235 ج 1 ، یمزراوخ ،

ص ج 3 ، فارشالا ، باسنا  ( 143 . ) ص 403 ج 5 ، يربطلا ، خیرات  ( 142 (. ) تسا هدـش  فیلأت  هدـمآ  يربط  رد  هک  فنخموبا  نتم  يور 
ج 5، حوتفلا ، ( 147 . ) ص 392 ج 5 ، يربطلا ، خیرات  ( 146 . ) ص 59 ج 2 ، ممالا ، براجت  ( 145 . ) ص 243 لاوطلا ، رابخا  ( 144 . ) 377
(150 . ) ص 169 ج 3 ، فارشالا ، باسنا  مالسلاهیلع ص 343 ؛ نیسحلا  مامالا  ۀمجرت  ( 149 . ) ص 77 76 ج 5 ، حوتفلا ، ( 148 . ) ص 145
ص ج 3 ، فارـشالا ، باسنا  ( 151 . ) ص 395 ج 5 ، يربطلا ، خـیرات  ص 167 ؛ ج 3 ، فارـشالا ، باسنا  145 ؛  - ص 147 ج 5 ، حوتفلا ،
ج يربطلا ، خیرات  ( 155 . ) ص 246 لاوطلا ، رابخا  ( 154 . ) ص 189 ۀمهملا ، لوصفلا  ( 153 . ) ص 399 ج 5 ، يربطلا ، خیرات  ( 152 . ) 168
(159 . ) 136  - ص 138 ج 5 ، حوتفلا ، ( 158 . ) ص 403 ج 5 ، يربطلا ، خیرات  ( 157 . ) ص 73 ج 2 ، داشرالا ، ( 156 . ) 396 ص 397 -  ، 5

خیرات ( 162 . ) ص 140 ج 5 ، حوـتفلا ، ( 161 . ) ص 403 ج 5 ، يربطلا ، خـیرات  ( 160 . ) 169  - 171 ص 225 ، ج 3 ، فارـشالا ، باسنا 
باسنا ( 165 . ) 403  - ص 404 ج 5 ، يربطلا ، خـیرات  ( 164 . ) ص 403 ج 5 ، يربطلا ، خـیرات  ( 163 . ) 401  - ص 402 ج 5 ، يربطلا ،

(169 . ) ص 147 ج 5 ، حوـتفلا ، ( 168 . ) 404  - ص 405 ج 5 ، يربطلا ، خـیرات  ( 167 . ) 23 بازحا ، ( 166 . ) ص 171 ج 3 ، فارشالا ،
، ۀسایسلا ۀمامالا و  ( 172 . ) ص 400 ج 5 ، يربطلا ، خیرات  ( 171 . ) ص 282 ج 3 ، ریثانبا ، لماک  ( 170 . ) ص 406 ج 5 ، يربطلا ، خیرات 
ج 3، فارشالا ، باسنا  ص 153 ؛ ج 5 ، حوتفلا ، ( 174 . ) ص 249 لاوطلا ، رابخا  ص 176 ؛ ج 3 ، فارشالا ، باسنا  ( 173 . ) ص 5 ج 2 ،
(177 . ) 469  - صـص 470 ج 5 ، يربـطلا ، خـیرات  ص 262 ؛ لاوـطلا ، راـبخا  ( 176 . ) ص 407 ج 5 ، يربـطلا ، خـیرات  ( 175 . ) ص 180
ص 259. لامعالا ، باوث  ( 180 . ) ص 175 ج 3 ، فارشالا ، باسنا  ( 179  ) ص 133 ج 5 ، حوتفلا ، ( 178 . ) 131  - ص 133 ج 5 ، حوتفلا ،
(184  ) ص 407 ج 5 ، يربطلا ، خیرات  ( 183 . ) مالسلاهیلع ص 68 نیسحلا  مامالا  ۀمجرت  ( 182 . ) ص 180 ج 3 ، فارشالا ، باسنا  ( 181)
ص 141. ج 5 ، حوتفلا ، ص 408 ؛ ج 5 ، يربطلا ، خیرات  ( 186 . ) ص 176 ج 3 ، فارشالا ، باسنا  ( 185 . ) ص 407 ج 5 ، يربطلا ، خیرات 

مالسلاهیلع نیسحلا  لتقم  ( 190 . ) ص 148 ج 5 ، حوتفلا ، ( 189 . ) 147  - ص 148 ج 5 ، حوتفلا ، ( 188 . ) ص 250 لاوطلا ، رابخا  ( 187)
ج يربطلا ، خیرات  ( 193 . ) مالسلاهیلع ص 69 نیسحلا  مامالا  ۀمجرت  ( 192 . ) 149  - ص 150 ج 5 ، حوتفلا ، ( 191 . ) ص 237 یمزراوخ ،
.150  - ص 151 ج 5 ، حوـتفلا ، ( 196 . ) ص 216 ج 2 ، یبوقعی ، خـیرات  ( 195 . ) ص 389 ج 5 ، يربطلا ، خـیرات  ( 194 . ) ص 389 ، 5

رگید دراوم  رد  تسا . هدش  یفرعم  نادمه  ير و  نایم  يرهش  ناونع  هب  هک  دشاب  یبتسد  رهش  دیاب  نتم ، نیا  رد  نادمه  زا  دوصقم  ( 197)
مامالا ۀمجرت  ( 198 . ) ص 409 ج 5 ، يربطلا ، خـیرات  ص 251 ؛ يرونید ، لاوطلا  رابخا  دـیرگنب : تسا . دـش  داـی  یبتـسد  زرم  اـی  رغث  زا 

براجت ( 201 . ) ص 410 ج 5 ، يربطلا ، خـیرات  ( 200 . ) 385  - ص 386 ج 3 ، فارـشالا ، باسنا  ( 199 . ) مالسلاهیلع ص 68 نیـسحالا 
(205 . ) ص 153 ج 5 ، حوتفلا ، ( 204 . ) گرب 82 ب ءافلخلا ، خرات  ( 203 . ) 171  - ص 172 ج 5 ، حوتفلا ، ( 202 . ) ص 64 ج 2 ، ممالا ،
ج 5، يربطلا ، خیرات  ( 208 . ) 155  - ص 156 ج 5 ، حوتفلا ، ( 207 . ) ص 177 ج 3 ، فارـشالا ، باسنا  ( 206 . ) ص 251 لاوطلا ، راـبخا 
ص ج 5 ، يربطلا ، خیرات  ( 211 . ) 251  - ص 252 لاوطلا ، رابخا  ( 210 . ) 69  - مالسلاهیلع ص 70 نیسحلا  مامالا  ۀمجرت  ( 209 . ) ص 411
، باسنا ( 215 . ) ص 178 ج 3 ، فارشالا : باسنا  ( 214 . ) ص 178 ج 3 ، فارشالا ، باسنا  ( 213 . ) ص 157 ج 5 ، حوتفلا ، ( 212 . ) 412
(218 . ) ص 159 ج 5 ، حوتفلا ، ( 217 . ) ص 225 ج 3 ، فارـشالا ، باسنا  ( 216 . ) ص 252 لاوطلا ، راـبخا  ص 179 ؛ ج 3 ، فارشالا ،
، فارشالا باسنا  ( 221 . ) ص 159 ج 5 ، حوتفلا ، ( 220 . ) 157 ص 158 -  ج 5 ، حوتفلا ، ( 219 . ) ص 98 ج 4 ، بوشآرهش ، نبا  بقانم 
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ص ج 3 ، فارشالا ، باسنا  ( 224 . ) ص 429 ج 5 ، يربطلا ، خیرات  ( 223 . ) صص 140-140 نیفص ، ۀعقو  ( 222 . ) 178  - ص 179 ج 3 ،
خیرات ص 180 ؛ ج 3 ، فارشالا ، باسنا  ( 226 . ) ص 240 مرقم ، نیسحلا  لتقم  دیرگنب ؛ ص 180 ؛ ج 3 ، فارشالا ، باسنا  ( 225 . ) 180

لتقم ( 229 . ) 162  - ص 163 ج 5 ، حوتفلا ، ( 228 . ) ص 155 قودص ، یلاما  ( 227 . ) ص 86 ج 2 ، داشرالا ، ص 412 ؛ ج 5 ، يربطلا ،
ۀمجرت ( 232 . ) ص 181 ج 3 ، فارشالا ، باسنا  ( 231 . ) ص 162 ج 5 ، حوتفلا ، ( 230 . ) ص 244 ج 1 ، یمزراوخ ، مالسلاهیلع  نیسحلا 

ص 389. ج 5 ، يربطلا ، خیرات  ص 225 ؛ ج 3 ، فارـشالا ، باسنا  ص 6 ؛ ج 2 ، ۀسایـسلا ، ۀمامالا و  مالسلاهیلع ص 69 ؛ نیـسحلا  مامالا 
(236 . ) ص 414 ج 5 ، يربطلا ، خـیرات  ( 235 . ) 412  - ص 413 ج 5 ، يربطلا ، خـیرات  ( 234 . ) ص 182 فارـشالا ج 3 ، باسنا  ( 233)
ص 413. ج 5 ، يربطلا ، خـیرات  ( 238 . ) ص 246 ج 1 ، یمزراوخ ، مالـسلاهیلع  نیـسحلا  لتقم  ( 237 . ) ص 414 ج 5 ، يربطلا ، خـیرات 

ۀمامالا ( 242 . ) مالسلااهیلع ص 69 نیسحلا  مامالا  ۀمجرت  ( 241 . ) ص 414 ج 5 ، يربطلا ، خیرات  ( 240 . ) ص 164 ج 5 ، حوتفلا ، ( 239)
، بوشآرهش نبا  بقانم  414 ؛ ص 415 -  ج 5 ، يربطلا ، خیرات  182 ؛  - ص 183 ج 3 ، فارشالا ، باسنا  ( 243 . ) ص 6 ج 2 ، ۀسایسلا ، و 
ص 89. ج 2 ، داشرالا ، ص 416 ؛ ج 5 ، يربطلا ، خیرات  ( 245 . ) مالسلاهیلع ص 70 نیسحلا  مامالا  ۀمجرت  ( 244 . ) 97  - صص 98 ج 4 ،
(249 . ) ص 184 ج 3 ، فارـشالا ، باسنا  ( 248 . ) ص 415 ج 5 ، يربطلا ، خـیرات  ( 247 . ) 141  - صـص 142 صاوخلا ، ةرکذت  ( 246)
.416  - ص 417 ج 5 ، يربطلا ، خیرات  ( 251 . ) 184  - ص 185 ج 3 ، فارشالا ، باسنا  ( 250 . ) مالسلاهیلع ص 70 نیسحلا  مامالا  ۀمجرت 
ص يرولا ، مالعا  ( 254 . ) ص 147 ج 4 ، یفاـکلا ، نم  عورفلا  ( 253 . ) ص 90 ج 2 ، داـشرالا ، 175 ؛  - ص 176 ج 5 ، حوـتفلا ، ( 252)
(256 . ) مالـسلاهیلع ص 70 نیـسحلا  مامالا  ۀمجرت  ( 255 . ) ص 284 ج 3 ، ریثانبا ، لـماکلا  ص 337 ؛ ج 5 ، يزوـجنبا ، مظتنملا  237 ؛

خیرات ص 185 ؛ ج 3 ، فارشالا ، باسنا  ( 258 . ) ص 185 ج 5 ، يربطلا ، خیرات  ( 257 . ) 70 مالسلاهیلع ص 71 -  نیسحلا  مامالا  ۀمجرت 
ج 5، يربطلا ، خیرات  ( 261 . ) 74  - ص 75 نییبلاطلا ، لتاقم  ( 260 . ) 419 ص 420 -  ج 5 ، يربطلا ، خیرات  ( 259 . ) گرب 83 آ ءافلخلا ،

نیسحلا مامالا  ۀمجرت  ( 264 . ) ص 156 قودص ، یلاما  ( 263 . ) ص 418 ج 5 ، يربطلا ، خیرات  ( 262 . ) ص 237 يرولا ، مالعا  ص 419 ؛
ص 78. نییبلاطلا ، لتاقم  ص 71 ؛ نیـسحلا ، مامالا  ۀمجرت  دیرگنب : ( 266 . ) ص 419 ج 5 ، يربطلا ، خیرات  ( 265 . ) مالسلاهیلع ص 105
، یبوقعی خیرات  ( 269 . ) ص 244 ج 2 ، یبوقعیلا ، خیرات  185 ؛  - ص 186 ج 3 ، فارشالا ، باسنا  ( 268 . ) ص 156 قودص ، یلاما  ( 267)
ص ج 4 ، بوشآرهـش ، نبا  بقانم  ( 270 . ) 93 ص 94 -  ج 2 ، داشرالا ، 420 ؛  - ص 421 ج 5 ، يربطلا ، خـیرات  216 ؛  - ص 217 ج 2 ،
ص فوهل ، ( 272 . ) ص 421 ج 5 ، يربطلا ، خیرات  دیرگنب : ص 186 ؛ ج 3 ، فارشالا ، باسنا  ( 271 . ) ص 69 ج 2 ، ممالا ، براجت  99 ؛
، يربطلا خرات  179 ؛  - ص 180 ج 5 ، حوتفلا ، ( 275 . ) 174  - ص 175 ج 5 ، حوتفلا ، ( 274 . ) ص 422 ج 5 ، يربطلا ، خیرات  ( 273 . ) 94

مامالا ۀمجرت  رکاسعنبا ، خیرات  ص 379 ؛ ج 4 ، دیرفلا ، دقع  ( 277 . ) ص 12 ج 2 ، ۀسایـسلا ، ۀمامالا و  ( 276 . ) 421 ص 422 -  ج 5 ،
، يربطلا خیرات  ( 279 . ) ص 2932 ج 1 ، یشکلا ، لاجر  ص 422 ؛ ج 5 ، يربطلا ، خیرات  ( 278 . ) ص 220 مالسلاهیلع ، بلاطیبا  نب  یلع 

تابثا ( 281 . ) ص 183 ج 5 ، حوـتفلا ، ( 280 . ) ص 253 لاوـطلا ، راـبخا  ص 187 ؛ ج 3 ، فارـشالا ، باسنا  دـیرگنب ، ص 422 ؛ ج 5 ،
و ص 254 ؛ لواطلا ، رابخا  ( 284 . ) ص 226 ج 3 ، فارشالا ، باسنا  ( 283 . ) ص 187 ج 3 ، فارشالا ، باسنا  ( 282 . ) ص 126 ۀیصولا ،
ص 174. ج 5 ، حوـتفلا ، ص 253 ؛ لاوطلا ، راـبخا  ص 187 ؛ ج 3 ، فارـشالا ، باسنا  ( 285 . ) ص 422 ج 5 ، يربطلا ، خیرات  دـیرگنب :
(288 . ) مالسلاهیلع ص 71 نیـسحلا  مامالا  ۀمجرت  ( 287 . ) ص 96 ج 2 ، دـیفم ، داشرالا  423 ؛ ص 424 -  ج 5 ، يربطلا ، خـیرات  ( 286)
ص 73. تارایزلا ، لماک  ص 126 ؛ هیصولا ، تابثا  ( 290 . ) 286 ص 287 -  ج 3 ، ریثانبا ، لماک  ( 289 . ) ص 423 ج 5 ، يربطلا ، خیرات 
مالسلاهیلع ص 72. نیسحلا  مامالا  ۀمجرت  ( 293 . ) ص 100 ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  ( 292  ) 181 ص 182 -  ج 5 ، حوتفلا ، ( 291)
424؛ صص 426 -  ج 5 ، يربطلا ، خیرات  ( 296 . ) ص 244 ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  ( 295 . ) 188 ص 226 ، ج 3 ، فارشالا ، باسنا  ( 294)
ص لوقعلا ، فحت  ( 298 . ) 55  - صص 56 ج 2 ، ۀمغلا ، فشک  ( 297  ) 98 ص 100 -  ج 2 ، داشرالا ، 158 ؛  - ص 159 قودـص ، یلاما 

مامالا ۀمجرت  قشمد ، خیرات  6 ؛  - صص 8 ج 2 ، یمزراوخ ، مالسلاهیلع  نیسحل  لتقم ا  95 ؛ ص 97 -  يدیز ، بلاطوبا  یلاما  274 ؛  - 275
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ج 5، يربطلا ، خیرات  ( 300 . ) مالسلاهیلع ص 215 نیـسحلا  مامالا  ۀمجرت  قشمد ، خیرات  ( 299 . ) 216 صص 218 -  مالسلاهیلع  نیسحلا 
ص 427 ج 5 ، يربطلا ، خیرات  ( 302 . ) 244  - ص 245 ج 2 ، یبوقعیلا ، خیرات  ص 189-188 ؛ ج 3 ، فارشالا ، باسنا  ( 301 . ) ص 392
ج 5، يربطلا ، خیرات  ( 304 . ) مالسلاهیلع ص 72 نیسحلا  مامالا  ۀمجرت  ص 8 ؛ ج 2 ، یمزراوخ ، مالسلاهیلع  نیسحلا  لتقم  ( 303 . ) 426 - 

خیرات ( 308 . ) ص 254 لاوطلا ، رابخا  ( 307 . ) ص 225 ج 3 ، فارشالا ، باسنا  ( 306 . ) نیسحلا ص 72 مامالا  ۀمجرت  ( 305 . ) ص 427
ج فارشالا : باسنا  ( 311 . ) 184  - ص 185 حوتفلا ج 5 ، ( 310 . ) 427 ص 428 -  ج 5 ، يربطلا ، خیرات  ( 309 . ) ص 392 ج 5 ، يربطلا ،

نم لتق  نم  ۀیمیـست  يهلاسر  زا  لـقن  هب  ص 85  ج 2 ، نیفطـصملا ، تاربع  ( 312 . ) 428 ص 429 -  ج 5 ، يربطلا ، خـیرات  ص 189 ؛ ، 3
رد هدرک  یفرعم  يراصنا  ار  رفن  ود  نیا  مرقم ، نیسحلا  لتقم  رد  . 154  - ص 155 يهرامش 2 ، انثارت ، يهلجم  مالسلاهیلع  نیسحلا  باحصا 

دیعب هچرگ  دشابن ؛ عمج  لباق  هک  تسین  نینچ  هتبلا  دناهدش . هتـسناد  جراوخ ) ياربیمان   ) ۀـمکحم زا  نانآ  هدربمان  يهلاسر  نتم  هک  یلاح 
ص ج 3 ، فارـشالا ، باسنا  ( 314 . ) ص 189 ج 3 ، فارـشالا ، باسنا  ( 313 . ) دشاب هدـیورگ  جراوخ  هب  راصنا  زا  یـسک  هک  دـیامنیم 
مالسلاهیلع ج 2، نیـسحلا  لتقم  ص 97 ؛ يدـیز ، بلاطوبا  یلاما  ( 315 . ) ص 183 ج 5 ، حوتفلا ، ص 429 ؛ ج 5 ، يربطلا ، خـیرات  190 ؛

خیرات ص 194 ؛ ج 3 ، فارـشالا ، باسنا  ( 318 . ) ص 184 ج 5 ، حوـتفلا ، ( 317 . ) ص 190 ج 3 ، فارـشالا ، باسنا  ( 316 . ) ص 8 و
نبا ( 320 . ) ص 8 ج 2 ، یمزراوخ ، مالـسلاهیلع  نیـسحلا  لتقم  ص 97 ؛ يدـیز ، بلاطوبا  یلاـما  ( 319 . ) 436  - ج 5،ص 437 يربطلا ،

ص ج 5 ، يربطلا ، خیرات  ( 323 . ) ص 190 ج 3 ، فارشالا ، باسنا  ( 322 . ) ص 184 ج 5 ، حوتفلا ، ( 321 . ) ص 113 ج 4 ، بوشآرهش ،
نیـسحلا مامالا  ۀمجرت  دیرگنب : تسا . هدرک  دای  نب ... میمت  نب  هللادبع  ار ، هللادـیبع  يهدـش  هدازآ  مالغ  ملاس  لتاق  دعـسنبا  429 ؛  - 430

مالسلاهیلع ج نیسحلا  لتقم  ( 326 . ) 161 صص 162 -  قودص ، یلاما  ( 325 . ) 185  - ص 186 ج 5 ، حوتفلا ، ( 324 . ) مالسلاهیلع ص 72
ص 199. ج 5 ، حوتفلا ، ( 329 . ) ص 445 ج 5 ، يربطلا ، خیرات  ( 328 . ) 197  - ص 198 ج 3 ، فارشالا ، باسنا  ( 327 . ) 12  - ص 13 ، 2
، يربطلا خیرات  190 ؛  - ص 191 ج 3 ، فارشالا ، باسنا  ( 331 . ) ص 430 ج 5 ، يربطلا ، خیرات  ص 190 ؛ ج 3 ، فارشالا ، باسنا  ( 330)

باسنا ( 335 . ) ص 431 ج 5 ، ناـمه ، ( 334 . ) ص 432 ج 5 ، ناـمه ، ( 333 . ) ص 431 ج 5 ، يربطلا ، خـیرات  ( 332 . ) ص 431 ج 5 ،
لتاـق يو  تسا . هدرک  لـقن  مثعانبا  هک  یتیاور  سکع  هب  نیا  ص 433 ؛ ج 5 ، يربطلا ، خیرات  ( 336 . ) 191  - ص 192 ج 3 ، فارشالا ،

هک یتاحیـضوت  رطاخ  هب  اهدـعب  اما  دورـس ؛ يراعـشا  راختفا  اب  ریرب ، نتـشک  زا  سپ  هک  دـنادیم  سوانب  ریجب )!(  مان  اـب  یـصخش  ار  ریرب 
؛ دوب درکن  ار  يراـک  نینچ  شاـک  يا  هک  تفگ  دورـس و  ینامیـشپ  رد  يرعـش  دـش و  نامیـشپ  داد ، ریرب  یفرعم  رد  وا  يارب  شاهدازوـمع 

لتقم ( 338 . ) ص 188 186 ج 5 ، حوتفلا ، ( 337 . ) 187 ص 189 -  ج 5 ، حوتفلا ، دهدب ! ادـخ  هب  هک  دراد  یباوج  هچ  رـشحم  رد  نونکا 
ج 5، يربطلا ، خیرات  ( 340 . ) ص 185 ج 5 ، حوتفلا ، ( 339  ) تسا هدروآ  يو  زا  مه  ییاهزجر  اـجنآ  رد  77 و  صص 78 -  فنخمیبا ،
ص ج 3 ، فارشالا ، باسنا  ( 343 . ) ص 263 ج 3 ، دیدحلایبا ، نبا  ۀغالبلاجهن  حرـش  ( 342 . ) ص 434 ج 5 ، نامه ، ( 341 . ) ص 434

یخرب تارابع  زا  هاگ  ( 346 . ) ص 435 ج 5 ، نامه ، ( 345 . ) ص 435 ج 5 ، يربطلا ، خیرات  ( 344 . ) ص 434 ج 5 ، يربطلا ، خیرات  192 ؛
، يربطلا خیرات  ص 194 ؛ فارشالا ج 3 ، باسنا   ) دناهدوب اهنت 32  ماما  هاپس  نمشد ، زادناریت  زاغآ  نامه  زا  ییوگ  هک  دیآیمرب  ناخروم 

نانآ يرفن  عمج 38  تداهش  نمشد و  عیسو  يزادناریت  زا  سپ  هاپـس  يهدنام  یقاب  دارفا ، نیا  دسریم  رظن  هب  هک  یلاح  رد  ص 436 ) ج 5 ،
(348 . ) ص 16 مالسلاهیلع ج 2 ، نیـسحلا  لتقم  ( 347 . ) دـهدیم ناشن  ار  مقر  نیمه  هب  بیرق  زین  البرک  يادهـش  یلک  راـمآ  تسا . هدوب 

باسنا ( 351 . ) ص 575 لامعالا ، لابقا  ( 350 . ) 435 ص 436 -  ج 5 ، يربطلا ، خیرات  ( 349 . ) 192  - ص 193 ج 3 ، فارشالا ، باسنا 
 - ص 438 ج 5 ، نامه ، ( 354 . ) ص 437 ج 5 ، يربطلا ، خیرات  ( 353 . ) ص 436 ج 5 ، يربطلا ، خیرات  ( 352 . ) ص 194 ج 3 ، فارشالا ،

(358 . ) ص 439 ج 5 ، يربطلا ، خـیرات  ( 357  ) 105 ص 107 -  ج 2 ، داشرالا ، ( 356 . ) ص 194 ج 3 ، فارـشالا ، باسنا  ( 355 . ) 437
ص ج 3 ، فارشالا ، باسنا  ( 360 . ) 439  - ص 440 ج 5 ، يربطلا ، خیرات  ( 359 . ) مالسلاهیلع ص 156 نیسحلا  عم  لتق  نم  ۀیمـست  ۀلاسر 

باسنا ص 440 ؛ ج 5 ، يربـطلا ، خـیرات  ( 362  ) ص 440 ج 5 ، يربـطلا ، خـیرات  ( 361 . ) ص 440 ج 5 ، يربـطلا ، خـیرات  194 ؛  - 195
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ص ج 5 ، حوتفلا ، ( 364 . ) ص 195 ج 3 ، فارشالا ، باسنا  440 ؛  - صص 441 ج 5 ، يربطلا ، خیرات  ( 363 . ) ص 195 ج 3 ، فارشالا ،
نیا يارب  ار  تیاکح  نیا   281  - صص 282 ادهشلا ، ۀضور  ( 365 . ) 10  - ص 11 ج 2 ، یمزراوخ ، مالسلاهیلع  نیسحلا  لتقم  185 ؛  - 186

ج 5، يربطلا ، خیرات  ( 366 . ) تسا هدمآ  اروشاع  يهرابرد  یخیرات  ریغ  عیاقو  هزادنا  هچ  ات  ءادهشلا  ۀضور  رد  دشاب  نشور  هک  مدرک  لقن 
ج 3، فارشالا ، باسنا  ( 368 . ) ص 17 ج 2 ، یمزراوخ ، مالسلاهیلع  نیـسحلا  لتقم  ( 367 . ) ص 195 ج 3 ، فارشالا ، باسنا  ص 441 ؛
(372 . ) 103  - صص 104 ج 4 ، بقاـنملا ، ( 371 . ) ص 160 یلاـمالا ، ( 370 . ) ص 441 ج 5 ، يربطلا ، خـیرات  ( 369 . ) 195  - ص 196

يدزا دـلاخ  نب  ورمع  نامه  نیا  ایآ  ص 24  نیسحلا ج 2 ، لتقم  ( 374 . ) 192  - ص 193 ج 5 ، حوتفلا ، ( 373 . ) ص 192 ج 5 ، حوتفلا ،
(375 . ) تسا هدمآ  دـلاخ  نب  ورمع  ص 33 ،)  ) امننبا نازحالا  ریثم  رد  اما  هدـش  دای  يوادیـص  دـلاخ  نب  رمع  زا  یمزراوخ  نتم  رد  تسا ؟
ج فارشالا ، باسنا  ( 377 . ) ص 14 ج 2 ، یمزراوخ ، مالسلاهیلع  نیسحلا  لتقم  ص 193 ؛ ،ج 5 ، حوتفلا ( 376 . ) ص 193 ج 5 ، حوتفلا ،
.104  - ص 105 ج 4 ، بقانملا ، دیرگنب : ( 380 . ) ص 198 ج 3 ، فارشالا ، باسنا  ( 379 . ) ص 194 ج 5 ، حوتفلا ، ( 378 . ) ص 198 ، 3

خیرات ( 383 . ) ص 197 ج 3 ، فارشالا ، باسنا  ( 382 . ) 445  - ص 446 ج 5 ، يربطلا ، خیرات  ص 198 ؛ ج 3 ، فارشالا ، باسنا  ( 381)
هاـبر ناـک  و  : » تراـبع نیا  اـب  هـتفر  تراـشا  فـنخموبا  هـب  بوـسنم  لـتقم  رد  بـلطم  نـیا  هـب  ( 384 . ) 441  - ص 442 ج 5 ، يربـطلا ،

ص ج 5 ، يربطلا ، خـیرات  ( 386 . ) تسا هدش  طبـض  يرافغلا » ةورعیبا  نب  هللادـبع   » قودـص یلاما  رد  ( 385 «. ) مالسلاهیلع نینمؤملاریمأ 
خیرات ( 388 . ) 23  - صص 24 ج 2 ، یمزراوخ ، مالـسلاهیلع  نیـسحلا  لتقم  ( 387 . ) ص 199 ج 3 ، فارـشالا ، باسنا  دـیرگنب : و  442 ؛

نیـسحلا لتقم  ص 197-196 ؛ ج 5 ، حوـتفلا ، ( 389 . ) ص 198 ج 3 ، فارـشالا ، باـسنا  دـیرگنب : 442 ؛  - صـص 443 ج 5 ، يربـطلا ،
نبا بقاـنملا ، 17 ؛  - ص 18 ج 2 ، یمزراوخ ، مالـسلاهیلع  نیـسحلا  لـتقم  ص 194 ؛ ج 5 ؛ حوـتفلا ، ( 390 . ) ص 18 ج 2 ، یمزراوـخ ،

، بقانملا ص 18 ؛ ج 2 ، یمزراوخ ، مالسلاهیلع  نیسحلا  لتقم  194 ؛  - ص 195 ج 5 ، حوتفلا ، باتک  ( 391 . ) ص 102 ج 4 ، بوشآرهش ،
نبا بقانملا ، ص 18 ؛ ج 2 ، یمزراوخ ، مالسلاهیلع  نیسحلا  لتقم  ص 196 ؛ حوتفلا ج 5 ، باتک  ( 392 . ) ص 102 ج 4 ، بوشآرهش ، نبا 

، مالـسلاهیلع نیـسحلا  مامالا  ۀمجرت  ش 493 ؛ ص 170 ، ج 2 ، یناهفـصا ، میعنوبا  ةوـبنلا ، لـئالد  ( 393 . ) ص 102 ج 4 ، بوـشآرهش ،
دای وا  زا  نارخاتم  زا  یخرب  دیوگیم : يوازعلا ) لداع  قیقحت  ص 243  ج 1 ،  ) هباحصلا ۀفرعم  رد  میعنوبا  . 238 صص 239 -  رکاسعنبا ،

، هباصالا ص 146 ؛ ج 1 ، هباغلا ، دسا  ص 201 ؛ تاعیتسالا ج 1 ، دیرگنب : و  دناهدرمش . هفوک  میقم  نایباحـص  يهرمز  رد  ار  وا  دناهدرک و 
نیـسح ماـما  هب  نآ  نتـسویپ  يهراـبرد  تسا . هدرک  داـی  یلهاـک  ثراـح  نب  سنا  ار  وا  نازحـالا ص 32  ریثـم  رد  اـمننبا  ص 68 ؛ ج 1 ،

ص 197. ج 3 ، فارشالا ، باسنا  ( 395 . ) ص 443 ج 5 ، يربطلا ، خیرات  ( 394 . ) ص 175 فارشالا ج 3 ، باسنا  هب : دیرگنب  مالسلاهیلع 
ج حوتفلا ، ( 399 . ) ص 198 ج 3 ، فارشالا ، باسنا  ( 398 . ) ص 444 ج 5 ، نامه ، ( 397 . ) 443  - ص 444 ج 5 ، يربطلا ، خیرات  ( 396)
(402 . ) ص 198 ج 5 ، حوتفلا ، ص 196 ؛ ج 3 ، فارشالا ، باسنا  ( 401 . ) ص 196 ج 3 ، فارشالا ، باسنا  ( 400 . ) 198  - ص 199 ، 5
ص 198) ج 3 ، باسنا ،  ) يرذالب ص 446 ، ج 5 ، يربطلا ، خیرات  ( 404 . ) 201  - ص 202 ج 5 ، نامه ، ( 403 . ) ص 201 ج 5 ، حوتفلا ،

خیرات ص 204 ؛ ج 3 ، فارشالا ، باسنا  ( 405 . ) تسا هدرک  دای  دارمینب ) يهفیاط  زا   ) یناملـس ثراح  نب  رباج )!  ) دایجزا تداهـش  ربخ 
يرـصب نسح  زا  اجنآ  رد  يو  ص 225 ؛ ج 1 ، طایخ ، نب  ۀفیلخ  خـیرات  ( 407 . ) ص 256 لاوطلا ، رابخا  ( 406 . ) ص 453 ج 5 ، يربطلا ،

نب دـمحم  زا  اجنامه  دنتـشادن . دـننام  نیمز  يور  هک  دـندش  هتـشک  تیب  لها  زا  رفن  نیـسح 16  هارمه  تفگیم : هک  تسا  هدرک  تـیاور 
زین رفن  هدزناش  نیاربانب  دـندش . هتـشک  دـندوب ، هتفرگ  تأـشن  همطاـف  محر  زا  هک  یناـسک  زا  رفن  هدـفه  تفگ : هک  تسا  هدـش  لـقن  هیفنح 

رب اـم  و   ) هدروآ تاـقبط  هک  یبیترت  ( 408 . ) مالسلاهیلع نیـسح  ماما  ناگتـسباو  یمامت  شرامـش  هن  دشاب ؛ بلطم  نیمه  هب  هراشا  دناوتیم 
بتیرت هب  ار  تیب  لـها  يادهـش  يرونید  ناـخروم ، ناـیم  رد  تسین ؛ اـهنآ  تداهـش  بیترت  میاهدروآ ) اـجنیا  رد  ار  یماـسا  ناـمه  ساـسا 

(411 . ) ص 90 نییبلاطلا ، لتاقم  ( 410 . ) ص 15 نییبلاطلا ، باسنا  یف  يدـجملا  ص 89 ؛ نییبلاطلا ، لتاقم  ( 409 . ) تسا هدروآ  تداهش 
لتاقم ( 414 . ) ص 200 ج 3 ، فارشالا ، باسنا  ( 413 . ) 109  - صص 110 ج 2 ، داشرالا ، ( 412 . ) ص 15 نییبلاطلا ، باسنا  یف  يدجملا 
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(419 . ) ص 201 ج 3 ، فارشالا ، باسنا  ( 418 . ) ص 88 نامه ، ( 417 . ) ص 88 نامه ، ( 416 . ) ص 88 نامه ، ( 415 . ) ص 90 نییبلاطلا ،
، نییبلاطلا لتاقم  مدرک . باختنا  يو  يارب  نوعظم  نب  نامثع  مردارب  مان  يور  زا  ار  نامثع  مان  نم  دومرفیم : مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع 
ج 5، يربطلا ، خیرات  ( 423 . ) ص 257 نامه ، ( 422 . ) ص 257 لاوطلا ، رابخا  ( 421 . ) ص 201 ج 3 ، فارشالا ، باسنا  ( 420 . ) ص 89

خیرات ( 425 . ) ص 91 نییبلاطلا ، لتاقم  ( 424 . ) ص 91 نییبلاطلا ، لتاقم  دیرگنب : دـشن . هتخانـش  وا  لتاق  هک  تسا  نآ  دوصقم  ص 468 ؛
باسنا ص 446 ؛ ج 5 ، يربـطلا ، خـیرات  ( 428 . ) ص 87 ناـمه ، ( 427 . ) ص 91 نییبلاـطلا ، لـتاقم  ( 426 . ) ص 468 ج 5 ، يربـطلا ،

«. ۀـعقاولا یف  لتق  نم  لوا  وه   » ص 86 نیبلاطلا ، لتاقم  مهنم .» مدـقت  نم  لوا  ناکف  « ؛ ص 256 لاوطلا ، رابخا  ص 200 ؛ ج 3 ، فارشالا ،
ج داشرالا ، ( 432  ) ص 106 ج 2 ، داشرالا ، ص 446 ؛ ج 5 ، يربطلا ، خیرات  ( 431 «. ) هللا تیب  و  ( » 430 . ) ص 203 ج 5 : حوتفلا ، ( 429)

 - صص 107 ج 2 ، داـشرالا ، ص 447 ؛ ج 5 ، يربطلا ، خـیرات  ( 434 . ) مالـسلاهیلع ص 73 نیـسحلا  مامالا  ۀمجرت  ( 433 . ) ص 106 ، 2
ینتفگ ( 436 . ) ص 106 ج 2 ، داشرالا ، ۀنـس . ةرـشع  عضب  هل  و  تسا : هتـسناد  دودح  نیمه  رد  ار  ربکایلع  نس  دیفم  خیـش  ( 435 . ) 106

! دنشاب هدیمانیماش  دنتسه ، نایوما  رادفرط  نوچ  ار  نایفوک  هک  نآ  رگم  دنتشادن  يروضح  هنوگچیه  نایماش  دربن  نیا  رد  اساسا  هک  تسا 
رگید پاچ  رد  هک  نانچ  هک ، هدـمآ  یلع » نب  نیـسحلا  نب  هللادـبع   » نیـسحلا ماـمالا  ۀـمجرت  رد  ( 438 . ) ص 209 ج 5 ، حوـتفلا ، ( 437)
لتاقم رد  ص 76 ) . ) دـش هتـشک  تیبث  نب  یناـه  تسد  هب  يو  هک  تسا  هدـمآ  اـجنآ  رد  دـشاب . نسح »  » نب هللادـبع  دـیاب  هدـمآ ، تاـقبط 
ۀمجرت رد  ( 439 ! ) تشک ار  وا  نانآ  زا  يدرم  هک  تسا  هتفگ  تیبث  نب  یناه  هک  دـنکیم  هراشا  هک  هدـمآ  یتیاور  زین  ص 93 )  ) نییبلاطلا

اجنآ رد  دشاب . نسح »  » نب هللادـبع  دـیاب  هدـمآ ، تاقبط  رگید  پاچ  رد  هک  نانچ  هک  هدـمآ  یلع » نب  نیـسحلا  نب  هللادـبع  » نیـسحلا مامالا 
هک دنکیم  هراشا  هک  هدـمآ  یتیاور  زین  ص 93 )  ) نییبلاطلا لـتاقم  رد  ص 76 ) . ) دش هتـشک  تیبث  نب  یناه  تسد  هب  يو  هک  تسا  هدـمآ 

يهرابرد نیا  زا  دعب  هک  یحیـضوت  هب   204  - ص 205 ج 5 ، حوتفلا ، ( 440 ! ) تشک ار  وا  ناـنآ  زا  يدرم  هک  تسا  هتفگ  تیبـث  نب  یناـه 
تسردان هک  هدش  پاچ  نیسحلا  دعسنبا ، رد  ( 441 . ) دینک هجوت  دمآ ، اجنیا  رد  هچنآ  اب  هسیاقم  رد  دش ، دهاوخ  هداد  نیـسح  نب  هللادبع 

« نیسحلا  » ص 476  ) ۀـسماخلا ۀـقبطلا  يربکلا » تاقبط  ؛« یـشحم رظن  هب  اـما  هدـمآ ؛ نسحلا »  » ص 468 ج 5 ، يربـطلا ، خـیرات  رد  تـسا .
باسنا یف  يدجملا ، ( 443 . ) ص 92 نییبلاطلا ، لـتاقم  ( 442 . ) تسا هدمآ  ص 103 ) ج 3 ،  ) یناربـط مجعم  رد  هک  ناـنچ  تسا  تسرد 

نسح نب  رکبوبا  هب  طوبرم  عقاو  رد  هتفای ، ترهش  نسح  نب  مساق  يهرابرد  هک  يداماد  ياههصق  دایز  رایسب  لامتحا  هب  ص 19  نییبلاطلا ،
نیسحلا مامالا  ۀمجرت  ( 446 . ) ص 258 لاوطلارابخا ، ( 445 . ) تسا هدـش  دای  نهاکلا » نب  ۀـلمرح   » مان اـب  يو  زا  يربط  رد  ( 444 . ) تسا
نیـسحلا مامالا  ۀمجرت  ( 449 . ) ص 448 ج 5 ، يربـطلا ، خـیرات  ( 448 . ) ص 201 ج 3 ، فارـشالا ، باـسنا  ( 447 . ) مالـسلاهیلع ص 73

یپاچ نتم  رد  فسالاعم  ( 452 . ) ص 245 ج 2 ، یبوقعیلا ، خیرات  ( 451 . ) 210  - صص 212 ج 5 ، حوتفلا ، ( 450 . ) ص 73 مالسلاهیلع 
نیسح ماما  نادنزرف  ندرمش  رب  نمض  ص 135  رد ج 2 ، تسا . هتفرگ  تروص  ییاطخ  هراب  نیا  رد  تیبلا ) لآ  ۀسـسؤم  قیقحت   ) داـشرالا

نانز هاش  شردام  هک  دمحموبا  يهینک  اب  ربکالا  نیـسحلا  نب  یلع  تشاد : دنزرف  شـش  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تسا : هدـمآ  مالـسلاهیلع 
« ةرمیبا تنب  یلیل  هما  فلـس و  امیف  هرکذ  مدقت  دق  فطلاب و  هیبأ  عم  لتق   » هک رغـصالا  نیـسحلا  نب  یلع  دوب . درجدزی  تنب  يرـسک  رتخد 

امیف هرکذ  مدقت  دق  هحبذف و  هیبا  رجح  یف  وه  مهـس و  هءاج  اریغـص  هیبأ  عم  لتق   » هک نسحلا  نب  هللادبع  نیـسحلا ، نب  رفعج  زا  نآ  زا  سپ 
هب هدوب  یلیل  شردام  هک  ربکالا  نیـسحلا  نب  یلع  البرک  رد  هک  ارچ  تساـطخ ؛ نتم  نیا  تسا . هدـش  هدرب  ماـن  همطاـف  هنیکـس و  و  یـضم »
نب یلع  تداهـش  زا  يربخ  نیا ، زا  شیپ  دـیفم  خیـش  هوالع  هب  تسا . هدـشن  وا  هب  يهراشا  اجنیا  رد  هک  یلاـح  رد  تسا ؛ هدیـسر  تداـهش 
ربخ ناـمه  هدروآ ، نآ  زا  شیپ  هچنآ  تسا . هدرک  لـقن  ار  ربکایلع  تداهـش  ربـخ  هکلب  هدادـن  دـشاب  یلیل  شرداـم  هک  رغـصالا  نیـسحلا 

وا داشرا  زا  اعبط  دیفم و  خیـش  زا  یلبرا  هک  هچنآ  هب  یتقو  تسا . هدرک  دیکأت  نآ  يور  زین  اجنیا  رد  هک  تسا  نیـسحلا  نب  هللادبع  تداهش 
اب رغصالا  نیسحلا  نب  یلع  تشاد : دنزرف  شش  نیسح  دسیونیم : اجنآ  رد  یلبرا  دوشیم . نشور  قوف  ترابع  ياطخ  میرگنب ، هدرک  لقن 

شردام دیسر و  تداهش  هب  البرک  رد  شردپ  اب  هک  ربکالا  نیسحلا  نب  یلع  مود  دوب . يرـسک  تنب  نانز  هاش  شردام  هک  دمحموبا  يهینک 
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البرک رد  شردـپ  ناماد  رد  یکدوک  رد  هک  نیـسح  نب  هللادـبع  مراهچ  تشذـگرد و  شردـپ  ناـمز  هک  نیـسح  نب  رفعج  موس  دوب . یلیل 
(454 . ) ص 91 نییبلاـطلا ، باـسنا  یف  يدـجملا  ( 453 . ) 215  - ص 216 ج 2 ، همغلا ، فـشک  دـیرگنب : دیـسر . تداهـش  هب  هدروـخریت 

نیـسحلا عم  لتق  نم  هیمـست  يهلاسر  دـیرگنب : ( 456 (. ) یفحـص دمحم  دیـس  پاچ   ) ص 72 فوـهل ، ( 455 . ) ص 110 ج 2 ، داـشرالا ،
ص  ) نییبلاطلا لتاقم  زین  دعـسنبا و  تاقبط  نیمه  رد  رگید  ياج  رد  هک  ناـنچنآ  اـی  ( 457 . ) ص 150 ش 2 ، انثارت ، يهلجم  مالـسلاهیلع 

رایـسب عبانم  رد  یتح  و  تاقبط ، رد  تمـسق  نیا  ( 458 (. ) يدسا  ) يدزا دعـس )  ) دیعـس نب  ورمع   » هدمآ ص 257 )  ) لاوطلا راـبخا  و  ( 88
همیمض هدروآ  ص 447 ) ج 5 ،  ) يربـط و  ص 201 ) ج 3 ، باـسنا ،  ) يرذـالب هچنآ  اـب  رگا  ار  نتم  نآ  تسا . مهف  لـباق  ریغ  شوـشغم و 
خیرات ( 460 . ) ص 108 ج 2 ، داشرالا ، ص 74 ؛ نیسحلا ، مامالا  ۀمجرت  ( 459 . ) میدروآ نتم  رد  هک  دیآیم  تسد  هب  يزیچ  ابیرقت  مینک ،
باسنا ( 461 (. ) دعـس نـب  ورمع  قـیرط  زا  فـنخموبا  تاور  ناـمه   ) 92 صـص 93 -  نییبلاطلا ، لـتاقم  447 ؛  - ص 448 ج 5 ، ، يربطلا
باسنا دیرگنب : ( 465 . ) ص 95 نامه ، ( 464 . ) ص 95 نییبلاطلا ، لتاقم  ( 463 . ) ص 200 ج 3 ، نامه ، ( 462 . ) ص 200 ج 3 ، فارشالا ،

ص ج 5 ، يربطلا ، خـیرات  تسا . هدوب  لئاو ) نب  رکب  يهفیاط  زا   ) فیقث نب  ۀفـصخ  ترخد  ءاصوخ »  » شردام ص 200 ؛ ج 3 ، فارشالا ،
(468 . ) ص 226 ج 3 ، فارـشالا ، باـسنا  ( 467 . ) مالـسلاهیلع ص 77 نیـسحلا  مامالا  ۀـمجرت  ( 466 . ) ص 95 نییبلاـطلا ، لـتاقم  469 ؛
ص ج 3 ، فارشالا ، باسنا  ( 471 . ) ص 97 نییبلاطلا ، لتاقم  ( 470 . ) ص 257 لاوطلا ، رابخا  ( 469 . ) ص 200 ج 3 ، فارشالا ، باسنا 

هللادبع ینعی  رخالا . لیقع  نب  هللادبع  تسا : هدمآ  هدماین و  اجنیا  رد  ملـسم »  » مان تاقبط  رد  ( 473 . ) ص 97 نییبلاطلا ، لتاقم  ( 472 . ) 200
، فرشالا باسنا  ( 474 . ) ص 469 ج 5 ، يربطلا ، خـیرات  تسا . هدوب  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ماما  رتخد  ۀـیقر  شردام  رگید ، لیقع 

رابخا ( 477 . ) ص 200 ج 3 ، فارشالا ، باسنا  ( 476 . ) ص 447 ج 5 ، يربطلا ، خرات  ( 475 . ) ص 257 لاوطلا ، رابخا  ص 200 ؛ ج 3 ،
لتاقم ( 480 . ) 75 صـص 77 -  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  مامالا  ۀمجرت  ( 479 . ) ص 469 ج 5 ، يربـطلا ، خـیرات  ( 478 . ) ص 257 لاوـطلا ،

ص ج 1 ، طایخ ، نب  ۀفیلخ  خیرات  ( 484 . ) 91  - ص 92 نامه ، ( 483 . ) ص 98 نامه ، ( 482 . ) ص 97 نامه ، ( 481 . ) ص 96 نییبلاطلا ،
نیسح ماما  تسا ، هدمآ  نهک  ذخآم  رد  هچنآ  رب  انب  ( 487 . ) 202  - صص 208 ج 5 ، حوتفلا ، ( 486 . ) ص 225 ج 1 ، نامه ، ( 485 . ) 225

مالسلاهیلع داجس  ماما  هک  رغصایلع  يرگید  دیسر و  تداهـش  هب  هک  دوب  ربکایلع  یکی  هک  هتـشاد  یلع  مان  اب  دنزرف  ود  اهنت  مالـسلاهیلع 
. تسا هدـمآ  هللادـبع  نهک ، ربتعم و  ذـخآم  رد  دـش ، لقن  دوخ  ياج  رد  هک  نانچ  دیـسر ، تداهـش  هب  البرک  رد  هک  یکدوک  مان  اما  تسا ؛

باسنا ( 491 . ) ص 450 ج 5 ، يربطلا ، خرات  ( 490 . ) 78 صص 79 -  نامه ، ( 489 . ) مالسلاهیلع ص 78 نیـسحلا  مامالا  ۀمجرت  ( 488)
رس رب  یکشم  يهمامع  هک  یلاح  رد  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  دسیونیم : مه  يرگید  ياج  رد  دعـسنبا  ( 492 . ) ص 201 ج 3 ، فارشالا ،

مالـسلاهیلع ص 73. نیـسحلا  مامالا  ۀـمجرت  دـیگنجیم . عاجـش  يوجگنج  کی  نوچ  دوب ، هدز  هایـس  گنر  زین  ار  دوخ  ياهوم  تشاد و 
مالـسلاهیلع ص 75؛ نیـسحلا  مامالا  ۀمجرت  ( 495 . ) مالـسلاهیلع ص 75 نیـسحلا  مامالا  ۀمجرت  ( 494 . ) ص 258 لاوطلا ، راـبخا  ( 493)

يو شرازگ  ( 498 . ) دـنناشوپیم نآ  اب  ار  رـس  هک  ار  هچنآ  ( 497 . ) ص 112 ج 2 ، داـشرالا ، ( 496 . ) ص 218 ج 3 ، فارـشالا ، باسنا 
اجناـمه زا  ار  نتم  هک  تفگ  ناوـت  تـسا . هدـمآ   450  - صـص 451 ج 5 ، يربـطلا ، خـیرات  رد  هک  تسا  فـنخموبا  شرازگ  هـب  کـیدزن 

لابخا ( 501 . ) ص 110 ج 2 ، داـشرالا ، ( 500 . ) ص 258 لاوطلا ، راـبخا  ( 499 . ) تسا هدـش  هداد  تراـبع  رد  یتارییغت  هچرگ  هـتفرگرب 
.112  - ص 113 ج 2 ، داشرالا ، ( 504 . ) 213  - 220 حوتفلا ، ( 503 . ) 202  - صص 204 ج 3 ، فارشالا ، باسنا  ( 502 . ) ص 258 لاوطلا ،
.4545 صص 455 -  ج 5 ، يربطلا ، خـیرات  ( 507 . ) ص 111 ج 2 ، داشرالا ، ( 506 . ) مالـسلاهیلع ص 78 نیـسحلا  مامالا  ۀمجرت  ( 505)
رس کلام  نب  رشب  مان  اب  يدرم  هدروآ : رعـش  نیا  يهرابرد  رگید  یتیاکح  مثعانبا  ( 509 . ) ص 454 ج 5 ، يربطلا ، خیرات  دیرگنب : ( 508)

روتسد هاگنآ  یتشک . ار  وا  ارچ  یتسنادیم  رگا  تفگ : دایزنبا  دناوخ  ار  رعش  يا  دروآ و  دایزنبا  دزن  البرک  زا  ار  مالسلاهیلع  نیسح  ماما 
توافتم اهرامآ  البرک  يادهـش  مقر  يهرابرد  ( 510 (. ) دشاب تسرد  دـیابن  تیاکح  نیا   ) ص 221 ج 5 ، حوتفلا ، دـندز . ار  وا  ندرگ  داد 

زا 32 لکشتم  ماما  هاپس  هک  دراد  حیرـصت   ) ص 256 لاوطلا -  رابخا  رد  يرونید  دراد . یصاخ  ترهـش  ددـع 72  نایم ، نیا  رد  اما  تسا ؛
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ۀیمست ۀلاسر  دیرگنب : تسا . هدش  تبث  البرک  دیهش  مان 107  هدروآ ، ناسرلا  ریبزلا  نب  لیضف  هک  یتسرهف  رد  دوب . هدایپ  هرفن  لهچ  بسا و 
.156  - مالسلاهیلع ص 157 نیسحلا  عم  لتق  نم  ۀیمـست  ۀلاسر  ( 511 . ) 149  - صص 157 انثارت ، يهلجم  مالسلاهیلع ، نیـسحلا  عم  لتق  نم 

البرک زا  شیپ  ياهدادـخر  هب  طوبرم  ار  همان  نیا  یخرب  ص 220 ؛ ج 3 ، نامه ، ( 513 . ) 204  - ص 206 ج 3 ، فارشالا ، باسنا  ( 512)
يارجام زا  فنخموبا  تیاکح  ( 516 . ) ص 227 ج 3 ، نامه ، ( 515 . ) ص 225 ج 3 ، نامه ، ( 514 . ) دناهدرک دای  هفوک  مدرم  بیرف  يارب 

هتبلا ص 455 . ج 5 ، يربطلا ، خیرات  تسا . هدش  نایب  رتبلاج  هناخ ، رد  نآ  زا  رون  روهظ  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  رـس  ندروآ  یلوخ و 
(518 . ) ص 456 ج 5 ، يربطلا ، خـیرات  ( 517 . ) دریگ رارق  یـسررب  دروم  لمأت  اـب  دـیاب  يور ، ره  هب  هک  تسا  نآ  رد  یلئاـسم  مه  يردـق 
اب هدنک  ریمن ؛ نب  نیصح  يربهر  هب  رس  اب 17  میمت  رس ؛ اب 22  نزاوه  تسا : نینچ  يرونید  رامآ  206 ؛  - ص 207 ج 3 ، فارشالا ، باسنا 
هب رس  اب 12  فیقث  ریهز و  نب  ۀـمهیع  يربهر  هب  رـس  اب 5  دزا  روعا ؛ لاله  يربهر  هب  رـس  اب 6  دساونب  ثعشا ؛ نب  سیق  يربهر  هب  رـس   13

نیـسحلا مامالا  ۀمجرت  ( 519 . ) ص 468 ج 5 ، يربطلا ، خـیرات  تسا : هتـشون  فنخموبا  هچنآ  اب  دـینک  هسیاـقم  و  ورمع . نب  دـیلو  يربهر 
نیسحلا عم  لتق  نم  ۀیمست  ۀلاسر  ص 245 ؛ ج 2 ، یبوقعیلا ، خیرات  ( 521 . ) 117  - صص 118 ج 2 ، داشرالا ، ( 520 . ) مالسلاهیلع ص 81

ص 116؛ ج 2 ، داشرالا ، مالسلاهیلع ص 79 ؛ نیسحلا  مامالاا  ۀمجرت  ( 524 . ) 45 نارمعلآ ، ( 523 . ) 42 رمز ، ( 522  ) مالسلاهیلع ص 157
ص 457. ج 5 ، يربطلا ، خـیرات  ( 525 . ) رگید ییاههدوزفا  اب  تسا  تیاـکح  نیمه  دـشاریبا ، نب  نامیلـس  زا  لـقن  هب  فنخموبا  شرازگ 

خیش لقن  رد  ترابع  نیا  تسا ، ربخ  نامه  ربخ  هک  نیا  نیع  رد  هک  تسا  ص 115 ) ج 2 ،  ) داشرالا زا  هدمآ ، زتنارپ  رد  هک  یتمسق  ( 526)
تعاجش ص 227 ) ج 5 ،  ) حوتف يربط و  رد  ( 527 . ) تسا هدمآ  مه  ص 226 ) ج 5 ،  ) حوتفلا رد  همیمض  نیا  تسا . هدمآ  رتنوزفا  دیفم ،

هب هدمآ و  تیاکح  نیمه  ص 116 ) ج 2 ،  ) داشرالا رد  تسا . رتبسانم  ییوگعجس  ترضح ، تارابع  يرعاش و  ماهتا  بسح  هب  اما  تسا 
(530 . ) مالسلاهیلع ص 79 نیـسحلا  مامالا  ۀمجرت  ( 529 . ) ص 457 ج 5 ، يربطلا ، خیرات  ( 528 . ) تسا هدمآ  ۀعاسلا » « » ۀعاجـشلا  » ياج
ص نییبلاطلا ، لتاقم  247 ؛ صص 248 -  ج 5 ، حوتفلا ، ( 532 . ) 223  - صص 225 ج 5 ، حوتفلا ، ( 531 . ) ص 86 یفحص ) پاچ  ، ) فوهل

دیزی هئربت  يارب  ریثکنبا ؛ هیمیتنبا و  دننام  بهذم  ینامثع  دیزی و  رادفرط  ناینـس  مالسلاهیلع ص 82  نیسحلا  مامالا  ۀمجرت  ( 533 . ) 121
هک نهک  عبانمیمامت  ابیرقت  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دنرادن . ار  ربخ  نیا  نتفریذپ  يانب  هدرک ... رـس  هب  نیهوت  هدناوخ و  يراعـشا  هک  نیا  و 

سأر مهعم  لخدأ  و  ص 260 : لوطلا ، رابخا  دیرگنب  هنومن  يارب   ) دناهدرک تیاور  ماش  هب  ار  رس  لاقتنا  دناهدرک ، لقن  ار  اروشاع  يهثداح 
 - یقرواپ ص 491 ءزج 1 ، ۀسماخلا ، ۀـقبطال  يربکلا ، تاقبطلا  دـیرگنب : ریثکنبا  همیتنبا و  نانخـس  يهرابرد  هیدـی ! نیب  یمرف  نیـسحلا 

: دیرگنب ( 536 . ) 235  - صص 236 ج 5 ، حوتفلا ، ص 212 ؛ ج 3 ، فارشالا ، باسنا  ( 535 . ) ص 460 ج 5 ، يربطلا ، خیرات  ( 534 . ) 490
هک نآ  زا  لفاغ  ص 222 . ج 3 ، فارشالا ، باسنا  دیرگنب : تسا . دروآ  ار  رعش  نیا  مه  يرذالب  ( 537 . ) ص 214 ج 3 ، فارشالا ، باسنا 
هک تسا  هدمآ  مه  يرگید  ریخ  رد  . 460  - ص 461 ج 5 ، يربطلا ، خیرات  ( 538 . ) دنام رادـیاپ  نایولع  لسن  تفر و  نایم  زا  نایوما  لسن 

، هدـش وا  تیب  لها  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  اب  هک  يراکزا  ییحی  شردارب  زین  اجنامه  رد  دوب و  قشمد  رد  نامز  نآ  مه  مکح  نب  ناورم 
تیاکح نیا  رد  ار  هلمج  نیمه  يرذـالب  ( 541 . ) 30 يروش ، ( 540 . ) 22 دیدح ، ( 539 . ) ص 465 ج 5 ، يربطلا ، خـیرات  درک . رفنت  زاربا 

 - صص 244 ج 5 ، حوتفلا ، ص 461 ؛ ج 5 ، يربطلا ، خیرات  ( 542 . ) ص 217 ج 3 ، فارـشالا ، باسنا  تسا . هدروآ  هاتوک  ار  نآ  لقن و 
ج حوتفلا ، 214 ؛  - ص 216 ج 3 ، فارشالا ، باسنا  ص 465 ؛ ج 5 ، يربطلا ، خیرات  ( 544 . ) ص 462 ج 5 ، يربطلا ، خرات  ( 543 . ) 243
ص ج 3 ، فارـشالا ، باسنا   ) سنا نب  کلام  و  ص 207 ) فارـشالا ج 3 ، باسنا   ) مقرا نب  دـیز  مان  اهلقن  یخرب  رد  240 ؛  - ص 241 ، 5
. دنتفگ ار  نخـس  نیمه  دننام  دندرکیم و  ضارتعا  دزیم ، نیـسح  نابل  رب  یتسدبوچ  اب  هک  دایزنبا  هب  هفوک  رد  هک  تسا  هدـش  دای  ( 222

یفطصم حیحصت  ، ) ماشهنبا ۀیوبنلا ، ةریـسلا  رد : دیرگنب  ار  يرعبزنبا  رعـش  ص 119 ؛ نییبلاطلا ، لـتاقم  ص 241 ؛ ج 5 ، حوـتفلا ، ( 545)
ص ج 6 ، خیراتلا ، ءدـبلا و  ص 422 ؛ ینوریب ، ناحیروبا  ۀـیقابلا ، راثالا  ( 546 . ) 136  - صص 135 ج 3-4 ، يرایبالا و ).. میهاربا  ءاقـسلا ،

ینکدک یعیفش  داتـسا  ملق  هب  ص 904 ) ج 4-6 ، « ) خـیرات شنیرفآ و   » ناونع اـب  باـتک  نیا  یـسراف  نتم  رد  رعـش  ود  نیا  يهمجرت  . 12
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زا دننک  ههلله  دنیوگ و  شاب  داش  ات  اههزین ، ندمآ  دورف  زا  ار  جرزخ  یباتیب  دـندیدیم ؛ ردـب ، رد  نم  ناگرزب  ناریپ و  شاک  تسا : نینچ 
کلذ حـصول  ةاورلا و  هیلع  عمتجی  ملف  دـیازفایم : اجنآ  رد  گرب 86 ب . ءافلخلا ، خیرات  دازیرم ! تسد  دـیزی ! يا  دـنیوگب : و  يداش ؛ رس 

ص 217. ج 5 ، فارشالا ، باسنا  ص 466 ؛ ج 5 ، يربطلا ، خیرات  ( 548 . ) 250  - ص 251 ج 5 ، حوتفلا ، ( 547 . ) هرفک یف  کشی  مل  هنم 
روهشم یقهیب  نسحلاوبا   490 ص 492 -  ءزج 1 ، ۀسماخلا ، ۀـقبطلا  يربکلا ، تاقبطلا  مالسلاهیلع ص 84 ؛ نیـسحلا  مامالا  ۀمجرت  ( 549)

، دینش ار  مالسلاهیلع  نیسح  ندش  هتشک  ربخ  یتقو  دوب . صاع  نب  دیعـس  هنیدم  مکاح  تقو  نیا  رد  هک  تسا  هتـشون  م 565 )  ) قدنفنبا هب 
باسنا ( 550 . ) ص 351 ج 1 ، باسنالا ، بابل  درک ! ناریو  ار  هنیکـس  ردام  بابر  يهناـخ  لـیقع و  يهناـخ  بلاـطیبا و  نب  یلع  يهناـخ 

يراسا و فصن  يدقتفم -  دنع  لهأب  یترتعب و  هیقابلا : راثآ  رد  ( 552 . ) ص 466 ج 5 ، يربطلا ، خیرات  ( 551 . ) ص 214 ج 3 ، فارشالا ،
، خیراتلا ءدبلا و  ص 151 ؛ مالسلاهیلع ، نیسحلا  عم  لتق  نم  ۀیمـست  ۀلاسر  ص 221 ؛ ج 3 ، فارشالا ، باسنا  ( 553 . ) مدب اوجرض  فصن 

یقرواپ رد  هک  یتیب  ناـمه  ، موس مود و  تیب  ياـج  هب  هدروآ و  تیب  هس  ینوریب  ص 420 ) هیقابلا ، راـثالا   ) هدروآ تیب  ود  ( ؛ ص 12 ج 6 ،
فط رد  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  زور  نیا  رد  دـسیونیم : رعـش  نیا  لقن  زا  شیپ  ینوریب  ناحیروبا  تسا .(  هدرک  لـقن  میدروآ ، یلبق 

نیرتدب اب  یتح  اهتمایمامت ، رد  هک  دش  يراتفر  نانآ  اب  وا  هب  بلاطیبا ، لآ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  تیب  لها  اب  هارمه  دش ؛ هتـشک 
داسجا و رب  اهبسا  ندنار  اهرس و  ندرک  هزین  رس  شتآ و  ریشمش و  شطع و  هب  نتشک  دننام  ییاهراک  تفرگن ، تروص  اهراک  نآ  نامدرم 
و  ) اهنآ هب  ندز  تفوکرـس  نانآ و  نداد  ناشن  اوسر  يارب  نارتش  رب  نانآ  ندرک  راوس  نانآ و  ندرک  ریـسا  اب  اههچب  نانز و  تکرح  کـته 
همیلو و دـنریگیم و  دـیع  دـننزیم و  همرـس  دنـشوپیم ، ون  سابل  زور  نیا  رد  نایوما  ماـما   ) هب اومءاتـشف  لاـمجلا  یلع  نیرهتـشم  مهلمح 

نایم رد  زین  نانآ  نتفر  زا  سپ  دوب و  نایوما  تموکح  نامز  هماع »  » رد مسر  نیا  دنروخیم  بوخ  اهیکاروخ  اولح و  دنهدیم و  ینامهم 
، اهرهش رگید  رد  مه  دادغب و  رد  مه  دننکیم ؛ هیرگ  ءادهشلادیس  يارب  دنناوخیم و  هحون  زور  نیا  رد  هعیـش »  » اما تسا ! هدنام  یقاب  هماع 
ج حوتفلا ، ( 554 . ) دیآیم ناشدب  دننکیم ، ون  ار  ناشیگدنز  هک  هماع »  » راک زا  دننکیم و  ترایز  البرک  رد  ار  هدوعسم  تبرت  روط  نیمه 

ج 73 ص 222. فارشالا ، باسنا  ( 555 . ) ص 245 ، 5

دیزی تفالخ  اب  نیسح  ماما  تفلاخم 

مدرم زا  هک  یتعیب  ساسا  رب  یلبق و  رارق  قبط  دیزی  تصـش ، لاس  بجر  رد  هیواعم  تکاله  زا  سپ  دـیزی  تفالخ  اب  نیـسح  ماما  تفلاخم 
زا تعیب  نتفرگ  فرص  ار  دوخ  ششوک  يهمه  دیزی  هک  دوب  هدیسرن  هنیدم  هب  زونه  ربخ  نیا  دیسر . تفالخ  هب  دوب ، هدش  هتفرگ  يو  يارب 

، هنیدم رد  دوخ  یلاو  نایفـسیبا ، نب  ۀبتع  نب  دـیلو  هب  دـیزی  ( 1 . ) دـنک اپ  رب  وا  هیلع  یـشروش  تسناوتیم  ناشتفلاخم  هک  درک  ینیفلاـخم 
هداتـسرف و اهنآ  یپ  رد  بش  نامه  ات  تشاداو  زین  ار  دیلو  ناورم ، دریگب . تعیب  یلع  نب  نیـسح  ریبز و  نب  هللادـبع  زا  تعرـس  هب  ات  تشون 

مدرم هتشادرب و  تفلاخم  هب  رـس  اهنآ  ات  دوب  یتصرف  بش  نآ  نتـشذگ  وا  رظن  هب  هک  ارچ  دنزب ؛ ار  ناشندرگ  اج  نامه  دندرکن ، تعیب  رگا 
. دیدرگ هیواعم  گرم  هجوتم  ماما  دمآ ، مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دزن  هنیدم  یلاو  روآمایپ  هکیماگنه  ( 2 . ) دـننک توعد  دوخ  يوس  هب  ار 
رد اما  دنوش . ماما  نتـشک  زا  عنام  رطخ ، دوجو  تروص  رد  ات  دروآ  رـصق  هب  دوخ  هارمه  حلـسم  روط  هب  ار  ناکیدزن  نارای و  زا  یعمج  اذل 

دجـسم رد  ماع و  ءالم  رد  دیاب  هکلب  دنک ، تعیب  افخ  رد  تسیابیمن  وا  نوچ  یـصخش  هک  دومرف  دیزی ، اب  تعیب  هب  دـیلو  تساوخرد  ربارب 
هب يدنت  اب  زین  ماما  دنک . ماما  يریگتـسد  رب  کیرحت  ار  دیلو  درک  یعـس  يزیمآدـیدهت  تالمج  اب  ناورم  اما  تفریذـپ ؛ دـیلو  دـنک . تعیب 

ۀلاسرلا ندعم  ةوبنلا و  تیب  لهأ  انا  ریمالا ! هاهیأ  هحفـص 164 ) : ) دومرف درک و  دیلو  هب  ور  دوشیم ، جراخ  قاتا  زا  هک  یلاح  رد  و  ناورم ،
قسفلاب و نلعم  ۀـمرحملا  سفنلا ، تلاق  رمخ ، براش  قساف  لجر  دـیزی  متخ و  اـنب  هللا و  حـتف  اـنب  ۀـمحرلا و  طـحم  ۀـکئالملا و  فلتخم  و 

زاغآ ام  اب  دـنوادخ  میتسه . تمحر  هاگیاج  هکئالم و  دـمآ  تفر و  لحم  تلاسر ، ندـعم  توبن ، تیب  لها  اـم  ریما ! يا  هلثم ، عیاـبیالیلثم 
دزادرپیم و قسف  هب  انلع  هک  تسا  یگـس  هدوب و  مرتحم  سوفن  لتاق  راوخبارـش و  قساـف و  يدرم  دـیزی  تسا . هداد  همتاـخ  اـم  هب  هدرک و 
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رارق رگا  دومرف : تعیب  نتفرگ  رد  ناورم  رارـصا  زا  سپ  ماـما  هک  دوب  سلجم  نآ  رد  درک . مهاوخن  تعیب  وا  نوـچ  اـب  نم  نوـچ  یـصخش 
، ریهطت يهفیرش  يهیآ  هب  لالدتـسا  اب  ترـضح  نآ  مالـسلا » مالـسالا  یلع  و  : » دناوخ ار  مالـسا  يهحتاف  دیاب  دیآ  راک  رـس  دیزی  هک  دشاب 

يارب لومعم  روط  هب  مالسلاهیلع  ماما  هک  تسا  یلالدتسا  نیا  (. 3 . ) درک راهظا  تفالخ  زارحا  يارب  ار  مالـسلا -  مهیلع  تیب -  لها  تقایل 
بش نامه  دناهدرک . دزشوگ  تماما  بصنم  زارحا  يارب  ار  نانآ  تقایل  هدرک و  لالدتسا  نادب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نادناخ  تمصع 

كرت ار  هنیدم  زین  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  دعب  بش  دنتفر . وا  لابند  هب  تموکح  نیرومأم  زور ، نآ  يادرف  و  دش ، جراخ  هنیدم  زا  ریبزنبا 
خیرات ( 5 . ) دـنام یقاب  هنیدـم  رد  هیفنح  نب  دـمحم  اـهنت  تفرگ و  تروص  مالـسلاهیلع  تیب  لـها  یماـمت  یهارمه  هب  رفـس  نیا  ( 4 . ) درک

، دش هکم  دراو  ماما  هک  یماگنه  دوب . زیزع  ماما  نآ  دلوت  زورلاس  زور ، نیا  تسا . هدش  رکذ  يرجه  تصش  لاس  نابعش  موس  ماما  تکرح 
هکم ( 6 . ) درکیم تکرـش  وا  ثیدح  سلجم  ماما و  زامن  رد  تشاد ، يربهر  هیعاد  هک  ریبزنبا  یتح  دندش و  دونـشوخ  رایـسب  رهـش  مدرم 

سامت رد  فلتخم  یمالسا  ياهتیصخش  دارفا و  اب  ماما  اجنآ ، رد  درکیم . بلج  دوخ  هب  ار  يرایـسب  هجوت  اعبط  دوب و  مالـسا  ینید  هاگیاپ 
، هکم هب  ترضح  نآ  ندمآ  دیزی و  اب  ماما  تفلاخم  ربخ  ندینش  زا  سپ  هفوک  نایعیش  درکیم . نایب  دیزی  اب  ار  دوخ  تعیب  مدع  للع  دوب و 

مالسلاهیلع نسح  ماما  تداهش  زا  دعب  اهنآ  دندیـشکیم . ار  يزور  نینچ  راظتنا  شیپ  اهلاس  زا  اریز  دندش ؛ لاحـشوخ  رایـسب  هحفص 165 ) )
زا يدادعت  هداد و  لیکشت  یـسلجم  نونکا  دوب . هدرکن  لوبق  ماما  اما  دوب ، هداتـسرف  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  يارب  توعد  تیلـست و  يهمان 

قفاوم همه  دندرک . حرطم  قارع  هب  ندمآ  يارب  ار  ماما  زا  توعد  هدرک و  ینارنخس  نآ  رد  درـص و ... نب  نامیلـس  هلمج  زا  هعیـش ، ناربهر 
هلمج زا  هعیـش ، ناربهر  زا  نت  دنچ  اب  هاگنآ  ( 7 . ) دنداد دهعت  همه  دننکن و  فلخت  هک  تفرگ  دهعت  همه  زا  دیکأت  يارب  نامیلـس  دـندوب .

هب اتدندرک  توعد  ترـضح  نآ  زا  هتـشون و  ماما  هب  ياهمان  لاو ، نب  هللادبع  دادش ، نب  ۀعافر  رهاظم ، نب  بیبح  ۀبجن ، نب  بیـسم  نامیلس ،
رهسم نب  سیق  هلمج  زا  دیسر . هکم  هب  یپ  رد  یپ  روط  هب  رگید  ياههمان  یتدم  زا  سپ  دومرفن . يزیچ  همان  خساپ  رد  ماما  ( 8 . ) دیآ هفوک 

هب دیـسر  ماما  تسد  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  زین  يرگید  ياههمان  دـندمآ . هکم  هب  رگید  ياهدـع  لاو و  نب  هللادـبع  دوخ  یتح  يادـیص و 
هب هک  یناه ، نب  یناه  . دنک یهجوتیب  ناگدننک  توعد  هب  تبـسن  ات  دوبن  نکمم  ماما  يارب  هک  ( 9  ) دمآرد ياهنوگ  هب  عاضوا  هک  يروط 

(1 . ) دش اههمان  ياوتحم  رب  يدیکأت  دییأت و  نیا  تفگ و  یبلاطم  اهنآ  یگدامآ  ناگرزب و  یتح  مدرم و  روضح  يهرابرد  دوب ، هدـمآ  هکم 
ج خیراتلا ، یف  لماکلا  ( 5 . ) ص 228 لاوطلا ، رابخا  ( 4  ) ص 17 ج 5 ، حوتفلا ، ( 3 . ) ص 11 ج 5 ، حوتفلا ، ( 2 . ) ص 227 لاوطلا ، رابخا 
ص 46 ج 5 ، حوتفلا ، 261 ؛  - ص 260 ج 5 ، يربطلا ، خیرات  ( 7 . ) ص 37 ج 5 ، حوتفلا ، ( 6 . ) ص 15 ج 4 ، فارشالا ، باسنا  ص 16 ؛ ، 4

يدـهعت نینچ  دـیکأت  يارب  کنیا  هداد و  ناـشن  دوخ  زا  نسح  شدـنزرف  یلع و  زا  تیاـمح  مدـع  رد  اـهنآ  هک  دوب  یترهـش  هب  تهج  نیا 
.49 صص 50 ، ج 5 ، حوتفلا ، ( 9 . ) ص 20 ج 4 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  رد  همان  نتم  ( 8 . ) دندادیم

هفوک هب  ملسم  مازعا 

نیعمتجم سانلا  تیأر  نا  و  دومرف : داد و  رارق  باـطخ  دروم  ار  وا  ماـما  دوب . هفوک  هب  ملـسم  نداتـسرف  مادـقا ، نیلوا  هفوک  هب  ملـسم  مازعا 
تعرـس هب  دنراد ، لیامت  نم  اب  تعیب  هب  هچراپکی  مدرم  هک  يدـید  رگا  ( 1 . ) کلذ بسح  یلع  لمعأ  یتح  ربخلاـب  یل  لـجعف  یتعیب  یلع 

هب یمهم  رما  نینچ  يارب  تیب  لها  نایم  زا  هتـشاد ، لاس  لهچ  دودـح  هک  ملـسم  منک . مادـقا  نم  نآ  ساسا  رب  ات  ناـسرب  نم  هب  ار  نآ  ربخ 
ای کی  درک و  مگ  ار  هار  هنابش  قارع ، تمس  هب  اجنآ  زا  هنیدم و  هب  هکم  زا  نتفر  زا  سپ  ملـسم  هک  دناهتفگ  نیخروم  دش . هداتـسرف  هفوک 

نیا دـیاب  هک  درک  تفایرد  شاهمان  خـساپ  رد  ماما  زا  ياهمان  اما  درک ، تشگزاـب  دـصق  ملـسم  دـندرم . هحفـص 166 )  ) وا ياـمنهار  ود  ره 
سپ درک . تماقا  تشاد ، نایعیـش  نایم  ياههجو  هک  راتخم  لزنم  رد  تفر و  هفوک  هب  ملـسم  (. 2 . ) دـناسرب ماجنا  هب  رخآ  هب  ات  ار  تیرومأم 

، نیمورحم نب  کمک  نیفعـضتسم ، زا  عافد  نیملاظ ، اب  داهج  هللالوسر ، تنـس  ادـخ و  باتک  هب  توعد  درک . تعیب  نتفرگ  هب  زاـغآ  نآزا 
اهنآ اب  اهنیا  هک  یـسک  اب  گنج  دـننک و  حلـص  وا  اب  نانیا  هک  یـسک  اب  حلـص  تیب ، لها  يرای  نیملـسم ، نیب  لاملاتیب  يهنالداع  میـسقت 
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سپ زور  جنپ  یس و  تدم  (. 3 . ) دوب تعیب  نیا  طیارـش  زا  ندرکن ، لمع  نآ  فالخرب  نداد و  شوگ  ار  تیب  لها  لعف  نخـس و  دنگنجب ،
زا يرایـسب  نایعیـش ، رب  هوالع  دارفا ، نیا  نایم  رد  دندرک . تعیب  ملـسم  اب  رفن  رازه  هدجه  دودـح  تصـش -  لاوش  مجنپ  ملـسم -  دورو  زا 
اما دنک ، يرای  ارم  باحصا  دنوادخ  ات  مراد  تسود  نم  تفگیم : هک  ریشب  نب  دمحم  نوچ  يدرف  هلمج  زا  دنتشاد . روضح  زین  يداع  مدرم 
نیب رد  قارع و  رد  هیواعم  گرم  رثا  رب  هک  ار  دوجوم  ءـالخ  ملـسم ، ندـمآ  میوگب ، غورد  مرادـن  مه  تسود  موش . هتـشک  مرادـن  تسود 

هتشذگ زا  شیب  ملسم  دش و  فیعـضت  تدشب  تموکح  تردق  دندش . عمج  ملـسم  درگ  هب  همه  درک . رپ  دوب ، هدمآ  شیپ  اهیوما  نیفلاخم 
دیزی هب  ياهمان  رد  دـندوب ، یـضاران  رایـسب  هفوک  مکاح  ریـشب  نب  نامعن  عضو  هک  هیماینب ، ناـسوساج  درکیم . رادـید  مدرم  اـب  اراکـشآ 

ياهحالس اهورین و  يروآعمج  لوغشم  ملـسم  ( 4 . ) دریگب یبسانم  میمـصت  رتدوز  هچ  ره  نآ  يهرابرد  دراد ، هفوک  هب  زاـین  رگا  دنتـشون :
، هتشاد یهاگآ  حالـس  هب  نوچ  وا  ( 5 «.) اریـصب هب  ناک  حالـسلا و  مهل  يرتشی  : » دناهتـشون يدـئاص  يهمامثوبا  يهرابرد  دوب . مزال  یگنج 

هدوب حالس  يروآعمج  لحم  ملسم و  باحصا  هحفص 167 )  ) هاگهانپ وت  يهناخ  تفگ : یناه  هب  دایزنبا  اهدعب  دوب . حالـس  دیرخ  رومأم 
نیخروم دـندرک . راذـگاو  وا  هب  زین  ار  هفوک  دوب ؛ هرـصب  یلاو  دایزنبا  ناـمز ، نآ  رد  دـیزگرب ، هفوک  يارب  ار  داـیزنبا  دـیزی ، (. 6 . ) تسا

نییعت قارع  یلامتحا  شروش  اب  هلباقم  يارب  ار  دایزنبا  دش ، هداد  دیزی  هب  اهدعب  دوب و  وا  مالغ  دزن  هک  یتیـصو ، نمـض  هیواعم  دناهتـشون :
زا هک  يریگتخـس  اب  ات  دـش  هفوک  یهار  دوب ، درک  مادـعا  ار  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  روآماـیپ  هرـصب  رد  هک  داـیزنبا  ( 7 . ) دوـب هدرک 

يارب هلیـسو  نیرتدـمآ  راـک  داـیزنبا و  يارب  رازبا  نیرتـمهم  دـیدهت ، دـنک . بوکرـس  ار  رهـش  نیا  نایـشروش  دوـب ، هدرب  ثرا  هب  شردـپ 
اهنآ يریگتـسد  هک  ار  یناسک  بیرغ و  دارفا  تفگ : اـهنآ  هب  دـناوخارف و  ار  رهـش  ناـگرزب  زاـغآ  ناـمه  رد  وا  دوب . قارع  مدرم  یبوکرس 

ار اهنآیماسا  هدرک و  یفرعم  وا  هب  دیاب  دنتـسه ، یگتـسد  ود  فالتخا و  داجیا  یپ  رد  ار  یناسک  جراوخ و  زین  و  تسا ، دیزی  تیانع  دروم 
زین مکاح  دوب و  دهاوخ  وا  يهدهع  رب  دنهد  ماجنا  دارفا  نیا  هچنآ  تیلوئـسم  دادن ، ماجنا  ار  شتیلوئـسم  هراب  نیا  رد  یـسک  رگا  دنـسیونب .

دایزنبا لباقم  رد  ملسم  (. 8 . ) دـشابیم زاجم  ناشلام  نتفرگ  اـهنآ و  نوخ  نتخیر  تروص  نآ  رد  تشاد . دـهاوخرب  اـهنا  زا  ار  دوخ  همذ 
يهلیبق ياسؤر  زا  یکی  هورع ، نب  یناه  يهناخ  دیدج ، لجم  دش . يراک  یفخم  هب  ندروآ  يور  تنوکس و  لحم  ندرک  ضوع  هب  روبجم 

یسوساج نییعت  اب  وا  تشگیم . ملـسم  لابند  هب  همیـسارس  دایزنبا  دشاب . رتشیب  رگید  ياهاج  زا  شتینما  دیـسریم  رظن  هب  هک  دوب  جحذم 
ات تساوخ  وا  زا  ریگتـسد و  ار  یناه  زاغآ  رد  دایزنبا  دـبایب . ار  ملـسم  يافتخا  لحم  تسناوت  درکیم ، ار  تیب  لـها  اـب  یتسود  يوعد  هک 

هدنز و یناه  هک  داد  نانیمطا  نانآ  هب  هنانئاخ  یـشقن  رد  یـضاق  حیرـش  دندرک . شروش  اهیجحذم  هلـصاف  نیا  رد  دهد . لیوحت  ار  ملـسم 
يروآعمج ار  ياهدع  هدز  یماظن  مادـقا  هب  تسد  ملـسم  هحفص 168 ) (. ) 9 . ) دندش قرفتم  دندینـش و  اهیجحذـم  تسا . دایزنبا  نامهیم 

رد دایزنبا  دـناوخارف . ار  دوخ  نارای  دوب ، اهگنج  رد  هلا  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ياهراعـش  زا  هک  تما ،» روصنم  اـی   » ياـهدایرف اـب  درک و 
هب  ) يرفن دصیس  هاپـس  تسب . دوخ  يور  هب  ار  اهرد  هدیزخ و  دوخ  رـصق  لخاد  هب  وا  دینـش . ار  اهدایرف  هک  دوب  دجـسم  رد  ینارنخـس  لاح 
زا هفوک  ناگرزب  دماین و  رد  هرصاحم  رد  رصق  یتشپ  رد  تسین  نشور  ام  رب  هک  یتلع  هب  اما  دندرک  هرصاحم  ار  رصق  ملسم  يربط ) يهتفگ 
هب دندوب ، رایـسب  زاغآ  رد  دوب ، ملـسم  هارمه  هک  یتیعمج  دوب . نییمور » برد   » هب روهـشم  رد  نیا  دندوب . سامت  رد  دایزنبا  اب  بترم  اجنآ 

، دایزنبا کیرحت  هب  هفوک  ناـگرزب  (. 10 . ) دننک روصحم  رـصق  لخاد  رد  دـنزادنا و  ساره  هب  ار  شدارفا  دایزنبا و  دنتـسناوت  هک  يروط 
دارفا رگید  یهورگ  ( 11 «.) درک دهاوخ  نانچ  نینچ و  امش  هب  دمآ و  دهاوخ  ماش  هاپـس  ادرف  : » دنتفگ مدرم  هب  اهنآ  دندرک . زاغآ  ار  دیدهت 
سانلا  » دنتـسه و نارگید  دنتفگیم  هتفر و  دوخ  نادـنزرف  نارهوش و  لابند  هب  اهنز  دـندرک . ادـج  ملـسم ، نارای  نایم  زا  ار  دوخ  ياههلیبق 

و  » هک یلاح  رد  دـش ، تولخ  ملـسم  فارطا  تشذـگ ، هک  یتعاس  دـنچ  درک ! دـنهاوخ  رپ  ار  وت  یلاخ  ياـج  مدرم  ریاـس  ( 12 « ) کنوفکی
قرفتم زین  دارفا  نیا  نآ ، زا  سپ  دـندرک . تکرـش  وا  هارمه  هـب  برغم  رد  رفن  یـس  اـهنت  ( 13 « ) الجر نوثالث  ـالا  هعم  اـم  برغملا و  یلص 

دننک هاگن  دوب ، رصق  هب  هدیبسچ  هک  ار  دجسم  لخاد  رصق ، ماب  زا  ات  داد  روتـسد  تشادن ، ندمآ  نوریب  تأرج  سرت  زا  هک  دایزنبا  دندش !
يوجتسج هب  رهش  رد  تسین ، یسک  دندش  نئمطم  یتقو  دنتخادنا . نییاپ  هدرک  نشور  یلعشم  اجنآ  زا  هن ؟ ای  تسه  نآ  رد  یـسک  دننیبب  و 
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سپ دنتفای ، ار  ملسم  ماجنارس  (. 14 . ) دننک ریگتسد  ار  ملسم  دندرگب و  هناخ  هب  هناخ  ار  هفوک  یمامت  داد ، روتسد  دایزنبا  دنتخادرپ . ملسم 
رب ایآ  نیملـسملا » یـصع  تققـش  کماما و  یلع  تجرخ  قاش ! ای  : » تفگ وا  هب  دایزنبا  دندرب . دایزنبا  دزن  ار  وا  يرـصتخم ، يریگرد  زا 

شدنزرف یلوا  قیرط  هب  هیواعم و  تفالخ  تفگ : ملسم  ینزیم ؟ مه  رب  ار  ناناملـسم  یگچراپکی  هدرک و  جورخ  دوخ  هحفص 169 )  ) ماما
نینچمه ( 15 . ) تسا هدرک  بصغ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یـصو   » زا ار  تفالخ  يوگروز  اب  وا  اریز  دسانـشیمن ؛ تیمـسر  هب  ار  دیزی 

هدرک راتفر  يرـسک  رـصیق و  دننام  هتخیر و  ار  اهنآ  نوخ  هتـشک ، ار  اهنآ  ناکیدزن  وت  ردـپ  هک  دوب  نیا  ناشداقتعا  رهـش  نیا  مدرم  تفگ :
رادهکل يارب  يرگهـلیح و  يور  زا  داـیزنبا ، ( 16 . ) مینک لوسر  ادـخ و  مکح  هب  توعد  ار  مدرم  ارجا و  ار  تلادـع  اـت  میدـمآ  اـم  تسا .

وت نوچ  یناسنا  داد : خساپ  تناتم  لامک  اب  ملـسم  يدرکیم ! يراوخبارـش  هنیدم  رد  وت  تفگ : وا  هب  مدرم  عمج  رد  ملـسم ، تیثیح  ندرک 
ماما يارب  شیتحاراـن  يهمه  هک  ملـسم  ( 17 . ) تسا رتراوازـس  يراوخبارـش  هب  نم  زا  تسا ، تـیمهایب  شیارب  هاـنگیب  دارفا  نتـشک  هـک 

. دنک تیـصو  ودـب  ات  تساوخ  تشاد ، ملـسم  اب  شیوخ  ياعدا  يور  ره  هب  هدوب و  یـشیرق  هک  دعـس  نب  رمع  زا  دوب ، مالـسلاهیلع  نیـسح 
ار وا  يهزانج  هک  نآ  رگید  دنک . عنم  هفوک  هب  ندـمآ  زا  ار  وا  دتـسرفب و  مالـسلاهیلع  نیـسح  دزن  ار  یـسک  ات  دوب  نیا  وا  تیـصو  نیتسخن 
هب ار  ملـسم  هک  دوـب  نآ  زا  سپ  دزادرپـب . شلیاـسو  رگید  ریـشمش و  نتخورف  اـب  ار  وا  یهدـب  هک  نآ  موـس  دـنک . نفد  نآ  زا  سپ  نفک و 

نیـسح ماما  هک  يدامتعا  رب  هوـالع  ياهتکن ، نینچ  تاـبثا  يارب  . دوب یقتم  فیفع و  رایـسب  يدرف  ملـسم  کـش  نودـب  دـندناسر . تداـهش 
دصتفه اب  تدم  نیا  رد  و  ( 18  ) دریگب لوپ  یسک  زا  دشن  رـضاح  يو  درک  هراشا  هفوک  رد  وا  یهدب  هب  ناوتیم  تشاد ، وا  هب  مالـسلاهیلع 
شورف ضرعم  رد  ار  دوخ  لیاسو  دوخ ، یهدـب  يادا  يارب  تداهـش  تقو  رد  دوب . هدـنارذگ  ار  دوخ  جراـخم  دوب ، هدرک  ضرق  هک  مهرد 
کیرش دمآ ، هفوک  هب  دایزنبا  هک  یماگنه  دربن . درببب و  نیب  زا  ار  دایزنبا  تنساوتیم  ملـسم  هک  تسا  یتیعقوم  رگید ، يهتکن  دوب . هداهن 

، دوب نایعیش  زا  هک  هورع  نب  یناه  يهناخ  رد  دش و  ضیرم  هفوک  رد  کیرش  دمآ . هفوک  هب  شهارمه  زین  هرـصب  نایعیـش  زا  یکی  روعا  نب 
زا لبق  تفرگ . کیرـش  زا  تدایع  هحفـص 170 )  ) هب میمـصت  دایزنبا  دوب . یفخم  هناخ  نیا  ردزین  ملـسم  نامز  نیمه  رد  دـیدرگ . يرتسب 

ار وا  دنک و  هلمح  دایزنبا  رب  ملسم  دوب ، يرعش  ندناوخ  هک  صاخ ، یتمالع  اب  بسانم و  تصرف  رد  تساوخ  ملسم  زا  کیرـش  وا ، ندمآ 
رد دایزنبا  تسین  یـضار  یناه  تفگ  دـش ، عقاو  کیرـش  خـیبوت  دروم  یتقو  داـیزنبا ، نتفر  زا  دـعب  درکن . نینچ  ملـسم  اـما  دربب . نیب  زا 

قالخا رظن  زا  تفگ : هدرک ، کـتفلا » دـیق  ناـمیالا   » هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ثیدـح  هب  هراـشا  ملـسم  سپـس  دوش . هتـشک  وا  يهناـخ 
میهدب لامتحا  هکنآ  زچ  دشاب ؛ لوبق  دروم  نادنچ  یناه  دروم  رد  دـناوتیمن  لوا  يهتکن  (. 19 . ) تسین هدیدنسپ  نتشک  هنوگ  نیایمالسا 

مود يهتکن  دروم  رد  تسا . هتـشاد  تشحو  راک  نیا  زا  دوش ، هابت  وا  یگدنز  مامت  ماش  لها  ندـمآ  اب  اهدـعب ، ادابم  هک  نیا  سرت  زا  یناه 
تشونرس تنساوتیم  هظحل  نآ  رد  دایزنبا  نتشک  اریز  تسا ؛ لمأت  یـسررب و  لباق  دشاب  هدرک  لالدتـسا  ثیدح  نیا  هب  ملـسم  رگا  یتح 

ات داتسرف  هکم  هب  ار  يدارفا  هنیدم ، رد  هلاو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  دوخ  دوب . یناج  دساف و  يرـصنع  دایزنبا  دنک . ضوع  ار  البرک  قارع و 
نیب زا  تروص  نیمه  اب  ار  کفعوبا  فرشا و  نب  بعک  نوچ  يدارفا  هچنانچ  دندشن ؛ قفوم  هچرگ  دنشکب ، لکش  نیمه  هب  ار  نایفسوبا  هب 

دندمآیم ماقتنا  نتفرگ  يارب  ماش  مدرم  نآ  لابند  هب  هک  نیا  نآ ، تشاد و  یسایس  لیلد  دایزنبا ، نتشکن  هک  دناهدرک  هراشا  یـضعب  درب .
هفوـک هب  دـشیم ، مه  زوریپ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  رگا  تروـص ، ره  رد  ماـش  هاپـس  تـفگ  دـیاب  ( 20 . ) دـندرکیم تراـغ  ار  هفوـک  و 
یتحار هب  ارچ  هک  دشن  مولعم  دایزنبا ، رـصق  يهرـصاحم  نایرج  رد  اهدعب  تشادن . دایزنبا  ندش  هتـشک  هب  یطبر  ندمآ  نیا  دندمآیم و 

کیرحت اب  تسا  هتسناوتن  تکرح  يربهر  هک  نآ  ای  هدوب  نایفوک  يهدهع  هب  ریصقت  يهمه  هنیمز  نیا  رد  ایآ  دندرک . كرت  ار  ملسم  مدرم 
وا زا  داد و  دوخ  مامالغ  زا  یکی  هب  ار  یلوپ  دایزنبا ، تسا . ملـسم  هاگیفخم  نتفای  یبلاج ، تاکن  زا  دراد . هاـگن  هنحـص  رد  ار  اـهنآ  مدرم 

. دبایب ار  وا  تشاد ، نایعیش  تخانش  يارب  هک  يرایعم  اب  دیشوک  تفر و  هفوک  دجسم  هب  مالغ  دنک . ادیپ  ار  ملسم  يافتخا  لحم  ات  تساوخ 
نورثکی هحفـص 171 )  ) ۀعیـشلا ءالؤه  نا  : » تفگ دوخ  شیپ  دوب ، یلاوتم  تروص  هب  دـناوخ  زامن  لوغـشم  هک  داتفا  یـصخش  هب  شهاـگن 

دروم درف  دشاب . نایعیش  زا  دیاب  صخـش  نیا  هک  تسا  نآ  منامگ  دندناوخیم و  ناوارف  زامن  نایعیـش  ( 21 «. ) مهنم اذه  بسحأ  ةالـصلا و 
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دربب و یپ  وا  دیلپ  تیهام  هب  تسناوتن  ررکم  ياهشیامزآ  زا  سپ  هدروخ و  ار  مالغ  بیرف  وا  دوبن . هجـسوع  نب  ملـسم  زج  یـصخش  رظن ،
خیرات ( 2 . ) ص 53 ج 5 ، نامه ، ( 1 . ) دناهدوب تدابع  دهز و  هب  فورعم  نایعیش  هک  تسا  نآ  رگناشن  نخس  نیا  درب . ملـسم  دزن  ار  وا  اذل 

(3 . ) ص 90 مالـسلاهیلع ، نیـسحلا  ثوعبم  دـیرگنب : دـنرادن ، لوبق  ار  بلاـطم  نیا  نیققحم  زا  یـضعب   263  - صص 264 ج 4 ، يربـطلا ،
تعیب صوصن  زا  هدافتـسا  اب  یبیرقت و  تروص  هب  مرقم  موحرم  اما  هدـماین ، یخیراـت  بتک  رد  تراـبع  نیا  نیع  ص 104 ؛ ملسم ، دیهشلا 

ج نامه ، ( 6 . ) ص 271 ج 4 ، يربطلا ، خیرات  ( 5 . ) 59 صص 60 ، ج 5 ، حوتفلا ، ( 4 . ) تسا هدروآ  ار  یبلاطم  نینچ  حتفلا و ... موی  هبقع و 
خیرات ( 8 . ) ص 21 ج 4 ، خـیراتلا ، یف  لماکلا  ص 265 ؛ ج 4 ، يربطلا ، خـیرات  ( 7 . ) ص 28 ج 4 ، خـیراتلا ، یف  لـماکلا  ص 273 ؛ ، 4

دایزنبا هک  تفگ  حیرـش  اهدـعب  ص 242 ، صاوخلا ، ةرکذـت  ( 9 . ) صص 25،24 ج 4 ، خـیراتلا ، یف  لـماکلا  ص 267 ؛ ج 4 ، يربـطلا ،
(10 !. ) مناسرب مدرم  هب  تسا ، راشف  رد  میوگب  اهیجحذـم  هب  دوب  هتفگ  ار  یناه  ماـیپ  متـسناوتن  سرت  زا  نم  هدوب و  هداـهن  نم  رب  يرومأـم 

هدـش رکذ  رفن  رازه  دودح 4  دندوب ، ملـسم  رانک  هک  ینایفوک  رامـش  ص 52 ؛ ج 2 ، داـشرالا ، ( 11 . ) ص 31 ج 4 ، خـیراتلا ، یف  لماکلا 
ص ج 4 ، يربطلا ، خیرات  ( 13 . ) ص 31 ج 4 ، خـیراتلا ، یف  لماکلا  ص 87 ؛ ج 5 ، حوتفلا ، ص 277 ؛ ج 4 ، يربطلا ، خیرات  ( 12 . ) تسا
ج 5، حوـتفلا ، ( 17 . ) ص 35 ج 4 ، ناـمه ، ( 16 . ) ص 98 ،ج 5 ، خـیراتلا یف  لماکلا  ( 15 . ) 51  - صص 53 ج 2 ، داـشرالا ، ( 14 . ) 227

نیسحلا ثوعبم  ص 197 ؛ مالسلاهیلع ج 1 ، نیـسحلا  لتقم  ص 57 ؛ ج 5 ، حوتفلا ، ( 18 . ) ص 283 ج 4 ، يربطلا ، خیرات  صص 99،98 ؛
رد ص 249 ؛ لاوطلا ، رابخا  ( 21 . ) ص 153،152 مالسلاهیلع ، نیسحلا  ثوعبم  ( 20 . ) ص 27 ج 4 ، لماکلا ، ( 19 . ) مالسا ص 123 هیعل 
هک داتفا  یصخش  رب  شرظن  هاگن  تسا : هدمآ  ترابع  نیا  اب  ار  نخـس  نیا  یـسراف  حیـضوت  ص 218 ) ینارعش ، حیحصت   ) ءادهـشلا ۀضور 

دیفس ياههماج  هعیش  هک  تفگ  دوخ  اب  دومنیم . عوشخ  عوضخ و  مسارم  تیاعر  زامن  رد  رایسب  دوب و  هدیشوپ  هزیکاپ  دیفس و  ياههماج 
. دشاب هفیاط  نآ  زا  صخش  نیا  هک  تسا  نآ  بلاغ  دننکیم ؛ راثکا  زامن  رد  دنشوپیم و  كاپ 

قارع تمس  هب  ماما  تکرح 

روط هب  هک  ارچ  دوبن . لمأت  ياج  رگید  و  دوب ، درک  دـییأت  ار  هفوک  مدرم  یگداـمآ  ماـما ، یمـسر  يهدـنیامن  قارع  تمـس  هب  ماـما  تکرح 
رد هک  يروط  هب  درک ، عیرـست  نتفر  رد  ماما  دوب . هدـش  هدامآ  هیماینب  هیلع  مایق  يارب  طیارـش  ملـسم ، يهماـن  اـههمان و  هب  هجوت  اـب  نئمطم 

تـسناوتیم ریخأت  ياهظحل  دیدرگ . قارع  مزاع  هدرفم  يهرمع  هب  عتمت  يهرمع  لیدبت  اب  جـح ، مسارم  يهبوبحب  رد  ینعی  هجحیذ ، متـشه 
تحلصم یتروص  چیه  هب  هکم  رد  ترضح  ندنام  هتشاد و  دوجو  هکم  رد  ماما  رورت  لامتحا  نیا  رب  هفاضا  دنک . نوگرگید  ار  قارع  عضو 

، لامتحا هب  تسا . هدوب  نیا  زا  شیب  دادعت  هک  دـیآیمرب  نینچ  رگید  رابخا  ياهراپ  زا  اما  دـندوب ؛ رفن  داتـشه  ماما  ناهارمه  دـناهتفگ  دوبن .
زا هک  دوب  یناوراک  اب  دروخرب  هار  لوط  رد  ماما  دروخرب  نیلوا  دـندنام . ماـما  هارمه  ـالبرک  اـت  هک  تسا  هک  یناـسک  هب  طوبرم  روبزم  مقر 
زا درک و  فرـصت  ار  ایادـه  ناوراک  ماما  دربیم . ماش  هب  دـیزی  رابرد  يارب  ار  ییایادـه  ناوراک  نیا  درکیم . تکرح  ماـش  تمـس  هب  نمی 
رد هک  میعن ، يهقطنم  زا  ماما  ( 1 . ) دندرگزاب تروص  نیا  ریغ  رد  دـنیایب ، قارع  هب  وا  هارمه  لیامت  تروص  رد  ات  درک  توعد  زین  نآ  دارفا 

ناوج هحفص 172 )  ) يرعاش نامز  نآ  هک  قدزرف -  اب  هک  دوب  اجنآ  رد  درک . تکرح  حافصلا  تمس  هب  دوب  هدرک  دروخرب  ناوراک  اب  نآ 
همرلا نطب  يدـعب ، يهقطنم  کیلع .» مهفویـس  کعم و  ساـنلا  بولق  : » تفگ هفوک  عضو  زا  ماـما  لاوس  خـساپ  رد  وا  درک . دروخرب  دوب - 

هب همان  نیا  ( 2 . ) دنـشاب وا  دورو  يهدامآ  تساوخ  اهنآ  زا  ملـسم ، يهمان  هب  هراشا  اب  هفوک ، مدرم  هب  ياهمان  نتـشون  نمـض  اـجنآ  رد  دوب .
ریگتـسد ار  اهنآ  طسوت  هدش و  هجاوم  ریمن  نب  نیـصح  هاپـس  هار  رد  وا  دـناسرب . هفوک  مدرم  هب  ار  نآ  ات  دـش  هدرپس  رهـسم  نب  سیق  تسد 
يهقطنم رد  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  دیـسر . تداهـش  هب  دایزنبا  تسد  هب  هفوک  رد  نآ  زا  سپ  دروخ و  ار  همان  مد  نامه  رد  سیق  دیدرگ .
کیرحت زین  ماـما و  توـعد  هب  هجوـت  اـب  دوـب ، یناـمثع  هک  نیا  اـب  ریهز  درک . دروـخرب  نیق  نب  ریهز  اـب  دـشیم ، هدـیمان  دودز  هک  يدـعب 

وا اب  دنتسه  تداهش  رادتسود  مادک  ره  ات  تساوخ  شناتـسود  زا  نینچمه  وا  دمآرد ، ماما  یمیمـص  نارای  زا  یکی  تروص  هب  شرـسمه ،
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ماـیپ دـساینب  زا  یـصخش  هک  دوـب  قرع  تاذ  يهقطنم  رد  (. 3 . ) دـنهد همادا  هکم  فرط  هب  شیوـخ  هار  هـب  تروـص  نـیا  ریغ  رد  دـنیایب ،
ای هتـساوخ  ملـسم  ناردارب  اما  تشاد ، تشگزاب  دصق  ماما  هک  دـناهتفگ  ( 4 . ) دناسر مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هب  ار  ملـسم  یناه و  تداهش 

: دنتفگ نتفر  رب  ماما  کیرحت  رد  نارگید  هک  هژیوب  دننک ؛ ریسم  يهمادا  هب  راداو  ار  ترضح  نآ  ماما ، تفلاخم  تروص  رد  دنشاب  هتسناوت 
هب مدرم  دیورب ، هفوک  هب  رگا  دیتسین ، ملـسم  امـش  ( 5 «. ) عرـسأ کیلا  سانلا  ناکل  ۀـفوکلا  تمدـق  ول  لیقع و  نب  ملـسم  لثم  تنأ  ام  هللا  «و 
هب تداهش  نیح  رد  هک  ملسم  مایپ  هلابز ، يهقطنم  رد  دوب . عطاق  نتفر  يارب  دوخ  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  تسویپ . دنهاوخ  امـش  هب  تعرس 
ربخ هک  دندوب  هتفرن  يدنچ  زونه  ( 6 . ) دیسر ماما  تسد  هب  دناسرب ، مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هب  هک  دوب  تساوخ  وا  زا  هتفگ و  دعس  نب  رمع 

هک دادیم  ناشن  رابخا  نیا  دیسر . ماما  تسد  هب  زین  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  یعاضر  ردارب  رطقب ، نب  هللادبع  و  ( 7  ) رهسم نب  سیق  تداهش 
نیا رد  تسا . هدرک  توافت  الماک  دوب ، هدش  هحفص 173 )  ) شرازگ ملسم  نابز  زا  هک  ینام  زاب  طیارش ، هتـشگ و  نوگرگد  هفوک  عاضوا 

فارـصنالا مکنم  دارأ  نمف  انتعیـش  انتلذـخ  دـق  ساـنلا  اـهیأ  : » دوـمرف اـهنآ  هـب  دروآدرگ و  دـندوب  وا  هارمه  هـک  ار  يدارفا  ماـما ، ماـگنه ،
هک دوب  اجنیا  ددرگ . زاب  اج  نیمه  زا  ددرگرب ، دـهاوخیم  امـش  زا  مادـک  ره  دنتـشاذگ . اهنت  ار  ام  اـم ! نایعیـش  مدرم ! يا  ( 8 «. ) فرصنیلف

ماما هکم  زا  هک  دندوب  یناسک  ( 9 . ) دندنام یقاب  ماما  صاخ  نارای  هتشگزاب و  دندوب ، هتـسویپ  ماما  هب  هار  يهمین  رد  هک  یناسک  زا  يرامش 
رکف هک  دندوب  یبارعا  دندش ، ادج  وا  زا  هک  یناسک  ( 11 . ) دندوب هدرک  شیهارمه  هنیدم  زا  نآ ، زا  لبق  یتح  ای  و  ( 10  ) هدرک یهارمه  ار 

هک نونکا  ( 12 . ) دـناهداهن ندرگ  ار  وا  تیعبات  اـهنآ  يهمه  هک  دـنیآیم  رد  يرهـش  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  هارمه  دـندوب  هدرک 
يارب الماک  اجنیا  رد  داد . همادا  دوخ  تکرح  هب  ماما  زین  هلحرم  نیا  زا  سپ  دنتـشگزاب . اج  نامه  زا  هدوب ، تسردان  ناشروصت  دش  نشور 

یـسایس لـئاسم  تسایـس و  يارو  اـعبط  تسین و  تسرد  یـسایس  ياـهیبایزرا  هب  هجوت  اـب  هفوک  هب  نتفر  رگید  هک  دوب  هدـش  نشور  ماـما 
ار بش  درک و  تکرح  ةارـش  يهقطنم  يوس  هب  ماما  مینک . ادـج  یـسایس  ياهیبایزرا  زا  ار  شباسح  تسیابیم  هک  هدوب  زین  يرگید  بلطم 

یحایر دـیزی  نب  رح  يرادهیالط  هب  دایزنبا  هاپـس  رود  زا  هک  دوب  زور  ياههمین  داد . همادا  تکرح  هب  زاـب  زور  نآ  يادرف  دـنام . اـجنآ  رد 
صص 289 ج 4 ، يربطلا ، خیرات  ص 245 ؛ لاوطلا ، راخبا  ص 164 ؛ ج 3 ، فارشالا ، باسنا  ( 1 . ) درک دس  ماما  رب  ار  هار  هدش و  رادـیدپ 

مایپ نیا  ( 6 . ) ص 300 ج 4 ، يربطلا ، خیرات  ( 5 . ) ص 120 ج 5 ، حوتفلا ، ( 4 . ) ص 247 نامه ، ( 3 . ) ص 245 لاوطلا ، رابخا  ( 2 . ) 290-
باسنا ( 8 . ) صص 248،247 لوطلا ، رابخا  ( 7 .. ) دـیاین هفوک  هب  ددرگزاب و  زاجح  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  رتدوز  هچ  ره  هک  دوب  نیا 

صص ،301 ج 4 ، يربطلا ، خیرات  ( 11 . ) ص 169 ج 3 ، فارشالا ، باسنا  ( 10 . ) ص 248 لاوطلا ، رابخا  ( 9 . ) ص 169 ج 3 ، فارشالا ،
ص 300. ج 4 ، نامه ، ( 12 . ) 300

البرک تضهن  نایرج  رد  هفوک  مدرم  عضوم 

عبانم رد  مینک . رورم  البرک  دادـخر  هب  تبـسن  ار  هفوک  مدرم  عضوم  ات  تسا  بساـنم  نونکا  ـالبرک  تضهن  ناـیرج  رد  هفوک  مدرم  عضوم 
ای تسا ؛ ردان  يرما  اهنآ  نایم  رد  دهع  هب  يافو  هک  تسا  هدش  هتفگ  هدش و  هتسناد  تنایخ » ردغ و   » لها هفوک  مدرم  ماوع ، هاوفا  یخرات و 

، يریگمیمـصت رد  نانآ  لیجعت  نیمه  هدوب و  لوجع  هفوک  مدرم  افج  زا  ریغب  دـیاین  یفوکز  اـفو  یفوک  چـیه  زا  نم  مدـیدن  رعاـش : لوق  هب 
دوز  » و ندـش » میلـست  دوز  «، » ندـش عناق  دوز   » راـنک رد  ندوب ، جـنردوز » . » تسا هدوب  ناـشنامکاح  هحفـص 174 )  ) اهنآ ررـض  هب  هشیمه 

زا یکی  رد  مادک  ره  هک  دـندوب  یفلتخم  لیابق  زا  ياهعومجم  هفوک  مدرم  عقاو ، رد  دـیآیم . رامـش  هب  نانآ  تایحور  زا  ندرک » یـشکرس 
لیلد نیمه  هب  دنتـشاد . دوخ  يهریـشع  هفیاط و  نایم  رد  یلک  ذوفن  لیابق  ياسؤر  رهـش ، ریما  زج  هب  و  دـندرکیم . یگدـنز  رهـش  تـالحم 

، نایم نیا  رد  دـنزب . مادـقا  هب  تسد  نانآ  یگنهامه  تقفاوم و  اب  هدرک و  ار  لیابق  ياسؤر  يهظحالم  تسیابیم  رهـش  ریما  اهتقو ، رتشیب 
یخرب هک  نآ  مغر  هب  هدوب و  لیابق  نایم  يهدـنکارپ  دارفا  نیا  . دـندمآیم رامـش  هب  نآ  تیعمج  لک  زا  یکدـنا  شخب  رهـش ، نیا  ناـیعیش 

نوچ یلیابق  نایم  زا  یتح  لاثم ، يارب  دنشاب . هعیش  اهنآ ، ناذفنتم  هلیبق و  دارفا  يهمه  هک  دوبن  هنوگ  نآ  اما  دنتشاد ، ترهش  عیشت  هب  لیابق 
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نآ باحـصا  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  نتـشک  رد  هدوب و  رـضاح  البرک  رد  یناسک  دنتـشاد ، ترهـش  عیـشت  هب  هک  نادمه  ای  سیقلادـبع 
نیمه تشاد . ریثأت  زین  نانآ  رد  رهش  نیا  تایحور  شیب  امک  هدوب و  یفوک  زین  رهش  نیا  نایعیـش  یتح  هوالع ، هب  دنتـشاد . تسد  ترـضح 

نایعیـش هک  تسا  ینتفگ  تشادن . يدحاو  دنمورین و  يربهر  اریز  دوبن ؛ رادروخرب  یفاک  داحتا  ماجـسنا و  زا  دوب ، هک  مه  ياهعیـش  رادـقم 
ياههتفگ اب  تفلاخم  هب  دجسم  رد  يدع  نب  رجح  هک  ینامز  دناهتفگ : دندوب . تیلقا  رد  یعون  هب  هکلب  دنتـشادن ؛ ار  تیرثکا  رهـش  نیا  رد 

نتسناد اب  رهـش و  یعیـش  يهیحور  هب  هجوت  اب  دندش . زاوآمه  وا  اب  اهنآ  موس  کی  ای  دندوب  دجـسم  رد  هک  یناسک  زا  یمین  تخادرپ ، دایز 
مالسلاهیلع یلع  دالوا  اب  یبسن  یهارمه  یسایس ، لئاسم  رد  طقف  هک  یسایس ، عیـشت  یعون  يهیاپ  رب  مدرم  زا  يرامـش  يور ، ره  هب  هک  نیا 

ماما هفوک ، مدرم  هک  درادن  دوجو  یکش  چیه  تسناد . رهش  تیعمج  مراهچ  کی  دح  رد  مک  تسد  ار  رهش  یعیـش  نایرج  اب  دنتفریذپیم ،
مدرم نیا  هک  دید  دیاب  لاح ، نیع  رد  دندرک . ترشابم  زین  وا  نتشک  رد  ادعب  دندرکن و  يرای  ار  وا  دندرک و  توعد  ار  مالسلاهیلع  نیـسح 
زاغآ رد  دندرک . تکرـش  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  اب  گنج  رد  هفوک ، مدرم  زا  رادقم  هچ  دنتـشون و  همان  یهورگ  هچ  دندوب ؟ یناسک  هچ 
ربارب رد  یتـح  دـمآرد و  بهذـم  يوـلع  نایعیــش  يارب  يزکرم  هحفـص 175 )  ) تروـص هب  هفوـک  اهدـعب  هک  تسا  مزـال  هـتکن  نـیا  رکذ 

اهيوما هب  هتـسباو  ناثدحم  ناخروم و  هک  نیا  رب  هوالع  ور  نیا  زا  داد . ناشن  ییاهتفلاخم  یلع  لآ  تیمکاح  بصغ  رطاخ  هب  سابعینب 
دوبن و، یـسایس  ملظ  دح  رد  اهنت  هعیـش  تیمولظم  دـندوب . اههنیک  نیمه  راتفرگ  زین  سابعینب  هب  ناگتـسباو  دنتـشاد ، ترفن  هفوک  مدرم  زا 
یعیبط و يرما  نینچ  سابعینب ، هب  هتـسباو  یگنهرف  ناـیرج  تیمکاـح  اـب  لاـح  ره  هب  تشاد . دوجو  ملظ  نیا  زین  یگنهرف  ظاـحل  زا  هکلب 

لیلد هب  هفوک  مدرم  زا  ترفن  نآ  گنر  هک  یکنیع  نینچ  زا  ار  عیاقو  لقن  ریـس  هک  میـشاب  هتـشاد  هجوت  تسا  مزال  نیارباـنب  تسا . یهیدـب 
ناشن ياهنوگ  هب  ار  هعیـش  دـنراد  یعـس  ینیخروم  نینچ  هک  مینک  هراشا  دـیاب  قوف  يهتکن  هب  تیانع  اب  مینکیم . هحظالم  تساهنآ ، عیـشت 
نایعیش يهدهع  رب  ار  هفوک  مدرم  تیامح  مدع  هانگ  ات  دنتسه  نآ  رب  هعیش  نانمـشد  رگید ، نخـس  هب  دنتـسین . دهع  هب  يافو  لها  هک  دنهد 

زین اهنآ  دندوب و  هعیش  طیارش ، نآ  رد  هفوک  مدرم  زا  یشخب  اهنت  هک  داد  دهاوخ  ناشن  يدودح  ات  لیذ  تاحیضوت  هک  یلاح  رد  دنراذگب .
، دنتـشاد يراکادـف  دـصق  راـثیا ، دـح  رد  رگا  هـچرگ  دـننک ، عاـفد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  زا  دنتـسناوتن  هـک  دـنتفرگ  رارق  یطیارـش  رد 

نآ رد  هفوک  طیارـش  زا  هک  يریوصت  میهد . هئارا  يدهاوش  راصتخا  هب  نآ  يهرابرد  دیاب  هک  تسا  ینخـس  نیا  دـننک . نینچ  دنتـسناوتیم 
مدرم نوچ  یمدرم  يارب  اـما  دوب ، ناـسآ  شلمحت  ماـش  مدرم  يارب  هچ  رگا  هک  دوب  یـسک  دـیزی  تسا : نینچ  داد  تسد  هب  ناوتیم  ناـمز 

نیـشناج هک  زین  هفوک  مدرم  زا  يرایـسب  دندرک . زاغآ  ار  تفلاخم  هفوک  نایعیـش  دـمآ ، راک  يور  هک  یماگنه  دوب . راوشد  شلمحت  قارع 
یطیارـش رد  قارع  هک  هوالع  هب  دـندیزگرب . ار  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  یمومع ، وج  رثا  رب  دنتـشادن ، دـیزی  ییزگیاـج  يارب  یبساـنم 

 - دوخ صاخ  يهیحور  اب  مدرم -  ماوع  اهنت  هن  دش ، زاغآ  نایعیش  يهیحان  زا  توعد  هک  یتقو  دوبن . ماش  تموکح  شریذپ  هب  لیام  یعیبط 
زا تیامح  راهظا  رهـش ، ياضف  ریثأت  تحت  ای  دـندیدیم و  رطخ  رد  ار  دوخ  تیعقوم  هک  زین  یناسک  هکلب  دـندرک ، مالعا  ار  دوخ  ینابیتشپ 

مالسلاهیلع نیسح  هحفص 176 )  ) ماما زا  تیامح  رد  یمومع  ماما  بذاک  وج  شیادیپ  نآ  يهجیتن  ( 1 . ) دندرک مالسلاهیلع  یلع  نب  نیسح 
اب هژیوب ، دـننک . رپ  ار  نآ  ياج  دنتـسناوتن  یتدـم  يارب  زین  هیماینب  هیواعم ، گرم  زا  سپ  یـسایس  ءالخ  رطاـخ  هب  هک  يوج  دوب . هفوک  رد 

ینوزف هب  ور  تعرسب  دوب  هدماین  هفوک  هب  دایزنبا  هک  یتقو  ات  تفای و  شرتسگ  وج  نیا  دوب ، ریگلهس  يدرف  هک  ریـشب  نب  نامعن  تیمکاح 
هک نیا  نآ  تفریذپ و  ناگرزب  يهیحان  زا  توعد  يارب  زین  ار  يرگید  لامتحا  ناوتیم  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  زا  یثیدح  هب  هجوت  اب  دوب .

: تسا نینچ  مالـسلاهیلع  ماما  شیامرف  دنناسرب . تداهـش  هب  اجنآ  رد  هدناشک و  قارع  هب  ار  ماما  ات  دندوب  هدز  نماد  وج  نیا  هب  ادـمع  اهنآ 
تشاد تبثم  يهولج  وج  نیا  مظعا  تمسق  هک  تسا  ملسم  لاح  ره  رد  ( 2 «. ) هیواعم نبا  یلا  ابرقت  یل و  ةدیکم  الا  یلا  بتک  تناک  ام  «و 

نب ورمع  نوچ  يدارفا  ( 1 . ) دیایب هفوک  هب  ات  دهاوخب  ماما  زا  رتدوز  هچ  ره  دیاب  هک  دید  نانچ  ار  اضف  تفر  راید  نادب  ملـسم  هک  ینامز  و 
هتشون مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هب  همان  هک  دندوب  یناسک  زا  دنتشاد ، ار  دایزنبا  هاپس  یهدنامرف  البرک  رد  دوخ  هک  یعبر  نب  ثبش  جاجح و 

ص 169. ج 5 ، حوتفلا ، ص 185 ؛ ج 3 ، فارشالا ، باسنا  ( 2 . ) 51  - صص 50 ج 5 ، حوتفلا ، کن : دندوب .
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هفوک مدرم  رب  دایزنبا  راشف 

رد هدز و  تفلاخم  هب  تسد  روسج ، طلـسم و  يروتاتکید  دوجو  اب  دنناوتب  هک  تفای  ناوتیم  ار  یمدرم  رتمک  هفوک  مدرم  رب  دایزنبا  راشف 
عیـشت راهظا  یتحار  هب  وا ، يریگلهـس  اب  مدرم  دوب ، هفوک  مکاح  رـشب  نب  نامعن  هک  یماگنه  دـننکب . یـشکرس  راهظا  مکاح ، تردـق  ربارب 
عاضوا ریشبنبا ، ياج  هب  دایزنبا  ینیزگیاج  مکاح و  ندش  ضوع  دندرک . تیامح  وا  زا  تدشب  دمآ ، هفوک  هب  ملسم  هک  ینامز  دندرک و 

يریگمیمـصت هنالوجع  هدوب و  جـنر  دوز  هک  یناسک  تخادـنا و  ساره  هب  ار  مدرم  زا  يرایـسب  دایزنبا ، تنوشخ  درک . ضوع  یلک  هب  ار 
هب ماش ، هاپس  عوقولا  بیرق  ندمآرب  دایزنبا  تاغیلبت  رثا  رد  هلکب  دندید ، دیدهت  ضرعم  رد  ار  دوخ  دایزنبا  يهیحان  زا  اهنت  هن  دندرکیم ،
هب ناـنیمطا  نونکا  هک  رهـش  فارـشا  دـش . زاـغآ  ملـسم  ناراداوه  ینیـشنبقع  هک  دوب  هتـشذگن  يزور  دـنچ  زونه  دـنتخاب . ار  دوخ  یلک 

تدـم نیا  لوط  رد  دارفا  نیا  دـنتخادرپ . نایوما  زا  تیاـمح  هب  ینـشور  هب  دـندیدیم ، راکـشآ  ار  ناـیوما  تیبثت  هتـشاد و  هفوک  تموکح 
دوـخ تحلـصم  هـب  نادـنچ  ار  لـیابق  ياـسؤر  اـب  تفلاـخم  زین  مدرم  زا  يرایــسب  یعیبـط  روـط  هـب  دـندوب . هحفـص 177 )  ) هدـنام تکاس 

دوخ تردق  دندناسر و  لقادح  هب  ار  وا  نارای  عیمطت ، دیدهت و  اب  فارشا  نیمه  درک ، هلمح  دایزنبا  رصق  هب  ملسم  هک  یتقو  دنتسنادیمن .
تأرج شاهلیبق  دارفا  درکیم ، یتفلاخم  اـسؤر  زا  یکی  رگا  یتح  داـیزنبا ، دادبتـسا  ربارب  رد  (. 1 . ) دـنداد ناشن  شیوخ  مدرم  راـهم  رب  ار 

دوب و دارمینب  سیئر  وا  دندرک ، ریگتسد  ار  هورع  نب  یناه  هک  یماگنه  دوب . دیدج  طیارش  رد  هفوک  عضو  نیا  دنتـشادن ، ار  وا  زا  تیامح 
اهنآ هب  هدـنک  زا  دارمینب  نامـسقمه  نانامیپمه و  رگا  دـندوب . وا  یماح  هدایپ » رازه  تشه  راوس و  بسا  رازه  راـهچ   » نیخروم يهتفگ  هب 
ربارب رد  دندیشکیم ، شنیمز  يور  هب  رازاب  رد  هدرک و  ریگتـسد  ار  وا  هک  ینامز  لاح  نیا  اب  دندوب . رفن  رازه  یـس  اعمج  دندشیم ، هفاضا 

هک ینامز  درکن ! تفلاخم  یـسک  دندناسر و  تداهـش  هب  ار  وا  دعب  یکدنا  ( 2 . ) دشیم تفای  وا  يارب  یسرداد  رتمک  وا ، يهثاغتـسا  دایرف 
اب وا  دنوش . البرک  یهار  ات  تساوخ  اهنآ  زا  هفوک  مدرم  يارب  ینانخس  نمـض  دایزنبا  دیدرگ ، فقوتم  البرک  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما 
نم ددنویپن ، هاپس  هب  ادرف  هک  يدرم  ره  ( 3 «. ) ۀمذلا هنم  تئرب  رکـسعلا  نع  افلختم  اذه  انموی  دعب  هاندجو  لجر  امیاف  : » تفگ نینچ  دیدهت 

روتسد دیوس  نب  عاقعق  هب  دایزنبا ، دش . دهاوخ  هتشک  هک  . دوب نآ  نخس  نیا  حیرص  يانعم  تشاد . مهاوخرب  وا  زا  ار  دوخ  تیامح  همذ و 
زا ار  یـصخش  دوخ ، يوجتـسج  رد  عاقعق  ریخ . ای  تسا  هدرک  فلخت  هاپـس  زا  یـسک  اـیآ  هک  دـنیبب  هدرک ، شدرگ  هفوک  رهـش  رد  اـت  داد 

. درک رداص  ار  يو  نتـشک  نامرف  دایزنبا  درب و  دایزنبا  دزن  ار  وا  دوب . هدـمآ  هفوک  هب  شردـپ ، ثاریم  بلط  رد  هک  تفای  نادـمه  يهلیبق 
، هفوک هاگرکـشل  هب  هکنآ  رگم  دشن ، تفای  هفوک  رد  یغلاب  چـیه  ( 4 «، ) ۀلیخنلاب رکـسعلا  یلا  جرخ  الا  ۀـفوکب  ملتحم  قبی  ملف  : » نآ زا  سپ 
هحفص 178)  ) هک یلاح  رد  دمآرد ، تکرح  هب  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  دض  رب  اهریـشمش  يهمه  هک  دوب  نامز  نیا  رد  تفر . هلیخن ، ینعی 

نونکا دندوب . نینچ  ناوارف  يرامش  دندزیمن و  یمادقا  نینچ  هب  تسد  نانآ  دوب ، راک  رد  مدرم  دوخ  ياضر  رگا  دوب  نئمطم  ناوتیم  هک 
بحأ تنأ  : » تفگ ای  و  ( 5 «. ) کیلع مهفویـس  کعم و  مهبولق  : » تفگ ماما  هب  هک  میمهفیم  رتهب  هفوک  مدرم  فصو  رد  ار  قدزرف  مـالک 

نیرتینتشاد تسود  وت  وت ، هیلع  اهریـشمش  اما  تسوت ، اب  مدرم  ياهلد  ( 6 «. ) هیماینب عم  فویسلا  ءامـسلا و  یف  ءاضقلا  سانلا و  یلا  سانلا 
هللادـبع نب  عمجم  يهتفگ  هب  هلمج  نیا  حیـضوت  رد  هیماینب . راـنک  رد  اهریـشمش  تسا و  نامـسآ  رد  اـضق  اـما  یتسه ، مدرم  دزن  رد  مدرم 

مدرم يهیقب  اما  دنتـسه ، وت  دـض  رب  یگمه  فارـشا  تفگ : هک  درک  دانتـسا  ناوتیم  دـش ، قحلم  ماـما  هب  هک  یناـیفوک  زا  یکی  يذـئاعلا ،
نتفرن نوچ  دنورن ، البرک  هب  طیارش  نآ  رد  دنتـسناوتیمن  مدرم  ( 7 . ) دیـشک دنهاوخ  ریـشمش  وت  يور  هب  ادرف  دنچ  ره  تسوت ، اب  ناشبولق 

البرک هفوک و  زا  ای  دـندنویپب  ماما  هب  ای  دوب ، هار  ود  دـننک ، نینچ  دنتـساوخیمن  هک  یناسک  نایعیـش و  يارب  دوب . ندـش  هتـشک  اب  فداصم 
البرک هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  اب  گنج  يارب  روز  هب  هک  هفوک  مدرم  زا  هتـسد  نآ  هک  دیآیم  تسد  هب  نینچ  رابخا  یخرب  زا  دنزیرگب .
البرک رد  دایزنبا  هاپس  زا  لومعم  روط  هب  هک  يرامآ  دندشن . رضاح  البرک  رد  نانآ  زا  يرایـسب  هتخیرگ و  هار  همین  زا  دندشیم ، هداتـسرف 

. دنتخیرگ هار  همین  زا  اهنآ  زا  يرایـسب  هک  تسا  یلاحرد  نیا  تسا ، هدش  هیهت  البرک  هب  نانآ  نداتـسرف  عقوم  هک  تسا  يرامآ  هدـش ، هئارا 
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هک دناهتفگ  تسا . كدنا  رایسب  هفوک  تیعمج  هب  تبسن  نیا  هک  دنشاب ، البرک  رد  رتمک  یتح  ای  رفن و  رازه  هد  دودح  يزیچ  دیابیم  اعبط 
رارف هار  همین  رد  ای  هدش و  یفخم  هفوک  رد  ای  مدرم  زا  يرایـسب  نیاربانب  ( 8 . ) تسا هدادیم  ياج  دوخ  رد  ار  رفن  رازه  لهچ  هفوک  دجـسم 
اذهل مهنم  ۀهارک  کلذ  نم  لقأ  ةأم و  عبرا  وأ  ةام  ثالث  یف  الا  لصیالف  فلأ  یف  ثعبی  لجرلا  ناک  و  : » تسا هتـشون  يرذالب » . » دـناهدرک

یتح ای  دص و  راهچ  ای  دصیس  وا  هارمه  دیـسریم . البرک  هب  یتقو  اما  دشیم ، هحفص 179 )  ) هداتسرف رفن  رازه  اب  ياهدنامرف  ( 9  «. ) هجولا
هب يدایز  عمج  هارمه  ار  یهدـنامرف  داـیزنبا  یتقو  دـسیونیم : يرونید  دوب . تمـس  نادـب  نتفر  رد  مدرم  تهارک  تلع  هب  نیا  دوب ، رتمک 

یکچوک عمج  ( 10 «. ) نوفلختیف نوعدت  ریف  نیسحلا  لاتق  نوهرکی  اوناک  لیلقلا  الا  مهنم  قبی  مل  البرک و  یلا  نولـصی  ، » داتـسرفیم البرک 
. دندشیم ادج  هاپـس  زا  هتـشگزاب و  اذـل  دوب ، مالـسلاهیلع  نیـسح  اب  گنج  زا  اهنآ  تهارک  ببـس  هب  نیا  دندیـسریم و  البرک  هب  هاپـس  زا 
. دندنویپب ماما  هب  ات  دندیـشوک  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  زا  تیامح  فده  هب  دنتـشاد ، رتيوق  رتشیب و  يهزیگنا  هک  یهورگ  رارف ، رب  هوالع 

نیسح ماما  تداهش  گنج و  نامگ  مدرم  زا  يرایسب  تقو ، نیا  رد  دوب . هدنام  زور  تشه  اروشاع  زور  ات  دیسر  البرک  هب  ماما  هکیماگنه 
. تسویپ ماما  هب  دید و  يدج  ار  عضو  هک  دوب  اروشاع  حبـص  اهنت  دیزی ، نب  رح  هک  میدـید  دـنداد . ین  هار  شیوخ  نهذ  هب  ار  مالـسلاهیلع 
ام یلا  موقلا  ءالؤهب  یهتنیف  رمالا  تننظ  ام  یمأ ! تنأ و  یباب  : » تفگ ماما  هب  وا  دنتشاد . نهذ  رد  ار  رح  روصت  نامه  مدرم  زا  يرایسب  دیاش 

(11 «. ) مهرومأ ضعب  یف  موقلا  عیطا  نا  یلابأ  یسفن ال  یف  تلقف  مهیلع  اهتـضرع  یتلا  لاصخلا  يدحا  کنم  نولبقیـس  مهنا  تننظ  يرأ و 
دنچ زا  یکی  نانیا  هک  دوب  نیا  رب  مروصت  منیبیم . زورما  هک  دـسرب  اجنیا  هب  مدرم  نیا  راک  مدرکیمن  نامگ  نم  تیادـف ! هب  مردام  ردـپ و 
اهنت نونکا ... اما  درادن ، يداریا  منک  تعاطا  روما  زا  یـضعب  رد  ار  اهنآ  متفگ  دوخ  شیپ  دنریذپیم . يدرک  هضرع  اهنآ  رب  هک  يداهنـشیپ 
رگا نایعیش  ور  نیا  زا  دنریگب . یمیمصت  دنتـسناوتن  دنتـشاد ، ار  رکف  نیا  رگا  نارگید  دمآ . ماما  يوس  هب  یکدنا  يهدع  هارمه  هک  دوب  رح 
عفان دندش . قحلم  ماما  هب  دنتسناوت  هک  زاغآ  نامه  رد  هداتفا و  رکف  هب  یصاخ  دارفا  اهنت  دندرکن و  باتش  دننک ، تیامح  دنتـساوخیم  مه 

. دنتـسویپ ماما  هب  جحذم  هلیبق  زا  يذئاعلا ، هللادبع  نب  عمجم  و  دـلاخ ، نب  رمع  یلاوم  زا  دعـس  يوادیـص ، دـلاخ  نب  رمع  يدارم ، لاله  نب 
زین دعـسنبا  دنناسرب  ماما  هب  ار  هحفـص 180 )  ) دوخ دنتـسناوت  رهاظم  نب  بیبح  هجـسوع و  نب  ملـسم  زین  اروشاع  زور  ياهیکیدزن  (. 12)

(14 . ) تسا هدرک  لـقن  رفن  یـس  ار  اـهنآ  دادـعت  هبیتـقنبا  ( 13 . ) دـندش قحلم  ماـما  هب  رفن  تسیب  دودـح  اروشاـع  حبـص  هک  تسا  هتـشون 
ورنیا زا  دریگب . ار  مدرم  يولج  ات  درک  روبجم  ار  دایزنبا  اهنتـسویپ ، اهزیرگ و  نیا  (. 15 . ) دناهدرک رکذ  زین  ار  يرگید  یماسا  نیخروم 

نم نیـسح  یلا  نوللتـسی  ۀثالثلا  نالجرلا و  لجرلا و  لعج  و  : » تسا هتـشون  یمیدـق ، رایـسب  نایوار  زا  یکی  دعـسنبا ، دـش . راک  هب  تسد 
هدرک و هدامآ  ار  هاگرکشل  ات  داد  روتسد  دیسر ، دایزنبا  هب  ربخ  یتقو  دنتفریم . نیسح  تمس  هب  يرفن  هس  ود  ای  کت  کت  مدرم  هفوکلا ،»

هقطنم زا  یـسک  اـت  دنـشاب  لـپ  بقارم  اـت  داد  روتـسد  نینچمه  وا  دـنورب . هلیخن  هب  دـنک  راداو  ار  مدرم  اـت  درک  رومأـم  ار  ثیرح  نب  ورمع 
هب اجنآ  زا  یـسک  دهدن  هزاجا  دـنک و  بقارم  ار  هناطقطق  هیـسداق و  نیب  يهقطنم  ات  داد  روتـسد  زین  ریمن  نب  نیـصح  هب  يو  ( 16 . ) دزیرگن

ار ینابهدید  ات  تشون  هرصب  رد  دوخ  یلاو  هب  دایزنبا  ( 17 . ) دندنویپب ماما  هب  یناسک  دوب  نکمم  هناهب ، نیا  هب  هک  ارچ  دورب ، زاجح  تمس 
هک دندوب  يدارفا  روظنم  هک  تسا  حـضاو  (. 18 . ) دنیامن ریگتـسد  ار  وا  درک ، روبع  یـسک  رگا  دـنک و  لرتنک  ار  اههار  یمامت  دراذـگب و 
ات ماـش  يهداـج  فرط  هب  هصقاو  نیب  ياـههار  هک  دوب  هداد  روتـسد  داـیزنبا  تروـص  نیمه  هب  دـندمآیم . ماـما  هب  کـمک  يارب  ـالامتحا 

بیبح راب  کی  دشاب . هتشاد  یجورخ  دورو و  یسک  دنهدن  هزاجا  و  (. 19 ، ) جرخیال جلی و  دحا  نوعدیال  دننک و  لرتنک  ار  هرصب  يهداج 
ماما هاپـس  اهنآ و  زا  رفن  داتفه  نایم  هللادیبع  هاپـس  اما  درک ، يراکمه  هب  کیرحت  دندوب ، یکیدزن  نامه  رد  هک  ار  دساینب  موق  رهاظم ، نب 

نب راتخم  اهنآ  يهنومن  هک  دندوب  نادـنز  رد  مه  نایعیـش  زا  يرایـسب  عقوم  نآ  رد  ( 20 . ) دندنویپب ماما  هب  دادن  هزاجا  تخادـنا و  ییادـج 
هـشیمه يارب  راتخم  مشچ  کی  ات  دش  ببـس  قالـش  نیمه  دوب . هدز  هحفـص 181 )  ) قالـش هدرک و  ریگتـسد  ار  وا  دایزنبا  دوب . هدیبعیبا 

رب هوالع  دمآیم . باسح  هب  ماما  زا  هفوک  مدرم  تیامح  مدع  رد  يرثؤم  رایسب  لماع  دیدش ، لرتنک  نیا  ( 21 . ) دهدب تسد  زا  ار  شیئانیب 
رازه تسیود  رانید و  رازه  راهچ  نم  يارب  دیزی  تفگ : اهنادـب  مدرم  نتفر  زا  لبق  دایزنبا  دوب . دایزنبا  هدافتـسا  دروم  زین  عیمطت  دـیدهت ،
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یلام ياهششخب  هب  مدرم  یگتـسباو  ( 22 . ) مرب نوریب  شنمـشد  اب  گنج  يارب  ار  امـش  هدرک و  میـسقت  امـش  نیب  اـت  تسا  هداتـسرف  مهرد 
، دنراد ار  وا  نتـشک  دصق  مدرم  اعقاو  دید  ماما  هکیماگنه  دـننک . کیرحت  مالـسلاهیلع  ماما  هیلع  البرک  رد  ار  اهنآ  زا  یـشخب  تسناوتیم 
ام نیب  زیچ  هچ  دیونشب ! دومرف : ماما  ءاطعلا ، انفخ  اولاق : ۀفوکلا ؟ لهأ  ای  مکب  اذه  ام  مکل ، انل و  ام  هللا ، مکمحری  اوعمـسا  ءالؤه ! ای  دومرف :

ءاطعلا نم  هللادـنع  ام  داد : خـساپ  ماما  میـسرتیم . اـطع »  » دروم رد  اـم  دـنتفگ : اـهنآ  هفوک ؟ لـها  يا  ار  امـش  تسا  هدـش  هچ  تسامـش ، و 
، مدرم زا  یـشخب  تقیقح  رد  هک  تسا  هتکن  نیا  يهئارا  يارب  دـهاوش  نیا  عومجم  درکن . هجوت  ماـما  نخـس  هب  یـسک  اـما  ( 23 . ) مکلریخ

اما دندرکیم ؛ شنزرـس  ار  اهنآ  هک  دندوب  يدارفا  ياهیدنت  اهمانـشد و  مامت  قیال  هک  دندوب  یناراکتیانج  ناشناگتـسباو ، ناگرزب و  لماش 
اما دنتشاد ، ار  ماما  هب  دنتسویپ  دصق  زین  يرایسب  هدوب ، مکاح  یصاخ  دادبتسا  يروتاتکید و  هک  نیا  نتفرگ  رظن  رد  رب  نوزفا  نایم ، نیا  رد 

هداتـسیا و ياهپت  رب  هفوک  لها  زا  ام  خویـش  زا  يرایـسب  تفگ : هدیبع  نب  دعـس  دسیونیم : يرذالب  هک  تسا  نیا  بلاج  يهتکن  دنتـسناوتن .
ای : » متفگ اهنآ  هب  دیوگیم : دعـس  امرفب . لزان  مالـسلاهیلع  نیـسح  رب  ار  دوخ  ترـصن  ایادخ  كرـصن ،» هیلع  لزنأ  مهللا  : » دـندرکیم اعد 
هک تسین  راکنا  ياج  نیا  لاـح  ره  هب  ( 24 ( ؟ دینک يرای  ار  وا  ات  دییآیمن  نییاپ  ارچ  ادخ  نانمـشد  يا  هنورـصنتف ،» نولزنت  الا  هللا  ءادـعأ 

کی زا  ار  هفوک  لها  دـیابن  لاح  نیا  اـب  ( 25 . ) دوب اهنآ  نایم  رد  یماش  رفن  کی  اهنت  هک  یلاح  رد  دـندناسر ، تداهـش  هب  ار  ماما  ناـیفوک 
يارب نم و  هیلع  هلیح  هماـن  نتـشون  هک  تسا  هدـمآ  مثعانبا  رد  ص 277 ، ج 4 ، يربطلا ، خـیرات  ( 1 ( ) هحفـص 182 . ) تسناد دحاو  هورگ 

باسنا ( 4 . ) 254 صص 255 ، لاوطلا ، رابخا  ص 178 ؛ ج 3 ، فارشالا ، باسنا  ( 3 . ) ص 59 ج 3 ، بهذلا ، جورم  ( 2 . ) دوب دیزی  هب  برقت 
، فارشالا باسنا  ص 245 ، لاوطلا ، رابخا  120 ؛ ص 124 ، ج 5 ، حوتفلا ، ص 290 ؛ ج 4 ، يربطلا ، خیرات  ( 5 . ) ص 179 ج 3 ، فارشالا ،
(7 . ) ص 206 رکاسعنبا ، مالـسلاهیلع  نیـسحلا  مامالا  ۀمجرت  ص 62 ؛ دعسنبا ، مالـسلاهیلع  نیـسحلا  مامالا  ۀمجرت  ( 6 . ) ص 165 ج 3 ،
ص لاوطلا ، رابخا  ( 10 . ) ص 179 ج 3 ، فارشالا ، باسنا  ( 9 . ) ص 160 خیرات ، ریسم  رد  عیـشت  ( 8 . ) ص 48 ج 4 ، خیراتلا ، یف  لماکلا 
(14 . ) ص 69 مالسلاهیلع ، نیسحلا  مامالا  ۀمجرت  ( 13 . ) ص 172 ج 3 ، فارشالا ، باسنا  ( 12 . ) ص 70 ج 2 ، ممالا ، براجت  ( 11 . ) 254

رابخا ( 17 . ) مالسلاهیلع ص 70 نیـسحلا  مامالا  ۀمجرت  ( 16 . ) ص 73 ج 4 ، خـیراتلا ، یف  لماکلا  ( 15 . ) ص 7 ج 2 ، ۀسایـسلا ، ۀمامالا و 
تساوخرد اهنآ  زا  هرصب  رد  هعیـش  ناگرزب  زا  یخرب  هب  ياهمان  نمـض  ماما  البق  ص 263 ؛ ج 4 ، يربطلا ، خیرات  ( 18 . ) ص 243 لاوطلا ،

، فارشالا باسنا  ( 20 . ) ص 295 ج 4 ، يربطلا ، خیرات  173 ؛ ص 179 ، ج 3 ، فارشالا ، باسنا  ( 19 . ) ص 23 ج 4 ، دندوب ، هدرک  کمک 
نیسحلا مامالا  ۀمجرت  ( 23 . ) ص 157 ج 5 ، حوتفلا ، ( 22 . ) ص 303 ربحملا ، ( 21 . ) 159 صص 160 ، ج 5 ، حوـتفلا ، ص 180 ؛ ج 3 ،

ص 61، ج 3 ، بهذـلا ، جورم  ص 28 ؛ ج 4 ، خـیراتلا ، یف  لماکلا  ( 25 . ) ص 226 ج 3 ، فارـشالا ، باسنا  ( 24 . ) ص 69 مالسلاهیلع 
(. تسا هدرکن  رکذ  مه  ار  رفن  کی  نیا  یتح  )

قارع هب  رفس  یبایزرا 

رد ریخ . ای  تسا  هدوب  تحلصم  هب  قارع  هب  ماما  رفـس  دوب ، نداد  خر  لاح  رد  هچنآ  هب  هجوت  اب  ایآ  دید  دیاب  نونکا  قارع  هب  رفـس  یبایزرا 
. میشاب هتشاد  قارع  هب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  رفس  زا  يرصتخم  یسایس  یبایزرا  البرک ، يهعقاو  یبیغ »  » دعب زا  رظنفرـص  ات  مینآرب  اجنیا 

ینیبشیپ ایآ  و  هن ؟ ای  تشاد  دوجو  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  يارب  يرگید  مادقا  ناکما  قارع ، هب  نتفر  زج  ایآ  تسا : نیا  شـسرپ  نیتسخن 
میتسه یتاضارتعا  دهاش  میرگنب ، لوادتم  یخیرات  عبانم  هب  رگا  داد ؟ ناماس  رـس و  دیزی  هیلع  ار  یبالقنا  مایق و  ناوتب  قارع  رد  هک  دـشیم 

نامه زا  تاـضارتعا  نیا  . تسا هدوبن  تحلـصم  قارع  هب  نتفر  هجو  چـیه  هب  هک  تسا  نیا  اـهنآ  نومـضم  هدـش و  حرطم  ررکم  روط  هب  هک 
هفوک هب  ات  دـندرک  توعد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  زا  هفوک  مدرم  مالـسلاهیلع  یبتجم  ماما  تداهـش  زا  سپ  هک  ینامز  هدوب ؛ حرطم  زاـغآ 
مدرم هک  دوب  نیا  ترضح  نآ  لیلد  الامتحا  ( 1 . ) تسین یبالقنا  تکرح  اب  قفاوم  وا  تسا  تایح  دیق  رد  هیواعم  ات  داد : خساپ  ماما  دـیایب ،

شیامزآ مالسلاهیلع  نسح  شردارب  مالسلاهیلع و  یلع  شردپ  دوجو  اب  زین  هتـشذگ  رد  دنتـشادن و  ار  هیواعم  يرگهلیح  لمحت  بات  قارع 
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لامتحا دـش ، هکم  یهار  ترـضح  نآ  هک  ینامز  و  تعیب ، يهلأسم  اب  مالـسلاهیلع  ماما  تفلاخم  لابند  هب  دوب  هداد  هیواعم  ربارب  رد  ار  دوخ 
هفوک هب  نتفر  زا  ار  ماما  هکم ، هب  هنیدـم  هار  همین  نامه  رد  عیطم  نب  هللادـبع  یـضعب ، تیاور  هب  اـنب  اذـل  دوب . حرطم  زین  قارع  هب  ترفاـسم 

هب نتفر  زا  ماما  ات  درک  داهنشیپ  سابع  نب  هللادبع  دندوب . ناوارف  هفوک  هب  ماما  رفس  هب  نیـضرتعم  دش ، هکم  دراو  ماما  یتقو  (. 2 . ) داد زیهرپ 
ینمیا دنرایـسب و  هقطنم  نآ  رد  شردـپ  نایعیـش  مه  تسا و  یناتـسهوک  هقطنم  مه  هک  ارچ  دورب ؛ نمی  لابج  هب  دـنک و  رظنفرـص  قارع 

: تفگیم ماشه  هحفـص 183 )  ) نب نامحرلادبع  نب  ورمع  ( 4 . ) دـنکیم لـقن  هیفنحنبا  لوق  زا  ار  بلطم  نیا  مثعانبا  ( 3 . ) دراد یصاخ 
يزیرنوخ زا  نانک ، ضارتعا  رمع ، نب  هللادبع  ( 5 . ) يورب قارع  هب  ادابم  تسا . ماکح  تسد  رد  زین  ود  نیا  دنامهرد . رانید و  يهدـنب  مدرم 

ضرالا رون  ءیفطی  نأ  فاخا  ینا  : » يوش هتشک  رگا  تشون : قارع  رد  وا  ندش  هتـشک  هب  هراشا  اب  زین  رفعج  نب  هللادبع  ( 6 . ) تشاد ساره 
هتشک اب  نیمز  رون  هک  مراد  نآ  ساره  نم  ( 7 « ) دیزی نم  نامالا  کل  ذخآ  یناف  قارعلا  یلا  لجعتالف  نینمؤملاریمأ ، يدهلا و  حور  تنأ  و 

زا مریگیم . ناما  وت  يارب  دـیزی  زا  نم  نکن . لیجعت  قارع  هب  نتفر  يارب  یتسه . نینمؤملاریما  تیادـه و  حور  وت  دوش . شوماخ  وت  ندـش 
: دوب هتشون  ماما  هب  وا  دوب . نیـضرتعم  زا  زین  همرخم  نب  روسم  ( 8 «. ) کماما یلع  جرخت  ال  تفگ : هک  تسا  هدش  لقن  زین  يردخ  دیعـسوبا 

نتفر اب  تفریم ، زاجح  هب  قارع  زا  هک  زین  قدزرف  ( 10  ) دوب هتفگ  ار  نخس  نیمه  هیبش  مه  یثیل  دقاووبا  ( 9 . ) روخم ار  قارع  مدرم  بیرف 
اهنآ ریثکت  رد  یعس  ضرغم  نایوار  زا  يرایسب  لامتحا  هب  دناهدروآ و  ار  تاضارتعا  نیا  یخیرات  عبانم  (. 11 . ) درک تفلاخم  هفوک  هب  ماما 

هب نتفر  موزل  دروم  رد  ار  دوخ  خساپ  هکنآ  زا  لبق  تسا . هدش  قارع  يهناور  تهجیب  هدروخ و  بیرف  اعقاو  ماما  دـنهد  ناشن  ات  دـناهدرک 
ینامز رتمک  دهدیم ، ناشن  تسایـس  خیرات  مینک . نشور  رتهب  ار  ماما  خـساپ  يهنیمز  هدرک و  نایب  ياهمدـقم  ات  دراد  اج  مینک ، رکذ  قارع 
نودـب فادـها ، هب  یـسرتسد  هدیـسر و  ماجنا  هب  زاغآ و  یعطق  تیقفوم  هب  لامتحا  اب  یبالقنا ، درف  کی  يارب  یـسایس  راـک  هک  تسا  هدوب 

تالامتحا اب  هشیمه  دننکیم ، تیلاعف  دب ، ای  بوخ  فده  اب  تردق ، نتفرگ  يارب  هک  یناسک  دشاب . هدوب  ریذـپناکما  يرطخ  چـیه  دوجو 
همه نداد  تسد  زا  یتح  اهيراوشد و  ضرعم  رد  هشیمه  اهنآ ، نیرتیمدرم  دارفا و  نیرتقفوم  یتح  تسایـس ، مـالع  رد  دـناد . راـک  رس و 
رود يراک  نینچ  درکیم . تکرح  دص  رد  دـص  نیقی  اب  تسیابیم  اهنت  هک  مینک  نامگ  نینچ  هرابنیا  رد  تسیابن  ور  نیا  زا  دنتـسه . زیچ 
هنوگ نیا  تسیابیمن  اـجنیا  رد  تسا . یـسایس  ياـهتیلاعف  تیهاـم  رد  شیدـناهداس  زا  یـشان  هدوب و  خـیرات  هحفـص 184 )  ) تایعقاو زا 

، دنادیمن حالـص  هب  ار  ماما  نتفر  هک  یـسک  دشاب . هتـشاد  نانیمطا  رفـس ، نیا  يزوریپ  دروم  رد  دص  رد  دص  تسیابیم  ماما  هک  دیـشیدنا 
! دندوب هدش  شیامزآ  نیا ، زا  شیپ  راب  کی  هفوک ، مدرم  هک  نیا  دننام  دـنکیم . حرطم  ار  تسکـش  لامتحا  هک  درگنب  يدـهاوش  هب  دـیابن 

تیعقوم دیابیم  يرما ، نینچ  هب  هجوت  اب  تسا . هدوبن  راک  رد  تسکش  لامتحا  چیه  هک  دنک  نامگ  دیابن  دراد  لوبق  ار  نتفر  هک  مه  یسک 
ار قارع  هب  نتفر  يهلأسم  ماـما ، نانخـس  زین  یخیراـت و  دـهاوش  هب  دـیاب  نآ  زا  سپ  دیجنـس و  طیارـش  نآ  رد  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما 
وا تداهـش  هب  رجنم  تفلاخم  نیا  رگا  یتح  دـشاب ؛ هتـشاد  وا  تیمکاح  دـیزی و  اب  یتقفاوم  هجو  چـیه  هب  تساوخیمن  ماما  درک . یباـیزرا 

یهلا يهفیظو  هک  ار  تماما  يربهر و  دوخ  درک و  اپ  رب  دـیزی  هیلع  ار  یبالقنا  ناکما ، تروص  رد  ات  دوب  هراچ  یپ  رد  لاح  نیع  رد  دوشب .
باختنا ار  یکی  دوجوم  تالامتحا  ناـیم  زا  تسیاـبیم  بوچ  راـهچ  نیا  رد  دوب . ماـما  تساوخ  بوچ ، راـهچ  نیا  دریگ . تسدـب  دوب ، وا 

يداهنـشیپ ره  اذل  دوبن و  رییغت  لباق  لکـش  چیه  هب  حرط  نیا  دادیم . ناشن  لمعلاسکع  اهـضارتعا ، اهداهنـشیپ و  ربارب  رد  اعبط  درکیم و 
طیارـش نآ  رد  یـسایس  رظن  زا  مالـسا  ناـهج  دوـب . شریذـپ  لـباق  ریغ  موـکحم و  ماـما  رظن  زا  درکیم ، رادهشدـخ  ار  نآ  يوـحن  هـب  هـک 

عافد تهج  رد  شیوخ  فادها  هب  طیارـش  نآ  هب  هجوت  اب  دـناوتب  هک  درکیم  لمع  ياهنوگ  هب  تسیابیم  ماما  تشاد . یـصاخ  ياهیگژیو 
. دیـشیدنایم نآ  هب  ماما  هک  دـشاب  یتیقفوم  نیرتالاب  تسناوتیم  تموکح  هب  یبایتسد  تشاد . رظنرد  حطـس  دـنچ  رد  ار  یفادـها  بسانت ،
هب دوب . هداد  ماجنا  ار  دوخ  تلاـسر  رکنم ، زا  یهاـن  فورعم و  هب  رمآ  ناونع  هب  ماـما  يور  ره  هب  دـشیمن ، ینتفاـیتسد  يزیچ  نینچ  رگا 

يرایبآ ار  مالـسا  تخرد  شنوخ ، ندـش  هتخیر  اـب  هک  دـشاب  نئمطم  تسناوتیم  دروآیمن ، تسد  هب  یتیقفوم  زین  دـح  نیا  رد  هک  ضرف 
دوجوم تیعقاو  بوچراهچ  رگید  يوس  زا  تسا . هدرک  هاگآ  دـنربیم ، رـس  هب  نآ  رد  هک  يراجنهان  تیعـضو  هب  تبـسن  ار  مدرم  هدرک و 
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، دوش لوغشم  یگدنز  هب  تحار  وا ، اب  تعیب  مدع  اب  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  نوچ  هحفص 185 )  ) یسک دادیمن  هزاجا  دیزی  هک  دوب  نینچ 
نتـشک تعیب ، مدع  تروص  رد  دیزی  باختنا  اهنت  تروص  نیا  رد  دنک ، یگدـنز  یمارآ  هب  هک  دوبن  یـسک  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  نوچ 

، ماما نتشک  رب  ینبم  دیزی  تساوخ  ربارب  رد  هک  دوبن  یطیارش  رد  زاجح  یلک  روط  هب  هکم و  هنیدم و  ماش ، زا  هتـشذگ  یفرط ، زا  دوب . ماما 
، يور ره  هب  اریز  دوب ؛ هدیدنسپ  تقوم  تروص  هب  هکم  هب  نتفر  دیشیدنایم . يرگید  ياج  هب  تسیابیم  ماما  دهد . ناشن  دوخ  زا  یتمواقم 

رارق هجوت  دروم  یمیاد  يرگنـس  ناونع  هب  تسناوتیمن  اـما  دـشاب ؛ هتـشاد  تینما  تسناوتیم  یتدـم  يارب  دـشیم و  یقلت  مرح  رهـش  نیا 
تعیب ینأت  اب  هکم  مه ، مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  اب  تعیب  نایرج  رد  یتح  و  درکیمن ، ماما  زا  یـصاخ  يراداوه  هکم ، هک  هوالع  هب  دریگ .

يهنیـشیپ ظاـحل  هب  هقطنم  نیا  دریگ . رارق  هجوت  دروم  تسناوـتیم  دوـب  ماـما  نایعیـش  نوناـک  هک  قارع  اـهنت  تروـص  نیا  رد  دوـب . هدرک 
لامتحا دصرد  توعد ، نیا  نتفرگ  جوا  اب  درک و  تیوقت  ار  لامتحا  نیا  ماما  زا  هفوک  تساوخرد  دوب . رفنتم  راید  نآ  زا  ماش  اب  شتازرابم 

تشاد انب  ماما  رگا  هک  تسا  نیا  لاؤس  اما  تسا ، هدوبن  قارع  رد  يرطخ  چیه  هک  تسین  نیا  لیلحت  نیا  يانعم  داهن . ینورف  هب  ور  يزوریپ 
دهد هزاجا  هک  دوب  یسک  دیزی  ایآ  دنک ؟ تعیب  هک  دوب  یسک  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ایآ  دیزگیم ؟ رب  دیاب  ار  اجک  دوش ، رقتـسم  ییاج  رد 
دوب هتفر  قارع  هب  رگا  دنتـشونیمن : یخیراـت  بتک  يهمه  تروـص  نآ  رد  تفریمن ، قارع  هب  ماـما  رگا  دـنامب ؟ هدـنز  تعیب  نودـب  ماـما 

تداهـش هب  دیزی  لامع  تسد  هب  زاجح  رد  هک  داد  هزاجا  ارچ  دادـن ؟ تبثم  خـساپ  مدرم  ياههمان  هب  ارچ  دنتـشونیمن : ایآ  دـشیم ؟ زوریپ 
حرطم یلقاع  ره  نهذ  رد  هفوک  هب  ترفاسم  باختنا و  مدع  تروص  رد  هک  تسا  يدراوم  اهشسرپ ، لیبق  نیا  درکنیمادقا ؟ چیه  دسرب و 
تقوم روطهب  ولو  دیزی  تموکح  شریذپ  دندوب ، ماما  جورخ » مدع  » راتـساوخ هک  یناضرتعم  نخـس  يهجیتن  هک  تشاد  هجوت  دیاب  دشیم .

هب طورـشم  اعبط  دـیزی  زا  ناما  نتفرگ  نوچ  درکیم ، تلالد  نینچ  رفعج  نب  هللادـبع  يهتفگ  یتح  تشادـن . ناـکما  ماـما  يارب  نیا  دوب و 
ار بلطم  نیا  هنوگچ  یخیرات  دهاوش  هحفص 186 )  ) ماما و دوخ  خساپ  مینیبب  لاح  دوبن . ماما  يارب  لوبق  لباق  دوخ  نیا  هک  دوب  ماما  تعیب 
هب هکم  رد  ار  تایح  يهمادا  يهزاجا  شلامع  دیزی و  هک  تسا  نیا  هدومرف ، هراشا  نادب  ددعتم  دراوم  رد  ماما  هک  یتاکن  زا  دهدیم . ناشن 

اهنم اجراخ  لتقأ  نال  : » دومرف سابعنبا ، ضارتعا  ربارب  رد  مالـسلاهیلع  ماما  دناسر . دنهاوخ  لتق  هب  ار  وا  تروص  ره  هب  داد و  دـنهاوخن  وا 
بجو کی  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  موش ، هتـشک  هکم  زا  رترود  بجو  ود  هک  نیمه  ( 12 «، ) ربشب اهنم  اجراخ  لـتقا  نأ  نم  یلا  بحا  نیربشب 

ترـضح تسا و  رطخ  رد  ماما  ناج  هک  دادیم  هجوت  زین  هتکن  نیا  هب  هکم  تمرح  ظفح  هب  هراـشا  رب  هوـالع  هتکن  نیا  موش . هتـشک  رترود 
«، یننولقیف هراک  ینا  عیابأ و  یتح  نولازی  الف  ینوکرتی ... موقلا ال  نا  : » دورف رمعنبا  ضارتعا  ربارب  رد  ماما  دنکب . یمادقا  هراب  نیا  رد  دیاب 

دنهاوخ ارم  اهنآ  نیاربانب  منک ، نینچ  مهاوخیمن  نم  منک و  تعیب  نم  اـت  دـنراد  رارـصا  اـهنآ  درک .... دـنهاوخن  اـهر  ارم  هورگ  نیا  ( 13)
نم ۀـماه  رحج  یف  تنک  ولو  : » دومرف يرگید  دروم  رد  ماما  دـهدیم . ناشن  ار  دوجوم  تیعقاو  ماما و  تیعـضو  یبوخب  هلمج  نیا  تشک .

. دـناسر دـنهاوخ  لتق  هب  هدروآ و  نوریب  ارم  موش  ناهنپ  زین  نابایب  ناروناج  خاروس  رد  رگا  ( 14 « ) یننولتقی ینوجرختـسال و  ضرالا  ماوه 
ریگتـسد ارم  منکن  لـیجعت  رگا  ( 15 « ) تذـخال لـجعأ  مل  ول  : » دوـمرف ماـما  منکیم ، هلجع  نتفر  يارب  ارچ  دندیـسرپ ، ماـما  زا  هک  یناـمز 

ار ملام  هیماینب  ( 16 « ) تبرهف یمد  اوبلط  تربصف و  یضرع  اومتش  و  تربصف ، یلام  اوذخا  ۀیما  ینب  نا  : » دومرف رگید  راب  و  درک . دنهاوخ 
تسا هتفگ  نیا  قدص  دهاش  اهلقن  نیا  متخیرگ . دنیزیرب ، ار  منوخ  دنتـساوخ  مدرک ، ربص  دندرک ، ضرعت  میوربآ  هب  مدرک ، ربص  دنتفرگ ،
هتـشاد دوجو  هتـسناوتیمن  دریگن . تروص  یتعیب  هک  یتروص  هب  ندوب ، هدنز  هب  يدیما  دنتـشاد و  وا  لتق  رب  میمـصت  نانآ  يور ، ره  هب  هک 

هطقن نیمادـک  دوش ، جراخ  هحفـص 187 )  ) هکم زا  ترـضح  نآ  دـش  رارق  یتـقو  تسا . قارع  تمـس  هب  نـتفر  هیـضق  رگید  فرط  دـشاب .
نیا دیـسر . وا  تسد  هب  قارع  زا  يررکم  ياههمان  دوب ، هکم  رد  ماما  هک  هجحيذ  ات  نابعـش  هام  يهلـصاف  رد  دـشیم ؟ باختنا  تسیابیم 
ماـما دـشیم ، نتفر  هب  ضارتعا  یتقو  دراوم  زا  يرایـسب  رد  دـش . قارع  هب  نتفر  يارب  ماـما  یلـصا  لـیلد  اهدـعب  هک  دوب  یلکـش  هب  اـههمان 
ینامز درک . رکذ  قارع  هب  دوخ  ندمآ  لیلد  ار  اههمان  نیمه  دیـسر ، رح  ربارب  رد  ماما  هکیماگنه  ( 17 . ) درکیم حرطم  ار  اههمان  يهلأسم 

هفوک هب  ماما  ندـمآ  تلع  زا  دادـش  نب  ریجب  یتقو  دوب . اـههمان  ناـمه  خـساپ  دـش ، اـیوج  قارع  هب  ار  ماـما  ندـمآ  تلع  دعـس  نب  رمع  هک 
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اههمان ار  ندمآ  تلع  زین  اروشاع  حبـص  تسا . رهـش  نیا  ناگرزب  ياههمان  اهنیا  ( 18 « ) رصملا لهأ  هوجو  بتک  هذه  : » دومرف ماما  دیـسرپ ،
(21 « ) بتکلاب ةءولمم  یفلخ  : » دومرفیم تاضارتعا  ربارب  رد  اـج  همه  و  ( 20 . ) داد ناشن  ار  اههمان  زین  رمع  نب  هللادـبع  هب  ( 19 . ) درک رکذ 

رتشیب مدرم ، ياههدوت  رب  هوـالع  هک  هژیوب  دـمآیم ؛ رظن  هب  يدـج  هدرتسگ  توعد  نیا  تسا . ناـنآ  ياـههمان  زا  رپ  مبـسا  نیجروخ  ینعی 
اسب هچ  دوب . ناگرزب  رگید  زا  يرایـسب  لماش  نایعیـش ، رب  هوالع  دارفا  نیا  دندوب . اهنآ  عبات  مدرم  هک  یناسک  دوب ، هفوک  ناگرزب  زا  اههمان 

ار توعد  ندوب  يدج  هک  دوب  یگدرتسگ  نیمه  اما  دوب . هجوت  لباق  ناشدادعت  اریز  دشیمن ؛ یهجوت  دـندوب  رگتوعد  نایعیـش  افرـص  رگا 
هداد مالـسلاهیلع  نسح  ماما  مالـسلاهیلع و  یلع  ماـما  ناـمز  رد  هک  دوب  ناـیفوک  نومزآ  يهلحرم  ود  اـهتوعد ، نیا  لـباقم  رد  درک . تیبثت 
یلعف تیعـضو  ای  ار  مدرم  دب  يهقباس  درکیم : باختنا  ار  کی  مادک  تسیابیم  ماما  نونکا  دندوب .. هدش  دودرم  هلحرم  ود  ره  رد  دندوب ،

يرگید هار  ماما  يارب  ایآ  دوب ، مه  دـصرد  هاـجنپ  زا  رتمک  يزوریپ  لاـمتحا  مینک  ضرف  رگا  یتح  یلبق ، ياـههتفگ  هب  هجوت  اـب  ار ؟ ناـنآ 
رد يزوریپ  لاـمتحا  يهزادـنا  هب  شتیقفوم  هحفـص 188 )  ) لامتحا یهار  چـیه  یـسایس  يداع  طیارـش  رد  دـسریم  رظن  هب  تشاد ؟ دوجو 
زین اجنآ  هکنآ  رب  هفاضا  دوبن ؛ هفوک  يهزادـنا  هب  نمی  رد  عیـشت  نیقی  هب  اریز  دوبن ؛ زیمآتیقفوم  زین  نمی  هب  نتفر  لامتحا  یتح  دوبن . هفوک 

نایعیش زا  يدایز  رامش  درب و  شروی  نمی  هب  ماش  هاپـس  دوب ، اجنآ  رد  مالـسلاهیلع  یلع  ماما  یلاو  هک  ینامز  یتح  دوب . هیواعم  سرتسد  رد 
، درک دـنهاوخ  تظافح  ار  وا  اهنت  هن  يدایز  يهدـع  دادیم  ناشن  هک  دوب  اههمان  دوجو  يزوریپ ، لامتحا  لیلد  نیتسخن  دـناسر . لـتق  هب  ار 

لوا يهلحرم  رد  دنتشون  همان  هک  يدارفا  دماین . لمع  هب  توعد  وا  زا  يرگید  يهطقن  چیه  زا  لباقم ، رد  دیگنج . دنهاوخ  شنمشد  اب  هکلب 
رایتخا ردیمک  تصرف  اب  ماما  دندوب . رگید  ياهدع  دادش و  نب  ۀعافر  رهاظم  نب  بیبح  ۀبجن ، نب  بیسم  درص ، نب  نامیلـس  نوچ  ینایعیش 

. دش ریزارـس  هکم  يوس  هب  اههمان  ررکم  نآ  زا  سپ  دادن ، یخـساپ  اههمان  هب  هلحرم  نیا  رد  ترـضح  نآ  دـیزگرب . ار  یلوقعم  هار  تشاد ،
دادعت دـمآیم ، هکم  هب  هک  ياهمان  ره  دـندرک . حرطم  يروضح  ار  دوخ  تساوخرد  هتفر و  هکم  هب  اههورگ  نیا  ناگدـنیامن  نآ  رب  هوالع 

یخـساپ چیه  رخاوا  ات  ماما  لاح  نیا  اب  تسا . هدش  رکذ  هاجنپ  دص و  اههمان  دادـعت  تایاور  زا  یخرب  رد  دوب . نآ  ياپ  مسا  اضما و  يدایز 
نازیم هک  نیا  يارب  ماما  دتسرفب . هفوک  تیعـضو  یبایزرا  يارب  ار  ملـسم  ات  دش  رـضاح  اهنت  نآ  زا  سپ  و  ( 22  ) دادن اهتساوخرد  نیا  هب 

نآ داتـسرف . هفوک  هب  دوـب  نئمطم  ـالماک  يدرف  هک  ار  لـیقع ، نب  ملـسم  ینعی  دوـخ ، میقـسم  يهدـنیامن  دسانـشب ، رتـهب  ار  مدرم  تیاـمح 
بتکی نا  هترمأ  دق  لیقع و  نب  ملسم  یتیب  لهأ  نم  یتقث  ویمعنبا  یخأ و  مکیلا  تثعب  ینا  : » دنتـشون هفوک  مدرم  هب  ياهمان  رد  ترـضح 

ینعی متیب ، لها  زا  ار  مدوخ  دامتعا  دروم  درف  ممع و  رسپ  مردارب ، نم  ( 23 « ) هورصنا هوعیاب و  یمعنبا و  عم  اومدقف  مکیأر  مکلاحب و  یلا 
. دییامن يرای  ار  وا  دینک و  تعیب  وا  اب  هدرک ، یهارمه  ار  وا  دسیونب . میارب  ار  امش  تیعضو  ات  متفگ  وا  هب  هداتسرف و  امـش  يوس  هب  ملـسم ،

دهعت اـهنآ  زا  تشوـنیم و  ار  هحفـص 189 )  ) اـهنآیماسا زین  وا  دـندرک . تعیب  وا  اـب  هورگ  هورگ  مدرم ، تفر ، هفوک  هب  ملـسم  هک  یناـمز 
. دوب رفن  رازه  دنچ  تسیب و  درک ، مان  تبث  ناگدننک  تعیب  زا  وا  هک  يدادعت  دـننک . تیامح  ماما  زا  هدرکن و  تنایخ  ردـغ و  ات  تفرگیم 

نورشع فین و  ۀفوکلا  نم  کعیاب  دق  هنا  كربخا  یناف  : » تشون مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هب  ياهمان  رد  دید ، نینچ  ار  عضو  هک  ملسم  ( 24)
دنیوگیم باتشب : دیـسر ، وت  تسد  هب  همان  یتقو  دناهدرک ، تعیب  وت  اب  رفن  رازه  تسیب  زا  شیب  ( 25 « ) لجعلاف اذه  یباتک  کغلب  اذاف  افلأ 

رد ماما  ( 26 . ) دیـسر وا  تسد  هب  دندوب ، هدرک  تعیب  ملـسم  اب  هفوک  مدرم  زا  رفن  رازه  هدجه  یماسا  درک ، تکرح  مالـسلاهیلع  ماما  یتقو 
هک دوب  هدیـسر  شاهدـنیامن  يهمان  نونکا  اما  تشادـن ، یفاک  نانیمطا  دوب  هداتـسرفن  ار  ملـسم  ات  وا  دـنکب ؟ تسناوتیم  هچ  همان  نیا  ربارب 
وت هک  منادیم  نم  دومرف : وا  هب  ماـما  هلحرم ، نیرخآ  رد  ساـبعنبا  ضارتعا  ربارب  رد  ور  نیا  زا  دوب . ماـما  اـب  هفوک  تعیب  رب  لـیلد  نیرتهب 

ریسملا یلع  تعمجأ  دق  یترصن و  یتعیب و  یلع  رـصملا  لها  عامتجاب  یلا  بتک  لیقع  نب  ملـسم  نکل  و   » اما یتسه ، ندرک  تحیـصن  لها 
يرگید تیاور  رد  ماهتفرگ . نتفر  هب  میمـصت  زین  نم  هدرک و  عاـمتجا  نم  يارب  تعیب و  رب  مدرم  هک  هتـشون  هماـن  نم  هـب  ملـسم  ( 27 « ) هیلا

دنتسه و وت  اب  یگمه  مدرم  ینعی  ( 28 « ) يوهال يأر و  ۀیواعم  لآ  یف  مهل  سیل  کعم  مهلک  سانلا  و  : » دوب هتشون  ماما  هب  ملسم  هک  هدمآ 
وا دوب . هدرک  شرازگ  ار  نآ  لماک  نانیمطا  اب  دوب و  هدید  دوخ  مشچ  هب  ملسم  هک  دوب  يزیچ  نیا  دنرادن . هیواعم  لآ  هب  ياهقالع  لیامت و 
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يدادبتـسا يهیاـس  داـیزنبا و  ندـمآ  اـما  دوب ، هدرک  نیقی  هدـید و  یلع  لآ  هب  ار  ناـنآ  شیارگ  هیواـعم و  هب  ار  هفوـک  مدرم  یگقـالعیب 
ملسم عیاب  دق  : » دنتـشون دیزی  يارب  ياهمان  رد  ناسوساج  دش . یقلت  يدج  همیاینب ، يارب  هفوک  دیدهت  درک . ضوع  ار  نایرج  شتموکح ،

وا زا  هدرک و  تعیب  ملـسم  اـب  دوـب -  مالـسلاهیلع  یلع  يارب  بارتوـبا  ماـن  تبـسانم  هب  هعیـش  يارب  یماـن  هـک  هـیبارت -  ینعی  ( 29 « ) ۀیبارتلا
رید رگا  دوب ، هدش  ملـسم  اهنآ  يارب  نوچ  دوب ، لیلد  نیمه  هب  هللادیبع  نداتـسرف  دسرب . هفوک  هحفص 190 )  ) دایرف هب  رتدوز  ات  دناهتـساوخ 
انیلا بحا  هللالوسر  تنب  نبال  : » دوب هتفگ  یلقن ، هب  انب  یتوافتیب  رب  هوالع  ریـشب  نب  نامعن  هک  هژیوب  تفر . دهاوخ  تسد  زا  هفوک  دنبنجب ،

ناـیرج رد  هک  هدرک  لـقن  مثعانبا  تـسا . ( 31  ) لدـجبنبا نادـنزرف  زا  رتینتـشاد  تسود  ام  يارب  هللالوسر  دـنزرف  ( 30 « ) لدـجبنبا نم 
ره دندرکیمن . تخادرپ  ودب  زین  جارخ  دـشیمن و  رـضاح  هعمج  زامن  رد  یـسک  دوب . هدـنام  رـصق  رد  اهنت  نامعن  هفوک ، هب  ملـسم  ندـمآ 

ندمآ زا  لبق  ات  هک  نیا  رب  تسا  يدهاوش  اهنیا  ( 32 . ) دندرکیمن تعباتم  دادیم ، نامرف  هچ  ره  درکیمن و  تباجا  دناوخیمارف ، ار  سک 
ۀمجرت ( 1 . ) دوش هفوک  یهار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هک  دوب  بساـنم  نیارباـنب  تسا . هدوب  يدـج  هیماینب  يارب  هفوک  لکـشم  داـیزنبا ،

صص لاوطلا ، رابخا  36 ؛ ص 37 ، ج 5 ، حوتفلا ، ( 2 . ) 224 صص 222 ، لاوطلا ، رابخا  ص 197 ، رکاسعنبا ، مالسلاهیلع  نیـسحلا  مامالا 
راخبا ( 3 . ) تسا هدش  رکذ  هفوک  هب  هکم  زا  ریـسم  رد  عیطمنبا  اب  ماما  تاقالم  رد ص 41  ص 19 ، ج 4 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  228 ؛ ، 246

ج 4، خیراتلا ، یف  لماکلا  ص 161 ؛ ج 2 ، فارشالا ، باسنا  ص 278 ؛ ج 4 ، يربطلا ، خیرات  ص 113 ؛ ج 5 ، حوتفلا ، ص 224 ؛ لاوطلا ،
(6 . ) ص 287 ج 4 ، يربطلا ، خیرات  ص 110 ؛ ج 5 ، حوتفلا ، ص 161 ؛ ج 3 ، فارشالا ، باسنا  ( 5 . ) ص 32 ج 5 ، حوتفلا ، ( 4 . ) ص 39

خیرات ص 116 ؛ ج 5 ، حوتفلا ، ( 7 . ) مالسلاهیلع ص 57 نیسحلا  مامالا  ۀمجرت  ص 39 ، ج 5 ، حوتفلا ، ص 163 ؛ ج 3 ، فارشالا ، بانسا 
ص نامه ، ( 10 . ) ص 58 نامه ، ( 9 . ) مالسلاهیلع ص 57 نیـسحلا  مامالا  ۀمجرت  ( 8 . ) ص 40 ج 4 ، لماکلا ، ص 291 ، ج 4 ، يربطلا ،
ص ج 5 ، حوتفلا ، ص 289 ، ج 4 ، يربطلا ، خیرات  ص 164 ؛ ج 3 ، فارشالا ، باسنا  ( 12 . ) ص 165 ج 3 ، فارشالا ، باسنا  ( 11 . ) 57

جورم ص 192 ، دـیاوزلا ، عـمجم  ص 541 ؛ ج 1 ، خـیراتلا ، ۀــفرعملا و  ص 190 ؛ رکاسعنبا ، مالـسلاهیلع  نیـسحلا  ماـمالا  ۀـمجرت   113
لماکلا ص 116 ؛ ج 5 ، حوتفلا ، ( 14 . ) ص 164 ج 3 ، فارشالا ، باسنا  ( 13 . ) ص 38 ج 4 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  ص 55 ؛ ج 3 ، بهذلا ،

صص 165 ج 3 ، فارشالا ، باسنا  ( 17 . ) ص 124 ج 5 ، حوتفلا ، ( 16 . ) ص 290 ج 4 ، يربطلا ، خیرات  ( 15 . ) ص 38 ج 4 ، خیراتلا ، یف 
ص رکاسعنبا ، مالسلاهیلع  نیـسحلا  مامالا  ۀمجرت  ( 20 . ) ص 72 نامه ، ( 19 . ) ص 64 مالسلاهیلع ، نیـسحلا  مامالا  ۀمجرت  ( 18 . ) 163-
: کن ( 23 . ) ص 262 ج 4 ، يربطلا ، خـیرات  46 ؛ ، 49 ، 50 صص 51 ، ج 5 ، حوتفلا ، کـن : ( 22 . ) صـص 210،209 نامه ، ( 21 . ) 192

ۀمجرت ص 259 ؛ ج 4 ، يربطلا ، خیرات  کنو : ص 68 ؛ ج 5 ، حوتفلا ، کن : ( 24 . ) ص 262 ج 4 ، يربطلا ، خیرات  ص 52 ، ج 5 ، حوتفلا ،
ج ۀسایسلا ، ۀمامالا و  کن : دناهتشون ؛) رازه  ار 12  دادعت   ) ص 54 ج 3 ، بهذلا ، جورم  ص 207 ، رکاسعنبا ، مالسلاهیلع  نیسحلا  مامالا 
، حوتفلا ص 281 ؛ ج 4 ، يربطلا ، خیرات  مالسلا ص 65 ؛ هیلع  نیسحلا  مامالا  ۀمجرت  ( 25 (. ) تسا هتشون  رفن  رازه  یس  ار  دادعت   ) ص 5 ، 2
ج 4، يربطلا ، خیرات  ( 28 . ) 54 صص 55 ، ج 3 ، بهذـلا ، جورم  ( 27 . ) مالسلاهیلع ص 65 نیـسحلا  مامالا  ۀمجرت  ( 26 . ) ص 77 ج 5 ،
ج 5، حوتفلا ، ( 32 . ) تسا دیزی  لدجبنبا ، زا  دوصقم  ( 31 . ) ص 5 ج 2 ، ۀسایسلا ، ۀمامالا و  ( 30 . ) ص 60 ج 5 ، حوتفلا ، ( 29 . ) ص 281

ص 48.

قارع هاپس  ربارب  رد  ماما 

دح رد  رح  عقوم ، نآ  رد  دوب . يایر  دیزی  نب  رح  يرفن  رازه  هاپس  اب  دروخرب  قارع ، هاپس  اب  ماما  دروخرب  نیتسخن  قارع  هاپس  ربارب  رد  ماما 
نیـسح ماما  یتقو  اذـل  درکیمن . تلاخد  هیـضق  یـسایس  لئاسم  رد  نادـنچ  تسنادیم و  دایزنبا  رازگراک  ار  دوخ  ءزج ، يهدـنامرف  کی 

هب ار  ماما  ات  دوب  نیا  رح  يهفیظو  دندرک . ادتقا  ودـب  دنتـشاد ، ماما  هب  هک  يداقتعااب  شنایهاپـس ، اب  هارمه  رح  داتـسیا ، زامن  هب  مالـسلاهیلع 
ندـمآ دـصق  نم  دومرف : درک ، داریا  رازگزامن  عمج  يارب  هک  ياهباطخ  رد  ماـما  دـهدن . وا  هب  تشگزاـب  يهزاـجا  صوصخب  دربب و  هفوک 
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، دوشن یضرعت  نم  هب  هک  دیهدیم  دهعت  رگا  نونکا  دندمآ ، نم  يوس  هب  امش  ناروآمایپ  امش و  ياههمان  هک  نیا  ات  متشادن  ار  هطقن  نیدب 
يهمان تفایرد  زا  سپ  ماما  هک  میدرک  هراشا  (. 1 . ) مدرگیم زاب  ماهدمآ  هک  ياهطقن  نامه  هب  تروص  نیا  ریغ  رد  موشب ؛ امش  رهش  لخاد 

هحفص  ) همادا نانچمه  ملسم  تداهش  ربخ  ندیسر  زا  لبق  ات  تکرح  نیا  داتفا . هار  هب  هفوک  فرط  هب  دش و  جراخ  هکم  زا  تعرس  هب  ملسم 
نارای تیب و  لها  ماما و  نایم  ییاهتبحـص  دـش و  تسـس  ناوراک  تکرح  ( 2  ) دیسر ملـسم  تداهـش  ربخ  هکیماگنه  اما  تشاد ، ( 191

هک دنتفگ  دندشن و  رضاح  ملمسم  ناردارب  اما  تشاد  تشگزاب  دصق  ماما  دناهتفگ  یخرب  دیدرگ . حرطم  قارع  هب  نتفر  يهرابرد  ترضح 
نیا دیاش  دناهتشاد و  يزوریپ »  » دیما اعطق  دنـشاب ، هتفگ  نینچ  هک  ضرف  رب  (. 3 . ) دنهد همادا  ار  ریـسم  دیاب  ردارب  نوخ  ماقتنا  نتفرگ  يارب 
رکف رد  زاب  تسکـش  هب  نیقی  اب  اهنآ  میریذپب  تسین  هنالقاع  دهد . همادا  ریـسم  هب  و  هدش ، عناق  رهاظ  بسح  هب  مه  ماما  ات  تسا  هدوب  یلیلد 

یعضوم مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دیابیم  هرخالاب  هک  نیا  نآ  دوب و  زین  يرگید  رما  یـسایس ، يزوریپ  رب  نوزفا  دناهدوب . ردارب  نوخ  ماقتنا 
زین نارگید  دـیاش  دـهد . ناشن  ار  دـیزی  تیموکحم  وا  رظن  زا  هک  تداهـش  دـشاب ؛ تداهـش  عضوم  نآ  ولو  درکیم ، ذاـختا  دـیزی  ربارب  رد 

مدرم رگا  دنتسین ، لیقع  نب  ملسم  نوچمه  امـش  دنتفگ : ياهدع  هک  تسا  هدش  لقن  دناهدرک . حرطم  يزوریپ  لامتحا  دییأت  رد  ییاهراتفگ 
، دنک بذج  ار  مدرم  هتسناوتن  لیلد  ره  هب  ملـسم  دیاش  هک  دوب  نیا  ناشروظنم  ( 4 . ) دمآ دنهاوخ  امش  يوس  هسب  همه  دننیبب ، ار  امـش  هفوک 

يهلاس هد  ياهتـساوخرد  اههمان و  هب  هجوت  اب  تشاد ، رارق  ماما  هک  یتیعقوم  رد  مالک  نیا  دراد . يرگید  ذوفن  هبذج و  امـش  تیـصخش  اما 
سیق طسوت  هک  ياهمان  دیآیم  رب  نینچ  حوتف  تیاور  زا  دهد . همادا  دوخ  هار  هب  هک  تفریذـپ  ماما  ور  نیا  زا  دومنیمن . دـیعب  هفوک ، مدرم 
هدوب لیقع  نب  ملسم  تداهش  ربخ  ندیسر  زا  دعب  الامتحا  داتـسرف ، ( 5 ، ) دوب ناشتادهعت  تیاعر  هب  هفوک  مدرم  توعد  رب  ینبم  رهـسم ، نب 

اهنت تشگزاب  رد  نآ  رثا  اما  دوب ، هدـمآ  دوجو  هب  ماما  هاپـس  نایم  هفوک  دروم  رد  یهجوت  لباق  تروص  هب  کش  يهنیمز  هک  نیا  اـب  تسا .
زا رفن  رازه  راهچ  ندمآ  ربخ  ندینـش  اب  وا ، نایهاپـس  رح و  ندمآ  درک . دروخرب  رح  هاپـس  اب  هحفـص 192 )  ) ماما هک  دیدرگ  ادیوه  ینامز 
نآ رب  ار  ماما  دوب -  هدرک  تیصو  وا  هب  ملسم  هک  دعسنبا  يهداتـسرف  ندروآ  مایپ  اصوصخ  هفوک -  یلبق  رابخا  هیـسداق و  هب  نمـشد  هاپس 
یپ تقیقح  نیا  هب  شیوخ  فارطا  زا  مدرم  يهقرفت  يهدهاشم  دوخ و  يریگتسد  اب  هک  ملسم  دنک . رظنفرص  هفوک  هب  نتفر  زا  هک  تشاد 
تقو رد  اذـل  دزاس . فرـصنم  ندـمآ  زا  ار  وا  یمایپ  اب  کنیا  دوب ، هدرک  ندـمآ  رب  ضیرحت  ار  ماـما  هک  هنوگناـمه  درک  یعـس  دوب ، هدرب 

كدنا دناسرب . مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هب  ار  مایپ  نیا  دتـسرفب و  ار  یـسک  ات  درک  تیـصو  دوب -  یـشیرق  هک  دعـس -  نب  رمع  هب  تداهش 
تشگزاب هب  میمصت  ماما  لاح  نیا  اب  درک . یقالت  رح  هاپـس  اب  قارع  نیمزرـس  رد  ماما  ناوراک  مرحم ، زاغآ  رد  مایپ  ندیـسر  زا  سپ  ینامز 

ار وا  تساوخرد  دوب ، هاگآ  هفوک  عاضوا  هب  کـنیا  هک  ماـما  دوب  هفوک  تمـس  هب  ماـما  هاپـس  ندرب  وا  يهفیظو  دـش . عناـم  رح  اـما  تفرگ ،
هب دورب ، البرک  فرط  هب  هاپس  دش  رضاح  دوب ، هدیسرن  يو  هب  گنج  يارب  يروتـسد  هک  نیا  و  يریگرد ، زا  يریگولج  يارب  رح  تفریذپن .
رد ار  تشگزاب  داهنشیپ  ماما  تشذگ ، هچ  لمع  رد  هک  نیا  زا  رظنفرـص  ( 6 . ) هفوک هن  زاجح و  هب  تشگزاب  هن  کشخ ، ینیمزرـس  يوس 

حرطم ار  داهنـشیپ  نیمه  زین  دعـسنبا  ربارب  رد  نآ  زا  دعب  ( 7 . ) ددرگزاب دـهد  هزاجا  ات  تساوخ  وا  زا  دومن و  حرطم  رح  اب  دروخرب  ناـمز 
، دیرادن ياهقالع  نم  تیامح  هب  رگا  ضرالا ،» ینمأم  یلا  مکنع  فرـصنأ  ینوعدف  ینومتهرک  اذا  سانلا  اهیأ  ای  : » دومرف اهراب  و  ( 8  ) درک
، زاجح هب  تشگزاب  یکی  درک : داهنشیپ  هس  ماما  هک  دناهتشون  نیخروم  زا  ياهدع  ( 9  ) مدرگزاب هکم ) ینعی   ) نمیا نیمزرس  هب  دیهد  هزاجا 

مه تشذگ و  لبق  رطس  دنچ  رد  هک  یتیاور  رد  ناناملسم . نیمزرس  تادحرس  زا  یکی  رد  یمالـسا ، قرـش  هب  نتفر  یموس  ماش و  يرگید 
هدوب هنیدم ) ای  هکم   ) زاجح هب  تشگزاب  راتـساوخ  طقف  درکن و  حرطم  ار  ماش  هب  تشگزاب  ماما  هک  تسا  هدـش  دـیکأت  رگید ، تاحیرـصت 

نینچمه ( 10 . ) درک حرطم  هحفص 193 )  ) ار هنیدم  هب  تشگزاب  اهنت  دعـس  نب  رمع  ربارب  رد  وا  هک  هدرک  لقن  تحارـص  هب  يرذالب  تسا .
فالخرب مدوب . مالسلاهیلع  یلع  نب  نیسح  هارمه  هب  لحارم  يهمه  رد  نم  تفگ ، هک  تسا  هدش  لقن  ناعمـس  نب  ۀبقع  زا  دنتـسم ، روط  هب 

نآ دراذگ . وا  تسد  رد  ار  شتـسد  دورب و  دیزی  دزن  دنهد  هزاجا  ات  تساوخن  ترـضح  نآ  ياهلحرم  چـیه  رد  دـنیوگیم ، ياهدـع  هچنآ 
هیلا ریـصی  ام  یلا  رظنن  یتح  ۀضیرعلا  ضرالا  هذه  یف  بهذأ  ینوعد  وأ  هنم ، تلبقأ  يذـلا  ناکم  یلا  عجرأ  ینوعد  : » تفگ طقف  ترـضح 
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دیهد هزاجا  ای  مدرگزاب ، مدمآ  اجنآ  زا  هک  یلحم  هب  دـیهد  هزاجا  ای  مدرگزاب . مدـمآ  اجنآ  زا  هک  یلحم  هب  دـیهد  هزاجا  ( 11 « ) سانلا رمأ 
فرط هب  تساوخیم  ماما  هک  تسا  هتشون  يرذالب  تفای . دهاوخ  همتاخ  اجک  هب  مدرم  نیا  راک  منیبب  مدرگب و  دنوادخ  عیسو  نیمزرـس  رد 
دیدرت لحم  ربخ  نیا  ( 12 . ) دراذگب دیزی  تسد  رد  ار  شتسد  هتفر و  ماش  هب  دنهد  هزاجا  ات  دوب  هتـساوخ  رح  هاپـس  زا  نینچمه  دورب ، ماش 

اب تعیب  مدـع  تلع  هب  ار  اهیگراوآ  نآ  يهمه  ماما  هک  تسا  یعیبط  دـناهتخاس . کلـسم  يوما  ناخروم  دایز  لامتحا  هب  هک  تسا  يدـج 
دیزی تفالخ  هب  نداد  تیاضر  يانعم  هب  مک  تسد  ار  یتساوخرد  نینچ  ناوتیمن  دشاب ، تسرد  تیاور  رگا  یتح  درکیم و  لمحت  دـیزی 

دوب نئمطم  ماما  تسا . هتشاد  دوب ، روجس  یقساف  هک  ار  دایزنبا  یتموکح  يهزوح  زا  ندش  رود  دصق  يوق :، لامتحا  هب  هکلب  درک ؛ ریسفت 
هب دیزی  دنـشاب . هتـشاد  ار  ماش  هب  نتفر  دصق  ادمع  هک  تسین  یقطنم  تشک و  دـهاوخ  ار  وا  دـیزی  دوخ  تعیب ، مدـع  تروص  رد  یتح  هک 

ماما لتق  ربخ  ندینـش  زا  زین  اهدعب  دوبن و  مادقا  نیا  هب  لیام  دیلو  ( 13 «. ) مالسلاهیلع نیسحلا  سأر  یلا  کباوج  نکیلو  : » دوب هتـشون  دیلو 
هب نتفر  دصق  الـصا  ای  هتـشاد و  تعیب  دصق  هتفگ ، ار  ینخـس  نینچ  ماما  رگا  یتح  هک  تفریذپ  ناوتیمن  نیاربانب  دـش . تحاران  تدـش  هب 
رح هدمآ ، تمس  نیا  هب  هک  تسا  هدوب  نایفوک  ياههمان  ندیسر  زا  دعب  طقف  هک  داد  حیضوت  رح  يارب  ماما  هک  ینامز  تسا . هتشاد  ار  ماش 

. تسا هفوک  تمس  هب  ندرب  وا  يهفیظو  هک  هدرک  هراشا  زاب  وا  دنداهن ، وا  لباقم  رد  ار  اههمان  یتقو  درادن . یعالطا  اههمان  زا  هک  داد  خساپ 
قفاوت اـهنآ  دـیدرگعنام . رح  هاپـس  تقو  نیا  رد  تفرگ . شیپ  رد  ار  زاـجح  هار  دـشن و  هفوک  تمـس  هب  نتفر  هحفص 194 )  ) هب رـضاح  اما 
هطقن نیمه  رد  دندش . بیذـعلا  يهقطنم  یهار  اذـل  دـشاب ، زاجح  هن  هفوک و  تمـس  هب  هن  هک  یهار  دـننک ؛ باختنا  ار  ياهنایم  هار  دـندرک 

زا عنام  بیذـع ، تمـس  هب  نتفر  دروم  رد  ماما  دـهعت  رح و  هاپـس  يهیاس  اما  دـنوش . یط  لابج  یهار  اـت  تساوخ  اـم  زا  يدـع  نب  حاـمرط 
رترود هچ  ره  هفوک  زا  ار  دوخ  دنک و  جک  هیداب  تمس  هب  ار  دوخ  هار  ات  دیشوکیم  ماما  ریسم  روط  رد  ( 14 . ) دش حامرط  تساوخ  شریذپ 

دوب هقطنم  نیا  رد  ( 15 . ) دنتفر شیپ  اونین  ات  اجنآ  زا  دندیسر و  لتاقمینب  رصق  هب  هک  نیا  ات  دشیم  يراک  نینچ  زا  عنام  رح  اما  دراد ؛ هگن 
کشخ و نابایب  رد  اهنت  ار  وا  ( 16 « ) ءام رضخ و ال  ریغ  یلع  ءارعلاب  الا  هلحت  و ال  : » دیسر رح  تسد  هب  فقوت  روتسد  دایزنبا  يوس  زا  هک 

ماما رانک  رد  رح  تفلاخم  مغر  یلع  دنناسرب و  ماما  هب  ار  دوخ  دنتـسناوت  هفوک  نایعیـش  زا  نت  دـنچ  هطقن  نیا  رد  راد . هگن  فلع  بآیب و 
نآ رد  اهنآ  تارفن  هک  ارچ  دـننک ؛ هلمح  نایفوک  هب  ات  تساوخ  ماما  زا  نیق  نب  ریهز  دوب ، رح  هارمه  ماما  هک  یتدـم  رد  (. 17 . ) دنریگ رارق 
اهنآ اب  گنج  يهدننک  عورش  هک  مراد  تهارک  نم  ینعی  ( 18 «. ) لاتقلاب مهئدبا  ینأ  هرکا  ینا  : » دومرف تفریذپن و  ماما  یلو  دوب . مک  عقوم 

هب ندیسر  زور  ار  مرحم  لوا  هبنشراهچ  يرونید ، هبنـشجنپ ) ای  هبنـشراهچ   ) دوب مرحم  هام  زور  نیمود  اب  فداصم  البرک  هب  ندیـسر  مشاب .
هارمه هدایپ  رفن  دص  هراوس و  رفن  دصناپ  دیسر ، البرک  نیمزرس  هب  ماما  هکیماگنه  تسا : هتشون  يدوعـسم  (. 19 . ) تسا هدرک  رکذ  البرک 

ره دـندش . رود  اما  رانک  زا  هدوب ، یمتح  گـنج  نآ  يادرف  هک  اروشاـع  بش  صوصخب  زور و  تشه  تدـم  رد  دارفا  نیا  ( 20 . ) دندوب وا 
يدادعت هحفص 195 )  ) ههبـشیب اما  هدرک ، رکذ  يدوعـسم  هک  دشاب  دوب  یمقر  زا  رتمک  اهنآ  رامـش  بش ، نآ  رد  هک  دوریم  لامتحا  دنچ 

. دندرک عامتجا  نیمزرـس  نیا  رد  جیردتب  دایزنبا  نایهاپـس  البرک ، هب  ماما  دورو  زور  يادرف  دنتـشاذگیم . اهنت  ار  ماما  هلـصاف  نیا  رد  زین 
یتسایس نینچ  دندش . مزاع  هورگ  هورگ  لیابق  يهمه  اذل  دنشاب . هتشاد  روضح  نایرج  نیا  رد  هفوک  مدرم  یمامت  ات  تشاد  رارصا  دایزنبا 

نیا دزاس . هتشغآ  مالسلاهیلع  نیـسح  نوخ  هب  ار  همه  تسد  هدرک و  يریگولج  لیابق  زا  یـضعب  ندش  مهتم  زا  هدنیآ  رد  هک  دوب  نآ  يارب 
رفن رازه  ود  تسیب و  دودـح  مثعانبا ، تیاور  قبط  دـشاب . نایولع  عفن  هب  ییاهمایق  زا  تیامح  رد  نایفوک  تکرـش  رد  یعناـم  تسناوتیم 

هار هـمین  رد  یهورگ  هـک  دـیآیم  رب  نـینچ  دعـسنبا  زین  و  ( 23  ) يروـنید ( 22 ، ) يرذـالب ياـهتیاور  زا  دـنچ  ره  ( 21 . ) دندش هداتـسرف 
زا دعب  سک  ره  ینعی  ( 24 «. ) ۀمذلا هنم  تئرب  رکسعلا  نع  افلختم  اذه  انموی  دعب  هاندجو  لجر  امیأ  : » دوب هدرک  مالعا  دایزنبا  دناهتخیرگ .

البرک يهناور  تیعمج  نیا  هک  دوـب  دـیدهت  نیا  اـب  تشاد » مهاوـخرب  وا  زا  ار  دوـخ  يهمذ  نـم  دـنک ، فـلخت  رکـشل  رد  ندـمآ  زا  زورما 
ار البرک  ناتـساد  زاغآ  رد  دش  رارق  دنک ، دربن  كرکـشم  ناملید  اب  ات  دوب  رارق  دوب و  ير  مزاع  هک  صاقویبا ، نب  دعـس  نب  رمع  دـیدرگ .
( هرهزینب شاهفیاـط  دوـخ و  تهارک  مغر  یلع   ) هفوـک ياـهورین  یهدـنامرف  ناوـنع  هـب  وا  تیاـهن  رد  دورب . ير  هـب  دـعب  دـهد و  همتاـخ 
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ماما دزن  ياهدنیامن  دعـس ، رـسپ  زاغآ ، رد  ( 25 . ) دـش ـالبرک  مزاـع  دـیزگرب و  هللالوسر  رـسپ  نوخ  نتخیر  تمیق  هب  ار  ير  رب  تیمکاـح 
همادا رد  ترضح  نآ  دندوب . هداتسرف  وا  يارب  هفوک  مدرم  هک  دوب  ییاههمان  يهئارا  ماما ، خساپ  درک . شـسرپ  ار  وا  ندمآ  لیلد  داتـسرف و 
يرفم لابند  هب  دوخ  هک  دعـس  نب  رمع  تشگ . دنهاوخ  زاب  تسا  هدـمآ  نآ  زا  هک  ییاج  نامه  هب  وا  دنتـسین ، لیام  هک  یتروص  رد  دومرف :
روشک تادحرـس  زا  یکی  هب  اـی  ددرگرب  هک  هداد  دـهعت  نم  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  تشون : داتـسرف و  داـیزنبا  يارب  ار  داهنـشیپ  نیا  دوب ،
ۀمالل اضر و  کل  اذه  : » تسا تما  نیا  تحلـصم  وت و  تیاضر  بجوم  نیا  دشاب ؛ يداع  يدرف  کی  دننام  هتفر و  هحفص 196 )  ) یمالسا

رگا : » تفگ وا  درک . فرـصنم  شدـصق  زا  تسا ، داهنـشیپ  نیا  شریذـپ  هب  لیامت  هک  ار  دایزنبا  دـیدرگ و  عناـم  رمـش  اـما  ( 26 « ) حالص
هچ ره  هکلب  ینک . تاشامم  ات  ماهداتسرفن  ار  وت  تشون : دعسنبا  هب  ياهمان  رد  دایزنبا  دروآ » تسد  هب  ار  وا  ناوتیمن  رگید  دورب ، نیسح 

، دایزنبا بیجا  ال  : » دومرف دیـسر ، ماما  تسد  هب  مایپ  نیا  یتقو  ( 27 . ) شکب ار  وا  تفریذپن  رگا  نک ، حرطم  وا  اب  ار  دـیزی  اب  تعیب  رتدوز 
رب نیرفآ  سپ  تسا ، گرم  زج  نآ  يهجیتن  ایآ  داد . مهاوخن  دایزنبا  هب  تبثم  خساپ  ( 28 «، ) هب ابحرمف  توملا ، الا  وه  لهف  ادبا ، کلذ  ال 
لح : » دنوش بآ  هب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  یسرتسد  زا  عنام  هک  دوب  هدیـسر  دایزنبا  زا  يدیکا  روتـسد  اروشاع ، زا  لبق  زور  دنچ  گرم .»

دناوتن هک  يروـط  هب  دـیزادنیب ؛ ییادـج  بآ  وا و  نیب  ( 29 « ) نامثع یکزلا  یقتلاب  عنـص  امک  ةرطق  هنم  اوقوذـی  ـالف  ءاـملا  نیـسحال و  نیب 
نیسح و هک  ماهدینـش  : » هتـشون دعـسنبا  هب  ياهمان  رد  نینچمه  وا  دندرک . نامثع  اب  ار  راتفر  نیمه  اهنآ  هک  نیا  امک  درادرب ؛ بآ  ياهرطق 

مورحم هاچ  ندـنک  زا  ناکمالایتح  ار  اهنآ  دیـسر ، تتـسد  هب  همان  هکیماگنه  دـناهدنک . ییاههاچ  هتـشاد و  بآ  هب  یـسرتسد  شباحـصا 
اب هنامرحم  تاقالم  دنچ  ماما  رخآ ، ياهزور  یط  رد  (. 30 «. ) هدن نانآ  هب  ار  تارف  بآ  زا  يرادربهرهب  يهزاجا  مامت  يریگتخس  اب  هدرک و 

هحفـص 197)  ) ير تموکح  زا  تسناوتن  یخیراـت  تاـیاور  قـبط  رب  دعـسنبا  اـما  دـنک . فرـصنم  ار  وا  اـت  درک  یعـس  تشاد و  دعـسنبا 
شناردارب رگید  وا و  يارب  دایزنبا  زا  ياهمان  ناما  ات  دش  بجوم  مالسلاهیلع  یلع  نب  سابع  ردام  اب  رمش  یبسن  يهطبار  دنک . یـشوپمشچ 

وا هک  هدـش  رکذ  ربکایلع  يارب  یناما  رگید ، يدروم  رد  ( 31 . ) دنراذگب اهنت  ار  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  ات  دندشن  رـضاح  اهنآ  اما  دریگب .
ۀبارق نم  یعرت  نأ  یلوأ  تناک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  ۀـبارقل  هللا  امأ و  : » تفگ ربکایلع  اما  تسا . هدوب  شردام  اب  طاـبترا  رد  زین 
دـصق اعوسات  رـصع  نامه  دایزنبا  هاپـس  تسا . نایفـسوبا  اب  تبارق  زا  رترب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اب  تبارق  تیاـعر  ( 32 « ) نایفسیبأ

باحـصا يارب  ماـما  بش  نآ  رد  دـش . تقفاوم  زور  نآ  يادرف  هب  يریگرد  ندرک  لوکوم  رب  ریاد  ماـما  تساوـخرد  اـب  اـما  تشاد ؛ هلمح 
وا يهداوناخ  دارفا  زا  یضعب  یتح  دنورب و  دنناوتیم  هتشادرب و  اهنآ  يهدهع  زا  ار  دوخ  تعیب  وا  هک  دومرف  اهنآ  هب  هتفگ و  نخـس  شیوخ 
زج ار ، اههمیخ  فارطا  ات  داد  روتـسد  ماما  اروشاع ، بش  (. 33 . ) دندرک مالعا  ار  دوخ  یگداتسیا  باحـصا  اما  دنربب ؛ شیوخ  هارمه  زین  ار 

ییارآفص رگیدکی  لباقم  رد  هاپـس  ود  اروشاع  حبـص  زا  دنک . هلمح  اهنآ  هب  فرط  همه  زا  دناوتن  نمـشد  ات  دـندنک  قدـنخ  فرط ، کی 
هب تایعقاو و  هب  هجوت  زا  رظنفرص  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  طسوت  تیب  لها  ندروآ  دشن . هدید  ماما  هاپس  رد  یتسس  نیرتکچوک  دندرک و 

نتفرگ يارب  ماما  هک  تسا  يدـمع  دـصق و  رگنایب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  زا  سپ  نآ  یـسایس  يایازم  ای  دـنوادخ و  تاریدـقت 
هک دوب  یـسایس  نانیمطا  کی  زا  یـشان  رما ، رهاـظ  رد  هفوک ، تمـس  هب  هکم  زا  اـهنآ  لاـقتنا  یتح  تسا . هتـشاد  دـیزی  تسد  زا  تیمکاـح 
رب اریز  دوبن ؛ ماما  تحلـصم  هب  یـسایس  رظن  زا  زاجح ، رد  اهنآ  نتـشاد  هاگن  ور  نیا  زا  تشاد . ماما  ربارب  رد  هفوک  مدرم  دایقنا  زا  تیاـکح 

راـتفر هنوـگچ  ماـما  تیب  لـها  اـب  اـهنآ  هک  دز  سدـح  ناوـتیم  دـنامیم و  یقاـب  اـهیوما  تسد  زاـجح  اـسب  هچ  قارع ، رد  يزوریپ  ضرف 
اذه ینم و  لح  یف  متنأف  دوب : هحفص 198 )  ) دهاوخن يرگید  زیچ  تداهش  زج  ادرف  دومرف : شباحصا  هب  اروشاع  بش  رد  ماما  دندرکیم .
نم رمأ  وأ  حـتفلاب  یتای  نأ  هللا  یـسعف  مکداوس ، یف  اوقرفت  هیلا و  یتیب  لها  نم  الجر  مضیلف  ةوق  مکنم  هل  تناک  نمف  مکیـشغ ، دـق  لـیللا 

زا سک  ره  دینمیا ، نآ  رد  امـش  هک  تسا  بش  نیا  دیدازآ . نم  يهیحان  زا  امـش  (. 34  ) نیمدان مهسفنأ  یف  اورسأ  ام  یلع  اوحبـصیف  هدنع 
ار يزوریپ  دـنوادخ  هک  نیا  اـت  دـتفا ، هار  هب  نیمزرـس  نیا  رد  هتـشادرب و  شیوخ  هارمه  هب  زین  ارم  تیب  لـها  زا  يدرم  تسا  دـنمورین  اـمش 
رد دنادرگ . نامیـشپ  دنراد ، ناشنورد  رد  هک  يدصق  نآ  زا  ار  دارفا  نیا  دـبای و  ققحت  دـندوادخ  فرط  زا  يرگید  رما  ای  دـنک  ام  بیـصن 
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رظن زا  نیاربانب  دوش . فرـصنم  شیوخ  دـصق  زا  نمـشد  ای  دوش و  اـهنآ  بیـصن  يزوریپ  تسا  نکمم  هک  هدـش  هتکن  نیا  هب  هراـشا  اـجنیا 
دوب و فیعض  يرایـسب  یلامتحا  نینچ  طیارـش  نیا  رد  هتبلا  تسا . هتـشاد  دوجو  نمـشد  رد  یلوحت  ای  يزوریپ و  فیعـض  لامتحا  یـسایس 

ماما یسایس  يرگنشور  هب  هجوت  اب  ( 35  ) ماما هب  نت  یس  هارمه  هب  رح ، نتسویپ  دنتشادن . دوخ  اهنآ  يور  شیپ  رد  تداهش  زج  یهار  نانآ 
، دوب نیدـعاق  کلـس  رد  شردـپ  هک  دعـس  نب  رمع  تثابخ  اما  تسا . هدوب  یلوحت  نینچ  لامتحا  هک  تسا  نآ  رگناـشن  اروشاـع  حبـص  رد 

تایانج نیرتکانلوه  زا  یکی  ات  دش  ببـس  دایزنبا ، راشف  و  ( 37  ) نشوجلا يذ  نب  رمش  نوچ  یناتفـص  جراوخ  یتاذ  ثبخ  اب  هارمه  ( 36)
. دنتسویپ اهنآ  هب  هاپـس  زا  رگید  رفن  تسیب  هک  دندوب  درم  هاجنپ  ماما  ناهارمه  هک  تسا  هتـشون  دعـسنبا  ددنویپب . عوقو  هب  مالـسا  ملاع  رد 
هک دیدوب  هتشون  دوب . امش  دننام  امش و  يهتساوخ  نم  ندمآ  لیلد  درک : حرطم  نمشد  هاپـس  يارب  ار  ینانخـس  ماما  يریگرد ، زا  لبق  ( 38)
زا دیهد  هزاجا  دیارد ، تهارک  رگا  لاح  میایب . اجنیا  هب  مدج  تما  حالـصا  يارب  دیدوب  هتـساوخ  نم  زا  هدـمآرب و  قافن  هتفر ، نیب  زا  تنس 

نمؤم نیلوا  ربمایپ ، مع  رسپ  دنزرف  دینادیم ؟ زیاج  ار  هللالوسر  دنزرف  نوخ  نتخیر  ایآ  دینک . هعجارم  ناتنورد  هب  امش  مدرگزاب . اج  نیمه 
مردارب نم و  يهرابرد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مالک  ایآ  دنتـسه . وا  ياهومع  رفعج ، سابع و  هحفص 199 )  ) هزمح و هک  یسک  ودب .

(39 . ) دیـسرپب مقرا  نب  دیزی  يردخ و  دیعـسوبا  يراصنا ، رباج  زا  دیریذپیمن  نم  زا  رگا  ۀنجلا » لهأ  بابـش  ادیـس  : » دومرف هک  دیاهدینش 
. درک تجح  مامتا  تفگ و  نخـس  مدرم  اب  مه  نیق  نب  ریهز  هک  نیا  اـمک  ( 40 . ) درک حرطم  ار  اهلالدتسا  نیمه  هباشم  زین  ریـضخ  نب  ریرب 

دهاوخن هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  دـنزرف  دروـم  رد  مه  نآ  يزیرنوـخ ، هب  راـک  درکیم  ناـمگ  عـقوم  نآ  اـت  هک  دـیزی  نب  رح  (. 41)
رگا تفگ : دعس  نب  رمع  دنکیمن ؟ عناق  ار  امش  نانخـس  نیا  زا  مادک  چیه  ایآ  تفگ : تفر و  دعـسنبا  دزن  دمآ . دوخ  هب  هرابکی  دیماجنا ،
عافد هب  درک و  هبوت  دمآ و  ماما  دزن  هلصافالب  دینش  ار  نانخـس  نیا  هک  رح  تسین . ياهراچ  نونکا  اما  متـشکیمن ! ار  وا  دوب  نم  تسد  راک 
نیسح ماما  تمس  هب  هظحل  نامه  رد  هک  دوب  یناسک  زا  زین  دایزیبا  نب  دیزی  ( 42 . ) دیسر تداهش  هب  رفن  ود  نتشک  زا  سپ  داتسیا و  وا  زا 

رد زین  ماما  درکیم . زاغآ  ار  گـنج  هک  دوب  نیا  مالـسلاهیلع  یلع  ماـما  يهریـس  (. 43 . ) دیسر تداهـش  هب  شرانک  رد  دمآ و  مالـسلاهیلع 
زا سپ  وا  درک . باترپ  ماما  رکشل  يوس  هب  داهن و  شیوخ  نامک  رد  ار  ریت  نیلوا  هکد  وب  دعـس  نب  رمع  هکلب  درکن ، زاغآ  ار  گنج  البرک 
زا یعمج  تداهــش  زا  سپ  و  زاــغآ ، رد  (. 44 . ) مدرک اـهر  ار  ریت  نیتـسخن  نم  هک  دـیهد  تداهـش  داـیزنبا  دزن  تفگ : دوـخ  مادـقا  نـیا 

نمـشد ياههتـشک  دادعت  تشذگ ، هک  یتدم  دندش . دربن  يهناور  کت  کت  هدـنام ، یقاب  دارفا  نمـشد ، یمومع  يزادـناریت  رد  باحـصا 
دینکن نارابریت  ار  اهنآ  رگا  تفگ : دیگنجیم ، برع  نانامرهق  اب  دیراد  امش  هک  نیا  هب  هراشا  اب  جاجح  نب  ورمع  اذل  دوب . ادهـش  زا  رتدایز 

تداهـش هب  ماما  يهداوناخ  دارفا  بیترت  هب  سپـس  نارای و  ادتبا  يدنچ ، ياهدربن  یط  نآ  زا  سپ  (. 45 . ) دش دیهاوخ  هتشک  اهنآ  تسد  هب 
زا شیب  ماما و  تداهـش  اب  البرک  يهعقاو  هحفص 200 ) . ) دناهدرک تبث  ار  تالمح  نیا  تایئزج  نارگید ، تاقبط و  رد  دعسنبا  دندیـسر .

: کن و  لاوطلا ، راـبخا  ( 1 (. ) 46 . ) تفای همتاخ  نمـشد  هاپـس  زا  رفن  تشه  داتـشه و  هب  کیدزن  ندـش  هتـشک  زین  شنارای و  زا  نت  داـتفه 
زا هک  دساینب  زا  رفن  ود  هک  تسا  هدمآ  اجنآ  رد  ص 247  لاوطلا ، رابخا  ( 2 . ) ص 135 ج 5 ، حوتفلا ، ص 170 ؛ ج 3 ، فارشالا ، باسنا 

. تسا تسردان  اعطق  هداد ، ار  ربخ  رح  ای  هدروآ و  ار  ملـسم  تداهـش  ربخ  قدزرف  هک  دناهتـشون  هک  نیا  دـندروآ . ار  ربخ  دـندمآیم  هفوک 
ص 292؛ ج 4 ، يربـطلا ، خارت  ص 168 ؛ ج 3 ، فارـشالا ، باسنا  ( 3 . ) ص 125 ج 5 ، حوـتتفلا ، ص 61 ؛ ج 3 ، بهذـلا ، جورم  کن :
ج 4، خیراتلا ، یف  لماکلا  ص 300 ؛ ج 4 ، يربطلا ، خیرات  ( 4 . ) ص 6 ج 2 ، هسایسلا ، ۀمامالا و  مالسلاهیلع ص 67 ؛ نیسحلا  مامالا  ۀمجرت 

صص خـیراتلا ج 4 ، یف  لماکلا  ص 139 ؛ ج 5 ، حوتفلا ، ص 170 ؛ ج 3 ، فارـشالا ، باسنا  ( 6 . ) ص 304 ج 5 ، حوتفلا ، ( 5 . ) ص 42
ص 311؛ ج 4 ، يربطلا ، خیرات  ( 8 . ) ص 250 لاوطلا ، رابخا  ص 135 ؛ ج 5 ، حوتفلا ، ص 170 ، ج 3 ، فارـشالا ، باسنا  ( 7 . ) 47 ، 48
ص ج 4 ، خـیراتلا ، یف  لماکلا  ( 11 . ) ص 182 ج 4 ، يربطلا ، خرات  ( 10 . ) ص 323 ج 4 ، يربطلا ، خیرات  ( 9 . ) ص 155 ج 5 ، حوتفلا ،
رس نم  يارب  تباوج  ص 26  ج 5 ، حوتفلا ، ( 13 . ) تسا هدش  بیذکت  ححصم  طسوت  تیاور  نیا  یقرواپ  رد  ص 173 ؛ نامه ، ( 12 . ) 54

متاح يهلیبق  یطینب ، يهلیبق  ص 173 ، ج 3 ، فارشالا ، باسنا  ص 307 ، ج 4 ، يربطلا ، خیرات  ( 14 .. ) دشاب مالسلاهیلع  یلع  نب  نیسح 
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نینچ شعیشت  رطاخ  هب  حامرط  شدنزرف  کنیا  هک  دوب  مالسلاهیلع  یلع  ماما  دعب  و  هللالوسر ، باحصا  زا  يدع ، شدنزرف  هک  تسا  ییاط 
باسنا ( 17 . ) ص 251 لاوطلا ، رابخا  ص 176 ؛ ج 3 ، فارشالا ، باسنا  ( 16 . ) صـص 251،250 لاوطلا ، رابخا  ( 15 .. ) درکیم داهنشیپ 

ج 2، بهذلا ، جورم  ( 20 . ) ص 253 نامه ، ( 19 . ) گرب 81 آ ءافلخلا ، خیرات  ص 252 ؛ لاوطلا ، رابخا  ( 18 . ) ص 172 ج 3 ، فارشالا ،
، حوتفلا رفن ؛... رازه   4 نشوجلايذ ، نب  رمش  رفن ، رازه  کی  یعبر  نب  ثبش  رفن ، رازه   4 ریمن ؛ نب  نیصح  رفن ، رازه  اب  رح  ( 21 . ) ص 61

ماما ( 25 . ) ص 178 ج 3 ، فارشالا ، باسنا  ( 24 . ) ص 254 لاوطلا ، رابخا  ( 23 . ) ص 179 ج 3 ، فارشالا ، باسنا  ( 22 . ) ص 159 ج 5 ،
، حوتفلا يرلا » کملب  کلتقی  نأ  دعسنبا  یضر  : » دوب نیا  دروآ  هدنیامن  هک  یخساپ  اما  دنک ، یهن  ار  وا  ات  داتسرف  دعسنبا  دزن  ياهدنیامن 

نا املـس و  یلا  مهب  ثعباف  مکلا  یلع  هباحـصا  نیـسحلا و  لزن  ناف  رظناـف  ( » 27 . ) 85 صص 86 -  ج 2 ، داشرالا ، ( 26 . ) ص 173 ج 5 ،
(28 . ) ص 183 ج 3 ، فارـشالا ، باسنا  ص 166 ، ج 5 ، حوتفلا ،  « کلذـل نوقحتـسم  مهناف  مهب  لـثمت  مهلتقت و  یتح  مهیلا  فحزاـفوبا 

باسنا ص 255 ؛ لاوـطلا ، راـبخا  کـن : تسا : هدوـب  ماـما  دورو  زا  زور  هس  تشذـگ  زا  دـعب  روتـسد  نیا  ( 29 . ) ص 254 لاوطلا ، راـبخا 
وا رب  نامثع  نیفلاخم  هک  يراشف  لباقم  رد  اریز  تسین  حیحـص  تسا ، هدروآ  ناـمثع  دروم  رد  داـیزنبا  هچنآ  ص 180 ، ج 4 ، فارشالا ،

هراشا ص 311 ، ج 4 ، يربطلا ، خیرات  ص 162 ؛ ج 5 ، حوتفلا ، ( 30 .. ) داتسرف وا  يارب  بآ  هک  دوب  مالسلاهیلع  یلع  ماما  نیا  دندرک ، دراو 
تارف هب  يزاین  دراد و  بآ  رتم ، هس  ای  ود  ندـنک  اب  ـالبرک  نیمزرـس  دـندوب  هتفگ  هک  دـشاب  یهورگ  ضارتعا  هب  خـساپ  دـناوتیم  هاـچ  هب 

. دندادیمن ار  هاچ  ندنک  يهزاجا  هک  دندوب  ریگتخس  هزادنا  نیا  ات  دایزنبا  هاپس  یتح  هک  تسا  حضاو  تسا  هدوبن  مه  یگنشت  اذل  تسین .
باسنا ( 31 . ) دنربب بآ  تارف  زا  دنتـسناوت  دربن  اب  هبترم  دـنچ  ماما  هاپـس  اروشاع  زا  لبق  زور  ود  یکی -  ات  تسا  تسرد  نیا  لاح  نیع  رد 

نیـسحلا مامالا  ۀمجرت  ( 33 . ) مالـسلاهیلع ص 73 نیـسحلا  مامالا  ۀـمجرت  ( 32 . ) ص 168 ج 5 ، حوـتفلا ، ص 184 ؛ ج 3 ، فارـشالا ،
صص نامه ، ( 35 . ) 70  - صص 71 مالسلاهیلع  نیسحلا  مامالا  ۀمجرت  ( 34 . ) 58 ص 59 ، ج 4 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  مالسلاهیلع ص 70 ؛

قح لطابلا » اورصنی  مل  قحلا و  اولذخ   » مالسلاهیلع یلع  ماما  يابیز  ریبعت  هب  هک  یناسک  ( 36 . ) ص 7 ج 2 ، ۀسایسلا ، ۀمامالا و  181  178 ؛
مالسلاهیلع ص نیسحلا  مامالا  ۀمجرت  ( 38 . ) تسا هتشاد  زین  يرگیجراخ  هقباس  رمش  ( 37 . ) دندرکن يرای  مه  ار  لطاب  دـندرک و  اهر  ار 
ص 182. ج 5 ، حوتفلا ، ( 40 . ) 61 ص 60 ، ج 4 ، خـیراتلا ، یف  لماکلا  کـن : و  ص 72 ؛ مالـسلاهیلع ، نیـسحلا  مامالا  ۀمجرت  ( 39 . ) 69
ص ج 4 ، يربطلا ، خیرات  ( 44 . ) ص 73 ج 4 ، نامه ، ( 43 . ) 65 صص 64 -  ج 4 ، نامه ، ( 42 . ) ص 63 ج 4 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  ( 41)
ص مالسلاهیلع ، نیسحلا  مامالا  ۀمجرت  ( 46 . ) ص 67 ج 4 ، لماکلا ، ص 331 ؛ ج 4 ، يربطلا ، خیرات  ( 45 . ) ص 183 ج 5 ، حوتفلا ، 326 ؛

دروخرب هوحن  نامز و  نآ  رد  يراج  لاوحا  عاضوا و  قباطم  هدوب و  نیمه  یخیرات  تسرد  لقن  ص 63  ج 3 ، بهذلا ، جورم  کن : و  75 ؛
. دشابیم فرط  ود 

البرک رد  تداهش  زا  یهاگآ 

نیـسح ماما  یهاگآ  يهلأسم  دراد ، ییازـسب  مهـس  البرک  یتدیقع  يهسامح  یخیرات  دعب  رد  هک  یلئاسم  زا  البرک  رد  تداهـش  زا  یهاگآ 
شیپ یتافالتخا  یخیراـت  يهعقاو  نیا  یـسررب  رد  اـت  تسا  هدـش  بجوم  هک  يرما  تسا ؛ نآ  عوقو  زا  شیپ  دوخ  تداهـش  زا  مالـسلاهیلع 

رب هک  دراد  دوجو  يرایـسب  تایاور  هنیمز  نیا  رد  دوش . ناونع  یخیرات  يهلأسم  کی  اب  یمالک  رما  کی  يهلباـقم  تروصب  رتشیب  هدـمآ و 
رد ار  اهلقن  نیا  زا  یشخب  ینیما  يهمالع  دندوب . هداد  ربخ  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  تداهـش  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخلوسر  اهنآ  ساسا 

دوخ هک  ( 2  ) تایاور نیا  رب  هوـالع  (. 1 . ) تسا راثآ  رابخا و  نیا  زا  ولمم  تنـس  لها  ياهباتک  دـناهدروآ . مهارف  انتنـس و  انتریـس و  باتک 
نیا تسا . هداد  ربخ  نآ ، نداتفا  قافتا  زا  لبق  ار  البرک  يهثداح  عوقو  تراشا ، ای  تحارـصب  هک  هدـش  لقن  يرابخا  دراد ، یخیرات  يهبنج 

 - ار مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  یهاگآ  هک  يرابخا  رتشیب  مینکیم . هراشا  اهنآ  زا  یـشخب  هب  لیذ  رد  هک  هدـش  لقن  یخیرات  بتک  رد  رابخا 
يرتشیب طایتحا  اب  دیاب  هک  هدمآ  حوتفلا  باتک  رد  دهدیم  ناشن  دوخ  تداهش  زا  قارع -  سپس  هکم و  يوس  هب  هنیدم  زا  تکرح  زا  سپ 
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ربق رـس  رب  دـنک ، ترجه  هکم  يوس  هب  هنیدـم  زا  هک  نآ  زا  لبق  بش  رد  مالـسلاهیلع  ماما  هک  تسا  هدـمآ  یتیاور  رد  درک . دروخرب  نآ  اب 
ار هکئالم  زا  یعمج  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  باوخ  رد  درب ، شباوخ  ربق  رانک  هکنآ  زا  سپ  دـمآ . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
برک و ضراب  احوبذم  الوتقم  كارا  بیرق  نع  کنأک  نیسح ! ای  دومرف : ودب  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دید .

کیلا مه  یلع و  اومدـق  دـق  کمأ  كابا و  نا  نیـسح ! ای  یقتـست ... ناشطع ال  کـلذ  یف  تنأ  هحفـص 201 )  ) یتمأ و نم  ۀـباصع  نم  الب 
البرک رد  نم  تما  زا  یهورگ  تسد  هب  يدوز  هب  هک  منیبیم  نیـسح ! يا  ةداهـشلاب ، الا  اهلانت  نل  تاجرد  ۀـنجلا  یف  کـل  نا  نوقاتـشم و 

اب زج  هک  يراد  یماقم  تشهب  رد  وت  دنتـسه . وت  رادید  قاتـشم  هدش و  دراو  نم  رب  تردام  ردپ و  نیـسح ! يا  دش ... یهاوخ  هتـشک  هنـشت 
هللا یلص  يدج  تیأر  ینا  دومرف : هکم  رد  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هک  تسا  هدمآ  يرگید  ربخ  رد  ینکیمن . ادیپ  یـسرتسد  نادب  تداهش 
نآ يارجا  يارب  هک  . داد يروتـسد  نم  هب  مدـید . باوخ  رد  ار  مدـج  نم  ( 3 ، ) هرمأل ضام  انا  رماـب و  ینورمأ  دـق  یماـنم و  یف  هلآ  هیلع و 

رمأب و ینربخم  یمانم  یف  يدج  تیار  ینا  کملعا  و  : » تشون باوخ ، نیمه  هب  دانتـسا  اب  صاع ، نب  دیعـس  يارب  ياهمان  رد  ماما  موریم .
رد متـسه . نآ  لاـبند  هب  نم  هک  هداد  يربـخ  نم  هب  وا  ماهدـید . باوـخ  ار  دوـخ  دـج  نم  هک  منک  هاـگآ  هـتکن  زا  ار  وـت  ( 4 ، ) هل ضام  اـنا 

؟ يدینش هچ  دومرف : مالـسلاهیلع  ماما  مدینـش . يدایرف  بش  ياههمین  رد  درک : ضرع  دمآ و  ماما  دزن  مالـسلاهیلع  بنیز  هیمیزخ ، يهقطنم 
ایانملا مهقوست  موقلا  یلع  يدـعب و  ءادهـشلا  یلع  یکبی  نم  دـهجب و  یلفتحاف  نیع  ای  ـالأ  دزیم : داـیرف  یفتاـه  : تفگ مالـسلاهیلع  بنیز 

موق نیا  يوس  هب  گرم  دیرگیم ، نادیهـش  رب  نم  زا  دعب  یـسک  هچ  ریگب ، نشج  مامت  دهج  اب  مشچ ! يا  ینعی  يدـعو  زاجنا  یلا  رادـقمب 
دراو زا  (. 5 . ) دش دـهاوخ  ققحم  نامه  دـشاب ، یهلا  ياضق  هچنآ  دومرف : ماما  دـنک . زجنم  ارم  يهدـعو  هک  يرادـقم  هب  دـنکیم ، تکرح 

ةریـسم دنع  ناکملا  اذهب  یبا  رم  دـقل  دومرف : دـنتفگ : وا  هب  دیـسرپ و  ار  هقطنم  نآ  مان  یتقو  دیـسر . البرک  هب  ماما  هک  تسا  یماگنه  رگید 
لال لقث  لاقف : کلذ ، نع  لئـسف  مهئامد ، قارهم  انهه  مهباکر و  طحم  انهه  لاـقف : همـساب  ربخاـف  هنع  لأـسف  فقوف  هعم  اـنأ  نیفـص و  یلا 

ار لحم  نیا  مسا  مدوب . وا  اـب  نم  هحفـص 202 )  ) هک درک  روبع  اجنیا  زا  نیفـص  هب  نتفر  نیح  رد  مردـپ  (. 6 ، ) انهاه نلوزنی  دـمحم  تیبلا 
لها زا  یعمج  تفگ : دـندرک ، شـسرپ  وا  زا  هراب  نیا  رد  تسا . ناشنوخ  نتخیر  اهنآ و  دورف  لـحم  اـجنیا  دومرف : دـنتفگ : وا  هب  دیـسرپ و 

. ندـش رادـیب  زا  سپ  تفر . باوخ  هب  داهن و  نیمز  رب  ار  شرـس  رهظ ، زا  سپ  هیبلعث  يهقطنم  رد  ماـما  دـمآ . دـنهاوخ  دورف  اـجنیا  رد  تیب 
ای لاـقف : یلع  فقو  یتح  سرف  یلع  اـسراف  تیأر  ینا  دومرف : ماـما  دیـسرپ ، ترـضح  نآ  يهیرگ  تلع  زا  ربـکایلع  درک . هیرگ  هب  عورش 
ام دزن  دـمآ و  هک  مدـید  ار  يراوـس  ( 7 ، ) انیلا تیعن  دق  انـسفنا  نا  تملعف  ۀـنجلا  یلا  عرـست  مکل  ایانملا  ریـسملا و  نوعرـست  مکنا  نیـسح !

متسناد نم  دوریم . تشهب  يوس  هب  تعرس  هب  امش  يارب  گرم  دیوریم و  تعرس  هب  ریسم  نیا  رد  امـش  نیـسح ! يا  تفگ : درک ، فقوت 
یبأ مانملا و  یف  يدـج  تیأر  ینا  هاتخا ! ای  دومرف : شرهاوخ  هب  مالـسلاهیلع  ماما  اروشاع  حبـص  دنتـسه . ام  اب  عادو  لاح  رد  ام  سوفن  هک 
يا ( 8 ، ) کش کلذ ال  یف  رمالا  اند  هاتخأ  ای  هللا  دق و  بیرق و  نع  انیلا  حئار  کنا  اولاقف : مالـسلامهیلع  نسحلا  یخا  یما و  ۀـمطاف  ایلع و 

هب يدوز  هب  وت  دـنتفگیم : هک  مدـید  باوخ  رد  ار  مالـسلامهیلع  نسح  مردارب  و  همطاف ، مردام  یلع ، مردـپ  ربماـیپ ، مدـج  بشید  رهاوخ !
ماما هک  هدـش  لقن  اروشاع  يهرابرد  نینچمه  تسا . کیدزن  نآ  تقو  هک  مسق  ادـخ  هب  کش و  نودـب  رهاوخ ! يا  دـمآ . یهاوخ  ام  يوس 

دق دمحم و  لآ  دیهـش  تنا  ینب ! ای  دومرف : نم  هب  دـنوب و  شهارمه  باحـصا  زا  یهورگ  هک  مدـید  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دومرف :
. یتسه دمحم  لآ  دیهش  وت  مدنزرف ! ( 9  ) رخوت لجعت و ال  ۀلیللا  يدنع  كراطفا  نکیلف  یلعألا  حفصلا  لهأ  تاوامـسلا و  کب  ترـشبتسا 

دروم کی  رد  نکن . ریخأت  هدرک و  هلجع  ینک . راطفا  نم  دزن  بشما  دیاب  وت  دـناهداد . تراشب  وت  هب  یلعا  ياهنامـسآ  یلاها  اهنامـسآ و 
مکیبن تیب  لها  مکاتأ  اذا  متنأ  فیک  دومرف : ربنم  رـس  رب  هفوک  رد  دهاجم  لقن  هب  انب  هک  هدش  لقن  مالـسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  زا  رگید 

هحفـص 203)  ) اهنآ رتیوق  هک  یلاح  رد  دـنوش  دراو  امـش  رب  ناتربمایپ  تیب  لـها  هک  یتقو  دوب ، دـیهاوخ  هنوگچ  مهفیعـض ، مهیوق  لـمحی 
نوعیطت مث  نودرعت  مث  نودروت  دومرف : داد و  ناکت  ار  شرـس  ماـما  درک . میهاوخ  هچ  هچ و  دـنتفگ : مدرم  دـشکیم ؟ شود  رب  ار  رتفیعض 

تسا یعیبط  اما  تشاد ، تداهش  زا  لبق  البرک  يهعقاو  زا  ماما  یهاگآرب  تلالد  هچنآ  زا  دوب  ییاههنومن  اهنیا  (. 10 . ) مکل ةءاربال  ةءاربلا و 

اروشاع تضهن  رد  www.Ghaemiyeh.comیلمأت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 182زکرم  هحفص 104 

http://www.ghaemiyeh.com


هدافتسا نیشیپ  یهاگآ  رـصنع  زا  شیوخ ، یـسایس  یگدنز  رد  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هکلب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  زا  اهنت  هن  هک 
یهاگآ نیا  دوب . دوجوم  یـسایس  یبایزرا  قباطم  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  راتفر  تماما ، اـی  توبن  تاـبثا  ماـقم  رد  زج  درکیمن ،

نآ لصا  هک  ارچ  نآ -  لاثما  باوخ و  ای  لیئربج  يهلیسو  هب  دینادرگیم -  هاگآ  ار  اهنآ  یقیرط  هب  دنوادخ  هک  تسا  يدراوم  رد  نیـشیپ 
یبایزرا دوجوم و  عضو  رب  ینتبم  مالـسلاهیلع  ماـما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ندوب  هوسا  یماگـشیپ و  تسین . دـنوادخ  راـیتخا  رد  زج 

یخیرات و ياهثحب  اجنیا  رد  تسا . هدوب  ناشیگدـنز  یعیبط  طیارـش  رد  همئا  ایبنایمامت و  یـشم  نیا  نیـشیپ . یهاگآ  رب  هن  تسا ، يرهاـظ 
رد نیا  زا  سپ  دوش . هتخادرپ  اهنآ  هب  لقتـسم  یلاقم  رد  دیاب  درادن و  ار  اهنآ  شیاجنگ  ام  رـصتخم  باتک  هک  تسا  هدـش  یناوارف  یمالک 

رداصم و اب  راـبخا  نیا  رتشیب  ( 1 . ) درک میهاوخ  یسررب  ار  هلأسم  نیا  يرتشیب  لیـصفت  اب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  تمکح  ثحب 
نیسحلا مامالا  ۀمجرت  کن : ( 2 . ) دناهدروآ نیفطصملا  تاربع  باتک  تسخن  دلجم  رد  يدومحم ، رقاب  دمحم  خیـش  همالع  رتدیدج ، عبانم 

، يربطلا خیرات  کن : و  ص 116 ؛ ج 5 ، حوتفلا ، ( 4 . ) ص 51 ج 5 ، حوتفلا ، ( 3 . ) تاحفص نامه  یقرواپ  و  ، 50 صص 51 -  مالسلاهیلع 
(5 . ) ،ص 202 رکاسعنبا مالـسلاهیلع  نیـسحلا  مامالا  ۀمجرت  کن : تسا . هتـشون  زین  رفعج  نب  هللادـبع  هب  ار  بلطم  نیمه  ص 291  ج 4 ،
(8 . ) ص 123 ج 5 ، حوـتفلا ، مالـسلاهیلع ص 68 ؛ نیحـسلا  مامالا  ۀـمجرت  ( 7 . ) ص 253 لاوـطلا ، راـبخا  ( 6 . ) ص 122 ج 5 ، حوـتفلا ،

ص 82. ج 4 ، فارشالا ، باسنا  ( 10 . ) ص 181 ج 5 ، حوتفلا ، ( 9 . ) 175  - صص 176 ج 5 ، حوتفلا ،

البرک ینید و  تافارحنا 

هللا یلص  ادخ  ربمایپ  یگدنز  لاس  نیرخآ  هب  تبـسن  البرک ، مایق  لاس  ینعی  يرجه  لاس 61  رد  یمالسا  يهعماج  البرک  ینید و  تافارحنا 
زا يرایـسب  دـید  رد  نآ  ياههیاپ  اـما  دوب ، یجیردـت  فارحنا  شیادـیپ  ریـس  هک  تسا  تسرد  نیا  دوب . هدرک  یناوارف  تارییغت  هلآ  هیلع و 
هک دوب  ییاههنیمز  رد  روبزم  تافارحنا  دوب . هدـمآ  دوجو  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تلحر  زا  دـعب  يهیلوا  ياهلاس  ناـمه  زا  نیققحم 

هدافتـسا نآ  زا  دوخ  ییوگروز  دادبتـسا و  هجوت  زین  مدرم و  قیمحت  رد  هدرک و  يریگهرهب  اـهنآ  زا  یتحار  هب  دنتـسناوتیم  تسایـس  لـها 
یتلاصا چیه  هیماینب  هک  داد  ناشن  دیزی  ندمآ  راک  يور  هژیوب  دنتشاد . میظع  یشقن  تافارحنا ، نیا  شرتسگ  شیادیپ و  رد  هیماینب  دننک .

هحفـص 204) . ) تساهنآ بیرف  مدرم و  يهماع  دـیاقع  اب  یماگمه  یهارمه و  يارب  یـششوپ  اهنت  مالـسا  راهظا  هدوبن و  لئاق  مالـسا  يارب 
ار ناطیش  تعاط  هک   » تسنادیم یناسک  ار  اهنآ  ( 1 ، ) درکیم توادع  ملظ و  هب  مهتم  ار  هیماینب  هک  نیا  رب  هوالع  مالسلاهیلع  نیسح  ماما 
رب هوالع  اهنآ  ( 2 «. ) دناهدرک زواجت  لاملاتیب  هب  لیطعت و  ار  یهلا  دودح  هتخاس ، رهاظ  ار  داسف  هتفگ ، كرت  ار  دنوادخ  تعاط  هتفریذـپ ،
رد دـندرکیم . يریگهرهب  اهنآ  زا  عورـشم  ریغ  يراجم  رد  ای  هدرک و  فیرحت  ار  ینید  میهافم  زا  يرایـسب  دودـح ، لیطعت  داـسف و  داـجیا 
هـس مینکیم . ناـیب  یخیراـت ، دـهاوش  اـب  هارمه  تسا ، هدوب  رثؤم  نآ  داـجیا  ـالبرک و  ناـیرج  رد  هک  ار  میهاـفم  نیا  زا  ییاـههنومن  اـجنیا 
دیاش دـندربیم . راک  هب  افلخ  هک  دوب  یـسایس  تاحالطـصا  نیرتجـیار  زا  تعیب » ضقن  تمرح  تعاـمج ، موزل  همئا ، زا  تعاـطا   » مومهفم

رد يور  ره  هب  هک  دوب  یتـسرد  لوصا  هژاو ، هس  نیا  درکیم . نیمـضت  ار  نآ  ماود  زین  تفـالخ و  يهیاـپ  روبزم ، موـهفم  هس  تفگ  ناوـتب 
. دوبیم مزال  اهنآ  تیاعر  یعامتجا  ظفح  هعماـج و  ماود  يارب  زین  لـقع  رظن  زا  هک  ناـنچ  دوب ، یمالـسا  یـسایس ، ینید -  میهاـفم  راـمش 

ماما زا  تعاطا  اهنت  ایآ  درک . يوریپ  مکاح  زا  دـیاب  اجک  ات  تسا : نیا  مهم  لاؤس  تسا . مکاح  ماـظن  زا  يوریپ  ياـنعم  هب  ماـما  زا  تعاـطا 
یتامادقا هب  ندزن  تسد  شروش ، شاشتغا و  مدـع  ینعی  تعامج  ظفح  درک . تعاطا  دـیاب  زین  زئاج  ناطلـس  زا  هک  نآ  ای  تسا  مزال  لداع 

تنطلـس لـباقم  رد  هک  تسا  نیا  مهم  لاؤس  دـنکیم . مهارف  يالـسا  يهعماـج  رد  ار  لزلزت  داـجیا  يهنیمز  دربـب و  نیب  زا  ار  تدـحو  هک 
ببـس و  تعامج »  » لخم هک  نیا  رابتعا  هب  ار  یفلاخم  يادـص  ره  اـیآ  درک و  توکـس  دـیاب  یطیارـش  ره  رد  قساـف ، مکاـح  يدادبتـسا و 
رایـسب تعیب  دهع و  ضقن  تسا . هدش  دیجمت  مالـسا  رد  دهع ، تیاعر  ناونع  هب  تعیب  ضقن  تمرح  درک ؟ موکحم  ناوتیم  تسا  هقرفت » »

تعیب رگا  دیزی  لثم  ياهفیلخ  ربارب  رد  ایآ  اما  دراد . تبثم  شقن  یـسایس  لئاسم  رد  هزادنا  هچ  هک  تسا  حضاو  هتفرگ و  رارق  تمذم  دروم 
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ای تخاس ؟ حرطم  دـهع  ضقن  تمرح  تروص  هب  ار  هلأسم  دـیاب  زاـب  دروخ ، مه  هب  تعاـمج  و  هحفـص 205 )  ) دش تعیب  ضقن  ای  دـشن و 
لکش رد  میهافم  نیا  يریگراک  هب  اب  سابعینب  اهدعب  هیماینب و  يافلخ  تشذگ ، هک  هنوگ  نامه  مینک ؟ ءانثتـسا  ار  دراوم  نیا  دیاب  اساسا 
يارب هیواـعم  هک  یماـگنه  دـندرکیم . دوخ  تکموکح  شریذـپ  هب  راداو  ار  مدرم  تشادـن ، یطرـش  دـیق و  جـیه  هک  نآ ، هدـش  فـیرحت 

لاحرهب هک  ارچ  دوب . نیفلاخم  رامـش  رد  هشیاع  دننک . تعیب  دیزی  اب  دنک  راداو  ار  نیفلاخم  ات  دمآ  هنیدم  هب  تفرگ ، تعیب  دیزی  شدـنزرف 
، تفگ هشیاع  هب  هیواعم  دمآ ، نایم  هب  تعیب  زا  نخس  هک  ینامز  دوب . هدیـسر  تداهـش  هب  هیواعم  تسد  هب  رکبوبا ، دنزرف  دمحم  شردارب ،

اهر دناهتـسب  هک  يدـهعت  زا  ار  مدرم   « مهدوهع سانلا  علخی  نا  یهدیم : هزاجا  وت  اـیآ  ماهتفرگ ، تعیب  نیملـسم  یماـمت  زا  دـیزی  يارب  نم 
تمیالم ارادـم و  اب  زین  امـش  اما  منادیمن ، اور  ار  يزیچ  نینچ  نم  ینأتلا » قفرلاب و  کیلع  نکل  کلذ و  يرأ  ینا ال  : » تفگ هشیاع  منک ؟

هب لاح  دـیدرگ . یـضار  دـیزی  تفالخ  هب  هشیاـع  موهفم ، نآ  وترپ  رد  هنوگچ  هک  دـهدیم  ناـشن  هنومن  نیا  (. 3 . ) دـینک دروخرب  مدرم  اب 
کل و هللا  رفغی  فیک  : تلق یلرفغاف ! فیرش  ینأ  ملعت  کنا  مهللا  لوقی : مث  انعم  یلـصی  رمـش  ناک  دیرگنب : عضو  نیا  زا  يرگید  يهنومن 

انک مهانفلاخ  ول  و  مهفلاخن ، ملف  رمأب  انورما  ءالؤه  نا  عنـصن ، فیکف  کحیو ! لاق : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  نبا  لتق  یلع  تنعأ  دق 
زامن ام  اـب  نشوجلايذ  نب  رمـش  دـیوگیم : قاحـساوبا  فورعملا . یف  ۀـعاطلا  اـمناف  حـیبق  رذـعل  اذـه  نا  تلق : اقـسلا . رمحلا  اذـه  من  ارش 

. هد رارق  ششخب  دروم  ارم  متـسه ، فیرـش  يدرم  نم  هک  ینادیم  وت  ایادخ  تفگ : هدرک  دنلب  ار  دوخ  ياهتسد  زامن  زا  سپ  دناوخیم ؛
ام : » تفگ رمـش  ياهدرک ؟ تنواعم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دنزرف  لتق  رد  هک  یلاح  رد  دشخبب ، ار  وت  دنوادخ  هنوگچ  متفگ  ودـب  نم 
زا میدرکیم ، تفلاخم  رگا  هک  ارچ  مینک . تفلاخم  اهنآ  اب  تسیابیمن  زین  ام  مینک . نینچ  هک  دـنداد  روتـسد  اـم  هب  اـم  يارما  میدرک ؟ هچ 

. تسا فورعم  تسرد و  ياهراک  رد  اـهنت  هحفـص 206 )  ) تعاطا تسا . یتشز  رذـع  نیا  متفگ : وا  هب  نم  میدوب . رتدـب  شکبآ  ياهغالا 
يا ( 5 «، ) نیملـسملا اصع  تققـش  کـماما و  یلع  تجرخ  قاـش ! اـی  : » تفگ وا  هب  لـیقع  نب  ملـسم  يریگتـسد  زا  سپ  مه  داـیزنبا ، ( 4)

هب تما  عامجا  هب  ار  تفالخ  هیواـعم  تفگ : تعاجـش  اـب  ملـسم  يدرب . نیب  زا  ار  نیملـسم  داـحتا  هدرک و  جورخ  دوخ  ماـما  رب  رگنایـصع !
ناگدـنیامن تسا . هدرک  بصغ  ار  تفالخ  هتفای و  هبلغ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  یـصو  هیلع  يرگهلیح  اـب  هکلب  تسا ، هدرواـین  تسد 

نع جرخت  هللا  یقتت  الا  : » دنتفگ دـشیم ، جراخ  هکم  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  جورخ  نامز  رد  هکم ، مکاح  صاع ، نب  دیعـس  نب  ورمع 
ورمع ینکیم ؟ داجیا  تما  نیب  هقرفت  هدش و  جراخ  نیملسم  تعامج  زا  هک  یـسرتیمن  ادخ  زا  ایآ  ( 6 « ) ۀمالا هذه  نیب  قرفت  ۀعامجلا و 

(7 . ) میدرکن يریگهرانک  تعامج  زا  هتـشاذگن و  رانک  ار  ماما  زا  تعاطا  ام ، تفگیم : راختفا  اب  دایزنبا ، ناهدنامرف  زا  یکی  جاجح ، نب 
تعاط و ( 8 « ) مامالا فاخ  نیدـلا و  نع  قرم  نم  لتق  یف  اوباترت  مکتعامج و ال  مکتعاط و  اومزلا  : » درکیم تحیـصن  دایزنبا  هاپـس  هب  و 

نب هللادبع  نوچ  يدارفا  دـینکن . دـیدرت  هدـیزرو ، ماما  اب  تفلاخم  هتـشگ و  جراخ  نید  زا  هک  یـسک  نتـشک  رد  هدرک و  ظفح  ار  تعامج 
زین وا  دـنتفریذپ ، ار  دـیزی  تعیب  یتح  مدرم  رگا  هک  درکیم  رکف  دـمآیم ، باسح  هب  تایاور  نیثدـحم  تنـس و  لها  ياـهقف  زا  هک  رمع ،

تعیب وت  دـنزرف  اب  مدرم  يهمه  هک  ینامز  ( 9 « ) فلاخا مل  دیزی  کنبا  یلع  سانلا  عمتجا  اذاف  : » داد لوق  زین  هیواعم  هب  تفریذـپ و  دـهاوخ 
نوچ يدارفا  ( 10 . ) نکن قرفتم  ار  نیملـسم  تعاـمج  تفگیم : مه  ماـما  هب  وا  درک . مهاوخن  تفلاـخم  هحفـص 207 )  ) وا اب  نم  دندرک ،

ار نآ  ظفح  تعامج و  هدرک و  تیاعر  ار  تعاط »  » تمرح هک  دنتشون  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  هب  زین  فوع  نب  نامحرلادبع  رتخد  ةرمع ،
زین البرک  دادخر  زا  شیپ  هدیقع  نیا  دوب . ربج » هب  داقتعا   » یمالـسا يهعماج  رد  ینید  تافارحنا  زا  رگید  یکی  (. 11 . ) درمش مزال  دوخ  رب 

جیورت لماع  هیواعم  هیلزتعم  يرکـسع  لالهوبا  يهتفگ  قبط  هدوب و  نآ  ددجم  هیواعم  مالـسا ، ردص  رد  اما  تسا ، هدوب  يرادربهرهب  دروم 
لوق زا  هلأسم  نیا  دییأت  رد  یبلاج  تالمج  تسا ، هربجم »  » راذگهیاپ هیواعم  هک  نیا  هب  هراشا  اب  زین  رابجلادبع  یضاق  ( 12 . ) تسا هدوب  نآ 

(14 «. ) مهرمأ نم  ةریخلا  ءاضقلل  سیل  ءاضقلا و  نم  ءاضق  دیزی  رمأ  نا  : » تفگیم دیزی  تعیب  دروم  رد  هیواعم  ( 13 . ) تسا هدروآ  هیواعم 
وا : » تفگ داجس  ماما  هب  زین  دایز  نب  هللادیبع  درادن . يرایتخا  دوخ  زا  یسک  دروم  نیا  رد  تسا و  یهلا  ياهاضق  زا  ییاضق  دیزی ، يهلأسم 
مان اب  يرتگرزب  ردارب  سانلا » هلتق  ینم  ربکأ  یلع ، هل  لاقی  خأ  یل  ناـک  : » دومرف ماـما  تشکن ؟ ار  ربکایلع  ادـخ  اـیآ  اـیلع ؟ » هللا  لـتقی  مل 

اروشاع تضهن  رد  www.Ghaemiyeh.comیلمأت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 182زکرم  هحفص 106 

http://www.ghaemiyeh.com


مالسلاهیلع نیسح  ماما  ير ، تموکح  ببس  هب  ارچ  هک  تفرگ  رارق  ضارتعا  دروم  دعس  نب  رمع  یتقو  ( 15 . ) دنتشک ار  وا  مدرم  هک  متشاد 
هب تموـکح  هک  درکیم  ییوـگبیغ  دوـب ، هدـنز  اـت  زین  راـبحالا  بعک  ( 16 . ) دوـب هدـش  ردـقم  ادـخ  بناـج  زا  راـک  نآ  تفگ : تشک ، ار 

لوق زا  ار  رما  نیمه  دندیـسر ). تموکح  هب  ناتـسربط -  رد  الثم  نایولع -  مه  نایـسابع و  مه  اهدعب ، هچ  رگ  ! ) دیـسر دـهاوخن  مشاهینب 
درف يدید  هک  یماگنه  ( 17  «) نامزلا کله  دقف  نامزلا  کلم  دـق  یمـشاهلا  تیأر  اذاف  : » دوب هتفگ  هک  دـناهدرک  لقن  زین  رمع  نب  هللادـبع 
ماما تکرح  هاگچیه  هک  دوب  نیا  زین  هدنیآ  يارب  تافارحنا  نیا  يهجیتن  تسا ! هدمآ  رـسب  راگزور  هک  نادـب  دیـسر ، تیمکاح  هبیمـشاه 
هحفص (. ) 18 . ) دنتخانـش ینوناق  ریغ  شروش »  » کی ار  نآ  اهنت  هدشن و  دادملق  داسف  هیلع  مایق  کی  تنـس ، لها  يارب  مالـسلاهیلع  نیـسح 

ص ج 4 ، يربطلا ، خیرات  ، 144 صص 145 -  ج 5 ، حوتفلا ، ص 171 ؛ ج 3 ، فارشالا ، باسنا  ( 2 . ) ص 137 ج 5 ، حوتفلا ، ( 1 ( ) 208
ۀمجرت ص 305 ، ج 4 ، يربطلا ، خـیرات  هنع » یهانتی  لطابلا ال  نا  لمعی و  قحلا ال  نأ  نورت  الأ   » دومرف ماما  زین  يرگید  تاراـبع  رد  ، 304

، يربطلا خیرات  تییحأ » دق  ۀعدبلا  نا  تتیمأ و  دـق  ۀنـسلا  ناف   » دوب هدومرف  ماما  نینچمه  ص 214 . رکاسعنبا ، مالسلاهیلع  نیسحلا  مامالا 
ج 3، دیدج : پاچ   ) ص 151 ج 3 ، نازیملا ، ناسل  ( 4 . ) ص 183 ج 1 ، ۀسایسلا ، ۀمامالا و  ص 237 ؛ ج 4 ، حوتفلا ، ( 3 . ) ص 266 ج 4 ،

رضحی داکی و ال  یبابضلا ال  نشوجلايذ  نب  رمـش  ناک  تسا : نینچ  ترابع  ص 88 ) ، ) مالسلاهیلع نیـسحلا  مامالا  ۀمجرت  رد  ص 504 ؛)
عراست موی  يأرلا  یسل ء  کنا  هل  تلقف : لاق : مائللا . نیدلت  مل  میرک  یناف  یلرفغا ، هللا  لوقی : مث  یلصیف  ةولصلا  دعب  ءیجیف  انعم ، ةولـصال 
ریمحلا نم  ارـش  اـنک  کباحـصا  لوقت و  اـمک  اـنک  ولف  قاحـساابأ  اـی  کـنم  اـنعد  لاـق : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  تنبنبا  لـتق  یلا 

، ماش مدرم  صوصخب  مدرم ، زا  يایسب  هک  دوب  تاغیلبت  نیمه  ص 289 ؛ ج 4 ، يربطلا ، خیرات  ( 6 . ) ص 98 ج 5 ، حوتفلا ، ( 5 .. ) تاءاقسلا
ۀمجرت ( 9 . ) ص 331 نامه ، ( 8 . ) ص 275 نامه ، ( 7 . ) دندرکیم ریفکت  هتسناد و  ماما ) رب  جورخ   ) یجراخ ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما 
نیـسح ماما  هب  وا  ص 260 ) ج 4 ، مثعانبا ،  ) دوب وسرت  یـصخش  هیواـعم  دوـخ  هتفگ  قـبط  رمعنبا  مالسلاهیلع ص 167 ، نیـسحلا  مامالا 

ص ج 5 ، حوتفلا ، کن : دندش . لخاد  نآ  رد  مدرم  يهمه  هک  وش  یحلـص  رد  لخاد  شاب و  روبـص  نکن و  جورخ  تفگ : زین  مالـسلاهیلع 
مالسلاهیلع ص نیـسحلا  مامالا  ۀمجرت  ( 11 . ) ص 17 ج 4 ، خـیراتلا ، یف  لماکلا  ( 10 . ) مالسلاهیلع ص 166 نیـسحلا  مامالا  ۀمجرت  39 ؛

صص ج 1 ، ۀسایـسلا ، ۀمامالا و  ( 14 . ) ص 143 هلزتعملا ، تاقبط  لازتعـالا و  لـضف  ( 13 . ) ص 125 ج 2 ، يرکـسع ، لئاوالا ، ( 12 . ) 58
نیـسحلا مامالا  ۀـمجرت  ( 17 . ) ص 148 ج 5 ، يربـکلا ، تاــقبط  ( 16 . ) مالـسلاهیلع ص 79 نیـسحلا  ماـمالا  ۀـمجرت  ( 15 . ) 187،183

ظفللا 47- یف  فالتخالا  کنو : یسیلگنا ) نتم   ) ص 81 ج 1 ، جیربمک ، هاگشناد  مالسا ، خیرات  ( 18 . ) ص 193 رکاسعنبا ، مالسلاهیلع 
.49

هعیش يهعماج  رد  البرک  دادخر  یسایس  راثآ 

زا شیپ  تسا . خیرات  رد  هعیـش  نیوکت  نایرج  رد  هدـننک  نییعت  ثداوح  زا  البرک  يهعقاو  هعیـش  يهعماج  رد  البرک  دادـخر  یـسایس  راثآ 
هعیش یخیرات  ییادج  اما  دوشیم . تفای  تنس  نآرق و  دوخ  رد  تماما ، ینعی  نآ ، لصا  نیرتیساسا  هژیوب  عیشت ، ینابم  هک  دش  هراشا  نیا 

راگدای هب  یلع  ماما  تفالخ  يهرود  زا  زا  هک  ياهشیدنا  تنـس و  تسا . تفرگ  تروص  جـیردت  هب  هعماج ، رد  دوجوم  ياههورگ  رگید  زا 
ياهيرازگ تسایـس  هک  ناشدوخ  يهتخاس  مالـسا  زا  اهیوما  تیامح  دیـشخب . ماجـسنا  يرکف  ظاحل  زا  ار  هعیـش  يدایز  دودـح  ات  دـنام ،

. تفای يرتشیب  حوضو  دیزی  ندیسر  تفالخ  هب  نایرج  رد  دوش ، راکـشآ  یعقاو  مالـسا  اب  نآ  يهلـصاف  تیهام و  دوب  هدادن  هزاجا  هیواعم ،
نآ زا  دش . یعطق  دندوب . نایوما  تیامح  دروم  مالسا  ریثأت  تحت  هک  ییاههورگ  ریاس  زا  هعیش  یخیرات  ییادج  البرک  يهثداح  نایرج  رد 
 - دـندرکیم وا  نانیـشناج  مالـسلاهیلع  یلع  يهریـس  تنـس و  زا  يوریپ  هک  یهورگ  اههورگ -  رگید  زا  هعیـش  صخـشت  صیخـشت و  سپ 
وا بختنم  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  یـصو  ار  اهنآ  مالـسلامهیلع و  همئا  عبات  ثیح  ره  زا  یهورگ  نایعیـش ، نایم  رد  دوب . نئمطم  الماک 

اهنآ عیشت  هتشاد و  رظن  رد  نایوما  رب  ار  نایولع  يرترب  اهنت  رگید  قطانم  زا  یضعب  قارع و  مدرم  زا  ییاههورگ  رگید  يوس  زا  دنتسنادیم .
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قح اهنت  ار  تماما  هک  دندوب  ینایعیـش  زا  دندیـسر ، تداهـش  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  رانک  رد  البرک  رد  هک  يدارفا  دوب . دح  نیمه  رد 
ار وا  دنراپسب و  شلها  هب  ار  قح  ات  تساوخ  مدرم  زا  يددعتم  دراوم  رد  مالـسلاهیلع  ماما  دوخ  دنتـسنادیم . شنادنزرف  مالـسلاهیلع و  یلع 

رومالا هذه  ۀیالوب  یلوأ  نحن  هللالوسر و  تنبنبا  انأ  سانلا  اهیأ  : » دومرف يدروم  رد  ( 1 . ) دنتسه قح  نیا  بصاغ  نایوما  اریز  دننک ؛ يرای 
، ماما رب  هوالع  (. 3 .« ) هللالوسر نم  یتبارقل  يریغ  نم  قحا  اـنا  و  : » دومرف رگید  ياـج  رد  و  ( 2 . ) مهل سیل  ام  نیعدـملا  ءالؤه  نم  مکیلع 

قح هب  يهفیلخ  هیواعم  دنگوس ، ادخ  هب  تفگ : دایزنبا  هب  ملـسم  دندرک . نایب  مظن  رثن و  اب  ار  داقتعا  نیا  یفلتخم  ياهتصرف  رد  شنارای 
(4 . ) تـسا هدرک  بـصغ  ار  تفـالخ  هدرک و  هـبلغ  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلــص  ربماــیپ  یــصو  رب  يرگهـلیح  هحفـص 209 )  ) اـب هکلب  تـسین ،
نیـسح و نید  یلع  ینید  نزی  لآ  نم  هللادـبع  نب  انأ  تفگیم : البرک ، رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  نارای  ینزی ، هللادـبع  نب  نامحرلادـبع 

نیسح ماما  هب  باطخ  قورسم  نب  جاجح  نینچمه  تسا . نسح  نیـسح و  نید  نامه  منید  هدوب و  نزی  لآ  زا  هللادبع  دنزرف  نم  ( 5  ) نسح
یممتلا مالغلا  انأ  تفگیم : يرعش  رد  یلجب  لاله  نب  عفان  (. 6  ) ایصو هفرعن  يذلا  کلذ  ایلع  يدنلا  يذ  كابأ  مث  تفگیم : مالـسلاهیلع 

نب نامثع  تسا . یلع  شردـپ -  نیـسح و -  نید  نامه  منید  متـسه و  یجلب  میمتینب و  زا  نم  ( 7  ) یلع نیـسح و  نید  یلع  ینید  یلجبلا 
رهاطلا یبنلا  مع  نباو  رهاطلا  لاعفالوذ  یلع  یخیش  رخافملا  وذ  نامثع  انأ  ینا  تفگیم : يرعـش  رد  زین  هللا -  مهمحر  بلاط -  یبا  نب  یلع 

، یلع میاقآ  متـسه . رخافم  بحاـص  ناـمثع  نم  (. 8  ) رـصانلا یـصولا  لوسرلا و  دـعب  رغاصالا  رابکلا و  دیـس  رئاـخالا و  ةریخ  نیـسح  وخأ 
دیـس تسا . نیرتهدـیزگرب  هک  نیـسح  ردارب  متـسه . رهاط  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مع  رـسپ  نم  تسا ، رهاط  كاپ و  ياهراک  بحاص 

یصخش یلع . نید  یلع  انا  یلمجلا و  انأ  تفگیم : لاله  نب  عفان  متسه . یصو  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  دعب  ناکچوک  ناگرزب و 
لقن نارگید  مالسلاهیلع و  یلع  نب  سابع  زا  هک  يراعشا  زین  راعشا و  نیا  زا  ( 9 . ) نامثع نید  یلع  نانأ  تفگ : شربارب  رد  نمشد  هاپس  زا 

هحفـص . ) درک كرد  یبوخب  ار ، نآ  يداقتعا  دعب  هکلب  یـسایس ، يرادفرط  دح  رد  هن  ار ، ماما  نارای  یعیـش  داقتعا  ناوتیم  یبوخب  هدـش ،
.144 صص 145 ، ج 5 ، نامه ، ( 3 . ) ص 137 ج 5 ، حوتفلا ، ( 2 . ) ص 135 ج 5 ، حوتفلا ، ص 170 ؛ ج 3 ، فارشالا ، باسنا  ( 1 ( ) 211
ص 206. ج 5 ، نامه ، ( 8 . ) ص 201 ج 5 ، نامه ، ( 7 . ) ص 199 ج 5 ، نامه ، ( 6 . ) ص 194 ج 5 ، نامه ، ( 5 . ) ص 98 ج 5 ، نامه ، ( 4)

صص 336،331. ج 4 ، يربطلا ، خیرات  ( 9)

لهچ ددع 

هب ار  ياهتکن  دـیاب  ادـتبا  تسا . ینید  نوتم  رد  نیعبرا  ریبعت  دـنکیم . هجوت  بلج  نیعبرا »  » اب طابترا  رد  هک  ياهلأسم  نیتسخن  لهچ  ددـع 
ياقلا رد  ندوب ، ددع  ظاحل  هب  یـصاخ  شقن  دادعا  ینید ، حیحـص  شرگن  رد  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  الوصا  میوش : روآدای  همدـقم  ناونع 

لهچ ای  هدزاود  ای  تفه  ددع  دراوم ، ای  دروم  نالف  رد  هک  نیا  فرص  هب  دناوتیمن  یسک  هک  تروص  نیا  هب  دنرادن ؛ صاخ  روظنم  انعم و 
هک اهنآ  هژیوب  یبهذم ، ياههقرف  زا  یخرب  هک  تسور  نآ  زا  يورآدای ، نیا  دشاب . هتشاد  یصاخ  جانتـسا  طابنتـسا و  هتفر ، راک  هب  داتفه  ای 
ای دادعا  يهرابرد  ياهشیدنا  نینچ  جورم  دناهدرکیم ، بوسنم  زین  هعیش  هب  ار  دوخ  هاگیب  هاگ و  دنراد و  ای  هتـشاد  يرگینطاب »  » تالیامت
اما دشاب ، یهلا  يهبـساحم  کی  ساسا  رب  دناوتیم  هدمآ ، ینید  ياهلقن  رد  هک  يدادـعا  زا  يرایـسب  عقاو ، رد  دنتـسه . هدوب و  فورح  عون 

لوبق لباق  درک ، هدافتـسا  دراوم  ریاس  رد  نآ  زا  ناوتیم  ینید  دنتـسم  کی  نودـب  دراد و  دربراک  مه  يرگید  دراوم  رد  ددـع  نیا  هک  نیا 
سدقت رب  لیلد  نیا  اما  دییوگب ، هبترم  دص  ار  رکذ  نالف  هک  هتفر  راکب  دص  ددع  اعد ، ياهباتک  رد  دروم  اههد  رد  هنومن ، ناونع  هب  تسین .
تروص ناراگزور ، یط  دادعا  نیا  زا  یخرب  يداع ، مدرم  يارب  هتـساوخان  هتبلا  اهددع . ریاس  روطنیمه  دوشیمن . دص  ناونع  هب  دص  ددـع 

نآ تفگ  دوشیم  دادـعا  نیا  زا  یخرب  يهراـبرد  هک  يزیچ  اـهنت  دوشیم . اـهنآ  زا  مه  ياههدافتـسا  ءوس  هاـگ  هتفرگ و  دوخ  هب  سدـقت 
تفگ هچ  ره  نیا  زا  شیب  تسا . هدـش  يرظن  راهظا  نینچ  تفه  يهراـبرد  لاـثم ، ناونع  هب  تسا . هحفـص 212 )  ) ترثک يهناشن  هک  تسا 
ۀمئالا ۀفرعم  یف  همغلا  فشک  باتک  رد  هیماما ، گرزب  ياملع  زا  یلبرا ، موحرم  درک . رظن  نآ  هب  لالدتـسا  کی  ناونع  هب  ناوتیمن  دوش ،
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راهظا دـناهدرک ، دانتـسا  مالـسلامهیلع  راهطا  يهمئا  تماما  تابثا  يارب  هناگهدزاود  جورب  هدزاود و  ددـع  سدـقت  هب  هک  یناـسک  ربارب  رد 
لثم دهاش -  اههد  دنناوتیم  اهیماما ، تفه  ای  نایلیعامـسا  دشاب ، نینچ  رگا  هک  ارچ  دنک ؛ تباث  ار  يزیچ  دـناوتیمن  هلأسم  نیا  درادیم ،

. دناهدرک ار  راک  نیا  هک  نیا  امک  تسا ، سدقم  تفه  ددع  هک  دنهد  هئارا  نامسآ -  تفه 

ینید ینوتم  رد  نیعبرا »  » ددع

هنومن کی  تسا . هتفر  راک  هب  دراوم  زا  يرایـسب  رد  هک  تسا  نیعبرا  ریبعت  يددع ، جیار  ياهریبعت  زا  یکی  ینید  ینوتم  رد  نیعبرا »  » ددع
يهناشن اهناسنا ، نس  رد  لهچ  ددع  هک  هدش  هتفگ  تسا . هدوب  لهچ  ندش ، ثوعبم  نامز  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر  نس  هک  نآ 

ربمایپ زا  لـقن  هب  اـیوگ   ) ساـبعنبا زا  دناهدیـسر . توبن  هب  یکدوک  نینـس  رد  ءاـیبنا  زا  یخرب  هک  تسا  ینتفگ  تسا . يرکف  دـشر  غولب و 
هدمآ لقن  رد  دشاب . منهج  هب  نتفر  يهدامآ  درکن ، هبلغ  شرـش  رب  شریخ  دش و  هلاس  لهچ  یـسک  رگا  هک  هدـش  لقن  هلآ ) هیع و  هللا  یلص 

« تاقیم  » تسا هدـمآ  نآرق  رد  (. 1 . ) تفر دـنهاوخ  ترخآ  یپ  رد  نآ  زا  سپ  دوش . ناشلاس  لهچ  اـت  دـنیایند  بلاـط  ناـمدرم  هک ، تسا 
رد افـص  هوک  يور  رب  زورهنابـش  لهچ  مدآ  ترـضح  هک ، تسا  لقن  رد  تسا . هدـش  لصاح  زور  لهچ  یط  رد  ناشراگدرورپ  اـب  یـسوم 

یلقن رد  ( 3 . ) دندرکیم هجض  هلان و  زورهنابش  لهچ  دوخ  ياعد  تباجتسا  يارب  هک  هدمآ  مه  لیئارساینب  يهرابرد  ( 2 . ) دوب هدجس  لاح 
دزومآیم و وا  هب  ار  یگدنز  هاچ  هار و  هدرک و  دهاز  ایند  رد  ار  وا  دنوادخ  دشاب ، ادخ  يارب  صلاخ  زور  لهچ  یسک  رگا  هک  تسا  هدمآ 
زا طلغ ، ای  تسرد  مه  نایفوص  ینیـشنهلچ  دراد . دوجو  یناوارف  تاـیاور  نومـضم  نیدـب  دـنکیم . يراـج  شناـبز  بلق و  رد  ار  تمکح 

« راحب » رد تسا  تسردان  روبزم  ثیدح  زا  ینیـشنلهچ  نتفرگرب  هحفص 213 )  ) هک هراب  نیا  رد  یـسلجم  يهمالع  تسا . هدوب  تباب  نیمه 
رد نیعبرا  ناونع  اب  رثا  اهدص  فیلأت  ببـس  هدمآ ، رگید  ناوارف  تایاور  رد  هک  ثیدـح  لهچ  ظفح  رابتعا  تسا . هتفگ  نخـس  لیـصفت  هب 
هک دنک  ظفح  ثیدح  لهچ  نم ، تما  زا  یـسک  رگا  هک  تسا  هدمآ  اهلقن  نیا  رد  تسا . هدش  اهنآ  طسب  حرـش و  ثیدـح و  لهچ  باختنا 
هک تـسا  هدــمآ  يرگید  لـقن  رد  درک . دــهاوخ  روـشحم  ملاـع  هـیقف و  ار  وا  تماـیق  زور  رد  دــنوادخ  درب ، هرهب  اــهنآ  زا  شنید  رما  رد 

: تسا هتـشون  یمعفک  موحرم  ( 4 . ) مداتـسیایم منانمـشد  ربارب  رد  دـندرکیم ، تعیب  نم  اب  درم  لهچ  رگا  : » دومرف مالـسلاهیلع  نانمؤمریما 
رب روصت  مه  هفطن  يهرابرد  ( 5 . ) دوشیمن یلاخ  هاگچیه  بیجن ، رفن  داتفه  لادبا و  ار  رفن  لهچ  داتوا و  زا  رفن  راهچ  بطق ، کی  زا  نیمز 

، تسا هتفر  راکب  نهک  ياهلقن  رد  دـلوت  ات  هغـضم  هب  هقلع  يدـعب  تالوحت  رد  ددـع  نیمه  دوشیم . هقلع  زور  لـهچ  زا  دـعب  هک  هدوب  نیا 
لوبق زور  لهچ  ات  شزامن  دنک ، يراوخبارـش  هک  یـسک  هک  تسا  تیاور  رد  تسا . هدش  هتـسناد  لوحت  کی  أدـبم  لهچ  ددـع  هک  ییوگ 
لهچ هک  یـسک  هک  تسا  تیاور  رد  زین  دوشیم . دـنت  شقلخ  دروخن ، تشوگ  زور  لهچ  هک  یـسک  هک  تسا  تیاور  رد  زین  و  دوشیمن .

شیاعد زور  لهچ  ات  دروخب ، یمارح  يهمقل  هک  یسک  دومرف : ادخلوسر  زین  دنکیم . ینارون  ار  شبلق  دنوادخ  دروخب ، لالح  ماعط  زور 
(2 . ) ص 35 مارو ، يهعوـمجم  ( 1 . ) تسا هتفر  راک  هب  اـهنآ  رد  نیعبرا  ددـع  هک  دوب  ییاـهلقن  زا  ياهنومن  اـهنیا  ( 6 . ) دوشیمن باجتسم 

كردتسم ( 6 . ) ص 200 راحب ج 53 ، ( 5 . ) ص 84 جاجتحالا ، ( 4 . ) ص 239 كردتسم ج 5 ، ( 3 . ) ص 329 لئاسو ج 9 ، كردتـسم 
ص 217. ج 5 ، لئاسو ،

نیسح ماما  نیعبرا 

نیعبرا تشادگزرب  لیلد  رگید  ترابع  هب  تسا . هدش  دای  هنوگچ  نیعبرا »  » زا ام ، یبهذم  نوتم  نیرتنهک  رد  دید  دیاب  نیسح  ماما  نیعبرا 
لقن ناشیا  زا  فلتخم  عبانم  رد  هک  یتیاور  رد  ترضح  تسا . مالسلاهیلع  يرکـسع  ماما  تیاور  نیعبرا ، يهرابرد  هتکن  نیرتمهم  تسیچ ؟

هفاضا هب  بش  زامن  هفاضا 11  هب  بجاو  زامن  تعکر   17  ) زامن کی  هاجنپ و  ندناوخ  - 1 تسا : زیچ  جنپ  نمؤم  ياههناشن  دناهدومرف : هدش 
رد هللا  مسب  ندناوخ  دنلب  یناشیپ 5 - رب  هدجس  راثآ  دوجو  تسار 4 - هحفص 214 )  ) تسد رد  يرتشگنا  نیعبرا 3 - ترایز  - 2 لفاون )  23
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نیـسح ماـما  نیعبرا  هب  هدـمآ ، ییاـعد  عباـنم  رد  هک  نیعبرا  تراـیز  دوـخ  زا  يادـج  هک  تسا  يربـتعم  كردـم  اـهنت  ثیدـح  نیا  زاـمن .
رابتعا ود  هب  زور  نیا  هب  عبانم  رد  تفگ ، دـیاب  تسیچ ، نیعبرا  أـشنم  هک  نیا  اـم  تسا . هدرک  حیرـصت  زور  نآ  تشادـگرزب  مالـسلاهیلع و 
یباحص يراصنا ، هللادبع  نب  رباج  هک  يزور  مود  دندرک . تعجارم  هنیدم  هب  ماشزا  البرک  يارسا  هک  يزور  تسخن  تسا . هدش  هتـسیرگن 

رد دـیفم  خیـش  دـنک . تراـیز  ار  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هللادـبع  اـبا  ربق  اـت  دـش  دراو  ـالبرک  هب  هنیدـم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ 
هک تسا  يزور  نیا  تسا : هتـشون  هدرک و  نیعبرا  زور  هب  هراشا  تسا ، مالـسلامهیلع  راهطا  همئا  تایفو  دـیلاوم و  مایا  رد  هک  هیعـشلاراسم 

نیـسح ماما  ترایز  يارب  هللادـبع  نب  رباـج  هک  تسا  يزور  زین  دـندرک . تعجارم  هنیدـم  يوس  هب  ماـش  زا  مالـسلاهیلع ، نیـسح  ماـما  مرح 
تسا دیفم  خیش  نادرگاش  زا  یسوط  خیش  دجهتملا  حابـصم  باتک  دوجوم ، لصفم  ییاعد  باتک  نیرتنهک  دش . البرک  دراو  مالـسلاهیلع 

نب یلع  نب  دـیز  تداهـش  زور  رفـص  هاـم  تسخن  زور  هک  نیا  زا  داـی  زا  سپ  یـسوط  خیـش  تسا . هدروآ  ار  بلطم  نیمه  مه  ناـشیا  هـک 
رفص هام  متـسیب  دسیونیم : تسا ، يرجه  لاس 64  رد  ماش  هاپس  طسوت  هبعک  ندز  شتآ  زور  رفـص ، هام  موس  زور  مالـسلاهیلع و  نیـسحلا 

هک تسا  يزور  زین  درک و  تعجارم  هنیدم  هب  ماش  زا  نیسحلا  هللادبع  ابا  ام  دیس  مرح  هک  تسا  يزور  البرک ) يهثداح  زا  سپ  زور  لهچ  )
نیتسخن وا  دنک . ترایز  ار  ترـضح  ربق  ات  دش  البرک  دراو  هنیدم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر  یباحـص  يراصنا ، هللادـبع  نب  رباج 

نیعبرا تایز  نآ  تسا و  بحتسم  ترضح  نآ  ترایز  يزور  نینچ  رد  درک . ترایز  ار  مالـسا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  دوب  نامدرم  زا  سک 
هک مه  دهازلا  ۀهزن  باتک  رد  تسا . هدمآ  الاب  زور  هک  تسا  یماگنه  نیعبرا ، ترایز  ندناوخ  تقو  هک  تسا  هدمآ  اجنامه  رد  ( 1 .) تسا
رد روطنیمه  ( 2 . ) دـندمآ هنیدـم  هب  ماـش  زا  نیـسح  مرتحم  مرح  هک  دوب  هاـم  نیا  متـسیب  رد  هدـمآ : هدـش ، فیلأـت  يرجه  مشـش  نرق  رد 

نیا هحفـص 215 ) . ) تسا يرجه  مهن  نرق  مهم  رایـسب  ییاعد  نوتم  زا  هک  یمعفک  حابـصم  باتک  و  ( 3  ) مثعانبا حوتف  یـسراف  يهمجرت 
زا ارسا  هک  تسا  يزور  نیعبرا ، زور  هک  تسا  نآ  رب  یسوط ، خیش  دیفم و  خیـش  ترابع  هک  دناهدرک  راهظتـسا  یخرب  تسا . هدمآ  بلطم 

قوثو دروم  ياهترایز  زا  نیعبرا  تراـیز  يور ، ره  هب  ( 4  ) دندیـسر هنیدم  هب  زور  نآ  رد  هک  نآ  هن  دندش  جراخ  هنیدـم  دـصقم  هب  ماش 
ص 241. دهازلا ، ۀهزن  ( 2 . ) ص 787 دجهتملا ، حابصم  ( 1 . ) تسا هجوت  لباق  موهفم  انعم و  ظاحل  زا  هک  تسا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما 

ص 154. ناجرم ، ؤلؤل و  ( 4 . ) ص 916 ییابطابط ، دجم  حیحصت  مثعانبا ، حوتفلا  ( 3)

البرک ای  هنیدم  هب  ناریسا  تشگزاب 

هب ماش  زا  البرک  يارـسا  تشگزاب  نامز  ار ، نیعبرا  ای  رفـص  متـسیب  یـسوط ، خیـش  هک  میدرک  هراشا  البرک  ای  هنیدـم  هب  ناریـسا  تشگزاـب 
عبانم ظاحل  زا  اجنیا ، ات  تسا . هدرک  نییعت  البرک »  » هب ار  ماش  زا  ارـسا  تشگزاب  ار  نیعبرا  رگید ، یلقن  هک  دوزفا  دیاب  تسا . تسناد  هنیدم 

: درادیم راهظا  اهنیا ، ود  ره  لقن  زا  سپ  یسلجم  يهمالع  لاح ، نیا  اب  تسا . مود  نخس  زا  شیب  تسخن  نخـس  رابتعا  تفگ  دیاب  نهک ،
هدرک ناونع  مه  داعملاداز  دوخ  ییاعد  باتک  رد  ار  دیدرت  نیا  ناشیا  ( 1 . ) دیامنیم دیعب  ینامز ) ظاحل  هب   ) اهنیا يود  ره  تحص  لامتحا 

ماش زا  ارـسا ، تشگزاب  نامز  هب  طوبرم  نیعبرا ، هک  تسا  هدمآ  نازحالا  ریثم  فوهل و  دننام  یمیدق ، هبـسنلاب  نوتم  رد  لاح ، نیا  اب  تسا .
هک لاح  نیع  رد  باتک ، ود  نیا  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  دـنهد . روبع  البرک  زا  ار  اـهنآ  اـت  دنتـساوخ  ناـیامنهار  زا  ناریـسا ، تسـالبرک . هب 

رابخا هدش و  هسیاقم  رتنهک  نوتم  اب  دیاب  اهنآ  تخانـش  يارب  هک  دنراد  مه  یناتـساد  فیعـض و  رابخا  یتاهج ، زا  دنراد ، يدـیفم  بلاطم 
ناونع هب  دیابن  دنادرک ، لقن  ار  ربخ  نیا  باتک  نآ  زا  لقن  هب  فوهل ، زا  سپ  هک  یعبانم  هک  دوزفا  دیاب  مه  ار  هتکن  نیا  دوش . یبایزرا  اهنآ 

دنناوتیمن ( 2 ، ) دناهدروآ البرک  هب  ارسا  تشگزاب  ربخ  زا  لقن  هب  هک  ریسلا  بیبح  دننام  ییاهباتک  دنوش . دای  لقتـسم ، دنتـسم و  عبنم  کی 
ینوریب ناحیروبا  لقن  تسخن  مینک . دای  قشمد  هب  ارـسا  دورو  خیرات  يهرابرد  ار  لقن  ود  تسا  بسانم  اجنیا  رد  دنریگ . رارق  دانتـسا  دروم 

نیب هللا  هنعل  دیزی  هعضوف  قشمد ، ۀنیدم  مالسلاهیلع  نیسحلا  سأر  هحفص 216 )  ) لخدأ رفص ، هام  زور  نیتسخن  رد  تسا : هتشون  هک  تسا 
اودهـش ردبب  یخایـشأ  تیل  لعف  ناک  ام  دمحأینب ، نم  مقتنأ  مل  نا  فدنخ  نم  تسل  لوقی : وه  هدی و  یف  ناک  بیـضقب  هایانث  رقن  هیدی و 
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مود (. 3  ) لدتعاف ردبب ، هانلدع  مهخایشأ و  نم  نرقلا  انلتق  دق  لشتال  دیزی  ای  اولاق : مث  احرف  اولهتـسا  اولهاف و  لسالا  عقو  نم  جرزخلا  عزج 
 - اروشاع زا  سپ  زور  ینعی 66  هتسناد -  لوالاعیبر  رد 16  ار  قشمد  هب  ارسا  ندیـسر  هک  تسا  یئاهب  لماک  رد  يربط  نیدلا  دامع  نخس 
ص 422. هیقابلا ، راثآلا  ( 3 . ) ص 269 ینارعش ، يهمجرت  مومهملا  سفن  ( 2 . ) 334 راحب ج 101 ص 335 -  ( 1 . ) دیامنیم رتیعیبط  هک 

نیعبرا يرون و  نیسح  ازریم 

ؤلؤل و باتک  رد  لئاسولا  كردتسم  باتک  بحاص  و  هعیش ، يهتسجرب  ياملع  زا  يرون  نیـسح  ازریم  همالع  نیعبرا  يرون و  نیـسح  ازریم 
زا يو  رظن  هب  جاور و  هعیـش  يهعماج  رد  رورم  هب  هک  هتخادرپ  ییاهلقن  و  اههضور ، زا  یخرب  یبایزرا  دقن و  هب  ربنم  لها  بادآ  رد  ناجرم 
نب دیـس  ترابع  نیا  ناـشیا  تسا . نیعبرا  زا  ثحب  ردـقلا ، لـیلج  ملاـع  نیا  هب  هجوت  دروم  لـئاسم  زا  یکی  تسا . هدوب  تسرداـن  ساـسا ،
دقن هب  سپس  و  دربب ؛ البرک  هب  ار  اهنآ  ات  دنتـساوخ  دوخ  يامنهار  زا  ماش ، زا  تشگزاب  رد  ارـسا  هک  تسا . هدرک  لقن  ار  فوهل  رد  سواط 

: تسا هتـشون  ربخ ، نیا  هب  هراشا  زا  سپ  لامعالا  لابقا  فیرـش  باـتک  رد  سواـط  نب  دیـس  دوخ  هک  نیا  دـقن  نیتسخن  تسا . هتخادرپ  نآ 
هفوک زا  ار  اهنآ  دیسرن  باوج  ات  دوب و  هدرک  فیلکت  بسک  ارسا  يهرابرد  هتـشون  دیزی  هب  همان  دایزنبا ، هک  ارچ  تسا ، دیعب  يزیچ  نینچ 

، داشرا رد  دیفم  خیش  هوالع  هب  ( 1 ( ؟ دنشاب هتشگرب  هتفر و  ار  هار  نیا  اهنآ  زور  لهچ  هلصاف  رد  هک  تسا  نکمم  هنوگچ  داتـسرفن . ماش  هب 
رد ياهراشا  مه  هعیش  مهم  يوار  فنخموبا  روطنیمه  درادن . دنتشگزاب  قارع  هب  ارـسا  هک  نیا  هب  ياهراشا  الـصا  ارـسا ، تشگزاب  ربخ  رد 
زا يرثا  يربکلا  تاقبط  و  لاوطلا ، رابخا  فارشالا ، باسنا  دننام  مه  البرک  خیرات  نهک  عبانم  رد  درادن . بلطم  نیا  هب  دوخ  نیسحلا  لتقم 

دوجو لیلد  یفیرحت ، فذح و  نینچ  يارب  اریز  درادـن ؛ انعم  نآ  يدـمع  هحفـص 217 )  ) فذح هک  تسا  نشور  دوشیمن . هدید  ربخ  نیا 
موحرم تسا . هدشن  هراشا  الـصا  ارـسا  اب  يو  تاقالم  هب  اما  هدـمآ ، یفطـصملا  ةراشب  باتک  رد  رباج ، ترایز  ربخ  اهنیا ، رب  نوزفا  درادـن .

. تسین اهنآ  لقن  ياج  رـصتخم  نیا  رد  هک  دراد  ینیـسح  نیعبرا  رد  البرک  هب  ماـش  زا  ارـسا  تشگزاـب  ربخ  رب  مه  يرگید  ياهدـقن  يرون 
هتسناد تسردان  البرک  هب  ماش  زا  نیعبرا  رد  ار  البرک  يارسا  ندمآ  ناتـساد  يرون ، دوخ  داتـسا  عبت  هب  مه ، یمق  سابع  خیـش  جاح  موحرم 

هدرک راکنا  البرک  هب  ار  ارـسا  تشگزاب  اروشاع  خـیرات  یـسررب  باـتک  رد  مه  یتیآ  میهاربا  دـمحم  موحرم  ریخا  ياـهههد  رد  ( 2 . ) تسا
.148  - صص 149 اروشاع ، خیرات  یسررب  ( 3 . ) 817  - صص 818 ج 1 ، لامالا ، یهتنم  ( 2 . ) ص 152 ناجرم ، ؤلؤل و  ( 1 (. ) 3 . ) تسا

نیعبرا یئابطابط و  یضاق  دیهش 

مان اب  یلـصفم  باتک  هیلع ، هللا  ۀـمحر  یئابطابط  یـضاق  یلع  دـمحم  دیـس  جاح  موحرم  بارحم  دیهـش  نیعبرا  یئاـبطابط و  یـضاق  دـیهش 
، دـنک تباث  ات  دوب  نآ  رثا  نیا  شراـگن  زا  ناـشیا  فدـه  تشون . نیعبرا  يهراـبرد  ءادهـشلادیس  ترـضح  نیعبرا  نیلوا  يهراـبرد  قیقحت 

تاقیقحت رب  لمتـشم  هدـش ، پاچ  هحفـص  دـصهن  نمـض  هک  باتک  نیا  تسین . دـیعب  نیعبرا ، نیتسخن  رد  البرک  هب  ماش  زا  يارـسا  ندـمآ 
هدوبن قفوم  نادنچ  رظن  دروم  يهتکن  تابثا  رد  دسریم  رظن  هب  اما  تسا . بلاج  دیفم و  رایـسب  هک  تسالبرک  يهرابرد  یناوارف  ياهیـشاح 
البرک هب  ماش  زا  سپـس  ماش و  هب  اجنآ  زا  هفوک ، هب  البرک  زا  زور  لهچ  فرظ  ارـسا  درادـن  ناکما  هک  لاکـشا  نیا  يهراب  رد  ناشیا  تسا .

نیا رد  دـناهدرک . لقن  لیـصفت  هب  ار  هدـمآ  خـیرات  رد  هار  نآ  يارب  هک  ياهنامز  اهریـسم و  اـهترفاسم و  زا  هنومن  هدـفه  دنـشاب ، هتـشگزاب 
رد هک  تسا  نکمم  نیا  نیاربانب ، هدـشیم و  یط  زور  هدزواد  هد  ات  هتفه  کی  زا  سکع  هب  ماش و  ات  هفوک  ریـسم  هک  تسا  هدـمآ  اههنومن 
زور مالسلاهیلع  نیسح  ماما  رس  هک  دشاب  تسرد  مه  ینوریب  نخس  نیا  رگا  دشاب . هدش  یط  یتشگرب  تفر و  ریسم  نینچ  زور ، لهچ  کی 

ضرف رب  تفگ : لامجا  هب  دیاب  دنـشاب . البرک  رد  دنتـسناوتیم  ارـسا  دعب ، زور  تسیب  هک  درک  راهظا  ناوتیم  هدش ، قشمد  دراو  رفـص  لوا 
نیا لصا  ایآ  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  دـشابن ، نکمم  هچب  نز و  همه  نآ  اب  یهاتوک ، نامز  نینچ  رد  ناوراک ، کی  يارب  ریـسم  نیا  یط  هک 
يوس نآ  هب  متفه  نرق  زا  یخیرات ، عبانم  رد  ربخ  نیا  لقن  مینادیم ، هک  اجنآ  ات  هن . ای  تسا  هدـمآ  خـیرات  ياهباتک  هحفص 218 )  ) رد ربخ 

اروشاع تضهن  رد  www.Ghaemiyeh.comیلمأت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 182زکرم  هحفص 111 

http://www.ghaemiyeh.com


نآ سکع  هب  هکلب  دناهدرکن ، هراشا  نآ  هب  اهنت  هن  یـسوط ، خیـش  دـیفم و  خیـش  دـننام  هعیـش ، گرزب  ياملع  هوالع ، هب  دـنکیمن . زواجت 
جراخ هنیدم  يوس  هب  ماش  زا  ای  هدـش  هنیدـم  دراو  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  مرح  هک  تسا  يزور  نیعبرا  زور  دناهتـشون : هدرک و  حیرـصت 

نب رباج  طسوت  تیب -  لها  زا  سپ  هتبلا  نیعبرا -  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  تراـیز  نیتسخن  هک  تسا  نیا  دـنامیم  هچنآ  تسا . هدـش 
هرهب مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ترایز  جاور  يارب  یتصرف  ره  زا  هک  مالسلامهیلع  راهطا  يهمئا  سپ  نآ  زا  هتفرگ و  تروص  يراصنا  هللادبع 

، تسا بحتسم  نآ  رد  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ترایز  هک  يزور  ناونع  هب  هدش ، ماجنا  نآ  رد  ترایز  نیتسخن  هک  ار  زور  نآ  دنتفرگیم ،
ترضح نآ  ترایز  زا  ار  نایعیش  یلاع ، نیماضم  نآ  نتشاد  اب  هدش و  ءاشنا  ترضح  نآ  يوس  زا  مه  نیعبرا  ترایز  نتم  دندومرف . مالعا 

هک هنوگ  نآ  تسرد  تسا ، هدش  هتسناد  هعیش  مئالع  زا  هک  تسا  ییاج  ات  نیعبرا  ترایز  ندناوخ  تیمها  دنکیم . رادروخرب  زور  نیا  رد 
ناونع ندوب  هعیـش  مئالعزا  يرامـشیب ، تایاور  رد  زور  هنابـش  رد  زامن  رد  تعکر  کی  هاجنپ و  ندناوخ  زامن و  رد  هللا  مسب  ندناوخ  دـنلب 

نیا زا  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  فده  يهرابرد  ترایز  نیا  زا  یـشخب  رد  مینکیم . لقن  اکربت  ار  نیعبرا  ترایز  زا  هلمج  کی  تسا . هدش 
هظح عاب  ایندـلا و  هترغ  نم  هیلع  رزاوت  دـق  ۀلالـضلا و  ةریح  ۀـلاهجلا و  نم  كدابع  ذقنتـسیل  کـیف  هتجهم  لذـب  و  :»... تسا هدـمآ  تضهن 
هداد وت  هار  رد  تلالض  یگتشگرس  يدرخبان و  زا  تناگدنب  تاجن  يارب  ار  شزیچ  همه  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  ایادخ ، یندالا .» لذرالاب 

تداهـش هب  ار  ترـضح  نآ  هدـیروش  يو  دـض  رب  دـناهتخورف  تسپ  ياـیند  هب  ار  دوـخ  تیناـسنا  هک  هدروـخ  بیرف  یتـشم  هـک  یلاـح  رد 
باتک رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترایز  باـب  رد  هک  یتاـیاور  زا  یخرب  دوزفا . نیعبرا  يهراـبرد  مه  ار  يرگید  بلطم  دـیاب  دـندناسر .

هدش روآدای  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  رب  ار  هکئالم  دیـشروخ و  نیمز و  نامـسآ و  يهزور  لهچ  يهیرگ  هدمآ ، هیولوقنبا  تارایزلا  لماک 
ص 386. یضاق ، دیهش  نیعبرا  ( 1 ( ) هحفص 219 (. ) 1 . ) تسا

نیسح ماما  تداهش  تمکح 

نیرترادیاپ نآ ، یبالقنا  عون  زا  یسایس  تکرح  کی  یبهذم و  سدقم  تضهن  کی  ناونع  هب  البرک  شبنج  نیسح  ماما  تداهـش  تمکح 
یسایس و ینید و  تافارحنا  ندودز  نید ، ماکحا  يایحا  تهج  رد  یتضهن  شبنج ، نیا  تسا . هعیـش  گنهرف  رد  یبهذم ، یـسایس ، شبنج 

یعون يواح  دوخ  فادـها  هب  یبایتسد  يهیواز  زا  البرک  شبنج  تسا . هدوب  يوما  ماظن  ياجب  یتماما  يولع و  یتموکح  ندرک  نیزگیاـج 
يوما تموکح  ینوگنرس  فده ، هک  نیا  نتفریذپ  هب  هجوت  اب  یسایس  تسکـش  دوب . رگید  يوس  زا  يزوریپ  یعون  وس و  کی  زا  تسکش 

رگا یمالـسا . يهعماـج  رد  ینید  لیـصا و  يونعم  ياـهنامرآ  ندرک  راوتـسا  لـیلد  هب  يونعم  يزوریپ  تسا . هدوب  يولع  یتـلود  داـجیا  و 
. تسا مومهفمان  شیارب  یسایس » تسکش   » موهفم درواین ، مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  فادها  رامـش  رد  ار  يوما  تموکح  ینوگنرـس  یـسک 
. درک یقلت  مالـسلاهیلع  یلع  لآ  هب  تموکح  ندنادرگزاب  يارب  نکمم  یـسایس  شالت  نیرخآ  دیاب  ار  البرک  شبنج  هک  تسا  نآ  تقیقح 

ادخلوسر زا  سپ  ار  شیوخ  قح  مالـسلاهیلع  یلع  ماما  هک  درادن  دوجو  يدیدرت  نیرتمک  دراد . يرتشیب  حرـش  هب  زاین  انعم ، نیا  حیـضوت 
رد ددرگزاب . رادقح  هب  قح  ات  تشاد  ار  نآ  راظتنا  رمع ، زا  سپ  درک . توکـس  یلیالد  هب  اما  دـیدیم ، هتفر  تسد  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

نینچ ماما  نامثع ، يهرود  رد  نآ  زا  سپ  دیـسرن . ییاج  هب  اهـشالت  نیا  اما  دندرک ، شالت  رامع  دادـقم و  ریظن  شنایعیـش  دوخ و  هراب  نیا 
. درک راودیما  هحفـص 220 )  ) ار وا  مدرم  رارـصا  لاح  نیا  اب  درادن . یقفوم  زادنامشچ  هعماج  يربهر  دیدج ، طیارـش  رد  هک  درک  ساسحا 

مالسلاهیلع نسح  ماما  هنادیمون  دودحم و  شالت  تفر . داب  رب  حیحص  يربهر  يارب  ماما  تخـس  تامادقا  هام  هن  لاس و  راهچ  یط  دیما  نیا 
ار تدم  نیا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دشیم . حرطم  هیواعم  گرم  ات  ياهلاس  تسیب  راظتنا  دیاب  نونکا  دش . تسکـش  مه  رد  تعرـسب  مه 

نیگنن تایح  رخآ  ياهلاس  رد  تشاد . نایعیش  یخرب  لتق  هژیوب  یسایس  ياههنیمز  رد  هیواعم  رب  یتاضارتعا  تدم  نیا  رد  هچرگ  درک  ربص 
ماقم رد  ماما  لاح  نیا  اب  دوبن . يدیما  نادنچ  اما  درک ، تفلاخم  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دمآ . نایم  هب  دیزی  يدـهعتیالو  زا  نخـس  هیواعم 

تمـس زا  يدیما  يهنزور  هک  دوب  اجنیا  رد  دمآ . هکم  هب  ضارتعا  يور  زا  ماما  دیزی ، ندمآ  راک  يور  اب  دنک . لمحت  تسناوتیمن  تماما 

اروشاع تضهن  رد  www.Ghaemiyeh.comیلمأت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 182زکرم  هحفص 112 

http://www.ghaemiyeh.com


. دریگ تروص  یمادقا  دوب  رارق  رگا  درک . دشیم  هچ  اما  دوب . هتـشاذگ  رـس  تشپ  ار  ینومیمان  يهبرجت  رابدنچ  قارع  هدش . هدوشگ  قرش 
دندوب نآ  رد  نایعیـش  هک  قارع  ناناملـسم  کمک  هب  رگید  رابکی  ات  دوب  نکمم  ایآ  دوب . نکمم  قارع  رد  طـقف  هلکب  زاـجح  ماـش و  رد  هن 

نیا دیسر  ماما  هب  اهنآ  ربخ  هک  ياهدرتسگ  ياهتیامح  ینعی  رما ، رهاظ  دومن ؟ اپرـس  ار  يولع  تلود  درک و  نوگنرـس  ار  يوما  تموکح 
ربارب رد  وا  دوب . هدش  نوگرگد  عاضوا  دـش ، کیدزن  هفوک  هب  یتقو  اما  دادـن ، تسد  زا  ار  تصرف  ماما  درکیم . دـییأت  ياهزادـنا  ات  ار  رما 

نیمزرس رد  شدودحم  نارای  هارمه  هک  دش  نآ  هجیتن  تفریذپن . ماما  دوب ، دیزی  اب  تعیب  ندش و  ملست  زا  نخس  تفرگ . رارق  دایزنبا  هاپس 
شالت نیرخآ  البرک  هک  نیا  نآو  میدرک  هراشا  نآ  هب  لبق  رطـس  دنچ  هک  تسا  ینخـس  حرـش  رد  حیـضوت  نیا  دیـسر . تداهـش  هب  البرک 

ناگتـسجرب البرک  رد  دشیم . هتخانـش  ناناملـسم ! يهعماج  ناونع  هب  هک  دوب  ياهعماج  رد  يولع  یتلود  هب  یبایتسد  يارب  نکمم  یـسایس 
مالسلاهیلع و نیسحلا  نب  یلع  هیفنح و  نب  دمحم  زج  طیارش  نآ  رد  نادناخ  نیا  يهتسجرب  نادرم  زا  دندیسر . تداهش  هب  نایبلاط  نادناخ 

نادناخ یمامت  ندرب  نیب  زا  يارب  مادقا  نیا  هزادنا  هچ  ات  تفگ  دیاب  نیاربانب ، دنامن . هدـنز  یـسک  رگید  رفن  دـنچ  ینت  رفعج و  نب  هللادـبع 
یگدنز اب  یـسک  رگا  درکیم ؟ دـیابیم  هچ  هحفـص 221 ) ، ) نادناخ نیا  يهدـنام  یقاب  نونکا  تسا . هدوب  كانرطخ  مالـسلامهیلع  ربمایپ 
یتکرح هب  مادقا  درک . یظفاحادخ  لماک  روط  هب  یماظن  تسایس  اب  ماما  هک  دیوگب  یتحار  هب  دناوتیم  دشاب  انشآ  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما 

اب تدم  نیا  رد  هن  دوب و و  يرگید  یعیش  مایق  نداد  ناماس  يهشیدنا  رد  هن  ماما  دش . ضرف  هتفای  همتاخ  طیارش  نآ  رد  یماظن ، یـسایس - 
هراب نیا  رد  ماما  رارصا  تشاد . يدردمه  دیاش  هچرگ  درک ، يراکمه  نایولع  راداوه  یتح  يوما و  تفلاخم  یماظن  یسایس -  ياهـشبنج 

شیوخ یملع  تکربرپ  يهرفـس  زا  ار  همه  هتخادرپ و  یلمع  راـک  هب  لوبقم  یتیـصخش  دـح  رد  تسناوـت  هنیدـم  رد  هک  دوـب  ياهزادـنا  اـت 
رد ار  ماما  زا  دـیجمت  فیرعت و  همه  نآ  نونکا  دـمآیم ، رب  ماما  تامادـقا  زا  تسایـس  يوب  یکدـنا  رگا  دـسریم  رظن  هب  دزاس . دـنمهرهب 

ياعد ماما ، هقف  دـنام . یقاب  ماما  ناونع  هب  نایعیـش  يارب  نانچمه  ماما  دروخرب ، نیا  دوجو  اب  میتشادـن . وا  لاثما  يرهز و  باهـشنبا  مالک 
ود یعیش  تکرح  مالسلاهیلع  داجس  ماما  تلحر  زا  سپ  دش . هتفریذپ  یعیش  تماما  يوگلا  کی  ناونع  هب  هعیـش  رد  ماما  تیـصخش  ماما و 

تـسد رد  تسخن  شخب  يربهر  تشاد . یبالقنا  یـشم  هب  داقتعا  هک  یـشخب  درکیم و  لابند  ار  ردپ  یـشم  نامه  هک  یـشخب  دش . شخب 
دنزرف تسد  رد  رگید  شخب  تـفرگ و  رارق  ای 117 ) لاس 114 رد  تلحر   ) مالسلاهیلع رقاب  ماما  ینعی  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  دشرا  دنزرف 

اما تشاد ، ار  ردارب  مارتحا  دـیز  تشاد . لاس  لهچ  زا  شیب  یکدـنا  تداهـش  تقو  رد  هک  لاس 122 ) رد  تلحر   ) یلع نب  دـیز  رتکچوک 
يربـهر هدرک و  تلحر  شردارب  درک ، زاـغآ  ار  دوـخ  یماـظن  تکرح  وا  هـک  یناـمز  رد  تـشاد . زین  یبـالقنا  تـکرح  هـب  يدـج  داـقتعا 

هب یشخب  دش ، تمـسق  ود  هفوک  یعیـش  ياضف  دوب . رادهدهع  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  شردارب  دنزرف  تسایـس ، نامه  اب  ار  ردپ  نادرگاش 
رقاب ماما  مالسلاهیلع و  داجس  ماما  تسایـس  نامه  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  تیعبت  هب  یـشخب  دوب و  یبالقنا  یـشم  هب  دقتعم  دیز ، يرادفرط 
یتـح و  دوتـسیم ، ار  وا  یتیـصخش  رظن  زا  دوـب و  لـیاق  دـیز  يارب  هک  یمارتـحا  يهمه  اـب  مود  تکرح  دـندرکیم . لاـبند  ار  مالـسلاهیلع 

مالسلاهیلع قداص  ماما  رظن  زا  تکرح  نیا  تشادن . یبالقنا  یـشم  هب  يداقتعا  درکیم ، یقلت  صلاخ  ياهزیگنا  مایق  نیا  رد  ار  وا  يهزیگنا 
یهارمه مدع  هک  دیز  هک  تسا  نآ  بلاج  يهتکن  تفاییمن . همتاخ  تداهـش  زج  یهار  هب  دوب ، هدـش  یماما  نایعیـش  هدـناماس  نونکا  هک 

دوجو یناوارف  دهاوش  درک . يراکمه  هب  توعد  اههورگ  يهمه  زا  نارای ، یکدـنا  هحفص 222 )  ) لیلد هب  ای  و  دید ، ار  نایعیش  زا  یـشخب 
زا جورخ  نایعیـش  ریغ  یهارمه  ینعی  هلأسم ، نیا  دناهدرک . يدردمه  ساسحا  وا  اب  هتـشاد و  روضح  وا  مایق  رد  اههقرف ، يهمه  زا  هک  دراد 

ناناملسم یمومع  يهعماج  مان  هب  ياهدیدپ  هب  ار  شدامتعا  البرک  زا  سپ  زا  هعیش ، دوب . هدرک  داجیا  دوخ  يارب  هعیـش  هک  دوب  یبوچراهچ 
نیا زا  دـیز  نونکا  دوب . یمالـسا  لیـصا  طـخ  هک  تسنادیم  یطخ  زا  لـماک  يهدـش  جراـخ  ار  اـهنآ  رگید  نخـس  هب  دوـب . هداد  تسد  زا 
يانب زین  یماما  نایعیش  رگا  دندرکیم . تکراشم  شمایق  رد  هلزتعم  یتح  هئجرم و  جراوخ ، زا  یناسک  یتح  دوب و  هدش  جراخ  بوچراهچ 

ییاپرب ناوت  هعیـش  دودحم  تیعمج  رگید  يوس  زا  دنتـشادن . درک  باختنا  دـیز  هچنآ  زج  یهار  دنـشاب ، فیـس » باحـصا   » ات دنتـشاد  نآ 
هکنآ رب  هوالع  دوش ، اپرب  اههقرف  يهمه  يراکمه  اب  یـشبنج  ات  دوب  رارق  رگا  هک  دوب  نآ  لکـشم  نایم  نیا  رد  تشادن . ار  ریگارف  یـشبنج 
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رگا اهنیا ، رب  نوزفا  دریگب . هلصاف  شیوخ  یهقف  يداقتعا و  يهبوچراهچ  زا  عیشت  ات  تشاد  ترورـض  دوب ، دیدرت  ضرعم  رد  نآ  ياردیاپ 
هک مینادیم  دورب . تسناوتیمن  دنتفر ، سابعینب  هک  یهار  زج  یهار  يزوریپ  يادرف  رد  دشیم ، تموکح  لیکشت  هب  قفوم  یشبنج  نینچ 

. دنشاب هتشاد  یعیش  تموکح  ینـس  يهعماج  کی  رد  دنتـسناوتیمن  دندمآ ، راک  رـس  رب  یتقو  دنداد . ناماس  ار  یعیـش  یـشبنج  سابعینب 
یشم اب  هک  تسا  نیا  لاؤس  نونکا  همدقم ، نیا  اب  دنادرگزاب . يرگید  هار  هب  ربج  هب  ار  هعماج  رابتنوشخ  رایسب  یمادقا  اب  دوب  نکمم  اهنت 
البرک شبنج  دـش ، هتخانـش  همامالا  باحـصا  نونع  هب  هکلب  فیـسلا  باحـصا  ناونع  هب  هن  هتفرگ و  شیپ  رد  یماما  يهعیـش  هک  یقیرط  و 

نآ یماظن  عون  زا  یبالقنا  یشبنج  لصف  رس  نایدیز ، يارب  البرک  رگید ، نخـس  هب  دنام ؟ یقاب  هعیـش  رد  یلیلحت  هچ  اب  یناونع و  هچ  تحت 
هک میاهتـشاذگ  نیا  رب  ار  ضرف  ام  تفای ؟ یلیلحت  هنوگچ  یماما  يهعیـش  يارب  البرک  دش ، لابند  ییحی  شدنزرف  دیز و  تکرح  اب  هک  دوب 

لیامتم وس  نآ  ای  وس  نیا  هب  هک  يرگید  ياههاگدـید  شرگن ، ود  نیا  يهنایم  و  هدوب ، ـالبرک  يهثداـح  اـب  دروخرب  رد  شرگن  ود  ـالوصا 
. تسا هحفص 223 )  ) هتـسناد یـصاخ  فادها  اب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  يارب  یـصاصتخا  ياهثداح  افرـص  ار  البرک  يهثداح  یکی  . تسا
. تسا هدوب  هدش  اپرب  رگید  یسایس  فده  ره  ای  تموکح  ینوگنرس  يارب  المع  هک  دنادیم  یسایس  یـشبنج  ار  البرک  شبنج  مود  شرگن 
ره هک  میریذپب . دیاب  ار  هتکن  نیا  اتلاجع  تسا . هدوب  هچ  هنایفوص  ياهتـشادرب  دشر  ياههنیمز  میهد  ناشن  ات  تسا  نآ  رب  اجنیا  رد  ام  دصق 

. تسا هتـشاد  هبلغ  اهشنیب  نیا  زا  یکی  هدوب ، ریگرد  نآ  اب  دوخ  ینوریب  ای  ینورد  لئاسم  ربارب  رد  هعیـش  هک  ییاهيراوشد  لیلد  هب  ناـمز 
. میزادرپیم يرکف  لئاسم  هب  رتشیب  هتشاذگ  رانک  لوحت  نیا  یسررب  رد  ار  یخیرات  شور  اجنیا  رد 

یسایس تشادرب  هفطاع و 

هب رد  دوخ  صاخ  تیعـضو  لیلد  هب  البرک  هک  مینادیم  تسا . یفطاع  دـعب  البرک ، يهثداح  ياههبنج  زا  یکی  یـسایس  تشادرب  هفطاع و 
داجیا هعیـش  يهعماج  بلق  رب  هنمادرپ  قیمع و  یمخز  نآ ، رابنوخ  تیفیک  زین  تلاسر و  نادـناخ  زا  نت  هدزناـش  زا  شیب  ندیـسر  تداـهش 

هک دندوب  یهورگ  نیتسخن  نیباوت  دش . رادـیدپ  هعیـش  رد  هلـصافالب  نآ  یفطاع  رثا  دوب . هظحالم  لباق  يدـج و  تهج  ره  زا  هثداح  درک .
ار دوخ  دنشاب ، هتشاد  ینشور  یسایس  يهشیدنا  هکنآ  نودب  دندیدیم ، رصقم  ار  دوخ  هک  هچنآ  زا  هتفرگ و  رارق  هیضق  دعب  نیا  ریثأت  تحت 

یط دندمآ و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  رازم  رـس  رب  هفوک  زا  ماش ، يوس  هب  نتفر  زا  لبق  نانآ  هک  مینادیم  دنداد . رارق  تداهـش  ضرعم  رد 
زا نت  هدزناش  تداهـش  يور  ره  هب  تسا . هدوب  بیرغ  ياهدـیدپ  زور  نآ  يهعماـج  رد  يرما  نینچ  دـنتخادرپ . يراز  هیرگ و  هب  زور  دـنچ 

رادـیاپ يرما  تروص  هب  هعیـش  بولق  رد  نآ  زا  یـشان  هودـنا  هدوب و  تخـس  يرما  ییانثتـسا  تروص  نآ  هب  مالـسلامهیلع  ربمایپ  تیب  لها 
هدـش دراو  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دـقرم  ترایز  ءازع و  يهماقا  يهرابرد  مالـسلامهیلع  ناماما  ثیداحا  رد  هچنآ  هب  یهاـگن  اـب  دـمآرد .

دوخ هب  زین  ار  ناینـس  زا  ییاههورگ  یتح  هدرک و  زاب  هعیـش  يهعماج  رد  ار  دوخ  ياج  البرک  یفطاع  دـعب  تعرـس  هب  هک  تفایرد  ناوتیم 
معا  ) نایعیش يارب  هک  نینوخ  ياهدادخر  ریاس  هیضق و  نیا  ریثأت  تحت  زین  یعیش  تایبدا  دش . زاغآ  هنالاس  يرادازع  رورم  هب  درک . بذج 

ار یبدا  یفطاع -  تکرح  نیا  راثآ  هعیـش  يهعماج  رد  دـیاب  بیترت  نبدـب  دـش . هیثرم »  » رب ینتبم  یتایبدا  دـمآ ، شیپ  یماما ) اـب  يدـیز  زا 
رد يدژارت )  ) هنانیگمغ يهثداح  نیرتمهم  اروشاع  هدوب و  هیرگ  اب  هارمه  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  مان  سپ  هحفص 224 )  ) نآ زا  درک . لابند 

نیا تشاد . دح  زا  نوزف  یشاداپ  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  دقرم  ترایز  هب  نتفر  هزادنایب و  یباوث  ماما  يارب  هیرگ  دمآیم . رامـش  هب  خیرات 
اهدـعب هک  مینادـب  تسا  بلاج  دـش . حرطم  ءازع  مایا  ناونع  هب  زین  ناماما  ریاس  تایفو  مایا  تفای و  يرتشیب  يهعـسوت  مکمک  یفطاع  دـعب 

کمک رظن  دروم  ثحب  رد  ار  ام  دـناوتیم  البرک  یفطاع  ياـههبنج  هب  نتخادرپ  داد . يرـست  اـیبنا  یماـمت  هب  ار  یناوخهضور  نیا  یفـشاک 
هعیـش نایم  رد  ود  نیا  زا  کی  مادک  هدوب و  هچ  البرک  يهثداح  رد  هنایفوص  تشادرب  یـسایس و  تشادرب  أشنم  هک  دوب  نیا  ام  لاؤس  دـنک .

ار هثداح  کی  يهرطاخ  میقتـسم  ریغ  روط  هب  دناوتیم  یفطاع  ياههبنج  هب  نتخادرپ  هک  تسا  ملـسم  هتکن  نیا  تسا . هتـشاد  يرتشیب  توق 
ناوتیمن یـسایس  میقتـسم  تشادرب  یتخادرپ ، نینچ  اب  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  اما  دـهد ، لاقتنا  ار  نآ  یـسایس  راـب  يوحن  هب  دـنک و  هدـنز 
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هدمآرد رارکت  لباق  يوگلا  کی  تروص  هب  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  تکرح  هک  تسا  نآ  میقتـسم  یـسایس  تشادرب  زاام  دوصقم  تشاد .
ملظ دض  مادقا  کی  یلک  شزرا  ینعی  تایلک -  دح  رد  زج  هب  راثآ ، تیهام و  ظاحل  هب  تکرح  کی  ندرک  هژیو  اب  یتشادرب  نینچ  دشاب .

. تسین هارمه  لقاال  رتهب  ریبعت  هب  ای  راگزاس  نادنچ  نآ -  لاثما  ای 

بالقنا حلص و  يهبرجت  ود 

زا شیپ  دراد . یعرش  تیجح  هزادنا  کی  هب  ناماما  يهمه  لامعا  یماما ، عیشت  رد  هک  تسا  نآ  رگید  يهتکن  بالقنا  حلص و  يهبرجت  ود 
رد ار  ملاظ  تموکح  اب  ندمآ  رانک  هثداح  نآ  دوب . هداد  خر  مالسلاهیلع  نسح  ماما  حلـص  يهبرجت  ددنویپ ، عوقو  هب  البرک  يهثداح  هکنآ 

ماما حلـص  عطقم  ود  رد  یمالـسا  يهعماج  رب  مکاح  طیارـش  توافتم  يهرابرد  هک  ار  ییاهثحب  ام  رگا  درکیم . هیجوت  دوخ  صاخ  طیارش 
لمعلاروتـسد ود  هک  تسا  نآ  هیـضق  لقادـح  تروـص  نیا  رد  میریذـپب ، هدـش  حرطم  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  ماـیق  مالـسلاهیلع و  نسح 

رد هک  نیا  نآ  تسه و  شـسرپ  کی  اما  تسا . لوقعم  یقطنم و  يراک  هسفن ، دح  یف  رما  نیا  تشاد . میهاوخ  طیارـش  ود  رد  ار  توافتم 
هراشا ثحب  هحفـص 225 )  ) زاغآ رد  هک  هنوگ  نامه  دـش ؟ رارکت  ناماما  ریاـس  یگدـنز  رد  وگلا  ود  نیا  زا  کـی  مادـک  دـعب ، ياـههرود 

یلاح رد  نیا  دنتفرگ ، شیپ  رد  ار  ياهنایوج  تملاسم  هار  البرک ، زا  سپ  یبالقنا  تازرابم  رظن  هطقن  زا  مالسلامهیلع  هعیش  ناماما  مبدرک ،
نآ رـس  رب  هکلب  ، تسین تکرح  ود  نیا  جیاتن  یبایزرا  رـس  رب  نخـس  دـنتفر . شیپ  البرک  یماظن  يوگلا  يهیاپ  رب  يدـیز ، ناماما  هک  تسا 

مارآ و رهاظ  هب  یـشور  يهیاپ  رب  دـنداد ، صیخـشت  هک  یترورـض  هب  انب  هکلب  یبالقنا  یـشم  يهیاپ  رب  هن  ار  شیوخ  تکرح  ناماما ، تسا 
شریذـپ يانعم  هب  نیا  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  دـنکیم . دـییأت  ار  نآ  خـیرات  هک  تسا  یلـصا  نیا  ههبـشیب  دـنداد . رارق  هناـیوج  تملاـسم 

راکنا هعماـج  یـسایس  یمـسر و  تماـما  تسپ  يارب  ار  دوخ  تیناـقح  ناـماما  هک  دوبن  اـنعم  نیا  هب  یتح  دوبن ، تقو  تموکح  تیعورـشم 
رد هعیـش  ياملع  اهقف و  یگدنز  رد  ار  هبرجت  نیمه  دـنرادن . یـصاخ  یبالقنا  یماظن و  مادـقا  هک  دوب  انعم  نیا  هب  افرـص  هلکب  دـندرکیم ،

یهارمه و رـس  رب  یکرک  قـقحم  اـب  یفیطق  میهاربا  خیـش  تارکاذـم  هب  یخیراـت  يهبرجت  کـی  یـسررب  يارب  میراد . فـلتخم  ياـههورد 
، دوب يوفص  تلود  ناراکمه  زا  هک  یکرک  ققحم  لالدتسا  يهیاپ  اجنآ  رد  درک . هجوت  دیاب  يوفـص  سیـسأتلا  دیدج  تلود  اب  يراکمه 
و یـسایس » تشادرب   » باـب رد  يرگید  يهتکن  هـب  ناوـتیم  تاحیـضوت  نـیا  اـب  (. 1 . ) تسا مالـسلاهیلع  نسح  ماـما  یخیراـت  يهـبرجت  رب 
هدرک و مک  ار  البرک  يهثداح  زا  یسایس  تشادرب  راب  تسناوتیم  یشور  نینچ  هک  نیا  نآ  دیسر و  البرک  يهثداح  زا  هنایفوص » تشادرب  »

ناماما تامادـقا  ياهیگژیو  نایب  رب  ام  ياـنب  هک  مینک  دـیکأت  هتکن  نیا  رب  هلـصافالب  دـیاب  اـجنیا  رد  دـیازفیب . نآ  هناـیفوص  تشادرب  راـب  رب 
نییبـت يارب  یملع » تامادـقا   » يهرود ود  رد  ـالبرک  يهثداـح  زا  سپ  ار  ناـماما  تکرح  میهد  حرـش  ار  يزیچ  نینچ  دوـب  اـنب  رگا  تسین .

شیپ میدرکیم . میسقت  دعب  هب  مالـسلاهیلع  مظاک  ماما  يهرود  زا  تلاکو »  » متـسیس داجیا  هرود  مالـسلاهیلع و  قداص  ماما  دهع  ات  بتکم ،
لاـبند ار  هبرجت  نیا  زین  نایلیعامـسا  نآ ، عبت  هب  یماـما و  يهعیـش  اـهنآ ، تازاوـم  هب  دنتـشاد ، ار  یعاد »  » لاـسرا متـسیس  ساـبعینب  نآ  زا 
هحفص . ) دنتشاذگن رـس  تشپ  یملع » تامادقا   » يهرود ناونع  هب  ار  ياهرود  چیه  هیدیز ، دننامه  تکرح  ود  نیا  هک  مینادیم  اما  دندرک .

.173  - صص 174 ج 1 ، گنهرف ، تسایس و  نید ، يهصرع  رد  هیوفص  ( 1 ( ) 226

گنهرف ای  تسایس  يهبرجت 

تـسایس رد  و  دـندادیم ، یگنهرف  راک  هب  هک  یتلاصا  عبت  هب  ناـماما  یـسایس  یـشم  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  گـنهرف  اـی  تسایـس  يهبرجت 
يهعماج نورد  رد  ار  نآ  زین  نامز  نامه  دـنهد و  لکـش  ار  یعیـش  ياهعماـج  دـنناوتب  هک  يزور  دـیما  هب  رتشیب   ) دنتـشادن يدـج  هلخادـم 

لیاق يرابتعا  نادـنچ  دوجوم  تسایـس  يارب  هک  تشاذـگ  یقاب  ار  رثا  نیا  هیماما  يهعیـش  رد  اهدـعب  دـندرکیم ،) يربهر  ظفح و  دوجوم 
رد يهلخادم  هب  یموزل  تروص  نیا  رد  دوب . مالـسلاهیلع  مئاق  ماما  رگید  ربعت  هب  بیاغ و  ماما  روهظ  هشیدـنا  رد  یماما  يهعیـش  ینعی  . دوبن
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هتشاد ناماما  نامز  زا  تفالخ  هاگتسد  رد  ذوفن  رد  نایعیش  دوخ  هک  ای  هویـش  ساسا  رب  یتح  هیقت و  باب  زا  رورم  هب  تشادن . تسایـس  راک 
یسایس ياههنیمز  نتـشاد  مغر  یلع  هعیـش ، هک  دش  نآ  هجیتن  دندرک . رتکیدزن  ماکح  هب  ار  دوخ  دوب ، هدش  هدوزفا  نآ  تدش  رب  زور  ره  و 

مالسلاهیلع نیسح  ماما  تداهش  یتیعضو  نینچ  رد  . دش یهت  تسایـس  زا  شهقف  مک  تسد  ای  تفرگ ، دوخ  هب  ینافرع  گنر  مکمک ، مهم ،
اب ار  هتـشون  نیا  دـیاب  و  : ) دـسیونیم تیاـنع  دـیمح  تشاد ؟ دوجو  هناـیفوص  ياـهتشادرب  بیوـقت  زج  یهار  اـیآ  تفاـییم ؟ یلیلحت  هچ 

نیسح ماما  تداهش  يهلأسم  مکاح ، ماظن  هب  نداد  رد  نت  هیقت و  يهنابلط  میلـست  يهویـش  هب  هعیـش  نوزفازور  شیارگ  اب  تفریذپ ) طایتحا 
ای داشرا  هن  و  ندرک ، هیرگ  لاح  نیع  رد  دش )!( هعیـش  يهنایوج  زرابم  فده  میکحت  اب  نتخاس ، تما  يادف  ار  دوخ  ناونع  هب  مالـسلاهیلع 

لوا يهجرد  رد  هتکن  نیا  دش . هتخانش  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  تدهاجم  يهرطاخ  دای و  لک  زا  فده  اهنت  ناونع  هب  یسایس ، یباییهاگآ 
ایرد و ینعی  طیحم   ) ءاکبلا طیحم  ءاکبلا ، نافوط  ءاـکبلا ، حاـتفم  دـیآیمرب : ـالبرک  يهعقاو  هب  طوبرم  ياههرکذـت  اـهلتقم و  بلغا  ماـن  زا 

هنیک ییوجماقتنا و  يوب  هک  یتایاور  هب  تردـن  هب  رایـسب  ای  نازوس .) ياـهگوس   ) فوهل اـهمغ ) يهدـننازیگنارب   ) نازحـالا ریثم  سوناـیقا )
(. 1 . ) تسـالبرک عیاـقو  راوهیثرم  هنادـنمگوس و  تیاور  نداد  تسد  هب  اـنامه  بلاـغ  شیارگ  میروخیمرب . دـهدب ، هناروشحلـس  یهاوـخ 

تسا نآ  دراد  تیمها  هچنآ  دناهدرک ، دیکأت  یـسایس  شرگن  رب  هک  یناسک  دناهدوب  هعیـش  یخیرات  ياههرود  يهمه  رد  هک  تسا  ینتفگ 
ص 312. رصاعم ، مالسا  رد  یسایس  يهشیدنا  ( 1 ( ) هحفص 227 . ) تسا هدوب  هچ  بلاغ  شرگن  هک 

ماما موهفم 

يهزوح رد  یماـما  يهعیـش  يهشیدـنا  رد  ماـما »  » ـالوصا هک  تسا  نآ  دـنکیم  يراـی  ثحب  نیا  رد  ار  اـم  هک  یموس  يهتکن  ماـما  موـهفم 
عون چیه  ناماما  رگید  مالسلاهیلع  یبتجم  ماما  شدنزرف  مالسلاهیلع و  یلع  ماما  زجب  هک  مینادیم  دراد ؟ یهاگیاج  هچ  تیونعم  تسایس و 

زا اراکـشآ  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  هکنآ  زج  میربب . راـکب  زین  مالـسلاهیلع  اـضر  ماـما  دروم  رد  دـیاب  ار  انثتـسا  نیا  دنتـشادن . یـسایس  تسپ 
روما رد  ییارجا  تلاخد  عون  چـیه  ات  درک  طرـش  نآ ، رب  نوزفا  تفریذـپ . ار  نآ  رابجا  هب  اهنت  تفاترب و  يور  نومأـم  يهتـساوخ  شریذـپ 

رد تماـما  موهفم  رب  يراـثآ  هچ  یـسایس ، يربـهر  زا  ناـماما  ندـش  ادـج  هک  تسا  نیا  شـسرپ  نونکا  دـشاب . هتـشادن  نآ  زج  یـسایس و 
دـشر ریـس  دـشیم . رتشیب  ماما  موهفم  يونعم  یحور و  راب  هک  دوب  نیا  نآ  يهجیتن  یعیبط  روط  هب  تشاذـگیم ؟ ياـج  رب  هعیـش  يهشیدـنا 
یعون لـصا  رد  تیـالو  دـشاب . ماـما  موهفم  ندوب  یـسایس  ریغ  یخیراـت  يهبرجت  نیمه  زا  یـشان  تسناوـتیم  تیـالو »  » موـهفم رد  درجت 

يهلحرم رد  نآ  یـسایس  فعـض  تازاوم  هب  اما  دـشیم ، فیرعت  لـمع  ملع و  رد  رترب  ياـهیگژیو  هیاـپ  رب  هک  ( 1  ) دوب یـسایس  یتسرپرس 
اب ندوب  ریگرد  مدع  تفای . دربراک  یعیبط  ءاروام  يهزوحرد  تسایـس ، يهزوح  رد  دربراک  ياجب  هدش و  هدوزفا  نآ  يهنایفوص  راب  لمع ،
زین و  هدش ، حرطم  ماما  ياهیگژیو  يهرابرد  هک  ییاهثحب  دناشک . يرگید  تمس  هب  ار  هعیش  یثیدح  يهزوح  نآ ، دج  يانعم  هب  تسایس 

ماکحا  » يانعم هب  یـسایس  دعب  زا  رتشیب  رایـسب  تسایـس ، ءاروام  داعبا  هب  هجوت  هک  دهدیم  ناشن  هدمآ ، ماما  رادتقا  يهزوح  نایاپ  رد  هچنآ 
نخـس هب  هدـش و  هدرپس  مالک  يهزوح  هب  هعیـش ، رد  تماما  زا  ثحب  هک  دـشاب  نآ  دـهاش  نیرتمهم  هنیمز  نیا  رد  دـیاش  تسا . هیناطلـسلا »

نینچ رد  دـشیم . هدرپـس  هقف  يهزوح  هب  دوـب ، يوـق  نآ  رد  یلمع  ياـههبنج  رگا  هک  یلاـح  رد  دـمآرد . دـیاقع  لوـصا  نمـض  رد  رگید 
فوصت تکرح  دـنور  رد  هتـشاد ، یماظن  یـسایس و  گنر  اراکـشآ  هک  البرک  نانوچ  ياهثداح  هنوگچ  هک  درک  روصت  ناوتیم  یتیعـضو 

. مهسفنا نم  نینمؤملاب  یلوا  یبنلا  ( 1 ( ) هحفص 228 . ) دوش لح  تماما ، رد  هنایارگ 

نایلاغ ریثأت 

نداد تبـسن  اب  اهنآ  دـندوبن . مهـسیب  مه  نایلاغ  البرک ، رابنوخ  هثداـح  زین  تماـما و  موهفم  ندرک  یـسایس  ریغ  يهنیمز  رد  ناـیلاغ  ریثأـت 
اهنآ يهرابرد  نایلاغ و  زا  هچنآ  هب  یهاگن  دنتشاد . ییازسب  ریثأت  عقاو ، تسایس و  زا  تماما  موهفم  درجت  رب  ناماما ، هب  یتوهال  ياهشرگن 
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هب یلاغ  نایعیـش  اب  لدتعم  نایعیـش  عازن  دهد . ناشن  تماما  موهفم  ندرک  یـسایس  ریغ  رد  ار  اهنآ  تجامـس  رارـصا و  دناوتیم  هدـش ، لقن 
هک ینآرق  يهیآ  نیا  حرـش  رد  اـهنآ  تسا . بلاـج  هنومن  نیا  هب  هجوت  دوب . تماـما  يهزوـح  رد  ییارگ  تیهوـلا  روـحم  رب  یلوـصا  روـط 

نانآ نخـس  نیا  مامالا .»  وه  اولاق  . » تسا ماما  نامه  نیمز  رد  هلا  هک  دـنتفگیم  هلا » ضرـالا  یف  هلا و  ءامـسلا  یف  يذـلا  وه  : » دـیامرفیم
ایآ تسا : نیا  شسرپ  نونکا  (. 1 . ) دناوخب نیکرـشم  يراصن و  دوهی و  سوجم و  زا  رتدب  زا  ار  اهنآ  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  ات  دـش  ببس 
نیا تسا ؟ هدوب  حرطم  هزوح  نامه  رد  مه  يرگید  ياهروحم  رد  اـی  تسا  تماـما  يهزوح  رد  ییارگ  تیهولا  روحم  رب  افرـص  ولغ  ثحب 
طقاس رابتعا  يهدید  زا  ار  رئاصب  نوچ  يراثآ  ای  و  دناهتشاد ، رارصا  یلاغ  نایوار  زا  یخرب  فیعـضت  رد  ثیدح  ملع  ناگرزب  زا  یخرب  هک 

زا رتمک  يزیچ  ماما  یلاغ ، شرگن  رد  تسا . هدوبن  ییارگ  تیهولا  يهدودحم  رد  افرـص  ثحب  روحم  هک  نیا  رب  تسا  يدهاش  دناهتـسناد ،
باختنا يهرابرد  لیئربج  دـندوب  یعدـم  هک  یناسک  دـندوب  نایلاغ  ناـیم  رد  هک  میـشاب  هتـشاد  داـیب  تسین . هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هللالوسر 

زا رتالاب  یتح  یتوبن و  ياهیگژیو  ياطعا  دـیزگیمرب . ار  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ماما  تسیابیم  هتفر و  اطخ  هب  هللااب ) ذوعن   ) لوسر
رتمکحم و زیچ  ره  زا  تماما  نیا  ـالاب  ملاـع  رد  تسین  دوهـشم  شتماـما  ییارجا  تسایـس  يهزوح  رد  ماـما  رگا  اـت  دوب  اـنعم  نیا  هب  اـهنآ ،
ای رئاصب و  رد  هک  ینیوانع  الوصا  هک  تسا  نآ  رـس  رب  نخـس  تسین ، اهنآ  تابثا  اـی  روما  نیا  یفن  رـس  رب  نخـس  دـشاب . رتعیـسو  شاهنماد 

هجوت دروم  تسایـس  ياضف  رد  تیالو  يهزوح  زا  شیب  رایـسب  درجم  ياضف  رد  تیالو  يهزوح  هک  دراد  نآ  زا  ناشن  هدـمآ  هباشم  دراوم 
دندیشیدنایم و هحفص 229 )  ) هنوگچ مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  يهرابرد  نایلاغ  الوصا  مینادب  هک  تسا  نآ  ياج  نونکا  تسا . هتفرگ  رارق 
اب هتبلا  داد و  خر  يهراب  نیا  رد  هک  یبیجع  يهتکن  دـندرکیم . لیلحت  هنوگچ  دوب ، تسکـش  رهاـظ  رد  هک  ار  تضهن  نیا  یـسایس  يهبنج 

نیا اهنآ  لاؤس  تفای . میرم  نب  یـسیع  هب  هیبش  یتیعقوم  هثداح  نیا  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هکنآ  دوب  راگزاس  الماک  تالغ  يهشیدنا 
حیسم یسیع  تیعضو  اب  ار  وا  تیعضو  هک  تسا  نآ  رتهب  مییآ ؟ ردب  ادخ » یلو   » يارب یتسکش  نینچ  ریگ  زا  تسا  نکمم  هنوگچ  هک  دوب 

نب ۀلظنح  نایفوک  زین  البرک  رد  دندیشک . بیلص  هب  ار  يرگید  صخش  حیسم  ياجب  نایدوهی  مینادب . هیبش  وا  ندش  هتخیوآ  راد  هب  زور  رد 
یـسلجم يهمالع  میروایب : ار  رظن  دروم  تیاور  تسا  رتهب  يهراب  نیا  رد  دندناسر ! لتق  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ياجب  ار  یماش  دعـسا 

ماما ترـضح  تمدـخ  هب  يوره  تلـصوبا  هک  تسا  هدرک  تیاور  ربتعم  دنـس  هب  هیوبابنبا  تسا : هدروآ  هنوگ  نیا  هب  ار  ثیدـح  يهمجرت 
یلاعت قح  دشن و  هتـشک  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  هک  دننکیم  يوعد  هک  دنتـسه  هفوک  رد  یهورگ  هک ، درک  ضرع  مالـسلاهیلع  اضر 

ار هیآ  نیا  درب و  الاب  نامـسآ  هب  ار  یـسیع  هکنانچ  درب ، الاب  نامـسآ  هب  ار  ترـضح  نآ  دـنکفا و  یماش  دعـسا  نب  ۀـلظنح  رب  ار  وا  تهابش 
ادخ تنعل  بضغ و  دنیوگیم ، غورد  دومرف : ترـضح  (. 141: ءاسن « ) الیبس نینمؤملا  یلع  نیرفاکلل  هللا  لـعجی  نل  و  : » دـنزاسیم تجح 

هب دناهتشگ . رفاک  دش ، دهاوخ  هتـشک  ترـضح  نآ  هک  داد  ربخ  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمغیپ  ندرک  بیذکت  اب  نانیا  داب ؛ ناشیارب 
هتشک مه  وا  مالسلاهیلع ، نسح  ماما  مالـسلاهیلع و  نانمؤمریما  ینعی  دوب ، رتهب  نیـسح  زا  هک  یـسک  دش و  هتـشک  نیـسح  هک  دنگوس  ادخ 

زا ربخ  نیا  درک . دنهاوخ  دیهـش  رهز  هب  هلیح ، رکم و  اب  مه  ارم  دوشیم ؛ هتـشک  هک  نآ  رگم  تسین  تلاسر  تیب  لها  زا  کی  چیه  و  دش .
قح دارم  و  تسا . هدرک  هاگآ  دـنوادخ  ار  لـیئربج  هداد و  ربخ  لـیئربج  ار  ترـضح  نآ  هدیـسر و  نم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر 

يادخ هک  نآ  لاح  دوب و  دـهاوخ  تسرد  نانآ  رظن  دروم  يانعم  هنوگچ  تسین ، نمؤم  رب  یتجح  ار  رفاک  هک  تسا  نآ  هیآ ، نآ  رد  یلاعت 
راکشآ ناشیا  تیناقح  هدوب و  بلاغ  ناشنافلاخم  رب  ءایبنا  تجح  هک  نیا  اب  تسا ؛ هداد  ربخ  نآرق  رد  قحان  هب  ءایبنا  ندش  هتـشک  زا  لاعتم 

يوعد نانآ  لوق  هک  دمآ  نوریب  مالـسلاهیلع  رمالا  بحاص  ترـضح  طخ  هب  ینامرف  تسا : هدمآ  يرگید  ربخ  رد  هحفص 230 ) (. ) 2 . ) دوب
هیبشت ( 3 . ) تسا یهارمگ  تلالض و  مالسلامهیلع و  همئا  لوسر و  بیذکت  تسا و  رفک  هدشن  هتشک  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هک  دنراد  نآ 

: تسا هدش  هدوزفا  مالسلاهیلع  قداص  ماما  لوق  زا  هدمآ و  زین  يرگید  ثیدح  رد  مالسلاهیلع  میرم  نب  یسیع  هب  ار  مالسلاهیلع  نیسح  ماما 
اههیجوت لبق  نیا  زین  یعیـش  نایلاغ  عبانم  رد  ( 4 . ) دنوریم رد  هب  دـح  زا  دـننکیم و  ولغ  تیب  لها  قح  رد  هک  ار  نایلاغ  دـنک  تنعل  ادـخ 

یف  » ناونع تحت  یثحب  قداصلا  رفعج  انالوم  لئاضف  نم  فیرشلا  تفهلا  باتک  رد  دراد . دوجو  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  تداهش  يهرابرد 
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، تشذگ هک  هنوگ  نامه  (. 5 . ) تسا هراب  نیا  رد  نایلاغ  ییوگنایذه  لماش  هک  هدمآ  ۀیماینب » نمز  یف  نطابلا  یلع  نیـسحلا  لتق  ۀـفرعم 
نایلاغ عضوم  هژیوب  هراب  نیا  رد  دوش . مک  هعیش  رد  تماما  موهفم  یسایس  راب  ات  تسا  هدش  ببـس  مالـسلامهیلع  ناماما  قح  رد  ولغ  الوصا 

رثؤم یتوهال  ياضف  رد  نآ  ندرک  دودحم  رد  هدوب ، همه  رظنم  یئرم و  رد  اراکشآ  وا  یسایس  مادقا  هک  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  هب  تبـسن 
دعب هیواز  زا  افرـص  هکلب  یـسایس  موهفم  هن  نایحیـسم  ناـیم  رد  مالـسلاهیلع  یـسیع  ندـش  هدیـشک  بیلـص  هب  هک  مینادـب  رگا  تسا . هدوـب 

یثحب نمض  رد  يرهطم  داتسا  میبایرد . مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هب  تبسن  ار  هیبشت  نیا  ریثأت  تیمها  میناوتیم  هدوب ، هجوت  لباق  نآ  یتوهال 
حیسم هیدفت  هب  ار  نایوسیع  داقتعا  هابتشا ، هب  یخرب  هک  هتکن  نیا  هب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  مالسلاهیلع و  حیسم  یسیع  يهسیاقم  يهرابرد 

هب ندش  هتخیوآ  هب  نداد  تیاضر  اب  حیسم  هک  هنوگ  نامه  ینعی  ( 6 . ) دناهداد هیجوت  دناهدرک ، حرطم  زین  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  يهرابرد 
ۀفرعم رایتخا   ) یـشک لاـجر  ( 1 . ) داد تداهـش  هب  نت  تهج  زین  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  دـشخبب ، ار  دوـخ  ناوریپ  هاـنگ  تساوـخ  بیلص 

ص ج 44 ، راونالاراحب ، ج 5 ؛ ص 203 ، ج 2 ، اضرلا ، راـبخا  نویع  ( 2 . ) ص 300 دهشم ) يوفطصم ، قیقحت : یـسوط ، رفعجوبا  لاجرلا ،
(5 . ) 271 صص 269 -  ج 44 ، راونالاراحب ، 227 ؛ صص 225 -  عیارشلا ، للع  ( 4 . ) ح 3 ص 271 ، ج 44 ، راونالاراحب ، ( 3 . ) ح 4 ، 271
ج ( 1365 اردص ، مق ، يرهطم ، یضترم   ) ینیسح يهسامح  ( 6 . ) ص 96 سلدنالاراد ) توریب ، بلاغ ، یفطصم  قیقحت  ، ) فیرشلا تفهلا 

رد ص 226. 237 ؛  - صص 224 ، 3

تسایس رما  تداهش و  تمکح 

نیا لاؤس  نآ  درک . زاغآ  البرک  يهثداـح  يهراـبرد  مهم  لاؤس  کـی  هب  خـساپ  اـب  ناوتیم  ار  ثحب  نیا  تسایـس  رما  تداهـش و  تمکح 
ای تسا  یـسایس  تداهـش  هحفـص 231 )  ) تداهـش نیا  اـیآ  تسا ؟ هدوـب  هچ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  تداهـش  تمکح  اـساسا  هک  تسا 

یسایس يزوریپ  يهثداح  نیا  رگا  تسا . هدوب  نآ  یپ  رد  ینینوخ  تداهش  هتشاد و  يرهاظ  تسکـش  کی  البرک  رگید ، نخـس  هب  يونعم ؟
شنادنزرفو نز  هدروخ ، تسکش  يوما  هاپس  ربارب  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  نونکا ، اما  دوبن ، لاؤس  نیا  ياج  دیـشکیم ، شوغآ  رد  ار 

نیا شنیرفآ  رد  دنوادخ  رگید ، ترابع  هب  دشاب ؟ هتشاد  هتسناوتیم  یفده  هچ  مادقا  نیا  دنوشیم و  هدنادرگ  رهـش  هب  رهـش  و  هدش ، ریـسا 
ماما دنوادخ  اساسا  هک  نیا  نآ  دشاب و  هتشاد  تسناوتیم  خساپ  کی  رما  نیا  تسا ؟ هتـشاد  ار  یفده  روظنم و  هچ  دوخ ، یلو  يارب  هثداح 
ندش رود  يارب  ار  هار  خساپ  نیا  دنشاب . هتشاد  يرتالاو  هاگیاج  تشهب  رد  ات  درک  راتفرگ  بیاصم  نیا  هب  ار  شنارای  مالسلاهیلع و  نیـسح 

هللا نا  ریبعت  دـیآ . لمع  هب  یبایزرا  البرک  جـیاتن  زا  فلتخم  يهزوح  ود  رد  تسا  نکمم  اتاذ  هچ  رگ  دـنکیم ؛ مهارف  تسایـس  يهزوح  زا 
. دـندش دیهـش  ناشدوخ  يارب  شنارای  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  هک  دـشاب  هدرک  تیادـه  نیا  هب  ار  یناسک  دـناوتیم  الیتق  كاری  نا  ءاش 

الب ماـج  تسا  رتبرقم  مزب  نیا  رد  هک  ره  دـیبلط . دوـخ  يوـس  هب  ار  ناـنآ  تـشاد ، تـسود  ار  اـهنآ  دـنوادخ  دـندوب و  زیزع  نوـچ  ینعی 
هلأـسم نیا  تقیقح  رد  تسا  نکمم  هک  میدرک  هراـشا  دـنهنیم  شرگج  رب  اـنع  غاد  تفاـی  صاـخ  رظن  ربـلدز  هکنآ  دـنهدیم و  شرتـشیب 

يونعم و دادـخر  کی  هکلب  یـسایس  يهثداح  کی  هن  البرک  هک  تسا  نآ  جورم  رهاظ  رد  اما  دـشاب ، هتـشادن  یـسایس  فادـها  اـب  تاـفانم 
؟ تشاد دوخ  ناوریپ  يارب  ياهجیتن  هچ  ، ماما ناونع  هب  ماما  مادقا  هک  نیا  نآ  و  دوب ، يرگید  لاؤس  ياج  خساپ ، نیا  اب  تسا . هدوب  یصخش 
هب وا  هک  دـیآ  دوجوب  ریوـصت  نیا  دوـب  نکمم  نآ  ياـضف  رد  هکلب  خـساپ ، نآ  زا  یقطنم  يهجیتـن  کـی  ناوـنع  هب  هن  هک  دوـب  اـج  نیا  رد 

تـسا هدش  هراشا  ررکم  دـنربب . هرهب  دوخ  يارب  ترخآ  رد  وا  دوجو  زا  دـنناوتب  وا  يارب  يراوگوس  اب  يوحن  هب  نارگید  ات  دیـسر  تداهش 
هکلب تسا  تسردان  ندرک -  هیرگ  باوث  دروم  رد  ـالثم  نآ -  جـیاتن  زا  یخرب  یتح  اـی  تامدـقم و  هک  تسین  نآ  ینعم  هب  جـیاتن  نیا  هک 
هدرک مهارف  ـالبرک  زا  یـسایس -  هن  و  هناـیفوص -  تشادرب  جاور  يارب  ار  هار  اـهيزاساضف  اهخـساپ و  نیا  هک  تسا  نآ  هـب  هراـشا  اـفرص 

هحفـص 232)  ) هراشا دوخ  ياج  رد  هدرک و  یـسایس  تشادرب  البرک  يارجام  زا  يوحن  هب  هکنآ  نیع  رد  یـسلجم  يهمـالع  موحرم  تسا .
دیاب و  دـسیونیم : نینچ  ناشناوریپ  يارب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  يهرهب  اـب  طاـبترا  رد  یـصخش  تشادرب  نیا  يهنیمز  رد  درک ، میهاوخ 
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ناشیا هک  دنتساوخیم  هک  اهنآ  ددرگیمن . لیلذ  اهنیا  هب  ادخ  تسود  تسا و و  ناشیا  تزع  دیزم  بجوم  ایند  ياهتلذم  نیا  هک  تسناد 
ياهربق زا  یناشن  دندش و  ضرقنم  ناشیا  ياهلسن  دوشیمن و  روکذـم  نیمز  رد  نیرفن  نعل و  ریغ  هب  ناشیا  مان  نونکا  دـننادرگ ، لیلذ  ار 

ناشیا رب  نمـشد  تسود و  هتفرگارف و  ار  ملاع  ناشیا  تالامک  مولع و  هدـینادرگ و  دـنلب  ار  ناراوگرزب  نآ  مان  یلاعت  قح  تسین و  ناـشیا 
ریناند و هوجو  ار و  ریانم  ربانم و  سوؤر  و  دنبلطیم ، تجاح  ادخ  هاگرد  رد  ناشیا  تعافش  هب  دنتـسرفیم و  تاولـص  زامن  ریغ  زامن و  رد 
رب يور  صالخا  يور  زا  تبغر  عوط و  هب  نیکمت  اب  نیطالـس  نیمز و  يور  ناهاشداپ  و  دـننادرگیم ، نیزم  ناشیا  یمان  ماـن  هب  ار  مهارد 

تکرب هب  سک  رازه  نیدـنچ  و  دـندرگیم . روفغم  ناشیا  تراـیز  تکرب  هب  سک  رازه  نیدـنچ  زور  ره  دـنلامیم ، ناـشیا  ناتـسآ  كاـخ 
ناشیا باصم  زا  ندیدرگ  نوزحم  ناشیا و  رب  نتسیرگ  تکرب  زا  سک  رازه  نیدنچ  دندرگیم و  تشهب  قحتسم  ناشیا  نانمـشد  رب  تنعل 

زیاـف يدـبا  تداعـس  هب  ناـشیا  راـثآ  رـشن  راـبخا و  تکرب  هب  سک  رازه  نی  دـنچ  و  دـنیوشیم . هاـنگ  ثول  از  ار  دوـخ  تائیـس  يهفیحص 
راثآ تعباـتم  هب  سک  رازه  نیدـنچ  و  دنـسریم . نیقی  تفرعم و  يهجرد  هب  ناـشیا  ثیداـحا  تکرب  هب  سک  رازه  نیدـنچ  و  دـندرگیم .

تاضور رد  نطاب  رهاظ و  روک  رازه  نیدـنچ  و  دـندرگیم . یلحم  بادآ  نساحم  قـالخا و  مراـکم  هب  ناـشیا  تنـس  هب  يادـتقا  ناـشیا و 
يهعینم مولع  هعیفر و  تویب  يافـشلاراد  زا  یناحور  ینامـسج و  ياهالب  هب  يـالتبم  زا  فولا  فـالآ و  دـنباییم و  افـش  ناـشیا  تاسدـقم 

، ییاجر يدهم  دیس  ششوک  هب   ) یـسلجم رقاب  دمحم  همالع  يداقتعا  لئاسر  يهعومجم  ( 1 ( ) هحفص 233 (. ) 1 . ) دنباییم تحص  ناشیا 
.199 صص 198 -  ( 1368 یمالسا ، ياهشهوژپ  داینب  دهشم ،

هنایفوص هاگن 

دوجو اب  هک  مینکن  تلفغ  دـنکیم . رتناسآ  ار  راک  دـناهتفگ ، نآ  قیداـصم  تیـالو و  موهفم  رد  ناـیفوص  هچنآ  هب  یهاـگن  هناـیفوص  هاـگن 
می تسایـس  زا  رودـب  هنایارگ و  تیونعم  تیعیبط  فوصت ، رکف  تعیبط  دراد ، هتـشاد و  دوجو  نایفوص  زا  یخرب  رد  هک  یـسایس  تـالیامت 
نیا دهدیم . لیکـشت  ار  هنایفوص  يهشیدنا  تیوه  زا  یـشخب  ءایلوا »  » حالطـصا هدـش و  رادومن  تیالو »  » لباق رد  فوصت  رد  ربهر  دـشاب .

هب اهنآ  ندرک  لصو  يارب  دراد  طابترا  مه  ناینیمز  اب  رگا  دروخیم  دـنویپ  نامـسآ  اب  دـشاب ، هتـشاد  طابترا  نیمز  اب  هکنآ  زا  شیب  تیالو 
رد زین  هعیـش  ناماما  درک ، هنخر  عیـشت  يهزوح  هب  فوصت  يرجه  مشـش  نرق  زا  هک  ینامز  تسا . نیمز  زا  اهنآ  لـماک  ندـیرب  اـب  نامـسآ 

نتفای تیمـسر  اما  دوب ، هدمآ  یناهفـصا  میعنوبا  ءایلوالاۀیلح  رد  ناماما  زا  یخرب  لاح  حرـش  نآ  زا  شیپ  دـندمآرد . باطقا  ءایلوا و  رامش 
رانک رد  مالـسلامهیلع  رـشعینثا  ناماما  تیالو  راب  نیا  مینیبیم . ار  ماما  هدزاود  لاح  حرـش  ناـیفوص ، راـثآ  رد  هک  دوب  یناـمز  زا  رما  نیا 
میرم نب  یـسیع  یبرع ، نب  نیدـلا  ییحم  هک  دـنامیم  یقاب  تیالو  متاخ  رـس  رب  ثحب  هتبلا  دوشیم  هتفریذـپ  هیفوص  باطقا  رگید  تیـالو 

نب یلع  ماما  هکلب  وا ، هن  ءایلوا  متاخ  هک  تسا  هتفشآرب  وا  نخس  نیا  زا  یعیش ، یفوص  یلمآ ، ردیح  دیـس  درکیم و  حرطم  ار  مالـسلاهیلع 
هک يروط  هب  دروآرد و  دوخ  لاغشا  تحت  ار  قرـش  يهزوح  هژیوب  مالـسا ، ملاع  فوصت ، كدنا  كدنا  (. 1 . ) تسا مالسلاهیلع  بلاطیبا 
دای ماما  ناونع  هب  نانآ  زا  دوخ  ياهباتک  رد  هدش و  ناماما  هب  دنمقالع  یفوص  ناینس  دنتفرگ . رارق  نآ  ریثأت  تحت  راید  نیا  يهعیش  ینس و 

ظفاح دروآیم . ار  ماما  هدزاود  لاح  حرـش  دوخ ، باطخلا  لصف  رد  نایدنبـشقن ، يهتـسجرب  ياـسؤر  زا  اـسراپ ، دـمحم  هجاوخ  دـنکیم .
ۀلیـسو باتک  زین  یفوص  یجنخ  ناهبزور  نب  هللا  لـضف  دـنکیم . نینچ  مه  دوخ  ناـنجلا  تاـنج  ناـنجلا و  تاـضور  رد  یئـالبرک  نیـسح 

زا هک  طرش  نیا  اب  اما  دریذپیم  ار  ناماما  تیالو  امسر  يرخا  نیا  دراگنیم . ار  موصعم  هدراهچ  تاولـص  حرـش  رد  مودخملا  یلا  مداخلا 
رد دنراد . ار  تیالو  هچرگ  دنباییم ؛ هحفص 234 )  ) یـسایس ریغ  تیوه  هشیدنا ، نیا  رد  ناماما  هک  تساجنیا  ( 2 . ) دوش کیکفت  تفالخ 

يانبم باتک  يا  دنزیم . ءادهـشلا  ۀـضور  باتک  شراگن  هب  تسد  يراوزبس  یفـشاک  نیـسح  الم  نوچمه  يروهـشم  یفوص  ییاضف  نینچ 
تشادرب جیورت  رد  ار  دوخ  يهنایفوص  يهشیدنا  يو  ایآ  تسا : نیا  شسرپ  نونکا  (. 3 . ) دوشیم دعب  هب  هیوفص  يهرود  رد  یناوخهضور 

رگم دشاب . یفنم  دناوتیمن  خساپ  هن ؟ ای  تسا  دروآ  باتک  نیا  رد  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  تیـصخش  الوصا  البرک و  يهثداح  زا  هنایفوص 
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یفوص کی  باتک  سپ  نآ  زا  هک  مینادب  دیاب  دراذگب . رانک  ار  دوخ  يهنایارگ  یفوص  ياههشیدنا  يرثا ، نینچ  فیلأت  رد  دناوتیم  یسک 
کی هب  یـسایس  يهثداح  کی  زا  البرک  يهثداـح  لیدـبت  رد  یمهم  ریثأـت  نیا  دوشیم و  ـالبرک  يهراـبرد  يراـج  ياـهلیلحت  ياـنبم  ینس 

دندوب و هتساخرب  فوصت  زا  زین  نایوفـص  هک  درک  تلفغ  دیابن  دوشیم . هنایفوص  تاظحالم  اب  یفطاع  يونعم و  اما  یـسایس  ریغ  يهثداح 
دوب و اج  رباپ  اهتدـم  ات  اهقف ، یملع  تازرابم  مغر  یلع  اـضف  نیا  دوب . نینچ  زین  هعماـج  ياـضف  دوب . هدز  یفوص  اـهنآ  تلود  ياـهلاس  اـت 

مداخلا ۀلیس  باتک و  يهمدقم  هب  دینک  هاگن  ( 2 . ) دعب هب  ص 396  راونالا ، عبنم  و  رارسالا ، عماج  ( 1 . ) تفرن نیب  زا  لماک  روط  هب  هاگچیه 
(3 . ) دعب هب  ص 29  ( 1371 یـشعرم ، هللاۀیآ  يهناخباتک  مق ، نایرفعج ، لوسر  شـشوک  هب  یجنخ ، ناهبزور  نب  هللا  لضف   ) مودـخملا یلا 

. تسا هدمآ  ءادهشلاۀضور  باتک  حرش  رد  لقتسم  یلاقم  هعومجم  نیا  رد 

نیشیپ یهاگآ  فده و 

اب یحن  هب  هتـشاد و  اروشاع  زا  هنایفوص  ای  یـسایس  تشادرب  ثحب  رد  ياهژیو  ریثأـت  اـیوگ  هک  يرگید  يهلأـسم  نیـشیپ  یهاـگآ  فدـه و 
خر زا  هک  یـسک  يارب  تسا . مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تسوت  البرک  يهثداح  زا  نیـشیپ  یهاگآ  يهلأسم  هتفای ، طابترا  تداهـش  يهفـسلف 

رب يزوریپ  یپ  رد  هک  درادـن  دوجو  نآ  زج  یهار  وا  دوخ  دـید  زا  رهاظ و  رد  لقادـح  هک  تسا  یعیبط  درادـن ، ربخ  ياهثداـح  نینچ  نداد 
زین تموکح  لیکـشت  يهلأـسم  هب  تیاـهن  رد  هکلب  دوشیمن ، متخ  يزوریپ  هب  یهتنم  يهزراـبم  کـی  هب  افرـص  يزوریپ  نیا  تسا . نمـشد 

ضرف تروص  نآ  رد  دشاب ، هتشاد  دادخر  نیا  زا  نیشیپ  یهاگآ  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  هک  دشاب  انب  رگا  هک  تسا  نیا  لاؤس  دماجنایم .
نکمم هنوگچ  تسا : نیا  شسرپ  رگید  نخس  هب  دش . دهاوخ  هجاوم  لاکـشا  اب  تموکح  لیکـشت  نمـشد و  رب  يهبلغ  یـسایس و  يزوریپ 

هک تسا  نآ  رظن  کی  فلا : دنک ؟ لابند  یصخشم  یـسایس  یفده  لاح  نیع  رد  دشاب ، هحفص 235 )  ) هاگآ دوخ  تداهش  زا  یسک  تسا 
هب هعجارم  دوب . دهاوخن  یصاخ  يراوشد  ثحب  دروم  لکشم  لیلحت  يارب  تروص  نیا  رد  دنکیم . راکنا  ار  نیـشیپ  یهاگآ  نیا  ساسا  زا 
رب یناوارف  یثیدح  یخیرات و  رابخا  سکع  رب  درادن ، يرادفرط  تعسو  نیا  هب  هدیقع  نیا  هعیـش  نیملکتم  نایم  رد  هک  دهدیم  ناشن  عبانم 

شیپ زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هک  تسا  نیا  هدـش  زاربا  زین  یخرب  فرط  زا  رگید  یلامتحا  خـساپ  ب : دراد . دوجو  نوتم  رد  نآ  فالخ 
يارب رفس  نیمه  رد  تداهش  نآ  هک  تسنادیمن  دوب ، هدیـسرن  البرک  نیمز  هب  همه  ینامز  ات  اما  تسا ، هدوب  هاگآدوخ  تداهـش  هب  تبـسن 

هتـسناد یناکم  ینامز و  رظن  زا  هیـضق  تایئزج  اما  تشاد ، ربخ  دوخ  تداهـش  زا  یلک  تروص  هب  وا  رگید  نخـس  هب  داد . دـهاوخ  خر  يو 
هک ياهثداح  رب  بلک  رابخا  نآ  قیبطت  البرک و  نیمز  هب  ندیـسر  زا  لبق  ات  ار  صخـشم  یـسایس  فدـه  یعون  ناوتیم  ضرف  نیا  اـب  دوبن .
هب ار  فدـه  هک  تسا  نآ  رگید  خـساپ  ج : دـشاب . تموـکح  نتفرگ  تسد  هب  دـناوتیم  فدـه  نیا  تـفرگ ؛ رظن  رد  تـسا ، ماـجنا  فرش 
رد مک  تسد  هک  دسریم  رظن  هب  دشاب ، تموکح  ریخـست  فده  رگا  دشاب . راگزاس  نیـشیپ  یهاگآ  عون  نیا  اب  هک  مینک  فیرعت  ياهنوگ 
نآ رد  دـشاب ، یبالقنا  شبنج  کی  نتخادـنا  هار  هب  راـب  راـثیا  یعون  فدـه  رگا  اـما  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  میمـصت  رد  ضراـعت  نیا  رهاـظ 
نید تاجن  يارب  افرص  هدوب و  هاگآ  تقد  هب  دوخ  تداهش  زا  ماما  هک  انعم  نیا  هب  دوب . دهاوخ  یسایس  فده  کی  دوخ  تداهـش  تروص 

نآ دراد  دوجو  اجنیا  رد  هک  یلکـشم  اـما  تسا . لومعم  موسرم و  ملاـع  یبـالقنا  دارفا  ناـیم  رد  هریـس  نیا  تسا . هدز  مادـقا  نیا  هب  تسد 
ایآ اما  دراد  دوجوم  عضو  راکنا  هبنج  افرـص  ماما  مایق  رگید ، تراـبع  هب  تسناد . لقادـح  تشادرب  ار  یـسایس  تشادرب  نیا  دـیاب  هک  تسا 

- دوشیمن تابثا  هکلب  دوشیمن -  نشور  فیرعت  نیا  اب  رگید  ترابع  هب  دـنکیم ؟ تاـبثا  مه  ار  دـیدج  یتیعقوم  تاـبثا  تهج  رد  يزیچ 
مکاح و داسف  هعماج ، ینارحب  عاضوا  نداد  ناشن  يارب  ماما  هک  دـیآیم  تسد  هب  اهنت  هکلب  تسا ، هدوب  تموکح  ریخـست  یپ  رد  ماـما  هک 

ناونع هب  میدق  زا  ینـس  ناملکتم  زا  یخرب  هنوگنآ  دـیابن  فدـه ، نیا  لاح  نیا  اب  تسا . هدز  هنابلط  تداهـش  راک  نیا  هب  تسد  يرگاشفا 
هک روطناـمه  دوش . یقلت  راـحتنا  یعون  دـناهدرک ، حرطم  زین  دـیدج  ناگدنـسیون  زا  یخرب  و  دـناهتفگ ، هحفص 236 )  ) هعیـش هب  ضارتعا 

نیا هب  خساپ  د : دراد . یناوارف  نارادفرط  هاگدید  نیا  تسا . هتفریذپ  القع  لقع و  رظن  زا  دوخ ، صاخ  طیارـش  رد  ياهریـس  نینچ  تشذـگ 
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زج دـهدیمن . رییغت  میدرک  هراـشا  قوف  خـساپ  يهراـب  رد  هچنآ  هب  تبـسن  ار  يزیچ  هدوب ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ماـما  فدـه  هک 
لکـشم نآ  اب  یطابترا  رگا  درادـن . یئزج  تروص  هب  نیـشیپ  یهاگآ  راکنا  زج  یهار  دـهد  باوج  ار  راـحتنا  لکـشم  دـهاوخب  رگا  هکنآ 

ماما فده  هکنآ  تابثا  يارب  دیاب  زونه  تفگ  دیاب  دشاب ، مالسلاهیلع  نیسح  ماما  صخـشم  یـسایس  فده  نییبت  نایب  رد  افرـص  هتـشادن و 
، تموـکح نتفرگ  هب  رکنم »  زا  یهن  فورعم و  هب  رما   » فدـه ندرک  لـماش  دیـشیدنا . هراـچ  هدوـب  تموـکح  نتفرگ  مالـسلاهیلع  نیـسح 

یپ رد  ماـما  هک  تشاد  دـهاوخن  یقرف  هاگدـید  نیا  اـب  تروص  نآ  رد  اریز  دـشاب ؛ ثحب  دروـم  تـالاؤس  يارب  ینما  هاـگزیرگ  دـناوتیمن 
نتفرگ تسد  هب  روصت  ناوتیم  تداهش  هب  یهاگآ  اب  هنوگچ  هک  تسا  یقاب  زونه  نیزاغآ  شسرپ  یطیارـش ، نینچ  تسا ؛ هدوب  تموکح 
تسا بسانم  دش ، یهتنم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  لصا  دح  رد  البرک  زا  یـسایس  تشادرب  هب  ثحب  هک  نونکا  تشاد ؟ ار  تموکح 

تـشادرب يوس  هب  يدـنلب  مدـق  ماما ، مایق  يارب  یـسایس  فدـه  کی  ناونع  هب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نتفریذـپ  اـب  هک  مینک  هراـشا 
هب میریگن . رظن  رد  یصخش  هیضق  کی  ناونع  هب  افرـص  ار  البرک  هک  دنکیم  نومنهر  تهج  نیا  هب  ار  ام  فده  نیا  میاهتـشادرب ، یـسایس 

هچرگ دـبای ، همتاخ  تداهـش  يوس  هب  نتفر  رد  هژیو  روتـسد  کی  اب  نیـشیپ  یهاگآ  کی  رد  ارجام  ماـمت  هک  دـشاب  رارق  رگا  رگید  نخس 
هب تسا  رتهب  دوشیم . دودحم  هیـضق  یـسایس  دعب  رادـقم  نامه  هب  اما  دـشاب ، هتفر  رتالاب  يونعم  ظاحل  زا  ماما  لزنم  رهاظ  هب  تسا  نکمم 
هک دـید  میهاوخ  اـجنیا  رد  میزادرپـب . تسا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هیرظن  نارادـفرط  زا  دوـخ  هک  يرهطم  داتـسا  تاحیـضوت  لـقن 

ریسم زا  البرک  ناتساد  ددرگیم  بجوم  هک  يروما  زا  یکی  تسا : یصخش  هنایفوص و  تشادرب  رد  طارفا  يرهطم  داتـسا  يهدمع  ینارگن 
رما هحفـص 237 )  ) زا هـک  یلک  فدـه  نآ  هرخـالاب  دوـش و  جراـخ  مدرم  يهماـع  يرادربهرهب  هدافتــسا و  زیح  زا  ددرگ و  فرحنم  دوـخ 

یـصوصخ و روتـسد  کـی  لوـلعم  ادهـشلادیس  تکرح  دـنیوگیم  هـک  تـسا  نـیا  ددرگ ، فرحنم  تـسا  رظن  رد  ترـضح  نآ  يرادازع 
انب رگا  اریز  تسا ؛ هدش  هداد  ترـضح  نآ  هب  يرادـیب  ای  باوخ  رد  یـصوصخ  يروتـسد  تسا و  هدوب  هیـصخش  يهیـضق  وحن  هب  هنامرحم 

رارق لمع  نیا  ریظن  رد  دوخ  ماما  ادتقم و  ار  وا  دنناوتیمن  نارگید  هدرک ، تکرح  هک  هتشاد  یصوصخ  روتسد  کی  ترـضح  نآ  هک  دوش 
لیاق بتکم  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  يارب  ناوتیمن  و  تسا ) ناوریپ  يارب  البرک  زا  یـسایس  تشادرب  رـس  رب  تیـساسح  دینک  تقد   ) دنهد

ناگدنیوگ الومعم  دش .... جاتنتسا  طابنتسا و  مالـسا  یلک  ياهروتـسد  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تکرح  مییوگب  هک  نیا  فالخرب  دش ،
نیـسح ماما  صخـش  يارب  یـصوصخ  روتـسد  دـنیوگیم  دـنربب ، ـالاب  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  ماـقم  ناـشدوخ  لاـیخ  هب  هک  نیا  يارب 

نیا رد  هزادنا  ره  دنیوگیم ... زیچ  اهرازه  يرادیب  باوخ و  زا  هنیمز  نیا  رد  دوب و  دایزنبا  دـیزی و  صخـش  اب  يهزرابم  يارب  مالـسلاهیلع 
... دنکیم رتفرصمیب  ار  تضهن  نیا  دوش ، هتفگ  دایز  یـصوصخ  ياهروتـسد  يرادیب و  کلم و  نج و  زا  دوشب  يرتشیب  یفابلایخ  هنیمز 
اب دراد ، ریخست  رد  نج  تسا ، هزجعم  تمارک و  لها  تسا ، هفشاکم  لها  صخـش  نالف  دوش  هتفگ  هک  مینادیم  نیا  هب  ار  ماقم  اهیقرـش  ام 

ناسنا تسا ، یعمجلا  عمج  ماقم  ياراد  وا  اما  تسا ، یتوکلم  ماقم  ياراد  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  هک  تسین  کش  دراد . سامت  ناگتـشرف 
تسا نیا  هداد ، خر  البرک  يهثداح  هیجوت  ریسفت و  رظن  زا  هک  یمود  يونعم  فیرحت  ( 1 ... ) تسا رتالاب  هتشرف  زا  ناسنا  ماقم  تسا ، لماک 

یـصوصخ روتـسد  کی  دنیوگیم : ارچ ؟ مییوگیم  دش ؟ هتـشک  درک و  تضهن  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ارچ  هک  دینادیم  دنیوگیم ، هک 
روتسد هب  تسین ! يوریپ  لباق  ینعی  دنکیمن ، ادیپ  طابترا  امش  ام و  هب  سپ  هدب . نتـشک  هب  ار  تدوخ  ورب و  دنتفگ  وا  هب  دوب . وا  يارب  طقف 

: دنیوگیم هک  نیا  ( 2 ( ؟ دراد دوجو  ایند  رد  مه  رتـالاب  نیا  زا  یتناـیخ  اـیآ  تسین ... طوبرم  تسا ، یمومع  یلک و  تاروتـسد  هک  مالـسا 
. تسا ندوب  هحفص 238 )  ) قشمرـس ندوب و  هنومن  ییاوشیپ و  تماما و  يهفـسلف  هک  تسا  نیا  يارب  تسا ، مزال  ماما  تفرعم  هقحب ، افراع 
، دوبن قشمرـس  هجوچـیه  هب  دوبیم ، ناسنا  قوفام  رگا  دوشب ، قشمرـس  دـناوتیم  لیلد  نیمه  هب  ناسنا و  قوفام  هن  تسا  قوفام  ناسنا  ماما 

جراخ ندوب  ربهر  زا  ندوب و  بتکم  زا  میهدـب ، یناسنا  قوفام  زیمآزاجعا و  يهبنج  ار  اـههثداح  اهتیـصخش و  اـم  هک  تبـسن  ره  هب  اذـهل 
اهنآ درک . کیکفت  رگیدـکی  زا  ار  نطاب  رهاظ و  دـیاب  موصعم ، ماما  اـیبنا و  يهراـبرد  ـالوصا  هک  تسا  نآ  رگید  خـساپ  ه . (. 3 . ) میاهدرک

دنوادـخ هچنآ  ساسا  رب  ایاضق  زا  زین  نطاب  رد  دـناهدادیم . ماجنا  فیلکت  نیا  ساسا  رب  ار  دوخ  یعامتجا  فیاظو  هدوب و  رهاظ  هب  فلکم 
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هک مینک  ضرف  رگا  یتح  هک  تسا  نآ  دوشیم  طوبرم  ام  ثحب  هب  هچنآ  خـساپ ، نیا  رد  دنتـشاد . یهاگآ  دوب ، هداد  رارق  اـهنآ  راـیتخا  رد 
شدوخ يربهر  هب  يدیدج  تلود  سیسأت  يوما و  تموکح  ینوگنرس  هدش ، ماجنا  هک  یتامادقا  يهیاپ  رب  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  فده 

هک دننکیم  هیبشت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رتش  ندش  مگ  هب  ار  ثحب  نیا  لثم  رد  دشاب . لوقعم  هتـسناوتیم  نیا  رهاظ ، ساسا  رب  هدوب ،
زا رگا  درکن . اشفا  ار  شیوخ  یهاگآ  نیا  دـماین ، شیپ  ترورـض  هک  یتقو  ات  داتـسرف و  نآ  یپ  رد  ار  باحـصا  نآ ، زا  یهاـگآ  مغریلع 

لیلحت نیا  هب  یـسلجم  يهمالع  دشاب . هارمه  دناوتیم  یـسایس  تشادرب  اب  هک  تفگ  ناوت  دنکن ، دـیدرت  ثحب  نیا  رد  یـسک  یمالک  رظن 
نامه هب  وا  عقاو  رد  دـشاب . هتـشاد  تموکح -  نتفرگ  دـح  رد  هن  هتبلا  یـسایس -  دروخرب  ات  تسا  هدیـشوک  دوخ  دـح ، رد  دراد و  داـقتعا 

هک دـیاب  و  مینک : لقن  نطاب  رهاظ و  کیکفت  لیلحت و  رد  ار  وا  نخـس  ادـتبا  دراد . زین  یـسایس  یتشادرب  دراد ، يونعم  تشادرب  هک  هزادـنا 
تراهط و باب  رد  ناشیا  هجنانچ  دنـشاب ، كرـش  سان  ریاس  اب  هرهاظ  فیلاـکت  رد  و  دنـشابن ، فلکم  عقاو  ملع  هب  ناـماما ) اـیبنا و   ) ناـشیا
، دننکن ترشاعم  سک  چیه  اب  هک  تسیاب  دندوبیم ، فلکم  عقاو  ملع  هب  رگا  دندوب و  فلکم  رهاظ  هب  دابع  رفک  نامیا و  ءایـشا و  تساجن 

ناـمثع هب  رتخد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  دوبیم  نینچ  رگا  و  دـننکب ، ملاـع  رثکا  رفک  هب  مکح  دـنناد و  سجن  ار  زیچ  همه  و 
اب هک  دوب  فلکم  رهاـظ  بسح  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  ترـضح  سپ  دروآیمن . رد  دوـخ  يهلاـبح  هب  ار  هصفح  هشیاـع و  دادیمن و 

هدزاود زا  هدایز  لوصو  سک و  رازه  تسیب  زا  هداـیز  هحفـص 239 )  ) تعیب دوجو  اب  دنک و  داهج  رافک  ناقفانم و  اب  راصنا  نوعا و  دوجو 
یهلا تجح  دوب و  تجح  ترـضح ، رب  رهاظ  هب  ار  ناشیا  دومنیمن ، ناشیا  تباجا  دـیزرویم و  دـعاقت  رگا  افویب ، ناـیفوک  زا  هماـن  رازه 
داتسا دناهتفریذپ . هعیش  ناملکتم  زا  يرایسب  هک  تسا  يرما  رگیدکی ، زا  اهنآ  کیکفت  نطاب و  رهاظ و  میسقت  (. 4 . ) دشیمن مامت  ناشیارب 

رد دنسیونیم : دنکیم ، تابثا  ار  رفس  نیا  ندوب  نانیمطا  لباق  ریغ  اهنت  یخیرات  ياهیهاگآ  هکنآ  هب  هراشا  اب  هیلع -  هللا  ۀمحر  يرهطم - 
هتسنادیم تسا  تماما  تیونعم و  حطس  هک  يرگید  حطـس  کی  رد  ماما  هک  نیا  نآ  رگید و  تهج  اب  درادن  تافانم  تهج  نیا  لاح  نیع 

وا رواب  هب  تسین . لوبق  یحلاص  ياقآ  يارب  هک  تسا  یبلطم  نیا  (. 5 . ) دش دهاوخ  دیهش  اجنامه  درک و  دهاوخ  لوزن  البرک  هب  تبقاع  هک 
نامه رد  مه  دوشیم و  دیهش  البرک  رد  هفوک  هب  ندیسر  زا  لبق  هک  تسنادیم  مه  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  دیوگب : یـسک  هک  نخـس  نیا 

هب نتفر  میمصت  مدع  هفوک و  هب  نتفر  میمصت   » هک دش  دهاوخ  بلطم  نیا  هب  رجنم  دهدب » تموکح  لیکشت  هفوک  رد  تشاد  میمـصت  لاح 
یعیبط روط  هب  تسین ». نکمم  یحطس  چیه  رد  هک  تسا  نیضیقن  عامتجا  نامه  نیا  تسا و  هدش  لصاح  ماما  بلق  رد  دحاو  نآ  رد  هفوک 

یهلا يایبنا  زا  کی  ره  ای  ماما  رگا  تسا . تهج  تدحو  اهنآ  زا  یکی  دراد ، طرـش  تشه  مک  تسد  ضقانت  هک  درکیم  هجوت  دیاب  ناشیا 
رد دـمآ ، دـهاوخ  دوجوب  یـضقانت  هنوگچ  دـنریگب ، میمـصت  روج  ود  هک  دنـشاب  فلکم  نطاب  رهاظ و  فیلکت  ساسا  رب  یمیمـصت  ره  رد 
زا نورد ، رد  درادـن . ار  دروخرب  نیا  ریظن  تسرد  شکچوک  دـنزرف  اب  ردـپ  رگم  تسا . نطاب  رگید  تهج  رهاـظ و  یکی  تهج  هکیلاـح 

ساسا رب  يرگید  وا و  تیبرت  تهج  رد  دـنزرف و  تساوخ  قباطم  یکی  دـنکیم  لمع  حطـس  ود  رد  المع  اما  تسا  هاـگآ  اـهزیچ  يرایـسب 
وا تسا . نطاب  و  هحفص 240 )  ) رهاظ کیکفت  هب  نادقتعم  زا  هک  یسلجم  موحرم  یـسایس  تشادرب  نایب  هب  میدرگ  زاب  دوخ . یلبق  یهاگآ 

تـشادرب اب  دـناوتیم  نطاب  رهاظ و  فیلکت  هک  میدرک  هراشا  دراد . هیکت  البرک  دادـخر  رد  نید  يایحا  ملظ و  ياـشفا  رب  تشادرب  نیا  رد 
يهمالع تسا . هنایفوص  تشادرب  هب  شیارگ  ضرعم  رد  میتفگ  هک  يرگید  ياههنیمز  رطاـخ  هب  ناـنچمه  هچرگ  دـشاب ، راـگزاس  یـسایس 

رابخا رد  هک  تفریذپ  دیاب  هچرگ  دراد ؛ هجوت  وس  ود  ره  هب  يدام  يونعم و  شیارگ  زرمرد  لدـتعم  يرابخا  ملاع  کی  ناونع  هب  یـسلجم 
البرک زا  يو  يونعم  تشادرب  هب  هراشا  نیا  زا  شیپ  ام  دـنکیم . تیوقت  ار  يونعم  شیارگ  راب  هک  دراد  دوجو  یناوارف  تاـیاور  ثحب  نیا 

دج نید  يادـف  ار  دوخ  فیرـش  ناـج  مولظم  ماـما  نآ  ینک ، رظن  رگا  تقیقحرد  و  میراد : وا  یـسایس  تشادرب  رب  يرورم  نونکا  میتشاد .
تلم عورف  لوصا و  نید و  عیارـش  یتقو  كدـنا  رد  دومنیمن  وا  يهحیبق  لاعفا  راکنا  درکیم و  حلـص  دـیزی  اب  رگا  و  درک ، دوخ  راوگرزب 

نآ دوب و  هدنام  یقاب  یلیلق  هک  دوب  هدرک  ترـضح  نآ  راثآ  يافخا  رد  یعـس  نادنچ  هیواعم  و  دشیم ، یفخم  سردنم و  نیلـسرملا  دـیس 
. تفرگیم ار  ملاع  رفک  دشیم و  نسحتـسم  مدرم  رظن  رد  نیعالم  نآ  لاعفا  لامعا و  حـیابق  دـشیم و  فرطرب  ینامز  كدـنا  هب  زین  لیلق 

اروشاع تضهن  رد  www.Ghaemiyeh.comیلمأت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 182زکرم  هحفص 122 

http://www.ghaemiyeh.com


بحاص دندیمهف و  ار  ناشیا  لامعا  دیاقع و  حیابق  دـندش و  رادـیب  تلفغ  باوخ  زا  يردـق  مدرم  هک  دـش  نآ  بس  ترـضح  نآ  تداهش 
. دش ناشیا  لاصیتسا  ضارقنا و  ثعاب  نامه  دنتخادنا و  لزلزت  هیماینب  تلود  ناکرا  رد  دندیـسر و  مه  هب  وا  ریغ  راتخم و  دـننام  اهجورخ 
رب مالسلاهیلع  نیسح  ماما  مادقا  هک  دناهتـشون  زین  اجنامه ص 388  رد  يرهطم  ياـقآ  86 ؛  - صص 84 ج 3 ، ینیسح ، يهسامح  ( 1 (. ) 6)

يهسامح ( 3 . ) 67  - صص 66 ج 1 ، ینیـسح ، يهسامح  ( 2 . ) تسا هدوب  ناراکادـف  ادهـش و  قطنم  هکلب  هدوبن  یـصوصخ  روتـسد  ساسا 
(6 . ) ص 189 ج 3 ، ینیسح ، يهسامح  ( 5 . ) 201  - صص 200 یسجلم ، يهمالع  يداقتعا  لئاسر  هعومجم  ( 4 . ) ص 292 ینیسح ج 3 ،

ص 201. یسلجم ، رقاب  دمحم  يهمالع  يداقتعا  لیاسو  عومجم 

یسایس تشادرب  يوس  هب 

رتکیدزن و سامت  لولعم  نیا  . تسا هدش  رتیعامتجا  رتیسایس و  يوس  نیا  هب  يوفص  رصع  زا  عیشت  تفگ ، دیاب  یسایس  تشادرب  يوس  هب 
ابا نانآ  ندرک  کیرش  زا  تموکح  راجاق  يهرود  رد  اما  دوب ، لاعف  تکراشم  يوفص  يهرود  رد  تسا . هدوب  تسایس  رد  رتيدج  روضح 

تیالو تردق  زا  ثحب  دمآ ، نایم  هب  نآ  نیشناج  زا  نخس  هدش و  تیعورـشم  نارحب  راچد  یتنطلـس  ماظن  هطورـشم  رد  هک  ینامز  تشاد .
راتفرگ تسایس  رد  تکرش  رظن  زا  هطورـشم  زا  دعب  تیناحور  هحفـص 241 ) . ) دشن نییبت  عماج  يهیرظن  کی  يهباثم  هب  اما  دش ، رتيدـج 
يهزوح هب  یمومع  يهنحـص  زا  نید  ندرک  جراخ  يارب  مکاـح  تردـق  راـشف  مه  دوخ و  ياوزنا  لـیلد  هب  مه  دـش . يدـج  لاـعفنا  یعون 

لابند هب  هتفرگ . جوا  تسیب  رویرهـش  زا  دعب  یبهذم  تاساسحا  دنتـشاد . هاگن  مرگ  ار  روضح  نیا  شتآ  یناسک  لاح  نیع  رد  یـصوصخ ،
رد تکرـش  هطورـشم و  رد  املع  تکراشم  زا  سپ  دـیبلط ، هزرابم  هب  ار  هعیـش  ياملع  قرـش ، برغ و  یعامتجا  یـسایس و  راـکفا  ذوفن  نآ 

لوحت اب  دوکر  نیا  دـمآ . شیپ  دوکر  یتدـم  دـش ، فیلأت  ناـمز  نآ  هک  ییاـههلاسر  رد  مالـسا  یـسایس  ياـههبنج  ندرک  نشور  نییبت و 
ینوزف درکیم ، جیورت  ار  نید  يربهر  هک  مالـسا  يربهر  يهیعدا  رگید  راب  دـش و  هتـسکش  دـمآ ، دوجو  هب  لهچ  يههد  رد  هک  يددـجم 

ثحب زا  هدنکآ  هتشون  اما  دوب ، یلک  دشیم  رگا  ای  دشیمن  يربهر  يهرابرد  ياهژیو  ثحب  اهباتک ، نیا  رد  هچرگا  تفگ  ناوتیم  تفرگ .
مالسلاهیلع نیسح  ماما  تضهن  زا  يریگهرهب  هار  یسایس ، تازرابم  اب  يرکف  تازرابم  نیا  ندش  همیمض  دوب . يربهر  يارب  مالـسا  يهیعاد 

رس رب  نخس  دشیم . نوگنرس  دیاب  هک  دوب  ياهناملاظ  ماظن  دوجو  رس  رب  نخس  دوب . نشور  تهج  دنچ  زا  ثحب  نیا  ترورض  درک . زاب  ار 
هک يدوکر  دوب ؛ دوکر  زا  هعیش  زا  هماج  ندروآ  نوریب  رس  رب  نخس  تشاد . رولبت  يولهپ  یهاشمتـس  میژر  ياهمادعا  رد  هک  دوب  تداهش 

تیالو باتک  هیلع -  هللا  ۀـمحر  ینیمخ -  ماما  هک  ییاضف  رد  هک  تشاد  البرک  زا  هنایفوص  ياـهتشادرب  رد  طارفا  رد  هشیر  ياهزادـنا  اـت 
هار نوچمه  دـشیم  رـشتنم  ییاههتـشون  ناریا  رد  درکیم ، نییبت  یتموکح  عماج  يهیرظن  کی  ناونع  هب  ار  هیقف  تیالو  تشاگن و  ار  هیقف 
 - لاس 1348 ش رد  يرهطم  داتسا  اهینارنخس  زین  و  اهباتک -  نیا  تداهش . و  دیواج ، دیهش  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  مایق  يابفلا  نیسح ،

دیـسر هجیتن  نیا  هب  همه  اما  تشاد ، دوجو  ییاهرظن  فالتخا  اهنآ  ناگدنـسیون  نایم  هاـگ  هدـش و  فیلأـت  یفلتخم  ياـهشرگن  يهیاـپ  رب 
. تخیگنارب دیواج  دیهش  باتک  ار  لادج  نیرتشیب  اهباتک  نیا  نایم  زا  درک . رت  يدجچ  یسایس  تشادرب  اروشاع  تضهن  زا  دیاب  هک  دندوب 

تمسق هحفـص 242 )  ) نیا رب  افرـص  یخرب  و  دـشیم -  باتک  نیا  رب  هیواز  نیا  زا  هک  یتالاکـشا  و  یمـالک ، ياـهثحب  زا  رظنفرـص  ( 1)
یحلاص ياقآ  دوب . تموکح  ریخـست  دح  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تضهن  ندرک  یـسایس  دصق  هب  روبزم  باتک  دنتـشاد -  دـقن  باتک 

هـسفندح یف  هک  دشاب  تداهـش  یعون  تسناوتیم  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  فدـه  هک  دریذـپب  ار  رظن  نیا  تساوخیمن  یتح  يدابآ  فجن 
رظن هب  نینچ  تسا . هدرک  ماـیق  تموـکح  بحاـصت  يارب  ماـما  هک  دیـشیدنایمن  نیا  زا  نیرتـمک  هـب  وا  تـسا . مزـال  مالـسا  ییاـیحا  يارب 

از یخرب  اب  تفلاـخم  هب  روبجم  هدوب ، ندرک  یـسایس  رد  یطارفا  عون  نیا  هتـساوخ و  هچنآ  هب  یباـیتسد  يارب  یحلاـص  ياـقآ  هک  دـسریم 
موحرم لیلحت  دوشگ . هنایفوص  یطارفا  ياهتـشادرب  ربارب  رد  اریمهم  يههبج  روبزم  رثا  هک  درک  شومارف  دـیابن  اما  تسا . هدـش  تایهیدـب 

« دـیواج دیهـش   » یلـصا فدـه  تسا  دوهـشم  یناسآ  هب  هک  نانچ  دـسیونیم : وا  تسا . هجوت  لباق  باک  دـعب  نیا  زا  تیاـنع  دـیمح  رتکد 
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نیا يهجیتن  دـشیم . رازگرب  یفطاع  هنارعاش و  ینافرع ، ریباعت  اب  الک  ریخا  مایا  ات  هک  تسا  هعیـش  یـسانش  ماما  زا  ياهبنج  ندرک  یـسایس 
یناسنا اـساسا  ياهعجاـف  ناـسب  ـالبرک  يهعقاو  اـب  هک  دوب  زراـبم  نایعیـش  ناـیم  رد  شیازفا ، هب  ور  یلو  هناـطاتحم  شیارگ  شیادـیپ  راـک ،

تادوجوم دح  زا  رتارف  ار  نآ  دننکن و  یقلت  خیرات  رد  ریذپان  دـیلقت  اتمهیب و  ياهعقاو  ار  ماما  ینامرهق  لمع  نآ ، عبت  هب  دـننک و  دروخرب 
ياهشبنج اهنایرج و  دـیرگنب : دـش  حرطم  نآ  يهرابرد  بـالقنا  زا  شیپ  هک  یلئاـسم  باـتک و  نیا  يهراـبرد  ( 1 (. ) 2 . ) دننادن یناسنا 

(2 . ) 308 صص 214 -  ( 1380 یمالـسا ، يهشیدـنا  گنهرف و  هاگـشهوژپ  نارهت ، ناـیرفعج ، لوسر  (، ) 1320  - 1357  ) ناریا یبهذـم 
.331 صص 330 -  رصاعم  مالسا  رد  یسایس  يهشیدنا 

تداهش یسایس : فده 

افرص دش ، دای  نیا  زا  شیپ  هک  يراثآ  نایم  رد  البرک  زا  یسایس  تشادرب  الوصا  هک  درک  هجوت  هتکن  نیا  هب  دیاب  تداهـش  یـسایس : فده 
زا یخرب  دید  زا  هکلب  تسا . هدرک  ار  یمادـقا  نینچ  تموکح  هب  یبایتسد  فدـه  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هک  دـشیمن  هصالخ  نیا  رد 

کی رد  هن  هتبلا  هک  تسا  یبلطم  نیا  دـناهتفرگ . فدـه  ار  تداهـش  نانآ  هتفرگ و  رارق  راکنا  دروم  بلطم  نیا  اساسا  ناگدنـسیون ، ناـمه 
رابخا هک  نآ  زا  سپ  فوهل  يهمدـقم  رد  سواطنبا  تشاد . دوجو  لبق  زا  لیلحت ، کی  ناونع  هب  لاـح  ره  هب  اـما  فرـص ، یـسایس  بلاـق 
هحفص  ) فرعی ال   » هک دنکیم  یناسک  لاکشا  هب  هراشا  دروآیم ، البرک  يهعقاو  زا  شیپ  زا  ار  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  تداهـش  هب  طوبرم 

یشکدوخ هکلهت و  ار  نآ  هک  یناسک  دننک ؛ كرد  تداعس  کی  ناونع  هب  ار  تداهش  دنناوتیمن  ةداهشلاب » ةداعـسلا  فرـش  قئاقح  ( 243
یلا مکیدـیأب  اوقلت  ـال  و   » يهیآ هک  دـنکیم  دانتـسا  يراـصنا  بویاوبا  زا  یتـیاور  هب  لاکـشا  نیا  هب  ییوگخـساپ  رد  يو  دـناهدرک . اـنعم 

تشادرب هک  درب  مان  ناوتیم  ار  یتعیرش  رتکد  نوچ  یناسک  نیرـصاعم  نایم  رد  (. 1 . ) دنکیم ریـسفت  رظن ، نیا  سکع  تسرد  ار  ۀکلهتلا »
بحاـصت يارب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  هک  ار  رما  نیا  امـسر  نآ  راـنک  رد  دروآیم و  تسد  هب  تداهـش  موهفم  لد  زا  ار  دوـخ  یـسایس 

هک ياهناراکادف  مادقا  اب  ماما  هک  دشاب  ناونع  نیا  تحت  تسناوتیم  یسایس  تشادرب  یلـصا ، رد  (. 2 . ) دنکیم راکنا  هدرک ، مایق  تموکح 
هکلب هنایفوص ، تشادرب  کی  ناونع  هب  هن  يرادازع ، هیرگ و  هیاوز ، نیا  زا  دراد . تموکح  هیلع  يهزرابم  هب  ار  مدرم  ات  دیـشوک  داد ، ماجنا 

هتـساوخ ملاع  راکادف  ناربهر  زا  يرایـسب  دننامه  هک  رما  نیا  نتفریذپ  دریگ . رارق  هدافتـسا  دروم  تسناوتیم  یـسایس  مادقا  کی  ناونع  هب 
هدوب راوشد  دـناهدومیپ ، ار  طارفا  هار  یـسایس  تشادرب  رد  هک  یناسک  زا  یخرب  يارب  دـیزیرب ، مالـسا  يرایبآ  يارب  ار  دوخ  نوخ  اـت  تسا 
تسا یلاؤس  دوش » مالسا  تفرشیپ  نید و  جیورت  ثعاب  تسا  نکمم  هنوگچ  مالسلاهیلع  یلع  نب  نیسح  ندش  هتـشک   » هک لاؤس  نیا  . تسا
جیاتن هدربماـن  (. 3 .« ) تسا هدـشن  لـح  ناـمیارب  زونه   » شدوـخ لوـق  هب  هک  تسا  هدـمآرد  یلکـشم  تروـص  هب  یحلاـص  ياـقآ  يارب  هک 
ناونع لوبق  لباق  ریغ  درک ، حرطم  نآ  ریاظن  ای  هیماینب و  ییاوسر  لیبق  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ندش  هتـشک  رب  ناوتیم  هک  ار  یفلتخم 

. تسا هتفریذپن  دشاب ، هدز  هناراکادـف  مادـقا  نینچ  هب  تسد  جـیاتن ، لیبق  نیا  رطاخ  هب  یـسک  تسا  نکمم  هک  ار  هتکن  نیا  اما  تسا ، هدرک 
ره هتشاد ، رظن  رد  ار  یجیاتن  هدرک ، نینچ  دوخ  هک  یسک  هک  تفریذپ  تسا  نکمم  تسین ، هک  دشابن ، يدیدرت  بلطم  نیا  یلـصا  رد  رگا 
رد هک  ینویبـالقنا  زا  يرایـسب  هک  تسا  ینتفگ  زین  نیا  دـشاب . هدـشن  قـقحم  جـیاتن  نآ  ناـشیا  دـید  هحفـص 244 )  ) زا تسا  نکمم  دـنچ 

هتخیر شنوخ  تساوخ  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هک  دنتفریذپ  یتحار  هب  دنـشتون ، باتک  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  يهرابرد  ریخا  ياهههد 
نیا تخومآ  اهناسنا  هب  نیسح  هک  یسرد  باتک  رد  هک  درک  دای  داژنیمـشاه  دیهـش  زا  ناوتیم  هلمج  نیا  رد  ددرگ . هدنز  مالـسا  ات  دوش 
دیهش  » يهدنسیون شناد  زا  هک  یشیاتس  مغر  هب  دوخ  تداهش  ینارنخـس  رد  يو  ( 2 . ) 16  - ص 17 فوهل ، ( 1 . ) تسا هتفریذپ  ار  هاگدید 

ار یحلاـص  رظن  يو  تسا . یـساسا » رظن  فـالتخا   » وا رظن  هب  هک  دزرویم  دـیکأت  يو  اـب  دوخ  « یملع رظن  یفـالتخا  » رب دـنکیم ، دـیواج »
ثحب  ) ص 326 دیواج ، دیهش  ( 3 . ) 35 صـص 36 -  تداهـش ، دیرگنب : دـنادیمن  راگزور  نآ  یخیرات  یجراخ و  ياهتیعقاو  اب  قبطنم 

.)؟ دوب مالسا  دوس  هب  ماما  نتشک  ایآ 
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رخآ نخس 

ترضح بالقنا ، ریبک  ربهر  یبالقنا  نیتم و  يوق ، يربهر  اب  یمالسا ، بالقنا  رد  هک  تسا  هتکن  نیا  حرش  دنامیم  یقاب  هچنآ  رخآ  نخس 
نآ هدش و  تیوقت  یـسایس  تشادرب  هب  شیارگ  نیرهاطلا -  هدادجا  عم  هللا  هرـشح  ۀیکزلا و  هسفن  هللا  سدق  ینیمخ -  ماما  یمظعلا  هللاۀـیآ 

ماما مایپ  مالک و  رد  اروشاع  مایق  ناونع  تحت  ياهعومجم  رد  نانخس  نیا  يهعومجم  دنتفگ . نخـس  هنیمز  نیا  رد  یفلتخم  عطاقم  رد  ماما 
هب ار  ماما  نانخـس  زا  هلمج  ود  اتلاجع  دـبلطیم . ار  يرگید  لاقم  میاهتفگ ، نونک  ات  هچنآ  ساـسا  رب  نآ ، یـسررب  هک  هدـش  پاـچ  ینیمخ 

نوریب لاح  نآ  رد  هکم  زا  و  هکم ، دمآ  ادهـشلادیس  ترـضح  هک  یتقو  دناهدومرف : ییاج  رد  اشیا  میروآیم . لاقم  نیا  ماتخ  نسح  ناونع 
، یمالـسا تکرح  نیا  و  یـسایس ، یمالـسا -  دوب ، یـسایس  تاکرح  ترـضح ، تاـکرح  ماـمت  دوب ، یگرزب  یـسایس  تکرح  کـی  تفر ،

ءادهشلادیس دناهدومرف : يرگید  ياج  رد  و  (. 1 . ) دوب هدش  لامیاپ  مالـسا  دوبن ، تکرح  نیا  رگا  درب و  نیب  زا  ار  هیماینب  هک  دوب  یـسایس 
هک دـننکیم  لاـیخ  هک  ییاـهنآ  تسا و  يرخف  کـی  نیا  دوب و  هدـمآ  اـنعم  نیا  يارب  الـصا  دریگب ، تساوخیم  مه  تموکح  دوـب  هدـمآ 

، دشاب ءادهشلادیس  لثم  تسد  تموکح  دیاب  هک  نیا  ياربا  دندمآ  تموکح  يارب  اهنیا  ریخ ، هدماین  تموکح  يارب  ءادهشلا  دیس  ترضح 
ص ج 20 ، رون ، يهفیحص  ( 2 . ) ص 140 ج 18 ، رون ، يهفیحص  ( 1 ( ) هحفص 245 (. ) 2 . ) دشاب دنتسه  ءادهشلادیس  هعیش  هک  یناسک  لثم 

.190

نایوما طوقس  رد  نیسح  ماما  تضهن  ریثأت 

لماوع يرس  کی  دراد ، دوجو  کیدزن  لماوع  يرس  کی  تلود ، کی  طوقـس  لاوز و  يارب  نایوما  طوقـس  رد  نیـسح  ماما  تضهن  ریثأت 
هب دیدرتیب و  اما  دشاب ، هتشاد  هلـصاف  طوقـس  نامز  اب  ینامز  رظن  زا  تسا  نکمم  رود  لماوع  دراد . تیمها  دوخ  ياج  رد  ود  ره  هک  رود 

، یجراخ يهلمح  ای  ریگارف  یبالقنا  لثم  کیدزن ، لماوع  تلود  کی  طوقـس  رد  . دراد تلود  کی  لاوز  رد  یمهم  شقن  یخیرات ، لیلالد 
. شاب فیعـض  دوخ  زا  تیامح  يارب  یلم  یمدرم و  يهناوتـشپ  بذج  رد  ینعی  دشاب ؛ هدـش  فیعـض  مکاحم  تلود  دایب  هک  دـنرثؤم  یتقو 
ار تلود  دـناوتیم  یمدرم ، تیاـمح  دریگ ، تروص  یجراـخ  يهلمح  رگا  اـی  دوشیمن ، قـقحم  ریگارف  بـالقنا  دـشابن ، فعـض  نیا  رگا 

طوقس نایوما  دعب ، لاس  کی  داتفه و  ینعی  لاس 132  دوب ، اروشاع  بالقنا  لاس 61  دندیسر . تردق  هب  لاس 41  هیماینب  دهدیم . تاجن 
تلود طوقـس  رد  هیواز  ود  زا  اروشاع  دـسریم  رظن  هب  تشاد ؟ نایوما  طوقـس  رب  يریثأت  هچ  اروشاع  تسا : نیا  شـس  رپ  نونکا  دـندرک .

هک اجنآ  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ترضح  نانخس  رد  بلطم  نیا  هیماینب ؛ تلود  تیمالـسا  ندرب  لاؤس  ریز  لوا : تهج  تشاد : ریثأت  يوما 
اعبط دـیزی و  تلود  تیمالـسا  مالـسلا » مالـسالا  یلع   » ریبعت اـب  ترـضح  نآ  تسا . ناوارف  دزادرپیم  يو  ياـهیگژیو  دـیزی و  یفرعم  هب 

اهتعدـب جاور  ماکحا و  رییغت  زا  دراذـگیم و  تشگنا  دـیزی  يراوخبورـشم  يزابگس و  يور  ماما ، . دربیم لاؤس  ریز  ار  يوما  تلود 
یمالـسا ار  دوخ  ات  تشاد  يدایز  شالت  دوب ، هدـش  زاغآ  هیواعم  يرگهلیح  اب  نآ  ساسا  هک  يوما  تلود  هحفص 246 ) . ) دیوگیم نخس 

طلـسم زاجح و  هب  هلمح  جوا  رد  کلملادـبع  تشاد . دوجو  يزاسدجـسم  يوما ، هاگتـسد  رب  مکاح  یقـالخا  داـسف  جوا  رد  دـهد ، ناـشن 
دیلو دهع  هب  یتح  درکیمک . ریمعت  سدقملاتیب  رد  ار  هرخص  دجسم  یصقالا و  دجـسم  تخاسیم ، يوما  عماج  مدرم ، رب  جاجح  ندرک 

تاحوتف ملسم  روط  هب  دندربیم . شیپ  ار  تاحوتف  هوالع  هب  دندرک . يراکالط  يزاسزاب و  ار  هنیدم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دجسم 
يرگید یتمالسا  تیب ، لها  تیمالسا  دوب ؟ تیمالسا  اهنیا  ایآ  اما  هدوب . نایسابع  نامز  زا  رتشیب  لوا و  يافلخ  نامز  زا  رتشیب  هیماینب  رصع 
قالخا ظفح  مدرم ، ینید  تیوه  ظفح  تهج  رد  هک  نآ  ياج  هب  يوما  تلود  يراکبیرف  نیا  دوب . مالسا  نیا  اب  توافتم  يوما  مالسا  دوب .

مئانغ ندروآ  تسدب  يارب  دنک ، شالت  مدرم  قوقح  هب  یگدیـسر  یمالـسا و  تلادع  تیاعر  یقیقح ، نافرع  هتـشاد  هاگن  هدنز  یمالـسا ،
لیبس یف  داهج  جاجح و  هب  یناسربآ  زا  تبحص  یتقو  نآرق  رد  تخاسیم . هوکشاب  دجاسم  مدرم  بیرف  يارب  درک و  ییاشگروشک  رتشیب 
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، دشاب هللا  لیبس  یف  داهج  تنـساوتیم  تاحوتف ، هتبلا  دریگیم . ار  هللالیبس  یف  داهج  بناج  ینـشور  هب  دنوادخ  تساهنآ ، يهسیاقم  هللا و 
ار ناـسارخ  مدرم  ندروآ  مالــسا  رتـشیب ، لوـپ  نـتفرگ  يارب  قساـف ، ناـیوما  نـیمه  دــندوب . نآ  يداـم  عفاـنم  يهشیدــنا  رد  هـیماینب  اـما 
هک یناناملسم  هتبلا  (. 1 . ) دنتفرگیم نانآ  زا  هیزج  هتسناد  یمذ  ار  اهنآ  زونه  دندوب ، هدش  ناملسم  اهنآ  هک  نیا  اب  اهتدم  ات  دنتفریذپیمن و 

يارب يوما  تلود  تیهام  یتقو  دـندوب . هللا  لیبس  یف  دـهاجم  اعقاو  دـیاش  نارگید ، اهدایز و  نب  قراـط  دـندیگنجیم ؛ دربن  ياـهههبج  رد 
قارع مدرم  یتقو  مجامجلا  رید  مایق  رد  دـش . نینچ  ناسارخ  رد  هک  نانچ  دوشیم . فقوتم  مه  تاحوتف  دوشیم ، راکـشآ  ینامدرم  نینچ 

، جاجح متس  راشف و  تدش  رطاخ  هب  دندوب ، هتفر  ناتـسیس  حتف  يارب  لاس 71  رد  سیق  نب  ثعـشا  نب  دمحم  نب  نامحرلادبع  یهدنامرف  هب 
طوقس رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تضهن  ریثأت  مود  تهج  دننک . نوگنرـس  ار  يوما  تلود  ات  دنتـشگزاب  قارع  يوس  هب  رکـشل ، نامه  اب 
يربهر نتفرگ  تسد  هب  يارب  هورگ  ود  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تلحر  زا  سپ  هحفص 247 )  ) يادتبا زا  هک  دوب  نآ  يوما  تلود 

ار تموکح  دنتـسناوتن  ترـضح  نآ  تلحر  زا  سپ  یتوافتم  لیالد  هب  هورگ  ود  نیا  هیماینب . مشاهینب و  دـندوب . حرطمیمالـسا  يهعماج 
ثداوح یط  هیماینب ، دـعب ، یکدـنا  دـندش . یـسایس  تردـق  بحاصت  هب  قفوم  ینایم  ياههورگ  زا  یخرب  ضوع ، رد  دـنریگب و  تسد  رد 
تموکح رد  هک  دـندوب  مشاهینب  نانآ  بیقر  اهنت  تقو ، نیا  رد  دـندرک . هبلغ  عاضوا  رب  مالـسلاهیلع  یلع  ماما  تداهـش  ات  ناـمثع  نارود 

، رگید هورگ  هک  داد  ناشن  رگید  راـب  ـالبرک  تضهن  دـش . رادومن  هلأـسم  نیا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  شدـنزرف  مالـسلاهیلع و  یلع  ماـما 
یمـشاه و تلود  کی  يوما ، تموکح  ندرک  طقاس  اب  ات  تسا  هدامآ  دراد و  هدـهعرب  ار  فلاخم  ناـیرج  يربهر  تسا و  لاـعف  ناـنچمه 
هب دوبن . یمک  يهتکن  نیا  دعب ، يهرود  رد  تموکح  يارب  نایولع  ياعدا  ندیـشخب  قیمعت  يارب  یـسایس و  ظاحل  هب  دـنک . سیـسأت  يولع 

راعـش يوما  تلود  ینایاپ  ياهلاس  لاثم ، يارب  داد . ناشن  ار  تیب  لها  مشاهینب و  ندوب  لاعف  ـالبرک ، تضهن  ، ناـیوما راـشف  جوا  رد  عقاو ،
يوما تلود  هک  دـندوب  مشاهینب  نیا  درک . فیرعت  نایوما  دـض  رب  یـسایس  يهزرابم  رد  ار  يربهر  يهرهوج  هک  دوب  تیب  لها  نم  اضرلا 

نیا دندروآ . اجک  زا  ار  دوخ  تسادق  نیا  تیب  لها  تخادـنارب . ار  يوما  تلود  هک  دوب  تیب  لها  هب  قشع  عقاو  رد  دـندرک و  نوگنرـس  ار 
البرک تضهن  ساسحا ، نیا  اجنیا  رد  یلـصا  ياههاگنزب  زا  یکی  دسریم  رظن  هب  تسا ؟ هدـمآ  اجک  زا  مشاهینب  راداوه  یـسایس  ساسحا 
روطچ دندیسر . تداهـش  هب  رفن  ات 25  هدزناش  نیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نادـناخ  دارفا  زا  يداـیز  رامـش  هثداـح ، نآ  رد  تسا . هدوب 

تلع هک  درک  روصت  دیابن  هتبلا  دنـشاب ؟ هجوتیب  نآ  هب  دنربب و  دای  نانآ  زا  ار  تیمولظم  دـننک ؟ شومارف  ار  ارجام  نیا  دنتـسناوتیم  مدرم 
زا یشخب  يهشیر  دیاب  دتفایم ، مشاهینب  تسد  هب  ارجام  يربهر  یتقو  هک  تسا  نآ  مهم  تسا . هدوب  تهج  نیمه  رد  اهنت  هیماینب  طوقس 

نانچنآ درک و  هدافتسا  تصرف  زا  مشاهینب ) زا   ) سابعینب يهخاش  فسالاعم ، هتبلا و  درک . وجتـسج  نادناخ  نیا  تیمولظم  رد  ار  طوقس 
دوجو هب  دـمحم » لآ  نم  اضرلا   » تیب و لها  فیرعت  رد  مدرم  زا  يرایـسب  يارب  هک  یماـهبا  هب  هجوت  اـب  هدـمآ ، خـیراوت  رد  نآ  حرـش  هک 
نیلوا دوخ  ملسموبا  دنچ  ره  دش . تفالخ  بکرم  رب  راوس  یناسارخ ، ملسموبا  هحفص 248 )  ) دننام دوخ  يدایا  زا  یخرب  شالت  اب  دروآ و 

ص 148. ج 5 ، لماکلا ، ص 55 ؛ ، 7 ج ، يربطلا ، خیرات  ( 1 . ) تفرگ دوز  یلیخ  ار  ششاداپ  دوب و  تلود  نیا  ینابرق 

هوسا مایق  کی  نیسح  ماما  مایق 

فادـها هب  هجوت  اب  هسفن  دـح  یف  هک  یمایق  تسخن  تسا : روصت  لباق  مایق  عون  ود  هاگن ، کی  زا  الوصا  هوسا  مایق  کی  نیـسح  ماـما  ماـیق 
رد تسا  نکمم  هتبلا  قفوماـن ، هچ  دـشاب  قفوم  هچ  دوـشیم ؛ هتـسب  اـجنامه  نآ  يهدـنورپ  هتفرگ و  ماـجنا  یخیراـت  عـطقم  کـی  رد  دوـخ 

تـشگنا اعقاو  ناشدادـعت  هک  اهمایق  زا  رگید  یعون  مود  دوش . لـیلحت  دریگ و  رارق  ینیبزاـب  دروم  دوش و  داـی  نآ  زا  یخیراـت  ياـهتربع 
یتلاح نینچ  رگنهآ  هواک  مایق  ناریا ، خیرات  رد  هنومن  يارب  دنکیم . ادیپ  دعب  ياههرود  يارب  هوسا  تلاح  هک  تسا  ییاهمایق  تسا . رامش 

ناـهذا رد  ناـنچمه  يو  راـگزور  اـت  تسیاـبیم  اتدـعاق  هدرک و  هئارا  اـم  يارب  نآ  زا  یـسودرف  هک  تسا  يریوصت  نیا  تسا . هدرک  ادـیپ 
ینعی تسا . هتفای  ار  هوسا  وگلا و  یعون  تلاح  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  مایق  یعیـش ، تایبدا  هژیو  هب  یمالـسا ، تایبدا  رد  دشاب . هدوب  اجرباپ 
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هب رتمهم ، نیا  زا  تسا . هدـش  ظاحل  نآ  رد  یناـمزارف  اـی  یناـمزیب  یعون  هتفاـی و  میمعت  هدـمآرد ، ناـمز  کـی  رد  هعقاو  کـی  تلاـح  زا 
لیبق نیا  رامـش  هک  تسا  نشور  تسا . هدـمآ  رد  وا  تادـقتعم  وزج  یعون  هب  هدـش و  جوزمم  هعیـش  درف  کی  تیوه  اـب  یفطاـع ، تروص 

ناشتداهش هک  درک  هراشا  نازابرس  نادهاجم و  املع و  زا  يرایـسب  تداهـش  هب  ناوتیم  اهتداهـش ، رد  تسا . كدنا  اهتداهـش  اهمایق و 
رد هدیمهف  دیهـش  لاثم  يارب  دراد . ار  دوخ  صاخ  لیالد  نیا  هک  دننکیم  ادیپ  هوسا  تلاح  اهنآ  زا  يدادعت  ضوع  رد  دوشیم و  شومارف 

نیمه ياهزادنا  ات  مود  دیهش  لوا و  دیهش  هعیش ، خیرات  رد  هک  نانچ  تسا . هدروآ  تسد  هب  ار  یتیعقوم  نینچ  قارع  ناریا و  گنج  خیرات 
. دـتفایم قافتا  اهنآ  رد  هثداح  نآ  هک  تسا  یطیارـش  تداهـش و  لیالد  دادـخر ، تیفیک  تداهـش ، عون  هب  هتـسب  اهنیا  دـنراد . ار  تیعقوم 

ییاهـشزرا هک  دوب  نیا  مه  شلیلد  درک . ادیپ  ینامزارف  تلاح  هک  دمآرد  یمایق  تروص  هب  هیواز ، نیا  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تضهن 
یلک اهـشزرا  نیا  يردق  هب  اما  دوب ؛ دیزی  هیلع  هک  تسا  تسرد  ینعی  دوبن . هحفـص 249 )  ) ینامز ياهشزرا  اعقاو  دش ، حرطم  نآ  رد  هک 

يهیواز زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  ثراو  تراـیز  رد  هک  تساذـل  تسین . هدوـبن و  یناـمز  جـیه  هب  طوـبرم  هک  تسه ، هدوـب و  ریگارف  و 
نیا رد  مه  يرگید  لـئاسم  ددرگیم . یقلت  ناـنآ  ثراو  دوشیم و  حرطم  ءاـیبنا  ریـسم  يهمادا  رد  یناـمزارف ، ریگارف و  شزرا  یخیراـت و 

تلاح دوب . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يهداون  تیمها و  اب  يدرف  نآ  ربهر  دـش . ماجنا  یـصاخ  تیفیک  اب  ماـیق  نیا  دوب . رثؤم  یگنادواـج 
هب هوالع  هب  دندیسر . تداهـش  هب  هدش  دای  يهثداح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نادناخ  دارفا  زا  يدایز  رامـش  تشاد ؛ يریذپان  میلـست 

؛ دش يدعب  ياهمایق  يهمه  يوگلا  مایق ، نیا  نآ ، زا  دعب  تفرگ . تروص  مایق  نیا  يور  یصاخ  دیکأت  هعیـش ، رد  ماما  موهفم  تیمها  لیلد 
رد ار  یتلاح  نینچ  مادک  چـیه  هک  تفرگ  تروص  نایولع  ریغ  نایولع و  يوس  زا  يرگید  ناوارف  ياهمایق  مالـسا ، يایند  رد  هک  یلاح  رد 
هک یمایق  تسخن  تسا : روصت  لباق  مایق  عون  ود  هاگن ، کی  زا  الوصا  هوسا  مایق  کی  نیسح  ماما  مایق  تسا . هتفرگن  دوخ  هب  مالـسا  خیرات 
هچ دـشاب  قفوم  هچ  دوشیم ؛ هتـسب  اجنامه  نآ  يهدـنورپ  هتفرگ و  ماجنا  یخیرات  عطقم  کـی  رد  دوخ  فادـها  هب  هجوت  اـب  هسفن  دـح  یف 
هک اهمایق  زا  رگید  یعون  مود  دوش . لیلحت  دریگ و  رارق  ینیبزاب  دروم  دوش و  دای  نآ  زا  یخیرات  ياهتربع  رد  تسا  نکمم  هتبلا  قفومان ،

مایق ناریا ، خیرات  رد  هنومن  يارب  دنکیم . ادیپ  دعب  ياههرود  يارب  هوسا  تلاح  هک  تسا  ییاهمایق  تسا . رامـش  تشگنا  اعقاو  ناشدادـعت 
راگزور ات  تسیابیم  اتدـعاق  هدرک و  هئارا  ام  يارب  نآ  زا  یـسودرف  هک  تسا  يریوصت  نیا  تسا . هدرک  ادـیپ  یتلاـح  نینچ  رگنهآ  هواـک 

وگلا و یعون  تلاح  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  مایق  یعیـش ، تایبدا  هژیو  هب  یمالـسا ، تایبدا  رد  دـشاب . هدوب  اجرباپ  ناهذا  رد  نانچمه  يو 
هدـش ظاحل  نآ  رد  ینامزارف  ای  ینامزیب  یعون  هتفاـی و  میمعت  هدـمآرد ، ناـمز  کـی  رد  هعقاو  کـی  تلاـح  زا  ینعی  تسا . هتفاـی  ار  هوسا 
تسا نشور  تسا . هدمآ  رد  وا  تادقتعم  وزج  یعون  هب  هدش و  جوزمم  هعیـش  درف  کی  تیوه  اب  یفطاع ، تروص  هب  رتمهم ، نیا  زا  تسا .
هراشا نازابرـس  نادهاجم و  املع و  زا  يرایـسب  تداهـش  هب  ناوتیم  اهتداهـش ، رد  تسا . كدنا  اهتداهـش  اهمایق و  لیبق  نیا  رامـش  هک 

يارب دراد . ار  دوخ  صاخ  لیالد  نیا  هک  دـننکیم  ادـیپ  هوسا  تلاح  اـهنآ  زا  يدادـعت  ضوع  رد  دوشیم و  شومارف  ناشتداهـش  هک  درک 
دیهش لوا و  دیهش  هعیش ، خیرات  رد  هک  نانچ  تسا . هدروآ  تسد  هب  ار  یتیعقوم  نینچ  قارع  ناریا و  گنج  خیرات  رد  هدیمهف  دیهـش  لاثم 

رد هثداح  نآ  هک  تسا  یطیارش  تداهـش و  لیالد  دادخر ، تیفیک  تداهـش ، عون  هب  هتـسب  اهنیا  دنراد . ار  تیعقوم  نیمه  ياهزادنا  ات  مود 
نیا مه  شلیلد  درک . ادیپ  ینامزارف  تلاح  هک  دمآرد  یمایق  تروص  هب  هیواز ، نیا  زا  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  تضهن  دتفایم . قافتا  اهنآ 

يردق هب  اما  دوب ؛ دیزی  هیلع  هک  تسا  تسرد  ینعی  دوبن . هحفص 249 )  ) ینامز ياهشزرا  اعقاو  دش ، حرطم  نآ  رد  هک  ییاهشزرا  هک  دوب 
مالسلاهیلع نیسح  ماما  ثراو  ترایز  رد  هک  تساذل  تسین . هدوبن و  ینامز  جیه  هب  طوبرم  هک  تسه ، هدوب و  ریگارف  یلک و  اهـشزرا  نیا 

مه يرگید  لئاسم  ددرگیم . یقلت  نانآ  ثراو  دوشیم و  حرطم  ءایبنا  ریـسم  يهمادا  رد  ینامزارف ، ریگارف و  شزرا  یخیرات و  يهیواز  زا 
. دوب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يهداون  تیمها و  اب  يدرف  نآ  ربهر  دـش . ماجنا  یـصاخ  تیفیک  اب  مایق  نیا  دوب . رثؤم  یگنادواـج  نیا  رد 
هب دندیـسر . تداهـش  هب  هدش  دای  يهثداح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نادـناخ  دارفا  زا  يدایز  رامـش  تشاد ؛ يریذـپان  میلـست  تلاح 

ياهمایق يهمه  يوگلا  مایق ، نیا  نآ ، زا  دـعب  تفرگ . تروص  مایق  نیا  يور  یـصاخ  دـیکأت  هعیـش ، رد  ماما  موهفم  تیمها  لیلد  هب  هوالع 
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نینچ مادک  چـیه  هک  تفرگ  تروص  نایولع  ریغ  نایولع و  يوس  زا  يرگید  ناوارف  ياهمایق  مالـسا ، يایند  رد  هک  یلاح  رد  دـش ؛ يدـعب 
. تسا هتفرگن  دوخ  هب  مالسا  خیرات  رد  ار  یتلاح 

نآ زا  سپ  ياهمایق  يور  نیسح  ماما  مایق  صخشم  ریثأت 

هب طوبرم  هک  هچنآ  زا  يادج  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  مایق  هک  تشاد  هجوت  دیاب  نآ  زا  سپ  ياهمایق  يور  نیـسح  ماما  مایق  صخـشم  ریثأت 
زا سپ  رگید ، رابکی  نیاربانب  دوب . هیماینب  تنطلـس  تیعورـشم  رب  ینالطب  طـخ  لـصا  رد  دوب ، رکنم  اـب  هزراـبم  تعیرـش و  يارجا  مدـع 

تماما هک  دش  هیکت  لصا  نیا  رب  دوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هداون  هک  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  يوس  زا  مالسلاهیلع  یلع  ماما  ياهشالت 
یلع و نب  دـیز  دـننام  نایولع  ریاس  يهمانرب  يهحولرـس  دیـشخب و  رارمتـسا  ار  نآ  اروشاع  مایق  هک  تسا  ياهتکن  نیا  تسین . ناـیوما  قح 
. درک حرطم  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  هک  دوب  ییاهراعـش  يرگید  يهتکن  دنتخاس . دوخ  يهشیپ  ار  مایق  هک  دوب  ینارگید  ییحی و  شدنزرف 

يدایز رادقم  هب  هدمآ ، یعیش  ياهمایق  ریاس  رد  راعش  ناونع  هب  هک  هچنآ  اب  مینک ، رورم  ناشیا  ياهینارنخس  رد  مایق  زا  ار  ماما  فده  رگا 
ققحت رـس  رب  دـنراد ، تقفاوم  یبالقنا  ربهر  کی  اب  هک  یمدرم  ینعی  دوشیم  حرطم  تعیب  ثحب  رد  ـالومعم  فادـها  نیا  دـنکیم . قیبطت 

رد هک  نانچ  دش  رارکت  مه  دعب  يافلخ  نامز  رد  اهدعب  دوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نامز  زا  تعیب  نیا  دننکیم . تعیب  وا  اب  یفادها 
مدع هب  هراشا  یعون  هب  هک  دوب  لوسر  تنـس  ادخ و  هحفـص 250 )  ) باتک هب  مدرم  توعد  يولع ، مایق  رد  تیعب  نکر  نیتسخن  زین . البرک 
تنس ادخ ، باتک  هب  لمع  تعیب  يانبم  هک  دوب  هدش  زاغآ  نامثع  تفالخ  نامز  زا  ارجام  نیا  ناینس  يارب  اریز  دوب ؛ افلخ  تنس  تیعورشم 

هب رما  تهج  رد  روج و  تموکح  دـض  رب  هناحلـسم  ماـیق  دوب . هتفریذـپن  مالـسلاهیلع  یلع  ماـما  هک  يزیچ  دـشاب ؛ نیخیـش  تنـس  لوـسر و 
مالـسلاهیلع نیـسح  ماما  هک  دوب  یمهم  فده  نیا  تسا . هجوت  دروم  اهمایق  نیا  يهمه  رد  نآ ، ریگارف  لکـش  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و 

مایق الوصا  تسین و  لوبقم  يزیچ  نینچ  تنس ، لها  تعامج  نایم  رد  هک  مینادیم  داد . نآ  هب  تیعورـشم  الوصا  درک و  حرطم  شمایق  رد 
رواب نیمه  رب  مه  هلزتعم  ياهتسد  يراگزور  هک  نانچ  دنتـشاد ؛ داقتعا  هناحلـسم  مایق  هب  نایجرم  هتـشذگرد ، هتبلا  . تسین هتفریذپ  هناحلـسم 

هب هعیـش  یـسایس  يهیرظن  ناـکرا  زا  هک  دوب  ناـیولع  تماـما  نتفریذـپ  رـس  رب  تعیب  رگید  يهتکن  دنـشیدنایم . نینچ  زین  جراوخ  دـندوب .
. دوب دمحم » لآ  نم  اضرلا   » يوما يهرود  رخاوا  رد  نآ  جیار  ریبعت  دشاب . تیب  لها  زا  دـیاب  ماما  دـشیم  هتفگ  اج  همه  دـمآیم و  باسح 
دـمحم و لآ  نم  اضرلا  یلا  مکوعدا  تسا : هدـمآ  درک  مایق  لاس 169  رد  هک  خـف  دیهـش  هب  فورعم  یلع  نب  نیـسح  تعیب  رد  لاثم  يارب 
هک میباییم  ار  هتکن  نیا  مه  نیباوت  ماـیق  رد  یتح  (. 1 . ) ۀیوسلاب مسقلا  و  ۀیعرلا ، یف  لدـعلا  هیبن و  ۀنـس  هللا و  باتکب  مکیف  لمعن  نأ  یلع 
زا دشیم و  ناونع  هیوسلاب  میـسقت  موهفم  اب  هک  ییارگتلادع  میرپسیم . تیب  لها  تسد  هب  ار  تموکح  میدش  زوریپ  رگا  دندرک ، راهظا 

ص 378. نییبلاطلا ، لتاقم  ( 1 . ) تفرگیم رارق  دیکأت  دروم  اهتعیب  نیا  رد  دوب ، هتشگ  جیار  مالسلاهیلع  یلع  ماما  نامز 

مایق يهلأسم  هعیش و  ناماما 

يهثداح کی  هک  نآ  زا  شیب  یماما ، نایعیـش  نایم  رد  البرک  هک  تسا  نیا  تفگ : ناوتیم  هرابنیا  رد  هچنآ  مایق  يهلأسم  هعیـش و  ناماما 
عقاو رد  تفرگ . رارق  هجوت  دروم  سدقم  رابنوخ و  يهثداح  يدژارت و  کی  تروص  هب  دشاب ، تسایـس  يهصرع  رد  دیلقت  لباق  یـسایس و 

تکرح زا  يدیلقت  البرک و  زا  هتفرگرب  نآ  لصا  هک  دـنتفریذپ  ار  یبالقنا  مایق  هار  مالـسلاهیلع  نسح  ماما  لسن  زا  رتشیب  و  يدـیز ، نایولع 
یعوـن هب  مه  تکرح  ود  نآ  هحفص 251 )  ) اریز دیسریم ؛ نیفص  لمج و  هب  زاب  مه  نآ  یـسایس  يهنیـشیپ  دوب ؛ مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما 
یبالقنا یـسایس  دـعب  یماما ، نایعیـش  نایم  رد  هک  نآ  مغر  هب  و  لاح ، نیا  اب  تشاد . یلخاد  ماکح  يرگمتـس  يرگنایغط و  هیلع  يهزرابم 
ياههرود هب  دوب ، حرطم  نایدـیز  ناـیم  هچنآ  زا  شیب  رایـسب  نآ  رد  هتفهن  یـسایس  ياـهشزرا  یعون  هب  اـما  دـیدرگ ، حرطم  رتمک  ـالبرک 

يارب هعماج  یـسایس  طیارـش  ندوب  راومهان  هب  رتشیب  تشاد و  یـصاخ  لیالد  تکرح ، نآ  زا  دـیلقت  مدـع  عقاو ، رد  تفاـی . لاـقتنا  يدـعب 
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نیرتهب هب  تساوتیم  هتفهن  یـسایس  ییاهشزرا  نامه  دمآیم ، دیدپ  یبسانم  طیارـش  هک  یتروص  رد  نیاربانب  دوب ؛ ياهدیدپ  نانچ  رارکت 
. دش يریگهرهب  یبوخ  هب  البرک  یسایس  دعب  زا  تفرگ و  تروص  یمالسا  بالقنا  رد  هبرجت  نیا  دوش . هدنز  هجو 

هعیش يهعماج  رب  نیسح  ماما  تضهن  ریثأت 

هک نیا  اما  تسا . هتـشاد  رارق  اروشاع  يهثداح  ریثأت  تحت  یفلتخم  داعبا  رد  هعیـش ، يهعماج  هعیـش  يهعماج  رب  نیـسح  ماما  تضهن  ریثأـت 
. تسا هدوب  یـسایسریغ  داعبا  رد  رتشیب  اروشاع ، يهثداح  ریثأت  سکع ، هب  تسین . حیحـص  هدوب ، یـسایس  دعب  رد  اهنت  ریثأت  نیا  دوش  روصت 
رد يداـیز  شـالت  هعیـش ، يهمئا  هک  تسا  نشور  دراد . نیبت  هب  زاـین  هک  تسا  هدرک  ادـیپ  یـصاخ  یگدـیچیپ  کـی  بلطم  هتبلا  اـجنیا  رد 

الوا دـندرب . رتالاب  رایـسب  هناحلـسم ، مایق  اصوصخم  فرـص  یـسایس  رثا  کی  يارو  ار  نآ  ریثأت  دنتـشاد و  ـالبرک  تکرح  ندرک  هنادواـج 
مالسلاهیلع رقاب  ماما  يهیصوت  هنومن  يارب  دش . لابند  ترایز  یناوخهضور و  تنس  اب  نیا  دننک و  هنادواج  تما  نایم  ار  البرک  ات  دندیشوک 

تراـیز هب  نتفر  رد  هیـصوت  نینچمه  تسا . ناوارف  نآ  دـننام  هک  تسا  هجوت  لـباق  يهنومن  کـی  جـح ، ماـیا  رد  ینم  رد  یناوخهضور  هب 
رگید دـعب  اههمان ، ترایز  ياشنا  دوب . يزاس  هنادواج  نیمه  يهمادا  رد  نآ  رب  ندوب  لضفا  هکلب  جـح  اـب  نآ  نتـسناد  ربارب  یتح  ـالبرک و 

نیا زا  يهمئا  ایآ  تسا : نیا  شـسرپ  نونکا  تسا . هتـشاد  يدایز  تیمها  البرک  يهثداـح  ندرک  هوسا  رد  اـهنیا  دادیم  لیکـشت  ار  رما  نیا 
اب هعیـش  کی  نتخاس  هارمه  يارب  ياهنیمز  اهنیا  يهمه  ینعی  دناهتـشاد . تفگ  دیاب  دیدرت  نودب  هن ؟ ای  دناهتـشاد  یـسایس  فادها  يهلأسم 

نیـسح ماـما  تضهن  هحفـص 252 )  ) فادـها ناـیب  رازبا  نیرتماـع  هک  اروشاـع  تراـیز  رد  تسا . هدوـب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  فادـها 
نینچ دروم  کی  رد  اجنآ  رد  میباییم . ار  یـسایس  فادـها  نیمه  تسا ، مایق  نیا  هعیـش و  کی  نیب  طابترا  داـجیا  يهلیـسو  مالـسلاهیلع و 

روصنم ماما  عم  كراث  بلط  ینقزری  نأ  أب  ینمرکأ  کماقم و  مرکأ  يذلا  هللا  لئـساف  کب  یباصم  مظع  دقل  یمأ ، تنأ و  یبأب  میناوخیم :
هللادنع مکل  دومحملا  ماقملا  ینغلبی  نا  هلئسا  و  تسا : هدمآ  اروشاع  ترایز  نیمه  زا  ییاج  رد  و  هلآ . هیلع و  هللا  یلصدمحم  تیب  لها  نم 

هب مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تکرح  هک  دـیآیم  تسد  هب  ترابع  نیا  زا  مکنم . قحلاب  قطان  رهاظ  يدـه  ماما  عم  يراث  بلط  ینقزری  نأ  و 
ریسم رد  ینعی  دشاب . میهس  نآ  نتفرگ  رد  دیاب  نامز  ره  رد  هعیـش  کی  هک  يراث  تسا ؛ هدش  حرطم  یمئاد  راث  کی  تروص  هب  انعم ، کی 

ياههرهچ يهمه  ییوگ  هک  تسا  هدـش  ریوصت  نانچ  هکلب  تسوگلا ، هوسا و  کی  اهنت  هن  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تکرح  لـطاب ، قح و 
. تفرگ نانآ  زا  ار  راث  نآ  ماقتنا  دیاب  راب  ره  دناهتشاد و  تلاخد  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  نوخ  نتخیر  رد  لطاب 

البرک يونعم  دعب 

هتفرگ رارق  تلفغ  دروم  نایعیـش  نایم  رد  لماک  لوط  هب  ییاههرود  رد  ياهزادـنا و  ات  البرک  یـسایس  شخب  فسالاعم  البرک  يونعم  دـعب 
رد تسا . فدـه  هلیـسو و  نایم  طلخ  طلخ ، نیا  تسام . یترایز  ییاور و  نوتم  زا  حیحـص  ریغ  تشادرب  یعون  زا  یـشان  هلأسم  نیا  تسا .

تربع يهلیسو  تسین ؛ یناسنا  يالاو  فادها  هب  ندیسر  يارب  هلیسو  تلاح و  یعون  تسین . لطاب  قح و  يهزرابم  هنیئأ  البرک  شرگن ، نیا 
مهللا تسا : هدـمآ  اروشاع  ترایز  رد  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دـنکیم . ادـیپ  تیمها  هبنج ، نیا  نودـب  هسفن  دـح  یف  شدوخ  هکلب  تسین .

، فلتخم تاقبط  زا  ام  نایعیـش  زا  يرایـسب  فسالا  عم  اما  دـمحم ؛ لآ  دـمحم و  تامم  یتامم  دـمحم و  لآ  دـمحم و  ایحم  يایحم  لـعجا 
زا هورگ  نیا  سب . دننادیم  باوث  ار  هلمج  نیا  ندـناوخ  سفن  هکلب  دـنراد  ياهنیآ  رظن  هلمج  نیا  هب  دـنناوخیم ، ار  اروشاع  ترایز  یتقو 

نیمه هک  تسا  یعیبـط  دـناهدرک . یـصقان  تشادرب  اـهنآ  زا  هدرک و  هدـهاشم  تسا . تراـیز  تـیمها  يهراـبرد  هـک  ار  یتاـیاور  ناـیعیش ،
اروشاع ندش  هنادواج  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  تضهن  يهرطاخ  دـیدجت  ببـس  نوچ  دراد ؛ باوث  مه  اروشاع  ترایز  ضحم  ندـناوخ 

ار نآرق  تایآ  يانعم  یـسک  رگا  یتح  مییوگب  هک  نیا  لثم  تسرد  تسا . سدـقم  فادـها  ناـمه  رب  لمتـشم  هک  دوشیم  هحفص 253 ) )
ترایز سفن  یکی  دراد . هبنج  ود  هلأسم  دوشیم ، هیکت  البرک  ترایز  يور  یتقو  رگید ، نایب  هب  دراد . باوث  نآ  ندـناوخ  زاب  دـمهفیمن ،
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زا ار  هتکن  نیا  ام  دراد . تلادع  تعیرش و  نتشاد  هاگن  هدنز  يور  رب  هلأسم  نیا  هک  يریثأت  يارب  نآ  ندوب  رادتهج  يرگید  نآ ؛ باوث  و 
عون نیا  هباـشم  تسا . هدرک  داـجیا  لکـشم  مه  زا  دروـم  ود  نیا  ندرک  ادـج  میباـییم . رد  زین  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  دوـخ  تاـشیامرف 
نید ماکحا  زا  یمکح  دندرکیم  ساسحا  هک  نآ  ضحم  هب  همئا  درک . هدهاشم  ناوتیم  زین  یبهذم  لئاسم  زا  رگید  یخرب  رد  ار  دروخرب 

اب تفلاخم  هب  هدرک و  بغار  مکح  نآ  هب  لـمع  يوس  هب  ار  نایعیـش  تسا ، ندـش  نیزگیاـج  یلاـح  رد  یتعدـب  اـی  تسا  یـشومارف  هب  ور 
ریرـس رب  هیماینب  زونه  دیوگیم ، نخـس  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترایز  زا  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  هک  ینامز  دـندرکیم . کیرحت  تعدـب 

دیاب اروشاع  هتبلا  تسا . اروشاع  فادها  نتشاد  هاگن  هدنز  هیماینب و  اب  هزرابم  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ترایز  هب  نتفر  دناهتـسشن و  تردق 
يهثداح نییبت  رد  دیاب  هک  ياهتکن  میدنمزاین . اروشاع  فادها  هب  هشیمه  ام  هک  ارچ  دشاب ، هنادواج  دیاب  مه  نآ  موس  مسر  دشاب ، هنادواج 

دیآ دوجو  هب  لاصتا  طابترا و  نیا  رگا  تسا . اروشاع  فادها  هب  اروشاع  يهثداح  ندرک  لصو  دوش ، دیکأت  مدرم  ياههدوت  يارب  اروشاع 
ماما يارب  ندرک  هیرگ  رگا  هک  دوش  هجوت  دیاب  نینچمه  دشاب . رتسوملم  دناوتیم  البرک  ندـش  عقاو  تربع  ندوب و  هوسا  تروص  نآ  رد 
هعیـش کی  ندرک  هدامآ  ینورد و  لوحت  طیارـش  داجیا  رد  البرک  يونعم  ریثأت  زا  یـشان  تسا ، ناهانگ  يهدننک  لیاز  مالـسلاهیلع  نیـسح 
يهبنج يور  يهیکت  هک  درک  دـیکأت  دـیاب  لاـح  نیا  اـب  تسا . نآ  هار  رد  يزاـبناج  يراکادـف و  اـنایحا  نید و  زا  يرادـساپ  عاـفد و  يارب 

هدش فیرعت  هدش و  ریدقت  رما  کی  هنادواج ، رما  کی  رترب ، الماک  يهدیدپ  کی  ناونع  هب  دادخر  نیا  هب  ار  ام  هجوت  دیابن  البرک ، یسایس 
. تسا هتفای  تینیع  نآرق  هدـش و  مسجم  یحو  زا  یـشخب  تسین ؛ فرـص  ینیمز  تضهن  کی  البرک  دـنک . گنرمک  یلاعت ، يراب  يوس  زا 

هحفص . ) تسین یسایس  تکرح  کی  اهنت  مه  اروشاع  مایق  تسین ، یسایس  يهبنج  رب  لتشم  افرص  هعیـش ، رد  تماما  يهیرظن  هک  روطنامه 
(255

هیولوقنبا تارایزلا  لماک  باتک  رب  يرورم 

ینید و خیرات  هب  هعیش  هاگن  رد  هعیش  هجوت  یلصا  ياهنوناک  زا  یکی  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هیولوقنبا  تارایزلا  لماک  باتک  رب  يرورم 
يارب دریگیم . تروص  خـیرات  زا  هک  تسا  يریـسفت  نآ ، رارکت  خـیرات و  رد  هثداـح  کـی  شنیزگ  تقیقح  رد  تسه . هدوب و  شـسدقم 
هثداح نیا  رد  دراد ، مزال  خیرات  زا  يریگهرهب  رد  هک  يرـصانع  يهمه  ینعی  تسا . خـیرات  ریـسفت  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تضهن  هعیش ،

خیرات و يدـنمنوناق  زا  ندـش  دـنمهرهب  ینعی  تربع  تسا ؛ تربع  لصا  خـیرات ، رد  مهم  یـسایس و  فدـه  کی  هک  میهاگآ  تسا . هتفهن 
رد و  خیرات ، رذگ  رد  ود  نیا  لماعت  لطاب ؛ قح و  زا  تسا  ياهفـسلف  نتـشاد  رب  ینتبم  يدنمنوناق  نیا  دراوم . ریاس  هب  نآ  يرـست  قیبطت و 

، رگید يهتکن  تسا . بآ  يور  فک  لـطاب  لیـصا و  قح  ینآرق ، شرگن  رد  هک  هنوگ  نادـب  اـهنآ ، زا  کـی  ره  ییاـهن  تشونرـس  تیاـهن 
تسخن يهشیپرنه  هک  ییامنیس  ملیف  کی  دننام  تسرد  ددرگیم . یـساسا  ییاههوسا  لابند  هب  خیرات  رد  ناسنا  تسا . خیرات  رد  یبایهوسا 

ادـخ ربمایپ  دوخ  اهنآ  سأر  رد  دنتـسه و  ءایلوا  ءایبنا و  يروحم  یلـصا و  ياههوسا  نآرق  رد  تسا . هجوت  دروم  وگلا  کـی  ناونع  هب  ملیف 
رد رایع  مامت  يوگلا  کی  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  شاهژیو ، یـسایس  راتخاس  ظاحل  هب  هعیـش  سدقم  خیرات  رد  تسا . هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

رارکت رگید ، يوس  زا  تسا . هدرک  یناوارف  شالت  وگلا  نیا  ظفح  يارب  هعیش  تسا . خیرات  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تکرح  رارمتسا 
هب هک  تسا  يزیچ  نآ  نایم  يزاسهباشم  لاـبند  هب  دوخ  هحفـص 256 )  ) یخیرات هاگن  رد  ناسنا  دراد . تیمها  رایـسب  نآ  يهبرجت  خیرات و 

ياهژیو يرابتعا  هتفریذـپ و  هوسا  ناونع  هب  هک  ار  یتیـصخش  هثداح و  تسا . نداد  خر  لاح  رد  هک  ییاهزیچ  نآ  اب  هتفریذـپ ، لـصا  ناونع 
یعون هعیـش  يارب  البرک  يهثداح  دهدیم . رارق  اهدادـخر  ریاس  کحم  رایعم و  كالم و  دروآیم و  رطاخ  هب  بترم  تسا ، لئاق  نآ  يارب 

مه رگید  ياهشخب  يهرابرد  رارکت ، نیا  دزومآیم . وا  هب  ار  اهزیچ  زا  يرایسب  هک  خیرات  زا  یـشخب  رارکت  تسا ؛ خیرات  رارکت  رد  كالم 
حرط و ناسنا  يارب  ون  زا  ار  یتقیقح  کی  هک  نیا  رد  اـهرارکت  لـیبق  نیا  دـنراد . یتیعـضو  نینچ  مه  داـیعا  هنومن  يارب  دریگیم . تروص 

دنامب اههرطاخ  رد  تخس  هک  دنک  ظفح  ياهنوگ  هب  ار  هوسا  نیا  هک  تسا  نیا  هتشاد  تیمها  هعیش  يارب  هچنآ  دنکرتشم . دننکیم ، ریـسفت 
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ره دیاب  خیرات  شخب  نیا  اب  هعیش  نایم  يهطبار  دشاب . هتشاد  هعیش  کی  یخیرات  یـشم  رطخ  رد  یعقاو  روضح  هک  ینابز  روضح  اهنت  هن  و 
. تسا تراـیز  دـنکیم ، دـنمورین  ار  طاـبترا  نیا  هک  ياـهزاربا  زا  یکی  مک  تسد  دـنامب . ظوـفحم  نآ  يهرطاـخ  دوـش و  دـیدجت  هـظحل 

دیدجت یعون  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ترایز  دباییم . هژیو  تیمها  ام ، سدقم  خیرات  زا  شخب  نیا  اب  رادید  اب  ترایز  ثحب  هک  تساجنیا 
لوبق ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ربق  ترایز  ناناملسم  يهمه  هک  تسا  نشور  تسوا . ياهنامرآ  ترـضحنآ و  اب  دهع  دیدجت  رادید و 

. دونشیم خساپ  دهدیم و  مالـس  دوریم و ، ربق  کیدزن  رئاز  ترایز ، رد  دننادیم . ترـضح  نآ  اب  رادید  دیدجت  ياهنوگ  ار  نآ  دنراد و 
کی اب  رادید  دریگیم ؛ تروص  يدهع  دیدجت  يرادید و  هک  تساجنیا  دهدیم و  ار  مالس  خساپ  تسا و  هدنز  هدنونش ، ترایز  عقاو ، رد 
تسا ياهتکن  نیا  دندرک . هنادواج  ار  ترضح  نآ  تضهن  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ترایز  رب  دیکأت  اب  ناماما  هک  تفگ  دیاب  هدنز . يهوسا 

اروشاع يهثداح  هک  دوب  نکمم  نیا  دوشیم . هدید  نآ  راثآ  نایعیش  يهمه  هاگآ  دوخ  روعـش  رد  هچرگ  هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  رتمک  هک 
یلماوع و نایم  نیا  رد  دوش . فذح  اههرطاخ  زا  دریگ و  رارق  تلفغ  دروم  یلیالد  هب  اهدعب  اما  دریگ ، تروص  مهم  دادـخر  کی  ناونع  هب 

مالسلااهیلع بنیز  ترضح  مالسلاهیلع و  داجس  ماما  ياهدایرف  هحفـص 257 )  ) یتح دراد . هاگن  هدنز  ار  نآ  ات  دمآیم  دیدپ  دیاب  یطیارش 
ار ینیسح  تضهن  ترایز ، تنس  جاور  اب  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  مالـسلاهیلع و  رقاب  ماما  اما  دوش ؛ شومارف  دوب  نکمم  رفـس  لوط  رد  مه 

دندرک راوتسا  ندز  هجـض  ندرک و  هیرگ  ربق و  يوس  هب  نتفر  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  ترایز  موزل  رد  ار  یتنـس  نانآ  دندرک . هنادواج 
دمحم نب  رفعج  مساقلاوبا  مان  اب  راوگرزب  یعیـش  دنمـشناد  کی  دـش . نازورف  شرون  تشگ و  یگـشیمه  هنادواـج و  ینیـسح  تضهن  هک 

هک رثا  نیا  . درک فیلأت  ترایز  بباب  رد  یـشزرا  اب  باـتک  يربک ) تبیغ  زاـغآ  زا  سپ  لاـس  هس  ینعی  (م 368  یمق هیوـلوقنبا  هب  فورعم 
رد ار  باتک  نیا  يو  دراد . ترایز  باب  رد  ياهلاسم  هب  صاـصتخا  نآ  باـب  ره  هک  تسا  باـب  رب 108  لمتـشم  دراد ، مان  تارایزلا  لماک 
رد صوصخ  هب  هیولوق  نبا  تسا . هدربن  مان  يو  زا  هچرگ  دشاب ، هتـشاد  یفیلات  هراب  نیا  رد  ات  دوب  هتـساوخ  يو  زا  هک  تشون  یـسک  خساپ 

نعط دروم  هک  يدارفا  زا  هدش و  لقن  باحـصا  تاقث  قیرط  زا  هک  تسا  یتایاور  هدروآ ، باتک  نیا  رد  ار  هچنآ  هک  دنکیم  دیکات  همدقم 
اهتنا وادـتبا  رد  فلؤم  اما  تسا ؛ مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ربق  ترایز  يهرابرد  باـتک  نیا  مهم  شخب  تسا . هدرک  لـقن  یتیاور  دـناهدوب ،
ریاس ترایز  يهرابرد  اهتنا  رد  هتفگ و  نخـس  مالـسلاهیلع  یلع  ماـما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ربق  تراـیز  تراـیز ، لـصا  يهراـبرد 

دناوتیم شزرا ، اب  يراگنکت  نیا  اما  هدـمآ  زین  رگید  یثیدـح  ياهباتک  رد  تارایز  نیا  زا  يرایـسب  تسا . هدرک  لقن  یتاـیاور  ناـماما 
تلاصا تحـص و  يهراب  رد  تسا  يراوتـسا  دنـس  هدش ، دای  باتک  هوالع ، هب  دـهد . ناشن  هعیـش  گنهرف  رد  ار  تارایز  زا  یعماج  شرگن 

ربکا یلع  داتسا  ار  هدش  دای  باتک  تسا . هدش  لقن  مالسلاهیلع  همئا  ریاس  مالسلاهیلع و  نیسح  ماما  يارب  ترایز  ناونع  هب  هچنآ  زا  يرایسب 
دوخ ار  ترایز  تنـس  تسا ، هرمع  جح و  رفـس  نامه  هک  ادخ  يهناخ  ترایز  يهلأسم  زا  سپ  (. 1 . ) تسا هدرک  رشتنم  حیحصت و  يرافغ 

قح رد  دیاین ، نم  ترایز  هحفص 258 )  ) هب هنیدم  رد  اما  دیایب ، هکم  هب  سک  ره  : » دومرف ترضح  داهن . انب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر 
دننکیم رفس  هنیدم  هب  جح ، لامعا  زا  شیپ  ای  سپ  هعیـش ، ینـس و  زا  ادخ ، يهناخ  نارئاز  هک  تسا  ساسا  نیمه  رب  تسا ». هدرک  افج  نم 

مهاوخ تمایق  زور  رد  وا  عیفـش  نم  دـیایب ، نم  ترایز  هب  سک  ره  : » دومرف زین  و  دنباتـشیم . هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  ربق  تراـیز  هب  و 
: تسا هدـمآ  يرگید  تیاور  رد  تاراـیزلا ص 9 .) لـماک  .« ) دوب دـهاوخ  وا  يارب  تشهب  دـنک ، تراـیز  ارم  سک  ره  : » دومرف زین  و  دوب ».

هیولوقنبا ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللالوسر  يهمان  تراـیز  نتم  لماک 10 .)  ) وا شرع  رد  تسا  دـنوادخ  ترایز  دـننام  لوسر  ربق  ترایز 
ماجنا ار  شفئاظو  لوسر  هک  نیا  هب  تداهش  لوسر . تلاسر  ادخ و  تینادحو  هب  تداهش  زا : تسا  ترابع  نآ  یلصا  ناکرا  تسا . هدروآ 

. لوـسر رب  هکئـالم  ادـخ و  دورد  تاولـص و  نداتـسرف  هداد . تاـجن  تلالـض  كرـش و  زا  ار  اـم  شلوـسر  هک  نیا  زا  ادـخ  شیاتـس  هداد .
(. لماک 11 . ) وا لوسر  طسوت  هب  ادـخ  زا  رافغتـسا  تساوخرد  و  وا . تامدـخ  ساپ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يارب  شاداپ  شتـساوخ 

شیوخ يارب  اعد  تسالوخرد  لوسر و  رب  تاولص  مالسا و  نداتـسرف  نآ ، یلـصا  نکر  هک  دراد  دوجو  ترایز  زا  مه  يرگید  ياههنومن 
ترایز کی  تسا . تفرگ  رارق  دیدش  تیانع  دروم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ترایز  زا  دعب  مالـسلاهیلع  یلع  ماما  يهمان  ترایز  تسا .
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هک نیا  هب  تداهـش  دورد و  مالـس و  ص 37 ) . ) تسا هدش  تیاور  مالـسلاهیلع  نانمؤمریما  يارب  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  زا  لصفم  يهمان 
نب یـسوم  زا  مه  لصفم  يهمان  ترایز  کی  ناوارف . رافغتـسا  مه  دعب  و  هیبن » ننـس  تعبتا  هباتکب و  تلمع  هداهج و  قح  هللا  یف  تدهاج  »
نیا یلصا  رصانع  ( 38 ص 39 -  . ) تسا هدروآ  ار  نآ  هیولوقنبا  هک  هدوب  دـیلو  نب  نسح  نب  دـمحم  عماجلا  باتک  رد  مالـسلاهیلع  رفعج 

تافـص و نایب  و  دنوادخ ، زا  رافغتـسا  بلط  يارب  ترـضح  دوخ  ترـضح و  ربق  هب  کسمت  لوسر ، رب  ادخ  دورد  مالـس و  مه  همانترایز 
. هللا ۀجح  ای  کیلع  مالسلا  هللا . یلو  ای  کیلع  مالسلا  هللا ، ةوفص  ای  کیلع  مالسلا  هللا . بیبح  ای  کیلع  مالسلا  ترـضح : نآ  یهلا  بصانم 

سرد تاراـیز ، نیا  رد  تسا . لـصفم  رایـسب  هک  نآ  همادا  و  ص 39 )  ) نیرخالا نییلوالا و  ملع  ثراو  نیدـلا و  دومع  اـی  کـیلع  مالـسلا 
يارب تسا . هدش  حیرـشت  تماما  خـیرات  اب  طابترا  رد  هعیـش  هحفـص 259 )  ) یخیرات شنیب  روطنیمه  تسا . هدـمآ  لـماک  روط  هب  تماـما 

نم لوا  مولظم و  لوا  تنا  هللا . یلو  ای  کیلع  مالـسلا  تسا : هدـمآ  مالـسلاهیلع  یلع  ماـما  تراـیز  رد  تاراـیزلا  لـماک  رد ص 42  لاـثم :
« هدـش بضغ  وا  قح  هک  سک  نیلوا   » و مولظم » نتیـسخن   » ناوـنع هب  ماـما  اـجنیا  رد  نیقیلا . كاـتأ  یتـح  تبـستحا  تربـص و  هقح  بصغ 

نینسح هب  تبسن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تبحم  يهرابرد  یلصف  مالـسلاهیلع  یلع  ماما  ترایز  زا  سپ  هیولوقنبا ، تسا . هتـشگ  یفرعم 
. تسا يرادتماما  يرادـنید و  سرد  تسرد  مه  هماـنترایز  نیا  مالـسلامهیلع . عیقب  يهمئا  روبق  تراـیز  رد  یلـصف  نآ  زا  دـعب  هدروآ .
زا ادتبا  تسا . باتک  فیلات  زا  یلـصا  دوصقم  عقاو ، رد  هک  دـباییم  صاصتخا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هب  ثحابم  نآ  زا  سپ  (ص 52 .)

تداهش زا  ءایبنا  یهاگآ  زا  نآ ، زا  سپ  دوشیم . دای  ترضح  نآ  دلوت  زا  سپ  دلوت و  زا  شیپ  زا  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  رابخا 
تداهش هک  دیآیم  تسد  هب  تایاور ، نیا  زا  تسا . تسد  رد  یناوارف  ثیداحا  هراب  نیا  رد  هک  دوشیم  تبحص  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما 
نیاربانب دناهتسنادیم . مهم  يهثداح  کی  ناونع  هب  ار  نآ  شیپ ، زا  هکئالم  ءایبنا و  يهمه  هک  هدوب  یعطق  رما  کی  مالسلاهیلع  نیسح  ماما 

ماما دوخ  یهاگآ  يهرابرد  زین  اهنآ  زا  يایسب  هک  تیاور  همه  نیا  تسا . هدوبن  يداع  لومعم و  رما  کی  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  تداهش 
هعیش تما  رد  دوخ  زا  یمیظع  یخیرات  ریثأت  تسیابیم  روبزم  يهثداح  هک  تسا  نآ  دیؤم  تسا . شیوخ  تداهـش  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح 

یگدنز يهعومجم  رد  مهم  يهطقن  کی  هکلب  هدوبن  لومعم  یسایس و  تداهش  کی  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  ینعی  دشاب . هتـشاد 
صاقو دعس  دننک ، لاؤس  دنهاوخیم  هچ  ره  ات  دهاوخیم  مدرم  زا  ربنم  يالاب  رب  مالسلاهیلع  نانمؤمریما  هک  ینامز  دیآیم . رامـش  هب  رـشب 

، وت نادـنزرف  زا  يدـنزرف  و  هتـسشن ، یناطیـش  وت  ياهوم  زا  کی  ره  ریز  دـیامرفیم : ترـضح  دـسرپیم ؛ شرـس  ياهوم  ددـع  زا  هنعط  هب 
اما تشون : نینچ  هیفنح  نب  دمحم  شردارب  هب  ياهمان  هکم  نامه  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ص 75 .) . ) تشک دهاوخ  ار  نیـسح  مدنزرف 

نامسآ و دنوشیم . رادازع  ملاع  مامت  زین  تداهـش  زا  دعب  ص 76 .) .) حتفلا كردی  مل  یب ، قحلی  مل  نم  دهـشتسا و  یب  قحل  نم  ناف  دعب :
، شتیاکح هحفـص 260 )  ) تایاور نیا  هتبلا  دننیبیم . هزات  نوخ  دنرادیم  رب  ار  نآ  هک  یگنـس  ره  ریز  دـننکیم . هیرگ  دیـشروخ  نیمز و 

رداص مالـسلاهیلع  ناماما  زا  تایاور  نیا  لصا  هک  تسا  ملـسم  اـما  مینادیمن ؛ ارنآ  تفیک  میمهفیمن و  اـم  هچرگ  تسا . حـیبست  تیاـکح 
هیرگ هب  طوبرم  تایاور  مود ، یس و  باب  زا  هیولوقنبا  تسا . هدمآ  مه  ناماما  ریغ  لوق  زا  تنـس و  لها  ذخآم  رد  اهنآ  زا  يرایـسب  هدش و 
يارب ندرک  هیرگ  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  دای  ظفح  ناکرا  زا  یکی  دروآیم . ار  مالسلامهیلع  تیب  لها  مالسلاهیلع و  نیسح  ماما  رب  ندرک 
تسا مالـسلاهیلع  قداص  ماما  تیاور  نیا  هیبش  تایاور  نیا  زا  يرایـسب  نومـضم  تسا . هدش  دیکأت  يدایز  رادقم  هب  هراب ، نیا  رد  تسوا .
داجـس ماـما  هب  طوبرم  همئا ، ندرک  هیرگ  راـبخا  رتشیب  ص 111 .)  ) راـنلا یلع  ههجو  هللا  مرح  هاـنیع  تضاـفف  هدـنع  اـنرکذ  نم  دومرف : هک 

نآ دش ، مگ  شدنزرف  کی  طقف  بوقعی  دومرفیم : دوش ، مارآ  ات  دنتساوخ  یم  شترـضح  زا  درکیم و  هیرگ  تقو  ره  تسا . مالـسلاهیلع 
هب تاربعلا  لیتق  ریبعت  (. 115 . ) منک هیرگ  دیابن  ایآ  دندش ! حبذ  مفارطا  رد  متیب  لها  زا  یتعامج  مناردارب و  مردـپ ، نم  درک . هیرگ  هزادـنا 
هک نآ  زج  دنکیمن ، دای  وا  زا  سک  چیه  هک  انعم  نیا  هب  دناهداد ؛ تبـسن  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  دوخ  هب  ار  اهکشا  هدـش  هتـشک  يانعم 

يراوگوس سلجم  يرازگرب  تاربعلا . لیتق  تابرکلا و  ریسأ  یلع  مالـسلا  تسا : هدمآ  مه  نیعبرا  ترایز  رد  ( 117 . ) دوش يراج  شکشا 
. دـندرکیم هیرگ  ناـنآ  يهاوناـخ  همئا و  دـندناوخ و  يرعـش  ارعـش  دـندادیم . ماـجنا  همئا  هک  تـسا  ییاـهراک  زا  یکی  ارعـش  روـضح  اـب 
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ص . ) دندادیم يدایز  زیاوج  دندرکیم و  لابقتسا  یبوخ  هب  مالسلاهیلع  نیسح  يهیثرم  رد  رعـش  ندورـس  زا  مالـسلامهیلع  همئا  اصوصخم 
رد درک . هیرگ  ترـضح  نآ  دناوخ و  رعـش  مالـسلاهیلع  داجـس  ماما  يارب  هک  تسا  هدش  لقن  يدسا  دیز  نب  تیمک  ربخ  دروم  کی  ( 112

اـضر ماـما  يارب  هک  تسا  یعازخ  لـبعد  هب  طوبرم  يرگید  داد . ترـضح  دـهدب و  يو  هب  ار  شـسابل  اـت  تساوـخ  ماـما  زا  هزیاـج ، تقو 
عمسم تسا . مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ربق  ترایز  هب  نتفر  رد  مدرم  ضیرحت  رگید  يهتکن  تسیرگ . تخس  ماما  دناوخ و  رعـش  مالـسلاهیلع 

هب ناگتسباو  مورب ، رگا  ماهدش . هتخانش  هرـصب  رد  نم  متفگ : يوریم ؟ نیـسح  ربق  رـس  تفگ : نم  هب  ماما  دیویم : يرـصب  کلملادبع  نب 
هحفـص . ) منکیم هیرگ  يرآ ، ینکیم ؟ يرادازع  وا  يارب  سپ  دومرف : ترـضح  دـنهدیم . ریخ  وا  هب  کلملادـبع -  نب  نامیلـس  هفیلخ - 

انفوخل و نوفاخی  اننزحل و  نونزحی  انحرفل و  نوحرفی  نیذـلا  انل و  عزجلا  لهأ  نم  نودـعی  مکنا  اما  دـندومرف : ترـضح  نآ  زا  سپ  ( 261
سرت زا  نوزحم ، ام  نزح  اب  دنوشیم و  لاحشوخ  ام  یلاحشوخ  اب  هک  یناسک  دیتسه ، ام  ناراوگوس  هلمج  رد  امش  ( 108 . ) انمأ اذا  نونمأی 

هدوب و مالسلامهیلع  همئا  دیکأت  دروم  تخس  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ربق  ترایز  دننکیم . ینمیا  ساسحا  ام  تینما  زا  سرت و  ساسحا  ام 
یغالا رهش ، نیا  رد  دوب ، هدمآ  هنیدم  هب  دوب و  یقارع  هک  هیسمحالا  دیعسما  مان  اب  ینز  تسا . هدمآ  تایاور  رد  يرامشیب  لئاضف  نآ  يارب 

هب اما  دییآیم ، ادهش  ترایز  يارب  اجنیا  ات  دوشیم . هچ  ار  قارع  لها  امش  دومرف : ترـضح  دورب . دحا  يادهـش  روبق  ترایز  هب  ات  تفرگ 
مالـسلاهیلع نیـسح  ماما  ربق  ترایز  يهرابرد  یتاـیاور  (. 118  ) دـیوریمن تسا  ءادهـشلادیس  هک  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  ربق  ترایز 

ماما ربق  رئاز  يارب  دوخ ، ياهاعد  نمض  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  تسا . هدش  لقن  ( 122  ) هللا ۀکئالم  نینچمه  و  ( 120  ) یهلا يایبنا  طسوت 
. دناهدوب نانمـشد  يهنعط  دروم  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  نیرئاز  هک  دنکیم  هراشا  ترـضح  اعد  نیا  رد  درکیم . اعد  مالـسلاهیلع  نیـسح 
و سمـشلا ، اهتریغ  یتلا  هوجولا  کلت  محراف  دشخبب ، دنوریم ، ترایز  هب  مرگ  باتفآ  ریز  هک  ینارئاز  دهاوخیم  دـنوادخ  زا  نآ  زا  سپ 

يارب (. 126 ... ) انل ۀـمحر  اهعومد و  ترج  یتلا  نیعالا  کلت  محرا  و  نیـسحلا . هللادـبع  یبأ  ةرفح  یلع  بلقتت  یتلا  دودـخلا  کـلت  محرا 
شیهارمه دنکیم ، تکرح  مالـسلاهیلع  هللادبع  ابا  مرح  يوس  هب  رئاز  هب  هک  یتقو  زا  دنتـسرفیم و  دورد  هکئالم  مالـسلاهیلع  نیـسح  رئاز 

: دیامرفیم مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  تسا . هدمآ  موزل  دح  رـس  ات  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ربق  ترایز  موزل  يهرابرد  صاخ  یلـصف  دـننکیم .
رگا یتح  (. 131 . ) لجوزع هللا  نم  ۀـمامالاب  نیـسحلل  رقی  نمؤم  لک  یلع  ضرتفم  هنایتا  ناف  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  ربق  ةراـیزب  انتعیـش  اورم 

(. 132  ) دراد ناوارف  باوث  دورب ، هک  دهدب  ار  يرگید  يهنیزه  رگا  دورب ، مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  ربق  ترایز  هب  دناوتیمن  شدوخ  یـسک 
دیدپ مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ربق  نارئاز  يهنیزه  تخادرپ  يارب  ار  يرامشیب  ياهفقو  يوفص ، يهرود  رد  اهدعب  هک  تسا  تایاور  نیمه 

تارایزلا لماک  رد  یتایاور  هدوب و  راوشد  رایـسب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترایز  ناـیوما  يهرود  رخاوا  رد  هحفـص 262 ) . ) تسا هدروآ 
قداص ماـما  هب  ریکبنبا  تسا . هداد  رارق  هجوت  دروم  ار  نآ  باوث  سرت و  فوخ و  لاـح  رد  تراـیز  هک  تسا  هدـمآ  ( 135  - صص 137 )
یتقو اما  مراد ، ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ربق  ترایز  قوش  متـسه و  میقم  یلعف ) ناهبهب  یکیدزن   ) ناجرا رد  نم  دـیوگیم : مالـسلاهیلع 

نانیچنخس ناطلس ، زا  سرت  ( 136  ) حلاسملا باحصأ  ةاعسلا و  ناطلسلا و  نم  افوخ  عجرأ  یتح  مدرگرب : ات  تسه  ملد  رد  یسرت  میآیم 
ترـضح دـندادیم . میلعت  دوخ  باحـصا  هب  ار  هیقت  لاح  رد  ترایز  همئا  سرت ، ياـضف  نیمه  لـیلد  هب  مراد . ناـناب  هزاورد  نارادزرم و  و 

هللا یلص  هللادبع ، ابأ  ای  کیلع  هللا  یلـص  وگب  وش و  در  ربق  ربارب  زا  شوپب و  كاپ  سابل  نک . لسغ  تارف  رد  دیامرفیم  مالـسلاهیلع  قداص 
ثیداحا ترایز  باوث  يهرابرد  فوخ . سرت و  تلاـح  رد  يروبع  رـصتخم و  تراـیز  کـی  ینعی  ( 136 . ) راب هس  ات  هللادـبع  ابأ  ای  کـیلع 

نتشون اب  يواسم  نآ  ماگ  ره  هدش و  هیـصوت  رایـسب  هدایپ ، ياپ  اب  رفـس  جح ، رفـس  دننام  تسرد  مه  اجنیا  رد  تسا . تسد  رد  يرامـشیب 
رد هک  تسا  يدح  هب  تمایق  زور  رد  مالسلاهیلع  نیسح  نارئاز  يزارفارـس  (. 145  ) تسا هدش  هتسناد  هانگ  کی  ندش  كاپ  هنـسح و  کی 
رد دشاب  مالـسلاهیلع  نیـسح  رئاز  هک  سک  ره  ( 146 . ) دوبیم مالـسلاهیلع  نیـسح  رئاز  شاـک  يا  هک  درادیم  تسود  یـسک  ره  زور  نآ 

رتدوز مالسلاهیلع  نیسح  نارئاز  (. 147  ) دوب دهاوخ  مالسلااهیلع  همطاف  مالـسلاهیلع و  یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  راوج  رد  تمایق 
ترایز ار  مالسلاهیلع  نیسح  هک  تسا  نآ  هدمآ ، تایاور  رد  هک  ترایز  طیارـش  زا  یکی  ( 148 . ) دش دـنهاوخ  تشهب  دراو  مدرم  ریاس  زا 
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رئاز هب  باثی  ام  یندأ  دیامرفیم : مظاک  ماما  تسا . یمهم  رایسب  دیق  نیا  دنسانشب . ار  وا  تیالو  ار و  وا  قح  هقحب . افراع  هک  یلاح  رد  دنک 
تاـیاور رد  (. 149 . ) رخأـت اـم  هـبنذ و  نـم  مدـقت  اـم  هـل  رفغی  نأ  هتیـال  هـتمرح و و  هـقحب و  فرع  اذا  تارفلا  طـشب  مالـسلاهیلع  نیـسحلا 

هل ارئاز  مالسلاهیلع  نیسحلا  ربق  یتأ  نم  تسا : تین  صولخ  ترایز ، رگید  طرش  (. 149  - 152 . ) تسا هدمآ  هقحب  افراع  ریبعت  يرامشیب 
هب تسا  نکمم  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ترایز  (. 156 . ) رخأت ام  هبنذ و  نم  مدقت  ام  هل  هللا  رفغ  ةرخالا  رادلا  هللا و  هجو  هب  دیری  هقحب  افراع 

ربمغیپ یتسود  رطاخ  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترایز  ناونع  تحت  یباب  هحفـص 263 ) . ) دریگب تروص  یفلتخم  اما  صاخ  ياههریگنا 
اقوشت نیـسحلا  ربق  ةرایز   » ناونع تحت  زین  یباب  ( 153 . ) تسا هدش  نیودـت  مالـسلااهیلع  همطاف  مالـسلاهیلع و  یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

هب مالسلاهیلع  نیسح  ترایز  تلیضف  (. 154 . ) ۀمایقلا موی  نینمالا  نم  هللا  هبتک  هیلا  اقوشت  نیـسحلا  ربق  یتأ  نم  دراد : باوث  یلیخ  هک  هیلا »
، نییلع یلعا  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  رئاز  مان  ندش  تبث  دحیب ، تلیـضف  نتـشاد  ناهانگ ، ندش  كاپ  تسا : هدش  نایب  فلتخم  ياهلکش 

ابأ تعمس  ( 167 . ) تسا هدمآ  تایاور  رد  هک  تسا  ییاهباوث  زا  ياهنومن  هرمع ، ماجنا  اب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترایز  ندوب  يواسم 
. دراد ةروربم  ۀـجح  تاـیاور  یخرب  رد  ( 169 . ) ۀـلبقتم ةروربم  ةرمع  لدـعت  مالـسلاهیلع  نیحـسلا  ربق  ةرایز  نا  لوقی : مالـسلاهیلع  نسحلا 

باوث دـنهاوخب  تاـیاور  رد  یتـقو  لومعم  روط  هب  ( 180 . ) تسا ناگدرب  قتع  باوث  اـب  ربارب  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  تراـیز  ( 170)
زینک هدرب و  قتع  باوث  زین  مالـسلامهیلع و  ماما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هارمه  هوزغ  ماجنا  هرمع و  جـح و  اـب  دـنهد  ناـشن  ار  يزیچ 

هار ای  سرت ، طیارـش  رد  ینعی  دشاب ، رتراوشد  ندرک  ترایز  هچ  ره  اعبط  دراد . يدایز  باوث  هک  تسا  نآ  يانعم  هب  نیا  دننکیم . هسیاقم 
یکی دراد . يرتشیب  باوث  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترایز  یـصوصخم  ياهزور  جح . ای  هرمع  دنچ  اب  ربارب  الثم  دراد . يرتشیب  باوث  رود ،

روط نیمه  (. 187 . ) دـهدیم شمارآ  وا  بلق  هب  دـنوادخ  دـیایب ، مالـسلاهیلع  نیـسح  ربـق  تراـیز  هب  زور  نیا  سک  ره  تسا : هـفرع  زور 
زور هک  تسا  یـسک  يارب  یـشاداپ  نیرتشیب  تسا . هدـش  هیـصوت  بجر  هام  رطف و  نابرق ، دـیع  ياهزور  يارب  ییاههمان  تراـیز  ندـناوخ 
هللا یقل  ءاروشاع  ۀـلیل  نیـسحلا  ربق  دـنع  تاب  نم  دـندومرف : مالـسلاهیلع  قداص  ماما  دورب . مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ربق  ترایز  هب  اروشاع 
زور دـنارذگب ، مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ربق  رانک  ار  اروشاع  بش  هک  یـسک  ( 191 . ) هتـصرع یف  هعم  لتق  امناک  ۀـمایقلا  موی  همدـب  اخطلم 

هک تسا  هدش  هیـصوت  نینچمه  تس . هدوب ا  رـضاح  نادیم  رد  مالـسلاهیلع  یلع  نب  نیـسح  اب  ییوگ  هک  دـیآیم  دولآنوخ  نانوچ  تمایق 
هللادبع ابا  اقآ  ربق  تمس  هب  ار  شهاگن  دورب ؛ عفترم  یماب  يالاب  ای  ارحص  هب  نآ  ياج  هب  دورب ، البرک  هب  اروشاع  زور  دناوتیمن  یـسک  رگا 

لـها و دـنک و  هـیرگ  ترـضح  نآ  يارب  نآ  سپ  هحفـص 264 ) ( ؛ دناوخب زامن  تعکر  ود  یعرـش  رهظ  زا  سـشیپ  یکدـنا  هاگنآ  دـنک ؛
ماما هب  بیرغ  بیرق و  يارب  هک  دـناوخب  ار  اروشواع  فورعم  ترایز  دـیاب  هک  تساجنیا  دـناوخارف . ندرک  هیرگ  هب  زین  ار  دوخ  يهداوناخ 

دای نم  هب  ياهمان  ترایز  مدرک : ضرع  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  تمدخ  دیوگیم : دمحم  نب  ۀمقلع  تسا . هدـش  هیـصوت  مالـسلاهیلع  نیـسح 
. دنداد میلعت  نم  هب  ار  اروشاع  ترایز  ترضح  متـسه . رود  هک  یتقو  ماهناخ  ماب  يور  زا  مه  مناوخب  مناوتب  ربق  رتکیدزن  زا  مه  هک  دیهد 

يهمین زور  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ترایز  مایا  رگید  زا  دوش . هدـناوخ  هناخ  ماب  رب  رود  زا  ترایز  هک  تسا  هدـش  هیـصوت  الوصا  (. 194)
نیـسح ماما  تضهن  تباـب  زا  (. 197-199 . ) تسا هدـش  رکذ  نآ  يارب  يرامـشیب  لـئاضف  هدـش و  یناوارف  هـیکت  نآ  رب  هـک  تـسا  ناـبعش 

. تسا هتفرگ  رارق  دیکأت  دروم  تارف  بآ  رد  ندرک و  لسغ  ترایز ، يارب  صوصخ  هب  هتفای و  تیمها  شزرا و  زین  تارف  بآ  مالـسلاهیلع 
رارق نینمؤم  ریاس  يهبترم  رد  تشهب  رد  هتفر و  ایند  راد  زا  نامیالا  صقان  ییوگ  دورن ، مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ترایز  هب  ياهعیـش  رگا  اما 

صقان ناک  اراوز  نیـسحلل  نکی  مل  نم  و  ۀـنجلا ؛ لها  نم  ناک  تیبلا و  لـهأ  اـنل  بحلاـب  هاـنفرع  اراوز  نسحلل  ناـک  نمف  (، 211 . ) درادن
هدـمآ تسدـب  هدـش و  ءاشنا  ترـضح  نآ  ترایز  تیفیک  رد  مالـسلاهیلع  نیموصعم  يوس  زا  یناوارف  ياـههمان  تراـیز  (. 212 . ) نامیالا

ياههمان ترایز  هک  هزادنا  نآ  تفگ ، ناوتیم  هک  يروط  هب  تسا ؛ هدروآ  مهارف  فلتخم  قرط  زا  ار  تارایز  نیا  یمامت  هیولوقنبا  تسا .
زا يرایـسب  ندنام  ياج  رب  تسا . هدشن  دراو  مالـسلامهیلع  نیموصعم  زا  کی  چیه  يارب  هدش  دراو  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  يارب  فلتخم 

لومعم روط  هب  تراـیز  نیا  تسا . هدرک  يروآعمج  دوخ  تاراـیزلا  لـماک  باـتک  رد  ار  اـهنآ  هک  تسا  هیوـلوقنبا  شـالت  نویدـم  اـهنیا 
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تارضح نانمشد  رب  نعل  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  رب  دورد  مالس و  نداتسرف  لصفم ص 241 ،) يهنومن  کی   ) دنوادخ سیدقت  رب  لمشتم 
هدرک لمع  شفئاظو  هب  ترـضح  نآ  هک  تسا  نیا  رب  یهاوگ  تعافـش و  بلط  ترفغم ، بلط  دوخ ، يارب  ياعد  مالـسلامهیلع  نیموصعم 

هدناوخ هللا  راث  هک  هحفص 265 )  ) تسا يزیچ  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  نوخ  زا  ماقتنا  تسا . راث  بلط  تارایز ، رد  مهم  يهتکن  کی  تسا .
تسا هدش  هتساوخ  دنوادخ  زا  اما  تسادخ ؛ دوخ  هب  لقعتم  هک  تسا  يراث  هکلب  تسین ، یبرع  لیابق  راث  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  دوشیم ؛

. هضرا یف  هللا  راث  کنأ  امهیلا و  توعد  لدـعلا و  طسقلاب و  ترمأ  کنا  دهـشأ  دـنک : کیرـش  ماقتنا  ندیـشک  رد  مه  ار  هدـننک  ترایز  ات 
کی مه  یلوت  يربـت و  ( 218  ) هراثنبا هللا و  راث  ای  کیلع  مالـسلا  هلیتقنبا  هللا و  لیتق  ای  کیلع  مالـسلا  هدـمآ ، رگید  تراـیز  رد  و  ( 214)
هتشک ار  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هک  یناسک  ترایز  نیا  رد  دراد . تیمها  رایسب  نمشد  زا  يرازیب  مالعا  تسا . ترایز  نیا  رد  لیـصا  طخ 

مکتلتق و ۀما  تنعل  درک : ادج  نامز  نآ  رد  تما  هیقب  زا  ار  هعیـش  هثداح ، نیا  دنوشیم . تنعل  دناهتـشاد ، تیاضر  ناشیا  ندش  هتـشک  هب  ای 
یف كرـش  نم  هللا  نعل  کـلتق و  نـم  هللا  نـعل  رگید : تراـیز  رد  و  ( 219 . ) مکیلع ترهاظ  ۀما  مکتیالو و  تدـحج  ۀـمأ  مکتفلاخ و  ۀـما 

تسا ترایز  نیا  یلصا  ناکرا  زا  یکی  مه  نمشد  رب  نعل  (. 225 . ) ءيرب کلذ  نم  هللا  یلا  انا  هب . یـضرف  کلذ  هغلب  نم  هللا  نعل  کمد و 
. تسا نابوخ  ترـصن  يارب  اعد  لباقم  رد  تسرد  نمـشد ، قح  رد  نیرفن  نیا  تسا . هدـمآ  زیر  لصفم و  تروص  هب  اـهلقن ، یخرب  رد  هک 
، کنعط نم  هللا  نعل  كامر ، نم  هللا  نعل  تسا : نانمـشد  زا  تمعن  نتفرگرب  يارب  زین  هکئالم  ادخ و  تنعل  هدـش ، دراو  اعد  هک  روط  نمیه 

متیأ نم  هللا  نعل  ءاـسن  یکبا  نم  هللا  نعل  كاـیانث ، نیب  هبیـضقب  تکن  نم  هللا  نعل  کـسأر  لـمح  نم  هللا  نعل  کـسأر ، زتـجا  نم  هللا  نعل 
نم هللا  نعل  كالخ ، کشغ و  نم  هللا  نعل  تارفلا ، ءام  کعنم  نم  هللا  نعل  کیلا ، راـس  نم  هللا  نعل  کـیلع ، ناـعأ  نم  هللا  نعل  كدـالوا ،

یلتاق کیلتاق و  عیمج  هللا  نعل  ۀیمـسنبا ، هراصنأ  هعابتأ و  هناوعأ و  هنبا و  هللا  نعل  و  دابکالا ، ۀـلکانبا  هللا  نعل  کبجی ، ملف  کتوص  عمس 
نآ ناعباتم  دش و  هتفریذپ  لیصا  طخ  کی  ناونع  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  طخ  ترایز ، نیا  رد  ( 251 . ) مکلتق یلع  ناعأ  نم  کـیبأ و 

باب يوقتلا و  ۀملک  مکنا  دهـشأ  تسه : مه  تماما  سرد  ترایز  نیا  زا  يرایـسب  رد  دناهدش . هتخانـش  وگتـسار  قداص و  دارفا  ترـضح ،
دروم نمشد  اب  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  داهج  ترایز ، نیا  رد  ( 222 . ) يرثلا تحت  نم  یقبی و  نم  یلع  ۀجحلا  یقثولا و  ةورعلا  يدـهلا و 

: تسا هدـش  هتـسناد  قح  هب  لمع  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زراب  قادـصم  ترـضح  هحفـص 266 )  ) نآ تکرح  هتفرگ و  رارق  دییأت 
کعم قحلا  نأ  و ؤ  داهج ، کعم  داهجلا  نأ  دهشا  تسا : هعیش  کی  تادقتعم  وزج  اهنیا  هک  تسانعم  نیا  هب  دهشأ  ریبعت  اب  هتکن  نیا  دییأت 

لیبس یف  تدهاج  تیفو و  تحـصن و  تغلب و  دق  کنأ  دهـشأ  کتیب و  لهأ  دنع  كدنع و  ةونبلا  ثاریم  هندـعم و  هلهأ و  تنأ  کیلا و  و 
تنک ینتیل  ای  دوشیم : لئان  ضیف  نامه  هب  دوب و  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  رانک  رد  هک  دراد  وزرآ  هعیـش  کی  تارایز  نیا  رد  (. 248 . ) هللا
کعم رفظاف  کعم  یمد  کفـسی  یتح  کیدـی  نیب  ماقأ  نمیف  تنک  یـسفنب و  کیقأ  کیف و  یتجهم  لذـبأ  اـمیظع و  ازوف  زوفاـف  کـعم 

لابند مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ات  ار  ءایبنا  نایم  تثارو  طخ  هک  تسا  ثراو  ترایز  مهم ، تراـیز  کـی  (. 250 . ) ۀنجلاب زوفلا  ةداعـسلاب و 
ثراو تسا ، مدآ  ثراو  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  طخ ، نیا  رد  هک  نیا  بلاج  تسا . ینآرق  مهم  رایـسب  یخیرات  ریوصت  کی  نیا  دنکیم ؛

ءایبنا و ثاریم  يهمه  ینعی  تسا . مالسلامهیلع  همطاف  نسح و  یلع و  دمحم و  یسیع و  یـسوم و  ثراو  تسا ، میهاربا  ثراو  تسا ، حون 
تیهن فورعملاب و  ترمأ  ةاکزلا و  تیتا  ةالصلا و  تمقأ  دق  کنأ  دهشأ  مهدعب : و  تسا . هدش  یلجتم  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  رد  ءایـصوا 

، نیمرح رانک  رد  هفوک  دجسم  البرک و  هک  تسا  زامن  ندناوخ  رگید  يهلأسم  (. 226 . ) نیقیلا كاتأ  یتح  اصلخم  هللا  تدبع  رکنملا و  نع 
نتشاذگ سدقم و  ناکم  ود  نیا  رابتعا  ندربالاب  (. 262  - 263  ) دناوخ مامت  ار  زامن  مه  اجنآ ، رد  ناوتیم  هک  نیا  نآ  دنراد و  مکح  کی 

زا رگید  باوبا  رد  تسا . هتفرگ  تروص  ینیـسح  يولع و  تضهن  ندـش  هنادواج  يارب  هک  تسا  یتامادـقا  زا  یکی  نیمرح ، رانک  رد  اهنآ 
زا یکی  تسا . هدـش  لقن  یناوارف  تاـیاور  ( 292  - 300  ) مالسلاهیلع نیسح  ماما  تبرت  تلیـضف  ینیـسح ، رئاح  تلیـضف  البرک ، تلیـضف 

لامعا لصف  رد  لامعالا  لابقا  رد  سوواطنبا  هک  تسا  هسدـقم  يهیحان  ترایز  هب  فورعم  ترایز  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  ییاـهترایز 
هضرع هسدقم  يهیحان  زا  ترایز  نیا  یناهفصا  بلاغ  نب  دمحم  طسوت  لاس 252  هب  هک  هدمآ  يو  ربخ  رد  تسا . هدرک  لقن  اروشاع  زور 
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نیا ای  دشاب  دیاب 262  ای  تسا . هحفص 267 )  ) مالـسلاهیلع نامز  ماما  دلوت  زا  شیپ  لاس  راهچ  نیا  هک  تسا  هتـشون  یـسلجم  موحرم  دش .
يادهش کت  کت  هب  باطخ  هک  تسا  نآ  رد  ترایز  نیا  يهدمع  یگژیو  دشاب . هدش  ءاشنا  مالسلاهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  يوس  زا  هک 
يرایسب ینعی  دربیم . مان  زین  ار  وا  لتاق  یتح  دنکیم و  رکذ  ار  یصاخ  تفص  مادک  ره  يارب  دراد و  ياهناگادج  مالـس  مان ، رکذ  اب  الرک 
نـسحلا نب  هللادبع  یلع  مالـسلا  تسا : هدـمآ  مالـسلاهیلع  نسح  نب  هللادـبع  يهرابرد  هنومن  يارب  نعل . کی  دراد و  مالـس  کی  اهدـنب ، زا 

مان اهنآ ، زا  يرایـسب  يهرابرد  هتبلا  هک  ادهـش  زا  رفن  نیرخآ  ات  بیترت  نیمه  هب  يدـسالا . لهاک  نب  ۀـلمرح  هیمار  هلتاق و  هللا  نعل  یکزلا 
مومع هب  باطخ  یتالمج  راصنأ و  ریخ  ای  مکیلع  مالـسلا  اـب  تراـیز  تسا و  رفن  ترایز 81  نیا  رد  ادهـش  رامـش  تسا . هدماین  نانآ  لتاق 

يهرابرد لصف 99  تسا . هدروآ  تیب  لها  روبق  ریاس  ترایز  يهرابرد  ار  یباوبا  دعب ، هب  مهن  دون و  باب  زا  هیولوقنبا  دباییم . نایاپ  ادهش 
هدـش هدروآ  مالـسلاهیلع  يداه  ماما  لوق  زا  زین  ماـما  ود  نیا  روبق  هب  طوبرم  ییاـههمان  تراـیز  تسا . مالـسلااهیلع  نمیظاـک  همئا  تراـیز 
باب تسا . هدوب  مالـسلاهیلع  داوج  ترـضح  شدنزرف  دـیکأت  دروم  هک  تسا  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  ربق  ترایز  يهرابرد  باب 101  تسا ،

ربق ترایز  يهرابرد  ( 106 باب 107 -   ) مه کچوک  باب  ود  تساهنآ . يهمانترایز  مالـسلاامهیلع و  نییرکـسع  ترایز  يهرابرد   103
1375 قودصلا ، ۀبتکم  نارهت ، ( 1 ( ) هحفص 269 . ) تسا هدمآ  همادا  رد  مالـسلاهیلع  ینـسح  میظعلادبع  مالـسلااهیلع و  هموصعم  يهمطاف 

. تسا پاچ  نیمه  اب  باتک  نیمه  هب  طوبرم  هدمآ ، ثحب  نیا  رخآ  ات  باتک  نتم  لخاد  رد  زتنارپ  رد  هک  یتاحفص  هرامش  ش .

نیسح ماما  تضهن  يراعش  یلکش و  داعبا 

رد رگید ، سدقم  ینید و  روما  زا  يرایسب  دننام  اروشاع  يهثداح  تفگ  دیاب  صخشم  روط  هب  نیسح  ماما  تضهن  يراعـش  یلکـش و  داعبا 
مه یعامتجا و  صاخ  طیارش  ظاحل  هب  مه  یخیرات ، سدقم  تکرح  کی  ناونع  اب  نآ  ياوتحم  ساسا و  یکی  تسا ، حرط  لباق  حطس  ود 

نیدتم مدرم  دروخرب  يهجیتن  هک  یمومع  گنهرف  يهصرع  رد  نآ  يهضرع  لکـش  تروص و  مود  ینید . یهلا و  يهدـیدپ  کی  ظاحل  هب 
زا ياهلحرم  رجاه ، يارب  هورم  افص و  نایم  ریسم  یط  تسا . نآ  هب  نداد  يراعـش  تروص  نآ و  نتـشاد  هاگن  هدنز  تیفیک  هدیدپ و  نیا  اب 

تـسا نآ  يراعـش  تروص  دهدیم  ماجنا  یجاح  کی  زورما  هچنآ  و  هداد ؛ خر  رجاه  يارب  هک  تسا  هدوب  یهلا  حرط  کی  يارجا  لحارم 
(. 1 . ) بولقلا يوقت  نم  اهناف  هللا  رئاعش  مظعی  نم  و  تسا : هدمآ  هتفرگ و  رارق  هجوت  دوجوم  نآرق  رد  هللا  رئاعش  زا  یشخب  ناونع  تحت  هک 

کی مود  تسا . نآ  خیرات  فادـها  نآ و  قافتا  تیفیک  دادـخر و  لصا  هک  دراد  یخیرات  سدـقم  يهرهوج  کی  البرک  بیترت ، نیمه  هب 
يرنه و لـئاسم  فـطاوع و  تاـساسحا و  اـب  نآ  ندرک  هتخیمآ  هژیو و  کـسانم  موـسر ، بادآ و  بلاـق  رد  نآ  يهئارا  هک  دراد  تروـص 
هک لوا  شخب  زا  نآ . ریذـپرارکت  دوـمن  زورما  رئاعـش  تسا و  سدـقم  یخیراـت  دوـب  کـی  هثداـح  لـصا  رگید  نخـس  هب  تـسا . یـشیامن 
دای اروشاع  يهعقاو  يراعـش  دعب  رد  صخـشم  نایرج  هحفـص 270 )  ) هس زا  ناوتیم  دوشیمن ، طوبرم  اـم  یلعف  ثحب  هب  نوچ  میرذـگب ،
لتک ملع و  زا  نآ  هب  طوبرم  رهاظم  نز و  ریجنز  نز ، هنیس  ياههتسد  لکش  رد  ياردازع  مود : ییارسهیثرم . یناوخهضور و  تسخن : درک .
يهس ره  ابعط  تسا . یشیامن  لکـش  هب  البرک  يهثداح  يزاسزاب  يزاسریوصت و  زا  یـصاخ  تروص  هک  هیزعت  موس  کلذ . ریغ  مچرپ و  و 

.32 جح ، ( 1 . ) تسا کیدزن  مه  هب  اهنیا 

يراعش تروص  هس  نیا  يهدمع  یگژیو 

یگژیو نیرتیـساسا  تسا ، یخیرات  یهلا -  دوب  هکی  دومن  هک  اهنیا  يراعـش  یگژیو  عقاو ، رد  يراعـش  تروص  هس  نیا  يهدـمع  یگژیو 
نایم اـج و  همه  رد  عقاو  رد  دراد و  ینید  تروص  هک  ییاـهگنهرف  يهمه  ناـیدا و  يهمه  رد  هک  تسا  يرما  نیا  دوشیم . بوسحم  نآ 
ناشن ار  دوخ  یبهذـم  مسارم  رد  راعـش ، تروص و  نیا  تروص . کـی  دراد و  هرهوج  داـم و  کـی  نید  تسه . ریطاـسا  زین  ماوقا و  يهمه 

جح رد  يرگید  ياج  ره  زا  شیب  رئاعش  نیا  دومن  مالـسا ، رد  دوشیم . ماجنا  هنالاس  تروص  هب  دراوم  رتشیب  رد  لومعم  روط  هب  دهدیم و 
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هب رداق  هک  یناملـسم  ره  تسا . هدش  ریذپرارکت  هدـمآ و  رد  کبـسانم  بلاق  هب  میهاربا  یگدـنز  يدـیحوت  ناتـساد  اجنآ  رد  تسا . هدـمآ 
صخشم دودح  تسا و  تباث  کسانم  جح  رد  دنک . رارکت  ار  کسانم  نیا  دیاب  راب  کی  شرمع  رد  تسه ، جح  رفس  ياههنیزه  تخادرپ 

ینعی دراد . يراعـش  يهبنج  یعوـن  هب  زین  نآ  هـک  تـسا  دـیع  زور  یـصاخ ، زور  لاـس  ره  دـنراد . ار  یتلاـح  نـینچ  زین  داـیعا  یتـح  دراد ؛
طیارش کی  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تسا . تروص  نیمه  هب  ارجام  زین  البرک  يهرابرد  تسا . سدقم  یخیرات  دوب  کی  زا  ییامنعقاو 

فلتخم ياهلکـش  رد  هنالاس و  تروص  هب  تسا ، یخیرات  یهلا -  دوب  یعون  هک  لمع ، نیا  هدز و  هسامح  کی  هب  تسد  یخیرات ، صاخ 
نآ يهرطاخ  دای و  اما  تسا ، هیزعت  بلاق  رد  نآ  يرارکت  تروص  دوشیم . رارکت  دوش ، فصو  دـناوتیم  يرادازع  یلک  ناونع  تحت  هک 
هب ای  ياهثداح  هچ  هک  نیا  نآ  تسا و  حرطم  یسرپ  کی  اجنیا  رد  دوشیم . ظفحیمومع  ياهيرادازع  یناوخهضور و  ییارسهیثرم و  رد 

اجنیا رد  دوشیمن . هتخاس  ياهرهوج  ره  يارب  راعش  هک  تسا  نشور  دنک . ادیپ  راعـش  دومن  تسا  نکمم  هحفص 271 )  ) يدوب هچ  یترابع 
حطـس رد  نآ  روضح  يهنیمز  هک  تسا  یناـیرج  ندوب  یهلا  نیا  تسا . مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  تضهن  ندوب  یخیراـت  یهلا -  رب  دـیکأت 

نیا هب  دروخن ، دنویپ  یتوکلم  طباور  تیونعم و  تیـسدق و  اب  رگا  دشابن ، یهلا  رما  رگا  دـنکیم . مهارف  ریگارف ، تروص  هب  مه  نآ  راعش ،
. یخیرات یعامتجا -  تکرح  کی  افرـص  هن  تسا  یهلا  تکرح  کی  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تکرح  دوشیمن . راعـش  هب  لیدبت  یگداس 

دایعا یتح  تسا . هدـش  یلجتم  جـح  کـسانم  رد  نینچ  نیا  مه  دـعب  هدـمآ و  نآرق  رد  هک  دراد  یهلا  يهناوتـشپ  لیعامـساو  میهاربا  هصق 
جیار ناناملـسم  ناـیم  یتقو  اهدـعب  یتـح  و  دوشیم . تسرد  شیارب  تیـسدق  تروص  یعون  ریطاـسا  رد  زورون  نیمه  دراد . یتلاـح  نینچ 

. دنکیمن ادیپ  يراعش  يهبنج  یگداس  هب  ياهعقاو  ره  اعبط  دوشیم . اپ  تسد و  شیارب  ینید  يهناوتشپ  یعون  دوشیم ،

اهراعش یگژیو 

هتشادن یهلا  رما  کی  ناونع  هب  تیسدق  نید و  رد  راوتـسا  یهاگیاج  و  دشاب ، یخیرات  افرـص  رگا  یخیرات ، يهعقاو  کی  اهراعـش  یگژیو 
زا یعون  تیبثت  رد  نآ  يریذـپ  رارکت  نداد  ناشن  اـنعم ، نیا  هب  راعـش  دـنکیمن . ادـیپ  يراعـش  يریذـپ  رارکت  دـنامیم و  یخیراـت  دـشاب ،

يارب اهرایعم  يهضرع  تساهلآهدـیا . اههوسا و  دوجو  رگناـشن  تساـهنیرترب ، دوجو  تاـبثا  ياـنعم  هب  تساـهنامرآ . اههدـیا و  اهـشزرا ،
ادخ و اب  ار  ناسنا  دنکیم ، جوزمم  تیعقاو  اب  ار  فطاوع  اهراعش ، نیا  تسا . یگهرمزور  اهیگدولآ و  زا  زیهرپ  راتفر و  لامعا و  شجنس 
، راعش رد  دنکیم ، عناق  ار  شلقع  خیرات ، يهعلاطم  اب  ناسنا  رگا  دهدیم . دنویپ  تسا ، ناسنا  فارطا  رد  ادخ  يهدمع  قولخم  هک  تعیبط 

تیوقت اهـشزرا  نآ  ساسا  رب  ار  دوخ  سح  دوشیم و  گنهامه  هدرک ، نایب  یخیرات  لقع  هک  هچنآ  اب  دزاسیم و  عناق  مارآ و  ار  شحور 
رد هعقاو  نیا  لاس  ره  میراد . هاگن  هدنز  ار  نآ  هثداح  کی  ررکم  نایب  اب  هدش و  وربور  رارکت  يهلأسم  اب  ات  دوشیم  ببس  اهراعش  دنکیم .
اب دـنرب ، هرهب  ینالقع  ياههشیدـنا  زا  هک  نآ  زا  شیب  مدرم  درادیم . هاگن  دوخ  عفن  هب  ار  تاـساسحا  دوشیم و  ناـیب  فلتخم  ياـهلکش 

ياروشاع يهناوتـشپ  دـیاب  يرکف  ینلقع و  ياروشاـع  دـننکیم . یگدـنز  تساـهنآ ، ساـسحا  هحفـص 272 )  ) اـب طاـتبرا  رد  هک  یلئاـسم 
يرکف ياروشاع  رد  ار  تایح  حور و  هدـش ، دای  رئاعـش  تسین . زاـسراک  يرگید  نودـب  اـهنیا  مادـک  چـیه  هک  يروط  هب  دـشاب ، یـساسحا 

هدش هدناوخ  بولق  ياوقت  زا  یشان  رئاعـش ، میظعت  نآرق  رد  دوشیم . اهنآ  یگدنز  نتم  مدرم و  يهماع  يهنایم  نآ  جاور  ببـس  دمدیم و 
ینامیا یبلق  ساسحا  ناـسنا  میظعت ، نیا  اـب  هک  تسا  نیا  مه  شلیلد  تسا . ناـسنا  یفطاـع  یقـشع و  كرد  لـحم  یتسرد  هب  بلق  تسا ؛

. دهدیم ناشن  ار  دوخ 

رئاعش بلاق  يریذپ  رییغت 

ثداوح ریاس  دننام  خیرات  رتسب  رد  یلومعم  يداع و  يهثداح  کی  ناسب  یمالـسا ، تایاور  رد  البرک  يهثداح  رئاعـش  بلاق  يریذـپ  رییغت 
تـسد هب  روصت  نیا  زا  يریوصت  رگا  دـناهدرک . ياروگوس  نآ  يارب  هدوب و  نآ  هب  فقاو  لبق  زا  زین  یهلا  ياـیبنا  هلب  تسا ؛ هدـشن  ریوصت 
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فلتخم داعبا  رد  هک  دوب  یفلتخم  رئاعـش  دـمآ ، دـیدپ  نآ  نداد  خر  زا  سپ  هچنآ  دوشیم . راکـشآ  یخیراتارف  دادـخر  نیا  تمظع  دـیآ ،
یتـح يراوگوس و  سلاـجم  يرازگرب  یتدـم  زا  سپ  یناوـخهضور و  بادآ  تراـیز ، بادآ  تفرگ . لکـش  دوـب »  » نآ نداد  ناـشن  يارب 

رب رورم  هب  تسا . هتفای  جاور  ناناملسم  دوخ  راکتبا  اب  یخرب  نیموصعم و  يهیصوت  هب  یضعب  هک  تساهنآ  زا  ياهنومن  هیزعت  یناوخهیبش و 
ات هتفای  هعـسوت  نآ  يهریاد  یلم ، موسر  بادآ و  رنه و  زا  يریگهرهب  دـیدج و  ياهـشور  زا  هدافتـسا  اـب  دـش و  هدوزفا  اـهراک  نیا  يهنماد 

يهنماد رب  هدش و  هتساک  کبس  کی  يهنماد  زا  هاگ  یعامتجا ، طیارش  بسانت  هب  هتبلا  تسا . هدیسر  ام  تسد  هب  هزورما  هک  هچنآ  هب  دیسر 
هب درک . ادـیپ  يرتشیب  تیمها  یناوخهضور  نآ ، لوفا  زا  دـعب  تشاد و  ار  لوا  شقن  هیزعت  يراـگزور  تسا . هدـش  هدوزفا  يرگید  کـبس 

دناوتیم زین  زونه  تشاد و  دوجو  مدرم  يهماـع  يارب  نآ  ریوصت  ـالبرک و  يهعقاو  یکلـش  يروص و  دـعب  رد  لوحت  ریغت و  دـسریم  رظن 
ياهملیف ار  نآ  ياج  هدش و  هدرپس  یـشومارف  هب  نونکا  اما  ياهدرپ ؛ ياهیـشاقن  دوب ؛ البرک  تمدخ  رد  یـشاقن  يراگزور  دـشاب . هتـشاد 

ياپ اهراذـگ ، رانک  مدرم  دوبن ، یطابترا  هحفـص 273 )  ) لیاسو لیبق  نیا  هک  نامز  نآ  تسا . هتفرگ  ییویدار  ياههمانـشیامن  ینویزیولت و 
تمدخ رد  ار  یـشاقن  دیاب  زین  زورما  دندادیمارف . شوگ  وا  هب  دنداتـسیایم و  درکیم ، حرـش  ار  یـشاقن  ياههدرپ  هک  یـسک  تاحیـضوت 

هک يروط  هب  دوش ، حرطم  رتيدج  نآ  یفطاع  یبهذم و  دعب  هکلب  دـشاب ، هتـشادن  يرنه  يهبنج  افرـص  هک  ياهنوگ  هب  اما  دروآرد . البرک 
اهشزرا نآ  دشاب و  هتشاد  شبوبحم  ياهتیصخش  اب  تبارق  ساسحا  دنزب ؛ هقلح  شنامشچ  رد  کشا  دنیبیم ، ار  یشاقن  هدرپ  یسک  یتقو 

. دنک دیدجت  شاهرطاخ  رد  ار 

رنه رئاعش و 

هجو نیرتـهب  هب  رنه  رازبا  تروص  نیا  رد  دراد . راـک  رـس و  ساـسحا  اـب  زین  رئاعـش  تسا . ساـسحا  يهلوقم  زا  رنه  عقاو ، رد  رنه  رئاـعش و 
زج هب  یـصاخ  يهدـش  فیرعت  راعـش  تروص و  هک  البرک  دـننام  دروم  رد  صوصخ  هب  دریگ . رارق  رئاعـش  رتهب  حرط  راـیتخا  رد  دـناوتیم 
هک دوجوم  تیعـضو  هب  هراب ، نیا  رد  رگا  دروخیم . دـنویپ  هعماج  رد  دوجوم  رنه  اب  یهاوخن  یهاوخ  درادـن و  يراوگوس  ترایز و  لصا 
نآ یفرعم  يارب  هزات  ياهراعـش  دـیدج و  ياهتروص  نتفای  يارب  شالت  دوشن و  افتکا  تسا ، هتـشذگ  نامدرم  لمع  هشیدـنا و  لاح  دوخ 

دیاب تسین . ياهداس  راک  دـیدج  ياهتروص  يهئارا  هک  مینادیم  هتبلا  تسا . هدـش  ماـجنا  هتـسیاش  يراـک  املـسم  دریگ ، تروص  هرهوج 
یخرب هک  رگید  لاکـشا  ای  ینزهنیـس و  ياههتـسد  روط  نیمه  دشاب . هتفای  تیلوبقم  هدش و  يداع  يرما  مدرم ، يارب  هیزعت  ات  درذگب  اهلاس 
يردق دنه  رد  البرک  يارب  يزاسراعش  لاثم  يارب  تسا . هتفرگ  رارق  دیدج  يهرهوج  تمدخ  رد  هتشاد و  دوجو  یتنـس  تروص  هب  اهنآ  زا 

ام اجنیا  رد  تسین . لومعم  اجنیا  رد  هک  یـصاخ  لکـش  هب  مه  نآ  هناخروشاع . اجنآ  رد  میراد  هیکت  اجنیا  رد  تساـم . روشک  اـب  تواـفتم 
فجن و البرک و  ياهتکام  نتخاس  اجنآ  رد  مینادیم ، یبهذم  يهمانشیامن  یعون  تروص  هب  البرک  يهثداح  يزاسزاب  يانعم  هب  ار  هیزعت 

رایـسب اضق  زا  دناهتفرگ و  شیپ  رد  دابآردیح  رد  دنه  نایعیـش  هک  تسا  ياهیور  هشیدنا و  رکفت و  لصاح  نیا  . تسا هتفرگ  مان  هیزعت  هریغ 
تنطلـس نارود  ینعی  نامز ؛ نامه  زا  زین  ار  اهودنه  هلکب  هدرک  بذج  ار  بهذم  ینـس  يهعماج  اهنت  هن  هک  ردق  نآ  تسا . هدوب  قفوم  مه 
ناوتیم نیاربانب  دناهتفریذپ . ار  البرک  یشزرا  تیعقاو  دناهدشن ، ناملسم  رگا  یتح  هدرک و  لیامتم  مالـسا  هحفص 274 )  ) هب یهاش ، بطق 

دیـشخب و تیفیک  رنه ، قیرط  زا  ـالبرک  يهثداـح  یلکـش  يدوـمن و  دـعب  داد . رارق  رئاعـش  تمدـخ  رد  هناـملاع  تروـص  هب  ار  رنه  دـیاب  و 
. درک قلخ  ياهزات  ياهتروص  دیآیم ، دیدپ  هریغ  يرامعم و  ینیشنرهش و  یگدنز  یعامتجا و  طباور  رد  هک  یتارییغت  اب  بسانتم 

بایهزات رئاعش  یفنم  ضراوع 

راکـشآ حضاو و  ار  دوب  دومن  و  دهد ، طسب  هصرع  رد  ار  راک  يهرهوج  دنناوتیم  هک  هزادنا  نامه  راعـش ، بایهزات  رئاعـش  یفنم  ضراوع 
دریگیم تروص  ینامز  نیا  دنک . عطق  ار  دومن  دوب و  نایم  دنویپ  طابترا و  ینعی  دنک . هناگیب  ساسا  هرهوج و  زا  ار  ناسنا  دناوتیم  دزاس ،
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هب راعـش  ینعی  دنک . عطق  نآ  زا  هدمآ  تسد  هب  جیاتن  دادخر و  لصا  رد  لمأت  هشیدنا و  اب  ار  دوخ  بسانت  يرنه ، رکف و  دعب  زا  راعـش ، هک 
، تسا دومن  نیا  داد  ناـشن  لوغـشم  هک  یـسک  مک ، تسد  اـی  دوش ؛ عطق  دوخ  دوب  اـب  شطاـبترا  دومن ، ناونع  هب  هک  دوش  هضرع  ياهنوـگ 
، دـباین رد  دـیحوت  اب  ار  نآ  طابترا  اما  دـهد ، ماجنا  ار  مسارم  يهمه  هکم ، رد  یجاح  کـی  رگا  لاـثم ، يارب  دـشابن . طاـبترا  نیا  هب  هاـگآ 

نیا ماجنا  طیارـش  نیمه  رد  یتح  ادخ  هک  درک  تلفغ  دیابن  هچرگ  درادـن . وا  يارب  ار  بولطم  ریثأت  اهراعـش ، نیا  هک  درک  روصت  ناوتیم 
لکـش رگا  هک  تسا  ینوناق  اریز  ظوفحم ؛ نآ  تمرح  تسا و  یهقف  لصا  کی  نیا  دریذپیم . دهاوخیم و  یـصخش  نینچ  زا  ار  کسانم 

هتبلا تلفغ ، هنومن  نیا  دوش . كرت  تسا  نکمم  تسا ، يدـج  نآ  يدـمآراک  هک  زین  يدراوم  رد  دـهدب ، تسد  زا  ار  شیمومع  ینوناـق و 
رد اـما  تسا . دومن  دوب و  ناـیم  طاـبترا  تلفغ  نآ و  ماـجنا  تیفیک  راعـش ، حرط  هب  طوبرم  هکلب  تسین ، راعـش  دوخ  یفنم  ضراوـع  وزج 

نیسح ماما  تکرح  یخیرات  یهلا -  تخاس  اب  هک  دوش  هتخاس  يرئاعـش  دریگب . دوخ  هب  یفرحنا  يهبنج  تسا  نکمم  راعـش  دوخ  يدراوم 
هب سکع  هب  ای  دوش  هیکت  سدقت  رب  راعـش  رد  دح  زا  شیب  رگا  هنومن ، يارب  تسین . راگزاس  راوگزب  نآ  سدقم  فادها  زین  مالـسلاهیلع و 
رد هک  درک  روصت  ناوـتیم  اـجنیا  رد  دریگ ، هحفـص 275 )  ) تروص نآ  رد  يونعم  فیرحت  یعون  اـی  دوش  ضرع  يزیمآتناـها  تروص 

نایب مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تاشیامرف  رد  هک  دراد  یفادـها  البرک  رگید ، تراـبع  هب  تسا . هداد  يور  فارحنا  یعون  يزاسراعـش  راـک 
هلمج زا  ناوتیم  هنومن  يارب  تسا . هدـمآرد  راعـش  تروص  هب  اـهنآ  زا  یخرب  هک  دـش  ناـیب  یتـالمج  بلاـق  رد  فادـها  نیا  تسا . هدـش 
هدـید تلذ  زا  ییاهدومن  البرک  يهثداح  یلکـش  ياههبنج  هدـش و  یحارط  رئاعـش  رد  رگا  یطیارـش  نینچ  رد  درک . دای  هلذـلا  انم  تاـهیه 

هک تسا  نیا  يرهطم  داتـسا  يهدـیقع  هنومن ، يارب  دراد . تاـفانم  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  تضهن  يهرهوج  داـینب و  اـب  بلطم  نیا  دوش .
البرک تضهن  یعقاو  فادـها  اـب  دوشیم ، هئارا  نآ  زا  اـههضور  یخرب  رد  هک  يریوـصت  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماـما  یهاوـخ  بآ  ناتـساد 

. دراد تافانم 

راعش یناوخهضور و 

یصاخ رنه  لکـش ، ظاحل  هب  اما  تسا ، یخیرات  عیاقو  نایب  یتهج  زا  یناوخهضور  هک  تسا  تسرد  نیا  تفگ  دیاب  راعـش  یناوخهضور و 
يهمه یفطاع و ... ریباعت  رعـش و  زا  هدافتـسا  رگیدـکی ، اب  اهنآ  قیفلت  بلطم ، باختنا  يزاوآ ، يهبنج  تسا . هتفر  راکب  نآ  رد  نایب  عون  زا 
میراد نیقی  تسا . هدرک  لیدبت  يراعش  يرنه و  راک  یعون  هب  ار  نآ  هدروآرد و  ضحم  یخیرات  تروص  زا  ار  یناوخهضور  تیهام  اهنیا ،

رثا كانزوس ، یتح  یخیرات  ياهلقن  زا  يرایـسب  لقن  دـننام  دـنک ، نایب  يداـع  روط  هب  ار  یخیراـت  عیاـقو  افرـص  رگا  یناوخهضور ، ره  هک 
زا یناوخهضور  اما  دروآ ؛ درد  هب  ار  یلد  هاگ  دـشاب و  نیرفآ  تربع  تسا  نکمم  هچرگ  دراذـگیمن ؛ ياجرب  بطاـخم  حور  رد  یـصاخ 
ای يراتفگ  تروص  هب  بلاـطم ، ناـیب  رد  دـناهتفایرد و  ار  نآ  خـیرات  رد  مهم  ناـناوخهضور  هک  تسا  ياهتکن  نیا  تسا . يرگید  يهلوقم 
هک نانچ  دنادب . یخیرات  باتک  کی  ار  ءادهـشلا  ۀضور  دننام  یباتک  دیابن  یـسک  دناهدز . يزاساضف  هب  تسد  صاخ  یعون  هب  يراتـشون ،

اههتفگ اهلقن و  مقـص  تحـص و  یبایزرا  يارب  یخیرات  قیقد  ياهشور  هک  نآ  ناکما  باتک ، نیا  یخیراـت  داروم  زا  يرایـسب  رد  ـالوصا 
یساسحا و يرنه و  طابترا  رادقم  هتفر و  راکب  رنه  و  نآ ، رب  مکاح  حور  هیـضق ، ياضف  يور  دیاب  اجنآ  رد  درادن . دوجو  دوش ، هدرب  راکب 

هحفص  ) رد ار  وا  بلاطم  دیاب  هدوب ، قفوم  هدنسیون  هلحرم  نیا  رد  رگا  . دوش هیکت  تسالبرک ، يهرهوج  هک  یلصا  دوب  اب  دومن  نیا  یفطاع 
رب ندوزفا  قح  یـسک  دوشیم ، هتخادرپ  یخیرات  عیاق  لقن و  هب  هک  اجنآ  ات  یناوخهضور ، رد  نیاربانب ، تفریذـپ . بوچراهچ  نیمه  ( 276
رد دراد . ار  یتارایتخا  دنمرنه ، کی  ناونع  هب  ناوخهضور  صاخ  ياهزوح  رد  اما  درادـن . ار  هریغ  مسا و  هثداح و  لعج  یخیرات و  بلاطم 

یلگ ای  تخرد  يرعاش ، یتقو  دبلطیم . ار  يزاب  رایـسب  ياضف  نایب ، نیا  دوخ  هتبلا  هک  تسا  هثداح  نایب  تیفیک  دراد ، تیمها  هچنآ  اجنیا 
ار نآ  دیابن  تسا  يدمحم  لگ  رگا  ای  دنکب ؛ لگ  ود  دیابن  ار  لگ  کی  اجنیا  رد  دیوگب . رعـش  تیب  دص  تسا  نکمم  دـنکیم ، فصو  ار 

دهیم سای  یلگ  يوب  مه  سای ، لگ  نیا  دیوگب  دناوتیم  دنک ؛ فصو  لکـش  رازه  هب  دناوتیم  ار  لگ  نیمه  اما  دـنک ؛ یفرعم  سای  لگ 
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هب ار  نآ  تسابیز ، لگ  رگا  الثم  دشاب ؛ دوجوم  تیعقاو  اب  داضتم  دروآیم  هک  یتفـص  دیابن ، مه  فصو  رد  یتح  يدـمحم . لگ  يوب  مه 
رظن تقد  زا  هدافتسا  اب  ار  لگ  نآ  ییابیز  وب و  گنر و  دودحم ، یبلاق  رد  رعاش ، نهذ  هک  تسا  نیا  تسا  مهم  هچنآ  دننک . فصو  یتشز 

فصو البرک ، رد  تسا . راکتبا  رنه و  يهزوح  رگید  اجنیا  دنک . فصو  لکش  نیرتهب  هب  مدرم ، ریاس  لایخ  اب  طابترا  داجیا  دوخ و  یلایخ 
، دـناوخیم ناوخهیزعت  ای  ارـسهیثرم  ناوخهضور ، هک  ییاهوگتفگ  نینچ  هک  دـنادیم  هدنونـش  دراد . ار  ياهنماد  نینچ  لاح ، نابز  ای  لاح 
اب زین  و  رفن ، ود  نیا  ياهتلصخ  هب  هجوت  اب  هطوبرم ، رعاش  ای  سیونلاح  نابز  اما  تسا ؛ هدادن  يور  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  رمـش و  نایم 

نیع رد  كانزوس و  تخـس  دـناوتیم  يرنه  راک  نیا  دـنکیم . میظنت  ار  ییوگتفگ  دراد ، اهنیا  زا  هک  یتخانـش  ـالبرک و  دادـیور  هب  هجوت 
ماما ياپ  هک  هراب  نیا  رد  ات  تسا  مزال  لیلد  نیمه  هب  تسا ؛ ناوارف  طایتحا  دنمزاین  قیقد و  رایـسب  راک  يهزوح  هتبلا  دشاب . هدـنزومآ  لاح 
رعاش ای  ناوخهضور  ناوتیمن  رگید  هزوح ، نیا  رد  دریگ . تروص  بلاطم  يهئارا  رد  يرتشیب  تقد  تسا ، نایم  رد  یسانشنید  موصعم و 

هن تسا  هنارعاـش  یحور  زا  هتفرگرب  هتفر ، راـکب  دادـخر  ناـیب  يارب  هک  یـشور  هک  دـننادیم  مدرم  هـک  ییاـج  درک ؛ یفرعم  وـگغورد  ار 
، هراب نیا  رد  تسین . لوبق  لباق  دوشیم ، حرطم  هزوح  نیا  رد  لومعم  روط  هب  هک  ییاهداقتنا  زا  يرایـسب  لیلد ، نیمه  هب  یخیراـت . تینهذ 

هحفص 277) . ) تسا هدمآ  يرگید  تاحیضوت  اروشاع ، تافیرحت  ثحبم  رد 

نیسح ماما  يارب  تنس  لها  يرادازع  یخیرات  رتسب 

رد نادهاز  رهش  رد  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  تیزعت  سلجم  رد  هئارا  يارب  ثحب ، نیا  نیـسح  ماما  يارب  تنـس  لها  يرادازع  یخیرات  رتسب 
. دیدرگ هدامآ  لاس 1421  مرحم  زور 25 

ثحب دمآرد 

نآ زا  سپ  يوما و  يهرود  رخاوا  زا  يولع  ياهمایق  ندمآ  دیدپ  خیرات ، رذگرد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  مایق  راثآ  زا  یکی  ثحب  دـمآرد 
ار دوخ  یبالقنا  ياهتکرح  البرک ، دادـتما  رد  ناـیولع  تسـالبرک . ینوخ  تضهن  یعیبط  يهمادا  اـهمایق ، نیا  تسا . یـسابع  يهرود  رد 

دوب مالسلاهیلع  نیسح  ماما  يهداون  یلع  نب  دیز  تسا . نانآ  یعیبط  قح  تفالخ  تماما و  هک  دنتشاد  يراشفاپ  لصا  نیا  رب  دنداد و  همادا 
لاس رد  هک  دیسر  ییحی  شدنزرف  هب  يربهر  يو ، زا  سپ  درک . يربهر  يرجه  لاس 122  هب  البرک  زا  سپ  ار  مهم  يولع  مایق  نیتسخن  هک 

زا شهار  نایـسابع ، تیلاعف  اـب  هک  دوب  ارجاـم  نیمه  يهمادا  رد  مشاـهینب  ندـمآ  راـک  يور  نآ  لاـبند  هب  دـش . هتـشک  ناـسارخ  رد   126
ود سپ ، نآ  زا  دندش . رازراک  دراو  نایـسابع  دض  رب  رابنیا  دنداد و  همادا  ار  ناشتکرح  نایولع  نآ  زا  سپ  دش . جک  نایـسابع ، هب  نایولع 

مالـسلاهیلع نیـسح  ماما  ار  البرک  هک  تسا  تسرد  نیا  اهینیـسح . رگید  هورگ  اهینـسح و  هورگ  کی  دمآ  دیدپ  نایولع  نایم  رد  هورگ 
ندمآ راک  يور  زا  سپ  دندیسر . تداهش  هب  البرک  رد  زین  مالسلاهیلع  نسح  ماما  نادنزرف  زا  نت  ود  هللادبع  مساق و  اما  دوب ، هدرک  يربهر 
رتـشیب يریبـعت  هب  اـی  اهینیـسح  نآ  راـنک  رد  دـندرکیم . يربـهر  ار  نآ  یبـالقنا  اهینـسح  هک  تـفرگ  لکـش  هیدـیز  ناـیرج  نایـسابع ،

هیدیز تکرح  يور ، ره  هب  هحفص 278 ) . ) دنتفر یمالک  یهقف و  يرکف و  ياهتیلاعف  لابند  هب  دنتفرگ و  شیپ  ار  یماما  یشم  اهینیسح ،
نآ زا  نابهذـمیماما  هک  دوب  یبـالقنا  يهیور  ظـفح  رد  یکی  هیماـما ، تکرح  اـب  هسیاـقم  رد  تکرح  نیا  یگژیو  نیرتمهم  تفاـی . همادا 
هب ات  تسا و  تیعقاو  کـی  نیا  دوب . یهقف  یمـالک و  ثحاـبم  رد  ناـنآ  يریگتخـس  مدـع  يرگید  دنتـشاد و  زیهرپ  رهاـظ  رد  مک  تسد 
اما ناذا -  رد  لمعلا  ریخ  یلع  یح  نتفگ  دـننام  دـندرکیم -  ظفح  الماک  ار  یعیـش  يارآ  یلئاـسم ، رد  دـندوب و  هعیـش  هیدـیز  هک  زورما 
دهد ناشن  ام  هب  دناوتیم  یتحار  هب  يرجه  مجنپ  نرق  ناملاع  یگدنز  يهعلاطم  دـندش . کیدزن  يدایز  رادـقم  هب  یفنح  يهقرف  اب  اهدـعب 

یمالک رظن  زا  یفنح و  دوخ  یهقف  لئاسم  زا  يرایـسب  رد  هیدـیز  رگید ، ترابع  هب  دناهدیـسر . مه  هب  هیدـیز  رد  اهیلزتعم  اـهیفنح و  هک 
مـالک و رد  هن  و  هقف ، رد  اـهنت  هدرک و  باـختنا  ار  يرگید  هار  هکلب  یلزتـعم ، هن  دنتـسه و  يدـیز  هـن  اـهیفنح ، يهـمه  هـتبلا  دـنایلزتعم .
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يهنایم يرکف  یبالقنا و  تالوحت  رد  دندیـسر ، مه  هب  هلزتعم  هیفنح و  هیدـیز و  ارچ  هک  نیا  خـساپ  دـندرک . يوریپ  هیفنحوبا  زا  تساـیس ،
هللادـبع نب  دـمحم  يربهر  هب  یکی  و 146 ، لاـس 145  رد  هرـصب ، هنیدـم و  رد  يدـیز ، ماـیق  ود  ناـمز  نیا  تسا . هـتفهن  يرجه  مود  نرق 

جورخ موزل  هب  ياوـتف  هیفنحوـبا  دوـب ، قارع  رد  هک  میهاربا  ماـیق  رد  تفرگ . تروـص  میهاربا  شردارب  يرگید  هـیکز و  سفن  هـب  فورعم 
هب دـندش . هتـشک  هدرک و  تکرـش  مه  دوخ  یتح  دـندرک و  نینچ  قارع  رگید  ياهقف  زا  يرایـسب  هک  ناـنچ  داد ؛ ار  نآ  اـب  مدرم  یهارمه 

نایم رد  یلزتعم  مالک  یفنح و  هقف  اـت  دـش  ببـس  یکیدزن  نیا  رورم  هب  دـندرک . تیاـمح  ماـیق  نیا  زا  زین  هلزتعم  ناربهر  زا  یخرب  هوـالع 
هدقعنبا مراهچ ، نرق  زاغآ  رد  دباییم . همادا  يرجه  متفه  نرق  ات  هک  دراد  يرتشیب  یخیرات  یـسررب  هب  زاین  هسورپ  نیا  دبای . جاور  هیدیز 
دسیونیم هدنسم  هفینحیبا و  رابخا  باتک  تسا ، يدوراج  يدیز  بهذم و  هعیش  هک  مالـسا ، يایند  ناثدحم  نیرتگرزب  زا  یکی  (م 333 )

تسا م 568 )  ) یفنح یمزراوخ  دمحا  نب  قفوم  نآ ، ياههنومن  نیرتحـضاو  زا  یکی  ( 1 . ) تسا هدنام  ياج  رب  نآ  ياهلقن  زا  يرایـسب  هک 
لتقم باـتک  يهدنـسیون  مشـش و  نرق  تسخن  يهمین  رد  مزراوـخ  فورعم  بیطخ  يو  يدـیز . مه  یلزتـعم و  مـه  تـسا  یفنح  مـه  هـک 

ياهمایق اب  هیفنحوبا  یهارمه  دراد ، تیمها  ام  يارب  اـجنیا  رد  هچنآ  هحفص 279 ) . ) درک میهاوخ  دای  نآ  زا  نیا  زا  سپ  هک  تسا  نیـسحلا 
نیا دوب ، هتـسیاش  هک  یتروص  هب  هچرگ  دننک ؛ یهارمه  اهمایق  نیا  اب  نایفنح  زا  یخرب  زین  اهدعب  ات  دـش  ببـس  جـیردت  هب  هک  تسا  يولع 

هب دـش . كرت  يو  نارادـفرط  نایم  دـمآ ، دـهاوخ  نآ  حرـش  هک  هیفنحوبا  یبالقنا  يهیور  رگید ، ترابع  هب  داتفین . اج  نایفنح  نایم  هلأسم 
یلع و نب  دیز  مایق  اب  هفینحوبا  یهارمه  دهاوش  دنامیم  هچنآ  تفگ . نخـس  هراب  نیا  رد  نیا  زا  شیب  ناوتیمن  رـصتخم  نیا  رد  عطق  روط 
ص59 ، 1421 لیلد ، مق ، نیدـلا ، زرح  قازرلادـبع  قیقحت  ۀـیالولا ، باتک  هدـقعنبا ، ( 1 . ) تسا نسح  نب  نسح  نـب  هللادـبع  نـب  مـیهاربا 

(. همدقم )

يدیز يهعیش  هفینحوبا 

ناوتیم حیرـص  لامجا و  روط  هب  دوش . هداد  یحیـضوت  يدیز  يهعیـش  ریبعت  يهرابرد  دشاب  مزال  ادتبا  رد  دیاش  يدـیز  يهعیـش  هفینحوبا 
. دریذپیم ار  نایولع  یسایس  تماما  هدوب و  يدایز  ياهمایق  رادبناج  هک  دوشیم  قالطا  یسک  رب  حماست  یکدنا  اب  يدیز  هعیـش  هک  تفگ 

هعیـش دوش ، هتـشادرب  حـماست  نیا  رگا  هتبلا  تسا . يولع  تلود  رادـبناج  یـسایس  ظاحل  هب  اما  درادـن ، یعیـش  دـیاقع  موزل  یـصخش  نینچ 
. دراد یلزتعم  مالک  یفنح و  هقف  هعیـش ، هقف  زا  یبیکرت  جیردت  هب  هک  دوشیم  قالطا  یـسک  رب  نآ ، زا  دعب  موس و  نرق  رد  هژیو  هب  يدیز ،

یبهذم يهقرف  کی  بلاق  رد  دیاقع  نیا  يریگلکـش  نامز  زونه  هدرک ، مایق  یلع  نب  دـیز  هزات  هک  ياهرود  رد  مه  نآ  هفینحوبا  نامز  اما 
يارب اقیقد  مینادیم ، يدیز  يهعیـش  ار  هفینحوبا  دننام  یـصخش  یتقو  هک  تفگ  ناوتیم  اج  نیا  ات  نیاربانب  تسا . هدیـسرنارف  هیدیز  دننام 

يو عافد  دهاش ، نیتسخن  مینک . یفرعم  یـسابع  يوما و  يهرود  رد  يولع  ناربهر  رادبناج  ار  وا  هک  میراد  يزاین  يدـهاوش  هب  نآ ، تابثا 
ناگرزب و زا  يرایـسب  مایق ، نیا  رد  درک . ماـیق  يوما  تلود  دـض  رب  هفوک  رد  يرجه  لاس 122  رد  هک  تسا  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـیز  زا 

یناهفـصا يوما  نیـسحلا  نب  یلع  جرفلاوبا  نییبلاطلا  لتاقم  رد  هدش ، لقن  هرابنیا  رد  هک  يدنـسم  تیاور  دنتـشاد . تکرـش  قارف  ناملاع 
نم هب  هفینحوبا  دسیونیم : ریبز  نب  لیـضف  زا  لقن  هب  يو  تسا . هدـمآ  تسا ، داقتعالا  يولع  اما  بسنيوما  دوخ  اضق  زا  هک  ( 284  - 356)

مشاه ، دعس نب  نوراه  ، دایز هحفـص 280 )  ) یبا نب  دیزی  لیهک ، نب  ۀملـس  متفگ : نم  دناهدرک . یهارمه  دیز  اب  یناسک  هچ  اهقف  زا  تفگ :
نعتـساف كودع ، داهج  یلع  ةوق  ۀنوعم و  يدـنع  کل  دـیزل ، لق  تفگ : هفینحوبا  نانآ . زج  رانید و  نب  جاجح  ینامر ، مشاهوبا  دـیرب ، نب 

نم زا  ار  اهنآ  دیز  مراپسب و  دیز  هب  ات  داد  نم  هب  ار  اهنیا  نآ  زا  سپ  دیازفایم : ریبز  نب  لیضف  حالسلا ، عارکلا و  یف  کباحصا  تنأ و  اهب 
هرصب رد  لاس 146  هب  هک  دیوگیم  نخس  يولع  هللادبع  نب  میهاربا  مایق  زا  دیز  تیامح  زا  جرفلاوبا  نایسابع ؛ يهرود  رد  اما  (. 1 . ) تفرگ
نیدنچ میهاربا  مایق  زا  هفینحوبا  تیامح  يهرابرد  دش . بوکرس  شمایق  هک  درک  مایق  هنیدم  رد  لاس 145  هیکز ، سفن  وا  ردارب  درک . مایق 
سانلا یتفی  و  ادیدش ، ارهج  میهاربا  رمأ  یف  رهجی  هفینحوبأ  ناک  دیوگیم : لیذه  نب  رفز  هک  نآ  تسخن  تسا . تسد  رد  یخیرات  دـهاش 
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هدرک يرای  ار  يو  ات  دننکیم  دهعت  نانآ  دیایب ، هفوک  هب  هک  دنتـشون  میهاربا  هب  مادک  نب  رعـسم  هفینحوبا و  دیازفایم : ومه  هعم . جورخلاب 
هک تسا  هدمآ  مه  يرگید  ياج  رد  ( 2 . ) دندرکیم داقتنا  رعـسم ، هفینحوبا و  هب  تباب ، نیا  زا  هئجرم  دنزاس . هارمه  وا  اب  ار  هفوک  مدرم  و 
نآ رگید  تیاور  (. 3 . ) هب هبیعت  ۀفینح  یبأ  یلع  کلذ  رکنت  ۀئجرملا  تناک  و  دـندرکیم : داقنا  هفینحوبا  زا  تدـش  هب  هراب ، نیا  رد  هئجرم 

ياوتف نم  رادرب  هب  هک  یـسرتیمن  ادـخ  زا  ایآ  متفگ : هدرک  ضارتعا  يو  هب  مدـمآ و  هفینحوبا  دزن  دـیوگیم : يرازف  قاحـساوبا  هک  تسا 
عم هتداهـش  و  ردـب ، موی  لتق  ول  هلتق  لدـعی  لتق ، لیح  کیخا  لتق  تفگ : خـساپ  رد  هفینحوبا  دیـسر . تق  هب  اـت  يداد  ار  میهاربا  اـب  جورخ 
رد (. 4 . ) يدنع تناک  سانلا  عئادو  تفگ : هفینحوبا  یتفرن . تدوخ  ارچ  مدیـسرپ : هفینحوبا  زا  دیوگیم : يرازف  ةایحلا . نم  هل  ریخ  میهاربا 

میهاربا هارمه  هفینحوبا  ياوتف  هب  نم  ردارب  تفگیم : ثرح -  نب  دمحم  نب  میهاربا  يرازف -  قاحساوبا  نیمه  هک  تسا  هدمآ  يرگید  لقن 
سیردا نب  هللادبع  ( 5 . ) ادبأ ۀفینح  ابأ  بحأ  الف  تشاد : مهاوخن  هحفص 281 )  ) تسود ار  هفینحوبا  زگره  نم  دش و  هتشک  درک و  جورخ 
نینچمه ( 6 . ) اـجرخأ لوقی : وه  میهاربا و  عم  جورخلا  یف  هنایتفتـسی  نـالجر  و  هتجرد ، یلع  مئاـق  وه  هفینحاـبأ و  تعمـس  دـیوگیم : زین 

نب میهاربا  هب  هک  ياهماـن  رد  هفینحوبا  هک  تسا  هدرک  تیاور  وا  خـیاشم  زا  لـقن  هب  يزار  روصنم  نب  دـمحم  زا  دنتـسم  روـط  هب  جرفلاوـبا 
نکن راتفر  نانآ  اب  لمج  باحصا  يهرابرد  بلاطیبا  نب  یلع  تدج  يهریس  هب  يدرک ، هبلغ  نمشد  رب  یتقو  دروآ ، نینچ  تشون ، هللادبع 

؛ دنتـشادن یماح  هورگ  اهنآ  اریز  دربن ، نایم  زا  ار  حورجم  درکن و  لابند  ار  يرارف  تشادـنرب و  ار  لاوما  تشکن و  ار  هدروخ  تسکـش  هک 
نیا رـس  تشپ  اریز  دومنیم ؛ میـسقت  ار  مئانغ  درکیم و  دوبان  ار  حیرج  درکیم و  ریـسا  هک  نک  لمع  نیفـص  رد  تدـج  يهریـس  هب  هکلب 

وا هدناوخارف  ار  هفینحوبا  رطاخ  نیمه  هب  داتفا ؛ روصنم  رفعجوبا  تسد  هب  همان  نیا  دـندرکیم . یگدـنز  اج  نآ  رد  دـندوب و  ماش  لها  هاپس 
لقتـسم تیاور  روصنم ، طسوت  هفینحوبا  ندرک  مومـسم  يهراـبرد  جرفلاوبا  ( 7 . ) دـش نوفدـم  دادـغب  رد  نآ  زا  سپ  هـک  درک  مومـسم  ار 

: مدیـسرپ وا  زا  دوب . نم  ناـمهیم  هفینحوبا  میهاربا ، جورخ  ماـیارد  دـیوگیم : زین  یفنح  دـیوس  نب  میهاربا  (. 8 . ) تسا هدروآ  مـه  يرگید 
نم لضفأ  مالـسالاۀجح  دعب  ةوزغ  تفگ : هفینحوبا  یبحتـسم ، جح  ای  تسا  رتهب  صخـش  نیا  اب  جورخ  ایآ  بجاو ، جـح  يهضیرف  زا  سپ 
عنم ار  وا  نم  دراد ، ار  درم  نیا  اب  جورخ  دـصق  نم  دـنزرف  تفگ : دـمآ و  هفینحوبا  دزن  ینز  هک  تسا  هدرک  لقن  ومه  (. 9 . ) ۀجح نیسمخ 

میهاربا و عم  جورخلا  یلع  سانلا  ضحی  ۀـفنیحوبأ  ناک  دـیوگیم : زین  نیعأ  نب  دامح  هعینمت . ال  تفگ : هفینحوبا  ییوگیم ؟ هچ  منکیم .
لتاقم ( 5 . ) ص 313 ناـمه ، ( 4 . ) ص 314 ناـمه ، ( 3 . ) ص 310 ناـمه ، ( 2 . ) ص 141 نییبلاـطلا ، لـتاقم  ( 1 (. ) 10 . ) هعابتاب مهرمأـی 

ص نامه ، ( 8 . ) تشذگرد يرجه  لاس 150  رد  یگلاس  داتفه  نس  رد  ۀـفینحوبا  ص 315 ، نامه ، ( 7 . ) نامه ( 6 . ) ص 314 نییبلاطلا ،
ص 325. نامه ، ( 10 . ) ص 324 نامه ، ( 9 . ) 316

دعب هب  موس  نرق  زا  ننست  عیشت و  زرم 

یناسک ینعی  یمالسا ، نیتسخن  نورق  رد  هینامثع  بهذم  عویش  رانک  رد  تفگ  دیاب  یخیرات  رظن  زا  دعب  هب  موس  نرق  زا  ننست  عیـشت و  زرم 
رارصا قارع ، رد  هژیو  هب  مالسا ، هحفص 282 )  ) ياملع زا  هک  یناسک  دنتسنادیمن ، عورشم  ار  مالـسلاهیلع  یلع  ماما  تفالخ  ساسا  زا  هک 

لها مدقتم  یلاجر  بتک  رد  هک  یناسک  نینچ  دنزاس . رشتنم  ار  مالسلامهیلع  تیب  لها  ریاس  مالـسلاهیلع و  ماما  لئاضف  ثیداحا  ات  دنتـشاد 
یلاح رد  نیا  دناهتفرگ . رارق  راکنا  دروم  مالسلامهیلع  تیب  لها  تایاور  لقن  لیلد  هب  تسرد  دناهدش و  فصو  عیـشت  هیف  ترابع  اب  تنس 

زا یناوارف  ثیداحا  زین  يراخب  ملـسم و  باتک  رد  یتح  هک  دنتـسه  تنـس  لها  يهتـسجرب  ناثدـحم  املع و  زا  ناـنآ  زا  يرایـسب  هک  تسا 
لها زا  ظفللا  یف  فـالتخالا  ناونع  اـب  دوخ  مجح  مک  باـتک  رد  موس ، نرق  يهناـیم  ناـملاع  زا  ۀـبیتقنبا  تسا . هدـش  تیاور  ناـنآ  قیرط 
داقتنا تخـس  دنتخادرپیم ، مالـسلاهیلع  یلع  ماما  لئاضف  ثیداحا  راکنا  هب  هک  اهنآ ) بهذم  ینامثع  هورگ  عقاو  رد  و   ) دوخ نامز  ثیدح 
لیاضف لقن  لیلد  هب  هک  دهد  ناشن  ار  یناثدحم  زا  رفن  اهدص  يهرهچ  دناوتیم  یبهذ  نیدـلا  سمـش  لادـتعالا  نازیم  هب  یهاگن  دـنکیم .

، لبنح نب  دمحا  ثیدح ، لها  يهیاپ  دنلب  ملاع  ثیدـح ، لها  یطارفا  مادـقا  نیا  همادا  رد  دـناهدش . عیـشت  هب  مهتم  مالـسلامهیلع  تیب  لها 
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عبار يهفیلخ  ناونع  هب  مامه  ماما  نآ  تیعقوم  تیبثت  مالـسلاهیلع و  یلع  ماما  لیاضف  شریذپ  تمـس  هب  شخرچ  تهج  زا  یفطاع  يهطقن 
مالسلامهیلع تیب  لها  لیاضف  زا  يرامشیب  تایاور  دوخ ، دنـسم »  » باتک رد  يو  دوریم . رامـش  هب  عیبرت ) يهدیقع   ) تنـس لها  نایم  رد 

رب نوزفا  لبنحنبا  تسا ! هدـماین  ننـس  حاحـص و  رگید  نیحیحـص و  رد  اهنآ  زا  يرایـسب  فسأت  لامک  اب  هک  یتایاور  تخاس ؛ جردـنم  ار 
لقن ددعتم  قرط  زا  ار  ریدغ  ثیدح  هژیو  هب  لیاضف ، تیاور  زا  يدایز  رامش  زین  هباحصلا » لئاضف   » باتکرد تسا ، هدروآ  دنسم  رد  هچنآ 
هلبانح لبنح ، نب  دـمحا  زا  سپ  (. 1 . ) تسا هداد  ناشن  دوخ  زا  یـشیاتس  لباق  شـشوک  هینامثع  بهذـم  لیدـعت  رد  بیترت  نیدـب  هدرک و 

رد دندمآ . رانک  دوب ، هیوبلآ  ندمآ  راک  يور  يهجیتن  هک  نآ  یعیش  ياضف  اب  دادغب  رد  رورم  هب  دنتـساک و  دوخ  بصعت  تدش  زا  دادغب 
ماما لئاضف  رـشن  اما  دندشیم ، ریگرد  نایعیـش  ياروشاع  مسارم  اب  یتخـس  هب  لاس ، هاجنپ  دص و  کی  یط  هدرک و  يدایز  تمواقم  لئاوا ،

. تساک نانآ  بصعت  زا  دوب ، هدـش  زاغآ  لـبنح  نب  دـمحا  هحفـص 283 )  ) اب هک  نانآ  نایم  رد  مالـسلامهیلع  تیب  لها  مالـسلاهیلع و  یلع 
اما دندرک ، درط  ریدغ  ثیدح  قرط  يروآدرگ  رطاخ  هب  ار  يربط  ریرج  نب  دمحم  مالسا ، ناهج  گرزب  خروم  ، موس نرق  رخاوا  رد  هلبانح 
ره هب  دـمآ . دـیدپ  یتسیزمه  تملاسم و  یعون  عیـشت ، بهذـم  نانآ و  نایم  هداهن و  يراـنک  هب  ار  بصعت  يرجه ، مجنپ  نرق  رد  رورم ، هب 

راثآ تفرگ و  ار  دوخ  صاخ  باتش  مالسلامهیلع  تیب  لها  يهرابرد  ییاهباتک  شراگن  مشش ، نرق  رد  اهعازن  نیا  ندرک  شکورف  اب  يور 
نادـناخ زا  يزوـج  نـب  طبـس  ندـمآرب  دـیدرگ . راکـشآ  شیپ  زا  شیب  مالـسلامهیلع  تـیب  لـها  هـمئا  اـب  دروـخرب  رد  ننـست ، رد  لیدـعت 
نیرتهب زا  یکی  يزوج  نب  طبـس  صاوخلا  ةرکذت  باتک  تسا  دادغب  هلبانح  رد  لیدعت  دـیؤم  دوب ، یتخـسرس  یلبنح  دوخ  هک  يزوجنبا ،

عیشت زرم  رد  هک  دیامنیم  نانچ  ار  دوخ  وا  اما  دناهتسناد ، هعیش  ار  وا  نابـصتم  دنچ  ره  تسا . یطارفا  ننـست  رد  لداعت  داجیا  يارب  دهاوش 
ای 553) م 554  ( ) 2  ) یفکصحلا ۀمالس  نب  ییحی  لضفلاوبا  ماما  تسا  مشـش  نرق  هب  طوبرم  هک  يرگید  يهنومن  تسا . هداتـسیا  ننـست  و 

هدـمآ نآ  رد  ماما  هدزاود  مان  هک  وا  يهدورـس  زا  یـشخب  تسا . هدورـس  ماما  هدزاود  حدـم  رد  ياهدیـصق  وا  نولوطوبا ، لقن  هب  اـنب  تسا .
هنبا مث  اضرلا ، ینعأ  دیـسلا  یلع  هولتی  و  یـسوم ، رفعجنبا  قداصلا و  رفعج  دمحم و  هنبا  یلع و  مث  هدعب  نانـسحلا  ةردـیح و  تسا : نینچ 

ابا ترضح  ياثر  رد  مه  ياهدیصق  یکـصفح  (. 3  ) دقتعملا نیـسحلا  نب  دـمحم  هولت  ولتی  یلاتلا و  نسحلا  ددـسملا  هنبا  یلع و  مث  دـمحم 
تارفلا يری  (. 4  ) دقی بیهل  هنم  یـشحلا  یفف  هرکذأ  الف  فطلا  عرـصم  و  تسا : نینچ  نآ  لخدـم  هک  دراد  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  هللادـبع 
یبهذم یعفاشلا  دمتعأ و  مهبح  یلع  نم  یتدع و  ای  یفطصملا  تیب  لهأ  ای  هحفص 284 )  ) دری یعدلانبا  يدرلا و  یقلی  ایماظ  لوسرلانبا 

هحلط نب  دمحم  نایعفاش  نایم  زا  دوبن . ناینس  زا  یصاخ  هتسد  هب  رصحنم  نایعیـش ، اب  تبارق  لدادعت و  نیا  (. 5  ) دیؤم هلوق  یف  هنال  هبهذم 
ار نآ  یماما  هدزاود  يهعیـش  کی  ییوگ  یتوافت  كدـنا  اب  هک  تشون  ار  لوسرلا  لآ  بقانم  یف  لوؤسلا  بلاطم  باـتک  م 652 )  ) یعفاش

تیب لها  نانمؤمریما و  لیاضف  رد  بلاطلا  ۀـیافک  م 658 )  ) یعفاش یجنگ  دـمحم  نب  فسوی  نب  دـمحم  هک  نانچ  مه  تسا . هدرک  فیلأت 
ؤلؤل نیدلاردب  تساوخرد  هب  م 660 )  ) یلبرا نیدلا  زع  رکبیبا  نب  هللادبع  نب  قازرلادبع  دمحموبا  هلبانح ، نایم  رد  تشاگن . مالسلامهیلع 

رفاو هرهب  رثا  نیا  زا  همغلا  فشک  بحاص  دروآیم . مهارف  مالـسلاهیلع  نانمؤمریما  لیاضف  رد  ياهعومجم  لصوم ، بهذـم  یماـما  مکاـح 
تیبلا لها  فراعم  هیوبنلا و  ةرتعلا  ملاعم  باـتک  زین  م 611 )  ) يذبانج یلبنح  كرابم  نب  دمحم  نب  زیزعلادـبع  دـمحموبا  ( 6 . ) تسا هدرب 

یگدنز نایعالا  تایفو  رد  زین  یعفاش  ناکلخنبا  ( 7 . ) تسا هتشون  مالسلاهیلع ) مهدزای  ماما  ات   ) ناماما لاح  حرـش  رد  ار  ۀیولعلا  ۀیمطافلا 
تینهذ رد  ناماما  روضح  رگناشن  هعیش  يهمئا  هب  هجوت  سفن  اما  تسین ، نارگید  هیبش  هتبلا  وا  تسا  هدروآ  ار  مالـسلامهیلع  تیب  لها  همئا 
نیوانع اـب  تسخن  ناـفلخ  داـی  زا  سپ  هدـیزگ ، خـیرات  رد  هک  میراد  ار  زا 750 ه ) دـعب  م   ) یفوتـسم هللادـمح  متـشه  نرق  رد  تسوا . نرق 

ماما نیملاعلا  بر  لوسر  دفاح  نینمؤملا ، ریما  ناونع  هب  یبتجم  ماما  زا  هاگنآ  هتخادرپ  مالسلاهیلع  یلع  ماما  زا  دای  هب  هنامرتحم ، لومعم و 
یلاعت هللا  ناوضر  نیموصعم  همئا  یمامت  رکذ  رد  : » ناونع تحت  دیاشگیم  یلـصف  سپـس  دنکیم . دای  یـضترملا  یلع  نب  نسح  یتبجملا 

، نیتأم نیتس و  عبرا و  ناضمر  ات  نیعبرا  عست و  يهنـس  رفـص  عبار  زا  ناشتماما  تدم   » و دندوب » قلخلا  یلع  قحلا  ۀجح  هک  نیعمجا  مهیلع 
ناشیا قحتسم ، نوچ  اما  دندرکن  هحفـص 285 ).  ) تفالخ هچ  رگا  موصعم  همئا  دیازفایم : وا  دوشیم .» هام  تفه  لاس و  هدزناپ  تسیود و 
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خیراـت حرـش  هک  زین  دوخ  ( 9  ) يهماـنرفظ رد  هدنـسیون  نیمه  ( 8 . ) دوریم زاـجیا  لـیبس  رب  ياهمـش  ناـشیا ، لاوحا  زا  ار  كربت  دـندوب ،
زین ار  مالـسلاهیلع  ماما  هدزاود  لاح  حرـش  هدرک و  نایب  ار  بلاطم  بیترت  نیمه  هب  تسافلخ ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  یگدـنز 
مهد نرق  رد  تسا . هتـشاگن  ار  همئالا  لاوحا  ۀفرعم  یف  همهملا  لوصفلا  باتک  ( 784  - 855  ) یکلام غابـصنبا  مهن  نرق  رد  تسا . هدروآ 

زا وا  تسا . هتـشاگن  ار  هیمامالا  دنع  ۀیرـشع  ینثالا  ۀمئاال  مجارت  یف  ۀـیبهذلا  تارذـشلا  باتک  م 953 )  ) نولوط نب  دـمحم  نیدـلا  سمش 
رشعانثا همئا  فصو  رد  دوخ  هک  ار  يرعـش  ربتعم ، رداصم  زا  ناماما  تالاوحا  نایب  زا  سپ  يو  تسا . نافرع  فوصت و  هب  دنمقالع  ناملاع 

نیـش نیدـباعلا  نیز  ضغب  نیـسح و  نسح  بارتوبا  رـشبلا  ریخ  یفطـصمال  تیب  لا  نم  رـشع  ینثالا  ۀـمئالاب  کـیلع  تسا : هدروآ  هدورس 
هبلق یقتلا  دـمحم  یلع  هردـق  اضرلاب و  هقل  یلع  هنبا  مظاـکلا و  وه  یـسوم  يرولا  نیب  ارفعج  عدا  قداـصلا  يرد و  یلع  مک  رقاـبلا  دـمحم 

باتک تشذگ  هک  يراثآ  عمج  هب  دـیاب  (. 10  ) رهظی فوس  يدـهملا  دـمحم و  رهطملا  نسحلا  يرکـسعلا  روثنم و  هرد  یقتلا  یلع  رومعم 
يرثا دوزفا . ار  م 1294 )  ) یفنح يزودـنق  زا  ةدوملا  عیباـنی  یجنلبـش و  زا  راـصبالا  رون  م 1172 )  ) يواربش زا  فارـشالا  بحب  فاـحتالا 

ماما هدزاود  افلخ و  زا  یلاح  حرـش  هتفگـشیپ ، راـثآ  زا  یخب  دـننامه  زین  نآ  رد  هک  هدـنام  ياـجرب  مهد  نرق  زا  راـبخالا  هنک  ماـن  اـب  رگید 
باتک لصا  تسا . یصقستملا  ۀمجرت  یف  یصقالا  دصقملا  باتک  تسا ، دانتـسا  لباق  هنیمز  نیا  رد  هک  يرگید  ناونع  ( 11 . ) تسا هدروآ 

یگدـنز حرـش  رد  باـتک  نیا  تسا . هدروآ  رد  یـسراف  هب  قوف  ناونع  اـب  ار  نآ  یمزراوـخ  نیـسح  نیدـلا  لاـمک  هدوـب و  یبرع  ناـبز  هب 
زین ماما و  هزاود  یگدـنز  تنـس ، هحفـص 286 )  ) لها مارم  هب  شداـقتعا  دوجو  اـب  يو  اـما  هدوب ، اـفلخ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر 

ییالبرک دـمحم  شیورد  نانجلا  تانج  نانجلا و  تاضور  باتک  رگید  يهنومن  (. 12 . ) تسا هدوزفا  نآ  رب  ار  مالـسلاهیلع  ارهز  يهمطاف 
زا نآ  مظعا  شخب  هک  هدروآ  شیوخ  باتک  مود  دلجم  رد  ار  هعیش  ناماما  لصفم  لاح  حرش  ینـس ، تاداقتعا  نتـشاد  دوجو  اب  هک  تسا 

لیـصفت هب  شباتک  نیا  رد  دوخ  ننـست ، رد  شرارـصا  مغر  یلع  مه ، دـمحم  هجاوخ  نیا  تساسراپ . دـمحم  هجاوخ  باطخلا  لصف  باتک 
یسوم دمحم  نب  میلع  دمحم  زا  هیدمحم  يهلاسر  ای  ۀمئالا  ۀباحصلا و  رکذ  یف  ۀمهلا  ۀیاغ  باتک  ( 13 . ) تسا هدروآ  ار  ناماما  لاح  حرش 

نیرتبلاج زا  یکی  (. 14 . ) تسا مالسلامهیلع  هعیش  ناماما  تسخن و  يافلخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخلوسر  لاح  حرـش  رد  زین  يدابآ  هلا 
يرایـسب ینـس  ملاع  یجنخ  ناهبزور  نب  هللا  لضف  زا  موصعم  هدراهچ  رب  تاولـص  حرـش  رد  مودـخملا  یلا  مداخلا  ۀلیـسو  باتک  راثآ  نیا 

یشخب تسا . هتخادرپ  نآ  یخیرات  حرش  هب  هدرک و  ءاشنا  موصعم  هدراهچ  يهرابرد  ياهیتاولـص  باتک ، نیا  رد  يو  تسا . یناریا  فورعم 
هب انمیهم  تسا : نینچ  ناهبزور  نب  لضف  رعـش  زا  هنومن  کی  تسالبرک . عیاـقو  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماـما  لاـح  حرـش  زین  باـتک  نیا  زا 
قح هب  نسحا  مظاک  هب  قداص  رقاب و  قح  هب  دابع  نیز  هاش  هب  كرابم  طبـس  ود  رهب  نف  یلاع  یلع  تیالو  هاش  قح  هب  یبرع  دـمحم  بیبح 

حور و تاجن  هد  هزاود  نیزک  يدهم  ادـخ  تجح  يرکـسع  قح  هب  نحم  روبـص  یقن  یقت و  هاش  قح  هب  سدـق  يهریظح  نکاس  اضر  هاش 
نب دمحا  شقن  ناونع : تحت  ام  يهلاقم  دیرگنب  ( 1  ) نم تلذ  عیفـش  درد و  يهراچ  تسوا  هک  نیما  ناور  دص  داب  اضر  كاخ  يادف  ندب 

ءابدالا ج 20، مجعم  کن : وا  يهراـبرد  ( 2 (. ) 1378 يداهلا ، مق ، ، ) مشـش رتفد  یخیرات » تالاقم   » رد تنـس  لها  بهذم  لیدعت  رد  لبنح 
دجنم نیدلا  حالص  قیقحت  اب  رشع  ینثالا  ۀمئالا  ناونع  اب  رثا  نیا   ) هیمامالا دنع  رشع  ینثالا  ۀمئالا  مجارتیف  هیبهذلا  تارذشلا  ( 3 . ) ص 18
رهاوج رحـسلا ، ۀمـسن  زا  لقن  هب   ) ص 294 ج 2 ، نـیلقثلا ، تارفز  ( 5 . ) لعتـشی ینعی  دقی  ( 4 (. ) رداـص راد  توریب   ) ص 41 هدـش ) پاچ 

.77 ، 94 ، 116 ، 137 ، 161 ، 31 ، 314 ، 325 صص 326 -  ج 1، زیربت ) يدـلج  ود  پاچ   ) همغلا فشک  کـن : ( 6 (. ) مظتنملا بلاـطملا و 
: قیقحت (198 صـص 201 ، هدیزگ ، خیرات  ( 8 (. ) دیفم خیـش  هرگنک  مق 1372   ) همغلا ص 74 فـشک  یلبرا و  یـسیع  نب  یلع  کـن : ( 7)
(10 . ) 1380 نارهت ، یناسنا ، مولع  هاگـشهوژپ  يرقاـب ، نیورپ  ینیادـم ، يدـهم  شـشوک  هب  ، 1 ج 2 ، هماـنرفظ ، ( 9 (. ) ییاون نیـسحلادبع 

یـسراف تایبدا  ( 12 . ) ص 58 دنفـسا ، يهرامـش  مهدراهچ ، لاس  شناد ، رـشن  کـن : نآ  يهراـبرد  ( 11 . ) ص 118 رـشع ، ینثالا  ۀـمئالا 
، يروتسا یسراف  تایبدا  ( 14 . ) تسا هدش  رشتنم  مراهچ  رتفد  ناریا  یمالـسا  ثاریم  رد  يو  باتک  زا  شخب  نیا  ( 13 . ) ص 775 يروتسا ،

ص 949.
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يرجه مشش  نرق  رد  لیلجلادبع  نابز  زا  ناینس  يرادازع 

رد تسا ، هتـشاگن  لاس 560  دودـح  رد  ار  دوخ  باتک  هک  يزار  لیلجلادـبع  يرجه  مشـش  نرق  رد  لیلجلادـبع  ناـبز  زا  ناینـس  يرادازع 
مالسلاهیلع نیسح  هحفص 287 )  ) ماما يراب  تنس  لها  يرادازع  هقباس  يهرابرد  یشزرا  اب  يرایسب  تاعالطا  ینس  يهدنـسیون  کی  خساپ 

تماقا ار  تیزعت  مسر  و  دـننک ، عرف  عزج و  راهظا  اروشاع  زور  هفیاط  نیا  دـسیونیم : ینـس  يهدنـسیون  نآ  زا  لقن  هب  ادـتبا  تسا . هدروآ 
يور نانز  دننک و  كاچ  هعماج  ماوع  دننک و  هنهرب  رـس  املع  و  دنیوگ ، هصق  و  اهربنم ، رب  دننادرگ  هزات  البرک  يادهـش  تبیـصم  و  دـننک .
ماما باحـصا  زا  نیقیرف  يهمئا  ناربتعم  ناگرزب و  هک  تسا  نایناهج  مولعم  الوا  دسیونیم : خـساپ  رد  لیلجلادـبع  دـننک . هیوم  دنـشارخ و 

. هتشاد هاگن  تقیرط  نیا  و  دناهدرک ، تیاعر  ار  تنس  نیا  فلس ، نع  افلخ  فیاوط ، ياهقف  املع و  و  یعفاش ، مرکم  ماما  و  هفینحوب ، مدقم 
یکی تسا و  رایسب  یثارم  البرک  يادهش  نیسح و  رد  ار  وا  بقانم ، زا  نوریب  تسا  بوسنم  ودب  بهذم  تسا و  لصا  هک  یعفاش  دوخ  الوا 
مامت یتغلابم  اب  هدیصق  رخآ  ات  احابصم  هللالوسر  تیب  لهأ  نم  احاجحج  هنم  یثرأ  نیسحلا و  یکبأ  دیوگیم : هک  تسا  ياهدیـصق  نآ  زا 

يهیثرم يهمه  رخآ ، اـت  ( 1  ) بیجع داـقرلاف  یموـن  قرأ  بیئک و  داؤفلاـف  یمه  بواـت  دـیوگیم : هک  تسا  ياهدیـصق  رگید  و  لاـمک ، و 
ددـعیب و تسه ، ار  یعفاش  هفینحوب و  باحـصا  هک  البرک  يادهـش  یثارم  و  دنـشابن . رداق  نارگد  یناـعم  ناـنچ  رب  هک  یتفـص  هب  تسوا 

نایب هب  نآ  زا  سپ  ام . رب  هگنآ  ناـشیا ؛ هحفـص 288 )  ) باحـصاو یعفاش  رب  تسا و  هفینحوب  رب  لوا  تسا  بیع  رگا  سپ  تسا . تیاهنیب 
: دـسیونیم هداد  هئارا  مشـش  نرق  زا  دـندوب ، ناریا  رد  هقرف  ود  نیا  هک  یعفاش  یفنح و  زا  معا  ار  تنـس  لها  ياـهيرادازع  زا  ییاـههنومن 
ره تسا . هدوب  ادتقم  دوخ  دهع  رد  تنس  بهذم  رد  هک  ناهفصا  هب  ( 2  ) هداشام روصنموب  هجاوخ  هک  تسا  مولعم  ییآ  رتورف  نوچ  هگنآ 

دادغب هگنآ  و  دنکن . راکنا  دشاب و  هتـسناد  هدید و  دـشاب  هدیـسر  هک  ره  دناهتـشاد و  ویرغ  هحون و  بوشآ و  هب  تیزعت  نیا  زور ، نیا  لاس 
زور هب  هک  يدـح  هب  ات  یتشاد ! هنوگچ  تیزعت  نیا  هک  دـنناد  ( 3  ) یفینح يونزغ  یلع  هجاوخ  تسا ، ۀفالخلاراد  رقم  مالـسلا و  ۀـنیدم  هک 
یلع زا  ناناملـسم  يا  تفگ : دنلب  يزاوآ  هب  ییوگ ؟ هچ  ار  هیواعم  تفگ : تساخرب و  یلئاس  درکیم . یتغلابم  ناینایفـس  تنعل  رد  اروشاع 

انعم و يهجاوخ  راگزور و  يهمـالع  هک  ( 4  ) يدابع ریما  و  دـیوگ ؟ هچ  ار  هیواـعم  یلع  هکیناد  رخآ  ییوگچ ؟ ار  هیواـعم  هک : دـسرپیم 
باوج هیواعم ؟ رد  ییوگ  هچ  هک : ندوب  تساوخ  اروشاع  ادرف  هک  زور  نیا  دندیسرپ  هللارمال  یفتقملا  ترضح  رد  ار  وا  دوب  نخـس  ناطلس 

ار هیواعم  نیا  ییوگیم . ار  هیواعم  مادک  منادیمن  یـسرپیم . مهبم  لاؤس  هجاوخ ! يا  تفگ : مویـس  راب  درک . رارکت  راب  هس  لئاس  ات  دادن 
نسح رـس  شرـسپ  دیـشک و  یلع  يور  رد  غیت  راب  دناو  تسیب  وا  و  دیئاخب ، هزمح  رگج  شردام  و  تسکـشب ، یفطـصم  نادند  شردپ  هک 

نیرفن تنعل و  هـب  ناـبز  یعفاـش  ینـس و  یفینح و  تفـالخ ، ترـضح  رد  مدرم  دـییوگ ؟ هـچ  ار  هیواـعم  نـیا  امـش  ناناملـسم  نـیا  دـیربب .
هب اما  و  هحفـص 289 ) . ) دایرف هحون و  اب  دشاب و  هزات  دادغب  هب  اروشاع  مسوم  ره  نیـسح  تیزعت  تسا و  رایـسب  نیا  دننام  نیا  دندوشگرب .

مسوم رد  ( 5 ، ) ینادمه رکذم  نیدلا  دـجم  لاس ، ره  ناکرت ، رکـشل  ناطلـس و  تیار  روضح  يارب  دـشارب  هبلغ  ار  ههبـشم  هچرگا  نادـمه 
هک نآ  اب  روباسین  هب  يرازب  مساـقلایبا  نب  یلاـعملاوب  مجن  ماـما  هجاوخ  و  دـیآ . بجع  ار  ناـیمق  هک  دراد  یتفـص  هب  تیزعت  نیا  اروشاـع 
هب يدرک و  نوریب  دح  زا  دایرف  يدیشاپ و  كاخ  يدرک  هحون  یتفرگب و  راتـسد  یتشاد و  لامک  تیاغ  هب  تیزعت  نیا  دوب ، بهذم  یفینح 
رد ناـشیا  ریغ  یفینح و  يدادـح  دـمحم  هجاوـخ  يداـبآ و  رـصن  حوـتفلاوبا  خیـش  هک  تسا  موـلعم  تسا ، ملاـع  دـالب  تاـهما  زا  هـک  ير 

لاـس ره  هچنآ  راـگزور  نیا  رد  و  ناـملاظ . تنعل  تیزعت و  رکذ  زا  دـناهدرک  هچ  اروشاـع  زور  گرزب  دـجاسم  کـشوک و  يارـسناوراک 
و فورعم ، نافینح  روضح  ناگجاوخ و  ناکرت و  ارما و  روضح  هب  اروشاع  ره  رد  دـنک و  یناجنـسهلا  رـصنوبا  ۀـمئالا  فرـش  ماما  هجاوخ 

روصنموب ماـما  هجاوخ  و  نتفگ . دـنراین  دـننادن و  دوخ  نارگد  هک  دـیوگ  یهجو  هب  دوخ  هصق  نیا  دـننک و  يراـی  دـنیامن و  تقفاوم  همه 
تفگ و قیرط  هچ  رب  هصق  نیا  اروشاع  زور  هک  دندید  يور  هب  وا  روضح  تقو  هب  تسا  مدقتم  ربتعم و  یعفاش  باحـصا  رد  هک  ( 6  ) هدفح

بحاص هک  ( 7  ) یفینح ییواس  يهدـمع  یـضاق  و  گنهرـس . عماج  رد  دـناوخیغاب  ار  هیواعم  داهن و  لیـضفت  هجرد و  نامثع  رب  ار  نیـسح 

اروشاع تضهن  رد  www.Ghaemiyeh.comیلمأت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 182زکرم  هحفص 145 

http://www.ghaemiyeh.com


هنهرب رس  زا  تشاد  یتفـص  هب  تیزعت  نیا  تفگ و  یعون  هب  هصق  نیا  یمدآ  رازه  تسیب  روضح  اب  لرغط  عماج  رد  تسا  فورعم  نخس و 
تسا يزار  رگا  ینـس ) يهدنـسیون  نامه  ینعی   ) باتک نیا  فنـصم  هحفـص 290 )  ) دندوب و هدرکن  نآ  دـننام  هک  ندـیرد  هماج  ندرک و 

رد درک  تغلابم  هچ  هک  دـندید  قیتع  عماج  رد  زامن  زا  دـعب  اروشاع  زور  يروباـسین  یینح  يرعـشا  جاـت  هجاوخ  و  هدونـش . دـشاب و  هدـید 
ربجم يهجاوخ  هک  ناـنچ  يدوب ، تعدـب  نیا  رگا  سپ  ءارما . ءاربک و  رـضح  اـب  یـضاق  تزاـجا  هب  ۀئامـسمخ  نیـسمخ و  سمخ و  يهنس 

هب یلاقتنا  يهجاوخ  رگا  و  يدنتـشادن . اور  همئا  نینچ  يدادـن و  تصخر  یتفم  نانچ  تسا ، هتفگ  ینـس ) يهدنـسیون  نامه  ینعی   ) یلاقتنا
لتقم هب  دنک  ادتبا  دـیآرد ، مرحم  هام  هک  لاس  ره  وا  هک  دـشاب  هتفر  طاشم  باهـش  سلجم  هب  رخآ  دـشاب ، هتفرن  نایعیـش  نایفینح و  سجم 
یهجو هب  هصق  نیا  لجأ  ریما  نوتاخ  ناریما و  نانوتاخ  روضح  هب  راریپ  لاـس  اـت  درآ  یلع  نیـسح  لـتقم  هب  اروشاـع  زور  یلع و  ناـمثع و 

نآ زا  تدایز  دنتفگ : نارضاح  هک  دندرک  اهيراز  دش و  هنهرب  رس  ملاع  دندیشاپ و  كاخ  دندرک و  كاچ  اههماج  مدرم  یـسب  هک  تفگ 
، ناطلـس فوخ  ناکرت و  میب  زا  دـننکیم  هنهادـم  هیقت و  هب  ینعم  نیا  تاـضق  اـملع و  نیا  رگ  و  تیعیـش . دـننک  ياـج  نارفعز  هب  هک  دوب 

اور هک  ههبشم  جراوخ و  دالب  رد  الا  ار و  نامیا  دشاب  ناصقن  ار  هجاوخ  ار ، ناشیا  فالخ  دننکیم  داقتعا  هب  رگ  دشاب و  نایضفار  تقفاوم 
رازیب بهذم  هس  ره  نیا  زا  يرادـنپ  هجاوخ  سپ  دـننک . تعباتم  ار  تنـس  نیا  تعیـش  نایوعفـش و  نایفینح و  يهمه  رگد  ندرک ، دـنرادن 
تسین ار  سک  تسار ، وا  هک  بصعت  هک  دونشن  دنیبن و  ات  نایجراخ  هک  دوش  ناتسرل  ناتـسزوخ و  هب  هک  دیاب  سپ  تسا ، یجراخ  تسا و 

مه ات  ۀنجلا ، هل  تبج  و  یکابت ، وا  یکبأ  وا  نیـسحلا  یلع  یکب  نم  تفگ : هک  تسا  یفطـصم  لوق  تعباتم  نتـشاد  یلع  نیـسح  تیزعت  و 
شلآ و همطاف و  ضغبم  یجراخ و  دشابن و  هارمگ  لاض و  عدتبم و  قفانم و  الا  شرکنم  دـشاب و  ادـخ  تمحر  رد  هدنونـش  مه  هدـنیوگ و 

ماما تیمولظم  رد  تنـس ، لها  ناـملاع  رتشیب  مشـش ، نرق  دادـغب  رد  يور  ره  هب  (. 8 . ) نولقعی مهرثکأ ال  لـب  هللادـمحلا  شدـالوا و  یلع و 
، دوب هدنام  یقاب  هیماینب  نامز  زا  هک  ياهنابـصعتم  شیارگ  هب  یلیامت  يور  جـیه  هب  دـنتفگیم و  نخـس  هحفص 291 )  ) مالسلاهیلع نیسح 

نیا يزوجلانبا  تشون و  دیزی  لئاضف  رد  یباتک  یلبنح  ریهز  نب  ثیغملادبع  مان  اب  یصخش  دشیم . هدید  مه  ییاهءانثتـسا  هتبلا  دنتـشادن .
هتشون صخش  نیا  يهرابرد  ریثانبا  تشون . وا  رب  در  رد  دیزی  مذ  نم  عناملا  دینعلا  بصعتملا  یعل  درلا  ناونع  اب  یباتک  ینـس  فورعم  ملاع 

. اینس ۀقث  ناک  و  تسا : هتشون  یتفگش  لامک  اب  وا  هرابرد  مه  یبهذ  ( 9  ) بئاجعلاب هیف  یتأ  ۀیواعم  نب  دیزی  لئاضف  یف  اباتک  فنص  تسا :

. تسانتعا لباق  ریغ  زیچان و  اـعقاو  دوشیم و  هدـید  اهءانثتـسا  نیا  زا  یهاـگ  مه  نونکا  هک  روط  ناـمه  دوب ، زیچاـن  شیارگ  نیا  اـما  ( 10)
نانیا زا  یکی  دنتـشاد . يراوگوس  سلاجم  اروشاع  مایا  رد  هک  دندوب  دادـغب  رد  فورعم  ظعاو  ود  نامز ، نیا  رد  تشذـگ ، هک  روطنامه 
يدابع ریما  رگید  ظعاو  دنتشاد . تکرش  وا  یناوخهضور  لفحم  رد  نیطالـس  هدوب و  يراهق  ظعاو  هک  دوب  یفنح  يونزغ  نیـسح  نب  یلع 

هب تسا . هدرک  لقن  شهاتوک  تاملک  وا و  ياهربنم  زا  ییاهشرازگ  زین  يزوجنبا  نیمه  تشاد و  یناوخلتقم  اروشاع  زور  زین  وا  هک  دوب 
ار دیصق  نیا  لماک  ( 1 . ) تسا هدشن  لیطعت  هاگچیه  هتفای و  همادا  هعیـش  ینـس و  نایم  دادغب  رد  اروشاع  مسارم  يرازگرب  هک  دسریم  رظن 

یفن اـمم  و  تسا : نینچ  نآ  راعـشا  زا  رگید  یخرب  تـسا و  هدروآ  ص 136  مالـسلاهیلع ج 2 ، نیـسحلا  لتقم  باتک  رد  یفنح  یمزراوخ 
هـصیمق ناک  مرج  الب  الیتق  بولق  سفنأ و  اهتهرک  نا  ۀـلاسر و  نیـسحلا  ینع  غلبم  نمف  بوطخ  نهل  مایا  فیراـصنت  یتمل  بیـش  یمون و 

کته بکاوک و  ترعـشقا  موجن و  تراغ  بوذـت و  لابجلا  مص  مهل  تداک  دـمحم و  لال  ایندـلا  تلزلزت  بیـضخ  ناوجرـالا  ءاـمب  غیبص 
یطخ يهخسن  « ) لوسرلا لآ  ۀفرعم  یف  لوصولا  جارعم   » باتک رد  یندم  يدنرز  نیدلا  لامج  ار  راعـشا  نیا  نینچمه  بویج  قش  راتـسا و 

تیاور ار  راعشا  نیا  زین  ص 296 ) بقانم ج 3 ،  ) بوشآرهش نبا  تسا . هدروآ  زین  ص 290 ) ج 1 ، نیلقثلا ، تارفز  زا  لـقن  گرب 31 ب 
هدرک لقن  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  يهرابرد  یعفاـش  زا  رعـش  تیب  ود  ص 266 ) ، 2  ) نیطمـسلا دئارف  رد  م 722 )  ) ییوـمح تسا . هدرک 

ياملع زا  ( 2 . ) خمضم نیسحلا  مدب  اهصیمق  مطاف و  ۀمایقلا  درت  نأ  دبال  خفنی  ۀمایقلا  رشح  یف  روصلا  هئامصخ و  هؤاعفش  نمل  لیو  تسا :
رد هدوـب و  ناهفــصا  گرزب  ياـملع  زا  يو  تـسا . هدرک  داـی  وا  زا  ( 303:4  ) هیعفاشلا تاقبط  رد  یکبـس  هک  یعفاـش  بهذـم  يهتـسجرب 

. دشیم رـضاح  يو  ظعو  سلجم  رد  یقوجلـس  دوعـسم  ناطلـس  هک  دادـغب  گرزب  ناظعاو  زا  ( 3 . ) تسا هتـشذگرد  لاس 536  رخالاعیبر 
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-235 ، ) ۀیاهنلا ۀیادبلا و  دیرگنب : هلمج  زا  تسا . هدمآ  عبانم  زا  يرایسب  رد  وا  لاح  حرـش  تسا  هدوب  يرجه  لاس 551  هب  يو  تشذگرد 
لیصفت هب  ناکلخنبا  ار  وا  لاح  حرـش  هک  هدوب  دادغب  فورعم  ناظعاو  زا  یکی  يدابع  ریما  هب  فورعم  رفظم  نیدلا  بطق  ( 4 (. ) 12 : 236

باتک يهدنـسیون  ینادمه  رفعجیبا  نب  دـمحم  حوتفلاوبا  نیدـلا  دـجم  ( 5 . ) تـسا هدروآ  ص 127 ) ج 2 ،  ) ناـیعالا تاـیفو  باـتک  رد 
، بدالا عمجم  صیخلت  دیرگنب ، ار  وا  لاح  حرـش  تسا . هتـشذگرد  لاس 555  هب  هدوب و  ظعاو  ثدـحم و  هیقف و  نیعبرـالا ، نع  نیعبرـالا 

نیدلا ةدمع  هب  قلم  هدفح  هب  فورعم  یسوط  دعـسأ  نب  دمحم  روصنموبا  ( 6 . ) ص 1097 ضقن ، تاقیلعت   245  - صص 246 میم ، فرح 
اهنرق ات  يو  رازم  تسا . هدروآ  نایعالا  تایفو  رد  ار  وا  لاح  حرـش  ناکلخنبا  هک  تسا  روباشین  فورعم  ياملع  زا  يروباشین  یعفاش  هیقف 
دامع ار  وا  لاح  حرش  هدوب و  هواس  فورعم  ناظعاو  ناملاع و  زا  ( 7 . ) ص 1099 ضقن ، تاقیلعت  دیرگنب : تسا . هدوب  مدرم  ترایز  لحم 

ص ضقن ، تاقیلعت  دـیرگنب : تسا . هداد  خر  هواـس  رهـش  رد  لاس 567  هب  يو  تشذـگرد  تسا  هدروآ  رـصقلا  ةدـیرخ  باتک  رد  بتاـک 
ص 160. ج 21 ، يوبنلا ، مالعا  ریس  ( 10 . ) ص 562 ج 11 ، لماک ، ( 9 . ) صص 370-373 ضقن ، باتک  ( 8 . ) 1100

نیسح ماما  يارب  يرادازع  يرومیت و  ناسارخ 

يزکرم هک  ناسارخ  رد  هیوفص ، ندمآ  راک  يور  زا  شیپ  نرق  ود  یط  هک  دسریم  رظن  هب  نیـسح  ماما  يارب  يرادازع  يرومیت و  ناسارخ 
تاره رد  یتح  مسارم  نیا  هک  اج  نآ  زا  تسا . هدشیم  اپ  رب  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  يازع  اروشاع ، مایا  رد  هدوب ، ناینـس  نایعیـش و  يارب 
یباتک ره  زا  شیب  هک  یباتک  دـناهدرکیم . رازگرب  ار  مسارم  نیا  مه  ناینـس  هک  نایعـش  اهنت  هن  هک  تسا  نآ  رگناـشن  دوخ  تسا ، هدوب  زین 

یمزراوخ دمحا  نب  قفوم  مالسلاهیلع  نیسحلا  لتقم  باتک  زا  ياهنوگ  همجرت  هک  هدوب  ۀمئالا  رون  مان  اب  يرثا  هتشاد ، دوجو  هقطنم  نیا  رد 
و هرود ، نیا  ناـیاپ  رد  هحفـص 292 ) . ) تسا هدوـب  هنیمز  نیا  رد  مه  يرگید  ياـهباتک  رثا ، نیا  زج  هب  تـسا . هدوـب  ( 484  - 568  ) یفنح

نادنچ هک  دوب  يدرف  نآ  يهدنسیون  هک  دش  فیلأت  نیسحلا  لتقم  باب  رد  یباتک  هقطنم  نیا  هب  هیوفص  ندمآ  زا  شیپ  لاس  تشه  تسرد 
رد دوب و  یفـشاک  نیـسحالم  يو  ننـست . هب  راوزبس  رد  دـندرکیم و  عیـشت  هب  مهتم  ار  وا  تاره  رد  دوبن . لئاق  ننـست  عیـشت و  نایم  يزرم 

ارقیاب نیـسح  ناطلـس  ار  نآ  يریما  اـهلاس  هک  تلود  نیا  ناـگرزب  وا  ظـعاو  سلجم  رد  تشاد و  يداـیز  تیبوبجم  رومیت ، يهرود  تاره 
باـتک نیمه  رد  یفـشاک  نیـسحالم  تشاـگن . راـبرد  نیا  ناـگرزب  زا  یکی  ماـن  هب  زین  ار  دوـخ  باـتک  يو  دـندرکیم . تکرـش  تـشاد ،

مالسا و لها  بولق  تاحفـص  رب  متام  نیا  دیدجت  مقر  دوش ، ون  مرحم  هام  هاگره  : » دسیونیم هراشا  تبـسانم ، هب  ( 1  ) دوخ ءادهشلاۀضور 
لها ناراد  تبیصم  شوه  شوگ  هب  یبیر  ملاع ال  يادن  یبیغ  فتاهنابز  زا  ددرگیم و  هدیـشک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مانا  دیـس  ناراداوه 

رب بلهنشت  نآ  یپ  زا  دینک  نایرب  البرک  هاش  زوس  زا  ار  هنیس  دینک  ناغفا  یبن  طبس  مغ  رد  نازیزع  ياک  دسریم : ناشیا  ناگدزمتام  تیب و 
تاره گرزب  تاداس  نایعا و  زا  یکی  تساوخرد  هب  رهاظ ، رد  یفـشاک  دینک  نادنخ  بل  نآ  دای  هیرگ ، نایم  رد  مشچ  بآ  دیزیر  كاخ 

تیمها يهرابرد  یحرـش  زا  سپ  يو  دنک . هدامآ  سلاجم  نیا  يارب  ینتم  ات  دوشیم  ممـصم  ازریم » دیـس  هب  فورعم  هلودلا  دـشرم   » مان اب 
نابحم زا  یعمج  هک  تسا  نیا  يارب  دسیونیم : ۀـنجلا » هل  تبج  نیـسحلا و  یلع  یکب  نم   » هک نیا  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  يارب  هیرگ 

شتآ رب  اهلد  ار  همه  دنزادرپ ، تلاسر  ترضح  دالوا  تیزعت  هب  دنزاس و  هزات  ار  ادهش  تبیـصم  دیآرد ، مرحم  هام  هک  لاس  ره  تیب ، لها 
رد یفـشاک  لد  نوخ  اههدـید  زا  ددرگ  ناور  لسگ  ناج  متام  نیا  هودـناز  نادرگرـس : ناریح  تیاـغ  زا  اههدـید  ددرگ و  ناـیرب  ترـسح 
بآ هب  دنیامن و  رارکت  تسا  روطسم  بتک  رد  هک  ادهش  لتقم  رابخا  و  : » دسیونیم هدشیم  هدناوخ  سلاجم  نیا  رد  هچنآ  يهرابرد  همادا ،

تیاکح رویز  هب  هچرگا  دناهتـشون ، باب  نیا  رد  هک  یباتک  ره  و   » هک تسا  نیا  اـهباتک  لکـشم  دـنیادزب .» هنیـس  يهحفـص  زا  لـالم  هدـید 
هب ازریم  دیس  ات  تسا  هدش  ببس  رما  نیا  تسا .» یلاخ  ناشیا  لاوحا  لیـصافت  نیطبـس و  لیاضف  تیعماج  تمـس  زا  اما  تسا ، یلاح  ادهش 

ایفصا و ایبنا و  زا  الب ، لها  تالاح  هک  عماج  ياهخسن  فیلأت  هب   » ات دهد  روتسد  یفـشاکلا » ظعاولا  نیـسح  هحفص 293 )  ) ریقح ریقف  نیا  »
ۀضور باتک  (. 2 .« ) دیامن لاغتـشا  دوب  روکذـم  روطـسم و  يو  رد  لیـصفت  حیـضوت و  لیبس  رب  ابع  لآ  الوحا  التبا و  بابرا  ریاس  ادـهش و 
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زا یکی  تفای . ناوارف  يذوفن  زین  ناریا  تکلمم  فرطا  ناینـس  نایم  رد  هکلب  ناریا ، نایعیـش  ناـیم  يوفـص و  يهرود  رد  اـهنت  هن  ءادهـشلا 
ار نآ  هداد و  ماجنا  نادیسراف  درک  یقارع  ینس  رعاش  يرمق ) م 1369   ) رویز هللادبع  هک  تسا  یمادقا  ذوفن ، نیا  ریثأت  ياههناشن  نیرخآ 
هدروآرد و یسراف  رعش  بلاق  رد  ار  ءادهشلا  ۀضور  یسراف  نتم  عقاو  رد  دنک ، حیرصت  هک  نآ  نودب  يو  . تسا هدروآ  رد  یسراف  رعـش  هب 
فراع و ملاع ، ( 817  - 898) یماج نمحرلادـبع  عضوم  هب  ات  زین  تبـسانمیب  اجنیا  رد  تسا . هداهن  ءالبرک  كانزوس  ناتـساد  ار  نآ  ماـن 

ۀلسلس رد  يو  میشاب . هتشاد  يرذگ  هتـشاد ، یقیمع  يهنایفوص  قئالع  هتبلا  هدوب و  یفنح  ینـس  کی  بهذم  رد  هک  ناسارخ  گرزب  رعاش 
تیب لها  رادتـسود  لاح ، نیع  رد  دقتعم و  ینـس  کی  ار  دوخ  اجنآ  رد  هدرک و  نایب  تفالخ  يهرابرد  ار  شایبهذم  دئاقع  دوخ  بهذـلا 

یتسود یشک  طخ  اهنآ  نایم  هباحص ، ياهيریگرد  رطاخ  هب  دیابن  ینس  هک  تسا  دقتعم  تنس ، لها  رگید  دننام  تسرد  مه  يو  دنادیم .
هب ناشراکناز  لد  نک  وکین  داقتعا  ار  همه  تسا : هدوب  یلع  اب  قح  تافالتخا  نیا  رد  هک  دـنادب  دـیاب  لاح  نیع  رد  دـنک ؛ مسر  ینمـشد  و 

مکح هدـم  تسدز  ناگیار  دوخ  نید  هنم  ضارتعا  تشگنا  رب  مد  اجنآ  رد  نزم  بصعت  هب  مه  اـب  ناـشدوب  هک  تموصخ  ره  نک  وس  کـی 
هب اجنآ  رد  قح  رگید  یئباحـص  تفالخ  رد  ردـیح  اب  تشاد  هک  یفالخ  نآ  راکچ و  مکح  هب  ارت  نک  یگدـنب  راذـگ  يادـخ  اـب  هصق  نآ 

يریگرد شرصع ، رد  نافلاخم  اب  یماج  یبهذم  يریگرد  نیرتمهم  هک  تسا  ینتفگ  (. 3  ) دوب رکنم  اطخ و  وا  اب  گنج  دوب  ردـیح  تسد 
رد بهذم  نیا  نایوفص  هحفص 294 )  ) ندمآ اب  زین  يدوز  هب  هک  میدید  دنتشاد و  ریگمـشچ  يذوفن  ناسارخ  رد  هک  تسا  نایعیـش  اب  يو 

نیا دـنک . ظفح  ننـست  ياههزومآ  ساسا  رب  ار  تاره  وج  ات  دـشوکیم  دراد و  نایعیـش  هب  يدایز  تالمح  یماج  دـش . مکاـح  هقطنم  نیا 
نیا يهمه  اب  یماج  اما  دـنراد . عیـشت  هب  لیامتم  تنـس  لـها  زا  مه  یناـفلاخم  ناـنیا  هتبلا  دراد و  مه  ییاون  ریـشیلع  ریما  هک  تسا  شیارگ 
رفنتم دـنهدیم  مانـشد  هباحـص  هب  هک  یناسک  يانعم  هب  هضفار ، ضفر و  زا  هک  لاح  نیع  رد  دـنک . ظفح  ار  دودـح  اـت  دـشوکیم  لاوحا ،
نینچ هدروآرد ، یـسراف  هب  یـضفار » ینا  نـالقثلا  دهـشیلف  دـمحم -  لآ  بح  اـضفر  ناـک  وـل   » ار یعفاـش  فورعم  رعـش  وـمه  اـما  تسا ،

نم شیک  يرب  ضفر  ریغز  نم  مدـش  هک  يرپ  یمدآ و  شاـباوگ  وگ  لوتب  نادـناخ  هب  ـالوت  اـی  لوسر  لآ  بح  ضفر  دوب  رگ  دیارـسیم :
فرط کی  زا  دوب . هدش  هدنامرد  ناینس  نایعیش و  نایم  رد  یماج  (. 4  ) تسا ضفخ  یقبام  ضفر و  نم  عفر  تسا  ضفر  نم  نید  ضفر و 

رد يراعـشا  یتقو  رگید ، يوس  زا  اما  تفرگ . رارق  دادغب  نایعیـش  يهنعط  دروم  ضفاور  يهرابرد  شراعـشا  رطاخ  هب  تفر ، دادغب  هب  یتقو 
ترضح بهذلا  ۀلسلس  مظن  رد  نوچ  دسیونیم : دوخ  دنداد . رارق  هنعط  دروم  ار  وا  ناسارخ  ناینس  دورس ، مالسلاهیلع  نانمؤمریما  شیاتس 

هک میتسناد  هچ  دننکن ، تبـسن  ضفر  هب  ار  ام  هاگان  هک  میدوب  ناساره  ناسارخ  ناینـس  زا  میدرک ، شیاتـس  ار  ناشیا  راوگرزب  دالوا  ریما و 
اجنآ رد  دباتـشیم و  تایلاع  تابتع  ترایز  هب  دوریم ، قارع  هب  یتقو  یماـج  نیمه  (. 5 . ) دش میهاوخ  التبم  ضفاور  يافج  هب  دادـغب  رد 

ضرف قاشع  بهذم  هب  رفس  نیا  تسه  نیسح  دهشم  يوس  ياپ  هدیدز ، مدرک  دیارسیم : نینچ  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ترایز  فصو  رد 
فاوط دـنکیم  وا  يهضور  درگ  هب  هبعک  هحفـص 295 )  ) نیدقرف قرف  زا  مرـس  درذگب  هک  اقح  ياپ  دنهن  رگ  مرـس  هب  شدقرم  مادخ  نیع 

رب هک  ار  نآ  نیـش  دیـش و  كرت  دـنک  يوج  هلیح  هک  هب  نآ  شتمارک  زا  تسرپ  فاق  هب  ات  فاق  زا  نیأ  نیأ  نوحورت  نیا  جـیجحلا  بکر 
باذع لدبم  لاصو  تحار  اب  دوش  ات  شاب  وا  ترـضح  يادگ  یماج  نیزو  بیز  هب  تجاح  هچ  راعتـسم  يوم  زا  رابکـشم  دعج  دوب  راذـع 

، دوب جح  یهار  لصا  رد  هک  رفس  همادا  رد  يو  (. 6  ) نید يادا  لئاس ، تجاح  ياضق  دشاب  میرک  بهذم  رد  هک  کشا  هدیدز  ناریم  نیب 
دقن وت  دقرم  راثن  رهب  فجنلا  ۀنحش  ای  کل  ارئاز  تحبصأ  تسا : نینچ  نآ  علطم  هک  دورس  ابیز  يرعش  تفر و  نانمؤمریما  دقرم  ترایز  هب 

، ادهشلا ۀضور  ( 2 . ) ص 354 ءادهشلا ، ۀضور  ( 1 (. ) 7 . ) فرط رهز  دشاب  وت  يوس  دیما  يور  ار  زاین  لها  ییاعد و  يهلبق  وت  فک  هب  ناج 
ص 257؛ ج 1 ، یفشاک ، یلع  نیدلارخف  تاحـشر ، ( 5 . ) ص 146 بهذلا ، ۀلـسلس  ( 4 . ) ص 178 بهذلا ، ۀلـسلس  ( 3 . ) 13  - صص 12

ص 56. یماج ، ناوید  ( 7 . ) ص 78 یماج ، ناوید  ( 6 . ) ص 118 يوره ، لیام  بیجن  یماج ، زا  لقن  هب  ص 169  یماج ، تاماقم 

نیسح ماما  يهرابرد  یفنح  ياملع  راثآ  زا  یخرب 
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زا جراخ  مالـسلامهیلع  تیب  لها  يهرابرد  نرق ، هدراهچ  یط  تنـس ، لها  ياملع  راثآ  نیـسح  ماما  يهرابرد  یفنح  ياملع  راـثآ  زا  یخرب 
نوماریپ یخیرات  يراـثآ  زین  یخرب  ناـنمؤمریما و  هژیو  هب  تیب ، لـها  بقاـنم  لـئاضف و  يهراـبرد  راـثآ  نیا  زا  يرایـسب  تسا . رامـش  دـح 

: - مینکیم یفرعم  هنومن  يارب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  يهرابرد  ار  یفنح  ياملع  راثآ  زا  يرامـش  اجنیا  رد  تسا . ناراوگرزب  نآ  یگدنز 
تـسا یفنح  ملاع  نیرتگرزب  يو  (. 484  - 568  ) یفنحلا یمزاروخلا  بیطخلا  یکملا  دمحم  نب  دمحا  نب  قفوملا  دـیؤملایبا  نیدـلاءایض 

يرشخمز درگاش  يو  تسا . هتشاگن  ار  مالسلاهیلع  نیـسحلا  لتقم  گرزب  میظع و  باتک  هدز و  ملق  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  يهرابرد  هک 
هک بتاک  دامع  تسا . هدینـش  ثیدح  هدرک و  رفـس  مالـسا  يایند  فلتخم  ياهرهـش  هب  نآ  زا  سپ  هدـناوخ  يو  دزن  ار  بدا  مولع  هدوب و 

هاـبنا رد  یطفق  تسا . هدوتـس  بدا  هقف و  رد  ار  وا  هدروآ و  ناریا  هب  طوبرم  شخب  رـصقلا  ةدـیرخ  رد  ار  وا  لاـح  حرـش  هدوـب  يو  رـصاعم 
دنناـم راگنلاحرـش  گرزب  ياـملع  زا  يرایـسب  تسا . هدرک  داـی  ار 568  وا  تشذــگرد  لاـس  هدروآ و  ار  وا  لاـح  حرــش  ( 332:3  ) ةاورلا

هدش پاچ  دابآردیح  رد  لاس 1321  رد  هک  دراد  هفینحیبا  بقانم  ناونع  اب  یباتک  يو  دناهدروآ . ار  وا  لاح  حرـش  یثیبدلانبا  راجنلانبا ،
یلع سمـشلا  در  باتک  ناونع  اب  وا  باتک  نینچمه  تسا . هدـنامن  هک  دراد  نینمؤملاریما  ایاضق  ناونع  اب  یباـتک  هحفص 296 )  ) زین تسا .

يهخـسن هس  مک  تسد  هدـنام و  ياج  رب  هک  تسا  نیـسحلا  لتقم  وا  باتک  نیرتمهم  تسا . هدـش  دوقفم  مه  وا  مالـسلاهیلع  نینمؤملا  ریما 
1418  ) مق رد  يدهلا  روناراد  طسوت  نآ  دیدج  پاچ  و  لاس 1399 )  ) مق رد  ادعب  فجن و  رد  باتک  نیا  تسا . هدنام  ياجرب  نآ  زا  یطخ 

نیسحلا لتقم  رب  يوامس  موحرم  يهمدقم  رد  هک  دراد  هفینحوبا  شیاتس  رد  زین  يراعـشا  يو  هک  تسا  ینتفگ  تسا . هدیـسر  پاچ  هب   ) ق
لهال یلجت  ذم  ایلع  اولتق  دقل  تسا : نیا  نآ  تیب  دنچ  هک  هدورس  تیب  لها  ياثر  رد  مه  يرعـش  یمزراوخ  تسا . هدش  پاچ  مالـسلاهیلع 

ناعطلاب و لدج  املظ و  ءاملا  نیـسحلا  اوعنم  دق  باذملا و  مسلاب  برعلا  داوج  یجرملا  نسحلا  اضرلا  اولتق  دـق  بارـضلا و  یف  الحف  قحلا 
سمـشلا یف  دـمحم  تانب  باجع  ملظ  نم  ایف هللا  ادـیز  قحلا  ماما  اوبلـص  دـق  بابذ و  وا  قب  لقت  ریغـص  اـیلع  اولتق  بنیز  ـالول  بارـضلاب و 

میهارا نب  هللادبع  ةدایسلایبا  نیدلا  فیفع  (. - 1  ) بایثالب ءاسکلا  باحـصأ  مایخ و  مدأ  نم  دیزی  لال  بابقلا  لظ  یف  دیزی  لا  یـشطع و 
رد اغآ  میلـس  يهبتکم  رد  مه  شباتک  زا  ياهخـسن  هدـمآ و  یتربج 147:2  راثالا  بیاـجع  رد  وا  لاـح  حرـش  هک  م 1207   ) یفنح یفئاـط 

یفنح یلع  نسح  نب  شخب  رداق  تسا - . هدرک  فیلأت  ادهـشلا  دیـس  بقاـنمب  ءدعـسلا  فاـحتا  ناونع  اـب  یباـتک  تسا ) دوجوم  لوبناتـسا 
. تسا هتـشاگن  ءایبنالا  دیـس  ۀناحیر  یلع  ءایقـشالا  روج  ناونع  اب  یباتک  هک  تسا  دنه  یفنح  ياملع  زا  ( 1273  - 1337) یمارسهش يدنه 

يولهد هللا  یلو  هاش  نب  زیزعلادبع  يولوم  تسا - . هدش  دای  مه  وا  باتک  نیا  زا  اجنامه  هدـمآ و  رطاوخلا 370:8  ۀهزن  رد  يو  لاح  حرش 
مسوملا يهلجم  رد  نآ  یبرع  هک  هتشون  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  تداهش  يهفـسلف  رد  نیتداهـشلا  رـس  ناونع  اب  یباتک  زین  ( 1159  - 1239)

يولع یلع  ردـیح  نب  ربکا  یلع  نب  رونا  یلع  خیـش  تسا - . هدـش  پاچ  مه  ودرا  هب  هدـش و  پاچ  صص 83-91  هحفص 297 ) ، ) ش 12
رد وا  لاح  حرش  نمض  هک  هتشاگن  طبسلا  نیسحلا  اندیـس  لتقم  یف  نینوکلا  ةداهـش  ناونع  اب  یباتک  ( 1269  - 1324  ) يوروکاک یفونح 
ةرق ناونع  اب  یباتک  م 1161 )  ) یفنحلا يوتتلا  يدنـسلا  نیما  دمحم  نب  نیعم  دـمحم  تسا - . هدـش  دای  نآ  زا  رطاخلا 328:8  ۀهزن  باتک 

هک تسا  هدرک  تباث  هتفگ و  نخس  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  يارب  هیرگ  موزل  رب  نآ  رد  هتشاگن و  مالسلاهیلع  نیسحلا  یلع  ءاکبلا  یف  نیعلا 
یباتک ( 878-938) یمور یفنح  سایلا  نب  یلع  نب  نامثع  نب  دومحم  تسین - . هعیش  صوصخم  اهنت  مالسلاهیلع  نیـسح  يارب  ازع  يهماقا 

نیفراعلا ۀـیده  باتک  رد  اشاب  لیعامـسا  تسا . هتـشون  ءالبرک  یف  امهنع  هللا  یـضر  بلاطیبا  نب  یلع  نب  نیـسحلا  مامالا  لـتقم  ناونع  اـب 
ياثر رد  يراعشا  تسخن ، رـصع  نایفنح  نایم  زا  هژیو  هب  تنـس ، لها  نارعاش  زا  يرایـسب  باتک ، زا  يادج  تسا . هدرک  دای  نآ  زا   412:2
لتقم رد  یمزراوخ  دوخ  ار  راعـشا  نیا  زا  ياهنوـمن  تسا . هجوـت  بلاـج  هک  دناهدورـس  اروشاـع  يهثداـح  مالـسلاهیلع و  یلع  نب  نیـسح 

یلع ماما  بقانم  زا  ثحب  نایاپ  رد   ) ص 390 یمزراوخ ، مالسلاهیلع ، نیسحلا  لتقم  ( 1 . ) تسا هدرک  يروآدرگ  ( 2  ) مالسلاهیلع نیسحلا 
.143  - صص 182 مالسلاهیلع ج 2 ، نیسحلا  لتقم  ( 2 (. ) مالسلاهیلع

همتاخ
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همتاخ

نایعیش نایم  لقتسم  یتح  ای  كرتشم  روط  هب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  يرادازع  ناتسکاپ  دنه و  ناریا ، قطانم  زا  يرایـسب  رد  هزورما  همتاخ 
. تسا هدش  هدیشک  زین  ناتسیس  هب  تسا ، نهک  ناسارخ  هب  قلعتم  نآ  زا  یشخب  و  هدوب ، ناریا  قرش  رد  هک  یتنس  . دوشیم رازگرب  ناینـس  و 
، دنه بونج  لامش و  ناریا و  زا  رثأتم  ياهتلود  ندمآ  راک  يور  اب  نامزمه  شیپ  لاس  دصراهچ  دودح  زا  تنـس  نیا  ناتـسکاپ ، دنه و  رد 
ود ره  نایم  اروشاع  مسارم  يرازگرب  دهاش  ناتسکاپ ، رد  یچارک  ای  دابآ و  ردیح  دننام  دنه  رد  یگرزب  ياهرهش  رد  هزورما  هتفای و  جاور 

نانآ زا  يرایسب  هدش و  هدیـشک  زین  اهودنه  نایم  یتح  مسارم ، نیا  يرازگرب  يهنماد  دنه ، رد  هک  تساهنرق  میتسه . ینـس  هعیـش و  هورگ 
هتشذگ تنـس  يهمادا  تکرح  نیا  ناتـسدرک ، يهقطنم  قارع و  رد  دنراد . یهارمه  ناناملـسم  هحفـص 298 )  ) ریاس اب  اـهمایا ، نیا  رد  زین 

هب ریخا  يههد  دنچ  رد  فسالاعم ، دناهدوب . لئاق  یصاخ  شزرا  رابتعا و  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  يارب  هشیمه  راید  نآ  نانکاس  هک  تسا 
عون يایحا  تهج  رد  یتکرح  طاقن ، ریاس  هب  نآ  لیمحت  يارب  تکرح  مالـسا و  ناهج  زا  یـشخب  رد  یبهذـم  بصعت  نتفاـی  تدـش  لـیلد 
نیا عطق ، روط  هب  دـشخب . قیمعت  داجیا و  ناناملـسم  ناـیم  ار  یـصاخ  ياهیـشک  طـخ  دـشوکیم  هک  تسا  هتفاـی  جاور  ننـست  زا  یـصاخ 

ره اب  ات  دیـشوکیم  موس ، مود و  نرق  رد  ینامثع  بهذـم  ای  ثیدـح  لها  ناونع  تحت  یـشیارگ  هک  تسا  ینامز  هرود و  ثاریم  تکرح ،
نعط ببس  ار  نآ  هدرک و  باختنا  یمان  یهورگ  ره  يارب  لیلد ، نیمه  هب  دریگب . هلصاف  تشاد  دراد  نآ  یشم  اب  یتوافت  كدنا  هک  یسک 

يهنیمز رد  هرود  نآ  ثاریم  یلاجر  ياهباتک  زا  يایسب  رد  نونکا  مه  هک  يردق و .... یلزتعم  یعیـش ، یئجرم ، ماهتا  تسنادیم . وا  حدق  و 
سپـس تسخن و  يهلحرم  رد  لبنح  نب  دـمحا  نوچ  یناسک  تمه  هب  رورم  هب  وج  نآ  تسا . راگزور  نآ  روآدای  هدـمآ ، نایوار  تواـضق 
ناونع تحت  داد و  رارق  هلمح  دروم  زین  ار  تنس  لها  يهتسجرب  ماما  لماع و  هفینحوبا  یتح  هک  دوب  يوج  نیا  دش . هتـسکش  رگید  ناملاع 

هک دراد  دوجو  ياهلاس  دـص  دـنچ  يهبرجت  نآ ، ربارب  رد  درکیم . شنزرـس  اهنرق  يارب  هیاپیب ، تاماهتا  رگید  ثیدـح و  دـض  ای  یئجرم 
تـسا مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تضهن  هب  هورگ  ود  ره  رابتعا و  انتعا و  اهزرم  نیرتمهم  زا  یکی  نایم ، نیا  رد  هدش و  گنرمک  اهزرم  نیا 

. تسا ملظدـض  هدازآ و  ياـهناسنا  يهمه  هب  قـلعتم  یناـسنا و  یـضهن  هکلب  ناناملـسم  يهمه  هب  قـلعتم  یمالـسا و  یتـضهن  طـقف  هن  هک 
هحفص 299) )

اروشاع تضهن  رد  فیرحت  يهلأسم 

توافتم يانعم  ود  هک  تسا  یتروص  هب  هملک ، کی  ندـنادرگ  يانعم  هب  فیرحت  تغل ، ياهباتک  رد  اروشاع  تضهن  رد  فیرحت  يهلأـسم 
ندرک لیام  فیرحت ، تفگ ، ناوتب  رتحضاو  روط  هب  دیاش  دوش . حرط  لباق  حیحـص  يانعم  ياج  هب  طلغ  يانعم  هک  نآ  فده  هب  دهدب  ار 
تروص ظفح  يانعم  هب  لصا ، رد  فیرحت  نیا  تسا . تسردان  ياهیـشاح و  دـصاقم  انعم و  هب  نآ  حیرـص  يانعم  زا  موعفم  اـی  هملک  کـی 

یتـقو هک  اـنعم  نیا  هب  تسا . هـتفر  راـکب  مـه  ظاـفلا  رد  فـیرحت  رییغت و  يهراـبرد  اهدـعب  اـما  تـسا ؛ نآ  ياـنعم  ندرک  فرحنم  ظـفل و 
هب ار  نآ  ياوتحم  اما  هدرک ، ظفح  ار  هعقاو  تروص  هک  تسا  نآ  دوصقم  فیرحت ، یلـصا  يانعم  قباطم  هدـش ، فیرحت  خـیرات  مییوگیم 

نتخاس يانعم  هب  خـیرات » فیرحت   » ریبعت هک  انعم  نیا  هب  تسا ؛ حرطم  رتشیب  یظفل  فیرحت  رـضاح ، لاـح  رد  تسا . هدروآ  رگید  ياهنوگ 
، يور ره  هب  دوریم . راک  هب  نآ  دـننام  ییاهزیچ  دـناهتفگن و  ار  بلاطم  نآ  هک  يدارفا  هب  تاـملک  ظاـفلا و  نداد  تبـسن  نیغورد ، هعقاو 
رب دوشیم ، حرطم  اروشاع  تضهن  يهراـبرد  فیرحت  ثحب  یتقو  ییاـنعم . فیرحت  یظفل و  فیرحت  دـناهدرک : تمـسق  ود  رب  ار  فیرحت 

هـضرع البرک  یعقاو  ياهدادـخر  ناونع  هب  هدـش و  هتخاس  یخیرات  عیاقو  ناونع  هب  یبلاـطم  هک  تسا  نیا  دوصقم  یظفل ، فیرحت  ساـسا 
دادـخر ندرک  هفاضا  ای  هعقاو  کی  رد  يدارفا  ماـن  ندوزفا  اـی  دـشاب ، صاخـشا  هب  تسرداـن  ياـههتفگ  نداد  تبـسن  هک  نیا  زا  معا  دوش .

هثداح لیلحت  دناوتیم  هزادنا  هچ  ات  نآ  يهدرتسگ  ای  دودحم  يانعم  هب  يزاسهعقاو  هک  تسا  نشور  تسا . هداتفین  قافتا  الـصا  هک  یمهم 
فادـها تسخن ، يهجرد  رد  هک  تسا  نآ  ییاـنعم ، فـیرحت  زا  دوـصقم  اـما  هحفـص 300 ) . ) دـنک لکـشم  راچد  ار  نآ  فادـها  نییبت  و 
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هب ار  اروشاع  مایق  هیماینب ، تموکح  دشاب . دناوتیم  یفلتخم  ياهتروص  هب  هلأسم  نیا  دـیآرد . رگید  یتروص  هب  ینیـسح  مایق  اروشاع و 
یقلت دیفم  ریغ  یسایس  یـشکدوخ  یعون  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تکرح  هک  دندوب  مه  یناسک  درکیم . یفرعم  شروش  کی  تروص 

ياهیشاح لئاسم  زا  یخرب  هب  دودحم  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  فده  هک  دندوب  یناسک  زین  اهيدوخ  نایم  زا  فرط ، نیا  رد  دندرکیم .
. داد میهاوخ  نآ  يهرابرد  يرتشیب  حیضوت  همادا  رد  هک  تسا  ییانعم  تافیرحت  زا  ياهنومن  اهنیا  دندرکیم .

اروشاع خیرات  رد  فیرحت  خوسر  نامز 

اروشاع هب  طوبرم  ياهباتک  مینادـب  تسیابیم  اروشاع  رد  فیرحت  خوسر  نامز  تخانـش  يارب  اروشاع  خـیرات  رد  فیرحت  خوسر  نامز 
نیا رد  میناوتیم  هصالخ  روط  هب  هچنآ  تسا . هدوب  امرفمکح  راثآ  لیبق  نیا  فیلأت  رب  یطیارـش  هچ  نامز  ره  هدش و  نیودت  ینامز  هچ  رد 

راـبخا هدـمع ، روط  هب  هدوب ، کلـسم  يوـما  ناـخروم  يزروضرغ  زا  یـشان  هک  یلئاـسم  زا  یخرب  زج  هب  هک  تسا  نیا  مینک  راـهظا  هراـب 
نهک ياهباتک  رد  دوجوم  رابخا  رتشیب  لیلد ، نیمه  هب  تسا . هدش  نیودت  دناهتشاد ، عیشت  هب  لیامت  هک  يدارفا  ای  نایعیش و  طسوت  اروشاع 
دیاب ار  اهییارـسناتساد  زا  یخرب  هنیمز ، نیا  رد  تسا ، یتسرد  بلاـطم  هدـش ، هتـشون  مراـهچ  اـت  مود  نرق  رد  یقارع  ناـخروم  طـسوت  هک 
مولع ياههصرع  يهمه  رد  جیار  یتقدیب  ریثأت  تحت  هدـش و  تسـس  يردـق  یخیرات  ياههتـشون  دـعب ، هب  مشـش  نرق  زا  اما  درک . ءانثتـسا 

ياهتیـصخش نآ ، رب  هوـالع  تسا . هدـش  یناتـساد  ياهصق و  يداـیز  رادـقم  هب  خـیرات  شناد  ناـیم ، نیا  رد  تسا . هـتفرگ  رارق  یمالـسا 
رابخا دنتفای و  ياهروطـسا  ياهتیـصخش  يرجه -  مهد  ات  متفه  نرق  رد  ینعی  دعب -  هب  نامز  نیا  زا  هک  هیفوص  خـیاشم ، دـننام  یخیرات ،

، دش هتـشون  هلـصاف  نیا  رد  هک  ییاهباتک  دندرک . ضوع  زین  ار  هتـشذگ  خـیرات  گنر  دـش ، هداد  تبـسن  اهنآ  هب  ناوارف  بیرغ  بیجع و 
نتفر تسد  زا  شاهدمع  لیلد  دش و  ظفح  یـسیونخیرات  رد  یتقدیب  نیا  مه  اهدـعب  تسا . هدوب  یناتـساد  رتشیب  یخیرات و  تقد  زا  یلاخ 

رـصاعم ياهدادیور  يهرابرد  اههرود ، هحفـص 301 )  ) نیارد هک  ياهخـیرات  هتبلا  دوب . اهنآ  ندوبن  سرتسد  رد  اـی  یخیراـت  نهک  رداـصم 
، راـجاق يهرود  رخاوا  اـت  یتـقدیب  نیا  دوبن . راـک  رد  مزـال  تقد  مالـسا ، ردـص  خـیرات  هب  تبـسن  اـما  دوـب ، قـیقد  دـشیم  هتـشون  فـلؤم 

لاور نیمه  دوشیم ، طوبرم  یـسیون  خیرات  هب  هک  اجنآ  ات  لاح ، ره  هب  تشاد . دوجو  مالـسا  خیرات  هلمج  زا  ناهج و  میدق  یـسیونخیرات 
. تسا هدش  مهارف  اروشاع  تضهن  هب  طوبرم  یخیرات  ياههتشون  رد  فیرحت  يهنیمز  ینامز ، هچ  زا  هک  دهدیم  ناشن  یلامجا 

اروشاع خیرات  رد  فیرحت  ياههزیگنا 

ياههزیگنا نایم  نیا  رد  اعبط  و  تسا ، هدوب  دـمع  يور  زا  يرایـسب  دراوم  رد  علج  راک  هک  نیا  رد  اروشاع  خـیرات  رد  فیرحت  ياههزیگنا 
هب هزیگنا  نیا  تسا . هعقاو  لعج  يارب  اهيدوخ  هیحان  زا  نتشاد  هزیگنا  دوصقم  اجنیا  رد  درادن . دوجو  يدیدرت  هتشاد ، نایرج  مه  یصاخ 

ششوک یلام  عفانم  ندروآ  تسدب  يارب  یصخش  لاثم ، ناونع  هب  يونعم . رهاظ  هب  يهزیگنا  ای  دشاب  يدام  ياهزیگنا  دناوتیم  دوخ  يهبون 
نیمعتـسم و سوفن  رد  حالطـصا  هب  ای  هجوت و  بلاج  هک  دـنک  هضرع  یبلاـطم  دوخ ، يهتـشون  اـی  نخـس  رازاـب  ندرک  مرگ  يارب  اـت  دـنک 

رتكانزوس مدرم ، رتشیب  ندنایرگ  دـصق  هب  صخـش ، هک  تسا  نآ  زین  يونعم  رهاظ  هب  يهزیگنا  دـشاب . هتـشاد  ریگمـشچ  رثا  ناگدـنناوخ ،
نیا دـسیونب . ای  دـناوخب  مدرم  يارب  دـنک . لعج  ار  یعیاقو  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هب  مدرم  هجوت  بلج  اروشاـع و  يهثداـح  نداد  ناـشن 

زا لومعم  روط  هب  دـناهدز ، اروشاع  هب  طوبرم  یخیرات  عیاقو  فیرحت  هب  تسد  هک  یناـسک  زا  يایـسب  هتـشاد و  يداـیز  نارادـفرط  شخب ،
هب دیاب  اروشاع ، عیاقو  فیرحت  يهرابرد  دناهدز . مادقا  نیا  هب  تسد  باوث ، راک  ماجنا  دـصق  هب  ینعی  دـناهدوب ، رادروخرب  ياهزیگنا  نینچ 

ناـیم رد  نآ  حرط  یگنوگچ  هعقاو و  ناـیب  عوـن  صاـخ ، ياـههزیگنا  يارو  رد  هک  تسا  نیا  نآ  تشاد و  هجوـت  رگید  مهم  يهتکن  کـی 
یخیرات هعقاو  کی  البرک  تسا . هتـشاد  فیرحت  راک  رد  یمهم  شقن  هعقاو ، نیا  اب  مدرم  يهناقـشاع  طاـبترا  عون  رگید  نخـس  هب  مدرم و 

رد هعیـش ، يهعماج  دوجو  رد  هک  تسا  یبهذم  سدقم  خـیرات  زا  یـشخب  دنـسیونب . اهباتک  رد  نآ  زا  یحرـش  طقف  هک  تسین  تیـصاخیب 

اروشاع تضهن  رد  www.Ghaemiyeh.comیلمأت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 182زکرم  هحفص 151 

http://www.ghaemiyeh.com


، دوشیم رازگرب  يراوـگوس  هحفـص 302 )  ) مسارم اروشاـع  زور  لاـس  ره  یتـقو  تسا . هدوب  هدـنز  هشیمه  يارب  دارفا ، کـت  کـت  سوفن 
ياهرهـش همه  ناشاک و  هعیـش  يهعماج  يهرابرد  یناشاک  متـشحم  رعـش  تسا . هداد  خر  لاسما  نیمه  اروشاع  هک  تسا  نیا  لـثم  تسرد 

هچ ازع و  هچ  هحون و  هچ  نیا  زاب  تسا  ملاع  قلخ  رد  هک  تسا  شروش  هچ  نیا  زاب  تسانعم : نیمه  دـیؤم  نآ  زا  دـعب  راگزور و  نآ  هعیش 
ایوگ هک  دناهثداح  نیا  هب  هتـسباو  نانچ  مدرم  یطیارـش ، نینچ  رد  تسا . اروشاع  يهثداح  ندوب  هدنز  ناشن  زین  هیزعت  يارزگرب  تسا  متام 

اب ام  شاک  يا  هک  دنناوخیم  نینچ  شنارای  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  هب  باطخ  همانترایز  رد  اهنآ  دنراد . مهـس  اجنآ  رد  مه  ناشدوخ 
ییوگ هک  دوشیم  ریوصت  نانچ  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  يرادازع  مایا  ندیسرارف  راعشا  نیا  رد  یهاگ  میدیـسریم . ضیف  هب  میدوب و  امش 

دوخ همه  دنکیم و  ادیپ  مدرم  اب  یکیدزن  یطابترا  نینچ  هک  یخیرات  ياهلقن  لیبق  نیا  رد  دننیـشنیم . گوس  هب  نیمز  نامـسآ و  يهمه 
مدرم یبهذم  تاساسحا  هکلب  تسین ، هتـشذگ  خیرات  رگید  اجنیا  تسا . یعیبط  يداع و  يراک  فیرحت  خوسر  دننادیم ، نآ  رد  میهـس  ار 

رنه تایبدا و  اب  خیرات  یتقو  دزادرپیم . شقن  يافیا  هب  نآ  رد  تسا ، یمدرم  ساسحا  زورب  يهناشن  هک  تایبدا  دوشیم و  نیجع  خیرات  اب 
ناشن زین  ار  یبهذم  تاساسحا  دیاب  دشاب ؛ نایم  رد  خـیرات  حیحـص  تیاور  ياپ  اهنت  هک  تشاد  ار  نآ  راظتنا  ناوتیمن  رگید  دـش ، هتخیمآ 
ناـمه دـننام  هب  نیا  دـهد . ناـشن  رتاریگ  رتهبذاـچرپ و  رتزیگنا ، مغ  ار  ارجاـم  اـت  دوریم  ندوب  یگتخاـس  يوس  هب  هک  تساـج  نیا  دـهد ؛
هخسن ترثک  اههخسن و  توافت  رییغت و  بابسا  هتفرگ و  تروص  اهنیا  زج  انالوم و  یسودرف و  راعـشا  رد  هک  تسا  یناوارف  ياهيراکتـسد 

. تسا هدش  اهلدب 

یفطاع یخیرات و  ياهلقن 

رد دناوتیم  هزادـنا  هچ  ات  هتخیمآرد ، یبهذـم  تاساسحا  اب  البرک  خـیرات  نایب  هک  تسا  نیا  مهم  يهلأسم  کی  یفطاع  یخیرات و  ياهلقن 
یخیرات لتقم  کی  ات  تسا  نآ  رب  یـسک  رگا  درک . ادـج  ار  راـک  يهزوح  تسیاـبیم  ادـتبا  دـسریم  رظن  هب  دریگ . تروص  دازآ  ییاـضف 

هحفـص 303)  ) هکلب دـنک  زیهرپ  یگتخاس  عیاـقو  لـقن  زا  دـیاب  اـهنت  هن  یخیراـت ، لـقن  ناونع  هب  دـیوگب ، خـیرات  ربنم  رب  اـی  دـسیونب  نقتم 
رعـش یـسک  یتـقو  اـما  دزرو . يراددوـخ  دوـشیم ، اـنعم  رییغت  ببـس  هک  یتاـملک  میهاـفم و  اـهریبعت و  ندرک  داـیز  مک و  زا  تسیاـبیم 
ندش دایز  مک و  تایبدا ، رعش و  رد  دوشن . حرطم  یخیرات  قیقد  لکـش  هب  لئاسم  هک  تسه  نآ  راظتنا  یعیبط  روط  هب  اجنیا  رد  دیارـسیم ،

یخیرات ياههتـشون  اب  توافتم  رگید ، لئاسم  زا  يرایـسب  هثداح و  نداد  خر  یگنوگچ  دارفا ، يهفایق  فصو  هدش ، لدـب  در و  هک  نانخس 
یعون یناوخهضور ، لاـح  ره  هب  دـنادیمن . غورد  ار  بلاـطم  يهئارا  لـیبق  نیا  ناـجرم  ؤلؤل و  باـتک  رد  مه  يروـن  موـحرم  یتـح  تسا .

لقن ناوخهضور  هچنآ  هک  تسا  نآ  هدنونـش  ساسحا  ای  دراد ، ار  عیاقو  لـقن  دـصق  ناوخهضور  رگا  دراد . ار  دوخ  هب  صوصخم  تاـیبدا 
لاح نابز  تروص  هب  ثحب  رگا  اما  دشاب ؛ خیرات  اب  قباطم  تسیابیم  دوشیم ، نایب  هک  یبلاطم  نیقی ، روط  هب  تسا ، خیرات  نیع  دـنکیم ،

رامـش هب  غورد  ناوتیمن  ار  نانخـس  لـیبق  نیا  دراد ، هجوـت  تهج  نیا  هب  مه  هدنونـش  تسا و  رتيوـق  نآ  یبدا  يرعـش و  يهبنج  تسا و 
لیبـق نیا  رد  یتـح  دـنکیم . مهارف  عمتـسم  رتـشیب  ندروآرد  هیرگ  هب  يارب  ار  هنیمز  هک  تـسا  رنه  یعوـن  یناوـخهضور  عـقاو ، رد  دروآ .
دوجو ینادـنچ  لکـشم  نآ ، هیبش  يزیچ  ای  لاح  نابز  تروص  هب  لقن  تیفیک  رد  اما  تسین ؛ اور  ور  چـیه  هب  یخیرات ، لقن  نتخاس  دراوم ،

ماما ای  هرابرد  هک  تسا  هتفگ  نخـس  مه  يزادرپهروطـسا  يزاـسهناسفا و  هب  لـیامت  زا  يرهطم  داتـسا  فیرحت ، لـماوع  يهراـبرد  درادـن .
ناشیا زا  ییانثتـسا  تیـصخش  کی  دنتـساوخیم  هشیمه  دناهدوب  ماما  هب  دنمهقالع  سب  زا  مدرم  تسا . یتسرد  نخـس  مالـسلاهیلع  نیـسح 
ناسنا کی  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دراد  هیکت  تخـس  نآرق  رد  دنوادخ  تسا . هدش  یناورف  ياهغورد  زاسهنیمز  نیا  دـنزاسب و 

نیا تهج  تسا . مدرم  هب  یحو  ياقلا  رد  دـنوادخ  رادتناما  دوشیم و  یحو  يو  هب  هک  نآ  زج  دـنک ؛ یفرعم  اهناسنا  ریاـس  دـننام  يداـع 
ماما يهرابرد  ياهلأسم  نینچ  هعیـش ، يهعماج  رد  هنافـسأتم  اما  دوش . هتفرگ  ترـضح  نآ  ندش  هروطـسا  يولج  ات  تسا  هدوب  نیمه  دیکأت 

ای تعاجش  يور  اجنیا  رد  دننک . هدافتسا  نآ  زا  دوخ  رازاب  ندرک  مرگ  يارب  ياهدع ، ات  تسا  هدش  ببس  هدمآ و  شیپ  مالسلاهیلع  نیـسح 
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تـسد هب  هک  یناسک  دادعت  مالـسلاهیلع  یلع  نب  یـسابع  تردق  نداد  ناشن  ياربو  هدش  ناوارف  هیکت  لیبق  نیا  زا  ییاهزیچ  هحفص 304 ) )
هیجوت تعاجش ، همه  نآ  اب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  هب  هک  نیا  يارب  ای  دوشیم ؛ هتفگ  رفن  رازه  هد  دنچ  ات  دناهدش  هتـشک  ناشیا 

. دنسیونیم تعاس  ود  داتفه و  ات  ار  اروشاع  زور  هک  نانچ  دنربیم ؛ الاب  رفن  رازه  دصناپ  ات  ار  نمشد  هاپس  رامش  دوش ،

فیرحت يهلأسم  ءادهشلا و  ۀضور 

نرق لئاوا  مهن و  نرق  رخاوا  رد  تاره  يهتسجرب  نارونخس  ناگدنسیون و  زا  یکی  یفشاک  نیـسحالم  فیرحت  يهلأسم  ءادهـشلا و  ۀضور 
يرومیت ندمت  هب  قلعتم  یگنهرف  ظاحل  هب  اما  تسا  راوزبس  يهدیشک  رب  هچرگ  يو  تسا . هتـشذگرد  لاس 910  هب  هک  تسا  يرجه  مهد 

ریسفت یبدا و  ياهنتم  شراگن  يرونخس و  يو  یلصا  لغش  دنبياپ . مه  عیشت  هب  ندوب ، يراوزبس  رطاخب  لاح ، نیع  رد  تسا و  تاره  رد 
باـتک هتــشاد ، جاور  ناـسارخ  تاره و  رد  هـک  مالــسلاهیلع  نیــسح  ماـما  یناوـخهضور  سلاـجم  يارب  رمع  رخاوا  رد  يو  تـسا . نآرق 

يارب يرتهب  نتم  ات  تسا  هتـساوخ  وا  اما  هدوب  مه  يرگید  ياهباتک  هک  دسیونیم  باتک  نآ  يهمدـقم  رد  تسا . هتـشون  ار  ءادهـشلاۀضور 
مدرم دندناوخیم و  ار  باتک  نتم  يراوگوس  سلاجم  رد  هک  يدح  هب  دروآ ، تسد  هب  يدایز  ذوفن  باتک  نیا  دنک . نیودـت  سلاجم  نیا 
یمان هدوب ، ءادهـشلا  ۀـضور  باتک  ندـناوخ  زا  ترابع  هک  یناوخهضور  جـیردت  هب  هک  تفر  اجنآ  هب  ات  یناوخنتم  نیا  دـندرکیم . هیرگ 

ار ثداوح  تسا . یبدا  شنتم  اما  هدرک ؛ ثحب  یخیرات  لکـش  هب  ار  لـئاسم  ءادهـشلاۀضور  باـتک  دـش . يراوگوس  سلاـجم  يارب  جـیار 
هب هک  تسا  یگتخاس  ياـهلقن  زا  راشرـس  هنافـسأتم  اـما  دـنکیم . رکذ  مه  عبنم  یهاـگ  اـهلقن ، يارب  یتح  هدرک و  شرازگ  هظحل  هب  هظحل 

ياهباتک رد  يدایز  ياهغورد  قیرط  نیا  زا  دش و  نارگید  راثآ  يارب  یعبنم  باتک ، نیا  اهدعب  تسا . هتشادرب  رگید  ياهباتک  زا  لامتحا 
هب فلؤم  هک  دوشیم  نشور  لتقم ، مهم  اهباتک  ریاس  اب  نآ  يهسیاـقم  باـتک و  نیا  هب  رـصتخم  هعجارم  کـی  اـب  تسا . هدـش  دراو  يدـعب 
رد هچنآ  زا  يادج  ياهنوگ  هب  اهدادـخر  هدرک و  رییغت  نآ  رد  صاخـشا  یماسا  زا  يرایـسب  هدروآ و  یگتخاس  ياهناتـساد  يدایز  رادـقم 
هک یتروص  هب  هک  تسا  مالسلاهیلع  نسح  هحفص 305 )  ) نب مساق  یسورع  ناتـساد  هنومن  کی  تسا . هدش  شرازگ  هدمآ ، عبنم  ياهباتک 
هب هزات  لاس 916  رد  اهيوفـص  تسا . هدـش  هتـشون  يوفـص  يهورد  زا  شیپ  لصا  رد  ءادهـشلاۀضور  باتک  درادـن . یتلاصا  هدرک ، ناـیب 

يهرود تاره  راوزبس و  زا  باـتک  نیا  گـنهرف  یلک  روط  هب  دوب . هتـشذگ  یفـشاک  گرم  زا  لاـس  شـش  هک  یناـمز  دندیـسر ، ناـسارخ 
هب دروآ  تسد  هب  يدایز  ترهـش  ریغـص  يایـسآ  رد  مه  ناریا و  رد  مه  باتک ، نیا  يوفـص ، يهرود  رد  هتبلا  تسا . هدـش  هتفرگ  يرومیت 
زا لبق  زا  بلاطم  نیا  دننکیم ، لعج  هب  مهتم  ار  هیوفص  یناسک  هک  نیا  فالخرب  لاح ، ره  هب  دش . همجرت  مه  يدرک  یتح  یکرت و  نابز 
زا شیپ  ینامز  هب  طوبرم  اروشاع  عیاقو  رد  هدش  فیرحت  غورد و  ياهناتساد  رتشیب  لصا  رد  درادن . هیوفـص  هب  یطبر  هتـشاد و  دوجو  نآ 

تسا هدش  هتشادرب  فیرحت  رد  ياهزات  ياهماگ  دعب  ياههرود  رد  اعبط  تسا . هداد  تروص  اهنآ  زا  يددجم  نیودت  يو  هک  هدوب  یفشاک 
هب تبسن  یناوارف  ياههدوزفا  هتشاگن و  لوهجم  ذخام  ساسا  رب  ار  شباتک  تسا  يدنبرد  اقآ  الم  ةداهـشلا  رارـسا  نآ  صخاش  يهنومن  هک 

. دراد یسررب  هب  زاین  هک  دراد  نهک  نوتم 

اروشاع عیاقو  رد  فیرحت  يهلأسم  اهتموکح و 

هاگتـسد هک  تسا  یفیرحت  فیرحت ، زا  دوصقم  رگا  تفگ  دـیاب  عوضوم  نیا  يهرابرد  اروشاع  عیاقو  رد  فیرحت  يهلأسم  اـهتموکح و 
لیلد هب  ینامثع ، بتکم  نارادـفرط  هیماینب و  تسا . تبثم  خـساپ  حیرـص  روط  هب  هتبلا  دنتـشاد ، اروشاـع  ماـیق  يهراـبرد  ناـیوما  یتموکح 

. دـناهدروآ شیوخ  راثآ  رد  ار  یناوارف  طلغ  ياهلیلحت  تسردان و  رابخا  یهاـگآان ، يور  زا  اـی  دناهتـشاد و  يوما  مالـسا  هب  هک  يداـقتعا 
یتح نایم ، نیا  رد  هداد و  هولج  روک  شروش  کی  دح  رد  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  مایق  یعون  هب  ات  تسا  هدوب  نآ  رب  هورگ  نیا  فدـه 
دیزی دوخ  دـننام  هدرک ، ریهطت  البرک  يهعقاو  رد  ار  دـیزی  ات  هک  تسا  نآ  رب  هورگ  نیا  شالت  یخیراـت ، رظن  زا  دـنزاس . ماندـب  ار  ناـیعیش 

اروشاع تضهن  رد  www.Ghaemiyeh.comیلمأت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 182زکرم  هحفص 153 

http://www.ghaemiyeh.com


سلجم يرارقرب  یتح  ارسا و  اب  يراتفرشوخ  اب  دیشوک  هک  دوب  دیزی  دوخ  شالت  نیا  دنراذگب . دایز  نب  هللادیبع  يهدهع  رب  ار  هانگ  يهمه 
یخرب نینچمه  درکن . دایزنبا  زا  یتساوخزاب  نیرتمک  لاح ، نیا  اب  دنک . هئربت  ار  دوخ  شاهناخ ، رد  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  رب  يراوگوس 

هتفر ماش  هحفـص 306 )  ) هب دـنهد  هزاجا  ات  تشاد  رارـصا  تاـظحل  نیرخآ  رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  هک  دناهتـشون  نیخروم  نیمه  زا 
. تسا مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  مایق  ندرک  شودخم  يارب  رگید  یـشالت  زین  نیا  دادن ! هزاجا  دایزنبا  اما  دراذگب ؛ دیزی  تسد  ار  شتـسرد 

هدشن هدروآ  ماش  هب  اساسا  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  رس  هک  نیا  تابثا  يارب  دراد ، ترهـش  نایوما  زا  عافد  رد  هک  هیمیتنبا  شالت  روطنیمه 
کلـسم يوما  ناخروم  هک  تسا  یتاـفیرحت  نیمه  يهمادا  رد  تسا ، تسرداـن  مالـسلاهیلع  نیـسح  ناـبل  رب  دـیزی  ندز  بوچ  تیاـکح  و 

دوب دـیع  زور  ندرک  مالعا  دـیع  يارب  شالت  تفرگ ، تروص  نایوما  طسوت  البرک  يهرابرد  هک  ییانعم  ياهفیرحت  زا  یکی  (. 1 . ) دنراد
روظنم نیا  يارب  دـنریگب و  دـیع  ار  اروشاع  زور  ات  دندیـشوک  نایوما  دـنام . ياجرب  تنـس  کی  تروص  هب  تنـس  لها  رد  فسـالا  عم  هک 

هک تسايزور  اروشاع ، زور  هک  نیا  دندادیم . تبـسن  اروشاع  زور  هب  دشیم ، هتفگ  اهدیع  زا  یخرب  يارب  الومعم  هک  ییاهفرح  يرـسکی 
موی اذه  نا  مهللا  تسا : هدمآ  اروشاع  ترایز  رد  دناهدش . قرغ  ایرد  رد  ناینوعرف  هک  تسا  يزور  ای  تسا  هتـسشن  نیمز  رب  یحون  یتشک 

نتفرگ هزور  رد  هشیر  مه  هلأسم  لـصا  دراد . ناـیوما  طـسوت  زور  نیا  نتفرگ  دـیع  هب  هراـشا  نیا  داـبکالا ؛ ۀـلکآنبا  ۀـیماونب و  هب  تکربت 
متخ اروشاـع  هب  هک  دـنتفرگیم  هزور  تسا -  هاـمرهم  رد  اـبیرقت  نوـنکا  هک  ار -  مرحم  لوا  زور  هد  ناـنآ  تشاد . دوـهی  طـسوت  اروشاـع 

هک دناهتـشون  دوب . تیمها  اب  رایـسب  ناشیارب  نآ  رد  نتفرگ  هزور  دنتفرگیم و  هزور  تشاد ، مان  روساع » دیع   » هک مه  ار  زور  نیا  دـشیم .
زا سپ  هک  دـندرک  هیـصوت  ار  اروشاع  زور  يهزور  دوب ، هلبق  يهراـبرد  هچناـمه  دـننام  هب  ناـضمر ، هزور  مکح  لوزن  زا  شیپ  ادـخلوسر 
هک تسا  یبلطم  نیا  تفرگ . رارق  نایوما  يهدافتـسا  ءوس  دروم  ننچمه  نآ  ندوب  دیع  اما  دش ؛ وغل  مکح  نآ  ناضمر  يهزور  مکح  لوزن 

ربارب رد  (. 2 . ) تسا هدرک  دزشوگ  ناینس ، نایم  رد  ار  يوما  تنـس  نیا  ندنام  یقاب  هدرک و  دیکأت  نآ  رب  هیقابلا  راثالا  رد  ینوریب  ناحیروبا 
شـسرپ اروشاع  يهزور  يهرابرد  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  هک  تسا  هدمآ  یتیاور  رد  دـنتفرگ . عضوم  مالـسلامهیلع  همئا  فیرحت ، نیا 

ءامسلا لهأ  یلع  تلخد  ۀبیصم  نزح و  موی  الا  وه  ام  موص و  موی  هحفص 307 )  ) وه ام  مارحلا ؛ تیبلا  بر  الک و  دومرف : ترضح  دندرک .
(. 3 . ) دایز لآ  عم  هللا  هرـشح  هب  كربت  وا  هماـص  نمف  داـیز ... لآ  هناـجرم و  نبـال  رورـس  حرف و  موی  نینمؤملا و  عیمج  ضرـالا و  لـهأ  و 

هماص موی  کلذ  ینلاست ؟ ۀـناجرمنبا  موص  نع  دومرف : ترـضح  دـش . شـسرپ  اروشاع  زور  يهرابرد  مالـسلاهیلع  اـضر  ماـما  زا  نینچمه 
ماصیال مالسالا  لهأ  هب  مءاشتی  يذلا  مویلا  مالسالا و  لهأ  هب  مءاشتی  دمحم و  لآ  هب  مءاشتی  موی  وه  نیسحلا و  لتقل  دایز  لآ  نم  ءایعدالا 

كربتلا امهموص و  ونـس  نیذـلا  عم  هرـشحم  ناک  بلقلا و  خوسمم  یلاعت  كرابت و  هللا  یقل  امهب  كربت  وا  امهماص  نمف  هب ... كربتیـال  و 
يارب نانچمه  اروشاع  زور  نتفرگ  دـیع  هدـش و  دراو  ناینـس  یثیدـح  راثآ  رد  یناوارف  تایاور  اروشاع  زور  يارب  فسـالا ، عم  (. 4 . ) امهب
نیـسح ماما  زا  ياهرهچ  ات  تسا  هدوب  نآ  کلـسم  يوما  ناـخروم  شـالت  ییاـنعم  فیرحت  رظن  زا  نینچمه  تسا . ربتعم  ناـنآ  زا  يرایـسب 

دنت زین  شنابز  و  هتـشاد ، تسود  ار  يزیرنوخ  هدوب و  هاوختنوشخ  بلطگنج و  يدرف  ماما  نآ ، ساـسا  رب  هک  دـننک  ریوصت  مالـسلاهیلع 
ار مالـسلاهیلع  هللادـبع  ابا  مایق  تیعورـشم  ات  دـناهدرک  شالت  تسردان  یبهذـم  یـسایس  لوصا  زا  یخرب  يریگراـکب  اـب  ناـنیا  تسا . هدوب 

يوجتـسج اب  هک  دنراد  اروشاع  ياهلقن  رد  تافیرحت  لیبق  نیا  زا  يدعب ، ناکلـسم  يوما  يوما و  تموکح  يور ، ره  هب  دـننک . شودـخم 
فیرحت رد  یتسد  هیراجاق  اـی  هیوفـص  دـننام  يدوخ  ياـهتموکح  هک  نیا  اـما  دروآ . تسد  هب  مه  ار  يرگید  ياـههنومن  ناوتیم  رتشیب 

يارب ياهمانرب  ای  یحرط  نانآ ، هب  ناگتـسباو  زا  یناسک  ای  تموکح  حیرـص ، روط  هب  هک  درادن  دوجو  يدهاش  هن ، ای  هتـشاد  اروشاع  عیاقو 
هراـشا نادـب  نیا  زا  شیپ  هک  ددرگیم  رب  اـم  یملع  يهعماـج  رد  خـیرات  شناد  عضو  هب  یلـصا  لاکـشا  تقیقح ، رد  دناهتـشاد . فـیرحت 

، دنـشاب هتـشادن  ارجام  تسرد  لیلحت  یخیراـت و  ياـهلقن  يور  یتیـساسح  ناوخهضور ، يهقبط  اـی  هعیـش ، یملع  يهعماـج  یتقو  میدرک .
ماما مایق  دندیدیم  هک  نیا  زا  اهتموکح  هتبلا  هحفص 308 ) . ) درک دنهاوخ  تکرح  تمس  نیا  هب  زین  تلود  هلمج  زا  هعماج و  يهعومجم 

لاحشوخ دریگیمن ، تروص  اهنآ  يهنارگمتس  ياهراتفر  زا  یخرب  دض  رب  ياهجیتن  نآ  زا  دوشیمن و  یـسایس  لیحلت  مالـسلاهیلع  نیـسح 
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هب دنک . تفلاخم  اروشاع  تضهن  زا  یسایس  تشادرب  اب  یعون  هب  ات  دیـشوکیم  بالقنا  زا  شیپ  ياهلاس  رد  يولهپ  تموکح  یتح  دندوب .
، ینادرگهیزعت یناوخهضور و  سلاـجم  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  تضهن  ندـناشک  رد  اـهتلود  رارـصا  هک  تفگ  ناوتب  دـیاش  اـنعم  نیا 
رب تراظن  نانآ  يهفیظو  هدوب و  ملع  لها  يذ  رد  هک  دندوب  یناسک  راکفا  لیبق  نیا  یناب  لاح ، نیع  رد  تسا . هدوبن  هتکن  نیا  اب  طابترایب 

يالبرک شخب  هک  نیسحلا » داهشتسا  اب   » هاش پاچ  هیمیتنبا ، زا  « ) نیسحلا سار   » يهلاسر دیرگنب : ( 1 . ) تسا هدوب  تاراهظا  راکفا و  نیا 
ص 94. ج 45 ، راونالاراحب ، ( 4 . ) ص 95 ج 45 ، راونالاراحب ، ( 3 . ) ص 420 هیقابلا ، راثالا  ( 2 . ) ص 199 تسا ) يربط  خیرات 

اروشاع رد  فیرحت  زا  يریگولج  ياههار 

دوشیم و سدـقم  یعون  هب  دروخیم  دـنویپ  مدرم  دـئاقع  اـب  هک  خـیرات  زا  یـشخب  هک  میتفگ  اروشاـع  رد  فیرحت  زا  يریگولج  ياـههار 
رد نداتـسیا  متـسیاب . ولغ  ربارب  رد  ات  میتسه  مزلم  نید ، رد  الوصا  ام  دراد . فیرحت  يهنیمز  یعیبط  روط  هب  دـنکیم ، ادـیپ  هروطـسا  تلاح 

یتیصخش يهئارا  لکش  رد  ولغ  نیا  تیحیسم  رد  يداع . ریغ  ینتفایان و  تسد  یلایخ و  ياههروطسا  نتخاس  زا  يریگولج  ینعی  ولغ ، ربارب 
تیـصخش مه  نیراوح  زا  یتـح  تسا . هدرک  کیرـش  یتـسه  قلاـخ  اـب  ییادـخ ، رد  ار  وا  هک  درک  روهظ  مالـسلاهیلع  یـسیع  ترـضح  زا 

. تسا نشور  مه  ناـماما  فیلکت  تروص  نیا  رد  دراد ؛ هیکت  ءاـیبنا  ندوب  رـشب  رب  ررکم  دـنوادخ  هک  میدـهاش  اـم  تسا . هتخاـس  یفرگش 
ولغ اب  هزرابم  دراد . دوجو  نید  رد  ولغ  يارب  ياهزات  يهنیمز  هشیمه  نوچ  درک ؛ دـیکأت  نآ  رب  دـیاب  زور  ره  هک  تسا  يزیچ  ولغ  اب  هزرابم 
هعیش يهعماج  رد  ولغ  دض  شرگن  تیوقت  موزل  دوشن . هدیشک  فیرحت  هب  نید  ات  دشاب  حرطم  نید  رد  رمتسم  تنـس  کی  تروص  هب  دیاب 

ناناوخهضور دیاب  نآ  رب  هوالع  تسا . فیرحت  اب  هزرابم  تهج  رد  مهم  یلماع  دراد ، یصاخ  يریذپبیـسآ  ثیح  نیا  زا  صوصخ  هب  هک 
هب یخیرات ، ياهغورد  لیبق  نیا  هک  مینادیم  دنشاب . هتـشاد  ینقتم  یخیرات  هژیو  هب  یمومع و  تالیـصحت  ناحادم ، نویناحور و  زا  معا  ام 

اهنت اهنت و  یناوخهضور ، هب  دنتسین و  انـشآ  یخیرات  نوتم  اب  هک  دوشیم  هضرع  يداوسیب  ناحادم  ناناوخهضور و  يوس  زا  لومعم  روط 
مه نآ  خیرات و  هب  تبسن  هژیو  هب  یهاگآان  اما  میراد ، ناوارف  داوساب ، حادم  ام  هتبلا  دنرگنیم . هحفص 309 )  ) مدرم ندنایرگ  يهچیرد  زا 
راک نیا  يارب  دـنکیم  دـیدهت  ار  نآ  ییاروشاع  ياههشیدـنا  اـم و  بهذـم  يهعماـج  هک  تسا  یگرزب  لکـشم  لیـصا ، نوتم  اـب  ییانـشآ 

هب مزلم  ناحادـم  ات  دـشاب  راک  رد  ناحادـم  يهعماج  دوخ  یتح  تیناحور و  يهیحان  زا  ياهتـسیاش  تراظن  قیقد و  يزیرهمانرب  تسیابیم 
يهرابرد قیقد  یخیرات  ياهباتک  رـشن  رگید ، هتکن  دنـشاب . یناوخهضور  یخیرات و  عقاو  لـقن  رد  صـالخا  تقادـص و  تناـما ، تیاـعر 

قطانم زا  یخرب  رد  زونه  دراد . دوجو  قیقدان  ياهباتک  زا  هدافتـسا  لکـشم  دشابن ، هراب  نیا  رد  خـیرات  بوخ  باتک  یتقو  تسا . اروشاع 
ات درک ، میهفت  ناوخهضور  رـشق  هب  دـیاب  اـهنیا ، رب  نوزفا  دوـشیم . هدـناوخ  ءادهـشلاۀضور  باـتک  یناوـخهضور  يارب  روـشک ، یبوـنج 

دیآیم نایم  هب  ياهزات  ياهفرح  دنناوخب ، ظفح  زا  یتقو  هک  تسا  یعیبط  دـناوخب . لتقم  نتم  هتـشون و  يور  زا  ار  هضور  تسا  نکممم 
ناناوخهضور دندناوخیم . ار  بلاطم  لتقم ، يزور  زا  ینعی  هدوب ، یناوخلتقم  میدق ، رد  دـش . دـهاوخ  فیرحت  یعون  أشنم  دوخ  نیمه  و 

ندـشن لرتنک  رد  یمهم  رایـسب  يهتکن  نیا  تسین و  مسر  ندـناوخ  ور  زا  ناریا ، رد  اما  دـناهدرک ؛ ظـفح  ار  مسر  نیا  هزورما  هب  اـت  یقارع 
يدیدج يهضور  اهنآ  هک  ینامز  دشاب . هتـشاد  فیرحت  زا  يریگولج  رد  یمهم  شقن  دناوتیم  زین  هدیمهف  نامدرم  تراظن  تسا . بلاظم 
شـشوک تسیابیم  هکلب  دننک ، افتکا  هدناوخ ، ای  هدینـش  اج  نالف  رد  دیوگیم  نینچ  ناوخهضور  هک  نیا  فرـص  هب  دـیابن  دنونـشیم ، ار 

فیعض رابخا  لقن  زا  دنک و  حرطم  ار  بلاطم  لماک  یهاگآ  اب  ات  دننک  راداو  ار  ناوخهضور  ای  حادم  دنـسانشب و  ار  یلـصا  ذخام  ات  دننک 
. دیامن زیهرپ  ادج 

اروشاع تضهن  رابخا  رد  يونعم  ییانعم و  فیرحت 

ماـیپ ياوـتحم  رییغت  اروشاـع ، تضهن  يهراـبرد  ییاـنعم  فـیرحت  نکر  نیرتمهم  اروشاـع  تـضهن  راـبخا  رد  يوـنعم  ییاـنعم و  فـیرحت 
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تمواـقم یگنادرم و  رگناـشن  اروشاـع  تکرح  هنوـمن ، ناوـنع  هب  دـشاب . تهج  نیدـنچ  رد  تسا  نـکمم  ماـیپ  رد  فـیرحت  تساروشاـع .
هک دـشاب  ياهنوگ  هب  هثداـح  ریوصت  رگا  تروص ، نیا  رد  تسا . ترطف  تسپ  ناـسنا  یتشم  تئاـند  يهراـبرد  اـهناسنا  نیرتهب  زا  يراـمش 
رد دـنک ، ریوصت  زجاع  نمـشد  ربارب  رد  ار  اهنآ  هک  دـشاب  یعون  هب  هکلب  دـهدن  ناشن  اهنت  هن  ار ، يراوتـسا  یگنادرم و  نیا  هحفص 310 ) )

فدـه هک  یتروص  رد  تسا . ییانعم  فیرحت  أـشنم  یظفل ، فیرحت  ـالومعم  دراوم ، نیا  رد  تسا . هداد  خر  ییاـنعم  فیرحت  کـی  اـجنیا 
مالـسلاهیلع نیـسح  ماما  تاشیامرف  رتشیب  رد  هک  فده  نیا  نایب  زا  رگا  دـشاب ، نید  يایحا  تهج  رد  متـس و  ملظ و  دـض  رب  مایق  اروشاع ،

ینوگرگد يهنیمز  رد  ییانعم ، فیرحت  رتشیب  تسا . هدـش  ییانعم  فیرحت  راـتفرگ  ینیـسح  تضهن  اـعبط  میریگب ، هلـصاف  هدـش  سکعنم 
هداد تسد  هب  ینیسح  تضهن  زا  هک  یلیلحت  یفـشاک ، باتک  نیمه  رد  تسا . هداد  خر  تضهن  زا  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  یلـصا  فادها 
جنر راتفرگ  ار  دوخ  يهدیزگرب  ناگدنب  زا  یکی  البرک ، يهثداح  قلخ  اب  دنوادخ  ینعی  تسا . هللاءایلوا  يارب  جـنر  درد و  لمحت  دوشیم ،

ره دنشونب و  الب  ماج  زا  دیاب  ادخ  يایلوا  يهمه  هک  هدش  هتـسناد  یهلا  تنـس  کی  نیا  دناسرب . یلاع  تاماقم  هب  ار  وا  ات  تسا  هدرک  الب  و 
رکنم و زا  یهن  فورعم و  هب  رما  قح ، تموکح  لیکـشت  زا  تبحـص  اـجنیارد  دـنهدیم . وا  هب  رتـشیب  ـالب  ماـج  نیا  زا  تسا ، رتزیزع  سک 

تسا یتسرد  نخس  يدراوم  رد  هچرگ  دناهدرک و  حرطم  هیفوص  هک  تسا  ياهلأسم  رس  رب  ثحب  هکلب  تسین ، نید  يایحا  تما و  حالـصا 
هک دوشیم  ناونع  هاگ  نایعیش  نایم  رد  روط  نیمه  تسا . رگید  لوصا  زا  يرایسب  ضقان  نآ ، میمعت  اما  دراد ، راعشا  نآ  هب  مه  یتایاور  و 

نیـسح ماـما  يارب  هیرگ  هک  تسا  تسرد  نیا  هتبلا  تـسا . هدیـسر  تداهـش  هـب  نایعیـش  ناـهانگ  شـشخب  يارب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما 
رد يدایز  رایـسب  جاور  هک  تسا  ییانعم  فیرحت  یعون  هلأسم ، نیا  رد  ینیـسح  میظع  تضهن  ندرک  هصالخ  اما  دراد ، باوث  مالـسلاهیلع 

یعون دوـخ  هتفاـی ، جاور  ریخا  يههد  دـنچ  یط  هک  زین  اروشاـع  يهثداـح  دـح  زا  شیب  ندرک  یـسایس  دـیاش  تسا . هتـشاد  نایعیـش  ناـیم 
ینید رکفت  رب  یـسراف ، لزغ  ریثأت  ـالبرک ، لـیلحت  رد  ییاـنعم  فیرحت  ياهقادـصم  زا  یکی  دـشاب . اروشاـع  تضهن  رد  ییاـنعم  فیرحت 

هنافراع یشرگن  لزغ  رب  مکاح  شرگن  تسالبرک . يهثداح  زا  یطارفا  یـسایس  تشادرب  سکع  تسرد  هک  يزیچ  تسا ؛ ناریا  رد  یبهذم 
رد دوجوم  یساسا  میهافم  هنومن  يارب  تسا . هتـشاذگ  یـساسا  ریثأت  ام  روشک  ینید  يرکف -  ياهداینب  زا  يرایـسب  رب  هک  تسا  هنایفوص  - 
رد رکفت  ءازجا  يهـمه  رب  هـک  دروآیم  دـیدپ  هحفـص 311 )  ) دوخ صاخ  ياهکالم  ياـهرایعم و  اـب  ار  هناقـشاع  ياـضف  یعون  رکفت  نیا 

یـسراف لزغ  فوصت و  ریثأت  تحت  نایوفـص ، ندـمآ  راک  يور  ات  دـعب  هب  يرجه  متفه  نرق  ناگدنـسیون  رتشیب  تشاذـگیم . ریثأت  هعماج 
البرک يهرابرد  یفـشاک  نیـسح  الم  هک  تیب  کـی  هب  دـنتخاسیم . سکعنم  دوخ  يرکف  ياـیاوز  یماـمت  رب  ار  هناـیفوص  شرگن  دـندوب و 
هتـشک زج  هک  قشع  يداو  تیب : نیا  و  (. 1  ) دزیهرپن الب  زک  یلدریـش  تساجک  تسالب  ماد  قشع  نابایب  بیـش  زارف و  دـینک : هجوت  هدروآ 

زا ءایلوا و  هب  هک  یتیذا  رازآ و  يهرابرد  شرگن  نیمه  يهراـبرد  مه  مشتحم  (. 2  ) تسباریس نابلهنـشت  لد  نوخ  زا  شگیر  تسبایان  رود 
وچ ایلوا  هب  تبون  دندز  ءایبنا  يهلسلس  هب  الص  لوا  دندز  الص  ار  نایملاع  نوچ  مغ  ناوخ  رب  دیوگیم : هدیـسر  مالـسلامهیلع  ناماما  هلمج 

يهرود راثآ  زا  مرحملا  رهش  یف  مغومه  باتک  رد  ترابع  نیا  هب  تسا  بسانم  دندز  ادخ  ریش  رس  رب  هک  یتبرض  ناز  دیپط  نامسآ  دیـسر 
، هدش هتشون  ریسفت  ثیدح و  هقف و  بتک  رد  هچنآ  تفگ  ناوتب  دیاش  دسیونیم : مالسلاهیلع  نیسح  ماما  يهرابرد  هک  مینک  هجوت  يراجاق 

نآ هب  اـهنآ  لـیوأت  تسا و  ترـضح  نآ  اـهنآ  نطاـب  دوشیم و  هدز  ترـضح  نآ  يارب  زا  هک  تسا  ییاـهزاس  مدرم  لوـق  هب  اـهنآ  يهمه 
يهخسن  ) ص 179 مرحملا ، رهـش  یف  مغومه  ( 3 . ) ءادهشلاۀضور ص 260 ( 2 . ) ءادهشلاۀضور ص 261 ( 1 (. ) 3 ! ) ددرگیمرب ترضح 

(. ش 5627 یشعرم ،

اروشاع يهرابرد  فیرحت  اب  هزرابم  يهنیشیپ 

دقن هنافـسأتم  تسا . هدـش  زاغآ  رورم  هب  يرجه  متفه  نرق  زا  یخیرات  تافیرحت  هک  میتفگ  اروشاع  يهرابرد  فیرحت  اب  هزراـبم  يهنیـشیپ 
هعیـش يهعماج  هتبلا  دوب . هدرک  رپ  ار  يداع  ریغ  ياهناتـساد  ار  هعماـج  ياـضف  يهمه  تشادـن و  اـنعم  نادـنچ  راـگزور  نیا  رد  یخیراـت 
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مهم راک  دشاب . هدش  هتـشون  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  يهرابرد  هک  میرادـن  تسد  رد  هرود  نیا  زا  يدایز  باتک  ام  دوب و  هدرتسگ  نادـنچ 
، لاح نیا  اب  تسا . هدمآرد  یسراف  هب  تسا  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  هب  طوبرم  هک  هچنآ  زا  یمهم  شخب  هک  تسا  مثعانبا  حوتف  يهمجرت 

یخیرات فیرحت  همه  نیا  لوبق  هدامآ  ناـمز ، نآ  يهعماـج  هحفـص 312 )  ) هک دیآیم  تسد  هب  هرود  نیا  یخیرات  ياهباتک  دودـعم  زا 
هدوبن و یخیرات  دقن  هب  رداق  یسک  هک  دهدیم  ناشن  نآ  ندش  ریگارف  یفشاک و  نیسحالم  ءادهشلاۀضور  باتک  تشذگرـس  تسا . هدوب 
هک دروخیم  مشچ  هب  یتاـفیلأت  يوفـص  يهرود  رد  هتبلا  تسا . هدرکن  ینادـنچ  ضارتـعا  باـتک  نیا  هب  یـسک  يوفـص  يهرود  رد  یتـح 

ياهباتک يراجاق  يهرود  رد  تسا . هدش  هتـشون  يراجاق  يهرود  ینعی  نآ ؛ زا  سپ  شیپ و  يهرود  رد  هک  تسا  ییاههتـشون  زا  رتیلوصا 
. تسا يدنبرد  اقآ  الم  ةداهـشلا  رارـسا  باتک  نتـشاد  ناوارف  غورد  ندوب و  لصفم  رظن  زا  اهنآ  نیرتمهم  هک  دـش  هتـشون  يدایز  يهیاپیب 
هچ اب  مینادیمن  یتسرد  هب  هک  دوب  يرون  نیـسح  ازریم  يداقن  نیا  راذـگدانیب  دـش . زاغآ  راجاق  يهرود  رخاوا  زا  یعقاو ، یخیراـت  يداـقن 

فیلأت ینامز  هچ  رد  هک  نیا  اهباتک و  شزرا  هب  دوب و  سانـشباتک  یملاـع  وا  تسه  هچ  ره  تسا . هدـش  یخیراـت  دـقن  نیا  هجوتم  ياهنیمز 
يور ناجرم  ؤلؤل و  باتک  شراگن  هب  يو  ات  دش  ببس  تیساسح  نیا  دوب . هاگآ  هدش ، هدرب  هرهب  يذخآم  هچ  یناسک و  هچ  طسوت  هدش و 

میهدیم لامتحا  هک  دناهتـشاد  تیلاعف  هراب  نیا  رد  مه  يرگید  ناملاع  فجن ، رد  نامز ، نیا  رد  دزادرپب . يداقن  هب  باتک  نیا  رد  دروآ و 
لاس 1324 رد  یفجن  ینیوزق  یقت  دـمحم  نب  یلع  مان  اب  یملاع  تسا . هدوب  يرون  يازریم  زا  ریثأـت  هب  اروشاـع  راـبخا  دـقن  رد  ناـشتکرح 
رد وا  دوخ  طخ  هب  هک  تشون  بلاطیبا  لآ  نم  بیاطالا  بئـصام  بیارغ  رکذ  یف  بئاونلا  تاکن  بئاصملا و  رارـسا  مان  اـب  یباـتک  يرمق 

، اروشاـع عیاـقو  لـقن  رد  هک  تشون  یناـسک  رب  در  رد  ار  باـتک  نیا  يو  تسا . دوجوم  ش 7832 )  ) یمالـسا ياروش  سلجم  يهناخباتک 
اب يرون  يازریم  نادرگاش  زا  یکی  نیا ، زا  دعب  دنهدیم . ماجنا  نهوم  ياهراک  اهيرادازع  رد  دننکیم و  لقن  یلعج  یگتخاس و  تایاور 

یگتخاس ياهلقن  تاـیاور و  يور  یـصاخ  تیـساسح  شداتـسا ، زا  يوریپ  هب  يرمق ) (م 1359  یمق سابع  خیـش  جاح  هللاۀـیآ  موحرم  مان 
تـسا یمق  سابع  خیـش  جاح  موحرم  راثآ  زا  یکی  مومهملا  سفن  باتک  دـهد . هئارا  فیرحت  زا  یلاخ  يرثا  دوخ  ات  درک  شالت  تشاد و 

رب ار  دوخ  باتک  نیا  یمق  موحرم  دـنک . يزاـسزاب  ار  ـالبرک  يهثداـح  حیحـص ، نوتم  ساـسا  رب  اـت  تسا  هدرک  شـشوک  نآ  رد  يو  هک 
لماک بهذلا ، جورم  دیرفلا ، دـقع  نیبلاطلا ، هحفـص 313 )  ) لتاقم حوتف ، يربط ) رد  دوجوم  نتم   ) فنخموبا دـننام  یمیدـق  نوتم  ساسا 
هدرک فیلأت  یقیقح ، راثآ  رد  هدـنکارپ  روطب  هک  مالـسلامهیلع  تیب  لـها  تاـیاور  زا  هدافتـسا  اـب  ار  نآ  هتـشاذگ و  همغلا  فشک  ریثانبا ،
هعیـش ینـس و  نافلؤم  زا  یمهم  ياهباتک  اهنآ  نایم  رد  هک  دربیم  مان  ار  دوخ  عبانم  مومهملا  سفن  باتک  يهمدقم  رد  یمق  موحرم  تسا .
باـتک تسا . فـنخموبا  زا  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  لـتقم  باـتک  ناـشیا  ذـخام  زا  یکی  تسا . اروشاـع  تـضهن  مالـسا و  خـیرات  يهراـبرد 
تفای عویـش  فنخموبا  مان  هب  ون  نتم  کی  متفه ، نرق  رد  تسا . دوجوم  يربط  خـیرات  رد  نآ  مهم  ياهشخب  اـما  هتفر  ناـیم  زا  فنخموبا 

زا دـنک  نشور  هک  نیا  يارب  سابع  خیـش  جاح  موحرم  تشاد . ناوارف  یگتخاس  تایاور  اـما  دوب ، تسرد  اـهنآ  بلاـطم  یخرب  هچرگ  هک 
زا يربط و  طسوت  هب  فنخمیبا  لتقم  زا  دـسیونیم : مومهملا  سفن  يهمدـقم  رد  یگتخاس ، نتم  نیا  هن  هدرک  لـقن  فنخموبا  یلـصا  نتم 

مدرم ات  يدزا ، هب  فنخمیبا  زا  و  يربط ، هب  يربط  ریرج  نب  دـمحم  زا  و  يرزج ، هب  ریثانبا  زا  و  دیـس ، هب  منکیم  ریبعت  سوواـطنبا  دـیس 
ققحم تباث و  نم  دزن  نوچ  ماهدرک ؛ لقن  ار  نآ  تسا . هدیسر  عبط  هب  راحب  رـشاع  اب  هک  فنخمیبا  هب  فورعم  لتقم  نیا  زا  دندربن  نامگ 
يرگید و  دوش ، تفاـی  لـتقم  نآ  رد  هک  يزیچ  تسینی و  رگید  ربتعم  خروم  اـی  فورعم و  فنخمیبا  نآ  زا  لـتقم  نیا  هک  تسا  هدـیدرگ 

نیا سک  ره  تسا و  هدـش  هتفرگ  فنخمیبا  زا  لتقم ، رد  يربط  خـیرات  تالوقنم  لج  هکلب  رثکا  و  دـیاشن ... ار  دامتعا  دـشاب ، هدرکن  لقن 
هک یناسک  زا  رگید  یکی  (. 1 . ) تسین يو  زا  لتقم  نیا  هک  دـناد  دـننک ، لمأت  هلباقم و  تسا ، هدرک  لقن  يربط  هچنآ  اب  ار  فورعم  لـتقم 

تروص فجن  رد  یفالتخا  هراـب  نیا  رد  هتبلا  دوب . نیما  دـمحم  دیـس  موحرم  درک ، شـالت  یناوخهضور  حالـصا  اـهيرادازع و  يهراـبرد 
یعوـن هـب  نـسحم  دیـس  دـش . اـپرب  ياهرتـسگ  یملع  عازن  دریگ ، تروـص  یکبـس  هـچ  هـب  دـیاب  يرادازع  اـیآ  هـک  هراـب  نـیا  رد  هـتفرگ و 

هک 1347 ق ) نافارعلا ، ۀعبطم  توریب ،  ) تشون هیبشلا  لامعال  هیزنتلا  مان  اب  یکچوک  يهلاسر  تفای و  ترهش  لئاسم  نیا  رد  یبلطحالـصا 
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و هحفـص 314 )  ) اهدـقن هلاـسر و  دوخ  زا  ياهعومجم  ( 2 . ) تفای راـشتنا  دـمحا  لآ  لـالج  ملق  هب  یـسمش  لاـس 1322  رد  نآ  يهـمجرت 
دوب هیزعت  يهرابرد  لصا  رد  هک  باتک  نیا  هک  ینامز  ( 3 . ) تسا هدمآ  هیزنتلا  ةروث  باتک  رد  هدش  حرطم  نآ  يهرابرد  هک  ییاههاگدـید 

هب هعمادلا  ةرظنلا  رثاعلا و  ۀـلاقا  هینیـسحلا و  رئاشعلا  زا  گرزب  اقآ  خیـش  همالع  ( 4 . ) تفای راشتنا  نآ  رب  در  رد  باتک  نیدنچ  دـش ، رـشتنم 
ناونع اـب  یباـتک  دـید  يهیواز  نیمه  اـب  نیما  يهمـالع  تسا . هدرک  داـی  هدـش ، هتـشون  نیما  نسحمدیـس  رب  در  رد  هک  ییاـهباتک  ناونع 
نیـسح ماـما  نیرکاذ  زا  يرایـسب  دـسیونیم : باـتک  نیا  همدـقم  رد  ناـشیا  تشاـگن . هیوبنلا  ةرتـعلا  بئاـصم  بقاـنم و  هینـسلا  سلاـجملا 

ثیداحا زا  یخرب  اهنآ  تسا . هتفگن  ار  اهنآ  یفلؤم  خروم و  چـیه  هک  دـنیوگیم  یبلاطم  هدرک و  فالتخا  بئاصم  راـبخا  رد  مالـسلاهیلع 
چیه هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دننکیم . دایز  مک و  دوخ ، ناگدنونـش  بولق  رب  اهنآ  يراذگریثأت  يارب  ار  رابخا  هدرک و  خسم  زین  ار  حیحص 

اهيرادازع  » ناونع تحت  اریخا  همجرت  نیا  ( 2 . ) ص 10 مومهملا ، سفن  ( 1 (. ) 5 . ) درادن دوجو  هراب  نیا  رد  بیذاکا  رـشن  ربارب  رد  یعنام 
ینیـسحلا مساقلا  دـمحم  هیزنتلا ، ةروث  ( 3 (. ) 1371 هورـش ، رهـشوب ، .) تسا هدیـسر  پاچ  هب  ینیـسح  ای  مساق  دیـس  يهمدقم  اب  عورـشمان »

فجن يهزوح  رد  نیفلاخم  نآ و  ناوریپ  باتک و  نیا  ربارب  رد  هک  ییاهنشکاو  لیصفت  تیاکح  ( 4 . ) 1996 دیدجلاراد ، توریب ، یفجنلا ،
صص 12 ج 1 ، هینسلا ، سلاجملا  ( 5 . ) تسا هدمآ  یضرلا ) فیرـش  تاروشنم  مق ،  ) یلیلخلا رفعج  مهتفرع » اذکه   » باتک رد  دمآ ، دیدپ 

.11 - 

اروشاع رد  فیرحت  يهلأسم  يرون و  نیسح  ازریم 

بادآ رد  ناجرم  ؤلؤل و  باتک  نتشون  رد  يرون  نیسح  ازریم  موحرم  یلـصا  يهزیگنا  اروشاع  رد  فیرحت  يهلأسم  يرون و  نیـسح  ازریم 
دنه ناناوخهضور  نیرکاذ و  هک  درب  تیاکش  ناشیا  دزن  يروپناج  یـضترم  دمحم  دیـس  مان  هب  دنه  ياملع  زا  یکی  هک  دوب  نیا  ( 1 ، ) ربنم
حابم دنناد و  زیاج  ارنآ  هک  هدیـسر  نآ  هب  کیدزن  هکلب  دـنراد ، تالوعجم  بیذاکا و  رـشن  رد  مات  رارـصا  كابیب و  صیرح و  غورد  رد  »
تفرگ میمصت  يرون  موحرم  تهج  نیمه  هب  دنناد .» نوریب  ار  وا  حبق  نایصع و  يهرئاد  زا  تسا  نینمؤم  ندینایرگ  ببـس  نوچ  دنرامش و 

هحفص 315)  ) میقس و حیحـص و  زیمت  بقارم  دندرکیمن و  هحماسم  ملع  لها  رگا   » هک تسا  نیا  ناشیا  رظن  . دراگنب هراب  نیا  رد  یباتک  ات 
يرجتم كابیب و  دح  نیا  هب  دیسریمن و  اجنیا  هب  یبارخ  راک  دندرکیم ، بیذاکا  نتفگ  زا  دندشیم و  هفیاط  نیا  راتفگ  بذک  قدص و 

ربنم لها  بادآ  طیارـش و  يهراـبرد  ثحب  هب  نآ  سپ  هدروآ و  نآ  تلیـضف  ندـنایرگ و  يهراـبرد  یثحب  همدـقم  رد  ناـشیا  دـندشیمن .»
هتخادرپ یخیرات  ياهلقن  زا  یخرب  دقن  هب  تمسق ، نیمه  رد  تسا . هتفگ  نخس  لیصفت  هب  تقادص  صالخا ،»  » نوچ یلوصا  زا  هتخادرپ ،

روبق لحم  یتسردان  ای  رگید و  تسردان  یخیراـت  ياـهلقن  زا  یخرب  زا  تبـسانم ، هب  باـتک  نیا  رد  يو  تسا . هدز  لاـثم  ار  ياـههنومن  و 
ناشیا هک  یمهم  يهتکن  تسا . هداد  صاـصتخا  نآ  یتسرداـن  لوا و  نیعبرا  هب  مه  یثحب  يرون  تسا . هتفگ  نخـس  زین  باحـصا  زا  یخرب 

نیا هک  تسا  هتفگ  هدروآ و  ینارهت  نیسحلادبع  حیش  موحرم  دزن  یسک  هک  تسا  یهت  رـسیب و  مهبم و  باتک  تیاکح  تسا ، هدرک  لقن 
ناشیا رب  درک ، هظحالم  هک  ار  باتک  هک  نآ  زا  دـعب  ینارهت  موحرم  تسا . ملاعم  بحاص  نادرگاش  زا  لـماع  لـبج  ملاـع  نـالف  زا  باـتک 

رد دشاب .» یملاع  تافلؤم  زا  هک  دوریمن  لامتحا  هیهاو  رابخا  هحضاو و  بیذاکا  رب  نآ  لامتـشا  ترثک  زا   » هدش دای  باتک  هک  دش  مولعم 
غوردرپ باتک  نیا  ةداهـشلا ، رارـسا  فلؤم  دعب ، يدنچ  هک  دیازفایم  يرون  موحرم  دوبن . باتک  نیا  زا  یمان  مه  ملاع  نآ  تافیلأت  یماسا 

دوزفا نآ  رامشیب  هلعجم  هیهاو  رابخا  ددع  رب  درک و  جرد   » شیوخ باتک  رد  ار  نآ  بلاطم  دوب ، شباتک  فیلأت  لوغشم  نوچ  تفرگ و  ار 
رازه دصـشش  هب  ار  نایفوک  رکـشل  ددـع  هک  دـناشک  اجنآ  هب  ار  وا  شتمه  دومن و  زاب  ءازهتـسا  هیرخـس و  نعط و  باوبا  نیفلاـخم  يارب  و 
یبلاج يهتکن  هب  ناـشیا  اـهنیا ، رب  نوزفا  (. 2 «. ) دومن ایهم  عیـسو  ینادـیم  ناناوخهضور  تعامج  يارب  دـناسر و  هداـیپ  رورک  ود  هراوس و 
أـشنم دوخ  نیا  هک  دندزیم  فیلأت  هب  تسد  ناوخهضور  ماوع  زا  ياهدع  هک  نیا  نآ  و  تسا . هدوب  جیار  مه  نامز  نآ  هک  دـهدیم  هجوت 

هک دـش  هتـشون  فـلتخم  نیواـنع  هـب  لـتقم  باـتک  اـههد  يراـجاق  يهرود  رد  تـسا . هدـش  اروشاـع  خـیرات  رد  تاـفیرحت  رتـشیب  خوـسر 
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فرط نآ  فرط و  نیا  هک  ییاهلقن  ییاهنآ  زا  يرایـسب  دنتـشادن . یقطنم  یخیراـت  مهف  ود  تسرد  یخیراـت  مش  الـصا  اـهنآ  ناگدنـسیون 
، اـهنیا بیکرت  دـندرکیم  تیاور  اـهنآ  لوق  زا  نارگید  دـندناوخیم و  ربنم  يور  اـی  دـندرکیم  يروآعمج  هحفـص 316 ) ، ) دندوب هدینش 

تفگیم يرگید  منکیم ، لـقن  دـلاو » عومجم  « » زا تفگیم  ینـالف  يرون  موحرم  لوق  هب  درک  مهارف  ار  تسرداـن  راـبخا  زا  ياهعومجم 
ادـتبا رد  هک  تخاسیم  ار  ياهعومجم  اهنیا  يهمه  تسا . هدـمآ  نینچ  ییاذـک » لضاف  لتقم  رد   » ای منکیم  لقن  روفغم » داتـسا  گـنج  » زا
يهقبط هدافتـسا  دروم  نآ ، لابند  هب  و  دـشیم ! دنتـسم  ییوگ  دیـسریم ، یگنـس  پاچ  هب  یتقو  دـشیم و  بوتکم  مکمک  دوب و  یهاـفش 

ای ةداهـشا  رارـسا  باـتک  هب  يرون  موحرم  ياـههراشا  رتشیب  يور  ره  هب  دـشیم . هدـناوخ  مه  تسلاـجم  رد  تفرگیم و  رارق  ناوخهضور 
راـبخا هچ  ره  هک  تسا  م 1285 )  ) يدنبرد لضاف  هب  فورعم  يرئاح  یناوریش  دباع  نب  اغآ  الم  زا  تاداهـشلا  رارـسا  یف  تادابعلا  ریـسکا 

هاگ هک  دش  هدز  تفگش  دیابن  ( 3 . ) تسا هدروآ  دوخ  باتک  رد  يروآدرگ و  فرط  نآ  فرط و  نیا  زا  هدوب  یلعج  تسرداـن و  لـطاب و 
بلاج هنومن  کی  لقن  تسا . هدـشیم  هدـناوخ  ربانم  رد  راگزور  نآ  هک  تسا  هتخادرپ  يرابخا  زا  یخرب  دـقن  هب  فلؤم  باتک ، نیمه  رد 

تداهـش ناـیرج  رد  نایارـسهیثرم  ءارق و  زا  یخرب  هک  یبـلطم  اـیآ  دـنکیم : حرطم  شـسرپ  کـی  تروص  هب  ار  هلأـسم  نیا  فـلؤم  تسا .
رارـشا رافک و  زا  ردق  نآ  هک  دروخ  مسق  مالـسلاهیلع  ءادهـشلا  دیـس  دش ، دیهـش  ربکا  یلع  یتقو  هک  تسا  تسرد  دناهدرک  لقن  ربکایلع 
تـسار پچ و  تسد  اب  هاگنآ ، دسرب ؛ اهبسا  باکر  هب  هک  يروط  هب  دوش ، يراج  نیمز  يور  لیـس  دننام  نانآ  نوخ  هک  تشک  دهاوخ 

هب نانآ  نوخ  تشک و  ار  رفن  رازه  هدزناپ  اـت  هدزاود  نیب  هک  نآ  اـت  رگید  رفن  ود  زاـب  تفوکیم و  مه  هب  اـهنآ  تفرگیم ، ار  رفن  ود  دوخ 
! دشاب تسرد  تسا  دیعب  مه  يداع  بسح  هب  هدـماین و  لتقم  ياهباتک  رد  بلطم  نیا  هکم  دـهدیم  باوج  سپـس  دیـسر ؟ اهبسا  باکر 

خیـش لتقم  باتک  رد  بلطم  نیا  هک  دنتـسه  یعدم  نانآ  زا  یخرب  هچرگ  دننکیمن ؛ لقن  ار  دوخ  عبنم  دـنیوگیم  ار  نیا  هک  مه  ینیرکاذ 
يارب البرک  رد  هک  ار  رارـشا  نیفلاخم و  رامـش  شباتک  رد  يو  هک  دـناهدرک  لقن  یخرب  تسا . هدـمآ  ینارحب  روفـصع  لآ  همـالع  قذاـح 

ییاهباتک نیا  زا  یکی  زا  لاثم  يارب  (. 4 . ) تسا هتشون  رفن  رازه  دصناپ  دندوب ، هدش  رضاح  هحفص 317 )  ) مالسلاهیلع نیسح  ماما  اب  گنج 
نب نسح  یلع  نب  نیـسح  زا  مرحم  رهـش  یف  مغومه  ماـن  اـب  یباـتک  مـینکیم ؛ داـی  تـسا ، هتـشون  ـالبرک  يهراـبرد  يراـجاق  يهرود  هـک 

باتک نیا  رد  دـینایرگیم » ار  ناشیا  تسیرگیم و  دـناوخیم و  احلـص ... املع و  سلاـجم  رد   » هک ار  هچنآ  زا  ياهعومجم  هک  یلعلادـبع 
رد هک  تسا  هدرک  لقن  فنخموبا ! زا  يو  دنکیم . لقن  ام » فراع  داتسا   » فصواب ییاسحا  دمحا  خیش  زا  یبلطم  يو  تسا . هدروآ  مهارف 

ریهز هک  تسا  هتشون  نینچمه  ( 5 . ) هدایپ رازه  ود  لهچ و  راوس و  رازه  داتشه  تسا : هدوب  نمشد  هاپس  رفن  رازه  تسیب  دص و  کی  البرک 
یس تیاور  کی  هب  رهاظم ، نب  بیبح  درک . لصاو  كرد  هب  ار  رفن  تسیب  دص و  يرگید  تیاور  هب  رفن و  هدزون  تیاور ، کی  هب  نیق ، نب 

داتفه هک  تسا  هتـشون  مه  اروشاع  زور  تاعاس  يهراـبرد  ( 6 . ) دومن رقـس  لزنم  يهناور  ار  رفن  ود  تصـش و  تیاور  کـی  رفن و  کـی  و 
نیا ( 1 (. ) 7 . ) دنتـشادرب مخز  دـصهن  رازه و  ترـضح  هک  هدـمآ  حیحـص  تیاور  هب  هک  تسا  هدـمآ  نآ  رد  هوالع  هب  تسا . هدوب  تعاـس 

(. 1379 مق ،  ) تسا هدیسر  پاچ  هب  یتیارد  یفطصم  ششوک  هب  ناجرم » ؤلؤل و  اروشاع : تافیرحت  هب  يزادنامشچ   » ناونع اب  اریخا  باتک 
هدش پاچ   ) صص هفاضا 712  هب  هفاضا 820  هب   948  ) دلجم هس  رد  تاصخشم  نیا  اب  باتک  نیا  ( 3 . ) 167  - ص 168 ناجرم ، ؤلؤل و  ( 2)

ریسکا ( 4 . ) 1415 ق ۀیفاقثلا ، تامدخلل  یفطـصملا  ۀکرـش  نیرحب ، يرمجلا ، هیطعالم  سابع  يداب ، عمج  دمحم  خیـشلا  حیحـصت  تسا :
یهافش اهنیا  هدماین و  روفصع  لآ  باتک  رد  یبلطم  نینچ  هک  تسا  هدش  روآدای  یقرواپ  رد  ححصم   653 صص 654 -  ج 2 ، تادابعلا ،
ص 179. نامه ، ( 7 . ) ص 45 نامه ، ( 6 (. ) ش 5627 یشعرم ، يهخسن   ) مرحملا ص 31 رهش  یف  مغ  مه و  ( 5 . ) تسا هدشیم  لقن 

فیرحت يهلأسم  يرهطم و  داتسا 

يهینیسح رد  اروشاع  تافیرحت  يهرابرد  ینارنخس  راهچ  یـسمش ، لاس 1348  رد  يرهطم  دیهش  داتسا  فیرحت  يهلأسم  يرهطم و  داتـسا 
موحرم باتک  زا  رثأتم  اهینارنخـس  رد  ناشیا  دناهتـشاد . تیـساسح  عوضوم  نیا  يور  لبق  اهلاس  زا  دهدیم  ناشن  هک  دـندرک  داریا  داشرا 

اروشاع تضهن  رد  www.Ghaemiyeh.comیلمأت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 182زکرم  هحفص 159 

http://www.ghaemiyeh.com


ار یغورد  ياههضور  میهاوخب  رگا   » هک دـنیوگیم  اجنآ  رد  ناشیا  دـناهدروآ . هرابنیا  رد  یبلاج  ياـهلیلحت  زین  ناـشدوخ  هدوب و  يرون 
لقن يرون  يازریم  زا  هک  ییاههنومن  رب  هوالع  ناشیا  دوشب ». ياهحفـص  دصناپ  باتک  دـلج  دـنچ  دـیاش  مینک ، يروآعمج  دـنناوخیم  هک 
لقن ءادهشلاۀضور  زا  هک  مساق  یسورع  هصق  البرک ، رد  الیل  روضح  هصق  دنیازفایم . نآ  رب  زین  ار  ناشدوخ  ياههبرجت  زا  یخرب  دنکیم ،

ناشیا تسا . تسد  نیا  زا  تشاک ! دنهاوخ  ناحیر  ار  هنیدم  ات  البرک  هحفص 318 )  ) زا دنامب  هدنز  ربکا  یلع  رگا  هک  الیل  رذن  هصق  هدش ،
يهفیظو هب  ار  ینارنخـس  نیمراهچ  يونعم و  فیرحت  هب  ار  یموس  فیرحت و  لماوع  هب  ار  يرگید  فیرحت ، فیرعت  هب  ار  ینارنخـس  کـی 

ناشیا هک  تفگ  ناوتیم  تسا . هدیـسر  پاچ  هب  ینیـسح  يهسامح  باتک  رد  اهنیا  يهعومجم  دـناهداد . صاـصتخا  اـهفیرحت  ربارب  رد  اـم 
تـسد هب  فیرحت  يهرابرد  یبوخ  يرایـسب  مظنم و  ثحب  دـناهدرک و  هضرع  اج  کی  دوخ  ياهلیلحت  اب  ار  يرون  یجاـح  موحرم  بلاـطم 

اب ناـشیا  زا  يدراوم  رد  هدوب و  زین  یتیآ  رتکد  موحرم  زا  رثأـتم  ـالبرک ، دادـخر  لـیلحت  رد  رتشیب  هنیمز و  نیا  رد  يرهطم  داتـسا  دـناهداد .
نیا دیـسر و  پاـچ  هب  لاس 1347 ش  هب  اروشاع  خـیرات  یـسررب  ناونع  تحت  یتیآ  میهاربا  دـمحم  رتکد  باـتک  تسا . هدرک  داـی  مارتحا 

هب يونعم  فیرحت  هژیو  هب  فیرحت  اب  هلباقم  ناتـساد  تساروشاع . يهرابرد  يرهطم  دیهـش  داتـسا  ياهینارنخـس  زا  شیپ  لاسکی  تسرد 
ریوصت ات  دندرک  شالت  وس ، نیا  هب  هطورشم  زا  سپ  زا  یبهذم  ناگدنسیون  زا  يرایـسب  دیدرگ . حرطم  بالقنا  زا  شیپ  زین  يرگید  لکش 

يرادازع و اب  ات  دندیـشوکیم  تافارخ  اب  هزرابم  ناونع  تحت  هک  دـشاب  یناسک  يارب  یخـساپ  اـت  دـنهدب  تسد  هب  ـالبرک  زا  يرتیـسایس 
رویرهش زا  سپ  هک  یتالجم  نآ  زا  سپ  ات 1308 ش و  ياهلاس 1290  یبهذم  تالجم  رب  يرورم  دننک . لباقم  مرحم  مسارم  يراوگوس و 

قایس کبس و  هب  البرک  تضهن  مالسلاهیلع و  نیـسح  ماما  يهرابرد  هک  ار  ییاههتـشون  عیـسو  يهنماد  دناوتیم  دش ، رـشن  ناریا  رد   1320
لاس يهلصاف  رد  يددعتم  راثآ  تفای و  يرتشیب  تعـسو  لاس 42  دادرخ  هدزناپ  مایق  زا  سپ  تکرح  نیا  دـهد . ناشن  دـشیم ، فیلأت  زور 
دوش هتفگ  هک  تسا  یفاک  تراشا  هب  اهنت  دـنک . بلط  ار  لقتـسم  یلاقم  لاجم و  اهنآ ، رب  رورم  هک  تفای  راشتنا  نآ  زا  سپ  لاس 57 و   42

، اهداقتنا نیا  دروخیم . مشچ  هب  اروشاع  هب  یتنـس  هاگن  زا  داقتنا  تفای . راشتنا  بالقنا  زا  شیپ  هلاس  هدزناپ  رد  هک  ییاـهباتک  رتشیب  رد  هک 
نویناـحور و زا  يرایـسب  يوـس  زا  هـکلب  ( 1 ، ) دـنتفایم طارفا  هب  هاـگ  نید  هب  ییادزهفارخ  هاـگن  اـب  هـک  تـسا  یناـسک  يوـس  زا  اـهنت  هـن 

ناونع اب  ياهچباتک  هک  یئابطابط  ینیسح  یفطـصم  دننام  یناسک  ( 1 ( ) هحفص 319 . ) تسا هدشیم  حرطم  هرود  نیا  یبالقنا  ناگدنـسیون 
1382 نارهت ، یبیج ، يهحفص   15 . ) تشون ار  تخومآ » دیاب  مالسلاهیلع  یلع  نب  نیسح  ماما  تضهن  زا  هک  یسرد  تداهـش ، تداعـس و  »

 ). ق 1342 ش

یفشاک نیسحالم  ءادهشلا  ۀضور 

طـسوت يراوـگوس ، سلاـجم  رد  جـیار  ینتم  ناوـنع  هب  ءادهـشلا  ۀـضور  باـتک  هکنآ  زا  سپ  اـهنرق  یفـشاک  نیـسحالم  ءادهـشلا  ۀـضور 
ناراوگوس ناتـسد  رد  و  دوب ، هدرک  ظفح  ار  دوخ  ذوفن  دندناوخیم -  ار  ءادهـشلا  ۀـضور  باتک  نیمه  هک  یناسک  ینعی  ناناوخهضور - 

مهدراهچ نرق  لئاوا  رد  دنتـشاگنیم ، نابتاک  ار  نآ  زا  هخـسن  اهرازه  هکلب  اهدـص  هتـشگیم و  تسد  هب  تسد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما 
مساق و يداماد  هصق  يهرابرد  هژیوب ، وا  درک . زاربا  ار  ییاهدـیدرت  هداـشهلا ، رارـسا  باـتک  نآ و  يهراـبرد  يرون ، نیـسح  ازریم  يرجه ،
رب ار  یتاداقتنا  (، 2  ) يرهطم یضترم  داتـسا  موحرم  ریظن  نارـصاعم ، زا  یناسک ، وا  زا  دعب  ( 1 . ) درک ضارتعا  هضور  هب  هباشم  ياهناتـساد 

هداد رارق  داقتنا  دروم  ار  ءادهـشلاۀضور  باتک  عبانم  يرجه ، مهدزاود  نرق  رد  يدـنفا ، هک  دـید  میهاوخ  دـندرک . حرطم  یفـشاک  باـتک 
ار یهاتوک  یسررب  نابز ، نیدنچ  هب  نآ  يهمجرت  یقرـش و  قطانم  گنهرف  رد  نرق  جنپ  ات  راهچ  هب  بیرق  لوط  رد  یباتک  نینچ  ذوفن  دوب .

رگید شخب  تسوا . راثآ  یفشاک و  نیسحالم  یگدنز  یـسررب  تسخن  دوش . ماجنا  روحم  دنچ  رد  تسیابیم  یـسررب  نیا  دنکیم . بلط 
تخادرپ راگزور  نآ  تاره  ناسارخ و  رد  دوجوم  یبهذـم  تاـشیارگ  هب  نآ ، نمـض  تسیاـبیم  هک  تسا  یبهذـم  تاـشیارگ  يهراـبرد 

رد تسا . رادروخرب  ياهژیو  تیمها  زا  باـتک ، نآ  تخانـش  يارب  هک  تسا  ءادهـشلاۀضور  باـتک  عباـنم  یـسررب  رتـمهم ، شخب  و  دوش .
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. میزادرپب ثحابم  نیا  هب  راصتخا  هب  اـت  مینآرب  لاـقم  نیا  رد  تسا . هدـش  هتخادرپ  باـتک  نیا  راـثآ  اـهیگژیو و  زا  یخرب  هب  یناـیاپ  شخب 
.1 : 46-45 ینیسح ، يهسامح  ( 2 . ) ناجرم ص 194 ؤلؤل و  ( 1 ( ) هحفص 320 )

یفشاک لاوحا 

یفشاک  » هب لیلد  نیمه  هب  هدرکیم و  صلخت  یفشاک »  » رعش رد  نیدلا » لامک   » و ظعاو »  » هب بقلم  یفشاک ، نیـسح » » الم یفـشاک  لاوحا 
نوچ ریمدناوخ :  ) هتـشذگرد لاس 910  رد  يو  مینادیم  هکنآ  مغریلع  تسین و  نشور  یفـشاک  ظعاو  دـلوت  لاـس  تسا . هدـش  روهـشم  «

هچ هک  مینادیمن  (، 1 ( ) تخاس لزنم  ار  ترخآ  ملاع  هدز  بل  رب  توکـس  رهم  هئامعـست ، رـشع و  يهنـس  یف  دیـسر ، دعوم  لجا  ياضتقم 
باوخ هب  ار  يرغشاک  نیدلا  دعس  دهـشم ، رد  لاس 860  رد  شردپ  هک  هدرک  لقن  یفـشاک  دنزرف  تسا . هدیـشک  ازارد  هب  يو  رمع  رادقم 

هک دوشیم  نشور  یفـشاک ، قیقحت  زا  سپ  دورب . هدرک  ایهم  شیارب  وا  هک  ياهناـخ  هب  درادرب و  لاـقثا  لاـمحا و  هتـساوخ  وا  زا  هک  هدـید 
تمزالم دنیبیم و  ار  یماج  نیدلا ، دعـس  رازم  رب  دوریم  تاره  هب  هاگدـنچ  زا  دـعب  تسا . هتفر  ایند  زا  تاره  رد  مایا  نامه  نیدـلا  دـعس 

رد يو  مینادب . شوح 840  لوح و  رد  ابیرقت  ار  وا  دلوت  داب  ام  هدوب و  دیشر  یناوج  لاس 860  رد  يو  نیاربانب  ( 2 . ) دنکیم رایتخا  ار  يو 
ار رمع  تدم  نیا  يو  تسا . هدرک  هراشا  دوخ  نس  تلوهک  هب  هتـشاگن ، شگرم  زا  لبق  لاس  هس  ات  ود  ار  نآ  هک  ءادهـشلاۀضور  يهمدقم 

ازارد هب  لاس  بیرق 34  الامتحا  هدوب ، يو  یگدـنز  رخآ  يهمین  هک  تاره  رد  تماقا  تدـم  تسا . هدرک  یط  تاره  دهـشم و  راوزبس ، رد 
لاس تسیب  تدم  : » دسیونیم هدرک ، فیلأت  لاس 896  رد  ار  دوخ  سلاجم  هک  ریشیلع  ریما  هک  تسا  نآ  نخـس  نیا  دهاش  تسا . هدیـشک 

یماج اب  هژیوب  هتفای و  ار  ییاون  ریـشیلع  ریما  یماـج و  نامحرلادـبع  ـالم  تمزـالم  تاره  رد  يو  (. 3 «. ) تسا نکاـس  تاره  رد  هک  تـسا 
نیسح الم  دنزرف  اهنت  ای  هدوب  یماج  رهاوخ  رهوش  نیـسحالم  ایآ  هک  دراد  دوجو  فالتخا  نیا  يدنواشیوخ ، نیا  عون  رد  تفای . یـشیوخ 

ار يرغـشاک  نیدـلا  دعـس  دـنزرف  نالک ، هجاوخ  رتخد  یماج ، هک  نیا  تسا  ملـسم  هچنآ  ( 4 . ) تسا هحفـص 321 )  ) هدـش یماج  قانج  اب 
ياهژیو راثآ  تمزالم  نیا  هک  درک  میهاوخ  هراشا  تفرگ . ار  نالک  هجاوخ  رگید  رتخد  زین  یفشاک  دنزرف  یلع  یفص  نیدلا  رخف  تشاد و 
هتـشون وا  يارب  شناتـسود  زا  یکی  نابز  زا  يو  يارب  هک  لاح  حرـش  نیرتیمیدق  ایوگ  تسا . هتـشاد  یفـشاک  یبهذم  يهشیدنا  رکف و  رب 

نآ یماج ) نامحرلادبع  ارقیاب و  نیـسح  ازریم  زا  دعب   ) تاره يرکف  یـسایس -  مود  تیـصخش  ریـشیلع ، ریما  هک  تسا  يرطـس  دنچ  هدـش 
تیالو زا  دنکیم و  صخلت  یفـشاک  ظعاو ، نیـسح  انالوم  تسا : هتـشون  وا  يهرابرد  لاسب 896 ) فیلأت   ) سئافنلا سلاجم  رد  راـگزور ،

هک دشاب  ینف  مک  هدـش و  عقاو  راکرپ  نونفوذ و  تیاغ  هب  انالوم  تسا . نکاس  تاره  رهـش  رد  هک  تسا  لاس  تسیب  تدـم  تسا و  راوزبس 
يو ( 5 . ) دراد مامت  یفوقو  روهشم  ياهراک  نیا  زا  کی  ره  رد  تسوا و  قح  هک  موجن  اشنا و  ظعو و  اصوصخ  دشابن ؛ یلخد  نآ  رد  ار  وا 

انالوم و  دیوگ : وا  يهرابرد  يرگید  ياج  رد  ( 6 . ) هدوب مولع  تالضعم  تالکشم و  فشاک  انالوم ، لاوحا  حرش  هب  زاب  يرگید ، ياج  رد 
یتادیجمت نمض  رد  زین  یفصاو  (. 7 . ) تسا یلوا  وا  فصو  كرت  مرجال  درک ، ناوت  وا  فصو  هک  تسا  روهـشم  نانچ  هن  ظعاو ، نیـسح 

دوخ راتفر  شور و  رد  يدروجال  کلف  يهریحتم  يهسمخ   » ناونع هب  هک  ناسارخ  روهشم  ملاع  جنپ  هلمج  زا  ار  یفشاک  هدرک ، يو  زا  هک 
نیدـلا سمـش  انالوم  نیـسح ، خیـش  نیدـلا  لامک  انالوم  یماج ، زا : دـندوب  تراـبع  ناـنیا  تسا . هدرک  داـی  دـناریحتم » يدـجربز  جرب  رد 
زیوجت ار  ناشیا  مشش  یلوقعلا  يوذ  چیه  هک  دندوب  سک  جنپ  نیا  ، » یفصاو هتـشون  هب  ینوت ». نیعم  انالوم  دواد و  انالوم  فشک ، بحاص 

یتموکح ساسح  هحفص 322 )  ) زکارم رد  ظعو  يهماقا  زین  يو  راک  هدوب و  اشنا  ظعو و  رد  نیسحالم  یلـصا  صـصخت  (. 8 «. ) هدرکیمن
رد یظعاو  تسا ، مولعم  ار  سک  همه  هکناـنچ  اـنالوم ، و  دـسیونیم : يو  يهراـبرد  ریـشیلع  ریما  تسا . هدوـب  ناـمز  نآ  تاره  یگنهرف  و 
زا دشاب ، هداشگ  حیسف و  هک  دنچ  ره  وا  ظعو  سلجم  رد  تسین و  هدوبن و  وا  یبوخ  هب  یظعاو  مدآینب ، زا  ملاع  رد  و  تسا ، یبوخ  تیاغ 

تهج ناشیا  ماحدزا  ترثک  و  هدوب ، نامدرم  یـضعب  كـاله  میب  قلخ  تمحازم  ترثک  زا  و  تسین ، رثکا  ياـج  ناـمدرم ، تیعمج  ترثک 
رد هدومن و  یلجت  وا  رد  مالـسلاهیلع  دواد  ترـضح  ینعم  تقیقح  هب  هدوب و  تفاطل  نسح و  تیاغ  رد  انالوم  ياشنا  زاوآ و  هک  تسا  نیا 
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ار انالوم  ظعو  نومضم  هک  هدوب  یسک  وا  ظعو  سلجم  رد  و  هدوبن ... وا  ریغ  دشاب  هتشاد  لامک  رب  يدواد  تفص  هک  یـسک  يدمحم  تما 
زا یکی  هتفگیم ، ظـعو  اـنالوم  يزور  هک  دـنیوگیم  و  هدـناوخ . ار  نآ  مـظن  مدرم  رب  وا  ظـعو  ماـمتا  زا  دـعب  هدروآیم و  مـظن  هـب  ماـمت 

ار تیب  داشگ و  ذـغاک  نوچ  انالوم  تشگ ، بیاغ  نامز  رد  دوخ  هداد و  انالوم  تسد  هب  هتـشون  ار  ظفاح  هجاوخ  تیب  نیا  ظعو  نامعتـسم 
زا و  هدـش ، كانبـضغ  تیاغ  رد  دـننکیم  رگیدراک  نآ  دـنوریم  تولخ  هب  دـننکیم  ربنم  بارحم و  رد  هولج  نیک  ناظعاو  هک : هدـناوخ 

یبلاج ياهیهاگآ  ریم  دـناوخ  (. 9 . ) تسا هتفاـین  ار  وا  هدوـب و  سک  نآ  بلاـط  هاـم  ود  تدـم  هدرک و  ظـعو  كرت  بـضغ  رهق و  ترثـک 
تحیـصن ظـعو و  رما  هب  شکلد  توـص  شوـخ و  زاوآ  هب  ظـعاو » نیـسح  ـالم  : » دـسیونیم وا  تسا . هداد  يو  ظـعو  سلاـجم  يهراـبرد 

نیبم ار  ص -  یهاـنپ -  تلاـسر  ترـضح  ثیداـحا  رارـسا  ضماوغ  یهلا و  مـالک  تاـنیب  تاـیآ  یناـعم  هقیـال  تاراـبع  هب  تخادرپیم و 
دعب و  درکیم . یلوغشم  ظعو  هب  تسا  عقاو  تاره  يهدلب  قوس  راهچ  رس  رد  هک  یناطلس  يهنطلسلا  راد  رد  هعمج  زور  حابص  تخاسیم .

یناطلـس يهسردـم  رد  هبنـش  زور  رد  دروآیم . ياج  هب  مامتها  طرـش  راک  نآ  مزاول  رد  زین  ریـشیلع  عماج  دجـسم  رد  هعمج  زامن  يادا  زا 
يهریظح رد  هاگدنچ  تایح ، تافو  رخاوا  رد  زین  و  تفریم . دمحا  دیلولاوبا  هجاوخ  دمحم  ریپ  رازم  رـس  رد  هبنـشراهچ  .و  تفگیم ظعو 

، دیلولاوبا هحفـص 323 )  ) دـمحم هجاوخ  يهریظح  رـس  رب  نیـسحالم  ظعو  يهراـبرد  ( 10 . ) تخادرپیم رما  نآ  هـب  ازریم  دـمحا  ناـطلس 
غلبا ءاغلبلا و  حـصفا  بانج   » ناونع هب  دوخ  داتـسا  زا  ومه  ( 11  ) تسا هدرک  لقن  یشرازگ  هدوب ، نیـسح  الم  نادرگاش  زا  هک  زین  یفـصاو 

هک دـنکیم  لقن  یتیاـکح  رد  یفـصاو  (. 12 . ) دـنکیم دای  مانالا » دیـس  ثیداحا  قیاقد  فراـع  مـالکلا ، تاـیآ  ضماوغ  فقاو  ةاحـصفلا 
الم ظعو  سلاـجم  ( 13 .« ) میاهدوب ظـعاو  نیـسح  اـنالوم  ظـعو  يزورآ  رداـم  هک  تساـهلاس  تفگیم : يو  هب  يروپاـشین  نیدـباعلانیز 

تسا هدرک  دای  اهلفحم  نیا  زا  یکی  زا  یفصاو  دندشیم . رضاح  نآ  رد  زین  نایرابرد  ریاس  ارقیاب و  نیسح  ناطلس  هک  هدوب  نانچ  نیـسح ،
هدژه زور ، نآ  رد  هک  تسا  لوقنم  ناـنچ   » و دـندوب » رـضاح  تلود  ناـکرا  ارزو و  ارما و  نادـنزرف و  عیمج  اـب  ازریم  نیـسح  ناطلـس   » هک

، هدرک يو  لاوـحا  حرـش  هـب  یتاراـشا  هـک  یفـشاک  نارــصاعم  رگید  زا  (. 14 .«) دـناهدوب هداد  هیلاراـشم  اـنالوم  باـنج  هب  شبک  نیتـسوپ 
هدرک هراشا  یماج  اب  يو  ینیـشنمه  یفـشاک و  شناد  هب  عضومدـنچ  رد  یماج ، تاماقم  باتک  رد  وا  تسا . يزرخاـب  یماـظن  عساولادـبع 

صلختملا يراوزبسلا  ظعاولا  نیـسح  نیدـلا  لاـمک  اـنالوم  یـساور ) خیـش   ) وا باحـصا  يهرمز  صاوخ  زا  دـیوگ : دروم  کـی  رد  تسا .
رب راثآ  تایاکح و  موقر  رابخا  تایاور و  شوقن  دوب و  موجن  نف  بحاـص  هدومن ، باوص  هب  یفرـصت  فوصت ، نانخـس  رد  هک  یفـشاکلاب 

یفـشاک ظعاو  لوق  زا  یتمارک  يرگید ، ياج  رد  (. 15 ،...« ) دومنیم سنأسم  تیاغ  هب  تظعوم  حـصن و  سلاجم  بیترت  هب  هتـشاگن  حول 
يارب ات  مدیـشیدنا  دیـسر ، مرطاخ  هب  يرکف  لیللا » .... مهل  ۀـیآ  و   » يهیآ يهرابرد  هک  دـیوگیم  یفـشاک  دـنکیم . لقن  یماج  يهراـبرد 

زا یـضعب  رد  هک  دـشابیم  نانچ  یتقو  چـیه  ریـسافت  يهعلاطم  رد  ار  امـش  هک  دندیـسرپ  ، » متفر یماج  دزن  هک  دـعب  زور  میوگ . زاب  یماج 
!« متشگ ضرعتم  تامدقم  نآ  حرش  هب  نم  دینک و  ریرقت  دشاب ، هدیسرن  رظن  هب  موق  بتک  رد  هک  دسر  رطاخ  هب  بسانم  ینعم  ینآرق  تایآ 

، سلجم نآ  بیطخ  هک  نـیا  هحفـص 324 )  ) دـیوگیم و نخـس  هدرک  اپرب  ریـشیلع  ریما  هک  زین  یماج  يراوگوس  سلجم  زا  يزرخاب  (. 16)
حـصن و سلاجم  ضایر  ياهدـنیآ  چـیه  هک  ظعاو ، نیـسح  نیدـلا  لامک  انالوم  تمالع ، تماـیق  زور  نآ  رد  و   » هدوب یفـشاک  نیـسحالم 

مظن هب  لاوحا  نآ  لالخ  رد  یهانپ  تکمم  بانج  یلاع  هک  ریظنلا ، میدـع  يهیثرم  تایبا  دـهدیمن ، ناشن  هدنیارـس  لبلب  نانچ  ار  تظعوم 
لکشم تارقن  تخادنا و  نایناهج  ناهج و  رد  بارطضا  بالیس  نآ  لیاه  تامغن  هک  دومن  ادا  یعون  هب  ، هیاپ دنلب  ربنم  زارف  رب  دوب ، هدروآ 

زا یکی  یتـقو  هک  دراد  نآ  زا  تیاـکح  یفـشاک ، رـسپ  زا  رگید  یلقن  (. 17 .« ) تخاس هریخ  هریت و  ار  راغـص  راـبک و  راـصبا  عماـسم و  نآ 
: تفگ دسانشیم ، ار  وا  هک  نیا  زاربا  اب  خیـش  نآ  یفـشاک ، ظعاو  نیـسحالم  رـسپ  داد ، خساپ  وا  و  تسیک ، دنزرف  هک  دسرپ  وا  زا  خیاشم ،

سپ ناسیونلاح  حرش  هک  يرگید  صصخت  (. 18 . ) تسا ماوع  صاوخ و  لوبقم  يو  يهظعوم  دراد و  تالامک  لیاضف و  یسب  دنیوگیم 
نارگید و  ( 19  ) ریـشیلع ریما  ار  بلطم  نیا  تسا . هبیرغ ) موـلع  و   ) موـجن شناد  هب  يو  یهاـگآ  دـناهدرک ، داـی  وا  يارب  اـشنا ، ظـعو و  زا 

هب زین  مولع  ریاس  رد  دوب و  دوخ  نامز  لثمیب  اشنا ، موجن و  ملع  رد  تسا : هتـشون  وا  يهراـبرد  لاس 929 ) رد   ) دناوخریم دناهدش . روآدای 
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رگناشن زین  وا  يریـسفت  ياـهراک  ( 21 . ) دـشابیم هنیمز  نـیا  رد  وا  یموـجن  يهعبـس  راـثآ  (. 20 . ) دوـمنیم يربارب  يوـعد  نارقا  لاـثما و 
یصصخت دوتس ، خیرات  تایبدا و  رد  هژیوب  ار  يو  صصخت  دیاب  لاح  نیا  اب  تسا . یلیوأت  ریسفت  عون  زا  شیئانشآ  نآرق و  هب  يو  يهقالع 

یخیراـت یملع  تقد  هب  هکنآ  زا  شیب  هداد و  رارق  یبدا  یخیراـت و  راـک  زا  یبـیکرت  زین  ار  دوـخ  یخیراـت  راـک  وا  اـت  هدـش  ببـس  هب  هـک 
ياجرب دوخ  زا  یتافیلأت  راثآ و  زین  وا  هک  هدنام  ياجرب  یلع  یفص  نیدلا  رخف  مان  اب  يرسپ  يو  زا  دشیدنیب . شکلد  ابیز و  رثن  هب  دزادرپب ،

نیرتهتسجرب زا  هک  تسا  ةایحلا  نیع  تاحشر  يو  رثا  نیرتمهم  تسا . هتشذگرد  رد 939  هتفای و  دلوت  لاس 867  رد  یفص  تسا . هتشاذگ 
خیاـشم رگید  رارحا و  هللادـیبع  یماـج ، يهراـبرد  یناوارق  ياـهیهاگآ  هدوب و  يرجه  مهد  نرق  هحفـص 325 )  ) لوا يهمین  هنایفوص  راـثآ 

رد هک  هدش  هتشون  اضرلا  ۀفیحص  زا  ياهخـسن  تشپ  رد  يو  يارب  تیاور  يهزاجا  کی  یفـشاک ، نیـسحالم  زا  دراد . دهع  نیا  رد  هیفوص 
(2 . ) 277 افصلا :،، ۀضور  ( 1 . ) تسا هدمآ  زین  ءادهشلاۀضور  پاچ  نایاپ  رد  هزاجا  نیا  روارگ  تسا . دوجوم  مق  مظعا  دجسم  يهناخباتک 

سلاجم ( 5 . ) 1 : 75-70 ةایحلا ، نیع  تاحـشر  يهمدـقم  کن : هراب  نیا  رد  ( 4 . ) ص 93 سئافنلا ، سلاـجم  ( 3 . ) 115:3 قئاقحلا ، قئارط 
: کن ص 369 و  سئافنلا ، سلاجم  ( 9 . ) 2 : 317-316 عیاقولا ، عیادب  ( 8 . ) ص 269 نامه ، ( 7 . ) ص 268 نامه ، ( 6 . ) ص 93 سئافنلا ،
(15 . ) 157:2 نامه ، ( 14 . ) 267:2 نامه ، ( 13 . ) 157:2 نامه ، ( 12 . ) 448:1 عیاقولا ، عیادب  ( 11 . ) 277:7 افصلا ، ۀضور  ( 10 . ) ص 93
(19 . ) 491:2 ةایحلا ، نیلع  تاحشر  ( 18 . ) ص 261 یماج ، تاماقم  ( 17 . ) ص 253 یماج ، تاـماقم  ( 16 . ) ص 111 یماج ، تاذماقم 

ص 187. ج 2 ، ءاملعلا ، ضایر  کن : ( 21 . ) ص 277 ج 7 ، افصلا ، ۀضور  ( 20 . ) 93 ص 269 ، سئافنلا ، سلاجم 

یفشاک راثآ 

یخرب يهرابرد  یلک  روطب  نارگید ، هچنآ  زا  یشرازگ  اهنت  تسین ، يو  راثآ  یـسررب  هب  نتخادرپ  ياج  هاتوک  لاقم  نیا  رد  یفـشاک  راثآ 
راثآ دبلطیم . ار  یلصفم  لاقم  اهنآ ، شرامش  يو و  راثآ  قیقد  یسررب  هک  تسا  راکشآ  تشاد . میهاوخ  دناهتفگ  اهنآ  تسرهف  ای  راثآ  زا 

همجرت زین  یکرت  هب  ینامثع  رد  اهنآ  زا  يرایـسب  تسا . هتفای  راشتنا  مدرم  نایم  رد  نامز  نامه  زا  هدوب و  حیلم  بسچلد و  عونتم ، یفـشاک ،
زج ییاههنیمز  رد  زین  شراثآ  الوصا  هتشادن و  عیشت  ننـست و  رد  یحیرـص  شیارگ  يو  هک  اجنآ  زا  هتفای . لماک  جاور  زین  اجنآ  رد  هدش و 

لاس 929؛ رد  ار  يو  لاح  حرش  هک  ریم  دناوخ  تسا . هتفای  عویش  نآ  زا  یـسراف  قطانم  رـسارس  رد  وا  راثآ  هدوب ، تیالو  تماما و  ثحابم 
رهاوج زا  هژیوب  وا  دراد . مدرم  ناـیم  يو  راـثآ  زا  یخرب  ترهـش  هب  هراـشا  يو ، تاـفیلأت  زا  داـی  اـب  ، هتـشاگن يو  زا  سپ  لاـس  هدزون  ینعی 
هراشا تسا  رمقلا  حاول  هب  یمـسم  هک  تارایتخا  و  ینـسحم ، قالخا  ءاشنالا ، نزخم  یلیهـس ، راونا  ادهـشلا ، ۀضور  هیلع ، بهاوم  ریـسفتلا ،
نونظلا فشک  بحاص  ( 2 . ) تسا يدنفا  هللادـبع  ازریم  هتفگ ، نخـس  يو  راثآ  يهرابرد  لیـصفت  هب  هک  یناسک  هلمج  زا  ( 1 . ) تسا هدرک 

هدرک دای  يو  باتک  تفه  یـس و  زا  بابللا  بل  يهمدقم  رد  یـسیفن  دیعـس  دناهدرک . تسرهف  ار  وا  تافیلأت  نیفراعلا  ۀیده  سپـس  و  ( 3)
نیـسحمالغ تسا . هدروآ  ار  وا  تافیلأت  اج  ره  رد  بسانت  هب  هعیرذ  رد  هدرک و  هراـشا  وا  راـثآ  زا  يرامـش  هب  ( 4  ) گرزب اقآ  خیـش  تسا .

فلتخم ياهنابز  هب  هک  ییاـههمجرت  اـب  وا  رثا  لـهچ  زا  ( ncycolpaedia of Islam  ) رد يو  رصتخم  لاح  حرـش  لیذ  رد  یفـسوی 
کی ره  يهراـبرد  هدـش و  داـی  وا  رثا  جـنپ  یــس و  زا  زین  ادـخهد  هحفـص 326 )  ) يهمانتغل رد  تسا . هدرک  داـی  هدـش  ییاـپورا  اـی  یکرت 

يهرابرد هک  تسا  ریمالا  ۀفحتل  ریـسفتلا  رهاوج  ناونع  تحت  وا  يریـسفت  باتک  يو  راثآ  نیرتمهم  زا  یکی  تسا . هدـش  هداد  یتاحیـضوت 
ریـسفت رد  هدش  هدـیمان  مه  ینیـسحلا  ریـسفت  ناونع  هب  هک  هیلعلا  بهاوم  درک . هعجارم  ناوتیم  ( 5  ) هاگـشناد تسرهف  هب  نآ  فـیک  مک و 

. تسا هدوب  مدرم  مومع  رایتخا  رد  ریذـپلد  یمومع و  یفیلأت  ناونع  هب  هدیـسر و  پاچ  هب  دـنه  رد  ررکم  رد  ررکم  باـتک  نیا  تسا . نآرق 
ةروس هک  تسا  ریسفتلا  رهاوج  یکی  شتافنـصم  زا  تسا : هتـشون  نآ  يهرابرد  هدش ، هتـشاگن  يو  دوخ  مان  هب  باتک  نیا  هک  ریـشیلع ، ریما 

فیلأت  ) نیرب دلخ  رد  یناهفصا  هلاو  ص 93 .) سئافنلا ، سلاجم   ) تسا کیدزن  وزج  دص  فصنم ، عطق  هب  هک  هتشون  دلجم  کی  ار  هرقبلا 
زا کی  چیه  رحبت  جرد  زا  اهب  نسح و  نآ  هب  يرهوگ  هک  تسا  ریـسفتلا  رهاوج  تسخن   » هک دـنکیم  دای  نینچ  وا  ریـسفت  زا  لاسب 1078 )

اروشاع تضهن  رد  www.Ghaemiyeh.comیلمأت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 182زکرم  هحفص 163 

http://www.ghaemiyeh.com


زور يهریخذ  اـنالوم  يارب  زا  نآ  فیلأـت  تاـبوثم  هـک  تـسا  ادهـشلاۀضور  شتافنـصم  زا  رگید  هتـشگن . اـمنهولج  روـهظ  طاـسب  رب  اـملع 
طسوت یناث ، سابع  هاش  روتسد  هب  هدش ، هتشون  هیفوص  بلاطم  تنس و  لها  بهذم  ساسا  رب  يدنفا  هتفگ  هب  هک  ریسفت  نیا  (. 6 .« ) تسازج
یفـشاک هیلعلا  بهاوملا  رب  ضیف  یـشاوح  ناوـنع  هب  هک  تسا  بهاوـملا  ریوـنت  ضیف ، ( 7  ) باتک مان  تسا . هدـش  حالـصا  یناـشاک  ضیف 

زغمرپ نایز و  يهویش  رظن  زا  هک  دنادیم  یسراف  رد  رکذ  لباق  ریسفت  نیمود  ار  نآ  يربط ، ریـسفت  يهمجرت  زا  دعب  هتا ، تسا . هدش  یفرعم 
زا ترابع  هک  هتفگ  رعـش  تیب  ود  نآ ، فیلأت  خـیرات  رد  فلؤم  هک  تسا  ینـسحم  قـالخا  يو  راـثآ  هلمج  زا  ( 8 . ) تسا انتعا  لـباق  ندوب 

هدرک صیخلت  یهاش  يهفیحـص  ماـن  اـب  يرگید  رثا  رد  اهدـعب  هک  تسا  ءاـشنالا  نزخم  وا  یبدا  تاـفیلأت  زا  ( 9 . ) تـسا يرجه  لاس 900 
هیلک و ناتساد  یسیونزاب  هک  تسا  یلیهـس  راونا  هدش ، برغ  قرـش و  رد  وا  ترهـش  ببـس  هک  يو  ياهراک  نیرتروهـشم  زا  (. 10 . ) تسا

رارـسا يزاب  هدبعـش  هبیرغ و  مولع  رد  وا  راـثآ  زا  یکی  ( 11 . ) تسا هحفـص 327 )  ) هدـش همجرت  یفلتخم  ياـهنابز  هب  رثا  نیا  تسا . هنمد 
(12 . ) تسا هدش  پاچ  نلرب  رد  هدرک و  صیخلتیمساقلا  رارـسالا  فشک  مان  اب  ار  نآ  نیـسحالم  سپ  یلع  نیدلا  رخف  هک  تسا  یمـساق 

هصق ءاشنا ، ياههخاش  رد  بدا  شخب  دنچ  رد  ار  وا  راثآ  ناوتیم  یلک  روطب  داد . میهاوخ  یتاحیضوت  هناگادج  ءادهـشلا  ۀضور  يهرابرد 
ضایر ( 2 . ) 7 ص 277 ج ، افصلا ، ۀضور  ( 1 . ) درک ناونع  خیرات  ثیدح و  هبیرغ ، مولع  قالخا ، موجن ، فوصت ، ریسفت ، رعـش ، حرـش  و 

یطخ ياههخـسن  تـسرهف  ( 5 . ) ص 70 رثادـلا ، ءاـیحا  ( 4 . ) ص 316 ج 5 ، نوـنظلا ، فـشک  ( 3 . ) 192  - صـص 188 ج 2 ، ءاـملعلا ،
تایبدا خیرات  ( 8 . ) 190:2 ءاملعلا ، ضایر  ( 7 . ) ص 311 نیرب ، دـلخ  ( 6 . ) صص 702-700 ج 2 ، نارهت ، هاگـشناد  يزکرم  يهناخباتک 

Encycolpaedia : ) کن ( 11 . ) 2 : 156-155 هاگشناد ، تسرهف  کن :، ( 10 . ) ص 471 يدابآرصن ، يهرکذت  ( 9 . ) ص 297 یسراف ،
(12 (. ) 2 : 192-191 ءاملعلا ؛ ضایر  :) کن باتک  نیا  نیودـت  یگنوگچ  يهرابرد  و  ص 371 ؛ یسراف ، کیسالک  تایبدا  ؛) of Islam

.102:1 هاگشناد ، کن :

یفشاک بهذم 

زا تیاکح  اهنیا  راوزبس . رهـش  زا  تسا و  نیـسح  وا  مان  درک . رظن  راهظا  ناوتیمن  یگداس  هب  يو  یبهذم  مارم  يهرابرد  یفـشاک  بهذم 
نآ عیشت  يارب  ییاههصق  زین  نامز  نامه  تشاد و  ترهش  عیشت  هب  رود  ياهنامز  زا  راوزبس  رهش  هک  ارچ  دراد ، یعیش  ینادناخ  رد  وا  دلوت 

، دنتشاد يرفاو  يهقالع  تیب  لها  هب  هچرگ  همه  هک  دیزگرب  دوخ  يارب  یناتسود  تفر و  تاره  هب  راوزبس  زا  اما  ( 1 . ) ماع صاخ و  دزنابز 
عبت هب  دـندوب و  يدنبـشقن  نایفوص  زا  هک  دنتـسه  یماج  نامحرلادـبع  ریـشیلع و  ریما  يو  رد  رثؤم  مهم و  هنومن  ود  دـندوب . رازیب  ضفر  زا 

ياهتعدب زا  ات  دیشوک  دراد و  رارصا  ننـست  رد  هک  تسا  یفوص  ياههقرف  زا  يدنبـشقن  يهقرف  رازیب . يو  رب  ضفر  زا  اسراپ  دمحم  هجاوخ 
یماج یماندـب  تسا . هتـسناد  شیوخ  يهلـسلس  رـس  ار  رکبوبا  هک  تسا  ياهقرف  اهنت  هیفوص ، قرف  نایم  رد  هقرف ، نیا  دـشاب . رود  ناـیفوص 

، دـش تبث  یماج  مان  اجک  ره  ات  داد  روتـسد  تفر ، تاره  هب  لیعامـسا  هاش  هک  ینامز  مینادـب ، هک  دوشیم  راکـشآ  اجنآ  زا  نایعیـش  يارب 
(2  ) تمکح لقن  هب  هک  دوب  راک  نیمه  لاـبند  هب  دـننک . یماـخ »  » ار یماـج »  » ینعی دنـسیونب . نآ  يـالاب  رد  هدرک و  كاـپ  ار  میج  يهطقن 

یمالغ نودرگ  شرد  رب  يرمع  هکنآ  ياشگروشک  هش  فاصناز  مراد  بجع  سپ  تفگ : يرعـش  رد  یماج  يهدازرهاوخ  رعاـش ، یفتاـه 
یماج اب  نیـسحالم  تسا  هدرک  یماخ »  » تسا و هدیـشارت  یماج »  » يهطقن شارتان  دنول  یعمج  رطاخ  يارب  زک  هحفص 328 )  ) تسا هدرک 

ردپ تمزالم  تیاکیح  زین  يرگید  ياج  رد  یفشاک  دنزرف  یلع  نیدلارخف  دش . دنواشیوخ  يو  اب  تشذگ  هک  هنوگنامه  هدش و  نیـشنمه 
(. 3 . ) دش هراشا  نآ  هب  لامجا  هب  نیا  زا  شیپ  تسا . هدروآ  هتفر ، تاره  هب  لیلد  نامه  هب  هدـید و  شردـپ  هک  یباوخ  ساسارب  یماج  هب  ار 
زا نکیل  تسا و  يراوزبس  انالوم ، و  تسا : هتشون  یفشاک  يهرابرد  هک  دشاب  بلاج  ثحب  نیا  يهمدقم  رد  ریـشیلع  ریما  دوخ  نخـس  دیاش 

یفـشاک هک  دراد  نآ  هب  هراشا  وا  ریخا  نخـس  ( 4 ! ) تسین يرب  تمهت  زا  نکیل  يرب ، ناشیا  لطاب  بهذـم  زا  تسا و  يراـع  ناـشیا  ضفر 
ای يرگیفنح  ننـست ، هب  مهتم  راوزبـس  رد  هک  روطناـمه  تسا . هدوـب  ضفر  هـب  مـهتم  تاره  رد  رخآ ، هـب  اـت  اهینیـشنمه ، نـیا  مـغریلع 
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قئقارط اهیف  جردأ  ۀنسلا و  لها  ۀقیرط  یلع  ۀفلؤم  هاریسفت ، امیس  هفیناصت  رثکا  دیازفایم : ماهتا  نیا  رکذا  اب  يدنفا  تسا . هدوب  يرگیعفاش 
اب تاره  رد  یفـشاک  (. 6 . ) تسا حضاو  نم  دزن  وا  عیـشت  هک  دـیوگیم  يدـنفا  تایحرـصت ، نیا  اب  هک  نیا  بلاج  ( 5 . ) هیفوصلا ثباخالا 

هکنآ زج  یطیارش ، نینچ  رد  تسا . هتخادرپیم  ظعو  راک  هب  مدرم  نایم  رد  هتفای و  ریگمـشچ  ذوفن  اجنآ  رد  هدمآ و  رانک  یتلود  هاگتـسد 
هک هللارون  یضاق  نانوچ  یملاع  دزن  رد  تسا ؟ هدوب  هیقت  يور  زا  یمادقا  نینچ  ایآ  اما  دهد . ماجنا  هتـسناوتیمن  يراک  دنک ، ننـست  راهظا 

. دنوش یقلت  هعیش  دیاب  ناشننـست ، رب  ینمـض  دهاش  هنوگ  ره  دوجو  مغر  یلع  ناملاع  لیبق  نیا  هتفای ، ترهـش  سانـشهعیش  خیـش  ناونع  هب 
هکلب یمسر  فیراعت  دح  رد  هن  اهنت  ار  عیشت  هک  يریسفت  دشاب ، راوتـسا  عیـشت  زا  هژیو  يریـسفت  يانبم  رب  زیچ  ره  زا  شیب  مادقا  نیا  دیاش 

اب طابترا  رد  دوجوم  تالاکـشا  عفد  هب  هیقت ، يانبم  رب  ات  دراد  رارـصا  یـضاق  لاح  نیا  اب  دـنادیم . تیب  لـها  هب  هژیو  قئـالع  لـماش  یتح 
زا تسا  يرعش  هدروآ ، يو  عیشت  يارب  یضاق  هحفص 329 )  ) هک يدهاش  تسا . یفشاک  نیسحالم  اهنآ  زا  کی  دزادرپب . دارفا  نیا  ننـست 
(. 7 : ) دننکیم دانتسا  نآ  هب  ناماما ، تماما  تابثا  رد  هعیش  هک  تسا  ياهتکن  لماش  هلمج  زا  هک  مالـسلاهیلع  یلع  ماما  تبقنم  رد  یفـشاک 
رد رمع  رتشیب  هدوب  هک  ار  نآ  تسا  قیال  هن  تماما  هک  نایع  ار  وت  ددرگ  ادا  نکب  شباوج  دهع  لانیال  ناوخب و ز  ادخ  لیلخ  لاؤس  یتیرذ 

تایحلا نیع  تاحـشر  رد  وا  رـسپ  هکنآ  هلمج  زا  دـهدیم . ناشن  وا  رد  ار  ننـست  دوجو  هک  هدـش  لقن  دـهاوش  دـهاوش ، نیا  ربارب  رد  اطخ 
، اهنآ یعیش  دض  عضوم  اب  هارمه  يو  نادرگاش  زا  یخرب  ننست  (. 8 . ) تسا هدمآرد  يدنبشقن  يهقیرط  رد  شردپ  هک  تسا  هدرک  حیرصت 
هب ناشابلزق  دورو  ياـیاضق  رد  هک  تسوا  نادرگاـش  هلمج  زا  یفـصاو  دومحم  نیدـلانیز  دـشاب . يو  ینـس  تاـشیارگ  رب  يرگید  دـهاش 

تـسد هب  نیقی  روطب  تاره ، نایعیـش  اب  دروخرب  رد  شناتـسود  وا و  قباوس  دوجو  اب  اریز  دـش ، زیرگ  هب  روبجم  ناـسارخ ، یحاون  تاره و 
ظعاو نیـسحالم  نادرگاش  زا  ار  دوخ  وا  (. 9 . ) تسا هدرک  لقن  راوهصق  ار  دوخ  زیرگ  نیا  زا  یحرـش  دوخ  يو  دـشیم . هتـشک  ناـشابلزق 

ار دوخ  یتقو  دمآ ، روباشین  هب  ناشابلزق  تسد  زا  رارف  نایرج  رد  هک  زین  ینامز  ( 10 . ) دنکیم لقن  دوخ  قح  رد  یشیاتس  يو  زا  دنادیم و 
قایتشا دوزفا : ریپ  تسا . ظعاو  نیسح  انالوم  درگاش  هک  یفصاو  نآ  تفگ : يو  هب  يروپاشین  نیدباعلانیز  درک ، یفرعم  یفصاو  ناونع  هب 

زا هـک  زین  يزرخ  اــب  ( 11 . ) دـشاب هدوـب  رادـقم  نآ  يدـهم  هب  هک  تسین  موـلعم  هک  تسا  ياهـبترم  هـب  امـش ، ناـمزالم  هـب  روپاـشین  مدرم 
دراد و شیاتـس  یظعاو  نیــسحالم  زا  ( 12  ) دـهدیم ناـشن  دوخ  زا  یعیـش  دـض  شیارگ  یماـج  تاـماقم  رد  هدوب و  یماـج  نادـنمقالع 

یهقف بهاذم  زا  هدوب و  ننست  بهذم  رب  تاره  رد  وا  هک  نیا  تسا  ملـسم  هچنآ  يور  ره  هب  تسا . هدرکن  يو  يهرابرد  یحدق  هنوگچیه 
ۀضور بحاص  نیسحالم  هک  تسا  هحفـص 330 )  ) هدرک لقن  دامادریم  دئاوف  زا  یخرب  زا  ضایر  رد  يدـنفا  تسا . هدوب  یفنح  بهذـم  رب 

هقف رد  ياهلاسر  یفشاک  هک  تسا  هتفگ  ( 14  ) نیفراعلا ۀیده  هب  دانتسا  اب  یبیش  لماک  ( 13 . ) تسا هدوب  هتسناد  بهذملا  یفنح  ار  ءادهشلا 
رب وا  هک  دوش  هتفریذپ  رگا  تسا . یفنح  هقف  رد  هدـش ، دای  اجنآ  رد  هک  ییاهباتک  زا  کیمادـک  هک  دـشن  مولعم  هعجارم  اب  اما  دراد ، یفنح 

تسا نیا  نآ  یعیبط  هیجوت  دوش . هیجوت  دراد  دوجو  ادهشلاۀضور  هژیوب  يو  راثآ  زا  یخرب  رد  هک  یعیش  قئالع  دیاب  هدوب ، ننـست  بهذم 
راثآ رد  ار  یـشیارگ  نینچ  ياضتقا  تشاد ، دوجو  رهنلاءاروام  ناریا و  طاقن  زا  يرایـسب  رد  نامز  نیا  هک  یماما  هزاود  ننـست  شیارگ  هک 

باطخلا لصف  باتک  میاهدرک ، هراشا  رگید  ياج  رد  هک  روطنامه  اریز  تسا ، تسرد  ياهزادنا  ات  خـساپ  نیا  تسا . هدرک  داجیا  یفـشاک 
، یجنخ ناهبزور  نب  هللا  لضف  زا  موصعم  هراهچ  تاولـص  حرـش  رد  مودـخملا  یلا  مداخلا  ۀلیـسو  یماج و  هوبنلا  دـهاوش  اسراپ ، يهجاوخ 

ظفاح زا  نانجلا  تانج  نانجلا و  تاضور  شزرا  اب  باتک  راثآ  نیا  زا  رگید  يهنومن  دراد . دوخ  رد  فعـض  تدـش و  اب  ار  شیارگ  نیمه 
باطخلا لصف  زا  رثأـتم  نآ  زا  ییاهـشخب  رد  ادـیدش  و  هدـش ، هتـشاگن  يرجه  مهد  رخاوا  رد  هک  رثا  نیا  تسا . يزیربت  یئـالبرک  نیـسح 

حرـش باتک ، متـشه  يهضور  رد  هلمج  زا  تسا . هدرک  حرطم  ار  شیوخ  ثحابم  یماـما » هدزاود  ننـست   » شیارگ بوچ  راـهچ  رد  تسا ،
قیرط هب  ار  یفـشاک  دـناهتفگ  هک  یماج  دوخ  هک  تسا  یـشیارگ  نیا  تسا . هدروآ  ( 448  - صص 372  ) لیـصفت هب  ار  رـشعانثا  همئا  لاح 

متفه و نرق  زا  لومعم  روطب  هک  یشور  تسه . زین  راهطا  همئا  لاح  حرش  رب  لمتشم  وا  هوبنلا  دهاوش  تسا . هتـشاد  هدرک ، لخاد  يدبنـشقن 
زاغآ لوسر  رب  تاولـص  ادخ ، شیاتـس  رکذ  اب  ار  نخـس  يادتبا  هک  تسا  نآ  هدوب ، موسرم  یعیـش  ناینـس  لیبق  نیا  نایم  رد  دعب  هب  متـشه 
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باتک رد  زین  یفـشاک  نیـسحالم  هک  تسا  ياهویـش  نیا  دـننکیم . دای  ناماما  زا  هاـگنآ  هدرک و  داـی  هناـگراهچ  ياـفلخ  زا  سپـس  هدرک ،
هب هراـشا  هک  زین  يزرخاـب  عساولادـبع  هک  تسا  بلاـج  هتکن  نیا  هب  هجوـت  ( 15 . ) تسا هدرک  يوریپ  نآ  زا  دوخ ، یناطلـس » هماـن  توـتف  »

رارق درط  دروم  ضفر  راهظا  لیلد  هب  هک  دیوگیم  ینیاق  خیش  زا  نخـس  یتقو  میدرک ، یماج  عبت  هب  وا  یعیـش  دض  هحفص 331 )  ) شیارگ
داـقتعا نیا  رب  مالـسلامهیلع  دنارـشعانثا  يهمئا  زا  تراـبع  هک  لوـسر  تیب  لـها  زگره   » هک دـیوگیم  ضفر  يهدـیقع  يهراـبرد  تفرگ ،

یکی دناهناگهدزاود . ناماما  زا  ترابع  ص -  ادخلوسر -  تیب  لها  زین ، هعیـش  فلاخم  نیا  دید  زا  بیترت ، نیا  هب  ( 16 ! ) دناهدوبن كاپان 
هدرک نایب  ار  نآ  طیارش  توتف و  بادآ  باتک ، نیا  رد  یفـشاک  تسا . یناطلـس  يهمانتوتف  دراد ، عیـشت  گنر  هک  یفـشاک  ظعاو  راثآ  زا 

مان باتک ، نیا  هچابید  رد  اـهنت  دوشیم . هدـناوخ  ماـما  هدزاودیماـسا  توتف ، يهریاد  هب  دارفا  دورو  يارب  هک  تسا  هدـمآ  اـجنآ  رد  تسا .
ماما هدزاود  یماسا  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  هدـماین ، هناگ  هس  يافلخ  یماسا  راـبکی  یتح  رخآ ، هب  اـت  اـما  تسا . هدـمآ  هناـگراهچ  ياـفلخ 

هک تسا  ناـیتوتف  ناـیم  صاـخ  یمـسر  نیا  دراد . نتـسب » ناـیم  تیفیک  رد   » هب صاـصتخا  باـتک ، نـیا  مـهن  لـصف  تـسا و  هدـمآ  ررکم 
لوصف رد  هک  نادب  دوش : لقن  وا  ترابع  زا  یتمـسق  تسا  بسانم  يو  بهذـم  تخانـش  يارب  تسا . هدرک  وگزاب  ار  نآ  بادآ  نیـسحالم 
داتـسا نوچ  هدرک . هدهاشم  ناداتـسا  زا  هک  یهجو  رب  دش ، دهاوخ  روطـسم  نآ  لصفم  لصف  نیا  رد  دوب . روکذـم  نتـسب  نایم  لمجم  لبق 

هللادهع و ردـپ  ریپ و  سلجم  رد  تقیرط  دـنزرف  سپ  هزیکاپ ، عیـسو  ناکم  رد  دزاس  سلجم  هک  دـیاب  لوا  ددـنبب ، یـسک  نایم  هک  دـهاوخ 
، هگ نآ  دـندرگ . رـضاح  قیرط  نارادرب  بیقن و  خیـش و  لفحم  نآ  رد  زور  نـالف  نازیزع  نیا  هک  دـیامرف  بیقن  دـنک و  نییعت  دـش  داتـسا 

خیش  ) يهداجس دیاب و  هتسویپ  هشوگ  هب  هشوگ  ار  هداجـس  ود  ره  دنزادناب و  ار  دش  يهداجـس  سپ  دنزادناب ، هلبق  هب  يور  ار  خیـش  هداجس 
ردارب ود  دنیـشنب و  خیـش  يور  هب  ور  دنیوگ ، هللادهع  ردپ  هک  تقیرط  داتـسا  دنیـشنب و  داجـس  رب  خیـش  دشاب و  تسار ) تسد  رب  هک  دـیاب 

دـنهن و خیـش  يهداجـس  يور  رب  مامت  فحـصم  دـشابن ، رـضاح  خیـش  رگا  رگیدـکی و  يولهپ  هب  دنیـشنب ، هللادـهع  پچ  تسد  رب  تقیرط 
ار کمن  نآ  دزیخرب و  بیقن  دشابن و  هتخیمآ  يو  ابزیچ  چیه  هک  كاپ  دیفس  کمن  ردق  دننادرگ و  رضاح  سجلم  رد  یفاص  بآ  يهساک 

اجنآ خیـش  دـهد و  هحفـص 332 )  ) زاـب مالـس  سپ  .»... دـسریم ندـناوخ  هبطخ  عضوم  هکنآ  اـت  دراد  همادا  موـسر  نیا  دزادـنا »... بآ  رد 
دـناوخب و رگید  هک  تسا  نآ  یلوا  ددـنبرب ، یـسک  ناـیم  بیقن  رگا  اـما  دـشاب . زیاـج  دـناوخب ، مه  بیقن  رگا  دـناوخب و  تقیرط  يهـبطخ 

ریاس یلع  ناسنالا  لضف  يذـلا  هللادـمحلا  تسا : نیا  نآ  میدروآ و  ياهبطخ  تالیوأت  بحاص  باتک  زا  ام  تسا . عاونا  هب  تقیرط  يهبطخ 
هدحو ال هللاالا  هلا  نأ ال  دهـشا  و  ناسحالا .... لدعلا و  ۀـنیزب و  مهـسفن  نیزف  نایتفلا ، ۀبـصع  مراکملا  فرـشب  مهنیب  نم  فرـش  ناوکالا و 

نایدالا راس  یلع  قحلا  نید  راهظا  قالخالا و  مراکم  میمتتل  ناـمزلا  رخآ  یف  ثوعبملا  هلوسر  هدـبع و  ادـمحم  نأ  دهـشأ  و  هل ... کـیرش 
دیهـشلا رهطالا و  یبتجملا  رهظالا و  یلولا  یلع  اـصوصخ  ناـسحاب ، مهوعبتا  نیذـلا  هئاـبقن و  هئاـفلخ و  هباحـصأ و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

یکزالا و یکزلا  یقنالا و  یقنلا  یقتالا و  یقتلا  رهبالا و  اضرلا  رونالا و  مظاکلا  ربکالا و  قداصلا  رجالا و  رقابلا  رهزالا و  دباعلا  رهـشالا و 
رد زین  يرگید  يهبطخ  هک  دـنکیم  هراشا  هبطخ ، نیا  لقن  زا  سپ  ناهربلا » عطاق  نامزلا و  بحاص  ءامـسلا  ضرالا و  لـهأ  یلع  هللا  ۀـجح 

نیا دـنناوخیم و  مهلالظ -  هللا  مادا  البرک -  فجن و  ماـظع  تاداـس  تارـضح  هک  رـصتخم  يرگید  يهبطخ  : » تسا هدـش  لـقن  هراـب  نیا 
مود يهبطخ  نیا  تسا ». لوقنم  مالـسلاهیلع  قداـص  رفعج  ماـما  زا  نیا  تشذـگ و  نآ  رکذ  دـنیوگ و  تریـس  دـش  هک  تسا  هملک  هدزاود 

، هبطخ ود  نـیا  (. 17 « ) يربـتن مهئادـعأ  نم  یلوتأ و  مهب  : » تسا هدـمآ  رـشعانثا  ناـماما  زا  داـی  زا  سپ  نآ ، نمـض  تسا و  یعیـش  ـالماک 
يهعیـش نیقی  هب  ناـمز  نآ  ـالبرک ، فجن و  تارـضح  هک  تسا  هدـش  دـییأت  هک  هژیوب  دراد ، یفـشاک  رد  یماـما  عیـشت  توـق  زا  تیاـکح 

نیا دراد . عیـشت  گنر  همه  زا  شیب  ءادهـشلاۀضور  یفـشاک ، نیـسحالم  راثآ  نایم  رد  دناهدرک . دـییأت  ار  هبطخ  نیا  دـناهدوب ، يرـشعانثا 
یگدـنز نایب  هب  نآ ، لابند  هب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یگدـنز  زا  یحرـش  سپـس  هدروآ ، زاغآ  رد  ار  ایبنا  خـیرات  زا  یلامجا  باـتک 

. تساهـشخب رگید  زا  رتلـصفم  هدوب ، باتک  شراگن  رد  فلؤم  یلـصا  فدـه  البرک  هب  طوبرم  شخب  هتبلا  هک  تسا  هتخادرپ  ناماما  ریاـس 
نادـناخ هب  تبـسن  يالوت » » يهلأسم دـیدش  راهظا  مغریلع  هک  تسا  نآ  یبهذـم ، دـید  يهیواز  زا  نآ ، ریاظن  دـننامه  باتک ، نیا  یگژیو 
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یشور نامه  اقیقد  نیا  تسین . هحفص 333 )  ) يرب مالسلامهیلع  تیب  لها  نانمـشد  زا  ياربت » » يهلأسم زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخلوسر 
ساسا رب  اقیقد  موصعم ، هدراهچ  لاح  حرـش  زین  اجنآ  رد  تسا . هدرک  لابند  موصعم  هدراـهچ  باـتک  رد  ناـهبزور  نب  هللا  لـضف  هک  تسا 

دراد ناهبزور  نبا  اب  یمهم  توافت  یفشاک  هتبلا  تسا . هدشن  نافلاخم  هب  هراشا  نیرتمک  اما  هدمآ ، دراد  یماما  يهعیش  هک  یـشور  عبانم و 
هتـشون یلح  يهمـالع  رب  در  رد  یباـتک  یتح  هدرک و  هلمح  ضفر  شدوخ  لوق  هب  اـی  عیـشت ، رب  دوخ ، رگید  راـثآ  رد  لـضف  هک  نیا  نآ  و 
فرصت يارجام  زا  ءادهشلاۀضور ، نیمه  رد  سکع ، هب  تسا . هدرکن  لابند  اهباتک  ریاس  رد  ار  یـشور  نینچ  یفـشاک  هک  یلاح  رد  تسا ،

هیلع و هللا  یلص  هللالوسر  تافو  زا  دعب   ) هک دناهدروآ  یحیـضوت : دنت و  نحل  هنوگ  چیه  نودب  هتبلا  تسا ، هدش  دای  زین  كدف  تموکح و 
، هضور  ) تشادن یملا  چیه  كدف ، رد  ناشیا  فرـصت  یلع و  رب  باحـصا  مدقت  ردـپ و  قارف  مغ  زج  دوبن و  یجنر  چـیه  ار  همطاف  هلآ ...)
ار دوخ  یبهذم  تاشیارگ  لماک  روطب  هتـساوخیمن  یفـشاک  هک  تسا  هدوب  نیا  تامادـقا  نیا  رد  يو  ییولهپ  ود  لیلد  دـیاش  ص 137 .)
. دـشاب هتـشاد  ار  دوخ  تیعقوم  دوخ ، هاگداز  راوزبس ، رد  رگید  يوس  زا  تاره و  رد  وسکی  زا  ات  هدوب  نآ  رب  يریبعت ، هب  اـی  دـنک ، راکـشآ 
هک تسا  روهشم  دسیونیم ،: یناهفصا  هلاو  دننکیم . نومنهر  يریگتهج  نیا  هب  ام  ياهزادنا  ات  دراد ، يرایـسب  ترهـش  هک  ریز  ناتـساد 

تفرگ شیپ  تاره  رفس  راوزبس  زا  ماکان  ماک و  هب  مانالا  ظعاو  بانج  راهن ، لیل و  فیراصت  راگزور و  بلقت  رب  انب  رارطضا ، هار  زا  یتبون 
رد يولوم  بانج  ادابم  هک  دندیشیدنا  نایراوزبس  تشگزاب . دوخ  راید  هب  یتدم  زا  دعب  هدید ، ریـشیلع  ریما  زا  راوازـس  تبقارم  تیاعر و  و 
هب هدمآرب ، ربنم  زارف  رب  يولوم  هک  ینیح  رد  هک  دندرک  ررقم  رگیدـکی  اب  مرجال  دـشاب ؛ هدرک  تبغر  تنـس  لها  بهذـم  هب  تبیغ  تدـم 

دقعنم تاـعمج  زا  ياهعمج  رد  يولوم  ظـعو  سلجم  اـت  دـندوب  رظتنم  دـنیآرد و  يو  يهدـیقع  قیقحت  ددـصرد  ددرگ ، لوغـشم  هظعوـم 
زا لاسنهک  يریپ  دش ، لوغـشم  هظعوم  هب  انالوم  نوچ  دندیـشک و  دجـسم  هب  ار  دوخ  همدقم ، نیا  قیقحت  تهج  هب  راوزبس  قلخ  دـیدرگ و 
رب تبون  دـنچ  نیما  هحفـص 334 )  ) لیئربج هک  دیـسرپ  يولوم  زا  دـنلب  زاوآ  هب  تساخ و  ياپرب  ناـمدرم  ناـیم  زا  لاـمک  لـضف و  باـبرا 

باب نیا  رد  ار  يولوم  هک  دومرف  لاؤس  ریپ  راب . رازه  لهچ  دص و  هک  داد  باوج  بارطـضا  هقرفت و  نودب  انالوم  دـش ؟ لزان  نینمؤملاریما 
هک هتـسویپ  قیقحت  هب  هچ  دـیهاوخیم ؟ اهباب » یلع  ملعلا و  ۀـنیدم  اـنا   » حیحـص ثیدـح  زا  رتهب  يدنـس  هک ، دومرف  اـنالوم  تسه ؟ يدـنس 
هب تفر ، دمآ و  ره  رد  دشاب  نینچ  نوچ  هدش و  لزان  لها  هیلع و  هللا  یلص  بام  تلاسر  بانج  رب  راب  رازه  داتفه  مالسلاهیلع  نیما  لیئربج 
زا رطاخ  نایراوزبس  باوص ، باوج  نیا  هب  و  دوب . دـهاوخ  هدـش  لزان  ملع  يهناـخ  رد  هب  راـبود  ( 18 ، ) اهباوبا نم  تویبلا  وتا  ياـضتقم و 
اب ردپ  زا  شیب  وا  هکنآ  زج  دراد ، ردپ  هیبش  یتیعضو  زین  یفشاک  نیسح  الم  دنزرف  (. 19 . ) دنتخاس نئمطم  يولوم  بانج  يهدیقع  تحص 

ننست گنر  تایحلا  یلع  تاحشر  دراد ، عیـشت  گنر  ردپ  یناطلـس  يهمانتوتف  هک  هزادنا  نامه  هب  تسا . هدش  روشحم  يدنبـشقن  نایفوص 
وا رمتسم  مئاد و  رشن  رشح و  و  دناوخب ... قیقحت  عبتت و  دصق  هب  ار  تاحشر  باتک  سک  ره  تسا : هتشون  تاحـشر  باتک  حصـصم  دراد .

کش و چـیه  یب  دوش ، فقاو  دناهیدنبـشقن  يهقیرط  خـیاشم  ناـگرزب و  زا  هک  يرغـشاک  نیدـلا  دعـس  هجاوخ  يهداوناـخ  یماـج و  اـب  ار 
همادا رد  فلؤم  نیمه  تسا ». صلاخ  بهذم  ینـس  ناملـسم  رفن  کی  تاحـشر  فلؤم  یلع  نیدلا  رخف  انالوم  هک  دنکیم  مکح  يدیدرت 

هتشاذگ و رانک  ار  ننست  مارم  وا  هک  دوشیم  مولعم  یفـشاک ، دنزرف  ذوفن  يهمادا  تاره و  رب  شابلزق  يهبلغ  هب  هجوت  اب  دنکیم ، حیرـصت 
ینیوزق دمحم  تسادیوه . الماک  وا  فئاوطلا  فئاطل  رد  شیارگ  نیا  تسا . هدرک  ادیپ  شورگ  هیماما  بهذم  هب  يرگید  يرایـسب  دننامه 

يارب تسا و  هدوب  هبئاـشیب  صلخم  صلاـخ  يرـشعانثا  يهعیـش  باـتک  نیا  فلؤم  تسا : هتـشون  فئاوطلا  فئاـطل  زا  ياهخـسن  تشپ  رد 
(20 . ) تسا هدرک  رکذ  ودـب  صوصخم  لصف  رد  ار  مئاق  ترـضح  روهظ  تمالع  هتخادرپ و  دـیفم  یلـصف  باـتک ، لـیاوا  رد  ماـما  هدزاود 

هدروآ صص 88-87 ) ، ) هتفگـشیپ يهمدقم  هحفـص 335 )  ) نامه رد  ناماما  اب  طابترا  رد  ار  يو  تـالمج  زا  یـشخب  تاحـشر  ححـصم 
لماش هلاقم  ره  هلاقم و  جـنپ  رد  ار  دوخ  باتک  وا  تسا . هتفر  راک  هب  زین  وا  نامزلا  نتف  نم  ناـمالا  زرح  باـتک  رد  هیور  نیمه  ریظن  تسا .

ماما هدزاود  هب  هراشا  هدزاود  ءابع و  لآ  ددـع  هب  هراشا  جـنپ  ددـع  هک  تسا  هدرک  حیرـصت  يو  دراد . لـصف  هدزاود  باـب  ره  باـب و  جـنپ 
، ةایحلا نیع  تاحشر  ( 1 . ) تسا هدروآ  وا  عیـشت  اب  طابترا  رد  زین  باتک  نیا  زا  یتالمج  ( 22  ) تاحشر يهمدقم  رد  ناینیعم  ( 21 . ) تسا
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.268 سئافنلا ، سلاجم  ( 4 . ) ص 115 ج 3 ، قئاقحلا ، قئارط  کن : ( 3 . ) 52  - 52 ، 142 صص 141 -  یماج ، ( 2 . ) ص 490-489 ج 2 ،
(8 . ) ص 189 ج 2 ، ءاملعلا ، ضایر  ص 548 ؛ ج 1 ، نینمؤملا ، سلاجم  ( 7 . ) ص 190 نامه ، ( 6 . ) صص 186 و 190 ج 2 ، ضایر ، ( 5)

تاماقم ( 12 . ) 266  - صص 265 ج 2 ، عیادب ، ( 11 . ) ص 120 ج 1 ، عیادب ، ( 10 . ) ص 260 ج 2 ، عیاقولا ، عیادب  ( 9 . ) یفسوی ص 704
عیشت کن  ( 15 . ) ص 316 ج 5 ، نیفراعلاۀیده ، ( 14 . ) ص 186 ج 2 ، ضایر ، ( 13 . ) 158 ، 155 ، 159 ، 166 دعب ، هب  صص 148  یماج ،

، نیرب دلخ  ( 19 . ) 189 هرقب ، ( 18 . ) 136  - صص 131 یناطلـس ، يهمانتوتف  ( 17 . ) ص 157 یماج ، تاـماقم  ( 16 . ) ص 328 فوـصت ، و 
هاگـشناد تسرهف  ( 21 . ) ص 86 ةاـیحلا ، نیع  تاحـشر  يهمدـقم  ( 20 . ) 186:2 ضاـیر ،  114:1 نینمؤملا ، سلاـجم  صص 310-311 ؛

ص 89. تایحلا ، نیع  تاحشر  ( 22 . ) 102:1

ءادهشلاۀضور فیلأت  یفشاک و 

اهشناد نیرتيرورض  زا  یکی  تسا . هوب  انشآ  يرایسب  ياهشناد  اب  رحبتم ، ظعاو  کی  ناونع  هب  یفـشاک  ءادهـشلاۀضور  فیلأت  یفـشاک و 
ياهیهاگآ هنیمز  نیا  رد  یفشاک  تسا . باحصا -  ناماما و  ءایبنا و  خیرات  لماش  ینید -  خیرات  هژیوب  خیرات  زا  یهاگآ  ظعاو ، کی  يارب 

ظعو زا  سپ  یفشاک  رگا  یتح  متح ، روطب  تسا . هتشاد  راک  رـس و  ررکم  هدوب ، سرتسد  رد  نامز  نآ  رد  هک  ییاهباتک  اب  هتـشاد و  یبوخ 
زین اهدعب  اعطق  هدرب و  رـسب  اجنآ  رد  ار  شیوخ  یگدنز  تسخن  ياهلاس  هک  راوزبس  زا  اما  هدرکیمن ، یناوخهضور  تاره ، عماج  رد  دوخ 

تاره رد  هک  راوزبس  رد  اهنت  هن  سلاجم  نیا  هک ، نیا  تسا  ملسم  هچنآ  تسا . هدوب  انـشآ  يراوگوس  سلاجم  اب  هتـشاد ، زین  يدش  تفر و 
تسا ینتسناد  هچنآ  هراب  نیا  رد  ( 1 . ) تسا هدشیم  ماجنا  ییارسهحون  هدشیم و  هدناوخ  یثارم  راعـشا و  اهنآ  رد  اتدعاق  هدوب و  اپ  رب  زین 

هب ( 2  ) باتک زا  ییاج  رد  یفـشاک  تسا . هدوبن  راـک  نیا  يارب  ياهداـمآ  ياـهنتم  یمـسر ، نینچ  دوجو  اـب  هک  تفریذـپ  ناوتیمن  هک  نیا 
هللا یلص  مانا  دیس  ناراداوه  مالسا و  لها  بولق  تاحفص  رب  متام  نیا  دیدجت  مقر  دوش ، ون  مرحم  هام  هاگره   » هک دنکیم  هراشا  تبسانم ،

ناشیا ناگدزمتام  تیب و  لها  نارادتبیـصم  شوه  شوگ  هب  یبیرـال  ملاـع  يادـن  یبیغ  فتاـه  ناـبز  زا  و  ددرگیم . هدیـشک  هلآ  هیلع و 
كاخ رب  بل  هنـشت  نآ  یپ  زا  دینک  نایرب  البرک  هاش  زوس  زا  ار  هنیـس  دـینک  ناغفا  یبن  طبـس  مغ  رد  نازیزع  ياک  هحفص 336 ) : ) دسریم

مان اب  تاره  گرزب  تاداس  نایعا و  زا  یکی  تساوخرد  هب  رهاظ  رد  یفـشاک  دـینک  نادـنخ  بل  نآ  دای  هیرگ ، نایم  رد  مشچ  بآ  دـیزیر 
هیرگ تیمها  يهرابرد  یحرـش  زا  سپ  يو  دنک . هدامآ  سلاجم  نیا  يارب  ینتم  ات  دوشیم  ممـصم  ازریم » دیـس  هب  فورعم  هلودلا  دـشرم  »
لها ناـبحم  زا  یعمج  هک  تسا  نیا  يارب  دـسیونیم : ۀـنجلا » هل  تبجو  نیـسحلا  یلع  یکب  نم   » هک نیا  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماـما  يارب 
شتآ رب  اهلد  ار  همه  دـنزادرپ ، تلاسر  ترـضح  دالوا  تیزعت  هب  دـنزاس و  هزات  ار  ادهـش  تبیـصم  دـیآرد ، مرحم  هاـم  هک  لاـس  ره  تیب ،

رد یفـشاک  لد  نوخ  اههدـید  زا  ددرگ  ناور  لسگ  ناج  متام  نیا  هودـناز  نادرگرـس : ناریح  تیاـغ  زا  اههدـید  ددرگ و  ناـیرب  ترـسح 
بآ هب  دنیامن و  رارکت  تسا  روطسم  بتک  رد  هک  ادهش  لتقم  رابخا  و  : » دسیونیم هدشیم  هدناوخ  سلاجم  نیا  رد  هچنآ  يهرابرد  همادا ،

تیاکح رویز  هب  هچرگا  دناهتشون ، باب  نیا  رد  هک  یباتک  ره  و   » هک تسا  نیا  اهباتک  نیا  لکشم  دنیادزب .» هنیـس  يهحفـص  زا  لالم  هدید 
هب ازریم  دیـس  ات  تسا  هدش  ببـس  رما  نیا  تسا » یلاخ  ناشیا  لاوحا  لیـصافت  نیطبـس و  لیاضف  تیعماج  تمـس  زا  اما  تسا  یلاح  ادهش 

ریاس ادهش و  ایفصا و  ایبنا و  زا  الب ، لها  تالاح  هک  عماج  ياهخـسن  فیلأت  هب   » ات دهد  روتـسد  یفـشاکلا » ظعاولا  نیـسح  ریقح  ریقف  نیا  »
نیا رد  حیرـص  ترابع  نیا  (. 3 .« ) دیامن لاغتـشا  دوب  روکذـم  روطـسم و  يو  رد  لیـصفت  حیـضوت و  لیبس  رب  ابع  لآ  لاوحا  التبا و  بابرا 

و هتفای -  جاور  ءادهشلاۀضور  باتک  فیلأت  زا  سپ  مسا  نیا  هچرگ  هتشاد -  جاور  یناوخهضور  مه ، یفشاک  راک  زا  شیپ  هک  تسا  هتکن 
لکـش لیلد و  يهرابرد  يرگید  ياـج  رد  یفـشاک  نیـسحالم  تسا . هدـشیم  هدـناوخ  سلاـجم  نیا  رد  هک  هدوب  راـیتخا  رد  ییاـهنتم  مه 

هک لیاسر  بلغا  رد  و  : » دـسیونیم دـنک ، لقن  ار  نت  ود  داتفه و  تداهـش  تاـیئزج  اـت  دراد  اـنب  هک  نیا  ءادهـشلاۀضور و  باـتک  فیلأـت 
افتکا يرعش  یمان و  درجم  هب  تسین و  روکذم  ناشیا  تازرابم  تیفیک  نازرابم و  نیا  لیصفت  ، هدش موقرم  هحفص 337 )  ) لتقم نیا  ناتساد 
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ره زجر  هدومن و  داریا  قاروا  نیا  رد  مالکلا  ریخ  قیرط  هب  ار  هعقاو  نآ  لیـصافت  ات  هدرک  رایـسب  حفـصت  صحفت و  هنیمک ، نیا  دـناهدرک و 
، هدرواین اجنیا  دباییم ، عاطقنا  نآ  ببـس  هب  نخـس  يهتـشر  رـس  تسین و  ياهدیاف  نآ  زا  ار  نابز  یـسراپ  نوچ  هدناوخیم  هک  ار  يزرابم 

نآ دوبیمن  نامز  نیا  لها  يهفیطل  ناهذا  بسانم  دوب و  امدق  راتفگ  زا  اهزجر  نآ  يهمجرت  هک  يراعشا  دشاب و  ترورض  هک  ییاج  رگم 
زا شیپ  ـالبرک  هب  طوبرم  یـسراف  رثن  مظن و  نوتم  ترثک  زا  تیاـکح  نخـس  نیا  ( 4 . ) دشابن هدـیافیب  نآ  داریا  هچنآ  الا  دـش  يوطنم  زین 
رد نوچ  و  : » دیوگیم هلمج  زا  تسا . هدرک  زیهرپ  یبرع  راعشا  رکذ  زا  هک  دراد  هراشا  دروم  نیدنچ  رد  فلؤم  دراد . هضور  باتک  فیلأت 

رابخا يانثا  رد  نآ  عامتسا  هچ  دوب ، ترورض  نآ  رکذ  هچنآ  رگم  ددرگن  یبرع  تایبا  داریا  يدصتم  هک  هدش  ررقم  قاروا  نیا  فیلأت  أدبم 
نیا زا  تسا . هدروآرد  یـسراف  هب  ار  یفعج  قورـسم  نـب  جاـجج  یبرع  راعـشا  اـجنامه  ( 5 .« ) دشابیم ریمـض  عیزوت  ببـس  نابز  یـسراف 

کیرد یبرع  رعـش  یطیارـش ، نینچ  رد  دوش ، هدناوخ  سلاجم  رد  روبزم  نتم  ات  هدوب  رارق  ادـتبا  نامه  زا  هک  دوشیم  مولعم  نینچ  ترابع 
یسراف ياههمجرت  هتبلا  دروآرد . یسراف  هب  ار  یبرع  ياهزجر  ات  هتشاد  نآ  رب  ار  یفـشاک  رما  نیا  تسا ، هدومنیمن  بسانم  یـسراف ، نتم 

رخافملاوبا هدش ، دای  وا  ياههمجرت  زا  ررکم  هک  یصخاش  درف  تسا . هدش  هتفرگ  امدق »  » شدوخ لوق  هب  ای  نهک  عبانم  زا  زین  یبرع  راعـشا 
لقن يزیزع »  » زا ار  همجرت  هک  دیوگیم  یفـشاک  هاگ  هدشن و  دای  یـسراف  رعـش  هب  یبرع  ياهزجر  مجرتم  زا  دراوم  رتشیب  رد  تسا . يزار 

هتـسناوتیمن « » عناوم رگید  نس و  ربک  يهطـساوب   » هک هاگنآ  هدرک ، فیلأـت  شیوخ  رمع  رخاوا  رد  ار  دوخ  باـتک  یفـشاک  (. 6 . ) دنکیم
نیـسح ماـما  تداهــش  زور   » زا یناـمز  تـسا . يرجه  لاـس 908  هب  طوـبرم  فیلأـت  نـیا  دزارفارب . تغـالب » نادـیم  رد  تحاـصف  تـیار  »

مه دیاش  ( 7 ( ) 908 61 847 ( ) هحفص 338 « ) تسا لاس  تفه  لهچ و  دصتشه و  بیرق  هک  باتک  نیا  فیلأت  خیرات  ات  ع -  مالسلاهیلع - 
ات هدرک  زاغآ  مالـسلاهیلع  مدآ  ترـضح  یگدنز  زا  باتک  نیا  رد  ات  هدیـشوک  فلؤم  هک  دهدیم  ناشن  هضور  باتک  تسرهف  لئاوا 909 

ترضح تافو  رد  موس  باب  تلاسر ؛ ترضح  اب  شیرق  يافج  رد  مود  باب  ایبنا ؛ زا  یضعب  يالتبا  رد  لوا  باب  دهد . همادا  مهدزاود  ماما 
ماما لیاضف  رد  مشش  باب  مالسلاهیلع  یضترم  یلع  رابخا  رد  مجنپ  باب  ارهز ؛ يهمطاف  ترـضح  تالاح  رد  مراهچ  باب  نیلـسرملا ؛ دیس 

رد متـشه  باب  راوگرزب ؛ نآ  تدالو  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  بقانم  رد  متفه  باب  تداهـش ؛ اـت  يو  لاوحا  یخرب  مالـسلاهیلع و  نسح 
دالوا و اب  ترضح  نآ  تداهش  ادعا و  اب  يو  يهبراحم  البرک و  هب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ندیـسر  رد  مهن  باب  لیقع ؛ نب  ملـسم  تداهش 
. دندش برح  نآ  رشابم  هک  نافلاخم  تبوقع  داتفا و  عقاو  ار  تیب  لها  رم  البرک  برح  زا  دعب  هک  یعیاقو  رد  مهد  باب  ادهش ؛ ریاس  ابرقا و 

تـسرهف نیا  زا  تسا . هدـمآ  ناماما  یگدـنز  لامجا  هب  همتاخ  نیا  رد  ناشیا . زا  یـضعب  بسن  يهلـسلس  نیطبـس و  دـالوا  رکذ  رد  همتاـخ 
زاربا يارب  افرـص  ایبنا  یگدـنز  هب  نتخادرپ  تسا . هدوب  ـالبرک  يهعقاو  یگنوگچ  ناـیب  باـتک ، شراـگن  یلـصا  فدـه  هک  تسا  راکـشآ 

. دـنزیم البرک  يهعقاو  هب  يزیرگ  يربمغیپ ، ره  یگدـنز  نایاپ  رد  وا  نیا ، رب  نوزفا  تسا . الب » التبا و   » يهلأـسم يهراـبرد  فلؤم  شرگن 
لیصفت شیاجنگ  قاروا  نیا  يواطم  نوچ  و  : » دیوگیم ( 8  ) هضور زا  ییاج  رد  یفـشاک  تسا . هدمآ  همتاخ  رد  زین  ناماما  رگید  یگدنز 

نیمه داتفا ». راـصتخا  ردـق  نیا  رب  تسا  تیب  لـها  يادهـش  لاوحا  رکذ  باـتک  نیا  فیلأـت  زا  یلـصا  دـصقم  درادـن و  يوضترم  تاـفص 
لابند هب  تفای و  راشتنا  ناریا  رد  ادـتبا  نامه  زا  ءادهـشلاۀضور  باـتک  (. 9 . ) تسا هدـش  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  لاوحا  رکذ  رد  دروخرب 

راثآ رب  لمتـشم  ياـههناخباتک  زا  ياهناـخباتک  نیرتمک  رد  نونکا  تفرگ . رارق  هدافتـسا  دروم  رتشیب  روبزم ، باـتک  ناریا ، رد  عیـشت  جاور 
نآ نیرت  جـیار  ـالعف  هک  هتفرگ  تروـص  نآ  زا  زین  يررکم  ياـهپاچ  دوـشن . تفاـی  باـتک  نیا  زا  ییاههخـسن  اـی  هخـسن  هک  تـسا  یطخ 

. دبلطیم ار  ینیگنس  راک  حیحصت ، لوصا  ثیح  زا  زونه  هچرگ  تسا ، ینارعش  موحرم  حیحصت  یناضمر و  هحفص 339 )  ) دمحم حیحصت 
هدمآرد مظن  هب  تیب  رازه  ود  رد  يروباشین ، يدزی  ییادـن  نیـسح  طسوت  فیلأت ، زا  سپ  لاس  تسیب  بیرق  ینعی  لاس 928 ، رد  يهضور 

. تسا هدورس  لیعامسا  هاش  مان  هب  ار  نآ  فلؤم  هک  تسا  ءادهشلا  دهـشم  ای  ةوبنلا  فیـس  رثا  نیا  مان  تسا . دوجوم  نآ  زا  ییاههخـسن  هک 
نکـشتب وا  وچ  هک  لیعامـسا  هاش  دهع  ردیح  یهپـس  ياهلمح  هب  هتـسکش  هک  یهـشداپ  مان  هب  ار  نآ  مدرک  دیوگیم : اجنآ  رد  يو  ( 10)

زا ءادعـسلا  ۀقیدح  يرجه ، مهد  نرق  ياههمین  رد  همانتداعـس  ياهمان  اب  هدش ، همجرت  یکرت  هب  راب  نیدنچ  هضور  نینچمه ، لیلخ  هدـیدن 
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زین همانادهـش  تسا . هدش  پاچ  ررکم  هقیدح  نیا  تسا . هدش  ماجنا  تاحالـصا  اهیگدوزفا و  اب  هارمه  هک  يدادغب  یلوضف  هتـسجرب  رعاش 
هدش ماجنا  لاس 1242  رد  يدهـشم  ییوخ  رکـسع  یلع  طسوت  نآ  زین  یناـجیابرذآ  يهمجرت  تسا . ءادهـشلاۀضور  یکرت  موظنم  تیاور 

دنکشات رد  نآ  زا  یناوارف  ياههخسن  هدش و  ماجنا  تسا ، رباص  يو  صلخت  هک  يرعاش  زا  زین  نآ  ياهنایم  يایـسآ  یکرت  يهمجرت  تسا .
هدـش پاچ  نادیهـش  جـنگ  مان  اب  نآ  ییدورا  يهمجرت  دـش و  ماجنا  لاـس 1130  رد  ینکد  يهمجرت  تـسا . دوـجوم  رگید  ییاـهیاج  و و 

نم لـهچ  اروشاـع  زور  هک  تسا  نآ  مه  یکی  هدـش  فقو  تاـبقر  فراـصم  هلمج  زا  یئاون  ریـشیلع  ریما  يهماـنفقو  رد  ( 1 (. ) 11 . ) تسا
نیا تسا  نکمم  ایآ  جک . ص  سلاجملا ، يهرکذت  دننک . تمـسق  نان  نم  هاجنپ  اب  هتخپ  شآ  ترورـض  ردـق  هب  رگید  حـلاصم  اب  تشوگ 

(2 ( ؟ دـشاب هتـشادن  ترـضح  نآ  تداهـش  مالـسلاهیلع و  نیـسح  ماما  هب  یطبر  هدوب و  ناینـس  دزن  اروشاع  زور  یکراـبم  هب  طوبرم  هلأـسم 
ص 336. نامه ، ( 6 . ) ص 254 نامه ، ( 5 . ) ءادهشلاۀضور ص 177 ( 4 . ) صص 13-12 ءادهشلاۀضور ، ( 3 . ) ص 354 ءادهشلاۀضور ،
هب نارهت  هاگشناد  يزکرم  يهناخباتک  رد  نآ  زا  ياهخسن  ( 10 . ) ص 177 نامه ، ( 9 . ) ص 157 نامه ، ( 8 . ) ص 354 ةادهشلاۀضور ، ( 7)

.912 صص 903 -  يروتسا ، یسراف ، تایبدا  ( 11 . ) تسا هدش  هدناسانش  ص 2668  تسرهف ج 12 ، رد  هک  تسا  دوجوم  يهرامش 6358 

ءادهشلاۀضور رد  یفشاک  عبانم 

نیسح الم  هنافسأتم ، تسا . باتک  نیا  عبانم  رداصم و  تخانش  ءادهـشلاۀضور  یبایزرا  ياههار  زا  یکی  ءادهـشلاۀضور  رد  یفـشاک  عبانم 
شیارگ زا  رظنفرص  هک  دز  سدح  ناوتیم  هدروآ  هک  زین  رادقم  نامه  زا  اما  تسا . هدادن  تسد  هب  دوخ  راک  ذخآم  زا  یلصفم  ياهیهاگآ 

هک دـنک  دومناو  نینچ  لقادـح  ای  دریگرب  دوجوم  رداصم  زا  ار  شیوخ  بلاـطم  اـت  تسا . هدوب  دـنمقالع  اهدادـخر ، ندرک  یناتـساد  هب  وا 
اهلقن یخرب  یسررب  دقن و  راک  هب  هاگیب  هاگ و  دید ، میهاوخ  هحفص 340 )  ) هک هنوگنامه  هوالع ، هب  تسا . رگید  عبانم  هب  یکتم  شبلاطم 

، هدـش لقن  رداصم  هدرکن ، دای  ار  يردـصم  چـیه  ساسح ، دراوم  هژیوب  دراوم و  رتشیب  رد  هکنآ  زا  رظنفرـص  و  لاح ، نیا  اـب  تسا . هتـسشن 
زا وا  هک  . دهدیم ناشن  هدرک ، لقن  اهنآ  زا  همه  زا  شیب  يو  هک  يرداصم  مان  هب  یهاگن  رگید ، نخـس  هب  . دناهدش عقاو  لاکـشا  لحم  دوخ 
زا سپ  يو  تسا . مامت  یتجح  یعیش  يهیاپ  دنلب  سانـشباتک  يدنفا  رظن  راهظا  هراب ، نیا  رد  تسا . هتفرگ  هرهب  روهـشمان  ربتعم و  ریغ  راثآ 
زا يرولا  مالعا  دـیفم و  زا  داشرا  قودـص و  زا  اضرلا  رابخا  نویع  نوچ  یعیـش  ياـهباتک  زا  یخرب  زا  یفـشاک  هک  دـنکیم  هراـشا  هک  نآ 

ةروهشم ریغ  بتک  نم  ةذوخأم  اهیعمج  لب  باتکلا  اذه  تایاور  رثکأ  نکل  و  : » دسیونیم هدرک  هدافتـسا  هیولاخنبا  لالا  باتک  یـسربط و 
هتفرگ هرهب  اهنآ  زا  یفشاک  هک  ییاهباتک  ناونع  هب  ریز  یماسا  عبانم ، جارختـسا  دصق  هب  باتک  هعلاطم  رودکی  اب  ( 1 «. ) اهیلع لوعم  ریغ  لب 

. تسا هدمآ  یحیـضوت  زین  باتک  دوخ  يهرابرد  يدراوم  رد  هدش و  هراشا  ناونع  ره  ربارب  رد  اهنآ  زا  يو  يهدافتـسا  دراوم  دـمآ . تسدـب 
: هک تسا  هدمآ  ترابع  رد  . 122 لآلا ، باتک  - 1 دوشن . هداد  یحیضوت  ات  هدش  ببس  ام  عالطا  مدع  ای  باتک و  ترهش  ای  رگید  دراوم  رد 

فـشک لثم  يرگید  باتک  زا  ياهطـساو  اب  لقن  نیا  اتدـعاق  تسا . تسد  رد  هیولاخنبا  هک  یلاـح  رد  هدروآ ، لآ  باـتک  رد  هیوباـبنبا  و 
باتک يهطـساو  هب  دـیاب  زین  لـقن  نیا  . 146 یفطـصملا ، رئاشب  - 3 154 يدحاو ، لوزنلا ، بابـسا  - 2 (. 2 . ) تسا تفرگ  تروـص  هـمغلا 

یفطـصملا يهراشب  باتک  دوصقم  هک  تسا  لمتحم  دربیم . مان  یفطـصملا  رئاشب  باتک  زا  راـبود  همغلا  فشک  رد  یلبرا  دـشاب . يرگید 
خیرات - 6 . 217 ، 353 حوتفلا ،( ،( یفوک مثعا  خیرات  - 5 . 360 لاوطلا ،) رابخا   ) يرونید هفینحوبا  خـیرات  - 4 (. 3 . ) دشاب یضترملا  ۀعیـشل 

هب روهـشملا  دمحم  نیدلا  نکر  ماما  فسوی ، يهروس  حرـش ) و   ) يهمجرت - 8 . 407،389 ملاعلا ، خیرات  - 7 هحفص 341 ) . ) 167 يربط ،
( رـشبلا دیـس  دالیم  یف   ) رردلا جرد   - 11 23 هملکت ،؟ - 10 . 196،132 یفـسن ، نیدلا  مجن  ماما  هحتاف ، يهروس  ریـسفت  - 9 36 هدازماما ،

تـساوخرد هب  وا  تسا . یعفاش  يزاریـش  یکتـشد  ینیـسح  نامحرلادبع  نب  هللادـبع  رفاخملاوبا  نیدـلا  لیـصا  ریما  زا  باتک  نیا  . 82 ، 98
هلمج زا  ناهج  ياـههناخباتک  رد  یفلتخم  ياههخـسن  باـتک  نیا  زا  تسا . هتـشذگرد  لاـس 883  رد  وا  تفر . تاره  هب  دیعـسوبا  ناـطلس 

ۀیآ يهناخباتک  رد  زین  ياهخسن  ص 791 .) يروتسا ، یسراف  تایبدا  . ) تسا دوجوم  سدق  ناتـسآ  یمالـسا و  ياروش  سلجم  يهناخباتک 
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هداد تبسن  یناهفـصا  خیـشلاوبا  هب  ترابع  رد   ) 158 یناهفـصا ، میعنوبا  هوبنلا ، لـئالد   - 12 تسا . دوـجوم  يهرامش 7070  هب  یـشعرملا 
،149 ، 152 رعش ) تیب  هس   ) 71 ، 81 ، 98 باحصالا ،) لالا و  یبنلا و  ریـس  یف   ) بابحالا ۀضور   - 14 212،10 حاورالا ، حور  - 13 هدش )!
. تسا هدـش  فیلأت  لاـس 900  رد  روـبزم  باـتک  تسا . یکتـشد  ینیـسح  هللا  لـضف  نب  هللا  ءاـطع  نیدـلا  لاـمج  ریما  زا  باـتک  نیا  . 104

ۀضور - 15 تسا . هدیسر  پاچ  هب  ونهکل  رد  زین  رابکی  تسا . دوجوم  ناریا  هلمج  زا  ناهج و  ياههناخباتک  رد  نآ  زا  يرامشیب  ياههخسن 
نیظعاولا ۀـضور  رد  دـیفم  خیـش  هک  تسا  هدـمآ  ترابع  رد   ) 117 نیظعاولا ، ۀـضور  - 16 107 یتفریج ، نیدلا  دیدس  یـضاق  مالـسالا ،

يدنچ يو  تسا . یناتراکلا ؟ رکبیبا  نب  دمحا  نب  دمحم  حتفلاوبا  زا  باتک  نیا  . 70 یفطصملا ،) لاوحا  یف   ) افصلا لالز   - 17 هدروآ )!
ياورنامرف هاشلیف  نب  جابید  رـصنلاوبا  يارب  ار  باتک  نیا  هتفر و  نامی  هب  نآ  زا  سپ  لاس 693 )  ) هدوب نوتاخ  هاشداپ  رابرد  رد  ناـمرک  رد 

مان نیا  اب  یفلتخم  ياهباتک  . 392 ضایرلا ، ةرهز  - 18 (. 4 . ) تسا دوجوم  دارگنینل  رد  نآ  زا  ياهخسن  تسا . هتشون  نالیگ  هحفص 342 ) )
فشک ( 5 ، ) گرزب اقآ  خیـش  لـقن  هب  هک  دراد  دوجو  ضارملا  بولقلا  ۀـهزن  ضاـیرلا و  ةرهز  ماـن  اـب  یباـتک  اـهنآ  ناـیم  رد  دراد . دوجو 
ظعاوم رد  باتک  هک  هدوزفا  ومه  تسا  هدرک  دای  نآ  زا  تاولـصلا  ۀفحت  رد  یـشاک  نیـسحالم  هک  تسا  هتـشون  هدرک و  دای  نآزا  نونظلا 
عماجلا ناونع  اب  یباتک  یفشاک  دوخ   ) 130 یسوط ، رکبوبا  رظنلا  فیـس  ماما  نیتاسبلا ، فیاطلل  عماجلا  نیتس   - 19 تسین . ربتعم  اما  تسا 

نیا رد   107 . 357 یمزراوخ ، لیعامسا  ماما  دیهش  ماما  ریس   - 21 153 ، 175 يذمرت ، ننس  - 20 دراد ). فسوی  يهروس  ریسفت  رد  نیتسلا 
همحر يراخب  لیعامسا  ماما  فلؤم :  ) 357 تسا . هدش  ریسفت  ریس ، المتحم  هک  هدش  دای  يراخب  لیعامسا  ماما  ریبک  ریـسفت  ناونع  هب  دروم 

صـصق روهـشم  ياور  لیعامـسا  دـمحم  نیا  ... ) تفگیم اروشاع  سلجم  رد  هرـس -  سدـق  دـهاز -  ماـما  هک  هدروآ  ریبک  ریـسفت  رد  هللا 
هکنانچ دشاب ، دارم  يربط  خیرات  دیاش  هک ؛... هدروآ  ریبک  ریـس  رد  يربط  ماما  و  تسا : هتـشون  فلؤم  ( 244 ریبک ، ریس  - 22 ( 6 . ) تسایبنا
دهاوش - 25 25 ضایع ، یضاق  یفطـصملا ، قوقح  فیرعتب  ءافـشلا  - 24 153 فرعت ، حرـش  - 23 دشاب ( . شیپ  يهرامـش  دوصقم  دـیاش 

(، دروم ود   ) 152 ، 155 ، 156 ، 159 ، 170 ، 171 ، 174 ، 187 ، 194،191 يرفغتـسم ) ماما  لیالد  زا   ) 26 90 ، 94 ، 127 ، 145 ، 151 هوبنلا ،
لها نیقی  ۀـیوقتل  هوبنلا  دـهاوش  دروم ،) ود   ) 363 ، 364 ، 397 ، 399 ، 407 ، 418 يرـشخمز ،) راربـالا  عیبر  زا  ، ) 243 ، 247 ، 271 ، 357

هب لاس 855 ، رد  هک  تسا  یماج  نمحرلادبع  الم  زا  باتک  نیا  تسا . هتفرگ  نآ  زا  یناوارف  يهرهب  یفـشاک  هک  تسا  یباتک  ناونع  هوتفلا 
هک تسا  يروما  و  ص -  ادخلوسر -  توبن  لیالد  دهاوش و  نایب  نآ  عوضوم  تسا . هدـش  فیلأت  تاره  رد  یئاون  ریـشیلع  ریما  شهاوخ 

. ترـضح نآ  تدالو  زا  شیپ  لیالد  دهاوشرد و  نآ  لوا  نکر  دوشیم . هحفص 343 )  ) طوبرم نیعبات  ناماما و  هباحـص ، هب  هنیمز  نیا  رد 
يهرود هب  صوصخم  هچنآ  مجنپ  نکر  تافو ؛ ات  ترجه  زا  مراهچ  نکر  ترجه ؛ اـت  تثعب  زا  موس  نکر  تثعب ؛ اـت  تدـالو  زا  مود  نکر 

هیفوص تاقبط  نیعبات و  هب  طوبرم  دهاوش  متفه  نکر  هدمآ ؛ روهظ  هب  هباحص  راهطا و  يهمئا  زا  هک  يدهاوش  مشـش  نکر  هدوبن ؛ یـصاخ 
هب یـشعرم  ۀیآ  يهناخباتک  رد  نآ  یپاچ  يهخـسن  هدیـسر و  پاچ  هب  دـنه  رد  لاس 1302  رد  هوبنلا  دـهاوش  ءادـعا . تبوقع  رد  همتاـخ  و 
هب ص 138 ) ، 1320 نارهت ،  ) دوخ یماج  باتک  رد  باتک  نیا  زا  یحرـش  زین  تمکح  رغـصایلع  تسا . دوجوم  لسلسم 102396  هرامش 
هب هریغ  هوبنلا و  جراعم  هوبنلا و  جرادم  دننام  رگید  بتک  رد  دنچ  ره  تسا : هتشون  عبطلا  ۀمتاخ  رد  دنه  پاچ  رشان  (. 7 . ) تسا هداد  تسد 

راهطا و همئا  تارـضح  لاوحا  دـهاوش  صوصخ  قئاف  قئـال و  تاحیـضوت  نینچ  نیا  اـنامه  نکیل  دـناهدرک ، طبـض  ریراـقت  نینچمه  هباـثم 
هیوضر يهفیحص  رد  (22 هیوضر ، يهفیحص  - 27 153 یئاسن ، حیحص  - 26 دنه ). پاچ  رخآ  يهحفص  . ) هتـشاگنن سک  رابک  باحـصا 

دوخ ماظع  مارک  يابآ  زا  ترضح  نآ  تسا و  مالسلاهیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  ناسارخ  ناطلـس  ترـضح  هب  دنـسم  نآ  ثیداحا  هک 
يور رب  هک  دراد  دوجو  مق  مظعا  دجسم  يهناخباتک  رد  اضرلا  ۀفیحص  زا  ياهخـسن  هک  تسا  ینتفگ  دروم ) ود   ) 174 ، 394 هدومرف ،) لقن 

 - 28 تسا . هدش  روارگ  ینارعش  حیحصت  هضور  پاچ  نایاپ  رد  انیع  هدمآ و  شدنزرف  يارب  یفشاک  نیسحالم  طخ  هب  یتایاور  هزاجا  نآ 
، اسراپ دمحم  هجاوخ  زا  باتک  نیا   197 باطخلا ، لصف  - 29 . 393 دروم ،) ود   ) 19 ، 67 ، 90 ، 194 مالسلاهیلع 355 ، اضرلا  رابخا  نویع 
زا زین  نیسحالم  دوخ  یفـشاک ، دنزرف  لقن  هب  هدوب و  هقیرط  نیا  رب  تاره  رباکا  یفـشاک  نامز  رد  هک  تسا  يدنبـشقن  يهقیرط  راذگداینب 
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هناگ هدزاود  ناماما  افلخ و  زا  یحرـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخلوسر  رب  هوالع  باتک  نیا  رد  دـمحم  هجاوخ  تسا . هدرکیم  يوریپ  نآ 
هعیـش دزن  هچنآ  زج  یبلاطم  زین  مالـسلاهیلع  نامز  ماـما  هحفـص 344 )  ) يهراـبرد هدرک و  هلمح  تخـس  ضفاور  هب  اـجنآ  رد  هچرگ  دراد .

-31 68 يوامس ، بتک  - 30 دشاب . ناماما  افلخ و  يهرابرد  هیدنبـشقن  يهدیقع  يانبم  دـیاب  يو  باتک  تسا . هدروآ  تسا . هدـش  هتخانش 
صـصق یف  بیارغلا  زنک  باـتک ، نیا  یلـصا  ماـن   397 دروـم ،) ود   ) 23 ، 73 ، 195 ، 207 ، 242 ، 359 ، 378 ، 389 ، 394 بـیارغلا ، زنک 

. تسا هدش  هتشون  لاس 882  هب  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  مالـسلاهیلع و  نسح  ماما  هناگراهچ و  يافلخ  لاح  حرـش  رد  هک  تسا  بیاـجعلا 
حاتفم رد  باتک  نیا  زا  ص 1034 ، يروتسا ، یـسراف ، تایبدا  کن : نآ  يهرابرد  تسا . ینیکمذم  دمحم  نب  مساق  نیدلا  مجن  نآ  فلؤم 

-33 ص 175 . راـطع ، نیدـلا  دـیرف  زمره ، لـگ و   - 32 (. 160:18 هعیرذ ، . ) تـسا هدـش  هدافتـسا  تازجعم  زا  یخرب  لـقن  رد  زین  هـنجلا 
لاس رد  هک  اهنآ  زا  یکی  دراد . ترهـش  مان  نیا  اب  يددـعتم  ياهباتک  ، 365 همانراتخم ،  - 34 . 78 هللا ، همحر  راقو  ماما  تایکبم ، باـتک ) )

دنسم - 36 دروـم .) ود   ) 11 ، 398 یعفای ،)  ) ناـنجلا ةآرم  - 35 تسا . کیدزن  نسحالم  ناـمز  هب  شفیلأـت  هدـش ، همجرت  یـسراف  هب   946
ص خیراوتلا ، نسحا   ) هتسناد یفشاک  دوخ  زا  ار  باتک  نیا  هابتشا  هب  ولم  ور  . 11 ، 245 بولقلا ، حیباصم  - 37 . 25 ، 150 لبنح ، نب  دمحا 
.243 لوسرلا ، لآ  بقانم  یف  لوؤسلا  بلاطم   - 38 (. 187:2 ضایر ، . ) تسا يراوزبس  یعیش  نیـسح  یلوم  زا  باتک  هک  یلاح  رد  ( 117

ریـس باتک  رگید  ماـن  تسا . يرجه  يافوتم 907  یهارف  نیدـلا  نیعم  زا  باـتک  نیا  . 131 ، 133 هوتفلا ) جرادـم  یف  ، ) هوبنلا جراـعم  - 39
هدش زاغآ  لاس 891  رد  باتک  نیا  فیلأت  تسادخ . لوسر  تازجعم  یگدـنز و  خـیرات  اتدـمع  روبزم  باتک  تسا . ینیعم  ریـس  فیرش و 

هتـشون هک  یلتقم  رد  يزار  رخافملاوبا  و  هتفگ : فلؤم  اـجنیا  رد   ) 205 ءادهشلا ، لتقم   - 40 ص 803 .) يروتسا ، یـسراف  تایبدا  . ) تسا
 - 330 ، 338 ، 343 ، 353 ، 365 داتفا ). هحفـص 345 )  ) اجنیا نآ  زا  تیب  ود  تسا و  هدروآ  هفوک  لها  لبق  زا  دوخ  تاـموظنم  زا  تیب  دـنچ 

هچنآ زا  . 381 ، 395 ، 399 مظن ،) هن  تسارثـن  ریخا  دروم  ود   ) 263 ، 278  - 279 ، 281 ، 288 ، 294 ، 304 ، 305 ، 309 ، 322  - 323 ، 329
يهدمع راک  هک  دیآیم  رب  نینچ  میسانشیمن -  باتک  نیا  يهرابرد  يرگید  عبنم  نونک  ات  هنافسأتم  و  هدرک -  لقن  باتک  نیا  زا  یفشاک 

لقن دراوم  رد  هک  هنوگناـمه  لاـح  نیا  اـب  تسا . هدوب  بوسنم  ـالبرک  يادهـش  زا  یخرب  هب  هک  هدوـب  یبرع  زاـجرا  يهمجرت  رخاـفملاوبا ،
يهدیـصق هک  هدوب  يرجه  مشـش  نرق  یماـما  هدزاود  یعیـش  ناـبیدا  زا  رخاـفملاوبا  تسا . هدوـب  نآ  رد  زین  رثـن  هب  یبلاـطم  میدرک ، هراـشا 

ینتفگ ( 8 . ) میاهتفگ نخس  هدش  لقن  يو  يهرابرد  هجنآ  زا  يرگید  ياج  رد  ام  تسا . هدورس  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  يهرابرد  ياهنادواج 
يو هراشا  ( 9 . ) تسا رخافملاوبا  زا  زین  اهنآ  هک  تسا  هدرکن  دیق  اما  هدروآ  ار  یبرع  ياهزجر  زا  رگید  یخرب  يهمجرت  یفـشاک  هک  تسا 
ماما لتقم  - 41 (. 10 . ) تسا هدرک  فذح  ار  يرادـقم  زین  اهنامه  زا  هزات  هدوب و  نهک  نوتم  زا  اههمجرت  هک  دراد  حیرـصت  رگید  ياج  رد 
نوچ دـشاب  هتـشاد  یطبر  يراخب  حیحـص  هب  دـناوتیمن  هدـش  لقن  بلطم  هدروآ . يراـخب  لیعامـسا  ماـما  فلؤم :  ) 287 ، 351 لیعامسا ،

 - 43 . 127 یمزراوخ ، بقانم   - 42 هدروآ ،) لیعامسا  ماما   ) 371 تسا ،). هاگلتق  رد  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  رس  ندیرب  يارجام  يهرابرد 
،205 ، 230 ، 254 یمزراوخ ، لتقم ،)  ) همئـالارون  - 44 هدرک ) لـقن  باـشخلانبا  زا  دروـم  ود  نیا  رد   ) 117 ، 194 ، 195 همئالا )  ) دیلاوم

رون زا  یسراف  رعش  تیب  هس   ) 259 هدش ). روطـسم  یکم  دمحا  هب  قفوم  دیؤملاوبا  خیرات  رد  هچنانچ  دیوگیم : اجنیا  رد  فلؤم   ) 99 ، 113
:...(، هدروآ ار  وا  زجر  يهمجرت  زا  یتیب  هس  ود  همئالارون  فلؤم :  ) 260 ، 269 ، 271 ، 287 ، 288 289 ، 295 ، 297 ، 299 هدش ) لقن  همئالا 

ماما زا  همئـالارون   ) 346 یـسراف ،) رعـش  تیب  هس   ) 344 یـسراف ،) رعـش  تیب  هس   ) 336 هدروآ ،) یمزراوـخ  دـیؤملاوبا   ) 315 ، 316 ، 336
ره هب  دـیؤملاوبا ،) زا  ریخا  دروـم  هـس   ) 357 ، 358 ، 364 ، 380 ، 391 هدروآ ). یمزراوخ  دـیؤملاوبا   ) 353 دـنکیم ،) لقن  همالع  هللاراـج 

. تسا هدرب  هرهب  نآ  زا  دوخ  باـتک  فیلأـت  رد  یفـشاک  هک  تسا  يراـثآ  نیرتـمهم  زا  همئـالا  روـن  هک  تسناد  دـیاب  يور  هحفص 346 ) )
دوریم لامتحا  رگید . زیچ  ای  تسا  یمزراوخ  لتقم  يهمجرت  ایآ  نتم  نیا  هک  دشن  نشور  دش ، ماجنا  هک  يرصتخم  يوجتسج  اب  هنافسأتم 

رد هدرک ، دای  دوخ  ذـخأم  ناونع  هب  ار  یباتک  مان  یفـشاک  هک  يدراوم  رب  هوالع  دـشاب . هتفرگ  باتک  نیا  زا  مه  ار  رخاـفملاوبا  راعـشا  هک 
زا هلمج : زا  تسا . هدرواین  نایم  هب  اهنآ  باتک  زا  یمان  اما  هدرک  لقن  یبلطم  دنتـسه  یباـتک  بحاـص  هک  يدارفا  زا  يدودـحم  دروم  دـنچ 
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(، 398  ) يذـمرت ماما  ( 368  ) يدحوا خیـش  ( 281) یمعثخ مکاـح  ( 144 ، 193  ) دیفم خیـش  (، 74  ) قاحـسانبا (، 12  ) يراخب یـضر  ماما 
ص ج 2 ، ءاملعلا ، ضایر  ( 1 (. ) 417  ) يرونید يهباسن  (، 416  ) نیمینبا (، 402  ) هباسن یفادن  (، 400  ) هبنعنبا (، 399  ) هباسن نیدلا  فرش 
(4 . ) صص 105-104 همغلا ، فشک  یلبرا و  یـسیع  نب  یلع  کن : ( 3 . ) ص 101 همغلا ، فشک  یلبرا و  یـسیع  نب  یلع  کن : ( 2 . ) 190
ص ج 4 ، شخب ، جنگ  يهناخباتک  یطخ  ياههخـسن  تسرهف  ( 6 . ) 75 صص 74 -  ج 12 ، هعیرذ ، ( 5 . ) 777:2 يروتسا ، یسراف  تایبدا 
، ناریایمالسا ثاریم  کن : ( 8 . ) 802 صص 797 -  يروتسا ، یـسراف ، تایبدا  کن : نآ  یپاچ  یطخ و  ياههخـسن  يهرابرد  ( 7 . ) 1996

.276  - صص 277 ءادهشلاۀضور ، ( 10 . ) ص 254 ءادهشلاۀضور ، دیرگنب : هنومن  يارب  ( 9 . ) 28 صص 19 -  مود ، رتفد 

اهلقن یسررب  دقن و  یفشاک و 

تیاکح هب  فلؤم  هب  شیارگ  لـقن و  رد  تقد  مدـع  رد  ءادهـشلاۀضور  باـتک  یعیبط  لاور  هب  هجوت  اـب  اـهلقن  یـسررب  دـقن و  یفـشاک و 
هجوت دـیاب  دـهدیم . ناشن  ار  دـقن  لقن و  رد  یـسررب  یعون  هک  دراد  دوجو  باـتک  رد  يدراوم  يدژارت ، کـی  تروص  هب  ارجاـم  ياهصق 

دانتسایب نادنچ  ات  هتساوخن  هک  دراد  نآ  زا  تیاکح  هدرک ، اهباتک  یخرب  هب  دنتـسم  ار  دوخ  بلاطم  يدراوم  رد  فلؤم  هک  نیمه  تشاد ،
ره هب  هک  دشاب  هتفرگ  تروص  رما  نیا  ياقلا  يارب  هتـسناوتیم  مادقا  نیا  هک  تشاد  رود  رظن  زا  دـیابن  زین  ار  ضرف  نیا  دـشاب . هتفگ  نخس 
مان يدراوم  رد  و  هدشن ، دای  يردصم  چیه  زا  هک  يراوم  زا  يادج  تسین ! نینچ  لصا  رد  هک  یتروص  رد  هدش  هتـشون  دنتـسم  باتک  لاح 

یخرب تسا . هدرک  لقن  یصاخ  ياج  زا  ار  بلطم  هک  هدش  هداد  ناشن  یـصاخ  ياهریبعت  اب  هک  دراد  دوجو  يدراوم  هدمآ ، یـصاخ  باتک 
خیراوت رتـشیب  رد  305 ؛) ...«) هک تسا  روکذم  خـیراوت  زا  یـضعب  رد  و  « ؛) 161 ...« ) هک دـننآ  رب  خـیرات  لها  : » زا دـنترابع  تاریبعت  نیا  زا 

...« هک دناهدروآ  « ؛) 167 ...« ) هک تسا  روکذم  هربتعم  بتک  یضعب  رد  « ؛) 134 « ) هدمآ ریسافت  زا  یضعب  رد  « ؛) 336 ...« ) هک تسا  روکذم 
؛) 110 ، 123 ...« ) هک دناهدروآ  بتک  زا  یضعب  رد  .( » تسا ناوارف  اتبـسن  هحفص 347 )  ) دیوگ يوار  ریبعت  ( ) 316 « ) دیوگ يوار  « ؛) 282)

لقن ار  فلتخم  لـقن  ود  هک  دراد  دوجو  يدراوـم  (. 397 ...« ) هک دـناهدروآ  ربتعم  نایوار  (.« 309 ...« ) هک تسا  روکذـم  بتک  رثـکا  رد  «و 
و : » تسا هدمآ  مالـسلااهیلع  همطاف  ترـضح  جیوزت  رابخا  يهرابرد  دروم  کی  رد  تسا . هدرک  حیرـصت  لقن  کی  فعـض  هب  هاگ  هدرک و 

رگید ياج  رد  دوشیم .» هدرک  داریا  ربتعم  بتک  زا  رهـشا  لقن  هب  اجنیا  تسا و  رایـسب  تایاور  مالـسلاهیلع  یلع  هب  همطاف  جـیوزت  باـب  رد 
رد و  136 ؛) «) هدیسر تحـص  هب  : » رگید ياج  رد  و  (. 135 ...« ) هک دناهدروآ  هیاردـلا  رهاظ  ناربخم  هیوارلا و  قداص  نایوار  : » تسا هدـمآ 

رازاب رـس  رب  ار  وا  هک  تسا  نآ  یتیاور  و  هدـمآ : یلقن  زا  سپ  یناه  تداهـش  لـقن  رد  189 ؛) ..« ) هک تسا  نآ  حـصا  لقن  و  : » رگید ياـج 
، مینکن وا  دصق  زین  ام  دنکن  ام  دصق  نیسح  رگا  : » تفگ ملـسم  هب  هک  هدش  لقن  هللادیبع  لوق  زا  يدروم  رد  221 ؛) ...« ) دندز و ندرگ  هدرب 
ار يو  ام  دبلطن  ام  نیسح  رگا  تفگ : هک  تسا  نآ  یتیاور  و  : » دیوگیم نآ  لابند  هب  مینیشنن ». شوماخ  ددرگ  تفالخ  رما  ضرعتم  رگا  و 

لتاق يهرابرد  رگید  دروم  رد  (. 229 .« ) تسا لالم  بجوم  نآ  ندونش  نتفگ و  هک  هتشذگ  ملسم  دایز و  رسپ  نایم  رگید  نانخس  میبلطن و 
تسا نآ  یتیاور  و  : » دیوگیم دعب  دش  کشخ  شتسد  اما  تشاد  نتشک  دصق  نارمح  نب  ریکب  رـسپ  هک  هدرک  لقن  ار  یتیاور  ادتبا  ملـسم 

لتق هب  ار  وا  ریکب  رسپ  هک  تسا  نآ  حصا  لوق  : » دیازفایم دعب  داتـسرف ». ار  رگید  یکی  دایز ) رـسپ  ... ) دوب هتفرگ  نادند  هب  ار  دوخ  بل  هک 
ار ص -  هللالوـسر -  تیب  لـها  هک  یتـمارک  هب  هـک  دـیوگ  يوار  : » هـک تـسا  هدروآ  ملـسم  دـنزرف  ود  يهراـبرد  (. 230-231 .« ) دیناسر
: دیوگیم دعب  دنتفر ». ورف  بآ  هب  هدروآ و  رگیدکی  ندرگ  رد  تسد  دیبسچ ، دوخ  يهنت  رب  يرس  ره  دندمآرب و  بآ  ار  اهنت  نآ  دشابیم 
و : » دـیوگیم رگید  ياج  رد  و  (. 241 .« ) دـندرک كاـخ  هب  هدـنک  يربق  لاـس  نآ  رد  هدرک و  نوریب  بآ  زا  ار  ود  ره  هک  تسا  یتیاور  «و 
؛) 293 .« ) دینادرگیم رهوش  نوخ  رد  ار  دوخ  داهن و  نادیم  هب  يور  یبلک ) هللادبع  نب  بهو  رسمه   ) هفیعض نآ  هک  تسه  فیعض  یتیاور 

مخز هب  دـناهتفگ : یلـصوم و  همادـق  يهزین  نعط  هب  رخآ  و  هک ...«: تسا  هدروآ  مالـسلاهیلع  یلع  ماـما  دـنزرف  رکبوـبا  تداهـش  يهراـبرد 
زا سپ  : » دسیونیم زین  مالسلاهیلع  یلع  نب  رمع  تداهـش  يهرابرد  هحفص 348 ) (. ) 330 « ) یعخن ردب  نب  رجز  ای  يونغ  ۀبقع  نب  هللادـبع 
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و هیلع . هللا  ناوضر  تفرگ ، رارق  راگدرورپ  ياضر  هضور  رد  هتسب و  رب  تخر  رادغ  ملاع  زا  رارشا  راجف و  يهبلغ  ببس  هب  رایسب  تبراحم 
هب زور  نآ  رد  هک  تسا  نآ  روهـشم  اما  تسا  حلـصا  اـملع  دزن  لوق ، نیا  هدوبن و  رـضاح  برح  نآ  رد  یلع  نب  رمع  هک  دـناهتفگ  یـضعب 

تداهش زا  سپ  هک  دومرف  وا  هب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  هک  ربخ  نیا  لقن  زا  دعب  ونابرهـش ، يهرابرد  (. 330 .« ) هتشگ زیاف  تداهش  تداعس 
حـصا اما  : » دیوگیم دناسرب » دهاوخ  دنوادخ  هک  ییاجب  هدرب  نوریب  موق  نایم  زا  ار  وت  وا  هک  : » وش راوس  وت  دـمآ و  دـهاوخ  نم  بسا  نم 

هکنآ و  : » دیوگیم ماش  هب  ارسا  نتفر  تیفیک  يهرابرد  يرگید  دروم  رد  (. 349 .« ) دوب هتفر  ماش  هب  تیب  لها  هارمه  ونابرهش  هک  تسا  نآ 
(. 363 .« ) هدیـسرن تحـص  هب  تسا و  فیعـض  یلوق  دندربیم ، هدناشن  زاهجیب  نارتش  رب  هنهرب  ياپ  رـس و  هک  دناهتـشون  بتک  یـضعب  رد 
رد تروص  نیا  هک  تسا  روکذـم  بتک  یـضعب  رد  و  : » دـسیونیم يو ، سلجم  رد  دـیزی  اب  ارـسا  دروخرب  زا  یتیاکح  لقن  زا  سپ  فلؤم 
هب سیق و  نب  رحز  دیتشک ؟ هنوگچ  ار  نیـسح  درک ، هفوک  يارما  هب  ور  دیزی  سپ  : » دیازفایم دعب  ملعا ». هللا  و  هدـش ، عقاو  دایزنبا  سلجم 

(. 380 :...« ) تفگ هدرک  ملکت  زاغآ  نشوجلايذ  نب  رمش  یتیاور 

ءادهشلاۀضور ياپرید  ذوفن 

يهسردم يهمانفقو  رد  تسا . هدشیم  هدـناوخ  يراوگوس  سلاجم  رد  اهنرق  يارب  باتک  نیا  هک  دـش  هراشا  ءادهـشلاۀضور  ياپرید  ذوفن 
زا یکی  نونکا  ( 1 . ) دوش هدناوخ  ءادهـشلاۀضور  هروبزم  يهسردـم  رد  هلاس  همه  ناضمر  كرابم  هام  هک  تسا  هدـمآ  ناهفـصا  يهیعیفش 
اب  ) تیب لها  هب  لیامتم  ناینـس  یتح  نایعیـش و  نایم  رد  یباتک  نینچ  هنوگچ  هک  تسا  نیا  دراد  دوجو  باتک  نیا  يهراـبرد  هک  یتـالاؤس 

هلمج کی  رد  شـسرپ  نیا  خساپ  داهن ؟ ياجرب  دوخ  زا  یفرگـش  ریثأت  نینچ  هدـنام و  هنادواج  نینچ  نیا  نآ .) یکرت  ياههمجرت  هب  هجوت 
رگا نیقی ، هب  تسا . هدوب  نایعیش  نایم  رد  باتک  نیا  یگنادواج  لماع  نیرتمهم  باتک  هحفص 349 )  ) نیا ياریگ  اویش و  رثن  هک  تسا  نآ 

دوجو دـح  نیا  رد  نآ ، يارب  یتیقفوم  نینچ  ناـکما  دـشیمن ، زاربا  بلاـطم  تغـالب ، تحاـصف و  رد  نینچ  نیا  تشادیمن و  يرثن  نینچ 
، تسا بدا  نادرگاش  قشمرـس  اهنت  هن  اشنا ، رد  وا  راثآ  تسا . يرجه  مهن  نرق  مود  يهمین  ناـسیونرثن  نیرتهتـسجرب  زا  یفـشاک  تشادـن .
رد رثا ، نیا  رد  یفـشاک  اهیزادرپ  تراـبع  تسا . هتفرگیم  رارق  دـیلقت  دروم  تسیاـبیم  هک  هدوب  ییوگلا  زین  نف  نیا  ناسردـم  يارب  هکلب 
وا تسا . هدرک  فیلأت  ار  هنادواج  رثا  نیا  تلوهک  نس و  ربک  لاح  رد  هتشاذگ و  رـس  تشپ  ار  یناوج  یباداش  وا  هک  هتفرگ  تروص  یلاح 

باختنا و ( 13 . ) دزارفارب تغالب » نادیم  رد  ار  تحاصف  تیار  « » ات تسا  هتـسناوتن  عناوم » رگید  نس و  ربک  يهطـساوب   » هک دسیونیم  دوخ 
دراد دوجو  يرگید  دراوم  هک  دوشیم  ساسحا  دوش ، باختنا  نآ  ياجک  ره  هچ  تسا . يراوشد  راک  بتک  نیا  زا  ابیز  تـالمج  شنیزگ 
هدرک رتریذپلد  دوخ  عوضوم  رد  ار  باتک  ، تبسانم ره  هب  راعـشا  نیرتکانزوس  نیرتهب و  باختنا  تس . هدش ا  هتـشاگن  رتاویـش  رتابیز و  هک 

نآ رثن  يهنومن  اب  دناهدرکن ، یقروت  ار  روبزم  باتک  انایحا  هک  یناسک  ات  دوشیم  لقن  نآ  زا  ترابع  دـنچ  هنومن  يارب  اهنت  اجنیا  رد  تسا .
رهز حدق  هکلب  دنهد ، ار  تقیرط  لافطا  هک  تسا  نیریش  تبرـش  هن  الب » : » دسیونیم ملاع » ناشکالب   » يهرابرد هک  ییاج  رد  دنوش . انـشآ 
رازه رازه  وا  يالب  تنحم و  شکاـشک  زا  تسا و  باـبک  لد  رازه  رازه  وا ، يـالتبا  هار  رد  دـنهن ... هار  ناـغلاب  تسد  رب  هک  تسا  لـهاله 
مادـک نت  هداد ، ناج  وا  يایربک  توطـس  زا  ياهتخوس  هیواز  ره  رد  و  هداتفا ، ترـسح  هب  تسا  ياهتـشک  ار  وا  هیداب  ره  رد  بآ . رپ  هدـید 
يرظن رخآ  تسوا ؟ يالب  ریت  يهناـشن  هتخادرپ  هن  هک  تسا  یبن  مادـک  لد  تسوا و  ییاـیربک  شتآ  يهلاـبز  يهتخادـگ  هن  هک  تسا  یلو 

رد بوقعی  تبرک  لـیبن و  لیعامـسا  ندرک  ناـبرق  لـیلخ و  میهاربا  نتخادـنا  شتآ  رد  یجن و  حون  يهحون  یفـص و  مدآ  ترـسح  هب  نک 
رب هدنفاکش  هرا  میقـس و  بویا  يرامیتیب  يرامیب و  میلک و  یـسوم  ینادرگرـس  ینابـش و  نادنز و  هاچ و  رد  فسوی  تیلب  نازحالاتیب و 

ءادهـشلادیس و هزمح  يهراپ  هراـپ  رگج  اـیبنا و  رورـس  نادـند  بل و  ملا  موصعم و  ییحی  قلح  رب  هدادـبآ  رهز  غیت  مولظم و  ياـیرکز  قرف 
یلع دولآنوخ  قرف  ارذع و  لوتب  دولآدرد  کشرس  تراهط و  تمـصع و  يهداوناخ  تبیـصم  تلاسر و  هحفص 350 )  ) تیب لها  تنحم 

ناگدیسر تنحم  تما و  نیا  ناشکالب  لاوحا  رگید  البرک و  دیهش  يهتشغآ  نوخ  هب  خر  ارهز و  يهدید  رون  هدیشچ  رهز  بل  و  یضترم ،
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: دسیونیم مالسلاهیلع  مدآ  ترضح  لاح  حرـش  رد  (. 2 . ) هتخوس ياپ  ات  رـس  ملا  مغ و  نوناک  رد  هتخودـنا  مغ  ناج  اب  همه  تمه ، یلاـع 
هجوتم حرف  نشلگ  زا  داهن و  تمالم  بادرگ  هب  ور  تمالـس ، لحاس  زا  دمآ و  ایند  يانگنت  هب  تشهب  ياضف  زا  تبحم ، ياوه  هب  مدآ  سپ 

هب ور  تبرق  يهبترم  زا  داتفا . تنحم  ضیـضح  هب  تبحم  يهورذ  زا  تخاس و  لدبم  تمقن  ناتـسراخ  هب  ار  تمعن  رازلگ  دـش . حرت  نخلگ 
هدـکمغ نکاس  هداهن  نوریب  یماکداش  يهعموص  زا  مدـق  درک . رایتخا  تفلا  سنا و  تاجرد  رب  ار  تفلک  تاکرد  دروآ و  تبرغ  يهیداـب 

 - ص نیلـسرملا -  دیـس  تاـفو  زا  نخـس  يهمدـقم  رد  یفـشاک  (. 3 . ) دـیاین تسار  رگیدـکی  اـب  یماـنکین  قـشع و  هک  اریز  دـش ، یماندـب 
اب شتحار  هتـسبزاب ، شیز  هب  شـشیع  هتـسویپ ، جنر  هب  شجنگ  رامخ ، نیرق  شلم  تسا و  راخ  قیفر  ناهج  نیا  لگ  زیزع ! يا  دسیونیم :

رهق شین  اب  شفطل  شون  هتخیوآرد ، ترضم  اب  شترـسم  هتخیمآ و  تبرک  اب  شتبرق  هناشاک ، کی  رد  تنحم  اب  شتبحم  هناخمه ، تمحز 
شحرف دریگن و  دوجو  ترـسعیب  شترـشع ، قافتا ؛ قارتفا  اب  ار  شقالتو  تسقاثو  مه  قافن  اب  شقافو  رهز ؛ ررـض  اب  شقایرت  رثا  تسا و 

، رگیدکی اب  ود  نآ  نتفگ  نخـس  رد  ارهز ، همطاف  یـضترم و  یلع  يهرابرد  یتیاکح  لقن  رد  يرگید  ياج  رد  (. 4 . ) دریذپن عوقو  حرتیب 
يرادقم دزپ و  نان  ات  دوب  هدرک  ریمخ  درآ  يردق  هک  دید  ار  همطاف  دمآرد ؛ هرجح  هب  مالـسلاهیلع  یـضترم  یلع  يزور  دـسیونیم : نینچ 

نآ زا  مالـسلاهیلع  یلع  درکیم . دوخ  رادقمیلاع  راوگرزب  داجما  دالوا  يهماج  نتـسش  زاس  دـیوشب و  نادـنزرف  رـس  ات  تخاسیم  رت  لگ 
ود میرم  يا  ییحی و  ود  يهبح  ود  يا  ناـمزلارخا ، يهموصعم  يا  و  ناـهج ، ود  يهمودـخم  يا  تفگ : ریحت  يور  زا  هدـش  بجعتم  لاـح 
ود ردام  يا  هیـسنا ، يروح  يا  هیـضرم و  يارهز  يا  لامک و  لیمکت و  ملاع  هیـسآ  يا  لـالج و  سیدـقت و  يهرجح  سیقلب  يا  یـسیع و 

يهراتـس يا  لوبق و  هار  يهرایـس  يا  زازعا و  يهلجح  نوتاخ  ياو  زاـهج  مک  سورع  يا  موصعم ، کـی  رتخد  يا  مولظم و  هحفص 351 ) )
فدص یف  ءاضیبلا  ةردلا  یلعلا و  قفا  یف  ءارهزلا  ةرهز  ای  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تعاضب  يا  دمحا و  يهعـضب  يا  لوسر و  هاگهولج 

راـک هس  هب  هک  منیبیم  زورما  یـشاب ، هتفرگ  شیپ  اـیند  راـک  ود  زور ، کـی  رد  هک  ماهدرکن  هدـهاشم  وت  زا  زگره  تدـم  نیا  رد  یهنلا ... 
يهروس رادجات  يا  تفگ : دیرابب و  هدید  زا  تاربع  تارطق  دومن ، عامتسا  نخس  نیا  هک  همطاف  تستمکح ؟ هچ  نیا  رد  ییامنیم . لاغتشا 

رادزار يا  افـص و  يهلح  زارط  يا  ینوراـه و  يهبترم  ثراو  يا  ینولـس و  ربـنم  بیطخ  يا  و  یتفـال ، يهـصرع  راوسهـش  يا  و  یتا ، لـه 
هللادـسا بقل  يهتخاوـن  يا  بلاـطوبا و  غاـب  يهفوکـش  يا  تقیقح و  يهـجل  یتـشک  يا  تعیرـش و  يهـشیب  ریـش  يا  یفطـصم ، ترـضح 

زا نارپ  ریت  غرم  هداهن ، نادیم  هب  يور  دسیونیم : البرک  رد  یمیمت  هلظنح  نب  دعس  تداهـش  رد  و  (. 5 . ) کنیب ینیب و  قارف  اذه  بلاغلا ...
زا ار  نیمز  نحـص  يراگنزاجیه و  ترارح  راخب  زا  ار  اوه  يور  دروآ و  نوریب  ماـین  ندـعم  زا  ار  نارب  غیت  رهوگ  درک و  دازآ  هبعج  سفق 

عطاق ریـشمش  هب  ار  شتایح  داینب  تخات و  يو  رب  يدرمان  رامـشیب ، شـشوک  رایـسب و  شـشک  زا  دعب  تخاس . يرانلگ  ادـعا  نوخ  ترثک 
دوب و، هتفای  عولط  تیاده  تماما و  قفا  زا  هک  تیالو  نامسآ  رتسگرون  لاله  هک  اغیرد  دسیونیم : ربکایلع  تداهش  رد  (. 6 . ) تخادنارب

یبوط لاهن  تشگ و  یفتخم  بجتحم و  لوفا  باقن  بورغ و  باجح  هب  هتـشگان ، لعتـشم  یقترم و  تیردب  لامک  جراعم  جرادم  رب  زونه 
رـصرص هب  یلاعم  رامثا  لئاضف و  راهزا  راهظا  زا  شیپ  دوب ، هتفریذپ  امن  وشن و  تماهـش  توتف و  رابیوج  رانک  رب  هک  تمارک  ناتـسوب  لاثم 

دناد ياهدزمغ  درد  نیا  شزوس  دش  نوخ  هب  هتـشغآ  هتب  هت  ملد  هچنغ  نوچ  دش  نورب  تسد  زا  لگ  هزات  نآ  نماد  ات  دمآرد . ياپ  زا  لجا 
يهثداح هب  هک  دسانش  ياهدیسر  تبیصم  ار  مخز  نیا  ششارخ  دشاب و  هحفص 352 )  ) هتخوس يدنزرف  ترجاهم  زودنامغ  يهعقاو  هب  هک 

عماوص رد  هلغلغ  لاـح  نیا  رد  و  دـسیونیم : مالـسلاهیلع  نیـسح  ماـما  تداهـش  رد  (. 341 . ) دوب هتـشگ  التبم  يدـنبلد  تقراـفم  زوسرگج 
هرهز داتفا . قاحم  هاچ  رد  يارآناهج  هام  داتـسیا و  زاب  بات  زا  زورفا  ملاع  باـتفآ  دـمآرب ، توربج  ریاـظح  لـها  زا  هلولو  داـتفا ، توکلم 

رد ناگتـشرف  تشارفارب . تیزعت  ياول  زا  ار  ناگدز  تبیـصم  قافتا  ناویا  تفه  يالاب  رب  ناویک  تشادزاـب . برط  زا  تسد  ارهز  لد  يارب 
شیوخ رب  یهلا  بضغ  زا  نیمز  دینادرگ ، رپ  نوخ  زا  نماد  نامـسآ  دندمآرد ، هیرگ  هب  البرک  یحاون  زا  ناینج  دنتـشادرب ، هلان  اوه  فوج 

، دندیبلطیم يراوح  كاخ  رب  هدمآ  نوریب  بآ  زا  ایرد  نایهام  دندیشکرب ، نیبلابارغ  يهرعن  هدش  قرفتم  اهنایشآ  زا  اوه  ناغرم  دیزرلب و 
فارطا بناوج و  زا  هیرگ  زاوآ  دـندیلانب ، زیگناتنحم  ياون  زیمآدرد و  يادـص  هب  اههوک  دـندیناسر ، کلف  جوا  هب  ترـسح  جوم  اهایرد 
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نیا عوـقو  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  راـتخم  دـمحا  ناوریپ  لد  تسیچ ... تیزعت  نآ  تـسیک و  ناـغف  نآ  هـک  تـسنادیمن  سک  تساـخرب ،
نوچ رکفت ، سبحم  رد  هلزان  يهعقاو  نیا  ثودح  راهظا  زا  تیب  لها  ناراداوه  ناج  تسنادرگرـس و  راوهریاد  ریحت ، ماقم  رد  هلیاههثداح 
رگج دزاسیم و  بابک  ار  نامورحم  لد  دوزرفایم ، رب  هنیـس  نوناک  رد  تیاـکح  نیا  يهلعـش  هک  هاـگره  نازحا . دـنب  ياـپ  زکرم  يهطقن 
رگید مهم و  دادـخر  نیا  نایب  يارب  یفـشاک  هک  تسا  یکبـس  یخیراـت ، ياهصق -  کبـس  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  (. 7 . ) دزوسیم نوخرپ 

ياج ياج  رد  تسا . خـیرات  لقن  شفدـه  هچرگ  دـنامیمن ، دودـحم  یخیرات  ياهلقن  بلاـق  رد  وا  تسا . هدرک  باـختنا  یخیراـت  لـئاسم 
يهدوت يارب  یکبس  نینچ  تسا . دنتـسم  هناملاع ، يراگنخیرات  زا  رتارف  اراکـشآ  هک  دنکیم ، فیـصوت  یناتـساد  ار  هنحـص  نانچ  باتک ،

کیرحت زین  ار  یمدآ  ناور  هک  لـقع  اـهنت  هن  يزادرپ  تراـبع  هنوـگ  نیا  تسا . ینتـشاد  تسود  ینتفریذـپ و  یلاـع  رایـسب  دـح  رد  مدرم 
هحفـص 353)  ) ای دارفا و  يهفایق  فصو  هب  يددعتم  دراوم  رد  هنومن  ناونع  هب  دشکیم . دوخ  هارمه  هب  ار  هدـنناوخ  دوجو  مامت  دـنکیم و 
اب يوـخوکین  يوراـبیز و  دوـب  یناوـج  وا  دـسیونیم : یبـلک  هللادـبع  نـب  بـهو  تداهــش  يارجاـم  لـقن  رد  دزادرپیم . گـنج  يهـنحص 

حول رب  هدیـشکرب و  وا  يور  شقن  مکروص  نسحاف  مکروص  ملق و  هب  تردق  هایـس  کشم  رت و  لبنـس  دـننام  يوم  هام و  نوچ  ياهراسخر 
هتفرگ هرهب  یـسامح  میهافم  زا  ییابیز ، تیاهن  رد  البرک ، يارجام  ریوصت  راک  رد  یفـشاک  (. 289  ) هدرک یئاـشگهرهچ  میوقت  نسحا  یف 

رب ترـصن  ياول  تخاتیم و  بسا  هدـمآرد ، نادـیم  هب  سنا  نب  داـمح  نآ  زا  دـعب  دـسیونیم : سنا  نب  داـمح  تداهـش  هراـبرد  وا  تسا .
زا رارق  ربص و  يانب  تخابیم و  يوگ  نوچ  ترصن ، ناگوچ  هب  ار  نآ  تخاسیم و  ادج  نت  زا  نانمشد  رـس  تزرابم  غیت  هب  تخارفایم و 
قح هار  نادیهـش  هب  نادابآ ، تبحم  هب  یناج  ناداش و  یلد  اب  تسب و  رب  شلما  يهدـید  لجا ، گندـخ  تبقاع  تخادـنایم . رب  رارـشا  لد 
نیا رد  ياهزادـنا  ات  تداهـش »  » و دیهـش »  » موهفم زا  هدافتـسا  یلگ  دربیم  داب  هظحل  ره  یلبلب  نیکـسم  لد  دـنکیم  هتفـشآ  (. 8 . ) تسویپ

تـشادرب هکنآ  مغریلع  یفـشاک ، تفگ : ناوتب  دیاش  تفای . دـهع  نآ  یـسراف  نوتم  رد  ار  نآ  ریظن  ناوتب  رتمک  هک  تسا  هدرتسگ  باتک 
کی هب  تسا . هدرک  عابشا  موهفم  نیا  زا  ار  یـسراف  نابز  تداهـش ، موهفم  رتمامت  هچ  ره  جیورت  اب  تساوخان  دراد ، البرک  زا  یـسایس  ریغ 

اجنآ ز دـنتفای  اـجنیا  هک  یمخز  هب  ناـشیاک  نیبم  مک  مشچ  هب  ار  نادیهـش  دـیرگنب : دیهـش  تداهـش و  فصو  رد  وا  نیگنـس  رعـش  هنومن 
فاقوا هچخیرات  ( 1  ) دـنراد یملاع  شوخ  ملا ، دردیب و  دـلخلاراد  هب  شوخان  ملاع  نیز  ملا  درد و  اب  دـنتفر  رگا  دـنراد  یمحرم  تمحر 

، نامه ( 6 . ) ص 138 ءادهشلاۀضور ، ( 5 . ) ص 95 نامه ، ( 4 . ) ص 17 نامه ، ( 3 . ) 10 ص 11 ، ءادهشلاۀضور ، ( 2 . ) ص 353 ناهفصا ،
ص 295. ءادهشلاۀضور ، ( 8 . ) ءادهشلاۀضور ص 353 ( 7 . ) ص 294

اههمان ملسموبا  نیزگیاج  ءادهشلاۀضور 

هحفص  ) نیا ات  تسا  هدش  ببس  هک  دراد  دوجو  ءادهشلاۀضور  رد  ینیغورد  ياهناتساد  ههبشیب  اههمان  ملسموبا  نیزگیاج  ءادهـشلاۀضور 
شیپ اهلاس  هک  ( 303 صص 303 -  هضور ،  ) البرک رد  هتبع  نب  مشاه  تداهـش  ریظن  ياههصق  دشاب . یملع  رابتعا  زا  هرهبیب  باتک  ( 354

نآ ای  هدرب و  هرهب  ياهیاپیب  عبانم  زا  یفشاک  هک  دهدیم  ناشن  هک  تسا  يدراوم  زا  ، نآ ریاظن  و  دوب ، هدیسر  تداهش  هب  نیفص  رد  نآ  زا 
هکلب یخیرات »  » باتک کی  ناونع  هب  هن  هضور  یقلت  دریگ ، رارق  هجوت  دروم  هراب  نیا  رد  دیاب  هچنآ  تسا . هتخادرپ  نآ  ياشنا  هب  يو  دوخ 
تـسا نیا  تسام ، رظن  دروم  اجنیا  رد  هک  یفیرعت  رد  یخیرات ، نامر  یگژیو  دوش . حرطم  یخیرات » نامر   » یبدا و رثا  کی  ناونع  هب  دـیاب 
یسراف بدا  رد  ییاهنامر  نینچ  دنک . هضرع  یندناوخ  ینتم  هدش و  ماجنا  هتخیمآ  اههتخاس  دوخ  اب  یخیرات  تسرد  ياهلقن  زا  یبیکرت  هک 

نیا دـش ، هتـشاگن  ءادهـشلاۀضور  هک  ینامز  تسا . لیبق  نیا  زا  رگید  يراثآ  اههمانهزمح و  همانملـسموبا ، نیمه  اهنآ  هنومن  هدوب و  عیاـش 
ات تسا  هدش  ءادهشلاۀضور  فیلأت  راکب  تسد  هتشاد  عون  نیا  زا  یسیونهصق  دوخ  هک  یفـشاک  لامتحا ، هب  تسا . هدوب  ناوارف  راثآ  هنوگ 

نیسحالم یسیونهصق  يهنومن  تسا . هدشیم  هدناوخ  یصاخ  لفاحم  رد  همانملـسموبا  هک  روطنامه  دوش ، هدناوخ  يراوگوس  سلاجم  رد 
« هیمتاح يهلاسر   » ای یئاط » متاح  راثآ  صـصق و   » ناونع هب  باـتک  نیا  تسا . هتـشاگن  یئاـط  متاـح  يهراـبرد  هک  تسا  یباـتک  یفـشاک ،
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ناونع هک  هتشاد  دوجو  ییاههمان  متاح  زین  یفـشاک  زا  شیپ  تسا . هدرک  فیلأت  لاس 891  رد  ار  روبزم  باتک  یفـشاک  تسا . هدش  هدیمان 
یفـشاک يهیحور  نیا  اب  تسا ، یخیراـت  ناـمر  یعون  هک  ار  ءادهـشلاۀضور  ياـضف  اـم  رگا  ( 1 . ) تسا هتـشاد  متاـح » ریـس  تفه  يهصق  »

باـتک تاـفیلأت  هـک  تـشاد  هجوـت  دـیاب  زین  یـساسا  هـتکن  نـیا  هـب  درک . میهاوـخ  كرد  رتـهب  ار  وا  راـک  ندوـب  ياهـصق  مـینک ، هسیاـقم 
هنوگنیا نتفر  رانک  زا  سپ  هک  تفگ  ناوت  هدوب و  مدرم  سرتسد  رد  ناوارف  همانهزمح  همانملسموبا و  هک  هدوب  ییاضف  رد  ءادهـشلاۀضور 

رهنلاءاروام و یملع  لفاحم  رد  هن  دهع ، نآ  رد  دش . اهنآ  نیزگیاج  یفشاک  باتک  ( 2 ، ) میاهتخادرپ نآ  هب  رگید  ياج  رد  یلیالد  هب  راثآ 
نوچ یسانشباتک  هحفـص 355 )  ) ات دیـشک  لوط  اهلاس  دزادرپب . راثآ  نیا  دـقن  یـسررب و  نیا  هب  ات  تشادـن  دوجو  یملع  قیقحت  ناریا ، هن 

زا يرایـسب  هک  تسا  بلاج  تسا . هدش  هتـشاگن  دامتعا  لباق  ریغ  غبانم  يهیاپ  رب  باتک  نیا  هک  دـسیونب  ءادهـشلاۀضور  يهرابرد  يدـنفا ،
اههمانملسموبا زا  هتشادن و  ییانشآ  عیـشت  تیب و  لها  اب  طابترا  رد  یناسارخ  ملـسموبا  هنادرخبان  تیـصخش  اب  زونه  يوفـص ، دهع  ياملع 

هتـشاد رایتخا  رد  ار  بهذلا  جورم  نوچ  يراثآ  اهنت  هشیدنا  نیا  در  يارب  راثآ  زین  نافلاخم  دـندرکیم . تیامح  دوب  غورد  هصق  یتشم  هک 
هب هک  دوب  یعیبط  ییاضف ، نینچ  رد  دنتشادن . ییانـشآ  دهدیم ، ناشن  نایـسابع  زا  عافد  رد  ار  ملـسموبا  تیهام  هک  ییاهباتک  همه  نیا  اب  و 

مالسا و خیرات  رد  ناناوخهصق  دیرگنب : ( 2 . ) ص 217 یسراف ، تایبدا  خیرات  ( 1 . ) دوش اههمانملسموبا  نیزگیاج  ءادهشلاۀضور  لاح ، ره 
.1378 لیلد ، مق ، نایرفعج ، لوسر  ناریا ،

ناریا رد  عیشت  جاور  ءادهشلاۀضور و 

هب متفه  نرق  ناریا  رد  یماما  هدزاود  ننست  نایرج  روهظ  ناریا ، رد  عیشت  ذوفن  یعطق  لیالد  زا  یکی  ناریا  رد  عیشت  جاور  ءادهشلاۀضور و 
نآ تامارک  لیاضف و  بقانم و  هتفاـی و  جاور  هرود  نیا  راـثآ  رد  مالـسلامهیلع  راـهطا  يهمئا  ماـن  اـت  هدـش  ببـس  تکرح  نیا  تسا . دـعب 
رد مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  هژیوب  مالـسلاهیلع و  یلع  ماما  هاگیاج  ات  دش  ببـس  جیردت  هب  تکرح  نیا  دوش . رـشتنم  مدرم  نایم  ناراوگرزب 

يهعجاف ببـسم  نایعیـش  يوس  زا  هک  دـشاب  یناسک  تیموکحم  تابثا  يارب  ياهلیـسو  رورم  هب  تفای و  ینوزف  یمالـسا  قرـشم  مدرم  نایم 
باتک هنومن  ناونع  هب  دوب ، هعیـش  راثآ  دـنزادرپب ، هعیـش  ناماما  یگدـنز  هب  ات  دنتـشاد  تسود  هک  ناینـس  زا  یناسک  عبانم  دـناهدوب . البرک 

وا هب  ادـیدش  راید  نآ  نایفوص  هژیوب  ناسارخ  ناینـس  هک  یماما  دوب ، مالـسلاهیلع  اضر  ماما  تایح  يارب  مهم  يذـخأم  اضرلا ، راـبخا  نویع 
ياههاگدید رید  یعیبط  روطب  دوش ، یفرعم  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  قودـص ، خیـش  باتک  زا  ات  دـشیم  رارق  هک  ینامز  دـندیزرویم . قشع 

اب هتخادنا و  ییادج  ضفر  عیـشت و  نایم  دننک ، يرتشیب  عافد  ننـست  زا  ات  دـندوب  هدیـشوک  هک  يدنبـشقن  نایفوص  تفاییم . رـشن  زین  هعیش 
هک هدش  هتفگ  دنک . نک  ار  عیشت  دشر  هب  ور  تکرح  تیاهن  رد  تسناوتیمن  تامادقا  نیا  اما  دنتسج . يرازیب  ضفر  زا  یلک ، عیـشت  دییأت 
ات دوب  نآ  رب  ءادتبا  زا  ار  وا  هک  یلاح  رد  دـنام ، یقاب  تنـس  بهذـم  رب  ارقیاب  نیـسح  ناطلـس  هک  هدوب  یماج  ریـشیلع و  ریما  رارـصا  اب  اهنت 

راوزبس یفشاک  هچرگ  دراد . یگرزب  مدق  یفشاک  ییاضف ، نینچ  رد  هک  دوب  نینچ  ریدقت  هحفص 356 ) . ) دناوخب ماما  هدزاود  مان  هب  هبطخ 
هدش داجیا  تکرح  ءادهشلاۀضور  فیلأت  اب  اما  تفریذپ ، ار  ریشیلع  ریما  یماج و  یبهذم  تالیامت  اجنآ  رد  درک و  كرت  تاره  رصق  هب  ار 

فیلأـت زا  شیپ  نـیا  هدــشیم و  اـپرب  یمــسارم  رهنلاءارواـم ، رد  اروشاـع  ماـیق  درگلاـس  رد  هلاــس  هـمه  ناــمز ، نآ  رد  درک . عیرــست  ار 
نیا يارب  ینتم  ندرک  هداـمآ  ار  باـتک  نیا  فیلأـت  زا  فدـه  دوـخ  باـتک  يهمدـقم  رد  یفـشاک  دوـخ  هـچ  تـسا . هدوـب  ءادهـشلاۀضور 
دعب یکدـنا  یحاون و  نیا  ناـمدرم  رتشیب  ندـش  یعیـش  دـنور  رد  ار  یمهم  شقن  ءادهـشلاۀضور  نیارباـنب  (. 1 . ) تسا هتـسناد  اهیراوگوس 
هیرگ هنایفوص ، رکذ  سلاجم  ندـش  یغلم  لابند  هب  نامز  نآ  رد  لامتحا  هب  هک  هدرک  هراشا  یبیـش  رتکد  هرابنیا  رد  درک . افیا  ناریایمامت 

تعسو زا  هک  تسا  ياهناشن  دشاب  تسرد  يریگهجیتن  نیا  رگا  دسیونیم : سپس  تسا . هدوب  هدش  نآ  نیشناج  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  رب 
تیقفوم لماوع  زا  ار  ءادهـشلاۀضور  باتک  دوخ  رگا  دشابن  زیمآهغلابم  یلیخ  دیاش  زین  و  مهن . نرق  رد  عیـشت  شریذپ  يارب  مدرم  یگدامآ 

هک دـش  یجیار  ياهیناوخ  هصق  نیـشناج  ءادهـشلاۀضور  هک  میدرک  هراشا  ( 2 .« ) مینادـب نارود  نامه  رد  يوفـص  لیعامـسا  هاش  شبنج 
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زا يرایـسب  تاـساسحا  زا  يوفـص  هاگتـسد  هک  تفریذـپ  دـیاب  لاـح  ره  هب  تشاد . دوجو  مانملـسموبا و ... ناونع  تحت  نایوفـص  زا  شیپ 
، ءادهشلاۀضور ( 1 . ) داهن ینوزف  هب  ور  تاساسحا  نیا  تفای ، جاور  ءادهـشلاۀضور  هک  دعب  یکدنا  درب . هرهب  اروشاع  هب  تبـسن  ناناملـسم 

ص 327. فوصت ، عیشت و  ( 2 . ) ص 13

تسین یسراف  لتقم  نیتسخن  ءادهشلايهضور 

یخرب ات  تسا  هدش  ببس  يوفص  يهرود  ناریا  رد  نآ  يریگارف  ءادهـشلاۀضور و  تیمها  تسین  یـسراف  لتقم  نیتسخن  ءادهـشلايهضور 
يرثا دشاب ، هارمه  مظن  رثن و  هک  تروص  نادب  بیترت ، مظن و  هنوگ  نیا  اب  هک  تسا  هدش  دیق  یهاگ  دـننادب . یـسراف  لتقم  نیتسخن  ار  نآ 

يهمدـقم هتـشون » یـسراف  هب  هیثرم  رد  هک  تسا  یباتک  نیلوا  دناهتـشون : داتـسا   » ص 45 : 1 ینیـسح ، يهسامح  ( 1  ) تسا هتـشادن  دوجو 
رظن هب  باوصان  هداد ، عاجرا  اهنآ  هب  نیـسحالم  دوخ  هک  یعباـنم  هب  هجوت  اـب  ینخـس  نینچ  ص 67 . ةاـیحلا ، نیع  هحفص 357 )  ) تاحشر

يراوگوس بدا  روضح  يهنیشیپ  يهناشن  هتفرگ ، هرهب  اهنآ  زا  یسراف  بدا  رد  البرک  دادخر  هنیمز  رد  یفـشاک  دوخ  هک  يراثآ  دسریم .
لتقم هتفرگ ، هرهب  نآ  زا  یفـشاک  هک  يراوزبـس  یعیـش  نسح  یلوم  زا  لوـقلا  حـیباصم  زا  يادـج  تسا . ناـنابز  یـسراف  ناـیم  رد  ـالبرک 
البرک بدا  هنیمز  رد  یسراف  راثآ  نیرتمهم  زا  یکی  هدرک ، لقن  نآ  زا  یفشاک  هچنآ  يهیاپ  رب  نآ ، زغن  راعشا  اب  يزار  رخافملاوبا  ءادهشلا 
باتک رد  تسا . يرجه  متفه  مشش -  نرق  بهذم  یماما  نادنمشناد  زا  يزار  رخافملاوبا  هک  تسا  ینتفگ  تسا . هدوب  یمالسا  قرـشم  رد 

رب هوـالع  هک  زین  همئـالارون  نآ ، رب  نوزفا  تـسا . هدرک  لـقن  نآ  شخب  ود  ره  زا  یفـشاک  هتـشاد و  دوـجو  ود  ره  مـظن  رثـن و  رخاـفملاوبا 
مهم يهتکن  نیا  تسا . هدوب  نامز  نآ  نامدرم  سرتسد  رد  هک  هدوب  یمهم  ردصم  هدش ، لقن  نآ  زا  زین  یـسراف  يراعـشا  یخیرات ، ياهلقن 

نکمم هچرگ  تسا ، هنیمز  نیا  رد  هژیو  يراثآ  دوجو  رگناشن  دوخ  البرک ، يهراـبرد  یـسراف  راعـشا  زا  هدرتسگ  مجح  نینچ  هک  تسا  نآ 
، هدروآ ءادهـشلاۀضور  رد  هک  يراعـشا  دـصرد  دون  زا  شیب  رعاـش  يهراـبرد  یـشاک  هنافـسأتم  دـنکن . یبوـتکم  لـتقم  زا  تیاـکح  تسا 
تسا و يرجه  نآ 887  تباتک  خیرات  هک  تسا  دوجوم  یسراف  نابز  هب  ءادهشلا  لتقم  ناونع  هب  زین  يرگید  باتک  تسا . هدادن  یحیضوت 

لتقم لیاسر  دوجو  هب  ( 276  ) هضور باتک  زا  ییاج  رد  یفـشاک  ( 2 . ) تسا یصاع  نآ  فلؤم  صلخت  ءادهـشلاۀضور . رب  مدقم  نیاربانب 
يراوگوس يهنالاس  سلاجم  هک  نیا  رب  تسا  یمهم  دنس  ءادهشلاۀضور  هک  درک  هراشا  تیقح  نیا  هب  دیاب  يور  ره  هب  تسا . هدرک  هراشا 

رد بلطم  نیا  هب  یفـشاک  دوخ  هراشا  زا  اهنت  هن  دـش ، هراشا  هک  هنوگنامه  تسا . هدوب  عیاـش  ناـمز  نآ  رد  داـح  رایـسب  لکـش  هب  اروشاـع 
رد هک  يراعـشا  دراد . یگنهرف  نینچ  دوجو  زا  تیاکح  يو  ابتک  راتخاس  هکلب  تفاـیرد ، ار  بلطم  نیا  ناوتیم  ءادهـشلاۀضور  يهمدـقم 

عیاش و باتک  نیا  رد  نانچنآ  اههحون  اهزجر ، دراد . یـسراف  ناـبز  رد  ییاروشاـع  يوق  بدا  روضح  زا  تیاـکح  هدـش ، لـقن  باـتک  نیا 
رایـسب لکـش  هب  يراوـگوس  سلاـجم  هک  دراذـگیمن  یقاـب  رما  نیا  رد  ار  يدـیدرت  هنوگچـیه  ياـج  هک  تـسا ، هحفـص 358 )  ) هدرتسگ

( - 3  ) دیدرگ عیاش  ءادهشلاۀضور  ترهش  زا  سپ  هک  یمان  یناوخهضور -  لصا  رد  تسا . هتـشاد  دوجو  یمالـسا  قرـشم  رد  ياهدرتسگ 
هک دوخ  باتک  زا  یـشخب  رد  یتح  یفـشاک  هک  تسا  نآ  هجوت  لباق  يهتکن  يهراب  نیا  رد  تسا . هدوب  هیوفـص  زا  شیپ  ینامز  هب  طوبرم 

يهمه يهرابرد  ءانثتـسا  نودـب  هلأسم  نیا  دـنزیم . البرک  هب  يزیرگ  يربمغیپ ، ره  ناتـساد  زا  دای  زا  سپ  دـنکیم ، وگزاب  ار  ایبنا  ناتـساد 
يوریپ موسرم  یمسر  زا  يوق  رایـسب  لامتحا  هب  دشاب و  عدبم  هتـسناوتیمن  دح ، نیا  رد  یفـشاک  هک  تسا  نشور  تسا . هدش  رارکت  ءاینبا 

ج 3،ص 230. تاضور ، ( 3 . ) ص 33 ج 24 ، هعیرذ ، ( 2 . ) ص 230 ج 3 ، تانجلا ، تاضور  ( 1 . ) تسا هدرک 

البرک زا  يونعم  تشادرب  جاور  یفشاک و 

نارادمتسایس ناملاع و  لاح  حرش  رکذ  هب  ای  دزادرپب  یخیرات  قیقحت  هب  یفوص  کی  هک  ینامز  البرک  زا  يونعم  تشادرب  جاور  یفشاک و 
نآ رد  هچنآ  ناهج و  يهرابرد  ار  شهاگدـید  هک  تسه  وا  زا  يراظتنا  نیا  زج  ایآ  دوب ؟ دـهاوخ  مکاح  وا  هتـشون  رب  یـشنیب  هچ  دنیـشنب ،
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، تسا یفوص  مه  تسا ، ظعاو  مه  یفـشاک ، دوب . دهاوخ  نینچ  ملـسم  درگنب ؟ فوصت  رظنم  زا  ار  خیرات  هداد و  هبلغ  قیقحت  نیا  رب  تسا ،
نیا نایم  زا  تسا . هتشاد  ءادهـشلاۀضور  شیادیپ  رد  یمهـس  رـصانع  نیا  يهمه  رعاش . بیدا و  مه  سیونناتـساد و  مه  تسا ، هعیـش  مه 

فوصت تعیبط  درک . دای  فوصت  عیـشت و  رـصنع  ود  زا  دیاب  هک  تسا  یعیبط  تسا ؟ هداد  ناماس  ار  هیـضق  يرکف  دعب  کی  مادک  رـصانع ،
قوف یتیهام  يدادـخر  هثداح و  ره  يارب  هدرک ، ادـج  یـسایس  تیدـج  زا  ار  هدادـخر  يایاضق  یفوص ، رگلیلحت  ات  دـنکیم  اـضتقا  نینچ 

هک ینامز  دـشاب . هتـشاد  ار  دوخ  يهژیو  يونعم  ریثأت  نآ  لابند  هب  ات  دوشیم  ماجنا  ياهثداح  ره  شرگن ، نیا  رد  دـنک . اـپ  تسد و  یعیبط 
زاغآ رد  یفـشاک  دوشیم . هتخادرپ  هیـضق  يدام  داعبا  هب  رتمک  هتفای و  تدـش  لیلحت ، لـیبق  نیا  دـسرب ، ینید  روما  خـیرات  هب  ثداوح  نیا 

هحفـص 359)  ) تاماقم يونعم  ظاـحل  زا  اـت  دریگیم ، تخـس  دوخ  رب  ار  اـیند  یفوص  تسا . هدرک  هئارا  ار  شیوخ  لـیلحت  ياـنبم  باـتک 
نیا زا  ياهلـسلس  ملاع ، یبهذم  خیرات  دنک . رتزیزع  ار  وا  ات  دنکیم  رتشیب  يالب  راتفرگ  ار  ایلوا  ایبنا و  زین  دنوادخ  هوالع  هب  دـبایب . يرتالاب 

هکنآ ز دنهدیم و  شرتشیب  الب  ماج  تسا  رتبرقم  مزب  نیا  رد  هک  ره  دناهدمآ . راتفرگ  الب »  » نیا رد  ایلوا  ءایبنا و  يهمه  تسا و  تائالتبا 
دوخ تاـجانم  رد  يزور  هک  دـنکیم  دانتـسا  جـالح  نخـس  هب  رظن  نیا  دـییأت  يارب  دـنهنیم  شرگج  رب  اـنع  غاد  تفاـی  صاـخ  رظن  ربـلد 

تعلخ یئامنب و  نم  هب  نوگانوگ  ياهتنحم  يهرهچ  یئاشگب و  نم  رب  الب  يهنازخ  رد  هک  دـنگوس  وت  تقیقح  قحب و  ایادـخ  هک  تفگیم 
ره رد  مد و  ره  رد  لالک  جـنر و  هفحت  ینادرگ و  فعاضم  نم  رب  ار  اهالب  یناشون  نم  هب  لالم  مغ و  يهعرج  یناـشوپ و  نم  رد  هودـنا  و 

نحم و ریت  فده  ارم  نوچ  يزادنا و  یهاوخیم  هک  فرط  ره  هب  رهق  ناگوچ  هب  يزاس و  تیلب  نادیم  يوک  ار  ملد  یناسر و  نم  هب  مدـق 
جالح نیـسح  هک  نک  مکح  دشاب  هدرک  لودـع  وت  یتسود  زا  ياهرذ  ملد  رگا  یئامرف  يرظن  نم  هب  یـشاب  هتخاس  نزح  ملا و  ماهـس  هناشن 

رد زج  دننک  عطق  مدوجو  ياج  زا  هرذ  هرذ  تضایر  ضارقم  هب  رگا  هک  وت  ییادـخ  هب  تفگ  غورد  دوخ  يوعد  رد  تسا و  تقیرط  دـترم 
زا ینخـس  نیرتمک  باتک ، نایاپ  اـت  (. 1 . ) تفوک دـهاوخنورف  انمت  يوک  رـس  رب  تبحم  سوک  زج  دیـشوک و  دـنهاوخن  وت  تبحم  داـیدزا 
رد اهنآ  هاگیاج  دوشیم ، طوبرم  البرک  نادیهـش  هب  هک  اجنآ  ات  دـیآیمن . نایم  هب  تضهن ، نیا  یـسایس  فادـها  هژیوب  البرک  میاق  تیهام 

طوبرم ماما  نآ  هب  نادـنمقالع  هب  هک  اجنآ  اـت  و  دـندنامیم ؟ اـیند  نیا  رد  دـیاب  ارچ  سپ  دـناهتفر ، يرتهب  ياـج  هب  نونکا  هدوب و  دـب  اـیند 
تداعـس رون  زا  دبای  رابکـشا  دش  البرک  دیهـش  رهب  زک  هدید  ( 393 . ) تسا شخبتاجن  يهیرگ  هدـنام ، یقاـب  هک  يزیچ  نیرتهب  دوشیم ،

نیسح رهب  زا  تسنایرگ  زورما  وا  هک  ره  رابب  نینوخ  يهدید  رحبز  یکشا  رهوگ  نک  دای  نادیهش  هاش  يهنشت  قیمع  زا  رامش  زور  ینشور 
ص 211. ءادهشلاۀضور ، ( 1  ) رادتقا ردص  هب  ادرف  دوب  نادنخ  بل  اب 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

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

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

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

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
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هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 
داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 

، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 
تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 

نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

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

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

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

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

خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 
: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com

هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)
هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 

یلصا بحاص  مرک  لضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعـسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و 
ناگمه لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا 

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

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

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

ره ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب 
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زیت ياهریـشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دـنک ، داـشرا  ناـمیا ، هب  رفک  زا  دـنک و  هدـنز  ار  وا  هک 
يرجا دنک ، تباجا  وا  دناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیز : دنـسم  دشکب .»

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ  دننام 
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