
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


نآرق رد  تیودهم  يامیس 

: هدنسیون

این يولوم  داوج  دمحم 

: یپاچ رشان 

( جع  ) رصع ماما 

www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


تسرهف
5تسرهف

نآرق رد  تیودهم  9يامیس 

باتک 9تاصخشم 

9همدقم

هیآ 105 ءایبنا ، 10هروس 

هیآ 5 صصق ، 11هروس 

هیآ 55 رون ، 11هروس 

هیآ 3-1 هرقب ، 12هروس 

هیآ 148 هرقب ، 12هروس 

هیآ 155 هرقب ، 13هروس 

هیآ 200 نارمع ، لآ  13هروس 

هیآ 69 ءاسن ، 14هروس 

هیآ 9 فص ، هروس  هیآ 33 - هبوت ، 14هروس 

هیآ 5 میهاربا ، 15هروس 

هیآ 38-36 رجح ، 15هروس 

هیآ 87 رجح ، 16هروس 

هیآ 33 ءارسا ، 16هروس 

هیآ 81 ءارسا ، 17هروس 

هیآ 110 هط ، 17هروس 

هیآ 115 هط ، 17هروس 

هیآ 135 هط ، 18هروس 

هیآ 47-46 رثدم ، 19هروس 

هیآ 20 نامقل ، 19هروس 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 75زکرم  هحفص 5 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


هیآ 10 توبکنع ، 20هروس 

هیآ 8-7 لافنا ، 20هروس 

هیآ 249 هرقب ، 21هروس 

رصع 21هروس 

هیآ 25 هنیب ، 22هروس 

هیآ 5 ردق ، 23هروس 

هیآ 2-1 لیل ، 23هروس 

هیآ 4-1 سمش ، 24هروس 

هیآ 4-1 رجف ، 25هروس 

هیآ 1 جورب ، 26هروس 

هیآ 4-1 هیشاغ ، 26هروس 

هیآ 16-15 ریوکت ، 27هروس 

هیآ 10-8 رثدم ، 28هروس 

هیآ 24 نج ، 28هروس 

هیآ 44 جراعم ، 29هروس 

هیآ 26 جراعم ، 29هروس 

هیآ 30 کلم ، 30هروس 

هیآ 8 فص ، 31هروس 

هیآ 17 دیدح ، 32هروس 

هیآ 41 نمحر ، 33هروس 

هیآ 23 تایراذ ، 33هروس 

هیآ 42-41 34هروس ق ،

هیآ 25 حتف ، 35هروس 

هیآ 14 هیثاج ، 35هروس 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 75زکرم  هحفص 6 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


هیآ 66 فرخز ، 36هروس 

هیآ 28 فرخز ، 36هروس 

هیآ 45 يروش ، 38هروس 

هیآ 41 يروش ، 39هروس 

هیآ 20-19 يروش ، 39هروس 

هیآ 53 تلصف ، 40هروس 

هیآ 16 تلصف ، 41هروس 

هیآ 17 تلصف ، 41هروس 

هیآ 69 رمز ، 42هروس 

هیآ 88 43هروس ص ،

هیآ 83 تافاص ، 43هروس 

هیآ 51 ابس ، 44هروس 

هیآ 29 هدجس ، 46هروس 

هیآ 21 هدجس ، 47هروس 

هیآ 4 مور ، 47هروس 

هیآ 227 ءارعش ، 48هروس 

هیآ 4 ءارعش ، 49هروس 

هیآ 207-205 ءارعش ، 50هروس 

هیآ 35 رون ، 51هروس 

هیآ 41 جح ، 53هروس 

هیآ 20 سنوی ، 54هروس 

هیآ 45 لحن ، 55هروس 

هیآ 1 لحن ، 56هروس 

هیآ 110 فسوی ، 57هروس 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 75زکرم  هحفص 7 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 75زکرم  هحفص 8 

58 سوره نساء، آیه 59

59 سوره آل عمران، آیه 83

60 سوره انعام، آیه 158

61 سوره اعراف، آیه 159

62 سوره هود، آیه 80

63 سوره حج، آیه 39

64 سوره طارق، آیه 17-15

65 سوره نمل، آیه 62

67 پاورقی

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


نآرق رد  تیودهم  يامیس 

باتک تاصخشم 

. اینيولوم داوجدمحم  نآرق  رد  تیودهم  يامیس  روآدیدپ :  مان  ناونع و  مجرتم   - ، 1332 داوجدمحم ، اینيولوم ، هسانشرس : 
.1381 جع ) ) رصع ماما  یتاراشتنا  هسسوم  مق  رشن :  تاصخشم 

200ص. يرهاظ :  تاصخشم 
موس 7-15-7447-964-978 پاچ  : لایر 29000 لایر 964-7447-15-9 ؛  7900 کباش : 

مود 1383. پاچ  تشاددای : 
.1389: موس پاچ  تشاددای : 

سیونریز  تروصهب  همانباتک  تشاددای : 
ینآرق ياههبنج  255ق -- . مهدزاود ، ماما  جع ،)  ) نسح نبدمحم  عوضوم : 

ینآرق ياههبنج  تیودهم -- عوضوم : 
BP104/م86 م8 1380 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/159 ییوید :  يدنب  هدر 
م28712-80 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

همدقم

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  . رونلا بیبالج  هیلع  ۀنجلا ، لها  سوواط  يدهملا  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاقمیحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
رابخا و زا  يهتـشذگ  [ . 1 . ] تسا هدرک  هطاـحا  ار  وا  روـن  زا  ياهلاـه  هک  تسا  ناـیتشهب  سوواـط  مالـسلاهیلع  يدـهم  دوـمرف : ملـس  هلآ و 

ۀجح ترضح  نوماریپ  مالسلامهیلع  نیموصعم  همئا  تارـضح  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  مرکم  لوسر  يهیحان  زا  هک  یناوارف  تایاور 
يدـهم ياهیگژیو  روهظ و  مئالع  اههناشن و  تیودـهم و  هلئـسم  دراد و  دوجو  ینـس ) هعیـش و   ) ییاور عباـنم  رد  مالـسلاهیلع  نسحلا  نب 
يهمئا ریسفت  لیوأت و  اب  مه  نآرق  يهمیرک  تایآ  زا  يدادعت  دنهدیم . حیضوت  ار  ترضح  نآ  روهظ  نامز  تیعضو  مالسلاهیلع و  دوعوم 

ینیبشیپ ار  یتخبشوخ  تداعـس و  زا  راشرـس  ناشخرد و  ياهدنیآ  تیرـشب  يارب  دراد و  تلالد  تقیقح  نیا  رب  مالـسلاامهیلع  نیموصعم 
نادنمتردق و یهاوخدوخ  فاعضتسا و  رابکتسا و  روحم  رب  يرـشب  هعماج  نونکا  هچرگا  هک  دراد  هیکت  هلئـسم  نیا  رب  هناعطاق  دیامنیم و 

ياهدنیآ زا  تیرـشب  ماجنارـس  تخیر و  دهاوخ  ورف  تسا و  لزلزتم  نآ  يهیاپ  ساسا و  درادن و  یماود  اما  هتفرگ  رارق  وگروز  نادنمتورث 
زا ار  هاوخدوخ  ناربکتـسم  وگروز و  ياهتردق  تسد  هک  داتفا  دهاوخ  یـسک  تسد  هب  روما  مامز  دـیدرگ و  دـهاوخ  رادراوخرب  ناشخرد 

نایم زا  ار  متـس  ملظ و  حالـصا و  ار  هعماج  ماظن  دزاسیم و  رارقرب  ناهج  رد  طسق  لدـع و  هیاپ  رب  یتموکح  هاتوک و  یناسنا  يهعماج  رس 
نینچ روهظ  هک  دوـشیم  هدافتـسا  نینچ  تسا  هدـمآ  میرک  نآرق  رد  هنیمز  نیا  رد  هک  یتاـیآ  يهعوـمجم  زا  هتبلا  هحفـص 6 ] درادیمرب [ .
راکفا ات  دراد  دعاسم  نامز  یگدامآ و  هب  زاین  دشابیم  نآ  نیناوق  يرجم  دوخ  سیـسأت و  ناهج  رد  ار  یهلا  لدـع  تموکح  هک  یحلـصم 

غوی زا  هدیـشک  جـنر  هدیدمتـس و  مدرم  تاجن  هتبلا  .و  دـشاب یتموکح  نینچ  شریذـپ  يایهم  هدامآ و  نانآ  یعاـمتجا  حور  ناـهج و  مدرم 
هنوگ نیمه  يهچیرد  زا  مه  یبیغ  ياهدادما  یهلا و  تادییأت  تسا و  یطیارش  دنمزاین  رگلواپچ  نادنمتردق  نارابج و  يهطلس  رامعتـسا و 

ياههنیمز زا  يرایـسب  دننام  مالـسلاهیلع  دوعوم  يدـهم  ترـضح  مایق  روهظ و  يهنیمز  رد  میرک  نآرق  . دریگیم تروص  طیارـش  لماوع و 
ییاهن يزوریپ  یناهج و  لدع  تموکح  لیکـشت  زا  ینعی  هدومن . ثحب  یلوصا  یلک و  تروص  هب  دزادرپب ) تایئزج  هب  هکنیا  نودب   ) رگید
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تایاور و دانتسا  هب  یمالسا  ردقیلاع  نارسفم  دشابیم . هیآ  دص  زا  شیب  هک  ار  تایآ  هنوگ  نیا  . تسا هتفگ  نخس  نیمز  يور  رد  ناحلاص 
داتفه و دیراد . ور  شیپ  هک  يراتشون  رد  . دناهتسناد وا  مایق  روهظ و  مالـسلاهیلع و  دوعوم  يدهم  هب  طوبرم  مالـسلامهیلع  نیموصعم  رابخا 

مالـسلامهیلع نیموصعم  همئا  تارـضح  نابز  زا  تیودهم  عوضوم  اب  تایآ  نیا  طابترا  هتـشگ و  عقاو  ثحب  دروم  میرک  نآرق  زا  هیآ  جـنپ 
نآ يهیکاز  هیعدا  هصاخ و  تایانع  عقاو و  مالـسلاهیلع  نسحلا  نب  ۀجح  سدـقم  تحاس  لوبق  دروم  تسا  دـیما  . تسا هدـش  هداد  حیـضوت 

هحفص 7 ] یسمش [  يرجه  رویرهشيرمق 1380  يرجه  لوالا 1422  يدامجاین  يولوم  داوج  دمحم  مق -  . ددرگ ملاح  لماش  ترضح 

هیآ 105 ءایبنا ، هروس 

نیمز ماجنارس ، هک  میاهتـشون  تاروت  زا  سپ  روبز  باتک  رد  ام  . نوحلاصلا يدابع  اهثری  ضرالا  نا  رکذلا ، دعب  نم  روبزلا  یف  انبتک  دقل  و 
نیا رد  یلو  دشاب  يروآدای  رکذـت و  بجوم  هک  تسیزیچ  ره  يانعم  هب  لصا  رد  رکذ  . درب دـنهاوخ  ثرا  هب  هتـسیاش  حـلاص و  ناگدـنب  ار 

ریـسفت ساسا  رب  . تسا هدش  یفرعم  روبز  زا  لبق  هکنیا  يهنیرق  هب  هدیدرگ  ریـسفت  تاروت ) ینعی   ) یـسوم ترـضح  ینامـسآ  باتک  هب  هیآ ،
وه نا  : ) دیامرفیم هک  اجنآ  تسا  هدمآ  نآرق  هرابرد  ناونع  نیا  نآرق  تایآ  دوخ  رد  هک  اریز  تسا . دیجم  نآرق  هب  هراشا  رکذ )  ) يرگید
رب هوالع  ام  دوب . دـهاوخ  نینچ  هیآ  ياـنعم  دـشابیم و  رب ) هوـالع   ) ياـنعم هب  دـعب ) نم   ) يهملک تروص  نیا  رد  [ . 2 (. ] نیملاعلل رکذ  ـالا 
مه مالسلاهیلع  رفعجوبا  لاق  [ .) 3 . ] درب دنهاوخ  ثرا  هب  نم  حـلاص  ناگدـنب  ار  نیمز  هحفص 8 ] ماجنارـس [ ، هک  میاهتـشون  روبز  رد  نآرق 

مالسلاهیلع يدهم  ترضح  باحصا  هیآ ) نیا  رد  ناحلاص  زا  روظنم   ) دومرف مالسلاهیلع  رقاب  ترـضح  (. نامزلا رخآ  یف  يدهملا  باحـصا 
باتک رد  نیمز  يور  رد  دنوادخ  يهتـسیاش  ناگدنب  تموکح  ییوگـشیپ  هب  نآرق  يهراشا  هک  دنامن  هتفگان  [ . 4 . ] دنتسه نامزلا  رخآ  رد 

زا سپ  یکی  نیـشیپ  ناربماـیپ  ینامـسآ  بتک  رد  هک  تسا  رادروخرب  یتـیمها  ناـنچ  زا  عوضوم  نیا  هک  دـهدیم  ناـشن  روبز ) تاروت و  )
يهملک . ددرگیم لـماش  ار  ناـهج  رـسارس  دوـشیم و  هتفگ  نیمز  يهرک  عوـمجم  هب  ضرا  يهملکاـههژاو  . تسا هدـشیم  حرطم  يرگید 

کی يزوریپ  طلـست و  يانعم  هب  نآرق  رد  ثرا  یهاگ  دباییم و  لاقتنا  یـسک  هب  دتـس  داد و  هلماعم و  نودب  هک  تسیزیچ  يانعم  هب  ثرا :
ضرالا و قراـشم  نوفعـضتسی  اوناـک  نیذـلا  موقلا  اـنثروا  :و  دـیوگیم اـهنآ  تاـناکما  نتفرگ  راـیتخا  رد  حـلاصان و  یموق  رب  حـلاص  موق 
 ] هچرگا تسا . هتشون  باتک و  هنوگ  ره  يانعم  هب  لصا  رد  روبز : . میداد فعـضتسم  موق  نآ  هب  ثرا  هب  ار  نیمز  برغ  قرـش و  ام  . اهبراغم
زا تستراـبع  دواد ) ریمازم   ) هدـمآ میدـق  دـهع  بتک  رد  هک  يریبعت  هب  اـی  دواد  روبز  . دـشاب مه  دواد  روبز  ياـنعم  هب  دـناوتیم  هحفص 9 ]

مامت اجنیا  رد  روبز  زا  روظنم  هک  دناهداد  لامتحا  نارسفم  زا  یخرب  . مالسلاهیلع ربمایپ  دواد  ياهزردنا  اهشیاین و  اهتاجانم و  زا  ياهعومجم 
یتارابع دوجوم ، ریمازم  رد  هکنیا  صوصخب  دـشاب  دواد  ریمازم  باتک  نامه  هیآ  نیا  رد  روبز  هک  دـسریم  رظن  هب  یلو  . تسا يایبنا  بتک 

هدوب تاروت  زا  دـعب  روبز  هکنیا  هب  هجوت  اب  دـشابیم و  تاروت  يانعم  هب  مه  رکذ  تسا و  ثحب  دروم  يهیآ  اب  قباطم  اـنیع  هک  دراد  دوجو 
ناگدنب ار  نیمز  نیا  هک  میتشون  نینچ  تاروت  زا  دعب  روبز  رد  ام  . تسا نینچ  هیآ  يانعم  بیترت  نیدـب  تسا و  یقیقح  زین  دـعب ) نم   ) ریبعت
ناگدنب ناشخرد  يهدنیآ  هب  عجار  هک  هیآ  نیا  رد  ارچ  هک  تسا  حرطم  اجنیا  رد  لاوس  کیباوج  لاوس و  . درب دنهاوخ  ثرا  هب  ام  حلاص 

هب تسا  نکمم  ریبعت  نیا  : مییوگیم خساپ  رد  . تسا هدش  هراشا  یسوم ) تاروت  دواد و  روبز   ) هب ینامـسآ  بتک  نایم  زا  تسادخ  هتـسیاش 
موق نشور  قادصم  زین  لیئارـساینب  داد و  لدـع  قح و  تموکح  لیکـشت  هک  دوب  یناربمایپ  نیرتگرزب  زا  یکی  دواد . هک  دـشاب  نآ  رطاخ 

هحفص 10] دندش [ . اهنآ  نیمزرـس  تموکح و  ثراو  دندیچرب و  ار  اهنآ  هاگتـسد  دندرک و  مایق  ناربکتـسم  دضرب  هک  دندوب  یفعـضتسم 
نامیا و هلئـسم  تبـسن  نیا  زا  هداد و  تبـسن  دوخ  هب  ار  دابع )  ) دنوادخ ثحب  دروم  هیآ  رد  ؟ دـننایک ادـخ ) هتـسیاش  ناگدـنب   ) حـلاص دابع 
هب اهیگتـسیاش  همه  دراد . یعیـسو  هدرتسگ و  ینعم  هک  نوحلاـص )  ) يهملک زا  ددرگیم و  نشور  ناگدـنب  نیا  دـیحوت  یبـلق و  شیارگ 
هک یماـگنه  یعاـمتجا ، لـئاسم  كرد  ریبدـت و  طابـضنا و  مظن و  رظن  زا  یگتـسیاش  و  ورین ، تردـق و  رظن  زا  یگتـسیاش  دـیآیم . نـهذ 

نیمز ناربکتسم  ناشیا  هلیسوب  ات  دومن  دهاوخ  کمک  ار  نانآ  مه  دنوادخ  دنزاس . مهارف  دوخ  رد  ار  اهیگتسیاش  نیا  ادخ  نموم  ناگدنب 
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. دندرگ دوبان  وحم و 

هیآ 5 صصق ، هروس 

تنم نیمز  نافعـضتسم  رب  هک  میاهدرک  هدارا  ام  .و  نیثراولا مهلعجن  ۀـمئا و  مهلعجن  ضرـالا و  یف  اوفعـضتسا  نیذـلا  یلع  نمن  نا  دـیرن  و 
میهاوخیم - 1: زا دـنترابع  هک  تسا  هدومن  هیکت  هلئـسم  هس  رب  دـنوادخ  هیآ  نیا  رد  . میهد رارق  نیمز  ناـثراو  ناـیاوشیپ و  ار  ناـنآ  میهن و 

ررقم نیمز  يور  تموکح  ناثراو  ار  ناـنآ  میهاوخیم  - 3. میهد رارق  نایاوشیپ  ار  ناـنآ  - 2. میزاس دوخ  ياهتمعن  لومشم  ار  نافعـضتسم 
ياهناسنا يهمه  يارب  تسا  یتراـشب  هحفـص 11 ] نیا [  رفک و  رب  ناـمیا  لـطاب و  رب  قح  يزوریپ  يهنیمز  رد  تسا  یتراـشب  نیا  و  میراد .
نیموـصعم يهـمئا  تارـضح  راـبخا  تاـیاور و  رد  اذـل  .و  روـج مـلظ و  طاـسب  ندـش  هدـیچرب  داد و  لدـع و  تموـکح  ناـهاوخ  هدازآ و 

نینموملاریما ماـما  . ددرگیم هراـشا  اـهنآ  زا  یـضعب  هب  هک  تسا  هدـش  ریـسفت  یتموکح  نینچ  زورب  روهظ و  هراـبرد  هیآ  نیا  مالـسلامهیلع 
نمن نا  دیرن  و  کلذ . بیقع  یلت  اهدلو و  یلع  سورضلا  فطع  اهسامش  دعب  انیلع  ایندلا  نفطعتل  : دیامرفیم نینچ  ياهلمج  رد  مالسلاهیلع 

هب دنکیم  يراددوخ  شاهچب  هب  ریش  نداد  زا  هک  يرتش  نوچ  مه  یشکرس . یشومچ و  زا  سپ  ایند  ... ضرالا و یف  اوفعـضتسا  نیذلا  یلع 
هیلع و هللا  یلـص  دمحم  لآ  مه  : دیامرفیم يرگید  ثیدح  رد  و  [ . 5 : ] دومرف توالت  ار  ثحب  دروم  هیآ  نیمه  سپـس  دروآیم و  يور  ام 
، هورگ نیا  دیامرفیم : ثحب  دروم  هیآ  نوماریپ  مالـسلاهیلع  یلع  ماما  . مهودع لذی  مهزعیف و  مهدهج ، دعب  مهیدهم  هللا  ثعبی  ملـس  هلآ و 
هب دزیگنایمرب و  دوشیم  دراو  نانآرب  هک  يراشف  تمحز و  زا  دعب  ار  نانآ  يدهم  دنوادخ  دنتسه . ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ 

يانعم هب  فعـض  هدام  زا  فعـضتسم  يهلک  - 1 اههژاو هحفـص 12 ] [ . ] 6 . ] دـنکیم لیلذ  راوخ و  ار  ناشنانمـشد  دـهدیم و  تزع  اـهنآ 
ریجنز و دـنب و  رد  هدـناشک و  فعـض  هب  ار  وا  هک  تسا  یـسک  ینعم  هب  دوریم  لاعفتـسا )  ) باب هب  ار  هملک  نیا  یتقو  یلو  تسا  یناوتاـن 

ياهورین هک  تسا  یـسک  هکلب  دشاب  ورین  تردق و  دقاف  ناوتان و  فیعـض و  هک  تسین  یـسک  فعـضتسم  نیاربانب  . دناهتـشاد هاگن  یناوتان 
تسد و رب  هک  يریجنز  دـنب و  ربارب  رد  لاح  نیا  اب  یلو  هتفرگ . رارق  راشف  رد  تخـس  نارابج  ناملاظ و  هیحان  زا  اما  دراد . هوقلاب  لعفلاب و 
يرای و يهدـعو  یهورگ  نینچ  هب  دـنوادخ  . دوش دازآ  دنکـشب و  ار  اهریجنز  ات  دـنکیم  شـالت  هتـسویپ  تسین و  میلـست  دـناهداهن  شیاـپ 

نادیم رد  اپ  هکنیا  هب  دـسر  هچ  ات  دنـشکب . يدایرف  دنتـسین  رـضاح  یتح  هک  وسرت  اپ و  تسد و  یب  دارفا  هن  تسا . هداد  نیمز  رد  تموکح 
یقـالخا 4- فعـضتسم  يداـصتقا 3 - فعـضتسم  ینهذ 2 - يرکف و  فعـــضتسم  - 1 دراد . یماسقا  فعـضتسم  هتبلا  . دـنراذگب هزراـبم 

نیا خیرات  لوط  رد  هشیمه  .و  دنشابیم یقالخا  یسایس و  نیفعضتسم  نامه  هدرک  هیکت  نآ  يور  نآرق  رتشیب  هچنآ  یـسایس و  فعـضتسم 
يرکف فاعضتسا  هب  ار  مدرم  هدوت  دناهدرکیم  یعس  يزیچ  ره  زا  لبق  دوخ  هنارباج  تسایس  ياههیاپ  میکحت  يارب  هک  دناهدوب  ناربکتسم 

رد ار  تموکح  مامز  نتفرگ  مایق و  رکف  ات  دنامن . یقاب  اهنآ  يارب  یناوت  تردق و  ات  يداصتقا  فاعـضتسا  هب  سپـس  دنناشکب و  یگنهرف  و 
هحفص 13 ] دننارورپن [ . دوخ  زغم 

هیآ 55 رون ، هروس 

يذـلا مهنید  مهل  ننکمیل  مهلبق و  نم  نیذـلا  فلختـسا  اـمک  ضرـالا  یف  مهنفلختـسیل  تاـحلاصلا ، اولمع  مکنم و  اوـنما  نیذـلا  هللا  دـعو 
هب دـنوادخ  . نوقـسافلا مه  کئلواف  کلذ  دـعب  رفک  نم  ائیـش و  یب  نوکرـشی  یننودـبعی ال  اـنما  مهفوخ  دـعب  نم  مهنلدـبیل  مهل و  یـضترا 

هنوگنامه درک ، دهاوخ  نیمز  يور  هفیلخ  ار  اهنآ  امتح  هک  هداد  هدعو  دناهداد  ماجنا  حلاص  لامعا  دـناهدروآ و  نامیا  امـش  زا  هک  یناسک 
سرت فوخ و  تخاس و  دهاوخ  رادهشیر  اجرب و  اپ  هدیدنسپ  اهنآ  يارب  هک  ار  ینییآ  نید و  دیشخب و  نیمز  يور  تفالخ  ار  ناینیـشیپ  هک 

دعب هک  یناسک  تخاس و  دهاوخن  کیرـش  نم  يارب  ار  يزیچ  دنتـسرپیم و  ارم  اهنت  هکنانچنآ  دنکیم . لدبم  شمارآ  تینما و  هب  ار  اهنآ 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ادخ و  نامرف  ربارب  رد  میلست  تعاطا و  زا  نخس  هتشذگ  تایآ  رد  هک  اجنآ  زا  . دنقساف دنوش  رفاک  نآ  زا 
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نیا عومجم  زا  . دـنکیم نایب  تسا  یناـهج  تموکح  ناـمه  هک  ار  تعاـطا  نیا  هجیتن  هداد و  همادا  ار  عوضوم  نیمه  ثحب  دروم  هیآ  هدوب 
-1. دهدیم دیون  هس  حـلاص ) لمع  نامیا و   ) دنتـسه تفـص  ود  نیا  ياراد  هک  ناناملـسم  زا  یهورگ  هب  دـنوادخ  هک  دـیآیمرب  نینچ  هیآ 

هدافتـسا نیکمت  هملک  زا  بلطم  نیا  هک   ) اـج همه  رد  رادهـشیر  یـساسا و  روـط  هـب  قـح  نـییآ  رـشن  - 2. نیمز يور  تفـالخ  تموـکح و 
يدازآ تیاهن  اب  هک  دـش  دـهاوخ  نیا  همانرب  هس  نیا  هجیتن  هک  ینماان  تشحو و  سرت و  فوخ و  بابـسا  مامت  نتفر  نایم  زا  - 3 (. دوشیم

اج همه  رد  ار  صلاخ  دیحوت  هحفص 14 ] دنوشن و [  لئاق  وا  يارب  یهیبش  کیرش و  چیه  دنهن و  ندرگ  ار  وا  ياهنامرف  دنتـسرپب و  ار  ادخ 
لماک و تینما  دـیحوت و  تیمکاح  لماک  يهنومن  اهنآ و  ریگیپ  تاغیلبت  نالوسر و  تامحز  مامت  لوصحم  هک  تسا  یهیدـب  . دـننارتسگب

رسفم اذل  .و  دوش رهاظ  مالسا  ربمایپ  دنزرف  ءایبنا و  يهلالس  مالسلاهیلع  دوعوم  يدهم  هک  دباییم  ققحت  ینامز  رد  كرش  زا  یلاخ  تدابع 
هیآ نیا  هک  تسا  هدش  تیاور  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  تیب  لها  زا  : دیوگیم هیآ  نیا  ریسفت  رد  یـسربط  موحرم  هتـسجرب 

[ . 7 . ] تسا ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  يدهم  يهرابرد 

هیآ 3-1 هرقب ، هروس 

زومر رارـسا و  زا  ملا . . نوقفنی مه  انقزر  امم  ةولـصلا و  نومیقی  و  بیغلاب . نونموی  نیذـلا  نیقتملل . يدـه  هیف . بیر  باـتکلا ال  کـلذ  ملا .
ياپ رب  ار  زامن  دندروآ و  نامیا  بیغ  هب  هکنانآ  تسا . ناراکزیهرپ  هار  رگنـشور  تسین . نآ  رد  يدـیدرت  چـیه  هک  باتک  نیا  . تسا نآرق 

هک تسا  هدـش  حرطم  ناراکزیهرپ  نیقتم و  ياهیگژیو  ثحب  دروم  تاـیآ  رد  . دـننکیم قاـفنا  میاهداد  يزور  ناـشیا  هب  هچنآ  زا  دـنراد و 
ار هدام  ناهج  زرم  نانموم  . تسا نانموم  ریغ  زا  نانموم  ییادج  هطقن  بیغ  هب  نامیاقافنا  ةولص 3 - هماقا  بیغ 2 - هب  نامیا  - 1: زا دنترابع 
رد دنراد  طابترا  يرتگرزب  هداعلا  قوف  ناهج  اب  عیسو  دید  نیا  اب  نانآ  دناهدنارذگ . هحفص 15 ] نآ [  يراوید  راهچ  زا  ار  دوخ  هتفاکش و 

، بیغ هملکبیغ  يهژاو  . دـننک دودـحم  هدام  ناهج  يراوید  راهچ  رد  تاناویح  نوچ  مه  ار  ناسنا  دـنراد  رارـصا  نانآ  نافلاخم  هک  یلاح 
ینعم هب  لـصا  رد  بیغ  . تسا تاـسوسحم  ملاـع  ياـنعم  هب  تسا و  نآ  لـباقم  يهطقن  دوهـش  هکناـنچ  تـسا  سح  ءارواـم  ناـهج  لـماش 
میرک نآرق  رد  . دوشیم هتفگ  بیغ  نآ  هب  تسا  هدیـشوپ  ام  سح  زا  تاسوسحم  ءارو  ملاـع  نوچ  تسا و  ناـهنپ  هدیـشوپ و  هک  تسیزیچ 

دنوادـخ تسوا  تساـناد و  راکـشآ  ناـهنپ و  دوهـش ، بیغ و  هب  هک  يدـنوادخ  «. میحرلا نمحرلا  وه  ةداهـشلا  بیغلا و  ملاـع  :» میناوـخیم
ترـضح بئاـغ  ماـما  هب  ار  هیآ  نیا  رد  بیغ  مالـسلامهیلع  نیموـصعم  هـمئا  تاـیاور  زا  یخرب  رد  مـینیبیم  رگا  و  [ . 8 . ] میحر هدنـشخب و 

دنهاوخیم تقیقح  رد  (. تسا ناهنپ  اههدید  زا  تسا و  هدنز  نونکا  مه  هعیـش  هدیقع  هب  هک   ) دـناهدرک ریـسفت  مالـسلاهیلع  دوعوم  يدـهم 
ۀعیش نوقتملا  : » مالسلاهیلع قداصلا  لاق  . دنزاس مسجم  مالسلاهیلع  بئاغ  ماما  هب  تبسن  یتح  ار  نآ  لومش  بیغ و  هب  نامیا  يانعم  تعسو 

حیـضوت هیآ  نیا  نوماریپ  وا  زا  هک  لئاس  باوج  رد  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  هحفـص 16 ] بیاغلا [ .» ۀجحلا  وهف  بیغلا  مالـسلاهیلع و  یلع 
هیلع هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  [ . 9 . ] تساهرظن زا  هدیشوپ  تجح  نامه  بیغ  دنتسه و  مالسلاهیلع  یلع  نایعیـش  نایقتم  : دیامرفیم تساوخ 

مث بیغلاب : نونموی  نیذـلا  : لاقف هباتک : یف  هللا  مهفـصو  نم  کئلوا  . مهتبحم یلع  نیقتملل  یبوط  هتبیغ . یف  نیرباصلل  یبوط  ملـس : هلآ و  و 
هک یثیدـح  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  يراصنا  هللادـبع  نب  رباج  . نوبلاغلا مه  هللا  بزح  نا  الا  هللا . بزح  کئلوا  لاق 
رد ناگدـننکربص  لاح  هب  اشوخ  : دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  دـنکیم  لقن  نینچ  درمـشیم  ار  هناگهدزاود  ناماما 

نآرق دوخ  باتک  رد  دنوادخ  هک  دنتـسه  اهنامه  دـننامیم  اج  رب  اپ  هناگهدزاود  همئا  تبحم  رب  هک  یناسک  لاح  هب  اشوخ  . مئاق تبیغ  نامز 
[10 . ] دنزوریپ دنوادخ  بزح  هک  دیشاب  هاگآ  دنیادخ . بزح  نانآ  : دومرف هاگنآ  دنروآ  نامیا  بیغ  هب  هکنانآ  هدومن  ناشفـصو  نینچ  نیا 

.

هیآ 148 هرقب ، هروس 

نآرق رد  تیودهم  www.Ghaemiyeh.comيامیس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 75زکرم  هحفص 12 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


دهاوخ ار  امش  همه  دنوادخ  دیشاب  اجک  ره  دیریگ  یشیپ  اهیکین  اهیبوخ و  هب  سپ  . اعیمج هللا  مکب  تأی  اونوکت  ام  نیا  تاریخلا  اوقبتساف 
هب اـعیمج ) هللا  مکب  تأـی  اوـنوکت  اـمنیا   ) يهلمج هدیـسر  مالـسلامهیلع  نیموـصعم  همئا  زا  هـک  یناوارف  تاـیاور  رد  هحفـص 17 ] دروآ [ .

مکب تأی  اونوکت  امنیا  تاریخلا . اوقبتساف  :» هلوق یف  مالسلاهیلع  هللادبعیبا  نع  . تسا هدش  ریسفت  مالسلاهیلع  دوعوم  يدهم  نارای  باحصا و 
میرک نآرق  زا  هیآ  نیا  يهرابرد  مالسلاهیلع  قداص  ماما  . داعیم ریغ  یلع  نوعمتجی  هباحصا ، مالـسلاهیلع و  مئاقلا  یف  تلزن  لاق : «. ایعمج هللا 

: مالـسلاهیلع رقابلا  لاق  [ . 11 . ] دـش دـنهاوخ  عمج  یلبق  هدـعو  رارق و  نودـب  هدـش ، لزان  وا  باحـصا  مالـسلاهیلع و  مئاق  يهراـبرد  : دومرف
مه و الجر  رـشع  ۀعـضبلا  ةامثالثلا و  مالـسلاهیلع  مئاقلا  باحـصا  ینعی  اعیمج » هللا  مکب  تأی  اونوکت  امنیا  یلاعت  هلوق  و  ۀیالولا . تاریخلا  »
. تاریخ دیامرفیم : هیآ  نیا  نوماریپ  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  . فیرخلا عزقک  عزق  ةدحاو  ۀـعاس  یف  هللا  نوعمتجی و  لاق  ةدودـعملا . ۀـمالا  هللا 
دصیس و هک  مالسلاهیلع  مئاق  ترضح  باحصا  روظنم  دروآ : دهاوخ  ار  امـش  همه  دنوادخ  دیـشاب  اج  ره  دنوادخ : هدومرف  تسا و  تیالو 

کی رد  دنگوس  ادخ  هب  دنتـسه . اهنآ  هدودـعم  تما  زا  روظنم  دـنگوس  ادـخب  . دـشابیم رفن ) هدزیـس  دصیـس و  . ) دنـشابیم درم  دـنچ  هد و 
هحفص 18 ] [ . ] 12 . ] ددرگیم مکارتم  عمج و  داب  رثا  رب  هک  يزییاپ  ربا  ياههراپ  نوچ  مه  دش  دنهاوخ  عمج  یگمه  تعاس 

هیآ 155 هرقب ، هروس 

سرت و زا  يزیچ  هب  ار  امـش  هتبلا  .و  نیرباـصلا رـشب  تارمثلا و  سفنـالا و  لاومـالا و  نم  صقن  و  عوجلا . فوخلا و  نم  ءیـشب  مکنولبنل  و 
مادق نوکی  نا  دـب  ال  مالـسلاهیلع : قداصلا  لاق  . ار ناگـشیپ  ربص  هد  هدژم  مییامزآیم و  تارمث  اهناج و  لاوما و  زا  يدوبمک  یگنـسرگ و 

هللا باتک  یف  کلذ  نا  و  تارمثلا . سفنالا و  لاومالا و  نم  صقن  لتقلا و  نم  دـیدش  فوخ  مهبیـصی  سانلا و  اهیف  عوجت  ۀنـس  مئاقلا  مایق 
دهاوخ یلاس  مئاق . مایق  زا  شیب  راچان  هب  دومرف : مالسلاهیلع  قداص  ماما  ... عوجلا فوخلا و  نم  ءیـشب  مکنولبنل  و  ۀیآلا . هذه  الت  مث  نیبل .
لـصاح يدوبمک  اههویم  اهناج و  لاوما و  رد  و  دـسر . نانآ  هب  راتـشک  تهج  زا  يدـیدش  سرت  دنـشک و  یگنـسرگ  نآ  رد  مدرم  هک  دوب 

[ . 13 . ] دومرف توالت  ار  هیآ  نیمه  سپس  هدمآ و  ینشور  هب  نآرق  رد  بلطم  نیا  هتبلا  و  ددرگ .

هیآ 200 نارمع ، لآ  هروس 

ربارب رد  دـیزاس و  هشیب  ربص  دـیاهدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک  يا  . نوحلفت مکلعل  هللا  اوقتا  اوطبار و  اورباـص و  اوربصا و  اونما  نیذـلا  اـهیا  اـی 
هیآ نیرخآ  هیآ  نیا  هحفص 19 ] دیوش [ . راگتسر  دیاش  دیزیهرپب . ادخ  زا  و  دینک ، تبقارم  دوخ  ياهزرم  زا  دینک و  تماقتسا  زین  نانمـشد 

. تالکـشم ربارب  رد  یگداتـسیا  ياـنعم  هب  ربـص  هملک  - 1 اههژاو [ . 14 . ] هدوـمن هیکت  یـشزرا  هماـنرب  راـهچ  رب  تـسا و  نارمع  لآ  هروـس 
تسا هلعافم  باب  زا  رما  هغیص  اورباص . - 2. تسا يونعم  يدام و  يزوریپ  هنوگره  یلـصا  هشیر  تقیقح  رد  هک  تسا  ثداوح  تالیامت و 

تماقتـسا هب  روتـسد  لوا  هلحرم  رد  نآرق  نیاربانب  . تسا نارگید  تماقتـسا  ربص و  ربارب  رد  يرادـیاپ  ربص و  ياـنعم  هب  هرباـصم و  زا  ینعی 
رد تماقتـسا  هب  روتـسد  مود  هلحرم  رد  دوشیم و  لماش  ار  تالکـشم  ثداوح و  ربارب  رد  يرادیاپ  سفن و  اب  داهج  هنوگ  ره  هک  دهدیم 
وا يزوریپ  دوشن  زوریپ  ینورد  فعض  طاقن  حالصا  سفن و  اب  داهج  رد  یتلم  ات  هک  تسا  نیا  رگناشن  دوخ  نیا  دهدیم و  ار  نمـشد  ربارب 

يانعم هب  لصا  رد  هژاو  نیا  هدـش و  هتفرگ  طابر ) طبر و   ) يهدام زا  تسا  هلعاـفم  باـب  زا  زین  اوطبار  - 3. تسین نکمم  یجراخ  نمشد  رب 
هب بلق . طبر  .و  دنیوگیم طابر )  ) ارسناوراک هب  تهج  نیمه  هب  و  یلحم ) کی  رد  غالا  بسا و  نتسب  دننام  .) تسا یناکم  رد  يزیچ  نتسب 

هدمآ اهزرم  زا  تبقارم  يانعم  هب  اههطبارم  .و  تسا هدش  هتسب  ياهطقن  هب  لد  بلق و  هتـشر  ایوگ  تسا . رطاخ  نوکـس  لد و  شمارآ  يانعم 
هب هلمج  نـیا  زرم  هحفـص 20 ] زا [  عاـفد  يارب  دـننکیم  يرادـهاگن  لـحم  نآ  رد  ار  یگنج  لـئاسو  اـهبکرم و  نازابرـس و  اریز  تسا .

تالمح راتفرگ  زگره  ات  دهدیم  یمالسا  ياهروشک  تادحرس  اهزرم و  زا  مئاد  تبقارم  نمشد و  ربارب  رد  شاب  هدامآ  روتـسد  ناناملـسم 
لماش ار  یمالـسا  هعماج  دوخ و  زا  عافد  يارب  یگدامآ  هنوگره  هک  دراد  یعیـسو  ياـنعم  هطبارم  لاـح  ره  رد  . دـنوشن نمـشد  هناریگلفاـغ 
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نمشد یلامتحا  موجه  ربارب  رد  اهزرم  ظفح  يارب  یگدامآ  ینعی  هطبارم  ناونع  تحت  یثحب  داهج  باب  رد  زین  یمالسا  هقف  رد  و  دوشیم .
هدش حرطم  مالسلاهیلع  ماما  اب  هطبارم  هفیرـش  هیآ  نیا  لیذ  مالـسلامهیلع  نیموصعم  همئا  تارـضح  تایاور  زا  یخرب  رد  . تسا هدش  حرطم 

ناکرا زا  یکی  دوخ  هک  نتشاد  رارصا  وا  يوریپ  تعاطا و  رد  نتفرگ و  مکحم  ار  وا  یتسرپرس  تیالو و  هتشر  ینعی  ماما  اب  هطبارم  .و  تسا
: مالـسلاهیلع رقابلا  لاق  . دراپـسب وا  هب  ار  دوخ  دوشن و  ادـج  وا  زا  دزاس و  طوبرم  ادـخ  یلو  اب  ار  دوخ  ناـسنا  هلمج  کـی  رد  تسا و  ناـمیا 
هک ثـحب  دروـم  هفیرـش  هـیآ  نوـماریپ  مالـسلاهیلع  رقاـب  ماـما  . رظتنملا مکماـما . اوـطبار  مکودـع و  اورباـص  و  ضئارفلا ، ءادا  یلع  اوربـصا 

يادا رب  دینک . ربص  : تسا هدومرف  دییامن  هطبارم  دـیراداو و  ربص  هب  ار  رگیدـکی  دـنیک و  ربص  دـیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  دـیامرفیم :
هتـشر هب  ار  دوخ  دـییامن و  هطبارم  دیـشکیم  ار  شروهظ  راظتنا  هک  ناتماما  اب  نمـشد و  لباقم  رد  دـینک  تماقتـسا  يرادـیاپ و  و  ضئارف .

هحفص 21 ] [ . ] 15 . ] دیدنبب وا  تیالو 

هیآ 69 ءاسن ، هروس 

یسک .و  اقیفر کئلوا  نسح  نیحلاصلا و  ءادهـشلا و  نیقیدصلا و  نییبنلا و  نم  مهیلع  هللا  معنا  نیذلا  عم  کئلواف  لوسرلا ، هللا و  عطی  نم  و 
زا دـنترابع  هک  هدرک . مامت  اهنآ  رب  ار  دوخ  تمعن  ادـخ  هک  دوب  دـهاوخ  یناسک  نیـشن  مه  تمایق ) رد   ) دـنک تعاطا  ار  ربمایپ  ادـخ و  هک 

ادخ و نامرف  عیطم  هک  یناسک  تاراختفا  زا  رگید  یکی  هیآ  نیا  رد  . دنتـسه یبوخ  ياهقیفر  اهنآ  ناحلاص و  ءادهـش و  ناقیدص . ناربمایپ .
دوخ تمعن  دنوادخ  هک  تسا  یناسک  اب  ینیـشن  مه  نآ  تسا و  هدرک  حرطم  اهنآ  يارب  ار  یتازایتما  تقیقح  رد  هدش و  نایب  دنـشاب  ربمایپ 

هب هراشا  تسا . هدرک  مامت  اهنآرب  ار  شیوخ  تمعن  دنوادخ  هک  یناسک  نایب  بلطم و  نیا  حیضوت  رد  سپس  .و  تسا هدرک  مامت  اهنآ  رب  ار 
هک دنتـسه  دـنوادخ  صوصخم  ناگداتـسرف  ءایبنا : - 1 اههژاو . دنتـسه عوضوم  نیا  هناـگراهچ  ناـکرا  عقاو  رد  هک  دـنکیم  هفیاـط  راـهچ 

تسار نخس  رد  مه  هک  یناسک  ینعی  ناقیدص : - 2. دنرادیمرب میقتسم  طارص  هب  توعد  مدرم و  يربهر  تیاده و  يارب  ار  ماگ  نیتسخن 
همئا مالـسلاهیلع و  یلع  هب  قیدـص  تاـیاور  زا  یـضعب  رد  .و  دـننکیم تاـبثا  ار  دوـخ  راـتفگ  قدـص  رادرک  لـمع و  اـب  مـه  دـنیوگیم و 
دارفا ای  یهلا و  كاپ  هدـیقع  فدـه و  هار  رد  ناگدـش  هتـشک  ینعی  ءادهـش : - 3 هحفـص 22 ] تسا [ . هدش  ریـسفت  مالـسلاهیلع  نیموصعم 

ياهراک ماجنا  اب  هک  ياهتسجرب  هتسیاش و  دارفا  ینعی  ناحلاص : - 4 [ . 16 . ] دنتسه اهناسنا  لامعا  هاوگ  دهاش و  تمایق  زور  هک  ياهتـسجرب 
هب نیحلاص  تایاور  زا  ياهراپ  رد  تهج  نیمه  هب  .و  دـناهدش لئان  ياهتـسجرب  تاماقم  هب  ءایبنا  رماوا  زا  يوریپ  دـیفم و  هدـنزاس و  تبثم و 

: ءادهشلا و  مالسلاهیلع . یلع  نیقیدصلا : و  هللا . لوسر  نییبنلا : مالسلاهیلع : قداصلا  لاق  . تسا هدش  ریسفت  مالسلامهیلع  همئا  هدیزگرب  نارای 
هک شریـسفت  رد  میهاربا ، نب  یلع  . دـمحم لآ  نم  مئاـقلا  اـقیفر : کـئلوا  نسح  .و  ۀـمئالا نیحلاـصلا : و  مالـسلاامهیلع ، نیـسحلا  نسحلا و 

یلع ناقیدص  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نییبن  دومرف : مالـسلاهیلع  ماما  دـیوگ : تسا  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  هب  بوسنم 
[17 . ] تسا مالسلاهیلع  دمحم  لآ  زا  مئاق  ناقیفر ، وکین  و  دنشابیم . مالسلامهیلع  همئا  ناحلاص : نیسح و  نسح و  نادیهش : مالـسلاهیلع و 

.

هیآ 9 فص ، هروس  هیآ 33 - هبوت ، هروس 

نییآ تیاده و  اب  ار  شلوسر  هک  تسا  یسک  وا  . نوکرشملا هرک  ول  هلک و  نیذلا  یلع  هرهظیل  قحلا  نید  يدهلاب و  هلوسر  لسرا  يذلا  وه 
ندـش یناهج  زا  ربخ  هیآ  نیا  هحفص 23 ] دنشاب [ . هتـشاد  تهارک  ناکرـشم  دنچ  ره  دنادرگ . بلاغ  اهنییآ  همه  رب  ار  وا  ات  داتـسرف . قح 

هک تسنآ  نخس  نیا  ینعم  تسا و  ناهج  نایدا  همه  رب  مالسا  هبناج  همه  يزوریپ  هیآ  موهفم  دهدیم . نییآ  نیا  نتشگ  ریگملاع  مالسا و 
نیا رـضاح  لاـح  رد  هک  تسین  کـش  و  تشگ . دـهاوخ  زوریپ  ناـهج  همه  رب  تفرگ و  دـهاوخ  ارف  ار  نیمز  يهرک  همه  مالـسا  ماـجنارس 

هدیسر ام  هب  هک  یفلتخم  تایاور  قبط  .و  تسا ققحت  لاح  رد  اجیردت  دنوادخ  یمتح . يهدعو  نیا  هک  مینادیم  یلو  هتفاین  ققحت  عوضوم 
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رقابلا لاق  . دـشخب ققحت  ار  مالـسا  ندـش  یناهج  يهمانرب  و  دـنک . روهظ  مالـسلاهیلع  يدـهم  هک  دوب  دـهاوخ  یماگنه  هماـنرب  نیا  لـماکت 
مالـسلاهیلع رقاـب  ماـما  . ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحمب  رقا  ـالا  دـحا  یقبی  ـالف  يدـهملا ، جورخ  دـنع  نوـکی  کـلذ  نا  مالـسلاهیلع :

زور نآ  رد  دریذپیم . تروص  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  زا  يدهم  روهظ  ماگنه  هب  تسا  هیآ  نیا  رد  هک  ياهدعو  دیامرفیم :
هللا لوسر  لاق  [ . 18 . ] دنکیم ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  تیناقح  هب  رارقا  هکنیا  رگم  دوب  دهاوخن  یقاب  نیمز  يور  رد  سک  چیه 

یقاب ياهناخ  چیه  نیمز  يهحفص  رب  . مالسالا ۀملک  هللا  هلخدا  الا  ربو  ردم و ال  تیب  ضرالا  رهظ  یلع  یقبی  ال  ملس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
رد ار  مالـسا  مان  دنوادخ  هکنیا  رگم  هدش ، هتفاب  وم  گرک و  زا  هک  ییاههمیخ  هن  هدش و  هتخاس  لگ  گنـس و  زا  هک  ییاههناخ  هن  دـنامن .

هحفص 24 ] [ . ] 19 . ] دنکیم دراو  نآ 

هیآ 5 میهاربا ، هروس 

هک هنوگنامه  تسا ، هللا  مایا  اهزور ، همه  املسم  . روایب نانآ  دای  هب  ار  دنوادخ  ياهزور  وش . رکذتم  اهنآ  هب  ار  هللا  مایا  .و  هللا مایاب  مهرکذ  و 
مایا ناونع  نینچمه  تسا ، نآ  یگژیو  رب  لیلد  هدش ، هدیمان  ادخ ) هناخ   ) هللا تیب  مان  هب  یـصاخ  هطقن  رگا  تسادخ ، هب  قلعتم  اهناکم  همه 

( هللا مایا   ) مییوگب دیاب  الوصا  .و  دـنراد ياهداعلا  قوف  شـشخرد  ییانـشور و  زایتما و  هک  تسا  یـصوصخم  ياهزور  هب  هراشا  املـسم  هللا ،
هدیـشخرد نانچ  نآ  رد  ادخ  ياهنامرف  زا  یکی  هک  زور  ره  نیاربانب  . تسا رـشب  یگدنز  خیرات  رد  یتمظع  ياراد  هک  تسا  ییاهزور  مامت 

هب یتربع  سرد  و  هدوشگ ، اهناسنا  یگدـنز  رد  ياهزات  لصف  هک  زور  ره  . تسا هللا  مایا  زا  هداد  رارق  دوخ  عاعـشلا  تحت  ار  روما  يهیقب  هک 
هدش هداتسرف  یتسین  هرد  رعق  هب  زور  نآ  رد  یـشکندرگ  نوعرف  توغاط و  ای  و  هتـسویپ ، عوقو  هب  نآ  رد  يربمایپ  مایق  روهظ و  هداد و  اهنآ 

رابخا رد  ساسا  نیا  رب  .و  دیمان هللا  مایا  ناوتیم  ار  اهنآ  همه  هتفر . نیب  زا  یتعدب  ملظ و  هدش و  اپ  رب  یتلادـع  قح و  هک  زور  ره  هصالخ  و 
: مالسلاهیلع رقابلا  لاق  . تسا هدش  ریـسفت  یمهم  زاس و  تشونرـس  ساسح و  ياهزور  هب  هللا ) مایا   ) مالـسلامهیلع نیموصعم  همئا  تایاور  و 

ياهزور دـیامرفیم : یثیدـح  رد  مالـسلاهیلع  رقاـب  ماـما  . ۀـمایقلا موی  ةرکلا و  موی  و  مالـسلاهیلع : مئاـقلا  موقی  موی  . ۀـثالث لـجوزع  هللا  ماـیا 
[ . 21 . ] دشابیم تمایق  زور  و  [ 20 ، ] تعجر زور  و  دزیخ ، اپب  مئاق  هک  يزور  - 1 هحفص 25 ] تسا [ . زور  هس  لجوزع  دنوادخ 

هیآ 38-36 رجح ، هروس 

زیخاتـسر زور  ات  ارم  اراـگدرورپ  تفگ : ناطیـش ) .) مولعملا تقولا  موی  یلا  نیرظنملا ، نم  کـناف  لاـق  نوثعبی . موی  یلا  ینرظناـف  بر  لاـق 
ادخ هاگرد  زا  یتقو  سیلبا  . ینیعم تقو  زور و  ات  هکلب  زیخاتـسر ) زور  ات  هن  اما  . ) یناگتفای تلهم  زا  وت  دومرف : راذـگب ، هدـنز  و  هد ، تلهم 

نادنزرف زا  ار  شیوخ  ماقتنا  ات  تشگ ، روهلعش  شلد  رد  هنیک  شتآ  دش . وا  یتخبدب  ببس  ناسنا  شنیرفآ  هک  درک  ساسحا  و  دش ، هدنار 
نیا دادن  هزاجا  وا  هب  تلاجخ  اب  مأوت  یهاوخدوخ  رورغ و  یلو  ادخ ، نامرف  هن  مدآ و  هن  دوب . وا  دوخ  یلـصا  رـصقم  دـنچ  ره  دریگب ، مدآ 
یلو تفریذپ ، ار  شاهتساوخ  مه  دنوادخ  هد ، تلهم  زیخاتـسر  زور  ات  ارم  هک  درک  اضاقت  نینچ  ادخ  هاگرد  زا  اذل  دنک . كرد  ار  تیعقاو 

 ] هللا نکل  ال و  سانلا ؟ یلاعت  هللا  ثعبی  موی  هنا  بسحتا  : بهو ای  مالسلاهیلع : قداصلا  لاق  . زیخاتـسر زور  ات  هن  [ 22  ] ینیعم نامز  تقو و  ات 
موی کلذـف  هقنع ، برـضی  هتیـصانب و  ذـخأیف  انمئاق ، لجوزع  هللا  ثعب  اذاف  اـنمئاق . لـجوزع  هللا  ثعبی  موی  یلا  هرظنا  لـجوزع  هحفص 26 ]
تقو : دومرف درک  لاوس  وا  زا  مولعم  تقو  هیآ و  نیا  نوماریپ  هک  بهو  ماـنب  یـصخش  باوج  رد  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  . مولعملا تقوـلا 

ار وا  دـنوادخ  هاگ  ره  . تسا ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  مئاق  مایق  زور  مولعم  تقو  هکلب  تسین  تمایق  زور  هیآ  نیا  رد  مولعم 
دوشیم و هتفرگ  وا  یناـشیپ  هاـگنآ  . راـگزور نیا  زا  ياو  يا  دـیوگیم : دوریم و  هار  شیاـهوناز  رب  هکیلاـح  رد  دـیآیم  سیلبا  دزیگنارب 

[ . 23 . ] دسریم نایاپ  هب  وا  تدم  هک  تسا  مولعم  تقو  نامه  ماگنه  نیا  دوشیم و  هدز  شندرگ 
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هیآ 87 رجح ، هروس 

رد عبساههژاو  . میداد میظع  نآرق  و  یناثم ) تیآ  تفه  . ) دمح يهروس  وت  هب  ام  ربمایپ  يا  . میظعلا نآرقلا  یناثملا و  نم  اعبس  كانیتأ  دقل  و 
دمح يهروـس  زا  هیاـنک  ار  یناـثملا ) نـم  اعبـس   ) تاـیاور نارـسفم و  رتـشیب  تـسا و  اـهات  ود  ياـنعم  هـب  یناـثم  تـفه و  ياـنعم  هـب  تـغل 

ود زا  هکنیا  ای  هدـیدرگ و  لزان  ربمایپ  رب  راـب  ود  هتـشاد  هک  یتیمها  رطاـخب  تسا و  هیآ  تفه  فورعم  رباـنب  دـمح  يهروس  اریز  . دـناهتفرگ
زامن ره  رد  هکنیا  ای  تسادخ و  ناگدنب  ياههتـساوخ  نآ  زا  یمین  دنوادخ و  يانث  دـمح و  نآ  زا  یمین  هحفص 27 ] هدش [  لیکشت  شخب 

لامتحا زین  نیرسفم  زا  یخرب  تسا  هدش  قالطا  نآ  رب  اهاتود  ینعی  یناثم )  ) هملک تاهج  نیا  يور  دوشیم  هدناوخ  راب  ود  دمح  يهروس 
یلـص مرکا  لوسر  رب  رابود  نآرق  هک  اریز  . نآرق دوخ  زا  هیانک  یناثم  تسا و  نآرق  زاغآ  گرزب  يهروس  تفه  هب  هراشا  عبـس  هک  دناهداد 

نم اعبس   ) ساسا نیا  رب  فلتخم  ياهنامز  رد  اهزاین و  بسح  رب  یجیردت و  رابکی  یعمج و  لوط  هب  رابکی  دش . لزان  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا 
دقل و  : ) لـجوزع هللا  لوق  یف  مالـسلاهیلع  رفعجیبا  نع  . تسا هدـش  لزاـن  راـبود  هک  نآرق  عوـمجم  زا  مهم  يهروـس  تفه  ینعی  یناـثملا )

: دـیامرفیم هیآ  نیا  دروم  رد  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  . مالـسلاهیلع مئاقلا  ۀـمئألا و  نم  ۀعبـس  لاق  میظعلا ) نآرقلا  یناثملا و  نم  اعبـس  كانیتا 
[ . 24 . ] دشابیم مالسلاهیلع  مئاق  ماما و  تفه  روظنم 

هیآ 33 ءارسا ، هروس 

هطلـس وا  یلو  يارب  هدـش  هتـشک  مولظم  هک  سک  نآ  .و  اروصنم ناک  هنا  لتقلا . یف  فرـسی  الف  اناطلـس  هیلول  انلعج  دـقف  امولظم  لتق  نم  و 
مد يایلوا  يارب  هک  صاصق ) قح   ) هلئـسم هیآ  نیا  رد  . تسا تیامح  دروم  وا  هک  ارچ  دنکن . فارـسا  لبق  رد  اما  میداد  رارق  صاصق ) قح  )
ارچ دیامن ، فارـسا  لتق  رد  و  دنک ، هبلاطم  دوخ  قح  زا  شیب  دـیابن  مد  یلو  لاح  نیع  رد  اما  . تسا هدـش  حرطم  هحفص 28 ] تسا [  تباث 

دروم دناهدرکن  زواجت  دوخ  دح  زا  دنرادیمرب و  ماگ  مالسا  عرـش و  هدودحم  رد  هک  مادام  لوتقم  يایلوا  يرآ  . تسا تیامح  دروم  وا  هک 
هیآ نیا  دنیامرفیم  هفیرش  هیآ  نیا  لیذ  رد  هک  هدیسر  ام  هب  مالسلاهیلع  نیموصعم  همئا  ترـضح  زا  یناوارف  تایاور  . دنتـسه یهلا  ترـصن 

هراـشا تاـیاور  نیا  زا  یخرب  هب  اـجنیا  رد  . تسا مالـسلاهیلع  نسحلا  نبا  ۀـجح  ترـضح  وا  مد  یلو  تسا و  مالـسلاهیلع  نیـسح  هب  طوبرم 
ضرالا لها  لتق  ولف  مالسلاهیلع  نیـسحلا  مدب  لتقیف  جرخی  مالـسلاهیلع  دمحم  تیب  لآ  مئاق  کلذ  لاق : مالـسلاهیلع : قداصلا  نع  . دوشیم

ۀلتق يرارذ  هللا  لتقی و  : مالسلاهیلع هللادبع  وبا  لاق  مث  . افرسم نوکیف  ائیـش  عنـصیل  نکی  مل  يا  لتقلا  یف  فرـسی  الف  هلوق : افرـسم و  نکی  مل 
مئاق نآ  : دومرف هدومن  لاوس  هیآ  نیمه  يهرابرد  وا  زا  هک  یـصخش  باوج  رد  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  . مهئابآ لاعفل  مالـسلاهیلع  نیـسحلا 
سپ دشکیم . ار  شنانمـشد  مالـسلاهیلع  نیـسح  نوخ  ماقتنا  هب  دـنکیم و  جورخ  هک  تسا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  تیب  لآ 

دهدیمن ماجنا  يراک  ینعی  دنک ) فارسا  نتـشک  رد  دابم  سپ   ) هدومرف هکنیا  و  دوب . دهاوخن  فرـسم  دناسر  لتق  هب  ار  نیمز  لها  هچنانچ 
مالسلاهیلع نیسح  ناگدنشک  ناگداون  مالسلاهیلع  مئاق  دنگوس  ادخ  هب  دومرف : مالسلاهیلع  ماما  هاگنآ  . دشاب هدرک  فارسا  نآ  ببس  هب  هک 

هب دـیوگیم  يوره  حـلاص  نب  مالـسلادبع  يرگید  ثیدـح  رد  هحفــص 29 ] [ . ] 25 . ] دـناسریم لتق  هب  ناشناردـپ  ياـهراک  ببـس  هب  ار 
مالسلاهیلع قداص  ماما  زا  هک  یثیدح  نیا  يهرابرد  هللا : لوسر  نب  ای  مدرک  ضرع  مالـسلاهیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  نسحلاوبا  ترـضح 
ناشناردپ ياهراک  رطاخ  هب  ار  مالسلاهیلع  نیسح  نالتاق  ناگداون  يرارذ و  دنک  مایق  مالـسلاهیلع  مئاق  هاگ  ره  : دیامرفیم هک  هدش  تیاور 

یـسفن چیه  : ) هک دیوگیم  هچ  هیآ  نیا  سپ  مدرک  ضرع  . تسا روط  نیمه  دومرف  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  ؟ دییامرفیم هچ  دناسریم  لتق  هب 
هب ءادهشلادیس  ناگدنشک  ناگداون  يرارذ و  یلو  . تسا قداص  شلاوقا  رد  دنوادخ  دومرف : ماما  [ . 26 ( ] دریگیمن شود  رب  ار  يرگید  راب 

هداد ماجنا  ار  نآ  هک  یسک  نوچ  مه  دشاب  یضار  يراک  هب  سک  ره  دننکیم و  راختفا  اهتیانج  نآ  هب  دنتسه و  یـضار  ناشناردپ  يهدرک 
لتاق کیرش  دنوادخ  دزن  هداد  اضر  هکنآ  دشاب . یضار  شندش  هتشک  هب  برغم  رد  يرگید  درم  دوش و  هتشک  قرشم  رد  يدرم  هچنانچ  و 

نآرق رد  تیودهم  www.Ghaemiyeh.comيامیس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 75زکرم  هحفص 16 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


يوار . دشکیم دنایـضار  ناشناردپ  رادرک  زا  هکنیا  رطاخب  ار  اهنآ  دنک  جورخ  یتقو  مالـسلاهیلع  مئاق  ترـضح  ساسا  نیا  رب  . دوب دهاوخ 
ار ناشیاهتـسد  سپ  دیامن . یم  زاغآ  هبیـش  ینب  زا  دومرف : ؟ دنکیم راک  هچ  لوا  دزیخ  اپب  امـش  زا  مئاق  هاگ  ره  : مدرک ضرع  ماما  هب  دـیوگ 
وا : دومرف هیآ  نیمه  نوماریپ  مه  مالـسلاهیلع  رقاـب  ماـما  و  هحفـص 30 ] [ . ] 27 . ] دنتـسه لجوزع  هللا  تیب  نادزد  اـهنآ  نوچ  دـنکیم  عطق 

هبلاطم ار  مالسلاهیلع  نیسح  نوخ  دزیخ  اپب  نوچ  ام  زا  مئاق  میتسه و  وا  يایلوا  ام  دش و  هتشک  مولظم  هک  تسا  مالسلاهیلع  یلع  نب  نیسح 
مالـسلاهیلع نیـسح  هدش  هدیمان  لوتقم  هکنآ  : دومرف دعب  . درک فارـسا  نتـشک  رد  دوشیم  هتفگ  هکنیا  ات  دـشکیم  ردـقنآ  سپ  دـیامنیم .

ات دـسرن  نایاپ  هب  ایند  انامه  تسا ) دـیوم  روصنم و  وا  هک   ) دـشکب ار  شلتاق  ریغ  هک  تسنآ  لـتق  رد  فارـسا  تسا و  مئاـق  وا  یلو  تسا و 
راشرـس روج  ملظ و  زا  هکنانچ  مه  دزاس  رپ  لدـع  طـسق و  زا  ار  نیمز  دزیخ و  اـپب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  لآ  زا  يدرم  هکنیا 

[ . 28 . ] دشاب هدش 

هیآ 81 ءارسا ، هروس 

رد . تسا یندـش  دوبان  ینتفر و  لطاب  هتبلا  هک  دـش  دوبان  لطاب  دـمآ و  قح  هک  وگب  . اقوهز ناک  لطابلا  نا  لطابلا . قهز  قحلا و  ءآج  لـق  و 
دهاوخن ییاـقب  ماود و  یلو  دراد  ینـالوج  هچرگا  تسا  یندـش  دوباـن  لـطاب  هک  تسا  ثحب  دروم  لـطاب  قح و  تعیبـط  هفیرـش ، هیآ  نیا 

يدهم مایق  هب  لطابلا ) قهز  قحلا و  ءاج   ) هلمج تایاور  زا  یخرب  رد  . دوب دهاوخ  قح  نارادـفرط  قح و  نآ  زا  يزوریپ  ماجنارـس  تشاد و 
نیا يانعم  دومرف : رقاب  ماما  هحفص 31 ] لطابلا [ .) ۀلود  تبهذ  مئاقلا  ماق  اذا  : ) مالسلاهیلع رقابلا  لاق  . تسا هدش  ریـسفت  مالـسلاهیلع  دوعوم 

تـسا هدیـسر  ام  هب  يرگید  تیاور  رد  [ . 29 . ] دوشیم هدـیچرب  لطاب  تلود  دـنک . مایق  مالـسلاهیلع  مئاق  ماما  هک  یماـگنه  تسا : نیا  هیآ 
[30 (. ] اقوهز ناک  لطابلا  نا  لطابلا . قهز  قحلا و  ءاج  .) دوب هتـسب  شقن  هلمج  نیا  شیوزاب  رب  تفای  دلوت  مالـسلاهیلع  يدهم  هک  یماگنه 

نیرتنشور زا  مالسلاهیلع  دوعوم  يدهم  مایق  هکلب  تسین . قادصم  نیا  هب  هیآ  عیسو  يانعم  راصحنا  تایاور  رابخا و  نینچ  نیا  موهفم  هتبلا  .
دش مارحلا  دجسم  دراو  ادخ  ربمایپ  هکم  حتف  زور  رد  . تسا ناهج  رـسارس  رد  لطاب  رب  قح  ییاهن  يزوریپ  شاهجیتن  هک  تسنآ  ياهقادصم 

نوگنرـس دوخ  ياصع  اب  يرگید  زا  سپ  ار  کی  ره  دوب  هدـش  هدـیچ  هبعک  هناخ  درگرب  برع  لئابق  هب  طوبرم  هک  ار  تب  يدایز  دادـعت  و 
(. اقوهز ناک  لطابلا  نا  لطابلا . قهز  قحلا و  ءاج  :) دومرفیم هتسویپ  تخاس و 

هیآ 110 هط ، هروس 

یلو دنادیم  ار  همه  دنراد  ور  شیپ  رد  ار  هچنآ  هتشذگ و  قئالخ  رب  هچنآ  دنوادخ  . املع هب  نوطیحی  مهفلخ و ال  ام  مهیدیا و  نیب  ام  ملعی 
اهنآ يازج  هب  تبـسن  مه  قلخ و  لامعا  هب  تبـسن  مه  تسا  دنوادخ  یملع  هطاحا  رگنایب  هیآ  نیا  . دنرادن راگرورپ  هب  یملع  يهطاحا  اهنآ 

زا مه  دشاب و  هاگآ  الماک  هداد  خر  هک  یثداوح  زا  یضاق  هک  تسا  هنالداع  هحفص 32 ] لماک و [  تواضق  نکر  ود  تقیقح  رد  ود  نیا  و 
یلع . مالـسلاهیلع مئاقلا  رابخا  نم  مهفلخ ) ام  و   ) ءایبنألا رابخا  نم  یـضم  ام  مهیدـیا ) نیب  ام   ) مالـسلاهیلع قداصلا  لاـق  . نآ يازج  مکح و 

. هتشذگ ناربمایپ  ثداوح  رابخا و  ینعی  هتشذگ  نانآ  رب  هچنآ  : دومرف هک  دنکیم  لقن  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  شریـسفت  رد  میهاربا  نبا 
[ . 31 . ] مالسلاهیلع مئاق  ترضح  رابخا  ینعی  دمآ  دهاوخ  نانآ  رب  هدنیآ  رد  هچنآ  و 

هیآ 115 هط ، هروس 

وا يارب  يراوتسا  مزع  هدرک و  شومارف  وا  اما  میدوب . هتفرگ  نامیپ  مدآ  زا  لبق  زا  ام  . امزع هل  دجن  مل  یسنف و  لبق  نم  مدآ  یلا  اندهع  دقلو 
زا تسخن  هیآ  نیا  رد  . تسا یبلاج  تاکن  اب  هتخیمآ  دروم  ره  رد  یلو  تسا  هدمآ  نآرق  رد  اهراب  سیلبا  مدآ و  تشذگرـس  هچرگ  . میتفاین

مکحم شنامیپ  رـس  رب  درک و  شومارف  وا  یلو  میدوب  هتفرگ  نامیپ  دهع و  البق  مدآ  زا  ام  دیامرفیم : دیوگیم و  نخـس  ادخ  اب  مدآ  نامیپ 

نآرق رد  تیودهم  www.Ghaemiyeh.comيامیس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 75زکرم  هحفص 17 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


تخرد هب  ندشن  کیدزن  رب  ینبم  ادخ  نامرف  دناهتفگ  یضعب  تسا . دهع  مادک  دهع  نیا  زا  روظنم  اجنیا  رد  لاحاههژاو  . درکن یگداتـسیا 
اهنآ هک  دناهداد  يرگید  تالامتحا  نارسفم  زا  یـضعب  هتبلا  هحفص 33 ] دنکیم [ . دییأت  ار  ریـسفت  نیا  زین  يددعتم  تایاور  تسا ، عونمم 

اما .و  دنکن يوریپ  وا  زا  تسوا و  تخسرس  نمشد  ناطیـش  هک  مدآ  هب  دنوادخ  راطخا  دننام  . درمـش ناوتیم  ینعم  نیا  گرب  خاش و  زین  ار 
ندرک كرت  يانعم  هب  ای  هکلب  . درادـن دوجو  یتمالم  باتع و  قلطم  یـشومارف  رد  اریز  تسین  قلطم  یـشومارف  يانعم  هب  املـسم  یـشومارف ،
يانعم هب  ای  و  يدرک . شومارف  ار  دوخ  دـهع  ایوگ  : مییوگیم هدرکن  افو  شدوخ  دـهع  هب  هک  یـسک  هب  هرمزور  تاریبعت  رد  هکنانچ  تسا .

ربارب رد  ار  ناسنا  هک  تسا  یمکحم  هدارا  میمصت و  اجنیا  رد  مزع  زا  روظنم  .و  دوشیم ادیپ  یهجوت  مک  رطاخ  هب  هک  تسا  ییاهیشومارف 
هب ای  دز و  رـس  وا  زا  ییالوا  كرت  اهنت  هکلب  دشن ، یهانگ  بکترم  مدآ  کش  نودب  لاح  ره  رد  . دـنک ظفح  ناطیـش  دـنمورین  ياههسوسو 

ایند و رد  یگدنز  تهج  ندـش  هدامآ  يارب  یـشیامزآ  نارود  کی  هکلب  دوبن . فیلکت  نارود  تشهب  رد  مدآ  تنوکـس  نارود  رگید  ریبعت 
هللاذخا : لاق مالـسلاهیلع  رفعجیبا  نع  : تسا هدـمآ  نینچ  هفیرـش  هیآ  نیمه  لیذ  رد  تایاور  زا  یخرب  رد  . دوب فیلاکت  تیلووسم  شریذـپ 

ةالو مالسلاهیلع  هدعب  نم  ءایصوالا  نینموملاریما و  ایلع  نا  و  یلوسر . ادمحم  اذه  نا  .و  یلب اولاق  مکبرب . تسلا  لاق : نییبنلا و  یلع  قاثیملا 
هب دبعاو  یئادعا . نم  مقتنا  و  یتلود . هب  رهظا  ینیدل و  هب  رـصتنا  مالـسلاهیلع  يدهملا  يدـهملا  نا  و  هحفـص 34 ] یملع [ . نازخ  و  يرما .
مدآل نکی  مل  مالـسلاهیلع و  يدهملا  یف  ۀسمخلا  ءالوهل  ۀمیزعلا  تتبثف  . رقی مل  مدآ و  دـحجی  ملو  . اندهـش انبر و  انررقا  اولاق : . اهرک اعوط و 
نینچ رقاب  ماما  زا  هزمح  وبا  . امزع هل  دـجن  مل  یـسنف و  لبق . نم  مدآ  یلا  اندـهع  دـقل  و  یلاعت . كرابت و  هللا  لوق  وه  رارقالا و  یلع  ۀـمیزع 
لوسر دمحم  نیا  هکنیا  .و  ارچ دنتفگ : متـسین  ناتراگدرورپ  نم  ایآ  دومرف : تفرگ و  نامیپ  ناربمایپ  زا  دنوادخ  : دومرف هک  دنکیم  تیاور 
يدـهم هکنیا  و  دـننم . ملع  ياـههنیجنگ  نم و  رما  ناـیلاو  وا  زا  سپ  نانیـشناج  تسا و  نینموـملاریما  مالـسلاهیلع  یلع  هکنیا  تـسا و  نـم 

و مشکیم . ماقتنا  منانمشد  زا  مزاسیم و  راکشآ  وا  ببس  هب  ار  متلود  مریگیم و  يرای  منید  يارب  وا  هلیسو  هب  هک  تسا  یسک  مالسلاهیلع 
رارقا هن  درک و  راـکنا  هن  مدآ  یلو  میداد : تداهـش  میدرک و  رارقا  اراـگدرورپ  دـنتفگ : ؟ موـش تداـبع  تـهارک  اـی  عوـط  هـب  وا  هلیـسو  هـب 
تسا نیا  .و  دوبن نآ  هب  رارقرب  یمزع  مدآ  يارب  دش و  تباث  مالسلاهیلع ) يدهم  تهج  زا   ) نت جنپ  نآ  يارب  یمزعلاولوا  بصنم  سپ  . دومن

. میتفاین يرادیاپ  میمـصت  مزع و  شیارب  درک و  شومارف  وا  سپ  میدرک . یـشرافس  مدآ  هب  شیپ  زا  ام  هک  یتسار  هب  :و  دـنوادخ لوق  يانعم 
هیلا اندهع  لاق : . امزع هل  دجن  ملو  یسنف  لبق  نم  مدآ  یلا  اندهع  دقل  .و  لجوزع هللا  لوق  یف  مالـسلاهیلع  رفعجیبا  نع  هحفص 35 ] [ . ] 32]
یف مهیلا . دـهع  هنال  مزعلا . یلوا  مزعلاولوا  یمـس  امنا  .و  اذـکه مهنا  مزع . هل  نکی  مل  كرتف و  مالـسلاهیلع  هدـعب  نم  ۀـمئالا  دـمحم و  یف 

رد مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  . هب رارقالا  کلذک و  کلذ  نا  یلع  مهمزع  عمجا  و  هتریـس . يدهملا و  مالـسلاهیلع و  هدعب  نم  ءایـصوالا  دمحم و 
كرت وا  سپ  میداد . دهع  شرافس و  وا  هب  ترضح  نآ  زا  سپ  ناماما  دمحم و  يهرابرد  ینعی  : دیامرفیم نینچ  هفیرش  هیآ  نیمه  حیـضوت 

ترضح يهرابرد  دنوادخ  هک  تسا  تهج  نیدب  دناهدش  هدیمان  مزعلاولوا  هک  یناربمایپ  .و  دننانچ ناشیا  هکنیا  رب  تفرگن  میمـصت  دومن و 
نیا رب  الماک  ناشمزع  یگمه  . درک شرافس  ناشیا  هب  وا  شور  هویش و  يدهم و  ترـضح  هژیوب  وا و  زا  دعب  يایـصوا  مالـسلاهیلع و  دمحم 

[ . 33 . ] دندرک فارتعا  رارقا و  نآ  هب  تسا و  نینچ  نیا  بلطم  هک  تفرگ  قلعت 

هیآ 135 هط ، هروس 

هب اما  دیشک . راظتنا  لاح  میراظتنا . رد  امش  ام و  همه  وگب  . يدتها نم  يوسلا و  طارصلا  باحصا  نم  نوملعتسف  اوصبرتف . صبرتم . لک  لق 
لوسر هب  دنوادخ  هیآ  نیا  رد  هحفص 36 ] تسا [ . هتفای  تیاده  یسک  هچ  تسا و  میقتسم  طارص  باحـصا  زا  یـسک  هچ  دینادیم  يدوز 

ام . میراظتنا رد  امـش  ام و  همه  : دیوگب دنک و  راطخا  هناعطاق  وجهناهب  جوجل و  نارکنم  هب  هک  دـهدیم  روتـسد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
نینچ هک  نونکا  . دریگب ار  ام  ناماد  بئاصم  تالکشم و  هک  دیتسه  نیا  راظتنا  رد  مه  امش  میراد . امش  دروم  رد  ار  یهلا  ياههدعو  راظتنا 

قح و هاگلزنم  هب  یناسک  هچ  دـنقح و  نییآ  میقتـسم و  هار  لها  یناـسک  هچ  تسناد . دـیهاوخ  يدوز  هب  اـما  . دـیرب رـس  هب  راـظتنا  رد  تسا 
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نم نوملعتـسف  : لجوزع هللا  لوق  نع  یبا  تلأـس  لاـق : مالـسلاهیلع  رفعج  نب  یـسوم  نسحلا  یبا  نع  . دـنتفای تیادـه  یهلا  نادواـج  تمعن 
هللا باتک  یف  اهلثم  هتعاط و  یلا  يدتها  نم  يدهلا  .و  مالسلاهیلع مئاقلا  وه  يوسلا ) طارصلا   ) لاق يدتها . نم  يوسلا و  طارـصلا  باحـصا 

يهرابرد دـیوگیم  مالـسلاهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  (. انتیالو یلا   ) لاق يدـتها  مث  احلاص  لمع  نمآ و  بات و  نمل  رافغل  ینا  .و  لـجوزع
تسا و مالـسلاهیلع  مئاق  ترـضح  نامه  هنایم ) هار  ( ) يوس طارـص  :) دومرف وا  مدیـسرپ  مالـسلاهیلع  قداص  ماـما  مردـپ  زا  هفیرـش  هیآ  نیا 

یتسار هب  :و  دیامرفیم هک  لجوزع  يادخ  باتک  رد  تسا  نیمه  دننام  و  دـشاب . هتفای  هار  وا  تعاط  هب  هک  تسا  یـسک  هب  طوبرم  تیادـه 
هب ینعی  دومرف : ماهدنزرمآ . رایسب  دوش  تیاده  سپـس  دهد . ماجنا  هحفـص 37 ] حلاص [  لمع  دروآ و  نامیا  دنک و  هبوت  هک  یـسک  رب  نم 

[ . 34 . ] دوش تیاده  ام  تیالو  يوس 

هیآ 47-46 رثدم ، هروس 

زا روظنماههژاو  . دیـسر ارف  ام  گرم  هک  یناـمز  اـت  میدرکیم ، راـکنا  ار  ازج  زور  هراومه  .و  نیقیلا اـناتا  یتح  نیدـلا . مویب  بذـکن  اـنک  و 
مامت ازج  باـسح و  زور  داـعم و  راـکنا  هک  تسا  نشور  .و  تسا گرم  ياـنعم  هب  هیآ  نیا  رد  نیقی  تسا و  تماـیق  زور  ناـمه  نیدـلاموی 

. درادیمرب هار  نیا  رـس  زا  ار  عـناوم  دـنکیم و  عیجـشت  هاـنگ  باـکترا  يارب  ار  ناـسنا  دزاـسیم و  لزلزتـم  ار  یقـالخا  یهلا و  ياهـشزرا 
تـسا تهج  نیدب  تسا  هدش  نیقی  هب  ریبعت  گرم  زا  هکنیا  .و  دـیآرد رمع  نایاپ  ات  موادـم  رما  کی  تروص  هب  هلئـسم  نیا  رگا  صوصخب 

رد . دـنک کش  دـناوتیمن  گرم  رد  دـنک  کـش  يزیچ  ره  رد  ناـسنا  رفاـک و  يارب  مه  نموم و  يارب  مه  تسا  ینیقی  رما  کـی  گرم  هک 
ریسفت مالـسلاهیلع  دوعوم  يدهم  روهظ  هب  نیقی  مالـسلاهیلع و  مئاق  راگزور  ازج . زور  هفیرـش : هیآ  نیمه  لیذ  تایاور  رابخا و  زا  یـضعب 

 ] مویب بذکن  انک  و  یلاعت : هلوق  یف  مالـسلاهیلع  هللادبعیبا  نع  أنعنعم  يرازفلا . دمحم  نب  رفعج  ینثدح  لاق  میهاربا : نب  تارف  . تسا هدش 
اناتا یتح   ) نیدلا موی  وه  مالـسلاهیلع و  مئاقلا  موی  کلذف  نیدلا . مویب  بذکن  انک  مالـسلاهیلع و  لاق  نیقیلا . اناتا  یتح  نیدـلا  هحفص 38 ]
قداص رفعج  ماما  زا  دنـسم  روط  هب  يرازف  دمحم  نب  رفعج  درک  ثیدح  نم  يارب  دـیوگ : میهاربا  نب  تارف  . مالـسلاهیلع مئاقلا  مایا  نیقیلا )

ازج زور  نآ  تسا و  مالـسلاهیلع  مئاـق  زور  روظنم  میدرمـش .) غورد  ار  ازج  زور  اـم  و  دوـمرف : هک  هفیرـش  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  مالـسلاهیلع 
[ . 35 . ] دشابیم مالسلاهیلع  دوعوم  يدهم  روهظ  راگزور  نیقی  زا  روظنم  دیسر ) ام  هب  نیقی  هکنیا  ات  . ) دشابیم

هیآ 20 نامقل ، هروس 

نوزفا هدرتـسگ و  امـش  رب  نطاـب ) ياـهتمعن  هچ  رهاـظ و  ياـهتمعن  هچ   ) ار دوـخ  ياـهتمعن  دـنوادخ  . ۀـنطاب ةرهاـظ و  همعن  مـکیلع  غبـسا  و 
هدرتسگ و تمعن  هب  سپس  تسا . عیسو  داشگ و  هرز  ای  نهاریپ  يانعم  هب  لصا  رد  تسا و  ربص ) نزو  رب   ) غبس هدام  زا  غبـسااههژاو  . تخاس

یـضعب . دـناهتفگ نخـس  رایـسب  نارـسفم  تسیچ ؟ هیآ  نیا  رد  نطاب  رهاظ و  ياـهتمعن  زا  روظنم  هکنیا  رد  .و  تسا هدـش  قـالطا  زین  ناوارف 
 ] هراشا ار  نطاب  ياهتمعن  اهیزور و  عاونا  تایح و  شنیرفآ و  دننام  تسین  راکنا  لباق  سک  چیه  يارب  هک  دـننادیم  يزیچ  ار  رهاظ  تمعن 

یـضعب هدنزاس . زئارغ  یحور و  ياهتردق  زا  يرایـسب  دـننام  تسین  كرد  لباق  هعلاطم  تقد و  نودـب  هک  دـننادیم  يروما  هب  هحفص 39 ]
تمالـس تسار و  تماق  تروص و  ییابیز  ار  رهاظ  تمعن  رگید  یـضعب  . دناهدرمـش بلق  ار  نطاب  تمعن  رهاـظ و  ياـضعا  ار  رهاـظ  تمعن 

سابعنبا هک  تسا  هدمآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  زا  یثیدح  رد  . دناهتـسناد هللا ) ۀفرعم   ) ار نطاب  تمعن  ءاضعا و 
شنیرفآ تسا و  مالـسا  رهاـظ  تمعن  ساـبعنبا ، : دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  درک . لاوس  هنیمز  نیا  رد  ترـضح  نآ  زا 
تندرکن اوسر  وت و  لامعا  ياهیتشز  ندناشوپ  نطاب . تمعن  اما  هتشاد و  ینازرا  وت  هب  هک  ییاهیزور  دنوادخ و  هلیـسو  هب  وت  مظنم  لماک و 

ربمایپ هک  تسا  دـیحوت  هللاۀـفرعم و  ربمایپ و  رهاظ  تمعن  هک  میناوخیم : مالـسلاهیلع  رقاب  ماـما  زا  يرگید  ثیدـح  رد  . تسا مدرم  ربارب  رد 
اهریـسفت نیا  نایم  رد  یتافانم  هنوگچیه  تقیقح  رد  یلو  [ . 36 . ] تسام اب  یتسود  نامیپ  تیب و  لها  ام  تیالو  ناـهنپ  تمعن  اـما  هدروآ و 
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دودـحم ار  نآ  هدرتـسگ  موـهفم  هکنآ  یب  درادیم . ناـیب  ار  نطاـب  رهاـظ و  تمعن  نشور  ياهقادـصم  زا  یکی  مادـک  ره  درادـن و  دوـجو 
نبا . دـشابیم بئاغ  ماما  ینطاب  تمعن  و  تسا . رهاظ  ماما  يرهاظ  تمعن  : دـنیامرفیم یتیاور  رد  مالـسلاهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماـما  . دزاـس

دمحم دمحا  یبا  نع  هیبا  نع  مشاه  نب  میهاربا  نب  یلع  انثدح  لاق : هنعهللایـضر )  ) ینادمهلا رفعج  نب  دایز  نب  دـمحا  انثدـح  لاق  هیوباب :
ةرهاـظ و ۀـمعن  مکیلع  غبـسا  و   ) لـجوزع هللا  لوق  نع  مالـسلاهیلع  رفعج  نب  یـسوم  يدیـس  تلأـس  هحفـص 40 ] لاق [ : يدزـالا  داـیز  نب 

نع بیغی  معن  لاق : بیغی ؟ نم  ۀمئالا  یف  نوکی  و  هل : تلقف  بیاغلا . مامالا  ۀنطابلا  رهاظلا و  مامالا  ةرهاظلا  ۀمعنلا  مالـسلاهیلع  لاقف  (. ۀـنطاب
هل رهظی  بعص و  لک  هل  للذی  ریسع و  لک  هل  هللا  لهـسی  . انم رـشع  یناثلا  وه  هرکذ و  نینموملا  بولق  نع  بیغی  هصخـش و ال  سانلا  راصبا 

یلع یفخت  يذلا  ءامالا  ةدیس  نبا  کلذ  . دیرم ناطیش  لک  هدی  یلع  کلهی  دینع و  رابج  لک  هب  ریبی  دیعب و  لک  هل  برقی  و  ضرالا ، زونک 
: دـیوگیم هیوباب  نبا  . املظ اروج و  تئلم  امک  الدـع  اطـسق و  ضرالا  المیف  . لجوزع هللا  هرهظی  یتح  هتیمـست  مهل  لحی  الو  هتدالو . ساـنلا 
( يدزا  ) دایز نب  دمحم  دمحا  وبا  زا  شردپ  زا  مشاه  نب  میهاربا  نب  یلع  تفگ  هک  درک  ثیدح  ام  يارب  ینادمه  رفعج  نب  دایز  نب  دمحا 

ینطاب يرهاظ و  ياهتمعن  و   ) لجوزع يادخ  يهدومرف  يهرابرد  مالـسلاهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  میاقآ  زا  تفگ  هک  هدرک  تیاور 
ترـضح هب  دـشابیم . بئاغ  ماما  نطاب  تمعن  تسا و  رهاظ  ماـما  رهاـظ  تمعن  دومرف : ترـضح  مدیـسرپ . درک ) ماـمت  امـش  رب  ار  شیوخ 

نینموم ياهلد  زا  یلو  دوشیم  بئاغ  وا  صخش  مدرم  ناگدید  زا  يرآ . دومرف : دوش ؟ بیاغ  هک  تسه  یسک  ناماما  رد  ایآ  : مدرک ضرع 
هحفـص 41] ار [  یتخـس  ره  و  دیامنیم . ناسآ  وا  يارب  ار  يراوشد  ره  دـنوادخ  . تسا ناماما  زا  رفن  نیمهدزاود  وا  ددرگن و  بئاغ  وا  دای 
وا هلیـسوب  ار  رگزیتس  شکرـس  ره  کیدزن و  شیارب  ار  يرود  ره  دـنادرگیم و  راکـشآ  شیارب  ار  نیمز  ياهجنگ  دزاسیم و  مار  شیارب 

دنامیم هدیشوپ  مدرم  رب  شتدالو  هکنآ  تسا . نازینک  نیرتهب  رـسپ  وا  . دزاسیم كاله  ار  یغاط  یناطیـش  ره  وا  تسد  هب  دنکیم و  دوبان 
متس و زا  هکنانچمه  دیامن . لدع  طسق و  زا  رپ  ار  نیمز  سپ  دزاس . راکـشآ  ار  وا  دنوادخ  هکنیا  ات  دشابن ، لالح  اهنآ  يارب  شمان  ندرب  و 

[ . 37 . ] دشاب هدنکآ  ملظ 

هیآ 10 توبکنع ، هروس 

اب مه  ام  هک  تفگ  دنهاوخ  انامه  دیآ  تراگدرورپ  يوس  زا  يزوریپ  ترصن و  هچنانچ  .و  مکعم انک  انا  نلوقیل  کبر  نم  رـصن  ءآج  نئل  و 
یلع . مالـسلاهیلع مئاقلا  ینعی  کبر . نم  رـصن  ءآج  نئل  و  لاق : مالـسلاهیلع  قداصلا  یلا  بوسنملا  هریـسفت  یف  میهاربا  نب  یلع  . میدوب امش 
يوس زا  يزوریپ  ترـصن و  هچناـنچ  : ) دومرف ترـضح  هک  هدروآ  تسا  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  هب  بوسنم  هک  شریـسفت  رد  میهاربا  نب 

[ . 38 . ] تسا مالسلاهیلع  مئاق  روظنم  دیآ ) تراگدرورپ 

هیآ 8-7 لافنا ، هروس 

دهاوخیم دنوادخ  هحفـص 42 ] نومرجملا [ . هرک  ول  لطابلا و  لطبی  قحلا و  قحیل  نیرفاکلا  رباد  عطقی  هتاملکب و  قحلا  قحی  نا  هللا  دـیری 
هتـشاد تهارک  نامرجم  دـنچ  ره  دورب  نایم  زا  لطاب  دوش و  تیبثت  قح  ات  دـنک  عطق  ار  نارفاـک  يهشیر  تیوقت و  دوخ  تاـملک  اـب  ار  قح 

ردب گنج  هب  ار  ثحب  دیجم  نآرق  اذل  تسا و  هدش  ردب  گنج  هب  ياهراشا  تایآ  نیا  زا  لبق  تایآ  رد  لافنا  يهکرابم  يهروس  رد  . دنـشاب
ات دـنکیم  حیرـشت  يدـعب  تایآ  قوف و  تایآ  رد  درادرب  رد  ار  ياهدـنزومآ  سرد  مادـک  ره  هک  ار  نآ  زا  یـساسح  ياـهزارف  هدـناشک و 
رد . دنریگب ماهلا  نآ  زا  رمع  همه  رد  دنراپـسب و  رطاخب  هشیمه  يارب  دـندوب  هدرک  هبرجت  کیدزن  هتـشذگ  رد  هک  ار  قئاقح  نیا  ناناملـسم 

ار ثحب  دروم  تایآ  مالـسلاهیلع  ماما  تیاور  نیا  رد  هک  تسا  هدـش  لقن  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  زا  یتیاور  قوف  تایآ  لیذ  یـشایع  ریـسفت 
قحی نا  هللا  دیری  : لجوزع هللا  لوق  یف  ۀـیآلا  هذـه  ریـسفت  نع  مالـسلاهیلع  رفعج  ابا  تلأس  لاق  رباج ، نع  یـشایعلا : . دـیامنیم ریـسفت  نینچ 

: هلوق اما  .و  دعب هلعفی  مل  هدیری و  ءیـش  هناف  هللا : دیری  نطابلا  یف  اهریـسفت  مالـسلاهیلع : رفعج  وبا  لاق  . نیرفاکلا رباد  عطقی  هتاملکب و  قحلا 
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و هحفـص 43 ] نطابلا [ . یف  هللا  ۀملک  وه  یلع  نطابلا . یف  هتاملک  هتاملکب : هلوق : اما  .و  دـمحم لآ  قح  قحی  ینعی  هناف  هتاملکب . قحلا  قحی 
یلص دمحم  لآ  قح  قحیل  ینعی  هناف  قحلا . قحیل  هلوق : اما  .و  مهرباد هللا  عطقی  نورفاکلا  مه  . ۀیما ونب  مهف  نیرفاکلا ) رباد  عطقی  و   ) هلوق اما 
کلذ ۀیما و  ینب  لطاب  لطبی  ماق  اذاف  مالسلاهیلع  مئاقلا  ینعی  لطابلا . لطبی  هلوق و  اما  .و  مالسلاهیلع مئاقلا  موقی  نیح  . ملس هلآ و  هیلع و  هللا 

وبا ترـضح  زا  تفگ  وا  هک  هدروآ  رباـج  زا  دوخ  دنـس  هب  شریـسفت ، رد  یـشایع  (. نومرجملا هرک  ول  لـطابلا و  لـطبی  قحلا و  قحیل  .) هلوق
شتاملک يهلیسو  هب  ار  قح  هک  دهاوخیم  ادخ  و  : ) دیامرفیم لجوزع  يادخ  هک  مدیسرپ  هیآ  نیا  ریـسفت  هب  عجار  مالـسلاهیلع  رقاب  رفعج 

. دهاوخیم نینچ  ادخ  نطاب  رد  هک  تسنآ  شریـسفت  : دومرف مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  (. دنک رب  نب  خیب و  زا  ار  نارفاک  يهشیر  دنادرگ و  تباث 
( دـنادرگ تباث  شتاملک  هلیـسو  هب  ار  قح  . ) دـنوادخ لوق  اما  هدـناسرن و  ماجنا  هب  زونه  یلو  دـهاوخیم  ار  نآ  هک  تسیزیچ  نیا  هک  اریز 

هملک نامه  مالـسلاهیلع  یلع  نطاب و  رد  وا  تاـملک  ینعی  شتاـملک ) هلیـسو  هب   ) هدومرف هکنیا  .و  دـشابیم دـمحم  لآ  قح  قاـقحا  روظنم 
دنوادخ دنیاهنآ . نارفاک  دنتـسه . هیما  ینب  نارفاک  نیا  دنکرب ) نب  خیب و  زا  ار  نارفاک  هشیر  و   ) دنوادخ لوق  اما  .و  تسا نطاب  رد  دنوادخ 
دشخب ققحت  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  قح  ینعی  دشخب ) ققحت  ار  قح  ات  : ) دومرف هکنیا  درک و  دهاوخ  عطق  ار  ناشهلابند 

مئاق هحفـص 44 ] ترـضح [  ینعی  دزاس ) دوبان  وحم و  ار  لـطاب  و   ) دـنوادخ لوق  اـما  .و  دـنک ماـیق  مالـسلاهیلع  مئاـق  ترـضح  هکیماـگنه 
رادیاپ و ار  قح  ات  ، ) دنوادخ لوق  يانعم  تسا  نیا  درب و  دـهاوخ  نیب  زا  ار  هیما  ینب  لطاب  دـنک  مایق  نوچ  هک  دزاسیم . لطاب  مالـسلاهیلع 

[ . 39 . ] دیاین شیوخ  ار  نامرجم  هک  دنچ  ره  دزاس  دوبان  وحم و  ار  لطاب  دیامن و  ققحم 

هیآ 249 هرقب ، هروس 

زا دنـشونب  نآ  زا  هک  اهنآ  دنکیم . شیامزآ  بآ  رهن  کی  هلیـسوب  ار  امـش  دنوادخ  انامه  . ینم سیلف  هنم  برـش  نمف  رهنب . مکیلتبم  هللا  نا 
تکلمم و روما  هرادا  رد  ار  دوـخ  یگتـسیاش  تقاـیل و  هاـتوک  یتدـم  رد  دـش و  رادهدـهع  ار  هاپـس  یهدـنامرف  تولاـط  یتـقو  . دنتـسین نم 
. درک دیکأت  اهنآ  هب  درک و  توعد  هتخادنا  رطخ  هب  ار  اهنآ  زیچ  همه  هک  ینمـشد  اب  هزرابم  يارب  ار  اهنآ  دیناسر . تابثا  هب  هاپـس  یهدنامرف 
ار نآ  لاثما  مامت و  همین  ياهلماعم  ای  هراکهمین  ییانب  هک  ییاهنآ  دـشاب و  داهج  رد  ناشرکف  مامت  هک  دـننک  تکرح  نماب  هک  یناسک  اـهنت 

ییامیپهار رثا  رب  دندرک و  تکرح  نمـشد  بناج  هب  دندش و  عمج  دنمورین  دایز و  یتیعمج  يدوز  هب  . دننکن تکرـش  راکیپ  نیا  رد  دـنراد 
هب دوخ  ریـسم  رد  يدوز  هب  تفگ : دنک . هیفـصت  شیامزآ و  ار  اهنآ  ادخ  نامرف  هب  هکنیا  يارب  تولاط  . دندش هنـشت  یگمه  باتفآ  ربارب  رد 
هک اهنآ  و  دنتسین . نم  زا  دنوش  باریس  دنشونب و  نآ  زا  هک  یناسک  دنکیم . شیامزآ  ار  امش  نآ  هلیـسوب  دنوادخ  دیـسریم . ياهناخدور 

باریس دندیناسر و  نآ  هب  ار  دوخ  دندش و  لاحشوخ  داتفا  رهن  هب  اهنآ  مشچ  هکنیمه  هحفص 45 ] دنتسه [ . نم  زا  دنشونن  یمک  رادقم  زج 
زا نامیپ و  تسس  هدارایب و  یتیرثکا  زا  وا  رکشل  هک  دش  هجوتم  اجنیا  رد  تولاط  . دندنام یقاب  نامیپ  رس  رب  يدودعم  يهدع  اهنت  دنتـشگ .

تشذگ رهش  زا  نامیااب  لیلق  عمج  نامه  اب  درک و  اهر  ار  نامرفان  طابضنایب و  تیرثکا  ور  نیا  زا  . تسا هدش  لیکـشت  نامیااب  دارفا  یتیلقا 
قداص ماما  . دـندماین نوریب  ملاس  نشور  شیامزآ  نیا  هتوب  زا  تولاط  نازابرـس  تیرثکا  لاـح  ره  رد  . تفر شیپ  داـهج  نادـیم  يوس  هب  و 
مئاقلا باحصا  نا  و  رهنب ) مکیلتبم   ) یلاعت هللا  لاق  يذلا  رهنلاب  اولتبا  تولاط  باحـصا  نا  : دنیامرفیم نینچ  هیآ  نیمه  لیذ  رد  مالـسلاهیلع 

شیامزآ یبآ  رهن  هب  ار  امـش  : ) دومرف شاهرابرد  یلاعت  يادخ  هک  دـندش  ناحتما  رهن  نآ  هب  تولاط  نارای  : کلذ لثمب  نولتبی  مالـسلاهیلع 
[ . 40 . ] دش دنهاوخ  التبم  شیامزآ  نیمه  دننام  هب  زین  مالسلاهیلع  مئاق  ترضح  باحصا  انامه  و  دنکیم )

رصع هروس 

همه اهناسنا  هک  رـصع  هب  دنگوس  . ربصلاب اوصاوت  قحلاب و  اوصاوت  و  تاحلاصلا . اولمع  اونمآ و  نیذـلا  الا  رـسخ . یفل  ناسنالا  نا  رـصعلاو .
ییابیکـش و هب  ار  رگیدکی  هدرک و  شرافـس  قح  هب  ار  رگیدکی  دناهداد و  ماجنا  حلاص  لامعا  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  رگم  دـننایز  رد 

نآرق رد  تیودهم  www.Ghaemiyeh.comيامیس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 75زکرم  هحفص 21 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


ندش مک  يانعم  هب  نارسخ  و  رـسع ) نزو  رب   ) رـسخ تسا . ندرـشف  يانعم  هب  رـصع  هژاواههژاو  هحفص 46 ] دناهدومن [ . هیصوت  تماقتـسا 
ربص تسا . تیعقاو  اب  تقباطم  ای  تیعقاو  يانعم  هب  قح  دننک . شرافس  ار  رگید  یضعب  یـضعب  هک  تسنآ  يانعم  هب  یـصاوت  . تسا هیامرس 

راهچ رب  نآ  رد  هک  هدرک  میظنت  یعماج  همانرب  میظع  نارـسخ  نآ  زا  رـشب  تاجن  يارب  میرک  نآرق  . تسا تماقتـسا  ییابیکـش و  ياـنعم  هب 
هدمآ هروس  نیا  رد  هک  رصع  هژاو  هرابرد  . تماقتسا هب  شرافـس  قح 4 - هب  شرافس  حلاص 3- لامعا  نامیا 2- - 1 تسا . هدش  هیکت  لصا 
رسارس هب  هراشا  ار  رصع  رگید  ياهدع  . تسا رصع  تقو  نامه  رـصع )  ) زا دارم  دنیوگیم  نارـسفم  زا  یـضعب  تسا  فالتخا  نارـسفم  نیب 

شنیرفآ ناـهج  یتـسه و  ملاـع  هراـصع  هک  دـننادیم  لـماک  ياـهناسنا  هب  هراـشا  ار  نآ  رگید  یخرب  دناهتـسناد . تیرـشب  خـیرات  ناـمز و 
ةولص  ) اهنآ اریز  دراد . اهزامن  نایمرد  هک  ياهژیو  تیمها  رطاخ  هب  تسا  رـصع  زامن  نامه  رـصع )  ) دنیوگیم نارـسفم  زا  یـضعب  . دنتـسه
روهظ رصع  دننام  نامز  زا  یصاخ  تمسق  ار  رصع  نارـسفم  زا  یعمج  . دننادیم رـصع  زامن  هدش  دیکأت  نآ  يور  نآرق  رد  هک  ار  یطـسو )

رمع نب  لضفم  . دننادیم دشابیم  رـشب  خیرات  رد  یـصاخ  تمظع  یگژیو و  ياراد  هک  مالـسلاهیلع  دوعوم  يدـهم  مایق  رـصع  ای  مالـسا و 
نا مالـسلاهیلع  مئاقلا  جورخ  رـصع  رـصعلا . : دومرف مالـسلاهیلع  ماما  مدرک  لاوس  هروس  نیا  نوماریپ  مالـسلاهیلع  قداص  ماـما  زا  دـیوگیم 

اوصاوت و  ناوخالا ) تاساومب   ) ینعی تاحلاصلا  اولمع  و  انتایآب ) ینعی  . ) اونما نیذـلا  الا  انءادـعا )  ) ینعی هحفص 47 ] رـسخ [ . یفل  ناسنالا 
تـسا مالـسلاهیلع  مئاق  جورخ  روهظ و  رـصع  رـصع . زا  روظنم  رـصع . هب  دنگوس  . ةرتفلا یف  ینعی  ربصلاب  اوصاوت  و  ۀـمامالاب )  ) ینعی قحلاب 
نامیا ام  تایآ  هب  هکنانآ   ) ینعی دـندروآ  نامیا  هکنانآ  رگم  . دـننایز رد  اـم ) نانمـشد  ینعی   ) تسا نارـسخ  يراـکنایز و  رد  ناـسنا  اـنامه 

و تماما ) هب   ) ینعی دـندومن . شرافـس  قح  هب  ار  رگیدـکی  و  ینید ) نارادارب  تاساوم  اب   ) ینعی دـنداد . ماجنا  کـین  ياـهراک  و  دـندروآ )
[ . 41 (. ] دوشیم تسس  مدرم  دیاقع  هک  تبیغ  نامز  ینعی  (. ) ترتف نارود  رد   ) ینعی دندومن . شرافس  يرادیاپ  ربص و  هب  ار  رگیدکی 

هیآ 25 هنیب ، هروس 

لئالد و اب  نآ  ندوب  هتخیمآ  مرکا و  ربمایپ  یناهج  تلاسر  هب  هراشا  هنیب  يهروس  . رادـیاپ میقتـسم و  نییآ  تسا  نیا  .و  ۀـمیقلا نید  کلذ  و 
عفانم هکنیا  رطاخ  هب  یهورگ  دـمآ  ناشغارـس  هب  هک  یماگنه  یلو  دندیـشکیم  راظتنا  ار  نآ  البق  هک  یتلاسر  . دـنکیم نشور  ییاـههناشن 

دـیحوت و نامیا و  دـننام  ءایبنا  توعد  لوصا  هک  درادرب  رد  زین  ار  تقیقح  نیا  نمـض  رد  دـندرک . تشپ  نآ  هب  داتفایم  رطخ  هب  ناـشیدام 
بلطم نیمه  هب  هراشا  قوف  هیآ  . تسا هتشاد  دوجو  ینامسآ  نایدا  همه  رد  هحفص 48 ] هک [  ینادواج  تباث و  تسا  یلوصا  هزور ، زامن و 

اپ تباث و  لوصا  زا  تسا . قلخ  هب  هجوت  نامه  هک  تاکز  و  قلاخ ، هب  هجوت  نامه  هک  زامن ، و  صلاخ ، دـیحوت  ینعی  لوصا ، نیا  هک  تسا 
دیحوت هلئـسم  رب  ناسنا  تشونرـس  وس  کی  زا  اریز  . دراد رارق  یمدآ  ترطف  نتم  رد  اـهنیا  تفگ  ناوتیم  هکلب  تسا . ناـیدا  همه  ياـج  رب 
تیندـم یعاـمتجا و  هیحور  رگید  يوس  زا  دـنکیم و  وا  تخانـش  تفرعم و  معنم و  رکـش  هب  توعد  ار  وا  شترطف  رگید  يوس  زا  تسا و 

. دراد ياج  اهترطف  يهمه  قامعا  رد  یلک  تروص  هب  تاروتسد  نیا  هشیر  نیاربانب  . دناوخیم ارف  نامورحم  هب  کمک  يوس  هب  ار  وا  ناسنا 
يهیآ رد  همیقلا ) نید   ) هک تشاد  هجوت  دـیاب  ساسا  نیا  رب  .و  تسا هتفرگ  رارق  مالـسا  ربمایپ  نیـشیپ و  ياـیبنا  همه  تاـمیلعت  نتم  رد  اذـل 
تفـص هدـش و  فذـح  اجنیا  رد  فوصوم  هک  تسا  نآ  رطاـخ  هب  همیق  ندوب  ثنوم  فوصوم و  فصو و  هن  تسا  هفاـضا  تروص  هب  قوف 

همیق بتک  رد  هک  تسا  ینید  نیا  هک  دوشیم  نینچ  انعم  و  دـشابیم . تعیرـش  ای  و  بتک ) ای  تلم و   ) فوصوم تسا و  هتـسشن  نآ  ياـج 
یبا نع  ریـصب  یبا  نع  . تسا هدـش  سکعنم  مالـسا  شزرا  رپ  میقتـسم و  ماکحا  نآ  رد  هک  تسا  ینید  ای  تسا و  هدـمآ  نیـشیپ  شزرااب ) )

قداص ترـضح  زا  ریـصب  وبا  . مالـسلاهیلع مئاـقلا  نید  کـلذ  وه  اـمنا  لاـق  ۀـمیقلا ) نید  کـلذ  و  : ) لـجوزع هلوق  یف  مالـسلاهیلع  هللادـبع 
: دوـمرف تسرد ) مکحم و  نییآ  راوتـسا و  نید  تسا  نـیا  و   ) لـجوزع هحفـص 49 ] دـنوادخ [  لوق  نوماریپ  هک  هدرک  تیاور  مالـسلاهیلع 

[ . 42 . ] تسا مالسلاهیلع  مئاق  ترضح  نید  نیا  انامه 
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هیآ 5 ردق ، هروس 

اریز تمالس  رسارس  تسا  یبش  تهج  نیا  زا  . حبص عولط  ات  تمحر  تکرب و  تمالس و  زا  راشرس  تسا  یبش  . رجفلا علطم  یتح  یه  مالس 
لزان بش  نآ  رد  یهلا  تاکرب  تاریخ و  مه  و  تسا . هام  رازه  لداعم  نآ  يرادهدـنز  بش  تدابع و  مه  تسا و  هدـش  لزان  نآ  رد  نآرق 

یـضعب قبط  یتح  . دندرگیم لزان  بش  نآ  رد  حور  ناگتـشرف و  مه  ددرگیم و  ناگدنب  لاح  لماش  یهلا  صاخ  تمحر  مه  و  دوشیم .
هب هک  مالس  قالطا  نیاربانب  . تمالس هارمه  ملاس و  تسا  یبش  اهیگژیو  نیا  هب  تیانع  اب  تسا و  ریجنز  رد  ناطیـش  بش  نآ  رد  تایاور  زا 

نیا رطاخ  هب  بش  نآ  رب  مالس  قالطا  هک  هنوگنامه  تسا . دیکأت  زا  یعون  تقیقح  رد  ملاس )  ) ياج هب  بش  نآ  رب  تسا ، تمالـس  يانعم 
تکرب ریخ و  تمحر و  رون و  رسارس  تسا  یبش  لاح  ره  هب  . دنرادیم هضرع  مالس  نانموم  هب  ای  رگیدکی و  هب  هتسویپ  ناگتـشرف  هک  تسا 

: دومرفیم ترضح  نآ  هک  مدینش  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  دیوگیم  يوار  هحفص 50 ] ریظنیب [ . تهج  ره  زا  تداعس و  تمالـس و  و 
ردق يهروس  دندوب . شدزن  رد  مالسلاهیلع  نیـسح  نسح و  هکیلاح  رد  بلاطیبا  نب  یلع  ترـضح  : دومرف نم  هب  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  مردپ 

هب مالسلاهیلع  نینموملا  ریما  . دراد يرگید  ینیریش  امش  ناهد  زا  ییوگ  ردپ : يا  تشاد . هضرع  بانج  نآ  هب  مالسلاهیلع  نیـسح  . دناوخ ار 
. دش لزان  هروس  نیا  هک  ینامز  . ینادیمن وت  هک  ار  هچنآ  منادیم  هروس  نیا  رد  نم  انامه  ادخ . لوسر  دنزرف  يا  نم و  دنزرف  يا  دومرف : وا 

یتما یلع  ییلو  ییصو و  یخا و  ای  : دومرف دز و  نم  تسار  هناش  رب  سپس  دناوخ . نم  رب  ار  نآ  سپ  داتسرف . نم  یپ  رد  ادخ  لوسر  تدج 
. ۀـکئالملا نم  مالـسلاهیلع  یخا  لیئربج  نا  . كدـعب نم  كدـلولو  يدـعب  نم  کـل  ةروسلا  هذـه  . نوثعبی موی  یلا  یئادـعا  برح  يدـعب و 

یلا کئایـصوا  بولق  کبلق و  یف  عطاس  رون  اهل  ةوبنلا و  ثادحاک  کیلا  کلذ  ثدحیل  هنا  هللا و  و  اهتنـس ، یف  یتما  ثادـحا  یلا  ثدـح 
هتخیگنارب هک  يزور  ات  نم  نانمـشد  گنج  يا  و  نم . زا  دـعب  متما  رب  نم  تسرپرـس  نیـشناج و  ردارب و  يا  . مالـسلاهیلع مئاـقلا  رجف  علطم 

ياهراک ثداوح و  تسا . ناگتـشرف  زا  هک  لیئربج  مردارب  انامه  وت . زا  دـعب  تنادـنزرف  يارب  نم و  زا  دـعب  تسوت  يارب  هروس  نیا  . دـنوش
زین وت  يارب  هحفص 51 ] روما [  ثداوح و  زا  نداد  عالطا  هلئسم  نیا  انامه  دنگوس  دنوادخ  هب  . دیناسر نم  عالطا  هب  ار  ناشلاس  رد  ارم  تما 

مئاـق ترـضح  رجف  عولط  اـت  وت  يایـصوا  ياـهلد  وت و  لد  رد  تسا  یناـشخرد  رون  نآ  يارب  و  توبن . نتفرگ  ربـخ  نوچمه  دوب . دـهاوخ 
[ . 43 . ] مالسلاهیلع

هیآ 2-1 لیل ، هروس 

هروس نیا  رد  . دنک یلجت  هک  یماگنه  زور  هب  مسق  دناشوپب و  ار  ناهج  هک  ماگنه  نآ  رد  بش  هب  مسق  . یلجت اذا  راهنلا  یـشغی و  اذا  لیللا  و 
شاداـپ رکنم  هک  ینـالیخب  - 2 يوقت . اب  ناگدـننک  قاـفنا  - 1. دـنکیم میـسقت  هورگ  ود  هـب  ار  مدرم  دـنگوس  هـس  رکذ  زا  دـعب  زاـغآ  رد 

نیلوا رد  . درمـشیمرب یتخبدـب  یتخـس و  ار  مود  هورگ  راـک  ناـیاپ  شمارآ و  تلوهـس و  یتخبـشوخ و  ار  لوا  هورگ  راـک  ناـیاپ  . دـنتمایق
راکـشآ هک  یماگنه  زور  هب  مسق  و  دیامرفیم : دنگوس  نیمود  رد  دناشوپب  ار  ناهج  هک  ماگنه  نآ  رد  بش  هب  دنگوس  دیامرفیم : دنگوس 

تمعن ود  نیا  هک  اریز  هدش ، هداد  هجوت  ناوارف  رـشب  یگدنز  رد  اهنآ  ریثأت  و  تملظ ) رون و   ) ماظن هلأسم  رب  دـیجم  نآرق  رد  . ددرگ رهاظ  و 
یگدـنز رد  نآ  رثوم  شقن  بش و  تیمها  رطاخب  دروخیم  بش  هب  دـنگوس  . دنتـسه راگدرورپ  مهم  تاـیآ  زا  هناـشن  ود  یمئاد و  گرزب 

زین بش و  وترپ  رد  هدنز  تادوجوم  همه  تحارتسا  توکـس و  هحفـص 52 ] شمارآ و [  هلأسم  ات  هتفرگ  باتفآ  ترارح  لیدعت  زا  اهناسنا ،
مامت شرورپ  هیام  تایح و  تکرح و  زمر  هک  يرون  نامه  دروخیم  مسق  زور  هب  .و  رایـشه لد و  رادیب  نارادهدنز  بش  یگدـنب  تدابع و 
بقع هب  ار  اهیکیرات  دفاکـشیم و  ار  بش  یناملظ  هدرپ  حبـص  يهدـیپس  هک  دوشیم  زاـغآ  یناـمز  زا  هظحل  نیا  تسا و  هدـنز  تادوجوم 
همئا ترـضح  نابز  زا  تایاور  رابخا و  زا  یخرب  رد  مینیبیم  هک  تسا  باسح  نیا  يور  .و  دوشیم مکاح  نامـسآ  هنهپ  مامت  رب  دناریم و 

ملـسم نب  دـمحم  نع  . تسا هدـش  ریـسفت  مالـسلاهیلع  دوـعوم  يدـهم  روـهظ  هب  زور )  ) هفیرـش هـیآ  نـیمه  لـیذ  مالـسلامهیلع  نیموـصعم 
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نینموملاریما یـشغی  یناـثلا . عضوملا  اذـه  یف  لـیللا  لاـق : یـشغی . اذا  لـیللا  و  لـجوزع )  ) هللا لوـق  نع  مالـسلاهیلع  رفعج  اـبا  تلأـس  : لاـق
مئاـقلا وه  راـهنلا  : لاـق یلجت . اذا  راـهنلا  لاـق و  . یـضقنت یتح  مهتلود  یف  ربصی  نینموملاریما  و  هیلع . هل  ترج  یتـلا  هتلود  یف  مالـسلاهیلع 

هملعی سیلف  نحن  هب و  هیبـن  هللا  بطاـخ  ساـنلل و  لاـثمألا  هیف  برـض  نآرقلا  .و  لـطابلا هـتلود  تـبلغ  ماـق  اذا  تیبـلا  لـها  اـنم  مالـسلاهیلع 
رد ار  اج  همه  هک  هاگنآ  بش  هب  دنگوس   ) دیامرفیم هک  دنوادخ  هدومرف  نوماریپ  مالسلاهیلع  رقاب  ماما  زا  دیوگیم  ملـسم  نب  دمحم  . انریغ
هک شتلود  رد  ار  شهایـس  هدرپ  هک  تسا  یمود  اجنیا  رد  لیل . : دومرف مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  مدرک  لاوس  هحفص 53 ] دناشوپب [ ) هاپس  هدرپ 

ماما دـعب  دـسر  نایاپ  هب  هک  یتقو  ات  دـنکیم  ربص  اـهنآ  تلود  رد  نینموملاریما  . داد رارق  مالـسلاهیلع  نینموملا  ریما  رب  دـمآ  مهارف  شیارب 
اپب هاگره  هک  تسا  تیب  لها  ام  زا  مالـسلاهیلع  مئاق  نامه  زور  زا  روظنم  دزاس .) نشور  ار  ناـهج  هک  یماـگنه  زور  هب  دـنگوس  و   ) دومرف
زج هک  هدومن  باطخ  ام  شربمایپ و  هب  ار  نآ  دنوادخ  هدش و  هدروآ  مدرم  يارب  ییاهلاثم  نآرق  رد  .و  دوش بلاغ  لطاب  رب  رما  تلود  دزیخ 

[ . 44 . ] دنادیمن ار  نآ  یسک  ام 

هیآ 4-1 سمش ، هروس 

رد هام  هب  دنگوس  نآ و  رون  شرتسگ  دیشروخ و  هب  دنگوس  . اهیشغی اذا  لیللا  و  اهالج . اذا  راهنلا  و  اهالت . اذا  رمقلا  و  اهیحض . سمشلا و  و 
نیمز هحفص  هک  ماگنه  نآ  بش  هب  مسق  دزاس و  نشور  ار  نیمز  هحفـص  هک  یماگنه  زور  هب  دنگوس  دیآ و  رد  نآ  زا  دعب  هک  ماگنه  نآ 
تفه  ) رگید باسح  هب  و  دـنگوس ) هدزاـی   ) باـسح کـی  هب  هدـمآ  هروس  نیا  زاـغآ  رد  هک  یمهم  یپ و  رد  یپ  ياهدـنگوس  . دـناشوپب ار 
حرطم اجنیا  رد  یمهم  بلطم  هک  دـهدیم  ناشن  یبوخ  هب  هداد و  ياـج  دوخ  رد  ار  نآرق  ياهدـنگوس  دادـعت  نیرتشیب  و  تسا . دـنگوس )
امومع نآرق  ياهدنگوس  شخب . تایح  زاس و  تشونرس  هحفص 54 ] یبلطم [  هام . دیشروخ و  نیمز و  اهنامسآ و  تمظع  هب  یبلطم  . تسا

اریز هدـش . عقاو  دـنگوس  روما  نیا  دوـخ  تیمها  - 2. هدـش دای  نآ  رطاـخ  هب  دـنگوس  هک  یبلطم  تیمها  - 1. دنکیم بیقعت  ار  دـصقم  ود 
نیا هرابرد  ات  دزادـنایم  راک  هب  ار  ناـسنا  هشیدـنا  رکف و  اهدـنگوس  نیا  لـیلد  نیمه  هب  . دوشیم داـی  مهم  تاـعوضوم  هب  هشیمه  دـنگوس 

هک دیشروخ  هب  هروس  نیا  عورـش  رد  مینیبیم  ساسا  نیا  رب  . دیاشگب ادخ  يوس  هب  یهار  اهنآ  زا  و  دشیدنیب . تقلخ  ملاع  مهم  تاعوضوم 
هدروخ دنگوس  هام  هب  سپـس  هدش و  دای  دنگوس  دراد  ینیمز  هدنز  تادوجوم  مامت  ناسنا و  یگدنز  رد  ار  شقن  نیرتهدـنزاس  نیرتمهم و 

هحفص هک  دنکیم  دای  دنگوس  زور  هب  هاگنآ  .و  دزاسیم رهاظ  ار  دوخ  غورف  رپ  هرهچ  درادیم و  رب  قرش  قفا  زا  رس  دیشروخ  لابند  هب  هک 
تایح شبنج و  تکرح و  زمر  زور  اریز  دراد . هدـنز  تادوجوم  مامت  رـشب و  یگدـنز  رد  ياهداعلاقوف  ریثأـت  دزاـسیم و  نشور  ار  نیمز 

دروخیم بش  هب  دنگوس  نینچ  مه  .و  دریگیم تروص  زور  ییانشور  رد  الومعم  یگدنز  ياهـششوک  اهـششک و  اهـشالت و  مامت  تسا و 
نوکـس و شمارآ و  اـهنآ  زا  یکی  هک  دروآ  دـهاوخ  دوـخ  هارمه  هب  ار  یناوارف  راـثآ  تاـکرب  دـناشوپب و  ار  نیمز  هحفـص  هک  ماـگنه  نآ 

هدومن شـسرپ  هروس  نیمه  نیتسخن  تاـیآ  نوماریپ  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  زا  يوار  یتیاور  رد  . تسا هدـنز  تادوجوم  همه  تحارتـسا 
 ] حضوا ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  سمشلا  لاق : اهاحـض ) سمـشلا و  و  :) تسا هداد  حیـضوت  نینچ  نیا  مالـسلاهیلع  ماما  تسا 

و  ) تلق ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  الت  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  كاذ  لاق  اهالت ) اذا  رمقلاو   ) تلق مهنید  ساـنلل  هحفص 55 ]
هللا یکحف  . ملظلا روجلا و  مالظ  یلجیف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لسن  ۀـمطاف  ۀـیرذ  نم  مامالا  كاذ  لاـق  اـهالج ) اذا  راـهنلا 

رومألاب اودبتـسا  نیذـلا  روجلا  ۀـمئا  کلذ  لاق : اهاشغی ) اذا  لیللا  و   ) تلق مالـسلاهیلع  مئاقلا  هب  ینعی  اهالج ) اذا  راهنلا   ) لاقف هنع  هناـحبس 
هب دنگوس   ) زا دیوگیم : يوار  . تخاس حضاو  نشور و  ار  نانآ  نید  مدرم  يارب  هک  دشابیم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  لآ  نود 

يوار . دیـشخرد ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  یپ  رد  هک  تسا  مالـسلاهیلع  نانمومریما  دارم  دومرف : ماما  مدیـسرپ . ناـبات ) هاـم 
همطاف هیرذ  زا  تسا  یماما  هیآ  نیا  رد  زور  زا  روظنم  دومرف : ماما  مدومن  لاوس  دنکیم  نشور  ار  ناهج  هک  زور  هب  دـنگوس  زا  دـیوگیم :

هک هدروآ  نایم  هب  نخـس  وا  زا  ناحبـس  دـنوادخ  سپ  . دـیادزیم ار  روج  ملظ و  یکیرات  هک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لـسن 
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يوار . دـشاب مالـسلاهیلع  مئاق  ترـضح  نآ  زا  روظنم  هک  دزاسیم  نشور  ار  ناهج  دـیادزیم و  ار  یکیراـت  هک  زور  هب  دـنگوس  :و  هدومرف
ملظ و روج و  ناماما  نآ  بش  زا  روظنم  : دومرف ماما  مدیـسرپ  درب ) ورف  یهایـس  هدرپ  رد  ار  ملاع  هک  یماگنه  بش  هب  دنگوس   ) زا دیوگیم 

روما مامز  هتخاس و  يوزنم  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  نادناخ  یگماکدوخ  دادبتـسا و  هحفص 56 ] ساسا [  رب  هک  دنتـسه  متس 
اب ار  دنوادخ  نییآ  نید و  اهنآ  سپ  . دندوب رتهتـسیاش  دنـسم  نآ  هب  تبـسن  لوسر  نادناخ  هک  دندز  هیکت  يدنـسم  هب  هتفرگ و  تسد  هب  ار 
ارف ار  ناهج  هک  ینامز  بش  هب  دنگوس  و  : ) دـیامرفیم هدروآ و  نایم  هب  نخـس  نانآ  لامعا  زا  ناحبـس  يادـخ  هک  دـندناشوپ  متـس  ملظ و 

(. دریگ

هیآ 4-1 رجف ، هروس 

مسق درف و  تفج و  هب  دنگوس  و  هناگهد . ياهبش  هب  دنگوس  و  مد . هدیپس  هب  دنگوس  . رسی اذا  لیللا  و  رتولا . عفشلا و  و  رشع . لایل  و  رجفلاو .
يانعم هب  لصا  رد  هک  رجف : هب  - 1. هدش دای  دنگوس  جنپ  هروس  نیا  زاغآ  رد  . دنکیم تکرح  زور  ییانـشور  يوس  هب  هک  یماگنه  بش  هب 

-1 تسا . هنوگ  ود  رب  مه  رجف  تسا و  هدش  رجف  هب  ریبعت  نآ  زا  دفاکشیم  ار  بش  یکیرات  حبـص  رون  هک  اجنآ  زا  تسا و  عیـسو  نتفاکش 
رهن کی  دننام  دراد و  یصاخ  تیفافش  تینارون و  افص و  دنکیم و  ادیپ  شرتسگ  قفا  رد  ادتبا  نامه  زا  هک  قداص  رجف  . بذاک قداص 2 -

هک تسا  نامز  نیا  رد  تسا . زور  زاغآ  بش و  نایاپ  مالعا  دوشیم . هدرتسگ  نامـسآ  مامت  رد  دعب  دریگیم و  ارف  ار  قرـش  قفا  لالز  بآ 
تـسیدنوادخ تمظع  ياههناشن  زا  یکی  حبـص  يهدیپس  نیا  اعطق  هک  . تسا هدش  دراو  حبـص  زامن  تقو  دننک و  كاسما  دـیاب  نارادهزور 

زاغآ . تسا تملظ  نتفرگ  نایاپ  رون و  تیمکاح  هحفـص 57 ] زاغآ [  و  ینیمز . تادوجوم  مامت  اهناسنا و  یگدنز  رد  تسا  یفطع  يهطقن 
هدروخ مسق  نادب  دنوادخ  اهیگژیو  نیا  رطاخ  هب  تسا و  توکـس  تحارتسا و  باوخ و  نتفای  نایاپ  هدـنز و  تادوجوم  تکرح  شبنج و 
ناکت نیرتگرزب و  دـهاش  هک  تسا  هجحلا  يذ  هناگهد  ياهبـش  نامه  روهـشم  لوق  رب  انب  هناـگ ) هد  ياهبـش   ) رـشع لاـیل  زا  روظنم  .و  تسا

هام رخآ  بش  هد  هناگ ) هد   ) ياهبش زا  روظنم  دنیوگیم ، نیرسفم  زا  یخرب  .و  تسا ناهج  نیملسم  یـسایس  يدابع  تاعامتجا  نیرتهدنهد 
رب لیلد  دشاب  هک  يریسفت  ره  هب  هناگهد  ياهبش  نیا  هب  دنگوس  لاح  ره  رد  . تسا هدش  عقاو  نآ  رد  ردق  ياهبش  هک  تسا  ناضمر  كرابم 

تسیب رب  غلاب  تسا و  فالتخا  نارـسفم  نیب  تسیچ ؟ درف  جوز و  ینعی  رتو ) عفـش و   ) زا روظنم  هکنیا  اما  .و  تساهنآ يهداعلا  قوف  تیمها 
اهنآ همه  اریز  دنتـسه . تاقولخم  عفـش  زا  روظنم  : هکنیا نآ  ددرگیم و  هراشا  لوق  کی  هب  طقف  اجنیا  رد  هک  تسا  هدـش  لقن  اـهنآ  زا  لوق 

دوجو تیهام و  زا  بکرم  یگمه  تانکمم  هوالع  هب  . درادن دننام  هیبش و  چـیه  هک  تسادـخ  رتو  زا  روظنم  دنتـسه و  ینیرق  جوز و  ياراد 
نیرخآ رد  و  [ . 45 . ] تسا دـنوادخ  تاذ  تیهام  نودـب  واهتنایب  یتسه  اهنت  . دوشیم ( یبیکرت جوز   ) هب ریبعت  نآ  زا  هفـسلف  رد  هک  دنتـسه 

هب ار  نتفر  هار  ابیز  ریبعت  نیا  اب  دوریم و  شیپ  زور  ناهاگحبص و  هحفص 58 ] يوس [  هب  هک  ینامز  هدمآ  نایم  هب  نخس  بش  زا  دنگوس :
ییوگ تسا  بش  رد  نتفر  هار  يانعم  هب  تسا و  يرس  هدام  زا  رـسی )  ) يهملک اریز  . بش رد  نتفر  هار  مه  نآ  تسا  هداد  تبـسن  بش  دوخ 

رد . دـنکیم تکرح  نشور  یحبـص  يوس  هب  درادیم و  رب  ماـگ  دوخ  یکیراـت  رد  هک  تکرح  سح و  ياراد  تسیاهدـنز و  دوـجوم  بش 
عفش وا و  زا  لبق  ماما  هد  هب  رشع  لایل  مالسلاهیلع و  يدهم  ترضح  دوجو  هب  رجف  دنهدیم . حیضوت  ار  نآرق  نوطب  هک  یتایاور  زا  یـضعب 
رباج نع  . ددرگیم هراشا  تایاور  نآ  زا  یکی  هب  هک  تسا  هدش  ریسفت  ارهز  همطاف  مالـسلاهیلع و  یلع  ترـضح  هب  دیآیم  دعب  هیآ  رد  هک 

نم مالسلاهیلع  ۀمئالا  رـشع : لایل  . مالـسلاهیلع مئاقلا  وه  رجفلا  رجفلا ) و  :) لجوزع هلوق  لاق : مالـسلاهیلع  هللادبع  یبا  نع  یفعجلا . دیزی  نب 
قداص ماما  زا  یفعج  دیزی  نبرباج  . هل کیرش  هدحو ال  هللا  وه  رتولا : .و  مالـسلاامهیلع ۀمطاف  نینموملاریما و  عفـشلا : .و  نسحلا یلا  نسحلا 
ياهبش  ) رشع لایل  . تسا مالسلاهیلع  مئاق  نامه  رجف  رجفلاو ) :) دومرف لجوزع  يادخ  هکنیا  دومرف . ترـضح  هک  هدرک  تیاور  مالـسلاهیلع 
همطاـف نینموملاریما و  عفـش )  ) زا روظنم  مالـسلاهیلع و  يرکـسع  نسح  ماـما  اـت  یبتجم  ماـما  زا  دنـشابیم  مالـسلامهیلع  ناـماما  هناـگهد )

هحفص 59 ] [ . ] 46 . ] درادن يدننام  کیرش و  چیه  هک  تساتکی  دنوادخ  نامه  رتو )  ) زا روظنم  دنشابیم و  مالسلاامهیلع 
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هیآ 1 جورب ، هروس 

نیمه بساـنت  هب  جورب  هروـس  هب  هروـس  نیا  يراذـگ  ماـن  . تـسا رایـسب  ياـهجرب  ياراد  هـک  نامـسآ  هـب  دـنگوس  . جوربـلا تاذ  ءامـسلا  و 
زا هک  تسا  ییاـهراشف  ربارب  رد  ییابیکـش  يدرمیاـپ و  تماقتـسا و  يهروـس  هروـس ، نیا  . هدـمآ هروـس  نیا  لوا  هیآ  رد  هک  تسیدـنگوس 

لصا رد  هک  تسا  جرب  عمج  جورب  . تسا هتفهن  یهلا  ترصن  يهدعو  نآ  تایآ  يالبال  رد  دوشیم و  دراو  نانموم  رب  ناربکتسم  ناملاظ و 
مان نیا  هب  ار  عفترم  دنلب و  ياهترامع  اهرصق و  يراذگ  مان  دننادیم و  راکشآ  رهاظ و  زیچ  يانعم  هب  ار  نآ  یخرب  تسا و  رـصق  يانعم  هب 

روهظ زورب و  هک  رکشل  عامتجا  لحم  ای  رهش  فارطا  راوید  زا  یصوصخم  تمسق  تهج  نیمه  هب  دناهتسناد  ناشروهظ  حوضو و  رطاخ  هب 
يانعم هبای  ینامـسآ  ياهجرب  لاح  . دنیوگ جربت )  ) دنزاس راکـشآ  ار  دوخ  تنیز  نانز  هک  مه  ینامز  .و  دوشیم هدـیمان  جرب  دراد  یـصاخ 

هب تهابـش  ام  رظن  رد  هک  ناگراتـس  زا  ياهعومجم  ینعی  تسا  یکلف  ياهتروص  يانعم  هب  ای  تسا و  نامـسآ  نشور  ناشخرد و  ناگراتس 
رد نامز  نآ  رد  دیاش  هک  یتمظع  دنکیم . نآ  تمظع  زا  تیاکح  دشاب  یناعم  نیا  زا  کی  ره  هب  دنگوس  . دراد ینیمز  تادوجوم  زا  یکی 

ناگراتس نامه  ياهجرب  زا  روظنم  هک  دسریم  رظن  هب  رتشیب  دنچ  ره  . تسا هدش  هتخانـش  الماک  ام  يارب  زورما  یلو  دوبن  نشور  برع  رظن 
هللا رکذ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  . دییامرف هجوت  هیآ  نیا  نوماریپ  بلاج  یتیاور  هب  هحفص 60 ] دشاب [ . ینامسآ  ناشخرد 

لضفال ییصو  نا  . ۀیربلا ریخ  ینلعج  ةوبنلاب و  ینثعب  يذلا  .و  ةدابع هدلو  نم  ۀمئالا  رکذ  ةدابع و  یلع  رکذ  ةدابع و  يرکذ  ةدابع و  لجوزع 
مهب و  ضرالا . لها  نع  باذعلا  هللا  سبحی  مهب  . يدعب ةادهلا  ۀمئالا  هدلو  نم  هقلخ و  یلع  هتفیلخ  هدابع و  یلع  هللا  ۀـجحل  هنا  ءایـصوالا و 

کئلوا تابنلا . جرخی  مهب  .و  ثیغلا هقلخ  یقـسی  مهب  .و  مهب دـیمت  نا  لابجلا  کسمی  مهب  .و  هنذاب الا  ضرالا  یلع  عقت  نا  ءامـسلا  کسمی 
هیلع و هللا  یلص  الت  مث  . نارمع نب  یسوم  ءابقن  ةدع  مهتدع  و  ارهش . رـشع  انثا  یه  و  روهـشلا . ةدع  مهتدع  اقدص  هوءافلخ  اقح و  هللا  ءایلوا 
ءامـسلا و هب  ینعی  .و  جوربـلا تاذ  ءامـسلاب  مسقی  هللا  نا  ساـبع : نـبا  اـی  ردـقتا  لاـق : مـث  . جوربـلا تاذ  ءامـسلا  و  ۀـیآلا : هذـه  ملـس  هـلآ و 

مهیلع هللا  تاولـص  يدهملا . مهرخآ  یلع و  مهلوا  يدعب  ۀمئالااف  جوربلا . اما  و  انافءامـسلا . اما  : لاق كاذ ؟ امف  هللا . لوسر  ای  تلق : . اهجورب
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تفگ  هک  دـنکیم  لقن  سابع  نبا  زا  ددـعتم  دنـس  هب  صاصتخا  باـتک  رد  دـیفم  خیـش  . نیعمجا

دای تسا و  تدابع  یلع  دای  تسا و  تداـبع  نم  داـی  تسا . تداـبع  لـجوزع  دـنوادخ  رکذ  هحفـص 61 ] دومرف [ : نینچ  هیآ  نیا  نوـماریپ 
و تسایـصوا . نیرترب  نم  یـصو  . داد مرارق  تاـقولخم  نیرتـهب  درک و  ثوعبم  توبن  هب  ارم  هکنآ  هب  دـنگوس  . تسا تداـبع  یلع  نادـنزرف 

نانآ رطاخب  . دنـشابیم رگتیاده  ناماما  نم  زا  دعب  شنادنزرف  دشابیم و  شتاقولخم  رب  وا  هفیلخ  شناگدـنب و  رب  دـنوادخ  تجح  وا  انامه 
دوجو رطاخ  هب  دتفا و  نیمز  رب  وا  نذا  هب  زج  هک  درادیم  هاگن  ار  نامـسآ  نانآ  ببـس  هب  دریگیم و  ولج  نیمز  لها  زا  ار  باذع  دـنوادخ 

هاـیگ ناـنآ  رطاـخب  دراـبیم و  ناراـب  شیوـخ  ناگدـنب  رب  ناـنآ  يهطـساو  هب  و  دـنیآ . رد  تکرح  هـب  هـک  درادیم  هاـگن  ار  اـههوک  ناـنآ 
هب تسا و  هام  هدزاود  هک  تساههام  دادـعت  نامه  ناشیا  هرامـش  . دنـشابیم وا  نیتسار  يافلخ  دـنوادخ و  يایلوا  قح  هب  ناشیا  دـنایوریم .

توالت ار  جوربلا ) تاذ  ءامسلا  و   ) يهیآ نیمه  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  سپـس  .و  دنتـسه نارمع  نب  یـسوم  يابقن  هرامش 
نامـسآ نیمه  شروظنم  دنک و  دای  دنگوس  اهجرب  ياراد  نامـسآ  هب  دنوادخ  هک  يرادـنپیم  نینچ  ایآ  سابع ! نبا  يا  : دومرف هاگنآ  دومن 

روظنم اما  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ؟ تسیچ هیآ  يانعم  سپ  هللا : لوسر  ای  مدرک  ضرع  . دشاب نآ  ياهجرب  يرهاظ و 
يدـهم اهنآ  نیرخآ  تسا و  مالـسلاهیلع  یلع  اـهنآ  نیتسخن  هک  دنـشابیم  نم  زا  دـعب  ناـماما  اـهجرب . زا  روظنم  و  متـسه ، نم  نامـسآ  زا 

هحفص 62 ] [ . ] 47 (. ] نیعمجا مهیلع  هللا  تاولص   ) تسا مالسلاهیلع  دوعوم 

هیآ 4-1 هیشاغ ، هروس 

ثداوح هک  تمایق  زور  ینعی  ( ) هیـشاغ  ) ناتـساد ایآ  . ۀـیماح اران  یلـصت  ۀبـصان . ۀـلماع  ۀعـشاخ  ذـئموی  هوجو  ۀیـشاغلا . ثیدـح  كاتا  له 
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هتسخ هدرک و  لمع  هتـسویپ  هک  اهنآ  . تسا راب  تلذ  عشاخ و  ییاههرهچ  زور  نآ  رد  . تسا هدیـسر  وت  هب  دناشوپیم ) ار  همه  شکانتـشحو 
يهدام زا  هیـشاغ : تسا . تماـیق  زا  ياهزاـت  ماـن  هک  هدـمآ  هیـشاغ  هملک  هروس  نیا  زاـغآ  رد  . دـندرگیم دراو  نازوس  شتآ  رد  .و  دـناهدش

روـط هب  نآ  كانتـشحو  ثداوـح  هک  تسنآ  رطاـخ  هب  تماـیق  زور  يارب  هژاو  نیا  باـختنا  تـسا و  ندـناشوپ  ياـنعم  هـب  تـسا و  هواـشغ 
هلمج نیا  رکذ  تسا و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  صخش  هیآ  نیا  رد  بطاخم  .و  دهدیم رارق  دوخ  ششوپ  تحت  ار  همه  یناهگان 

هتخادرپ ناـمرجم  لاـح  یگنوگچ  ناـیب  هب  هاـگنآ  . تسا گرزب  زور  نآ  تمظع  تیمها و  رگناـیب  لوسر  صخـش  زا  ماهفتـسا  تروـص  هب 
ار اهنآ  دوجو  ماـمت  زور  نآ  گرزب  ياـهرفیک  باذـع و  زا  سرت  تلذ و  نیا  .و  دـنراب تلذ  عشاـخ و  زور  نآ  رد  ییاـههرهچ  دـیوگیم :
هک دنکیم  یتشحو  تلذ و  فوخ و  هب  هراشا  دنکیم  زورب  ناسنا  هرهچ  رد  اج  همه  زا  شیب  ناسنا  یحور  تالاح  هک  اجنآ  زا  هتفرگارف و 

هتـسخ هدرک و  لـمع  هتـسویپ  هـک  دنتــسه  یناـسک  اـهنیا  هحفــص 63 ] دـیامرفیم [ : نآ  لابندـب  .و  دــناشوپیم ار  اـهنآ  يهرهچ  رــسارس 
هن . دوشیمن اهنآ  بیـصن  عقاو  رد  یگتـسخ  زج  ياهدیاف  چـیه  یلو  دـنهدیم  جرخ  هب  ایند  یگدـنز  رد  يدایز  شـشوک  شالت و  . دـناهدش
هب دوخ  زا  یکین  مان  هن  دـنربب و  دوخ  اب  دـنناوتیم  دـناهتخودنا  هک  ییاهتورث  همه  نآ  زا  يزیچ  هن  دـنراد و  ادـخ  هاگرد  رد  یلوبقم  لمع 

نازوس شتآ  دراو  هرهبیب  هتـسخ و  نالماع  نیا  ماجنارـس  .و  تسا ییاسر  ریبعت  نانآ  قح  رد  ۀبـصان ) ۀـلماع   ) ریبعت دـنراذگیم و  راگدای 
كاتا له  تلق : لاق : مالـسلاهیلع  هللادـبع  یبا  نع  . ددرگیم هراشا  تایآ  نیا  نوماریپ  اـبیز  یتیاور  هب  لاـح  دـنزوسیم  نآ  اـب  دـنوشیم و 

: لاق . عانتمالا قیطت  ۀعشاخ ال  لاق : ۀعـشاخ  ذئموی  هوجو   ) تلق لاق : فیـسلاب ، مالـسلاهیلع  مئاقلا  مکاشغی  مالـسلاهیلع  لاق  ۀیـشاغلا . ثیدح 
ران یلـصت  : لاق ۀـیماح ) اران  یلـصت   ) تلق لاق : . مامالا ةدالو  ریغ  تبـصن  لاق : ۀبـصان )  ) تلق لاق : . هللا لزنا  ام  ریغب  تلمع  لاق : ۀـلماع )  ) تلق

لاوس تایآ  نیا  نوماریپ  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  دیوگیم  يوار  . منهج ران  ةرخآلا  یفو  مالـسلاهیلع  مئاقلا  دهع  یلع  ایندلا  یف  برحلا 
ارف ریـشمش  اب  ار  امـش  مالـسلاهیلع  مئاق  ترـضح  هک  تسا  نیا  هدیـسر ) وت  هب  هیـشاغ  ثیدـح  ایآ   ) ياـنعم دومرف : مالـسلاهیلع  ماـما  مدرک 

لیلذ و نانچنآ  ياهدـع  دومرف : ماما  مدیـسرپ : دـنراب ) تلذ  زور  نآ  رد  ییاههرهچ  : ) دـیامرفیم هک  مود  هیآ  زا  دـیوگیم  يوار  . دریگیم
هحفـص ماما [  مدومن ، لاوس  ۀبـصان ) ۀلماع   ) موس يهیآ  زا  دیوگیم : يوار  . دنرادن ار  تبوقع  باذع و  نآ  ندرک  در  ییاناوت  هک  دنراوخ 

هک مراهچ  هیآ  زا  دیوگیم  يوار  . دناهدومن بصن  ار  ماما  نایلاو  زا  ریغ  هدرک و  لمع  هدومرف  لزان  دنوادخ  هچنآ  ریغ  هب  نانیا  دومرف : [ 64
مالـسلاهیلع مئاق  ترـضح  دـهع  رد  ایند  رد  گنج  شتآ  هب  دومرف : مالـسلاهیلع  ماما  مدرک . لاوس  دنـسریم ) نازوس  شتآ  هب   ) دـیوگیم

[ . 48 . ] دنتفایم ورف  خزود  شتآ  هب  ترخآ  رد  دنوشیم و  راچد 

هیآ 16-15 ریوکت ، هروس 

ریوکت يهروس  . دنوشیم ناهنپ  اههدید  زا  دننکیم و  تکرح  دندرگیم . زاب  هک  یناگراتـس  هب  دـنگوس  . سنکلا راوجلا  سنخلاب  مسقا  الف 
رد میظع  ياهینوگرگد  تماـیق و  زا  ییاـههناشن  رگناـیب  هک  تسا  هروس  نیا  زاـغآ  تاـیآ  لوا  روحم  - 1. دنزیم رود  روحم  ود  رب  ةدـمع 

سوـــفن رد  شریثأـــت  نآ و  يهدـــنروآ  نآرق و  تـــمظع  زا  نخـــس  مود  روـــحم  رد  - 2. تـسا زیخاتــسر  زاـغآ  ناـهج و  نـیا  ناــیاپ 
ناهنپ تشگزاب و  ضابقنا و  يانعم  هب  لصا  رد  تسا و  سناخ  عمج  دشابیم و  سمـش  نزو  رب  سنخ )  ) يهدام زا  سنخاههژاو : . دشابیم
یفخم ار  دوـخ  ددرگیم و  رب  دوـش  هدرب  ادــخ  ماـن  هـک  یماـگنه  اریز  دــنیوگیم  ساـنخ  ار  ناطیــش  ساــسا  نـیمه  رب  تـسا و  ندــش 

هب تسا و  سمش  نزو  رب  سنک )  ) يهدام زا  سناک  عمج  سنک  هحفص 65 ] تسا [ . عیرس  يهدنور  يانعم  هب  هیراج . عمج  راوج  . دنکیم
هموظنم رایـس  هراتـس  جنپ  هب  هراشا  هک  دندقتعم  نارـسفم  زا  يرایـسب  تسیچ . اهدنگوس  نیا  زا  روظنم  هکنیا  رد  . تسا ندـش  یفخم  يانعم 

يالبال رد  هک  دنتـسه  هراتـس  جـنپ  نیا  اهنت  . لحز يرتشم و  خـیرم . هرهز . دراطع . . دـنوشیم هدـید  حلـسم  ریغ  مشچ  اـب  هک  تسا  یـسمش 
تسام هب  اهنآ  یکیدزن  رطاخ  هب  اهنآ  تاکرح  دنشابیم و  یسمش  هموظنم  هداوناخ  وضع  هراتس  جنپ  نیا  دننکیم  تکرح  رگید  ناگراتس 

ساسحا ار  اهنآ  تاکرح  میناوتیمن  ام  دـنرود . رایـسب  ام  زا  نوچ  اـما  دنتـسه  یتاـکرح  نینچ  ياراد  زین  نامـسآ  ناگراتـس  ریاـس  هنرگ  و 
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دنراد تشگزاب  عوجر و  دوخ  ریـس  رد  و  راوجلا )  ) دـنتکرح ياراد  ناگراتـس  نیا  هک  دـشاب  نیمه  هب  هراشا  تسا  نکمم  تایآ  نیا  . مینک
ندروآ تسد  هب  يارب  اهنابایب  رد  اهبـش  هک  یناوهآ  هیبش  دـنوشیم . ناهنپ  باتفآ  حبـص و  يهدـیپس  عولط  ماگنه  هب  ماجنارـس  و  سنخلا ) )

نآرق ایوگ  لاـح  ره  رد  (. سنکلا  ) دـنوشیم یفخم  دوخ  هنـال  رد  یـشحو  تاـناویح  دایـص و  سرت  زا  زور  ماـگنه  هب  دـندرگیم و  همعط 
ییانثتـسا صاخ و  عضو  هجوتم  دروآ و  رد  تکرح  هب  ار  اههشیدنا  ماهبا . یعون  اب  هتخیمآ  انعم و  رپ  ياهدنگوس  نیا  اب  دـهاوخیم  دـیجم 

هاگتسد نیا  هدنروآ  دیدپ  تمظع  هب  دننک و  رکف  نآ  رد  رتشیب  هچ  ره  مدرم  ات  دنک . نامـسآ  ناگراتـس  میظع  لیخ  نایم  رد  تارایـس  نیا 
نب دمحم  رفعج  ابا  تلأس  تلاق ، یناه : ما  نع  : دیامرفیم نینچ  تایآ  نیا  نوماریپ  مالسلاهیلع  رقاب  ماما  هحفص 66 ] دنوش [ . رتانشآ  میظع 

. باهـشلاک رهظی  مث  . نیتأم نیتس و  ۀنـس  سنخی  ماما  لاقف : تلاق : : سنکلا راوجلا  سنخلاب  مسقا  الف  : لجوزع هللا  لوق  نع  مالـسلاهیلع  یلع 
هک لجوزع  دنوادخ  يهدومرف  نوماریپ  مالسلاهیلع  رقاب  ماما  زا  دیوگیم  یناه  ما  . کنیع ترق  هنامز  تکردا  اذا  .و  ءاملظلا ۀلیللا  یف  دقوتی 

تـصش تسیود و  لاس  رد  هک  تسا  یماما  : دومرف بانج  نآ  مدومن ، شـسرپ  دـنوشیم . ناـهنپ  هک  ناگراتـس  نآ  هب  دـنگوس  : دـیامرفیم
. یبایرد یناه ) ما  يا   ) ار وا  نامز  هچنانچ  ددرگیم و  رهاظ  دوش  ناشخرد  رات  بش  رد  هک  ياهراتـس  نوچ  مه  سپـس  دش . دـهاوخ  ناهنپ 

[ . 49 . ] دوش نشور  تاهدید 

هیآ 10-8 رثدم ، هروس 

تسا و یتخس  زور  زور  نآ  دوش . هدیمد  روص  رد  هک  یماگنه  سپ  . ریسی ریغ  نیرفاکلا  یلع  ریـسع  موی  ذئموی  کلذف  روقانلا ، یف  رقن  اذاف 
لوسر توعد  زاغآ  رد  أرقا  هک  دهدیم  ناشن  رثدـم )  ) هروس و  أرقا )  ) يهروس ياوتحم  رد  تقد  هحفص 67 ] تسین [ . ناسآ  نارفاک  يارب 

اذـل تفرگ . نایاپ  یناهنپ  توعد  نارود  و  دـش . راکـشآ  توعد  هب  رومأم  ربمایپ  هک  تسا  یناـمز  هب  طوبرم  رثدـم . يهروس  هدـش و  لزاـن 
راکـشآ توعد  زا  دعب  هروس  نیتسخن  رثدـم )  ) يهروس دـش و  لزان  تثعب  زاغآ  رد  هک  تسیاهروس  نیلوا  أرقا )  ) يهروس دـناهتفگ  یـضعب 

تمایق و هب  هراـشا  - 2. راکـشآ غالبا  راذـنا و  مایق و  هب  ربماـیپ  توعد  - 1. دـشابیم روحم  تفه  رب  عومجم  رد  هروـس  نیا  ياهـشخب  . تسا
طابترا - 5. ررکم ياهدنگوس  قیرط  زا  زیخاتـسر  رما  رب  دیکأت  - 4. نارفاک راذنا  اب  مأوت  خزود  ياهیگژیو  زا  یتمـسق  - 3. نایخزود تافص 

زا هاوخدوخ  رورغم و  لـهاج و  دارفا  رارف  یگنوگچ  - 7. نایخزود نایتشهب و  ياهیگژیو  زا  یتمـسق  - 6. وا لامعا  اب  یناـسنا  ره  تشونرس 
ندیبوک هلیـسو  هک  ناگدنرپ  راقنم  .و  دوش ندرک  خاروس  هب  رجنم  هک  تسا  یندـیبوک  يانعم  هب  رقن )  ) يهدام زا  لصا  رد  روقاناههژاو  . قح

خاروس ار  ناسنا  شوگ  ییوگ  نآ  يادص  هک  يروپیـش  هب  تهج  نیمه  هب  و  هدـش . هتفرگ  انعم  نیمه  زا  زین  تسه  ءایـشا  ندرک  خاروس  و 
رابود زیخاتـسر  زاغآ  ایند و  نایاپ  رد  هک  دوشیم  هدافتـسا  یبوخ  هب  نآرق  تایآ  زا  . دوشیم هتفگ  روقاـن )  ) دوریم ورف  زغم  رد  دـنکیم و 
یمود تسا و  گرم  يادـص  یلوا  هک  هدـنهدناکت  زیگناتشحو و  هحفـص 68 ] هداعلا [  قوف  يادـص  ود  ینعی  دوشیم . هدـیمد  روص  رد 

هیآ .و  دوشیم مود  روص  يهخفن  لوا و  روـص  يهخفن  هب  ریبـعت  نآ  زا  هک  دریگیم  ارف  ار  ناـهج  رـسارس  تسا  تاـیح  يرادـیب و  يادـص 
نانآ تالکـشم  هک  تسا  نارفاک  رب  ینیگنـس  تخـس و  زور  ددرگیم و  اپ  رب  نآ  اب  زیخاتـسر  هک  تسا  مود  يهخفن  هب  هراشا  ثحب  دروم 

رد وناز  هب  ار  اهناسنا  نیرتدـنمورین  هک  اـسرف  تقاـط  راـب و  تبیـصم  كاـندرد و  رایـسب  تسیزور  . ددرگیم ناـیامن  يرگید  زا  دـعب  یکی 
نا لاق . روقانلا  یف  رقن  اذاف  : لجوزع هلوق  یف  مالسلاهیلع  هللادبع  یبا  نع  . دنکیم ریسفت  نینچ  ار  هیآ  نیا  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  . دروآیم

يهرابرد مالـسلاهیلع  قداص  ماما  . یلاعت هللا  رماب  ماقف  رهظف  ۀـتکن  هبلق  یف  تکن  هرما . راهظا  لجوزع  هللا  دارا  اذاف  ارتتـسم . ارفظم . اماما  اـنم 
يادـخ نوچ  هک  دوب  دـهاوخ  یناهنپ  زوریپ  ماما  یحو . نادـناخ  ام  زا  انامه  دومرف  دوش ) هدـیمد  روص  رد  هک  هاـگنآ  سپ  . ) دـنوادخ لوق 

هحفص 69 ] [ . ] 50 . ] دنک مایق  یلاعت  يادخ  نذاب  دوش و  رهاظ  سپ  دنارذگ . ياهتکن  وا  لد  رد  دزاس . رهاظ  ار  وا  رما  دهاوخب  لجوزع 

هیآ 24 نج ، هروس 
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ینامز ات  دباییم ) همادا  نانچمه  رافک  ینکشراک  يزادنا و  گنـس  .) اددع لقا  ارـصان و  فعـضا  نم  نوملعیـسف  نودعوی  ام  اوار  اذا  یتح 
ام  ) يهلمج زا  روظنم  هکنیا  رد  . تسا رتمک  شتیعمج  رتفیعـض و  ناشروای  هچ  دننادیم  هاگنآ  دننیبب  هدـش  هداد  هدـعو  اهنآ  هب  ار  هچنآ  هک 

هدرتسگ ماع و  نآ  يانعم  هک  تسا  نیا  بسانم  یلو  . تسا هدش  دراو  يددعتم  ياهریـسفت  دشاب  ود  ره  ای  ترخآ ، ای  ایند  باذع  نودعوی )
هب ار  نآ  نیرـسفم  زا  یعمج  اذل  .و  تسایند هب  طوبرم  رتشیب  روای ، رـصان و  تردق  فعـض و  ددع و  یمک  ینوزف و  هکنیا  صوصخب  دشاب 

دوعوم يدهم  روهظ  هب  يددـعتم  تایاور  رد  و  دـناهدرک ، ریـسفت  تشگ  راکـشآ  ناناملـسم  تردـق  توق و  نآ  رد  هک  ردـب  گنج  هلأسم 
اهنآ خر  هب  ار  دوخ  تارفن  ترثک  تردـق و  هتـسویپ  مالـسا  نانمـشد  هک  دـهدیم  ناـشن  یبوخب  هیآ  نحل  تسا  هدـش  ریـسفت  مالـسلاهیلع 
اهنآ يزوریپ  زور  ماجنارس  هک  دهدیم  دیون  يرادلد و  نانموم  هب  هلیسو  نیدب  نآرق  دندرمشیم  ناوتان  فیعـض و  ار  اهنآ  دندیـشکیم و 

ریسفت مالسلاهیلع  يدهم  روهظ  مایق و  هب  هفیرش  هیآ  نیا  يددعتم  تایاور  رد  تهج  نیدب  . دیسر دهاوخ  ارف  نانمشد  یناوتان  تسکـش و  و 
هجوت هحفـص 70 ] دوـشیم [ . لـماش  ار  دراوـم  نیا  همه  مـینک  ریـسفت  شعیـسو  هدرتـسگ و  ياـنعم  هـب  ار  هـیآ  رگا  نیارباـنب  . تـسا هدـش 

تلق لاق : مالـسلاهیلع  یـضاملا  نسحلا  یبا  نع  . میامنیم فوطعم  هفیرـش  هیآ  نیا  ریـسفت  حیـضوت و  رد  یتیاور  هب  ار  یمارگ  ناگدنناوخ 
: دیوگیم لیـضف  نب  دمحم  . هراصنا مالـسلاهیلع و  مئاقلا  کلذـب  ینعی  اددـع ) لقا  ارـصان و  فعـضا  نم  نوملعیـسف  نودـعوی  ام  اوار  اذا  )
رتفیعـض و ناشنارای  ناشیا ) ای  امـش   ) کیمادـک هک  تسناد  دـنهاوخ  دـننیبب . مشچ  هب  ار  دوخ  دوعوم  باذـع  هک  هاـگنآ   ) متـشاد هضرع 

[ . 51 . ] دشابیم وا  نارای  مالسلاهیلع و  مئاق  ترضح  نآ  زا  روظنم  دومرف : مظاک  یسوم  ماما  تسا ) رتمک  ناشدارفا 

هیآ 44 جراعم ، هروس 

ياهدرپ و  هداتفا ، ریز  هب  تشحو  تدش  زا  اهنآ  ياهمـشچ  هک  یلاح  رد  . نودعوی اوناک  يذلا  مویلا  کلذ  ۀـلذ ، مهقهرت  مهراصبا ، ۀعـشاخ 
نیرخآ هیآ  نیا  . دـشیم هداد  هدـعو  امـش  هب  هک  تسیزور  نامه  نیا  دوشیم ) هتفگ  اهنآ  هب  و   ) تسا هدـناشوپ  ار  اـهنآ  يراوخ  تلذ و  زا 
دوعوم زور  نایب  جوجل و  تخـسرس و  نارفاک  راذـنا  دـیدهت و  زا  نخـس  هروس  نیا  نیرخآ  تایآ  رد  هک  تسا . جراـعم  يهروس  زا  يهیآ 

دـنوشیم و جراخ  تعرـس  هب  اهربق  زا  هک  يزور  دـیامرفیم : نینچ  كانتـشحو  زور  نیا  ياـههناشن  دوعوم و  زور  نآ  یفرعم  رد  تسا و 
هتخادرپ و دوعوم  زور  زا  يرگید  ياهیگژیو  هب  سپس  و  هحفـص 71 ] دنودیم [ . ناشیاهتب  يوس  هب  ییوگ  هک  دننکیم  تکرح  دنت  نانچ 

يراوخ تلذ و  زا  ياهدرپ  دننکیم و  هاگن  هناعـضاخ  هداتفا و  ریز  هب  تشحو  تدش  زا  اهنآ  ياهمـشچ  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دیامرفیم :
رفعج یبا  نع  . دـنتفرگیم هرخـسم  داب  هب  ار  نآ  و  دـشیم . هداد  هدـعو  اهنآ  هب  هک  تسیزور  نامه  نیا  و  هتفرگرب . رد  ار  اهنآ  دوجو  مامت 

مئاـقلا جورخ  موـی  ینعی  لاـق : . نودــعوی اوناـک  يذــلا  موـیلا  کـلذ  ۀــلذ . مـهقهرت  مهراـصبا ، ۀعــشاخ  لـجوزع : هلوـق  یف  مالــسلاهیلع 
مالسلاهیلع مئاق  ترضح  روهظ  جورخ و  زور  دوعوم . زور  زا  روظنم  دیامرفیم . هفیرش  هیآ  نیا  ریسفت  رد  مالسلاهیلع  رقاب  ماما  . مالسلاهیلع

[ . 52 . ] تسا

هیآ 26 جراعم ، هروس 

هدش حرطم  هتـسیاش  ياهناسنا  فاصوا  جراعم  يهروس  زا  یتمـسق  رد  . دنراد نامیا  ازج  زور  هب  هک  اهنآ  .و  نیدـلا مویب  نوقدـصی  نیذـلا  و 
نموم و دارفا  یگژیو  نیموس  و  تاجن . لها  یهورگ  دـنباذع و  لها  یهورگ  ارچ  دوش  مولعم  ات  نامیایب  دارفا  فاـصوا  لـباقم  رد  تسا .

نیذـلا و  . ) لجوزع هلوق  یف  مالـسلاهیلع  رفعج  یبا  نع  . دـنراد ناـمیا  ازج  زور  هب  هک  دنتـسه  یناـسک  هک  درادیم  ناـیب  نینچ  ار  هتـسیاش 
. ازج زور  زا  روظنم  دـیامرفیم : هیآ  نیا  هرابرد  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  هحفص 72 ] مالـسلاهیلع [ . مئاقلا  جورخب  لاق : نیدلا ) مویب  نوقدصی 

[ . 53 . ] تسا مالسلاهیلع  مئاق  ترضح  جورخ  روهظ و 

نآرق رد  تیودهم  www.Ghaemiyeh.comيامیس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 75زکرم  هحفص 29 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


هیآ 30 کلم ، هروس 

یـسک هچ  دور  ورف  نیمز  رد  امـش  نیمزرـس  ياهبآ  رگا  دـیهد . ربخ  نم  هب  وگب  . نیعم ءامب  مکیتأی  نمف  اروغ . مکءام  حبـصا  نا  متیارا  لق 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  باطخ  لق )  ) يهملک اب  همه  کلم )  ) يهروس نیرخآ  تایآ  . دهد رارق  امش  سرتسد  رد  يراج  بآ  دناوتیم 

ربمایپ و گرم  راظتنا  ابلاغ  هک  اـهنآ  هب  تسخن  . هدـش راـفک  اـب  لـبق  تاـیآ  رد  هک  تسا  ییاـهثحب  همادا  عقاو  رد  دوشیم و  عورـش  ملـس  و 
اب هک  یناسک  مامت  ارم و  دنوادخ  رگا  وگب : دیامرفیم : دوشیم . هدیچرب  وا  نییآ  يو  گرم  اب  هک  دـندرکیم  نامگ  دنتـشاد و  ار  شنارای 

اهنآ هب  دیامرفیم : همادا  رد  و  دهدیم ؟ هانپ  كاندرد  باذـع  زا  ار  نارفاک  یـسک  هچ  دـهد . رارق  محرت  دروم  ای  دـنک  كاله  دنتـسه  نم 
راکـشآ یهارمگ  رد  یـسک  هچ  دـینادیم  يدوز  هب  میاهدرک و  لـکوت  و  میاهدروآ . ناـمیا  وا  هب  اـم  تسا . ناـمحر  دـنوادخ  وا  هـک  وـگب 

هب وگب  اهنآ  هب  : دیوگیم دنلفاغ  نآ  زا  مدرم  زا  يرایـسب  هک  دـنوادخ  ماع  تمحر  زا  قادـصم  کی  رکذ  ناونع  هب  هیآ  نیرخآ  رد  .و  تسا
هحفـص دهد [ . رارق  امـش  سرتسد  رد  يراج  بآ  دناوتیم  یـسک  هچ  دور  ورف  نیمز  رد  امـش  يهدافتـسا  دروم  ياهبآ  رگا  دیهد  ربخ  نم 

نآ ریز  رد  دربیم و  ورف  دوخ  رد  ار  بآ  لوا  رـشق  . ریذـپان ذوفن  رـشق  - 2 ریذپذوفن . رشق  - 1: هدش لیکـشت  فلتخم  رـشق  ود  زا  نیمز  [ 73
رگا اریز  . هدمآ دوجو  هب  صاخ  بیکرت  نیا  تکرب  زا  اهتانق  اههاچ ، اههمشچ ، مامت  . درادیم هاگن  اجنآ  رد  ار  بآ  هک  دراد  رارق  مود  رـشق 
رگا دیسریمن و  ناشناماد  هب  یسک  تسد  زگره  هک  دنتفریم  ورف  نیمز  رد  نانچ  اهبآ  دوب  ریذپذوفن  رـشق  دایز  قامعا  ات  نیمز  يور  مامت 
نیا هب  دـنتخیریم و  اهایرد  هب  يدوز  هب  ای  دـندشیم و  قالتاب  کـی  هب  لیدـبت  دنداتـسیایم و  نیمز  يور  اـهبآ  دـندوب . ریذـپانذوفن  همه 

اب تخـس  ناسنا  تایح  گرم و  هک  تسا  ادـخ  ماع  تمحر  زا  یکچوک  هنومن  نیا  . تفریم تسد  زا  بآ  ینیمز  ریز  رئاـخذ  ماـمت  بیترت 
میم هدـش و  هتفرگ  نیع )  ) زا دـناهتفگ  هاگ  تسا و  بآ  نایرج  يانعم  هب  نعط ) نزو  رب  نعم   ) يهدام زا  نیعماههژاو  . تسا هدروخ  هرگ  نآ 

ار نآ  رتشیب  یلو  . دشابن يراج  دنچ  ره  دوشیم  هدید  مشچ  اب  هک  دناهتفرگ  یبآ  يانعم  هب  ار  نیعم  نارـسفم . زا  یـضعب  اذل  تسا  دئاز  نآ 
هجنپ و يوق  ناسنا  چـیه  دورب  نایم  زا  نیمز  زا  نیمز  ریذـپانذوفن  رـشق  رگا  هک  مینادیم  ام  .و  دـناهدرک ریـسفت  يراج  بآ  يانعم  نامه  هب 

ترضح هحفص 74 ] روهظ [  هب  هیآ  نیا  هدیسر ، ام  هب  تیب  لها  همئا  زا  هک  یتایاور  رد  . دیامن جارختـسا  یبآ  دناوتیمن  يزیت  گنلک  چیه 
مئاقلا مامالا  یف  تلزن  . دییامرف هجوت  هیآ  نیا  ریسفت  رد  رقاب  ماما  زا  یتیاور  هب  . تسا هدش  ریسفت  وا  رتسگ  ناهج  لدع  مالـسلاهیلع و  يدهم 

لالح ضرالا و  تاومـسلا و  رابخاب  مکیتای  رهاظ . ماماب  مکیتأی  نمف  وه  نیا  نوردـت  ال  مکنع : ابئاغ  مکماما  حبـصا  نا  لوقی  مالـسلاهیلع :
مایق هک  تسا  هدش  لزان  یماما  يهرابرد  هیآ  نیا  دیامرفیم : . اهلیوأت یئجی  نا  دـب  هیآلا و ال  هذـه  لیوات  ءاج  ام  هللا  و  لاق : مث  همارح ، هللا و 

دتسرفیم یماما  امش  يارب  یسک  هچ  تساجک ؟ دینادیمن  ددرگ و  ناهنپ  امش  ماما  رگا  دیوگیم : مالـسلاهیلع  مئاق  دنکیم  یهلا  لدع  هب 
هیآ نیا  لیوأت  دنگوس  ادخب  دومرف : مالـسلاهیلع  ماما  سپـس  . دهد حیـضوت  امـش  يارب  ار  ادخ  مارح  لالح و  نیمز و  اهنامـسآ و  رابخا  هک 
هیآ نطاب  تسا و  هحفص 75 ] هدنز [  تادوجوم  تایح  هیام  هک  تسیراج  بآ  هب  طوبرم  هیآ  رهاظ  [ . 54 . ] دمآ دهاوخ  ماجنارس  هدماین و 

مرکا لوسر  زا  یتیاور  هب  زین  .و  تسا یناسنا  هعماـج  تاـیح  هیاـم  زین  نآ  هک  تسوا  رتسگ  ناـهج  تلادـع  ملع و  ماـما و  دوجو  هب  طوبرم 
یف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  عم  تنک  لاق  رامع : نع  . دییامرف تیانع  هفیرـش  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
هللا یلص  هللا  لوسر  تیتا  . عفان نب  ۀبیـش  لتق  یحمجلا و  هللادبع  نب  ورمع  لتق  مهعمج و  قرف  ۀیولالا و  باحـصا  یلع  لتق  و  هتاوزغ . ضعب 
هنا هنم و  انا  ینم و  هنال  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لاقف  هداهج . قح  هللا  یف  دهاج  دـق  ایلع  نا  هللا . لوسر  ای  هل : تلقف  ملـس  هلآ و  هیلع و 

برح یبرح  و  یبرح . هبرح  . يدعب ضحملا  نموملا  فرعی  مل  هال  ول  يدعب و  نم  ۀفیلخلا  و  يدـعو . زجنم  ینید و  یـضاق  یملع و  ثراو 
هذـه يدـهم  مهنم  نیدـشارلا و  ۀـمئالا  یلاـعت ، هللا  جرخی  . هبلـص نم  ۀـمئالا  یطبـس و  وـبا  هنا  ـالا  . هللا ملـس  یملـس  و  یملـس ، هملـس  و  هللا ،
دهع یلاعت  كرابت و  هللا ، نا  رامع ، ای  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لاقف  . مالسلاهیلع يدهملا  اذه  نم  هللا ، لوسر  ای  یما  یباب و  تلقف : . ۀمالا

مکءام حبصا  نا  متیارا  لق  : ) لجوزع هلوق  کلذ  .و  مهنع بیغی  هدلو  نم  عساتلا  ۀعست و  ۀمئا  . مالسلاهیلع نیسحلا  بلـص  نم  جرخی  هنا  یلا 
ناـمزلا رخآ  یف  ناـک  اذاـف  نورخآ . اـهیلع  تبثی  موق و  اـهنع  عجری  ۀـلیوط  ۀـبیغ  هل  نوکت  هحفـص 76 ] نیعم [ .) ءاـمب  مکیتأـی  نمف  اروغ .
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ناـمزلا رخآ  یف  ناـک  اذاـف  نورخآ . اـهیلع  تبثی  موق و  اـهنع  عجری  ۀـلیوط  ۀـبیغ  هل  نوکت  هحفـص 76 ] نیعم [ .) ءاـمب  مکیتأـی  نمف  اروغ .
سانلا هبـشا  ییمـس و  وه  .و  لیزنتلا یلع  تلتاق  امک  لـیوأتلا  یلع  لـتاقی  و  اـملظ . اروج و  تئلم  اـمک  الدـع . اطـسق و  ایندـلا  ـالمیف  . جرخی

دناسر و تکاله  هب  ار  نارادمچرپ  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  مدوب و  هارمه  وا  اب  ادخ  لوسر  تاوزغ  زا  یکی  رد  دیوگیم : رسای  رامع  . یب
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  روضح  هب  . دـندش هتـشک  عفان  نب  ۀبیـش  یحمج و  هللادـبع  نبورمع  تخاس و  قرفتم  ار  ناشعمج 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  درک ، ادا  ار  داهج  قح  دـنوادخ  هار  رد  مالـسلاهیلع  یلع  انامه  : هللا لوسر  اـی  متـشاد . هضرع  مدیـسر و 
نم و يهدعو  يهدننک  ارجا  نم و  ياهضرق  هدننک  تخادرپ  نم و  ملع  ثراو  وا  .و  متـسه یلع  زا  نم  تسا و  نم  زا  یلع  اریز  دومرف : ملس 

گنج تسا و  نم  اب  گنج  وا  اب  گنج  . دشیمن هتخانش  نم  زا  سپ  صلاخ  نموم  دوبیمن  مالسلاهیلع  یلع  رگا  . تسا نم  زا  دعب  نیـشناج 
يهون ود  ردپ  یلع  هک  دـینک  هجوت  تسا  دـنوادخ  اب  تملاسم  نم  اب  تملاسم  نم و  اب  تملاسم  وا  اب  تملاسم  تسادـخ و  اب  گنج  نم  اب 
دهاوخ دوجوب  وا  زا  دشابیم  تما  نیا  يدهم  اهنآ  يهلمج  زا  هک  ار  هدننک  داشرا  ناماما  یلاعت  يادخ  . دنیوا بلـص  زا  ناماما  تسا و  نم 

یلص ادخ  لوسر  ؟ تسیک مالسلاهیلع  يدهم  نیا  داب . تیادف  مردام  ردپ و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ای  متـشاد ، هضرع  . دروآ
ماما هن  مالسلاهیلع  نیسح  بلص  زا  هک  هتـسب  هحفـص 77 ] نامیپ [  نم  اب  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  رامع  يا  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 
هیام هک   ) بآ رگا  وگب  نارفاـک  هب  : ) دـیامرف لـجوزع  دـنوادخ  هک  تسا  نیمه  دوشیم و  بئاـغ  مدرم  رظن  زا  اـهنآ  نیمهن  دروآ و  نوریب 

زا یهورگ  هک  دوب . دـهاوخ  ینـالوط  یتبیغ  وا  يارب  (. درآ دـیدپ  ناـتیارب  اراوگ  بآ  زاـب  هک  تسیک  دور  ورف  نیمز  هب  همه  تسا ) تاـیح 
لدع طسق و  زا  رپ  ار  ایند  دـنکیم و  جورخ  دوش  نامز  رخآ  هاگره  سپ  دـننامیم . مدـق  تباث  يرگید  يهدـعو  دـندرگیمرب  ناشهدـیقع 

وا مدومن و  داهج  لیزنت  يانبم  رب  نم  هک  روطنامه  دـنکیم  هلتاـقم  لـیأت  ياـنبم  رب  وا  و  تسا . هدـش  رپ  روج  ملظ و  زا  هکناـنچ  دـیامنیم .
[ . 55 . ] تسا نم  هب  مدرم  نیرتهیبش  نم و  مانمه 

هیآ 8 فص ، هروس 

یلو دـنزاس ، شوماخ  دوخ  ناهد  اب  ار  ادـخ  رون  دـنهاوخیم  اهنآ  . نورفاـکلا هرک  ول  هرون و  متم  هللا  و  مههاوفأـب ، هللا  رون  اوئفطیل  نودـیری 
هک تسا  جوجل  دناعم و  هورگ  زا  نخـس  هیآ  نیا  زا  لبق  تایآ  رد  . دنـشاب هتـشادن  شوخ  نارفاک  دنچ  ره  دنکیم ، لماک  ار  دوخ  رون  ادخ 
هیآ لبق و  تایآ  رد  . دنتـساخرب راکنا  هلباقم و  هب  هنوگچ  تازجعم  نشور و  لئالد  تاینب و  اـب  مالـسا  ربماـیپ  توعد  ندوب  مأوت  مغر  یلع 

رداق قح  نانمـشد  دـهد  ناشن  هکنیا  يارب  هاـگنآ  هحفـص 78 ] دـنکیم [ . حیرـشت  ار  اهنآ  تشونرـس  دارفا و  نیا  راک  تبقاـع  ثحب  دروم 
رون دنوادخ  یلو  دنزاس ، شوماخ  دوخ  ناهد  اب  ار  ادخ  رون  دنهاوخیم  اهنآ  : دیامرفیم یبلاج  هیبشت  نمـض  دـننیچ ، رب  ار  وا  نییآ  دنتـسین 

ندرک فپ  اب  ار  باتملاع  باتفآ  رون  دنهاوخیم  هک  دننامیم  یسک  هب  اهنآ  . دنشاب هتـشادن  شوخ  نارفاک  دنچ  ره  دنکیم . لماک  ار  دوخ 
دنرب ورف  بش  تملظ  ياههدرپ  رد  ار  دوخ  دنـشوپ و  ورف  باتفآ  زا  مشچ  رگا  دننکیم ، نامگ  هک  دنتـسه  یناشافخ  اهنآ  دنزاس . شوماخ 

ارچ نآرق ، گرزب  ییوگشیپ  نیا  ینیع  ققحت  رب  تسا  ياهدنز  دنس  مالسا  خیرات  . دنزیخرب ییانـشور  رون و  عبنم  نیا  اب  هلباقم  هب  دنناوتیم 
زا هاگ  نانمشد و  رازآ  ءاذیا و  هیرخس و  قیرط  زا  هاگ  . دش هدیچ  نآ  يدوبان  يارب  نوگانوگ  ياههئطوت  مالسا ، روهظ  زور  نیتسخن  زا  هک 

قیرط زا  هاگ  نینح و  بازحا و  دـحا و  ياهنادـیم  رد  نوگانوگ  ياهگنج  لیمحت  قیرط  زا  هاگ  یعاـمتجا و  يداـصتقا و  هرـصاحم  قیرط 
مالـسا هنماد  تسا و  شرتسگ  رد  زور  هب  زور  یهلا  رون  نیا  دوب  هدرک  هدارا  دنوادخ  هک  هنوگنامه  یلو  هریغ  ناقفانم و  یلخاد  ياههئطوت 

نیا اب  هدش  رکذ  ینآرق  تایآ  رد  رابود  نومـضم  نیا  هکنیا  هجوت  لباق  . تسا نآرق  ینادواج  هزجعم  کی  نیا  .و  دوشیم رتعیـسو  نامز  ره 
رد یناهفـصا  بغار  دشابیم  اوئفطیل ) نودیری   ) ثحب دروم  هیآ  رد  یلو  . تسا هدمآ  [ 56 ( ] اوئفطی نا  نودیری   ) دروم کی  رد  هک  توافت 
هب هراشا  یمود  یلو  تسا . همدـقم  نودـب  ندرک  شوماخ  هب  هراشا  تسخن  هیآ  هحفـص 79 ] دیوگیم [ : توافت  نیا  حیـضوت  رد  تادرفم 
هب . دنتـسین یهلا  رون  ندرک  شوماخ  هب  رداق  دـننکن . ای  دـننک  ینیچ  همدـقم  اـهنآ  هاوخ  ینعی  . تسا تامدـقم  هب  لـسوت  اـب  ندرک  شوماـخ 
نع هتلأس  لاق : مالسلاهیلع  یـضاملا  نسحلا  یبا  نع  لیـضفلا ، نب  دمحم  نع  : دییامرف تیانع  مالـسلاهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  زا  یتیاور 
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: لاق هرون : متم  هللاو  تلق : مههاوفأب  نینموملاریما  ۀیالو  اوئفطیل  نودیری  مالسلاهیلع  لاق  مههاوفأب . هللا  رون  اوئفطیل  نودیری  . لجوزع هللا  لوق 
يدهلاب و هلوسر  لسرا  يذلا  وه  تلق : مامالا ، وه  رونلااف  انلزنا ) يذلا  رونلا  هلوسر و  هللااب و  اونما  نیذلا  : ) لجوزع هلوقل  ۀـمامالا  متم  هللا  و 
: تلق قحلا : نید  یه  ۀـیالولا  و  هیـصول . ۀـیالولااب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـمحم )  ) هلوسر رما  يذـلا  وه  مالـسلاهیلع  لاق  . قحلا نید 

هرک ول  و  . ) مئاقلا ۀیالوب  هرون  متم  هللا  و  هللا : لوقی  لاق : . مالسلاهیلع مئاقلا  مایق  دنع  نایدالا  عیمج  یلع  هرهظی  لاق : هلک : نیدلا  یلع  هرهظیل 
لاوس هیآ  نیا  نوماریپ  وا  زا  هک  هدرک  تیاور  مالسلاهیلع  رفعج  نب  یسوم  نسحلاوبا  ترضح  زا  لیـضف  نب  دمحم  . یلع ۀیالوب  نورفاکلا )

دنوادـخ و   ) مدرک ضرع  دـنیامن . شوماخ  دوخ  ناهد  اب  ار  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  تیالو  دـنهاوخیم  دومرف : مالـسلاهیلع  ماـما  مدرک .
دنوادخ و هب  هکنانآ  : ) دوخ يهدومرف  لیلد  هب  تسا . تماما  هدننک  مامت  دنوادخ  دومرف : نآ  حیـضوت  رد  ماما  تسا ) دوخ  رون  هدننک  مامت 

شلوسر هک  ییادـخ  تسوا  . میتشاد هضرع  تسا . ماما  نامه  رون  سپ  هحفـص 80 ] دندروآ [ ). نامیا  میتخاس  لزان  هک  يرون  وا و  لوسر 
نید نامه  تیالو  و  دومرف : رما  دوخ  یصو  تیالو  هب  ار  شیوخ  لوسر  هک  ییادخ  تسوا  ینعی  دومرف : داتـسرف : قح  نید  تیاده و  هب  ار 
مئاـق ترـضح  ماـیق  ماـگنه  ناـیدا  یماـمت  رب  ار  نآ  ینعی  دومرف : نآ  حیـضوت  رد  ماـما  دـنادرگ ) بلاـغ  نید  همه  رب  اـت   ) متفگ . تسا قح 

مامت و هلحرم  هب  ار  مالـسلاهیلع  مئاق  تیالو  ینعی  تسادخ ) رون  هدننک  مامت  دنوادخ  و   ) هدومرف دنوادخ  هکنیا  .و  دزاس بلاغ  مالـسلاهیلع 
. دـنراد هارکا  مالـسلاهیلع  یلع  تیالو  هب  نارفاک  دـنچ  ره  ینعی  دـیاین ) شوخ  ار  نارفاک  دـنچ  ره  و   ) دـیوگیم هکنیا  دـناسریم و  لامک 

[ . 57]

هیآ 17 دیدح ، هروس 

تلفغ و زا  نخس  هیآ  نیا  زا  لبق  تایآ  رد  . دنکیم هدنز  نآ  گرم  زا  دعب  ار  نیمز  دنوادخ  دینادب  . اهتوم دعب  ضرالا  ییحی  هللا  نا  اوملعا 
تـشونرس نایب  هتـشذگ و  تایآ  رد  رگدادیب  ياهرادـشه  هدـنبوک و  ياهراذـنا  همه  نآ  رکذ  زا  دـعب   ) لاوس کی  حرط  اب  تسیربخیب و 

قح زا  هچنآ  ادـخ و  رکذ  ربارب  رد  نامیا  اب  دارفا  ياهلد  هک  تسا  هدیـسرن  نآ  تقو  ایآ  : دـیامرفیم تمایق  رد  نارفاک  ناقفانم و  كاـندرد 
یهلا رکذ  اب  هدرم  ياهبلق  ندش  هدنز  هک  اجنآ  زا  و  هحفص 81 ] دنام [ . رود  لد  تواسق  ربخیب و  تلفغ و  زا  ددرگ و  عشاخ  هتـشگ  لزان 

تارطق تکرب  هب  هدرم  ياهنیمز  ندـش  هدـنز  هب  يداـیز  تهابـش  نآرق  لـباقم  رد  عوضخ  عوشخ و  وترپ  رد  يونعم  تاـیح  ندرک  ادـیپ  و 
هیآ نیا  تقیقح  رد  . دنکیم هدنز  نآ  گرم  زا  دعب  ار  نیمز  دنوادخ  هک  دینادب  : دیامرفیم ثحب  دروم  يهیآ  رد  دراد . ناراب  شخب  تایح 

نامـسآ زا  هک  نآرق  ادخ و  رکذ  هلیـسو  هب  هدرم  ياهلد  ندـش  هدـنز  مه  ناراب و  هلیـسو  هب  هدرم  ياهنیمز  ندـش  هدـنز  هب  تسیاهراشا  مه 
قداص ماما  نابز  زا  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  رابخا  تایاور و  رد  اذلو  . تسا هدـش  لزان  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  كاپ  بلق  رب  یحو 
هدرم روج  اب  هکنآ  زا  دعب  تسا  تلادـع  هلیـسو  هب  نیمز  ندـش  هدـنز  روظنم  ینعی  روجلا ) دـعب  لدـعلا  :) دومرف هک  میناوخیم  مالـسلاهیلع 
ییحی ینعی  اهتوم ) دعب  ضرالا  ییحی  هللا  نا  اوملعا  :) دیامرفیم هیآ  نیا  ریـسفت  رد  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  يرگید  ثیدـح  رد  [ . 58 . ] دشاب
هلیـسو هب  ار  نیمز  دـنوادخ  هک : تسا  نیا  هیآ  روظنم  دـیامرفیم : . تیم رفاکلا  اهلها و  رفک  اهتومب ،) ینعی  . ) اهتوم دـعب  مئاـقلاب  یلاـعت  هللا 

رگید یتیاور  رد  . تسا هدرم  رفاک  تسا و  نیمز  لها  رفک  نیمز  ندرم  زا  روظنم  دشاب و  هدرم  هکنآ  زا  دعب  دنکیم . هدنز  يدهم  ترـضح 
ضرالا ییحی  امک  ۀمکحلا  رونب  ۀتیملا  بولقلا  ییحی  هللا  ناف  هحفص 82 ] دیامرفیم [ : هیآ  نیا  ریسفت  رد  مالسلاهیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما 

اب ار  هدرم  ياـهنیمز  هک  هنوـگ  ناـمه  دـنکیم ، هدـنز  تمکح  روـن  هب  ار  هدرم  ياـهلد  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  روـظنم  . رطملا لـباوب  ۀـتیملا 
اهتومب ینعی  اهتوم . دعب  ضرالا  ییحی  هللا  نا  اوملعا  لجوزع . هلوق  یف  مالسلاهیلع  رفعج  یبا  نع  [ . 59 . ] دزاسیم هدنز  تکرب  رپ  ياهناراب 

عجار مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  . مهتوم دعب  اهلها  ییحی  ضرالا و  ییحیف  اهیف ، لدعیف  مالـسلاهیلع  مئاقلااب  هللا  اهیحیف  تیم  رفاکلا  و  اهلها ، رفک 
مئاق ترـضح  روهظ  هب  ار  نآ  دنوادخ  سپ  تسا  هدرم  رفاک  تسا و  نآ  لها  ندـیزرو  رفک  نیمز . ندرم  زا  روظنم  دـیامرفیم : هیآ  نیا  هب 

ناشگرم زا  سپ  ار  نیمز  لها  دزاسیم و  هدـنز  ار  نیمز  سپ  . دزاـسیم رارق  رب  ار  تلادـع  نیمز  رد  ینعی  درک  دـهاوخ  هدـنز  مالـسلاهیلع 

نآرق رد  تیودهم  www.Ghaemiyeh.comيامیس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 75زکرم  هحفص 32 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


[ . 60 . ] دیامنیم هدنز 

هیآ 41 نمحر ، هروس 

رس و يولج  ياهوم  اب  ار  اهنآ  هاگنآ  دنوشیم و  هتخانش  ناشیاههفایق  اب  نامرجم  . مادقالا یـصاونلاب و  ذخویف  مهامیـسب ، نومرجملا  فرعی 
زا دزادرپیم  زیخاتسر  ثداوح  زا  یضعب  هب  نمحر  هکرابم  هروس  تایآ  یخرب  هحفص 83 ] دننکفایم [ .) خزود  هب  و   ) دنریگیم ناشیاهاپ 

نخـس ناـهج  ینونک  ماـظن  نتخیر  مهب  زا  ثحب  دروم  هیآ  زا  لـبق  تاـیآ  رد  . رفک تازاـجم و  باـسح ، یگنوگچ  تماـیق ، هنحـص  لـیبق ،
دراد هراشا  زور  نآ  رد  راکهنگ  ياهناسنا  عضو  هب  زین  .و  درادیمرب هدرپ  دهدیم  خر  ملاع  رسارس  رد  هک  یکانلوه  ثداوح  زا  دیوگیم و 
موـی . ) تسا راکـشآ  زور  نآ  رد  زیچ  همه  هکنیا  يارب  . دوـشیمن شـسرپ  شهاـنگ  زا  نج  سنا و  زا  سک  چـیه  هک  تسیزور  تماـیق  هک 

هتخانـش ناـشیاههفایق  اـب  ناـمرجم  هکلب : دوشیمن ، لاوس  زور  نآ  رد  يرآ  . دوـشیم هدـناوخ  زیچ  همه  اـهناسنا  هرهچ  رد  تسا و  زوربـلا )
هایـس و ییاـهتروص  رگید  یهورگ  تساـهنآ و  حـلاص  لـمع  ناـمیا و  رگناـیب  هک  ینارون  باداـش ، ییاـههرهچ  ياراد  یهورگ  . دـنوشیم

زور نآ  رد  : میناوـخیم سبع  يهروـس  اـت 41  تاـیآ 39  رد  هکناـنچ  . تساـهنآ هاـنگ  رفک و  هناـشن  هک  دـنراد  سوبع  تشز و  کـیرات و 
يانعم هب  لـصا  رد  امیـساههژاو : . هدـیناشوپ ارنآ  یـصوصخم  یهایـس  هک  کـیرات  ییاـههرهچ  و  دنتـسه ، ینارون  ناـشخرد و  ییاـههرهچ 

هک اجنآ  زا  یلو  دوشیم . لماش  دـشاب  اهنآ  ندـب  طاقن  ریاس  ای  تروص و  رد  هک  ار  ياهناشن  تمـالع و  هنوگره  تسا و  هناـشن  تمـالع و 
یعادـت تروـص  هحفــص 84 ] اـبلاغ [  ظـفل  نـیا  رکذ  ماــگنه  هـب  ددرگیم  ناــیامن  تروـص  رد  رتـشیب  یلاحدــب  یلاحــشوخ و  مئــالع 

رـس يوـلج  ياـنعم  هب  لـصا  رد  هیـصان  تسا ) هتفگ  تادرفم  رد  یناهفـصا  بـغار  هـک  روـطنآ   ) تـسا و هیـصان  عـمج  یـصاون : . دوـشیم
نارومأم هک  دشاب  نآ  یقیقح  يانعم  هب  تسا  نکمم  اهاپ  رس و  يولج  يوم  اب  نامرجم  نتفرگ  . تسا اهاپ  يانعم  هب  مدق . عمج  مادقا : . تسا

رد اهنآ  یناوتان  فعض و  تیاهن  زا  هیانک  ای  دننکفایم و  خزود  هب  تلذ  تیاهن  اب  هتشادرب ، نیمز  زا  ار  نانآ  دنریگیم و  ار  ود  نیا  باذع 
كرابت و  ) هللا لوق  یف  مالـسلاهیلع  هللادبع  یبا  نع  . دنربیم خزود  هب  مامت  يراوخ  اب  ار  هورگ  نیا  هک  تسا  یهلا  باذـع  نارومأم  لاگنچ 
كرابت و  ) هللا نا  نومعزی  تلق : ؟ اذـه یف  نولوقی  ام  ۀـیواعم  ای  لاقف  مادـقالا ) یـصاونلاب و  ذـخویف  مهامیـسب . نومرجملا  فرعی  ( ) یلاـعت

فیک و  یل : مالـسلاهیلع  لاقف  . راـنلا یف  نوقلیف  مهمادـقا  مهیـصاونب و  ذـخویف  مهب . رمأـیف  ۀـمایقلا . یف  مهامیـسب  نیمرجملا  فرعی  یلاـعت )
مالـسلاهیلع انمئاق  ماق  ول  کلذ : لاق : كاذ : ام  و  كادـف . تلعج  تلقف : . مهقلخ وه  مهأشنا و  قلخ  ۀـفرعم  یلا  یلاـعت ) كراـبت و   ) جاـتحی

هدرک تیاور  مالسلاهیلع  قداص  ماما  زا  ینهد  هیواعم  . اطبخ فیسلاب  طبخت  مث  مهمادقا  مهیصاونب و  ذخویف  رفاکلاب  رمأیف  امیـسلا ، هللا  هاطعا 
دنوادخ هک  دنرادنپیم  متـشاد . هضرع  هحفـص 85 ] دـنیوگیم [ ؟ هچ  هراـب  نیا  رد  مدرم  هیواـعم  يا  دومرف : ثحب  دروم  هیآ  نوماریپ  هک 

شتآ رد  دنریگیم و  ار  نانآ  ناشیاهاپ  یناشیپ و  زا  دوشیم  رما  سپ  . دسانشیم ناشیاههرهچ  هب  ار  نیمرجم  تمایق  رد  یلاعت ) كرابت و  )
سپ موش  تیادف  متفگ ، هدیرفآ ، ار  اهنآ  هک  یقیالخ  نتخانـش  هب  دراد  زاین  دنوادخ  هنوگچ  دومرف : مالـسلاهیلع  قداص  ماما  . دننکفایم رد 

دنک رما  سپ  دیامرف ، اطع  ترـضح  نآ  هب  ار  اههرهچ  تخانـش  دـنوادخ  دزیخ . اپب  مالـسلاهیلع  ام  مئاق  هاگ  ره  دومرف : تسیچ ؟ هیآ  يانعم 
[ . 61 . ] دننارذگب ریشمش  مد  زا  سپس  دنریگب  ناشیاهاپ  یناشیپ و  اب  ار  نارفاک 

هیآ 23 تایراذ ، هروس 

هک هنوگنامه  تسا . قح  بلطم  نیا  هک  نیمز  نامـسآ و  راگدرورپ  هب  دـنگوس  . نوقطنت مکنا  ام  لـثم  قحل  هنا  ضرـالا ، ءامـسلا و  بر  وف 
رد نیمز و  رد  ادـخ  ياههناشن  نایتشهب و  نایخزود و  تافـص  داعم و  هلأسم  نوماریپ  هک  نیـشیپ  تایآ  بیقعت  رد  . دـییوگیم نخـس  اـمش 

تاریخ همه  يوس  هب  تکرح  ءدـبم  هک  وا  تافـص  ادـخ و  تخانـش  دـیحوت و  هلأسم  هب  وسکی  زا  ات  تفگیم : نخـس  ناـسنا ، دوخ  دوجو 
همه نیا  نیمز و  يور  رد  تایح  قلاخ  هک  اریز  گرم ، زا  سپ  یگدنز  داعم و  هلأسم  رب  وا  تردـق  هب  رگید  يوس  زا  .و  دـنوش انـشآ  تسا 
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هدرک دای  دنگوس  ثحب  دروم  هیآ  رد  بلطم  نیا  دـیکأت  يارب  اذـل  هحفـص 86 ] دشابیم [ . زین  تایح  دیدجت  رب  رداق  اهیتفگـش  بئاجع و 
تسا هدیسر  ییاجب  راک  . دییوگیم نخس  امش  هک  هنوگنامه  تسرد  تسا ، قح  بلطم  نیا  هک  دنگوس  نیمز  نامـسآ و  يادخب  : دیوگیم

دنکیم دای  دنگوس  صیرح  سفنلا و  فیعـض  رواب و  رید  كاکـش و  ناگدنب  هب  نداد  نانیمطا  يارب  تردق  تمظع و  نآ  اب  دـنوادخ  هک 
يدیدرت کش و  چیه  تسا و  قح  همه  هدـش  هداد  هدـعو  تمایق  باقع  باوث و  ياههدـعو  يزور و  قزر و  يهنیمز  رد  امـش  هب  هچنآ  هک 

نیرتسوصحم زا  هک  تسیاهدـش  باسح  فیطل و  ریبعت  دـییوگیم  نخـس  هک  هنوگناـمه  نوقطنت ) مکنا  اـم  لـثم   ) هب ریبعت  .و  تسین نآ  رد 
ناسنا هک  درادن  هار  ییاطخ  نینچ  نتفگ  نخس  رد  اما  . دوشیم عقاو  اطخ  ناسنا  هعماسم  ای  هرصاب و  رد  یهاگ  اریز  دیوگیم  نخـس  ءایـشا 

تسا و سوسحم  ناتیارب  امش  نتفگ  نخس  هک  هزادنا  نامه  : دیوگیم نآرق  اذل  دشاب  هتفگن  نخس  هک  یلاح  رد  هتفگ  نخس  دنک  ساسحا 
اـهیزور و نیرتـگرزب  زا  یکی  نتفگ  نخـس  هلأـسم  هتـشذگ  نـیا  زا  . تـسا هنوگناـمه  زین  یهلا  ياههدـعو  يزور و  قزر و  دراد . تـیعقاو 

یعامتجا یگدـنز  رد  نتفگ  نخـس  شقن  .و  تسا هدـشن  رادروخرب  نآ  زا  ناـسنا  زج  ياهدـنز  دوجوم  چـیه  هک  تسا  راـگدرورپ  بهاوم 
یف مالسلاهیلع  نیسحلا  نب  یلع  نع  . تسین هدیـشوپ  یـسک  رب  یگدنز  تالکـشم  لح  اهـشناد و  مولع و  لاقتنا  تیبرت و  میلعت و  اهناسنا و 
دعو : تلزن هیف  .و  مئاقلا مایق  وه  قحل  هنا  هلوق  لاق : ( نوقطنت مکنا  ام  لثم  قحل  هنا  ضرالا  ءامسلا و  بروف  [ ) هحفص 87 لجوزع [ . هللا  لوق 
مهل یضترا  يذلا  مهنید  مهل  ننکمیل  مهلبق و  نم  نیذلا  فلختسا  امک  ضرالا  یف  مهنفلختـسیل  تاحلاصلا  اولمع  مکنم و  اونما  نیذلا  هللا 

. تسا قح  نیا  هدومرف  دنوادخ  هکنیا  : دیامرفیم ثحب  دروم  يهیآ  نوماریپ  مالـسلاهیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  . انما مهفوخ  دعب  نم  مهنلدبیل  و 
نامیا هک  امـش  زا  یناسک  هب  دنوادخ  : دیامرفیم هک  هدـش  لزان  يرگید  هیآ  دروم  نیمه  رد  تسا و  مالـسلاهیلع  مئاق  ترـضح  مایق  روظنم 
هتـسیاش ياهتما  هکنانچ  دـهد . تفالخ  نیمز  رد  مالـسلاهیلع  مئاق  ماـما  روهظ  رد  هک   ) هدومرف هدـعو  دـنهد  ماـجنا  حـلاص  لـمع  هدروآ و 

زا سپ  نانموم  همه  رب  دنادرگ و  ذفان  طلسم و  اج  همه  رب  ار  نانآ  يهدیدنسپ  نید  و  تخاس . دوخ  ناینیشیپ  نیـشناج  ار  هتـشذگ  ناربمایپ 
[ . 62 . ] دیامرف اطع  لماک  ینمیا  نانمشد ، زا  ساره  سرت و 

هیآ 42-41 هروس ق ،

زا يدانم  هک  شاب  يزور  رظتنم  هد و  ارف  شوگ  . جورخلا موی  کلذ  قحلاب . ۀحیصلا  نوعمسی  موی  بیرق  ناکم  نم  دانملا  دانی  موی  عمتـساو 
تایآ هحفـص 88 ] تسا [ . جورخ  زور  زور  نآ  دنونـشیم . قح  هب  ار  زیخاتـسر  يهحیـص  ناگمه  هک  يزور  دـهدیم  ادـن  کیدزن  ناکم 

نآ دنکیم و  حرطم  ار  نآ  زا  يرگید  يهشوگ  دراد و  هیکت  زیخاتـسر  داعم و  هلئـسم  رب  هروس  نیا  تایآ  ریاس  دننامه  ق )  ) هروس نیرخآ 
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  صخـش  هچرگا  هد ) ارف  شوگ   ) عمتـسا رد  بطاخم  . تسا ربق  زا  ناـگدرم  جورخ  روص و  خـفن  هلئـسم 

هب ياهثداح  راظتنا  رد  هک  یناسک  اریز  تسا  ندیـشک  راظتنا  ای  . نداد ارف  شوگ  زا  روظنم  .و  دنتـسه اهناسنا  همه  دوصقم  املـسم  یلو  تسا 
یهلا نخـس  نیا  هب  نداد  ارف  شوگ  روظنم  ای  دنرظتنم و  دنهدیم و  ارف  شوگ  امئاد  دوشیم  عورـش  یکانتـشحو  يادص  اب  هک  دنربیم  رس 

( هدـننک ادـن   ) يداـنم نیا  اـما  . دـیوگیم زیخاتـسر  هحیـص و  يهراـبرد  تراـگدورپ  هک  ونـشب  ار  نخـس  نیا  دوـشیم  نـینچ  اـنعم  تـسا و 
هک تسا  لیفارـسا  نامه  يدانم )  ) رتيوق لامتحا  هب  یلو  دهدیم . ار  ادن  نیا  هک  دـشاب  دـنوادخ  كاپ  تاذ  يدانم ، تسا  نکمم  ؟ تسیک

تسا نیا  هب  هراشا  بیرق  ناکم  هب  ریبعت  . تسا هدش  هراشا  وا  هب  يرگید  تاریبعت  اب  هکلب  مان  اب  هن  نآرق  رگید  تایآ  رد  دمدیم و  روص  رد 
نیا لاح  ره  رد  . دنوشیم کیدزن  زا  ناسکی  ار  نآ  همه  تسا و  همه  شوگ  خـیب  ییوگ  هک  دوشیم  شخپ  اضف  رد  نانچنآ  ادـص  نیا  هک 

رد تساهربق و  زا  جورخ  مایق و  هحیص  نامه  ینعی  مود  هحیـص  هکلب  تسین  تسا  ناهج  نتفرگ  نایاپ  يارب  هک  نیتسخن  يهحیـص  هحیص ،
مسا مئاقلا و  ۀحیص  يدانملا  يدانی  لاق : مالـسلاهیلع  قداصلا  نع  هحفص 89 ] لوا [ . هیآ  يارب  تسیریسفت  حیـضوت و  مود  يهیآ  تقیقح 
یلع . جورخلا موی  کلذ  ءامسلا و  نم  مالسلاهیلع  مئاقلا  مساب  لاق  جورخلا  موی  کلذ  قحلاب  ۀحیـصلا  نوعمـسی  موی   ) هلوق مالـسلاهیلع  هیبا 

شردـپ مان  مئاق و  ترـضح  يهحیـص  يداـنم  دومرف : ماـما  : دـیوگ تسا  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  هب  بوسنم  هک  شریـسفت  رد  میهاربا  نب 
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زا هحیص  روظنم  تسا ) جورخ  زور  ماگنه  نآ  دنونشب  قح  هب  ار  هحیـص  نآ  هکیزور  .) هدومرف دنوادخ  هکنیا  دنکیم و  ادن  ار  مالـسلاهیلع 
[ . 63 . ] تسا روهظ  جورخ و  زور  نآ  تسا و  مالسلاهیلع  مئاق  مانب  نامسآ  يوس 

هیآ 25 حتف ، هروس 

نیا رد  . میدرکیم یکاندرد  باذع  ار  نارفاک  دندشیم  ادج  مه  زا  نارفاک  نانموم و  رگا  .و  امیلا اباذع  مهنم  اورفک  نیذلا  انبذعل  اولیزت  ول 
هب ار  نارفاک  ام  دوبن  هکم  نانموم  نتفر  نایم  زا  میب  دشیم و  ادج  هکم  رد  رافک  زا  نانموم  فوفـص  رگا  هک  تسا  بلطم  نیا  رب  هیکت  هیآ 

زاجعا قیرط  زا  تسناوتیم  دنوادخ  هک  تسا  تسرد  . میدادیم رفیک  تخس  امش  تسد  اب  ار  اهنآ  میدرکیم و  تازاجم  یکاندرد  باذع 
یلومعم يداع و  لئاسو  بابسا و  قیرط  زا  اهراک  ماجنا  ییانثتـسا ، دراوم  رد  زج  راگدرورپ  تنـس  یلو  دنک  ادج  نارگید  زا  ار  هورگ  نیا 

زا هک  يددعتم  تیاور  زا  تسا ، ندش  قرفتم  نتـشگ و  ادـج  يانعم  هب  اجنیا  رد  تسا و  لاوز  يهدام  زا  اولیزتاههژاو  هحفص 90 ] تسا [ .
رارق رافک  بلـص  رد  هک  دندوب  ینامیا  اب  دارفا  نآ  زا  روظنم  هک  دوشیم  هدافتـسا  تسا  هدـش  لقن  هیآ  نیا  نوماریپ  هعیـش ) ینـس و   ) قیرط
ماما زا  یسک  هک  میناوخیم  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد  هلمج  زا  . درکن تازاجم  ار  رافک  هورگ  اهنآ  رطاخ  هب  دنوادخ  دنتـشاد .

رب ارچ  سپ  درک : ضرع  دوب ، يوق  يرآ  دومرف : مالسلاهیلع  ماما  ؟ دوبن دنمتردق  يوق و  دنوادخ  نید  رد  مالـسلاهیلع  یلع  رگم  درک  لاوس 
درک لاوس  دـیجم  نآرق  رد  هیآ  کی  دومرف : ؟ دوب عنام  زیچ  هچ  دربن . نایم  زا  ار  اـهنآ  اـما  دـش  طلـسم  قفاـنم ) ناـمیایب و  دارفا  زا   ) یماوقا

یکاـندرد باذـع  ار  نارفاـک  دــندشیم . ادــج  مـه  زا  نارفاـک  ناـنموم و  رگا  . دــیامرفیم دــنوادخ  هـک  هـیآ  نـیا  دوـمرف : ؟ هـیآ مادــک 
تشکیمن ار  ناردپ  زگره  مالسلاهیلع  یلع  تشاد و  قفانم  رفاک و  ماوقا  بلـص  رد  ینامیااب  ياههعیدو  دنوادخ  دومرف : سپـس  . میدرکیم

یهورگ هک  دنادیم  ادخ  ینعی  [ . 64 . ] ددرگ راکـشآ  عئادو  نیا  ات  دوشیمن  رهاظ  تیب  لها  ام  مئاق  نینچ  مه  ددرگ و  رهاظ  عئادو  نیا  اـت 
عیرـس تازاجم  زا  ار  ناردـپ  اهنآ  رطاخ  هب  دـنریذپیم و  ار  نامیا  دوخ  رایتخا  هدارا و  دوخ  رایتخا  هدارا و  اـب  هدـنیآ  رد  اـهنآ  نادـنزرف  زا 

بلص رد  هک  ینانموم  مه  دشاب و  رافک  اب  هکم  نانموم  هحفص 91 ] طالتخا [  هب  هراشا  مه  قوف  هیآ  هک  درادن  یعنام  هتبلا  دنکیم . فاعم 
. دنتشاد رارق  اهنآ 

هیآ 14 هیثاج ، هروس 

رارق وفع  دروم  دـنرادن  زیخاتـسر ) زور   ) هللا مایا  هب  دـیما  هک  ار  یناسک  وگب ، نانموم  هب  . هللا مایا  نوجری  ـال  نیذـلل  اورفغی  اونما  نیذـلل  لـق 
هلیـسو نیدـب  ار  هیآ  نیا  رب  قباس  یقطنم  ياهثحب  ات  دزادرپیم  رافک  اب  دروخرب  رد  یقالخا  روتـسد  کـی  رکذ  هب  هیآ  نیا  رد  نآرق  . دـنهد
تخس اهنآ  هب  تبسن  دنهد و  رارق  وفع  دروم  دنرادن  هللا  مایا  هب  دیما  هک  ار  یناسک  وگب  نانموم  هب  تسا : ربمایپ  اب  نخس  يور  . دنک لیمکت 

ياهدـننز تشز و  تاریبعت  بولطمان و  نشخ و  ياهدروخرب  یهلا  تیبرت  ناـمیا و  يداـبم  زا  ندوب  رود  رثا  رب  اـهنآ  تسا  نکمم  . دـنریگن
زا اهنآ  يهلصاف  دنیازفیب و  دوخ  تجاجل  رب  ادابم  دینک . دروخرب  صاخشا  هنوگنیا  اب  ردص  يهعس  يراوگرزب و  اب  دیاب  امش  دنشاب ، هتـشاد 
هب اهنآ  بذـج  يارب  یلماـع  تسا  نکمم  مه  دـهاکیم و  اـهنآ  راـشف  زا  مه  ردـص  يهعـس  تشذـگ و  قلخ و  نسح  نیا  دوش ، رتشیب  قح 

فرص اهنآ  زا  نوملعی ؛ فوسف  مالـس . لق  مهنع و  حفـصاف  : » دننام تسا ، هدمآ  نآرق  تایآ  رد  ارارک  روتـسد  نیا  ریظن  . ددرگ یهلا  نامیا 
يریگتخس و نادان ، دارفا  اب  دروخرب  رد  الوصا  [ . 65 .« ] تسناد دنهاوخ  ار  دوخ  راک  يهجیتن  يدوز  هب  اما  امش ، رب  مالس  وگب  نک و  رظن 
نتخاس و رادـیب  يارب  ياهلیـسو  اهنآ  ربارب  رد  يراوگرزب  ییانتعا و  یب  درادـن و  یبولطم  يهجیتن  اـبلاغ  هحفص 92 ] تازاجم [  رد  رارـصا 
زج ياهراـچ  هک  دـیآیم  شیپ  زین  يدراوم  هک  درک  ناوـتیمن  راـکنا  اریز  تسین ، یلک  هدـعاق  کـی  نیا  هتبلا  . تسا تیادـه  يارب  یلماـع 
هب هللا ) مایا   ) لاح نیع  رد  یلو  تسادخ  ياهزور  اهزور ، همه  هکنیا  رگید  يهتکن  . تسا تیلقا  رد  نیا  یلو  دشابیمن  تازاجم  تنوشخ و 
هیآ رد  یکی  هدـمآ ، دـیجم  نآرق  زا  دروم  ود  رد  ریبعت  نیا  . تسا نآ  تمظع  تیمها و  هناشن  هک  ارچ  تسا  هدـش  قالطا  یـصوصخم  ماـیا 
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هب هللا ) ماـیا   ) یمالـسا ثیداـحا  رد  . دراد ياهدرتـسگ  رتعیـسو و  ياـنعم  اـجنآ  رد  هک  میهاربا  يهروـس  زا  ياهـیآ  رد  رگید  ثـحب و  دروـم 
موی . ۀثالث ةوجرملا  مایا  لاق : مالـسلاهیلع  هللادبع  یبا  نع  يور  . دییامرف تیانع  دروم  نیا  رد  یتیاور  هب  . تسا هدش  ریـسفت  یفلتخم  ياهزور 
وزرآ دیما و  دروم  هک  ییاهزور  دومرف : هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلاهیلع  قداص  ماما  زا  . ۀمایقلا موی  ةرکلا و  موی  مالسلاهیلع و  مئاقلا  مایق 

هحفص 93 ] [ . ] 66 . ] تمایق زور  و  - 3 گرم .)  ) تعجر زور  و  - 2 مالسلاهیلع . مئاق  ترضح  مایق  زور  دنشابیم 1 - زور  هس  دنتسه 

هیآ 66 فرخز ، هروس 

هک یلاح  رد  دیآ  اهنآ  غارس  هب  ناهگان  هک  ار  تمایق  رگم  دنـشکیمن  راظتنا  اهنآ  . نورعـشی مه ال  ۀتغب و  مهیتأت  نا  ۀعاسلا  الا  نورظنی  له 
تایآ ثحب و  دروم  هیآ  رد  دوب و  یسیع  تما  ناکرشم  نافرحنم و  نینچمه  و  جوجل ، ناتسرپ  تب  زا  نخس  نیـشیپ ، تایآ  رد  . دنرادن ربخ 

اهنآ غارـس  هب  تمایق  ناهگان  هکنیا  زج  دنـشکیم ، راظتنا  ار  يزیچ  هچ  اهنیا  دـیامرفیم : تسخن  . دـنکیم مسجم  ار  اهنآ  راک  نایاپ  يدـعب 
نآ ثداوح  هک  اریز  تسا . تمایق  زور  نآرق  تایآ  زا  رگید  يرایسب  دننام  هیآ  نیا  رد  ۀعاس )  ) زا روظنم  . دنتـسین هجوتم  هک  یلاح  رد  دیآ 
زین ایند  نایاپ  يهظحل  يانعم  هب  یهاگ  هملک  نیا  هتبلا  . دـهدیم خر  تعاس  کـی  رد  ثداوح  نآ  همه  ییوگ  دـباییم و  ققحت  تعرـس  هب 

تمایق مایق  لاح  ره  هب  . دوش لماش  ار  هلحرم  ود  ره  ریبعت  نیا  تسا  نکمم  دنرادن . مه  اب  يدایز  هلـصاف  ود ، نیا  هک  اجنآ  زا  تسا و  هدمآ 
، ندوب یناهگان  - 1. تسا هدـش  فیـصوت  ثحب  دروم  هیآ  رد  فصو  فیرعت و  ود  اـب  دوشیم  عورـش  اـیند  یناـهگان  نتفرگ  ناـیاپ  اـب  هک 
ار نآ  راظتنا  البق  یلو  دـهد  خر  ناهگان  يزیچ  تسا  نکمم  (. نورعـشی مه ال  و   ) نآ عوقو  نامز  زا  مدرم  مومع  یهاـگآ  مدـع  - 2 (. ۀتغب )

هحفص هب [  ياهدنبوک  تخـس و  هداعلا  قوف  يهثداح  هک  تساجنآ  یتخبدب  اما  . میوش هدامآ  نآ  تالکـشم  اب  هلباقم  يارب  میـشاب و  هتـشاد 
یضعب قبط  هک  دنوشیم  ریگلفاغ  نانچ  تسا  هنوگنیا  تسرد  نامرجم  لاح  . میـشاب لفاغ  یلک  هب  نآ  زا  ام  دوش و  عقاو  یناهگان  روط  [ 94

ره هک  یلاح  رد  دهدیم  خر  یناهگان  روط  هب  تمایق  : دیامرفیم هدـمآ ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  فرط  زا  هک  تایاور  زا 
و  ) هچراـپ ندرتـسگ  لوغـشم  يرگید  نادرم  و  دننادنفـسوگ . ندیـشود  لوغـشم  ینادرم  تسا ) لوغـشم  شدوـخ  یگدـنز  راـک  هب   ) سک

كاندرد هچ  و  [ . 67 : ] دومرف توـالت  ار  ثحب  دروم  هیآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  سپـس  (. شورف دـیرخ و  يارب  وگتفگ 
نآ جاوما  رد  یگدامآ  هنوگ  چیه  نودـب  دوش و  ریگلفاغ  نینچنیا  درادـن  تشگزاب  هار  چـیه  هک  يداد  خر  نینچ  ربارب  رد  ناسنا  هک  تسا 

ۀعاس یه  لاق : ۀتغب ) مهیتأت  نا  ۀعاسلا  الا  نورظنی  له  :) لجوزع هللا  لوق  نع  مالسلاهیلع  رفعج  ابا  تلأس  لاق : نیعا  نبا  ةرارز  نع  . دور ورف 
: دومرف مالـسلاهیلع  ماما  مدرک  شـسرپ  هیآ  نیا  نوماریپ  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  زا  دـیوگیم  نیعا  نب  ةرارز  . ۀـتغب مهیتأت  مالـسلاهیلع  مئاقلا 

هحفص 95 ] [ . ] 68 . ] دسریم نانآ  هب  شمایق ) روهظ و  ربخ   ) هاگانب هک  تسا  مالسلاهیلع  مئاق  ترضح  تعاس  نامه  تعاس  زا  روظنم 

هیآ 28 فرخز ، هروس 

نیا رد  . دندرگ زاب  ادخ  يوس  هب  ات  داد  رارق  دوخ  باقعا  رد  هیقاب ) هملک   ) ار دیحوت  هملک  وا  . نوعجری مهلعل  هبقع  یف  ۀـیقاب  ۀـملک  اهلعج  و 
ثحب ات  تسا  هدش  لباب  تسرپ  تب  موق  اب  وا  يارجام  مالسلاهیلع و  میهاربا  تشذگرس  هب  یهاتوک  يهراشا  نآ  زا  دعب  لبق و  تایآ  هیآ و 

دندرمـشیم مرتحم  ار  وا  همه  هک  دوب  برع  ياین  نیرتگرزب  میهاربا  الوا  اریز  دنک . لیمکت  دوب  هدمآ  لبق  تایآ  رد  هک  ار  دیلقت  شهوکن 
انب رگا  . دننک ادـتقا  وا  هب  دـیاب  دـنیوگیم  تسار  رگا  زین  اهنیا  دردیم  ار  دـیلقت  ياههدرپ  وا  هک  یماگنه  . دـندرکیم راختفا  شخیرات  هب  و 
مایق اهنآ  لباقم  رد  میهاربا  هک  یناتسرپ  تب  ایناث ، . دنیامن يوریپ  میهاربا  زا  دننک ؟ دیلقت  ناتـسرپ  تب  زا  ارچ  دوش  ناکاین  زا  يدیلقت  تسه 
نیا اثلاث ، . تفریذپن ار  لالدتسا  نیا  اهنآ  زا  زگره  میهاربا  دندرکیم و  هیکت  ناردپ ) زا  يوریپ   ) ینعی یهاو  چوپ و  لالدتـسا  نیمه  هب  درک 
دیابن تسا  هدوب  هشیمه  اهییوج  هناهب  اهتفلاخم و  هنوگنیا  دننادب  هک  تسا  نیتسخن  ناناملـسم  مالـسا و  ربمایپ  يارب  يرادـلد  عون  کی  عون 

تب موق  رذآ و  شیومع )  ) شردپ هب  میهاربا  هک  یماگنه  روایب  رطاخب  : دیامرفیم نآرق  تسخن ، هلحرم  رد  اذـل  .و  دـنوش تسـس  سویأم و 
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نیا رد  وا  . درک دهاوخ  متیادـه  وا  هک  هدـیرفآ  هحفـص 96 ] ارم [  هک  ییادخ  نآ  رگم  مرازیب  دیتسرپیم  امـش  هچنآ  زا  نم  تفگ  شتـسرپ 
مه تسا و  ربدـم  قلاخ و  هک  تسا  یـسک  دوبعم  اریز  دـنکیم . رکذ  راگدرورپ  هب  تیدوبع  راـصحنا  يارب  یلالدتـسا  مه  هاـتوک  تراـبع 
دوخ تایح  رد  اهنت  هن  مالـسلاهیلع  میهاربا  . دـنکیم باجیا  ار  نآ  فطل  نوناق  هک  تسادـخ  یعیرـشت  ینیوکت و  تیادـه  هلأسم  هب  هراـشا 

رد هشیمه  دـیحوت  هملک  هک  تفرگ  راک  هب  ار  دوخ  یعـس  شالت و  مامت  هکلب  دوب . یتسرپ  تب  هنوگ  ره  اب  هزرابم  دـیحوت و  لصا  رادـفرط 
يوس هب  ات  داد  رارق  دوخ  باقعا  نادنزرف و  رد  هیقاب  يهملک  ار  دـیحوت  هملک  وا  دـیوگیم : ثحب  دروم  هیآ  رد  هچنانچ  . دـنامب یقاب  ناهج 

دنریگیم و ماهلا  میهاربا  يدیحوت  تامیلعت  زا  دننزیم  مد  دیحوت  زا  نیمز  هرک  رد  هک  ینایدا  مامت  زورما  هکنیا  بلاج  .و  دندرگ زاب  ادـخ 
لیلد نیا  دنتـسه و  وا  نامدود  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  مالـسلاهیلع و  یـسیع  مالـسلاهیلع و  یـسوم  یهلا  گرزب  ربمایپ  هس 

كرـش و اـب  مالـسلاهیلع  حوـن  نوـچ  مه  يرگید  ياـیبنا  میهاربا  زا  لـبق  هک  تسا  تـسرد  . تـسا هـنیمز  نـیا  رد  نآرق  ییوگـشیپ  قدـص 
رد ار  نآ  مچرپ  دیـشخب و  رارقتـسا  هملک  نیا  هب  هک  یـسک  یلو  دـندومن  توعد  دـیحوت  يوس  هب  ار  نایناهج  دـندرک و  هزرابم  یتسرپتب 

هـضرع دنکیم و  تساوخرد  یهلا  سدـقم  تحاس  زا  شیوخ  ياهاعد  رد  یتح  وا  . دوب مالـسلاهیلع  نکـش  تب  میهاربا  تشارفارب  اج  همه 
هحفص [ . ] 69 . ] راد رود  مینک  اهتب  شتـسرپ  هکنیا  زا  ار  منادنزرف  نم و  اراگدرورپ : همجرت : ( مانـصالا دـبعن  نا  ینب  ینبنجا و  و  : ) درادیم
دیحوت يهملک  دنوادخ  دوشیم ، نینچ  هیآ  موهفم  هک  دناهدنادرگرب  دنوادخ  هب  ار  لعج )  ) رد ریمض  نیرسفم  زا  یـضعبیبدا  يهتکن  [ 97

، لبق ياههلمج  اریز  دسریم  رظن  هب  رتبسانم  مالسلاهیلع  میهاربا  دوخ  هب  ریمض  تشگزاب  یلو  تخاس  رارقرب  یقاب و  میهاربا  نامدود  رد  ار 
هب . دـشاب میهاربا  ياـهراک  ءزج  دـیحوت ) هملک  يرارقرب   ) مه هلئـسم  نیا  هـک  تـسا  بساـنم  دـیوگیم و  نخـس  وا  ياـهراک  مـیهاربا و  زا 
رب شباقعا  نادنزرف و  تشاد  رارـصا  مالـسلاهیلع  میهاربا  هک  تسا  هدش  هیکت  ینعم  نیا  يور  نآرق  زا  يددعتم  تایآ  رد  هکنیا  صوصخ 

مالـسا : تفگ وا  هب  میهاربا  راگدرورپ  هک  ار  یماگنه  دیروایب  رطاخ  هب  : دیامرفیم هک  میناوخیم  ياهیآ  رد  هکنانچ  . دننامب یقاب  یهلا  نییآ 
دیحوت نییآ  نیا  هب  ار  دوخ  نادـنزرف  میهاربا  متـسه و  میلـست  ناـیناهج  راـگدرورپ  ربارب  رد  تفگ : وا  شاـب ، قح  ربارب  رد  میلـست  رواـیب و 

. دیورن ایند  زا  مالـسا  نییآ  هب  زج  تسا . هدیزگرب  امـش  يارب  ار  نید  نیا  دنوادخ  نم : نادنزرف  يا  تفگ : بوقعی  نینچمه  درک . تیـصو 
زا ربخ  ددرگیم و  زاـب  هللا ) ـالا  هلا  ـال   ) تداهـش دـیحوت و  يهملک  هب  اـهلعج ) رد   ) یلوعفم ریمـض  هک  دـش  نشور  میتـفگ  هچنآ  زا  [ . 70]

( ریمـض عجرم   ) هدیـسر تیب  لها  قیرط  زا  هک  يددعتم  تایاور  رد  . دهدیم هدنیآ  ياهلـسن  رد  دیحوت  طخ  موادت  يارب  میهاربا  ياهـشالت 
رد ار  تماما  هلأـسم  دـنوادخ  ینعی  ددرگیم . رب  ادـخ  هب  مه  یلعاـف  ریمـض  اـعبط  و  هحفـص 98 ] تسا [ . هدـش  دادـملق  تماما )  ) يهلأسم

ار وت  نم  : دومرف میهاربا  هب  دنوادخ  یتقو  هک  دوشیم  هدافتسا  نینچ  ینآرق  تایآ  زا  یکی  زا  هک  هنوگنامه  دیشخب ، موادت  میهاربا  نامدود 
ملظ هب  هدولآ  هک  یناسک  يانثتسا  هب  درک . تباجا  ار  وا  ياعد  دنوادخ  . دنشاب ناماما )  ) زین شنادنزرف  رد  هک  درک  اضاقت  وا  . مداد رارق  ماما 
رظن هب  اجنیا  رد  هک  یلاکـشا  یلو  [ . 71 . ] نیملاظلا يدـهع  لانی  لاق ال  یتیرذ ، نم  لاق و  اماما  سانلل  کلعاج  ینا  لاـق  . دـنوشیم متـس  و 

تیاده ارم  دنوادخ  ( ) نیدهیس  ) هلمج دوش  هتفگ  هکنیا  رگم  تسین . نایم  رد  تماما  زا  ینخـس  ثحب  دروم  هیآ  رد  هک  تسا  نیا  دسریم 
تیاده زا  یعاعـش  زین  مالـسلامهیلع  ناماما  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تیادـه  هک  ارچ  . مینادـب ینعم  نیا  هب  هراشا  ار  دـنکیم )

جرد دیحوت  يهملک  رد  تماما  هلأسم  دوش . هتفگ  هک  تسا  نیا  رتهب  .و  تسا یکی  تیادـه  تقیقح  اب  تماما  تقیقح  تسا و  یهلا  هقلطم 
تیالو و ناماما  مینادیم  تسا و  يربهر  تیالو  تیمکاح و  رد  دـیحوت  شیاههخاش  زا  یکی  هک  دراد  ییاـههخاش  دـیحوت  هک  ارچ  تسا 
قادصم و کی  نایب  لیبق  زا  تایاور  نیا  بیترت  نیدب  .و  دنشاب هتـشاد  یلالقتـسا  دوخ  زا  هکنیا  هن  دنریگیم  ادخ  يوس  زا  ار  دوخ  يربهر 

يهتکن هحفص 99 ] درادن [ . یتافانم  میدرک  زاغآ  رد  هک  يریـسفت  اب  نیاربانب  دوشیم . بوسحم  ۀیقاب ) ۀملک  اهلعج   ) یلک موهفم  زا  هخاش 
نایاپ ات  میهاربا  نامدود  هیرذ و  مامت  هب  ار  نآ  یـضعب  دناهداد  يددـعتم  تالامتحا  هبقع ) یف   ) ریـسفت رد  نارـسفم  هکنیا  رگید  هجوت  لباق 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  هب  یـضعب  دناهتـسناد و  وا  تما  میهاربا و  موق  هب  صوصخم  ار  نآ  یـضعب  دناهدرک و  ریـسفت  ناهج 
هب ریـسفت  دوشیم و  لماش  ناهج  نایاپ  ات  ار  شنامدود  مامت  تسا و  هدرتسگ  عیـسو و  نآ  موهفم  هک  تسا  نیا  رهاظ  اما  . دـناهدرک ریـسفت 
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  تلأس  لاق : ةریره : یبا  نع  [ . 72 . ] تسا نشور  قادصم  نایب  لیبق  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ 
نم ۀعست  هبلص  نم  جرخی  نیـسحلا  بقع  یف  ۀمئالا  لعج  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لاق  (. ۀیقاب ۀملک  اهلعجو   ) لجوزع هلوق  نع  ملـس  و 

هریرهوبا . راـنلا لـخد  یتـیب  لـهال  اـضغبم  هللا  یقل  مث  ماـقملا . نکرلا و  نیب  نعظ  ـالجر  نا  ول  . لاـق مث  ۀـمالا ، هذـه  يدـهم  مهنم  ۀـمئالا و 
: دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  مدومن . شـسرپ  هیآ  نیمه  يهراـبرد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  زا  دـیوگیم :

تما نـیا  يدـهم  تساـهنآ  زا  و  دروآ . دـهاوخ  نوریب  ار  ناـماما  زا  نـت  هـن  وا  بلـص  زا  داد . رارق  نیـسح  باـقعا  رد  ار  ناـماما  دـنوادخ 
نادناخ ضغب  هنیک و  اب  هاگنآ  دشاب . دمآ  تفر و  لاح  رد  تدابع  يارب  ماقم  نکر و  نیب  هتسویپ  يدرم  هچنانچ  دومرف : سپس  مالسلاهیلع ،

هحفص 100] انیفو [  لاق : هنا  مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نب  نیسحلا  نب  یلع  نع  [ . 73 . ] دوش شتآ  لخاد  دیامن  تاقالم  ار  دنوادخ  نم 
بئاغلل ناف  ۀمایقلا  موی  یلا  مالسلاهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیسحلا  بقع  یف  ۀمامالا  و  (. هبقع یف  ۀیقاب  ۀملک  اهلعج  و  : ) ۀیآلا هذه  تلزن 

اذه نع  عج  ری  یتح  اهدما  لوطیف  يرخالا . اما  .و  نینس تس  وا  رهشا  ۀتس  وا  مایا  ۀتـسف  یلوالا . اما  . يرخالا نم  لوطا  امهیدحا  نیتبیغ : انم 
ماما . تیبلا لها  انل  ملس  انیـضق و  امم  اجرح  هسفن  یف  دجی  مل  هتفرعم و  تحـص  هنیقی و  يوق  نم  الا  هیلع  تبثی  الف  هب . لوقی  نم  رثکا  رمالا 

و (. داد رارق  شباقعا  رد  ياهیقاب  يهملک  ار  نآ  و  : ) دیامرفیم هک  هیآ  نیا  هدش  لزان  ام  يهرابرد  و  دـیامرفیم : مالـسلاهیلع  نیدـباعلا  نیز 
یکی دوب  دـهاوخ  تبیغ  ود  ار  ام  زا  بئاغ  انامه  هک  تمایق  زور  ات  تسا  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نب  نیـسح  ناگدـنامزاب  رد  تماـما 
هکنیا ات  دیـشک  دهاوخ  لوط  شتدـم  ردـقنآ  یمود  اما  .و  دـشابیم لاس  شـش  ای  هام و  شـش  ای  زور  شـش  یلوا  اما  يرگید  زا  رتینالوط 
حیحص شتفرعم  يوق و  شنیقی  هک  یسک  رگم  دنامیمن  تباث  تماما  هب  داقتعا  نآ  رب  سپ  تشگ . دنهاوخرب  رما  نیا  زا  ناگدنورگ  رتشیب 

هحفص 101 ] [ . ] 74 . ] دشاب هتشاد  میلست  تلاح  تیب  لها  ام  هب  تبسن  دنکن و  ساسحا  يزیچ  لد  رد  میهاوخب  ام  هچنآ  زا  دشاب و 

هیآ 45 يروش ، هروس 

تدش زا  هک  یلاح  رد  دنوشیم  هضرع  شتآ  رب  هک  ینیبیم  ار  اهنآ  .و  یفخ فرط  نم  نورظنی  لذلا  نم  نیعشاخ  اهیلع  نوضرعی  مهیرت  و 
دروم هیآ  دوب . نازواجتم  نارگدادیب و  ناملاظ و  زا  نخس  هتشذگ  تایآ  رد  . دننکیم هاگن  نآ  هب  یمـشچ  ریز  دنعـشاخ و  يراوخ  تلذ و 

یناهارمگ زا  ار  اهنآ  تسخن  هلحرم  رد  . دنکیم هراشا  نانآ  ياهتازاجم  زا  ییاههشوگ  هورگ و  نیا  راک  ماجنارـس  هب  يدعب  تایآ  ثحب و 
هدـهاشم ار  یهلا  باذـع  یتقو  هک  ینیبیم  تمایق  زور  رد  ار  ناـملاظ  . دـیامرفیم سپـس  دـنرادن و  یتسرپرـس  یلو و  چـیه  هک  درمـشیم 

خـساپ اب  اضاقت  نیا  هک  . دراد دوجو  اهیتخبدب  نیا  ناربج  تشگزاب و  يوس  هب  یهار  ایآ  دنیوگیم : دـنوشیم و  نامیـشپ  تخـس  دـننکیم 
هب يریپ  زا  ناسنا  هک  هنوگنامه  تسا . یهلا  رییغت  لباق  ریغ  تنـس  کی  نیا  تسین و  ریذپ  ناکما  تشگزاب  اریز  دـش . دـهاوخ  وربور  یفنم 
زین ایند  هب  ترخآ  خزرب و  ملاع  زا  ییارقهق  ریـس  ددرگیمن . زاب  ردام  محر  ینینج و  ملاع  هب  یکدوک  زا  یکدوک و  هب  یناوج  زا  یناوج و 

شتآ رب  هک  ینیبیم  ار  اـهنآ  زور  نآ  رد  دـیامرفیم : دزادرپیم و  هورگ  نیا  تازاـجم  نیموـس  هب  ثحب  دروـم  هیآ  رد  . تسین ریذـپناکما 
تشحو و تلاـح  دـننکیم . هاـگن  نآ  هب  هناـیفخم  یمـشچ و  ریز  دنعـشاخ و  تلذ  يراوـخ و  تدـش  زا  هـک  یلاـح  رد  دـنوشیم . هـضرع 

همه نآ  زا  يربخ  رگید  و  هتفرگ . ارف  ار  اهنآ  ياپ  ات  رس  میلست  تلذ و  تسا و  مکاح  هحفص 102 ] ناشدوجو [  مامت  رب  يدیدش  بارطضا 
نیا . دـنرگنیم خزود  شتآ  هب  یمـشچ  ریز  تـسین و  ناـمولظم  رازآ  ءاذـیا و  دادبتـسا و  مـلظ و  ناـیغط و  ییوـج و  هزیتـس  یـشکندرگ و 

نآ زا  دناوتیمن  لاح  نیع  رد  دـنیبب و  مشچ  مامت  اب  ار  نآ  دـهاوخیمن  دـسرتیم و  يزیچ  زا  ادـیدش  هک  یـسک  تلاح  زا  تسا  یمیـسرت 
هاگن يانعم  هب  اجنیا  رد  یفخ ) فرط   ) هک دـناهتفگ  نارـسفم  زا  یـضعب  . مشچ هشوگ  اب  اـما  تسا  نآ  بقارم  هتـسویپ  راـچان  دـنامب ، لـفاغ 

لاح یتح  هک  دنقمریب  هتفراو و  نانچ  ای  درادـن . مشچ  ندوشگ  رب  تردـق  تشحو ، تدـش  زا  هک  ارچ  تسا . زاب  مین  مشچ  اب  اهنآ  ندرک 
ینعی یفخ ) فرط  نم  نورظنی  لذلا  نم  نیعـشاخ   ) لجوزع هلوق  لاق : مالـسلاهیلع  رفعج  یبا  نع  . دـنرادن لماک  روط  هب  ار  مشچ  ندوشگ 

تلذ و تدش  زا  هکیلاح  رد  : ) دیامرفیم دـنوادخ  هکنیا  دـیامرفیم : ثحب  دروم  هیآ  نوماریپ  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  . مالـسلاهیلع مئاقلا  یلا 
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[ . 75  ] مالسلاهیلع مئاق  ترضح  يوس  هب  ینعی  دننکیم ). هاگن  وا  رب  مشچ  هشوگ  زا  هتخادنا و  ریزب  رس  يراوخ 
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نیا . تسین يداریا  دریگ  ماقتنا  دبلط و  يرای  ندش  مولظم  زا  دـعب  هک  یـسک  يارب  .و  لیبس نم  مهیلع  ام  کئلواف  هملظ ، دـعب  رـصتنا  نمل  و 
ییوج ماقتنا  راصتنا و  هنیمز  رد  هتشذگ . تایآ  يارب  هحفص 103 ] تسا [  یلیمکت  حیضوت و  دیکات و  تقیقح  رد  نآ  زا  دعب  تایآ  هیآ و 

تسا و مولظم  قح  ملاظ  زا  نتفرگ  ماقتنا  تازاجم و  هک  تسا  نیا  نآ  زا  فدـه  .و  بسانم دراوم  رد  تشذـگ  وفع و  ملاـظ و  تازاـجم  و 
دریگن ماقتنا  دنک و  ربص  رگا  دش  ملاظ  رب  طلـسم  زوریپ و  مولظم  هاگ  ره  لاح  نیع  رد  دنک . داجیا  هار  رـس  رب  یعنام  درادن  قح  سک  چیه 

قح ماقتنا  راصتنا و  اریز  تسین  وا  رب  يداریا  دبلطب  يرای  ندش  مولظم  زا  دـعب  هک  یـسک  : دـیامرفیم تسخن  . دوب دـهاوخ  یگرزب  تیلـضف 
متس مدرم  هب  هک  تسا  یناسک  نآ  زا  اهنت  رفیک  تازاجم و  . تسیرادیب هدازآ و  ناسنا  ره  هفیظو  نامولظم  يرای  تسا و  یمولظم  ره  ملسم 

رد یکاندرد  باذـع  زین  ترخآ  رد  يویند  تازاجم  رفیک و  رب  هوالع  هک  دـنرادیم . اور  متـس  ملظ و  قحاـن  هب  نیمز  يور  رد  دـننکیم و 
مالسلاهیلع و مئاقلا  ینعی  هملظ ) دعب  رصتنا  نمل  و  : ) لوقی هتعمس . لاق : مالسلاهیلع  رفعج  یبا  نع  یلامثلا : ةزمح  یبا  نع  . تسا ناشراظتنا 

هللا لوق  وه  .و  هباحـصا وه و  باـصنلا  نیبذـکملا و  نم  ۀـیما و  ینب  نم  رـصتنا  ماـق  اذا  مئاـقلا  و  (. لـیبس نم  مهیلع  اـم  کـئلواف  . ) هباحـصا
یلاـمث هزمح  وبا  . میلا باذـع  مهل  کـئلوا  قحلا . ریغب  ضرـالا  یف  نوغبی  ساـنلا و  نوـملظی  نیذـلا  یلع  لـیبسلا  اـمنا  یلاـعت ) كراـبت و  )

وا رب  هک  یملظ  زا  سپ  هکنآ  ره  : ) دیامرفیم هک  هیآ  نیا  زا  هحفص 104 ] روظنم [  دومرفیم : هک  مدینش  مالسلاهیلع  رقاب  ماما  زا  دیوگیم 
هذـخاوم و هنوگ  چـیه  یناسک  نینچ  رب  سپ  : ) دـیامرفیم هیآ  هکنیا  وا و  ناراـی  مالـسلاهیلع  مئاـق  ترـضح  ینعی  دـنک ) ییوجماـقتنا  هتفر 

دهاوخ ماقتنا  شباحـصا  دوخ و  اهیبصان ) ناگدننک و  بیذکت  زا  هیما و  ینب  زا   ) دزیخ اپب  مالـسلاهیلع . مئاق  نوچ  ینعی و  تسین ) یهانگ 
رد دـننکیم و  ملظ  مدرم  رب  هک  تسا  یناسک  رب  هذـخاوم  هار  اهنت  هک : یلاعت ) كراـبت و   ) دـنوادخ يهدومرف  ياـنعم  تسا  نیا  و  تفرگ .

[ . 76 . ] تسا یکاندرد  باذع  نانآ  يارب  هک  دنیامن  متس  یهابت و  قح  انب  نیمز 

هیآ 20-19 يروش ، هروس 

اهنم هتون  ایندلا  ثرح  دیری  ناک  نم  هثرح و  یف  هل  دزن  ةرخآلا  ثرحلا  دیری  ناک  نم  زیزعلا  يوقلا  وه  ءاشی و  نم  قزری  هدابعب ، فیطل  هللا 
ریذپان تسکـش  يوق و  وا  دهدیم و  يزور  دهاوخب  ار  سک  ره  دراد . فطل  شناگدنب  هب  تبـسن  دـنوادخ  . بیـصن نم  ةرخآلا  یف  هل  ام  و 

یمک دنبلطیم  ار  ایند  تشک  طقف  هک  اهنآ  مییازفایم و  شلوصحم  رب  میهدیم و  تکرب  وا  هب  دهاوخب  ار  ترخآ  تعارز  هک  یسک  . تسا
زین دمآ و  نایم  هب  دنوادخ  دـیدش  باذـع  زا  یثحب  لبق  تایآ  رد  هک  اجنآ  زا  . دـنرادن یبیـصن  چـیه  ترخآ  رد  اما  میهدیم  اهنآ  هب  نآ  زا 
نآ نتخیمآ  يارب  تمـسق  نیا  رد  هحفـص 105 ] دوشیمن [ ؟ اپ  رب  رتدوز  تمایق  ارچ  هک  دوب  هدـش  حرطم  داعم  نارکنم  هیحان  زا  ییاـضاقت 

ياراد تسا و  فیطل  شناگدنب  هب  تبسن  دنوادخ  : دیامرفیم داعم  نارکنم  يانعمیب  ندرک  باتـش  هب  ییوگخـساپ  يارب  و  فطل ) اب  رهق ، )
دودحمان و یفطل  مه  نآ  دهدیم ، فطل  هدعو  رگید  ياج  رد  دنکیم  دیدهت  دیدش  باذـع  هب  اجنیا  رد  رگا  دـشابیم . تمحرم  فطل و 
ار شمیمع  فطل  گرزب  رهاظم  زا  یکی  هاگنآ  تسوا و  فطل  زا  مه  نآ  دـنکیمن . لیجعت  رورغم  نـالهاج  تازاـجم  رد  رگا  هدرتسگ و 
وا يزور  زا  یهورگ  هک  تسین  نیا  روظنم  هتبلا  دـهدیم . يزور  دـهاوخب  ار  سک  ره  دـیوگیم . هدرک  حرطم  تسوا  هدرتـسگ  يزور  هک 
رب ار  يزور  دنوادخ  دیامرفیم : يرگید  هیآ  رد  هک  هنوگنامه  دهاوخب . هک  سک  ره  يهرابرد  تسیزور  يهعسوت  روظنم  هکلب  دنمورحم ،

رکذ هکنامه  یکی  . دراد انعم  ود  فیطل  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  هب  هجوت  . دزاسیم گنت  دهاوخب  سک  ره  يارب  عیسو و  دهاوخب  سک  ره 
زاین ناگدـنب  همه  هب  نداد  يزور  هک  اجنآ  زا  یناهنپ و  قیقد و  روما  زا  ندوب  هاگآ  رگید  تمحرم و  تبحم و  فطل و  بحاص  ینعی  دـش ،

دنکیم هراشا  شندوب  فیطل  هب  زاغآ  رد  دشاب  ربخاب  هاگآ و  نیمز  نامسآ و  رسارس  رد  رانک  هشوگ و  ره  رد  اهنآ  همه  زا  هک  دراد  نیا  هب 
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تیقازر 3- فطل 2 - ماقم  - 1 تسا . هتفر  تراـشا  دـنوادخ  یگژیو  راـهچ  هب  ثحب  دروم  هیآ  رد  لاـح  ره  رد  . دوخ تیقازر  هب  سپـس  و 
هیآ رد  دشاب . تافص  اهیگژیو و  نیا  دجاو  دیاب  ربدم ) کلام و  ( ) بر  ) هک ارچ  . تسا تیبوبر  ماقم  رب  لیلد  نیرتهب  هک  تزع . و  توق 4 -

 ] هک دـنکیم . هیبشت  ینازرواشک  هب  نآ  زا  هدافتـسا  یگنوگچ  راگدرورپ و  ياهیزور  ربارب  رد  ار  ناهج  مدرم  فیطل ، هیبشت  کی  اـب  رگید 
دـنکیم و صخـشم  ار  تعارز  ود  نیا  زا  کی  ره  يهجیتن  و  اـیند ، يارب  یهورگ  و  دـننکیم . تشک  ترخآ  يارب  یهورگ  هحفص 106 ]

تـشک ایند  يارب  طقف  هک  اـهنآ  مییازفایم و  شلوصحم  رب  میهدیم و  تکرب  وا  هب  دـشاب  بلاـط  ار  ترخآ  تعارز  هک  یـسک  : دـیامرفیم
رد اما  میهدیم ، اهنآ  هب  دنبلطیم  ار  هچنآ  زا  یمک  اهنت  دشاب . یناف  رذگدوز و  عاتم  نیا  زا  يریگهرهب  يارب  نانآ  شالت  یعـس و  دـننک و 

تساهنآ يهعرزم  ناهج  نیا  دنعراز و  یگمه  اهناسنا  تسا . ییابیز  هیانک  بلاج و  هیبشت  . تشاد دنهاوخن  ياهرهب  بیـصن و  چیه  ترخآ 
، دودحمان شلوصحم  یضعب  تسا ، توافتم  رایـسب  اهرذب  نیا  اما  درابیم . نآ  رب  هک  تسا  یناراب  یهلا  تاناکما  نآ و  ياهرذب  ام  لامعا 

ییاههویم رذگدوز و  هاتوک و  شرمع  مک . رایـسب  شتالوصحم  رگید  یـضعب  اما  هویم ، رپ  زبسرـس و  مرخ و  هشیمه  شناتخرد  ینادواج و 
تسا تاذل  اب  بولطم  هک  ییایند  تسایند  یگدنز  يهرابرد  یمالسا  شنیب  زا  ییایوگ  میـسرت  مه  مود  هیآ  هصالخ  .و  دراد راوگان  خلت و 
هدـیچ تماـیق  رد  شلوصحم  هک  درگنیم  هعرزم  ناونع  هب  اـهناسنا  ياـیند  هب  مالـسا  ریغلاـب  بولطم  رگید و  ناـهج  همدـقم  هک  ییاـیند  و 

جنریب و مادک  چیه  دراد و  زاین  شالت  یعس و  هب  ود  ره  ترخآ  ایند و  : هکنیا مینکیم  هدافتـسا  هیآ  نیا  زا  هک  ار  يرگید  يهتکن  . دوشیم
دوخ تمحز  جنر و  اب  ناسنا  هک  رتهب  هچ  سپ  تسین . تمحز  جـنریب و  یلوصحم  رذـب و  چـیه  هک  هنوگنامه  دـیآیمن  تسد  هب  تمحز 

هحفص 107] ددرگ [ . سردوز  نازخ  شوختسد  هک  یتخرد  هن  دشاب ، رارقرب  مئاد  یگـشیمه و  نیریـش و  شراب  هک  دهد  شرورپ  یتخرد 
ناک نم   ) تلق مالسلاهیلع  نینموملاریما  ۀیالو  لاق  ءاشی ) نم  قزری  هدابعب  فیطل  هللا   ) تلق لاق  مالـسلاهیلع  هللادبع  یبا  نع  ریـصب ، یبا  نع 
نم هبیصن  یفوتسی  لاق : اهنم  هدیزن  لاق  هثرح ) یف  هل  دزن  .) مالـسلامهیلع ۀمئالاو  مالـسلاهیلع  نینموملا  ریما  ۀفرعم  لاق : ةرخآلا ) ثرح  دیری 

مالـسلاهیلع مئاـقلا  یف  قـحلا  ۀـلود  یف  هل  سیل  لاـق : . بیـصن نـم  ةرخـآلا  یف  هلاـم  اـهنم و  هتوـن  ایندـلا  ثرح  دـیری  ناـک  نـم  .و  مـهتلود
ار هک  ره  دراد  فطل  شناگدنب  هب  دـنوادخ  دـیامرفیم : هک  هفیرـش  يهیآ  نوماریپ  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  دـیوگیم  ریـصبوبا  . بیـصن

يوار دهدیم . يزور  ار  نآ  هک  تسا  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  تیالو  روظنم  دومرف : مالـسلاهیلع  ماما  مدیـسرپ . دهدیم  يزور  دـهاوخب 
: دومرف مالـسلاهیلع  ماما  ؟ دراد ییانعم  هچ  دـهاوخیم ، ار  ترخآ  تشک  لصاح  سک  ره  دـیامرفیم : دـنوادخ  هکنیا  مدیـسرپ  دـیوگیم :

شتفرعم رب  دومرف : مالـسلاهیلع  ماما  ؟ هچ ینعی  مییازفایم ) شتـشک  رد   ) مدیـسرپ تسا . مالـسلاهیلع  ناـماما  نینموملاریما و  تفرعم  روظنم 
ایند تشک  لصاح  هکنآ  ره  و  :) دیامرفیم دنوادخ  هکنیا  مدیـسرپ  دیوگیم  يوار  . دراد تفایرد  ناماما  تلود  زا  ار  شاهرهب  ات  مییازفایم 

: دومرف مالـسلاهیلع  ماما  دراد ؟ انعم  هچ  دوب ) دهاوخن  یبیـصن  شیارب  ترخآ  رد  رگید  یلو  میهدیم  وا  هب  یمهـس  نآ  زا  دـهاوخب  طقف  ار 
هحفص 108 ] [ . ] 77 . ] دوب دهاوخن  شیارب  ياهرهب  بیصن و  مالسلاهیلع  مئاق  ترضح  اب  قح  تلود  رد 
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هب ناـشناج  نورد  رد  ناـهج و  فارطا  رد  ار  دوخ  ياـههناشن  يدوز  هب  . قحلا هنا  مهل  نیبتی  یتح  مهـسفنا  یف  قاـفآلا و  یف  اـنتایآ  مهیرنس 
ود هب  هیآ  ود  نیا  رد  دنشابیم و  تلصف  يهروس  شخب  نایاپ  يدعب  هیآ  هیآ و  نیا  . تسا قح  وا  هک  ددرگ  راکـشآ  ات  میهدیم  ناشن  اهنآ 

داعم يهرابرد  مود  هیآ  دیحوت و  هرابرد  لوا  هیآ  . هدش هراشا  تسا  هروس  نیا  ياهثحب  زا  يدنب  عمج  عون  کی  تقیقح  رد  هک  مهم  بلطم 
تسا و مکاح  اهنآ  رب  هک  یقیقد  ماظن  اب  ناگراتس  هام و  دیـشروخ و  شنیرفآ  نوچ  مه  یقافآ  تایآ  نوماریپ  لوا  هیآ  رد  : دیوگیم نخس 
ره هک  . شزیمآ رارـسا  نوگانوگ  تادوجوم  شرامـشیب و  ياهیتفگـش  بئاجع و  اب  اهایرد  اههوک و  اههایگ و  نارادناج و  عاونا  شنیرفآ 

.و تسا هدـمآ  نایم  هب  نخـس  وا  كاپ  تاذ  تیناقح  رب  تسیاهناشن  هیآ و  کی  ره  دوشیم و  فشک  اـهنآ  تقلخ  زا  ياهزاـت  رارـسا  ناـمز 
تاکرح زغم و  زیگنا  تریح  نامتخاس  رب  هک  یماظن  ناسنا و  ندب  رد  فلتخم  ياههاگتـسد  شنیرفآ  نوچ  مه   ) یـسفنا تایآ  زا  نینچمه 
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ناسنا حور  ياهیتفگش  رارسا و  رتمهم  همه  زا  ناردام و  محر  رد  نینج  شرورپ  هفطن و  داقعنا  اهناوختـسا و  اهتفاب و  قورع و  بلق و  مظنم 
رفعج وبا  لئـس  لاق  ریـصب : یبا  نع  . تسا هدـش  ثحب  ناهج ، قلاخ  راگدرورپ و  تفرعم  زا  تسا  یباتک  نآ  زا  ياهشوگ  ره  هک  دـشابیم )
لاـقف قحلا . هنا  مهل  نیبتی  یتـح  مهـسفنا  یفو  قاـفآلا  یف  اـنتایآ  مهیرنـس  . لـجوزع هللا  هحفـص 109 ] لوق [  ریـسفت  نع  مالـسلاهیلع  رقاـبلا 

مهل نیبتی  هلوق : قافآلا و  یف  مهسفنا و  یف  هللا  ةردق  نوریف  مهیلع  قافآلا  صاقتنا  قافآلا  یف  مهیری  خسملا و  مهسفنا  یف  مهیری  مالسلاهیلع 
رقاـب ماـما  زا  دـیوگیم : ریـصبوبا  . هنم دـبال  قحلا  اذـه  هاری  لـجوزع  هللا  نم  قحلا  وه  مالـسلاهیلع و  مئاـقلا  جورخ  کلذـب  ینعی  . قـحلا هنا 

رد داد و  دهاوخ  ناشناشن  ار  ندش  خـسم  مدرم  ناج  رد  دـنوادخ  دومرف : مالـسلاهیلع  ماما  . دـش لاوس  هیآ  نیا  ریـسفت  هب  عجار  مالـسلاهیلع 
دنوادخ هکنیا  دننیبیم و  یتسه  ناهج  ناشدوخ و  رد  ار  دنوادخ  تردق  هک  ناشیارب  ار  نآ  ندیدرگ  گنت  ندـش و  هتـساک  یتسه  ناهج 

تسا قح  وا  تسا و  مالسلاهیلع  مئاق  ترضح  روهظ  جورخ و  نآ  زا  دنوادخ  دوصقم  (. تسا قح  وا  هک  ددرگ  نشور  ناشیارب  ات  : ) هدومرف
[ . 78 . ] دید دنهاوخ  ار  وا  قلخ  راچانب  هک  لجوزع  دنوادخ  يوس  زا 

هیآ 16 تلصف ، هروس 

يرثوم راتفگ  لابند  هب  هروس  نیا  رد  . میناشچب اهنآ  هب  ایند  یگدنز  رد  ار  هدننکراوخ  باذـع  ات  . ایندـلا ةویحلا  یف  يزخلا  باذـع  مهقیذـنل 
جوجل نافلاخم  هحفص 110 ] نآ [  یلبق  تایآ  ثحب و  دروم  هیآ  نیا  رد  دمآ . هتشذگ  تایآ  رد  دنوادخ  ییاسانـش  دیحوت و  هنیمز  رد  هک 

يداب دنت  هرخالاب  .و  دهدیم رادشه  نانآ  هب  هدرک و  راذـنا  ادـیدش  دـنریگیم . هدـیدان  ار  تانیب  تایآ  نشور و  ياههناشن  همه  نیا  هک  ار 
هب ایند  یگدنز  رد  ار  هدننک  راوخ  باذع  ات  میداتـسرف  اهنآ  رب  رابغرپ  موش و  ياهزور  رد  تخـس  درـس و  زیگنا و  لوه  ادص و  رپ  دیدش و 

نوچ مه  دـیبوکیم ، نیمز  هب  درکیم و  دـنلب  نیمز  زا  ار  اهنآ  نانچ  بیجع ، داب  دـنت  نیا  هک  تسا  هدـمآ  ریـسافت  بتک  رد  . میناشچب اهنآ 
هاوخدوخ رابج  موق  نیا  یگدنز  مامت  دیزویم و  زور  تشه  بش و  تفه  دابدنت  نیا  . دنـشاب هدش  هدنکهشیر  زا  هک  امرخ  تخرد  ياههنت 

هیآ نیمه  ناـیاپ  رد  . دـنامن یقاـب  راشرـس  لاوما  هفرم و  یگدـنز  هوکـشرپ و  ياهرـصق  نآ  زا  ياهناریو  زج  و  دـیبوکیم . مه  رد  ار  رورغم 
رد كاندرد  ياهتازاجم  نیا  مامت  هک  ياهنوگ  هب  تسا  رتهدـننک  راوخ  مه  نآ  زا  ترخآ  باذـع  و  تسایند . باذـع  نیا  هزاـت  دـیوگیم :

دهاوخن يرای  یفرط  چـیه  زا  دباتـشیمن و  اهنآ  يرای  هب  سک  چـیه  هکنیا  رتتخـس  همه  زا  .و  شتآ يایرد  ربارب  رد  تسیاهقرج  نآ  لـباقم 
وه ام  هحفـص 111 ] ایندـلا [ .) ةایحلا  یف  يزخلا  باذـع  .) لجوزع هللا  لوق  مالـسلاهیلع  هللادـبع  یبال  تلق  لاـق  ریـصب : یبا  نع  [ . 79 . ] دش

هلها قش  ذا  هلاـیع . طـسو  هناوخا  یلع  هلاـجح  هتیب و  یف  لـجرلا  نوکی  نا  نم  ریـصب  اـبا  اـی  يزخا  يزخ  يأو  لاـقف : ایندـلا . يزخ  باذـع 
وبا . هلبق لب  لاقف ال ، هدـعب ، وا  مالـسلاهیلع  مئاقلا  مایق  لبق  تلقف  . ۀـعاسلا نالف  خـسم  لاقیف  ؟ اذـه ام  سانلا  لوقیف  اوخرـص ، هیلع و  بویجلا 
نیا زا  دوصقم   ) ایند یگدنز  رد  يراوخ  باذع  زا  هدومرف : لجوزع  يادخ  هکنیا  متشاد  هضرع  مالسلاهیلع  قداص  ماما  هب  دیوگیم : ریصب 
رانک رد  شاهنایـشآ  هناخ و  رد  درم  هک  دوشیم  رتدـب  نیا  زا  يراوخ  مادـک  ریـصبوبا  يا  دومرف : مالـسلاهیلع  ماما  )؟ تسیچ يویند  باذـع 

هچ دنـسرپب ، مدرم  دنـشکرب . دایرف  دننز و  كاچ  ار  ناشیاهنابیرگ  وا  نادناخ  ناهگان  هک  دـشاب  هتـسشن  دوخ  دـنزرف  نز و  نایم  ناردارب و 
يوار . تشگرب نایمدآ  تروص  زا  و  دش . خسم  الاح  نیمه  صخـش  نالف  دوش : هتفگ  باوج  رد  ؟ تسیچ ادص  رـس و  نیا  تسا ؟ هدش  ربخ 
دهاوخ نآ  زا  لبق  هکلب  هن  دومرف : نآ  زا  دعب  ای  دوب  دهاوخ  مالسلاهیلع  مئاق  ترضح  مایق  زا  شیب  خسم :)  ) هلئسم نیا  متشاد  هضرع  دیوگ :

هحفص 112 ] [ . ] 80 . ] دوب

هیآ 17 تلصف ، هروس 

میدرک تیاده  ار  دومث  موق  اما  . نوبـسکی اوناک  امب  نوهلا  باذعلا  ۀقعاص  مهتذخاف  يدـهلا  یلع  یمعلا  اوبحتـساف  مهانیدـهف ، دومث  اما  و 
ورف ار  اهنآ  دـندادیم  ماجنا  هک  یلامعا  رطاخ  هب  هدـننکراوخ  باذـع  نآ  يهقعاص  اذـل  دـنداد . حـیجرت  تیادـه  رب  ار  ییانیبان  اـهنآ  یلو 

نآرق رد  تیودهم  www.Ghaemiyeh.comيامیس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 75زکرم  هحفص 41 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


دشابیم و دومث  موق  زا  ثحب  يدعب  هیآ  ثحب و  دروم  يهیآ  رد  هدـمآ  داع  موق  نوماریپ  هتـشذگ  تایآ  رد  هک  یحیـضوت  زا  دـعب  . تفرگ
رب ار  یهارمگ  ییانیبان و  اهنآ  یلو  میداتـسرف ) اهنآ  يوس  هب  نشور  لئالد  اب  ار  حلاص  دوخ  ربمایپ   ) میدرک تیاده  ار  دومث  اما  دیامرفیم :

دندوب یهورگ  اهنآ  تفرگ  ورف  ار  اهنآ  ناماد  دندادیم  ماجنا  هک  یلامعا  رطاخ  هب  هدننکراوخ  باذع  يهقعاص  اذل  . دنداد حیجرت  تیاده 
رپ ییاهغاب  زبسرـس و  مرخ و  دابآ و  ییاهنیمز  دنوادخ  دندرکیم ) یگدـنز  ماش  هنیدـم و  نایم  ياهقطنم  ( ) يرقلا يداو   ) نیمزرـس رد  هک 
رد دنتـشاد . دنمورین  يوق و  ياهمادنا  ینالوط ، ياهرمع  دندادیم . جرخ  هب  ناوارف  تردق  راکتبا و  يزرواشک  رد  دوب  هداد  اهنآ  هب  تمعن 

ناما نما و  ياـههناخ  اـههوک  لد  رد  :) دـیوگیم رجح  هروس  هیآ 82  رد  نآرق  هک  دـندوب  رهام  ناـنچ  هتفرـشیپ  مکحم و  ياـهانب  نتخاـس 
رورغم و موق  نیا  اما  دمآ . نانآ  غارـس  هب  یهلا  يهزجعم  اب  هارمه  ناوارف و  تبحم  اب  مأوت  دنمورین و  قطنم  اب  ناشگرزب  ربمایپ  (. دنتخاسیم

نیا دنوادخ  هجیتن  رد  دندروآ . دوجو  هب  ناوارف  ياهیتحاران  شکدنا ، نارای  وا و  يارب  هکلب  دنتفریذپن  ار  وا  توعد  اهنت  هن  یـضار  دوخ  زا 
دیدش ياهزرل  نیمز  : میناوخیم هیآ 78  فارعا  يهروس  رد  . تخاس راـتفرگ  هدـننک  راوخ  هحفـص 113 ] تخـس و [  یباذع  هب  ار  نارورغم 
دومث موق  هک  تسا : هدمآ  هیآ 5  هقاح  هروس  رد  .و  دوب هدنام  یقاب  ناشیاههناخ  رد  ناشناجیب  ياهمسج  ناهاگحبص  تفرگ و  ورف  ار  اهنآ 
تـسا نکمم  دندوب و  هدروآ  نامیا  مالـسلاهیلع  حلاص  هب  كدنا  دنچ  ره  یهورگ  اجنآ  زا  یلو  . دندش دوبان  رگناریو  لماع  کی  هلیـسو  هب 

هیآ رد  نآرق  دنتخوس ؟ نارگد  شتآ  هب  زین  اهنآ  ایآ  دش ؟ هچ  هقعاص  كانتشحو  جاوما  نایم  رد  اهنآ  تشونرس  سپ  دننک ، لاوس  یناسک 
تیعمج همه  نآ  نایم  زا  دناهتفگ : نیرسفم  زا  یخرب  میدیشخب  تاجن  دنتخاس ، هشیپ  يوقت  دندروآ و  نامیا  هک  ار  یناسک  : دیامرفیم دعب 

رب تیاده  هک  دنامن  هتفگان  . داد تاجن  عقوم  هب  درک و  ظفح  ار  كدنا  هورگ  نآ  دنوادخ  و  دندروآ . نامیا  حلاص  هب  رفن  هد  دصکی و  اهنت 
زا تسا  ترابع  هک  ینیوکت : تیاده  - 2. تساههناشن مامت  اب  هار  نداد  ناشن  قیرط و  هئارا  نامه  هک  یعیرشت : تیاده  - 1: تسا هنوگ  ود 

تـسخن تسا . هدـش  ثحب  اـجکی  تیادـه  ود  ره  زا  نآ  زا  دـعب  هیآ  ثحب و  دروـم  هیآ  رد  . دوـصقم هب  ندـیناسر  و  بوـلطم ) هـب  لاـصیا  )
تیاده رب  ار  ییانیبان  اهنآ  دیامرفیم : هاگنآ  هحفص 114 ] تسا [ . یعیرشت  تیاده  نامه  نیا  میدرک و  تیاده  ار  دومث  موق  ام  دیوگیم :

یهلا يایبنا  ملـسم  يهفیظو  هک  لوا  يانعم  هب  تیاده  بیترت  نیا  هب  . تسا دوصقم  هب  لاصیا  ینیوکت و  تیاده  نامه  نیا  دنداد و  حیجرت 
لـصاح هاوخدوخ  رورغم و  موق  نیا  يوس  زا  دراد . یگتـسب  یناسنا  ره  رایتخا  هدارا و  هب  هک  مود  يانعم  هب  تیادـه  اما  دـش  لـصاح  تسا 

وا رابجا  مدع  و  ناسنا ) هدارا  يدازآ   ) هلأسم رب  تسیزراب  نشور و  لیلد  دوخ  نیا  دـنداد و  حـیجرت  تیادـه  رب  ار  یهارمگ  هک  ارچ  دـشن ،
دومث اما  و  : ) لوقی هناحبـس  هللا  ناف  . ۀعیـشلا نم  طهر  دومث  لاق : اهاوغطب ) دومث  تبذک   ) هلوق لاق : مالـسلاهیلع  هللادبع  یبا  نع  . شلامعا رد 

مالسلاهیلع قداص  ماما  . مالـسلاهیلع مئاقلا  ماق  اذا  فیـسلا  وهف  نوهلا .) باذعلا  ۀقعاص  مهتذخاف  يدهلا . یلع  یمعلا  اوبحتـساف  مهانیدهف ،
: دومث [ . 81 ( ] دندرک بیذـکت  ار  یحو  قئاقح  یـشکرس  يور  زا  دومث  موق  : ) هدومرف هکنیا  زا  دـنوادخ  روظنم  دـیامرفیم : تیاور  نیا  رد 

تیاده رب  ار  یهارمگ  يروک و  نانآ  سپ  میدرک ، تیادـه  ار  دومث  موق  اما  و  : ) دـیامرفیم ناحبـس  دـنوادخ  هک  تسا : هعیـش  زا  یهورگ 
[ . ] 82 . ] دزیخ اپب  مالسلاهیلع  مئاق  ترـضح  هاگره  تسا . ریـشمش  تبوقع  نیا  و  تفرگ ) ار  نانآ  يراوخ  باذع  هقعاص  سپ  دندیزگرب .

هحفص 115 ]

هیآ 69 رمز ، هروس 

لبق تایآ  رد  هک  تمایق  هب  طوبرم  ياهثحب  دـعب  هیآ  هیآ و  رد  . تفاـی ینـشور  شراـگدرورپ  رون  هب  نیمز  .و  اـهبر رونب  ضرـالا  تقرـشاو 
رد . دوشیم نشور  شراـگدرورپ  رون  هب  نیمز  زور  نآ  رد  : دـیامرفیم تسخن  ثحب ، دروـم  هیآ  رد  . دـباییم همادا  ناـنچ  مه  هدـش  حرطم 
ریز ریـسفت  هس  همه  زا  رتـمهم  هک  تسا  هدـش  هتفگ  یفلتخم  ياهریـسفت  تسیچ ؟ یهلا  روـن  هـب  ییانـشور  قارـشا و  نـیا  زا  روـظنم  هـکنیا 

یناروـن نآ  اــب  زور  نآ  رد  ار  نـیمز  يهحفــص  دــنوادخ  هـک  تـسا  تلادــع  قـح و  بر ، روــن  زا  روــظنم  دــناهتفگ  یــضعب  - 1. تسا
لدع هب  نیمز  . لدعلاب ضرالا  رون  نال  ۀمایقلا  موی  اهبر  لدعب  ضرالا  تئاضا  يا  : دیوگیم راونالاراحب  رد  یـسلجم  همالع  موحرم  . دنکیم
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هدرک و باـختنا  ار  اـنعم  نیمه  زین  فاـشک  رد  يرـشخمز  . تسا تلادـع  هب  نـیمز  روـن  اریز  دوـشیم ، نـشور  تماـیق  زور  رد  راـگدرورپ 
یضعب - 2. ددرگیم نـشور  تائیـس  تانـسح و  یباـیزرا  باـسح و  رد  طـسق  شرتـسگ  لدـع و  يهماـقا  زا  نـیمز  زور  نآ  رد  : دـیوگیم

يهدنسیون - 3. دنیرفآیم زور  نآ  صوصخم  دـنوادخ  هک  هام  هحفـص 116 ] دیـشروخ و [  رون  زا  ریغ  تسیرون  هب  هراشا  نیا  هک  دندقتعم 
فاشکنا  ) نامه تسا  تمایق  زور  تایـصوصخ  زا  هک  راگدرورپ  رون  هب  نیمز  ندـش  نشور  زا  دارم  : دـیوگیم نازیملا ) ریـسفت   ) ردـقیلاع

لطاب قح و  نایـصع و  تعاطا و  رـش و  ریخ و  زا  اهناسنا  لامعا  ءایـشا و  قیاقح  ندـش  رهاظ  اهباجح و  اـههدرپ و  نتفر  راـنک  ینعی  ءاـطغ )
ار هدرپ  ام  يدوب . عوضوم  نیا  زا  تلفغ  رد  وت  دـیامرفیم : هک  تسا  هدرک  لالدتـسا  انعم  نیا  رب  يهروس ق )  ) هیآ 22 هب  هاگنآ  .و  دشابیم

ریسفت دنچ  ره  تسا ، عمج  لباق  درادن و  يداضت  مه  اب  اهریسفت  نیا  هتبلا  . دنیبیم یبوخ  هب  تمـشچ  زورما  میدز و  رانک  تمـشچ  ربارب  زا 
همئا تارضح  تایاور  زا  یضعب  رد  مینیبیم  رگا  تسا و  تمایق  هب  طوبرم  هیآ  نیا  کش  نودب  [ . 83 . ] دسریم رظن  هب  رتبسانم  موس  لوا و 
نیا رب  يدیکأت  تسا و  هیبشت  قیبطت و  یعون  تقیقح  رد  تسا  هدـش  ریـسفت  مالـسلاهیلع  يدـهم  ترـضح  مایق  هب  مالـسلامهیلع  نیموصعم 

نیتسار و ماما  نآ  هلیـسو  هب  داد  لدـع و  و  دـش . دـهاوخ  تمایق  يهنحـص  زا  ياهنومن  ایند  مالـسلاهیلع  يدـهم  مایق  ماگنه  هب  هک  تسانعم 
رونب ضرالا  تقرـشا  انمئاق . ماق  اذا  : مالـسلاهیلع قداصلا  لاق  . دش دهاوخ  امرفمکح  نیمز  يور  رد  راگدرورپ . يهدنیامن  ربمایپ و  نیـشناج 

 ] رون هب  نیمز  دـنک . مایق  ام  مئاق  هک  یماگنه  دومرف : مالـسلاهیلع  قداص  ماـما  . ۀـملظلا تبهذ  سمـشلا و  ءوض  نع  داـبعلا  ینغتـسا  اـهبر و 
قداصلا لاق  [ . 84 . ] ددرگیم فرط  رب  تملظ  دـنوشیم و  ینغتـسم  باتفآ  رون  زا  ناگدـنب  و  دوشیم . نشور  شراگدرورپ  هحفص 117 ]

سانلا ینغتسی  اذا  لاق : ؟ اذام نوکی  جرخ  اذاف  تلق : ضرالا  ماما  ینعی  ضرالا  بر  لاق : اهبر . رونب  ضرالا  تقرـشا  :و  هلوق یف  مالـسلاهیلع 
هیآ نیا  ریـسفت  رد  هک  مدینـش  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  دـیوگیم  رمع  نب  لضفم  . مامالا رونب  نوزتجی  رمقلا و  رون  سمـشلا و  ءوض  نع 
نآ رد  : دومرف مالسلاهیلع  ماما  ؟ دوشیم هچ  دنک  روهظ  هاگ  ره  مدرک  ضرع  دیوگیم : يوار  . نیمز ماما  ینعی  نیمز ، راگدرورپ  دومرفیم :

[ . 85 . ] دننکیم افتکا  ماما  رون  هب  دنوشیم و  زاینیب  هام  رون  باتفآ و  رون  زا  مدرم  تروص 

هیآ 88 هروس ص ،

هک نآ  یلبق  تایآ  هیآ و  نیا  . تسناد دیهاوخ  ار  نآ  یتسار  تقیقح و  و  دیونـشیم . یتدـم  زا  دـعب  ار  نآ  ربخ  .و  نیح دـعب  هابن  نملعتل  و 
ياهثحب هحفـص 118 ] يارب [  تسیاهجیتـن  هروـس و  نیا  ياوـتحم  ماـمت  زا  ياهصـالخ  تقیقح  رد  دنـشابیم  ص )  ) هروـس تاـیآ  نیرخآ 

ار نانخـس  نیا  امـش  تسا  نکمم  : دیامرفیم هداد و  رارق  باطخ  ار  نافلاخم  ثحب  دروم  هیآ  رد  و  تسا . هدـمآ  هروس  نیا  رد  هک  یفلتخم 
دربن ياهنادـیم  رد  ناهج  نیا  رد  مه  دـش . دـهاوخ  راکـشآ  نم  راتفگ  قدـص  يدوز  هب  اما  دـیرذگب  شرانک  زا  انتعایب  دـیریگن و  يدـج 

هچ ره  هصالخ  . ادـخ كاندرد  ياهتازاجم  رگید و  ملاع  رد  مه  و  یهلا . ياهتازاجم  رد  يرکف ، یعامتجا و  ذوفن  هقطنم  رد  رفک . مالـسا و 
ناملاظ ناربکتـسم و  هدرگرب  يدوز  هب  تسا و  هدامآ  یهلا  هنایزات  درک  دیهاوخ  هدهاشم  شیوخ  مشچ  اب  ار  نآ  عقوم  هب  متفگ  امـش  هب  ار 

هأبن نملعتلو  .) لجوزع هللا  لوق  یف  مالـسلاهیلع  رفعج  یبا  نع  . تسناد دـیهاوخ  ار  نآ  یتسار  تقیقح و  لاـح  ره  رد  دـمآ و  دـهاوخ  دورف 
روظنم : دومرف هیآ  نیا  ریـسفت  رد  هک  هدرک  تیاور  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  زا  یلامث  هزمحوبا  . مالـسلاهیلع مئاقلا  جورخ  دـنع  لاـق  (. نیح دـعب 

مئاـق ترـضح  جورخ  ماـگنه  تسناد ) دـیهاوخ  ار  ربـخ  نیا  تـقیقح  یتـسار و  ماـگنه  نـیا  زا  سپ  اـنامه  و  : ) دوـمرف هـکنیا  زا  دـنوادخ 
هحفص 119 ] [ . ] 86 . ] تسا مالسلاهیلع 

هیآ 83 تافاص ، هروس 

زا ياهظحالم  لباق  شخب  يدعب ، تایآ  هیآ و  نیا  رد  . تسا میهاربا  حون )  ) وا نایعیـش  يهلمج  زا  هک  یتسار  هب  .و  میهاربال هتعیـش  نم  نا  و 
يارجام ثحب  دروم  يهیآ  . تسا هدمآ  مالـسلاهیلع  حون  يارجام  رپ  خـیرات  زا  ییاههشوگ  لابند  هب  مالـسلاهیلع  میهاربا  ترـضح  یگدـنز 
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حوـن ناوریپ  زا  :و  دـیامرفیم دـهدیم و  دـنویپ  مالـسلاهیلع  حوـن  يارجاـم  اـب  تروـص  نیا  هـب  ار  مالـسلاهیلع  نکـش  تـب  مـیهاربا  باـنج 
حون شور  هویـش و  هک  صـالخا  يوـقت و  ریـسم  ناـمه  رد  لدـع  دـیحوت و  طـخ  ناـمه  رد  وا  ینعی  . دوـب مالـسلاهیلع  میهاربا  مالـسلاهیلع 

موادـت ار  يرگید  يهمانرب  مادـک  ره  دنهاگـشناد و  کی  ناداتـسا  بتکم و  کی  ناغلبم  همه  ءایبنا  هک  تشادیم . رب  ماگ  دوب  مالـسلاهیلع 
درکیم ادج  مه  زا  ار  ود  نآ  يدایز  ینامز  هلـصاف  هکنآ  اب  دوب . حون  نایعیـش  زا  میهاربا  یبلاج ؟ ریبعت  هچ  . دـننکیم لیمکت  دنـشخبیم و 

نع مالـسلاهیلع  قداصلا  دمحم  نب  رفعج  یفعجلا  دـیزی  نب  رباج  لأس  . درادـن يریثأت  نیرتمک  نامز  یبتکم . دـنویپ  رد  مینادیم  یلو  [ 87]
. هرصب نع  هل  فشک  مالسلاهیلع  میهاربا  قلخ  امل  هناحبس  هللا  نا  مالسلاهیلع  لاقف  (. مالـسلاهیلع میهاربال  هتعیـش  نم  نا  و   ) ۀیآلا هذه  ریـسفت 
. یقلخ نم  یتوفـص  مالـسلاهیلع  دمحم  رون  اذـه  هل : لیقف  هحفـص 120 ] رونلا [ ؟ اذـه  اـم  یهلا  لاـقف : شرعلا . بنج  یلا  ارون  يأرف  رظنف .

ۀثالث امهبنج  یلا  يأر  ینید و  رـصان  مالـسلاهیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  رون  اذـه  هل : لـیقف  . رونلا اذـه  اـم  یهلا و  لاـقف  هبنج  یلا  ارون  يارو 
نیـسحلا نسحلا و  اهیدـلو  روـن  و  راـنلا . نـم  اـهیبحم  تـمطف  مالـسلااهیلع  همطاـف  روـن  هذـه  لـیقف : . راونـالا هذـه  اـم  یهلا و  لاـقف : . راوـنا

قحب یهلا  . میهاربا لاقف  ۀـمطاف ، یلع و  دـلو  نم  ۀـمئالا  ءالوه  میهاربا : ای  لیق  . مهب اوفح  دـق  راونا  ۀعـست  يراو  یهلا  لاـقف : . مالـسلاامهیلع
یلع و هنبا  و  یـسوم . هنبا  و  رفعج . هنبا  و  دمحم . هنبا  نیـسحلا و  نب  یلع  مهلوا  میهاربا ، ای  لاقف : . ۀعـستلا نم  ینتفرع  ام  الا  ۀـسمخلا  ءالوه 

اوقدحا دق  اراونا  يرا  يدیـس  یهلا و  مالـسلاهیلع : میهاربا  لاقف  (. مالـسلامهیلع  ) هنبا مئاقلا  ۀـجحلا  نسحلا و  هنبا  یلع و  هنبا  و  دـمحم . هنبا 
فرعت اـمب  :و  میهاربا لاـقف  مالـسلاهیلع . بلاـطیبا  نب  یلع  نینموـملاریما  ۀعیـش  ءـالوه  میهاربا : اـی  لـیق  . تنا ـالا  مهددـع  یـصحی  ـال  مهب 

. کلذ دنعف  هحفص 121 ] نیمیلاب [ . متختلا  .و  عوکرلا لبق  تونقلا  .و  میحرلا نمحرلا  هللا  مسبب  رهجلا  .و  نیسمخ يدحا و  ةالصب  : لاق . هتعیش
دیزی نب  رباج  (. میهاربال هتعیـش  نم  نا  و  : ) لاقف هباـتک ، یف  هللا  ربخاـف  لاـق  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  ۀعیـش  نم  ینلعجا  مهللا  میهاربا : لاـق 

( تسا میهاربا  وا  نایعیـش  هلمج  زا  هک  یتسار  هب  و   ) دـیامرفیم دـنوادخ  هک  هفیرـش  هیآ  نیا  ریـسفت  زا  مالـسلاهیلع  قداـص  ماـما  زا  یفعج 
شمـشچ يولج  زا  هدرپ  دیرفآ . ار  مالـسلاهیلع  میهاربا  هکینامز  ناحبـس . دـنوادخ  انامه  دومرف : خـساپ  رد  مالـسلاهیلع  ماما  . دومن شـسرپ 

رون نیا  : دـش هتفگ  وا  هب  تسیچ ؟ روـن  نیا  ادـنوادخ : تشاد ، هضرع  . دوـمن هدـهاشم  شرع  راـنک  ار  يروـن  درک و  هاـگن  میهاربا  تفرگرب 
يوس زا  ؟ تسیچ رون  نیا  ایادخ و  دیـسرپ  دید . رون  نآ  رانک  رد  يرون  .و  تسا نم  قلخ  زا  هدـیزگرب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم 
ایادخ دیـسرپ  دـید . رگید  رون  هس  رون  ود  نآ  رانک  رد  . تسا نم  نید  روای  مالـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  رون  نیا  : دـش هتفگ  وا  هب  دـنوادخ 

شرسپ ود  رون  هدرک و  ادج  هتشاد و  زاب  شتآ  زا  ار  شناتـسود  هک  تسا  مالـسلااهیلع  همطاف  رون  نیا  دش : هتفگ  وا  هب  ؟ دنتـسیچ اهرون  نیا 
هتفگ دـناهتفرگ . ار  نانآ  نوماریپ  هک  منیبیم  مه  رگید  رون  هن  اراـگدرورپ  تفگ : میهاربا  هاـگنآ  . دـشابیم مالـسلاامهیلع  نیـسح  نسح و 

ار وت  نت  جنپ  نیا  قح  هب  ایادخ  راب  . تشاد هضرع  میهاربا  سپ  دنتسه  مالسلاامهیلع  همطاف  یلع و  نادنزرف  زا  ناماما  نانیا  میهاربا  يا  دش .
تسا و مالسلاهیلع  نیسحلا  نب  یلع  اهنآ  نیلوا  میهاربا ! يا  دومرف : دنوادخ  . دننایک هک  ار  نت  هن  نآ  یناسانـشب  نم  هب  هک  مهدیم  دنگوس 

یلع شرـسپ  مالـسلاهیلع و  یـسوم  شرـسپ  مالـسلاهیلع و  رفعج  شرـسپ  ملـس و  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  شرـسپ  هحفـص 122 ] ] 
هاگنآ . تسوا رسپ  مالسلاهیلع  مئاق  تجح  مالسلاهیلع و  نسح  شرسپ  مالسلاهیلع و  یلع  شرسپ  مالسلاهیلع و  دمحم  شرسپ  مالسلاهیلع و 
یـسک وـت  زج  ار  اـهنآ  هرامـش  هـک  دـناهدز  هقدـح  اـهنآ  نوـماریپ  هـک  مـنیبیم  ار  ییاـهرون  نـم  دیــس  نـم و  يادـخ  يا  تـفگ : مـیهاربا 

اـههناشن و هچ  هب  تفگ ، میهاربا  . دنـشابیم مالـسلاهیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  نینموـملاریما  نایعیـش  ناـنیا  مـیهاربا ، يا  دـش : هـتفگ  . دـنادیمن
( میحرلا نمحرلا  هللا  مسب   ) ندناوخ دنلب  زامن و  تعکر  کی  هاجنپ و  ندناوخ  هب  دومرف : دنوادخ  ؟ دنوشیم هتخانـش  وا  نایعیـش  ییاهتمالع 

نایعیـش زا  ارم  ادـنوادخ : تفگ : مالـسلاهیلع  میهاربا  ماـگنه  نیا  رد  ندرک  تسار  تسد  هب  يرتـشگنا  عوـکر و  زا  شیپ  نتفرگ  توـنق  و 
هب و  : ) دیامرفیم هک  هداد  ربخ  دوخ  باتک  رد  ار  بلطم  نیا  دنوادخ  سپ  دومرف : مالسلاهیلع  قداص  ماما  . هد رارق  مالسلاهیلع  نینموملاریما 

[ . 88 ( ] تسا میهاربا  وا  نایعیش  هلمج  زا  هک  یتسار 

هیآ 51 ابس ، هروس 
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هیآ 51 ابس ، هروس 

دنناوتیمن اما  دندرگیم  ناساره  دوشیم و  دنلب  ناشدایرف  هک  یماگنه  ینیب  رگا  .و  بیرق ناکم  نم  اوذخا  توف و  الف  اوعزف . ذا  يرت  ولو 
بجعت اـهنآ  یگدـنامرد  زا   ) دـنریگیم دـنرادن ) ار  شراـظتنا  یتح  هک  اـجنآ  زا   ) یکیدزن ناـکم  زا  ار  اـهنآ  دـنزیرگب و  یهلا  باذـع  زا 

ناکرـشم نوماریپ  هک  ییاهثحب  هب  هجوت  اب  تسا  أبـس  هروس  تایآ  نیرخآ  هک  يدـعب  تاـیآ  هیآ و  نیا  رد  هحفـص 123 ] درک [ ). یهاوخ 
يراتفرگ ماگنه  هب  ار  هورگ  نیا  تیعضو  هدرک و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  هب  باطخ  رگید  راب  . تشذگ نیـشیپ  تایآ  رد  جوجل 
دهاوـخن يدوـس  ناـشنامیا  اـما  دـنتفایم  ناـمیا  رکف  هـب  يراـتفرگ  زا  سپ  اـهنآ  هنوـگچ  هـک  دزاـسیم  مـسجم  یهلا  باذــع  لاـگنچ  رد 

باذـع هب  طوبرم  ار  نآ  یخرب  . تسا وگتفگ  نارـسفم  نایم  رد  تسا  ینامز  هچ  هب  طوبرم  عزف  دایرف و  ساره و  نیا  هکنیا  رد  لاح  . تشاد
ناشن هک  تسیریبعت  يدعب  تایآ  زا  یکی  رد  یلو  . دننادیم تمایق  زور  تازاجم  هب  طوبرم  ار  نآ  یضعب  دناهتـسناد و  گرم  ماگنه  ای  ایند 
هقالع دروم  هچنآ  اهنآ و  نایم  : دیوگیم هیآ  نیرخآ  رد  هک  ارچ  تسا  نداد  ناج  يهظحل  باذع  ایند و  هب  طوبرم  همه  تایآ  نیا  دهدیم 

اب ریبعت  نیا  [ . 89 . ] تفرگ ماجنا  لمع  نیا  رافک  زا  يرگید  ياههورگ  يهرابرد  نآ  زا  لبق  هک  هنوگنامه  دوش . هدـنکفا  ییادـج  دوب  اهنآ 
(102  ) هیآ رد  هکنانچ  . دـنوشیم عمج  اج  کی  باتک  باسح و  يارب  مدرم  همه  زور  نآ  رد  هک  ارچ  تسین . راگزاس  تماـیق  زور  باذـع 

هیآ رد  .و  دننکیم هدـهاشم  ار  نآ  همه  هک  تسیزور  دـنوشیم و  عمج  نآ  رد  مدرم  همه  هک  تسیزور  نآ  . تسا هدـمآ  نینچ  دوه  هروس 
نیاربانب . دنوشیم يروآ  عمج  نیعم  زور  تقو  يارب  یگمه  نیرخآ  نیلوا و  وگب  هحفص 124 ] میناوخیم [ : نینچ  هعقاو  يهروس  زا  ( 50)

رارف ادـخ  تردـق  يهزوح  زا  دـنناوتیمن  اهنت  هن  رگمتـس  نامیایب و  دارفا  نیا  هک  تسا  نیا  بیرق ) ناـکم  نم  اوذـخا   ) يهلمج زا  روظنم 
دوب اهنآ  راختفا  هیامرس  هک  لین  جاوما  رد  ناینوعرف  ایآ  . تسا کیدزن  اهنآ  هب  رایـسب  هک  دنکیم  راتفرگ  ییاج  زا  ار  اهنآ  ادخ  هکلب  دننک ،

نیرتکیدزن زا  تسا  هدمآ  هروس  نیمه  رد  ناشناتـساد  هک  ابـس  موق  ایآ  تفرن و  ورف  نیمز  هب  شیاهجنگ  نایم  رد  نوراق  ایآ  و  دندشن . نفد 
زا ار  اهنآ  دـنوادخ  نیاربانب  دنتـشگن ، راـتفرگ  دوب  ناـنآ  تکرح  تاـیح و  هیاـم  اـهنآ و  يداـبآ  بلق  هک  یمیظع  دـس  ناـمه  ینعی  ناـکم 

دندیسر لتق  هب  ناشدارفا  نیرتکیدزن  هلیسو  هب  ملاظ  ناهاشداپ  زا  يرایـسب  . دننادب ار  وا  ییامن  تردق  ات  دزاسیم  راتفرگ  ناکم  نیرتکیدزن 
هک یناوارف  تایاور  رد  مینیبیم  رگا  .و  دندروخ ار  تبرض  نیرخآ  ناشیاههناخ  نورد  زا  رگمتـس  نادنمتردق  زا  يرایـسب  دندش و  دوبان  و 

مالـسلاهیلع يدـهم  مایق  هناتـسآ  رد  اهنآ  هک  تسا  هدـش  وا  رکـشل  ینایفـس و  جورخ  رب  قیبطت  هیآ  نیا  هدـش ، لقن  ینـس  هعیـش و  قیرط  زا 
راتفرگ ارحـص  رد  نآ  ریخـست  دصق  هب  هکم  يوس  هب  تکرح  ماگنه  هب  دنزیخیم و  اپب  ترـضح  نآ  نارادفرط  دـض  رب  دـننکیم و  جورخ 

نما ذخا و   ) قیداصم زا  یکی  نایب  تقیقح  رد  دوشیم . نیمز  رد  اهنآ  نتفر  ورف  نیمز و  نتفاکش  ببس  يدیدش  يهزرل  نیمز  و  دنوشیم .
يهمالع موحرم  . دـنوشیم یهلا  باذـع  هحفـص 125 ] لاـگنچ [  راـتفرگ  تسا  ناـشیاپ  ریز  هک  ياهطقن  زا  اـهنآ  هک  تسا  بـیرق ) ناـکم 

هک هدرک  لقن  هنیمز  نیا  رد  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  مالـسلاهیلع و  رقاب  ماما  زا  یناوارف  تاـیاور  راونـالاراحب ، دنمـشزرا  باـتک  رد  یـسلجم :
زا ار  اهنآ  دـنوادخ  هک  تسا  مالـسلاهیلع  يدـهم  مایق  ماگنه  هب  ینایفـس )  ) جورخ هلأسم  ثحب  دروم  هیآ  قیداصم  زا  یکی  دـهدیم  ناـشن 

نمـضتی الیوط  اثیدح  رکذ  و  ۀبیغ ، رمالا  اذـه  بحاصل  نوکی  مالـسلاهیلع : رفعج  وبا  لاق  [ . 90 . ] دـنکیم دوبان  هتفرگ و  ناکم  نیرتکیدزن 
یلص هیبن  ۀنـس  هللا و  باتک  یلا  مالـسلاهیلع ) مئاقلا  ینعی   ) سانلا اوعدیف  مالـسلاهیلع : لاق  نا  یلا  هروهظ  مالـسلاهیلع و  رمالا  بحاص  ۀبیغ 

نب یلعل  ۀیالولا  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هیبن  ۀنـس  هللا و  باتک  یلا  مالـسلاهیلع ) بلاط  یبا  نب  یلعل  ۀیالولا  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا 
، ضرـالا هللا  رمأـیف  ینایفـسلا  شیج  هیلا  جرخیف  ءادـیبلا ، یلا  یهتنی  یتـح  ادـحا  یمـسی  ـال  هودـع و  نـم  ۀـئاربلا  مالـسلاهیلع و  بلاـط  یبا 

مئاقب ینعی  هب ) انما  اولاق  بیرق و  ناکم  نم  اوذـخأ  توف و  الف  اوعرف . ذا  يرت  ول  و  . ) لـجوزع هللا  لوق  وه  .و  مهمادـقا تحت  نم  مهذـخأتف 
امههوجو دارم  نم  ریتو  رتو و  امهل  لاقی  نالجر ، الا  مهنم  یقبی  الف  . هروسلا رخآ  یلا  دمحم ) لآ  مئاقب  ینعی   ) هب اورفک  دق  و  دـمحم ) لآ 

دوب دهاوخ  یتبیغ  ار  رما  نیا  بحاص  هتبلا  : دومرف مالسلاهیلع  رقاب  ماما  . امهباحـصاب لعف  امب  سانلا  ناربخیف  يرقهقلا . نایـشمی  امهتیفقا . یف 
ماما هک  اـجنآ  هحفـص 126 ] اـت [  تسا  مالـسلاهیلع  رمـالا  بحاـص  ترـضح  روهظ  تبیغ و  نمـضتم  هک  تشاد  ناـیب  ینـالوط  ینخـس  و 
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بلاطیبا و نب  یلع  تیالو  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  شربمایپ  تنـس  ادخ و  باتک  هب  ار  مدرم  رمالا . بحاص  سپ  : دومرف مالـسلاهیلع 
جورخ شیوس  هب  ینایفس  نایهاپس  دسر . ءادیب  هب  هک  هاگنآ  ات  دربیمن . ار  نانمشد  زا  یسک  مان  یلو  دنکیم . توعد  شنمـشد  زا  يرازیب 

يا رگا  و  .) لجوزع دـنوادخ  لوق  يانعم  تسا  نیمه  دریگب و  ناشیاهاپ  ریز  زا  ار  ناـنآ  هک  دـهدیم  ناـمرف  نیمز  هب  دـنوادخ  سپ  . دـننک
هب دنیوگ  دنوش و  هتفرگ  یکیدزن  هاگیاج  زا  دوشن و  لئاز  توف و  ناشباذع  زا  چیه  سپ  دنناساره  هک  یماگنه  ینیبب  ار  نارفاک  ام ) لوسر 
رفک وا  هب  شیب  زا  هـکنآ  لاـح  و   ) مـیدروآ ناـمیا  ملـس  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  مئاـق  هـب  دـنیوگ  ینعی و  مـیدروآ ) ناـمیا  وا 

رتو و  ) مانب درم  ود  رگم  دنامیمن  یقاب  نانآ  زا  یسک  سپ  . هروس رخآ  ات  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  مئاق  هب  ینعی  دناهدیزرو )
مدرم هب  ار  دمآ  ناشنارای  رس  رب  هچنآ  تفر و  دنهاوخ  هار  تشپ  هب  هک  دوب  دهاوخ  ناشیاهتـشپ  رد  ناشیاهتروص  هک  دارم . يهلیبق  زا  ریتو )

[ . 91 . ] دنهدیم ربخ 

هیآ 29 هدجس ، هروس 

هب تشاد و  دهاوخن  نارفاک  لاح  هب  يدوس  ندروآ  نامیا  يزوریپ  زور  وگب  . نورظنی مه  مهنامیا و ال  اورفک  نیذـلا  عفنی  حـتفلا ال  موی  لق 
يزوریپ ییاوشیپ و  تماما و  هب  تراشب  ار  نانموم  ماقتنا و  هب  دیدهت  ار  نامرجم  هتشذگ  تایآ  هک  اجنآ  زا  . دوشیمن هداد  تلهم  چیه  اهنآ 

یک اهدیعو  اههدعو و  نیا  هک  دـننکیم  حرطم  ار  لاوس  نیا  توخن  رورغ و  يور  زا  رافک  هحفص 127 ] هیآ [  نیا  زا  لبق  هیآ  رد  دادیم ،
هب و  دیوگیم ، خساپ  اهنآ  هب  هلـصافالب  نآرق  ؟ دوب دهاوخ  ینامز  هچ  امـش  يزوریپ  حـتف و  نیا  دـییوگیم  تسار  رگا  دـش  دـهاوخ  یلمع 
هب تشاد و  دهاوخن  نارفاک  لاح  هب  يدوس  ندروآ  نامیا  زور  نآ  رد  اما  دـسریم . ارف  يزوریپ  زور  هرخالاب  وگب : : دـهدیم روتـسد  ربمایپ 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نابز  زا  هک  ار  یهلا  ياههدعو  قدص  هک  تسا  نیا  ناتروظنم  رگا  ینعی  . دوشیمن هداد  تلهم  چیه  اهنآ 
زور حتفلا  موی  زا  روظنم  . تشاد دهاوخن  ياهدیاف  زگره  امش  يارب  نامیا  تسا و  هدش  رید  رگید  زور  نآ  دیروایب  نامیا  دینیبب و  دیاهدینش 

لاصیتسا باذـع  رگید  ریبعت  هب  و  دـهدن . اهنآ  هب  نامیا  لاجم  دزاـس و  نک  هشیر  ار  راـفک  هک  یباذـع  ینعی  تسا  لاـصیتسا  باذـع  لوزن 
همتاخ راکهنگ  ماوقا  یگدنز  هب  لماک  تجح  مامتا  زا  دعب  هک  ایند  یلومعم  ياهباذع  هن  يورخا و  باذع  هن  تسا  يویند  باذع  زا  یعون 

حتف زور  ردـب و  گنج  رد  ناناملـسم  يزوریپ  نوچ  مه  ییاهیزوریپ  ای  اـیند و  یلومعم  ياهباذـع  روظنم  رگا  - 1: لیلد دنچ  هب  دهدیم .
ندروآ نامیا  هکم  حـتف  زور  رد  مه  ردـب و  حـتف  زور  رد  مه  اریز  دوب . دـهاوخن  تسرد  مهناـمیا ) اورفک  نیذـلا  عفنی  ـال   ) هلمج دوب . هکم 

هلمج اب  دـناهتفگ  نیرـسفم  زا  یـضعب  هچنانچ   ) دـشاب هدوب  تمایق  زور  حـتفلا  موی  زا  روظنم  رگا  - 2. دوب زاب  هبوت  ياـهرد  تشاد و  هدـیاف 
موی  ) نآرق زا  يدروم  چیه  رد  هتشذگ  نیا  زا  تسایند  نیا  یگدنز  هب  طوبرم  ندادن  ای  نداد  تلهم  اریز  تسین . راگزاس  نورظنی ) مهالو  )

دوشیم هدـید  ارارک  نآرق  رد  لاصیتسا ) باذـع   ) دروم رد  حـتف  هب  ریبعت  - 3 هحفـص 128 ] تسا [ . هتفرن  راک  هب  تمایق  ياـنعم  هب  حـتفلا )
نایم اراگدرورپ  . نینموملا نم  یعم  نم  ینجن و  احتف و  مهنیب  ینیب و  حتفاف  : دیوگیم مالسلاهیلع  حون  هک  اجنآ  ءارعش  هروس  هیآ 118  دننام 

هب هراشا  هیآ  نیا  هک  . هد تاجن  دنتـسه  نم  اـب  هک  ار  یناـنموم  ماـمت  نم و  اـمرف و  نک  هشیر  ار  رگمتـس  موق  نیا  نک و  يرواد  اـهنآ  نم و 
مالسلاهیلع هللادبع  ابا  تعمس  لاق : جارد  نبا  نع  [ . 92 . ] تسا هدمآ  زین  نونموم  يهروس  هیآ 77  رد  انعم  نیمه  ریظن  . تسا نافوط  تازاجم 

ال مئاقلا ، یلع  ایندلا  حتفت  موی  حتفلا . موی  لاق : (. نورظنی مهال  مهنامیا و  اورفک  نیذـلا  عفنی  حـتفلا ال  موی  لق  . ) لجوزع هللا  لوق  یف  لوقی 
هنأش و هردق و  هدنع  هللا  مظعی  هنامیا و  هعفنی  يذلا  کلذف  . انقوم حتفلا  اذـه  دـعب  انموم و  کلذ  لبق  نکی  مل  ام  نامیالاب  برقت  ادـحا  عفنی 

جارد نبا  . مالـسلامهیلع نیبیطلا  هتیرذـلو  نینموملاریمـال  نیلاوملا  رجا  اذـه  .و  هنارین هنع  بجحت  هناـنج و  ثعبلا  ۀـمایقلا و  موی  هل  فرخزی 
نامیا يزوریپ  زور  رد  وگب : ام  لوسر  يا  : ) دیامرفیم هک  لجوزع  دنوادخ  لوق  يهرابرد  مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح  مدینـش  دـیوگیم 

يزوریپ حـتف و  زور  : دومرف دـش ). دـهاوخن  هداد  هحفـص 129 ] تلهم [  تشاد و  دـهاوخن  ناـشلاح  هب  يدوـس  دـندیزرو  رفک  هک  یناـسک 
نیقی حـتف  نیا  زا  دـعب  هدوبن و  نموم  ماگنه  نآ  زا  شیپ  هک  یـسک  دوشیم  هدوشگ  مالـسلاهیلع  مئاق  ترـضح  يور  رب  ایند  هک  تسیزور 

نآرق رد  تیودهم  www.Ghaemiyeh.comيامیس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 75زکرم  هحفص 46 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


دنمدوس شیارب  شناـمیا  هدوـب  شروـهظ  رظتنم  هتـشاد و  ناـمیا  نآ  زا  شیپ  هک  ره  یلو  . تشاد دـهاوخن  شلاـح  هب  یعفن  شناـمیا  دـنک .
تنیز شیارب  ار  شتـشهب  زیخاتـسر  تمایق و  زور  تخاس و  دهاوخ  گرزب  مالـسلاهیلع  مئاق  دزن  ار  شنأش  ماقم و  دـنوادخ  دوب و  دـهاوخ 

هیرذ مالـسلاهیلع و  نینموملاریما  تیـالو  لـها  ناتـسود و  شاداـپ  تسا  نیا  دومرف و  دـهاوخ  بوجحم  يو  زا  ار  شـشتآ  درک و  دـهاوخ 
[ . 93 . ] مالسلامهیلع ترضح  نآ  نیرهاط 

هیآ 21 هدجس ، هروس 

( ترخآ  ) گرزب باذع  زا  لبق  ایند ) نیا   ) کیدزن باذع  زا  ار  اهنآ  ام  . نوعجری مهلعل  ربکالا  باذعلا  نود  یندالا  باذعلا  نم  مهنقیذنلو 
ثحب دروم  هیآ  رد  تشذگ ، لبق  تایآ  رد  اهنآ  كاندرد  تازاجم  ناراکهنگ و  نوماریپ  هک  یثحب  لابند  هب  . دندرگ زاب  دـیاش  میناشچیم 

ات دـنکیم . هراشا  تسا  هدـننکرادیب  يویند و  فیفخ  ياهتازاجم  نامه  هک  نانآ  دروم  رد  یهلا  یفخ  فاـطلا  زا  یکی  هب  يدـعب  تاـیآ  و 
يارب هدننک  رادیب  لیاسو  مامت  زا  لیلد  نیمه  هب  هحفـص 130 ] دوش [ . نادیواج  باذع  راتفرگ  ياهدنب  دهاوخیمنزگره  ادخ  دوش  مولعم 
راتفرگ تبیـصم  هب  دـهدیم  تمعن  دـنکیم . لزان  ینامـسآ  بتک  دتـسرفیم . ار  یهلا  ناربمایپ  ساسا  نیارب  دـنکیم  هدافتـسا  اهنآ  تاجن 

ار اهنآ  ام  : دیامرفیم اذل  تشاد و  دنهاوخن  یتشونرـس  خزود  شتآ  زج  یناسک  نینچ  تشادن ، يدوس  اهنیا  زا  کی  چـیه  رگا  و  دزاسیم .
دراد ياهدرتسگ  يانعم  یندا  باذع  . دندرگ زاب  دنوش و  رادیب  دیاش  میناشچیم  ترخآ  گرزب  باذـع  زا  لبق  ایند  نیا  کیدزن  باذـع  زا 

زا روظنم  دـناهتفگ  یـضعب  اـهنیا  هلمج  زا  . دریگیمرب رد  دناهتـشون  نآ  ریـسفت  رد  هناگادـج  روط  هب  نارـسفم  هک  ار  یتـالامتحا  بلاـغ  هک 
اجنآ ات  دندش  راتفرگ  نآ  هب  هکم  ناکرشم  هک  ياهلاس  تفه  دیدش  یلاسکشخ  یطحق و  - 2. تساهجنر درد و  بئاصم و  - 1: یندا باذع 

اما اهنیا و  دننام  دش و  دراو  ردـب  گنج  رد  اهنآ  رکیپ  رب  هک  تسیدـیدش  يهبرـض  - 3. دننک هیذغت  اهرادرم  يهشال  زا  دنتـشگ  روبجم  هک 
مهلعل  ) هلمج اب  اریز  دسریمن . رظن  هب  حیحص  تسا  تعجر  رد  تازاجم  ای  ربق  باذع  یندا  باذع  زا  روظنم  دناهداد  لامتحا  یضعب  هکنیا 

ارچ هکنیا  رد  لاح  . تسا رتکاندرد  رتگرزب و  یتازاجم  ره  زا  هک  تسا  تمایق  زور  يانعم  هب  ربکا . باذـع  اـما  .و  تسین راـگزاس  نوعجری )
هب هک  دـعبا  لباقم  رد  یندا  دـیاب  ای  هک  یلاح  رد   ) هتفرگ رارق  تسا  رتگرزب  ياـنعم  هب  هک  ربکا  ربارب  رد  تسا  رتکیدزن  ياـنعم  هب  هک  یندا 

هراشا نآ  هب  نارـسفم  زا  یـضعب  هک  تسا  هتفهن  ياهتکن  هحفـص 131 ] دریگ [ ) رارق  ربکا  لباقم  رد  رغـصا  ای  دـشاب و  تسا  رترود  ياـنعم 
يور هک  تسین  بسانم  دـیدهت  ماـگنه  هب  ندوب و  کـیدزن  ندوب و  کـچوک  تسا ، فصو  ود  ياراد  اـیند  باذـع  هکنیا  نآ  دـناهدرک و 

ندوب و رود  تسا . فصو  ود  ياراد  زین  ترخآ  باذـع  .و  ددرگ هیکت  شندوب  کـیدزن  يور  دـیاب  هکلب  دوـش . هیکت  نآ  ندوـب  کـچوک 
مهلعل  ) يهلمج رد  لعل  هب  ریبعت  شندوب و  رود  هن  دوش . هیکت  شندوب  گرزب  يور  هک  تسا  نیا  بساـنم  زین  نآ  دروم  رد  ندوب و  گرزب 
يهنیمز هب  زاین  تسا و  تلع  ءزج  هکلب  تسین . يرادیب  يارب  همات  تلع  هدنهد  رادشه  ياهباذع  ندیـشچ  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  نوعجری )

مهم ياههفـسلف  زا  یکی  هیآ  نیا  زا  انمـض  . تسا تقیقح  نیا  هب  هراشا  لعل  يهملک  دـسریمن و  هجیتن  هب  طرـش  نیا  نودـب  دراد و  هداـمآ 
[94 . ] ددرگیم نشور  تسا  راگدرورپ  لدـع  یـسانشادخ و  دـیحوت و  ثحب  رد  لئاسم  نیرتزیگنا  لاوس  زا  هک  اهجنر  اهالب و  بئاصم و 
بدجلا و طحقلا و  یندالا : نا  ۀـیآلا : ینعم  یف  مالـسلاهیلع  قداصلا  رفعج  نع  يور  لاق : نایبلا  فشک  یف  ینابیـشلا ، نسحلا  نب  دـمحم  .
: دیوگیم نایبلا ) فشک   ) دنمشزرا باتک  رد  ینابیش  نسح  نب  دمحم  . نامزلا رخآ  یف  فیـسلاب  مالـسلاهیلع  يدهملا  مئاقلا  جورخ  ربکالا 
یلاسکشخ و یطحق و  زا  تسترابع  یندا  باذع  دومرف  هک  تسا  هدش  تیاور  هیآ  نیا  يانعمرد  مالسلاهیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا 

هحفص 132 ] [ . ] 95 . ] نامزلا رخآ  رد  ریشمش  اب  مالسلاهیلع  يدهم  مئاق  جورخ  زا  تسترابع  ربکا  باذع 

هیآ 4 مور ، هروس 

نیتسخن تایآ  هک  دنراد  قافتا  یگمه  گرزب  نارـسفم  . دش دنهاوخ  لاحـشوخ  نانموم  زور  نآ  رد  .و  هللا رـصنب  نونموملا  حرفی  ذـئموی  و 
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دنتـشاد رارق  تیلقا  رد  نانموم  و  دوب . هکم  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  ماگنه  نآ  رد  هک  دـش  لزان  ببـس  نیدـب  هروس  نیا 
رب لیلد  دنتفرگ و  کین  لاف  هب  ار  يزوریپ  نیا  هکم  ناکرـشم  دندش  زوریپ  نایناریا  دربن  نیا  رد  تفرگرد و  نایمور  نایناریا و  نایم  یگنج 

نایناریا هک  هنوگنامه  باتک  لها  دنتسه و  یحیسم  نایمور  اما  كرشم . دنتسه و  یسوجم  نایناریا  : دنتفگ دنتسناد و  دوخ  كرـش  تیناقح 
هچرگ . میوشیم زوریپ  ام  دـش و  دـهاوخ  هدـیچیپ  يدوز  هب  مالـسا  راموط  تسا و  كرـش  نآ  زا  ییاـهن  يزوریپ  دـندرک . هبلغ  ناـیمور  رب 

رب رما  نیا  اذـل  . دوبن ریثأت  زا  یلاخ  لهاج  مدرم  نایم  رد  غیلبت  يارب  طیحم  وج و  نآ  رد  اـما  تشادـن  ياهیاـم  هیاـپ و  اـهیریگهجیتن  هنوگنیا 
درذگیمن يزیچ  اما  دندش . زوریپ  دربن  نیا  رد  نایناریا  هچرگ  تفگ : هناعطاق  دش و  لزان  مور  هروس  نیتسخن  تایآ  . دمآ نارگ  ناناملـسم 

هب لاس  دنچ  لوط  رد  طقف  رما  نیا  تفگ  تشاد و  نایب  زین  ار  ییوگـشیپ  نیا  نامز  دودح  یتح  دروخ و  دـنهاوخ  تسکـش  نایمور  زا  هک 
هب راگدرورپ  نایاپیب  ملع  هب  نآ  يهدنروآ  ءاکتا  ینامـسآ و  باتک  نیا  زاجعا  هناشن  وسکی  زا  هک  نآرق  ییوگـشیپ  نیا  . ددـنویپیم عوقو 

یتـح هک  هحفـص 133 ] تخاـس [  مرگلد  يروط  ار  ناناملـسم  دوـب . ناکرـشم  لأـفت  لـباقم  يهطقن  يرگید  يوـس  زا  تسا و  بیغ  ملاـع 
رگا هک  دـیازفایم  دـنوادخ  ثحب  دروـم  هیآ  رد  .و  دـندرک یمهم  يدـنب  طرـش  هلأـسم  نیا  يور  ناکرـشم  اـب  ناـنآ  زا  یـضعب  دـنیوگیم 
يرآ . دش دنهاوخ  لاحشوخ  نانموم  دندش  بلاغ  نایمور  هک  زور  نآ  رد  دندش . لاحـشوخ  ناکرـشم  دندروخ  تسکـش  نایمور  هکزورما 

زا یلاحشوخ  روظنم  دناهتفگ : یعمج  تسیچ ؟ زور  نآ  رد  ناناملسم  یلاحشوخ  زا  روظنم  هکنیا  رد  . یهلا ترـصن  هب  دنوشیم  لاحـشوخ 
كرـشم نایـسوجم  رب  اهنآ  يزوریپ  دندوب  ینامـسآ  باتک  ياراد  نوچ  اما  دندوب  رافک  فص  رد  زین  اهنآ  دنچ  ره  تسا . نایمور  يزوریپ 

لاف هب  ار  هثداح  نیا  هک  دندش  لاحـشوخ  نیا  زا  نانموم  دناهدوزفا : یـضعب  .و  دیآیم باسح  هب  كرـش  رب  دیحوت  يزوریپ  زا  هلحرم  کی 
هک نآ  عطاق  ییوگـشیپ  قدص  نآرق و  تمظع  هک  دوب  نیا  زا  نانآ  يداش  هکنیا  ای  و  ناکرـشم . رب  اهنآ  يزوریپ  رب  یلیلد  دـنتفرگ و  کین 

يزوریپ هک  دسریمن  رظن  هب  دیعب  زین  لامتحا  نیا  . تشگ رهاظ  زور  نآ  رد  دشیم  بوسحم  نیملسم  يارب  يونعم  مهم  يزوریپ  کی  دوخ 
نیا هک  هدـمآ  گرزب  نارـسفم  تاـملک  زا  یـضعب  رد  هکنیا  صوصخب  ناکرـشم  رب  نیملـسم  ياـهیزوریپ  زا  یکی  اـب  دوب  نراـقم  ناـیمور 

اـصوصخم دشیم  بوسحم  گرزب  يزوریپ  کی  دوخ  عون  رد  زین  نآ  هک  دوب  هیبیدح ) حلـص   ) نراقم ای  و  ردب )  ) يزوریپ نراقم  يزوریپ 
زا - 1. دندش لاحـشوخ  یفلتخم  تاهج  زا  زور  نآ  رد  ناناملـسم  هصالخ  هحفـص 134 ] دراد [ . انعم  نیا  اب  بسانت  زین  هللارـصن )  ) هب ریبعت 

و - 3. نآرق زاجعا  روهظ  رطاخ  هب  يونعم  يزوریپ  زا  - 2. دوب كرش  رب  یتسرپادخ  هبلغ  زا  ياهنحص  هک  نایـسوجم  رب  باتک  لها  يزوریپ 
هللا لوق  یف  مالسلاهیلع  قداصلا  هللادبع  یبا  نع  . دوب نیملسم  تاحوتف  زا  رگید  یکی  ای  هیبیدح ) حلـص   ) الامتحا هک  نآ  نراقم  يزوریپ  زا 

هفیرـش هیآ  نیا  يهرابرد  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  . مالـسلاهیلع مئاقلا  مایقب  مهروبق  یف  لاق  (. هللا رـصنب  نونموملا  حرفی  ذـئموی  و  .) لـجوزع
مئاـق ترـضح  روـهظ  ماـیق و  هـب  تبـسن  ناـشیاهربق  رد  ناـنآ  رورـس  یلاحـشوخ و  زور  نآ  رد  ناـنموم  یلاحـشوخ  زا  روـظنم  : دـیامرفیم

[ . 96 . ] دشابیم مالسلاهیلع 

هیآ 227 ءارعش ، هروس 

یلبق تایآ  قوف و  هیآ  . تساجک هب  ناشتشگزاب  هک  دننادیم  دـندرک  متـس  هک  اهنآ  يدوزب  .و  نوبلقنی بلقنم  يا  اوملظ  نیذـلا  ملعیـس  و 
تائاقلا نآرق  هکنیا  يهراـبرد  ربماـیپ  هب  نانمـشد  تمهت  نوماریپ  لـبق  تاـیآ  ثحب  هب  رگید  راـب  تسارعـش . هروس  تاـیآ  نیرخآ  هک  نآ 

نیا تایآ  زا  يرایـسب  هک  اجنآ  زا  و  هحفـص 135 ] دهدیم [ . خساپ  اهنآ  هب  اددـجم  هدـنبوک  اسر و  ینایب  اب  ددرگیم و  زاب  تسا  نیطایش 
نیا تایآ  زا  يرایـسب  هک  اجنآ  زا  زین  .و  دـندوب نانمـشد  هوبنا  ربارب  رد  نامز  نآ  رد  هک  تسا  یکدـنا  ناـنموم  ربماـیپ و  هب  يرادـلد  هروس 

جوجل نانمشد  هب  تبسن  زیمآ  دیدهت  ینعم و  رپ  يهلمج  کی  اب  ار  هروس  هدش ، لزان  اوران  ياهتمهت  ربارب  رد  ربمایپ  زا  عافد  ماقم  رد  هروس 
یضعب هچرگ  . تسا هنوگچ  نانآ  تشونرس  تساجک و  هب  ناتشگزاب  هک  دننادیم  دندرک  متس  هک  اهنآ  يدوز  هب  : دیوگیم هدرب و  نایاپ  هب 
دودـحم يارب  یلیلد  هنوگ  چـیه  یلو  دـننک . یفرعم  خزود  شتآ  ناـمه  ارـصحنم  ار  تشونرـس  تشگزاـب و  نیا  دناهتـساوخ . نارـسفم  زا 
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هک یتلذ  فعـض و  تفرگ و  ار  اهنآ  ناماد  نآ  دننام  ردب و  ياهگنج  رد  هک  یپ  رد  یپ  ياهتـسکش  تسا  نکمم  هکلب  . میرادن نآ  نتخاس 
مالسلاهیلع اضرلا  یسوم  نب  یلع  نع  . دشاب عمج  دیدهت  نیا  موهفم  رد  ترخآ  تسکـش  رب  هوالع  دش ، نانآ  بیـصن  ایند  نیا  رد  ماجنارس 

ۀنیفس بکری  ینیدب و  کسمتی  نا  بحا  نم  . ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق . مالـسلامهیلع  هئابآ  نع  مالـسلاهیلع . هیبا  نع 
یتایح و یف  یتما  یلع  یتفیلخ  ییـصو و  یتفیلخ و  هناف  هیلو  لاویلو  هودع  داعیلو  مالـسلاهیلع  بلاط  یبا  نب  یلعب  يدـتقیلف  يدـعب  ةاجنلا 

هلذاخ يرـصان و  هرـصان  یعبات و  هعبات  ییهن و  هیهن  يریما و  هرما  یلوق و  هلوق  يدـعب . نموم  لک  ریماو  ملـسم  لـک  ریما  وه  یتاـفو و  دـعب 
لعج و  ۀنجلا . هیلع  هللا  مرح  ایلع  فلاخ  نم  و  هحفص 136 ] ۀمایقلا [  موی  هرا  مل  ینری و  مل  يدعب  ایلع  قراف  نم  مالسلاهیلع  لاق  مث  . یلذاخ

مث ۀلأسملا  دنع  هتجح  هنقل  هاقلی و  موی  هللا  هرـصن  ایلع  رـصن  نم  هیلع و  ضرعی  موی  هللا  هلذـخ  ایلع  لذـخ  نم  .و  ریـصملا سئب  و  رانلا . هاوأم 
وبا و  نیملاعلا ، ءاسن  ةدیس  امهما  ۀنجلا و  لها  بابـش  ادیـس  و  امهیبا . دعب  یتما  اماما  نیـسحلا  نسحلا و  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لاق 

اوکشا هللا  یلا  . یتیصعم مهتیصعم  یتعاط و  مهتعاط  يدلو  نم  مالسلاهیلع  مئاقلا  مهعسات  ۀمئا  ۀعست  نیسحلا  دلو  نم  .و  نییصولا دیـس  امه 
نیدحاجلا نم  امقتنم  یتما و  ۀمئا  یترتعل و  ارصان . اریصن و  هللااب  یفک  و  ایلو . هللااب  یفک  يدعب و  مهقحل . نیعیـضملا  مهلـضفل و  نیرکنملا 

تیاور مالسلامهیلع  شناردپ  زا  وا  شردپ و  زا  مالسلاهیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  (. نوبلقنی بلقنم  يا  اوملظ  نیذلا  ملعیـس  و  .) مهقحل
هدیزای تسد  نم  نید  هب  درادیم  تسود  سک  ره  : دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  : دیامرفیم ترـضح  نآ  هک  تسا  هدرک 

وا تسود  اب  دـنک و  ینمـشد  شنمـشد  اب  .و  دـیامن ادـتقا  مالـسلاهیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  هب  دـیاب  . دریگ رارق  تاـجن  یتشک  رب  نم  زا  سپ  و 
ره ریما  ماما و  وا  .و  دشابیم نم  تافو  زا  سپ  تایح و  لاح  رد  متما  رب  نم  نیشناج  نم و  یصو  نم و  يهفیلخ  وا  هک  اریز  دیامن . یتسود 

يراـی نم و  وریپ  وا  وریپ  .و  تسا نم  یهن  وا  یهن  نم و  رما  شرما  نم و  هـتفگ  شاهـتفگ  دـشابیم  نـم  زا  دـعب  نموـم  ره  ریما  ناملـسم و 
ادج یلع  زا  نم  زا  دعب  سک  ره  : دومرف ادخ  لوسر  هاگنآ  . تسا نم  يهدـننک  راوخ  هحفـص 137 ] شاهدننک [  راوخ  نم و  روای  شاهدننک 

و دـیامن . مارح  يو  رب  ار  تشهب  دـنوادخ  دـیامن  تفلاخم  یلع  اب  هک  ره  و  دـید . مهاوخن  ار  وا  زین  نم  دـید  دـهاوخن  ارم  تمایق  زور  دوش 
رب وا  هک  يزور  دزاس . راوخ  ار  وا  دنوادخ  دیامن . راوخ  ار  یلع  هکنآ  ره  .و  تسا یهاگیاج  دـب  هک  دراد  ررقم  منهج  شتآ  ار  شماجنارس 

لاوس و ماگنه  هب  دنک و  تاقالم  ار  وا  هک  يزور  دـیامرف ، ترـصن  ار  وا  دـنوادخ  دـهد  ترـصن  ار  یلع  سک  ره  و  دوش . هضرع  دـنوادخ 
زا دـعب  نم  تما  ماـما  ود  نیـسح  نسح و  :و  دوـمرف ملـس  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  لوـسر  هاـگنآ  . دـیامن نـیقلت  يو  هـب  ار  شلیلد  باوـج 

نیـسح نادـنزرف  زا  تسایـصوا و  دیـس  ناشردـپ  .و  دـشابیم نایملاع  نانز  نیرتهب  ناشردام  تشهب و  لها  ناناوج  دیـس  ود  و  دـنناشردپ .
تسا و نم  زا  تعاطا  نانآ  زا  تعاطا  . تسا نم  نادـنزرف  زا  هک  تسا  مالـسلاهیلع  مئاـق  اـهنآ  نیمهن  هک  دوب  دـهاوخ  ماـما  هن  مالـسلاهیلع 

تمرح قح و  ناگدـننک  عیاض  ناشیا و  تلیـضف  نارکنم  زا  میامنیم  هوکـش  دـنوادخ  هب  . ددرگیم بوسحم  نم  ینامرفان  اـهنآ  تیـصعم 
لوسر هاگنآ  و  .) دشک ماقتنا  ناشیا  قح  نارکنم  زا  دشاب و  متما  ناماما  نم و  ترتع  روای  یلو و  هک  تسا  سب  دنوادخ  نم و  زا  سپ  نانآ 

راچد ینوگرگد  هچ  هب  هک  تسناد  دنهاوخ  يدوزب  دـندرک  ملظ  هکنانآ  و  دومرف ): توالت  ار  ثحب  دروم  يهیآ  شنانخـس  نایاپ  رد  ادـخ 
هحفص 138 ] [ . ] 97 . ] دش دنهاوخ 

هیآ 4 ءارعش ، هروس 

ناشیاهندرگ هک  مینکیم  لزان  ياهیآ  اهنآ  رب  نامسآ  زا  مینک  هدارا  ام  رگا  . نیعضاخ اهل  مهقانعا  تلظف  ۀیآ  ءامسلا  نم  مهیلع  لزنن  أشن  نا 
نارفاک همه  دـناوتیم  یتح  تسا . رداق  زیچ  ره  رب  دـنوادخ  هک  تسا  تقیقح  نیا  تابثا  يارب  ثحب  دروم  هیآ  . ددرگ عضاـخ  نآ  ربارب  رد 
میظعت رس  رایتخایب  یگمه  هک  دتسرف  ورف  اهنآ  رب  یکانتشحو  دیدش و  باذع  ای  هدننکهریخ  هزجعم  کی  دنک . نامیا  هب  راداو  رابجا  هب  ار 

كرد و میمصت و  هدارا و  يور  زا  اهنآ  هک  تسا  نآ  مهم  درادن . یشزرا  يرابجا  نامیا  نیا  یلو  . دنوش میلست  دنروآ و  دورف  نآ  ربارب  رد 
( ندرگ  ) اهتنم تساهنآ  نابحاص  ندرک  عوضخ  اهندرگ . ندرک  عوضخ  زا  روظنم  هک  تسادیپ  هتفگان  . دندرگ عضاخ  قح  ربارب  رد  هشیدنا 
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دارفا الثم  . دوشیم رکذ  ناسنا  دوخ  زا  هیانک  تروص  هب  تسا  ناـسنا  ندـب  مهم  وضع  هکنیا  رطاـخ  هب  یبرع  رد  قنع ) هبقرو و   ) یـسراف رد 
هیآ نـیا  رد  قاـنعا )  ) ریـسفت رد  هـتبلا  . دـنیوگیم هتـسکش  ندرگ  ار  ناوتاـن  دارفا  تـفلک و  ندرگ  ار  وـگروز  دارفا  شکندرگ و  ار  یغاـی 

فیعـض تالامتحا  نیا  هک  دـشابیم  مدرم  زا  یهورگ  يانعم  هب  ای  اـسور  ياـنعم  هب  قاـنعا  هکنیا  هلمج  زا  . دـناهداد زین  يرگید  تـالامتحا 
تسا هدمآ  یمق  ریسفت  قودص و  خیش  نیدلا  لامک  یفاک و  يهضور  و  دیفم ) داشرا   ) دننام یفورعم  بتک  رد  هکنیا  هجوت  لباق  . دنشابیم
يهیآ مالسلاهیلع  يدهم  مایق  ماگنه  هب  هک  دنتسه  هیما  ینب  نارگنایغط  زا  روظنم  : دومرف هیآ  نیا  ریـسفت  هحفص 139 ] رد [  قداص  ماما  هک 

هیآ عیـسو  موهفم  زا  یقادصم  نایب  تایاور ، نیا  زا  روظنم  هک  تسا  نشور  . دنوشیم میلـست  هب  راچان  نآ  ربارب  رد  دـننیبیم و  ار  ینامـسآ 
ار هیما  ینب  طخ  هک  روج  ملظ و  ياهتموکح  مامت  یناهج ، تموکح  ربهر  مالسلاهیلع  يدهم  ترـضح  روهظ  ماگنه  هب  ماجنارـس  هک  تسا 

نع ریصب  یبا  نع  [ . 98 . ] دنروآیم دورف  میلست  رس  وا  یهلا  ياهتیامح  مالسلاهیلع و  يدهم  تردق  ربارب  رد  رابجا  مکح  هب  دنهدیم  همادا 
مئاق یف  تلزن  لاق : . نیعضاخ اهل  مهقانعا  تلضف  ۀیآ  ءامسلا  نم  مهیلع  لزنن  أشن  نا  لجوزع . هللا  لوق  نع  هتلأس  : لاق مالـسلاهیلع  رفعج  یبا 
ماما مدیسرپ  هیآ  نیمه  هب  عجار  مالسلاهیلع  رقاب  ماما  زا  دیوگیم  ریصب  وبا  . ءامسلا نم  همساب  يدانی  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ 

. دش دهاوخ  مالعا  نامـسآ  يوس  زا  وا  مسا  هدش ، لزان  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  مئاق  يهرابرد  هیآ  نیا  : دومرف مالـسلاهیلع 
انیف تلزن  یه  لاق  هحفص 140 ] نیعضاخ [ . اهل  مهقانعا  تلضف  ۀیآ  ءامـسلا  نم  مهیلع  لزنن  أشن  نا  . لجوزع هلوق  یف  سابع  نبا  نع  [ . 99]

ام يهرابرد  هیآ  نیا  : دیامرفیم هفیرش  هیآ  ریسفت  رد  سابع  نبا  . زع دعب  نا  وه  ۀبوعص و  دعب  انل  مهقانعا  لذت  ۀلود  انل  نوکی  . ۀیما ینب  یف  و 
زا سپ  اهنآ و  یشکندرگ  یتخس و  زا  سپ  دزاسیم ، راوخ  ار  ناشیاهندرگ  هک  دوب  دهاوخ  یتلود  ام  يارب  هدش ، لزان  هیما  ینب  هب  عجار  و 

[ . 100 . ] دناشکیم یتسپ  هب  ار  اهنآ  تزع 

هیآ 207-205 ءارعش ، هروس 

نیا زا  ار  اهنآ  يرگید  نایلاس  ام  رگا  دید . یهاوخ  . نوعتمی اوناک  ام  مهنع  ینغا  ام  نودعوی  اوناک  ام  مهءآج  مث  نینس . مهانعتم  نا  تیأرفا 
يدوس اهنآ  يارب  ایند  زا  يریگهرهب  عتمت و  نیا  دیایب  ناشغارـس  هب  هدـش  هداد  هدـعو  اهنآ  هب  هک  یباذـع  سپـس  میزاس  دـنمهرهب  یگدـنز 

. درک دهاوخن  باذع  راتفرگ  ار  یموق  چیه  دهدن  یفاک  تلهم  دنکن و  تجح  مامتا  ات  هک  تسا  نیا  ملاع  راگدرورپ  تنس  . تشاد دهاوخن 
نآ رد  تشگزاب  هار  هک  دراد  یتازاـجم  هاـگنآ  دـندماین . هار  هب  دـنتفای و  تصرف  مزـال  رادـقم  هب  دـش و  هتفگ  اـهینتفگ  هکیماـگنه  هب  اـما 
رد يرگید  نایلاس  هک  ضرف  هب  و  دش ) دهاوخن  هداد  تجح  مامتا  زا  دعب  هک  . ) دوش هداد  يدـیدج  تلهم  اهنآ  هب  هک  ضرف  هب  لاح  . تسین
هب اهنآ  ایآ  تشاد ؟ دـنهاوخ  يدام  بهاوم  زا  رتشیب  يریگهرهب  عتمت و  زج  يراـک  اـیآ  دـندرگ . تلفغ  رورغ و  قرغ  دـننامب و  ناـهج  نیا 

اهنآ راـک  زا  یهورگ  باذـع  ددـجم  لوزن  ماـگنه  هب  دـنناوتیم  اـهنیا  اـیآ  هن . املـسم  تخادرپ ؟ هحفـص 141 ] دـنهاوخ [  هتـشذگ  ناربج 
اهنآ هک  دراد  دوجو  يدـعب  تایآ  ثحب و  دروم  تایآ  ریـسفت  رد  زین  لامتحا  نیا  . دـنک داجیا  اـهنآ  تشونرـس  رد  يریبعت  اـی  و  دـنیاشگب .
نیا رادـیاپان  ياـهتمعن  زا  رتنوزف  عتمت  رتشیب و  يریگهرهب  يارب  هکلب  دـننکیمن . هتـشذگ  ناربج  قح و  هب  تشگزاـب  يارب  تلهم  ياـضاقت 

جیاتن اب  دنباتـشب و  نادیواج  يارـس  هب  رادیاپان  يارـس  نیا  زا  دیاب  دوز  ای  رید  درادـن و  رب  رد  اهنآ  يارب  يدوس  عتمت  نیا  یلو  . تسا ناهج 
جورخ لاق : نودعوی . اوناک  ام  مهءاج  مث  نینـس . مهانعتم  نا  تیأرفا  . لجوزع هلوق  یف  مالـسلاهیلع  هللادبع  یبا  نع  . دنوش وربور  ناشلامعا 
دنوادخ لوق  ریـسفت  رد  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  . مهایندب اوعتم  نیذـلا  ۀـیما  ونب  مه  لاق : . نوعتمی اوناک  ام  مهنع  ینغا  ام  . مالـسلاهیلع مئاقلا 

نانآ هب  دوعوم  باذـع  سپـس  میزاس . معتنم  ار  ناـنآ  مه  لاـس  نیدـنچ  هچناـنچ  هک  دـید  یهاوخ  اـم  لوسر  يا  :) دـیامرفیم هک  لـجوزع 
نانآ هب  دناهدوب  رادروخرب  ایند  زا  هچنآ  :) دیامرفیم هک  دعب  هیآ  ریسفت  رد  دعب  تسا . مالسلاهیلع  مئاق  ترضح  جورخ  روظنم  دومرف : ( دسر

هحفص 142 ] [ . ] 101 . ] دناهدوب دنمهرهب  ایند  رد  هک  دنتسه  هیما  ینب  اهنآ  دومرف : .( دیامنن رود  اهنآ  زا  یباذع  دشخبن و  يدوس  چیه 
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هیآ 35 رون ، هروس 

. ۀکرابم ةرجش  نم  دقوی  يرد  بکوک  اهناک  ۀجاجزلا  ۀجاجز  یف  حابصملا  حابـصم  اهیف  ةوکـشمک  هرون  لثم  ضرالا  تاومـسلا و  رون  هللا 
سانلل و لاثمالا  هللا  برضی  ءاشی و  نم  هرونل  هللا  يدهی  رون . یلع  رون  ران . هسسمت  مل  ول  ءیـضی و  اهتیز  داکی  ۀیبرغ  ۀیقرـش و ال  ال  ۀنوتیز .
. دشاب غورف ) رپ   ) یغارچ نآ  رد  هک  تسا  ینادغارچ  دننامه  دـنوادخ  رون  لثم  تسا . نیمز  اهنامـسآ و  رون  دـنوادخ  . میلع ءیـش  لکب  هللا 
زا هک  دوشیم  هتخورفا  ینغور  اب  غارچ  نیا  . نازورف يهراتـس  کی  نوچمه  هدنـشخرد . فافـش و  یبابح  دریگ . رارق  یباـبح  رد  غارچ  نآ 

نودـب تسا  کیدزن  هک  تسا ) صلاخ  فاص و  شنغور  ناـنچنآ  . ) یبرغ هن  تسا و  یقرـش  هن  هک  هدـش  هتفرگ  ینوتیز  تکرب  رپ  تخرد 
يزیچ ره  هب  دنوادخ  دـنکیم و  تیادـه  دوخ  رون  هب  دـهاوخب  ار  سک  ره  ادـخ  و  رون . زارف  رب  تسا  يرون  دوش . روهلعـش  شتآ  اب  سامت 

یناوارف ياـهثحب  مادـک  ره  یمالـسا  ياـفرع  هفـسالف و  نارـسفم و  و  تسا . هدـش  هتفگ  رایـسب  نخـس  قوـف  تاـیآ  ریـسفت  رد  . تسا هاـگآ 
هدافتسا اب  ءاشحف  اب  هزرابم  تفع و  هلئسم  زا  نخس  نیـشیپ  تایآ  رد  هک  تسا  رظن  نیا  زا  هتـشذگ  تایآ  اب  تایآ  نیا  طابترا  دنویپ  . دنراد

صوصخب شکرـس ، زئارغ  ندرک  لرتـنک  اـصوصخم  یهلا . ماـکحا  همه  يارجا  نماـض  هک  اـجنآ  زا  و  دوب . نوگاـنوگ  لـئاسو  قرط و  زا 
نآ دنمورین  رثا  نامیا و  هب  ار  ثحب  ماجنارـس  تسین . نکمم  نامیا  هناوتـشپ  زا  هدافتـسا  نودب  تساهنآ . نیرتدنمورین  هک  یـسنج  يهزیرغ 

اهنامـسآ و رون  دنوادخ  يرآ  . تسا نیمز  اهنامـسآ و  رون  دنوادخ  دیامرفیم : تسخن  هحفص 143 ] دیوگیم [ : نخـس  نآ  زا  هدیناشک و 
يانعم هب  یـضعب  و  هدننک ) نشور   ) يانعم هب  یـضعب  و  هدـننک ) تیادـه   ) يانعم هب  اجنیا  رد  ار  رون  هملک  نارـسفم  زا  یهورگ  . تسا نیمز 

دق : دـیجم نآرق  - 1. دـشابیم رتهدرتـسگ  نیا  زا  مه  زاـب  هیآ  موـهفم  یلو  تسا . حیحـص  یناـعم  نیا  يهمه  . دـناهدرک ریـسفت  شخب  تنیز 
یلو هللا  : یبلق شیارگ  ناـمیا و  - 2 [ . 102 . ] دـمآ امـش  يارب  يراکـشآ  باتک  رون و  دـنوادخ  يوس  زا  . نیبم باتک  رون و  هللا  نم  مکئاـج 
يوس هب  رفک ) كرش و   ) ياهتملظ زا  ار  اهنآ  دناهدروآ . نامیا  هک  تسا  یناسک  یلو  دنوادخ  . رونلا یلا  تاملظلا  نم  مهجرخی  اونما  نیذلا 

هلثم نمک  سانلا  یف  هب  یشمی  ارون  هل  انلعج  هانییحاف و  اتیم  ناک  نم  وا  . ینیب نشور  یهلا و  تیاده  - 3 [ . 103 . ] دنکیم يربهر  نامیا  رون 
میداد رارق  وا  يارب  یتیاده  رون  میدرک و  هدـنز  ار  وا  ام  تسا و  هدوب  هدرم  هک  یـسک  ایآ  هحفـص 144 ] اهنم [ . جراخب  سیل  تاملظلا . یف 

نییآ و - 4 [ . 104 . ] ددرگن جراخ  نآ  زا  زگره  دشاب و  یکیرات  رد  هک  تسا  یـسک  دننامه  دورب  هار  مدرم  نایم  رد  دناوتب  نآ  وترپ  رد  هک 
ره دنک  لماک  ار  مالـسا ) تعیرـش  رون   ) هکنیا زج  دراد  ابا  دنوادخ  . نورفاکلا هرک  ول  هرون و  متی  نا  الا  هللا  یبأی  .و  مالـسا سدـقم  تعیرش 

هدننک توعد  ار  وت  ام  .و  ارینم اجارس  هنذاب و  هللا  یلا  ایعاد  وملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  صخـش  - 5 [ . 105 . ] دنهاوخن نارفاک  دنچ 
. اراونا هللا  مکقلخمالـسلامهیلع  نیموصعم  همئا  تارـضح  - 6 [ . 106 . ] شخبروـن یغارچ  میداد و  رارق  وا  ناـمرف  نذا و  هب  ادـخ  يوـس  هـب 

رون امـش  . راربالا ةاده  رایخالا و  رون  متنا  .و  دیدوب هدز  هقلح  وا  شرع  درگ  هک  دیرفآ  ییاهرون  ار  امـش  دـنوادخ  . نیقدـحم هشرعب  مکلعجف 
تسیرون ملع  هحفص 145 ] ءآشی [ . نم  بلق  یف  هللا  هفذقی  رون  ملعلا  : شناد ملع و  - 7 [ . 107 . ] دیتسه ناراکوکین  هدننک  تیاده  نابوخ و 

ياراد رون  هک  دوشیم  نشور  روـن  ياـهیگژیو  صاوـخ و  رب  یلاـمجا  يرورم  اـب  [ . 108 . ] دـنکفایم دـهاوخب ، سک  ره  بلق  رد  ادـخ  هک 
-2. تساهتفاطل اهییابیز و  يهمه  همـشچرس  تسا و  هدام  ناـهج  رد  تادوجوم  نیرتفیطل  نیرتاـبیز و  - 1. تسا ریز  ياـهیگژیو  صاوخ و 

دناوتیم هیناث  رد  رتمولیک  رازه  دصیـس  اب  رون  . دراد هدام  ناهج  رد  تسا  فورعم  نادنمـشناد  نایم  رد  هچنآ  قبط  ار  تعرـس  نیرتالاب  رون 
ناهج نیا  فلتخم  تادوجوم  يهدهاشم  ماسجا و  نیقی  يهلیـسو  رون  - 3. دـنزب رود  راب  تفه  ندز  مه  رب  مشچ  کـی  رد  ار  نیمز  يهرک 
باتفآ رون  - 4. ریغ يهدننکرهاظ  ینعی  دشابیم  هریغل ) رهظم   ) مه تسا و  رهاظ  مه  رون  نیاربانب  . دید ناوتیمن  ار  يزیچ  نآ  نودب  تسا و 

يدوجوم تسین  نکمم  تسا و  هدنز  تادوجوم  همه  ياقب  زمر  هکلب  ناهایگ  اهلگ و  يهدنهد  شرورپ  تسام  يایند  رد  رون  نیرتمهم  هک 
يهجیتن مینیبیم ، ام  هک  ار  ییاهگنر  ماـمت  هک  هدـش  تباـث  زورما  - 5. دنامب هدنز  میقتـسم ) ریغ  ای  میقتـسم  روط  هب   ) رون زا  هدافتـسا  نودب 

زجب ، ) طیحم رد  دوجوم  ياهیژرنا  مامت  - 6. دنرادن یگنر  قلطم  یکیرات  رد  تادوجوم  هنرگ  تسنآ و  هباشم  ياهرون  ای  باتفآ  رون  شبات 
اهراشبآ و اهلیـس و  اهرهن و  تکرح  ناراب و  شزیر  اهداب ، تکرح  . دریگیم همـشچرس  باـتفآ  هحفـص 146 ] روـن [  زا  همه  یمتا ) يژرنا 
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اهراشبآ و اهلیـس و  اهرهن و  تکرح  ناراب و  شزیر  اهداب ، تکرح  . دریگیم همـشچرس  باـتفآ  هحفـص 146 ] روـن [  زا  همه  یمتا ) يژرنا 
ار تادوجوم  رتسب  هچنآ  ترارح و  امرگ و  همـشچرس  . دوشیم یهتنم  باتفآ  رون  هب  تقد  یمک  اب  هدـنز  تادوجوم  همه  تکرح  هرخـالاب 

تـسد هب  نآ  تاقتـشم  تفن و  ای  گنـس و  لاغز  ای  ناتخرد و  بوچ  زا  هک  شتآ  یمرگ  یتح  تسا  باتفآ  رون  ناـمه  درادیم  هگن  مرگ 
زا ار  ترارح  هک  دـندرگیم  زاـب  یتاـناویح  ناـهایگ و  هب  یملع  تاـقیقحت  قـبط  اـهنیا  همه  هـک  ارچ  . تـسا باـتفآ  یمرگ  زا  زین  دـیآیم 

يهعشا شبات و  رگا  دشابیم و  يذوم  تادوجوم  اهبرکیم و  عاونا  هدننک  دوبان  باتفآ  رون  - 7. دناهدرک هریخذ  دوخ  رد  هتفرگ و  دیشروخ 
.و دـندوب نابیرگ  هب  تسد  گرم  اـب  شناـنکاس  همه  هک  دـشیم  لیدـبت  گرزب  ناتـسرامیب  کـی  هب  نیمز  يهرک  دوبن . تکرب  رپ  رون  نیا 

نآ میظع  تاکرب  اهبنارگ و  راـثآ  میوشیم ، رتقیقد  میرگنیم و  رتشیب  رون )  ) ینعی تقلخ  ملاـع  بیجع  يهدـیدپ  نیا  رد  هچ  ره  هصـالخ 
نیا یـسح  تادوجوم  زا  یلیثمت  هیبشت و  دنوادخ . كاپ  تاذ  يارب  میهاوخب  رگا  تامدقم . نیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  لاح  . دوشیم رتراکـشآ 

شخب ینـشور  . تسا یتسه  ناهج  مامت  هدنروآ  دیدپ  هک  ییادخ  نامه  درک  هدافتـسا  ناوتیم  رون  يهژاو  زا  زج  ایآ  مینک . باختنا  ناهج 
هحفـص رگا [  هک  دنتـسه  وا  تمعن  ناوخ  رـس  رب  تاقولخم  همه  و  دناهدنز . وا  نامرف  تکرب  هب  هدنز  تادوجوم  همه  تسا . شنیرفآ  ملاع 

ره هب  يدوجوم  ره  هکنیا  بلاـج  .و  دـنوریم ورف  یتـسین  اـنف و  تملظ  رد  یگمه  دریگ  زاـب  اـهنآ  زا  ار  دوـخ  فـطل  مشچ  ياهظحل  [ 147
مالـسا تعیرـش  . تسوا مالک  نوچ  تسا  رون  نآرق  دنکیم . بسک  ییانـشور  تینارون و  هزادنا  نامه  هب  تسا  طابترا  رد  وا  اب  هک  تبـسن 

.و دـنناربمایپ نییآ  تعیرـش و  ناظفاح  نوچ  دـنرون  نیموصعم  همئا  . دـنیوا ناگداتـسرف  نوچ  دـنرون  نـالوسر  . تسوا نییآ  نوچ  تسا  رون 
و (. ضرالا تاومـسلا و  رون  هللا  : ) ساسا نیا  رب  . تسوا اب  ییانـشآ  ببـس  نوچ  تسا  رون  ملع  .و  تسوا اب  دـنویپ  زمر  نوچ  تسا  رون  نامیا 

تیانع تقد و  لباق  هک  دـنکیم  صخـشم  ار  یهلا  رون  یگنوگچ  قیقد  ابیز و  لاثم  کـی  رکذ  اـب  قوف  تقیقح  ناـیب  زا  دـعب  دـیجم  نآرق 
میدق لومعم  ياهغارچ  دندرکیم و  داجیا  راوید  رد  هک  تسا  یکچوک  لحم  هنزور و  يانعم  هب  لصا  رد  ةاکـشماههژاو  [ . 109 . ] دشابیم

زا دنیوگیم و  فافـش  ياهگنـس  هب  لصا  رد  هشیـش و  ینعی  هجاجز : . دـنداهنیم نآ  رد  نافوط  ود  اب  تمحازم  زا  ندـنام  ظوفحم  يارب  ار 
تسا یبابح  يانعم  هب  هجاجز  هیآ  نیا  رد  .و  هدش هتفگ  هجاجز  نآ  هب  تسا  فافـش  دوشیم و  هتخاس  یگنـس  داوم  زا  زین  هشیـش  هک  اجنآ 

رون و رب  هدرک . میظنت  الاب  هب  نییاپ  فرط  زا  ار  اوه  شدرگ  مه  دنک و  تظفاحم  ار  هلعش  مه  ات  هحفص 148 ] هتشاذگیم [  غارچ  يور  هک 
هدـشیم هتخورفا  لاعتـشا  لباق  ینغور  يهدام  کـی  هلیتف و  اـب  ـالومعم  هک  تسا  غارچ  دوخ  ياـنعم  هب  حابـصم : . دـیازفیب هلعـش  ییانـشور 

اریز . تسا غارچ  نیا  يارب  دعتسم  هداعلا  قوف  ياز  يژرنا  يهدام  هب  هراشا  ( ۀیبرغ ۀیقرش و ال  هنوتیز ال  ۀکرابم  ةرجش  نم  دقوی   ) هلمج . تسا
ماـمت هک  یتـخرد  مهنآ  . تسا لاعتـشا  يارب  اـهنغور  نیرتـهب  زا  یکی  دوشیم  هتفرگ  یتـکرب  رپ  راـب و  رپ  تخرد  زا  هک  نوـتیز  نغور  هک 
بناج رد  هن  دـشاب و  هتفرگ  رارق  يراوید  رانک  غاب و  قرـش  بناج  رد  هن  دـشاب . باتفآ  رون  شبات  ضرعم  رد  يواـسم  روط  هب  نآ  بناوج 

نیا اـب  .و  ددرگ فاـصان  نآ  نغور  سراـن و  یمین  و  هدیـسر ، یمین  نآ  يهویم  هجیتن  رد  و  دـنیبب . باـتفآ  نآ  تمـس  کـی  اـهنت  هک  برغ 
-1. دشابیم لماع  راهچ  هب  زاین  رتشیب  شبات  شـشخرد و  اب  یغارچ  نینچ  لماک  رون  زا  هدافتـسا  يارب  هک  میـسریم  هجیتن  نیا  هب  حیـضوت 
رب ار  اوه  شدرگ  هک  یبابح  - 2. دزاس زکرمتم  ار  نآ  رون  هکلب  دهاکب ، شرون  زا  هکنآیب  دـنک  تظفاحم  وس  ره  زا  ار  نآ  هک  ینادـغارچ 
نآ يهلیتف  رب  رون  شیادـیپ  زکرم  هک  یغارچ  - 3. ددرگن رون  شبات  عنام  هجو  چیه  هب  هک  دشاب  فافـش  ردقنآ  اما  دـنک . میظنت  هلعـش  درگ 

شتآ يهلعـش  اب  سامت  نودـب  ییوگ  هک  دـشاب  لاعتـشا  يهدامآ  ردـق  نآ  هک  یلـالز  صلاـخ و  فاـص و  ياز  يرژنا  يهداـم  و  - 4. تسا
هب تسیچ و  هیبشت  نیا  ياوتحم  هکنیا  اما  .و  تسا ظافلا  نیا  يرهاظ  میهافم  یناعم و  مامت  اـهنیا  هحفص 149 ] ددرگ [ . روهلعش  دهاوخیم 

یتیاده رون  نامه  روظنم  دناهتفگ  نارـسفم  زا  یـضعب  . تسا هدـش  حرطم  ینوگانوگ  ياهریـسفت  تسا  یهلا  رون  مادـک  هبـشم )  ) حالطـصا
هدـش نیزگیاـج  ناـنموم  بوـلق  هچارـس  رد  هک  تسا  ناـمیا  روـظنم  رگید  ریبـعت  هب  و  هتخورفارب ، ناـنموم  ياـهلد  رد  دـنوادخ  هـک  تـسا 

هب هراـشا  هیبـشت  نیا  دـناهتفگ  یخرب  . دناهتـسناد ددرگیم  نکفاروـن  یمدآ  بلق  نورد  رد  هک  نآرق  ياـنعم  هـب  ار  نآ  رگید  یـضعب  . تـسا
ره يهیام  هک  يوقت  تعاطا و  حور  ناـمه  رون  نیا  زا  روظنم  هک  دـنلئاق  ياهدـع  .و  دراد ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  صخش 

ریـسفت ناونع  هب  اجنیا  رد  هدمآ  یمالـسا  تایاور  نآرق و  رد  يونعم  رون  يارب  هک  یقیداصم  مامت  عقاو  رد  . دـشابیم تسا  تداعـس  ریخ و 
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همشچرس نالوسر  دوجو  یحو و  نآرق و  زا  هک  تسا  تیاده  رون  نامه  نآ  تسا و  زیچ  کی  عقاو  رد  اهنآ  همه  حور  و  تسا . هدش  رکذ 
هللادبع نب  رباج  نع  يور  [ . 110 . ] تسا يوقت  ادـخ و  نامرف  ربارب  رد  میلـست  نآ  يهجیتن  دوشیم و  يرایبآ  دـیحوت  لئالد  اب  و  دریگیم .

يذـلاام : نینموـملاریما اـی  هـل : تـلقف  مـسبتی : هعبـصاب و  بـتکی  مالـسلاهیلع  نینموـملاریما  و  ۀـفوکلا . دجــسم  یلا  تـلخد  : لاـق يراـصنا :
هلوق : لاقف نینموملاریما ؟ اـی  ۀـیآ  ياو  هل  تلقف  هحفـص 150 ] اهتفرعم [ . قح  اهفرعی  مل  ۀـیآلا و  هذـه  أرقی  نمل  تبجع  لاـقف : ؟ ککحـضی

( ۀجاجز یف  ( ) حابصم انا   ) حابصم اهیف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ةاکشملا  ةاکشمک . هرون  لثم  ضرالا  تاومسلا و  رون  هللا  یلاعت :
نب رفعج  ۀنوتیز ) . ) یلع نب  دمحم  ۀکرابم ) ةرجـش  نم  دقوی  . ) نیـسحلا نب  یلع  وه  يرد و  بکوک  اهنأک  و  نیـسحلا : نسحلا و  . ۀجاجزلا
یلع ران ) هسسمت  مل  ول   ) و یلع . نب  دمحم  ءیـضی ) اهتیز  داکی  .) اضرلا یـسوم  نب  یلع  هبیرغ ) و ال   ) رفعج نب  یـسوم  ۀیقارـشالا ) .) دمحم
لکب هللا  و  سانلل . لاثمالا  هللا  برضی  .و  مالـسلاهیلع يدهملا  مئاقلا  ءآشی ): نم  هرونل  هللا  يدهی  .) یلع نب  نسحلا  رون ) یلع  رون  .) دمحم نب 

اب مالسلاهیلع  نینموملاریما  ترضح  مدید  مدش ، لخاد  هفوک  دجـسم  هب  : دیوگیم هک  تسا  تیاور  يراصنا  هللادبع  نب  رباج  زا  . میلع ءیش 
زا متفگـش  رد  دومرف : ؟ تسا هدـش  امـش  يهدـنخ  بجوم  زیچ  هچ  نینموملاریما . ای  متـشاد ، هضرع  ددـنخیم : .و  دـسیونیم يزیچ  تشگنا 

؟ نینموـملاریما اـی  هیآ  مادـک  مدرک : ضرع  درادـن . تفرعم  نآ  ياـنعم  هب  هتـسیاب  هتـسیاش و  روـطب  یلو  دـناوخیم . ار  هیآ  نیا  هک  یـسک 
. تسا ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترـضح  تاکـشم : هحفص 151 ] ةاکـشمک [ . هرون  لثم  ضرالا  تاومـسلا و  رون  هللا  هیآ : : دومرف

دقوی . تسا نیسحلا  نب  یلع  وا  و  يرد . بکوک  اهناک  . دنشابیم نیـسح  نسح و  هجاجز  ۀجاجز ) یف  . ) متـسه نم  حابـصم  حابـصم ) اهیف  )
اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ۀیبرغ  الو  رفعج . نب  یـسوم  ۀیقرـش : .ال  تسا دـمحم  نب  رفعج  ۀـنوتیز . تسا . یلع  نب  دـمحم  ۀـکرابم . ةرجـش  نم 

هللا يدـهی  . تسا یلع  نب  نسح  رون . یلع  رون  . تسا دـمحم  نب  یلع  ران . هسـسمت  مل  ول  .و  تسا یلع  نب  دـمحم  یـضی . اـهتیز  داـکی  . تسا
[ . 111 . ] میلع ءیش  لکب  هللا  و  سانلل : لاثمالا  هللا  برضی  .و  داب نانآ  رب  دورد  هک  تسا  يدهم  مئاق  ءاشی : نم  هرونل 

هیآ 41 جح ، هروس 

یناسک ادـخ  نارای  . رومالا ۀـبقاع  رکنملا و هللا  نع  اوهن  فورعملاب و  اورمآ  ةاکزلا و  وتآ  ةولـصلا و  اوماقا  ضرـالا . یف  مهاـنکم  نا  نیذـلا 
رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دـنزادرپیم و  ار  تاکز  دـنرادیم و  اپ  رب  ار  زاـمن  میدیـشخب  تردـق  اـهنآ  هب  نیمز  رد  هاـگره  هک  دنتـسه 

ار نانموم  زا  عافد  هدعو  دنوادخ  هک  هدش  رکذ  هتـشذگ  تایآ  نیرخآ  رد  هچنآ  هب  هجوت  اب  . تسادخ نآ  زا  اهراک  همه  نایاپ  دنیامنیم و 
یناسک هب  دنوادخ  : دیوگیم تسخن  تایآ  نیا  رد  هحفـص 152 ] دوشیم [ . نشور  نآ  اب  یلبق  تایآ  ثحب و  دروم  هیآ  دنویپ  تسا . هداد 

اب ار  هزاجا  نیا  سپس  . دناهتفرگ رارق  متـس  دروم  اهنآ  هک  ارچ  تسا . هداد  داهج  يهراجا  هدش  لیمحت  اهنآ  رب  نانمـشد  فرط  زا  گنج  هک 
يرتشیب حیـضوت  سپـس  . دراد اهنآ  ندرک  يرای  رب  تردق  ادخ  دـیامرفیم و  هدرک  لیمکت  لاعتم  رداق  دـنوادخ  يوس  زا  يزوریپ  يهدـعو 
رتنشور داـهج  زا  شخب  نیا  هنیمز  رد  ار  مالـسا  قـطنم  و  دـهدیم . تسا  هدـش  هداد  اـهنآ  هب  عاـفد  نذا  هک  یناگدیدمتـس  نیا  يهراـبرد 

ام راگدرورپ  دنتفگیم : هک  دوب  نیا  نانآ  مرج  اهنت  و  دـندش . جارخا  دوخ  هنال  هناخ و  زا  قحان  هب  هک  یناسک  نامه  : دـیوگیم دزاسیم و 
قح ناکرـشم  هب  هک  دوبن  يزیچ  رارقا  نیا  هانگ . مرج و  هن  تسا  راختفا  ادـخ  یگناگی  دـیحوت و  هب  رارقا  تسا  یهیدـب  . تساـتکی دـنوادخ 

يارب هک  تسا  یفیطل  ریبـعت  نیا  هکلب  دـنزاس . هنیدـم  هب  هکم  زا  ترجه  هـب  روـبجم  دـنزاس و  هراوآ  ناشیگدـنز  هناـخ و  زا  ار  اـهنآ  دـهد 
: مییوگیم هدرک  یساپسان  تمعن  تمدخ و  ربارب  رد  هک  یصخش  هب  لاثم  باب  زا  . دوشیم هتفگ  دراوم  هنوگ  نیا  رد  فرط  ندرک  موکحم 

یکی هب  سپـس  تسا  هدرک  یهجوتیب  تمدـخ  ربارب  رد  هک  فرط  يربخیب  زا  تسیاهیانک  نیا  . میدرک تمدـخ  وت  هب  هک  دوب  نیا  ام  هانگ 
هلیـسو هب  ار  یـضعب  داهج  نذا  قیرط  زا  و  دـنکن . عافد  نانموم  زا  دـنوادخ  رگا  : دـیوگیم دـیامنیم و  هراشا  داـهج  عیرـشت  ياههفـسلف  زا 

ناریو دوشیم  داـی  نآ  رد  ادـخ  ماـن  هک  يدـجاسم  و  هحفـص 153 ] اراصن [  دوهی و  ياهدـبعم  اههعموص و  اـهرید و  دـیامنن . عفد  یـضعب 
دارفا ناربکتـسم و  اهتوغاط و  هنارگناریو  ياـهتیلاعف  یچاـشامت  دـنراذگب و  تسد  يور  تسد  رویغ  ناـمیا و  اـب  دارفا  رگا  يرآ  . ددرگیم
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يرادیب ياج  اهدبعم  هک  ارچ  . دراذگ دنهاوخن  یهلا  تدابع  زکارم  دباعم و  زا  يرثا  دننیبب  یلاخ  ار  نادیم  اهنآ  دنشاب و  رگمتس  نامیایب و 
دض رب  یتسرپادخ  هب  توعد  هنوگ  ره  الوصا  و  تسا . رگنس  ناگماکدوخ  ربارب  رد  دجسم  تسا و  گنج  هزرابم و  نادیم  بارحم  تسا و 

ناسکی كاخ  اب  ار  زکارم  نیا  مامت  دننک . ادیپ  تصرف  اهنآ  رگا  اذل  و  دنتـسرپب . ار  اهنآ  ادخ  نوچمه  مدرم  دنهاوخیم  هک  تسا  ینارابج 
نارای يهرابرد  تسا  یحیـضوت  هک  ثحب  دروم  هیآ  رد  .و  تسا گنج  هلتاقم و  رد  نذا  داهج و  عیرـشت  فادها  زا  یکی  نیا  . درک دنهاوخ 

ییاناوت ناکما و  اهنآ  هب  نیمز  رد  هاگره  هک  دنتسه  یناسک  اهنآ  : دیوگیم نینچ  تسا  هدش  هداد  اهنآ  هب  يرای  هدعو  لبق  هیآ  رد  هک  قح 
دنوادخ تسد  هب  اهراک  تبقاع  دـننک و  یهن  رکنم  زا  هدومن و  رما  فورعم  هب  هداد و  نآ  قحتـسم  هب  ار  تاکز  هتـشاد و  اپب  ار  زامن  میهد .

ورف یتسم  رورغ و  رد  دـنزادرپیمن و  بعل  وهل و  شون و  شیع و  هب  نارابج . ناـگماکدوخ و  نوچمه  يزوریپ . زا  سپ  زگره  اـهنآ  . تسا
کی هب  لیدـبت  نتفای . تردـق  زا  سپ  اهنآ  . دـنهدیم رارق  هعماج  شیوخ و  نتخاس  يارب  ینابدرن  ار  اهتیقفوم  اـهیزوریپ و  هکلب  دـنوریمن .
قلاخ اب  دنویپ  لبمس  زامن  هک  ارچ  هحفص 154 ] تسا [ . مکحتـسم  زین  ادخ  قلخ  اب  مکحم و  ادخ  اب  ناشطابترا  دنوشیمن . دیدج  توغاط 

.و دوشیم بوسحم  ملاس  هعماج  کی  نتخاس  یـساسا  ياههیاپ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  قلخ و  اب  دنویپ  يارب  يزمر  تاکز  تسا و 
نامیا و اب  هعماج  کی  ياهیگژیو  حـلاص و  لامعا  تادابع و  ریاس  نآ  هیاس  رد  تسا و  یفاـک  دارفا  نیا  یفرعم  يارب  تفـص  راـهچ  نیمه 
تالآ و زا  معا  تسا . راـک  رازبا  لـئاسو و  نتخاـس  مهارف  ياـنعم  هب  نیکمت  تسا و  نیکمت  يهداـم  زا  اـنکماههژاو : . تسا مهارف  هتفرـشیپ 

يانعم هب  رکنم : . تسا قح  بوخ و  ياهراک  ياـنعم  هب  فورعم : . يرکف یمـسج و  يورین  ناوت و  یفاـک و  یهاـگآ  ملع و  اـی  مزـال  تاودا 
هکنیا ای  تسا و  سانـشان  رکنم  هدـش و  هتخانـش  یتشرـس  كاپ  ناسنا  ره  يارب  فورعم  هک  تهج  نیدـب  .و  تسا لـطاب  تشز و  ياـهراک 
يهیآ یمالـسا  تایاور  زا  یـضعب  رد  . تسا هدـش  ریبعت  رکنم  فورعم و  هب  تسا  گنهامهان  رکنم  یناسنا و  ترطف  اـب  گـنهامه  فورعم 

هب . تسا هدش  ریسفت  مومع  روط  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  ای  شنارای و  مالسلاهیلع و  دوعوم  يدهم  ترضح  هب  ثحب  دروم 
اوماقا ضرالا . یف  مهاـنکم  نا  نیذـلا  : هلوق یف  مالـسلاهیلع  رفعج  یبا  نع  . دـییامرف هجوت  مالـسلاهیلع  رقاـب  ماـما  زا  دروم  نیمه  رد  یتیاور 

اهبراغم و ضرالا و  قراشم  هللا  مهکلمی  هباحـصا  يدهملا و  ۀیآلا و  رخآ  یلا  مالـسلامهیلع  دـمحم  لآل  ۀـیآلا  هذـهف  ةاکزلا  وتآ  ةولـصلا و 
فورعملاب نورمأی  ملظلا و  رثا  يری  یتح ال  قحلا  ۀهفسلا  تاما  امک  لطابلا  عدبلا و  هباحصا  هب و  هللا  تیمی  و  نیدلا . هحفص 155 ] رهظی [ 

، هیآ رخآ  ات  تسا  مالسلامهیلع  دمحم  لآ  يارب  هیآ  نیا  : دیامرفیم هفیرش  يهیآ  نیا  ریـسفت  رد  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  . رکنملا نع  نوهنی  و 
بلاغ راکشآ و  ار  نید  تخاس و  دهاوخ  نیمز  براغم  قراشم و  رب  طلسم  کلام و  ار  شباحصا  مالـسلاهیلع و  يدهم  ترـضح  دنوادخ 

ات دنشاب . هدناریم  ار  قح  ناهیفـس  هکنانچمه  درب . دنهاوخ  نیب  زا  ار  لطاب  اهتعدب و  شباحـصا  وا و  يهلیـسو  هب  دنوادخ  و  دومرف : دهاوخ 
[ . 112 (. ] دنیامن رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  و  . ) دوشن هدید  ملظ  زا  يرثا  هکیئاج 

هیآ 20 سنوی ، هروس 

رب شراگدرورپ  زا  ياهزجعم  ارچ  دنیوگیم  .و  نیرظتنملا نم  مکعم  ینا  اورظتناف  بیغلا هللا. امنا  لق  هبر . نم  ۀـیآ  هیلع  لزنا  ول ال  نولوقی  و 
راب هیآ  نیا  رد  . مراظتنا رد  امـش  اب  مه  نم  دیـشاب  راظتنا  رد  امـش  . تسا وا  نامرف  هب  ادـخ و  يارب  تازجعم  بیغ و  وگب  دوشیمن . لزاـن  وا 
ارچ هک  دنیوگیم  نینچ  ناکرـشم  : دیوگیم دزادرپیم و  مالـسا  نامیا و  زا  ندز  زابرـس  ماگنه  هب  ناکرـشم  ياهییوجهناهب  هب  نآرق  رگید 

هدوبن هحفـص 156 ] ياهزجعم [  هنوگره  اـهنآ  روـظنم  ینئارق . هب  هجوـت  اـب  هتبلا  تسا . هدـشن  لزاـن  ربماـیپ  رب  دـنوادخ  هیحاـن  زا  ياهزجعم 
نیا رب  هاوگ  نآرق  تاـیآ  زا  یـضعب  مالـسا و  خـیراوت  تسا و  هتـشاد  زین  يرگید  تازجعم  نآرق  رب  هوـالع  مرکا  ربماـیپ  املـسم  اریز  . تسا

نآ ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  اروف  دننک  داهنشیپ  دوخ  لیم  هب  ياهزجعم  تقو  ره  هک  هدوب  نیا  اهنآ  روظنم  هکلب  . تسا تقیقح 
هوالع و  دهد . ماجنا  دناوتیم  دنک  هدارا  هنوگره  تقو و  ره  لوسر و  رایتخا  رد  تسیرما  زاجعا  هک  دنتشادنپیم  نینچ  اهنآ  . دهد ماجنا  ار 

هب هلـصافالب  اذل . . دیامن لمع  وا  لیم  قباطم  دنک و  هدافتـسا  وجهناهب  جوجل و  یعدـم  ره  ربارب  رد  دوخ  يورین  نیا  زا  تسا  فظوم  نیا  رب 
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يزیچ نیاربانب  . تسا تعیبط  ءاروام  بیغ و  ناهج  هب  طوبرم  ادـخ و  صوصخم  هزجعم  وگب  اهنآ  هب  هک  دوشیم  هداد  روتـسد  نینچ  ربماـیپ 
ندروآ نامیا  زا  ياهناهب  رذع و  اب  مه  ادعب  و  مهد . ماجنا  ياهزات  يهزجعم  زور  ره  امش  ياهسوه  قبط  رب  دشاب و  نم  رایتخا  رد  هک  تسین 

. دیـشاب راظتنا  رد  دیرادیمن  رب  تجاجل  زا  تسد  امـش  هک  نونکا  : دیوگیم اهنآ  هب  زیمآ  دـیدهت  ینایب  اب  هیآ  نایاپ  رد  .و  دـینک يراددوخ 
نینچ راـظتنا  رد  امـش  هکنیا  اـی  .و  دوـخ يزوریپ  راـظتنا  رد  مه  نم  و  دیـشاب . یهلا  تازاـجم  راـظتنا  رد  امـش  مراـظتنا . رد  امـش  اـب  مه  نم 

هحفـص هنوگ [  ره  تسا و  قلطم  هفیرـش : هیآ  نیا  رد  هیآ )  ) هملکاههژاو . جوجل دارفا  امـش  تازاـجم  راـظتنا  رد  مه  نم  دیـشاب و  یتازجعم 
هکلب دـندوبن . ربمایپ  تخانـش  يارب  هزجعم  بلاط  اـهنآ  دـهدیم  ناـشن  هک  تسا  دوجوم  ینئارق  هچرگا  دوشیم  لـماش  ار  ياهزجعم  [ 157

وا دنتشاد  راظتنا  دندرکیم و  داهنشیپ  لوسر  هب  ار  نآ  دیسریم  ناشرظن  هب  ياهزجعم  زور  ره  ینعی  . دندوب یحارتقا  تازجعم  ناهاوخ  اهنآ 
هار زا  یـسک  تسا  رظتنم  هتفرگ و  تسد  رد  ار  تازجعم  همه  دیلک  هک  تسا  يراکیب  ناسنا  ربمایپ  ییوگ  دشاب . نانآ  داهنـشیپ  میلـست  مه 
هب طوـبرم  تسیرما  هزجعم  هک  دـشاب  نیا  هب  هراـشا  تسا  نکمم  بیغلا هللا ) اـمنا   ) هلمج رد  بیغ . يهملک  . دـنکب وا  هب  يداهنـشیپ  دـسرب و 

يدروـم هچ  رد  هکنیا  روـما و  حـلاصم  هک  تسا  بلطم  نیا  هب  هراـشا  اـی  .و  تسا ادـخ  صوـصخم  تسین و  نـم  راـیتخا  رد  بـیغ و  ملاـع 
ار هزجعم  بلاط  دنادب و  حالص  هک  ار  دروم  ره  وا  تسادخ . صوصخم  تسا و  بیغ  رارسا  ءزج  دنکیم  ار  هزجعم  لوزن  باجیا  تمکح 

رظن هب  رتکیدزن  لوا  ریسفت  یلو  . تسوا كاپ  تاذ  صوصخم  ناهن  رارسا  بیغ و  هک  ارچ  دنکیم . لزان  ار  هزجعم  دنیبب . تقیقح  يایوج 
نیذلا نیقتملل . يدـه  هیف  بیرال  باتکلا  کلذ  ملا . .) لجوزع هللا  لوق  نع  مالـسلاهیلع  قداصلا  تلأس  : لاق مساقلا  نب  ییحی  نع  . دـسریم

.و لجوزع هللا  لوق  کلذ : دهاش  و  هحفص 158 ] بئاغلا [ . مئاقلا  ۀجحلا  وه  بیغلا  .و  مالسلاهیلع یلع  ۀعیش  نوقتملا  لاقف : (. بیغلاب نونموی 
قداـص ماـما  زا  : دـیوگیم مساـق  نب  ییحی  . نیرظتنملا نم  مکعم  ینا  اورظتناـف  بیغلا هللا. اـمنا  لـق  هبر . نـم  ۀـیآ  هـیلع  لزنا  ـال  وـل  نوـلوقی 

بیغ هب  هکیناسک  تسا . نایقتم  رگتیادـه  تسین  نآ  رد  يدـیدرت  چـیه  باتک  نیا  ملا » .)» لجوزع يادـخ  يهدومرف  يهرابرد  مالـسلاهیلع 
بئاـغ مئاـق  تجح  ناـمه  بیغ  و  دنتـسه . مالـسلاهیلع  یلع  نایعیـش  هیآ  نیا  رد  نیقتم  دومرف : مالـسلاهیلع  ماـما  . مدیـسرپ دـنروآ ) ناـمیا 

زا ياهناشن  تیآ و  ارچ  دنیوگ : نارفاک  :و  دیامرفیم هک  هیآ  نیا  رد  تسا  دـنوادخ  يهدومرف  اعدـم  نیا  رب  دـهاش  دـشابیم و  مالـسلاهیلع 
[113 . ] متسه نارظتنم  زا  زین  نم  هک  دیـشاب  رظتنم  سپ  تسا . دنوادخ  صوصخم  بیغ  انامه  وگب  سپ  دوشیمن . لزان  وا  رب  شراگدرورپ 

.

هیآ 45 لحن ، هروس 

یهلا باذـع  نیا  زا  نارگ  هئطوت  ایآ  . نورعـشی ثیح ال  نم  باذـعلا  مهیتأی  وا  ضرـالا  مهب  هللا  فسخی  نا  تائیـسلا  اورکم  نیذـلا  نم  اـفا 
نآرق . دیایب ناشغارـس  هب  دـنرادن  ار  شراظتنا  هک  اجنآ  زا  قح  تازاجم  ای  درب و  ورف  نیمز  رد  ار  اهنآ  ادـخ  تسا  نکمم  هک  دنتـشگ  نمیا 

سوـفن رد  ار  رثا  نیرترب  هک  دزیمآیم  مه  هب  ناـنچ  هحفـص 159 ] یفطاع [  لئاسم  اب  ار  یلالدتـسا  بلاطم  اهثحب ، زا  يرایـسب  رد  فیرش 
توبن و يهنیمز  رد  یقطنم  ثحب  کی  هتشذگ  تایآ  . تسا شور  نیا  زا  ياهنومن  يدعب  تایآ  ثحب و  دروم  هیآ  . دشاب هتـشاد  ناگدنونش 

یهلا ياهباذـع  عاونا  هب  ار  اهنآ  دزادرپیم و  جوجل  ناراکهنگ  ناربکتـسم و  نارابج و  دـیدهت  هب  تایآ  نیا  یلو  تشاد  ناکرـشم  اب  داـعم 
باذـع زا  دـندش  لسوتم  موش  ياههشقن  عاونا  هب  قح  رون  ندرک  شوماخ  يارب  هک  ینارگ  هئطوت  نیا  اـیآ  : دـیوگیم تسخن  . دـهدیم میب 

خر یکانتـشحو  يهزرل  نیمز ، رد  هک  تسا  دـیعب  ایآ  دربب ؟ ورف  نیمز  رد  ار  اـهنآ  هظحل  ره  دـنوادخ  تسا  نکمم  هک  دنتـشگ  نمیا  یهلا 
قافتا ارارک  ماوقا  خیرات  رد  هک  هنوگنامه  درب . ورف  دوخ  رد  ار  ناشیگدنز  همه  اهنآ و  دـنک و  زاب  ناهد  دفاکـشب و  نیمز  يهتـسوپ  دـهد .

تـسردان ياهفدـه  هب  ندیـسر  موـش و  دـصاقم  يارب  یـشکهشقن  ینیچ و  هئطوـت  ینعم  هب  تائیـسلا ) اورکم   ) يهلمجاـههژاو . تسا هداـتفا 
ناـنموم رازآ  تـیذا و  مالــسا و  ربماـیپ  ندرک  دوباـن  نآرق و  روـن  ندرک  شوماـخ  يارب  ناکرــشم  هـک  ییاــههئطوت  دــننامه  دــشابیم .

نیمز هیاس  ریز  رد  هام  رون  ندش  ناهنپ  اذل  تسا  ندش  یفخم  نتشگ و  اهنپ  يانعم  هب  فصو  نزو  رب  فسخ  يهدام  زا  فسخی  . دندیچیم
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فاکـش رد  ار  اههناخ  اهناسنا و  ندش  ناهنپ  زین  ددرگ و  ناهنپ  نآ  رد  بآ  هک  دـنیوگیم  یهاچ  هب  فوسخم  هاچ  دـنمانیم و  فوسخ  ار 
یف مالـسلاهیلع . رفعج  یبا  نع  یفعجلا . رباـج  نـع  هحفـص 160 ] دـنیوگیم [ .) فسخ  دـیآیم  دـیدپ  اههلزلز  رثا  رب  هک  یفاکـش   ) نیمز

كایا و .و  ادبا ءالوه  مزلاف  تایار . مهریغل  ۀیار و  یلع  دمحم و  لآل  ناف  مالسلاهیلع . دمحم  لآ  نم  ذاذشو  كایا  .و  هل لاق  لیوط . ثیدح 
یلا ادـماع  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ۀـیار  هعم  الجر و  رـشع  ۀعـضب  هتأمثالث و  هعم . مهنم  لجر  جرخ  اذاف  . کـل ترکذ  نم 

تائیـسلا اورکم  نیذلا  نم  افا  : لجوزع هللا  لاق  یتلا . ۀیآلا  یه  مهب و  فسخی  نیذلا  . موقلا ناکم  اذه  لوقی  یتح  ءادیبلاب  رمی  یتح  ۀنیدملا 
هدش تیاور  یفعج  رباج  زا  . نیزجعمب مهامف  مهبلقت  یف  مهذخأی  وا  نورعـشی ، ثیح ال  نم  باذـعلا  مهیتأی  وا  ضرالا  مهب  هللا  فسخی  نا 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  نادـنزرف  زا  هک  یناسک  دودـعم  اب  هک  ادابم  :و  دومرف وا  هب  ینالوط  یثیدـح  نمـض  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  هک 
ملس و هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  يارب  هک  اریز  . ینک یهارمه  دننک  جورخ  قح ) تلود  لیکشت  داد و  لدع و  ییاپ  رب  ناونعب   ) ملس

نانیا اب  هشیمه  سپ  (. دـنراد ییاهتلود  مه  نارگید  ینعی   ) دـنوشیم هتـسباو  ییاـهمچرپ  هب  نارگید  تسا و  صاـخ  یتلود  یمچرپ و  یلع 
هک ناشیا  زا  يدرم  هاگ  ره  .و  زیهرپب ادـج  مدرک  دای  تیارب  هک  ینانآ  زا  شاب و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  زا  قح  رب  ماـما  )
 ] وا اب  دوش  هنیدـم  مزاع  تساخ و  اپب  تشاد  هارمه  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مچرپ  دوب و  يو  اـب  رفن  هدزیـس  دـصیس و 

تـسا نیا  .و  تفر دنهاوخ  ورف  نیمز  هب  هک  تسا  یناسک  ياج  اجنیا  دیوگیم : درذگب  ءادـیب  نابایب  زا  نوچ  .و  نک یهارمه  هحفص 161 ]
نیمز رب  ار  نانآ  دنوادخ  هکنیا  زا  دنتسه  نمیا  دننکیم . اهرکم  تشز . ياهراک  رب  هک  یناسک  ایآ  : دومرف لجوزع  يادخ  هک  ياهیآ  ینعم 

اب هلباقم  ناوت  نانآ  دریگب و  ار  اهنآ  هاگان  هب  ناشدش  دمآ و  ماگنه  هکنآ  ای  دیایب . ناشغارـس  هب  دنربن  یپ  هک  اجنآ  زا  وا  باذع  ای  درب  درف 
[ . 114 . ] دنرادن ار  قح  تردق 

هیآ 1 لحن ، هروس 

نآ يارب  تسا  هدیـسر  ارف  نامرجم ) ناکرـشم و  تازاجم  هب  رئاد   ) ادـخ نامرف  . نوکرـشی امع  یلاعت  هناحبـس و  هولجعتـست  الف  هللا ، رما  یتا 
هدش لزان  هکم  رد  لحن  يهروس  نیزاغآ  تایآ  زا  یتمسق  . دنوشیم لئاق  وا  يارب  کیرش  هکنیا  زا  دنوادخ  تسا  رترب  هزنم و  . دینکن هلجع 

شخب يدازآ  نیرفآ و  تایح  توعد  ربارب  رد  زور  ره  و  تشاد . ناتسرپ  تب  ناکرشم و  اب  دیدش  يریگرد  ربمایپ  هک  مایا  نامه  رد  تسا .
رگا دنتفگیم  ناجوجل  زا  یـضعب  درکیم . یهلا  باذع  هب  دـیدهت  ار  اهنآ  ربمایپ  هاگره  هکنیا  هلمج  زا  . دـندشیم لسوتم  ییاههناهب  هب  وا 
رگا هک  دـندرکیم  هفاضا  یهاگ  دـیاش  و  هحفـص 162 ] دـیآیمن [ . اـم  غارـس  هب  ارچ  سپ  تسا  تسار  ییوگیم  هک  رفیک  باذـع و  نیا 
نیا هن  رگم  درادرب . ام  زا  ار  باذع  نیا  ات  دننک . تعافـش  ادخ  هاگـشیپ  رد  ات  میوشیم  اهتب  نماد  هب  تسد  ام  دـشاب  راک  رد  یباذـع  اضرف 
يارب ادخ  نامرف  دینکن ، هلجع  : دـیوگیم هدیـشک و  ماهوا  نیا  رب  نالطب  طخ  هروس  نیا  هیآ  نیتسخن  . دـنیوا هاگرد  ناعیفـش  اهنآ  هک  تسا 

هزنم و دنوادخ  . دیهابتـشا رد  تخـس  دنیوا  هاگرد  ناعیفـش  اهتب  دینکیم  رکف  رگا  .و  تسا هدیـسر  ارف  اعطق  نامرجم ، ناکرـشم و  تازاجم 
ناکرـشم باذـع  دروم  رد  دـنوادخ  ناـمرف  هب  هراـشا  قوف  هیآ  رد  هللارما )  ) نیارباـنب . دـنزاسیم کیرـش  وا  يارب  اـهنآ  هکنآ  زا  تسا  رترب 

اعطق هک  تسا  یعراضم  نآ  موهفم  اما  تسا  هتـشذگ  رد  ناـمرف  نیا  ققحت  ياـنعم  هب  تسا و  یـضام  لـعف  هچرگا  یتأ )  ) يهملک .و  تسا
لامتحا نارـسفم  زا  یـضعب  . دوشیم رکذ  یـضام  يهغیـص  اب  عوقولا  یعطق  عراضم  هک  تسا  ناوارف  نآرق  رد  بلطم  نیا  .و  دـباییم ققحت 

هللادـبع یبا  نع  . دـناهتفرگ تماـیق  زور  ياـنعم  هب  ار  نآ  زین  یـضعب  باذـع و  ناـمرف  هن  تسا  باذـع  دوـخ  هـب  هراـشا  هللارما  هـک  دـناهداد 
ۀکئالملاب و . دانجا ۀثالثب  هدیوی  . هب لجعتسی  الف  لجوزع . هللارما  انرما . وه  لاق : ( هولجعتست الف  هللارما  یتا  : ) لجوزع هللا  لوق  یف  مالـسلاهیلع 

کبر کجرخا  امک  هحفص 163 ] لجوزع [ : هلوق  کلذ  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  . جورخک هجورخ  بعرلاب و  نینموملاب و 
دنوادـخ رما  تسام ، رما  نآ  : دومرف هفیرـش  هیآ  نیا  نوماریپ  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  . نوهراکل نینموملا  نم  اقیرف  نا  قحلاـب و  کـتیب  نم 

-3. نانموم يهلیـسوب  - 2. ناگتشرف هلیـسوب  - 1: دـیامرفیم دـییأت  شترا  هس  اـب  ار  نآ  دـنوادخ  دوـشن ، هلجع  نآ  رد  سپ  تـسا . لـجوزع 
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يادـخ يهدوـمرف  نآ  دوـب و  دـهاوخ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  جورخ  نوـچ  مه  ترـضح  نآ  جورخ  .و  بعر يهلیـسوب 
تخاس نوریب  تاهناخ  زا  دیحوت  يهملک  يالعا  يارب  قح و  هب  ار  وت  دنوادخ  هکنانچمه  : دیامرفیم شلوسر  هب  باطخ  هک  تسا  لجوزع 

[ . 115 . ] دنتشاد هارکا  ار  نآ  نینموم  زا  یهورگ  و 

هیآ 110 فسوی ، هروس 

دوخ توعد  هب  نالوسر  .) نیمرجملا موقلا  نع  انسأب  دری  ءآشن و ال  نم  یجنف  انرصن . مهءآج  اوبذک  دق  مهنا  اونظ  لسرلا و  سأیتس  اذا  یتح 
اهنآ هب  نانموم ) كدـنا  هورگ  یتح   ) هک دـندرک  نامگ  دـندش و  سویأم  نالوسر  هکنیا  ات  دـنداد ) همادا  نانچ  مه  تفلاخم  هب  نانمـشد  و 

راکنایز موق  زا  ام  باذع  تازاجم و  میدادیم و  تاجن  میتساوخیم  ار  سک  ره  دمآ  اهنآ  غارس  هب  ام  يرای  ماگنه  نیا  رد  . دناهتفگ غورد 
هدرک ناربماـیپ  یگدــنز  تاـظحل  نـیرتینارحب  نیرتساــسح و  زا  یکی  هـب  هراــشا  هـیآ  نـیا  رد  هحفـص 164 ] دوـشیمن [ . هدـنادرگزاب 
همادا دوخ  تفلاخم  هب  نانچمه  شکرـس  هارمگ و  ماوقا  دنتـشاد و  يراشفاپ  نانچمه  قح . يوس  هب  توعد  هار  رد  یهلا  ناربمایپ  : دیوگیم

رد نانآ  دـناهتفگ و  غورد  اهنآ  هب  نانموم  كدـنا  هورگ  یتح  هک  دـندرب  نامگ  دـندش و  سویأم  اهنآ  زا  ناربمایپ  هک  اـجنآ  اـت  دـندادیم .
ره هدیسر و  ارف  ام  هیحان  زا  يزوریپ  ترصن و  دش ، هدیرب  اج  همه  زا  اهنآ  دیما  هک  ماگنه  نیا  رد  . دنتسه اهنت  ياهنت  شیوخ  توعد  ریـسم 

مرجم راـکهنگ و  موـق  زا  اـم  تازاـجم  باذـع و  دـیامرفیم : هـیآ  ناـیاپ  رد  .و  مـیدادیم تاـجن  میدـیدیم  هتـسیاش  میتـساوخ و  ار  سک 
نتشیوخ و يور  هب  تیاده  ياهرد  مامت  نتسب  دوخ و  راک  رب  ارـصا  زا  سپ  نامرجم  هک  تسا  یهلا  تنـس  کی  نیا  . دوشیمن هدنادرگزاب 
ثحب و دروم  هیآ  ریـسفت  رد  . تسین نآ  عفر  رب  رداق  یتردـق  چـیه  دـیآیم و  ناشغارـس  هب  یهلا  ياهتازاجم  تجح  مامتا  زا  سپ  هصـالخ 
هک تسا  يریسفت  دش  رکذ  هک  هچنآ  . تسا وگتفگ  نارـسفم  نایم  رد  دنکیم  ار  یهورگ  هچ  لاح  نایب  اوبذک ) دق  مهنا  اونظ   ) هلمج هکنیا 

دندرکیم نامگ  هک  دیـسریم  ییاج  هب  ناربمایپ  راک  هک  تسا  نیا  شاهصالخ  دـناهدیزگرب و  ار  نآ  ریـسفت  ياملع  ناـگرزب  زا  يرایـسب 
رد هحفـص 165 ] زین [  اهنآ  دننکیم  نامیا  راهظا  هک  نانموم  زا  یهورگ  یتح  و  درک . دنهاوخ  بیذـکت  ار  اهنآ  ءانثتـسا  نودـب  مدرم  همه 

اهنآ رحب  تالکشم و  ینعی  دشاب  نانموم  اونظ )  ) لعاف هک  تسا  هدش  هداد  هیآ  ریـسفت  رد  زین  لامتحا  نیا  . دنتـسین مدق  تباث  دوخ  يهدیقع 
ءوس نیا  و  دشاب . فالخ  دناهداد  نالوسر  هک  يزوریپ  ترصن و  يهدعو  دنکن  هک  دنتـشادنپیم  نینچ  ناگدنروآ  نامیا  هک  دوب  يدح  هب 
هیلا یکـشف  : مالـسلاهیلع نینموملاریما  یلا  لجر  ءاج  . تسین دیعب  نادـنچ  دـناهدروآ  نامیا  هزات  هک  يدارفا  يارب  نآ  زا  یـشان  لزلزت  نظ و 

. نوقتملا نمأی  .و  نولهاجلا لحمضی  نولطبملا و  کلهی  یتح  نولمأت  ام  نوکی  هللا ال  مالسلاهیلع و  نینموملاریما  هل  لاقف  روجلا . ۀلود  لوط 
ءاج ذا  کلذـک . متنا  انیبف  . اهبحاص دـنع  ۀـتیملا  نم  نوها  سانلا  یلع  اونوکت  یتح  .و  همدـق عضوم  مهدـحال  نوکی  یتح ال  نوکی  ام  لـیلق 

يربط ریرج  نب  دمحم  (. انرصن مهءآج  اوبذک . دق  مهنا  اونظ  لسرلا و  سأیتسا  ذا  یتح  .) هباتک یف  لجوزع  یبر  لوق  وه  و  حتفلا . هللا و  رصن 
یلع وبا  زا  دوخ  دنـس  هب  مالـسلااهیلع  همطاـف  دنـسم  باـتک  رد  . دـمآ دـهاوخ  اـمتح  وا  هکنیا  مالـسلاهیلع و  مئاـق  تفرعم  بوجو  باـب  رد 

فیـس نب  یلع  تفگ : هک  دروآ  ثیدح  نامیلـس  نب  دمحم  تفگ  هک  درک  ثیدح  یناشاک  دمحا  نب  دـمحم  تفگ  هک  هدروآ  يدـنواهن 
رضحم هب  يدرم  هحفـص 166 ] دومرف [ : هک  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  درک  ثیدح  میارب  رمع  نب  لضفم  زا  مردپ  تفگ  هک  درک  ثیدح 

هب مالسلاهیلع  نینموملاریما  . درک تیاکش  بانج  نآ  هب  متـس  روج و  تلود  ندش  ینالوط  زا  دش و  بایفرـش  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  ماما 
نایقتم دنورب و  نایم  زا  نالهاج  دنوش و  كاله  نایوج  لطاب  هکنیا  ات  دش  دـهاوخن  دـیراد  ار  شیوزرآ  هچنآ  دـنگوس  ادـخ  هب  دومرف : وا 

زا مدرم  رظن  رد  امـش  هک  اجنآ  ات  تفای و  دهاوخن  شدوخ  يارب  ییاپ  ياج  امـش  زا  يدحا  هکیئاج  ات  : دـندرگ ناما  رد  دنتـسه  كدـنا  هک 
دیایب و يزوریپ  دنوادخ و  يرای  ناهگان  دـیتسه ، لاح  نآ  رد  امـش  هک  روطنامه  .و  دـش دـیهاوخ  رتشزرایب  زین  شبحاص  مشچ  رد  رادرم 

نموم كدـنا  دارفا  یتح  .) دـندرک نامگ  دـندش و  سویأم  نالوسر  هک  اجنآ  ات  : شباتک رد  لجوزع  راگدرورپ  يهدومرف  ياـنعم  تسا  نیا 
[ . 116 . ] دمآ ناشغارس  هب  ام  يرای  لاح  نآ  رد  دناهتفگ . غورد  نانآ  هب  زین )

نآرق رد  تیودهم  www.Ghaemiyeh.comيامیس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 75زکرم  هحفص 57 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


هیآ 59 ءاسن ، هروس 

دینک تعاطا  ار و  ادخ  دـینک  تعاطا  دـیاهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يا  . مکنم رمالا  یلوا  لوسرلا و  اوعیطا  هللا و  اوعیطا  اونما  نیذـلا  اهیا  ای 
و دنکیم . ثحب  يربهر  ینعی  یمالـسا . لئاسم  نیرتمهم  زا  یکی  يهرابرد  دعب . هیآ  دنچ  ثحب و  دروم  هیآ  . ار رما  نابحاص  ادـخ و  ربمایپ 

دهدیم روتسد  نامیا  اب  مدرم  هب  تسخن  هحفص 167 ] دزاسیم [ . صخشم  یعامتجا  ینید و  فلتخم  لئاسم  رد  ار  نیملسم  یعقاو  عجارم 
يربهر هنوگ  ره  دوش و  یهتنم  راگدرورپ  تعاطا  هب  دیاب  اهتعاطا  همه  نامیااب  درف  کی  يارب  تسا  یهیدب  دـینک . تعاطا  دـنوادخ  زا  هک 

تیمکاح و هنوگ  ره  و  تسوا . یتسه  ناهج  ینیوکت  کلام  مکاح و  اریز  . دـشاب وا  ناـمرف  قبط  دریگ و  همـشچرس  وا  كاـپ  تاذ  زا  دـیاب 
موصعم هک  يربمایپ  دهدیم . ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  يوریپ  هب  نامرف  دعب . يهلحرم  رد  . دشاب وا  نامرف  هب  دیاب  تیکلام 

نیا تسادـخ و  نخـس  وا  نخـس  تسا  مدرم  نایم  رد  ادـخ  هدـنیامن  هک  يربمایپ  دـیوگیمن : نخـس  سوه  يوه و  يور  زا  زگره  تسا و 
زا تعاطا  یلو  . تسوا تاذ  تیمکاـح  تیقلاـخ و  ياـضتقم  دـنوادخ  زا  تعاـطا  نیارباـنب  . تسا هداد  وا  هب  دـنوادخ  ار  تیعقوم  بصنم و 

بجاو ربمایپ  تسا و  تاذـلاب  هعاطالا  بجاو  دـنوادخ  رگید  ریبعت  هب  تسا و  راگدرورپ  نامرف  دولوم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر 
زا تعاطا  هب  نامرف  موس  يهلحرم  رد  تعاطا و  ود  نیا  توافت  ینعی  تسا  عوضوم  نیمه  هب  هراشا  هیآ  رد  اوعیطا  رارکت  و  ریغلاب . هعاـطالا 

تسا رایسب  نخس  مالسا  نارسفم  نایم  رد  تسیچ  رمالا  یلوا  زا  روظنم  هکنیا  يهرابرد  )؟ دنتـسه یناسک  هچ  رمالاولوا  . ) دهدیم رمالاولوا 
ماکح و نارادمامز و  رمالا . یلوا  زا  روظنم  هک  دندقتعم  ننست  لها  نارسفم  زا  یعمج  - 1. درک هصالخ  هلمج  دنچ  رد  ار  نآ  ناوتیم  هک 
هک تسا  نیا  نآ  يهجیتن  دناهدشن و  هحفص 168 ] لئاق [  نآ  يارب  ییانثتـسا  هنوگ  چیه  طیحم و  ره  رد  نامز و  ره  رد  . دنروما رد  رداصم 

يهدنـسیون دننام  نارـسفم  زا  رگید  یخرب  - 2. دشاب دـساف  رگا  یتح  دـننک  يوریپ  لکـش  ره  هب  یتموکح  ره  زا  دنـشاب  فظوم  ناناملـسم 
نارادمامز و ماکح و  تاقبط . مومع  ناگدنیامن  رمالا  یلوا  زا  روظنم  هک  دندقتعم  رگید  یضعب  نآرقلا و  لالظ  یف  ریسفت  رانملا و  ریـسفت 

نیا هب  طورشم  اهنآ  تعاطا  هکلب  طرش . دیق و  نودب  قلطم و  روط  هب  هن  اما  دنتسه  مدرم  یگدنز  نووش  مامت  رد  نابـصنم  بحاصو  ءاملع 
ءاملع ینعی  يرکف  يونعم و  نارادمامز  رمالا ) یلوا   ) زا رگید  یـضعب  يهدیقع  هب  - 3. دنشابن مالـسا  تاررقم  ماکحا و  فالخرب  هک  تسا 

تنس لها  نیرـسفم  زا  یخرب  - 4. دنشاب هتشاد  لماک  یهاگآ  تنس  باتک و  تایوتحم  هب  دنـشاب و  لداع  هک  ینادنمـشناد  دننادنمـشناد . و 
رگید راصعا  رد  نیاربانب  و  دوشیمن . لـماش  ار  اـهنآ  ریغ  و  دـنانیتسخن . هناـگراهچ  ياـفلخ  ارـصحنم  يهملک  نیا  زا  روظنم  هک  دـندقتعم 

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  نارای  هباحص و  ینعم  هب  ار  رمالایلوا  رگید  نارسفم  زا  ياهدع  - 5. تشاد دهاوخن  یجراخ  دوجو  رمالا  یلوا 
يهمه یلو  - 7. دنمالسا رکشل  ناهدنامرف  روظنم  هکنیا  نآ  تسا و  حرطم  رمالا ) یلوا  ریـسفترد   ) يرگید لامتحا  - 6. دننادیم ملس  هلآ و 

يهعماـج يونعم  يداـم و  يربـهر  هک  دنـشابیم  موصعم  ناـماما  . رمـالایلوا زا  روظنم  هک  دـنراد  رظن  قاـفتا  دروم  نیا  رد  هعیـش  نارـسفم 
یناسک هتبلا  دوشیمن و  لماش  ار  اهنآ  هحفص 169 ] ریغ [  و  تسا . هدش  هدرپس  اهنآ  هب  لوسر  دنوادخ و  فرط  زا  نووش  مامت  رد  یمالسا 

. تسا مزال  اهنآ  تعاطا  یصخشم  طئارش  اب  دنریگ . هدهع  هب  یمالـسا  يهعماج  رد  ار  یتسپ  دنوش و  بوصنم  یماقم  هب  اهنآ  فرط  زا  هک 
اهنت تالامتحا . ریـسافت و  نیا  همه  نایم  زا  . دنـشابیم رمالایلوا )  ) ناگدـنیامن هکنیا  رطاخ  هب  هکلب  دـنرمالا  یلوا  اهنآ  هکنیا  رطاخب  هن  اـما 

( مالسلامهیلع نیموصعم  همئا  تارضح   ) زا دنترابع  رمالایلوا )  ) ینعی دشابیم . متفه  ریسفت  تسا  لاکشا  ضارتعا و  زا  یلاخ  هک  يریسفت 
هنوگره زا  ار  وا  ماما ، تمصع  ماقم  نوچ  . تسا راگزاس  الماک  دوشیم  هدافتسا  قوف  هیآ  زا  هک  تعاطا  بوجو  قالطا  اب  ریـسفت  نیا  اریز 

تسا و هعاطالا  بجاو  یطرـش  دیق و  هنوگ  چیه  نودب  ربمایپ  نامرف  دننامه  وا  نامرف  بیترت  نیا  هب  و  دنکیم . ظفح  هانگ  هابتـشا و  اطخ و 
زا یـضعب  هکنیا  هجوت  بلاج  . دوش لوسر  رب  فطع  اوعیطا )  ) هلمج رارکت  نودـب  یتح  دریگ و  رارق  وا  تعاطا  فیدر  رد  هک  تسا  راوازس 

فارتعا تقیقح  نیا  هب  شتاملک . زاغآ  رد  هفیرـش  هیآ  نیا  لیذ  رد  يزار ) رخف   ) فورعم رـسفم  هلمج  زا  ننـست  لها  فورعم  نادنمـشناد 
نوصم و اطخ  زا  رگا  اریز  . دشاب موصعم  دیاب  امتح  درمـشب  مزال  ارچ  نوچ و  نودب  عطق و  روط  هب  ار  وا  تعاطا  هک  یـسک  : دیوگیم هدرک 
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فرط کی  زا  اریز  . دنکیم یهلا  مکح  رد  داضت  عون  کی  دوخ  نیا  هتـسناد و  مزال  اطخ  ماجنا  رد  ار  وا  زا  يوریپ  دنوادخ  دشابن . موصعم 
. ] دوـشیم یهن ) رما و   ) عاـمتجا بجوـم  نیا  تسا و  مزـال  رمـالا ) یلوا   ) زا يوریپ  رگید  فرط  زا  تسا و  عوـنمم  اـطخ  لـمع  نآ  ماـجنا 
رباج نع  . دنـشاب هدوب  موصعم  دیاب  امتح  ثحب  دروم  يهیآ  رد  رمالا  یلوا  هک  دوشیم  هدافتـسا  نینچ  همدـقم  نیا  هب  هجوت  اب  هحفص 170 ]
اهیأ ای  ملـس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هیبن  یلع  لجوزع  هللا  لزنا  امل  : لوقی يراصنالا  هللادبع  نب  رباج  تعمـس  : لاق یفعجلا ، دیزی  نب 

مهتعاط هللا  نرق  نیذـلا  رمالا  اولوا  نمف  هلوسر . هللا و  انفرع  هللا  لوسر  ای  تلق : . مکنم رمـالا  یلوا  لوسرلا و  اوعیطا  هللا و  اوعیطا  اونما  نیذـلا 
مث نسحلا  مث  بلاط . یبا  نب  یلع  مهلوا  . يدـعب نم  نیملـسملا  ۀـمئا  رباج و  ای  یئاـفلخ  مه  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لاـقف  ؟ کـتعاطب

قداصلا مث  . مالـسلا ینم  هئرقاف  هتیقل  اذاف  . رباج ای  هکردتـس  رقابلاب . ةاروتلا  یف  فورعملا  یلع  نب  دمحم  مث  نیـسحلا . نب  یلع  مث  نیـسحلا .
یینک ییمـس و  مث  . یلع نب  نسحلا  مث  دمحم . نب  یلع  مث  یلع . نب  دمحم  مث  یـسوم . نب  یلع  مث  رفعج . نب  یـسوم  مث  دمحم . نب  رفعج 
كاذ . هیدی یلع  اهبراغم  ضرالا و  قراشم  هرکذ ) یلاعت   ) هللا حـتفی  يذـلا  كاذ  . یلع نب  نسحلا  نبا  هدابع  یف  هتیقب  هضرا و  یف  هللا  ۀـجح 

ای تلقف  رباج : لاق  هحفـص 171 ] نامیالل [ . هبلق  هللا  نحتما  نم  الا  هتماماب  لوقلا  یلع  اهیف  تبثی  ۀـبیغ ال  هئایلوا  هتعیـش و  نع  بیغی  يذـلا 
یف هتیالوب  نوعفتنی  هرونب و  نوئیـضتسی  مهنا  ةوبنلااب . ینثعب  يذلاو  يا  مالـسلاهیلع  لاقف  ؟ هتبیغ یف  هب  عافتنالا  هتعیـشل  عقی  لهف  هللا . لوسر 

دیزی نب  رباج  . هلها نم  الا  همتکاف  هملع . نوزخم  هللا و  رـس  نونکم  نم  اذـه  رباج : ای  باحـس  اهللجت  نا  و  سمـشلاب . سانلا  عاـفتناک  هتبیغ .
هللا یلـص  دمحم  ترـضح  شربمایپ  رب  لجوزع  دنوادخ  هکیماگنه  تفگیم : نینچ  يراصنا  هللادبع  نب  رباج  هک  مدینـش  دیوگیم . یفعج 

هب ار  ناـشتعاط  دـنوادخ  هک  رمـالاولوا  میتخانـش . ار  شلوسر  ادـخ و  : هللا لوسر  اـی  مدرک  ضرع  . درک لزاـن  ار  هیآ  نیا  ملـس  هلآ و  هیلع و 
سپ نیملسم  ناماما  و  رباج . يا  دنتسه  نم  نانیشناج  نانآ  : دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ؟ دننایک هتخاس  نورقم  وت  تعاط 

رد هک  یلع  نب  دـمحم  سپـس  نیـسحلا . نب  یلع  سپـس  نیـسح . سپـس  نسح ، سپـس  بلاطیبا . نب  یلع  اـهنآ  نیتسخن  دنـشابیم . نم  زا 
سپـس . ناـسرب وا  هب  ارم  مالـس  يدرک  تاـقالم  ار  وا  هاـگ  ره  سپ  درک . یهاوخ  كرد  ار  وا  رباـج  يا  وت  تسا و  فورعم  رقاـب  هب  تاروت 

سپس یلع ، نب  نسح  سپس  دمحم . نب  یلع  سپس  . یلع نب  دمحم  سپس  یسوم . نب  یلع  سپـس  رفعج . نب  یـسوم  سپـس  قداص . رفعج 
هلیسوب هرکذ ) یلاعت   ) يادخ هک  نامه  . یلع نب  نسح  دنزرف  ادخ  ناگدنب  نیب  رد  هللا  ۀیقب  نیمز و  رد  ادخ  تجح  نم  يهینک  مه  مانمه و 

رد هک  تشاد  دهاوخ  یتبیغ  شناتـسود  نایعیـش و  زا  هکنآ  . درک دهاوخ  حتف  وا  ياهتـسد  هحفـص 172 ] رب [  ار  نیمز  براغم  قراـشم و  وا 
هللادـبع نب  رباج  . دـشاب هدرک  شیامزآ  نامیا  يارب  ار  شلد  دـنوادخ  هک  یـسک  رگم  دـنامیمن  تباث  شتماـما  هب  داـقتعا  رب  شتبیغ  ناـمز 

هب ارم  هکنآ  هب  دـنگوس  . يرآ دومرف : ؟ تسه تبیغ  ناـمز  رد  وا  زا  یعفن  نایعیـش  يارب  اـیآ  . هللا لوـسر  اـی  متـشاد  هضرع  دـیوگ : يراـصنا 
هک نانچ  مه  دندرگیم . دـنمهرهب  وا  تیالو  هلیـسو  هب  دـنریگیم و  ییانـشور  وا  رون  هب  تبیغ  رـصع  رد  ار  اهنآ  تخاس . ثوعبم  يربمغیپ 
زا زج  ار  نآ  تسوا . ملع  نوزخم  یهلا و  رس  نونکم  زا  نیا  رباج  يا  . دناشوپب ار  نآ  يربا  هک  دنچ  ره  دنربیم  دوس  دیشروخ  رون  زا  مدرم 

[ . 117 . ] رادب یفخم  شلها 

هیآ 83 نارمع ، لآ  هروس 

زا ای  رایتخا  يور  زا  دنتسه . نیمز  اهنامـسآ و  رد  هک  یناسک  مامت  .و  نوعجری هیلا  اهرک و  اعوط و  ضرالا  تاومـسلا و  یف  نم  ملـسا  هل  و 
بهاذـم يهرابرد  یناوارف  ياهثحب  ثحب . دروم  هیآ  زا  لبق  . دـندرگ یم  زاب  وا  يوس  هب  دنتـسه و  میلـست  وا  ناـمرف  ربارب  رد  راـبجا  يور 

. ] ددرگیم هجوتم  نآ  هب  هتـشذگ  نایدا  ناوریپ  باتک و  لها  هجوت  و  دوشیم . عورـش  مالـسا  يهرابرد  ثحب  اجنیا  زا  تسا . هدش  نیـشیپ 
ربارب رد  ندـش  میلـست  زج  يزیچ  دـنوادخ  نید  دـنهاوخیم ؟ یهلا  نید  زج  يزیچ  اهنیا  ایآ  : دـیامرفیم تسخن  قوف  هیآ  رد  هحفص 173 ]

اهنآ رگا  نیاربانب  تسا . عمج  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  نییآ  رد  عماج  لماک و  روطب  عوضوم  نیا  هک  تسین  یهلا  نیناوق 
: دیوگیم هدرک و  ریـسفت  يرتعیـسو  يانعم  هب  ار  مالـسا  میرک . نآرق  هاگنآ  .و  دنوش ناملـسم  دـیاب  دـنراد  یقیقح  نید  نتفای  يارب  شالت 
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نامرف ربارب  رد  و  دنـشابیم . ناملـسم  دنتـسه . نیمز  نامـسآ و  رد  هک  یتادوجوم  ماـمت  اـب  دنتـسه  نیمز  نامـسآ و  رد  هک  یناـسک  ماـمت 
یهاگ راگدرورپ  نامرف  ربارب  رد  میلـست  نیا  : دـیوگیم رابجا  ای  رایتخا و  زا  ینعی  اـهرک ) اـعوط و   ) هملک ریبعت  اـب  .و  دنامیلـست راـگدرورپ 

رد نامرف  هنوگ  ود  دنوادخ  هکنیا  حیضوت  . دشابیم ینیوکت  نیناوق  ربارب  رد  يرابجا و  یهاگ  تسا و  یعیرـشت  نیناوق  ربارب  رد  يرایتخا و 
تموکح ناهج  نیا  فلتخم  تادوجوم  رب  هک  تسا  یعیبط  قوف  ام  یعیبط و  نیناوق  تروصب  وا  نیناوق  زا  هلـسلس  کـی  . دراد یتسه  ملاـع 

تسا نکمم  دننک  یچیپرس  اضرف  رگا  و  دننکن . یچیپرـس  نیناوق  نیا  زا  ياهظحل  دننزب و  وناز  نآ  ربارب  رد  دنروبجم  اهنآ  همه  و  دننکیم .
راخب دباتیم و  اهـسونایقا  اهایرد و  هب  هک  باتفآ  يهعـشا  نیاربانب  . تسا قح  ربارب  رد  میلـست  مالـسا و  عون  کی  نیا  دـندرگ . دوبان  وحم و 

نآ رثا  رب  هک  یناتخرد  و  دـنزیریم . ورف  نامـسآ  زا  هک  ناراب  ياههناد  و  دـندنویپیم . مهب  هک  ربا  تاـعطق  دزیخیم و  رب  اـیرد  زا  هک  بآ 
يارب شنیرفآ  هک  ینوناق  ربارب  رد  مادک  ره  اریز  . دنناملسم همه  دنوشیم  هتفکـش  نآ  وترپ  رد  هک  هحفص 174 ] ییاهلگ [  دننکیم و  ومن 

تامیلعت ینامسآ و  عیارـش  رد  هک  ینیناوق  ینعی  تسا . یعیرـشت  تاروتـسد  قح ، ترـضح  نیناوق  زا  رگید  عون  دنامیلـست . هدرک  نییعت  وا 
مان هتسیاش  اهنآ  لباقم  رد  میلست  رطاخب  هک  دنتسه  نامیا  اب  دارفا  اهنت  و  دراد . يرایتخا  هبنج  اهنآ  ربارب  رد  میلست  . تسا هتـشاد  دوجو  ءایبنا 

طاطحنا بجوم  مه  نیا  هک  درادن  شنیرفآ  نیناوق  زا  یچیپرس  زا  یمک  تسد  ماجنارس  زین  نیناوق  نیا  زا  یچیپرس  هتبلا  . دنشابیم ناملسم 
رد ار  تمـسق  ود  ره  هک  تسا  مالـسا  عیـسو  يانعم  هب  هراشا  قوف  هیآ  رد  ملـسا  هلمج  هک  اجنآ  زا  .و  تسا يدوباـن  اـی  یگدـنام و  بقع  و 

رابجا يور  زا  یعمج  قح و  يهتـسیاش  ناگدنب  نانموم و  دننام  اعوط )  ) دنوشیم میلـست  رایتخا  يور  زا  یعمج  : دیامرفیم اذـل  دریگیمرب 
ياهنامرف زا  یـشخب  ربارب  رد  مالـسا  لوبق  زا  هک  نیا  اب  نارفاک  نیاربانب  . ینیوکت نیناوق  هب  تبـسن  نارفاک  دننام  اهرک )  ) دـنوشیم میلـست 

میلـست هراـبکی  قح  نییآ  نید و  یهلا و  نیناوـق  يهمه  ربارب  رد  اـهنآ  ارچ  سپ  . دـنراچان رگید  یـشخب  لوـبق  هب  یلو  . دـناهدز زابرـس  ادـخ 
رد هچنآ  اب  یتافانم  لاح  نیع  رد  دناهدومن و  حرطم  ار  نآ  نارـسفم  زا  يرایـسب  دشابیم و  هیآ  ریـسفت  رد  هک  يرگید  لامتحا  ؟ دـنوشیمن

ادـخ يوس  هب  رایتخا  تبغر و  يور  زا  شمارآ . هافر و  لاـح  رد  ناـمیا  اـب  دارفا  هحفـص 175 ] هکنیا [ : زا  تسا  ترابع  درادـن  میتفگ  الاب 
لاح رد  هک  نیا  اب  دنناوخیم و  ار  وا  دنباتشیم و  وا  يوس  هب  اسرفتقاط  تالکـشم  يراتفرگ و  ماگنه  هب  اهنت  نامیایب  دارفا  اما  دنوریم .

: یـشایعلا . دـنناوخیمن دنـسانشیمن و  ار  یـسک  وا  زج  ساـسح  تخـس و  تاـظحل  نآ  رد  دـنوشیم  لـئاق  وا  يارب  ییاهکیرـش  یلومعم 
ماق ذا  لاق : اهرک ) اعوط و  ضرالا  تاومسلا و  یف  نم  ملسا  هل  و  :) لوقی مالسلاهیلع  هللادبع  ابا  تعمس  لاق : یـسوم . نب  ۀعافر  نع  هدانـساب 
دنس هب  یشایع  . ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ادمحم  نا  و  هللا . الا  هلا  نا ال  ةداهشب . اهیف  يدون  الا  ضرا  یقبت  مالسلاهیلع ال  مئاقلا 

تـسا نیمز  واهنامـسآ  رد  هک  ره  و  :) دومرفیم مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح  مدینـش  دیوگیم : هک  هدروآ  نینچ  یـسوم  نب  ۀعافر  زا  دوخ 
نیتداهش هب  یهاوگ  هکنیا  رگم  دنامن . یقاب  ینیمزرس  چیه  دزیخ  اپ  هب  مالسلاهیلع  مئاق  هاگ  ره  دومرف : تسا ) قح  رما  عیطم  هاوخان  هاوخ و 

اـعوط و ضرـالا  تاومـسلا و  یف  نم  ملـسا  هل  و  :) هلوق نع  مالـسلاهیلع  نسحلا  اـبا  تلأـس  لاـق : ریکب : نبا  نع  [ . 118 . ] ددرگ ادـن  نآ  رد 
ضرالا و قرـش  یف  رافکلا  ةدرلا و  لها  ۀـقدانزلا و  نیئباصلا و  يراصنلا و  دوهیلاـب و  جرخ  اذا  مالـسلاهیلع . مئاـقلا  یف  تلزنأ  لاـق  ( اـهرک

ملسی مل  نم  هیلع و  بجی هللا  ملسملا و  هب  رموی  ام  ةاکزلا و  ةالصلاب و  هرما  اعوط . ملسا  نمف  . مالـسالا مهیلع  ضرعف  هحفص 176 ] اهبرغ [ .
نـسحلاوبا ترـضح  زا  دـیوگیم : هک  تسا  هدـش  لقن  ریکب  نبا  زا  : هللا دـحو  الا  دـحا  براغملا  قراشملا و  یف  یقبی  یتح ال  هقنع . برض 

يراصن و دوهی و  رب  دزیخ  اپب  هاگره  . هدش لزان  مئاق  ترـضح  يهرابرد  هیآ  نیا  دومرف : ماما  . مدومن لاوس  هیآ  نیمه  دروم  رد  مالـسلاهیلع 
راـیتخا هاوـخلد و  يور  زا  سک  ره  سپ  . دـنکیم هضرع  ار  مالـسا  نیمز ، برغ  قرـش و  رد  راـفک  نیدـترم و  هقداـنز و  ناتـسرپ و  هراـتس 

بجاو وا  رب  دـنوادخ  يارب  دـهد و  ماجنا  دـیاب  ناملـسم  کی  هک  ییاهراک  ریاس  تاکز و  زامن و  هب  ار  وا  مالـسلاهیلع  مئاق  دوش . ناملـسم 
دحوم هکنیا  زج  دنامن  سک  چیه  ملاع  برغ  قرش و  رد  هک  اجنآ  ات  دنزیم . ار  شندرگ  دریذپن . ار  مالـسا  سک  ره  :و  دیامرف رما  دوشیم 

[ . 119 . ] ددرگ

هیآ 158 ماعنا ، هروس 
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هیآ 158 ماعنا ، هروس 

هک زور  نآ  . نورظتنم انا  اورظتنا  لق  . اریخ اهنامیا  یف  تبـسک  وا  لبق  نم  تنمآ  نکت  مل  اهنامیا  اسفن  عفنی  کبر ال  تاـیآ  ضعب  یتأـی  موی 
هب يدوس  دـناهدادن  ماجنا  یکین  لمع  ای  دـناهدرواین و  نامیا  البق  هک  يدارفا  ندروآ  نامیا  دریذـپ  ققحت  تراگدرورپ  ياههناشن  تایآ و 

ار امـش  رفیک  راظتنا  مه  اـم  دیـشکب  راـظتنا  دـیراد  یطلغ  تاراـظتنا  نینچ  امـش  هک  نونکا  وگب  هحفـص 177 ] تشاد [ . دـهاوخن  ناشلاح 
ینعی ینامـسآ  باتک  میدرک و  مامت  ناکرـشم  رب  ار  تجح  ام  هک  دش  هراشا  تقیقح  نیا  هب  ثحب  دروم  هیآ  رب  قباس  تایآ  رد  . میـشکیم

اما : دـیوگیم ثحب  دروم  هیآ  . دنـشاب هتـشادن  دوخ  ياهتفلاخم  هیجوت  يارب  ياهناهب  هنوگچیه  ات  میداتـسرف  ناگمه  تیادـه  يارب  ار  نآرق 
زا ای  شیوخ  يدوبان  راظتنا  ایوگ  دنکیمن . ریثأت  اهنآ  رد  زین  نشور  يهمانرب  نیا  هک  دنتخـسرس  دوخ  راک  رد  ياهزادنا  هب  جوجل  دارفا  نیا 
هب گرم  ناگتـشرف  هک  دـنرادن  راظتنا  نیا  زج  اهنآ  دـیوگیم : تسخن  . دنـشکیم ار  یلاـحم  روما  راـظتنا  اـی  تصرف و  نیرخآ  نتفر  ناـیم 

ار یلاـحم  رما  راـظتنا  اـهنآ  تـقیقح  رد  . دـنروایب ناـمیا  دـننیبب و  ار  وا  دـیایب و  اـهنآ  غارــس  هـب  تراـگدرورپ  هـکنیا  اـی  دـنیایب  ناـشغارس 
لابند هب  دوشیم و  عقاو  ناهج  نایاپ  زیخاتسر و  هناتسآ  رد  هک  راگدرورپ  ياههناشن  تایآ و  زا  یضعب  هکنیا  ای  : دیوگیم سپس  . دنشکیم
دارفا ندروآ  ناـمیا  دریذـپ . تروص  تاـیآ  نینچ  هک  زور  نآ  دـنکیم : هفاـضا  نآ  لاـبند  هب  .و  دریگ ماـجنا  دوش  هتـسب  هبوـت  ياـهرد  نآ 
هبوت اریز  هحفـص 178 ] دوشیم [ . هتـسب  نانآ  يور  هب  هبوت  ياهرد  دش و  دهاوخن  هتفریذپ  دناهدادن  ماجنا  یکین  لمع  هک  اهنآ  نامیایب و 

دش رکذ  هچنآ  زا  . تشاد دهاوخن  ار  يرایتخا  هبوت  نامیا و  شزرا  دریگیم و  دوخ  هب  يرارطضا  يرابجا و  تروص  ماگنه  نآ  رد  نامیا  و 
تـشاد دـهاوخن  يدوس  ندروآ  نامیا  اـهنت  هن  زور  نآ  رد  هک  تساـنعم  نیا  هب  اریخ ) اـهنامیا  یف  تبـسک  وا   ) يهلمج هک  دوشیم  نشور 
عاضوا هکنیا  هچ  . درادن یعفن  اهنآ  لاح  هب  حلاص  لمع  زور  نآ  رد  دناهدادن . ماجنا  یحلاص  لمع  یلو  دـناهدروآ  نامیا  هک  مه  اهنآ  هکلب 

نایاپ رد  . دروآیم يور  ارابجا  حـلاص  لمع  يوس  هب  درادیم و  رب  فالخ  ياـهراک  زا  تسد  راـیتخایب  یـسک  ره  هک  تسیروط  لاوحا  و 
راظتنا رد  مه  ام  دینامب و  شیوخ  راظتنا  رد  دیراد  ار  يراظتنا  نینچ  امـش  هک  نونکا  دیآیم : جوجل  دارفا  نیا  هب  زیمآ  دـیدهت  ینحل  اب  هیآ 

تایآ ضعب  یتأی  موی  : لجوزع هللا  لوق  یف  مالسلاهیلع  قداصلا  دمحم  نب  رفعج  لاق  لاق : ریـصب  یبا  نع  . دوب میهاوخ  امـش  كاندرد  رفیک 
ابا ای  لاق : مث  انم . رظتنملا  مالـسلاهیلع  مئاقلا  جورخ  ینعی  . اریخ اهنامیا  یف  تبـسک  وا  لبق  نم  تنمآ  نکت  مل  اـهنامیا  اـسفن  عفنی  ـال  کـبر 
وبا . نونزحی مه  مهیلع و ال  فوخ  هللا ال  ءاـیلوا  کـئلوا  . هروهظ یف  هل  نیعیطملا  هتبیغ و  یف  هروهظل  نیرظتنملا  اـنمئاق  ۀعیـشل  یبوط  ریـصب :
مئاق ترضح  جورخ  زور  زور ، نآ  زا  روظنم  دومرف : هفیرـش  هیآ  نیمه  يهرابرد  مالـسلاهیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  دیوگیم : ریـصب 

ام مئاق  نایعیش  لاح  هب  اشوخ  . ریـصب ابا  يا  دومرف : مالـسلاهیلع  ماما  هاگنآ  هحفص 179 ] تسام [ . زا  يهدش  هدیشک  راظتنا  نآ  مالـسلاهیلع 
ناشیا رب  سرت  چـیه  هک  دـنیادخ  يایلوا  نانیا  هک  دـنیامن  تعاطا  وا  زا  شروهظ  نامز  رد  دنـشاب و  شروهظ  رظتنم  وا  تبیغ  ناـمز  رد  هک 

[ . 120 . ] تشاد دنهاوخن  یهودنا  نزح و  تسین و 

هیآ 159 فارعا ، هروس 

هیآ رد  . دنتلادع قح و  هب  مکاح  دننکیم و  تیاده  قح  يوس  هب  یهورگ  یـسوم  موق  زا  .و  نولدعی هب  قحلاب  نودهی  ۀما  یـسوم  موق  نم  و 
هراشا یتیعقاو  هب  ثحب  دروم  هیآ  رد  . تساهنآ خیرات  ياهدادیور  تشونرس و  لیئارـسا و  ینب  نوماریپ  نخـس  يدعب ، تایآ  ثحب و  دروم 

حلاص ياـهتیلقا  تیعقوم  هب  مارتحا  نآ  و  دراد . نآرق  یبلط  قح  حور  زا  تیاـکح  هک  یتیعقاو  میاهدـید . نآرق  رد  ار  نآ  هیبش  هک  دـنکیم 
رد هکلب  دنوش . یفرعم  شکرـس  هارمگ و  یمدرم  امومع  داژن  نیا  دنـشاب و  دیفم  دـساف و  هچراپکی  لیئارـساینب  هک  دوبن  نانچ  ینعی  . تسا

لئاق یـصاخ  تیمها  حلاص  تیلقا  نیا  يارب  نآرق  تیرثکا  ياهراک  اب  گنهامهان  حلاص و  دنتـشاد  دوجو  یتیلقا  وجهدسفم  تیرثکا  ربارب 
هحفـص دنتلادع [ . قح و  هب  مکاح  دننکیم و  قح  يوس  هب  توعد  هک  دنتـسه  یهورگ  مالـسلاهیلع  یـسوم  موق  زا  : دیوگیم تسا و  هدش 

را دـفرط  یماح و  اج  همه  دـندشن و  وا  توعد  يرماـس و  ربارب  رد  میلـست  هک  دـشاب  یکچوک  هورگ  هب  هراـشا  تسا  نکمم  هیآ  نیا  [ 180
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رد هک  دوهی  زا  یتیلقا  هب  رظان  دناوتیم  هیآ  زین  .و  دندمآ راک  يور  یـسوم  زا  دعب  هک  يرگید  حلاص  ياههورگ  ای  دندوب و  یـسوم  بتکم 
ربمایپ توعد  يور  یفاـک  هعلاـطم  زا  سپ  اجیردـت و  هک  اـهنامه  دـشاب . هدوب  دنتـسیزیم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ناـمز 

مالـسلاهیلع مئاقل  جرخی  : مالـسلاهیلع قداصلا  لاق  . دندمآ رد  صلخم  نایماح  نیتسار و  ناناملـسم  عمج  رد  دنتفریذپ و  ار  مالـسا  ماجنارس 
فهکلا باحصا  نم  ۀعبس  نولدعی و  هب  قحلاب و  نودهی  اوناک  نیذلا  یسوم  موق  نم  رشع  ۀسمخ  الجر و  نورشع  ۀعبس و  ۀبعکلا  رهظ  نم 

ماما همجرت : . اماکح اراصنا و  هیدـی  نیب  نونوکیف  . رتشالا کلام  و  دوسالا . نب  دادـقملا  و  يراصنا . هناجد  وبا  و  ناملـس . نون و  نب  عشوی  و 
. دـنیآیم نوریب  درم  تفه  تسیب و  هبعک  تشپ  زا  مالـسلاهیلع  مئاق  ترـضح  ترـصن  يرای و  يارب  دـیامرفیم : مالـسلاهیلع  قداص  رفعج 

نب عشوی  .و  فهک باحـصا  رفن  تفه  دنتـشگیم و  زاب  نآ  هب  هدرکیم و  تیاده  قح  هب  هک  اهنامه  مالـسلاهیلع  یـسوم  موق  زا  نت  هدزناپ 
. دوب دـنهاوخ  ینامکاح  یناراـی و  ترـضح  نآ  هاگـشیپ  رد  سپ  . رتشا کـلام  دوسا و  نب  دادـقم  و  يراـصنا . هناـجدوبا  و  ناملـس . و  نون .

هحفص 181 ] [ . ] 121]

هیآ 80 دوه ، هروس 

رد یمکحم  نابیتشپ  هاگ و  هیکت  ای  متـشاد  یتردق  امـش  ربارب  رد  شاک  يا  سوسفا  تفگ  . دیدش نکر  یلا  يوآ  وا  ةوق  مکب  یل  نا  ول  لاق 
ياهناتـساد حرـش  بسانت  هب  هروس  نیا  رد  اما  هدش  طول  موق  تشونرـس  زا  ياهشوگ  هب  ياهراشا  فارعا ، يهروس  تایآ  رد  . دوب نم  رایتخا 

زا يرگید  تمـسق  يور  زا  هدرپ  تشاد . شموق  طول و  تشذگرـس  اـب  هتـشذگ  تاـیآ  هک  يدـنویپ  بساـنت  هب  و  اـهنآ . ماوـقا  ناربماـیپ و 
زا رایـسب  وا  دـندمآ  طول  غارـس  هب  ام  نـالوسر  هک  یماـگنه  : دـیوگیم تسخن  هلحرم  رد  . درادیمرب هارمگ  فرحنم و  موق  نیا  یناگدـنز 

هدمآ یمالسا  ریـسافت  تایاور و  رد  . تفرگ ارف  ار  شدوجو  مامت  هودنا  مغ و  تشگ و  هدنکارپ  شحور  رکف و  دش و  تحاران  اهنآ  ندمآ 
نامهم دنلیام  و  دنیآیم . وا  غارـس  هب  هک  دید  ار  ابیز  ناناوج  زا  ياهدع  ناهگان  درکیم  راک  دوخ  هعرزم  رد  ماگنه  نآ  رد  طول  هک  تسا 

یگدولآ قرغ  هک  يرهـش  رد  اـبیز  ناـناوج  نیا  روضح  هک  تیعقاو  نیا  هب  هجوـت  وـسکی و  زا  ناـمهم  ییاریذـپ  هب  وا  يهقـالع  دنـشاب . وا 
يراکفا تروص  هب  لـئاسم  نیا  . داد رارق  راـشف  رد  تخـس  ار  وا  تسا . يزیروربآ  ـالامتحا  رـسدرد و  عاونا  بجوم  تسا . یـسنج  فارحنا 

هک تشادـن  نیا  زج  یهار  طول . لاح  ره  هب  . تسا یکانتـشحو  تخـس  زور  زورما  تفگ : دوخ  اب  هتـسهآ  درک و  روبع  وا  زغم  زا  اـسرفناج 
دنچ هار  نیب  رد  دشاب . هدرکن  لافغا  ار  اهنآ  هکنیا  يارب  اما  . دنک ییاریذپ  اهنآ  زا  دریذپب و  هناخ  هحفص 182 ] هب [  ار  دراو  هزات  ياهنامهیم 

شیوخ راک  باسح  دنرادن . ار  نانآ  اب  هلباقم  ییاناوت  اهنامهم  رگا  ات  دراد . یفرحنم  رورش و  مدرم  رهـش  نیا  هک  درک  دزـشوگ  اهنآ  هب  راب 
موق نیا  فارحنا  يدـب و  رب  تداهـش  راب  هس  ربمایپ  نیا  ات  هک  دوب  هداد  روتـسد  ناگتـشرف  هب  دـنوادخ  هک  میناوخیم  یتیاور  رد  . دـننکب ار 

ردقنآ طول  هک  هدـمآ  تایاور  زا  ياهراپ  رد  . دندینـش راب  هس  هار  ءانثا  رد  ار  طول  تداهـش  نالوسر ، نیا  .و  دـننکن تازاجم  ار  اهنآ  دـهدن 
ییاریذپ نانآ  زا  وربآ  تیثیح و  ظفح  اب  دناوتب  هدولآ  رورش و  موق  نآ  مشچ  زا  رود  دیاش  دیسر  ارف  بش  ات  درک  لطعم  ار  دوخ  ياهنامهم 

کمک راکهنگ  موق  نیا  هب  دوب و  ینامیایب  نز  هک  طول  رـسمه  . دشاب شاهناخ  نورد  رد  ناسنا  نمـشد  یتقو  درک . ناوتیم  هچ  یلو  دنک 
شتآ و ندرک  نشور  اـب  سپـس  ندز و  فک  قیرط  زا  تسخن  . تفر ماـب  زارف  رب  دـش  هاـگآ  اـبیز  ناوج و  ناـنامهیم  نیا  دورو  زا  درکیم .
تعرس و اب  موق  هظحل : نیا  رد  دیوگیم : نآرق  . هداتفا ماد  هب  یبرچ  يهمعط  هک  درک  هاگآ  ار  فرحنم  موق  نیا  زا  یهورگ  . دود نتـساخرب 

دایرف یتحاران  تدش  زا  دزرلب و  دوخ  رب  تشاد  قح  ماگنه  نیا  رد  طول  . دندمآ طول  يوس  هب  دوخ  دـصقم  هب  ندیـسر  يارب  علو  صرح و 
ادخ زا  دییایب و  . دنرتهزیکاپ امش  هحفـص 183 ] يارب [  اهنیا  مروآ . رد  امـش  دقع  هب  ار  مدوخ  نارتخد  مرـضاح  نم  . دیوگب اهنآ  هب  دشکب و 

لقاع و دیـشر و  ناسنا  کی  امـش  نایم  رد  رگم  ياو  يا  . دـیزاسن اوسر  ارم  منانامهیم  دروم  رد  ءوس  دـصق  اب  دـیربن و  ارم  يوربآ  دیـسرتب .
ربمایپ طول  يراوگرزب  همه  نیا  ربارب  رد  راکهبت  موق  نیا  یلو  . دراد زاب  هنامرشیب  نیگنن و  لامعا  نیا  زا  ار  امش  هک  درادن . دوجو  هتـسیاش 

: میهاوخیم زیچ  هچ  ام  هک  ینادیم  ملـسم  وت  تسین و  یقح  وت  نارتخد  رد  ار  ام  هک  ینادیم  یبوخ  هب  دوخ  وت  دنتفگ : خـساپ  هنامرـشیب 
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دوخ رد  یتردق  ةوق و  شاک  يا  : دز دایرف  هک  دش  تحاران  دید و  هثداح  هرصاحم  ار  دوخ  نانچ  راوگرزب  ربمایپ  نیا  هک  دوب  ماگنه  نیا  رد 
يوق ياهنامیپمه  ناوریپ و  هریشع و  موق و  زا  یمکحم  هاگ  هیکت  ای  مبوکب  مه  رد  ار  نارسهریخ  امش  منک و  عافد  میاهنامهیم  زا  ات  متشاد ،

هللادـبع یبا  نع  دیعـس . نب  حـلاص  نع  هدانـساب  یـشایعلا : . موش هریچ  ناهارمگ  امـش  رب  اـهنآ  کـمک  اـب  اـت  دوب  نم  راـیتخا  رد  دـنمورین  و 
ۀثالث ۀئام و  ثالثلا  دـیدشلا : نکرلا  مالـسلاهیلع و  مئاقلا  ةوق  لاق : دـیدش ) نکر  یلا  يوآ  وا  ةوق  مکب  یل  نا  ول   ) هللا لوق  یف  مالـسلاهیلع 
هکنیا : دومرف هک  هدرک ، تیاور  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  هللادـبع ، وبا  ترـضح  زا  دیعـس  نب  حـلاص  زا  دوخ  دنـس  هب  یـشایع  . هباحـصا رـشع 

( دوب رایتخا  رد  یمکحم  هحفـص 184 ] نابیتشپ [  هاگ و  هیکت  ای  متـشاد . یتردق  امـش  ربارب  رد  شاک  يا  :) دیامرفیم طول  نابز  زا  دنوادخ 
یبا نع  هدانساب  هیوباب : نبا  . مالسلاهیلع ترضح  نآ  نارای  نت  هدزیس  دصیس و  ینعی  دیدش ، نکر  مالسلاهیلع و  مئاق  ترـضح  يورین  ینعی 

مئاقلا ةوقل  اینمت  الا  دـیدش .) نکر  یلا  يوآ  وا  ةوق  یل  نا  ول  : ) هموقل مالـسلاهیلع  طول  لوق  ناـک  اـم  مالـسلاهیلع  هللادـبع  وبا  لاـق : ریـصب .
لابجب اورم  ول  و  دـیدحلا . ربز  نم  دـشال  هبلق  نا  .و  الجر نیعبرا  ةوق  یطعیل  مهنم : لجرلا  ناـف  . هباحـصا ةدـش  ـالا  نکرلا  ـال  مالـسلاهیلع و 

ماما دیوگ  وا  هک  دنکیم  لقن  ریـصب  وبا  زا  دوخ  دنـس  هب  هیوباب . نبا  . لجوزع هللا  یـضری  یتح  مهفویـس . نوفکی  تکدکدتل و ال  دـیدحلا .
یتردـق امـش  ربارب  رد  شاـک  يا  :) تفگ شموق  هب  مالـسلاهیلع  طول  ترـضح  :: هکنیا دومرف : ثحب  دروم  هیآ  نوماریپ  مالـسلاهیلع  قداـص 

زا شروظنم  .و  دنکیم انمت  ار  مالسلاهیلع  مئاق  يورین  هک  دوبن  نیا  زج  شدوصقم  دوب ) مرایتخا  رد  یمکحم  نابیتشپ  هاگ و  هیکت  ای  متشاد 
تسا رتمکحم  نینهآ  هوک  زا  شلد  دراد و  ار  درم  لهچ  توق  اهنآ  زا  درم  کی  هک  دنشابیم  ترضح  نآ  باحـصا  نارای و  دیدش ، نکر 

هدش یضار  لجوزع  دنوادخ  هک  یتقو  رگم  دنراذگن  رانک  ار  ناشیاهریـشمش  و  دنربیم . نیب  زا  ار  اهنآ  دنرذگب . نهآ  ياههوک  هب  رگا  و 
هحفص 185 ] [ . ] 122 . ] دشاب

هیآ 39 جح ، هروس 

تـسا هدش  هداد  داهج  يهزاجا  هدش  لیمحت  نانآ  رب  گنج  رد  هک  اهنآ  هب  . ریدـقل مهرـصن  یلع  هللا  نا  اوملظ و  مهناب  نولتاقی  نیذـلل  نذا 
ناناملـسم هک  یماگنه  میناوخیم . تایاور  زا  یـضعب  رد  . تسا رداق  اهنآ  يرای  ترـصن و  رب  دنوادخ  دناهتفرگ و  رارق  متـس  دروم  هک  ارچ 

هیلع هللا  یلص  لوسر  تمدخ  هتسکش  ياهرس  اب  هدروخ  کتک  ناناملسم  ابترم  و  دندادیم . رازآ  ار  اهنآ  هتسویپ  ناکرـشم  دندوب . هکم  رد 
هب داهج  روتسد  زونه  دینک . ربص  دومرفیم : اهنآ  هب  ربمایپ  اما  . دنتشاد داهج  نذا  ياضاقت  دندرکیم و  تیاکش  دندیسریم و  ملس  هلآ و  و 

تسا داهج  نذا  نمضتم  هک  ار  ثحب  دروم  يهیآ  دنوادخ  . دندمآ هنیدم  هب  هکم  زا  نیملـسم  دش و  عورـش  ترجه  هکنیا  ات  هدشن  هداد  نم 
داهج روتـسد  زاغآ  هیآ  نیا  هکنیا  رد  نارـسفم  نایم  رد  هچرگ  . تسا هدـش  لزان  داـهج  يهراـبرد  هک  تسیاهیآ  نیتسخن  نیا  و  درک . لزاـن 

نیذـلا هللا  لـیبس  یف  اولتاـق  : ) هیآ یخرب  هک  یلاـح  رد  دـننادیم . داـهج  هـیآ  نیتـسخن  ار  هـیآ  نـیمه  یـضعب  تـسا . وـگتفگ  دـشاب  هدوـب 
نیتسخن ار  [ 124 ( ] مهلاوما مهسفنا و  نینموملا  نم  يرتشا  هللا  نا   ) يهیآ رگید  یضعب  دننادیم و  داهج  هیآ  نیتسخن  ار  [ 123 ( ] مکنولتاقی

رد هدـمآ و  هیآ  نیا  رد  اتحارـص  نذا )  ) ریبعت هک  اریز  دراد  تهج  نیا  رب  يرتشیب  بسانت  ثحب  دروم  هیآ  نحل  یلو  . دنرمـشیم داـهج  هیآ 
نیرخآ رد  هچنآ  هب  تیانع  اب  لاح  ره  رد  . تسا درف  هب  رـصحنم  هیآ  نیا  ریبعت  رگید  تراـبع  هحفـص 186 ] هب [  تسا و  هدماین  هیآ  ود  نآ 
نـشور نآ  اـب  يدـعب  تاـیآ  ثحب و  دروم  يهیآ  دـنویپ  تسا . هداد  ار  ناـنموم  زا  عاـفد  يهدـعو  دـنوادخ  هک  هدـش  رکذ  هتـشذگ  تاـیآ 

هک اریز  تسا . هدش  هداد  داهج  يهزاجا  هدش  لیمحت  اهنآ  رب  گنج  نانمشد  فرط  زا  هک  یناسک  هب  : دیامرفیم نآرق  هیآ ، نیا  رد  . دوشیم
هب هراشا  تسا  نکمم  ادخ ) ییاناوت  هب   ) ریبعت اب  تسا  یهلا  ترـصن  هدعو  نمـضتم  هک  ترابع  نیا  سپـس  . دـناهتفرگ رارق  متـس  دروم  اهنآ 
ات دییامن  عافد  یگدامآ  تردق و  بسک  ناتییاناوت  رادقم  هب  زین  دوخ  هک  دیآیم  امش  يرای  هب  یتقو  یهلا  تردق  نیا  هک  دشاب  هتکن  نیا 

. دیراد ناوت  رد  هچنآ  دیاب  امـش  رگید  ریبعت  هب  . دنـشاب راگدرورپ  يرای  رظتنم  دنیـشنب و  دوخ  ياههناخ  رد  دنناوتیم  اهنآ  هک  دننکن  نامگ 
مامت رد  مالـسا  ربمایپ  هک  دوب  ياهمانرب  نامه  نیا  و  دیـشاب . ادـخ  يرای  راظتنا  رد  دریگیم  نایاپ  امـش  تردـق  هک  اجنآ  رد  دـیدنب و  راکب 
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یلع هللا  نا  اوملظ و  مهناب  نولتاقی  نیذلل  نذا  : لجوزع هللا  لوق  یف  مالسلاهیلع  رفعج  یبا  نع  . دشیم زوریپ  تفرگیم و  راک  هب  شتازرابم 
يهرابرد هیآ  نیا  هحفص 187 ] دیامرفیم [ : هیآ  نیا  نوماریپ  مالسلاهیلع  قداص  ماما  . هباحصا مالسلاهیلع و  مئاقلا  یف  لاق  ریدقل . مهرـصن 

یلع هللا  نا  و  اوملظ . مهناب  نولتاقی  نیذلل  نذا  : ) هلوق یف  مالـسلاهیلع  هللادبع  یبا  نع  [ . 125 . ] تسوا باحصا  مالسلاهیلع و  مئاق  ترضح 
مئاقلل یه  امنا  و  ۀـکم . نم  شیرق  هتجرخا  اـمل  . ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یف  تلزن  نولوقی  ۀـماعلا  نا  لاـق : ( ریدـقل مهرـصن 
ریـسفت رد  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  . هیدلا بلط  مدلا و  یف  مکءایلوا  نحن  : هلوق وه  مالـسلاهیلع و  نیـسحلا  مدب  بلطی  جرخ  اذا  مالـسلاهیلع 

رافک هک  هکیماگنه  هدش : لزان  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  يهرابرد  هیآ  نیا  دنیوگیم  تنـس  لها  دیامرفیم : هفیرـش  هیآ  نیمه 
نیـسح يارب  دـنک  جورخ  نوچ  هک  تسا  مالـسلاهیلع  مئاق  ترـضح  يهرابرد  هکنآ  لاح  دـندرک و  نوریب  هکم  زا  ار  ترـضح  نآ  شیرق 

[ . 126 (. ] میتسه هید  نابلاط  نوخ و  يایلوا  ام  :) هک وا  شیامرف  تسا  نیا  دیامن و  یهاوخنوخ  مالسلاهیلع 

هیآ 17-15 قراط ، هروس 

ار نارفاک  تسا  نینچ  هک  لاح  منکیم  هلیح  اهنآ  لباقم  رد  مه  نم  و  دننکیم . هلیح  نیرفاکلا  لهمف  . ادـیک ادـیکا  ادـیک و  نودـیکی  مهنا 
هب هجوت  قیرط  زا  داعم  يهلأسم  رب  لالدتـسا  هک  هتـشذگ  تاـیآ  بیقعت  رد  هحفـص 188 ] دننیبب [ . ار  ناشلامعا  يازـس  ات  . هد تلهم  یکدنا 

لئالد زا  یـضعب  هب  هراشا  داعم و  رما  رد  دیکأت  يارب  زاب  نآ  زا  لبق  هیآ  دنچ  ثحب و  دروم  هیآ  رد  . تشاد هفطن  زا  ناسنا  نیتسخن  شنیرفآ 
رب رـس  نآ  زا  ناهایگ  دوشیم و  هتفاکـش  هک  نیمز  هب  دـنگوس  و  ناراب . رپ  نامـسآ  هب  دـنگوس  : دـیامرفیم نینچ  هداد  همادا  ار  ثحب  رگید 

هاگنآ . تسین نآ  رد  یخوش  هنوگ  چیه  يدج و  تسا  ینخـس  . دیوشیم هدنز  ماجنارـس  امـش  هک  تسا  قح  نخـس  کی  نیا  هک  دنروآیم 
اههشقن دـننکیم و  هلیح  هتـسویپ  اهنآ  : دـیازفایم رگید  يوس  زا  مالـسا  نانمـشد  دـیدهت  وس و  کی  زا  نانموم  ربمایپ و  رطاخ  یلـست  يارب 
یکدـنا ار  نارفاک  تسا  نینچ  هک  لاح  .و  مزاـسیم بآ  رب  شقن  ار  ناـشیاههشقن  منکیم و  حرط  هشقن  اـهنآ  ربارب  رد  زین  نم  .و  دـنزیریم

دراو ءازهتـسا  قیرط  زا  هاگ  . دننکیم حرط  وت  اب  هزرابم  يارب  یموش  ياههشقن  هتـسویپ  اهنآ  يرآ  . دننیبب ار  شیوخ  راک  تبقاع  ات  هد  تلهم 
ارف شوگ  نآرق  نیا  هب  دنیوگیم  هاگ  . دـنهدیم رازآ  هجنکـش و  ار  نانموم  هاگ  .و  دـننزیم تسد  يداصتقا  هرـصاحم  هب  هاگ  و  دـنوشیم .
هاگ دـنیوگیم . تنهاک  هاـگ  دـنناوخیم . رحاـس  ار  وت  هاـگ  . دـنوش زوریپ  اـت  دـننکیم  لاـجنج  اـغوغ و  نآ  توـالت  ماـگنه  هب  و  دـیهدن .
دوخ لابند  هب  ار  یهورگ  ات  دـنوشیم . رفاک  ناهاگ  رـصع  دـنروآیم و  نامیا  حبـص  زاغآ  رد  هاـگ  دنرمـشیم . هحفـص 189 ] تاهناوید [ 
لقاال دـنیوگیم . هاگ  میـشاب  وت  اب  ام  ات  نک  رود  ار  اهنآ  دنمتـسم . دـنریقف و  دـناهتفرگ  ار  وت  رود  هک  یناـسک  دـنیوگیم  یهاـگ  . دنـشکب

یلکش هب  هظحل  ره  هصالخ  .و  دنشکیم ار  وت  لتق  ای  دیعبت و  هشقن  هاگ  میوش و  هارمه  وت  اب  ات  سانشب  تیمـسر  هب  ار  ام  نایادخ  زا  یـضعب 
ار ادـخ  رون  دـنرادرب و  ناـیم  زا  ار  وت  اـی  دـنراذگب . راـشف  رد  ار  تناراـی  و  دـنزاس . قرفتم  ار  وت  عمج  اـت  دـنیآیم  رد  یـسابل  هب  مد  ره  و 
جوجل و نت  دنچ  ندرک  فپ  اب  هک  تسا  یهلا  رون  نیا  دوش . ریگملاع  رون  نیا  تسا  هدرک  هدارا  ادخ  دننادب  دیاب  اهنیا  یلو  . دننک شوماخ 

مه ام  دنـشکیم و  هشقن  اهنآ  دوریمن . نایم  زا  ناشافخ  یـشوپمشچ  اـب  تسا  نامـسآ  نازورف  دیـشروخ  نیا  . دوشیمن شوماـخ  زوتهنیک 
هدامآ قیرط  زا  یناهنپ و  يهبنج  هک  تسا  ییوجهراچ  یعون  تادرفم  باتک  رد  یناهفـصا  بغار  يهتفگ  هب  دـیکاههژاو : . میـشکیم هشقن 
مومذم ییوجهراچ  ینعی  لوا  مسق  رد  نآ  لامعتـسا  دنچ  ره  هدیدنـسپ ) هدـیهوکن و   ) تسا هنوگ  ود  نآ  و  دـشاب ) هدوب  تامدـقم  نتخاس 

فـسوی يارب  هنوـگنیا  اـم  فـسویل ) اندـک  کلذـک  : ) دـننام دوریم  راـک  هب  زین  حودـمم  ییوجهراـچ  رد  لاـح  نیع  رد  یلو  تسا  رتـشیب 
ياههنومن اریز  تسا  حضاو  هحفص 190 ] ثحب [  دروم  هیآ  رد  مالسا  نانمشد  ییوجهراچ  دیک و  زا  روظنم  و  [ . 127 . ] میدرک ییوجهراچ 

دیک زا  روظنم  هکنیا  رد  اما  اهنآ و  هنارورـش  ياـههشقن  هناـیزوم و  ياـههئطوت  لـقن  زا  تسا  رپ  نآرق  و  مینیبیم . نآرق  رد  احورـشم  ار  نآ 
دوخ يانعم  هب  ار  نآ  یـضعب  دوشیم و  كاندرد  باذع  هب  یهتنم  ماجنارـس  هک  تسا  ینداد  تلهم  نامه  دـناهتفگ  یـضعب  ؟ تسیچ یهلا 

مالسا نانمشد  دشیم و  نانموم  ربمایپ و  لاح  لماش  هک  تسا  یفاطلا  نامه  روظنم  دوش  هتفگ  هک  تسا  نیا  رتبسانم  یلو  . دناهتسناد باذع 
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مالـسا خـیرات  رد  شیاههنومن  هک  تسکـشیم  مه  رد  ار  نانآ  ياـههئطوت  دربیم و  ناـیمزا  ار  اـهنآ  ياهـششوک  تخاـسیم . ریگلفاـغ  ار 
هلجع ناشیدوبان  يارب  هد و  تلهم  اهنآ  هب  نک و  ارادم  اهنآ  اب  : هک دـهدیم  روتـسد  ربمایپ  هب  اصوصخم  ثحب  دروم  تایآ  رد  . تسا ناوارف 
یسک راک  هلجع  الوصا  دندنویپ . مالسا  هب  ماجنارس  دنراد  یگدامآ  رصتخم  هک  اهنآ  راذگب  دوش . تجح  مامتا  یفاک  ردق  هب  راذگب  نکن .

تسخن هکنیا  هجوت  لباق  . درادن موهفم  رهاق  رداق و  دنوادخ  يهرابرد  نیا  دسرتیم و  تاناکما  نتفر  تسد  زا  اهتصرف و  توف  زا  هک  تسا 
باب زا  لوا  هغیـص  هک  هد . تلهم  ار  اهنآ  مهلهما )  ) دیوگیم هدرک و  دـیکأت  رگید  راب  هد و  تلهم  ار  نارفاک  نیرفاکلا ) لهمف   ) دـیامرفیم

اهـشوگ رب  ات  دشاب ، هدش  رارکت  انیع  ظفل  هکنآ  نودب  تسا . دـیکأت  يارب  نآ  رارکت  تسا و  لاعفا  باب  زا  رما  مود  يهغیـص  تسا و  لیعفت 
هحفـص تسا [ . تمیالم  اب  ماوت  يزیچ  ماـجنا  يارب  شـالت  دـمآ و  تفر و  ياـنعم  هب  و  دوع ) نزو  رب  دور   ) هداـم زا  ادـیور : . دـیاین نیگنس 

هاتوک هلمج  نیا  رد  دنوادخ  بیترت  نیدب  هد و  اهنآ  هب  یتلهم  رـصتخم  ینعی  تسا  ریغـص  اب  ماوت  دراد و  يردصم  يانعم  اجنیا  رد  و  [ 191
اـصوصخم دوخ  ياهراک  رد  هک  ناناملـسم  همه  يارب  تسا  یقـشمرس  نیا  و  دـهدیم . اهنآ  هب  تلهم  ارادـم و  روتـسد  شلوسر  هب  راب  هس 

هنوگره زا  دننک و  راتفر  تقد  ییابیکـش و  ربص و  هلـصوح و  اب  و  دـنریگیم . رارق  كانرطخ  دـنمورین و  ینانمـشد  لباقم  رد  هک  یماگنه 
مامت ات  درک . زیهرپ  هلجع  باتـش و  زا  دـیاب  هراومه  قح  نییآ  غیلبت  هار  رد  هوالع  هب  . دـنزیهرپب عقومیب  ای  هشقنیب و  ياهراک  یگدزباتش و 

نامـسآ هب  دنگوس  زا  قراط )  ) هروس لاح  ره  رد  . دوش تجح  مامتا  همه  هب  تبـسن  دنروایب و  نامیا  دوریم  ناشتیاده  لامتحا  هک  یناسک 
يزرط هب  داعم  رب  یلئالد  نآ  يالبال  رد  دباییم و  نایاپ  تقیقح  قح و  نانمشد  رگهئطوت و  نارفاک  دیدهت  اب  دوشیم و  زاغآ  ناگراتـس  و 

هاتوک رایـسب  یتارابع  اب  یگمه  هک  هدمآ  نانموم  يرادلد  یلـست و  و  اهناسنا . رب  یهلا  نیبقارم  تراظن  نوماریپ  فیطل  ینایب  رثوم و  ابیز و 
لاـق ( رـصان ـال  ةوق و  نم  هل  اـمف  : ) هلوـق یف  ریـصب  یبا  نع  [ . 128 . ] تسا هدـش  سکعنم  دراد . صوـصخم  تیعطاـق  تفاـطل ، نیع  رد  هـک 
اوداک لاق : .( ادیک ادیکا  ادیک و  نودـیکی  مهنا  : ) تلق . اءوس هب  دارا  نا  هرـصنی  هللا  نم  رـصانال  هقلاخ و  یلع  اهب  يوقی  ةوق  هلام  مالـسلاهیلع 
مهنا . دـمحم ای  هللا : لاقف  هحفـص 192 ] مالـسلااهیلع [  ۀـمطاف  اوداـک  مالـسلاهیلع و  اـیلع  اوداـک  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 

نم تیغاوطلا  ةربابجلا و  نم  هل  مقتنیف  . مالسلاهیلع مئاقلا  ثعب  تقول  . ادیور مهلهما  دمحم . ای  نیرفاکلا . لهمف  ادیک . دیکا  ادیک و  نودیکی 
زور نآ  رد  ار  وا  سپ  : ) دـیامرفیم هک  هیآ  نیا  حیـضوت  رد  مالـسلاهیلع  قداص  ماما  زا  لقن  هب  ریـصب  وبا  . سانلا رئاس  و  ۀـیما . ینب  شیرق و 
ورین نآ  يهلیسو  هب  شقلاخ  هیلع  رب  هک  تسین  ییورین  توق و  وا  يارب  دومرف : مالـسلاهیلع  ماما  : دیوگیم تسین ) يروای  ییاناوت و  توق و 

هـضرع دیوگیم  ریـصب  وبا  : دیامن شیرای  دنک  باذع  ار  وا  دیامرف  هدارا  دنوادخ  رگا  ات  دشابیمن  دنوادخ  يوس  زا  يروای  چـیه  و  ددرگ .
یلص ادخ  لوسر  اب  : دومرف مالسلاهیلع  ماما  . تسانعم هچ  هب  درک ) مهاوخ  دیک  مه  نم  دننک و  رکم  دیک و  دنناوتیم  هچ  ره  نانآ  ، ) متـشاد
راتفر هلیح  رکم و  اب  مالـسلااهیلع  همطاف  هب  تبـسن  دندرک و  دیک  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  اب  دندومن و  رکم  دیک و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 

وت سپ  درک . میهاوخ  دیک  نانآ  لباقم  رد  مه  نم  دننکیم و  رکم  دیک و  دنناوتب  هچ  ره  نانآ  . دمحم يا  دیامرفیم : دنوادخ  سپ  دندومن .
هیما و ینب  شیرق و  ياهتوغاط  نارابج و  زا  وا  يارب  هک  مالـسلاهیلع  مئاق  جورخ  ماـیق و  ناـمز  اـت  ( یمک هد  تلهم  ار  نارفاـک  : ) دـمحم يا 

هحفص 193 ] [ . ] 129 . ] تفرگ دهاوخ  ماقتنا  مدرم  ریاس 

هیآ 62 لمن ، هروس 

تباجا ار  رطضم  ياعد  هک  یسک  ای  . نورکذت ام  الیلق  هللا  عم  هلاء  ضرالا . ءافلخ  مکلعجی  ءوسلا و  فشکی  هاعد و  اذا  رطضملا  بیجی  نما 
یتمـسق رد  . دیوشیم رکذتم  رتمک  تسادخ  اب  يدوبعم  ایآ  دهدیم . رارق  نیمز  يافلخ  ار  امـش  دزاسیم و  فرطرب  ار  يراتفرگ  دنکیم و 

ایآ هک  درک . حرطم  ار  ییانعمرپ  هاتوک و  لاوس  گرزب . ربمایپ  جـنپ  یگدـنز  زا  ياهدـنهد  ناکت  ياـهشخب  رکذ  زا  دـعب  لـمن  يهروس  زا 
زا لبق  يهیآ  دنچ  ثحب و  دروم  يهیآ  رد  ؟ دناهتخاس ار  اهنآ  هک  یـشزرا  یب  ياهتب  ای  تسا  رتهب  ییاناوت  تردـق و  همه  نیا  اب  دـنوادخ 

ار ناکرشم  دوشیم . عورش  هدش  باسح  لاوس  جنپ  اب  هک  هیآ  جنپ  نمـض  رد  هتخادرپ و  هلئـسم  نیا  حرـش  هب  نآ . زا  دعب  يهیآ  دنچ  نآ و 
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گرزب بهاوم  زا  هنوـمن  هدزاود  هب  هراـشا  نمـض  هیآ  جـنپ  رد  ار  دـیحوت  لـیالد  نیرتنـشور  دـهدیم و  رارق  همکاـحم  یـسرپزاب و  تحت 
هک ییاهتب  ایآ  دیوگیم : نینچ  هتخادرپ و  نآ  زا  یـشان  تاکرب  ناراب و  لوزن  نیمز و  اهنامـسآ و  تقلخ  هب  تسخن  . دنکیم نایب  دـنوادخ 

اـبیز و ییاـهغاب  نآ  اـب  هک  داتـسرف  یبآ  نامـسآ  زا  امـش  يارب  هدـیرفآ و  ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  یـسک  اـی  دـنرتهب . دنتـسه  امـش  دوـبعم 
ایآ : دیوگیم هتخادرپ  ناهج  نیا  رد  ناسنا  هاگرارق  نیمز و  تابث  شمارآ و  تبهوم  زا  ثحب  هب  لاوس  نیمود  رد  ؟و  دـنایور ار  زیگنارورس 

ناور يراج  بآ  ياهرهن  نآ  نایم  رد  و  داد . رارق  مارآ  هحفص 194 ] رقتسم و [  ار  نیمز  هک  یسک  ای  تسا  رتهب  اهنآ  یگتخاس  ياهدوبعم 
زا لاوس  نیموس  رد  ؟و  دـنراد هاگن  شزرل  زا  ار  نیمز  رـشق  یهرز  نوچ  مه  ات  درک  داجیا  اجرباپ  تباـث و  ياـههوک  نیمز  يارب  تخاـس و 
نب نتـسکش  تالکـشم و  لح  زا  نخـس  دهدیم . لیکـشت  ار  يونعم  همکاحم  یـسرپزاب و  کی  زا  ياهعومجم  هک  هناگ  جنپ  تالاوس  نیا 

تباجا هب  ار  هدـنامرد  رطـضم و  ياعد  هک  یـسک  ای  دـنرتهب . امـش  شزرایب  ياهدوبعم  ایآ  دـیوگیم : اذـل  و  تساهاعد . تباجا  اهتـسب و 
هب دراک  دوشیم  هتـسب  ناسنا  يور  هب  بابـسا  ملاع  ياهرد  مامت  هک  ماگنه  نآ  رد  يرآ  . دـنکیم فرطرب  ار  الب  يراتفرگ و  و  دـناسریم .

فرطرب ار  اهتسب  نب  و  دیاشگب . ار  تالکشم  لفق  دناوتیم  هک  یسک  اهنت  ددرگیم . رطضم  هدنامرد و  رظن  ره  زا  و  دسریم . شناوختـسا 
اجنآ زا  .و  تسا لاعتم  دنوادخ  كاپ  تاذ  اهنت  دیاشگب . هدنامرد  اهناسنا  يور  هب  تمحر  ياهرد  دیامن و  داجیا  اهلد  رد  دـیما  رون  دزاس و 

ناشورخ جاوما  نایم  رد  هک  یماگنه  هب  زین  ناتـسرپ  تب  تساـهناسنا  همه  ناـج  نورد  رد  يرطف  ساـسحا  کـی  ناونع  هب  تیعقاو  نیا  هک 
اذاف :) دـیوگیم نآرق  هک  هنوگنامه  . دـننزیم هللا )  ) فطل نماد  هب  تسد  هدرک . شومارف  ار  دوخ  ياهدوبعم  مامت  دـنوشیم . راـتفرگ  اـیرد 

ار شتـسرپ  هک  یلاـح  رد  دـنناوخیم ، ار  ادـخ  دـنوشیم . یتـشک  راوـس  هک  یماـگنه  (. نیدـلا هـل  نیـصلخم  هللا  اوـعد  کـلفلا  یف  اوـبکر 
ار اهیتحاران  تالکـشم و  اهنت  هن  دیامرفیم : ثحب  دروم  يهیآ  نیمه  رد  دـنوادخ  هاگنآ  هحفص 195 ] [ . ] 130 . ] دننادیم وا  صوصخم 

نیا زا  دیوشیم و  رکذتم  رتمک  امش  یلو  ؟ تسادخ اب  يدوبعم  همه ، نیا  اب  ایآ  دهدیم . رارق  نیمز  يافلخ  ار  امش  هکلب  دزاسیم ، فرطرب 
مـشچ یلک  هب  یلومعم  بابـسا  رازبا و  یمامت  زا  يراتفرگ  ماگنه  هک  تسا  یـسک  رطـضماههژاو : . دـیریگیمن زردـنا  دـنپ و  نشور  لئالد 
ءافلخ . دنادب وا  تسد  هب  ار  یلکـشم  ره  لح  دنادب و  وا  نآ  زا  ار  زیچ  همه  و  دـهد . رارق  ادـخ  رایتخا  رد  ار  شحور  بلق و  مامت  دریگرب و 

شیاسآ هافر و  بابـسا  تمعن و  همهنآ  اب  ادخ  هک  ارچ  دـشاب . نآ  نابحاص  نیمز و  نانکاس  ضرالا  ءافلخ  زا  روظنم  تسا  نکمم  ضرالا :
اـصوصخم . تسا هدرک  هدامآ  نآ  رب  هطلـس  يارب  ار  وا  هتخاـس و  یکاـخ  يهرک  نیا  نارمکح  ار  ناـسنا  هداد . رارق  نیمز  رد  هک  شمارآ  و 

نیا ياههیاپ  دزاسیم . فرطرب  ار  عناوم  اهالب و  شفطل  هب  وا  دروآیم و  ور  ادخ  هاگرد  هب  دوریم و  ورف  رارطـضا  رد  ناسنا  هک  یماگنه 
هک هداد  رارق  نینچ  ار  تایح  سومان  دنوادخ  هک  دشاب  نیا  هب  هراشا  ضرالاءافلخ )  ) زا روظنم  تسا  نکمم  .و  دوشیم رتمکحتسم  تفالخ 

هجوت بلاج  هحفص 196 ] تفرگیمن [ . تروص  یلماکت  دوبن ، بوانت  نیا  رگا  هک  دنوش . يرگید  ماوقا  نیـشناج  دنیآیم و  یماوقا  امئاد 
نینچ یتیاور  رد  مالسلاهیلع  رقاب  ماما  . تسا هدش  ریسفت  مالسلاهیلع  يدهم  ترـضح  مایق  هب  ثحب ، دروم  هیآ  تایاور . زا  یـضعب  رد  هکنیا 
سپـس . دناوخیم دوخ  قح  هب  ار  ادخ  هدومن و  دوسالارجح  رب  تشپ  هک  منیبیم  ار  مالـسلاهیلع  يدهم  نم  ایوگ  دنگوس  ادخب  : دـنیامرفیم
هللادبع یبا  نع  [ . 131 . ] تسوا ءوسلا ) فشکی  هاعد و  اذا  رطـضملا  بیجی  نما   ) يهیآ رد  ادخ  باتک  رد  رطـضم  دنگوس : ادـخ  هب  : دومرف

موقی مث  نیتعکر . یلصی  مث  . ماقملا یلا  هرهظ  لعجی  ۀلبقلا و  لبقتسیف  . مارحلا دجسملا  لخد  جرخ  اذا  مالسلاهیلع  مئاقلا  نا  لاق : : مالسلاهیلع
سانلا یلوا  انا  سانلا  اهیا  ای  . مالـسلاهیلع میهارباب  سانلا  یلوا  انا  ساـنلا  اـهیا  اـی  مالـسلاهیلع  مدآـب  ساـنلا  یلوا  اـنا  ساـنلا : اـهیا  اـی  : لوقیف

یتح عرضتی  وعدی و  ءامسلا و  یلا  هیدی  عفری  مث  . ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحمب  سانلا  یلوا  انا  سانلا  اهیا  ای  . مالـسلاهیلع لیعامـساب 
ام ـالیلق  هللا  عم  هلاء  ضرـالا  ءآـفلخ  مکلعجی  و  ءوسلا . فشکی  هاـعد و  اذا  رطـضملا  بیجی  نما  . لـجوزع هللا  لوـق  وـه  ههجو و  یلع  عـقی 

لخاد مارحلا  دجـسم  هـب  دـنک  جورخ  مالـسلاهیلع  مئاـق  ترــضح  هاـگ  ره  هحفـص 197 ] دـیامرفیم [ : مالـسلاهیلع  قداص  ماما  . نورکذـت
يا . دیوگیم دزیخیم و  اپ  هب  هاگنآ  دراذگیم . زامن  تعکر  ود  سپس  . دنکیم ماقم  هب  تشپ  هدومن و  هبعک  هلبق و  هب  يور  سپ  . ددرگیم
نم مدرم ، يا  . متـسه مالـسلاهیلع  مـیهاربا  هـب  مدرم  نیرتـکیدزن  نـم  مدرم ، يا  . متــسه مالــسلاهیلع  مدآ  هـب  مدرم  نیرتـکیدزن  نـم  مدرم ،
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هب ار  ناشیاهتسد  هاگنآ  . متسه ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هب  مدرم  نیرتکیدزن  نم  مدرم ، يا  . متـسه لیعامـسا  هب  مدرم  نیرتکیدزن 
هچ ایآ  . لجوزع يادـخ  يهدومرف  يانعم  تسا  نیا  دـتفایم و  دوخ  يور  رب  هکنیا  اـت  دـنکیم . عرـضت  اـعد و  درادیم و  رب  نامـسآ  يوس 

رارق نیمز  نانیشناج  ار  امش  و  دزاس . فرطرب  ار  مغ  جنر و  دناسریم و  تباجا  هب  ار  رطـضم  يهراچیب  ياعد  هک  تسا  دنوادخ  زج  یـسک 
یف مالسلاهیلع  رفعج  یبا  نع  [ . 132 . ] دنوش تقیقح  نیا  رکذتم  امش  زا  یکدنا  یلو  زگره ) . ) تسه اتکی  يادخ  زج  ییادخ  ایآ  دهدیم .

ممعت و جرخ . اذا  . ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  نم  مئاقلا  یف  تلزن  ۀیآلا  هذه  لاق  . هاعد اذا  رطـضملا  بیجی  نما  . لجوزع هللا  لوق 
دمحم لآ  زا  مئاق  يهرابرد  هیآ  نیا  : دیامرفیم ثحب  دروم  هیآ  حیـضوت  رد  رقاب  ماما  . ۀیار هل  درت  الف  هبر . یلا  عرـضت  و  ماقملا . دـنع  یلص 

هحفـص 198] هاـگرد [  هب  دراذـگ و  زاـمن  ماـقم  راـنک  رد  دوشیم و  ممعم  دـنک  جورخ  هاـگ  ره  . هدـش لزاـن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
دمحم لآ  نم  مئاقلا  یف  تلزن  لاـق : مالـسلاهیلع  هللادـبع  یبا  نع  [ . 133 . ] دوشن در  وا  زا  یمچرپ  چـیه  سپ  دـیامن . عرـضت  شراگدرورپ 

یف ۀـفیلخ  هـلعجی  .و  ءوـسلا فـشکی  هباـجاف و  هللااـعد . نیتـعکر و  ماـقملا  یف  یلـص  اذا  رطـضملا  هللا  وـه و  ملـس  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلص 
رطـضم مسق  ادخب  . دش لزان  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  زا  مئاق  يهرابرد  هیآ  نیا  : دـیامرفیم مالـسلاهیلع  قداص  ماما  . ضرالا
فرطرب ار  یتحاران  دیامن و  تباجا  ار  وا  سپ  دناوخب . ار  دنوادخ  و  دراذـگ . زامن  تعکر  ود  میهاربا  ماقم  رد  هک  یماگنه  تسوا . یعقاو 

اذا باـجی  يذـلا  رطـضملا  نیا  :» میناوخیم نینچ  هبدـن  فیرـش  ياـعد  زا  يزارف  رد  و  [ . 134 . ] دـهد رارق  نـیمز  رد  هـفیلخ  ار  وا  دزاـس و 
روط هب  دـشاب . هبترم  ماقم و  ياراد  هک  یـسک  تسا  ملـسم  .و  ددرگ باجتـسم  شیاعد  دـنک . اعد  هاگره  هک  يرطـضم  نآ  تساجک  «. اـعد
نایم رد  یعدار  عنام و  هک  دهد  ماجنا  ار  هلوحم  تیرومأم  دناوتیم  ینامز  وا  دوشیم و  هتـشاذگ  وا  يهدهع  هب  یتیرومأم  فیاظو و  عطق ،
ماجنا دوخ و  قح  ذخا  رب  تردق  و  دنرادزاب . شاهطوبرم  فئاظو  ماجنا  زا  ار  وا  دنـشاب و  هدومن  بصغ  ار  وا  ماقم  نارگید  رگا  هک  دـشابن .

 ] رطضم یسک  نینچ  هتبلا  دیامن . یفرعم  ار  دوخ  تیرومأم  ار و  دوخ  دناوتن  رگید  تاهج  نمشد و  يرایسب  زا  دشاب و  هتشادن  ار  تیرومأم 
یهلا ماکحا  نآرق و  غلبم  ادخ و  تجح  یسک  هک  تسا  نیا  زا  رتمهم  رتتخـس و  رارطـضا  مادک  لاح  [ . 135 . ] دوب دهاوخ  هحفص 199 ]

هیلع و هللا  یلص  هللا  لوسر  بادآ  ننس و  دنهدیم و  رییغت  ار  ادخ  ماکحا  هنوگچ  تسرپاوه  قفانم  مدرم  متس و  روج و  ماکح  دنیبب  دشاب و 
مادعا هجنکـش و  هداد و  رارق  رازآ  تیذا و  دروم  ار  قح  نارادفرط  دـننکیم و  خـسم  ار  مالـسا  نید  و  دـنرادیمرب . نایم  زا  ار  ملـس  هلآ و 

روهظ یعقاو  رطضم  نآ  اهلد و  يهبعک  نابوخ و  هلبق  نآ  نابات و  دیشروخ  نآ  هک  میربیم  رس  هب  يزور  راظتنا  رد  ام  و  [ . 136 . ] دنیامنیم
یناشیرپ دزاس و  هدنز  ار  ادخ  نید  ياههناشن  .و  دزاس اپ  رب  ار  هدـنام  رانک  هدـش و  لیطعت  دودـح  ماکحا و  وا  يهلیـسوب  دـنوادخ  دـیامن و 

دیـس ترـضح  شراوگرزب  دج  هژیوب  قح  ءایلوا  یهلا و  ناربمایپ  هتخیر  قحان  هب  نوخ  ماقتنا  .و  دنادرگ دونـشخ  ار  اهلد  حالـصا و  ار  قلخ 
مالسلا . نیفعضتسملا نینموملا  زعم  ای  کیلع  مالسلا  . نیملاعلا بر  نیمآ  دریگب . نانآ  نانمشد  زا  ار  مالسلاهیلع  یلع  نبا  نیسح  ءادهـشلا و 

هحفـص ۀـیالولا [ . یف  کل  صلخم  مالـس  . يالوم ای  کیلع  مالـسلا  . نامزلا بحاص  ای  کیلع  مالـسلا  . نیربکتملا نیرفاکلا  لذـم  ای  کیلع 
کجرف و هللا  لجعف  . اروج املظ و  تئلم  ام  دعب  الدـع . اطـسق و  ضرالا  ءالمت  يذـلا  تنا  .و  العف الوق و  يدـهملا  مامالا  کنا  دهـشا  [ 200

نیذـلا یلع  نمن  نا  دـیرنو  . نیلئاقلا قدـصا  وهف  . كدـعو اـم  کـل  زجناو  . کـناوعا كراـصنا و  رثک  کـنامز و  برق  کـجرخم و  لـهس 
( این يولوم  داوج  دمحم  كرابملا 1422( ناضمر   8017 / 9 / 12 [ . 137 . ] نیثراولا مهلعجن  ۀمئا و  مهلعجن  ضرالا و  یف  اوفعضتسا 

یقرواپ

ص 259. ج 3 ، همغلا ، فشک  ص 147 . رثالا ، بختنم  [ 1]
هیآ 27. ریوکت ، يهروس  [ 2]

ص 713. نایاوشیپ ، يهریس  [ 3]
ص 66. دلج 7 ، نایبلا ، عمجم  ریسفت  [ 4]
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هرامش 209. راصق ، تاملک  هغالبلا ، جهن  [ 5]
ص 110. هلمج 4 ، نیلقثلا ، رون  ریسفت  ص 113 . یسوط ، خیش  تبیغ  [ 6]

. ثحب دروم  هیآ  لیذ  نایبلا ، عمجم  [ 7]
هیآ 22. رشح ، هروس  [ 8]

. ] ص 340 دلج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلالامک و  [ 9]
ص 60. رثالا ، ۀیافک  [ 10]

ص 241. ۀبیغلا ، باتک  [ 11]
ص 313. یفاک ، يهضور  ص 139 ، دلج 1 ، نیلقثلا ، رون  [ 12]

ص 132. ۀبیغلا ، باتک  [ 13]
. يراکزیهرپ - 4 اهزرم . زا  تبقارم  - 3 نمشد . لباقم  رد  تماقتسا  ربص و  - 2 تالیامت . اههتساوخ و  تالکشم و  لباقم  رد  ربص  - 1 [ 14]

ص 105. ینامعن ، تبیغ  [ 15]
فادها هار  رد  ندش  هتشک  لمع و  هلیسوب  یهاگ  دهدیم و  قح  رب  یهاوگ  نخس  هلیسوب  ناسنا  یهاگ  تسا . هاوگ  يانعم  هب  دیهش ، [ 16]

. دهدیم یهاوگ  قح  رب  كاپ 
ص 142. دلج 1 ، یمق : میهاربا  نبا  یلع  ریسفت  [ 17]

ص 25. دلج 5 ، یسربط ، موحرم  نایبلا ، عمجم  ریسفت  [ 18]
. ثحب دروم  هیآ  لیذ  یسربط ، موحرم  نایبلا ، عمجم  ریسفت  [ 19]

ندید ایند و  هب  نادب  زا  ياهدع  ناکین و  زا  ياهدع  ناکین و  زا  ياهدع  نتـشگزاب  يانعم  هب  تسا و  هعیـش  تادـقتعم  زا  یکی  تعجر  [ 20]
. دشابیم هعیش  يداقتعا  لوصا  زا  رظن و  قافتا  دروم  لامجا  روطب  تسا و  لامعا  رفیک  ای  شاداپ و  زا  یتمسق 

ص 365. رابخالا ، یناعم  [ 21]
ندـش هدـیچرب  ناـهج و  نیا  ناـیاپ  روظنم  دـناهتفگ  یـضعب  تسا  فـالتخا  ناریفـس  نیب  تسیزور  هچ  مولعملا  توقلا  موی  هکنیا  رد  [ 22]

. تسا تمایق  زور  روظنم  دناهتفگ  یضعب  دنادیم . ادخ  اهنت  هک  تسا  ینیعم  نامز  مولعم ) تقو   ) دناهتفگ یضعب  تسا . فیلکت  نارود 
ص 240. همامالا ، لئالد  [ 23]

. دشاب مالسلامهیلع  همئا  ياهمان  رابتعا  هب  تسا  نکمم  ماما  تفه  هب  ریبعت  ص 250 . دلج 2 ، یشایع ، ریسفت  [ 24]
ص 63. تارایزلا ، لماک  [ 25]

. يرخا رزو  ةرزاو  رزتال  و  [ 26]
ص 151. اضرلا ، رابخا  نویع  [ 27]

ص 290. دلج 2 ، یشایع ، ریسفت  [ 28]
ص 287. یفاک ، هضور  ص 212 ، دلج 3 ، نیلقثلا ، رون  [ 29]

ص 213. دلج 3 ، نیلقثلا ، رون  [ 30]
ص 62. دلج 2 ، یمق ، میهاربا  نب  یلع  ریسفت  [ 31]

ص 70. تاجردلا ، رئاصب  [ 32]
ص 416. دلج 1 ، یفاک ، [ 33]

ص 323. هرهاظلا ، تایالا  لیوأت  [ 34]
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ص 194. میهاربا ، نب  تارف  ریسفت  [ 35]
. ثحب دروم  هیآ  لیذ  نایبلا ، عمجم  زا  لقن  هب  هنومن ، ریسفت  [ 36]

ص 368. دلج 2 ، قودص ، خیش  ۀمعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  [ 37]
ص 149. دلج 2 ، یمق ، ریسفت  [ 38]

ص 50. دلج 2 ، یشایع ، ریسفت  [ 39]
ص 316. هبیغلا ، باتک  [ 40]

ص 656. دلج 2 ، هر ،»  » قودص خیش  همعنلا . مامت  نیدلا و  لامک  [ 41]
(. ۀجحلا مئاقلا  یف  لزن  ام  یف  ۀجحملا  [ ) 42]
. ۀجحلا مئاقلا  یف  لزن  ام  یف  ۀجحملا  [ 43]

ص 425. دلج 2 ، یمق ، ریسفت  [ 44]
. دوش هعجارم  هنومن  ریسفت  و  يزار ، رخف  ، نازیملا ریسفت  هب  هراب  نیا  رد  فلتخم  لاوقا  هب  رتشیب  یهاگآ  يارب  [ 45]

. ۀجحلا مئاقلا  یف  لزن  ام  یف  ۀجحملا  [ 46]
. ۀجحلا مئاقلا  یف  لزن  ام  یف  ۀجحملا  ص 223 ، دیفم ، خیش  صاصتخا  [ 47]

ص 50. یفاک ، هضور  [ 48]
ص 413. ۀجحلا ، مئاقلا  یف  لزن  ام  یف  ۀجحملا  ص 341 ، دلج 1 ، یفاک ، لوصا  [ 49]

ص 343. دلج 1 ، یفاک ، لوصا  [ 50]
. ۀجحلا مئاقلا  یف  لزن  ام  یف  ۀجحملا  ص 434 . دلج 1 ، یفاک ، لوصا  [ 51]

ص 726. هرهاظلا ، تایآلا  لیوأت  زا  لقن  هب  ۀجحلا : مئاقلا  یف  لزن  ام  یف  ۀجحملا  [ 52]
ص 287. یفاک ، هضور  [ 53]

هک دراد  یگتـسب  بآ  دوجو  هب  ناسنا  یگدنز  هکنیا  - 1 تسا : تهج  دـنچ  يارب  بآ  هب  ماما  هیبشت  ص 387 . دلج 5 ، نیلقثلا ، رون  [ 54]
زا بآ  هک  روطنامه  - 2 دراد . ماما  هب  یگتـسب  شیونعم  يدام و  یگدـنز  رد  ناسنا  روطنیمه  تسا . نکمم  ریغ  یگدـنز  دـشابن  بآ  رگا 
هک تسا  ییاهتمعن  زا  مالـسلاهیلع  ماما  نینچ  مه  درادـن . نآ  داجیا  رد  یـشقن  هنوگ  چـیه  رـشب  تسا و  یلاعت  يادـخ  ياـهتمعن  بهاوم و 
هب ناسنا  هک  تسیاهدام  بآ  - 3 درادن . یـشقن  یتلاخد و  هنوگ  چیه  وا  بصن  نییعت و  رد  یمدآ  هدومرف و  لضفت  ناسنا  رب  ار  نآ  دنوادخ 
وا قـیرط  زا  ناـسنا  هک  تسیدوـجوم  ناـمه  ماـما  دـیامنیم و  كاـپ  ار  شیوـخ  يرهاـظ  ياهتـساجن  ینامـسج و  ییاهدـیلپ  نآ  يهلیـسو 

-4 ددرگیم . ریهطت  لهج  كرش و  لئاذر  اهیدیلپ و  زا  هلیسو  نیدب  دزومآیم و  ار  تعیرش  نآرق و  ماکحا  دسانـشیم و  ار  شراگدرورپ 
روطنیمه دـنکیم ، هاـچ  رفح  ددرگیم و  ار  نیمز  نآ  بلط  رد  دزیخیم و  رب  نآ  يوجتـسج  هب  یمدآ  بآ  نادـقف  عقوم  رد  هک  روطناـمه 

هماقا شتموکح و  يارب  هنیمز  ندومن  ایهم  شرضحم و  یبایفرش  وا و  تحاس  هب  برقت  يارب  دزیخرب و  ماما  يوجتـسج  هب  ناسنا  تسا  مزال 
. تسین رسیم  لدع  طسق و  نودب  تحار  هنادنمتداعس و  یگدنز  هک  دنک  شالت  نیمز  رد  داد  لدع و 

ص 120. رثالا ، ۀیافک  زا  لقن  هب  ۀجحلا ، مئاقلا  یف  لزن  ام  یف  ۀجحملا  [ 55]
هیآ 32. هبوت ، هروس  [ 56]

ص 432. دلج 1 ، یفاک ، لوصا  زا  لقن  هب  ۀجحلا ، مئاقلا  یف  لزن  ام  یف  ۀجحملا  [ 57]
. یفاک هضور  زا  لقن  هب  هنومن ، ریسفت  [ 58]

ص 308. دلج 78 ، راونالا ، راحب  زا  لقن  هب  هنومن ، ریسفت  [ 59]
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. ۀجحلا مئاقلا  یف  لزن  ام  یف  ۀجحملا  [ 60]

. ۀجحلا مئاقلا  یف  لزن  ام  یف  ۀجحملا  [ 61]

. ۀجحلا مئاقلا  یف  لزن  ام  یف  ۀجحملا  [ 62]
ص 327. دلج 2 ، یمق ، میهاربا  نب  یلع  ریسفت  [ 63]

ص 70. دلج 5 ، نیلقثلا ، رون  ریسفت  زا  لقن  هب  هنومن ، ریسفت  [ 64]
هیآ 89. فرخز ، يهروس  [ 65]

ص 526. دلج 2 ، نیلقثلا ، رون  ریسفت  ۀجحلا -  مئاقلا  یف  لزن  ام  یف  ۀجحملا  [ 66]
ص 89. دلج 25 ، نایبلا ، حور  ریسفت  زا  لقن  هب  هنومن ، ریسفت  [ 67]

ص 571. هرهاظلا ، تایآلا  لیوأت  زا  لقن  هب  ۀجحلا . مئاقلا  یف  لزن  ام  یف  ۀجحملا  [ 68]
هیآ 35. میهاربا ، يهروس  [ 69]

هیآ 131 و 132. هرقب ، يهروس  [ 70]
هیآ 124. هرقب ، يهروس  [ 71]
دلج 21. هنومن ، ریسفت  [ 72]

ص 86. رثالا ، ۀیافک  ص 140 ، دلج 4 ، ناهرب ، ریسفت  ۀجحلا . مئاقلا  یف  لزن  یف  ام  ۀجحملا  [ 73]
ص 323. دلج 2 ، ۀمعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  [ 74]

ص 550. هرهاظلا ، تایآلا  لیوأت  زا  لقن  هب  ۀجحلا . مئاقلا  یف  لزن  ام  یف  ۀجحملا  [ 75]
ص 278. دلج 2 ، یمق ، میهاربا  نب  یلع  ریسفت  زا  لقن  هب  ۀجحلا . مئاقلا  یف  لزن  ام  یف  ۀجحملا  [ 76]

ص 435. دلج 1 ، یفاک ، لوصا  [ 77]
ص 143. ۀبیغلا ، باتک  زا  لقن  هب  ۀجحلا . مئاقلا  یف  لزن  ام  یف  ۀجحملا  [ 78]

. دراد اهنآ  كاندرد  تشونرس  دومث و  داع و  موق  هلمج  زا  نیشیپ  شکرس  رورغم و  ماوقا  تشذگرس  هب  یتاراشا  تلصف  يهروس  [ 79]
ص 269. ۀبیغلا ، باتک  زا  لقن  هب  ۀجحلا . مئاقلا  لزن  ام  یف  ۀجحملا  [ 80]

هیآ 11. سمشلاو ، هروس  [ 81]
ص 804. ةرهاظلا ، تایآلا  لیوأت  زا  لقن  هب  ۀجحلا . مئاقلا  یف  لزن  ام  یف  ۀجحملا  [ 82]

دلج 19. هنومن ، ریسفت  [ 83]
. نیلقثلا رون  یفاص و  ریسفت  هر »  » دیفم خیش  داشرا  زا  لقن  هب  دلج 19 ، هنومن ، ریسفت  [ 84]

ص 253. دلج 2 ، یمق ، میهاربا  نب  یلع  ریسفت  زا  لقن  هب  ۀجحلا . مئاقلا  یف  لزن  ام  یف  ۀجحملا  [ 85]
ص 287. یفاک ، هضور  [ 86]

. تسا هدوب  هلصاف  ود  نآ  نیب  لاس  دودح 3600  نارسفم  زا  یضعب  هتفگ  هب  [ 87]
. ۀجحلا مئاقلا  یف  لزن  ام  یف  ۀجحملا  [ 88]

هیآ 54. أبس ، يهروس  [ 89]
(. يدهملا روهظ  تامالع  باب  ، ) ص 185 دلج 52 ، راونالاراحب ، زا  لقن  هب  دلج 18 ، هنومن ، ریسفت  [ 90]

ص 56. دلج 2 ، یشایع ، ریسفت  زا  لقن  هب  ۀجحلا . مئاقلا  یف  لزن  ام  یف  ۀجحملا  [ 91]
دلج 17. هنومن ، ریسفت  [ 92]
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. ۀجحلا مئاقلا  یف  لزن  ام  یف  ۀجحملا  [ 93]
دلج 17. هنومن ، ریسفت  [ 94]

. نایبلا فشک  زا  لقن  هب  ۀجحلا . مئاقلا  یف  لزن  ام  یف  ۀجحملا  [ 95]
ص 248. يربطلا ، ریرج  نب  دمحم  رفعج  وبا  ۀمامالا : لئالد  [ 96]

ص 260. دلج 1 ، ۀمعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  [ 97]
دلج 15. هنومن ، ریسفت  [ 98]

. ] ۀجحلا مئاقلا  یف  لزن  ام  یف  ۀجحملا  [ 99]
. ۀجحلا مئاقلا  یف  لزن  ام  یف  ۀجحملا  [ 100]

ص 392. ةرهاطلا ، تایآلا  لیوأت  زا  لقن  هب  ۀجحلا . مئاقلا  یف  لزن  ام  یف  ۀجحملا  [ 101]
هیآ 15. هدئام ، يهروس  [ 102]
هیآ 257. هرقب ، يهروس  [ 103]

هیآ 122. ماعنا ، هروس  [ 104]
هیآ 32. هبوت ، يهروس  [ 105]
هیآ 46. بازحا ، هروس  [ 106]

. هریبک يهعماج  ترایز  زا  هرقف  ود  [ 107]
. مالسلاهیلع موصعم  زا  ثیدح  [ 108]

دلج 14. هنومن ، ریسفت  [ 109]

دلج 14. هنومن ، ریسفت  [ 110]
يرایسب تایاور  تسه  مالـسلامهیلع  تیب  لها  يهرابرد  هفیرـش  هیآ  نیا  هکنیا  دروم  رد  هتبلا  ۀجحلا : مئاقلا  یف  لزن  ام  یف  ۀجحملا  [ 111]

. دشابیم دوجوم  ناهربلا )  ) باتک رد  هک  هدیدرگ  دراو 
ص 87. دلج 2 ، یمق ، میهاربا  نب  یلع  ریسفت  [ 112]

ص 340. دلج 2 ، هر ،»  » قودص خیش  نیدلا  لامک  [ 113]
ص 65. دلج 1 ، یشایع : ریسفت  [ 114]

ص 226. فلوم ، زا  رصع ، ماما  تخانش  ص 128 ، ۀبیغلا ، باتک  [ 115]
،ص 251. يربط ریرج  نب  دمحم  ۀمامالا  لئالد  زا  لقن  هب  ۀجحلا ، مئاقلا  یف  لزن  ام  یف  ۀجحملا  [ 116]

ص 253. دلج 1 ، هر ،»  » قودص خیش  همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  [ 117]
ص 183. دلج 1 ، یشایع ، ریسفت  [ 118]
ص 183. دلج 1 ، یشایع ، ریسفت  [ 119]

ص 357. دلج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  [ 120]
ص 228. نیظعاولا ، ۀضور  [ 121]

ص 673. دلج 2 ، ۀمعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  زا  لقن  هب  ۀجحلا . مئاقلا  یف  لزن  ام  یف  ۀجحملا  [ 122]
هیآ 190. هرقب ، هروس  [ 123]
هیآ 111. هبوت ، هروس  [ 124]
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ص 338. ةرهاظلا ، تایآلا  لیوأت  زا  لقن  هب  ۀجحلا . مئاقلا  یف  لزن  ام  یف  ۀجحملا  [ 125]
ص 84. دلج 2 ، یمق ، میهاربا  نبا  یلع  ریسفت  زا  لقن  هب  ۀجحلا . مئاقلا  یف  لزن  ام  یف  ۀجحملا  [ 126]

هیآ 76. فسوی ، هروس  [ 127]
دلج 26. هنومن ، ریسفت  [ 128]

ص 416. دلج 2 ، یمق ، ریسفت  زا  لقن  هب  ۀجحلا . مئاقلا  یف  لزن  ام  یف  ۀجحملا  [ 129]
هیآ 65. توبکنع ، يهروس  [ 130]

ص 92. دلج 4 ، نیلقثلا ، رون  ریسفت  زا  لقن  هب  دلج 15 ، هنومن ، ریسفت  [ 131]
ص 206. فلوم ) زا  ، ) رصع ماما  تخانش  ۀجحلا . مئاقلا  یف  لزن  ام  یف  ۀجحملا  [ 132]

ص 403. ةرهاظلا ، تایآلا  لیوأت  زا  لقن  هب  ۀجحلا . مئاقلا  یف  لزن  ام  یف  ۀجحملا  [ 133]
زا  ) مالسلا هیلع  رصع  ماما  تخانش  ص 129 . دلج 2 ، یمق ، میهاربا  نب  یلع  ریسفت  زا  لقن  هب  ۀجحلا . مئاقلا  یف  لزن  ام  یف  ۀجحملا  [ 134]

ص 205. فلوم ،)
ص 204. فلوم ،) زا   ) مالسلاهیلع رصع  ماما  تخانش  [ 135]

ص 205. فلوم ،) زا   ) رصع ماما  تخانش  [ 136]
. نانجلا حیتافم  مالسلاهیلع ، رصع  یلو  ترضح  هب  هثاغتسا  زا  یتارقف  [ 137]

ُْ ُ ْ
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